ព្រះអភិធម្មត្ស
ថ ង្គហ
បរ ិច្ឆេទទី ៩
កម្មដ្ឋានសង្គហវិភាគ

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ដ្ឋយ
ភិក ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
សព្មប់ជាធម្មទាន
រុទធសករាជ ២៥៦៦

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
បរ ិច្ឆេទទី ៩
កម្មដ្ឋានសង្គហវិភាគ

ប្រែ និងរ ៀែរ ៀងរោយ
ភិក ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
័ (មហាវហា
ំ ង
រ្ើរៅវត្
) បាត្់ដែ
វ
តសីត្វន
ិ
( សរាែ់ជា្មទា
ម ន)
ពុទ្ស
ធ ករាជ ២៥៦៦

ក

នាម្អនកជួយរិនត្
ិ យអកខរាវិរ ុទធនិង្វាយអត្ថបទ

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

ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី

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

ពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ

៨- ភិកខ លោវ ិលោ ល

វ

ោះ សូលវៀត្

៩- ភិកខ ញាត្ិធលម្ចោ ព

ត្ថបទ្

សវត្ថិឌី (រ ី លភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្

()&❈*()

ខ

អារម្ភកថា
បរ ិ ត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ
រួ

ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះពទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរងលរឿង

ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កនង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់
គ្ទ្ង់រ ំលត្់ខនធបរ ិនិព្វានរក លបើគ្ពោះលេោនលេរៈោំង
កនងោរសិកាទ្លនោញពទ្ធវចនៈ

រិនចាប់ចិត្ត

និង ែាកថាជាប់ត្គនរកលហើ

គ្ពោះពទ្ធសាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើ ែូលចានោះ
បណា
ដ រនសសោំង

ប្ែលលកើត្រក

កនងសរ័

លគ្ោ

តំងពី

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធបរ ិនិព្វានរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះពទ្ធសាសទ រិនម្ចន
ឱ្ោសបានសិកាធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកាធរ៌
កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលហើ

ក៏រប្រងប្បរលៅនិ

ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះពទ្ធសាសទ
លទោះរិនម្ចនទ្ីបំផត្
សិកាគ្ពោះបរ ិ

រួរឱ្យសាដ

រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ

លធាើឱ្យវែដៈរបស់បរគលោំង
យ៉ា ងក្គ្កប្លង

ែូលចានោះោរ

ត្តិលទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។
ល

ធម្ចោ លហត្បបភវ

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

ឯវ ំវទ្ី រហាសរលណាត្ិ ។
ធរ៌ោំង

ណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្ គ្ពោះត្ថារត្

លព្វលនូវលហត្ក្នធរ៌ោំង

លទោះ រា៉ា ងលទ្ៀត្លសចកដីរលត្់និងឧបា

រ

ជាលគ្រឿងរលត្់នូវធរ៌ោំង

ណា

គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី

រលត្់និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត្់ក្នធរ៌ោង
ំ

លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ

ម្ចនគ្បគ្កត្ីលព្វលយ៉ា ងលនោះ ។
កនងលសៀវលៅគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ១ ែល់បរ ិលចេទ្ទ្ី
៩ លនោះ ខ្ំម្ចនលសចកដីគ្ជោះថាាបានលរៀបចំជាលសៀវលៅលនោះលឡើង ក៏អាស្ស័
ោរបានសិកាគ្ពោះ ភិធរោកនងចាប់លែើ រ (រូលនិធិប្នបរហានីោននោ)
ល

ើញថាម្ចនោរ ធិបា

ពិសាដរជំនួ

ែល់ោរ

ល់បានលអ

ខ្ំក៏

ពាយរប្គ្បជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍
ែល់ោរសិការបស់ពទ្ធបរ ិស័ទ្ ។
កនងលសៀវលៅលនោះ ខ្ំពំបានលលើក
ស្សង់

ករំនិត្ផ្ទោល់ខួនលទោះលទ្
ា
រ៊ឺ

កលសចកដីកនងចាប់លែើរោំងស្សុង

ែាកថាខាោះ

ប៉ាប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ំលជឿជាក់ថា

លរៀបលរៀងលសៀវលៅលនោះ

ពិត្ជាម្ចនកំហសខសឆ្គងខាោះជាពំខាន

លគ្ព្វោះជាសានក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ ខំ្
ខសឆ្គងោំង រាលម្ច៉ា ន

ោរ
ពី

ខ្ំសូរទ្ទ្ួលោល់កំហស

ំពីសម្ចនក់ លោក នកសបបរសោំង

ប្ែលម្ចនបំ ណងកនងោរប្កលំ
លគ្ោ

និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក

និងសាថបទកនងលពលជាខាង

ៗ លទ្ៀត្ ។
ជាទ្ីបញ្ា ប់ លដ្ឋ

ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខំ្ សូរលលើក

លឡើងនូវរហាកសលថានក់ធរោោនលនោះ និងបណយកសលគ្រប់ ប្បបយ៉ា ង
ប្ែលបានសនសំលហើ

កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះ

កសលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទ្ឹកែីពទ្ធភូរិ

ជាពិលសសបណយ
ម្ចនគ្បលទ្សឥណា
ា

លនបា៉ា ល

ស្សីលង្កា

និងគ្បលទ្សភូម្ច

ប្ែលបានលៅលហើ

េោីៗ

លនោះសូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ បញ្ញ
ា វុឌឍ ិ ព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោ ណ៍

ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ គ្ពោះទរ យូ អុី វត្តតប្ហន

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ វជិរបបច្ញ្ញ
ា ហម្ ច្

ត្ីត្ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុករត្នរណាល
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវ ិនយចារយ គំ

ឿន វត្តភំត
ន ម្ច

ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវ ិន័

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរណោំង ស់កនងសងាវែដ និងសពាសត្ា
ោំង ស់កនងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកបណយលសោើៗ គន ។
រួ

ចំ ប្ណកសូរជូនចំ លព្វោះលញារគ្បុស ព

រី លញារស្សី

រស់ សីលហៀង ប្ែលម្ចនជីវ ិត្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ និងសូរជូនចំលព្វោះ
លោកគ្រូ

រគបណិ ា ត្ធម្ចោចារយ បត្ សាវងស លោកគ្រូ ធរោបណិ ា ត្

រស់ សផ្ទត្ គ្ពរោំងពទ្ធបរ ិស័ទ្ោំង ស់ សូរបានចំប្ណកបណយ
ធរោោនលនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គនកំបីអាក់ខានលឡើ

។

សូរ នលម្ចទ្ទ...................!!!
បាត្់ែំបង វត្តសីត្វ ័ន ក្េៃ ៨ ក ើត ប្ខលជសា

ព.ស. ២៥៦៦
រ.ស. 2022

ភិក ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថឌ
ិ ី
(វត្តសីត្វ ័ន (រហាវិហារ) សថិនលៅភូ រិគ្ក

ញ់

ំកំពងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា)

ង

មត្ិកា
ល.រ.

ទំរ័រ

ភិធរោត្ថសងគហបាលី .................................................................................... ១
ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ...................................................................................... ៣
គថាសងគហទ្ី ១ ........................................................................................... ៤
សរេភាវទ .................................................................................................. ៥
វ ិបសសទភាវទ .............................................................................................. ៧
ករោដ្ឋាន ......................................................................................................... ៩
សរេករោដ្ឋាន ............................................................................................. ១១
ពួកទ្ី ១ កសិណ ១០ ...................................................................................១២
ពួកទ្ី ២

សភៈ ១០ ....................................................................................២៥

ពួកទ្ី ៣

នសសត្ិ ១០ .................................................................................២៦

វ ិជាា ៨ រ៊ឺ ..................................................................................................... ៣០
ចរណ ១៥ គ្បោរ ....................................................................................... ៣០
គ្ពោះសងឃរណ ៩ គ្បោរ ............................................................................ ៣៧
បពាជិត្និងគ្រហសថប្ែលសលគ្រចជា រ ិ

ផល ............................................. ៣៩

ោររកាសីលឱ្យជាអាររោណ៍......................................................................... ៤០
ោរបរ ិចាារោនជាអាររោណ៍ ......................................................................... ៤៣
រណរបស់គ្ពោះនិព្វាន ២៩ គ្បោរ.................................................................. ៤៥
ររណៈម្ចន ៤ យ៉ា ង .................................................................................... ៥១
ពួកទ្ី ៤

បបរញ្ញា ៤ .................................................................................. ៥៧

ច
ពួកទ្ី ៥ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា.................................................................... ៥៩
ពួកទ្ី ៦ ចត្ោត្វវតថន ................................................................................ ៦១
ពួកទ្ី ៧

រូបករោដ្ឋាន ..................................................................................៦២

ចរ ិត្............................................................................................................ ៦៣
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ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

អភិធម្មត្ថសង្គហបាលី
បរ ិច្ឆេទទី ៩
កម្មដ្ឋានសង្គហវិភាគ

rs
គាថាសង្គហ
១. សរេវ ិបសសទនំ

ភាវទនរិលត បរ ំ
ទ្វ ិធរបិ

ករោដ្ឋានំ បវោខរិ

២. ឥទ្ធិវ ិធំ ទ្ិពាលសាត្ំ

ថាការំ ។

បរចិត្តវ ិជានទ

បលពានិវសានសសត្ិ
៣. ឱ្ភាលសា បីត្ិ បសសទ្ធិ
សខំ ញាណរបដ្ឋាន-

ទ្ិ ពាចកខូត្ិ បញ្ាោ ។

ធិលម្ចលោខ ច បរគលហា

រលបោខ ច និកនតិ លចត្ិ ។

៤. ររគំ ផលញ្ា និព្វានំ

បចាលវកខត្ិ បណិ ា លត

ហីលន កិលលលស លសលស ច

៥. ឆ្ពាិសទ្ធិកលរលនវ ំ

ញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ

៦. ភាលវត្ពាំ បនិលចាវ ំ

បចាលវកខត្ិ វន វ ។

ភាលវត្លព្វា ចត្ពាិលោ
ទរ រលគគ បវចាត្ិ ។
ភាវទទ្ា

បែិបត្តិរសសាទ្ំ

បត្ថ
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រត្តរំ

លនតន សាសលនត្ិ ។

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

៧. ចារ ិត្តលសាភិត្វ ិសាលកលោទ្ល
សោធភិវឌឍបរ ិសទ្ធរលណាទ្ល
នរបវ ហល

ន បណិោ

ន
ន

បោនករបំ

ំ បត្ថិត្ំ បករណំ បរ ិនិែិាត្ំ ត្ំ ។

៨. បលញ្ា ន លត្ន វ ិបលលន ត្ រូលលសារំ
ធញ្ញាធិវសរទ្ិលតទ្ិត្ម្ច

កនតំ

បញ្ញាវោត្រណលសាភិត្លជាិភិកូ ខ
រញ្ា នត បញ្ា វ ិភលវទ្
ឥត្ិ

រងគោ

។

ភិធរោត្ថសងគលហ ករោដ្ឋានសងគហវ ិភាលគ ទរ
នវលម្ច បរ ិលចេទ្លោ
ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរ ិលចេទ្ទ្ី ៩
លព្វលលដ្ឋ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ ។
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ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហវិភាគ
បរ ិច្ឆេទទី ៩
កម្មដ្ឋានសង្គហវិភាគ
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមមសម្ពុទធសស ។
អារម្ភបទ
គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី
លព្វលលដ្ឋ
រ ំលត្់ទ្កខ ។

៩

លនោះជាបរ ិលចេទ្ចងលគ្ោ

ោរបែិបត្តិ ជាផាូវលែើរបីលៅោន់គ្ពោះនិព្វាន ប្ែលជាធរ៌

ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះ ោលបានសិកាលហើ
អាចសរបពទ្ធបំណង កនងព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅោំង ស់របស់គ្ពោះពទ្ធ ងគ
កនងន័

បាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ បលគ្ងៀនឱ្យសាគល់ទ្កខ និងឱ្យសាគល់ធរ៌ប្ែល

រ ំលត្់ទ្កខ គ្ពរោំងវ ិធីបែិបត្តិឱ្យែល់ធរ៌ប្ែលរ ំលត្់ទ្កខលទ្ៀត្ផង ។
វ ិធីបែិបត្តិឱ្យែល់ធរ៌ប្ែលរ ំលត្់ទ្កខលនោះ

លដ្ឋ

បរ ិយ

២ ផាូវ រ៊ឺ សរេៈ និងវ ិបសសទ ែូចគថាសងគហ:សប្រដងថា
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ម្ចន

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

គាថាសង្គហទី ១
១. សរេវ ិបសសទនំ
ករោដ្ឋានំ បវោខរិ

ភាវទនរិលត បរ ំ

ទ្វ ិធរបិ

ថាការំ ។

ប្គ្បថា បទោប់ ំពីលនោះលៅ ខ្ំ (គ្ពោះ នរោធចារយ) នឹងលព្វលនូវ

ករោដ្ឋាន សូរបីោំង ២ គ្បោរ រ៊ឺ សរេករោដ្ឋាន និងវ ិបសសទករោដ្ឋាន
តរលំដ្ឋប់ ។
បានលសចកដីថា
របស់ទររូប លដ្ឋ
គនលដ្ឋ

ន័

គ្ពោះ នរោធចារយ

បានសប្រដងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ

សភាពជា នតតធរ៌ និងជាលហត្ជាផលោក់ទ្ង

ក្នបែិចាសរបាទ្ និងបដ្ឋានន័

ចប់លហើ

បំណងនឹង

សប្រដងោរបែិបត្តិសរេភាវទ និងវ ិបសសទភាវទ លែើរបីឱ្យល
សរព័នធគននិងរិនសរព័នធគនរវងសម្ចធិជារួ
ប្ែលលធាើឱ្យែល់នូវធរ៌ប្ែលរ ំលត្់ទ្កខ ។

បញ្ញា

ើញោរ

កនងផាូវបែិបត្តិ

សរេភាវទ និងវ ិបសសទភាវទ ប្ែលសប្រដងបែិញ្ញាកនងគថា

លនោះ ។
ព្វកយថា “ភាវទ” ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលរួរចលគ្រើន រ៊ឺ លធាើឱ្យលកើត្លឡើង
កឿ

ៗ កនងសទដនរបស់ខួាន ែូចវចនត្ថៈថា
ភាលវត្ព្វាត្ិ = ភាវទ

ប្គ្បថា “ធរ៌ប្ែលបណិ ា ត្ោំង
ែំបូងនិ ងគ្គលគ្ោ

របបីលធាើឱ្យលកើត្លឡើងគ្គ

ៗ ឱ្យជាប់ត្គនជានិចា រហូត្ែល់ចលគ្រើ នលឡើង

ធរ៌ លនោះលឈាោោះថា “ភាវទ” ។
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ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ភាលវត្ព្វា បនបបនំ វលឌឍត្ព្វាត្ិ = ភាវទ

ប្គ្បថា

ធរោជាត្ិណា

ប្ែលបរគ ល ប់ រឱ្
ំ យចលគ្រើ ន

ែូ លចានោះ

ធរោជាត្ិ លទោះ លឈាោោះថា “ភាវទ” ។
ភាវនាមន ២ យ៉ាង្
១. សរេភាវទ

រ៊ឺ ោរសរាឹងអាររោណ៍ លែើរបីឱ្យចិត្តសៃប់

ចាកកិលលសនីវរណៈ ។
២. វិបសសទភាវទ រ៊ឺ ោរសរាឹងអាររោណ៍ លែើ របីឱ្យែឹងលហត្
ផលរបស់សភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្ ។
១. សម្ថភាវនា
សរេភាវទ រ៊ឺ ោរសរាឹងអាររោណ៍ លែើរបីឱ្យចិត្តតំងម្ចំលៅ
កនងអាររោណ៍ប្ត្រួ

និ ងអាចលធាើឱ្យកិលលសនីវរណៈសៃប់រម្ចៃប់បាន ។

ព្វកយថា «សរេ» ប្គ្បថា សៃប់ ម្ចនលសចកតី ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
(១) សៃប់ចាកកិ លលសនីវរណៈ ម្ចនវចនត្ថៈថា
កិ លលលស សលរត្ីត្ិ = សរលថា

ធរោជាត្ិណា លធាើឱ្យកិ លលស

ម្ចនោរឆ្នោនីវរណៈជាលែើរសៃប់ ែូលចនោះ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា
សរេ បានែល់ សម្ចធិ រ៊ឺ ឯករគត លចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនង
រហាកសលចិត្ត ៨ និ ងរូបាវចរបឋរជានកសលចិត្ត ១ ។
(២) សៃប់តំងម្ចំលៅកនងអាររោណ៍ប្ត្រួ
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ចិ ត្ំ ត សលរត្ី ត្ិ = សរលថា
ធរោជាត្ិណាលធាើឱ្យចិ ត្តប្ែលបានទ្ទ្ួលអាររោណ៍លគ្ចើនយ៉ា ង
សៃប់ និងតំងម្ចំកនងអាររោណ៍ប្ត្រួ

ែូលចនោះ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា

សរេៈ បានែល់ សម្ចធិ រ៊ឺ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនង
រហាកិ រយ
ិ ចិ ត្ត ៨ ឬរូបាវចរបឋរជានកិរយ
ិ
១ ប្ែលជាចិត្តរបស់
គ្ពោះ រហនត ។
វចនត្ថៈលនោះ សំលៅ
លៅកនងអាររោណ៍ប្ត្រួ

ក ចំលព្វោះធរោជាត្ិ ប្ែលលធាើឱ្យចិត្តតំងម្ចំ
លដ្ឋ

រិនគ្ត្ូវលធាើកិចក
ា នងោរលធាើឱ្យកិលលស-

នីវរណៈសៃប់ លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង

ស់កិលលសលហើ

។

(៣) សៃប់ចាក ងគឈានគ្បលភទ្លគ្គត្គ្គត្ ម្ចនវចនត្ថៈថា
វិត្ោាទ្ិ ឱ្
ធរោជាត្ិណា

រិកធលរោ សលរត្ី ត្ិ = សរលថា
ប្ែលលធាើឱ្យ ងគឈានគ្បលភទ្លគ្គត្គ្គត្ម្ចន

ិ កាៈជាលែើ រ សៃប់ រ៊ឺ លោះវ ិត្កាៈបាន ែូលចានោះ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា
វត្
សរេៈ បានែល់ សម្ចធិ រ៊ឺ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនង
ទ្ត្ិ

ជានកសល ឬកិរយ
ិ ជាលែើរ រហូត្ែល់បញ្ារជានកសល

ឬកិ រយ
ិ
។
សម្ថៈរីរព្បការ
ោរលធាើចិត្តឱ្យសៃប់តំងម្ចំលៅកនងអាររោណ៍ប្ត្រួ

និ ងលធាើចិត្ត

ឱ្យសៃប់ចាកកិ លលសនីវរណៈលទោះ អាចប្ចកបានជា ២ គ្បោរ រ៊ឺ
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១. បរ ិត្តសរេ សំលៅ

ក ោរចលគ្រើនសរេភាវទរបស់បរគល

ប្ែលលៅរិនោន់ចូលែល់ឧបចារភាវទលទោះ លឈាោោះថា បរ ិត្តសរេៈ
លគ្ព្វោះកនងខណៈលទោះម្ចនប្ត្រហាកសល
លឡើងប៉ា លណាណោះ

ឬរហាកិរយ
ិ ជវនៈលកើ ត្

ងគឈានប្ែលគ្បកបក៏លៅម្ចនកម្ចាំងលខា

២. រហរគត្សរេ សំលៅ

។

ក ោរចលគ្រើ នសរេភាវទរបស់

បរគលប្ែលចូលែល់ បបទភាវទ រ៊ឺ ចូលែល់រហរគត្ឈាន លឈាោោះថា
រហរគត្សរេៈ លគ្ព្វោះកនងខណៈលទោះរហរគត្កសល ឬរហរគត្កិរ ិយ
ប៉ាលណាណោះប្ែលលកើត្លឡើង

និង ងគឈានប្ែលគ្បកបជារួ

រហរគត្

ចិត្តោំងលទោះ ក៏ ម្ចនកម្ចាំងខាាំងអាចចូលលៅសរាឹងកនងអាររោណ៍សរេៈ
យ៉ា ងសប់សួន និ ង ងគឈានប្ែលគ្បកបជារួ

រហរគត្ចិត្តលទោះក៏
វ ិកខរភនបបហាន ។

ម្ចនកម្ចាំងខាាំង អាចគ្របសងាត្់នីវរណៈបានលដ្ឋ
២. វិបសសនាភាវនា

វ ិបសសទភាវទ ជាោរចលគ្រើនបញ្ញា រហូត្ល

ើញទររូបលដ្ឋ

អាោររិ នលទ្ៀងជាទ្កខ ជា នតត ម្ចនវចនត្ថៈថា
រូបាទ្ិ អាររោលណស បញ្ា ត្ិតយ ច និចា សខ
សញ្ញា

ច វិលសលសន ទររូបភាលវន វ

ត្ត សភ

និចាាទ្ិអាោលរន វ

បសសត្ី ត្ិ = វិបសសទ
ធរោជាត្ិ ណា
រូបាររោណ៍ជាលែើរ

រប្រងល
លដ្ឋ

ើញចាស់កនងអាររោណ៍លផសងៗ

ម្ចន

សភាពជាទររូបប្ែលពិលសសលចញពី
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បញ្ា ត្ិត និងរប្រងល
ជាលែើរ លដ្ឋ

ើញចាស់កនងអាររោណ៍លផសងៗ ម្ចនរូបាររោណ៍

អាោរជា និចៈា ទ្កខៈ

នត្តៈ

សភៈ ប្ែលពិលសស

ិ ោាស សខសញ្ញាវប
ិ ោាស
លចញពី និចាសញ្ញាវប

ត្តសញ្ញាវ ិបោាស

សភសញ្ញាវិបោាស ែូលចានោះ ធរោជាត្ិ លទោះ លឈាោោះថា វ ិបសសទ
បានែល់ បញ្ញាលចត្សិកកនងរហាកសល ឬរហាកិរយ
ិ
។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ បញ្ាកខលនធស វ ិវ ិលធន

និចាាទ្ិអាោលរន បសស-

ត្ីត្ិ = វិបសសទ
ធរោជាត្ិណា រប្រងល
ម្ចន និ ចំា ទ្កខំ

ើញចាស់កនងខនធ ៥ លដ្ឋ

គ្បោរលផសងៗ

នតត ែូលចានោះ ធរោជាត្ិ លទោះ លឈាោោះថា វិបសសទ

បានែល់បញ្ញាលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនងរហាកសល ឬរហាកិរយ
ិ
។
វិបសសនា ៣ ព្បការ
បញ្ញាប្ែលល

ើញទររូបថារិ នលទ្ៀង ជាទ្កខ ជា នតតលនោះ

រប្រងបានកនងឱ្ោស ៣ យ៉ា ងរ៊ឺ
១. សង្កខរបរិរគណហនកវិបសសទ បានែល់ វិបសសទបញ្ញា
កំ ណត្់ ែឹងសង្កខរធរ៌ រ៊ឺ ទររូប លដ្ឋ

សភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ ។

ិ សសទ បានែល់ វ ិបសសទបញ្ញារបស់
២. ផលសម្ចបត្តិវប

គ្ពោះ រិ

បរគលប្ែលជាលហត្ឱ្យចូលែល់ផលសម្ចបត្តិ ។

ិ សសទ បានែល់ វប
ិ សសទបញ្ញារបស់
៣. និ លោធសម្ចបត្តិវប

គ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនតប្ែលបានសម្ចបត្តិ ៨ ប្ែលលគ្បើ កនងោរ
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ចូ លនិលោធសម្ចបត្តិ ។
កម្មដ្ឋាន
ព្វកយថា ករោដ្ឋាន ប្គ្បថា ជាទ្ីតំងក្នោរចលគ្រើនសរេៈនិង

ិ សសទ ប្ចកបទ្បាន ២ បទ្ រ៊ឺ
វប
ករោ ប្គ្បថា ោរលធាើ ។
ឋាន ប្គ្បថា ជាទ្ី តំង ។
ម្ចនវចនត្ថៈថា

កិ រយ
ិ
= ករោំ ោរលធាើ លឈាោោះថា «ករោ» ។
ត្ិ ែាត្ិ ឯតថត្ិ = ឋានំ

ិ សសទ រប្រងតំងលៅកនងអាររោណ៍
ោរចលគ្រើនសរេៈ និងវប
ម្ចនកសិណជាលែើរ ឬទររូប ែូលចានោះ អាររោណ៍ម្ចនកសិណជាលែើរ
ឬទរ ូប លទ្ើ បលឈាោោះថា ឋាន ។
ច្សឆកដីរបស់កម្មដ្ឋាន ២ ព្បការ
១. អាររោណករោដ្ឋាន បានែល់ អាររោណ៍របស់សរេៈ ម្ចន

កសិណជាលែើរ និងអាររោណ៍របស់វ ិបសសទ ម្ចនលត្ភូរិកសង្កខរធរ៌ រ៊ឺ
ទររូបប្ែលលកើត្លៅកនងភូ រិោំង ៣ ម្ចនវចនត្ថៈថា
ករោសស ឋានំ = ករោដ្ឋានំ
អាររោណ៍ប្ែលជាទ្ីតំងក្នោរចលគ្រើនសរេៈនិ ងវិបសសទ
លឈាោោះថា ករោដ្ឋាន ។
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២. អាររោណិកភាវទករោដ្ឋាន រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលសរាឹងអាររោណ៍

បានែល់ លសចកដីពាយរ កនងោរចលគ្រើនសរេៈនិងវ ិបសសទ ប្ែល
លកើ ត្លឡើងរនៗ ម្ចនវចនត្ថៈថា
ករោសសឋានំ = ករោឋានំ
លសចកដីពាយរប្ែលលកើត្លឡើងរនៗ
ពាយរប្ែលលកើ ត្លឡើងលគ្ោ

ជាទ្ីតំងរបស់លសចកដី

ៗ លទោះលឈាោោះថា ករោដ្ឋាន ។

បានលសចកដីថា លសចកដីពាយរប្ែលលកើត្លឡើងគ្គលគ្ោ
លនោះ បានទ្ទ្ួលលសចកដីពាយរប្ែលលកើត្លឡើងលហើ

ៗ

កនងខណៈរនៗ

ប្ែលជាប់ត្គនរកលទោះឯងជាទ្ីតំង ែូលចានោះ លសចកដីពាយរប្ែល
លកើ ត្លឡើងរនៗ លទោះ លទ្ើបលឈាោោះថា អាររោណិកភាវទករោដ្ឋាន ។

រួរលសចកដីថា អាររោណ៍របស់សរេៈនិ ងវ ិបសសទ ម្ចនកសិណ

ជាលែើរ និងទររូបជាត្ួករោដ្ឋាន ។
លសចកដីពាយរប្ែលលកើត្រនៗ ជាប់ត្គនជាលំដ្ឋប់ ក៏លឈាោោះ
ថា ករោដ្ឋាន ែូលចានោះ ករោដ្ឋាន លទ្ើបគ្បកបលដ្ឋ
ជាអាររោណធរ៌ ឧបម្ចែូចត្ួលោខន ជារួ

ធរ៌ោំងពីរគ្បោរ រ៊ឺ
អាររោណិកធរ៌ ឧបម្ច

ែូ ច នកលរើលលោខន កនងរូលែីោសប្រដងវចនត្ថៈរបស់ ករោដ្ឋាន ថា
ករោលរវ វិលសសាធិ ររសស ឋាននតិ = ករោដ្ឋានំ (វ)
កលរោ ភាវទ រលព្វា ឋាននតិ = ករោដ្ឋានំ
ោរលធាើប្ែលជាលហត្ក្នោរបានសលគ្រចឈាន ររគ ផល និព្វា ន
ប្ែលជាធរ៌ ពិលសស ែូ លចានោះលទ្ើ ប លឈាោោះថា ករោដ្ឋាន ។
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រា៉ា ងលទ្ៀត្ លសចកដីពាយរចលគ្រើនកនងោរលធាើោំងពីរយ៉ា ងលនោះ
ជាលហត្ក្នោរឱ្យសលគ្រច ឈាន ររគ ផល និព្វាន លឈាោោះថា ករោដ្ឋាន ។
តរវចនត្ថៈោំងពីរន័

លនោះ សប្រដងថា ោរចលគ្រើនសរេៈ

និ ងវ ិបសសទោំងពីរយ៉ា ងលនោះ លឈាោោះថា ករោដ្ឋាន លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យ ក
ន
ចលគ្រើនបានសលគ្រច ឈាន ររគ ផល និព្វាន ។
តរគថាែូចលព្វលលហើ

នឹងសប្រដងករោដ្ឋានតរលំដ្ឋប់ រ៊ឺ

សប្រដងសរេករោដ្ឋានរនលហើ

លទ្ើបសប្រដងវិបសសទករោដ្ឋានត្លៅ

តរលំដ្ឋប់ ។
សម្ថកម្មដ្ឋាន
កនង ភិធរោត្ថសងគហបាលី សប្រដងអាររោណ៍របស់សរេករោដ្ឋាន ម្ចន ៧ ពួ ក ៤០ យ៉ា ងទ្កែូ លចនោះរ៊ឺ
ត្ត្ថ សរេសងគលហ តវ ទ្ស កសិ ណានិ , ទ្ស
ទ្ស

នសសត្ិ លយ, ចត្លសា

សភា,

បបរញ្ញាលយ, ឯោ សញ្ញា, ឯកំ

វវតថនំ , ចតតលោ អារបា លចត្ិ សត្តវលិ ធន សរេករោដ្ឋានសងគលហា។

ប្គ្បថា កនងសរេករោដ្ឋានលនោះ របបីគ្ជាបោរ ួបរួរអាររោណ៍
របស់សរេករោដ្ឋាន លដ្ឋ
កសិ ណ ១០

ប្ចកលចញជា ៧ ពួករនែូលចនោះរ៊ឺ

សភ ១០

នុ សសត្ិ ១០

បែិ កូល សញ្ញា ១ ចត្ោត្រនសិោរ ១
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បានលសចកដីថា កនងោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន ឬសរេភាវទ
លទោះ ម្ចនអាររោណ៍សគ្ម្ចប់ សរាឹង ប្ែលលៅថា សរេករោដ្ឋាន
លទោះ ម្ចន ៧ ពួក ោលលព្វលលដ្ឋ

អាររោណ៍ម្ចន ៤០ យ៉ា ងរ៊ឺ

ពួ កទ្ី ១ កសិណ ១០
ពួ កទ្ី ២

សភ ១០

ពួ កទ្ី ៣

នុ សសត្ិ ១០

ពួ កទ្ី ៤

បបរញ្ញា ៤

ពួ កទ្ី ៥ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា ១
ពួ កទ្ី ៦ ចត្ោត្វវដ្ឋានៈ ១
ពួ កទ្ី ៧

រូបករោដ្ឋាន ៤ ។
រួកទី ១ កសិណ ១០

ព្វកយថា កសិណ ប្គ្បថា ោំង ស់ បានលសចកដីថា

នក ប្ែល

សរាឹងកសិណ គ្ត្ូវសរាឹង ងគកសិណទ្ូ លៅោំង ស់ ។
កនងបររត្ថទ្ីបនី ែីោ សប្រដងថា
លសសផរិត្ពាលែាន កសិ ណំ
លឈាោោះថា កសិណ លដ្ឋ
ទ្ូ លៅលដ្ឋ

ត្ថថា ជាវត្ថប្ែលរបបីផា

ឱ្យ

រិ នម្ចនសល់ ។

កសិណម្ចន ១០ យ៉ា ង កនងកសិណណារួ
ជាអាររោណ៍លហើ

នឹងលធាើ ឱ្យចិ ត្តតំងម្ចំជារួ
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កិលលសនីវរណៈសៃប់រម្ងាប់

អាចលធាើឈានចិត្តឱ្យលកើត្លឡើងតំងពី

បឋរជានជាលំដ្ឋប់ លៅរហូត្ែល់បញ្ា រជានបាន ។
កសិណ ១០ យ៉ាង្គឺ
១. បឋវីកសិ ណ បានែល់ ែី
២. អាលបាកសិណ បានែល់ ទ្ឹក
៣. លត្លជាកសិណ បានែល់ លភាើង

ភូ ត្កសិណ៤

៤. វលយកសិណ បានែល់ ខយល់
៥. នី លកសិ ណ បានែល់ ពណ៌លខៀវ
៦. បី ត្កសិ ណ បានែល់ ពណ៌លលឿង
៧. លោហិ ត្កសិណ ពណ៌គ្កហរ

វណណ កសិណ ៤

៨. ឱ្ោត្កសិ ណ បានែល់ ពណ៌ស
៩. អាោសកសិណ បានែល់ ទ្ីលហលលហវ
១០. អាលោកកសិ ណ បានែល់ ពនា៊ឺ ។
១. បឋវីកសិណ
បឋវីកសិ ណ បានែល់ ែីប្ែលម្ចនសាថនជារងាង់រូល លដ្ឋ
ចាត្់ លធាើលឡើងជាែួងកសិណខាោះ ឬជាែី ប្ែលម្ចនបររ
ិ ណាលរូល តរ
ធរោជាត្ិប្ែលម្ចនលហើ

លដ្ឋ

រិនបានចាត្់លធាើលឡើងលឡើ

និងជា

ខានត្ត្ូចឬធំ តរសររួរែល់ោរសរាឹងឱ្យទ្ូលៅគ្ពរៗ គនរបស់
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គ្ពោះលយគវចរលទោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
បឋវី ល

វ កសិ ណនតិ = បឋវីកសិណំ

ប្គ្បថា

ែីប្ែលម្ចនសាថនរូលលទោះ ជាែីប្ែលគ្ត្ូវសរាឹង ឱ្យ

ទ្ូ លៅគ្ពរៗ គន ។
បានលសចកដីថា ែីប្ែលលគ្បើសរាឹងជាែួងកសិណលទោះ គ្ពោះលយគវចរគ្ត្ូវសរាឹងឱ្យសពា
រួ

លឡើ

លដ្ឋ

រិនប្រនសរាឹងលដ្ឋ

ចំលព្វោះចំប្ណកណា

ម្ចត្់ថា ប្ភនកសរាឹង ចិត្តនឹក បរ ិករោថា បឋវ ីៗ លដ្ឋ

ភាវទចិ ត្ត លទ្ើ បលឈាោោះថា បឋវីកសិ ណ ។
ោរលធាើ ងគកសិណ

ឬែួងកសិណលទោះ

ប្ែលម្ចនភាពសអិត្លោរគ្បម្ចណ
លហើ

ករកោ

ជារួ

គ្ត្ូវរកែីពណ៌ រណ

កវត្ថកខាក់លផសងៗ លចញឱ្យ ស់

ទ្ឹកគ្ចបាច់រហូត្ែី លទោះហោត្់លអលហើ

ក៏លធាើឱ្យជាវង់រូល ធំគ្បម្ចណ ១ ចំអារ ៤ ោនប់ លធាើក្ផោឱ្យោបលសោើគន ។
ោលលធាើ ងគកសិណលរៀបរ

លហើ

តំង ងគកសិណទ្កចំ លព្វោះរខ លដ្ឋ
គ្កប្សប្ភនករបស់ខួានប្ែល ងគ

របបីប្សាងរកសាថនទ្ី សាៃត្់
រិនឱ្យខពស់លពក ឬោបលពកពី

សម្ចធិ

និ ង ងគ

ឃ្លាត្ឆ្ងៃ

ពី ងគ

កសិណកនងហត្ថបាសគ្បម្ចណ ២ ហត្ថ ១ ចំអារ ។
លធាើចិត្តឱ្យនឹងធឹងកនងោរសរាឹង ងគកសិណ
សរាឹងលរើលយ៉ា ងធរោត
ជាក ឿ

គ្ពរោំងម្ចត្់បរ ិករោថា

លហើ

លបើកភ្នែក

ី
បឋវៗ

ឬែី ៗ

ៗ លៅ លែើ របីឱ្យចាំ ងគកសិណប្ែលសរាឹងលទោះ ោរបិ ទ្ប្ភនក

លទោះ លធាើបានគ្គខាោះៗ លែើរបីសលងាត្ពិនិត្យ និរិត្តរបស់ ងគកសិណថា
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នឹ ងសប់ សួនជារួ

ចិត្តឬលៅ បរិករោែូលចនោះក ឿ

ៗ លៅ រហូត្ែល់

ឧរគហនិ រិត្តគ្បាកែលឡើង លរឿងរបស់និរិត្តនិងសម្ចធិនឹងបានលព្វល
ត្លៅ ។
សគ្ម្ចប់ែីប្ែលម្ចនបរ ិរណាលរូលតរធរោជាត្ិលហើ
រិនគ្ត្ូវលធាើលឡើងែូចលព្វលលហើ
គ្ពរលដ្ឋ
លហើ

ឧបនិសស័

ពី ភពរនជិត្ៗ

ខាងលែើរ

សំលៅ

លដ្ឋ

ក នកប្ែលែល់

រ៊ឺ ម្ចនបាររីប្ែលោាប់បាន ប់ ររំ ូបជានរក
នឹ ងភពលនោះ

ោរសរាឹងបឋវ ីកសិណ

លដ្ឋ

លទោះ ។
គ្គរកកនងភពលនោះ ោលបានរកល
រូ ល ែូ ចជាល

ើញែីប្ែលម្ចន បរ ិរណាល

ើញោនស្សូវជាវង់ រូល លហើ

ក៏សរាឹងគ្ពរលដ្ឋ

បរ ិករោថា បឋវីៗ គ្ត្ឹរប៉ា លណណ ោះ បឋវ ីកសិណក៏ គ្បាកែលៅកនងចិត្ត
ប្ែលលៅថា ជាឧរគហនិរិត្ត ោលបានឧរគហនិរិត្តលហើ

ក៏សរាឹង

ឧរគហនិ រិត្តលទោះត្លៅ រហូត្បានបែិភារនិ រិត្ត និងបានរូបជាន ។
២. អាច្បាកសិណ
អាលបាកសិណ បានែល់ ទ្ឹក ប្ែលែងដ្ឋក់បាគ្ត្ ដ្ឋក់ផិល
ត
ឬភាជនៈែក្ទ្ណាប្ែលម្ចនកណា
ដ ប់ម្ចត្់ ទ្ំហំគ្បម្ចណ ១ ចំ អារ
៤ ធ្នែ ប់ រកទ្ឹកប្ែលសាអត្គ្បាសចាកវត្ថប្ែលោ
លពញលសោើកណា
ដ ប់ម្ចត្់ភាជនៈលទោះ

ឡំគន ដ្ឋក់ ឱ្យ

តំ ងទ្កកនងទ្ី ប្ែលសរាឹង

ឱ្យ

ឃ្លាត្ពី ខួានគ្បម្ចណ ២ ហត្ថ ១ ចំអារ លោរសរាឹងបានចាស់ គ្ពរ
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ោំងបរ ិករោថា អាលបាៗ ឬទ្ឹកៗ រហូត្បានឧរគហនិ រិត្ត ោលឧរគហនិ រិត្តលទោះគ្បាកែលហើ

ក៏សរាឹងឧរគហនិរិត្តលទោះត្លៅរហូត្បាន

បែិ ភារនិ រិត្ត និងបានរូបជាន ។
សគ្ម្ចប់ នកែល់គ្ពរលដ្ឋ
រកលហើ

ឧបនិសស័

ពី ភពរនជិត្ៗ ភពលនោះ លដ្ឋ

កសិណលទោះ ោលបានល

អាស្ស័

ោាប់បានរូបជាន
ោរសរាឹងអាលបា-

ើញទ្ឹ កកនងស្សោះ ឬកនង ណូ ដ ង គ្ត្ឹរប្ត្

សរាឹងលរើលគ្ពរោំងបរក
ិ រោថា អាលបាៗ ឬទ្ឹកៗ ឧរគហនិរិត្តក៏គ្បាកែ
បាន រិ នគ្ត្ូវអាស្ស័
គ្បាកែលហើ

ោរសរាឹងទ្ឹ កកនងភាជនៈ ោលឧរគហនិ រិត្ត

ក៏សរាឹងប្ត្ឧរគហនិរិត្តប្ែលខាួនបានលហើ

លទោះត្លៅ

រហូត្បានបែិ ភារនិ រិត្ត និងបានរូបជានែូ ចគន ។
៣. ច្ត្ច្ជាកសិណ

លត្លជាកសិ ណ បានែល់ លភាើង គ្ត្ូវលរៀបចំ លធាើ ងគកសិណលឡើង
លដ្ឋ

លរៀបចំរកលមោសៃត្ឬឧសរកែ
ត្លភាើងឱ្យលឆ្ោះលឡើង
ួ

កកលនោលប្ផង

លហើ

លទ្ើប

បនោោះប្សបកឬបនោោះវត្ថប្ែលលចាោះជាគ្បលហាងទ្ំហំ

គ្បម្ចណ ១ ចំអារ ៤ ោនប់ រកតំងទ្កខាងរខ គ្ត្ង់ ភនក់លភាើងប្ែល
លគ្បើសគ្ម្ចប់សរាឹង គ្ត្ូវសរាឹងចំ លព្វោះ ណា
ដ ត្លភាើង កំពិចារណាពណ៌
របស់លភាើង

ងាត្់ឧស លផោះ ប្ផសងលភាើង ឬកលដដរបស់លភាើងលទោះ គ្ពរ

ោំ ងបរ ក
ិ រោ ថា លត្លជាៗ ឬលភាើ ងៗ រហូត្បានឧរគហ និ រិត្ត ោល
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ឧរគហនិ រិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ

ក៏សរាឹងឧរគហនិរិត្តលទោះត្លៅ រហូត្

បានបែិ ភារនិរិត្ត និងបានរូបជាន ។
សគ្ម្ចប់ នកប្ែលែល់គ្ពរលដ្ឋ

ឧបនិសស័

បាររីជាប់ោក់ ទ្ងនឹងោរបានរូបជានរកលហើ
ភពលនោះ លដ្ឋ

អាស្ស័

ោលបានល

រ៊ឺ ម្ចនបណយ

ពី ភពរន

ជិត្នឹ ង

ោរសរាឹងលត្លជាកសិណលទោះ ។

ើញ ណា
ដ ត្លភាើងលទ្ៀន ឬចលងាៀង លភាើងកនងចរង្កាន

កនងកប្នាងែត្បាគ្ត្ លភាើងលឆ្ោះផោោះ លឆ្ោះក្គ្ពណារួ

គ្ត្ឹរប្ត្សរាឹង

លរើ ល គ្ពរោំងបរក
ិ រោថា លត្លជាៗ ឬលភាើងៗ ឧរគហនិ រិត្តក៏គ្បាកែ
លឡើងបាន លហើ

សរាឹងឧរគហនិ រិត្តលទោះត្លៅ រហូត្បានបែិភារ-

និ រិត្ត និ ងបានរូបជានែូ ចគន ។
៤. វាច្យកសិណ
វលយកសិ ណ
អាស្ស័
បាន

ោរល

បានែល់

ើញនិងោរព្វល់គ្ត្ូវ

ែូចជាោលល

ញ
ើ ចងលឈើ

ឬសរក្សសក់ប្ែលគ្ត្ូវខយល់
ោ

ខយល់ធរោតលទោះឯង

លដ្ឋ

លទ្ើបលធាើោរសរាឹងនិ ងបរិករោ
សាឹកលឈើ កលគ្រើកលយលលៅរក

ឬកនងខណៈប្ែលខយល់ផ្ទត្់គ្ត្ូវគ្ត្ង់

ខណៈលទោះក៏ លធាើោរសរាឹងលរើលោរកលគ្រើករបស់ចងលឈើ សាឹក

លឈើ ចងសក់ ឬោរែឹងសរផសស ឬខយល់រកប៉ាោះគ្ត្ូវោ
គ្ពរោំ ង បរក
ិ រោថា វលយៗ ឬខយល់ៗ ក ឿ
នឹងគ្បាកែលឡើង

ៗ រហូត្ឧរគហ និរិត្ត

ោលឧរគហនិ រិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ
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និ រិត្តប្ែលខាួនបានលទោះត្លៅ

រហូត្បានបែិភារនិរិត្ត

និងបាន

រូបជាន ។

ឧរគហនិ រិត្ត និងបែិភារនិ រិត្តរបស់វលយកសិណលទោះ ម្ចន
លកខណៈស្សលែៀងចំ ហា
ល

ទ្ឹ ក ទ្ឹកោាក់ ឬប្ផសង ័ពោ ប្ែលល

ើងោាប់

ើញលទោះឯង ប្ត្ឧរគហនិរិត្លត ទោះម្ចនសភាពញាប់ញ័រ ចំប្ណក

បែិ ភារនិ រិត្តលទោះ

ម្ចនសភាពតំងម្ចំរិនញាប់ញ័រ

សៃប់លសៃៀរ

ែូ ចរូបភាពែូលចានោះ ។
ោរលធាើវលយកសិណលឡើងជាពិលសសរប្រងរិនម្ចន គ្ត្ូវអាស្ស័
ខយល់តរធរោជាត្ិ

ក
ន សរាឹងអាររោណ៍នឹងែល់គ្ពរលដ្ឋ

ឬរិ នែល់គ្ពរកដី គ្ត្ូវោន់

ឧបនិសស័

កនិ រិត្តពីខយល់ធរោជាត្ិែូចគនលទោះឯង ។
៥. នីលកសិណ

នី លកសិណ បានែល់ ពណ៌លខៀវ
នីលកសិណ លបើជា នកែល់គ្ពរលដ្ឋ
ោាប់បានរូបជានរកលហើ

ឧបនិសស័

នកប្ែលគ្បាថានចលគ្រើន
រ៊ឺ បណយបាររីប្ែល

ពីភពរនជិត្នឹងភពលនោះ លដ្ឋ

អាស្ស័

ោរសរាឹងនីលកសិណ ។
លោះរកកនងបចាបបននភពលនោះ

ោលល

ើញសាឹកលឈើ

ផ្ទាលឈើ

ពណ៌លខៀវ ឬសំពត្់ពណ៌លខៀវ ប្កវរណីពណ៌លខៀវ ឬវត្ថលផសងៗ ណា
រួ

ប្ែលម្ចនពណ៌លខៀវលហើ

នី លំៗ

ឬពណ៌លខៀវៗ

ក៏សរាឹងលរើល គ្ពរោំងបរក
ិ រោថា

ប៉ាលណាណោះ

ឧរគហនិរិត្តក៏គ្បាកែលឡើងបាន
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ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ
បានរកលហើ

គ្ត្ូវសរាឹងឧរគហនិរិត្តប្ែលខាួន

លទោះត្លៅ រហូត្បានបែិភារនិរិត្ត និងបានរូបជាន ។

លបើរិនោាប់ម្ចនបណយបាររីពីភពរនៗ តរប្ែលលព្វលលហើ
គ្ត្ូវលធាើ ងគកសិណលឡើងែូ លចនោះ
លរៀបចំរកផ្ទាពណ៌លខៀវ ែូចផ្ទា ញ្ា ័ន ផ្ទាឧបបលលខៀវជាលែើរ
ឬសំពត្់ លខៀវ
សររួរ

វត្ថប្ែលម្ចនពណ៌លខៀវណារួ

លបើនឹងលគ្បើ ផ្ទាលឈើ ក៏គ្ត្ូវទំ

លស្សចប្ត្ល

ើញថា

កផ្ទាលឈើ លទោះរកដ្ឋក់លជើង

ព្វន ផតិល គ្ប ប់ បាគ្ត្ ឬភាជនៈ ដ្ឋក់ ផ្ទាលឈើ ឱ្យលពញលសោើកណា
ដ ប់
ម្ចត្់ភាជន៍ប្ែលម្ចនទ្ំហំគ្បម្ចណ ១ ចំអារ ៤ ោនប់ ។
ោលនឹ ងលគ្បើសំពត្់
លខៀវជាលែើរ គ្ត្ូវ
ោនប់ លហើ

ទំ

ក៏គ្ត្ូវលគ្បើសំពត្់លខៀវ

ឬគ្កដ្ឋសពណ៌

ករកោត្់ ជាវង់រូល ទ្ំហំគ្បម្ចណ ១ ចំ អារ ៤
កលៅភាាប់ នឹងជញ្ញ
ា ំង តំងទ្កកនងលំដ្ឋប់ប្ខសប្ភនក

ឱ្យឃ្លាត្ពី ខួ នជាហត្ថ
ា
បាស រ៊ឺ ២ ហត្ថ ១ ចំអា រ សរាឹងលរើល គ្ពរ

ោំងបរ ិករោរហូត្ឧរគហនិ រិត្តគ្បាកែលឡើង ោលឧរគហនិ រិត្តគ្បាកែ
លឡើងលហើ

គ្ត្ូវសរាឹងឧរគហនិរិត្តត្លៅ រហូត្បានបែិ ភារនិរិត្ត

និ ងបានរូបជាន ។
៦. បីត្កសិណ
បី ត្កសិណ បានែល់ ពណ៌លលឿង ជាអាររោណ៍ករោដ្ឋាន ។
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៧. ច្ោហិត្កសិណ
លោហិត្កសិណ បានែល់ ពណ៌គ្កហរ ជាអាររោណ៍ករោដ្ឋាន ។
៨. ឱទាត្កសិណ
ឱ្ោត្កសិ ណ បានែល់ ពណ៌សជាអាររោណ៍ករោដ្ឋាន ។
វណណ កសិណោំង ៣ លនោះលបើជា នកប្ែលម្ចនឧបនិសស័
ម្ចនបណយបាររី ប្ែលោាប់បានរូបជានរកលហើ
ភពលនោះ លដ្ឋ

អាស្ស័

ោរសរាឹងកសិណណារួ

លោះរកកនងបចាបបននភពលនោះ
សំពត្់ ឬវត្ថណារួ
លហើ

បានរកល

រ៊ឺ

ពីភពរនជិត្នឹង
កនង ៣ យ៉ា ងលនោះ ។
ើញផ្ទាលឈើ

ល

ើញ

ប្ែលជាពណ៌លលឿង ពណ៌គ្កហរ ឬពណ៌ស

ក៏ សរាឹងលរើលគ្ពរោំងបរ ិករោថា

បីត្កំៗ

ឬពណ៌លលឿងៗ

លោហិត្កំៗ ពណ៌គ្កហរៗ ឬ ឱ្ោត្ំ ៗ ពណ៌សៗ គ្ត្ឹរប្ត្ប៉ាលណណ ោះ
ឧរគហនិ រិត្តក៏គ្បាកែលឡើងបាន ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ
ក៏ សរាឹងឧរគហនិរិត្តលទោះត្លៅ

រហូត្បានបែិភារនិ រិត្ត

និ ងបាន

រូបជាន ។
លបើរិនម្ចនបណយបាររីរកពីភពរនៗ គ្ត្ូវលធាើ ងគកសិណលឡើង
ែូ ចគនជារួ

ោរលធាើនីលកសិណ ។

សគ្ម្ចប់ពណ៌ែក្ទ្ៗ សលរង្កគោះចូលកនងវណណ កសិណោំង ៤
បានែូលចនោះ រ៊ឺ
ពណ៌លមោ ពណ៌លខៀវ នលោរចូលកនងនីលកសិណ ពណ៌ម្ចស
ពណ៌លតនត្ នលោរចូលកនង បីត្កសិណ ពណ៌លលឿងទ្ំ ពណ៌សីជរពូ

- 20 -

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

នលោរចូ លកនងលោហិត្កសិណ
ពណ៌ក្ផោលរ

ស្សគំ

ពណ៌ពងម្ចន់

ពណ៌គ្បលផោះ

នលោរចូ លកនងឱ្ោត្កសិណ ។
៩. អាកាសកសិណ

អាោសកសិណ

បានែល់

លដ្ឋ

ឧបនិសស័

ម្ចនបណយបាររីប្ែលោាប់បានរូបជានរក

លហើ

ពីភពរនជិ ត្នឹងភពលនោះ

រ៊ឺ

ទ្ី លហលលហវ

លដ្ឋ

នកប្ែលែល់គ្ពរ

អាស្ស័

ោរសរាឹងអាោស-

កសិណ លោះរកកនងបចាបបននភពលនោះ ោលបានល

ើញគ្បល

អាោសតរគ្បលហាងខយល់ គ្បល

ោះបងអួច ោំងលនោះ

លហើ

ក៏សរាឹងលរើលគ្បល

ោះោារ គ្បល

ោះរបស់អាោសតរគ្បល

ោះរបស់

ោះលទោះៗ គ្ពរ

ោំងបរ ិករោថា អាោលសាៗ ឬអាោសៗ គ្ត្ឹរប្ត្ប៉ាលណណ ោះ ឧរគហនិ រិត្ត
លទោះក៏ គ្បាកែលឡើងបាន ោលឧរគហនិ រិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ
សរាឹងឧរគហនិ រិត្តត្លៅរហូត្ែល់បានបែិភារនិរិត្ត

គ្ត្ូវ

និងបានរូប-

ជាន ប្ត្លបើរិនម្ចនបណយបាររីរកពី រនលទ្ គ្ត្ូវលធាើ ងគកសិណលឡើង
លដ្ឋ
៤

លចាោះជញ្ញ
ា ំងផោោះ ឬលចាោះែំបូលឱ្យជាគ្បល
ោនប់

លហើ

សរាឹងលរើលអាោសតរប្ែលគ្បាកែតរគ្បល

លទោះៗ គ្ពរោំងបរ ិករោតរប្ែលលព្វលលហើ
គ្បល

ោះគ្បម្ចណ ១ ចំអារ

ោះជញ្ញ
ា ំង គ្បល

ោះ

រហូត្បានឧរគហនិរិត្ត ។

ោះែំបូលប្ែលចាត្់លធាើលឡើង ជាបរក
ិ រោ-

និរិត្ត ឧរគហនិរិត្ត ែូចគនជារួ

បរិករោនិរិត្តគ្រប់គ្បោរ រ៊ឺ និរិត្ត

- 21 -

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លទោះ ម្ចនគ្ពំ ប្ែនរបស់គ្បល

ោះជញ្ញ
ា ំង គ្បល

ោះែំ បូល ឧរគហនិ រិត្ត

ក៏ រង់ប្រាកែលៅយ៉ា ងលទោះ ។
សគ្ម្ចប់បែិភារនិរិត្ត រប្រងប្រាកែចំលព្វោះប្ត្អាោសប្ត្រា៉ា ង
គ្ពំ ប្ែនរបស់គ្បល

ោះោំងលទោះរិនបានប្រាកែ

ោំងលធាើោរពគ្ងីក

ឱ្យធំប៉ានណាក៏ពគ្ងីកបាន លគ្ព្វោះសម្ចធិម្ចនកម្ចាំងគ្រប់គ្គន់ ។
១០. អាច្ោកកសិណ
អាលោកកសិណ បានែល់ ពនា៊ឺ
ឧបនិ សស័

រ៊ឺ ម្ចនបណយបាររីោាប់បានរូបជានរកលហើ

រនជិ ត្នឹ ងភពលនោះ លដ្ឋ

អាស្ស័

ពីភព

ោរសរាឹងអាលោកកសិណលទោះ

លោះរកកនងបចាបបននភពលនោះ ោលបានល
ែួ ងគ្ពោះចនោ

នកប្ែលែល់គ្ពរលដ្ឋ

ឬែួងគ្បទ្ីបជាលែើរលហើ

ើញ ពនា៊ឺ ពីែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ
ក៏ សរាឹងលរើលពនា៊ឺលទោះ

គ្ពរោំងបរ ិករោថា ឱ្ភាលសាៗ ពនា៊ឺៗ ឬ អាលោលោៗ ពនា៊ឺៗ គ្ត្ឹរប្ត្
ប៉ា លណណ ោះ ឧរគហនិរិត្តក៏គ្បាកែលឡើងបាន ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែ
លឡើងលហើ

គ្ត្ូវសរាឹងប្ត្ឧរគហនិរិត្តប្ែលខាួនបានលហើ

លទោះត្លៅ

រហូត្បានបែិ ភារនិរិត្ត និ ងបានរូបជាន ប្ត្លបើរិនម្ចនបណយបាររី
រកពី រន គ្ត្ូវលធាើ ងគកសិណលឡើងែូ លចនោះរ៊ឺ
គ្ត្ូវលចាោះជញ្ញ
ា ំងផោោះ ឬែំបូលផោោះលែើរបីឱ្យពនា៊ឺចូលតរគ្បលហាង
លៅកនងផោោះគ្បាកែគ្ត្ង់ជញ្ញ
ា ំង
ឬលបើ កលភាើងទ្កលហើ

ឬក្ផោផោោះ

និ ងលធាើលដ្ឋ

ជចលងាៀង

កវំងននរកបាំងឱ្យជិត្ និងលចាោះវំងននឱ្យ
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ពនា៊ឺលចញរកគ្បាកែគ្ត្ង់ជញ្ញ
ា ំង ទ្ំហំគ្បម្ចណ ១ ចំ អារ ៤ ោនប់ ឬ
តរសររួរ លហើ
លព្វលលហើ

ក៏សរាឹងលរើលពនា៊ឺលទោះ គ្ពរោំងបរ ិករោតរប្ែល

ខាងលែើរ រហូត្បានឧរគហនិរិត្តនិងបែិភារនិ រិត្ត ។

លសចកដីលផសងគនក្ននិរិត្តោំង ៣ របស់អាលោកកសិណ រ៊ឺ
ពនា៊ឺប្ែលគ្បាកែលដ្ឋ

អាស្ស័

ែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ ែួងគ្ពោះចនោ ែួងពនា៊ឺ

លផសងៗ ោំងប្ែលលធាើលឡើង ឬរិនបានលធាើលឡើងកដី ោំងលនោះជាបរិករោនិ រិត្ត ឧរគហនិរិត្តែូចគននឹងបរិករោនិរិត្តគ្រប់ គ្បោរ ។
សគ្ម្ចប់បែិ ភារនិរិត្តលទោះ ពនា៊ឺគ្បាកែជាសណា
ា នរូល ពនា៊ឺ
រងលោចន៍ ក្គ្កប្លងជាងពនា៊ឺរបស់ឧរគហនិរិត្ត ។
សលគ្រចឈានលដ្ឋ

កសិណណារួ

ក៏អាចញាំងនិ រិត្តកនង

កសិណែក្ទ្ែ៏លសសឱ្យលកើ ត្លឡើងបាន ។
នកប្ែលបានរូបជានោំង ៥ លដ្ឋ
ណារួ

អាស្ស័

ោរសរាឹងកសិណ

កនងកសិណ ១០ លទោះ លបើគ្ត្ូវ ោរឧរគហ និ រិត្ត និ ង

បែិ ភារនិរិត្តប្ែលោក់ទ្ងជារួ

កសិណែ៏លសស ៩ យ៉ា ងលទ្ៀត្

លគ្ៅពីប្ែលខាួនោាប់ លគ្បើសរាឹងរកលហើ

រិនចាំបាច់លធាើ ងគកសិណ

លឡើងជាេោីលទ្ ។

ោលសរាឹងល
ល

ើញវត្ថលផសងៗ ប្ែលម្ចនលៅតរធរោជាត្ិ ែូចជា

លហើ

ើញែី ទ្ឹ ក កនលើង ខយល់ ឬពណ៌លផសងៗ លំហរបស់អាោស និងពនា៊ឺ
ក៏លធាើោរសរាឹងគ្ពរោំងបរិករោ ឧរគហនិរិត្តនិងបែិភារនិរិត្ត
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ក៏ គ្បាកែលឡើងបាន
បាររី ប់ រ ំរកលហើ

ស្សលែៀងជារួ

នកប្ែលោាប់ ម្ចនបណយ

ពី ភពរនប្ែលជិត្នឹ ងភពលនោះែូចគន ។

កម្មដ្ឋានប្ែលច្ធវើឱយបានឈានរហ័ស
កនងករោដ្ឋានប្ែលឱ្យចូ លែល់ឈានបាន

៣០

យ៉ា ងលទោះ

កសិណ ១០ ជាករោដ្ឋាន ប្ែលលធាើឱ្យែល់ឈានរហ័សជាងករោដ្ឋាន
ែក្ទ្ៗ ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរសរាឹងកសិណលទោះឧរគហនិរិត្តនិងបែិភារនិ រិត្តលកើ ត្បានង្ក

។

ោលបែិភារនិ រិត្តនិងឧរគហនិ រិត្តលកើត្បានង្ក
ឈានក៏លលឿនរហ័ស លបើជាវណណ កសិណ ៤ លហើ

ោរបាន
បែិភារនិ រិត្ត

និ ងឧបចារសម្ចធិ រហូត្ែល់ោរបានឈាន ោំងលនោះរប្រងលកើត្បាន
លដ្ឋ ង្ក

និងលលឿនរហ័សជាងកសិណែក្ទ្ៗ លហើ

កនងវណណ កសិណ

៤ លនោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សរលសើរ ឱ្ោត្កសិណថាជាកសិណប្ែល
គ្បលសើរជាងកសិណែ៏លសសោំង ៣ យ៉ា ងលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះលធាើឱ្យចិត្ត
របស់ នកកំ ពងចលគ្រើនករោដ្ឋាន ម្ចនលសចកដីរ ីកោ
េី នរិ ទ្ធបានជាពិលសស

ភា៊ឺថាា គ្បាសចាក

និ ងកនងខណៈឧរគហនិរិត្តលៅរិ នោន់

គ្បាកែកដី ឬកំ ពងគ្បាកែកដី ឱ្ោត្កសិណប្េរោំងលធាើឱ្យអាចគ្ជាប
លហត្ោរណ៍ខាោះបាន ស្សលែៀង នកប្ែលបាន ភិញ្ញា ។
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រួកទី ២ អសុភៈ ១០
សភ ប្គ្បថា រិនលអ ម្ចនវចនត្ថៈថា ន សភំ =
ប្គ្បថា វត្ថប្ែលរិនលអ លឈាោោះថា
សភ កនងធរ៌ពួកលនោះ សំលៅ
របស់សត្ាោំង

សភំ

សភៈ ។

ក លសចកដីប្គ្បគ្បួលក្នោងោ

ប្ែលសាាប់ លៅលហើ

ប៉ាលណាណោះ ។

ែូលចានោះ ោរចលគ្រើន សភករោដ្ឋាន លទ្ើ បសំលៅែល់ ោរពិចារណា
សាកសពប្ែលសាាប់លហើ
លដ្ឋ

ោន់

កនងលកខណៈអាោរ ១០ យ៉ា ងលផសងៗ គន

កអាររោណ៍របស់សាកសពប្ែលលផសងគនរ៊ឺ

១. ឧទ្ធម្ចត្ក សភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរលដ្ឋ
លបា៉ា ងលគ្ោ

ពីសាាប់លហើ

២.

២-៣ ក្េៃ ។

វិនិលក សភ

លផសងៗ ោ

អាោរលហើរ

សាកសពប្ែលរួ រលខពើរលដ្ឋ

ម្ចនពណ៌

គន រ៊ឺ ពណ៌គ្កហរ ពណ៌ស ពណ៌លខៀវ ។

៣. វិបពាក សភ

សាកសពប្ែលរួរលខពើរលដ្ឋ

ម្ចនទ្ឹករក្ង

ទ្ឹកខោោះហូរលចញពីសាច់ ។
៤. វិចិេទ្ោក សភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរ លដ្ឋ

គ្ត្ូវោត្់ព្វក់

កណា
ដ លជាពី រកំណាត្់ ។
៥. វ ិោខ

ិត្ក សភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរ ប្ែលគ្ត្ូវសត្ាសនខ

និ ងចចកជាលែើ រកលករសី ។
៦.

វិកិខត្តក សភ

កាលលៅខាាត្់ ខាា

ោត្់ោ

សាកសពប្ែលរួរលខពើរ
លៅកនងទ្ី លទោះៗ ។
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៧.

ហត្វិកិខត្តក សភ

សាកសពប្ែលរួរលខពើរ

សស្ត្សាតវធោប់ ចិរញ្ញ
ា ំ លចាលោត្់ ោ
៨.

លោហិ ត្ក សភ

ប្ែលគ្ត្ូវ

។

សាកសពប្ែលរួរលខពើរ

ប្ែលម្ចន

លោហិត្ហូរលចញ ។
៩. បឡវក សភ សាកសពប្ែលរួរ លខពើរ លដ្ឋ
លចាោះទ្ូ លៅលពញោងោ
១០.

។

ម្ចនែងាូវ

ែាិក សភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរ សល់ប្ត្រំនរឆ្អឹង ។
រួកទី ៣ អនុសសត្ិ ១០

ព្វកយថា

នសសត្ិ ោត្់បទ្បានជា ២ បទ្ រ៊ឺ

ន + សត្ិ ព្វកយថា ន ប្គ្បថា តរ ឬលរឿ ៗ ។
សត្ិ ប្គ្បថា រលឹក ។
ម្ចនវចនត្ថៈថា សរណំ = សត្ិ ប្គ្បថា ោររលឹកបាន លឈាោោះថា
សត្ិ ។
ន បនបបនំ សត្ិ =
ប្គ្បថា ោររលឹកលរឿ

នសសត្ិ
ៗ លឈាោោះថា

នសសត្ិ

ងគធរ៌បានែល់

សត្ិ លចត្សិក ។
ព្វកយថា
លរឿ

នសសត្ិ លទ្ើបបានែល់ ោរតររលឹក ឬរលឹកែល់

ៗ ែូ ចជា ពោធនសសត្ិ បានែល់ ោររលឹកែល់រណរបស់

គ្ពោះពទ្ធ ងគលរឿ

ៗ លឈាោោះថា ពោធនសសត្ិ ។
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អនុសសត្ិមន ១០ យ៉ាង្ គឺ
១. ពោធនសសត្ិ ោររលឹកលរឿ

ៗ ែល់រណគ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់។

២. ធម្ចោនសសត្ិ ោររលឹកលរឿ

ៗ ែល់រណគ្ពោះធរ៌ ។

៣. សងានសសត្ិ ោររលឹកលរឿ

ៗ ែល់រណគ្ពោះសងឃ ។

៤. សី ោនសសត្ិ ោររលឹកលរឿ

ៗ ែល់រណសីល ។

៥. ចាគនសសត្ិ ោររលឹកលរឿ

ៗ ែល់រណរបស់ោរបរ ិចាារ

ោន ។
៦. លទ្វតនសសត្ិ ោររលឹកលរឿ
៧.

ឧបសម្ចនសសត្ិ

ៗ ែល់រណរបស់លទ្វត ។

ោររលឹកលរឿ

ៗ

ែល់រណរបស់

គ្ពោះនិព្វាន ។
៨. ររណានសសត្ិ ោររលឹកលរឿ
៩. ោ

ៗ ែល់លសចកដីសាាប់ ។

រតនសសត្ិ ោររលឹកលរឿ

ៗ នូវោ

លោដ្ឋាស ម្ចន

លកសាជាលែើរ ។
១០. អាទបានសសត្ិ ោររលឹកលរឿ

ៗ នូវខយល់លចញ និង

ខយល់ចូល ។
បណា
ដ
នសសត្ិោំង ១០ យ៉ា ងលនោះ លគ្បើជាអាររោណ៍របស់
សរេករោដ្ឋានបាន

លគ្ព្វោះលធាើឱ្យសៃប់ចាកកិលលសនីវរណៈបាន

ចំប្ណកប្ែលនឹងជាអាររោណ៍

ឱ្យចូលែល់ឈានចិត្តលទោះ

នសសត្ិ ២ គ្បោរ រ៊ឺ
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ក. ោ

រតសត្ិ ោរសរាឹង សក់ លោរ គ្កចក លធោញ ប្សបក

ជាលែើរ ឱ្យសលគ្រចបានែល់បឋរជានប៉ាលណាណោះ ។
ខ. អាទបានសសត្ិ ជាោរចលគ្រើនបានតំងពីបឋរជានរហូត្
ែល់បញ្ា រជាន ។
ចំ ប្ណក នសសត្ិ ប្ែលសល់ ៨ យ៉ា ងលទោះ អាចចលគ្រើ នបាន
គ្ត្ឹ រឧបចារសម្ចធិ រ៊ឺ សម្ចធិប្ែលសប់សួនជារួ

អាររោណ៍រហូត្

ជិត្បានឈាន នឹ ងអាចគ្របសងាត្់កិលលសនីវរណៈឱ្យសៃប់បាន ប្ត្លៅ
រិ នោន់ ែល់ បបទឈាន

លគ្ព្វោះអាររោណ៍លអិត្រិនគ្បាកែចាស់

ែូ ចកសិណ ។
នឹ ងបាន ធិបា

អាររោណ៍របស់ នសសត្ិ ១០ តរលំដ្ឋប់

ត្លៅលនោះ
១. ពោធនសសត្ិ រ៊ឺ ោររលឹកែល់រណរបស់គ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់
បានលទោះក៏គ្ត្ូវែឹងថា គ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់ម្ចនរណយ៉ា ងណាជារនសិន
កនងបទ្គ្ពោះពទ្ធរណសប្រដងទ្ក ៩ គ្បោរ សត្ិលចត្សិក កនងរហាកសលចិ ត្ត ប្ែលម្ចនគ្ពោះពទ្ធរណ ៩ គ្បោរ ជាអាររោណ៍ លឈាោោះថា
ពោធនសសត្ិ គ្ពោះពទ្ធរណ ៩ គ្បោរ រ៊ឺ
(១)

រហំ

លគ្ព្វោះជា នកឆ្ងៃ

ចាកអាសវកាិលលសយ៉ា ងដ្ឋច់

ខាត្ ម្ចនចិ ត្តថាាសាអត្រួ របានទ្ទ្ួលសោារបូ ជា ។
(២) សម្ចោសរពលោធ លគ្ព្វោះជា នកគ្តស់ែឹងលញ
គ្បក្ពចំ លព្វោះគ្ពោះ ងគ រ៊ឺ ែឹ ងធរ៌ប្ែលរួរែឹង ៥ គ្បោរ
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សង្កខរ បានែល់ ចិ ត្ត លចត្សិក និបផននរូប ។
វិោរ បានែល់ ោរលកើ ត្រលត្់ ប្គ្បគ្បួលរបស់សង្កខរ ។
លកខណ បានែល់ លកខណៈ រស បចាបបដ្ឋាន បទ្ដ្ឋាន របស់
ទររូប ។
និ ព្វាន បានែល់ ធរ៌ប្ែលជាទ្ីរលត្់ទ្កខ និងរលត្់កិលលស ។
បញ្ា ត្ិត

បានែល់

សទ្ោបបញ្ា ត្ិត

រា៉ា ងលទ្ៀត្ បានែល់ ោរគ្តស់ែឹង រ ិ

និង

ត្ថបបញ្ា ត្ិ តលផសងៗ

សចា ៤ ។

(៣) វិជាាចរណសរបលទន លគ្ព្វោះជា ក
ន ែល់គ្ពរលដ្ឋ

ោរែឹ ង

និ ងោរបែិ បត្តិយ៉ាងគ្បលសើរបំ ផត្ រ៊ឺ ែឹ ងកនង វិជាា ៣ ឬវិជាា ៨ និ ង
ែឹ ងោរបែិ បត្តិកងចរណៈ
ន
១៥ យ៉ា ង
ការែឹង្កនង្វិ
ជាា ៣ គឺ
ុ

បលពានិវសានសសត្ិញាណ បានែល់ បញ្ញាប្ែលអាចរលឹក
ជាត្ិ កនង ត្ីត្ប្ែលខាួនោាប់ លកើត្រកលហើ
ទ្ិ ពាចកខញាណ

ប្ែលលៅឆ្ងៃ

បានែល់

បញ្ញាប្ែលអាចល

ើញវត្ថលផសងៗ

ឬត្ូចបំផត្ សូរបីលៅកនងទ្ីកំបាំង ក៏អាចល

ែូ ចប្ភនករបស់លទ្វត និងគ្ពហោោំង
អាសវកខ

។

។

ញ្ញាណ បានែល់ បញ្ញាប្ែលអាចទ្ម្ចា

កាិលលសឱ្យ ស់លៅលដ្ឋ

រិ នម្ចនសល់ ។

- 29 -
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វិជាា ៨ គឺ
វិបសសទញាណ បានែល់ បញ្ញាប្ែលល
ជា

និ ចំា ទ្កខំ

ើញទររូបោំងពួង

នតត ។

ឥទ្ធិវ ិធញ្ញាណ បានែល់ បញ្ញាប្ែលអាចសប្រតងឫទ្ធិលផសងៗ បាន ។
រលទរ

ិ ទ្ិ ធញ្ញាណ បានែល់ បញ្ញាប្ែលអាចនិ រិ ត្
ោ ោងោ

ែក្ទ្ៗ ឱ្យលកើត្លឡើងខាងកនងោ

របស់ខួានតរលសចកដីគ្ត្ូវោរបាន ។

បលពានិវសានសសត្ិ ញ្ញាណ បានែល់ បញ្ញាប្ែលអាចរលឹក
ជាត្ិ កនង ត្ីត្បាន ។
លចលតបរ ិ ញ្ញាណ

បានែល់

បញ្ញាប្ែលអាចែឹងចិត្តរបស់

បរគលែក្ទ្បាន ។
ទ្ិ ពាចកខញ្ញាណ
កនងទ្ី ឆ្ងៃ

បានែល់

ឬត្ូចជាទ្ីបំផត្ សូរបីម្ចនវត្ថកំ បាំងក៏ល

ទ្ិ ពាលសាត្ញ្ញាណ
ទ្ី ឆ្ងៃ

បញ្ញាប្ែលអាចល

បានែល់

ើញវត្ថលផសងៗ
ើញបាន ។

បញ្ញាប្ែលអាចឮសំលឡងកនង

ឬសំលឡងត្ិចបំ ផត្អាចឮបាន ។
អាសវកខ

ញ្ញាណ

បានែល់

បញ្ញាប្ែលអាចទ្ម្ចា

អាសវកាិលលសឱ្យ ស់លៅបានរិនម្ចនសល់ ។
ឆរណ ១៥ ព្បការ
ចរណ បានែល់ ោរគ្បគ្ពឹ ត្ត ឬោរបែិបត្ិតម្ចន ១៥ គ្បោរ រ៊ឺ
សោធ លសចកដីលជឿលសចកដីគ្ជោះថាាកនងរណធរ៌ លផសងៗ ម្ចនោរ
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លជឿកនងបាប បណយ រណ លោស លជឿកនងរណគ្ពោះរត្នគ្ត្័
ពិ ត្ លជឿថាសត្ាោំង

ម្ចនោរវ ិលវល់សាាប់លកើត្ ។

ម្ចន

សត្ិ ម្ចនសត្ិរលឹកអាររោណ៍ រប្រងោោំងកិលលសនីវរណៈ ។
ហិ រ ិ ម្ចនោរខាោសែល់ោរង្ករប្ែលជាទ្ចារត្
ិ ។
ឱ្ត្ត បប ម្ចនោរខាាចែល់ោរង្ករប្ែលជាទ្ចារ ិត្ ។
វីរ ិ

ម្ចនោរពាយរកនងោរង្ករជាកសល ។

សត្ ម្ចនោរចូលចិ ត្តកនងោរសាដប់គ្ពោះសទ្ធរោ ។
បញ្ញា ម្ចនោរឆ្ងាត្កនងលហត្ផលរបស់កិចាោរង្ករោំងពួង ។
លភាជលនរត្តញ្ាត ែឹងគ្បម្ចណកនងោរបរ ិលភារ ។
លដ្ឋ

ជាររិយនលយរ ភា្ក់ រលឹក ម្ចនោរលែកបនតិចបនតួច គ្បកប

ោរពាយរ ។

សី ល ម្ចនសីលបរប
ិ ូ ណ៌ ។
ឥរនោិ

សំវរ សគ្ងួរកនងោារោំង ៦ ។

រូបបឋរជាន សលគ្រចបឋរជានគ្បកបលដ្ឋ

ងគឈាន ៥ ។

រូបទ្ត្ិ

ជាន សលគ្រចទ្ត្ិ

ជានគ្បកបលដ្ឋ

ងគ ៣ ។

រូបត្ត្ិ

ជាន សលគ្រចត្ត្ិ

ជានគ្បកបលដ្ឋ

ងគ ២ ។

រូបចត្ត្ថជាន សលគ្រចចត្ត្ថជានគ្បកបលដ្ឋ
(៤)

សរលត

ងគ ២ ។

លគ្ព្វោះជា នកម្ចនែំ លណើរលៅលហើ

លែើ ម្បីោរបានរកនូវសពាញ្ាត្ញ្ញាណ

លដ្ឋ

ោរសាងបាររី

និ ងម្ចនោរបែិ បត្តិយ៉ាងគ្ត្ង់ គ្បាសចាករិចាេទ្ិ ែិ ា
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សម្ចោទ្ិ ែិា

ម្ចនសត្ិសរបជញ្ាៈប្ែលទំគ្បលយជន៍ រកោន់លវលន

សត្ាោំង

យ

ោប់តំងពីបានទ្ទ្ួលពទ្ធពាករណ៍ពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

ទ្ីបងារជាលែើររហូត្បានគ្តស់ែឹងជាសម្ចោសលម្ចពធិ ញាណ ។
បានលសចកដីថា ែំលណើរលៅោន់ទ្ីបរ ិសទ្ធ ស់កិលលសផត្ចាក
វែដទ្កខ រិនគ្ត្ូវគ្ត្ឡប់រកលកើត្សាាប់ កនងភពណាៗ ត្លៅលទ្ៀត្ លដ្ឋ
ោរចូលែល់គ្ពោះនិព្វានប្ែលជាោរែឹងចាស់កនង រិ

សចាធរ៌ោំង

៤ គ្បោរលទោះឯង ។
(៥) លោកវិទ្ូ លគ្ព្វោះជា ន កែឹ ងចាស់ នូវ លោកោំង ៣ រ៊ឺ
សត្ា លោក ឱ្ោសលោក និងសង្កខរលោក គ្ពរោំងលហត្ផលគ្រប់
គ្បោរ ។
(៦)

នត្តលោ បរិសទ្រោសារេិ លគ្ព្វោះជាបរសគ្បលសើរ រកបរគល

ណាលគ្បៀបលសោើរិនបាន

កនងោរ ប់រ ំទ្ូ ទោនលវលន

យសត្ាោំង

ប្ែលរិ នោន់ម្ចនសីល សម្ចធិ បញ្ញា ឱ្យតំងលៅកនងសីល សម្ចធិ
បញ្ញា លដ្ឋ

លំដ្ឋប់ៗ លឡើងលៅរហូត្ែល់បានររគ ផល និព្វាន លដ្ឋ

វ ិធីលផសងៗ ោំងលួងលោរ សងាត្់សងាិន ឬលលើកសរលសើរ តរសររួរ
ែល់ ធាស្ស័

របស់លវលន

យសត្ាលទោះៗ ។

(៧) សតថលទ្វរនសានំ លគ្ព្វោះជាសាសាដរបស់រនសស លទ្វត
និងគ្ពហោ កនងោរប្ណទំឱ្យលចញចាកទ្កខ រ៊ឺ ជាត្ិ ជោ ររណៈ លដ្ឋ
ោរលធាើគ្ពោះនិ ព្វានឱ្យជាក់ ចាស់ លគ្បៀបែូចជាទ

ឈោួញរលទ្ោះប្ែល

ទំរលទ្ោះព្វណិជឱ្យឆ្ាងផត្ពីផូាវកទតរ ចូលោន់ទ្ីលកសរកានតបាន ។
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(៨) ពលោធ លគ្ព្វោះជា នកែឹងចាស់នូវ រ ិ
ញាំងសត្ាោំង

សចា ៤ លហើ

អាច

ឱ្យែឹងតរបាន ។

(៩) ភរវ លគ្ព្វោះជា នកម្ចនបញ្ញាធិោរែ៏ គ្បលសើរក្គ្កប្លង ៦
គ្បោរ រ៊ឺ
១)

ឥសសរិ

ជា នកម្ចនឥសសរិ

ៈ

ជាធំក្គ្កប្លងលដ្ឋ

ំ ណាចពិលសស ៨ យ៉ា ង បានែល់
=

ណិម្ច បំបាត្់ ខួានបានយ៉ា ង សាារយ

=ល

ិ ម្ច លហាោះលៅលលើអាោសបានយ៉ា ងរហ័ស

= រហិ ម្ច និ រិោត្ោងោ

ឱ្យធំ បំផត្បាន

= បត្តិ លសដចយងលៅទ្ីណាបានតរគ្បាថានរិ នម្ចនឧបសរគ
= បាករោ និ រិោត្ជារូបោងលផសងៗ បាន
= ឥសិ ត ម្ចន ំណាចបង្កគប់បញ្ញ
ា ខាួនឯង និងសត្ាលោកបាន

= វសិ ត អាចចូលឈាននិ ងលធាើ ភិញ្ញាបានភាារៗ តរប្ែល
គ្ត្ូវោរ
=

ត្ថោម្ចសា

សលគ្រចឱ្យលស្សចបានលដ្ឋ

ិ ត អាចលធាើកិចាោរលផសងៗ ប្ែលរិនោន់
រហ័ស ោលម្ចនភាពចាំបាច់លកើត្លឡើង ។

២) ធរោ បានែល់ លោកត្តរធរ៌ ៩ រ៊ឺ ររគ ៤ ផល ៤ និព្វាន ១ ។
៣)
រនសស
លដ្ឋ

សស ម្ចនកិត្ិត

លទ្វត

គ្ពហោោំង

ស លករលដ៍ ឈាោោះ ផា
កនងរ៊ឺ នចកាវឡ

រិ នគ្ត្ូវលឃ្លសទគ្បោសលលើកសរលសើរលឡើ
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៤) សិរ ិ ម្ចនពណ៌សរបរភា៊ឺថាាស្សស់រូបោងសាអត្លអរួរលពចពិល
ររិលលរើ លរិ នជិនណា

លដ្ឋ

រហាបរ ិសលកខណៈ

៣២

និង

នពយញ្ា នៈ ៨០ ។
៥) ោរ ោលគ្បាថានវត្ថណា ក៏សលគ្រចកនងវត្ថលទោះតរគ្បាថាន
គ្រប់ គ្បោរ ។
៦) ប

ត្ត លគ្បើលសចកដីពាយរ ឧទ្ិោសលពលលវោោំងក្េៃ និង

ប់ប្ែលនឹងឱ្យលវលន

យសត្ាោំង

បានទ្ទ្ួលគ្បលយជន៍ ។

លវោក្េៃ រវងចលទាោះលសដចយងលគ្បាសសត្ា និងរនគ្ទ្ង់លធាើ
ភត្តកិចាគ្ទ្ង់ ប់រលំ គ្បៀនគ្បលៅធរ៌តរសររួរ
លហើ

ខាងលគ្ោ

ភត្តកិចា

ភិកខរកគល់គ្ទ្ង់ក៏គ្បោនករោដ្ឋាននិងឱ្វទ្តរសររួរែល់

ធាស្ស័
លវោ

។
ប់

កនងបឋរយរ

ភិ កខចូលគល់ទ្ូលសូរករោដ្ឋាន

និ ងសួរបញ្ញ
ហ លផសងៗ កនងរជឈិរយរ លទ្វត និងគ្ពហោ រ៊ឺនចកាវឡ
រកគល់ទ្ូលសួរបញ្ញ
ហ និ ងអាោធទឱ្យសប្រដងធរ៌ គ្ពោះ ងគ នលោរ
តររហូត្ ស់រជឈិរយរ កនងបចេិរយរ ប្ចកលវោលចញជា ៣ រ៊ឺ
ទ្ី ១ គ្ទ្ង់យងចរងារ ទ្ី ២ គ្ទ្ង់ ផំ ស
ោ គ្ម្ចកឥរយ
ិ បេ ទ្ី៣ ពិចារណា
លរើ លសត្ាលោក

ពួករនសស

លទ្វត

និងគ្ពហោោំង

ប្ែល

ោាប់ សាងបញ្ញាបាររីទ្កពីជាត្ិរន សររួរនឹងលគ្បាសឱ្យសលគ្រចររគ
ផល និព្វានបាន ។
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២. ធម្ចោនសសត្ិ ោររលឹកែល់រណគ្ពោះធរ៌ប្ែលគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធគ្ទ្ង់ចូលែល់លហើ

ទំរកគ្បោសឱ្យែឹងតរ រ៊ឺ សាាោខត្ធរ៌

បានែល់ ររគ ៤ ផល ៤ និព្វាន ១ និ ងគ្ពោះបរ ិ

ត្តិ ១ រួរជា ១០

គ្បោរលនោះ រ៊ឺ រណរបស់គ្ពោះធរ៌ប្ែលរួរបលង្កអនទំរករលឹកលរឿ
ោររលឹកែល់រណរបស់គ្ពោះធរ៌ លរឿ

ៗ

លឈាោោះថា

ៗ

ធម្ចោនសសត្ិ

ងគធរ៌បានែល់ សត្ិលចត្សិកកនងរហាកសល ឬរហាកិរ ិយ ប្ែល
ម្ចនរណរបស់គ្ពោះធរ៌ជាអាររោណ៍ ។
ោររលឹកកនងរណោំងលនោះ រប្រងលធាើឱ្យ នកសាដប់សៃប់រង្ក
ំ ប់នូវ
លសចកដីទ្កខលផសងៗ

ប្ែលលកើត្ពីកិលលសបាន

ពិចារណាតរ ញាំងលសចកដីលគ្ត្ក ររ ីកោ

កនងខណៈសាដប់និង

ឱ្យលកើ ត្កនងចិត្តបាន ។

រវាងោរគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិតរក៏ម្ចនប្ត្លសចកដីសខោ
ចិ ត្តប្ត្រា៉ា ង លគ្ោ

ពីគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិលហើ

ក៏រត្
ឹ ប្ត្រីកោ

សបា
ចិ ត្ត បាន

លហត្ បានផល ចិ ត្តរប្រងបលង្កអនលៅកនងសភាវធរ៌ ប្ែលនឹងសលគ្រច
(ឱ្យែល់)
ស់លវោជា

នត្តរធរ៌ ញាំងោរ ស់លៅក្នទ្កខប្ែលខាួនប្សាងរករក
ូរ ែូលចានោះ ធម្ចោនសសត្ិ លទ្ើបបានែល់ ោររលឹកែល់

រណរបស់គ្ពោះធរ៌ ៦ គ្បោរ រ៊ឺ
(១) សាាោខលត បានែល់ គ្ពោះធរ៌ប្ែលគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់
គ្តស់សប្រដងលហើ

លដ្ឋ

លអ ១០ គ្បោរ រ៊ឺ គ្ពោះក្គ្ត្បិែក ១ ររគ ៤

ផល ៤ និ ងនិ ព្វាន ១ ។
(២) សនោិែិាលោ បានែល់ នវលោកត្តរធរ៌ រ៊ឺ ររគ ៤ ផល ៤
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និ ងនិព្វាន

១

លនោះរិនប្រនជាធរ៌ប្ែលគ្ត្ឹរប្ត្បានឮបានសាដប់ចាំ

លឈាោោះប៉ាលណាណោះលទ្ គ្ត្ូវបែិបត្តិលែើរបីឱ្យជាក់ចាស់លដ្ឋ
គ្ត្ូវែឹ ងោំងបរ ិ
(៣)

ត្តិ បែិ បត្តិនិងបែិ លវធ ។

ោលិលោ ររគចិត្ត ៤ ម្ចនលសាតបត្តិររគជាលែើរ រប្រង

លធាើឱ្យផលលកើត្លឡើងកនងលំដ្ឋប់ក្នខាួន
លព្វលរ៊ឺ

ខាួនឯង រ៊ឺ

លដ្ឋ

រិនម្ចនរវងចលទាោះ

ោលលធាើលហត្ប្ែលឱ្យររគលកើត្លឡើងលហើ

លពលប្ែលររគ

ចិត្តម្ចនគ្ពោះនិព្វានជាអាររោណ៍រលត្់លៅ ផលចិត្តក៏លកើត្លឡើងលសា
និ ព្វានជាអាររោណ៍បានភាារ រិនម្ចនចិត្តែក្ទ្កនងរវងចលទាោះ ោំង
លនោះលគ្ព្វោះនិ ព្វានលទោះរិ នម្ចនោលលវោែូចគន ។
(៤) ឯហិ បសសិលោ នវលោកត្តរធរ៌ ៩ គ្បោរលនោះ ជាធរ៌ ប្ែល
រួរែល់ោរលៅជនោំង
ម្ចនពិត្

ឱ្យចូលរកលរើលបាន គ្ពោះធរ៌ោំងលនោះ

ែូចែួ ងគ្ពោះអាទ្ិ ត្យ

ែួងគ្ពោះចនោ

ប្ែលកំ ពងលគចរកនង

លោក ។
(៥) ឱ្បន

ិ លោ នវលោកត្តរធរ៌ ៩ គ្បោរលនោះ ជាធរ៌ ប្ែល

រួ របលង្កអនទំរកឱ្យគ្បាកែចាស់ែល់ខួាន រួរបំលពញពាយរ សូរបី
ទ្កខលំបាកប៉ានណាក៏រិនគ្ពរដ្ឋក់ចោះលសចកដីពាយរ លដ្ឋ
ធរ៌លនោះសូរបីគ្បាកែលឡើងគ្ត្ឹរប្ត្រួ

លហត្ថា

គ្គ ក៏អាចបិទ្ោារ បា

បាន

ពិ ត្គ្បាកែ ។
(៦) បចាត្ំត លវទ្ិត្លព្វា វិញ្ូ ា ហិ គ្ពោះធរ៌ោំង ៦ គ្បោររបស់

នកម្ចនបញ្ញា រ៊ឺ កលាណបថុ ជាន និង រិ
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លសា

បានលដ្ឋ

ខាួនឯងលដ្ឋ

ចំលព្វោះ ។

៣. សងានសសត្ិ ោររលឹកែល់រណរបស់គ្ពោះសងឃ ម្ចន
សបែិបលទនជាលែើ រ ែូ ចវចនត្ថៈថា សងឃំ
ោររលឹកែល់រណគ្ពោះសងឃក ឿ
បានែល់

នសសត្ិ = សងានសសត្ិ

ៗ លឈាោោះថា សងានសសត្ិ

សត្ិ លចត្សិកប្ែលលៅកនងរហាកសលចិ ត្ត

របស់គ្ពោះ រិ

ងគធរ៌

ម្ចនរណ

សងឃជាអាររោណ៍ ។
ព្រះសង្ឃគុណ ៩ ព្បការ

(១) សបែិ បលទន គ្ពោះ រ ិ
បែិ បត្តិគ្បក្ព បរ ិបូណ៌លដ្ឋ

សងឃសាវ័ ៨ ពួក ជា នកបែិ បត្តិលអ
ធិសីលសិោខ

ធិចិត្តសិោខ និង ធិ -

បញ្ញាសិោខ ។
(២) ឧជបែិបលទន គ្ពោះ រ ិ
ចូ លោន់គ្ពោះនិព្វានលដ្ឋ

សងឃ

ចំប្ណករួ

ក
ន បែិបត្តិគ្ត្ង់ ផូវប្ែលទំ
ា

លចញផត្ចាកោរសខលាិោ-

នលយរ និង ត្តកិលរថានលយរ ចូលោន់រជឈិម្ចបែិបោលដ្ឋ
គ្ត្ង់ ។
(៣) ញា

បែិបលទន គ្ពោះ រ ិ

លែើ របីគ្តស់ែឹងនូវគ្ពោះនិព្វាន

សងឃសាវ ័

ជា នកបែិបត្តិ

លគ្រឿងលចញចាកទ្កខរិនគ្បាថានកនង

លភារសរបត្តិ និងភវសរបត្តិណារួ

លឡើ
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(៤) សារី ចិបែិបលទន គ្ពោះ រ ិ
លដ្ឋ

លអលហើ

ចាក់ ធាោះនូវធរ៌សររួរែល់ធរ៌ និងរួរែល់ោរថាា

បងគំរបស់ជនោំង

។

(៥) អាហលនល

ា គ្ពោះ រ ិ

គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ ងគលទោះ
លដ្ឋ

សងឃសាវ ័ក ជា នកបែិបត្ត

សងឃសាវ ័ក ៤ រូ ៨ បរគលរបស់

អាចឱ្យផលលកើត្លឡើងយ៉ា ងរហាសាល

សីលរណ សម្ចធិ រណ និងបញ្ញារណ ែូលចនោះលទ្ើបជា នករួរ

ទ្ទ្ួ លអារិសបូជា ប្ែលលរទំរក ំ ពីទ្ីឆ្ងៃ
(៦)

បាហលនល

ា

គ្ពោះ រ ិ

ែ៏ គ្បលសើរបំ ផត្របស់សត្ាលោក
កនងសរ័

(៧) ទ្កខិលនល

លគ្ព្វោះ រិ

បចា័

៤។

ា គ្ពោះ រ ិ

ជាអារនតកៈ

សងឃនឹ ងម្ចនបានប្ត្

័
សងឃសាវក
អាចឱ្យអានិ សងស

លកើ ត្លឡើងតរបំណងរបស់រនសសោំង
ទ្ទ្ួ លទ្កខិណាោន

រ៊ឺ

បាន លទ្ើ បរួរែល់ោរ

ោរបរចា
ិ ា រោនរបស់ នកគ្បាថានភវសរបត្តិ

លភារសរបត្តិ ប្ែលជាប់ លដ្ឋ
លដ្ឋ

សងឃសាវ ័ក

របស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធឧបបត្តិលឡើងប៉ា លណាណោះ លទ្ើបជា នករួរ

ែល់ោរទ្ទ្ួលលដ្ឋ

(៨)

ចូលរកបូជា ។

ខាួន ឬរនសសែក្ទ្កនងភពខាងរខ ។

ញ្ាលិករណីលយ គ្ពោះ រិ

សងឃសាវ ័ក ជា នកគ្បកប

សីល សម្ចធិ បញ្ញា លទ្ើបសរគួរែល់ោរលធាើ ញ្ា លិករោរបស់

រនសស លទ្វត និងគ្ពហោោំង
(៩)

។

នត្តរ ំ បញ្ា លកខត្ំ ត លោកសស គ្ពោះ រ ិ

័ លគ្បៀប
សងឃសាវក

ែូចទ្ី សាបលគ្ព្វោះែ៏គ្បលសើរក្នពូ ជលផសងៗ រ៊ឺ បណយកសលរបស់រនសស
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លទ្វត គ្ពហោោំង

លគ្បៀបែូចពូជលៅកនងប្ស្សែ៏ លអ លធាើឱ្យគ្គប់

ពូ ជែោះលូត្ោស់បានលអ សូរបីសាបលគ្ព្វោះពូជគ្ត្ឹរប្ត្បនតិចបនតួច ។
សងឃរណ ៩ គ្បោរ ជាលហត្ផលែល់គន ។

សងឃរណប្ែលជាសារៈសំខាន់កនង ងគក្នសងឃរណ ៩ លទោះ
ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ សបែិ បលទន ជាលែើរ រហូត្ែល់សារីចិបែិ បលទន
ជាទ្ី បំផត្ ោលគ្បគ្ពឹ ត្តឱ្យបរិបូណ៌គ្ត្ឹ រគ្ត្ូវលហើ

រប្រងជាលហត្ឱ្យ

បរគលលទោះតំងនូវកនងរណ ៥ គ្បោរលទ្ៀត្ តំងពី អាហលនល
ជាលែើរ រហូត្ែល់

ា

នត្តរ ំ បញ្ា លកខ ត្ំ ត លោកសស សងឃរណោំងលនោះ

ជាផល ។
បរវជិត្និងព្គហសថប្ែលសច្ព្ម្ឆជាអរ ិយផល
ភាពជា រិ

បរគលរបស់គ្រហសថ

បែិ បត្តិប្ែលចូលែល់

ធិ សីលសិោខ

និ ងបពាជិត្ក៏ គ្បគ្ពឹត្ត
ធិចិត្តសិោខ និ ង ធិបញ្ញា-

សិោខែូចគន លទ្ើបជា ក
ន ប្ែលចូលែល់សងឃរណ ៩ គ្បោរ ម្ចន
សបែិ បលទន ជាលែើរ រហូត្ែល់

នត្តរ ំ បញ្ា លកខត្ំ ត លោកសស ានដូ ច

គនោំងពីរប្ផនក ។
បរគលប្ែលរិនបានែល់គ្ពរលដ្ឋ

សងឃរណប្ែលជាលហត្

ោំង ៤ ម្ចនសបែិបលទនជាលែើរ ប្ត្អាចទ្ទ្ួលសងឃរណប្ែលជា
ផល ម្ចន អាហលនល

ា បាហលនល

ា

ញ្ាលិករណីលយ ោំង ៣

គ្បោរលនោះបាន ានែល់ ម្ចត បិត របស់បគ្ត្ធីតោំង

- 39 -

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ប្ែលរួរលធាើោរបូជារណលោកបាន លែើ របីជាទ្ី តំងក្នកសលធរ៌ រ៊ឺ
កត្ញ្ាូ កត្លវទ្ី បាន គ្បសិនលបើ បុប្រតធីតារិន
ោរបូជារណ រប្រងបានជួបនូវទ្កខភ័
ម្ចន

ស និងលសចកដីសរលសើរក
៤.

សី ោនុ សសត្ិ

ប្ែលខាួនរកាទ្កលដ្ឋ
(១)

កចិ ត្តទុ ដ្ឋក់ រិនលធាើ

លផសងៗ

និងរិនរួរែល់ោរ

យ
ើ ។

ោររលឹកែល់លសចកដីបរិសទ្ធរបស់សីល

គ្បាសចាកលោស ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ

ខណា រិនដ្ឋច់ រ៊ឺ សិោខបទ្ខាងកដើម្និងខាងចងោំង

២ រិ នដ្ឋច់ ។
(២)

ឆ្ិទ្ោ រិ នធាោះ រ៊ឺ សិោខបទ្គ្ត្ង់កណា
ដ លរិនដ្ឋច់ ។

(៣)

សពល រិ នពព្វល រ៊ឺ សិោខបទ្គ្ត្ង់កណា
ដ លរិ ន

បានដ្ឋច់ លៅ ២ ឬ ៣ ឬ ៤ ជាប់ត្គនលដ្ឋ
(៤)

លំដ្ឋប់ ។

កម្ចោស រិនពគ្ពុស រ៊ឺ សិោខបទ្ណារួ

គ្ត្ង់ កណា
ដ ល

រិ នដ្ឋច់ ។
ការរកាសីលឱយជាអារម្មណ៍
ោររកាសីល ឱ្យជាអាររោ ណ៍របស់សីោនសសត្ិ លទោះ

គ្ត្ូវ

បែិ បត្តិឱ្យគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវតរលកខខណាែូលចនោះ រ៊ឺ
= គ្ត្ូវជគ្រោះសីលរបស់ខួានឱ្យផត្ចាកលោសោំង ៤ ។
=

ោររកាសីល

រិនគ្ត្ូវោ

សរបត្តិ និ ងលភារសរបត្តិលទ្ ។
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= រកាោ

វចាឱ្យតំងលៅកនងសិោខយ៉ា ងត្ឹ ងរឹង ។

= ោរគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិត្ឹងរ ឹងលទោះ សូរបី នធព្វលរិន

ល់ស្សព

ក៏ រិនគ្ត្ូវញាប់ ញ័រ ។
=

គ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ

ឧបចារសម្ចធិ

ោរ

ល់ែឹងកនងសីល

ប្ែលជាលហត្ឱ្យ

បបទសម្ចធិ ឬររគ ផល និព្វាន លកើត្លឡើងបាន ។

ោលគ្បគ្ពឹត្តបានគ្ត្ឹរគ្ត្ូវតរលកខខណាលនោះលហើ
លផដើរបែិបត្តិ លដ្ឋ

ោររលឹកកនងសីលត្លៅ ។

លហា លរ វត្ សី លំ លហ
សពលំ

កម្ចោសំ

ិ ូ ា ហិ
បសែាំ សពាវញ្

ប្គ្បថា សីលរបស់ល

ខណំ ា

ឆ្ិ ទ្ំ ោ ហលវ

ភជិ សសំ

បោរសំ

សម្ចធិ សំ វត្តនកំ ។
ើងលនោះបរ ិសទ្ធ រួររ ីកោ

រិ នធាោះ រិ នពព្វល រិនពគ្ពុស សីលរបស់ល
ផត្ពីភាពជាោសរបស់ត្ណា
ហ
សីលរបស់ល

ចិត្តពិត្ រិនដ្ឋច់

ើងបរិសទ្ធ លធាើឱ្យល

សីលរបស់ល

លព្វលបាន សូរបី នធព្វលជន រិន
លទោះរប្រងសរលសើរ

លទ្ើបចាប់

ើង

ើងរិនម្ចន នកណា

ល់ស្សពកដី ប្ត្វ ិញ្ាូ ជនោំង

ើងលនោះជាលហត្លធាើឱ្យឧបចារសម្ចធិ

បបទសម្ចធិ និង ររគ ផល លកើត្លឡើងយ៉ា ងពិត្គ្បាកែ ។
សីលប្ែលបរ ិសទ្ធចាកកិលលសលទោះ បានែល់សីលកនង ងគររគ
ប្ែលគ្ត្ូវលកើ ត្រួរជារួ

សម្ចធិ និ ង បញ្ញា បានលសចកដីថា សីល

លទោះគ្ត្ូវតំងលៅកនងអាររោណ៍របស់បញ្ញា សីលប្ែលបរ ិសទ្ធែូចប្ែល
គ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់គ្តស់ទ្កម្ចន ៤ គ្បលភទ្ លៅថា ចត្បារិសទ្ធិសីល
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បានែល់
១. បាត្ិលម្ចកខសំវរសីល
២. ឥរនោិ

សំវរសី ល

៣. អាជី វបារិសទ្ធិសីល
៤. បចា

សននិសសិត្សីល ។

សីលោំង

៤

គ្បលភទ្លនោះ

បរិសទ្ធលគ្ព្វោះគ្បារពធអាររោណ៍

គ្ពោះនិ ព្វាន ជាធរ៌ប្ែលផត្ទ្កខ លទ្ើ បជាសីលប្ែលចលគ្រើ នឱ្យគ្បគ្ពឹ ត្ត
លៅកនងអាររោណ៍របស់បញ្ញា ។
សីោនសសត្ិ

ោររលឹកែល់សល
ី ប្ែលខាួនរកាទ្កលដ្ឋ

លសចកដីបរ ិសទ្ធលនោះ ប្ែលចាត្់ថាជាអាររោណ៍របស់សរេករោដ្ឋានលទោះ
លោកចាត្់ទ្កលដ្ឋ

កិចារបស់សត្ិប្ែលជា ងគរបស់សម្ចធិ និងលដ្ឋ

ំណាចក្នោរលោះនីវរណៈ រ៊ឺ ខណៈប្ែលរលឹកកនងសីលប្ែលខាួនរកា

ទ្កលដ្ឋ

លសចកដីបរ ិសទ្ធលទោះ រប្រងកំចាត្់ ភិ ជា និ ងលោរនសស

ឱ្យសៃប់រម្ចៃប់ បាន

ប្ត្លៅរិនអាចទ្ម្ចា

ោរល

ើញខសកនងរូបទរ

ខនធ ៥ ថាជា តតត្ួខួនបាន
ា
ភិជា រ៊ឺ ោរឆ្នោនីវរណៈ និងលោរនសស
រ៊ឺ ពាបាទ្នីវរណៈ នឹងគ្ត្ូវលោះបានក៏លដ្ឋ
ែូ លចានោះ សី ោនសសត្ិ
ករោ ដ្ឋា នប៉ា លណាណោះ

ំណាចរបស់សម្ចធិ ។

លទ្ើ បបានគ្ត្ឹរអាររោណ៍របស់សរេ-

ងគធ រ៌ បា នែល់ សត្ិ លចត្សិ ក ប្ែលលៅកន ង

រហាកសលចិត្ត ម្ចនអាររោណ៍ជាសីលប្ែលរកាទ្កកនងសិោខបទ្ ។
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៥. ចាគនសសត្ិ ោរលឹក ែល់ោរបរ ិចាារោនរបស់ខួានលរឿ

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

លសចកដីបរ ិសទ្ធកនងចិត្ត

ប្ែលគ្បាសចាកោរហួងប្ហង
ិ៍ ដ
បានលករលឈា
ោ ោះលដ្ឋ

ៗ

លកើត្ពីោរលោះបចា័

និងរិនម្ចនោរ ួត្អាងលែើរបីគ្បាថាន

គ្បោរណាលឡើ

។

ការបរ ិច្ចាគទានជាអារម្មណ៍
ោរបរិចាារោនឱ្យជាអាររោណ៍របស់ចាគនសសត្ិលនោះ គ្ត្ូវជា
ោរបរិចាារប្ែលបរប
ិ ូ ណ៌លដ្ឋ
(១) ធរោិ
លដ្ឋ

រណ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

លទ្ធវត្ថ រ៊ឺ វត្ថប្ែលជាលទ្

យធរ៌លទោះ គ្ត្ូវបានរក

ធរ៌ ។
(២) គ្ពរលដ្ឋ

លចត្ទកន ងោលោំ ង ៣ រ៊ឺ បពាលចត្ទ

រញ្ា នលចត្ទ និ ង បរលចត្ទ ។
(៣) រត្តចារី រ៊ឺ បរចា
ិ ា រលែើរបីលោះលសចកដីកំណាញ់ហួងប្ហង
និ ងលោះត្ណា
ហ ម្ចនោះ ទ្ិែិា ។
ោលបរិចាារោនបានែល់គ្ពរលដ្ឋ
ក៏ ទំ

លសចកដីលអែូលចនោះលហើ

កោរបរិចាារលទោះរកជាអាររោណ៍រលឹកក ឿ

ៗ

លឈាោោះថា

ចាគនសសត្ិ ែូចវចនត្ថៈថា ចារសស

នសសរណំ = ចាគនសសត្ិ

ោររលឹកែល់ោរបរ ិចាារោនរបស់ខួន
ា

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

បរស
ិ ទ្ធលរឿ

ៗ លឈាោោះថា

ចាគនសសត្ិ
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លចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលចិត្ត ៨ ប្ែលម្ចនលចត្ទ
កនងោរបរ ិចាារោនជាអាររោណ៍ ។
សត្ិ
លរឿ

ៗ

ប្ែលរលឹកែល់ោរបរ ិចាារោនប្ែលបរិសទ្ធរបស់ខួាន

លនោះលធាើឱ្យចិត្តសៃប់ចាកោរឆ្នោនីវរណៈ

ទ្ំ នកបគ្រុងខាួនលដ្ឋ
សៃប់បានលដ្ឋ

ោររណាររោណ៍លទោះ

ប្ែលគ្បារពធោរ

កិលលសនីវរណៈប្ែល

ំណាចសម្ចធិ លហត្លទោះលទ្ើ បចាត្់ចាគនសសត្ិថា

ជាអាររោណ៍របស់សរេករោដ្ឋានគ្បោររួ

។

៦. លទ្វតនសសត្ិ ជាោររលឹកែល់រណធរ៌ ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្
ជាលទ្វត និ ងជាគ្ពហោោំង
លដ្ឋ

សទ្ធប្ត្គ្ត្ូវអាស្ស័

ោរបរ ិបូណ៌

រណធរ៌ រ៊ឺ សបបរ ិសរត្នៈ ៧ គ្បោរ និ ងសបបរ ិសធរ៌ ៧

គ្បោរ ។
សបបរ ិសរត្នៈ ៧ គ្បោរ បានែល់ សោធ សីល សត្ ចារ
ហិរ ិ ឱ្ត្តបប បញ្ញា ។
សបបរ ិសធរ៌ ៧ គ្បោរ បានែល់ សោធ សត្ិ ហិរ ិ ឱ្ត្តបប
ព្វហសចា វ ីរ ិ

បញ្ញា ។ លទ្វត និងគ្ពហោោំងលទោះ ោលលោក

លៅម្ចនជីវ ិត្ជារនសស

ក៏ សទ្ធប្ត្ជា នកបរិបូណ៌លដ្ឋ

រណធរ៌

ប្ែលលអកនងសបបរ ិសរត្នៈ និងសបបរ ិសធរ៌ ែូ ចគនោំង ស់ ោល
ចត្ិ លទ្ើបលៅលកើត្កនងលទ្វភូរិ

និងគ្ពហោភូរិ

ប្ែលលអ ប្ែលម្ចនសោធជាលែើរ ។
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ោលពិចារណាែូលចនោះលហើ
របស់ខួានម្ចនសោធជាលែើរក ឿ

ក៏តំងោររលឹកែល់កសលករោ
ៗ ោំងលនោះ លឈាោោះថា លទ្វតនសសត្ិ

ងគធរ៌បានែល់ សត្ិលចត្សិក កនងរហាកសលចិត្តប្ែលម្ចនសោធ

ជាលែើរ ជាអាររោណ៍ ។
សត្ិ ប្ែលរលឹកែល់សោធ ជាលែើរក ឿ

ៗ លនោះលធាើឱ្យសៃប់

រម្ចៃប់ចាកកិលលសនីវរណៈ ប្ែលជាកិចារបស់សម្ចធិ លទ្ើបចាត្់ថា
លទ្វតនសសត្ិលនោះជាអាររោណ៍របស់សរេករោដ្ឋាន រា៉ា ងកនង នសសត្ិ
១០ គ្បោរ ។
៧. ឧបសម្ចនសសត្ិ ោររលឹកែល់រណគ្ពោះនិព្វានប្ែលម្ចន
សភាពសៃប់ រ៊ឺ ជាទ្ីសៃប់ចាកទ្កខ និងសៃប់ចាកកិលលសោំងពួងលរឿ

ៗ

ងគធរ៌បានែល់ សត្ិលចត្សិក លៅកនងរហាកសលចិត្តប្ែលម្ចនរណ
គ្ពោះនិព្វានជាអាររោណ៍ ។
នកចលគ្រើនឧបសម្ចនសសត្ិលនោះ គ្ត្ូវម្ចនោរែឹងោរ

ល់កង
ន

រណរបស់គ្ពោះនិព្វាន ឱ្យគ្ត្ឹរគ្ត្ូវបានលអជារនសិន ។
គុណរបស់ព្រះនិព្វវន ២៩ ព្បការ
១. រទ្និរោទ្លទ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលញាំញីលសចកដីស្សវ ឹងលផសងៗ
២. បិបាសវ ិនលយ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលកំចាត្់បង់នូវលសចកដី
លស្សកឃ្លានកនងោររណាររោណ៍ ។
៣. អាល

សររាលត គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ ប្ែលែកនូវលសចកដី
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អាល័

កនងោររណាររោណ៍ ។
៤. វែដូបលចេលោ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ ប្ែលោត្់ផ្ទដច់នូវវែដៈ ។
៥. ត្ណហកខលយ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែល ស់នូវត្ណា
ហ ។
៦. វិោលគ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌គ្បាសចាកោរៈ ។
៧. និ លោលោ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលរំលត្់ នូវត្ណា
ហ ។
៨. ធវំ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលតំងម្ចំជានិចា ។
៩.

ជរំ គ្ពោះនិ ព្វានជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរចាស់ ។

១០. និ បបបញ្ាំ គ្ពោះនិ ព្វានជាធរ៌ប្ែលគ្បាសចាកបបញ្ា ធរ៌ រ៊ឺ
ត្ណា
ហ ម្ចនោះ ទ្ិែិា ។
១១. សចាំ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ ប្ែលម្ចនពិត្ ។
១២. បារំ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលឆ្ាងផត្ចាកវែដទ្កខ ។
១៣.
រប្រងល

សទ្ទ្ោសំ

គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែល នកម្ចនបញ្ញាត្ិចត្ួច

ើញរិ នបាន ។

១៤. សិ វ ំ គ្ពោះនិ ព្វានជាធរ៌ប្ែលគ្បាសចាកកិ លលស ។
១៥.

រត្ំ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនលសចកដីសាាប់ ។

១៦. លខរំ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលគ្បាសចាកភ័
១៧.

ពភត្ំ គ្ពោះនិ ព្វានជាធរ៌ ប្ែល សាារយ ។

១៨.

នី ត្ិកំ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនភ័

រកនូវលសចកដីរហនតោ

។
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១៩. តណំ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ ប្ែលជួ

រកាសត្ារិនឱ្យោាក់

លៅកនងវែដសងារ ។
២០.

លលណំ

គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលជាទ្ីពួន ំពីភ័

លផសងៗ

ាន ។
២១. ទ្ីបំ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលជាលោោះផត្ចាកឱ្

ៈោំង ៤ ។

២២. វិសទ្ធិ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលបរិសទ្ធចាកកិលលស ។
២៣. វរំ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលសបបរសោំង

គ្បាថាន ។

២៤. និ បណំ គ្ពោះនិ ព្វានជាធរ៌ប្ែលលអិត្សខរ ។
២៥.
បចា័

សងខត្ំ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ ប្ែលរិ នគ្ត្ូវតក់ប្ត្ងលដ្ឋ

។
២៦. លម្ចលោខ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ ប្ែលផត្ចាកកិ លលស ។
២៧. លសលដ្ឋា គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលរួរសរលសើរលដ្ឋ ពិលសស ។
២៨. នត្តលោ គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលគ្បលសើររក ីាលគ្បៀបរិនបាន ។
២៩. លោកសសលទត គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលផត្ចាកលោកោំង

ពួង ។
ោល

ល់ែឹងកនងរណរបស់គ្ពោះនិព្វានែូលចនោះលហើ

រលឹកែល់រណរបស់គ្ពោះនិ ព្វាន
ឹ លផសងៗ
ញំញីលសចកដីស្សវង
ោររណាររោណ៍

ចូរបលង្កអន

ប្ែលម្ចនសភាពជាសនតិសខ
កំចាត្់ បង់ នូវលសចកដីលស្សកឃ្លានកនង

ែកលចញនូវលសចកដីអាល័

កនងោររណាររោណ៍

ោត្់ផ្ដាច់នូវលសចកដីវ ិលវល់កនងវែដៈោំង ៣ ជាទ្ី ស់ក្នត្ណា
ហ គ្បាស
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ចាកោរៈជាទ្ី ំលត្់ ក្នត្ណា
ហ ផត្ចាកលគ្រឿងលដ្ឋត្គ្កង ផត្ចាកោរ
តក់ប្ត្ងោំងលនោះ គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធគ្ទ្ង់គ្តស់ថា ជាធរ៌ប្ែលគ្បលសើរ
ក្គ្កប្លង ។
ោលរលឹកែល់រណរបស់គ្ពោះនិព្វានែូចលព្វលរកលនោះក ឿ

ៗ

កធវើ ឱ្យចិ ត្តសៃប់ចាកកិលលសនីវរណៈ ប្ែលជាកិចារបស់សម្ចធិ លទ្ើប
ចាត្់ថាជាអាររោណ៍របស់សម្ថភាវទបាន ។
ពោធនសសត្ិែល់ឧបសម្ចនសសត្ិ

នកប្ែលចលគ្រើនពទ្ធានសសត្ិ

ជាលែើររហូត្ែល់ ឧបសម្ចនសសត្ិ ឱ្យបរប
ិ ូ ណ៌បានលទោះ រង់ លធាើបាន
ប្ត្គ្ពោះ រ ិ

បរគលជា នកែឹងចាស់កនង រ ិ

សចា ៤ ប៉ាលណាណោះ ។

សគ្ម្ចប់ បេជានលទោះ នឹងចលគ្រើនឱ្យានល្អិតល្អន់លទោះ រប្រង
លធាើរិនបានលឡើ

លគ្ព្វោះលៅរិនោាប់បានចូលែល់គ្ពោះនិ ព្វាន ។

ប្ត្យ៉ា ងណាកដី លបើជា នកប្ែលបានទ្ទ្ួ លោរសិកា ប់រក
ំ នង
បររត្ថធរ៌ យ៉ាងលអ
អំ ណាចរបស់សត្រ

ក៏ អាចរលឹកែល់រណគ្ពោះនិព្វានបាន
បញ្ញា លហើ

លដ្ឋ

បកអអននូវរណធរ៌លទោះរកជា

អាររោណ៍ ចិ ត្តក៏នឹងលកើត្លសចកដីគ្ជោះថាាកនងគ្ពោះនិព្វានបាន ។
គ្ពោះនិ ព្វានជាបររត្ថធរ៌

លដ្ឋ

ចំលព្វោះជា សងខត្ធរ៌ប្ែល

លគ្ៅពី ចិត្ត លចត្សិក រូប រ៊ឺ ទរធរ៌ និ ងរូបធរ៌ ប្ែលជាសងខត្ធរ៌
ប្ែលម្ចនលៅកនងខាួន ។
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គ្ពោះនិ ព្វានលទោះ ជាធរ៌ ខាងលគ្ៅរិនម្ចនកៅកនងខាួន ប្ត្ជាធរ៌

ប្ែលលធាើឱ្យជាអាររោណ៍

លកើត្កសច ីាសខែល់ នកប្ែលចូលែល់

អាររោណ៍និព្វានកនេះបានពិ ត្ ។
គ្ពោះនិ ព្វានបានលឈាោោះថា ឧបសរ នឹងម្ចនសនតិសខ ឧបសរ
ប្គ្បថា សៃប់ សំលៅែល់ សៃប់ចាកកិ លលស និងខនធ ៥ លទ្ើ បម្ចន
លសចកដីែូចគននឹងគ្ពោះនិព្វាន លហត្លទោះគ្ពោះនិព្វានលទ្ើបបានលឈាោោះថា
ឧបសរ ។
លសចកដីសៃប់ចាកកិ លលស និងខនធ ៥ រ៊ឺលសចកដីសខប្ែលជា
សនតិសខ ជាលសចកដីសខលគ្ព្វោះ ស់ទ្កខ រិនប្រនលសចកដីសខពី ោរ
លសា

អាររោណ៍របស់លវទ្ទលចត្សិកកទ ។
គ្ពោះនិ ព្វានរិ នប្រនជាធរ៌ ប្ែលលសា

លវទ្ទលចត្សិកប្ែលលសា

អាររោណ៍លផសងៗ

រសរបស់រូបាររោណ៍

ែូ ច

សោោររោណ៍ប្ែល

លអៗ ជាលែើរ លធាើឱ្យលកើត្លសចកដីលពញចិត្ត បានទ្ទ្ួលលសចកដីសខប្ែល
លៅថា លវទ្

ិ ត្សខ រ៊ឺ លសចកដីសខជាប់ជារួ

ោរលសា

ោរ-

រណាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលម្ចនកនងលោក គ្ពោះនិព្វានលទោះរិនម្ចន
លវទ្

ិត្សខែូចលព្វលរកកទ ប្ត្គ្ពោះនិ ព្វានម្ចនសភាពសៃប់ លដ្ឋ

គ្បាសចាកកិលលស និ ងសៃប់ចាកខនធ ៥ ប្ែលជាទ្ីអាស្ស័
ត្ណា
ហ និងទ្ិែិា លហត្លទោះគ្ពោះនិព្វានលទ្ើបជាអាររោណ៍រួ
កិលលសណាៗ អាស្ស័

របស់

គ្បលភទ្ ភ្ដល្

រិ នបាន លទ្ើបលៅគ្ពោះនិព្វានថា ជាធរ៌ប្ែល
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ំលត្់ កិលលស ឬធរ៌ប្ែលជាទ្ី ំលត្់ទ្កខ សនតិសខរបស់គ្ពោះនិព្វានលទ្ើប
ជាលសចកដីសខលគ្ព្វោះ ស់ទ្កខ និ ង ស់កិលលស ។
ឧបម្ចសនតិសខប្ែលម្ចនលៅកនងគ្ពោះនិព្វាន
នកបរិបូណ៌លដ្ឋ

ោររណាររោណ៍លផសងៗ ក្េៃរួ

លក់ លៅយ៉ា ងសខសបា
ទហារ

ពួកបរវ
ិ រោំង

ែូចរហាលសែាី
លសែាីកំពងលែក

ទំគនលគ្ត្ៀរលភាជ-

គ្ពរោំងលគ្រឿងទ្ំនកបប្រម្ុងលសចកដីសខលផសងៗ

ោលលគ្ត្ៀរអាហារលស្សចលហើ

យ៉ា ងលអ

នកបលគ្រើ ក៏ចូលលៅដ្ឋស់

លសែាី

ោលគ្ត្ូវដ្ឋស់កនងលវោ ំពុងលែកលក់ ស្សួល្ក៏រិនលពញចិត្ត

លទ្ើ ប

បលទោសពួក នកបលគ្រើ ទ្ធំងលទោះថា

លហត្ ីលា ទ្ើបរកដ្ឋស់ល

ើងកនង

លវោប្ែលកំពងលែកលក់យ៉ាងស្សួល្ែូលចនោះ រនសសោំងលទោះក៏គ្បាប់
ថា អាហារ និ ងលគ្រឿងទំ នុ បប្រម្ុងលសចកដីសខលគ្ត្ៀរទ្កគ្ពរលហើ
ពួ កខ្ំ លទ្ើ បរកដ្ឋស់ លែើរបីឱ្យបានទ្ទ្ួលោនអាហារោំងលទោះ ។
លោកលសែាីរិនលពញចិត្ត

រិនគ្ពរលគ្ោកលឡើង

គ្ត្ឡប់ជា

បលណដញពួ កអែ បកប្រម្ើ ឱ្យលចញលៅឱ្យផត្ ខាួនក៏ លែកលក់ ត្លៅ ។
ខណៈប្ែលលោកលសែាីលែកលក់លទោះ

ោររណាររោណ៍ ីាជាពិលសស
លែកលក់ យ៉ាងស្សួល្
បរ ិលភារអាហារ ឬលដ្ឋ

រិ នម្ចនោរលសា

ប្ត្ក៏ ម្ចនលសចកដីលពញចិត្តកនងោរ

ជាងពីោរបានលសា

អាររោណ៍

លដ្ឋ

ោរ

ោរទំនុ បគ្រុងលសចកដីសខែក្ទ្ លគ្ៅពីោរ

លែកលក់ បុក្ណ េះ ។
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លនោះរប្រងសប្រដងឱ្យល
លសា

ើញថា

ោររណាររោណ៍គ្ត្ឹរប្ត្រួ

លសចកដីសខប៉ា លណណ ោះកៅកហើយ

ោរលែកលក់ប្ែលសៃប់ពីោរ
គ្គលទោះ ក៏កៅែឹងថា បានទ្ទ្ួល

លបើជាលសចកដីសខគ្បលភទ្ប្ែលសៃប់

ចាកសងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ទររូបោំងពួងលហើ

នឹងម្ចនលសចកដីសខគ្បលសើរ

ក្ប្រ ភ្ល្ងបុនណាកៅ សូរឱ្យ នកសិកាបានពិចារណាលរើលចោះ ។
៨. ររណានសសត្ិ ោររលឹកែល់លសចកដីសាាប់ ប្ែលខាួននឹង

គ្ត្ូវជួ បលហើ

លកើត្លសចកដីសលងារក ឿ

ៗ លឈាោោះថា ររណានសសត្ិ

ងគធរ៌បានែល់ សត្ិ លចត្សិក កនងរហាកសលចិតត ៨ ប្ែលម្ចន
លសចកដីសាាប់ជាអាររោណ៍ ។
ម្រណៈមន ៤ យ៉ាង្
១. សរលចេទ្ររណ បានែល់ ោរបរិនិព្វានរបស់គ្ពោះ រហនត
ោំង

ប្ែលោត្់ ផ្ទដច់ នូវវែដៈោំងពួ ង ។
២. ខណិកររណ បានែល់ ោររលត្់របស់សង្កខរធរ៌ រ៊ឺ ទរ

រូបប្ែលរលត្់ គ្រប់ភងគខណៈ ។
៣. សរោត្ិររណ បានែល់ ោរសាាប់ប្ែលលោកសនោត្លៅថា
លែើ រលឈើ ង្កប់ រលទ្ោះខូច ទ្ូកខូច ជាលែើរ ។
៤. ជីវ ិត្ិរនោិ

របស់សត្ាោំង

បបលចេទ្ររណ បានែល់

ជីវ ិត្រូបនិងជីវ ិត្ទរ

ប្ែលរលត្់ ស់កនងភពរួ

ៗ។
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ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ររណៈ រ៊ឺ លសចកដីសាាប់ប្ែលនឹ ងលគ្បើ ជាររណានសសត្ិលទោះ

ិ ិ រនោិ
បានែល់ ជី វត្

បបលចេទ្ររណៈប្ត្រា៉ា ង លគ្ព្វោះជាររណៈប្ែល

ជាប់ោក់ ទ្ងនឹងសត្ាបរគលលដ្ឋ

ទ្ូ លៅ ប្ែលអាចម្ចន ២ ោល រ៊ឺ

១. ោលររណ បានែល់ ោរសាាប់លដ្ឋ
អា

ឬ ស់ោំងបណយោំងអា
២.

ស់បណយ ឬ ស់

។

ោលររណ បានែល់ ោរសាាប់លដ្ឋ

ឧបលចេទ្កករោ រ៊ឺ

ជួ បឧបបត្តិលហត្លផសងៗ ។
ររណៈោំង ២ ោលលនោះ លគ្បើចលគ្រើនររណានសសត្ិបានែូចគន
ោំង ២ គ្បោរ ោរចលគ្រើ នររណានសសត្ិលទោះ ពិចារណាសាកសព
ប្ែលលៅចំលព្វោះរខ ឬរលឹកែល់ នកប្ែលសាាប់លៅលហើ
ម្ចន

ោំងប្ែល

ស ម្ចន ំណាច ម្ចនគ្ទ្ពយសរបត្តិ ប៉ានណាកដី លហើ

រកោន់ ខួានលដ្ឋ
ឧបចេិជិាសសត្ិ ល
លនោះក ឿ

បលង្កអន

ិ ិ រនោិ
បរ ិករោកនងចិ ត្តថា ររណំ លរ ភវិសសត្ិ ជី វត្

ំ

ិ រូប ជីវត្
ិ ទរ នឹងគ្ត្ូវដ្ឋច់យ៉ាង
ើងនឹងគ្ត្ូវសាាប់ ជីវត្

ិ ំ លរ
ៗ លៅ ឬបរ ិករោថា ររណំ លរ ធវំ ជីវត្

ធវំ លសចកដី

សាាប់របស់អាតោ ញលទ្ៀង ជីវ ិត្របស់អាតោ ញរិនលទ្ៀង ។
ោលរលឹក លដ្ឋ
ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងលដ្ឋ
លដ្ឋ

ម្ចនលយនិ លសារនសិោរ រហូត្ែល់បញ្ញា
លសចកដីសលងារ

រប្រងកំចាត្់បង់នូវ ចំ ណង់

ំណាចោរឆ្នោនីវរណៈបាន លធាើឱ្យរ ំសា

លសចកដីលគ្ត្ក រកនង

ោររណាររោណ៍ ជាលហត្ឱ្យសម្ចធិលកើ ត្បានង្ក
កឿ

ៗ

កនងអាររោណ៍របស់លសចកដីសាាប់ លនោះ
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សត្ិ ប្ែលរលឹក

ជាលហត្ឱ្យចិត្តសៃប់

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ចូលែល់ឧបចារសម្ចធិបាន

កិចារបស់សម្ចធិក៏ោោំងនូវគ្កប្សរបស់

នីវរណៈ លទ្ើបចាត្់ថា ររណានសសត្ិ ជាអាររោណ៍របស់សរេករោដ្ឋាន
គ្បោររួ

កនង នសសត្ិ ១០ ។

៩. ោ

រតសត្ិ ោររលឹកែល់អាោរ ៣២ របស់ខួនម្ចនសក់
ា

លោរ គ្កចក លធោញ ប្សបក ជាលែើ រក ឿ

ៗ លឈាោោះថា ោ

រតសត្ិ

ងគធរ៌បានែល់ សត្ិលចត្សិក ប្ែលលៅកនងរហាកសលចិ ត្ត ៨
ប្ែលម្ចនអាោរ ៣២ របស់ខួ ានជាអាររោណ៍ ។
ម្ចនវចនត្ថៈថា ោល

រត = ោ

រត

ប្គ្បថា ោរលធាើឱ្យជាអាររោណ៍ កនងកងក្នពួក ៣២ ម្ចនសក់
លោរ ជាលែើ រ លឈាោោះថា ោ
លកសាទ្ិ ោ

រត ។

លោដ្ឋាលស រត បវតត សត្ិ = ោ

រតសត្ិ

ប្គ្បថា សត្ិប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ រ៊ឺ ែំលណើរលៅកនងចំប្ណកក្ន
ោ

ម្ចនសក់ជាលែើរ លឈាោោះថា ោ
ោ

រតសត្ិ ។

រត ច សា សត្ិ ចាត្ិ = ោ

ធរោជាត្ិណាប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

រតសត្ិ
ោរលធាើឱ្យជាអាររោណ៍កនង

កងក្នពួ ក ៣២ ម្ចនសក់ លោរ ជាលែើរលទោះផង លដ្ឋ
លឈាោោះថា ោ
ោ

សត្ិផង លទ្ើ ប

រតសត្ិ ។

និងលោដ្ឋាស ម្ចនលសចកដីថា កង ពួក ែូចគន ម្ចនវចនត្ថៈ

របស់លោដ្ឋាស ៣២ ថា
ត្លចា, រំ សំ ទហរូ

ែាិ

ត្ថិ ឥរសោឹ ោល
ែាិរិញ្ាំ វកាំ, ហទ្
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ំ

លកសា លោម្ច នខា ទ្ទត
កនំ កិលោរកំ បិ ហកំ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

បបាផសំ ,

នតំ

នតរណំ ឧទ្រិ

លោហិ ត្ំ លសលោ លរលោ,

ំ ករីសំ រត្ថលងគំ, បិ ត្ំ ត លសរហំ បលព្វា

សស វសា លខល

សិ ងាណិោ លសិោ

រត្ត និ ត ។
ប្គ្បថា កនងោងោ

របស់ល

ើងលនោះ ម្ចនចំប្ណកលផសងៗ រ៊ឺ

សក់ លោរ គ្កចក លធោញ ប្សបក សាច់ សរក្ស ឆ្អឹង ខួរកនងឆ្អឹង ត្គ្រង
បសាវៈ លបោះែូ ង លេាើរ វាវ គ្កពោះ សួត្ លព្វោះលវៀនធំ លព្វោះលវៀនត្ូច
អាហារេោី អាហារចាស់ ខួរកនងកាល គ្បម្ច៉ា ត្់ លសាសោ៍ ខោោះ ឈារ
លញើស ខាាញ់ខាប់ ទ្ឹកប្ភនក ខាាញ់ោវ ទ្ឹ កម្ចត្់ ទ្ឹកសលរារ ទ្ឹករំ ិល
ទ្ឹ ករូ គ្ត្ ។
នកពិចារណា គ្ត្ូវលគ្បើវចានិងចិត្ត ប្ចកោរបរ ិករោលចញជាពួ ក
ម្ចន ៦ ពួ ករ៊ឺ
១. ត្ចបញ្ាក បានែល់ លកសា លោម្ច នខា ទ្ទត ត្លចា ។
២. វកាបញ្ាក បានែល់ រំសំ ទហរូ

ែាិ

ែាិរិញ្ាំ វកាំ ។

៣. បបាផសបញ្ាក បានែល់ ហទ្

ំ

កនំ កិលោរកំ បិហកំ

បបាផសំ ។

៤. រត្ថលងគបញ្ាក បានែល់

នតំ

នតរណំ ឧទ្រិ

ំ ករីសំ

រត្ថលងគំ ។
៥. លរទ្ឆ្កា បានែល់ បិត្ំត លសរហំ បលព្វា លោហិត្ំ លសលោ លរលោ ។
៦. រត្តឆ្កា បានែល់

សស វសា លខល

រត្តំ ។
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សិងាណិោ លសិោ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ោររលឹកែល់អាោរ ៣២ លនោះក ឿ

ៗ ចិ ត្រត ប្រងសៃប់ចាកកិលលស

នី វរណៈ អាចចូលែល់បឋរជានបាន លទ្ើ បចាត្់ ទ្កកនងអាររោណ៍
របស់សរេករោដ្ឋាន គ្បោររួ

។

១០. អាទបានសសត្ិ ោររលឹកកនងខយល់ែកែលងហើរចូល ែក
ែលងហើរលចញក ឿ

ៗ លឈាោោះថា អាទបានសសត្ិ ។

ោលប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ អាន+ បាន+សត្ិ
អាន = ែលងហើរចូល (បែិសរភិោររគប្គ្បថា ខយល់លចញរិនប្រនចូលលទ្) ។
បាន ឬ បាន = ែកែលងហើរលចញ (បែិសរភិោររគប្គ្បថា ខយល់ចូល) ។
សត្ិ = លសចកដីរលឹកបាន ។
ោលរួរគនលហើ

ជា អាទបានសសត្ិ ោររលឹកនូវខយល់ែក

ែលងហើរចូ ល លចញ ។
ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា អានញ្ា បានញ្ា = អាទបានំ
ខយល់ចូលខាងកនង ខយល់លចញខាងលគ្ៅ លឈាោោះថា អាទបានៈ ។
អាទបាលន បវតត សត្ិ = អាទបានសសត្ិ
សត្ិ ប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ម្ចនោររលឹកនូវខយល់ែលងហើរចូល

លចញ លឈាោោះថា អាទបានសសត្ិ ។
ងគធរ៌បានែល់

សត្ិលចត្សិក

ប្ែលលៅកនងរហាកសល

ចិ ត្ត ៨ ប្ែលម្ចនខយល់ែលងហើរចូលលចញជាអាររោណ៍ ។
តរន័

គ្ពោះសូគ្ត្

ែាកថាសប្រដង ខយល់ែកែលងហើរចូលរន

ខយល់ែកែលងហើរលចញខាងលគ្ោ

ជាោរលព្វលតរបវត្តិករន័
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ន័

ក្នោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរលំដ្ឋប់របស់ខយល់ែលងហើរ

បែិ បត្តិគ្ត្ូវកំ ណត្់ ខយល់ែលងហើរចូ លរន
ែលងហើរលចញខាងលគ្ោ
ន័

លទ្ើបកំ ណត្់ ខយល់

។

ចំប្ណកកនងគ្ពោះវ ិន័

ឧបបត្តិករន័

លហើ

ោលលធាើោរ

ែាកថា និង ភិធរោ ែាកថា សប្រដងតរ

ក្នោរលកើត្លឡើងតរលំដ្ឋប់របស់ខយល់ែលងហើរ

កនងខណៈគ្បសូត្ចាករភ៌ ែំបូង គ្ត្ូវែកែលងហើរលចញរន លហើ
ែកែលងហើរចូលលគ្ោ

លទ្ើប

។

ខយល់ែលងហើរចូលលចញលនោះ

ម្ចនលឈាោោះលៅរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

សាស បសាស
សាស រ៊ឺ ែកែលងហើរចូល បសាស រ៊ឺ ែកែលងហើរលចញ
ម្ចនវចនត្ថៈថា អាទ្ិ រិហ សាសនំ =
ោរែកែលងហើររន លៅថា

សាលសា ។

សាស ។

បចាេ សាសនំ = បសាលសា ោរបលញ្ា ញខយល់ែលងហើរខាង
លគ្ោ

លៅថា បសាស ។
ោររលឹកែល់ខយល់ែលងហើរចូលលចញក ឿ

ៗ ជាោរលធាើឱ្យចិត្ត

សៃប់ចាកកិលលសនីវរណៈ អាចចូលែល់ បបទឈានបាន តំងពី
បឋរជានែល់បញ្ា រជាន ។
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រួកទី ៤ អបបម្ញ្ញ
ា ៤
បបរញ្ញា សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងសត្ាោំង
ប្ែលរកគ្បម្ចណរិនបាន លឈាោោះថា

បបរញ្ញា ម្ចនវចនត្ថៈថា

បបម្ចលណស សលត្តស ភវត្ិ =

បបរញ្ញា

ធរ៌ ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងសត្ាោំង
លឈាោោះថា

រកគ្បម្ចណរិនបាន

បបរញ្ញា លសចកដីថា បណា
ដ ធរ៌ោំង

លៅកនងសត្ាោំង

ោំងពួ ងលដ្ឋ

ប្ែលនឹ ងផា

រិ នម្ចនកំ ណត្់លទោះ ម្ចនធរ៌

៤ គ្បោរប៉ាលណាណោះ បានែល់ លរតត ករណា រទ្ិត និ ងឧលបោខ ប្ែលជា
បបរញ្ញាធរ៌ ប្ែលផា

លៅបានកនងសត្ា លដ្ឋ

បរគលនិងសាថនទ្ី ធរ៌ោំងលនោះគ្ត្ូវអាស្ស័
១. លរតត រ៊ឺ ោរផា
ចំ លព្វោះសត្ាប្ែលជាទ្ីស្ស
សត្ាបញ្ា ត្ិត ឬ បិ

រិនម្ចនកំ ណត្់

សត្ាបញ្ាត្ិត ជាអាររោណ៍រ៊ឺ

លសចកដីស្ស

ញ់ លសចកដីគ្បាថានលអ

ញ់ ជាទ្ីលពញចិត្ត លៅថា បិ

រទប-

រទបបរគល រ៊ឺ សត្ា ឬបរគលប្ែលជាទ្ីស្ស

ញ់

ជាទ្ី លពញចិ ត្ត ជាអាររោណ៍ ។
បិយម្នាបបុគគល មន ២ រួក បានែល់
ក. ពួ កធរោត ។
ខ. ពួ កប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ
ងគធរ៌របស់ លរតត បានែល់
បិ

រទបសត្ាបញ្ា ត្ិជា
ត អាររោណ៍ ។
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២. ករណា រ៊ឺ ោរផា

លសចកដីអាណិត្ចំលព្វោះសត្ាប្ែលបាន

ទ្ទ្ួ លលសចកដីលំបាក លៅថា ទ្កខិត្សត្ាបញ្ា ត្ិត រ៊ឺ ម្ចនសត្ាប្ែល
កំពងបានទ្ទ្ួលលសចកដីលំបាក ឬប្ែលនឹងបានទ្ទ្ួលលសចកដីលំបាក
ជាអាររោណ៍ ។
ទុកិត្
ខ សត្វមន ២ រួក គឺ
ក.

