
9 789924 946120

ISBN13: 978-9924-9461-2-0











    

  

មាតិកា 
អតថបទ                                                                            លលខទំព័រ 
សេចក្តីរបេ់បដ្ឋឌ នសនេះមាន ៤ នយ័ ......................................................... ៧ 

ការេិក្ាបដ្ឋឌ នគួរនឹងយល់ដឹងអ្វីមុន..................................................... ១២ 

ចចក្បចចយ័ ២៤ ជា ៥០ ឬ ៥២ បចចយ័ .................................................. ១២ 

សេតុផលក្នុងការេចមតងលំដ្ឋបរ់បេ់បចចយ័ ២៤ ..................................... ១៦ 

កុ្េលតិក្មាតិកា បញ្ហា វារៈអ្នុសោមនយ័ ............................................. ២០ 

អ្តថនយ័របេ់ពាក្យថា សេតុ មាន ៤ យ៉ា ង គឺ ......................................... ២៣ 

សេតុបបចចយ័ ..................................................................................... ២៦ 

សេតុបបចចយ័ បានបញ្ហា វារៈ ៧ គឺ ....................................................... ៤៣ 

អ្ដឌក្ថាពនយល់ឧសទទេសេតុបបចចយ័ .................................................... ៥៤ 

អ្ដឌក្ថាពនយល់និសទទេសេតុបបចចយ័ .................................................... ៥៦ 

អារមមណបបចចយ័ ................................................................................. ៦៣ 

គាថាេងគេអារមមណ៍ ...................................................................... ៧១ 

ការចចក្អារមមណ៍ក្នុងនិសទទេអារមមណបបចចយ័ ........................................ ៨៤ 

េចមតងវថីិចិតតក្នុងអារមមណ៍បញ្ដតត ិ....................................................... ៨៩ 

បញ្ហា វារៈរបេ់អារមមណបបចចយ័ ......................................................... ៩២ 



    

  

អ្ធិបតិបបចចយ័ ................................................................................ ១៤៣ 

េេជាតាធិបតិបបចចយ័ ................................................................ ១៤៤ 

បញ្ហា វារៈរបេ់េេជាតាធិបតិបបចចយ័ .......................................... ១៥០ 

អារមមណាធិបតិបបចចយ័ .................................................................. ១៦៤ 

បញ្ហា វារៈរបេ់អារមមណាធិបតិបបចចយ័ ........................................... ១៦៩ 

វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័...................................................... ១៩២ 

បញ្ហា វារៈរបេ់វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័ ............................... ១៩៤ 

អ្ននតរបបចចយ័ ................................................................................. ១៩៦ 

បញ្ហា វារៈរបេ់អ្ននតរបបចចយ័ .......................................................... ២០៦ 

េមននតរបបចចយ័ .............................................................................. ២១៨ 

េេជាតបបចចយ័.............................................................................២២២ 

បញ្ហា វារៈរបេ់េេជាតបបចចយ័ ..................................................... ២២៦ 

អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័ ............................................................................. ២៣៧ 

បញ្ហា វារៈរបេ់អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័ ...................................................... ២៤០ 

និេសយបបចចយ័ ............................................................................... ២៤៥ 

១. េេជាតនិេសយបបចចយ័ ......................................................... ២៤៩ 



    

  

២. វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ ........................................................ ២៥០ 

៣. វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ .............................................. ២៦៦ 

ឧបនិេសយបបចចយ័ .......................................................................... ២៧៦ 

១. អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ........................................................ ២៧៨ 

២. អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ ........................................................... ២៨០ 

៣. បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ............................................................ ២៨១ 

បញ្ហា វារៈរបេ់បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ........................................... ២៩៣ 

បសុរជាតបបចចយ័ ............................................................................... ៣២៦ 

អ្ងគធមរ៌បេ់វតថុបុសរជាតបបចចយ័ ...................................................... ៣៣១ 

អ្ងគធមរ៌បេ់វតាថ រមមណបសុរជាតបបចចយ័ ............................................ ៣៣១ 

អ្ងគធមរ៌បេ់អារមមណបុសរជាតបបចចយ័ ............................................. ៣៣២ 

បញ្ហា វារៈរបេ់អារមមណបសុរជាតបបចចយ័ ....................................... ៣៣៣ 

បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ .............................................................................. ៣៤៥ 

បញ្ហា វារៈរបេ់បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ ...................................................... ៣៥០ 

អាសេវនបបចចយ័ ............................................................................. ៣៥៧ 

បញ្ហា វារៈរបេ់អាសេវនបបចចយ័ ...................................................... ៣៦១ 



    

  

ក្មមបបចចយ័ ..................................................................................... ៣៦៥ 

េេជាតក្មមបបចចយ័ ................................................................... ៣៧៨ 

បញ្ហា វារៈរបេ់េេជាតក្មមបបចចយ័ ............................................. ៣៨០ 

នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ .................................................................. ៣៨៦ 

បញ្ហា វារៈរបេ់នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ ........................................... ៣៩១ 

អ្ននតរក្មមបបចចយ័ ......................................................................... ៤០០ 

បញ្ហា វារៈរបេ់អ្ននតរក្មមបបចចយ័ .................................................. ៤០១ 

វបិាក្បបចចយ័ .................................................................................. ៤០២ 

បញ្ហា វារៈរបេ់វបិាក្បបចចយ័ ........................................................... ៤០៨ 

អាហារបបចចយ័ ................................................................................ ៤១៤ 

រូបអាហារបបចចយ័ ......................................................................... ៤១៧ 

បញ្ហា វារៈរបេ់រូបអាហារបបចចយ័ .................................................. ៤២៤ 

នាមអាហារបបចចយ័ ...................................................................... ៤២៥ 

បញ្ហា វារៈរបេ់នាមអាហារបបចចយ័ ................................................ ៤២៦ 

ឥន្ទនទយិបបចចយ័ ................................................................................ ៤៣៩ 

វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ ................................................................ ៤៤៤ 



    

  

បញ្ហា វារៈរបេ់វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ .......................................... ៤៤៧ 

រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ ..................................................................... ៤៤៨ 

បញ្ហា វារៈរបេ់រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ .............................................. ៤៥០ 

េេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ .................................................................. ៤៥១ 

បញ្ហា វារៈរបេ់េេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ ........................................... ៤៥៣ 

ឈានបបចចយ័ ................................................................................. ៤៦០ 

បញ្ហា វារៈរបេ់ឈានបបចចយ័ .......................................................... ៤៦៧ 

មគគបបចចយ័ ..................................................................................... ៤៧៥ 

បញ្ហា វារៈរបេ់មគគបបចចយ័ .............................................................. ៤៨៩ 

េមបយុតតបបចចយ័............................................................................. ៤៩៦ 

បញ្ហា វារៈរបេ់េមបយុតតបបចចយ័ ..................................................... ៥០០ 

វបិបយុតតបបចចយ័ ............................................................................... ៥០៣ 

អ្ងគធមរ៌បេ់េេជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ............................................. ៥០៧ 

អ្ងគធមរ៌បេ់វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ............................................ ៥១០ 

អ្ងគធមរ៌បេ់វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័ .................................. ៥១៥ 

អ្ងគធមរ៌បេ់បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័ .............................................. ៥១៨ 



    

  

អ្តថិបបចចយ័ ..................................................................................... ៥២៣ 

១. េេជាតតថិបបចចយ័ .................................................................. ៥៣១ 

២. វតថុបុសរជាតតិថបបចចយ័ ............................................................... ៥៣៣ 

៣. អារមមណបុសរជាតតិថបបចចយ័ ........................................................ ៥៣៥ 

៤.វតាថ រមមណបុសរជាតតថិបបចចយ័ ....................................................... ៥៣៧ 

៥.បច្ឆឆ ជាតតថិបបចចយ័ .................................................................... ៥៣៨ 

៦. រូបអាហារតថិបបចចយ័ .................................................................. ៥៤០ 

៧.រូបឥន្ទនទិយតថិបបចចយ័ .................................................................. ៥៤១ 

នតថិបបចចយ័ ..................................................................................... ៥៤៤ 

វគិតបបចចយ័ .................................................................................... ៥៤៩ 

អ្វគិតបបចចយ័ ................................................................................. ៥៥៤ 

េរុបការរាបប់ចចយ័ ៥២ សដ្ឋយចំនួន .................................................. ៥៥៨ 

េរុបបចចយ័ទងំអ្េ់រចមងរមួចុេះក្នុងបចចយ័ ៤ គឺ .................................... ៥៥៩ 

េសន្ទ គ្ េះបចចយ័សដ្ឋយកាល ................................................................ ៥៦០ 

េសន្ទ គ្ េះបចចយ័សដ្ឋយកិ្ចច .................................................................. ៥៦១ 

េសន្ទ គ្ េះបចចយ័សដ្ឋយភូម ិ.................................................................. ៥៦១ 



    

  

េចមតងជាតិរបេ់បចចយ័ ៩ ជាតិ ......................................................... ៥៦២ 

អ្ដឌក្ថាបានេចមតងបញ្ហា វារៈរបេ់អ្ននតរបបចចយ័ទុក្សរចើននយ័ ................. ៥៦៤ 

អ្ក្សរកាត ់...................................................................................... ៥៨៩ 

អ្ក្សរកាតក់្នុងវថីិចិតត ........................................................................ ៥៩០ 

ឯក្សារសយង ................................................................................ ៥៩២ 

អ្នក្មានឧបការៈក្នុងធមមទន ............................................................. ៥៩៣ 

សេៀវសៅរបេ់ខញុ ំរពេះក្រុណាអាតាម ភាពបានេរសេររចួ៖ ........................... ៥៩៣ 

សឈាម េះពុទធបរេ័ិទចូលរមួធមមទន ....................................................... ៥៩៤ 
 

   
 



 

 1   

  

គមពីរមហាបដ្ឋា ន 
  

ពាក្យថា មហាបដ្ឋឌ ន បានដល់ សាថ នទីចដលតាងំសៅរបេ់បញ្ហដ ដេំ៏ខាន់
ក្រក្ចលង ឬរបសេើរក្រក្ចលង សរពាេះសេចក្តីក្នុងមហាបដ្ឋឌ នសនេះ សោក្េចមតងដល់
សេតុនិងបចចយ័ចដលសធវើឲ្យសក្ើតស ើងរបេ់វតថុសផសងៗ ចដលមានសៅក្នុងេក្ល-
សោក្ មហាបដ្ឋឌ ន សទើបជាគមពរីដរ៏ជាលសរៅ លអិតេុខុមជាទីបំផុត សរពាេះសពារ
សពញសៅសដ្ឋយសេតុផល សទើបជារបេ់លំបាក្ ចដលជាវេ័ិយរបេ់សាមញ្ដជន 
នឹងដឹងឲ្យជាក្ច់ាេ់បាន ទល់ចតជាវេ័ិយរបេ់រពេះេពវញ្ដុ តញ្ហដ ណប៉ាុសណាណ េះ 
ចដលអាចដឹងបានលអិតលអនជ់ាក្ច់ាេ់ ដូចសោក្ឧបមាភាពទូលំទូោយរជាល
សរៅរបេ់ធមក៌្នុងគមពរីសនេះថា ដូចេមុរទមហាសាគរ ៤ របការ គឺ  

១. េងារសាគរ មាននយ័ថា ក្នុងមហាដ្ឋឌ នសនេះ មានសេចក្តវីលិវល់ទូលំ
ទូោយជាទីបំផុត ដូចការវលិវល់រតាចស់ៅរបេ់ខនធ អាយតនៈ ធាតុ មនិមានទី
បំផុត សរពាេះកំ្ណតខ់ាងសដើមនិងខាងចុងមនិបាន។ 

២. នយសាគរ គឺមាននយ័សរចើនយ៉ា ង ពិសាឋ រទូលំទូោយជាទីបំផុត សរពាេះ
ចចក្ធមជ៌ាអ្ននតនយ័រាបម់និអ្េ់ សដ្ឋយរពេះេពវញ្ដុ តញ្ហដ ណ ។ 

៣. ជលសាគរ គឺមានសេចក្តីលអិតេុខុមរជាលសរៅជាទីបំផុត ដូចទឹក្ក្នុង
មហាេមុរទ ចដលនរណាៗមនិអាចវាេ់របមាណបានយ៉ា ងណា េូមបភីាពរជាល
សរៅរបេ់ធមក៌្នុងមហាបដ្ឋឌ ន នរណាៗ ក្ម៏និអាចដឹងបាន ដូសច្ឆន េះចដរ ។ 
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៤. ញាណសាគរ គឺជាសេតុឲ្យសក្ើតការដឹងទូលំទូោយជាទីបំផុត េមគួរ
ដល់រពេះេពវញ្ដុ តញ្ហដ ណ សរពាេះរទងដឹ់ងសេតុនិងផលរបេ់ធមទ៌ងំពួងយ៉ា ងលអិត
រជាលសរៅទូលំទូោយជាទីបំផុត សរបៀបដូចរតីធំចដលមានខលួនចវង ១.០០០ 
សយជន ៍រតាចស់ៅក្នុងមហាេមុរទជសរៅ ៨៤.០០០ សយជន ៍បានសដ្ឋយរេួល។ 

កាលរពេះពុទធអ្ងគរទងពិ់ច្ឆរណាគមពរីសនេះ បានសក្ើតបីតិរកី្រាយក្នុងធមយ៌៉ា ង
ក្រក្ចលងជាងគមពរីដក្ទៗទងំអ្េ់ សរពាេះរពេះអ្ងគអាចពិច្ឆរណាធមប៌ានយ៉ា ង
រជាលសរៅទូលំទូោយជាទីបំផុត េមគួរដល់រពេះេពវញ្ដុ តញ្ហដ ណ ជាសេតុឲ្យ
សក្ើតឆពវណណ រងស ី៦ របការ មានពណ៌សខៀវ េ រក្េម សលឿង ពណ៌េងសបាទនិង
ពណ៌សផលក្ ផាយសចញអំ្ពីរពេះវរកាយរបេ់រពេះអ្ងគសៅដល់អ្ជដ្ឋកាេរក្
របមាណមនិបាន ។ 

សេចក្តីក្នុងមហាដ្ឋឌ នចដលថា មានសេចក្តីទូលំទូោយ លអិតេុខុម រជាល
សរៅជាទីបំផុត និងមាននយ័ពិសាឋ រក្រក្ចលង ក្ស៏រពាេះរទងច់ចក្ធមក៌្នុងមហាបដ្ឋឌ ន
តាមនយ័ក្នមាតិកា ចដលជាបទរបេ់ធមទ៌ងំពួង បានដល់ កុ្េោ ធមាម  អ្កុ្េ-
ោ ធមាម  អ្ពាក្តា ធមាម  សដ្ឋយចចក្តាមតិក្មាតិកា និងទុក្មាតិកា មហាបដ្ឋឌ ន
សទើបមាន ៦ ពួក្ ។ 

បដ្ឋឌ ន ៦ ពួក្ គឺ 
១. តិក្បដ្ឋឌ ន គឺការចចក្ធមស៌ដ្ឋយតិក្មាតិកា មានកុ្េលតិក្ៈជាសដើម 

រេូតរគប ់២២ តិក្ៈ សដ្ឋយបចចយ័ ២៤ ។ 
២. ទុក្បដ្ឋឌ ន គឺការចចក្ធមស៌ដ្ឋយទុក្មាតិកា មានសេតុទុក្ៈជាសដើម  
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រេូតរគប ់១០០ ទុក្ៈ សដ្ឋយបចចយ័ ២៤ ។ 
៣. ទុក្តិក្បដ្ឋឌ ន គឺការចចក្ធមស៌ដ្ឋយទុក្ៈ១០០ ទុក្ៈ និងតិក្មាតិកា 

៦៦ បទ មាន សេតូ កុ្េោ ធមាម , ន សេតូ កុ្េោ ធមាម , សេតូ អ្កុ្េោ ធមាម , 
ន សេតូ អ្កុ្េោ ធមាម , សេតូ អ្ពាក្តា ធមាម , ន សេតូ អ្ពាក្តា ធមាម  ជាសដើម 
រេូតរគប ់៦.៦០០ បទ សដ្ឋយបចចយ័ ២៤ ។ 

៤. តិក្ទុក្បដ្ឋឌ ន គឺ ការចចក្ធមស៌ដ្ឋយតិក្ៈ ២២ តិក្ៈ និងទុក្មាតិកា 
២០០ បទ មាន កុ្េោ សេតូ ធមាម , អ្កុ្េោ សេតូ ធមាម , អ្ពាក្តា សេតូ ធមាម
, កុ្េោ ន សេតូ ធមាម , អ្កុ្េោ ន សេតូ   ធមាម , អ្ពាក្តា ន សេតូ ធមាម  ជា
សដើម រេូតរគប ់៤.៤០០ បទ សដ្ឋយបចចយ័ ២៤ ។ 

៥. តិក្តិក្បដ្ឋឌ ន គឺ ការចចក្ធមស៌ដ្ឋយតិក្ៈ ២២ តិក្ៈ និង មាតិកា ៦៣ 
បទ (សវៀរបទសដើម គឺ កុ្េលតិក្ៈ សរពាេះសលើក្ស ើងជារបធាន) មាន កុ្េោ       
េុខាយ សវទនាយ េមបយុតាត  ធមាម , អ្កុ្េោ េុខាយ សវទនាយ េមបយុតាត  ធមាម , 
អ្ពាក្តា េុខាយ សវទនាយ េមបយុតាត  ធមាម  ជាសដើម រេូតរគប ់ ១.៣៨៦ បទ 
សដ្ឋយបចចយ័ ២៤ ។ 

៦. ទុក្ទុក្បដ្ឋឌ ន គឺការចចក្ធមស៌ដ្ឋយទុក្ៈ ១០០ ទុក្ៈ និង ទុក្មាតិកា 
១៩៨ បទ ( សវៀរបទសដើម គឺ សេតុទុក្ៈ ) មាន សេតូ េសេតុកា ធមាម , ន សេតូ   
េសេតុកា ធមាម , ន សេតូ អ្សេតុកា ធមាម  ជាសដើម រេូតរគប ់ ១៩.៨០០ បទ 
សដ្ឋយបចចយ័ ២៤ ។ 
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រមួបដ្ឋឌ នទងំ ៦ នឹងបានធមរ៌មួទងំអ្េ់បាន ៣២.៣០៨ បទ សេើយ
ចចក្ធមទ៌ងំសនេះសចញមក្ ៤ នយ័សទៀត សេមើនឹង ១២៩.២៣២ បទ ។ 

 
ក្នុងបដ្ឋឌ នពួក្មយួៗចចក្សចញជា ៤ នយ័ តាមធមមនយ័ គឺ 
១. ធមាម នុសោមនយ័  រទងច់ចក្បចចយ័ ២៤ សដ្ឋយមនិមានបទបដិសេធ

សដ្ឋយ ន េ័ពទ ដូចជា  េិយ កុ្េលំ ធមម ំបដិចច, កុ្េសោ ធសមាម  ឧបបសជជយយ សេតុ
បបចចយ ចរបថា ធមច៌ដលជាកុ្េល អារេ័យធមច៌ដលជាកុ្េលសក្ើតស ើង សដ្ឋយ
សេតុបបចចយ័ជាសដើម ។ 

២. ធមមបបចចនីយនយ័ េចមតងបចចយ័ ២៤ សដ្ឋយមាន ន េ័ពទ ជាបទ
បដិសេធ ដូចជា េិយ  កុ្េលំ ធមម ំបដិចច, កុ្េសោ ធសមាម  ឧបបសជជយយ ន សេតុ-
បបចចយ ចរបថា ធមច៌ដលជាកុ្េល អារេ័យធមច៌ដលជាកុ្េលសក្ើតស ើង មនិ
ចមនសដ្ឋយសេតុបបចចយ័ជាសដើម ។ 

៣. ធមាម នុសោមបបចចនីយនយ័ េចមតងបចចយ័ ២៤ សដ្ឋយបចចយ័ចដលមាន
បទសដើម (ជាមូល) មនិមានបទបដិសេធ ចតបទចុង (ជាមូលី) មានបទបដិសេធ 
ដូចជា េិយ កុ្េលំ ធមម ំ បដិចច, កុ្េសោ ធសមាម  ឧបបសជជយយ សេតុបបចចយ ន 
អារមមណបបចចយ ចរបថា ធមច៌ដលជាកុ្េល អារេ័យធមច៌ដលជាកុ្េលសក្ើត
ស ើង សដ្ឋយសេតុបបចចយ័ មនិចមនសដ្ឋយអារមមណបបចចយ័ជាសដើម ។ 

៤. ធមមបបចចនីយនុសោមនយ័ េចមតងបចចយ័ ២៤ សដ្ឋយបចចយ័ចដលបទ
សដើម មានបទបដិសេធ ចតបចចយ័ចដលជាបទចុង មនិមានបទបដិសេធ ដូចជា    
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េិយ កុ្េលំ ធមម ំបដិចច, កុ្េសោ ធសមាម  ឧបបសជជយយ ន សេតុបបចចយ អារមមណ-
បបចចយ ចរបថា ធមច៌ដលជាកុ្េលអារេ័យធមច៌ដលជាកុ្េលសក្ើតស ើង មនិ
ចមនសដ្ឋយសេតុបបចចយ័ ចតបានសដ្ឋយអារមមណបបចចយ័ជាសដើម ។ 

 
តអំ្ពីសនាេះក្ន៏ាធំមត៌ាមនយ័ទងំ ៤ មក្េចមតងសដ្ឋយវារៈទងំ ៧ គឺ 
១. បដិចចវារៈ វារៈចដលអារេ័យគាន សក្ើតស ើង ។  
២. េេជាតវារៈ វារៈចដលសក្ើតរពមគាន  ។ ទងំ ២ វារៈសនេះ េចមតងដូចគាន  
គឺេចមតងធមច៌ដលសក្ើតស ើងរពមគាន ។ 
៣. បចចយវារៈ វារៈចដលជាបចចយ័ ។  
៤. និេសយវារៈ វារៈចដលអារេ័យគាន  ។ ទងំ ២ វារៈសនេះ េចមតងធម៌

អារេ័យគាន  ។  
៥. េំេដឌវារៈ វារៈចដលោយគាន  ។  
៦. េមបយុតតវារៈ វារៈចដលរបក្បរពមគាន  ។ ទងំ ២ វារៈសនេះ េចមតងធម៌
ចដលេមបយុតតគាន  ។  
៧. បញ្ហា វារៈ វារៈចដលសពាលសដ្ឋយការសឆលើយបញ្ហា ។ 
របេិនសបើវារៈខាងសដើមយក្ធមច៌ដលជាបចចយុបបនន គឺផលធម ៌ េចមតង

ស ើងជារបធានសដ្ឋយភាពជាខនធថា ផលធមស៌នេះសក្ើតស ើងសរពាេះអារេ័យសេតុ
ណា ដូចជាខនធ ១ ជាបចចយ័ដល់ខនធ ៣ ខនធ ២ ជាបចចយ័ដល់ខនធ ២ ខនធ ៣ ជា
បចចយ័ដល់ខនធ ១ ចំចណក្ក្នុងវារៈទី ៧ គឺ បញ្ហា វារៈ យក្ធមច៌ដលជាបចចយ័ គឺធម៌
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ចដលជាសេតុេចមតងស ើងជារបធានថា សេតុធមស៌នេះសធវើឲ្យសក្ើតនូវផលអ្វី ដូចជា
សេតុបបចចយ័ សេតុ ៦ →     េសេតុក្ចិតត ៧១ សច. ៥២ ( សវៀរសមាេសច. ចដល
សៅក្នុងសមាេមូលចិតត ២ ) េសេតុក្ចិតតជ. ១៧    េសេតុក្បដិ.កំ្. ២០ ។ 

ធមក៌្នុងបញ្ហា វារៈ សទើបមានសេចក្តីទូលំទូោយជាងវារៈដក្ទៗ គឺរគប 
ដណឋ បទ់ងំ ៦ វារៈ កាលដឹងបញ្ហា វារៈសេើយ វារៈដក្ទៗ ក្អ៏ាចដឹងបាន ។  

 
ធមក៌្នុងបញ្ហា វារៈទងំ ៧ ចចក្សចញសៅសទៀតនូវវារៈមយួៗ ៤ នយ័ តាម     

បចចនយ័ គឺ 
១. បចចយនុសោមនយ័  
២. បចចយបបចចនីយនយ័ 
ទងំ ២ នយ័សនេះ ចចក្ជាេងខាវារៈ ២ សទៀត គឺេុទធេងខាវារៈ និង        

ទុកាទិេងខាវារៈ ។ 
៣. បចចយនុសោមបបចចនីយនយ័  
៤. បចចយបបចចនីយនុសោមនយ័  
ទងំ ២ នយ័សនេះ ចចក្ចតទុកាទិេងខាវារៈចតមា៉ាង ។ 
 
ធមក៌្នុងមហាបដ្ឋឌ នចដលេចមតងមក្សនេះ សបើរាបរ់មួទងំអ្េ់ ក្ម៏ានចំនួន

ដល់សរចើនសកាដិ ទងំេុខុមរជាលសរៅក្រក្ចលង សទើបលំបាក្នឹងេិក្ាឲ្យយល់
បានទូសៅ គមពរីមហាបដ្ឋឌ នសនេះ រពេះអ្ដឌក្ថាច្ឆរយ សទើបតាងំសឈាម េះថា អ្ននតនយ័ 
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េមននតមហាបក្រណ៍ គឺមហាបរណ៍ចដលមាននយ័សរចើនយ៉ា ង វចិិរតពិសាត រសដ្ឋយ
ជំុវញិ ឬសៅថា មហាបដ្ឋឌ នអ្ននតនយ័ សរពាេះមាននយ័មនិមានទីបំផុត ។ 

បដ្ឋឌ ន ចរបថា ការតាងំសៅសដ្ឋយរបការសផសងៗ បានដល់ការតាងំសៅរបេ់
ធមស៌ដ្ឋយអារេ័យបចចយ័សផសងៗ មានបចចយ័ ២៤ សដ្ឋយេសងខប ចដលជាធមជ៌ា
សេតុឲ្យសក្ើតផលធមស៌ផសងៗ ចដលមានសៅក្នុងេក្លសោក្ ឬនឹងសពាលថា       
បដ្ឋឌ ន ជាផលធមច៌ដលសក្ើតស ើងសដ្ឋយអំ្ណាចបចចយ័សផសងៗ ជាអ្នក្ឧបការៈក្៏
បាន ឬផលធមច៌ដលសក្ើតអំ្ពីបចចយ័ក្ប៏ាន សរពាេះពាក្យថា បដ្ឋឌ ន មក្អំ្ពីពាក្យថា 
ប + ឋានៈ ប ក្នុងទីសនេះ េំសៅដល់ របការសផសងៗ ចចំណក្ ឋានៈ េំសៅដល់
បចចយ័ចដលជាសេតុ ដូសចនេះ បដ្ឋឌ ន សទើបេំសៅដល់បចចយ័មានរបការសផសងៗ ចដល
ជាសេតុ បានដល់បចចយ័ ២៤ ។ 

លេចក្តីរបេប់ដ្ឋា នលនេះមាន ៤ ន័យ 
១. សរពាេះអ្តថថា េចមតងបចចយ័មានរបការសផសងៗ ជាអ្នក្ឧបការៈ ។ 
២. សរពាេះអ្តថថា មានបចចយ័សរចើនយ៉ា ងសៅក្នុងបដ្ឋឌ នបក្រណ៍សនេះ ។ 
៣. សរពាេះអ្តថថា ចចក្ធមច៌ដលកុ្េលជាសដើម សដ្ឋយអ្ំណាចរបេ់បចចយ័

សរចើនយ៉ា ង ។ 
៤. សរពាេះអ្តថថា ជាគមពរីជាទីរតាចស់ៅរបេ់រពេះេពវញ្ដុ តញ្ហដ ណ ។ 
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បដ្ឋា នរមមងរបក្បលដ្ឋយធម៌ ៣ របការ គឺ 
១. បចចយ័ធម ៌ ធមច៌ដលជាសេតុឲ្យសក្ើតផល ឬឧបការៈឲ្យផលធមស៌ក្ើត

ស ើង ។ 
២. បចចយុបបននធម ៌ធមច៌ដលជាផលចដលសក្ើតអំ្ពីបចចយ័ ។ 
៣. បចចនិក្ធម ៌ធមច៌ដលមនិចមនជាផល ឬធមច៌ដលជាបដិបក្ខចំសពាេះផល 

គឺជាផលរបេ់បចចយ័សនាេះៗ មនិបាន ឬសពាលយ៉ា ង្យៗ ថា បចចយ័ គឺអ្នក្ឲ្យ ឬ
អ្នក្ឧបការៈ បចចយុបបនន គឺអ្នក្ទទួល  បចចនិក្ៈ គឺអ្នក្មនិទទួល គឺមនិចមនបចចយុ-
បបននសនាេះឯង ។ 

វចនតថៈរបេធ់ម៌ ៣ របការ 

១. បដិចច ផលំ អ្យតិ ឯតសាម តិ =បចចសយ ផលធមរ៌ចមងសក្ើតស ើងនិងតាងំ
សៅបាន សរពាេះអារេ័យធមច៌ដលជាសេតុ ដូសច្ឆន េះ ធមច៌ដលជាសេតុសនេះ សឈាម េះថា 
បចចយ័ ឬ បដិចច ផលំ ឯតិ គចឆតិ បវតតតិ ឯតសាម តិ= បចចសយ ផលធមរ៌ចមងសក្ើត
ស ើងនិងតាងំសៅបាន សរពាេះអារេ័យធមច៌ដលជាសេតុសនេះ ដូសច្ឆន េះ ធមច៌ដលជា
សេតុសនេះ សឈាម េះថា បចចយ័ ។ 

២. បចចយសតា ឧបបនន ំ=បចចយុបបនន ំផលធមច៌ដលសក្ើតអំ្ពីបចចយ័ សឈាម េះថា 
បចចយុបបនន ។ 

៣.បចចយុបបននេស បតិវរុិទធ ំអ្នីកំ្= បចចនិកំ្ (ពួក្ធមច៌ដលបដិបក្ខចំសពាេះ 
បចចយុបបននធម ៌ សៅថា   បចចនិក្ៈ)  ឬ បចចយុបបសននន បចចតិ វរុិជឈតីតិ =បចចនិសកា 
(ធមណ៌ាបដិបក្ខគាន ជាមយួនឹងបចចយុបបននធម ៌ដូសច្ឆន េះធមស៌នាេះ សៅថា បចចនិក្ៈ) ។  
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បដ្ឋឌ ន គឺធមច៌ដលសក្ើតអំ្ពីបចចយ័រចមងមានឧបការៈ ៣ យ៉ា ង គឺ 
១. សធវើឲ្យសក្ើតស ើង សៅថា ជនក្េតត ិគឺសធវើឲ្យផលធមស៌ក្ើតស ើង ។ 
២. មានការឧបតថមភ សៅថា ឧបតថមភក្េតត ិ គឺឧបតថមភផលធមឲ៌្យតាងំសៅ

សរកាយអំ្ពីបចចយ័ដក្ទៗ សធវើឲ្យសក្ើតសេើយ ។ 
៣. សធវើឲ្យសក្ើតស ើងផងនិងឧបតថមភផង សៅថា ជនសកាបតថមភក្េតត ិ។ 

 
ពាក្យថាសេតុ និង បចចយ័ក្នុងបដ្ឋឌ ន 

ពាក្យថា សេតុ សេចក្តីចសងអៀតជាង សរពាេះេំសៅចំសពាេះសេតុ ៦ ចដលសៅ
ក្នុងសេតុបបចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ មានសោភសេតុជាសដើម ។ ពាក្យថា បចចយ័ មានសេចក្តី
ទូលំទូោយជាង សរពាេះេំសៅយក្ធមច៌ដលជាឧបការៈបានទងំ ២៤ បចចយ័ ។ 
ចតសបើសពាលទូសៅ ពាក្យថា សេតុនិងបចចយ័ ក្ច៏របថា វតថុចដលសធវើឲ្យសក្ើតផល ឬ
ឧបការៈឲ្យផលធមស៌ក្ើតស ើងសនាេះឯង ។ 

ពាក្យថា សេតុផលក្នុងបចចយ័ ២៤ សនេះ េំសៅដល់ធមច៌ដលជាបចចយ័ជាប់
ទក្ទ់ងគាន  ឬអារេ័យគាន ក្នុងធមជ៌ាមយួគាន  គឺធមច៌ដលជាសេតុ ធមច៌ដលជាផល 
និងធមច៌ដលសផសងពីផល ដូសច្ឆន េះ សេតុនិងផលក្នុងទីសនេះ សទើបមនិច្ឆបំាចរ់តូវបាន
ផលរេបគាន ស ើយ ដូចជាការសាបសរពាេះរេូវជាសេតុ ផលក្រ៏តវូបានរេវូដូចគាន  
ចដលជាសេតុជាផលរតូវគាន សដ្ឋយរតង ់ ចតសេតុផលតាមបចចយ័ ២៤ សនេះ េំសៅ
យក្ជាសេតុជាផល សរពាេះអារេ័យគាន  ឬឧបការៈដល់គាន ឲ្យផលចតមា៉ាងសក្ើត
ស ើង ដូចការសរពាេះរេូវជាសេតុសធវើឲ្យសក្ើតសដើមរេូវជាផលក្ប៏ាន ឬវបិាក្ចិតតជា
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បចចយ័ឲ្យសក្ើតវបិាក្ចិតតក្ប៏ាន ដូចេមបដិចឆននៈ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតេនតរីណចិតតក្៏
បាន សដ្ឋយអ្ននតរបបចចយ័ជាសដើម ចតសបើសពាលសដ្ឋយសេតុផលសដ្ឋយរតង ់ វបិាក្
ចដលជាតួផល នឹងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតផលសទៀតមនិបាន ។ 

ក្នុងការេិក្ាមហាដ្ឋឌ នសនេះ នឹងរតូវយល់ចូលចិតតក្នុងេងគេៈលមមេមគួរ 
សរពាេះរតូវមានទំនាក្ទំ់នងសដ្ឋយចិតតុបាទមយួដួងៗ គឺចិតតមយួដួងសក្ើតស ើង នឹង
រតូវដឹងថាមានសចតេិក្របក្បបានប៉ាុនាម ន សៅថា េងគេៈ ចដលរតូវដឹងេងគេៈ 
ក្ស៏រពាេះបចចយ័ខលេះ ក្ជ៏ាសេតុជាផលជាមយួគាន ក្នុងចិតតដួងមយួជាមយួគាន ក្ម៏ាន ដូច
សោភសេតុ សមាេសេតុ ជាបចចយ័ដល់សោភចិតត ១ សច. ១៧ (សវៀរសេតុ ២ ចដល
ជាបចចយ័សចញ) ជាសដើម និងចំណុចេំខានម់យួសទៀត ក្នឹ៏ងរតូវយល់ដឹងពីវថីិចិតត
ផង សរពាេះភាពជាបចចយ័របេ់ធម ៌ រចមងជាបចចយ័ដល់គាន រតងវ់ថីិចិតត រតូវទក្ទ់ង
គាន សដ្ឋយការសក្ើតស ើង តាងំសៅ និងរលតស់ៅរបេ់នាមរូប សទើបអាចដឹងបានថា 
បចចយ័សនាេះសក្ើតស ើងក្នុងកាលណា ជាបចចយ័គាន ក្នុងខណៈណា ក្នុងទវ រណា និង
ក្នុងវថីិចិតតណាបានខលេះ សរពាេះការសលើក្យក្វថីិចិតតស ើងមក្េចមតងសេើយ ក្នឹ៏ង
អាចដឹងភាពជាបចចយ័របេ់ធមស៌នាេះបានជាក្ច់ាេ់ទងំ ២៤ បចចយ័ ។ 

ដូចចដលបានសពាលសេើយថា ការសរៀនបដ្ឋឌ នសនាេះ គឺជាការសរៀនធមក៌្នុង
មាតិកាចដលជាបទរបធានរបេ់ធមទ៌ងំពួង សរពាេះមនិមានធមអ៌្វចីដលសរៅអំ្ពីធម៌
ក្នុងមាតិកាសទ សរពាេះដូសច្ឆន េះ សទើបបានយក្ធមក៌្នុងមាតិកាមក្ចចក្ឲ្យដឹងថា ជា
បចចយ័ដល់គាន យ៉ា ងណា ឬថាធមទ៌ងំសនាេះសក្ើតស ើងអំ្ពីអ្វី ដូចជាកុ្េលជាបចចយ័
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ឲ្យសក្ើតកុ្េល កុ្េលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្ពាក្តៈ និងកុ្េលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត
កុ្េលនិងអ្ពាក្តៈជាសដើម សដ្ឋយអ្ំណាចសេតុបបចចយ័ រេូតរគប២់៤ បចចយ័ ។ 

សេតុសនេះ ការសរៀនបដ្ឋឌ ន គឺជាការសរៀនបចចយ័ ២៤ សរពាេះបដ្ឋឌ ន ចរបថា
ផលធមច៌ដលសក្ើតអំ្ពីបចចយ័សផសងៗ គឺសក្ើតអំ្ពីបចចយ័ ២៤ សនេះឯង សរពាេះធមក៌្នុង
បចចយ័ ២៤ បានដល់ េ ខ្ រធម ៌ គឺ ធមច៌ដលសក្ើតអំ្ពីបចចយ័របជំុតាក្ច់តង រចមង
មានការសក្ើតរលត ់ សវៀររពេះនិពាវ ន ចដលជាវេិ ខ្ រធម ៌ គឺធមច៌ដលផុតអំ្ពីបចចយ័
តាក្ច់តង មនិមានការសក្ើតរលត ់ សរពាេះរពេះនិពាវ នសនាេះមានពិត ចតរពេះនិពាវ នសនាេះ
មនិបានសក្ើតអំ្ពីសេតុបចចយ័សទ រពេះនិពាវ នសទើបជាផលមនិបាន ចតថារពេះនិពាវ នក្៏
ជាបចចយ័បាន គឺជាអារមមណបបចចយ័ េូមបបីញ្ដតតិធម ៌ ក្ជ៏ាធមច៌ដលផុតអំ្ពីបចចយ័
តាក្ច់តង បញ្ដតតិក្ជ៏ាផលមនិបាន ចតជាបចចយ័បាន គឺអារមមណបបចចយ័ក្ប៏ាន ជា
ឧបនិេសយបបចចយ័ក្ប៏ាន  សរពាេះដូសច្ឆន េះ ធមក៌្នុងបចចយ័ ២៤ រចមងបានទងំបរមតថ-
ធម ៌និងបញ្ដតតិធម។៌ 

សេតុចដលរពេះពុទធអ្ងគរទងេ់ចមតងបចចយ័ ២៤ ក្ស៏ដើមបឲី្យសវសនយយេតវ 
បានដឹងធមច៌ដលជាសេតុនិងជាផលរបេ់បរមតថធម ៌ សដ្ឋយការចចក្បរមតថធមជ៌ា 
៣ យ៉ា ង គឺ 

១. ធមច៌ដលជាសេតុ សៅថា បចចយ័ធម ៌។ 
 ២. ធមច៌ដលជាផលសៅថា បចចយុបបននធម ៌។ 
៣. ធមច៌ដលសផសងពីផលឬធមដ៌ស៏េេអំ្ពីផលសៅថា បចចនិក្ធម ៌។ 
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េរុបមក្ ការសរៀនបដ្ឋឌ ន សដើមបឲី្យដឹងសេតុនិងផលរបេ់ធមច៌ដលជា
េងខតធម ៌និងដំសណើ រផលូវសៅកានរ់ពេះនិពាវ នចដលជាអ្េងខតធម ៌។ 

ការេកិ្ាបដ្ឋា នគួរនឹងយលដ់ឹងអវីមនុ 
១. រតូវយល់ដឹងពីសេចក្តរីបេ់បចចយ័នីមយួៗ ជាមុន ។ 
២. រតូវដឹងបចចយ័ ២៤ ថា ចចក្ជាប៉ាុនាម នរបសភទ មយួរបសភទៗ បាន

បចចយ័ប៉ាុនាម ន និងបចចយ័ណាចដលចចក្បចចយ័សចញសៅសទៀតបាន ។ 
៣. រតូវដឹងថាបចចយ័នីមយួៗ សក្ើតក្នុងកាលណា មានអំ្ណាចអ្វីខលេះ គឺជា

ជនក្េតតិ ឬឧបតថមភក្េតត ិ ។ល។  និងបចចយ័អ្វីចដលច្ឆតជ់ារបសភទដូចគាន  គឺជា
ជាតិអ្វី សដើមបនឹីងបានរក្បចចយ័ចដលសក្ើតរមួគាន  សរពាេះផលធមច៌ដលសក្ើតស ើង
នីមយួៗ រចមងសក្ើតពីបចចយ័សរចើនយ៉ា ង មនិចមនសក្ើតពីបចចយ័ចតមា៉ាងសទ ។ 

េញ្ហដ េំគាល់ 
សរបើេញ្ហដ សនេះ           បានដល់ជាបចចយ័ 
សបើសរបើេញ្ហដ សនេះ                បានដល់ជាបចចយ័ដល់គាន នឹងគាន   

មចក្បចច័យ ២៤ ជា ៥០ ឬ ៥២ បចចយ័ 
ក្នុងបចចយ័ ២៤ បចចយ័ចដលមានអ្ងគធមដូ៌ចគាន  ចតមនិរាបរ់មួបចចយ័ជាមយួ

គាន  សរពាេះរពេះពុទធអ្ងគរទងេ់ចមតងធម ៌ សដើមបឲី្យេមដល់អ្ធារេ័យរបេ់េតវ គឺ
េតវពួក្ខលេះេចមតងសដ្ឋយសវាហារយ៉ា ងសនេះរេូតដល់យល់ចូលចិតត ចតពួក្ខលេះរតូវ
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េចមតងសវាហារមយួសទៀតរេូតដល់យល់ចូលចិតត ក្ស៏ដ្ឋយរពេះមហាក្រុណារបេ់
រពេះេមាម េមពុទធជាមាច េ់ ចដលរបាថាន នឹងជួយ េតវសោក្ឱ្យផុតច្ឆក្ទុក្ខជាការ
េំខាន ់  សទើបបានចចក្បចចយ័ ២៤ សដ្ឋយេសងខប សបើសពាលសដ្ឋយពិសាត រក្ច៏ចក្
សចញជា ៥០ ឬ ៥២ ។ 

បចចយ័ ២៤ ចចក្ជា ៥០ បចចយ័ គឺ  
១ .សេតុបបចចយ័ 
២. អារមមណបបចចយ័  
៣. េេជាតាធិបតិបបចចយ័  
៤. អារមមណាធិបតិបបចចយ័                   អ្ធិបតិបបចចយ័ចចក្ជា ៣ បចចយ័ 
៥. វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័  
៦. អ្ននតរបបចចយ័ 
៧. េមននតរបបចចយ័  
៨. េេជាតបបចចយ័  
៩. អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័   
១០.េេជាតនិេសយបបចចយ័   
១១. វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័            និេសយបបចចយ័ចចក្ជា៣បចចយ័  
១២.វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័   
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១៣. អារមមណូបនិេសយបបចចយ័  
១៤. អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័       ឧបនិេសយបបចចយ័ចចក្ជា ៣ បចចយ័  
១៥. បក្តូបនិេសយបបចចយ័   
១៦. អារមមណបុសរជាតបបចចយ័  
១៧. វតថុបុសរជាតបបចចយ័                បសុរជាតបបចចយ័ចចក្ជា ៣ បចចយ័  
១៨. វតាថ រមមណបសុរជាតបបចចយ័   
១៩.បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័  
២០.អាសេវនបបចចយ័  
២១. េេជាតក្មមបបចចយ័  
២២. នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័           ក្មមបបចចយ័ចចក្ជា ៣ បចចយ័  
២៣.អ្ននតរក្មមបបចចយ័ 
២៤.វបិាក្បបចចយ័  
២៥. រូបអាហារបបចចយ័                     អាហារបបចចយ័ចចក្ជា ២ បចចយ័  
២៦. នាមអាហារបបចចយ័   
២៧. វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័  
២៨. រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័                ឥន្ទនទយិបបចចយ័ចចក្ជា ៣ បចចយ័  
២៩. េេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ 

  ៣០. ឈានបបចចយ័  
៣១. មគគបបចចយ័ 
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៣២. េមបយុតតបបចចយ័  
៣៣. េេជាតវបិបយុតតបបចចយ័  
៣៤. វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័                    
៣៥.វតាថ រមមណបសុរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  វបិបយុតតបបចចយ័ ចចក្ជា៤បចចយ័ 
៣៦.បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័   
៣៧. េេជាតតិថបបចចយ័   
៣៨. វតថុបុសរជាតតិថបបចចយ័  
៣៩. អារមមណបសុរជាតតថិបបចចយ័       អ្តថិបបចចយ័ចចក្ជា៦បចចយ័ សបើជា៧ 
៤០. បច្ឆឆ ជាតតិថបបចចយ័              បចចយ័  ក្ប៏ចនលមវតាថ រមមណបុសរជាតតិថ 
៤១. រូបអាហារតថិបបចចយ័  
៤២. រូបជីវតិិន្ទនទិយតថិបបចចយ័  
៤៣. នតិថបបចចយ័  
៤៤. វគិតបបចចយ័  
៤៥. េេជាតអ្វគិតបបចចយ័  
៤៦. វតថុបុសរជាតអ្វគិតបបចចយ័            អ្វគិតបបចចយ័ចចក្ជា ៦ បចចយ័  
៤៧.អារមមណបុសរជាតអ្វគិតបបចចយ័    សបើចចក្ជា ៧ បចចយ័ ក្ប៏ចនថម 
៤៨. បច្ឆឆ ជាតអ្វគិតបបចចយ័              វតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិត 
៤៩. រូបអាហារអ្វគិតបបចចយ័  
៥០. រូបជីវតិិន្ទនទិយអ្វគិតបបចចយ័ 
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សរពាេះសេតុដូសច្ឆន េះ បចចយ័ ២៤ ចចក្ជា ៥២ បចចយ័ ក្ប៏ចនថមវតាថ រមមណ-   
បុសរជាតតិថបបចចយ័ និងវតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិតបបចចយ័ ចូលមក្ ។ ចតក្ចនលងខលេះ
បចចយ័ ២៤ ក្ច៏ចក្ជា ៤៧ បចចយ័ គឺ ក្នុងបចចយ័ ៥០ ដក្សចញ ៣ បចចយ័ គឺ វតាថ រ-
មមណបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័ អ្ននតរក្មមបបចចយ័ និងវតាថ រមមណបុសរជាតបបចចយ័  ។ 

 
េរបុបចច័យ ២៤ រមមងដលក់ាររបជំុចុេះក្នងុបចច័យ ៤ 

អារមមណបបចចយ័ ឧបនិេសយបបចចយ័ ក្មមបបចចយ័ និងអ្តថិបបចចយ័ គឺបចចយ័
ទងំអ្េ់នឹងមនិជាអារមមណ៍មនិមានស ើយ និងចដលមនិជាឧបនិេសយបបចចយ័ក្៏
មនិមាន សរពាេះសេតុថា បចចយ័ជាធមច៌ដលញំុាងផលរបេ់ខលួនឲ្យសក្ើត សរពាេះដូសច្ឆន េះ
បចចយ័រគបយ់៉ា ង សទើបជាសេតុមានក្មាល ងំឲ្យសក្ើតផល គឺជាឧបនិេសយបបចចយ័ និង
បចចយ័រគបយ់៉ា ង េុទធចតជាសេតុឲ្យសក្ើតផល គឺឲ្យសក្ើតការសធវើក្ជ៏ាក្មមបបចចយ័   
និងបចចយ័រគបយ់៉ា ងរចមងសៅមាន បចចយ័សនាេះសទើបឲ្យសក្ើតផលបាន ក្ជ៏ាអ្តិថ-
បបចចយ័ ។ 

លេតុផលក្នងុការេមមតងលដំ្ឋប់របេប់ចច័យ ២៤ 
សរពាេះសេតុណាក្នុងបចចយ័ ២៤ រពេះេមាម េមពុទធជាមាច េ់ សទើបេចមតង  

សេតុបបចចយ័មុនបចចយ័ដក្ទៗ សរពាេះសេតុថា ធមទ៌ងំឡាយ រចមងសក្ើតអំ្ពីសេតុ 
សបើមនិមានសេតុ ផលក្ស៏ក្ើតស ើងមនិបាន សេតុសទើបរាបថ់ាជាវតថុេំខានជ់ាទីបំផុត 
ចដលសធវើឲ្យសក្ើតផលធមស៌ផសងៗសរចើនយ៉ា ង សរពាេះសេតុចរបថាវតថុចដលសធវើឱ្យសក្ើត
ផល ឬសធវើឲ្យចសរមើនលូតោេ់  សេតុ សទើបចរបថា មូល ឬឫេគល់ សរពាេះសធវើឱ្យ
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ចិតតមានក្មាល ងំតាងំមា ំ ដូចឫេរបេ់សដើមសឈើ សដើមសឈើណាមានឫេចក្វរងឹមា ំ
សដើមសឈើសនាេះក្ច៏សរមើនលូតោេ់មាទំលំអ េូមបនឹីងកាតច់មក្កាតធ់ាងក្ស៏ដ្ឋយ 
សដើមសឈើសនាេះក្ម៏និសាល ប ់ សបើមនិទនប់ានរលំំឫេវាសនាេះ យ៉ា ងណា សេតុបបចចយ័
ចដលបានដល់សេតុ ៦ រចមងមានដល់បុគគលណា បុគគលសនាេះក្រ៏តូវវលិវល់សាល ប់
សក្ើត ក្នុងេងារមនិមានទីបំផុត (ក្យ៏៉ា ងសនាេះចដរ) ។  

 សរពាេះសោភៈជាតេួមុទយៈ ជាតួសាងសោក្សាងទុក្ខឲ្យសក្ើតស ើងរាល់
ក្ថង ដូសចនេះសោភសេតុ កាលសក្ើតស ើងដល់បុគគលណា សទើបសធវើឲ្យចិតតមានក្មាល ងំ
សរចើនស ើង អាចសធវើបានទងំេុចរតិ ទុចចរតិ សរពាេះសេចក្តីរបាថាន  និងការចដល
របាថាន នូវវតថុសផសងៗ បានមក្ ខលួនឯងក្ម៏និធាល បដឹ់ងថា ខលួនបានេនសសំោភៈទុក្
សេើយក្នុងចិតត កាលសបើមានចតការេនស ំ មនិមានការបំផ្លល ញ់ សទើបជាការលំបាក្ 
ចដលនឹងដក្សេតុបបចចយ័សចញបានសដ្ឋយ្យ របេិនសបើមនិបានអារេ័យពាក្យ
ទូនាម នរបេ់រពេះេមាម េមពុទធជាមាច េ់សទ នឹងមនិមានអ្នក្ណាដក្សេតុបបចចយ័បាន
ស ើយ សរពាេះថាេតវទងំឡាយបានសធវើេ ខ្ រឲ្យជាបចចយ័ជានិចច គឺ ឲ្យសក្ើតខនធ ៥ 
រេូតមក្ ក្ស៏រពាេះមនិគិតថា ជាតិ ការសក្ើត គឺខនធ ៥ សនាេះ នាទុំក្ខមក្ឲ្យ សេើយទុក្ខ
សនាេះក្ម៏ក្អំ្ពីសេតុបបចចយ័សនេះឯង សេតុបបចចយ័ សទើបជាបចចយ័សាងសោក្ដ៏
េំខានប់ំផុត សេតុសនេះរពេះពុទធជាមាច េ់សទើបបានេចមតងសេតុបបចចយ័មុនជាលំដ្ឋប់
ដំបូង សរពាេះថាធមទ៌ឡំាយរចមងសក្ើតអំ្ពីសេតុ មានសេតុជាចដនសក្ើត សបើរលត់
សេតុសចញបាន សទើបផុតអំ្ពីជាតិកំ្សណើ ត គឺផុតអំ្ពីទុក្ខទងំពួង ។ 
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តអំ្ពីសនាេះរពេះេមាម េមពុទធជាមាច េ់ក្រ៏ទងេ់ចមតងអារមមណបបចចយ័ សរពាេះ
សេតុ ៦  សបើមនិមានអារមមណ៍ក្ស៏ក្ើតស ើងមនិបាន ធមមតាចិតតសចតេិក្សក្ើតស ើង
បាន រតវូអាេ័យអារមមណ៍នាសំៅ សបើអារមមណ៍មនិមាន ចិតតសចតេិក្ក្ម៏និមាន 
អារមមណ៍សទើបជាសរគឿងបងកឲ្យសក្ើតចិតតសចតេិក្មក្របជំុគាន  សទើបបានឧបមា
អារមមណ៍ដូចនឹងសាថ នទីេបាយ ចំចណក្ចិតតសចតេិក្ ដូចបុគគលចដលចូលសៅ
េបាយរកី្រាយ ក្នុងទីសនាេះ សដ្ឋយសេតុសនេះ សទើបរតូវមានអារមមណបបចចយ័ ។ 

ធមមតាចិតតសចតេិក្សក្ើតស ើងក្ស៏ដើមបសីធវើការ្រ ការសធវើការ្រ នឹងេសរមច
បាន ក្រ៏តវូអារេ័យក្មាល ងំជារបធាន សទើបរតូវអារេ័យអ្ធិបតិបបចចយ័ ចិតតកាលសធវើ
ការ្រ រតូវស ើងកានវ់ថីិ ចិតតសក្ើតរលតជ់ាបត់គាន សៅរេូតដល់ផុតវថីិ ចិតតនឹងសក្ើត
ស ើងទទួលអារមមណ៍ រតឹមចតមយួដួងមនិបាន សទើបរតូវមានអ្ននតរបបចចយ័ឲ្យចិតត
សក្ើតរលតជ់ាបត់គាន សៅ សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ និងចិតតរតូវសក្ើតរលតជ់ាបត់គាន
សៅតាមលំដ្ឋប ់ នឹងឈានក្នលងគាន មនិបាន ក្ស៏ដ្ឋយសារេមននតរបបចចយ័ ចិតត
កាលសក្ើតស ើងសេើយនឹងមានចតចិតតមយួដួងក្ម៏និបាន រតូវអារេ័យសក្ើតស ើង
រពមគាន ជាមយួនឹងសចតេិក្ សេើយសពលខលេះក្ម៏ានរូបសក្ើតផង សទើបជាេេជាត-
បបចចយ័ ទងំចិតត សចតេិក្ និងរូបក្រ៏តូវអារេ័យគាន និងគាន  ជាអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័ ចិតត 
សចតេិក្ នឹងសក្ើតស ើងសរឿយៗ ក្ម៏និបាន (សបើមនិមានទីអារេ័យ ដូសចនេះ) ច្ឆបំាច់
រតូវមានទីអារេ័យ ដូចេទយវតថុជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតចិតតផង ជានិេសយបបចចយ័ 
ទីអារេ័យមានទងំក្មាល ងំសខាយនិងក្មាល ងំខាល ងំ ទីអារេ័យចដលមានក្មាល ងំ
សខាយ សៅថា និេសយបបចចយ័ ចដលជាទីអារេ័យបានចំសពាេះបចចុបបននកាលចត
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មា៉ាង សបើជាទីអារេ័យមានក្មាល ងំខាល ងំ ក្ជ៏ាឧបនិេសយបបចចយ័ សរពាេះអារេ័យ
ទងំ ៣ កាល និងកាលវមុិតតិ ។ 

ចិតត សចតេិក្ រូប ( ក្ម៏និចមននឹងសក្ើតស ើងរពមគាន សៅរេូតស ើយ ) ខលេះក្៏
សក្ើតមុន ដូចរូបសក្ើតមុនចិតត ក្ជ៏ាបសុរជាតបបចចយ័ សេើយខលេះក្ស៏ក្ើតសរកាយ ដូចចិតត
ចដលសក្ើតសរកាយឧបតថមភរូបចដលសក្ើតមុន ឲ្យតាងំសៅរគបអ់ាយុរបេ់រូប សដ្ឋយ   
បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ ចិតត សចតេិក្ សក្ើតស ើង ក្ម៏និចមនសក្ើតស ើងរពសងើយៗ ចតកាល
សក្ើតស ើងសដើមបសីេពរេអារមមណ៍ សទើបមានអាសេវនបបចចយ័ សេពអារមមណ៍ក្នុង   
ជវនៈ ខណៈសេពអារមមណ៍ ក្រ៏តូវសធវើក្មមជាកុ្េលខលេះ អ្កុ្េលខលេះ ជាក្មមបបចចយ័
កាលសធវើក្មមក្ម៏ានផលសក្ើតស ើង ជាវបិាក្បបចចយ័ ផលសនាេះនឹងចសរមើនសពញ       
បរបូិណ៌បាន ក្រ៏តូវអារេ័យអាហារ ជាអាហារបបចចយ័ កាលមានអាហារ សទើបមាន
ជីវតិសៅបាន ជាឥន្ទនទិយបបចចយ័រគបរ់គងជីវតិឲ្យតាងំសៅ រគាមានជីវតិសេើយ ក្នុងទី
បំផុតក្រ៏តូវសាល ប ់ រតូវដុតសឆេះ ជាឈានបបចចយ័ នឹងឲ្យសក្ើតកិ្សលេដុតសយើង ឬ
សយើងដុតកិ្សលេ សរពាេះសេតុចតសក្ើតសេើយរតូវសាល ប ់កាលមនិអ្េ់កិ្សលេ ក្រ៏តូវ
រក្ផលូវសៅ សទើបសក្ើតមគគបបចចយ័ ឲ្យនាផំលូវសៅកានេុ់គតិ ទុគគតិ ឬរពេះនិពាវ ន  សេើយ
ក្នុងកាលនាសំៅក្រ៏តូវអារេ័យមានអ្នក្របក្ប មានចិតត សចតេិក្របក្បរពមគាន ជា
េមបយុតតបបចចយ័ ខលេះក្ម៏និរតូវអារេ័យអ្នក្របក្ប ចតអារេ័យយ៉ា ងដក្ទ ដូចរូប
ចូលមក្ជួយ  ក្ជ៏ាវបិបយុតតបបចចយ័  សបើមានអ្នក្ជួយ  អ្នក្សនាេះក្រ៏តូវមានមក្សដ្ឋយ
រពមគាន  សទើបសធវើឲ្យសក្ើតការ្របាន ជាអ្តថបិបចចយ័ ចតសបើមនិមានអ្នក្ជួយ  ក្ស៏ធវើ
ការ្រឲ្យសក្ើតឯងបាន ជានតថិបបចចយ័ សេើយេូមបអី្នក្ជួយ របាេសចញសៅសេើយ 
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សធវើការ្រឲ្យសក្ើតស ើងបាន សដ្ឋយវគិតបបចចយ័ ចតអ្នក្ខលេះក្រ៏តូវមានអ្នក្ជួយ ជាគាន  
របាេច្ឆក្គាន មនិបាន ការ្រសទើបសក្ើតស ើងបាន សដ្ឋយអ្វគិតបបចចយ័ ។ 

ក្េុលតិក្មាតិកា បញ្ហា វារៈអនុលោមន័យ 
បដ្ឋឌ នចដលេចមតងសនេះសឈាម េះថា កុ្េលតិក្មាតិកា បញ្ហា វារៈអ្នុសោម-

នយ័ គឺ យក្បចចយ័ ២៤ មក្ចចក្តាមកុ្េលបទក្នុងតិក្មាតិកា សេើយចចក្សដ្ឋយ
បញ្ហា វារៈតាមបចចយនយ័ សៅថាអ្នុសោមនយ័ ក្នុងបញ្ហា វារៈសនេះ េំសៅដល់ធម៌
ណាចដលជាបចចយ័ធម ៌ឱ្យសក្ើតបចចយុបបននធម ៌ធមស៌នាេះច្ឆតជ់ាអ្នុសោម ចចំណក្
ធមណ៌ាចដលសផសងពីបចចយុបបនន ធមស៌នាេះសៅថា បចចនីយៈ ឬបចចនិក្ៈ គឺមនិជា   
បចចយុបបននធម ៌ចំចណក្បញ្ហា វារៈអ្នុសោមនយ័ េំសៅដល់វារៈចដលសពាលសដ្ឋយ
ការសឆលើយបញ្ហា  សដ្ឋយយក្បចចយ័ធម ៌មក្ចចក្ឲ្យដឹងថា បចចយ័ជាសេតុឲ្យសក្ើតផល
អ្វី ចដលជាការេចមតងឲ្យដឹងដល់សេតុផលរបេ់ធមទ៌ងំឡាយតាមសេចក្តីពិត ។ 

ការេចមតងធមក៌្នុងកុ្េលតិក្បដ្ឋឌ នសនេះ រពេះពុទធអ្ងគរទងស់លើក្យក្ឧសទទេ 
គឺ មាតិកាធមស៌ ើងេចមតងមុន សេើយអ្ធិបាយមាតិកាធម ៌សៅថា និសទទេ ។ 

 ឧសទទេ គឺ មាតិការរបេ់បចចយ័នីមយួៗ ដូច សេតុបបចចសយ ចរបថា     
សេតុ ៦ ជាបចចយ័ ។ ចំចណក្និសទទេ គឺ ពាក្យអ្ធិបាយមាតិកាធមរ៌បេ់សេតុបប-
ចចយ័ គឺ សេតូ សេតុ េមបយុតតកាន ំធមាម ន ំតំ េមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំសេតុបបចចសយន 
បចចសយ ចរបថា សេតុទឡំាយ ជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយ ចដលរបក្បសដ្ឋយ
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បាលីអ្នុវាទ ។ បាលីវធីិ េំសៅដល់មាតិកាធំរបេ់បញ្ហា វារៈ ឲ្យដឹងថាមាតិកា
របេ់វារៈសនេះមានកុ្េលជាបចចយ័ដល់កុ្េលជាសដើម បាលីអ្នុវាទ អ្ធិបាយ
មាតិកាធំ ឲ្យដឹងថា កុ្េលជាបចចយ័ដល់កុ្េលសនាេះ បានដល់ធមអ៌្វីខលេះ ។ 

ការេចមតងបចចយ័ ២៤ ចដលយក្សេតុបបចចយ័ស ើងេចមតងមុន សរពាេះថា
ធមទ៌ងំឡាយចដលរបាក្ដស ើងសៅក្នុងសោក្សនេះ កាលពិច្ឆរណាដល់មូលសេតុ
សដើមសេើយ រចមងមានចតសេតុធមប៌៉ាសុណាណ េះចដលជារបធាន សរពាេះថាសេតុមនិមាន
សេើយផលក្ម៏និមាន សេតុសទើបមានសេចក្តីេំខានដ់ល់េតវទងំឡាយជាខាង
សដើម េរមាបស់េតុក្នុងសេតុបបចចយ័សនេះ េំសៅយក្សេតុ ៦ គឺ សោភៈ សទេៈ 
សមាេៈ អ្សោភៈ អ្សទេៈ អ្សមាេៈ ចដលជាមូលឬជាឫេគល់របេ់កុ្េល 
អ្កុ្េលនិងអ្ពាក្តៈ សេតុ៦ សនេះ រចមងមានអ្ំណាចជួយ ទំនុក្បរមុងេមបយុតត
ធម ៌ (គឺធមច៌ដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន) បានដល់ចិតតនិងសចតេិក្ទងំឡាយ ឲ្យ
សក្ើតស ើងរពមសដ្ឋយចិតតជជរូបនិងបដិេនធិក្មមជជរូប ចថមទងំឧបតថមភចិតតនិង
សចតេិក្សនាេះឲ្យតាងំមានិំងឲ្យចសរមើនស ើងបានសទៀត ដូចសោក្ឧបមាសេតុ ៦ 
ដូចជាឫេរបេ់សដើមសឈើ គឺសដើមសឈើសក្ើតស ើងមានឫេ សបើឫេសនាេះរងឹមា ំ សដើម
សឈើក្ច៏សរមើនធំសពញបរបូិរណ៍មានក្មាល ងំរងឹមាចំបក្ចមក្សាខា រកី្លូតោេ់លអ 
សចញផ្លក  សចញចផលបានយ៉ា ងណា េូមបសីេតុ ៦ ចដលសក្ើតស ើងដល់បុគគលណា ក្៏
ញំុាងេមបយុតតធមឱ៌្យសក្ើតស ើង និងឲ្យចសរមើនស ើងបានយ៉ា ងសនាេះ ដូចសោភ
សេតុសក្ើតស ើង ក្ញំុ៏ាងសោភចិតតឲ្យសក្ើតស ើងរពមទងំេមបយុតតធមដ៌ក្ទ និងចិតត
ជជរូបឱ្យសក្ើតស ើង និងឧបតថមភសោភសនាេះឱ្យចសរមើនស ើងសទៀតផង  សដ្ឋយសធវើកាយ
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វាច្ឆឱ្យសក្ើតទុចចរតិ សេតុសនេះ សោភសេតុ កាលសក្ើតស ើងសេើយ ក្ម៏ានក្មាល ងំតាងំ
មា ំលំបាក្នឹងដក្    សោភៈឱ្យសចញបានសដ្ឋយ្យ  េូមបសីេតុដក្ទៗ ក្ដូ៏ចគាន   
កាលសក្ើតស ើងសេើយក្ម៏ានក្មាល ងំជួយ ឧបតថមភនាមរូបឱ្យតាងំស ើងសេើយ      ក្ ៏
ឧបតថមភនាមរូបឱ្យចសរមើនស ើងសដ្ឋយអំ្ណាចសេតុបបចចយ័ ។ 

អតថន័យរបេព់ាក្យថា លេតុ មាន ៤ យ៉ា ង គ ឺ
១. សេតុសេតុ សេតុចដលជាមូលជាឫេគល់ ចដលបានដល់សេតុ ៦ គឺ 

សោភៈ សទេៈ  សមាេៈ អ្សោភៈ អ្សទេៈ អ្សមាេៈ ( េំសៅដល់សេតុបបចចយ័
ប៉ាុសណាណ េះ ) ។ 

២. បចចយសេតុ គឺ សេតុចំសពាេះបចចយ័ េំសៅដល់សេតុ គឺបចចយ័ចដល
ញំុាងផលឲ្យសក្ើតស ើង(បានទងំ ២៤ បចចយ័) ដូចមហាភូតរូប៤ → ឧបាទយរូប 
២៤ ឬ មហាភូតរូប ៤ ជាសេតុ ឱ្យសឈាម េះថា រូបខនធ ។ ល ។ មហាភូតរូប ក្ច៏្ឆត់
ជាបចចយសេតុ ។ 

៣. ឧតតមសេតុ គឺ សេតុចដលខពងខ់ពេ់ សេតុចដលជារបធាន សរពាេះឲ្យផល
ដល់ខលួនៗ បានដល់ ក្មម គឺ កុ្េលក្មម អ្កុ្េលក្មម ជាសេតុឲ្យសក្ើតវបិាក្ ។ 

៤. សាធារណសេតុ គឺ សេតុចដលជាសាធារណៈទូសៅ ដូចអ្វជិាជ  ជាសេតុ
ឲ្យសក្ើតេ ខ្ រ ៣ ឲ្យសធវើបុណយខលេះ សធវើបាបខលេះ សរពាេះមានអ្វជិាជ ជាសេតុទងំអ្េ់ 
អ្វជិាជ សទើបច្ឆតថ់ាជាសាធារណសេតុ ឬសាធារណបចចយ័ សរពាេះក្នុងបចចយ័ ២៤ ខលេះ
ក្ស៏ោក្ចបងចចក្ជា ២ បចចយ័ គឺសាធារណបចចយ័និងអ្សាធារណបចចយ័ ។ 
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សាធារណបចចយ័ េំសៅដល់បចចយ័ចដលជាសាធារណៈទូសៅក្នុងធម៌
ទងំពួង ដូចធមទ៌ងំឡាយ ចដលសក្ើតស ើង នឹងមានចតឯក្ឯងមនិបាន រតូវ
របក្បសដ្ឋយធមស៌រចើនយ៉ា ង សរពាេះដូសច្ឆន េះ ធមទ៌ងំឡាយ គាម នេេជាតបបចចយ័
មនិបាន េេជាតបបចចយ័ក្ច៏្ឆតថ់ាជាសាធារណបចចយ័ ឬថាចិតតរគបដួ់ងរតូវមាន
អារមមណ៍ (ដូសចនេះ) អារមមណបបចចយ័ក្ច៏្ឆតជ់ាសាធារណបចចយ័ ។ 

ចំចណក្អ្សាធារណបចចយ័ េំសៅដល់បចចយ័ចដលមនិសាធារណៈទូសៅ
ក្នុងធមទ៌ងំពួង ដូចសេតុបបចចយ័ គឺសេតុ ៦ រចមងមនិជាសាធារណបចចយ័ សរពាេះ
បចចយ័ខលេះក្ម៏ាន បចចយ័ខលេះក្ម៏និមាន សរពាេះដូសច្ឆន េះ ធមណ៌ាចដលមនិជាសាធារ-
ណៈទូសៅក្នុងធមទ៌ងំពួង ក្ច៏្ឆតជ់ាអ្សាធារណបចចយ័ ។ 

ក្នុងសេតុ ៤ យ៉ា ងសនេះ សេតុបបចចយ័ បានដល់ សេតុសេតុ គឺ សេតុ ៦ 
ប៉ាុសណាណ េះ ចំចណក្ពាក្យថាបចចយ័ េំសៅដល់ធមច៌ដលជាឧបការៈឱ្យសក្ើតផល បាន
ដល់បចចយ័ទងំ ២៤ ។  

ពាក្យចដលជាបទ់ក្ទ់ងជាមយួសេតុ នយ័មា៉ាងសទៀត គឺ 
ពាក្យថា សេតុ េំសៅដល់ធមច៌ដលជាមូលជាឫេគល់ បានដល់សេតុ ៦ 

គឺ សោភសេតុ សទេសេតុ សមាេសេតុ អ្សោភសេតុ អ្សទេសេតុ អ្សមាេ-
សេតុ សឈាម េះថា សេតុ ។ 

ពាក្យថា ន សេតុ គឺ ធមច៌ដលមនិចមនជាសេតុ បានដល់ចិតត ៨៩ 
សចតេិក្ ៤៦ ( សវៀរសេតុ ៦ ) រូប ២៨ និពាវ ន សឈាម េះថា ន សេតុ ។ 
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ពាក្យថា អ្សេតុ េំសៅដល់ធមច៌ដលមនិរបក្បសដ្ឋយសេតុ បានដល់ 
អ្សេតុក្ចិតត ១៨ អ្ញ្ដេមានាសចតេិក្ ១២ (សវៀរឆនទៈ ) សមាេសចតេិក្ចដល
សៅក្នុងសមាេចិតត ២ រូប ២៨ និពាវ ន សឈាម េះថា អ្សេតុ ។ 

ពាក្យថា េសេតុ េំសៅដល់ធមច៌ដលរបក្បសដ្ឋយសេតុ បានដល់       
េសេតុក្ចិតត ៧១ សច.៥២ (សវៀរសមាេសចតេិក្ក្នុងសមាេចិតត ២) សឈាម េះថា     
េសេតុ។ 
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លេតុបបចច័យ 
ឧសទទេ សេតុបបចចសយ ចរបថា សេតុ ៦ ជាបចចយ័ ។ 
និសទទេ សេតូ សេតុ េមបយុតតកាន ំធមាម ន ំត ំេមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំសេតុ-

បបចចសយន បចចសយ (សេតុទងំឡាយជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយ ចដល
របក្បសដ្ឋយសេតុ និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានសេតុ និងធមច៌ដលរបក្ប
សដ្ឋយសេតុសនាេះជាេមដុ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចសេតុបបចចយ័) ។ 

 
វចនតថៈរបេល់េតុបបចច័យ 

េសិនាតិ បតិដ្ឋឌ តិ ឯតាថ តិ = សេតុ ( បចចយុបបននធមត៌ាងំសៅក្នុងធមស៌នេះ 
ដូសច្ឆន េះ ធមស៌នេះ សឈាម េះថា សេតុ ) ។ 

សេតុ ច សសា បចចសយ ច្ឆតិ= សេតុបបចចសយ ( សេតុសនេះឯង ជាបចចយ័ 
សទើបសៅថា សេតុបបចចយ័ ) ។ 

មូលសដឌន ឧបការសកា ធសមាម  =សេតុបបចចសយ (ធមច៌ដលជួយ ទំនុក្បរមុង 
សរពាេះអ្តថថា ជាឫេចក្វ សឈាម េះថា សេតុបបចចយ័ ។ 

 
អងគធម៌របេល់េតុបបចច័យ 

បចចយ័ បានដល់ សេតុ ៦ គឺ សោភសេតុ សទេសេតុ សមាេសេតុ 
អ្សោភសេតុ  អ្សទេសេតុ អ្សមាេសេតុ បានដល់ កុ្េលសេតុ ៣ អ្កុ្េល-
សេតុ ៣ និងអ្ពាក្តសេតុ ៣ ។ 
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បចចយុបបនន   បានដល់   េសេតុក្ចិតត ៧១ សចតេិក្ ៥២ ( សវៀរសមាេ-
សចតេិក្ចដលសៅក្នុងសមាេមូលចិតត ២ ) េសេតុក្ចិតតជជរូប ១៧ េសេតុបដិ.  
កំ្.២០ ។ 

បចចនិក្ៈ បានដល់ អ្សេតុក្ចិតត ១៨ អ្ញ្ដេមានាសចតេិក្ ១២ ( សវៀរ    
ឆនទៈ ) សមាេសចតេិក្ចដលសៅក្នុងសមាេមូលចិតត ២ រូប ៧ ពួក្ គឺ អ្សេតុក្ចិតត-
ជជរូប ១៧ អ្សេតុក្បដិេនធិក្មមជជរូប ២០ ពាេិររូប ៩ ឧតុជជរូប ១៥ អាហារជជរូប 
១៤  អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ៩ បវតតិក្មមជជរូប ២០ ។ 

 
េចមតងសេតុ ៦ ចដលរបក្បក្នុងអ្កុ្េល កុ្េលនិងអ្ពាក្តៈ 

អ្កុ្េលសេតុ មានសេតុរបក្បបាន ២២ សេតុ គឺ សោភសេតុ របក្បក្នុង
សោភចិតត ៨ សទេសេតុរបក្បក្នុងសទេចិតត ២ សមាេសេតុ របក្បក្នុងអ្កុ្េល 
ចិតត ១២ ។ 

កុ្េលមានសេតុរបក្បបាន ៥៩ សេតុ គឺ អ្សោភសេតុ របក្បក្នុងកុ្េល 
២១ អ្សទេសេតុ របក្បក្នុងកុ្េល ២១ អ្សមាេសេតុរបក្បក្នុងកុ្េលញាណ-
េមបយុតត ១៧   (សវៀរកុ្េលញាណវបិបយុតតចិតត ៤ ) ។ 

សបើសដ្ឋយពិសាត រ កុ្េលមានសេតុរបក្បបាន ១០៧ សេតុ គឺ 
អ្សោភសេតុ របក្បជាមយួសោកិ្យកុ្េល ១៧ និងសោកុ្តតរកុ្េល

ចដលរបក្បសដ្ឋយឈាន ២០ រមួ ៣៧ ។ អ្សទេសេតុ របក្បជាមយួសោកិ្យ-
កុ្េល ១៧ និងសោកុ្តតរកុ្េលចដលរបក្បសដ្ឋយឈាន ២០ រមួ ៣៧ ។       
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អ្សមាេសេតុ របក្បជាមយួនឹងសោកិ្យកុ្េលេំ.១៣ និង សោកុ្តតរកុ្េល
ចដលរបក្បសដ្ឋយឈាន ២០ រមួ ៣៣ ។ 

អ្ពាក្តៈមានសេតុរបក្បបាន១០៦ សេតុ គឺ អ្សោភសេតុ របក្បក្នុង  
េសេតុក្វបិាក្ ២១    េសេតុក្កិ្រយិ ១៧ រមួ ៣៨ ។ អ្សទេសេតុ របក្ប
ក្នុងេសេតុក្វបិាក្ ២១ េសេតុក្កិ្រយិ ១៧ រមួ ៣៨ ។ អ្សមាេសេតុ របក្ប
ក្នុងេសេតុក្វបិាក្េំ. ១៧ េសេតុក្កិ្រយិេំ. ១៣ រមួ ៣០ ។ 