នកប្ែលបានទ្ទ្ួលលសចកដីលំបាក លដ្ឋ

ខ.

នកប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវជួ បជារួ

ពយសនៈ ៥ ។

ពយសនៈ ៥ ។

ងគធរ៌របស់ ករណា បានែល់ ករណាលចត្សិក ប្ែលម្ចន
ទ្កខិត្សត្ាបញ្ា ត្ិជា
ត អាររោណ៍ ។
៣. រទ្ិត រ៊ឺ ោរផា

លសចកដីលគ្ត្ក រចំលព្វោះសត្ាបរគលប្ែល

កំពងបានទ្ទ្ួលលសចកដីសខ

ឬប្ែលនឹងបានទ្ទ្ួលលសចកដីសខកនង

ោលខាងរខ លៅថា ម្ចនសខិត្សត្ាបញ្ា ត្ិតជាអាររោណ៍ ។
សុខិត្សត្វមន ២ រួក គឺ
ក.

នកប្ែលោាប់ម្ចនលសចកដីសខសបា

ទ្ទ្ួលលសចកដីសខសបា
ខ.

ឬប្ែលនឹងបាន

កនងោលខាងរខ ។

នកប្ែលោាប់ម្ចនលសចកដីសខសបា

រកលហើ

ប្ត្លវោ

លនោះកំ ពងបានទ្ទ្ួលលសចកដីលំបាក ឱ្យនឹកែល់លពលប្ែលោាប់ម្ចន
លសចកដីសខ ។
ងគធរ៌បានែល់ រទ្ិតលចត្សិក ប្ែលម្ចនសខិត្សត្ាបញ្ា ត្ិត
ជាអាររោណ៍ ។
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៤. ឧលបោខ ោរគ្ពលងើ

ចំលព្វោះសត្ាោំង

បលង្កអនលៅកនងលសចកដីគ្បាថានលអ រិនរិ ត្ជួ
កនងលសចកដីសខរបស់សត្ាណារួ
ោំង

លឡើ

លដ្ឋ

អាស្ស័

រិន

បំបាត្់ ទ្កខ រិ នលគ្ត្ក រ
សរាឹងពិ ចារណាថា សត្ា

គ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ំណាចក្នករោរបស់ខួនៗ
ា

ចិ ត្តជាកណា
ដ លបាន

លដ្ឋ

លដ្ឋ

រជឈត្តសត្ាបញ្ា ត្ិត

ោរដ្ឋក់
ឬរជឈត្ត

បរគលជាអាររោណ៍ ប្ែលម្ចន ២ ពួករ៊ឺ ១ ពួកធរោត, ២ ពួ កប្ែល
គ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

ំ ណាចសម្ចធិភាវទ ។

ិ រ
ងគធរ៌របស់ឧលបោខគ្ពហោវហា

បានែល់

ត្គ្ត្រជឈត្តត-

លចត្សិក ប្ែលម្ចនរជឈត្តសត្ាបញ្ា ត្ិជា
ត អាររោណ៍ ។

ិ រធរ៌
បបរញ្ញាធរ៌ ៤ គ្បោរលនោះ លពលខាោះលៅថា គ្ពហោវហា

សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងលៅរបស់បណា
ដ គ្ពហោោំង
បិ

រទបសត្ាបញ្ា ត្ិ ត

ទ្កខិត្សត្ាបញ្ា ត្ិត

។

និងសខិ ត្សត្ា-

បញ្ា ត្ិត ោំង ៣ អាររោណ៍លនោះ អាចចលគ្រើនឱ្យចូ លែល់បានតំងពី
បឋរជានរហូត្ែល់ចត្ត្ថជាន ចំប្ណករជឈត្តសត្ាបញ្ា ត្ិជា
ត អាររោណ៍
របស់ឧលបោខគ្ពហោវ ិហារបាន ចំលព្វោះបញ្ា រជានប៉ាលណាណោះ ។
រួកទី ៥ អាហាច្របែិកល
ូ សញ្ញ
ា
អាហាលរបែិកូលសញ្ញា ោរពិចារណាអាហារប្ែលបរ ិលភារថា
ជារបស់រួរលខពើររហូត្ែល់លកើត្លសចកដីែឹងថា ជារបស់រួរលខពើរ គ្បគ្ពឹត្ត
លៅតរអាោរប្ែលពិចារណាលទោះ លឈាោោះថា អាហាលរបែិកូលសញ្ញា។
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ោរពិចារណាថា អាហារប្ែលបរ ិលភារលទោះ លសចកដីថា ជារបស់
រួ រលខពើរលដ្ឋ

អាោរលផសងៗ ១០ គ្បោរ ែូចវចនត្ថៈថា

ររទ ឯសទ លភាគ អាសយ ច និោនលត
បោា ច បោា ផោ និ សសនោលត ច រកខទ
ឯវំ ទ្សហាោលរហិ ឥលកខ
ប្គ្បថា
ល

យ បែិកូលត ។

នកចលគ្រើនអាហាលរបែិ កូលសញ្ញា របបីពិចារណាឱ្យ

ើញអាហារកនងោរបរិលភារជារបស់រួរលខពើរ

លដ្ឋ

អាោរ

១០

យ៉ា ងែូ លចនោះ
១. ររនលត បែិ កូលលដ្ឋ
២. បរិល

ែំលណើរលែើ រ ។

សនលត បែិកូលលដ្ឋ

ោរប្សាងរក ។

៣. បរិលភារលត បែិ កូលលដ្ឋ

ោរបរិលភារ ។

៤. អាស

ទ្ីអាស្ស័

លត បែិកូលលដ្ឋ

៥. និ ោនលត បែិ កូលលដ្ឋ
៦.

កប្នាងត្ំកល់លៅកនងក្ផោ ។

បរិបកាលត បែិកូលលដ្ឋ

៧. បរិបកាលត បែិកូលលដ្ឋ
៨. ផលលត បែិ កូលលដ្ឋ

។

ភាពប្ែលរិនោន់រលួ
ភាពប្ែលរលួ

លហើ

។
។

ផល ។

៩. និ សសនោលត បែិកូលលដ្ឋ

ហូរលចញ ។

១០. សរោកខនលត បែិ កូលលដ្ឋ

គ្ប

ក់ គ្បឡូស ។

ិ ទ្ធិររគភារ ២ ទ្ំ ព័រ.២៥៨)
(វស
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ងគធរ៌បានែល់ សញ្ញាលចត្សិក ប្ែលលៅកនងរហាកសល
ចិ ត្ត ៨ និងរហាកិរយ
ិ ចិ ត្ត ៨ ប្ែលម្ចនោរពិ ចារណាអាហារជា
របស់រួរលខពើរ កនងអាោរ ១០ យ៉ា ង ជាអាររោណ៍ ។
រួកទី ៦ ឆត្ុធាត្ុវវោថន
ចត្ោត្វវតថន ោរពិចារណាោត្ោំង ៤ ម្ចនបឋវ ី អាលបា
លត្លជា និ ងវលយោត្ ប្ែលគ្បាកែលៅកនងោងោ
លដ្ឋ

របស់ខួ ន
ា ោប់

ពិសាដរ ម្ចនអាោរ ៤២ រ៊ឺ បឋវ ីោត្ ២០ អាោរ, អាលបាោត្ ១២

អាោរ, លត្លជាោត្ ៤ អាោរ, និងវលយោត្ ៦ អាោរ ។
បណា
ដ ោត្ោំង ៤២ អាោរលនោះ
បឋវីោត្ ម្ចនលកខណៈ សណា
ា ន រ ឹងឬទ្ន់ ជាែំ
អាលបាោត្ ម្ចនលកខណៈ ហូរ ឬកកខន់
លត្លជាោត្ ម្ចនលកខណៈ លៅដ ឬគ្ត្ជាក់
វលយោត្ ម្ចនលកខណៈ ត្ឹ ងញ័រ បក់លឡើងលលើ ឬបក់ចោះលគ្ោរ។
ប្ែលសម្ចគល់ថា ជាល

ើង ជាលរ គ្បុស ស្សី សត្ា បរគល

ជារនសស លទ្វត និងគ្ពហោលទោះរិនប្រន តរពិត្លទោះ បានែល់ោរ
គ្បជំគនរបស់ោត្ោំង ៤ ប្ែលរួរគនជាគ្កុរជាកង ប្រាកែជារូបោង
សណា
ា នលផសងៗ គន លដ្ឋ

ំណាចរបស់ករោ ចិ ត្ត ឧត្ និង អាហារ

លទោះឯង ។
ោរពិចារណាោត្ោំង ៤ ប្ែលគ្បាកែលៅខាងកនងោងោ
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រហូត្ល

ើញគ្ត្ឹ រប្ត្ជាកងក្នោត្ គ្បាសចាកភាពជាល

ជាសត្ា ជាបរគលបាន លនោះលៅថា ចត្ោត្វវតថន
បញ្ញាលចត្សិកកនងរហាកសលញាណសរប
កិ រយ
ិ ញាណសរប
ោងោ

ើង ជាលរ

ងគធរ៌ បានែល់

ត្តចិត្ត ៤ និងរហា-

ត្តចិត្ត ៤ ប្ែលម្ចនោត្ោំង ៤ ខាងកនង

ជាអាររោណ៍ ោរពិចារណាោត្ ៤ លនោះ គ្ត្ឹ រប្ត្ឱ្យចិ ត្ត

គ្របសងាត្់កិលលសនីវរណៈឱ្យសៃប់បាន ប្ត្រិ នអាចនឹងឱ្យចូ លែល់
ឈានចិ ត្តបានលឡើ

។
រួកទី ៧ អរ ូបកម្មដ្ឋាន

រូបករោដ្ឋាន ឬ អារបបករោដ្ឋាន សំលៅែល់ អាររោណ៍ករោដ្ឋាន
ប្ែលរិ នប្រនរូបធរ៌ ម្ចនោំងបញ្ា ត្ិ ត និ ងបររត្ថ រូបធរ៌ ។
អរ ូបកម្មដ្ឋាន ៤ យ៉ាង្
១. កសិ ណរាែិម្ចោសបញ្ា ត្ិ ត បានែល់ បញ្ា ត្ិតអាោស
ប្ែលលបើ កលហើ

ពី កសិណ ។

២. អាោសានញ្ញ
ា

ត្នឈានកសលចិត្ត និង កិ រយ
ិ ចិ ត្ត ។

៣. នត្ថិភាវបញ្ា ត្ិ ត សំលៅែល់ បញ្ា ត្ិោ
ត ររិ នម្ចន ។
៤. អាកិ ញ្ាញ្ញា

ត្នឈានកសលចិ ត្ត និង កិ រយ
ិ ចិ ត្ត ។

ិ ័
រូបករោដ្ឋានោំង ៤ លនោះ ជាវស
បញ្ា រជានលហើ

របស់ នកប្ែលបានរូប-

លទ្ើ បពិចារណា រូបករោដ្ឋានជាអាររោណ៍បាន ។
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ោររួបរួរសរេករោដ្ឋាន ៧ ពួក ៤០ អាររោណ៍ តរលសចកដី
កនង ភិធរោត្ថសងគហបាលី ែូចលព្វលរកលហើ

លនោះ ។

ោលសប្រដងអាររោណ៍ករោដ្ឋាន ៤០ គ្បោរលហើ

រនោរ

សប្រដងវិធីចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន គ្ពោះ នរោធចារយ បានសប្រដងែល់
ករោដ្ឋានប្ែលសរជារួ

ចរ ិត្ លៅថា សបា

លភទ្ សប្រដងគ្បលភទ្

របស់ោរចលគ្រើនភាវទ លៅថា ភាវទលភទ្ និ ងគ្បលភទ្របស់និរិត្ត រ៊ឺ
អាររោណ៍ លៅថា លគចរលភទ្ រហូត្ែល់បពាកិចារបស់ នកបែិ បត្តិ
ែូ ចត្លៅលនោះ
ឆរ ិត្
ព្វកយថា ចរិយ ឬ ចរិត្ សំលៅែល់ ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនង
កសលធរ៌ ឬ កសលធរ៌ក ឿ

ៗ របស់បរគល ។

កនងវិសទ្ធិររគ ែាកថា លគ្បើ ព្វកយថា ចរិយ លសចកដីថា លកើត្
លរឿ

ៗ ែូចវចនត្ថៈថា ចរណំ បវត្តនំ = ចរិយ ោរលកើត្លឡើងលរឿ

ៗ

លឈាោោះថា ចរិយ ។
ោរសស ចរិយ = ោរចរិយ លសចកដីលកើត្លឡើងលរឿ

ៗ របស់

ោរៈ លឈាោោះថា ោរចរិយ ។
ោរចរិយ ឯត្សស
កឿ

ត្ថីត្ិ = ោរចរិលត លសចកដីក ើ ត្លឡើង

ៗ របស់ោរៈម្ចនែល់បរគលលទោះ ែូ លចានោះ បរគលលទោះលទ្ើប

លឈាោោះថា ោរចរិត្ ។
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ឆរ ិត្មន ៦ ព្បច្ភទ
កនងលសចកដីក្នគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ សប្រដងថា
ោរចរិត លោសចរិត លម្ចហចរិត សោធចរិត ពទ្ធិចរិត
វិត្កាចរិត លចត្ិ ឆ្ពាិលធន ចរិត្សងគលហា ។
ប្គ្បថា របបីគ្ជាបថា ចរត្
ិ ម្ចន ៦ យ៉ា ងែូ លចនោះរ៊ឺ
ោរចរិត្

ិ កាចរិត្ ។
វត្

លោសចរត្
ិ

លម្ចហចរ ិត្

សោធចរិត្

ពទ្ធិចរិត្

ឆរ ិត្ច្ដ្ឋយរិស្ដដរ
ចរត្
ិ ៦ គ្បលភទ្លនោះ ជាោរសប្រដងលដ្ឋ
សប្រដងលដ្ឋ

សលងខបប៉ាលណាណោះ ោល

ពិ សាដរម្ចនចំនួនែល់លៅ ៦៣ រ៊ឺ

(១) សទ្ធិចរិត្ ម្ចន ១៤
(២) រិ សសកចរិត្ ម្ចន ៤៩
ស ទ្ធិចរិត្ ១៤ បានែល់ ោរចរត្
ិ លោសចរ ត្
ិ លម្ចហចរិត្
ោរលោសចរិត្ ោរលម្ចហចរិត្ លោសលម្ចហចរិត្ ោរលោសលម្ចហចរ ិត្ សោធចរិត្ ពទ្ធិចរ ិត្ វិត្កាចរិត្ សោធពទ្ធិច ត្
ិ សោធវិត្កាចរិត្
ិ កាចរ ិត្ សោធពទ្ធិវត្
ិ កាចរិត្ ។
ពទ្ធិវត្

រិ សសកចរិត្ ៤៩ ប្ចកជា ឯករូល ២១ ទ្ាិរូល ២១ ត្ិ រូល ៧
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ក. កនង្ឯកម្ូ
ល មនឆរ ិត្ ២១ គឺ
ុ
រាគម្ូល ៧ បានែល់
ិ កាចរត្
១. ោរសោធចរ ិត្, ២. ោរពទ្ធិចរ ិត្, ៣. ោរវត្
ិ , ៤. ោរសោធពទ្ធិចរ ិត្, ៥. ោរសោធវ ិត្កាចរត្
ិ , ៦. ោរពទ្ធិវ ិត្កាចរ ិត្, ៧. ោរិ កាចរិត្ ។
សោធពទ្ធិវត្

ច្ទាសម្ូល ៧ បានែល់
១. លោសសោធចរិត្

២. លោសពទ្ធិចរិត្

៣. លោសវ ិត្កាចរត្
ិ

៤. លោសសោធពទ្ធិចរត្
ិ

៥. លោសសោធវ ិត្កាចរត្
ិ

ិ កាចរ ិត្
៦. លោសពទ្ធិវត្

ិ កាចរិត្ ។
៧. លោសសោធពទ្ធិវត្
ច្មហម្ូល ៧ បានែល់
១. លម្ចហសោធចរិត្

២. លម្ចហពទ្ធិចរ ិត្

៣. លម្ចហវ ិត្កាចរត្
ិ

៤. លម្ចហសោធពទ្ធិចរត្
ិ

៥. លម្ចហសោធវ ិត្កាចរត្
ិ

៦. លម្ចហពទ្ធិវ ិត្កាចរត្
ិ

ិ កាចរិត្ ។
៧. លម្ចហសោធពទ្ធិវត្
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ខ. កនង្ទវ
ិម្ូល មនឆរ ិត្ ២១ គឺ
ុ
រាគច្ទាសម្ូល មន ៧ បានែល់
១. ោរលោសសោធចរ ិត្

២. ោរលោសពទ្ធិចរ ិត្

៣. ោរលោសវិត្កាចរិត្

៤. ោរលោសសោធពទ្ធិចរិត្

៥. ោរលោសសោធវិត្កាចរិត្

ិ កាចរិត្
៦. ោរលោសពទ្ធិវត្

៧. ោរលោសសោធពទ្ធិវ ិត្កាចរ ិត្ ។

រាគច្មហម្ូល ៧ បានែល់
១. ោរលម្ចហសោធចរ ិត្,

២. ោរលម្ចហពទ្ធិចរិត្,

៣. ោរលម្ចហវិត្កាចរិត្,

៤. ោរលម្ចហសោធពទ្ធិចរ ិត្,

៥. ោរលម្ចហសោធវិត្កាចរិត្,

ិ កាចរ ិត្,
៦. ោរលម្ចហពទ្ធិវត្

៧. ោរលម្ចហសោធពទ្ធិវ ិត្កាចរ ិត្ ។

ច្ទាសច្មហម្ូល ៧ បានែល់
១. លោសលម្ចហសោធចរ ិត្, ២. លោសលម្ចហពទ្ធិចរ ិត្

ិ កាចរិត្, ៤. លោសលម្ចហសោធពទ្ធិចរត្
៣. លោសលម្ចហវត្
ិ

៥. លោសលម្ចហសោធវ ិត្កាចរ ិត្, ៦. លោសលម្ចហពទ្ធិវ ិត្កាចរ ិត្,
ិ កាចរ ិត្ ។
៧. លោសលម្ចហសោធពទ្ធិវត្
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គ. កនង្ត្ិ
ម្ូលឆរ ិត្ ៧ គឺ
ុ
រាគច្ទាសម្ូល ៧ បានែល់
១. ោរលោសលម្ចហសោធចរត្
ិ , ២. ោរលោសលម្ចហពទ្ធិចរិត្
ិ កាចរត្
៣. ោរលោសលម្ចហវត្
ិ , ៤. ោរលោសលម្ចហសោធពទ្ធិចរ ិត្
៥. ោរលោសលម្ចហសោធវិត្កាចរ ិត្, ៦. ោរលោសលម្ចហ-

ិ កាចរ ិត្, ៧. ោរលោសលម្ចហសោធពទ្ធិវត្
ិ កាចរិត្ ។
ពទ្ធិវត្
ោរសប្រដងចរិត្ពិ សាដរលនោះ ជាោរបញ្ញ
ា ក់ឱ្យល
ម្ចនក់ៗ រប្រងម្ចនចរត្
ិ បានលគ្ចើនយ៉ា ងោ

ើញថា រនសស

ឡំគន រ៊ឺ ២.៣.៤ ចរត្
ិ ខាោះ

ប្ត្ោរឱ្យករោដ្ឋានលទោះនឹងឱ្យលគ្ចើ នយ៉ា ងតរចំ នួនចរិត្ប្ែលម្ចន
លទោះរិ នបាន

គ្ត្ឹរប្ត្លគ្ជើសលរ ើសឱ្យករោដ្ឋានណារួ

ែល់ចរ ិត្ប្ែលគ្បាកែចាស់ជាទ្ី បំផត្

ប្ែលសររួរ

ជាងបណា
ដ ចរិត្ែក្ទ្ប្ែល

ម្ចនលទោះ ។
ច្គាលកនង្ការរិ
ច្ចរណាឆរ ិត្
ុ

ោរប្ែលអាចែឹងែល់ចរិត្ ធាស្ស័

លវៀរបរចិ ត្តវ ិជានន ភិញ្ញាោភីបរគលលហើ
គ្ត្ូវពិ ត្គ្បាកែរិនម្ចន

របស់បរគលែក្ទ្លទោះ

បរគលែក្ទ្នឹ ងែឹ ងគ្ត្ឹ រ

និ ងម្ចនក៏គ្ត្ឹ រប្ត្សលងាត្លរើលលកខណៈ

អាោរប្ែលសប្រដងលចញ ឬពាករណ៍តរលគលរបស់លហាោសាស្ត្សត
ប៉ា លណាណោះ ប្ែលម្ចនលៅទ្ូលៅកនងផាូវលោក ។
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កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលទោះ ម្ចនលគលលគ្បើជាលគ្រឿងសលងាត្ ៥
យ៉ា ង ែូ ចគ្បាកែកនងវិសទ្ធិររគ ែាកថា ថា
ឥរិយបេលត កិ ចាា

លភាជទ ទ្សសទទ្ិលត

ធរោ បបវត្តិលត លចវ

ចរិយលយ វិភាវល

ប្គ្បថា បណិ ា ត្របបីគ្ជាបចរ ិត្លផសងៗ លដ្ឋ
រ៊ឺ លែើរ ឈរ

ងគ

លែក លដ្ឋ

ជានិ ចាោល លដ្ឋ
លដ្ឋ

អាស្ស័

អាស្ស័

អាស្ស័

លភាជន

ត្ិ ។

អាស្ស័

ឥរ ិយបេ

កិ ចា រ៊ឺ ោរង្ករប្ែលលធាើលៅ
រ៊ឺ

អាហារប្ែលបរិលភារ

ទ្សសនៈជាលែើ រ រ៊ឺ ោរលរើល ោរសាដប់ ោរធំ កិាន

ោរបរិលភារ ោរប្ត្ងខាួន លដ្ឋ

អាស្ស័

ធរោបវត្តិ ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

កនងធរ៌លផសងៗ រួរជា ៥ យ៉ា ងែូលចនោះ ។
ច្សឆកដីសច្ង្េត្រីអនកប្ែលមនរាគឆរ ិត្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ាង្
១. លដ្ឋ
គ្បគ្កត្ី ធរោត

ឥរិយបេ
លដ្ឋ

នកម្ចនោរចរិត្ ោលលែើរ នឹងលែើរតរ

កិរ ិយែ៏ ទ្ន់ភាន់

លលើកលជើ ងលឡើងយ៉ា ងោបលសោើ លែើរ ឈរ

ដ្ឋក់ លជើងចោះយ៉ា ងោបលសោើ
ងគ

លែក ម្ចនអាោរ

សភាពោបសាររួរលរើល ។
២. លដ្ឋ

កិ ចា

នកម្ចនោរចរត្
ិ
ោលលធាើោរង្ករណារួ

រប្រងលធាើបានយ៉ា ងលរៀបរ

ោរសរលសរ កសរ ឬលែបា៉ា ក់ លធាើបានសាអត្

គ្បណីត្ នឹ ងលបាសជូត្ក៏លធាើបានយ៉ា ងហោត្់ចត្់លរៀបរ
រិ នគ្បញាប់ គ្បញាល់លទ្ ។
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៣. លដ្ឋ

លភាជន ចូលចិ ត្តអាហាររសជាត្ិ ឆ្ងៃញ់លោរ ែួស

អាហារលោរសររួរ រិនលគ្ចើ នលពកឬរិ នត្ិ ចលពក ទ្ទ្ួលោនអាហារ
៊ឺត្ៗ រិ នគ្បញាប់លពក ។
៤. លដ្ឋ

ទ្សសនៈ

នកម្ចនោរចរត្
ិ ោលបានល

ើញរូបប្ែល

សាអត្ ឮសំលឡងប្ែលពិ លោោះ ធំ កិានគ្ក ូ ប ទ្ទ្ួលរសឆ្ងៃញ់ ទ្ទ្ួល
សរផសសទ្ន់ ៗ សូរបីគ្ត្ឹរប្ត្បនតិចបនតួច ក៏រក
ី ោ
ចិត្ក
ត នងវត្ថោំងលនោះ និ ងលបើគ្ព្វត្់គ្បាសលៅ ក៏អាល
៥.

លដ្ឋ

ធរោបវត្តិ

នកម្ចនោរចរត្
ិ

ក្គ្កប្លង ជាប់
ោះអាល័

សាដ

។

គ្ត្ូវ ំ ណាចរបស់

ោរោរៈបលង្កអនចិត្តលៅកនងប្ផនកោបែូ លចនោះរ៊ឺ
= ម្ចយ ជារនសសលបិចបិទ្បាំងោរលធាើទ្ចារត្
ិ របស់ខួនទ្
ា
ក។
=

សាលេ

យ

ជារនសស ួត្អាងរណលសចកដីលអប្ែលរិន

ម្ចនលៅកនងខាួន ។

= ម្ចនោះ គ្បោន់ ខួាន ។

= បាបិ ចេត បំណងលៅកនងផាូវទ្ចារ ិត្ ។
= រហិ ចេត គ្បាថានលគ្ចើន ចង់លបី ។
=

សនតែាិត រិនសលទតស ។

= សិ ងគ ម្ចនោរោច់ ឫក ។
= ចាបលយ ផាិត្ផាង់លអិត្លអន់ជារួ
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អនកមនសទាធឆរ ិត្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ាង្
១. លដ្ឋ

ឥរ ិយបេ, ២. លដ្ឋ

កិចា, ៣. លដ្ឋ

លភាជន, ៤. លដ្ឋ

ទ្សសនៈ ែូ ច នកម្ចនោរចរ ិត្ោំង ស់ លផសងគនប្ត្កនងគ្បោរទ្ី ៥
ធរោបវត្តិលទោះ
លឡើ

នកម្ចនសោធចរ ិត្រប្រងជា នករិនម្ចនម្ចយសាលេ

ម្ចនចិ ត្តផោ

យ

គននឹង នកម្ចនោរចរិត្ែូលចនោះរ៊ឺ

= រត្តចារត ជា នកលោះរិនកងាល់កងវត្ថ
ន
ោំងពួ ង ។
= រ ិយនំ ទ្សសនោរត ម្ចនលសចកដីគ្ត្ូវោរល

ើញគ្ពោះ រ ិ ។

= សទ្ធរំោ លសាត្ោរត គ្ត្ូវោរសាដប់គ្ពោះសទ្ធរោ ។
=
គ្ពោះ រិ

បាលម្ចជាពហលត

ម្ចនលសចកដីរក
ី ោ

ោលបានល

ើញ

និ ងបានសាដប់គ្ពោះសទ្ធរោ ។

=

សឋត ជា នករិ ន ួ ត្អាង ។

=

ម្ចយវិត ជា នករិ នម្ចនម្ចយ ។

= បសាលោ ជា ក
ន គ្ជោះថាាកនងរណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ ម្ចត បិ ត
គ្រូអាចារយយ៉ា ងលអ ។
អនកមនច្ទាសឆរ ិត្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ាង្
១. លដ្ឋ

ឥរិយបេ

នកម្ចនលោសចរ ិត្ ោលលែើររប្រងចច

ចងលជើង ោរលលើកលជើងលឡើងនិងដ្ឋក់លជើ ងចោះគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងរហ័ស
រហួនរិនលរៀបរ

លវោឈរ លវោ ងគ
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លវោលែកក៏ គ្បញាប់ដ្ឋក់ោ

យ៉ា ងរិនលរៀបរ

ោលគ្ត្ូវដ្ឋស់ក៏

លគ្ោកលឡើងយ៉ា ងគ្បញាប់ ហាក់ ែូចជារិនលពញចិ ត្ត ។
២. លដ្ឋ

កិចា ោរលធាើោរង្ករអាចលធាើបានសលគ្រចរហ័ស ប្ត្

ខាោះភាពគ្បណីត្លរៀបរ

លគ្ចើនប្ត្គ្បញាប់ គ្បញាល់លោរឱ្យគ្បគ្ពឹ ត្ត

លៅបាន ។
៣.

លដ្ឋ

លភាជន

ចូលចិ ត្តអាហារប្ែលលគ្គត្គ្គត្ប្ែល

ម្ចនរសខាាំ ង បរ លិ ភារែំ ធំ ៗ ទ្ទ្ួ ល ោនរហ័ ស បានអាហាររិ ន
គ្ត្ូ វ ម្ចត្់ ក៏ លគ្ោធ ។
៤. លដ្ឋ

ទ្សសនៈ ោលបានទ្ទ្ួល និ ដ្ឋាររោណ៍ ល

រិនសាអត្ ឮសំលឡងរិនពិលោោះ ធំកិន
ា សអ

ទ្ទ្ួលរសរិនឆ្ងៃញ់ សរផសស

លគ្គត្គ្គត្ ឬលៅដសូរបីគ្ត្ឹរប្ត្បនតិចបនតួចក៏រួលដ៉ាលៅដគ្កហា
៥. លដ្ឋ

ចិត្ត ។

ធរោបវត្តិ រប្រងម្ចនចិ ត្តលៅកនងផាូវ នធព្វល ែូលចនោះ

= លោធ ជា នកលគ្ោធ ។

= ឧបទហ ជា ក
ន ចងលសចកដីលគ្ោធ ។
= រកខ លបរណ ។
= បោស វ

ឫកលសោើ ។

= ឥសា គ្ចប្ណនលសចកដីលអ នកែក្ទ្ ។
= រចេរ ិ

ើញរូប

កំណាញ់ ។
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អនកមនរុទិឆ
ធ រ ិត្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ាង្
១. លដ្ឋ
៤. លដ្ឋ

ឥរ យ
ិ បេ,

២. លដ្ឋ

ទ្សសនៈ ែូ ចគនជារួ
គនជារួ

៣. លដ្ឋ

លភាជន,

នកប្ែលម្ចនលោសចរ ិត្ លផសងគន

ប្ត្កនងគ្បោរទ្ី ៥ ធរោបវត្តិប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ
ម្ចនចិ ត្តខពស់ ផោ

កិ ចា,

នកម្ចនពទ្ធិចរ ិត្ ជារនសស

នកម្ចនលោសចរិត្ ែូលចនោះ

= លសាវចសសត ជា នកគ្បលៅង្ក

ទ្ទ្ួ លសាដប់ ព្វកយលគ្បៀន

គ្បលៅប្ែលម្ចនគ្បលយជន៍ ។
= កលាណរិត្តត ជា នកលសពរប់ រនសសលអជារិត្ត ។
= លភាជលនរត្តញ្ាត ជា ក
ន ែឹងគ្បម្ចណកនងោរបរិលភារ ។
= សត្ិ សរបជញ្ាំ ជា នកម្ចនសត្ិសរបជញ្ាៈ ។
= ជាររិយនលយលគ ជា នកគ្បកបលដ្ឋ
ជានិ ចា លែកបនតិចបនតួច ។
= សំ លវលគ ជា នកល

លសចកដីពាយរ

ើញលោសកនងោរលកើត្ ចាស់ ឈ៊ឺ សាាប់។

= លយនិ លសា បោនំ ជា នកពាយរគ្បកបោរង្កលអ លែើរបី
រត្ិ ប្ែលលអរហូត្ែល់ទ្ីបំផត្ក្នទ្កខ ។
អនកប្ែលមនច្មហឆរ ិត្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ាង្
១. លដ្ឋ

ឥរយ
ិ បេ

នកម្ចនលម្ចហចរត្
ិ ោលលែើររិនលរៀបរ

ី ួន
ម្ចនោរគ្រវខ
ា ចចចងលជើងនិ ងប្កងលជើ ង លវោឈរឬ ងគ
រម្ចំង លវោលែកសណូ ដ កក្ែ លជើងរវ ីររវរ រិនលរៀបរ
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ឱ្យលគ្ោកលឡើងម្ចនអាោរ
២. លដ្ឋ

កិចា

៊ឺត្យវ ។

នកម្ចនលម្ចហចរត្
ិ ោលលធាើោរង្ករណា រប្រង

លធាើោរង្កររិនផាិត្ផាង់ ោរង្កររិ នលរៀបរ

លោរឱ្យគ្បគ្ពឹ ត្តលៅបាន

កឱ្យលអរិនបាន ។
៣.

លដ្ឋ

លភាជន

ោរបរិលភារគ្ប
៤. លដ្ឋ

ចូលចិ ត្រត សអាហារប្ែលរិ នពិត្គ្បាកែ

ក់គ្បឡូសរិ នលរៀបរ

ទ្សសនៈ

នកម្ចនលម្ចហចរិត្ ោលទ្ទ្ួលអាររោណ៍

ណារិនសូវចូ លចិត្ត គ្ពលងើ
លទោះឯង ោររិត្ ោរ

។

ៗ លគ្ព្វោះោររិនរក
ី ោ

ល់ល

ចំលព្វោះអាររោណ៍

ើញលគ្ចើនប្ត្រិនសូវជាម្ចាស់ោរខាួនឯង

ោល នកែក្ទ្លររ ិោះរន់ ក៏រ ិោះរន់តរលរ

ោលលរសរលសើរក៏ សរលសើរ

តរលរផងប្ែរ ។
៥. លដ្ឋ

ធរោបវត្តិ

នកម្ចនលម្ចហចរ ិត្ រប្រងម្ចនចិ ត្តរិនឆ្ងាត្

កនងលហត្ផលលផសងៗ លៃង់លមា ម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងធរ៌ ែូលចនោះ
= េី នរិទ្ំធ ជា នកម្ចនចិត្តងង

លង្កកងក់ រួញោជានិចា ។

= ឧទ្ធ ចាកកាចាំ ជា នកម្ចនោររលវ ើរវ
= វិចិកិចាេ ជា នកម្ចនោរសងស័

លៅដគ្កហា

ចិ ត្ត ។

កនងលរឿងលផសងៗ ។

= អាោនគហិត ជា នកគ្បោន់ម្ចលំ ដ្ឋ

គ្បាសចាកលហត្ផល។

= ទ្បបែិនិសសរគិត ជា នកទ្ទ្ួលោរ ប់ រ ំ ឱ្យលោះបង់លសចកដី
ល់ល

ើញខសបានលដ្ឋ

លំបាក ។
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អនកមនវិត្កេឆរ ិត្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ាង្
១.លដ្ឋ
៤.លដ្ឋ

ឥរិយបេ,

ទ្សសនៈ

២.លដ្ឋ

ែូចគនជារួ

កិ ចា,

លភាជន,

នកប្ែលម្ចនលម្ចហចរ ិត្ោំង ស់

លផសងគនប្ត្កនងធរោបវត្តិប៉ាលណាណោះ,

៥.លដ្ឋ

ិ កាចរិត្រប្រងម្ចនចិត្តគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ ែូលចនោះ
វត្

= ភសសពហលត ជារនសសនិយ
= រណាោរត គ្ចឡូកគ្ចឡំលដ្ឋ
= កសោនលយលរ

៣.លដ្ឋ
ធរោបវត្តិ

នកម្ចន

រ ូ រោំ ។
ពួករណៈ ។

រត្ិ រិ នម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រកនងោរលធាើ

បណយកសល ។
=
លរឿ

នវែាិត្កិ ចាត

ជារនសសចូ លចិ ត្តលឆ្ាឆ្ងា

ផ្ទាស់ោរង្ករ

ៗ។
= រត្តិធម្ច

ទ លពល

ប់ ចូលចិ ត្រ
ត ិត្លរៀបរលគ្ម្ចងោរង្ករ

ប្ែលនឹ ងលធាើកនងក្េៃប្សអក ។
= ទ្ិ វបជាលទ លពលក្េៃលធាើោរង្ករតររលគ្ម្ចងប្ែលរិ ត្ទ្ក
រិ នថាខសគ្ត្ូវយ៉ា ងណា ។
= ហោហរ ំ ោវទ ជារនសសចូលចិត្តរិត្រលវ ើរវ

លគ្ចើនគ្បោរ ។

ឆំណុឆសមគល់
ចរ ិត្លផសងៗ ែូ ចប្ែលលព្វលរកលនោះ ជារបស់បូោណាចារយ
បានដ្ឋក់ជាលគលទ្កពិចារណា កនងោរឱ្យអាររោណ៍ករោដ្ឋានជាប់ ត្
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គនរកប៉ាលណាណោះ រិនប្រនជាពទ្ធវចនៈ ឬ ែាកថាណាលឡើ
ោន់
អាស្ស័

កថា

ជាោរគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវពិ ត្គ្បាកែលទោះរិនបាន

ោរសលងាត្លរើ ល ធាស្ស័

ចិត្ត នកបែិ បត្តិ

ប៉ា លណាណោះ និ ង រនសសខាោះរិ នប្រនគ្ត្ឹ រប្ត្ចរិត្ប្ត្រួ
២ - ៣ - ៤ ចរ ិត្ោ

លទ្ើ ប
គ្ត្ឹ រប្ត្

លដ្ឋ

ទ្ូ លៅ

ម្ចនែល់លៅ

គនលៅកនងរនសសប្ត្ម្ចនក់ក៏ម្ចន នកែក្ទ្លគ្ៅពី

បរចិត្តវ ិជានន ភិញ្ញាោភីលហើ

ែឹងែល់ចរ ិត្របស់ នកណាៗ លដ្ឋ

គ្ត្ឹរគ្ត្ូវពិត្គ្បាកែរិនបាន ។
សម្ុដ្ឋានរបស់ឆរ ិត្
លបើ តំងបញ្ញ
ហ សួរថា លហត្ ីារនសសល
ម្ចនចរ ិត្ ធាស្ស័
ក៏ លៅម្ចន ធាស្ស័

ចិត្តរិនែូចគន

ើងកនងលោកលនោះ លទ្ើប

សូរបីជាបងបអូនក្ផោជារួ

រិ នែូចគន រនសសខាោះ ធាស្ស័

គន

លអ រនសស

ខាោះរិ នលអ ។
ែូ លចនោះលគ្ព្វោះជាប់រកពីោរលធាើកសល
ោំង

កសលរបស់រនសស

កនងជាត្ិ រនប្ែលជាត្ួលហត្លទោះរិនែូចគន លព្វលរ៊ឺ
បរគលខាោះ ខណៈកំពងបរ ិចាារោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ

ិ៍ ដ
លទោះ គ្កប្សចិត្តកនងខណៈលទោះ រប្រងគ្បារពធោរម្ចនលករលឈា
ោ ោះ ម្ចន
រនសសោប់អាន ចង់បានផលប្ែលជាទ្ិ ពាសរបត្តិខាោះ រនសសសរបត្តិ
ខាោះ ប្ែលជាត្ួ ត្ណា
ហ ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំថាយ៉ា ងលនោះខាោះ យ៉ា ងលទោះ
ខាោះ ប្ែលជាត្ួ ម្ចនោះ ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំថា ខនធ ៥ ជាត្ួ ខួានខាោះ ប្ែល
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ជាត្ួ ទ្ិែិ ា ោរលធាើកសលប្ែលជាប់លដ្ឋ

ត្ណា
ហ ម្ចនោះ ទ្ិ ែិា ែូលចនោះ

លទ្ើបជាលហត្ឱ្យ ក
ន លទោះជារនសសម្ចន ោរចរ ិត្ កនងភពត្ៗ លៅ ។
បរគលណា ខណៈលធាើបណយឱ្យោន រកាសីលជាលែើ រ លកើ ត្
លសចកដីលគ្ោធ លសចកដីលសាកលមខូចចិត្ត គ្ចប្ណន ឬកំណាញ់ ម្ចន
ោរលៅដគ្កហា

ចិត្តលឡើងរក

លហើ

កសលប្ែលជាប់លដ្ឋ

លោស

ឥសា រចេរ ិ

ៈ ឬកកាចាៈោំងលនោះ លទ្ើ បជាលហត្លធាើឱ្យ នកលទោះជា

រនសសម្ចនលោសចរិត្ កនងភពត្លៅ ។
បរគលណា ខណៈលធាើកសល ម្ចនោនកសលជាលែើរ លធាើលដ្ឋ
ោររិ នែឹ ងលហត្ផល កនងោរលធាើកសលរបស់ខួ ានលឡើ
តរគ្បក្ពណី ឬលធាើកសលគ្ពរលដ្ឋ

ប្ត្លធាើលៅ

ោរពិចារណាថា កសលប្ែល

ខាួនលធាើលនោះ នឹងម្ចនផលឬរិនម្ចនផលយ៉ា ងណាក៏រិនែឹង លទ្ើបរិត្
រលវ ើរវ

លៅកនងខណៈលធាើកសល ែូលចានោះកសលលទោះលទ្ើ បជាប់ លដ្ឋ

ិ ិ កិចាេ និងឧទ្ធចៈា លទ្ើ បជាលហត្លធាើឱ្យ នកលទោះជារនសស
លម្ចហៈ វច
ម្ចនលម្ចហចរត្
ិ កនងភពត្លៅ ។
បរគលខាោះ

លធាើកសល

ម្ចនោនកសលជាលែើរ

លដ្ឋ

ោរ

លគ្ត្ក រលភាើត្លភាើនកនងោររណាររោណ៍ ឬរិ ត្អាឃ្លត្ លគ្ោធែល់
នកែក្ទ្

ឬរិ ត្កនងផាូវលបៀត្លបៀនទ្ម្ចា

សត្ាែក្ទ្ឱ្យបានទ្ទ្ួលលសចកដីលៅដគ្កហា
ខាួនលធាើលទោះក៏ជាប់លដ្ឋ

លសចកដីសខរបស់ នកែក្ទ្
ែូលចនោះលហើ

កសលប្ែល

ោរវិត្កាៈ ពាបាទ្វ ិត្កាៈ និងវិហិងាវ ិត្កាៈ

លទ្ើ បលធាើឱ្យ នកលទោះជារនសស វិត្កាចរ ិត្ ។
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បរគលណា

លធាើកសលលដ្ឋ

សោធម្ចំោំកងរ
ន ណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្

កសលែូលចនោះ លទ្ើបជាលហត្លធាើឱ្យ ក
ន លទោះជារនសសម្ចន សោធចរ ិត្ ។
បរគលណា លធាើកសល ម្ចនោន សីល ភាវទ ជាលែើ រ លដ្ឋ
ោរ

ល់កនងលហត្ផលប្ែលខាួនលធាើកសលលទោះ គ្បកបលដ្ឋ

បញ្ញា

ែូ លចនោះលធាើឱ្យ នកលទោះជារនសសម្ចន ពទ្ធិចរិត្ កនងភពត្លៅ ។
រួរលសចកដីថា

រនសសោំង

ប្ែលម្ចនចរិត្លផសងៗ

គន

លទោះ ជាប់រកពី កសលករោប្ែលខាួនលធាើទ្កកនងភពរនៗ ជាប់លដ្ឋ
សភាវធរ៌ប្ផនកកសល
ោំង

ឬ កសលោ

ម្ចនចរត្
ិ ធាស្ស័

ឡំលទ្ើបជាលហត្ឱ្យរនសស

គ្បចាំខួានលផសងគន ។

យ៉ា ងណាកដី ោប់ជាឱ្ោសប្ែលគ្បលសើរប្ែលបានលកើ ត្រកជា
ិ រួចផត្ភ័
និ ងលៅម្ចនជី វត្

រនសសជួ បគ្ពោះពទ្ធសាសទ

រកបាន

រហូត្ែល់បចាបបននលនោះលទោះ ។
លបើ បានម្ចនឱ្ោសចលគ្រើនសត្ិសរបជញ្ាៈលដ្ឋ
និ ងប្កលរអ

ក៏

ឬបលងាើននូវភាវៈោរលៅរបស់ខួានឱ្យជាផលកក្គ្រត្លៅ

កនងភពខាងរខ លដ្ឋ
លសចកដីថា
លនោះទ្ក ឬក៏ ជួ
លដ្ឋ

លអលហើ

ោរសាងកសលកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះទ្ក ។

លបើ ែឹងថាខាួនជារនសសលៃង់

ក៏ ចូលខំ សិកាធរ៌

ទ្ំនកបគ្រុងោរសិកាធរ៌ ឬសំណាក់ បែិបត្តិធរ៌

ោរសាងររពីរ សាថនទ្ីសិកា និ ងសំណាក់បែិបត្តិធរ៌ជាលែើ រ ។
ែូ លចានោះ នឹ ងល

ើញបានថា

នកម្ចនសត្ិ សរបជញ្ាៈោំង

រប្រងជា នកបានទ្ទ្ួលផលកក្គ្រពីោរបានលកើត្រកជារនសស
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គ្ពោះពទ្ធសាសទ ប្ត្លបើខាោះសត្ិសរបជញ្ាៈកនងោរប្កលរអ បលងាើនចំលណោះ
ែឹ ងរបស់ខួានកនងោរលធាើកសលលដ្ឋ

លអលហើ

ក៏លឈាោោះថា

នកលទោះ

រិនបានទ្ទ្ួលគ្បលយជន៍ ីាពីោរលកើត្ជារនសសជួប គ្ពោះពទ្ធសាសទ
លឡើ

។
សប្ម្ដង្ភាវនា ៣
ម្ចនលសចកដីកនងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបាលី សប្រដងថា
បរ ិករោភាវទ ឧបចារភាវទ បបទភាវទ លចត្ិ ត្ិលសា ភាវទ។
ប្គ្បថា របបីគ្ជាបភាវទម្ចន ៣ យ៉ា ងែូលចនោះ រ៊ឺ បរិករោភាវទ

ឧបចារភាវទ និង បបទភាវទ ។
១. បរ ិករោភាវទ លសចកដីថា រហាកសលចិត្ត ឬរហាកិរ ិយចិត្ត
ប្ែលលកើត្លឡើងរនៗ ជាប់ ត្គនតំងពីបានលផដើរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន
េោីៗ រហូត្រកែល់លខត្តក្នឧរគហនិ រិត្តលទោះ លឈាោោះថា បរ ិករោភាវទ
ម្ចនវចនត្ថៈថា

បបនំ បរិកលោត្ិ បរិសងខលោត្ីត្ិ = បរិករោំ

ី ិ ចិត្តណារប្រងចាត្់ប្ចងតក់ប្ត្ង បបទចិ ត្ត ែូលចានោះ វីេិចិត្ត
វេ
លទោះ លឈាោោះថា បរ ិករោ ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

អាទ្ិ ភូត្ំ ករោំ = បរិករោំ

ី ិ ចិត្តប្ែលជាលហត្ក្នោរចលគ្រើ នករោដ្ឋានខាងលែើរ
វេ
លឈាោោះថា បរិករោ ។

ី ិ ចិត្តប្ែលចាត្់ប្ចងតក់ប្ត្ង បបទ ឬវីេិចិត្តប្ែលជាលហត្
វេ
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ក្នោរចលគ្រើនករោដ្ឋានខាងលែើរលនោះ គ្ពោះលយគវចររួរលធាើឱ្យលកើត្លឡើង
ជាប់ត្គនក ឿ

ៗ

និងលគ្ចើ នលឡើងជាលំដ្ឋប់

ែូ លចានោះវីេិចិត្តលទោះ

លឈាោោះថា បរិករោភាវទ ។
ម្ចនវចនត្ថៈថា បរិករោញ្ា សា ភាវទ ចាត្ិ = បរិករោភាវទ

ី ិ ចិត្តណាលឈាោោះថា បរក
វេ
ិ រោផង លឈាោោះថា ភាវទផង ែូលចានោះ
ី ិ ចិត្តលទោះ លឈាោោះថា បរក
វេ
ិ រោភាវទ ។
២. ឧបចារភាវទ សំលៅែល់ រហាកសលចិត្ត ឬរហាកិរយ
ិ
ចិ ត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងជិត្គនជារួ

បបទឈាន លឈាោោះថា ឧបចារ-

ភាវទ ។
ម្ចនវចនត្ថៈថា
វ ីេិចិត្តណា

បបទ

សរីលប ចរត្ិ បវត្តត្ីត្ិ = ឧបចាលោ

លកើត្លឡើងជិត្គនជារួ

លខត្តរបស់ បបទឈាន

ែូ លចានោះវីេិចិត្តលទោះ លឈាោោះថា ឧបចារៈ ។
ឧបចាលោ ច សា ភាវទ ចាត្ិ = ឧបចារភាវទ

ី ិ ចិត្តណា លឈាោោះថា ឧបចារៈផង លឈាោោះថា ភាវទផង
វេ
ី ិ ចិត្តលទោះ លឈាោោះថា ឧបចារភាវទ ។
ែូ លចានោះ វេ
លសចកដីថា វីេិចិត្តប្ែលលឈាោោះថា ឧបចារ លនោះឯង ប្ែល
គ្ពោះលយគវចរលធាើឱ្យលកើ ត្លឡើងក ឿ

ៗ

ី ិ ចិត្តលទោះ បានលឈាោោះថា ឧបចារភាវទ ។
វេ

និងលគ្ចើនក្គ្កប្លងលឡើង

៣. បបទភាវទ ព្វកយថា បបទ ោលលព្វលលដ្ឋ
ជាលឈាោោះរបស់ វិត្កា លដ្ឋ

ធរ៌លហើ

គ្ត្ង់ ចំ ប្ណកធរ៌ ែក្ទ្ម្ចនរហរគត្ចិ ត្ត
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លោកត្តរចិ ត្ត
បបទ លដ្ឋ

និ ងលចត្សិក

ប្ែលគ្បកបលទោះ

ជាោរលៅលឈាោោះ

រ ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា

លបបត្ិ សរប
ធរោជាត្ិណា

ត្តធលរោ អាររោណំ

ភិ និលោលបត្ី ត្ិ =

រប្រងលលើកសរប

ចំ លព្វោះរខ ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា
ងគឈាន ប្ែលគ្បកបជារួ

បបទ

ត្ត ធរ៌លឡើងោន់អាររោណ៍
បបទ បានែល់ វិត្កា

រហរគត្ចិ ត្ត និ ងលោកត្តរចិ ត្ត ។

បបទ ច សា ភាវទ ចាត្ិ =
ធរោជាត្ិណាជា បបទផង

បបទភាវទ
ជាោរប៉ាោះខោប់ប្ែលែល់លហើ

លសចកដីចលគ្រើនលទោះផង ែូលចានោះ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា

នូវ

បបទ-

ភាវទ ។
ភាវទោំង ៣ គ្បោរលនោះ បរិករោភាវទ ម្ចន ២ ខណៈ រ៊ឺ
ខណៈែំ បូងរបស់រហាកសល ឬរហាកិ រយ
ិ
ប្ែលលកើ ត្លឡើងរនៗ
ប្ែលលៅឆ្ងៃ

ពីរហរគត្ឈានលទោះ

រហាកសល

ឬរហាកិ រយ
ិ

លទោះ លឈាោោះថា បរ ិករោភាវទ ។
ោលចលគ្រើនក ឿ

ៗ និ ងម្ចនកម្ចាំងក្គ្កប្លងលឡើងៗ តរលំដ្ឋប់

រហូត្ែល់ជិត្នឹងរហរគត្ឈានលកើ ត្លឡើង

រហាកសល

កិ រយ
ិ លទោះ លឈាោោះថា ឧបចារភាវទ ។
និម្ត្
ិ ត៣
លសចកដីកនង ភិ ធរោត្ស
ថ ងគហបាលីសប្រដងថា
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បរិករោ និរិត្ំ ត ឧរគហនិ រិត្ំត បែិភារនិរិត្តលញ្ាត្ិ ត្ី ណិ និរិតតនិ
ច លវទ្ិ ត្ព្វានិ ។
របបីគ្ជាប និរិត្ត ៣ ែូលចនោះ បរ ិករោនិរិត្ត ឧរគហនិរិត្ត បែិភារនិ រិត្ត ។
១. បរិករោនិរិត្ត សំលៅែល់ អាររោណ៍របស់ករោដ្ឋានលផសងៗ
ម្ចនបឋវីកសិណ ជាលែើ រ លឈាោោះថា និ រិត្ត ម្ចនវចនត្ថៈថា
អាររោ ណិកធលរោហិ និ រិ

លត្ ឈានិ

ធរ៌ ណា របបីែឹងបានជានិចាលដ្ឋ
អាររោណិកធរ៌ោំង

លត្ = និ រិត្ំត

ចិត្ត និ ងលចត្សិក ប្ែលជា

ែូលចានោះ ធរ៌ លទោះ លឈាោោះថា និ រិត្ត បាន

ែល់ អាររោណ៍លទោះឯង ។
ព្វកយថា បរិករោនិរិត្ត សំលៅែល់ អាររោណ៍របស់បរិករោភាវទ
ែូ ចម្ចនវចនត្ថៈថា បរិករោសស និ រិត្ំត = បរិករោ និរិត្ំត
អាររោណ៍របស់ បរិករោភាវទ លទោះ លឈាោោះថា បរ ិករោនិ រិត្ត
បានែល់ រូបាររោណ៍ លផ្ទែាព្វាររោណ៍ ឬ ធម្ចោររោណ៍ ជាត្ួ ករោដ្ឋាន
ប្ែលគ្ពោះលយគវចរលគ្បើសរាឹងជាអាររោណ៍

ម្ចនបឋវ ីកសិណ

ជាលែើរ ។
២. ឧរគហនិ រិត្ត ជានិរិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងផាូវចិ ត្ត លដ្ឋ

គ្ត្ូវអាស្ស័

ប្ភនកសរាឹងអាររោណ៍ករោដ្ឋានលទោះ ម្ចនវចនត្ថៈថា

ឧរគលហត្ពានិត = ឧរគហំ
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រិ ន
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ភិធរោត្ថសងគហ

អាររោណ៍ណា របបីោន់

កលហើ

លដ្ឋ

រលទោារក
ិ កសល

ឬកិ រយ
ិ ជវនៈ ែូលចានោះ អាររោណ៍លទោះ លឈាោោះថា ឧរគហ ។
ឧរគហញ្ា ត្ំ និរិត្តញ្ញ
ា ត្ិ = ឧរគហនិរិត្ំត
អាររោណ៍ណា ប្ែលរបបីោន់
កសល

ឬកិ រ ិយជវនៈផង

កលហើ

ជានិ រិត្តផង

លដ្ឋ

ែូលចានោះ

រលទោារក
ិ អាររោណ៍លទោះ

លឈាោោះថា ឧរគហនិរិត្ត ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា ឧរគណាត្ី ត្ិ = ឧរគលហា

ី ិ ចិត្តណាោន់
វេ

កនូវអាររោណ៍ករោដ្ឋាន ែូលចានោះ វីេិចិត្តលទោះ

ី ិ ប្ែលម្ចនកសល ឬកិរយ
លឈាោោះថា ឧរគហ បានែល់ រលទោារវេ
ិ
ជវនៈ ។
ឧរគហសស និ រិត្ំ ត = ឧរគហនិរិត្ំ ត
អាររោណ៍របស់រលទោារវីេិចិត្តលទោះ លឈាោោះថា ឧរគហនិរិត្ត ។
ច្សឆកដីច្ផសង្គានរវាង្បរ ិកម្មនិម្ិត្ត និង្ឧគគហនិម្ិត្ត
អាររោណ៍ករោដ្ឋានប្ែលជាបរ ិករោនិរិត្ត និងឧរគហនិរិត្តលនោះលផសង
គនគ្ត្ឹរប្ត្ថា បរ ិករោនិរិត្តលទោះ គ្ពោះលយគវចរល

ើញបានលដ្ឋ

ប្ភនក

ើញបានលដ្ឋ

ចិត្ត

ខណៈសរាឹងបចាបបននរូបាររោណ៍លទោះឯង ។
ចំ ប្ណក ឧរគហនិ រិត្ត លទោះជារូបប្ែលល
និ ងជា ត្ី ត្រូបាររោណ៍លៅលហើ

ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ
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រូបោង
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សណា
ា ន
ប្របកា ។

ពណ៌សម្បុ

និងខាែត

បស់អងគ ម្មដ្ឋាន ៏ដូចគ្នែប្រគប់

៣. បដិ ភាគនិ ម្ិតត អា ម្មណ៍ បស់ ម្មដ្ឋា នភ្ដល្ម្ងនចំភ្ណ
ស្សកដៀងគ្នែជាម្ួ យឧគគហនិម្ិតត ក្មេះថា បដិភាគនិម្ិតត ។
ម្ងនវចនត្ថៈថា បដិភាគំ និម្ិតតំ = បដិ ភាគនិ ម្ិតំត
អា ម្មណ៍ ម្មដ្ឋានភ្ដល្ម្ងនសភាពស្សកដៀងជាម្ួ យឧគគហនិ ម្ិតត ក្មេះថា បដិ ភាគនិ ម្ិតត ។
សេចក្ដីសសេងគ្នារវាងឧគ្គហនិមិត្តនិង្បដិភាគ្និមត្
ិ ត
អា ម្មណ៍ ម្មដ្ឋានភ្ដល្ជាឧគគហនិ ម្ិតត និងបដិភាគនិម្ិតតកនេះ
ជាអា ម្មណ៍ភ្ដល្ប្រា ដក
និម្ិតតក

ង
ើ ផ្លូវចិតតែូចគ្នែ កផ្េងគ្នែប្រតឹម្ភ្ត ឧគគហ-

េះ ម្ងនសភាពដូចគ្នែនឹងប ិ ម្មនិម្ិតត ប្ែលជានិរិត្តខាងកដើម្

ប្រគប់ប្របកា ។
ចំភ្ណ បដិភាគនិ ម្ិតកត

េះ ម្ងនអា ម្មណ៍ខុសប្បា ពីអា ម្មណ៍

បស់ឧគគហនិ ម្ិតត សូម្បីនិ ម្ិតតក
ភ្តបដិភាគនិ ម្ិតតកនេះ
លគ្ចើ នរ

េះនឹងប្រា ដក

ម្ងនភាពថាល សាអតប ិសុទាជាងឧគគហនិម្ិតត

ែង ែូចភាពបរ ិសទ្ធរបស់ែួងចនោកនងក្េៃលពញបូ ណ៌រី ប្ែល

ថាាសាអត្គ្បាសចាកពពកបិ ទ្បាំង
គ្ពោះលយគវចរ
លឡើ

ើងផ្លូវចិ តត ដូចគ្នែ ាី

លគ្ព្វោះ ំណាច

បែិភារនិរិត្តលនោះ

របស់

រិនម្ចនសភាវៈរបស់បររត្ថធរ៌

ែូ ចកនងវ ិសទ្ធិររគរហាែីោសប្រដងថា
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ត្ញ្ា លខា បែិភារនិរិត្ំ ត លនវ វណណ វនតំ ន សណា
ា នវនតំ
បររត្ថសភាវតត ។
ប្គ្បថា

ោលលព្វលលដ្ឋ

លសចកដីពិត្លហើ

បែិភារនិរិត្ត

លទោះ រិ នម្ចនរូបោងសណា
ា ន រិនម្ចនពណ៌សរបរលឡើ

លគ្ព្វោះរិន

ប្រនជាបររត្ថ សភាវៈគ្ត្ឹ រប្ត្ម្ចនសភាពជាបញ្ា ត្ិត ។
បុរវកិឆារបស់អនកបែិបត្តិ
នកបែិបត្តិ រននឹងបែិបត្តិលទោះ ម្ចនកិចាខាងលែើរ ប្ែលគ្ត្ូវ
បែិ បត្តិរន ៧ គ្បោរ រ៊ឺ
១. តំងខាួនលៅកនងសីល ។

២. ោត្់ រហាបលិលព្វធលគ្រឿងកងាល់ធំ ១០ គ្បោរ ។
៣. ប្សាងរកកលាណរិ ត្ត ។
៤. សិកា ប់រក
ំ រោដ្ឋានប្ែលសររួរែល់ចរិត្ ។
៥. លវៀរចាកសាថនទ្ីប្ែលជាលោសែល់ោរបែិ បត្តិ ។
៦. លៅកនងសាថនទ្ី ប្ែលស្សួលែល់ោរបែិបត្តិ ។
៧. ោត្់ ខទ្ោកបលិលព្វធ លគ្រឿងកងាល់ត្ិចត្ួ ច ។
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នឹង្បានបរ ិយយច្សឆកដីកង្បុ
នុ
រវកិឆា ៧ ព្បការ ោម្លំដ្ឋប់
ែូច្ឆនះ

១. តំ ងខាួនលៅកនងសី ល

នកបែិ បត្តិគ្ត្ូវជគ្រោះសីលរបស់ខួ ាន

ឱ្យសាអត្ រននឹងបែិបត្តិតរសររួរែល់ឋានៈរបស់ខួាន

គ្រហសថ គ្ត្ូវតំងលៅកនងសីល ៥ ឬអាជីវែារកសីល
តជី ែូ នជី គ្ត្ូវតំងលៅកនងសីល ៨
សារលណរ គ្ត្ូវតំងលៅកនងសីល ១០
ភិ កខ គ្ត្ូវតំងលៅកនងបាត្ិលម្ចកខសំវរសីល ២២៧ ។
២. រហាបលិ លព្វធ ១០ គ្បោរ
នកបែិបត្តិករោដ្ឋាន

រនែំ បូងគ្ត្ូវោត្់បលិលព្វធ

កងាល់ធំប្ែលលធាើឱ្យចិ ត្តជាកងាល់ គ្ពួ

លគ្រឿង

បាររោណ៍រិនសៃប់រម្ចៃប់ ជាប់

រកពី បលិលព្វធ ១០ គ្បោរ រ៊ឺ
១) អាវសបលិ លព្វធ រ៊ឺ
ុ ដិ

ងវល្់ទីកៅអាស្ស័យ ដូ ចជា ងវល្់

ងវល្់ផ្ទេះ ជាកដើម្ ។
២)

ុ ល្បល្ិកោធ

ទ្ធយិកា អែ ឧបដ្ឋា

គឺ

ងវល្់ខាលចឃ្លលតឆ្ងាយ

ពីទ្ធយ

ឧបតថម្ភ ជាកដើ ម្ ។

៣) លានបល្ិកោធ គឺ
ភ្ដល្ខលួនធ្នលប់ ាន ជាកដើម្ ។
៤) គណបល្ិកោធ គឺ

ងវល្់ ពីប្រា ់ចំណូល្ ឬលានយស
ងវល្់ពួ គណៈ ។
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៥)

ម្មបល្ិ កោធ គឺ

ងវល្់កា អ ភ្ដល្ ំ ពុងកសាង ឬ

ប្ែលនឹងចាប់លផដើរលធាើ ែូចជាកំពងបូរណបែិសងខរណៈលោងឧលបាសេ
ិ រ សាោលរៀន ឬសង់ ផោោះ ជួសជលផោោះ ជាលែើរ ។
វហា
៦)

ោធនបលិលព្វធ រ៊ឺ កងាល់ោក់ ទ្ង់ ជារួ

៧) ញាត្ិបលិ លព្វធ រ៊ឺ កងាល់ញាត្ិ ។

ោរលែើរផាូវ ។

៨) អាព្វធបលិលព្វធ រ៊ឺ កងាល់កនងអាព្វធ ។
៩) រនថបលិ លព្វធ កងាល់កនងោរសិកា ។
១០) ឥទ្ធិបលិ លព្វធ រ៊ឺ កងាល់ោរសប្រដងឫទ្ធិលផសងៗ ។
ែូឆមនវឆនត្ថៈថា
អាវលសា ច កលំ ោលភា

រលណា ករោញ្ា បញ្ារំ

ោធនំ ញាត្ិ អាព្វលោ

រលទថ ឥទ្ធីត្ិ លត្ ទ្សាត្ិ ។

ប្គ្បថា លគ្រឿងឱ្យលកើត្ោរកងាល់ធំ ម្ចន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ ទ្ីលៅ
អាស្ស័

គ្ត្កូ ល

ោភសោារៈ

ពួ ករណៈ

ោរង្ករប្ែលគ្ត្ូវ

បែិ សងខរណៈ ោំង ៥ គ្បោរលនោះ គ្ពរោំងោរលែើរផាូវ ញាត្ិ បងបអូន
ជំ ង៊ឺ ោរសិកាលរៀនសូគ្ត្ និងោរសប្រដងឫទ្ធិលផសងៗ ។

៣. ប្សាងរកកលាណរិត្ត រ៊ឺ គ្ត្ូវចូលលៅរកកលាណរិត្ត
ប្ែលោាប់បែិ បត្តិរកលហើ

ែូ ចវចនត្ថៈថា

បិ លយ ររ ភាវនី លយ

វតត ច វចនកខលម្ច

ររភីរញ្ា កេំ កតត

លទ ចដ្ឋាលន និ លយជលោត្ិ ។
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ប្គ្បថា
គ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ

នកប្ែលជាអាចារយ រ៊ឺ កលាណរិត្តរបស់ នកបែិ បត្តិ
រណ ៧ គ្បោររ៊ឺ

បិ លយ ជា នករួរគ្ជោះថាា លគ្ព្វោះម្ចនសីលបរិសទ្ធ ។
ររ ជា នករួរលគរព លគ្ព្វោះគ្បកបលដ្ឋ

រណធរ៌ រ៊ឺ សីល

សម្ចធិ និងោន់ ធត្ងគ ។
ភាវនី លយ

ជា ក
ន រួរសរលសើរ

លគ្ព្វោះម្ចនចិ ត្តលទ្ៀងគ្ត្ង់ រិន

លំល ៀង ។
វតត ជា នកអាច

ប់រ ំបានលអ ។

វចនកខលម្ច ជា នកគ្ពរទ្ទ្ួលព្វកយដ្ឋស់លត្ឿន ពីសហធរោិក។
ររភីរញ្ា កេំ កតត ជា នកអាចសប្រដងធរ៌ប្ែលលគ្ជៀលលគ្ៅ
ម្ចនខនធ ៥ សចាៈ ៤ ជាលែើ រ ។
លទ ចដ្ឋាលន និលយជលោត្ិ ជា នកលវៀរចាកោរែឹកទំលធាើកនង
វត្ថប្ែលរិនជាគ្បលយជន៍

ប្ត្ែឹកទំឱ្យលធាើកងវត្ថ
ន
ប្ែលជាគ្បលយជន៍

កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទជានិ ចា ។
រណោំង ៧ គ្បោរលនោះ រប្រងម្ចនរណែល់ខួ ន
ា និ ងែល់

នកបែិបត្តិ ទ្ូ លៅកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ ។

កនងវិសទ្ធិររគ ែាកថា សប្រដងកលាណរិត្តថា
បរគលជាកលាណរិ ត្ត រ៊ឺ ជារិ ត្តប្ែលលអ ជា នកតំងខាួនលៅ

កនងប្ផនកចលគ្រើ ន ប្សាងរកគ្បលយជន៍

នលគ្គោះលស្សាចស្សង់ នកែក្ទ្

ប្ត្រា៉ា ង ែូ ចម្ចនគ្ពោះពទ្ធវចនៈថា ម្ចនលអាននោ ប្រនពិត្សត្ាោំង-
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ប្ែលម្ចនោរលកើត្ជាធរោត អាស្ស័
រិ ត្តលហើ

ត្ថារត្ជាកលាណ

រប្រងផត្ចាកោរលកើ ត្បាន ែូ លចនោះជាលែើ រ ។

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធប្ត្រួ
ែល់គ្ពរលដ្ឋ

គ្ពោះ ងគលទ្ើ បជាកលាណរិ ត្ត

អាោរោំងពួង ។

លគ្ព្វោះលហត្លទោះ

ោលគ្ពោះ ងគរង់ លៅ

ករោដ្ឋានប្ែលោន់

កកនងសំណាក់របស់គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារជាម្ចាស់ប៉ាលណាណោះ
ោរោន់

កយ៉ា ងលអ

លទ្ើ បជា

ប្ត្ោលគ្ពោះ ងគរ ំលត្់ ខនធបរន
ិ ិ ព្វានលហើ

បណា
ដ រហាសាវ ័ក ៨០
ោន់

ប្ែល

័ ណាលៅម្ចនជីវ ិត្ ោរ
ងគ គ្ពោះរហាសាវក

័ ងគលទោះលទ្ើ បរួរ ។
កករោដ្ឋានកនងសំណាក់ គ្ពោះរហាសាវក

គ្បសិនលបើគ្ពោះរហាសាវ ័កលទោះរិ នម្ចនលហើ

កនងសំណាក់គ្ពោះខី ណាស្សព
ឱ្យលកើត្លដ្ឋ

របបីោន់

ក

នកប្ែលលធាើចត្ត្ថជាន ឬបញ្ា រជាន

ំណាចករោដ្ឋានបទ្លទោះ លហើ

ិ សសទ ប្ែល
ចលគ្រើនវប

ម្ចនឈានជាបាទ្ រហូត្បានសលគ្រចអាសវកខ

លទោះចោះ ។

លបើរិនម្ចនគ្ពោះ រហនតខីណាស្សព ជា នកឱ្យករោដ្ឋាន របបីោន់
កកនងសំណាក់គ្ពោះ ទគរី គ្ពោះសកោគរី គ្ពោះលសាតបនន បេជាន
នកបានឈាន
គ្ទ្គ្ទ្ង់ ឯកបិ ែក

នកគ្ទ្គ្ទ្ង់ គ្ពោះក្គ្ត្បិែក

នកគ្ទ្គ្ទ្ង់ ទ្ិាបិែក

គ្បសិនលបើ នកគ្ទ្គ្ទ្ង់ ឯកបិ ែករិនម្ចន

ជំទញគ្ពោះសូគ្ត្សូរបីនិោ
ជាលជាីផង ក៏ របបីោន់

រួ

គ្ពរោំង ែាកថា លហើ

នក

ភិ កខ នក
ខាួនលោក

កកនងសំណាក់ភិកខលទោះចោះ លគ្ព្វោះភិ កខែូលចនោះ

រប្រងជា នកគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវប្បបប្ផនតររកាវងស រកាគ្បក្ពណី ោន់
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តរអាចារយជាសំខាន់ រិ នោន់

កប្ត្ ត្តលទរត្ិរបស់ខួាន ។

៤. សិ កា ប់ រក
ំ រោដ្ឋានប្ែលសររួ រជារួ
សប្រដងោរប្ចកករោដ្ឋានប្ែលសររួរជារួ
ករោដ្ឋានណាប្ែលសររួរជារួ

ចរិត្
ចរិត្

បរគលប្ែលម្ចនចរ ិត្

គ្បលភទ្ណា

កនងចរិត្ ៦ ប្ែលសប្រដងទ្កកនង ភិធរោត្ថសងគហបាលីថា
.

ចរិតស

បន

ទ្ស

សភា

ោ

រតសត្ិ សង្កខត

លោដ្ឋាសភាវទ ច ោរចរិត្សស សបាយ ។
. ចត្លសា

បបរញ្ញាលយ នីោទ្ី និ ច ចតតរិ កសិ ណានិ

លោសចរិត្សស ។
. អាទបានំ លម្ចហចរិត្សស វិត្កាចរិត្សស ច ។
. ពោធនសសត្ិអាទ្លយ ឆ្ សោធចរិត្សស ។
. ររណឧបសរសញ្ញាវវតថទនិ ពទ្ធិចរិត្សស ។
. លសសានិ បន សព្វានិបិ ករោដ្ឋាទនិ សលពាសរបិ សបាយនិ,
ត្តថបិ កសិ លណស បេលំ លម្ចហចរិត្សស, ខទ្ោ កំ វិត្កាចរិត្លសសវត្ិ .
លរត្ថ សបា
១) កនងចរិត្ ៦ យ៉ា ងលទោះ
ប្ែលលៅថា ោ

លភលោ ។

សភករោដ្ឋាន ១០ លោដ្ឋាស ៣២

រតសត្ិ ោំងលនោះ រប្រងសររួរែល់ នកម្ចន

ោរចរិត្ ។
២)

បបរញ្ញា ៤ វណណ កសិ ណ ៤ ម្ចននី លកសិណ ជាលែើ រ

ោំងលនោះ រប្រងសររួរែល់ នកម្ចន លោសចរិត្ ។
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៣)

អាទបានសសត្ិ

រប្រងសររួរែល់ នកម្ចនលម្ចហចរិត្

និ ងវិត្កាចរ ិត្ ។
៤)

នសសត្ិ ៦ ម្ចនពោធនសសត្ិ ជាលែើ រ រប្រងសររួរែល់

នកម្ចនសោធចរ ិត្ ។
៥) ររណានសសត្ិ ឧបសម្ចនសសត្ិ អាហាលរបែិ កូលសញ្ញា
ចត្ោត្វវតថន ោំងលនោះ រប្រងសររួរែល់ នកម្ចនពទ្ធិចរ ិត្ ។
៦) ករោដ្ឋានែ៏លសសោំ ង ស់ រ៊ឺ បឋវីកសិណ អាលបាកសិណ
លត្លជាកសិណ វលយកសិណ អាោសកសិណ អាលោកកសិណ
រូបករោដ្ឋាន ៤ ោំងលនោះ រប្រងសររួរែល់ បរគលគ្រប់ ចរិត្ ។
៧) បណា
ដ ករោដ្ឋានោំ ងលទោះ កនងកសិណ ១០

ងគកសិណ

គ្ត្ូវម្ចនខានត្ធំ ប៉ានោនបញ្ញ
ា ន់ ស្សូវ លទ្ើបសររួរែល់ នកប្ែលម្ចន
លម្ចហចរត្
ិ និ ង ងគកសិណគ្ត្ូវម្ចនខានត្ត្ូចប៉ា នចលងអរ លទ្ើបសររួរ
ែល់ នកម្ចនវិត្កាចរ ិត្ ។
ោរប្ចកករោដ្ឋានប្ែលសររួរជារួ
រកលនោះ លដ្ឋ

ចរ ិត្

តរប្ែលលព្វល

ប្ចកគ្បលភទ្និងវត្ថប្ែលជាសបា

ៈប៉ាលណាណោះ នូវរិន

បានលធាើឱ្យចាស់កនងលសចកដីពិសាដរក្នបទ្ម្ចត្ិ ោលដ្ឋ
លគ្ព្វោះែូលចានោះ របបីគ្ជាបោរោន់
ចរ ិត្របស់ខួ នលដ្ឋ
ា

លំដ្ឋប់ លទ្

កករោដ្ឋាន ៤០ ប្ែល នកូលែល់

អាោរ ១០ ោំងលទោះរន ។
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វិនិឆយ
េ័ កម្មដ្ឋានច្ដ្ឋយអាការ ១០
១. សង្កខត្និលទ្ោសលត លដ្ឋ

សប្រដងចំនួនករោដ្ឋាន ។

២. ឧបចារបបទវហលត លដ្ឋ

ជាករោដ្ឋានប្ែលទំរកបាន

គ្ត្ឹ រឧបចារឈាន ។
៣. ឈានបបលភទ្លត លដ្ឋ
៤. សរត្ិ ការលត លដ្ឋ

លសចកដីលផសងគនក្នឈាន ។

ោរឈានកនាង ។

៥. វឌឍទវឌឍនលត លដ្ឋ

ជាករោដ្ឋានប្ែលរួរពគ្ងី ក និងរិន

រួ រពគ្ងីក (និ រិត្ត) ។
៦. អាររោណលត លដ្ឋ
៧. ភូ រិលត លដ្ឋ

អាររោណ៍ ។

ភូ រិ ។

៨. រហណលត លដ្ឋ
៩. បចា

លត លដ្ឋ

ោរោន់
ជាបចា័

។

១០. ចរិយនកូ លលត លដ្ឋ
(១) សង្កខត្និ លទ្ោសលត លដ្ឋ

ក (និ រិត្)ត ។
នកូលែល់ចរយ
ិ
។

សប្រដងចំនួន កនងចំ នួនករោដ្ឋាន

ម្ចន ៤០ ែូ លចនោះ រ៊ឺ កសិណ ១០

សភ ១០

នសសត្ិ ១០

បបរញ្ញា ៤ អាហាលរបែិ កូលសញ្ញា ១ ចត្ោត្វវតថន ១
ចំ នួនពិ សាដរបានសប្រដងលហើ

រូប ៤

។

(២) ឧបចារបបទវហលត លដ្ឋ

ជាករោដ្ឋានប្ែលទំរកបានគ្ត្ឹរ

ឧបចារឈាន ឬែល់ បបទឈាន កនងចំនួនករោដ្ឋាន ៤០ លទោះ
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ករោដ្ឋាន ១០ រ៊ឺ

នសសត្ិ ៨ (លវៀរោ

រតសត្ិ ១ និ ង

អាទបាសសត្ិ ១) អាហាលរបែិកូលសញ្ញា ១ ចត្ោត្វវតថន ១
ករោដ្ឋានោំងលនោះប៉ាលណាណោះ ជាឧបចារឈាន រ៊ឺ ជាករោដ្ឋានប្ែលទំ
រកបានគ្ត្ឹរឧបចារឈានប៉ា លណាណោះ ។
ករោដ្ឋានលគ្ៅពីលទោះ ជា បបទឈាន រ៊ឺ ជាករោដ្ឋា នប្ែលទំ
រកបានែល់ បបទឈាន ។
(៣) ឈានបបលភទ្លត លដ្ឋ

លសចកដីលផសងគន ក្នឈានកនង

ករោដ្ឋានប្ែលទំរកែល់ បបទឈានោំង

។

កសិ ណ ១០ និងអាទបានសសត្ិ ១ ជាចត្កាឈានិ ក រ៊ឺ
ចលគ្រើនឱ្យលកើ ត្ឈានបានគ្រប់ ោំង ៤ (ចត្កាន័
សភ ១០ និ ងោ

)។

រតសត្ិ ១ ជាបឋរជានិក រ៊ឺ ចលគ្រើន

ឱ្យលកើត្ឈានបានគ្ត្ឹរបឋរជាន ។
ិ រ ៣ ខាងលែើ រ ជាត្ិកឈានិក រ៊ឺ
បបរញ្ញា រ៊ឺ គ្ពហោវហា
ចលគ្រើនឱ្យលកើ ត្ឈានបានែល់ត្ត្ិ

ជាន ។

ិ រទ្ី ៤ និ ង
បបរញ្ញា រ៊ឺ គ្ពហោវហា

រូប ៤ ជាចត្ត្ថជានិ ក រ៊ឺ

ចលគ្រើនឱ្យលកើ ត្ឈានបានកនងចត្ត្ថជាន ។
(៤) សរត្ិការលត លដ្ឋ

ោរឈានកនាង ោរឈានកនាង

ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
ឈានកនាង ងគឈាន

រប្រងម្ចនកនងករោដ្ឋានោំង

ប្ែលជាត្ិកឈានិ ក និងចត្ត្ថជានិកោំងពួ ង លគ្ព្វោះឈានខពស់ៗ
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ម្ចនត្ត្ិ

ជានជាលែើរ គ្ត្ូវឈានកនាង ងគឈានោបៗ ម្ចនវិត្កាៈ

ិ រទ្ី ៤ រ៊ឺ ឧលបោខ
វ ិចារៈ ជាលែើ រ កនង បបរញ្ញាឈាន ឬគ្ពហោវហា
ិ រ គ្ត្ូវឈានកនាងសខ (លសារនសស) ប្ែលជា ងគឈាន
គ្ពហោវហា
ិ រ ៣ ខាងលែើរ ម្ចនលរតត ជាលែើ រ ។
ក្នគ្ពហោវហា

ោរឈានកនាងអាររោណ៍ រប្រងម្ចនកនង រូបករោដ្ឋាន ៤ លគ្ព្វោះ
អាោសានញ្ញ
ា

ត្ន

(លវៀរអាោសកសិណ)

គ្ត្ូវឈានកនាងអាររោណ៍កនងកសិណ
ណារួ

ថានក់ ខពស់ ម្ចនវិញ្ញាណញ្ញ
ា

លទ្ើបសលគ្រចបាន

៩

និ ង រូបជាន

ត្ន ជាលែើរ គ្ត្ូវឈានកនាងអាររោណ៍

ថានក់ លគ្ោរ ម្ចនអាោសប្ែលលបើកពីកសិណជាលែើរ លទោះលចញលទ្ើប
សលគ្រចបាន ។
(៥) វឌឍទវឌឍនលត លដ្ឋ

ជាករោដ្ឋានប្ែលរួរពគ្ងី ក និ ងរិន

រួ រពគ្ងីក បណា
ដ ករោដ្ឋាន ៤០ ។
កសិ ណ ១០ ប៉ាលណាណោះរួរពគ្ងីកនិ រិត្ត លគ្ព្វោះគ្ពោះលយគវចរ
ោលពគ្ងីកកសិណលៅរហូត្ឱ្ោសប៉ា នណា ខាងកនងឱ្ោសលទោះ
រប្រងជា នកអាចល

ើញរូបោំង

សំលឡងគ្រប់ យ៉ាងលដ្ឋ
លដ្ឋ

លដ្ឋ

ទ្ិ ពាលសាត្

ចិត្តរបស់ខួនបាន
ា
រ៊ឺ លដ្ឋ

ទ្ិ ពាចកខ

រប្រងបានឮ

និ ងែឹ ងចិ ត្តរបស់សត្ាែក្ទ្ៗ
ំណាចទំកសិណលៅលគ្បើកនងោរ

លធាើ ភិញ្ញាលទោះឯង ។

សភ ១០ ោ
កំ ណត្់ លដ្ឋ

រតសត្ិ ១ រិ នរួរពគ្ងី កនិរិត្ត លគ្ព្វោះគ្ត្ូវ

ឱ្ោស រ៊ឺ កំណត្់ សាថនទ្ីរបស់ករោដ្ឋាន និ ងលគ្ព្វោះរិន
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ម្ចនអានិសងស រ៊ឺ ពគ្ងីកនិ រិត្ត ឬរិនពគ្ងីកនិរិត្ត ោរគ្របសងាត្់
ោរៈក៏ម្ចនស្សាប់ លហើ

លទ្ើបលព្វលថារិ នម្ចនអានិសងស និងពគ្ងី ក

និ រិត្ត លែើ របីលធាើ ភិញ្ញាក៏ រិនបាន ។

ិ រ ៤
អាទបានសសត្ិ ១ គ្ពហោវហា

ែ៏ លសសោំងលនោះ

ក៏រិនរួរពគ្ងីក

រូប ៤ សូរបីករោដ្ឋាន

លគ្ព្វោះគ្ត្ូវកំណត្់ លដ្ឋ

ឱ្ោស

ែូ ចជា អាទបានសសត្ិ គ្ត្ូវកំ ណត្់ ចងគ្ចរោះជាលែើរ ។

សូរបីគ្ពហោវ ិហារនិរិត្តក៏រិនរួរពគ្ងីក ប្រនពិ ត្គ្ពោះលយគវចរ

កំ ណត្់

កសត្ាោំង

កនងទ្ិសរួ

ជាលែើរ

ភាវទលទោះផា

ៗ

លៅគ្រប់ទ្ិស

លគ្ព្វោះបែិភារនិរិត្តលទោះ

រកចលគ្រើ នលរតតភាវទ
រិនប្រនពគ្ងី កនិ រិត្តលទ្

ិ រ
រិនម្ចនលៅកនងោរចលគ្រើ នគ្ពហោវហា

ភាវទលទោះលទ្ ។
រូបករោដ្ឋានក៏រិនរួរពគ្ងីក

លគ្ព្វោះគ្ត្ូវរនសិោរអាោសតរ

ប្ែលលបើ កពី កសិណប៉ាលណាណោះ ឬវិញ្ញាណញ្ញ
ា
លគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍ជាសភាវធរ៌
ណារួ

ឱ្យពគ្ងីកបាន

ត្ន ក៏ រិនរួរពគ្ងីក

អាកិញ្ាញ្ញា

ត្នរិនម្ចននិរិត្ត

និងលនវសញ្ញាទសញ្ញា

ត្នក៏រិនរួរពគ្ងី ក

លគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍ជាសភាវធរ៌ ។
រួរលសចកដីថា កសិណ ១០ ប៉ាលណាណោះ ប្ែលរួរពគ្ងីកនិ រិត្ត
លែើ របីគ្បលយជន៍ក្ន ភិញ្ញា ។
(៦) អាររោណលត លដ្ឋ

អាររោណ៍ កនងអាររោណ៍ករោដ្ឋាន ៤០

គ្បោរលទោះ
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ករោដ្ឋាន ២២ រ៊ឺ កសិណ ១០
ោ

សភ ១០ អាទបានសសត្ិ ១

រតសត្ិ ១ ម្ចនអាររោណ៍ជាបែិភារនិ រិត្បា
ត ន។
ករោដ្ឋាន ១៨ ែ៏លសស រ៊ឺ

នសសត្ិ ៨ (លវៀរោ

រតសត្ិ

និ ងអាទបានសសត្ិ ) អាហាលរបែិ កូលសញ្ញា ១ ចត្ោត្វវតថន ១
ិ រ៤
គ្ពហោវហា

រូបករោដ្ឋាន ៤ រិនម្ចនអាររោណ៍ជាបែិ ភារនិ រិត្តលទ្

លគ្ព្វោះ នសសត្ិ ៨ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា ១ ចត្ោត្វវតថន ១ វ ិញ្ញាណញ្ញ
ា

ត្ន លនវសញ្ញាទសញ្ញា

ត្ន ម្ចនសភាវធរ៌ជាអាររោណ៍ ។

ចំប្ណកគ្ពហោវ ិហារ ៤ អាោសានញ្ញ
ា

ត្ន អាកិញ្ាញ្ញា

ត្ន

ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលរិ នរបបីលព្វល រ៊ឺ បញ្ា ត្ិអា
ត ររោណ៍ ។
(៧) ភូ រិលត លដ្ឋ
ករោដ្ឋាន ១២ រ៊ឺ

ភូ រិ កនងករោដ្ឋាន ៤០ លទោះ
សភ ១០ ោ

រតសត្ិ ១ អាហាលរបែិកូល-

សញ្ញា ១ រប្រងរិនគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងពួកលទ្វត ។
ករោដ្ឋាន ១៣ រ៊ឺ ករោដ្ឋាន ១២ ែូ ចលព្វលខាងលែើ រ និង
អាទបានសសត្ិ ១ លនោះ រិនគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងគ្ពហោលោក ។
កនង រូបភព ករោដ្ឋានែក្ទ្ លវៀរ រូបករោដ្ឋាន ៤ រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅ
រិនបាន កនងពួករនសសករោដ្ឋានរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានគ្រប់ចំណច ។
(៨) រហណលត លដ្ឋ
គ្ជាបលដ្ឋ
ផាូវោ

ោរោន់

លដ្ឋ

ោរោន់

ក (និ រិត្ត) បណិ ា ត្របបី

កនិ រិត្ត ៣ ផាូវ រ៊ឺ ផាូវប្ភនក លដ្ឋ

ោរប៉ាោះខោប់ ផាូវគ្ត្លចៀក លដ្ឋ

ោរសាដប់ កនង ៣ ផាូវលនោះ

ករោដ្ឋាន ៩ រ៊ឺ កសិណ ៩ (លវៀរវលយកសិណ)
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សភ ១០ គ្ត្ូវោន់
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កនិ រិត្តផូវប្ភន
ា
ក

លដ្ឋ

លដ្ឋ

ោរលរើល

ប្ភនក ជាបរ ិករោនិរិត្ត លហើ
កនងោ

រ៊ឺ

លទ្ើបោន់

កឧរគហនិ រិត្តបាន ។

រតសត្ិ អាររោណ៍របស់ោ

កបានោំងផាូវប្ភនកនិ ងផាូវគ្ត្លចៀក លដ្ឋ

ត្ចបញ្ាក ោន់

ខាងលែើ រគ្ត្ូវសរាឹងលរើល
រតសត្ិលទោះ ោន់

ោរលរើល និ ងោរសាដប់ រ៊ឺ

កោរលរើល និងចំប្ណកែ៏លសស ោន់

អាទបានសសត្ិ ោន់
វលយកសិ ណ ោន់

កផាូវោ

ប៉ាោះខោប់ខយល់គ្ត្ង់ ចងគ្ចរោះ

កផាូវប្ភនកល

ករោដ្ឋានែ៏ លសស ១៨ រ៊ឺ

កោរសាដប់ ។

ើញ និងផាូវោ

នសសត្ិ ៨ (លវៀរោ

ប៉ាោះខោប់គ្ត្ូវ
រតសត្ិ និង

អាទបានសសត្ិ) អាហាលរបែិកូលសញ្ញា ចត្ោត្វវតថន គ្ពហោវ ិហារ ៤
រូបករោដ្ឋាន ៤ ោន់

កផាូវគ្ត្លចៀក ។

ិ រ និ ង
រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងករោដ្ឋាន ១០ លទោះ ឧលបោខគ្ពហោវហា

រូបករោដ្ឋាន ៤ គ្ពោះលយគវចរប្ែលជាអាទ្ិ ករោិក រ៊ឺ
ខាងលែើ ររិនរួរោន់
(៩) បចា

នកបានឈាន

ក។

លត លដ្ឋ

ជាបចា័

កនងករោដ្ឋានោំងលនោះ

កសិ ណ ៩ (លវៀរអាោសកសិណ ១) រប្រងជាបចា័
ករោដ្ឋានោំង

ក្ន រូប-

។

កសិ ណ ១០ រប្រងជាបចា័

ក្ន ភិញ្ញា ។

ិ រ ៣ ខាងលែើ រ រប្រងជាបចា័
គ្ពហោវហា

ិ រទ្ី ៤
ក្នគ្ពហោវហា

ិ រ) ។
(ឧលបោខគ្ពហោវហា
រូបករោដ្ឋានថានក់លគ្ោរ ជាបចា័
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លនវសញ្ញាទសញ្ញា

ត្ន ជាបចា័

ករោដ្ឋានោំង ស់
វ ិបសសទ និងជាបចា័

ក្នទ្ិែស
ា ខវ ិហារធរ៌

ជាបចា័

ក្នរូបភព

ជាបាទ្ក្ន

រូបភពសរបត្តិ ។

(១០) ចរយ
ិ នកូលលត លដ្ឋ
លហើ

ក្ននិ លោធសម្ចបត្តិ ។

នកូ លែល់ចរយ
ិ បានលព្វល

កនងោរ ប់រ ំករោដ្ឋានប្ែលសររួរជារួ

ោរប្ចកករោដ្ឋាន ប្ែលសររួរជារួ

ចរ ិត្ ប្ែលបានសប្រដង

ចរ ិត្ទ្កលហើ

ព្វកយប្ែលបានលព្វលរកលហើ

ខាងលែើ រ ។

កនងបទ្ចរ ិយនកូលលតលនោះ

លព្វលតរប្ែលករោដ្ឋានលទោះៗ និងចរ ិត្លទោះៗ ជាសគ្ត្ូវនឹងគនលដ្ឋ
គ្ត្ង់ គ្បោររួ

និ ងតរប្ែលសររួរយ៉ា ងក្គ្កប្លងគ្បោររួ

។

លឈាោោះថា កសលភាវទ ប្ែលរិ នគ្របសងាត្់លោសោំង
ម្ចនោរៈជាលែើរកដី

និងរិនឧបោរៈែល់រណោំង

ម្ចនសោធ

ជាលែើរកដី រប្រងរិនម្ចន ។
ប្រនពិត្
គ្ពោះលរ

ិ

សូរបីគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារបានគ្តស់ព្វកយលនោះែល់

ៈ កនងលរ

ិ

សូគ្ត្ថា

ចតតលោ ធម្ចោ ឧត្តរ ឹ ភាលវត្ព្វា
បហាទ

លរតត

ភាលវត្ព្វា

សភា ភាលវត្ព្វា ោរសស
ពាបាទ្សស

អាទបានសសត្ិ ភាលវត្ព្វា វិត្កាបលចេោ
សោឹម្ចនសររាត

បហាទ

និចាសញ្ញា ភាលវត្ព្វា

។ គ្ត្ូវចលគ្រើ នធរ៌ ៤ យ៉ា ងឱ្យក្គ្កប្លង

ត្លៅលទ្ៀត្ រ៊ឺ ចលគ្រើន សភៈ លែើរបីលោះោរៈ ១ ចលគ្រើ នលរតត
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ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ
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ិ កាៈ ១
លែើ របីលោះពាបាទ្ ១ ចលគ្រើ នអាទបានសសត្ិ លែើរបីផ្ទដច់បង់ វត្
ចលគ្រើន និ ចាសញ្ញា លែើ របីែក សោិម្ចនោះ ១ ។
សូរបីកនងោហលសូគ្ត្
គ្ពោះោហលលដ្ឋ

ន័

(បិែក ៥២, ទ្ំ ព័រ ២០០)

ក៏ គ្តស់ករោដ្ឋាន

ថា ម្ចនលោហល

៧

ចំណចែល់

នកចូរបំ លពញលរតតភាវទ

ែូ លចនោះ ជាលែើ រ ។
៥. លវៀរចាកសាថនទ្ីប្ែលជាលោសែល់ ោរបែិបត្តិ
សាថនទ្ី

ឬវិហារប្ែលជាលោសរិនសររួរែល់ោរបែិ បត្តិ

ម្ចន ១៨ គ្បោរ រ៊ឺ
១) រហាវសំ
២) នវវសំ

ិ រធំលពក
វហា

ិ រសាងលឡើងេោី
វហា

៣) ជោវសំ

ិ រចាស់គ្ទ្ុឌលគ្ោរ
វហា

៥) លសាណឹ ា

ិ រម្ចនគ្ត្ព្វំងទ្ឹ ក
វហា

ិ រជិត្ផាូវលែើ រ
៤) បនថសននិសសិត្ត្តំ វហា
៦) បណណំ

ិ រម្ចនសាឹកលឈើ បប្នា
វហា

៧) បបផំ

ិ រម្ចនផ្ទាលឈើ
វហា

៨) ផលំ

ិ រម្ចនប្ផាលឈើ
វហា

៩) បែានី

ត

ិ រប្ែលរនសសោំង
វហា

១០) នររសននិសសិត្ត វិហារប្ែលលៅជិត្ទ្ីគ្កុង
១១) ោរសននិសសិត្ត វិហារជិ ត្ក្គ្ពលឈើ ឧស
១២) លខត្តសននិសសិត្ត វិហារលៅជិត្ប្ស្ស
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គ្បាថាន
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១៣) វិសភាគនំ បរគោនំ

ិ រប្ែលម្ចនបរគល
ត្ថិត វហា

ជាវិសភារៈគនរស់លៅ
១៤) បែដនសននិសសិត្ត វិហារប្ែលលៅជិ ត្កំ ពង់ ទ្ូក ឬផាូវរេ
១៥)

ិ រលៅកនងត្ំ បន់ នកប្ែលរិ ន
វហា

បចា នតសននិសសិត្ត

គ្ជោះថាាកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ
១៦) រជាសីរនតរសននិសសិត្ត វិហារប្ែលលៅកនងរវងចលទាោះ
គ្ពំ ប្ែន
១៧)

សបា

ត វ ិហារប្ែលរិនជាទ្ី សបា

១៨) កលាណរិ តតនំ

ោលភា វ ិហារប្ែលរកកលាណរិ ត្ត

រិ នបាន ។

ិ ទាិររគ
សាថនទ្ី ប្ែលជាលោស ១៨ គ្បោរលនោះ សប្រដងកនងវស

ែាកថា ថា
រហាវសំ នវវសំ

ជោវសញ្ា បនថនឹ

លសាណឹ ា បណណ ញ្ា បបផញ្ា

ផលំ បត្ថិត្លរវ ច

នររំ ោរទ លខត្តំ
បចា នតសីម្ចសបា

វិសភាលរន បែដនំ
ំ

ត្ថ រិ លតត ន លពភត្ិ

ដ្ឋារលសតនិ ឋាទនិ
អារោ បរិវលជា

ឥត្ិ វិញ្ញា

យ

បណិ ា លត

ររគំ សបបែិ ភ

៦. លៅកនងសាថនទ្ី ង្ក

ំ

ស្សួលែល់ ោរបែិបត្តិ

សាថនទ្ី ប្ែលស្សួលែល់ោរបែិ បត្តិ ម្ចន ៥ គ្បោរ
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ថាត្ិ ។
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១) ទត្ិ ទ្ូរ ំ លហាត្ិ ទចាាសននំ ររទររនសរបននំ ជាសាថនទ្ី
ប្ែលលៅរកស្សួល រ៊ឺ រិនជិត្លពក រិនឆ្ងៃ
២) ទ្ិ វ

បាកិណំ ណ រត្តឹ

ប្ែលរិ ន ឹងកង រ៊ឺ
សៃប់សាៃត្់ ។
៣)

បបសទ្ោំ

លពក ពី នកស្សុក ។
បបនិ លរាសំ ជាសាថនទ្ី

លពលក្េៃរិនសរបូរលដ្ឋ

រនសស លពល

ប់

បបឌំសរកសវតត្បសរឹសបសរផសសំ សាថនទ្ីប្ែល

រិ នម្ចនរលបារ រស សត្ាលូន រករកកួន ខាំ ទ្ិច រិនរ ំខានលដ្ឋ
ខយល់និងកលដដក្េៃ ។
៤) ត្សោឹ លខា បន លសទសលន វិហរនតសស
ឧបបជានិត

ចី វរបិណាបាត្លសទសនរិ ោនបចា

សាថនទ្ីប្ែលបរ ិបូណ៌លដ្ឋ
ទ្ី អាស្ស័
លដ្ឋ

ង្ក

អាហារ

បចា័

បបកសិ លរលនវ
លភសជាបរិោខោ

៤ រ៊ឺ សំពត្់លសាៀក សំពត្់ែណដប់

ថាែំប្កលោរ

ប្ែល នកបែិបត្តិ

ប្សាងរកបាន

។

៥) ត្សោឹ លខា បន លសទសលន លេោ ភិ កូ ខ វិហរនតិ ពហសសត

អារតរម្ច ធរោធោ វិន

ធោ ម្ចត្ិ ោធោ, លត្ ោលលន ោលំ

ឧបសងារិតា បរិបចេត្ិ បរិបញ្ហត្ិ ឥទ្ំ , ភលនត, កេំ ឥរសស លោ
លតថត្ិ ត្សស លត្ អា
ឧតតនី កលោនតិ,

បែិ វលិ ទលទ្នតិ ។

សោលទត

វិវែលញ្ាវ វិវរនតិ,

លនកវិហិលត្ស ច កងខដ្ឋានិ ល
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នតតនី កត្ញ្ា

ស ធលរោស កងខំ
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កនងសាថនទ្ីលទោះ ម្ចនគ្ពោះភិ កជាលេរៈ
ខ
ជាពហសូគ្ត្ ម្ចនោរ
លចោះែឹ ងយ៉ា ងទ្ូ លំទ្ូោ

ម្ចនោរគ្ទ្គ្ទ្ង់ចាំទ្កបាន នូវគ្ពោះសូគ្ត្

គ្ពោះ ភិ ធរោ

និ ងម្ចត្ិោកនងគ្ពោះក្គ្ត្បិ ែកអាស្ស័

គ្ពោះវិន័

នកបែិបត្តិរបបីចូលលៅរកតរោលលវោប្ែលរួរ លហើ
នូ វលសចកដីោំងលទោះថា បទ្លនោះគ្ត្ូវ

លៅ

សាកសួរ

ល់យ៉ាងណា ម្ចនលសចកដីយ៉ាង

ណា ែូលចនោះលោកោំងលទោះ នឹ ងសប្រដងគ្បាប់ នូវលសចកដីអាេិ៍កំបាំង
និងលគលធរ៌ប្ែលនូវរិ នោន់ជាក់ចាស់ឱ្យជាក់ចាស់ និងបលទោបង់
លសចកដីសងស័
លសចកដីសងស័
ធំ ទ្ូោ

កនងលគលធរ៌ ប្ែលលអិត្សខរ ប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើត្
ប្ែលលធាើឱ្យ នកបែិ បត្តិលទោះ

បានទ្ទ្ួលគ្បលយជន៍

។

សាថនទ្ី ៥ គ្បោរលនោះ បានលឈាោោះថា ជាសាថនទ្ីង្ក

ស្សួល

ែល់ោរបែិបត្តិ ។
៧. ោត្់ ខទ្ោកបលិ លព្វធ លគ្រឿងកងាល់ត្ិចត្ូ ច រននឹ ងលធាើោរ
បែិ បត្តិ ខទ្ោកបលិលព្វធម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១)

ទ្ីឃ្លនិ

លកសនខលោម្ចនិ

ោត្់ គ្កចក លោរពកម្ចត្់ ឱ្យលរៀបរ

ឆ្ិ និ ត្
ោ ព្វានិ

លោសក់

។

២) ជិ ណណចីវលរស ទ្ឡី ក
ហ រោំ វ ត្ននករោំ វ ោត្ពាំ ចាត្់ោរប៉ាោះ

ជួ សជលចីវរ ប្ែលលគ្បើ គ្បាស់ឱ្យម្ចំោំលរៀបរ
ដ្ឋចលៅក៏ ឱ្យចាត្់ោរលែរជាេោី ។
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ោលលបើសំពត្់ដ្ឋច់
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ភិធរោត្ថសងគហ

៣) កិ លិដ្ឋានិ ចីវោនិ រជិ ត្ព្វានិ ោលចី វរចាស់សាកពណ៌លៅ
គ្ត្ូវចាត្់ ោរគ្ជលក់ េីោឱ្យលរៀបរ

លឡើង ។

៤) សលច បលត្ត រលំ លហាត្ិ បលតត បចិ ត្លព្វា លបើបាគ្ត្ម្ចនសនឹរ
ក៏ ឱ្យចាត្់ោរែត្បាគ្ត្ជាេោីឱ្យលអលឡើង ។
៥) រញ្ាបីឋាទ្ី និ លសាលធត្ព្វានិ គ្ត្ូវលបាស ជូ ត្ ប្គ្រនិងតំង
ជាលែើរ ឱ្យសាអត្បាត្ ។
ោរលោសក់ ោត្់គ្កចក លោរពកម្ចត្់ ពកចង្កា ជួសជល
លែរចីវរ គ្ជលក់ ចីវរ ែត្បាគ្ត្ប្ែលម្ចនសនឹរ លបាសជូត្ប្គ្រនិងតំង
ជាលែើរ លទ្ើបជាលគ្រឿងកងាល់ត្ូចៗ
លរៀបរ

ោំងលនោះ

នកបែិបត្តិរួរលធាើឱ្យ

រនោរបែិ បត្តិ លែើ របីរិនគ្ត្ូវឱ្យកងាល់កនងលវោបែិ បត្តិ ។
ភាវនាវិធនី នកម្មដ្ឋាន
នកបែិបត្តិ ោលបានសាថនទ្ី ប្ែលជាទ្ីសបា

បលិលព្វធកងាល់ត្ូចៗ លហើ
ករោដ្ឋាន លដ្ឋ

នឹងោត្់

តំងលសចកដីពាយរចលគ្រើនសរេ-

ោរសរាឹងកសិណ ម្ចនបឋវីកសិណជាលែើររន ។
ការច្ចត្់ប្ឆង្ច្ធវើអង្គកសិណ

គ្ត្ូវចាត្់ ប្ចងរកែីប្ែលម្ចនពណ៌ រណ

និងម្ចនភាពសអិត្

លគ្ជើសលរ ើសែីប្ែលរិ នម្ចនពណ៌លខៀវ លលឿង គ្កហរ ស ោ
នឹ ងគ្បរូ ល

កវត្ថលផសងៗ

ប្ែលជាប់ជារួ
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ឡំ

ែី លទោះលចញឱ្យ ស់
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ភិធរោត្ថសងគហ

ោលែី សាអត្លអលហើ

លទ្ើ បទំរកោ

ជារួ

រហូត្ែល់ហោត្់ គ្បាសចាកលអងធូលីលហើ

លញឱ្យរូលទ្ំហគ្ំ បម្ចណ

១ ចំអារ ៤ ោនប់ លធាើប្រររងាង់រូលឱ្យលរៀបរ
ោលលធាើ ងគកសិណលរៀបរ

លហើ

ទ្ឹ ក គ្ចបាច់ ែីលទោះ
។

របបីប្សាងរកសាថនទ្ីប្ែល

សៃប់សាៃត្់ ពី ពួករណៈនិ ងសំលឡងលផសងៗ ។
តំងកសិណប្ែលលធាើទ្ករិ នឱ្យខពស់លពក ឬោបលពកពីលំដ្ឋប់
ប្ខសប្ភនក ោលនឹងចូលលៅ ងគ

សម្ចធិលធាើោរសរាឹងលទោះ ចូរ ងគ

លៅខាងកនងហត្ថបាស រ៊ឺ ២ ហត្ថ ១ ចំអារលឡើងលៅ ប្ែលរិនជិត្
លពករិនឆ្ងៃ

លពកលៅពី ងគកសិណលទោះ ។

ោល ងគ

ចោះលរៀបរ លហើ

របបីលធាើលសចកដីលពញចិត្តកនងឈាន

ប្ែលនឹ ងលធាើខួានឱ្យផត្ពីោររណាររោណ៍
កសិណ

គ្ពរោំងផា

លហើ

លធាើោរសរាឹង ងគ

ចិ ត្តរហូត្លៅកនងលខត្តប្ែនក្ន ងគកសិណ

លទោះ ។
ោលផា

ចិត្តលៅលទោះ

បឋវីប្ែលជា ងគកសិណ
ភាពរ ឹងទ្ន់លឡើ

កំ លៅជាប់ចិត្តជារួ

ពណ៌របស់

ឬសភាវលកខណៈរបស់បឋវី ប្ែលម្ចន

លគ្ព្វោះរិនបានលធាើោរសរាឹងវណណ កសិណ ប្ត្សរាឹង

បឋវ ីកសិណ ោលកំពងសរាឹង ចូរលបើកប្ភនកលរើល ងគកសិណយ៉ា ង
ី ឬែីៗ ជាលរឿ
ធរោត គ្ពរោំងបរិករោថា បឋវៗ
រហូត្ឧរគហនិ រិត្តគ្បាកែលឡើង ។
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ៗ លៅ លធាើែូលចនោះលៅ
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ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ

ក៏រិនចាំបាច់ គ្ត្ូវសរាឹង

ី សិណ ប្ែលជាបរ ិករោនិរិត្តលទោះលទ្ៀត្ ប្ត្ចូរសរាឹងឧរគហនិរិត្ត
បឋវក
ជាអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែលឡើងផាូវចិ ត្ត
បែិបត្តិ
ជារួ

នឹងោញ

ចិ ត្តបាន

ខណៈលទោះចិត្តរបស់ នក

កបឋវ ីកសិណប្ែលជាឧរគហនិរិត្តឱ្យជាប់ម្ចោ
ំ ំ

ោរល

ើញវត្ថែក្ទ្ៗ

លបើកប្ភនកលរើលប៉ាលណាណោះ

បាន

ក៏លគ្ព្វោះកនងលវោប្ែល

ោលបិ ទ្ប្ភនកក៏ រង់ល

ើញគ្ត្ឹ រប្ត្រូបបឋវី

ងគកសិណប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ រិនថាលៅកនងឥរិយបេណា រ៊ឺ កនង
ខណៈបិ ទ្ប្ភនកលែកកដី លគ្ោកលឡើង ងគ

កដី ឱ្នរខចោះ ឬលងើបរខ

លឡើង ប្បរលឆ្ាង ប្បរសាដំ ឬបិទ្ប្ភនក លែើរចរងារក៏រង់ ល

ៗ លៅ សូរបីទ្ីបំផត្លបើកប្ភនកលៅកនងទ្ីងងឹត្ ចកខោារវ ីេិក៏

រខលរឿ

រិនលកើត្ រង់ល

ើញប្ត្រូបបឋវ ីកសិណ ប្ែលជាឧរគហនិរិត្តប៉ាលណាណោះ ។

ឧបម្ចែូចរនសសខាាចលខាោច បានល
ោងទ្ឹកសំអាត្សាកសព
ប្ភនក

ើញលៅខាង

ក៏ ល

ញ
ើ សាកសព ខណៈលៅ

ោលែល់លវោគ្ត្ឡប់រកលែកលោះបិទ្

ើញប្ត្រូបសាកសពប្ែលខាួនជួ ប

គ្បាកែជាប់ប្ភនកលៅ

រិ នបាត្់ ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា ឧរគហនិ រិត្តប្ែលគ្បាកែជាប់ កនងចិ ត្ត
ក៏ ឧបលរ

យយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។

ោរចលគ្រើនសរេភាវទលនោះ
បាន

នកលទោះគ្ត្ូវបែិសនធិលដ្ឋ

នកប្ែលនឹងសលគ្រច បបទឈាន

ក្គ្ត្លហត្ ។

ោរប្ែលោត្់លសចកដីថា បរគលណាជាក្គ្ត្លហត្ ឬត្ិលហត្កបែិ សនធិបរគលលទោះ

ោលលព្វលលដ្ឋ
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អាររោណ៍លហើ

គ្ត្ូវចូល

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ែល់បែិ ភារនិរិត្ត និងោលលព្វលលដ្ឋ
បបទសម្ចធិ ផង

រ៊ឺ

សម្ចធិលហើ

គ្ត្ូវចូលែល់

នកសលគ្រច បបទឈានលទោះ

លទ្ើបោន់

កបាន ។
ត្ិ លហត្កបរគល
និ រិត្ត

លលឿនឬ

នកចលគ្រើនភាវទ

៊ឺត្លផសងគនលដ្ឋ

កនងភពរនៗ រិ នែូ ចគន

អាចចូលែល់បែិភារ

ំណាចក្នឥរនោិ

៥ និងបាររី

នកខាោះគ្ត្ឹ រប្ត្ ១ ឬ ២ ប្ខ បែិភារនិរិត្តក៏

គ្បាកែ ប្ត្ នកខាោះបែិភារនិរិត្តអាចលៅរិនោន់គ្បាកែ ក៏កំអាលោន់
កថា
លរឿ

នកលទោះរិនប្រនត្ិលហត្កបែិ សនធិបរគល

រួរឱ្យបែិ បត្តិ

ៗ លៅជាោរលអ សូរបីភពលនោះរិនសលគ្រចកដី ក៏ជាោរសនសំ ប់ រ ំ

ឥរនោិ

ទ្កលែើ របីជាបចា័

កនងភពខាងរខត្លៅ ។

ោលបែិភារនិ រិត្តគ្បាកែលឡើង

បរិករោសម្ចធិរបស់ នក

បែិ បត្តិលទោះក៏ផ្ទាស់បូរដ បានលឈាោោះេោីថា ឧបចារសម្ចធិ ឬឧបចារ
ភាវទ

ឬឧបចារឈានផង

លដ្ឋ

ំណាចរបស់ឧបចារសម្ចធិលនោះ

នីវរណធរ៌លផសងៗ រប្រងសៃប់រ ម្ចៃប់ រិនម្ចនឱ្ោសនឹងគ្បាកែលឡើង
ជាបរិ

ដ្ឋានកិ លលសបាន ។
ោលគ្ពោះលយគវចរ រ៊ឺ

កនងបែិភារនិ រិត្តលទោះ រិ ន
ោភី បរគល

នកបែិបត្តិ ពាយរចលគ្រើនភាវទត្លៅ
ូរក៏នឹងសលគ្រចឈាន លៅថា ឈាន-

ោលលព្វលលដ្ឋ

កសល ោលលព្វលលដ្ឋ

ធរ៌លហើ

ជារូបាវចរបឋរជាន

ភាពប្ បប្នបក្នចិ ត្ត លឈាោោះថា

ភាវទ ឬ បបទសម្ចធិ ។
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បបទ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

កនងរវងប្ែលចូលែល់បែិភារនិ រិត្ត

ប្ត្លៅរិ នោន់ ចូល

ែល់ឈានចិ ត្ត ឬ បបទភាវទលទោះ គ្ពោះលយគវចរចាំបាច់គ្ត្ូវរវំង
រកាបែិ ភារនិ រិត្តលទោះទ្កឱ្យលអ

ែូ ចជាគ្ពោះោជិនីប្ែលគ្ទ្ង់រភ៌

ប្ែលបលោហិត្ោំង

បានោ

ជាលសដចចគ្កពត្តិ លដ្ឋ

លហត្លនោះ លទ្ើបគ្ត្ូវទ្ំ នកបំ រងរកាគ្ពោះរភ៌

ទ្កឱ្យលអ រិ នឱ្យម្ចនភ័

នតោ

លហើ

ថាជាគ្ពោះឱ្រស នឹងបាន

ណាៗ រកលបៀត្លបៀនបានលឡើ

លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើ នសរេភាវទ
ក៏ គ្ត្ូវរវំងរកាបែិភារនិ រិត្តទ្កឱ្យលអ ែូ ចជាគ្ពោះរលហសីប្ែលរវំង
រកាគ្ពោះរភ៌ ក៏ម្ចនឧលរ

យយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។

លបើ រិនរវំងរកាទ្កឱ្យលអលហើ

បែិភារនិ រិត្តលទោះក៏ នឹង

សាបសូនយលៅ ភាវទសម្ចធិ ក៏នឹងោាក់ចោះលៅពីឧបចារសម្ចធិ សល់

គ្ត្ឹ រប្ត្បរ ិករោសម្ចធិ ែូចគ្ពោះពទ្ធលឃ្លសាចារយ សប្រដងទ្កកនងវ ិសទាិររគ
ែាកថា ថា
និ រិត្ំ ត រកខលត លទ្ធ-

បរិហានិ ន វិជាត្ិ

អារកខរិហ

សនតរិហ

លទ្ធំ លទ្ធំ វិនសសត្ិ ។

ប្គ្បថា

គ្ពោះលយគវចរ

ប្ែលម្ចនោររកាបែិភារនិរិត្តទ្ក

យ៉ា ងលអ រប្រងរិ នសាបសូនយចាកឧបចារសម្ចធិប្ែលខាួនបានលហើ
លបើ រិនរកាបែិភារនិរិត្តទ្កឱ្យលអលហើ

បានរកលទោះ រប្រងសាបសូនយលៅបាន ។
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ឧបចារសម្ចធិប្ែលខាួន

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

វិធីរកាបែិភាគនិម្ត្
ិ ត
ោលបែិភារនិរិត្តគ្បាកែលហើ
លទោះទ្កឱ្យលអ លដ្ឋ

វិធីលសពសបា

គ្ត្ូវរវំងរកាបែិភារនិ រិត្ត
៧ យ៉ា ង ែូ ចកនងវិសទ្ធិររគ

ែាកថាសប្រដងថា
អាវលសា លគចលោ ភសសំ

បរគលោ លភាជនំ ឧត្

ឥរិយបលថាត្ិ សលត្តលត្
សបាល

សបាល

សត្ត លសលវេ

ឯវញ្ហិ បែិ បជាលត

នចិ លរលនវ ោលលន
ប្គ្បថា គ្ពោះលយរី

លហាត្ិ កសសចិ

បបទ ។

នកបំណងនឹងរកាបែិភារនិរិត្តទ្កឱ្យលអ

លទោះ របបីលវៀរចាក សបា

ប្ែលរិ នរួរែល់ភាវទសម្ចធិ ៧

យ៉ា ង រ៊ឺ អាវស ទ្ីលៅអាស្ស័
បិ ណាបាត្ ភសស ព្វកយនិយ

លគចរ ស្សុក ឬសាថនទ្ី ប្ែលលៅ
បរគល បរគល លភាជន អាហារ ឧត្

អាោស ឥរិយបេ លែើរ ឈរ
សបា

វិវជាល

ងគ

លែក លហើ

របបីលសពប្ត្

ប្ែលរួរែល់ភាវទសម្ចធិ ៧ យ៉ា ងលទោះែូចគន ោល

បានបែិ បត្តិែូចលព្វលរកលហើ
ភាវទកនងោលរិ ន

លនោះ

នកខាោះក៏អាចសលគ្រច បបទ

ូរ ។

អសបាយ និង្ សបាយ ៧ យ៉ាង្
១. អាវស សបា
ទ្ី លៅអាស្ស័

និង អាវសសបា

ប្ែលរិ នសររួរ និ ងសររួរ ។
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សំលៅែល់

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

សាថនទ្ី ណារិ នជាបចា័

ឧបោរៈែល់និរិត្ត និងភាវទសម្ចធិ

សាថនទ្ី លទោះ លឈាោោះថា អាវស សបា
ចំប្ណកសាថនទ្ីណាជាបចា័

។

ឧបោរៈែល់និរិត្ត

និងភាវទ

សម្ចធិឱ្យតំងលឡើងនិងចលគ្រើនលឡើង សាថនទ្ីលទោះ លឈាោោះថា អាវស
សបា

។
២. លគចរ សបា

និង លគចរសបា

រ៊ឺ ស្សុកឬសាថនទ្ី

ប្ែលលៅបិ ណាបាត្ ប្ែលរិ នសររួរ និ ងប្ែលសររួរ ។
ស្សុកឬសាថនទ្ីណា លៅទ្ិ សខាងលកើត្ឬទ្ិ សខាងលិច គ្ត្ូវប៉ាោះ
ពនា៊ឺកំលៅក្េៃចាំងរខ កនងលវោលៅ ឬគ្ត្ឡប់ រកពីបិណាបាត្ ក៏រិនរួរ
ជាលគចរ សបា

។

ប្ត្លបើស្សុកណាឬសាថនទ្ីណា
ផត្ចាកពនា៊ឺក្េៃចាំងរខ

ោំងលវោលៅឬលវោគ្ត្ឡប់រកពីបិណាបាត្

ក៏លឈាោោះថា ជាលគចរសបា

។

លបើ ស្សុកណាឬសាថនទ្ី ណា
អាស្ស័

លលើសរួ

លៅទ្ិ សខាងលជើងឬខាងត្បូង

លោសៈកនាោះ (ចូ

ប្ែលលៅឆ្ងៃ

ដីកាថាកល្ើស ១.០០០ ជួ ធែូ)

និ ងផាូវលៅរករិនស្សួលែល់ោរបិ ណាបាត្
សបា

ពីលសទសនៈទ្ី

លឈាោោះថា

លគចរ

។

ប្ត្លបើស្សុកឬសាថនទ្ី ណាលៅរិនឆ្ងៃ

(ចូ

ដីកាថា

១

កកាសៈ នលេះ ៧៥០ ជួ ធែូ (១.៥០០ភ្ម្ប្រត)) និងផាូវលៅរកស្សួល
ែល់ោរបិ ណាបាត្ លឈាោោះថា លគចរសបា
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ស្សុកឬសាថនទ្ីណា

ប្ែលចូលលៅបិណាបាត្

បានអាហារ

រិនលោរែល់ោរឆ្ងន់ ស្សុកលទោះឬសាថនទ្ី លទោះ លឈាោោះថា លគចរ
សបា

។

ប្ត្លបើស្សុកឬសាថនទ្ីលទោះ ចូលលៅទ្ទ្ួលអាហារបិណាបាត្ បាន
អាហាររកលោរែល់ោរឆ្ងន់
លគចរសបា

ស្សុកលទោះឬសាថនទ្ីលទោះ

ក៏លឈាោោះថា

។

៣. ភសស សបា

និង ភសសសបា

សំលៅែល់ ព្វកយប្ែល

រិនសររួរ និងសររួរ ព្វកយប្ែលរិនសររួរ ប្ែលលឈាោោះថា ភសស
សបា

ម្ចន ២ យ៉ា ងរ៊ឺ

១) ត្ិ រចាេនកថា ៣២ យ៉ា ង រ៊ឺ ព្វកយប្ែលរិនជាគ្បលយជន៍
ែល់ ររគ ផល និព្វាន ។
២) វិគគហិកកថា ១៣ យ៉ា ង រ៊ឺ ព្វកយប្ែលជាលគ្រឿងោោំងររគ
ផល និ ព្វាន ។
ត្ិរច្ចេនកថា ៣២ យ៉ាង្
១. ោជកេំ រ៊ឺនិយ
២. លចារកេំ និយ

ំពីលសតចខាោះ
ំពីលចារខាោះ

៣. រហារត្តកេំ និយ
៤. លសទកេំ និយ
៥. ភ

កេំ និយ

ំពីអាម្ចត្យធំខាោះ
ំពីលសទោហានខាោះ

ំពីភ័

ខាោះ
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៦.

ទ្ធកេំ និយ

ំពីចរាំងខាោះ

៧.

ននកេំ និយ

ំពីបា

៨. បានកេំ និយ
៩. វត្ថកេំ និយ
១០. ស

ំពីទ្ឹកផឹកខាោះ
ំពីសំពត្់ខាោះ

នកេំ និយ

ំពីទ្ីលែកខាោះ

១១. ម្ចោកេំ និយ
១២. រនធកេំ និយ

ំពីផ្ទាកគ្រងខាោះ
ំពីលគ្រឿងគ្ក ូបខាោះ

១៣. ញាត្ិកេំ និយ

ំពីញាត្ិខាោះ

១៤. យនកេំ និយ

ំពីយនខាោះ

១៥. គរកេំ និយ

ំពីស្សុកខាោះ

១៦. និររកេំ និយ

ំពីនិររខាោះ

១៧. នររកេំ និយ

ំពីនររខាោះ

១៨. ជនបទ្កេំ និយ
១៩. ឥត្ថីកេំ និយ

ំពីជនបទ្ខាោះ
ំពីស្សីខាោះ

២០. បរ ិសកេំ និយ
២១. សូរកេំ និយ

២២. វ ិសិខាកេំ និយ

ំពីបរសខាោះ
ំពីលយោលកាៀវោាខាោះ
ំពីផូវខា
ា ោះ

២៣. ករភដ្ឋានកេំ និយ

ំពីកំពង់ទ្ឹកខាោះ

២៤. បពាលបបត្កេំ និយ
លហើ

រហូបចំណីខាោះ

ំពីញាត្ិ (ប្ែលលៅោន់បរលោក

)
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២៥. ទនត្តកេំ និយ

ំពីព្វកយឥត្គ្បលយជន៍ម្ចនសភាព

លផសងៗ ខាោះ
២៦. លោកោខ
២៧. សរទ្ោោខ

ិកំ និយ

ំពីលោកខាោះ

ិកំ និយ

២៨. ឥត្ិ ភវភវកេំ និយ
២៩.

រញ្ា កេំ និយ

ំពីសរគ្ទ្ខាោះ
ំពីលសចកតីចលគ្រើននិងរិនចលគ្រើនខាោះ

ំពីលរឿងក្គ្ព

៣០. បពាត្កេំ រ៊ឺនិយ

ំពីលរឿងភនំ

៣១. នទ្ី កេំ និ យ

ំ ពីលរឿងសោឹង

៣២. ទ្ី បកេំ និ យ

ំ ពីលរឿងលោោះលផសងៗ ។
(បិែក ១៤ ទ្ំ ព័រ ១៨)

ចំ ណចសម្ចគល់ ត្ិរចាេនកថាោំង ៣២ គ្បោរែូ ចលព្វលរក
លហើ

លនោះ ជាគ្បលយជន៍ែល់កិលលសកនងផាូវលោក ប្ែល នលោរ

តរកិ លលស

រប្រងល

ើញថាជាគ្បលយជន៍

ព្វកយោំងលទោះរិ នជាគ្បលយជន៍ែល់បញ្ញាលឡើ
រ៊ឺ លព្វលវចាលោ
សត្ិ បញ្ញា

ោ

ប្ត្កនងផាូវបែិ បត្តិធរ៌

ជាសរផបបោប

ឥត្គ្បលយជន៍ រិ នជាលហត្បចា័

ទំឱ្យផត្ទ្កខបានលឡើ

ត្ិរចាេនកថា ។
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វិគាគហិកកថា ១៣ យ៉ាង្
វិគគហិ កកថា រ៊ឺ ព្វកយនិយ
ែូ លចនោះ រ៊ឺ

ិ
១. ន ត្ាំ ឥរំ ធរោវន

លនោះលទ្
២.

ហំ ឥរំ ធរោវ ិន

ិ ័
ំ អាជាទសិ = លោករិនលចោះធរ៌វន
ំ អាជាទរិ = ខ្ំលទ្ើបលចោះធរ៌វ ិន័

ិ
៣. កឹ ត្ាំ ឥរំ ធរោវន
ិ ័
ធរ៌ វន

ប្ែលរកលរឿងលឈាាោះគន ម្ចន

លនោះ

ំ អាជានិសសសិ = លោកនឹ ងលចោះនូវ

លនោះែូចលរដចបាន
៤. រិ ចាេបែិ បបលទន ត្ារសិ = លោកជា នកគ្បត្ិ បត្តិខស
៥.

ហរសោិ សម្ចោបែិ បលទន = ខ្ំលទ្ើបជា នកគ្បត្ិបត្តិគ្ត្ូវ

៦. បលរ វចនី
លោកគ្ត្ឡប់ ជានិ យ
៧. បចាេ វចនី
លោកគ្ត្ឡប់ ជានិយ

ំ បចាេ

វច = ព្វកយប្ែលលរគ្ត្ូវនិ យ
វ ិញ

លគ្ោ
ំ បលរ

រន

វច = ព្វកយប្ែលគ្ត្ូវនិយ

លគ្ោ

រនវិញ

៨. សហិ ត្ំ លរ = ព្វកយរបស់ខំ្គ្បកបលដ្ឋ

គ្បលយជន៍

៩. សហិត្លនត = ព្វកយរបស់លោករិនគ្បកបលដ្ឋ
១០. អាចិ ណណលនត វ ិបោវត្តំ = ព្វកយផោ

គ្បលយជន៍

លោកគ្បគ្ពឹត្តរក

ូរលហើ

១១. អាលោបិ លត លត្ វលោ = សំែីរបស់លោកខ្ំបានលលើក
លចាលលហើ
១២. និរគហិលតសិ = លោកជារនសសគ្ត្ូវខ្ំសងាត្់សងាិនលហើ
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១៣. បរវទ្បបលម្ចោខ
កនងោរលដ្ឋោះស្សា
លដ្ឋោះស្សា

និ លពាលធហិ វ សលច បលហាសី ត្ិ =

នូ វសំែីរបស់ជនែក្ទ្ ឬលបើលោកអាចចូរលោក

ឱ្យរួចខាួនចោះ ។ (បិែក ៣៩, ទ្ំព័រ ២៣៥)

ចំ ណចសម្ចគល់ វិគគហិកកថាប្ែលលព្វលរកលហើ
ប្ត្ជាលោសោំងផាូវបរិ
ទ្ម្ចា

លនោះ សទ្ធ

ត្តិនិងបែិ បត្តិ សូរបីកងផា
ន
ូវលោក ក៏រប្រង

លសចកដីលអ និ ងលសចកដីចលគ្រើ នរបស់ខួន
ា និ ងប្េរោំងទ្ម្ចា

ភាពសាររគីរបស់ពួករណៈលទ្ៀត្ផង ោលលោះលោកលនោះលៅលហើ

គ្ត្ូវលៅោន់ទ្រគត្ិភូរិលទ្ៀត្ផង លទ្ើបជាឧបសរគោោំងរិនឱ្យផត្ចាកទ្កខ
យ៉ា ងពិ ត្គ្បាកែ ។
ភសសសបា

ព្វកយប្ែលសររួរ ប្ែលលឈាោោះថា ភសសសបា

ជាព្វកយប្ែលរិ នជាឧបសរគែល់ររគ ផល និ ព្វាន
ម្ចនសប្រដងកនងកថាវត្ថ ១០ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

បបិចេកថា និ យ

លរឿងោរគ្បាថានត្ិច

២. សនតែាិកថា និយ

លរឿងោរលពញចិ ត្តកងវត្ថ
ន
ប្ែលខាួនម្ចន

៣. បវិលវកកថា និ យ
៤.

លរឿងសៃប់ផូវោ
ា

សំសរគកថា និយ

វចា ចិ ត្ត

លរឿងប្ែលរិនោក់ទ្ងជារួ

រណាររោណ៍
៥. វីរយ
ិ ររភកថា និ យ
៦. សី លកថា និយ

លរឿងគ្បារពធពាយរ

លរឿងសីល
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៧. សម្ចធិ កថា និ យ
៨. បញ្ញាកថា និ យ
៩. វិរត្តិកថា និ យ

លរឿងសម្ចធិ
លរឿងបញ្ញា

លរឿង រហត្តផល

១០. វិរត្តិញ្ញាណទ្សសនកថា និយ
ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

លរឿងបចាលវកខណញាណ

រហត្តផល និងនិ ព្វាន ។ (បិ ែក ៤៩ ទ្ំព័រ ៣)

ចំ ណចសម្ចគល់ កថាវត្ថ ១០ គ្បោរលនោះ សូរបីជាព្វកយប្ែល
រិ នោោំងររគ ផល និព្វាន ក៏ពិត្ប្រន ប្ត្ នកបែិបត្តិក៏រិនរួរនិយ
លគ្ចើ ន រួរនិ យ
និ រិត្តទ្ក

តរប្ែលចាំបាច់ លែើ របីរកាសម្ចធិនិងបែិភារ

ែូច ែាកថាចារយសប្រដងថា

សូរបីព្វកយនិយ

ត្របិ

រតត

ជាកថាវត្ថ ១០ គ្បោរកដី ប្ត្ចូរនិយ

ភាសិត្ពាំ
គ្ត្ឹ រលោរ

គ្បម្ចណ កំ ឱ្យលគ្ចើនលពក ។
៤. បរគល សបា

និ ង បរគលសបា

សំលៅែល់ បរគល

ប្ែលរិ នសររួរ និ ងសររួរ ។
បរគល សបា
ជារួ

បរគលប្ែលរិនសររួរចូលលៅសនោទ

កនងខណៈប្ែលកំ ពងបែិ បត្តិម្ចន ២ ពួករ៊ឺ
១) ោ

ប្ត្ងោងោ

។

ទ្ឡី ព
ហ ហលោ បរគលប្ែលម្ចនគ្បគ្កត្ីចូលចិត្តត្ប

២) ត្ិ រចាេនកេិ លោ បរគល នកម្ចនគ្បគ្កត្ី ចូលចិ ត្តនិយ
កនងលរឿងត្ិរចាេនកថា ។
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រលវរើ វ

បរគ លោំ ង ២ ពួកលនោះ រប្រងលធាើឱ្យចិ ត្តរ បស់គ្ពោះលយគវចរ
រិ នសៃប់ លទ្ើបចាត្់ជាបរគល សបា
បរគសបា

ជារួ

។

បរគលប្ែលសររួ រចូ លលៅរប់រកសនោទ

កនងខណៈប្ែលកំពងបែិបត្តិម្ចន ២ ពួករ៊ឺ
១)

និយ

ត្ិរចាេនកេិលោ

បរគលប្ែលម្ចនគ្បគ្កត្ី

រិនចូលចិត្ត

កនងលរឿងត្ិ រចាេនកថា
២) សី ោទ្ិរណសរបលទន បរគលប្ែលែល់គ្ពរលដ្ឋ

សីល

រណ សម្ចធិ រណ បញ្ញារណ ។
បរគលោំង ២ ពួ កលនោះ រប្រងលធាើឱ្យចិ ត្រត បស់គ្ពោះលយគវចរ
សៃប់គ្ត្ជាក់ លទ្ើបចាត្់ជាបរគលសបា
៥. លភាជន សបា

។

និង លភាជនសបា

អាហារប្ែលរិន

សររួ រ និ ងប្ែលសររួរែល់ោរបរ ិលភារកនងរវងប្ែលកំពងបែិ បត្តិ
លទោះ

ោលបានអាហារប្ែលម្ចនរសរិនគ្ត្ូវម្ចត្់

ចិ ត្តរិនរ ីកោ

ក៏ លធាើឱ្យចិ ត្តរិនតំងម្ចំ ប្ត្លបើបានអាហាររសគ្ត្ូវម្ចត្់ ចិ ត្តក៏រ ីកោ
លធាើឱ្យតំងម្ចំក្គ្កប្លងលឡើង ។
ែូ លចានោះ អាហារប្ែលម្ចនរសរិនគ្ត្ូវម្ចត្់ ក៏ លធាើឱ្យចិត្តរិនតំង
ម្ចំ

លភាជនលទោះជាលភាជន សបា

គ្ត្ូវម្ចត្់
សបា

ក៏លធាើឱ្យចិត្តរក
ី ោ

តំងម្ចំ

។
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៦. ឧត្ សបា
រិ នសបា

និង ឧត្សបា

និងប្ែលសបា

នកបែិបត្តិខាោះ

សំលៅែល់ អាោសប្ែល

កនងខណៈប្ែលកំពងបែិ បត្តិ ។

ោលទ្ទ្ួលអាោសលៅដលហើ

រិនសបា

ចិ ត្រត សាប់រសល់លកើ ត្ទ្កខ អាោសលៅដលទោះ ក៏ ជាឧត្ សបា

។

ប្ត្លបើ នកខាោះោលបានទ្ទ្ួលអាោសលៅដ លញើសលចញលហើ
គ្ត្ឡប់ លធាើឱ្យចិត្តសៃប់រម្ចៃប់ តំងម្ចំ
សបា

ក៏ ជាឧត្

។
អាោសគ្ត្ជាក់ ក៏ែូចគន

ក៏ ជាឧត្សបា
សបា

អាោសលៅដលទោះ
លបើជាទ្ីសបា

របស់ នកលទោះ

ក៏ ជាឧត្ សបា

របស់ នកបែិ បត្តិ

ប្ត្លបើគ្ត្ូវអាោសគ្ត្ជាក់លហើ

របស់ នកលទោះលៅ ។

៧. ឥរិយបេ សបា

និង ឥរិយបេសបា

សំលៅែល់

កនងឥរិយបេ ៤ ោល នកបែិ បត្តិលៅកនងឥរិយបេលទោះលហើ
ឱ្យចិ ត្តរិនសៃប់

ឬលធាើឱ្យងង

កនងខណៈបែិ បត្តិលធាើឱ្យងង

រិន

លែក

លធាើ

ែូចជាលៅកនងឥរយ
ិ បេលែក

លែកចិ ត្តរិនតំងម្ចំ

កនងអាររោណ៍

ករោដ្ឋាន ឬលៅកនងឥរ ិយបេលែើរ កនងខណៈបែិបត្តិ លធាើឱ្យចិត្តរលវ ើរវ
រិ នសៃប់តំងម្ចំ

ឬលបើ លៅកនងឥរិយបេ ងគ

លកើ ត្អាោរឈ៊ឺចាប់ រិនសបា

ោ

សបា

ឥរិយបេឈរ
ចិ ត្ត រិ នបានទ្ទ្ួល

ផលលអ លធាើឱ្យចិ ត្តរិនសៃប់ ឥរ ិយបេលទោះ លឈាោោះថា

សបា

។

ចំ ប្ណកឥរយ
ិ បេណាបានទ្ទ្ួលផលលអ លធាើឱ្យចិ ត្តស្សស់ថាា
សៃប់រម្ចៃប់ នីវរណៈ ឥរិយបេលទោះ ចាត្់ជាសបា
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នកបែិបត្តិប្ែលកំ ពងសរាឹងបែិភារនិរិត្តលដ្ឋ
សបា

៧ យ៉ា ង លហើ

ត្លៅរិន

លសពសបា

លវៀរចាក

៧ យ៉ា ងែូ ចលព្វលលហើ

ូរ ក៏នឹងសលគ្រចឈាន ជាឈានោភី រ៊ឺ រូបាវចរបឋរជាន

រប្រងលកើត្លឡើង ប្ត្លបើរូបាវចរបឋរជានលៅរិនោន់លកើត្ គ្ត្ូវបំលពញ
បបទលោសល

១០

គ្បោរ

បរ ិបូណ៌ ។

ឱ្យលកើត្លឡើងកនងសទតនរបស់ខួានឱ្យ

អបបនាច្កាសល ១០ ព្បការ
ិ ទ្កិ រ ិ
១. វត្ថវស

លត

ជគ្រោះោងោ

និងលគ្រឿងលសាៀកព្វក់

ឱ្យសាអត្ លបាសជូត្លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់លផសងៗ ឱ្យសាអត្ និ ងទ្កដ្ឋក់ឱ្យ
លរៀបរ

។
២. ឥរនោិ

សរត្តបែិ បាទ្នលត លធាើឥរនោី

បញ្ញា វីរ ិ

និ ងសម្ចធិ លដ្ឋ

រកាឥរនោិ

ឱ្យលសោើគន ។

៍ឱ្យលសោើគន សោធនិង

ម្ចនសត្ិ ប្ែលគ្ត្ូវលធាើឱ្យលគ្ចើ ន លែើរបី

៣. និ រិត្តកសលលត ម្ចនោរឆ្ងាត្កនងោររកានិរិត្ត និងលធាើ
ឱ្យសម្ចធិចលគ្រើ នលឡើង ។
៤. ចិ ត្តបរគលហា លលើកចិ ត្តលឡើងកនងោលប្ែលរួរលលើក រ៊ឺ
ខណៈប្ែលចិត្តេ
ឧលបោខសលម្ចពជឈងគ
វរី ិ

ចាកអាររោណ៍ករោដ្ឋាន ជាប់រកពីបសសទ្ធិ សម្ចធិ
ខណៈលទោះរួរលលើកចិ ត្តលដ្ឋ

ៈ បី ត្ិសលម្ចពជឈងគឱ្យចលគ្រើ នលឡើង ។
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៥. ចិ ត្តនិរគលហា
រ៊ឺ

ខណៈណាែឹ ងថា

បី ត្ិសលម្ចពជឈងគ

ំគ្រងរកាចិ ត្តទ្កកនងោលប្ែលរួរ
ិ
ជាប់រកពីធរោវច

ចិ ត្តរលវើរវ

ខណៈលទោះរួរ

ំគ្រងចិ ត្តទ្កលដ្ឋ

ៈ

ំគ្រង
វីរ ិ

ៈ

ប់ រប
ំ សសទ្ធិ

សម្ចធិ ឧលបោខសលម្ចពជឈងគឱ្យចលគ្រើ នលឡើង ។
៦. ចិត្តសរបហំលសា លវោណាែឹងថាធញគ្ោន់កងោរចលគ្រើ
ន
ន
ករោដ្ឋាន លវោលទោះរួរដ្ឋស់ោរលជឿ ោរគ្ជោះថាាកនងោរចលគ្រើ នករោដ្ឋាន
លដ្ឋ

រលឹកែល់សលងារធរ៌ ៨ ឱ្យលកើត្លសចកដីសលងារកនងសង្កខរ និង

រលឹកែល់រណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ប្ែលរកបានលដ្ឋ
រលវរើ វ
គ្ពលងើ

លំបាក ។

៧. ចិ ត្តជឈ លបលោខ លវោណាចិ ត្ត រិនម្ចនោរោេ

និ ង រិ ន

ធញគ្ោន់កនងោរចលគ្រើនករោដ្ឋាន លវោលទោះរួរផគងចិត្តទ្កឱ្យ
ៗ ចំ លព្វោះកនងករោដ្ឋានលទោះ រិនគ្ត្ូវលលើកចិ ត្ត

និ ងលធាើចិត្តឱ្យរីកោ
៨.