សបើសដ្ឋយពិសាត រ អ្ពាក្តៈមានសេតុរបក្បបាន ១៥៤ សេតុ គឺអ្សោភ-
សេតុ របក្បក្នុងសោកិ្យេសេតុក្វបិាក្ ១៧ និងសោកុ្តតរវបិាក្ចដលរបក្ប 
សដ្ឋយឈាន ២០ េសេតុក្កិ្.១៧ រមួ ៥៤ ។  អ្សទេសេតុ របក្បក្នុង 
សោកិ្យេសេតុក្វបិាក្ ១៧ និងសោកុ្តតរវបិាក្ចដលរបក្បសដ្ឋយឈាន ២០ េ
សេតុក្កិ្រយិ ១៧ រមួ ៥៤ ។ អ្សមាេសេតុ របក្បក្នុងសោកិ្យេសេតុក្-វបិាក្
េំ. ១៣ សោកុ្តតរវបិាក្ ចដលរបក្បសដ្ឋយឈាន ២០ េសេតុក្កិ្រយិេំ. ១៣ 
រមួ ៤៦ ។ 

ពាក្យថា សេតុ ក្នុងសេតុបបចចយ័ េំសៅដល់សេតុចដលជាមូលជាឫេគល់ 
កាលរបក្បជាមយួនឹងចិតត ក្ស៏ធវើឲ្យមានក្មាល ងំរងឹមា ំ ដូចជាបុគគលចដលបដិេនធិ
សដ្ឋយតិសេតុមានបញ្ហដ របក្ប ក្ម៏ានេមតថភាពលអជាងបុគគលទវិសេតុ បុគគល     
ទវិសេតុ ក្ល៏អជាងបុគគលអ្សេតុ បុគគលតិសេតុ កាលសធវើកុ្េលក្អ៏ាចសធវើឲ្យសក្ើត
ឈាន អ្ភញិ្ហដ  េមាបតត ិ មគគ ផលបាន េូមបសីធវើអ្កុ្េលក្ស៏ធវើបានេនិត មាន
ឧបាយសរៅរជេះ  សរពាេះមានបញ្ហដ ជាក្មាល ងំខាល ងំកាល  សបើបុគគលទវិសេតុសធវើេមថៈ ក្៏
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សធវើបានដល់ឧបច្ឆរេមាធិ សធវើវបិេសនា ក្អ៏ាចសឃើញក្រតលក្ខណ៍បាន េូមបសីធវើ
អ្កុ្េល ក្ស៏ធវើបានេនិតដូចគាន  ចតេ ូអ្នក្តិសេតុមនិបាន ចចំណក្បុគគលអ្សេតុ ជា
បុគគលឆកួត គរ ខាវ ក្ ់ថលង ់សខាយបញ្ហដ  ចដលសធវើកុ្េលបានសដ្ឋយលំបាក្ េូមបសីធវើ
អ្កុ្េលក្ស៏ធវើបាន ចតមនិរងឹមា ំសធវើបានចតតាមៗ សគ រតឹមចតសធវើប៉ាសុណាណ េះ ។ 

នយ័មា៉ាងសទៀត ពាក្យថា សេតុក្នុងសេតុបបចចយ័ សៅេំសៅដល់        
េមបយុតតសេតុសទៀតផង គឺ សេតុចដលរបក្បរពមជាមយួនឹងចិតត ដូចកុ្េលសក្ើត
ស ើង មានកុ្េលសេតុចូលរបក្ប និងកុ្េលសេតុចដលរបក្បសនេះ ក្ស៏ធវើឲ្យ
កុ្េលចិតតមានក្មាល ងំសរចើនក្មាល ងំតិចតាមសេតុចដលរបក្ប ។ សេតុក្នុងសេតុ-
បបចចយ័ សទើបេំសៅដល់សេតុចដលជាមូលជាឫេគល់ និងជាេមបយុតតសេតុចដល
សក្ើតរពមគាន ក្នុងចិតតចតមយួជាមយួគាន  សេតុក្នុងសេតុបបចចយ័ មនិចមនជាសេតុ
ឲ្យកុ្េល អ្កុ្េល និងអ្ពាក្តៈ ចដលសៅមនិទនស់ក្ើតឲ្យសក្ើតស ើងសទ សរពាេះ
សេតុចដលសធវើឲ្យសក្ើតកុ្េល អ្កុ្េលនិងអ្ពាក្តៈសនាេះមាន គឺកុ្េលសក្ើតស ើង
បាន សដ្ឋយអំ្ណាចរបេ់សយនិសសាមនេិការៈ ចដលធាល បស់ធវើបុណយទុក្ក្នុងកាល
មុនជាបចចយ័ អ្កុ្េលក្ស៏ក្ើតសដ្ឋយអំ្ណាចរបេ់អ្សយនិសសាមនេិការៈ ចដល
ធាល បស់ធវើបាបទុក្ក្នុងកាលមុនជាបចចយ័ អ្ពាក្តៈ គឺ វបិាក្ចិតតចដលសក្ើតអំ្ពីក្មម គឺ 
កុ្េលក្មម អ្កុ្េលក្មម កិ្រយិចិតត សក្ើតអំ្ពីភវងគ កិ្រយិចិតតរបេ់បុថុជជននិងរបេ់
រពេះសេក្ខបុគគល សក្ើតអំ្ពីភវងគចដលមានកិ្សលេ សបើកិ្រយិចិតតរបេ់រពេះអ្សេក្ខ-
បុគគល គឺរពេះអ្រេនតសក្ើតអំ្ពីភវងគដប៏រេុិទធ ។ 
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សដ្ឋយសេតុសនេះ កុ្េល អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈចដលសក្ើតស ើង សទើបមនិចមន
សក្ើតស ើង សរពាេះសេតុ ៦ ជាបចចយ័ សរពាេះសបើសេតុ ៦ សធវើឲ្យចិតតជាកុ្េល 
អ្កុ្េលបាន រូបចដលសក្ើតអំ្ពីចិតតចដលរបក្បសដ្ឋយកុ្េលសេតុ អ្កុ្េលសេតុ 
ក្រ៏តូវសៅជាកុ្េល អ្កុ្េលចដរសេើយ ចតរូបក្ម៏និធាល បជ់ាកុ្េល អ្កុ្េលស ើយ 
សរពាេះរូបជាអ្ពាក្តៈចតមា៉ាង ។ នយ័មា៉ាងសទៀត សបើសេតុសធវើចិតតឲ្យជាកុ្េល 
អ្កុ្េលបានសេើយ សមាេសចតេិក្ចដលសៅក្នុងសមាេចិតតសនាេះ មានអ្វជីាសេតុ
សទើបបានជាអ្កុ្េលបាន រក្សេតុមនិបានស ើយ និងក្នុងអ្សេតុក្ចិតតចដលមនិ
មានសេតុរបក្បស ើយ ចតសៅជាអ្ពាក្តៈបាន សដ្ឋយសេតុសនេះ សេតុ៦ ក្នុង  
សេតុបបចចយ័ សទើបមនិបានជាបចចយ័សធវើឲ្យសក្ើតចិតតជាកុ្េល អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈ 
ចតដល់សពលចិតតចដលជាកុ្េល អ្កុ្េល និងអ្ពាក្តៈសក្ើតសេើយ ក្ម៏ានសេតុ
៦ ចូលរបក្ប ជាេមបយុតតសេតុ សធវើឲ្យចិតតសនាេះមានក្មាល ងំខាល ងំកាល  តាមសេតុ
ចដលរបក្ប ។ 

 
សេតុចដលសក្ើតជាមយួនឹងកុ្េល អ្ពាក្ត មានសេតុ ៣ និងសេតុ ២ 
កុ្េលសេតុ ៣ អ្ពាក្តសេតុ ៣ គឺ អ្សោភៈ អ្សទេៈ អ្សមាេៈ សក្ើត

សរពាេះភាពច្ឆេ់កាល របេ់ឥន្ទនទិយ មានបញ្ដ ិន្ទនទយិ ជារបធាន ជាតិសេតុ។ 
កុ្េលសេតុ ២ អ្ពាក្តសេតុ ២ គឺ អ្សោភៈ អ្សទេៈ សក្ើតសរពាេះភាព

ច្ឆេ់កាល របេ់ឥន្ទនទិយ មានេទធិន្ទនទិយជារបធាន ជាទិវសេតុ។ 
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សេតុចដលសក្ើតជាមយួនឹងអ្កុ្េលមានសេតុ ២ និងសេតុ ១ 

អ្កុ្េលសេតុ ៣ មនិមាន សរពាេះអារមមណ៍ចូលគាន មនិបាន គឺ សោភៈ 
ជាមយួនឹងសទេៈមានអារមមណ៍សផសងគាន  សោភៈសពញចិតតក្នុងអារមមណ៍ សទេៈ
មនិសពញចិតតក្នុងអារមមណ៍ សទើបសក្ើតរមួគាន មនិបាន ។ 

អ្កុ្េលសេតុ ២ គឺ សោភៈនិងសមាេៈសក្ើតរមួគាន បាន សរពាេះអារមមណ៍ 
ចូលគាន បាន សដ្ឋយសារលងងស់ទើបបានសោភ ។ អ្កុ្េលសេតុ ២ គឺ     

សទេៈនិងសមាេៈសក្ើតរមួគាន បាន សរពាេះអារមមណ៍ចូលគាន បាន សដ្ឋយសារលងងស់ទើប
បានសរកាធ ។ 

អ្កុ្េលឯក្សេតុ គឺសមាេៈ សក្ើតសរពាេះមនិមានសេចក្តចី្ឆេ់កាល ក្នុងខលួន
ឯង គឺ សរជើេសរ ើេអារមមណ៍មនិបាន  សរពាេះមនិមានឆនទៈចូលសៅរបក្ប ។ 

អ្សេតុក្ៈ សក្ើតសរពាេះសេតុបបចចយ័សខាយ មនិបានរបក្បសដ្ឋយសេតុ 
សទើបមនិមានក្មាល ងំមាទំ ំ ដូចសារាយទឹក្ ចដលមនិមានឫេធាល ក្ចុ់េះដល់ដី សទើប
បានអ្ចណត តសៅតាមរក្ចេទឹក្ស ើងចុេះ ។ 

សេតុបបចចយ័ បានដល់ធមច៌ដលជាសេតុ រចមងជាបចចយ័ដល់ធមច៌ដល
របក្បសដ្ឋយសេតុប៉ាុសណាណ េះ សេចក្តីថា សេតុ ៦ ជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយចដល
របក្បសដ្ឋយសេតុ និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានសេតុចដលសក្ើតអំ្ពីធមច៌ដល
របក្បសដ្ឋយសេតុសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន។ 
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សេតុបចចយុបបនន គឺធមទ៌ងំឡាយចដលរបក្បសដ្ឋយសេតុ បានដល់      
េសេតុក្ចិតត ៧១ សច. ៥២ ( សវៀរអ្សេតុក្ចិតត ១៨ សរពាេះមនិបានសក្ើតអំ្ពីសេតុ 
និងសវៀរសមាេសចតេិក្ចដលក្នុងសមាេចិតត ២ សរពាេះសមាេសចតេិក្ចដលសៅក្នុង
សមាេចិតតជាបចចយ័ចតមា៉ាង ជាបចចយុបបននមនិបាន ដូចសោភសចតេិក្សក្ើតក្ម៏ាន
សមាេសចតេិក្ជាបចចយ័ សទេសចតេិក្សក្ើត ក្ម៏ានសមាេសចតេិក្ជាបចចយ័ 
ចំចណក្សមាេសចតេិក្សក្ើត មនិមានអ្វជីាបចចយ័ស ើយ សរពាេះដូសច្ឆន េះ សមាេ-
សចតេិក្ សទើបជាសេតុបចចយុបបននមនិបាន ។ រូបទងំឡាយចដលមានសេតុសក្ើត
អំ្ពីេមុដ្ឋឌ នសនាេះ បានដល់ េសេតុចិតតជ.១៧ េសេតុក្បដិ.កំ្. ២០ គឺ រូបចដល
សក្ើតអំ្ពីចិតតចដលមានសេតុនិងរូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមចដលរបក្បសដ្ឋយសេតុ ។ 

ចិតតជជរូប បានដល់រូបចដលសក្ើតអំ្ពីចិតត មានរូបឥរយិបថ ៤ គឺ រូបឈរ 
សដើរ អ្ងគុយ សដក្ ឬរូបចដលជាបទ់ក្ទ់ងនឹងឥរយិបថតូច និងរូបចដលជាប់
ទក្ទ់ងនឹងការក្សរមើក្កាយវាច្ឆ។ ល ។ ចិតតជជរូបសនេះ នឹងសក្ើតរគប់ៗ  ឧបាទ      
ខណៈរបេ់ចិតត រាបត់ាងំអំ្ពីឧបាទខណៈរបេ់បឋមភវងគជាសដើម សៅដល់ឧបាទ
ខណៈរបេ់ចុតិចិតត និងចិតតជជរូបទងំសនេះ រតូវជារូបចដលសក្ើតអំ្ពីចិតតចដលមាន
សេតុផង។ 

បដិេនធិក្មមជជរូប បានដល់រូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមក្នុងខណៈបដិេនធិចដល
របក្បសដ្ឋយសេតុប៉ាុសណាណ េះ សទើបជាផលរបេ់សេតុបបចចយ័បាន របេិនសបើក្មមជជរូប
ចដលសក្ើតក្នុងបវតតិកាល ក្ម៏និរាបថ់ាជាផលរបេ់សេតុបបចចយ័ សរពាេះបវតតិក្មមជជរូប 
ជារូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមក្នុងអ្តីតចតមា៉ាង មនិបាចរ់តូវអារេ័យចិតតក្ស៏ក្ើតស ើងបាន 
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ដូចរូបរបេ់រពេះអ្នាគាម ី ឬ រពេះអ្រេនតចដលចូលនិសរាធេមាបតតិ េូមបចិីតត 
សចតេិក្ ចិតតជជរូបរលតអ់្េ់ ចតក្មមជជរូបក្ត៏ាងំសៅបាន ចំចណក្បដិេនធិក្មមជជរូប
ជារូបចដលរតូវអារេ័យចិតតសក្ើត សរពាេះសបើ បដិេនធិចិតតមនិសក្ើតស ើង ក្មមជជរូបក្៏
សក្ើតស ើងមនិបាន ដូចចដលសពាលក្នុងបដិចចេមុបាទថា " វញិ្ហដ ណជាបចចយ័ឲ្យ
សក្ើតនាមរូប" គឺ នាមរូបរបាក្ដមានបាន ក្ស៏រពាេះមានវញិ្ហដ ណជាបចចយ័ កាល
វញិ្ហដ ណសនាេះតាងំមាសំេើយ ការសក្ើតនាមរូបសទើបមានបាន សរពាេះដូសច្ឆន េះ ក្មមជជរូប
ក្នុងខណៈបដិេនធិ សទើបមានឋានៈសេមើជាមយួនឹងចិតតជជរូប សរពាេះរូបសនាេះរតូវ
អារេ័យបដិេនធិចិតតសក្ើតស ើង ចតចំចណក្ក្នុងបវតតិកាល េូមបចិីតតមានផង  ចតរូប
សនាេះ ក្រ៏បរពឹតតជាបជ់ាមយួនឹងក្មមក្នុងអ្តីតប៉ាុសណាណ េះ។ ក្មមជជរូបទងំសនាេះ មនិរតូវ
អារេ័យចិតតក្នុងបចចុបបននស ើយ ដូចសោក្ឧបមាថា ក្មម សរបៀបដូចចរេឬដី 
បដិេនធិវញិ្ហដ ណសរបៀបដូចពូជ សេចក្តរីបាថាន  គឺ តណាា  សរបៀបដូចជរ័ខាងក្នុងពូជ 
កិ្សលេសរបៀបដូចទឹក្ ក្មមជជរូបសរបៀបដូចសដើមសឈើ ចដលមានសៅក្នុងពូជ សេចក្តី
ថា រូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមក្នុងរគាដំបូង នឹងសក្ើតបាន រតូវអារេ័យពូជសក្ើតស ើង សបើ
ពូជមនិមាន េូមបមីានដីនិងទឹក្ សដើមសឈើក្ស៏ក្ើតមនិបាន សៅសពលសដើមសឈើសនាេះ 
អារេ័យពូជសក្ើតស ើងសេើយ តសៅក្ម៏និច្ឆបំាចរ់តូវអារេ័យពូជសទៀត អារេ័យ
រតឹមចតដីនិងទឹក្ សដើមសឈើក្ច៏សរមើនលូតោេ់តាងំសៅបានយ៉ា ងណា រូបចដល
សក្ើតអំ្ពីក្មម ក្នុងបវតតិកាលក្អ៏ារេ័យក្មមក្នុងអ្តីតចតមា៉ាងប៉ាុសណាណ េះ មនិបាចរ់តូវ
អារេ័យចិតតក្នុងបវតតកិាលស ើយ សរពាេះដូសច្ឆន េះបចចយុបបននរបេ់សេតុបបចចយ័ សទើប
យក្ចតបដិេនធិក្មមជជរូបចតមា៉ាង មនិយក្បវតតកិ្មមជជរូបស ើយ ។ 
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ចំចណក្រូបចដលសក្ើតក្នុងបដិេនធិកាល សក្ើតបានចតក្មមជជរូបចតមា៉ាង ចិតត-
ជជរូបសៅសក្ើតមនិទនប់ាន សរពាេះបដិេនធិចិតតសទើបចតសក្ើតស ើងរគាដំបូង មាន
ក្មាល ងំមនិលមម សដ្ឋយសារបដិេនធិចិតតសនាេះ រតូវក្មាល ងំរបេ់ក្មមរុញរច្ឆនមក្ ទងំ
វតថុ រូបគឺេទយវតថុ ក្ត៏ាងំសៅមនិមាមំនួ ដូសច្ឆន េះ បដិេនធិចិតតសនាេះ សទើបមនិទនម់ាន
ក្មាល ងំឲ្យរូបសក្ើតស ើងបាន ចិតតជជរូប សទើបមនិសក្ើតក្នុងបដិេនធិកាល រពេះអ្ដឌក្ថា-
ច្ឆរយ សទើបបានសរបៀបចិតតខណៈសនាេះថា ដូចបុរេចដលសោតពីសលើរច្ឆងំថមចដល
សច្ឆតធាល ក្ចុ់េះមក្       ខណៈសនាេះ រចមងមនិអាចនឹងសធវើេិលបៈណាៗ ឲ្យសក្ើតបាន 
យ៉ា ងណា បដិេនធិចិតតចដលសទើបចតសក្ើតស ើងរគាដំបូង ក្ម៏និអាចឲ្យសក្ើតចិតតជជរូប
បានដូសច្ឆន េះ ចតសោក្ក្ស៏ពាលថា ក្មមជជរូបចដលសក្ើតក្នុងបដិេនធិកាលសនាេះឯង 
រចមងមានឋានៈដូចគាន នឹងចិតតជជរូប សរពាេះសបើបដិេនធិចិតតមនិសក្ើត ក្មមជជរូបក្ស៏ក្ើត
មនិបាន កាលបដិេនធិសេើយ ភវងគដួងដំបូងសក្ើតស ើង សៅថា បឋមភវងគ ចិតតជជរូប 
សទើបបានសក្ើតស ើងតាងំចតពីឧបាទខណៈរបេ់ចិតតដល់សៅ ១៧ ខណៈចិតតក្៏
រលត ់ និងសក្ើតសរឿយៗមក្រគប់ៗ  ឧបាទខណៈរបេ់ចិតតរគប់ៗ ដួង រេូតដល់
ឧបាទខណៈរបេ់ចុតិចិតត (សវៀរទវិបញ្ច .១០ អ្រូបវ.ិ ៤ ចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនត 
មនិមានចិតតជជរូប ) ចំចណក្ក្មមជជរូប ក្នុងបវតតកិាលេូមបមីនិបានអារេ័យចិតតសក្ើត 
សរពាេះសក្ើតអំ្ពីក្មមក្ពិ៏ត ចតក្រ៏តូវអារេ័យចិតតឧបតថមភ សរពាេះសបើចិតតមនិមានសេើយ 
ដូចមនុេសសាល ប ់ក្មមជជរូបក្ស៏ក្ើតមនិបានដូចគាន  ។ 

សេតុបចចនិក្ៈ បានដល់ អ្សេតុក្ចិតត ១៨ ជាចិតតចដលមនិបានសក្ើតសរពាេះ
សេតុ សទើបជាផលរបេ់សេតុមនិបាន អ្ញ្ដេមានា. ១២ ( សវៀរឆនទៈ ) ចដលជា
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សចតេិក្ចដលសក្ើតជាមយួនឹងអ្សេតុក្ចិតត សមាេសចតេិក្ចដលសៅក្នុងសមាេ-
ចិតត ២ ក្ម៏និមានសេតុចដលេមបយុតតជាមយួនឹងខលួន សរពាេះជាឯក្សេតុ គឺបានចត
សេតុចតមា៉ាង ជាផលមនិបាន សទើបជាបចចនិក្ៈ និងរូប ៧ ពួក្ ក្ជ៏ាផលរបេ់
សេតុមនិបាន គឺ  

១. អ្សេតុក្ចិតតជជរូប ជារូបចដលមនិបានសក្ើតជាមយួនឹងចិតតចដលមាន
សេតុ (រូបចដលសក្ើតជាមយួនឹងអ្សេតុក្ចិតតបានមាន ៨ ដួង សវៀរទវិបញ្ច .១០ ឲ្យ 
សក្ើតរូបមនិបាន ) ។ 

២. អ្សេតុក្បដិេនធកិ្មមជជរូប ចដលសក្ើតរពមសដ្ឋយអ្សេតុក្បដិេនធិ ២ 
ដួង គឺ ឧសបកាខ េនតីរណកុ្េលវបិាក្ ១ អ្កុ្េលវបិាក្ ១ ចដលមនិបានសក្ើតពី
សេតុ ។ 

៣.ពាេរិរូប បានដល់រូបខាងសរៅ គឺរូបចដលមនិមានវញិ្ហដ ណ ដូច      
សដើមសឈើ ភន ំឬរូបចដលជាអារមមណ៍ខាងសរៅ ដូចជា រូប េំស ង ក្លិន រេ សផ្លដឌពវៈ 
រូបទងំសនេះមនិបានសក្ើតអំ្ពីសេតុបបចចយ័ ចតសក្ើតស ើងអំ្ពីឧតុ ។ 

៤. ឧតុជជរូប រូបចដលសក្ើតអំ្ពីឧតុ គឺភាពរតជាក្ ់ភាពសៅត  សទើបផុតអំ្ពីភាព
ជាផលរបេ់សេតុបបចចយ័ ។ 

៥.អាហារជជរូប រូបចដលសក្ើតអំ្ពីអាហារ ក្ផុ៏តអំ្ពីភាពជាផលរបេ់សេតុ-
បបចចយ័ ។ 

៦.អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ក្ម៏និបានសក្ើតអំ្ពីសេតុបបចចយ័ សរពាេះអ្េញ្ដេតត-
រពេមមនិមានចិតត ក្មមជជរូបរបេ់អ្េញ្ដេតតរពេមសទើបផុតអំ្ពីសេតុបបចចយ័ ។ 
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៧.បវតតកិ្មមជជរូប គឺក្មមជជរូបចដលសក្ើតតអំ្ពីបដិេនធិចិតត នឹងមានក្មមជជរូប
ចដលសក្ើតរគប់ៗ   អ្នុខណៈរបេ់ចិតតរគប់ៗ ដួង បានដល់ ១៧ ខណៈចិតត ក្រ៏លត ់
និងសក្ើតសរឿយៗមក្រគប់ៗ អ្នុខណៈរបេ់ចិតត រេូតដល់មុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ 
ក្មមជជរូបក្ឈ៏បស់ក្ើត ចំចណក្ចដលសក្ើតសេើយក្ស៏ៅរលតរ់ពមជាមយួនឹងចុតិចិតត 
បវតតិក្មមជជរូបទងំសនេះ មនិបានអារេ័យសេតុបបចចយ័សក្ើត សរពាេះសក្ើតអំ្ពីក្មមក្នុង
អ្តីត បវតតិក្មមជជរូប សទើបមនិជាផលរបេ់សេតុបបចចយ័ ។ 

រូបខាងសរៅ ៥ ពួក្ ចដលមនិបានសក្ើតពីសេតុ ឬសៅថា ពាេរិាទិបញ្ច  គឺ 
រូប ៥ ពួក្ រាបត់ាងំចតពីពាេិររូបជាសដើមដល់បវតតិក្មមជជរូបមនិបានសក្ើតពីសេតុ 
សទើបជាបចចនិក្ៈរបេ់សេតុបបចចយ័ ។ 

 
មហាបដ្ឋា នមចក្របូ ២៨ ជា ៧ ពួក្ គឺ 

១. បដិេនធកិ្មមជជរូប ២០ ។ 
២. បវតតកិ្មមជជរូប ២០ អ្ងគធមដូ៌ចគាន  គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ បរសិចឆទរូប ១ 

បសាទរូប ៥ ភាវរូប ២ ជីវតិរូប ១ េទយរូប ១ ឧបចចយៈ ១ េនតតិ ១ ។ 
៣. ចិតតជជរូប ១៧ អ្ងគធម ៌ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ បរសិចឆទរូប ១ វញិ្ដ តតរូិប ២ 

វកិាររូប ៣ េទទរូប ១ ឧបចចយរូប ១ េនតតិរូប ១ ។ 
៤ . ឧតុជជរូប ១៥ អ្ងគធម ៌ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ បរសិចឆទរូប ១ វកិាររូប ៣ 

េទទរូប ១ ឧបចចយរូប ១ េនតតិរូប ១ ។ 
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៥. អាហារជជរូប ១៤ អ្ងគធម ៌ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ បរសិចឆទរូប១ វកិាររូប ៣ 
ឧបចចយៈ ១ េនតតិ១ ។ 

៦. ពាេរិរូប ៩ អ្ងគធម ៌គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ េទទរូប ១ ។ 
៧. អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ៩ អ្ងគធម ៌គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ ជីវតិរូប ១ ។  

 
ពាក្យអធិបាយរបូ ២៨ 

 អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ គឺ បឋវ ីអាសបា វាសយ សតសជា វសណាណ  គសនាធ  រសសា ឱ្ជា ។  
វកិាររូប ៣ គឺ រូបលេុតា រូបមុទុតា រូបក្មមញ្ដតា ។ 
េទទរូប ១ គឺ េំស ង ។ 
ក្មមជជរូប ៩ គឺ ជីវតិរូប ១ បសាទរូប ៥ ភាវរូប ២ េទយរូប ១ ។ 

  វញិ្ដ តតរូិប ២ គឺ កាយវញិ្ដ តតិ ១ វចីវញិ្ដ តត ិ១ ។ 
លក្ខណរូប ៤ គឺ ឧបចចយរូប១ េនតតិរូប ១ ជរតារូប ១ អ្និចចតារូប ១ ។ 
បរសិចឆទរូប ១ គឺ អាកាេចដលវាលរេ េះ ជារូបចដលឃងំចំសពាេះក្ោប
រូប មនិឲ្យរូបជាបគ់ាន  ។  
អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ សក្ើតបាន ៤ េមដុ្ឋឌ ន គឺ ក្មម ចិតត ឧតុ អាហារ ។ 
វកិាររូប ៣ សក្ើតបានេមុដ្ឋឌ ន ៣ គឺ ចិតត ឧតុ អាហារ ។ 
េទទរូប ១ សក្ើតបានេមុដ្ឋឌ ន ២ គឺ ចិតត ឧតុ ។  
ឯក្នតក្មមជជរូប ៩ សក្ើតបាន ១ េមុដ្ឋឌ ន គឺ ក្មម ។ 
 វញិ្ដ តតរូិប ២ សក្ើតបាន ១ េមដុ្ឋឌ ន គឺ ចិតត ។ 
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លក្ខណៈរូប ៤ គឺ ឧបចចយៈ េនតតិ  ២ រូបសនេះ េចមតងសេចក្តរីបាក្ដ
របេ់រូប ។ ជរតាេចមតងការថយចុេះរបេ់រូប អ្និចចតាេចមតងការរលតរ់បេ់រូប ។ 
រូបទងំ ៤ សនេះ រចមងមានសៅក្នុងរូបរគបេ់មុដ្ឋឌ ន ។ 

បរសិចឆទរូប ១ គឺ រូបចដលឃងំរវាងរូបក្ោបមនិឱ្យជាបគ់ាន  មានសៅក្នុងរូប
រគបេ់មុដ្ឋឌ ន  ។ 

ការមចក្បញ្ហា វារៈតាមក្េុលតិក្មាតិកា បានដល់ 
 កុ្េោ ធមាម  គឺ កុ្េល ២១ សច.៣៨ ជាកុ្េលបទ ។  
អ្កុ្េោ ធមាម  គឺ អ្កុ្េល ១២ សច.២៧ ជាអ្កុ្េលបទ ។ 
អ្ពាក្តា ធមាម  គឺ វបិាក្ ៣៦ កិ្រយិ ២០ សចតេិក្ ៣៨ រូប ២៨ និពាវ ន 
ជាអ្ពាក្តបទ ។ សេើយសៅចចក្បចចយ័បញ្ហា វារៈសដ្ឋយធមទ៌ងំសនេះសទៀត 
គឺ  
សដ្ឋយអ្ងគធម ៌ ១. សដ្ឋយរបសភទ ជារបសភទណា នាម →នាម ឬនាម →  

នាមរូប ។ ល ។ 

សដ្ឋយបញ្ហា វារវភិងគ  ២. សដ្ឋយកាល សក្ើតបានក្នុងបដិេនធកិាល បវតតកិាល 
ចុតិកាល និងបចចយ័សនាេះ បានសៅក្នុងកាលណា ជាអ្តីតកាល 
បចចុបបននកាល អ្នាគតកាល ឬកាលវមុិតតិ ។ 

៣. សដ្ឋយភូម ិ សក្ើតបានប៉ានុាម នភូម ិ សក្ើតក្នុងចតុសវាការភូម ិ
ឬ បញ្ច សវាការភូម ិ។ 
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៤. សដ្ឋយបុគគល ១២ ជាទុគគតិ េុគតិ ទិវសេតុ តិសេតុ 
អ្រយិបុគគល ៨ បានប៉ាុនាម នបុគគល ។ 

៥. សដ្ឋយវថីិ សក្ើតបានក្នុងវថីិណាខលេះ បញ្ចទវ រវថីិ កាម-
មសនាទវ រវថីិ  អ្បបនាវថីិ ។ 

សដ្ឋយអ្ងគធម ៌ ៦. សដ្ឋយជាតិ ជាជាតិអ្វី ជាេេជាតជាតិ ឬ អារមមណ- 
ជាតិ ។ល។ 

៧. សដ្ឋយលក្ខណៈ ដូចសេតុបបចចយ័ ជាសេតុមានក្មាល ងំ 
គឺជាទីតាងំ ជាឫេចក្វ ។ 

៨. សដ្ឋយេតតិ សធវើកិ្ចចជាជនក្េតត ិ ឬ ឧបតថមភក្េតតិ  
។ល។  

     សដ្ឋយបញ្ហា វារវភិងគ ៩. សដ្ឋយេភាគបចចយ័ មានបចចយ័សក្ើតរមួបានប៉ាុនាម ន ។ 
េរមាបស់េតុបបចចយ័ ជារបសភទនាម → នាមរូប គឺ នាមសចតេិក្ →  

នាមចិតត សចតេិក្ និងចិតតជជរូប បដិេនធិក្មមជជរូប សក្ើតបានក្នុងបដិេនធិកាល បវតត-ិ
កាល ចុតិកាល ជាបចចុបបននកាល សរពាេះសក្ើតក្នុងចិតតដួងចតមយួជាមយួគាន  សក្ើតបាន 
៣០ ភូម ិ (សវៀរអ្េញ្ដេតតភូម)ិ ឬសក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិបញ្ច សវាការភូម ិ សក្ើត
បានក្នុងបុគគល ១២ សក្ើតបានរគបទ់វ រ រគបវ់ថីិ សធវើជនក្កិ្ចចនិងឧបតថមភក្កិ្ចច ជា
របសភទេេជាតជាតិ បានេភាគបចចយ័ ១១ ។  

សរពាេះធមមតាេ ខ្ រធមស៌ក្ើតស ើង រចមងរបក្បសដ្ឋយធមទ៌ងំឡាយ ដូច
បចចយ័រគបប់ចចយ័ចដលសក្ើតស ើងក្រ៏តូវអារេ័យបចចយ័តាក្ច់តងសរចើនបចចយ័ នឹង
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សក្ើតស ើងរតឹមចតបចចយ័មយួមនិមាន រតូវរក្បចចយ័ចដលសក្ើតរមួគាន ផងថាមាន
ប៉ាុនាម នបចចយ័ សដ្ឋយរក្បចចយ័ចដលសក្ើតក្នុងជាតិចតមយួ ដូចជាសេតុបបចចយ័ ជា
របសភទេេជាតជាតិ សបើបចចយ័ណាក្នុងេេជាតជាតិមានអ្ងគធមដូ៌ចសេតុ-
បបចចយ័ គឺ មានសេតុ ៦ ជាបចចយ័ េូមបមីានរតឹមចតសេតុមយួ បចចយ័សនាេះក្ស៏ក្ើត
រមួជាមយួនឹងសេតុបបចចយ័បាន សៅថា រក្េភាគបចចយ័ គឺរក្បចចយ័ចដលមានអ្ងគ
ធមដូ៌ចគាន  ក្ស៏ក្ើតរមួគាន បាន ។ 

 
េេជាតជាតិមាន ១៥ បចច័យមបងមចក្ជា ៣ ពួក្ គឺ 

១. េេជាតជាតិធំ ( មហាេេជាតជាតិ ) មាន ៤ បចចយ័ គឺ េេជាត 
និេសយ អ្តថិ  អ្វគិត របេិនសបើបចចយ័ណាមយួ  ចដលជាេេជាតជាតិសក្ើតស ើង 
បចចយ័ទងំ ៤ សនេះ រតូវសក្ើតរមួគាន ជានិចច សរពាេះជាសាធារណៈក្នុងេេជាតជាតិ ។ 

២. េេជាតជាតិក្ណាឋ ល ( មជឈមេេជាតជាតិ ) មាន ៤ បចចយ័ គឺ        
អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត វបិបយុតត ។  

ចណុំចេំគាល់៖ សបើនាម →នាម នឹងបានអ្ញ្ដមញ្ដ  និង េមបយុតត ។ 
  សបើនាម→ រូប បានវបិបយុតត ។ 
  សបើនាម→ នាមរូប មនិបានទងំេមបយុតត និងវបិបយុតត ។ 
  សបើសក្ើតជាមយួវបិាក្  បានវបិាក្បបចចយ័ ។ 
ចណុំចចណំំា៖ សឈាម េះរបេ់បចចយ័ សៅក្នុងទីសនេះ េូមបមីនិបានដ្ឋក្ព់ាក្យ

បចចយ័ ក្ជ៏ាសឈាម េះរបេ់បចចយ័សរេចសៅសេើយ ។ 
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៣. េេជាតជាតិតូច (ខុទទក្េេជាតជាតិ) មាន ៧ បចចយ័ គឺ សេតុ 
អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

 
 
 

មចក្បញ្ហា វារៈតាមនិលទទេរបេល់េតុបបចច័យ 
 និសទទេសេតុបបចចយ័ គឺសេតុទងំឡាយជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយ ចដល
របក្បសដ្ឋយសេតុ និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានសេតុ និងធមទ៌ងំឡាយចដល
របក្បសដ្ឋយសេតុសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន ។ 
 បចចយ័ គឺ សេតុ ៦ ចចក្បាន ៣ បទ គឺ កុ្េលបទ អ្កុ្េលបទ អ្ពាក្-
តបទ កុ្េលបទ គឺ កុ្េលសេតុជាបចចយ័ អ្កុ្េលបទ គឺ អ្កុ្េលសេតុជា
បចចយ័ អ្ពាក្តបទ គឺ អ្ពាក្តសេតុជាបចចយ័ ។ 
 បចចយុបបនន គឺ េសេតុក្ចិតត ៧១ សច. ៥២ (សវៀរសមាេសចតេិក្ក្នុង     
សមាេចិតត ២) េសេតុក្ចិតតជជរូប ១៧ េសេតុក្បដិ.កំ្. ២០ ចចក្ធមប៌ានជា ៣ 
គឺ 
 ១. ធមទ៌ងំឡាយចដលរបក្បសដ្ឋយសេតុ  ដូចជាសោភចិតតជាមយួនឹង
សចតេិក្ចដលរបក្ប បានដល់ េសេតុក្ចិតត ៧១ សចតេិក្ ៥២ (សវៀរសមាេ-
សចតេិក្ក្នុងសមាេចិតត ២) ។ 
 ២. រូបទងំឡាយចដលមានសេតុ និងធមទ៌ងំឡាយចដលរបក្បសដ្ឋយ
សេតុសនាេះ បានដល់ េសេតុក្ចិតតជជរូប ១៧ េសេតុក្បដិ.កំ្. ២០ ។ 
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 ៣. ធមទ៌ងំឡាយចដលរបក្បសដ្ឋយសេតុសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន ដូចជាសោភ
ចិតត ១ សចតេិក្របក្ប ១៩ េសេតុក្ចិតតជ. ១៧ ឬបដិេនធកិាម.វបិាក្ ១ 
សចតេិក្របក្ប ៣៣ េសេតុក្បដិ.កំ្. ២០ េុទធចតជាធមច៌ដលរបក្បសដ្ឋយ
សេតុ មនិចមនរបក្បសដ្ឋយធមយ៌៉ា ងដក្ទ ។ 

លេតុបបចច័យ មចក្បញ្ហា វារៈបាន ៧ វារៈ គឺ 

 កុ្េលបទ ៣ បានដល់  
១. កុ្.→កុ្. គឺ កុ្េលសេតុ ៣ →កុ្េល ២១ សច.៣៨។  
២. កុ្.→ អ្ពយ. គឺ កុ្េលសេតុ ៣→ េសេតុក្ចិតតជ.១៧ ។ 
៣. កុ្. →កុ្. អ្ពយ. គឺ កុ្េលសេតុ ៣ → កុ្. ២១ សច. ៣៨ (សវៀរកុ្.សេតុ 

៣ តាមេមគួរ) និង េសេតុក្ចិតតជ. ១៧ ។ 
អ្កុ្េលបទ ៣ បានដល់   
១. អ្កុ្.→អ្កុ្. គឺ អ្កុ្េលសេតុ ៣ → អ្កុ្េល ១២ សច. ២៧ (សវៀរ

សមាេសច.ក្នុងសមាេចិតត ២   និងសវៀរអ្កុ្.សេតុ ៣ តាមេមគួរ )។ 
២. អ្កុ្.→ អ្ពយ. គឺ អ្កុ្េលសេតុ ៣→ េសេតុក្ចិតតជជរូប ១៧ ។  
៣. អ្កុ្. → អ្កុ្.អ្ពយ. គឺ អ្កុ្េលសេតុ ៣ → អ្កុ្េល ១២ សច. ២៧ 

(សវៀរសមាេសច.ក្នុងសមាេចិតត ២ និងសវៀរអ្កុ្.សេតុ៣ តាមេមគរួ) េសេតុក្ចិតត-
ជជរូប១៧)។ 

អ្ពាក្តបទ ១ បានដល់ អ្ពយ. → អ្ពយ. ចចក្បាន ២ កាល 
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 ១. បដិេនធិកាល គឺ អ្ពយ.សេតុ ៣ → េសេតុក្បដិេនធវិបិាក្ 
១៧ (សវៀរអ្សេតុក្បដិេនធ ិ ២) សចតេិក្ ៣៥ (សវៀរអ្ពាក្តសេតុ ៣ តាមេម
គួរ) េសេតុក្បដិ.កំ្. ២០ ។ 

 ២. បវតតកិាល គឺ អ្ពយ.សេតុ ៣ → េសេតុក្វបិាក្ ២១ េសេតុ-
ក្កិ្រយិ ១៧ សច. ៣៨ (សវៀរអ្ពយ.សេតុ ៣ តាមេមគួរ) េសេតុក្ចិតតជ. ១៧ ។ 

លេតុបបចច័យ បានបញ្ហា វារៈ ៧ គ ឺ
១. បាលីវិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស សេតុបបចចសយន បចចសយ

(កុ្េលធម ៌ជាបចចយ័លដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចសេតុបបចចយ័) ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
កុ្េោ សេតូ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំសេតុបបចចសយន   បចចសយ  

(កុ្េលសេតុទងំឡាយជាបចចយ័ដល់េមបយុតតខនធទងំឡាយ សដ្ឋយអ្ំណាច
សេតុបបចចយ័) ។ 

 កុ្.→កុ្. គឺ កុ្.សេតុ ៣ = អ្សោភៈ អ្សទេៈ អ្សមាេៈ → កុ្.២១ សច. 
៣៨ ( សវៀរកុ្.សេតុ ៣ តាមេមគរួ ) ។  

 
ឧទេរណ៍ 
 ម.កុ្េលញាណេមបយុតត ១ សច. ៣៨ គឺ កុ្.សេតុ ៣ →ម.កុ្.េំ. ១ សច. 

៣៥ (សវៀរកុ្.សេតុ៣) ។ 
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ម.កុ្េលញាណវបិបយុតត ១ សច.៣៧ គឺ កុ្.សេតុ ២ →ម.កុ្.វបិ. ១ សច. 
៣៥ (សវៀរកុ្.សេតុ ២) ។  

បឋមជានកុ្.១ សច. ៣៥ គឺ កុ្. សេតុ ៣ → បឋមជានកុ្. ១ សច. ៣២ 
(សវៀរកុ្.សេតុ ៣ ) ។ 

បញ្ចមជានកុ្. ១ សច.៣០ គឺ កុ្.សេតុ ៣ → បញ្ចមជានកុ្. ១ សច. ២៧ 
(សវៀរកុ្.សេតុ ៣ ) ។  

មគគកុ្េល ១ សច. ៣៦ គឺ កុ្.សេតុ ៣ → មគគកុ្. ១ សច. ៣៣ ( សវៀរកុ្
.សេតុ ៣ ) ។ 

កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និងបញ្ច -
សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានតាម
បញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៩ គឺ េេជាត 
និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  េមបយុតត អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ មគគ  ( សវៀរសេតុបបចចយ័
សរពាេះជារបធាន ) ។ 

 
ការរក្េភាគបចចយ័ គឺបចចយ័ចដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងសេតុបបចចយ័ 
បានេេជាតជាតិធំ ៤ បចចយ័ជានិចច សរពាេះជាសាធារណបចចយ័ក្នុង   

េេជាតជាតិ គឺ  
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េេជាតបបចចយ័ ជាបចចយ័សដ្ឋយការសក្ើតរពមគាន  សរពាេះចិតតនិងសចតេិក្
សក្ើតរពមគាន ក្នុងចិតតដួងមយួជាមយួគាន  គឺ កុ្.សេតុ ៣ →កុ្. ២១ សច.៣៥ (សវៀរ     
កុ្.សេតុ ៣)  ។ 

និេសយបបចចយ័ ជាបចចយ័ជាទីអារេ័យឱ្យផលធមស៌ក្ើតស ើង សរពាេះ
សចតេិក្ជាទីអារេ័យឲ្យចិតតសក្ើត គឺ អ្សោភៈ អ្សទេៈ អ្សមាេៈ → កុ្. ២១ 
សច.៣៥ (សវៀរកុ្.សេតុ ៣) ។ 

អ្តថិបបចចយ័ សរពាេះភាពមានជាបចចយ័ គឺ នាមខនធ ៤ សក្ើតរពមគាន និងមាន
ជាមយួនឹង កុ្.២១ សច.៣៥ (សវៀរកុ្.សេតុ ៣) ចដលជាបចចយុបបនន ។ 

អ្វគិតបបចចយ័  សរពាេះនាមខនធ ៤ សក្ើតរមួគាន សេើយសៅមនិទនរ់បាេសៅ 
ជាបចចយ័។ 

អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  សរពាេះចិតតនិងសចតេិក្រតូវអារេ័យគាន និងគាន ជាបចចយ័។  
េមបយុតតបបចចយ័ សរពាេះជានាមធមច៌ដលសក្ើតរពមគាន សដ្ឋយលក្ខណៈ ៤ គឺ 

ចិតតនិងសចតេិក្សក្ើតរពមគាន ជាសដើម ជាបចចយ័ ។  
អ្ធិបតិបបចចយ័ សរពាេះមានអ្ធិបតិ គឺ វមីសំា បានដល់ 
អ្សមាេសេតុ →ម.កុ្.េំ. ១ សច.៣៧ (សវៀរអ្សមាេសេតុ) ជាបចចយ័ ។ 
មគគបបចចយ័ សរពាេះមានអ្ងគមគគ គឺ េមាម ទិដឌ ិេំសៅដល់ 
អ្សមាេសេតុ →ម.កុ្.េំ. ១ សច. ៣៧ (សវៀរអ្សមាេសេតុ) ជាបចចយ័។ 
 ឥន្ទនទយិបបចចយ័ សរពាេះមាននាមឥន្ទនទិយ គឺ បញ្ដ ិន្ទនទិយ េំសៅដល់  
អ្សមាេសេតុ → ម.កុ្.េំ. ១ សច. ៣៧  (សវៀរអ្សមាេសេតុ) ជាបចចយ័ ។  
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២.បាលវីិធ ីកុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស សេតុបបចចសយន បចចសយ 

( កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចសេតុបបចចយ័ ) ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
កុ្េោ សេតូ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ សេតុបបចចសយន  បចចសយ (កុ្េល

សេតុទងំឡាយជាបចចយ័ដល់រូបទងំឡាយ ចដលសក្ើតអំ្ពីចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយ
អ្ំណាចសេតុបបចចយ័ ) ។ 

កុ្. →អ្ពយ. គឺ កុ្.សេតុ ៣ គឺ អ្សោភៈ សទេៈ អ្សមាេៈ→េសេតុក្-
ចិតតជ.១៧ ( ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងកុ្.២១ ក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ) ។ 

 កុ្.→អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល ក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ ២៦ បានបុថុជជន 
៤ អ្របុិគគល ៧ ( សវៀរអ្រេតតផលបុគគល ) សក្ើតបានរគបទ់វ រ រគបវ់ថីិ គឺ បញ្ចទវ រវថីិ 
កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៨ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិ     
អ្វគិត វបិបយុតត  អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 

ចិតតជជរូប ជារូបចដលសក្ើតអំ្ពីចិតត កាលចិតតមានសចតេិក្ជាបចចយ័ រូបសនាេះ
ក្រ៏តូវសក្ើតសរពាេះសចតេិក្ជាបចចយ័ផង ។ 

ចិតតចដលឲ្យសក្ើតរូបបានមាន ៧៥ ( សវៀរទវិបញ. ១០ អ្រូបវ.ិ ៤ បដិេនធ-ិ
ចិតតនិងចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនត) ។ 

ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ឲ្យសក្ើតរូបមនិបាន សរពាេះមានក្មាល ងំសខាយ មានសចតេិក្
របក្បរតឹមចត ៧ ដួង មានអ្ងគធមម៌និេមរបក្ប សរពាេះមនិមានអ្ងគធមរ៌បេ់ 
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សេតុបបចចយ័ ឈានបបចចយ័ មគគបបចចយ័ ។ ទវបិញ្ច វញិ្ហដ ណ ចដលមានក្មាល ងំសខាយ 
សរពាេះមនិមានសេតុ ៦ របក្ប មនិមានអ្ងគឈាន គឺ មនិមានវតិក្កៈ វចិ្ឆរៈ មនិមាន
អ្ងគក្នមគគ សរពាេះមនិរបក្បសដ្ឋយសេតុ (គឺអ្ងគមគគនឹងរតូវជាធមច៌ដលរបក្ប 
សដ្ឋយសេតុ )។ 

អ្រូបាវចរវបិាក្ ៤ ជាភូមចិដលមនិមានរូប សទើបឲ្យសក្ើតរូបមនិបាន ។ 
បដិេនធិចិតត ឲ្យសក្ើតចិតតជជរូបមនិបាន សរពាេះជាចិតតចដលសផតើមសក្ើតខណៈ

ដំបូងក្នុងភពសនាេះ សទើបមនិទនម់ានក្មាល ងំឲ្យសក្ើតចិតតជជរូប ។ 
ចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនត ក្ឲ៏្យសក្ើតចិតតជជរូបមនិបាន សរពាេះអ្េ់សេតុ-

បបចចយ័ មនិនាឲំ្យបដិេនធិតសៅ ។ 
វញិ្ដ តតិរូប ជាចិតតជជរូបចដលញំុាងកាយវាច្ឆឱ្យក្សរមើក្ រចមងសក្ើតរពមជាមយួ

នឹងចិតត រលតរ់ពមជាមយួនឹងចិតត សរពាេះចិតតរបាថាន យ៉ា ងណា រូបក្រ៏បរពឹតតសៅតាម
ចិតត ។ 

ចិតតចដលឲ្យសក្ើតវញិ្ដ តតរូិបបានមាន ៣២ គឺ មសនាទវ រា. ១ កាមជវនៈ២៩ 
អ្ភញិ្ហដ  ២ ។ 

៣.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស សេតុ-
បបចចសយន បចចសយ  (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធមនិ៌ងអ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយ
អ្ំណាចសេតុបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
 កុ្េោ សេតូ េមបយុតតកាន ំខនាធ នំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបានំ សេតុបបចច- 
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សយន បចចសយ (កុ្េលសេតុទងំឡាយជាបចចយ័ដល់េមបយុតតខនធទងំឡាយ 
និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាចសេតុបបចចយ័ ) ។  

កុ្.→ កុ្.អ្ពយ. គឺ កុ្.សេតុ ៣ →កុ្.ចិតត ២១ សច. ៣៨ ( សវៀរកុ្.សេតុ ៣ 
តាមេមគួរ ) េសេតុក្ចិតតជ.១៧។  

កុ្. → កុ្. អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ ( សវៀរអ្រេតតផលបុគគល ) សក្ើតបានរគបវ់ថីិ បានេភាគ
បចចយ័ ៧ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ មគគ ។  

ឧទេរណ៍  
មហាកុ្េលដួងទី ១ សច. ៣៨ េសេតុក្ចិតតជ. ១៧ គឺ កុ្.សេតុ៣ → កុ្.

េំ.១ សច.៣៥ ( សវៀរកុ្.សេតុ ៣ ) េសេតុចិតតជ.១៧ ។ 
៤.បាលីវធិី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស សេតុបបចចសយន         

បចចសយ  (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចសេតុបបចចយ័)។ 
បាលីអ្នុវាទ  
អ្កុ្េោ សេតូ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ សេតុបបចចសយន  បចចសយ             

( អ្កុ្េលសេតុទងំឡាយ ជាបចចយ័ដល់េមបយុតតខនធទងំឡាយ សដ្ឋយអ្ំណាច
សេតុបបចចយ័ ) ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.សេតុ ៣ → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ (សវៀរអ្កុ្.សេតុ ៣ 
តាមេមគួរ) ។ 
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អ្កុ្.→ អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិងក្នុង
បញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបគុគល ៣ សក្ើតបានក្នុងបញ្ចទវ រវថីិ និង
កាមមសនាទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៦ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដម-
ញ្ដ  េមបយុតត ។  

ឧទេរណ៍  
សមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ សចតេិក្ ១៥ គឺ សមាេសេតុ →សមាេចិតត ១ សច. ១៤   

( សវៀរសមាេសេតុ ) ។ សច. ១៤ គឺ អ្ញ្ដេមានាសច. ១០ ( សវៀរអ្ធិសមាក្ខ បីតិ ឆនទៈ)  
សមាចតុក្កៈ ៣ វចិិ. ១ ។  

សមាេឧទធចច១ សច. ១៥ គឺ សមាេសេតុ → សមាេឧទធចចៈ ១ សច.១៤ ( សវៀរ
សមាេសេតុ ) ។ សច.១៤ គឺ អ្ញ្ដេមានា.១១ ( សវៀរបីតិ ឆនទៈ ) សមាចតុក្កៈ ៣ ។ 

សោភចិតតដួងទី ១ សច. ១៩ គឺ សោភសេតុ សមាេសេតុ → សោភចិតតដួង
ទី ១ សច. ១៧ ( សវៀរអ្កុ្.សេតុ ២ ) ។ សច.១៧ មាន អ្ញ្ដេមានាសច.១៣ សមាចតុ-
ក្កៈ ៣ សោតិក្ៈ១ គឺ ទិដឌិ ។ 

សទេចិតតទី ២ សច. ២២ គឺ សទេសេតុ សមាេសេតុ → សទេចិតត ១ សច. 
២០ (សវៀរអ្កុ្.សេតុ ២) ។ សច. ២០ គឺ អ្ញ្ដេមានាសច.១២ ( សវៀរបីតិ ) សមាចតុក្កៈ  
៣ សទចតុក្កៈ ៣ ថីទុក្ៈ ២ ។ 
 

៥. បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស សេតុបបចចសយន        
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធមស៌ដ្ឋយសេតុបបចចយ័ ) ។ 
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បាលីអ្នុវាទ  
អ្កុ្េោ សេតូ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំសេតុបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េល 

សេតុទងំឡាយជាបចចយ័ដល់រូបទងំឡាយចដលមានចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយ
អ្ំណាចសេតុបបចចយ័ ) ។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.សេតុ ៣ → េសេតុក្ចិតតជ.១៧ ។ 
អ្កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន

បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានក្នុងបញ្ចទវ រវថីិ កាម- 
មសនាទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៥ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត វបិបយុតត ។ 

៦. បាលីវធិី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស 
សេតុបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធមនិ៌ងអ្ពាក្តធម ៌
សដ្ឋយសេតុបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ  
អ្កុ្េោ សេតូ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំសេតុបប-

ចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលសេតុទងំឡាយជាបចចយ័ដល់េមបយុតតខនធទងំឡាយ 
និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចរបេ់សេតុ- 
បបចចយ័ ) ។ 

អ្កុ្.→អ្កុ្.អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.សេតុ ៣ → អ្កុ្.ចិតត ១២ សចតេិក្ ២៧ (សវៀរ
សមាេសច.ក្នុងសមាេចិតត ២  និងសវៀរអ្កុ្.សេតុ ៣ តាមេមគរួ) េសេតុក្ចិតតជ. 
១៧ ។ 
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អ្កុ្. →អ្កុ្.អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល ក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន 
៤ ផលបុគគល ៣ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានក្នុងបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រ 
វថីិ បានេភាគបចចយ័ ៤ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត ។ 

 
ឧទេរណ៍  
សទេចិតតដួងទី ១ សច. ២០ េសេតុចិតតជ.១៧ គឺ សទេសេតុ សមា-

េសេតុ →សទេចិតតដួងទី ១ សច. ១៨ (សវៀរអ្កុ្.សេតុ ២) េសេតុក្ចិតតជ.១៧ 
។  សចតេិក្ ១៨ គឺ អ្ញ្ដេមានាសចតេិក្ ១២ ( សវៀរបីតិ ) សមាចតុក្កៈ ៣ សទច-
តុក្កៈ៣។ 

៧. បាលវីិធ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស សេតុបបចចសយន        
បចចសយ ( អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធមស៌ដ្ឋយអ្ំណាចសេតុបបចចយ័ ) ។ 

 
បាលីអ្នុវាទទី១ (ក្នុងបវតតកិាល)  
 វបិាកាពាក្តា កិ្រយិពាក្តា សេតូ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ ចិតតេមុ-

ដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ សេតុបបចចសយន បចចសយ ( វបិាក្អ្ពាក្តសេតុទងំឡាយ និង
កិ្រយិអ្ពាក្តសេតុទងំឡាយ ជាបចចយ័ដល់េមបយុតតខនធទងំឡាយនិងដល់រូប
ទងំឡាយចដលមានចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាចសេតុបបចចយ័ ) ។  

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ វបិាក្សេតុ ៣ → េសេតុក្វ.ិ២១ (សវៀរអ្សេតុក្វ.ិ១៥) 
សច. ១៨ (សវៀរវបិាក្សេតុ៣ តាមេមគរួ) េសេតុក្ចិតតជ.១៥ (សវៀរវញិ្ដ តតរូិប ២) ។ 



 

 52   

  

កិ្រយិសេតុ ៣→ េសេតុក្កិ្.១៧  សច. ៣៥ (សវៀរអ្សេតុក្កិ្.៣ និង
កិ្រយិសេតុ ៣ តាមេមគរួ) េសេតុក្ចិតតជ. ១៧ ។ 

អ្ពយ. →អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និង 
បញ្ច សវាការភូម ិ( សបើសក្ើតក្នុងចតុសវាការភូម ិក្ម៏និមានរូប ) សក្ើតបានក្នុងបុថុជជន ២ 
ផលបុគគល ៤ (សវៀរទុគគតិបុគគល ១ េុគតិបុគគល ១ មគគបុគគល៤) ចដលសវៀរ    
ទុគគតិបុគគល េុគតិបុគគល សរពាេះបដិេនធជិាអ្សេតុក្បុគគលមនិរបក្បសដ្ឋយសេតុ 
សទើបទទួលផលចដលជាមហាវបិាក្ក្នុងតទលមពនៈមនិបាន សរពាេះតទលមពនៈជា
វបិាក្របេ់បដិេនធ ិ នឹងទទួលផលសលើេពីបដិេនធិមនិបាន រតូវទទួលផលសៅ
តាមបដិេនធ ិ (និងចដលសវៀរមគគបុគគល ៤ សរពាេះជាអ្ពាក្តបទ មនិជាកុ្េលបទ     
មគគបុគគលសទើបសក្ើតមនិបាន) សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ និង
អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១១ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  
វបិាក្ េមបយុតត វបិបយុតត អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 

 
ឧទេរណ៍ 
មហាវបិាក្ញាណេំ. ១ សច. ៣៣ (សវៀរវរិតិ ៣ អ្បបមញ្ហដ  ២) គឺ វបិាក្

សេតុ ៣ = អ្សោភៈ  អ្សទេៈ អ្សមាេៈ →វបិាក្ញាណេំ.ដួងទី ១ សច. ៣០ 
(សវៀរវបិាក្សេតុ ៣ ) េសេតុក្ចិតតជ.១៥ ( សវៀរវញិ្ដ តតរូិប ២ ) ។ 

 រូបាវចរវបិាក្ ១ សច. ៣៥ ( សវៀរវរិតិ ៣ ) គឺ វបិាក្សេតុ ៣→ រូបាវចរ-
វបិាក្ ១ សច. ៣២( សវៀរវបិាក្សេតុ ៣ ) េសេតុក្ចិតតជ.១៥ ( សវៀរវញិ្ដ តតិរូប ២ ) ។  
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អ្រូបាវចរវបិាក្ ១ សច. ៣០ ( សវៀរវតិក្កៈ វចិ្ឆរៈ បីតិ វរិតិ ៣ អ្បប.២ ) គឺ 
វបិាក្សេតុ ៣ → អ្រូបាវចរវបិាក្ ១ សច. ២៧ ( សវៀរវបិាក្សេតុ ៣ )។ 

 មហាកិ្រយិញាណវបិបយុតត ១ សច. ៣៤ (សវៀរវរិតិ ៣ បញ្ហដ  ១ ) គឺ កិ្រយិ
សេតុ ២→មហាកិ្រយិញាណវបិ. ១ សច. ៣២ ( សវៀរកិ្រយិសេតុ ២ ) េសេតុក្-
ចិតតជ.១៧ ។ 

អ្រូបាវចរកិ្រយិ ១ សច. ៣០ ( សវៀរវតិក្កៈ វចិ្ឆរៈ បីតិ វរិតិ ៣ អ្បប. ២ ) គឺ 
កិ្រយិសេតុ ៣ → អ្រូបាវចរកិ្រយិ ១ សច.២៧ ( សវៀរកិ្រយិសេតុ ៣) ។  

បាលីអ្នុវាទទី ២ ក្នុងបដិេនធកិាល 
បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្តា សេតូ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំក្ដតាត  ច រូបាន ំ

សេតុបបចចសយន   បចចសយ (ក្នុងបដិេនធិខណៈ វបិាក្អ្ពាក្តសេតុទងំឡាយ ជា
បចចយ័ដល់េមបយុតតខនធទងំឡាយនិងដល់ក្ដតាត រូបទងំឡាយ (រូបចដលសក្ើតអំ្ពី
ក្មម) សដ្ឋយអ្ំណាចសេតុបបចចយ័) ។  

អ្ពយ. →អ្ពយ. គឺ វបិាក្សេតុ ៣→ េសេតុក្បដិេនធិ ១៧ ( សវៀរអ្សេតុ-
ក្បដិ. ២ ) សច.៣៥ (សវៀរវបិាក្សេតុ ៣ តាមេមគួរ ) េសេតុក្បដិេនធិ. កំ្. 
២០។  

ក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ គឺ វបិាក្សេតុ ៣→េសេតុក្បដិេនធិ. ១៣ សច. ៣៥ 
(សវៀរវរិតិ ៣ សវៀរអ្រូប.បដិ.វ.ិ ៤ និងសវៀរវបិាក្សេតុ ៣ តាមេមគួរ) េសេតុក្-
បដិេនធិ.កំ្. ២០ ។  
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ក្នុងចតុសវាការភូម ិគឺ វបិាក្សេតុ ៣ → អ្រូប.បដិ.វ.ិ៤ សច. ២៧ ( សវៀរវតិក្កៈ 
វចិ្ឆរៈ បីតិ វរិតិ ៣ អ្បប. ២ និងសវៀរវបិាក្សេតុ ៣  ) ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបដិេនធកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិនិង
បញ្ច សវាការភូម ិ ( សបើសក្ើតក្នុងចតុសវាការភូម ិ សវៀររូបសរពាេះមនិមានរូប ) បានបុថុជជន 
២ ផលបុគគល ៣ ( សវៀរអ្សេតុក្បុគគល ២ មគគបុគគល៤ អ្រេតតផលបុគគល១ 
សរពាេះ អ្រេតតផលសក្ើតបានក្នុងបវតតិកាលប៉ាុសណាណ េះ ) សក្ើតបានក្នុងបដិេនធវិថីិ បាន
េភាគបចចយ័ ១០ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត 
វបិបយុតត ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 

អដាក្ថាពនយលឧ់លទទេលេតុបបចច័យ 
អ្ដឌក្ថាមហាបដ្ឋឌ នក្នុងគមពរីបញ្ចក្រណ៍ចដលពនយល់ អ្ភធិមម ៥ គមពរីខាង

ចុង ( សវៀរធមមេងគណីនិងវភិងគ ) បានដល់ ឧសទទេ និងនិសទទេបចចយ័   ២៤ ។ 
ឧសទទេសេតុបបចចយ័ចដលសឈាម េះថា សេតុបបចចយ័ សរពាេះមានសេតុជា

បចចយ័ បចចយ័ជាតួសេតុ គឺ ឧបការៈឲ្យសដ្ឋយជាសេតុ េូមបកី្នុងបចចយ័ដក្ទៗ    
មានអារមមណបបចចយ័ជាសដើម ក្ម៏ាននយ័សនេះដូចគាន  គឺ មានអារមមណ៍ជាបចចយ័      
ជាសដើម ។ 

ពាក្យថា សេតុបបចចយ័ ចដលសឈាម េះថា សេតុ ក្ស៏រពាេះអ្តថថា ជាមូលឬជា
ឫេគល់ ចដលសឈាម េះបចចយ័ក្ស៏រពាេះអ្តថថាជាឧបការៈ កាលរមួគាន ជាសេតុបបចចយ័ 
ក្ម៏ានសេចក្តថីា ជាធមច៌ដលមានឧបការៈ សរពាេះអ្តថថាជាមូលឲ្យ សេតុក្នុងសេតុ-
បបចចយ័ បានដល់ អ្កុ្េលសេតុ ៣ គឺ សោភៈ សទេៈ សមាេៈ កុ្េលសេតុ ៣ 
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និង អ្ពាក្តសេតុ ៣ គឺ អ្សោភៈ អ្សទេៈ អ្សមាេៈ គឺ សេតុចដលជាឫេគល់ 
បានដល់សេតុ ៦ ជាតួបចចយ័ ចំចណក្ពាក្យថា បចចសយ េំសៅដល់ផលធមច៌ដល
សក្ើតអំ្ពីសេតុ ឬបចចយ័សនេះជាតួបចចយុបបនន សរពាេះដូសច្ឆន េះសឈាម េះរបេ់បចចយ័រគប់
បចចយ័ សទើបរមួយក្ធមច៌ដលជាសេតុនិងជាផល ចូលក្នុងមាតិកាធមជ៌ាមយួគាន  
មានទងំបចចយ័និងបចចយុបបនន ។ 

សេចក្តីរបេ់សេតុបបចចយ័ គឺ ធមច៌ដលមានមូលជាឧបការៈ ដូចសធវើភាពជា
កុ្េលជាសដើម ឲ្យេសរមចដល់ធមច៌ដលជាកុ្េល ដូចជាពូជរេូវសាលីញំុាងផល
ឲ្យេសរមចជារេូវសាលីជាសដើម សេចក្តីថា កុ្េលសេតុចដលេមបយុតតជាមយួ
នឹងចិតតទងំសនាេះ រចមងញំុាងភាពជាកុ្េលឲ្យេសរមចនិងញំុាងរូបចដលសក្ើតអំ្ពី
ចិតតនិងរូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមឲ្យសក្ើតស ើង ដូចចដលរពេះមានរពេះភាគរតាេ់ទុក្ជា
និសទទេថា សេតុ ៦ រចមងជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយចដលេមបយុតតជាមយួនឹង
សេតុនិងដល់រូបទងំឡាយចដលមានសេតុ និងធមច៌ដលេមបយុតតជាមយួនឹង
សេតុសនាេះជាេមដុ្ឋឌ ន សដ្ឋយសេតុបបចចយ័  ។ 

សេតុសនេះ ភាពជាកុ្េល អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈ ចដលេសរមចសដ្ឋយសេតុ-
បបចចយ័សនាេះ រតូវេំសៅយក្សេតុចដលេមបយុតតគាន ក្នុងចិតតចតមយួដួងប៉ាុសណាណ េះ ។ 

ចំចណក្ភាពជាកុ្េល អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈ របេ់េសេតុក្ចិតតទងំ 
ឡាយ មនិបានសក្ើតស ើងសរពាេះសេតុ ៦ ចដលេមបយុតតជាបចចយ័ ចតសក្ើតស ើង
សរពាេះសេតុយ៉ា ងដក្ទ គឺកុ្េលសក្ើតស ើងបាន រតូវអារេ័យសយនិសសាមនេិការៈ
ជាបចចយ័ អ្កុ្េលសក្ើតស ើងបាន រតូវអារេ័យអ្សយនិសសាមនេិការៈជាបចចយ័ 
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អ្ពាក្តៈ គឺ វបិាក្សក្ើតស ើងបានរតូវអារេ័យក្មមជាបចចយ័ និងអ្ពាក្តៈចដល
ជាកិ្រយិសក្ើតស ើងបាន រតូវអារេ័យភវងគជាបចចយ័ ។ 

សដ្ឋយសេតុសនេះ អ្សេតុក្ចិតត ចដលមនិរបក្បសដ្ឋយសេតុ ៦ ស ើយ ក្ស៏ៅ
េសរមចភាពជាអ្ពាក្តៈបាន ចចំណក្សេតុ ៦ ចដលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកុ្េល 
អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈបានសនាេះ រតូវយក្ចំសពាេះេមបយុតតសេតុចដលសក្ើតក្នុងចិតតដួង
ជាមយួគាន ជាបចចយ័សដ្ឋយអ្ំណាចសេតុបបចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ សរពាេះធមច៌ដលមានសេតុ
ឧបការៈ រចមងញំុាងធមស៌នាេះឲ្យតាងំមា ំ ឱ្យតាងំសៅបានយ៉ា ងលអ ដូចសដើមសឈើ
ចដលច្ឆក្ឫ់េចដលដុេះសចញសេើយដូសច្ឆន េះ ចំចណក្អ្សេតុក្ចិតត ចិតតចដលមនិ
របក្បសដ្ឋយសេតុ រចមងជាធមច៌ដលតាងំសៅមនិថិតសថរ ដូចសារាយចដលអ្ចណត ត
សៅតាមរក្ចេទឹក្ សរពាេះមនិមានឫេតាងំសៅ ដូសច្ឆន េះ សដ្ឋយសេតុសនេះ ធមច៌ដល
ឧបការៈសដ្ឋយអ្តថថា ជាឫេគល់ រចមងឧបការៈដល់ផលធមស៌នាេះឲ្យេសរមច 
សដ្ឋយភាពជាធមច៌ដលតាងំសៅបានគងវ់ងសយ៉ា ងលអ ( គឺសបើសេតុសរចើនផលក្ម៏ាទំំ
សរចើន សបើសេតុតិចផលក្ម៏ាទំតិំច) សនេះគឺសេចក្តីរបេ់សេតុបបចចយ័ ។ 

 

អដាក្ថាពនយលន់ិលទទេលេតុបបចច័យ 
និសទទេបាលីសេតុបបចចយ័ 

សេតូ សេតុ េមបយុតតកាន ំធមាម ន ំតំ េមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំសេតុបបចចសយន 
បចចសយ ។ ចរបថា សេតុទងំឡាយជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយ ចដលេមបយុតត
ជាមយួនឹងសេតុនិងដល់រូបទងំឡាយចដលមានសេតុនិងដល់ធមច៌ដលេមបយុតត
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ជាមយួនឹងសេតុសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយសេតុបបចចយ័ ដក្រេងស់ចញពីរពេះបាលី
និសទទេសនេះ រពេះអ្ដឌក្ថាច្ឆរយបានតាងំជាពាក្យេួរថា  

េួរថា សរពាេះសេតុអ្វសីទើបសពាលថា សេតូ សេតុេមបយុតតកាន ំដូចសមតចមនិ
សពាលចតរតឹមថា សេតុេមបយុតតកាន ំ។ 

សឆលើយថា ចដលសពាលថា សេតូ សេតុេមបយុតតកាន ំក្ស៏ដើមបនឹងក្ំណតធ់ម៌
ឲ្យមានទងំបចចយ័និងបចចយុបបនន គឺ សេតូ េំសៅដល់តួបចចយ័ ចំចណក្សេតុេ-
មបយុតតកាន ំ គឺ ធមទ៌ងំឡាយចដលេមបយុតតជាមយួនឹងសេតុ េំសៅដល់តួ       
បចចយុបបនន គឺ ឲ្យដឹងថា សេតុ ៦ ជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយ ចដលេមបយុតត
ជាមយួនឹងសេតុទងំសនាេះ (និងជាបចចយ័ដល់ធមច៌ដលមនិេមបយុតតជាមយួនឹង
សេតុមនិបាន) សរពាេះដូសច្ឆន េះ ក្នុងទីសនេះ សទើបបានសពាលប គ្ បទុ់ក្ថា សដ្ឋយ
អ្ំណាចសេតុបបចចយ័ គឺ សេតុបបចចសយន សរពាេះយក្សេតុបបចចយ័ជារបធាន ក្ស៏ដើមបី
នឹងហាមភាពជាបចចយ័របេ់សេតុថា មនិចមនសដ្ឋយបចចយ័ដក្ទ សរពាេះសេតុ ៦ ជា
បចចយ័សដ្ឋយបចចយ័ដក្ទក្ប៏ាន ដូចជាេេជាតបបចចយ័ជាសដើម និងចដលសពាលថា 
សេតុេមបយុតតកាន ំមនិសពាលថា តំ េមបយុតតកានំ ក្ស៏ដើមបនឹីងេចមតងបចចយុបបនន
ធមឲ៌្យជាក្ច់ាេ់ថា ជាធមច៌ដលេមបយុតតជាមយួនឹងសេតុប៉ាុសណាណ េះ សបើផ្លល េ់
សេតុជា តំ ក្ច៏របថា ធមច៌ដលេមបយុតតជាមយួនឹងធមស៌នាេះ ក្នឹ៏ងជាធមច៌ដលមនិ
របាក្ដ    សេចក្តីជាក្ច់ាេ់ សទើបរតូវសរបើ សេតុេមបយុតតកាន ំ។ 

េួរថា ចំចណក្ពាក្យតសៅថា តំ េមដុ្ឋឌ នាន ំរូបាន ំសេតុអ្វីមនិសរបើ ចិតតេ-
មដុ្ឋឌ នាន ំ សរពាេះពាក្យចរបរបេ់ តំ េមដុ្ឋឌ នាន ំ រូបាន ំ គឺរូបចដលមានសេតុនិងធម៌
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ចដលេមបយុតតជាមយួនឹងសេតុសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន សេចក្តថីា រូបសនាេះរចមងសក្ើត
ស ើងសរពាេះចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន ក្គួ៏រនឹងសរបើ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ ចតសេតុអ្វីមនិសរបើ ។  

សឆលើយថា នឹងសពាលយ៉ា ងសនាេះក្ប៏ាន សរពាេះថាចិតតនិងសចតេិក្ រចមងញំុាង
រូបឱ្យសក្ើតបាន ជារូបចដលសក្ើតអំ្ពីចិតត សរពាេះយក្ចិតតជារបធាន ចតថារូបចដល
មានសេតុសនាេះមនិចមនមានចតរូបចដលសក្ើតពីចិតតប៉ាុសណាណ េះសទ សៅមានរូបចដលសក្ើត
អំ្ពីក្មមក្នុងបដិេនធិកាលសទៀត សដើមបនឹីងេសន្ទ គ្ េះរូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមផង សទើប
បានសរបើថា តំ េមដុ្ឋឌ នាន ំរូបាន ំមនិសរបើថា ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំ។ 

េួរថា សរពាេះសេតុអ្វី សេតុបបចចយ័សទើបជាបចចយ័ដល់ក្មមជជរូប បានចំសពាេះ
ចតក្នុងបដិេនធិកាលប៉ាុសណាណ េះ ក្នុងបវតតិកាល សេតុអ្វីមនិបាន ។ 

សឆលើយថា សរពាេះក្នុងបដិេនធិកាលសនាេះ ក្មមជជរូបរចមងសក្ើតជាបទ់ក្ទ់ងនឹង
ចិតតសដ្ឋយចំសពាេះ គឺក្នុងភូមចិដលមានខនធ ៥ នាមរូបសក្ើតបាន សរពាេះមានវញិ្ហដ ណ
ជាបចចយ័ គឺវញិាណរតូវតាងំស ើងមុន នាមរូបសទើបរបាក្ដបាន នាម គឺសចតេិក្ 
រូបគឺក្មមជជរូប  តមក្ក្នុងបវតតិកាល េូមបចិីតតមាន  ចតក្មមជជរូបទងំសនាេះ ក្រ៏បរពឹតត
សៅជាបទ់ក្ទ់ងសដ្ឋយក្មមសដ្ឋយចំសពាេះ មនិបានជាបទ់ក្ទ់ងសដ្ឋយចិតត សរពាេះ  
េូមបចិីតតនឹងមនិសក្ើតស ើង ក្មមជជរូបក្ស៏ៅសក្ើតបាន ដូចក្មមជជរូបរបេ់រពេះអ្នាគាម ី
ឬរពេះអ្រេនត ចដលចូលនិសរាធេមាបតតិ ក្ស៏ៅសក្ើតបាន ។ 

េួរថា សរពាេះសេតុអ្វី ក្នុងបដិេនធិកាល ចិតតសទើបញំុាងចិតតជជរូប ឲ្យសក្ើត
ស ើងមនិបាន? 
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សឆលើយថា សរពាេះខណៈបដិេនធិចិតតសៅមានក្មាល ងំសខាយ សរពាេះខលួនរតូវ
ក្មាល ងំក្មមរុញរច្ឆនមក្ សទើបតាងំសៅមនិមាមំនួ និងវតថុ រូបក្ត៏ាងំសៅមនិមាមំនួដូច
គាន  សរពាេះសក្ើតរពមគាន  សទើបមនិអាចឲ្យសក្ើតរូប គឺ ចិតតជជរូបបាន ចតក្មមជជរូបចដល
សក្ើតរពមជាមយួនឹងបដិេនធិចិតតសនាេះ ក្ម៏ានឋានៈដូចគាន នឹងចិតតជជរូប សរពាេះថា   
ក្មមជជរូបក្នុងបដិេនធិកាលសនាេះ រតូវអារេ័យចិតតសក្ើតដូចចិតតជជរូប សរពាេះក្មមជជរូប
ក្នុងបដិេនធិកាលសនាេះ រតូវអារេ័យចិតតចតមយួជាមយួនឹងចិតតជជរូប ។ 

ការចដលសោក្និយយដល់ក្មមជជរូប និងចិតតជជរូបសនេះ ក្និ៏យយសដ្ឋយ
អ្ំណាចរបេ់ឱ្កាេ (េំសៅដល់ឱ្កាេសោក្ គឺទីសៅរបេ់េតវទងំ ៣១ ភូម ិ) 
ឱ្កាេមាន ៣ យ៉ា ង គឺ ឱ្កាេចដលជានាម ឱ្កាេចដលជារូប និងឱ្កាេចដល
ជានាមរូប ។ 

ឱ្កាេចដលជានាម បានដល់ អ្រូបភព ភពចដលមានចតនាម គឺ ចតុ-
សវាការភព ក្នុងភូមសិនេះេូមបនឹីងសវៀររូប គឺ េទយវតថុជាបចចយ័សេើយ នាម
ទងំឡាយក្ស៏ក្ើតបាន ។ 

ឱ្កាេចដលជារូប បានដល់អ្េញ្ដ ីភព ភពចដលមនិមាននាម មានចតរូប 
គឺ ឯក្សវាការភព ក្នុងភូមសិនេះេូមបនឹីងសវៀរនាម គឺបដិេនធិចិតតជាបចចយ័សេើយ រូប
ទងំឡាយរចមងសក្ើតស ើងបាន ។ 

ឱ្កាេចដលជានាមនិងរូបបានដល់បញ្ច សវាការភព គឺភពចដលមានខនធ៥ 
ក្នុងភពសនេះ សបើសវៀររូបគឺបដិេនធិេទយវតថុសចញសេើយ នាមធមទ៌ងំឡាយក្ស៏ក្ើត
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មនិបាន និងសបើសវៀរបដិេនធិចិតតសចញសទៀត រូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមក្ស៏ក្ើតមនិបានដូច 
គាន  សរពាេះដូសច្ឆន េះក្នុងភពសនេះ សទើបរតូវមានទងំនាមទងំរូបសក្ើតជាគូគាន ជានិចច ។ 

េួរថា ក្នុងនិសទទេចដលសពាលថា សេតុទងំឡាយ រចមងជាបចចយ័ដល់ធម៌
ទងំឡាយចដលេមបយុតតជាមយួនឹងសេតុក្ល៏មមសេើយ ចតដូចសមតចសៅចតសពាល 
តសៅសទៀតថា ជាបចចយ័ដល់រូបទងំឡាយចដលមានសេតុ និងធមទ៌ងំឡាយចដល
េមបយុតតជាមយួនឹងសេតុសនាេះជាេមុដ្ឋឌ នសទៀត ។ 

សឆលើយថា ចដលរតូវនិយយសពញយ៉ា ងសនេះ ក្ស៏ដើមបនឹីងហាមភាពជាបចចយ័
របេ់សេតុបបចចយ័ដល់រូបដក្ទៗ ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងសេតុក្នុងបវតតកិាល ដូច
ក្មមជជរូប  ឧតុជជរូប អាហារជជរូប សរពាេះរូបទងំសនេះក្ស៏ក្ើតរពមជាមយួនឹងចិតត គឺចិតត
សក្ើត ក្ម៏ានក្មមជជរូប សក្ើតរគប់ៗ អ្នុខណៈរបេ់ចិតត ចចំណក្ឧតុជជរូបនិងអាហារ-
ជជរូប ក្ជ៏ារូបចដលសក្ើតអំ្ពីឧតុនិងអាហារ មនិចមនសក្ើតអំ្ពីចិតត ចតថារូបទងំសនេះ
មនិចមនជារូបចដលមានសេតុ  និងធមច៌ដលេមបយុតតជាមយួនឹងសេតុសនាេះជា
េមុដ្ឋឌ ន សរពាេះសេតុសនេះសទើបសពាលរតឹមចតថា សេតុទងំឡាយរចមងជាបចចយ័
ដល់ធមទ៌ងំឡាយចដលេមបយុតតជាមយួនឹងសេតុប៉ាុសណាណ េះមនិលមម សទើបរតូវ
សពាលឲ្យជាក្ច់ាេ់សទៀតថា ជាបចចយ័ដល់រូបទងំឡាយចដលមានសេតុនិងធម៌
ទងំឡាយចដលេមបយុតតជាមយួនឹងសេតុសនាេះជាេមុដ្ឋឌ នផង ។ 

ក្នុងសេតុបបចចយ័និសទទេសនេះ សោក្សៅេចមតងអ្ំណាចរបេ់សេតុ ៦ 
សដ្ឋយរបសភទសផសងៗសទៀត គឺ សេតុ ៦  កាលសពាលសដ្ឋយជាតិក្ម៏ាន ៤ ជាតិ គឺ 
ជាតិជាកុ្េល អ្កុ្េល វបិាក្ កិ្រយិ ។ ជាតិជាកុ្េលបាន ៤ ភូម ិ គឺ កាមភូម ិ
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រូបភូម ិ អ្រូបភូម ិ សោកុ្តតរភូម ិ ជាតិជាអ្កុ្េលមានភូម ិ ១ គឺ កាមភូម ិ ជាតិជា
វបិាក្បាន ៤ ភូម ិជាតិជាកិ្រយិបាន ៣  ភូម ិ (សវៀរសោកុ្តតរភូម)ិ សេចក្តសីផសងគាន
ក្នសេតុចដលមានរបការ សផសងៗ រចមងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតឲ្យផល សដ្ឋយអ្ំណាចក្ន
ការរបក្បជាមយួនឹងចិតតដួងសនាេះៗ ចតមយួដួង ។ 

រពេះអ្ដឌក្ថាច្ឆរយបានេចមតងដល់ផលធមច៌ដលសក្ើតអំ្ពីសេតុបបចចយ័សទៀត
ថា ធមច៌ដលជាតួសេតុរចមងជាបចចយ័ដល់ផលធមទ៌ងំសនេះបានសទៀត សរពាេះថា
ផលធមទ៌ងំឡាយ រចមងសក្ើតអំ្ពីសេតុទងំអ្េ់ ដូចជា កាមវបិាក្ ២៣ សច. ៣៣ 
ក្មមជជរូប  ២០ រចមងសក្ើតសរពាេះ 

១. អ្កុ្.សេតុ ៣ → អ្កុ្. ចិតត ១២ សច.២៧ ( សវៀរសមាេសច.សៅក្នុង      
សមាេមូលចិតត ២ និងសវៀរអ្កុ្.សេតុ ៣ តាមេមគួរ) អ្កុ្. ចិតតជ.១៧  និងអ្កុ្. 
ចិតត ១២ សច. ២៧ → អ្កុ្.វ.ិ៧ សច. ១០ បដិ. -បវតតិកំ្. ២០ ។ 

២. កុ្.សេតុ ៣ →កុ្.៨ សច.៣៨ (សវៀរកុ្.សេតុ ៣ តាមេមគរួ) េសេតុក្-
ចិតតជ.១៧ និង កុ្. ៨ សច. ៣៨ → អ្សេតុក្វ.ិ ៨ មហាវ.ិ ៨ សច.៣៣ បដិ.-បវតតិកំ្.  
២០ ( កាមវ.ិ ២៣ = អ្សេតុក្វ.ិ ១៥ មហាវ.ិ ៨ ) ។ 

រូបាវចរវ.ិ ៥ សច.៣៥ ក្មមជជរូប  ១៥ រចមងសក្ើតសរពាេះ 
រូប.កុ្.សេតុ ៣ → រូប.កុ្. ៥ សច. ៣២ ( សវៀររូប.កុ្.សេតុ ៣ ) េសេតុក្-

ចិតតជ. ១៥ (សវៀរវញិ្ដ តតិរូប ២) និង រូប.កុ្ .៥ សច. ៣៥→ រូប.វ.ិ៥ បដិ.និងបវតតិកំ្. 
១៥ ( សវៀរឃនបសាទ ជិវាាបសាទ កាយបសាទ ភាវរូប ២ ) ។ 
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អ្រូបាវចរវបិាក្ ៤ សច. ៣០ រចមងសក្ើតសរពាេះ 
 អ្រូប.កុ្.សេតុ ៣ → អ្រូប.កុ្.៤ សច. ២៧ (សវៀរអ្រូប.កុ្.សេតុ ៣ ) និង 

អ្រូប.កុ្. ៤ សច. ៣០ →អ្រូប.វ.ិ ៤ សច.៣០ ។ 
សោកុ្តតរវ.ិ ៤ សច. ៣៦ ចិតតជ.១៥ ក្នុងបញ្ច សវាការភព រចមងសក្ើតសរពាេះ 
សោកុ្តតរកុ្.សេតុ ៣ → សោកុ្តតរកុ្. ៤ សច. ៣៣ (សវៀរសោកុ្តតរកុ្.សេតុ 

៣) េសេតុក្ចិតតជ. ១៥ (សវៀរវញិ្ដ តតិរូប ២) និង សោកុ្តតរកុ្. ៤ សច. ៣៦ →
សោកុ្តតរវ.ិ ៤ សច.៣៦ ចិតតជ.១៥ (សវៀរវញិ្ដ តតិរូប ២ ) ។ 

សបើក្នុងចតុសវាការភូម ិ សវៀររូបសរពាេះមនិមានរូប (សោកុ្តតរកុ្េលសៅថា   
អ្បរយិបននកុ្េល គឺ កុ្េលចដលមនិរាបចូ់លក្នុងវដតទុក្ខ) ។  

ក្នុងកាមវចរវបិាក្ 
អ្ពយ.សេតុ ៣ → មហាវ.ិ ៨ សច. ៣០ (សវៀរអ្ពយ.សេតុ ៣ តាមេមគរួ)  

េសេតុចិតតជ.១៥ ក្នុងបវតតិកាល (សបើក្នុងបដិេនធិកាល ជាបចចយ័ដល់បដិ.កំ្. 
២០) ។  

ក្នុងរូបាវចរវបិាក្ 
 អ្ពយ.សេតុ ៣ → រូប.វ.ិ ៥ សច. ៣២ ( សវៀរអ្ពយ. សេតុ ៣ តាមេមគួរ ) 

េសេតុក្ចិតតជ.១៥ ក្នុងបវតតិកាល (សបើក្នុងបដិេនធិកាលក្ជ៏ាបចចយ័ដល់ េសេតុ-
ក្បដិ.កំ្.១៥) ។  

ក្នុងអ្រូបាវចរវបិាក្ 
 អ្ពយ.សេតុ ៣ → អ្រូបវ.ិ ៤ សច. ២៧ (សវៀរអ្ពយ.សេតុ ៣ ) ។  
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ក្នុងសោកុ្តតរវបិាក្ 
 អ្ពយ.សេតុ ៣ → សោកុ្តតរវ.ិ ៤ សច. ៣៣ ( សវៀរអ្ពយ. សេតុ ៣) េសេតុ-

ក្ចិតតជ.១៥ េរមាបភូ់មចិដលមានរូប សបើក្នុងភូមចិដលមនិមានរូប ជាបចចយ័ដល់
េមបយុតតធមប៌៉ាុសណាណ េះ ។  

ក្នុងកាមាវចរកិ្រយិ 
កិ្.សេតុ ៣ → កាម.កិ្. ៨ សច. ៣២ (សវៀរកិ្.សេតុ៣ តាមេមគរួ)         

េសេតុក្ចិតតជ.១៧ ។  
ក្នុងរូបាវចរកិ្រយិ 

កិ្.សេតុ ៣→ រូប.កិ្. ៥ សច. ៣២ (សវៀរកិ្.សេតុ ៣) េសេតុក្ចិតតជ.១៧។ 
ក្នុងអ្រូបាវចរកិ្រយិ 

កិ្.សេតុ ៣→  អ្រូប.កិ្. ៤ សច. ២៧ ( សវៀរកិ្.សេតុ ៣ តាមេមគរួ ) ។ 

អារមមណបបចច័យ 
 ឧសទទេ អារមមណបបចចសយ ចរបថា អារមមណ៍ ៦ ជាបចចយ័ ។ 
ក្នុងបចចយ័សនេះរពេះពុទធអ្ងគរទងយ់ក្អារមមណ៍ ៦ គឺ ចិតត សចតេិក្ រូប និពាវ ន 

បញ្ដតតិ ស ើងមក្េចមតងក្នុងឋានៈជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតនាមធម ៌គឺ ចិតត សចតេិក្ សរពាេះ
ចិតត សចតេិក្ នឹងសក្ើតស ើងបាន រតូវអារេ័យអារមមណ៍របរពឹតតសៅ សេតុសនេះធម៌
ណាៗចដលនឹងមនិជាអារមមណ៍មនិមានស ើយ សរពាេះក្នុងបណាត េតវចដលមានជីវតិ
ទងំឡាយសនាេះ សបើមនិមានអារមមណ៍ជាសរគឿងអារេ័យសតាងសេើយ ចិតតនិង
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សចតេិក្ក្ម៏និអាចសក្ើតស ើងបាន សោក្សទើបឧបមាចិតត សចតេិក្ថា ដូចជាបរុេ
ចដលមនិមានក្មាល ងំ កាលនឹងសៅណា ក្រ៏តូវអារេ័យសឈើរចត ់ ឬចខសជាសរគឿង
សតាងទបរ់ាងកាយឲ្យរតងខ់លួនសរកាក្ស ើង សេើយសដើរសៅបាន យ៉ា ងណា ធមគឺ៌ចិតត
និងសចតេិក្ក្ដូ៏សច្ឆន េះ រចមងរតូវអារេ័យអារមមណ៍ជាសរគឿងរបរពឹតតសៅ សទើបនឹង
សក្ើតស ើងនិងតាងំសៅបាន សេតុសនេះ ធមទ៌ងំពួងចដលជាអារមមណ៍ឲ្យចិតត
សចតេិក្សតាងយក្ សទើបសឈាម េះថា អារមមណបបចចយ័ ។ 

អារមមណ៍ គឺធមមជាតិចដលជាទីអារេ័យ ឬជាសរគឿងសតាងរបេ់ចិតត 
សចតេិក្ទងំឡាយឲ្យសក្ើតស ើងនិងរបរពឹតតសៅ ឬវតថុចដលជាបចចយ័ឲ្យចិតតដឹង 
 
សៅថា អារមមណ៍ ។ 

ចិតត គឺធមមជាតិចដលដឹងពិសេេ គឺដឹង ការសឃើញ ការឮជាសដើម ចតមតង     
មយួៗ  សៅថាដឹងអារមមណ៍ ។ 
 

និលទទេអារមមណបបចច័យ 
បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប

ក្នុងបចចយុសទទេថា អារមមណបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង ់
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

១. រូបាយតន ំចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុយ តំ េមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំអារមមណ-
បបចចសយន បចចសយ ។ 
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(ចរបថា) រូបាយតនៈជាបចចយ័ដល់ចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុ និងធមទ៌ងំឡាយ
ចដលេមបយុតតជាមយួចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុសនាេះ សដ្ឋយអារមមណបបចចយ័ គឺ រូបារមមណ៍ 
→ ចក្ខុវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 

២.េទទ យតនំ សសាតវញិ្ហដ ណធាតុយ តំ េមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ
អារមមណបបចចសយន បចចសយ គឺ េទទ រមមណ៍ → សសាតវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 

៣. គនាធ យតនំ ឃនវញិ្ហដ ណធាតុយ តំ េមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ 
អារមមណបបចចសយន បចចសយ គឺ គនាធ រមមណ៍ →ឃនវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 

៤. រសាយតនំ ជិវាា វញិ្ហដ ណធាតុយ តំ េមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំអារមមណ-
បបចចសយន បចចសយ គឺ   រសារមមណ៍→ ជិវាា វញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 

៥. សផ្លដឌពាវ យតន ំ កាយវញិ្ហដ ណធាតុយ តំ េមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ
អារមមណបបចចសយន  បចចសយ គឺ សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ → កាយវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 

៦. រូបាយតន ំេទទ យតន ំគនាធ យតន ំ រសាយតន ំ សផ្លដឌពាវ យតន ំ  មសនា-
ធាតុយ តំ េមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំអារមមណបបចចសយន បចចសយ។  

ចរបថា រូបាយតនៈ េទទ យតនៈ គនាធ យតនៈ រសាយតនៈ សផ្លដឌពាវ យត-
នៈ ជាបចចយ័ដល់មសនាធាតុ និងធមទ៌ងំឡាយចដលេមបយុតតជាមយួមសនាធាតុ
សនាេះ សដ្ឋយអារមមណបបចចយ័ គឺ បញ្ហច រមមណ៍→ មសនាធាតុ ៣ សច. ១០ (សវៀរ វរីយិៈ 
បីតិ ឆនទៈ ) ។ 

៧. េសពវ ធមាម  មសនាវញិ្ហដ ណធាតុយ តំ េមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ 
អារមមណបបចចសយន បចចសយ ចរបថា ធមទ៌ងំឡាយទងំពួង ជាបចចយ័ដល់មសនា-
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វញិ្ហដ ណធាតុ និងធមទ៌ងំឡាយចដលេមបយុតតសដ្ឋយមសនាវញិ្ហដ ណធាតុសនាេះ 
សដ្ឋយអារមមណបបចចយ័ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ រូប ២៨ និពាវ ន បញ្ដតត→ិ ចិតត ៧៦ 
សច. ៥២ ។ ចិតត ៧៦ គឺ មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ៧៦ (សវៀរទវិបញ្ច .១០ មសនាធាតុ ៣ ) 
សច. ៥២ ។ 

៨. យ ំយ ំធមម ំអារពភ សយ សយ ធមាម  ឧបបជជនត ិ ចិតតសចតេិកា ធមាម  សត សត    
ធមាម  សតេំ សតេំ ធមាម នំ អារមមណបបចចសយន បចចសយ ចរបថា ធមទ៌ងំឡាយណាៗ 
គឺចិតតនិងសចតេិក្ទងំឡាយ រចមងសក្ើតស ើងសរពាេះរបារពធនូវធមណ៌ាៗ ធម៌
ទងំឡាយសនាេះៗ ជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយសនាេះៗ សដ្ឋយអារមមណបបចចយ័ គឺ 
ចិតត ៨៩ សច. ៥២ រូប ២៨ និពាវ ន បញ្ដតត ិ→ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ។ 

អដាក្ថាអធិបាយ 

ចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុយ គឺ ចក្ខុវញិ្ហដ ណ (ក្នុងបទដស៏េេ ក្ន៏យ័សនេះដូចគាន  )។ 
តំ េមបយុតតកាន ំ គឺ នាមខនធ ៣ សវទនាខនធ េញ្ហដ ខនធ េ ខ្ រខនធ គឺ សច. 

៧ ចដលរបក្បជាមយួនឹងចក្ខុវញិ្ហដ ណជាសដើម ។  
មសនាធាតុយ គឺ មសនាធាតុ ៣ បានដល់បញ្ចទវ រាវជជនៈ ១ េមបដិចឆននៈ ២ 

និងសចតេិក្ចដលរបក្ប ១០ ក្នុងបទសនេះ អាយតនៈខាងសរៅ គឺ បញ្ហច រមមណ៍ ៥ 
→ មសនាធាតុ ៣ សច. ១០ ។  

េសពវ ធមាម  គឺ ធមទ៌ងំពួង បានដល់បញ្ហច រមមណ៍និងសញយយធមទ៌ងំអ្េ់ដ៏
សេេ រមួសេើយក្ប៏ានដល់ ចិតត ៨៩ សច.៥២ រូប ២៨ និពាវ ន បញ្ដតតិ → មសនា-
វញិ្ហដ ណធាតុ គឺ ចិតត ៧៦ សច. ៥២ ។ 
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 សញយយធម ៌ គឺ ធមច៌ដលគួរដឹង បានដល់េ ខ្ រ វកិារៈ លក្ខណៈ និពាវ ន 
បញ្ដតតិ ។  

យ ំយ ំធមម ំអារពភ ចរបថា សរពាេះរបារពធនូវធមណ៌ា ៗ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ 
រូប ២៨ និពាវ ន បញ្ដតត ិជាអារមមណ៍របេ់វញិ្ហដ ណធាតុ ៧ បានដល់វញិ្ហដ ណធាតុ ៥ 
មសនាធាតុ ១ មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ១ ។ 

សយ សយ ធមាម  គឺធមទ៌ងំឡាយណាៗ បានដល់ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ។  
ឧបបជជនតិ គឺកាលរបារពធធម ៌ចិតតសចតេិក្ រចមងសក្ើតស ើង ។  
សត សត ធមាម  ធមទ៌ងំឡាយសនាេះៗ គឺ ធមច៌ដលជាអារមមណ៍ទងំ ៦ បាន

ដល់ចិតត ៨៩ សច. ៥២ រូប ២៨ និពាវ ន បញ្ដតត ិជាបចចយ័ ។  
សតេំ សតេំ ធមាម ន ំ ចរបថា ដល់ធមទ៌ងំឡាយសនាេះៗ គឺធមច៌ដលជា

អារមមណ៍ រចមងជាបចចយ័ដល់ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ចដលជាបចចយុបបនន ។  
អារមមណ៍ ៦ គឺរូបារមមណ៍ េទទ រមមណ៍ គនាធ រមមណ៍ រសារមមណ៍ 

សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ ធមាម រមមណ៍ ។ 
ធមាម រមមណ៍ គឺ អារមមណ៍ចដលដឹងតាមផលូវចិតត បានដល់ធម ៌៦ យ៉ា ង គឺ ចិតត 

៨៩ ចិតត ៥២    បសាទរូប ៥ េុខុមរូប ១៦ និពាវ ន បញ្ដតត ិ។  
ធមាម យតន គឺ សច. ៥២ េុខុមរូប ១៦ និពាវ ន ។  
ធមមធាតុ គឺ សច. ៥២ េុខុមរូប ១៦ និពាវ ន ។ 
មនាយតន គឺ ចិតត ៨៩ ។  
 



 

 68   

  

អងគធម៌របេអ់ារមមណបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ ចិតត៨៩ សច. ៥២ រូប២៨ និពាវ ន បញ្ដតតិ (បានដល់អារមមណ៍៦)។ 
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ។ 
បចចនិក្ៈ គឺ រូប ២៨ ឬ រូប ៧ ពួក្ ។ 
 

  វចនតថៈរបេអ់ារមមណបបចច័យ 
 ចិតតសចតេិសក្េ ិអាលមពយិតីតិ= អារមមណំ      (ធមមជាតិចដលចិតត    និង 

សចតេិក្ទងំឡាយសតាងយក្ សៅថា អារមមណ៍)។  
អា អ្ភមុិខំ រមនតិ ឯតាថ តិ =អារមមណំ  (ចិតតនិងសចតេិក្ទងំឡាយ មក្    

សរតក្អ្ររពមគាន ក្នុងធមមជាតិសនេះ ដូសច្ឆន េះធមមជាតិសនេះ សៅថា អារមមណ៍) ។ 
ចិតតសចតេិកា អាគនាតវ  រមនត ិ ឯតាថ តិ =អារមមណំ  (ចិតតនិងសចតេិក្

ទងំឡាយមក្សរតក្អ្រក្នុងធមមជាតិសនេះ ដូសច្ឆន េះ ធមមជាតិសនេះ សៅថា អារមមណ៍)។ 
ចិតតសចតេិកា អាលមពតីតិ= អារមមណំ (ចិតតនិងសចតេិក្ទងំឡាយ រចមង

សតាងនូវធមមជាតិណា សេតុសនាេះ ធមមជាតិសនាេះ សៅថា អារមមណ៍) ។ 
  បចចយ័សនេះ បចចយ័ធមប៌ានដល់អារមមណ៍ កាលច្ឆតស់ដ្ឋយជាតិ ជាអារមម-
ណជាតិ ។ 

អ្ធិបាយសញយយធម ៌៥ គឺ េ ខ្ រ វកិារៈ លក្ខណៈ បញ្ដតតិ និពាវ ន ។  
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១. េ ខ្ រ វតថុចដលសក្ើតស ើងអំ្ពីបចចយ័តាក្ច់តង បានដល់ឧបាទិននក្-
េ ខ្ រ គឺ េ ខ្ រចដលសក្ើតពីក្មម និងអ្នុបាទិននេ ខ្ រ គឺេ ខ្ រចដលមនិសក្ើតពី   
ក្មម ។ 

២. វកិារៈ ការផ្លល េ់បតូរភពជាតិពីចុតិសៅបដិេនធិ ដូចពីមនុេសសៅជាសទវតា 
ជារពេម ឬេតវក្នុងអ្បាយ ឬជាមនុេសសទៀតក្ប៏ាន ។ 

៣. លក្ខណៈ គឺ លក្ខណៈរបច្ឆតំួបេ់េភាវធមច៌ដលសៅថា វសិេេ-
លក្ខណៈ ឬ លក្ខណាទិចតុក្ៈ ចដលជាលក្ខណៈរបេ់េភាវធម ៌ ៤ យ៉ា ង បាន
ដល់លក្ខណៈ កិ្ចច ឬរេ ផលរបាក្ដឬបចចុបបដ្ឋឌ ន សេតុជិតឲ្យសក្ើត ឬបទដ្ឋឌ ន ។ 

៤. បញ្ដតតិ គឺ ការបញ្ដតតេិភាវធមត៌ាងំសឈាម េះថា ជាខនធ អាយតនៈ ធាតុ  
ឥន្ទនទិយ អ្រយិេចចៈ បដិចចេមុបាទ ចដលបានដល់វបិេសនាភូម ិ៦ សនាេះឯង ។ 

៥. និពាវ ន គឺ េភាវធមច៌ដលរលតកិ់្សលេ រលតទុ់ក្ខទងំពួង ។ 
អារមមណ៍ ៦ គឺ 

១. រូបារមមណ៍ បានដល់ ពណ៌សផសងៗ ។ 
២. េទទ រមមណ៍ បានដល់ េំស ងសផសងៗ ។ 
៣. គនាធ រមមណ៍ បានដល់ ក្លិនសផសងៗ ។  
៤. រសារមមណ៍ បានដល់ រេសផសងៗ ។ 
៥. សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ បានដល់ រតជាក្ ់សៅត  ទន ់រងឹ ញ័រ និងតឹង ។  
៦. ធមាម រមមណ៍ បានដល់ ចិតត សចតេិក្ បសាទរូប េុខុមរូប និពាវ ន  

បញ្ដតតិ ។ 
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អារមមណ៍ ៦ រចមងរមួចុេះក្នុងអារមមណ៍ ៤ យ៉ា ង គឺ 
១. កាមារមមណ៍ បានដល់ កាមចិតត ៥៤ សច. ៥២ រូប ២៨ ។ 
២. មេគគតារមមណ៍ បានដល់ មេគគចិតត ២៧ សច. ៣៥ ។  
៣. បញ្ដតតអិារមមណ៍ បានដល់ បញ្ដតតិធម ៌២ របការ គឺ  
          ៣.១.អ្តថបបញ្ដតត ិគឺបញ្ដតតចិដលឲ្យដឹងសេចក្ឋីរបេ់សឈាម េះសនាេះៗ។  

៣.២. េទទបបញ្ដតត ិ គឺ បញ្ដតតចិដលដឹងអំ្ពីសឈាម េះ ឬដឹងសដ្ឋយ     
េំស ង ។  
៤. សោកុ្តតរអារមមណ៍ បានដល់ សោកុ្តតរចិតត ៨ សច. ៣៦ និពាវ ន ។  
 

ចចំណក្អារមមណ៍ សដ្ឋយកាល គឺ កាល ៣ និង កាលវមុិតត ិ
ចិតត សចតេិក្ រូបចដលក្នលងសៅសេើយជាអ្តីតកាល ចដលក្ំពុងរបាក្ដជា 

បចចុបបននកាល ចដលសៅមនិទនម់ក្ដល់ ឬចដលនឹងរបាក្ដខាងមុខតសៅជា
អ្នាគតកាល ចំចណក្បញ្ដតតិនិងនិពាវ នជាកាលវមុិតតិ (ផុតច្ឆក្កាល) ចដលថាផុត
ច្ឆក្កាល រពេះធមទ៌ងំ ២ សនេះ មនិមានការសក្ើតស ើង តាងំសៅ និងរលតស់ៅ ជា
អ្េងខតធម ៌ ចំចណក្ចិតត សចតេិក្ រូប ច្ឆតថ់ាជាេងខតធម ៌ច្ឆតស់ៅក្នុងកាល ៣ 
។ េងខតធម ៌ គឺធមច៌ដលសក្ើតអំ្ពីបចចយ័តាក្ច់តង បចចយ័សធវើឲ្យសក្ើតឧបាទៈ ឋតិិ   
និងភងគៈ សបើបចចយ័មនិមាន ឧបាទៈ ឋតិិ និងភងគៈក្ម៏និមាន កាលឧបាទៈ ឋតិិ  
និងភងគៈមនិមាន ចិតត សចតេិក្ទងំឡាយ ក្ស៏ក្ើតមនិបាន ។ 
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ចចំណក្អារមមណ៍ជាគូបាន ៣ របសភទ គឺ 
១. រូបអារមមណ៍ និងនាមអារមមណ៍ ។ រូបារមមណ៍ បានដល់រូប ២៨ នាម

អារមមណ៍ បានដល់ចិតតសចតេិក្ និពាវ ន ។  
២. បរមតថអារមមណ៍ និងបញ្ដតតអិារមមណ៍ ។ បរមតថអារមមណ៍ បានដល់ ចិតត 

សចតេិក្ រូប និពាវ ន បញ្ដតតិអារមមណ៍ បានដល់បញ្ដតតិរគបយ់៉ា ងចដលមនិមាន  
េភាវបរមតថ ។ 

៣. អ្ជឈតាត រមមណ៍ និងពេទិធ មមរណ៍ ។ អ្ជឈតាត រមមណ៍ បានដល់ ចិតត 
សចតេិក្ រូប ចដលមានសៅក្នុងខលួនសយើង ជាអារមមណ៍ខាងក្នុង ។ ពេិទធ រមមណ៍
បានដល់ចិតត សចតេិក្ រូប ចដលសៅសរៅខលួនសយើង និងបញ្ដតតិ និពាវ ន ជាអារមមណ៍
ខាងសរៅ។ 

 

គាថាេងគេអារមមណ៍ 
បញ្ច វេី បរតិតមា ិឆ ចិតាត និ មេគគសត  
ឯក្វេីតិ សវាហាសរ អ្ដឌ និពាវ នសគាចសរ  
វសីានុតតរមុតតមា ិអ្គគមគគផលុជឈសិត  
បញ្ច  េពវតថ ឆសចចតិ េតតធា តតថ េងគសហា ។ 
 
១. បញ្ច វេី បរតិតមា ិចរបថា ចិតតចដលទទួលបរតិាត រមមណ៍ ( អារមមណ៍តូច ) គឺ 

កាមារមមណ៍ មាន ២៥ ដួង គឺ 
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ក្.ចិតតចដលទទួលបចចុបបននកាមធមជ៌ាអារមមណ៍មាន ១៣ គឺ ទវិបញ្ច -
វញិ្ហដ ណ ១០ មសនាធាតុ ៣ ទទួលវេិយរូប ៧ ជាអារមមណ៍ ។ វេិយរូប ៧ គឺ រូប 
េំស ង ក្លិន រេ សផ្លដឌពវៈ ( ដី សភលើង ខយល់ ) →     ទវិបញ្ច . ១០ មសនាធាតុ ៣ សច. 
១០ ។ 

ខ.ចិតតចដលទទួលសតកាលិក្កាមធមជ៌ាអារមមណ៍មាន ១២ គឺ តទលមពនៈ 
១១ េេិតុបាទ ១ សច. ៣៣ ។ សតកាលិក្កាមធម ៌គឺ កាមចិតត ៥៤ សច. ៥២ រូប 
២៨ ចដលរបរពឹតតសៅក្នុងកាល ៣ →តទលមពនៈ១១ េេិតុបាទ១ សច. ៣៣ ។ 

២. ឆ ចិតាត និ មេគគសត ចរបថា ចិតតចដលទទួលមេគគតារមមណ៍មាន ៦ គឺ 
វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនៈ៣ សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនៈ ៣ សច. ៣០ ទទួលមេគគតារមម-
ណ៍ គឺ អាកាសានញ្ហច យតនៈ ២ សច. ៣០ → វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនៈ៣ សច.៣០ ។ 
         អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនៈ ២ សច. ៣០ →សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនៈ៣ សច.៣០។ 

 ៣. ឯក្វេីតិ សវាហាសរ  ចរបថា ចិតតចដលទទួលបញ្ដតតិអារមមណ៍មាន ២១ 
គឺ រូបាវចរចិតត១៥ សច.៣៥ អាកាសា.៣ អាកិ្ញ.៣ សច.៣០ ទទួលបញ្ដតតិអារមមណ៍ 
គឺ  

ក្េិណ ១០ អ្េុភ ១០ កាយគតាេតិ ១ ។ល។ → រូបាវចរចិតត១៥    
សច.៣៥ និង អាកាសា.៣ អាកិ្ញ.៣ សច.៣០ ។ 

៤. អ្ដឌ និពាវ នសគាចសរ ចរបថា ចិតតចដលទទួលនិពាវ នអារមមណ៍ មាន ៨ គឺ 
មគគចិតត ៤ ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ ទទួលនិពាវ នអារមមណ៍ គឺ និពាវ ន → មគគ ៤ ផល 
៤ សចតេិក្ ៣៦ ។ 
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៥. វសីានុតតរមុតតមា ិ ចរបថា ចិតតចដលទទួលអារមមណ៍ផុតពីសោកុ្តតរមាន 
២០ គឺអ្កុ្. ១២ កុ្.វបិ.៤ កិ្. វបិ.៤ ចិតតចដលផុតពីសោកុ្តតរ គឺ សោកិ្យចិតត ៨១ 
សច. ៥២ រូប ២៨ បញ្ដតតិ → អ្កុ្.១២ កុ្. វបិ. ៤ កិ្. វបិ. ៤ សច. ៥១ ( សវៀរបញ្ហដ  ) 
ទទួលចិតតចដលផុតពីសោកុ្តតរ គឺ 

សោកិ្យចិតត ៨១ សច. ៥២ រូប ២៨ បញ្ដតត ិ→ អ្កុ្. ១២ កុ្. វបិ. ៤ កិ្. វបិ
. ៤ សច. ៥១ ( សវៀរបញ្ហដ  ) ។ 

៦. អ្គគមគគផលុជឈសិត បញ្ច  ចរបថា ចិតតចដលទទួលអារមមណ៍បានសេទើរទងំ
អ្េ់ (សវៀរអ្រេតតមគគ អ្រេតតផល) មាន ៥ ដងួ គឺ កុ្.េំ.៤ អ្ភញិ.កុ្. ១ សច. ៣៨ 
ទទួលអារមមណ៍បានសេទើរទងំអ្េ់ គឺ  

ចិតត ៨៧ (សវៀរអ្រេតតមគគ អ្រេតតផល) សច.៥២ រូប ២៨ និពាវ ន បញ្ដតត ិ→  
កុ្.េំ. ៤ អ្ភញិ.កុ្.១ សច. ៣៨ ។ 

៧. េពវតថ ឆសចចតិ ចរបថា ចិតតចដលទទួលអារមមណ៍បានទងំអ្េ់ មាន ៦ 
ដួង គឺ មសនាទវ រា.១ កិ្.េំ. ៤ អ្ភញិ.កិ្. ១ សច. ៣៥ ទទួលអារមមណ៍ទងំអ្េ់ គឺ  

ចិតត ៨៩ សច.៥២ រូប ២៨ និពាវ ន បញ្ដតត ិ→ មសនាទវ រា. ១ កិ្.េំ. ៤     
អ្ភញិ.កិ្. ១ សច. ៣៥ ។ 

៨. េតតធា តតថ េងគសហា ចរបថា េសន្ទ គ្ េះចិតតទទួលអារមមណ៍បាន ៧ នយ័ 
(េចមតងចិតតចដលទទួលអារមមណ៍ពិតរបាក្ដ (ឯក្នត) សៅរក្ចិតតចដលទទួល
អារមមណ៍មនិរបាក្ដ (អ្សនក្នត) គឺ ខទី ១-៤ ទទួលអារមមណ៍ពិតរបាក្ដ ខទី ៥-៧ 
ទទួលអារមមណ៍មនិពិតរបាក្ដ) ។ 
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ន័យមយ៉ា ងលទៀត េលគ គ្ េះចិតតតាមអារមមណ៍ ៨ ពួក្ 

(េចមតងចិតតចដលមានអំ្ណាចតិចសៅរក្ចិតតចដលមានអំ្ណាចខាល ងំ) 
ចិតតពួក្ ១ មាន ១៣ គឺ ទវិបពាច .១០ មសនាធាតុ ៣ ទទួលវេិយរូប ៧ ជា

អារមមណ៍។  
ចិតតពួក្ ២ មាន ១២ គឺ តទ.១១ េេិ. ១ ទទួលកាមចិតត ៥៤ សច.៥២  

រូប ២៨ ចដលរបរពឹតតសៅក្នុងកាល ៣ ជាអារមមណ៍ ។  
ចិតតពួក្ ៣ មាន ២០ គឺ អ្កុ្.១២ មហាកុ្.វបិ.៤ មហាកិ្.វបិ. ៤ ទទួល

សោកិ្យចិតត ៨១ សច. ៥២ រូប ២៨ បញ្ដតត ិជាអារមមណ៍ ។ 
ចិតតពួក្ ៤ មាន ៥ គឺ មហាកុ្.េំ.៤ អ្ភញិ.កុ្. ១ ទទួលចិតត ៨៧ សច.៥២ 

រូប ២៨ និពាវ ន បញ្ដតត ិ(សវៀរអ្រេតតមគគ អ្រេតតផល) ជាអារមមណ៍ ។ 
ចិតតពួក្ ៥ មាន ៦ គឺ មសនាទវ រា. ១ មហាកិ្.េំ. ៤ អ្ភញិ. កិ្. ១ ទទួល

ចិតត ៨៩ សច.៥២ រូប ២៨ និពាវ ន បញ្ដតតិ ជាអារមមណ៍។ 
ចិតតពួក្ ៦ មាន ២១ គឺ រូបាវចរចិតត ១៥ អាកាសា. ៣ អាកិ្ញ.៣ ទទួល

បញ្ដតតិក្មមដ្ឋឌ ន ២៥,១៤,១២,៩, នតថិភាវបញ្ដតតិ ជាអារមមណ៍ ។  
ចិតតពួក្ ៧ មាន ៦ គឺ វញិ្ហដ . ៣ សនវ. ៣ ទទលួ អាកាសា.កុ្.កិ្. ២ 

អាកិ្ញ.កុ្.កិ្. ២ ។ 
ចិតតពួក្ ៨ មាន ៨ គឺ សោកុ្តតរចិតត ៨ ទទួលនិពាវ នជាអារមមណ៍ ។ 
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េរុបចិតត ៨ ពួក្ ជារបសយជនក៍្នុងការរក្ចិតតចដលទទួលអារមមណ៍មយួៗ 
នឹងមានចិតតទទួលអារមមណ៍បានប៉ានុាម នដួង ដូចជាចិតតចដលទទួលកាមអាមមណ៍បាន 
មានប៉ាុនាម នដួង ឲ្យយក្ចិតតចដលទទួលកាមអារមមណ៍បានចតមយួៗពួក្មក្ទងំ
អ្េ់ ក្នឹ៏ងដឹងចំនួនបានរេ័េ ដូច 

១. ចិតតចដលទទួលកាមអារមមណ៍បាន មាន ៥៦ គឺចិតត ១៣+១២+២០+
៥+៦ ។ 

២. ចិតតចដលទទួលបញ្ដតតិអារមមណ៍បាន មាន ៥២ គឺ ២០+៥+៦+២១ ។ 
៣. ចិតតចដលទទួលកុ្េលអារមមណ៍បាន មាន ៤៩ គឺ ១២+២០+៥+៦+

៦ ។ 
៤. ចិតតចដលទទួលអ្កុ្េលអារមមណ៍បាន មាន៤៣ គឺ១២+២០+៥+៦។ 
៥. ចិតតចដលទទួលអ្ពាក្តអារមមណ៍បាន មាន ៦៦ គឺ ១៣+ ១២+២០+

៥+៦+២+៨ ។ 
៦. ចិតតចដលទទួលបរមតថអារមមណ៍បាន មាន ៧០ គឺ ១៣+១២+២០+

៥+៦+៦+៨ ។ 
៧. ចិតតចដលទទួលរូបជាអារមមណ៍បាន មាន ៥៦ គឺ ១៣+១២+២០+៥+

៦ ។ 
 ៨. ចិតតចដលទទួលនាមអារមមណ៍បាន មាន ៥៧ គឺ ១២+២០+៥+៦+៦+
៨ ។ 
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៩. ចិតតចដលទទួលសោកិ្យជាអារមមណ៍បាន មាន ៦២ គឺ ១៣+១២+
២០+៥+៦+៦ ។ 

១០. ចិតតចដលទទួលមេគគតជាអារមមណ៍បាន មាន ៣៧ គឺ ២០+៥+៦+
៦ ។ 

១១. ចិតតចដលទទួលនិពាវ នជាអារមមណ៍បាន មាន ១៩ គឺ ៥+៦+៨ ។ 
 រមួចិតតចដលទទួលអារមមណ៍មានទងំអ្េ់ ៩១ គឺ ១៣+ ១២ + ២០+៥+

៦+ ២១ +៦+៨ ។ 
 

អធិបាយេលគ គ្ េះអារមមណ៍ ៨ ពួក្ គឺ 

ពួក្ទី ១ មានចិតត ១៣ ដួង គឺ ទវិបញ្ច . ១០ មសនាធាតុ ៣ ទទួលបចចុបបនន
កាមធមជ៌ាអារមមណ៍ បចចុបបននកាមធម ៌ គឺ រូបារមមណ៍ េទទ រមមណ៍ គនាធ រមមណ៍        
រសារមមណ៍ សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ ៣ ចដលសៅថា បចចុបបននវេិយរូប ៧ ។  

 
បចចុបបនន មាន ៤ យ៉ា ង 

១. ខណៈបចចុបបនន េំសៅយក្ខណៈចិតតចដលសក្ើតស ើង តាងំសៅ និង
រលតស់ៅ ( ឧបាទៈ ឋតិិ  ភងគៈ ) ។ 

២. េនតតិបចចុបបនន េំសៅយក្ការជាបត់គាន របេ់នាមរូប ក្នុងខណៈវថីិចិតត
សក្ើតរលតម់យួៗវថីិ។ 
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៣.េមយ័បចចុបបនន េំសៅយក្កាលសវោចដលេមមតិថា រពឹក្ រសេៀល 
ោង ច ឬ េមយ័សនេះ េមយ័មុន ។ 

៤. អ្ទធ បចចុបបនន េំសៅយក្កាលសវោចដលយូរអ្ចងវង ដូច រាបត់ាងំពី
បដិេនធិដល់ចុតិ ។ ល ។ 

េរមាបប់ចចុបបននវេិយរូប ៧ ក្េំ៏សៅយក្រូបចដលតាងំសៅក្នុងឋតិិខណៈ 
៤៩ អ្នុខណៈ សេមើនឹង េនតតិបចចុបបនន ។ ចិតត ១៣ ដួងសនេះ ទទួលវេិយរូប ៧ 
ប៉ាុសណាណ េះ ជាអារមមណ៍ពិតបាក្ដ (ឯក្នត) ។ 

ពួក្ទី ២ មានចិតត ១២ ដួង គឺ តទ.១១ េេិ.១ ទទួលសតកាលិក្កាម-
ធមជ៌ាអារមមណ៍ ។ សតកាលិក្កាមធម ៌ គឺ កាមធមច៌ដលរបរពឹតតសៅក្នុងកាល ៣ 
បានដល់ កាមចិតត ៥៤ សច. ៥២ រូប ២៨ ។ 

កាមគុណ គឺ រូប េំស ង ក្លិន រេ សផ្លដឌពវៈ ចដលជាបញ្ហច មមណ៍ប៉ាុសណាណ េះ 
។ ចំចណក្ធមាម រមមណ៍ មនិសៅថាកាមគុណអារមមណ៍ សរពាេះក្នុងធមាម រមមណ៍ មាន
អារមមណ៍បានសរចើនយ៉ា ង គឺចដលជាកាមអារមមណ៍ក្ម៏ាន មេគគតអារមមណ៍ក្ម៏ាន 
សោកុ្តតរអារមមណ៍ក្ម៏ាន បញ្ដតតអិារមមណ៍ក្ម៏ាន ។  

តទលមពនចិតត ជាផលរបេ់អ្តីតក្មមចដលសក្ើតជាមយួនឹងកាមបុគគល 
កាមជវនៈ កាមអារមមណ៍ កាមវថីិ ចដលមានក្មាល ងំសរចើន ជាអ្តិមេនាត រមមណ៍ ឬ 
វភូិតារមមណ៍ប៉ាសុណាណ េះ ។ តទលមពនៈមនិសក្ើតក្នុងអ្បបនាវថីិ សរពាេះអ្បបនាវថីិ ជាក្មម
ចដលសធវើក្នុងបចចុបបនន ជាឈានវថីិ មានបញ្ដតតិជាអារមមណ៍ និងអារមមណ៍សនាេះជាក្់
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ចាេ់ក្រក្ចលង សទើបសក្ើតអ្បបនាចិតតបាន ក្នុងឈានវថីិមនិមានអារមមណ៍ចវងខល ី
សទើបមនិច្ឆបំាចរ់តូវមានតទលមពនៈមក្ទទួលអារមមណ៍តអំ្ពីជវនៈ ដូចកាមវថីិ ។ 

 
ក្នងុអដាក្ថាេលមាម េវិលោទនីេមមតងថា 

តទលមពនៈរចមងមនិទទួលអារមមណ៏ ១១ យ៉ា ង គឺ 
 ១.ក្នុងជវនៈចដលរបារពធនាមនិងសគារតរបរពឹតតសៅ សរពាេះជាបញ្ដតតិអារមម-

ណ៍ តទលមពនៈទទួលចតបរមតថជាអារមមណ៍ ។ 
២.ក្នុងជវនៈចដលរបារពធបញ្ដតតិរបរពឹតតសៅ សរពាេះយក្ក្េិណបញ្ដតតិជា 

អារមមណ៍។ 
៣.ក្នុងវបិេសនាចដលមានក្រតលក្ខណ៍ជាអារមមណ៍ សរពាេះជាអារមមណ៍ចដល

ឃល តអំ្ពីកាមរាគៈ ។ 
៤.ក្នុងវបិេសនាចដលកំ្ពុងស ើងកានវុ់ដ្ឋឌ នគាមនីិ គឺ រចួពីេ ខ្ រនិមតិតមក្

កានយ់ក្និពាវ នជាអារមមណ៍ឃល តអំ្ពីកាមរាគៈ ។ 
៥.ក្នុងជវនៈរបារពធរូបធមនិ៌ងអ្រូបធម ៌សរពាេះមនិចមនកាមអារមមណ៍ ។ 
៦.ក្នុងមចិឆតតនិយតធម ៌បានដល់ មចិ្ឆឆ មគគ ៨ មចិ្ឆឆ វមុិតត ិមចិ្ឆឆ ញាណៈ សរពាេះ

ជាបញ្ដតតិអារមមណ៍ ។ 
៧. ក្នុងេមមតតនិយតធម ៌បានដល់ េមាម មគគ ៨ ចដលសក្ើតក្នុងមគគចិតត ៤ 

ក្ំពុងឃល តអំ្ពីកាមរាគៈ ។ 
៨. ក្នុងជវនៈរបារពធសោកុ្តតរធម ៌សរពាេះឃល តអំ្ពីកាមរាគៈសេើយ ។ 
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៩. ក្នុងជវនៈរបារពធអ្ភញិ្ហដ  សរពាេះមនិមានកាមរាគៈ ។ 
១០. ក្នុងជវនៈរបារពធបដិេមភទិ សរពាេះមនិមានកាមរាគៈ ។ 
១១. ក្នុងអារមមណ៍មានក្មាល ងំសខាយេរមាបក់ាមាវចរៈ តទលមពនៈមនិ

សក្ើត ។ 
តទលមពនៈរចមងសក្ើតបានក្នុងអារមមណ៍ចដលមានក្មាល ងំប៉ាុសណាណ េះ ចដល

មក្កានគ់នលងទវ រទងំ ៦ ក្នុងកាមាវចរៈចតមា៉ាង េេិតុបាទ ក្ទ៏ទួលកាមធម៌
ចដលជាអារមមណ៍បានទងំ ៦ ទវ រ ។ 

េេិតុបាទ ជាចិតតញញឹមរបេ់រពេះអ្រេនតចដលមនិរបក្បសដ្ឋយសេតុ 
សរពាេះសក្ើតពីការទទួលអារមមណ៍លអនិងមនិលអ តាមទវ រទងំ ៦ រតឹមចតរបាបឱ់្យដឹង
សេតុប៉ាុសណាណ េះ ជាចិតតចដលមនិមានក្មាល ងំ កាលបានទទួលអារមមណ៍លអឬមនិលអ ក្៏
ញញឹមសដ្ឋយភាពរចួរសំដ្ឋេះ សរពាេះភពជាតិរបេ់សោក្អ្េ់សេើយ មនិរតូវសក្ើតមក្
ទទួលផលសទៀតស ើយ ជាការញញឹមតិចតួច ឬសក្ើតបីតិសសាមនេសសៅក្នុងចិតត
ប៉ាុសណាណ េះ ។  

ពួក្ទី ៣ មានចិតត ២០ ដួង គឺអ្កុ្េល ១២ កុ្េលញាណវបិបយុតត ៤ 
កិ្រយិញាណវបិបយុតត ៤ ទទួលសោកិ្យនិងបញ្ដតតិជាអារមមណ៍ ។ សោកិ្យនិង
បញ្ដតតិអារមមណ៍ គឺ សោកិ្យចិតត ៨១ សច. ៥២ រូប ២៨ សៅថា សោកិ្យធម ៌
សរពាេះជាធមច៌ដលសៅក្នុងសោក្ទងំ ៣ មានកាមសោក្ រូបសោក្ និងអ្រូបសោក្ 
បានទងំ ៣ កាល ចំចណក្បញ្ដតត ិជាធមច៌ដលមនិមានេភាវៈ ជាកាលវមុិតត ិ ផុត
អំ្ពីកាលទងំ ៣ ។ ចិតត ២០ ដួងសនេះ ទទួលអារមមណ៍មនិពិតរបាក្ដ ។ 
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ពួក្ទី ៤ មានចិតត ៥ ដួង គឺ កុ្េលញាណេមបយុតត ៤ អ្ភញិ្ហដ កុ្េល ១ 
ទទួលអារមមណ៍បានសេទើរទងំអ្េ់ (សវៀរអ្រេតតមគគ អ្រេតតផល សរពាេះជាអារមមណ៍
របេ់មហាកិ្រយិ) ។ អារមមណ៍សេទើរទងំអ្េ់ គឺ ចិតត ៨៧ សច. ៥២ រូប ២៨ និពាវ ន 
បញ្ដតតិ ចិតត ៥ ដួងសនេះ ទទួលអារមមណ៍មនិពិតរបាក្ដ ។ 

ពួក្ទី ៥ មានចិតត ៦ ដួង គឺ មសនាទវ រា.១ កិ្រយិេមបយុតត ៤ អ្ភញិ្ហដ
កិ្រយិ ១ ទទួលអារមមណ៍បានទងំអ្េ់មនិសវៀរស ើយ ។ អារមមណ៍ទងំអ្េ់ គឺ 
៨៩ សច.៥២ រូប ២៨ និពាវ ន បញ្ដតត ិ។ មសនាទវ រា.ចដលទទួលអារមមណ៍បានទងំ
អ្េ់ រតូវជារបេ់រពេះអ្រេនត អ្នក្បានអ្ភញិ្ហដ  ៦ បដិេមភទិ ៤ ។ ចិតត ៦ ដួងសនេះ 
ទទួលអារមមណ៍មនិពិតរបាក្ដ។ 

អ្ភញិ្ហដ  គឺ បញ្ហដ ចដលដឹងក្រក្ចលង មានទងំសោកិ្យនិងសោកុ្តតរ រមួ ៦ 
យ៉ា ង គឺ អ្ភញិ្ហដ សោកិ្យចដលអារេ័យរូបបញ្ចមជានជាបាទមាន ៥ យ៉ា ង គឺ 

១. ឥទធវិធិញ្ហដ ណ គឺេចមតងរទិធិសផសងៗ បាន ។ 
២. ទិពវចក្ខុញាណ  ចភនក្ទិពវ េំសៅដល់ចុតូបបាតញ្ហដ ណ គឺ ដឹងចុតិនិង 

បដិេនធិរបេ់េតវទងំឡាយ។ ចុតូបបាតញ្ហដ ណចចក្សចញជាយថាក្មមូបគញ្ហដ ណ 
គឺ ដឹងថាេតវមានេុខមានទុក្ខ សរពាេះសធវើក្មមអ្វីមក្ ។ អ្នាគតេំញ្ហដ ណ គឺដឹងថា
អ្នាគតរបេ់េតវនឹងរបរពឹតតសៅយ៉ា ងណា ។ 

៣. ទិពវសសាត គឺ រតសចៀក្ទិពវ ។ 
៤. បរចិតតវជិាជ  គឺដឹងវារៈចិតតរបេ់អ្នក្ដក្ទ ឬសៅថាសចសតាបរយិញ្ហដ ណក្៏

បាន ។  
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៥. បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណ គឺ រលឹក្ដឹងជាតិមុនបាន ។ 
៦. អាេវក្ខយញ្ហដ ណ គឺ ដឹងថាកិ្សលេអ្េ់សេើយ ។ 
អ្ភញិ្ហដ ខទី១ ដល់ខទី៥ ជាសោកិ្យធម ៌ខទី៦ ជាសោកុ្តតរធម ៌។ 
ពួក្ទី ៦ មានចិតត ២១ ដួង គឺ រូបាវចរចិតត ១៥ អាកាសា.៣. អាកិ្ញ.៣ 

ទទួលបញ្ដតតិក្មមដ្ឋឌ នជាអារមមណ៍ បញ្ដតតិក្មមដ្ឋឌ នអារមមណ៍ចចក្ជា ៥ ខ គឺ 
១. បឋមជានរូបាវចរចិតត ៣ ទទួលយក្បញ្ដតតិក្មមដ្ឋឌ ន ២៥ ជាអារមមណ៍  

គឺ ក្េិណ ១០ អ្េុភ ១០ កាយគតាេតិ ១ អានាបានេសតិ ១ រពេមវហិារ ៣    
( សមតាត  ក្រុណា មុទិតា )។ 

២. ទុតិយជាន ៣ តតិយជាន ៣ ចតុតថជាន ៣ ទទួលបញ្ដតតិក្មមដ្ឋឌ ន 
១៤ ជាអារមមណ៍ គឺ ក្េិណ ១០ អានាបានេសតិ ១ រពេមវហិារ ៣ ។ 

៣. បញ្ចមជាន ទទួលបញ្ដតតិក្មមដ្ឋឌ ន ១២ ជាអារមមណ៍ គឺ ក្េិណ ១០ 
អានាបានេសតិ ១ ឧសបកាខ រពេមវហិារ ១ ។ 

៤. អាកាសានញ្ហច យតនជាន ៣ ទទួលក្េិណុគាដិមាកាេ គឺ បញ្ដតត ិ
ចដលដក្សចញអំ្ពីក្េិណទងំ ៩ ជាអារមមណ៍ ។ ក្េិណុគាដិមាកាេ គឺ
អាកាេចដលទសទ (អាកាេចដលបានសបើក្និមតិតសចញ) ។  

 
បញ្ដតតចិដលដក្សចញអំ្ពីក្េិណទងំ ៩ ចចក្ជា ៣ គឺ 

ក្. ភូតក្េិណ ៤ បានដល់ ដី ទឹក្ សភលើង ខយល់ ។ 
ខ. វណណ ក្េិណ ៤ បានដល់ សខៀវ េ រក្េម សលឿង ។ 
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គ. អាសោក្ក្េិណ បានដល់ ពនលឺ ( សវៀរអាកាេក្េិណ ) ។ 
៥. អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនជាន  ៣  ទទួលនតថិភាវបញ្ដតត ិ គឺ ភាពមនិមានអ្វីៗ  

របេ់អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េល ឬកិ្រយិ ជាអារមមណ៍ ។ ចិតត ២១ ដួងសនេះ 
ទទួលអារមមណ៍ពិតរបាក្ដ ។ 

ពួក្ទី ៧ មានចិតត ៦ ដួង គឺ វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនជាន ៣ សនវេញ្ហដ នា-
េញ្ហដ យតនជាន ៣ ទទួលមេគគតធមជ៌ាអារមមណ៍ ។ មេគគតធម ៌ គឺ អាកា-
សានញ្ហច យតនកុ្េល ១ អាកាសានញ្ហច យតនកិ្រយិ ១ រមួ ២ ដួង ។ អាកិ្ញ្ច -
ញ្ហដ យតនកុ្េល ១ អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនកិ្រយិ ១ រមួ ២ ដួង ។ 
 
 អាកាសា. វញិ្ហដ . អាកិ្ញ. សនវ. 

កុ្េល ០ ០ ០ ០ 
វបិាក្ ០ ០ ០ ០ 
កិ្រយិ ០ ០ ០ ០ 
១. អ្នក្ចូលវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនជានក្នុងភពសនេះ ឲ្យសក្ើតវញិ្ហដ ណញ្ហច យត-

នកុ្េល រតូវយក្អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េល ក្នុងភពសនេះជាអារមមណ៍ ។             
          អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េល → វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនកុ្េល ។ 

២. អ្នក្សៅសក្ើតជាវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនរពេម បដិេនធិសដ្ឋយវញិ្ហដ ណញ្ហច យ-
តនវបិាក្ៗ ក្យ៏ក្អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េលចដលធាល បស់ក្ើតសេើយក្នុងភពមុនជា
អារមមណ៍ ។ 



 

 83   

  

អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េល → វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនវបិាក្។ 
៣. រពេះសេក្ខបុគគលបានវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនជានសេើយ តមក្ក្ច៏សរមើន

វបិេសនាបានជារពេះអ្រេនត កាលចូលវញិ្ហដ ណយតនជាន ក្ជ៏ាវញិ្ហដ ណញ្ហច យត-
នកិ្រយិៗ ក្យ៏ក្អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េល ចដលធាល បស់ក្ើតមុនជាអារមមណ៍ ។ 

អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េល → វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនកិ្រយិ។ 
៤. រពេះអ្រេនត អ្នក្បានអាកាសានញ្ហច យតនជានមក្សេើយ កាលមក្

ចសរមើនវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនជានក្ជ៏ាវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនកិ្រយិ ៗ ក្យ៏ក្អាកាសាន-
ញ្ហច យតនកិ្រយិជាអារមមណ៍ ។ 

អាកាសានញ្ហច យតនកិ្រយិ → វញិាណញ្ហច យតនកិ្រយិ ១។ 
េូមបកីារចសរមើនសនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនជាន ក្យ៏ក្អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតន-

កុ្េលនិងអាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនកិ្រយិជាអារមមណ៍ ដូចវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនជាន យក្
អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េលនិងអាកាសានញ្ហច យតនកិ្រយិជាអារមមណ៍សដ្ឋយវធីិ
ដូចគាន  ។ ចិតត ៦ ដួងសនេះ ទទួលមេគគតធមជ៌ាអារមមណ៍ពិតរបាក្ដ ។ 

ពួក្ទី ៨ មានចិតត ៨ ដួង គឺ មគគ ៤ ផល៤ ទទួលនិពាវ នជាអារមមណ៍ពិត
របាក្ដ ។ ចិតតចដលទទួលអារមមណ៍ពិតរបាក្ដមាន ៥ ពួក្ គឺ ចិតត១៣+១២+ 
២១+៦+៨+រមួ ៦០ ដួង ចិតតដស៏េេ ៣ ពកួ្សទៀត ទទួលអារមមណ៍មនិពិតរបាក្ដ 
គឺ ២០+៥+៦+ រមួ ៣១ ដួង ។ 
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ការមចក្អារមមណ៍ក្នងុនិលទទេអារមមណបបចច័យ 
 អារមមណ៍មាន ៦ គឺ រូបារមមណ៍ េទទ រមមណ៍ គនាធ រមមណ៍ រសារមមណ៍ 

សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ និងធមាម រមមណ៍ ក្នុងអារមមណ៍ ៦ ទងំសនេះ កាលសវៀរបញ្ដតតិសចញ
សេើយ ធមដ៌ស៏េេ បានដល់បរមតថធម ៌៤ គឺ ចិតត សចតេិក្ រូប និពាវ ន កាលចចក្
សដ្ឋយភូម ិក្ប៏ាន ៤ ភូម ិ គឺកាមាវចរភូម ិ រូបាវចរភូម ិ អ្រូបាវចរភូមនិិងសោកុ្តតរ-   
ភូមិៗ  សៅថា អ្បរយិបននភូម ិ( គឺភូមចិដលមនិរាបចូ់លក្នុងវដតទុក្ខ ) (៣ ភូមដំិបូង
សៅថា  បរយិបននភូម ិគឺ ភូមចិដលរាបចូ់លក្នុងវដតទុក្ខ ) ។ 

ក្នុងអារមមណ៍ទងំអ្េ់ អារមមណ៍ចដលជាកាមាវចរ ចចក្ជា ៥ យ៉ា ង គឺ ជា
កុ្េល អ្កុ្េល វបិាក្ កិ្រយិនិងរូប ។ អារមមណ៍ចដលជារូបាវចរ ចចក្បាន ៣ 
យ៉ា ង គឺ កុ្េល វបិាក្ កិ្រយិ ។ េូមបអី្រូបាវចរៈក្ច៏ចក្ដូចរូបាវចរ គឺ កុ្េល 
វបិាក្ កិ្រយិ ។ អ្បរយិបននៈ ឬសោកុ្តតរភូម ិចចក្បាន ៣ យ៉ា ង គឺ កុ្េល វបិាក្ 
និងនិពាវ ន ។ 

នយ័មា៉ាងសទៀត ធមច៌ដលជាអារមមណ៍ទងំអ្េ់ ច្ឆតប់ាន ៧ យ៉ា ង គឺ ជា
កុ្េល អ្កុ្េល វបិាក្ កិ្រយិ រូប និពាវ ន បញ្ដតតិ ក្នុងអារមមណ៍ទងំ ៧ សនេះ សពាល 
សដ្ឋយរបសភទរបេ់ភូម ិ។ 

១. កុ្េល បាន ៤ ភូម ិ 
២. អ្កុ្េល បាន ១ ភូម ិ 
៣. វបិាក្ បាន ៤ ភូម ិ
៤. កិ្រយិ បាន ៣ ភូម ិ( សវៀរសោកុ្តតរភូម ិ)  
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៥. រូប បាន ១ ភូម ិ( គឺកាមាវចរភូម ិ)  
៦. និពាវ ន បាន ១ ភូម ិគឺ សោកុ្តតរភូម ិ 
៧. បញ្ដតត ិមនិច្ឆតចូ់លក្នុងភូមណិាៗ ទងំអ្េ់ ។  
 

អារមមណ៍ ៧ យ៉ា ង រចមងជាបចចយ័ដល់ចិតតសផសងៗ  តាមនយ័របេ់
អ្ដឌក្ថា គឺ 

១. អារមមណ៍ចដលជាកាមាវចរកុ្េល រចមងជាអារមមណបបចចយ័ដល់ចិតត
បាន ៦ របសភទ គឺ 

១. កាមាវចរកុ្េល ៨  
២. រូបាវចរកុ្េល គឺ អ្ភញិ្ហដ កុ្េល ១  
៣. អ្កុ្េល ១២  
៤. កាមាវចរវបិាក្ គឺតទលមពនៈ ១១  
៥. កាមាវចរកិ្រយិ ១០ ( សវៀរបញ្ចទវ រា. ១ )  
៦. រូបាវចរកិ្រយិ គឺ អ្ភញិ្ហដ កិ្រយិ ១ ។ 
អារមមណ៍ចដលជាកាមាវចរកុ្េល រចមងជាបចចយ័ដល់ចិតត ៤៣ ដួង សបើ

គិតតាមអារមមណ៍ ៨ ពួក្ នឹងរក្ចិតតចដលទទួលកាមាវចរកុ្េលបាន មានចិតត 
១២+ ២០+៥+៦ រមួ ៤៣ ដួង ។  
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២. អារមមណ៍ចដលជារូបាវចរកុ្េល ជាអារមមណបបចចយ័ដល់ចិតតបាន ៥ 
របសភទ គឺ 

១. កាមាវចរកុ្េល ៨  
២. រូបាវចរកុ្េល គឺ អ្ភញិ្ហដ កុ្េល ១  
៣. អ្កុ្េល ១២ 
៤. កាមាវចរកិ្រយិ ៩ ( សវៀរេេិតុបាទ )  
៥. រូបាវចរកិ្រយិ គឺ អ្ភញិ្ហដ កិ្រយិ ១ ។ 
រមួចិតតបាន ៣១ ដួង សបើគិតតាមអារមមណ៍ ៨ ពួក្ នឹងបានចិតតចដលទទួល

រូបាវចរកុ្េលជាអារមមណ៍ គឺ ចិតត ២០ +៥+៦ រមួ ៣១ ដួង។ 
 
៣. អារមមណ៍ចដលជាអ្រូបាវចរកុ្េល ជាអារមមណបបចចយ័ឱ្យដល់ចិតត ៨ 

របសភទ គឺ 
១. កាមាវចរកុ្េល ៨  
២. រូបាវចរកុ្េល គឺ អ្ភញិ្ហដ កុ្េល ១  
៣. អ្រូបាវចរកុ្េល ២ គឺ វញិ្ហដ .កុ្. ១ សនវ.កុ្. ១ 
៤. អ្កុ្េលចិតត ១២  
៥. អ្រូបាវចរវបិាក្ ២ គឺ វញិ្ហដ .វ.ិ ១ សនវ.វ.ិ ១  
៦. កាមាវចរកិ្រយិ ៩ ( សវៀរេេិតុបាទ )  
៧. រូបាវចរកិ្រយិ គឺ អ្ភញិ្ហដ កិ្រយិ ១  
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៨. អ្រូបាវចរកិ្រយិ ២ គឺ វញិ្ហដ .កិ្. ១ សនវ.កិ្. ១ ។ 
រមួចិតតបាន ៣៧ ដួង សបើគិតតាមអារមមណ៍ ៨ ពួក្ នឹងបានចិតតចដលទទួល

អ្រូបាវចរកុ្េល ជាអារមមណ៍ គឺ ចិតត ២០+៥+៦+៦ រមួ ៣៧ ដួង ។ ចដលសពាល
មក្សនេះ ជាការចចក្អារមមណ៍ក្នុងនិសទទេអារមមណបបចចយ័ តាមអ្ដឌក្ថា ចដលសលើក្
មក្ឲ្យសឃើញជាតួយ៉ា ង ។ 

េរបុ 

ចិតតទទួលអារមមណ៍ពិតរបាក្ដ មាន ៤ ពួក្ គឺ ចិតត ១៣+១២+២១ + ៦+ 
៨ រមួ ៦០ ដួង ។ ចិតតចដលទទួលអារមមណ៍មនិពិតរបាក្ដមាន ៣ ពួក្ គឺ ចិតត ២០ 
+៥+៦ រមួ ៣១ ដួង  រមួទងំ ២ នយ័សនេះ មាន ៩១ ដួង ។ 

 
អធិបាយបញ្ញតតិអារមមណ៍ 

ក្នុងអារមមណបបចចយ័ កាលេសន្ទ គ្ េះសដ្ឋយអារមមណ៍ រចមងបានអ្ងគធម ៌៣  
យ៉ា ង គឺ នាម រូប បញ្ដតតិ (បញ្ដតត ិេំសៅដល់ សឈាម េះចដលសរបើេនមតសៅបរមតថឲ្យ
ដឹងសេចក្តីសផសងគាន ) ។ 

 
 

បញ្ញតតិមាន ២ យ៉ា ង គឺ 

១. អ្តថបបញ្ដតត ិ  បញ្ដតតិសដើមបឲី្យដឹងសេចក្ឋរីបេ់ពាក្យសនាេះ ដូចពាក្យថា ដី 
ទឹក្ សភលើង ខយល់ ពុក្ ចម៉ា ជាសដើម េំសៅដល់អ្វីសេើយ ក្យ៏ល់តាមចដលសគបញ្ដតតិ
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សនាេះ ខលេះក្ស៏ៅថា បញ្ហដ បិយតាត បញ្ដតត ិ ចរបថា េភាវៈចដលបញ្ដតតសិដើមបសីធវើឲ្យដឹង
សដ្ឋយរបការសនាេះៗ ឬ ក្េិណបញ្ដតតិក្ស៏ៅក្នុងអ្តថបបញ្ដតតិដូចគាន  ។ 

បញ្ហដ បិយតាត បញ្ដតតិ គឺបញ្ដតតិចដលឲ្យដឹងសេចក្ឋីរបេ់ពាក្យសនាេះៗ សរពាេះ
អារេ័យអាការៈរបេ់បរមតថសនាេះឯង ដឹងបានតាមមសនាទវ រ ។ 

២. េទទបបញ្ដតត ិ បញ្ដតតចិដលដឹងក្នុងេំស ងចដលសពាលសចញមក្ ជា   
នាមបញ្ដតតិ គឺបញ្ដតតិឲ្យដឹងសឈាម េះរបេ់េភាវៈសនាេះៗ សដើមបឲី្យដឹងអ្តថបបញ្ដតត ិ
សនាេះឯង ខលេះសៅថា បញ្ហដ បនសតាបញ្ដតត ិ គឺ បញ្ដតតិចដលឲ្យដឹងអ្តថបបញ្ដតត ិ  សដ្ឋយ
អារេ័យដឹងពីេំស ង ដឹងបានតាមសសាតទវ រមុន ។ 

 
េទទបបញ្ដតតចិចក្សចញជា ៦ យ៉ា ង គឺ 

១. វជិជមានបញ្ដតត ិបញ្ដតតិចដលមានេភាវបរមតថ ដូច ចិតត សចតេិក្ រតជាក្ ់
សៅត  ទន ់រងឹ ។ ល ។ 

២. អ្វជិជមានបញ្ដតត ិបញ្ដតតចិដលមនិមានេភាវបរមតថ ដូច ចឆក ឆ្មម  ។ ល ។ 
៣. វជិជមាសនន អ្វជិជមានបញ្ដតត ិ បញ្ដតតចិដលមានបរមតថនិងមនិមានបរមតថ

ោយ ំគាន  ដូចជាេំស ងមនុេសរេី ។ ល ។ េំស ងជាបរមតថ មនុេសរេីជា
បញ្ដតតិ ( ពាក្យដំបូងមានេភាវបរមតថ ពាក្យខាងសរកាយ មនិមានេភាវបរមតថ )។ 

៤. អ្វជិជមាសនន វជិជមានបញ្ដតត ិ បញ្ដតតចិដលមនិមានេភាវបរមតថ និងមាន
េភាវបរមតថោយគាន  ដូចមនុេសសរកាធ សឈើរងឹ ។ ល ។ មនុេសជាបញ្ដតតិ សរកាធ
ជាបរមតថ ( ពាក្យដំបូងមនិមានេភាវបរមតថ ពាក្យសរកាយមានេភាវបរមតថ ) ។ 
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៥. វជិជមាសនន វជិជមានបញ្ដតត ិបញ្ដតតិចដលមានបរបមតថទងំពាក្យដំបូង និង
ពាក្យសរកាយ ដូចចក្ខុវញិ្ហដ ណ កុ្េលចិតត ។ ល ។ ( មានេភាវបរមតថទងំ ២ 
ពាក្យ ) ។ 

៦. អ្វជិជមាសនន អ្វជិជមានបញ្ដតត ិ បញ្ដតតចិដលមនិមានបរមតថ ទងំពាក្យ
ដំបូងនិងពាក្យសរកាយ ដូចរពេះអាទិតយ រពេះរាជកុ្មារ ។ ល ។ ( មនិមានេភាវ-
បរមតថទងំ ២ ពាក្យ )។ 

 

េមមតងវិថីចិតតក្នងុអារមមណ៍បញ្ញតត ិ
វថីិចិតតចដលមានបញ្ដតតទិងំ ២ គឺ អ្តថបបញ្ដតតិ និងេទទបបញ្ដតតជិាអារមមណ៍ 

សនាេះ នឹងរតូវមានវថីិសក្ើតតាមបញ្ចទវ រ និងមសនាទវ រទងំ ២ វថីិ ោយគាន ទងំ ២
ទវ រសៅ សទើបយល់សេចក្តរីបេ់បញ្ដតតិទងំពីរបាន  ដូចបានឮេំស ងសក្ើតតាម
សសាតទវ រវថីិជាបរមតថអារមមណ៍ និងជាបចចុបបននតាមបញ្ចទវ រ សបើេំស ងមានពាក្យ
ចតមយួ សសាតទវ រក្ស៏ក្ើតស ើងទទួលេំស ងជាអារមមណ៍ កាលេំស ងសនាេះរលត់
សៅសេើយ មសនាទវ រវថីិចដលសៅថា តទនុវតតកិ្មសនាទវ រវថីិ ( គឺមសនាទវ រចដល
ទទួលអារមមណ៍តអំ្ពីបពាច ទវ រ) ក្ស៏ក្ើតស ើងទទួលេំស ងចដលរលតស់ៅសេើយជា
អារមមណ៍ សៅថា អ្តីតគគេណមសនាទវ រវថីិៗ រលតស់ៅសេើយ នាមគគេណមសនា-
ទវ រវថីិចដលដឹងនូវនាមបញ្ដតត ិ គឺដឹងេំស ងសនាេះក្ស៏ក្ើតត កាលនាមគគេណ-
មសនាទវ រវថីិរលតស់េើយ អ្តថគគេណមសនាទវ រវថីិ ចដលដឹងសេចក្ឋរីបេ់េំស ង
សនាេះក្ស៏ក្ើតត រមួមក្ សបើជាេំស ងមយួពាក្យចដលបានឮ នឹងមានវថីិចិតតសក្ើតបាន 
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៤ វថីិ គឺតាមបញ្ចទវ រ សក្ើតបាន ១ វថីិ តាមមសនាទវ រសក្ើតបាន ៣ វថីិ គឺ អ្តីតគគេ-
ណមសនាទវ រវថីិ នាមគគេណមសនាទវ រវថីិ និងអ្តថគគេណមសនាទវ រវថីិ សបើជា
េំស ង ២ ពាក្យស ើងសៅ ក្ម៏ានវថីិចិតតសក្ើតបាន ៧ វថីិ គឺតាមបញ្ចទវ រ ២ វថីិ 
តាមមសនាទវ រ ៥ វថីិ គឺតាមបញ្ចទវ រសក្ើតសសាតទវ រវថីិទទួលេំស ងជាដំបូង ជា
អារមមណ៍រលតស់ៅសេើយ មសនាទវ រ គឺ អ្តីតគគេណមសនាទវ រវថីិសក្ើតទទួល
េំស ងតអំ្ពីសសាតទវ រវថីិ ២ វថីិ តអំ្ពីសនាេះ ក្ជ៏ាមសនាទវ រ ៣ វថីិសទៀត គឺ សក្ើត
េមូេគគេណមសនាទវ រវថីិ របួរមួេំស ងតាងំចត ២ ពាក្យស ើងសៅ តសៅក្ស៏ក្ើត
នាមគគេណមសនាទវ រវថីិ និងអ្តថគគេណមសនាទវ រវថីិតាមលំដ្ឋប ់ សបើថាបានឮចត
េំស ង ដូចសក្មងៗ សៅមនិដឹងសេចក្តីរបេ់េំស ងសនាេះ អ្តថគគេណមសនាទវ រវថីិ
ក្ម៏និសក្ើត សបើេំស ងសនាេះ មានសរចើនពាក្យស ើងសៅ វថីិចិតតក្រ៏តូវបចនថមសទៀត សៅ
តាមលំដ្ឋប ់។ 