ំគ្រងចិត្ត

យ៉ា ងណាោំង ស់ ។

សម្ចហិ ត្បរគលបរិវជានំ

ចិ ត្តរិនសៃប់ ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលឡោះល

លវៀរចាកបរគលប្ែលម្ចន

ោះរិនម្ចំោក
ំ ងោរង្ករ
ន
គ្តច់លៅ

កនងសាថនទ្ី លផសងៗ ។
៩.

សម្ចហិត្បរគលលសវនំ

រប់ រកបរគលប្ែលម្ចនោរ

គ្បគ្ពឹ ត្តម្ចំោំ ។
១០. ត្ទ្ធិ រត្តិ បលង្កអនចិត្តលៅប្ត្កនងលរឿងឈាន សម្ចធិ ម្ចន
ោរពាយរសរាឹងលៅកនងបែិ ភារនិរិត្ត
ឱ្យចូលែល់ បបទឈានលរឿ

ៗ។
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ការច្កើត្ច្

ង្
ើ របស់បឋម្ជាន

ោលគ្ពោះលយគវចរសរាឹងអាររោណ៍បឋវីកសិណជាប់ត្គន
លដ្ឋ

គ្ត្ឹរគ្ត្ូវតរវ ិធីោរ រកលដ្ឋ

ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ
លៅថា លោកិ

លំដ្ឋប់លហើ

រូបាវចរបឋរជាន

ងគឈាន ៥ ក៏នឹងគ្បាកែលឡើងកនងវីេិចិត្ត ប្ែល
បបទវីេិ ែូ លចនោះរ៊ឺ

ី សិណជា
រលទោាោវជាន ប្ែលម្ចនបែិភារនិរិត្រត បស់បឋវក
អាររោណ៍លកើ ត្លឡើង ោត្់ ផ្ទដច់ ប្ខសភវងគ កនងលំដ្ឋប់លទោះ រហាកសល
ញាណសរប

ត្តជវនៈ ៤ ែួងៗ ណារួ

ក៏លកើត្លឡើងលសពអាររោណ៍

បឋវីបែិភារនិ រិត្តលទោះ ៤ ខណៈ សគ្ម្ចប់រនោបរគល ឬ ៣ ខណៈ
សគ្ម្ចប់ ត្ិកខបរគល លធាើទទ្ី បរ ិករោ ឧបចារៈ
ឬឧបចារៈ

នលោរ លគគ្ត្ភូ

នលោរ លគគ្ត្ភូ ប្ែលលៅថា ឧបចារសម្ចធិ ជវនៈ

ី ិ លហើ
កនងឈានវេ

ក៏រលត្់ លៅ ត្ពីលទោះបឋរជានកសលប្ែលជា

បបទសម្ចធិ ម្ចនបែិ ភារនិ រិត្តជាអាររោណ៍លកើ ត្លឡើង ១ ខណៈ
លហើ

ី ិ
ក៏រលត្់ ភវងគចិត្តក៏នឹងលកើត្លឡើងត្លៅ ត្ពីលទោះបចាលវកខណវេ

អាចលកើត្លឡើង លដ្ឋ
កសលជវនៈ

៧

ងគឈានោំង ៥

ម្ចនរលទោាោវជានចិត្ត ១ ខណៈ លហើ
ខណៈលកើត្លឡើងជាលគ្ចើ នែង
លដ្ឋ

ចំ លព្វោះថាជាវិត្កាៈ

ឯករគត ែូ ច នកប្ែលលគ្ោកពីលែកលក់ លហើ
ល់សបដិរបស់ខួ ន
ា ។

- 119 -

រហា-

លធាើោរពិចារណា
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ច្ហត្ុប្ែលច្ធវើឱយែឹង្ថា ជាអបបនាឈាន
ច្ព្កាយរីឈានវីថិច្នាះរលត្់
ី ិលទោះ ោរជវនៈ ប្ែលលធាើទទ្ី បរិករោ ឧបចារៈ
កនងឈានវេ
នលោរ លគគ្ត្ភូ និង បបទជវនៈ ប្ែលជា បបទឈាន ក៏ម្ចន

បឋវ ីបែិភារនិរិត្តជាអាររោណ៍ែូចគនក៏ពិត្ ប្ត្ខណៈប្ែលោរជវនៈ

លកើ ត្លទោះ ោរត្ណា
ហ ក៏ រិនោន់ សៃប់រម្ចៃប់ ស់ ចិ ត្តក៏ម្ចនកម្ចាំងរិ ន
ម្ចំោំ ោលចូលែល់
សូរបីលកើ ត្លឡើងគ្ត្ឹរប្ត្រួ

បបទឈាន រ៊ឺ បឋរជានលកើត្លឡើងលទោះ
ខណៈចិត្ត ប្ត្ក៏អាចគ្របសងាត្់ោរត្ណា
ហ

ឱ្យសៃប់រម្ចៃប់បានយ៉ា ងពិលសស

ចិត្តក៏ម្ចនកម្ចាំងម្ចំោំលពញលលញ

ងគឈានោំង ៥ ក៏គ្បាកែលឡើងរកយ៉ា ងជាក់ ចាស់ ។
ឧបម្ចែូ ចោរែំ ប្ែកលគលលលើបនោោះលឈើ ឱ្យជាប់ ម្ចំយ៉ាងណា
ោរចូលោន់អាររោណ៍របស់បឋរជាន

ក៏រិនញាប់ញ័រល

ាងលឃ្លាង

យ៉ា ងលទោះប្ែរ ។
ែូលចានោះលទ្ើបលធាើឱ្យែឹងថា

ឈានចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលហើ

ខាួន ចំប្ណកប្ែលគ្បាប់បានឬរិនបានលទោះ អាស្ស័
បររត្ថធរ៌ រកលដ្ឋ

ែល់

លលើោរសិកា

លអក៏អាចគ្បាប់បាន ។

បឋរជានកសល

ប្ែលលកើត្លឡើងលនោះ

រិនម្ចនោរត្ណា
ហ

ប្ែលជាលសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិ ត្តកនងោររណោំង ៥ ។
ែូ លចានោះលទ្ើ បរិនម្ចនោរឱ្យផលលៅលកើត្កនងោរភូ រិលទ្ៀត្ ប្ត្
ឱ្យផលលៅលកើ ត្កនងរូបភូ រិ បឋរជានកសលលនោះលទ្ើបបានលឈាោោះថា
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រូបាវចរកសលចិត្ត ។
ការបង្ខិត្លំដ្ឋប់ថានក់របស់ឈាន
ោលបានបឋរជានលហើ
ថានក់របស់ឈានជាទ្ត្ិ
លរឿ

ោរបែិ បត្តិលែើរបីបងខិត្លំដ្ឋប់

ជានលទោះ

គ្ត្ូវពាយរចូលបឋរជាន

ៗ លែើ របីឱ្យលកើ ត្ោរជំទញកនងឈានលទោះៗ ។
ិ ីបែិ បត្តិលែើរបីនឹងឱ្យទ្ត្ិ
វធ

ជានជាលែើរ គ្បាកែលឡើងលទោះ

ែំ បូងគ្ត្ូវលធាើឱ្យបឋរជានកសលលកើត្លឡើង

ជាប់ ត្គនរហូត្ ស់

លវោ ១ ក្េៃខាោះ ២ ក្េៃខាោះ រហូត្ែល់ ៧ ក្េៃ លែើ របី ប់រឱ្
ំ យសម្ចធិ
ម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា និងឱ្យលកើត្ភាពជំ ទញកនងោរចូលឈាន លៅ
កនងឈានសម្ចបត្តិ និងលចញចាកឈាន គ្ត្ូវហាឹកហាត្់លធាើវសីភាវៈ
ោំង ៥ គ្បោរឱ្យជំទញត្លៅ ។
វសី ៥ ព្បការ
វសី រ៊ឺ លសចកដីជំទញ ោក់ ទ្ងនឹ ងឈាន ម្ចនវចនត្ថៈថា
វសនំ សរត្ថនំ = វលសា លសចកដីជំទញ លឈាោោះថា វស ។
វលសា

សស

ែល់ នកណា ែូលចានោះ

ត្ថីត្ិ

=

វសី

លសចកដីជំទញលទោះម្ចន

ក
ន លទោះលឈាោោះថា វសី ។

វសិ លទ ភាលវ = វសី ភាលវ ភាពជា នកម្ចនលសចកដីជំទញ
លឈាោោះថា វសី ភាវ ។
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នកប្ែលបានរូបាវចរបឋរជានលហើ

នឹងចូលឈានសម្ចបត្តិ

កដី នឹងចលគ្រើនសរេភាវទត្លៅលែើរបីឱ្យបានទ្ត្ិ

ជានកដី គ្ត្ូវម្ចន

វសីកនងបឋរជានលទោះជារន រ៊ឺ ម្ចនសរត្ថភាពកនងបឋរជានលទោះ
រហូត្ជំទញកនងវសី ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

អាវជានវសី

រលទោាោវជាន

រ៊ឺ

អាចកនងោរពិចារណា ងគឈានរបស់

លែើរបីបលង្កអនចិ ត្តកនងឈានបានយ៉ា ងរហ័ស

ម្ចន

វចនត្ថៈថា អាវជាលន វសីភាលវ = អាវជានវសី ភាលវ ភាពជា នកអាច
កនងោរពិ ចារណា ងគឈានយ៉ា ងរហ័ស លឈាោោះថា អាវជានវសីភាវ ។
២. សម្ចបជានវសី រ៊ឺ ជំទញកនងោរចូលឈានបានលដ្ឋ
ឆ្ងប់រហ័ស រិ នគ្ត្ូវសរាឹងបែិភារនិរិត្ត

ូរ ម្ចនវចនត្ថៈថា

សម្ចបជាលន វសីភាលវ = សម្ចបជានវសីភាលវ អាចកនងោរចូល
ឈានបានយ៉ា ងឆ្ងប់រហ័ស លឈាោោះថា សម្ចបជានវសីភាវ ។
៣.

ធិ ដ្ឋានវសី រ៊ឺ អាចកនងោរតំងគ្កប្សក្នឈានចិ ត្តឱ្យ

លកើ ត្លឡើងលរឿ

ៗ

លៅលែើ របី

ម្ចនវចនត្ថៈថា ភវងគំ

ភិភ

ំគ្រងភវងគចិត្តទ្ករិនឱ្យលកើ ត្លឡើង

យ ឈានំ ឋបនំ = ធិដ្ឋានំ ោរលធាើឱ្យគ្កប្ស

ចិត្តលកើត្ជាប់ ត្គនលរឿ ៗ លៅលដ្ឋ
លឈាោោះថា

ំគ្រងភវងគចិត្តទ្ករិ នឱ្យលកើត្លឡើង

ធិ ដ្ឋាន ។

ធិ ដ្ឋាលន វសី ភាលវ =
ជំ ទញកនងោរលៅកនងឈាន
លឡើង លឈាោោះថា

ធិ ដ្ឋានវសីភាលវ ភាពជា នកអាច
លដ្ឋ

ធិដ្ឋានវសី ភាវ ។
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៤. វដ្ឋានវសី រ៊ឺ ជំទញកនងោរលចញចាកឈានបានយ៉ា ង
លលឿនរហ័ស ម្ចនវចនត្ថៈថា
វដ្ឋាលន វសីភាលវ = វដ្ឋានវសី ភាលវ ជា នកអាចលចញចាក
ឈានបានភាារតរលវោប្ែល ធិដ្ឋានទ្ក

លដ្ឋ

រិនឱ្យហួស

កំ ណត្់ លទោះ លឈាោោះថា វដ្ឋានវសី ភាវ ។
៥. បចាលវកខណវសី រ៊ឺ ជំទញកនងោរពិចារណា ងគឈាននីរួ

ៗ

របស់ជវនៈ ម្ចនវចនត្ថៈថា
បចាលវកខលណ វសីភាលវ = បចាលវកខណវសីភាលវ
ជា នកអាចជំទញកនងោរពិចារណា ងគឈាន

លឈាោោះថា

បចាលវកខណវសីភាវ ។
អាវជានវសី

និ ងបចាលវកខណវសី

ជាោរពិចារណា ងគឈាន

ែូ ចគន អាវជានវសី ម្ចនោរជំទញកនងោរគ្បារពធ ងគឈាននី រួ
លដ្ឋ

ៗ

រលទោាោវជានចិត្ត ចំ ប្ណកបចាលវកខណវសី ម្ចនោរជំទញ

កនងោរពិ ចារណា ងគឈាននី រួ

ៗ លដ្ឋ

ំ ណាចរបស់ជវនចិ ត្ត ។

ែូ លចានោះ ោលអាវជានវសីបានសលគ្រចកនងខណៈណា ក៏គ្ត្ូវ
បានសលគ្រចបចាលវកខណវសី គ្ពរគនកនងវ ីេិជារួ

គនលទោះឯង ជាោរ

ប្ចកលៅ ំណាចកនងោរពិចារណា ងគឈានប៉ាលណាណោះ
រលទោាោវជាន

លៅថា

អាវជានវសី

លៅថា បចាលវកខណវសីលទោះឯង ។
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ើ ប ីឱយបានឈានជាន់ខពស ់
ការបែិបត្តច្ិ ែម្
ោលបឋរជានោភី បរគល បានហាឹកហាត្់វសី ៥ គ្បោរ
រហូត្ជំទញលអលហើ
បឋរជានលហើ

ត្ពីលទោះចូលបឋរជានរន

ពិចារណាបឋរជានលទោះថា

នឹងលចញចាក

ជាឈានប្ែលលៅ

ិ កា ងគឈានក៏ម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ ប្ែល
ជិ ត្នឹ ងនី វរណៈ ោំងវត្
ម្ចនវ ិចារៈជាលែើរ

ជាលហត្លធាើឱ្យ ងគឈានែក្ទ្ៗ
លខា

លៅ

លធាើឱ្យចិ ត្តម្ចនសម្ចធិរិនម្ចំោំលអ

ម្ចនកម្ចាំង

នីវរណៈប្ែលគ្ត្ូវ

គ្របសងាត្់លហើ

លទោះ អាចគ្ត្ឡប់លកើ ត្លទ្ៀត្បាន លធាើឱ្យបឋរជាន

ប្ែលបានលហើ

លទោះ គ្ត្ឡប់ជាសាបសូនយលៅ លបើលធាើឈានឱ្យម្ចន

កម្ចាំងក្គ្កប្លងលឡើងលៅ

រប្រងឆ្ងៃ

ចាកនីវរណៈ

ោំង ងគឈាន

ក៏ ម្ចនសភាពគ្បណីត្ក្គ្កប្លងលឡើងលទ្ៀត្ផង ។
ោលពិ ចារណាែូលចនោះលហើ
បឋរជាន
លឡើ

នឹ ងលកើ ត្ោរលនឿ

រិនលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកនងបឋរជានលដ្ឋ

ណា

កនង

គ្បោរណា

។
ចូ រលផដើរសរាឹងបែិភារនិ រិត្រត បស់បឋវីគ្ពរោំងបរ ិករោកនងចិ ត្ត

ថា បឋវីៗ លែើ របីឱ្យបានរកនូវទ្ត្ិ

ជាន ។

ភាវទចិត្តកនងខណៈលទោះ លឈាោោះថា បរ ិករោភាវទ និងនិរិត្តរបស់
បរ ិករោភាវទលនោះ ក៏ រ៊ឺបែិភារនិរិត្ត រិ នប្រនបរិករោនិរិត្ត ឬឧរគហនិរិត្តលទ្ លផសងគនជារួ

បរ ិករោភាវទកនងខាងលែើរ របស់បឋរជាន

ប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវម្ចនបរិករោនិរិត្ត និងឧរគហនិ រិត្តជាអាររោណ៍រន ។
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ោលគ្ពោះលយគវចរសរាឹងបែិភារនិរិត្ត ចូលបឋរជានលហើ
លចញចាកបឋរជាន ពិចារណា ងគឈាន ៥ តរលំដ្ឋប់ លបើល
ិ កា ងគឈានលនោះម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ និ ងល
វត្

ើញថា

ើញសភាពរបស់

ងគឈាន ៤ លគ្ៅលទោះ ម្ចនភាពលអិត្សខរជាង ក៏របបីែឹងថា
ភាវទចិត្តរបស់ខួនែល់
ា
ថានក់ឧបចារភាវទ
បបទភាវទ រ៊ឺ ទ្ត្ិ

ជាន ។

លបើលៅរិនោន់ល
និងលៅរិនោន់ល
លហើ

ប្ែលជិត្នឹងចូលែល់

ើញសភាពលគ្គត្គ្គត្របស់វ ិត្កា ងគឈាន

របស់វ ិចារជាលែើ រ

ើញភាពលអិត្សខរគ្បណីត្

លវោលទោះភាវទចិត្តក៏រង់ លៅកនងបរិករោភាវទ

បបទភាវទ

រួរពាយរសរាឹងបែិភារនិ រិត្តលដ្ឋ

ចិ ត្តលទោះត្លៅរហូត្ែល់ឧបចារភាវទលកើត្
ភាវទលវោណា
ូរ បបទលទោះ

ពី

បរ ិករោភាវទ

ោលចូលែល់ឧបចារ

និងពាយរសរាឹងបែិភារនិរិត្តលទោះត្លៅរិន
រ៊ឺ

ទ្ត្ិ

ជានចិ ត្តក៏នឹងលកើត្លឡើង

ី ិ ប្ែលម្ចនោរពិចារណា ងគឈាន
បចាលវកខណវេ
លដ្ឋ

ឆ្ងៃ

៤

ចំលព្វោះក៏ នឹងគ្បាកែលឡើង ជាោរសលគ្រចទ្ត្ិ
ោរបងខិត្ឋានរបស់ឈាន

រហូត្ែល់បញ្ារជានត្លៅលទោះ

លែើ របីឱ្យបានត្ត្ិ

លទោះៗ តរលំដ្ឋប់ប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ ទ្ត្ិ
ជាន

តរលំដ្ឋប់
ជាន ។
ជានជាលែើ រ

ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅកនងទ្ំនងែូ ចគនលនោះ

គ្រប់ គ្បោរ លផសងគនគ្ត្ឹរប្ត្ោរពិចារណាល
ឈានលឡើងោន់ត្ត្ិ

ត្ពីលទោះ

ើញលោសរបស់ ងគឈាន

ជានោភីបរគល ោលនឹង

គ្ត្ូវពិ ចារណាឱ្យល
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វ ិចារៈ ម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ជាង បីត្ិ សខៈ និ ងឯករគត លហើ
ចាប់ លផដើរសរាឹងបែិភារនិ រិត្តលដ្ឋ

ភាវទចិត្ត

ិ រ
ប្ែលជាវិចារវោ

ភាវទត្លៅ ។
ត្ត្ិ

ជានោភី បរគល

ពិចារណាឱ្យល

ោលលឡើងោន់ចត្ត្ថជាន

ក៏គ្ត្ូវ

ើញលោសរបស់ បី ត្ិ ប្ែលម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្

ជាង សខៈ ឯករគត លហើ

ក៏គ្ត្ូវសរាឹងបែិភារនិរិត្តលដ្ឋ

ិ រភាវទត្លៅ ។
ភាវទចិត្ត ប្ែលជាបី ត្ិវោ

ំណាច

ចត្ត្ថជានោភីបរគល ោលនឹងលឡើងោន់បញ្ា រជាន ក៏គ្ត្ូវ
ពិចារណាឱ្យល

ើញលោសរបស់ សខៈ ប្ែលម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្

ជាង ឧលបោខ និ ងឯករគត លហើ

ចាប់ លផដើរសរាឹងបែិភារនិរិត្តលដ្ឋ

ភាវទចិ ត្ត ប្ែលជាសខវ ិោរភាវទត្លៅរហូត្បានបញ្ារជាន ។
លនោះជាោរសប្រដងលដ្ឋ
រនោបរគល នកគ្តស់ែឹង

៊ឺត្

ិ កាៈនិ ងវ ិចារៈកនងលវោជារួ
វត្

បញ្ា កន័

រ៊ឺ តរន័

រិនអាចពិ ចារណាល

ក្នបញ្ញារបស់
ើញលោសរបស់

គនបាន ។

សគ្ម្ចប់ត្ិកខបរគល នកម្ចនបញ្ញាែឹងរហ័សលទោះ
លោសរបស់វ ិត្កាៈនិងវ ិចារៈោំងពីរគ្ពរគន
លដ្ឋ

ើញ

ោលសរាឹងបែិភារនិរិត្ត

ភាវទចិ ត្ត ប្ែលជាវិត្កាវ ិចារវិោរភាវទត្លៅ ទ្ត្ិ

រប្រងលកើ ត្លឡើងគ្ពរជារួ

អាចល

ជានចិត្ត

ងគឈាន ៣ រ៊ឺ បី ត្ិ សខៈ ឯករគត

ោលបែិ បត្តិត្លៅរហូត្សលគ្រចត្ត្ិ

ជាន ក៏នឹងម្ចន ងគឈាន ២ រ៊ឺ

សខៈ និងឯករគត និ ងោលបែិ បត្តិត្លៅលទ្ៀត្ ចត្ត្ថជានម្ចន ងគ
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២ រ៊ឺ ឧលបោខ និ ងឯករគត ក៏រប្រងគ្បាកែលឡើង ោំងលនោះជាោរសប្រដង
លដ្ឋ

ចត្កាន័

រ៊ឺ តរន័

ក្នបញ្ញារបស់ត្ិកប
ខ រគល ជាោរសលគ្រច

រូបាវចរឈានោំង ស់ ។
កនងខណៈប្ែលបញ្ា រជាន

ឬរូបជានចងលគ្ោ

លកើត្លទោះ

លបើ នកប្ែលោាប់បានសាងសនសំ ភិញ្ញារកជាពិ លសស រ៊ឺ ជំទញ
ភិ ញ្ញារកលហើ

កនងភពរន ប្ែលជិត្នឹ ងបចាបបននភពលនោះកដី ឬោាប់

បានសាងោន សីល ភាវទ

រកកនងភពរនៗ លដ្ឋ

តំងលសចកដី

គ្បាថានទ្ក នឹ ងឱ្យខាួនបាន ភិ ញ្ញាកនងភពខាងរខត្លៅោំងលនោះកដី
ោលរូបាវចរបញ្ា រជានលកើត្លឡើងលទោះ

រួ

ចិ ត្តែួងលទោះ

បញ្ញាប្ែលគ្បកបជា

ក៏ជាបញ្ញាប្ែលម្ចន ំណាចពិលសស

លៅថា

ភិ ញ្ញា ត្ពី លទោះ ោលគ្ត្ូវោរ ភិញ្ញាលវោណាក៏លធាើបាន ។
សគ្ម្ចប់រូបជានបរគលលគ្ៅពី លទោះ

នឹងគ្ត្ូវបាន រូបជាន

ោំង ៤ គ្ពរោំងម្ចនោរជំទញកនងវសីភាវៈ ៥ យ៉ា ង ប្ែលោក់ ទ្ង
នឹ ងរូបជាន និ ង រូបជាន ប្ែលជាសម្ចបត្តិ ៩ ឬ ៨ និងគ្ត្ូវបាន
ទ្ទ្ួ លោរហាឹកហាត្់តរផាូវប្ែលនឹងឱ្យបាន ភិញ្ញារករន

ភិ ញ្ញា

លទ្ើ បគ្បាកែបាន ។

ការបែិបត្តិច្ែើម្ប ីឱយបានអរ ូបជានោម្លំដ្ឋប់
បញ្ា រជានោភី បរគល នកគ្បាថានលធាើ រូបជាន រននឹ ង ប់រ ំ
តរវសីភាវៈរបស់បញ្ា រជានឱ្យលកើត្លឡើង
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លផសងៗ គន
ទ្ូ លៅលហើ

ប្ត្ោលគ្បរូលលសចកដី
ម្ចនលសចកដី

១. ោរ

ល់ល

ល់ល

ល់ល

ើញលផសងគន ២ ប្ផនករ៊ឺ

ើញទ្ូ លៅ កនងលវោប្ែលសូនយចាកគ្ពោះពទ្ធ-

សាសទ បញ្ារជានបរគលរប្រងម្ចនោរ
ោរសម្ចាប់ នូវគននិ ងគនលដ្ឋ
ោរលស្សកឃ្លានកដី

ល់ល

អាវធកដី

ើញថា

ជំង៊ឺត្ម្ចាត្់លផសងៗ

លសចកដីលគ្ត្កគ្ត្អាលនូវគននិ ងគនកដី

សទ្ធប្ត្ជាប់រកពីោងោ

លទោះឯងជាលែើរលហត្ និងោងោ

ក៏ សទ្ធប្ត្រកពី លោហិត្របស់ម្ចតបិត
លទ្ៀត្ផង ោងោ

ើញប្ែលលផសងគនលដ្ឋ

កដី

ោំងលនោះ
ោំងលនោះ

ប្ែលជារបស់រិនសាអត្

លនោះលទ្ើបគ្ត្ូវលៅថា ករជោ

រ៊ឺ ោ

ប្ែលលកើត្

ពី ធូលីកនងទ្ឹក ។
ចំប្ណកកនង រូបភូរិលទោះ
ចាករូបោ

ម្ចនប្ត្ចិ ត្ប្ត ត្រា៉ា ង ។

ែូ លចានោះ លសចកដីលៅដគ្កហា
ោ

ជាភូរិរបស់ រូបគ្ពហោប្ែលគ្បាស
លផសងៗ ប្ែលោក់ ទ្ងលដ្ឋ

ផាូវ

លទោះ លទ្ើបរិនម្ចនបញ្ញ
ហ បានគ្ត្ូវរម្ចៃប់លៅរហូត្ែល់ ស់ រប្រង

លៅជាសខយ៉ា ងក្គ្កប្លង ។
ោលរិត្ែូលចនោះលហើ

លទ្ើបលកើត្ោរលនឿ

ណា

ម្ចនប្ត្ោរចង់បានលៅលកើ ត្កនង រូបភូរិ គ្ពរជារួ
ោរភ័

កនងរូបោងោ
គនលទោះក៏ម្ចន

ខាាចកនងបែិភារនិរិត្តប្ែលជាអាររោណ៍របស់រូបបញ្ា រជាន

ប្ែលជាប់រកពីរូបប្ែលជា ងគកសិណលទ្ៀត្ផង ឧបម្ចែូចរនសសខាាច
លខាោច កនងលវោ

ប់ ល

ើញស្សលម្ចលឬលែើរលឈើ លរក៏សម្ចគល់ខសរិត្
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ថាគ្ត្ូវលខាោចលង លកើត្អាោរភ័
បរគល ប្ែលម្ចនោរល

ខាាចយ៉ា ងណា បញ្ារជានោភី

ើញលោសរបស់ោងោ

ក៏ែូលចានោះ ម្ចនគថា

សប្រដងថា
ថា បិ សាច ភី រលោ

រត្តឹ ខាណរបិ ភា

ឯវំ ករជភី រលោ
ប្គ្បថា

ត្ិ

លយរី កសិ ណរូបកំ ។

នកប្ែលខាាចលខាោចកនងលវោ

លែើរលឈើ ក៏ម្ចនលសចកដីភ័

ប់

សូរបីបានល

ខាាចលកើត្លឡើងយ៉ា ងណា

ើញ

លយរីបរគល

ប្ែលម្ចនលសចកដីខាាចែល់រូបជាន ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជារូបកសិណ
ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
២. ោរ

ល់ល

រជានោភី បរគល
គ្បោរណាលឡើ

ើញទ្ូលៅ កនងសរ័

គ្ពោះពទ្ធសាសទ បញ្ា -

រិនបានពិចារណាលោសរបស់ោងោ
ប្ត្ម្ចនោរ

ល់ល

ើញថា

លដ្ឋ

សម្ចធិប្ែលលកើត្ពី

រូបជានលទោះ ម្ចនកម្ចាំងម្ចំោំ និ ងគ្បណីត្ជាងសម្ចធិ ប្ែលលកើត្
ពី រូបជាន លទ្ើបអាច ប់ រលំ ធាើ ភិញ្ញា ឱ្យលកើត្លឡើងបាន និ ងោល
សលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនតលហើ
ខាួនអាចចូលនិ លោធសម្ចបត្តិ

រូបជានលៅជួ

ឱ្យ

ប្ែលម្ចនសភាពសៃប់ជាសនតិសខ

ស្សលែៀងនឹង នបាទ្ិលសសនិព្វាន ឬខនធនិព្វានបានលទ្ៀត្ផង ។
ោលោំងពីរប្ផនក

ល់ល

ើញែូលចនោះលហើ

វសីភាវៈ ៥ គ្បោរលទោះត្លៅ លហើ
ចាករូបបញ្ា រជាន

ក៏លផដើរបែិបត្តិកង
ន

ចូលរូបបញ្ា រជាន ោលលចញ

ី ែិ ភារនិ រិត្តលទោះត្លៅ
ក៏ ពិចារណាបឋវប
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បែិ ភារនិ រិត្តលដ្ឋ

ភាវទចិត្តឱ្យលោរ កំ ឱ្យធំ លពក ឬកំ ឱ្យត្ូ ចលពក

យ៉ា ងត្ូ ចបំ ផត្គ្ត្ូវម្ចនខានត្ ១ ចំ អារ ៤ ោនប់ ោលបានខានត្លោរ
លហើ
លដ្ឋ

ចូរតំងលសចកដីពាយរែកបែិភារនិរិត្តលទោះលចញពីចិត្ត
ពាយរោញ

កអាោសបញ្ាត្ិរ
ត កជំនួស

ី ែិ ភារនិ រិត្តលទោះ
រិ នម្ចនបឋវប

លធាើទ្កកនងចិ ត្តថា

ម្ចនប្ត្អាោសប្ែលទ្លទ្ប៉ាន

បរ ិរណាលបែិភារនិរិត្តលទោះ គ្ពរោំងបរ ិករោកនងចិ ត្តថា អាោលសា
នលទត (អាោសរិនម្ចនទ្ីបំផត្) លរឿ
ោលពាយរចលគ្រើនែូលចនោះលរឿ
គ្បាសចាក

និកនតិត្ណា
ហ

ៗ។
ៗ លៅ លវោណាប្ែលចិ ត្ត

កនងរូបបញ្ា រជាន

លវោលទោះភាវទ

ចិ ត្តរបស់គ្ពោះលយគវចរលទោះ ក៏លឡើងោន់ឧបចារភាវទនិងចលគ្រើ ន
ភាវទត្លៅ
សូនយលៅពី ចិត្ត

រិ ន

ូរបឋវីបែិភារនិរិត្តករោដ្ឋានលទោះ

ក៏នឹងបាត្់

លៅសល់ប្ត្អាោសប៉ា នទ្ីបែិភារនិរិត្តលទោះ

ែូច

នកកំ ពងសរាឹងលរើ លវំងននបងអួចយ៉ា ងចាប់ ចិត្ត កនងខណៈលទោះឯង

វំងននក៏ របូ ត្លៅលដ្ឋ
លរើ លល

ំណាចខយល់ប្ែលបក់ រកយ៉ា ងខាាំង

ើញប្ត្អាោសប្ែលលហលលហវប៉ានគ្បល

ោះបងអួច

គ្ពោះលយគវចរែកបឋវីបែិភារនិ រិត្តលចញពី ចិត្តបាន

លទ្ើប

យ៉ា ងណា
ក៏ យ៉ាងលទោះ

ប្ែរ ។
ោរែកកសិណលចញពីចិត្តលនោះ

រិនែូ ចនឹងោរលបើកកលនោល

លចញ ឬលលើកចានលចញពីថាសលទ្ ជាោរែកលដ្ឋ

ចិត្តរិនជាប់លៅកនង

កសិណលទ្ៀត្ប៉ា លណាណោះ ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
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កសិ ណំ ឧរាលែលទត លសា

ន កិលញ្ាំ បូ បំ បិ វ

លកវលំ ត្រទវជាំ

អាោលសា ឥត្ិ ឥកខត្ិ ។

ប្គ្បថា គ្ពោះលយរី ក
ន ែក ងគកសិណលចញពីចិត្តលនោះ រិនប្រន
ែូចោរលបើ កកលនោលលចញ ឬលលើកចានលចញពីថាសលទ្ ជាោរឈប់
រនសិោរកនងកសិណនិរិត្តលទោះ

ប្ត្គ្ត្ឡប់ លៅជាចាប់ ចិត្តសរាឹង

នឹ ងបរិករោថា អាោលសាៗ ត្លៅ ។

ោលែកបឋវ ីបែិភារនិរិត្ត ប្ែលជាកសិណនិរិត្តជាប់លៅកនង

ចិ ត្តបានលហើ

និ ងលវោលទោះអាោសបញ្ា ត្ិតក៏គ្បាកែលឡើងជំនួស

ភាារ

អាោសានញ្ញ
ា

គ្ពរលដ្ឋ

ត្នឈានក៏លកើត្លឡើង

នកលទោះបានសលគ្រចជា អាោសានញ្ញ
ា
អាោសានញ្ញ
ា

ចាត្់ថា

ត្នឈានោភី បរគល ។

ត្នឈានលនោះ ជាបឋរ រូបជាន លគ្ព្វោះលគ្ោ

ពី បានបញ្ា ត្ិក
ត រោដ្ឋានោក់ទ្ងនឹងរូបជានលហើ
លឡើងជាគ្គែំ បូងបណា
ដ
រូបជានោំង

៤

ឈានលនោះបានលកើត្
លទ្ើ បលៅថា

បឋរ-

រូបជាន ឬ បឋម្ចរបបជាន ។
ការបែិបត្តច្ិ ែើម្ប ីឱយបានវិញ្ញ
ា ណញ្ញ
ា យត្នឈាន
ោលអាោសានញ្ញ
ា

ចលគ្រើនឱ្យបានវ ិញ្ញាណញ្ញ
ា

ត្នឈានោភី បរគល

បំ ណងនឹ ង

ត្នឈានត្លៅ គ្ត្ូវបែិ បត្តិកនងវសីភាវៈ

ោំង ៥ គ្បោរ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងអាោសានញ្ញ
ា
ជារនសិន ោលជំទញកនងវសីោំង ៥ លហើ
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នញ្ញ
ា

ត្នឈាន

លហើ

លោសរបស់អាោសានញ្ញ
ា
នឹ ងរូបបញ្ារជាន
អាោសានញ្ញ
ា

លចញចាកឈានរកពិ ចារណាល
ត្នឈានលនោះថា

ញ
ើ

ជាឈានប្ែលជិ ត្

លបើ រិនបានចូ លឈានលនោះលវោណាលហើ

ត្នឈាន

ក៏ នឹងាត់ កៅពី ចិតតនិងប្រត

ប់កធវើ ឱ្យ

សម្ងធិ បនថយល្ំដ្ឋប់កៅតាំងកៅ ុែង ូបបញ្ចម្ជានែូចកដើ ម្កទៀត ។
ោលពិ ចារណាល

ែូ លចនោះលហើ

ក៏ រនសិោរកនងអាោសានញ្ញ
ា

រលត្់ លៅលហើ
លហើ

លដ្ឋ

ពាយរោញ

ជំ នួស លដ្ឋ
ែូ លចនោះលរឿ

ើញលោសកនងអាោសានញ្ញ
ា

ត្នឈាន

ត្នឈាន

ប្ែល

ពាយរែកចិត្តលចញពីអាោសបញ្ា ត្ិ តលទោះ
កអាោសានញ្ញ
ា

បរិករោថា វិញ្ញាណំ

ត្នឈាន រកជាអាររោណ៍

ននតំ ៗ ឬ វិញ្ញាណំ ៗ ឱ្យជាប់ ត្គន

ៗ លៅ ។

ោលពាយរចលគ្រើនលរឿ

ៗ

ែូលចនោះលហើ

គ្បាសចាកនិ កនតិត្ណា
ហ កនងអាោសានញ្ញ
ា

លវោណាចិ ត្ត

ត្នឈាន លវោលទោះភាវទ

ចិត្តរបស់លយរីបរគល ក៏លឡើងោន់ឧបចារភាវទ ោលចលគ្រើនភាវទ
ត្លៅរិ ន

ូរ

អាោសបញ្ា ត្ិតប្ែលជានិរិត្តករោដ្ឋានក៏ នឹងបាត្់ សូនយ

លៅពីចិត្ត ោរពាយរឈានកនាងអាោសបញ្ា ត្ិត ប្ែលជានិរិត្តករោដ្ឋាន
ប្ែលជាប់លៅកនងចិត្តបានលវោណា លវោលទោះអាោសានញ្ញ
ា
ឈាន ក៏ នឹងគ្បាកែជាអាររោណ៍លឡើងភាារ គ្ពរលដ្ឋ
ត្នឈាន ប្ែលម្ចន ងគឈាន ២ ។

- 132 -

ត្ន

ិ ា ណញ្ញ
វញ្ញ
ា -
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ិ ា ណញ្ញ
វញ្ញ
ា
ជាវិញ្ញាណញ្ញ
ា

ត្នឈានបានលកើត្លឡើង ចាត្់ថាបានសលគ្រច

ត្នឈានោភី បរគល ។
ឆំណុឆសមគល់

ោលឈានោភីបរគលល
ត្នឈានលហើ

ើញលោសរបស់អាោសានញ្ញ
ា

លហត្ ីោ
ា លនឹ ងចលគ្រើនឈានខាងលលើត្លៅ លទ្ើប

គ្ត្ឡប់ លៅរនសិោរកនងអាោសានញ្ញ
ា
ិ ា ណញ្ញ
លគ្ព្វោះលហត្ថា វញ្ញ
ា

ក៏ គ្ត្ូវអាស្ស័
លដ្ឋ

-

អាោសានញ្ញ
ា

ត្នឈាន នឹ ងលកើ ត្លឡើងបាន

ត្នឈាន ជាអាររោណ៍ ។

លហត្លនោះ សូរបីពិចារណាល

ត្នឈានយ៉ា ងណាកដី ក៏គ្ត្ូវអាស្ស័
សលគ្រចផល ជាវិញ្ញាណញ្ញ
ា

ត្នឈានលទ្ៀត្ ។

ើញលោសអាោសានញ្ញ
ា ជាអាររោណ៍ លែើ របីនឹងឱ្យ

ត្នឈានោភី បរគល តរលសចកដី

គ្បាថានប៉ាលណាណោះ ។
ឧបម្ចែូ ចរហាត្លិក
គ្ពោះោជាលដ្ឋ

គ្បោរលផសងៗ

ប្ែលរបបីល

ែូចជាោរលគ្បើ ំណាចខសរិនគ្ត្ូវតរ

ិ ័
ធរ៌ លគ្ចើនខាោះ ត្ិ ចខាោះ តរវស
លគរពស្ស

ើញលោសប្ែលលកើត្ពី

របស់បេជាន ប្ត្ក៏ គ្ត្ូវម្ចនចិ ត្ត

ញ់ នឹងគ្បណិបត្តិបលគ្រើ លែើរបីបានជាទ្ីអាស្ស័

ញាំង

ជីវ ិត្របស់ខួានឱ្យចលគ្រើ នរងលរឿងត្លៅខាងរខ ែូច ែាកថាវិសទ្ធិររគ
សប្រដងថា

អាររោ ណំ កលោលត្វ

ញ្ញាភាលវន ត្ំ ឥទ្ំ
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ទ្ិ ែាលោសរបិ ោជានំ
ប្គ្បថា

វត្តិលហត្ ជលទ

នកប្ែលម្ចនលសចកដីគ្បាថាន រ៊ឺ ចង់ បានវិញ្ញាណញ្ញ
ា -

ត្នឈាន ចាំបាច់គ្ត្ូវលធាើអាោសានញ្ញ
ា
ជានិ ចា

វ ិញ្ញាណញ្ញ
ា
បានល

ថា ។

ត្នឈាន ឱ្យជាអាររោណ៍

លគ្ព្វោះលគ្ៅពីលនោះរិ នម្ចនអាររោណ៍ែក្ទ្ណាប្ែលនឹងលធាើ
ត្នឈានលកើ ត្លឡើងបានលឡើ

ើញលោសរបស់គ្ពោះោជាលដ្ឋ

ែូចរហាត្លិក សូរបីថា

គ្បោរលផសងៗ កដី ប្ត្ក៏គ្ត្ូវលគរព
លែើរបីញាំងជីវ ិត្របស់ខួ ន
ា

គ្បណិបត្តិបលគ្រើចំលព្វោះគ្ពោះោជាលទោះឯង
ឱ្យចលគ្រើ នត្លៅ ។

ើ ប ីឱយបានអាកិញ្ាញ្ញ
ការបែិបត្តិច្ែម្
ា យត្នឈាន
វ ិញ្ញាណញ្ញ
ា
អាកិញ្ាញ្ញា

ោលគ្ត្ូវោរចលគ្រើន

ត្នឈាន គ្ត្ូវបែិ បត្តិកនងវសីភាវៈោំង ៥ ប្ែលោក់

ិ ា ណញ្ញ
ទ្ងនឹ ងវញ្ញ
ា
ត្នឈាន

ត្នឈានោភីបរគល
ត្នឈានជារន

លហើ

ោលលចញចាកឈានលទោះលហើ

លោសរបស់វ ិញ្ញាណញ្ញ
ា

លៅជិត្នឹ ងអាោសានញ្ញ
ា
ត្នឈានលរឿ

ៗ លហើ

ចូលវិញ្ញាណញ្ញ
ា ក៏ពិចារណាល

ត្នឈានថា វ ិញ្ញាណញ្ញ
ា

ើញ

ត្នឈានលនោះ

ិ ា ណញ្ញ
ត្នឈាន លបើ រិនបានចូ លវញ្ញ
ា -

ឈានលនោះអាចសាបសូនយលៅវ ិញ នឹង

គ្ត្ឡប់លៅតំងលៅកនងអាោសានញ្ញ
ា

ត្នឈានែូចលែើរ និ ងោំង

សម្ចធិ ក៏លគ្គត្គ្គត្ជាងកនងអាកិញ្ាញ្ញា
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ោលពិចារណាល
នញ្ញ
ា

ត្នឈាន

ញ
ើ លោសែូលចនោះ

ក៏រនសិោរកនងអាោសា-

ប្ែលរលត្់សូនយបាត្់លៅពីចិត្តរបស់ខួនរិ
ា នម្ចន

សល់ សូរបីទ្ីបំផត្គ្ត្ឹរប្ត្ភងគខណៈរបស់ឈានលទោះក៏រិនម្ចនសល់
លដ្ឋ

ោរែកចិ ត្តលចញពីអាោសានញ្ញ
ា

ពាយរោញ

ត្នឈានលទោះ

ក នត្ថិភាវបញ្ា ត្ិត រកគ្បាកែជំនួស លដ្ឋ

នត្ថិ កិញ្ាិ ៗ ោរលៅសល់របស់អាោសានញ្ញ
ា
ប្ត្បនតិចបនតួចក៏ រិនម្ចន ពិចារណាែូលចនោះលរឿ

បរ ិករោថា

ត្នឈានសូរបីគ្ត្ឹ រ
ៗ លៅ ។

ចិត្តគ្បាសចាកនិកនតិត្ណា
ហ កនងវ ិញ្ញាណញ្ញ
ា

លវោណា

ឈានលហើ

លហើ

លវោលទោះភាវទចិ ត្រត បស់គ្ពោះលយរី បរគល

ោន់ ឧបចារភាវទ
អាោសានញ្ញ
ា

លហើ

ចលគ្រើ នភាវទលនោះត្លៅ

រិ ន

ត្ន

ក៏លឡើង
រូ ប៉ា ទោន

ត្នឈានចិត្ត ប្ែលជានិរិត្តករោដ្ឋាន ក៏ បាត្់សូនយ

លៅពីចិត្ត ។
ឧបម្ចែូចបរសម្ចនក់
គ្បជំសងឃ

លរើ លល

កំពងលែើរតរផាូវលៅប្ផនកខាងរខសភា

ើញពួ កសងឃកំពងគ្បជំ លគ្ចើ នកោះករ

លហើ

ក៏

លែើរហួសលៅ គ្គគ្ត្ឡប់ រកក៏ លែើរឆ្ាងោត្់ ផូវលទោះលទ្ៀត្
ា
ប្ត្គ្គលនោះ
រិ នបានល
លហើ

ើញពួ កសងឃ

លគ្ព្វោះរណៈសងឃលោកគ្ត្ឡប់ លៅ ស់

បរសលទោះក៏ រព
ំ ឹងកនងចិ ត្តថា ឥឡូវលនោះគ្ពោះសងឃលោកគ្ត្ឡប់

លៅវ ិញ ស់លហើ

សូរបីគ្ត្ឹ រប្ត្រួ

រូប ក៏ រិនម្ចនសល់លឡើ

ោរពាយរឈានកនាងអាោសានញ្ញ
ា
ជានិ រិត្តករោដ្ឋាន

ត្នឈាន

ប្ែលជាប់លៅកនងចិ ត្តបានលវោណា
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។

ប្ែល

លវោលទោះ
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នត្ថិភាវបញ្ា ត្ិត ក៏នឹងគ្បាកែលឡើងជំនួស គ្ពរលដ្ឋ

អាកិញ្ាញ្ញា

ត្ន

ឈាន ។
ចាត្់ថា នកលទោះបានសលគ្រចជាអាកិញ្ាញ្ញា

ត្នឈានោភី

បរគល ។
ការបែិបត្តច្ិ ែើម្ប ីឱយបានច្នវសញ្ញ
ា នាសញ្ញ
ា យត្នឈាន
អាកិញ្ាញ្ញា

ត្នឈានោភីបរគល

លនវសញ្ញាទសញ្ញា
៥

ត្នឈានត្លៅ

ប្ែលជាប់ ោក់ ទ្ងនឹងអាកិ ញ្ាញ្ញា

ចូ លអាកិ ញ្ាញ្ញា
ពិ ចារណាល

ោលគ្ត្ូវោរចលគ្រើន

គ្ត្ូវបែិបត្តិកងវសី
ន
ភាវៈោំង
ត្នឈានជារន

ត្នឈាន ោលលចញចាកឈានលទោះលហើ

ើញលោសរបស់អាកិ ញ្ាញ្ញា
ៗ លហើ

លៅតំងលៅកនងវ ិញ្ញាណញ្ញ
ា

ក៏

ត្នឈានលទោះថា ឈាន

លនោះលៅជាឈានប្ែលជិត្គននឹងវ ិញ្ញាណញ្ញ
ា
ចូ លឈានលរឿ

ត្ពី លទោះ

ត្នឈាន លបើរិនបាន

ឈានលនោះអាចសាបសូនយពី ចិត្ត គ្ត្ឡប់
ត្នឈានែូ ចលែើរលទ្ៀត្ និ ងោំងសម្ចធិ

ប្ែលលកើត្ពីឈានលនោះ ក៏លៅរិនគ្បណីត្និងសៃប់ែូចកនងលនវសញ្ញាទសញ្ញា

ត្នឈាន

ោំងសញ្ញាប្ែលម្ចនលៅកនងអាកិញ្ាញ្ញា

ត្ន

ឈានក៏លៅលគ្គត្គ្គត្ លទ្ើបជាឧបសរគែល់សម្ចធិ ោលពិចារណា
ល

ើញលោសរបស់អាកិញ្ាញ្ញា

អាកិញ្ាញ្ញា
លដ្ឋ

ត្នឈានលហើ

ត្នឈានប្ែលរលត្់លៅលហើ

ក៏នឹងរនសិោរែល់
ពីចិត្តសទតនរបស់ខួន
ា

ពាយរែកចិត្លត ចញចាកនត្ថិភាវបញ្ា ត្ិលត ទោះ
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ោញ
លដ្ឋ

កអាកិញ្ាញ្ញា

ត្នឈានចិត្ត

រកគ្បាកែជាអាររោណ៍ជំនួស

បរក
ិ រោថា សនតលរត្ំ បណីត្លរត្ំ អាកិញ្ាញ្ញា

ត្នឈានលនោះ

ម្ចនសម្ចធិសៃប់ជាង គ្បណីត្ជាង ឬ សនតំៗ បណីត្ំ ៗ ែូលចនោះលរឿ
លវោណាចិត្តគ្បាសចាកនិកនតិត្ណា
ហ កនងអាកិញ្ាញ្ញា

ត្នឈាន លវោ

លទោះភាវទចិត្តរបស់គ្ពោះលយរីក៏លឡើងោន់ ឧបចារភាវទ
ចលគ្រើនភាវទលទោះត្លៅរិ ន

ូរ

ៗ

លហើ

នត្ថិភាវបញ្ា ត្ិប្ត ែលជានិរិត្តករោដ្ឋាន

ក៏ បាត្់សូនយលៅពី ចិត្ត ។
ោរឈានកនាងនត្ថិភាវបញ្ា ត្ិត

ប្ែលជានិ រិត្តករោដ្ឋាន

លៅកនងចិ ត្តបានលវោណា លវោលទោះអាកិ ញ្ាញ្ញា
គ្បាកែជាអាររោណ៍លឡើងជំនួស គ្ពរលដ្ឋ

ជាប់

ត្នឈាន ក៏នឹង

លនវសញ្ញាទសញ្ញា

ត្ន

ឈាន ក៏ លកើត្លឡើង ។
ចាត្់ថា នកលទោះសលគ្រចជាលនវសញ្ញាទសញ្ញា

ត្នឈានោភី

បរគល ។
ឆំណុឆសមគល់
ោរបែិបត្តិលែើរបីឱ្យបានរកនូវលនវសញ្ញាទសញ្ញា
លនោះ បានពិ ចារណាល

ើញលោសរបស់អាកិញ្ាញ្ញា

ប្ត្ោលបែិ បត្តិគ្ត្ឡប់ ល

ើញរណរបស់ឈាន

សនតលរត្ំ បណីត្លរត្ំ ែូ លចនោះម្ចត្់ជារួ

ត្នឈានលផសងៗ
ោំងសរលសើរថា

ចិ ត្តរិនគ្ត្ូវគន រិ នជំោស់

គនលទ្ឬ? គ្ពោះពទ្ធលឃ្លសាចារយសប្រដងគថាទ្កថា
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ទ្នតោលរ វលណណ លទតបិ

ន ោជា ត្ត្ថ ោរិ លោ

សម្ចបត្តិ ោលម្ចវ
ប្គ្បថា

លយរី ត្ត្ិ

ត្ិ កាលម្ច ។

សូរបីគ្ពោះោជាគ្ទ្ង់លលើកសរលសើរបរសប្ែលជាជាង

ឆ្ងាក់ ភាកែំ រប
ី ៉ា នណាកដី ប្ត្រិនម្ចនគ្ពោះោជបំណងលោះបង់ោជសរបត្តិ
លចញរកលធាើជាទ

ជាងឆ្ងាក់ភាកែំរ ីលទ្

អាកិ ញ្ាញ្ញា

ត្នឈានលហើ

អាកិ ញ្ាញ្ញា

ត្នឈាន លដ្ឋ

ែូ លចនោះកដី លហើ

គ្ពោះលយរីបរគលប្ែលបាន
សូរបីបានលព្វលព្វកយសរលសើរ

បរិករោថា សនតលរត្ំ

ក៏ ឈានកនាងអាកិ ញ្ាញ្ញា

បណីត្លរត្ំ

ត្នឈានលទោះលៅ ោំង

លនោះក៏ លគ្ព្វោះរិ នម្ចនបំណងនឹ ងចូលឈានសម្ចបត្តិលទោះលទ្ៀត្ ។
រូបជានោំ ង ៤ ម្ចនភាពគ្បណីត្ក្គ្កប្លងលឡើងតរលំ ដ្ឋប់
រូបជានោំង

៤

ម្ចនភាពគ្បណីត្ជាងគន

ែូច ែាកថា

សប្រដងថា
សបណីត្ត្ោ លហានតិ

បចេិម្ច បចេិម្ច ឥធ

ឧបម្ច ត្ត្ថ វិលញ្ា

បាសាទ្ត្លសាែិ ោ ។

ា

ប្គ្បថា កនង រូបជានោំង ៤ លទោះ ឈានប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្គ
លគ្ោ

ៗ

រប្រងម្ចនសភាពគ្បណីត្ជាងឈានប្ែលលកើត្លឡើងកនង

គ្គរនៗ ោរប្ែល រូបជានោំង ៤ ម្ចនភាពគ្បណីត្ជាងគនលទោះ
ឧបម្ចែូ ចភាពគ្បណីត្សាអត្របស់គ្បាសាទ្

៤

លសាៀក ៤ ផ្ទោំង ប្ែលម្ចនភាពគ្បណីត្ជាងគន ។
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លសចកដីថា លបើ បានពិចារណាលរើ ល រូបជានោំង ៤ លដ្ឋ
ងគឈានលហើ
អាចនឹង

ម្ចន ងគឈាន រ៊ឺ ឧលបោខ និងឯករគតែូចគន ល

ល់ខសរិត្ថា

ើង

រូបជានោំង ៤ លនោះ ម្ចនរណធរ៌លសោើគន

ប្ត្លបើបានពិចារណាែល់ោរបែិបត្តិ ប់រ ំទ្គ្ម្ចំបាន រូបជានោំង ៤
លទោះ គ្ត្ូវលគ្បើោរពាយរ និ ងលគ្បើលពលលវោកនងោរចលគ្រើ នភាវទ
ប្ែលក្គ្កប្លងជាងគន

និងល

ើញបានថា

រូបជានខាងលលើលទោះ

រប្រងម្ចនរណធរ៌ គ្បណីត្ជាង រូបជានខាងលគ្ោរតរលំដ្ឋប់
ែូចគ្បាសាទ្ ៤ ជាន់ ប្ែលជាន់នីរួ

ៗ បានទ្ទ្ួលោរត្បប្ត្ងលដ្ឋ

លគ្រឿងឧបលភារបរលិ ភារយ៉ា ងលអ

ទ្ំ នកបគ្រុងលសចកដីសបា

លភាើត្លភាើនលផសងៗ ជាន់ខពស់ម្ចនភាពស្សស់សាអត្បរប
ិ ូ ណ៌ ម្ចនភាព
សបា

រ ីកោ

ជាងជាន់ោបតរលំដ្ឋប់

រិនម្ចនភាពស្សស់សាអត្

ែូ ចគនលទ្ ឬែូចសំពត្់ លសាៀក ៤ ផ្ទោំង ប្ែលត្ាញលឡើងលដ្ឋ

ំលបាោះ

គ្បលភទ្ែូ ចគន ខានត្់ប៉ានគន ប្ត្េាីក្ែកនងោរត្ាញកដី សាច់ សំពត្់ កី ដ
ម្ចនភាពគ្បណីត្ជាងគន កនងសំពត្់ ៤ ផ្ទោំងលទោះ ។
តរប្ែលបានលព្វលរកលហើ

ី សិណ
លនោះ ជាោរសរាឹងបឋវក

តំងពីចាប់លផដើរ រហូត្ែល់បានរូបជាន និង រូបជាន យ៉ា ងទ្ូ លំទ្ូោ

ប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

ោរសរាឹងបឋវ ីកសិណលនោះ ។

ិ ីសរាឹង ងគកសិណប្ែលលៅសល់ ៩ យ៉ា ងលទ្ៀត្
ចំ ប្ណកវធ

គ្ពរោំងោរលកើត្លឡើងរបស់រូបជាននិ ង រូបជាន ក៏ រង់គ្បគ្ពឹត្តលៅ
កនងទ្ំ នងែូ ចគនគ្រប់គ្បោរ ។
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កសិណ ១០ លនោះ លគ្បើជាអាររោណ៍កនងោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន
ឱ្យសលគ្រចបានតំងពី បឋរជាន រហូត្ែល់រូបបញ្ា រជាន និងកសិណ
៩

លវៀរអាោសកសិណ

លៅលគ្បើជាបាទ្កនងោរចលគ្រើន រូបជាន

លទ្ៀត្ផង ។
ការឆច្ព្ម្ើនអសុភកម្មដ្ឋាន
ោរចលគ្រើន សភករោដ្ឋាន ម្ចនភាពលអិត្លអន់កនងវ ិធីោរចលគ្រើន
លគ្ចើនគ្បោរ ោំងសាកសពប្ែលលគ្បើជាអាររោណ៍ករោដ្ឋានក៏រកលំបាក
និងគ្ត្ូវែឹងថាសពលទោះម្ចនលៅទ្ីណា សាាប់លហើ
សពយ៉ា ងណា

ោលណា លកខណៈ

ចាត្់លៅកនង សភករោដ្ឋានចំណចណា

រននឹ ងលៅ

បែិបត្តិគ្ត្ូវគ្បាប់សហធរោិកផងគនទ្កជាសាកសី លគ្ព្វោះគ្ត្ូវលៅម្ចនក់ឯង
គ្ត្ូវកំ ណត្់ ផូវទ្
ា កឱ្យគ្បាកែ ។

ោលលធាើោរពិចារណាសពលទោះ

កំលៅឈរពិចារណាលៅខាង

លគ្ោរខយល់ ឬលលើខយល់ និងរិ នរួ រលៅលលើកាល ឬចងលជើង ចូរ
ពិចារណាលៅកនងរវងព្វក់កណា
ដ លខាន
ួ នឹងឈរលៅកនងចំង្ក
សររួរ រ៊ឺ កំ ឱ្យជិត្ ឬឆ្ងៃ

ប្ែល

លៅលពក ។

លបើសពប្ែលលគ្បើសរាឹងជាអាររោណ៍ករោដ្ឋានលទោះ ជាសាកសព
ប្ែលសាាប់ លហើ

២-៣ ក្េៃ ម្ចនអាោរលហើរលបា៉ា ងរួរលខពើរ លៅថា

ឧទ្ធម្ចត្ក ក៏ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជារបស់រួរលខពើរ គ្ពរោំងបរ ិករោថា

ឧទ្ធម្ចត្កំ បែិ កូលំៗ សពឧទ្ធម្ចត្កលនោះ ជារបស់រួរលខពើរ រួ រលឆ្អើរ

- 140 -

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ពិ ចារណាលៅរហូត្ឧរគហនិ រិត្តគ្បាកែ ឬលបើសពលទោះរួរលខពើរ ម្ចន
ពណ៌លខៀវ ឬម្ចនពណ៌លផសងៗ ោ

ិ ីលក សភ ក៏ពិចារណា
គនជា វន

លដ្ឋ

បរ ិករោថា

ភាពជារបស់រួរលខពើរ

លដ្ឋ

វិនីលកំ

បែិ កូលំ

វិនីលកំ បែិ កូលំ ពិចារណាលៅរហូត្ ឧរគហនិរិត្តលកើត្ ។
បរ ិករោនិរិត្តលទោះ

បានែល់

សាកសពប្ែលជាអាររោណ៍

ករោដ្ឋានលទោះឯង ។
ឧរគហនិ រិត្តលទោះ ជានិរិត្តប្ែលគ្បាកែផាូវចិត្ត សភាពសាក-

សពម្ចនភាពរួរលខពើរ រួរលឆ្អើរប៉ានណា ក៏គ្បាកែផាូវចិត្លត ដ្ឋ
បដូរយ៉ា ងលទោះ ។

សគ្ម្ចប់ បែិ ភារនិ រិត្តលទោះ

យ៉ា ងណាលឡើ

លដ្ឋ

រិ នម្ចនភាពរួរលខពើរ

ំណាចភាវទសម្ចធិ លធាើឱ្យល

រួរលឆ្អើរ

ើញសាកសព

លទោះែូចជារូបចម្ចាក់ថាាសាអត្ តំងលៅលសៃៀរយ៉ា ងលរៀបរ
នកបែិបត្តិ ក៏ គ្ត្ូវពិ ចារណាលដ្ឋ

រិនផ្ទាស់

ប្ត្លយរី

ភាពជារបស់រួរលខពើរលទោះឯង ។

នកប្ែលម្ចនោរខាាចលខាោចជាគ្បគ្កត្ីលហើ

ោលពិចារណា

សភករោដ្ឋានលនោះ ឧរគហនិ រិត្តរប្រងគ្បាកែង្ក

នឹងលលឿនជាង

នកប្ែលរិនខាាចលខាោច
និសស័

ប្ត្ឧរគហនិរិត្តរប្រងជាភ័

ែល់ នកម្ចន

ខាាចលខាោច លបើខាោះអាចារយចាំប្ណទំដ្ឋស់លត្ឿនលដ្ឋ

លអលហើ

អាចសម្ចគល់ខសរិត្ថា គ្ត្ូវលខាោចល្ងាន ម្ិនថានឹងភ្បរម្ុខកៅ
ខាង្

កៅ ុែងឥ យា
ិ បថ្

៏ គង់ក

ើញភ្ត ូបសាកសពម្

ជាប់ ប្ភនកកៅចំកោេះម្ុ ខយាងចាស់ ប្ែលជាឧគគហនិម្ិតតជា បស់ល្អ
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ភ្តខលួនសម្ងគល្់ខុសថាម្ិ នល្អ ហូតដល្់កធវើ ឱ្យប ិកភាគម្ិ នាន កដ
ម្ិ នល្ ់ នឹ ងឈ៊ឺ ៏ម្ងន ។

អេុភក្មមដ្ឋានបានត្ត្ឹមបឋមជាន
សភករោដ្ឋានលនោះ ចលគ្រើនភាវទបានគ្ត្ឹរបឋរជានប៉ាលណាណោះ
លគ្ព្វោះលហត្ថា ជាអាររោណ៍ប្ែលរិនសាអត្ រួរលខពើរ រួ រខាាច និ ងជា
អាររោណ៍លគ្គត្គ្គត្ ។
ភាវទចិ ត្រត បស់ករោដ្ឋានគ្បលភទ្លនោះ គ្ត្ូវោរលសចកដីគ្ត្ិោះរ ិោះរិត្
លរឿ

ិ កា ជាលគល ប្ត្តរធរោតរបស់ប្ែលរួរលខពើរ
វត្

ៗ គ្ត្ូវអាស្ស័

រួរខាាច នកណាៗ ក៏រិនចង់ល

ើញ រិនចង់នឹករិត្ស្សាប់លហើ

ិ កា ជាលគលគំគ្ទ្លលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍
ម្ចន វត្
លហើ

លបើរិន

សភលរឿ

ៗ

ភាវទចិ ត្តក៏រិនអាចតំងម្ចំលៅកនងអាររោណ៍លទោះបាន ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ

សភករោដ្ឋានលទ្ើបជាអាររោណ៍ឱ្យបានគ្ត្ឹរ

បឋរជានប៉ា លណាណោះ ។
វណណកសិណច្ព្បើជំនួសអសុភកម្មដ្ឋាន
ច្ែើម្ប ីឆច្ព្ម្ើនទុត្ិយជាន
ោលគ្ពោះលយរី បានបឋរជានពីោរចលគ្រើន សភករោដ្ឋាន
និ ងជំទញកនងវសីោង
ំ ៥ គ្បោរលហើ
ឈានលឡើងោន់ទ្ត្ិ

បំណងនឹ ងបងខិត្ថានក់របស់

ជានលទោះ ក៏អាស្ស័
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ប្ែលគ្បាកែចាស់ខាាំងបំផត្ណារួ

កនងសាកសពលទោះ ប្ែលចាត្់

ចូ លកនងគ្បលភទ្របស់វណណ កសិណ ោលបរិករោពណ៌លខៀវៗ ឬពណ៌
លលឿងៗ ឬពណ៌គ្កហរៗ ឬពណ៌សៗ រហូត្ឧរគហនិ រិត្តគ្បាកែ
ោលឧរគហនិ រិត្តគ្បាកែលហើ

របបីចលគ្រើនត្លៅរហូត្បានបែិភារ

និរិត្ត ចូលែល់ បបទក្នឈាន សលគ្រចជាទ្ត្ិ
សរាឹងកសិណែូចលព្វលលហើ

ិ ី ោរ
ជានតរវធ

។

ការឆច្ព្ម្ើនអនុសសត្ិកម្មដ្ឋាន
ោរចលគ្រើន នសសត្ិ ១០ ម្ចនពោធនសសត្ិជាលែើរ ប្ែលនឹងចូល
ែល់ បបទឈានបានលទោះ ម្ចនគ្ត្ឹ រប្ត្ ២ យ៉ា ង រ៊ឺ ោ

រតសត្ិ

និងអាទបានសសត្ិ ចំប្ណក នសសត្ិ ៨ ខាងលែើរ តំងពីពោធនសសត្ិ
ែល់ររណានសសត្ិលទោះ
សៃប់នីវរណៈ
ទ្កលហើ

យ៉ា ងលគ្ចើនែល់គ្ត្ឹ រឧបចារសម្ចធិលធាើឱ្យ

ប្ែលបានសប្រដងអាររោណ៍របស់ នសសត្ិ ោំងលទោះ

នឹងបានសប្រដងចំលព្វោះោរចលគ្រើន នសសត្ិ ២ យ៉ា ងប្ែល

ឱ្យចូលែល់ឈានចិ ត្តប៉ាលណាណោះ ែូលចនោះរ៊ឺ
ការឆច្ព្ម្ើនកាយគោសត្ិ
រននឹ ងបែិ បត្តិគ្ត្ូវែឹងកិចាខាងលែើ រ ប្ែលម្ចន ២ គ្បោររន
រ៊ឺ ឧរគហលោសលា ភាពឆ្ងាត្កនងោរសិកាអាររោណ៍ ៧ យ៉ា ង និង
រនសិ ោរលោសលា

ភាពឆ្ងាត្កនងោរពិចារណាចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន

១០ យ៉ា ង ។
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ឧគគហច្កាសលល ៧ យ៉ាង្
១. វចសា ោរពិចារណា លដ្ឋ

លព្វលវចា

២. រនសា ោរពិចារណា លដ្ឋ

ចិ ត្ត

៣. វណណ លត ោរពិចារណា លដ្ឋ

ពណ៌

៤. សណា
ា នលត ោរពិចារណា លដ្ឋ
៥. ទ្ិ សលត ោរពិចារណា លដ្ឋ
លលើ ឬខាងលគ្ោ

ោងោ

រូបោងសណា
ា ន
ទ្ី លកើ ត្ (លៅចំ ប្ណកខាង-

)

៦. ឱ្ោសលត ោរពិចារណា លដ្ឋ
ោ

ទ្ី តំង (តំងលៅកនងោង-

ចំ ប្ណកណា)
៧. បរិលចេទ្លត ោរពិចារណា លដ្ឋ

កំ ណត្់ គ្ពំប្ែន ។

ម្នសិការច្កាសលល ១០ យ៉ាង្
១.

នបពាលត ោរពិ ចារណា លៅតរលំដ្ឋប់

២. ទត្ិ សី

លត ោរពិ ចារណា លដ្ឋ

រិ នគ្បញាប់លពក

៣. ទត្ិ សណិកលត ោរពិចារណា លដ្ឋ

រិន

៤. វិលកខបបែិព្វហនលត ោរពិចារណា លដ្ឋ

៊ឺត្លពក
បង្កគប់ ចិត្តរិន

ឱ្យលៅទ្ី ែក្ទ្
៥. បញ្ា ត្ិស
ត រត្ិការនលត ោរពិចារណា លដ្ឋ ឈានកនាងបញ្ា ត្ិត
៦.

នបពារញ្ានលត ោរពិចារណា លដ្ឋ

រិនគ្បាកែលដ្ឋ

លចាលលោដ្ឋាសប្ែល

ពណ៌ សណា
ា ន ទ្ីលកើត្ ទ្ីតំង គ្ពំប្ែនតរលំដ្ឋប់ ។
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៧.

បបទលត ោរពិចារណា កនងលោដ្ឋាសណារួ

ឱ្យចូ ល

ែល់ បបទ
៨. ៩. ១០. ត្លយ ច សត្តទត ោរពិចារណា កនងគ្ពោះសូគ្ត្ ៣
យ៉ា ង រ៊ឺ

ធិ ចិត្តសូគ្ត្ សីត្ិភាវសូគ្ត្ លព្វជឈងគលោសលាសូគ្ត្ ។

ោល នកបែិ បត្តិែឹងកិ ចាខាងលែើ រោំង

២

ក៏ បរិករោលដ្ឋ

បលញ្ា ញវចា លៅថា វចសា លហើ

នឹ កកនងចិត្ត

រនសា

លោដ្ឋាស លដ្ឋ

លដ្ឋ

គ្បោរលអលហើ
ពិចារណាលដ្ឋ

ោរឆ្ងាត្ឈាាសកនងោរសិកាអាររោណ៍

ពណ៌ សណា
ា ន ទ្ិ ស ឱ្ោស និ ងបរ ិលចេទ្ គ្ពរោំង

ឆ្ងាត្កនងោរពិ ចារណាសរាឹងអាររោណ៍លៅតរលំដ្ឋប់
នលោរ បែិ លោរ លដ្ឋ

រិនគ្បញាប់លពក រិន

ោំងលដ្ឋ

៊ឺត្លពក តរន័

រនសិោរលោសលា ជាលែើរ ។
នកចលគ្រើនោ

រតសត្ិ គ្ត្ូវបរ ិករោលដ្ឋ

ភាពជា សក់ លោរ

គ្កចក លធោញ ប្សបកជាលែើ រប្ត្រា៉ា ង រិនគ្ត្ូវពិ ចារណាលដ្ឋ

ភាពជា

ពណ៌ ជាបែិ កូល ឬជាបឋវ ីោត្ អាលបាោត្ យ៉ា ងណាោំង ស់ ។
នកចលគ្រើ នោ

រតសត្ិ អាចបានវណណ និរិត្ត បែិ កូលនិ រិត្ត

ឬោត្និ រិត្តគ្បាកែលឡើងក៏ បាន ។
លបើ ខណៈចលគ្រើ នោ
សប្រដងថា

រតសត្ិ

វណណ និរិត្តគ្បាកែលឡើង

នកលទោះម្ចនបណយបាររីប្ែលោាប់ចលគ្រើ នវណណ កសិណ

រកពី ភពរនៗ វណណ និរិត្តលទ្ើ បគ្បាកែលឡើង ។
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ែូលចានោះវណណ កសិណលទ្ើបជាករោដ្ឋាន

ប្ែលសររួរជារួ

របស់ នកលទោះ លទ្ើ បរួរបរិករោពិចារណាលដ្ឋ
លបើ បែិ កូលនិរិត្តគ្បាកែ
រួ

ភាពជាពណ៌ត្លៅ ។

សប្រដងថា

ភាពជាបែិ កូលរកពីភពរន
ចរ ិត្របស់ នកលទោះ ។

នកលទោះោាប់ ពិចារណា

ភាពជាបឋវ ីោត្ អាលបាោត្ លត្លជាោត្ វលយោត្ រកពី ភព

រនៗ ែូ លចានោះោត្និ រិត្តលទ្ើ បសររួរជារួ
ិ ីចលគ្រើ នោ
វធ
រួ

ោាប់ពិចារណាលដ្ឋ

ែូលចានោះបែិកូលនិ រិត្តលទ្ើ បសររួរជា

ប្ត្លបើោត្និ រិត្តគ្បាកែ សប្រដងថា

លដ្ឋ

ចរ ិត្

ៗ លដ្ឋ

រតសត្ិ

ចរ ិត្របស់ នកលទោះ ។

នកចលគ្រើ នគ្ត្ូវបរ ិករោកនងគ្បលភទ្

ភាពជា នលោរ ៥ ក្េៃ បែិ លោរ ៥ ក្េៃ

នលោរ

បែិ លោរ ៥ ក្េៃ ែូ ចជាបរ ិករោគ្បលភទ្ទ្ី ១ ថា
លកសា លោម្ច នខា ទ្ទត ត្លចា លដ្ឋ

នលោរ ៥ ក្េៃ

ត្លចា ទ្ទត នខា លោម្ច លកសា លដ្ឋ

បែិលោរ ៥ ក្េៃ

លកសា លោម្ច នខា ទ្ទត ត្លចា និង ត្លចា ទ្ទត នខា លោម្ច
លកសា ោំង នលោរ បែិ លោរ ៥ ក្េៃ
គ្បលភទ្ទ្ី ២ ែល់គ្បលភទ្ទ្ី ៦ ក៏ ចលគ្រើនទ្ំនងែូ ចគន ។
ោល នកចលគ្រើនោ
ម្ចនសក់ ជាលែើ រ លដ្ឋ
គ្ពំ ប្ែនយ៉ា ងលនោះលហើ
រិ នគ្បញាប់ លពក

រិ ន

រតសត្ិ

កំណត្់លោដ្ឋាសោំង

ពណ៌ សណា
ា ន ទ្ិស ឱ្ោស និ ងកំណត្់
រនសិោរថាជាបែិកូល
៊ឺត្លពក

លដ្ឋ
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កនងទ្ី បំផត្ក្នរនសិោរ
ោ

លនោះថា

កនាងហួសនូ វបញ្ា ត្ិ ត

ត្ថិ ឥរសោឹ ោល

ម្ចនលៅកនងោ

លកសា ។ សក់ោំង

លនោះ ជាលែើរ ធរ៌ ោំង
គន

សរាឹងលរើលកគ្រងផ្ទាប្ែលលដ្ឋត្គ្កងផ្ទា

ឧបម្ចែូ ចបរសប្ភនកភា៊ឺ

៣២

ពណ៌

ទ្កលដ្ឋ

។

លោះលោដ្ឋាសោំងពួងគ្បាកែចាស់យ៉ាងលទោះលហើ
ម្ចនរនសសនិ ងត្ិរចាេនជាលែើ រ
អាោររបស់សត្ា

ប្ែល

រ៊ឺ លោដ្ឋាសោំងលទោះ

រប្រងគ្បាកែែូ ចជាថារិនរនរិ នលគ្ោ
ំ លបាោះសរក្សប្ត្រួ

ពិចារណាលរើលនូវ

ប្ែលលែើរលៅរកក៏ នឹងលោះ

គ្បាកែែល់លោកលដ្ឋ

ោំង ស់ សូរបីអាហារ ម្ចនបា

សត្ាោង
ំ -

ភាពជាកងលោដ្ឋាសលៅ

និ ងទ្ឹកជាលែើរ ប្ែលសត្ាោំងលទោះ

បរ ិលភារចូលលៅ ក៏ែូចរបស់ប្ែលលរដ្ឋក់ចោះលៅកនងកងលោដ្ឋាសលទោះ ។
និម្ិត្ត និង្ ភាវនា
ោលគ្ពោះលយគវចរ រនសិោរលរឿ

ៗ កនងលោដ្ឋាស លដ្ឋ

ិ ី ខណៈបរិករោ សក់ លោរ
ភាពជាបែិ កូលតររនសិោរលោសលាវធ
គ្កចក លធោញ ប្សបក ជាលែើរ លោដ្ឋាសណារិនគ្បាកែចាស់ ក៏នឹងលោះ
អាររោណ៍លទោះលៅ ទ្កប្ត្អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់ លដ្ឋ

ំណាច

ក្នពណ៌ សណា
ា ន ទ្ិស ឱ្ោស និង គ្ពំប្ែន គ្បាកែជាឧរគហនិរិត្ត
ោលសរាឹងឧរគហនិ រិត្តលទោះត្លៅ
ប្ែលជាក់ចាស់ គ្ពរលដ្ឋ

រហូត្បានលោដ្ឋាសណារួ

ំ ណាចក្នភាពជាបែិកូល លដ្ឋ
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ោំងពួង និ រិត្តលទោះជាបែិភារនិ រិត្ត និ ងោលសរាឹងបែិភារនិ រិត្ត
លទោះត្លៅ

បបទភាវទក៏គ្បាកែលឡើង លដ្ឋ

ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

ំ ណាចក្នបឋរជាន

ងគឈាន ៥ ម្ចន វិត្កាៈ វិចារៈ បី ត្ិ សខៈ

ឯករគត ែូច បបទកនង សភករោដ្ឋានប្ែលលព្វលរកលហើ
ោ
អាស្ស័

រតសត្ិលនោះ

បានគ្ត្ឹរប្ត្បឋរជានប៉ាលណាណោះ

ោរសរាឹងលោដ្ឋាសលដ្ឋ

ក្នសត្ិ

ភាពជាបែិកូល និ ងលដ្ឋ

ប្ែលជាទ្ំនងែូចគននឹង សភករោដ្ឋាន

ឈានកនងជាន់ ខពស់លឡើងលៅ គ្ត្ូវអាស្ស័
លហើ

កម្ចាំង

និ ងគ្គចលគ្រើ ន
កនងលោដ្ឋាសណា

រិនលធាើោរពាយរកនងលោដ្ឋាសែក្ទ្ត្លៅកដី

លទោះរប្រងលកើត្លឡើងែល់គ្ពោះលយគវចរ

លគ្ព្វោះ

វណណ កសិណែូ ចគន ។

គ្ពោះលយគវចរប្ែលបានសលគ្រច បបទ
រួ

។

បបទ

កនងលោដ្ឋាសលទោះគ្ត្ឹ រ

ប្ត្រា៉ា ង ។
ចំ ប្ណកគ្ពោះលយគវចរប្ែលម្ចនលោដ្ឋាសលគ្ចើ នយ៉ា ងគ្បាកែ
រ៊ឺ ោលសលគ្រចបឋរជានកនងលោដ្ឋាសណារួ

លហើ

លៅលធាើោរ

ពាយរសូរបីកនងលោដ្ឋាសែក្ទ្ត្លៅលទ្ៀត្កដី បឋរជានកនងលោដ្ឋាស
ែក្ទ្ក៏រប្រងលកើ ត្ែល់គ្ពោះលយគវចរលទោះបាន ។
អានិសង្សការឆច្ព្ម្ើនកាយគោសត្ិ
កនងវិសទ្ធិររគ ែាកថា សប្រដងអានិសងសរបស់ោ
ទ្កែូ លចនោះ
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១. ជា នកគ្របសងាត្់លសចកដីលគ្ត្ក រ និ ងរិ នលគ្ត្ក របាន ។
២. ជា នកគ្របសងាត្់លសចកដីភ័

ខាាចោំង

បាន ។

៣. ជា នក ត្់ ធោត្់ចំលព្វោះគ្ត្ជាក់ លៅដ ។
៤. ជា នក ត្់ ធោត្់ចំលព្វោះទ្កខលវទ្ទប្ែលខាាំងោាបាន ។
៥. អាស្ស័

ពណ៌លផសងៗ កនងលោដ្ឋាស នឹងជា នកបានឈាន

ោំង ៤ រហូត្ែល់ ភិ ញ្ញា ៦ ក៏បាន ។
អានាបានសសត្ិ
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់សរលសើរអាទបានសសត្ិទ្កយ៉ា ងលនោះថា
ម្ចនលភិ កខោំង
លហើ

អាទបានសសត្ិ សម្ចធិ

លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ

គ្ចឡកគ្ចឡំ
លដ្ឋ
ូ

ជាធរ៌លអិត្ផង ជាធរ៌ែ៏ឧត្តរផង ជាធរ៌ រិន

(ត្ណា
ហ នឹងឧបាោន) ផង ជាធម្៌ជាកប្រគឿងកៅ ទំ

រកនូវលសចកដីសខផង ប្ត្ងញាំងធរ៌ោំង
ភ្ដល្ក ើ តក

ើងលហើ

ម្ងនវតថុ ១៦ យាងកនេះថា

ម្ងែល្និ ុខទ្ធំងឡាយ

។

លហត្

កហើយប្រតាស់ភ្ច ឱ្យជា ម្មដ្ឋាន

ចោះអា

កធវើឱ្យកប្រចើ នលហើ

ជាធរ៌ រិនគ្ចឡូកគ្ចឡំលដ្ឋ
កប្រគឿងកៅ

ជាអ ុសល្ែ៏ោរក

ៗ ឱ្យ នតរោនឱ្យសៃប់ ម្ងាប់កៅ លដ្ឋ

ែ៏ សររួរក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ

ចលគ្រើនលហើ

ប្ែលបរគលចលគ្រើន

ានសសតិសម្ចធិ

ប្ែលបុគគល្

ជាធម្៌ លិអត្ផ្ង ជាធរ៌ ែ៏ឧត្តរផ្ង
(ត្ណា
ហ នឹ ងឧបាោន) ផង ជាធរ៌ជា

ទំរកនូវលសចកដីសខផ្ង
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ជាអ ុសល្ែ៏ោរក ភ្ដល្ក ើតក

ើងលហើ

ៗ ឱ្យ នតរោនលៅ ឱ្យសៃប់

ម្ងាប់កៅកដ្ឋយលហត្ែ៏សររួរលត្ើែូចលរដច ។
ម្ងែល្និ ខុទ្ធំងឡាយ

លៅលទ្ៀបគល្់ក

និ ុខ ុែងសាសទកនេះ

ើ កីដ លៅកនងផោោះសាៃត្់ កីដ

ងគ

លៅកនងក្ប្រពកដី

ប្ពនប្ភននតំងោ

ឱ្យគ្ត្ង់ ផាង់សាោរត្ី ឱ្យម្ចនរខលឆ្ងពោះលៅរក (ករោដ្ឋាន) ។ ភិ កខលទោះម្ចន
សត្ិ ែកែលងហើរលចញ ម្ចនសត្ិ ែកែលងហើរចូល ។
កនងអាទបានសសត្ិ គ្ពោះបាលីសប្រដងលគលោរទ្កែូលចនោះថា
លសា សលត វ

សសសត្ិ សលត បសសសត្ិ ។

នកចលគ្រើ នអាទបានសសត្ិ របបី ងគ

ប្ពនប្ភននតំងោ

ឱ្យ

គ្ត្ង់ ផាង់សាោរត្ី ឱ្យម្ចនរខលឆ្ងពោះលៅរកករោដ្ឋាន រប្រងតំងសត្ិ លធាើ
លសចកដីែឹងខាួន លហើ
១. ទ្ី
ទ្ី

ំវ

លទ្ើ បែកែលងហើរលចញ និងែកែលងហើរចូល ។
សសសលទត ទ្ី

ំ វ បសសសលទត ទ្ី

ំ

សសសារី ត្ិ បជាទត្ិ

ំ បសសសារីត្ិ បជាទត្ិ ។

ោលែកែលងហើរលចញប្វង

ក៏ ែឹងចាស់ថា

អាតោ ញែក

ែលងហើរលចញប្វង ោលែកែលងហើរចូលប្វង ក៏ែឹងចាស់ថា អាតោ ញ
ែកែលងហើរចូលប្វង ។
២. រសសំ វ

សសសលទត រសសំ

សសសារី ត្ិ បជាទត្ិ

រសសំ វ បសសសលទត រសសំ បសសសារីត្ិ បជាទត្ិ ។
ោលែកែលងហើរលចញខាី

ក៏ែឹងចាស់ថា

អាតោ ញែកែលងហើរ

លចញខាី ឬោលែកែលងហើរចូ លខាី ក៏ ែឹងចាស់ថា អាតោ ញែកែលងហើរ
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ចូ លខាី ។
៣. សពាោ
សពាោ

បបែិ សំលវទ្ី

សសសិ សារី ត្ិ សិ កខត្ិ

បបែិសំលវទ្ី បសសសិ សារី ត្ិ សិ កខត្ិ ។

សិកាថា អាតោ ញនឹ ងកំ ណត្់ែឹងចាស់នូវោ

រ៊ឺ ខយល់លចញ

ោំងពួង លហើ

ែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញនឹងកំណត្់ ែឹង

ចាស់នូវោ

រ៊ឺ ខយល់ចូលោំងពួង លហើ

ែកែលងហើរចូល ។

៤. បសសរភ

ំោ

សង្កខរ ំ សសសិ សារី ត្ិ សិ កខត្ិ

បសសរភ

ំោ

សង្កខរំ បសសសិ សារី ត្ិ សិកខត្ិ

សិកាថា អាតោ ញនឹ ងរម្ចៃប់នូវោ
សិកាថា អាតោ ញនឹងរម្ចៃប់នូវោ

សង្កខរ ែកែលងហើរលចញ

សង្កខរ ែកែលងហើរចូល ។
(បិែក ៣៩ ទ្ំ ព័រ ២៧) ។

កនងករោដ្ឋានលនោះ ម្ចនវត្ថ ១៦ ប្ចកជា ៤ ពួក ឬលៅថា ចត្កាៈ
ប្ត្រួ

ចត្កាៈៗ ប្ចកលចញជា ៤ ពួ ក ែូលចនោះ រ៊ឺ
ឆត្ុកទ
េ ី១
១. ភិកខលទោះ ោលែកែលងហើរលចញប្វង ក៏ែឹងចាស់ថា អាតោ ញ

ែកែលងហើរលចញប្វង

ឬោលែកែលងហើរចូលប្វង

អាតោ ញែកែលងហើរចូ លប្វង ។
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២. ភិកលទោះ
ខ
ោលែកែលងហើរលចញខាី ក៏ែឹងចាស់ថា អាតោ ញ
ែកែលងហើរលចញខាី ឬោលែកែលងហើរចូ លខាី ក៏ែឹងចាស់ថា អាតោ ញ
ែកែលងហើរចូលខាី ។
៣. ភិកខសិកាថា អាតោ ញកំណត្់ែឹងចាស់នូវោ

រ៊ឺ ែក

ែលងហើរលចញោំងពួ ង នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញកំ ណត្់ែឹង
ចាស់នូវោ

រ៊ឺ ែកែលងហើរចូលោំងពួ ង នឹងែកែលងហើរចូល ។

៤. ភិ កខសិកាថា អាតោ ញ ោលរម្ចៃប់នូវោ

សង្កខរ រ៊ឺ ែក

ែលងហើរលចញ នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ ោលរម្ចៃប់នូវ
ោ

សង្កខរ រ៊ឺ ែកែលងហើរចូល នឹ ងែកែលងហើរចូល ។
ឆត្ុកទ
េ ី២
១. ភិ កខសិកាថា អាតោ ញ កំណត្់ ែឹងចាស់ នូវបី ត្ិ នឹងែក

ែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ កំណត្់ែឹងនូវបី ត្ិ នឹងែកែលងហើរ
ចូ ល ។
២. ភិ កខសិកាថា អាតោ ញ កំណត្់ ែឹងចាស់ នូវលសចកដីសខ
នឹ ងែកែលងហើរលចញ

សិកាថា

អាតោ ញ

កំណត្់ ែឹងចាស់នូវ

លសចកដីសខ នឹងែកែលងហើរចូល ។
៣. ភិកសិ
ខ កាថា អាតោ ញ កំណត្់ែឹងចាស់ នូវចិត្តសង្កខរ រ៊ឺ
សញ្ញា និងលវទ្ទ នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ កំណត្់
ែឹងចាស់នូវចិត្តសង្កខរ នឹងែកែលងហើរចូ ល ។
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៤. ភិ កខសិកាថា អាតោ ញ រម្ចៃប់ នូវចិត្តសង្កខរ នឹងែកែលងហើរ
លចញ សិកាថា អាតោ ញ រម្ចៃប់នូវចិត្តសង្កខរ នឹងែកែលងហើរចូល ។
ឆត្ុកទ
េ ី៣
១. ភិ កខសិកាថា អាតោ ញ កំ ណត្់ ែឹងចាស់នូវចិ ត្ត នឹ ងែក
ែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ កំណត្់ ែឹងចាស់នូវចិត្ត នឹងែក
ែលងហើរចូ ល ។
២. ភិកខសិកាថា អាតោ ញ ោលញាំងចិត្តឱ្យរ ីកោ

នឹងែក

ែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ ោលញាំងចិត្ឱ្
ត យរ ីកោ

នឹងែក

ែលងហើរចូល ។
៣. ភិ កខសិកាថា អាតោ ញ ោលញាំងចិ ត្តឱ្យតំងលៅកនង
អាររោណ៍ែ៏លសោើ នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ ោលញាំង
ចិ ត្តឱ្យតំងលៅកនងអាររោណ៍ែ៏លសោើ នឹងែកែលងហើរចូល ។
៤.

ភិ កខសិកាថា

អាតោ ញ

ោលញាំងចិត្តឱ្យរួចស្សឡោះ

(ចាកនីវរណធរ៌ ជាលែើរ) នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ
ោលញាំងចិ ត្តឱ្យរួចស្សឡោះ (ចាកនីវរណធរ៌ជាលែើ រ) នឹ ងែកែលងហើរ
ចូ ល ។
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ឆត្ុកទ
េ ី៤
១.

ភិ កខសិកាថា

អាតោ ញ

ជា នកពិចារណាល

ើញនូវ

បញ្ា កខនធថា រិ នលទ្ៀង នឹ ងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ ជា នក
ពិ ចារណាល

ើញនូ វបញ្ា កខនធថា រិ នលទ្ៀង នឹងែកែលងហើរចូល ។

២. ភិកខសិកាថា អាតោ ញ ជា នកពិចារណាល

ើញ នូវធរ៌

គ្បាសចាកត្លគ្រក នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ ជា នក
ពិចារណាល

ើញ នូវធរ៌គ្បាសចាកត្លគ្រក នឹងែកែលងហើរចូល ។

៣. ភិ កខសិកាថា អាតោ ញ ជា នកពិ ចារណាល

ើញ នូវធរ៌

សគ្ម្ចប់រ ំលត្់នូវទ្កខ នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ ជា ក
ន
ពិ ចារណាល

ើញ នូវធរ៌សគ្ម្ចប់រល
ំ ត្់ទ្កខ នឹងែកែលងហើរចូល។

៤. ភិកខសិកាថា អាតោ ញ ជា នកពិចារណាល

ើញ នូវធរ៌

សគ្ម្ចប់លោះកិលលសលចាល នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ ញ
ជា នកពិចារណាល

ើញ

នូវធរ៌សគ្ម្ចប់លោះកិលលសលចាល

នឹងែក

ែលងហើរចូល ែូលចនោះឯង ។ (វ ិសទ្ធិររគភារ ២ ទ្ំព័រ ៨៣) ។
ដូកចែេះ

ុែងចតុ កាៈទ្ធំង ៤

ចតុកាៈទី ១ ជា ម្មដ្ឋានសប្រម្ងប់អែ

កផ្ាើម្បដិ បតតិ ចំភ្ណ ចតុ កៈា ទ្ធំង ៣ កប្រៅពីកនេះ ប្រតាស់កដ្ឋយកវទ
នុ បសេ

ចិតាតនុបសេ

ិ សេ
ប្រតាស់កដ្ឋយវ ប

និងធម្ងមនុបសេ

សុទាៗ ចំភ្ណ

ិ សេ
កដ្ឋយសម្េៈ និងវប

ោ

គ្នែ ។
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វិធីចសត្មើនអានាបានសសត្ិ
អែ បដិបតតិប្រតូវតាំងចិ តត

ំណត់ ខយល្់ដកងហើម្ភ្ដល្បេះខទប់ជា

ម្ួយចុ ងប្រចម្ុេះ ឬ ឹម្បបូ ម្ងត់ខាងកល្ើ ខណៈភ្ដល្កំពងែកដកងហើម្កចញ
កំពងែកែលងហើរចូល្

កបើ ប្រចម្ុេះភ្វងខយល្់ ៏ប្រា ដចាស់ប្រតង់ចុងប្រចម្ុេះ

កបើប្រចម្ុេះខលីខយល្់ ៏ប្រា ដចាស់ប្រតង់ ឹម្បបូ ម្ងត់ ខាងកល្ើ ។
កា ភ្ដល្ឱ្យ ំណត់ដឹងកៅប្រតង់ខយល្់កចញចូល្ជានិចចកនេះ ៏កដើម្បី

ម្ិ នឱ្យចិ តត កវ ើ វាយកៅ ែុងក ឿងដក្ទៗ

ជាកា ហវឹ ហាត់ ចិតតឱ្យក ើ ត

សម្ងធិ កប្រោេះធម្មតាចិតត បស់ម្នុសេកយើងក
ែុងអា ម្មណ៍កផ្េងៗ

ល្ំា

េះ

ភ្ម្ង កវ ើ វាយកៅ

កវលាសាប់កៅ ុែងអា ម្មណ៍ភ្តម្ួយាន

ដូច ែុ ងវ ិសុទាិម្គគអដា ថា សភ្ម្ាងថា

យថា ថកម្ភ និពកនាយយ

វចឆំ ទម្ំ នកោ ឥធ

ពកនាកយយវំ ស ំ ចិ តតំ

សតិ យា ម្មកណ ទ

ភ្ប្របថា

អែ ម្ងនបំណងនឹ ងហវឹ

ចាប់ ចងទុ ជាម្ួ យសស

ំហ ។

ូ នកគ្នភ្ដល្ចកចស

គបបី

យាង្អែ ម្ងនបំណងនឹ ងហវឹ ហាត់

អប់ ំចិតត បស់ខួន
ល គបបីចងចិតតកដ្ឋយប្ខស គឺ សតិ ប្រតង់សស គឺ អា ម្មណ៍
ម្មដ្ឋានឱ្យម្ងំ ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

វិធីមនេិការ
កា ចកប្រម្ើនអា

ានសសតិ

្ន ៤ ន័យ និងផ្លូវបដិ បតតិអា

ម្ងនវិធីបដិបតតិកដើម្បីឱ្យចូល្ដល្់
ានសសតិ ភ្ដល្ទ្ធ ់ ទងនឹ ង
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វ ិបសេ

៤ ន័យកទៀត នឹងានអធិ បាយកៅតាម្ល្ំដ្ឋប់ដូកចែេះ
តាមន័យេមថក្មមដ្ឋាន
១. គណ

ម្ងន ៦ ពួ

ន័ យ កា ោប់ខយល្់ ដកងហើម្កចញ ចូល្ ជាពួ ៗ

តាំងពី ពួ បញ្ច កៈជាកដើម្ ហូតដល្់ពួ

២. អនុ ពនា

ន័ យ កា

ទស ៈ ។

ំ ណត់ដឹង តាម្ខយល្់លចញ និងចូល

ប្រគប់ ៗ ខណៈ កដ្ឋយម្ិនភាលំងភាលត់ ។
៣. ផ្ុ ស
ដឹងតាម្ គណ

ន័ យ កា

ន័ យ និងអនុពនា

ខយល្់ និ ងតាម្ខយល្់ក
៤. ឋប
កដ្ឋយអនុពនា

ំ ណត់ដឹងទីខយល្់បេះខទប់ ខណៈ ំ ណត់
ន័ យ កសច ីាថា ខណៈភ្ដល្ោប់

េះ ម្ងនោរដឹ ងលៅប្រតង់ខយល្់បេះខទប់ផ្ង ។

ន័ យ កា

ំ ណត់ ដឹងខយល្់ែកែលងហើរកចញ ចូល្

ន័យ និងផ្ុ ស

ន័យភ្ដល្ប្របប្រពឹ តតកៅក

េះ ោល

បដិភាគនិម្ិតតក ើតប្រា ដ ចិតត ៏នឹងផ្ដលស់ចា កា ំណត់ដឹង កា បេះខទប់
បស់ខយល្់

និ ងចូល្កៅតាំងម្ងំកផ្ដាត ុែងបដិភាគនិ ម្ិតតភ្តរា៉ា ង

រហូត្ែល់ ូបជានក ើ តក

ើង ឋប

កទើបសំកៅយ

អបប

តាម្ន័យទ្ធំង ៤ ភ្ដល្កោល្កហើយកនេះ គណ

។

ន័យម្ងន ២

យាង គឺ
១) ធញ្ញ ម្ងប គណ

ន័ យ កា ោប់ខយល្់ដកងហើម្កចញ ចូល្

ិ ី ោប់ យឺតៗ ដូចម្នុសេវាល្់ស្សូវ គឺ ប្រតូវោប់ ខយល្់ដកងហើម្
កដ្ឋយវធ
កចញ ចូល្ ភ្ដល្ដឹងចាស់បុក្ណេះ ចំភ្ណ ភ្ដល្ម្ិនចាស់ឱ្យកចាល្
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អែ បដិបតតិប្រតូវដ ដកងហើម្កចញ

ចូល្យាងយឺតៗ

កដើម្បីនឹងាន

ំ ណត់ ដឹងទ្ធន់ និ ងោប់ ានប្រតឹម្ប្រតូវ ។
២) កគ្នាល្ គណ

ិ ី ោប់ ហ័សៗ
កដ្ឋយវធ

ន័ យ កា ោប់ខយល្់ដកងហើម្កចញ ចូល្

ដូចជាម្នុសេ

ាកគ្ន

កធវើកា ោប់កគ្នភ្ដល្

គ្បលគ្ចៀត្គ្នែកចញពីកប្រកាល្ ដកងហើម្កចញនិងចូ ល្ោប់ ១ លហើ

ែក

ែលងហើរកចញ និ ងចូល្ោប់ ២ ជាកដើ ម្ រហូត្ែល់ប្រគប់ពួ កផ្េងៗ ទ្ធំង
៦ ពួ

ោប់កដ្ឋយវិធី កនេះខយល្់កដើ ញប់

ុំគបបីកាន់យ ខយល្់ខាង ុែង

និ ងខាងកប្រៅ កាន់ យ ភ្តប្រតង់ ទីបេះខទប់ប្រចម្ុេះបុក្ណេះ ។
តួយាង កា ំណត់ខយល្់ដកងហើម្តាម្ធញ្ញ ម្ងប គណ

ន័យ ពួ

បញ្ច កៈ ែ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

៏ោប់ យឺតៗ កដ្ឋយន័យដូចគ្នែ ។

ការក្ំណត្់ខ្យល់ដសងហើមតាមសគ្នបាលក្គ្ណនាន័យ
វ ិធីោប់ ហ័ស ខយល្់ដកងហើម្លចញនិ ងដកងហើម្ចូលោប់ ១ ែក
ែលងហើរលចញនិងចូលោប់ ២ តជាប់គ្នែកៅតាម្ខយល់ដកងហើម្ភ្ដល្ល្អិត និង
ហ័សក

ើង ហូតែល្់ប្រគប់ ពួ

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 ោប់ ខយល្់ដកងហើម្កចញ ចូល្ តាម្ធញ្ញ ម្ងប គណ
និ ងកគ្នាល្ គណ

ន័យ

ន័យ

អែ បដិបតតិប្រតូវពាយាម្តាម្ល្ំដ្ឋប់ បស់

ខយល្់ កចញ ចូល្ ទ្ធំងឱ្យប្រតូវតាម្ល្ំដ្ឋប់កល្ខ ុែងពួ ក

េះៗ ដូចយាង

ភ្ដល្សភ្ម្ាងទុ កនេះ កប្រោេះកា បដិបតតា
ិ នឆលងកាត់ ធញ្ញ ម្ងប គណ
ន័យ ម្ យាងល្អកហើយ សតិ និងសម្ងធិ ៏ម្ងនកម្ចាំងខាលំងក
ដ ដកងហើ ម្កចញ ចូ ល្
ដូកចាែេះ

៏ លលឿន ហ័សក

ើង កា

ើងផ្ងប្ែរ ។

កទើបប្រតូវពាយាម្ោប់ ឱ្យប្រតូវតាម្ល្ំដ្ឋប់ បស់ខយល្់

និ ងឱ្យប្រតូវតាម្ល្ំដ្ឋប់កល្ខភ្ដល្ោប់ផ្ង ។
កា ោប់ កំោប់កដ្ឋយម្ងត់ ប្រតូវ ំ ណត់ោប់កដ្ឋយចិតត ។
អនុពនធនា សុេនា និង ឋបនា ត្បក្បអនុពនធនាន័យ
ដដលសៅក្ាងថ្ន
ា ក្់សុេនា
ុ

កាល្ាន ំណត់ោប់ខយល្់ែលងហើរកចញ ចូល្ តាម្កគ្នាល្ ន័យ
រហូត្ែល់ចាស់ល្អកហើយ តកៅ ៏ ឈប់ ោប់ លហើ
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អសាសៈ បសាសៈកៅម្ិនឱ្យដ្ឋច់ កា តាម្ខយល្់កៅក
កដ្ឋយវិធីតាម្កៅ ំណត់ កដើម្ខយល្់
ចិតន
ត ឹងោ

ម្ច

្
ា ល្ខយល្់ និងចុងខយល្់ កប្រោេះ

កធវើឱ្យក ើតកា ប្រចបូ ប្រចបល្់ និងញាប់ញ័រកដ្ឋយពិ ត

គ្ត្ូវម្នសិកា កៅប្រតង់ទីភ្ដល្ខយល្់បេះខទប់ក
ម្នសិកា កដ្ឋយវិធីគណ
ចិ តតទុ តាម្ផ្លូវអបប
ឋប

ក្មេះថា

ផ្ង កាល្ឈប់ោប់

េះកៅកដ្ឋយសតិ និងតាំង

េះ ែុងទីភ្ដល្ខយល្់បេះខទប់ក

និងវ ិធី អនុពនា

ផ្ង

ឬម្នុសេ

ក

េះឯង

ផ្ង កដ្ឋយវិធី ផ្ុស

កហើយតាម្ខយល្់អសាសៈ បសាសៈក
ម្នសិកា

េះ ម្ិនគបបីកធវើ

ផ្ង

ិ ី ផ្ុស
កដ្ឋយវធ

េះ

៏កៅថា

ិ ី
កដ្ឋយវធ

ផ្ង

លសចកដីកនេះបណិ ឌ តគបបីប្រជាបកដ្ឋយឧបម្ងដូចម្នុសេខវិន
ាទ្ធវ ឬឧបម្ងកដ្ឋយ ្រអា គឺ

បរសខវិនកយាល្កទ្ធង
លលងកទ្ធង

ងគ

លែើរបីម្ចត

និងបគ្ត្ោំង

កំពង

លទ្ៀបលជើងសសរលោងកនងទ្ីលទោះឯង

ភ្ម្ងក

ើញ

នូវទ្ីបំផត្ទ្ធំងពី ផង នូវព្វក់កណា
ដ លផង ក្នប្ផនោដលោង ប្ែលរក
ផងលៅផងតរល្ំដ្ឋប់

ភ្តថាជា នកម្ិនខវល្់ខាវយ លែើរបីល

ញ
ើ
នូវ

ទ្ីបំផត្ោំងពីរ និ ងប្រតង់ ្
ា ល្ យ៉ា ងណារិញ និ ខុឈរលៅប្កបរ
សស ភ្ដល្ចូ លលៅចងកដ្ឋយអំ្ចក្នសតិ កយាល្នូវកទ្ធង គឺ
ខយល្់អសាសៈ បសាសៈកហើយ អងគយកន
ងនិម្ិតតក
ុ
ោលផាង់លដ្ឋ
ហនឹងឯង

សត្ិ

ក៏រប្រងល

េះឯង លដ្ឋ

សត្ិ

ត្រាល់ចិត្តគ្ត្ង់ទ្ីប្ែលខយល់ព្វល់គ្ត្ូវលហើ

ើញនូវខាងលែើរ

គ្ត្ង់កណា
ដ ល

ៗ

និងខាងចង

ក្នខយល់ សាសៈ បសាសៈ កនងទ្ីប្ែលខយល់ោំងលទោះ រកផង
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លៅផង ព្វល់គ្ត្ូវលហើ
ខាល់ខាា

លែើ របីល

ជាឧបម្ចលដ្ឋ

ៗ លដ្ឋ

លំដ្ឋប់ ប្ត្ថាភិ កខលនោះ ជា នករិន

ើញនូវខយល់ សាសបសាសៈោំងលទោះ ។ លនោះ

បរសខាិន ។

ចំ ប្ណកប្ែលឧបម្ចលដ្ឋ

នកឆ្ងោំោារ

ឆ្ងោំោាររិ នពិចារណានូវបរសោំង

ម្ចនែូចត្លៅលនោះ

ោំងខាងកនងោំងខាងលគ្ៅ

ក្ននររថា នកជា នកណា ឬ នករកពីទ្ីណា ឬក៏ ីម្ច
ា នលៅកនងក្ែ នក
ែូ លចនោះ

លគ្ព្វោះថា

បរសោំងលទោះរិនប្រនជាភារៈក្នឆ្ងោំោារលទោះលទ្

ប្ត្ថាឆ្ងោំោារពិចារណានូវរនសសប្ែលរកែល់ោារលហើ
ោារលហើ

រកែល់

ប្ត្ប៉ាលណាណោះឯង យ៉ា ងណារិ ញ ខយល់ចូលលៅខាងកនងកដី

ខយល់លចញលៅខាងលគ្ៅកដី រិ នប្រនជាភារៈក្នភិកលទោះលទ្
ខ
ខយល់ប្ែល
រកែល់ោារលហើ

រកែល់ោារលហើ

ហនឹងឯង រ៊ឺ ជាភារៈ ក្នភិកខលទោះ

ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ លនោះជាឧបម្ចលដ្ឋ
ចំប្ណកឧបម្ចលដ្ឋ

នកឆ្ងោំោារ ។

រណារ បណិ ា ត្របបីគ្ជាប តំងប្ត្ ំពីលែើរ

ែូលចនោះឯង សរែូចជាព្វកយប្ែលគ្ពោះសារ ីបគ្ត្លព្វលលហើ
ខយល់ែលងហើរលចញ
ចិត្ប្ត ត្រួ

និងខយល់ែលងហើរចូល

ថា និរិត្ត

ពំប្រនជាអាររោណ៍របស់

លទ្ ប្ត្ថា ោលភិ កខរិនែឹ ងនូ វធរ៌ ោំង

៣

ភាវទ

រប្រងរិនបានសលគ្រច និ រិត្ត ខយល់ែលងហើរលចញ និ ងខយល់ែលងហើរចូល
រិ នប្រនជាអាររោណ៍របស់ចិត្តប្ត្រួ
ោំង

លទ្ ប្ត្ថា ោលភិ កខែឹងនូវធរ៌

៣ ភាវទរប្រងបានសលគ្រច ។
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ម្ចន ធិ បា

ែូចលរដច? ម្ចន ធិបា

លនោះ រិនប្រនជាអាររោណ៍របស់ចិត្តប្ត្រួ
៣

លនោះរិ នប្រនជាធរ៌

លសចកដីោ

ម្ច

រ៊ឺ

ថា ធរ៌ោំង

៣

លទ្ ប្ត្ថា ធរ៌ ោំង

ភិ កខលទោះរិនែឹងលទ្

ចិត្តរិនែល់នូវ

ផង បោន (លសចកដីពាយរ) រប្រងគ្បាកែផង

ោំងគ្ពោះលយរី ក៏ញាំងគ្បលយរ (គ្បលយរ រ៊ឺឧបកិ លលសោំង
រ៊ឺ ភិកខ នកម្ចនពាយរគ្បារពធលហើ
ោំង

ប្ត្ងលោះបង់បាន

វិត្កាៈ

ក៏រង្កប់បាន លនោះលឈាោោះថា គ្បលយរ) ឱ្យសលគ្រចផង

រប្រងបាននូវរណវ ិលសស លគ្បៀបបីែូចជាលែើរលឈើ ប្ែលលរដ្ឋំលហើ
កនងភូ រិភារប្ែលលសោើ

បរសរបបីោត្់ នូវលែើ រលឈើ លនោះលទោះលដ្ឋ

រណារ សត្ិ រ៊ឺ បរស (លទោះ) តំងទ្កលហើ

លដ្ឋ

ំ ណាចក្នលធោញ

រណារប្ែលព្វល់គ្ត្ូវលែើរលឈើ បរសលទោះរិ នបានលធាើទ្កកនងចិ ត្ត នូវ
លធោញរណារប្ែលរកលហើ
រណារប្ែលរកលហើ

ផង ប្ែលលៅលហើ

កដី ប្ែលលៅលហើ

ផងលទ្ ប្ត្ថា លធោញ

កដី ក៏រិនប្រនបរសលទោះរិ ន

ែឹ ងលទោះលទ្ បោន (លសចកដីពាយរ) រប្រងគ្បាកែផង បរសលទោះ
រប្រងញាំងគ្បលយរឱ្យសលគ្រចផង រប្រងបាននូវរណវ ិលសស យ៉ា ង
ណារិញ និ រិត្តជាលគ្រឿងចូលលៅចងលផ្ទអប លគ្បៀបែូចជាលែើរលឈើ
ប្ែលលរដ្ឋំលហើ

កនងភូ រិភារប្ែលលសោើ ខយល់ែលងហើរលចញ និងខយល់

ែលងហើរចូ ល លគ្បៀបែូ ចជាលធោញរណារ សត្ិ ជាធរោជាត្ិ រ៊ឺបរសតំង
ទ្កលហើ
ប្ត្ថា

លដ្ឋ

ំណាចក្នលធោញរណារប្ែលព្វល់គ្ត្ូវលែើរលឈើ

បរសលទោះរិ នបានលធាើទ្កកនងចិត្ត

- 161 -

នូវលធោញរណារប្ែលរក

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ឬលៅលឡើ

ោំងលធោញរណារប្ែលរកលហើ

ក៏ រិនប្រនជាបរសលទោះរិ នែឹងលទោះលទ្

កដី ប្ែលលៅលហើ

បោន

កដី

(លសចកដីពាយរ)

រប្រងគ្បាកែផង បរសលទោះរប្រងញាំងគ្បលយរឱ្យសលគ្រចផង រប្រង
បានរណវ ិលសស យ៉ា ងណារិញ ភិ កខ ងគ

តំងសត្ិ គ្ត្ង់ ចងគ្ចរោះ

កដី គ្ត្ង់ និរិត្តក្នម្ចត្់ កីដ រិនលធាើទ្កកនងចិ ត្តនូវខយល់ សាសបសាសៈ
ប្ែលរកលហើ
ប្ែលរកលហើ

ឬប្ែលលៅលហើ
កដី

ប្ែលលៅលហើ

ប្ត្ថា ខយល់ សាសបសាសៈ
កដី

រិនប្រនជាសភាវៈរ៊ឺភិកខលទោះ

រិនែឹងលទោះលទ្ បោន (លសចកដីពាយរ) រប្រងគ្បាកែផង ភិ កខលទោះ
រប្រងញាំងគ្បលយរឱ្យសលគ្រចផង

រប្រងបាននូវរណវ ិលសស

ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
(វិសទ្ធិររគ ២ ទ្ំ ព័រ ១១៦)

អានាបានសសត្ិច្ផសង្រីកម្មដ្ឋានែនទ
អាទបានសសត្ិករោដ្ឋានលនោះ រិ នែូចករោដ្ឋានែក្ទ្លទ្ លគ្ព្វោះ
ករោដ្ឋានែក្ទ្ោលចលគ្រើនក៏ រត្
ឹ ប្ត្ចាស់លឡើងលៅ ។
ចំ ប្ណកករោដ្ឋានលនោះោលចលគ្រើនក្គ្កប្លងលឡើង
លអិត្លៅៗ រហូត្ែល់ខយល់រិនគ្បាកែលឡើ

។

លបើោលករោដ្ឋានខយល់លទោះរិនគ្បាកែ របបី ងគ
លហើ

ទំខយល់គ្ត្ឡប់ រកោន់ ទ្ីប្ែលប៉ាោះខោប់លទោះ ។
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វិធនា
ី ំខយល់ព្ត្

ប់ម្កវិញ

របបីពិចារណាថា ខយល់ សាសបសាសៈលនោះម្ចនលៅទ្ីណា?
រិនម្ចនលៅទ្ីណា ម្ចនែល់ នកណា ? និងរិនម្ចនែល់ នកណា ?
ោលពិ ចារណាយ៉ា ងលនោះលហើ
ចូ លលនោះលកើ ត្ពី ចិត្ត

លៅថា

ក៏ នឹងគ្ជាបថា

ខយល់ែលងហើរលចញ

ចិត្តជរូបសារញ្ា

នករិនម្ចនខយល់

ែលងហើរលចញ ចូល ម្ចនែល់ បរគល ៨ ពួ ក រ៊ឺ
១ ោរកប្ែលលៅកនងរភ៌ ម្ចត, ២ រនសសរជទ្ឹ ក, ៣ រនសស
សនាប់, ៤ រនសសសាាប់, ៥
៧

រូបគ្ពហោបរគល, ៨

នកចូលបញ្ា រជាន, ៦ រូបគ្ពហោបរគល,

នកចូលនិលោធសម្ចបត្តិ ។

នកប្ែលរិនម្ចនោរែឹងកនងខយល់ែលងហើរប្ែលលអិត្ គ្ទ្ង់ ហារ
រិ នឱ្យលធាើខយល់លគ្គត្គ្គត្ឱ្យលកើ ត្លឡើងលទ្

ចំប្ណក នកប្ែលម្ចន

ោរែឹ ងកនងខយល់ែលងហើរប្ែលលអិត្លហើ

ក៏ គ្ទ្ង់ ហាររិ នឱ្យ ត្់

ែលងហើរទ្ក

គ្ទ្ង់ បលគ្ងៀនឱ្យម្ចនសត្ិតំងទ្ក

ជាទ្ី លចញចូ លរបស់ខយល់ប្ត្រា៉ា ង
បសសរភ

ំោ

គ្ត្ង់ចងគ្ចរោះប្ែល

លសចកដីពាយរែូ លចនោះលៅថា

សង្កខរំ សសសិ សារិ , បសសសិ សសរី ត្ិ សិ កខត្ិ ។

អាទបានសសត្ិករោដ្ឋានលនោះ

នកម្ចនបញ្ញាទ្ន់លខា

រិនអាច

ចលគ្រើនឱ្យសលគ្រច បបទភាវទបាន លគ្ព្វោះជាភូរិរនសិោរក្ន គ្ពោះពទ្ធ
គ្ពោះបលចាកពទ្ធ គ្ពោះពទ្ធបគ្ត្ោំង

ជា រគសាវ ័ក រហាសាវ ័ក

ប៉ាលណាណោះ រិ នប្រនជារបស់ត្ិចត្ួ ច និងរិ នប្រនជាោរប្ែលសត្ាត្ូច
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តចនិងលសពបានលទ្ លគ្ព្វោះករោដ្ឋានលនោះ គ្ត្ូវោរ នកម្ចនសត្ិ បញ្ញា
ប្ែលខាាំងោា ។
ឧបម្ចែូចលវោប៉ាោះសំពត្់ សាច់ រ៉ាែា គ្ត្ូវលគ្បើ រលត្ូ
ា
ច

ំ លបាោះ

លែរក៏ គ្ត្ូវលគ្បើ ំលបាោះប្ែលត្ូចជាងរាលលទោះ យ៉ា ងណា ករោដ្ឋានលនោះ
ែូចសំពត្់សាច់ រ៉ាែា
លដ្ឋ

សត្ិែូចរាលប្ែលត្ូ ច

បញ្ញាប្ែលសរប

ត្ត

សត្ិ ែូច ំ លបាោះលែរក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
អនុរនធនាប្ែលឆូលែល់ឋបនា
ោរចលគ្រើ នអាទបានសសត្ិ ករោដ្ឋាន ម្ចននិរិត្ត ៣ យ៉ា ងរ៊ឺ
បរិករោ និរិត្ត ឧរគហនិរិត្ត និ ងបែិ ភារនិ រិត្ត ។
ខយល់ែលងហើរលចញចូល

ជាបរិករោនិរិត្ត

ោលកំ ណត្់ ខយល់

ែលងហើរលចញចូល ជាប់ត្គនលៅគ្ត្ង់កប្នាងប៉ាោះខោប់លហើ
ក៏ នឹងគ្បាកែ

និរិត្តលនោះរិនែូចគនលទ្

រនសសខាោះល

ឧរគហនិ រិត្ត
ើញខយល់ែលងហើរ

លចញចូល គ្បាកែែូចប្ខសទ្ឹកក៏ម្ចន ែូចប្ផសងក៏ម្ចន ែូចផ្ទា
ែូចប៉ា

ក៏ម្ចន

សំឡីក៏ម្ចន ែូចកគ្រងផ្ទាក៏ម្ចន ែូចផ្ទាឈូកក៏ម្ចន ឬកង់រេ

ក៏ ម្ចន ោលសរាឹងនិរិត្តអាររោណ៍លទោះត្លៅ ។
បែិភារនិរិត្ត ក៏នឹងគ្បាកែ ែូចែួងចនោ ែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ កគ្រង
ប្កវរណី និ ងប្កវរោដ ។
ោរកំណត្់ែឹងតរខយល់ែលងហើរលចញចូល
គ្ត្ង់ចងគ្ចរោះលទោះ លោះបែិភារនិរិត្តគ្បាកែលហើ

- 164 -

ប្ែលតំងសត្ិទ្ក
ក៏បូរចិ
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ទ្កគ្ត្ង់ បែិភារនិ រិត្តលនោះ រ៊ឺ នពនធទប្ែលចូលែល់ឋបទ ។
ោរតំងចិ ត្តកំណត្់ខយល់ែលងហើរលចញ ចូ ល កនងខណៈប្ែល
បរ ិករោនិរិត្ត និ ងឧរគហនិរិត្ណា
ត
រួ

ោលជាអាររោណ៍ សម្ចធិលទោះ

លៅថា បរិករោសម្ចធិ ។
ោរតំងចិ ត្តកំណត្់ខយល់ែលងហើរលចញ

ចូ ល

ប្ែលម្ចន

បែិ ភារនិ រិត្តជាអាររោណ៍កនងរវងប្ែលលៅរិនោន់ ចូលែល់ឈាន
សម្ចធិ លទោះ លៅថា ឧបចារសម្ចធិ ជាសម្ចធិ កនងរហាកសល
ប្ែលលធាើឱ្យនីវរណៈលផសងៗ សៃប់ ។
ោរតំងចិ ត្តកំណត្់ខយល់ែលងហើរលចញ

ចូ ល

បែិ ភារនិរិត្តជាអាររោណ៍ប្ែលចូលែល់ឈានលហើ
លៅថា

ប្ែលម្ចន
សម្ចធិលទោះ

បបទសម្ចធិ ជាសម្ចធិកងរហរគ
ន
ត្កសល នីវរណៈលផសងៗ

គ្ត្ូវគ្បហារជាវិកខរភនបបហានផង

បបទសម្ចធិ លទ្ើបបានលឈាោោះថា

បបទឈាន ។
ធរ៌ ៣ យ៉ា ង ប្ែលលព្វលទ្កកនងបែិ សរភិោររគថា និ រិត្ត
ខយល់ សាសៈ បសាសៈ រិនបានជាអាររោណ៍ែូចគនលទ្ ប្ត្ោល
ភិ កខរិ នែឹ ងធរ៌ ៣ យ៉ា ង ភាវទ ក៏ រិនសលគ្រច ប្ត្លបើ ភិកខែឹងធរ៌ ៣
យ៉ា ង ភាវទរប្រងសលគ្រច ។
កនងករោដ្ឋានលនោះ
ជាចិ ត្តរួ
រួ

ចិ ត្តប្ែលម្ចនខយល់ សាសៈជាអាររោណ៍

ែួ ង ចិ ត្តប្ែលម្ចនខយល់បសាសៈជាអាររោណ៍ ក៏ជាចិត្ត

ែួង ចិ ត្តប្ែលម្ចននិរិត្តជាអាររោណ៍ ក៏ជាចិត្តរួ
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៣

យ៉ា ងលនោះរបស់ នកណារិនម្ចន ករោដ្ឋានរបស់ ក
ន លទោះរប្រងរិន

ែល់ បបទ រិ នែល់ឧបចារៈលឡើ

ប្ត្លបើ ធរ៌ ៣ យ៉ា ងលនោះរបស់ នក

ណាម្ចន ករោដ្ឋានរបស់ ក
ន លទោះ រប្រងចូលែល់ឧបចារៈផង ចូលែល់
បបទផង ។
ការបែិបត្តិច្ែើម្ប ីរកាបែិភាគនិម្ិត្តប្ែល
នឹង្ឱយបានរ ូបជាន
នពនធទប្ែលចូលែល់ថានក់ឋបទលនោះ គ្ត្ូវរកាបែិភារនិរិត្ត
លដ្ឋ

ោរបែិបត្តិលែើរបីឱ្យចូលែល់រូបជាន របបីលវៀរចាក សបា

៧ លហើ

ោន់

កសបា

លោសលា ១០ ែូចលព្វលលហើ

ៈ

ៈ ៧ យ៉ា ង និងគ្ត្ូវឆ្ងាត្កនង បបទ។

វិធីឆច្ព្ម្ើនវិបសសនាត្រីអានាបានសសត្ិ
ភិកខ នកម្ចនចត្ត្ថជានឬបញ្ា រជានលកើត្លហើ
ចលគ្រើនករោដ្ឋានលដ្ឋ
ររគ លហើ

ោលគ្បាថាន

វិធី សលាកខណា រ៊ឺ វិបសសទ និ ង វិវែដទ រ៊ឺ

សលគ្រចបារិសទ្ធិ រ៊ឺ ផលកនងអាទបានសសត្ិលនោះត្លៅ ។

រប្រងលធាើឈានលទោះឱ្យែល់ភាពជាវសី ៥ យ៉ា ង ែូ ចលព្វល
លហើ
ករជោ

ោលលចញចាកឈានសម្ចបត្តិលហើ

រប្រងល

ើញបានថា

និង ចិត្ត ជាលហត្ក្នខយល់ សាសៈ បសាសៈោំង

ែូ ចចរង្កានសនប់របស់ជាងម្ចសគ្ត្ូវសប់ ខយល់អាស្ស័
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ពាយរប្ែលរួរែល់ោរង្ករលទោះ របស់បរសគ្បកបគន រប្រងចូល
លចញបានយ៉ា ងណា ខយល់ សាសៈ បសាសៈ ក៏អាស្ស័

ោ

និ ងចិ ត្ត ចូល លចញបាន ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
ត្ពីលទោះ រប្រងកំណត្់ខយល់បានថា ខយល់ សាសៈ បសាសៈ
និងោ

ជារូប

ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលគ្បកបគនជាទរ

លនោះជាោរ

សលងខបកនងោរកំ ណត្់ ទររូប ោលកំ ណត្់ទររូបបានយ៉ា ងលនោះលហើ
ក៏ នឹងែឹងែល់បចា័

ថា

លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះលហត្ ី ា

លហត្ ី ា ោលរកលហត្បានលហើ

រលត្់លៅលគ្ព្វោះ

ក៏នឹងឆ្ាងលសចកដីសងស័

ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅក្នទររូប កនងោលោំង ៣ រ៊ឺ

ត្ី ត្

គ្បារពធ

ទរត្ និ ង

បចាបបននបាន ។
ោលឆ្ាងលសចកដីសងស័

លដ្ឋ

បានលហើ

លលើកលឡើងោន់ក្គ្ត្លកខណ៍

ពិចារណាជាកោប និងលោះវ ិបសសនូ បកិលលស ម្ចនឱ្ភាស

ជាលែើរ

ប្ែលលកើ ត្លឡើងកនងចំប្ណកខាងលែើ រក្នឧទ្

ពា

ញ្ញាណ

លទោះ កំ ណត្់ទររូបជាក្គ្ត្លកខណ៍ លដ្ឋ

បែិ បោញាណ ប្ែលផត្

ចាកឧបកិ លលសលហើ

ណា

គ្បាសចាកត្លគ្រក

ើញោររលត្់ លៅសូនយលៅរបស់សង្កខរ

ជាផាូវឱ្យចូលែល់

លគ្ព្វោះល

លសចកដីលនឿ

រ ិ ររគោំង ៤ តរលំដ្ឋប់ឱ្យតំងលៅកនង រហត្តផល ែល់ទ្ីបំផត្
ក្នបចាលវកខណញាណ ។
កនងអាទបានសសត្ិ ចត្កាៈទ្ី ២ រ៊ឺ លៅថា អាតោ ញនឹងលធាើ
បី ត្ិឱ្យជាវត្ថប្ែលខាួនែឹ ងចាស់ ពី ខយល់ែលងហើរលចញ ចូល ។
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លសចកដីថា បីត្ិ ជាវត្ថប្ែលភិ កខែឹ ងចាស់លដ្ឋ
លដ្ឋ

អាររោណ៍ បានែល់ បី ត្ិ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ទ្ត្ិ

ជាន លដ្ឋ

អាោរ ២ រ៊ឺ
បឋរជាននិ ង

សលម្ចោហៈ បានែល់ ោលលចញចាកឈានលហើ

ពិ ចារណា បី ត្ិ ប្ែលគ្បកបជារួ

ឈានលទោះ លដ្ឋ

សូនយលៅ បីត្ិប្ែលែឹ ងចាស់លដ្ឋ

សលម្ចោហៈលនោះ លគ្ព្វោះែឹងចាស់

កនងវិលសសលកខណៈនិងសារញ្ា លកខណៈរបស់បីត្ិ
ល

ើញលដ្ឋ

ោរ ស់លៅ
ខណៈប្ែល

វិបសសទញាណ ។

សូរបីបទ្ប្ែលថា សខបែិ សំលវទ្ី ចិ ត្តសង្កខរបែិសំលវទ្ី រ៊ឺ ោរ
ប្ែលភិកខែឹងចាស់នូវសខជាប់លដ្ឋ
ឈាន

ត្ត្ិ

ជាន

និ ងោរប្ែលភិ កខែឹងចាស់នូវចិ ត្តសង្កខរ

ឈានោំង

៤

ម្ចនសខជា ងគ
ប្ែលជាប់លដ្ឋ

ប្ែលម្ចនលវទ្ទជា ងគឈានរហូត្

គ្ពោះបាលីកង
ន

បែិសរភិោររគថា សញ្ញា និ ងលវទ្ទលចត្សិក ធរ៌ លទោះជាប់ ជារួ
ចិ ត្ត លឈាោោះថា ចិត្តសង្កខរ ែូ លចានោះ ចត្កាៈលនោះ លទ្ើបប្រតាស់លដ្ឋ
លវទ្ទនបសសទសត្ិ បបដ្ឋានលទោះឯង ។
កនងអាទបានសសត្ិ ចត្កាៈទ្ី ៣ រ៊ឺ របបីសិកាថា អាតោ ញ
នឹ ងជា នកកំ ណត្់ ែឹងចិត្ត ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ប្ែលជាប់
លដ្ឋ

ឈានោំង ៤ ។
របបីសិកាថា អាតោ ញជា នកញាំងចិត្តឱ្យរ ីកោ

លចញ ែកែលងហើរចូល លសចកដីរក
ី ោ

រប្រងម្ចនលដ្ឋ
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១. លដ្ឋ

ំ ណាចសម្ចធិ ោលចូលឈានប្ែលម្ចនបីត្ិជា

ងគឈាន លឈាោោះថា រីកោ
២. លដ្ឋ

ំណាចសម្ចធិ ។

ំណាចវិបសសទ ោលលចញចាកឈាន ម្ចនបី ត្ិ

ជា ងគឈាន លហើ
លធាើបីត្ិប្ែលសរប
ចិ ត្តឱ្យរ ីកោ

លដ្ឋ

ពិ ចារណាបី ត្ិ លដ្ឋ
ត្តលដ្ឋ

ខណៈល

ោរ ស់លៅ

សូនយលៅ

ឈានឱ្យជាអាររោណ៍ លឈាោោះថា ញាំង

ើញលដ្ឋ

វិបសសទ ។

របបីសិកាថា អាតោ ញនឹ ងត្រាល់ចិត្តឱ្យតំងម្ចំ ែកែលងហើរ
លចញ ែកែលងហើរចូល លដ្ឋ
ោលលចញចាកឈានលហើ
ងគឈាន លដ្ឋ

ំណាចឈាន ម្ចនបឋរជានជាលែើរ
ពិចារណាចិត្តប្ែលសរប

ត្តជារួ

ោរ ស់លៅ សូនយលៅ ខណិកចិ លត្តករគត ោរម្ចន

អាររោណ៍ប្ត្រួ

ក្នចិត្ត ប្ែលតំងលៅរួ

ជួរខណៈ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះ

ិ សសទ ភិ កខត្រាល់ចិត្តឱ្យតំងលៅ
ោរែឹ ងក្គ្ត្លកខណ៍កនងខណៈក្នវប
លសោើកនងអាររោណ៍ សូរបីលដ្ឋ
លឡើងលទោះកដី

លៅថា

ំណាច ខណិកចិ លត្តករគត ប្ែលលកើ ត្

អាតោ ញនឹងតំងចិ ត្តឱ្យម្ចំែកែលងហើរលចញ

ែកែលងហើរចូល ។
សិកាថា

អាតោ ញនឹ ងលដ្ឋោះចិ ត្តលចញ

ែកែលងហើរលចញ

ែកែលងហើរចូល លសចកដីថា ភិកខលដ្ឋោះចិត្តចាកនីវរណៈោំង
បឋរជាន លដ្ឋោះចិត្ចា
ត កវ ិត្កាវ ិចារៈលដ្ឋ
បីត្ិលដ្ឋ

ត្ត្ិ

ទ្ត្ិ

ជាន លដ្ឋោះចិ ត្តចាកសខលដ្ឋ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ចូ លឈានលហើ

ជាន លដ្ឋោះចិត្តចាក
ចត្ត្ថជាន ឬន័

លចញចាកឈានលហើ
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ប្ែលសរប

ត្តលដ្ឋ

ឈាន លដ្ឋ

ោរ ស់លៅ សូនយលៅ កនងខណៈ

ក្នវិបសសទ លដ្ឋោះចិត្តចាកនិចាសញ្ញា លដ្ឋ
ចាកសខសញ្ញា លដ្ឋ

និចាានបសសទ លដ្ឋោះចិត្ត

ទ្ោខនបសសទ លដ្ឋោះចិត្តចាក ត្តសញ្ញា លដ្ឋ

នតតនបសសទ លដ្ឋោះចិត្តចាកននោិ លដ្ឋ
លដ្ឋ

វ ិោគនបសសទ ចាកសរទ្

អាោន លសចកដីគ្បោន់ លដ្ឋ

និពិោ
ា នបសសទ ចាកោរៈ

លដ្ឋ

និលោោនបសសទ ចាក

បែិនិសសគគនបសសទ ោំងលនោះលៅថា

អាតោ ញនឹ ងលដ្ឋោះចិ ត្ត ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ។
របបីគ្ជាប ចត្កាៈទ្ី ៣ លនោះ ប្រតាស់លដ្ឋ

ចិតតនបសសទ

កនងអាទបានសសត្ិ ចត្កាៈទ្ី ៤ របបីសិកាថា អាតោ ញនឹ ង
ជា នកពិចារណាល

ើញថា រិនលទ្ៀង ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ។

លសចកដីថា បញ្ាកខនធោំងលទោះ ម្ចនោរលកើ ត្លឡើងនិ ងោរសូនយ

លៅវ ិញ ោរប្ែលម្ចនលហើ

គ្ត្ឡប់ជារិនម្ចនវ ិញក្នបញ្ា កខនធ ោររិន

តំងលៅតរអាោរលទោះ សូនយលៅរលត្់ លៅគ្រប់ខណៈ ។
និ ចាានបសសទ
ោំង

ោរពិ ចារណាល

ម្ចនរូបកខនជា
ធ លែើ រ លដ្ឋ

ពិ ចារណាល

ើញថា

រិ នលទ្ៀងកនងខនធ

ំណាចក្ន និ ចាត ភិ កខ នក

ើញយ៉ា ងលទោះកនងោរែកែលងហើរលចញ

លឈាោោះថា អាតោ ញនឹងជា នកពិចារណាល

ែកែលងហើរចូល

ើញថា រិ នលទ្ៀង ែក

ែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ។
សិកាថា

អាតោ ញនឹងជា ក
ន ពិចារណាល

ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូ ល ។
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វិោរ លឈាោោះថា ោរគ្បាសចាកម្ចន ២ យ៉ា ងរ៊ឺ
ខ

វ ិោរ រ៊ឺ ោរគ្បាសចាកលៅគ្រប់ខណៈក្នសង្កខរោំង

ិ រ រ៊ឺ ោរគ្បាសចាកែ៏កំពូល បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន ។
ចា នតវោ

វិបសសទ និង ររគ ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

នបសសទ ២

យ៉ា ងលនោះ លឈាោោះថា វិោគនបសសទ ។
ោលគ្ពោះលយគវចរ នកគ្បកបលដ្ឋ

វ ិោគនបសសទោំង

២

យ៉ា ងលទោះ ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូ ល លឈាោោះថា របបីសិកាថា
អាតោ ញនឹ ងពិចារណាល

ើញោរគ្បាសលៅ ែកែលងហើរលចញ ែក

ែលងហើរចូ ល សូរបីកនងបទ្ថា និលោោនបសសី ពិ ចារណាល
ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូ ល ក៏ ែូចន័
របបីសិកាថា

ើញោររលត្់

រនលនោះ ។

អាតោ ញនឹ ងជា នកពិចារណាល

ើញោរលោះ

បង់ លចាល ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូ ល កនងបទ្ថា បែិ និសសគគនបសសទ បែិ និសសរគម្ចន ២ យ៉ា ងរ៊ឺ
១. បរិចាារបែិនិសសរគ រ៊ឺ លោះបង់ នូវកិ លលស គ្ពរោំងខនធ រ៊ឺ
វ ិបាក និ ង ភិ សង្កខរ រ៊ឺ ករោ លដ្ឋ

ំណាច ត្ទ្ងគបបហាន ។

២. បកខនោនបែិ និសសរគ រ៊ឺ ោរសោោះលៅកនងគ្ពោះនិ ព្វាន ប្ែល
ផោ

គនជារួ

កិ លលស លដ្ឋ

ោរបលង្កអនលៅក្នបញ្ញា លដ្ឋ

ល

ើញ

លោសកនងសងខត្ធរ៌ ។
បែិ និសសរគ ម្ចន ២ រ៊ឺ លោះបង់ នូវកិលលស គ្ពរោំងខនធ រ៊ឺ វ ិបាក
និងករោលដ្ឋ

ំណាច សរលចេទ្បបហាន និ ងសោោះលៅកនងគ្ពោះនិព្វាន ។

- 171 -

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ិបសសទញាណ និង ររគញាណ ោំងពីរ លៅថា
លគ្ព្វោះល

នបសសទ

ើញគ្ពោះនិព្វានលគ្ោ ញាណរនៗ ម្ចនលគគ្ត្ភូ ញាណជាលែើ រ

ភិ កខ នកគ្បកបលដ្ឋ

បែិនិសសគគនបសសទោំងពីរលទោះ

ែកែលងហើរ

លចញ និងែកែលងហើរចូល លឈាោោះថា របបីសិកាថា អាតោ ញនឹ ងជា
នកពិចារណាល

ើញោរលោះបង់ ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ។

ចត្កាៈទ្ី ៤ លនោះ ប្រតាស់លដ្ឋ
ចត្កាៈរន ប្រតាស់លដ្ឋ

វិបសសទសទ្ធៗ ចំ ប្ណកកនង ៣

សរេៈ និងវ ិបសសទ ោ

គន ។

អានិសង្សរបស់អានាបានសសត្ិ
ិ ទ្ធិររគ ែាកថា
អាទបានសសត្ិ ម្ចនអានិសងសលគ្ចើ ន កនងវស
រួបរួរទ្កែូលចនោះ រ៊ឺ
១.