ល ម្ េះរបេវិ់ថី 
វថីិចដលសក្ើតអំ្ពីបញ្ចទវ រវថីិ ជាបរមតថអារមមណ៍ និងបចចុបបននអារមមណ៍ជា

និចច សក្ើតបានទងំ ៥ វថីិ គឺ ចក្ខុទវ រវថីិ សសាតទវ រវថីិ ឃនទវ រវថីិ ជិវាាទវ រវថីិ    
កាយទវ រវថីិ ចំចណក្វថីិតាមមសនាទវ រជាបចចុបបននអារមមណ៍ អ្តីតអារមមណ៍ អ្នាគត
អារមមណ៍ និងកាលវមុិតតិអារមមណ៍ក្ប៏ាន ។ 

វថីិតាមមសនាទវ រមាន ៤ វថីិ គឺ 
១. អ្តីតគគេណមសនាទវ រវថីិ ទទួលេំស ងចដលរលតស់ៅសេើយជា

អារមមណ៍ ។ 
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២. េមូេគគេណមសនាទវ រវថីិ របួរមួេំស ងតាងំពី ២ ពាក្យស ើងសៅ ។ 
៣. នាមគគេណមសនាទវ រវថីិ ដឹងនាមបញ្ដតតរិបេ់េំស ង ។ 
៤. អ្តថគគេណមសនាទវ រវថីិ ដឹងសេចក្ឋរីបេ់េំស ងចដលរមួគាន  ។ 
របេិនសបើមនិចមនសសាតទវ រវថីិ នឹងដឹងអ្តថគគេណមនាវថីិមុននាមគគេ-

ណមសនាវថីិ គឺដឹងសេចក្ឋីមុនសេើយ សទើបដឹងសឈាម េះរបេ់បញ្ដតតសិនាេះខាងសរកាយ។ 
 

នយ័មា៉ាងសទៀត សឈាម េះរបេ់វថីិក្នុងអារមមណ៍បញ្ដតត ិ
វថីិទី ១ សឈាម េះ សសាតទវ រវថីិ វថីិចដលដឹងេំស ងតាមបញ្ចទវ រ ។ 
 វថីិទី ២ សឈាម េះ តទនុវតតិក្មសនាទវ រវថីិ វថីិចដលដឹងេំស ងតពីបញ្ចទវ រ។ 
 វថីិទី ៣ សឈាម េះ តតិយមសនាទវ រវថីិ គឺ វថីិចដលដឹងនាមបញ្ដតតិ ។ 
វថីិទី ៤ សឈាម េះ ចតុតថមសនាទវ រវថីិ គឺវថីិចដលដឹងអ្តថបបញ្ដតតិ ។ 
ឬនយ័មា៉ាងសទៀត វថីិទី ១ និងវថីិទី ២ សៅថា បរមតថវថីិ ។ 
វថីិទី ៣ សៅថានាមបញ្ហដ បក្វថីិ គឺវថីិចដលដឹងនាមបញ្ដតតិ ។ 
វថីិទី ៤ សៅថា អ្តថវថីិ គឺវថីិចដលដឹងអ្តថបបញ្ដតតិ ។ 
េរុបមក្ បញ្ដតតិអារមមណ៍ គឺការដឹងតាមសវាហាររបេ់សោក្បញ្ដតត ិ មនិ

ចមនជាកុ្េល អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈ សរពាេះបញ្ដតតិ មនិមានអ្ងគធម ៌ និងមនិចមនជា     
សោកិ្យនិងសោកុ្តតរ បញ្ដតតិ ជាអ្េងខតធម ៌មនិមានការសក្ើតរលត ់ជាកាលវមុិតតិ
ចដលមនិមានេភាវៈ។ 
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អារមមណបបចចយ័ គឺ អារមមណ៍ ៦ 
           េចមតងេសន្ទ គ្ េះក្នុងអារមមណ៍ ៦ យ៉ា ងសនេះ ក្ប៏ាន គឺ 
១. អ្តិឥដ្ឋឌ អារមមណ៍ គឺ អារមមណ៍ចដលលអក្រក្ចលង ។  
២. ឥដ្ឋឌ រមមណ៍ គឺ អារមមណ៍ចដលលអ ។  
៣. អ្និដ្ឋឌ រមមណ៍ គឺ អារមមណ៍ចដលមនិលអ ។ 
៤. បរកិ្បបឥដ្ឋឌ រមមណ៍ គឺ អារមមណ៍មនិលអ មនិជាទីសពញចិតតរបេ់មនុេស

សដ្ឋយសរចើន ចតជាទីសពញចិតតរបេ់មនុេសពួក្ខលេះ កានយ់ក្ថាជាអារមមណ៍លអរបេ់
ខលួន ។ 

៥. បរកិ្បបអ្និដ្ឋឌ រមមណ៍ គឺអារមមណ៍ចដលលអ ចដលជាទីសពញចិតតរបេ់
មនុេសសដ្ឋយសរចើន ចតមនិជាទីសពញចិតតរបេ់មនុេសពួក្ខលេះ កានយ់ក្ថាជា
អារមមណ៍ចដលមនិលអរបេ់ខលួន ។ 

៦. មជឈតាត រមមណ៍ គឺ អារមមណ៍ជាក្ណាត ល ជាអារមមណ៍ចដលសពញចិតត
របេ់មនុេសទូសៅ ។ 

បញ្ហា វារៈរបេអ់ារមមណបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់អារមមណបបចចយ័មាន ៩ វារៈ ចចក្សចញជា ៣ បទ គឺ  
១.បទរបេ់កុ្េលមាន ៣ វារៈគឺ  
១. កុ្. → កុ្. ២.កុ្.→ អ្កុ្. ៣.កុ្. → អ្ពយ. ។ 
២. បទរបេ់អ្កុ្េលមាន ៣ វារៈ គឺ  
១.អ្កុ្.→ អ្កុ្. ២. អ្កុ្.→ កុ្. ៣. អ្កុ្.→ អ្ពយ. ។ 



 

 93   

  

៣. បទរបេ់អ្ពាក្តៈមាន ៣ វារៈគឺ  
១. អ្ពយ.→ អ្ពយ. ២.អ្ពយ. → កុ្. ៣.អ្ពយ.→ អ្កុ្. ។ 
 
១. បាលវីិធី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស អារមមណបបចចសយន         

បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធមស៌ដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 
កុ្. →កុ្. គឺ កុ្. ២០ ( សវៀរអ្រេតតមគគ ) សច. ៣៨ → កុ្.៨ អ្ភញិ.កុ្.១ 

វញិ្ហដ .កុ្.១ សនវ.កុ្.១ សច. ៣៣ ( សវៀរវរិតិ ៣ អ្បប.២ ) ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. ទន ំទតាវ  េីលំ េមាទិយតិាវ  ឧសបាេថក្មម ំក្តាវ  តំ បចចសវក្ខតិ  (អ្នក្

មានេទធ ថាវ យទន េមាទនេីល រក្ាឧសបាេថសេើយ ពិច្ឆរណាដល់កុ្េល
សនាេះសដ្ឋយមហាកុ្េល) ។ 

ម.កុ្.៨ សច. ៣៦ (សវៀរអ្បបមញ្ហដ  ២) → ម.កុ្. ៨ សច. ៣៣ ( សវៀរវរិតិ ៣ 
អ្បប. ២ ) ។ 

សៅក្នុងរពេះអ្ដឌក្ថាបរមតថទីបនី សោក្ពនយល់ថា ក្នុងបទថា “េីលំ         
េមាទិយតិាវ ”  គឺេមាទននិចចេីល សដ្ឋយអ្ំណាចក្នេីលមានអ្ងគ ៥ ឬអ្ងគ ១០ 
ជាសដើម ។ ពីរបទថា “ឧសបាេថក្មម ំក្តាវ ” គឺកិ្រយិសធវើឧសបាេថ មានអ្នត ៨ ក្នុងក្ថង
ឧសបាេថ ចដលសោក្សពាលទុក្យ៉ា ងសនេះថា ក្ម៏និគបបេីមាល បេ់តវ   និងមនិគបប ី
កានយ់ក្វតថុចដលមាច េ់សគមនិបានឲ្យ ជាសដើម  ។ 
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ការរលឹក្ដល់កុ្េលសដ្ឋយចិតតចដលជាកុ្េល នឹងរតូវអារេ័យសយនិ-
សសាមនេិការៈពិច្ឆរណាថា សេចក្តីលអចដលសធវើសនាេះ បានសធវើរបសយជនេុ៍ខឲ្យ
ដល់អ្នក្ដក្ទ សដ្ឋយដឹងថាក្មមសនេះ មានផល និងសធវើរបសយជនឲ៍្យដល់ខលួនឯងផង 
គឺសធវើសដើមបលីេះកិ្សលេរបេ់ខលួនឲ្យអ្េ់សៅ សបើពិច្ឆរណាយ៉ា ងសនេះ ក្ជ៏ាមហា-
កុ្េលញាណេមបយុតត ចតសបើជាកុ្េលញាណវបិបយុតត ក្រ៏តឹមចតនឹក្សរតក្អ្រក្នុង
កុ្េលចដលសធវើសេើយ សឈាម េះថា រលឹក្ដល់កុ្េលសដ្ឋយចិតតចដលជាកុ្េល ។ 

២. បសុពវ េុចិណាណ និ បចចសវក្ខតិ ចរបថា ពិច្ឆរណាដល់ការរបរពឹតតលអក្នុង
កាលមុន ទងំជិតសេើយនិងឆ្មង យ សដ្ឋយមហាកុ្េល។ 

ម.កុ្. ៨ សច.៣៨→ ម.កុ្.៨ សច. ៣៣ ( សវៀរវរិតិ ៣ អ្បបមញ្ហដ  ២ ) ។ ដូច 
ពិច្ឆរណាទន េីល ឧសបាេថ ចដលសធវើសេើយក្នុងកាលមុន សដ្ឋយចិតតចដលជា
កុ្េល ។ កាលពិច្ឆរណាដល់កុ្េលចដលសធវើសេើយ នឹងជាបចចយ័ជួយ ឲ្យមាន 
សេចក្តីេុខក្នុងវយ័ជរា ជាវយ័ចដលរាងកាយរទុឌសរទម មានទុក្ខសរចើន សរពាេះ
ដូសច្ឆន េះ កុ្េលចដលសធវើសបើនឹងឲ្យបានផលសរចើន រតវូរបក្បសដ្ឋយសចតនារគបទ់ងំ 
៣ កាល ។ 

១. មុនសធវើបុណយ (បុពវសចតនា) រតូវមានចិតតរជេះថាល ក្នុងបុណយសនាេះ បុពវ-
សចតនានឹងឲ្យផលលអក្នុងវយ័សក្មង ក្នុងជាតិតសៅ។ 

២. ក្ំពុងសធវើបុណយ (មុញ្ចនសចតនា) រតូវមានចិតតសរតក្អ្រសសាមនេសក្នុង
បុណយសនាេះ មុញ្ចនសចតនា នឹងឲ្យផលលអក្នុងវយ័កំ្សោេះ រក្មុ ំក្នុងជាតិតសៅ ។ 
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៣. សធវើសេើយ ( អ្បរសចតនា ) រគាសធវើសេើយ នឹក្ដល់បុណយកាលណា ចិតត
ក្ផូ៏រផង ់ េបាយរកី្រាយសរតក្អ្រក្នុងបុណយសនាេះ អ្បរសចតនាឲ្យផលលអក្នុង        
វយ័ជរា ក្នុងជាតិសនេះនិងជាតិតសៅ ។ 

បុណយចដលសធវើរគបទ់ងំ ៣ កាល រចមងបានអានិេងសសរចើន សបើជាទន វតថុ
ចដលសធវើសរចើនឬតិចមនិេំខាន ់ ចំណុចចដលេំខានស់ៅក្នុងសចតនារគបទ់ងំ ៣ 
កាល វតថុចដលសធវើរតូវបានមក្សដ្ឋយសេចក្តីបរេុិទធ អ្នក្ឲ្យមានចិតតបរេុិទធ សទើបរតូវ
េមាទនេីលមុន អ្នក្ទទួលក្ជ៏ាអ្នក្បដិបតតិសដើមបឲី្យដល់ភាពបរេុិទធ ទនចដល
ឲ្យសេើយយ៉ា ងសនេះ រចមងបានអានិេងសសរចើន ។ ចតថាចំណុចចដលេំខានក់្នការ
សធវើបុណយ នឹងរតូវសធវើសដើមបជីរមេះខនធេនាត នឲ្យសាអ ត សធវើបុណយសដើមបឲី្យអ្េ់កិ្សលេ 
មនិេងឃមឹផលតបេនង នឹងបានជាបចចយ័ដល់ការផុតទុក្ខ សទើបរតូវអារេ័យ    
សយនិសសាមនេិការៈ ឲ្យសក្ើតបញ្ហដ ជានិចច ។ 

៣. ឈានា វុដឌេតិាវ  ឈាន ំបចចសវក្ខតិ (បុគគលចដលបានឈាន សចញច្ឆក្
ឈានសេើយ ពិច្ឆរណាដល់ឈានសនាេះសដ្ឋយមហាកុ្េល) ។ 

មេគគតកុ្. ៩ សច. ៣៥ → ម.កុ្. ៨ សច. ៣៣ ។ 
 ៤. សេកាខ  សគារតភុ ំបចចសវក្ខនតិ សវាទនំ បចចសវក្ខនត ិ
(រពេះសេក្ខបុគគលចដលជារពេះសសាតាបនន ពិច្ឆរណាសគារតភូសដ្ឋយមហា-

កុ្េល រពេះសេក្ខបុគគលជារពេះេក្ទគាមនិីងអ្នាគាម ី ពិច្ឆរណាសវាទនសដ្ឋយ
មហាកុ្េល) ។ 

កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ (សវៀរអ្បបមញ្ហដ  ២ វរិតិ ៣ )→ ម.កុ្. ៨ សច.៣៣ ។ 
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សគារតភូ គឺ កុ្.េំ. ៤ ចដលសធវើនាទីវុដ្ឋឌ នគាមនីបដិបទ សចញអំ្ពីេ ខ្ រ-
និមតិត មក្ទទួលនិពាវ នជាអារមមណ៍ ចតសៅមនិទនស់ចញច្ឆក្កិ្សលេ សគារតភជូា
អាសេវនបបចចយ័ឲ្យដល់មគគដូចជាមាតារបេ់មគគ សរពាេះជាការនាឲំ្យសក្ើតមគគចិតត ។  

សវាទន ចរបថា ផូរផង ់ គឺចិតតចដលសធវើនាទីសគារតភូសនាេះឯង ចតថាជាចិតត
របេ់រពេះអ្រយិៈ ចដលអ្េ់កិ្សលេចំចណក្ខលេះ សេើយសទើបជាចិតតចដលផូរផងជ់ាង
សគារតភ ូ។ 

៥. សេកាខ  មគាគ  វុដឌេតិាវ  មគគ ំ បចចសវក្ខនតិ (រពេះសេក្ខបុគគលសចញច្ឆក្មគគ
សេើយ រចមងពិច្ឆរណាមគគសនាេះសដ្ឋយមហាកុ្េល) ។ 

មគគខាងសរកាម ៣ សច. ៣៦ (សវៀរអ្បប.២) → កុ្.េំ.៤ សច. ៣៣ ។ 
រពេះអ្រយិៈសចញច្ឆក្មគគសេើយ ពិច្ឆរណាមគគភាល មសដ្ឋយមហាកុ្.េំ. ៤ 

ក្នុងបចចសវក្ខណវថីិ ចដលសៅក្នុងញាណទេសនវេុិទធិ ចតថាជាកាមវថីិ ជាសោកិ្យ-
ចិតត ចដលសក្ើតចំសពាេះរពេះអ្រយិបុគគលប៉ាុសណាណ េះ បុថុជជនមនិសក្ើតស ើងស ើយ សរពាេះ
ដូសច្ឆន េះ បចចសវក្ខណវថីិពិច្ឆរណាចំសពាេះ មគគ ផល និពាវ ន កិ្សលេចដលលេះ និង
កិ្សលេចដលសៅេល់ជាអារមមណ៍ប៉ាុសណាណ េះ បចចសវក្ខណវថីិ សទើបសផសងពីកាមវថីិ    
ដក្ទៗ ចដលមានកាមធមជ៌ាអារមមណ៍ ។ 

៦. សេកាខ  វា បថុុជជនា វា កុ្េលំ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសនត ិ។ 
(រពេះសេក្ខបុគគល ឬបុថុជជនពិច្ឆរណាជាក្ច់ាេ់ ដល់កុ្េលសដ្ឋយភាពជា អ្និចច ំ
ទុក្ខ ំ អ្នតាត  សដ្ឋយមហាកុ្េល)  គឺ រពេះសេក្ខបុគគល ឬបុថុជជនអ្នក្បានវបិេសនា-
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ញាណសេើយ រចមងពិច្ឆរណាកុ្េលសនាេះ សដ្ឋយភាពជាក្រតលក្ខណ៍សដ្ឋយ មហា
កុ្េល។ 

សោកិ្យកុ្.១៧ សច.៣៨ → ម.កុ្. ៨ សច. ៣៣ ។  
៧. សចសតាបរយិញ្ហដ សណន កុ្េលចិតតេមងគេស ចិតត ំ ជាននត ិ (បុគគលអ្នក្

បានអ្ភញិ្ហដ  រចមងដឹងចិតតរបេ់បុគគលអ្នក្មានចិតតជាកុ្េល សដ្ឋយសចសតាបរយិ-
ញ្ហដ ណ) ។ 

កុ្. ២០ (សវៀរអ្រេតតមគគ ) សច.៣៨ → អ្ភញិ្ដ .កុ្. ១ សច. ៣០ ។ 
សចសតាបរយិញ្ហដ ណ គឺរូបាវចរបញ្ចមជានកុ្េល ចដលជាអ្ភញិ្ហដ ចដលដឹង

វារៈចិតតរបេ់បុគគលដក្ទ ជាកុ្េលចដលសក្ើតសេើយ ក្ំពុងសក្ើតនិងសក្ើតតសៅ ក្នុង
រវាង ៧ ក្ថងខាងមុខ ចំចណក្ពិច្ឆរណាខលួនឯងសនាេះ ពិច្ឆរណាបានចតកុ្េលចដល
ជាអ្តីតៈនិងអ្នាគតប៉ាុសណាណ េះ សដ្ឋយសចសតាបរយិញ្ហដ ណ ចំចណក្ចដលកំ្ពុងសក្ើត
មនិរតូវសរបើអ្ភញិ្ហដ សទ ។  

៨. អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េលំ វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនកុ្េលេស អារមមណបប-
ចចសយន បចចសយ ( អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េល ជាបចចយ័ដល់វញិ្ហដ ណញ្ហច យតន-
កុ្េល សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 

អាកាសា.កុ្.១ សច.៣០ →វញិ្ហដ . ១ សច.៣០ ។ 
៩.អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនកុ្េលំ សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនកុ្េលេស   អារមម-

ណបបចចសយន បចចសយ (អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនកុ្េល ជាបចចយ័ដល់សនវេញ្ហដ នា-
េញ្ហដ យតនកុ្េល សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 
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អាកិ្ញ. កុ្. ១ សច.៣០ → សនវ.កុ្. ១ សច. ៣០ ។ 
សេចក្តីថា អ្រូបឈានចដលបានដល់ អាកាសា.កុ្.និង អាកិ្ញ. កុ្. ចដល

ធាល បស់ក្ើតសេើយក្នុងភពមុន ឬចដលកំ្ពុងសក្ើតក្នុងភពសនេះជាអារមមណបបចចយ័ឲ្យ
ដល់វញិ្ហដ .កុ្.និងសនវ.កុ្. ចដលជាបចចយុបបនន ។ 

១០. កុ្េោ ខនាធ  ឥទធវិធិញ្ហដ ណេស សចសតាបរយិញ្ហដ ណេស បុសពវនិវាសា-
នុេសតិញ្ហដ ណេស     យថាក្មមូបគញ្ហដ ណេស អ្នាគតេំញ្ហដ ណេស អារមមណបប-
ចចសយន បចចសយ (កុ្េលខនធទងំឡាយជាបចចយ័ដល់ឥទធិវធិញ្ហដ ណ សចសតាបរយិ-
ញ្ហដ ណ បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណ យថាក្មមូបគញ្ហដ ណ អ្នាគតំេញ្ហដ ណ សដ្ឋយ
អ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 

កុ្. ២០ សច.៣៨ → អ្ភញិ.កុ្. ១ សច. ៣០។ 
សេចក្តីថា កុ្េលចិតតសផសងៗ ចដលសក្ើតជាមយួនឹងខលួនឯងនិងអ្នក្ដក្ទ 

បុគគលអ្នក្បានអ្ភញិ្ហដ សផសងៗ ទងំសនេះ អាចដឹងបាន ។ 
ឥទធវិធិញ្ហដ ណ េចមតងឫទធសិផសងៗបាន ដឹងអារមមណ៍បាន ៧ យ៉ា ង គឺ កាម 

មេគគតៈ អ្តីត អ្នាគត បចចុបបនន ខាងក្នុង និងខាងសរៅ។ 
សចសតាបរយិញ្ហដ ណ ដឹងវារៈចិតតរបេ់បុគគលដក្ទបាន ៨ យ៉ា ង គឺ កាម      

មេគគតៈ សោកុ្តតរ មគគ អ្តីត អ្នាគត បចចុបបនន និងខាងសរៅ ។ 
បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណ ដឹងទីសៅអារេ័យរបេ់ខនធ ក្នុងកាលមុន ដឹង

អារមមណ៍បាន ៨ យ៉ា ង គឺ កាម មេគគតៈ សោកុ្តតរ មគគ អ្តីត ខាងក្នុង ខាងសរៅ 
និងបញ្ដតតិ ។  
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យថាក្មមូបគញ្ហដ ណ ដឹងក្មមរបេ់េតវចដលមានេុខមានទុក្ខថាសធវើក្មមអ្វី
មក្ រតូវបានទិពវចក្ខុមុនដឹងអារមមណ៍បាន ៥ យ៉ា ង គឺ កាម មេគគតៈ អ្តីត ខាង
ក្នុង និងខាងសរៅ ។ 

អ្នាគតេញ្ហដ ណ ដឹងអ្នាគតរបេ់េតវថានឹងសៅសក្ើតជាអ្វ ី ដឹងអារមមណ៍
បាន ៨ យ៉ា ង គឺ កាម មេគគតៈ សោកុ្តតរ មគគ អ្នាគត ខាងក្នុង ខាងសរៅ និង
បញ្ដតតិ ។ 

កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និង        
បញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤   ផលបុគគល ៣ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល ) សក្ើតបាន
តាមមសនាទវ រ ជាកាមជវនៈ អ្បបនាជវនៈ ជាកាមវថីិ   មេគគតវថីិ បចចសវក្ខណវថីិ 
អ្ភញិ្ហដ វថីិ បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ អារមមណាធិបតិបបចចយ័ អារមមណូបនិេសយ-
បបចចយ័ ។ 

ការរក្េភាគៈរបេ់អារមមណបបចចយ័រតូវរក្ក្នុងអារមមណជាតិមាន ១២ 
បចចយ័ គឺ  

១. អារមមណបបចចយ័    ២. អារមមណាធិបតិបបចចយ័ 
៣. អារមមណូបនិេសយបបចចយ័  ៤. អារមមណបសុរជាតបបចចយ័ 
៥. អារមមណបុសរជាតតថិបបចចយ័  ៦.អារមមណបុសរជាតអ្វគិតបបចចយ័ 
៧. វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័ ៨.វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសបបចចយ័ 
៩. វតាថ រមមណបុសរជាតបបចចយ័     ១០. វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  
១១. វតាថ រមមណបុសរជាតតថិបបចចយ័  ១២.វតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិតបបចចយ័។ 
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២. បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អារមមណបបចចសយន     
បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័)។ 

កុ្.→ អ្កុ្. គឺសោកិ្យកុ្. ១៧ សច.៣៨ → អ្កុ្. ១២ សច.២៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
១. ទន ំទតាវ  េីលំ េមាទិយតិាវ  ឧសបាេថក្មម ំក្តាវ  តំ អ្េាសទតិ អ្ភ-ិ  

ននទនត ិ តំ អារពភ រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិ ឧបបជជតិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧបបជជតិ ឧទធចច ំ ឧបបជជតិ     
សទមនេស ំឧបបជជតិ ។ 

បុគគលអ្នក្មានចិតតេទធ  ថាវ យទន េមាទនេីល រក្ាឧសបាេថក្មម 
សេើយរកី្រាយសរតក្អ្រនឹងកុ្េលចដលសធវើសេើយ សរពាេះរបារពធកុ្េលសនាេះ រាគៈ 
ទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទមនេស រចមងសក្ើតស ើង ។ 

កុ្. ៨ សច. ៣៦ (សវៀរអ្បប. ២) → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 
បុគគលសធវើកុ្េលមក្សេើយ កាលនឹក្ដល់កុ្េលសនាេះ គួរនឹងសក្ើតកុ្េល

រត បស់ក្ើតអ្កុ្េលវញិ ក្ស៏រពាេះមនិមានសយនិសសាមនេិការៈ គឺអ្តប់ញ្ហដ ដឹង
សេតុផលតាមសេចក្តីពិតក្នុងការសធវើកុ្េល មនិដឹងថាការសធវើកុ្េល ទិេសៅ គឺ
សដើមបឲី្យលេះកិ្សលេជារបការេំខាន ់ សរពាេះកិ្សលេជាេភាវធមច៌ដលសធវើឲ្យចិតត
សៅេមង សៅឋ រក្ហាយ សក្ើតទុក្ខរបការសផសងៗ ការសធវើកុ្េល សទើបរតូវសធវើសដើមបី
ក្មាច តប់ងកិ់្សលេឲ្យអ្េ់សៅ សដើមបឱី្យចិតតនឹងបានសាអ តរបាេច្ឆក្កិ្សលេសរគឿង
សៅេមង នឹងបានជាបចចយ័ដល់ការផុតទុក្ខ ដូចសធវើទនក្ស៏ដើមបលីេះសេចក្តសីោភ 
សេចក្តីកំ្ណាញ់ឲ្យអ្េ់សៅ រក្ាេីលក្ស៏ដើមបលីេះសេចក្តសីរកាធ គឺលេះកិ្សលេ
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សរគាតរគាតសចញមក្តាមផលូវកាយវាច្ឆមនិឲ្យសក្ើតស ើង ចសរមើនេមាធិ ក្ស៏ដើមបឲី្យ
េងបនី់វរណៈ ចដលជាកិ្សលេយ៉ា ងក្ណាត លចដលសក្ើតស ើងរុពំទ័ធចិតតមនិឱ្យសក្ើត
ស ើង សធវើឲ្យចិតតេងបពី់កាមគុណជាសដើម និងចសរមើនវបិេសនា ក្ស៏ដើមបលីេះសេចក្តី
វសងវងចដលជាកិ្សលេយ៉ា ងលអិត ចដលសដក្សៅក្នុងេនាត នឲ្យអ្េ់សៅ ។ 

  ទិេសៅក្នការសធវើកុ្េល ក្ស៏ដើមបរីបសយជនយ៍៉ា ងសនេះ គឺរបសយជនខ៍លួនក្៏
សដើមបលីេះកិ្សលេនឹងបានផុតច្ឆក្ទុក្ខ របសយជនអ៍្នក្ដក្ទ ក្ស៏ដើមបជួីយ េសន្ទ គ្ េះឲ្យ
សគមានសេចក្តីេុខផុតច្ឆក្ទុក្ខ អ្នក្ចដលសធវើកុ្េលសបើមនិដឹងសេតុផលយ៉ា ងសនេះ 
ការសធវើបុណយ គួរនឹងលេះកិ្សលេឲ្យអ្េ់សៅ ក្រ៏ត បស់ៅបចនថមកិ្សលេឲ្យសរចើន
ស ើងសដ្ឋយមនិដឹងខលួន កុ្េលចដលសធវើសទើបបានជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតទុក្ខ សរពាេះសធវើ
កុ្េលសដើមបរីតូវការផលតបេនង សទើបរតូវសៅទទួលផលរបេ់កុ្េលចដលសធវើទុក្ 
សធវើឲ្យការរតាចស់ៅក្នុងេងារវដតមនិមានទីបំផុត សេើយនយ័មា៉ាងសទៀត មនុេស
សដ្ឋយសរចើនមនិដឹងថាចិតតយ៉ា ងណា ជាកុ្េល អ្កុ្េល កាលសពញចិតតក្នុង
អារមមណ៍ណា ចិតតក្ស៏ផ្លត តសៅតាមអារមមណ៍សនាេះ និងសដ្ឋយសរចើនអារមមណ៍សរចើនចត
ធាល ក្ស់ៅតាមអ្កុ្េលសរចើនជាងកុ្េល សរពាេះធាល បស់ធវើអ្កុ្េលមានសរចើនជាង
កុ្េល អារមមណ៍ចដលជាអ្កុ្េលសទើបសក្ើតបាន្យ សរពាេះមនិរតូវច្ឆបំាច់
បសញ្ចញក្មាល ងំអ្វីសសាេះ សៅរពសងើយៗ ចិតតេូរសៅតាមអារមមណ៍ ក្េូ៏រសៅក្នុង
អ្កុ្េលសនាេះឯង ។ អ្កុ្េលសទើបសរបៀបដូចមាច េ់ផទេះ ចចំណក្កុ្េលសរបៀបដូច
ជាសភញៀវចដលមក្រក្ យូរៗសទើបមក្មតង សេតុសនេះការសធវើកុ្េលសទើបរតូវបសញ្ចញ
ក្មាល ងំ រតវូខនេះចខនង កុ្េលសទើបសក្ើតបាន កាលកុ្េលសក្ើតស ើងសេើយមនិសចេះ
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រក្ាកុ្េល កុ្េលក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េលបាន កាលនឹក្ដល់កុ្េលចដល
ឲ្យទន រក្ាេីល រក្ាឧសបាេថ រេូតដល់កុ្េលចដលសធវើសេចក្ឋីលអសផសងៗ 
ចដលជាកាមាវចរកុ្េល មេគគតកុ្េល សបើមនិមានសយនិសសាមនេិការៈ យល់
សេតុផលតាមសេចក្តីពិតសទ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េល សក្ើតកិ្សលេ មានរាគៈ 
ទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទមនេសបាន ។ 

ដូចសធវើកុ្េលសេើយសក្ើតរាគៈ សរពាេះនឹក្ដល់សេចក្តីេបាយចដលជាប់
ទក្ទ់ងនឹងការសធវើកុ្េល មានសធវើក្ឋនិ របសគនេំពតចី់វរជាសដើម បានសៅសឃើញ
វតថុរេេ់សាអ ត បានឮេំស ងបទសភលងពីសរាេះៗ បានអាហារឆ្មង ញ់ៗ កាលនឹក្ដល់
កុ្េលសេើយ សរតក្អ្រសភលើតសភលើនសៅជាមយួនឹងវតថុទងំសនាេះ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើត     
រាគៈ ឬសៅរក្ាេីលសេើយចិតតេបាយក្រក្ចលង ក្ស៏រតក្អ្រជាបចិ់តតក្នុងអារមមណ៍
សនាេះ ឬសៅចសរមើនេមាធិក្នុងសាថ នទីេងបស់ាង ត ់ ក្ជ៏ាបចិ់តតក្នុងសាថ នទីសនាេះ 
អារមមណ៍ទងំសនាេះ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ ។ 

កុ្. ៨ សច. ៣៨ → សោភចិតត ៨ សច. ២២ ។ 
សធវើកុ្េលសេើយសក្ើតទិដឌិ សរពាេះវបិោល េសឃើញខុេអំ្ពីសេចក្តីពិត ដូចសធវើ

ទនសេើយរបាថាន សេចក្តេុីខ ភាពមានបាន របាថាន សៅសក្ើតក្នុងសាថ នេួគ ៌ សរពាេះ
មនិដឹងថាជាតិកំ្សណើ តសនាេះជាទុក្ខ សទើបសធវើបុណយសដើមបរីបាថាន សៅសក្ើតទីលអ សេចក្តី
របាថាន យ៉ា ងសនេះ ជាមចិ្ឆឆ ទិដឌ ិសរពាេះសឃើញខុេអំ្ពីសេចក្តីពិត សរពាេះសេចក្តីពិតមាន
ចតទុក្ខ មនិសទៀង ជាអ្នតាត  ជាអ្េុភ មនិសាអ ត ចតសបើសធវើកុ្េលសេើយដឹងថា 
កុ្េលឲ្យផលជាេុខ សទើបសធវើកុ្េល សដើមបឲី្យជាបចចយ័ដល់ការផុតច្ឆក្ទុក្ខ យ៉ា ង
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សនេះមនិជាមចិ្ឆឆ ទិដឌិ សរពាេះសជឿថាក្មមសនេះមានផល ជាក្មមេសក្តាេមាម ទិដឌ ិ សេតុ
សនេះការសធវើកុ្េល សបើមានការគិតរតូវក្ជ៏ាបចចយ័ដល់បញ្ហដ  ចតសបើមនិដឹងសេតុផល
ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកិ្សលេសៅវញិ ដូចអ្នក្ខលេះគិតថារក្ាេីលឲ្យសរចើនៗសៅ ចិតត
មានសេចក្តេុីខេបាយ ក្យ៏ល់សឃើញថាដល់និពាវ នបាន ឬចសរមើនេមាធិឱ្យ 
សរចើនៗសៅ ចិតតមានសេចក្តីេុខេងប ់ ក្យ៏ល់ថាដល់និពាវ នបាន េុទធចតជាទិដឌិ
ចដលសឃើញខុេទងំអ្េ់ ។ 

កុ្. ៨ សច. ៣៨ → សោភទិដឌិគត.េំ. ៤ សច. ២១ ។ 
សធវើកុ្េលសេើយសក្ើតវចិិកិ្ច្ឆឆ  សរពាេះកាតក់្តីអារមមណ៍មនិបាន ដូចេងសយ័ថា 

សធវើកុ្េលសេើយនឹងបានសេចក្តេុីខពិតចមនឬ សធវើកុ្េលសេើយនឹងបានសៅសក្ើត
ក្នុងសាថ នេួគពិ៌តចមនឬ សាថ នេួគម៌ានពិតឬសទ រពេះនិពាវ នមានពិតឬសទ កុ្េល
ចដលសធវើសេើយនឹងជាទីពឹងឲ្យមានសេចក្តីេុខឲ្យផុតច្ឆក្ទុក្ខបានពិតចមនឬ ។ 

កុ្.៨ សច.៣៨ → សមាេវចិិ. ១ សច. ១៥ ។ 
សធវើកុ្េលសេើយសក្ើតឧទធចចៈ គឺ កាលសធវើកុ្េលសេើយសក្ើតសេចក្តេីងសយ័ 

ក្ស៏ធវើឲ្យគិតរាយមាយសៅសផសងៗ ដូចមានមនុេសមក្ក្រអ្ គ្ េសធវើបុណយ សធវើសៅ
សេើយក្េ៏ងសយ័ថា សគនឹងយក្សៅសធវើពិតចមនឬសទ ឬថាសគមក្សបាក្បសញ្ហឆ ត សធវើឲ្យ
គិតរាយមាយសៅសផសងៗ សធវើឲ្យសក្ើតកុ្ក្កុចចៈរខំានចិតតសទៀត សដ្ឋយគិតថាមនិគួរសធវើ
ស ើយ ឬរក្ាេីល ចសរមើនេមាធិសេើយនឹងបានអានិេងសយ៉ា ងសនាេះៗ នឹងបាន
ពិតចមនឬសទ ក្គិ៏តរសវ ើរវាយសៅសផសងៗ ។ 

កុ្. ៨ សច. ៣៨→ សមាេឧទធចចៈ ១ សច. ១៥ ។ 
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សធវើកុ្េលសេើយសក្ើតសទមនេស ដូចសធវើកុ្េលសេើយសក្ើតសេចក្តីសសាក្
សាត យឬសធវើកុ្េលសេើយ របេ់របរបាតប់ង ់ ក្ស៏ក្ើតសេចក្តីខូចចិតត ឬសធវើកុ្េល
សដ្ឋយចងការរបាក្ស់គមក្សធវើ សធវើបុណយសេើយមនិមានរបាក្េ់ងសគវញិ ក្ស៏ក្ើត    
សេចក្តីលំបាក្ចិតត ។ 

កុ្. ៨ សច. ៣៨ →សទេចិតត ២ សច. ២២ ។ 
 
២. បសុពវ េុចិណាណ និ អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ តំ អារពភ រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិ

ឧបបជជតិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧបបជជតិ ឧទធចច ំ ឧបបជជតិ សទមនេស ំ ឧបបជជតិ (បុគគលរកី្រាយ   
សរតក្អ្រជាមយួនឹងការរបរពឹតតលអក្នុងកាលមុនទងំជិតទងំឆ្មង យ សរពាេះរបារពធ
កុ្េលសនាេះ រាគៈ ទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទមនេស រចមងសក្ើតស ើង។ 

កុ្. ៨ សច. ៣៨ → អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
៣. ឈានា វុដឌេតិាវ  ឈាន ំអ្េាសទតិ តំ អារពភ រាសគា ឧបបជជតិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  

ឧបបជជតិ ឧទធចច ំឧបបជជតិ ឈាសន បរេិសីន វបិដិសារេិស សទមនេស ំឧបបជជតិ (បុគគល
អ្នក្បានឈាន សចញច្ឆក្ឈានសេើយ រកី្រាយសរតក្អ្រជាមយួនឹងឈានសនាេះ 
សរពាេះរបារពធឈានសនាេះ រាគៈ ទិដឌ ិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ រចមងសក្ើតស ើង ចចំណក្បុគគល
ចដលបានឈាន មានសេចក្តីសៅត រក្ហាយចិតតក្នុងកាលឈានវនិាេ សទមនេស 
រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

មេគគតកុ្. ៩ សច. ៣៥ →អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 
ឬបុគគលចដលបានឈាន   កាលនឹក្ដល់ឈានសេើយសក្ើតរាគៈ    សរពាេះ   
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សរតក្អ្រជាបចិ់តតក្នុងឈាន ថាមានសេចក្តីេុខដក៏្រក្ចលង ឈានសទើបជាេសញ្ហដ ជ-
នៈចងរតឹេតវឲ្យជាបស់ៅក្នុងេងារវដត ផុតច្ឆក្ទុក្ខមនិបាន ។ 

មេគគតកុ្.៩ សច. ៣៥ → សោភចិតត ៨ សច. ២២ ។ 
នឹក្ដល់ឈានសេើយសក្ើតទិដឌ ិ សរពាេះឈានសធវើឲ្យសក្ើតទិដឌិ ៦២ ដូចសឃើញ

ថាសៅសក្ើតជារពេមសនាេះសទៀង មនិមានការសាល ប ់ ឬសៅសក្ើតជាអ្រូបរពេមសេើយ
េូនយមនិរតូវសក្ើតតសៅសទៀត សរពាេះយល់ថា ទីសនាេះជារពេះនិពាវ ន ជាសដើម ។ 

មេគគតកុ្. ៩ សច. ៣៥ → សោភទិដឌិគតេំ.៤ សច. ២១ ។ 
នឹក្ដល់ឈានសេើយសក្ើតវចិិកិ្ច្ឆឆ  ដូចេងសយ័ថាសក្ើតជាមហារពេមសនាេះ

សទៀង មនិមានការសាល បឬ់ ចំចណក្អ្នក្សក្ើតជារពេមបរវិារ មនិសទៀងសៅមានការ
សាល បឬ់ ។ 

មេគគតកុ្.៩ សច. ៣៥ → សមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ សច. ១៥ ។ 
នឹក្ដល់ឈានសេើយសក្ើតឧទធចចៈ កាលេងសយ័សេើយរចមងសក្ើតឧទធចចៈ 

គិតរាយមាយសៅសផសងៗ។ មេគគតកុ្. ៩ សច.៣៥ → សមាេឧទធចចៈ ១ សច. ១៥ ។ 
នឹក្ដល់ឈានសេើយសក្ើតសទមនេស សរពាេះសៅត រក្ហាយចិតត ការឈាន

វនិាេចូលឈានសទៀតមនិបាន ក្ស៏ក្ើតសទមនេសខូចចិតត ។ 
មេគគតកុ្. ៩ សច. ៣៥ → សទេចិតត ២ សច. ២២ ។ 
កុ្េលចដលសធវើសេើយជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េល កុ្េលសនាេះក្ម៏ានក្មាល ងំ

ធាល ក្ចុ់េះ សរពាេះជាកុ្េលចដលោយសដ្ឋយកិ្សលេ គឺ តណាា  មានេះ ទិដឌ ិ ចដលជា
ធមស៌ធវើឱ្យយតឺយូរ មនិអាចផុតពីវដតទុក្ខ សេតុសនេះ កាលរតូវការនឹងសធវើកុ្េលឲ្យ



 

 106   

  

ផុតអំ្ពីទុក្ខ សទើបរតូវេិក្ាេភាវធមឲ៌្យយល់រតូវតាមសេចក្តីពិត សដើមបឲី្យសក្ើត 
សយនិសសាមនេិការៈ យល់សឃើញរតូវ អ្បរ់ចិំតតឲ្យសក្ើតបញ្ហដ  សទើបនឹងលេះកិ្សលេ
ឲ្យផុតអំ្ពីទុក្ខបាន សរពាេះការនឹងលេះកិ្សលេឲ្យផុតអំ្ពីទុក្ខបាន រតូវេនសំ
បញ្ហដ បារម ីជាបចចយ័ដេំ៏ខាន ់។ 

កុ្.→ អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤        ផលសេក្ខបុគគល ៣ សដ្ឋយក្មាច តកិ់្សលេសៅតាមលំដ្ឋប ់
ដូចរពេះសសាតាបនន រពេះេក្ទគាម ី មនិមានទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  រពេះអ្នាគាម ី មនិមាន
កាមរាគៈ មនិមានសទេៈ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិចតមា៉ាង សរពាេះអ្កុ្េល
ជាជាតិកាមចតមា៉ាង បានេភាគបចចយ័ ២ គឺអារមមណាធិបតិ អារមមណូបនិេសយ-
បបចចយ័។ 

៣. បាលីវធិី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អារមមណបបចចសយន     
បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធមស៌ដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 

កុ្. → អ្ពយ. គឺ កុ្. ២១ សច.៣៨ → អ្ពយ. ២៦ សច. ៣៣ (សវៀរអ្បប. ២)   
។ អ្ពយ. ២៦  បានដល់ កាម.កិ្. ១០ (សវៀរបញ្ចទវ រា. ១) តទ. ១១ អ្ភញិ.កិ្. ១. 
វញិ្ហដ . វ.ិ ១  វញិ្ហដ . កិ្.១ សនវ.វ.ិ១ សនវ.កិ្.១ ។  

បាលីអ្នុវាទ  
អ្រហា មគាគ  វុដឌេតិាវ  មគគ ំបចចសវក្ខតិ (រពេះអ្រេនតសចញច្ឆក្មគគសេើយ រចមង

ពិច្ឆរណាមគគសនាេះ សដ្ឋយមហាកិ្រយិ) ។ 
អ្រេតតមគគចិតត ១ សច. ៣៦ → កិ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ ។ 
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សេចក្តីថារពេះអ្រេនតសចញច្ឆក្មគគសេើយ រចមងពិច្ឆរណាមគគសនាេះ ក្នុង  
បចចសវក្ខណវថីិ សដ្ឋយមហាកិ្រយិញាណេមបយុតត ៤ សបើសរកាយពីបចចសវក្ខណវថីិ
រលតស់ៅសេើយ កាលនឹក្ដល់មគគ ក្ពិ៏ច្ឆរណាមគគក្នុងកាមវថីិធមមតា រតូវពិច្ឆរណា
សដ្ឋយមហាកិ្រយិញាណេមបយុតត ៤ សទៀតដូចគាន  សរពាេះមគគចិតតជា កុ្េលដ៏
របសេើរ អ្នក្ពិច្ឆរណារតូវសរបើបញ្ហដ ជានិចច ។ 

២. បសុពវ េុចិណាណ និ បចចសវក្ខតិ (រពេះអ្រេនតរចមងពិច្ឆរណាដល់ការរបរពឹតត
លអក្នុងកាលមុន)។  

កុ្.៨ សច.៣៨ → កិ្រយិ ៨ សច. ៣៣ េេិ.១ សច. ១២ ។ 
រពេះអ្រេនតនឹក្ដល់កុ្េលចដលសធវើសេើយ ក្នុងកាលមុនជារពេះអ្រេនត 

កាលជារពេះអ្រេនតសេើយក្នឹ៏ក្ដល់កុ្េលសនាេះ សដ្ឋយមហាកិ្រយិ ៨ ឬសដ្ឋយ 
េេិតុបាទក្ប៏ាន សរពាេះេេិតុបាទ អាចទទួលអារមមណ៍បានទងំ ៦ ដូចនឹក្
ដល់វតថុចដលលអ តាមចភនក្ រតសចៀក្ រចមុេះ អ្ណាត ត កាយ ចិតត ក្េ៏បាយចិតត     
ញញឹមសដ្ឋយេេិតុបាទ សបើនឹក្ដល់វតថុចដលមនិលអទងំ៦អារមមណ៍ ក្អ៏្េ់
ក្ងវល់ សរពាេះភពជាតិរបេ់សោក្អ្េ់សេើយ មនិរតូវជួបជាមយួនឹងេភាពដូសច្ឆន េះ
សទៀត ក្ញ៏ញឹមសដ្ឋយេេិតុបាទ ។ 

៣. កុ្េលំ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសតិ (រពេះអ្រេនតសឃើញចាេ់
នូវកុ្េលសដ្ឋយភាពជា អ្និចច ំទុក្ខំ អ្នតាត ) ។ 

សោកិ្យកុ្. ១៧ សច. ៣៨ → កិ្. ៨ សច. ៣៣ ។ 
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៤. សចសតាបរយិញ្ហដ សណន កុ្េលចិតតេមងគេិស ចិតត ំជានាតិ  (រពេះអ្រេនត
ចដលបានអ្ភញិ្ហដ  រចមងដឹងវារៈចិតតរបេ់បុគគលចដលមានចិតតជាកុ្េល សដ្ឋយ      
សចសតាបរយិញ្ហដ ណ ។ កុ្. ២១ សច. ៣៨ → អ្ភញិ្ដ .កិ្. ១ សច. ៣០ ។  

៥. សេកាខ  វា បថុុជជនា វា កុ្េលំ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសនត ិ     
កុ្េសល និរុសទធ វបិាសកា  តទរមមណតា ឧបបជជតិ (រពេះសេក្ខបុគគល ឬបុថុជជន រចមង
សឃើញចាេ់នូវកុ្េលសដ្ឋយភាពជា អ្និចច ំ ទុក្ខំ អ្នតាត  កាលកុ្េលរលតស់ៅ
សេើយ វបិាក្តទលមពនៈ រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

កុ្. ៨ សច.៣៨ → តទ.១១ សច. ៣៣ ។ 
រពេះសេក្ខបុគគលឬបុថុជជនចសរមើនវបិេសនា សឃើញកុ្េលរលតស់ៅ កាល

កុ្េលរលតស់ៅសេើយ វបិាក្តទលមពនៈ ក្ស៏ក្ើតស ើងបនត។ 
៦. កុ្េលំ អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ តំ អារពភ រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិ ឧបបជជតិ 

វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧបបជជតិ ឧទធចច ំ   ឧបបជជតិ សទមនេស ំឧបបជជតិ អ្កុ្េសល និរុសទធ វបិាសកា    
តទរមមណតា ឧបបជជតិ (រពេះសេក្ខបុគគលឬបុថុជជន រកី្រាយសរតក្អ្រនឹងកុ្េល 
សរពាេះរបារពធកុ្េលសនាេះ រាគៈ ទិដឌ ិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទមនេស រចមងសក្ើតស ើង 
កាលអ្កុ្េលរលតស់ៅសេើយ វបិាក្តទលមពនៈ រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

កុ្. ៨ សច.៣៨ → តទ. ១១ សច. ៣៣ ។ 
បុថុជជនកាលនឹក្ដល់កុ្េលរចមងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េល គឺ រាគៈ ទិដឌ ិ

វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទមនេសបាន ចចំណក្រពេះសសាតាបនន រពេះេក្ទគាម ីកាលនឹក្
ដល់កុ្េលរចមងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត រាគៈ ឧទធចចៈ សទមនេសបាន ចតមនិសក្ើតទិដឌ ិ
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វចិិកិ្ច្ឆឆ   សរពាេះបានលេះដ្ឋចស់េើយ ដូចសរតក្អ្រក្នុងបញ្ហដ របេ់ខលួនថារបសេើរ ក្៏
សក្ើតរាគៈ ឧទធចចៈបាន ចតសបើបញ្ហដ សនាេះមនិឲ្យផលតាមរបាថាន  ក្ស៏ក្ើតសទមនេសខូច
ចិតតបាន ។ ចំចណក្រពេះអ្នាគាម ី កាលនឹក្ដល់កុ្េលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ 
ឧទធចចៈបាន សរពាេះសៅសរតក្អ្រក្នុងបញ្ហដ របេ់ខលួនដូចគាន  ចតថារាគៈរបេ់រពេះ
អ្នាគាមមីនិចមនជាកាមរាគៈ ចតជាកាមបុាទន គឺសៅសរតក្អ្រក្នុងភព កាលនឹក្
ដល់កុ្េលទងំសនេះរលតស់ៅសេើយ តទលមពនៈ រចមងសក្ើតស ើង ។ 

៧. អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េលំ វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនវបិាក្េស ច កិ្រយិេស 
ច អារមមណបបចចសយន   បចចសយ ។ 

អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េល ជាបចចយ័ដល់វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនវបិាក្ និង
វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនកិ្រយិ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័ ។  

អាកាសា.កុ្. ១ សច. ៣០ → វញិ្ហដ .វ.ិ១ វញិ្ហដ .កិ្. ១ សច. ៣០ ។ 
បុគគលចដលបានវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនជានសេើយ សៅសក្ើតជាវញិ្ហដ ណញ្ហច យ-

តនរពេម វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនវបិាក្ក្យ៏ក្អាកាសា.កុ្េលចដលធាល បស់ក្ើតសេើយជា
អារមមណ៍ ចចំណក្បុគគលចដលបានវញិាណញ្ហច យតនជានសេើយ សៅចសរមើន
វបិេសនារេូតបានេសរមចជារពេះអ្រេនត កាលនឹងចូលវញិាណញ្ហច យតនជាន 
ក្រ៏តូវចូលសដ្ឋយវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនកិ្រយិ វញិាណញ្ហច យតនកិ្រយិក្យ៏ក្  អាកា-
សា.កុ្េលចដលសក្ើតសេើយជាអារមមណ៍ ។ 

៨. អាកិ្ញ្ចញ្ហច យតនកុ្េលំ សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនវបិាក្េស ច កិ្រ-ិ
យេស ច អារមមណបបចចសយន បចចសយ  (អាកិ្ញ្ចញ្ហច យតនកុ្េលជាបចចយ័ដល់  
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សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនវបិាក្ និងសនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនកិ្រយិ សដ្ឋយ
អ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 

អាកិ្ញ. កុ្. ១ សច. ៣០ → សនវ.វ.ិ១ សនវ.កិ្. ១ សច. ៣០ ( ដូចខទី ៧ ) ។ 
៩. កុ្េោ ខនាធ  សចសតាបរយិញ្ហដ ណេស បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណេស  

យថាក្មមូបគញ្ហដ ណេស អ្នាគតេំញ្ហដ ណេស អាវជជនាយ អារមមណបបចចសយន         
បចចសយ ។ 

កុ្េលខនធទងំឡាយ រចមងជាបចចយ័ដល់សចសតាបរយិញ្ហដ ណ បុសពវនិវា-
សានុេសតិញ្ហដ ណ យថាក្មមូបគញ្ហដ ណ អ្នាគតំេញ្ហដ ណ និងអាវជជនៈ សដ្ឋយ
អ្ំណាចអារមមណបបចចយ័  ។  

កុ្. ២១ សច. ៣៨ → អ្ភញិ.កិ្. ១ សច.៣០ មសនាទវ រាវជជនៈ ១ សច.១១ ។ 
រពេះអ្រេនតចដលបានអ្ភញិ្ហដ  រចមងដឹងវារៈចិតតរបេ់បុគគល ចដលសក្ើត

កុ្េលទងំក្នុងអ្តីត អ្នាគត បចចុបបននបានសដ្ឋយសចសតាបរយិញ្ហដ ណ ចំចណក្អ្នក្
បានបុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណ ក្រ៏លឹក្ដឹងដល់ខនធក្នុងអ្តីតរបេ់បុគគលចដល
ចសរមើនកុ្េលបានថា ជាតិមុនធាល បស់ក្ើតជាអ្វី សក្ើតក្នុងទីណា មានសឈាម េះអ្វ ី
ចំចណក្អ្នក្ចដលបានយថាក្មមូបគញ្ហដ ណ ក្រ៏លឹក្ដល់កុ្េលក្មមក្នុងអ្តីតរបេ់
បុគគលចដលសធវើកុ្េលថាបានធាល បស់ធវើកុ្េលអ្វីមក្ ចំចណក្អ្នក្ចដលបាន            
អ្នាគតំេញ្ហដ ណ ក្រ៏លឹក្ដល់កុ្េលរបេ់បុគគលសនាេះបានថានឹងបានសៅសក្ើត
ក្នុងទីណា ។ 



 

 111   

  

េូមបមីសនាទវ រាវជជនចិតតរបេ់រពេះអ្រេនតចដលបានអ្ភញិ្ហដ  ក្អ៏ាចទទួល
យក្កុ្េលទងំសនេះ ជាអារមមណ៍បានទងំអ្េ់ សរពាេះមសនាទវ រាវជជនៈអាចទទួល
អារមមណ៍បានទងំអ្េ់មនិមានអារមមណ៍អ្វ ី ចដលមសនាទវ រាវជជនៈនឹងមនិដឹងមនិ
មានស ើយ េូមបចីតេពវញ្ដុ តញ្ហដ ណចដលជាបញ្ហដ ចដលដឹងសរឿងរា៉ា វរគបយ់៉ា ង ក្៏
សៅដឹងសរកាយមសនាទវ រាវជជនៈចដរ សរពាេះមសនាទវ រាវជជនៈ នឹងរតូវសក្ើតស ើង
ពិច្ឆរណាអារមមណ៍មុនជវនៈ ។ 

សដ្ឋយសេតុសនេះ រពេះអ្ដឌក្ថាច្ឆរយ សទើបបានសរបៀបមសនាទវ រាវជជនៈថា ជា
ចិតតចដលមានក្មាល ងំខាល ងំ ដូចដំរសីារ សទើបសៅចិតតដួងសនេះថា មហាគជចិតត សរពាេះ
មានក្មាល ងំទទួលអារមមណ៍បានរគប់ៗ អារមមណ៍ ដូសច្ឆន េះ រពេះពុទធសឃសាច្ឆរយសទើប    
បានតាងំពាក្យេួរថា "ចិតតអ្វីចដលមនិចមនេពវញ្ដុ តញ្ហដ ណ ចតដូចជាេពវញ្ដុ ត-
ញ្ហដ ណ?" 

ចសមលើយ គឺ "មសនាទវ រាវជជនចិតតសនេះឯង" សរពាេះមនិមានអារមមណ៍អ្វ ី ចដល
នឹងមនិជាអារមមណ៍របេ់មសនាទវ រាវជជនចិតតសនាេះមនិមានស ើយ និងមសនាទវ រាវជជ-
នចិតតចដលដឹងអារមមណ៍បានរគបអ់ារមមណ៍ ក្រ៏តូវជាមសនាទវ រាវជជនចិតតរបេ់រពេះ
អ្រេនតចដលបានអ្ភញិ្ហដ  ៦ បដិេមតទិ ៤ ផង ។ 

កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន៤ ផលបុគគល៤ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាមសនាទវ រវថីិ 
បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ អារមមណាធិបតិបបចចយ័ និងអារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ។ 
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៤. បាលីវធិី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អារមមណបបចចសយន   
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណ-
បបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ → អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
រាគំ អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ តំ អារពភ រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិ ឧបបជជតិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  

ឧបបជជតិ ឧទធចច ំ ឧបបជជតិ សទមនេស ំ ឧបបជជតិ (បុគគលរចមងសរតក្អ្រសភលើតសភលើននឹង   
រាគៈ សរពាេះរបារពធរាគៈសនាេះ  រាគៈ ទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទមនេស រចមងសក្ើត
ស ើង) ។ 

សោភចិតត ៨ សច. ២២ → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 
អ្កុ្េលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េល សរពាេះរបរក្តីរបេ់មនុេសទូសៅ សបើខវេះ

េតិកាលណា ចិតតក្ជ៏ាអ្កុ្េលកាលសនាេះ សរពាេះខណៈសនាេះ មនិបានមាន
អារមមណ៍របរពឹតតសៅក្នុងទន េីល ភាវនា ចិតតក្រ៏ចមងធាល ក្ស់ៅក្នុងកិ្សលេ នយ័
មា៉ាងសទៀត សរពាេះមនិសឃើញសទេរបេ់អ្កុ្េល មក្អំ្ពីគាម នសយនិសសាមនេិ-
ការៈ ការសឃើញរតឹមរតូវតាមសេចក្តីពិត សរពាេះសេតុមនិបានសធវើបុណយទុក្ក្នុងកាល
មុន មនិបានសក្ើតក្នុងរបសទេដេ៏មគួរ គឺរបសទេចដលមានរពេះពុទធសាេនា មនិ
បានសាត បធ់មរ៌បេ់បណឍិ ត មនិបានតមកល់ខលួនទុក្សដ្ឋយរបក្ព របរពឹតតចតសរឿងមនិ
លអ មានការគិតមនិេមតច់ត ់ មនិដឹងចាេ់ថា វតថុណាជាគុណជាសទេ កាលជួប
សេចក្តីទុក្ខសៅត រក្ហាយ ក្ស៏រចើនចតសដ្ឋេះរសាយសេចក្តីទុក្ខ សដ្ឋយការសធវើអ្កុ្េល 
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សឃើញខុេថាជាសេចក្តីេុខ ដូចជាទុក្ខសរពាេះមនិមានអ្វីបរសិភាគ ក្ស៏ៅលួចរទពយ 
បលនេ់មាល ប ់ សបាក្បសញ្ហឆ ត របរពឹតតខុេក្នុងកាម ផឹក្ទឹក្រេវងឹ សធវើអ្កុ្េលក្មមបថ
សផសងៗ សេតុចដលសធវើឲ្យអ្កុ្េលទងំសនេះ ក្ម៏និចមនថានឹងសក្ើតសរពាេះអារមមណ៍
ចដលជួបរបេពវនឹងសេចក្តីទុក្ខជាបចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ ចតសរពាេះជាការេនសនិំេសយ័មនិ
លអមក្អំ្ពីអ្តីតផង សទើបសធវើឲ្យសឃើញខុេ របរពឹតតខុេសៅសផសងៗ សេតុសនេះ    
រពេះពុទធអ្ងគ សទើបបានរតាេ់ថា "មនិសឃើញបចចយ័ខាងសរៅយ៉ា ងដក្ទលអក្រក្ចលង
ជាងការបានសេពគបនឹ់ងបណឍិ ត" សរពាេះការបានសេពគបនឹ់ងបណឍិ ត សធវើឲ្យដឹង
ចាេ់នូវវតថុចដលជារបសយជន ៍ និងមនិចមនជារបសយជន ៍ សរពាេះដូសច្ឆន េះ អ្នក្ឆ្មល ត
កាលសក្ើតទុក្ខក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតបញ្ហដ រក្ផលូវផុតទុក្ខបាន ចចំណក្មនុេសលងង ់កាល
សក្ើតទុក្ខក្ជ៏ាបចចយ័ឱ្យសក្ើតកិ្សលេ បចនថមទុក្ខឲ្យដល់ខលួនឯង ។ 

រាគៈ → រាគៈ សរពាេះសេចក្តីសរតក្អ្រសភលើតសភលើនក្នុងវតថុកាម សធវើឲ្យសក្ើត      
សេចក្តីរបាថាន មនិមានទីបំផុត ក្ស៏រពាេះមនុេសសយើងសដ្ឋយសរចើន រចមងសធវើវតថុរគប់
យ៉ា ងសដើមបបំីសពញសេចក្តីរបាថាន ទងំសនាេះ សបើមនិមានសយនិសសាមនេិការៈ បាន
សាត បធ់មច៌ដលរតឹមរតូវតាមសេចក្តីពិតសេើយ នឹងលេះបងរ់ាគៈតណាា មនិបាន
ស ើយ េូមបសីធវើកុ្េលចដលនឹងឲ្យផុតអំ្ពីតណាា  ក្ស៏ៅលំបាក្សបើមនិយល់ពី      
មនេិការៈសទ កុ្េលចដលនឹងសធវើឲ្យផុតអំ្ពីតណាា បាន ក្ម៏ានចតវបិេសនាកុ្េល
ប៉ាុសណាណ េះ ចដលសធវើសដើមបឲី្យអ្េ់តណាា សដ្ឋយរតង ់។ 

សេតុសនេះ រាគៈឲ្យសក្ើតរាគៈ គឺសរតក្អ្រសពញចិតតក្នុងវតថុណា ក្រ៏បាថាន ឱ្យ
បានវតថុសនាេះ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ គឺសោភចិតត ៨  សច.២២  →   សោភៈ ៨   សច.  
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២២ ។ 
រាគៈ →ទិដឌិ កាលសរតក្អ្រសពញចិតតក្នុងវតថុណា ក្រ៏ចមងសឃើញវតថុសនាេះថាលអ

សាអ ត សក្ើតសេចក្តេុីខ សឃើញថាជាសារៈ ជារបេ់សទៀង ជាអ្តាត តួខលួន ជាវបិោល េ
សឃើញខុេពីសេចក្តីពិត ជាទិដឌិ ឬមនុេសខលេះសពញចិតតក្នុងការសធវើបាប សឃើញថាមនិ
បាប សឃើញថាផលក្មមមនិមាន អ្បាយភូមមិនិមាន គឺ  

សោភៈ ៨ សច. ២២ → សោភទិដឌិេំ. ៤ សច. ២១ ។ 
រាគៈ →វចិិកិ្ច្ឆឆ  កាលសពញចិតតសធវើបាបសេើយសក្ើតសេចក្តីទុក្ខសៅត រក្ហាយ 

ក្េ៏ងសយ័ថាបាបឲ្យផលបានពិតចមនឬ អ្បាយភូមមិានពិតចមនឬ គឺ សោភៈ ៨ 
សច. ២២ → សមាេវចិិ. ១ សច. ១៥ ។ 

រាគៈ → ឧទធចចៈ កាលេងសយ័ក្នុងបាប ក្រ៏ចមងគិតរាយមាយសៅសផសងៗ ឬ
សពញចិតតក្នុងវតថុណា ក្គិ៏តរាយមាយសៅក្នុងវតថុសនាេះ ដូចរបាថាន ចងប់ានផទេះ ក្៏
រាយមាយសៅក្នុងសរឿងផទេះ ។ ល។ គឺ  

សោភៈ ៨ សច. ២២ → សមាេឧទធចចៈ ១ សច. ១៥ ។  
រាគៈ → សទេៈ កាលសពញចិតតក្នុងវតថុណាសេើយមនិបានក្ស៏ក្ើតសទេៈ ឬ

សពញចិតតក្នុងការបរសិភាគសាចេ់តវ ក្េ៏មាល បេ់តវសនាេះមក្ជាអាហារ ឬមានរទពយ
េមបតតិរតូវសគលួចសៅ ក្ខូ៏ចចិតត ។ ល ។ គឺ សោភៈ ៨ សច. ២២ → សទេចិតត ២ 
សច. ២២ ។ 

២. ទិដឌ ិអ្េាទតិ អ្ភនិនទតិ តំ អារពភ រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិឧបបជជតិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  
ឧបបជជតិ ឧទធចចំ ឧបបជជតិ សទមនេស ំឧបបជជតិ (បុគគលរចមងសរតក្អ្រសភលើតសភលើននឹងទិដឌ ិ
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សរពាេះរបារពធទិដឌសិនាេះ រាគៈ ទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទមនេស រចមងសក្ើតស ើង គឺ    
ទិដឌិគតេំ. ៤ សច. ២១ → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 

ទិដឌិ → រាគៈ ដូចអ្នក្ចដលសឃើញខុេថាេមាល បេ់តវមនិជាបាប សរពាេះ
េមាល បស់េើយយក្សៅលក្ស់ធវើឲ្យមានបាន ការសឃើញខុេក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ 
ឬរពេះបាទអ្ជាេរតូវ ចដលេមាល បរ់ពេះបិតា ក្ស៏រពាេះរបាថាន បានរាជេមបតតិ ឬពួក្
អ្នក្ចដលចសរមើនឈាន សឃើញថាឈានមានសេចក្តីេុខ ក្ស៏ពញចិតតក្នុងការចសរមើន
ឈាន ។ 

សោភទិដឌិគតេំ. ៤ សច. ២១ → សោភៈ ៨ សច. ២២ ។ 
ទិដឌិ  → ទិដឌិ ដូចពួក្និយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ គឺ នតថិក្ទិដឌិ មនិសជឿផលរបេ់ក្មម 

(បដិសេធផល) អ្សេតុក្ទិដឌ ិ សឃើញថាការសធវើមនិមានសេតុ េុទធចតសក្ើតស ើងឯង 
( បដិសេធសេតុ ) អ្កិ្រយិទិដឌិ សឃើញថាការសធវើបុណយសធវើបាបមនិមាន ឲ្យផលមនិ
បាន ( បដិសេធទងំសេតុទងំផល) សឃើញខុេសេើយក្ស៏ធវើខុេតសៅ ។ 

សោភទិដឌិគតេំ. ៤ សច. ២១ → សោភទិដឌិគតេំ. ៤ សច. ២១ ។ 
ទិដឌិ  → វចិិកិ្ច្ឆឆ  កាលសឃើញខុេសេើយ តមក្សក្ើតសេចក្តេីងសយ័ថាបាប

មានពិតឬ បាបឲ្យផលសៅអ្បាយបានពិតឬ។ 
សោភទិដឌិគតេំ.៤ សច. ២១ → សមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ សច.១៥ ។ 
ទិដឌិ → ឧទធចចៈ កាលេងសយ័ក្រ៏ាយមាយសៅក្នុងសរឿងចដលសឃើញខុេ 

សនាេះៗ ។ 
សោភទិដឌិគតេំ.៤ សច. ២១ → សមាេឧទធចចៈ ១ សច.១៥ ។ 
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ទិដឌិ →សទេៈ ដូចសឃើញខុេថាេមាល បេ់តវចដលជាអាហារមនិបាប
សេើយក្េ៏មាល ប ់ឬេមាល បស់ៅសេើយខាល ចថានឹងរតូវសៅកានន់រក្ក្ខូ៏ចចិតត ។ 

សោភទិដឌិគតេំ.៨ សច. ២១ → សទេចិតត ២ សច. ២២ ។ 
៣. វចិិកិ្ច្ឆច  អារពភ វកិិ្ចិច្ឆឆ  ឧបបជជតិ ទិដឌ ិឧបបជជតិ ឧទធចច ំឧបបជជតិ សទមនេស ំ

ឧបបជជតិ (បុគគលចដលនឹក្ដល់វចិិកិ្ច្ឆឆ សរពាេះរបារពធវចិិកិ្ច្ឆឆ សនាេះ ទិដឌ ិ ឧទធចចៈ 
សទមនេស រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

វចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ សច. ១៥ → អ្កុ្. ៨ (សវៀរទិដឌិគតវបិ. ៤) សច. ២៦ (សវៀរមានេះ)។ 
វចិិកិ្ច្ឆឆ  →វចិិកិ្ច្ឆឆ  ដូចេងសយ័ថាបុណយបាបឲ្យផលបានពិតចមនឬ សេើយ

ក្ម៏និសជឿមនិសធវើបុណយ ឬេងសយ័ថារពេះពុទធជាមាច េ់ រតាេ់ដឹងអ្រយិេចចៈ ៤ ពិត
ចមនឬ រពេះធមព៌ាក្យទូនាម នរបេ់រពេះពុទធជាមាច េ់នាសំចញអំ្ពីសេចក្តីទុក្ខពិតចមនឬ 
េងសយ័សេើយក្ម៏និសជឿ េងសយ័យ៉ា ងសនាេះ ។ 

សមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ សច.១៥→សមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ សច.១៥ ។ 
វចិិកិ្ច្ឆឆ  → ទិដឌិ កាលេងសយ័សេើយមនិសជឿ ក្ស៏ធវើឲ្យសឃើញខុេ សធវើខុេ

តសៅ ។ 
សមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ សច. ១៥ → សោភទិដឌិគតេំ. ៤ សច. ២១ ។ 
វចិិកិ្ច្ឆឆ → ឧទធចចៈ កាលេងសយ័ក្រ៏ចមងគិតរាយមាយសៅក្នុងសរឿងមនិលអ ។ 
សមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ សច. ១៥ → សមាេឧទធចចៈ១ សច. ១៥ ។ 
វចិិកិ្ច្ឆឆ  → សទេៈ កាលេងសយ័សេើយមនិសជឿបុណយ មនិសជឿបាប ក្៏

េមាល បេ់តវផ្លត ចជី់វតិ សដ្ឋយមនិខាល ចចរក្ងចំសពាេះបាប ឬអ្នក្ខលេះេងសយ័ថា      
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រពេះអ្ភធិមមមនិចមនពុទធវចនៈក្ម៏និសរៀន តមក្ខាងសរកាយ ដឹងថារពេះអ្ភធិមមជា
របេ់លអជាធមច៌ដលទូនាម នឲ្យដឹងសេតុផល ក្ស៏ក្ើតការខូចចិតតចដលមនិបានមក្
សរៀនពីដំបូង ។ 

សមាេវចិិក្ច្ឆឆ  ១ សច. ១៥→ សទេចិតត ២ សច. ២២ ។ 
៤. ឧទធចច ំអារពភ ឧទធចច ំឧបបជជតិ ទិដឌិ ឧបបជជតិ  វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧបបជជតិ សទមនេស ំ

ឧបបជជតិ (បុគគលកាលនឹក្ដល់ឧទធចចៈ សរពាេះរបារពធឧទធចចៈសនាេះ ឧទធចចៈ ទិដឌ ិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  
សទមនេស រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

សមាេឧទធចចៈ១ សច.១៥→ អ្កុ្. ៨ (សវៀរទិដឌិគតវបិ.៤ ) សច. ២៦ (សវៀរ
មានេះ) ។ 

ឧទធចចៈ → ឧទធចចៈ សរពាេះមនិមានេតិសទើបជាសេតុឲ្យសក្ើតការរាយមាយ
សៅក្នុងសរឿងសផសងៗ ដូចកុ្េក្ឲ្យនរណាសគសជឿ ក្រ៏តូវគិតរាយមាយរក្សរឿងឲ្យសគ
សជឿ ឬអ្នក្ខលេះគិតរាយមាយសរចើនសៅ ក្ស៏ៅជាឆកួត ។ 

សមាេឧទធចចៈ ១ សច.១៥→ សមាេឧទធចចៈ ១ សច. ១៥ ។ 
ឧទធចចៈ → ទិដឌិ អ្នក្ចដលរាយមាយសរចើនៗសៅ ក្រ៏ចមងសឃើញខុេក្រក្ចលង 

ដូចរបាថាន ចងម់ានរទពយក្ស៏ធវើទុចចរតិសផសងៗ គិតរាយមាយសៅក្នុងសរឿងរបាថាន រទពយ 
សេើយសឃើញខុេថាមនិជាបាបផង ។ 

សមាេឧទធចចៈ១ សច.១៥ → សោភទិដឌិគតេំ. ៤ សច.២១។ 
ឧទធចចៈ →វចិិកិ្ច្ឆឆ  អ្នក្ចដលគិតរាយមាយសរចើនៗសៅ ក្ជ៏ាសេតុឲ្យសក្ើត  

សេចក្តីេងសយ័សផសងៗ  ដូចគិតថា ជាតិមុននឹងមានពិតចមនឬ   សបាក្បសញ្ហឆ តសគ 
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សេើយនឹងជាបាបពិតចមនឬ សធវើបាបសេើយនឹងរតូវសៅកានន់រក្ពិតចមនឬ ។ 
សមាេឧទធចចៈ ១ សច. ១៥ → សមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ សច. ១៥។ 
ឧទធចចៈ →សទេៈ ដូចសធវើបាបសេើយក្គិ៏តរាយមាយខាល ចសគនឹងច្ឆបប់ាន ក្៏

សក្ើតការខាល ច ឬអ្នក្ខលេះគិតរាយមាយសរចើនៗសៅ ដល់សៅេមាល បខ់លួនឯង ។ 
សមាេឧទធចចៈ ១ សច. ១៥ →សទេចិតត ២ សច. ២២ ។ 
៥. សទមនេស ំអារពភ សទមនេស ំឧបបជជតិ ទិដឌ ិ ឧបបជជតិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧបបជជតិ 

ឧទធចច ំ ឧបបជជតិ (បុគគលចដលនឹក្ដល់សទេៈ របារពធសទេៈសនាេះ សទមនេស ទិដឌ ិ
វចិិកិ្ច្ឆឆ  និងឧទធចចៈ រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

សទេមូលចិតត ២ សច.២២→ អ្កុ្. ៨ ( សវៀរទិដឌិវបិ. ៤ ) សច. ២៦ (សវៀរ
មានេះ) ។ 

សទេៈ→ សទេៈ ដូចនឹក្ដល់សរឿងចដលសរកាធ ក្ស៏ធវើឲ្យសរកាធក្រក្ចលង
ស ើង ឬេមាល បម់នុេសក្ខ៏ាល ចសគនឹងច្ឆបប់ាន ខាល ចសគនឹងយក្សៅរបហារជីវតិ ឬ
សរកាធនឹងមនុេសមាន ក្ ់ក្ម៏ានក្មាល ងំសរកាធសៅសរចើននាក្ ់។  

សទេចិតត ២ សច. ២២ →សទេចិតត ២ សច. ២២ ។ 
សទេៈ→ទិដឌិ   ដូចសឃើញថាសេចក្តីសរកាធនាសំៅកានន់រក្មនិបាន ឬ

សឃើញថាេមាល បេ់តវចដលជាអាហារមនិបាប ឬសាេនាខលេះសឃើញថាេមាល ប់
មនុេសក្នុងសាេនាជាមយួគាន ជាបាប ចតេមាល បម់នុេសសរៅសាេនាមនិបាប ។  

សទេចិតត ២ សច.២២→ សោភទិដឌិគតេំ. ៤ សច.២១ ។ 
សទេៈ→វចិិកិ្ច្ឆឆ  ដូចេមាល បស់គសេើយក្េ៏ងសយ័ថានឹងជាបាបពិតចមនឬ  
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នឹងរតូវសៅកានន់រក្ពិតចមនឬ ។ សទេមូលចិតត ២ សច. ២២ → សមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ  ១  
សច. ១៥។ 

សទេៈ → ឧទធចចៈ ដូចេមាល បស់គសេើយក្ខូ៏ចចិតតគិតរាយមាយថា មនិគួរ
េមាល បស់គស ើយ ឬខូចចិតតសរចើនៗ សៅ ក្ស៏ៅជាឆកួត ។ 

សទេចិតត ២ សច. ២២ → សមាេឧទធចចៈ ១ សច. ១៥ ។ 
េរុបមក្ អារមមណ៍របេ់រាគៈ ទិដឌ ិ រចមងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េលចិតត 

១២ សច. ២៧ ចតសបើអារមមណ៍របេ់វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទេៈ រចមងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត
អ្កុ្េលចិតត ៨ សច. ២៦ (សវៀរសោភទិដឌិគតវបិ.៤ និងមានេះ) សរពាេះវចិិកិ្ច្ឆឆ និង
ឧទធចចៈ សក្ើតជាមយួនឹងសមាេចិតត ចដលជាចិតតសរជើេសរ ើេអារមមណ៍មនិបាន សទើប
មនិមានសេចក្តសីរតក្អ្រសភលើតសភលើនរេូតដល់សក្ើតរាគៈសពញចិតតក្នុងអារមមណ៍សនាេះ  
សទើបបានសវៀរទិដឌិគតវបិ.៤ សរពាេះសោភទិដឌគិតវបិបយុតត មានសេចក្ឋីសពញចិតត 
សរតក្អ្រសភលើតសភលើនជារាគៈចតមា៉ាង ។ ចំចណក្សទេចិតតសក្ើតក្ម៏ានសេចក្តីមនិ
សពញចិតតក្នុងអារមមណ៍ សទើបមនិសរតក្អ្រសភលើតសភលើនក្នុងអារមមណ៍    រាគៈ គឺ សោភ-
ទិដឌិវបិបយុតត ក្ម៏និសក្ើត ។ 

សោភៈនិងទិដឌិ រចមងសក្ើតរមួក្នុងអារមមណ៍មយួជាមយួគាន បាន សរពាេះសពញ
ចិតតសទើបសឃើញថាសាអ ត ថាសទៀង ថាេុខ ជាអ្តាត តួខលួនប គ្ បប់ញ្ហជ បាន ជា
វបិោល េ សរពាេះសឃើញខុេពីសេចក្តីពិត ។ 

ចំចណក្សទេៈនិងទិដឌិសក្ើតរមួគាន មនិបាន សរពាេះអារមមណ៍របសភទសផសងគាន  
គឺសទេៈសក្ើតរចមងមនិសពញចិតតក្នុងអារមមណ៍ កាលមនិសពញចិតតសទើបមនិសឃើញថា
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អារមមណ៍សនាេះលអ ជាេុខ រេេ់សាអ ត សទេៈ និងទិដឌិសទើបសក្ើតរមួគាន មនិបាន គឺ
ជាេេជាតបបចចយ័មនិបាន ចតជាឧបនិេសយបបចចយ័បាន ដូចសឃើញខុេក្ជ៏ា
បចចយ័ឲ្យសក្ើតសទេៈេមាល បស់គបាន     ឬេមាល បេ់តវក្ស៏ឃើញថាមនិជាបាប    ជា
សដើម ។ 

អ្កុ្.→អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ ( សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានតាមកាមមសនា-
ទវ រវថីិចតមា៉ាង បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ  អារមមណាធិបតិ និងអារមមណូបនិេសយ-
បបចចយ័ ។ 

៥.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស អារមមណបបចចសយន        
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធមស៌ដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។  

អ្កុ្. →កុ្. គឺ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → កុ្. ៨ សច.៣៣ អ្ភញិ្ដ .កុ្. ១ សច. 
៣០។ 

បាលីអ្នុវាទ  
១. សេកាខ  បេសីន កិ្សលសេ បចចសវក្ខនត ិ (រពេះសេក្ខបុគគលពិច្ឆរណាកិ្សលេ

ចដលលេះសេើយសដ្ឋយមហាកុ្េល) ។ 
អ្កុ្.១១ (សវៀរសមាេឧទធចចៈ ១) សច.២៧ ឬ ទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  សទេៈ កិ្សលេ

លេះបានសេើយ → កុ្.៨ សច. ៣៣ ។ 
បុគគលសធវើអ្កុ្េលសេើយជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកុ្េលបាន បុគគលសនាេះនឹងរតូវ

សឃើញសទេរបេ់អ្កុ្េលថា មានចតនាទុំក្ខមក្ឲ្យ កាលរតូវការនឹងឲ្យសក្ើត
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កុ្េល សទើបរតូវេមលងឹសមើលចិតតរបេ់ខលួនឯងថាមានអារមមណ៍យ៉ា ងណា សបើជា 
បាបក្ផ៏្លល េ់ចិតតអំ្ពីបាបមក្ជាបុណយ បុណយក្នឹ៏ងបានសក្ើតសរឿយៗ ជាការអ្បរ់ចិំតត
ឲ្យសាទ តជំ់នាញក្នុងបុណយ សរពាេះរបេិនសបើមនិសធវើបុណយទុក្ ក្គ៏ងនឹ់ងធាល ក្ស់ៅកាន់
អ្បាយពិតរបាក្ដ សទើបបានលេះបាបមក្សធវើបុណយ រេូតបានជារពេះអ្រយិបុគគល
ផុតអំ្ពីទុក្ខក្នុងអ្បាយ ជារពេះសេក្ខបុគគល ។ រពេះសេក្ខបុគគលក្ប៏ានដល់រពេះ
សសាតាបនន រពេះេក្ទគាម ី រពេះអ្នាគាម ីកាលរត បនឹ់ក្ដល់កិ្សលេចដលខលួន
លេះបានសេើយថា មានកិ្សលេអ្វីខលេះ ដូចជារពេះសសាតាបនននឹក្ដល់កិ្សលេចដល
លេះសេើយជាេមុសចឆទ ក្ម៏និមានទិដឌិនិងវចិិកិ្ច្ឆឆ  រពេះេក្ទគាម ី ក្ល៏េះកិ្សលេ
សរគាតរគាតចដលេល់ពីរពេះសសាតាបននឲ្យរសាលសេឋើងជាេមុសចឆទ ចំចណក្រពេះ
អ្នាគាមកី្ល៏េះសទេៈបានសទៀត ជាេមសុចឆទ សរពាេះដូសច្ឆន េះ កិ្សលេចដលរពេះ
សេក្ខបុគគលលេះបានក្ម៏ានទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  សទេៈ រមួទងំ ៣ យ៉ា ង សៅេល់សមាេៈ 
អ្េិរកិ្ៈ អ្សនាតតបបៈ ឧទធចចៈ សោភៈ មានេះ ថីនៈ សរពាេះកិ្សលេមាន ១០ គឺ      
សមាេៈ អ្េិរកិ្ៈ អ្សនាតតបបៈ ឧទធចចៈ សោភៈ ទិដឌិ មានេះ សទេៈ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ថីនៈ ការ
ពិច្ឆរណាកិ្សលេចដលលេះសេើយ សបើពិច្ឆរណាក្នុងបចចសវក្ខណវថីិ ក្ពិ៏ច្ឆរណា
សដ្ឋយកុ្.េំ.៤ ចតសបើពិច្ឆរណមតងសទៀត បនាទ បអំ់្ពីបចចសវក្ខណវថីិ ក្ពិ៏ច្ឆរណា
សដ្ឋយមហាកុ្េលទងំ ៨ ជាមហាកុ្េលលញាណេមបយុតតក្ប៏ាន មហា
កុ្េលញាណវបិបយុតតក្ប៏ាន ។  

២. សេកាខ  វកិ្ខមភសិត កិ្សលសេ បចចសវក្ខនតិ (រពេះសេក្ខបុគគលបានឈាន រចមង
ពិច្ឆរណាកិ្សលេចដលរគបេងកតទុ់ក្សដ្ឋយមហាកុ្េល) គឺ  
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កិ្សលេ ៧ ( សវៀរទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  សទេៈ ) →កុ្. ៨ សច.៣៣ ។ 
កិ្សលេចដលរពេះសេក្ខបុគគលអ្នក្បានឈានរគបេងកតទុ់ក្ បានដល់

កិ្សលេដស៏េេ ៧ គឺ    សមាេៈ អ្េិរកិ្ៈ អ្សនាតតបបៈ ឧទធចចៈ សោភៈ មានេះ ថីនៈ 
រចមងពិច្ឆរណាសដ្ឋយចិតតចដលជាមហាកុ្េលទងំ ៨ ។ 

៣. បសុពវ េមុទចិសណណ  កិ្សលសេ ជាននត ិ (បុគគលដឹងកិ្សលេចដលធាល ប់
េនសទុំក្ក្នុងកាលមុនសដ្ឋយមហាកុ្េល) ។ 

អ្កុ្.១២ សច.២៧ ( ឬកិ្សលេ១០ ) → កុ្.៨ សច.៣៣ ។ 
កាលនឹក្ដល់កិ្សលេសដ្ឋយចិតតចដលជាកុ្េល រចមងជាសេតុឲ្យលេះ    

សេចក្តីអារក្ក្ ់រត បម់ក្សធវើសេចក្តីលអ ។ 
៤. សេកាខ  វា បថុុជជនា វា អ្កុ្េលំ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសនត ិ

(រពេះសេក្ខបុគគលឬបុថុជជនរចមងសឃើញចាេ់អ្កុ្េលសដ្ឋយភាពជាក្រតលក្ខណ៍ 
សដ្ឋយមហាកុ្េល) ។ 

អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → កុ្. ៨ សច. ៣៣ ។  
រពេះសេក្ខបុគគលឬបុថុជជនចដលចសរមើនវបិេសនា កំ្ណតចិ់តតចដលជា     

ចិតាត នុបេសនា ដូចចិតតមានរាគៈក្ដឹ៏ង ចិតតមានសទេៈក្ដឹ៏ង រេូតសឃើញការសក្ើត
រលតរ់បេ់អ្កុ្េលចិតតទងំសនាេះ សដ្ឋយមហាកុ្េលញាណេមបយុតត៤ តមក្ក្៏
នឹក្ដល់ការសក្ើតរលតរ់បេ់អ្កុ្េលចិតតសនាេះសទៀត ក្នឹ៏ក្សដ្ឋយមហាកុ្េលទងំ 
៨ ។ 
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៤. សចសតាបរយិញ្ហដ សណន អ្កុ្េលចិតតេមងគេិស ចិតត ំជាននត ិ (បុគគលចដល
បានអ្ភញិ្ហដ រចមងដឹងវារៈចិតតរបេ់បុគគលចដលជាអ្កុ្េល      សដ្ឋយសចសតាបរយិ- 
ញ្ហដ ណ) ។ 

អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → សចសតាអ្ភញិ.កុ្. ១ សច.៣០ ។ 
៦. អ្កុ្េោ ខនាធ  សចសតាបរយិញ្ហដ ណេស បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណេស 

យថាក្មមូបគញ្ហដ ណេស អ្នាគតេំញ្ហដ ណេស អារមមណបបចចសយន បចចសយ 
(អ្កុ្េលខនធទងំឡាយ រចមងជាបចចយ័ដល់សចសតាបរយិញ្ហដ ណ បុសពវនិ- 

វាសានុេសតិញ្ហដ ណ    យថាក្មមូបគញ្ហដ ណ អ្នាគតំេញ្ហដ ណ សដ្ឋយអ្ំណាច
អារមមណបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → អ្ភញិ.កុ្. ១ សច. ៣០ ។ 
បុគគលចដលបានសចសតាបរយិញ្ហដ ណ រចមងដឹងវារៈចិតតរបេ់បុគគលចដល

សក្ើតអ្កុ្េលបាន បុគគលចដលបានបុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណ ក្អ៏ាចរលឹក្ដឹង
ជាតិក្នុងអ្តីតរបេ់បុគគលចដលសធវើអារក្ក្ប់ានថាធាល បស់ក្ើតជាអ្វី មានសឈាម េះអ្វី ដូច
រពេះសទវទតត ចដលរបទូេតចសំពាេះរពេះពុទធជាមាច េ់ ក្ម៏និចមនថានឹងរបទូេតរតឹមចត
ជាតិសនេះ ក្នុងអ្តីតជាតិក្ធ៏ាល បរ់បទូេតមក្សរចើនសេើយចដរ ដូចរពេះពុទធជាមាច េ់សក្ើត
ជាសេតចដំរ ី រពេះសទវទតតសក្ើតជានាយរពាន ក្ប៏ានយក្រណាអារយក្ភលុក្សេតចដំរ ី
រេូតដល់សាល បជ់ាសដើម ។ 

បុគគលចដលបានយថាក្មមូបគញ្ហដ ណ ក្អ៏ាចដឹងក្មមរបេ់េតវចដលបាន
ទទួលទុក្ខក្នុងបចចុបបននសនេះថា សធវើក្មមអារក្ក្អ់្វីទុក្ ដូចរពេះមហាសមាគគោល ន បាន
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ធាល បរ់បទូេរាយ វាយមាតាមក្សេើយក្នុងអ្តីតជាតិ មក្ជាតិសនេះសទើបបានសច្ឆរ
វាយសាល ប ់។ 

បុគគលចដលបានអ្នាគតំេញ្ហដ ណ ក្អ៏ាចដឹងថាបុគគលចដលសធវើបាប សាល ប់
សេើយនឹងសៅសក្ើតក្នុងទីណា មានសេចក្តីទុក្ខលំបាក្យ៉ា ងណា។ 

អ្កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន៤ ផលបុគគល ៣ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានតាមកាមមសនា-
ទវ រវថីិ បចចសវក្ខណវថីិ មនិមានេភាគបចចយ័ សរពាេះអ្កុ្េលមនិអាចយក្អ្កុ្េល
ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ ឲ្យសក្ើតអារមមណាធិបតិបបចចយ័បាន សេើយក្ម៏និជាអារមមណ៍
ខាល ងំកាល ឲ្យសក្ើតអារមមណូបនិេសយបបចចយ័បាន បានចតអារមមណបបចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ ។ 

 
៦. បាលីវធិី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អារមមណបបចចសយន    

បចចសយ (អ្កុ្េលធម ៌→ អ្ពាក្តធមស៌ដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 
អ្កុ្.→អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.១២ សច.២៧→ អ្ពយ. ២២ សច. ៣៣ ។ អ្ពយ. ២២ គឺ 

កាមកិ្រយិ ១០ ( សវៀរបញ្ចទវ រា.១ ) តទ. ១១ អ្ភញិ្ហដ កិ្. ១ ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
១. អ្រហា បេសីន កិ្សលសេ បចចសវក្ខតិ (រពេះអ្រេនតពិច្ឆរណាកិ្សលេចដល

លេះសេើយ សដ្ឋយមហាកិ្រយិ) ។ 
កិ្សលេ ១០→ កិ្.៨ សច.៣៣ ។ (កិ្សលេ១០ គឺសមាេៈ អ្េរិកិ្ៈ        

អ្សនាតតបបៈ ឧទធចចៈ សោភៈ ទិដឌ ិមានេះ សទេៈ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ថីនៈ) ។ 
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២. បសុពវ េមុទចិសណណ  កិ្សលសេ ជានាតិ (រពេះអ្រេនតរចមងដឹងកិ្សលេ
ចដលធាល បេ់នសទុំក្ក្នុងកាលមុន) ។ កិ្សលេ ១០ →កាមកិ្រយិ ១០ សច. ៣៣    
( សវៀរបពាច ទវ រា. ១ ) ។  

៣. អ្កុ្េលំ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសតិ (រពេះអ្រេនតសឃើញ
ចាេ់អ្កុ្េលសដ្ឋយភាពជាអ្និចចំ ទុក្ខ ំអ្នតាត  សដ្ឋយមហាកិ្រយិ) ។ 

អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ →កិ្. ៨ សច. ៣៣ ។ 
រពេះអ្រេនតកាលនឹក្ដល់អ្កុ្េលសដ្ឋយភាពជាក្រតលក្ខណ៍ ក្នឹ៏ក្សដ្ឋយ

មហាកិ្រយិទងំ ៨ ដូចមុននឹងបានជារពេះអ្រេនតចសរមើនវបិេសនា រាគចិតតសក្ើតក្៏
ដឹង រាគចិតតរលតក់្ដឹ៏ង សឃើញអ្កុ្េលសដ្ឋយភាពជាក្រតលក្ខណ៍ កាលនឹក្ដល់
អ្កុ្េលចដលសក្ើតរលតស់នាេះ ក្នឹ៏ក្សដ្ឋយមហាកិ្រយិទងំ ៨ ។ 

៤. សចសតាបរយិញ្ហដ សណន អ្កុ្េលចិតតេមងគេិស ចិតត ំជានាតិ (រពេះអ្រេនត
ចដលបានអ្ភញិ្ហដ រចមងដឹងវារៈចិតតរបេ់បុគគលចដលមានចិតតជាអ្កុ្េលបាន 
សដ្ឋយសចសតាបរយិញ្ហដ ណ) ។ 

អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ → សចសតាអ្ភញិ្ហដ កិ្. ១ សច. ៣០ ។ 
៥. សេកាខ  វា បថុុជជនា វា អ្កុ្េលំ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នសតាត  វបិេសនត ិ     

អ្កុ្េសល និរុសទធ វបិាសកា តទរមមណតា ឧបបជជតិ ។ 
រពេះសេក្ខបុគគលឬបុថុជជនរចមងសឃើញចាេ់អ្កុ្េលសដ្ឋយភាពជាអ្និចច ំ

ទុក្ខំ អ្នតាត  កាលអ្កុ្េលរលតស់ៅសេើយវបិាក្តទលមពនៈរចមងសក្ើតស ើង ។ 
អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ →តទ. ១១ សច. ៣៣ ។ 
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៦. អ្កុ្េលំ អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ តំ អារពភ  រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិឧបបជជតិ 
វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧបបជជតិ ឧទធចច ំ ឧបបជជតិ សទមនេស ំ ឧបបជជតិ អ្កុ្េសល និរុសទធ វបិាសកា      
តទរមមណតា ឧបបជជតិ (បុគគលសរតក្អ្រសភលើតសភលើននឹក្អ្កុ្េលចិតត សរពាេះរបារពធ
អ្កុ្េលសនាេះ រាគៈ ទិដឌ ិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទមនេស រចមងសក្ើតស ើង កាល 
អ្កុ្េលរលតស់ៅសេើយ វបិាក្តទលមពនៈ រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ →តទ. ១១ សច. ៣៣ ។ 
បុគគលនឹក្ដល់អ្កុ្េលសេើយសក្ើតសេចក្តីសរតក្អ្រសភលើតសភលើនក្នុងអ្កុ្េល

សនាេះ កាលអ្កុ្េលរលតស់ៅសេើយ វបិាក្តទលមពនៈ រចមងសក្ើតស ើង ។ 
៧. អ្កុ្េោ ខនាធ  សចសតាបរយិញ្ហដ ណេស បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណេស 

យថាក្មមូបគញ្ហដ ណេស អ្នាគតេំញ្ហដ ណេស អាវជជនាយ អារមមណបបចចសយន      
បចចសយ (អ្កុ្េលខនធទងំឡាយជាបចចយ័ដល់សចសតាបរយិញ្ហដ ណ បុសពវនិវាសានុ-
េសតិញ្ហដ ណ យថាក្មមូបគញ្ហដ ណ អ្នាគតំេញ្ហដ ណ និងអាវជជនៈ សដ្ឋយអ្ំណាច
អារមមណបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ → អ្ភញិ្ហដ កិ្.១ សច. ៣០ មសនាទវ រា.១ សច.១១ ។ 
រពេះអ្រេនតចដលបានអ្ភញិ្ហដ  ៤ យ៉ា ង គឺ សចសតាបរយិញ្ហដ ណ បុសពវនិវាសា-

នុេសតិញ្ហដ ណ យថាក្មមូបគញ្ហដ ណនិងអ្នាគតំេញ្ហដ ណ  រចមងដឹងខនធចដលជា
អ្កុ្េលរបេ់ខលួនឯង និងអ្នក្ដក្ទបាន សបើខនធរបេ់ខលួនឯងក្ដឹ៏ងអ្តីតអ្នាគត
សដ្ឋយអ្ភញិ្ហដ បាន ចំចណក្ខនធចដលកំ្ពុងសក្ើតជាបចចុបបនន ក្ដឹ៏ងសដ្ឋយមហាកិ្រយិ 
មនិរតូវសរបើអ្ភញិ្ហដ សទ សរពាេះកំ្ពុងសក្ើតជាមយួខលួន សបើខនធរបេ់អ្នក្ដក្ទក្ដឹ៏ងបាន
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ទងំ ៣ កាល គឺ អ្តីត អ្នាគត បចចុបបនន ដូចរពេះពុទធជាមាច េ់ អាចដឹងវារៈចិតត
របេ់ភកិ្ខុសទវទតតថា នឹងរបសមៀលដំុថមឲ្យធាល ក្ម់ក្រតូវរពេះពុទធអ្ងគក្នុងសវោចដល  
សេតចយងសចញសៅបិណឍ បាតសដ្ឋយសចសតាបរយិញ្ហដ ណ ចំចណក្ចដលដឹងសដ្ឋយ
បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណ ដូចរពេះពុទធជាមាច េ់អាចរលឹក្ដឹងនូវខនធក្នុងអ្តីតរបេ់
ភកិ្ខុសទវទតតបានថា ធាល បត់ាមចងសពៀររពេះពុទធអ្ងគមក្រាបម់និអ្េ់ សេើយដឹងក្មម
ចដលភកិ្ខុសទវទតតបានរបទូេរា៉ាយចំសពាេះរពេះពុទធអ្ងគមក្សរចើន សដ្ឋយយថាក្មមូបគ-
ញ្ហដ ណ និងអ្នាគតំេញ្ហដ ណ ក្អ៏ាចដឹងទុក្ជាមុនបាន ដូចរពេះពុទធអ្ងគរទងដឹ់ង
ថា ភកិ្ខុសទវទតត កាលភាញ ក្រ់នឹក្បាបបានក្នឹ៏ងមក្គាល់រពេះពុទធអ្ងគសដើមបេូីម
ខមាសទេ ចតភកិ្ខុសទវទតត មនិទនប់ានចូលគាល់រពេះពុទធអ្ងគផង ក្នឹ៏ងរតូវធរណី
រេូបសៅមុន ជាសដើម ចំចណក្មសនាទវ រាវជជនៈជាអាវជជនចិតត ចដលពិច្ឆរណា
អារមមណ៍តាមមសនាទវ រ សក្ើតមុនអ្ភញិ្ហដ  កាលអ្ភញិ្ហដ ដឹងអ្វី មសនាទវ រាវជជនៈក្ដឹ៏ង
ចដរ ។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ គឺ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ បចចសវក្ខណវថីិ មនិ
មានេភាគបចចយ័ សរពាេះរពេះអ្រេនតរចមងមនិទទួលយក្អ្កុ្េលជាអ្ធិបតី
អារមមណ៍ឲ្យសក្ើតអារមមណាធិបតិ និងអារមមណូបនិេសយបបចចយ័បាន ។ 

៧.បាលីវធិ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អារមមណបបចចសយន    
បចចសយ ។ 

អ្ពយ.→ អ្ពយ. គឺ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាច 
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អារមមណបបចចយ័) ។ 
អ្ពយ. ៥៦ សច. ៣៨ រូប ២៨ និពាវ ន  → អ្ពយ. ៤១ សច. ៣៨ ។ 
អ្ពយ. ៥៦ គឺ វបិាក្ ៣៦ កិ្រយិ ២០ ។ អ្ពយ. ៤១ គឺ កាម.វ.ិ ២៣ កាម.កិ្

. ១១ វញិ្ហដ .កិ្. ១ សនវ.កិ្. ១ អ្ភញិ្ហដ កិ្. ១ ផលចិតត ៤ សច. ៣៨ ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
១. អ្រហា ផលំ បចចសវក្ខតិ (រពេះអ្រេនតរចមងពិច្ឆរណាផលចិតតសដ្ឋយមហា

កិ្រយិ) ។  
អ្រេតតផល ១ សច. ៣៦ → ម.កិ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ ។ 
២. និពាវ នំ បចចសវក្ខតិ (រពេះអ្រេនតរចមងពិច្ឆរណានិពាវ ន សដ្ឋយមហា

កិ្រយិ) ។ 
និពាវ ន → ម.កិ្.េំ. ៤ សច.៣៣ ។ 
៣. និពាវ នំ ផលេស អាវជជនាយ អារមមណបបចចសយន បចចសយ (និពាវ នរចមង

ជាបចចយ័ដល់ផលចិតត និងដល់មសនាទវ រាវជជនចិតត គឺ មសនាទវ រាវជជនៈសដ្ឋយ
អារមមណបបចចយ័) ។ 

និពាវ ន→  ផលចិតត ៤ សច.៣៦ មសនាទវ រា. ១ សច. ១១ ។ 
រពេះនិពាវ នរចមងជាអារមមណ៍ដល់ផលចិតត ៤ ក្នុងផលេមាបតតិវថីិ ដល់

មសនាទវ រាវជជនៈក្នុងបចចសវក្ខណវថីិ ។ 
៤. អ្រហា ចក្ខុ ំអ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសតិ សសាត ំឃន ំជិវ ា ំកាយ ំ

រូសប េសទទ គសនធ រសេ សផ្លដឌសពវ វតថុ  ំ វបិាកាពាក្សត កិ្រយិអ្ពាក្សត ខសនធ អ្និចចសតា 
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ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសតិ (រពេះអ្រេនតសឃើញចាេ់នូវចក្ខុសដ្ឋយភាពជាអ្និចចំ ទុក្ខ ំ
អ្នតាត  និងសឃើញចាេ់នូវសសាតៈ ឃនៈ ជិវាា  កាយ រូប េំស ង ក្លិន រេ 
សផ្លដឌពវៈ េទយវតថុ វបិាកាពាក្តខនធ និង កិ្រយិពាក្តខនធ សដ្ឋយភាពជាអ្និចច ំ
ទុក្ខំ អ្នតាត  សដ្ឋយមហាកិ្រយិ) ។ 

ឱ្ឡារកិ្រូប ១២ េទយវតថុ ១ សោកិ្យវបិាក្ ៣២ កិ្រយិ ២០ សច. ៣៥ 
→  ម.កិ្. ៨ សច.៣៣ (ឱ្ឡារកិ្រូប ១២ =បសាទរូប ៥ វេិយរូប ៧ ) ។ 

រពេះអ្រេនតរចមងសឃើញចាេ់នូវវតថុ ៦ គឺ ចក្ខុវតថុ សសាតវតថុ ឃនវតថុ ជិវាា វតថុ 
កាយវតថុ េទយវតថុ និងអារមមណ៍ ៦ គឺ រូបារមមណ៍ េទទ រមមណ៍ គនាធ រមមណ៍           
រសារមមណ៍ សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ និងធមាម រមមណ៍ សោកិ្យវ.ិ ៣២ មហាកិ្. ២០ សច. ៣៥ 
សដ្ឋយភាពជាអ្និចច ំ ទុក្ខំ អ្នតាត  សដ្ឋយមហាកិ្.៨ សច. ៣៣ សដ្ឋយការចសរមើន
វបិេសនាមុនបានជារពេះអ្រេនត រេូតសឃើញការសក្ើតរលត ់ កាលជារពេះអ្រេនត
សេើយ   ក្ពិ៏ច្ឆរណាអារមមណ៍ចដលសឃើញការសក្ើតរលតស់នាេះ សដ្ឋយមហាកិ្រយិ  
៨ ។ 

៥. ទិសពវន ចក្ខុនា រូប ំបេសតិ ។ 
រពេះអ្រេនតចដលបានអ្ភញិ្ហដ រចមងសឃើញរូបចដលលអិត រូបចដលបិទបាងំ 

ទុក្ និងរូបចដលឆ្មង យសដ្ឋយទិពវចក្ខុ ។ 
បចចុបបននរូបារមមណ៍ → ទិពវចក្ខុអ្ភញិ្ហដ កិ្. ១ សច.៣០ ។  
៦. ទិពាវ យ សសាតធាតុយ េទទ ំេុណាតិ ។ 
រពេះអ្រេនតចដលបានអ្ភញិ្ហដ រចមងឮេំស ងទងំក្នុងទីជិតនិងទីឆ្មង យ 
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សដ្ឋយទិពវសសាត ។ 
បចចុបបននេទទ រមមណ៍ →ទិពវសសាតអ្ភញិ្ហដ កិ្.១ សច.៣០ ។ 
៧. សចសតាបរយិញ្ហដ សណន វបិាកាពាក្តកិ្រយិពាក្តចិតតេមងគេិស ចិតត ំ

ជានាតិ (រពេះអ្រេនតចដលបានអ្ភញិ្ហដ  រចមងដឹងចិតតរបេ់បុគគលដក្ទ ចដលមានចិតត
ជាវបិាក្ពាក្ត និងកិ្រយិពាក្ត សដ្ឋយសចសតាបរយិញ្ហដ ណ) ។ 

អ្ពាក្តៈ ៥៦ សច. ៣៨ → សចសតាអ្ភញិ្ហដ កិ្. ១ សច. ៣០ ។ អ្ពាក្តៈ 
៥៦ គឺ វបិាក្ ៣៦ កិ្ .២០ ។ 

៨. អាកាសានញ្ហច យតនកិ្រយិ ំ វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនកិ្រយិេស អារមមណបបចច-
សយន បចចសយ   (អាកាសានញ្ហច យតនកិ្រយិ រចមងជាបចចយ័ដល់វញិ្ហដ ណញ្ហច យ-
តនកិ្រយិ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ អាកាសា.កិ្. ១ សច. ៣០ → វញិ្ហដ .
កិ្. ១ សច. ៣០។ 

រពេះអ្រេនតកាលនឹងចូលវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនឈាន ក្រ៏តូវអារេ័យអាកា-
សា.កិ្. ចដលធាល បស់ក្ើតក្នុងភពសនេះជាអារមមណ៍ ។ 

៩. អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនកិ្រយិ ំសនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនកិ្រយិេស អារមមណបប-
ចចសយន បចចសយ        (អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនកិ្រយិ រចមងជាបចចយ័ដល់សនវេញ្ហដ នា-
េញ្ហដ យតនកិ្រយិ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។   អាកិ្ញ.កិ្. ១ សច. ៣០ 
→សនវ.កិ្. ១ សច. ៣០ ។ 

១០. រូបាយតន ំចក្ខុវញិ្ហដ ណេស អារមមណបបចចសយន បចចសយ (រូបាយតនៈ
ជាបចចយ័ដល់ចក្ខុវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។  
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រូបារមមណ៍ →     ចក្ខុវញិ.២ សច.៧ បពាច ទវ រា.១ េមបដិិចឆននៈ ២ េនតរីណៈ
៣ សវាដឌពវនៈ ១ ម.កិ្.៨ េេិ.១ តទ.១១ សច. ៣៥ ។  

១១. េទទ យតន ំ សសាតវញិ្ហដ ណេស អារមមណបបចចសយន បចចសយ          
(េទទ យតនៈជាបចចយ័ដល់សសាតវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។     
េទទ រមមណ៍ → សសាតវញិ. ២ សច.៧ បពាច ទវ រា.១ េមបដិិចឆននៈ ២   េនតរីណៈ ៣ 
សវាដឌពវនៈ ១ ម.កិ្.៨ េេិ.១ តទ.១១ សច. ៣៥ ។  

១២. គនាធ យតន ំ ឃនវញិ្ហដ ណេស អារមមណបបចចសយន បចចសយ             
(គនាធ យតនៈជាបចចយ័ដល់ឃនវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 

គនាធ រមមណ៍ → ឃនវញិ.២ សច.៧ បពាច ទវ រា.១ េមបដិិចឆននៈ ២ េនតីរណៈ
៣ សវាដឌពវនៈ ១ ម.កិ្.៨ េេិ.១ តទ.១១ សច. ៣៥ ។  

១៣. រសាយតនំ ជិវាា វញិ្ហដ ណេស អារមមណបបចចសយន បចចសយ         
(រសាយតនៈជាបចចយ័ដល់ជិវាា វញិ្ហដ ណ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។  

រសារមមណ៍ → ជិវាា វញិ. ២ សច.៧ បពាច ទវ រា.១ េមបដិិចឆននៈ ២   េនតីរណៈ
៣ សវាដឌពវនៈ ១ ម.កិ្.៨ េេិ.១ តទ.១១ សច. ៣៥ ។  

១៤. សផ្លដឌពាវ យតន ំ កាយវញិ្ហដ ណេស អារមមណបបចចសយន បចចសយ 
(សផ្លដឌពាវ យតនៈជាបចចយ័ដល់កាយវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 
សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ គឺ ដី ខយល់ សភលើង → កាយវ.ិ ២ សច.៧    បពាច ទវ រា.១ េមបដិិចឆននៈ  
២  េនតរីណៈ៣ សវាដឌពវនៈ ១ ម.កិ្.៨ េេិ.១ តទ.១១ សច. ៣៥ ។  
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១៥. អ្ពាក្តា ខនាធ  ឥទធវិធិញ្ហដ ណេស សចសតាបរយិញ្ហដ ណេស 
បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណេស    អ្នាគតេំញ្ហដ ណេស អាវជជនាយ អារមមណបបចច-
សយន បចចសយ (អ្ពាក្តខនធទងំឡាយ រចមងជាបចចយ័ដល់ឥទធិវធិញ្ហដ ណ សចសតា-
បរយិញ្ហដ ណ បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណ អ្នាគតំេញ្ហដ ណ និងអាវជជនៈ សដ្ឋយ 
អ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ.៥៦ សច. ៣៨ រូប ២៨ → អ្ភញិ្ដ .កិ្.១ សច. ៣០ មសនាទវ រា. ១ សច. 
១១ (ក្នុងខសនេះ សេតុដូចសមតច មនិមានយថាក្មមូបគញ្ហដ ណ សរពាេះយថាក្មមូបគ
ញ្ហដ ណដឹងក្មមរបេ់េតវ គឺ ដឹងកុ្េល អ្កុ្េល ចតក្នុងបទសនេះ អ្ពយ. →អ្ពយ.            
យថាក្មមូបគញ្ហដ ណ សទើបសក្ើតមនិបាន) ។ 

អ្ពយ. →អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន៤  ផលបុគគល ៤ សក្ើតបានក្នុងបពាច ទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ 
អ្ភញិ្ហដ វថីិ បចចសវក្ខណវថីិ មរណាេននវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១០ គឺ អារមមណាធិប-
តិ អារមមណូបនិេសយ អារមមណបសុរជាត អារមមណបុសរជាតតិថ អារមមណបសុរជាតអ្វ-ិ
គត វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ វតាថ រមមណបុសរជាត វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតត   
វតាថ រមមណបុសរជាតតិថ វតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិត។ 

១. អារមមណាធិបតិ ទទួលអារមមណ៍ចដលលអក្រក្ចលងជាអ្តិឥដ្ឋឌ រមមណ៍ 
ដូចទទួលរពេះនិពាវ នជាអារមមណ៍ ។ 

២. អារមមណូបនិេសយ   ទទួលអារមមណ៍ចដលមានក្មាល ងំខាល ងំ    ជាទី 
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អារេ័យឲ្យសក្ើតចិតត សចតេិក្ ដូចរពេះនិពាវ នជាអារមមណ៍ខាល ងំ ជាទីអារេ័យឲ្យ
សក្ើតផលចិតត ។ 

៣. អារមមណបសុរជាត ដូចរូបារមមណ៍សក្ើតមុនរតងឧ់បាទខណៈរបេ់   
អ្តីតភវងគ ជាបចចយ័ឱ្យសក្ើតចក្ខុវញិ្ហដ ណ ។ 

៤. អារមមណបុសរជាតតិថ ដូចរូបារមមណ៍សក្ើតមុនរតងឧ់បាទខណៈរបេ់
អ្តីតភវងគ សេើយសៅមានផង ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចក្ខុវញិ្ហដ ណ ។ 

៥. អារមមណបុសរជាតអ្វគិត ដូចរូបារមមណ៍សក្ើតមុនរតងឧ់បាទខណៈរបេ់
អ្តីតភវងគសេើយសៅមនិទនរ់បាេសៅ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចក្ខុវញិ្ហដ ណ ។ 

៦. វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ ដូចយក្េទយវតថុ គឺ មរណាេននេទយវតថុ
ជាអារមមណ៍ចដលសក្ើតមុន និងជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតចិតត ៤៣ គឺ កាមជវនៈ ២៩ 
មសនាទវ រា.១ តទ.១១ អ្ភញិ្ហដ  ២ ។ 

៧. វតាថ រមមណបសុរជាត ក្ដូ៏ចវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ ។ 
៨. វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតត ដូចវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ ។ 
៩. វតាថ រមមណបុសរជាតតថិ ដូចយក្េទយវតថុជាអារមមណ៍ចដលសក្ើតមុន 

សេើយសៅមានផង ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតមហាកិ្រយិ ។ 
១០. វតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិត ដូចយក្េទយវតថុជាអារមមណ៍ចដលសក្ើត

មុនសេើយសៅមនិទនរ់បាេសៅ ជាបចចយ័សក្ើតឲ្យមហាកិ្រយិ ។ 
៨.បាលវីិធី អ្ពាក្សតា ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស អារមមណបបចចសយន       

បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័)។ 
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អ្ពយ. → កុ្. គឺ អ្ពយ. ៥៥ សច.៣៨ រូប ២៨ និពាវ ន →កុ្. ១៣ សច. ៣៨ ។ 
អ្ពយ. ៥៥ គឺ វ.ិ ៣៥ ( សវៀរអ្រេតតផល) កិ្. ២០ ។ កុ្. ១៣ គឺ កុ្. ៨ 

អ្ភញិ្ហដ កុ្.១ សោកុ្តតរកុ្.៤ សច.៣៨ ។  
 
បាលីអ្នុវាទ  
១. សេកាខ  ផលំ បចចសវក្ខនត ិ (រពេះសេក្ខបុគគលរចមងពិច្ឆរណាផលចិតតខាង

សរកាមសដ្ឋយមហាកុ្េល) ។ ផលខាងសរកាម ៣ សច.៣៦ → កុ្.េំ.៤ សច.៣៣ ។ 
២. សេកាខ  និពាវ នំ បចចសវក្ខនតិ (រពេះសេក្ខបុគគលរចមងពិច្ឆរណារពេះនិពាវ ន

សដ្ឋយមហាកុ្េល) ។ និពាវ ន → កុ្.េំ. ៤ សច.៣៣ ។ 
រពេះសេក្ខបុគគលរចមងពិច្ឆរណាផលចិតតនិងនិពាវ ន សដ្ឋយកុ្.េំ. ៤ ក្នុង   

បចចសវក្ខណវថីិ និងកាមវថីិធមមតា ។ 
៣. និពាវ នំ សគារតភេុស សវាទនេស មគគេស អារមមណបបចចសយន បចចសយ 

(រពេះនិពាវ នជាបចចយ័ដល់សគារតភូ ឬសវាទន និងមគគ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណ-
បបចចយ័) ។ 

និពាវ ន → កុ្.េំ. ៤ មគគចិតត ៤ សច. ៣៦ ។ 
រពេះនិពាវ នរចមងជាបចចយ័ដល់សគារតភូ ឬសវាទន ចដលបានដល់ កុ្.េំ.៤ 

និងមគគចិតតទងំ ៤ ក្នុងមគគវថីិ ការចដលសគារតភូ ឬសវាទនចដលជាសោកិ្យចិតតនិង
មនិទនទ់មាល យកិ្សលេដ្ឋចជ់ាេមុសចឆទ ចតមាននិពាវ នជាអារមមណ៍បាន ក្ស៏រពាេះ
សគារតភ ូ ឬសវាទន សធវើនាទីជាអាវជជនៈរបេ់មគគ គឺសធវើនាទីជាអាសេវនបបចចយ័ ឱ្យ
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ដល់មគគ សធវើឱ្យមគគមានក្មាល ងំអាចទមាល យកិ្សលេឱ្យដ្ឋចជ់ាេមសុចឆទ  សរពាេះ
ដូសច្ឆន េះសគារតភូឬសវាទន សទើបរតូវមានរពេះនិពាវ នជាអារមមណ៍ផង។ 

៤. សេកាខ  វា បុថុជជនា វា ចក្ខុ ំអ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសនត ិ សសាត ំ
ឃនំ ជិវ ា ំកាយ ំ រូសប េសទទ គសនធ រសេ សផ្លដឌសពវ វតថុ ំ វបិាកាពាក្សត កិ្រយិពាក្សត   
ខសនធ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសនត ិ (រពេះសេក្ខបុគគលឬបុថុជជនរចមងសឃើញ
ចាេ់ ចក្ខុ សសាត ឃន ជិវាា  កាយ រូប េំស ង ក្លិន រេ សផ្លដឌពវៈ េទយវតថុ       
វបិាកាពាក្តខនធ និងកិ្រយិពាក្តខនធ សដ្ឋយភាពជា អ្និចច ំទុក្ខ ំអ្នតាត  ។ 

ឱ្ឡារកិ្រូប ១២ េទយវតថុ សោកិ្យវ.ិ៣២ កិ្រយិ ២០ សច. ៣៥ → កុ្.៨ 
សច. ៣៣ ។ 

រពេះសេក្ខបុគគលឬបុថុជជនរចមងសឃើញចាេ់វតថុ ៦ អារមមណ៍ ៦ សោកិ្យ-
វបិាក្ ៣២ កិ្. ២០ សដ្ឋយភាពជាក្រតលក្ខណ៍សដ្ឋយមហាកុ្េលចិតត ៨ គឺខណៈ
ក្ំពុងចសរមើនវបិេសនា រចមងមានទងំមហាកុ្េលញាណវបិបយុតតនិងញាណ-
េមបយុតតសក្ើតឆ្មល េ់គាន  ចតខណៈចដលសឃើញនាមរូបជាក្រតលក្ខណ៍ពិតៗ រតូវ
សឃើញសដ្ឋយមហាកុ្េលញាណេមបយុតតប៉ាុសណាណ េះ ឬសរកាយអំ្ពីការសធវើវបិេសនា
សេើយ ក្ស៏ៅចតនឹក្ដល់អារមមណ៍ចដលជាក្រតលក្ខណ៍សនាេះបានសទៀត ក្នុងកាម-
មសនាទវ រវថីិ និងនឹក្សដ្ឋយកុ្េលញាណេមបយុតតក្ប៏ាន ឬសដ្ឋយកុ្េលញាណ-
វបិបយុតតក្ប៏ាន ។ 

៥. ទិសពវន ចក្ខុនា រូប ំបេសនត ិ (រពេះសេក្ខបុគគលឬបុថុជជនចដលបានអ្ភញិ្ហដ  
រចមងសឃើញរូបចដលលអិតសដ្ឋយទិពវចក្ខុ) ។ 
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បចចុបបននរូបារមមណ៍ →ទិពវចក្ខុអ្ភញិ្ដ .កុ្. ១ សច. ៣០ ។ 
៦. ទិពាវ យ សសាតធាតុយ េទទ ំ េុណនត ិ (រពេះសេក្ខបុគគលឬបុថុជជនអ្នក្

បានអ្ភញិ្ហដ  រចមងបានឮេំស ងចដលលអិតសដ្ឋយទិពវសសាត) ។ 
បចចុបបននេទទ រមមណ៍→ ទិពវសសាតអ្ភញិ្ដ .កុ្.១ សច. ៣០ ។ 
៧. សចសតាបរយិញ្ហដ សណន វបិាកាពាក្តកិ្រយិពាក្តចិតតេមងគេិស ចិតត ំ

ជានាតិ (បុគគលអ្នក្បានអ្ភញិ្ហដ រចមងដឹងវារៈចិតតរបេ់បុគគលអ្នក្មានចិតតជាវបិាក្
និងកិ្រយិ សដ្ឋយសចសតាបរយិញ្ហដ ណ) ។ 

អ្ពយ. ៥៥ សច.៣៨  → សចសតាអ្ភញិ្ដ .កុ្.១ សច. ៣០ ។ អ្ពយ. ៥៥ គឺ វ ិ
.៣៥ (សវៀរអ្រេតតផល) កិ្. ២០ ។ 

៨. អ្ពាក្តា ខនាធ  ឥទធវិធិញ្ហដ ណេស សចសតាបរយិញ្ហដ ណេស បុសពវនិវាសា-
នុេសតិញ្ហដ ណេស អ្នាគតេំញ្ហដ ណេស អារមមណបបចចសយន  បចចសយ    
(អ្ពាក្តខនធទងំឡាយរចមងជាបចចយ័ដល់ឥទធិវធិញ្ហដ ណ សចសតាបរយិញ្ហដ ណ 
បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណ អ្នាគតេំញ្ហដ ណ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបបចចយ័) ។ 
អ្ពយ. ៥៥ សច.៣៨ រូប ២៨ → អ្ភញិ្ហដ កុ្. ១ សច.៣០ ។ 

 ដូចអ្នក្បានឥទធិវធិញ្ហដ ណ អាចនិមតិតវបិាក្ខនធរបេ់ខលួនឯង ឲ្យកាល យជា
មនុេសសរចើនរយសរចើនពានអ់្នក្បាន េូមបអី្ភញិ្ហដ ដក្ទៗ ក្អ៏ាចទទួលវបិាក្ខនធ
របេ់ខលួននិងអ្នក្ដក្ទឲ្យសក្ើតអ្ភញិ្ហដ បាន អ្ភញិ្ហដ កុ្េលចដលអាចដឹងកិ្រយិរបេ់
រពេះអ្រេនតបាន សរពាេះកិ្រយិរបេ់រពេះអ្រេនតជាសោកិ្យចិតតសទើបអាចដឹងបាន ។ 
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អ្ពយ. →កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និង      
បញ្ច សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ២ គឺ ទវិ.១ តិ.១ អ្រយិបុគគល ៧ (សវៀរអ្រេតតផល
បុគគល) សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាទវ រវថីិ បានដល់   
ឈានវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ មគគវថីិ និងបចចសវក្ខណវថីិ ក្នុងមរណាេននវថីិ យក្េទយវតថុ 
ជាអារមមណ៍សេើយចុតិ បានេភាគបចចយ័ ១០ ដូច អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ អារមមណាធិ-
បតិ អារមមណូបនិេសយ អារមមណបុសរជាត អារមមណបុសរជាតតិថ អារមមណបុសរជាត-
អ្វគិត វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ វតាថ រមមណបុសរជាត វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតត 
វតាថ មមណបុសរជាតតថ ិវតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិត ។ 

៩. បាលីវធិី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អារមមណបបចចសយន      
បចចសយ ។ 

អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាច
អារមមណបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. ៥២ សច. ៣៥ រូប ២៨→ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 
អ្ពយ. ៥២ គឺ សោកិ្យវបិាក្ ៣២ កិ្.២០ ។ 
 
បាលីអ្នុវាទ 
ចក្ខុ ំអ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ តំ អារពភ សរាសគា ឧបបជជតិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧបបជជតិ ឧទធចច ំ

ឧបបជជតិ សទមនេស ំឧបបជជតិ សសាត ំឃន ំជិវ ា ំកាយ ំរូសប េសទទ គសនធ រសេ សផ្លដឌសពវ 
វតថុ ំ វបិាកាពាក្សត កិ្រយិពាក្សត ធសមម អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ តំ អារពភ រាសគា ឧបប-
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ជជតិ ទិដឌ ិ ឧបបជជតិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧបបជជតិ ឧទធចច ំ ឧបបជជតិ សទមនេស ំ ឧបបជជតិ (បុគគល
រចមងសរតក្អ្រសភលើតសភលើននឹងចក្ខុបសាទ សសាតបសាទ ឃនបសាទ ជិវាាបសាទ 
កាយបសាទ រូប េំស ង ក្លិន រេ សផ្លដឌពវៈ េទយវតថុ វបិាក្ពាក្តខនធ កិ្រយិ-
ពាក្តខនធ កាលរបារពធអារមមណ៍សនាេះ រាគៈ ទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទមនេស រចមង
សក្ើតស ើង) ។ 

ឱ្ឡារកិ្រូប ១២ េទយវតថុ ១ សោកិ្យវបិាក្ ៣២ កិ្. ២០ សច.៣៥ →  
អ្កុ្. ១២ សច.២៧ ។ 

ឱ្ឡារកិ្រូប ១២ េទយវតថុ ១ សៅថា និបផននរូប ១៣ ចដលជារូបលមមនឹង
ពិច្ឆរណាដឹងបាន ចំចណក្និបផននរូប ៥ សទៀត គឺ ភាវរូប ២ អាសបា ឱ្ជា ជីវតិ ជា 
េុខុមរូបចដលពិច្ឆរណាដឹងបានលំបាក្ សទើបសវៀរមនិយក្មក្ពិច្ឆរណា ។ 

អ្ធិបាយ អ្ពយ. → អ្កុ្. បុគគលចដលសរតក្អ្រសភលើតសភលើនក្នុងនិបផននរូប ១៣ 
និងវបិាក្កិ្រយិខនធទងំឡាយ ដូចជាមនុេសចដលសក្ើតមក្សាអ ត មានចភនក្សាអ ត 
រចមុេះសាអ ត មានពណ៌េមបុរសាអ តជាសដើម ក្រ៏ចមងរកី្រាយសរតក្អ្រក្នុងេភាពសាអ ត
ទងំសនាេះរបេ់ខលួន កាលនឹងដល់េភាពសាអ តសនាេះ ក្ស៏ធវើឲ្យសក្ើតរាគៈ សពញចិតត 
សេើយសធវើឲ្យសក្ើតសេចក្តីយល់សឃើញខុេថា តួខលួនសនាេះសាអ ត ជារបេ់សទៀង 
ឋតិសថរ ជាអ្តាត  ក្ស៏ក្ើតទិដឌនិងសក្ើតវចិិកិ្ច្ឆឆ េងសយ័ថា រូបចដលបានមក្រេេ់សាអ ត
សនេះ សរពាេះសធវើក្មមអ្វីមក្ សេើយជាតិមុខនឹងសក្ើតសទៀតនឹងបានសាអ តយ៉ា ងសនេះសទៀត
សទ កាលសក្ើតសេចក្តីេងសយ័ក្នុងរូបក្នុងវបិាក្ខនធយ៉ា ងសនេះ ក្ស៏ធវើឲ្យគិតរាយមាយ
សៅសផសងៗ ជាឧទធចចៈ ចតសបើសក្ើតមក្មនិរេេ់សាអ ត ដូចជាចភនក្ខាវ ក្ ់ ចភនក្
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រេសលៀង រតសចៀក្ថលង ់ ខលួនសមម  មនិរេេ់មនិសាអ ត កាលនឹក្ដល់េភាវធមទ៌ងំ
សនេះក្ស៏ក្ើតសទមនេសខូចចិតត េូមបេីភាពរេេ់សាអ ត ឬមនិរេេ់សាអ តរបេ់អ្នក្
ដក្ទ កាលរបកានយ់ក្មក្ជាអារមមណ៍ក្ឲ៏្យសក្ើតអ្កុ្េលបានដូចគាន  និងសក្ើត
អ្កុ្េលបានទងំ ១២ គឺ រាគៈ ( សោភៈ ៨ ) ទិដឌិ  ( សោភទិដឌិគតេមបយុតត  ៤ 
)  វចិិកិ្ច្ឆឆ  ( សមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ ) ឧទធចចៈ ( សមាេឧទធចចៈ ១ ) សទមនេស ( សទេចិតត 
២ ) ។ 

អ្ពយ. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤     ផលបុគគល ៣ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល ) សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រ-
វថីិ ( សរពាេះមានរូបជាអារមមណ៍ ) និង កាមមសនាទវ រវថីិប៉ាុសណាណ េះ អ្បបនាវថីិសក្ើតមនិ
បាន សរពាេះអ្កុ្េលជាជាតិកាមចតមា៉ាង បានេភាគបចចយ័ ១១ គឺ អារមមណាធិ-
បតិ អារមមណូបនិេសយ អារមមណបុសរជាត អារមមណបុសរជាតតថិ អារមមណបសុរជាត-
អ្វគិត វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ វតាថ រមមណបុសរជាត វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតត 
វតាថ រមមណបុសរជាតតថិ វតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិត និងវតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិ សរពាេះ
យក្េទយវតថុចដលសក្ើតមុន ជាអារមមណ៍លអក្រក្ចលងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសោភចិតត
ក្នុងមណាេននវថីិ ។ 

 េរុប អារមមណបបចចយ័ គឺ អារមមណ៍ ៦ ជាបចចយ័ ។ 
អ្ងគធមប៌ានដល់បរមតថធមទ៌ងំអ្េ់និងបញ្ដតតិធមផ៌ង ។ 
ភាពជាបចចយ័ នាមរូប បញ្ដតតិ → នាម ។ 
កិ្ចចជាជនក្កិ្ចច និងឧបតថមភក្កិ្ចច គឺសធវើឲ្យសក្ើតផង និងឧបតថមភផង ។ 
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កាល សក្ើតបានទងំ ៣ កាល និងកាលវមុិតត ិ។ 
កាលវមុិតតិ គឺ ផុតច្ឆក្កាល បានដល់បញ្ដតតិនិងនិពាវ ន និពាវ នផុតច្ឆក្

កាលសរពាេះសទៀង មនិមានការសក្ើតរលត ់មានេភាវៈ ជាអ្េងខតធម ៌ មនិមានការ
តាក្ច់តង ចំចណក្បញ្ដតតិផុតច្ឆក្កាល សរពាេះមនិមានការសក្ើតស ើង តាងំសៅ និង
រលតស់ៅ មនិមានេភាវៈ ជាអ្េងខតធមដូ៌ចគាន  ។ 

ចំចណក្ធមច៌ដលមានកាល សរពាេះមានកាលសក្ើតស ើង តាងំសៅ និងរលត់
សៅ គឺមានការមនិសទៀង ជាទុក្ខ ជាអ្នតាត  ជាេងខតធម ៌មានការតាក្ច់តង ។ 

បចចយ័ គឺអារមមណ៍ ៦ បានដល់ចិតត ៨៩ សច.៥២ រូប ២៨ ចដលជាបចចុបបនន 
អ្តីត អ្នាគត និងនិពាវ ន បញ្ដតតិ ចដលជាកាលវមុិតតិ ។ 

បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ។ 
បចចនិក្ៈ គឺ រូបទងំអ្េ់ បានដល់ រូប ៧ ពកួ្ គឺ បដិេនធិក្មមជជរូប បវតត-ិ

ក្មមជជរូប ចិតតជជរូប ឧតុជជរូប អាហារជជរូប ពាេិររូប និងអ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ឬ រូប 
២៨ ក្ប៏ាន ។ 

បញ្ហា វារៈមាន ៩ គឺ  
កុ្.→ កុ្.  កុ្.→អ្កុ្. កុ្.→ អ្ពយ.  
អ្កុ្.→ អ្កុ្.   អ្កុ្. → កុ្.  អ្កុ្.→ អ្ពយ. 
អ្ពយ. → អ្ពយ.   អ្ពយ.→ កុ្. អ្ពយ.→ អ្កុ្. ។ 
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របសយជនរ៍បេ់អារមមណបបចចយ័ សធវើឲ្យដឹងចាេ់អារមមណ៍ថា មានសផសងៗ 
គាន  គឺ ជាកុ្េលក្ម៏ាន ជាអ្កុ្េលក្ម៏ាន អ្ពាក្តៈក្ម៏ាន និងអារមមណ៍នីមយួៗ 
សៅជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកុ្េល អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈបានសទៀត ដូចជាអារមមណ៍ចដល
ជាកុ្េលក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកុ្េល អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈក្ប៏ាន អារមមណ៍ចដលជា
អ្កុ្េល ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េល កុ្េល អ្ពាក្តៈក្ប៏ាន េូមបអីារមមណ៍
ចដលជាអ្ពាក្តៈក្ដូ៏ចគាន  នឹងសឃើញបានថាអារមមណ៍សធវើឲ្យចិតតផ្លល េ់បតូរសៅ      
សផសងៗ ចិតតសទើបមានដល់ ៨៩ ឬ ១២១ ដួង ក្ស៏រពាេះមានអារមមណ៍ជាបចចយ័ 
អារមមណ៍សទើបជាបចចយ័េំខានម់យួ ចដលសធវើឲ្យចិតតរតាចស់ៅក្នុងេងារវដតមនិមាន
ទីបំផុត ក្ស៏រពាេះសេតុចដលមនិដឹងទនអ់ារមមណ៍តាមសេចក្តីពិត អារមមណ៍សទើបជា
បចចយ័ ឲ្យសក្ើតកិ្សលេៗ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតក្មមៗ ជាបចចយ័ឱ្យសក្ើតវបិាក្ វលិវល់សៅ
មនិមានទីបំផុត សដ្ឋយសេតុសនេះ រពេះពុទធសាេនាសទើបបានសរបៀនរបសៅ ឲ្យ
េរងួមឥន្ទនទិយឲ្យដឹងទនអ់ារមមណ៍តាមសេចក្តីពិត ខណៈចដលអារមមណ៍មក្ប៉ាេះ
ខទបទ់វ រ ៦ ក្ឲ៏្យដឹងតាមមុខនាទីរបេ់អាយតនៈ ចដលសក្ើតស ើងទទួលអារមមណ៍
រតងខ់ណៈជាបចចុបបនន សទើបនឹងអាចរារាងំកិ្សលេមនិឲ្យសក្ើតស ើង ជាបចចយ័ដល់
ការសធវើក្មម កាលមនិមានកិ្សលេជាបចចយ័ដល់ការសធវើក្មមសទ ក្រ៏ចមងជាបចចយ័ឲ្យ
ផុតច្ឆក្អំ្ពីេងារវដត សដ្ឋយអារេ័យការដឹងទនអ់ារមមណ៍តាមសេចក្តីពិត ចដល
សក្ើតស ើងជាបចចុបបននក្នុងខណៈសនាេះ សរពាេះរបរក្តីរបេ់មនុេសទូសៅចដលមនិមាន
ការេរងួមឥន្ទនទិយសេើយ ចិតតនឹងធាល ក្ស់ៅកានអ់្តីត អ្នាគតជានិចច សធវើឲ្យមនិមាន
ការដឹងខលួន សទើបរារាងំនូវកិ្សលេមនិបាន សរពាេះមានចតការដឹងសរឿងរា៉ា វសផសងៗ ការ
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ដឹងសរឿងរា៉ា វសទើបបានជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកិ្សលេ ក្មម វបិាក្ មនិមានទីបំផុត ក្ស៏រពាេះ
ចិតតជាធមមជាតិចដលបស អ្ នសៅកានអ់ារមមណ៍ ធាល បច់តសៅច្ឆបអ់ារមមណ៍មនិដឹងចប់
រតឹមណា និងជាអារមមណ៍អ្តីតអ្នាគតទងំអ្េ់ ចិតតនឹងមនិមានការតាងំសៅ
ជាមយួនឹងអារមមណ៍បចចុបបននស ើយ សដ្ឋយសេតុសនេះ ការដឹងពីការេរងួមឥន្ទនទិយ 
សោក្សទើបសពាលថាជាការលអ សរពាេះញំុាងរបសយជនឲ៍្យេសរមច អាចសធវើឲ្យផុត
ច្ឆក្ទុក្ខទងំពួង ។ 
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អធិបតិបបចច័យ 
អ្ធិបតិបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ៣ ក្នុងបចចយ័ ២៤ ។  
ឧសទទេ អ្ធិបតិបបចចសយ ចរបថា ភាពជាធកំ្រក្ចលងជាបចចយ័ សេចក្តថីាធម៌

ចដលជាបចចយ័ ជាធមច៌ដលជាធ ំជារបធាន ចដលមានអំ្ណាចសរចើនជាងធមច៌ដល
សក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន ជារបការមយួ និងជាធំក្នុងឋានៈជាអារមមណ៍ចដលលអចដល
សពញចិតតជាពិសេេ ជារបការមយួសទៀត អ្ធិបតិបបចចយ័សទើបមាន ២ យ៉ា ង គឺតាម
នយ័ដំបូង សៅថា េេជាតាធិបតិបបចចយ័ តាមនយ័សរកាយសៅថា អារមមណាធិ-
បតិបបចចយ័ ។ 

វចនតថៈរបេអ់ធិបតិបបចច័យ 

អ្ធិនានំ បតិ = អ្ធិបតិ ( េភាវធមច៌ដលជាធំជាងេមបយុតតធមច៌ដលជាប់
ទក្ទ់ងនឹងខលួន សឈាម េះថា អ្ធិបតិ) ។ 

អ្ធិបតិ ច សសា បចចសយ ច្ឆតិ = អ្ធិបតិបបចចសយ ( េភាវធមច៌ដលជា
អ្ធិបតិសនាេះឯងជាបចចយ័ សៅថា អ្ធិបតិបបចចយ័) ។ 

សជដឌក្សដឌន ឧបការសកា ធសមាម  =អ្ធិបតិបបចចសយ (ធមច៌ដលទំនុក្បរមុងគាន
សដ្ឋយភាពជាធ ំសៅថា អ្ធិបតិបបចចយ័) ។ 

 
អ្ធិបតិបបចចយ័ ២ យ៉ា ង ចចក្បានជា ៣ បចចយ័ គឺ 

១. េេជាតាធិបតិបបចចយ័ េំសៅដល់អ្ធិបតិ ៤ គឺ ឆនទៈ វរីយិៈ ចិតតៈ        
វមីងា ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមរូប ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងខលួន ។ 
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២. អារមមណាធិបតិបបចចយ័ េំសៅដល់អារមមណ៍ ៦ យ៉ា ងណាមយួ ចដល
សពញចិតតឬយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្យ់៉ា ងពិសេេ ជួយ ឧបការៈដល់នាមចតមា៉ាង ។ 

៣. វតាថ រមមណាបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័ េំសៅដល់មរណាេននេទយវតថុ 
ចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ ក្នុងមរណាេននវថីិ ជាអ្ធិបតីអាមមណ៍ឲ្យដល់
សោភជវនៈ ចដលក្នុងមរណាេននវថីិ ។ 
 

េេជាតាធិបតិបបចច័យ 
េេជាតាធិបតិបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ៣ ក្នុងបចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ េេជាតាធិបតិបបចចសយ គឺធមច៌ដលជាធំនិងសក្ើតរពមគាន ជាមយួ

នឹងផលរបេ់ខលួន ជាបចចយ័ដល់នាមរូប េំសៅដល់ធមច៌ដលជាអ្ធិបតីសនាេះ រតូវធំ
ជាងធមច៌ដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន ដូចចិតតនិងសចតេិក្សក្ើតរមួគាន  មានឆនទៈជា
អ្ធិបតិ ធមដ៌ស៏េេ ៣ សទៀត គឺ វរីយិៈ ចិតតៈ វមីងា េូមបសីក្ើតរមួគាន ក្នុងសវោសនាេះ 
ក្ម៏និសឈាម េះថា ជាអ្ធិបតី សរពាេះភាពជាអ្ធិបតី នឹងរតូវជាធំចតមយួប៉ាុសណាណ េះ 
អ្ធិបតីសទើបជាធមច៌ដលមានក្មាល ងំសរចើន សទើបបានជាធំជារបធានបាន សេតុសនេះ
ធមច៌ដលជាអ្ធិបតី សទើបរតូវរបក្បសដ្ឋយសេតុ ២ ឬ សេតុ ៣ ( សរពាេះសេតុសធវើឲ្យ
ចិតតមានក្មាល ងំខាល ងំកាល  ) េេជាតាធិបតិ រចមងជាបចចយ័ដល់គាន ក្នុងជវនចិតតចដល
របក្បសដ្ឋយសេតុ សៅថា សាធិបតិជវនៈ ជវនៈចដលរបក្បសដ្ឋយអ្ធិបតីរតូវ
របក្បសដ្ឋយសេតុ ២ ឬ សេតុ ៣ ចចំណក្ជវនៈចដលមានសេតុមយួ ឬមនិមាន
សេតុជាជវនៈ ចដលមានក្មាល ងំសខាយសទើបជាអ្ធិបតីមនិបាន ។ 
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បាលនិីលទទេរបេេ់េជាតាធិបតិបបចច័យ 
១. ឆនាទ ធិបតិ ឆនទេមបយុតតកាន ំធមាម ន ំតេំមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ  អ្ធិបតិ-

បបចចសយន បចចសយ (ឆនទៈចដលជាអ្ធិបតី រចមងជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយចដល
របក្បជាមយួឆនទៈ និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានឆនទៈ និងធមច៌ដលរបក្ប
ជាមយួនឹងឆនទៈសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 

ឆនាទ ធិបតិ →សាធិបតិជវនៈ ៥២ សច. ៥០ (សវៀរឆនទៈ វចិិ. ) សាធិបតិចិតត-
ជ. ១៧ ។   សាធិបតិជវនៈ ៥២ គឺ កាមជវនៈ ២៦ ( សវៀរសមាេចិតត ២ េេិតុ-
បាទ ១ ) អ្បបនាជវនៈ ២៦ ។ 

២. វរីយិធិបតិ វរីយិេមបយុតតកានំ ធមាម ន ំតេំមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ អ្ធិបតិ-
បបចចសយន បចចសយ      (វរីយិៈចដលជាអ្ធិបតី រចមងជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយ
ចដលរបក្បជាមយួវរីយិៈ និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានវរីយិៈ និងដល់ធម ៌
ចដលរបក្បជាមយួនឹងវរីយិៈសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតាធិបតិ-
បបចចយ័) ។ 

វរីយិធិបតិ →សាធិបតិជវនៈ ៥២ សច.៥០ ( សវៀរវរីយិៈ វចិិ. ) សាធិបតិ-
ចិតតជ. ១៧ ។ 

៣. ចិតាត ធិបតិ ចិតតេមបយុតតកានំ ធមាម ន ំតេំមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ  អ្ធិបតិ-
បបចចសយន បចចសយ (ចិតតចដលជាអ្ធិបតីរចមងជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយចដល
របក្បជាមយួចិតត និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានចិតត និងធមច៌ដលរបក្បជាមយួ
ចិតតសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 
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សាធិបតិជវនចិតត ៥២ →សច.៥១ ( សវៀរវចិិ. ) សាធិបតិចិតតជ.១៧ ។ 
 
៤. វមីសំាធិបតិ វមីេំេមបយុតតកាន ំធមាម ន ំតំេមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ អ្ធិប

តិបបចចសយន បចចសយ  (វមីសំាជាអ្ធិបតីរចមងជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយចដល
របក្បសដ្ឋយវមីសំា និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានចិតតនិងធមច៌ដលរបក្បជាមយួ
នឹងចិតតសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 

វមីសំាធិបតិ គឺ បញ្ហដ សច. → តិសេតុក្សាធិបតិជវនៈ ៣៤ សច. ៣៧ ( សវៀរ
បញ្ហដ  ) សាធិបតិចិតតជ. ១៧ ។ 

សាធិបតិជវនៈ ៥២ បានដល់ ទិវសេតុក្សាធិបតិជវនៈ ១៨ (ជវនៈចដល 
មានសេតុ ២ ) គឺ សោភៈ ៨ សទេៈ ២ មហាកុ្.វបិ. ៤ មហាកិ្.វបិ. ៤ ។ 

តិសេតុក្សាធិបតិជវនៈ ៣៤ ( សវៀរជវនៈចដលមានសេតុ ២) គឺ មហាកុ្.
េំ. ៤ មហាកិ្.េំ. ៤  មេគគតកុ្.៩ មេគគតកិ្.៩ សោកុ្តតរ ៨ ។ 

ទិវសេតុក្ជវនៈចដលជាអ្ធិបតីពិតរបាក្ដ គឺ សោភៈចដលជានិយតមចិ្ឆឆ -
ទិដឌិ ៤ និងសទេៈចដលជាអ្ននតរយិក្មម ២ សរៅសនេះ ជាអ្ធិបតីមនិពិតរបាក្ដ ។ 

តិសេតុក្ជវនៈចដលជាអ្ធិបតីពិតរបាក្ដ គឺ អ្បបនាជវនៈ ២៦ ចំចណក្
កាមជវនៈ ២៦ ជាអ្ធិបតីមនិពិតរបាក្ដ។ 

អ្បបនាជវនៈ ២៦ គឺ មេគគតកុ្េល ៩ មេគគតកិ្រយិ ៩ សោកុ្តតរ ៨ ។ 
កាមជវនៈ ២៦ គឺ អ្កុ្. ១០ មហាកុ្. ៨ មហាកិ្. ៨ ។ 
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អងគធម៌របេេ់េជាតាធិបតិបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ អ្ធិបតី ៤ បានដល់ឆនទសចតេិក្និងវរីយិសចតេិក្ ចដលសៅក្នុង

សាធិបតិជវនៈ ៥២   សាធិបតិជវនចិតត ៥២ និងបញ្ហដ សចតេិក្ចដលក្នុងតិសេតុ-
ក្សាធិបតិជវនៈ ៣៤ ។ 

បចចយុបបនន គឺ សាធិបតិជវនៈ ៥២ សច. ៥១ (សវៀរវចិិកិ្ច្ឆឆ ) សាធិបតិចិតតជ. 
១៧ ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ និរាធិបតិចិតត ៦៣ (ធមច៌ដលមនិរបក្បសដ្ឋយអ្ធិបតី សវៀរ
អ្បបនាជវនៈ ២៦ ) សច. ៥២ និងនិរាធិបតិចិតតជ. ១៧ និងរូបដស៏េេ ៦ ពួក្ គឺ 
បដិេនធិនិងបវតតិក្មមជជរូប ២០ ពាេិររូប ៩      ឧតុជជរូប ១៥ អាហារជជរូប ១៤     
អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ៩ ។ 

វចនតថៈរបេេ់េជាតាធិបតិ 
េេជាតញ្ច  តំ អ្ធិបតិ ច្ឆតិ =េេជាតាធិបតិ ( ធមមជាតិចដលសក្ើតរមួគាន

សនាេះឯង ជាអ្ធិបតី សៅថា េេជាតាធិបតិ ) ។ 
ធមច៌ដលសក្ើតរមួគាន  គឺចិតតនិងសចតេិក្ សបើខណៈណាមានសេចក្តីសពញចិតត

ខាល ងំ ចិតតសនាេះក្ម៏ានឆនទៈជាអ្ធិបតី ឆនទៈក្ស៏ឈាម េះថាជាធំជាងធមដ៌ក្ទៗ ចដលសក្ើត
រមួជាមយួនឹងខលួន ជាឆនាទ ធិបតិ េូមបអី្ធិបតីដស៏េេ ៣  គឺ  វរីយិៈ ចិតតៈ វមីសំា 
សបើជាអ្ធិបតីក្រ៏តវូជាធជំាងធមដ៌ក្ទៗ ចដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន សរពាេះភាពជា
អ្ធិបតីសនាេះរតូវជាធំបានចតមយួ គឺជាអ្ធិបតីបានចតមយួ ។ 

អ្ធិបតិ ឬអ្ធិបតី ចរបថា ធមច៌ដលធំក្រក្ចលងជាងធមមជាតិចដលសក្ើតរពម 
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ជាមយួនឹងខលួន ធមច៌ដលជាអ្ធិបតីសទើបជាធំឲ្យសក្ើតសេចក្តេីសរមច អ្ងគធមប៌ាន
ដល់ ឆនទៈ វរីយិៈ ចិតតៈ វមីសំា ។ 

ចំចណក្ឥទធិបាទ ៤ គឺ ធមច៌ដលជាទីតាងំឲ្យដល់សេចក្តីេសរមច អ្ងគធមក៌្៏
ដូចគាន  ចតដូចសមតចសទើបសរបើសឈាម េះសផសងគាន  ចដលសរបើសឈាម េះសផសងគាន  ក្ស៏ផសងគាន
សដ្ឋយកិ្ចច គឺនាទីការ្រ សេចក្តថីា ធមច៌ដលជាអ្ធិបតីសនាេះរតូវធំបានរតឹមចត
មយួ និងធំរពមគាន ទងំ ៤ មនិបាន ធមច៌ដលជាអ្ធិបតីសនាេះសក្ើតបានទងំកុ្េល 
អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈ េូមបធីមច៌ដលជាឥទធបិាទ ក្ស៏ក្ើតស ើងបានចតមយួៗដូចគាន  
និងសក្ើតជាមយួកុ្េលនិងអ្ពាក្តៈប៉ាុសណាណ េះ មនិសក្ើតជាមយួអ្កុ្េលស ើយ 
សរពាេះឥទធិបាទជាទីតាងំឲ្យដល់សេចក្តេីសរមចសនាេះ េំសៅដល់ទីតាងំឲ្យសក្ើត
ឈាន មគគ ផល និពាវ ន ដូចជាេិក្ាគនថធុរៈ សដើមបចីសរមើនេមថៈឲ្យបានដល់
ឈាន ឬចសរមើនវបិេសនាឲ្យបានដល់មគគ ផល និពាវ ន សដើមបជីាក្មាល ងំឲ្យដល់    
សេចក្តីេសរមច ឥទធបិាទសទើបជាសពាធិបក្ខិយធម ៌ ធមច៌ដលជាសរគឿងឲ្យរតាេ់ដឹង 
អ្រយិេចចៈ ៤ ។ 

មា៉ាងសទៀត អ្ធិបតិចរបថាភាពជាធំ ឥន្ទនទិយក្ច៏របថាភាពជាធំ ភាពជាធំ
របេ់ធមទ៌ងំពីរសនេះសផសងគាន យ៉ា ងណា ។ 

អ្ធិបតីេំសៅដល់ភាពជាធំក្រក្ចលងជាងធមច៌ដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន 
និងអាចនាេំភាវធមច៌ដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន ឲ្យរេបសៅតាមខលួនបាន ភាពជា
ធំរបេ់អ្ធិបតី រតូវជាធរំគបរ់គងអ្នក្ដក្ទបាន ដូចជាអ្ធិបតី ឬជារបធានាធិបតី ឬ
ជារពេះរាជា ខលួនរតូវជាធំចតមាន ក្ ់សទើបនឹងសធវើការ្រឲ្យដល់សេចក្តេីសរមចបាន ។ 
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ចំចណក្ឥន្ទនទិយសនាេះជាធំចំសពាេះនាទីរបេ់ខលួនៗ មនិបានជាធំរគបរ់គងអ្នក្
ដក្ទ គឺជាធំក្នុងនាទីណាក្ស៏ធវើសៅតាមនាទីរបេ់ខលួន  មនិឈានក្នលងនាទីគាន  ធម៌
ចដលជាឥន្ទនទិយសទើបសក្ើតរមួរពមគាន បានសរចើន ដូចជាការសឃើញសក្ើតស ើងនឹងមាន  
មនិន្ទនទិយ គឺចក្ខុវញិ្ហដ ណ ជាធំក្នុងការដឹងរូបារមមណ៍ មានចក្ខុន្ទនទិយជាធំក្នុងការ
សឃើញ មានសវទនិន្ទនទិយជាធំក្នុងការសសាយអារមមណ៍ មាននាមជីវតិិន្ទនទិយជាធំក្នុង
ការរក្ានាមធម ៌ ជាសដើម ភាពជាធំរបេ់ឥន្ទនទិយ សរបៀបដូចជារបធានរក្ុម សរពាេះ
ដូសច្ឆន េះ ឥន្ទនទិយជាធំចតមនិក្រក្ចលង ចំចណក្អ្ធិបតីជាធំក្រក្ចលង ។ 

អ្ធិបតី ៣ គឺឆនទៈ វរីយិៈ ចិតតៈ សក្ើតបានទងំកុ្េល អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈ 
ដូចសពញចិតតខាល ងំក្នុងការបាញ់េតវ េទូចរតី ឆនទៈក្ជ៏ាអ្ធិបតីសក្ើតជាមយួនឹង
អ្កុ្េល សបើសពញចិតតយ៉ា ងក្រក្ចលងក្នុងការេិក្ាធម ៌ ឆនទៈជាអ្ធិបតីសក្ើតជាមយួ
នឹងកុ្េល សបើរពេះអ្រេនតមានសេចក្ឋសីពញចិតតយ៉ា ងក្រក្ចលងក្នុងការេចមតងធម៌
សដើមបសីរបាេេតវឲ្យផុតទុក្ខ ឆនទៈក្ជ៏ាអ្ធិបតីសក្ើតជាមយួនឹងមហាកិ្រយិចដលជា
អ្ពាក្តៈជាសដើម ។ 

ចំចណក្វមីសំា គឺបញ្ហដ  រចមងសក្ើតជាមយួនឹងកុ្េលនិងអ្ពាក្តៈចដលជា
ញាណេមបយុតត ដូចអ្នក្េិក្ាសរៀនេូរតធម ៌រតូវសរបើបញ្ហដ សរចើនក្នុងការពិច្ឆរណា
ធម ៌ បញ្ហដ ក្ជ៏ាអ្ធិបតីសក្ើតជាមយួនឹងកុ្េល ឬរពេះអ្រេនតចដលេចមតងធមរ៌តូវ
សរបើបញ្ហដ យ៉ា ងក្រក្ចលង សដើមបឲី្យអ្នក្សាត បប់ានសក្ើតសេចក្តីយល់ចូលចិតត បញ្ហដ ក្ ៏
ជាអ្ធិបតីសក្ើតជាមយួនឹងអ្ពាក្តៈជាសដើម ។ 

េេជាតាធិបតិបបចចយ័ ជាបចចយ័របសភទនាម →នាមរូប ។ 
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សដ្ឋយកាល ជាបចចុបបននកាល សរពាេះសក្ើតក្នុងចិតតដួងចតមយួ ។ 
សដ្ឋយជាតិ ជារបសភទេេជាតជាតិ ។ 
សដ្ឋយកិ្ចច ទងំជាជនក្កិ្ចចនិងឧបតថមភក្កិ្ចច (ជនក្កិ្ចច គឺសធវើឲ្យសក្ើតភាព

ជាធំ ឧបតថមភក្កិ្ចច គឺជាធំសេើយទងំឧបតថមភេមបយុតតធម ៌ ចដលសក្ើតរពមជាមយួ
នឹងខលួន ឲ្យរមួគាន សធវើការ្រឲ្យេសរមចកិ្ចចតាមចដលខលួនរតូវការ) ។ 

អ្ធិបតីសក្ើតជាមយួនឹងអ្កុ្េលបាន ១០ ( សវៀរសមាេចិតត ២ ) សក្ើត
ជាមយួនឹងកុ្េលបាន ២១ ។ 

សក្ើតជាមយួនឹងអ្ពាក្តៈបាន ២១ គឺ មហាកិ្រយិ ៨ មេគគតកិ្រយិ ៩ 
សោកុ្តតរវបិាក្ ៤ ។ 

អ្ធិបតី ៤→ សាធិបតិជវនៈ ៥២ សច.៥០ ( សវៀរអ្ធិបតីចដលជាបចចយ័និង
វចិិកិ្ច្ឆឆ  ១ ) សាធិបតិចិតតជ. ១៧ ។ 

 

បញ្ហា វារៈរបេេ់េជាតាធិបតិបបចចយ័ 
បញ្ហា វារៈរបេ់េេជាតាធិបតិបបចចយ័ មាន ៧ វារៈ ដូចបញ្ហា វារៈរបេ់

សេតុបបចចយ័ សរពាេះរបសភទេេជាតជាតិដូចគាន  ។ 
បទរបេ់កុ្េលមាន ៣ វារៈ គឺ 
 ១. កុ្. → កុ្.    ២. កុ្. → អ្ពយ.  ៣.កុ្. → កុ្.អ្ពយ. ។ 
បទរបេ់អ្កុ្េលមាន ៣ វារៈ គឺ 
១.អ្កុ្.→ អ្កុ្.   ២.អ្កុ្. →អ្ពយ.  ៣. → អ្កុ្ . អ្កុ្.អ្ពយ. ។ 
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បទរបេ់អ្ពាក្តៈមាន ១ គឺ អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 
១. បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស េេជាតាធិបតិបបចចសយ-

ន បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតាធិបតិ-
បបចចយ័) . 