អាទបានសសត្ិ

លនោះ

ភិ ករបបី
ខ
បំលពញលែើ របីោត្់នូវ

កសលវិត្កាៈ ម្ចនោរវិត្កាៈជាលែើ រ ។

២. អាទបានសសត្ិ ជារូលក្នោរលធាើវ ិជាា និងវ ិរត្តិឱ្យបរ ិបូណ៌បាន
៣.

លធាើោរែឹ ងខយល់ ែលងហើរលចញ

ចរ ិរកៈ រ៊ឺ ខយល់ចងលគ្ោ

ខយល់ែលងហើរចូលប្ែលជា

ប្ែលរលត្់ ។

ឆរ ិម្កៈ ខយល់ព្គាឆុង្ច្ព្កាយ មន ៣ យ៉ាង្
១) ភវចរិរក ចងលគ្ោ
ខយល់ែលងហើរោំង

លដ្ឋ

ំណាចក្នភព

រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅកនងោរភព រិនគ្បគ្ពឹត្ត
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លៅកនងរូបភពនិង រូបភពលទ្ ខយល់ោង
ំ លនោះលទ្ើបលឈាោោះថា ភវចរ ិរក ។
២) ឈានចរិរក ខយល់ចងលគ្ោ
ខយល់ែលងហើរលចញ

លដ្ឋ

ខយល់ែលងហើរចូល

ំណាចក្នឈាន
រប្រងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនង

ឈានខាងលែើ របាន រិនគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងឈានទ្ី ៤ ឬឈានទ្ី ៥
(តរចត្កាន័

ឬបញ្ាកាន័

) លឈាោោះថា ឈានចរិរក ។

៣) ចត្ិចរ ិរក ខយល់ែលងហើរប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
១៦ រនចត្ិ ចិត្ត លហើ

រលត្់គ្ពរជារួ

ចិត្តខណៈទ្ី

ចត្ិចិត្តោំងលនោះ លឈាោោះថា

ចត្ិ ចរិរក ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ក
ន ចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋានណារួ
ជាគ្ពោះ រហនតខីណាស្សព

រហូត្បានសលគ្រច

រប្រងកំណត្់ែឹងោលលវោក្នអា

ប្ែល

នឹងបរ ិនិព្វានបានខាោះ រិនបានខាោះ រិនពិ ត្គ្បាកែ ប្ត្សគ្ម្ចប់ នកចលគ្រើន
អាទបានសសត្ិ ម្ចនវត្ថ ១៦ លនោះលហើ
រប្រងកំ ណត្់ ែឹងោលក្នអា

បានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត

នឹ ងបរន
ិ ិព្វានបានោំង ស់ ។

ភិកខ នកចលគ្រើនអាទបានសសត្ិ បានសលគ្រចគ្ពោះ រហនត រប្រង
ែឹងថា ឥឡវលនោះអា
ូ

សង្កខររបស់អាតោ ញនឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានគ្ត្ឹរ

លនោះរិ នលលើសលនោះលៅ ែូលចនោះលហើ

ក៏លធាើកិចជ
ា គ្រោះោងោ

លសាៀកែណដប់ជាលែើរ តរធរោតរបស់ខួាន ោលលរៀបរ

លហើ

និងោរ
ក៏បិទ្

ប្ភនករលត្់លៅ ែូ ចគ្ពោះត្ិសសលេរៈ វត្តលោែបពាត្វិហារ គ្ពោះរហាត្ិសស
លេរៈ វត្តរហាករញ្ា ិ
បពាត្វិហារ ែូ លចានោះ ។

វ ិហារ និងគ្ពោះលេរៈពីរទក់ បងបអូនវត្តចិត្តល-
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អបបម្ញ្ញ
ា កម្មដ្ឋាន និង្ផលូវបែិបត្តិ

បបរញ្ញា សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលផា

លៅកនងសត្ាោំង

រកគ្បម្ចណរិ នបាន រ៊ឺ រិនម្ចនកំណត្់ លឈាោោះថា
វចនត្ថៈថា

បបម្ចលណស សលត្តស ភវត្ិ =

ធរ៌ ប្ែលផា
លដ្ឋ

លៅកនងសត្ាោង
ំ

បបរញ្ញា ម្ចន

បបរញ្ញា
រកគ្បម្ចណរិ នបាន

រិ នម្ចនកំ ណត្់ ែូ លចានោះធរ៌លទោះ លឈាោោះថា

បបរញ្ញា ។

បបរញ្ញាធរ៌ម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ លរតត ករណា រទ្ិត ឧលបោខ
នកចលគ្រើ ន បបរញ្ញា ៤ យ៉ា ង ណារួ

នឹ ងគ្ត្ូវម្ចនោរផា

ករណា រទ្ិត និ ង ឧលបោខ ទ្ូលៅកនងសត្ាោំង
កំ ណត្់ លទ្ើ បលៅថា ជាោរចលគ្រើ ន

លដ្ឋ

លរតត
រិ នម្ចន

បបរញ្ញា និ ងជាលហត្ឱ្យបាន

រូបជាន ។
ប្ត្លបើោរផា

លរតត ករណា រទ្ិត ឧលបោខលទោះ កំណត្់

បរគល ឬកំ ណត្់ សាថនទ្ី រិនចាត្់ ថាជាោរចលគ្រើ ន បបរញ្ញាករោដ្ឋាន
និ ងរិ នលធាើឱ្យបានរូបជានលទ្

ប្ត្ជាកសលប្ែលឱ្យទ្ទ្ួលផល

កនងោរសរត្ិ ភូរិតរសររួរ ។
អបបម្ញ្ញ
ា ច្ឈាមះថា ព្រហម វិហារ
នកចលគ្រើ ន បបរញ្ញាណារួ

រប្រងម្ចនចិ ត្តែូចគ្ពហោ

នកចលគ្រើន បបរញ្ញាណារួ

រប្រងម្ចនចិត្ែ
ត ូ ចគ្ពហោ ែូលចានោះ

ិ លោ
វចនត្ថៈថា គ្ពហាោនំ វិហាលោត្ិ = គ្ពហោវហា
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ិ រ។
ោរបែិ បត្តិ បបរញ្ញា ៤ លឈាោោះថា គ្ពហោវហា
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ គ្ពហោ ប្គ្បថា ែ៏ គ្បលសើរ វិហារ ប្គ្បថា ោរលៅ

ិ រ ប្គ្បថា ោរលៅែ៏គ្បលសើរ ម្ចនវចនត្ថៈថា វហ
ិ រនតិ ឯលត្ហីត្ិ =
គ្ពហោវហា
វ ិហាោ ប្គ្បថា សបបរសរប្រងលៅែ៏គ្បលសើរ លដ្ឋ

បបរញ្ញា ៤ ែូលចានោះ

បបរញ្ញា ៤ ប្ែលជាលគ្រឿងឱ្យសបបរស ចូ លែល់ោរលៅែ៏គ្បលសើរ
លឈាោោះថា វិហារ ។

ិ លោ
គ្ពហាោនំ (លសដ្ឋានំ ) វិហាលោ (លសែាភូលត) ត្ិ = គ្ពហោវហា
ោរលៅែ៏ គ្បលសើរ លដ្ឋ

បបរញ្ញា ៤ ណារួ

របស់ បរគល

ិ រ។
ែ៏ គ្បលសើរ លឈាោោះថា គ្ពហោវហា
ច្ម្ោតកម្មដ្ឋាន
ោរចលគ្រើនលរតត គ្ត្ូវអាស្ស័
ែូ ចវចនត្ថៈថា លរជាត្ិ សិនិ
ធរោជាត្ិណា

បិ

រទបសត្ាបញ្ាត្ិតជាអាររោណ៍

ហត្ីត្ិ = លរតត
ប្ែលលពញចិត្តរ ីកោ

ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា លរតត

ែល់សត្ាោំង

ងគធរ៌បានែល់

លោសលចត្សិក ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាបិ

លោសលចត្សិក ។
រទបសត្ាបញ្ា ត្ិត

ប៉ាលណាណោះ លទ្ើ បនឹ ងជាលរតត លបើ លោសលចត្សិកប្ែលម្ចនអាររោណ៍ែក្ទ្
ែូចជាខណៈសូគ្ត្ធរ៌ថាា
ម្ចនអាររោណ៍ជាបិ

បងគំគ្ពោះ ឬសាដប់ធរ៌ ខណៈលទោះរិ នបាន

រទបសត្ាបញ្ា ត្ិត ក៏ រិនលៅថា លរតត ។
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ោរសរាឹងលោស នកែក្ទ្លដ្ឋ

លោសៈ ខណៈលទោះរប្រងម្ចន

ប្ត្លសចកដីលគ្ោធ ោរសអប់ ចិត្តរិនសបា
សរាឹងលរើ ល នកែក្ទ្លដ្ឋ
ស្ស

ញ់រក
ី ោ

លរតត

រ ីកោ

ប្ត្លបើខណៈណា

ខណៈលទោះចិ ត្តក៏ម្ចនប្ត្លសចកដី

។

ការព្សឡាញ់រ ីករាយរបស់ច្ម្ោត មន ២ យ៉ាង្ គឺ
១. លរតត លោស ជាលសចកដីស្ស

ញ់គ្បាថានលអ រិនម្ចនោរ

គ្បោន់ថា ជាម្ចត បិត ញាត្ិ បងបអូន រិត្ភ
ត ័កិតណារួ
គនក៏រិនម្ចនលសចកដីលៅដគ្កហា

ចិត្ត លទ្ើបម្ចនសភាពជាលរតតពិត្ ។

២. ត្ណា
ហ លបរ ជាលរតតប្ែលោ
គ្បាថានលអ លដ្ឋ

សូរបីគ្ត្ូវប្បក

លដ្ឋ

លសចកដីស្ស

ញ់

គ្បោន់ ថា ជាម្ចត បិ ត សាារី ភរិយ ញាតិ បងបអូន

ម្ិ តតន័កិ ត ភ្ដល្ម្ងនកា ចងព័ ទា ភ្ប គ្នែម្ិនាន ជាកា ស្សឡាញ់

យាង ី ោយ ចងព័ទាទុ កដ្ឋយអំ ្ចត្
ហ កបម្ៈ អងគធម្៌ានដល្់
កលានលចត្សិ

ក្មេះថា ជាកម្តាតផ្លរ ។

ត្
ហ កបម្ៈ ភ្ដល្ជាកម្តាតផ្លរកនេះ
បចច័យឱ្យកម្តាតអកទ្ធសៈក ើតក

ើងានអយ

អានិ សងេថា
ឈរឱ្យកូ នលៅ

លទ្ើ បចាប់ លប្ំ ពងពួ

ទ

កម្តាតអកទ្ធសៈ

គ្ព្វនម្ចនក់ រិត្នឹ ងសម្ចាប់

ត្គ្រង់លៅោន់លរលគលទោះ

- 176 -

លហើ

ុែងវ ិសុទ្ិធម្គគអដា ថាសភ្ម្ាង

ភ្ដល្ក ើ តពី ត្
ហ កបម្ៈជាម្ូ ល្កនេះ
លរលគរួ

៏កៅម្ងនប្របកយាជន៍ ជា

ប្ត្លំប្ពងក៏រិនបាន
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លធាើ នតោ

ែល់លរលគលទោះលឡើ

គ្ត្ឡប់ជាោាក់ចោះែូចសាឹកលតនត្

គ្ជុោះពីលែើរែូលចានោះ ។
ចំ ប្ណក នកគ្បាថាន បបទឈាន
ត្ណា
ហ លបរៈលហើ

លបើ ចិត្តលៅគ្បកបលដ្ឋ

រហរគត្ធរ៌ក៏លកើ ត្លឡើងរិនបាន លគ្ព្វោះត្ណា
ហ លបរៈ

លនោះជំ ោស់សម្ចធិ

និ ងសត្ិសរបជញ្ាៈ

កនងោរចលគ្រើនវ ិបសសទ-

ករោដ្ឋាន ត្ណា
ហ លបរៈរប្រងជាឧបសរគោោំងែល់ររគ ផល និ ព្វាន
ែូ ចជាគ្ពោះឆ្ននលត្ថរប្ែលគ្បោន់ ខួនថា
ា
លសដចលចញសាង ភិ លនស្ត្សារណ៍
និព្វានបាន

ខាួនជា នកទំគ្ពោះពទ្ធ ងគ

លទ្ើ បរិ នអាចសលគ្រចររគ

ផល

ោលគ្ពោះពទ្ធ ងគលសដចរ ំលត្់ខនធបរ ិនិព្វានលៅលហើ

គ្ពោះឆ្ននលត្ថរ លទ្ើ បបានសលគ្រច ។
ច្ទាសរបស់ច្ទាសៈ និង្អានិសង្សរបស់ខនតី
នកគ្បាថានចលគ្រើនលរតតគ្ពហោវ ិហារ រនែំបូងគ្ត្ូវោត្់ បលិលព្វធ
ត្ូ ចធំ លែើ របីោន់

កករោដ្ឋាន លធាើភត្តកិចាលហើ

ងគ

ឱ្យសបា

កនងអាសនៈប្ែលចាត្់ប្ចងទ្កយ៉ា ងលអកនងទ្ី សាៃត្់ ។
ែំបូងរបបីពិចារណាឱ្យល

ើញលោសរបស់លោសៈ និងអានិសងស

របស់ខនតីរន លគ្ព្វោះលោសៈនឹងរបបីលោះបាន លហើ
បានលដ្ឋ
រិនល

ើញ

បនតួច ។

ភាវទ

ខនតីរបបីសលគ្រច

នកណាៗ រិ នអាចនឹ ងលោះលោសប្ែលខាួនលរើល

ឬរិនអាចបានអានិសងសប្ែលខាួនរិនគ្ជាបសូរបីប្ត្បនតិច
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លគ្ព្វោះែូលចានោះ

គ្ពោះលយគវចររបបីល

តរផាូវគ្ពោះសូគ្ត្ោំង

ើញលោសរបស់លោសៈ

ែូចជាសូគ្ត្ប្ែលសប្រដងថា ម្ចនលអាវលសា

បរគល នកលកើត្លោសៈលហើ

ប្ែលលោសៈគ្របសងាត្់លហើ

ប្ែលលោសៈគ្បោន់ទ្កលហើ

លររប្រងសម្ចាប់សត្ាខាោះ ែូលចនោះជាលែើរ

និ ងោរសម្ចាប់សត្ាលនោះ រប្រងទំលៅោន់ បា
រប្រងសប្រដងឱ្យល

ម្ចនចិត្ត

ិ ិបាត្ នរក ។
វន

ញ
ើ ថា លោសៈលនោះឯងជា នកទំលៅោន់នរក

បាន រិ នប្រន ីែ
ា ក្ទ្លឡើ

។

របបីគ្ជាបអានិសងសរបស់ខនតី តរផាូវគ្ពោះបាលីថា

ខនតិ បររំ ត្លបា ត្ិ ត្ិោខ និ ព្វានំ បររំ វទ្នតិ ពោធ ខនតី រ៊ឺ លសចកដី
ត្់ ធន់ ចំលព្វោះលោសៈជាត្បៈែ៏គ្បលសើរ
ជាម្ចាស់ោំង

ែូ ចនិព្វានប្ែលគ្ពោះពទ្ធ

គ្តស់ថា ជាធរ៌ប្ែលគ្បលសើរក្គ្កប្លង ។

ខនតិពលំ ពោនី កំ ត្រហំ គ្ពូរិ គ្ព្វហោណំ ត្ថារត្លៅ
បរគលលទោះ

នកម្ចនខនតីជាកម្ចាំង ម្ចនកម្ចាំង រ៊ឺ ខនតីជាកងទ្័ ពថា

ជាគ្ព្វហោណ៍ (បណិ ា ត្) ។
បុគគលប្ែលជាច្ទាសែល់ច្ម្ោតភាវនា ៦ រួក
១. បរគលប្ែលផា
១/

បបិ

២/

ត្ិ បិ

លរតតរនរិ នបាន ៤ ពួ ក រ៊ឺ

បរគល = បរគលប្ែលរិនជាទ្ីស្ស
បរគល = បរគលប្ែលជាទ្ីស្ស
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ញ់ ។
ញ់ខាាំង ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

៣/ រជឈត្តបរគល = បរគលប្ែលរិ នស្ស

ញ់ រិនសអប់ ជា

កណា
ដ លៗ ។
៤/ លវរីបរគល = បរគលប្ែលជាសគ្ត្ូវ ។
២. បរគលប្ែលផា

លរតតលដ្ឋ

ចំលព្វោះរិ នបាន ម្ចន ១ ពួ ក

បានែល់

ិ ភារបរគល = បរគលប្ែលជាលភទ្ផោ
លិ ងគវស
៣. បរគលប្ែលផា

លរតតរិ នបានម្ចន ១ ពួ ក បានែល់

ោលងាត្បរគល = បរគលប្ែលសាាប់ លៅលហើ
បរគលប្ែលផា
ែូចជា បបិ
លបើផា

ែល់

គ្ត្ឹរប្ត្បនតិចបនតួច
ស្ស

ញ់ខាាំង ។

លបើ ផា

។

លរតតរនរិនបាន លគ្ព្វោះម្ចនប្ត្នឹ ងឱ្យលោស

បរគល លបើផា

ចិ ត្ត លគ្ព្វោះរិ នជាទ្ី ស្ស

គន ។

ែល់ក៏នឹងបានទ្ទ្ួលោររិនសបា

ញ់ ។
ត្ិបិ

បរគលរន លបើលរម្ចនលសចកដីទ្កខលំបាក

ខាួនក៏ នឹងលៅដគ្កហា

ចិត្ត

ត្់ ធន់រិនបានលគ្ព្វោះ

ែល់ រជឈត្តបរគលរន បរគលលទោះលៅរិ នោន់ ែឹង

ថាម្ចនរណធរ៌ ីាប្ែលនឹងលធាើឱ្យលគរពស្ស

ញ់ ចិត្តក៏រិនសបា

លធាើឱ្យលរតតលកើ ត្រិ នបាន ។
លបើ ផា

ែល់

លវរប
ី រគលរន

ក៏នឹងម្ចនប្ត្ោររិ នលពញចិ ត្ត

លកើ ត្លោសៈ លគ្ព្វោះជាសគ្ត្ូវនឹ ងគន លរតតក៏ នឹងលកើត្លឡើងរិនបាន ។
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បរគលប្ែលជាលភទ្ផោ

គន ផា

ចំលព្វោះរិ នបានលគ្ព្វោះនឹងលធាើ

ឱ្យោរៈលកើ ត្លឡើង ។
ចំប្ណកបរគលប្ែលសាាប់លៅលហើ

ផា

លរតតរិ នបានលឡើ

លគ្ព្វោះលរតតរិនម្ចន និងឧបចារសម្ចធិ បបទសម្ចធិ លកើត្រិ នបាន ។
បុគគលប្ែលព្ត្ូវផាយច្ម្ោតម្ុន
ោរផា

លរតតប្ែលនឹងឱ្យបាន បបទឈានលទោះ គ្ត្ូវផា

ឱ្យែល់ខួានឯងរន លែើ របីគ្បលយជន៍បានជាសកខីភាពែល់ោរផា
លៅោន់ បរគលែក្ទ្ៗ បាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរស្ស
នឹ ងោរស្ស

ញ់ខួានឯងរិ នម្ចន ។

ោលលធាើោរផា

លរតតែល់ខួ នរ
ា
នលរឿ

គ្បាថានសខ ខាាចទ្កខ ចង់ បានអា

ៗ លហើ

ថា

ក៏នឹកលគ្បៀបលធៀប
ឱ្យលរតតចិ ត្តលកើត្

និងតំងលៅយ៉ា ងម្ចំោំរហូត្ែល់ឧបចារសម្ចធិ

និ ង បបទសម្ចធិ លកើ ត្លឡើង ។
ែូឆមនព្រះបាលីសប្ម្ដង្ថា
សព្វា ទ្ិ សា

លសចកដី

សទ្ធប្ត្ម្ចនលសចកដីគ្បាថានែូ ចគននឹងខាួន

គ្រប់ គ្បោរ យ៉ា ងលនោះជាលហត្សំខាន់ប្ែលនឹ ងជួ
លឡើងបានង្ក

លសោើ

ប្វង ឬរិ នចង់ សាាប់ ប្ែលម្ចន

លៅគ្បចាំចិត្តលទោះរប្រងលកើត្លឡើងជាពិលសស លហើ
លៅកនងសត្ាោំង

ញ់ ីារួ

នបរិររោ លចត្សា
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លនវជឈគ បិ

ត្ររត្តទ កាចិ

ឯវំ បិ លយ បេ

តត បលរសំ

ត្សាោ ន ហឹ លស បរំ ត្តោលម្ចត្ិ ។
បរគល ម្ចនចិត្តរ ំពឹងរិត្សពាទ្ិស រប្រងរករិ នល
ជាទ្ីស្ស

ញ់ជាងខាួនកនងទ្ីណារួ

លទ្ ខាួនលទ្ើបជាទ្ីស្ស

ើញនូវបរគល
ញ់លគ្ចើន

ជាងបរគលែក្ទ្យ៉ា ងលទោះឯង លគ្ព្វោះលហត្លទោះ បរគលប្ែលស្ស
ខាួន រិនរបបីលបៀត្លបៀនបរគលែក្ទ្លឡើ

ញ់

។
(បិែក ២៩ ទ្ំ ព័រ ២០៧)

វិធីផាយច្ម្ោតែល់ខលួន និង្អនកែនទ
ោរផា

១.

ហំ

លរតតឱ្យែល់ ខួ ានម្ចន ៤ គ្បោរ

លវលោ លហារិ សូរឱ្យខ្ំជា នករិ នម្ចនសគ្ត្ូវខាង

កនងនឹ ងខាងលគ្ៅ
២.

ហំ

ពាបលជាា លហារិ សូរឱ្យខ្ំ ជា នករិ នម្ចនលសចកដី

ពាបាទ្ ទ្កខគ្ពួ
៣.
លំបាកោ
៤.
សខោ

ហំ

នីលឃ្ល

លហារិ

សូរឱ្យខ្ំជា នករិនម្ចនោរ

លំបាកចិ ត្ត
ហំ សខី

តតនំ បរិហោរិ សូរឱ្យខ្ំជា នកម្ចនលសចកដី

សខចិ ត្ត រកាខាួនចោះ ។
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ការផាយច្ម្ោតឱយែល់ម្នុសសែនទ ៤ ព្បការ (រនសសម្ចនក់ )
១.

លវលោ លហាត្ សូរកំម្ចនសគ្ត្ូវខាងកនងនឹងខាងលគ្ៅ

២. ពាបលជាា លហាត្ សូរកំម្ចនោរពាបាទ្ គ្ពួ
៣.

នី លឃ្ល លហាត្ សូរកំម្ចនោរលំបាកោ

៤. សខី
រហូត្ ស់ោល

ចិត្តណា ៗ
លំបាកចិត្ត

តតនំ បរិហរត្ សូរម្ចនលសចកដីសខោ

សខចិ ត្ត

ូរ ។

ការផាយច្ម្ោតឲ្យែល់ម្នុសសែនទោ ំង្រី ២ នាក់
ច្

ង្
ើ ច្ៅ ៤ ព្បការ

១.

លវោ លហានត ចូរកំម្ចនសគ្ត្ូវខាងកនងនឹ ងខាងលគ្ៅ

២.

ពាបលជាា លហានត ចូរកំ ម្ចនោរពាបាទ្ គ្ពួ

៣.

នី លឃ្ល លហានត ចូរកំ ម្ចនោរលំបាកោ

៤. សខី

ចិ ត្តណាៗ

លំបាកចិ ត្ត

តតនំ បរិហរនត ចូរម្ចនលសចកដីសខោ

សខចិ ត្ត

រកាខាួនចោះ ។
ការផាយច្ម្ោតច្ៅោម្លំដ្ឋប់បុគគល
បរគលប្ែលល

ើងសាគល់ ឬរួរោរង្ករជារួ

គនកដី ោំងលនោះ

អាចប្ចកបរគលបាន ៤ ពួ ក រ៊ឺ
១.បិ
២.

បរគល បុ គគល្ភ្ដល្ជាទីស្សឡាញ់
ត្ិ បិ

បរគល បរគលប្ែលជាទ្ីស្ស

៣. រជឈត្ត បរគល បរគលប្ែលរិនស្ស

- 182 -

ញ់ក្គ្កប្លង
ញ់រិនសអប់

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

៤. លវរីបរគល បរគលប្ែលជាសគ្ត្ូវនឹងគន ។
កនងបរគល ៤ ពួកលនោះ គ្ត្ូវផា
ក៏ ផា
គ្ត្ូវ

ឱ្យ ត្ិបិ
កទ្កផា

ឱ្យបិ

បរគលរន បទោប់លៅ

បរគល ត្លៅជារជឈត្តបរគល ចំប្ណកលវរប
ី រគល
ខាងលគ្ោ

លគ្ព្វោះខណៈផា

លទោះលោសៈរប្រងនឹងលកើត្បានង្ក

លៅកនងលវរប
ី រគល

លរតតរិនសូវម្ចនឱ្ោសលកើត្

បាន ។
នកបែិបត្តិគ្ត្ូវរកផាូវ ប់រ ំចិត្តឱ្យបានលអ លដ្ឋ

លៅោន់ បា
លដ្ឋ

ភូរិលទោះ រិនប្រនលៅលដ្ឋ

ំណាចលោសៈ របស់ល

រិត្ថា ោរប្ែល

ំណាចលវរប
ី រគល ប្ត្លៅ

ើងខាួនឯង ។

ែូ លចានោះ ោលោវរកសគ្ត្ូវប្ែលពិត្គ្បាកែលហើ
លោសៈរបស់ខួានលនោះឯង

រិនប្រនលវរប
ី រគល

លហើ

បានែល់
រលឹកែល់

អានិសងសប្ែលលកើ ត្ពី ខនតី លរតត លោសៈ ប្ែលសបបរសបានសនសំ
ទ្កជាសកខីភាព លហើ

លធាើោរផា

លរតតត្លៅ លបើលៅរិ នោន់បាត្់

លសចកដីលគ្ោធគ្ត្ូវពិចារណាតរ នរត្រគិ

សូគ្ត្ ប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគ

សប្រដងថា
ន លសា ភិ កខលវ សលតត សលភរូលបា លយ ន ម្ចត ភូ ត្បលព្វា
លយ ន បិ ត ភូ ត្បលព្វា លយ ន ភាត ភូ ត្បលព្វា លយ ន ភរិ នី
ភូ ត្បលព្វា លយ ន បលតត ភូ ត្បលព្វា លយ ន ធី ត ភូ ត្បលព្វា ។
ម្ចនលភិ កខោំង

សត្ាណារិនោាប់ លកើ ត្ជាម្ចត រិ នោាប់

លកើត្ជាបិត រិនោាប់លកើត្ជាបងបអូនគ្បុស រិនោាប់លកើត្ជាបងបអូនស្សី
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រិ នោាប់ លកើត្ជាកូ នគ្បុស រិ នោាប់លកើត្ជាកូនស្សី សត្ាលទោះលររិ ន
ង្ក

រកបាន ។ (បិែក ៣២ ទ្ំ ព័រ ១០១)
ែូលចានោះ លវវ ីបរគលលនោះ ក៏ោាប់ោក់ទ្ងគនជារួ

ពី ជាត្ិ រនខាោះ រិនរួរល
ផា

ល

ើងរកលហើ

ើងលៅគ្បោន់លោសលគ្ោធខឹ ង លហើ

លធាើោរ

លរតតត្លៅ ។
ិ ី លផសងៗ
ោលបានពាយរពិចារណាតរវធ

លរតតលកើ ត្ែល់លវរីបរគល

ប្ត្លរតតក៏លកើ ត្រិនបាន

ប្ែលនឹងឱ្យ
ម្ចនប្ត្លោសៈ

ប្ែលជាសគ្ត្ូវក្នោរប្ែលនឹងបានឈាន ែូ លចនោះចូរឈប់ ផា
កនងលវរីបរគលលនោះ

ដ្ឋក់ ចិត្តជាអាររោណលបោខែល់លវរីបរគល

រិ ត្ថាបរគលលនោះរិនបានលៅកនងលោកលនោះលឡើ
ខាួនលចញលៅឱ្យឆ្ងៃ

លហើ

លធាើោរផា

លៅ
លដ្ឋ

គ្ពរោំងោរែក

លរតតត្លៅកនងបិ

បរគល

និ ងរជឈត្តបរគលទ្ូលៅ រហូត្ែល់លរតតលកើត្ែល់បរគល ២ ពួក ទ្ូលៅ
លសោើគនជារួ

ខាួន ។

សគ្ម្ចប់

ត្ិ បិ

បរគលលទោះ សលរង្កគោះចូ លលៅកនងបិ

បរគល

លទោះឯង ។
ោរប្ែលគ្ត្ូវពាយរផា

លរតតលៅកនងលវរ ីបរគល

ក៏លគ្ព្វោះ

បំណងនឹ ងឱ្យលរតតរបស់ខួានចូ លែល់ សី រសលរភទ្ រ៊ឺ ទ្ម្ចា

ប្ែន

លខត្តរបស់លរតត ឱ្យម្ចនោរលសោើភារគនកនងបរគលគ្រប់ពួក សលគ្រចជា
សរចិ ត្តត រ៊ឺ ម្ចនលរតតចិត្តលសោើទ្ូលៅ រិនម្ចនឧបសរគោោំងលធាើឱ្យបាន
ឈានរហ័ស និងតំងម្ចំរិនសាបសូនយ ។
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ច្ម្ោតប្ែលជាសីម្សច្ម្ភទ
នកចលគ្រើនលរតត

ខណៈផា

លរតតឱ្យខាួនឯង

រជឈត្តបរគល និងលវរ ីបរគល ោំង ៤ ពួកលនោះ ម្ចនលចាររួ
រំោរថា ល
ល

បិ

បរគល

ពួកចូលរក

ើងគ្ត្ូវោររនសសម្ចនក់ កនង ៤ ទក់ លនោះ លោកនឹ ងឱ្យ

ើងចាប់ នកណា លយរី នកចលគ្រើ នលរតតក៏ សួរលចារថា លោកគ្ត្ូវ

ោររនសសលៅលធាើ ី?
ា
សួងបូជា

លចារលឆ្ាើ

ថា

នឹ ង

ញ្ា ។

ោលគ្ពោះលយរីគ្ជាបលសចកដីលនោះលហើ
ឱ្យលចារចាប់រនសសប្ែលជាសគ្ត្ូវ
សអប់

កលៅសម្ចាប់លែើរបីបួង

ឬរនសសប្ែលខាួនស្ស

លបើម្ចនចិត្តរិត្លំល ៀង

ឬរនសសប្ែលរិនស្ស
ញ់ម្ចនក់ ែូលចនោះលហើ

ញ់រិន

រិ នលៅថា

សលគ្រចកនង សីរសលរភទ្ សូរបីទ្ីបំផត្នឹងម្ចនចិត្តរិត្ឱ្យរនសសោំង
៣ ផត្ នតោ

ខាួនឯងរប្រងទ្ទ្ួលលគ្គោះករោជំនួសកដី ក៏លៅប្ត្ចាត្់ទ្ក

ថាលៅរិនោន់សលគ្រច សីរសលរភទ្ លទោះឯង លគ្ព្វោះលរតតលទោះលៅម្ចន
គ្ពំប្ែនរិនលសោើភារគន ។
ោលគ្ពោះលយរី ម្ចនចិ ត្លត សោើភារគនទ្ូលៅកនងរវងរនសសោំង
៣ និងខាួនឯង លោករិនល

ើញនរណាម្ចនក់កនងរវង ៤ ទក់លទោះ

នឹ ងរួរឱ្យែល់ពួកលចារ លគ្ព្វោះលោកម្ចនចិ ត្តលសោើភារគន លទ្ើបលព្វល
បានថា សលគ្រចកនង សីរសលរភទ្ ។
ោរផា
រួ

លរតតតរប្ែលលព្វលលហើ

បរគលប្ែលចូលរកោក់ទ្ងជារួ
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លធាើឱ្យលរតតលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ង្ក

ប្ត្លោោះបីែូលចានោះក៏លៅជាោរលំបាក

សគ្ម្ចប់ នកចលគ្រើ នលរតតលនោះ លគ្ព្វោះវិធី ផា
បរក
ិ រោទ្លនោញចាំ ប្ត្នឹងគ្ត្ូវរលឹកែល់លដ្ឋ
លធាើោរផា

លៅ ។

លរតតលនោះរិនប្រនប្បប
ចិត្រត បស់ខួន
ា លហើ

ែូ លចានោះ ចិ ត្តរបស់ ក
ន លរតតនឹងគ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ
សត្ិ សម្ចធិ បញ្ញា យ៉ា ងម្ចំោំលទ្ើបអាចផា
លនោះបាន

លទ្ើប

សោធ វីរ ិ

ៈ

តរលគលោរណ៍

យ៉ា ងណាកដី ក
ន ប្ែលចលគ្រើ នលរតតនឹងគ្ត្ូវលធាើោរផា

តរលគលលនោះរន រហូត្បានសលគ្រច សីរសលរភទ្ ោលសលគ្រច
សី រសលរភទ្ លហើ
បរ ិករោលដ្ឋ

ក៏ពាយរចលគ្រើនលរតតភាវទត្លៅ តរប្បប

ចំលព្វោះបរគល និងរិ នចំ លព្វោះបរគល ។

បរ ិករោទ្លនោញឱ្យចាំផា
៤ យ៉ា ងប្ែលផា

លរតតទ្ូលៅ

លដ្ឋ

អាោរក្នលរតត

ែល់បរគលែក្ទ្តំងពី ២ ទក់ លឡើងលៅ ម្ចន

លវោ លហានត ជាលែើរ ។
លព្វលលដ្ឋ

បរគលប្ែលបានទ្ទ្ួលោរផា

ម្ចន ១២ ពួក

ប្ចកជា ២ គ្បលភទ្
១.

លទធិ សបរគល សំលៅែល់ បរគលទ្ូលៅរិ នចំលព្វោះ ៥

ពួ ក បានែល់
១/ សលពា សតត = សត្ាោំង
២/ សលពា បាណា = សត្ាប្ែលម្ចនជី វ ិត្ោំង
៣/ សលពា ភូ ត = សត្ាប្ែលគ្បាកែចាស់ោំង
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៤/ សលពា បរគោ = បរគលោំង
៥/
ោំង

សលពា

ត្តភាវបរ ិយបទន

=

សត្ាប្ែលម្ចន ត្តភាព

។
២. ឱ្ធិ សបរគល សំលៅែល់ បរគលប្ែលលចាោះចំលព្វោះម្ចន ៧

ពួ ក បានែល់
១/ សព្វា ឥត្ថិយ = ស្ត្សតីោំង
២/ សលពា បរិសា = បរសោំង
៣/ សលពា

រិយ = គ្ពោះ រ ិ

ោំង

៤/ សលពា

នរិយ = បេជានោំង

៥/ សលពា លទ្វ = លទ្វតោំង
៦/ សលពា រនសា = រនសសោំង
៧/ សលពា វិនិបាត្ិោ = វិនិបាត្ិ កោំង

។

ច្ព្វលច្ដ្ឋយទិសប្ែលនឹង្ច្ធវើការផាយច្ៅ មន ១០ ទិស
១. បរត្ថិម្ច

ទ្ិ សា

= ទ្ិសខាងលកើត្

២. បចេិម្ច

ទ្ិ សា

= ទ្ិសខាងលិច

៣. ឧត្តោ

ទ្ិ សា

= ទ្ិសខាងលជើ ង

៤. ទ្កខិណា
៥. បរត្ថិម្ច
៦. បចេិម្ច

ទ្ិ សា
នទ្ិ សា
នទ្ិ សា

= ទ្ិសខាងត្បូង
= ទ្ិ សអាលរន

= ទ្ិ សព្វ
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៧. ឧត្តោ

នទ្ិសា

៨. ទ្កខិណា

= ទ្ិសឦសាន

នទ្ិ សា

៩. លហែាិម្ច

ទ្ិ សា

១០. ឧបរិម្ច

= ទ្ិសនិរត្ី

= ទ្ិសខាងលគ្ោរ

ទ្ិ សា

= ទ្ិសខាងលលើ ។

ការផាយច្ដ្ឋយទិសទា ំង្ ១០
បរត្ថិម្ច

ទ្ិសា

សលពា សតត ។ល។ សលពា វិនិបាត្ិោ

លវោ លហានត ប្គ្បថា សត្ាោំង

ិ ិបាត្ិ កៈោំង
។ល។ វន

ប្ែលលៅទ្ិសខាងលកើត្ ចូរកំ ឱ្យម្ចនលពៀរ កំម្ចនពាបាទ្ កំ ឱ្យម្ចនទ្កខ
ម្ចនប្ត្លសចកដីសខ ចូររកាខាួនចោះ ទ្ិសែ៏ លសស ៩ លទ្ៀត្ ក៏ លធាើោរ
ផា

លៅកនងទ្ំ នងែូ ចគនលនោះ ។

និម្ិត្តភាវនាកនង្ការឆច្ព្ម្ើ
នច្ម្ោត
ុ

បរិករោ និរិត្ត

ោប់ តំងពី លផដើរផា

រហូត្ែល់លវរប
ី រគល ។
ឧរគហនិ រិត្ត

លរតតឱ្យខាួនឯងជាលែើរ

តំងពី លរតតចិ ត្តលកើត្លឡើងទ្ូលៅកនងបរគលោំង

៤ ពួ ក ប្ត្លៅរិ នោន់ែល់ថានក់ សី រសលរភទ្ ។
បែិ ភារនិ រិត្ត ោលសលគ្រចសីរសលរភទ្លហើ

។

កនងនិ រិត្តោំង ៣ យ៉ា ងលនោះ ឧរគហនិរិត្ត និង បែិ ភារនិ រិត្ត
គ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ
បានអាស្ស័

ោរល

រ

លគ្ព្វោះជាករោដ្ឋានប្ែលលគ្បើ ចិត្ប្ត ត្រា៉ា ង

រិ ន

ើញ ោរប៉ាោះខោប់ ខណៈចលគ្រើនករោដ្ឋានលទោះលទ្ ។
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ែូលចានោះ ឧរគហនិរិត្ត និ ងបែិភារនិរិត្ត លទ្ើបរិនម្ចនលដ្ឋ

គ្ត្ង់ ។

សគ្ម្ចប់ភាវទ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
បរិករោភាវទ
លហារិ ឬ
បិ

កនងខណៈប្ែលបរិករោលដ្ឋ

លវលោ លហាត្ ឬ

ចិ ត្តថា

លវោ លហានត គ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនង

លវលោ
ត្តបរគល

បរគល រជឈត្តបរគល និង លវរ ីបរគលលទោះ លៅថា បរក
ិ រោភាវទ ។
ឧបចារភាវទ

ជាខណៈប្ែលកំ ពងផា

លរតត

រវងប្ែល

បានឧរគហនិ រិត្ត និ ងបែិភារនិ រិត្ត ។
បបទភាវទ ោលរូបជានចិ ត្តលកើត្ លៅថា បបទភាវទ ។
អានិសង្សរបស់ច្ម្ោត ១១ យ៉ាង្
១. សខំ សបត្ិ = រ៊ឺ បរគលលទោះលែកលក់ជាសខ
២. សខំ បែិ ពជឈត្ិ = ភា្ក់ លឡើងជាសខ
៣. ន បាបកំ សបិ នំ បសសត្ិ = រិ ន

ល់សបដិអាគ្កក់

៤. រនសានំ បិលយ លហាត្ិ = ជាទ្ីស្ស
៥.

ញ់របស់ពួករនសស

រនសានំ បិ លយ លហាត្ិ = ជាទ្ី ស្ស

ញ់របស់ពួក

រនសស
៦. លទ្វត រកខនិ ត = ពួកលទ្វតប្ត្ងរកា
៧. ទសស

រគិ វ វិសំ វ សត្ថំ វ ករត្ិ = លភាើងកដី ថានំពិសកដី

លគ្រឿងសស្ត្សាតវធកដី ក៏ រិនប៉ាោះព្វល់ែល់បរគលលទោះ ។
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៨. ត្វែំ ចិ ត្ំត សម្ចធិ
សម្ចធិ លដ្ឋ

ត្ិ = ចិ ត្តបរគលលទោះ រប្រងចូលោន់

រួសោន់

៩. រខវលណាណ វិបបសី ទ្ត្ិ = បរគលលទោះម្ចនពណ៌សរបររខ
ស្សស់បស់
១០.

សរោូល

ហ ោលំ កលោត្ិ = បរគលលទោះរិ នបានវលងាង

ឧត្តរ ឹ

ិ ឈលទត
បបែិ វជ

លធាើររណៈោល
១១.

គ្ពហោលោកបលគ

លហាត្ិ

=

ោលលបើ រិនោន់ បានគ្តស់ែឹងនូវរណធរ៌ ជាន់ ខពស់លទ្ ជា នកបាន
លៅលកើ ត្កនងគ្ពហោលោក ។ (បិែក ១៣ ទ្ំ ព័រ ១០៤)
លកខណាទិឆត្ុក េ និង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបស់ច្ម្ោត
ហិ តោរបបវត្តិលកខណា

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅក្នោ

ចិ ត្ត កនងទ្ី ប្ែលទំគ្បលយជន៍ ែល់សត្ាោំង

វចា

ជាលកខណៈ

ហិត្ូបសំ ហាររសា ម្ចនោរទំគ្បលយជន៍ឱ្យែល់សត្ាោំង
យ៉ា ងជិ ត្សនិត្ ជាកិ ចា
អាឃ្លត្វិន

បចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរបំ បាត្់ រំនំ

ជាអាោរ

គ្បាកែ
សតតនំ

រទបភាវទ្សសនបទ្ដ្ឋាទ

លសចកដីលអ ប្ែលរួរលពញចិ ត្តកនងសត្ាោំង
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ពាបាទ្ូបសលម្ច ឯត្ិ សា សរបត្តិ
ពាបាទ្បាន

ម្ចនោរសៃប់រម្ចៃប់ ោរ

ូរ ជាលសចកដីបរប
ិ ូ ណ៌របស់លរតត

សីលនហសរភលវ វ ិបត្តិ ោរលកើត្លឡើងក្នត្ណា
ហ ប្ែលសអិត្ប្ណន

ជាោរវ ិបត្តិរបស់លរតត

ោលគ អាសននបចាត្ិថលោ ោរៈជាសគ្ត្ូវជិត្របស់លរតត
ពាបាលោ ទ្ូ របចាត្ិថលោ ពាបាទ្ជាសគ្ត្ូវឆ្ងៃ

របស់លរតត

លរតតករោដ្ឋានលនោះ អាចចលគ្រើនសរេភាវទឱ្យបានបឋរជាន
ែល់ចត្ត្ថជាន (បញ្ាកន័

) ប៉ាលណាណោះ ។

ករ ុណាកម្មដ្ឋាន
ករណា លសចកដីអាណិត្សត្ាោំង
ទ្កខលំបាក

ប្ែលបានទ្ទ្ួលលសចកដី

ចិត្តរបស់សបបរសរប្រងលកើត្ញាប់ញ័រកៅកសាៀម្ម្ិនាន

ឬជាកា អាណិត ភ្ម្ងគិតជួយអែ ភ្ដល្ានទទួល្កសច ីាទុ ខ ឱ្យផ្ុតចា
កសច ាីទុ ខក

េះ ម្ងនវចនត្ថៈថា

ប ទុ ក ខ សតិ សាធូ នំ ហទយ ម្បនំ
ធម្មជាតិ ្
ញ័រលៅកសាៀម្ម្ិនាន
ធម្មជាតិក

កសច ីាទុ ខល្ំា

ុ្

ភ្ម្ងកធវើឱ្យចិ តត បស់សបបុ សទ្ធំងឡាយញាប់

េះ ក្មេះថា

ហឹ សតិ វិ កសតីតិ =

កោតី តិ =

កាល្អែ ដក្ទានទទួល្កា ល្ំា
ុ្ ន័យរា៉ា ងកទៀត

ដូកចាែេះ

ិ ្តិ ប ទុ ំខ

ុ្ ធម្មជាតិ្ ភ្ម្ងកបៀតកបៀនទ្ម្ចា

បស់អែ ដក្ទ ធម្មជាតិ ក
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អងគធម្៌ ានដល្់

្
ុ
កចតសិ

ភ្ដល្ម្ងនទុ ិត
ខ សតវបញ្ញ តិជា
ត

អា ម្មណ៍ ។
ក្រ ុណាមាន ២ យ៉ាង
១.

ុ្ពិត ក

េះសូម្បីនឹងម្ងនកសច ីអា
ា ណិតដល្់សតវ ភ្ដល្

ំ ពុងានទទួល្កសច ីាទុ ខល្ំា

ឬនឹងានទទួល្កសច ីទ
ា ុ ខល្ំា

ែ
ខ ីា កាល្កធវើកា ជួ យសតវភ្ដល្ប្របសពាកសច ីាទុ ខល្ំា
ុងកាល្ខាងម្ុ

កដ្ឋយប្របកា ្ៗ

ីា ភ្ម្ងម្ិនម្ចនលសចកដីកសា កៅ កៅាប្រ ហាយ

លមហោងចិតតលឡើ

ម្ងនប្ត្លសចកដីរ ីកោ

រហាកិ រយ
ិ ចិ ត្តបាទ្

ប្ែលជារហាកសល ឬ

ប្ែលជាប់រកពី ករណាលចត្សិក

ប្ែលជា

ករណាពិ ត្ៗ ។
២. ករណាផារ ោលម្ចនលសចកដីអាណិត្សត្ាប្ែលបានទ្ទ្ួល
លសចកដីទ្កខលំបាក ក៏ជួ

នកប្ែលបានទ្ទ្ួលលសចកដីទ្កខលំបាកលទោះ

លកើ ត្ម្ចនលសចកដីលសាកលមលៅដគ្កហា

លមហោងចិ ត្តប្ែលជា

លោសចិ ត្តបាទ្ ប្ែលលកើត្ពី លោរនសសលវទ្ទ ជាករណាផារ ។
នកចលគ្រើនករណា បបរញ្ញា
លៅកនងសត្ាោំង

គ្ត្ូវផា

លដ្ឋ

ករណាពិត្ៗ

ប្ែលកំ ពងគ្បសពាលសចកដីលំបាកប្ែលជា

ទ្កខិត្សត្ា ម្ចន ២ ពួ ក
១.

នកប្ែលកំ ពងបានទ្ទ្ួលលសចកដីទ្កខលំបាក ប្ែលជាប់

រកពី ពយសនៈ ៥ យ៉ា ង ណារួ

។
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២.

នកប្ែលនឹងគ្ត្ូវគ្បសពាពយសនៈ

កនងោលខាងរខ

ឬនឹ ងគ្ត្ូវបានលសា

៥

យ៉ា ង

ទ្កខកង
ន
បា

ណារួ

ភូរិ

ឬកនង

វែដទ្កខ ម្ចនជាត្ិ ទ្កខ ជោទ្កខ ររណទ្កខ ប្ែលនរណាៗ រិនអាច
លរចផត្លៅបាន លបើ នកចលគ្រើនករណាករោដ្ឋានរិនបានល
បរគលពួ កទ្ី ១ នឹងលធាើោរផា
លដ្ឋ

លៅកនងទ្កខិត្បរគលពួកទ្ី ២ ក៏បាន

រលឹកថាបរគលោំងលនោះ សូរបីកំពងបានទ្ទ្ួលលសចកដីសខោ

សបា

ចិត្តលដ្ឋ

ស

ផត្ពីលសចកដីទ្កខលដ្ឋ
លឡើ

ើញទ្កខិត្

ំណាច គ្ទ្ពយ បរ ិវរកដី ប្ត្ក៏រិនអាចលរចឱ្យ

ពយសនៈ ៥ យ៉ា ង ណារួ

កនងក្េៃខាងរខបាន

។
ោរផា

ករណា គ្ត្ូវផា

លៅកនងបរគលតរលំ ដ្ឋប់ ែូលចនោះ

១. ទ្កខិត្បរគល រ៊ឺ ខាួនឯងរន ប្ែលជា

ជឈត្តបរគល

៣. ទ្កខិត្បរគល ោំងពីរពួក ប្ែលជា បិ

បរគល

២. ទ្កខិត្បរគល ោំងពីរពួ ក ប្ែលជា រជឈត្តបរគល
៤. ទ្កខិត្បរគល ោំងពីរពួ ក ប្ែលជា លវរីបរគល ។
កនងបរគល ៤ ពួ កលនោះ លគ្ោ
លហើ
បិ

គ្ត្ូវផា

លៅកនងរជឈត្តបរគលរន

ពីបានផា

ឱ្យែល់ខួានឯង

លគ្ព្វោះលបើផា

លៅោន់

បរគលរនករណាពិត្នឹងរិនលកើត្ លកើត្ប្ត្ករណាផារ លបើផា

កនងលវរ ីបរគលរនករណានឹងរិនលកើត្

លៅ

និងលកើត្ប្ត្លសចកដីលគ្ត្ក រប្ែល

សគ្ត្ូវរបស់ខួ នបានទ្ទ្ួ
ា
លលសចកដីទ្កខលំបាក ប្ែលជាត្ួ លោភៈ ។
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គ្ត្ូវលធាើោរផា
លព្វលលនោះលរឿ

លៅកនងបរគលតរលំដ្ឋប់ លដ្ឋ

ន័

ៗ លៅ រហូត្ចូលែល់សីរសលរភទ្ែូ ចគនជារួ

ប្ែល
ោរ

ចលគ្រើនលរតត កិចាបែិបត្តិប្ែលរិនឱ្យលោភៈលកើត្លឡើងកនងលវោប្ែល
លធាើោរផា

លៅឱ្យលវរ ីទ្កខិត្បរគលពួកទ្ី ១ និងរិនឱ្យលោសៈលកើត្លឡើង

កនងលវោលធាើោរផា
ែូ ចគនជារួ

ឱ្យលវរ ីទ្កខិត្បរគលពួកទ្ី ២ លទោះ រង់បែិបត្តិទ្ំនង

ោរចលគ្រើ នលរតតែូ ចប្ែលលព្វលលហើ

លផសងគនគ្ត្ង់

ោរពិចារណាខាោះ លទ្ើបរិនលព្វលែប្ែលលទ្ៀត្ ។
វិធីផាយករ ុណា
ោរផា

ករណា ម្ងនភ្តរា៉ា ង ទ្ធំងផ្ាយឱ្យដល្់ខលួន និ ង

អែ ដក្ទ ផ្ាយឱ្យដល្់ខួលនប ិ ម្មថា
អហំ

ទុ កាខ

ម្ុចាចម្ិ

=

សូម្ឱ្យអាតោ ញផ្ុតចា លសចកដី

ទុ ខកាយ ទុ ខចិតត ។
ផ្ាយអែ ដក្ទលបើ ជាម្នុសេភ្តម្ចនក់ប ិ ម្មថា
ទុ កាខ ម្ុ ចាចហិ = សូម្អែ ផ្ុតចា ទុ ខកាយទុ ខចិតត ។
កបើ ផា

ឱ្យ នកដក្ទតាំងពី ២

់ក

ើងកៅប ិ ម្មថា

ទុ កាខ ម្ុ ចាចថ = សូម្អែ ទ្ធំងឡាយផ្ុតចា ទុ ខកាយទុ ខចិតត។
កា ប ិ ម្មផ្ាយ
ផ្ាយ

ុ្ទូកៅក

េះ

កាល្កោល្កដ្ឋយអាកា

ុ្ម្ងនភ្តរា៉ា ង គឺ ទុ កាខ ម្ុ ចចនុ ត កាល្កោល្កដ្ឋយបុ គល្
គ

ភ្ដល្ានទទួល្កា ផ្ាយម្ងន ១២ ពួ ក គឺ អក
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និងឱទិ សបុ គគល្ ៧ ពួ ក
អក

ទិ សបុគគល្ ៥ ពួក កធវើកា ផ្ាយដូកចែេះ

១. សកពវ សតាត ទុ កាខ ម្ុ ចចនុត = សូម្សតវទ្ធំងឡាយផ្ុ ត

ចា ទុ ខកាយ ទុ ខចិតត ។ល្។

៥. សកពវ អតតភាវប យា
ិ ប ែ ទុ កាខ ម្ុ ចចនុ ត = សូម្សតវភ្ដល្

ម្ងនអតតភាពទ្ធំងឡាយ ចូ ផ្ុតចា ទុ ខកាយ ទុ ខចិតត រួរជា ៥
លៅថា

លទទ្ិសផរណាករណា ។

ឱទិសបុ គគល្ ៧ ពួ ក ផ្ាយ

ុ្ដូកចែេះ

១. សោវ អតថិ កយា ទុ កាខ ម្ុ ចចនុ ត = សូម្ស្ត្សតីទ្ធំងឡាយផ្ុ តចា

កសច ាីទុ ខកាយ ទុ ខចិតត ។ល្។

ិ ិ ាតិ កា ទុ កាខ ម្ុ ចចនុត = សូម្វន
ិ ិ ាត្ិ កៈទ្ធំងឡាយ
៧. សកពវ វន

ផ្ុ តចា ទុ ខកាយ ទុ ខចិតត រួរជា ៧ លៅថា ឱ្ទ្ិ សផរណាករណា ។
កា ផ្ាយ

ុ្កៅ ែុ ងបុ គគល្

បរគលវរផរណាករណា
ោំង ១០ ែូ លចនោះ

១២

ត្ពីលទោះរបបីផា

ពួ កកនេះ

កៅថា

ករណាលៅកនងទ្ិ ស

ទ្ិ សា

សលពា សតត ។ល។ សលពា វ ិនិបាត្ិោ

ទ្ោខ រចានត = សូរសត្ាោង
ំ

ប្ែល

១. បរត្ថិម្ច

។ល។ វ ិនិបាត្ិកៈោំង

លៅទ្ិសខាងលកើត្ ចូរផត្ចាកទ្កខោ
ទ្ិ សែ៏លសសោំង ៩ ផា
ករណាប្ែលផា

ទ្កខចិត្ត ។
លៅទ្ំនងែូ ចគន ោលោប់ចំនួន

លៅកនងបរគលប្ែលម្ចនលៅកនងទ្ិ សោំង
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លហើ

កនងទ្ិ សរួ

ៗ បានករណា ១២ រួរ ១០ ទ្ិ ស បានករណា

១២០ លៅថា ទ្ិសាផរណាករណា ។
បរគលវរផរណាករណា
រួរជា ផរណាករណា លដ្ឋ

១២

ទ្ិសាផរណាករណា

១២០

ពិសាដរ ១៣២ អាោរ ។

និ រិត្ត ៣ ភាវទ ៣ និង អានិសងស ១១ របស់ោរផា
ករណាក៏ ទ្ំនងែូចគននឹ ងលរតតលទោះឯង ។
លកខណាទិឆត្ុក េ និង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបស់ករ ុណា
បរទ្ោខបន
ក្នោ

ទោរបបវត្តិលកខណា

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

វចា ចិ ត្ត កនងទ្ីប្ែលបំបាត្់ទ្កខរបស់ នកែក្ទ្ ជាលកខណៈ
បរទ្ោខសហនរសា ម្ចនោរ ត្់គ្ោំលៅលសៃៀររិនបាន ែល់ទ្កខ

របស់ នកែក្ទ្ នឹងចង់ ជួ

ជាកិ ចា

វិហឹសាបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោររិនលបៀត្លបៀន នកែក្ទ្

អាោរគ្បាកែែល់ ក
ន លធាើោរផា
ទ្ោខភិ ភូតនំ

ជា

ករណា

ទេភាវទ្សសនបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនោរល

ើញ

បរគលប្ែលោាក់ លៅកនងលសចកដីទ្កខលំបាក ជាលហត្ជិត្

វ ិហឹសូបសលម្ច ត្សា សរបត្តិ ម្ចនោរសៃប់ក្ន លោសចិត្តបាទ្

កនងទ្ី ប្ែលលធាើោរលបៀត្លបៀនសត្ា ជាោរបរិបូណ៌ក្នករណា
លសាកសរភលវ

វិបត្តិ

ម្ចនោរលកើត្លឡើងក្នោរលសាកលម

ជាោរវ ិបត្តិរបស់ករណា
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លរហសិ ត្ំ លោរនសសំ អាសននបចាត្ិ ថកំ ម្ចនោរខូចចិ ត្តប្ែល
ជាប់ លដ្ឋ

ោររណាររោណ៍ ជាសគ្ត្ូវជិត្

វ ិហឹសា ទ្ូរបចាត្ិោ
ថ ម្ចនោរលបៀត្លបៀនសត្ា ជាសគ្ត្ូវឆ្ងៃ

។

ករណាករោដ្ឋានលនោះ អាចចលគ្រើ នតំងពី បឋរជាន រហូត្ែល់
ចត្ត្ថជាន (បញ្ាកន័

) ប៉ាលណាណោះ ។
ម្ុទិោកម្មដ្ឋាន

រទ្ិ ត រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រកនងលសចកដីសខរបស់ នកែក្ទ្ ម្ចន
វចនត្ថៈថា
ត្ំ សរងគិលទ លម្ចទ្នតិ ឯតយត្ិ = រទ្ិត
សបបរសរប្រងលគ្ត្ក រកនងលសចកដីសខបរ ិបូណ៌របស់ នកែក្ទ្
លដ្ឋ

ធរោជាត្ិលទោះ ែូលចានោះធរោជាត្ិប្ែលជាលហត្ ក្នលសចកដីលគ្ត្ក រ

លឈាោោះថា រទ្ិត ។
ងគធរ៌បានែល់ រទ្ិ តលចត្សិកប្ែលម្ចនសខិ ត្សត្ាបញ្ា ត្ិត
ជាអាររោណ៍ រទ្ិត ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. រទ្ិ តពិ ត្ ជាលសចកដីលគ្ត្ក រែល់សត្ាប្ែលម្ចនលសចកដី
សខ ឬប្ែលនឹងបានទ្ទ្ួលលសចកដីសខកនងក្េៃខាងរខ ចិ ត្តរិនបាន
ប្កាងលគ្ត្ក រ ួ ត្ែល់ នកែក្ទ្លឡើ
លដ្ឋ

រហាកសល

ម្ចនប្ត្លសចកដីលគ្ត្ក ររីកោ

ឬរហាកិរយ
ិ ចិ ត្តបាទ្

រទ្ិ តលចត្សិក ។
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២.

រទ្ិតផារ

លសចកដីសខក៏ពិត្
លគ្ោ

សូរបីម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រែល់សត្ាប្ែលម្ចន

ប្ត្ម្ចនោរគ្បោន់ចង់បានរខម្ចត្់បិទ្បាំងពីខាង

ជាប់រកពីលោភលសារនសសចិត្តបាទ្ ែូចជាោលបានល

ើញ

ម្ចត បិត បគ្ត្ធីត ញាត្ិ បងបអូន រិ ត្តសម្ចាញ់របស់ខួានម្ចន

ស

ម្ចនគ្ទ្ពយ ម្ចន ំ ណាច ឬបានគ្ជាបថានឹងបានទ្ទ្ួល
កនងក្េៃខាងរខ លដ្ឋ

គ្បោន់ថា បរគលលទោះជាម្ចត បិត បគ្ត្

ភរយ
ិ របស់ខួ នជាលែើ
ា
រ។

ោរចលគ្រើ នរទ្ិតករោដ្ឋានលនោះ

លៅកនងសត្ាោំង
១.
២.

គ្ត្ូវចលគ្រើនរទ្ិតពិត្ផា

ប្ែលជាសខិ ត្បរគល ប្ែលម្ចន ២ ពួ ក រ៊ឺ

នកប្ែលកំពងម្ចនលសចកដីសខសបា

លសចកដីសខសបា

ស ំណាច

ឬនឹ ងបានទ្ទ្ួល

កនងក្េៃខាងរខ ។

នកប្ែលម្ចនលសចកដីសខសបា

រកលហើ

ប្ត្បចាបបនន

បានទ្ទ្ួ លលសចកដីលំបាក ។
លបើ នកចលគ្រើ នរិនបានល
ផា

ើញសខិត្បរគលពួកទ្ី ១ នឹ ងលធាើោរ

លៅកនងបរគលពួ កទ្ី ២ ក៏បាន ។
ោលនឹ ងលធាើោរផា

គ្ត្ូវផា

លៅកនងបរគលលដ្ឋ

លំដ្ឋប់

ែូ លចនោះ
១. គ្ត្ូវផា

ឱ្យែល់ខួ ានឯងរន ។

២. សខិ ត្បរគល ោំងពីរគ្បលភទ្ ប្ែលជា

ត្ិ បិ

៣. សខិ ត្បរគល ោំងពីរគ្បលភទ្ ប្ែលជា បិ
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៤. សខិត្បរគល ោំងពីរគ្បលភទ្ ប្ែលជា រជឈត្តបរគល
៥. សខិត្បរគល ោំងពីរគ្បលភទ្ ប្ែលជា លវរប
ី រគល
កនងបរគល ៥ ពួកលនោះ លគ្ោ
ផា

លៅកនង ត្ិ បិ

បរគលរនបិ

បរគលតរលំដ្ឋប់លនោះលរឿ
ែូចលព្វលលហើ

ពី ផា
បរគល

ឱ្យខាួនឯងលហើ
ោលផា

លៅកនង

ៗ លៅ រហូត្នឹងបានសលគ្រចសីរសលរភទ្

កនងោរចលគ្រើនលរតត កិចាបែិ បត្តិប្ែលនឹងរិនឱ្យលោសៈ

ឥសាលកើត្លឡើងកនងលវោលធាើោរផា

លៅកនងលវរ ីសខិត្បរគល គ្បគ្ពឹ ត្ត

លៅទ្ំនងែូចគននឹ ងោរចលគ្រើ នលរតតែូចបានលព្វលលហើ
ព្វកយប្ែលលគ្បើសគ្ម្ចប់ផា
ហំ

គ្ត្ូវ

។

រទ្ិតោំងខាួនឯងនិ ង នកែក្ទ្ថា

ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វិរចាេរិ = សូរឱ្យខ្ំ កំ សាប

សូនយចាកលសចកដីសខចលគ្រើ នប្ែលម្ចនលៅ ។
ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វិរចេ = សូរឱ្យ នកកំ សាបសូនយ
ចាកលសចកដីសខចលគ្រើ នប្ែលម្ចនលៅ ។
លបើ ផា

ឱ្យរនសសែក្ទ្តំងពី ២ ទក់លឡើងលៅលគ្បើព្វកយថា

ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វិរចេេ = សូរឱ្យ នកោំង

កំ

សាបសូនយចាកលសចកដីសខ លសចកដីចលគ្រើ នប្ែលម្ចនលៅ ។
ប្បបបរ ិករោផា

រទ្ិតទ្ូលៅលដ្ឋ

អាោរក្នរទ្ិត ម្ចនប្ត្

រា៉ា ងរ៊ឺ
ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វិរចេនត = លព្វលលដ្ឋ
បានទ្ទ្ួ លោរផា

ម្ចន ១២ ពួ ករ៊ឺ
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លទទ្ិ សបរគល ៥ ឱ្ទ្ិ សបរគល ៧ លធាើោរផា
១. សលពា សតត
ោំង

ែូ លចនោះ

ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វិរចេនត = សូរសត្ា

កំសាបសូនយចាកលសចកដីសខចលគ្រើន ប្ែលម្ចនលៅ ។ល។
៥. សលពា

ត្តភាវបរ ិយបទន

សូរសត្ាប្ែលម្ចន ត្តភាពោំង

ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វ ិរចេនត =
កំ សាបសូនយចាកលសចកដី

សខចលគ្រើនប្ែលម្ចនលៅ រួរជា ៥ លៅថា លទទ្ិសផរណារទ្ិត ។
ផា

លៅោន់ ឱ្ទ្ិសបរគល ៧ ែូលចនោះ

ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វ ិរចេនត = សូរស្ត្សតី

១. សព្វា ឥត្ថិលយ
ោំង

កំសាបសូនយចាកលសចកដីសខចលគ្រើនប្ែលម្ចនលៅ ។ល។
៧. សលពា វិនិបាត្ិ ោ

ពួ កវ ិនិបាត្ិកៈោំង

ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វិរចេនត = សូរ
កំសាបសូនយចាកលសចកដីសខចលគ្រើនប្ែល

ម្ចនលៅ រួរជា ៧ លៅថា ឱ្ទ្ិ សផរណារទ្ិ ត ។
លទទ្ិ សផរណារទ្ិ ត ៥ ឱ្ទ្ិ សផរណារទ្ិត ៧ រួរជា
១២ បរគល លៅថា បរគលវរផរណារទ្ិ ត ។
ោលផា
១. បរត្ថិម្ច

តរទ្ិសោំង ១០ ែូលចនោះរ៊ឺ
ទ្ិ សា

សលពា សតត ។ល។ សលពា វ ិនិបាត្ិោ

ថាលទ្ធ ស របត្តិ លត ម្ច វិរ ចេ នត = សូ រ សត្ា ោំ ង

ិ ិ បា ត្ិ កៈោំង
វន

ប្ែលលៅទ្ិសខាងលកើត្

លសចកដីសខចលគ្រើ នប្ែលម្ចនលៅ ។
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ទ្ិ សែ៏លសស ៩ លទ្ៀត្ ក៏ រង់ ផា
ោប់ចំនួនរទ្ិ តប្ែលផា
១០ លហើ

ទ្ិសនី រួ

លៅកនងទ្ំ នងែូ ចគន ោល

លៅកនងបរគលប្ែលម្ចនលៅកនងទ្ិសោំង

ៗ បានរទ្ិត ១២ រួរ ១០ ទ្ិស បានរទ្ិត

១២០ លៅថា ទ្ិ សាផរណារទ្ិ ត ។
បរគលវរផរណារទ្ិត ១២ ទ្ិសាផរណារទ្ិត ១២០ រួរជា
ផរណារទ្ិ ត លដ្ឋ

ពិសាដរ ១៣២ ។

និ រិត្ត ៣ ភាវទ ៣ និ ង អានិ សងស ១១ ែូ ចគនជារួ

នឹង

លរតត និ ងករណា ។
លកខណាទិឆត្ុក េ និង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបស់ម្ុទិោ
បលម្ចទ្នលកខណា ម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រ កនងលសចកដីលអ គ្ទ្ពយ
បរ ិវរ លសចកដីសខរបស់ នកែក្ទ្ ជាលកខណៈ
និ សា

នរសា

ម្ចនោររិនឫសាកនងលសចកដីលអ

គ្ទ្ពយ

បរ ិវរ លសចកដីសខរបស់ នកែក្ទ្ ជាកិចា
ិ ត្បចាបបដ្ឋាទ
រត្ិ វឃ្ល

ម្ចនោរទ្ម្ចា

លសចកដីឫសា

ជា

អាោរគ្បាកែរបស់ នកចលគ្រើ នរទ្ិត
សតតនំ សរបត្តិទ្សសនបទ្ដ្ឋាទ ម្ចនោរល
លអ គ្ទ្ពយ បរ ិវរ លសចកដីសខរបស់សត្ាោំង

ើញរណលសចកដី
ជាលហត្ជិ ត្

រត្ិ វូបសលម្ច ត្សា សរបត្តិ ម្ចនោរសៃប់ចាកោររិ នលពញ
ចិ ត្តកនងសរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្ ជាោរបរប
ិ ូ ណ៌ក្នរទ្ិ ត
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បហាសសរភលវ វិបត្តិ ម្ចនលសចកដីសបា

រីកោ

ិ សក្នរទ្ិត
និ ងោរលគ្ត្កគ្ត្អាល ជាលសចកដីវទ

ួត្អាង

លរហសិត្ំ លសារនសសំ អាសននបចាត្ិថកំ ម្ចនោរលគ្ត្ក រលពញ
ចិត្ជា
ត ប់ កនងោររណាររោណ៍ ជាសគ្ត្ូវជិ ត្
រត្ិ

ទ្ូ របចា ត្ិ ោ
ថ

ម្ចនោររិ នលគ្ត្ក រ

រិនលពញចិ ត្តកនង

លសចកដីសខ លសចកដីចលគ្រើនរបស់ នកែក្ទ្ ជាសគ្ត្ូវឆ្ងៃ

។

ោរចលគ្រើនរទ្ិតករោដ្ឋានលនោះ រប្រងឱ្យសលគ្រចតំងពីបឋរជាន
រហូត្ែល់ចត្ត្ថជាន (បញ្ាកន័

) ប៉ាលណាណោះ ។

ឧច្បកាខកម្មដ្ឋាន
ឧលបោខករោដ្ឋាន
ោំង

លដ្ឋ

សំលៅែល់

ោរគ្បលងើ

ៗ

ចំលព្វោះសត្ា

ចិ ត្តគ្បាសចាកអាោរោំង ៣ រ៊ឺ រិនបលង្កអនលៅ

កនងលសចកដីគ្បាថានលអ

ឬកនងោរបំបាត្់ទ្កខ

ឬកនងោរលគ្ត្ក រលសចកដី

សខរបស់សត្ាណាោំង ស់ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
លវោ លហានតូត្ិអាទ្ិ ពាបារបបហាលនន រជឈត្តភាវូបររលនន ច

ឧលបកខត្ីត្ិ = ឧលបោខ

ធរោជាត្ិ ណារប្រងពិចារណាគ្ពលងើ
ោំងពួង លដ្ឋ
ប្ែលជាប់លដ្ឋ

ោររិនស្ស

ៗ

កនងសត្ាោំង

ញ់ រិ នសអប់ រ៊ឺ លោះលសចកដីខាល់ខាា

លរតត ករណា រទ្ិតម្ចន

និ ងម្ចនសភាពចូលែល់ភាពជាកណា
ដ ល
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លឈាោោះថា ឧលបោខ

ងគធរ៌បានែល់ ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ប្ែល

ម្ចនរជឈត្តសត្ាបញ្ា ត្ិ តជាអាររោណ៍ ។
ិ រម្ចន
រជឈត្តបរគល ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧលបោខគ្ពហោវហា
២ ពួ ក រ៊ឺ
១. រជឈត្តបរគលធរោត បានែល់បរគលប្ែលរិ នស្ស
រិ នសអប់ ែឹងខាួនគ្ពលងើ
២.

បិ

ញ់

ៗ ប្ែលជាធរោតរបស់ចិត្តរនសសទ្ូលៅ ។

រជឈត្តបរគលលដ្ឋ

ំណាចភាវទសម្ចធិ

បានែល់

បរគល លវរ ីបរគល ប្ែលម្ចនលសចកដីសខ លសចកដីទ្កខកីដ គ្ត្ូវផា

ឱ្យជារជឈត្តបរគល លដ្ឋ

ំណាចភាវទសម្ចធិ លធាើឱ្យចិ ត្តគ្ពលងើ

ែល់បរគលោំងលទោះបាន ។
ោរដ្ឋក់ចិត្តគ្ពលងើ
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ែល់សត្ាោំង

លទោះម្ចន ២ យ៉ា ងរ៊ឺ

ំណាច ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ឬលម្ចហលចត្សិក

គ្បលភទ្ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

ំណាចត្គ្ត្រជឈត្តតលទោះ រិ នម្ចន

ោរព្វក់ ព័នធនឹងលរតត ករណា និងឧលបោខែូចលព្វលលហើ

លទ្ើបោប់

ថាជា “ឧលបោខពិ ត្” ។
ចំប្ណកោរដ្ឋក់ចិត្តគ្ពលងើ
ក្នលម្ចហលចត្សិកលទោះ
រួ រគ្ជោះថាា

ោលគ្បសពាជារួ

ក៏ រិនែឹងនឹ ងខាល់ខាា

លគរពែល់វត្ថប្ែលរួរគ្ជោះថាា
ភ័

ខាាច

ៗ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ក៏ រិនែឹ ងលោសភ័

ចង់បាន

វត្ថប្ែលរួរស្ស

ំណាច
ញ់

រិនែឹងនឹងលធាើលសចកដី

និ ងោលគ្បសពាជារួ

វត្ថប្ែលរួរ

និងលរចលចញឱ្យឆ្ងៃ

កនងវត្ថលទោះ
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រួ រលដ្ឋោះស្សា
ែឹ ងលដ្ឋ

ប្កលរអឱ្យលអលឡើង

ំ ណាចរបស់លម្ចហៈ

ប្ែលលៅលសៃៀរសាៃត្់ លគ្ព្វោះរិន
លនោះជាឧលបោខផារ

លៅថា

ញ្ញាណលបោខ ។
ោរចលគ្រើ នឧលបោខករោដ្ឋាន

ក
ន បែិបត្តិគ្ត្ូវលធាើោរផា

ឧលបោខពិ ត្ចូ លលៅកនងសត្ាោំង

ប្ែលជា “រជឈត្តបរគល” ។

ការឆច្ព្ម្ើនឧច្បកាខកម្មដ្ឋានរហូ ត្ែល់អបបនាឈាន
ិ រ ៣ ខាងលែើរ រ៊ឺ លរតត
ោរចលគ្រើន បបរញ្ញា ៣ ឬគ្ពហោវហា
ករណា

រទ្ិត

រហូត្ែល់ បបទឈានលទោះ

ឬករោដ្ឋាន ប្ត្ោរចលគ្រើ នឧលបោខលទោះ

រិនកំណត្់បរគល

នកចលគ្រើ នគ្ត្ូវជាចត្ត្ថជាន

បរគល និ ងចត្ត្ថជានប្ែលខាួនបានលទោះក៏គ្ត្ូវជាប់រកពីោរចលគ្រើន
លរតត

ករណា

រទ្ិតណារួ

ប្ែលនឹងគ្ត្ូវម្ចនសត្ាបញ្ា ត្ិ ជា
ត

អាររោណ៍ រិ នប្រនសលគ្រចពី ករោដ្ឋានែក្ទ្លឡើ
ែូ លចានោះ

លទ្ើបលព្វលថា

កំ ណត្់ បរគលនិងកំណត្់ករោដ្ឋាន

លហត្ប្ែលគ្ត្ូវកំ ណត្់ បរគលនិងករោដ្ឋានលទោះ
ឧលបោខករោដ្ឋានលនោះ

។
លគ្ព្វោះោរចលគ្រើន

ឱ្យសលគ្រចគ្ត្ឹ ររូបាវចរបញ្ា រជានប្ត្រា៉ា ង

ែូលចានោះ នកប្ែលនឹ ងចលគ្រើនឧលបោខករោដ្ឋានលនោះ លបើរិនប្រនចត្ត្ថជាន
ោភី បរគលលហើ

ក៏ រិនអាចចលគ្រើនឧលបោខឱ្យសលគ្រចែល់ឈាន

បាន លទ្ើ បម្ចនោរប្ចកបរគល ។
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សគ្ម្ចប់ករោដ្ឋានប្ែលម្ចនោរកំណត្់លទោះ

ជាប់ពីចត្ត្ថជាន

ប្ែលលកើ ត្ពី ោរសរាឹងកសិណកដី ឬលកើត្ពី ោរចលគ្រើ នអាទបានសសត្ិ
កដី រិនអាចជួ

ឧបត្ថរភឱ្យោរចលគ្រើ នឧលបោខករោដ្ឋានលនោះ សលគ្រច

ែល់ឈានបាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះកសិណបញ្ា ត្ិត ឬអាទបានបញ្ា ត្ិត
ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ចត្ត្ថជានប្ែលខាួនបានរកលទោះ នឹ ងរជឈត្ត
សត្ាបញ្ា ត្ិប្ត ែលជាអាររោណ៍របស់រូបាវចរឈានប្ែលនឹ ងលកើ ត្លឡើង

លទោះ ម្ចនសភាពប្ែលជំោស់គន (វ ិសភារៈ) ចំ ប្ណកចត្ត្ថជាន
ប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើន លរតត ករណា រទ្ិតណារួ

លទោះ អាចជួ

ឧបត្ថរភកនងោរចលគ្រើ នឧលបោខឱ្យសលគ្រចែល់ឈានបាន
លគ្ព្វោះថា បិ

ោំងលនោះ

រទបសត្ាបញ្ា ត្ិ តកីដ ទ្កខិត្សត្ាបញ្ា ត្ិតកីដ ឬសខិ ត្សត្ា-

បញ្ា ត្ិតកីដ ប្ែលជារូបាវចរបញ្ា រជាន ម្ចនសភាពគ្ត្ូវគន (សភារៈ) ។
បុរវកិឆាកង្ការឆច្ព្ម្ើ
នឧច្បកាខ
ុន

នកប្ែលនឹងលធាើោរផា
ជំ ទញកនងចត្ត្ថជានលដ្ឋ

ិ រលនោះ
ឧលបោខគ្ពហោវហា

នឹងគ្ត្ូវ

ំ ណាចវសី ៥ គ្បោរជារន ត្ពី លទោះក៏

ពិ ចារណាលោសរបស់ឈាន

ប្ែលបានរកពីោរចលគ្រើ នលរតត

ករណា រទ្ិត និ ងពិចារណាែល់រណរបស់ឈានប្ែលនឹ ងលកើត្
ពី ោរចលគ្រើនឧលបោខ ែូ ចត្លៅលនោះ
លរតតទ្លយ ឱ្

រិោ

តត សរី បចារិោ

សត្តលកោ

លនន ច

បែិ ឃ្លននយនំ ច ។
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លរតត ករណា រទ្ិត ោំង ៣ លនោះ ម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្
លគ្ព្វោះ ងគឈានគ្បកបលដ្ឋ
លគ្ត្ក រស្ស

ញ់កងសត្ា
ន

លសចកដីស្ស

ញ់ ។

លសារនសសលវទ្ទ

និងលៅម្ចនលសចកដី

ោំងលៅគ្បគ្ពឹ ត្តលៅជិត្លសចកដីសអប់

ឧលបោខ ត្ សនតភាវ

សខរបណីត បិ ច

កិ លលលសហិ ច វិទ្ូោ

សលវបលាផោ ត្ថា ។

សគ្ម្ចប់ឧលបោខលទោះ ម្ចនសភាព សៃប់ សខរ គ្បណីត្ ឆ្ងៃ
ចាកកិ លលសលដ្ឋ

ម្ចនផលលអបរិបូណ៌លគ្ចើនផង ។

ោលពិចារណាលោសរបស់ លរតត ករណា រទ្ិត និងរណ
របស់ឧលបោខែូលចនោះលហើ
សត្ាោំង

ត្ពីលទោះ

ក៏ ពិចារណាោររស់លៅរបស់

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរ ំណាចក្នករោ រ៊ឺ ោរលធាើរបស់

ខាួនៗ ែូ លចនោះ

ត្តទ កត្កលរោន

អារលត

ំ ច រចេត្ិ

ត្តទ កត្កលរោន

អារលត ត្ាំ ច រចេត្ិ ។

សត្ាលនោះបានលកើត្រកកនងភពលនោះ ក៏លដ្ឋ

ោរលធាើរបស់លរខាួនឯង

នឹ ងលកើត្កនងភពខាងរខ ក៏ លគ្ព្វោះោរលធាើរបស់លរខាួនឯង ប្ែលលកើ ត្
រកកនងភពលនោះ និ ងលកើ ត្ត្លៅកនងភពខាងរខ ក៏លគ្ព្វោះោរលធាើរបស់
ខាួនឯង រិ នលផសង ីាពីគន ែូ លចានោះ
ន ត្សស ត្វ លយលរន

លព្វភ កិ ញ្ាិ សខំ ទ្កខំ

ឧបលនត្ំ

ករោសសលោ ហិ

បលនត្ំ
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ខ្ំនឹងទំលសចកដីសខ

និងទ្ម្ចា

លសចកដីពាយររបស់ខំល្ ទោះ
ោំង

រប្រងលធាើរិនបាន

លដ្ឋ

លគ្ព្វោះធរោតជន

រប្រងម្ចនោរលធាើរបស់ខួនឯង
ា
ជាលគល ជាទ្ី តំង ។

ោលនឹងលធាើោរផា
លដ្ឋ

លសចកដីទ្កខណារួ

ក
ន ចលគ្រើនគ្ត្ូវផា

លៅកនងបរគល

លំដ្ឋប់ ែូលចនោះ
១. គ្ត្ូវផា

ឱ្យែល់ខួ ានឯងរន

២. រជឈត្តបរគល
៣. បិ
៤.

បរគល

ត្ិ បិ

បរគល

៥. លវរប
ី រគល
កនងបរគល ៥ ពួកលនោះ លគ្ោ
គ្ត្ូវផា

លៅកនងរជឈត្តបរគលរនបិ

លកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

ពីផា

ឱ្យែល់ខួ នឯងលហើ
ា

បរគល

លគ្ព្វោះឧលបោខផាររប្រង

រជឈត្តបរគលពួ កធរោតបានលដ្ឋ

យ៉ា ងណា ឧលបោខពិត្ក៏រប្រងលកើត្លឡើង លដ្ឋ
ពួ កធរោតបានលដ្ឋ
ចំ ប្ណកបិ

ង្ក
បរគល

រជឈត្តបរគល

ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
ត្ិ បិ

បរគល និងលវរីបរគល ោំងលនោះ

ឧលបោខោំងពិ ត្និ ងផារលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ
ែូលចានោះលទ្ើបគ្ត្ូវផា

អាស្ស័

ង្ក

លំបាក ។

លៅកនងរជឈត្តបរគលរន ចូរលធាើោរផា

ឧលបោខលៅកនងបរគល តរលំដ្ឋប់លដ្ឋ

ន័

បានសលគ្រចថានក់ សីរសលរភទ្ ែូ ចលព្វលលហើ
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កិ ចាបែិបត្តិប្ែលរិ នឱ្យលោសៈ ឥសា លកើ ត្កនងលវោប្ែលលធាើ
ោរផា

លៅកនងលវរប
ី រគល

ទ្ំនងែូចគនប្ែលលព្វលរកលហើ

ទ្ក

កនងលរតតថា នឹ ងពិ ចារណាលផសងគនខាោះ គ្ត្ឹ រប្ត្ត្ិចត្ួ ច លទ្ើ បរិនបាន
សប្រដងែប្ែលលទ្ៀត្ ។
ត្ពីលទោះលទ្ើបផា

លៅលដ្ឋ

ចំ ប្ណកព្វកយប្ែលលគ្បើ ផា
ោំងខាួនឯងនិ ង នកែក្ទ្ រ៊ឺ
របស់ខួាន ។
ផា

ចំប្ណករួរ តរប្បបបរ ិករោែូលចនោះ
លៅលទោះ

ម្ចនប្ត្រា៉ា ងែូ ចគន

ហំ ករោសសលោ = អាតោ ញម្ចនករោជា

ឱ្យែល់ នកែក្ទ្ លបើជារនសសម្ចនក់ លគ្បើព្វកយថា

ករោសសលោ = បរគលលនោះម្ចនករោជារបស់ខួន
ា ។

តំងពី ២ ទក់លឡើងលៅលគ្បើព្វកយថា ករោសសោ = សត្ាោំងម្ចនករោជារបស់ខួនៗ
ា
។

ប្បបបរ ិករោផា ឧលបោខទ្ូលៅលទោះ លព្វលលដ្ឋ អាោរក្នឧលបោខ

រ៊ឺ ករោសសោ លព្វលលដ្ឋ
ពួ ក រ៊ឺ

បរគលប្ែលបានទ្ទ្ួលោរផា

លទធិ សបរគល ៥ ឱ្ធិសបរគល ៧ លធាើោរផា
១. សលពា សតត ករោសសោ = សត្ាោង
ំ

ខាួន ។

ម្ចន ១២
លៅែូលចនោះ

ម្ចនករោជារបស់

២. សលពា បាណា ករោសសោ = សត្ាប្ែលម្ចនជីវ ិត្ោំង

ម្ចនករោជារបស់ខួ ាន ។
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៣. សលពា ភូត ករោសសោ =
ោំង

សត្ាប្ែលគ្បាកែចាស់

ម្ចនករោជារបស់ខួាន ។

៤. សលពា បរគោ ករោសសោ = បរគលោំង
របស់ខួាន ។

៥. សលពា

ត្តភាពោំង

ម្ចនករោជា

ត្តភាវបរិយបទន ករោសសោ = សត្ាប្ែលម្ចន
ម្ចនករោជារបស់ខួាន ។ រួរជា ៥ លៅថា

លទទ្ិ សផរណាឧលបោខ ។
ខាួន ។
ខាួន ។

១. សព្វា ឥត្ថិលយ ករោសសោ = ស្ត្សតីោំង

ម្ចនករោជារបស់

២. សលពា បរ ិសា ករោសសោ = បរសោំង

ម្ចនករោជារបស់

៣. សលពា

រ ិយ ករោសសោ = គ្ពោះ រ ិ

ម្ចនករោជារបស់ខួាន ។
៤. សលពា

នរិយ ករោសសោ = បេជានោំង

របស់ខួាន ។

៥. សលពា លទ្វ ករោសសោ = លទ្វតោំង

ខាួន ។

៦. សលពា រនសា ករោសសោ = រនសសោំង

របស់ខួាន ។
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៧. សលពា វិនិបាត្ិោ ករោសសោ = វ ិនិ បាត្ិ កៈោំង

ម្ចន

ករោជារបស់ខួ ន
ា ។ រួរជា ៧ លៅថា ឱ្ទ្ិ សផរណាឧលបោខ ។

លទទ្ិ សផរណាឧលបោខ ៥ ឱ្ទ្ិសផរណាឧលបោខ ៧ រួរជា

១២ លៅថា បរគលវរផរណាឧលបោខ ។
ោលលធាើោរផា
១. បរត្ថិម្ច

លៅកនងទ្ិ សោំ ង ១០ ែូ លចនោះ រ៊ឺ

ទ្ិសា

ករោសសោ = សត្ាោង
ំ

សលពា សតត ។ល។ សលពា វិនិបាត្ិោ

ិ ិបាត្ិ កៈោំង
។ល។ វន

ទ្ិ សខាងលកើ ត្ ម្ចនករោជារបស់ខួាន ។

ទ្ិសែ៏លសស ៩ លទ្ៀត្ ក៏លធាើោរផា

ប្ែលលៅ

លៅទ្ំនងែូចគន ោលោប់

ចំនួនឧលបោខប្ែលម្ចនលៅកនងទ្ិសោំង ១០ លហើ

កនងទ្ិសនីរួ

ៗ

បានឧលបោខ ១២ រួរ ១០ ទ្ិ ស បានឧលបោខ ១២០ លៅថា
ទ្ិ សាផរណាឧលបោខ ។
បរគលវរផរណាឧលបោខ
រួរជា ផរណាឧលបោខ លដ្ឋ

១២

ទ្ិសាផរណាឧលបោខ

១២០

ពិ សាដរ ១៣២ ។

និ រិត្ត ៣ ភាវទ ៣ អានិសងស ១១ របស់ឧលបោខ ក៏ែូចគនជា
រួ

លរតត ។
លកខណាទិឆត្ុក េ និង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបស់ឧច្បកាខ
១. សលត្តស រជឈតតោរបបវត្តិលកខណា = ម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹ ត្ត

លៅយ៉ា ងកណា
ដ លកនងសត្ាោំង
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២. សលត្តស សរភាវទ្សសនរសា = ម្ចនោរសរាឹងលរើ លសត្ា
ោំង

លដ្ឋ

លសចកដីលសោើភារគន ជាកិចា

៣. បែិ ឃ្លនន
លសចកដីសអប់បាន

វូបសរបចាបដ្ឋាទ = ម្ចនោរសៃប់រម្ចៃប់

និងរិនម្ចនោរស្ស

ញ់កនងសត្ាោំង

ជា

អាោរគ្បាកែ
៤. ករោសសោ សតត លត្ កសស រចិយ សខិ ត វ ភវិសសនតិ
ទ្កខលត វ រចាិសសនតិ បត្តសរបត្តិលត វ ន បរិហា
បវត្តករោសសកតទ្សសនបទ្ដ្ឋាទ
ល

=

ម្ចនបញ្ញាប្ែលពិចារណា

ើញករោជារបស់ខួន
ា
យ៉ា ងលនោះថា សត្ាោំង

របស់ខួាន សត្ាោំង

ិ សសនតីត្ិ ឯវំ
ម្ចនោរលធាើជា

ោំងលនោះនឹងម្ចនលសចកដីសខ ឬផត្ចាក

ទ្កខ ឬនឹ ងរិ នសូនយចាកគ្ទ្ពយសរបត្តរិ បស់ខួនប្ែលម្ចនលៅោំ
ា
ងលនោះ
លដ្ឋ

បំណងរបស់ នកណារួ

រប្រងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរិ នបានលឡើ

ជាលហត្ជិត្
៥. បែិ ឃ្លនន
លសចកដីសអប់បាន

វូបសលម្ច ត្សា សរបត្តិ ម្ចនោរសៃប់រម្ចៃប់

និងរិ នម្ចនលសចកដីស្ស

ជាលសចកដីបរិបូណ៌ ក្នឧលបោខ
៦. លរហសសិត

ញ្ញាណលបោខ

លឡើងក្ន ញ្ញាណលបោខ លដ្ឋ អាស្ស័
ឧលបោខ
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៧.

ញ្ញាណលបោខ អាសននបចា ត្ិ ោ
ថ ម្ចនោរគ្ពលងើ

ៗ លដ្ឋ

ំ ណាចលម្ចហៈ ជាសគ្ត្ូវជិត្
៨. ោរបែិ ឃ្ល ទ្ូរបចាត្ិោ
ថ = ម្ចនោរៈនិងលោសៈ ជាសគ្ត្ូវឆ្ងៃ

។

ច្ហត្ុប្ែលអបបម្ញ្ញ
ា មន ៤
ោរសប្រដង បបរញ្ញាម្ចន ៤ គ្បោរលទោះ លដ្ឋ

ំណាចក្នកិចា

ប្ែលនិ ងលធាើឱ្យចិ ត្តបរស
ិ ទ្ធ ពីោរពាបាទ្ វិហឹសា

រត្ិ និ ងោរៈ

ប្ែលម្ចនលៅកនងសទដនរបស់សត្ាោំង
យ៉ា ង

និងោរចូ លចិត្តរបស់សត្ាោំង

ប្ែលម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្ ៤
ប្ែលម្ចនចំលព្វោះគន

លទោះម្ចនគ្ត្ឹ រប្ត្ ៤ យ៉ា ង បានែល់ លរតត ករណា រទ្ិត ឧលបោខ
លគ្ព្វោះធរោតចិ ត្តរបស់សត្ាោំង
ពាបាទ្ខាោះ វិហិងាខាោះ
ជាប់ ចិត្តណារួ

រប្រងគ្ចបូ កគ្ចបល់លដ្ឋ

លរឿង

រត្ិ ោររិ នលគ្ត្ក រ និងោរៈ ោរលគ្ត្ក រ

ែូលចនោះជានិ ចាលៅ លផសងគនគ្ត្ឹរប្ត្ខាោះលគ្ចើនខាោះត្ិ ច

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរោលលវោប៉ាលណាណោះ ។
នកលគ្ចើនលៅលដ្ឋ
នកលគ្ចើ នលៅលដ្ឋ

វ ិហិងា គ្ត្ូវគ្របសងាត្់លដ្ឋ

នកលគ្ចើ នលៅលដ្ឋ

រត្ិ គ្ត្ូវគ្របសងាត្់លដ្ឋ

នកលគ្ចើនលៅលដ្ឋ
សៃប់
ោំង

លសចកដី ពាបាទ្ គ្ត្ូវគ្របសងាត្់លដ្ឋ

ោរៈ គ្ត្ូវគ្របសងាត្់លដ្ឋ

នឹងចូលែល់ភាពផូរផង់បាន

លរតត

ករណា
រទ្ិត

ឧលបោខ ចិត្លត ទ្ើប

សគ្ម្ចប់ោរចូលចិត្តរបស់សត្ា

ប្ែលម្ចនចំលព្វោះគន ៤ យ៉ា ងលទោះ រ៊ឺ ចលគ្រើនលសចកដីសខ
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ឱ្យែល់សត្ាោំង

ប្ែលជាត្ួ លរតត ។

បំ បាត្់ ទ្កខឱ្យែល់សត្ាោង
ំ

ប្ែលជាត្ួ ករណា

លគ្ត្ក រកនងលសចកដីសខសបា

របស់សត្ាោំង

ប្ែល

ជាត្ួ រទ្ិត
ដ្ឋក់ចិត្តគ្ពលងើ

ៗ ែល់ោររិត្ ចលគ្រើនលសចកដីសខ បំបាត្់ទ្កខ

ឬលគ្ត្ក រកនងលសចកដីសខសបា

របស់សត្ាោំង

ប្ែលជាត្ួ

ឧលបោខ ។
ឧបម្ចែូ ចម្ចតម្ចនបគ្ត្ ៤ ទក់ ម្ចនក់លៅត្ូ ច ម្ចនក់ កំពងឈ៊ឺ
ម្ចនក់ចលគ្រើនធំោត្់លអលហើ
បានលហើ

ម្ចនក់លទ្ៀត្គ្បកបោរង្ករចិញ្ាឹរខាួនឯង

កនងបគ្ត្ ៤ ទក់លនោះ ម្ចតរប្រងម្ចនចិ ត្តគ្បាថានទ្ំ នក

បគ្រុងចិ ញ្ាឹរបីបាច់ ប្េរកា លែើ របីោរចលគ្រើនវ័
រប្រងម្ចនចិ ត្តគ្បាថានកនងោរបំបាត្់ ជំង៊ឺ

ឱ្យែល់បគ្ត្ប្ែលម្ចនជំង៊ឺ

នឹ ងរប្រងលគ្ត្ក រកនងភាពជា ំកលាេះ ប្រ ម្ុំ
ធំ ោត្់លហើ

របស់បគ្ត្ត្ូ ច ម្ចត
បស់បុប្រតភ្ដល្ចកប្រម្ើ ន

ភ្តម្ងតា ភ្ម្ងម្ិ នម្ងន ងវល្់ ុែងបុប្រតភ្ដល្ប្រប ប

កា អ ចិញ្ចឹម្ជីវ ិត បស់ខលួនឯងានលហើ

ក

ើយ

ឧបម្ងកនេះយាង

្ កា ចូល្ចិ តត បស់សតវទ្ធំងឡាយ ភ្ដល្ម្ងនចំលព្វោះគ្នែម្ិ នផ្ុ ត
ពី អបបម្ញ្ញញធម្៌ ៤ យាងកនេះ

៏ ឧបកម្

យយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។

ុែងអបបម្ញ្ញញ ៤ យាងកនេះ កា ចកប្រម្ើនកម្តាតម្ងនប្របកយាជន៍

ទូល្ំទូលាយ ទ្ធំងជាកម្ចាំងឧបត្ថរភឱ្យ
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ក ើ តក

ើងានលដ្ឋ

អយ

និងប្េរោំងជួយកធវើឱ្យកា សាងា ម្ី

កផ្េងៗ សកប្រម្ចានយាងស្សួល្ ។
កដ្ឋយកហតុកនេះ អែ ភ្ដល្ប្រាថាែសកម្ងោធិញ្ញាណទ្ធំងឡាយ កទើប
ម្ងនកា ចកប្រម្ើ នកម្តាត

កដ្ឋយគិតដល្់ខួលនថា

ា ម្ី ៣០ កដ្ឋយអានុភាពក្នអបបម្ញ្ញញកនេះ

នឹ ងប្រតូវកធវើកា សាង
ភ្ម្ងជាភាវ

ភ្ដល្កធវើ

ល្ាណធម្៌ ម្ងនទ្ធនា ម្ីជាកដើម្ ឱ្យបរិបូណ៌ កោល្គឺ
បំកពញា ម្ីកដ្ឋយកា ឱ្យទ្ធន

ជាកហតុ ក្នកសច ីាសុខដល្់

សតវប្រគប់ គន កវៀ កា ប្របទូ សាកគកដ្ឋយ សម្ងទ្ធនសីល្ កសពកន ខម្ម
ល្េះកា កបៀតកបៀនសតវកដ្ឋយកាម្គុ្ ម្មណ៍ ជគ្រោះបញ្ញញឱ្យប ិសុទា
ផ្ូ ផ្ង់ កដើម្បីប្របកយាជន៍ដល្់លសចកដីម្ិនងប់ ុែងវតថុភ្ដល្ជាប្របកយាជន៍

និងម្ិ នជាប្របកយាជន៍ បស់សតវទ្ធំងឡាយ កធវើកសច ីាពាយាម្ជានិចច
កដើ ម្បីប្របកយាជន៍ សុខដល្់សតវទ្ធំងឡាយ
កផ្េងៗ

កដ្ឋយអំ្ច បស់ខនតី

ម្ងាប់ កទ្ធសម្ងនប្របកា

ម្ិ នកធវើបដិ ញ្ញញឱ្យក

លៀងឃ្លលត

កៅកដ្ឋយអំ ្ចក្នសចាៈ ជាអែ ម្ងនកា តាំងចិ តតម្ងំម្ិនញាប់ញ័រ
កដើ ម្បីប្របកយាជន៍ សុខ បស់សតវ

កដ្ឋយអំ្ចអធិដ្ឋាន

ដល្់សតវទ្ធង
ំ ឡាយម្ុនកដ្ឋយអំ្ចកម្តាត

ឧបការៈ

និងម្ិនានសងឃឹម្ោរ

តបសនងកដ្ឋយឧកបកាខ ។
ឧកបកាខា ម្ី ជាកា ដ្ឋ ់ចិតតប្រពកងើយៗ ដល្់បុគល្
គ ភ្ដល្កធវើ
ល្អឬលធាើអាប្រ

់ ដល្់ខួលន ។
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ិ
ឧកបកាខប្រពហមវហា
ជាកា ដ្ឋ ់ ចិតតប្រពកងើ យៗ ដល្់សតវកដ្ឋយ
ល្េះកម្តាត

្
ុ
ម្ុទិតា ។
អាហាសរបដិក្ល
ូ េញ្ញ
ា

អាហាលរបែិ កូលសញ្ញា
លដ្ឋ

ភាពជារបស់រួរលខពើរ

សំលៅ

កោរពិចារណាអាហារ

ងគធរ៌បានែល់

រហាកសល ឬរហាកិរយ
ិ
លដ្ឋ

សញ្ញាលចត្សិកកនង

ម្ចនអាហារប្ែលជាវត្ថរួរលខពើរ

ជាអាររោណ៍ ។
ិ ី ពិចារណាអាហាលរបែិកូលសញ្ញា ១០ គ្បោរ ម្ចនបាលី
វធ
សប្រដងថា
ររទ ឯសទ លភាគ

អាសយ ច និ ោនលត

បោា ច បោា ផោ

និ សសនោលត ច រកខទ

ឯវំ ទ្សហាោលរហិ
ប្គ្បថា

ឥលកខ

យ បែិ កូលត ។

នកបែិបត្តិរបបីពិចារណាឱ្យល

របស់រួរលខពើរលដ្ឋ

ើញថា

អាោរោំង ១០ យ៉ា ងលនោះ

១. លដ្ឋ

ោរលៅោន់ សាថនទ្ី ប្ែលម្ចនអាហារ

២. លដ្ឋ

ោរប្សាងរក

៣. លដ្ឋ

ោរបរ ិលភារ

៤. លដ្ឋ

ទ្ីលៅ

៥. លដ្ឋ

ជារបស់ផ្ទអប់
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៦. លដ្ឋ

លៅរិនោន់រោ

៧. លដ្ឋ

ោររោ

៨. លដ្ឋ

ផលសលគ្រច

៩. លដ្ឋ

ោរហូរលចញ

១០. លដ្ឋ

ោរគ្ប

អាហារកនងគ្កពោះ

លហើ

ក់ គ្បឡស
ូ ។
អធិបាយ

១.

ររទ

លដ្ឋ

ោរលៅោន់ សាថនទ្ី ប្ែលម្ចនអាហារថា

ោរលៅោន់ស្សុកលែើរបីរកអាហារ

គ្ត្ូវគ្តច់លៅកនងសាថនទ្ីប្ែលរិន

សៃប់ គ្ោំកំលៅ គ្ោំលភាៀង រនសសជាលគ្ចើនបានទ្ទ្ួលោរលំបាកលផសងៗ
កនងោរល

ើញ ឮ ធំ កិាន ប្ែលរិ នលអរិនសាអត្ លបើ ជា

ោវសគ្ត្ូវលធាើ

ោរង្ករលែើរបីនឹងឱ្យបានគ្បាក់រកចិញ្ារ
ឹ ជីវ ិត្

ែូលចានោះោរបានបរ ិលភារ

អាហារលនោះលទ្ើបជាលសចកដីលំបាកសោរសាោញ

ជួបវត្ថប្ែលរួរលខពើរ

រិនលោោះក្េៃ ។
២. ឯសទ លដ្ឋ
ក៏ គ្ត្ូវលឆ្ៀងចូ លផោោះលនោះខាោះ

ោរប្សាងរក ោលចូលែល់ស្សុកលហើ
ផោោះលទោះខាោះ

លែើ របីឱ្យបានអាហារគ្រប់គ្គន់

លចញពី ផូាវលនោះលៅផាូវលទោះ

ផោោះខាោះក៏ ឱ្យ

ផោោះខាោះក៏ រិនបានឱ្យ

ផោោះខាោះឱ្យរបស់ផូអរ ពួកខាោះឱ្យលៅលគ្បាសសត្ាខាងរខ ឬក៏លធាើជារិន
ល

ើញ

លពលខាោះក៏គ្ត្ូវជាន់កនងទ្ឹកលសាោកលគ្គក

ែូ លចានោះោរបរិលភារ

អាហារលនោះ ជារបស់រួរលខពើរនិ ងគ្ត្ូវលំបាកោល់ក្េៃ ។
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ម្ចត្់

៣. លភាគ លដ្ឋ

ោរបរ ិលភារ ោលែួសអាហារចូលលៅកនង

ក៏គ្ចបល់គនោ

លដ្ឋ

ទ្ឹកម្ចត្់ ោលទ្ំព្វរក៏គ្បោក់លដ្ឋ

អាចរ៍លធោញ ពណ៌ កាិន គ្ត្ឡប់ប្គ្បជារបស់រួរលខពើរ លបើខាាក់លចញរក
រននឹងលលបចូលក៏ល

ើញចាស់ថា ជារបស់រួរលខពើរកនងអាហារលដ្ឋ

ោរបរ ិលភារ ។
៤. អាសយ លដ្ឋ
ម្ចនទ្ីអាស្ស័
និ ងឈារ

ជារួ

ទ្ីលៅរបស់អាហារ ប្ែលបរិលភារចូលលៅ

ទ្ឹ ក ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ ទ្ឹ កគ្បម្ចត្់ ទ្ឹកលសាស៍ោ ខោោះ

ោលោ

ចូ លគនជារួ

ទ្ឹកគ្បម្ចត្់ ែូចោ

លគ្បងស្សរំខាប់ លបើលៅកនងលសាស៍ោែូចោ
ជារួ

ខោោះែូចោ

ោ

ជារួ

លដ្ឋ

ទ្ឹ ក រាត្់

ទ្ឹកលដ្ឋោះជូរសអ

លដ្ឋ

លដ្ឋ

ទ្ឹកខោឹង លបើោ

លបើ លៅកនងលោហិត្ែូ ច

លនោះជាវត្ថប្ែលរួរលខពើររបស់អាហារលដ្ឋ

ទ្ី លៅ ។
៥. និ ោនលត លដ្ឋ

ជារបស់ផ្ទអប់ អាហារប្ែលោ

ជារួ

ទ្ឹកគ្បម្ចត្់ ទ្ឹកលសាសោ៍ ទ្ឹកខោោះ និងឈារ ោលចូលលៅខាងកនងោង
ោ

លហើ

ក៏ ផ្ទអប់ រួរគន លៅកនងគ្កពោះប្ែលលសាោកលគ្គក រហូត្ែល់

លវោម្ចនអា

លៅ ១០ ឆ្ងនំ ២០ ឆ្ងនំ ៣០ ឆ្ងនំ ៥០ ឆ្ងនំ ៦០ ឆ្ងនំ ១០០ ឆ្ងនំ

អាហារក៏ រង់ ផ្ទអប់រួរគនលៅកនងគ្កពោះ ែូ ចរលដ
ដ ោរកប្ែលរិ នបាន
សាដរលចញឱ្យ ស់ រង់ផ្ទអប់លៅរហូត្ ស់ោលជានិចា លនោះជាវត្ថប្ែល
រួរលខពើរលដ្ឋ

អាោរផ្ទអប់ រួរគនក្នអាហារ ។

- 217 -

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

៦.

បោា លដ្ឋ

លៅរិ នោន់រោ

អាហារកនងគ្កពោះ អាហារ

ប្ែលបានបរ ិលភារផ្ទអប់រួរគនលៅកនងគ្កពោះប្ែលលសាោកលគ្គកលនោះម្ចន
អាោរជាពពោះលកើ ត្លឡើង លដ្ឋ
កនងគ្កពោះអាហារ

ំណាចបាចកលត្លជា ប្ែលម្ចនលៅ

លធាើោរែត្ឱ្យរោ

ែូចសំោរអាចរ៍បលទោោះ

សំណល់អាហារ សាឹកលឈើ លមោ និងវត្ថបែិ កូលែក្ទ្ៗ ប្ែល នក
ស្សុក

កលៅលចាលរួរគនកនងរលដ
ដ ោលលភាៀងោាក់ ក្េៃរោះក៏ ែត្ឱ្យ

ពោះជាពពោះ យ៉ា ងណា ោរបរិលភារអាហារចូលលៅពីក្េៃរសិល ក៏ម្ចន
សភាពរួរលខពើររល ើ រក្គ្កប្លងលឡើង ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ លនោះជាវត្ថប្ែល
រួ រលខពើរ ប្ែលលៅរិ នោន់រោ
៧. បោា លដ្ឋ

។

ោររោ

លហើ

បាចកលត្លជាោត្លនោះោលរោ

លហើ

គ្បាក់ ែូ ចោរប្គ្បោា

របស់ប្រ៉ាោត្លឡើ

អាហារប្ែលគ្ត្ូវែត្លដ្ឋ
ក៏ រិនបានោា

ជាម្ចស

ប្ត្ជាឧចាារៈ បសាវៈ

លពញលៅកនងគ្កពោះឧចាារៈ និ ងគ្កពោះបសាវៈ លនោះជាវត្ថប្ែលរួរលខពើរ
លដ្ឋ

ោររោ

លហើ

៨. ផោ លដ្ឋ
លដ្ឋ

។
ផលសលគ្រច អាហារប្ែលរោ

លរៀបរ

លហើ

ំណាចបាចកលត្លជាោត្ រប្រងឱ្យសលគ្រចជាសាច់ ជាឈារ

ជាឆ្អឹង សក់ លោរ គ្កចក លធោញ ប្សបក ជាលែើ រ ចំ ប្ណកអាហារប្ែល
រិ នរោ

លទោះ គ្ត្ឡប់ជាពិស លធាើឱ្យលកើ ត្លោរលផសងៗ បានែូចជា

ទ្នោ លោរែំ ណួចពិស កណា លោររម្ចស់ កែាិ លោរ
លោរប្ស្សង ជាលែើ រ លនោះជាវត្ថប្ែលរួរលខពើរ លដ្ឋ
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៩. និ សសនោលត លដ្ឋ

ោរហូរលចញ អាហារប្ែលបរ ិលភារចូល

លៅលនោះ នឹ ងហូរលចញពី ផូវធំ
ា ោំង ៩ យ៉ា ង ែូ ចជាហូរលចញពី ផូាវប្ភនក
ោំង ២ ជាអាចរ៍ប្ភនក ហូរលចញពីផូាវគ្ត្លចៀក ជាអាចរ៍ គ្ត្លចៀក
ហូរលចញពី ផូវគ្ចរ
ា
ោះ ជាអាចរ៍គ្ចរោះ ហូរលចញពីម្ចត្់ ជាទ្ឹកម្ចត្់

លសាស៍ោ ហូរលចញពីោារធំ ជាឧចាារៈ ហូរលចញពីោារត្ូច ជាបសាវៈ ហូរ
លចញពីរនធលោរ

ជាលញើស

ខណៈបរ ិលភាររប្រង ងគ

ោលបលទោបង់គ្ត្ូវែកខាួនលចញពីពួករណៈ
លគ្ព្វោះអាហារប្ែលឆ្ងៃញ់លពញចិ ត្ត
ផអូរសអ

ទ្ល់រខគន

ប្ បខាងលៅប្ត្ម្ចនក់ឯង

ទ្កលចាលរួ

ប់ ក៏ជារបស់

ជារបស់រួរលខពើរ ។
១០. រកខទ លដ្ឋ

បរ ិលភាររប្រងគ្ប

ោរគ្ប

ក់គ្បឡូស អាហារសូរបីលវោ

ក់ក្ែ ម្ចត្់និងលធោញ ោលទ្ទ្ួលោនលហើ

គ្ត្ូវោងក្ែ ោងម្ចត្់ និងលធោញ ែល់លពលហូរលចញ លគ្ោ
លហើ
គ្ប

ក៏ គ្ប

ក់ គ្បឡសលពញខា
ូ
ួ ន គ្ប

ក់គ្ត្លចៀក ជាអាចរ៍គ្ត្លចៀក គ្ប

ជាលែើរ រប្រងគ្ប
ោ

ជាលរឿ

ៗ

លទ្ើប

ពីរោ

ក់ ប្ភនក ជាអាចរ៍ប្ភនក
ក់គ្ចរោះ ជាអាចរ៍គ្ចរោះ

ក់គ្បឡសរួ
រលខពើរោំង ស់ សូរបីងូត្ទ្ឹកជគ្រោះ
ូ

ោល់ក្េៃ

លនោះវត្ថប្ែលរួរលខពើរលដ្ឋ

ក៏លៅគ្ប

គ្ប

ក់ គ្បឡស
ូ

ក់គ្បឡូស ។
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និម្ិត្ត និង្ភាវនា កនង្ការឆច្ព្ម្ើ
នអាហាច្របែិកល
ូ សញ្ញ
ា
ុ
នកពិចារណាអាហារ លដ្ឋ

ត្ជាប់គនជានិ ចាលហើ

ភាពជាបែិកូលោំង ១០ អាោរលនោះ

ករោដ្ឋានលនោះរិ នម្ចនឧរគហនិរិត្ត និ ងបែិភារ-

និ រិត្តលកើ ត្លទ្ ម្ចនប្ត្បរក
ិ រោនិរិត្តប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺ អាហារលផសងៗ ប្ែល
ោក់ ទ្ងលដ្ឋ
លនោះឯង ។

សញ្ញារបស់ខួន
ា ប្ែលម្ចនោរល

ើញថា ជាបែិ កូល

ចំ ប្ណកភាវទលនោះម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ បរិក រោ ភា វទ និ ង
ឧបចារភាវទ លគ្ព្វោះោរចលគ្រើ នករោដ្ឋានលនោះម្ចនសភាវអាហារ រ៊ឺ
កវលិង្កាោហារជាអាររោណ៍
គ្បកបកនងោរចលគ្រើនប៉ាលណាណោះ

សគ្ម្ចប់សនោត្អាហារគ្ត្ឹរប្ត្ជាចំប្ណក
និងសភាវអាហារម្ចនភាពលអិត្សខរ

ោំងជាធម្ចោររោណ៍ ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ ឧរគហនិ រិត្ត និងបែិភារនិ រិត្តោំង ២ លទ្ើ ប

រិ នគ្បាកែ ោលបែិភារនិរិត្តរិនគ្បាកែ

បបទភាវទ ប្ែលជា

ឈានចិ ត្តក៏លកើត្លឡើងរិនបាន ។
អានិសង្សកនង្ការឆច្ព្ម្ើ
នអាហាច្របែិកល
ូ សញ្ញ
ា
ុ

១.
រ៊ឺ

នកចលគ្រើ នអាហាលរបែិ កូលសញ្ញា អាចគ្បហាររសត្ណា
ហ

បរ ិលភារអាហារប្ែលគ្បាសចាកលសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងរស

បរ ិលភារគ្ត្ឹរប្ត្ឱ្យតំងលៅក្នជីវ ិត្ លែើរបីោរបែិបត្តិឱ្យផត្ចាកវែដទ្កខ
សូរបីត្ណា
ហ ោរៈកនងោររណាររោណ៍ែក្ទ្ ក៏រប្រងលោះបានផង ។
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២. អាស្ស័

លហត្ក្នោរលោះត្ណា
ហ កនងោររណ ៥ បានលនោះ

នកចលគ្រើ នរប្រងកំ ណត្់ែឹងរូបកខនធលដ្ឋ
ត្ីរណបរ ិញ្ញា និងបហានបរ ិញ្ញា សូរបីោ

បរិញ្ញា ៣ ម្ចនញាត្បរិញ្ញា
រតសត្ិ ក៏រប្រងសលគ្រច

បរប
ិ ូ ណ៌ផង នឹ ង នលោរចូ លកនងបែិបោក្ន សភៈ ប្ត្ក៏សងឃឹរ
បានថា ម្ចនសរត្ិ ភូរិគ្បគ្ពឹ ត្តលៅខាងរខយ៉ា ងពិត្គ្បាកែ ។
លសចកដីលំបាកលគ្ព្វោះោរបរ ិលភារអាហារ

រហូត្ែល់ទរ

អាហារ ៣ គ្ពោះពទ្ធ ងគប្រតាស់ទ្កកនងសត្តនិបាត្គ្ពោះបាលីថា
ំ កិ ញ្ាិ ទ្កខំ សលម្ចភត្ិ
អាហាោនំ និ លោលធន
ទ្កខនីរួ

សពាំ អាហារបចាយ
នត្ថិ ទ្កខសស សរភលវ ។

ោំង ស់ ប្ត្ងលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាហារជាបចា័

ោរ

លកើ ត្លឡើងក្នទ្កខរិនម្ចន លគ្ព្វោះរលត្់អាហារ ។ (បិែក ៥៤ ទ្ំព័រ ២៥៦)
ឆត្ុធាត្ុវវោថន
ចត្ោត្វវតថន សំលៅែល់ ោរពិចារណាោត្ោំង ៤ ម្ចនែី
ទ្ឹក លភាើង ខយល់ ប្ែលគ្បាកែកនងោងោ
លដ្ឋ

រហូត្ល

ើញគ្ត្ឹរប្ត្ជាោត្

គ្បាសចាកោរសម្ចគល់ថា ជាស្ត្សតី ជាបរស ល

ើង លរ សត្ា

បរគលបាន លៅថា ចត្ោត្វវតថន ។
ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក កនងរហាកសល ឬ រហាកិ រយ
ិ
ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាសភាវរបស់ោត្ែី ទ្ឹ ក លភាើង ខយល់ ។
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កនងចត្ោត្វវតថនលនោះ

នកបែិ បត្តិគ្ត្ូវលធាើោរពិចារណាោត្

៤ ប្ែលម្ចនលៅខាងកនងខាួន ោត្ ៤ ប្ែលម្ចនលៅខាងកនងខាួនលនោះ
ោលោប់ លដ្ឋ

ពិ សាដរម្ចន ៤២ អាោរ រ៊ឺ បឋវីោត្ ២០ អាលបាោត្

១២ លត្លជាោត្ ៤ វលយោត្ ៦ ។
ោរពិចារណាោត្ ៤ ប្ែលម្ចនលៅខាងកនងខាួនលនោះម្ចន ២

គ្បោរ រ៊ឺ លដ្ឋ

សលងខបនិងលដ្ឋ

ពិសាដរ ។

នកប្ែលជាត្ិកខបរគល លធាើោរពិចារណាគ្ត្ឹរប្ត្សលងខប ោត្
៤ ក៏គ្បាកែចាស់ កំចាត្់ភាពជាសត្ា បរគល ត្ួខួន
ា ល

ើង លរ លចញបាន

ចំ ប្ណករនោបរគលគ្ត្ូវលធាើោរពិចារណាកនងអាោរ ៤២ ោត្ោំង ៤
លទ្ើបនឹងគ្បាកែចាស់ កំចាត្់សត្ា បរគល ជាលែើ របាន ។
ការរិច្ចរណាច្ដ្ឋយសច្ង្ខប
ចត្ោត្វវតថន

លដ្ឋ

សលងខបកនងរហាសត្ិ បបដ្ឋានសូគ្ត្

ជាោរពិ ចារណាោត្ករោដ្ឋានរបស់ នកម្ចនបញ្ញាខាាំងោាែូ លចនោះ
ម្ចនលភិ កខោំង

បរស នកពិ ឃ្លត្លគកដី

កូនសិសសក្ន

បរស នកពិ ឃ្លត្លគកដី ប្ែលបិនគ្បសប់របបីពិឃ្លត្លគ លហើ
ជាចំ ប្ណកៗ

ងគ

រិញ ម្ចនលភិកខោំង

រ ំប្លក

លៅលទ្ៀបផាូវធំ ប្បកជាបួន ម្ចនឧបម្ចែូចលរដច
ភិកខពិ ចារណាល

ើញចាស់នូវោ

ប្ែលឋិ ត្លៅយ៉ា ងណា ប្ែលតំងលៅយ៉ា ងណា លដ្ឋ
គ្គន់ប្ត្ជាោត្ែូលចនោះថា

កនងោ

លនោះ
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ោត្លភាើង ោត្ខយល់ ម្ចនឧបលរ

យែូលចនោះឯង ។ (បិែក ១៧ ទ្ំព័រ ២៥៤)

តរលសចកដីក្នសូគ្ត្លនោះ ម្ចន ធិបា
ោលទ
សម្ចាប់ កីដ

លគឃ្លត្កៈ

ចិញ្ាឹរលគកដី

ែឹ ករកែល់លហើ

កំ ពងសម្ចាប់ កីដ

ល

ថា
ែឹកលគលៅោន់ លោង

ចងទ្កលៅគ្ត្ង់ លោងសម្ចាប់លទោះកដី

ើញវគ្ត្ូវសម្ចាប់លហើ

កដី

លសចកដីែឹងខាួនថា

លគលៅរិ នោន់បាត្់ លៅែោបប្ែលលៅរិ នោន់បានពនាោះលចញជា
ចំ ប្ណកៗ

ប្ត្ោលប្ចកលចញជាចំ ប្ណកៗ

ោរែឹ ងខាួនថាលគលទ្ើបបាត្់លៅ

ោររិត្ែូលចនោះរិនម្ចនែល់លរថា ល
លគលៅលឡើ
ទំ

លៅ ងគ

លក់លហើ

ប្បជាែឹងខាួនថាលក់សាច់លៅវ ិញ
ើងលក់លគ ជនោំងលនោះទំ

ប្ត្ប្ែលពិត្លររប្រងរិត្ថា ល

ក

ើងលក់ សាច់ ជនោំង-

កសាច់ លៅ លសចកដីលនោះយ៉ា ងណា សូរបីោលភិ កខលនោះ

លៅជាគ្រហសថកីដ បួ សលរៀនលហើ

កដី កនងោលរនប្ែលលៅជាបេជាន

លៃង់លមាលទោះ ោរែឹងខាួនថា សត្ាបរគលលៅរិនោន់ បាត្់ លៅែោប
ប្ែលលោកលៅរិ នោន់បានពិចារណាលរើលោ
លៅកនងឥរិយបេណា

លដ្ឋ

ភាពជាោត្

លនោះឯង ប្ែលតំង
លធាើឱ្យប្ចកលចញជា

ចំ ប្ណកៗ ោលពិ ចារណាល

ើញលដ្ឋ

ោត្ សត្តសញ្ញា រ៊ឺ ោរ

សម្ចគល់ថាសត្ាលទ្ើ បបាត្់ លៅ

ចិ ត្តនឹងតំងម្ចំលៅលដ្ឋ

ភាពជាោត្

ប៉ា លណាណោះ លគ្ព្វោះលហត្លនោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើ បប្រតាស់ថា ម្ចនលភិ កខ
ោំង
កដី

បរស នកពិ ឃ្លត្លគកដី កូនសិសសក្នបរស នកពិឃ្លត្លគ

ប្ែលបិនគ្បសប់

របបីពិឃ្លត្លគ
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លហើ

រំប្លកជាចំប្ណកៗ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ងគ

លៅលទ្ៀបផាូវធំប្បកជាបួន

ម្ចនលភិ កខោំង

ម្ចនឧបម្ចយ៉ា ងែូចលរដចរិញ

ភិ កខពិចារណាល

ើញចាស់នូវោ

ប្ែលឋិ ត្លៅយ៉ា ងណា ប្ែលតំងលៅយ៉ា ងណា លដ្ឋ
គ្គន់ប្ត្ជាោត្ែូលចនោះថា

កនងោ

ោត្លភាើង ោត្ខយល់ ម្ចនឧបលរ
លយ ឥរសោឹ ោល

លនោះ

ម្ចនោត្ែី

វ

េទ្ធភាលវ វ ខរភាលវ វ,

ឧណហភាលវ

វ,

វិត្ថរភនភាលវ វ សរទ្ី រណភាលវ វ,
ប្គ្បថា

ជាបឋវ ីោត្

ជាអាលបាោត្

កនងោងោ

កំ ណត្់ថា
ោត្ទ្ឹ ក

យែូលចនោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈថា

លយ អាពនធនភាលវ វ គ្ទ្វភាលវ វ,
បរិបាចនភាលវ

លនោះឯង

លនោះ

ំ បឋវីោត្.

ំ អាលបាោត្. លយ
ំ

លត្លជាោត្.

លយ

ំ វលយោត្ ។
ចំប្ណកប្ែលរឹង

ចំប្ណកលទោះ

ចំ ប្ណកប្ែលកកខន់គ្ជួត្គ្ជាបហូរលៅចំប្ណកលទោះ
ចំប្ណកប្ែលលធាើឱ្យឆ្អិនលដ្ឋ

ចាស់កីដ ភាពគ្ត្ជាក់ លៅដ កនងោ

អាោរចលគ្រើនធំោត្់

ទ្ូលៅកដី ោំងលនោះជាលត្លជាោត្

ចំ ប្ណកប្ែលលធាើឥរ ិយបេធំ ត្ូច ត្ឹង តំងម្ចំកីដ លធាើឱ្យកលគ្រើកញ័រលៅ
បានកដី ោំងលនោះជាវលយោត្ ។
ឥត្ិ
ោត្សរូ លហាល
ប្គ្បថា

ំ ោលយ លចត្លទ ពាកលត សលញ្ញា និសសលតត និជីាលវ
វ។
ចំលព្វោះោងោ

លនោះរិ នម្ចនចិ ត្ត

ជា ពាកត្ធរ៌

ប្ែលគ្បាសចាកភាពជាត្ួ ខួ ន
ា រិនប្រនសត្ា រិនប្រនជី វៈ
ម្ចនប្ត្ោត្ោំង ៤ រួរគនប៉ាលណាណោះ ។
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ីាោំង ស់

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ការរិច្ចរណាច្ដ្ឋយរិស្ដដរ
កនងរហាហត្ថិបលោបរសូគ្ត្ សប្រដងលដ្ឋ

ពិសាដរសគ្ម្ចប់ នក

ប្ែលចលគ្រើនោត្ករោដ្ឋាន ប្ែលរិនប្រន នកម្ចនបញ្ញាខាាំងោាែូលចនោះ
ម្ចនល នកោំង

ម្ចនអា

ោត្ណាជាខាងកនងអាស្ស័

លៅខាួន ជារបស់រ ឹង ជារបស់លគ្គត្គ្គត្

ិ ា ណចូលលៅោន់
ប្ែលវញ្ញ
គ្កចកោំង
ឆ្អឹងោំង

បឋវ ីោត្ខាងកនង លត្ើែូចលរដច ។

ក រ៊ឺសក់ ោំង

លធោញោំង

លោរោំង

ប្សបក សាច់ សរក្សោំង

ខួរកនងឆ្អឹង ោច លបោះែូង លេាើរ វវ គ្កពោះ សួត្

លព្វោះលវៀនធំ លព្វោះលវៀនត្ូច អាហារេោី អាហារចាស់ ឬក៏ោត្ែក្ទ្
ណារួ

ជាខាងកនងអាស្ស័

នឹងខាួន ជារបស់រ ឹង ជារបស់លគ្គត្

គ្គត្ ប្ែលវ ិញ្ញាណចូលលៅោន់

ក ម្ចនល នកោំង

ម្ចនអា

លនោះលៅថា បឋវីោត្ខាងកនង ។
ម្ចនល នកោំង

ម្ចនអា

អាលបាោត្ខាងកនងែូច

លរដចខាោះ ។ ោត្ណាប្ែលជាខាងកនង ប្ែលអាស្ស័
ឬម្ចនសភាពគ្បប្ហលនឹ ងទ្ឹក

លៅខាួន ជាទ្ឹ ក

ប្ែលវិញ្ញាណចូលលៅោន់

ក

រ៊ឺគ្បម្ចត្់ លសាសោ៍ ខោោះ ឈារ លញើស ខាាញ់ខាប់ ទ្ឹកប្ភនក ខាាញ់ោវ
ទ្ឹកម្ចត្់ ទ្ឹកសំលបារ ទ្ឹកររអិល ទ្ឹករូគ្ត្ ឬក៏ោត្ែក្ទ្ណារួ
ខាងកនង អាស្ស័

ជា

លៅខាួន ជាទ្ឹ ក ឬម្ចនសភាពគ្បប្ហលនឹ ងទ្ឹក

ិ ា ណចូលលៅោន់
ប្ែលវញ្ញ

ក

លនោះលៅថា អាលបាោត្ខាងកនង ។
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ម្ចនល នកោំង

ម្ចនអា

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ម្ចនល នកោំង

ម្ចនអា

លត្លជាោត្ខាងកនងលត្ើ

ែូចលរដច ។ ោត្ណាជាខាងកនង ប្ែលអាស្ស័

លៅខាួន ជាលភាើង ឬម្ចន

ិ ា ណចូ លលៅោន់
សភាពគ្បប្ហលនឹងលភាើង ប្ែលវញ្ញ
ោត្ ប្ែលញាំងោ

ក រ៊ឺលត្លជា

ឱ្យលៅដសពា ១ លត្លជាោត្ប្ែលលធាើោ

គ្គំគ្គ ១ លត្លជាោត្ប្ែលែកោ

ឱ្យគ្កហល់គ្កហា

ឱ្យ

១ លត្លជា

ោត្សគ្ម្ចប់ ែត្លភាជនប្ែលបរគលសី ផឹ ក ទ្ំព្វសី ជញ្ា ក់ ជញ្ញ
ា ប់
ឱ្យគ្ទ្ុឌលគ្ោរលៅលដ្ឋ

គ្បក្ព ១ រួ

ខាងកនង ប្ែលអាស្ស័

លៅខាួន ជាលភាើង ឬម្ចនសភាពគ្បប្ហលនឹង

ិ ា ណចូលលៅោន់
លភាើង ប្ែលវញ្ញ

លទ្ៀត្ ោត្ែក្ទ្ណារួ

ក ម្ចនល នកោំង

ជា

ម្ចនអា

លនោះលៅថា លត្លជាោត្ខាងកនង ។
ម្ចនល នកោំង

ម្ចនអា

វលយោត្ខាងកនង

លត្ើ ែូចលរដច ។ ោត្ណាជាខាងកនង ប្ែលអាស្ស័
ឬម្ចនសភាពគ្បប្ហលនឹ ងខយល់

លៅខាួន ជាខយល់

ប្ែលវិញ្ញាណចូលលៅោន់

ក

រ៊ឺ ខយល់បក់លឡើងលលើ ១ ខយល់បក់ ចោះលគ្ោរ ១ ខយល់បក់ លៅកនងក្ផោរ៊ឺ
ខាងលគ្ៅលព្វោះលវៀន ១ ខយល់បក់ លៅកនងលព្វោះលវៀន ១ ខយល់បក់សពា
សព្វ៌ងោ
រួ

លទ្ៀត្ វលយោត្ែក្ទ្ណានីរួ

ជាខយល់
ោន់

១ ខយល់ែកែលងហើរចូល និងខយល់ែកែលងហើរលចញ ១
ជាខាងកនង អាស្ស័

ឬម្ចនសភាពគ្បប្ហលនឹងខយល់

ក ម្ចនល នកោំង

ម្ចនអា

ខាងកនង ។ (បិែក ២១ ទ្ំព័រ ១៩៤)
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លៅខាួន

ប្ែលវ ិញ្ញាណចូលលៅ

លនោះលៅថា

វលយោត្

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ចត្ោត្វវតថន កនងរហាហត្ថិបលោបរសូគ្ត្លនោះ ម្ចនយ៉ា ងណា
សូរបីកនងោហលោវទ្សូគ្ត្ និងោត្វិភងគសូគ្ត្ ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
វិធីរិច្ចរណាច្ដ្ឋយសច្ង្ខប
សគ្ម្ចប់ ភិកខ នកម្ចនបញ្ញាខាាំងោា

ោរកំណត្់ោត្លដ្ឋ

ពិ សាដរតរអាោរ ៤ ែូចជា លកសា បឋវ ីោត្ សក់ោំង
លោម្ច បឋវ ីោត្ លោរោំង
ជាោរ

៊ឺត្

ូរ

ជាោត្ែី

ជាោត្ែី ែូលចនោះជាលែើរ នឹងគ្បាកែ

ប្ត្ោលរនសិោរលដ្ឋ

ប្ែលម្ចនលកខណៈរ ឹងជាោត្ែី

លកខណៈជាលែើ រថា

វត្ថ

វត្ថប្ែលម្ចនលកខណៈគ្ជួត្គ្ជាបជា

ោត្ទ្ឹក វត្ថប្ែលម្ចនលកខណៈលៅដជាោត្លភាើង វត្ថប្ែលម្ចនលកខណៈ
កលគ្រើកបានជាោត្ខយល់ ែូលចនោះករោដ្ឋានក៏នឹងគ្បាកែែល់ភិកខ នកម្ចន
បញ្ញារិន

៊ឺត្លពក ។

ោលរនសិោរលដ្ឋ

សលងខបលទោះ ករោដ្ឋានលៅងងឹ ត្រិ នជាក់

ចាស់ គ្ត្ូវរនសិោរយ៉ា ងពិ សាដរ លដ្ឋ

ន័

រន ករោដ្ឋានលទ្ើបនឹ ង

គ្បាកែ ។
វិធីរិច្ចរណាច្ដ្ឋយរិស្ដដរ
គ្ពោះលយរី នកម្ចនបញ្ញារិ នខាាំងោា ោលនឹងចលគ្រើនករោដ្ឋានលនោះ
របបីលរៀន

កោត្យ៉ា ងពិ សាដរ លដ្ឋ

ករោដ្ឋានលដ្ឋ

អាោរ ៤២ លហើ

អាោរ ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
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១. លដ្ឋ

សសម្ចភរសលងខប រ៊ឺ រួរលោដ្ឋាសោំង

ចូ លជា

ពួ កៗ តរអាោររបស់ោត្លទោះៗ ។
២. លដ្ឋ

សសម្ចភរវិភត្ិត រ៊ឺ ប្ចកលោដ្ឋាសរបស់ោត្លទោះៗ

លចញរកកំ ណត្់ អាោររដងរួ
៣. លដ្ឋ

ៗ។

សលកខណសលងខប រ៊ឺ រួរលោដ្ឋាសោំង

ចូល

ជាពួ កៗ តរលកខណៈរបស់ោត្លទោះៗ ។
៤. លដ្ឋ

សលកខណវិភត្ិត រ៊ឺ ប្ចកលោដ្ឋាសរបស់ោត្លទោះៗ

លចញរកកំ ណត្់ លកខណៈរដងរួ

ៗ។

១. ការឆច្ព្ម្ើនច្ដ្ឋយសសមភរសច្ង្ខប
ភិកខកនងគ្ពោះសាសទលនោះ កំ ណត្់

កអាោររ ឹងៗ កនងលោដ្ឋាស

២០ ថាជា បឋវីោត្ កំ ណត្់

កអាោរហូរគ្ជួត្គ្ជាបកនងលោដ្ឋាស

១២ ថាជា អាលបាោត្ កំណត្់

កអាោរលៅដប្ែលជាលគ្រឿងែត្កនង

លោដ្ឋាស ៤ ថាជា លត្លជាោត្ កំណត្់

កអាោរផ្ទត្់ លៅរកកនង

លោដ្ឋាស ៦ ថាជា វលយោត្ ោលកំណត្់យ៉ាងលទោះ ឧបចារសម្ចធិ
នឹងលកើត្តរន័
របបីចលគ្រើនលដ្ឋ

ប្ែលលព្វលលហើ

ប្ត្លបើករោដ្ឋានលៅរិនោន់សលគ្រច

សសម្ចភរវិភត្ិតចោះ ។
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២. ការឆច្ព្ម្ើនច្ដ្ឋយសសមភរវិភត្ិត
ែំបូងរបបីលធាើឧរគហលោសលា ៧ គ្បោរ និងរនសិោរលោសលា
១០

គ្បោរ

ោំង ស់
ត្ចបញ្ាក

ប្ែលលព្វលលហើ

កនងោ

រិនឱ្យខាោះតំងពីសាាធា
ជាលែើរ

កនងអាោរ

រតសត្ិករោដ្ឋាននិលទ្ោស

លដ្ឋ
៣២

វចា

កនងអាោរជាពួក

ោំងលដ្ឋ

នលោរនិង

បែិ លោរ ចំ ប្ណកប្ែលលផសងពី គនម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ សូរបីរនសិោរ
អាោរោំង

ម្ចនសក់ ជាលែើរ លដ្ឋ

ពណ៌ សណា
ា ន ទ្ិស

ឱ្ោស និងបរិលចេទ្ ែូចគន
ប្ត្កនងោ

រតសត្ិលទោះ

គ្ត្ូវតំងចិ ត្តទ្កកនងបែិ កូល

ចំប្ណកកនងចត្ោត្វវតថនលទោះ គ្ត្ូវតំងចិត្តទ្កកនងោត្ ែូ ចជាសក់
លោរោំង

ជាលែើរ រិនម្ចនោររិត្ សូនយចាក តត រិនប្រនសត្ា

ជារបស់រង
ឹ ជាបឋវ ីោត្ ឬទ្ឹ កគ្បម្ចត្់ លសាសោ៍ ទ្ឹ ករក្ងោំង
ជាលែើរ រិ នម្ចនោររិ ត្ សូនយចាក តត រិ នប្រនសត្ា ជារបស់ោវ
ម្ចនអាោរគ្ជួត្គ្ជាបជាអាលបាោត្ ែូលចនោះជាលែើ រ ។
៣. ការឆច្ព្ម្ើនច្ដ្ឋយសលកខណៈសច្ង្ខប
របបីកំណត្់

កលកខណៈប្ែលរ ឹងកនងលោដ្ឋាស ២០ លទោះថា

ោត្ែី របបីកំណត្់លកខណៈប្ែលគ្ជួត្គ្ជាបបានកនងលោដ្ឋាស ២០
លទោះថា ោត្ទ្ឹ ក របបីកំណត្់លកខណៈប្ែលលៅដកនងលោដ្ឋាស ២០
លទោះថា ោត្លភាើង របបីកំណត្់លកខណៈប្ែលកលគ្រើ កញ័របានកនង
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លោដ្ឋាស ២០ លទោះថា ោត្ខយល់ ។
របបីកំណត្់

កលកខណៈប្ែលគ្ជួត្គ្ជាបកនងលោដ្ឋាស

លទោះថា ោត្ទ្ឹ ក របបីកំណត្់

១២

កលកខណៈប្ែលលៅដកនងលោដ្ឋាស

១២ លទោះថា ោត្លភាើង របបីកំណត្់

កលកខណៈកលគ្រើ កញ័រកនង

លោដ្ឋាស ១២ លទោះថា ោត្ខយល់ របបីកំណត្់

កលកខណៈប្ែលរង
ឹ

កនងលោដ្ឋាស ១២ លទោះថា ោត្ែី ។
របបីកំណត្់ លកខណៈលៅដកនងលោដ្ឋាស ៤ ថា ោត្លភាើង របបី
កំ ណត្់លកខណៈកលគ្រើកញ័របានប្ែលប្ញកលចញពីោត្លភាើងរិនបាន
លទោះថា ោត្ខយល់ របបីកំណត្់ លកខណៈប្ែលរ ឹងប្ញកលចញពីោត្
លភាើងរិនបានថា ោត្ែី របបីកំណត្់លកខណៈប្ែលគ្ជួត្គ្ជាបប្ញក
លចញពី ោត្លភាើងលទោះរិ នបានថា ោត្ទ្ឹ ក ។
របបីកំណត្់លកខណៈប្ែលកលគ្រើកញ័របានកនងលោដ្ឋាស ៦ ថា
ោត្ខយល់ របបីកំណត្់ លកខណៈប្ែលរឹងកនងលោដ្ឋាស ៦ លទោះថា
ោត្ែី

របបីកំណត្់ លកខណៈប្ែលគ្ជួត្គ្ជាបបានកនងលោដ្ឋាស

៦

លទោះថា ោត្ទ្ឹ ក របបីកំណត្់លកខណៈប្ែលលៅដកនងលោដ្ឋាស ៦
លទោះថា ោត្លភាើង ។
ោលកំ ណត្់យ៉ាងលទោះ
សម្ចធិ
លទោះលដ្ឋ

ោត្ោំង

នឹ ងគ្បាកែឧបចារ

រប្រងនឹងលកើត្លឡើងែល់ នករនសិោរែល់ោត្ោំង
ន័

ប្ែលលព្វលលហើ
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លទោះលហើ

ករោដ្ឋានក៏ លៅរិនោន់សលគ្រច

របបីចលគ្រើ នលដ្ឋ

សលកខណវិភត្ិតត្លៅ ។
៤. ការឆច្ព្ម្ើនច្ដ្ឋយសលកខណវិភត្ិត
របបី

កលោដ្ឋាសោំង

ប្ែលលព្វលលហើ

ម្ចនសក់ ជាលែើ រ លដ្ឋ

ន័

កនងសសម្ចភរវ ិភត្ិត រកកំណត្់លរើលលកខណៈប្ែល

រង
ឹ កនងសក់ថា ោត្ែី របបីកំណត្់លកខណៈប្ែលគ្ជួត្គ្ជាបកនងសក់
លទោះថា

ោត្ទ្ឹ ក

របបីកំណត្់ លកខណៈប្ែលលៅដកនងសក់លទោះថា

ោត្លភាើង របបីកំណត្់លកខណៈប្ែលកលគ្រើកញ័របានកនងសក់លទោះថា
ោត្ខយល់ របបីកំណត្់ លរើលោត្ ៤ កនងលោដ្ឋាស ១ លៅគ្រប់
លោដ្ឋាសយ៉ា ងលនោះ
ោលកំ ណត្់ យ៉ាងលនោះ ោត្ោំង

រប្រងគ្បាកែ ឧបចារ-

សម្ចធិរប្រងលកើត្លឡើង ែល់ នករនសិោរកនងោត្ោំង
លរឿ

ៗ លដ្ឋ

ន័

ប្ែលលព្វលលហើ

លទោះ

។

ម្នសិការច្ដ្ឋយអាការ ១៣ យ៉ាង្
ោលពិ ចារណាោត្កនងលោដ្ឋាស ៤២ លដ្ឋ
លំ ដ្ឋ ប់ ែូចលព្វលលហើ
ពិ ចា រណាត្លៅលដ្ឋ

ចំ លព្វោះៗ តរ

ប្ត្ោត្និ រិត្ត ក៏រិនគ្បាកែ

គ្ត្ូ វ លធាើ ោ រ

អាោរ ១៣ យ៉ា ង ែូ ចត្លៅលនោះ ។

១. វចនត្ថលត លដ្ឋ

លសចកដីក្នស័ពោម្ចនបឋវីជាលែើ រ
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២. កោបលត លដ្ឋ
៣. ចណណ លត លដ្ឋ

ភាពជាពួ កគ្កុរ ជាកង
ភាពត្ូចលអិត្

៤. លកខណាទ្ិ លត លដ្ឋ

លកខណៈ រស បចាបបដ្ឋាន

៥. សរដ្ឋានលត លដ្ឋ

សរដ្ឋានោំង ៤ ម្ចនករោជាលែើរ

៦. ទនត្តឯកត្តលត លដ្ឋ

លសចកដីលផសងគន និ ងែូចគន

៧. វ ិនិលព្វភគវ ិនិលព្វភរលត លដ្ឋ
៨. សភារវ ិសភារលត លដ្ឋ
៩.