កុ្.→ កុ្. គឺ កុ្.អ្ធិបតី ៤ → សាធិបតិជវនកុ្. ២១ សច.៣៨ ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
កុ្េោធិបតិ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំេេជាតាធិបតិបបចចសយន បចចសយ  

(កុ្េលអ្ធិបតីជាបចចយ័ដល់នាមខនធ ៤, ៣ ចដលរបក្បជាមយួនឹងកុ្េល
អ្ធិបតីសនាេះ សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតាធិបតិបបចចយ័ ) ។ 

កុ្.អ្ធិបតី ៤ → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ។ 
ដូចជាបុគគលខលេះសពញចិតតក្នុងការេិក្ារពេះអ្ភធិមមយ៉ា ងពិសេេ ឆនទៈក្ជ៏ា

អ្ធិបតី ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤ គឺ មហាកុ្េលចិតត ១ និងសចតេិក្
ចដលរបក្បជាមយួនឹងឆនទៈចដលជាអ្ធិបតី សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតាធិបតិ-
បបចចយ័ សបើក្នុងក្ថងមក្សរៀនសភលៀងធាល ក្ខ់ាល ងំ ចតក្ឧ៏េាេ៍ពាយមមក្សរៀន យ៉ា ង
សនេះក្ស៏ៅថាមានវរីយិៈជាអ្ធិបតី កាលសរៀនក្ត៏ាងំចិតតសាត បយ់៉ា ងក្រក្ចលង 
កុ្េលចិតតសនាេះក្ជ៏ាអ្ធិបតីជាបចចយ័ដល់នាមខនធ ៣ គឺ សចតេិក្ចដលរបក្ប
ជាមយួនឹងមហាកុ្េលចិតតសនាេះ និងខណៈចដលសរៀនក្ពិ៏ច្ឆរណាធមស៌ក្ើតការ
យល់យ៉ា ងរជាលសរៅ វមីសំាគឺបញ្ហដ ក្ជ៏ាអ្ធិបតី សរពាេះដូសច្ឆន េះ អ្ធិបតី ៤ រចមងជា
បចចយ័ដល់មហាកុ្េលចិតតបានទងំ ៨ ចតមនិពិតរបាក្ដសៅរេូតសទ ។ ចំចណក្
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មេគគតកុ្េល សោកុ្តតរកុ្េល សក្ើតស ើងនឹងរតូវមានអ្ធិបតី ៤ សក្ើតរមួសដ្ឋយ
ពិតរបាក្ដ សរពាេះការសធវើកុ្េលចដលនឹងឲ្យបានដល់ឈាន មគគ ផលសនាេះ នឹង
គាម នឥទធិបាទ ៤ មនិមានស ើយ ក្នុងឥទធិបាទ ៤ រចមងមានអ្ងគធមណ៌ាមយួជា  
អ្ធិបតី។ 

កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សរពាេះភាពជាអ្ធិបតី រតវូជាបចចយ័ដល់
គាន ក្នុងជវនចិតតប៉ាុសណាណ េះ   អ្ធិបតិបបចចយ័សទើបសក្ើតក្នុងបដិេនធិកាលមនិបាន សក្ើត
បានទងំចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច សវាការភូម ិ សដ្ឋយបុគគលសក្ើតបានក្នុងបុថុជជន ៤ 
អ្រយិបុគគល ៧ ពួក្ ( សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនា-
ទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ  បានេភាគបចចយ័ ១០ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិ អ្វគិត      
អ្ញ្ដមញ្ដ  េមបយុតត  សេតុ អាហារ ឥន្ទនទិយ  មគគ ។ 

 
លដ្ឋយទ្វវ រេេជាតាធិបតិលក្ើតបាន 

បពាច ទរវថីិ 
តី.ន. ទ.បញ្ច . ចក្ខុ. េំ. ណ. សវា. ជ . ជ . ជ . ជ . ជ . ជ. ជ.ត. ត.ភ. 
     មហាកុ្េល៨ 
 
កាមមសនាទវ រវថីិ  
ន. ទ. ម. ជ ជ. ជ. ជ. ជ. ជ. ជ. ត .ត. ភ. 

   មហាកុ្េល ៨  
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ឈានវថីិ 
 ន.ទ.ម. បរ.ិ ឧប. នុ. សគា. ឈ...................ឈ. ភ.  

                            ម.កុ្.េំ.៤          មេគគតកុ្េល ៩                     
 
មគគវថីិ   
ន. ទ. ម. បរ.ិ ឧប. នុ. សគាឬសវា. មគគ ផល ផល ភ. 

      ម.កុ្.េំ. ៤         សោកុ្តតរកុ្េល ៤  
ផលេមាបតតវិថីិ  
ន.ទ. ម. នុ. នុ. នុ. នុ. ផល ផល.....................ភ 
              ម.កុ្.េំ. ៤  
និសរាធេមាបតតវិថីិ 

  ន. ទ.ម. បរ.ិឧប. នុ. សគា.  សនវ.សនវ.          ចិតត សច. ចិតតជជរូប.. អ្នាគាមផិល ភ. 
   ម.កុ្.េំ.៤.       សនវ.កុ្េល១          រលត ់ 
 
បានេភាគបចចយ័ ១០ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  

េមបយុតត  សេតុ អាហារ ឥន្ទនទិយ  មគគ ។ 
១. េេជាតបបចចយ័ សរពាេះបចចយ័និងបចចយុបបននសក្ើតរពមគាន  គឺ ចិតត 

សចតេិក្សក្ើតរមួគាន ។ 
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 ២. និេសយបបចចយ័ សរពាេះចិតតជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតសចតេិក្ ឬសចតេិក្
ជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតចិតតនិងសចតេិក្ ។ 

៣. អ្តថបិបចចយ័ សរពាេះចិតតមាន សចតេិក្ក្រ៏តូវមានសៅជាមយួគាន  ឬមាន
សចតេិក្ក្រ៏តូវមានចិតតចដរ ។ 

៤. អ្វគិតបបចចយ័ សរពាេះចិតតនិងសចតេិក្នឹងរបាេច្ឆក្ពីគាន មនិបាន ។ 
៥. អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  សរពាេះចិតតនិងសចតេិក្រតូវអារេ័យគាន និងគាន  ។ 
៦. េមបយុតតបបចចយ័ សរពាេះចិតតនិងសចតេិក្ជានាមធមដូ៌ចគាន  រតូវរបក្ប

ជាមយួគាន  ។ 
៧. សេតុបបចចយ័ សរពាេះមានវមីសំា ជាអ្សមាេសេតុ ។  
៨. អាហារបបចចយ័ សរពាេះមានចិតតជាវញិ្ហដ ណាហារ ។ 
៩. ឥន្ទនទយិបបចចយ័ សរពាេះមានចិតតជាមនិន្ទនទយិ មានវរីយិៈ ជាវរីយិនិ្ទនទិយ 

មានវមីសំាជាបញ្ដ ិន្ទនទិយ។ 
១០. មគគបបចចយ័ សរពាេះមានវរីយិៈជាេមាម វាយមៈ មានវមីសំាជាេមាម -

ទិដឌិ។ 
២. បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតាធិបតិបបចច-

សយន  បចចសយ ។ 
កុ្.→ អ្ពយ. គឺ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាច 

េេជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 
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បាលីអ្នុវាទ 
 កុ្េោធិបតិ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ េេជាតាធិបតិបបចចសយន បចចសយ 

(កុ្េលអ្ធិបតីជាបចចយ័ដល់រូបចដលមានចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេ-
ជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 

កុ្េលអ្ធិបតី ៤ →សាធិបតិកុ្េលចិតតជជរូប ១៧ ។ 
ដូចជារូបចដលអ្ងគុយខណៈេិក្ាធម ៌េចមតងធម ៌រូបចដលក្សរមើក្ពីការសធវើ

កុ្េល ចដលជាអ្បច្ឆច យនមយៈ ដូចសលើក្ក្ដេំពេះ រូបចដលក្សរមើក្អំ្ពីការសធវើ
កុ្េលចដលជាសវយាវចចមយៈ ដូចថាវ យរបេ់ (សទយយធម)៌ ដល់រពេះេងឃ        
រូបឥរយិបថ ៤ រូបឥរយិបថតូចចដលសក្ើតអំ្ពីការចសរមើនភាវនា គឺេមថភាវនា 
វបិេសនាភាវនា រូបសផសងៗទងំសនេះ រចមងសក្ើតអំ្ពីកុ្េលចដលជាអ្ធិបតីបាន រូប
ចដលសក្ើតអំ្ពីកុ្េលចដលជាអ្ធិបតី ក្ជ៏ារូបលអិតរបណីតជាងរូបចដលសក្ើតអំ្ពី
កុ្េលធមមតា ។ 

កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានចំសពាេះបញ្ច សវាការភូម ិ បាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧   ( សវៀរអ្រេតតផលបុគគល ) សក្ើតបានតាមបពាច ទវ រវថីិ 
កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៩ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ      
អ្វគិត វបិបយុតត សេតុ អាហារ ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 

ចិតតជជរូប ១៧ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ បរសិចឆទរូប ១ វកិាររូប ៣ វញិ្ដ តតិរូប ២   
េទទរូប ១ ឧបចចយរូប ១ េនតតិរូប ១ ។ 
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៣.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស      
េេជាតាធិបតិបបចចសយន  បចចសយ ។ 

កុ្. → កុ្.អ្ពយ. គឺ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធមនិ៌ងអ្ពាតក្ធម ៌
សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
 កុ្េោធិបតិ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំេេជាតា-

ធិបតិបបចចសយន   បចចសយ (កុ្េលអ្ធិបតី ជាបចចយ័ដល់ នាមខនធ ៤, ៣ និងដល់
ចិតតជជរូបចដលសក្ើតជាមយួនឹងកុ្េលអ្ធិបតិ សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតាធិបតិ-
បបចចយ័) ។ 

កុ្េលអ្ធិបតិ ៤ → សាធិបតិកុ្េលជវនៈ ២១ សច. ៣៨ សាធិបតិចិតត-
ជជរូប ១៧ ។ 

 ដូចក្នុងការេចមតងធមរ៌តូវសរបើបញ្ហដ សរចើន វមីសំាក្ជ៏ាអ្ធិបតីជាបចចយ័ឲ្យ
សក្ើតកុ្េលជវនៈចដលរបក្បជាមយួនឹងវមីសំាធិបតិ និងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតត-
ជជរូប ដូចរូបអ្ងគុយ ចដលក្ំពុងេចមតងធមជ៌ាកាយវញិ្ដ តតិ និងេំស ងចដលនិយយ
សចញមក្ជាវចីវញិ្ដ តតិ ចដលសក្ើតអំ្ពីកុ្េលមានវមីសំាធិបតីសនាេះ   ជាេមុដ្ឋឌ ន      
ជាសដើម ។ 

កុ្. → កុ្.អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ    
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កាមមសនាទវ រវថីិ និងអ្បបនាវថីិ តាមេមគួរ បានេភាគបចចយ័ ៨ គឺ េេជាត 
និេសយ អ្តថិ អ្វគិត សេតុ អាហារ ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 

៤.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស េេជាតាធិបតិបបចច-
សយន បចចសយ។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.អ្ធិបតិ ៣ (សវៀរបញ្ហដ ) ជាបចចយ័ដល់សាធិបតិ-
អ្កុ្េលជវនៈ ១០ (សវៀរសមាេចិតត ២ ) សច. ២៦ ( សវៀរវចិិកិ្ច្ឆឆ  ) សដ្ឋយអ្ំណាច
េេជាតាធិបតិបបចចយ័ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
 អ្កុ្េោធិបតិ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំេេជាតាធិបតិបបចចសយន បចចសយ 

(អ្កុ្េលអ្ធិបតីជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលនាមខនធ ៤, ៣ ចដលរបក្បជាមយួនឹង
អ្កុ្េលអ្ធិបតី សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្េលអ្ធិបតី ៣ ( សវៀរបញ្ហដ  ) → សាធិបតិអ្កុ្េលជវនៈ ១០ ( សវៀរ
សមាេចិតត ២ ) សច.២៦ ( សវៀរវចិិកិ្ច្ឆឆ  )។ 

អ្កុ្េលអ្ធិបតិ ៣ ណាមយួ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសោភជវនៈ សទេជវនៈ 
ដូចការបាញ់េតវ េទូចរតី របក្បមចិ្ឆឆ ជីព សដ្ឋយឆនទៈមានសេចក្តសីពញចិតតយ៉ា ង
ក្រក្ចលង សដ្ឋយសេចក្តីពាយមយ៉ា ងក្រក្ចលង ។ល។ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើត   
សោភជវនៈឲ្យសពញចិតតក្នុងកាមគុណ ចំចណក្ចដលសក្ើតជាមយួសទេជវនៈ ដូច
មនុេសខលេះជាអ្នក្មានសទេៈ សរកាធសរឿយៗ អ្វីបនតិចបនតួចក្ស៏រកាធ និយយលអក្៏
សរកាធ និយយមនិលអក្ស៏រកាធ ឆនទៈក្ជ៏ាអ្ធិបតីឲ្យសក្ើតសទេជវនៈបាន អ្នក្ខលេះ
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មានការពាបាទសរចើន ក្ម៏ានឆនទៈសពញចិតតក្នុងការចងគំនំុ ខលេះក្ម៏ានសេចក្តី
ពាយមយ៉ា ងក្រក្ចលង ចដលនឹងេមាល បឲ់្យសាល ប ់ ឬសធវើឲ្យវនិាេសៅ ចិតតសក្ើត   
សទេៈរុពំទធរេូតអ្េ់កាលយូរ ក្ស៏រពាេះមានឆនទៈសពញចិតតក្នុងការសរកាធ កាល
សពញចិតតសេើយក្ព៏ាយមប៉ាុនប៉ាងទមាល យរេូតសធវើបាបបានេសរមច ។ 

សេចក្តីសរកាធសោក្សទើបសរបៀបដូចជាសរាគ សរពាេះសធវើឲ្យឈ ឺ ជាទុក្ខមនិ
េបាយជានិចច សេតុសនេះអ្នក្ជាេបបុរេ សទើបរតូវខវល់ខាវ យទូនាម នកាយចិតតរបេ់
ខលួនឲ្យសក្ើតកុ្េលជានិចច  សដើមបនឹីងបានជាបចចយ័ដល់ការផុតទុក្ខ ។ 

អ្កុ្េលចដលជាអ្ធិបតីពិតរបាដក្ បានដល់សោភៈចដលជានិយតមចិ្ឆឆ -
ទិដឌិ៤ និងសទេៈចដលសធវើអ្ននតរយិក្មម សរៅអំ្ពីសនាេះក្ជ៏ាអ្ធិបតីមនិពិតរបាក្ដ។ 

សរៀនសេើយឲ្យេសងកតថា អ្ធិបតីចដលសក្ើតជាមយួនឹងសយើង ជាកុ្េល
សរចើន ឬអ្កុ្េលសរចើន ក្ឲ៏្យសមើលតាមទវ រទងំ ៦ សដើមបនឹីងបានជារបសយជនដ៍ល់
ការដុេខាតកិ់្សលេ សរពាេះពាក្យទូនាម នរបេ់រពេះពុទធអ្ងគ េុទធចតទូនាម ន សដើមបឲី្យ
ក្មាច តប់ងកិ់្សលេ សដើមបកីាររចួផុតទុក្ខជារបការេំខាន ់។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិង    
បញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើត
បានតាមបញ្ចទវ រវថីិនិងកាមមសនាទវ រវថីិប៉ាុសណាណ េះ      បានេភាគបចចយ័  ៩ គឺ       
េេជាត និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  េមបយុតត អាហារ ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 

៥.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតាធិបតិបបចច-
សយន បចចសយ ។ 
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អ្កុ្.→ អ្ពយ. គឺ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាច
េេជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ  
អ្កុ្េោធិបតិ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ េេជាតាធិបតិបបចចសយន បចចសយ 

(អ្កុ្េលអ្ធិបតីជាបចចយ័ដល់រូបចដលមានចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាចេេ-
ជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្េលអ្ធិបតិ ៣ ( សវៀរបញ្ហដ ) →សាធិបតិចិតតជជរូប ១៧ ។ 
ខណៈចដលសធវើអ្កុ្េលជាអ្ធិបតី អ្កុ្េលក្ស៏ាងរូបឲ្យសក្ើតស ើងផង 

ដូចជារូបឥរយិបថធំ រូបឥរយិបថតូច ជាសដើម រូបចដលសក្ើតអំ្ពីអ្កុ្េល ក្ជ៏ារូប
ចដលសរគាតរគាតជាងរូបចដលសក្ើតអំ្ពីកុ្េល សរពាេះខណៈចិតតជាអ្កុ្េលមនិ
មានេតិ សទើបមនិមានការេរងួមកិ្រយិវាច្ឆ មារយទ រចមងមនិសរៀបរយ អារក្ក្់
សរគាតរគាត រូបចដលសក្ើតអំ្ពីសទេៈ រចមងគួរឱ្យេអបគ់រួឱ្យខាល ចខាល ងំជាងរូបចដល
សក្ើតអំ្ពីសោភៈ អាចនឹងេចមតងអាការៈឫក្ពាសផសងៗ បានសដ្ឋយមនិមានសេចក្តី
ខាម េ សរពាេះសេតុសនេះបណឍិ តសទើបសពាលថា កិ្សលេកាលសក្ើតជាមយួនឹងអ្នក្ណា 
រចមងជារបេ់គួរឱ្យេអបទ់ងំចិតតនិងកាយវាច្ឆ កិ្សលេសទើបជាធមច៌ដលបណឍិ ត
េអប ់។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានចំសពាេះបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣  តាមេមគរួ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនា-
ទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៨ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត វបិបយុតត  អាហារ  
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ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 
៦.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស 

េេជាតាធិបតិបបចចសយន បចចសយ ។ 
អ្កុ្.→ អ្កុ្.អ្ពយ. គឺ (អ្កុ្េលអ្ធិបតីជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធមនិ៌ង

អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
អ្កុ្េោធិបតិ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ នំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ េេ-

ជាតាធិបតិបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលអ្ធិបតីជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលនាមខនធ 
៤,៣ និងដល់ចិតតជជរូបចដលសក្ើតជាមយួនឹងអ្កុ្េលអ្ធិបតី សដ្ឋយអ្ំណាចេេ-
ជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្េលអ្ធិបតិ ៣  (សវៀរបញ្ហដ ) →សាធិបតិអ្កុ្េលជវនៈ ១០ (សវៀរ
សមាេចិតត ២ ) សច.២៦ (សវៀរវចិិកិ្ច្ឆឆ  ) អ្កុ្េលចិតតជ. ១៧ ។ 

ដូចសឃើញរូបរេេ់សាអ តសធវើឲ្យសក្ើតការសពញចិតតខាល ងំ ឆនទៈក្ជ៏ាអ្ធិបតី ជា
បចចយ័ឲ្យសក្ើតសោភជវនៈ សធវើឲ្យសក្ើតចិតតជជរូប ដូចជារូបញញឹម ឬសេើច និងសៅ
មានេំស ងចដលនិយយសចញមក្ សដ្ឋយការរកី្រាយសរតក្អ្រសទៀតផងជាសដើម ចត
សបើសឃើញរូបចដលគួរេអបគួ់រខាល ច សធវើឲ្យសក្ើតសេចក្តីតក្េ់លុតចិតតខាល ងំ អ្កុ្េលចិតតក្៏
ជាអ្ធិបតីឲ្យសក្ើតសទេជវនៈ និងចិតតជជរូបចដលសក្ើតអំ្ពីសទេៈមានមុខសាល ំង ឬ
មានេំស ង ចដលចរេក្សចញមក្សដ្ឋយភាពរនធតយ់៉ា ងខាល ងំ ឬអ្នក្ខលេះមានការ
អាឃតពាបាទបុគគលដក្ទ ក្ព៏ាយមពាបាទ វរីយិៈក្ជ៏ាអ្ធិបតីឲ្យសក្ើតសទេ-
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ជវនៈ និងរូបចដលសក្ើតអំ្ពីសទេជវនៈ នឹងមានេមបុរមុខកាច សរក្ៀមរក្ំជា    
សដើម ។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្. អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានចំសពាេះបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ តាមេមគរួ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនា-
ទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៧  គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត អាហារ ឥន្ទនទិយ 
មគគ ។ 

៧. បាលីវធិី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតាធិបតិបបចច-
សយន បចចសយ ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ (អ្ពាតក្ធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាតក្ធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាច
េេជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ  
វបិាកាពាក្តាធិបតិ កិ្រយិពាក្តាធិបតិ េមបយុតតកាន ំ ធមាម នំ ចិតតេមុ-

ដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ េេជាតាធិបតិបបចចសយន បចចសយ (វបិាក្អ្ធិបតិ កិ្រយិអ្ធិបតិ 
ជាបចចយ័ដល់នាមខនធ ៤, ៣ ចដលរបក្បជាមយួនឹងវបិាក្និងកិ្រយិចដលជា
អ្ធិបតី និងដល់រូបចដលមានវបិាក្និងកិ្រយិអ្ធិបតិជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាច
េេជាតាធិបតិបបចចយ័) ។ 

អ្ធិបតី៤ (ចដលសៅក្នុងវបិាក្អ្ធិបតិនិងកិ្រយិអ្ធិបតិ) →ផលចិតត ៤ សច. 
៣៦ ចិតតជ.១៥ និង សាធិបតិកិ្រយិជវនៈ ១៧ (សវៀរអ្សេតុក្កិ្រយិ ៣) សច.៣៥ 
ចិតតជ. ១៧ ។ 
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ដូចជារពេះអ្រេនតមានឆនាទ ធិបតិសពញចិតតយ៉ា ងខាល ងំ ក្នុងការេចមតងធម៌
សរបាេេតវសដើមបឲី្យបានេសរមច មគគ ផល និពាវ ន ក្នុងការសៅេចមតងក្ចនលងខលេះ ក្៏
រតូវសរបើសេចក្តីពាយមសរចើនក្នុងការសធវើដំសណើ រ វរីយិៈក្ជ៏ាអ្ធិបតី ខលេះក្ម៏ានការ
តាងំចិតតយ៉ា ងខាល ងំ ចដលនឹងសៅសរបាេចំសពាេះបុគគលអ្នក្ចដលសៅក្នុងេំណាញ់
ញាណ ឲ្យេសរមចមគគ ផល និពាវ ន កិ្រយិចិតតក្ជ៏ាអ្ធិបតី និងការេចមតងធមក៌្៏
រតូវសរបើបញ្ហដ សរជើេសរ ើេធម ៌ សដើមបឲី្យេមគរួដល់បុគគលសនាេះ កាលសាឋ បស់េើយ
បុគគលសនាេះក្េ៏សរមចមគគ ផល និពាវ នបាន វមីសំាក្ជ៏ាអ្ធិបតី ឬរពេះអ្រេនតកាល
នឹងចូលឈានេមាបតត ិ ក្រ៏តូវចូលសដ្ឋយឈានកិ្រយិទងំរពេះអ្រេនតនិងរពេះ    
អ្រយិៈខាងសរកាម កាលនឹងចូលផលេមាបតតិ ក្ចូ៏លសដ្ឋយផលចិតតចដលខលួនបាន 
ការចសរមើនឈានេមាបតត ិផលេមាបតតិ និសរាធេមាបតតិ នឹងរតូវមានឆនទៈ វរីយិៈ 
ចិតតៈ វមីសំា ចដលជាឥទធិបាទសក្ើតរមួសដ្ឋយពិតរបាក្ដ ក្រ៏តូវមានអ្ធិបតីសដ្ឋយពិត
របាក្ដ ចតសបើសក្ើតជាមយួនឹងមហាកិ្រយិ មានអ្ធិបតីសក្ើតបានមនិពិតរបាក្ដ ។ 

អ្ពយ.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិង   
បញ្ច សវាការភូម ិបានផលបុគគល៤  សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ និង
អ្បបនាវថីិ អ្បបនាវថីិបានដល់ ឈានេមាបតតិវថីិ ផលេមាបតតិវថីិ មគគវថីិ និសរាធ-
េមាបតតិវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១២ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ   
វបិាក្ េមបយុតត វបិបយុតត សេតុ អាហារ ឥន្ទនទយិ មគគ សវៀរក្មម ឈាននិងខលួនឯង។  
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ខកំ្ណត់មដលទ្វក់្ទងនឹងេេជាតាធិបតិបបចច័យ 
១. សាធិបតិជវនៈ ៥២ គឺ  
ទវិសេតុក្ជវនៈ ១៨ មានសោភៈ ៨ សទេៈ ២ កុ្.វបិ.៤ កិ្. វបិ. ៤ ។ 
តិសេតុក្ជវនៈ ៣៤ មានកុ្.េំ.៤ កិ្.េំ.៤ មេគគតកុ្. ៩ មេគគតកិ្.៩ 

សោកុ្តត ៨ ។ 
២. សាធិបតិជវនៈ ៥២ គឺ  
ឯក្នតអ្បបនាជវនៈ ២៦ (ជាអ្ធិបតីពិតរបាក្ដ) មានមេគគតកុ្. ៩          

មេគគតកិ្.៩ សោកុ្តតរ ៨ ។ 
អ្សនក្នតកាមជវនៈ ២៦ ( ជាអ្ធិបតីមនិពិតរបាក្ដ ) មានសោភៈ ៨     

សទេៈ២ កុ្. ៨ កិ្. ៨ ។ 
៣. និរាធិបតិ ៦២ គឺ ឯក្នតនិរាធិបតិ ៣៧ មានសមាេៈ ២ អ្សេតុក្ចិតត 

១៨ កាមវបិាក្ ៨       មេគគតវបិាក្ ៩ មនិមានអ្ធិបតីរបក្បពិតរបាក្ដ ។ 
អ្សនក្នតកាមជវនៈ ២៦ មានអ្កុ្.១០ កុ្. ៨ កិ្. ៨ ជាអ្ធិបតីបានក្ម៏ាន 

មនិបានក្ម៏ាន ។ 
អ្ធិបតី ៣ → សាធិបតិជវនៈ ៥២ ។  
វមីសំា → តិសេតុក្ជវនៈ ៣៤ ។ 
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អារមមណាធិបតិបបចច័យ 
អារមមណាធិបតិបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ៤ ក្នុងបចចយ័ ៥២ ។ 

ឧសទទេ  អារមមណាធិបតិបបចចសយ អារមមណ៍ចដលជាធំក្រក្ចលងជាបចចយ័ 
េំសៅដល់អារមមណ៍ ៦ ណាមយួ ចដលយក្ចិតតដ្ឋក្យ់៉ា ងវសិេេ ជាបចចយ័ជួយ 
ឧបការៈឲ្យសក្ើតនាមធម ៌គឺ ចិតតនិងសចតេិក្ ។ 

អារមមណ៍ចដលយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្យ់៉ា ងវសិេេ នឹងរតូវជាឥដ្ឋឌ រមមណ៍ គឺ
អារមមណ៍ចដលគួរឱ្យសរតក្អ្រ គួររបាថាន យ៉ា ងក្រក្ចលង (អារមមណ៍) សនាេះ ចចក្បាន
ជា ២ របសភទ គឺេភាវឥដ្ឋឌ រមមណ៍និងបរកិ្បបឥដ្ឋឌ រមមណ៍ ។ 

េភាវឥដ្ឋឌ រមាម ណ៍ បានដល់ អារមមណ៍ចដលគួរសរតក្អ្រតាមធមមជាតិ ដូច
ជារូបសាអ តៗ េំស ងពីសរាេះៗ ជាសដើម រចមងជាអារមមណ៍ចដលគួរឱ្យសរតក្អ្រ       
គួររបាថាន របេ់មនុេសទូសៅ ឬរពេះេមាម េមពុទធជាមាច េ់ជាបុគគលរបសេើរបំផុតក្នុង
សោក្ ក្ជ៏ាេភាវឥដ្ឋឌ រមមណ៍ ចតពួក្អ្នយតិរ ថយិសឃើញសេើយមនិសពញចិតតយ៉ា ង   
ក្រក្ចលង រពេះេមាម េមពុទធជាមាច េ់ក្ជ៏ាបរកិ្បបអ្និដ្ឋឌ រមមណ៍ មនិជាអារមមណាធិប-
តិបបចចយ័របេ់ពួក្អ្នយតិរ ថយិ រតឹមចតជាអារមមណ៍ធមមតា ។ 

បរកិ្បបឥដ្ឋឌ រមមណ៍ បានដល់អារមមណ៍ចដលគួរសរតក្អ្រសពញចិតតចំសពាេះ
បុគគលពួក្ខលេះជាឯក្ជន មនិទូសៅរគបម់នុេស គឺបុគគលសដ្ឋយសរចើនមនិសពញចិតត 
ចតថាជាទីសពញចិតតយ៉ា ងក្រក្ចលងរបេ់បុគគលពួក្ខលេះឬេតវជំពួក្ខលេះ ដូចការវាយ
របដ្ឋល់ជាេភាវៈអ្និដ្ឋឌ រមមណ៍ជាអារមមណ៍ចដលមនិគួរសរតក្អ្រ ចតបុគគលខលេះសពញ
ចិតតយ៉ា ងក្រក្ចលង ក្ជ៏ាបរកិ្បបឥដ្ឋឌ រមមណ៍របេ់បុគគលសនាេះ ឬេុខនេអុយជា 
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េភាវអ្និដ្ឋឌ រមមណ៍ជាអារមមណ៍ចដលមនិគួរសរតក្អ្រ ចតេតវតាម តសឃើញេុខន
សេើយសពញចិតតយ៉ា ងក្រក្ចលង េុខនេអុយ ក្ជ៏ាបរកិ្បបឥដ្ឋឌ រមមណ៍របេ់េតវតាម ត
និងជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ផង។ 

 
បាលនិីលទទេរបេអ់ារមមណាធិបតិបបចច័យ 

យ ំយ ំធមម ំគរុ ំក្តាវ  សយ សយ ធមាម  ឧបបជជនត ិចិតតសចតេិកា ធមាម  សត សត ធមាម  
សតេំ សតេំ ធមាម ន ំ អារមមណាធិបតិបបចចសយន បចចសយ (ធមទ៌ងំឡាយណាៗ គឺ
ធមច៌ដលជាចិតតនិងសចតេិក្ រចមងសក្ើតស ើងសរពាេះការសធវើនូវធមណ៌ាៗ ឲ្យជា
អារមមណ៍យ៉ា ងធងន ់ធមទ៌ងំឡាយសនាេះៗ រចមងជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយសនាេះៗ 
សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណាធិបតិបបចចយ័) ។ 

សយ សយ ធមាម  គឺ ធមទ៌ងំឡាយណាៗ រចមងសក្ើតស ើង (ជាបចចយុបបនន គឺ 
ចិតត ២៨ សច. ៤៥)។ ចិតត ២៨ គឺ សោភៈ ៨ កុ្. ៨ កិ្.េំ. ៤ សោកុ្តតរ ៨ ។ សច. 
៤៥ ( សវៀរសទចតុក្កៈ៤ វចិិ.១ អ្បប. ២ ) ។ 

យ ំយ ំធមម ំ សរពាេះសធវើនូវធមណ៌ាឲ្យជាអារមមណ៍យ៉ា ងធងន ់ (ជាបចចយ័ គឺ ចិតត 
៨៤ សច.៤៧ ឥដឌនិបផ. ១៨ និងនិពាវ ន) ។ ចិតត ៨៤ ( សវៀរសទេៈ ២ សមាេៈ ២       
ទុក្ខកាយ ១ ) សច.៤៧ ( សវៀរសទចតុក្កៈ ៤ វចិិ. ១ ) ។ 

សត សត ធមាម  គឺធមទ៌ងំឡាយសនាេះៗ គឺ យ ំយ ំធមម ំរចមងជាបចចយ័ គឺ ចិតត 
៨៤ សច.៤៧ ឥដឌនិបផ. ១៨ និងនិពាវ ន ។  
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 សតេំ សតេំ ធមាម ន ំ គឺ ធមទ៌ងំឡាយសនាេះៗ គឺ សយ សយ ធមាម    រចមងជា  
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ២៨ សច. ៤៥ ។  

 
វចនតថៈរបេអ់ារមមណាធិបតិបបចច័យ 

អារមមណញ្ច  តំ អ្ធិបតិ ច្ឆតិ = អារមមណាធិបតិ (អារមមណ៍សនាេះឯងជា 
អ្ធិបតី  សៅថា អារមមណាធិបតី) ។ 

អងគធម៌របេអ់ារមមណាធិបតិបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ អារមមណ៍ ៦ បានដល់ចិតត ៨៤ សច. ៤៧ ឥដឌនិបផននរូប ១៨  

និងនិពាវ ន ជាេភាវឥដ្ឋឌ រមមណ៍ និងបរកិ្បបឥដ្ឋឌ រមមណ៍ ចដលសក្ើតស ើងបានក្នុង
កាលទងំ ៣ និងកាលវមុិតតិ ។ 

ចិតត ៨៤ ( សវៀរសទេៈ ២ សមាេៈ ២ ទុក្ខកាយ ១ )  ។  
សច.៤៧ ( សវៀរសទចតុក្កៈ ៤ វចិិ. ១ ) ។ 
ឥដឌនិបផននរូប ១៨ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ បសាទរូប ៥ ភាវរូប ២ ជីវតិរូប ១  

េទយវតថុ ១ េទទរូប ១ ។ 
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ២៨ សច. ៤៥  ។ ចិតត ២៨ គឺ សោភៈ ៨ កុ្. ៨ កិ្.េំ. 

៤ សោកុ្តតរ ៨ ។ សច. ៤៥ ( សវៀរសទចតុក្កៈ៤ វចិិ.១ អ្បប. ២ ) ( ចសំពាេះសោកុ្តតរ-
ចិតត ៨ សច.៣៦ ជាឯក្នតៈ ដស៏េេសរៅសនាេះជាអ្សនក្នតៈ ) ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ សោកិ្យចិតត ៨១ សច. ៥២ ខណៈចដលមនិបានចូលសៅ
របកានឥ់ដ្ឋឌ រមមណ៍ទងំសនាេះ និងរូប ៧ ពួក្ គឺ បដិេនធិក្មមជជរូប បវតតិក្មមជជរូប ២០ 
អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ៩ ចិតតជជរូប ១៧ ឧតុជជរូប ១៥ អាហារជជរូប ១៤ ពាេិររូប ៩ 
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( ចំសពាេះសោភៈ ៨ កុ្. ៨ កិ្.េំ. ៤ សច. ៤៥ ជាអ្សនក្នតៈ ជាបចចនិក្ៈមនិពិត
របាក្ដ ដស៏េេសរៅសនាេះជាឯក្នតៈ ជាបចចនិក្ៈពិតរបាក្ដ)។ 

អារមមណាធិបតិបបចចយ័ ក្រ៏េសដៀងគាន ជាមយួនឹងអារមមណបបចចយ័ គឺបចចយ័
បានដល់អារមមណ៍ ៦ សផសងគាន រតងច់ដលថា អារមមណាធិបតិទទួលចំសពាេះអារមមណ៍
ចដលជាឥដ្ឋឌ រមមណ៍ចដលសពញចិតតយ៉ា ងក្រក្ចលង ចំចណក្អារមមណបបចចយ័ទទួល
អារមមណ៍បានទងំអ្េ់ ។ 

អារមមណាធិបតិបបចចយ័ ជារបសភទនាមរូប → នាម សដ្ឋយកាល សក្ើតបាន
ទងំ ៣ កាល និងកាលវមុិតត ិ សដ្ឋយជាតិជាអារមមណជាតិ សដ្ឋយកិ្ចចបានទងំ
ជនក្កិ្ចចនិងឧបតថមភក្កិ្ចច គឺឧបតថមភផលឱ្យខាល ងំស ើង ។ 
       អារមមណាធិបតិបបចចយ័ចដលសវៀរសទេៈចិតត ២ សរពាេះសទេៈជាអ្និដ្ឋឌ រមមណ៍ 
អារមមណ៍ចដលមនិគួរសពញចិតត សធវើចិតតឲ្យសៅត រក្ហាយ រចមងមនិមាននរណាសពញ
ចិតតរបាថាន ឲ្យអារមមណ៍យ៉ា ងសនេះសក្ើតស ើងជាមយួនឹងខលួន សរពាេះសទេៈជាចិតតចដល
របទូេតអារមមណ៍ មនិសពញចិតតនឹងអារមមណ៍ សទើបមនិច្ឆបយ់ក្អារមមណ៍ឲ្យជា
អ្ធិបតីអារមមណ៍បាន បានចតជាអារមមណ៍ធមមតា ចំចណក្សោភៈច្ឆបយ់ក្
អារមមណ៍ឲ្យជាអ្ធិបតីអារមមណ៍បាន សរពាេះសពញចិតតក្នុងអារមមណ៍ ដូចកាលមសលិ 
មញិសដើរក្មានតយ៉ា ងេបាយៗ ក្ជ៏ាបចិ់តតរបាថាន សដើរក្មានតយ៉ា ងសនាេះសទៀត  
សោភៈសទើបច្ឆបយ់ក្អារមមណ៍សនាេះ ឲ្យជាអ្ធិបតីបានសរឿយៗ ។ 

សទេៈជាអារមមណាធិបតិបបចចយ័មនិបាន ចតជាេេជាតាធិបតិបបចចយ័ 
បាន ដូចអ្នក្ចដលចូលចិតតសរកាធសរឿយៗ ក្ស៏រពាេះសពញចិតតក្នុងការសរកាធ ឆនទៈក្ជ៏ា 
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អារមមណ៍ឲ្យសក្ើតសទេចិតតបាន ។ 
អារមមណាធិបតិបបចចយ័ កាលសវៀរសទេចិតតសេើយ សចតេិក្ចដលសក្ើតរមួក្៏

រតូវសវៀរចដរ ។ ចដលសវៀរសមាេចិតត ២ ក្ស៏រពាេះសមាេចិតតជាេភាវៈចដលវសងវងមនិ
ដឹងសេចក្ឋីពិត សរជើេសរ ើេអារមមណ៍មនិបាន សរពាេះមនិមានឆនទៈចូលសៅរបក្ប  
សេចក្តីលងងម់និមាននរណារបាថាន ចងល់ងង ់ ចតក្ល៏ងងខ់លួនឯង សេចក្តីលងងម់និមាន
នរណាចូលចិតត សទើបមនិជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ កាលសវៀរសមាេចិតតសេើយក្រ៏តូវសវៀរ
វចិិកិ្ច្ឆឆ សចតេិក្ចដរ ចំចណក្ឧទធចចសចតេិក្មនិរតូវសវៀរ សរពាេះឧទធចចសចតេិក្សក្ើត
រមួជាមយួនឹងអ្កុ្េលចិតតបានរគបដួ់ង ។ 

ចដលសវៀរទុក្ខកាយ ១ សរពាេះជាអ្និដ្ឋឌ រមមណ៍ សេចក្តីទុក្ខ សេចក្តីលំបាក្ 
ការសនឿយលំបាក្ ឈចុឺក្ច្ឆប ់ រចមងមនិមាននរណាសពញចិតត សទើបមនិជាអារមម-
ណាធិបតីអារមមណ៍។ 

អារមមណ៍ចដលសពាលមក្សនេះ គឺ សទេៈ ២ សមាេៈ ២ ទុក្ខកាយ ១ ជា
អ្ធិបតីអារមមណ៍មនិបាន ចំចណក្ឥដឌនិបផននរូប ១៨ គឺ រូបចដលលអៗ  រចមងជា
អារមមណ៍ឲ្យសក្ើតសេចក្តសីពញចិតតជាអ្ធិបតីអារមមណ៍បាន ក្ជ៏ាអារមមណ៍ឲ្យសក្ើត
សោភៈប៉ាុសណាណ េះ ចតនឹងជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ឲ្យដល់មហាកុ្េលមនិបាន សរពាេះ
កុ្េល សឈាម េះថា ជាចិតតចដលឆ្មល ត គឺសធវើចិតតឲ្យផុតអំ្ពីភាពជាអ្កុ្េលបាន សទើប
មនិច្ឆបយ់ក្រូបចដលជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ ។ 

ចដលមនិសពាលដល់អ្និបផននរូប សរពាេះរូបទងំសនេះសក្ើតបានរតូវអារេ័យ 
និបផននរូបសក្ើត (អ្និបផននរូបជាកិ្រយិអាការរបេ់និបផននរូប) កាលនិបផននរូបសក្ើតស ើងក្៏
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រចមងមាន បរសិចឆទរូប ឧបចចយរូប េនតតិរូប    ជរតារូប អ្និចចតារូប កាលមាន
កិ្រយិអាការសផសងៗសក្ើតស ើង ក្ស៏ៅសៅតាមអាការកិ្រយិសនាេះៗថា កាយវញិ្ដ តត-ិ
រូប វចីញ្ដតតិរូប រូបលេុតា រូបមុទុតា រូបក្មមញ្ដតា ចដលបានដល់ អ្និបផននរូប ១០ 
សនាេះឯង គឺមាននិបផននរូបក្រ៏តូវមានអ្និបផននរូបចដរ សទើបមនិរតូវសពាលអ្និបផននរូប   
មក្សទៀត ។ 

បញ្ហា វារៈរបេអ់ារមមណាធិបតិបបចចយ័ 
បញ្ហា វារៈរបេ់អារមមណាធិបតិបបចចយ័មាន ៧ វារៈ គឺ 

 បទរបេ់កុ្េលមាន ៣ វារៈ គឺ ១. កុ្. → កុ្.  ២. កុ្.→ អ្កុ្. ៣. កុ្. → 
អ្ពយ. ។  

បទរបេ់អ្កុ្េលមាន ១ វារៈ គឺ អ្កុ្.→ អ្កុ្.។ 
 បទរបេ់អ្ពាក្តៈមាន ៣ វារៈ គឺ ១. អ្ពយ. → អ្ពយ. ២. អ្ពយ.→ កុ្. ៣. 

អ្ពយ. → អ្កុ្.។  
១.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស អារមមណាធិបតិបបចចសយន 

បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណាធិបតិ-
បបចចយ័) ។ 

កុ្.→ កុ្. គឺ កុ្. ២០ (សវៀរអ្រេតតមគគ ) សច.៣៨ → កុ្. ៨ សច.៣៣ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. ទន ំទតាវ  េីលំ េមាទិយតិាវ  ឧសបាេថក្មម ំក្តាវ  តំ គរុ ំក្តាវ  បចចសវក្ខតិ 

(អ្នក្មានេទធ ថាវ យទន េមាទនេីល រក្ាឧសបាេថសេើយ ពិច្ឆរណានូវ 
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កុ្េលសនាេះយ៉ា ងធងន ់សដ្ឋយមហាកុ្េល) ។ 
កុ្.៨ សច.៣៦ → កុ្. ៨ សច. ៣៣ ។  
២. បសុពវ េុចិណាណ និ គរុ ំ ក្តាវ  បចចសវក្ខតិ (បុគគលពិច្ឆរណាដល់ការរបរពឹតត

លអទងំជិតទងំឆ្មង យក្នុងកាលមុន សដ្ឋយមហាកុ្េល) ។ 
កុ្. ៨ សច.៣៨ → កុ្.៨ សច. ៣៣ ។ 
កុ្េលចដលជាអារមមណ៍យ៉ា ងធងននឹ់ងរតូវជាកុ្េលចដលមានក្មាល ងំខាល ងំ 

មានសេចក្តរីកី្រាយសរតក្អ្រយ៉ា ងពិសេេ ដូចសធវើបុណយសដ្ឋយរបេ់លអៗ       
របណីតៗ ឬសធវើបុណយធំៗពិសេេខុេពីធមមតា ឬថាវ យទនដល់សោក្អ្នក្មាន
េីលលអៗ  មានេមាធិលអ មានបញ្ហដ លអ ជាអ្នក្បដិបតតិសដើមបកី្មាច តកិ់្សលេ រចមង
សធវើឲ្យសក្ើតសេចក្តីេបាយចិតត េូមបឲី្យទនដល់អ្នក្រក្លំបាក្ ឬេតវតិរច្ឆឆ នចដល
អ្តច់ណីំសេមើនឹងការបានជួយ ជីវតិសគឱ្យរេ់សៅបាន ការសធវើទងំសនេះ រចមងសធវើឲ្យ
សក្ើតសេចក្តេីបាយចិតតយ៉ា ងខាល ងំ េូមបកីាររក្ាេីលចដលតាងំចិតតរក្ា
ឲ្យបរេុិទធ កាលមានសេតុនឹងឲ្យឈានក្នលងេីល ក្ម៏ានសេចក្តីអ្តធ់នម់និរពម
ឲ្យក្នលងេីល សរពាេះអារេ័យមានឆនទៈ វរីយិៈ ចិតតៈ វមីសំា ណាមយួជារបធាន 
កុ្េលសនាេះក្ម៏ានក្មាល ងំយ៉ា ងពិសេេ រងឹរតឹចតក្រក្ចលងស ើង គឺជាកុ្េលចដល
របក្បសដ្ឋយបញ្ហដ  ដូចឲ្យទនក្នឹ៏ក្ថាការឲ្យទនសនាេះជាការលអ គួរឲ្យ ជាធម៌
ចដលបណឍិ តេរសេើរ ជាការសធវើចដលជារបសយជន ៍ គឺលេះវតថុចដលមនិជាសារៈ 
សដើមបឲី្យបានវតថុចដលជាសារៈ គឺលេះទងំវតថុលេះទងំកិ្សលេសដើមបឲី្យបានអ្រយិ- 
រទពយ ឬលេះកុ្េលតិចតួចៗ សដើមបសីធវើកុ្េលធំៗ ដូចលេះកុ្េលចដលជាប់
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ទក្ទ់ងនឹងសវយាវចចៈ មានការជួយ េសន្ទ គ្ េះតាមកាយវាច្ឆ មនិសៅសធវើបុណយ ចត
សផញើរបាក្ស់ៅជួយ  សេើយក្ម៏ក្សរៀនធម ៌ កានយ់ក្ថាជាកុ្េលចដលច្ឆបំាចជ់ាង 
សរពាេះឱ្កាេចដលនឹងបានជួបធមយ៌៉ា ងសនេះ ជាវតថុចដលរក្បានសដ្ឋយលំបាក្យ៉ា ង
ក្រក្សលង ឬលេះការសរៀនធម ៌ សដើមបសីៅបដិបតតិវបិេសនា ក្មាច តប់ងកិ់្សលេ សដើមបី
សាងកុ្េលចដលកាតភ់ពជាតិនឹងបានផុតទុក្ខ ការសធវើកុ្េលចដលមានការ
ពិច្ឆរណារតិេះរេិះមុនសធវើ សធវើឲ្យកុ្េលមានក្មាល ងំខាល ងំ សរពាេះជាកុ្េលចដល
របក្បសដ្ឋយអ្ធិបតី តមក្ខាងសរកាយ ក្អ៏ារេ័យអារមមណ៍របេ់កុ្េលចដលមាន
ក្មាល ងំខាល ងំសនាេះ សធវើឲ្យសក្ើតការដ្ឋេ់សតឿនចិតត ឲ្យចិតតសនាេះសក្ើតស ើងក្នុងអារមមណ៍
របេ់កុ្េលចដលសធវើសៅសេើយ យក្កុ្េលចដលសធវើសៅសេើយសនាេះស ើងមក្
ពិច្ឆរណាជាអារមមណ៍សទៀត (រតូវនឹក្ដល់កុ្េល កំុ្សៅនឹក្ដល់វតថុចដលសធវើកុ្េល 
សរពាេះរូបមនិចមនជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ឱ្យកុ្េលសក្ើត) សធវើឱ្យចិតតសក្ើតបីតិសរតក្អ្រក្នុង
កុ្េលចដលសធវើសៅសេើយ កុ្េលចដលសធវើសេើយសនាេះ គឺ កុ្. ៨ សច. ៣៨ ក្ជ៏ា   
អារមមណាធិបតិបបចចយ័ ។ 

ចំចណក្ចិតតចដលពិច្ឆរណាកុ្េលចដលសធវើសៅសេើយសនាេះ  បានដល់ កុ្. 
៨ សច. ៣៣ ជាអារមមណាធិបតិបបចចយុបបនន ។ 

៣. ឈានា វុដឌេតិាវ  ឈាន ំគរុ ំក្តាវ  បចចសវក្ខនត ិ(បុថុជជននិងរពេះសេក្ខបុគគល
ចដលជាឈានោភ ី កាលសចញច្ឆក្ឈានសេើយពិច្ឆរណាដល់កុ្េលយ៉ា ង   
ធងន)់ ។ 

មេគគតកុ្. ៩ សច. ៣៥ →កុ្. ៨ សច. ៣៣ ។ 
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មេគគតកុ្េលជាកុ្េលចដលរបក្បសដ្ឋយអ្ធិបតី ជាកុ្េលចដលសធវើ
បានសដ្ឋយលំបាក្ក្រក្ចលង កាលនឹក្ដល់ឈានរចមងរកី្រាយសរតក្អ្រ ជាអ្ធិបតី
អារមមណ៍បាន ចតចំចណក្អារមមណ៍របេ់ឈានចដលេនិទធសនាេះ ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍
មនិបាន សរពាេះអារមមណ៍របេ់ឈានមានបញ្ដតតិជាអារមមណ៍ ដូចេំ ឹងបឋវ ី សដើមបី
ឲ្យចិតតេងបប់៉ាុសណាណ េះ ឈានសទើបមនិយក្អារមមណ៍ចដលេំ ឹងជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ 
ការនឹក្ដល់ឈានចដលសធវើសៅសេើយ គឺ មេគគតកុ្. ៩ សច. ៣៥ ជាអារមមណាធិ-  
បតិបបចចយ័ ។ 

ចំចណក្ចិតតចដលពិច្ឆរណាបានដល់កុ្. ៨ សច. ៣៣ ជាអារមមណាធិបតិ-
បបចចយុបបនន ។ 

៤. សេកាខ  សគារតភុ ំ គរុ ំ ក្តាវ  បចចសវក្ខនតិ (រពេះសេក្ខបុគគលចដលជារពេះ  
សសាតាបនន រចមងពិច្ឆរណាសគារតភូចដលសធវើសេើយជាអារមមណ៍យ៉ា ងធងន)់ ។ 

កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ → កុ្. ៨ សច. ៣៣ ។ 
 ៥. សេកាខ  សវាទន ំគរុ ំក្តាវ  បចចសវក្ខនត ិ(រពេះសេក្ខបុគគលអ្នក្ជាេក្ទគាម ី

អ្នាគាម ីរចមងពិច្ឆរណាសវាទនចដលសធវើសេើយយ៉ា ងធងន)់ ។ 
កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ → កុ្. ៨ សច.៣៣ ។  
៦. សេកាខ  មគាគ  វុដឌេតិាវ  មគគ ំ គរុ ំ ក្តាវ  បចចសវក្ខនត ិ  (រពេះសេក្ខបុគគលខាង

សរកាម ៣ កាលសចញច្ឆក្មគគសេើយពិច្ឆរណាមគគចដលសធវើសេើយយ៉ា ងធងន)់ ។ 
មគគខាងសរកាម ៣ សច. ៣៦ →កុ្.េំ. ៤ សច.៣៣ ។ 
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ក្នុងបណាឋ កុ្េលទងំឡាយ សោកុ្តតរកុ្េលជាកុ្េលរបសេើរបំផុត 
សរពាេះជាកុ្េលចដលកាតផ់្លត ចភ់ពជាតិកំ្សណើ ត សធវើឲ្យផុតច្ឆក្ទុក្ខ កាលនឹក្សពល
ណា    រចមងមានបីតិសរតក្អ្រយ៉ា ងក្រក្ចលង សរពាេះការបាននូវសោកុ្តតររទពយ រតឹម
ចតសសាតាបតតិមគគ ក្រ៏បសេើរក្រក្ចលងជាងការបានេមាបតតរិបេ់សេតចចរក្ពតតិសៅ
សេើយ ។ 

រពេះសសាតាបននកាលពិច្ឆរណាសគារតភូ រពេះេក្ទគាម ី រពេះអ្នាគាម ី
កាលពិច្ឆរណាសវាទន សគារតភូនិងសវាទន គឺ កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ ជាអារមមណាធិ-
បតិបបចចយ័ ។ ចំចណក្ចិតតចដលពិច្ឆរណាកុ្េលទងំសនាេះ គឺ កុ្. ៨ សច. ៣៣ ជា
អារមមណាធិបតិបបចចយុបបនន ។ 

រពេះសេក្ខបុគគលនឹក្ដល់មគគខាងសរកាម ៣ សច.៣៦ ជាអារមមណាធិបតិ-
បបចចយ័ ។  

ចិតតចដលពិច្ឆរណាមគគខាងសរកាម គឺ កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ ជាអារមមណាធិ- 
បតិបបចចយុបបនន ។ 

កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិង
បញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ 
បចចសវក្ខណវថីិ សដ្ឋយេភាគបចចយ័សក្ើតបាន ២ បចចយ័ គឺ អារមមណបបចចយ័ និង  
អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ។ 

េួរថា កុ្.→ កុ្. បចចយ័បាន កុ្. ២០ ចតបចចយុបបននបានផលរតឹមចត    
មហាកុ្េល ៨ ប៉ាុសណាណ េះ សរពាេះសេតុអ្វីមេគគតកុ្េល សោកុ្តតរកុ្េល សទើប 
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ទទួលកុ្េល ២០ ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍មនិបាន។ 
សឆលើយថា សរពាេះមេគគតចិតតជាចិតតចដលធំក្រក្ចលងមានក្មាល សំរចើន កាល

ទទួលអារមមណ៍អ្វីក្ទ៏ទួលសៅតាមធមមតា ចដលនឹងឲ្យសក្ើតបីតិសរតក្អ្ររេូតដល់
ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍មនិបាន េូមបទីទួលមគគចិតតក្ម៏និជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ ។ 

ដូចក្នុងអ្ដឌសាលិនីសោក្ឧបមាថា មគគចិតតសនាេះសរបៀបដូចជារពេះរាជា 
ចំចណក្មេគគតចិតតសនាេះ ដូចជារពេះជនក្ជននីរបេ់រពេះរាជា កាលសឃើញរពេះ
រាជាសេតចយងមក្ ក្រ៏តវូទទួលតាមធមមតាដូចជាបុរត ចដលនឹងសធវើការសគារពឱ្ន
លំសទនយ៉ា ងក្រក្ចលងចំសពាេះរពេះរាជា ដូចរបជាជនសឃើញរពេះរាជាមនិមាន សរពាេះ
ខលួនឯងក្ជ៏ាធំ គឺជាជនក្ជននីរបេ់រពេះរាជា សរពាេះដូសច្ឆន េះ មេគគតចិតតសទើបទទួល
មគគចិតត រតឹមចតជាអារមមណ៍ធមមតាប៉ាសុណាណ េះ មនិបានជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ ។ 

មេគគតចិតតចដលទទួលសោកុ្តតរចិតតជាអារមមណ៍បាន ក្ម៏ានចតអ្ភញិ្ហដ
កុ្េលប៉ាុសណាណ េះ ចំចណក្មេគគតចិតតចដលទទួលកុ្េលជាអារមមណ៍បាន ក្ម៏ាន
វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនកុ្េលទទួលយក្អាកាសានញ្ហច យតនកុ្េលជាអារមមណ៍ និង
សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនកុ្េល ក្ទ៏ទួលយក្អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនកុ្េលជា
អារមមណ៍ ចំចណក្មេគគតចិតតសរៅសនាេះ មនិបានទទួលកុ្េលជាអារមមណ៍ស ើយ 
ទទួលចតបញ្ដតតិជាអារមមណ៍ប៉ាុសណាណ េះ ។ 

សោកុ្តតរកុ្េលក្ទ៏ទួលចតនិពាវ នជាអារមមណ៍ប៉ាុសណាណ េះ ជាអ្ធិបតី
អារមមណ៍ មនិទទួលអារមមណ៍ដក្ទស ើយ សរពាេះដូសច្ឆន េះ មេគគតកុ្េល សោកុ្តតរ-
កុ្េល សទើបទទួលកុ្េល ២០ ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍មនិបាន ។ 
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២.បាលវីិធី កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អារមមណាធិបតិបបចចសយ-
ន បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណាធិបតិ-
បបចចយ័) ។ 

កុ្. → អ្កុ្. គឺ សោកិ្យកុ្. ១៧ សច. ៣៨ →សោភៈ ៨ សច. ២២  ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. ទន ំទតាវ  េីលំ េមាទិយតិាវ  ឧសបាេថក្មម ំក្តាវ  តំ គរុ ំក្តាវ  អ្េាសទ-

តិ អ្ភនិនទតិ តំ គរុ ំ ក្តាវ  រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិ ឧបបជជតិ (បុគគលឲ្យទន េមាទន
េីល រក្ាឧសបាេថសេើយ មានសេចក្តីរកី្រាយសរតក្អ្រដល់កុ្េលចដលសធវើសនាេះ 
សដ្ឋយចិតតយ៉ា ងធងន ់ កាលនឹក្ដល់កុ្េលសនាេះជាអារមមណ៍យ៉ា ងធងនស់េើយ រាគៈ 
ទិដឌិ រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

កុ្. ៨ សច.៣៦ → សោភចិតត ៨ សច. ២២ ។ 
២. បសុពវ េុចិណាណ និ គរុ ំ ក្តាវ  អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ តំ គរុ ំ ក្តាវ  រាសគា     

ឧបបជជតិ ទិដឌ ិឧបបជជតិ (បុគគលមានសេចក្តរីកី្រាយសរតក្អ្រដល់ការរបរពឹតតលអ ចដល
សធវើសេើយក្នុងកាលមុនសដ្ឋយចិតតយ៉ា ងធងន ់ កាលនឹក្ដល់កុ្េលសនាេះជាអារមមណ៍
យ៉ា ងធងនស់េើយ  រាគៈ ទិដឌិ រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

កុ្. ៨ សច. ៣៨ →សោភៈ ៨ សច. ២២ ។ 
បុគគលឲ្យទន េមាទនេីល រក្ាឧសបាេថ ចសរមើនភាវនា សដ្ឋយ     

សេចក្តីសរតអ្រយ៉ា ងធងនស់េើយ កាលនឹក្ដល់កុ្េលសនាេះយ៉ា ងធងនស់ទៀត សធវើឲ្យសក្ើត
រាគៈ ទិដឌិ ដូចបរចិ្ឆច គរបាក្ស់ធវើកុ្េលសរចើនៗ សដើមបរីបាថាន  ោភ យេ េុខ 
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េរសេើរ កាលមានអ្នក្េរសេើរសរចើន ក្ស៏ក្ើតបីតិសរតក្អ្រសរចើន កុ្េលសនាេះជា 
បចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ សរពាេះសរតក្អ្រក្នុងពាក្យេរសេើរសនាេះ ឬអ្នក្ខលេះសធវើបុណយសដ្ឋយ
របេ់លអរបណីតសរចើន កាលនឹក្ដល់កុ្េលសនាេះក្ស៏ៅសរតក្អ្រក្នុងវតថុចដល
របណីត ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ ឬអ្នក្ខលេះរក្ាេីលសរចើនៗ សក្ើតសេចក្តីេុខសពញ
ចិតតក្នុងសេចក្តីេុខេងបស់នាេះ សទើបសក្ើតរាគៈ ឬកាលនឹក្ដល់េីលចដលខលួនរក្ាលអ
សេើយ ក្គិ៏តថារក្ាេីលចតមា៉ាងក្ដ៏ល់និពាវ នបាន ក្ស៏ក្ើតទិដឌិសឃើញខុេអំ្ពី    
សេចក្តីពិត សរពាេះដូសច្ឆន េះ កុ្េលចដលសធវើសេើយ គឺ  

កុ្. ៨ សច.៣៨ → សោភៈ ៨ សច. ២២ ។ 
៣. ឈានា វុដឌេតិាវ  ឈាន ំ គរុ ំ ក្តាវ  អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ តំ គរុ ំ ក្តាវ       

រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិ ឧបបជជតិ (បុថុជជននិងរពេះសេក្ខបុគគលចដលជាឈានោភ ី
កាលសចញច្ឆក្ឈានសេើយ មានសេចក្តីរកី្រាយសរតក្អ្រក្នុងឈានរបេ់ខលួន 
សដ្ឋយយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្យ់៉ា ងខាល ងំ កាលនឹក្ដល់ឈានសនាេះយ៉ា ងខាល ងំ រាគៈ ទិដឌ ិ
រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

មេគគតកុ្. ៩ សច.៣៥ → សោភៈ ៨ សច. ២២ ។ 
បុគគលនឹក្ដល់ឈានចដលខលួនបានសេើយ សៅសរតក្អ្រជាបចិ់តតក្នុងសេចក្តី

េុខរបេ់ឈានថា ជាេុខដរ៏បណីតសលើេលុប ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ ចំចណក្
ចដលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតទិដឌិ សរពាេះសរតក្អ្រជាបចិ់តតក្នុងសេចក្តីេុខ ក្ជ៏ាវបិោល េ
យល់សឃើញខុេអំ្ពីសេចក្តីពិត ឬយល់ថាសេចក្តេុីខេងបរ់តជាក្ស់នាេះជារពេះ
និពាវ ន ឬយល់ថាអ្នក្បានឈានសៅសក្ើតក្នុងទីសនាេះសេើយ នឹងមនិរតូវសក្ើតតសៅ
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សទៀត យល់ថាទីសនាេះជារពេះនិពាវ ន ឬយល់ថាសាល បស់េើយេូនយ ជាឧសចឆទទិដឌិ ឬ
បុគគលខលេះក្ស៏ឃើញខុេថា សៅសក្ើតក្នុងទីសនាេះសេើយ នឹងរេ់សៅយតឺយូរ មនិមាន
ការសាល ប ់សឃើញខុេថាសទៀង ជាេេសតទិដឌ។ិ 

 មេគគតកុ្.៩ សច. ៣៥→ សោភៈ ៨ សច. ២២ ។ 
ការសធវើកុ្េលសេើយជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េល សរពាេះសធវើសដ្ឋយសេចក្តី

រេោញ់ សេចក្តីសពញចិតត ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ សធវើសរពាេះមនិដឹងសៅតាម       
សេចក្តីពិត ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតទិដឌិ ។ 

សេតុសនេះការសធវើកុ្េលនឹងឲ្យសក្ើតកុ្េល សទើបរតូវអារេ័យសយនិសសា-
មនេិការៈ សធវើការសឃើញឲ្យរតូវតាមសេចក្តីពិតថា សធវើកុ្េលសដើមបអី្វី សរពាេះកុ្េល
ចរបថា កាតប់ាបអ្កុ្េលឱ្យអ្េ់សៅ សទើបរតូវសធវើកុ្េលសដើមបលីេះអ្កុ្េល នឹង
បានជាបចចយ័ដល់ការផុតច្ឆក្ទុក្ខ ការសធវើកុ្េលសនាេះសទើបបរេុិទធ មនិជាបចចយ័
ដល់កិ្សលេ ដូចឲ្យទនក្ស៏ដើមបលីេះសេចក្តីកំ្ណាញ់ឲ្យអ្េ់សៅ រក្ាេីលក្ស៏ដើមបី
ក្មាច តប់ងកិ់្សលេសរគាតរគាតតាមកាយវាច្ឆមនិឲ្យសក្ើតស ើង ចសរមើនេមាធិក្៏
សដើមបឲី្យចិតតេងបពី់នីវរណៈ ក្មាច តកិ់្សលេយ៉ា ងក្ណាត លចដលរបួរតឹចិតត ចសរមើន
វបិេសនា ក្ស៏ដើមបឲី្យដឹងទនអ់ារមមណ៍តាមសេចក្តីពិតថា ជានាម ជារូប មនិចមន
េតវបុគគល តួខលួន  ក្មាច តកិ់្សលេយ៉ា ងលអិត ចដលសក្ើតស ើងតាមអារមមណ៍ឲ្យអ្េ់ 
សៅ ។ 

កុ្.→ អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិង      
បញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិចត 
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ម៉ាាង បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ អារមមណបបចចយ័ អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ។ 
៣.បាលវីិធ ីកុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អារមមណាធិបតិបបចចសយ-

ន បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណាធិបតិ-
បបចចយ័) ។ 

កុ្.→ អ្ពយ. គឺ អ្រេតតមគគ ១ សច. ៣៦ → កិ្.េំ.៤ សច.៣៣ ។ 
 
បាលីអ្នុវាទ 
 អ្រហា មគាគ  វុដឌេតិាវ  មគគ ំគរុ ំក្តាវ  បចចសវក្ខតិ (រពេះអ្រេនតកាលសចញច្ឆក្

មគគសេើយ គឺ ផុតពីមគគវថីិ ក្ពិ៏ច្ឆរណាអ្រេតតមគគ សដ្ឋយយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្យ់៉ា ង 
ខាល ងំ ។ 

អ្រេតតមគគ ១ សច. ៣៦ → កិ្.េំ. ៤ សច.៣៣ ។ 
រពេះអ្រេនតកាលសចញច្ឆក្មគគវថីិសេើយ ក្ពិ៏ច្ឆរណាអ្រេតតមគគចិតត សដ្ឋយ

មហាកិ្រយិញាណេមបយុតត ៤ ក្នុងបចចសវក្ខណវថីិចដលសក្ើតតអំ្ពីមគគវថីិ សបើ
ពិច្ឆរណាមគគសរកាយអំ្ពីបចចសវក្ខណវថីិសេើយ ក្ពិ៏ច្ឆរណាក្នុងកាមមសនាទវ រវថីិ ។ 

កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិង     
បញ្ច សវាការភូម ិ សក្ើតបានក្នុងអ្រេតតផលបុគគល សក្ើតបានតាមបចចសវក្ខណវថីិ និង    
កាមមសនាទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ អារមមណបបចចយ័ និងអារមមណូប-   
និេសយបបចចយ័ ។ 
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េួរថា កុ្េលដក្ទ នឹងជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ឲ្យដល់រពេះអ្រេនតខលេះមនិបាន
ឬ ។ 

សឆលើយថាមនិបាន សរពាេះរពេះអ្រេនតជាអ្នក្បរេុិទធអ្េ់អំ្ពីកិ្សលេសេើយ 
សទើបមនិសរតក្អ្រក្នុងកុ្េលដក្ទជាអ្ធិបតីអារមមណ៍បាន សរពាេះកុ្េលដក្ទសៅមនិ
ទនផុ់តអំ្ពីវដតទុក្ខ ។ 

េួរថា សរពាេះសេតុអ្វ ី អ្រេតតមគគសទើបមនិជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ឲ្យដល់
អ្រេតតផល ។ 

សឆលើយថា សរពាេះអ្រេតតផលចិតតមនិបានទទួលអារមមណ៍ដក្ទស ើយ ទទួល
ចតរពេះនិពាវ នប៉ាុសណាណ េះ ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ចតមា៉ាង (ចតអ្រេតតផលបុគគល ក្អ៏ាច
ទទួលអ្រេតតមគគជាអ្ធិបតីអារមមណ៍បាន សដ្ឋយ កិ្.េំ. ៤ មនិចមនទទួលសដ្ឋយ
អ្រេតតផលចិតត ) ។ 

េួរថា មសនាទវ រាវជជនចិតតជាចិតតចដលទទួលអារមមណ៍បានទងំអ្េ់ គឺ 
ទទួលមគគ ផល និពាវ ន ជាអារមមណ៍ក្ប៏ាន ចតសេតុដូចសមតច មនិទទួលអ្រេតតមគគ
ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ ។ 

សឆលើយថា សរពាេះមសនាទវ រាវជជនចិតតជាចិតតចដលមានក្មាល ងំសខាយ មនិ
របក្បសដ្ឋយសេតុ ជាអ្សេតុក្ចិតត ចដលទទួលអារមមណ៍បានទងំអ្េ់ ក្ស៏រពាេះសធវើ
នាទីជាអាវជជនៈ មាននាទីទទួលអារមមណ៍បញ្ជូ នសៅឲ្យចិតតដក្ទៗ ប៉ាសុណាណ េះ ខលួនឯង
មនិបានទទួលរបសយជនអ៍្វីអំ្ពីអារមមណ៍ទងំសនាេះស ើយ សរពាេះដូសច្ឆន េះសទើបមនិ
អាចទទួលយក្មគគចិតតជាអ្ធិបតីអារមមណ៍បាន ដូចអ្ដឌសាលិនី សោក្បានឧបមា
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មគគចិតតថា ដូចជារពេះរាជាចដលរបជាជនទងំឡាយនាគំាន សគារពយ៉ា ងក្រក្ចលង 
ចំចណក្មសនាទវ រាវជជនៈ សោក្ឧបមាថា ដូចជាសក្មងបសរមើចដលលងងស់មល របេ់រពេះ
រាជា ចដលមនិដឹងគុណធមរ៌បេ់រពេះរាជាលអ សទើបមនិសគារពរពេះរាជាយ៉ា ង       
ក្រក្ចលង បានចតសគារពសៅតាមធមមតាប៉ាុសណាណ េះ ចចំណក្អ្នក្ចដលសគារពបូជារពេះ
រាជាយ៉ា ងក្រក្ចលង អ្នក្សនាេះនឹងរតូវដឹងគុណធមរ៌បេ់រពេះរាជាលអ សទើបទទួលយក្
រពេះរាជាជាអ្ធិបតីអារមមណ៍បាន ដូច កុ្.េំ. ៤ ឬ កិ្.េំ.៤ ប៉ាសុណាណ េះ ចដលទទួល
យក្មគគចិតតជាអ្ធិបតីអារមមណ៍បាន ចំចណក្កុ្េលដក្ទ ក្ទ៏ទួលមគគចិតតជា
អ្ធិបតីអារមមណ៍មនិបាន ។ 

៤.បាលវីិធ ីអ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អារមមណាធិបតិបបចច-
សយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណា-
ធិបតិបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺសោភៈ ៨ សច. ២២ → សោភៈ ៨ សច. ២២ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. រាគំ គរុ ំ ក្តាវ  អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ តំ គរុ ំ ក្តាវ  រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិ    

ឧបបជជតិ  (បុគគលណាមានសេចក្តរីកី្រាយសរតក្អ្រនឹងរាគៈចដលសធវើយ៉ា ងធងន ់កាល 
មានចិតតជាបនឹ់ងរាគៈសនាេះយ៉ា ងធងន ់រាគៈ ទិដឌ ិរចមងសក្ើតស ើង) ។ 

សោភៈ ៨ សច.២២→ សោភៈ ៨ សច. ២២។ 
២. ទិដឌ ឹ គរុ ំ ក្តាវ  អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ តំ គរុ ំ ក្តាវ  រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិ   

ឧបបជជតិ (បុគគលណាមានការរកី្រាយសរតក្អ្រនឹងទិដឌិចដលសធវើយ៉ា ងធងន ់កាលមាន 
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ចិតតជាបនឹ់ងទិដឌិសនាេះយ៉ា ងធងន ់រាគៈ ទិដឌ ិរចមងសក្ើតស ើង) ។ 
សោភទិដឌិគតេំ. ៤ សច. ២១ →សោភៈ ៨ សច.២២ ។ 
បុគគលចដលសពញចិតតក្នុងរាគៈយ៉ា ងធងន ់ដូចសឃើញរូបសាអ តខាល ងំ ក្ស៏ពញចិតត

ជាបចិ់តតខាល ងំ កាលអារមមណ៍សនាេះសក្ើតស ើងសទៀត ក្ស៏រតក្អ្រជាបចិ់តតក្នុងអារមមណ៍
សនាេះ របាថាន សឃើញរូបសាអ តៗសទៀត រាគៈក្ស៏ក្ើតស ើង និងចដលសឃើញថា រេេ់
សាអ ត ទិដឌិក្ស៏ក្ើតសរពាេះវបិោល េសឃើញខុេអំ្ពីសេចក្តីពិតជាសដើម ។ 

សោភទិដឌិគតេំ. ៤ សច. ២១→ សោភៈ ៨ សច. ២២ ។ 
ឬបុគគលខលេះសលងចលបងភាន ល់សេើយមានបាន ក្ស៏ពញចិតតសរតក្អ្រសរចើន 

កាលនឹក្ដល់អារមមណ៍សនាេះក្រ៏បាថាន សលងសទៀត រាគៈក្ស៏ក្ើតស ើង និងសឃើញថាការ
សលងចលបងភាន ល់សធវើឲ្យមានរទពយេមបតត ិ ក្ជ៏ាទិដឌិ សរពាេះយល់សឃើញខុេអំ្ពី    
សេចក្តីពិត គឺការភាន ល់ជាអ្បាយមុខ ជាសេតុក្នសេចក្តវីនិាេ ចតរត បស់ឃើញថា
ជារបេ់លអ ឬអ្នក្ចដលសធវើទុចចរតិសបាក្របាេ់សគសេើយមានរទពយ ក្ស៏ឃើញថាការ
សបាក្របាេ់សធវើឲ្យមានរទពយជាទិដឌិ សេើយក្ស៏រតក្អ្រក្នុការសឃើញខុេសនាេះ រាគៈ 
ទិដឌិ ក្ស៏ក្ើតស ើង ឬមនុេសចដលេមាល បេ់តវសេើយលក្ម់ានរទពយ ក្ស៏ឃើញខុេថា 
សរពាេះេមាល បេ់តវលក្ស់ទើបសធវើឲ្យមានរទពយ ក្ស៏រតក្អ្រសពញចិតតក្នុងការសឃើញខុេ
សនាេះ  រាគៈ ទិដឌ ិក្ស៏ក្ើតសធវើឱ្យរបក្បអាជីពសនាេះតសៅ ក្ស៏ធវើបាបក្រក្ចលងស ើង។ 

សោភទិដឌិគតេមបយុតត ៤ សច. ២១→ សោភៈ ៨ សច.២២  ។ 
សរពាេះដូសច្ឆន េះសទើបសឃើញបានថា អ្កុ្េលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េលជា

អ្ធិបតីអារមមណ៍សនាេះ សក្ើតបាន្យជាងកុ្េលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកុ្េលជា
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អ្ធិបតីអារមមណ៍ សរពាេះបុថុជជនទូសៅចិតតសរចើនចតសរតក្អ្រក្នុងបាបសរចើនជាងបុណយ 
គឺការសធវើបាបមនិរតូវគិតសេើយសធវើ ចិតតក្េូ៏រសៅឯងបាន សរពាេះការសរតក្អ្រក្នុងបាប
មានសរចើនជាងបុណយ ចំចណក្ការសធវើបុណយនឹងរតូវសចញក្មាល ងំ សលើក្ចិតតឲ្យផុតអំ្ពី
រក្ចេកិ្សលេ សទើបសធវើបុណយបាន សរពាេះដូសច្ឆន េះការសធវើកុ្េលសទើបជាសរឿងលំបាក្ 
ដូចជាកាមគុណសធវើឲ្យសក្ើតទុក្ខ ចតរត បស់ឃើញថាសធវើឲ្យសក្ើតេុខ ចំចណក្កុ្េល
សធវើឲ្យសក្ើតសេចក្តីេុខយ៉ា ងពិតរបាក្ដ រត បស់មើលមនិសឃើញ សរពាេះដូសច្ឆន េះ 
មនុេសភាគសរចើនសទើបសរតក្អ្រជាបចិ់តតក្នុងកាមគុណ សដ្ឋយយក្ឥដឌនិបផននរូបជា
អ្ធិបតីអារមមណ៍បាន្យ ដូចសឃើញរូបសាអ តៗ បានឮេំស ងពីសរាេះៗ ធំក្លិន    
រក្អ្បូៗ ដឹងរេឆ្មង ញ់ៗ ដឹងេមផេសផលូវកាយចដលលអៗ  រចមងសធវើឲ្យសរតក្អ្រជាប់
ចិតត របាថាន បានអារមមណ៍យ៉ា ងសនាេះជានិចច សរពាេះសឃើញថាជាេុខ សដ្ឋយសេចក្តី
វបិោល េ សរពាេះអ្វជិាជ  គឺសេចក្តីលងងចូ់លសៅបិទបាងំ និងតណាា សេចក្តីរបាថាន ចូល
មក្រគបេងកត ់ សទើបមនិសឃើញសទេរបេ់កាមគុណ សរពាេះមនិដឹងសេចក្តីពិតថា 
ការសរតក្អ្រជាបចិ់តតសនាេះជាសោភៈ ជាតួេមុទយៈចដលនឹងឲ្យសក្ើតទុក្ខជាបត់ាម
មក្ សទើបញំុាងតណាា ឲ្យសក្ើតសរឿយៗ សរពាេះសធវើចតសេតុឲ្យសក្ើតទុក្ខ សទើបផុតទុក្ខមនិ  
បាន ។ 

សេតុសនេះកាលេិក្ាដឹងសេតុផលសេើយ សទើបរតូវពាយមអ្បរ់បំញ្ហដ ឲ្យ
ដឹងទនត់ាមសេចក្តីពិតជានិចច សទើបក្មាច តប់ងត់ណាា និងការយល់សឃើញខុេបាន 
ដូចវតថុណាចដលធាល បស់ធវើឲ្យេបាយជាបចិ់តត ក្រ៏តូវដឹងថាវតថុសនាេះជាគុណឬជា
សទេ សបើជាសទេក្រ៏តូវពាយមឲ្យឆ្មង យអំ្ពីអារមមណ៍សនាេះ និងមនិបានជាបចចយ័
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ឲ្យសក្ើតតណាា សរចើនស ើង សទើបលេះបងកិ់្សលេបាន សរពាេះការសរៀនធម ៌ ក្ស៏ដើមបជីា
បចចយ័ដល់ការដុេខាតកិ់្សលេ សទើបរតូវពាយមឲ្យដឹងទនអ់ារមមណ៍ សរពាេះការ
លេះកិ្សលេបាន រតូវលេះអារមមណ៍ចដលសឃើញខុេ រតូវសចេះេរងួមឥន្ទនទយិ សបើដឹង
ទនអ់ារមមណ៍ក្ល៏េះកិ្សលេបាន ចតសបើមនិដឹងទនអ់ារមមណ៍ ក្ម៏ានចតការេនសំ
កិ្សលេសរឿយៗ សៅ ។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិង    
បញ្ច សវាការភូម ិ សក្ើតបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ 
បានេភាគបចចយ័ ២  គឺ អារមមណបបចចយ័ និង អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ។ 

បញ្ហា វារៈរបេ់អារមមណាធិបតិបបចចយ័ ក្នុងបទរបេ់អ្កុ្េលមានវារៈចត
មយួ គឺអ្កុ្. → អ្កុ្. ប៉ាុសណាណ េះ ចចំណក្អ្កុ្. →កុ្. សដ្ឋយអារមមណាធិបតិបបចចយ័
មនិបាន សរពាេះកុ្េលជាចិតតចដលឆ្មល តសទើបមនិច្ឆបយ់ក្ចិតតអារក្ក្ស់រគាតរគាត 
ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ ចតសដ្ឋយអារមមណបបចចយ័បាន ដូចគិតថា សយើងសៅមាន
កិ្សលេសទើបរតូវសធវើកុ្េល គឺ អ្កុ្. → កុ្. បាន ចំចណក្អ្កុ្.→ អ្ពយ. សដ្ឋយ     
អារមមណាធិបតិបបចចយ័ក្ម៏និបាន សរពាេះជារពេះអ្រេនតសេើយ នឹងសៅសរតក្អ្រក្នុង
ចិតតអារក្ក្ប់ានយ៉ា ងដូចសមតច េូមបសីោកិ្យកុ្េលរពេះអ្រេនតក្ម៏និទទួលយក្
ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ផង ចតសដ្ឋយអារមមណបបចចយ័បាន ដូចនឹក្ដល់អ្កុ្េលចដល
ធាល បស់ធវើមក្សេើយក្នុងអ្តីតបាន សដ្ឋយមហាកិ្រយិ គឺ អ្កុ្.→ អ្ពយ. បាន ។ 

៥.បាលវីិធី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អារមមណាធិបតិបបចច-
សយន បចចសយ   (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអារមម- 
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ណាធិបតិបបចចយ័) ។ 
អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ អ្រេតតផល ១ សច. ៣៦ និពាវ ន →កិ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ 

ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
១. អ្រហា ផលំ គរុ ំក្តាវ  បចចសវក្ខតិ និពាវ នំ គរុ ំក្តាវ  បចចសវក្ខតិ (រពេះអ្រេនត

ពិច្ឆរណាអ្រេតតផលនិងរពេះនិពាវ ន សដ្ឋយចិតតសអ្ើសពើយ៉ា ងខាល ងំ ។ 
អ្រេតតផល ១ សច. ៣៦ និពាវ ន → កិ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ ។ 
២. និពាវ នំ ផលេស អារមមណាធិបតិបបចចសយន បចចសយ (រពេះនិពាវ នជា

បចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ផលចិតត សដ្ឋយអំ្ណាចអារមមណាធិបតិបបចចយ័) ។ 
និពាវ ន →ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ ។ 
រពេះអ្រេនតរចមងនឹក្ដល់អ្រេតតផលនិងនិពាវ ន សដ្ឋយកិ្រយិញាណ-

េមបយុតត ៤ ក្នុងបចចសវក្ខណវថីិ ឬសរកាយអំ្ពីបចចសវក្ខណវថីិក្ប៏ាន និងរពេះនិពាវ ន
រចមងជាបចចយ័ដល់ផលចិតត ដូចរពេះនិពាវ នរបេ់រពេះសសាតាបនន ជាបចចយ័ដល់
សសាតាបតតិផលចិតតក្នុងមគគវថីិ ឬក្នុងផលេមាបតតិវថីិ ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិង  
បញ្ច សវាការភូម ិបានផលបុគគល ៤ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ មគគវថីិ បចចសវក្ខ-
ណវថីិ ផលេមាបតតវិថីិ បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ អារមមណបបចចយ័ និងអារមមណូប- 
និេសយបបចចយ័ ។ 

េួរថា កិ្រយិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនតជាសោកិ្យឬសោកុ្តតរ ។ 
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សឆលើយថា កិ្រយិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនតជាសោកិ្យចតមា៉ាង មនិចមនជា    
សោកុ្តតរ សរពាេះការសធវើកុ្េលក្នុងសោកុ្តតរ មានយ៉ា ងសរចើនរតឹម ៤ ដងប៉ាុសណាណ េះ ក្៏
េសរមចកិ្ចចរបេ់កុ្េល សរពាេះលេះបងកិ់្សលេដ្ឋចជ់ាេមុសចឆទ កិ្សលេមនិមាន
សេើយ សទើបមនិច្ឆបំាចរ់តូវមានកិ្រយិសៅសធវើកិ្ចចដូចកុ្េលសទៀត  ចតចដលរពេះ
អ្រេនតសៅមានសេចក្តីក្រុណាដល់េតវសោក្ សៅជួយ េសន្ទ គ្ េះេតវសោក្ឲ្យផុត
អំ្ពីសេចក្តីទុក្ខ ដូចេចមតងធមស៌របាេេតវឲ្យេសរមច មគគ ផល និពាវ ន ឲ្យផុតអំ្ពី
ទុក្ខ ការសធវើសនាេះជាអាការៈរបេ់កុ្េល ចតថាកុ្េលសនាេះមនិឲ្យផលក្នុងភពជាតិ
តសៅ សរពាេះភពជាតិរបេ់សោក្អ្េ់សេើយ ការសធវើកុ្េលរបេ់សោក្ សទើបរតឹម
ចតជាកិ្រយិរបេ់បុណយសរពាេះមនិមានផលស ើយ កិ្រយិចិតតសទើបជាសោកិ្យចិតត
ចតមា៉ាង មនិជាសោកុ្តតរ សរពាេះសបើជាសោកុ្តតរចិតត នឹងរតូវមានចតរពេះនិពាវ នជា
អារមមណ៍ប៉ាុសណាណ េះ ។ 

៦.បាលវីិធី អ្ពាក្សតា ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស អារមមណាធិបតិបបចចសយ-
ន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណាធិបតិ-
បបចចយ័) ។ 

អ្ពយ.→ កុ្. គឺ ផលខាងសរកាម ៣ សច.៣៦ និពាវ ន  →កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ 
មគគ ៤ សច. ៣៦ ។ 

បាលីអ្នុវាទ  
១. សេកាខ  ផលំ គរុ ំក្តាវ  បចចសវក្ខនត ិនិពាវ នំ គរុ ំក្តាវ  បចចសវក្ខនត ិ(រពេះ       

សេក្ខបុគគលទងំឡាយពិច្ឆរណាផលខាងសរកាម  ៣    និងពិច្ឆរណារពេះនិពាវ ន  
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សដ្ឋយចិតតសអ្ើសពើយ៉ា ងខាល ងំ ។ 
ផលខាងសរកាម ៣ សច.៣៦ និពាវ ន → កុ្.េំ.៤ សច. ៣៣។ 
២. និពាវ នំ សគារតភុេស សវាទនេស មគគេស អារមមណាធិបតិបបចចសយន      

បចចសយ (រពេះនិពាវ នជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់សគារតភូ សវាទន និងមគគទងំ ៤ 
សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណាធិបតិបបចចយ័) ។ 

និពាវ ន →កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ មគគចិតត ៤ សច. ៣៦ ។ 
រពេះសេក្ខបុគគលរចមងពិច្ឆរណាផលចិតតរបេ់ខលួន សដ្ឋយកុ្.េំ. ៤ ក្នុង    

បចចសវក្ខណវថីិ រពេះនិពាវ នរចមងជាអារមមណាធិបតិបបចចយ័ ដល់សគារតភូ សវាទន គឺ 
កុ្.េំ. ៤ និងរពេះនិពាវ នរចមងជាអារមមណាធិបតិបបចចយ័ដល់មគគចិតត ៤ ។ 

អ្ពយ. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និង   
បញ្ច សវាការភូម ិ បានតិសេតុក្បុគគលនិងរពេះសេក្ខបុគគល ៧ សក្ើតបានតាមកាម-
មសនាទវ រវថីិ មគគវថីិ បចចសវក្ខណវថីិ បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ អារមមណបបចចយ័      
អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ។ 

៧.បាលីវធិ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អារមមណាធិបតិបបចច-
សយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណា-
ធិបតិបបចចយ័) ។ 

 អ្ពយ.→  អ្ពយ. គឺ ឥដឌនិប. ១៨ សោកិ្យវបិាក្ ៣១ ( សវៀរទុក្ខកាយ ) កិ្. 
២០ សច. ៣៥ → សោភៈ ៨ សច. ២២ ។ 
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បាលីអ្នុវាទ 
ចក្ខុ ំ គរុ ំ អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ ត ំ គរុ ំ ក្តាវ  សរាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌិ ឧបបជជតិ   

សសាតំ ឃនំ ជិវ ា ំកាយ ំ   រូសប េសទទ គសនធ រសេ សផ្លដឌសពវ វតថុ  ំវបិាកាពាក្សត កិ្រយិ-
ពាក្សត ខសនធ គរុ ំ ក្តាវ  អ្េាសទតិ អ្ភនិនទតិ ត ំ គរុ ំ ក្តាវ  រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិ     
ឧបបជជតិ    (បុគគលណាមានការរកី្រាយសរតក្អ្រក្នុងចក្ខុបសាទ សសាតបសាទ    
ឃនបសាទ ជិវាាបសាទ កាយបសាទ រូបារមមណ៍ េទទ រមមណ៍ គនាធ រមមណ៍ រសា-   
រមមណ៍ សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ េទយវតថុ វបិាកាពាក្តខនធ និងកិ្រយិពាក្តខនធ សដ្ឋយ
ចិតតសអ្ើសពើយ៉ា ងខាល ងំ កាលមានចិតតសអ្ើសពើចំសពាេះចក្ខុបសាទជាសដើមយ៉ា ងខាល ងំសេើយ    
រាគៈ និង ទិដឌិ រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

ឥដឌនិបផននរូបមាន ១៨ ចតសៅក្នុងទីសនេះតាមបាលីមានរតឹមចត ១៣ រូប គឺ 
វេិយរូប ៧ បសាទរូប ៥ េទយវតថុ ១ ឬសៅថា ឱ្ឡារកិ្រូប ១២ េទយរូប ១ 
ច្ឆតថ់ាជារូបចដលជារបធានឲ្យពិច្ឆរណាបាន ចតក្នុងរូប ១៣ ទងំសនេះ ក្រ៏តូវមាន
អាសបា មានភាវរូប មានជីវតិរូប មានឱ្ជារូប ចដលជាេុខុមរូបរមួផង ការយក្រូប
ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ដូចអ្នក្ចដលមានរូបសាអ ត មានចភនក្សាអ ត រចមុេះសាអ ត ជាសដើម
ក្ស៏ពញចិតតសរតក្អ្រក្នុងរូបសាអ តរបេ់ខលួន រាគៈក្ស៏ក្ើតស ើង កាលសឃើញខុេថា
រេេ់សាអ ត ទិដឌិក្ស៏ក្ើតស ើង ឬអ្នក្ខលេះរកី្រាយសរតក្អ្រក្នុងវបិាក្របេ់ខលួនឬអ្នក្ដក្ទ 
ដូចបានសក្ើតក្នុងរតកូ្លខពងខ់ពេ់ មានរទពយ មានរូបសាអ ត មានសេចក្តេុីខសរចើន ក្៏
សរតក្អ្រសពញចិតតក្នុងវបិាក្របេ់ខលួន ឬវបិាក្បេ់អ្នក្ដក្ទ រចមងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត  
រាគៈ សេើយចដលសឃើញថាជាេុខរេេ់សាអ ត ក្ជ៏ាវបិោល េឲ្យសក្ើតទិដឌិ ឬអ្នក្
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ចដលសៅសក្ើតក្នុងសាថ នេួគជ៌ាសទវតាជារពេម មានវបិាក្ជាេុខសលើេលុប ក្ជ៏ា
បចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ និង ទិដឌ ិ ចំចណក្សរតក្អ្រក្នុងកិ្រយិអាការ ដូចសពញចិតត   
សរតក្អ្រក្នុងរូបរាងកាយ កិ្រយិ ឥរយិបថ របេ់រពេះអ្រេនត ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើត   
រាគៈទិដឌិបាន  ដូចរពេះវក្កលិ សពញចិតតសរតក្អ្រក្នុងរូបរបេ់រពេះពុទធជាមាច េ់ជា   
សដើម ។ 

អ្ពយ. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និង   
បញ្ច សវាការភូម ិ សក្ើតបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ តាមេមគួរ សក្ើតបានតាម   
បញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ មរណាេននវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១១ គឺ អារមមណ-
បបចចយ័ អារមមណូបនិេសយ អារមមណបុសរជាត អារមមណបុសរជាតតថ ិ អារមមណបុសរ-
ជាតអ្វគិត វតាថ រមមណបសុរជាតាធិបតិ វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ វតាថ រមមណបុសរ-
ជាត វតាថ រមមណបសុរជាតវបិបយុតត  វតាថ រមមណបុសរជាតតថ ិ និង វតាថ រមមណបុសរជាត-    
អ្វគិត ។ 

ការមចក្ជាបចច័យ 

១. អារមមណបបចចយ័ យក្អារមមណ៍ទងំអ្េ់ ។ 
២. អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ទទួលអារមមណ៍ចដលជាទីអារេ័យដម៏ាន

ក្មាល ងំ ដូចសឃើញរូបសាអ តៗ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសោភៈ ។ 
៣. អារមមណបសុរជាតបបចចយ័ គឺអារមមណ៍ចដលសក្ើតមុនជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតត   

ដូចរូបារមមណ៍ចដលសក្ើតមុនជាបចចយ័ឱ្យសក្ើតសោភចិតត ។ 
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៤. អារមមណបសុរជាតតថបិបចចយ័ គឺអារមមណ៍ចដលសក្ើតមុនផង សេើយសៅមាន
ផង ដូចរូបារមមណ៍ចដលសក្ើតមុនសេើយ តាងំសៅក្នុងឋតិិបតតៈ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត
សោភចិតត ។  

៥. អារមមណបសុរជាតអ្វគិតបបចចយ័ គឺអារមមណ៍ចដលសក្ើតមុនផង និងមនិ
ទនរ់បាេសៅផង ។ 

៦. វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័ គឺមរណាេននេទយវតថុចដលសក្ើត
ស ើងមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ  ក្នុងមរណាេននវថីិ ជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ ឲ្យសក្ើត 
សោភចិតត ។ 

៧.វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ េទយវតថុចដលសក្ើតមុនជាអារមមណ៍
ផង ជាទីអារេ័យផង ដូចមរណាេននេទយវតថុជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសោភចិតត ។ 

៨. វតាថ រមមណបសុរជាតបបចចយ័  គឺេទយវតថុជាអារមមណ៍ចដលសក្ើតមុន ជា
បចចយ័ឲ្យសក្ើតសោភចិតត ។ 

៩. វតាថ រមមណបសុរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  េទយវតថុចដលសក្ើតមុនជាអារមមណ៍
ផង ជាវបិបយុតតផង សរពាេះរូបជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតនាម ។ 

១០.វតាថ រមមណបសុរជាតតថបិបចចយ័ េទយវតថុជាអារមមណ៍ចដលសក្ើតមុននិង
សៅមាន ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសោភចិតត។ 

១១. វតាថ រមមណបសុរជាតអ្វគិតបបចចយ័ េទយវតថុជាអារមមណ៍ចដលសក្ើតមុន
និងសៅមនិទនរ់បាេសៅ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសោភចិតត ។ 
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បញ្ហា វារៈរបេ់អ្ធិបតិបបចចយ័ សបើសពាលរមួគាន ទងំ ២ បចចយ័ គឺេេជាតា-
ធិបតិ និងអារមមណាធិបតិ រចមងបានបញ្ហា វារៈ ១០ គឺ  

១. កុ្.→កុ្.   េេ.  គឺ កុ្.អ្ធិបតិ ៤ → កុ្.២១ សច. ៣៨ ។ 
អា. គឺ កុ្. ២០ សច. ៣៨ → កុ្. ៨ សច. ៣៣ ។ 

២. កុ្. → អ្កុ្.   អា. គឺ សោកិ្យកុ្. ១៧ សច. ៣៨ →     
                                                    សោភៈ ៨ សច. ២២ ។ 

៣. កុ្. → អ្ពយ.  េេ.  គឺ កុ្.អ្ធិបតិ ៤→ សាធិបតិចិតតជ.១៧ ។ 
   អា. គឺ អ្រេតតមគគ ១ សច.៣៦ → កិ្.េំ. ៤ សច  
                                            .៣៣ ។ 
 ៤. កុ្. → កុ្.អ្ពយ.  េេ. គឺ កុ្. អ្ធិបតិ ៤ →កុ្.២១ សច.៣៨ សាធិ-    

                                                      បតិចិតតជ. ១៧ ។  
៥. អ្កុ្.→អ្កុ្.  េេ. គឺ អ្កុ្.អ្ធិបតិ ៣ →អ្កុ្. ១០ សច. ២៦  
                                           (សវៀរវចិិ.) ។ 

អា. គឺ សោភ ៨ សច.២២ →សោភ.៨ សច. ២២ ។  
៦. អ្កុ្.→ អ្ពយ. េេ. គឺអ្កុ្. អ្ធិបតិ ៣ →សាធិបតិចិតតជ.១៧។ 

          ៧.អ្កុ្.→អ្កុ្.អ្ពយ.       េេ. អ្កុ្.អ្ធិបតិ៣→អ្កុ្១០ សច.២៦  
                                                         (សវៀរវចិិ.) សាធិបតិចិតតជ.១៧ ។ 

៨. អ្ពយ.→អ្ពយ.         េេ. គឺ អ្ធិបតិ៤ →កិ្. ១៧ សច.៣៥ ផលចិតត   
                                                      ៤ សច.៣៦ សាធិបតិចិតតជ.១៧។ 
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                 អា. គឺ អ្រេតតផល ១ សច.៣៦ និពាវ ន→កិ្.េំ. 
                                           ៤ សច.៣៣ ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ ។ 
 ៩. អ្ពយ. → កុ្.      អា. គឺ ផលខាងសរកាម ៣ សច. ៣៦ និពាវ ន →    

                                                             កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ មគគចិតត ៤  សច.៣៦ ។ 
                                                    

១០. អ្ពយ.→ អ្កុ្. អា. គឺ ឥដឌនិប.១៨ សោកិ្យវបិាក្ ៣១ (សវៀរទុក្ខ- 
                               កាយ១) កិ្.២០ សច.៣៥ → សោភៈ៨ សច.២២។ 
េេជាតាធិបតិ នាម→ នាមរូប បានេភាគបចចយ័ ១២  គឺ េេជាត 

និេសយ អ្តថិ  អ្វគិត   អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត  វបិបយុតត សេតុ អាហារ ឥន្ទនទិយ 
មគគ ។ 

អារមមណាធិបតិ នាមរូប → នាម បានេភាគបចចយ័ ១១ គឺ អារមមណ    
អារមមណូបនិេសយ អារមមណបសុរជាត អារមមណបុសរជាតតិថ អារមមណបុសរជាតអ្វគិត 
វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិ វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ វតាថ រមមណបសុរជាត វតាថ រមម-
ណបុសរជាតវបិបយុតត វតាថ រមមណបុសរជាតតថិ វតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិត ។ 
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វតាថ រមមណបុលរជាតាធិបតបិបចច័យ 
វតាថ រមមណាបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី៥ ក្នុងបចចយ័ ៥២ ។ 
វតាថ រមមណាបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័ ជាបចចយ័មយួសទៀតក្នុងអ្ធិបតិបបចចយ័ 

បចចយ័សនេះអាច្ឆរយខលេះ ក្ស៏ពាលរមួជាមយួនឹងអារមមណាធិបតិបបចចយ័ សរពាេះជា
របសភទអារមមណ៍ចដលលអក្រក្ចលងដូចគាន  ចតចដលសលើក្មក្េចមតង ក្ស៏រពាេះអ្ងគធម៌
សៅមានចំចណក្េល់ចដលនឹងេចមតងបាន និងសដើមបឲី្យការេចមតងបញ្ហា វារៈសនាេះ
សពញបរបូិណ៌ រពេះពុទធអ្ងគសទើបសលើក្យក្មក្េចមតង ។ 

វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័ ចរបថា េទយវតថុចដលសក្ើតមុនជា
អារមមណ៍ចដលលអក្រក្ចលងជាបចចយ័ េំសៅយក្េទយវតថុចដលសក្ើតក្នុងមរណា- 
េននកាល អាចជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ឲ្យសក្ើតសេចក្តីសពញចិតតយ៉ា ងខាល ងំបាន គឺ
មរណាេននេទយវតថុសនេះ ទងំជាវតថុចដលជាទីសក្ើតរបេ់ចិតត ទងំជាអារមមណ៍
ចដលសក្ើតមុន និងជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ផង គឺបុគគលខលេះកាលជិតនឹងសាល ប ់ សក្ើត   
សេចក្តីសរតក្អ្រសពញចិតតយ៉ា ងខាល ងំក្នុងេទយវតថុរបេ់ខលួន ចដលសក្ើតក្នុងមរណា-
េននកាល និងមរណាេននេទយវតថុសនេះ ក្អ៏ាចជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ឲ្យដល់សោភ
ជវនៈ ចដលសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិបាន និងសោភៈសនេះក្រ៏តូវអារេ័យេទយវតថុ
សនេះជាទីសក្ើតផង នឹងអារេ័យេទយវតថុដក្ទមនិបាន សរពាេះក្នុងមរណាេននវថីិ 
ក្មមជជរូបដក្ទៗ រគប់ៗ  រូប រមួទងំេទយវតថុ រូបសនេះមនិសក្ើតសទៀតស ើយ មានចត 
េទយវតថុរូបចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈមយួប៉ាុសណាណ េះ ចដលជាទីអារេ័យ
សក្ើតរបេ់ចិតតរគបដួ់ងក្នុងមរណាេននវថីិ សេតុសនេះ ឥដឌមរណាេននេទយវតថុ រូប
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ចដលសក្ើតរតងឧ់បាទៈខណៈរបេ់ចិតតដួងទី ១៧ ចដលរាបថ់យសរកាយអំ្ពីចុតិ
ចិតតស ើងសៅ សទើបសឈាម េះថា វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័ បចចយ័សនេះក្ចនលងខលេះ
ក្ស៏ៅថា វតាថ រមមណាធិបតិក្ប៏ាន ( គឺេទយវតថុចដលជាអារមមណ៍សពញចិតតយ៉ា ង
ពិសេេ ) សដ្ឋយមនិរតូវដ្ឋក្ព់ាក្យថាបសុរជាតក្ប៏ាន សរពាេះថាេទយវតថុចដលជា
អារមមណ៍រតូវសក្ើតមុនជានិចច ចដលមនិសក្ើតមុនមនិមានស ើយ សរពាេះដូសច្ឆន េះ នឹងសរបើ
ថាវតាថ រមមណាធិបតិក្ប៏ាន ឬវតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិក្ប៏ាន សរពាេះសេចក្តីមនិខុេ
គាន សទ ។ 

ការយក្េទយវតថុចដលសក្ើតមុនជាអារមមណ៍ដម៏ានក្មាល ងំ សោក្សរបៀបដូច
នឹងមនុេសចដលយក្ទីអារេ័យគឺផទេះរបេ់ខលួន ចដលរេោញ់ខាល ងំមក្ជា
អារមមណ៍ដម៏ានក្មាល ងំ សធវើឲ្យសក្ើតសោភចិតតក្នុងសពលជិតសាល ប ់ សរពាេះសេចក្តី
រេឡាញ់េួងចេងផទេះ សាល បស់េើយសទើបសៅសក្ើតក្នុងអ្បាយសដ្ឋយអំ្ណាចរបេ់
សោភចិតត ។ 

អងគធម៌របេវ់តាថ រមមណបុលរជាតាធិបតិបបចច័យ 

បចចយ័ គឺ ឥដឌមរណាេននេទយវតថុចដលសក្ើតរពមជាមយួឧបាទខណៈ 
របេ់ចិតតដួងទី១៧ ចដលរាបថ់យសរកាយពីចុតិចិតតស ើងសៅ ។ 

បចចយុបបនន គឺ  សោភជវនចិតត ៨ សច. ២២ ចដលសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ។ 
បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ រូប ៧ ពួក្ (សវៀរមរណាេននសោភជវនចិតត 

៨ សច. ២២) ។ 
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មរណាេននវថីិ 
១៧ ១៦ ១៥ ១៤ ១៣ ១២ ១១ ១០ ៩  ៨  ៧ ៦  ៥  ៤ ៣  ២   ១ 

         ភ.   ភ.   ភ.  ភ.  ភ.    ន.   ទ.   ម.  ជ. ជ. ជ.  ជ.  ជ. ត. ត. ភ. ចុតិ 
          
  េទយវតថុ  =ឥដឌមរណាេននេទយវតថុ  →សោភ.៨ សច. ២២ 

 
 

មរណាេននវថីិមាន ៤ គឺ 
១. ជ. ត. ត. ភ. ចុតិ 
២. ជ. ត. ត. ចុតិ 
៣. ជ. ភ. ចុតិ 
៤. ជ. ចុតិ 
 

បញ្ហា វារៈរបេវ់តាថ រមមណបុលរជាតាធិបតិបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិបបចចយ័ មាន ១ វារៈ គឺ អ្ពយ. →   

អ្កុ្. ។ 
អ្ពយ.→ អ្កុ្. សដ្ឋយរបសភទរបេ់បចចយ័ រូប →នាម សដ្ឋយកិ្ចច ជាជនក្-

កិ្ចចនិងឧបតថមភក្កិ្ចច សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល ជាបចចុបបននកាល សក្ើតបានក្នុង    
បញ្ច សវាការភូម ិ បានតិសេតុក្បុថុជជន សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ មរណាេនន-
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វថីិ បានេភាគបចចយ័ ៧ គឺ អារមមណ អារមមណូបនិេសយ វតាថ រមមណបុសរជាត-
និេសយ វតាថ រមមណបុសរជាត វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតត វតាថ រមមណបុសរជាតតថ ិវតាថ រ-
មមណបុសរជាតអ្វគិត ឬ ១១ បចចយ័ក្ប៏ាន សដ្ឋយបចនថមមអារមមណាធិបតិ  
អារមមណបុសរជាត អារមមណបុសរជាតតថ ិអារមមណបុសរជាតអ្វគិត ។ 

របសយជនរ៍បេ់អ្ធិបតិបបចចយ័ សធវើឲ្យដឹងថានឹងសធវើអ្វីឲ្យេសរមចនឹងរតូវ
មានអ្ធិបតីជាបចចយ័េំខាន ់ដូចក្នុងការបដិបតតិធម ៌គាម នអ្ធិបតី ៤ មនិបាន សរពាេះ
ដូសច្ឆន េះក្នុងសពាធិបក្ខិយធម ៌ សោក្សទើបច្ឆតអ់្ធិបតី ៤ ថា ជាឥទធបិាទ ៤ សរពាេះជា
ផលូវឲ្យដល់សេចក្តីេសរមច មា៉ាងសទៀត ចិតតចដលរបក្បសដ្ឋយអ្ធិបតីសេមើនឹងសធវើចិតត
ឲ្យជាអ្េ ខ្ រកិ្ គឺសធវើឲ្យមានខលួនជាទីពឹង មនិរតូវពឹងអ្នក្ដក្ទ រចមងជាបចចយ័ដល់
ការផុតទុក្ខ ។ 
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អននតរបបចច័យ 
អ្ននតរបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ៤ ក្នុងបចចយ័ ២៤ ជាបចចយ័ទី ៦ ក្នុងបចចយ័ 

៥២ ។ 
ឧសទទេ អ្ននតរបបចចសយ ចរបថា ការសក្ើតរលតជ់ាបត់គាន របេ់ចិតត សដ្ឋយ

មនិមានរវាងចសនាល េះជាបចចយ័ ។ 
ពាក្យថាមនិមានរវាងចសនាល េះ គឺ មនិមានធមដ៌ក្ទមក្រារាងំបចចយ័ និង         

បចចយុបបនន ដូចចិតតសចតេិក្ចដលសក្ើតស ើងមុន កាលរលតស់ៅសេើយក្ជ៏ាបចចយ័
ឲ្យសក្ើតចិតតសចតេិក្ដួងសរកាយ សដ្ឋយមនិមានធមដ៌ក្ទមក្រវាងចសនាល េះស ើយ និង
ចិតតសចតេិក្ដួងសរកាយចដលរលតស់ៅ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតសចតេិក្ដួងថម ី
សដ្ឋយមនិមានធមដ៌ក្ទមានរារាងំដូចគាន  ចិតតសចតេិក្នឹងសក្ើតរលតជ់ាបត់គាន យ៉ា ង
សនេះមនិមានដ្ឋចច់ខស និងយ៉ា ងសនេះរេូតសៅក្នុងេងារវដត រេូតដល់មនិអាចនឹង
រាបេ់ងារវដតបាន និងលុេះការរលតខ់នធចូលកានប់រនិិពាវ នកាលណា កាលសនាេះ
ចិតតសទើបនឹងឈបស់ក្ើតរលត ់ សឈាម េះថា រលតទុ់ក្ខឬអ្េ់ទុក្ខ ការចដលចិតតរគប់ៗ  
ដួងសក្ើតស ើងរលតស់ៅ មនិមានការដ្ឋចច់ខសក្នុងេងារវដតយ៉ា ងសនេះ ក្ស៏ដ្ឋយ
អ្ំណាចរបេ់អ្ននតរបបចចយ័ ។ 

អ្ននតរបបចចយ័សធវើឲ្យេងារវដតមនិមានទីបំផុត សរពាេះសធវើឲ្យចិតតសក្ើតស ើង
រលតជ់ាបត់គាន មនិដ្ឋចច់ខស េងារវដត ឬបចចយ័ទងំឡាយនឹងដល់នូវការអ្េ់សៅ
បាន លុេះរតាចតដល់ការរលតរ់បេ់ចុតិចិតតរពេះអ្រេនត (ចុតិចិតតរពេះអ្រេនតសទើបមនិ
ជាអ្ននតរបបបចចយ័) ចតសបើមនិដល់ចុតិចិតតរពេះអ្រេនតដរាបណា េងារវដតក្រ៏តូវ 
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វលិវល់សរឿយៗ សៅ ដរាបសនាេះ ។ 
មា៉ាងសទៀត ភាពជាបចចយ័និងបចចយុបបននរបេ់ចិតតនិងសចតេិក្សនាេះ នឹង

រតូវរបរពឹតតសៅតាមចិតតនិយម គឺរបរពឹតតសៅតាមកំ្ណតរ់បេ់ចិតតពិតៗ នឹងផ្លល េ់ 
បតូរចក្ក្ខមនិបាន សេចក្តីថា ចិតតចដលសក្ើតស ើងរលតស់ៅសនាេះ នឹងរតូវរបរពឹតតសៅ
តាមលំដ្ឋបរ់បេ់ខលួនៗ មនិឆ្មល េ់លំដ្ឋបគ់ាន  ដូចក្នុងចក្ខុទវ រវថីិ អ្តិមេតាត រមមណ៍ 
កាលអ្តីតភវងគសក្ើតស ើងនិងរលតស់ៅសេើយ ចិតតចដលសក្ើតតមក្ក្រ៏តូវជា ភវងគ-  
ចលនៈៗ រលតស់ៅ ក្ជ៏ាភវងគុបសចឆទ តអំ្ពីសនាេះក្ជ៏ាបញ្ចទវ រាវជជនៈ តអំ្ពីបញ្ចទវ -
រាវជជនៈ ក្ជ៏ាចក្ខុវញិ្ហដ ណ តអំ្ពីចក្ខុវញិ្ហដ ណក្ជ៏ាេមបដិចឆននៈ េនតរីណៈ សវាដឌពវនៈ 
ជវនៈ ៧ ខណៈ តទ. ២ ខណៈ សេើយក្ធ៏ាល ក្ចុ់េះកានភ់វងគតាមេមគួរ ការជាបត់
គាន សៅតាមលំដ្ឋបស់ដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះយ៉ា ងសនាេះឯង សក្ើតស ើងសដ្ឋយ
អ្ំណាចរបេ់អ្ននតរបបចចយ័ ដូចអ្ដឌក្ថាច្ឆរយេចមតងទុក្ក្នុងអ្ដឌក្ថាបចចបក្រណ៍ថា 
អ្តតសនា អ្តតសនា អ្ននតរ ំអ្នុរូបេស ចិតតុបាទេស ឧបាទនេមសតាថ  ធសមាម  អ្ននតរបប-
ចចសយ ។ ចរបថា ធមច៌ដលអាចញំុាងចិតតុបាទចដលេមគួរដល់លំដ្ឋបរ់បេ់ខលួនៗ 
ឲ្យសក្ើតស ើង សឈាម េះថា អ្ននតរបបចចយ័ សេចក្តីថា ចិតតនិងសចតេិក្ចដលសក្ើតស ើង
មុនៗ សេើយរលតស់ៅ រចមងញំុាងចិតតសចតេិក្ឲ្យសក្ើតស ើងតាមេមគួរដល់    
ចិតតនិយមក្នុងកាលចដលមនិមានរវាងចសនាល េះ គឺក្នុងលំដ្ឋបរ់បេ់ខលួនៗ សៅថា  
អ្ននតរបបចចយ័ ។ 

តាមធមមតាចិតតសចតេិក្សនាេះជានាមធម ៌ មនិមានរូបរាងេណាឌ នឲ្យ
របាក្ដសឃើញបាន សរពាេះដូសច្ឆន េះ កាលចិតតដួងច្ឆេ់រលតស់ៅ ដួងថមសីក្ើតស ើង
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សេើយ សៅមនិមានធមដ៌ក្ទមក្រវាងចសនាល េះចិតតដួងច្ឆេ់និងដួងថមី  មនុេសទូសៅ
សទើបមនិអាចនឹងចញក្សចញបានថា សនេះជាចិតតដួងច្ឆេ់និងសនេះជាចិតតដួងថម ី  សទើប
ជាសេតុឲ្យសក្ើតការយល់សឃើញខុេថាជាចិតតដួងចតមយួ មនិមានការសក្ើតរលត ់
សទើបគិតថាចិតតសនេះសទៀង ចតរពេះេមាម េមពុទធជាមាច េ់ប៉ាសុណាណ េះ ចដលរទងរ់ជាបថា
ចិតតសនេះមានការសក្ើតរលតជ់ាបត់គាន មនិដ្ឋចរ់ក្ចេ ក្ស៏ដ្ឋយអ្ំណាចរបេ់រពេះ   
េពវញ្ដុ តញ្ហដ ណ គឺញាណចដលដឹងរគបយ់៉ា ង អាចចញក្នាមធមស៌ចញអំ្ពីគាន បាន 
សរពាេះដូសច្ឆន េះ កាលសឃើញការសក្ើតរលតរ់បេ់នាមធម ៌ សទើបសឃើញបានលំបាក្ជាង
ការសឃើញការសក្ើតរលតរ់បេ់រូបធម ៌ សរពាេះរូបធមស៌ៅមានរូបរាងេណាឌ នឲ្យ     
របាដក្សឃើញបាន ទងំសៅមានធមម៌ក្រវាងចសនាល េះរូបសទៀតផង គឺមានបរសិចឆទរូប
មក្រវាងចសនាល េះរូបបោបមយួៗក្ោប និងរូបចដលសក្ើតស ើងចតមយួក្ោប ក្៏
មនិចមនសក្ើតស ើងរតឹមចតរូបមយួ យ៉ា ងតិចរតឹមចតមយួក្ោប នឹងមានរូបចដល
សក្ើតស ើងរពមគាន មនិតិចជាង ៨ រូបជានិចច ចំចណក្ចិតតសនាេះសក្ើតរពមគាន សរចើនដួង
មនិបាន រតវូសក្ើតចតមយួដួងប៉ាុសណាណ េះ គឺ ដួងមយួរលតស់ៅ ដួងមយួសទៀតសក្ើត 
ស ើង ។ 

ដូចសោក្ឧបមាការសក្ើតរលតរ់បេ់ចិតតថា ដូចសភលើងចសងកៀងចដលដុត នឹង
សឃើញសភលើងសនាេះសឆេះជាបគ់ាន ជានិចច ដូចជាសភលើងចតមយួ ចតសេចក្តីពិត សភលើងសនាេះមាន
ការសក្ើតរលតជ់ាបត់គាន មនិដ្ឋចច់ខស គឺសភលើងចដលសក្ើតមុនរចមងរលតស់ៅ សភលើងថមីក្៏
សក្ើតស ើងជំនួេ ចតសរពាេះមនិសឃើញការសក្ើតរលតរ់បេ់សភលើង សទើបយល់ថាជាសភលើង
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ចតមយួ យ៉ា ងណា េូមបនីាមធមក៌្រ៏ចមងសឃើញថា មនិមានការសក្ើតរលត ់ យ៉ា ង
សនាេះ ។ 

អំ្ណាចរបេ់អ្ននតរបបចចយ័ គឺសធវើឲ្យចិតតសក្ើតជាបត់គាន មនិបានដ្ឋចច់ខស ។ 
កិ្ចចរបេ់អ្ននតរបបចចយ័  សធវើឲ្យសក្ើតស ើងចតមា៉ាងជាជនក្កិ្ចច  ។ 
សដ្ឋយរបសភទរបេ់បចចយ័ នាមជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតនាម ។ 
សដ្ឋយកាល ជាអ្តីតកាល គឺបចចយ័រតូវរលតស់ៅមុន បចចយុបបននសទើបសក្ើត

ស ើងបាន ។ 
សដ្ឋយជាតិ ជាអ្ននតរជាតិ ។ 
អ្ននតរជាតិមាន ៧ បចចយ័ គឺ អ្ននតរ េមននតរ នតថ ិ វគិត អ្ននតរូបនិេសយ 

អ្ននតរក្មម  អាសេវន ។ 
អងគធម៌របេអ់នតរបបចច័យ 

បចចយ័ គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរចុតិចិតតរបេ់រពេះ
អ្រេនត ) ។ 

បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ចដលសក្ើតសរកាយៗ និងចុតិចិតតរបេ់
រពេះអ្រេនត  ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ រូប ៧ ពួក្ មានចិតតជជរូប ជាសដើម ។ 
វចនតថៈរបេអ់ននតរបបចច័យ 

អ្នតរយតិ អ្នតរ ំ ក្សរាតីតិ = អ្នតរ ំ (ធមច៌ដលឃងំ ចដលសធវើឲ្យមានរវាង
ចសនាល េះ សឈាម េះថា អ្នតរៈ ) ។ 
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នតថ ិ សយេំ អ្នតរនត=ិ អ្ននតរា ( រវាងចសនាល េះក្នធមទ៌ងំឡាយណាមនិមាន 
ធមស៌នាេះសឈាម េះថា មនិមានរវាងចសនាល េះ) ។ 

អ្ននតរភាសវន ឧបការសកា ធសមាម  = អ្ននតរបបចចសយ (ធមច៌ដលទំនុក្បរមុង
សដ្ឋយភាពមនិមានរវាងចសនាល េះ សឈាម េះថា អ្ននតរបបចចយ័ ) ។ 

 
បាលីនិសទទេរបេ់អ្ននតរបបចចយ័ 

១. ចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុ តំេមបយុតតកា ច ធមាម  មសនាធាតុយ តេំមបយុតតកា-
នញ្ច  ធមាម ន ំ អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (ចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុនិងសចតេិក្ចដលរបក្ប
ជាមយួនឹងចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុសនាេះ ជាបចចយ័ដល់មសនាធាតុនិងសចតេិក្ចដលរបក្ប
ជាមយួនឹងមសនាធាតុសនាេះ សដ្ឋយអ្ននតរបបចចយ័) ។  

ចក្ខុវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ → េមបដិចឆននចិតត ២ សច. ១០ (សវៀរវរីយិៈ បីតិ     
ឆនទៈ) ។  

២. មសនាធាតុ តេំមបយុតតកា ច ធមាម  មសនាវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតត-
កានញ្ច  ធមាម ន ំ អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (មសនាធាតុនិងសចតេិក្ចដលរបក្ប
ជាមយួនឹងមសនាធាតុសនាេះ ជាបចចយ័ដល់មសនាវញិ្ហដ ណធាតុនិងសចតេិក្ចដល
របក្បជាមយួនឹងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុសនាេះ សដ្ឋយអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

េមបដិចឆននចិតត ២ សច. ១០ → េនតីរណចិតត ៣ សច. ១១ ។ 
៣. សសាតវញិ្ហដ ណធាតុ តំេមបយុតតកា ច ធមាម  មសនាធាតុយ តេំមបយុតត-

កានញ្ច  ធមាម ន ំអ្ននតរបបចចសយន បចចសយ ។ 
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 សសាតវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧  → េមបដិចឆននចិតត ២ សច. ១០ ។ 
៤. មសនាធាតុ តេំមបយុតតកា ច ធមាម  មសនាវញិ្ហដ ណធាតុយ តេំមបយុតត-

កានញ្ច  ធមាម ន ំអ្ននតរបបចចសយន បចចសយ ។ 
េមបដិចឆននចិតត ២ សច. ១០ →េនតីរណចិតត ៣ សច. ១១ ។ 
៥. ឃនវញិ្ហដ ណធាតុ តំេមបយុតតកា ច ធមាម  មសនាធាតុយ តេំមបយុតត-

កានញ្ច  ធមាម ន ំអ្ននតរបបចចសយន បចចសយ ។ 
ឃនវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ →េមបដិចឆននចិតត ២ សច. ១០ ។ 
៦. មសនាធាតុ តេំមបយុតតកា ច ធមាម  មសនាវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតត-

កានញ្ច  ធមាម ន ំអ្ននតរបបចចសយន បចចសយ ។ 
េមបដិចឆននចិតត ២ សច. ១០ → េនតីរណចិតត ៣ សច. ១១ ។ 
៧. ជិវាា វញិ្ហដ ណធាតុ តំេមបយុតតកា ច ធមាម  មសនាធាតុយ តំេមបយុតតកា-

នញ្ច  ធមាម ន ំអ្ននតរបបចចសយន បចចសយ ។ 
  ជិវាា វញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ → េមបដិចឆននចិតត ២ សច. ១០ ។ 

៨. មសនាធាតុ តេំមបយុតតកា ច ធមាម  មសនាវញិ្ហដ ណធាតុយ តេំមបយុតត-
កានញ្ច  ធមាម ន ំអ្ននតរបបចចសយន បចចសយ ។ 

េមបដិចឆននចិតត ២ សច. ១០ → េនតរីណចិតត ៣ សច. ១១ ។ 
៩. កាយវញិ្ហដ ណធាតុ តំេមបយុតតកា ច ធមាម  មសនាធាតុយ តេំមបយុតត-

កានញ្ច  ធមាម ន ំអ្ននតរបបចចសយន បចចសយ ។ 
កាយវញិ្ហដ ណ ២ សច.៧ → េមបដិចឆននចិតត ២ សច. ១០ ។ 
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១០. មសនាធាតុ តេំមបយុតតកា ច ធមាម  មសនាវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតត-
កានញ្ច  ធមាម ន ំ អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (មសនាធាតុនិងសចតេិក្ចដលរបក្ប
ជាមយួនឹងមសនាធាតុសនាេះ ជាបចចយ័ដល់មសនាវញិ្ហដ ណធាតុនិងសចតេិក្ចដល
របក្បជាមយួនឹងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុសនាេះ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

េមបដិចឆននចិតត ២ សច.១០ →េនតីរណចិតត ៣ សច. ១១ ។ 
១១. បុរមិា បុរមិា កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ កុ្េោន ំ ធមាម ន ំ 

អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់កុ្េលធម៌
ចដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

សោកិ្យកុ្.១៧ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរកុ្េលជវនៈដួងចុង
សរកាយ ) → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ( សវៀរកុ្េលជវនៈដួង     
ដំបូង )។ 

១២. បុរមិា បុរមិា  កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្ពាក្តាន ំ ធមាម ន ំ
អ្ននតរបបចចសយន   បចចសយ (កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម៌
ចដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

កុ្.២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្ពយ. ២៤ (គឺ តទ.១១ ភវងគ ១៩ 
ផលចិតត ៤ ) សច.៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ។ 

១៣. បុរមិា បុរមិា អ្កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្កុ្េោន ំធមាម ន ំ
អ្ននតរបបចចសយន    បចចសយ (អ្កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េល
ធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 
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អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរអ្កុ្េលជវនៈដួងចុងសរកាយ ) 
→ អ្កុ្. ១២ សច.២៧ ចដលសក្ើតសរកាយៗ (សវៀរអ្កុ្េលជវនៈដួងដំបូង) ។ 

១៤. បុរមិា បុរមិា អ្កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្ពាក្តាន ំ ធមាម ន ំ
អ្នតរបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម៌
ចដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. ១២ សច.២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ →អ្ពយ. ២០ (គឺ តទ. ១១ ភវងគ ១៩) 
សច.៣៥ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ។ 

១៥. បុរមិា បុរមិា អ្ពាក្តា ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្ពាក្តាន ំ ធមាម ន ំ
អ្ននតរបបចចសយន    បចចសយ (អ្ពាក្តធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់អ្ពាក្ត
ធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ.៥៦ ( គឺ វ.ិ ៣៦ កិ្. ២០ ) សច.៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរចុតិរបេ់
រពេះអ្រេនត )→ អ្ពយ. ៥៦  សច. ៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ និងចុតិចិតតរបេ់រពេះ
អ្រេនត ។ 

១៦. បុរមិា បុរមិា អ្ពាក្តា ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ កុ្េោន ំ ធមាម ន ំ
អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់កុ្េលធម៌
ចដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

មសនាទវ រា.១ សច. ១១ (សវៀរបីតិ ឆនទៈ) ចដលសក្ើតមុនៗ → កាមអ្កុ្េល
បឋមជវនៈ ៨ សច.៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ។ 
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១៧. បុរមិា បុរមិា អ្ពាក្តា ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្កុ្េោនំ ធមាម នំ 
អ្ននតរបបចចសយន   បចចសយ (អ្ពាក្តធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េល
ធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

មសនាទវ រា.១ សច. ១១ ( សវៀរបីតិ ឆនទៈ ) ចដលសក្ើតមុនៗ → បឋម
អ្កុ្េលជវនៈ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ។ 

១៨. សយេំ សយេំ ធមាម ន ំអ្ននតរា សយ សយ ធមាម  ឧបបជជនត ិ ចិតតសចតេិកា  
ធមាម  សត សត ធមាម  សតេំ សតេំ ធមាម ន ំអ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (ធមទ៌ងំឡាយ គឺ
ចិតតនិងសចតេិក្រពមសដ្ឋយចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនតចដលសក្ើតសរកាយៗ យក្ធម៌
ណាចដលសក្ើតស ើងមុន (សវៀរចុតិចិតតរពេះអ្រេនត) ធមទ៌ងំឡាយសនាេះៗ ចដលសក្ើត
មុនៗ (សវៀរចុតិចិតតរពេះអ្រេនត) រចមងជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយសនាេះៗ ចដល
សក្ើតសរកាយៗ រពមសដ្ឋយចុតិចិតតរពេះអ្រេនត  សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

ចិតត ៨៩ សច.៥២ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរចុតិចិតតរពេះអ្រេនត ) → ចិតត ៨៩ 
សច. ៥២ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ( និងចុតិចិតតរពេះអ្រេនត ) ។ 

េភាគរបេ់អ្ននតរបបចចយ័មាន ៦ បចចយ័ គឺ េមននតរ អ្ននតរូបនិេសយ  
នតថិ វគិត អាសេវន អ្ននតរក្មម ។ 

អ្ននតរបបចចយ័សក្ើតស ើង នឹងរតូវមានបចចយ័ទងំសនេះសក្ើតស ើងផងតាម
េមគួរ ចំចណក្ចដលសក្ើតរមួសដ្ឋយពិតរបាក្ដក្ម៏ាន ៣ បចចយ័ គឺ េមននតរ នតថ ិ   
វគិត សរពាេះដូសច្ឆន េះបចចយ័ទងំ ៣ សនេះ សទើបមានអ្ងគធមដូ៌ចអ្ននតរបបចចយ័រគបយ់៉ា ង 
រេូតដល់បញ្ហា វារៈក្ដូ៏ចគាន  ចតចចំណក្ចដលសផសងគាន សនាេះ ក្រ៏តវូសផសងគាន រតងកិ់្ចច
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នាទី គឺអ្ននតរបបចចយ័ េំសៅដល់ចិតតសចតេិក្ចដលសក្ើតស ើងមុន កាលរលតស់ៅ
សេើយ ក្ជ៏ាបចចយ័ដល់ចិតតសចតេិក្ចដលសក្ើតសរកាយ ឲ្យសក្ើតជាបត់គាន តាមលំដ្ឋប ់
សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ ចដលរបរពឹតសៅតាមលំដ្ឋបប់ាន ក្ស៏ដ្ឋយអំ្ណាច
របេ់េមននតរបបចចយ័ក្ំណតទុ់ក្ ដូចសៅក្នុងចក្ខុទវ រវថីិ បពាច ទវ រាវជជនៈសក្ើតស ើង
និងរលតស់ៅសេើយ ចិតតចដលសក្ើតស ើងបនត នឹងរតូវជាចក្ខុវញិ្ហដ ណ កាលចក្ខុ-
វញិ្ហដ ណរលតស់ៅសេើយ េមបដិចឆននៈក្រ៏តូវសក្ើតត ចិតតដក្ទនឹងមក្សក្ើតរតងស់នាេះ
មនិបាន អំ្ណាចក្នុងការច្ឆតលំ់ដ្ឋបរ់បេ់ចិតតចដលសក្ើតតអំ្ពីខលួនសនេះឯង ជា
អ្ំណាចរបេ់េមននតរបបចចយ័ ដូចសោក្ឧបមាេមននតរបបចចយ័ថា ដូចរដូវកាល 
គឺកាលរដូវសៅត អ្េ់សៅ ក្រ៏តូវជារដូវសភលៀងៗ អ្េ់សៅ ក្រ៏តូវជារដូវរតជាក្់ៗ  អ្េ់
សៅ ក្រ៏តូវរដូវសៅត សទៀត តាមលំដ្ឋបយ់៉ា ងសនេះ ។ 

ការចចក្បញ្ហា វារៈរបេ់អ្ននតរបបចចយ័ កាលសពាលតាមរពេះបាលីក្ប៏ាន
បញ្ហា វារៈ ៧ ប៉ាុសណាណ េះ ចតក្នុងអ្ដឌក្ថាបញ្ចបក្រណ៍ បានេចមតងបញ្ហា វារៈទុក្សរចើន
យ៉ា ង គឺបញ្ហា វារៈ ១០, ១៧, ៦០ និងបញ្ហា វារៈសរចើនសទៀត ចតក្នុងទីសនេះនឹង      
េចមតងរតឹមចត ២ នយ័ គឺ នយ័របេ់រពេះបាលីជាមយួនឹងនយ័របេ់អ្ដឌក្ថាខាង
សដើមប៉ាុសណាណ េះ សរពាេះកាលដឹងវធីិចចក្សេើយ នឹងយក្ចិតតដួងណាស ើងជាបចចយ័ 
រចមងរក្បចចយុបបននធមរ៌បេ់ចិតតដួងសនាេះតសៅបាន ។ 
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បញ្ហា វារៈរបេអ់ននតរបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់អ្ននតរបបចចយ័មាន ៧ វារៈ គឺ 

 កុ្េលមាន ២ វារៈ គឺ កុ្. → កុ្. និង កុ្. → អ្ពយ. ។ 
 អ្កុ្េលមាន ២ វារៈ គឺ អ្កុ្.→ អ្កុ្. និង អ្កុ្.→អ្ពយ. ។ 
អ្ពាក្តៈមាន៣ វារៈ គឺ អ្ពយ. →អ្ពយ.  អ្ពយ. → កុ្. និង អ្ពយ. →           

           អ្កុ្.។ 
១. បាលីវិធ ីកុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ 

(កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 
កុ្. →កុ្. គឺ សោកិ្យកុ្.១៧ សច.៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ→កុ្. ២១ សច.៣៨ 

ចដលសក្ើតសរកាយ ៗ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
 ១. បុរមិា បុរមិា កុ្េោ ខនាធ  បចឆមិានំ បចឆមិានំ កុ្េោនំ ខនាធ នំ អ្ននតរ-

បបចចសយន បចចសយ  (កុ្េលខនធទងំឡាយចដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់កុ្េល
ខនធទងំឡាយចដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

សោកិ្យកុ្.១៧ សច.៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ → កុ្.២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើត
សរកាយៗ ។ 

២. អ្នុសោម ំសគារតភុេស អ្នុសោម ំសវាទនេស អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ 
(អ្នុសោមជាបចចយ័ដល់សគារតភូនិងសវាទន សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 
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កុ្.េំ.៤ សច.៣៣ ចដលសធវើអ្នុសោម → កុ្.េំ.៤ សច.៣៣ ចដលសធវើ
សគារតភូនិងសវាទន ។ 

៣. សគារតភ ូមគគេស សវាទន ំមគគេស អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (សគារតភូ
និងសវាទនជាបចចយ័ដល់មគគ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

កុ្.េំ.៤ សច. ៣៣ ចដលសធវើសគារតភូនិងសវាទន → មគគចិតត ៤ សច. ៣៦ ។ 
កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិបាន

បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ ឈានវថីិ 
មគគវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ និសរាធេមាបតតវិថីិ  ផលេមាបតតិវថីិ  មរណាេននវថីិ  បាន
េភាគបចចយ័ ៥ គឺ េមននតរ នតថិ  វគិត អ្ននតរូបនិេសយ និងអាសេវន។ 

២.បាលវីិធ ីកុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ 
(កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអ្នតរបបចចយ័) ។ 

កុ្. → អ្ពយ. គឺ កុ្. ២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្ពយ. ២៤ សច. ៣៨ 
ចដលសក្ើតសរកាយៗ ។ 

អ្ពយ. ២៤ គឺ តទ.១១ ភវងគ ១៩ ផល ៤  ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
១. កុ្េលំ វុដ្ឋឌ នេស អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (កុ្េលជវនៈដួងចុង

សរកាយ ជាបចចយ័ដល់តទលមពនៈនិងភវងគសដ្ឋយអ្ននតរបបចចយ័) ។ 
សោកិ្យកុ្. ១៧ សច.៣៨ ដួងចុងសរកាយ → តទ.១១ ភវងគ ១៩ សច. 

៣៤ ។ 
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២. មសគាគ  ផលេស អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (មគគចិតតជាបចចយ័ដល់ផល
ចិតតសដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័)។ មគគចិតត ៤ សច. ៣៦ →ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ 
(ក្នុងមគគវថីិ) ។ 

៣. អ្នុសោម ំ សេកាខ យ ផលេមាបតតយិ អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ 
(អ្នុសោមរបេ់រពេះសេក្ខបុគគលជាបចចយ័ដល់ផលេមាបតតិ) ។ 
       កុ្.េំ. ៤ សច.៣៣ ចដលសធវើអ្នុសោម → ផលចិតតខាងសរកាម ៣ សច. ៣៦ ។ 

៤.និសរាធា វុដឌេនតេស សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនកុ្េលំ ផលេមាបតតយិ 
អ្ននតរបបចចសយន   បចចសយ   (សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនកុ្េល ជាបចចយ័ដល់ផល
េមាបតតិ គឺ អ្នាគាមផិល សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

សនវ.កុ្. ១ សច.៣០ → អ្នាគាមផិល ១ សច. ៣៦ ។  
កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ

បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ បានបញ្ចទវ រវថីិ មសនាទវ រវថីិ មរណាេននវថីិ     
ឈានវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ មគគវថីិ ផលេមាបតតិវថីិ និសរាធេមាបតតវិថីិ  បានេភាគ
បចចយ័ ៥ គឺេមននតរ នតថ ិវគិត អ្ននតរូបនិេសយ អ្ននតរក្មម ។ 

៣.បាលីវិធ ី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អ្ននតរបបចចសយន       
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្កុ្.១២ សច.២៧ 
ចដលសក្ើតសរកាយៗ ។ 
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បាលីអ្នុវាទ  
បុរមិា បុរមិា អ្កុ្េោ ខនាធ  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្កុ្េោនំ ខនាធ ន ំអ្ននតរ-

បបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលនាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េល
នាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរជវនៈដួងចុងសរកាយ )→          

អ្កុ្.១២ សច.២៧ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ( សវៀរជវនៈដួងដំបូង) ។ 
អ្កុ្.→ អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ

បានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ បានបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ មរណា-   
េននវថីិ បានេភាគបចចយ័៥ េមននតរ នតថិ វគិត អ្ននតរូបនិេសយ និងអាសេវន ។ 

៤.បាលវីិធ ី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អ្ននតរបបចចសយន        
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័)។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → អ្ពយ. ២០ (គឺ តទ. ១១ ភវងគ 
១៩ ) សច. ៣៥ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េលំ វុដ្ឋឌ នេស អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលជវនៈដួងចុង

សរកាយ ជាបចចយ័ដល់តទលមពនៈនិងភវងគ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 
ជវនៈដួងចុងសរកាយរបេ់អ្កុ្េល ១២ សច. ២៧ → តទ.១១ ភវងគ ១៩ 

សច. ៣៥ ។ 
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អ្កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុ. និងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ 
មរណាេននវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៤ គឺ េមននតរ  នតថ ិវគិត អ្ននតរូបនិេសយ ។ 

៥.បាលវីិធ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អ្ននតរបបចចសយន        
បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័)។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ.គឺ អ្ពយ.៥៦ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្ពយ.៥៦       
សច.៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ។  

 
បាលីអ្នុវាទ  
១.បុរមិា បុរមិា វបិាកាពាក្តា កិ្រយិពាក្តា ខនាធ នំ បចឆមិានំ បចឆមិានំ      

វបិាកាពាក្តាន ំ កិ្រយិពាក្តានំ ខនាធ នំ អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (វបិាក្-
អ្ពាក្តខនធ កិ្រយិអ្ពាក្តខនធចដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់វបិាក្អ្ពាក្តខនធ 
និងកិ្រយិអ្ពាក្តខនធចដលសក្ើតសរកាយៗ  សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

វ.ិ៣៦ កិ្.២០ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ (សវៀរចុតចិតតរបេ់រពេះអ្រេនត) → 
វ.ិ៣៦ កិ្. ២០ សច.៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ (និងចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនត) ។ 

២. ភវងគ ំអាវជជនាយ អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (ភវងគជាបចចយ័ដល់អាវជជនៈ
សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។   

ភវងគ ១៩ សច. ៣៥ → អាវជជនចិតត ២ (គឺបញ្ចទវ រា. ១ និង មសនាទវ រា. ១) 
សច.១១  ។ 
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៣. កិ្រយិ ំ វុដ្ឋឌ នេស អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (កិ្រយិដួងចុងសរកាយជា
បចចយ័ដល់តទលមពនៈនិងភវងគ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។  

កាម.កិ្.៩ សច. ៣៥ →តទ.១១ សច. ៣៣ ។ 
កិ្រយិជវនៈ ១៨ សច.៣៥ → តិសេតុក្ភវងគ ១៣ សច. ៣៥ ។ 
សវាដឌពវនៈដួងទី ២ →កាម.ភវងគ ១០ សច. ៣៣ (ក្នុងវថីិសវាដឌពវនវារៈ) ។ 
៤. អ្រេសតា អ្នុសោម ំ ផលេមាបតតយិ អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ  

(អ្នុសោមរបេ់រពេះអ្រេនតជាបចចយ័ដល់ផលេមាបតតិ គឺ អ្រេតតផលសដ្ឋយ
អ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

កិ្.េំ.៤ សច. ៣៥ →អ្រេតតផល ១ សច.៣៦ ។ 
៥.និសរាធា វុដឌេនតេស សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនកិ្រយិ ំ ផលេមាបតតយិ 

អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (រពេះអ្រេនតសចញពីនិសរាធ សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យត-
នកិ្រយិ ជាបចចយ័ដល់ផលចិតត សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

សនវ.កិ្. ១ សច.៣០ → អ្រេតតផល ១ សច. ៣៦ ។ 
អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល បដិេនធិកាល និងចុតិកាល សក្ើត

បានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ សក្ើតបានតាម    
បញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ មរណាេននវថីិ បដិេនធិវថីិ ឈានវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ មគគ-
វថីិ ផលេមាបតតិវថីិ និសរាធេមាបតតវិថីិ បានេភាគបចចយ័ ៥ គឺ េមននតរ នតថ ិ    
វគិត អ្ននតរូបនិេសយ និងអាសេវន ។ 
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 ៦.បាលីវិធ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស អ្ននតរបបចចសយន          
បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. → កុ្. គឺ សវាដឌពវនៈនិងមសនាទវ រាវជជនៈ សច. ១១→បឋមកុ្េល     
ជវនៈ ៨ សច. ៣៨ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អាវជជនា កុ្េោន ំ អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (អាវជជនៈជាបចចយ័ដល់

កុ្េលនាមខនធ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 
សវាដឌពវនៈនិងមសនាទវ រាវជជនៈ សច.១១ →មឋមកុ្េលជវនៈ ៨ សច. ៣៨ ។ 
អ្ពយ. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ

បានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ 
មរណាេននវថីិ និងអ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៤ គឺ េមននតរ នតថិ  វគិត និង 
អ្ននតរូបនិេសយ ។ 

៧.បាលីវិធ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អ្ននតរបបចចសយន        
បចចសយ (អ្ពយក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័)។ 

អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ សវាដឌពវនៈនិងមសនាទវ រាវជជនៈ សច. ១១ → បឋមអ្កុ្េល
ជវនៈ ១២ សច. ២៧ ។ 

បាលីអ្នុវាទ  
អាវជជនា អ្កុ្េោន ំខនាធ នំ អ្ននតរបបចចសយន បចចសយ (អាវជជនៈជាបចចយ័

ដល់អ្កុ្េលនាមខនធ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័) ។ 
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សវាដឌពវនៈនិងមសនាទវ រាវជជនៈ សច. ១១ → បឋមអ្កុ្េលជវនៈ ១២ សច. 
២៧ ។ 

អ្ពយ. → អ្កុ្. សដ្ឋយកាល សដ្ឋយភូម ិ សដ្ឋយវថីិ សដ្ឋយបចចយ័ ដូចគាន នឹង 
ខទី ៦ រគបរ់បការ ( សវៀរអ្បបនាវថីិ) ។ 

 
បញ្ហា វារៈរបេអ់ននតរបបចច័យ ១0 យ៉ា ង 

បាលអីដាក្ថាបញ្ចក្រណ៍ 
អ្យញ្ា ិ អ្ននតរបបចចសយ ន សក្វលំ េតតធាវ និសទទេំ លភតិ កុ្េលំ បន 

កុ្េលេស វបិាក្េស  អ្កុ្េលំ អ្កុ្េលេស វបិាក្េស វបិាកំ្ វបិាក្េស កិ្រយិេស 
កិ្រយិ ំ កុ្េលេស អ្កុ្េលេស វបិាក្េស កិ្រយិេាតិ ឯវ ំទេធា និសទទេំ លភតិ 
(ក្អ៏្ននតរបបចចយ័សនេះនឹងបាននិសទទេ ៧ យ៉ា ងប៉ាុសណាណ េះ សៅមនិទនអ់្េ់សជើង ចត
នឹងបាននិសទទេ ១០ យ៉ា ងសនេះ គឺ កុ្េលជាបចចយ័ដល់កុ្េលនិងវបិាក្ អ្កុ្េល
ជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលនិងវបិាក្ វបិាក្ជាបចចយ័ដល់វបិាក្និងកិ្រយិ កិ្រយិជា
បចចយ័ដល់កុ្េល អ្កុ្េល វបិាក្និងកិ្រយិ) គឺ 

១. កុ្.→ កុ្.   ២. កុ្.→ វ.ិ  
៣. អ្កុ្.→អ្កុ្.  ៤. អ្កុ្. → វ.ិ  
៥. វ.ិ→ វ.ិ  ៦. វ.ិ → កិ្.  
៧. កិ្.→ កុ្.   ៨. កិ្. → អ្កុ្. 
៩. កិ្.→ វ.ិ   ១០. កិ្. → កិ្.។ 
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១. កុ្. → កុ្. គឺ សោកិ្យកុ្. ១៧ សច.៣៨ → កុ្. ២១ សច. ៣៨ បានដល់ 
កុ្.៨ សច. ៣៨ → កុ្.៨ សច.៣៨ ( កុ្េលជវនៈដួងមុនៗ →កុ្េលជវនៈ
ដួងសរកាយៗ ) ។ 
កុ្.េំ.៤ សច.៣៣ →កុ្.េំ. ៤ សច.៣៣ ( បរកិ្មម  →ឧបច្ឆរៈ  ) ។ 

          កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ → មេគគតកុ្.៩ សច.៣៥ (សគារតភ→ូឈាន ) ។  
មេគគតកុ្.៩ សច.៣៥ → មេគគតកុ្.៩ សច.៣៥ (ឈាន →ឈាន) ។ 
កុ្.េំ.៤ សច.៣៣→ មគគ ៤ សច. ៣៦ ( សគារតភូ ឬសវាទន →មគគ ) ។ 
រមួ កុ្.១៧ សច.៣៨  →កុ្.២១ សច. ៣៨ ។  
 
២.កុ្. → វ.ិ គឺ កុ្. ២១ សច.៣៨ → វ.ិ២៤ សច.៣៨ បានដល់ 
កុ្.៨ សច.៣៨ →តទ.១១ ភវងគ ១៩ សច.៣៥ ។ 
មេគគតកុ្.៩ សច.៣៥ → ភវងគ ១៣ សច.៣៥ ។  
មគគ ៤ សច.៣៦ → ផល ៤ សច.៣៦ ។ 
 រមួ កុ្.២១ សច.៣៨ → វ.ិ២៤ សច.៣៨ ។ 
 
៣. អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.១២ សច.២៧→ អ្កុ្.១២ សច.២៧  
(ជវនៈ →  ជវនៈ) ។  
៤. អ្កុ្. → វ.ិគឺ អ្កុ្.១២ សច.២៧ → វ.ិ២០ សច.៣៥  
(ជវនៈ →តទ.និងភវងគ) ។ 
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៥. វ.ិ →វ.ិ គឺ វ.ិ៣៦ សច.៣៨ → វ.ិ២៦ សច.៣៨ បានដល់ 
ភវងគ ១៩ សច.៣៥ → ភវងគ ១៩ សច.៣៥ ។ 

តទ.១១ សច.៣៣ →តទ.១១ សច.៣៣ ។ 

តទសសាមនេសេនតីរណៈ១ សច.១១ → កាម.ភវងគ ១០ សច.៣៣ ។ 
ទវិបញ្ច វ.ិ១០ សច.៧→ េមបដិចឆននៈ ២ សច.១០ ។ 
េមបដិចឆននៈ ២ សច.១០ →េនតីរណៈ ៣ សច.១១ ។  
ផលចិតត ៤ សច.៣៦ → ផលចិតត ៤ សច.៣៦ ។  
រមួ វ.ិ៣៦ សច.៣៨ → វ.ិ២៦ សច. ៣៨ ។  
 
៦.វ.ិ → កិ្. គឺ វ.ិ២០ សច.៣៥ →កិ្.២ សច.១១ បានដល់ 
ភវងគ ១៥ សច.៣៥ →បញ្ចទវ រា.១ សច.១០ ។ 
 ភវងគ ១៩ សច.៣៥ →មសនាទវ រា.១ សច.១១ ។  
េនតីរណៈ ៣ សច.១១ →សវាដឌពវនៈ ១ សច. ១១ ។  
រមួ វ.ិ២០ សច.៣៥ →កិ្.២ សច. ១១ ។  
 
៧. កិ្. → កុ្. គឺ កិ្.១ សច.១១ →កុ្. ៨ សច. ៣៨ បានដល់ 
សវាដឌពវនៈ ១ សច.១១ →កុ្. ៨ សច.៣៨ ។  
មសនាទវ រា.១ សច.១១ →កុ្.៨ សច.៣៨ ។  
រមួ កិ្.១ សច.១១ →កុ្.៨ សច.៣៨ ។  



 

 216   

  

៨. កិ្. → អ្កុ្. គឺ កិ្.១ សច.១១ →អ្កុ្.១២ សច.២៧ បានដល់ 
សវាដឌពវនៈ ១ សច.១១ → អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។  
មសនាទវ រា.១ សច.១១ → អ្កុ្.១២ សច.២៧ ។  
 
៩. កិ្. → វ.ិ គឺ កិ្.២០ សច.៣៥ →វ.ិ៣១ សច.៣៨ បានដល់ 
បញ្ចទវ រា.១ សច.១០ →ទវិបញ្ច . ១០ សច. ៧ ។ 
សវាដឌពវនៈ ១ សច.១១ →កាម.ភវងគ ១០ សច. ៣៣ (ក្នុងសវាដឌពវនវារៈ) ។  
កាម.កិ្.៩ គឺ (កិ្.៨ េេិ.១) សច.៣៥ →តទ.១១ សច. ៣៣ ឬ កាម.វ.ិេំ
.៤ សច. ៣៣ ។  
រូប.កិ្.៥ សច.៣៥→ រូប.ភវងគ ៥ សច.៣៥ ។  
អ្រូប.កិ្.៤ សច. ៣០ → អ្រូប.ភវងគ ៤ សច.៣០ ។ 
 កិ្.េំ.៤ សច.៣៥ →អ្រេតតផល១ សច.៣៦ ។  
សនវ.កិ្.១ សច.៣០ → អ្រេតតផល ១ សច.៣៦ ។ 
 រមួ កិ្.២០ សច.៣៥ → វ.ិ៣១ សច.៣៦។  
 