ោរប្បកពីគនបាន និ ងរិ នបាន
ចូលគនបាន និងចូលគនរិនបាន

ជឈត្តិកព្វហិ រវិលសសលត លដ្ឋ

ខាងកនង ជារួ

ោត្ខាងលគ្ៅ

១០. សងគហលត លដ្ឋ
១១. បចា

លសចកដីលផសងគនក្នោត្

លត លដ្ឋ

រួរចូលគន
ជាបចា័

ឧបោរៈគន

១២. សរទនហារលត លដ្ឋ

រិនម្ចនោររិត្នឹ កកនងអាររោណ៍

១៣. បចា

ប្ចកបចា័

វិភារលត លដ្ឋ

របស់ោត្លទោះៗ ។

១. ច្ដ្ឋយច្សឆកដីននស័រទ

ោត្ប្ែលលឈាោោះថា បឋវ ី លគ្ព្វោះជារបស់លគ្គត្គ្គត្ លឈាោោះថា
អាលបា លគ្ព្វោះហូរលៅបាន លឈាោោះថា លត្លជា លគ្ព្វោះលធាើឱ្យលៅដ លឈាោោះថា
វលយ លគ្ព្វោះផ្ទត្់លៅបាន ។
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២. ច្ដ្ឋយភារជារួកព្កុម្

បឋវ ីោត្ ប្ែលសប្រដងលដ្ឋ

អាោរ ២០ ម្ចនសក់ លោរ ជាលែើរ

អាលបាោត្ ប្ែលសប្រដងលដ្ឋ អាោរ ១២ ម្ចនទ្ឹកគ្បម្ចត្់ លសាសោ៍
ជាលែើរ លគ្ព្វោះោរគ្បជំគនក្នធរ៌ ៨ យ៉ា ងរ៊ឺ ែី ទ្ឹក លភាើង ខយល់ ពណ៌
កាិន រស ឱ្ជា ោរសនោត្ិថា សក់ លទ្ើបម្ចនបាន ោលធរោជាត្ិ ោំង
លនោះប្បកគនលហើ

ោរសនោត្ិថា សក់ ក៏ រិនម្ចន សក់ ក៏រ៊ឺគ្កុររូបធរ៌

៨ លទោះឯង ព្វកយថា លោរ គ្កចក លធោញ ក៏ទ្ំនងែូ ចគន ប្ត្ក៏រង់
ោប់ ប្ត្បឋវីោត្

អាលបាោត្

លដ្ឋ

ំ ណាចក្នលកខណៈប្ែល

គ្បាកែចាស់ប៉ាលណាណោះ ។
៣. ច្ដ្ឋយភារត្ូឆលអត្
ិ
ោងោ

ប្ែលម្ចនខានត្រធយរលនោះ ោលរោ
ំ

ជាផង់ ត្ូចៗ លហើ

ក៏បានគ្បម្ចណ ២០-៣០ លិគ្ត្ ប្ែលគ្បាកែ

រូបោងសណា
ា នបាន
គនទ្ក
ជួ

ឱ្យប្បកលអិត្

ក៏លគ្ព្វោះម្ចនអាលបាោត្

ម្ចនលត្លជាោត្ជួ

ទ្ប់ ទ្កលទ្ើ បរិ នខាាត្់ខាា

រកាទ្ករិ នឱ្យសអ

ជួ

ឱ្យសអិត្ជាប់

ម្ចនវលយោត្

លគ្ៅពីោត្ោំង ៤ លនោះលហើ

ីែ
ា ក្ទ្

រិ នម្ចន ។
៤. ច្ដ្ឋយលកខណៈជាច្ែើម្

បឋវ ីោត្ ម្ចនភាពរ ឹងជាលកខណៈ ជាទ្ី អាស្ស័

ក្នរូបោត្ែក្ទ្ៗ

ជាកិ ចា ម្ចនោរទ្ទ្ួលរូបោត្ែក្ទ្ៗ ជាអាោរគ្បាកែ ។
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អាលបាោត្ ម្ចនភាពហូរនិងគ្ជួត្គ្ជាបជាលកខណៈ ម្ចនោរ
លធាើឱ្យរូបែក្ទ្ៗ ចលគ្រើនលឡើងជាកិ ចា ម្ចនោររួបរួររូបែក្ទ្ៗ ឱ្យជា
គ្កុរជាែំ ជាអាោរគ្បាកែ ។
លត្លជាោត្ ម្ចនភាពលៅដជាលកខណៈ ម្ចនោរលធាើឱ្យរូបោត្
ែក្ទ្ចាស់ទ្ំលឡើងជាកិចា ម្ចនោរលធាើឱ្យរូបែក្ទ្ទ្ន់ ជាអាោរគ្បាកែ ។
វលយោត្ ម្ចនោរជួ
ម្ចនោរកលគ្រើកញ័រជាកិចា

ទ្ប់រូបែក្ទ្ៗ ឱ្យតំងម្ចំ ជាលកខណៈ

ម្ចនោរកលគ្រើកឥរ ិយបេលផសងៗ

ជាអាោរគ្បាកែ លគ្ៅទ្ីោត្ ៤ លនោះលហើ

បាន

ីែ
ា ក្ទ្រិ នម្ចន ។

៥. ច្ដ្ឋយសម្ុដ្ឋាន
កនងអាោរ ៤២ របស់ោត្ោំង ៤ លនោះ អាហារេោី អាហារចាស់
ទ្ឹ កខោោះ បសាវៈ ៤ យ៉ា ងលនោះ ម្ចនឧត្ជាសរដ្ឋាន ទ្ឹ កប្ភនក ទ្ឹ កម្ចត្់
លញើស ទ្ឹ កសលរារ ៤ យ៉ា ងលនោះ លពលខាោះលកើ ត្ពីឧត្ លពលខាោះ
លកើ ត្ពី ចិត្ត ។
បាចកលត្លជាោត្ ១ លកើ ត្ពីករោ
ខយល់ែលងហើរលចញ ចូល ១ លកើ ត្ពី ចិត្ត
រូបោត្ែ៏ លសស ៣២ អាោរ លកើ ត្ពីសរដ្ឋានោំង ៤ ណា
រួ

បានោំង ស់ ។
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៦. ច្ដ្ឋយភារច្ផសង្គាន និង្ែូឆគាន
រូបោត្ោំង ៤ រប្រងម្ចនភាពលផសងគនលដ្ឋ

អាោរ ម្ចន

លកខណៈគ្បចាំរបស់ខួន
ា លកខណៈ រស បចាបបដ្ឋានរបស់បឋវីក៏រា៉ា ង
របស់ោត្ែក្ទ្ៗ ម្ចនអាលបាោត្ជាលែើ រ ក៏ រា៉ា ង សូរបីលផសងគន
លដ្ឋ

ំណាចក្នអាោរ ម្ចនលកខណៈជាលែើរ និ ងលដ្ឋ

ំណាច

ក្នសរដ្ឋាន ម្ចនករោសរដ្ឋានជាលែើរ ប្ត្ក៏លៅម្ចនភាពែូចគនលដ្ឋ
ំណាចក្នភាពជារូប ជារហាភូត្រូប ជាោត្ ជាធរ៌ ប្ែលម្ចនោរ
លកើ ត្រលត្់ ជា និចំា ទ្កខំ

នតត ែូ ចគន ។

៧. ច្ដ្ឋយការប្បកច្ឆញរីគានបាន និង្ម្ិនបាន
ធរោតោត្ោំង ៤ ប្ែលលកើ ត្រួរគនលទោះ ប្បកគនជាចំប្ណក
រិ នបាន

សូរបីកនងកោបនី រួ

ៗ

ក៏ ប្បកគនរិនបាន ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ
របស់ោត្នី រួ

ៗ លហើ

ម្ចនសទ្ធែាកកោបជាលែើរ
លកខណៈ រស បចាបបដ្ឋាន

ក៏ប្បកគនបានែូ លចនោះ ។

៨. ច្ដ្ឋយការឆូលគានបាន និង្ម្ិនបាន
កនងោត្ោំង

៤

លនោះ

សូរបីប្ញកគនរិ នលចញយ៉ា ងលនោះកដី

ប្ត្ោត្ោំង ២ រ៊ឺ បឋវ ី និង អាលបា រប្រងចូលគនបានលគ្ព្វោះជាោត្ធៃន់
ែូចគន និ ងោត្ែក្ទ្ ២ លទ្ៀត្ រ៊ឺ លត្លជា និ ង វលយ ក៏ ចូលគនបាន
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លគ្ព្វោះជាោត្ស្សាលែូចគន ប្ត្ថាោត្ ២ ខាងរខជារួ
លគ្ោ

លទោះ ចូលគនរិ នបាន លដ្ឋ

ោត្ ២ ខាង

ម្ចនសភាវៈប្ែលផោ

គន ។

៩. ច្ដ្ឋយច្សឆកដីច្ផសង្គានននធាត្ុខាង្កនង្
ុ និង្ខាង្ច្ព្ៅ
ោត្ោំង ៤ ប្ែលលកើត្ខាងកនងលទោះ ជាទ្ីអាស្ស័

អា

ត្នៈខាងកនង ៦ ម្ចនចោា ខ

និងវចីវ ិញ្ា ត្ិត និងឥរនោិ
ជីវ ិត្ិរនោិ

(តរន័

ក្នវត្ថ ៦ រ៊ឺ

ត្នៈជាលែើរ វ ិញ្ា ត្ិត ២ រ៊ឺ ោ

ោំង

រ៊ឺ ឥទ្ធិរនោិ

បរ ិសិរនោិ

វ ិញ្ា ត្ិត
និង

រហាែីោ) និ ងឥរយ
ិ បេ រូបោត្ប្ែលលកើ ត្ពី

សរដ្ឋាន ៤ ជាោត្ខាងកនង ចំ ប្ណកោត្ខាងលគ្ៅលទោះ រិនបាន
ជាទ្ីអាស្ស័

របស់រូបែូចលព្វលលហើ

និងរិនបានគ្បកបលដ្ឋ

ឥរ ិយបេ សរដ្ឋានក៏រិនគ្រប់ោំង ៤ ម្ចនប្ត្ឧត្សរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង ។
១០. ច្ដ្ឋយរ ួម្ឆូលគានបាន
បឋវីោត្ ប្ែលម្ចនករោជាសរដ្ឋាន រួរចូ លជារួ
ប្ែលម្ចនករោជាសរដ្ឋានែូ ចគនបាន

ោត្ែក្ទ្

លគ្ព្វោះរិនម្ចនភាពលផសងគន

ក្នសរដ្ឋាន ឬបឋវ ីោត្ ប្ែលម្ចនចិ ត្តជាសរដ្ឋានក៏ រួរចូលគនជា
រួ

ោត្ែក្ទ្ ប្ែលម្ចនចិត្ជា
ត សរដ្ឋានែូចគនបាន ោត្ប្ែលម្ចនឧត្

ឬអាហារជាសរដ្ឋានក៏ ែូចគន របបីរនសិោរលដ្ឋ
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១១. ច្ដ្ឋយភារជាបឆាយ
័ ឧបការៈគាន
បឋវ ីោត្ ប្ែលអាលបាោត្ជួ
ទ្ក វលយោត្ជួ

ទ្ប់ ទ្ក ជាបចា័

ភាាប់ទ្ក លត្លជាោត្ជួ
លដ្ឋ

រកា

ជាទ្ី តំងក្នរហាភូត្រូប

៣ លទោះ ។

អាលបាោត្ ក៏តំងលៅកនងបឋវ ីោត្ លត្លជាោត្ជួ

វលយោត្ជួ

ទ្ប់ទ្ក ជាបចា័

រូប ៣ លទោះ ។
លត្លជាោត្
វលយោត្ជួ

ជាលគ្រឿងភាាប់ឱ្យជាប់គនក្នរហាភូត្

តំងលៅកនងបឋវ ីោត្

ទ្ប់ ទ្ក

រកាទ្ក

ជាបចា័

អាលបាោត្ជួ

ភាាប់ទ្ក

ជាលគ្រឿងលធាើឱ្យលៅដក្នរហាភូ ត្រូប

៣ លទោះ ។
វលយោត្
លត្លជាោត្ជួ

តំងលៅកនងបឋវីោត្

លធាើឱ្យលៅដ ជាបចា័

អាលបាោត្ជួ

ភាាប់ ទ្ក

ជាលគ្រឿងទ្ប់ ទ្ក ក្នរហាភូ ត្រូប

៣ លទោះ ។
របបីរនសិោរលដ្ឋ

ជាបចា័

ឧបោរៈែល់គននិងគន ែូចលព្វលលនោះ ។

១២. ច្ដ្ឋយម្ិនមនការគិត្នឹកកនង្អារម្ម
ណ៍
ុ

កនងោត្ោំង ៤ លទោះ បឋវ ីោត្ ក៏រិនែឹងថា ល
ល

ើងជាបឋវ ីោត្

ើងជាទ្ីតំងក្នរហាភូ ត្រូប ៣ សូរបីរហាភូត្រូប ៣ លគ្ៅពីលនោះក៏

រិ នែឹ ងថា បឋវីជាទ្ី តំងក្នល

ើងែូលចនោះ ។
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១៣. ច្ដ្ឋយប្ឆកបឆាយ
័ របស់ធាត្ុច្នាះៗ
បចា័

របស់ោត្ោំង

កនងបចា័

ម្ចន ៤ រ៊ឺ ករោ ចិ ត្ត ឧត្ អាហារ

ោំងលនោះ ករោលទោះឯងជាបចា័

របស់ោត្ោំង

ប្ែលម្ចនករោជាសរដ្ឋាន បចា័

៣ យ៉ា ងលទ្ៀត្ ម្ចនចិត្តជាលែើរ រិ ន

បានជាបចា័

ម្ចនចិ ត្តជាលែើ រជាសរដ្ឋាន

បចា័

ោត្ោំង

របស់ោត្ោំង

ប្ែលម្ចនចិ ត្តជាសរដ្ឋាន

លគ្ៅពី លនោះរិ នបានជាបចា័
បបចា័

ែក្ទ្

។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ករោ ជាជនកបចា័
សស

បចា័

ក៏ ជា

ក្នោត្ែ៏លសសលដ្ឋ

ក្នោត្ោំង

បរ ិយ

ជាឧបនិ-

(ោត្ប្ែលម្ចនចិត្ត

ជាសរដ្ឋាន ជាលែើ រ)
ចិត្ត ជាជនកបចា័
ជាបចាេជាត្បបចា័

ក្នោត្ោំង

ត្ថិបបចា័

ឧត្ ជាជនកបចា័
ជា ត្ថិបបចា័
អាហារ

ប្ែលម្ចនចិត្តជាសរដ្ឋាន

វិរត្បបចា័

ក្នោត្ោំង

វិរត្បបចា័

ក្នោត្ែ៏ លសស ។
ប្ែលម្ចនឧត្ជាសរដ្ឋាន

ក្នោត្ែ៏ លសស ។

ជាជនកបចា័

ក្នោត្ោំង

ជាសរដ្ឋាន ជាអាហារបបចា័

ប្ែលម្ចនអាហារ
ិ ត្បបចា័
វរ

ត្ថិបបចា័

ក្នោត្

ែ៏ លសស ។
ោលប្ចកលដ្ឋ
និ ងឧបនិ សស

បបចា័

បចា័

លហើ

ករោជាជនកបចា័

របស់រូបែ៏លសស

របស់ឧត្ជរូប និងជា ត្ថិបបចា័

៣,

វ ិរត្បបចា័
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ចិ ត្តជាជនកបចា័
ត្ថិបបចា័

របស់ចិត្តជរូបោំង

វិរត្បបចា័

និងជាបចាេជាត្បបចា័

របស់រូបែ៏លសស ៣ សរដ្ឋាន ។

និម្ិត្ត និង្ភាវនាកនង្ការឆច្ព្ម្ើ
នឆត្ុធាត្ុវវោថន
ុ
ោរចលគ្រើ នចត្ោត្វវតថនលនោះ

រិនម្ចនឧរគហនិរិត្ត

និង

បែិ ភារនិ រិត្ត ម្ចនប្ត្បរ ិករោនិរិត្តប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺ ោត្ោំង ៤ ប្ែល
ម្ចនលៅកនងខាួនលទោះឯង ។

ចំប្ណកភាវទលទោះម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ បរ ិករោភាវទ និង ឧបចារ-

ភាវទ ។
សគ្ម្ចប់ បបទភាវទ

ប្ែលជាត្ួឈានលទោះលកើ ត្លឡើង

រិ នបាន ប្ែលជាែូលចនោះក៏លគ្ព្វោះោត្ោំង ៤ លនោះ ជាសភាវសទ្ធៗ
នកចលគ្រើនគ្ត្ូវលគ្បើបញ្ញាយ៉ា ងខាាំងោាលទ្ើបល

ើញសភាវៈោំងលទោះបាន

លហត្លនោះសម្ចធិ របស់ នកចលគ្រើនលទ្ើបរិ នម្ចនកម្ចាំងលោរនឹ ងចូល
ែល់ឈានបាន ។
ោរពិចារណាោត្ោំង ៤ ប្ែលម្ចនលៅកនងោ លនោះជាអាររោណ៍
របស់សត្ិ បបដ្ឋាន កនងោរចលគ្រើ នោយនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន ប្ែល
ិ សសទសទ្ធៗ
ជាអាររោណ៍របស់វប
លកើ ត្រលត្់ លដ្ឋ

នកពិ ចារណាល

ើញោត្ោំង ៤

សភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ រប្រងលធាើឱ្យ ក
ន ចលគ្រើ នលទោះ

សលគ្រចររគ ផល និ ព្វានបាន ។
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អានិសង្សកនង្ការឆច្ព្ម្ើ
នឆត្ុធាត្ុវវោថន
ុ

អានិសងសរបស់ោរចលគ្រើនចត្ោត្វវតថន ម្ចន ៨ គ្បោរ
១.

សញ្ា ត្ំ

វគហត្ិ

=

រប្រងឈានចោះោន់ភាពសូនយ

ចាកត្ួ ខួ ាន

២. សត្តសញ្ាំ សររាលែត្ិ = ែកលសចកដីសម្ចគល់ថា សត្ា

បរគលលចញបាន
៣. ភ
៤.

លភរវសលហា លហាត្ិ = រិ នខាាចចំលព្វោះភ័

ចំលព្វោះម្ចរ

រត្ិ រត្ិ សលហា លហាត្ិ = លោះលសចកដីរិនលគ្ត្ក រកនងរនថ

និងវ ិបសសទ ោំងលោះលសចកដីលគ្ត្ក រកនងោររណាររោណ៍លចញបាន
៥. ឥដ្ឋានិ លែាស ឧរាែនិ រាែំ ន បាបណាត្ិ = រិ នែល់នូវ
លសចកដីរក
ី ោ

និងលសចកដីត្ក់ សាត្កនងឥដ្ឋាររោណ៍

និ ង និ ដ្ឋាររោណ៍

ោំង
៦. រហាបលញ្ញា លហាត្ិ = ជា នកម្ចនបញ្ញាលគ្ចើ ន
៧.

រត្បរិលយសាលទ លហាត្ិ = ម្ចនគ្ពោះនិ ព្វានជាទ្ី បំផត្

កនងភពលនោះ
៨. សរត្ិ បោ

លទ លហាត្ិ = លបើលៅរិ នោន់ ែល់គ្ពោះនិព្វាន

កនងភពលនោះ ក៏ម្ចនសរត្ិ លៅកនងភពខាងរខ ។
អារ ុបបកម្មដ្ឋាន ៤
កនង ភិធរោត្ស
ថ ងគហបាលី សប្រដងថា
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អាោសានញ្ញ
ា

ត្ទទ្លយ

ចតតលោ

អារបា

ទម្ចត្ិ

សពាថាបិ សរេនិ លទ្ោលស ចតតលី ស ករោដ្ឋាទនិ ភវនតិ ។
អាោសានញ្ញ
ា

ត្នឈាន ជាលែើរ លព្វលរ៊ឺ អាោសានញ្ញ
ា -

ត្នឈាន ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ
ជាអាររោណ៍ វិញ្ញាណញ្ញ
ា
អាោសានញ្ញ
ា

ត្នឈាន ប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ត្នឈានជាអាររោណ៍

ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ
សញ្ញា

ម្ចនកសិណរាែិម្ចោសបញ្ា ត្ិត

ត្នឈាន

អាកិញ្ាញ្ញា

ម្ចន

ត្នឈាន

ម្ចននត្ថិភាវបញ្ា ត្ិតជាអាររោណ៍ លនវសញ្ញាទប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ម្ចនអាកិញ្ាញ្ញា

ត្ន

ឈានជាអាររោណ៍ោំងលនោះ លឈាោោះថា អារបបករោដ្ឋាន ៤ ។

ិ ីបែិ បត្តិឱ្យបានលៅអារបបករោដ្ឋានោំង
ចំ ប្ណកលសចកដី និងវធ

៤

លទោះបានសប្រដងលហើ

លដ្ឋ

អាស្ស័

ោរសរាឹងបឋវីកសិណ

លទ្ើ បរិនបានទំរកសប្រដងកនងទ្ី លនោះលទ្ៀត្ ។
អភិញ្ញ
ា
ភិ ធរោត្ថសងគហបាលី សប្រដងោរគ្បាកែរបស់ ភិ ញ្ញាថា
ភិ ញ្ញាវលសន បវត្តម្ចនំ បន រូបាវចរបញ្ារជានំ
ទ្កបញ្ារជាទ

វែាហិតា

ធិ លែា

កលោនតសស រូបាទ្ី ស អាររោលណស

ាទ្ិ កម្ចវលជាតា

បរិករោំ

ថារហរលបបត្ិ ។

សគ្ម្ចប់រូបាវចរបញ្ា រជានប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ
ភិញ្ញាលទោះ

ភិ ញ្ញាបា-

រប្រងលកើ ត្លឡើងទ្ទ្ួលអាររោណ៍
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ជាលែើរ

តរសររួរែល់ នកប្ែលលចញចាករូបបញ្ា រជានប្ែលជា

បាទ្របស់ ភិញ្ញា និងពិចារណាអាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលខាួនតំងចិត្តទ្ក
លហើ

លធាើបរ ិករោ ។

លសចកដីថា

ោល ធិ ដ្ឋាន ភិ ញ្ញាលស្សចលហើ

ចូលបាទ្ក-

បញ្ា រជាន ោរចូលបាទ្កបញ្ា រជានលនោះ លៅថា លធាើបរិករោ ។
គាថាសង្គហទី ២
២. ឥទ្ធិវ ិធំ ទ្ិពាលសាត្ំ

បរចិត្តវ ិជានទ

បលពានិវសានសសត្ិ
លឈាោោះថា

ទ្ិពាចកខូត្ិ បញ្ាោ ។

ិ (សប្រដងឫទ្ធិ) ១
ភិញ្ញាម្ចន ៥ យ៉ា ងរ៊ឺ ឥទ្ធិវធ

ទ្ិពាលសាត្ (គ្ត្លចៀកទ្ិពា) ១ បរចិត្វត ិជានន (ែឹងចិ ត្ត នកែក្ទ្) ១

បលពានិវសានសសត្ិ (រលឹកជាត្ិ បាន) ១ ទ្ិ ពាចកខ (ប្ភនកទ្ិ ព)ា ១ ។
នឹង្បានអធិបាយោម្ព្រះបាលីែូឆត្ច្ៅច្នះ
ព្វកយថា ភិ ញ្ញា ជាលឈាោោះរបស់បញ្ញាប្ែលម្ចនោរែឹងអាររោណ៍
៦ លទោះ ជាពិ លសស ។
ភិ ប្គ្បថា ពិ លសស ។
ញា ប្គ្បថា ែឹ ងកនងអាររោណ៍ ៦ ែូ ចវចនត្ថៈ សប្រដងថា
វិលសសលត ជាទត្ី ត្ិ =

ភិ ញ្ញា

បញ្ញាណា រប្រងែឹងកនងអាររោណ៍ ៦ ជាពិលសស ែូលចានោះ បញ្ញា
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លទោះ លទ្ើ បលឈាោោះថា

ភិ ញ្ញា ។

លសចកដីថា បញ្ញាគ្បកបកនងរូបបញ្ា រជាន ប្ែលម្ចនោរែឹ ង
កនងអាររោណ៍ជាពិ លសស
ក្គ្កប្លងលនោះឯង

រកពីសម្ចធិ ម្ចនកម្ចាំងខាាំងោាយ៉ា ង

លៅថា

ភិញ្ញា

ប្ែលជាោរលៅលដ្ឋ

ចំ ប្ណករូបបញ្ា រជានចិ ត្តប្ែលលៅថា
គ្ពរលដ្ឋ

ភិ ញ្ញា ជាោរលៅលដ្ឋ

គ្ត្ង់

ភិ ញ្ញាចិត្តលទោះ លគ្ព្វោះលកើត្

រ។

តរធរោតោរលកើត្លឡើងរបស់រូបបញ្ារជានលទោះ

លកើ ត្គ្គ

ែំបូងកដី ឬខណៈចូលឈានសម្ចបត្តិកីដ រប្រងម្ចនោរកំណត្់អាររោណ៍
ពិត្គ្បាកែ ១២ យ៉ា ង រ៊ឺ

បញ្ា ត្ិតធម្ចោររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

កសិណ ១០

សាសបសាសៈ ១ រជឈត្តសត្ាបញ្ា ត្ិត ១ រួរ ១២

យ៉ា ង ណារួ

ប៉ាលណាណោះ ។

សគ្ម្ចប់រូបបញ្ា រជានប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ភាពជា ភិ ញ្ញា

លនោះ រិ នបានកំ ណត្់អាររោណ៍លទ្ រ៊ឺ អាររោណ៍ ៦ ោំងបររត្ថនិងបញ្ា ត្ិត
ទ្ទ្ួ លបានោំង ស់

លស្សចប្ត្ោរ ធិដ្ឋានរបស់ ភិញ្ញាោភីបរគល

ោលលចញចាកបាទ្កឈានលហើ

។

កម្មដ្ឋានប្ែលច្ធវឱ
ើ យសច្ព្ម្ឆអភិញ្ញ
ា
កសិណ ១០ ប៉ាលណាណោះប្ែលជាករោដ្ឋានឱ្យសលគ្រច ភិញ្ញា លគ្ព្វោះ
១. សម្ចធិរបស់រូបបញ្ា រជាន ប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើនកសិណ
១០ លទោះ ម្ចនកម្ចាំងខាាំងោាក្គ្កប្លងជាងរូបករោដ្ឋានែ៏លសស ១៦ យ៉ា ង
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លទ្ៀត្ ។
២.

នកប្ែលនឹ ងបាន ភិ ញ្ញាលទោះ គ្ត្ូវបានសម្ចបត្តិ ៩ រ៊ឺ

រូបជាន ៥ និង រូបជាន ៤ លវៀរប្ត្ នកប្ែលម្ចនបាររីជាពិ លសស
លហើ

កនងោរប្ែលរូបបញ្ា រជានោភីបរគល នឹ ងចលគ្រើន រូបជាន

ឱ្យបានលទោះ គ្ត្ូវលធាើោរសរាឹងបែិភារនិ រិត្ត ប្ែលបានពី កសិណ ៩
(លវៀរអាោសកសិណ) លដ្ឋ

លហត្ ២ គ្បោរលនោះ កសិណ ១០

លទ្ើ បជាករោដ្ឋានប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងោាឱ្យសលគ្រច ភិញ្ញាបាន ។
អភិញ្ញ
ា ប្ែលសច្ព្ម្ឆច្ដ្ឋយធាលប់បានច្ហើយកនង្ភរម្ុ
ន
ុ

នកប្ែលរិនបានសម្ចបត្តិ ៩ ប្ត្ក៏ អាចសលគ្រច ភិញ្ញាបាន

លដ្ឋ

ំ ណាចប្ែលខាួនោាប់បាន ភិញ្ញារកលហើ

កនងភពរន ប្ែល

ជិត្នឹងភពលនោះ រ៊ឺ បេជានប្ែលសលគ្រចរូបបញ្ា រជាន ឬគ្ពោះ រ ិ
បរគល ោលចលគ្រើនកសិណរហូត្ែល់សលគ្រចរូបបញ្ា រជាន
ក៏សលគ្រចលដ្ឋ

ំណាចបកត្ូ បនិសស

បបចា័

ភិញ្ញា

លគ្ព្វោះោាប់បាន

ភិ ញ្ញាកនងភពរន ប្ែលជិត្គននឹ ងភពលនោះឯង ។
សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រ ិ បរគលពួ កខាោះ ោលបានសលគ្រចររគផលលហើ
បញ្ញាប្ែលគ្បកបជារួ

ររគចិត្តលទោះ ម្ចន ំណាចោក់ទ្ងជារួ

ភិញ្ញាផង ោលម្ចនបំណងនឹ ងលធាើ ភិញ្ញាកនងលវោណា លវោលទោះ
រូបបញ្ា រជានប្ែលម្ចន ភិ ញ្ញាក៏លកើត្លឡើង
ទ្កក៏សលគ្រចគ្ពរផងប្ែរ

បំ ណងប្ែល ធិដ្ឋាន

ភិ ញ្ញាលនោះ លៅថា ររគសិទ្ិ ធ ភិ ញ្ញា លកើត្
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លឡើងលដ្ឋ

ំ ណាចប្ែលោាប់ បាន

គននឹ ងភពលនោះ ឬលដ្ឋ

ភិ ញ្ញារកកនងភពរនប្ែលជិ ត្

ំណាចប្ែលតំងលសចកដីគ្បាថានទ្ក ។

ម្គគសទ
ិ ិអ
ធ ភិញ្ញ
ា មន ២ យ៉ាង្ គឺ
១. លហែាិរររគសិទ្ិធ ភិ ញ្ញា បានែល់
គ្ពរលដ្ឋ
២.
គ្ពរលដ្ឋ

ភិ ញ្ញាប្ែលសលគ្រច

ររគខាងលគ្ោរ ។
រហត្តររគសិទ្ិ ធ ភិញ្ញា បានែល់

ភិ ញ្ញាប្ែលសលគ្រច

រហត្តររគ ។

ការអប់រ ំច្ែើម្ប ីឱយបានអភិញ្ញ
ា របស់អនកប្ែលបានសមបត្តិ ៩
១. កសិ ណានលោរលត = លដ្ឋ

តរលំដ្ឋប់កសិណ ។

២. កសិ ណបែិលោរលត = លដ្ឋ

បរញ្ញ
ា សលំដ្ឋប់ កសិណ ។

៣. កសិ ណានលោរបែិ លោរលត = លដ្ឋ

ោំងតរលំដ្ឋប់

និ ងបរញ្ញ
ា សលំដ្ឋប់ កសិណ ។
៤. ឈាទនលោរលត = លដ្ឋ

តរលំដ្ឋប់ ឈាន ។

៥. ឈានបែិលោរលត = លដ្ឋ

បរញ្ញ
ា សលំដ្ឋប់ ឈាន ។

៦. ឈាទនលោរបែិ លោរលត = លដ្ឋ

ោំងតរលំដ្ឋប់

និ ងបរញ្ញ
ា សលំដ្ឋប់ ឈាន ។
៧. ឈានកានិតកលត = លដ្ឋ
៨. កសិ ណកានិ តកលត = លដ្ឋ

កនាងលំដ្ឋប់ឈាន ។
កនាងលំដ្ឋប់ កសិណ ។
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៩. ឈានកសិ ណកានិតកលត = លដ្ឋ

កនាងោំងលំដ្ឋប់ ឈាន

និ ងលំដ្ឋប់កសិណ ។
១០.

ងគសងានិតលត = លដ្ឋ

ោរសរាឹងកសិណណារួ

បងខិត្ ងគឈានតរលំដ្ឋប់ កនង

។

១១. អាររោណសងានិតលត = លដ្ឋ
ឈានណារួ
១២.

ផ្ទាស់អាររោណ៍ករោដ្ឋាន កនង

ម្ចនបឋរជានជាលែើរ ។
ង្កគររោណសងានិតលត

=

លដ្ឋ

បងខិត្ ងគឈាននិ ង

ផ្ទាស់អាររោណ៍តរលំដ្ឋប់ កសិណ ។
១៣.

ងគវវដ្ឋាបនលត = លដ្ឋ

កំណត្់ លរើល ងគឈានតរ

លំដ្ឋប់ ក្នសម្ចបត្តិ ។
១៤. អាររោណវវដ្ឋាបនលត = លដ្ឋ

កំ ណត្់លរើលករោដ្ឋាន

តរលំដ្ឋប់ ក្នសម្ចបត្តិ ។
ោលបានហាឹកហាត្់ ចិត្លត ដ្ឋ

អាោរ

រប្រងម្ចនភាពជំទញកនងោរសរាឹងកសិណ
ឱ្យចិ ត្តម្ចនសម្ចធិ ខាាំងោាក្គ្កប្លងលឡើង

១៤ យ៉ា ងលនោះលហើ
និងោរចូ លឈានលធាើ

រហូត្ជាលហត្ឱ្យរូបបញ្ា-

រជានចិ ត្តលកើ ត្លឡើង ។
អភិញ្ញ
ា ៥
គ្ពោះ នរោធចារយ សប្រដងលរឿង ភិញ្ញាទ្កគ្ត្ឹរប្ត្ ៥ គ្បោរ សំលៅ
កោរសប្រដងចំលព្វោះលោកិ

ភិញ្ញា
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ថាករោូបរ ភិញ្ញា និង ទរត្ំស ភិញ្ញាផងលឡើ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះ

ភិញ្ញាោំង ២ លនោះ សលរង្កគោះកនងទ្ិពាចកខ ភិញ្ញាលទោះឯង លព្វលរ៊ឺ
ទ្ិពច
ា កខ ភិ ញ្ញាលនោះ

ោលល

ើញសត្ាោំង

បានតរ ំណាចក្នោរលធាើរបស់ខួន
ា

ក៏លៅថា

និងែឹ ងែល់លហត្ោរណ៍លផសងៗ
រខបាន ក៏លៅថា
ោប់ លដ្ឋ

លកើ ត្កនងភូ រិលផសងៗ
ថាករោូបរ ភិញ្ញា

ប្ែលលកើ ត្លឡើងកនងោលខាង

ទរត្ំស ភិញ្ញា ែូលចានោះ លោកិ

សលងខបលហើ

ម្ចន ៥ គ្បោរ ោលោប់ លដ្ឋ

ភិញ្ញា ោល
ពិ សាដរ ម្ចន

៧ គ្បោរ រ៊ឺ
ិ ភិ ញ្ញា
១. ឥទ្ធិវធ
២. ទ្ិ ពាលសាត្ ភិ ញ្ញា

ិ នន ភិ ញ្ញា
៣. បរចិ ត្តវជា
៤. បលពានិវសានសសត្ិ ភិ ញ្ញា
៥. ទ្ិ ពាចកខ ភិ ញ្ញា
៦.
៧.

ថាករោូបរ ភិ ញ្ញា

ទរត្ំ ស ភិ ញ្ញា

លោកិ

ភិញ្ញាោំង ៥ ឬ ៧ លនោះ

ងគធរ៌បានែល់ បញ្ញា

លចត្សិក កនងរូបាវចរបញ្ារជានកសល និងកិ រយ
ិ
។
សគ្ម្ចប់លោកត្តរ ភិញ្ញាលទោះ ម្ចនរួ
ភិ ញ្ញា
សទដន

ជា ភិ ញ្ញាប្ែលអាចទ្ម្ចា

គ្បោរ រ៊ឺ អាសវកខ

កិ លលសាសវៈឱ្យ ស់លៅពីខនធ

ងគធរ៌បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក កនង រហត្តររគចិត្ត ។
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ច្សឆកដីកង្ច្ោកិ
នុ
យអភិញ្ញ
ា
១. ឥទធិវិធអភិញ្ញ
ា

ិ ភិ ញ្ញា រ៊ឺ បញ្ញាប្ែលបលង្កអនចិ ត្តលៅលែើ របីឱ្យសលគ្រច
ឥទ្ធិវធ
ឫទ្ធិលផសងៗ ែូ ចវចនត្ថៈថា ឥជឈត្ី ត្ិ = ឥទ្ធិ
ធរោជាត្ិ ណា
លឈាោោះថា ឥទ្ធិ ។
ឥទ្ធិយ វិលោ

រប្រងលធាើឱ្យសលគ្រច

ែូលចានោះ

ធរោជាត្ិលទោះ

ិ ំ
សាត្ិ = ឥទ្ធិវធ

ឥទ្ធិឫទ្ធិលផសងៗ ម្ចនែល់ញាណណា ញាណលទោះ លឈាោោះថា

ិ ។
ឥទ្ធិវធ

ិ លឈាោោះថា ឫទ្ធិ លគ្ព្វោះ ត្ថថា សលគ្រច រ៊ឺ លកើត្ផលកនងឥទ្ធិវធ

ភិ ញ្ញា ប្ែលអាចលធាើឱ្យសលគ្រចឫទ្ធិលផសងៗ បាន គ្ពោះ ែាកថាចារយ
បានប្ចកលសចកដីសលគ្រចឫទ្ធិលនោះលចញលៅជា ១០ យ៉ា ង រ៊ឺ
១)

ធិ ដ្ឋាទឥទ្ធិ រ៊ឺ ឫទ្ធិសលគ្រចលដ្ឋ

ពហភាវទ្ិ កសស

ធិដ្ឋានំ

ំណាចោរ ធិដ្ឋាន

សាត្ិ =

ធិ ដ្ឋាទ

ោរតំងចិ ត្ត ធិដ្ឋានឱ្យម្ចនចំ នួនលគ្ចើនលកើ ត្លឡើង
ឫទ្ធិណា ែូ លចនោះ ឥទ្ធិលទោះ លឈាោោះថា

ម្ចនែល់

ធិ ដ្ឋាទ ។

ធិ ដ្ឋាទ ច សា ឥទ្ធិ ចាត្ិ =

ធិ ដ្ឋាទឥទ្ធិ

ភិញ្ញាលនោះម្ចនោរតំង ធិដ្ឋានឱ្យម្ចនចំនួនលគ្ចើនលកើត្លឡើងផង
ជាឥទ្ធិផង លឈាោោះថា
លគ្ចើ នរ

ធិដ្ឋាទឥទ្ធិ ែូចជា ធិដ្ឋានឱ្យរនសសម្ចនក់ ជា

លគ្ចើ នព្វន់ទក់ សប្រដងខាួនឱ្យគ្បាកែកនងទ្ីែក្ទ្ បំបាត្់ ខួាន
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បាន ទ្ំ លោះកំប្ពងឬភនំលៅបាន លធាើប្ផនែី ឱ្យជាសរគ្ទ្ លធាើសរគ្ទ្ឱ្យ
ជាប្ផនែី លហាោះបាន លែើរលលើទ្ឹកបាន រជកនងែី បាន ជាលែើរ ។
ិ ំ កពានំ
២) វិកពាទឥទ្ធិ រ៊ឺ ឫទ្ធិផ្ទាស់បូ រដ ។ វវិ ធ

សាត្ិ =

វិកពាទ ោរនិ រិត្
ោ វត្ថលផសងៗ ម្ចនែល់ ឥទ្ធិណា ែូលចានោះឥទ្ធិលទោះ
លឈាោោះថា វិកពាទ ។ វិកពាទ ច សា ឥទ្ធិ ចាត្ិ = វិកពាទឥទ្ធិ
ភិ ញ្ញាលនោះសប្រដងនិ រិត្
ោ លផសងៗ ផង លដ្ឋ

ឥទ្ធិឫទ្ធិផង ែូលចានោះលទ្ើប

លឈាោោះថា វិកពាទឥទ្ធិ បានែល់ ោរប្បាងខាួន ែូចជាប្បាងខាួនជាលកោង
ប្បាងខាួនជាទរ

កស រនធពា លទ្វត កងទ្័ ព ជាលែើរ ជាោរលោះលភទ្

គ្បគ្កត្ីរបស់ខួាន នឹ ងលធាើលភទ្ែក្ទ្ឱ្យខសពីគ្បគ្កត្ីរបស់ខួន
ា លៅថា
វិកពាទឥទ្ធិ ។

៣) រលទរយឥទ្ធិ លសចកដីសលគ្រចរបស់រលទរយឥទ្ធិ ។
រនសា និ ពាតត = រលទរយ ឫទ្ធិប្ែលសលគ្រចលដ្ឋ

ចិត្ត លឈាោោះថា

រលទរយ ។ រលទរយ ច សា ឥទ្ធិ ចាត្ិ = រលទរយឥទ្ធិ
ភិញ្ញាលនោះ ជាឫទ្ធិប្ែលសលគ្រចលដ្ឋ

ចិត្តផង ជាឥទ្ធិឫទ្ធិផង ែូលចានោះ

លទ្ើបលឈាោោះថា រលទរយឥទ្ធិ រ៊ឺ និរិោត្ោ

ែក្ទ្ពី ោ

រូបោងលស្សចប្ត្ចិ ត្តគ្បាថាន លឈាោោះថា រលទរ
លដ្ឋ

លកើត្ជាោងោ

លឡើងរួ

លែើ រ ឱ្យម្ចន

ិទ្ិ ធ លគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

លទ្ៀត្ ប្ែលម្ចនរូបោងោ

លស្សច

ប្ត្ចិ ត្តគ្បាថាន ។
៤) ញាណវិបាផោឥទ្ធិ រ៊ឺ ឫទ្ធិប្ែលលកើ ត្លឡើងលែើរបី

ផត្ចាក នតោ

លដ្ឋ

ំគ្រងឱ្យ

ំ ណាចក្ន រហត្តររគប្ែលនឹ ងលកើ ត្លឡើង
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ែូចជាគ្ពោះព្វកលលត្ថរ

ោលលៅជាោរកត្ូចោាក់ចោះលៅកនងប្ខសទ្ឹក

លគ្ព្វោះោរលធាសគ្បប្ហសរបស់ភីលលៀង គ្ត្ីធំខាំលលបចូលលៅកនងលព្វោះ
រនសសរកគ្ត្ី ចាប់ បាន លក់ ឱ្យភរិយលសែាី ភរិយលសែាីគ្បាប់ ឱ្យពួក
នកបលគ្រើ វោះលព្វោះគ្ត្ី ល

ើញលកោងលៅកនងលព្វោះគ្ត្ី លដ្ឋ

រិ នម្ចនោរ

ឈ៊ឺចាប់ ។
ោរប្ែលរិនឈ៊ឺចាប់លៅកនងលព្វោះគ្ត្ីែូលចនោះ ចាត្់ ជា ញាណវិបាផោឥទ្ធិ ឫទ្ធិជាញាណគ្របែណដប់របស់គ្ពោះព្វកល ជាបចេិរភវិកៈ
(ម្ចនភពចងលគ្ោ
លកើ ត្លដ្ឋ
លដ្ឋ

)

លគ្ព្វោះភាពរិនឈ៊ឺចាប់លៅកនងលព្វោះគ្ត្ី លទោះ

អានភាពក្ន រហត្តររគញាណប្ែលលោកនឹ ងរបបីបាន
ត្តភាពលនោះ ែូ លចនោះជាលែើរ ។

ញាណវ ិបាផោឥទ្ធិ

លៅម្ចនែល់គ្ពោះលេរៈរូបែក្ទ្លទ្ៀត្ ែូចជា

គ្ពោះសងាិចាលត្ថរ គ្ពោះភូត្បាលលត្ថរជាលែើរ ។
លដ្ឋ

ិ ផ ោឥទ្ធិ ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងោរព្វរ នតោ
៥) សម្ចធិ វបា
ំណាចសម្ចធិ

ែូចជាគ្ពោះសារប
ី ត្ត

ទងឧត្តោ

និងទង

សាម្ចវត្ី ជាលែើ រ ។
គ្ពោះសារប
ី ត្តលត្ថរ កំពងចូ លសម្ចបត្តិ
គ្ត្ង់ សីសៈលោក

កសោចលគ្បើ ែំបងវ

ម្ចនសំលឡងែូចផគរោន់

ម្ចនែល់លោកលដ្ឋ

គ្បោរណាលឡើ

របស់គ្ពោះសារប
ី ត្ត ។
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ទងឧត្តោឧបាសិោ ធី តរបស់បណណ កលសែាី គ្ត្ូវទងសិរ ិម្ច
គ្ចប្ណនឫសា

ចាក់ លគ្បងលៅដលលើសីសៈរបស់ទង

ទងចលគ្រើន

លរតតសម្ចបត្តិ កនងខណៈលទោះលគ្បងលទោះគ្ត្ឡប់ោាក់លៅ ែូចជាែំ ណក់
ទ្ឹកប្ែលោាក់ ពីសាឹកឈូកែូ លចានោះ

ិ ផ ោំណាចសម្ចធិ វបា

លនោះលដ្ឋ

ឥទ្ធិ របស់ទងឧត្តោឧបាសិោ ។
គ្ពោះទងសាម្ចវត្ី

រគរលហសីរបស់គ្ពោះបាទ្ឧលទ្ន គ្ត្ូវទង

ម្ចរណិ ា យញាំងពស់ឱ្យចូលលៅកនងគ្បលហាងពិណរបស់គ្ពោះោជាលទោះ
លហើ

បិ ទ្គ្បលហាងលដ្ឋ

ពិ ណលទោះ ស់ពីរបី ក្េៃ

ែំ ក្នកគ្រងផ្ទា

ពស់បានលៅកនងគ្បលហាង

កនងក្េៃប្ែលគ្ពោះោជាយងលៅ

គ្ពោះទង

ម្ចរណិ ា យទ្ូ លសួរថា បពិ គ្ត្គ្ពោះសរោត្ិលទ្ព ក្េៃលនោះគ្ពោះ ងគលសដច
នឹ ងលៅោន់គ្បាសាទ្ក្ន រគរលហសី ងគណា

ោលគ្ពោះោជាគ្តស់

គ្បាប់ថា របស់ទងសាម្ចវត្ី ក៏គ្ោបទ្ូ លថា បពិគ្ត្រហាោជ ក្េៃលនោះ
ខ្ំ គ្ពោះ ងគ

ល់សបិ នរិនលអ បពិគ្ត្គ្ពោះសរោត្ិលទ្ព គ្ពោះ ងគរិនរួរ

លសដចលៅោន់ ទ្ីលទោះលទ្ គ្ពោះោជាគ្តស់ថា ល

ើងនឹ ងលៅឱ្យខាងប្ត្

បាន...................ទងម្ចរណិ ា យបានទំកគ្រងផ្ទាលចញ ំពីគ្បលហាង
ពិ ណលទោះ ពស់ ត្់ អាហារ ២-៣ ក្េៃ ក៏លូនលចញរកតរគ្បលហាង
ពិ ណលទោះ
គ្ពោះោជាទ្ត្ល

លបើកពព្វរ

(បលញ្ា ញសំលឡង)

ើញពស់ ក៏គ្ទ្ង់ត្ក់ សត្គ្ពោះទ្័
ា

ែូ ចជាគ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះលដ្ឋ

លសចកដីពិលោធថា

លនោះ...........ចំ ប្ណកគ្ពោះទងសាម្ចវត្ី
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ខាាចររណៈ លគ្បៀប

ស្ត្សតីោំងលនោះលធាើករោប្បប

ក៏បានឱ្យឱ្វទ្ែល់ស្ត្សតីោង
ំ
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៥០០ លទោះថា
រិ នម្ចនលទ្

ម្ចនលទងោំង

ទងោំង

ទ្ីពឹងែក្ទ្របស់ពួកល

ើង

ចូរញាំងលរតតចិ ត្តឱ្យគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលសោើកនង

គ្ពោះោជាប្ែលជាកំ ពូលក្ននរជន កនងគ្ពោះលទ្វី និ ងកនងខាួនឯង ទង
ោំង

កំញាំងលសចកដីលគ្ោធឱ្យលកើត្លឡើងែល់នរណាៗ លឡើ

គ្ពោះោជាគ្ទ្ង់ោន់

កធនូប្ែលម្ចនសណា
ា នែូ ចភាកែំរ ី

។

ែ៏ រួរែល់

កម្ចាំងក្នបរស ១.០០០ ទក់ គ្ទ្ង់ោញប្ខសធនូប្ែលភាាប់ នូវគ្គប់សរ
ោបលដ្ឋ

ថានំពិស

លធាើគ្ពោះទងសាម្ចវត្ី ទ្កកនងខាងរខ

ោំងលទោះឈរត្លគ្រៀបគនតរលំដ្ឋប់ លហើ
ចំ គ្ទ្ូងក្នទងសាម្ចវត្ី

។

របស់គ្ពោះោជា

លនោះលដ្ឋ

គ្ពោះទងសាម្ចវត្ី ។
គ្ពោះ រហនត

រិយឥទ្ធិ

ហាក់ែូចជាចូលលៅោន់

បានឈប់ លៅលហើ

របស់គ្ពោះទងសាម្ចវត្ីលទោះ
៦)

ក៏ែលម្ចាោះនូវកូ នសរលៅ

កូ នសរលទោះក៏ប្បរវិលគ្ត្ឡប់ជារបស់

ម្ចនរខលឆ្ងពោះោន់ ផូវប្ែលខា
ា
ួនលៅលហើ
គ្ពោះហឬទ្័

ឱ្យស្ត្សតី

លដ្ឋ

លរតតនភាព

សម្ចធិ វ ិបាផោឥទ្ធិរបស់

ឫទ្ធិប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ំណាចភាពជា

នក ស់អាសវកិាលលស ជា នកម្ចន បបែិកូលសញ្ញា រ៊ឺ

សម្ចគល់ថា រិនជាបែិកូលកនងវត្ថប្ែលជាបែិកូល ោលលធាើោរផា
លរតតកដី ពិចារណាោត្ោំង ៤ កដី និ ងពិ ចារណា សភកដី ។
ជា នកម្ចនសត្ិសរបជញ្ាៈគ្បលងើ
លដ្ឋ

ំណាចសម្ចគល់ថា

បានជាលែើរ លនោះលៅថា

ៗ កនងវត្ថបែិកូលលទោះបាន

រិ នបែិ កូលកនងវត្ថបែិ កូលជាគ្បគ្កត្ី
រ ិយឥទ្ធិ ។
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៧)
របស់ករោ

ករោវ ិបាកជាឥទ្ធិ

ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ែូ ចជាឫទ្ធិរបស់សត្ាោង
ំ ពួ ង

ំណាចផល

ឫទ្ធិរបស់លទ្វតោំងពួ ង

ឫទ្ធិរបស់រនសសលែើ រកបប ឫទ្ធិរបស់វ ិនិ បាត្ិ កៈពួ កខាោះ ប្ែលលៅផាូវ
ិ កជាឥទ្ធិ ។
អាោសបាន សទ្ធប្ត្ជាករោវបា

៨) បញ្ា វលតឥទ្ធិ ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ
នកម្ចនបណយោំង

ំណាចរបស់បរគល

ែូចជាលសដចចគ្កពត្តិ លហាោះលៅកនងអាោស

បានគ្ពរោំងចត្រងគលសទ ឫទ្ធិរបស់លជាត្ិ កលសែាីរហបត្ី ម្ចនគ្បាសាទ្ប្កវរណីផសលឡើង ំ ពីប្ផនែីជាលែើរ លនោះជា បញ្ា វលតឥទ្ធិ ។
៩)

វិជាារយឥទ្ធិ

ឫទ្ធិប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ិ ា អាររ ែូចកនងអាេពានលវទ្បករណ៍ថា ពួ កវ ិជាាធរ ោ
វជា
លៅផាូវអាោសបាន

ំណាចរបស់
លវទ្លហើ

សប្រដងពលែំ រ ីកបួនលសទលផសងៗ

ឲ្យគ្បាកែ

ិ ា រយឥទ្ធិ ។
កនងកណា
ដ លអាោសបាន ោំងលនោះជាវជា
១០)

ត្ត្ថ

ត្ត្ថ

ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

សម្ចោបលយរបចាយ

ឥជឈនលែាន

ឥទ្ធិ

ំណាចក្នោរពាយរស្សាវគ្ជាវសិកា

ពិលសាធយ៉ា ងគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវកនងកិ ចាលផសងៗ

រួរោំង

បរ ិ

ត្តិនិងបែិបត្តិ

ែូ ចជា
ផល រ៊ឺ ោរលោះោរឆ្នោៈ រប្រងសលគ្រចលដ្ឋ
ផលលទោះលទ្ើ បលឈាោោះថា ឫទ្ធិ លដ្ឋ
ផល

រ៊ឺ

លនកខរោ លហត្លទោះ

លសចកដីថា សលគ្រច ។

ោរលោះកិលលសោំង

រប្រងសលគ្រចលដ្ឋ

រហត្តររគ លហត្លទោះផលលទោះ លទ្ើបលឈាោោះថា ឫទ្ធិ លដ្ឋ

- 253 -

លសចកដីថា
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សលគ្រច លគ្ព្វោះគ្បកបលដ្ឋ

កិ ចាលដ្ឋ

គ្បក្ព ។

ែូ លចានោះ បឋរជាន ជាលែើ រកដី ររគោំង ៤ កដី ោរឆ្ងាត្ឈាាស
កនងគ្ពោះក្គ្ត្បិែក

និ ង ែាកថាកដី

តោសាស្ត្សដ លពទ្យសាស្ត្សដ

ោរែឹ ងកនងវ ិជាាលហាោសាស្ត្សដ

កសរសាស្ត្សដ វ ិទ្ាសាស្ត្សដ ោំងលនោះជាលែើរ

ជាោរសលគ្រចប្ែលលកើត្ពីោរស្សាវគ្ជាវ
កិចាោរលផសងៗ លទោះជាបចា័
ិ ភិ ញ្ញា
ឥទ្ធិវធ

សំលៅ

ក

និងពិលសាធលដ្ឋ

គ្បក្ពកនង

។
ប្ែលលោកបំណង

កតរចំណចលនោះ

ិ ពាទឥទ្ធិ និ ងរលទរយឥទ្ធិ ។
ធិ ដ្ឋាទឥទ្ធិ វក
២. ទិរវច្ស្ដត្អភិញ្ញ
ា

ទ្ិ ពាលសាត្ ភិ ញ្ញា ម្ចនវចនត្ថៈថា ទ្ិវ ិ ភវំ = ទ្ិ ពំា
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងលទ្វលោក និងគ្ពហោលោក លឈាោោះថា ទ្ិពា ។
ទ្ិ ពាញ្ា ត្ំ លសាត្ញ្ញ
ា ត្ិ = ទ្ិពាលសាត្ំ
រូបលនោះគ្បគ្ពឹ ត្លត ៅកនងលទ្វលោក

និងគ្ពហោលោកផង

ជា

លសាត្បសាទ្ផង លទ្ើបលឈាោោះថា ទ្ិ ពាលសាត្ បានែល់ លសាត្បសាទ្
របស់លទ្វត និ ងគ្ពហោ ។
ទ្ិ ពាលសាត្ំ វិយត្ិ = ទ្ិ ពាលសាត្ំ
ភិញ្ញាប្ែលម្ចនោរបានឮែូចគ្ត្លចៀករបស់លទ្វត
លទ្ើ បលឈាោោះថា ទ្ិ ពាលសាត្ បានែល់ ទ្ិពាលសាត្ ភិ ញ្ញា ។
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លសាត្បសាទ្របស់លទ្វតជាន់ ខពស់ និងគ្ពហោោង
ំ

លទោះ

លកើត្ពីរហាកសលករោ និ ងរូបាវចរកសលករោ ោំងគ្បាសចាកវត្ថលសាោក
លគ្គក ម្ចនលសាសោ៍ គ្បម្ចត្់ ឈារ ខយល់ជាលែើររកកួន លសាត្បសាទ្
លទ្ើបម្ចនភាពថាាសាអត្ជាពិលសស អាចឮសំលឡងសូរបីឆ្ងៃ
និងស្សាលជាទ្ីបំផត្បានយ៉ា ងរួរ សាារយ
ឆ្ងៃ

ជាទ្ីបំផត្

រនសសភូរិនឹងតំងលៅ

ពីលទ្វភូរិ និងគ្ពហោភូរិ លគ្ចើនរ៊ឺនលគ្ចើនប្សនលយជន៍កីដ ប្ត្លទ្វត

និ ងគ្ពហោោំង

លទោះ រប្រងឮសំលឡងរនសសបាន ។

ចំ ប្ណកសំលឡងប្ែលស្សាលជាទ្ីបំផត្

ែូចជាសំលឡង

ស្សលម្ចច កលណដៀរ ជាលែើរ ភ្ដល្អាស្ស័

លៅកនងផោោះ រនសសោំង

រិនអាចឮបាន ប្ត្លទ្វត គ្ពហោោំង

រប្រងឮបាន លដ្ឋ

ម្ចនវត្ថណាម្ួ យអាចបិ ទ្បាំង សំក

ងោំងលទោះបានក

រិន

ើយ ។

វិធីច្ធវើទិពវសោត្
គ្ត្ូវហាឹកហាត្់សាដប់សំលឡងលដ្ឋ

បរក
ិ រោសម្ចធិ លដ្ឋ

វលយកសិណ ឬអាោសកសិណ ចូលបាទ្កឈាន លហើ

សរាឹង
លចញរក

ប្សាងរកសំលឡងប្ែលម្ចនលៅកនងទ្ីលផសងៗ ែំបូងនឹកែល់សលំ ឡងរបស់
ោជសីហ៍ ែំ រ ី ខាា ប្ែលលៅកនងក្គ្ពោំងលនោះជាលែើ រ ប្ែលជាសំលឡង
លគ្គត្គ្គត្លៅកនងទ្ី ឆ្ងៃ
ប្ែលលអិត្លឡើងលៅលដ្ឋ
សំលឡងស័ងខ

លសាត្បសាទ្

លហើ

នឹកែល់សំលឡង

លំដ្ឋប់ ែូចជាសំលឡងរគំង សំលឡងសគរ

សំលឡងសូគ្ត្ធរ៌
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សំលឡងទ្លនោញធរ៌ របស់ភិកខ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

សារលណរ សំលឡងនិ យ

គន សំលឡងសត្ាសាាប សំលឡងខយល់

សំលឡងលជើង សំលឡងសាឹកលឈើ សៃួត្ស្សួ
ស្សលម្ចចជាលែើ រ
ោំងលអិត្លដ្ឋ

សំលឡងសត្ាលអិត្ សំលឡង

រនសិោរលៅកនងទ្ិ សលផសងៗ

បរក
ិ រោសម្ចធិ

ោំងលគ្គត្គ្គត្

សទ្ោនិរិត្រត ប្រងគ្បាកែែល់ នកម្ចន

សម្ចធិ ចិត្តកនងបរក
ិ រោ ោលឮសំលឡងោំងលទោះ លដ្ឋ
លហើ

លទ្ើបលធាើទ្ិពាលសាត្ ភិញ្ញាត្លៅ

និ រិត្តប្ែលោក់ទ្ងនឹងវលយកសិណ
ពគ្ងី កលៅតររ

លដ្ឋ

បរិករោសម្ចធិ

ោរសរាឹងបែិភារ

ឬអាោសកសិណ

លហើ

ៈប្ែលបំ ណងនឹ ងសាដប់ ។

លបើ ម្ចនោរពគ្ងីកបែិភារនិ រិត្តធំឱ្យទ្ូោ

លចញលៅរហូត្

ែល់កណា
ដ ប់ ចគ្កវល ខាងលលើលៅទ្ល់លទ្វភូរិ គ្ពហោភូរិ ខាងលគ្ោរ
ទ្ល់និរ

ភូ រិលហើ

ក៏អាចឮសំលឡងប្ែលម្ចនលៅកនងទ្ីលផសងៗ

បានោំង ស់យ៉ាងគ្ចបូកគ្ចបល់ោ

ឡំគន ។

ប្ត្ោលម្ចនគ្បាថានសាដប់ចំលព្វោះសំលឡងណារួ

គ្ត្ូវ ធិដ្ឋាន

សូរឱ្យបានឮចំលព្វោះប្ែលគ្បាថាន ក៏ នឹងបានឮែូ ចគ្បាថានបាន ។
៣. បរឆិត្តវិជាននអភិញ្ញ
ា

ិ នន ភិ ញ្ញា
បរចិ ត្តវជា

ជាលឈាោោះរបស់បញ្ញាប្ែលែឹ ងចិ ត្ត នក

ែក្ទ្ ម្ចនវចនត្ថៈថា បលរសំ ចិ ត្ំ ត = បរចិត្ំត ចិ ត្តរបស់ នកែក្ទ្
លឈាោោះថា បរចិត្ត ។
បលរសំ ចិ ត្ំត វិញ្ញា

ិ នទ
ត្ិ ឯតយត្ិ = បរចិ ត្តវជា
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ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ភិញ្ញាណា រប្រងែឹងចិត្តរបស់ នកែក្ទ្

ិ នន ។
លឈាោោះថា បរចិ ត្តវជា

ិ នន ភិ ញ្ញាលនោះ
បរចិ ត្តវជា
លចលតបរ ិ
បានលដ្ឋ

ភិញ្ញា

ែូលចានោះ ភិ ញ្ញាលទោះ

ម្ចនលឈាោោះលៅរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

លគ្ព្វោះ ភិញ្ញាលនោះម្ចនោរែឹងចិត្រត បស់ នកែក្ទ្

គ្ត្ង់ ។
វិធីច្ធវើបរឆិត្តវិជាននអភិញ្ញ
ា
ភិញ្ញាលនោះ រប្រងសលគ្រចលដ្ឋ

នកប្ែលបានទ្ិពាចកខញាណលហើ
លនោះឱ្យលកើត្លឡើង
លដ្ឋ

ំ ណាចទ្ិពាចកខញាណ ែូលចានោះ
គ្បាថាននឹងលធាើលចលតបរ ិ ញ្ញាណ

របបីចលគ្រើនអាលោកកសិណពិនិត្យលរើលចិ ត្ត

លរើ លពណ៌របស់លោហិត្

លបើលសារនសសចិ ត្តគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនង

ោលណា កនងោលលទោះលោហិត្ក៏ជាពណ៌គ្កហរ ែូ ចប្ផាក្គ្ជទ្ំ ។
លបើ លោរនសសចិ ត្គ្ត បគ្ពឹ ត្តលៅកនងោលណា

កនងោលលទោះ

លោហិត្ក៏ជាពណ៌លមោ ែូចប្ផាគ្ពី ងទ្ំ ។
លបើឧលបោខចិត្គ្ត បគ្ពឹត្តលៅកនងោលណា កនងោលលទោះលោហិត្
ក៏ ថាាែូចលគ្បងលៃ
លោហិត្កនងហទ្
សរដ្ឋាន

ែូ លចានោះោលលធាើទ្ិពាចកខ ភិញ្ញាលរើ លពណ៌របស់
ៈរបស់ នកែក្ទ្ថា

រូបលនោះម្ចនលសារនសសជា

រូបលនោះម្ចនលោរនសសជាសរដ្ឋាន

ឧលបោខជាសរដ្ឋាន ។
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ឬរូបលនោះម្ចន

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ោរលធាើបរចិត្តវ ិជានន ភិញ្ញាលនោះ គ្ត្ូវចូ លរូបបញ្ា រជានសរាឹង
អាលោកកសិណ លៅថា ចូលបាទ្កឈាន លហើ

លចញចាកឈាន

រក ធិ ដ្ឋាន សូរឱ្យែឹងចិ ត្រត បស់ នកលទោះ លស្សចលហើ

គ្ត្ឡប់ ចូល

ិ នន ភិ ញ្ញាវីេិក៏លកើត្ អាចែឹ ងចិត្ត
បាទ្កឈានេោី ត្ពីលទោះបរចិ ត្តវជា
បានតរបំ ណង ។
៤. បុច្រវនិវាសនុសសត្ិអភិញ្ញ
ា
បលពានិវសានសសត្ិ ភិ ញ្ញា រ៊ឺ ញាណប្ែលអាចរលឹកជាត្ិ ពី
រនបាន ម្ចនវចនត្ថៈថា
និ វសី

ឹ សូត្ិ = និ វសា ទ្ីលៅអាស្ស័

លឈាោោះថា និ វសៈ

សំលៅែល់ ភូ រិរួរោំងខនធ ៥ របស់ខួាន និង នកែក្ទ្រហូត្ែល់លរឿង
ោ៉ា វជាប់ោក់ទ្ងនឹ ងខនធ ៥ ។

បលពា និ វសាត្ិ = បលពា និវសា ទ្ីោាប់ លៅអាស្ស័

រកលហើ

កនងជាត្ិ រន លឈាោោះថា បលពានិវសៈ ។
បលពានិវសានំ

នសសត្ិ = បលពានិវសានសសត្ិ

ោររលឹក

ែល់ភូរិ និ ងខនធ ៥ ជាលែើរ ប្ែលោាប់ លកើត្ ោាប់ ជួបរកលហើ
ពី ជាត្ិ រន លឈាោោះថា បលពានិវសានសសត្ិ ។
បុគគលអនករលឹកជាត្ិបាន ៦ រួក
១. ត្ិរ ិ ថ

២. បកត្ិ សាវ ័ក
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៣. រហាសាវ ័ក ៤. រគសាវ ័ក

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

៥. គ្ពោះបលចាកពទ្ធ

១. ត្ិ រ ថិ

៦. គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់ ។

ការរលឹកជាត្ិបានកនង្កាលច្ផសង្គា
ន
ុ
រលឹកបានគ្ត្ឹ រ ៤០ កបប

២. បកត្ិ សាវ័ក រលឹកជាត្ិបានគ្ត្ឹ រ ១០០ លៅ ១.០០០ កបប
៣. រហាសាវ័ក រលឹកជាត្ិបានគ្ត្ឹ រ ១០០.០០០ កបប
៤.

រគសាវ័ក រលឹកជាត្ិបានរួ

សលងខ

យរួ

៥. គ្ពោះបលចាកពទ្ធ រលឹកជាត្ិបានពីរ សលងខ

ប្សនកបប

យរួ

ប្សនកបប

៦. គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ រលឹកជាត្ិបានរកទ្ី បំផត្គោន ។
វិធីច្ធវើបុច្រវនិវាស្ដនុសសត្ិ
អាស្ស័

គ្ត្ូវហាឹកហាត្់រ ំលឹកោរង្ករលផសងៗ រហូត្ែល់សាថនទ្ី ប្ែលខាួន
លៅ លហើ

កសិណណារួ

ចូលបាទ្កឈាន រ៊ឺ រូបបញ្ា រជាន ប្ែលសរាឹង

កនង ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ លត្លជាកសិណ

ឱ្ោត្កសិណ

និ ងអាលោកកសិណ ជាអាររោណ៍ ។
ោលចូលបាទ្កឈានលធាើឱ្យសម្ចធិខាាង
ំ ោា
បាទ្កឈានរកលធាើោររលឹកោរង្ករលផសងៗ
ោំង ស់

រហូត្ែល់សាថនទ្ី

រហូត្ែល់សរ័

រលឹកេ

លចញចាក

ប្ែលខាួនបានលធាើលហើ

លគ្ោ

ប្ែលខាួនលៅកនងរភ៌ម្ចត លហើ
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លហើ
លៅលដ្ឋ

លំដ្ឋប់

រលឹកគ្ត្ឡប់ រក

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ិញលដ្ឋ
លដ្ឋ

លំដ្ឋប់រហូត្ែល់បចាបបនន

លដ្ឋ

បែិ លោរ

នលោរ

បរក
ិ រោសម្ចធិ ។
លបើរលឹករិនបានលទ្ ក៏ចូលបាទ្កឈានជាេោីលទ្ៀត្ លហើ

រលឹកលៅកនងោរង្ករលទោះជាេោីលទ្ៀត្
លហើ

កសិណ ណារួ
លហើ

សរាឹងបែិភារ-

លត្លជាកសិណ ឱ្ោត្កសិណ ឬអាលោក

ែូ ចលព្វលលហើ

រកលធាើោរ ធិ ដ្ឋាន
រន

លធាើែូលចនោះរហូត្ែល់នឹកបាន

លទ្ើបលធាើបលពានិវសានសសត្ិ ភិញ្ញាត្លៅ លដ្ឋ

និ រិត្ត ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

បលង្កអន

ចូ លបាទ្កឈាន លចញចាកឈាន

សូរឱ្យបានែឹ ងែល់ភពជាត្ិរបស់ខួានកនងោល

គ្ត្ឡប់ ចូលបាទ្កឈានលទ្ៀត្រហូត្ែល់ ភិញ្ញាវ ីេិលកើត្

សលគ្រចរលឹកែឹងបានែូចបំណងរបស់ខួាន
គ្ត្ឡប់ ចូលបាទ្កឈានលទ្ៀត្

លហើ

ី ិ រិនលកើ ត្
លបើ ភិ ញ្ញាវេ

លចញរក ធិដ្ឋានេោី

លហើ

គ្ត្ឡប់ចូលបាទ្កឈានលទ្ៀត្ លធាើយ៉ាងលនោះរហូត្ ភិញ្ញាវ ីេិលកើត្លឡើង
ញាណលនោះលឈាោោះថា
ខនធប្ែលខាួនអាស្ស័
រនៗ

បលពានិវសានសសត្ិញាណ រប្រងរលឹកែល់
លៅកនងោលរន ឬខនធរបស់ នកែក្ទ្កនងជាត្ិ

និ ងនិ ព្វានប្ែល នកលទោះចូ លែល់លដ្ឋ

ឬរហាកិ រយ
ិ ញាណសរប

រហាកសល

ត្ត ។

សគ្ម្ចប់ែឹងោរចូលោន់គ្ពោះនិព្វានរបស់ ក
ន ែក្ទ្លទោះ
ោភីបរគលលទោះគ្ត្ូវជាគ្ពោះ រ ិ

បរគលផងលទ្ើបនឹងែឹងបាន ។
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៥. ទិរវឆកខអភិ
ញ្ញ
ា
ុ

ទ្ិ ពាចកខ ភិ ញ្ញា រ៊ឺ ចកខប្ែលជាទ្ិ ពា ែូ ចចកខរបស់លទ្វត និង
គ្ពហោោំង
វចនត្ថៈថា

ជាធរោជាត្ិប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ
ទ្ិ ពាញ្ា ត្ំ ចកខ ចាត្ិ = ទ្ិពាចកខ

សចរ ិត្ករោ ម្ចន

រូបលនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅកនង

លទ្វលោក គ្ពហោលោកផង ជាចកខបសាទ្ផង លទ្ើបលឈាោោះថា ទ្ិពាចកខ ។
ទ្ិ ពាចកខ វិយត្ិ = ទ្ិពាចកខ ញាណលនោះម្ចនោរល

ើញែូ ចប្ភនក

របស់លទ្វត និ ងគ្ពហោ លទ្ើបលឈាោោះថា ទ្ិពាចកខ ចកខបសាទ្របស់លទ្វត
និងគ្ពហោោំង

លទោះ លកើត្ពីរហាកសលករោ និងរូបាវចរកសល

ករោ ោំងគ្បាសចាកលោស ម្ចនទ្ឹកគ្បម្ចត្់ លសាសោ៍ និងឈារជាលែើរ
ជាលគ្រឿងលមហោង

ចកខបសាទ្លទោះលទ្ើ បអាចល

ើញបានឆ្ងៃ

ជា

ទ្ី បំផត្ និ ងវត្ថប្ែលត្ូចជាទ្ី បំផត្បានយ៉ា ងរួរ សាារយ ។
ទ្ិ ពាចកខញាណ លទ្ើ បអាចល

ើញវត្ថលផសងៗ ប្ែលលៅទ្ីឆ្ងៃ

និ ងត្ូ ចជាទ្ី បំផត្ រហូត្ែល់សាថនទ្ី ប្ែលកំបាំងបាត្់ ឬប្ែលម្ចនវត្ថ
បិ ទ្បាំងទ្ក ។
រួ

លទ្ៀត្ ទ្ិ ពាចកខ ភិ ញ្ញាជាលឈាោោះញាណ លែើរបីែឹងចត្ិ និង

បែិ សនធិរបស់សត្ាោង
ំ
អាចល

ើញសត្ាោំង

លកើត្លហើ

លដ្ឋ

ប្ែលលៅថា ចត្ូ បបាត្ញ្ញាណ លគ្ព្វោះ
កនងខណៈប្ែលសាាប់

ទ្ិ ពច
ា កខែូចគន ។
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ទិរវឆកខរប្ម្ង្ព្បព្រឹ
ត្តច្ៅកនង្អារម្ម
ណ៍ ៤ យ៉ាង្
ុ
ុ

ទ្ិពាចកខ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងអាររោណ៍ ៤ យ៉ា ង ជាបរ ិតតររោណ៍
បចាបបទនររោណ៍

ជឈតតររោណ៍ និ ងពហិោធររោណ៍ លព្វលរ៊ឺ

ខណៈប្ែលលធាើរូបឱ្យជាអាររោណ៍ និ ងរូបលទោះជាោរធរ៌ លទ្ើ ប
ជាបរិតតររោណ៍

លគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹ ត្លត ៅកនងរូបប្ែលម្ចនលៅចំ លព្វោះរខ

ប៉ា លណាណោះ លទ្ើ បជាបចាបបទនររោណ៍ ។
កនងោលប្ែលល

ើញរូបប្ែលគ្ត្ូវបិ ទ្បាំង

កនងលព្វោះរបស់ខួ នជាលែើ
ា
រ ក៏ជា ជឈតតររោណ៍ ។
កនងោលប្ែលល

ើញរូបរនសសែក្ទ្

ម្ចនរូបប្ែលលៅ
ក៏ ជាពហិោធររោណ៍

ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងអាររោណ៍ ៤ របស់ទ្ិពាចកខែូ លចនោះ ។
វិធីច្ធវើទិរវឆកខអភិ
ញ្ញ
ា
ុ

គ្ត្ូវហាឹកហាត្់ លដ្ឋ

ោរសរាឹងកសិណប្ែលម្ចនពនា៊ឺ បានែល់

លត្លជាកសិណ ឱ្ោត្កសិណ និងអាលោកកសិណណារួ

លហើ

ចូលបាទ្កឈាន លចញចាកឈានរកលរើលវត្ថលផសងៗ ប្ែលបិទ្បាំង
ទ្កកនងបរ ិលវណជិត្ៗ ខាួន លដ្ឋ
ចូលបាទ្កឈានជាេោី លហើ
ែល់ល

ើញបាន លហើ

បរ ិករោសម្ចធិ លបើលៅរិនបានល

លចញរកលរើលលទ្ៀត្ លធាើយ៉ាងលនោះរហូត្

លទ្ើបលធាើទ្ិពាចកខត្លៅ ។

ោរលធាើទ្ិពាចកខ ភិញ្ញាលទោះ
ទ្ងជារួ

កសិណ

ើញ

៣

យ៉ា ង

គ្ត្ូវសរាឹងបែិភារនិរិត្តប្ែលោក់
ណារួ
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អាលោកកសិណថាលអជាទ្ីបំផត្ ោរសរាឹងបែិភារនិរិត្ត គ្ត្ូវសរាឹង
លដ្ឋ

ពគ្ងីកឱ្យធំ ទ្ូោ

លចញលៅតរសាថនទ្ី លផសងៗ

ត្ំ បន់ លខត្ត គ្បលទ្ស ទ្ាីប និ រ

ភូ រិ លទ្វភូ រិ គ្ពហោភូរិ

កណា
ដ ប់ចគ្កវល តរប្ែលបំណងនឹ ងលរើល លហើ
លចញចាកឈានរក ធិដ្ឋានសូរឱ្យល
ចូលបាទ្កឈានលទ្ៀត្

រហូត្ែល់

ចូលបាទ្កឈាន

ើញវត្ថលទោះៗ

ី ិលកើ ត្ល
រហូត្ ភិ ញ្ញាវេ

ែូ ចប្ែលខាួន ធិ ដ្ឋានទ្ក

តំងពី ភូរិ

លស្សចលហើ

ើញវត្ថលទោះៗ

បាន

ី ិលៅរិ នោន់ លកើ ត្គ្ត្ូវគ្ត្ឡប់
លបើ ភិ ញ្ញាវេ

ចូ លបាទ្កឈានលទ្ៀត្ លហើ

លចញរក ធិ ដ្ឋានជាេោី លធាើែូលចនោះរហូត្

ភិ ញ្ញាវីេិលកើ ត្លឡើង ម្ចនឧបម្ចថា
បានឮថា

បរសម្ចនក់លធាើែំលណើរលៅកនងលវោ

ប់លដ្ឋ

រប់

លភាើងលមោ ោលលែើ រលៅរប់លភាើងលមោលទោះលឆ្ោះ ស់ លរលទ្ើបលកៀសរប់
លភាើងលមោលទោះលលើក្ផោែីលធាើឱ្យខាាញ់លឆ្ោះលឡើងរកលទ្ៀត្

រប់ លភាើងលទោះ

លោះលឆ្ោះលឡើងលហើ

បានលធាើពនា៊ឺខាាំងជាងពនា៊ឺរន

ោលរប់ លភាើង

លឆ្ោះ ស់រដងលហើ

រដងលទ្ៀត្

យ៉ា ងលទោះ

លរលធាើឱ្យលឆ្ោះលឡើងបានជាលរឿ

គ្ពោះអាទ្ិត្យក៏រោះលឡើងរក

ោរលគ្បើ រប់លភាើងក៏ រិនម្ចន ែូ លចានោះ
លហើ

លែើ រលៅលពញរួ

ក្េៃលដ្ឋ

ៗ

លោះគ្ពោះអាទ្ិត្យរោះលឡើងលហើ
លរលទ្ើ បលចាលរប់ លភាើងលទោះ

ពនា៊ឺគ្ពោះអាទ្ិ ត្យលទោះ ។

ទ្ិ ពាចកខ ភិ ញ្ញា និងចត្ូ បបាត្ ភិញ្ញាលនោះ ជា ភិ ញ្ញាែូ ចគន
របបី

ល់ លសចកដីោំង ២ យ៉ា ង រ៊ឺ ម្ងនភ្នែ ទិ ពវផ្ង និងែឹ ងចុ តិ
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បដិសនាិ បស់សតវទ្ធំងឡាយផ្ង

កប្រៅពីក

េះប្េរោំងជាកហតុក្ន

អនិ ញ្ញញ ២ យាងកទៀតផ្ងគឺ
៦. យថាកម្មូបគអភិញ្ញ
ា

ោំង

យថា ម្មូបគអនិ ញ្ញញ

រ៊ឺ

បញ្ញាប្ែលែឹ ង

ប្ែលចាត្់ប្ចងឱ្យលកើ ត្កនងភពលផសងៗ

នូវករោរបស់សត្ា
រហូត្ែល់លសចកដី

សខ លសចកដីទ្កខ ប្ែលសត្ាោំងលទោះកំពងបានទ្ទ្ួល ម្ចនវចនត្ថៈថា
ថាករោំ ឧបរចេ នី ត្
ត ិ =
លកើ ត្កនងភពលផសងៗ
លឈាោោះថា

ថាករោូបគ សត្ាោំង

តរករោរបស់ខួន
ា

រប្រង

ែូលចានោះសត្ាោំងលទោះលទ្ើប

ថាករោូបគ បានែល់ សត្ាោំង

ប្ែលលកើត្លៅកនង

ភពលទោះៗ តរ ំណាចក្នករោ ។
ោរលធាើ ភិ ញ្ញាលនោះ
ភិ ញ្ញា លែើ របីឱ្យល
ភិញ្ញាលពលលគ្ោ
ប្ត្

លបើសត្ាលទោះលៅទ្ីឆ្ងៃ

ើញសត្ាលទោះៗ រន លហើ

លទ្ើបលធាើ

សគ្ម្ចប់ នកប្ែលម្ចនោរល

ថាករោូបរ ភិ ញ្ញាប្ត្រា៉ា ង ។
ថាករោូបរ ភិ ញ្ញា

គ្ត្ូវលធាើទ្ិពាចកខ

ើញគនលទោះ ក៏ លធាើ

គ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងអាររោណ៍

ជាបរិតតររោណ៍ រហរគតររោណ៍

ថាករោូបរ-

៥

យ៉ា ង

ជឈតតររោណ៍ ពហិោធររោណ៍ និង

ត្ីតររោណ៍ ។
កនងោលែឹងករោជាោម្ចវចរ ជាបរិតតររោណ៍
កនងោលែឹងករោជារូបាវចរ និង រូបាវចរ ជារហរគតររោណ៍
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កនងោលែឹងករោជារបស់ខួានឯង ជា ជឈតតររោណ៍

កនងោលែឹងករោរបស់ នកែក្ទ្ ជាពហិោធររោណ៍ ជា ត្ី តររោណ៍
លគ្ព្វោះែឹងប្ត្ករោប្ែលជា ត្ីត្ប៉ាលណាណោះ ។
៧. អនាគត្ំសអភិញ្ញ
ា
ទរត្ំ ស ភិ ញ្ញា
របស់សត្ាោំង
ទរលត្ បវលតត

រ៊ឺ

បញ្ញាប្ែលែឹ ងខនធរបស់ខួន
ា

និ ង

ប្ែលនឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងខាងរខ ម្ចនវចនត្ថៈថា
ំ លសា =

កនង ទរត្ លឈាោោះថា

ទរត្ំ លសា ខនធ ៥ ប្ែលនឹងលកើត្លឡើង

ទរត្ំ ស បានែល់ ភពជាត្ិប្ែលនឹ ងម្ចន

កនងខាងរខ ។
ទរត្ំស ភិញ្ញាលនោះ លគ្ៅពីែឹងភពជាត្ិរបស់សត្ាោំង
និងរបស់ខួនលហើ
ា

លៅែឹងលៅែល់ជាត្ិ គ្ត្កូល លឈាោោះ សខ ទ្កខ និង

ោរចូលែល់គ្ពោះនិព្វានរបស់ខួ ន
ា និង នកែក្ទ្បានលទ្ៀត្ផង ប្ត្ោរ
ែឹ ងោរចូលែល់គ្ពោះនិព្វានរបស់ខួននិ
ា ង នកែក្ទ្លទោះ គ្ត្ូវជាគ្ពោះ រ ិ
បរគលលទ្ើបែឹ ងបាន ។

ោរលធាើ ទរត្ំស ភិ ញ្ញាលនោះ
ថាករោូបរ ភិ ញ្ញា

រ៊ឺ

គ្ត្ូវលធាើទ្ិពាចកខ ភិ ញ្ញារន
លគ្ោ

លបើលៅជិត្ល

ក៏ ម្ចនជាទ្ំនងែូចគននឹ ង

នកប្ែលលៅឆ្ងៃ
លហើ

រិនអាចល

ើញគនបាន

លទ្ើ បលធាើអាទរត្ំស ភិ ញ្ញាលពល

ើញគនបាន ក៏រិនគ្ត្ូវលធាើទ្ិពច
ា កខ ភិញ្ញាលឡើ
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ទរត្ំ ស ភិ ញ្ញា គ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងអាររោណ៍ ៨ រ៊ឺ បរត
ិ ត ររោណ៍
រហរគតររោណ៍

បបម្ចណាររោណ៍ រគគររោណ៍

ទរតររោណ៍

ជឈតតររោណ៍ ពហិោធររោណ៍ និ ងនវត្តព្វាររោណ៍ ក៏ ទរត្ំ ស ភិ ញ្ញា
លទោះ កន ងោលប្ែលែឹ ង ថា

ប រគ ល លនោះកន ង ទរត្នឹ ង លកើ ត្ កន ង

ោម្ចវចរភព ក៏ជាបរ ិតតររោណ៍ ។
កនងោលប្ែលែឹ ងថា

បរគលលនោះកនង ទរត្នឹ ងលកើ ត្កនង

រូបាវចរភព ឬ រូបាវចរភព ក៏ជារហរគតររោណ៍ ។
កនងោលប្ែលែឹងថា បរគលលនោះកនង ទរត្នឹងលធាើគ្ពោះនិព្វាន
ឱ្យជាក់ ចាស់ ក៏ជា បបម្ចណាររោណ៍ ។
កនងោលប្ែលែឹ ងថា

បរគលលនោះកនង ទរត្នឹ ងលធាើររគឱ្យ

ជាអាររោណ៍បាន ប៉ាលណាណោះក៏ជារគគររោណ៍ ។
លដ្ឋ

ពិត្លហើ

ទរត្ំស ភិញ្ញា ជា ទរតររោណ៍ពិត្

កនងោលប្ែលែឹងថា

ល

ើងកនង ទរត្នឹ ងលកើ ត្កនងទ្ី លទោះ

ក៏ ជា ជឈតតររោណ៍ ។
កនងោលប្ែលែឹ ងថា

នកែក្ទ្លទោះកនង ទរត្នឹងលកើត្កនងទ្ី

លទោះ ក៏ ជាពហិោធររោណ៍ ។
កនងោលប្ែលែឹងលឈាោោះ និង លគគ្ត្ លដ្ឋ
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលរលត្ត

ន័

ថា កនង ទរត្

យនឹងលកើ ត្លឡើង គ្ព្វហោណ៍លឈាោោះ សគ្ពហាោ

នឹងជាប្រពេះបិតា ប្រោហមណី ក្មេះ ប្រពហមវតី នឹងជាប្រពេះម្ងតា បស់គ្ពោះអងគ
ដូកចែេះ ជានវតតោវ ម្មណ៍ ។
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កា ប្របប្រពឹ តតកៅ ែុងអា ម្មណ៍ ៨ ក្នអ

ចប់ េមថក្មមដ្ឋាន

6
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វិបសសនាកម្មដ្ឋាន
តរ ភិ ធរោត្ថសងគហបាលី សប្រដងទ្កលដ្ឋ

លំដ្ឋប់ ែូលចនោះ រ៊ឺ

ិ ទ្ធិ ទ្ិែិាវស
ិ ទ្ធិ
១. វិបសសទករោដ្ឋាលន បន សី លវិសទ្ធិ ចិត្តវស
កង្កខវិត្រណវិសទ្ធិ

រគគររគញាណទ្សសនវិសទ្ធិ

បែិបោញាណ-

ទ្សសនវ ិសទ្ធិ ញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ លចត្ិ សត្តវ ិលធន វ ិសទ្ធិសងគលហា ។
ប្គ្បថា កនងវិបសសទករោដ្ឋានលនោះ

ក
ន សិកាោំង

គ្ជាបថា វ ិសទ្ធិម្ចន ៧ គ្បោរែូលចនោះ

របបី

១) សី លវិសទ្ធិ លសចកដីបរស
ិ ទ្ធក្នសីល ។
ិ ទ្ធិ លសចកដីបរស
២) ចិ ត្តវស
ិ ទ្ធក្នសម្ចធិ ។
៣) ទ្ិែិវា ិសទ្ធិ លសចកដីបរ ិសទ្ធក្នោរ

ល់ល

ើញគ្ត្ូវ ជារួ

លសចកដីពិត្ក្នសភាវធរ៌ ។
៤) កង្កខវិត្រណវិសទ្ធិ លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញា ប្ែលឆ្ាងផត្
ពី លសចកដីសងស័
៥)

។

រគគររគញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ

ប្ែលែឹ ងថាលនោះជាផាូវ

ឬរិនប្រនផាូវ

ប្ែលជាែំលណើរលៅោន់

បែិ បោញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ

លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញា

គ្ពោះនិ ព្វាន ។
៦)

លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញា

ប្ែលែឹ ងផាូវបែិបត្តិគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវលហើ

។

៧) ញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញា ប្ែលែឹង

ចាស់ចាក់ធាោះនូវ រ ិ

សចាធរ៌ ោំង ៤ ។
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២.

និ ចាលកខណំ ទ្កខលកខណំ

នត្តលកខណលញ្ាត្ិ ត្ី ណិ

លកខណានិ ។
ប្គ្បថា សារញ្ា លកខណៈ ម្ចន ៣ យ៉ា ងបានែល់
និ ចាលកខណ លកខណៈប្ែលរិ នលទ្ៀង
ទ្កខលកខណ លកខណៈប្ែលជាទ្កខ
នត្តលកខណ លកខណៈប្ែលរិ នប្រនត្ួ ខួាន ។

៣.
ត្ិលសា

និចាានបសសទ ទ្ោខនបសសទ

នបសសទ ។

ប្គ្បថា

នបសសទ ោរតរល

ើញក្គ្ត្លកខណ៍ ៣ យ៉ា ង ម្ចន

និចាានបសសទ ោរតរពិចារណាល
ទ្ោខនបសសទ ោរតរពិចារណាល
នតតនបសសទ
លរឿ

ញ
ើ ភាពរិនលទ្ៀងលរឿ
ញ
ើ ភាពជាទ្កខលរឿ

ោរតរពិ ចារណាល

ៗ
ៗ

ើញភាពជា នតត

ៗ។
៤.

ភ

នតតនបសសទ លចត្ិ

សរោសនញាណំ

ឧទ្

ពា

ញាណំ អាទ្ី នវញាណំ និ ពិាោញាណំ

បែិ សង្កខញាណំ សង្កខរលបោខញាណំ

ញាណំ

ភងគញាណំ

រចាិត្ករយតញាណំ

នលោរញាណលញ្ាត្ិ ទ្ស

វិបសសទញាណានិ ។
ប្គ្បថា របបីគ្ជាបវិបសសទញាណ ម្ចន ១០ គ្បោរែូលចនោះរ៊ឺ
១) សរោសនញាណ បញ្ញាប្ែលែឹងទររូបជាក្គ្ត្លកខណ៍
២) ឧទ្ ពា

ញាណ បញ្ញាប្ែលល
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៣) ភងគញាណ បញ្ញាប្ែលែឹ ងប្ត្ោររលត្់របស់ទររូប
៤) ភ

ញាណ បញ្ញាប្ែលែឹងថាទររូបលនោះជាភ័

៥) អាទ្ី នវញាណ បញ្ញាប្ែលល
៦)

និ ពិ ោ
ា ញាណ

ើញលោសរបស់ទររូប

បញ្ញាប្ែលែឹងោរលនឿ

ណា

ចំ លព្វោះ

ទររូប
៧) រចាិត្ករយតញាណ បញ្ញាប្ែលចង់ រួចផត្ចាកទររូប
៨) បែិសង្កខញាណ បញ្ញាប្ែលែឹងឧបា

កនងោរពិចារណា

ទររូប
៩) សង្កខរលបោខញាណ បញ្ញាប្ែលគ្បលងើ

ៗ ចំលព្វោះទររូប

ប្ែលពិ ចារណាក្គ្ត្លកខណ៍
១០)
រិ

នលោរញាណ

សចា ៤ ។

៥. សញ្ា លត វ ិលម្ចលោខ

វ ិលម្ចលោខ លចត្ិ ត្លយ វិលម្ចោខ ។

បញ្ញាប្ែល នលោរឱ្យល
និរិលតត វ ិលម្ចលោខ

ើញ

បបណិហិលត

ប្គ្បថា វ ិលម្ចកខ រ៊ឺ លសចកដីរួចផត្ ម្ចន ៣ យ៉ា ង
១) សញ្ា ត្វិលម្ចកខ រួចផត្លដ្ឋ
២)

និ រិត្តវលិ ម្ចកខ រួចផត្លដ្ឋ

៣)

បបណិហិត្វិលម្ចកខ

ភាពជារបស់រិនប្រនខាួន

រិ នម្ចននិ រិត្តលគ្រឿងសម្ចគល់

រួចផត្លដ្ឋ

ត្ណា
ហ ។
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៦. សញ្ា តនបសសទ និ រិតតនបសសទ បបណិហិតនបសសទ
លចត្ិ ត្ី ណិ វិលម្ចកខរខានិ ច លវទ្ិ ត្ព្វានិ ។
ប្គ្បថា សញ្ាតនបសសទ ោររួចផត្លដ្ឋ
ល

ើញទររូបថារិ នប្រនខាួន

និ រិតតនបសសទ ោររួចផត្លដ្ឋ

ោរតរពិចារណា

ោរតរពិចារណាល

ើញ

ោររិ នម្ចននិ រិត្តរបស់ទររូប
បបណិហិ តនបសសទ

ោររួចផត្លដ្ឋ

ោរតរល

ើញ

ទររូប រិ នជាទ្ីតំងក្នត្ណា
ហ ។
សប្ម្ដង្វិសទ
ុ ធិោម្អភិធម្មត្ថសង្គហបាលីច្ដ្ឋយរិស្ដដរ
១. សីលវិសទ
ុ ធិ
កេំ ? បាត្ិលម្ចកខសំវរសីលំ ឥរនោិ
សីលំ បចា

សំវរសីលំ អាជីវបារ ិសទ្ធិ-

សននិសសិត្សី លលញ្ាត្ិ ចត្បារិសទ្ធិសីលំ សី លវិសទ្ធិ

ទរ ។
ប្គ្បថា សីលវិសទ្ធិ លត្ើ ែូចលរដច? រ៊ឺ ចត្បារិសទ្ធិសីល ៤
គ្បោរ
១) បាត្ិលម្ចកខសំវរសីល = សីលប្ែលសគ្ងួរកនងគ្ពោះបាត្ិលម្ចកខ
២) ឥរនោិ

សំ វរសី ល = សីលប្ែលសគ្ងួរកនងោារោំង ៦

៣) អាជី វបារិសទ្ធិសីល = សីលប្ែលលវៀរចាករិចាេជី វៈ
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៤) បចា

សននិសសិត្សី ល = សីលប្ែលម្ចនលហត្ផលកនង

ោរលគ្បើ គ្បាស់បចា័

៤ លសចកដីបរិសទ្ធរបស់សីលោំង ៤ យ៉ា ងលនោះ

ិ ទ្ធិ ។
លឈាោោះថា សីលវស
២. ឆិត្តវិសទ
ុ ិធ
ឧបចារសម្ចធិ

ិ ទ្ធិ ទរ ។
ចិ ត្តវស

បបទសម្ចធិ

លចត្ិ

ទ្វិលោបិ

សម្ចធិ

ិ ទ្ធិ បានែល់ សម្ចធិ ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
ប្គ្បថា ចិ ត្តវស
១) ឧបចារសម្ចធិ រ៊ឺ សម្ចធិប្ែលជិត្ែល់ឈាន
២)

បបទសម្ចធិ រ៊ឺ សម្ចធិ ប្ែលចូលែល់ឈាន ។
៣. ទិែាិវិសទ
ុ ិធ

លកខណរសបចាបដ្ឋានបទ្ដ្ឋានវលសន ទររូប បរ ិរគលហា ទ្ិែិាវ ិសទ្ធិ
ទរ ។
ប្គ្បថា

ោរកំ ណត្់ែឹងទររូប

លដ្ឋ

ំ ណាចក្នវ ិលសស

ិ ទ្ធិ ។
លកខណៈ រស បចាបបដ្ឋាន និ ងបទ្ដ្ឋាន លឈាោោះថា ទ្ិ ែិវា ស
៤. កង្ខខវិត្រណវិសទ
ុ ធិ
លត្សលរវ ច ទររូបានំ បចា
ោរកំណត្់ែឹងបចា័

បរ ិរគលហា កង្កខវ ិត្រណវ ិសទ្ធិ ទរ ។

ក្នទររូបោំង
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ិ ទ្ធិ ។
វស
៥. ម្គាគម្គគញាណទសសនវិសទ
ុ ិធ
ត្លត បរ ំ បន ត្ថាបរ ិរគហិលត្ស សបបចាល
ត្ី តទ្ិ លភទ្ភិលននស
និចំា ខ

ខទធទ្ិ ន

លែាន, ទ្កខំ ភ

លែាន,

ម្ចរពភ
នតត

ស លត្ភូ រកសង្កខលរស

កោបវលសន
សារកលែាទត្ិ

សងខិបិតា
ោធនវលសន

សនតត្ិវលសន ខណវលសន វ សរោសនញាលណន លកខណត្ត
សរោសនតសស
ឧទ្

ពា

លត្លសាវ

ញាលណន ឧទ្

បចា
ពា

ឱ្ភាលសា បី ត្ិ បសសទ្ធិ,

វលសន

ខណវលសន

ំ
ច

ំ សរនបសសនតសស ច
ធិ លម្ចលោខ ច បរគលហា

សខំ ញាណរបដ្ឋានរលបោខ ច និ កនតិ លចត្ិ ។

ិ សសនបកាិលលសបរិបនថបរិរគហវលសន
ឱ្ភាសាទ្ិ វប
រគគររគលកខណវវតថនំ រគគររគញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ទរ ។
ត្ពី កង្កខវិត្រណវិសទ្ធិ

កនងលត្ភូ រិកសងខត្ធរ៌

ប្ែលម្ចន

គ្បលភទ្លផសងៗ ម្ចន ត្ីត្ជាលែើ រ ប្ែលគ្ពោះលយគវចរបានល
រកលហើ

លដ្ឋ

វ ិសទ្ធិ លហើ

អាោរែូ ចលព្វលលហើ

ញ
ើ

កនងទ្ិែិវា ិសទ្ធិ និងកង្កខវ ិត្រណ-

សលងខបសង្កខរកនងភូ រិោំង ៣ លទោះចូលលដ្ឋ

ភាពជា

ពួ កប្ត្រួ

ោលពិ ចារណាសង្កខរប្ែលសលងខបលទោះតរអាោរជាប់

ត្គនលដ្ឋ

សរោសនញាណ ពិចារណានូវក្គ្ត្លកខណ៍ថា ទររូបលនោះ

ជារបស់រិនលទ្ៀង លគ្ព្វោះ ត្ថថា សូនយលៅ រិនឋិ ត្លេរ ជាទ្កខ លគ្ព្វោះ
ត្ថថា ជាភ័

ប្ែលរួរខាាច ជា នតត លគ្ព្វោះ ត្ថថា រិ នម្ចនខាឹរសារ
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រិ នគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរ ំ ណាចរបស់ នកណា លហើ
រលត្់របស់ទររូបលដ្ឋ
ឧទ្

ពា

ពិ ចារណាោរលកើ ត្

ំណាចរបស់សរោសនញាណ ជាបចា័

ញាណលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ

ឱ្យ

វ ិបសសនូបកាិលលស បានែល់

១) ឱ្ភាស រ៊ឺ ពនា៊ឺ
២) បី ត្ិ រ៊ឺ លសចកដីប្ឆ្អត្ចិ ត្ត
៣) បសសទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីសៃប់គ្ត្ជាក់របស់ចិត្ត
៤)

ធិ លម្ចកខ រ៊ឺ លសចកដីបលង្កអនចិត្តលជឿ

៥) បរគហ រ៊ឺ លសចកដីពាយរយ៉ា ងខាាំងោា
៦) សខ រ៊ឺ លសចកដីសបា

រីកោ

៧) ញាណ រ៊ឺ បញ្ញាខាាំង
៨) ឧបដ្ឋាន រ៊ឺ សត្ិខាាំង
៩) ឧលបោខ រ៊ឺ អាោរគ្ពលងើ

ៗ

១០) និ កនតិ រ៊ឺ លសចកដីគ្បាថាន ។
ឱ្ភាសជាលែើរលនោះ

ជាវ ិបសសនូបកាិលលស

រិនប្រន រ ិ ររគ

ិ ទ្ិធ ។
បញ្ញាប្ែលែឹ ងែូ លចនោះ លឈាោោះថា រគគររគញាណទ្សសនវស
៦. បែិបទាញាណទសសនវិសទ
ុ ិធ

ត្ថា
បដ្ឋា

ិ ត្តសស
បរិបនថវរ
យ

វនលោម្ច

បន

ត្សស

ត្ិ លកខណំ

- 274 -

ឧទ្

ពា

ញាណលត

វិបសសទបររបោ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

បែិ បជានតសស នវ វិបសសទញាណានិ បែិបោញាណទ្សសនវិសទ្ធិ
ទរ ។
វ ិបសសទញាណ ៩ របស់គ្ពោះលយគវចរ ក
ន រួចផត្ចាក នតោ
រ៊ឺ វិបសសនូ បកាិលលស ែូចលព្វលលហើ
ល

ើញក្គ្ត្លកខណ៍ជាប់ត្គន

រកពីឧទ្

ិ សសទ
នកកំ ពងបែិ បត្តិវប

ពា

ញាណ

រហូត្ែល់

នលោរញាណ លឈាោោះថា បែិបោញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ។
៧. ញាណទសសនវិសទ
ុ ធិ
ត្លសសវ ំ បែិបជានស
ត ស បន វ ិបសសទបរ ិបាកម្ចររោ ឥោនិ បបទ
ឧបបជាិសសត្ី ត្ិ ភវងគំ លវចេិជិាតា ឧបបននរលទោាោវជាទននតរ ំ លទ្ា ត្ី ណិ
វិបសសទចិ តតនិ

ំ កិញ្ាិ

និ ចាាទ្ិ លកខណម្ចរពភ បរិកលម្ចោបចាោន-

លោរទលរន បវត្តនិត ។

ោលគ្ពោះលយគវចរបែិបត្តិតរលំដ្ឋប់ក្នវ ិបសសទ អាស្ស័

ិ សសទ គ្បារពធ និចាលកខណៈ ជាលែើ រ ណារួ
ភាពចាស់ោារបស់វប
គ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងលំដ្ឋប់ក្នរលទោាោវជានៈ
ប្ខសភវងគលកើត្លឡើងថា

បបទ នឹងសលគ្រចលដ្ឋ

ប្ែលោត្់ ផ្ទដច់
បរក
ិ រោ ឧបចារៈ

នលោរ ែូលចនោះ ។
យ សិ ខាបបតត, សា សានលោម្ច សង្កខរលបោខ វដ្ឋានគរិ និវិបសសទត្ិ ច បវចា ត្ិ ។
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វ ិបសសទញាណណា

ជាញាណប្ែលចាស់ោាែល់នូវភាពជា

កំពូលក្នវ ិបសសទញាណ វ ិបសសទញាណលទោះ ជា នលោរញាណ
ិ សសទ ែូលចនោះ ។
សង្កខរលបោខញាណ លោកលៅថា វដ្ឋានគរិនីវប
ត្លត បរ ំ លគគ្ត្ភចិត្ំត និព្វានម្ចលរពិតា បេជានលគត្តរភិភវនតំ,
រិ

លគត្តរភិ សលម្ចភនតញ្ា បវត្តត្ិ ។
ត្ពី លទោះ

ទ្ម្ចា

លគគ្ត្ភូ ចិត្ត

លតង

នូវបេជានលគគ្ត្ នឹ ងញាំង រិ

កគ្ពោះនិ ព្វានជាអាររោណ៍

លគគ្ត្ឱ្យលកើ ត្លឡើង ។

ត្សាននតរលរវ រលគគ ទ្កខសចាំ បរិជានលទត សរទ្
បជហលទត,

និលោធសចាំ

បបទវ ីេិលម្ចត្រត្ិ ។

សចេិកលោលទត,

កនងលំដ្ឋប់លគគ្ត្ភូចិត្តលទោះឯង

ររគសចាំ

សចាំ

ភាវទវលសន

រ ិ ររគកំណត្់ែឹងទ្កខសចា

លោះសរទ្

ី ិក្ន បបទជវន
សចា លធាើនិលោធឱ្យជាក់ ចាស់ ចោះោន់ វេ

ចិ ត្ត លដ្ឋ

ំណាចភាវទកិ ចាក្នររគសចា ។

ត្លត បរំ លទ្ា ត្ី ណិ ផលចិ តតនិ បវត្តិតា ភវងគបាលតវ លហាត្ិ,
បន ភវងគំ លវចេិនិត
ោ ា បចាលវកខណញាណានិ បវត្តនិត ។
ត្ពីររគញាណ ផលចិត្តលកើត្លឡើង ២.៣ ខណៈ លហើ

រលត្់លៅ

ត្ពី ផលចិ ត្តលទោះ រប្រងជាគ្កប្សភវងគ ោលគ្កប្សភវងគដ្ឋច់ លហើ
បចាលវកខណញាណោំង

រប្រងលកើត្លឡើងលទ្ៀត្ ។

ររគំ ផលញ្ា និព្វានំ,

បចាលវកខត្ិ បណិ ា លត

ហី លន កិ លលលស លសលស ច,

បចាលវកខត្ិ វន វ ។
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ឆ្ពាិសទ្ធិកលរលនវំ,

ភាលវត្លព្វា ចត្ពាិលោ

ញាណទ្សសនវិសទ្ធិ,

ទរ រលគគ បវចា ត្ិ ។

លរត្ថ វិសទ្ធិលភលោ ។
គ្ពោះ រិ

បរគលរប្រងពិចារណាររគញាណ ផលញាណ និង

គ្ពោះនិ ព្វាន រប្រងពិចារណាកិលលសប្ែលគ្បហារលហើ

និ ងកិលលស

ប្ែលលៅរិ នោន់គ្បហារ ប្ត្ ងគខាោះរិនបានពិ ចារណាកដី (លស្សចប្ត្
បរ ិ

ត្តិ)

ិ ទ្ធិ ៦
ររគ ៤ គ្បោរ ប្ែលជាប់ រកពីោរចលគ្រើ នវស

រិ

លៅថា ញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ។
ិ ទ្ធិ ៧ ចប់ គ្ត្ឹ រប៉ាលណណោះ
គ្បលភទ្របស់ វស
សប្ម្ដង្វិច្មកខច្ភទ
ត្ត្ថ

នតតនបសសទ

ទរ វិលម្ចកខរខំ លហាត្ិ .

តតភិ និលវសំ រញ្ានតី សញ្ា តនបសសទ
និ ចាានបសសទ វិបោាសនិ រិត្ំត រញ្ានតី

និ រិតតនបសសទ ទរ. ទ្ោខនបសសទ ត្ណា
ហ បណិធឹ រញ្ានតី
បបណិហិ តនបសសទ ទរ ។
កនងវិលម្ចកខ ៣ គ្បោរលទោះ

នតតនបសសទ លោះោរគ្បោន់ម្ចំ

កនង តតលចញបាន ចាត្់ជាវ ិលម្ចកខរខ លឈាោោះថា សញ្ា តនបសសទ,
និ ចាានបសសទ លោះនិរិត្ក្ត នវិបោាសធរ៌លចញបាន ចាត្់ជាវិលម្ចកខ
រខ លឈាោោះថា

និ រិតតនបសសទ, ទ្ោខនបសសទ លោះត្ណា
ហ បណិធិ
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លចញបាន ចាត្់ជាវិលម្ចកខរខ លឈាោោះថា
ត្សាោ

ទ្ិ

បបណិហិតនបសសទ ។

ិ សសទ
វដ្ឋានគរិនិវប

សញ្ា លត វិលម្ចលោខ ទរ លហាត្ិ រលគគ.
និ រិលតត វិលម្ចលោខ ទរ.

នត្តលត
ទ្ិ

វិបសសត្ិ ,

និ ចាលត វិបសសត្ិ ,

ទ្ិ ទ្កខលត វិបសសត្ិ ,

បបណិហិ លត

វិលម្ចលោខ ទម្ចត្ិ ច រលគគ វិបសសទររនវលសន ត្ី ណិ ទម្ចនិ
ី ិ
លភត្ិ , ត្ថា ផលញ្ា រគគររនវលសន ររគវេ

ំ។

លគ្ព្វោះលហត្លទោះ លបើវដ្ឋានគរិនីវ ិបសសទ ល

ើញចាស់លដ្ឋ

ភាពជា នតត រ ិ ររគ លឈាោោះថា សញ្ា វ ិលម្ចកខ លបើវដ្ឋានគរិនីវ ិបសសទ
ល

ើញចាស់លដ្ឋ

ភាពជារបស់រិនលទ្ៀង

ិ សសទ ល
និ រិត្តវ ិលម្ចកខ លបើ វដ្ឋានគរិ នីវប

ទ្កខ

រិ

៣

ិ សសទញាណ,
វប
ី ិ លដ្ឋ
ររគវេ

យ៉ា ង

លដ្ឋ

ចំ ប្ណក រ ិ
ំ

ើញចាស់លដ្ឋ

ភាពជា

រិ

ររគលទ្ើ ប

ផល រប្រងម្ចន ៣ យ៉ា ងែូ ចកនង

បន

ថាសកផលរបបជាម្ចនរបិ

លឈាោោះថា

ំ ណាចក្នោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់

ំណាចក្នោរសលគ្រច រ ិ

ី ិ
ផលសម្ចបត្តិវេ

ររគ

បបណិហិត្វ ិលម្ចកខ ែូ លចានោះ

ររគ លឈាោោះថា

ម្ចនលឈាោោះ

រិ

ររគ ។
ថាវត្តនល

ន

វ ិបសសទររនវលសលនវ

វិបសសទតនំ

សញ្ា តទ្ិវ ិ-

លម្ចលោខត្ិ ច បវចាត្ិ, អាររោណវលសន បន សរសវលសន ច ទរត្ត
សពាត្ថ សលពាសរបិ សរលរវ ច ។

លរត្ថ វ ិលម្ចកខលភលោ ។
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ី ិ
កនងផលសម្ចបត្ិតវេ

ផលចិ ត្ស
ត ូរបីកំពងលកើ ត្លឡើងែល់

វ ិបសសទញាណបរគលកនងខនធសទតនរបស់ខួានៗ លដ្ឋ

ន័

ក្នោរសលគ្រចនូវវិបសសទញាណលដ្ឋ

,

លហើ

ែូចលព្វល

លោកលទ្ើ បលៅថា សញ្ា ត្វលិ ម្ចកខជាលែើរ ក៏ លដ្ឋ
ចំ ប្ណករួ

វលិ ម្ចកខោំង ៣ យ៉ា ង ណារួ

ំណាច

រប្រងលកើត្លឡើងែល់ រ ិ

-

ី ិ និ ងផលសម្ចបត្តិោំងពួងជានិ ចា លដ្ឋ
កនងររគវេ

បរគលោំង

ំ ណាចក្នអាររោណ៍ និ ងលដ្ឋ

ំណាចក្នកិ ចរា ស និ ងសរបត្តិរស ។

វលិ ម្ចកខលភទ្កនងករោដ្ឋានសងគហចប់ គ្ត្ឹរប៉ា លណណ ោះ ។
បុគគលច្ភទ
ឯត្ថ
បហី ទបា

បន

លសាតបត្តិររគំ

ិ ិ កិចាេបហាលនន
ទ្ិ ែិ ាវច

ររលទ សត្តកខត្តបរលម្ច លសាតបលទន ទរ លហាត្ិ ។

កនង រ ិ

បរគល ៤ គ្បលភទ្លនោះ

រហូត្សលគ្រចលសាតបត្តិររគ
ប្ែលជាលហត្ទំលៅោន់ បា
លហើ

ភាលវតា

នកបែិបត្តិវ ិបសសទករោដ្ឋាន

នកលទោះបានជា នកគ្បហារ កសលករោ
លគ្ព្វោះបានគ្បហារទ្ិែិា

ែូលចានោះលទ្ើបបានលឈាោោះថា

និងវ ិចិកិចាេ

សត្តកត្
ខ តបររលសាតបនន

រ៊ឺ

គ្ពោះលសាតបននប្ែលនឹ ងលកើ ត្កនងោរសរត្ិ ភូរិ យ៉ា ងលគ្ចើ នគ្ត្ឹ រ ៧
ជាត្ិ ប៉ាលណាណោះ ។
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សកោគរិររគំ

ភាលវតា

ោរលោសលម្ចហានំ

ត្នករតត

សកោគរី ទរ លហាត្ិ សកិ លទ្វ ឥរំ លោកំ អារទា ត ។

ិ សសទរហូត្សលគ្រច
ោលគ្ពោះលសាតបននពាយរបំលពញវប

សកោគរិ ររគលហើ

បានលឈាោោះថា ជាសកោគរី លគ្ព្វោះនឹ ងរក

លកើ ត្កនងោរសរត្ិ ភូរិរួ

ជាត្ិ លទ្ៀត្

លដ្ឋ

លហត្ប្ែលលធាើឱ្យោរៈ

លោសៈ លម្ចហៈ ស្សាលលសដើង (ត្នករបហាន)
ទគរិររគំ ភាលវតា ោរោរពាបាោនរនវលសសបបហាលនន
ទគរី ទរ លហាត្ិ

ទរទា ត ឥត្ថ ត្ំ ត ។

ោលគ្ពោះសកោគរីពាយរបំលពញវ ិបសសទ រហូត្សលគ្រច
ទគរិ ររគលហើ

បានលឈាោោះថា

ោន់ោរសរត្ិ ភូរិលទ្ៀត្

លដ្ឋ

និ ងពាបាទ្ ដ្ឋច់ ស់លដ្ឋ
រហត្តររគំ

ទគរី រ៊ឺ រិ នគ្ត្ឡប់ រក
លហត្ប្ែលបានគ្បហារោរោរៈ

រិនម្ចនសល់ ។

ភាលវតា

នវលសសកិលលសបបហាលនន

ទរ លហាត្ិ ខី ណាសលវ លោលក

រគទ្កខិលណល

រហា

ាត្ិ ។

លរត្ថ បរគលលភលោ ។
ោលគ្ពោះ ទគរី ពាយរបំ លពញវិបសសទ
រហត្តររគលហើ
អាសវកាិលលស

បានលឈាោោះថា

រហូត្សលគ្រច

ជាគ្ពោះ រហនត

នក ស់

នកប្ែលរួរទ្ទ្ួលសោារែ៏ គ្បលសើរកនងលោក លដ្ឋ

លហត្ប្ែលបានគ្បហារកិលលសោំង ស់លដ្ឋ
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បរគលកនងវ ិបសសទករោដ្ឋានចប់ គ្ត្ឹរប៉ា លណណ ោះ ។

គ្បលភទ្ រិ

សមបត្តច្ិ ភទ
១. ផលសម្ចបត្តិវ ីេិ

ំ បលនត្ថ សលពាសរបិ

ថាសកផលវលសន

សាោរណាវ ។
កនងសម្ចបត្តិលភទ្លនោះ ផលសម្ចបត្តិ រប្រងលកើត្លឡើងតរសររួរ
ែល់គ្ពោះ រ ិ

បរគលោំងពួង លដ្ឋ

ំណាចក្នផលចិត្រត បស់ខួនៗ
ា
។

២. និលោធសម្ចបត្តិសម្ចបជានំ បន ទគរីនលញ្ាវ រហទតនញ្ា
លពភត្ិ ។
និ លោធសម្ចបត្តិ រប្រងលកើ ត្ែល់គ្ពោះ ទគរី និ ងគ្ពោះ រហនត
ប៉ា លណាណោះ ។
៣.

ត្ត្ថ

ថាការំ

សម្ចបជាិតា វដ្ឋា
អាកិ ញ្ាញ្ញា

ត្ត្ថ រលត្ សង្កខរធលរោ ត្ត្ថ ត្លត្ថវ វិបសសលទត យវ

ត្នំ រទា ត ត្លត បរំ

លនវសញ្ញាទសញ្ញា
គ្ពោះ រិ
ជាលែើរ

បឋរជាទទ្ិ រហរគត្សម្ចបត្តឹ

លដ្ឋ

ធិ លែា

ាទ្ិ កំ បពាកិចំ ា កតា

ត្នំ សម្ចបជាត្ិ ។

បរគលចូលរហរគត្សម្ចបត្តិ
លំដ្ឋប់កងសម្ចបត្ត
ន
ោ
ិ ំងលទោះលហើ

ម្ចនបឋរជាន
លទ្ើបលចញចាក

សម្ចបត្តិោំងលទោះ ពិ ចារណាសង្កខរធរ៌ កនងសម្ចបត្តិោំងលទោះ រហូត្
ែល់អាកិ ញ្ាញ្ញា

ត្នសម្ចបត្តិជាទ្ី បំផត្
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ធិដ្ឋានរនជាលែើរ

លហើ

លទ្ើបចូលលនវសញ្ញាទសញ្ញា

ត្ន

សម្ចបត្តិ ។
៤. ត្សស ទ្ាិនំន
កនងោលត្រក
លនវសញ្ញាទសញ្ញា

បបទជវទនំ បរលត លវចេិជាត្ិ ចិ ត្តសនតត្ិ ។
ោរជាប់ត្របស់ចិត្តក្ន បបទជវនៈ
ត្នឈាន ២ ខណៈ របស់គ្ពោះ រិ

រ៊ឺ
បរគល

លទោះរប្រងរលត្់ ។
៥. ត្លត និ លោធសម្ចបលទន ទរ លហាត្ិ ។
ត្ពី លទោះ រប្រងជានិ លោធសម្ចបត្តិ ។
៦. វដ្ឋានោលល បន

ទគរិ លទ

ទគរិ ផលចិ ត្ំត

រហលត

រហត្តផលចិត្ំត ឯកវរលរវ បវត្តិតា ភវងគបាលត លហាត្ិ ។
កនងោលលចញចាកនិ លោធសម្ចបត្តិលទោះ

ទគរិ ផលចិ ត្ត

របស់គ្ពោះ ទគរិ បរគល ឬ រហត្តផលចិ ត្ត របស់គ្ពោះ រហនតបរគល
រប្រងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅគ្ត្ឹរ ១ ខណៈ លហើ

លទ្ើបជាភវងគចិត្តត្លៅ ។

៧. ត្លត បរំ បចាលវកខណញាណំ បវត្តត្ិ ។
ត្ពី លទោះ បចាលវកខណញាណរប្រងលកើត្លឡើង ។

លរត្ថ សម្ចបត្តិលភលោ. និែិលា ត ច វ ិបសសទករោដ្ឋាននលយ ។

គ្បលភទ្របស់សម្ចបត្តិកនងវ ិបសសទករោដ្ឋាន
ករោដ្ឋាន ចប់ប្រតឹ ម្បុ កណណ េះ ។
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េប្ម្តងសេចក្ដីតាមអភិធមមត្ថេងគហៈ

ិ ុ ទិា
ោ យថា វស

ចា

វិេទ
ុ ធិ ៧
ភ្ប្របថា កសច ាី ប ិសុទា សំកៅដល្់ ប ស
ិ ុទា

ិ ុ ជឈតី តិ = វិសុទិា
ិកល្ស ម្ងនវចនត្ថៈថា វស
ធម្មជាតិ្

ភ្ម្ងប ស
ិ ុទា

ជាពិ កសសធម្មជាតិក

េះ

ិ ុទាិ ។
ក្មេះថា វស

វកិ សាកធតី តិ = វិសុទាិ ធម្មជាតិ ្

ចិ តត ឱ្យប ិសុទា ជាពិកសស ធម្មជាតិក

េះ ក្មេះថា វ ិសុទិា ។

វិសជឈត្ិ ឯតយត្ិ = វិសទ្ធិ ោ
ជាពិ លសសលដ្ឋ

ភ្ម្ងជប្រម្េះកាយ វាចា

វចា ចិ ត្តរប្រងបរស
ិ ទ្ធ

ធរោជាត្ិលទោះ ែូ លចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា វិសទ្ធិ

ិ ុ ជឈនំ = វស
ិ ុ ទាិ កសច ីាប ិសុទា ជាពិកសស ក្មេះថា វ ិសុទិ ា
វស

ានដល្់ កសច ីប
ា ិសុទា បស់ សីល្ សម្ងធិ បញ្ញញ ជាវិសុទិា ៧ ប្របកា ។
១.េីលវិេទ
ុ ធិ

ិ ុ ទិា សំកៅដល្់ កសច ាី ប ិសុទា បស់សីល្ម្ងន ៤
សី ល្វស
យាង កៅថា ចតុ ា ស
ិ ុទាិសីល្ ានដល្់
១) ាត្ិកម្ង ខសំវ សីល្ គឺ សីល្ភ្ដល្សប្រងួម្ ុែងប្រពេះាតិកម្ង ខ
បាត្ិលម្ចកខសំវលោ ច លសា សីលំ ចាត្ិ = បាត្ិលម្ចកខសំវរសីលំ
ប្គ្បថា សីល្កនេះជួយឱ្យអែ
អងគធម្៌ ានដល្់ សទ្ធាកចតសិ

ាផ្ុ តចា អាយនូម្ិទ្ធំង ៤
ុែងម្ហា ុសល្ចិតត ៨ ភ្ដល្ម្ងន
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សីល្ ៥ សីល្ ៨ សីល្ ១០ សីល្ ២២៧ ជាអា ម្មណ៍ ។
២) ឥន្រនទិយសំវ សី ល្ គឺ សីល្ភ្ដល្សប្រងួម្ ុែងឥន្រនទិយទ្ធំង ៦
ឥន្រនទិ យសំ វកោ ច លសា សី ល្ំ ចាតិ = ឥន្រនទិ យសំ វ សី ល្ំ

ភ្ប្របថា ឥន្រនទីយ៍ ៦ គឺ ច ខុន្រនទិយ កសាតិន្រនទិយ ឃ្លនិន្រនទិយ

ិ ហ ិយ
ជិ វន្រនទ

កាយិន្រនទិយ

ម្និន្រនទិយ

ភ្ម្ងសប្រងួម្

ាាន

ដូ កចាែេះ

កៅថា ឥន្រនទិយសំវ សីល្ ។
ចិ តត

អងគធម្៌ានដល្់ សតិកចតសិ ភ្ដល្ប្រប ប ុែងម្ហា ុសល្
ខណៈភ្ដល្ម្ងនកា សប្រងួម្ ែុងកា ទទួល្អា ម្មណ៍តាម្ទ្ធវ

ទ្ធំង ៦ ។

កា សប្រងួម្ ុែងកា ទទួល្អា ម្មណ៍តរោារទ្ធំង ៦ ក

ម្ិនឱ្យកាន់យ និម្ិតត

និងអនុ ពយញ្ជ នៈ

គឺ

េះ កលា

ម្ិនឱ្យកាន់យ បញ្ញ តិត

អា ម្មណ៍ ចំកោេះចំភ្ណ ្ម្ួយ ដូ ចជាកាល ក្ដ កជើង ជាកដើ ម្
កៅថា អនុពយញ្ជនៈ និងម្ិនឱ្យកាន់ យ សូម្បីបញ្ញ តិតចំភ្ណ

ួម្ ដូច

ជាបញ្ញ តិត ួម្ទ្ធំង ូបោងកាយកដ្ឋយភាពជាម្នុសេ ជាសតវ ជាបុ ស
ស្រសតី

ជាកដើ ម្ កៅថា

អា ម្មណ៍ ានដល្់

និម្ិតត កលា ឱ្យកាន់យ សភាវប ម្តថជា
ម្ធម្៌ និង ូបធម្៌ភ្ដល្ ំពុងប្រា ដកៅចំកោេះ

ម្ុ ខ ជាបចចុបបនែអា ម្មណ៍ ។

៣) អាជី វា ស
ិ ុទិាសីល្ ម្ចនវចនត្ថៈថា អាជី វបារិសទ្ធិ ច

លសា សី លំ ចាត្ិ = អាជី វបារិសទ្ធិសីលំ
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ប្គ្បថា រប្រងចិញ្ាឹរជីវ ិត្លដ្ឋ
កវៀ ម្ិចាឆជីវៈកផ្េងៗ
កដ្ឋយវ ី ិ

សម្ចោអាជីវៈ គឺ សប្រម្ងប់

ភ្ដល្ជាប់កដ្ឋយកាយទុ ចច ត
ិ

ោវាស

និ ងវចី ទុចច ត
ិ

ៈ អត់ ធន់ ដល្់ទុចច ត
ិ ម្ិ ចាឆជីវៈ ។

ចំភ្ណ ប្រពេះនិ ុខ សាម្កណ គបបីកវៀ

ប្រត ូល្ និងអកនសនៈ កា ភ្សវង
តាម្ភ្ដល្ ំ ណត់ ទុ

ុ ល្ទូស ៈ កា គ្ទ្ុសា

កផ្េងៗ ភ្ដល្ម្ិនជាកា សម្គួ

ុែងប្រពេះាតិកម្ង ខ ែូលចានោះលៅថា អាជីវបារ ិសទ្ធិ-

សីល អងគធម្៌ ានដល្់ សម្ចោអាជីវកចតសិ

ភ្ដល្ម្ងនអា ម្មណ៍

ជាកា កវៀ ចា ទុ ចច ត
ិ ម្ិចាឆជី វៈ ។
៤) បចចយសនែិសេិតសីល្ ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា បចា
ច សីលំ ចាត្ិ = បចា
ប្គ្បថា
លឈាោោះថា បចា

សននិសសិត្ំ

សននិសសិត្សីលំ

សីលលទោះផង

អាស្ស័

បចា័

លទោះផង

ែូលចានោះ

សននិសសិត្សីល, រ៊ឺ សីលប ិសុទាកដ្ឋយកា ពិចា ្

កប្របើប្រាស់បចច័យ ៤ គឺ អាហា កប្រគឿងកសលៀ ែណដប់ ទីកៅអាស្ស័យ
ថាែំភ្ កោគ តាម្កា ចាំបាច់កដ្ឋយកហតុ ផ្ល្ ដូចជាទទ្ួល្ទ្ធនអាហា
កដើ ម្បីបំាត់ ទុ ខពីកសច ាី ឃ្លលន កប្របើ ចីវ

សំលលៀកបំព្វក់ កដើម្បីបិទ្

បាំងនូវវតថុភ្ដល្រួរខាមស ឬកដើម្បីោរព្វរនូវកលដដក្េៃនិងខយល់ កាម្
ម្ូស ជាកដើម្ ។

អងគធម្៌ ានដល្់ បញ្ញញកចតសិ
ម្ងនបចច័យ ៤ ជាអា ម្មណ៍ ។
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េីលនឹងបរ ិេុទធបានសដ្ឋយការបដិបត្តិ ៤ ត្បការ
១. កទស

សុទាិ ប ិសុទាកដ្ឋយកា សភ្ម្ាងអាបតតិ

២. សំ វ សុទាិ ប ិសុទាកដ្ឋយកា សប្រងួម្
៣. ប កិ យដាិសុទិា ប ិសុទាកដ្ឋយកា កវៀ ម្ិ ចាឆជីវៈ(កដ្ឋយកា ភ្សវង )
៤. បចចកវ ខណសុ ទាិ ប ិសុទាកដ្ឋយកា ពិចា ្ ។
កដ្ឋយទូកៅកហើយ និចចសីល្ ក្មេះថា សីល្បវ ិសុទិា ប្រគហសថ
ាសីល្ ៥ ជានិ ចច ឧាស
សាម្កណ

ឧាសិកា

ាសីល្ឧកាសថជានិ ចច

ាសីល្ ១០ ជានិ ចច ប្រពេះនិ ខុ

ក្មេះថា សីល្វ ិសុទិា ភ្តកា

ាសីល្ ២២៧ ជានិចច

ាសីល្ដូ ចកោល្រកលនោះ នឹ ង

ឱ្យជានិ ចច ភ្ម្ងកធវើានល្ំា

លហើ

បុថុជជនម្ិនអាច

ា

ាជានិចចាន

កវៀ ភ្តប្រពេះអ ិយបុគគល្ ។
ឥន្រនទិ យសំវ

គឺ កា ចកប្រម្ើ នសតិបបដ្ឋានក

េះ ភ្ដល្នឹ ងកធវើ ឱ្យ

សីល្ប ស
ិ ុទាានជានិ ចចសប្រម្ងប់ បុថុជជន ដូកចាែេះ សីល្វិសុទិា ានដល្់
សីល្ភ្ដល្ម្ងនអា ម្មណ៍ជាសតិបបដ្ឋាន គឺ

ុែងខណៈចកប្រម្ើនសតិបបដ្ឋាន

ឬចកប្រម្ើនម្គគភ្ដល្កៅថា ម្ជឈិម្ងបដិបទ្ធ ក

េះឯង ។

២. ចិត្តវិេទ
ុ ធិ
ិ ុ ទាិ កសច ាី ប ស
ចិ តតវស
ិ ុទាក្នចិ តត ម្ងនវចនត្ថៈថា
ចិតតសេ វិសុទិា = ចិ តតវ ិសុទិា

កា ជប្រម្េះចិតតឱ្យប្រាសចា

នីវ ណៈ ក្មេះថា ចិតតវ ិសុទាិ សំកៅដល្់ កសច ីាប ស
ិ ុទា បស់
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សម្ងធិក

េះឯង ។

អងគធម្៌ ានដល្់ ឯ គគតាកចតសិ

ុែងម្ហា ុសល្ចិ តត

ម្ហា ិ យា
ិ ចិ តត ម្ហគគត ុ សល្ចិ តត ម្ហគគត ិ យា
ិ ចិតត ។
ចិ តតវ ិសុទិាកនេះ

ភ្ម្ងក ើតដល្់ប្រពេះកយាគ្នវច

ចូ លចិ ត្ត ុែងកា ចកប្រម្ើ នសម្ថៈ
ិ សេ
ចកប្រម្ើ នវប

កៅថា

សុទា កៅថា វ ិបសេ

សម្ថយានិ

យានិ

ភ្ដល្ជាអែ
និងអែ

។

ចិត្តវិេទ
ុ ធិមាន ២ យ៉ា ង
១) សម្ថយានិ សម្ងធិ ានដល្់ សម្ងធិ ២ យាង គឺ ឧបចា សម្ងធិ

និ ងអបប

២) វិបសេ

សម្ងធិ ។
យានិ សម្ងធិ ានដល្់ ខណិ សម្ងធិ ។

ចិតតវ ិសុទិា ឬសម្ងធិប ិសុទកា
ប្រាសចា

េះ

ិកល្សនីវ ណៈ ឬនីវ ណធម្៌ ម្ងនកាម្ឆនទនីវ ណៈជា

កដើ ម្ ម្ិនអាចអាស្ស័យសម្ងធិក
កចតសិ

េះ សំកៅដល្់ សម្ងធិខណៈក

េះជាអា ម្មណ៍ាន ានដល្់ ឯ គគតា-

ភ្ដល្តាំងកៅ ែុងអា ម្មណ៍ បស់សតិ បបដ្ឋាន ឬម្ងន

ម្

ធម្៌ ូបធម្៌ ភ្ដល្ជាបចចុ បបនែអា ម្មណ៍ ។

ិ ុទិា សំលៅ
វិសុទិាម្គគអដា ថា សលរង្កគោះសម្ងបតតិ ៨ ថាជាចិតតវស

ិ សសទបាន រ៊ឺ ជាបាទ្
ែល់ ោរលលើកលឡើងោន់អាររោណ៍របស់វប
ិ សសទបានលទោះឯង ។
របស់វប
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៣. ទិែាិវិសទ
ុ ិធ
ទ្ិែិវា ិសទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់ោរ
ោរល

ល់ល

ើញគ្ត្ូវ បានែល់

ើញទរធរ៌ រូបធរ៌ តរលសចកដីពិត្ ។
ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលលៅកនងរហាកសល-

ញាណសរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ប្ែលម្ចនលកខណៈរបស់ទរធរ៌ និង

រូបធរ៌ ជាអាររោណ៍ ។
លសចកដីថា បញ្ញាប្ែលកំ ណត្់ែឹងសភាវលកខណៈរបស់ទរធរ៌

ិ ទ្ធិ ោល
រិ នប្រន តត ត្ួ ខួន
ា លឈាោោះថា ទ្ិ ែិវា ស

និ ងរូបធរ៌ លដ្ឋ
សលរង្កគោះលដ្ឋ

ញាណ ១៦ លហើ

បញ្ញាប្ែលល

បានែល់ ទររូបបរ ិលចេទ្ញាណ ។

ើញទររូបតរសភាវៈប្ែលជាលសចកដីពិត្លនោះ

ិ ទ្ធិ លគ្ព្វោះោរល
លឈាោោះថា ទ្ិ ែិ វា ស

ើញលនោះ បរស
ិ ទ្ធចាកសោា

ទ្ិ ែិ ា រ៊ឺ

លសចកដីសម្ចគល់ខសថា រូបទរខនធ ៥ ជា តត ត្ួ ខួានលទោះឯង ។
៤. កង្ខខវិត្រណវិសទ
ុ ធិ
កង្កខវិត្រណវិសទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរស
ិ ទ្ធរបស់បញ្ញាប្ែលផត្ចាក
លសចកដីសងស័

។

ិ រណវិសទ្ធិ
កង្កខវិត្រណា ឯវ វិសទ្ធិ = កង្កខវត្
ប្គ្បថា បញ្ញាប្ែលែឹ ងលហត្បចា័

របស់ទររូបោំង ២ លឈាោោះថា

កង្កខវ ិត្រណវ ិសទ្ធិ លសចកដីថា បញ្ញាប្ែលែឹងថា ធរ៌ោំង
ធរ៌ និងរូបធរ៌ ោំងលនោះ លកើ ត្លឡើងរកលដ្ឋ
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ឧបាោន និ ងករោ ជាលែើរ ជាលហត្និ ងបចា័

ឱ្យលកើត្លឡើងោំងកនង

ជាត្ិលនោះ និ ងជាត្ិ ខាងរខកដី រិ នប្រនគ្ពោះជាម្ចាស់បណា
ដ លឱ្យលកើត្លឡើង
លទ្ បញ្ញាលនោះលទ្ើបលឈាោោះថា កង្កខវ ិត្រណវ ិសទ្ធិ
លសចកដី

ល់ល

សម្ចគល់ថា
ោរល
ប្ែលល

លគ្ព្វោះអាចទ្ំោ

ើញខសប្ែលលឈាោោះថា ‘‘ឥសសរនិម្ចោនវទ្ទ្ិែិ”ា រ៊ឺ
ម្ចនគ្ពោះជាម្ចាស់ជា ក
ន បលងាើត្សត្ានិងលោកលនោះលឡើង

ើញខសនិងលសចកដីសងស័
ើញបចា័

លនោះលទ្ើបគ្ត្ូវទ្ម្ចា

លដ្ឋ

បញ្ញា

របស់ទររូបតរសភាវៈពិ ត្ ។

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក កនងរហាកសលញាណ
សរប
បចា

ត្តប្ែលែឹ ងបចា័

របស់ទររូប ជាអាររោណ៍ ។

ិ ទ្ធិ លនោះសលរង្កគោះកនងញាណ
កង្កខវិត្រណវស
បរិរគហញាណ

លទ្ើ បជាញាណប្ែលែឹ ងបចា័

លធាើឱ្យ ស់លសចកដីសងស័
រកឬរិនោាប់ លកើត្លទ្ហន៎?
ជាត្ិ រខត្លៅល

១៦ បានែល់

កនងោលោំង ៣ ថា
ជាត្ិ លនោះល

របស់ទររូប

ត្ី ត្ល

ើងោាប់លកើ ត្

ើងលកើត្រកយ៉ា ងណាហន៎?

ើងនឹ ងលកើត្លទ្ៀត្ឬលទ្ហន៎?

លសចកដីសងស័

នឹ ងរិ នម្ចនែល់ នកបែិបត្តិប្ែលចូលែល់

បចា

ែូ លចនោះ

បរិរគហញាណ

កនងវិសទ្ធិ ៧ លៅថា កង្កខវ ិត្រណវ ិសទ្ធិ ។
៥. ម្គាគម្គគញាណទសសនវិសទ
ុ ិធ
រគគររគញាណទ្សសនវិសទ្ធិ
ប្ែលល

រ៊ឺ

លសចកដីបរិសទ្ធរបស់បញ្ញា

ើញគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវថា ផាូវលនោះជាផាូវឬរិនប្រនផាូវ ប្ែលជាែំ លណើរ
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លៅោន់គ្ពោះនិ ព្វាន ។
ព្វកយថា ររគ ប្គ្បថា ផាូវ
ព្វកយថា

ររគ ប្គ្បថា រិនប្រនផាូវ

ប្ត្កនងទ្ី លនោះ ររគ សំលៅែល់ អាររោណ៍

រគគររគញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ បានែល់ បញ្ញារបស់ ក
ន បែិបត្តិ
ប្ែលម្ចនោរែឹងគ្ត្ឹរគ្ត្ូវពិ ត្គ្បាកែថា អាររោណ៍លនោះជាែំលណើរលៅ
ោន់ គ្ពោះនិ ព្វានប្រនឬរិនប្រន ។
ងគធរ៌បានែល់
សរប

កនងរហាកសលញាណ-

ត្តប្ែលម្ចនក្គ្ត្លកខណ៍ឬវ ិបសសនូបកិ លលសជាអាររោណ៍ ។

រគគររគញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិលនោះ សលរង្កគោះកនងញាណ ១៦ បាន

ែល់ ឧទ្ ពា
រ៊ឺ

បញ្ញាលចត្សិក

ញាណខាងលែើរ ប្ែលលៅថា ត្រណឧទ្ ពា

បញ្ញាតរល

ើញោរលកើ ត្

សរោសនញាណ ប្ែលល

និ ងោររលត្់ លៅរបស់ទររូប

សម្ចធិ ម្ចនកម្ចាំងខាាំង

ជាងបញ្ញា លធាើឱ្យវ ិបសសនូបកិលលស ១០ យ៉ា ង ណារួ
ឧទ្

ពា

ោ

ត្ពី

ើញោររលត្់ របស់ទររូប គ្បលភទ្សនតត្ិ

លៅរិនោន់ដ្ឋច់ ោលសរាឹងអាររោណ៍លដ្ឋ
អាររោណ៍

ញាណ

ឡំគនជារួ

លកើត្លឡើងជា

ទររូបប្ែលជាក្គ្ត្លកខណ៍កនង

ញាណលទោះ ។

ិ សសនូ បកិលលសប្ែលចាត្់ជាកិលលសរបស់វប
ិ សសទបាន
វប

លទោះ គ្ត្ូវលកើត្វ ិបសសទប្ែលនឹ ងចូលលៅកនងបែិ បោប្ែលពិ ត្គ្បាកែ
រន រិ នែូលចានោះ រគគររគញាណក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លគ្ព្វោះញាណ
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លនោះនឹ ងគ្ត្ូវែឹ ងយ៉ា ងគ្ត្ឹរគ្ត្ូវនិងពិ ត្គ្បាកែថា
អាររោណ៍របស់ររគ

ី ប្ា ែលរិនប្រន

និ ង ីាប្ែលជាអាររោណ៍របស់ររគពិត្គ្បាកែ

លទ្ើ បលៅថា រគគររគញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ ។
អាររោណ៍ប្ែលពិត្លទោះ ក៏បានែល់ ទររូបប្ែលជាក្គ្ត្លកខណ៍
កនងឧទ្

ពា

ញាណលទោះឯង ។

ចំ ប្ណកអាររោណ៍ប្ែលរិ នប្រនផាូវលទោះ

ក៏ បានែល់

វ ិបសសនូបកិលលស ១០ លទោះឯង លសចកដីពិសាដរ វ ិបសសនូបកិលលស
១០ នឹងបានលព្វលកនងលរឿងរបស់ឧទ្

ពា

ញាណត្លៅ ។

៦. បែិបទាញាណទសសនវិសទ
ុ ិធ
បែិ បោញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញាែឹ ង
កនងកិចាបែិ បត្តិ ប្ែលលធាើែំលណើរលៅោន់គ្ពោះនិព្វានបានពិត្គ្បាកែ ។
ងគធរ៌
សរប

បានែល់

បញ្ញាលចត្សិកកនងរហាកសលញាណ-

ត្ត ខណៈពិចារណាទររូបលដ្ឋ
បែិ បោញាណទ្សសនវិសទ្ធិ

ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ ។

ជាវិបសសទញាណលដ្ឋ

សលរង្កគោះកនងញាណ ១៦ បានែល់ ញាណ ៩ រ៊ឺ
១) ពលវឧទ្

ពា

ញាណ

២) ភងគញាណ
៣) ភ

ត្ូ បដ្ឋានញាណ (ភ

ញាណ)

៤) អាទ្ី នវញាណ
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៥) និ ពិាោញាណ
៦) រចាិត្ករយតញាណ
៧) បែិ សង្កខញាណ
៨) សង្កខរលបោខញាណ
៩)

នលោរញាណ

ិ សសទញាណលដ្ឋ
ញាណោំង ៩ លនោះ ជាវប
ពលវឧទ្

ពា

ញាណ រ៊ឺ បញ្ញាប្ែលល

គ្ត្ង់ ោប់ ពី

ើញទររូបរិនលទ្ៀង ជាទ្កខ

ិ សសនូបកិ លលស ១០ យ៉ា ង ជាលែើរ
ជា នតត ប្ែលឆ្ាងផត្រកពីវប
លហើ

រហូត្ែល់ នលោរញាណ ឬប្ែលលៅថា សចាានលោរិ-

កញាណ រ៊ឺ ញាណប្ែលបលង្កអនលៅោន់ោរែឹ ងចាស់ ចាក់ ធាោះកនង
រិ

សចា ៤ ឬជាក់ ចាស់នូវគ្ពោះនិ ព្វាន ។

វ ិបសសទញាណោំង ៩ លនោះ លៅថា បែិ បោញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ

លគ្ព្វោះបញ្ញាលនោះជាោរបែិ បត្តិ
ិ ោាសជាលែើ រ
ម្ចន ត្តវប

លែើរបីទ្ម្ចា

វ ិបោាសធរ៌ ោំងពួង

នឹ ងលធាើឱ្យចូលែល់ោរផត្ទ្កខបានជាទ្ី

បំ ផត្ លទ្ើ បលឈាោោះថា បែិ បោញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ។
៧.ញាណទសសនវិសទ
ុ ិធ
ញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញាប្ែលែឹង
ចាស់ ចាក់ ធាោះកនង រ ិ

សចាធរ៌ោំង ៤ លដ្ឋ
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ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនងររគចិត្ត ៤
ផលចិ ត្ត ៤ ប្ែលម្ចនគ្ពោះនិ ព្វានជាអាររោណ៍ និ ងសលរង្កគោះែល់បញ្ញា
ប្ែលពិចារណា ររគ ផល និព្វាន កិលលសប្ែលលោះលហើ

និងកិលលស

ប្ែលលៅសល់ កនងបចាលវកខណញាណ ។
ញាណទ្សសនវិសទ្ធិលនោះ ជាលោកត្តរបញ្ញា ចំ ប្ណកវិសទ្ធិទ្ី
១ ែល់ទ្ី ៦ លៅជាលោកិ

បញ្ញា លគ្ព្វោះកនងបចាលវកខណញាណ ប្ែល

ពិ ចារណាអាររោណ៍ ១៩ យ៉ា ងលទោះ ជាលោកិ

បញ្ញា ប្ត្សលរង្កគោះ

ិ ទ្ធិលនោះ លគ្ព្វោះលហត្ថា បចាលវកខណញាណ
ទ្កកនងញាណទ្សសនវស
ម្ចនោរពិចារណា ររគ ផល និព្វាន ប្ែលជាលោកត្តរធរ៌ផង ។
សរ ុបវិសទ
ុ ធិ ៧
១. សី លវិសទ្ធិ បានែល់ ចត្បារិសទ្ធិសីល រ៊ឺ សីលប្ែលជា

ិ សសទ
បាទ្របស់វប

ឬសីលប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

សត្ិ បបដ្ឋាន រ៊ឺ ជាសីលប្ែលសលរង្កគោះលដ្ឋ

កនងអាររោណ៍របស់

ររគ ម្ចន ងគ ៨ ។

ិ ទ្ធិ បានែល់ សម្ចធិ ៣ រ៊ឺ ខណិកសម្ចធិ ឧបចារ២. ចិ ត្តវស

ិ សសទ ។
សម្ចធិ និង បបទសម្ចធិ ប្ែលជាបាទ្របស់វប
ិ ទ្ធិ
៣. ទ្ិ ែិ វា ស

៤. កង្កខវិត្រណវិសទ្ធិ

ិ សសទញាណជា
វប

៥. រគគររគញាណទ្សសនវិសទ្ធិ

លោកិ

៦. បែិ បោញាណទ្សសនវិសទ្ធិ
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៧. ញាណទ្សសនវិសទ្ធិ

លោកត្តរបញ្ញា

នព្ត្លកខណ៍
លកខណៈលដ្ឋ

ទ្ូលៅរបស់សង្កខរធរ៌ រិ នថា ជារូបធរ៌ ឬទរធរ៌

ោំងកនងវត្ថប្ែលម្ចនជី វ ិត្

និងរិ នម្ចនជីវ ិត្

រប្រងសប្រដងលគ្រឿង

សម្ចគល់ឱ្យវិបសសទញាណែឹងបាន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ
១.

និ ចាលកខណ បានែល់ លកខណៈប្ែលរិ នលទ្ៀងរបស់

ទររូប ។
២. ទ្កខលកខណ បានែល់ លកខណៈប្ែលគ្ោំលៅរិ នបាន
របស់ទររូប ។
៣.

នត្តលកខណ បានែល់ លកខណៈប្ែលរិ នប្រនត្ួ ខួ ន
ា

របស់ទររូប ។

ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់ទររូបកខនធ ៥ ប្ែលនឹងគ្បាកែែល់ នក
ចលគ្រើនវិបសសទករោដ្ឋានណារួ
លបើ គ្ពោះលយគវចរ

កនង ៣ លកខណៈលនោះ ។
ប់ រោ
ំ របែិ បត្តិខាាំងោាលដ្ឋ

សីល

និ ចាលកខណៈរប្រងគ្បាកែ ។
លបើ ប់រ ំោរបែិបត្តិខាាំងោាលដ្ឋ

សម្ចធិ ទ្កខលកខណៈ រប្រង

គ្បាកែ ។
លបើ ប់រ ំោរបែិបត្តិខាាំងោាលដ្ឋ
គ្បាកែ ។
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គ្ពោះលយគវចរប្ែលជាត្ិលហត្កបរគល ោលចលគ្រើនវ ិបសសទ
ករោដ្ឋានលដ្ឋ

គ្ត្ឹ រគ្ត្ូវ

ក្គ្ត្លកខណ៍ណារួ

និ ងវិបសសទញាណលកើ ត្លឡើងលហើ

រប្រងគ្បាកែនិង

ល់កនងក្គ្ត្លកខណ៍ោំង ៣

យ៉ា ងលនោះែល់គនរ៊ឺ
វត្ថណាប្ែលរិនលទ្ៀង វត្ថលទោះរប្រងជាទ្កខ
វត្ថណាជាទ្កខ វត្ថលទោះរប្រងជា នតត
អាររោណ៍របស់ក្គ្ត្លកខណ៍ណារួ
គ្ពោះនិ ព្វានបាន

លនោះ

កនងវិសទ្ធិររគ ែាកថា

នឹ ងទំឱ្យែល់

សប្រដងអាររោណ៍របស់

ក្គ្ត្លកខណ៍ រប្រងគ្បាកែែល់ នកសរាឹងបញ្ាកខនធទ្ក ៤០ គ្បោរ រ៊ឺ
១. អនិឆាលកខណៈ មន ១០ ព្បការ
១)

និ ចាលត ពិចារណាលដ្ឋ

២)

ទ្ធវលត ពិចារណាលដ្ឋ

៣)

សារកលត ពិចារណាលដ្ឋ

៤) ចលលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពរិនលទ្ៀង
រិ នឋិត្លេរ
ភាពរិនម្ចនខាឹរសារ

ភាពជារបស់ញាប់ញ័រ

៥) បលោកលត ពិចារណាលដ្ឋ

ិ ស
ភាពជារបស់វទ

៦) វិបរិណារធរោលត ពិ ចារណាលដ្ឋ
៧) ររណធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ
៨) វិភវលត ពិចារណាលដ្ឋ
៩) សងខត្លត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជារបស់ប្គ្បគ្បួល

ភាពជាធរ៌ ប្ែលគ្ត្ូវសាាប់

ភាពជារបស់វ ិទស

ភាពជារបស់គ្ត្ូវតក់ប្ត្ងលរឿ
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១០) បភងគលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជារបស់ប្បកោា

។

២. ទុកល
ខ កខណៈ មន ២៥ ព្បការ
១) ទ្កខលត ពិចារណាលដ្ឋ
២) ភ

ភាពជាទ្កខ

លត ពិចារណាលដ្ឋ

៣) ឥត្ិ លត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជារបស់រួរខាាច
ភាពជារបស់រួរត្ក់ សត្
ា

៤) ឧបទ្ោវលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជា នតោ

៥) ឧបសរគលត ពិចារណាលដ្ឋ
៦) លោរលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជារបស់ោោំង

ភាពជាលោរ

៧) អាព្វធលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជាអាព្វធ

៨) រណាលត ពិ ចារណាលដ្ឋ

ភាពែូចជាបូស

៩) សលាលត ពិ ចារណាលដ្ឋ

ភាពែូចជាសរ

១០)

លត ពិចារណា លដ្ឋ

ភាពជារបស់ប្ែលរករណ

១១)

តណលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពប្ែលគ្បាសចាកទ្ី ពួន

១២)

លលណលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជារបស់រិនម្ចនលគ្រឿង

រិ នបាន

ោរព្វរ
១៣) សរណលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជារបស់រិនម្ចនទ្ីពឹង

១៤) អាទ្ី នវលត ពិ ចារណាលដ្ឋ

ភាពជាធរ៌ ប្ែលម្ចនលោស

១៥)

រូ លលត ពិ ចារណាលដ្ឋ
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១៦) វធកលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជាលពជឈឃ្លត្

១៧) សាសវលត ពិចារណាលដ្ឋ

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីអាសវៈ

១៨) ម្ចោរិ សលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាន
១៩) ជាត្ិ ធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ
២០)

ជោធរោលត

២២)

ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលែើ របីលកើ ត្

ពិចារណាលដ្ឋ

២១) ពាធិធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ
លសាកធរោលត

របស់កិលលសម្ចរ

ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលែើ របីជោ

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីពាធិ

ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបី

លសចកដីលសាក
២៣) បរិលទ្វធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ
លសចកដីខសឹកខសួល
២៤)

ឧបាយសធរោលត

ភាពគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលែើ របី

ពិចារណាលដ្ឋ

ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

លែើ របីលសចកដីចលងអៀត្ចងអល់
២៥) សងាិលលសិ កធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជាធរ៌ ប្ែល

លមហោង ។
៣. អនត្តលកខណៈ មន ៥ ព្បការ
១)

នត្តលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជា នតត

២) បរលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជារបស់ែក្ទ្

៣) រិត្តលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជារបស់ទ្លទ្

៤) ត្ចេលត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាភគ្បាសចាកខាឹរសារ
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៥) សញ្ា លត ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពរិនប្រនសត្ា បរគល ។

សងខត្ធរ៌ និ ង សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និ ព្វាន ោំង
ស់លនោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់ប្រតាស់លទ្សទថា
សលពា សង្កខោ

និ ចាា

សលពា សង្កខោ ទ្ោខ
សលពា ធម្ចោ

នតត

ប្គ្បថា សង្កខរោំង
ធរ៌ ោំង

រិនលទ្ៀង សង្កខរោំង

ជាទ្កខ

ជា នតត ែូលចនោះ ។
អនុបសសនា ៣
នបសសទ ប្គ្បថា ោរតរពិចារណាលរឿ

គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើ នវិបសសទ
លដ្ឋ

ភាពជា និ ចំា ទ្កខំ
និ ចាសស

ៗ រប្រងលកើត្ែល់

ប្ែលតរល

នតត ម្ចនវចនត្ថៈថា

នបសសទ

និ ចាានបសសទ ។

ោរតរពិចារណាទររូប ប្ែលជា និចំាលរឿ
លកខណៈគ្បាកែ លឈាោោះថា
និ ចាត

ៗ រហូត្ និ ចា-

និ ចាានបសសទ ឬ

នបសសទ

ោរពិចារណាល

ើញសង្កខរធរ៌

និ ចាានបសសទ ។

ើញទររូបរិនលទ្ៀងលរឿ

និ ចាានបសសទ ។
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ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក កនងរហាកសលញាណសរប

ត្ត រហាកិរ ិយញាណសរប

ត្ត ប្ែលម្ចនោរលកើត្រលត្់របស់

ទររូបជាអាររោណ៍ ។
ទ្ោខនបសសទ និ ង

នតតនបសសទ ក៏ ម្ចនវចនត្ថៈ ទ្ំ នងែូ ច

គននឹ ង និ ចាានបសសទលនោះប្ែរ ។
នបសសទ ៣ គ្បោរលនោះ រប្រងបរប
ិ ូ ណ៌ែល់ នកចលគ្រើ ន

ិ សសទ ក៏ចូលែល់សង្កខរលបោខញាណ លគ្ព្វោះលសចកដីសៃប់ចាកសង្កខរ
វប
ោំង
លទ្ៀត្

រិ នវ ិលគ្ត្ឡប់រកម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រកនងសង្កខរលទោះ

លពលលនោះកិ លលសស្សាលលសដើងលគ្ចើនលហើ

រិ នម្ចនកម្ចាំង

ប្ែលនឹ ងោញចិ ត្តឱ្យគ្ត្ឡប់រកលគ្ត្ក រកនងអាររោណ៍

ប្ែលនឹ ងឱ្យ

គ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងសងារវែដបាន ។
ោលពិ ចារណាល

ើញក្គ្ត្លកខណ៍លហើ

លសចកដីលពញចិ ត្ត

កនងសង្កខរធរ៌ ក៏ ស់លៅ ែូ លចានោះលគគ្ត្ភូញាណ និងររគញាណ ប្ែល
លកើត្ត្ពីវដ្ឋានគរិនីវ ិបសសទលទោះ ក៏ផត្ពីអាររោណ៍ប្ែលជាសង្កខរធរ៌
លដ្ឋ

វដ្ឋានគរិនីវ ិបសសទញាណ ប្ែលល

ើញសង្កខរធរ៌ គ្ពរលដ្ឋ

ក្គ្ត្លកខណ៍ជាអាររោណ៍ ។

នកចលគ្រើ នវ ិបសសទ

លទ្ើ បតំងលៅកនង និ ចាានបសសទ

ទ្ោខនបសសទ ឬ នតតនបសសទ ណារួ

ឬ

កនង ៣ យ៉ា ងលនោះ។

កនងអាររោណ៍ ៣ យ៉ា ងលនោះ លោកលៅថា វ ិលម្ចកខរខ រ៊ឺ ជាផាូវ

ប្ែលនឹ ងទំលចញលៅោន់គ្ពោះនិ ព្វាន ។
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សប្ម្ដង្វិបសសនាញាណ ោម្ន័យអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
វិបសសទ ជាលឈាោោះរបស់បញ្ញាប្ែលល
ជាទ្កខ ជា នតត

ើញ ទររូប រិ នលទ្ៀង

ក
ន ចលគ្រើ នវ ិបសសទ គ្ត្ូវសិកាទររូបប្ែលជា

ិ សសទរនថា ទរ រ៊ឺ ចិ ត្ត និង លចត្សិក និងរូប
អាររោណ៍របស់វប
ម្ចនលកខណៈយ៉ា ងណា?
លកខណាទិឆត្ុករេ បស់ឆិត្ត
(សលម្ចោហវ ិលទទ្នី ែាកថា)
វិជាននលកខណំ ម្ចនោរែឹ ងអាររោណ៍ជាលកខណៈ
បពា ងគររសំ ជាគ្បោនរបស់លចត្សិក និ ងករោជរូប
បែិ សនធិបចាបដ្ឋានំ ម្ចនោរលកើត្បនតគនជាផល
សង្កខរបទ្ដ្ឋានំ វ ម្ចនលចត្សិកខនធ ៣ ឬ
វតថររោណបទ្ដ្ឋានំ ម្ចនអាររោណ៍ ៦ វត្ថ ៦ ជាលហត្ជិ ត្ ។
លកខណាទិឆត្ុករេ បស់ច្ឆត្សិក
នរនលកខ ណំ ម្ចនោរទ្ទ្ួលែឹ ងអាររោណ៍ជាលកខណៈ
សរបលយររសំ

ម្ចនោរគ្បកបជារួ

ចិត្ន
ត ិងលចត្សិកផងគន

ជាកិចា
វិនិលព្វភរបចាបដ្ឋានំ ម្ចនោររិនប្បកពី ចិត្តជាផល
វិញ្ញាណបទ្ដ្ឋានំ ម្ចនវិញ្ញាណជាលហត្ជិ ត្ ។
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លកខណាទិឆត្ុករេ បស់រ ូប
របបនលកខ ណំ ម្ចនោរប្បកោា

ជាលកខណៈ

វិកិរណរសំ ម្ចនោរប្បកពី ចិត្តលចត្សិកជាកិ ចា
ពាកត្បចាបដ្ឋានំ ម្ចនភាពរិនជាបាប បណយ ជាផល
វិញ្ញាណបទ្ដ្ឋានំ ម្ចនវិញ្ញាណជាលហត្ជិ ត្ ។
នាម្រ ូបម្ិនមនអំណាឆរបស់ខួលនឯង្

ទរ រិនម្ចន ំណាច ឬរិ នម្ចន ំណាចកនងត្ួ ខួាន រិ នអាច

សី ផឹក ឬសលគ្រចឥរិយបេណារួ

បានលឡើ

។

រូប ក៏ ែូចគន រិនម្ចនលសចកដីគ្បាថានប្ែលនឹ ងសី ផឹ ក និយ
ឬសលគ្រចឥរិយបេណារួ

លឡើ

។

រូបគ្បគ្ពឹ ត្តលៅបានក៏គ្ត្ូវអាស្ស័
ក៏ គ្ត្ូវអាស្ស័

រូប

ទរ ឬទរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅបាន

ោលទរគ្បាថានយ៉ា ងណា

រូបក៏ រួរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

ិ ទ្ធិររគ ែាកថា ឧបម្ចទរនិ ងរូបថា
យ៉ា ងលទោះ កនងវស
ែូ ចបរសម្ចនក់
លដ្ឋ

ប្ភនកខាាក់ រកពី កំលណើត្

រិ នអាចល

ខាួនឯង និងបរសម្ចនក់ខិានរិនអាចលៅណាបានលដ្ឋ
ប្ត្លបើ បរសោំងពីរទក់ លទោះ អាស្ស័

ប្ភនកខាាក់ លីរនសសខាិនដ្ឋក់ លលើសាោ
គ្បាប់ ផូវឱ្យលែើ
ា
រ

លដ្ឋ

ើញបាន
ខាួនឯង ។

នូវគននិ ងគន រ៊ឺ រនសស
រនសសខាិនម្ចនប្ភនកលអ

រនសសោំងពីរលទោះក៏ អាចលៅកនងសាថនទ្ីលផសងៗ

បាន ។
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ប្ត្លបើរនសសោំងពីរលនោះប្បកពី គន

រិ នបានអាស្ស័

នូវ

គននិ ងគន ក៏ រិនអាចលៅកនងទ្ីលផសងៗ បាន លគ្ព្វោះពិោរែូ ចគន ។
ទរនិងរូបក៏ែូលចានោះ ទររិនម្ចន ំណាចសលគ្រចកិរ ិយលផសងៗ
បាន និ ងរូបក៏ រិនម្ចន ំណាចកនងោរលធាើកិរយ
ិ លផសងៗ បានែូ ចគន
ប្ត្ោរលកើ ត្លឡើងរបស់កិរយ
ិ លផសងៗ លទោះ សលគ្រចបានលដ្ឋ
និ ងរូប អាស្ស័

ទរ

នូវគននិ ងគន ។
សប្ម្ដង្ច្សឆកដីរបស់ញាណ ១៦

១. ទររូបបរិលចេទ្ញាណ បញ្ញាប្ែលកំ ណត្់ែឹងទររូប
២. បចា

បរ ិរគហញាណ បញ្ញាប្ែលែឹ ងលហត្បចា័

របស់ទររូប

៣. សរោសនញាណ បញ្ញាប្ែលែឹងោរលកើត្រលត្់របស់ទររូប
៤. ឧទ្

ពា

ញាណ បញ្ញាប្ែលែឹ ងទររូបជាក្គ្ត្លកខណ៍

៥. ភងគញាណ បញ្ញាប្ែលល
៦. ភ

ើញប្ត្ោររលត្់ របស់ទររូប

ញាណ បញ្ញាប្ែលែឹ ងថាទររូបជាភ័

៧. អាទ្ី នវញាណ បញ្ញាប្ែលល

ើញលោសរបស់ទររូប

៨. និពិោ
ា ញាណ បញ្ញាប្ែលលនឿ

ណា

ែល់ទររូប

៩. រចាិត្ករយតញាណ បញ្ញាប្ែលគ្ត្ូវោររួចផត្ពីទររូប
១០. បែិសង្កខញាណ បញ្ញាប្ែលែឹងឧបា

ទំឱ្យផត្ពីទររូប

១១. សង្កខរលបោខញាណ បញ្ញាប្ែលគ្ពលងើ
(ម្ចនក្គ្ត្លកខណ៍ជាអាររោណ៍)

- 302 -

ៗ ែល់ទររូប

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

១២. នលោរញាណ បញ្ញាប្ែល នលោរឱ្យល

ើញ រ ិ សចា ៤

១៣. លគគ្ត្ភូ ញាណ បញ្ញាប្ែលលធាើអាររោណ៍គ្ពោះនិព្វានឱ្យគ្បាកែ
១៤. ររគញាណ បញ្ញាប្ែលគ្បហារកិលលសដ្ឋច់ជាសរលចេទ្
១៥. ផលញាណ បញ្ញាប្ែលលសា
១៦.

បចាលវកខណញាណ

អាររោណ៍និព្វានតរររគ

បញ្ញាប្ែលពិចារណាររគ

និ ព្វាន កិ លលសប្ែលសល់ និងកិលលសប្ែលលោះ ស់លហើ
ញាណទ្ី ១ រហូត្ែល់ទ្ី ១២ ជាលោកិ
ញាណទ្ី ១៣ លៅកនងរវងលោកិ

ផល
។

ញាណសទ្ធៗ

និ ងលោកត្តរ

ញាណទ្ី ១៤ និង ១៥ ជាលោកត្តរ
ញាណទ្ី ១៦ ជាលោកិ

វ ិបសសទញាណ ១០ ោប់ពីសរោសនញាណ ែល់ នលោរញាណ ។

វ ិបសសទញាណ ៩ ោប់ពីឧទ្

ពា

ញាណ ែល់ នលោរ-

ញាណ ។
សប្ម្ដង្រួកធម្៌ប្ែលជាប់ទាក់ទង្នឹង្វិបសសនា
ិ សសទករោដ្ឋានលដ្ឋ
ត្លៅលនោះនឹ ងបានសប្រដងវប

សលងខប

ប្ត្ែំបូងរួរគ្ជាបែល់ពួកធរ៌លផសងៗ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងកនងវ ិបសសទ
ែូ ចជាវ ិបសសទភូរិ ៦ និ ងសត្ិ បបដ្ឋាន ៤ ជាលែើរ លគ្ព្វោះោលលព្វល
ិ សសទលហើ
ែល់វប

នឹងរិនគ្ចបូ កគ្ចបល់គន ។
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វិបសសនាភូម្ិ ៦
វិបសសទភូ រិ

សំលៅែល់

ភូ រិកនងទ្ី លនោះសំលៅែល់

ិ សសទបញ្ញា
អាររោណ៍របស់វប

ិ សសទ
អាររោណ៍របស់វប

ឬនឹ ងលព្វលថា

ិ សសទក៏ បាន ឬភូរិធរ៌ ោំង ៦ លនោះ ជាធរ៌ ប្ែល
ជាករោដ្ឋានរបស់វប
ិ សសទបញ្ញាក៏បាន ។
ប់ រឱ្
ំ យលកើ ត្វប
ែូ លចានោះ

ិ សសទរន ។
វប

នកចលគ្រើ នវិបសសទករោដ្ឋាន លទ្ើបគ្ត្ូវ

ល់ភូរិរបស់

វិបសសនាភូម្ិបានែល់
១. ខនធ ៥, ២. អា
៤. ឥរនោិ

៣. ោត្ ១៨ ,

២២ , ៥. រ ិ សចាៈ ៤, ៦. បែិចាសរបាទ្ ១២ ។

កនងវិបសសទភូ រិ
លដ្ឋ

ត្នៈ ១២,
៦

ប្ែលជាអាររោណ៍របស់វ ិបសសទលនោះ

សលងខបបានែល់ ទរធរ៌ និងរូបធរ៌លទោះឯង ។

លសចកដីពិសាដររបស់វ ិបសសទភូរិ ៦ ោំងលនោះ បានសប្រដងលហើ

កនងបរ ិលចេទ្ទ្ី

៧ និងទ្ី

៨ លទ្ើបរិ នទំរក ធិបា

លនោះលទ្ៀត្ ។
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សត្ិបបដ្ឋាន ៤
សត្ិ បបដ្ឋាន សំលៅែល់ ទ្ីតំងរបស់ សត្ិ ឬជាទ្ី ទ្ទ្ួ លោរ
កំណត្់របស់ សត្ិ ែ៏គ្បលសើរ លគ្ព្វោះអាចទំចិត្តឱ្យលៅែល់គ្ពោះនិ ព្វាន
បាន ម្ចន ៤ ពួ ករ៊ឺ
១. កាយនុបសសនាសត្ិបបដ្ឋាន មន ១៤ បរវៈ
១) អាទបានបពា កំណត្់ ខយល់ែលងហើរលចញ ចូល ។
២) ឥរ ិយបេបពា កំណត្់ឥរ ិយបេ ៤ រ៊ឺ លែើរ ឈរ ងគ

លែក។

៣) សរបជញ្ា បពា កំណត្់ឥរយ
ិ បេត្ូច ៧ អាោរ
- ឈានលៅខាងរខ ឈានគ្ត្ឡប់ រកខាងលគ្ោ
-

លរើ លលៅខាងរខ ប្បរលរើលលៅខាងលឆ្ាង និងខាងសាដំ

-

បត្់ ក្ែចូ ល និ ង ោក្ែលចញ

-

កិ រយ
ិ ប្ែលលគ្បើសងាែិ ចីវរ បាគ្ត្

-

ោរទ្ំព្វរ ោរផឹក ោរលិទ្ធ

-

ោរបលទោបង់ឧចាារៈ និងបសាវៈ

- ោរលែើរ ឈរ ងគ

លែកលក់ ភា្ក់ លសៃៀរ និយ

។

៤) បែិកូលបពា ពិចារណា អាោរ ៣២ ម្ចនសក់ លោរ គ្កចក
លធោញ ប្សបក ជាលែើ រ ។
៥) ោត្បពា ពិចារណា លកខណៈរបស់ោត្ ៤ ម្ចនែី ទ្ឹ ក លភាើង
ខយល់ ។
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៦)

សភបពា សាកសពប្ែលសាាប់ លហើ

៧)

សភបពា សាកសពប្ែលសត្ាកំពងសី ។

៨)

២-៣ ក្េៃ ។

សភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹង គ្បកបលដ្ឋ

សាច់ នឹងឈារ ម្ចនសរក្សជាលគ្រឿងចង ។
៩)

សភបពា

គ្ប

ក់លដ្ឋ

១០)

សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងឥត្ម្ចនសាច់

ឈារ ម្ចនសរក្សជាលគ្រឿងចង ។

សភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹង រិនម្ចនសាច់

នឹ ងឈារ ម្ចនប្ត្សរក្សជាលគ្រឿងចង ។
១១)

សភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងទ្លទ្ រិនម្ចន

សរក្សចងរួបរ ឹត្ខាាត្់ខាា
១២)

សភបពា

ោត្់ោ

លៅកនងទ្ិសត្ូចនឹងទ្ិសធំ ។

សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងទ្លទ្

ម្ចន

សរបរសែូចជាសរបរក្នស័ងខ ។
១៣)
លោ
១៤)

សភបពា
ោ

សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងទ្លទ្

ជាពំនូកៗ កនាងហួសលៅរួ

ឆ្ងនំលហើ

។

សភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងទ្លទ្ ពកផ

លខោចខោី ជាកំលទ្ចត្ូច កំលទ្ចធំលផសងៗ ។
២. ច្វទនានុបសសនាសត្ិបបដ្ឋាន មន ៩ បរវ
១) សខលវទ្ទ ។
២) ទ្កខលវទ្ទ ។
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៣) ឧលបោខលវទ្ទ ។
៤) សខលវទ្ទ ោ
៥) ទ្កខលវទ្ទ ោ

លដ្ឋ

អារិស ។

លដ្ឋ

៦) ឧលបោខលវទ្ទ ោ

អារិស ។
លដ្ឋ

៧) សខលវទ្ទ រិនោ
៨) ទ្កខលវទ្ទ រិ នោ

អារិស ។

លដ្ឋ
លដ្ឋ

៩) ឧលបោខលវទ្ទ រិ នោ

អារិស ។
អារិស ។

លដ្ឋ

អារិស ។

៣. ឆិោតនុបសសនាសត្ិបបដ្ឋាន មន ១៦ បរវ
១) សោរំ ចិ ត្តម្ចនោរៈ ។
២) វីត្ោរំ ចិ ត្តរិនម្ចនោរៈ ។
៣) សលោសំ ចិ ត្ម្ច
ត នលោសៈ ។
៤) វីត្លោសំ ចិ ត្តរិនម្ចនលោសៈ ។
៥) សលម្ចហំ ចិ ត្ម្ច
ត នលម្ចហៈ ។
៦) វីត្លម្ចហំ ចិ ត្តរិនម្ចនលម្ចហៈ ។
៧) សងខិត្ំ ត ចិ ត្តម្ចនេី នៈ ។
៨) វិកិ ខត្ំ ត ចិ ត្តរលវ ើរវ

។

៩) រហរគត្ំ ចិ ត្តជារូបាវចរ និង រូបាវចរ ។
១០)

រហរគត្ំ ចិ ត្តរិនជារូបាវចរ និង រូបាវចរ ។

១១) សឧត្តរ ំ ចិ ត្តជាោម្ចវចរ ។
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១២)

នត្តរ ំ ចិ ត្តរិនជាោម្ចវចរ ។

១៣) សម្ចហិ ត្ំ ចិ ត្ជា
ត សម្ចធិ ។
១៤)

សម្ចហិ ត្ំ ចិ ត្តរិនជាសម្ចធិ ។

១៥) វិរត្តំ ចិ ត្តប្ែលផត្ចាកកិលលស (បរ ិ
១៦)

ដ្ឋាន) ។

វិរត្តំ ចិ ត្តប្ែលរិនផត្ចាកកិលលស ។

៤. ធមមនុបសសនាសត្ិបបដ្ឋាន មន ៥ បរវ
១) នី វរណបពា ពិចារណានីវរណៈ ៥ ។
២) ខនធបពា ពិចារណាខនធ ៥ ។
៣) អា

ត្នបពា ពិចារណាអា

ត្នៈ ១២ ។

៤) លព្វជឈងគបពា ពិចារណាលព្វជឈងគ ៧ ។
៥) សចាបពា ពិចារណា រ ិ

សចា ៤ ។

កនងសត្ិ បបដ្ឋានោំង ៤ លនោះ ជាអាររោណ៍បានោំងសរេៈ និង

វ ិបសសទ រ៊ឺ

កនងោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន ម្ចនឥរ ិយបេបពាៈ

ិ សសទសទ្ធ ។
សរបជញ្ា បពាៈ និ ងោត្បពាៈ ជាអាររោណ៍របស់វប
អាទបានបពាៈ ជាវិបសសទោ
ចំប្ណកបែិកូលបពាៈ

លហើ

លដ្ឋ

និង សភបពាៈ

ិ សសទខាងលគ្ោ
លទ្ើ បលលើកលឡើងោន់ វប
សគ្ម្ចប់លវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

សរេៈ
គ្ត្ូវចលគ្រើនសរេៈរន
។
ចិ តតនបសសទសត្ិ-

បបដ្ឋាន និងធម្ចោនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន ជាវ ិបសសទសទ្ធ ។
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សរបសត្ិ បបដ្ឋាន ៤ ក៏បានែល់ ខនធ ៥ ឬទររូប រ៊ឺ
ោយនបសសទ បានែល់ រូបកខនធ ជារូបធរ៌
លវទ្ទនបសសទ បានែល់ លវទ្ទខនធ ជាទរធរ៌
ិ ា ណកខនធ ជាទរធរ៌
ចិ តតនបសសទ បានែល់ វញ្ញ

ធម្ចោនបសសទ បានែល់ ខនធ ៥ ោំងរូបធរ៌ និងទរធរ៌ ។
សត្ិបបដ្ឋានប្ែលសម្គួរជាម្ួយឆរ ិត្
កនងសត្ិ បបដ្ឋាន ៤ លនោះ លោកដ្ឋក់ ចរត្
ិ លែើ របីឱ្យសរជារួ
ធាស្ស័

របស់ នកបែិបត្តិទ្ក ២ យ៉ា ង រ៊ឺ ត្ណា
ហ ចរ ិត្ និងទ្ិែិាចរ ិត្ ។

កនងចរិត្ោំង ២ យ៉ា ងលនោះ លៅប្ចកលៅលទ្ៀត្នី រួ

ៗ ម្ចន ២

យ៉ា ង រ៊ឺ
ត្ណា
ហ ចរិត្ របស់ នកម្ចនបញ្ញាទ្ន់លខា
ទ្ិ ែិ ច
ា រិត្ របស់ នកម្ចនបញ្ញាទ្ន់លខា
ោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន
ប្ែលម្ចនបញ្ញាទ្ន់លខា

និ ងបញ្ញាខាាំងោា
និងបញ្ញាខាាំងោា

សររួរែល់ នកម្ចនត្ណា
ហ ចរ ិត្

។

លវទ្ទនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន សររួរែល់ នកម្ចនត្ណា
ហ ចរិត្
ប្ែលម្ចនបញ្ញាខាាំងោា ។
ចិ តតនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន
ប្ែលម្ចនបញ្ញាទ្ន់លខា

។
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ធម្ចោនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន

សររួ រែល់ នកម្ចនទ្ិ ែិច
ា រិត្

ប្ែលម្ចនបញ្ញាខាាំងោា ។
វិបោលសធម្៌
វិបោាសធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលខសចាកលសចកដីពិត្

ិ ោាសធរ៌ ម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ
វប
១. ទ្ិ ែិ ា បានែល់ ោរ

ល់ល

ងគធរ៌ របស់

ើញខស

២. ចិ ត្ត បានែល់ ោររិត្ខស
៣. សញ្ញា បានែល់ ោរចាំខស ។
អារម្មណ៍របស់វិបោលសមន ៤
១.

ិ ោាស សម្ចគល់ថា ទររូបលនោះ ជាត្ួ ខួ ន
ត្តវប
ា

២. សខវិបោាស សម្ចគល់ថា ទររូបលនោះ ជាសខ
៣. សភវិបោាស សម្ចគល់ថា ទររូបលនោះ ជារបស់សាអត្
ិ ោាស សម្ចគល់ថា ទររូបលនោះ ជារបស់លទ្ៀង ។
៤. និ ចាវប
អាររោណ៍ោំង ៤ យ៉ា ងលនោះ ជាអាររោណ៍ប្ែលគ្ត្ូវត្ណា
ហ និង

ទ្ិ ែិាគ្បោន់ទ្ក លទ្ើបលធាើឱ្យវ ិបរ ិត្ខសចាកលសចកដីពិត្ អាររោណ៍របស់
វ ិបោាស ៤ យ៉ា ងលនោះ ោលរណលដ្ឋ
បានវិបោាសោំង ស់ ១២ គ្បោរ ។
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ិ ោាសធរ៌ោំង ១២ គ្បោរលនោះ លកើ ត្លឡើងលគ្ព្វោះរិ នបាន
វប
កំ ណត្់ ែឹងលសចកដីពិត្របស់ទររូបលទោះឯង

លហើ

វិបោាសធរ៌

ោំងលនោះ លកើ ត្ពី ំ ណាចរបស់កិលលសយ៉ា ងលអិត្ ោំងសីល និង
សម្ចធិ ក៏ រិនអាចលោះបាន គ្ត្ូវអាស្ស័

វ ិបសសទភាវទ ប្ត្រា៉ា ង

ប៉ា លណាណោះប្ែលអាចលោះបាន ។
លគ្ព្វោះលហត្ថា វ ិបសសទលទោះ ជាបញ្ញាប្ែលចូលលៅកំ ណត្់
ែឹ ងលសចកដីពិត្របស់ទររូប ។

ែូ លចានោះ ោរចលគ្រើ នវ ិបសសទ លទ្ើ បគ្ត្ូវសិកាឱ្យ

ល់កនងទរ

ិ ី ប្ែលនឹង
រូប លែើ របីនឹងបានកំ ណត្់ ែឹងលសចកដីពិត្របស់ទររូប ប្ត្វធ
កំ ណត្់ ទររូបលទោះគ្ត្ូវកំ ណត្់តរន័
អាចលោះវ ិបោាសធរ៌បាន ែូ លចនោះរ៊ឺ

របស់សត្ិបបដ្ឋាន ៤ លគ្ព្វោះ

ិ ោាស
ោយនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន លោះសភវប
ិ ោាស
លវទ្ទនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន លោះសខវប
ិ ោាស
ចិ តតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន លោះនិ ចាវប

ិ ោាស ។
ធម្ចោនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន លោះ ត្តវប
លដ្ឋ
លទ្ើ បែូចគន

លហត្លនោះោរចលគ្រើនវ ិបសសទ និ ងោរចលគ្រើនសត្ិ បបដ្ឋាន
លហើ

ោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋានក៏ជាោរចលគ្រើ ន

សីល

សម្ចធិ បញ្ញា ។
ោរចលគ្រើ នសត្ិ បបដ្ឋាន ជាោរចលគ្រើ នសីល សម្ចធិ បញ្ញា ក៏
លឈាោោះថា ជាោរចលគ្រើ នររគ ងគ ៨ ឬ រជឈិម្ចបែិ បោលទោះឯង
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លគ្ព្វោះ ងគធរ៌របស់សត្ិ បបដ្ឋាន គ្បកបលដ្ឋ

វ ីរ ិ

ៈ បញ្ញា សត្ិ

ែូ ចកនងសត្ិ បបដ្ឋានគ្ពោះបាលីសប្រដងថា
អាតបី

សរបជាលទ

សត្ិ ម្ច

វិលន

យ

លោលក

ភិ ជាលោរនសសំ
ម្ចនពាយរជាលគ្រឿងែត្កលដដនូវកិលលស
ម្ចនសាោរត្ី

ជា នកែឹងខាួន

(ជាលគ្រឿងកំណត្់) កំ ចាត្់ បង់ នូវ ភិ ជានឹ ងលោរនសស

កនងលោកលចញ ។
(បិែក ១៧ ទ្ំព័រ ២៤៥)

ោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន
ឥរនោិ

ជាោរសគ្ងួរឥរនោិ

សំវរៈ កនងគ្ពោះបាលី សំ

ត្តនិោ

ប្ែលលៅថា

រហាវរគ កណាលិ

សូគ្ត្

សប្រដងថា
ចតតលោ លខា កណាលិ

សត្ិបបដ្ឋាទ ភាវិត ពហលី កត

សត្ត លព្វជឈលងគ បរិបូលរនតិ ។
ម្ចនលកណាលិ
លធាើឱ្យលរឿ

ៗ លហើ

សត្ិបបដ្ឋានោំង ៤ ប្ែលបរគលចលគ្រើនលហើ

រប្រងញាំងលព្វជឈងគោំង ៧ ឱ្យលពញលលញបាន ។

ត្ី ណិ លខា កណាលិ

សចរិតនិ ភាវិតនិ ពហលី កតនិ

ចតតលោ សត្ិ បបដ្ឋាលន បរិបូលរនតិ ។
ម្ចនលកណាលិ
លធាើឱ្យលរឿ

ៗ លហើ

សចរ ិត្ោំង ៣ ប្ែលបរគលចលគ្រើនលហើ
រប្រងញាំងសត្ិបបដ្ឋានោំង ៤ ឱ្យលពញលលញ

បាន ។
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ឥរនោិ

សំ វលោ លខា កណាលិ

ភាវិលត ពហលី កលត ត្ី ណិ

សចរិតនិ បរិបូលរត្ិ ។
ម្ចនលកណាលិ
លធាើឱ្យលរឿ

ៗ លហើ

ឥរនោិ

សំវរប្ែលបរគលចលគ្រើ នលហើ

រប្រងញាំងសចរ ិត្ោំង ៣ ឱ្យលពញលលញបាន ។
(បិែក ៣៧ ទ្ំព័រ ១៩១)

ោរចលគ្រើ នសត្ិ បបដ្ឋានជាោរចលគ្រើ នឥរនោិ
ឥរនោិ

សំវរៈលនោះជា ធិសីល លហើ

ចំប្ណកវរី ិ

សំវរៈ លហើ

នឹ ង

ធិសីលលនោះ ក៏រ៊ឺ សី លវ ិសទ្ធិ

ៈ និងសត្ិ ចាត្់ជា ងគរបស់ សម្ចធិ ប្ែលសម្ចធិលនោះ

ិ ទ្ធិ ។
បានែល់ ចិ ត្តវស

សគ្ម្ចប់សរបជញ្ាៈលទោះ ជា ងគរបស់ បញ្ញា លហើ

ិ ទ្ធិជាលែើរលៅ ។
ក៏ រ៊ឺបញ្ញាវិសទ្ធិ ោប់ ពីទ្ិែិាវស
លដ្ឋ

លហត្ផលែូចលព្វលលហើ

បញ្ញាលនោះ

លនោះ លទ្ើបលព្វលថាោរចលគ្រើន

សត្ិបបដ្ឋាន ក៏ រ៊ឺោរចលគ្រើ នសីល សម្ចធិ បញ្ញា ឬចលគ្រើ នររគ ងគ ៨
រ៊ឺ រជឈិម្ចបែិបោ ឬវ ិសទ្ធិ ៧ ោំង ស់លនោះរ៊ឺែូចគនប្ត្រួ

ឬនឹ ង

លព្វលឱ្យខាីបំផត្ ក៏បានែល់ សរេៈ និងវ ិបសសទ ២ យ៉ា ងប៉ាលណាណោះ ។

ិ សសទភូរិ ៦ ជាលែើ រ ោំងលនោះ
កនងពួ កធរ៌ លផសងៗ ម្ចនវប

ជាធរ៌ប្ែលោក់ ទ្ងលៅកនងវិបសសទ ។
ែូ លចានោះលទ្ើ បទំរកសប្រដងទ្កឱ្យគ្ជាបជារន លគ្ព្វោះោលែល់
លវោប្ែល ធិ បា

ោរចលគ្រើនវ ិបសសទ

កនងធរ៌ ោំងលនោះបាន លដ្ឋ

នឹងបានសលរង្កគោះចូ ល

រិ នគ្ចបូកគ្ចបល់ និងលែើរបីង្ក

- 313 -

ស្សួល

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ែល់ោរ

ល់កនងោរប្កត្គ្រង់លសចកដីកនងបរិ

ឱ្យជាប់ ត្គន ឬលដ្ឋ

និ ងបែិ បត្តិ

រិនជំោស់គន ។

ពួកធរ៌ោំងលនោះ
គ្ពរោំងបរ ិ

ត្តិ

ជាធរ៌ប្ែលោក់ទ្ង់នឹងវ ិបសសទញាណ

ត្តិ បែិ បត្តិ និ ងបែិ លវធ និ ងធរ៌ប្ែលគ្ពរោំង សីល

សម្ចធិ បញ្ញា ែូ ចជាវ ិបសសទភូរិ ៦ លទោះ ជាន័

របស់បរ ិ ត្តិ

នកបែិបត្តិវ ិបសសទរួ រសិកា រូបទរោំងលទោះជារនសិន លគ្ព្វោះភូរិ
ធរ៌លទោះៗ នឹងទំចោះោន់ នត្តធរ៌ រ៊ឺ ភូរិោំង ៦ លទោះ ោលសលងខប
លហើ

ក៏បានែល់ សភាវធរ៌ ២ គ្បោរប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ ទរធរ៌

និ ងរូបធរ៌ ។

នកចលគ្រើនវ ិបសសទគ្ត្ូវកំណត្់ែឹងទររូប

ជាវត្ថប្ែលគ្ត្ូវពិលសាធលដ្ឋ

វិបសសទបញ្ញា លហើ

លគ្ព្វោះទររូបលទោះ
ទររូបលនោះឯង

ជា នកឱ្យលសចកដីពិត្ែល់បញ្ញា ថាខាួនឯងលទោះ រិនលទ្ៀង ជាទ្កខ ជា
នតត ។

ែូ លចានោះ
រិ នលទ្ៀង

លបើបញ្ញាណាចូលលៅែឹ ងលសចកដីពិត្របស់ទររូបថា

ជាលែើ រលទោះ

លដ្ឋ

បានចូ លលៅពិ លសាធលហើ

ិ សសទញាណ ជាភាវទរ
ខាួនឯង បញ្ញាលទោះលៅថា វប

លដ្ឋ
បញ្ញា

ប្ែលនឹ ងគ្បហារកិ លលសបានពិ ត្គ្បាកែ ។
លបើ បញ្ញាណា គ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ
ោរលគ្បៀបលធៀប
អាស្ស័

ោរនឹករិ ត្ ឬ នម្ចន លដ្ឋ

កតរវត្ថោំងលទោះលហើ

ថា រិនលទ្ៀង ជាលែើរ លដ្ឋ

ោលោំង ៣ បញ្ញាោំងលទោះជា ចិ ទតរ
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លបើ បញ្ញាណា

លកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

សាដប់ បញ្ញាលទោះ លៅថា សត្រ
សត្រ

ោរសិកាលរៀនសូគ្ត្

ឬបាន

បញ្ញា ។

បញ្ញាលនោះ នឹ ងប្កលសចកដី

ល់ខសប្ែលលកើ ត្លឡើងពី

ោរប្ែលរិនបានសាដប់ ឬរិ នបានសិកាលរៀនសូគ្ត្រកលទោះ លៅរិន
ោន់បានទ្ទ្ួ លផលប្ែលលកើត្ពីោរលធាើប្ែលពិ ត្គ្បាកែ ប្ត្នឹ ងបាន
គ្បលយជន៍ លគ្ចើ នបំ ផត្ រ៊ឺ លធាើរិនខស ឬនឹងរិ នបែិ បត្តិខសផាូវធរ៌
ប្ែលសររួរែល់ធរ៌ ។
លគ្ព្វោះសត្រ
ោរបែិបត្តិ លហើ

បញ្ញាលនោះ ជាបរ ិ ត្តិ លទ្ើបជាបចា័

ោរបែិបត្តិ លទ្ើ បជាបចា័

ឧបត្ថរភែល់

ែល់បែិលវធ ។

ែូលចានោះធរ៌ោំង ៣ លនោះលទ្ើបជាលហត្ផលជាប់ោក់ ទ្ងគនជានិចា
ប្បកគនរិ នបាន លដ្ឋ
គ្ពរលដ្ឋ

ិ សសទលទោះ លទ្ើ បគ្ត្ូវ
លហត្លនោះ លរឿងរបស់វប

ធរ៌ោំងលនោះ ែូចជាោរសិកាកនងវ ិបសសទភូ រិ ៦ និ ង

សលងខបភូ រិោំង ៦ ជាទររូប ជាលែើរ ជាលរឿងប្ែលគ្ត្ូវអាស្ស័
សត្រ

បញ្ញា លគ្ព្វោះលបើ ខាោះោរសិកាបរ ិ

ោំង ៦ លទោះជាទររូបរិនបានលឡើ
ោលរិ ន
រិ នម្ចនករោដ្ឋាន
បរ ិ

ត្តិលហើ

នឹងសលងខបភូ រិ

។

ល់កនងទររូប ក៏ បែិ បត្តិវ ិបសសទរិនបាន លគ្ព្វោះ
រ៊ឺ

ត្ួអាររោណ៍ប្ែលនឹ ងកំ ណត្់ ែឹង

ឬរិនម្ចន

ត្តិលទោះឯង ។
ោលរិ នម្ចនបរ ិ

ត្តិ ក៏ បែិបត្តិរិនគ្ត្ូវ លគ្ព្វោះធរ៌ ោំងពីរលនោះ

គ្ត្ូវម្ចនលហត្ផលជាប់ោក់ ទ្ងគនជានិ ចា

- 315 -

លបើ នកប្ែលបានសិកា

ភិធរោត្ថសងគហ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ទររូបលអលហើ

ោលចាប់ លផដើរបែិបត្តិ រ៊ឺ ោរកំណត្់ទររូបលទោះ

ក៏ គ្ត្ូវលធាើឱ្យគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវតរសត្ិ បបដ្ឋាន

៤

សត្ិ បបដ្ឋាន ៤ បានលអលទោះ ក៏គ្ត្ូវអាស្ស័
ោល

ល់បរ ិ

និ ងោរប្ែលអាច
បរិ

ត្តិនិងបែិបត្តិលអលហើ

ល់

ត្តិលទ្ៀត្ ។
លទ្ើ បជាបចា័

ទំលៅ

ឱ្យែល់បែិលវធប្ែលគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវ ។
ែូ លចានោះ ធរ៌ ោំងលនោះលទ្ើ បគ្ត្ូវគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរួរគន និងគ្បាសចាក
គនរិ នបាន ែូចគននឹងវិបសសទភូ រិ ជារួ

សត្ិ បបដ្ឋាន ក៏គ្ត្ូវលៅ

រួរគន លគ្ព្វោះវ ិបសសទភូរិជាត្ួទររូប ចំប្ណកោរចលគ្រើ នសត្ិបបដ្ឋាន
ជាត្ួកំណត្់ទររូប ោលកំណត្់ ទររូបរហូត្ែឹងចាស់តរលសចកដី
ពិ ត្របស់ទររូបលហើ

ក៏ជាវិបសសទ ។

ោលវ ិបសសទលកើ ត្លហើ

ក៏ ល

ើញចាស់កនងក្គ្ត្លកខណ៍

ម្ចន និ ចំជា
ា លែើរ ។
ោលក្គ្ត្លកខណ៍គ្បាកែលដ្ឋ
គ្បាកែលហើ

ិ សសទបញ្ញាលទោះ
វប

ិ សសទបញ្ញា
វប
ក៏ជាបចា័

ប្ែលពិ ត្

ឱ្យលកើត្លសចកដីែឹង

លផសងៗ តរញាណលផសងៗ ម្ចន ទររូបបរិលចេទ្ញាណ ជាលែើ រ ។
ោលលកើត្ោរែឹងលឡើងតរញាណលផសងៗ

ែូលចានោះលហើ

លសចកដីែឹងលផសងៗ ប្ែលបានគ្បាកែលឡើងតរអាររោណ៍លទោះ ក៏ នឹង
លធាើទទ្ីែត្បំផ្ទាញកិលលសឱ្យ ស់លៅ កិលលសក៏នឹងលកើត្លឡើងប្គ្ជក
ចូ លកនងអាររោណ៍លទោះឬោរែឹងលទោះរិនបាន ោរែឹ ងឬញាណលទោះ
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ក៏នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

លសចកដីបរ ិសទ្ធ លគ្ព្វោះរិនម្ចនកិលលសោ

ិ ទ្ធិ ជាលែើ រ ។
ចាត្់ជាវិសទ្ធិ ម្ចនទ្ិ ែិ វា ស

ឡំ

ោលចូលែល់វ ិសទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរ ិសទ្ធលកើត្លឡើងគ្បគ្ពឹត្លត ៅតរ
លំដ្ឋប់ លហើ

វិសទ្ធិលទោះក៏ នឹងជាលហត្ឱ្យចូលែល់ររគ ៤ ផល ៤ ។

ោលររគ ៤ ផល ៤ លកើត្លឡើងលហើ

ក៏ ជាផលឱ្យសលគ្រច

គ្ពោះនិ ព្វាន ។

ោលសលគ្រចគ្ពោះនិ ព្វាន វ ិលម្ចកខ ៣ លទោះ ក៏ នឹងគ្បាកែលឡើង

ជាត្ួ បែិ លវធធរ៌ ប្ែលបានែល់ ររគ ផល និ ព្វាន ។
ោលបែិ លវធធរ៌ រ៊ឺ ររគ ផល និ ព្វា ន លកើត្លឡើង លហើ
បចា លវកខ ណញាណ ១៩ ក៏លកើ ត្លឡើង ។
តរប្ែលបាន ធិ បា

លនោះ

ធរ៌ លផសងៗ តរប្ែលលព្វលរកលហើ
ផលជាប់ ត្គនកនងវិបសសទធរ៌
ោរព្វររិ នឱ្យលកើត្ោរ
ស្សួលកនងោរទំ
លដ្ឋ

លែើ របីឱ្យ

ល់ោរសលរង្កគោះពួ ក

ម្ចនវិបសសទភូ រិជាលែើ រ ឱ្យ

លែើរបីជាគ្បលយជន៍ែល់ោរសិកា

ល់គ្ចបូកគ្ចបល់លឡើង

ោំងលែើ របីឱ្យង្ក

កលហត្និ ងផលរកជាប់ត្គនឱ្យគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវ បរ ិបូណ៌

ត្ថ និងពយញ្ា នៈ តរសាធកៈលផសងៗ កនងគ្ពោះក្គ្ត្បិ ែកលទោះ ។
ត្លៅលនោះនឹ ងបាន ធិ បា

និងលលើក

ិ ី ប្ែលចលគ្រើនវិបសសទ
ែល់វធ

កធរ៌ោំងលទោះរកសលរង្កគោះចូលកនងលវោបែិ បត្តិលទ្ៀត្ផង

ថាធរ៌ ពួកណាលពលណា

នឹងសលរង្កគោះកនងោរបែិ បត្តិលពលណា

លវោណារដងលទ្ៀត្ ។
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ការឆច្ព្ម្ើនវិបសសនាកម្មដ្ឋាន
(ប្ផនកបរិ

ត្តិ)

ោរចលគ្រើ នវ ិបសសទលទោះ រនែំ បូងគ្ត្ូវសិកា ទររូប ប្ែល
គ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរអាររោណ៍
លព្វលលដ្ឋ

និ ងឥរយ
ិ បេឱ្យ

ល់ជារនសិន

លនោះ

សលងខបបំផត្ សគ្ម្ចប់ នកប្ែលរិនបានសិកា ឬរិ ន

ិ សសទភូ រិ ៦ លទោះ
ល់កនងភូ រិរបស់វ ិបសសទោំង ៦ លគ្ព្វោះវប

ម្ចនសភាវៈប្ែលទ្ូ លំទ្ូោ

ក្គ្កប្លង ។

លបើ នកប្ែលរិ នបានសិកាបរ ិ

ត្តិឱ្យ

ល់លអលហើ

កនងសភាវៈរបស់ភូរិោំង ៦ ឱ្យគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវរិ នបានលឡើ

នឹង

ល់

។

កនងោរចលគ្រើនវ ិបសសទលទោះជារបស់សខា
ំ ន់ និ ងចាំបាច់គ្ត្ូវម្ចន

ោរ

ល់ទររូបយ៉ា ងត្ិចបំផត្ ក៏ែឹងលដ្ឋ

អាររោណ៍ និងឥរ ិយបេ ។

លគ្ព្វោះនឹងគ្ត្ូវកំណត្់ទររូប លែើរបីែក ត្តវ ិបោាស និ ចាវ ិបោាស

សខវ ិបោាស សភវ ិបោាស លចញពីទររូបលទោះឯង ។
នាម្រ ូបោម្អារម្មណ៍ ៦
ផាូវប្ភនក ពណ៌ និ ងចកខបសាទ្ជារូប ល

ើញពណ៌ជាទរ

ផាូវគ្ត្លចៀក សំលឡង និងលសាត្បសាទ្ជារូប ឮសំលឡងជាទរ
ផាូវគ្ចរោះ កាិន និងឃ្លនបសាទ្ជារូប ែឹ ងកាិនជាទរ

ផាូវ ណា
ដ ត្ រស និ ងជិវហបសាទ្ជារូប ែឹងរសជាទរ
ផាូវោ

គ្ត្ជាក់ លៅដ ទ្ន់ រ ឹង ត្ឹង ញ័រ ជារូប ែឹងគ្ត្ជាក់ លៅដ ទ្ន់
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រ ឹង ត្ឹង ញ័រ ជាទរ ។
ផាូវចិត្ត លែើរ ឈរ

ងគ

អាររោណ៍ោំងលទោះជាទរ ។
ោល

លែក សណូ ដ ក ឱ្នលងើប ជារូប ប្ែលែឹង

ល់ កនងកិ ចាខា ងលែើ រលអ លហើ

ិ សសទត្លៅ ។
វប

ក៏ នឹងបានចលគ្រើ ន

ោរចលគ្រើ នវ ិបសសទលទោះ ក៏ ឱ្យកំ ណត្់ ទររូបលទោះឯង លគ្ព្វោះ
កិ លលសាសវៈោំង

អាស្ស័

លកើត្លៅគ្ត្ង់ទររូបលនោះឯង

ប្ែលម្ចនរូលរកពីោររិ នែឹងតរលសចកដីពិត្របស់ទររូប ោរប្ែល
រិ នែឹ ងលគ្ព្វោះរិ នបានកំ ណត្់ ែឹង ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ

ោរចលគ្រើ នវិបសសទលទ្ើបគ្ត្ូវឱ្យកំ ណត្់ ែឹង

ទរ និងរូប លែើ របីឱ្យែឹងតរលសចកដីពិត្របស់ទររូបប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្ត
លៅលដ្ឋ

ោររិ នលទ្ៀង ជាលែើរ ។

ោលែឹងតរលសចកដីពិត្របស់ទររូបលហើ

ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្វ ិបោាសធរ៌ លដ្ឋ

អាស្ស័

ោរ

ល់ខស

ទររូបលទោះ ក៏នឹង ស់

លៅរហូត្ែល់ទ្ីបំផត្ ។
ច្គាលការរបស់វិបសសនាច្ដ្ឋយសច្ង្ខប
១. វិបសសនា គឺអីវ ?
វិបសសទ ជាលឈាោោះរបស់បញ្ញា ប្ែលល
ជាទ្កខ

ជា នតត

ើញទររូប រិនលទ្ៀង

លបើ បញ្ញាែឹ ង ីាែក្ទ្លគ្ៅពីប្ែលលព្វលលហើ
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រិ នលឈាោោះថា វិបសសទលឡើ

ែូ ចជាល

គ្ពោះឥរនោ ល

ើញនរក ល

ើញគ្ពោះគ្ពហោ ល

លគ្ៅពី ក្គ្ត្លកខណ៍លហើ
ោលម្ចនោរ
ែ៏ សខា
ំ ន់ ជួ

ើញគ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់ ល
ើញសួរ៌ ឬល

ិ សសទ លទ្ ។
រិ នលឈាោោះថា វប

ល់វ ិបសសទគ្ត្ឹរគ្ត្ូវលហើ

ោរព្វររិ នឱ្យោាក់ លៅកនងោរ

ញ
ើ

ើញ ី ែ
ា ក្ទ្

ក៏នឹងជាគ្បលយជន៍
ល់ល

ើញខស ។

២. អារម្មណ៍របស់វិបសសនា
ោរចលគ្រើ នវ ិបសសទ នឹងគ្ត្ូវកំ ណត្់ ទររូប ប្ែលជាបចាបបនន
អាររោណ៍ រ៊ឺ រូបទរប្ែលកំ ពងគ្បាកែលៅចំ លព្វោះរខប៉ាលណាណោះ ។
៣. កិឆារបស់វិបសសនា

វ ិបសសទភាវទ

ម្ចនកិចាកនងោរលោះ នសស័

កិលលស

រ៊ឺ

កិលលសយ៉ា ងលអិត្ប្ែលលែកសរៃំលៅកនងខនធសទតន ម្ចនទ្ិដ្ឋានស័
ឬសោា

ទ្ិ ែិា ជាលែើ រ ។
៤. ព្បច្យជន៍របស់ការឆច្ព្ម្ើនវិបសសនា

គ្បលយជន៍ខាងលែើរ រប្រងទ្ម្ចា
ល

វ ិបោាសធរ៌ ម្ចនោរ

ល់

ើញខសកនងទររូបជាលែើ រ ថាសាអត្ ជាសខ លទ្ៀង ជាខាួន និ ង

គ្បលយជន៍ ទ្ីបំផត្លធាើឱ្យែល់សនតិសខ រ៊ឺ គ្ពោះនិ ព្វាន ។
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ការឆច្ព្ម្ើនវិបសសនាព្ត្ូវបែិបត្តោ
ិ ម្សត្ិបបដ្ឋាន ៤
ោរចលគ្រើ នវ ិបសសទលទោះ

គ្ត្ូវបែិ បត្តិលដ្ឋ

អាស្ស័

លគល

តរព្វកយបលគ្ងៀនកនងសត្ិ បបដ្ឋាន ៤ ។
សត្ិ បបដ្ឋាន ៤ ជាោររួបរួរលសចកដីែឹងបររត្ថធរ៌ តរលគល
បរ ិ

ត្តិរកបែិបត្តិលែើ របីពិលសាធសចាធរ៌ តរលសចកដីពិត្ តរព្វកយ

លគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់ ។
សត្ិ បបដ្ឋាន

ជាទ្ី តំងរបស់សត្ិ

ឬជាទ្ីប្ែលទ្ទ្ួលោរ

កំ ណត្់ របស់សត្ិ នឹងជា ក
ន សរាឹងអាររោណ៍របស់សត្ិបបដ្ឋាន ៤ រួរ
ជារួ

បញ្ញា និ ងវីរ ិ

ៈ ប្ែលនឹងទំចិត្តឱ្យលៅែល់គ្ពោះនិ ព្វាន ។

អាររោណ៍របស់សត្ិបបដ្ឋានម្ចន ៤ រ៊ឺ ោ
និ ងធរ៌ ែូ ចបានលព្វលលហើ

លវទ្ទ ចិ ត្ត

កនងពួកធរ៌ ប្ែលជាប់ជារួ

វិបសសទ

និ ងសត្ិ បបដ្ឋាន ៤ លនោះ និងជាលហត្ឱ្យវ ិបសសទគ្បាកែលឡើងជាផល រ៊ឺ
បញ្ញាប្ែលល
ល

ើញទររូប រិ នលទ្ៀង ជាទ្កខ ជា នតត ប្ែលលៅថា

ើញក្គ្ត្លកខណ៍ ។
ធម្៌ប្ែលបិទបា ំង្នព្ត្លកខណ៍
ោរប្ែលល

ើងរិនល

ក្គ្ត្លកខណ៍បានលដ្ឋ

ង្ក

ើញទររូប ជាសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្ រ៊ឺ
លទោះ

ោោំងបិទ្បាំងទ្ក ។
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ធរ៌ ប្ែលបិទ្បាំងរិនឱ្យល

ើញលសចកដីពិត្របស់ក្គ្ត្លកខណ៍

ម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
១. សនតត្ិ បិ ទ្បាំង និ ចំា សនតត្ិ សំលៅែល់ ោរលកើត្លឡើង
ជាប់ត្គនយ៉ា ងលលឿនរហ័សរបស់ទរ និងរូប ធរោតទរនិ ងរូបលទោះ
ម្ចនោរលកើត្និងោររលត្់ជាប់ត្គនគ្រប់ លពល

លដ្ឋ

រិនម្ចនឈប់

ឈរ និ ងជាោរលកើត្រលត្់ជាប់ត្គនលលឿនរហ័ស រហូត្ល
ល

ើងរិនអាច

ើញោររលត្់បាន លគ្ព្វោះទរេោី រូបេោី ប្ែលលកើត្លឡើងរកជំនួសលរឿ ៗ

លទោះ លធាើឱ្យល

ើង ល

ើញែូ ចគនថា ទរលទោះរូបលទោះ លៅម្ចនលរឿ

លទ្ើ បជាោរបិ ទ្បាំងលធាើរិនឱ្យល

ើញ

ៗ

និ ចំា រ៊ឺ ោររិ នលទ្ៀងរបស់ទរ

និ ងរូបបាន ។
ឧបម្ចែូចលវោលរើលភាព

នត

ោរល

ើញរូបប្ែលគ្បាកែលលើ

ផ្ទោំងសំពត្់គ្ត្ឹ រ ១ ឬ ២ ទទ្ី កីដ រូបប្ែលបញ្ញ
ា ំងលចញពី ម្ច៉ាសីនលៅឱ្យ
ល

ើញគ្ត្ងផ្ទោំងសំពត្់លទោះរិនប្រនរូបប្ត្រួ

ប្ត្អាស្ស័

ភាពលលឿនរហ័សរបស់រូបនី រួ

ជាប់ ត្គន ជារួ
លធាើឱ្យល

អាចម្ចនលគ្ចើ នរ
ៗ

រូប

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

រូបប្ែល ស់លៅនឹងរូបប្ែលលកើ ត្េោីលទោះឯង លទ្ើប

ើញថាជារូបប្ត្រួ

ោរប្ែលរិនអាចល

ើញជាលគ្ចើនរូបបាន

យ៉ា ងណារិញ ទរនិងរូបក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។
ពិ ត្ប្រនលហើ
ក្គ្កប្លងជាងភាព

ទរនិងរូប
នតលៅលទ្ៀត្ ោរល

របស់លំបាកក្គ្កប្លង ោលល

លៅលកើត្រលត្់ លលឿនរហ័
ើញទររូបរិនលទ្ៀងលទ្ើ បជា

ើញលសចកដីពិត្រិនបានែូ លចនោះលហើ
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ិ ោាស រ៊ឺ ោរសម្ចគល់ខសថា លទ្ៀង ប្ែលលៅថា និ ចាវ ិបោាស
វប
ក៏ គ្ត្ូវលកើ ត្លឡើងបិ ទ្បាំង និ ចំា ។
២.
ឥរ ិយបេ

ឥរ ិយបេបិទ្បាំងទ្កខ
លទ្ើ បរិ នល

ើញថា

លគ្ព្វោះោរប្ែលរិនបានពិចារណា

ទររូបលនោះម្ចនទ្កខលបៀត្លបៀនគ្រប់

លពល ោលផ្ទាស់ឥរ ិយបេេោីក៏ែឹងខាួនថាសបា

គ្រប់លពល ោរល

ញ
ើ

ឥរ ិយបេេោីជាទ្កខលទោះ លទ្ើបជារបស់លំបាកក្គ្កប្លង ោលល

ើញ

លសចកដីពិត្របស់ឥរ ិយបេេោីរិនបានែូ លចនោះ វ ិបោាស រ៊ឺ ោរសម្ចគល់

ខសថា សខ លៅថា សខវិបោាស សម្ចគល់ថា ទររូបជាសខ ឬ
ជារបស់លអលដ្ឋ

ំណាចរបស់ទ្ិែិ ក
ា ៏លកើ ត្លឡើង

និ ងជាបចា័

ត្ណា
ហ លធាើឱ្យចង់បាន លគ្ត្ក រលពញចិត្តកនងទររូបលទោះ លហើ

ែល់
លធាើឱ្យ

ម្ចនលសចកដីគ្ត្ូវោរគ្បាថានលផសងៗ ោំងលនោះសទ្ធប្ត្គ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ
ំ ណាចរបស់ត្ណា
ហ
ប្ែលអាស្ស័
ប្ែលរិ នបានពិចារណាឥរ ិយបេ
សខវ ិបោាសលកើត្លឡើង ។
៣.

ទររូបលកើ ត្លឡើង លគ្ព្វោះលហត្
លទ្ើបរិនល

នសញ្ញាបិ ទ្បាំ ង នតត លគ្ព្វោះ

ើញទ្កខ

និងលធាើឱ្យ

នសញ្ញា រ៊ឺ ោរប្ែល

ចូ លលៅរួបរួរគនរបស់ខនធ ៥ ឬរូបទរលៅជាែំ លទ្ើបលធាើឱ្យល

ើង

ល់

ថា ជាែំ នឹងសម្ចគល់ថា ម្ចនខាឹរសារកនងខនធោំង ៥ ឬរូបទរប្ែល
រួរលៅជារួ

គន ខណៈប្ែលល

ើញរួ

គ្គ ឮរួ

គ្គ គ្ត្ឹ ររួ

ខណៈចិត្ត ខនធ ៥ ឬរូបទរក៏លកើ ត្រួរគនគ្រប់ខណៈយ៉ា ងលលឿនរហ័ស
និ ងរលត្់ យ៉ាងលលឿនរហ័សផង

លទ្ើបលធាើឱ្យល
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ប្បកគនរបស់រូបនីរួ

ៗ ទរនីរួ

លចញលៅជាចំប្ណកៗ ឬរិនអាចល
ោលល
ពី គនបាន ល
ល

ៗ និងរិនអាចល

ើញរូបទរលទោះលផសងគនបាន ។

ើងរិនអាចបំប្បកភាពជាែំ រ៊ឺ

នសញ្ញាឱ្យប្បកលចញ

ើងក៏ រិនម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹ ងល

ើញ នតត ោលរិន

ើញ នតត វ ិបោាស ប្ែលលៅថា

ថាជាត្ួ ខួាន
បចា័

ឬជាល

ត្តវ ិបោាស រ៊ឺ លសចកដីសម្ចគល់

ើងក៏ នឹងគ្ត្ូវលកើ ត្លឡើង

ែល់ ត្ណា
ហ លធាើឱ្យោរគ្បាថាន ល

ជាត្ួ ខួន
ា ។

ែូ លចានោះ លទ្ើ បគ្ត្ូវទ្ម្ចា

ោលែូ លចនោះ

ក៏គ្ត្ូវទ្ម្ចា

ជាលហត្ ជាបចា័

ក៏ នឹងជា

ើញថាជារបស់លអ ល

ើញថា

ធរ៌ប្ែលបិ ទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍ោំង ៣

លនោះ ឱ្យ ស់លៅ ោលធរ៌ ប្ែលបិទ្បាំងគ្ត្ូវទ្ម្ចា
ប្ែលជាផល

ើញទររូបប្បក

លៅផងប្ែរ

លហើ

វិបោាស

លគ្ព្វោះធរ៌ោំង

រប្រង

ែល់គននិងគន ោលលហត្ ស់លៅ វ ិបោាសប្ែល

ជាផល ក៏ ស់លៅឯង ។
នត្តលកខណៈ រ៊ឺ
សាសទ

នតតលនោះ ជាលសចកដីសំខាន់កនងគ្ពោះពទ្ធ-

ប្ែលលផសងគនពីសាសទឬលទ្ធិែក្ទ្ៗ

ោំង ស់

សាសទឬលទ្ធិែក្ទ្ៗ លទោះ សទ្ធប្ត្គ្ត្ូវម្ចនវត្ថណារួ
ឬម្ចនរបស់ប្ែលលទ្ៀងោត្់ ឋិត្លេរ
ោន់

ក យ៉ា ងត្ិ ចក៏ វត្ថរួ

កនង

ជាគ្បោន

ឬម្ចនវត្ថស័កិ ស
ដ ិទ្ិ ធជាលគ្រឿង

រិនែូ លចានោះក៏ រិនម្ចន ី ាជាធំ ជាគ្បោន

ឬម្ចន ំ ណាច ។
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ប្ត្កនងផាូវគ្ពោះពទ្ធសាសទ បលគ្ងៀនឱ្យែឹងថា ធរ៌ ោំង

សទ្ធប្ត្ជា នតត រិនប្រនត្ួខួន
ា រិនម្ចន នកណាម្ចន ំណាច រិនបាន
លៅកនង ំណាចរបស់ នកណា

និ ងរិ នម្ចន នកណាអាចនឹ ងបង្កគប់

បញ្ញ
ា ឱ្យគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរចិ ត្តបាន លនោះជាលកខណៈរបស់ នតត ។
លសចកដីបែិបត្តិប្ែលនឹងឱ្យលកើត្វ ិបសសទ

បានលទោះ រ៊ឺ គ្ត្ូវទ្ម្ចា
លបើរិនអាចទ្ម្ចា
ប្ែលនឹ ងល

ឬល

ើញក្គ្ត្លកខណ៍

ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍លនោះជារនសិន

ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងឱ្យ ស់លៅលទ្

ើញក្គ្ត្លកខណ៍បានលឡើ

ក៏រិនម្ចនឱ្ោស

។

វិធីទមលយធម្៌ប្ែលបិទបា ំង្នព្ត្លកខណ៍
វ ិធីទ្ម្ចា

ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍

ម្ចនប្ត្ផាូវរួ

រ៊ឺ

បែិ បត្តិតរលគល និងវ ិធី ចលគ្រើនសត្ិ បបដ្ឋាន ៤ លគ្ៅពីលនោះរិ នម្ចន
ផាូវែក្ទ្ណាលទ្ៀត្លឡើ
ិ ោាស
វប

សត្ិ បបដ្ឋាន ៤ ប៉ា លណាណោះ ប្ែលអាចទ្ម្ចា

និងលធាើឱ្យលកើ ត្វិបសសទបញ្ញា

ទររូបប្ែលជាក្គ្ត្លកខណ៍ រ៊ឺ

និ ចំ ា ទ្កខំ

គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់ោទទ្កលដ្ឋ

ល

ើញលសចកដីពិត្របស់

នតត បាន ។

ពិ ត្គ្បាកែជាក់ ចាស់ថា

ផាូវប្ែលនឹ ងែល់ោររួចចាកផត្ទ្កខ ឬគ្ពោះនិព្វានបានម្ចនប្ត្ផាូវរួ
រ៊ឺ សត្ិ បបដ្ឋានប៉ាលណាណោះ ។
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ការចសត្មើនវិបេេនាក្មមដ្ឋាន
(ប្ផនកបដិ បតតិ )
ិ សេ
កគ្នល្កា បស់វប
វិបសេ

ដូ ចានកោល្ម្ កហើយថា

ជាក្មេះ បស់ បញ្ញញ ភ្ដល្ក

ញ
ើ

គឺ ម្ិ នកទៀង ជាទុ ខ ជាអនតាត បញ្ញញប្រតូវក
កទើ បកៅថា

ិ សេ
«វប

ិ សេ
ម្ិ នកៅថា វប

»

បញ្ញញដក្ទភ្ដល្ក

ម្ ូប ជាក្ប្រតល្ ខណ៍

ើញយាងកនេះបុក្ណេះ
ើញអវីែក្ទ្លគ្ៅពីលនោះ

លទ្ ។

ិ សេ
ដូកចាែេះ អែ ចកប្រម្ើនវប

ប្រតូវកធវើកា យល្់ ែុ ងកគ្នល្កា

ដូ ចកោល្កនេះឱ្យប្រតឹម្ប្រតូវជាម្ុ នសិន ។
វ ិបសេ

តកៅកនេះ

នឹងានអធិ បាយក ឿងកា បដិ បតតិកដើ ម្បីឱ្យក ើ ត

ភ្ដល្ជាផ្ល្ ។
កា បដិ បតតិកនេះ ប្រតូវឱ្យប្របប្រពឹតតកៅកដ្ឋយប្រតឹម្ប្រតូវ តាម្កគ្នល្

ោ យបកប្រងៀន ុែងសតិ បបដ្ឋាន

ភ្ដល្ជាធម្៌ថាែ ់ដំបូង បស់កោធិ ប ិខយ

ធម្៌ ភ្ដល្ជាធម្៌ប្រតាស់ដឹង ។
សហត្ុសលដដលត្ត្ូវចសត្មើនេត្ិបបដ្ឋាន
កនងថានក់ែំបូងរបស់ោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន ឬោរចលគ្រើនវ ិបសសទ
រ៊ឺ គ្ត្ូវទ្ម្ចា

ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍ជារន លហើ

ក្គ្ត្លកខណ៍បាន
លហើ

ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍លទោះ

ថា
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លគ្ព្វោះ សនត ត្ិ បិ ទ្បាំង លទ្ើ បរិ នល

ើញ និ ចំា

លគ្ព្វោះោររិ នពិចារណា ឥរិយបេ លទ្ើបបិ ទ្បាំងទ្កខ
លគ្ព្វោះ
ោរទ្ម្ចា

នសញ្ញា បិ ទ្បាំង លទ្ើបរិ នល

ើញ នតត

ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍

រិនម្ចនវ ិធីែក្ទ្ណា

ប្ែលលគ្ៅពីោរបែិបត្តិតរព្វកយបលគ្ងៀនកនងសត្ិ បបដ្ឋានលទ្ ។
ោរចលគ្រើនវ ិបសសទកនងទ្ីលនោះ

នឹងលព្វលចំលព្វោះឥរ ិយបេបពា

និ ងសរបជញ្ា បពា កនងោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋានប៉ាលណាណោះ លែើ របី
ង្ក

ស្សួលែល់ នកបែិបត្តិេីោ ឬ នកប្ែលម្ចនបញ្ញាទ្ន់ លខា

លោរ

ប្ែលនឹងតរពិចារណាឱ្យចូលែល់លហត្ផលតរលសចកដីពិត្បាន ។
ោរកំ ណត្់ឥរិយបេ និងសរបជញ្ាៈលទោះ សូរកំ
លរឿងត្ិចត្ួ ច លបើ ក
ន បែិ បត្តិម្ចនោរ
បានលដ្ឋ
នឹងល

ល់ថា ជា

ល់កនងោរពិចារណា ឬកំ ណត្់

គ្ត្ឹរគ្ត្ូវតរព្វកយបលគ្ងៀនកនងសត្ិបបដ្ឋានលហើ

ើញលសចកដីពិត្ រ៊ឺ ទ្កខបាន ោលល

ក៏ លឈាោោះថា ចូលែល់ រ ិ

ក៏អាច

ើញលសចកដីពិត្ រ៊ឺ ទ្កខ

សចា ។

កំលភាចថា ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងទ្កខ រ៊ឺ ឥរ ិយបេ ោរកំណត្់
ឥរ ិយបេ ក៏លែើរបីនឹងទ្ម្ចា
ប្ែលគ្ត្ូវបិទ្បាំងលហើ

ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងទ្កខ ោលទ្ម្ចា

លទ្ើ បនឹងល

ើញទ្កខបាន ។
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ព្ត្ូវមនការែឹង្ខលួនខណៈរិច្ចរណាឥរ ិយបថ

ោល នកបែិបត្តិបានសិកា

ម្ចនោរ

ល់ទររូបលអលហើ

ក៏របបីកំណត្់ ទររូបកនងឥរិយបេបពា ែូ ចត្លៅលនោះ រ៊ឺ
កនងលវោប្ែលលែើរ ឱ្យម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា កំពងលែើរ
លវោឈរ ឱ្យម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា កំ ពងឈរ
លវោ ងគ

ឱ្យម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា កំពង ងគ

លវោលែក ឱ្យម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា កំ ពងលែក

នកបែិបត្តិគ្ត្ូវម្ចនលសចកដីែឹងខាួនយ៉ា ងលនោះជានិ ចា ។

លហត្ផល ោរប្ែលឱ្យម្ចនលសចកដីែឹងខាួនែូលចនោះ ក៏លែើរបីភ្ញក

រូបកដើ រូប
ល

លចញលៅលដ្ឋ

ោរលគ្បៀបលធៀបឱ្យ

ើញថា ជាចំ ប្ណកកផ្េងគ្នែ ជារូបកផ្េងគ្នែ លបើ កំណត្់គ្ត្ឹ រប្ត្រូប

ធម្មតា
ល

រូបអងគុយ រូបកដ

នសញ្ញា ប្ែលបិ ទ្បាំង នតតក៏ នឹងរិនគ្ត្ូវទ្ម្ចា

ើញថា ជារូបប្ត្រួ

រូបអងគុយ

រូបកដ

ក៏រិនអាចបំប្បក

ទ្ធំងអស់ លដ្ឋ

សម្ចគល់ថា រូបកដើ រូប

ក៏ រ៊ឺរូបប្ត្រួ

ោលម្ចនោរ

នសញ្ញា រ៊ឺ លសចកដី

ល់ល

ជាទរ ីា យ៉ា ងលនោះជានិ ចាលៅ ។
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ើញថា ជាែំរបស់ទរ

រូបឱ្យប្បកលចញពី គនបាន និ ងសនតត្ិ ប្ែលជាប់ត្រូបរួ
រិនបាន លទ្ើបគ្ត្ូវម្ចនោរែឹងខាួន លដ្ឋ

នឹ ង

ៗ ក៏ទ្ម្ចា

កំ ណត្់ ឱ្យែឹ ងថា ជារូប ីា
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ការកំណត្់ព្ត្ូវឲ្យបានអារម្មណ៍បឆាុបបនន

ោរកំណត្់គ្ត្ូវឱ្យបានអាររោណ៍បចាបបនន រ៊ឺ គ្ត្ូវកំណត្់កងលវោ
ន
ប្ែលលែើរលទោះ ជារូបលែើរ កនងលវោប្ែលឈរថា ជារូបឈរ កនងលវោ
ប្ែល ងគ

ថា ជារូប ងគ

ោរែឹងខាួនជារួ

ឬកនងលវោប្ែលលែកថា ជារូបលែក គ្ត្ូវលធាើ

អាររោណ៍បចាបបននលទោះៗ ជានិ ចា ។

រ ូបច្ែើរ រ ូប

រ រ ូបអង្គុយ រ ូបច្ែក ច្ៅទីណា ?

រូបលែើរ លៅគ្ត្ង់អាោរ ឬឥរយ
ិ បេប្ែលឈានលែើ រ
រូបឈរ លៅគ្ត្ង់អាោរ ឬឥរិយបេប្ែលឈរ
រូប ងគ

លៅគ្ត្ង់អាោរ ឬឥរិយបេប្ែល ងគ

រូបលែក លៅគ្ត្ង់អាោរ ឬឥរិយបេប្ែលលែក
ែូ ចកនងសត្ិ បបដ្ឋានលព្វលទ្កថា
អាោរយ៉ា ងណា

ក៏ ឱ្យែឹ ងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ោ

កនងអាោរលទោះៗ រ៊ឺ
លទោះថា ជារូប ងគ

ោលោ

ងគ

តំងលៅកនង
ប្ែលតំងលៅ

ក៏ ឱ្យែឹងចាស់កងអាោរប្ែល
ន
ងគ

ោលលែើរ ក៏ ឱ្យែឹងចាស់កនងអាោរប្ែលលែើរ

ឬឈានលៅយ៉ា ងលទោះថា ជារូបលែើរ ជាលែើរ ។
ព្ត្ូវម្នសិការច្ធវច្ើ សឆកដីែឹង្ខលនកន
ង្ឥរ
ិយបថ
ួ
ុ
កនងរវងប្ែល ងគ
លរើ លរូប ងគ

គ្ត្ូវរនសិោរលធាើលសចកដីែឹងខាួនថា

សូរបីលៅកនងឥរ ិយបេ លែើរ ឈរ លែក ក៏គ្ត្ូវរនសិោរ
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លធាើលសចកដីែឹងខាួនថា លរើលរូបលែើរ រូបឈរ រូបលែក រិនប្រនបរិករោថា
ងគ

លរឿ

ជារូប ែឹងថា ងគ

ជាទរ ឬរិនប្រនកំណត្់ថា

? ជារូប ងគ

ឬជា ី ា ងគ

ោរ

ប្ែល ងគ

ក៏នឹងសម្ចគល់ខសរិត្ថា ល

ល់ខសក៏ នឹងចូលអាស្ស័

គ្ត្ូវម្ចនោរែឹងខាួនថា

លទោះជា នកណា

។

ោលរិនែឹងថា ជារូប ងគ
ងគ

ហន៎ៗ

ៗ លៅែូលចនោះរិ នបានលទ្ លគ្ព្វោះលហត្ ីា លគ្ព្វោះលបើបរិករោែូលចានោះ

ឬកំ ណត្់ យ៉ាងលទោះក៏ នឹងរិនែឹ ងថា
ងគ

ងគ

ឥរិយបេ ងគ

លទោះ លទ្ើ ប

លវោលនោះកំពងលរើលរូបលែើរ

រូបឈរ ឬកំពងលរើលរូប ងគ

ើង

ឬកំពងលរើល

ឬកំពងលរើ លរូបលែក ។

ឥរ ិយបថព្ត្ូវព្បព្រឹត្តច្ៅោម្ព្បព្កត្ី
ឥរ ិយបេប្ែលលែើរ ឈរ

ងគ

លែក លទោះគ្ត្ូវគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ

ធរោតប្ែលជាគ្បគ្កត្ី រ៊ឺ រននឹងរកចលគ្រើនវ ិបសសទ
លែើរ ឈរ
ងគ

ងគ

នកបែិបត្តិោាប់

លែក យ៉ា ងណា ោលចលគ្រើនវ ិបសសទក៏លែើរ ឈរ

លែក កនងអាោរែូ ចគន ។

វ ិបសសទលទោះរិនប្រនែឹង ីខ
ា សៗ ប្ែលខសគ្បគ្កត្ី រ៊ឺ ែឹង

គ្បគ្កត្ីរបស់ធរោជាត្ិប្ែលជាបចាបបននលទោះឯងថា

រិនប្រនល

ើង

រិនប្រនត្ួខួន
ា រនសស សត្ា លបើលធាើខសគ្បគ្កត្ី ែូ ចជាលែើរ ក៏ គ្ត្ូវ
លែើរឥរយ
ិ បទ្លនោះឥរ ិយលទោះ ឬ ងគ
យ៉ា ងលនោះយ៉ា ងលទោះ

លហើ

ក៏គ្ត្ូវ ងគ

ឱ្យម្ចនឥរ ិយបេ

ោរខសគ្បគ្កត្ីលទោះឯង
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បិទ្បាំង លធាើរិនឱ្យល

ើញលសចកដីពិត្ ចិ ត្តក៏នឹងចូលែល់ចាប់ ធរោត

រិ នបាន ។
រួ

លទ្ៀត្អាោរឬឥរយ
ិ បេរបស់រូប សប្រដងអាោរលែើរយ៉ា ង

ណា សប្រដងអាោរ ងគ

យ៉ា ងណា ឬសប្រដងអាោរលែកយ៉ា ងណា

ក៏ឱ្យែឹងកនងអាោរ ឬឥរ ិយបេរបស់រូបលទោះៗ រិ នប្រនែឹ ងគ្ត្ង់លទោះ
គ្ត្ង់លនោះ ែូ ចជារូប ងគ
ងគ

ក៏ រិនប្រនែឹងគ្ត្ង់ រូត្ឬគ្ត្ង់លជើ ងថា ជារូប

ឬរិ នប្រនែឹងគ្ត្ង់ ប្ផនកខាងលលើឬប្ផនកខាងលគ្ោររបស់ោង

ោ

ឬរិ នប្រនែឹ ងគ្ត្ង់រូបគ្ត្ូវប៉ាោះខោប់ថាជារូប ងគ

គ្ត្ូវប៉ាោះខោប់ និ ងរូប ងគ

ជារូបលផសងគន ។

ែូលចានោះ ោរកំ ណត្់ ឥរ ិយបេលែើរ ឈរ
ែឹ ងកនងអាោរ
នី រួ

ៗ

លទ្ លគ្ព្វោះរូប

ឬឥរិយបេរបស់រូបលទោះៗ

ងគ

លែក ក៏រ៊ឺកំណត្់

ថាជារូប ីា

ម្ចនលកខណៈអាោរឥរិយបេរិ នែូ ចគន

លគ្ព្វោះរូប

ជារូបលផសងគន

ោរកំ ណត្់ យ៉ាងលនោះ ជាោយនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន ។
រ ូបឥរ ិយបថព្បកាសទុក ខ
ោលលែើរ ឈរ
ចកលោ

ងគ

ឬលែក លៅលហើ

រួ

សនោោះ ោរឈ៊ឺ

រ៊ឺ ទ្កខលវទ្ទ ក៏រប្រងលកើត្លឡើងគ្ត្ង់ រូបលទោះៗ ោលទ្កខ រ៊ឺ

ោរឈ៊ឺ ចកលោ

លកើ ត្លឡើង ក៏ ឱ្យកំណត្់ រូប ងគ

នកបែិបត្តិកំពងលរើលលទោះ លដ្ឋ
ឬរូបលែកជាទ្កខ ។

ឬរូបលែក ប្ែល

លធាើោរែឹ ងខាួនថា រូប ងគ
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រវងប្ែលកំ ណត្់ លទោះ

គ្ត្ូវគ្ប

័ត្នកំ ឱ្យលសចកដីគ្ត្ូវោរ

ចង់ ឱ្យទ្កខបាត្់លៅ លគ្ព្វោះោរចង់ រ៊ឺ កិលលស និងជាលហត្លធាើរិន
ឱ្យល

ើញលសចកដីពិត្

គ្ត្ូវគ្ប

័ត្នលរឿងលនោះឱ្យលគ្ចើន

លវោកំណត្់គ្ត្ូវ

លរើលធរោត ែូចជាលរើលលោខន ហាក់ែូចជាថាលវោលនោះត្ួលោខន រ៊ឺ
ទ្កខ

កំ ពងសប្រដងលៅរខឆ្ងក

នកបែិ បត្តិម្ចនទទ្ីលរើលប៉ា លណាណោះ

រិ នម្ចនទទ្ី លៅហាត្់លោខន ឬចូលលៅសប្រដងលោខនខាួនឯងលទ្ ។

នកបែិបត្តិគ្ត្ូវសលងាត្ឱ្យលអថា លវោលនោះកិលលសលសចកដីគ្ត្ូវ

ោរចូលអាស្ស័

កនងលវោកំណត្់ លនោះឬលទ្ ។

លបើលសចកដីគ្ត្ូវោរចូលអាស្ស័
លគ្ព្វោះោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋានលទោះ

ោរកំ ណត្់លទោះក៏លគ្បើរិនបាន
លសចកដីសំខាន់ក៏លែើរបីទ្ម្ចា

ភិជា និ ងលោរនសស ។
ែូលចានោះ
លដ្ឋ

ក
ន បែិបត្តិគ្ត្ូវម្ចនោរ

ចង់ឱ្យបាត្់ទ្កខ ក៏ជាបចា័

ជា ភិ ជា

ល់ចណ
ំ
ចលនោះផង លបើកំណត្់

ែល់ ភិជា លគ្ព្វោះោរចង់ឱ្យទ្កខបាត្់

លបើទ្កខរិនបាត្់ជាលោរនសស

លទ្ើ បរិ នលឈាោោះថា

ោរបែិបត្តិយ៉ាងលនោះជាោរចលគ្រើនសត្ិ បបដ្ឋាន ។
លសចកដីសំខាន់ក្នោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន

គ្ត្ូវទ្ម្ចា

ភិជា

និងលោរនសស រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រ និ ងរិ នលគ្ត្ក រឱ្យវិទស ។
ែូលចានោះ ោរលែើរ ឈរ
ឬនឹងឈរ

ងគ

ងគ

លែកលទោះ និងលែើរលែើរបីឱ្យចិត្តសប
ៃ ់

លែក ឱ្យចិ ត្តសៃប់រិនបាន យ៉ា ងលនោះរិនគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ

លគ្ព្វោះសត្ិប្ែលកំ ណត្់ ែូលចានោះ

រិនជាសត្ិបបដ្ឋាន

- 332 -

រ៊ឺ

រិនអាច

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ទ្ម្ចា

លសចកដីគ្ត្ូវោរបាន

លគ្ព្វោះោរចង់ឱ្យទ្កខបាត្់ជា ភិ ជា

លបើ ទ្កខរិនបាត្់ ក៏ជាលោរនសស លទ្ើបរិនលឈាោោះថា ោរបែិបត្តិយ៉ាង
លទោះជាោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន ។
ហាម្បង្ខគប់ឥរ ិយបថ
លវោកំណត្់ឥរ ិយបេណាកដី គ្ត្ូវគ្ប
គ្ត្ូវលែើរ គ្ត្ូវឈរ គ្ត្ូវ ងគ

គ្ត្ូវលែកឱ្យ

ត្
័ នរិនឱ្យបង្កគប់ខួនឯងថា
ា

ូរប៉ា លណណ ោះប៉ាលណាណោះលទ្ លបើ លធាើ

យ៉ា ងលទោះក៏ រិនគ្ត្ូវែូ ចគន ោរចលគ្រើនសត្ិ បបដ្ឋានលទោះហារបង្កគប់
លបើ បង្កគប់ោរបែិបត្តិក៏ជា តត

តតក៏នឹងតរលៅគ្រប់ កនងឥរិយបេ

ោរបង្កគប់ ឱ្យលែើរ ឱ្យឈរ ឱ្យ ងគ
ម្ចនល
តត

ើងចូ លលៅោ
រ៊ឺ

ល់ល

លរឿ

ឱ្យលែក ែូលចនោះ ក៏ នឹងម្ចន តត រ៊ឺ

ៗ លគ្ព្វោះោរបង្កគប់ជាលកខណៈរបស់

ើញខសថា ជាល

ើងអាចបង្កគប់បាន ោរបង្កគប់

យ៉ា ងលនោះ លធាើឱ្យវិបសសទលកើត្រិ នបាន ។

ិ សសទគ្ត្ូវរិ នម្ចនោរបង្កគប់ លស្សចប្ត្លហត្ផលតរសរ
វប

រួរ ថាគ្ត្ូវផ្ទាស់ឥរ ិយបេលគ្ព្វោះលហត្ ីា ក៏ផ្ទាស់លៅតរលហត្ផលលទោះ
រិនប្រនចង់ផ្ទាស់លទ្ើបផ្ទាស់ ែូចជាោលលែើរចកលោ
ក៏ ងគ
ចង់ ងគ

ងគ

លហើ

ចកលោ

លហើ

ចង់ ងគ

ចង់ លែកក៏ លែក លែកលហើ

ចកលោ

ចង់ លែក ចង់លែើរ ក៏លែើរលៅយ៉ា ងលនោះ ោរ

រិ នគ្ត្ូវតរលសចកដីពិត្

លគ្ព្វោះលោោះបីរិនចង់ ងគ
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រិនចង់លែកក៏គ្ត្ូវលែក រិ នចង់លែើរក៏គ្ត្ូវលែើរ លគ្ព្វោះទ្កខបង្កគប់ ឱ្យគ្ត្ូវ
លធាើលទោះឯង ។
ោលទ្កខលកើត្លឡើងកនងឥរយ
ិ បេណាលហើ

ក៏គ្ត្ូវប្កក្ខឬផ្ទាស់

លៅជាឥរយ
ិ បេែក្ទ្ លសចកដីពិត្រ៊ឺយ៉ាងលនោះ រិ នប្រននឹកចង់លែកក៏
លែក ឬនឹ កចង់ លែើរក៏ លែើរលទ្ ។
ការផ្លលស់ឥរ ិយបថព្ត្ូវែឹង្ច្ហត្ុផល
ែូ លចានោះ រននឹ ងផ្ទាស់ឥរយ
ិ បេ

ក
ន បែិ បត្តិគ្ត្ូវពិចារណាជា

រនសិនថា ផ្ទាស់ឥរ ិយបេលគ្ព្វោះលហត្ ីា ែូចជា ងគ

ចកលោ

លហើ

លទ្ើបលគ្ោកលឡើងលែើរ ោរប្ែលលគ្ោកលឡើងលែើរលទោះ រនសិោរយ៉ា ង
ណា?

ោលទ្កខលកើ ត្លឡើងកនងរូប ងគ

នឹ ងលែើរលែើ របីបំបាត្់ទ្កខ
រូបលែើរជាសខ

គ្ត្ូវរនសិោរថា

លបើ រិនរនសិោរយ៉ា ងលនោះ

ឬលបើ ផ្ទាស់ពីលែើរចកលោ
ើញថា

លហើ

រកជាលែក

ក៏ នឹង

ល់ថា

លបើរនសិោរ

ិ ោាសក៏ ចូលលៅ
រូបលែកជាសខ សខវប

រិ នគ្ត្ូវ

ក៏ នឹងល

អាស្ស័

កនងរូបលែើរ ឬរូបលែកលទោះភាារ ។
ែូលចានោះ ោរផ្ទាស់ឥរ ិយបេលទ្ើបគ្ត្ូវែឹ ងលហត្ផល របស់ោរផ្ទាស់

បដូរ រ៊ឺ គ្ត្ូវែឹងផងថា ប្ែលគ្ត្ូវផ្ទាស់ឥរយ
ិ បេលទោះ លគ្ព្វោះ ី?
ា

លសចកដីពិត្ប្ែលគ្ត្ូវផ្ទាស់ លគ្ព្វោះទ្កខលកើត្លឡើង លទ្ើបលធាើឱ្យគ្ត្ូវ

ផ្ទាស់ កំណត្់យ៉ាងលនោះលទ្ើបម្ចនោរែឹងប្ែលគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ តរលសចកដីពិត្ ។
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លគ្ព្វោះធរ៌ោំង

រប្រងហូររកពីលហត្

ែូលចានោះោរប្ែលគ្ត្ូវ

ផ្ទាស់ឥរិយបេក៏ នឹងគ្ត្ូវែឹ ងថា លគ្ព្វោះលហត្ ីា លទ្ើ បគ្ត្ូវផ្ទាស់ លគ្ព្វោះ
ទ្កខលកើត្លឡើងលបៀត្លបៀនឥរយ
ិ បេលទោះ លទ្ើ បគ្ត្ូវផ្ទាស់ លបើ ែឹងទ្ូលៅ
គ្រប់ ឥរយ
ិ បេែូលចនោះលហើ

ឥរ ិយបេោំងលទោះក៏ រិនអាចបិ ទ្បាំង

ទ្កខបាន ។
លបើ កំណត្់ ែឹងលៅរិនោន់ ស់ ែូចជារនែំ បូងប្ែលកំ ណត្់
រូប ងគ

ោលទ្កខោរឈ៊ឺចកលោ

ក៏ លធាើឱ្យល

ើញទ្កខកនងរូប ងគ

ោលលៅរិ នល

លកើត្លឡើងគ្ត្ង់រូប ងគ

លទោះ

ប្ត្ទ្កខកងរូ
ន បលែកលៅរិ នល

ើញ

ើញក៏គ្ត្ូវសម្ចគល់ថា រូបលែកជាសខ ែូ លចានោះ លដ្ឋ

ិ ោាស ប្ែលសម្ចគល់ថា ជាសខ លទ្ើបជាបចា័
ំ ណាចរបស់ទ្ិែិ វា ប

ែល់ត្ណា
ហ ឱ្យលគ្ត្ក រកនងរូបលែក
ចូលអាស្ស័

ចង់បានរូបលែកត្ណា
ហ

និងទ្ិែិក
ា ៏

កនងរូបលែកលទោះ ។

ែូ លចានោះ លវោលែកលទ្ើបឱ្យកំណត្់លរើលគ្ត្ង់ រូបលែកផង លដ្ឋ
តរលៅលរើលថា រូបលែកជាលសចកដីសខពិ ត្ែូចប្ែល
ោលតរលរើលរូបប្ែលលែកលហើ
រូបលែកក៏ជាទ្កខលឡើងរកលទ្ៀត្ ោរ

រួ

ល់ឬលទ្?
សនោោះប៉ាលណាណោះ

ល់ខសថា រូបលែកជាសខកនង

ខាងលែើរក៏បាត្់លៅ និងសខវ ិបោាសក៏បាត្់លៅផង លហើ

ក៏ល

ើញ

ទ្កខកនងខណៈលែកលទោះថា សូរបីរូបលែកក៏ ជាទ្កខែូចគន ។
លបើ ថា លៅម្ចនឥរិយបេណាប្ែលលៅរិ នបានតរលរើលឱ្យ
លអិត្លអន់ ត្ណា
ហ
និងទ្ិែិា ក៏ ចូលអាស្ស័
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នឹ ងោរសម្ចគល់ថា ជាល
ឥរយ
ិ បេលទោះៗ
ឥរយ
ិ បេ

ើង ជាត្ួ ខួានរបស់ល

លគ្ព្វោះែូលចានោះ

ើងក៏ គ្ត្ូវលកើ ត្លឡើងកនង

លទ្ើ បគ្ត្ូវតរកំណត្់លរើ លគ្រប់ៗ

លបើ រិនតរលរើលលដ្ឋ

លអិត្លអន់ពិត្ៗ

លហើ

បញ្ញា

ក៏ នឹងល

ើញថា

ក៏ លកើ ត្រិ នបាន ។
ោលតរកំ ណត្់គ្រប់ ឥរយ
ិ បេ ស់លហើ
ឥរយ
ិ បេោំងចាស់ោំងេោីជាទ្កខ
ឥរយ
ិ បេចាស់រនលដ្ឋ

ប្ត្ថានឹ ងគ្ត្ូវល

ំណាចរបស់ទ្កខលវទ្ទ

លទ្ើ បរិនរួរកំ ណត្់ លវោថា គ្ត្ូវ ងគ

ឬគ្ត្ូវលែើរ

ើញទ្កខកនង
លគ្ព្វោះែូលចានោះ

ូរប៉ា ទោនទទ្ីឬ

ប៉ាទោនលម្ច៉ា ងលទ្ លគ្ព្វោះលសចកដីសម្ចគល់លៅគ្ត្ង់ោរែឹងលហត្ផល លបើ
ពាយរតរែឹងលហត្ផលលទោះលហើ

ក៏អាចផ្ទាស់ឥរិយបេខាង

កនង ៥ ទទ្ី ឬ ១០ ទទ្ី តរប្ត្លហត្ផលប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវផ្ទាស់បូដរ ។
ោលអាចកំណត្់ែឹងលហត្ផលបានលរឿ

ៗ

បញ្ញាក៏រប្រងែឹង

លសចកដីពិត្បានរហ័ស លគ្ព្វោះថាោលលរើលលគ្ចើនក៏ល

ើញលគ្ចើន ផល

ប្ែលលកើត្យ៉ា ងលនោះរិនចាំបាច់គ្ត្ូវកំណត្់លពលលវោ

ោលទ្កខលកើត្

លឡើងលទ្ើបគ្ត្ូវផ្ទាស់ និងគ្ត្ូវែឹ ងផងថា រូប ីាជាទ្កខ រូបលែើរ ឬរូបឈរ
រូប ងគ

ឬរូបលែក ជាទ្កខ ចំ ណចលនោះជាោរសំខាន់ណាស់ ។
លដ្ឋ

រូប ងគ

លហត្លនោះ ោរប្ែលឱ្យកំ ណត្់ែឹងថា រូបលែើរ រូបឈរ

រូបលែកលទោះ ក៏លគ្ព្វោះថា លបើ រិនកំ ណត្់ែឹងឥរ ិយបេលទោះៗ

ថាជារូប ីាលហើ
ងគ

ក៏ នឹងរិនែឹ ងថា នរណាលែើរ នរណាឈរ នរណា

នរណាលែក ។
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ោលរិនែឹងែូលចនោះ ក៏គ្ត្ូវសម្ចគល់ថា ជាល
ល

ើង ងគ

ល

ក៏ សម្ចគល់ថា ល

ើងលែើរ ល

ើងឈរ

ើងលែក និ ងោលទ្កខលកើ ត្លឡើងកនងឥរយ
ិ បេលទោះៗ
ើងជាទ្កខ

ើងប្ែលជាត្ួ ត្តវ ិបោាសលចញរិន

កល

បាន លគ្ព្វោះថា ោលរិនែឹងថា ងគ

ជារូប ក៏រិនែឹងថា នរណាជាទ្កខ

ោលរិនែឹងខាួនថា រូបជាទ្កខ ក៏គ្ត្ូវ

ល់ថា ល

ើងជាទ្កខ

ត្តវ ិបោាស

ក៏ រិនលចញ លគ្ព្វោះលៅម្ចនលសចកដីសម្ចគល់ថា ល

ើងជាទ្កខ រ៊ឺ លៅរិន

ោន់ម្ចនរូបណាទរណាសប្រដងថាជាទ្កខឱ្យល

ើញ

ក៏ លៅ

ិ ោាសលចញរិ នបាន ។
ក ត្តវប

គ្បចកសចាស់

លគ្ព្វោះលហត្លនោះ ោរកំ ណត្់ ឥរយ
ិ បេគ្រប់ ៗ ឥរយ
ិ បេ លទ្ើប
គ្ត្ូវម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា

កំពងកំ ណត្់រូប ីា

សំខាន់ខាាំង រិនែូលចានោះ នឹងទ្ម្ចា

កិលលសោរ

លចញរិនបាន ។

ចំណចលនោះ

ជាោរ

ល់ខសថា ជាត្ួខួន
ា

ព្ត្ូវផ្លលស់ឥរ ិយបថច្ព្ព្វះទុក ខ
ោលពិ ចារណាែឹ ងថា
ក៏ គ្ត្ូវពិចារណាត្លៅលទ្ៀត្ថា

គ្ត្ូវផ្ទាស់ឥរ ិយបេលគ្ព្វោះទ្កខលហើ
ោរផ្ទាស់ឥរយ
ិ បេលទោះលែើ របី ីា

ក៏ែឹងត្លៅថា ប្ែលផ្ទាស់លទោះលែើរបីបំបាត្់ទ្កខ រិនប្រនលែើរបីលសចកដី
សខលទ្ លបើ កំណត្់លៅរិនោន់ លិអត្លអន់ក៏នឹង

ល់ថា ផ្ទាស់លែើ របីឱ្យ

បានលសចកដីសខ ោរែឹ ងែូ លចនោះជាបញ្ញារា៉ា ង លឈាោោះថា សាត្ថកសរបជញ្ា ៈ រ៊ឺ បញ្ញាប្ែលែឹងថា ោរលធាើែូលចានោះលែើ របីគ្បលយជន៍ ីា ។
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លហើ

ោលែឹងថា

គ្ត្ូវផ្ទាស់ឥរ ិយបេោំង

រួរឬប្ែលនឹ ងល

ើញថាោរប្ែលគ្ត្ូវបំបាត្់ ទ្កខជាលរឿ

លទោះជាលសចកដីសខ

ក៏នឹងល

រិនប្រនលសចកដីសខលឡើ

ើញថា

ៗ

ប្ែលគ្ត្ូវផ្ទាស់ឥរិយបេេោី

ប្ែលគ្ត្ូវផ្ទាស់ក៏លគ្ព្វោះទ្កខបង្កគប់ឱ្យផ្ទាស់

សូរបីរិនចង់ ផ្ទាស់បូរក៏
ដ គ្ត្ូវផ្ទាស់បូរដ ។

កនងោរប្ែលគ្ត្ូវបងខំចិត្តផ្ទាស់លនោះឯង

ជាទ្ី អាស្ស័

លែើរបីបំបាត្់ទ្កខ

ឥរិយបេេោីលទ្ើ បរិន

របស់ ត្ណា
ហ លគ្ព្វោះរិនផ្ទាស់រិនបាន គ្ត្ូវបង្កគប់ឱ្យគ្ត្ូវ

ផ្ទាស់ ។
លបើ ល

ើញថា

គ្ត្ូវផ្ទាស់ឥរយ
ិ បេលគ្ព្វោះគ្ត្ូវទ្កខបង្កគប់ ែូលចនោះ

លសចកដីគ្ត្ូវោរកនងឥរ ិយបេេោី រ៊ឺ ត្ណា
ហ និងទ្ិែិា ប្ែលោាប់គ្ត្ូវោរ
ឥរ ិយបេេោី ក៏នឹងចូលអាស្ស័
រហូត្ែល់លអិត្លអន់លហើ
ម្ចនលសចកដីសខលឡើ

រិនបាន លគ្ព្វោះថាែឹងលហើ

លរើល

ោំងឥរិយបេេោីនិងឥរិយបេចាស់រិន
។

ការរិច្ចរណាឥរ ិយបថទមលយធម្៌បិទបា ំង្ទុក ខ
ោលែឹ ងែូលចនោះ

ោរពិ ចារណាឥរយ
ិ បេក៏រប្រងទ្ម្ចា

ិ ោាសធរ៌ ប្ែលជា នកបិ ទ្បាំងទ្កខ ។
វប

ោលធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងទ្កខគ្ត្ូវទ្ម្ចា
ប្ែលសម្ចគល់ថា សខក៏ នឹង ស់លៅ ។
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ោលលសចកដីសម្ចគល់ថា សខគ្ត្ូវទ្ម្ចា

លៅលហើ

លសចកដី

ែឹ ងថាជាទ្កខក៏នឹងចូលរកជំ នួស ោរែឹងែូ លចនោះជាោរែឹ ងប្ែលគ្ត្ឹរ
គ្ត្ូវតរលសចកដីពិត្
ទ្កខជាត្ួ សចាធរ៌
ទ្ម្ចា

រិនប្រនវិបោាស
លនោះជាន័

លគ្ព្វោះថាទ្កខជាលសចកដីពិត្

របស់ោរកំ ណត្់ឥរិយបេប្ែល

ធរ៌ បិទ្បាំងទ្កខ ។
ម្ិនព្ត្ូវផ្លលស់ការកំណត្់អារម្មណ៍
ខណៈប្ែលកំណត្់លរើលរូបឥរ ិយបេណារួ

លទោះ ោលែឹង

ថាចិ ត្តោយម្ងយ ក៏រិនគ្ត្ូវលៅកំណត្់ចិត្តោយម្ងយ ប្ត្ឱ្យរកកំណត្់
លរើលរូបឥរ ិយបេលទោះៗ ជាេោី ។
ឧបម្ចែូចោរហាត្់ជិោះកង់

ោលែំបូងហាត្់េីោៗ

ក៏ជាធរោត

ប្ែលនឹងគ្ត្ូវែួល លគ្ព្វោះលៅរិនោន់ជំទញ ោលែួលលហើ

នឹងលធាើ

យ៉ា ងណា ក៏គ្ត្ូវលលើកកង់ប្ែលែួលលទោះលឡើង រកហាត្់ជិោះជាេោីលទ្ៀត្
រិ នប្រនថាោលែួលលហើ

លៅគ្ត្ូវោរកង់ែក្ទ្រកផ្ទាស់លរឿ

គ្ត្ូវលលើកកង់រនលទោះឯងលឡើងរកហាត្់ជិោះត្លៅលទ្ៀត្
វ ិបសសទប្ែលហាឹកហាត្់ េីោៗ ក៏ ែូចគន
ោលែឹ ងថា

ៗ លទ្

នកចលគ្រើន

គ្ត្ូវហាត្់ លធាើែូចគនលនោះ រ៊ឺ

ចិ ត្តោាក់ ចោះពីអាររោណ៍បចាបបនន

ក៏ ឱ្យគ្ត្ឡប់ រកតំង

លៅគ្ត្ង់អាររោណ៍ប្ែលកំ ពងកំ ណត្់លទោះជាេោីប៉ាលណាណោះឯង ។
ប្រនពិត្ ចិត្តោ

ម្ច

លទោះក៏ជាបររត្ថ ជាទរធរ៌ លហើ

ក៏ជា

បចាបបននធរ៌ ផង ប្ត្ នកបែិបត្តិេី ៗ
ោ
រិ នរួរផ្ទាស់អាររោណ៍លៅលរើល
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ចិ ត្តោ

ម្ច

លគ្ព្វោះរូបជារបស់លគ្គត្គ្គត្ លរើលល

ង្ក

ជាងទរ

រ៊ឺ

ទរលទោះលរើលល

ើញបានលដ្ឋ

នកបែិ បត្តិេី ោបញ្ញាលៅទ្ន់ខី ា នឹ ងលៅលរើលរបស់លិអត្

បររត្ថស្សាប់លហើ

ញ
ើ បានលដ្ឋ

លំបាក

និងរូបឥរ ិយបេក៏ជា

ជាបចាបបននែូចគន ។

ោរកំ ណត្់ឥរិយបេ ៤ លនោះ ឱ្យកំណត្់ រប
ូ ណារួ
បចាបបននលរឿ

ៗ លៅ លបើរិនម្ចនលហត្ផលែក្ទ្ណារកលធាើឱ្យគ្ត្ូវផ្ទាស់

ក៏រិនគ្ត្ូវផ្ទាស់បូរលទ្
ដ
។

លបើ នកបែិបត្តិកំណត្់ឥរ ិយបេ

ចិ ត្តោ

ម្ច

ក៏ រិនលកើ ត្

ប្ែលម្ចនពី ត្ីត្

បានបចាបបននលគ្ចើ នលហើ

លគ្ព្វោះចិត្តោ

ទរត្ចូលរក លបើបចាបបននតំងលៅលហើ

ម្ច

ម្ច

ហាឹកហាត្់លរឿ

លទោះអាស្ស័

ត្ី ត្

គ្ត្ង់ឥរ ិយបេ ចិត្តោ ម្ច

ទរត្ ោំងលទោះ ក៏ ចូលរិនបាន ។

ចំ ណចសំខាន់លទោះលៅគ្ត្ង់ថា
ចិ ត្តោ

ប្ែលជា

នកបែិបត្តិែឹងខាួនឬលទ្ថា

លបើ រិនែឹងលទ្ចិ ត្តក៏ោាក់ចោះពី អាររោណ៍បចាបបនន
ៗ លធាើលរឿ

ចោះពីអាររោណ៍បចាបបនន

ៗ រនសិោរលរឿ
លហើ

ោរ

ៗ លទ្ើ បែឹងថា ចិ ត្តោាក់

ក៏គ្ត្ឡប់រកតំងលៅគ្ត្ង់ឥរ ិយបេ

ប្ែលជាបចាបបននេីោលទ្ៀត្ រិនលំបាកលឡើ

។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ អាររោណ៍បចាបបននសខា
ំ ន់បំផត្ ក្នោរចលគ្រើនវ ិបសសទ

ប្ែលនឹ ងោោំង ភិ ជា និងលោរនសស រិនឱ្យលកើត្លឡើងបាន ។
អាររោណ៍បចាបបនន សំលៅែល់ រូបទរប្ែលលកើត្លឡើងចំលព្វោះ
រខ លដ្ឋ

អាររោណ៍លទោះលកើត្លឡើងឯង រិនបានលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ
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គ្បាថានរបស់ នកបែិ បត្តិ លហើ

នកបែិ បត្តិតរលរើលអាររោណ៍លទោះ ។

លបើ អាររោណ៍ណាលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ោរគ្បាថានរបស់ នកបែិ បត្តិ

អាររោណ៍លទោះក៏ នឹងោោំងកិលលសរិ នបានលឡើ

លគ្ព្វោះលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ំ ណាចរបស់ត្ណា
ហ ប្ែលជាត្ួ កិលលស ែូ ចជាោលគ្ត្ូវោរលសចកដី
សៃប់

លទ្ើ បលធាើលសចកដីពាយររិនថានឹងកំ ណត្់ ី ក
ា ីដចិត្តក៏សរាឹង

ឬគ្ត្ូវោរលៅកនងលសចកដីសៃប់ លហើ

លសចកដីសៃប់ក៏លកើត្លឡើងជាលែើរ

ប្ែលជាែូលចនោះលគ្ព្វោះថា ោលចិត្តគ្បាថានលែើរបីលសចកដីសប
ៃ ់ លសចកដីសប
ៃ ់
ក៏ លកើ ត្លឡើងបានពិ ត្ៗ

ប្ត្ថារិ នអាចនឹងល

ើញលសចកដីពិត្

ក្គ្ត្លកខណ៍ប្ែលជាអាររោណ៍របស់វ ិបសសទបាន
ិ ោាសតរចូ លលៅកនងលសចកដីសៃប់
លគ្ព្វោះវប

លដ្ឋ

រ៊ឺ

ោំងលនោះក៏
ល់ល

ើញថា

លសចកដីសៃប់លនោះជាសខពិ ត្ហន៎ ក៏លធាើឱ្យលគ្ត្ក រលពញចិ ត្តកនងលសចកដី

សៃប់លទោះ ោលវ ិបោាសតរចូ លលៅគ្របសងាត្់កនងអាររោណ៍សៃប់
លហើ

ក៏នឹងរិនល

ើញលឡើ

ឬរិនប្រនត្ួ ខួានបាន

នកបែិ បត្តិរិន

រិ នប្រនត្ួ ខួនែូ
ា
ចគន
ឬឧទ្ធចាៈលឡើ

លគ្ព្វោះលសចកដីសៃប់ប្ែលលកើត្លឡើងបានលទោះ

ិ ោាស
ំ ណាចរបស់វប

គ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ
លដ្ឋ

ថា អាររោណ៍ប្ែលសៃប់ជាទ្កខ ឬរិនលទ្ៀង
ប្ែល នកបែិ បត្តិគ្ត្ូវោរ

ល់ថា លសចកដីសៃប់លទោះក៏ រិនលទ្ៀង ជាទ្កខ
រិនម្ចនសារៈ ីាលជា
អ ងលសចកដីរលវើរវ

។

រា៉ា ងលទ្ៀត្

នកបែិបត្ិតរួរគ្ជាបថា

អាររោណ៍ណាប្ែល នក

បែិ បត្តិលធាើលឡើង អាររោណ៍លទោះរិ នប្រនរបស់ពិត្ ោលសាងលឡើង
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លហើ

នឹ ងកំ ណត្់ ឱ្យែឹ ងលសចកដីពិត្ពីអាររោណ៍ប្ែលសាងលឡើងលទោះ

រិ នបាន

លគ្ព្វោះអាររោណ៍ប្ែលសាងលឡើងលដ្ឋ

លសចកដីគ្ត្ូវោរ

ំ ណាចរបស់

ប្ែលជាត្ួ កិលលសនឹ ងជាលគ្រឿងបិទ្បាំងលធាើរិនឱ្យ

ែឹ ងលសចកដីពិត្កនងអាររោណ៍លទោះ ។
អាររោណ៍ប្ែលនឹងឱ្យែឹងលសចកដីពិត្បាន

គ្ត្ូវជាអាររោណ៍

បចាបបននប្ែលលកើ ត្លឡើងឯង ែូ ចជាឥរិយបេលផសងៗ លទោះ សូរបីថា
ល

ើងរិ នគ្ត្ូវោរផ្ទាស់បូរដ ប្ត្ក៏គ្ត្ូវផ្ទាស់បូរដ លគ្ព្វោះ ីា លគ្ព្វោះោលទ្កខ

លកើ ត្លឡើង ក៏គ្ត្ូវផ្ទាស់បូរឯង
ដ
រិ នផ្ទាស់បូដររិនបាន លហើ
រិនប្រនលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះលសចកដីគ្ត្ូវោររបស់ល
ែូលចានោះ
លសចកដីគ្ត្ូវោរ

ើង ប្ត្លកើត្លឡើងឯង ។

អាររោណ៍ប្ែលលកើត្លឡើងឯងលដ្ឋ
លទ្ើបជាបចាបបននអាររោណ៍

ទ្កខលទោះ

រិនបានលកើត្ពី

លគ្ព្វោះរិ នជាទ្ីអាស្ស័

របស់កិលលសត្ណា
ហ ។
ោរឱ្យម្ចនសត្ិតរលរើល តរែឹ ងែូលចនោះ ក៏លែើ របីោោំងរិនឱ្យ
កិ លលសចូលអាស្ស័

កនងអាររោណ៍លទោះ

កំ ណត្់ គ្ត្ង់អាររោណ៍លទោះ លដ្ឋ
អាស្ស័

រ៊ឺ

ម្ចនលសចកដីែឹងខាួន

សត្ិសរបជញ្ាៈ កិលលសលទ្ើបចូល

កនងអាររោណ៍លទោះរិនបាន ប្ត្កិលលសអាចនឹងចូលអាស្ស័

អាររោណ៍លទោះខាងលគ្ោ

។

ែូលចានោះ លបើម្ចនោរសគ្ងួរ ក៏នឹងោោំងកិលលសរិនឱ្យអាស្ស័
អាររោណ៍លទោះៗ បានរហូត្លៅ ោលកិ លលសអាស្ស័
ែឹ ងលសចកដីពិត្របស់អាររោណ៍លទោះ ។
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ែូលចានោះ

បចាបបននអាររោណ៍លទ្ើបជាោរសំខាន់របស់ោរចលគ្រើន

វ ិបសសទ

នកបែិ បត្តិគ្ត្ូវ

ល់កនងអាររោណ៍បចាបបនន នឹ ងគ្ត្ូវ

ល់

កនងោរកំ ណត្់ បចាបបននអាររោណ៍ផង ។
លពលខាោះ នកបែិបត្តិ

ល់ថា

ប្ែលកំណត្់លទោះជាបចាបបនន

អាររោណ៍ ប្ត្ោរពិ ត្រិនប្រនលទ្ លគ្ព្វោះបចាបបននអាររោណ៍ម្ចនគ្ត្ឹ រប្ត្
រួ

ប៉ាគ្បិ ចប្ភនកប៉ាលណាណោះ ែូ ចគននឹ ងោរចាប់ គ្ត្ី កងទ្ឹ
ន
ក រ៊ឺ រិ ត្ថានឹ ង

ចាប់បានលគ្ព្វោះថា ល

ើញគ្ត្ីប្ហលលសៃៀរៗ ក៏លគ្បើក្ែចាប់ឱ្យបានយ៉ា ង

លនោះ លពលខាោះក៏ របូ ត្លៅខាងរខខាោះ ខាងលគ្ោ
ែូ លចនោះ

ខាោះ ។

ោរចាប់ បចាបបននអាររោណ៍លទ្ើ បរិនប្រនរបស់ង្ក

ស្សួលលទ្ លគ្ព្វោះកិលលសចាំោញលៅខាងរខខាោះ ោញលៅខាងលគ្ោ
ខាោះ

លទ្ើបជាលហត្ឱ្យលកើ ត្ ភិ ជានិងលោរនសស

បចាបបននអាររោណ៍ថា រ៊ឺ យ៉ា ងណា នឹងគ្ត្ូវ

លទ្ើ បគ្ត្ូវ

ល់

ល់កនងោរចាប់ បចាបបនន

អាររោណ៍ឱ្យគ្ត្ឹរគ្ត្ូវផង ។
លដ្ឋ

លគ្ចើន នកបែិ បត្តិរិនបានលរើលគ្ត្ង់ បចាបបននអាររោណ៍លទ្

ែូចជាកំ ពងពិ ចារណាឥរយ
ិ បេ ងគ
ប្ែលកំ ពងលកើ ត្លឡើងរួ

រំលពចលទោះក៏ ពិត្

ប្ែលជាបចាបបននអាររោណ៍
ប្ត្ថាចិ ត្តប្ែលកំ ពង

ចាប់ បចាបបននអាររោណ៍លទោះ សោោះលៅរកលសចកដីសៃប់ រ៊ឺ គ្តច់លៅរក
លសចកដីសៃប់ រិ នប្រនកំ ណត្់ លរើ លលសចកដីពិត្ ឬគ្ត្ូវោរែឹ ងលសចកដី
ពិ ត្របស់អាររោណ៍ រ៊ឺ រូប ងគ

លទោះលឡើ

ប្បលៅជាលរើលលែើ របី

លសចកដីសខ ប្ែលរិ នម្ចនកនងលវោលទោះ ោរលរើលឬោរកំ ណត្់ ក៏
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កនាងលៅលហើ
លឡើ

រ៊ឺ

រិនបានលៅលរើ លគ្ត្ង់បចាបបននអាររោណ៍លទោះ

។
លគ្ព្វោះែូលចានោះ លទ្ើ បគ្ត្ូវ

គ្ត្ូវ

ល់ថា បចាបបននអាររោណ៍ រ៊ឺ ី ា? និ ង

ល់ផងថា ចិ ត្តប្ែលចាប់ បចាបបននអាររោណ៍លទោះ ម្ចនលកខណៈ

យ៉ា ងណា?

និងលបើ ចិត្តោាក់ ចោះពីបចាបបននអាររោណ៍ម្ចនលកខណៈ

យ៉ា ងណា?
លរឿងលនោះគ្ត្ូវម្ចនោរសលងាត្ រិ នែូលចានោះ ោលចិ ត្តោាក់ចោះពី
បចាបបននអាររោណ៍

ក៏នឹងោាក់ ចោះលៅលរឿ

ៗ

លដ្ឋ

រិ នែឹងខាួនថា

រិ នបានចាប់ លៅគ្ត្ង់ បចាបបននអាររោណ៍ លធាើឱ្យខាត្លពលលៅទ្លទ្ៗ ។

គ្បសិនលបើថា ោាក់ ចោះពីបចាបបននអាររោណ៍ ក៏ នឹងបានគ្ត្ឡប់
រកែឹងគ្ត្ង់បចាបបននអាររោណ៍បានជាប់ត្គន
ប្ែលនឹ ងល

ូរៗ

លធាើឱ្យម្ចនឱ្ោស

ើញលសចកដីពិត្បាន ។
ការរិច្ចរណាកិឆាែនទរវាង្ការបែិបត្តិ

លគ្ៅពីោរពិ ចារណាឥរយ
ិ បេលែើរ ឈរ
ម្ចនជាគ្បចាំលហើ
ឈរ

ងគ

ងគ

លែក ប្ែល

នកបែិបត្តិគ្ត្ូវម្ចនោរលធាើកិចាែក្ទ្លគ្ៅពីោរលែើរ

លែក ែូចជាបរិលភារអាហារ ងូ ត្ទ្ឹ ក បលទោបង់ ឧចាារៈ

បសាវៈ ោំងលនោះក៏ គ្ត្ូវម្ចនោរពិចារណាផងប្ែរ ។
ោរពិចារណាលវោបរ ិលភារអាហារ លបើរិនរកពិធីោោំងកិលលស
ជារន ត្ណា
ហ និ ងទ្ិ ែិាក៏អាចចូលអាស្ស័
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លគ្ព្វោះែូលចានោះ
បរ ិលភារលធាើ ី ?
ា

គ្ត្ូវពិចារណាលវោប្ែលបរ ិលភារអាហារលទោះថា

រិ នគ្ត្ូវបរលិ ភារលគ្ព្វោះប្ត្ចង់បរិលភារ

ប្ត្គ្ត្ូវពិ ចារណាថា
តំងលៅបាន
ទ្ី អាស្ស័

គ្ត្ូវបរ ិលភារលដ្ឋ

និ ងឱ្យោ

ឬចង់ ឆ្ងៃញ់

លហត្លែើ របីឱ្យោងោ

តំងលៅលែើ របី ី ?
ា

លនោះ

លែើ របីនឹងបានជា

លធាើកិចាកនងោរលធាើគ្ពោះនិ ព្វានប្ែលលៅរិ នោន់ជាក់ ចាស់

ឱ្យជាក់ ចាស់លៅបាន

ឬលែើ របីបំបាត្់ ទ្កខប្ែលលកើ ត្លឡើងពី លសចកដី

លស្សកឃ្លានប៉ាលណាណោះ ។
ោរពិចារណាជាលរឿងចាំបាច់ រិ នែូលចានោះលទ្នឹងោោំងកិ លលស
រិ នបាន លបើ បរិលភារលែើ របីបំបាត្់ ទ្កខពីោរលស្សកឃ្លានលហើ
អាហាររិ នឆ្ងៃញ់ក៏បំបាត្់លសចកដីលស្សកឃ្លានបាន
រិនបានពិចារណាលហើ

លបើបរ ិលភារលដ្ឋ

លវោរិនឆ្ងៃញ់ លោសកិលលស ក៏ ចូលអាស្ស័

លវោឆ្ងៃញ់ លោភកិលលស ក៏ ចូលអាស្ស័
ក៏រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ

សូរបី

កិលលសលរឿ

ោរបរ ិលភារអាហារលទោះ

ៗ លៅ រិ នផត្ពីកិលលសលឡើ

កិ លលសក៏ នឹងសាងសងារទ្កខត្លៅលទ្ៀត្

រិ នប្រនបរលិ ភារលែើ របី

លចញចាកទ្កខលទ្ ។
ែូ លចានោះ

ិ សសទ
ោរចលគ្រើ នវប

ោលបរ ិលភារអាហារ

ក៏គ្ត្ូវ

ពិ ចារណាឱ្យែឹងលហត្ផលផង គ្រប់គ្គត្លៅ ។
ោរងូ ត្ទ្ឹ ក ក៏គ្ត្ូវពិចារណាឱ្យែឹងថា លែើ របីបំបាត្់ ទ្កខ លវោ
លគ្បើបាត្ លគ្បើ ចីវរ ក៏គ្ត្ូវពិចារណាលែើ របីបំបាត្់ ទ្កខ រិ នប្រនលសាៀក
ែណដប់ លែើ របីតក់ប្ត្ងោងោ

ប្ត្លសាៀកែណដប់លែើ របីបិទ្បាំង

- 345 -

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ

វៈ ោរព្វរខយល់កលដដក្េៃ ឬោរព្វររូស រលបារ ជាលែើរ លគ្ព្វោះ

លបើម្ចនវត្ថលបៀត្លបៀនយ៉ា ងលទោះ
សលគ្រច

រ៊ឺថានឹ ងលធាើ ីៗ
ា

កិចាប្ែលរបបីលធាើក៏នឹងោាក់ ចោះរិ ន

គ្រប់យ៉ាងគ្ត្ូវគ្បាថានលែើរបីលធាើគ្ពោះនិព្វាន

ឱ្យជាក់ចាស់ោំង ស់ ឬឱ្យផត្ទ្កខោំងពួង ។
លវោបលទោបង់ឧចាារៈឬបសាវៈ
លគ្ព្វោះ ីា? លគ្ព្វោះទ្កខលកើ ត្លឡើងលហើ

ក៏ គ្ត្ូវពិចារណាែូ ចគនថា

លទ្ើ បគ្ត្ូវបំ បាត្់ទ្កខ ។

ការរិច្ចរណាឥរ ិយបថត្ូឆ
សគ្ម្ចប់ោរពិចារណាឥរ ិយបេត្ូចែក្ទ្ៗ កនងសរបជញ្ា បពា
លទោះ ម្ចនជាប់ោក់ទ្ងកនងឥរ ិយបេ ៤ លហើ
ងគ

ែូចជាោរកំណត្់រូប

លវោនឹ ងប្គ្បខាួនឬលគ្ោកឈរលឡើង លបើ រិនម្ចនឥរយ
ិ បេត្ូ ច

លហើ
នឹង ងគ

ក៏ប្គ្បខាួនរិនបានឬលគ្ោកឈរលឡើងរិ នបាន លបើ ឈរលហើ

គ្រប់ យ៉ាង

លបើរិនម្ចនឥរយ
ិ បេត្ូ ចជួ

ក៏ ងគ

រិ នបាន និងលធាើ ីាៗ

គ្ត្ូវម្ចនឥរិយបេត្ូចផងោំង ស់

លបើ កំណត្់ឥរិយបេធំ រន

កនងឥរិយបេធំ

និ ងឥរ ិយបេធំ ចាស់ោស់លអលហើ

ក៏ នឹងែឹងឥរិយបេត្ូ ចផង ។
ឥរ ិយបថត្ូឆជាសង្ខខរទុក ខ
ឥរ ិយបេត្ូចលទោះជួ

បំ បាត្់ទ្កខរបស់ឥរ ិយបេធំ ឥរ ិយបេ

ត្ូ ចក៏ជាទ្កខែូចគន រ៊ឺ ជាសង្កខរទ្កខ ឥរយ
ិ បេធំជាទ្កខលវទ្ទ ឧបម្ច
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ែូ ចជារនសសឈ៊ឺ

ឥរិយបេត្ូ ចែូចជារនសសពាបាល

ពាបាលក៏ជាទ្កខែូចគន លគ្ព្វោះគ្ត្ូវជួ
លឡើង ឱ្យ ងគ

រនសស

ទ្ប់គ្គរនសសឈ៊ឺឱ្យលគ្ោក

ឱ្យប្គ្បខាួន ជាលែើរ រិនែូ លចានោះលទ្រនសសឈ៊ឺរិន

អាចប្គ្បខាួន ផ្ទាស់ឥរយ
ិ បេបាន ប្ត្ នកបែិបត្តិេីោ រិនគ្ត្ូវរនសិោរ
កនងឥរិយបេត្ូចឱ្យលគ្ចើ នលពកលទ្
ជាក់ ចាស់លអលហើ

លគ្ព្វោះោលកំ ណត្់ឥរិយបេធំ

ឥរយ
ិ បេត្ូ ចលនោះ ក៏ នឹងែឹ ងលៅឯង ។

ោលពិ ចារណារូបឥរយ
ិ បេធំ
លនោះលគ្ចើនលឡើងៗ លោះកំ ណត្់លហើ
លវោ ងគ

រិ នថានឹ ងជាអាររោណ៍ ីា ែូ ចជា

ក៏ែឹងថា ជារូប ងគ

ែឹងថា ជារូបលែក រិនប្រនល
រូបឈរ រូប ងគ

និ ងឥរ ិយបេត្ូចយ៉ា ង

រិនប្រនល

ើង ងគ

លវោលែកក៏

ើងលែកជាលែើរ នឹងប្ែលែឹងថាជារូបលែើរ

ឬរូបលែកលទោះ ជាទរែឹង រិនប្រនល

ើងែឹងលទ្

ជាបញ្ញាែឹង រ៊ឺែឹងថា ជាទរ ជារូប ោំង ស់ ែឹងែូលចនោះលទ្ើបនឹង
ទ្ម្ចា
ល

ោរ

ល់ខសថា

ើងលែក ឬល
ោរល

ជាល

ើងលែើរ

ល

ើងឈរ

ល

ើង ងគ

ើងែឹ ងបាន ។
ើញយ៉ា ងលនោះ កនងោរចលគ្រើ នវ ិបសសទលៅថា ទររូប-

បរ ិលចេទ្ញាណប្ែលជាញាណថានក់ខាងលែើ ររបស់ញាណ ១៦ ។

ោរចលគ្រើនវ ិបសសទលនោះ លទ្ើបចាប់លផដើរពីោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន

រហូត្លកើ ត្ញាណ បញ្ញា ែឹងធរ៌ ល

ើញធរ៌ តរលសចកដីពិត្ ។

ែូ លចានោះ រហាសត្ិ បបដ្ឋាន ៤ លនោះ លទ្ើ បជាធរ៌ប្ែលសំខាន់
ក្គ្កប្លងកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ

និងគ្ពោះពទ្ធ ងគក៏អាស្ស័
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សត្ិ បបដ្ឋានលនោះ ជាផាូវលែើ របីបរស
ិ ទ្ធ លហើ
កនងសត្ិ បបដ្ឋានសំ

ត្ត ម្ចនលសចកដីថា

ម្ចនលគ្ព្វហោណ៍

ោលលបើ គ្ពោះត្ថារត្បរិនិព្វានលៅលហើ

គ្ពោះសទ្ធរោរិនសថិត្លៅ ស់ោល
រិ នបានលធាើឱ្យលរឿ

គ្ទ្ង់បានពាករណ៍ទ្ក

ូរបាន លគ្ព្វោះភិ កខរិ នបានចលគ្រើ ន

ៗ នូវសត្ិ បបដ្ឋាន ៤ ។ ម្ចនលគ្ព្វហោណ៍ ោលលបើ

គ្ពោះត្ថារត្បរន
ិ ិព្វានលៅលហើ

គ្ពោះសទ្ធរោសថិត្លៅ ស់ោល

រូ បាន លគ្ព្វោះភិ កខបានចលគ្រើន បានលធាើឱ្យលរឿ

ៗ នូវសត្ិបបដ្ឋាន ៤ ។
(បិែក ៣៨ ទ្ំព័រ ៨៦)

ញាណ ១៦
ត្លៅលនោះ
ិ សសទ
វប

នឹ ងបានទំលសចកដីសត្ិ បបដ្ឋាន

និ ងញាណ

រកសប្រដងទ្កលដ្ឋ

តំងពី ញាណទ្ី

១

ប្ែលលធាើឱ្យលកើ ត្

ែល់ញាណទ្ី

១៦

សលងខប តរលំដ្ឋប់ ញាណ ែូ លចនោះ

ញាណទី ១ នាមរ ូបបរ ិសចេទញាណ
ោលពិចារណាឬកំណត្់ទររូបជាអាររោណ៍
សត្ិបបដ្ឋាន រហូត្ែល់ទររូបបំប្បកលចញលហើ
សម្ចោទ្ិ ែិា ជាបញ្ញាប្ែលល

តរន័

របស់

។

ើញគ្ត្ូវក៏ នឹងគ្បាកែ រ៊ឺ ោលរូប ី ា

ទរ ីលា កើ ត្លឡើង ក៏ ែឹងភាារថា ជារូបលទោះៗ ឬជាទរលទោះៗ ែូ ចជា
ោលលគ្បើ ឥរិយបេោំង

ម្ចនលែើរ ឈរ
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ជារូបលែើរ រូបឈរ រូប ងគ
រូបឈរ

រូប ងគ

ឬរូបលែក និ ងប្ែលថា ជារូបលែើរ

រូបលែកលទោះ

ជាទរែឹង

រិនប្រនល

ើងែឹង

ចិ ត្តនឹងែឹ ងថា ជារូប ជាទរ លៅោំង ស់ ។
ោរែឹ ងែូលចនោះ
ល

ើញថា ជាល

លហើ

នឹ ងទ្ម្ចា

ើងលែើរ ល

ោរ

ើងឈរ ល

ល់ខស

ង
ើ ងគ

ល

ប្ែលោាប់
ើងលែក ឬល

ល់
ើងែឹង

ចិត្តក៏ែឹងថា ម្ចនប្ត្ទរនិងរូបប៉ា លណាណោះ រ៊ឺ នឹ ងលរើលឥរ ិយបេ ីា

ក៏ ែឹងថា ជារូបឥរ ិយបេលទោះ និងលរើលទរប្ែលែឹងរូប ីា ក៏ែឹងថា ជា
ទរលទោះៗ

គ្រប់យ៉ាងប្ែលលរើលឬប្ែលកំណត្់

ក៏សទ្ធប្ត្ជាទរ

ជារូបោំង ស់រិនប្រន នកណា រិ នម្ចនសត្ា បរគល ត្ួ ខួាន ឬបរស
ស្ត្សតី រកជា នក ងគ
នកែឹ ង នកល

នកលែក និ ងរិនម្ចនសត្ា បរគលណា រកជា

ើញលឡើ

ោរែឹងោរល

។

ញ
ើ យ៉ា ងលនោះ

កនងោរចលគ្រើនវ ិបសសទ

ទររូបបរ ិលចេទ្ញាណ ប្ែលជាញាណខាងលែើ រ លដ្ឋ

លៅថា

បានល

ើញ

ោរបំ ប្បកលចញលៅជាទរ ជារូបលៅ ស់ ។
ត្តវ ិបោាស

ជាល

រ៊ឺ

លសចកដី

ល់ល

ើង រិនម្ចនកនងោរែឹ ងលទោះលឡើ

ញ
ើ ខស

ប្ែលសម្ចគល់ថា

។

ញាណ រ៊ឺ ោរែឹ ងប្ែលលកើ ត្ពីបញ្ញា ប្ែលបានល

ើញលសចកដី

ពិ ត្ែូ លចនោះ លៅថា ទររូបបរិលចេទ្ញាណ ។

វ ិសទ្ធិ លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញា ប្ែលល

ពិ ត្ ប្ែលរិ នោ

លដ្ឋ

លសចកដី

ើញគ្ត្ូវជារួ

ល់ខស ប្ែល
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ើង
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ឬជាត្ួខួានរបស់ល

ើង ឬម្ចនល

ើង ម្ចនរបស់ល

ិ ទ្ធិ ។
លៅថា ទ្ិ ែិ វា ស

ប្ត្បញ្ញាប្ែលល

ើងកនងទ្ីលទោះ ែូលចនោះ

ើញគ្ត្ូវែូលចនោះ លៅរិនោន់ចូលែល់ក្គ្ត្លកខណ៍

នកបែិបត្តិគ្ត្ូវពាយរកំ ណត្់ ទររូបលទោះៗ
លទ្ៀត្ លទ្ើបនឹងល

ើញក្គ្ត្លកខណ៍ រ៊ឺ ល

ជាអាររោណ៍ត្លៅ

ើញថា ទររូបលទោះ រិនលទ្ៀង

ជាទ្កខ ជា នតតបាន ។
ញាណទី ២ បឆាយបរ ិគគហញាណ
ោល នកបែិបត្តិបានចលគ្រើ នសត្ិបបដ្ឋាន

រហូត្បានទររូប

លឡើងោន់អាររោណ៍ប្ែលគ្ត្ឹរគ្ត្ូវជាក់ចាស់ ក៏ោប់ថា ករោដ្ឋានរបស់
វ ិបសសទលកើត្លឡើងលហើ

និង នកបែិបត្តិក៏ពិចារណា ឬកំណត្់ទររូប

លទោះត្លៅលទ្ៀត្ ។
ោលកំណត្់លរើលទររូបលគ្ចើនលឡើងៗ
រូបក៏ ម្ចនលគ្ចើ នយ៉ា ង លហើ
ណាលកើត្លឡើង

ោរកំណត្់ ក៏រិនបានោ

រូបណាលកើត្លឡើង

រូបលទោះៗ រិ នបានោ

ទរក៏ម្ចនលគ្ចើនយ៉ា ង
ឡំគន ទរ

ក៏កំណត្់ ែឹងចំលព្វោះទរលទោះៗ

ឡំគន ។

ោលោរកំ ណត្់ លទោះបានគ្ត្ឹរគ្ត្ូវលហើ
រូបណាលកើត្លឡើង ក៏នឹងែឹងលហត្បចា័
ទរលទោះ និងរបស់រូបលទោះលដ្ឋ

ទរណាលកើត្លឡើង

ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្លឡើងរបស់

ោរកំ ណត្់ ចាប់ គ្ត្ង់ ទររូប ប្ែល

ជាអាររោណ៍បចាបបននលទោះថា ទរកដី រូបកដី គ្ត្ូវអាស្ស័
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គ្បគ្ពឹ ត្តលៅបាន
គ្ត្ូវអាស្ស័

វត្ថ ោារ និ ងអាររោណ៍ជាបចា័

ចំប្ណករូបោំង
បានក៏ លគ្ព្វោះទរជាបចា័
ោលបានល
បចាបបនន
ចាស់ថា

លដ្ឋ

ិ ា ណជាលែើ រ
ម្ចនវញ្ញ

ែូចជាទរធរ៌ ោំង

លទ្ើ បនឹងលកើ ត្លឡើងបាន ។

ម្ចនឥរ ិយបេជាលែើរ នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
ែូ ចគន ។

ើញបចា័

របស់ទរនិ ងរូប ប្ែលលកើ ត្លឡើងកនង

ំណាចប្ែលម្ចនសត្ិកំណត្់

ទររូបលទោះ

ក៏នឹងលកើត្បញ្ញាែឹង

រិនបានលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះោរបណា
ដ លរបស់

គ្ពោះជាម្ចាស់ ឬគ្ពោះឥរនោ គ្ពោះគ្ពហោ ឬវត្ថស័កិស
ដ ិទ្ិធណាៗ លឡើ
លសចកដីពិត្

ទររូបោំង

ក៏អាស្ស័

។

លហត្កនង ត្ី ត្

ម្ចន វ ិជាា ត្ណា
ហ ឧបាោន ករោ ោំងលនោះ ជាលហត្ឱ្យលកើត្ និងម្ចន
អាហារជា នកឧបត្ថរភលទ្ើ បគ្បគ្ពឹ ត្តលៅបាន ។
ោលលសចកដីែឹងគ្ត្ូវបានលកើត្លឡើងែូលចនោះលហើ

ក៏លធាើឱ្យែឹង

ចាស់រហូត្លៅកនងោលោំង ៣ ថា ទររូបប្ែលលកើត្លឡើងកនង ត្ី ត្
ក៏ អាស្ស័

លហត្ែូចគនលនោះ

និងទររូបប្ែលតំងលៅកនងបចាបបនន

ក៏អាស្ស័

លហត្លនោះែូ ចគន

សូរបីទររូបប្ែលនឹងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនង

ោលខាងរខ ក៏អាស្ស័

លហត្ែូ លចនោះ ទ្ំ នងែូចគន ។

ោលបញ្ញាប្ែលលៅល

ើញបចា័

របស់ទររូប

ពិ ត្ែូលចនោះលហើ

នកបែិបត្តិក៏ ស់លសចកដីសងស័

កនង ត្ីត្ជាត្ិ ល

ើងោាប់លកើ ត្ឬលទ្ហន៎ នឹ ងកនងជាត្ិលនោះ ល

លគ្ព្វោះ ីាហន៎ និ ងជាត្ិ ត្លៅ ល

តរលសចកដី

កនងោលោំង ៣ ថា
ើងលកើ ត្រក

ើងនឹ ងលកើ ត្លទ្ៀត្ឬហន៎ លសចកដីសងស័
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ែូលចនោះ

នឹងរិនលកើត្ម្ចនែល់ នកបែិ បត្តិ

លព្វលលនោះលឡើ

។

បញ្ញាប្ែលែឹងយ៉ា ងលនោះ

បចា

ោលចូលែល់បញ្ញាប្ែល

កនងោរចលគ្រើ នវិបសសទ

លៅថា

ិ របរិរគហញាណ និ ងកនងវិសទ្ធិ ៧ សលរង្កគោះចូលកនង កង្កខវត្

ិ ទ្ធិ រ៊ឺ បញ្ញាប្ែលម្ចនោរល
ណវស
លសចកដីសងស័

ើញគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ ប្ែលរិនោ

លដ្ឋ

។
ញាណទី ៣ សម្មសនញាណ

កនងបចា

បររ
ិ ហ
គ ញាណលទោះ

នកបែិ បត្តិែឹងគ្ត្ឹ របចា័

ក្ន

ោរលកើត្លឡើងរបស់ទររូបប៉ាលណាណោះ ចំប្ណកោររលត្់របស់ទររូបលទោះ
នកបែិបត្តិលៅរិនោន់ល

ើញ លគ្ព្វោះសនតត្ិ របស់ទររូបរិនោន់ដ្ឋច់

ទររូបលទោះរលត្់ លលឿនរហ័សណាស់
លៅលគ្គត្គ្គត្ រិនអាចនឹងល

និងបញ្ញារបស់ នកបែិបត្តិ

ញ
ើ ោររលត្់របស់ទររូបបាន គ្ត្ូវតរ

លរើលទររូបលទោះត្លៅលទ្ៀត្ ។
ោលកំណត្់ទររូបលគ្ចើនៗ លឡើងលហើ

ក៏នឹងល

ើញោររលត្់

របស់ទររូប ប្ត្ោររលត្់របស់ទររូបកនងថានក់ លនោះ លៅរិ នប្រនជា
សនតត្ិដ្ឋច់លទ្ កនងលវោប្ែល ងគ
នឹ ងល

ើញឥរិយបេ ងគ

ឈប់ ឈរលហើ
លទ្ើ បល

ោលផ្ទាស់ពីឥរយ
ិ បេ ងគ

លទោះរលត្់លៅ

រូបឈរក៏ រលត្់លៅ រូប ងគ

ឬកនងលវោឈរ

ក៏

ោល

ក៏ លកើ ត្លឡើងរកជំ នួស

ើញថា រូបឈររិនលទ្ៀង ប្ែលលៅកនងលពលែំបូងៗ ក៏ នឹង
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ល

ើញលៅតរយ៉ា ងលនោះរន

ោលល

រ៊ឺ

ល

ើញថារូបចាស់លទោះ ស់លៅ

ើញរូបេោីលកើត្លឡើងរកជំ នួស

លៅរិនអាចល

បចាបបននកនងរូបលទោះប្ែលលៅរិនោន់ផ្ទាស់បូដរបាន
ោលរូបលែើរ ស់លៅលហើ
ប្ែលកំ ពងលៅ ងគ
ឈរ ោរល
លឡើ

ឬល

លគ្ព្វោះល

ើញរូប ងគ

រលត្់លៅលហើ

កនងខណៈប្ែលកំពង ងគ
លបើ ល

ើញរូប ងគ

ើញបនត

រលត្់កនងខណៈ

ើញរូបឈររលត្់ លៅខណៈប្ែលកំ ពង

ើញលទោះលៅរិនោន់ជាបចាបបនន រ៊ឺ ល

ោលរូប ងគ

គ្ត្ូវល

រិនបានល

ើញលដ្ឋ

រិនបានល

ើញរូប ងគ

រលត្់

ើញរូប ងគ

រលត្់

។
ឬរូបឈរ រលត្់គ្បលភទ្សនតត្ិដ្ឋច់ ក៏ នឹង

ើញកនងខណៈកំពង ងគ

ឬកំ ពងឈរលទោះឯង

យ៉ា ងលនោះ

លទ្ើ បពិត្គ្បាកែ ។
ោរល

ើញយ៉ា ងលនោះ ក៏នឹងែឹងលៅែល់ ត្ីត្

ទរត្ ផងថា

សូរបី ត្ី ត្ ឬ ទរត្ ក៏គ្ត្ូវម្ចនសភាពយ៉ា ងលនោះែូ ចគន រិ នម្ចន
សងស័

លឡើ

។

តរប្ែលលព្វលរកលហើ
សលងខបៗ

លនោះគ្ត្ឹ រប្ត្ជាោររួបរួរលសចកដី

កនងអាររោណ៍ខណបែិ បត្តិ

ចំ លព្វោះចំប្ណកប្ែលនឹ ងែឹ ង

បានកនងលវោប្ែលកំពងបែិបត្តិប៉ាលណាណោះ ោរល

ើញយ៉ា ងលនោះកនងោរ

ចលគ្រើនវ ិបសសទ លៅថា សរោសនញាណ រ៊ឺ បញ្ញាប្ែលបានចូលលៅ
ល

ើញទររូបថារិ នលទ្ៀង ប្ត្ោរល

ោល ស់លៅលហើ

ឬរលត្់លៅលហើ

ើញលទោះលៅជា ត្ី ត្ លគ្ព្វោះថា
លទ្ើបល
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រវងប្ែលទររូបលទោះតំងលៅ ប្ត្ក៏ លៅថា ល
លគ្ព្វោះល

ើញរិនលទ្ៀង ល

ើញក្គ្ត្លកខណ៍ែូចគន

ើញលកើត្រលត្់ែូចគន ប្ត្លៅរិ នប្រនបចាបបនន

លគ្ព្វោះបញ្ញាលៅរិ នោន់ចាស់ោា ។
សរោសនញាណលនោះ

សលរង្កគោះចូលកនងបរិញ្ញាថានក់ខាងលែើ រ

លៅថា ញាត្បរិញ្ញា រ៊ឺ ែឹ ងលដ្ឋ

ោរពិចារណា លហើ

ញាណលនោះ

ិ ទ្ធិ ។
សលរង្កគោះចូលកនង រគគររគញាណទ្សសនវស
ញាណទី ៤ ឧទយរវយញាណ
ឧទ្

ពា

ញាណលនោះ បានែល់ បញ្ញាប្ែលចូលលៅល

ើញ

ោរលកើត្លឡើងនឹងោររលត្់លៅរបស់ទរ និងរូបប្ែលបានកំណត្់លរើល
លទោះ តរន័
ល

សត្ិ បបដ្ឋាន ម្ចនោយនបសសទ ជាលែើរ ប្ត្ោរ

ើញោរលកើត្រលត្់កនងឧទ្

សនតត្ិដ្ឋច់ រិនប្រនល

ពា

ញាណលនោះ

ល

ើញែូចគ្បលភទ្

ើញែូ ចកនងសរោសនញាណលទ្ ។

កនងព្វកយថា សនតត្ិដ្ឋច់ លទោះ សំលៅែល់ ោរជាប់ត្របស់
ទររូបប្ែលរលត្់លទោះ

រិនោន់ម្ចនរូបេោីឬទរេោីលកើត្លឡើងរកឱ្យ

កំណត្់ជំនួស ចំ ប្ណកសរោសនញាណលទោះ រូបេោីទរេោីលកើ ត្លឡើង
លហើ

លទ្ើ បល

ើញរូបឬទរចាស់រលត្់ លដ្ឋ ចិត្តជារួ

អាររោណ៍លៅ

រិនោន់រលត្់គ្ពរគន ។
ចំ ប្ណកកនង

ឧទ្

ពា

ញាណលទោះ

ចិ ត្តលកើ ត្លឡើងកនង

អាររោណ៍ណា ចិ ត្តនិងអាររោណ៍លទោះក៏ រលត្់លៅ លដ្ឋ
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ម្ចនចិ ត្តនិងអាររោណ៍េោីលកើត្លឡើងរកជំនួស

លហើ

ចិត្ជា
ត រួ

អាររោណ៍ក៏រលត្់គ្ពរគន ។
ែូ លចានោះ ោរល
ជាោរល

ើញក្គ្ត្លកខណ៍កនងឧទ្

ពា

ញាណលនោះ លទ្ើ ប

ញ
ើ យ៉ា ងជាក់ចាស់ និងពិត្គ្បាកែជាងកនងសរោសនញាណ

និ ងលសចកដីែឹងកនងញាណលនោះអាចនឹងោញ នសស័
ទ្ិ ដ្ឋានសស័

ជាលែើរ ឬរហធរ៌ រ៊ឺ ត្ណា
ហ ម្ចនោះ ទ្ិ ែិា ឬវិបោាសធរ៌

ប្ែលគ្តំកនងចិត្តសទតនឱ្យែកលឡើងរកបាន
ឧទ្

ពា

កិលលស ម្ចន

ញាណលនោះ

ជាញាណប្ត្រួ

លោកលទ្ើបចាត្់

ប៉ាលណាណោះ

ក

ជាបរ ិញ្ញារួ

លឈាោោះថា ត្ីរណបរ ិញ្ញា និងវ ិបសសទប្ែលពិត្លទោះក៏ចាត្់ជា ៩ ញាណ
លដ្ឋ ោប់តំងពីឧទ្ ពា

ញាណជាលែើរលៅ

ទ្សសនវ ិសទ្ធិលទោះ ក៏ោប់តំងពី ឧទ្
ឧទ្

ពា

ញាណជាលែើ រលៅ ែូ លចានោះ

ញាណលទោះ លទ្ើ បម្ចនលៅកនងវិសទ្ធិ ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

១.ឧទ្
លកើ ត្ ោ

ពា

លគ្ព្វោះបែិបោញាណ-

ពា

ញាណ

ិ សសនូ ប កិ លលស
ប្ែលម្ចនវ ប

១០

ជាម្ួ យ ចាត្់ លៅកនង រគគររគញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ លគ្ព្វោះ

ិ សសនូ បកិលលសប្ែលនឹ ងចាត្់ជាកិលលសរបស់វ ិបសសទបានលទោះ
វប
គ្ត្ូវលកើត្វិបសសទញាណ

ប្ែលនឹងចាត្់ចូលកនង

បែិ បោញាណ

ភ្ដល្ពិត្គ្បាកែជារន រិនែូលចានោះ រគគររគញាណក៏លកើត្លឡើងរិន
បានលគ្ព្វោះញាណលនោះ នឹងគ្ត្ូវែឹ ងយ៉ា ងគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវ
ីាប្ែលរិ នប្រនររគ

និ ងពិ ត្គ្បាកែថា

និង ីាប្ែលជាររគពិត្គ្បាកែ

លដ្ឋ

ែឹ ង

ពិ ត្គ្បាកែ លទ្ើ បលៅថា រគគររគញាណទ្សសនវិសទ្ធិបាន ររគប្ែល
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ពិត្គ្បាកែកនងទ្ីលនោះ ក៏បានែល់ឧទ្

ពា

ញាណលទោះឯង ចំប្ណក

ប្ែលរិ នប្រនររគលទោះ ក៏បានែល់ វិបសសនូ បកិលលស ១០ យ៉ា ង
ប្ែលបាន ធិ បា

រួចលហើ

។

វ ិបសសនូបកិលលសលកើត្លឡើងបាន

ប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងជាងវ ិបសសទ

លដ្ឋ

ំណាចរបស់សម្ចធិ

កនងលរឿងរបស់វ ិបសសនូបកិលលស

លនោះ ម្ចនលសចកដីលអិត្សខរក្គ្កប្លង រប្រងលធាើឱ្យរនសសវប្ងាងលភាើត្
លភាើន នឹ ងលធាើឱ្យ
ម្ចនោរ
ប្ែល

ល់ខសថា ខាួនបានចាក់ ធាោះធរ៌ វលិ សសលហើ

នឹ ង

ល់គ្ត្ូវ ឬរិនខសបានក៏លស្សចប្ត្លោក នកម្ចនោរសិកា
ល់ពិត្ៗ ប៉ាលណាណោះ លដ្ឋ

លហត្លនោះោរលធាើែំលណើរលៅោន់

លគលលៅ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វានលទោះ លទ្ើបគ្ត្ូវម្ចនរគគររគញាណទ្សសនិ ទ្ធិ រ៊ឺ គ្ត្ូវែឹងយ៉ា ងបរស
វស
ិ ទ្ធ រិ នោ
ថា

លដ្ឋ

ោរ

ល់ល

ើញខស

លហើ

លទ្ើ បលធាើ

លបើ រិនែូលចានោះលទ្ក៏ គ្ត្ូវ

ល់ខស

ធរ៌ លនោះជាផាូវឬរិ នប្រនផាូវយ៉ា ងពិ ត្គ្បាកែ

ែំ លណើរលៅតរផាូវប្ែលគ្ត្ូវបាន
ពិ ត្ៗ ប្ត្រា៉ា ង ។

វិបសសនូបកិច្លសម្ិនមនែល់ម្នុសស ៣ រួក គឺ
១)
គ្ត្ូវលហើ

រិនម្ចនែល់គ្ពោះ រ ិ
។

សាវ័កប្ែលបានលែើរកនងផាូវប្ែល

២) រិ នម្ចនែល់ នកបែិបត្តិខសពី ផូ ាវវ ិបសសទ
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៣) រិ នម្ចនែល់ នកប្ែលម្ចនោរពាយរទ្ន់លខា

លគ្ព្វោះ

ោរពាយរប្ែលខាាំងោាប៉ាលណាណោះ លទ្ើបនឹ ងជាវិបសសនូបកិ លលស ។
ិ សសទ ក៏លគ្ព្វោះលហត្ថា
ោរចាត្់ ធរ៌ោំងលនោះជាកិលលសរបស់វប
ិ សសទ
ក៏ លធាើឱ្យអាររោណ៍របស់វប

ោលធរ៌ ោំងលនោះលកើ ត្លឡើងលហើ
វ ិទសលៅ ឬលធាើឱ្យ

៊ឺត្

ូររិ នលឡើងលៅែល់ធរ៌ជាទ្ី បំផត្របស់ទ្កខ

បាន វិបសសនូ បកិលលសលនោះ ជាទ្ីអាស្ស័
ត្ណា
ហ ម្ចនោះ ទ្ិែិា លកើត្លឡើងអាស្ស័

របស់ រហធរ៌ ៣ រ៊ឺ

អាររោណ៍លនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅបាន ។

ែូ លចានោះ ោលប្ចកវត្ថរបស់កិលលសលទោះ ក៏ នឹងបានវត្ថ ៣០ រ៊ឺ
ត្ណា
ហ ១០ ម្ចនោះ ១០ ទ្ិ ែិា ១០ រួរជាកិ លលស ៣០ ។

ិ សសនូ បកិលលសលនោះ នឹង ស់លៅបាន ោលគ្ពោះលយគវចរ
វប

ែឹងចាស់លដ្ឋ

រគគររគញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ ប្ែលែឹងពិត្គ្បាកែថា

ិ សសនូ បកិលលសលទោះរិ នប្រនផាូវ
វប

និ ងែឹ ងពិ ត្គ្បាកែថា

គ្ត្ូវលទោះបានែល់ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែកនងឧទ្

ពា

ញាណ រ៊ឺ

ោរលកើត្លឡើងនិងោររលត្់លៅរបស់ទរនិងរូបលទោះឯង
ពិត្គ្បាកែែូលចនោះលហើ
លដ្ឋ

ផាូវគ្ត្ឹ រ

ោលែឹ ង

ក៏ពាយរលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍លទោះ

ោរកំណត្់ែឹងទររូបលដ្ឋ

លទ្ើ បគ្បាកែលឡើងលទ្ៀត្ ឧទ្

ពា

សត្ិសរបជញ្ាៈ ឧទ្

ពា

ញាណ

ញាណលពលលនោះម្ចនកម្ចាំងខាាំង

នឹ ងផត្ពី វ ិបសសនូ បកិលលសោំង ១០ គ្បោរ ។
២. ឧទ្

ពា

ញាណ ប្ែលបរ ិសទ្ធចាកវ ិបសសនូ បកិលលសលទោះ

ចាត្់ ចូលកនងបែិបោញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ
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ក្គ្ត្លកខណ៍ជាក់ចាស់លណា
អ
ស់ លសចកដីពិត្ ឧទ្
ក៏ រិនប្រនថាលៅបានអាររោណ៍រកពីណាលទ្

ពា

ញាណលនោះ

ក៏ បានរកពីញាណ

ោំង ៣ ខាងលែើ រលទោះឯង រ៊ឺ បានទររូបពី ទររូបបរិលចេទ្ញាណ
បានោរលកើត្លឡើងរបស់ទររូបពីបចា

បរិរហ
គ ញាណ និងបានោរ

រលត្់របស់ទររូបពីសរោសនញាណ ោលរកែល់ឧទ្
ក៏ ល

ពា

ញាណ

ើញោំងលកើ ត្និងោំងរលត្់របស់ទររូប ។
សរបលសចកដីថា អាររោណ៍របស់ញាណោំង ៣ លនោះ រករួរ

គ្បាកែលៅគ្ត្ង់ឧទ្

ពា

ញាណប្ត្រា៉ា ងប៉ា លណាណោះ ។

ែូលចានោះ លទ្ើបចាត្់ថា ឧទ្

ពា

ញាណលនោះ ជាញាណសំខាន់

កនងវ ិបសសទថានក់ខាងលែើររបស់វ ិបសសទញាណ

៩

លគ្ព្វោះកនង

ញាណត្ៗ លៅ អាររោណ៍របស់ញាណលទោះៗ ក៏ លៅតរអាររោណ៍
របស់ឧទ្

ពា

តរលំដ្ឋប់

ញាណលទោះឯង
លគ្ព្វោះលហត្ថា

ជាធរោតក៏ នឹងល

ប្ត្ក្គ្ត្លកខណ៍ជាក់ ចាស់លឡើង
បានពិ ចារណាទររូបលគ្ចើ នលឡើង

ើញលសចកដីពិត្របស់ទររូបលគ្ចើនលឡើង ោលបាន

ែឹ ងលគ្ចើ នលឡើង កិលលសប្ែលលកើ ត្លឡើងពីោរ

ល់ខស ក៏ ស់លៅ

លគ្ចើ នលឡើងែូ ចគន ។
ោលកិលលសជាលគ្រឿងោោំង ស់លៅលគ្ចើនប៉ានណា លសចកដីែឹង
រ៊ឺ បញ្ញាក៏លកើ ត្លគ្ចើ នលឡើងប៉ាលណាណោះ ។
ឧបម្ចែូ ចល

ើងខាត្់កញ្ា ក់ ប្ែលលអងធូ លីលឡើងស្សអាប់

ខាត្់ ធូលី ស់លៅប៉ានណា

កញ្ា ក់ ថាាលឡើងប៉ានណា
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កញ្ា ក់ ក៏ចាស់លឡើងប៉ាលណាណោះ

យ៉ា ងណា

ោរម្ចនលសចកដីពាយរ

កសត្ិសរបជញ្ាៈកំណត្់ទររូបលទោះ ក៏ែូចោរខាត្់កញ្ា ក់លទោះឯង
ភាពថាារបស់កញ្ា ក់ក៏លគ្បៀបែូ ចសម្ចធិចិត្ត ោរល

ើញស្សលម្ចលកនង

កញ្ា ក់តរលសចកដីពិត្លទោះ បានែល់ បញ្ញា ោរល

ើញលកខណៈ

តរលសចកដីពិត្របស់ស្សលម្ចលលទោះ ក៏ បានែល់ ក្គ្ត្លកខណ៍ លនោះ
ិ សសទ ម្ចន ៤០ គ្បោរ រ៊ឺ ម្ចន និ ចល
ជាករោដ្ឋានរបស់វប
ា កខណៈ
១០ គ្បោរ ម្ចនទ្កខលកខណៈ ២៥ គ្បោរ ម្ចន នត្តលកខណៈ ៥
គ្បោរ រួរជា ៤០ គ្បោរ ។
កនង ៤០ គ្បោរលនោះ ោល

ករកបញ្ាូ លជារួ

ខនធ ៥ នឹងបាន

ក្គ្ត្លកខណ៍ែល់លៅ ២០០ លគ្ព្វោះ ក ៥ រណ ៤០ លទ្ើបជាចំនួន ២០០ ។
ច្ព្គឿង្បិទបា ំង្នព្ត្លកខណ៍
ធរ៌ ប្ែលជាលគ្រឿងបិ ទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍ រ៊ឺ

និ ចំា ទ្កខំ

នតត

លទោះ ម្ចនសប្រដងទ្កែូ លចនោះ រ៊ឺ
១. ធរ៌ប្ែលបិ ទ្បាំង និ ចំា បានែល់ សនតត្ិ រ៊ឺ ោរជាប់ ត្គន
របស់ទររូបប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ត្គនយ៉ា ងលលឿងរហ័សលទោះឯង
លទ្ើ បលធាើឱ្យរិ នល
ោលរិ នល

ើញោរលកើ ត្លឡើងនិងោររលត្់ លៅរបស់ទរនិ ងរូប

ើញលសចកដីពិត្របស់ទរនិ ងរូប ែូលចនោះលហើ

ក៏ គ្ត្ូវលកើ ត្

ោរសម្ចគល់ខសលឡើងថា ទរ រ៊ឺ ចិ ត្ត និងលចត្សិកកដី ឬរូបកដី
ជារបស់លទ្ៀង រិ នម្ចនោរលកើត្រលត្់ ោលម្ចនោរ
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ក៏គ្ត្ូវ

ល់ល

ញ
ើ ថា ទររូបលនោះជារបស់លអ ជាសារធរ៌ និ ងក៏ គ្ត្ូវ

លគ្ព្វោះោលលកើត្វ ិបោាសលឡើងកនង

ល់ថាជាសខនិ ងជាត្ួខួ ាន

លកខណៈណារួ

លហើ

លៅសល់ពីរយ៉ា ងលទ្ៀត្ ក៏ គ្ត្ូវគ្បគ្ពឹ ត្លត ៅ

ផងប្ែរ លគ្ព្វោះលហត្ថា កនងលកខណៈោំង ៣ លនោះ ម្ចនអាររោណ៍ប្ែល
នឹ ងគ្ត្ូវគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរួរគន ោលវិបោាសលកើត្លឡើងកនងអាររោណ៍ណា
ឬកនងលកខណៈណា លកខណៈ ២ លទ្ៀត្លទោះ ក៏ គ្ត្ូវម្ចនរួរលៅកនង
អាររោណ៍លទោះផងប្ែរ ។
កនងបញ្ញាក៏ ែូចគន ោលចូ លលៅល
ណាលហើ

ើញោរពិ ត្របស់លកខណៈ

លកខណៈ ២ លទ្ៀត្ក៏ បានលឈាោោះថា បានល

ើញចាស់

ផងប្ែរ ែូលចានោះកនងោរចលគ្រើ នវ ិបសសទ លទ្ើបជាកិចាសំខាន់រា៉ា ងប្ែល
នឹ ងគ្ត្ូវទ្ម្ចា

សនតត្ិឱ្យដ្ឋច់

ិ ោាសរិនបានលឡើ
របស់វប

កនងោរប្ែលនឹ ងទ្ម្ចា

រិ នែូ លចានោះលទ្

នឹងទ្ម្ចា

អាររោណ៍

។
សនតត្ិលទោះ

និ ងទ្ម្ចា

ោរសរាឹងរូប សរាឹងទរលទោះឯង រិនបានទ្ម្ចា

លដ្ឋ

បានលដ្ឋ
កិចាែក្ទ្ រ៊ឺ

គ្ត្ូវលធាើោរកំណត្់លរើលទរ និងរូប ោលចិត្តនិងអាររោណ៍ណាលកើត្
លឡើង
ល

ក៏គ្ត្ូវ

កសត្ិលៅកំណត្់ែឹងកនងអាររោណ៍លទោះ

ើញោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គនរបស់ទរនិងរូបលទោះ

បានលដ្ឋ

សរាឹងលទោះឯង និងគ្ត្ូវសរាឹងអាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន
ទ្ម្ចា

សនតត្ិបាន និងគ្ត្ូវសរាឹងលដ្ឋ

រហូត្ែល់
ោរ

លទ្ើ បអាច

សត្ិសរបជញ្ាៈ រ៊ឺ គ្ត្ូវម្ចន

ោរែឹងខាួនជានិចាថា ឥឡវលនោះកំ
ពងពិចារណារូប ី ា ឬទរ ីា លែើ របីឱ្យ
ូ
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ល
រួ

ើញលសចកដីលផសងគនរបស់ទរនិ ងរូបប្ែលលកើត្លឡើង

រិនប្រនប្ត្

។
លនោះជាកិ ចារួ

ង្ក

ប្ែលលធាើឱ្យល

ើញោរដ្ឋច់របស់សនតត្ិបាន

លគ្ព្វោះលបើលៅរិ នគ្បាកែរូបទរជារបស់លផសងគនលទ្
ល់ថា

ចិត្ប្ត ត្រួ

រូបទរោំងលទោះប្ត្រួ
ែួង ឬទរប្ត្រួ

លទោះ ក៏លគ្ព្វោះអាោរលដ្ឋ
ប្ែលនឹ ងឱ្យល

ឬប្ែលលកើត្លឡើងលផសងៗ

និ ង

ប្ឡក ោរ

ក៏រ៊ឺ

ល់ថាប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលផសងៗ
ល់ថាប្ត្រួ

លនោះឯង ជាលហត្

ើញោរដ្ឋច់របស់សនតត្ិរិនបានលឡើ

ោន់ គ្បាកែោរដ្ឋច់របស់សនតត្ិលហើ
ិ សសទប្ែលពិ ត្រិនបានលឡើ
វប

ក៏ នឹង

ោលលៅរិ ន

ក៏លឈាោោះថា

ចូលែល់

។

ោរសរាឹងលែើ របីឱ្យគ្បាកែោរដ្ឋច់របស់សនតត្ិលទោះ សគ្ម្ចប់
រូបលទោះជារបស់លគ្គត្គ្គត្ អាចគ្បាកែបានខាោះ លដ្ឋ

ចិទតរ

-

ញាណ ប្ត្សគ្ម្ចប់ ទរ រ៊ឺ ចិ ត្ត និងលចត្សិកលទោះ ជារបស់លំបាក
ប្ែលនឹ ងចូលលៅគ្បចកសចាស់នូវភាពរិនលទ្ៀងរបស់ទរលទោះបាន
លគ្ព្វោះថាទរជាោត្ស្សាលៗ
ណាស់

លទ្ើ បម្ចនោរលកើត្រហ័សរលត្់រហ័ស

លបើលៅកនងសម្ចធិលហើ

ក៏រ ឹត្ប្ត្ល

និងលបើ នកប្ែលម្ចនសត្ិបញ្ញាទ្ន់លខា
បានលឡើ
លដ្ឋ
សូគ្ត្ថា

ផង

ើញបានលំបាកលៅលទ្ៀត្
រិ នអាចនឹងល

ញ
ើ

។
លហត្លនោះ

លោកលទ្ើ បលព្វលទ្កកនងរហាសត្ិបបដ្ឋាន

ោរប្ែលនឹងចលគ្រើនលវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន
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ចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន និងធម្ចោនបសសទសត្ិបបដ្ឋានោំង ៣ លនោះ
សររួរែល់ នកប្ែលម្ចនបញ្ញាខាាំងោា
លខា

លបើ នកប្ែលម្ចនបញ្ញាទ្ន់

ក៏ សររួរចលគ្រើនោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

លគ្ព្វោះរូបជា

របស់លគ្គត្គ្គត្ជាងទរ អាចគ្បាកែលសចកដីពិត្បានង្ក

ជាង ។

២. ធរ៌ ប្ែលបិទ្បាំងទ្កខ បានែល់ ោរប្ែលរិនបានកំ ណត្់
ឥរយ
ិ បេ

ទ្កខលទ្ើ បរិ នគ្បាកែ

ក៏ លគ្ព្វោះលហត្ថា

ទ្កខលវទ្ទោំង

លបៀនគ្ត្ង់ឥរ ិយបេោំង
កនងឥរិយបេលផសងៗ
ោំង

ោរប្ែលលោកលព្វលទ្កែូ លចនោះ
លទោះបានលកើត្លឡើងលបៀត្

លគ្ចើនបំផត្
ោំងលទោះ

ល

លបើល

ើងខាោះោរពិចារណា

ើងលទ្ើ បរិ នែឹងថាឥរិយបេ

លទោះគ្ត្ូវលសចកដីទ្កខគ្រប់ សងាត្់ជានិចាគ្រប់ៗ ឥរយ
ិ បេ ។
លគ្ព្វោះលហត្លនោះ កនងរហាសត្ិ បបដ្ឋានសូគ្ត្លទោះ លោកលទ្ើប

ឱ្យពិចារណាឥរយ
ិ បេោំង ៤ លែើ របីនឹងបានជាលហត្ឱ្យល
ពិត្ រ៊ឺ ទ្កខ លគ្ព្វោះទ្កខជា រ ិ
លទោះ

សចាធរ៌ កនងោរប្ែលល

ក៏ លគ្ព្វោះលហត្ថាឥរិយបេេោីលទោះបិ ទ្បាំង

ឥរយ
ិ បេេោីលទោះលៅរិនោន់ម្ចនទ្កខលវទ្ទ
ឥរ ិយបេលរឿ
អាស្ស័

ៗ រិ ន

ើញរបស់

ើងរិនល

លដ្ឋ

ញ
ើ

លហត្ថា

ោលលធាើោរកំណត្់ែឹង

រូ ក៏គ្បាកែទ្កខលវទ្ទប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ឥរិយបេចាស់លទោះគ្រប់ ៗ

ឥរយ
ិ បេ

ោលកំណត្់ ែឹង

លសចកដីទ្កខកនងឥរ ិយបេចាស់គ្រប់ឥរ ិយបេែូលចនោះលហើ

ឥរ ិយបេ

ក៏រិនអាចបិ ទ្បាំងលសចកដីពិត្ រ៊ឺ ទ្កខកនងឥរយ
ិ បេចាស់លទោះបាន ។
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ប្ត្ោរល
លគ្ចើនថានក់
នឹងគ្ត្ូវល

ើញទ្កខរបស់ នកចលគ្រើ នវិបសសទលទោះ

កនងថានក់ែំបូងនឹងបានជួបទ្កខលវទ្ទរន
ើញសង្កខរទ្កខ ថានក់ទ្ី ៣ នឹងគ្ត្ូវល

៤ នឹងគ្ត្ូវគ្បាកែទ្កខសចាៈ ោរល
ទ្កខលវទ្ទ

នឹ ងល

ថានក់ទ្ី

២

ើញទ្កខលកខណៈ ថានក់ទ្ី

ើញទ្កខនឹងគ្ត្ូវជាលំដ្ឋប់លៅែូលចនោះ ។

ើញបានកនងឥរិយបេចាស់

សង្កខរទ្កខបានកនងឥរិយបេេោី

រប្រងម្ចន

នឹ ងល

នឹ ងល

ើញ

ើញទ្កខលកខណៈបានកនង

ោលលធាើោរកំណត្់ទររូបរហូត្សនតត្ិដ្ឋច់

នឹងល

ើញទ្កខសចាៈ

បានកនងសង្កខរលបោខញាណ ប្ែលចាស់ោា និ ងម្ចនកម្ចាំងលោរប្ែល
នឹ ង នលោរឱ្យល

ើញ រិ

សចាោំង ៤ បាន ។

នកបែិបត្តិប្ែលម្ចនបញ្ញារិ នខាាំងោា គ្ត្ូវល

ើញទ្កខតរលំ-

ដ្ឋប់ លៅែូលចនោះ រហូត្ែល់ទ្ីបំផត្ក្នទ្កខបាន ែូលចានោះ កនងថានក់ ែំបូង
ប្ែលនឹ ងបានល
បាកលទ្
បានង្ក

ើញទ្កខលវទ្ទកនងឥរិយបេចាស់លទោះ រិនសូវលំ-

លគ្ព្វោះទ្កខលវទ្ទលទោះជារបស់លគ្គត្គ្គត្
ប្ត្ោរប្ែលនឹ ងល

ើញសង្កខរទ្កខ

រប្រងគ្បាកែ

កនងឥរយ
ិ បេេោីលទោះ

ក៏ ជារបស់លំបាក លគ្ព្វោះតរធរោតរបស់សត្ាោំង

លទោះ រប្រង

ម្ចនោរសម្ចគល់ខសថា

លដ្ឋ

ឥរយ
ិ បេេោីលទោះ ជាបចា័
លដ្ឋ

លហត្លនោះ

ឥរយ
ិ បេេោីលទោះជាសខ

លហត្

ឱ្យលកើ ត្សខលវទ្ទ ។
ោរប្ែលនឹងល

ើញទ្កខកនងឥរ ិយបេេោីលទោះ

លទ្ើបជារបស់លំបាកគ្ត្ូវម្ចនលយនិ លសារនសិោរកនងលហត្ផល
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ប្ែលគ្ត្ឹរគ្ត្ូវពិត្ៗ
បានលឡើ

រិនែូលចានោះលទ្នឹងល

។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ត្ណា
ហ រ៊ឺ
ត្ួសរទ្

ើញទ្កខកនងឥរ ិយបេេោីរិន

លទោះ រប្រងអាស្ស័

ចាស់លទោះជាទ្ីអាស្ស័
ជាលោសកិ លលស ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ

ភិជា បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រប្ែលជា
លៅកនងឥរ ិយបេេោី សគ្ម្ចប់ ឥរ ិយបេ

របស់លោរនសស រ៊ឺ ោររិនចូលចិ ត្តប្ែល
លបើ នកបែិ បត្តិវ ិបសសទផង

ឥរយ
ិ បេបពាលទោះ លបើរិនោន់ល

ោរកំ ណត្់

ើញសង្កខរទ្កខកនងឥរ ិយបេេោីលហើ

ក៏លៅបលណដញត្ណា
ហ លចញពី ឥរយ
ិ បេរិនបាន លគ្ព្វោះត្ណា
ហ លទោះជា
សគ្ត្ូវជារួ

លសចកដីទ្កខ ជារិត្ជា
ត រួ

លសចកដីសខ ែូលចានោះ ោរប្ែល

នឹ ងបលណដញឬែត្កិលលស រ៊ឺ ត្ណា
ហ ឱ្យ ស់លៅបានលទោះក៏ម្ចនផាូវ
ប្ត្រួ

ប៉ា លណាណោះ រ៊ឺ លសចកដីទ្កខ លគ្ៅពី លនោះរិ នម្ចនផាូវណាលឡើ

ប្ែលនឹងកំចាត្់ បង់បាន លដ្ឋ
ជាបរិលញ្ា

យកិ ចា

រ៊ឺ

លហត្លនោះ លោកលទ្ើ បចាត្់លសចកដីទ្កខ

ជាកិ ចាប្ែលរួ រគ្ត្ូវកំណត្់ែឹង

សគ្ម្ចប់ នក

បែិបត្តិប្ែលគ្បាថាននឹងរួចផត្ចាកទ្កខពីសងារវែដ ។
កនងោរប្ែលគ្ត្ូវឱ្យកំ ណត្់ ទ្កខលទោះ ក៏ លែើ របីនឹងលោះសរទ្
លទោះឯង លដ្ឋ

លហត្ផលែូ ចលព្វលលនោះ លទ្ើ បោត្់ កីដកនងកិ ចាបែិបត្តិ

បានពិត្គ្បាកែថា លបើ កិចាបែិ បត្តិលដ្ឋ
ល

វិធីណាកដី លបើ រិនជាលហត្ឱ្យ

ើញទ្កខែូចលព្វលរកលនោះលទ្ កិ ចាបែិ បត្តិលទោះរិនប្រនកិចាបែិបត្តិ

ប្ែលនឹងទំលចញចាកសងារវែដបានលឡើ
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នឹ ងលធាើឱ្យរួចផត្ចាកទ្កខកងសងារវែដ
ន
បានលទោះ
និ ពិាោញាណ រ៊ឺ លសចកដីលនឿ

ណា

គ្ត្ូវជាផាូវឱ្យលកើ ត្

កនងទ្កខ លបើ កំចាត្់បង់ ត្ណា
ហ

លចញរិ នបាន និ ពិ ាោញាណក៏ លកើត្រិ នបាន លបើ និពិោ
ា ញាណលកើត្
រិ នបានលហើ

ិ រៈ និងវិសទ្ធិក៏លកើ ត្រិ នបានែូ ចគន ែូ លចានោះ នឹ ងរួច
វោ

ផត្ចាកទ្កខរក ំ ពីណា ។
លដ្ឋ

លហត្ផលែូចបាន ធិ បា

កំ ណត្់ ឥរិយបេលទ្ើបគ្ត្ូវម្ចនឧបា
ឥរយ
ិ បេេោីឱ្យបាន

នកបែិ បត្តិប្ែល

ប្ែលនឹងឱ្យល

ើញទ្កខកនង

កនងលរឿងបែិ បត្តិប្ែលនឹ ងឱ្យល

ើញទ្កខកនង

ឥរយ
ិ បេេោីលទោះ ក៏ រិនប្រនែក្ទ្ឆ្ងៃ
លទោះឯង

រកលនោះ

លឡើ

គ្ត្ូវកំណត្់ ឥរយ
ិ បេ

ប្ត្ នកបែិបត្តិគ្ត្ូវម្ចនលហត្ផលកនងោរផ្ទាស់ឥរិយបេ

រិ នប្រនផ្ទាស់តរលសចកដីលពញចិ ត្តរបស់ខួាន
ផ្ទាស់លៅែូ លចនោះរិ នបានលឡើ

លដ្ឋ

នឹ កចង់ ផ្ទាស់ក៏

លវោនឹ ងផ្ទាស់ឥរយ
ិ បេគ្រប់គ្គ

គ្ត្ូវពិចារណាឱ្យែឹ ងលហត្ផល

កនងោរផ្ទាស់ឥរិយបេលទោះថា

គ្ត្ូវផ្ទាស់ឥរយ
ិ បេលគ្ព្វោះលហត្ ីា

និ ងផ្ទាស់លែើ របីគ្បលយជន៍ ីា

លបើរិនផ្ទាស់បានលទ្ លបើរិនផ្ទាស់លហើ

នឹងជាយ៉ា ងណា ។

លគ្ព្វោះតរធរោតោរផ្ទាស់ឥរ ិយបេ ោាប់ម្ចនោរ
លគ្ព្វោះចង់ផ្ទាស់លទ្ើបផ្ទាស់

លបើ នកបែិបត្តិពាយររកលហត្ផលរបស់

លសចកដីពិត្រកឱ្យបញ្ញាែូលចនោះ
រកឱ្យពិ ចារណា ែូ លចានោះលរឿ

ល់ខសថា

ោលបញ្ញាបានទ្ទ្ួលលហត្ផល
ៗ ឬលគ្ចើ នៗ លឡើង លហើ

បញ្ញាលទោះក៏

បានែឹងលសចកដីពិត្តរលហត្ផលប្ែលពិត្គ្បាកែ របស់សភាវធរ៌ រ៊ឺ
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ឥរ ិយបេោំងលទោះថា ោរប្ែលគ្ត្ូវផ្ទាស់ឥរ ិយបេលទោះ ក៏លគ្ព្វោះថា
ម្ចនលសចកដីទ្កខលបៀត្លបៀនលៅកនងឥរ ិយបេចាស់លទោះ លទ្ើបគ្ត្ូវផ្ទាស់
ឥរយ
ិ បេេោី លបើ រិនផ្ទាស់ទ្កខក៏លបៀត្លបៀន ត្់ ធន់ រិនបាន សូរបីរិន
ចង់ ផ្ទាស់ក៏គ្ត្ូវផ្ទាស់ែូលចនោះ

ក៏ នឹងបានែឹ ងលសចកដីពិត្ថា

គ្ត្ូវផ្ទាស់ឥរយ
ិ បេលទោះ រិ នប្រនលគ្ព្វោះល

ោរប្ែល

ើងចង់ផ្ទាស់លទ្ សូរបីរិន

ចង់ ផ្ទាស់ក៏គ្ត្ូវផ្ទាស់ លគ្ព្វោះលបើ រិនផ្ទាស់ក៏គ្ោំរិនបាន ។
ោលបញ្ញាបានែឹ ងលសចកដីពិត្ថា
ផ្ទាស់ឥរ ិយបេ ែូលចានោះលហើ

លគ្ព្វោះទ្កខលបៀត្លបៀនឱ្យ

ក៏នឹងបានែឹងលសចកដីពិត្ត្លៅលទ្ៀត្ថា

ោរផ្ទាស់ឥរយ
ិ បេលទោះជាោរបំបាត្់ទ្កខលវទ្ទប្ែលលបៀត្លបៀនកនង
ឥរយ
ិ បេចាស់លទោះ

ោលែឹ ងែូលចនោះលហើ

ក៏ នឹងម្ចនោរែឹ ងេោី

លឡើងរកលទ្ៀត្ថា កនងឥរ ិយបេេោីលទោះក៏រិនប្រនរបស់លអ គ្បគ្ពឹត្តលៅ
លែើរបីទ្កខែូចគន ោលលសចកដីែឹងម្ចនកនងឥរយ
ិ បេេោីែូលចនោះ ត្ណា
ហ
លសចកដីលគ្ត្ក រប្ែលគ្ត្ូវោរឥរ ិយបេេោីលទោះក៏នឹងវ ិទសលៅលចញពី
ឥរ ិយបេេោីភាារ ភិជា រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រកនងឥរិយបេលទោះក៏លកើ ត្
លឡើងរិ នបាន ។
ោលលសចកដីលគ្ត្ក ររិនលកើត្លឡើងកនងឥរ ិយបេេោីលហើ

ោរ

រិនលពញចិ ត្តកនងឥរ ិយបេចាស់ក៏នឹងរិ នលកើត្លឡើងែូចគន ោំងលនោះ
លគ្ព្វោះបញ្ញាប្ែលចូលលៅែឹងលសចកដីពិត្ថា

ធរ៌ គ្រប់ យ៉ាងរិ នបាន

លៅកនង ំណាចរបស់ នកណា រិ នម្ចន នកណាប្ែលអាចបង្កគប់ រិន
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ឱ្យែូ លចានោះបានលឡើ

លគ្ព្វោះធរ៌ ោង
ំ

ជា នតត រិនប្រនត្ួ ខួាន

រិ នម្ចនសត្ា បរគលប្ែលរួរលៅលគ្ោធនឹ ង នកណា ។
គ្បោររួ

លទ្ៀត្ ោលបានែឹងលសចកដីពិត្ែូលចនោះលហើ

ញាណ

សលងារក៏នឹងលកើត្លឡើង ោលញាណសលងារលកើត្លឡើង កនងោលចូល
លៅល

ើញលសចកដីពិត្របស់ទររូបែូលចនោះលហើ

លោសៈលទោះផង

លដ្ឋ

លហត្លនោះ

ក៏នឹងជាបចា័

ឱ្យរម្ចៃប់

លោសៈលទ្ើបរិ នលកើ ត្លឡើងកនង

ឥរយ
ិ បេចាស់ ។
ោលលសចកដីលគ្ត្ក រកនងឥរ ិយបេេោី និងលសចកដីរិនលគ្ត្ក រកនង
ឥរ ិយបេចាស់លកើត្លឡើងរិនបាន ឬរិនម្ចនលហើ
ឥរយ
ិ បេលទោះ លទ្ើបបានលឈាោោះថា

សត្ិប្ែលកំណត្់

ចូលែល់សត្ិ បបដ្ឋាន លគ្ព្វោះ

សត្ិ បបដ្ឋានលទោះ ជា នកទំលចញនូវ ភិ ជា និងលោរនសស លសចកដី
ពាយរលទោះក៏បានលឈាោោះថា អាតបី រ៊ឺ សម្ចោវយលម្ច ។
៣. ធរ៌ ប្ែលបិ ទ្បាំង នតត បានែល់

នសញ្ញា រ៊ឺ ោរ

សម្ចគល់ថា ជាែំ លសចកដីថា ោរលៅរួរគនរបស់សភាវធរ៌លទោះឯង
លទ្ើ បលធាើឱ្យល
សារៈ

ើងម្ចនោរសម្ចគល់ថា ទររូបលនោះ ជារបស់ម្ចំោំ ម្ចន

ោលម្ចនលសចកដីសម្ចគល់កនងសារៈលកើត្លឡើង

ថាលទ្ៀង ជាសខ ជាត្ួ ខួ ន
ា ឬម្ចនខាួនក៏លកើ ត្លឡើង ។
ែូលចានោះ ោរចលគ្រើនវ ិបសសទ លទ្ើបម្ចនឧបា

ទររូប

ឱ្យប្បកលចញពី គន

លដ្ឋ

ោរសម្ចគល់

ប្ែលនឹងកំណត្់

ោរកំណត្់ ែឹងលកខណៈោរង្ករ
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និ ងលហត្បចា័
កំឱ្យ

របស់ទររូបលទោះៗ

ឱ្យលចញជាចំប្ណកលផសងគន

ល់គ្ចឡំគន ។
លដ្ឋ លហត្លនោះ លទ្ើបប្ចកសភាវធរ៌លចញជាចំប្ណកៗ តរន័

របស់វ ិបសសទភូ រិោំង ៦ លទោះ ម្ចនខនធជាលែើរ លែើ របីង្ក
កនងោរពិចារណាប្ចកលចញពី

ស្សួល

នសញ្ញា ោលបញ្ញាបានពិចារណា

ែឹងលសចកដីពិត្របស់សភាវធរ៌ តរភូរិលទោះៗ លហើ
នសញ្ញាបានបំប្បកលចញលហើ
ពិចារណាទររូប រហូត្ទ្ម្ចា

ក៏ ជាោរប្ែល

ោល ក
ន បែិបត្តិបានលធាើោរ
នសញ្ញាបានលហើ

បញ្ញាលទោះ បានចូលែល់ ទររូបបរិលចេទ្ញាណលហើ
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោរប្ែលបែិបត្តិ លែើរបីនឹងទ្ម្ចា

ក៏បានលឈាោោះថា
។
នសញ្ញាលទោះ

ក៏រិនប្រនវ ិធីែក្ទ្លគ្ៅពីោរកំណត្់ទររូបលទោះលទ្ លគ្ព្វោះោរប្ែលនឹង
ទ្ម្ចា

នសញ្ញាបានលទោះ

គ្ត្ឹ រគ្ត្ូវលទោះឯង

ក៏ បានរកពីោរកំ ណត្់ ទររូបប្ែល

សូរបីោរទ្ម្ចា

សនតត្ិប្ែលបិទ្បាំង និចំា

និង

ឥរ ិយបេប្ែលបិទ្បាំងទ្កខក៏ែូចគន កិ ចាោំងលនោះជាទទ្ីរបស់ទររូបបរ ិលចេទ្ញាណ រ៊ឺ បញ្ញាប្ែលល
រិ នបានោ

គន

លចញលៅបាន

លគ្ព្វោះ

នសញ្ញា

រ៊ឺ

ភាពជាែំ លទោះនឹ ងបំប្បក

ំណាចបញ្ញាប្ែលកំណត្់ ប្ចកទររូប

ដ្ឋច់ចោះបាន ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័
បិទ្បាំងទ្កខលទោះ

ើញទររូប ប្ចកលចញជាចំប្ណកៗ
និ ងសនតត្ិ

ោរកំណត្់ប្ចកទររូប ឥរ ិយបេប្ែល

នឹ ងគ្ត្ូវទ្ម្ចា

ោរបិទ្បាំងបាន

ក៏លគ្ព្វោះលហត្លធាើ

ោរកំ ណត្់ប្ចកទររូបកនងឥរយ
ិ បេលចញជាចំប្ណក ៗ លទោះឯង ។
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ែូលចានោះ

ចលគ្រើនវ ិបសសទ

ោរកំណត្់ែឹងទររូប
លដ្ឋ

លទ្ើបជារបស់សំខាន់កនងោរ

លហត្លនោះលទ្ើបចាត្់ទររូបបរ ិលចេទ្ញាណជា

ិ ទ្ធិ លគ្ព្វោះលហត្ថា វប
ិ សសទញាណ
ញាណខាងលែើ រ និ ងជាទ្ិ ែិ វា ស
ោំង

នឹ ងលកើត្លឡើងបាន ក៏ គ្ត្ូវអាស្ស័

ទររូបបរិលចេទ្ញាណ

លបើ ទររូបបរ ិលចេទ្ញាណលនោះលៅរិនោន់ លកើ ត្លហើ
ញាណត្ៗ
លហើ

លៅលទោះ

វិបសសទ

ក៏រិនម្ចនសងឃឹរនឹងលកើត្លឡើងបានលឡើ

ទររូបបរ ិលចេទ្ញាណលនោះ ក៏នឹងគ្ត្ូវបានរកពីគ្ពោះ ភិធរោបិែក

ឬនិងថាទររូបបរ ិលចេទ្ញាណលនោះ

ជា នកសាងគ្ពោះ ភិ ធរោបិែកក៏

បាន លគ្ព្វោះគ្ពោះ ភិ ធរោបិែកលទោះជាអាររោណ៍របស់បញ្ញា ឬនឹងចាត្់
ថាទររូបបរ ិលចេទ្ញាណលទោះ ជាភូរិបរ ិ
ញាណត្ៗ

លឡើងលៅលទោះ

ត្តិក៏បាន លហើ

ក៏ជាភូរិរបស់បរ ិ

ត្តិ

វ ិបសសទ-

និងបែិលវធជា

លំដ្ឋប់ ត្លៅ ។
លែើ របីនឹងឱ្យលសចកដីរបស់ញាណលទោះជាលំដ្ឋប់ជាប់ត្គន
លទ្ើ បសូរលលើក
រដងលទ្ៀត្ថា
និ ងរូប

ក ោរបែិបត្តិតំងពីទររូបបរ ិលចេទ្ញាណរកលព្វល
ោល នកចលគ្រើ នវ ិបសសទ

បានលធាើោរកំ ណត្់ ទរ

រហូត្ចូលែល់ទររូបបរ ិលចេទ្ញាណលហើ

ល

ើញោរលកើ ត្លឡើងរបស់ទររូបកនងបចា

ល

ើញោររលត្់របស់ទររូបកនងសរោសនញាណ

ោំងលកើ ត្នឹងរលត្់ កនងឧទ្

ពា

ញាណ
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បរិរគហញាណ លហើ
លហើ

រកល

ក៏
ើញ

លទ្ើបថាជាអាររោណ៍របស់
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ឧទ្

ពា

ញាណលទោះ ជាោររួបរួរអាររោណ៍របស់ញាណោំង ៣

កនងខាងលែើរ រករួរគនលៅកនងឧទ្
ែូលចានោះ

លហើ

ញាណលទោះឯង ។

ោលគ្ពោះលយគវចរបែិបត្តិចូលែល់អាររោណ៍របស់

ញាណលនោះលហើ
បានទ្ម្ចា

ពា

រ៊ឺ ថាលគ្រឿងបិ ទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍ោំង ៣ លទោះ គ្ត្ូវ

ស់លហើ

រ៊ឺ

នសញ្ញាប្ែលបិទ្បាំង នតត ក៏គ្ត្ូវទ្ម្ចា

ឥរ ិយបេប្ែលបិ ទ្បាំងទ្កខក៏ែកលចញពីោរបិ ទ្បាំងលហើ

នឹ ងសនតត្ិប្ែលបិ ទ្បាំង និ ចំា ក៏ គ្ត្ូវបានទ្ម្ចា
ែូ លចានោះ ោរល
ល

ើញក្គ្ត្លកខណ៍កនងឧទ្

ើញកនងលកខណៈណារួ

កដី

ក៏លឈាោោះថា

ឱ្យដ្ឋច់លហើ
ពា

ញាណលទោះ នឹ ង

បានល

ើញោំង

លកខណៈ លគ្ព្វោះលកខណៈោំង ៣ លទោះ រួរលៅកនងឧទ្
ោំង ស់លហើ
លដ្ឋ

។

ពា

៣

ញាណ

។
លហត្លនោះ ឧទ្

ពា

ញាណ រ៊ឺ ញាណប្ែលល

ើញ

ទររូបោំងលកើត្និ ងរលត្់លទោះ លទ្ើ បជាញាណសំខាន់របស់បែិ បោ-

ញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ ប្ែលជាផាវបែិ
បត្តិឱ្យែល់វ ិសទ្ធិធរ៌ ប្ែលម្ចនផាូវ
ូ
ប្ត្រួ

ប៉ា លណាណោះ

ប្ែលគ្ត្ូវគនជារួ

គ្ពោះបាលីប្ែលលព្វលទ្កកនង

ត្ិ លកខណគថាលទោះថា
សលពា សង្កខោ

និ ចាាត្ិ

ោ បញ្ញា

េ និ ពិ ានោត្ិ ទ្លកខ

បសសត្ិ

ឯស រលគគ វិសទ្ធិយ ។

សលពា សង្កខោ ទ្ោខត្ិ

ោ បញ្ញា

េ និ ពិ ានោត្ិ ទ្លកខ

បសសត្ិ

ឯស រលគគ វិសទ្ធិយ ។
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សលពា ធម្ចោ

នតតត្ិ

ោ បញ្ញា

េ និ ពិ ានោត្ិ ទ្លកខ

ឯស រលគគ វិសទ្ធិយ ។

ោលណា បរគល

ល់ល

ើញលដ្ឋ

គ្បាជា្ថា សង្កខរោំងពួ ង

រិ នលទ្ៀង ែូលចនោះ ោលលណាោះ រប្រងលនឿ
លនោះជាផាូវក្នលសចកដីបរិសទ្ធ ។
ោលណា បរគល

ល់ល

ទំរកនូវលសចកដីទ្កខែូលចនោះ
កនងលសចកដីទ្កខ
បរគល

ល់ល

ើញលដ្ឋ

ណា

កនងលសចកដីទ្កខ

គ្បាជា្ថា សង្កខរោំងពួ ង

ោលលណាោះ

រប្រងលនឿ

លនោះជាផាូវក្នលសចកដីបរិសទ្ធ

ើញលដ្ឋ

បសសត្ិ

។

ណា
ោលណា

គ្បាជា្ថា សង្កខរោំងពួង រិ នប្រនជារបស់

ខាួនែូ លចនោះ ោលលណាោះ រប្រងលនឿ

ណា

កនងលសចកដីទ្កខ លនោះជា

ផាូវក្នលសចកដីបរិសទ្ធ ។ (បិែក ៥២ ទ្ំព័រ ៧៩)

រា៉ា ងលទ្ៀត្ លែើ របីសលរង្កគោះឱ្យវ ិបសសទញាណលនោះ គ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

ជាប់ ត្គនជារួ

សត្ិ បបដ្ឋានលទោះ លទ្ើបសូរលលើក

កគ្ពោះបាលីកនង

រហាសត្ិបបដ្ឋានសូគ្ត្លទោះរកពនយល់កនងទ្ីលនោះលទ្ៀត្ លែើរបីប្កត្គ្រង់
ធរ៌ឱ្យចូលគន ែូចបាលីកនងសត្ិបបដ្ឋានលទោះថា សរទ្
វ រ៊ឺ ល

ើញោរលកើ ត្របស់ទរនិ ងរូប លនោះបានែល់ បចា

ញាណ, វ

ធម្ចោនបសសី វ រ៊ឺ ល

លនោះបានែល់
ល

ធម្ចោនបសសី

សរោសនញាណ,

បររ
ិ គ ហ-

ើញោររលត្់លៅរបស់ទរនិ ងរូប
សរទ្

វ

ធម្ចោនបសសី

វ

រ៊ឺ

ើញោំងោរលកើត្លឡើង និងោររលត្់លៅរបស់ទរនិងរូប លនោះបាន

ែល់ ឧទ្

ពា

ញាណ ប្ែលជាត្ួ ត្ីរណបរញ្ញ
ិ ា ។
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លហើ

ត្លៅលទោះក៏នឹងលោះលសចកដីគ្បោន់ម្ចលំ ដ្ឋ

ទ្ិែិា តរគ្ពោះបាលីកនងរហាសត្ិ បបដ្ឋានលព្វលថា
វិហរត្ិ ន ច កិ ញ្ាិ លោលក ឧបាទ្ិ
(លដ្ឋ

ត្ណា
ហ

និង

និ សសិលត ច

ត្ិ ភិ កម្ចនចិ
ខ
ត្តរិនអាស្ស័

ត្ណា
ហ និ ងទ្ិ ែិ)ា លនោះបានែល់ បហានបរ ិញ្ញា បានែល់ ញាណ

ប្ែលត្ពីឧទ្

ពា

ញាណលឡើងលៅរហូត្ែល់ររគញាណ ។

ញាណទី ៥ ភង្ខគនុបសសនាញាណ
ភង្កគនបសសទញាណលនោះ

ជាញាណប្ែលល

ើញោររលត្់

របស់ទររូប ោរប្ែលបានអាររោណ៍យ៉ា ងលនោះ ក៏ជាលហត្ជាប់រក
ពី អាររោណ៍របស់ឧទ្
ល
ឧទ្

ពា

ញាណលទោះឯង ប្ែល នកបែិបត្តិចូលលៅ

ើញោររលត្់លៅរបស់ទររូប
ពា

លដ្ឋ

ំ ណាចសនតត្ិដ្ឋច់ លៅកនង

ញាណលទោះ ជាធរ៌ប្ែលរួ រត្ក់សាត្ខាាំង លគ្ព្វោះល

ើញោរ

រលត្់ ោំងខាងកនងនិងខាងលគ្ៅ ែូចកនងរហាសត្ិ បបដ្ឋាន លព្វលថា
ឥត្ិ

ជឈត្តំ វ ោល

ោយនបសសី វិហរត្ិ

ភិកខរប្រងពិចារណាល
(ោ

ើញនូវោ

កនងោ

ជាខាងកនង

របស់ខួ ន)
ា ជាគ្បគ្កត្ី គ្រប់ ឥរ ិយបេោំង ៤ យ៉ា ងលនោះផង
ពហិ ោធ វ ោល
ពិ ចារណាល

ោយនបសសី វិហរត្ិ

ើញនូវោ

កនងោ

ខាងលគ្ៅ

(ោ

បរគលែក្ទ្) ជាគ្បគ្កត្ី គ្រប់ឥរិយបេោំង ៤ យ៉ា ងលនោះផង
ជឈត្តពហិ ោធ វ ោល

ោយនបសសី វិហរត្ិ

- 372 -

របស់

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ពិ ចារណាល
(ោ

ើញនូវោ

របស់ខួាននិ ងោ

កនងោ

ខាងលគ្ៅ

របស់បរគលែក្ទ្) ជាគ្បគ្កត្ី គ្រប់ ឥរយ
ិ បេ

ោំង ៤ ផង ។

ោលវ ិបសសទលកើត្លឡើងលហើ

នកចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋានលទោះ
រប្រងល

ខាងកនងនិងោ

ើញែូ លចនោះ លសចកដីកនងគ្ពោះបាលីលនោះ ម្ចន ៣ ប្ផនក រ៊ឺ
ល

ើញខាងកនងរួ

ល

ើញខាងលគ្ៅរួ

ល

ើញោំងខាងកនង

ប្ផនក សំលៅែល់ ចិ ត្ត
ប្ផនក សំលៅែល់ អាររោណ៍
និងខាងលគ្ៅរួ

ោំងចិ ត្តនិងអាររោណ៍ ប្ែលបានែល់ ឧទ្
ែូ លចានោះ ោររលត្់របស់ឧទ្

ពា

ប្ផនកលទ្ៀត្
ពា

សំលៅែល់

ញាណ ។

ញាណ លទ្ើ បជាោររលត្់

ប្ែលរួរត្ក់ សាត្ែល់ នកប្ែលលធាើោរពិ ចារណាល

ើញលទោះ

លគ្ព្វោះ

លហត្ថា លោកខាងលគ្ៅប្ែលជាអាររោណ៍លទោះក៏ រលត្់លៅ និ ងចិ ត្ត
ប្ែលែឹ ងអាររោណ៍លទោះក៏រលត្់ លៅផងប្ែរ គ្ពរៗ គន ែូលចនោះ លទ្ើ ប
ោប់ ថា ជាោររលត្់ ប្ែលរិនោាប់ ល

ើញលឡើ

តំងពី លកើ ត្រក លគ្ព្វោះ

ំ ណាចរបស់លម្ចហៈប្ែលលៅរិ នោន់ លោះបង់លទោះគ្របសងាត្់ លទ្ើប
លធាើឱ្យរិ នែឹងកនងវត្ថប្ែលរួរែឹង ោលលម្ចហៈគ្ត្ូវលោះបង់លដ្ឋ
ពាយរ
ល

និ ងសត្ិសរបជញ្ាៈែូ លចានោះលហើ

ើញធរ៌ប្ែលរួរល
លដ្ឋ

ើញ និ ងរិនោាប់បានល

លហត្ផលែូចប្ែលបាន ធិ បា

ោរ

លទ្ើ បបានចូលលៅ
ើញ ។
រកលទោះឯង លទ្ើបលធាើ

ឱ្យ នកពិ ចារណាលទោះប្បររករនសិោរកនងោររលត្់របស់ទររូប
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ប្ែលល

ើញកនងឧទ្

ពា

ញាណលទោះ

លដ្ឋ

រិនបានរនសិោរ

កនងោរលកើ ត្ ប្ែលជាែូលចនោះ ក៏លគ្ព្វោះលហត្ថា ោរលកើត្របស់ទររូបលទោះ
រិ នជាទ្ី រួរត្ក់សាត្

ែូ ចោររលត្់លឡើ

លគ្ព្វោះោរលកើ ត្លទោះ

រិ នប្រនគ្ត្ឹរប្ត្រិ នលធាើឱ្យរួរត្ក់សាត្ប៉ាលណាណោះលទ្
អាស្ស័

ប្េរោំងលធាើឱ្យជាទ្ី

របស់កិលលសោំងពួង ម្ចនត្ណា
ហ ជាលែើ រលទ្ៀត្ផង ។
ចំ ប្ណកោររលត្់ លទោះ

ក៏ រិនប្រនលកើ ត្លឡើងគ្ត្ឹរប្ត្លធាើឱ្យ

រួ រត្ក់ សាត្ែល់ ក
ន ប្ែលពិចារណា និងចូលលៅល
ម្ចន ំ ណាចប្ែលលោះបង់

ើញប៉ាលណាណោះលទ្ លៅ

ឬោញកិ លលសប្ែលលែកគ្តំលៅកនង

ចិ ត្តសទតន លែើ របីោងជគ្រោះឱ្យចូ លែល់ធរ៌ ប្ែលបរស
ិ ទ្ធលទ្ៀត្ផង
លគ្ព្វោះលសចកដីរលត្់ យ៉ាងលនោះ
ិ ័
រិ នប្រនជាវស
លដ្ឋ

នឹងល

ើញបានលដ្ឋ

របស់ នកគោនបញ្ញាចូ លលៅល

លហត្ផលែូចលព្វលលនោះ

ើញលឡើ

រិនរនសិោរកនងោរលកើត្

រលត្់ ក៏រប្រងល

ក៏លផដើរទ្ម្ចា
តរល

ពា

-

ើញែល់ោររលត្់លគ្ចើនលឡើង ចិ ត្តក៏លៅលផ្ទដត្លៅគ្ត្ង់
លដ្ឋ

ោរល

វ ិបោាសធរ៌

ើញលដ្ឋ

ើញកនងឧទ្

ោលលៅរនសិោរកនងោរ

ោររលត្់ លទោះ គ្បលយជន៍កនងោរប្ែលល
ោរគ្បល័

។

លទ្ើបលធាើឱ្យ នកបែិបត្តិប្បរលៅ

រនសិោរកនងោររលត្់របស់ទររូបប្ែលខាួនបានល
ញាណលទោះ

បញ្ញាប៉ា លណាណោះ

ើញ

និងលដ្ឋ

ើញោររលត្់ ោរវ ិទស
ោរែឹងែូលចានោះលទោះឯង

ម្ចននិ ចាវ ិបោាសជាលែើ រ

ភាពរិនលទ្ៀងជាលែើរ

រប្រងគ្បាសចាកត្លគ្រកប្ែលអាស្ស័

- 374 -

ម្ចនញាណ

រប្រងលោះោរគ្បោន់ ម្ចំ
ោរលកើ ត្លឡើងរបស់សង្កខរ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ោំង

និ ងរប្រងគ្របសងាត្់លសចកដីលគ្ត្ក រកនងោរលកើត្របស់

សង្កខរោំង

និងរប្រងរិ នញាប់ ញរ័ លៅកនងរិ ចាេទ្ិ ែិលា ផសងៗ

ម្ចនសសសត្ទ្ិ ែិ ា ជាលែើ រ ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ

លោកលទ្ើ បចាត្់ភង្កគនបសសទញាណលនោះ

ចូ លកនងបហានបរ ិញ្ញា ោប់ពីភង្កគនបសសទញាណជាលែើរលៅ រហូត្
ែល់ររគញាណ ប្ត្អាររោណ៍របស់ញាណលនោះក៏ជាប់ រកពី ឧទ្

ពា-

ញាណលទោះឯង ។
ភង្កគនបសសទញាណលនោះ

ជាកម្ចាំងសំខាន់រួ

កនងខាងលែើរ

របស់បហានបរញ្ញ
ិ ា កនងោរប្ែលលោះបង់ កិលលសលចញពីចិត្តសទដន
ប្ែលលែកគ្តំរកកនងសងារវែដ រហូត្រិនអាចរកខាងលែើរ និងទ្ីបំផត្
បាន ែូលចានោះ លោកលទ្ើបសប្រដងអានិសងសរបស់ភង្កគនបសសទញាណ
លនោះទ្កែល់ ៨ គ្បោរ រ៊ឺ
១. លោះលសចកដីគ្បាថានកនងភព (រ៊ឺ ខនធ)
ិ
២. លោះលសចកដីគ្បាថានកនងជី វត្

៣. នឹ ងតំងលៅកនងអាជី វៈប្ែលសចរ ិត្
៤. នឹ ងគ្បកបលសចកដីពាយរម្ចំ
៥. នឹ ងលោះបង់ោរខាល់ខាា
៦. នឹ ងគ្បាសចាកលសចកដីភ័

លលើសគ្បម្ចណ
ខាាច

៧. នឹងជា នកម្ចនខនតី និងគ្បលៅង្ក
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៨.

នឹងជា នក ត្់ ធន់ ចំលព្វោះលសចកដីលគ្ត្ក រនិងលសចកដីរិន

លគ្ត្ក រ ។
នកប្ែលចូលែល់ភង្កគនបសសទញាណ

រប្រងបានទ្ទ្ួល

រណ ៨ យ៉ា ងែូលចនោះ ។
ញាណទី ៦ ភយត្ូបដ្ឋានញាណ
ភ

ត្ូបដ្ឋានញាណលនោះ

សង្កខរ រ៊ឺ ទររូបលទោះ ជាភ័

ជាញាណប្ែលម្ចនោរែឹងថា

ធំ កនងោរប្ែលបានអាររោណ៍យ៉ា ងលនោះ

ក៏ លគ្ព្វោះលហត្ជាប់ រកពី ភង្កគនបសសទញាណលទោះឯង ។
ោលល

ើញោររលត្់លៅរបស់ទររូបលគ្ចើនលឡើងៗ

សារៈឬរួរលគ្ត្ក រកនងសង្កខរោំង
ែឹងថា ជាភ័

ក៏នឹងវ ិទសលៅ

ោរែឹងថា
លហើ

ោរ

រួរខាាចក៏ចូលរកជំនួស ោលលសចកដីែឹងលនោះបានចូល

លៅែល់ចិត្តលដ្ឋ

អាស្ស័

វ ិបសសទជាលហត្

ក៏លធាើឱ្យលរើលល

ើញ

កនងោរលកើ ត្លឡើងរបស់សង្កខរប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងកំលណើត្ ៤ កនងរត្ិ
៥ កនងវិញ្ញាណែាិត្ិ ៧ កនងសតតវស ៩ ោំងលនោះ លដ្ឋ
ជារបស់រួរខាាច លគ្ព្វោះលជឿជាក់ថាសង្កខរោំង
លហើ

គ្បាកែថា

ប្ែលលកើត្លឡើង

កនង ត្ី ត្កដី និងប្ែលកំ ពងម្ចនកនងោលឥឡូវលនោះកដី ឬប្ែល

នឹ ងលកើត្លទ្ៀត្កនង ទរត្កដី

ក៏ នឹងគ្ត្ូវម្ចនោររលត្់លៅយ៉ា ងលនោះ

រិ នថាកនងភពណាៗ ោំង ស់ លហត្លនោះ លទ្ើ បលៅញាណលនោះឬោរ
ែឹ ងកនងទររូបោំង

លនោះថា ភ
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លសចកដីែឹងកនងខាងលែើ រលនោះ ត្ណា
ហ រ៊ឺ ត្ួ សរទ្
អាស្ស័

អាររោណ៍លនោះលកើ ត្លឡើងរិ នបានលឡើ

លៅរខលទ្ៀត្លឡើ
ផា

លទោះ នឹ ង

និ ងគ្ត្ូវឈប់ រិន

ប្ត្លៅរិ នវ ិទសលទ្គ្ត្ឹ រប្ត្រួញខាួន

ឬឈប់

លចញលៅប៉ាលណាណោះ លគ្ព្វោះអាររោណ៍កនងទ្ីលនោះជាសគ្ត្ូវែល់ត្ណា
ហ

ឧបម្ចែូ ចរនសសប្ែលលកើ ត្លោរលសើប្សបក ោលគ្ត្ូវថានំោបលហើ
ក៏ ឈប់ កលគ្រើ កលៅបលណា
ដ ោះអាសនន
លបើ ឈប់ ោបថានំលហើ

ប្ត្លៅោត្់ ឫសរិ នោន់ដ្ឋច់

ក៏ែូចជាអាររោណ៍លទោះបាត្់លៅលហើ

លោរ

លទោះក៏អាចកលគ្រើកបានលទ្ៀត្ ប្ត្កនងអាររោណ៍លនោះ លសចកដីរិនលគ្ត្ក រ
ប្ែលម្ចនរូលរកពីលោសៈលទោះលៅអាស្ស័

លកើ ត្លឡើងបាន ។

ញាណទី ៧ អាទីនវានុបសសនាញាណ
អាទ្ី នវញាណលនោះ ជាញាណប្ែលល

ើញលោសរបស់សង្កខរ

រ៊ឺ ទររូបលទោះ ញាណលនោះ ឬោរែឹ ងលនោះ ក៏ជាប់រកពី ភ
លទោះឯង លគ្ព្វោះតរធរោតោលល
ជាលោស ោរល
១.

ល

ជាលោស ។
២. ល

ើញជាភ័

លហើ

ញាណ

រប្រងគ្ត្ូវល

ើញ

ើញលោសកនងទ្ីលនោះ លោកដ្ឋក់គ្បោនទ្ក ៥ យ៉ា ង រ៊ឺ
ើញោរលកើ ត្លឡើងរបស់សង្កខរប្ែលខាួនបែិ សនធិរកថា

ើញោរគ្បគ្ពឹត្លត ៅរបស់សង្កខរកនងរវងប្ែលតំងលៅកនង

ភព និ ងរត្ិប្ែលខាួនបានលទោះថា សទ្ធប្ត្ជាលោស ។
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៣. ល

ើញករោ ជាត្ួបចា័

ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្លឡើងថា ជាត្ួលោស

រិនប្រនជារណ ។
៤. ល

ើញោរសូនយលៅរបស់សង្កខរថា ជាលោស ។

៥. ល

ើញថា ោរប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវលៅលកើត្លទ្ៀត្លទោះ ជាលោស ។

ោលសរបលសចកដីរបស់សភាវៈប្ែលជាលោសលទោះ ក៏បានែល់
ខនធ អា

ត្នៈ ោត្ ោំងលនោះជាលែើរ លគ្ព្វោះលពលលនោះ រិនម្ចនសត្ា

រិនម្ចនបរគលលឡើ

ម្ចនប្ត្សភាវៈរបស់ខនធ ោត្ ទររូបប៉ា លណាណោះ

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ
អាររោណ៍ែូលចនោះ

លោសោំង

ោរប្ែលម្ចនោរែឹ ងកនង

ក៏ លគ្ព្វោះលហត្ថា

ត្ណា
ហ រិ នម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹ ង

លកើ ត្លឡើងតក់ប្ត្ងអាររោណ៍
លនោះបាន លគ្ព្វោះលដ្ឋ

ប្ែលនឹ ងលធាើឱ្យវិបោាសលៅែូចពី រន

ំណាចរបស់បញ្ញា ប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា

លទ្ើ បម្ចន ំណាចសាងអាររោណ៍ឱ្យែល់ញាណបានយ៉ា ងលពញទ្ី
អាររោណ៍របស់ញាណលនោះ

ជាសគ្ត្ូវែល់ត្ណា
ហ

អាររោណ៍របស់

ញាណលនោះ ជាទ្ីលៅដគ្កហា

របស់ត្ណា
ហ លគ្ចើ នបំ ផត្ លគ្ព្វោះត្ណា
ហ

រិ នម្ចនទ្ីអាស្ស័

ើញ ី ៗ
ា ជាលោសលៅោំង ស់ រិនម្ចន

វត្ថណាប្ែលនឹងល

លគ្ព្វោះល

ើញថា ជារបស់ប្ែលរួ រលគ្ត្ក រលឡើ

សូរបីប្ត្

សត្ិ បញ្ញារបស់ខួ នឯង
ា
ប្ែលចូ លលៅែឹ ងលសចកដីពិត្ែូលចនោះ ។
លសចកដីែឹងលពលលនោះ

យវលទ្វ ញាណរតត

កនងបាលីរហាសត្ិបបដ្ឋានលព្វលថា

បែិសសត្ិ រតត

គ្គន់ ប្ត្ជាទ្ី កំណត្់

លែើ របីចលគ្រើនគ្បាជា្ លែើ របីចលគ្រើ នសាោរត្ី ប៉ាលណាណោះ ។
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និ សសិលត ច វិហរត្ិ ភិ កម្ចនចិ
ខ
ត្តរិនអាស្ស័

(លដ្ឋ

ត្ណា
ហ

និ ងទ្ិ ែិា) គ្រប់ ឥរិយបេោំង ៤ ផង ។ (បិ ែក ១៧ ទ្ំព័រ ២៤៩)
លសចកដីថា

ត្ណា
ហ

និងទ្ិែិា

រិនចូលលៅអាស្ស័

ឱ្យលកើត្ោរលគ្ត្ក រកនងសត្ិបញ្ញាប្ែលខាួនចូលលៅែឹងចាស់

តក់ប្ត្ង
ល

ើញ

ចាស់លទោះបាន ។
បញ្ញាប្ែលល
ឱ្យលកើ ត្ញាណ

ើញលោសរបស់សង្កខរយ៉ា ងលគ្ចើនលនោះឯង លទ្ើបលធាើ
លសចកដីែឹងលឡើងរកថា

លបើថារិនម្ចនោរលកើ ត្

រិ នម្ចនោរចាស់ រិនម្ចនោរឈ៊ឺ រិនម្ចនោរសាាប់ ឬរិនម្ចនខនធ
អា

ត្នៈ ោត្ ឬរិនម្ចនទររូបកនងទ្ី លទោះ ក៏នឹងជាលសចកដីសខ

និ ងជាោរផត្ចាកភ័

និ ងជាោរគ្ត្ចោះគ្ត្ចង់ ោរែឹងែូ លចនោះ លោក

លៅថា ញាណកនងសនតិបទ្ រ៊ឺ ជាោរែឹ ងកនងរណរបស់គ្ពោះនិ ព្វាន
លគ្ព្វោះព្វកយថា សនតិបទ្លនោះសំលៅែល់គ្ពោះនិព្វាន ។
លគ្ព្វោះតរធរោតលទោះ
ោំង

ធរ៌ប្ែលនឹងផត្ចាកទ្កខលោសភ័

តរប្ែលលព្វលរកលហើ

កនងអាទ្ី នវនបសសទញាណ

លទោះ រិ នម្ចនកនងលោកលនោះលគ្ៅពីគ្ពោះនិ ព្វានប៉ាលណាណោះ ែូ លចានោះកនង
ោរប្ែលនឹងចូលលៅែឹងថា លបើរិនម្ចនយ៉ា ងលទោះនិងជាលសចកដីសខ
ោរែឹងែូលចនោះ លទ្ើបចាត្់ថា ជាោរែឹងកនងរណរបស់គ្ពោះនិព្វាន ។
លទ្ើ បោប់ ថា ចិ ត្បា
ត នលផដើរគ្បារពធកនងគ្ពោះនិ ព្វាន លពញចិ ត្តកង
ន
គ្ពោះនិ ព្វាន សំលៅគ្ត្ង់ លៅគ្ពោះនិព្វាន រិ នម្ចនោរលរចលវោះលៅទ្ី ណា
ប្ែលជាអាររោណ៍របស់សងារវែដលឡើ
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បសសទញាណលនោះ

លផដើរប្ចកលចញជាពីរផាូវឬពីរយ៉ា ង

លោសកនងសង្កខរធរ៌ រា៉ា ង

នឹ ងល

រ៊ឺ

ល

ើញ

ើញរណកនងគ្ពោះនិព្វានប្ែលជា

ធរ៌ ផត្ចាកទ្កខរា៉ា ង អាររោណ៍ោំងពីរលនោះ ជាសគ្ត្ូវនឹងគន លគ្ព្វោះ
លហត្ថា ល

ញ
ើ លោសលគ្ចើនប៉ា នណា

លគ្ចើ នប៉ាលណាណោះ

ឬល

ក៏ លពញចិ ត្តកនងោរផត្លោស

ើញរណកនងោរផត្ចាកលោសលគ្ចើ នប៉ានណា

ក៏រិនលពញចិត្តឬចង់នឹងលចញចាកធរ៌ប្ែលម្ចនលោសលគ្ចើនប៉ាលណាណោះ
លដ្ឋ

លហត្លនោះ

លទ្ើ បោន់

កថា

អាររោណ៍ោំងពីរយ៉ា ងរបស់

ញាណលនោះ ជាសគ្ត្ូវនឹងគន ប្ត្សូរបីថា អាររោណ៍ោំងពីរយ៉ា ងលទោះ
ជាសគ្ត្ូវនឹងគនកដី

ប្ត្ក៏ជាបចា័

ជួ

ឧបត្ថរភឱ្យបញ្ញាចាស់ោា

ទំលចញពីសងារវែដសំលៅលៅោន់ធរ៌ប្ែលផត្ពីសងារវែដ

ែូ ចគន

ោំងពីរអាររោណ៍ ។
លសចកដីលនោះក៏ ឱ្យ
បែិ បត្តិម្ចនោរ

ល់ែល់លហត្ផល

ល់ខសពី រជឈិម្ចបែិ បោលៅបានថា ោរប្ែលចិត្ត

នឹ ងចូលែល់គ្ពោះនិព្វានបានលទោះ
ប្បកលចញជាសគ្ត្ូវនឹ ងគនែូលចនោះ

គ្ត្ូវបែិបត្តិលៅរហូត្បានអាររោណ៍
លសចកដីថា

សងារវែដ ចូ លោន់ ផូវគ្ពោះនិ
ា
ព្វានលដ្ឋ

ចិ ត្ន
ត ឹងង្កកលចញចាក

ញាណលនោះ ។

លគ្ព្វោះោរប្ែលបានប្បកលចញែូ លចនោះ

ោរល

ប្ែលរិ នលធាើឱ្យ នក

ើញទ្កខលោសរបស់សង្កខរលទោះឯង

ក៏ លដ្ឋ

ំណាចរបស់

លបើថាទររូបោំង

លៅជារបស់លអ លទ្ៀង ជាសខ ឬត្ួខួនម្ចន
ា
ែូលចនោះលហើ

ផាូវប្ែលនឹង

ប្បកលចញពី អាររោណ៍របស់ត្ណា
ហ លទោះ នឹ ងលកើ ត្លឡើងរិ នបានលឡើ
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និ ងគ្ត្ូវលែើរលៅតរអាររោណ៍របស់ត្ណា
ហ

ប្ែលនឹ ងទំលៅោន់

សងារទ្កខលទោះឯង ។
លដ្ឋ

លហត្ផលែូចលព្វលរកលនោះ

ោំង

ក
ន សិកាកនងោរបែិបត្តិ

រួរនឹ ងគ្ជាបឱ្យពិត្គ្បាកែថា

ោរប្ែលល

គ្ពោះនិ ព្វានប្ែលជាលគលលៅលទោះ គ្ត្ូវលៅលដ្ឋ
គ្ត្ូវលៅលដ្ឋ
អាស្ស័
ឬអាស្ស័
ល

លសចកដីទ្កខ រិនប្រន

លសចកដីសខលទ្ លសចកដីថា គ្ត្ូវលៅតរផាូវលសចកដីទ្កខ

ទ្កខបញ្ាូ នលឡើងលៅ

ើញទ្កខ

ើងលៅោន់

រិ នប្រនលៅតរផាូវលសចកដីសខ

លសចកដីសខបញ្ាូ នលឡើងលៅលទ្ គ្ត្ូវលៅលដ្ឋ
រិ នប្រនលៅលដ្ឋ

សម្ចធិ

បញ្ញាប្ែល

លគ្ព្វោះសម្ចធិ នឹងលធាើឱ្យលកើត្

ោរប្ញក ឬោរបំប្បកលចញពីវ ិបោាសរិ នបាន ។

ញាណទី ៨ និរិទា
វ នុបសសនាញាណ
និពិោ
ា ញាណលនោះ ជាបញ្ញាប្ែលលនឿ
សង្កខរ

ឬទររូបប្ែលល

ប្ែលម្ចនោរលនឿ

ណា

ណា

កនងលោសរបស់

ញ
ើ កនងលំដ្ឋប់ពីអាទ្ីនវញាណ

ជាញាណ

ែល់ទររូបោំងពួង កនងោរប្ែលនិពិាោ-

ញាណម្ចនអាររោណ៍ែូលចនោះ ក៏លគ្ព្វោះជាលហត្ជាប់រកពីអាទ្ីនវញាណ
លទោះឯង លគ្ព្វោះអាទ្ី នវញាណលទោះ ល

ើញប្ត្លោសរបស់សង្កខរោំង

លគ្ចើនគ្បោរ រហូត្រកចំប្ណកលអរិនបានលឡើ
ែឹ ងែូ លចនោះ ក៏ម្ចនោរល
លកើ ត្ោរលនឿ

ណា

ោលម្ចនោរ

ញ
ើ គ្ចំប្ែលៗ ែូ លចនោះ ជាធរោតប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវ
ចំលព្វោះអាររោណ៍លទោះៗ ឯង ។
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ប្ត្ោរលនឿ
ណា

ណា

របស់និពិោ
ា ញាណលនោះ

កនងអាររោណ៍ប្ែលរិនជាទ្ីស្ស

ប្ែលរិនលពញចិត្ត ប្ែលជាប់លដ្ឋ
កនងទ្ីលនោះ ជាោរលនឿ

រិនប្រនលនឿ

ញ់ជាទ្ីលគ្ត្ក រ ឬអាររោណ៍

លោសៈលទោះក៏លទ្ ោរលនឿ

ណា ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

រិនប្រនលគ្ព្វោះលោសៈលទ្

ណា

ំ ណាចរបស់បញ្ញា

លគ្ព្វោះអាររោណ៍របស់បញ្ញាលទោះែូ ចគននឹ ង

លោសៈ ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ លោកលទ្ើប

កលោសចរិត្សលរង្កគោះចូលកនង

ពទ្ធិចរិត្ លគ្ព្វោះលហត្ថា ម្ចនអាររោណ៍ែូ ចគន ែូ លចនោះលទ្ើ បលព្វលថា
រនសសលោសចរិត្លទោះម្ចនបញ្ញាលគ្ចើន ។
ោរលនឿ

ណា

របស់និពិោ
ា ញាណលទោះ

រប្រងលនឿ

ណា

ចំលព្វោះសង្កខរប្ែលនឹ ងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងភព ៣ កំ លណើត្ ៤ រត្ិ ៥
វ ិញ្ញាណែាិត្ិ ៧ និ ងសតតវស ៩
ោំងលទោះ

លដ្ឋ

នកបែិបត្តិរិនលគ្ត្ក រកនងសភាវធរ៌

លគ្ត្ក រប្ត្កនងអាររោណ៍របស់វ ិបសសទ

ប្ែលជា

លគ្រឿងទំលចញចាកសងារទ្កខសំលៅលៅោន់សនតិបទ្ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វាន
ប៉ាលណាណោះ ។
ឧបម្ចែូច នកលធាើែំលណើររកោន់ផូវបំ
ា ប្បកជាពីរ

បានែល់ សងារវែដ ប្ែលលពញលដ្ឋ
ភា៊ឺ រ៊ឺ សនតិបទ្ ប្ែលជាផាូវផត្ភ័
ោល នកលែើរផាូវ រ៊ឺ

លនោះលហើ

ទ្កខលោសភ័

ផាូវរួ

ផាូវរួ

ងងឹត្
លទ្ៀត្

គ្បាសចាកទ្កខលោសោំងពួង ។

នកចលគ្រើ នវ ិបសសទ

ក៏ រិនលគ្ត្ក រកនងផាូវងងឹត្
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ល់ចាស់យ៉ាង

បានែល់ោរលនឿ

ណា

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

កនងសង្កខរ

ក៏សលំ ៅចូលលៅោន់សនតិបទ្

បានែល់ោរលគ្ត្ក រកនង

វ ិបសសទ ម្ចន និចាានបសសទជាលែើ រ ។

ោរប្ែលបានអាររោណ៍ពីរយ៉ា ងលនោះ បានលផដើររកពីអាទ្ីនវញាណ
លហើ

ប្ត្ោលរកែល់និពិាោញាណលនោះ ក៏ គ្ត្ឹ រប្ត្ង្កកលចញចាក

ផាូវងងឹ ត្គ្ត្ឡប់ រកោន់ ផូវភា
ា ៊ឺ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វាន បានែល់ ោររលត្់ របស់

ត្ណា
ហ លទោះឯង ោររលត្់របស់ត្ណា
ហ លនោះ លៅថា និ ពិោ
ា ញាណ
ោលរលត្់ ស់លហើ
ិ ត្តិលហើ
វរ

លៅថា វ ិោរៈ លហើ

ក៏ជាវិរត្តិញាណទ្សសនៈ

ិ ត្តិ ោលជា
ក៏ជាវរ

ី ិ ចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនង
វេ

អាររោណ៍របស់វ ិបសសទលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
ែូ លចានោះ

នកចលគ្រើ នវ ិបសសទ

ន័

ែូលចនោះ ។

លែើ របីនឹងលោះសងារវែដលទោះ

លបើ ចិត្តរកែល់ និពិាោញាណោលណា ោលលទោះកិលលសោំង
ប្ែលលែកគ្តំឬលែកសរៃំលៅកនងចិត្ស
ត ទតនលទោះ
លហើ

ត្ពីលទោះចិ ត្តក៏លៅោន់ ផូ វា គ្ពោះនិ ព្វានលដ្ឋ

លទ្ើបចាប់លផដើររលត្់
រិនលរចលវោះ ម្ចន

គ្ពោះបាលីកនងត្ិ លកខណៈគថា លព្វលទ្កថា

េ និ ពិ ានោត្ិ ទ្លកខ ឯស រលគគ វិសទ្ធិយ
ោលលណាោះ រប្រងលនឿ

ណា

ក្នលសចកដីបរិសទ្ធ ។
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កនងលសចកដីទ្កខ លនោះជាផាូវ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ញាណទី ៩ ម្ុឆិត្
ា ុកម្យោញាណ
រចាិត្ករយតញាណ ជាលឈាោោះរបស់បញ្ញា ប្ែលម្ចនោរគ្បាថាន
លែើ របីរួចផត្ចាកសង្កខរ រូបទរ ប្ែលខាួនម្ចនលសចកដីលនឿ
លដ្ឋ

ល

ណា

ើញថា ជាកទ្ធសម្ ពីអាទី នវញាណ ។

ញណទ្ធំង ៣ គឺ នយតូ បដ្ឋា នញាណ អាទី នវញាណ និ ង
និ ពវិទ្ធញណក

េះ

ម្ួយ គឺ កាល្ក
៏ប្រតូវក

ើញថា

ថាជាកទ្ធស
កទ្ធស

ើញ

ម្ ូបថាជាន័ យ ុែងនយតូបដ្ឋានញាណកហើយ

ម្ ូបកនេះ ជាកទ្ធស ែុងអាទី នវញាណ កាល្ក

កប្រោេះកា ក

ុែងន័យក

កាន់ យ ថា

ុែងអដា ថា សកន្រអគ េះកដ្ឋយកសច ីាថា ដូ ចគ្នែភ្ត

ើញថាជាន័យ

ើញ

៏ប្រតូវកនឿយ្យ ែុ ង

េះ ភ្ដល្ជានិ ពវិទ្ធញណ ដូកចែេះ ជាធម្មតាភ្ដល្

ម្ងនកសច ីាជាកហតុជាផ្ល្ ជាប់តគ្នែថានឹងប្រតូវគ្បគ្ពឹត្ត

កៅយាងកនេះ គឺ កាល្បញ្ញញចូល្ដល្់ នយញណកហើយ

៏ប្រតូវដល្់

អាទីនវញាណ កហើយ ៏ ដល្់និពវិទ្ធញណផ្ង ចិ តតនឹងប្រតូវគ្បគ្ពឹ ត្តកៅ
យាងកនេះ ។
ឧបម្ងដូ ចអែ ជាប់កទ្ធសកៅ ុែងទី

គ្បាថានលែើ របីរួចផ្ុតចា ទី

ុំឃ្លំង

៏ ភ្ម្ងម្ងនកសច ីា

ុំឃ្លំង ដូកចាែ េះ ម្ងនកសច ាីប្រាថាែដូកចែេះ

ក ឿយៗ លសោើប្ត្ប្រគប់ ខយល្់ដកងហើម្កចញចូល្ ។
ម្ុ ចិាតុករយតាញណ

ជាបញ្ញញតម្ ពី និពិវទ្ធញណ

កសច ីាប្រាថាែលែើរបីរួចផ្ុ តចាកទុ ខ គឺ សអខ
សំកៅចូ ល្កៅ

នឹង

ម្ ូប ភ្ដល្ជាញណ

ប្រពេះនិោវន ភ្ដល្ជាធរ៌ បស់អែ កដើ ផ្លូវ ឬចកប្រម្ើ ន
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ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ិបសេ

ភ្ដល្ម្ងនកា ដឹងខលួ នចង់ដល្់ទិសកៅភ្ដល្ខលួនប្រាថាែ

នឹ ងកៅឱ្យដល្់ ។

កាល្គ្បាថានប្រពេះនិោវន ភ្ដល្ជាទីក េម្ដូកចែេះកហើយ
កា ពាយាម្ម្ិនោថយ

៏ ភ្ម្ងម្ងន

ភ្ដល្នឹ ងប្របញប់លធាើដំកណើ កៅកដ្ឋយម្ិន

ប្របម្ងទ កដើម្បីរួចផ្ុ តចាកទុ ខ ។
ញាណទី ១០ បដិេង្ខាញាណ
បដិសអខ ញណកនេះ
ឱ្យរួចផ្ុ តពីសអខ
កហតុថា

ជាញណភ្ដល្

ឧាយភ្ដល្នឹ ង

ម្ ប
ូ កា ភ្ដល្ញណកនេះាន

ម្ ូបដូកចែេះ កប្រោេះ

ុែងនិ ពវិទ្ធញណក

េះ

ក ើតកសច ីាកនឿយ្យ ែុ ង

ម្ ូប កដ្ឋយល្ ខណៈ បស់កទ្ធសកផ្េងៗ ម្ងនជាតិ ជាកដើ ម្
អាទី នវញាណកនេះ ក

េះកទើបម្ងនចិ តតប្រាថាែលែើរបីរួចផ្ុ តចា

ែ ចិាតុករយតញណ ។
ុងម្ុ

កាល្ម្ងនចិតប្រត ាថាែរួចផ្ុ តចា

ម្ ូបកប្រចើ នក

ែុ ង

ម្ ូប

ើងប្រគប់កពល្

៏កធវើ ឱ្យម្ងនកា ព
ំ ឹ ងកៅ ុែងចិ តតថា កធវើ យាង្ហែ៎ កទើបរួចផ្ុ តចាក

សអខ កនេះាន

រួចផ្ុតចា សអខ ក

ែុ ងកវលាក

េះ

៏ កៅកម្ើល្ម្ិ នោន់ក

ើញធម្៌ភ្ដល្

េះកប្រៅពីកា ម្ិនកទៀង ុែងល្ ខណៈ ១០ យាងលទោះ

ម្ងនកា ម្ិនឋិ ត្លេរ ឬប្របប្រពឹតតកៅម្ួយជួ រខណៈជាកដើ ម្ ឬក
ជាទុ ខ តាម្កសច ាីដឹង ុែង ២៥ យាងក
ឬជាធម្៌ភ្ដល្ម្ងនអាោធជាកដើ ម្ ឬក
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ើញថា

េះ ម្ងនកា លបៀត្លបៀន

ើញអនតាត ែុ ង ៥ យាងក

េះ

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

កដ្ឋយជាធម្៌ភ្ដល្ម្ិ នម្ងនម្ងចស់ បស់

ឬម្ិនប្របប្រពឹ តតកៅតាម្អំ្ច

ជាកដើម្ គឺ រ ឹត្ប្ត្ពិចា ្លគ្ចើនលឡើង

៏រត្
ឹ ប្ត្ក

បុក្ណ េះ ម្ិ នក

ើញម្ងនអវី

ើញភ្តក្គ្ត្ល្ ខណៈ

៏កធវើឱ្យចិតតចង់រួចផ្ុ តខាលំងក

ើង ។

កនងអាររោណ៍របស់ញាណលនោះ ម្ចនអាររោណ៍រួរគន ៤ ញាណ
រ៊ឺ អាររោណ៍របស់ អាទ្ីនវញាណ ១ និពិាោញាណ ១ រចាិត្ករយតញាណ ១ បែិសង្កខញាណ ១ អាររោណ៍ោំង ៤ លនោះ រករួរគន
លៅកនងបែិសង្កខញាណលនោះ ។
បែិ សង្កខញាណលនោះ ម្ចនោរែឹ ងយ៉ា ងខាាំងោា ប្ត្ថាលធាើយ៉ាង
ណាហន៎ លទ្ើ បនឹ ងរួចផត្ពីទររូបបាន ឬថានឹងលធាើយ៉ាងណាហន៎ លទ្ើ ប
រិនឱ្យម្ចនទររូបបាន ឬថានឹងលធាើយ៉ាងណាហន៎ លទ្ើបរួចផត្ពីសភាវៈ
ប្ែលរិនលទ្ៀង ជាទ្កខ និងជា នតតបាន ឬថានឹ ងលធាើយ៉ាងណាហន៎
លទ្ើ បរួចផត្ពីអាោរ ៤០ លទោះបាន ឬថាោលណាហន៎ នឹងរួចផត្
ពី សង្កខរបាន លនោះជាអាររោណ៍របស់បែិ សង្កខញាណ ។
ប្ែលជាែូលចនោះ
របស់និពិ ោ
ា ញាណផង

ក៏លគ្ព្វោះោរចង់ រួចផត្
ប្ែលម្ចនោរលនឿ

ប្ែលជាអាររោណ៍
ណា

លោសប្ែលជាអាររោណ៍របស់អាទ្ី នវញាណផង

ក៏លគ្ព្វោះល
លសចកដីថា

ើញ
កនង

អាររោណ៍របស់ញាណោំង ៣ លទោះ រកគ្បាកែចាស់ខាាំងោា រួរ
កម្ចាំងជួ

គនគ្បហារកិលលសត្ណា
ហ កនងបែិសង្កខញាណលនោះ ញាណ

លនោះលទ្ើបជាញាណប្ែលល

ើញក្គ្ត្លកខណ៍លគ្ចើនបំផត្ ។
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ែូ លចានោះ ក្គ្ត្លកខណ៍ លទ្ើបជាឧបា
បានលដ្ឋ

លគ្រឿងទំលចញចាកទ្កខ

និងជា នកទំឱ្យែល់វលិ ម្ចកខ

លកខណៈណារួ

៣

រ៊ឺ

គ្ពោះនិ ព្វាន រិនម្ចន នកណាប្ែលអាចលធាើឱ្យ នកបែិបត្តិែល់គ្ពោះនិព្វាន
បានលឡើ

។
ញាណទី ១១ សង្ខខរ ុច្បកាខញាណ

សង្កខរលបោខញាណលនោះ
ញាណទ្ី

ោប់ពីឧទ្

ពា

ញាណរកជា

៨ ប្ែលលៅថា សង្កខរលបោខញាណលទោះ ក៏លគ្ព្វោះថា

ញាណលនោះជាញាណប្ែលគ្ពលងើ
ព្វកយថា គ្ពលងើ

ៗ ចំលព្វោះសង្កខរ រ៊ឺ ទររូបលទោះ ។

លទោះ លសចកដីថា ដ្ឋក់ចិត្តជាកណា
ដ ល រិ ន

ម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រ លសចកដីរិនលគ្ត្ច រ កនងទររូបោំងពួង កនងោរ
ប្ែលបានទ្ទ្ួលអាររោណ៍ែូលចនោះ
ពិចារណាល

ើញលសចកដីពិត្រកលហើ

កម្ចាំងចាស់ោាលឡើង
សារៈ នឹងចូលលៅល
លដ្ឋ

អាោរ

ក៏លគ្ព្វោះលហត្ថា

១២

លដ្ឋ

បញ្ញាប្ែលបាន

កនងញាណខាងលែើរៗ លទោះ ម្ចន

ំណាចប្ែលចូលលៅល

ើញោររិនម្ចន

ើញលសចកដីលសាោះសូនយទ្លទ្ចាកត្ួខួនកន
ា ងបញ្ា កខនធ
ន័

រ៊ឺ

ល

ើញបញ្ាកខនធលនោះ

រិនប្រនសត្ា

រិ នប្រនបរគល រិ នប្រនជី វៈ រិ នប្រនខាួន និ ងរិនប្រនត្ួ ខួន
ា រិ នប្រន
ល

ើង

រិនប្រនរបស់ល

ើង

រិ នប្រនរបស់ នកែក្ទ្

រិ នប្រនស្សី

រិនប្រនគ្បុស រិនប្រនវត្ថប្ែលឋិត្លេរ រិនប្រនវត្ថប្ែលរួរលគ្ត្ក រ ។
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ោលបញ្ញាពិចារណាល

ើញបញ្ា កខនធជារបស់លសាោះសូនយ រិនជា

វត្ថប្ែលរួរនឹ ងគ្បោន់ថា ជាល
ប្ែលល
ល

ើញថា រិនម្ចនល

ើញថា រិ នម្ចនរបស់ល

ើង ឬជារបស់ល

ើង និ ងរិនម្ចនខាួន ែូលចានោះលហើ

ើងឬរបស់ខន
ួា ោលល

ខាួន ឬរិនប្រនរបស់ខួនែូ
ា លចនោះលហើ
លៅជាប់ោក់ ទ្ងជារួ
ល

ើង

ល់ល

ម្ចន ីប្ា ែលរួរគ្ត្ូវចាប់គ្បោន់
ែូលចានោះលហើ

ក៏ ល

ទររូប លគ្ព្វោះល

ោលចិត្តម្ចនោរ

ក៏គ្ត្ូវ

ើញថា រិនម្ចនរបស់

ើញថា រិ នម្ចនទទ្ី ី គ្ា ត្ូវ

ើញថា រិនប្រនជាលរឿងរបស់

ើញលោកជារបស់លសាោះសូនយ

រិន

នឹងោក់ទ្ងកនងសង្កខរោំង

ចិត្តលទ្ើបគ្ពលងើយៗ ជាឧលបោខ រិ នម្ចនោរលគ្ត្ក រ

និ ងរិ នលគ្ត្ក រកនងសង្កខរោំងពួ ង លដ្ឋ
ជារួ

ើង ក៏ លគ្ព្វោះលហត្

លសចកដីលនឿ

ណា

ម្ចនលសចកដីគ្ពលងើ

រួរគន

កនងោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់សង្កខរ

ប្ែល

នឹ ងគ្ត្ូវគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងភព ៣ ម្ចនជាត្ិ ជាលែើ រ ម្ចនចិត្តលឆ្ងពោះលៅោន់
គ្ពោះនិព្វាន រ៊ឺ លសចកដីសៃប់ចាកសង្កខរោំង
រកអាល័

កនងសង្កខរលទោះលទ្ៀត្លឡើ

លដ្ឋ

រិនវ ិលគ្ត្ឡប់

។

កនងលពលលនោះកិលលសស្សាលលសដើងលគ្ចើន

រិនម្ចនកម្ចាំងប្ែល

ោញចិ ត្តឱ្យគ្ត្ឡប់រកលគ្ត្ក រកនងអាររោណ៍ប្ែលនឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅកនង
សងារវែដបាន ចិត្តរប្រងតំងលៅកនង និចាានបសសទ ឬទ្ោខនបសសទ
ឬ នតតនបសសទ កនង ៣ យ៉ា ងលនោះ ។
កនងអាររោណ៍
លសចកដីថា

៣

យ៉ា ងលនោះ

លោកលៅថា

ជាផាូវលែើរបីលចញលៅោន់គ្ពោះនិព្វាន
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គ្ពោះនិព្វានលដ្ឋ

អាស្ស័

ិ សសទលទោះក៏លៅថា
វប

និ ចាានបសសទ

និ រិត្តវលិ ម្ចកខរខ

លដ្ឋ

លសចកដីរិនលទ្ៀង

រ៊ឺ

លចញចាកលោក

និ ចំ ា

និងនិ ព្វានលទោះ

ឬលចញចាកសង្កខរលៅោន់គ្ពោះនិ ព្វានលដ្ឋ
ក៏ លៅថា

និ រិត្តនិព្វាន ។

លបើ លចញលៅោន់គ្ពោះនិព្វានលដ្ឋ
ិ សសទលទោះក៏លៅថា
វប
ក៏ លៅថា

អាស្ស័

ទ្ោខនបសសទ

បបណិហិត្វ ិលម្ចកខរខ

គ្ពោះនិ ព្វានលទោះ

បបណិហិត្និព្វាន ។

លបើលចញលៅោន់គ្ពោះនិព្វានលដ្ឋ

អាស្ស័

នតតនបសសទ

វ ិបសសទលទោះក៏ លៅថា សញ្ា ត្វ ិលម្ចកខរខ គ្ពោះនិ ព្វានលទោះក៏ លៅថា
សញ្ា ត្និ ព្វាន ។
១.
ល

និរិត្ត ប្គ្បថា រិនម្ចននិរិត្តលគ្រឿងសម្ចគល់ប្ែលនឹងឱ្យ

ើញថា លទ្ៀង ។
២.

បបណិហិ ត្ ប្គ្បថា រិ នម្ចនទ្ី តំងក្នលសចកដីសខ ។

៣. សញ្ា ត្ ប្គ្បថា សូនយចាកត្ួ ខួាន ។
បញ្ញាកនងសង្កខរលបោខញាណលនោះ
ិ សសទកនងថានក់ លោកិ
របស់វប
ប្ែលសំខាន់ប្ែលនឹ ងជាបចា័

លោកចាត្់ថា

ជាកំ ពូល

ៈ លគ្ព្វោះញាណថានក់ លនោះ ជាញាណ

ី ិរបស់ររគផល ឬជាបចា័
ឱ្យែល់វេ

ប្ែលនឹ ងឱ្យសលគ្រចជាគ្ពោះ រ ិ បរគលក៏បាន ែូលចានោះលោកលទ្ើបលៅ
វ ិបសសទញាណលនោះថា វដ្ឋានគរិ នី ជាលគ្រឿងលចញ ឬជាផាូវលចញ
ឬជាទ្ីតំងរបស់ផូ ាវលចញ ។
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ព្វកយថា លចញ កនងទ្ី លនោះសំលៅែល់ លចញចាកទ្កខ ឬលចញ
ចាកកិលលស ឬលចញចាកសងារវែដ ក៏ ម្ចនន័
ចំប្ណក រ ិ
លហើ

លដ្ឋ

ែូ ចគន ។

ររគលទោះ លោកលៅថា វដ្ឋាន លគ្ព្វោះជាធរ៌លចញ

លហត្លនោះលោកលទ្ើបចាត្់ថា សង្កខរលបោខញាណលនោះ

រ៊ឺ ធរ៌ជាលគ្រឿងលចញ លគ្ព្វោះថា សង្កខរលបោខញាណលនោះ ម្ចនបញ្ញា
ចាស់ោា

គ្បហារកិលលសឱ្យស្សាលលសដើងលគ្ចើន

ល

ញ
ើ ក្គ្ត្លកខណ៍

ជាក់ចាស់លគ្ចើន និ ងម្ចនឆ្នោៈខាាំងោាលែើ របីនឹងបាននូវគ្ពោះនិ ព្វាន ។
ម្ចនលសចកដីឧបម្ចទ្កថា
សៃួត្គ្ត្ូវកំ លៅក្េៃលោល
លស្សកទ្ឹ កជាទ្ី បំផត្

ែូចបរគលប្ែលលែើរផាូវកនងរែូវោំង

នឹ ងគ្បកបលដ្ឋ

គន

ទ្ន់ លខា

កនង

និ ងកនងសង្កខរលបោខញាណលនោះ

ញាណោំង ២ រ៊ឺ រចាិត្ករយតញាណ និ ង
ញាណោំង

សង្កខរលបោខញាណ លដ្ឋ
ជារួ

ម្ចនោរ

នកម្ចនោរគ្បាថានគ្ពោះនិព្វានកនង

សង្កខរលបោខញាណក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ
បែិ សង្កខញាណ

ហត្់

និ ងម្ចនោរគ្បាថានលែើរបីបានផឹ កទ្ឹ ក

លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា
លោកសលរង្កគោះលដ្ឋ

ោរលនឿ

ោន់

២

លនោះ

លោកសលរង្កគោះចូលកនង

កថា ជាញាណប្ែលលៅកនងគ្បលភទ្

លគ្ព្វោះម្ចនលហត្ជាប់ ត្គន

លផសងគនគ្ត្ង់ម្ចនកម្ចាំង

ជាងគនប៉ា លណាណោះ ។

ព្វកយថា ឧលបោខ កនងទ្ីលនោះរិនប្រនឧលបោខលវទ្ទ ឧលបោខកនង
ទ្ីលនោះសំលៅែល់

បញ្ញាប្ែលលោះនូវោរគ្បោន់ម្ចំ

របស់ល

ញ
ើ ថា រិនប្រនទទ្ីប្ែលល

ើង លទ្ើបល
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ជារួ

លឡើ

លទ្ើ បគ្ពលងើ

ៗ

ប្ត្សគ្ម្ចប់លវទ្ទលទោះ

អាចជា

លសារនសសក៏បាន ែូចជា នកប្ែលចលគ្រើនវ ិបសសទកនងញាណប្ែល
គ្បកបលដ្ឋ

លសារនសស

សង្កខរលបោខញាណប្ែលលកើត្រួរជារួ

ញាណលទោះ គ្ត្ូវជាលសារនសសលវទ្ទប្ែរ ។
ញាណទី ១២ អនុច្ោម្ញាណ ឬសច្ចានុច្ោម្ិកញាណ
ញាណលនោះ

ជាញាណប្ែលលកើត្ត្ពី សង្កខរលបោខញាណ

ញាណប្ែលនឹ ង នលោរឱ្យល

ើញ រ ិ

ជា

សចាោំង ៤ គ្បោរ ោល

នកបែិបត្តិលទោះបានលសពអាររោណ៍របស់សង្កខរលបោខញាណបាន
លគ្ចើ នលហើ

សោធោរលជឿកនងធរ៌លែើរបីរួចផត្ចាកទ្កខរប្រងម្ចន

កម្ចាំងខាាំងក្គ្កប្លង

លសចកដីពាយរនិងសត្ិ ក៏រប្រងម្ចនកម្ចាំង

ម្ចំោំក្គ្កប្លងផង លគ្ព្វោះលហត្លនោះបញ្ញាបានចោះោន់សចាធរ៌កនងប្ផនក
ប្ែលជាលោកិ

លទោះលហើ

រ៊ឺ ទ្កខសចា និ ងសរទ្

សចា លដ្ឋ

សចាញាណ និ ងកិ ចាញាណ ។
លសចកដីថា

កនង រ ិ

គ្របគ្រងទ្កកនងសចាៈនីរួ

សចាធរ៌ោំង
ៗ

៣

ញាណ

កិចញា
ា ណ កត្ញាណ កនងសចាៈរួ

៤

លទោះម្ចនញាណ

លៅថា

សចាញាណ

ម្ចន ៣ ញាណ ែូលចានោះ ៤

សចាៈ លទ្ើបរួរជា ១២ ញាណ ។
សចាញាណ
កំណត្់ែឹង សរទ្

បានែល់

ញាណប្ែលែឹងថាទ្កខលទោះជាធរ៌រួរ

រ៊ឺ ត្ណា
ហ លទោះជាធរ៌ប្ែលរួរលោះ និ លោធជាធរ៌
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ប្ែលគ្ត្ូវលធាើឱ្យជាក់ ចាស់

ងគររគ ៨ លទោះជាធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវលធាើឱ្យលកើត្

លឡើង ញាណប្ែលែឹងថាកនងសភាវៈក្នសចាធរ៌ោំង ៤ គ្បោរលទោះ
សចាៈណាម្ចនកិចាប្ែលគ្ត្ូវលធាើយ៉ាងណា លសចកដីែឹងលនោះលោកលៅថា
សចាញាណ ។
កិចាញាណ លទោះ ោលែឹងលហើ
កំណត្់ែឹង សរទ្
រួ រចលគ្រើ ន
លោះសរទ្

លដ្ឋ

សចាញាណថា ទ្កខរួរ

រួរលោះ និលោធរួរលធាើឱ្យជាក់ ចាស់ ររគោំង ៨

ោលម្ចនោរ

ល់ែូលចនោះលហើ

និងលធាើនិលោធឱ្យជាក់ចាស់

ក៏កំណត្់ែឹងទ្កខ
លដ្ឋ

ចលគ្រើនររគឱ្យលកើត្

កនងោរប្ែលបានបែិបត្តិែូលចនោះ លោកលៅថា កិ ចាញាណ ។
ចំ ប្ណក កត្ញាណ លទោះ ជាញាណប្ែលែឹ ងកនងោរលធាើកិចា
ោំង ៤ លទោះលស្សចលហើ

រ៊ឺ ជាញាណប្ែលែឹងថា ទ្កខសចាប្ែលរួរ

កំណត្់ែឹងលទោះ ក៏ កំណត្់ែឹងលហើ
ក៏ លោះលហើ

សរទ្

សចាប្ែលរួរលោះលទោះ

និលោធសចាប្ែលរួរលធាើឱ្យជាក់ ចាស់លទោះ ក៏លធាើឱ្យជាក់

ចាស់លហើ

ររគសចាប្ែលរួរលធាើឱ្យលកើ ត្លឡើងលទោះ

លឡើងលហើ

លសចកដីែឹងយ៉ា ងលនោះលៅថា កត្ញាណ ។

ប្ត្សូរឱ្យ

ក៏ លធាើឱ្យលកើ ត្

ល់ថា កនងោរចលគ្រើនកិចាញាណរបស់ រ ិ

ធរ៌ោំង ៤ លនោះរិ នប្រនគ្ត្ូវចលគ្រើនរដងរួ
លនោះគ្ត្ូវចលគ្រើនកនងគ្គជារួ

សចា

លទ្ ប្ត្កនងកិ ចាោំង ៤

គនោំង ៤ កិ ចា លទ្ើ បលឈាោោះថា ជា

ោរបែិបត្តិប្ែលគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវ ។
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លបើ កិចាបែិ បត្តិណា ប្ែលកិ ចាោំង ៤ លនោះរិនគ្ពរគន កិ ចា
បែិ បត្តិលទោះក៏លៅរិនលៅថា រជឈិម្ចបែិបោ រ៊ឺ រិនប្រនកិចាបែិបត្តិ
ែល់គ្ពោះនិព្វាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះលហត្ថា ទ្កខ ជាបរ ិលញ្ា

យកិ ចា ជាកិ ចា

ប្ែលរួរកំ ណត្់ ែឹង បានែល់ រូប និងទរ ។
ែូលចាាោះ ោលកំណត្់រូប និងទរលទោះឯង ក៏លឈាោោះថា កំណត្់
ទ្កខ បានែល់ កិ ចាញាណ ។
កិ ចាញាណលនោះ នឹងសលគ្រចលដ្ឋ

ទររូបបរិលចេទ្ញាណ ជា

ញាណប្ែលកំណត្់ែឹងទ្កខ កនងខណៈប្ែលកំ ណត្់រូបទរ ឬកំណត្់
ែឹ ងទ្កខលទោះឯង ក៏ បានលឈាោោះថា លោះត្ណា
ហ លៅផង លគ្ព្វោះត្ណា
ហ
លទោះនឹ ងលោះបានលដ្ឋ
ប៉ា នណា

ោរល

ើញទ្កខ

ល

ើញរូបទរជាទ្កខលគ្ចើ ន

ក៏ លោះត្ណា
ហ
ស់លៅលគ្ចើ នប៉ា លណាណោះ

បានលគ្ចើ នប៉ានណា

ក៏ោលលោះត្ណា
ហ

ក៏ជាកិ ចាប្ែលនឹងលធាើឱ្យជាក់ ចាស់និលោធលគ្ចើ ន

ប៉ា លណាណោះ លគ្ព្វោះនិ លោធជាធរ៌ប្ែលរលត្់ ត្ណា
ហ ែូ លចានោះ ោលត្ណា
ហ
រលត្់ោលណា

ោលលណាោះក៏ ជាក់ចាស់និលោធ

ណាប្ែលលធាើកិចលា ែើ របីជាក់ ចាស់និលោធសចា

និ ងោលខណៈ

ខណៈលទោះក៏ ជាកិ ចា

ប្ែលនឹ ងលធាើឱ្យររគសចាលកើ ត្លឡើងផង លគ្ព្វោះថាររគសចាជាលោកត្តរ
ធរ៌ ជាកិចាបែិបត្តិប្ែលនឹងលធាើឱ្យែល់និលោធ ជាធរ៌ប្ែលរលត្់ទ្កខ ។
លដ្ឋ

លហត្ែូ ចប្ែលបាន ធិ បា

លព្វលថា ោរចលគ្រើ នកិ ចរា បស់ រិ

រកលនោះ

លទ្ើ បជាោរ

សចា ៤ លទោះ គ្ត្ូវលធាើកិចាោំង ៤

លទោះចូលលៅគ្ពរគនប្ត្រដង លទ្ើ បលៅថា កិចាញាណបាន ។
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លែើរបីនឹងសរបលសចកដីរបស់ញាណោំង ៣ កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ
ក៏ បានែល់ គ្ពោះសាសទោំង ៣ លទោះឯង រ៊ឺ
សចាញាណ បានែល់ បរ ិ

ត្តិសាសទ

កិ ចាញាណ បានែល់ បែិបត្តិសាសទ
កត្ញាណ បានែល់ បែិលវធសាសទ ។
កនងញាណោំង ៣ លនោះ ោលប្ចកលចញលៅតរ រ ិ

សចាធរ៌

ោំង ៤ លទោះ បានចំ នួនញាណ ១២ ។
ែូ លចានោះ

នកបែិបត្តិប្ែលនឹ ងចូ លលៅល

សចាោំង ៤ ប្ែលគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវតរន័
១២

ញាណ

-

របស់គ្ពោះពទ្ធសាសទលទោះ គ្ត្ូវ

បានញាណគ្រប់ ោំង ៣ ជំរបស់សចាៈនី រួ
ម្ចនោំង

ើញចាស់កនង រ ិ

ៗ ោំង ៤ សចាៈ គ្ត្ូវ

លទ្ើបចូលែល់គ្ពោះពទ្ធសាសទលដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ ។
ប្ត្កនងោរប្ែលចូលែល់ញាណោំង ១២ លនោះបាន
ក៏ គ្ត្ូវបរប
ិ ូ ណ៌លដ្ឋ
រិ នែូ លចានោះ
លឡើ

ោរ

ល់គ្ត្ឹ រគ្ត្ូវោំងបរ ិ

នកលទោះ

ត្តិ និងបែិបត្តិ លបើ

នឹងចូលែល់គ្ពោះពទ្ធសាសទប្ែលពិ ត្គ្បាកែរិនបាន

។
កនងញាណោំង ៣ រ៊ឺ សចាញាណ កិ ចាញាណ កត្ញាណ

លទោះ សចាញាណ កិ ចាញាណោំង ២ លនោះ ជាញាណកនងលោកិ
ចំ ប្ណក កត្ញាណ លទោះជាញាណកនងលោកត្តរ ។
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កនងញាណលោកិ
សង្កខរលបោខញាណ
លអលហើ

លដ្ឋ

ោំង ២ ញាណលទោះ នឹ ងបរប
ិ ូ ណ៌កនង

ោលសង្កខរលបោខញាណម្ចនកម្ចាំងបរិបូណ៌
ំណាចរបស់បញ្ញា

បានោងជគ្រោះកិលលសកនង

ិ ា និងត្ណា
ចិត្ស
ត ទតន កំចាត្់ វជា
ហ
រ៊ឺ ោរស្ស
លដ្ឋ

ញ់និងោរវលងាង

កំចាត្់បង់នូវភាពងងឹត្ នធោលឱ្យស្សាលលសដើងលដ្ឋ

ត្ទ្ងគបបហាន

ំណាច

នឹ ងម្ចនកម្ចាំងគ្រប់គ្គន់ លែើរបីលៅោន់គ្ពោះនិ ព្វាន

តរប្ែលខាួនគ្បាថាន លដ្ឋ

ំ ណាចឆ្នោិទ្ិធបាទ្លទោះ កនងខណៈលទោះ

ចិត្តក៏ចោះោន់គ្កប្សក្នភវងគ លែើរបីប្លងអាររោណ៍ប្ែលជាសង្កខរនិរិត្ត
នឹ ងបលង្កអនលៅទ្ទ្ួលអាររោណ៍គ្ពោះនិព្វានប្ែលជា សងខត្ធរ៌ ោន់
លគ្ត្ើ

ខាងទ

ប្ត្ោរបលង្កអនលៅលទោះ លៅលតងប្ខស រ៊ឺ សង្កខរ ម្ចន

ក្គ្ត្លកខណ៍ណារួ

ជាអាររោណ៍

លៅរិនោន់ អាចប្លងប្ខសលទោះ

បាន ។
លដ្ឋ

ំណាចកម្ចាំងរបស់គ្កប្សចិត្តប្ែលនឹ ងសោោះគ្ត្ង់លៅោន់

ី ិរបស់ររគលទោះ ចិ ត្លត ទ្ើបោត្់ផ្ទដច់ គ្កប្សភវងគ
គ្ពោះនិព្វាន ឬនឹ ងចូ លវេ
ី ិ រនសិោរកនងអាររោណ៍របស់ក្គ្ត្លកខណ៍ណា
លឡើងោន់រលទោារវេ
រួ

ប្ែលជាអាររោណ៍ែូចគននឹងអាររោណ៍របស់ចិត្តែួងចងលគ្ោ

កនងសង្កខរលបោខញាណ រននឹ ងោាក់ចោះោន់ ភវងគលទោះ លែើ របីនឹងឱ្យ

ជវនចិ ត្តប្ែលនឹ ងលតងអាររោណ៍លទោះ សោោះលៅោន់ររគវ ីេិ លែើរបីែល់
គ្ពោះនិព្វានប្ែលជាលគ្ត្ើ

ទ

។

- 395 -

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លហើ
កិចលា ទោះរួ

រលទោាោវជានចិត្តក៏លកើត្លឡើង លែើរបីជាបចា័
ខណៈ លហើ

ោម្ចវចរញាណសរប
ជាលសារនសស
លដ្ឋ

ែូលចានោះលហើ

ក៏រលត្់លៅ ជវនចិត្តែួងទ្ី ១ បានែល់
ត្ត

ចិ ត្តែួងណារួ

ឬឧលបោខកដី

ននតរបបចា័

ែល់ជវនៈ

កនង

ោលបានបចា័

សរននតរបបចា័

ក៏លកើត្លឡើងរួ

ែួ ងលទោះ

ពីរលទោាោវជានចិត្ត
និ ងវ ិរត្បបចា័

នត្ថិបបចា័

ខណៈលតង

៤

កក្គ្ត្លកខណ៍ណារួ

តររនសិោររបស់រលទោាោវជានចិត្តជាអាររោណ៍លទោះ
បរ ិករោជវនៈ លហើ

លៅថា

ក៏រលត្់ លៅ ។

ជវនចិ ត្តែួងទ្ី ២ កនងចិ ត្តគ្បលភទ្ែូចគន ោលបានបចា័
ជវនចិ ត្តែួងទ្ី ១ លដ្ឋ
វ ិរត្បបចា័

ននតរបបចា័

និងអាលសវនបបចា័

ែូលចានោះលហើ

ម្ចនក្គ្ត្លកខណ៍ជាអាររោណ៍ែូចគន
លៅរិនោន់ ែល់លគ្ត្ើ
ោន់បាន
លហើ

លហើ

ទ

សរននតរបបចា័

ំ ពី

នត្ថិបបចា័

ក៏លកើត្លឡើងរួ

ខណៈ

ឧបម្ចែូចកំ ពងលតងប្ខសលៅ

លទ្ើ បនឹ ងប្លងប្ខស រ៊ឺ អាររោណ៍លទោះរិ ន

លកើត្លឡើងរួ

ខណៈ

លៅថា

ឧបចារជវនៈ

ក៏រលត្់ លៅ ។
ជវនៈែួ ងទ្ី ៣ កនងវីេិចិត្ជា
ត រួ

និ ងកនងអាររោណ៍ជារួ
នលោរជវនៈ លហើ

គន

គនលទោះ កនងបចា័

លកើ ត្លឡើងរួ

ខណៈ

ជារួ

គន

លៅថា

ក៏ រលត្់លៅ ។

កនងោររលត្់លៅរបស់ នលោរជវនៈលទោះរិ នប្រនរលត្់លៅ
ប្ត្ចិត្តប៉ាលណាណោះលទ្ ប្េរោំងលធាើឱ្យអាររោណ៍ប្ែលជាក្គ្ត្លកខណ៍ប្ែល
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ិ សសទកនងលោកិ
បានរកពីសង្កខរធរ៌ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់វប
ញាណលទោះរលត្់ ស់គ្ពរគនជារួ

-

ោររលត្់របស់ នលោរជវនៈ

ែួ ងទ្ី ៣ លនោះឯង លែើរបីជា នលោរឱ្យឱ្ោសែល់លគគ្ត្ភូញាណ
ប្ែលនឹងបានលតង

កគ្ពោះនិ ព្វានរកជាអាររោណ៍

ឱ្យែល់ររគចិត្ត

លទោះឯង ។
កនង នលោរជវនៈខណៈទ្ី ៣ លនោះ ឧបម្ចែូ ច នកប្ែលលតង
ប្ខសលៅលទោះបានែល់លគ្ត្ើ
ក្គ្ត្លកខណ៍លទោះលហើ
ខណៈ លហើ

ខាងទ

លហើ

លទ្ើបប្លងប្ខស រ៊ឺ អាររោណ៍

ែូ លចានោះ នលោរញាណលនោះលកើ ត្លឡើង ៣

ក៏រលត្់ លៅ ។

កនង នលោរញាណ ៣ ខណៈលទោះ លបើម្ចន និចំជា
ា អាររោណ៍
ររគចិត្តផលចិ ត្តប្ែលសលគ្រចែល់និព្វានលទោះ ក៏ លឈាោោះថា

និ រិត្ត-

វលិ ម្ចកខ និងនិ ព្វានប្ែលជាអាររោណ៍របស់ររគចិត្ត ផលចិ ត្ត លៅថា
និ រិត្តនិព្វាន ។
លបើ ម្ចនទ្កខំជាអាររោណ៍ ររគចិត្ត ផលចិ ត្ត ប្ែលសលគ្រចែល់
និព្វានលទោះ

ក៏លឈាោោះថា

បបណិហិត្វ ិលម្ចកខ

អាររោណ៍របស់ររគចិត្ត ផលចិ ត្ត លៅថា

និងនិព្វានប្ែលជា

បបណិហិត្និ ព្វាន ។

លបើ ម្ចន នតតជាអាររោណ៍ ររគចិត្ត ផលចិត្ត
គ្ពោះនិ ព្វានលទោះ

ក៏លឈាោោះថា

សញ្ា ត្វិលម្ចកខ

ប្ែលសលគ្រច

និ ងនិ ព្វានប្ែលជា

អាររោណ៍របស់ររគចិត្ត ផលចិ ត្ត លទោះលៅថា សញ្ា ត្និព្វាន ។
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ប្ត្កនងោរប្ែល នលោរញាណ ៣ ខណៈលទោះ នឹ ងបាន ី ា
រកជាអាររោណ៍លទោះ ក៏គ្ត្ូវបានរកពីចិត្តែួងទ្ីបំផត្របស់សង្កខរលបោខញាណជា នកោត្់ កីដឱ្យរក

ិ សសទ
នលោរញាណលនោះជាទ្ី បំផត្ក្នវប

អាររោណ៍យ៉ា ងលទោះ
ញាណកនងលោកិ

និង នលោរញាណលនោះក៏គ្ត្ូវម្ចន

ប្ែលម្ចនសង្កខរជាអាររោណ៍

ញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ប្ែលោប់តំងពីឧទ្
ចាកវិបសសនូ បកិលលសលហើ

ពា

និងបែិបោ-

ញាណប្ែលគ្បាស

លទោះ ក៏រករលត្់ ស់លដ្ឋ

នលោរ-

ញាណ លនោះែូចគន ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្

នលោរញាណលនោះ លបើ នឹងោប់តំងពីឧទ្

ញាណ ប្ែលជាោរោប់

ពា

-

កចំ លព្វោះប្ត្បែិ បោញាណទ្សសនវិសទ្ធិ

ប៉ា លណាណោះ ក៏ជាញាណទ្ី ៩ ប្ត្នឹ ងោប់ ោំង ស់លៅតរចំ នួនរបស់
ិ សសទញាណលទោះក៏ជាញាណទ្ី ១២ ។
វប

ញាណទី ១៣ ច្គាព្ត្ភូញាណ
លគគ្ត្ភូញាណ ជាលឈាោោះរបស់បញ្ញាប្ែលលកើត្លឡើងកនងររគវ ីេិ
ទ្ទ្ួលនិព្វានជាអាររោណ៍គ្គែំបូង លហើ
កសលចិ ត្ត ប្ែលលៅជាលោកិ

បញ្ញាលនោះលៅលកើត្កនងរហា-

។

លគគ្ត្ភូ ញាណ ម្ចនកិ ចា ១០ គ្បោរ រ៊ឺ
១) គ្របសងាត្់ោរលកើត្ ។
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២) គ្របសងាត្់ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់ខនធោំងកនងបែិ សនធិោល
និ ងបវត្តិោល ។
៣) គ្របសងាត្់ឧបាយស ប្ែលជាផលរក ំ ពីជាត្ិ ។
៤) ទ្ម្ចា

បេជានលគគ្ត្ ។

៥) ឈានលឡើងោន់ រ ិ

លគគ្ត្ រ៊ឺ ភាពជាគ្ពោះ រិ

ៈ។

៦) គ្របសងាត្់នូវសង្កខរនិ រិត្ត រ៊ឺ រូបទរ ឬគ្របសងាត្់សង្កខរ
ធរ៌ ោំងពួ ង ។
៧) សោោះលៅោន់ោររិនគ្បគ្ពឹត្លត ៅរបស់ទររូប រ៊ឺ លៅោន់
គ្ពោះនិព្វាន ។
៨) សោោះលៅោន់លសចកដីលកសរ រ៊ឺ និ លោធ ឬគ្ពោះនិ ព្វាន ។
៩) សោោះលៅោន់ោររិ នលកើ ត្ ។

ិ រសម្ចបត្តិ ។
១០) លែើ របីឱ្យបានរកនូវ និ រិត្តវហា
កិចារបស់លគគ្ត្ភូញាណោំង ១០ គ្បោរលនោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបី
ឧបោរៈ ឱ្យចិ ត្តចូលលៅែល់គ្ពោះនិព្វាន លហើ
ជាបញ្ញាប្ែលបានរក ំពី នលោរញាណ
ក្នសង្កខរធរ៌

រ៊ឺ

ទររូបប្ែលជាលោកិ

លគគ្ត្ភូ ញាណលនោះ
ប្ែល នលោរលធាើកិចា
រហូត្បានោរែឹងោរ

ល់កនងកិ ចាប្ែលរបបីបែិ បត្តិកនងសង្កខរធរ៌ ោំង ៤ ថា
១. ទ្កខសចា ជាធរ៌ ប្ែលរួរកំណត្់ែឹង លទ្ើបគ្ត្ូវកំ ណត្់ ែឹង
២. សរទ្

សចា ជាធរ៌ ប្ែលរួរលោះ លទ្ើ បគ្ត្ូវលោះឱ្យ ស់លៅ
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៣. និ លោធសចា ជាធរ៌ ប្ែលរួរលធាើឱ្យជាក់ ចាស់ ឬលធាើឱ្យែល់
លទ្ើ បគ្ត្ូវលធាើឱ្យជាក់ ចាស់ ោំងលធាើឱ្យែល់
៤. ររគសចា ជាធរ៌ប្ែលរួរចលគ្រើន លទ្ើបគ្ត្ូវលធាើឱ្យលគ្ចើន ។
លគគ្ត្ភូ ញាណលនោះ
របស់ រ ិ

លទ្ើបម្ចនទទ្ីរួបរួរលសចកដីែឹងកនងកិ ចា

សចា ៤ ោំងសចាញាណ កិ ចាញាណ និងកត្ញាណ

ចូ លជារួ

គន ។

លគគ្ត្ភូ ញាណ

ញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ ជារួ

ជាបញ្ញាប្ែលតំងលៅកនងរវងបែិ បោ-

ញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ ជាចិត្តប្ែលលកើត្ត្ពី

ខណៈទ្ី ៣ របស់ នលោរញាណ ោលលគគ្ត្ភូ ញាណលកើត្លឡើង
រួ

ខណៈ ម្ចននិ ព្វានជាអាររោណ៍លហើ

ក៏រលត្់ លៅ ។

ោរប្ែលលគគ្ត្ភូញាណបាននិព្វានជាអាររោណ៍លនោះ ក៏លគ្ព្វោះថា
បានបចា័

រកពី នលោរញាណកនងខណៈទ្ី ៣ លទោះ ជា នករលត្់

អាររោណ៍របស់លោកិ

ប្ែលម្ចនសង្កខរនិរិត្ត រ៊ឺ ទររូបជាអាររោណ៍

ឱ្យែល់លគគ្ត្ភូ ញាណ លគ្ព្វោះអាររោណ៍លោកិ
សង្កខរ ម្ចន និចំ ា ទ្កខំ
ទ្ីបំផត្ គ្ពរជារួ

ធរ៌ប្ែលពិចារណា

នតត ជាអាររោណ៍លទោះបានរលត្់លៅ ឬែល់

ភងគខណៈរបស់ចិត្តែួងទ្ី ៣ ក្ន នលោរញាណ

លទោះឯង ។
លគគ្ត្ភូញាណប្ែលលតង
និ ងទ្ម្ចា
បរគល

កគ្ពោះនិព្វានរកជាអាររោណ៍បាន

លគគ្ត្របស់បេជាន ឈានលឡើងោន់លគគ្ត្របស់គ្ពោះ រ ិ
ប្ែលជាចិត្តែួងែំ បូងប្ែលបាននិព្វានជាអាររោណ៍កនង
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សងារវែដ

ក៏លដ្ឋ

លនោះឯង ប្ែលជាបចា័
សរននតរបបចា័
និ ងវិរត្បបចា័

អាស្ស័

ំណាចបចា័

ែល់ររគចិត្ត ៦ បចា័

អាលសវនបបចា័

របស់លគគ្ត្ភូ ញាណ
លទ្ៀត្ រ៊ឺ

ឧបនិ សស

ននតរបបចា័

បបចា័

នត្ថិបបចា័

។

លគគ្ត្ភូ ញាណលទោះ

សូរបីម្ចនគ្ពោះនិ ព្វានជាអាររោណ៍ក៏ ពិត្

ប្ត្ក៏ លៅលធាើោរលោះកិលលសឱ្យជាសរលចេទ្បបហានរិនោន់ បាន
លគ្ព្វោះលហត្លនោះ លទ្ើ បលៅរិនោន់លៅថា លោកត្តរចិ ត្ត លហើ
ប្ែលលគគ្ត្ភូ ញាណលៅគ្បហារកិលលសរិនោន់បានលទោះ
លហត្ថា

ោរ
លគ្ព្វោះ

ខាួនលទ្ើបប្ត្បាននិព្វានជាអាររោណ៍កនងខណៈែំ បូងរួ

ខណៈប៉ា លណាណោះ លៅរិនោន់ ម្ចនអាលសវនបបចា័

គ្រប់គ្គន់ ។

ឧបម្ចែូ ចរនសសចូលលធាើោរង្ករែំ បូងេោីៗ លៅរិនោន់
កនងទទ្ីប្ែលខាួននឹងគ្ត្ូវលធាើលទោះ ោលបានលធាើលៅៗ លហើ
ោរ

ល់

លទ្ើបម្ចន

ល់កនងទទ្ីរបស់ខួនលអ
ា
លឡើង អាចលធាើឱ្យលអក្គ្កប្លងលឡើងបាន

លគ្ព្វោះភាពជំ ទញលទោះឯង ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា លគគ្ត្ភូ ញាណ ក៏
យ៉ា ងលទោះប្ែរ ។
កនងោលលគគ្ត្ភូញាណចូលលៅកនងលគ្ត្ើ
លទោះជាគ្គែំ បូង ប្ែលខាួនរិ នោាប់លៅលឡើ

ទ

រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វាន

ក៏រប្រងលធាើ ី រ
ា ិ នបាន

លគ្ព្វោះលគគ្ត្ភូ ញាណប្ែលលកើ ត្លឡើង ទ្ទ្ួលអាររោណ៍គ្ពោះនិព្វានជា
គ្គែំបូង និ ងលកើ ត្លឡើងរួ
អាលសវនបបចា័

លទ្ើ បទ្ម្ចា

ខណៈលហើ

ក៏រលត្់លៅ លៅរិ នោន់ម្ចន

កិលលសជាសរលចេទ្រិ នោន់បាន ។
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ែូ លចានោះ លទ្ើបលៅលគគ្ត្ភូញាណលនោះថា ឯកវដ្ឋាន រ៊ឺ លចញ
បានប្ត្រួ

ចំ ប្ណក សំលៅែល់ លចញចាកអាររោណ៍ប្ែលជាសង្កខរ

ប៉ាលណាណោះ ឬថាលចញចាកអាររោណ៍ប្ែលជាលោកិ

ក៏បាន ប្ត្លចញចាក

ត្ណា
ហ រិ នបាន លគ្ព្វោះលៅគ្បហារត្ណា
ហ រិ នោន់ ស់ ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ

លគគ្ត្ភូ ញាណលទ្ើ បផ្ទាស់ជាត្ិពីលោកិ

ោម្ចវចរ រកជាលោកត្តររិនបាន ប្ត្ក៏ លៅកនងលខត្តប្ែន ឬលៅកនង
ិ ទ្ធិបាន
រវងរបស់ញាណទ្សសនវស

ចូ លរកកនងអាររោណ៍គ្ពោះនិ ព្វានលហើ

លគ្ព្វោះលហត្ប្ែលបានឈាន
។

ញាណទី ១៤ ម្គគញាណ
ររគញាណ ជាលឈាោោះរបស់បញ្ញាប្ែលលកើត្លឡើងកនង ររគចិត្ត
ត្ពី លគគ្ត្ភូញាណលដ្ឋ

អាស្ស័

បចា័

ពីលគគ្ត្ភូញាណ

វ ិសទ្ធិប្ែលលឈាោោះថា ញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ ។

ររគញាណលនោះ ម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍ែូចគនជារួ

និងជា
លគគ្ត្ភូ-

ញាណ ប្ត្ចិ ត្តលទោះជាលោកត្តរចិ ត្ត លគ្ព្វោះលចញចាកកិលលសោំង
អាររោណ៍និ ងោំងចិត្ត ែូលចានោះររគញាណលនោះលទ្ើបលៅថា ឧភលតវដ្ឋាន
ប្ែលជា នកែល់គ្ពរលដ្ឋ
៤ និ ងែល់គ្ពរលដ្ឋ

កិ ចា និ ងអាររោណ៍កនង រិ

សចាធរ៌ ោំង

បរិវែដៈ ៣ ញាណ ១២ លធាើោរគ្បហារកិ លលស

បានដ្ឋច់ ខាត្ ជាសរលចេទ្តរកម្ចាំងរបស់ររគញាណជាថានក់ៗ លៅ ។
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សូរបីថា ររគញាណនឹ ងលកើ ត្លឡើងរួ

គ្គ ក៏ រិនប្រនលធាើោរ

គ្បហារកិ លលសប្ត្ប៉ា លណាណោះលទ្ លៅគ្បហារសងារវែដ ប្ែលរិ នម្ចន
ទ្ី បំផត្ខាងលែើ រ

និ ងខាងចង

គ្ពរោំងកំ លណើត្

ិ ា ណែាិត្ិ ៧ សតតវស ៩ លទ្ៀត្ផង ។
វញ្ញ

៤

រត្ិ

៥

ប្ែលលព្វលថា ររគចិត្ស
ត លគ្រចកិចាកង
ន រ ិ សចាធរ៌ោំង ៤ បាន
លដ្ឋ

ជាប់ រកពី ម្ចននិ ព្វានជាអាររោណ៍លទោះ ក៏ លគ្ព្វោះថា ខណៈណា

ប្ែលចិ ត្តម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍ ខណៈលទោះទ្កខសចា លទ្ើ បបានែល់
ិ សសទ
ទររូបប្ែលលកើត្រលត្់ ជាអាររោណ៍របស់វប

ក៏ លកើ ត្លឡើងរិ ន

បាន លគ្ព្វោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលផត្ពីទររូប ជាធរ៌ប្ែល ស់ទ្កខ
ត្ណា
ហ លហើ

ស់

។

ចិ ត្តប្ែលកំ ពងកំ ណត្់ ែឹងទ្កខ រ៊ឺ ទររូបជាអាររោណ៍ឱ្យែឹ ង
ប្ត្ោលទ្កខ រ៊ឺ ទររូបរិនម្ចនអាររោណ៍ឱ្យែល់ចិត្តលហើ

ចិត្តប្ែល

កំណត្់ែឹងទ្កខក៏រប្រងរិ នម្ចន លគ្ព្វោះទ្កខ រ៊ឺ ទររូបលទោះ ស់លហើ
តំងពី ឧបាទ្ខណៈកនងលគគ្ត្ភូញាណ លគ្ព្វោះម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍
ឱ្យកំណត្់ ប្ត្ត្ណា
ហ នសស័

និ ងទ្ិ ដ្ឋានសស័

ប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើត្

កនងសងារវែដ លៅរិនោន់បានគ្ត្ូវគ្បហារកនងលគគ្ត្ភូ ញាណ គ្ត្ឹ រ
ប្ត្បញ្ញាកនងលគគ្ត្ភូ ញាណលធាើឱ្យ ស់ ំ ណាច

រិ នអាចនឹងសាង

ករោបានត្លៅលទ្ៀត្ ។
ោលបញ្ញាកនងររគចិត្តប្ែលលកើត្ត្ពីលគគ្ត្ភូញាណ លកើត្លឡើង
រួ

ខណៈលទ្ៀត្ប្ែលម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍លដ្ឋ
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ពីលគគ្ត្ភូញាណ លទ្ើ បលធាើោរគ្បហារកិលលសប្ែលជា នសស័
ត្ណា
ហ នសស័

និ ងទ្ិដ្ឋានសស័

លគ្ព្វោះលហត្ ីា

ម្ចន

ជាលែើរ ឱ្យដ្ឋច់ជាសរលចេទ្បាន ។

ររគញាណ

ប្ែលម្ចននិ ព្វានជាអាររោណ៍

លទ្ើ បលធាើោរគ្បហារកិលលសបានដ្ឋច់ខាត្ ។
លសចកដីលនោះ ធិបា
បំ ផត្ក្នទ្កខ

ថា និព្វានជាធរោជាត្ិែល់ទ្ីបំផត្ ឬជាទ្ី

ោលបញ្ញាបានបែិ បត្តិរករហូត្ែល់ភាពបរប
ិ ូ ណ៌ក្ន

សចេិកិរ ិយកិ ចា លដ្ឋ លធាើនិព្វានឱ្យជាក់ ចាស់ រ៊ឺ ម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍
លហើ

បញ្ញាលចត្សិកក៏ នឹងលកើ ត្តរអាររោណ៍លទោះ

ជា ងគររគរួ

កនង ងគ ៨ ជាត្ួសម្ចោទ្ិ ែិា លទ្ើ បោត្់ កីដ្ឋ
ដ ច់ខាត្កនង

ខណៈប្ែលបាននិ ព្វានជាអាររោណ៍
បញ្ញាថា

ទ្កខលទោះម្ចនពិ ត្

ិ សសទញាណ
វប

ត្ណា
ហ

លគ្ព្វោះខាួនបានគ្បហារលរឿ
និ លោធ

បញ្ញាលចត្សិក

លដ្ឋ

លគ្ព្វោះខាួនបានកំ ណត្់ រកលហើ

កនង

ប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើត្ទ្កខលទោះក៏ម្ចនពិ ត្
ៗ

រកកនងខណៈចលគ្រើនវិបសសទលទោះ

ប្ែលជាធរ៌ែល់ទ្ីបំផត្ទ្កខ

លគ្ព្វោះខាួនកំ ពងោន់

ភាពជាក់ចាស់របស់

កជាអាររោណ៍

ឬជាទ្ីរលត្់ ទ្កខក៏ម្ចនពិ ត្
និងររគ

ម្ចន ងគ

៨

រ៊ឺ

កិ ចាបែិបត្តិប្ែលលធាើឱ្យែល់ោររលត្់ ទ្កខក៏ម្ចនពិ ត្ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យ
ចិ ត្តម្ចននិ ព្វានជាអាររោណ៍លៅកនងខណៈលទោះ ។
លសចកដីជាក់ ចាស់ក៏ោត្់ កីដ្ឋ
ដ ច់ខាត្បានថា
ទ្កខ

ធរ៌ ប្ែល ស់ត្ណា
ហ លទោះម្ចនពិ ត្
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ល

ើញលដ្ឋ

ជាក់ ចាស់រកលហើ

លដ្ឋ

គ្ត្ូវលជឿតរព្វកយ នកែក្ទ្ ។
លគ្ព្វោះែូលចានោះ ោរលជឿលដ្ឋ
ល

ើញលទ្ើ បខសគន លដ្ឋ

គ្បក្ពលដ្ឋ

រិ នល

ើញ និ ងោរលជឿប្ែលកំ ពង

លហត្លនោះលោកលទ្ើ បលព្វលថា គ្ត្ូវល

ើញ

បញ្ញាប្ែលលឈាោោះថា សម្ចោទ្ិ ែិា កនង ងគររគ ៨ ប៉ាលណាណោះ

លទ្ើ បលៅសម្ចោទ្ិ ែិ ាថា ោរល

ើញគ្ត្ូវ ល

រ ិ សចាធរ៌ោំង ៤ ប៉ាលណាណោះ លបើល
ោំង ៤ លហើ
លឡើ

ខាួនឯង ជាសនោិែិាលោ រិ ន

ើញគ្ត្ូវកនង ីា? ក៏ គ្ត្ូវល

ើញ ី យ
ា ៉ា ងែក្ទ្លគ្ៅពី រ ិ

ើញ
សចា

ក៏ រិនលៅបញ្ញាលទោះថា សម្ចោទ្ិ ែិា ប្ែលជា ងគររគ

។
ែូ លចានោះ

ំណាចរបស់បញ្ញាប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា ជាបញ្ញា

ប្ែលបានពិ លសាធល

ើញោរពិត្រកលហើ

លដ្ឋ

ខាួនឯង

លទ្ើបម្ចន

លឈាោោះថា វជិរបញ្ញា ជាបញ្ញាលគ្បៀបែូចលផាកបលទោរប្ែលម្ចនកម្ចាំង
ខាាំងោាែូ លចានោះ ។
ររគញាណ ឬ ររគចិត្ត លកើត្លឡើងគ្គែំបូង លៅថា លសាតបត្តិររគញាណ
ប្ត្រួ

លដ្ឋ

រណរបស់ររគញាណប្ែលលកើត្លឡើងសូរបីគ្ត្ឹ រ

ខណៈប៉ាលណាណោះ ក៏បានទរថា រ ិ

គ្ពោះលសាតបត្តិររគបរគល និងបិ ទ្ោារ បា

បរគល ថានក់ទ្ី ១ លឈាោោះថា
ោំង ៤ បានពិត្គ្បាកែ ។

ររគញាណជាកសលជាត្ិ លៅថា លោកត្ត កសល ម្ចន ៤
យ៉ា ង រ៊ឺ
១) លសាតបត្តិររគ

២) សកោគរិ ររគ
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៣)

ទគរិ ររគ

៤)

រហត្តររគ ។

លោកត្តរកសលោំង ៤ យ៉ា ងលនោះ នី រួ
ប្ត្រួ

ៗ លកើ ត្បានគ្ត្ឹ រ

ខណៈប៉ាលណាណោះ រិនម្ចនលកើត្លគ្ចើ នជាងលនោះលឡើ

ជារួ

នកណា លធាើឱ្យជាគ្ពោះ រ ិ
ររគញាណោំង

៤

លនោះ

ោលលកើត្

បរគលភាារ ។
សលរង្កគោះចូ លកនងវិសទ្ធិ

លៅថា

ញាណទ្សសនវិសទ្ធិ និ ងជាលោកត្តរវិសទ្ធិ ។
ញាណទី ១៥ ផលញាណ
ផលញាណជាលឈាោោះរបស់បញ្ញាប្ែលលកើត្កនងផលចិ ត្ត ចាត្់
លៅកនងញាណទ្សសនវិសទ្ធិ

ោលររគញាណលកើត្លឡើងរួ

លដ្ឋ

ម្ចនគ្ពោះនិ ព្វានជាអាររោណ៍

លហើ

លទ្ើ បរលត្់

ក៏ លកើ ត្លឡើងរកលសា

និ ងគ្បហារកិ លលសឱ្យ ស់លៅ

ត្ពី លទោះផលញាណប្ែលលកើត្កនងផលចិ ត្តលទោះ

ិ ត្តិសខ តរររគញាណប្ែលបានលធាើលហត្
វរ

ី ិ
ផលចិ ត្តនឹងលកើត្លឡើង ២-៣ ខណៈ យ៉ា ងលគ្ចើនកនងវេ

ទ្កលហើ
ជារួ

ខណៈ

គនលទោះ តរប្ែល ក
ន គ្តស់ែឹង
លបើ ជា នកប្រតាស់ែឹងរហ័

ខណៈ លដ្ឋ

នលោរញាណលកើត្លឡើង

២

រិ នម្ចនបរិករោ និ ងផលចិ ត្តលកើត្ ៣ ខណៈ ។

លបើ ជា នកគ្តស់ែឹង
ខណៈ លដ្ឋ

៊ឺត្ ឬរហ័ស ។

៊ឺត្

នលោរញាណលកើ ត្លឡើង

៣

ម្ចនបរិករោផង និ ងផលចិ ត្តលកើត្គ្ត្ឹរប្ត្ ២ ខណៈ ។
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ផលចិ ត្តលនោះជាលោកត្តរវិបាក
លដ្ឋ

លកើត្លឡើងលសា

រិ នគ្ត្ូវលធាើោរគ្បហារកិលលស ីោ
ា ំង ស់

លកើ ត្លឡើងលែើ របីលសា

ផល

វិរត្តិសខ

លគ្ព្វោះជាចិ ត្តប្ែល

តរប្ែលររគបានលធាើទ្កឱ្យលហើ

ី ិ
និ ងជាោរែល់ទ្ីបំផត្ររគវេ

ប្ែលម្ចនលោកត្តរចិ ត្តចូលែល់

គ្ពោះនិ ព្វាន ។
ផលចិ ត្តលនោះលោកចាត្់ជាគ្ពោះ រ ិ
ត្ពី លសាតបត្តិររគចិត្ត
លសាតបត្តិផលបរគល

ក៏ចាត្់ជាគ្ពោះ រ ិ

បរគលរួ
បរគលទ្ី

លទ្ៀត្ លបើលកើ ត្
២

លៅថា

ម្ចនភពជាត្ិ ប្ែលនឹ ងលៅកនងសងារវែដ

យ៉ា ងលគ្ចើ ន ៧ ជាត្ិ ប៉ាលណាណោះ ក៏ នឹងែល់ទ្ីបំផត្ក្នទ្កខ រលត្់ ខនធចូល
ោន់ គ្ពោះនិ ព្វាន ។
ញាណទី ១៦ បឆាច្វកខណញាណ
បចាលវកខណញាណ ជាលឈាោោះរបស់បញ្ញាប្ែលពិចារណា ររគ
ផល និព្វាន កិលលសប្ែលលោះលហើ
ខាួនបានឆ្ាងោត្់ រកលហើ

និ ងកិលលសប្ែលលៅសល់ ប្ែល

កនងញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ និងកនងររគវ ីេិ ។

បចាលវកខណញាណលនោះ

ជាលោកិ

បញ្ញា

ប្ែលលកើ ត្លឡើង

ី ិរលត្់ កនងទ្ី បំផត្ក្នផលចិ ត្ត ២
តររលទោារជាោរវីេិ ោលររគវេ
ឬ ៣ ខណៈ លហើ

ី ិ លទ្ើ បលកើ ត្
ចិ ត្ជា
ត ភវងគ ត្ពី លទោះបចាលវកខណវេ

លឡើង លធាើោរពិចារណាអាររោណ៍ ៥ យ៉ា ងែូ ចលព្វលលហើ
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រហាកសលញាណសរប
៤ ែួ ងណារួ

ត្ត

ឬរហាកិ រយ
ិ ញាណសរប

ត្តចិត្ត

តរសររួរែល់បរគល ។

ោរលធាើបចាលវកខណ ឬពិចារណាអាររោណ៍ ៥ យ៉ា ងលនោះ ម្ចន
ចំ លព្វោះប្ត្គ្ពោះលសកខបរគល

រ៊ឺ

គ្ពោះលសាតបននបរគល

រហូត្ែល់

គ្ពោះ ទគរិ បរគលប៉ា លណាណោះ ។
ចំ ប្ណកគ្ពោះ រហនតពិចារណាបានគ្ត្ឹរ ៤ អាររោណ៍ រ៊ឺ ររគ
ផល និព្វាន និ ងកិលលសប្ែលលោះលហើ

ប៉ាលណាណោះ រិ នម្ចនកិលលស

ប្ែលសល់ជាអាររោណ៍ឱ្យពិចារណា រួរបចាលវកខណញាណ ម្ចន ១៩
អាររោណ៍ រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបននបរគលម្ចន ៥ គ្ពោះសកោគរិ បរគល
ម្ចន ៥ គ្ពោះ ទគរិ បរគលម្ចន ៥ និងគ្ពោះ រហនតម្ចន ៤ ។
កនងោរពិ ចារណាអាររោណ៍
កនងោរពិ ចារណាអាររោណ៍ណារួ
ពិ ចារណាររគចិត្ត

១៩

យ៉ា ងលនោះ

ចិ ត្តនឹងលធាើកិចា

រហូត្លៅោំង ៧ ខណៈ ែូចជា

ក៏ម្ចនររគចិត្តជាអាររោណ៍រហូត្លៅោំង

៧

ខណៈ ែូ លចនោះជាលែើ រ ែូលចានោះបចាលវកខណញាណ ១៩ លទ្ើ បរិនែូចគន
លគ្ព្វោះលផសងគនលដ្ឋ
លដ្ឋ

បញ្ញាខាោះ លផសងគនលដ្ឋ

កិ លលសខាោះ លផសងគន

អាររោណ៍ប្ែលពិ ចារណាខាោះ ។
អាររោណ៍របស់បចាលវកខណញាណោំង ៥ យ៉ា ងលនោះ គ្ពោះ រ ិ

បរគល ងគខាោះក៏ម្ចនគ្រប់ ោំង ៥

ងគខាោះក៏ ម្ចនរិ នគ្រប់ លគ្ព្វោះោរ

ពិ ចារណាកិ លលសប្ែលលោះលហើ

និ ងកិ លលសប្ែលលៅសល់លនោះ

នឹ ងម្ចនបានចំ លព្វោះប្ត្គ្ពោះ រ ិ

បរគលប្ែលម្ចនបែិ សរភិោញាណ
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ប៉ា លណាណោះ

លទ្ើ បអាចែឹ ងថា

កិ លលស ីាប្ែលលោះបានលហើ

និង

កិ លលស ីប្ា ែលលៅសល់ ។
ចំប្ណកអាររោណ៍របស់បចាលវកខណញាណ ៣ លទ្ៀត្ រ៊ឺ ររគ ផល
និ ព្វាន លទោះ គ្ពោះ រិ

បរគលោំង

គ្ត្ូវម្ចនទ្ូ លៅគ្រប់ ងគ ។

និព្វាទររោណ៍កនងបចាលវកខណញាណ លផសងគនពីលគគ្ត្ភូ ញាណ
ររគញាណ

និងផលញាណ

លគ្ព្វោះនិ ព្វានប្ែលជាអាររោណ៍របស់

លគគ្ត្ភូ ញាណ ររគញាណ និ ងផលញាណលទោះជាសចេិកិរយ
ិ កិ ចា
រ៊ឺ

កិ ចាប្ែលចូ លលៅលធាើឱ្យជាក់ ចាស់គ្ពោះនិព្វានប្ែលកំ ពងគ្បាកែ

ចំ លព្វោះរខកនងឋិ ត្ិខណៈរបស់ចិត្ត
អាររោណ៍បានពិត្គ្បាកែលទោះគ្ត្ូវលសា

លគ្ព្វោះចិ ត្តប្ែលនឹ ងលសា
កនងឋិត្ិខណៈប៉ាលណាណោះ

លគ្ព្វោះម្ចនកម្ចាំងខាាំង ។
ឧបម្ចគ្ពោះនិ ព្វានប្ែលជាសចេិកិរយ
ិ លទោះ

ែូ ចគនជារួ

រនសសបរិលភារ ំ បិល រសក្គ្បរបស់ ំ បិលនឹ ងគ្បាកែចំ លព្វោះរខកនង
ខណៈប្ែលកំ ពងបរិលភារប៉ាលណាណោះ

ចំ ប្ណកគ្ពោះនិ ព្វានប្ែលជា

អាររោណ៍របស់បចាលវកខណញាណ ែូចគនជារួ
របស់ ំ បិល ប្ែលខាួនោាប់ ឆ្ាងោត្់រកលហើ

ោរនឹ កែល់រសក្គ្ប
រិ នប្រនកំពងគ្បចកស

លទ្ើ បម្ចនលកខណៈលផសងគន ។
បចាលវកខណញាណ

លទ្ើ បរិ នប្រនម្ចនអាររោណ៍

និ ព្វាន ប្ែលគ្បចកសចំលព្វោះរខ ។

- 409 -

ររគ

ផល

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លគ្ព្វោះលហត្លនោះ បចាលវកខណញាណលទ្ើ បរិ នប្រនលោកត្តរចិត្ត
ប្ត្ជាលោកិ

ចិ ត្ត សូរបីជាលោកិ

ចិត្តក៏សលរង្កគោះលៅកនងញាណ-

ទ្សសនផង

លគ្ព្វោះបានឆ្ាងោត្់ ររគ

ផល

និ ព្វាន

រកលហើ

បចាលវកខណញាណលទ្ើបលកើត្លឡើងបាន ។
ចំ ប្ណកររគ ផល ខាងលលើប្ែលលៅសល់លទ្ៀត្លទោះ គ្ត្ូវម្ចន
ី ិ ចិត្តគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរន័
វេ

ែូ ចគនលនោះ ប្ត្កនងវីេិរបស់ររគត្ៗ លៅពី

គ្គែំបូងលទោះ ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលនិព្វានជាអាររោណ៍គ្គែំ បូង រិ នលៅថា
លគគ្ត្ភូលទ្ ផ្ទាស់លៅថា លវោន លគ្ព្វោះលធាើឱ្យបរ ិសទ្ធក្គ្កប្លងលឡើង
លដ្ឋ

រិ នគ្ត្ូវផ្ទាស់លគគ្ត្េោី

លគ្ព្វោះជាលគគ្ត្ រ ិ

ៈែូ ចគនលហើ

លទ្ើ បរិនចាំបាច់គ្ត្ូវម្ចនលគគ្ត្ភូ ចិត្តលទ្ៀត្ ។
តរប្ែល ធិបា
បែិ បត្តិតរន័

រកកនងវិបសសទករោដ្ឋានលនោះ

របស់រហាសត្ិ បបដ្ឋាន លដ្ឋ

ប៉ាលណាណោះ ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

ចំលព្វោះឥរ ិយបេ ៤

វ ិបសសទញាណ ៩, ញាណ ១៦, វ ិសទ្ធិ ៧,

និ ងវិលម្ចកខ ៣ ។
វិបសសនាញាណ ៩
១. ឧទ្
៣. ភ

ពា

ជាោរ

ញាណ

ញាណ

២. ភងគញាណ
៤. អាទ្ី នវញាណ

៥. និ ពិ ោ
ា ញាណ

៦. រចាិត្ករយតញាណ

៧. បែិ សង្កខញាណ

៨. សង្កខរលបោខញាណ
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៩.

នលោរញាណ ។

កនងោរចាត្់

កប្ត្ចំលព្វោះឧទ្

ពា

ញាណជាលែើ រ រហូត្ែល់

ិ សសទលទោះក៏ លគ្ព្វោះថា លសចកដី
នលោរញាណជាទ្ី បំផត្ ជាត្ួ វប
ែឹ ងប្ែលលកើ ត្លឡើងពី បញ្ញាប្ែលពិ ត្គ្បាកែ

ប្ែលអាចនឹ ងគ្បហារ

ិ ោាស ម្ចនទ្ិ ែិ វា ិបោាសជាលែើរលទោះ គ្ត្ូវជាបញ្ញា
កិ លលស ឬវប
ប្ែលចូ លែល់ឧទ្

ពា

ញាណ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ឧទ្

ពា

ញាណ

ជាោរែឹ ងប្ែលលកើ ត្លឡើងពីោរពិចារណា

ប្ែលជាក់ ចាស់ពិត្

គ្បាកែ

លសចកដីសាោប ប្ងអល

រិ នប្រនោរែឹ ងប្ែលគ្ត្ូវអាស្ស័

ប្ត្ជាលោកិ

បញ្ញា

លគ្ព្វោះលហត្ថា

លៅម្ចនសង្កខរជាអាររោណ៍

ចំ ប្ណកញាណខាងលែើ រម្ចនទររូបបរ ិលចេទ្ញាណ បចា

បរិរហ
គ -

ញាណ និ ងសរោសនញាណ ញាណោំង ៣ លនោះ ក៏ជាបាទ្ជាបចា័
ប្ែលនឹ ងឱ្យលកើត្ឧទ្

ពា

ញាណែូចគន

សាោប ប្ងអល រ៊ឺ គ្ត្ូវលៅអាស្ស័
កនងលខត្តរបស់ចិទតរ
រិ នគ្ត្ូវអាស្ស័

បរិ

ប្ែលគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវលដ្ឋ
ឧទ្

ពា

ោលលវោ និងបរិ

ញាណផង
ត្តិលឡើ

ប្ត្ោរែឹ ងលៅជាោរ

ចំ ប្ណកឧទ្

ត្តិ ោំងលៅ
ពា

ញាណ

ជាោរែឹងប្ែលលកើ ត្លឡើងពី បែិបោ

ពិត្គ្បាកែ

លដ្ឋ

លហត្លនោះ

លោកចាត្់

ញាណជាថានក់ខាងលែើ ររបស់វ ិបសសទកនងថានក់លោកិ

ចំ ប្ណក នលោរញាណ

ក
។

ប្ែលចាត្់ជាថានក់ ទ្ីបំផត្របស់

ិ សសទញាណលទោះ
វប

ក៏លគ្ព្វោះលហត្ថា

ប្ែលជាលោកិ

រកែល់ទ្ីបំផត្គ្ត្ង់ នលោរញាណលទោះ

លទោះ
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ែូ លចានោះ

លោកលទ្ើ បចាត្់

ក នលោរញាណជាទ្ី បំផត្របស់

ិ សសទញាណ ។
វប

ប្ត្យ៉ា ងណាកដី ញាណ ៣ កនងខាងលែើ រលទោះ ក៏ គ្ត្ូវលៅកនង

ិ សសទផង
ផាូវរបស់វប
លទោះ រួរោំងលោកិ

ែូលចានោះលបើ នឹងោប់លដ្ឋ

គ្បលភទ្របស់ញាណ

និងលោកត្តរក៏បាន ១៦ ញាណ រ៊ឺ

១. ទររូបបរិលចេទ្ញាណ

២. បចា

បរិរគហញាណ

៣. សរោសនញាណ

៤. ឧទ្

ពា

៥. ភងគញាណ

៦. ភ

៧. អាទ្ី នវញាណ

៨. និ ពិាោញាណ

៩. រចាិត្ករយតញាណ

១០. បែិ សង្កខញាណ

១១. សង្កខរលបោខញាណ

១២.

១៣. លគគ្ត្ភូញាណ

១៤. ររគញាណ

១៥. ផលញាណ

១៦. បចាលវកខណញាណ ។

ញាណ

ញាណ

នលោរញាណ

តំងពី ញាណទ្ី ១ រហូត្ែល់ញាណទ្ី ១២ ជាលោកិ
ញាណសទ្ធ
និ ងលោកត្តរ

ចំ ប្ណកញាណទ្ី

១៣

-

ោប់លៅកនងរវងលោកិ

លគ្ព្វោះអាររោណ៍ជាលោកត្តរ

ប្ត្ចិ ត្តជាលោកិ

លោកចាត្់ថា ជា លព្វាហារក
ិ រ៊ឺ លៅកនងរវង ចំ ប្ណកញាណទ្ី ១៤
ែល់ ១៥ លទោះជាលោកត្តរសទ្ធ ប្ត្ញាណទ្ី ១៦ បចាលវកខណញាណ
លទោះជាលោកិ

។
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សច្រង្ខគះច្ដ្ឋយវិសទ
ុ ធិ ៧
ិ សសទ រ៊ឺ
១. សី លវិសទ្ធិ បានែល់ សីលប្ែលជាបាទ្របស់វប
សីលប្ែលសលរង្កគោះលដ្ឋ

ររគម្ចន ងគ ៨ ។

ិ ទ្ធិ បានែល់ សម្ចធិ ៣ រ៊ឺ ខណិកសម្ចធិ ឧបចារ២. ចិ ត្តវស

សម្ចធិ និ ង បបទសម្ចធិ ប្ែលជា ងគរបស់ររគ ៨ វ ិសទ្ធិោំងពីរលនោះ
សលរង្កគោះចូលលដ្ឋ

សីល និងសម្ចធិ ។

ិ ទ្ធិែ៏លសស ៥ លទ្ៀត្លទោះជាបញ្ញា រ៊ឺ
ចំ ប្ណកវស
ិ ទ្ធិ
១. ទ្ិ ែិ វា ស

២. កង្កខវិត្រណវិសទ្ធិ
៣. រគគររគញាណទ្សសនវិសទ្ធិ
៤. បែិ បោញាណទ្សសនវិសទ្ធិ
៥. ញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ។
រួរជា ៧ គ្បោរ កនងវិសទ្ធិោំង ៧ លទោះ ោប់ ពី ១ ែល់ ៦
ជាលោកិ

វិសទ្ធិទ្ី ៧ ជាលោកត្តរ ។
សច្រង្ខគះច្ដ្ឋយញាណ

ិ ទ្ធិ
១. ទររូបបរិលចេទ្ញាណ បានែល់ ទ្ិែិាវស
២. បចា

បរិរគហញាណ បានែល់ កង្កខវិត្រណវិសទ្ធិ

ិ ទ្ធិ
៣. សរោសនញាណ បានែល់ រគគររគញាណទ្សសនវស
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៤. ឧទ្

ពា

ញាណ, ៥. ភងគ ញា ណ, ៦. ភ

ញាណ,

៧. អាទ្ី នវញាណ, ៨. និ ពិា ោ ញាណ, ៩. រ ចាិត្ករយតញាណ,
១០. បែិ សង្កខញាណ, ១១. សង្កខរលបោខញាណ, ១២.

នលោរ-

ញាណ,
កនងញាណោំងលនោះ លបើ លៅម្ចនវិបសសនូបកិ លលស ១០ យ៉ា ង
លកើ ត្ោ

ឡំ

និង នកបែិ បត្តិែឹងចាស់ថា

ឧបកិលលសលទោះរិ ន

ប្រនផាូវ ប្ែលជាផាូវប្រនលទោះ រ៊ឺ វ ិបសសទបញ្ញា ប្ែលែឹ ងែូលចនោះ
លៅថា រគគររគញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ។ ោប់ ពីឧទ្
រហូត្ែល់
លហើ

នលោរញាណ

ពា

ញាណលៅ

ប្ែលគ្បាសចាកវ ិបសសនូ បកិលលស

លៅថា បែិ បោញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ។
១៣. លគគ្ត្ភូ ញាណ, ១៤. ររគញាណ, ១៥. ផលញាណ,

១៦.

បចាលវកខណញាណ,

ោំង

៤

ញាណលនោះលៅថា

ញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ។
កនងោរប្ែលសលរង្កគោះ

លគគ្ត្ភូ ញាណ

ជារួ

បចាលវកខណ-

ិ ទ្ធិលទោះ សលរង្កគោះចូលរក
ញាណ ចូលរកទ្កកនងញាណទ្សសនវស
លដ្ឋ

បរ ិយ

លគ្ព្វោះលហត្ថា លគគ្ត្ភូលទោះ ម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍

ចំ ប្ណកបចាលវកខណញាណលទោះ ក៏ជាោរែឹ ងប្ែលឆ្ាងោត្់រកពី ររគ
ផល និ ព្វាន រ៊ឺ ឆ្ាងោត្់លោកត្តរធរ៌ រកលហើ
សលរង្កគោះចូលលដ្ឋ

បរិយ

ែូ ចគន
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ប្ែលជាញាណទ្សសនវិសទ្ធិលដ្ឋ

ពិត្លទោះ បានែល់ររគញាណ ៤

ប៉ា លណាណោះ ។
ព្បច្ភទព្រះអរ ិយបុគគល
កនងវិសទ្ធិររគ លោកចាត្់គ្បលភទ្របស់គ្ពោះ រ ិ

បរគលទ្ក ៧

ពួ ក រ៊ឺ
១. សោធនសារី

២. សោធវិរត្តិ

៣. ោ

៤. ឧភលតភារវិរត្តិ

សកខី

៥. ធម្ចោនសារី

៦. ទ្ិ ែិាបត្ត

៧. បញ្ញាវិរត្តិ ។
នកប្ែលម្ចនសោធខាាំងោា កនងោលសលគ្រចលសាតបត្តិររគ
លៅថា

សោធនសារ ី

តំងពីលសាតបត្តិផលលឡើងលៅរហូត្ែល់

រហត្តផល លៅថា សោធវិរត្តិ ។
នកប្ែលបានរូបជានលហើ
លៅថា ោ

សលគ្រចររគផលោំង ៨ បរគល

សកខី ។

នកប្ែលបាន រូបជានលហើ

សលគ្រច រហត្តផល

លៅថា

ឧភលតភារវិរត្តិ ។
នកប្ែលម្ចនបញ្ញាខាាំងោា ពិចារណាលដ្ឋ

នតតកនងខណៈ

ក្នលសាតបត្តិររគ លៅថា ធម្ចោនសារី ។
តំងពីលសាតបត្តិផលលៅែល់ រហត្តររគ លៅថា ទ្ិ ែិប
ា ត្ត ។
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ចំ លព្វោះ រហត្តផល លៅថា បញ្ញាវិរត្តិ រួរ ៧ ពួ ក
កនងោរប្ែលលោកប្ចកលចញលៅែូលចនោះ
កនងសីល

សម្ចធិ

បញ្ញា

លទោះឯង

រ៊ឺ

ក៏ រង់អាស្ស័

លៅ

នកប្ែលជាសោធវិរត្តិ

និ ងសោធនសារ ី ោំង ២ លនោះ ម្ចនសីល ជា ធិបត្ី ។
នកប្ែលបានទរថា

ោ

សកខី

និ ង

ឧភលតភារវិរត្តិ

លទោះម្ចន សម្ចធិ ជា ធិ បត្ី ។

ិ ត្តិ ោំង
ចំ ប្ណក នកប្ែលជាធម្ចោនសារ ី ទ្ិ ែិប
ា ត្ត និ ង បញ្ញាវរ

៣ លនោះម្ចន បញ្ញា ជា ធិ បត្ី ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

នកប្ែលម្ចនអាររោណ៍ធៃន់កនងគ្ពោះវិន័

ក៏ បានែល់សោធ ម្ចនសីលជា ធិបត្ី លបើ នកម្ចនអាររោណ៍ធៃន់កនង
គ្ពោះសូគ្ត្ ក៏បានែល់

នកប្ែលម្ចន សម្ចធិ ជា ធិ បត្ី

ម្ចនអាររោណ៍ធៃន់លៅកនងគ្ពោះ ភិធរោ

នកប្ែល

ក៏ បានែល់ នកប្ែលម្ចន

បញ្ញា ជា ធិ បត្ី ។
បែិបទា ៤ យ៉ាង្
រា៉ា ងលទ្ៀត្ លោកប្ចកគ្ពោះ រិ

បរគលោំង ៤ ទ្ក លដ្ឋ

ោរបែិបត្តិ ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. សខបែិបោខិបាភិញ្ញា បែិបត្តិសបា
២. សខបែិបោទ្ទធភិ ញ្ញា បែិបត្តិសបា

គ្តស់ែឹងរហ័ស
គ្តស់ែឹង

៊ឺត្

៣. ទ្កខបែិ បោខិបាភិ ញ្ញា បែិបត្តិលបា
ំ កគ្តស់ែឹងរហ័ស
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៤. ទ្កខបែិ បោទ្ទធភិ ញ្ញា បែិ បត្តិលបា
ំ កគ្តស់ែឹង
ោរបែិបត្តិរបស់គ្ពោះ រ ិ

៊ឺត្ ។

បរគលប្ែលលធាើោរពាយរ លែើ របី

សលគ្រចររគផលលទោះម្ចន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

នកខាោះកនងលវោប្ែល

លធាើោរពាយរលទោះ រិនម្ចនឧបសរគោោំង ែូចជាឈ៊ឺចាប់ជាលែើ រ
និ ងប្រតាស់ែឹងធរ៌ឆ្ងប់រហ័សបានែូ ចចិ ត្ត ោរពាយរក៏ គ្បគ្ពឹ ត្លត ៅ
បានយ៉ា ងស្សួល រិ នគ្ត្ូវពាយរខាាំង លនោះជាគ្បលភទ្ទ្ី ១ ចំប្ណក
គ្បលភទ្ទ្ី ២ លទោះ ក៏ ែូចគនជារួ

គ្បលភទ្ទ្ី ១ ប្ត្ថាប្រតាស់ែឹងធរ៌

៊ឺត្ ។
ចំ ប្ណកគ្បលភទ្ទ្ី
ជារួ

៣ លទោះ លវោលធាើោរពាយរគ្ត្ូវត្សូ

ឧបសរគយ៉ាងលគ្ចើ ន នឹងក៏គ្ត្ូវលធាើោរពាយរយ៉ា ងក្គ្កប្លង

ប្ត្ថាគ្តស់ែឹងធរ៌រហ័ស កនងគ្បលភទ្ ទ្ី ៤ លទោះ ម្ចនោរគ្បគ្ពឹ ត្ត
លៅែូចគនជារួ

គ្បលភទ្ទ្ី ៣ ប្ត្ថាគ្តស់ែឹងធរ៌

ប្ែល ធិ បា
លបើ ប្ចកលដ្ឋ
លដ្ឋ

រកលនោះ

ប្ចកលដ្ឋ

សកខវ ិបសសកៈ លដ្ឋ

ឥទ្ធិបាទ្ ៤ ឬលព្វធិ បកខិ

ោប់ ជាចំ នួនលគ្ចើន

គ្បលភទ្របស់ោរបែិ បត្តិ

ឆ្ឡភិ ញ្ញា ឬលដ្ឋ

ធរ៌ ៣៧ លហើ

ញាណ ៥

ក៏ នឹងប្ចកលៅបាន

លបើ គ្ត្ូវោរគ្ជាបក៏ សូរលៅលរើលកនងររពីរ

សារត្ថសងគហៈ
តរប្ែលបាន ធិបា
ករោដ្ឋាន ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

៊ឺត្ ។

រកលហើ

ិ សសទ
កនងលរឿងរបស់វប

វិសទ្ធិ ៧ វិបសសទញាណ ៩ ញាណ

១៦ វិលម្ចកខ ៣ និ ងសត្ិ បបដ្ឋាន ៤ លទោះ ជាោរសប្រតងចំ លព្វោះ
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ោយនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន

និ ងចំ លព្វោះឥរិយបេ

លែើ របីស្សួលែល់ោរចលគ្រើនវ ិបសសទ ។
ចំ ប្ណកលវទ្ទនបសសទ

ចិ តតនបសសទ

៤

ប៉ាលណាណោះ

ធម្ចោនបសសទ

សត្ិ បបដ្ឋានលទោះ ោរបែិ បត្តិអាររោណ៍របស់បញ្ញា ញាណ វ ិសទ្ធិ
និ ងវិលម្ចកខ

ក៏គ្បគ្ពឹ ត្តលៅែូចគន ប្ត្ផ្ទាស់អាររោណ៍ ប្ែលសរាឹងពី

ឥរយ
ិ បេរកជាលវទ្ទ ជាចិ ត្ត ឬជាធរ៌ ប៉ាលណាណោះ ចំ ប្ណកផលប្ែល
របបីបានលទោះក៏ម្ចនអានិសងសែូ ចគន ។
ប្ត្ចំ ណចសំខាន់ប្ែលរួរ

ល់ក៏រ៊ឺ

កនងលវោប្ែលកំ ណត្់

លវទ្ទ ចិ ត្ត ធរ៌ ោំងលទោះ លវទ្ទម្ចនលគ្ចើ នយ៉ា ង ម្ចនោំងសខលវទ្ទ ទ្កខលវទ្ទ ឧលបោខលវទ្ទ ចិ ត្តក៏ម្ចនែល់លៅ ១៦ យ៉ា ង
ចិ ត្តប្ែលជាកសលក៏ ម្ចន

កសលក៏ម្ចន

ចិត្តជាសម្ចធិ ក៏ម្ចន

ចិ ត្តរិនជាសម្ចធិ ក៏ម្ចន ធម្ចោនបសសទក៏ម្ចន លអខាោះ អាគ្កក់ ខាោះ
ម្ចននីវរណៈ ជាលែើ រ ។
ែូ លចានោះ ោរកំ ណត្់សត្ិ បបដ្ឋានោំងលនោះ

នកបែិ បត្តិចូររកា

ចិ ត្តឱ្យម្ចំ កំ ឱ្យ ភិ ជានិ ងលោរនសសលកើ ត្លឡើង កនងអាររោណ៍ោំង
លនោះបាន

ែូ ចជាលពលលវទ្ទ

ចិ ត្ត

ធរ៌

ប្ែលរិ នលអលកើត្លឡើង

នកបែិបត្តិនឹងរិ នលពញចិត្តកនងអាររោណ៍ោំងលទោះ
លសចកដីពាយរលោះអាររោណ៍ោំងលទោះ
និ ងធរ៌ប្ែលលអ
រិ នោន់ ែល់

និ ង នកម្ចន

លែើ របីគ្ត្ូវោរលវទ្ទ

ឬប្ែលខាួនលពញចិត្តកនងអាររោណ៍លទោះ

ឬោលអាររោណ៍លអលកើត្លឡើងលហើ
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អាររោណ៍លទោះទ្ក ែូ លចនោះក៏រិនបាន លគ្ព្វោះលបើសត្ិ ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្លត ៅ
កនងោរកំ ណត្់អាររោណ៍ លៅជាែូលចានោះ សត្ិលទោះលៅរិនោន់លឈាោោះថា
ចូ លែល់សត្ិ បបដ្ឋាន

លគ្ព្វោះលហត្ថា

និ ងលោរនសសឱ្យវ ិទសលៅរិ នោន់បាន
កំ ណត្់ អាររោណ៍ណា

លៅទ្ម្ចា

លៅរិនោន់ ទ្ម្ចា
ែូ លចានោះ

ភិ ជា

លបើសត្ិ កនងោរ

លសចកដីលគ្ត្ក រនិ ងលសចកដីរិន

លគ្ត្ក រ រិនោន់ បានែោបណា ក៏ លៅរិ នោន់លឈាោោះថា ចូលែល់
រជឈិម្ចបែិបោែោបលទោះ ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ

នឹ ងគ្ត្ូវម្ចនោរសិកាឱ្យ

នកចលគ្រើ នវ ិបសសទ រ៊ឺ ចលគ្រើ នសត្ិ បបដ្ឋាន
ល់លជា
អ រនសិន លហើ

លទ្ើបនឹ ងចលគ្រើ ន

ឱ្យគ្ត្ឹរគ្ត្ូវបាន កនងោរចលគ្រើ នឱ្យគ្ត្ឹរគ្ត្ូវតររជឈិម្ចបែិបោលទោះ
លបើ រិន
លឡើ

ល់ឱ្យលអជារនសិនលហើ

និងលធាើឱ្យគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវរិ នបាន

។
កនងោរប្ែលបែិបត្តិគ្ត្ឹរគ្ត្ូវតររជឈិម្ចបែិបោ លែើរបីទ្ម្ចា

លចញនូវលសចកដីលគ្ត្ក រនិងរិ នលគ្ត្ក រលទោះ រិនប្រនថា នកបែិបត្តិ
ម្ចនោរគ្បាថាន
លគ្ត្ក រ លហើ
ជា នតត

ប្ែលនឹ ងលធាើឱ្យចិត្តរបស់ខួ នតំ
ា
ងលៅកនងោររិន

ក៏លធាើចិត្ឱ្
ត យជាឧលបោខែូ លចានោះក៏លទ្ លគ្ព្វោះធរ៌ោំង
លគ្ព្វោះលហត្លទោះ

និ ងរិ នលគ្ត្ក របានលទោះ
អាររោណ៍ជាបចា័

កនងោរប្ែលទ្ម្ចា

លសចកដីលគ្ត្ក រ

លៅគ្ត្ង់សភាវៈរបស់អាររោណ៍

សំខាន់របស់ចិត្ត
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គ្បាសចាកអាររោណ៍រិ នបានលឡើ

សូរបីប្ត្ចិត្តប្ែលជាលោកត្តរ

ក៏ គ្ត្ូវម្ចននិ ព្វានជាអាររោណ៍ប្ែរ ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ

អាររោណ៍ម្ចនលគ្ចើ នយ៉ា ង

ចិត្តលទ្ើបម្ចនលគ្ចើ នយ៉ា ង

ក៏លគ្ព្វោះលហត្ថា

អាររោណ៍ខាោះក៏ ជាលហត្ឱ្យលកើ ត្លសចកដី

លគ្ត្ក រ អាររោណ៍ខាោះក៏ជាលហត្ឱ្យលកើត្ោររិនលគ្ត្ក រ អាររោណ៍ខាោះ
ក៏ ជាលហត្ឱ្យទ្ម្ចា

លសចកដីលគ្ត្ក រនិងរិ នលគ្ត្ក រ អាររោណ៍យ៉ា ង

លនោះ រ៊ឺ អាររោណ៍កនងសត្ិ បបដ្ឋាន ៤ ប្ត្ោរចលគ្រើ នសត្ិ បបដ្ឋានលទោះ
ចំ ណចសំខាន់លៅគ្ត្ង់ ម្ចនសត្ិ កំណត្់ អាររោណ៍
ចំ លព្វោះរខ

រ៊ឺ

ប្ែលគ្បាកែលៅ

អាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបននប៉ាលណាណោះ

លទ្ើ បទ្ម្ចា

លសចកដីលគ្ត្ក រនិ ងរិនលគ្ត្ក របាន ។
ោលអាររោណ៍ ី ាគ្បាកែលឡើង

នកបែិ បត្តិនឹងគ្ត្ូវសរាឹងលែើ របី

បានែឹ ងលសចកដីពិត្ កនងអាររោណ៍ប្ែលខាួនកំ ណត្់លរើ លលទោះ នឹ ងគ្ត្ូវ
លរើ លរហូត្សភាវៈោំងលទោះសប្រដងោរពិ ត្ឱ្យល

ើញថា

ជាទ្កខ ជា នតត កនងោរប្ែល នកបែិ បត្តិរិនល

ើញថា ទររូបរិ ន

លទ្ៀងលទោះ ក៏លគ្ព្វោះសនតត្ិបិទ្បាំងទ្ក ប្ែលរិនល
ជាទ្កខ ក៏ លគ្ព្វោះឥរ ិយបេបិទ្បាំងទ្ក ប្ែលរិ នល
ថា

ើញថា ទររូប
ើញ នតតក៏ លគ្ព្វោះ

នសញ្ញា ប្ែលរួរគនជាែំ បិទ្បាំងទ្ក លទ្ើ បម្ចនោរសម្ចគល់ថា

ជាត្ួ ខួនលឡើ
ា
ងរក ។
ែូ លចានោះ

ឱ្យល

រិនលទ្ៀង

ិ សសទ រ៊ឺ
នកចលគ្រើ នវប

នកកំ ណត្់ ទររូបប្ែលនឹ ង

ើញថា រិ នលទ្ៀង ជាទ្កខ ជា នតតលទោះ កនងលវោប្ែលលធាើោរ
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កំ ណត្់ ទររូបលទោះ លបើថាោរកំ ណត្់លទោះ ជាោរកំ ណត្់ ប្ែលគ្ត្ឹ រ
គ្ត្ូវលហើ

ោរកំ ណត្់ទររូបលទោះ

ប្ែលជាលគ្រឿងបិទ្បាំង និ ចំា

និ ងទ្ម្ចា

បិ ទ្បាំងទ្កខ និ ងជាោរទ្ម្ចា
នតតលៅកនងត្ួ ខួ នលទោះឯង
ា

៣

លនោះ

ទ្ម្ចា

ោលណារួ

នឹ ងគ្ត្ូវជាោរទ្ម្ចា

សនតត្ិ

ឥរិយបេប្ែលជាលគ្រឿង

នសញ្ញា ប្ែលជាលគ្រឿងបិ ទ្បាំង
លគ្ព្វោះលគ្រឿងបិ ទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍ោំង

គ្ត្ូវទ្ម្ចា

លហើ

លៅោំង ៣ យ៉ា ង រិនប្រនថា គ្ត្ូវទ្ម្ចា

ក៏បានលឈាោោះថា
លៅរដងរួ

គ្ត្ូវ

លទ្ ។

ែូ លចានោះ លទ្ើបរិ នគ្ត្ូវម្ចនោរបែិ បត្តិឱ្យលៅលផសងពី ោរកំណត្់
ទររូបលទោះឯង ប្ត្ថាគ្ត្ូវជាោរកំណត្់ ឱ្យគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវលដ្ឋ
លទ្ើ បគ្បគ្ពឹ ត្តលៅែូលចនោះបាន

និងសូរបីកំណត្់ ទររូបកដី

ល់កំណត្់ឱ្យគ្ត្ឹរគ្ត្ូវលហើ

លហត្ផល
ប្ត្លបើ រិន

ក៏រិនអាចនឹងបានផលែូលចានោះបាន ។

ែូ លចានោះ កនងឱ្ោសចងលគ្ោ

លនោះ លទ្ើ បសូរដ្ឋស់លត្ឿន នក

សិកា និង នកចូ លចិត្តកនងោរបែិ បត្តិោំង
បែិ បត្តិ ជាសរេៈ ឬវិបសសទកដី របបីសិកាឱ្យ

ថា រននឹ ងលធាើោរ
ល់កនងលហត្ផល

របស់កិចាបែិ បត្តិលទោះៗ ឱ្យលអជារនសិន កំ របបីលគ្បើប្ត្សោធប្ត្រា៉ា ង
លគ្ព្វោះរិនអាចលធាើឱ្យចូ លែល់ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ
ប្ែលគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវបានលឡើ

លគ្ៅ ំ ពីគ្ត្ូវម្ចនបញ្ញាប្ែលគ្បកបជារួ

សោធលទោះផង

លគ្ព្វោះោរចូលែល់គ្ពោះពទ្ធសាសទប្ែលពិ ត្លទោះ

នឹ ងគ្ត្ូវចូ លលដ្ឋ

បញ្ញា

ោរ

ល់ខសលហើ

លគ្ព្វោះលបើ ល

ើងបែិ បត្តិខសឬលធាើលៅលដ្ឋ

ជាោរប្កឬែកខាួនបានលំបាក
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ោាក់ ភក់ រប្រងែកខាួនលឡើងពីោរ

ល់ខសលទោះបានលំបាក ឬន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ឧបម្ចែូ ចរនសសប្ែលលែើ រផាូវខស រប្រងឃ្លាត្ពី លគល

លៅលចញលៅគ្រប់ គ្គ សូលៅលសៃៀរៗ លអជាង កនងោលប្ែលរិនែឹ ង
ផាូវពិ ត្គ្បាកែ លគ្ព្វោះរិនលធាើឱ្យឃ្លាត្ពី លគលលៅប្ែលខាួនគ្ត្ូវោរ ។
អានិសង្សរបស់វិបសសនាបញ្ញ
ា
១. កំ ចាត្់ កិលលសលផសងៗ ឱ្យជាសរលចេទ្ ស់បាន
២. លសា

រសក្ន រិ

ផល រ៊ឺ កនងផលសម្ចបត្តិ

៣. ចូលនិ លោធសម្ចបត្តិ រ៊ឺ រលត្់ ចិត្តលចត្សិកបាន
៤. រួ រទ្ទ្ួលនូវោរបូជារបស់រនសសនិ ងលទ្វត ។
(១)
បាន ធិ បា
(២)

លរឿងោរកំចាត្់ កិលលសលផសងៗ
ទ្កលហើ

របស់គ្ពោះ រ ិ

កនងបរិលចេទ្ទ្ី ១ ។

លរឿងោរលសា

រសក្ន រ ិ

ផល

ប្ែលជាអានិសងស

របស់បញ្ញា រ៊ឺ ោរចូលផលសម្ចបត្តិលទោះ គ្ត្ូវចូលលដ្ឋ
ិ សសទបញ្ញា
របស់វប

ែូលចានោះ ោរចូ លផល

សម្ចបត្តិ លទ្ើ បគ្ត្ូវជា នកោាប់បានឈានរកលហើ
កនងោរចូ លឈានសម្ចបត្តិ

ិ សសទបានសលគ្រចររគផល
វប
លហើ

កម្ចាំង

សរេៈប្ត្រា៉ា ងក៏ ចូលផលសម្ចបត្តិរិនបាន

ចូ លបានប្ត្ឈានសម្ចបត្តិប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ
បានវសីរកលហើ

បរគល

លទ្ើបចូលសម្ចបត្តិលដ្ឋ

ប្ែលលៅថា

ោំងជា នកោាប់
លហើ

រកចលគ្រើ ន

លោកត្តរធរ៌លទោះ

ផលចិ ត្តបាន ោរចូ លផលសម្ចបត្តិលនោះ
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ភិធរោត្ថសងគហ

នឹ ងចូលបានប្ត្ចំលព្វោះផលចិត្តតរថានក់របស់ខួានប៉ាលណាណោះ
លសាតបននបរគល

ក៏គ្ត្ូវចូលសម្ចបត្ិតលដ្ឋ

លបើ ជាគ្ពោះ រហនតក៏ចូលលដ្ឋ
សម្ចបត្តិលនោះ

ែូ ចជា

លសាតបត្តិផលចិ ត្ត

រហត្តផលចិ ត្ត

ប្ត្ោរចូលផល

រិ នចាំបាច់ គ្ត្ូវបានែល់ រូបជានលទ្

បានគ្ត្ឹ រប្ត្

បឋរជានក៏ ចូលបាន បេជានចូ លផលសម្ចបត្តិរិនបានលឡើ

។

(៣) ោរចូ លនិលោធសម្ចបត្តិ ក៏ជាអានិសងសរបស់វ ិបសសទ
បញ្ញាប្ត្រា៉ា ង

លគ្ព្វោះោរចូលនិលោធសម្ចបត្តិលនោះ

គ្ត្ូវចូលលដ្ឋ

ិ សសទ និ ង នកប្ែលចូលនិ លោធសម្ចបត្តិបានលទោះ
អាររោណ៍របស់វប
គ្ត្ូវជា នកប្ែលបាន រូបសម្ចបត្តិ

ែល់លនវសញ្ញាទសញ្ញា

ឈានផង លគ្ព្វោះោរចូលនិលោធសម្ចបត្តិលនោះ គ្ត្ូវអាស្ស័

កម្ចាំងោំង

ពី រយ៉ា ង រ៊ឺ កម្ចាំងសរេៈ គ្ត្ូវបានែល់ លនវសញ្ញាទសញ្ញា
ិ សសទក៏គ្ត្ូវបានែល់
និ ងកម្ចាំងរបស់វប
ែូ លចានោះ

ត្នត្នៈ

គ្ពោះ ទគរី យ៉ាងោប

នកប្ែលចូលនិ លោធសម្ចបត្តិលទោះ លទ្ើបចូលបានប្ត្បរគល

ពី រពួ កប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ គ្ពោះ ទគរី និងគ្ពោះ រហនតប្ែលបានសម្ចបត្តិ
ោំង

៨

ផង

ិ សសកៈនិ ងបេជានចូ ល
គ្ពោះ រហនតប្ែលជាសកខវប

និ លោធសម្ចបត្តិរិនបាន ។
(៤)

ជាបរគលប្ែលរួរលគរពបូជារបស់រនសសនិ ងលទ្វត

លគ្ព្វោះលហត្ថា លោកបានអាស្ស័

ោរចលគ្រើ នវ ិបសសទ រហូត្បាន

សលគ្រចររគ ផល និ ព្វាន ជាគ្ពោះ រ ិ

ិ សសទ បានឈានលឡើងោន់ គ្ពោះ រ ិ
វប
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បរគល លដ្ឋ

ោរអាស្ស័

សងឃ លទ្ើ បជា នកបរប
ិ ូ ណ៌

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លដ្ឋ

សងឃរណ ៩ គ្បោរ ម្ចនសបែិ បលទន ជាលែើរ រណធរ៌ លនោះ

ក៏ ចាត្់ថា ជាអានិសងសរបស់វ ិបសសទធរៈ ប្ែលលធាើឱ្យជាបរគលប្ែល
រួ រថាា

បងគំ រួរបូជារបស់រនសស លទ្វត និងគ្ពហោ ឬថា ំ ណាច

ិ សសទធរៈ លធាើឱ្យជាបរគលប្ែលសត្ាលោករួរបូជាក៏បាន ។
របស់វប
គាថាសង្គហទី ៦
៦. ភាលវត្ពាំ បនិលចាវ ំ

ភាវទទ្ា

បែិបត្តិរសសាទ្ំ
ភាវទោំងពីរលនោះ

បត្ថ

រត្តរំ

លនតន សាសលនត្ិ ។

ម្ចនផលែ៏ គ្បលសើរបំ ផត្

ប្ែលបណិ ា ត្

នកគ្បាថានលសចកដីលគ្ត្ក រកនងរសក្នោរបែិ បត្តិ កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ
របបីចលគ្រើនតរន័

ែូ ចប្ែលលព្វលរកលនោះចោះ ។
ឥត្ិ

ភិ ធរោត្ថសងគលហ

ករោដ្ឋានសងគហវិភាលគ ទរ នវលម្ច បរិលចេលោ ។
ភិ ធរោត្ថសងគហៈ

បរ ិលចេទ្ទ្ី ៩ ប្ែលលឈាោោះថា ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ ចប់គ្ត្ឹរប៉ាលណាណោះ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

បករណាវស្ដនគាថា
ចារ ិត្តលសាភិត្វ ិសាលកលោទ្ល
សោធភិវឌឍបរ ិសទ្ធរលណាទ្ល
នរពវលហ

ន បណិោ

ន
ន

បោនករបំ

ំ បត្ថិត្ំ បករណំ បរ ិនិែិាត្ំ ត្ំ ។

បលញ្ា ន លត្ន វ ិបលលន ត្ រូលលសារំ
ធញ្ញាធិវសរទ្ិលតទ្ិត្ម្ច

កនតំ

បញ្ញាវោត្រណលសាភិត្លជាិភិកូ ខ
រញ្ា នត បញ្ា វ ិភលវទ្

រងគោ

។

ររពីរឯណាប្ែលឧបាសកលឈាោោះថា នរព
លដ្ឋ
សោធ

ចារត្
ិ តសីល លកើត្កនងគ្ត្កូលែ៏ធំ ចលគ្រើនយ៉ា ងក្គ្កប្លងលដ្ឋ
និ ងរងលរឿងលដ្ឋ

រណែ៏ បរិសទ្ធគ្បាថាននូវលសចកដី នលគ្គោះ

ែល់ នកែក្ទ្បានអាោធទលហើ
លដ្ឋ
លដ្ឋ

ជាបរគលលអសាអត្

ររពីរលទោះចប់បរិបូណ៌លហើ

បណយែ៏បរ ិបូណ៌លទោះ សូរភិកខោំង

រណែ៏ ហោត្់ចត្់ លដ្ឋ

ប្ែលលអសាអត្

បញ្ញាម្ចនលសចកដីខាោស ចូររលឹកែល់

វត្តត្រូលលសារប្ែលរងលរឿងក្គ្កប្លង
បណយែោប ស់អា

។

លែើរបីជារងគល

ែ៏ បរិបូណ៌ ។
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ប្ែលជាទ្ីលៅរបស់ នកម្ចន
រ៊ឺ

លសចកដីចលគ្រើ នក្នបណយ
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ភិធរោត្ថសងគហ

ឥត្ិ

នរោធចរិល

ន រចិត្ំ

ភិធរោត្ថសងគហំ ទរ បករណំ ។
បករណ៍លឈាោោះ

ភិធរោត្ថសងគហៈប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយរចទទ្ក

រនថលត បញ្ញាសាធិោនិ
លដ្ឋ

ែាសតនិ សរតតនិ

លសចកដីប្ែលលរៀបលរៀងជាវរគៗ ៨៥០ វរគ
ចប់ បរិបូណ៌លដ្ឋ

គ្បោរែូលចនោះ ។

ភិធរោត្ថសងគលហា និែិលា ត ។
ចប់ គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហវិភារ ៕

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបករណ៍ ឆប់ ព្ត្ឹម្ប៉ាុច្ណណះ

🕮
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាលី-ប្ព្ប
នវច្ម បរ ិច្ឆេច្ទា កម្មដ្ឋានសង្គហវិភាច្គា
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៩ លឈាោោះករោដ្ឋានសងគហិវ ិភារ
(១) សរេវ ិបសសទនំ

ភាវទនរិលត បរ ំ

ទ្វ ិធរបិ

ករោដ្ឋានំ បវោខរិ

ថាការំ ។

ប្គ្បថា បទោប់ ំពីលនោះលៅ ខ្ំ (គ្ពោះ នរោធចារយ) នឹងលព្វលនូវ
ករោដ្ឋាន សូរបីោំង ២ គ្បោរ រ៊ឺ សរេករោដ្ឋាន និងវ ិបសសទករោដ្ឋាន
តរលំដ្ឋប់ ។
សម្ថកម្មដ្ឋានំ
សរេករោដ្ឋាន
(២) ត្ត្ថ សរេសងគលហ តវ ទ្ស កសិណានិ, ទ្ស
ទ្ស

នសសត្ិលយ, ចត្លសា

សភា,

បបរញ្ញាលយ, ឯលោ សញ្ញា, ឯកំ

វវតថនំ, ចតតលោ អារបា លចត្ិ សត្តវ ិលធន សរេករោដ្ឋានសងគលហា ។
បណា
ដ ករោដ្ឋានោំង

ពីរគ្បោរលទោះ

លំដ្ឋប់ែំបូង

កនង

សរេសងគហៈ លឈាោោះថា ករោដ្ឋានសងគហៈម្ចន ៧ គ្បោរ រ៊ឺ កសិណ
១០

សភ ១០

នសសត្ិ ១០

បបរញ្ញា ៤ សញ្ញា ១ វវតថន ១

និងអារបប ១ ។
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ឆរ ិត្ច្ភច្ទា
គ្បលភទ្ក្នចរ ិត្
(៣) ោរចរ ិត លោសចរ ិត លម្ចហចរ ិត សោធចរ ិត ពទ្ធិចរត
ិ

វ ិត្កាចរ ិត លចត្ិ ឆ្ពាិលធន ចរ ិត្សងគលហា ។

ចរ ិត្សងគហៈម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ោរចរ ិត្ ១ លោសចរ ិត្ ១

លម្ចហចរ ិត្ ១ សោធចរ ិត្ ១ ពទ្ធិចរ ិត្ ១ និងវ ិត្កាចរ ិត្ ១ ។
ភាវនាច្ភច្ទា
គ្បលភទ្ក្នភាវទ
(៤) បរិករោភាវទឧបចារភាវទ

បបទភាវទ លចត្ិ ត្ិ លសា

ភាវទ ។
ភាវទម្ចន

៣

រ៊ឺ

បរិករោភាវទ

១

ឧបចារភាវទ

១

និ ង បបទភាវទ ១ ។
និម្ិត្តច្ភច្ទា
គ្បលភទ្ក្ននិ រិត្ត
(៥) បរិករោនិរិត្ំ ត ឧរគហនិ រិត្ំ ត បែិ ភារនិ រិត្តលញ្ាត្ិ ត្ី ណិ
និ រិតតនិ ច លវទ្ិត្ព្វានិ ។
នកសិការបបីគ្ជាបថា និ រិត្តោំង

ម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

បរ ិករោនិរិត្ត ១ ឧរគហនិរិត្ត ១ និ ងបែិភារនិរិត្ត ១ ។
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(៦)

កេំ ?

វលយកសិ ណំ

បេវីកសិណំ
នីលកសិ ណំ

អាលបាកសិ ណំ
បីត្កសិ ណំ

លត្លជាកសិ ណំ

លោហិត្កសិ ណំ

ឱ្ោត្កសិ ណំ អាោសកសិ ណំ អាលោកកសិណលញ្ាត្ិ

ឥម្ចនិ

ទ្ស កសិ ណានិ ទរ ។
សរេករោដ្ឋានម្ចន ៧ ពួក រ៊ឺ ីខ
ា ាោះ?

លឈាោោះថា កសិណោំង-

ម្ចន ១០ គ្បោរលនោះ រ៊ឺ បឋវ ីកសិណ ១ អាលបាកសិណ ១
លត្លជាកសិណ ១ វលយកសិណ ១ នីលកសិណ ១ បីត្កសិណ ១
លោហិត្កសិណ

១

ឱ្ោត្កសិណ

១

អាោសកសិណ

១

និ ងអាលោកកសិណ ១ ។
(៧) ឧទ្ធម្ចត្កំ វិនីលកំ វិបពា កំ វិចិេទ្ោកំ វិោខ

ហត្វ ិកខិត្តកំ លោហិ ត្កំ បឡវកំ
សភោំង

ិ ត្កំ វិកិ ត្
ខ តកំ

ែាិកលញ្ាត្ិ ឥលរ ទ្ស សភា ទរ ។

១០ លនោះរ៊ឺ សាកសពប្ែលលហើរលបា៉ា ង ១

សាកសពប្ែលម្ចនពណ៌លខៀវលដ្ឋ

លគ្ចើន ១

សាកសពប្ែលខោោះ

ហូរលចញ ១ សាកសពោត្់ដ្ឋច់ជាពី រកំណាត្់ ១ សាកសពប្ែល
សត្ាខាំសីលដ្ឋ
ខាាត្់ ខាា

១

អាោរលផសងៗ

១

សាកសពប្ែលសត្ាខាំសីដ្ឋច់

សាកសពប្ែលលរោប់លដ្ឋ

ដ្ឋវលហើ

លបាោះលៅទ្ី

លផសងៗ ១ សាកសពប្ែលម្ចនឈារហូរលចញ ១ សាកសពប្ែល
ម្ចនែងាូវលចញរក ១ សរ ីរៈប្ែលលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹង ១ ។

(៨) ពោធនសសត្ិ ធម្ចោនសសត្ិ សងានសសត្ិ សីោនសសត្ិ

ចាគនសសត្ិ លទ្វតនសសត្ិ ឧបសម្ចនសសត្ិ ររណានសសត្ិ
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ោ

រតសត្ិ អាទបានសសត្ិ លចត្ិ ឥម្ច ទ្ស នសសត្ិលយ ទរ ។
នសសត្ិោំង

១០

យ៉ា ងលនោះ

រ៊ឺ

ពោធនសសត្ិ

១

ធម្ចោនសសត្ិ ១ សងានសសត្ិ ១ សីោនសសត្ិ ១ ចាគនសសត្ិ ១
លទ្វតនសសត្ិ
ោ

១

ឧបសម្ចនសសត្ិ

១

ររណានសសត្ិ

១

រតនសសត្ិ ១ និងអាទបានសសត្ិ ១ ។
(៩) លរតត ករណា រទ្ិត ឧលបោខ លចត្ិ ឥម្ច ចត្លសា

ិ លោត្ិ ច បវចាត្ិ ។
បបរញ្ញាលយ ទរ, គ្ពហោវហា
ធរ៌ ោំង

៤ គ្បោរលនោះ រ៊ឺ លរតត ១ ករណា ១ រទ្ិត ១

និ ងឧលបោខ ១ លឈាោោះថា
ថា គ្ពហោវ ិហារធរ៌ ។

បបរញ្ញាករោដ្ឋាន រា៉ា ងលទ្ៀត្ លោកលៅ

(១០) អាហាលរបែិកូលសញ្ញា ឯោ សញ្ញា ទរ ។
លឈាោោះថា សញ្ញា ម្ចន ១ រ៊ឺ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា ។
(១១) ចត្ោត្វវតថនំ ឯកំ វវតថនំ ទរ ។
លឈាោោះថា ោរកំណត្់នូវោត្កនងចំលណារោត្ ៤ ោំង
(១២) អាោសានញ្ញ
ា

។

ត្ទទ្លយ ចតតលោ អារបា ទម្ចត្ិ

សពាថាបិ សរេនិ លទ្ោលស ចតតលី ស ករោដ្ឋាទនិ ភវនតិ ។
លឈាោោះថា អារបប ម្ចន ៤ គ្បោរ ម្ចនអាោសានញ្ញ
ា
ជាលែើរោំង

លគ្ព្វោះលហត្លទោះ ករោដ្ឋានោំង

កនងករោដ្ឋាននិ លទ្ោសសូរបីលដ្ឋ

គ្បោរោំងពួង ។
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សបាយច្ភច្ទា
ោរប្ចកសបា
(១៣) ចរិតស បន ទ្ស

សភា ោ

រតសត្ិ សង្កខត

លោដ្ឋាសភាវទ ច ោរចរិត្សស សបាយ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ បណា
ដ ចរ ិត្ោំង

លទោះ

សភករោដ្ឋានោំង-

១០ និងភាវទកំណត្់នូវចំប្ណកលផសងៗ ជាសបា

ែល់

បរគលប្ែលម្ចនោរចរិត្ ។
(១៤) ចត្លសា

បបរញ្ញាលយ នី ោទ្ីនិ ច ចតតរ ិ កសិណានិ

លោសចរិត្សស ។
បបរញ្ញាោំង
កសិណជាលែើ រ ជាសបា

៤ និងកសិណោំង

៤ ម្ចននី ល-

ែល់បរគលប្ែលម្ចនលោសចរត្
ិ ។

(១៥) អាទបានំ លម្ចហចរិត្សស វិត្កាចរិត្សស ច ។
អាទបានសសត្ិជាសបា

ែល់បរគលប្ែលម្ចនលម្ចហចរត្
ិ

និ ងវិត្កាចរ ិត្ ។
(១៦) ពោធនសសត្ិអាទ្លយ ឆ្ សោធចរិត្សស ។
នសសត្ិោំង

៦ ម្ចនពោធនសសត្ិជាលែើ រ ជាសបា

ែល់បរគលប្ែលម្ចនសោធចរ ិត្ ។
(១៧) ររណឧបសរសញ្ញាវវតថទនិ ពទ្ធិចរិត្សស ។
ររណានសសត្ិ ឧបសម្ចនសសត្ិ អាហាលរបែិ កូលសញ្ញា និង
ោរកំណត្់ែឹងនូវោត្ ៤ ជាសបា

ែល់បរគលប្ែលម្ចនពទ្ធិចរ ិត្ ។
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(១៨) លសសានិ បន សព្វានិបិ ករោដ្ឋាទនិ

សលពាសរបិ

សបាយនិ , ត្តថបិ កសិ លណស បេលំ លម្ចហចរិត្សស, ខទ្ោកំ
វិត្កាចរិត្លសសវត្ិ ។
ចំ ប្ណកករោដ្ឋានោំង

ប្ែលលៅសល់សូរបីោំង ស់

(ភូ ត្កសិណ ៤ អាលោកកសិណនិងអាោសកសិណោំង ២
ឈាន

៤)

ជាសបា

បណា
ដ ករោដ្ឋានោំង

ែល់បរគលប្ែលម្ចនចរ ិត្ោំងពួ ង

សូរបី

លទោះ កសិណករោដ្ឋានជារងាង់ធំ ជាសបា

ែល់បរគលប្ែលម្ចនលម្ចហចរិត្
ជាសបា

រូប

កសិណករោដ្ឋានជារងាង់ត្ូច

ែល់បរគលប្ែលម្ចនវិត្កាចរ ិត្ ។
លរត្ថ សបា
លនោះជាោរប្ចកសបា

លភលោ

កនងបរលិ ចេទ្លនោះ ។

ភាវនាច្ភច្ទា
ោរប្ចកភាវទ
(១៩)

ភាវទស

ពោធនសសត្ិ អាទ្ី ស

សពាតថបិ

លពភលត្វ,

ែាស សញ្ញាវវតថលនស ចាត្ិ ទ្សស ករោដ្ឋា-

លនស ឧបចារភាវទវ សរបជាត្ិ, នត្ថិ
បណា
ដ ភាវទោំង
ករោដ្ឋានោំង

បរិករោភាវទ

បរ ិករោភាវទ

សូរបីោំង ស់

គ្បាកែកនងករោដ្ឋាន ១០ រ៊ឺ

បបទ ។
ឧបចារភាវទប៉ាលណាណោះរប្រង

នសសត្ិ ៨ (លវៀរោ
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អាទបានសសត្ិ)

ម្ចនពោធនសសត្ិជាលែើរ

និ ងោរកំ ណត្់ ែឹងនូវោត្ោំង

៤

អាហាលរបែិកូលសញ្ញា

ប៉ា ប្នត បបទភាវទរិនគ្បាកែ

(កនងករោដ្ឋានោំង ១០ លនោះ) លទ្ ។
(២០) លសលសស បន សរត្ឹសករោដ្ឋាលនស

បបទភាវទបិ

សរបជា ត្ិ ។
ចំប្ណកករោដ្ឋានោំង

ប្ែលលៅសល់ ៣០

បបទភាវទ

រប្រងសលគ្រច ។
(២១) ត្តថបិ ទ្ស កសិណានិ អាទបានញ្ា បញ្ាកជានិោនិ ។
សូរបីបណា
ដ ករោដ្ឋានោំង

លទោះ កសិណោំង

១០

និ ងអាទបានសសត្ិ រប្រងញាំងឈានោំង ៥ ឱ្យលកើត្លឡើងបាន ។
(២២) ទ្ស

សភា ោ

រតសត្ិ ច បឋរជានិ ោ ។

សភករោដ្ឋានោំង

១០ និងោ

រតសត្ិ រប្រងញាំង

បឋរជានឱ្យលកើត្ ។
(២៣) លរតតទ្លយ ត្លយ ចត្កាជានិ ោ ។
បបរញ្ញាោំង

៣ រប្រងញាំងឈានចត្កាន័

ឱ្យលកើ ត្ ។

(២៤) ឧលបោខ បញ្ារជានិ ោត្ិ ឆ្ពាីសត្ិ រូបាវចរជានិ ោនិ
ករោដ្ឋាទនិ ។
ឧលបោខរប្រងញាំងឈានទ្ី
ករោដ្ឋានោំង

៥

ឱ្យលកើត្

លគ្ព្វោះលហត្ែូលចានោះ

២៦ រប្រងញាំងរូបាវចរជានឱ្យលកើត្ ។

(២៥) ចតតលោ បន អារបា អារបបជានិ ោត្ិ ។
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ចំ ប្ណកអារបបករោដ្ឋានោំង

៤ រប្រងញាំងអារបបជាន

ឱ្យលកើត្ ។
លរត្ថ ភាវទលភលោ
លនោះជាោរប្ចកភាវទកនងបរិលចេទ្លនោះ ។
ច្គាឆរច្ភច្ទា
ោរប្ចកអាររោណ៍
(២៦) និរិលត្តស បន បរិករោនិរិត្ំ ត ឧរគហនិរិត្តញ្ា សពាតថបិ
ថារហំ បរិយល

ន លពភលនតវ ។

ក៏ បណា
ដ និរិត្តោំង

បរិករោនិរិត្ត និងឧរគហនិរិត្ត រប្រង

ម្ចនករោដ្ឋានសូរបីោំងពួងលដ្ឋ

បរិយ

តរសររួរ ។

(២៧) បែិភារនិរិត្ំ ត បន កសិណាសភលោដ្ឋាសអាទបាលនលសាវ

លពភត្ិ,

ត្ត្ថ

ហិ

បែិភារនិ រិត្តម្ចរពភ

ឧបចារសម្ចធិ

បបទសម្ចធិ ច បវត្តនិត ។
ចំប្ណកបែិភារនិ រិត្តរប្រងម្ចនប្ត្កនងកសិណ សភ លោដ្ឋាស
និងអាទបានសសត្ិប្ត្ប៉ាលណាណោះ ប្រនពិត្ឧបចារសម្ចធិ និ ង បបទសម្ចធិរប្រងម្ចនកនងករោដ្ឋានោំង

លទោះ

លគ្ព្វោះគ្បារពធនូវ

បែិ ភារនិ រិត្តជាអាររោណ៍ ។
(២៨) កេំ? អាទ្ិ ករោិកសស ហិ បេវីរណាោទ្ីស និ រិត្ំ ត
ឧរគ ណហនតសស ត្ម្ចររោណំ បរិករោ និរិត្តនិត បវចាត្ិ, សា ច ភាវទ
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បរិករោភាវទ ទរ ។
ឧបចារសម្ចធិ ែូចលរដច?
ែំ បូងោន់

ប្រនពិ ត្ ោលបរគល នកបែិបត្តិ

កនូវនិ រិត្តកងរងា
ន
ង់បេវីកសិណជាលែើរ

ជាអាររោណ៍

លៅថា បរិករោនិរិត្ត ភាវទលទោះ ក៏លឈាោោះថា បរិករោភាវទ ។
(២៩)
បសសនតលសសវ

ោ បន ត្ំ និរិត្ំត ចិលត្តន សររគហិត្ំ លហាត្ិ , ចកខទ
រលទោារសស

អាបាេម្ចរត្ំ,

ឧរគហនិ រិត្ំត ទរ, សា ច ភាវទ សម្ចធិ

ត្ោ

ត្លរវររោណំ

ត្ិ ។

ប៉ា ប្នតកនងោលណា បរក
ិ រោនិរិត្តលទោះ ជាអាររោណ៍ប្ែលចិ ត្ត
ោន់

កលអលហើ

រកោន់កនាងក្នរលទោារែូចកំពងល

ើញលដ្ឋ

ប្ភនកប្រនពិត្ កនងោលលទោះ អាររោណ៍លទោះ លឈាោោះថា ឧរគហនិរិត្ត
ភាវទលទោះក៏រប្រងតំងលៅម្ចំរួន ។
(៣០) ត្ថា សម្ចហិ ត្សស បលនត្សស ត្លត បរំ ត្សោឹ
ឧរគហនិ រិលត្ត

បរិករោសម្ចធិ ទ

ភាវនរន

ញ្ានតសស

ិ ចាិត្ំ បញ្ា ត្ិស
ត្បបែិ ភារំ វត្ថធរោវរ
ត ង្កខត្ំ ភាវទរ

ោ

ម្ចររោណំ ចិលត្ត

សននិសននំ សរបបិត្ំ លហាត្ិ , ត្ោ ត្ំ បែិភារនិ រិត្ំត សរបបនននិត
បវចាត្ិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្

បទោប់ពីោរលកើត្លឡើងរបស់ឧរគហនិ រិត្តលទោះ

ោលបរគល នកបែិបត្តិលទោះ
ែូ លចានោះលហើ

ម្ចនចិត្តតំងលៅម្ចំ

ពាយរចលគ្រើនភាវទលរ ើ

លដ្ឋ

គ្បោរ

ៗ កនងឧរគហនិរិត្តលដ្ឋ

បរ ិករោសម្ចធិលទោះ កនងោលណាអាររោណ៍ប្ែលសលគ្រចពីភាវទ ម្ចន
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សភាពែូ ចជាឧរគហនិរិត្តលទោះ រួចផត្ ំ ពីសភាវធរ៌ (បាន) ប្ែល
លៅថា បញ្ា ត្ិតតំងលៅម្ចំសនិទ្ធកងចិ
ន ត្ត កនងោលលទោះ លោកលព្វលថា
និ រិត្តអាររោណ៍លទោះ បែិភារនិរិត្តលកើត្លឡើងលហើ
(៣១)

ត្លត

បដ្ឋា

។

ិ បហីទ ោម្ចវចរសម្ចធិ បរិបនថវប

សង្កខត ឧបចារភាវទ និ បផទន ទរ លហាត្ិ ។
ចាប់ លផដើរ ំ ពីលទោះលៅ ឧបចារភាវទប្ែលលៅថា ោម្ចវចរសម្ចធិ ជា នកកម្ចាត្់នូវនីវរណៈ លឈាោោះថា សលគ្រចលហើ

។

(៣២) ត្លត បរំ ត្លរវ បែិភារនិ រិត្ំ ត ឧបចារសម្ចធិទ
សម្ចលសវនតសស រូបាវចរបឋរជានរលបបត្ិ ។
បទោប់ ំពីោរលកើត្លឡើងក្នឧបចារភាវទលទោះរក

ទោល

គ្ពោះលយគវចរ ោលលសពយ៉ា ងលអនូវបែិ ភារនិ រិត្តលទោះឯង លដ្ឋ
ឧបចារសម្ចធិ រូបាវចរបឋរជាន រប្រងលកើត្លឡើង ។
(៣៣) ត្លត បរំ ត្លរវ បឋរជានំ អាវជានំ សម្ចបជានំ
ធិ ដ្ឋានំ វដ្ឋានំ បចាលវកខណា លចត្ិ ឥម្ចហិ បញ្ាហិ វសិតហិ វសីភូត្ំ
កតា

វិត្ោាទ្ិកលម្ច

បទ្ហលត

រិកងគំ

ថាការំ ទ្ត្ិ

បហាទ

ជាទទ្លយ

វិចាោទ្ិ សខរងគបត្តិយ
ថារហរលបបនតិ ។

បទោប់ ំពីលទោះលៅ ោលបរគលលធាើបឋរជានលទោះ ឱ្យសាោត្់
ជំទញលដ្ឋ

អាោរោំង

៥ យ៉ា ងលនោះ រ៊ឺ ជំទញកនងោរ

ពិចារណា ជំទញកនងោរចូល ជំទញកនងោរតំងទ្ក ជំទញកនង
ោរលចញ និ ងជំទញកនងោរសាចោះសាលឡើង ោលបរគលពាយរ
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តំងលៅម្ចំរួន លែើរបីលោះ ងគឈានប្ែលលគ្គត្គ្គត្ម្ចនវ ិត្កាជាលែើរ
លហើ

ងគឈានប្ែលលអិត្ម្ចនវិចារជាលែើរលកើត្លឡើង

ជាលែើររប្រងសលគ្រចតរលំដ្ឋប់លដ្ឋ
(៣៤)

ឥលចាវ ំ

ទ្ត្ិ

ជាន

សររួរ ។

បេវីកសិណាទ្ី ស

ោាវីសត្ិករោដ្ឋាលនស

បែិ ភារនិ រិត្តរបលពភត្ិ ។
បែិ ភារនិរិត្តរប្រងម្ចនកនងករោដ្ឋាន ២២ ម្ចនបឋវ ីកសិណ
ជាលែើរ លដ្ឋ
(៣៥)

គ្បោរយ៉ា ងលនោះ ។
វលសលសស បន

បបរញ្ញា សត្តបញ្ា ត្ិត

ចំ ប្ណកបណា
ដ ករោដ្ឋានោំង

ំ បវត្ត និ ត ។

ប្ែលលៅសល់

បបរញ្ញា-

ករោដ្ឋាន រប្រងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងសត្ាបញ្ា ត្ិត ។
(៣៦) អាោសវជាិត្កសិ លណស បន
ឧរាលែតា

លទ្ធម្ចោសំ

ននតវលសន

ំ កិញ្ាិ កសិ ណំ
បរិករោំ

កលោនតសស

ក៏ បណា
ដ កសិណប្ែលលវៀរអាោសកសិណលចញ

កសិណ

បឋម្ចរបបរលបបត្ិ ។
ណារួ

ប្ែលគ្ពោះលយគវចរពិចារណាលបើកលចញលហើ

អាោសប្ែលខាួនបាន លដ្ឋ

ំណាចរិ នម្ចនទ្ីបំផត្

លធាើបរ ិករោ
រូបជានទ្ី

១ រប្រងសលគ្រចបាន ។
(៣៧)

ត្លរវ

បឋម្ចរបបវិញ្ញាណំ

កលោនតសស ទ្ត្ិយរបបរលបបត្ិ ។
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ោលបរគលកំពងលធាើបរិករោលដ្ឋ
លទោះ លដ្ឋ

ិ ា ណ
គ្បារពធនូវបឋម្ចរបបវញ្ញ

ោរកំ ណត្់ថា វិញ្ញាណរិនម្ចនទ្ី បំផត្

របបជានទ្ី ២

រប្រងសលគ្រច ។
(៣៨) ត្លរវ បឋម្ចរបបវិញ្ញាណាភាវំ បន នត្ថិ កិញ្ាីត្ិ បរិករោំ
កលោនតសស ត្ត្ិយរបបរលបបត្ិ ។
ោលបរគលកំ ពងលធាើបរិករោលដ្ឋ

ត្ន ប្ែលជា របបវ ិញ្ញាណទ្ី ១ លទោះឯងថា

អាោសានញ្ញ
ា
រិ នម្ចន

គ្បារពធនូវភាពរិ នម្ចនក្ន
ី ាៗ

របបជានទ្ី ៣ រប្រងសលគ្រច ។

(៣៩) ត្ត្ិយរបបំ សនតលរត្ំ, បណីត្លរត្នតិ បរិករោំ កលោនតសស
ចត្តថរបបរលបបត្ិ ។
ោលបរគលកំពងលធាើនូវបរ ិករោលដ្ឋ

គ្បារពធនូវអាកិញ្ាញ្ញា

ប្ែលជា របបជានទ្ី ៣ ថា ន៎ោះសៃប់, ន៎ោះគ្បណីត្

ត្ន

រូបបជានទ្ី ៤

រប្រងសលគ្រច ។
(៤០)

វលសលសស ច ទ្សស ករោដ្ឋាលនស ពទ្ធរណាទ្ិ -

កម្ចររោណម្ចរពភ បរិករោំ កតា ត្សោឹ និរិលត្ត សាធកររគហិលត្ ត្លត្ថវ
បរិករោញ្ា សម្ចធិ

ត្ិ, ឧបចាលោ ច សរបជា ត្ិ ។

បណា
ដ ករោដ្ឋានោំង
លធាើនូវបរ ិករោលដ្ឋ

១០ ប្ែលលៅសល់ ោលបរគលកំពង

គ្បារពធនូវអាររោណ៍ ម្ចនគ្ពោះពទ្ធរណជាលែើរលហើ

ោលនិ រិត្តលទោះតំងលៅម្ចំរួនលអលហើ

កនងអាររោណ៍លទោះ

បរិករោ

រប្រងតំងលៅម្ចំរួនកនងនិ រិត្តលទោះ ឧបចារសម្ចធិរប្រងសលគ្រច ។

- 438 -

ករោដ្ឋានសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

(៤១)

ភិ ញ្ញាវលសន

បវត្តម្ចនំ

ភិ ញ្ញាបាទ្កបញ្ារជាទ វែាហិតា
កលោនតសស រូបាទ្ីស អាររោលណស

បន

ធិ លែា

រូបាវចរបញ្ារជានំ

ាទ្ិកម្ចវលជាតា បរិករោំ

ថារហរលបបត្ិ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ រូបាវចរបញ្ា រជានប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
របស់ ភិ ញ្ញា រប្រងគ្បាកែកនងអាររោណ៍ោំង

ំណាច

ម្ចនរូបាររោណ៍

ជាលែើរ តរសររួរែល់បរគល នកលចញចាកបញ្ា រជាន ប្ែលជាបាទ្
ក្ន ភិ ញ្ញាលហើ

ពិចារណានូវអាររោណ៍ប្ែលរួរ ធិដ្ឋានជាលែើ រ

លទ្ើ បលធាើបរិករោ ។
(៤២)

ភិ ញ្ញា ច ទរ

ឥទ្ធិវ ិធំ ទ្ិពាលសាត្ំ

បរចិត្តវ ិជានទ

បលពានិវសានសសត្ិ

ទ្ិពាចកខូត្ិ បញ្ាោ ។

លឈាោោះថា

ិ (សប្រដងឫទ្ធិ) ១
ភិញ្ញាម្ចន ៥ យ៉ា ង រ៊ឺ ឥទ្ធិវធ

ទ្ិពាលសាត្ (គ្ត្លចៀកទ្ិពា) ១ បរចិត្វត ិជានន (ែឹងចិ ត្ត នកែក្ទ្) ១
បលពានិវសានសសត្ិ (រលឹកជាត្ិ បាន) ១ ទ្ិ ពាចកខ (ប្ភនកទ្ិ ព)ា ១ ។
លរត្ថ លគចរលភលោ ។
លនោះជាោរប្ចកនូវអាររោណ៍កនងបរិលចេទ្លនោះ ។
និ ែិ លា ត ច សរេករោដ្ឋាននលយ ។
សរេករោដ្ឋានន័
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វិបសសនាកម្មដ្ឋានំ
ិ សសទករោដ្ឋាន
វប
វិសទ
ុ ច្ធិ ភច្ទា
ោរប្ចកវិសទ្ធិ

ិ ទ្ធិ ទ្ិ ែិាវស
ិ ទ្ធិ
(៤៣) វិបសសទករោដ្ឋាលន បន សី លវិសទ្ធិ ចិត្តវស
កង្កខវិត្រណវិសទ្ធិ

រគគររគញាណទ្សសនវិសទ្ធិ

បែិ បោញាណ-

ទ្សសនវ ិសទ្ធិ ញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ លចត្ិ សត្តវ ិលធន វ ិសទ្ធិសងគលហា ។

ិ ទ្ធសងគហម្ចន ៧
ចំ ប្ណកកនងវិបសសទករោដ្ឋាន លឈាោោះថា វស

គ្បោរ រ៊ឺ សីលវ ិសទ្ធិ ១ ចិត្តវ ិសទ្ធិ ១ ទ្ិ ែិាវ ិសទ្ធិ ១ កង្កខវ ិត្រណវ ិសទ្ធិ ១
ិ ទ្ធិ
រគគររគញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ ១ បែិ បោញាណទ្សសនវស

១

និ ងញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ ១ ។
(៤៤)

និ ចាលកខ ណំ ទ្កខលកខណំ

នត្តលកខណលញ្ាត្ិ ត្ី ណិ

លកខណានិ ។
លកខណៈោំង

ម្ចន ៣ រ៊ឺ

និចាលកខណ ១ ទ្កខលកខណ ១

និ ង នត្តលកខណ ១ ។
(៤៥)
ត្ិ លសា

និ ចាានបសសទ ទ្ោខនបសសទ

នតតនបសសទ លចត្ិ

នបសសទ ។
នបសសទម្ចន ៣ រ៊ឺ

និ ចាានបសសទ ១ ទ្ោខនបសសទ ១

និ ង នតតនបសសទ ១ ។
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(៤៦)
ភ

សរោសនញាណំ

ឧទ្

ពា

ញាណំ

ញាណំ អាទ្ីនវញាណំ និ ពិាោញាណំ

បែិ សង្កខញាណំ សង្កខរលបោខញាណំ

ភងគញាណំ

រចាិត្ករយតញាណំ

នលោរញាណលញ្ាត្ិ ទ្ស

វិបសសទញាណានិ ។

ិ សសទញាណោំង
វប

ឧទ្ពា

ម្ចន ១០ រ៊ឺ សរោសនញាណ ១

ញាណ ១ ភងគញាណ ១ ភ

ញាណ ១ អាទ្ីនវញាណ ១

និ ពិាោញាណ ១ រចាិត្ករយតញាណ ១ បែិសង្កខញាណ ១
សង្កខរលបោខញាណ ១ ។
(៤៧) សញ្ា លត វិលម្ចលោខ,

និ រិលតត វិលម្ចលោខ,

បបណិហិ លត

វិលម្ចលោខ លចត្ិ ត្លយ វិលម្ចោខ ។
វ ិលម្ចកខោំង

ម្ចន ៣ រ៊ឺ សញ្ា ត្វ ិលម្ចកខ ១ និរិត្តវ ិលម្ចកខ ១

និ ង បបណិហិត្វិលម្ចកខ ១ ។
(៤៨) សញ្ា តនបសសទ

និរិតតនបសសទ

បបណិហិ ត-

នបសសទ លចត្ិ ត្ីណិ វិលម្ចកខរខានិ ច លវទ្ិ ត្ព្វានិ ។
វលិ ម្ចកខរខ

ោំង

ម្ចន

៣

រ៊ឺ

សញ្ា តនបសសទ

ោរពិចារណាល

ើញលដ្ឋ

ភាពជារបស់ទ្លទ្ ១

ោរពិចារណាល

ើញលដ្ឋ

រិនម្ចនលគ្រឿងសម្ចគល់ ១

នបសសទ ោរពិចារណាល

ើញលដ្ឋ
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រិនម្ចនទ្ី តំង ១ ។
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សីលវិសទ
ុ ធិ
សីលវ ិសទ្ធិ
(៤៩)

កេំ?

បាត្ិលម្ចកខសំវរសីលំ

អាជី វបារិសទ្ធិសីលំ បចា

ឥរនោិ

សំវរសី លំ

សននិសសិត្សីលលញ្ាត្ិ ចត្បារិសទ្ធិសីលំ

សី លវិសទ្ធិ ទរ ។

ិ ទ្ធិ ៧ ពួកកនងវ ិបសសទករោដ្ឋានែូចលរដច ?
វស

បរស
ិ ទ្ធម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ បាត្ិលម្ចកខសំវរសីល ១ ឥរនោិ
អាជីវបារិសទ្ធិសីល

១

និងបចា

សននិសសិត្សីល

សីល ប្ែល
សំវរសីល ១
១

លឈាោោះថា

សីលវ ិសទ្ធិ ។
ឆិត្តវិសទ
ុ ធិ
ិ ទ្ធិ
ចិ ត្តវស
(៥០) ឧបចារសម្ចធិ

បបទសម្ចធិ លចត្ិ ទ្វិលោបិ សម្ចធិ

ិ ទ្ធិ ទរ ។
ចិ ត្តវស

សម្ចធិ សូរបីម្ចន

២

គ្បោរ

រ៊ឺ

និ ង បបទសម្ចធិ ១ លឈាោោះថា ចិ ត្តវ ិសទ្ធិ ។

ឧបចារសម្ចធិ

១

ទិែាិវិសទ
ុ ធិ
ិ ទ្ធិ
ទ្ិែិាវស
(៥១) លកខណរសបចាបដ្ឋានបទ្ដ្ឋានវលសន ទររូប បរិរគលហា
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ិ ទ្ធិ ទរ ។
ទ្ិ ែិ វា ស
ោរកំ ណត្់ែឹងនូវទររូបលដ្ឋ

ំណាចក្នលកខណៈ

កិ ចា

ិ ទ្ធិ ។
បចាបបដ្ឋាន និ ងបទ្ដ្ឋាន លឈាោោះថា ទ្ិែិាវស
កង្ខខវិត្រណវិសទ
ុ ធិ
ិ ទ្ធិ
កង្កខវិត្រណវស
(៥២) លត្សលរវ ច ទររូបានំ បចា

បរិរគលហា កង្កខវិត្រណ-

វិសទ្ធិ ទរ ។
ោរកំ ណត្់ែឹងនូវបចា័

របស់ទរធរ៌ និ ងរូបធរ៌ោំង

លទោះឯង លឈាោោះថា កង្កខវិត្រណវិសទ្ធិ ។
ម្គាគម្គគញាណទសសនវិសទ
ុ ទិ
រគគររគញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ
(៥៣)

ត្លត

បរំ បន

លត្ភូ រកសង្កខលរស

ត្ីតទ្ិលភទ្ភិលននស

កោបវលសន សងខិបិតា
សារកលែាទត្ិ
សរោសនញាលណន
បចា

ត្ថាបរិរគហិលត្ស

និ ចំា ខ

ោធនវលសន
លកខណត្ត

វលសន ខណវលសន ច ឧទ្

សរនបសសនតសស ច
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ខទធទ្ិ ន

លែាន, ទ្កខំ ភ

សនតត្ិវលសន
ំ

សបបចាល

ម្ចរពភ

លែាន,

នតត

ខណវលសន

សរោសនតសស
ពា

ស

ញាលណន ឧទ្

វ

លត្លសាវ
ពា

ំ
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ឱ្ភាលសា បីត្ិ បសសទ្ធិ,

ធិលម្ចលោខ ច បរគលហា,

សខំ ញាណរបដ្ឋាន-

រលបោខ ច និកនតិ លចត្ិ ។

ិ សសនបកាិលលសបរិបនថបរិរគហវលសន
ឱ្ភាសាទ្ិ វប

រគគររគ-

លកខណវវតថនំ រគគររគញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ទរ ។
បទោប់ ំ ពីលទោះ
ជាលរឿ
លដ្ឋ

ៗ លដ្ឋ

(ោលបរគល)

លពលលវោ ឬលដ្ឋ

ពិចារណានូវក្គ្ត្លកខណ៍

ោរជាប់ត្គន ឬលដ្ឋ

ខណៈ

សរោសនញាណថា រិនលទ្ៀងលគ្ព្វោះម្ចនសភាពប្បកោា

លៅ

ជាទ្កខ លគ្ព្វោះម្ចនសភាពរួរខាាច និងជា នតត លគ្ព្វោះម្ចនសភាព
គ្បាសចាកខាឹរសារ

លដ្ឋ

គ្បរូលជាពួក

លផដើរ ំពីន័

ជាលែើរកនងចំ លណារសង្កខរ កនងភូ រិ ៣ ជារួ
រួចលហើ

បចា័

របស់ខនធ

ប្ែលកំ ណត្់

យ៉ា ងលទោះ ប្ចកជាគ្បលភទ្ម្ចន ត្ីត្ជាលែើរ និងោលបរគល

(លទោះ) ល

ើញសភាពលកើត្ និងរលត្់លដ្ឋ

ជាប់ លដ្ឋ

បចា័

និងជាប់លដ្ឋ

ឧទ្

ពា

ញាណ ប្ែល

ខណៈកនងសង្កខរប្ែលលកើ ត្កនងភូ រិ

៣ លទោះ កំ ណត្់ ែឹងលកខណៈរបស់ររគ និងវត្ថប្ែលរិនប្រនជាររគ
លដ្ឋ

ំណាចរបស់ោរកំណត្់នូវឧបសរគ

ម្ចនពនា៊ឺជាលែើ រថា
(ភាពសៃប់)
(លសចកដីសខ)

ឱ្ភាស

(ពនា៊ឺ)

រ៊ឺ

វ ិបសសនូ បកិ លលស

បី ត្ិ (លសចកដីប្ឆ្អត្)

បសសទ្ធិ

ធិលម្ចកខ (ោរលជឿ) បរគហ (លសចកដីពាយរ) សខ
ញាណ

(ភាពជាកណា
ដ ល)

(ោរែឹ ង)

និងនិកនតិ

រគគររគញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ ។

ឧបដ្ឋាន

(សត្ិ)

(លសចកដីលពញចិ ត្ត)
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បែិបទាញាណទសសនវិសទ
ុ ធិ
បែិបោញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ

ិ ត្តសស បន ត្សស ឧទ្
(៥៤) ត្ថា បរិបនថវរ
ញាណលត បដ្ឋា

ពា

-

យ វនលោម្ច ត្ិ លកខណំ វិបសសទបររបោ

បែិ បជានតសស នវ វិបសសទញាណានិ បែិបោញាណទ្សសនវិសទ្ធិ
ទរ ។
ោលបរគលលទោះកំណត្់ែឹងលដ្ឋ
ឧបសរគ

រួចចាក

គ្បគ្ពឹ ត្លត ៅលដ្ឋ

វិបសសទ

លឡើងោន់ក្គ្ត្លកខណ៍លហើ
ៗ វ ិបសសទញាណោំង

ញាណជាលរឿ
ពា

គ្បោរែូលចានោះលហើ

៩ ចាប់លផដើរ ំ ពីឧទ្

-

ញាណរហូត្ែល់ នលោរញាណ លឈាោោះថា បែិបោញាណ ។

(៥៥) ត្លសសវ ំ បែិបជានតសស បន វ ិបសសទបរ ិបាកម្ចររោ ឥោនិ

បបទ ឧបបជាិសសត្ីត្ិ ភវងគំ លវចេិជិាតា ឧបបននរលទោាោវជាទននតរ ំ
លទ្ា

ត្ី ណិ

វិបសសទចិ តតនិ

ំ

កិញ្ាិ

និ ចាាទ្ិលកខណម្ចរពភ

បរិកលម្ចោបចាោនលោរទលរន បវត្តនិត ។
ោលបរគលលទោះកំពងបែិ បត្តិលដ្ឋ
ចិ ត្ត ២ ឬ ៣ ែួ ង អាស្ស័
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

គ្បោរយ៉ា ងលនោះ វ ិបសសទ

ិ សសទញាណ រប្រង
ភាពចាស់ោារបស់វប

លឈាោោះថា បរ ិករោ ឧបចារៈ និង នលោរត្ជាប់ជារួ

រលទោាោវជានចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងោត្់ភវងគ (កនងខណៈសររួ រ) កនង
ោលឥឡវលនោះ
ូ

បបទសម្ចធិ នឹងលកើត្លឡើង

លកខណៈម្ចន និ ចាលកខណៈជាលែើរឯណានី រួ
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វុដ្ឋានគាម្ិនីវិបសសនា
ិ សសទ
វដ្ឋានគរិ នីវប
(៥៦)

យ សិ ខាបបតត,

សា សានលោម្ច សង្កខរលបោខ

ិ សសទត្ិ ច បវចា ត្ិ ។
វដ្ឋានគរិ និវប

សង្កខរលបោខញាណគ្ពរោំង នលោរញាណោំង
ប្ែលែល់នូវទ្ី បំផត្លហើ

ឯណាវ ិបសសទលទោះ លឈាោោះថា វដ្ឋានគ-

ិ សសទ (វិបសសទប្ែលទំលៅោន់ររគ) ។
រិ នីវប

(៥៧) ត្លត បរ ំ លគគ្ត្ភចិត្ំត និព្វានម្ចលរពិតា បេជានលគត្តរភិ ភវនតំ,

រិ

លគត្តរភិ សលម្ចភនតញ្ា បវត្តត្ិ ។

បទោប់ ំពីលទោះលៅ

លគគ្ត្ភូចិត្តលតង

អាររោណ៍ ប្ែលកនាងផត្លហើ
ជាគ្ពោះ រ ិ

នូវភាពជាបេជាន និ ងចូលែល់ភាព

បរគល ។

(៥៨)
សរទ្

ត្សាននតរលរវ

សចាំ

ភាវទវលសន

បជហលទត,

រលគគ

និលោធសចាំ

ទ្កខសចាំ

បរិជានលទត

សចេិកលោលទត,

ររគសចាំ

បបទវីេិលម្ចត្រត្ិ ។

បទោប់ ំពីលគគ្ត្ភូ លទោះ
លោះសរទ្

កគ្ពោះនិព្វានជា

ររគប្ែលកំណត្់ ែឹងនូវទ្កខសចា

សចា លធាើឱ្យជាក់ ចាស់នូវនិលោធសចា រប្រងឈានកនាង

ចូ លលៅោន់ បបទវីេិ លដ្ឋ

ំ ណាចក្នោរចលគ្រើ ននូវររគសចា ។

(៥៩) ត្លត បរំ លទ្ា ត្ីណិ ផលចិតតនិ បវត្តិតា ភវងគបាលតវ
លហាត្ិ , បន ភវងគំ លវចេិនិ ត
ោ ា បចាលវកខណញាណានិ បវត្តនិត ។
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បទោប់ ំពីលទោះលៅ ផលចិត្តោំង
លៅលហើ

(បទោប់រក)

បចាលវកខណញាណោំង

២ ឬ ៣ ែួ ង គ្បគ្ពឹត្ត

រប្រងជាចិ ត្តោាក់ចោះោន់ភវងគ
ោត្់ នូវភវងគលហើ

(៦០) ររគំ ផលញ្ា និ ព្វានំ ,

លហើ

លទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅ ។

បចាលវកខត្ិ បណិ ា លត

ហី លន កិលលលស លសលស ច,

បចាលវកខត្ិ វន វ ។

ឆ្ពាិសទ្ធិកលរលនវំ,

ភាលវត្លព្វា ចត្ពាិលោ

ញាណទ្សសនវិសទ្ធិ,

ទរ រលគគ បវចាត្ិ ។

គ្ពោះ រិ

បរគលរប្រងពិចារណាររគញាណ ផលញាណ និង

គ្ពោះនិព្វាន រប្រងពិចារណាកិលលសប្ែលគ្បហារលហើ

និងកិលលស

ប្ែលលៅរិ នោន់គ្បហារ ប្ត្ ងគខាោះរិនបានពិ ចារណាកដី (លស្សចប្ត្
បរ ិ

ត្តិ)

រិ

ិ ទ្ធិ ៦
ររគ ៤ គ្បោរ ប្ែលជាប់ រកពីោរចលគ្រើ នវស

លៅថា ញាណទ្សសនវិសទ្ធិ ។
លរត្ថ វិសទ្ធិលភលោ ។
លនោះជាោរប្ចកវិសទ្ធិកនងបរ ិលចេទ្លនោះ ។

វិច្មកខច្ភច្ទា
ោរប្ចកវិលម្ចកខ
(៦១) ត្ត្ថ

នតតនបសសទ

នបសសទ ទរ វិលម្ចកខរខំ លហាត្ិ ។
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បណា
ដ វ ិបសសទ ររគនិងផលោំង

លទោះ

នតតនបសសទ

ជាផាូវលៅោន់ វលិ ម្ចកខប្ែលលឈាោោះថា សញ្ា តនបសសទ រ៊ឺ ោរលោះ
តតភិ និលវស (ោរគ្បោន់ម្ចំថាខាួន) ។
(៦២)

និចាានបសសទ វិបោាសនិរិត្ំ ត រញ្ានតី

និរិតត-

នបសសទ ទរ ។
និ ចាានបសសទជាផាូវលៅោន់ វលិ ម្ចកខប្ែលម្ចនលឈាោោះថា

និ រិតតនបសសទ រ៊ឺ ោរលោះនូវវិបោាសនិរិត្ត (លគ្រឿងចំ ណាំថា
រិ នប្គ្បគ្បួល) ។
(៦៣) ទ្ោខនបសសទ ត្ណា
ហ បណិធឹ រញ្ានតី

បបណិហិ ត-

នបសសទ ទរ ។

ទ្ោខនបសសទជាផាូវលៅោន់វ ិលម្ចកខប្ែលម្ចនលឈាោោះថា

បបណិហិតនបសសទ រ៊ឺ លោះនូវត្ណា
ហ ប្ែលជាសភាពគ្ត្ូវោរ ។
(៦៤) ត្សាោ

ិ សសទ
ទ្ិ វដ្ឋានគរិ និវប

នត្តលត វិបសសត្ិ ,

សញ្ា លត វិលម្ចលោខ ទរ លហាត្ិ រលគគ ។
លគ្ព្វោះលហត្លទោះ
លដ្ឋ

ោលលបើវដ្ឋានគរិនីវ ិបសសទ

ពិចារណា

សភាពជា នតត ក៏ជាររគប្ែលម្ចនលឈាោោះថា សញ្ា ត្វ ិលម្ចកខ ។
(៦៥)

ទ្ិ

និ ចាលត វិបសសត្ិ,

ោលលបើ បរគលពិចារណាលដ្ឋ
ប្ែលម្ចនលឈាោោះថា

និ រិត្តវ ិលម្ចកខ ។
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និ រិលតត វិលម្ចលោខ ទរ ។
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(៦៦)

ទ្ិ ទ្កខលត វិបសសត្ិ,

បបណិហិ លត វិលម្ចលោខ ទម្ចត្ិ

ច រលគគ វិបសសទររនវលសន ត្ី ណិ ទម្ចនិ លភត្ិ, ត្ថា ផលញ្ា
ី ិ
រគគររនវលសន ររគវេ

ំ។

ោលលបើ បរគលពិ ចារណាលដ្ឋ
ម្ចនលឈាោោះថា
យ៉ា ង លដ្ឋ

សភាពជាទ្កខ ក៏ជាររគប្ែល

បបណិហិត្វ ិលម្ចកខ ែូ លចនោះររគលទ្ើ បបានលឈាោោះ ៣

ំណាចក្នោរចូលវ ិបសសទ ចំប្ណកផលរប្រងម្ចន

ី ិលដ្ឋ
លឈាោោះបាន ៣ គ្បោរ កនងររគវេ
ររគលដ្ឋ

ំណាចក្នោរចូលលៅោន់

គ្បោរែូលចានោះ ។

ី ិ
(៦៧) ផលសម្ចបត្តិវេ
ថាសកផលរបបជាម្ចនរបិ

ំ បន

ថាវត្តនល

ន វិបសសទតនំ

វិបសសទររនវលសលនវ

សញ្ា តទ្ិ -

វិលម្ចលោខត្ិ ច បវចាត្ិ, អាររោណវលសន បន សរសវលសន ច ទរត្ត

ំ

សពាត្ថ សលពាសរបិ សរលរវ ច ។
ចំ ប្ណកកនងវីេិរបស់ផលសម្ចបត្តិ លោកលៅផលប្ែលលកើ ត្
លឡើងតរររគរបស់ខួានៗ ែល់បរគលប្ែលែឹងចាស់តរន័
បានលព្វលលហើ

ថា វ ិលម្ចកខម្ចនសញ្ា ត្វ ិលម្ចកខជាលែើរ លដ្ឋ

ប្ែល
ំណាច

ក្នោរចូ លោន់វ ិបសសទ ចំប្ណកលឈាោោះោំង ៣ រ៊ឺ សញ្ា ត្វិលម្ចកខ
និ រិត្តវ ិលម្ចកខ និ ង បបណិហិត្វិលម្ចកខ រប្រងែូចគនែល់ររគនិងផល

ោំងពួង

ី ិ និងផលសម្ចបត្តិវេ
ី ិ ោំង ស់លដ្ឋ
កនងររគវេ

អាររោណ៍ និ ងសភាវៈរបស់ខួ ន
ា ។

លរត្ថ វិលម្ចកខលភលោ ។
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លនោះជាោរប្ចកវិលម្ចកខកនងបរិលចេទ្លនោះ ។
បុគគលច្ភច្ទា
ោរប្ចកបរគល

ិ ិ កិចាេបហាលនន
(៦៨) ឯត្ថ បន លសាតបត្តិររគំ ភាលវតា ទ្ិែិាវច
បហី ទបា

ររលទ សត្តកខត្តបរលម្ច លសាតបលទន ទរ លហាត្ិ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ បណា
ដ ររគនិងផលោំង
ចលគ្រើននូវលសាតបត្តិររគលហើ
លហើ

លដ្ឋ

លទោះ បរគលប្ែល

លោះនូ វោរចូលលៅោន់ បា

បាន

ោរកម្ចាត្់នូវទ្ិ ែិា និងវ ិចិ កិចាេ បានលឈាោោះថា លសាតបនន

ជាបរគលប្ែលម្ចនោរលកើត្លទ្ៀត្ ៧ ែងជាចំប្ណកលគ្ចើន ។
(៦៩) សកោគរិររគំ ភាលវតា ោរលោសលម្ចហានំ ត្នករតត
សកោគរី ទរ លហាត្ិ សកិលទ្វ ឥរំ លោកំ អារទា ត ។

បរគលជា នកចលគ្រើននូវសកោគរិររគរប្រងបានលឈាោោះថា

សកោគរី ជាបរគលរកោន់លោកលនោះគ្ត្ឹ រប្ត្រដងរត្់ លគ្ព្វោះកម្ចាត្់
នូ វោរ លោស និ ងលម្ចហឱ្យស្សាលលសដើង ។
(៧០)
បបហាលនន

ទគរិររគំ ភាលវតា ោរោរពាបាោនរនវលសសទគរី ទរ លហាត្ិ

ទរទា ត ឥត្ថ ត្ំ ត ។

បរគលជា នកចលគ្រើន ទគរិររគ លឈាោោះថា ទគរី ជាបរគល
រិ នរកោន់លោកលនោះលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះលោះោរោរ និងពាបាទ្ប្ែលជា
ចំ ប្ណកសល់បានខាោះ ។
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(៧១)

រហត្តររគំ ភាលវតា

នវលសសកិលលសបបហាលនន

រហា ទរ លហាត្ិ ខី ណាសលវ លោលក

រគទ្កខិលណល

បរគលជា នកចលគ្រើននូវ រហត្តររគ
ជា នករិ នម្ចនអាសវៈ

ជាទ្កខិលណ

លគ្ព្វោះលោះកិ លលសបានលដ្ឋ

លឈាោោះថា

ាត្ិ ។
គ្ពោះ រហនត

យបរគលែ៏ គ្បលសើរកនងលោក

រិនម្ចនលសសសល់ ។
លរត្ថ បរគលលភលោ

លនោះជាោរប្ចកបរគលកនងបរិលចេទ្លនោះ ។
សមបត្តច្ិ ភច្ទា
ោរប្ចកនូវសម្ចបត្តិ

ី ិ
(៧២) ផលសម្ចបត្តិវេ

ំ បលនត្ថ សលពាសរបិ

ថាសកផល-

វលសន សាោរណាវ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងោរប្ចកបរគលលនោះ ផលសម្ចបត្តិ រប្រងលៅ
ែល់បរគលប្ែលជា នកតំងលៅកនងផលសូរបីោំងពួងតរ ំណាច
ក្នផលរបស់ខួានៗ ។
(៧៣)

និ លោធសម្ចបត្តិសម្ចបជានំ

រហទតនញ្ា លពភត្ិ, ត្ត្ថ
សម្ចបជាិតា វដ្ឋា
អាកិ ញ្ាញ្ញា

ទគរីនលញ្ាវ

ថាការំ បឋរជាទទ្ិ រហរគត្សម្ចបត្តឹ

ត្ត្ថ រលត្ សង្កខរធលរោ ត្ត្ថ ត្លត្ថវ វិបសសលទត យវ

ត្នំ រទា ត ត្លត បរំ

លនវសញ្ញាទសញ្ញា

បន

ធិលែា

ាទ្ិកំ បពាកិចំ ា កតា

ត្នំ សម្ចបជាត្ិ, ត្សស ទ្ិានំន

- 451 -
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បរលត លវចេិជាត្ិ ចិ ត្តសនតត្ិ, ត្លត និ លោធសម្ចបលទន ទរ លហាត្ិ ។
ចំ ប្ណកោរចូលនិលោធសម្ចបត្តិ រប្រងម្ចនែល់គ្ពោះ ទគរី
និ ងគ្ពោះ រហនត កនងោរចូលនិលោធសម្ចបត្តិលទោះ លោកចូលោន់
រហរគសម្ចបត្តិម្ចនបឋរជានជាលែើរតរលំដ្ឋប់ ោលលចញលហើ
ពិ ចារណាសង្កខរប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងសម្ចបត្តិលទោះ កនងោលលទោះៗ
គ្បគ្ពឹត្តលៅរហូត្ែល់អាកិញ្ាញ្ញា
ម្ចនោរ ធិ ដ្ឋានជាលែើ រ លហើ

ត្នជាន បទោប់ពីលទោះ លធាើបពាកិចា
ចូលលនវសញ្ញាទសញ្ញា

ត្នជាន

បទោប់ ំ ពី បបទជវនចិត្ត ២ ែួង របស់លនវសញ្ញាទសញ្ញា
ជានលទោះ (លកើត្លឡើងលហើ

ត្ន-

) ចិ ត្តរប្រងដ្ឋច់ ចោះ បទោប់ ពីលទោះ លទ្ើប

បានលឈាោោះថា ជាបរគលចូលែល់និលោធសម្ចបត្តិ ។
(៧៤)
រហលត

វដ្ឋានោលល

បន

ទគរិលទ

ទគរិ ផលចិត្ំត,

រហត្តផលចិត្ំត ឯកវរលរវ បវត្តិតា ភវងគបាលត លហាត្ិ,

ត្លត បរំ បចាលវកខណញាណំ បវត្តត្ិ ។
ក៏ កនងោលលចញ ំពីនិលោធសម្ចបត្តិ

ទគរិផលចិត្តរបស់

គ្ពោះ ទគរី និង រហត្តផលចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
ប្ត្រួ

ខណៈប៉ាលណាណោះ លហើ

ោាក់ ចោះោន់ភវងគ បទោប់ ំ ពីលទោះរក

បចាលវកខណញាណរប្រងលកើត្លឡើង ។
លរត្ថ សម្ចបត្តិលភលោ ។
លនោះជាោរប្ចកសម្ចបត្តិកនងបរិលចេទ្លនោះ ។
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ឧច្យោជនំ
ឧល

(៧៥) ភាលវត្ពាំ បនិលចាវ ំ
បែិបត្តិរសសាទ្ំ

ាជនគថា
ភាវទទ្ា
បត្ថ

រត្តរំ

លនតន សាសលនត្ិ ។

ភាវទោំងពីរលនោះ ម្ចនផលែ៏គ្បលសើរបំ ផត្ ប្ែលបណិ ា ត្ ក
ន
គ្បាថានលសចកដីលគ្ត្ក រកនងរសក្នោរបែិបត្តិ
របបីចលគ្រើនតរន័
ឥត្ិ

កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ

ែូ ចប្ែលលព្វលរកលនោះចោះ ។

ភិ ធរោត្ថសងគលហ ករោដ្ឋានសងគហវិភាលគ ទរ
នវលម្ច បរិលចេលោ ។

បរ ិលចេទ្ទ្ី ៩ លឈាោោះថា ករោដ្ឋានសងគហវិភារ
កនងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហចប់ លដ្ឋ

គ្បោរែូលចនោះ ។

និគម្គាថា
និររនគថា
(ក)

ចារិត្តលសាភិ ត្វិសាលកលោទ្ល
សោធភិ វឌឍបរិសទ្ធរលណាទ្ល
នរពវ ហល

ន បណិោ

ន,
ន,

បោនករបំ

ំ បត្ថិត្ំ បករណំ បរិនិែិ ាត្ំ ត្ំ ។
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ររពីរឯណាប្ែលឧបាសកលឈាោោះថា នរព
លដ្ឋ
សោធ

ជាបរគលលអសាអត្

ចារត្
ិ តសីល លកើត្កនងគ្ត្កូលែ៏ធំ ចលគ្រើ នយ៉ា ងក្គ្កប្លងលដ្ឋ
និ ងរងលរឿងលដ្ឋ

រណែ៏ បរិសទ្ធគ្បាថាននូវលសចកដី នលគ្គោះ

ែល់ នកែក្ទ្បានអាោធទលហើ
(ខ)

ររពីរលទោះចប់បរិបូណ៌លហើ

។

បលញ្ាន លត្ន វិបលលន ត្ រូលលសារំ,
ធញ្ញាធិ វសរទ្ិលតទ្ិ ត្ម្ច

កនតំ,

បញ្ញាវោត្រណលសាភិត្លជាិភិកខ,
ិ លវទ្
រញ្ា នត បញ្ា វភ
លដ្ឋ
លដ្ឋ

រងគោ

បណយែ៏បរ ិបូណ៌លទោះ សូរភិកខោំង

រណែ៏ ហោត្់ចត្់ លដ្ឋ

ប្ែលលអសាអត្

បញ្ញាម្ចនលសចកដីខាោស ចូររលឹកែល់

វត្តត្រូលលសារប្ែលរងលរឿងក្គ្កប្លង
បណយែោប ស់អា

។

លែើរបីជារងគល

ប្ែលជាទ្ីលៅរបស់ នកម្ចន
រ៊ឺ

លសចកដីចលគ្រើ នក្នបណយ

ែ៏ បរិបូណ៌ ។
ឥត្ិ

នរោធចរិល

ន រចិត្ំ

ភិធរោត្ថសងគហំ ទរ បករណំ ។
បករណ៍លឈាោោះ

ភិធរោត្ថសងគហៈប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយរចទទ្ក

រនថលត បញ្ញាសាធិោនិ
លដ្ឋ

ែាសតនិ សរតតនិ

លសចកដីប្ែលលរៀបលរៀងជាវរគៗ ៨៥០ វរគ
ចប់ បរិបូណ៌លដ្ឋ

គ្បោរែូលចនោះ ។
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ភិធរោត្ថសងគលហា និែិលា ត ។
ចប់ គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហវិភារ ៕

ឆប់
🕮

6
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អបារុ តា តេ អមេស្ស ទ្វា រា
តេ តោេវតតោ បមុ ញ្ចន្ោុ ស្ទ្ធំ
ំ រ
ទាវ នន រពះ និ ព្វវ ន ទា ង

ះ រែើ ក រ

ើយ

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

ះចូ ែរចេញនូវសទាធចុះ ។
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