១០. កិ្.→កិ្. គឺ កិ្.១៩ សច.៣៥ →កិ្.១៩ សច.៣៥ បានដល់  
សវាដឌពវនៈ១ សច.១១ →សវាដឌពវនៈ១ សច.១១ ។  
មសនាទវ រា. ១ សច.១១ → កាម.កិ្.៩ សច.៣៥ ។  
កាម.កិ្.៩ សច.៣៥  → កាម.កិ្.៩ សច.៣៥ ។  
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មេគគតកិ្.៩ សច.៣៥ →មេគគតកិ្.៩ សច.៣៥ ។  
រមួ កិ្.១៩ សច.៣៥ → កិ្.១៩ សច.៣៥ ។ 
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េមននតរបបចច័យ 
េមននតរបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ៥ ក្នុងបចចយ័ ២៤ ជាបចចយ័ទី ៧ ក្នុងបចចយ័ 

៥២ ។ 
ឧសទទេ េមននតរបបចចសយ ចរបថា ការសក្ើតជាបត់គាន របេ់ចិតត សដ្ឋយមនិ

មានរវាងចសនាល េះតាមលំដ្ឋបជ់ាបចចយ័ ។ 
េមននតរបបចចយ័សនេះ អ្ងគធមរ៌បេ់បចចយ័ បចចយុបបនន និងបចចនិក្ៈ រេូត

ដល់រពេះបាលីនិសទទេ បញ្ហា វារៈ និងេភាគដូចគាន នឹងអ្ននតរបបចចយ័រគបរ់បការ 
សផសងគាន ចតពយញ្ជនៈប៉ាុសណាណ េះ ចដលដូសចនេះ សរពាេះរពេះមានរពេះភាគរទងម់ានរពេះ
មហាក្រុណាដល់សវសនយយេតវ ចដលមានអ្ធារេ័យសផសងគាន សនាេះឯង ។ 

 
វចនតថៈរបេេ់មននតរបបចច័យ 

េុដឌ អ្ននតរាតិ = េមននតរា (ធមច៌ដលមនិមានរវាងចសនាល េះ សឈាម េះថា    
េមននតរបបចចយ័ ) ។ 

េមននតរ ំេុតាវ  ឧបការសកា ធសមាម  = េមននតរបបចចសយ (ធមច៌ដលមនិមាន
រវាងចសនាល េះសដ្ឋយលអសនាេះ ជាធមជ៌ួយ ទំនុក្បរមុង សឈាម េះថា េមននតរបបចចយ័ ) ។ 

សេចក្តីថា ធមមជាតិរបេ់នាមធមច៌ដលជាេ ខ្ រធម ៌ គឺចិតតនិងសចតេិក្
ចដលសក្ើតស ើង នឹងសក្ើតស ើងចតមយួៗប៉ាុសណាណ េះ នឹងមនិសក្ើតរតួតសលើគាន ស ើយ 
កាលដួងច្ឆេ់រលតស់ៅសេើយ សទើបជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតនិងសចតេិក្ដួងថម ី សក្ើត
ស ើងជាបត់គាន សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ ។ 
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េមននតរបបចចយ័េូមបថីានឹងមានអ្ងគធម ៌ និងសេចក្តីដូចគាន ជាមយួនឹង
អ្ននតរបបចចយ័រគបរ់បការក្ស៏ដ្ឋយ ចតក្ម៏ានសេចក្តីសផសងគាន ក្នុងនាទីរបេ់បចចយ័ គឺ
នាទីរបេ់អ្ននតរបបចចយ័សនាេះ ចិតតសចតេិក្ចដលសក្ើតមុន ជាបចចយ័ឲ្យចិតតសចតេិក្
ដួងសរកាយៗ សក្ើតស ើងជាបត់គាន ជានិចច សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ នឹងរបរពឹតតសៅ
ដូសច្ឆន េះជានិចច មនិបានដ្ឋចច់ខស សដ្ឋយអំ្ណាចអ្ននតរបបចចយ័ ការចដលចិតតសក្ើត
ជាបត់គាន ជានិចចដូសច្ឆន េះ សទើបសធវើឲ្យេងារវដតសក្ើតជាបត់គាន សរឿយៗសៅមនិមានទី
បំផុត បចចយ័នឹងរលតអ់្េ់សៅបាន ក្រ៏តូវមក្ដល់ចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនតប៉ាុសណាណ េះ 
សទើបអ្េ់េងារវដត ផុតអំ្ពីការវលិវល់សាល បស់ក្ើត ។ 

ចំចណក្នាទីរបេ់េមននតរបបចចយ័សនាេះ សធវើឲ្យចិតតចដលសក្ើតស ើងជាបត់
គាន សនាេះ ឲ្យសក្ើតស ើងជាលំដ្ឋប ់សដ្ឋយមនិមានការឆ្មល េ់គាន  គឺចិតតចដលសក្ើតមុនជា
ចិតតអ្វី ចិតតចដលសក្ើតសរកាយ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ននតរបបចចយ័របេ់ចិតតដួងមុនសនាេះ ក្៏
នឹងរតូវជាចិតតយ៉ា ងសនាេះ ចិតតដក្ទនឹងមក្សក្ើតជាបត់ជាមយួនឹងចិតតដួងសនាេះមនិ
បាន ។ 

ដូចបញ្ចទវ រាវជជនៈសក្ើតស ើងនិងរលតស់ៅសេើយ ចិតតចដលនឹងមក្សក្ើតត ក្៏
រតូវជាទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណដួងណាមយួសក្ើតស ើង នឹងជាចិតតដក្ទមនិបាន កាលទវិបញ្ច -
វញិ្ហដ ណដួងណាមយួរលតស់ៅសេើយ ចិតតចដលសក្ើតត ក្រ៏តូវជាេមបដិចឆននចិតត ចិតត
ដក្ទនឹងមក្សក្ើតជំនួេមនិបាន កាលេមបដិចឆននចិតតរលតស់ៅសេើយ ចិតតចដលសក្ើត
ត ក្រ៏តូវជាេនឋីរណចិតត នឹងជាចិតតដក្ទមនិបានដូសចនេះជាសដើម អំ្ណាចក្នុងការច្ឆត់
លំដ្ឋបរ់បេ់ចិតតចដលសក្ើតតអំ្ពីខលួនសនេះឯង ជាអំ្ណាចរបេ់េមននតរបបចចយ័ មនិ
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ចមនរក្សដ្ឋយអ្ំណាចយ៉ា ងដក្ទ សរពាេះសេតុសនាេះ អ្ននតរបបចចយ័និងេមននតរ-
បបចចយ័ សទើបមានអំ្ណាចទងំអ្ងគធមនិ៌ងសេចក្តីដូចគាន  ចតសផសងគាន រតងន់ាទីខលេះ
ប៉ាុសណាណ េះ ដូចមានពាក្យក្តរ់តាទុក្ក្នុងអ្ដឌក្ថាបញ្ចក្រណ៍ថា 

សយ អ្ននតរបបចចសយន សេវវ េមននតរបបចចសយ ពយញ្ជនមតតសមវ សេតថ នានំ 
ឧបចយេនតតិអាទីេុ វយិ អ្ធិវចននិរុតតទុិកាទីេុ  វយិ ច អ្តថសតា បន នានំ នតថិ ។ 

ធមណ៌ាសៅថាអ្ននតរបបចចយ័ ធមស៌នាេះឯងក្ស៏ៅថា េមននតរបបចចយ័ គឺ
សពាលសដ្ឋយពិតសេើយសផសងគាន រតឹមចតពយញ្ជនៈប៉ាុសណាណ េះ ដូចគាន នឹងពាក្យថា    
ឧបចចយៈ េនតតិ និងពាក្យថា អ្ធិវចនទុក្ៈ និរុតតិទុក្ៈជាសដើម ចតសពាលសដ្ឋយ
សេចក្ឋីសេើយមនិសផសងគាន ស ើយ ។ 

ពាក្យថាឧបចចយៈ េនតតិ សេចក្តថីា វតថុណាសក្ើតស ើងសេើយក្ម៏ានការ
ជាបត់គាន សៅក្នុងខណៈចតមយួ សរពាេះដូសច្ឆន េះ ឧបចចយៈ និងេនតតិ សទើបមនិមាន 
សេចក្តីសផសងគាន ស ើយ ។ 

េូមបពីាក្យថា អ្ធិវចនទុក្ៈ និងនិរុតតិទុក្ៈ ចដលមក្ក្នុងទុក្មាតិកា គឺ     
អ្ធិវចនទុក្ៈ េំសៅដល់េទទបបញ្ដតតិចដលសក្ើតស ើង សរពាេះអារេ័យេំស ង 
សដើមបឲី្យដឹងសេចក្តី (េំស ងចដលនិយយសចញមក្សដើមបឲី្យដឹងសេចក្ឋី) ។ 

ចំចណក្និរុតតិទុក្ៈ េំសៅដល់េំស ងចដលនិយយសចញមក្ សដ្ឋយ
អារេ័យេទទបបញ្ដតតិឲ្យសក្ើតជាភាសាសផសងៗ (េំស ងចដលនិយយសចញមក្ជា
ភាសាសផសងៗ) សរពាេះដូសច្ឆន េះ សេចក្តរីបេ់ពាក្យទងំពីរសនាេះ ក្ម៏និមានសេចក្តី
សផសងគាន ស ើយ ) ។ 
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េូមបអី្ននតរបបចចយ័ និងេមននតរបបចចយ័សនេះក្ដូ៏ចគាន  សេចក្តីមនិមានការ
សផសងគាន ស ើយ សរពាេះអ្ដឌក្ថាច្ឆរយសពាលថា ការចដលចិតតសក្ើតជាបត់គាន តាម
លំដ្ឋប ់ សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះសនាេះ រចមងរបរពឹតតសៅតាមធមមទំសនៀមរបេ់ចិតត 
ជាចិតតនិយម នឹងរតូវរបរពឹតតសៅយ៉ា ងសនេះ សដ្ឋយសេតុសនេះ ធមណ៌ាចដលជា
អ្ននតរបបចចយ័ ធមស៌នាេះក្ជ៏ាេមននតរបបចចយ័ចដរ សរពាេះធមច៌ដលជាេ ខ្ រធម ៌
រចមងសក្ើតស ើងអំ្ពីសេតុបចចយ័ទងំអ្េ់ េូមបចិីតតចដលសក្ើតស ើងជាបត់គាន សៅ
តាមលំដ្ឋប ់ ក្រ៏តូវសក្ើតស ើងអំ្ពីសេតុបចចយ័ដូចគាន  មនិចមនសក្ើតស ើងតាមសេចក្តី
សពញចិតតសទ  សដ្ឋយមនិអារេ័យសេតុបចចយ័របរពឹតតសៅមនិបានស ើយ សរពាេះ
សេតុសនេះ ការេចមតងសេចក្ឋីក្នុងេមននតរបបចចយ័ សទើបមនិច្ឆបំាចរ់តូវអ្ធិបាយ
ដចដលសទៀត សរពាេះមនិមានអ្វចីបលក្គាន ស ើយ សរៅអំ្ពីនាទីរបេ់បចចយ័ទងំសនាេះ ចត
នឹងសលើក្យក្រពេះបាលីរបេ់េមននតរបបចចយ័ ចដលេរុបសេចក្តីសដ្ឋយេសងខប 
សដើមបជីាសរគឿងអាងក្នការរបួរមួក្នការមក្របេ់េមននតរបបចចយ័ គឺ 

សយេំ សយេំ ធមាម ន ំេមននតរា សយ សយ ធមាម  ឧបបជជនតិ ចិតតសចតេិកា ធមាម  
សត សត ធមាម  សតេំ សតេំ ធមាម ន ំេមននតរបបចចសយន បចចសយ ។ 

ចរបថា ក្នុងធមទ៌ងំឡាយណាៗ គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ ក្នុងធមទ៌ងំឡាយ
សនាេះៗ ចិតតសចតេិក្ចដលសក្ើតមុន (សវៀរចុតិចិតតរពេះអ្រេនត ) រចមងជាបចចយ័ដល់
ចិតតសចតេិក្ចដលសក្ើតសរកាយ គឺចិតត ៨៩    សច.៥២ (រពមទងំចុតិចិតតរបេ់រពេះ
អ្រេនត) ឲ្យសក្ើតស ើងជាបត់គាន  សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះតាមលំដ្ឋប ់ សដ្ឋយ
អ្ំណាចេមននតរបបចចយ័ ។ 
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េេជាតបបចច័យ 
េេជាតបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ៦ ក្នុងបចចយ័ ២៤ ជាបចចយ័ទី ៨ ក្នុងបចចយ័ 

៥២ ។ 
ឧសទទេ េេជាតបបចចសយ ចរបថា ធមច៌ដលសក្ើតរពមគាន ជាបចចយ័ ។ 
សេចក្តីថា ធមច៌ដលជាបចចយ័ជាមយួធមច៌ដលជាបចចយុបបនន រតូវសក្ើតរពម

គាន  សក្ើតរមួគាន និងជាឧបការៈដល់គាន  ដូចរបទីបជាបចចយ័ដល់ពនលឺដូសច្ឆន េះ សបើរបទីប
មនិមាន ពនលឺក្ស៏ក្ើតមនិបាន យ៉ា ងណា ធមច៌ដលជាបចចយ័កាលមនិទនស់ក្ើតស ើង
រតឹមណា ធមច៌ដលជាបចចយុបបននក្ស៏ក្ើតស ើងមនិបានរតឹមសនាេះ សរពាេះដូសច្ឆន េះ   
េេជាតបបចចយ័ ចរបថា ធមច៌ដលសក្ើតរពមគាន  សេើយមានឧបការៈដល់គាន  (មាន
កិ្ចច ២ យ៉ា ង គឺជាជនក្កិ្ចចសធវើឲ្យសក្ើតស ើង និងឧបតថមភក្កិ្ចចសធវើឲ្យចសរមើនស ើង)។ 

េេជាតបបចចយ័ជារបសភទនាមរូបជាបចចយ័ដល់នាមរូប សក្ើតបានចំសពាេះ
បចចុបបននកាល ក្នុងេេជាតបបចចយ័សនេះ មានបចចយ័និងបចចយុបបនន ២ យ៉ា ង
ប៉ាុសណាណ េះ មនិមានបចចនិក្ធមដូ៌ចបចចយ័ដក្ទ សរពាេះចិតត ៨៩ សច.៥២ រូប ២៨ ជា  
បចចយុបបននបានទងំអ្េ់ សទើបមនិមានេល់ជាបចចនិក្ធម ៌គឺ 

នាម → នាមក្ប៏ាន រូប → រូបក្ប៏ាន រូប → នាមក្ប៏ាន និងនាម→រូបក្៏
បាន សរពាេះដូសច្ឆន េះ សទើបមនិមានធមអ៌្វីចដលសៅេល់ជាបចចនិក្ធមប៌ានស ើយ 
សរពាេះចិតតរគបដួ់ង រូបរគបក់្ោប ជាេេជាតបបចចយ័បានទងំអ្េ់។ 

េេជាតបបចចយ័សោក្សទើបច្ឆតថ់ាជាសាធារណបបចចយ័ ជាបចចយ័ទូសៅ
ទងំក្នុងេតវបុគគលនិងវតថុខាងសរៅទូសៅទងំអ្េ់ េេជាតបបចចយ័សទើបជា     
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េពវដ្ឋឌ និក្បបចចយ័ គឺបចចយ័ចដលរាបស់ៅក្នុងបចចយ័ទងំពួង សរពាេះដូសច្ឆន េះ វតថុរគប់
យ៉ា ងចដលសក្ើតស ើងក្នុងសោក្ទងំអ្េ់ មនិមានអ្វីសរៅអំ្ពីនាមរូប សទើបមនិមាន
ធមណ៌ាចដលមនិសក្ើតអំ្ពីេេជាតបបចចយ័ មា៉ាងសទៀត ធមអ៌្វីៗ ចដលសក្ើតស ើង 
នឹងសក្ើតស ើងរតឹមចតមយួមនិមាន រតូវអារេ័យធមស៌រចើនយ៉ា ងសក្ើតស ើងរពម
ជាមយួនឹងខលួនជានិចច ។ 

 
រពេះបាលីនិសទទេបេ់េេជាតបបចចយ័ 

បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប
ក្នុងបចចយុសទទេថា េេជាតបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង់
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

១. ចតាត សរា ខនាធ  អ្រូបិសនា អ្ញ្ដមញ្ដ ំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ ( នាម
ខនធ ៤ គឺ ចិតតនិងសចតេិក្ ក្រ៏តូវជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាត-
បបចចយ័ ) ។ 

ចិតត ៨៩ សច. ៥២             ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ។ 
២. ចតាត សរា មហាភតូា អ្ញ្ដមញ្ដ ំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ (មហាភូតរូប 

៤ គឺ បឋវ ី អាសបា សតសជា វាសយ ក្ជ៏ាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយេេជាត-
បបចចយ័ ) ។ 

មហាភូតរូប ៤          មហាភូតរូប ៤ ។ 
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៣. ឱ្ក្កនតកិ្ខសណ នាមរូប ំ អ្ញ្ដមញ្ដ ំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ (ក្នុង      
ខណៈបដិេនធិរបេ់េតវចដលមានខនធ ៥ នាមនិងរូបជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  
សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតបបចចយ័ ) ។ 

បញ្ច សវាការបដិេនធ.ិ ១៥ សច.៣៥             បដិ. េទយវតថុ ។ ( ខទី ១, 
២, ៣ សក្ើតរពមគាន ផង អារេ័យគាន ផង ) ។ 

៤. ចិតតសចតេិកា ធមាម  ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ 
(ចិតតនិងសចតេិក្ធមទ៌ងំឡាយ ជាបចចយ័ដល់រូបទងំឡាយចដលមានចិតតជា
េមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតបបចចយ័ ) ។ 

ចិតត ៧៥ សច.៥២ (សវៀរទវិបញ្ច . ១០ អ្រូប.វ.ិ៤ បដិេនធិចិតត និងចុតិចិតត
របេ់រពេះអ្រេនត) →ចិតតជជរូប ១៧ ( ចិតតឲ្យសក្ើតចិតតជជរូបបាន ចតចិតតជជរូបឲ្យសក្ើត
ចិតតមនិបាន ) ។ 

៥. មហាភតូា ឧបាទរូបាន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ (មហាភូត ៤ គឺ 
បឋវ ីអាសបា សតសជា វាសយ ជាបចចយ័ដល់ឧបាទយរូប សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាត-
បបចចយ័) ។ 

មហាភូតរូប ៤ → ឧបាទយរូប ២៤ (មហាភូតរូប ឲ្យសក្ើតឧបាទយរូប
បាន ចតឧបាទយរូបឲ្យសក្ើតមហាភូតរូបមនិបាន សរពាេះឧបាទយរូបជារូបចដល
អារេ័យមហាភូតរូបសក្ើត) ។ 

៦. រូបិសនា ធមាម  អ្រូបិនំ កិ្ញ្ច ិ កាសល េេជាតបបចចសយន បចចសយ, កិ្ញ្ច ិ    
កាសល ន េេជាតបបចចសយន បចចសយ (រូបធមទ៌ងំឡាយជាបចចយ័ដល់នាមធម៌
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ទងំឡាយ សដ្ឋយេេជាតបបចចយ័បានក្នុងរគាខលេះ ចតជាេេជាតបបចចយ័មនិ
បានក្នុងកាលរគាខលេះ គឺក្នុងបវតតកិាល េទយវតថុជាបចចយ័ដល់ចិតត និងសចតេិក្
មនិបាន) ។ 

បដិ.េទយវតថុ → បញ្ច សវាការបដិេនធ ិ១៥ សច.៣៥ បានសដ្ឋយេេជាត-
បបចចយ័ ។ 

ចតបវតតិេទយវតថុ→បវតតិចិតត.១៥ សច. ៣៥ មនិបានសដ្ឋយេេជាត-
បបចចយ័ ។ 

 
អងគធម៌របេេ់េជាតបបចច័យ 

បចចយ័ គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ មហាភូតរូប ៤ បដិ.េទយវតថុ១ ។ 
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ រូប ២៨ ។  
បចចនិក្ៈ មនិមាន ។  

វចនតថៈរបេេ់េជាតបបចច័យ 

        ជាយតីតិ= ជាសតា (ធមណ៌ារចមងសក្ើតស ើង ដូសច្ឆន េះ ធមស៌នាេះសឈាម េះថា   
ជាត)។ 
       េេ ជាសតា = េេជាសតា (ធមច៌ដលសក្ើតរពមគាន  សឈាម េះថា េេជាត)។ 

បចចយុបបសននន េេ ជាយតីតិ=េេជាសតា  (បចចយ័ណាសក្ើតស ើងរពម
ជាមយួនឹងបចចយុបបនន ដូសច្ឆន េះ បចចយ័សនាេះ សឈាម េះថា េេជាត) ។ 
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អ្តតសនា អ្នុបបតតយិ េេុបបនាន នមប ិអ្នុបបតតសិតា បកាេេស បទីសបា វយិ 
េេុបបនាន ន ំេេុបាទភាសវន បចចសយ = េេជាតបបចចសយ  (ធមច៌ដលជាបចចយ័
ដល់ធមទ៌ងំឡាយ ចដលសក្ើតរពមនឹងខលួន សដ្ឋយភាពជាធមម៌ានការសក្ើតរមួគាន  
ដូចរបទីបជាបចចយ័ដល់ពនលឺ សឈាម េះថា េេជាតបបចចយ័ សរពាេះកាលខលួនមនិទន់
សក្ើត េូមបធីមទ៌ងំឡាយ ចដលនឹងសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន ក្ម៏និសក្ើត) ។ 

េេជាសតា េុតាវ  ឧបការសកា ធសមាម  = េេជាតបបចចសយ (ធមច៌ដលសក្ើត
រមួគាន និងមានឧបការៈដល់គាន  សឈាម េះថា េេជាតបបចចយ័ ) ។ 

េេជាតបបចចយ័មានទងំធមច៌ដលសក្ើតរមួគាន និងសក្ើតរពមគាន  ធមច៌ដល
សក្ើតរពមគាន ដូចចិតតនិងសចតេិក្សក្ើតរពមគាន  សរពាេះសក្ើតរពមគាន រលតរ់ពមគាន ជា
េមបយុតតបបចចយ័ ចំចណក្ចដលសក្ើតរមួគាន  ដូចជាចិតតនិងចិតតជជរូបសក្ើតរពមគាន  ចត
មនិបានរលតរ់ពមគាន  ជាេេជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ។ 

បញ្ហា វារៈរបេេ់េជាតបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់េេជាតបបចចយ័មាន ៩ វារៈ គឺ 

កុ្េលមាន ៣ វារៈ គឺ 
១.កុ្ → កុ្.  ២.កុ្.→ អ្ពយ.  ៣. កុ្.→កុ្.អ្ពយ. ។ 
អ្កុ្េលមាន ៣ គឺ  
៤. អ្កុ្.→អ្កុ្. ៥.អ្កុ្ →អ្ពយ.  ៦.អ្កុ្.→អ្កុ្.អ្ពយ.។  
អ្ពាក្តៈមាន ៣ វារៈ គឺ  
៧. អ្ពយ. → អ្ពយ. ៨. កុ្. អ្ពយ.→ អ្ពយ. ៩. អ្កុ្.អ្ពយ. → អ្ពយ. ។  
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១.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស េេជាតបបចចសយន        
បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតបបចចយ័) ។  

កុ្. ២១ សច.៣៨           កុ្.២១ សច.៣៨ ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
១. កុ្េសោ ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំ ខនាធ ន ំ  េេជាតបបចចសយន បចចសយ  

(កុ្េលនាមខនធ ១ ជាបចចយ័ដល់កុ្េលនាមខនធ ៣ ដស៏េេ សដ្ឋយអ្ំណាច
េេជាតបបចចយ័) ។ 

នាមខនធ ១ → នាមខនធ ៣ ។ 
២. តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស េេជាតបបចចសយន បចចសយ ។ 
នាមខនធ ៣ → នាមខនធ ១ ។ 
៣. សទវ ខនាធ  ទវនិន ំខនាធ នំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ  ។ 
កុ្.នាមខនធ ២ → កុ្.នាមខនធ ២  ។ 
កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានទងំចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ

បានបុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ 
កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១០  គឺនិេសយ អ្តថិ អ្វគិត សេតុ 
អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ចដលជារបសភទេេជាតជាតិ        
សរពាេះដូសច្ឆន េះ េេជាតបបចចយ័ សទើបបានេភាគបចចយ័ក្នុងរបសភទេេជាតជាតិ
ប៉ាុសណាណ េះ។ 
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២. បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតបបចចសយន    
បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាត-  
បបចចយ័)។  

កុ្. →អ្ពយ. គឺ កុ្. ២១ សច. ៣៨ → ចិតតជ. ១៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោ ខនាធ  ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ   

(កុ្េលនាមខនធ ៤ ជាបចចយ័ដល់រូបចដលមានកុ្េលនាមខនធ ៤ ជាេមុដ្ឋឌ ន 
សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតបបចចយ័) ។ 

កុ្. ២១ សច. ៣៨ → ចិតតជ. ១៧ (របេិនសបើក្នុងខណៈមគគចិតតសក្ើត និង
ក្នុងខណៈរូបាវចរកុ្េល អ្រូបាវចរកុ្េលសក្ើត សវៀរវញិ្ដ តតរូិប ២ ) ។ 

កុ្. →អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ    
កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១១ គឺ និេសយ អ្តថិ អ្វគិត      
វបិបយុតត សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

៣. បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស    
េេជាតបបចចសយន បចចសយ  (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធមនិ៌ងអ្ពាក្ត-
ធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតបបចចយ័) ។ 

កុ្. →កុ្.អ្ពយ. គឺ កុ្. ២១ សច. ៣៨ →កុ្. ២១ សច. ៣៨ ចិតតជ. ១៧ ។ 
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បាលីអ្នុវាទ 
១. កុ្េសោ ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំ ខនាធ នំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបានំ       

េេជាតបបចចសយន បចចសយ  (កុ្េលនាមខនធ ១ ជាបចចយ័ដល់កុ្េលនាមខនធ 
៣ និងដល់រូបចដលមានកុ្េលនាមខនធជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាត-
បបចចយ័) ។ 

កុ្. នាមខនធ ១ →កុ្.នាមខនធ ៣ ដស៏េេ និង ចិតតជ.១៧។ 
២. តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបានំ េេជាតបបចច-

សយន បចចសយ  ។ 
កុ្.នាមខនធ ៣ → កុ្.នាមខនធ ១ ដស៏េេ និងចិតតជ. ១៧ ។ 
៣. សទវ ខនាធ  ទវិនន ំ ខនាធ នំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបានំ េេជាតបបចចសយន     

បចចសយ  ។ 
កុ្.នាមខនធ ២→  កុ្.នាមខនធ ២ ដស៏េេ និងចិតតជ. ១៧ ។ 
កុ្. →កុ្.អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន

បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ    
កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១០ គឺ និេសយ អ្តថិ អ្វគិត    
សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

៤. បាលវីិធ ី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលស ធមមេស េេជាតបបចចសយន      
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌     សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាត- 
បបចចយ័) ។ 
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បាលីអ្នុវាទ 
១. អ្កុ្េសោ ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំ ខនាធ នំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ 

(អ្កុ្េលនាមខនធ ១ ជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលនាមខនធ ៣ ដស៏េេ សដ្ឋយអ្ំណាច 
េេជាតបបចចយ័) ។ 
 អ្កុ្.នាមខនធ ១ → អ្កុ្.នាមខនធ ៣ ដស៏េេ ។ 

២. តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស េេជាតបបចចសយន បចចសយ ។ 
 អ្កុ្.នាមខនធ ៣ → អ្កុ្.នាមខនធ ១ ដស៏េេ ។ 

៣. សទវ ខនាធ  ទវនិន ំខនាធ នំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ  ។ 
 អ្កុ្.នាមខនធ ២ → អ្កុ្.នាមខនធ ២ ដស៏េេ ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិង   
បញ្ច សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ សេក្ខបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ និង    
កាមមសនាទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១២ គឺ និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  
េមបយុតត សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

៥. បាលវីិធ ី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតបបចចសយន  
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាត-
បបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. គឺ អ្កុ្. ១២ សច.២៧→ ចិតតជជរូប ១៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ ខនាធ  ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ  
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(អ្កុ្េលនាមខនធ ៤ ជាបចចយ័ដល់រូប ចដលមានអ្កុ្េលនាមខនធ ៤ ជាេមុដ្ឋឌ ន 
សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ →ចិតតជជរូប ១៧ ។ 
អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន

បុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ បាន
េភាគបចចយ័ ១១ គឺ និេសយ អ្តថិ អ្វគិត វបិបយុតត សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ 
ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

៦.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស 
េេជាតបបចចសយន   បចចសយ ។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្.អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.១២ សច.២៧ →អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចិតតជជរូប 
១៧ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្.នាមខនធ ១ → អ្កុ្.នាមខនធ ៣ និង ចិតតជជរូប ១៧ ។ 

 អ្កុ្.នាមខនធ ៣ → អ្កុ្.នាមខនធ ១ និង ចិតតជជរូប ១៧ ។ 
 អ្កុ្.នាមខនធ ២ → អ្កុ្.នាមខនធ ២ និង ចិតតជជរូប ១៧ ។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្.អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ និងកាមមសនាទវ រវថីិ 
បានេភាគបចចយ័ ១០ គឺ និេសយ អ្តថិ អ្វគិត សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ 
ឈាន មគគ ។ 
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៧.បាលីវធិ ី អ្ពាសតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតបបចចសយន     
បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាត-
បបចចយ័) ។  

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ វ.ិ៣៦.កិ្. ២០ សច. ៣៨ មហាភូតរូប ៤ បដិ.េទយ.១ 
→ វ.ិ៣៦ កិ្.២០ សច.៣៨ រូប ២៨ ។ 

 
បាលីអ្នុវាទ 
១. វបិាកាពាក្សតា កិ្រយិពាក្សតា ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំខនាធ ន ំ ចិតតេមុ-

ដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ ។ 
វបិាក្ កិ្រយិ នាមខនធ ១ → វបិាក្ កិ្រយិ នាមខនធ ៣ និងចិតតជ. ១៧ ។ 
តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំេេជាតបបចចសយន 

បចចសយ ។ 
វបិាក្ កិ្រយិនាមខនធ ៣ → វបិាក្ កិ្រយិនាមខនធ ១ និងចិតតជ. ១៧ ។ 
សទវ ខនាធ  ទវនិន ំខនាធ នំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ  
វបិាក្ កិ្រយិនាមខនធ ២ → វបិាក្ កិ្រយិនាមខនធ ២ និងចិតតជ. ១៧ ។ 
២. បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្សតា ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំខនាធ ន ំ ក្ដតាត  ច 

រូបាន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ, តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស ក្ដតាត  ច រូបាន ំ
េេជាតបបចចសយន បចចសយ, សទវ ខនាធ    ទវនិន ំខនាធ នំ ក្ដតាត  ច រូបាន ំេេជាតបប-
ចចសយន បចចសយ ។ 
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ក្នុងខណៈបដិេនធិ វបិាក្នាមខនធ ១ → វបិាក្នាមខនធ ៣ និង បដិ.កំ្. ២០  ។ 
   វបិាក្នាមខនធ ៣ → វបិាក្នាមខនធ ១ និងបដិ.កំ្.២០ ។ 
   វបិាក្នាមខនធ ២ → វបិាក្នាមខនធ ២ និងបដិ.កំ្.២០។ 

៣. ខនាធ  វតថុេស េេជាតបបចចសយន បចចសយ ។ 
បញ្ច .បដិ. ១៥ សច. ៣៥ →បដិ. េទយវតថុ ១ ។ 
វតថុ ខនាធ នំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ ។ 
បដិ.េទយវតថុ ១ → បញ្ច សវាការបដិ.១៥ សច.៣៥ ។ 
៤. ឯកំ្ មហាភូតំ តិណណ នន ំ មហាភតូាន ំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ, 

តសយ មហាភតូា ឯក្េស មហាភតូេស េេជាតបបចចសយន បចចសយ, សទវ មហាភ-ូ 
តា ទិវនន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ ។ 

មហាភូតរូប ១ → មហាភូតរូប ៣ ។  
មហាភូតរូប ៣ → មហាភូតរូប ១ ។  
មហាភូតរូប ២ → មហាភូតរូប ២ ។ 
៥. មហាភូតា ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ ក្ដតាត រូបាន ំ ឧបាទរូបាន ំ   េេ-

ជាតបបចចសយន បចចសយ ។ 
ចិតតជជមហាភូតរូប ៤ → ចិតតជជឧបាទយរូប១៣ ។  
ក្មមជជមហាភូត ៤ → ក្មមជជឧបាទយរូប ១៦ ។ 
៦.ពាេរិ ំឯកំ្ មហាភូតំ តិណណ នន ំមហាភតូានំ េេជាតបបចចសយន បចចសយ, 

តសយ  មហាភតូា    ឯក្េស មហាភតូេស េេជាតបបចចសយន បចចសយ, សទវ មហា-
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ភូតា ទិវនន ំ មហាភតូាន ំេេជាតបបចចសយន    បចចសយ, មហាភតូា ឧបាទរូបាន ំ
េេជាតបបចចសយន បចចសយ ។ 

ពាេិរមហាភូតរូប ៤ → ពាេិរមហាភូតរូប ៤។ 
ពាេិរមហាភូតរូប៤ → ពាេរិឧបាទយរូប ៥។ 
៧. អាហារេមដុ្ឋឌ នាន ំឯក្ ំមហាភតូ ំតិណណ នន ំមហាភតូានំ េេជាតបបចច-

សយន បចចសយ, តសយ មហាភតូា ឯក្េស មហាភតូេស េហាជាតបបចចសយន         
បចចសយ, សទវ មហាភូតា ទិវនន ំមហាភតូាន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ, មហាភតូា 
ឧបាទរូបាន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ។ 

អាហារជជមហាភូតរូប ៤ → អាហារជជមហាភតូរូប ៤ ។ 
អាហារជជមហាភូតរូប ៤ → អាហារជជឧបាទយរូប ១០ ។ 
៨. ឧតុេមដុ្ឋឌ នានំ ឯក្ ំមហាភតូ ំតិណណ នន ំមហាភតូាន ំេេជាតបបចចសយន 

បចចសយ, តសយ មហាភតូា ឯក្េស មហាភតូេស េេជាតបបចចសយន បចចសយ, សទវ 
មហាភូតា ទិវនន ំមហាភតូាន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ, មហាភតូា ឧបាទរូបាន ំ
េេជាតបបចចសយន បចចសយ។ 

ឧតុជជមហាភូតរូប ៤→ឧតុជជមហាភូតរូប ៤ ។ 
ឧតុជជមហាភូតរូប ៤ → ឧតុជជឧបាទយរូប ១១ ។ 
៩. អ្េញ្ដេតាត ន ំឯក្ ំមហាភតូ ំតិណណ នន ំមហាភតូាន ំេេជាតបបចចសយន 

បចចសយ, តសយ មហាភតូា ឯក្េស មហាភតូេស េេជាតបបចចសយន បចចសយ, សទវ 
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មហាភូតា ទិវនន ំ មហាភតូាន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ, មហាភតូា ក្ដតាត រូបាន ំ
ឧបាទរូបាន ំេេជាតបបចចសយន បចចសយ។ 

អ្េញ្ដេតតក្មមជជមហាភូតរូប ៤ → អ្េញ្ដេតតក្មមជជមហាភូតរូប ៤ ។ 
អ្េញ្ដេតតក្មមជជមហាភូតរូប ៤ → អ្េញ្ដេតតក្មមជជឧបាទយរូប ៥ ។ 
អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានទងំបដិេនធកិាល បវតតិកាល និងចុតិកាល សក្ើត

បានក្នុងចតុសវាការភូម ិ បញ្ច សវាការភូម ិ និងឯក្សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤          
ផលបុគគល ៤ សក្ើតបានរគបវ់ថីិ គឺ បញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ មរណាេននវថីិ 
ឈានវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ មគគវថីិ ផលេមាបតតិវថីិ និងនិសរាធេមាបតតវិថីិ បានេភាគ
បចចយ័ ១៤  គឺ និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត វបិបយុតត សេតុ 
អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

៨.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ច អ្ពាក្សតា ច ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេ-
ជាតបបចចសយន បចចសយ ។  
កុ្.អ្ពយ.→ អ្ពយ. គឺ កុ្.២១ សច.៣៨ កុ្.ចិតតជជមហាភូតរូប ៤→ កុ្.ចិតតជ. 
១៧ ។  
 
បាលីអ្នុវាទ  
កុ្េោ ខនាធ  ច មហាភតូា ច ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ េេជាតបបចចសយន 

បចចសយ (កុ្.នាមខនធ ៤ និងកុ្.ចិតតជជមហាភូតរូប១-៣-២-ឬ ៤ → កុ្.ចិតតជជមហា-
ភូតរូប ៣-១-២ ឬ៤ និងកុ្េលចិតតជជឧបាទយរូប១៣ សដ្ឋយេេជាតបបចចយ័)។ 
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 កុ្.២១ សច.៣៨ កុ្.ចិតតជជមហាភូតរូប ៤ → កុ្.ចិតតជ.១៧ ។ 
កុ្.អ្ពយ. →អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន

បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ ឈានវថីិ 
អ្ភញិ្ហដ វថីិ មគគវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៣ គឺ និេសយ អ្តថិ អ្វគិត។ 

៩.បាលវីិធ ីអ្កុ្េសោ ច អ្ពាក្សតា ច ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេ-
ជាតបបចចសយន  បចចសយ ។  

អ្កុ្. អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.១២ សច.២៧ អ្កុ្.ចិតតជជមហាភូតរូប ៤→     
អ្កុ្.ចិតតជ.១៧ ។ 

 បាលីអ្នុវាទ  
អ្កុ្េោ ខនាធ  ច មហាភតូា ច ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំេេជាតបបចចសយន 

បចចសយ (អ្កុ្េលនាមខនធ ៤ និងអ្កុ្េលចិតតជជមហាភូតរូប ១-៣–២-ឬ ៤ → 
អ្កុ្េលចិតតជជមហាភូតរូប ៣-១-២-ឬ ៤ និងអ្កុ្េលចិតតជជឧបាទយរូប ១៣ 
សដ្ឋយេេជាតបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.១២ សច.២៧ អ្កុ្.ចិតតជជមហាភូតរូប ៤ → អ្កុ្.ចិតតជ.១៧ ។ 
អ្កុ្.អ្ពយ. →អ្ពយ.  សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ

បានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ និងកាមមសនាទវ រវថីិ 
បានេភាគបចចយ័ ៣ គឺ និេសយ អ្តថិ អ្វគិត ។ 
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អញ្ញមញ្ញបបចច័យ 
អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  ជាបចចយ័ទី៧ ក្នុងបចចយ័ ២៤ និងជាបចចយ័ទី ៩ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។  
ឧសទទេ អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយ ធមច៌ដលអារេ័យគាន និងងគាន ជាបចចយ័ ។  
អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  មានសេចក្តីថា េភាវធមនី៌មយួៗ ចដលអារេ័យគាន និង

គាន សទើបសក្ើតស ើងនិងតាងំសៅបាន ដូចសឈើ ៣ ក្ំណាត ់ ចដលរទគាន និងគាន  សទើប
តាងំសៅបាន សបើខវេះមយួណាសឈើសនាេះក្ត៏ាងំសៅមនិបាន នាមខនធ ៤ ក្ដូ៏ចគាន  គឺ
សវទនា េញ្ហដ  េ ខ្ រ វញិ្ហដ ណ នឹងរតូវសក្ើតរមួគាន និងអារេ័យគាន និងគាន  ខវេះខនធណា
មយួមនិបាន សបើខវេះខនធណាមយួ នាមខនធក្ស៏ក្ើតស ើងមនិបាន េូមបរូីបធម ៌ ដូច     
មហាភូតរូប ៤ គឺ ដី ទឹក្ សភលើង ខយល់ រូបទងំ ៤ សនេះនឹងរតូវសក្ើតជាមយួគាន ផង និង
ទំនុក្បរមុងដល់គាន និងគាន ផង សបើខវេះរូបណាមយួ រូបដស៏េេក្ស៏ក្ើតស ើងមនិបាន
ដូចគាន  សរពាេះរូបទងំ ៤ រតូវអារេ័យដល់គាន និងគាន  សទើបរបរពឹតតសៅបាន។  

ការឧបតថមភនូវគាន និងគាន សដ្ឋយអំ្ណាចអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័សនេះ នឹងខវេះណា
មយួមនិបាន សបើខវេះណាមយួសេើយធមស៌នាេះៗ ក្ម៏និអាចសក្ើតស ើងបាន ឧបមាដូច
ជាតុចដលមានសជើង៤ សបើខវេះសជើងណាមយួសេើយ ក្ម៏និអាចតាងំសៅបាន រតូវរពម
សរពៀងគាន ទងំ ៤ សជើង សទើបជួយ ឧបតថមភនូវគាន និងគាន បាន ឧបមាសនេះយ៉ា ងណា 
ឧបសមយយអំ្ណាចរបេ់អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័ គឺនាមធម ៌ក្រ៏ចមងរតូវអារេ័យឧបតថមភនូវ
គាន និងគាន  សទើបសក្ើតស ើងបាន រូបធមច៌ដលរតូវអារេ័យឧបតថមភនូវគាន និងគាន  សទើប
សក្ើតស ើងបាន នាមធមនិ៌ងរូបធមក៌្នុងបញ្ច សវាការបដិេនធ ិក្រ៏តូវអារេ័យឧបតថមភនូវ 
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គាន និងគាន សទើបសក្ើតស ើងបាន ។  
ក្នុងរពេះអ្ដឌក្ថាបរមតថទីបនី សោក្ក្េ៏ចមតងចដរថា ធមច៌ដលជយួ ឧបការៈ 

សដ្ឋយការឧបតថមភដល់គាន និងគាន  ឱ្យសក្ើតស ើង និងទល់រទនូវគាន និងគាន ទុក្  ដូច        
ជនទល់សឈើ៣ចដលជួយ ទល់រទនូវគាន និងគាន ទុក្ សឈាម េះថា អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័ ។ 

 អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  រេសដៀងគាន នឹងេេជាតបបចចយ័ សរពាេះការចដលរតូវ
អារេ័យគាន និងគាន  សទើបរតូវសក្ើតរពមគាន  សរពាេះដូសច្ឆន េះ មានអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  ក្រ៏តូវ
មានេេជាតបបចចយ័ចដរ ចតសបើមានេេជាតបបចចយ័ មនិច្ឆបំាចរ់តូវមាន         
អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័រេូតក្ប៏ាន សរពាេះេេជាតបបចចយ័ បចចយ័និងបចចយុបបននសក្ើត
រពមគាន  ចតមនិអារេ័យគាន និងគាន ក្ប៏ាន អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  សទើបមនិបានេំសៅដល់
ការសក្ើតរពមគាន  ចតេំសៅដល់ការអារេ័យគាន និងគាន  ។  

នយ័មា៉ាងសទៀត អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  មានទងំបចចយ័ បចចយុបបនននិងបចចនិក្ៈ 
ចំចណក្េេជាតបបចចយ័ មានចតបចចយ័និងបចចយុបបនន មនិមានបចចនិក្ៈ ។ 

អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័ ជារបសភទនាមរូប       នាមរូប សក្ើតបានក្នុងបចចុបបននកាល 
គឺបចចយ័និងបចចយុបបននរតូវអារេ័យគាន និងគាន  សទើបសក្ើតរពមគាន  មានអំ្ណាចសធវើឲ្យ
សក្ើតស ើងផងនិងឧបតថមភឲ្យតាងំសៅផង ដូចគាន នឹងេេជាតបបចចយ័ គឺ 

នាម         នាម   រូប           រូប និងនាមរូប           នាមរូប ។ 
រពេះបាលីនិសទទេរបេ់អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័ មានរតឹមចត ៣ ចំណុច ដូចគាន នឹង 

៣ ចំណុចដំបូងរបេ់េេជាតបបចចយ័រគបរ់បការ ។ 
១. ចតាត សរា ខនាធ  អ្រូបិសនា អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ ។  
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នាមខនធ ៤ ជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  ។  
ចិតត ៨៩ សច.៥២          ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ។  
២. ចតាត សរា មហាភតូា អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ ។ 
មហាភូតរូប ៤ ក្ជ៏ាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  ។ 
មហាភូត. ៤         មហាភូត. ៤ ។  
៣. ឱ្ក្កនតិក្ខសណ នាមរូប ំអ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ ។ 
សៅក្នុងខណៈបដិេនធរិបេ់េតវចដលមានខនធ ៥ នាមរូបក្ជ៏ាបចចយ័ដល់ 

គាន និងគាន  សដ្ឋយអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  ។ 
បញ្ច . បដិ.១៥ សច.៣៥             បដិ.េទយវតថុ ។  

 
អងគធម៌របេអ់ញ្ញមញ្ញបបចច័យ 

បចចយ័   គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ មហាភូត.៤ បដិ.េទយវតថុ ។ 
បចចយុបបនន  គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ មហាភូត.៤ បដិ.េទយវតថុ ។  
បចចនិក្ៈ  គឺ ឧបាទយរូប ២៤ (សវៀរបដិ.េទយវតថុ) ។  

 
វចនតថៈរបេអ់ញ្ញមញ្ញបបចច័យ 

អ្ញ្ដមញ្ដ ំ េុតាវ  បចចសយ =អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយ (េភាវធមនី៌មយួៗចដលរតវូ
អារេ័យពឹងគាន និងគាន  សទើបសក្ើតស ើងនិងតាងំសៅបាន សឈាម េះថា អ្ញ្ដមញ្ដ -
បបចចយ័) ។ 
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អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័ជារបសភទេេជាតជាតិ បចចយ័ចដលសក្ើតរមួគាន  ក្រ៏ក្ក្នុង
េេជាតជាតិ ។ 

បញ្ហា វារៈរបេអ់ញ្ញមញ្ញបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័មាន ៣ វារៈ គឺ  
១. កុ្.          កុ្.  ២. អ្កុ្.           អ្កុ្.  ៣.អ្ពយ.          អ្ពយ. ។ 
១.បាលវីិធី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន          

បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័) ។ 
កុ្.          កុ្. គឺ កុ្. ២១ សច.៣៨           កុ្.២១ សច.៣៨ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េសោ ឯសកា ខសនាធ  តិណណ ននំ ខនាធ នំ អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ, តសយ 

ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស   អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ, សទវ ខនាធ  ទវនិន ំខនាធ នំ អ្ញ្ដមញ្ដ - 
បបចចសយន បចចសយ។ 

កុ្.នាមខនធ ១          កុ្.នាមខនធ ៣ ។  
កុ្.នាមខនធ ៣          កុ្.នាមខនធ ១ ។  
កុ្.នាមខនធ ២         កុ្.នាមខនធ ២ ។ 
កុ្.      កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ

បានបុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាម- 
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មសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បានភាគបចចយ័ ១២ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត 
េមបយុតត សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

២.បាលវីិធ ី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន     
បចចសយ  (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.          អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.១២ សច.២៧             អ្កុ្.១២ សច.២៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េសោ ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំ ខនាធ នំ អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ, 

តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ, សទវ ខនាធ  ទិវននំ ខនាធ ន ំ    
អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ ។ 

អ្កុ្.នាមខនធ ១            អ្កុ្.នាមខនធ ៣ ។  
អ្កុ្. នាមខនធ ៣           អ្កុ្. នាមខនធ ១ ។ 
អ្កុ្. នាមខនធ ២            អ្កុ្.នាមខនធ ២ ។ 
អ្កុ្.        អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុ. និងបញ្ច សវាការ-

ភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រ-  
វថីិ បានេភាគបចចយ័ ១២ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត េមបយុតត សេតុ     
អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

៣.បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន    
បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័) ។ 
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អ្ពយ.         អ្ពយ. គឺ វបិាក្៣៦ កិ្រយិ ២០ សច.៣៨ មហាភតូ.៤ បដិ.      
េទយ.១          វ.ិ ៣៦ កិ្.២០ សច.៣៨ មហាភតូ.៤ បដិ.េទយ. ១ ។ 

 
បាលីអ្នុវាទ  
១. វបិាកាពាក្សតា កិ្រយិពាក្សតា ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំខនាធ នំ អ្ញ្ដមញ្ដ - 

បបចចសយន បចចសយ, តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ, សទវ 
ខនាធ  ទវនិនំ ខនាធ ន ំអ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ ។ 

វបិាក្ កិ្រយិនាមខនធ ១           វបិាក្ កិ្រយិនាមខនធ ៣  ។ 
វបិាក្ កិ្រយិនាមខនធ ៣          វបិាក្ កិ្រយិនាមខនធ ១ ។ 
វបិាក្ កិ្រយិនាមខនធ ២           វបិាក្ កិ្រយិនាមខនធ ២ ។ 
វ.ិ៣៦ កិ្.២០ សច.៣៨          វ.ិ៣៦ កិ្.២០ សច.៣៨ ។ 
២. បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្សតា ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំ ខនាធ ន ំ វតថុេស ច  

អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន  បចចសយ, តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស វតថុេស ច អ្ញ្ដមញ្ដបបចច-
សយន បចចសយ, សទវ ខនាធ  ទិវនន ំខនាធ នំ វតថុេស ច អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ ។ 
ក្នុងខណៈបដិេនធិ វបិាក្នាមខនធ១     វបិាក្នាមខនធ ៣ និងបដិ. េទយវតថុ ។ 

វបិាក្នាមខនធ ៣              វបិាក្នាមខនធ ១ និងបដិ.េទយវតថុ ។  
វបិាក្នាមខនធ ២           វបិាក្នាមខនធ ២ និងបដិ. េទយវតថុ ។  
បញ្ច .បដិ.១៥ សច.៣៥         បញ្ច .បដិ.១៥ សច.៣៥ បដិ.        

          េទយវតថុ ១ ។  
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៣. ខនាធ  វតថុេស អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ, វតថុ ខនាធ នំ អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយ-
ន បចចសយ ។ 

បដិ. នាមខនធ ៤         បដិ.េទយ១ = (បញ្ច . បដិ.១៥ សច.៣៥       បដិ.  
េទយ.១) ។  
បដិ .េទយ.១          បដិ.នាមខនធ ៤ = (បដិ. េទយ. ១              បញ្ច .
បដិ.១៥ សច. ៣៥) ។ 
៤. ឯកំ្ មហាភូតំ តិណណ នន ំមហាភតូាន ំអ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ, តសយ 

មហាភតូា ឯក្េស មហាភតូេស អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ, តសយ មហាភតូា 
ឯក្េស មហាភតូេស អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ, សទវ មហាភូតា ទវនិន ំមហាភតូាន ំ
អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ ។ 

មហាភូត.១          មហាភូត. ៣ ។ មហាភូត. ៣             មហាភូត. ១ ។  
មហាភូត.២            មហាភូត. ២  ។ មហាភតូ. ៤           មហាភូត. ៤ ។ 
៥. ពាេរិ ំ .....អាហារេមុដ្ឋឌ នំ.... ឧតុេមដុ្ឋឌ ន.ំ...  អ្េញ្ដេតាត ន ំ ឯក្ ំ

មហាភតូ ំ តិណណ នន ំ  មហាភតូាន ំ អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ តសយ មហាភតូា    
ឯក្េស មហាភតូេស អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន   បចចសយ,  សទវ  មហាភូតា ទវនិន ំមហា-   
ភតូាន ំ អ្ញ្ដមញ្ដបបចចសយន បចចសយ ។ 
     ពាេរិរូប អាហារជជរូប ឧតុជជរូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជមហាភូតរូប១        ពាេរិរូប 
អាហារជជរូប ឧតុជជរូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជមហាភូតរូប ៣ ។  
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     ពាេរិរូប អាហារជជរូប ឧតុជជរូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជមហាភូតរូប៣       ពាេរិរូប 
អាហារជជរូប ឧតុជជរូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជមហាភូតរូប ១ ។  
     ពាេរិរូប អាហារជជរូប ឧតុជជរូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជមហាភូតរូប២   ពាេរិ-        
រូប អាហារជជរូប  ឧតុជជរូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជមហាភូតរូប ២ ។  

មហាភូតរូប៤      មហាភូតរូប ៤ (ក្នុងេមុដ្ឋឌ នរបេ់ខលួន) ។ 
អ្ពយ.    អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបដិេនធិកាលនិងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុង   

ចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ (សវៀរ   
អ្រេតតផលបុគគល សរពាេះរពេះអ្រេនតមនិមានក្នុងបដិេនធិកាល) សដ្ឋយទវ រ គឺក្នុង
បដិេនធិកាលមនិអារេ័យទវ រ ក្នុងបវតតកិាលបាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ កាម-
មសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១៤ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត 
វបិាក្ េមបយុតត វបិបយុតត សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

េរុប អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  មាននយ័ ៣ របការ ដូចេេជាតបបចចយ័ ៣ ខ 
ខាងសដើម គឺ  

១. នាមខនធ ៤              នាមខនធ ៤ ( ចិតត ៨៩ សច.៥២            ចិតត ៨៩ 
សច.៥២ ) ។ 

២. មហាភូត.៤ ក្នុងរូបរគបេ់មុដ្ឋឌ ន       មហាភូត.៤ ក្នុងរូបរគប់
េមុដ្ឋឌ ន (សដ្ឋយជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  ក្នុងេមុដ្ឋឌ នរបេ់ខលួន) ។ 

៣. បញ្ច .បដិ. ១៥ សច. ៣៥   បដិ.េទយ. ១ ។ 
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និេសយបបចច័យ 
និេសយបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ៨ ក្នុងបចចយ័ ២៤ និងជាបចចយ័ទី ១០ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។   
ឧសទទេ និេសយបបចចសយ ធមជ៌ាទីអារេ័យជាបចចយ័ ។  
និេសយបបចចយ័ មានសេចក្តថីា ធមច៌ដលជាទីអារេ័យឬជាសេតុឲ្យផល

សក្ើតស ើង គឺបចចយ័ជាទីអារេ័យឲ្យបចចយុបបននធមស៌ក្ើតស ើងនិងតាងំបាន ។ 
វចនតថៈរបេនិ់េសយបបចច័យ 

និេសយនត ិឯតាថ តិ = និេសសយ (បចចយុបបននធមទ៌ងំឡាយ រចមងអារេ័យ
េភាវធមស៌នេះ ដូសច្ឆន េះេភាវធមស៌នេះ សឈាម េះថា និេសយៈ) ឬ អ្ធិដ្ឋឌ នាការវសេន វា 
និេសយការវសេន វា បចចយុបបននធសមមេ ិ េីយសត និេសយីសតតិ=និេសសយ (ធម៌
ចដលជាបចចយុបបននធមទ៌ងំឡាយ អារេ័យសដ្ឋយអាការតាងំមា ំ ឬសដ្ឋយការពឹង
អារេ័យ សឈាម េះថា និេសយបបចចយ័) ។ 

ឬ អ្ធិដ្ឋឌ នាកាសរន និេសយកាសរន ច ឧបការសកា ធសមាម  =និេសយបបចចសយ 
(ធមច៌ដលជួយ ទំនុក្បរមុង សដ្ឋយអាការតាងំមារំបការ ១ សដ្ឋយការពឹងអារេ័យ
របការ ១ សឈាម េះថា និេសយបបចចយ័) ។ 

សេចក្តីថា ធមច៌ដលជាបចចយុបបននសក្ើតស ើងនិងតាងំសៅបាន សរពាេះ
អារេ័យបចចយ័ធមច៌ដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងខលួនខលេះ ចដលសក្ើតមុនខលួននិងតាងំសៅ
សេើយខលេះ សដ្ឋយសេតុសនេះ និេសយបបចចយ័ សទើបចបងចចក្បាន ៣ របសភទ តាម
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េភាវធមច៌ដលសផសងគាន  គឺ េេជាតនិេសយបបចចយ័  វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ 
និងវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ ។ 

និេសយបបចចយ័ជារបសភទនាមរូប → នាមរូប ជាបចចុបបននកាល គឺបចចយ័
ជាមយួនឹងបចចយុបបននសៅមានជាមយួគាន  និេសយបបចចយ័ មានកិ្ចច ២ យ៉ា ង គឺ
ជនក្កិ្ចចនិងឧបតថមភក្កិ្ចច សេចក្តីថា មានកិ្ចចសធវើឲ្យសក្ើតស ើងផងនិងឧបតថមភផង 
ដូចមាតាបិតា សធវើឲ្យបុរតសក្ើតសេើយក្ស៏ៅមាននាទីទំនុក្បរមុងសមើលចថបុរត ឱ្យ
តាងំសៅនិងរបរពឹតតសៅសដ្ឋយលអសទៀតផង ។ 

 
បាលនិីលទទេនិេសយបបចច័យ 

បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប
ក្នុងបចចយុសទទេថា និេសយបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង ់
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

១. ចតាត សរា ខនាធ  អ្រូបិសនា អ្ញ្ដមញ្ដ ំ និេសយបបចចសយន បចចសយ (នាមខនធ 
៤ ជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន សដ្ឋយនិេសយបបចចយ័) ។ 

ចិតត ៨៩ សច. ៥២                 ចិតត ៨៩ សច.៥២ ។  
២. ចតាត សរា មហាភតូា អ្ញ្ដមញ្ដ ំ និេសយបបចចសយន បចចសយ (មហាភូតរូប 

៤ ជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន សដ្ឋយនិេសយបបចចយ័) ។ 
មហាភូតរូប ៤               មហាភូតរូប ៤ ។  
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៣. ឱ្ក្កនតកិ្ខសណ នាមរូប ំអ្ញ្ដមញ្ដ ំ និេសយបបចចសយន បចចសយ (ក្នុងខណៈ
បដិេនធិរបេ់េតវចដលមានខនធ ៥ នាមនិងរូបជាបចចយ័អារេ័យគាន និងគាន សដ្ឋយ
និេសយបបចចយ័) ។ 

បញ្ច .បដិ. ១៥ សច. ៣៥    បដិ.េទយ. ១ ។ 
៤. ចិតតសចតេិកា ធមាម  ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ និេសយបបចចសយន បចចសយ 

(ចិតតនិងសចតេិក្ធមទ៌ងំឡាយជាបចចយ័ដល់រូបទងំឡាយ ចដលមានចិតតជា
េមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយនិេសយបបចចយ័) ។ 

ចិតត ៧៥ សច.៥២ →ចិតតជ. ១៧ ។  
៥. មហាភតូា ឧបាទរូបាន ំ និេសយបបចចសយន បចចសយ (មហាភូត.៤ ជា

បចចយ័ដល់ឧបាទយរូប សដ្ឋយនិេសយបបចចយ័) ។ 
មហាភូត.៤ → ឧបាទយរូប ២៤ ។ 
 តាងំពីខទី ១-៥ ជាេេជាតនិេសយបបចចយ័  ។ 
៦.ចកាខវ យតនំ ចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំនិេសយបប-

ចចសយន បចចសយ (ចកាខវ យតនៈជាបចចយ័ដល់ចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុ និងធមទ៌ងំឡាយ
ចដលរបក្បជាមយួនឹងចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុសនាេះ សដ្ឋយនិេសយបបចចយ័) ។ 

ចក្ខុបសាទ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 
         ៧. សសាតាយតនំ សសាតវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំនិេស-
យបបចចសយន បចចសយ។ 

សសាតបសាទ  →សសាតវញិ្ហដ ណ ២ សច.៧ ។ 
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៨. ឃនាយតនំ ឃនវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ     
និេសយបបចចសយន បចចសយ ។ 

ឃនបសាទ →ឃនវញិ្ហដ ណ ២ សច.៧ ។ 
៩. ជិវាាយតនំ ជិវាា វញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំនិេសយបប-

ចចសយន បចចសយ ។ 
ជិវាាបសាទ → ជិវាា វញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 
១០. កាយយតនំ កាយវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំនិេស-

យបបចចសយន បចចសយ ។ កាយបសាទ →កាយវញិ្ហដ ណ ២ សច. ១០។ 
ខទី ៦-១០ គឺ វតថុ ៥ →ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ សច. ៧ ។ 
១១. យ ំរូបំ និេាយ មសនាធាតុ ច មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ច វតតនតិ តំ រូបំ មសនា-

ធាតុយ ច មសនាវញិ្ហដ ណធាតុយ ច តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំនិេសយបបចចសយន 
បចចសយ (មសនាធាតុនិងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុអារេ័យរូបណារបរពឹតតសៅ រូបសនាេះ
រចមងជាបចចយ័ដល់មសនាធាតុ មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ និងដល់ធមទ៌ងំឡាយចដល
របក្បជាមយួនឹងមសនាធាតុ និងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុ សដ្ឋយនិេសយបបចចយ័) ។ 

េទយវតថុ → មសនាធាតុ ៣ មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ៧២ សច. ៥២ ។ 
ពីខទី ៦-១០ជាវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ ។ 
 
ចំចណក្វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ េំសៅយក្ េទយវតថុចដល

សក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ ជាបចចយ័ដល់មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ៤៣ សច. ៤៤ ឬនយ័
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មា៉ាងសទៀត ឋតិិបតតៈរបេ់េទយវតថុ កាលខណៈជាវតថុនិងជាអារមមណ៍ ជាបចចយ័
សដ្ឋយបវតតិកាលក្ប៏ាន សដ្ឋយភាពជាអារមមណបុសរជាតបបចចយ័ គឺយក្េទយវតថុជា
អារមមណ៍ចដលសក្ើតមុន ។  

 

េចមតងនេិសយបបចចយ័ ៣ របសភទ 
១. េេជាតនិេសយបបចច័យ   
ធមច៌ដលជាបចចយ័ធមក៌្នុងេេជាតនិេសយបបចចយ័សនេះ រចមងសក្ើតស ើង

រពមគាន ជាមយួនឹងបចចយុបបននធមផ៌ង និងជាទីអារេ័យរបេ់បចចយុបបននផង ដូចជា
ចិតតជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតសចតេិក្ និងចិតតសចតេិក្ក្ស៏ក្ើតរពមគាន ចដរ ឬសចតេិក្
ជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតសចតេិក្ក្ប៏ាន ដូច  អ្សោភៈ អ្សទេៈ អ្សមាេៈ ជាទី
អារេ័យឲ្យមហាកុ្េលចិតតសក្ើត ឬមហាភូតរូប ៤ សក្ើតស ើង     ដូចជាបឋវធីាតុ 
ក្ជ៏ាទីអារេ័យឲ្យធាតុដស៏េេ ៣ សក្ើតស ើងរពមគាន  ឬមហាភូតរូប ៤ ជាទី
អារេ័យឲ្យឧបាទយរូបសក្ើតរពមគាន  ឬចិតតជាទីអារេ័យឲ្យចិតតជជរូបសក្ើតស ើង
រពមគាន  និងបដិេនធិចិតតជាមយួបដិេនធិេទយវតថុ ក្ជ៏ាទីអារេ័យដល់គាន និងគាន
ផង និងសក្ើតរពមគាន ផង េេជាតនិេសយបបចចយ័ សទើបដូចគាន នឹងេេជាត-
បបចចយ័រគបរ់បការ ទងំបញ្ហា វារៈ និងេភាគបចចយ័ ។ 

ចំចណក្ចដលសផសងគាន  គឺ េេជាតបបចចយ័សនាេះ ជាបចចយ័សដ្ឋយការសក្ើត
រពមគាន ប៉ាុសណាណ េះ ចតេេជាតនិេសយបបចចយ័  ជាបចចយ័សដ្ឋយការសក្ើតរពមគាន ផង 
និងជាទីអារេ័យផង ។ 
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អងគធម៌របេេ់េជាតនិេសយបបចច័យ 
បចចយ័  គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ មហាភូតរូប ៤ បដិ.េទយ.១ ។ 
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ រូប ២៨ ។  
បចចនិក្ៈ មនិមាន ។ 

២. វតថុបុលរជាតនិេសយបបចច័យ 
វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ េំសៅដល់វតថុ រូប ៦ ចដលសក្ើតមុនជាបចចយ័ ជា

ទីអារេ័យឲ្យសក្ើតបចចយុបបននឬផលធម ៌ គឺ បចចយុបបននធមស៌នាេះ អារេ័យវតថុចដល
សក្ើតមុនជាបចចយ័ឲ្យខលួនសក្ើតស ើងខាងសរកាយ សទើបសៅថា វតថុបុសរជាតនិេសយ-
បបចចយ័ ។ 

ពាក្យថា និេសយៈ ចរបថា ទីអារេ័យ ទីអារេ័យសនេះមាន ២ យ៉ា ង គឺ 
១. ជាទីអារេ័យសដ្ឋយអាការតាងំមា ំ សៅថា អ្ធិដ្ឋឌ នាការៈ សេចក្តថីា 

បចចយ័ធមស៌នាេះ ជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតផល គឺ បចចយុបបននធម ៌ សដើមបសីធវើនាទីរបេ់   
ខលួនៗ ចដលអារេ័យសដ្ឋយអាការតាមំា ំបានដល់វតថុ រូប ៦ និងបឋវធីាតុ សរពាេះក្នុង
បញ្ច សវាការភូមសិនាេះ ចិតតនិងសចតេិក្នឹងសក្ើតស ើងឯង សដ្ឋយមនិមានវតថុជាទី
អារេ័យមនិបាន ដូចជាទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណសក្ើតស ើង ក្រ៏តូវអារេ័យវតថុ ៥ ជាទីសក្ើត 
ចំចណក្ចិតតដក្ទៗ ក្រ៏តូវអារេ័យេទយវតថុជាទីសក្ើត សរពាេះដូសច្ឆន េះ វតថុ រូប ៦ សទើប
ជាទីអារេ័យសដ្ឋយអាការៈតាងំមាកំ្ននាមធមទ៌ងំឡាយ មាននយ័ថា នាមធម៌
ទងំឡាយចដលសក្ើតស ើង នឹងមនិមានវតថុ រូប ៦ មនិបានស ើយ ។ 
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ចំចណក្បឋវធីាតុក្ជ៏ាទីអារេ័យសដ្ឋយអាការតាងំមារំបេ់អាសបា សតសជា 
វាសយ និង ឧបាទយរូប សបើទីណាមនិមានបឋវធីាតុសទ រូបទងំឡាយក្ស៏ក្ើតស ើង
មនិបាន សោក្សទើបឧបមាវតថុ រូប ៦ និងបឋវធីាតុថា ដូចជាចផនដី ចំចណក្ធម៌
ចដលជាទីអារេ័យវតថុ ៦ និងបឋវធីាតុ សរបៀបដូចជាសដើមសឈើ សរពាេះសបើមនិមាន
ចផនដី សដើមសឈើក្ស៏ក្ើតស ើងមនិបាន ភាពជាទីអារេ័យ៉ា ងសនេះ សទើបសៅថា       
អ្ធិដ្ឋឌ នាការៈ ជាទីអារេ័យសដ្ឋយអាការតាងំមា ំ។ 

២. ជាទីអារេ័យសដ្ឋយអាការពឹងអារេ័យ សៅថា និេសយការ សេចក្តី
ថា ធមច៌ដលជាបចចយ័និងបចចយុបបននធមស៌នាេះផ្លល េ់គាន ជាទីអារេ័យ ដូចជានាម
ខនធ ៤ ខនធណាមយួក្ផ៏្លល េ់គាន ជាទីអារេ័យ ចំចណក្មហាភូតរូបដស៏េេ ៣ គឺ 
អាសបា សតសជា វាសយ ក្ផ៏្លល េ់គាន ជាទីអារេ័យដល់គាន និងគាន  និងសៅជាទីអារេ័យ
ឲ្យដល់បឋវធីាតុនិងឧបាទយរូបសទៀត សោក្សទើបឧបមាធមច៌ដលជាទីអារេ័យ
គាន ថា ដូចផ្លទ ងំេំពតជ់ាមយួនឹងរូបគំនូរ ចដលរតូវអារេ័យដល់គាន និងគាន  ។ 

ទីអារេ័យទងំ ២ យ៉ា ងសនេះ អ្ធិដ្ឋឌ នាការៈ បានចំសពាេះចតបញ្ច សវាការភូម ិ
ចំចណក្និេសយការៈសនាេះបានទងំចតុសវាការភូម ិ និងបញ្ច សវាការភូម ិ ក្នុងបញ្ច -
សវាការភូមសិនាេះ វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ ជាទីអារេ័យបានទងំ ២ យ៉ា ង គឺ ជា
អ្ធិដ្ឋឌ នាការៈមុនសេើយសទើបជានិេសយការៈសរកាយ ចំចណក្ចតុសវាការភូម ិ បាន
ចំសពាេះចតនិេសយការៈ ចផនក្នាមធមច៌តមា៉ាង ។ 
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វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័មានអ្តថនយ័ ៣ យ៉ា ង គឺ 
១. វតថុ េំសៅដល់ទីតាងំឲ្យបចចយុបបននធមស៌ក្ើតស ើង ។  
២. បសុរជាត េំសៅដល់សក្ើតមុនបចចយុបបននធម ៌។ 
៣. និេសយ េំសៅដល់ ជាទីអារេ័យរបេ់បចចយុបបននធមឲ៌្យរបរពឹតសៅ

សដ្ឋយលអ ។ 
និសទទេរបេ់វតថុបុសរជាតនិេសយ បានេចមតងទុក្សេើយក្នុងនិេសយបបចចយ័ 

តាងំចតពីចំណុច ៦ ដល់ចំណុច ១១ មាន ចក្ខុបសាទ →ចក្ខុវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ 
រេូតដល់េទយវតថុ→ ចិតត ៧៥ សច.៥២ ។ 

 
អងគធម៌របេវ់តថុបុលរជាតនិេសយបបចច័យ 

បចចយ័  គឺ វតថុរូប ៦ ចដលសក្ើតមុននិងតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ។ 
បចចយុបបនន  គឺ ចិតត ៨៥ ( សវៀរអ្រូបវ.ិ ៤ ) សច.៥២ ចដលសក្ើតក្នុង    

បញ្ច សវាការភូម ិក្នុងបវតតិកាល ។ 
បចចនិក្ៈ   គឺ ចិតត ៤៦ សច.៤៦ ចដលសក្ើតក្នុងអ្រូបភូម ិ។ 
ចិតត៤៦ គឺ មសនាទវ រា.១ សោភៈ៨ សមាេៈ ២ កុ្. ៨ កិ្. ៨ អ្រូប.១២ 

សោកុ្តតរចិតត ៧ (សវៀរសសាតាបតតិមគគចិតត) ចិតតទងំសនេះសក្ើតក្នុងអ្រូបភូម ិ មនិរតូវ
អារេ័យវតថុសក្ើត សបើសក្ើតក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ ក្រ៏តូវអារេ័យវតថុរូបសក្ើត និងរូប ៧ 
ពួក្ ( ចំចណក្ សច. ៤៦ សវៀរសទចតុក្កៈ ៤ អ្បប.២ ) ។ 
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ភាពជាបចចយ័របេ់វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័សនេះ រូបចដលជាបចចយ័ដល់
នាមនឹងរតូវជារូបចដលសៅក្នុងឋតិិខណៈ គឺកំ្ពុងតាងំសៅចដលសៅថាឋតិិបតតរូប
ប៉ាុសណាណ េះ េរមាបឧ់បាទខណៈ និងភងគខណៈរបេ់រូបសនាេះ ជាបចចយ័ដល់នាមមនិ
បាន សរពាេះមានក្មាល ងំសខាយ ។ 

ភាពជាបចចយ័របេ់វតថុ រូប ៥ គឺ បសាទរូប ៥ និងេទយវតថុ មានសេចក្តី
សផសងគាន ដូសចនេះ គឺ វតថុ រូប ៥ ចដលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ១០ ឲ្យរាបយ់ក្វតថុ
ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគ សេើយតាងំសៅ៤៩       
អ្នុណៈ ជាឋតិិបតតៈ សៅថា មជឈមិាយុក្បសាទរូប ជាអ្នុខណៈចតមយួ ឬរូបចត
មយួប៉ាុសណាណ េះ ចដលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ បាន  មានចក្ខុវញិ្ហដ ណជា
សដើម សរពាេះមជឈមិាយុក្បសាទរូបសនេះ សក្ើតរពមជាមយួនឹងបញ្ហច រមមណ៍រតង ់  
ឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគនិងរលតរ់ពមគាន ជាមយួនឹងបញ្ហច មមណ៍ ជារូបចដល
មានអាយុសេមើគាន នឹងបញ្ហច រមមណ៍ គឺមានអាយុ ១៧ ខណៈចិតត ឬ៥១ អ្នុខណៈ 
សទើបជាវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័បាន ។ 

តាមធមមតាបសាទរូបចដលសក្ើតមុនបចចយុបបននធមស៌េើយ តាងំសៅជាឋតិិប-
តតៈសនាេះ មនិបានមានរតឹមចតមជឈមិាយុក្បសាទរូប អ្នុខណៈមយួឬរូបចតមយួសទ 
ចតមានចំនួនដល់ ៤៩ អ្នុខណៈ ឬរាបត់ាងំចតភងគខណៈរបេ់បញ្ចទវ រាវជជនៈ  
ថយសរកាយសៅ រេូតដល់ភងគខណៈរបេ់ភវងគដួងទី ១៣ រាបជ់ាអ្នុខណៈចិតត
បាន ៤៩ អ្នុខណៈ ចតខណៈនីមយួៗក្ម៏ានបសាទរូបចដលសក្ើតមក្សេើយនិង
តាងំសៅជាឋតិិបតតៈរគបខ់ណៈ ឋតិិបតតៈបសាទរូប ៤៩ អ្នុខណៈសនេះ ឱ្យកាន់
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យក្ចតបសាទរូបរតងឧ់បាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគ ចដលសៅថា មជឈមិាយុក្-
បសាទរូប ចដលតាងំសៅអ្នុខណៈចតមយួប៉ាសុណាណ េះ ចដលជាវតថុបុសរជាតនិេសយ-
បបចចយ័បាន ចំចណក្ឋតិិបតតៈបសាទរូបដក្ទៗ សទៀត ៤៨ អ្នុខណៈ មនិរាបថ់ាជា
វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ សរពាេះបសាទរូប ៤៨ អ្នុខណៈសនាេះ មនិបានសក្ើតនិង
រលតរ់ពមគាន ជាមយួនឹងបញ្ហច រមមណ៍ស ើយ ចតមានការសក្ើតមុននិងសក្ើតសរកាយ
អារមមណ៍ ។ 

ដូចបសាទរូបចដលសក្ើតមុនអារមមណ៍ឲ្យរាបត់ាងំចតពីភងគខណៈរបេ់ភវងគ 
ដួងដំបូង ចដលរាបថ់យរកាយអំ្ពីអ្តីតភវងគសៅរេូតដល់ភងគខណៈរបេ់ភវងគដួង
ទី ១៣ មានចំនួន ៣៧ អ្នុខណៈ បសាទរូប ៣៧ អ្នុខណៈ សៅថា មនាទ យុក្-
បសាទរូប ជាបសាទរូបចដលមានឋតិិបតតៈ ៤៨ អ្នុខណៈប៉ាុសណាណ េះ គឺ មនាទ យុក្- 
៣៧ អ្នុខណៈ និអ្មនាទ យុក្ ១១ អ្នុខណៈ  ជាបសាទរូបចដលមានអាយុតិច
ជាងអារមមណ៍ សរពាេះអារមមណ៍មនិទនរ់លត ់ ចតបសាទរូបរលតស់ៅមុន សរពាេះ
បសាទរូបសនាេះសក្ើតមក្មុនអារមមណ៍  សទើបជាវតថុបុសរជាតនិេសយមនិបាន ។ 

ចំចណក្បសាទរូបចដលសក្ើតសរកាយអារមមណ៍ ឲ្យរាបត់ាងំចតពីឋតិិខណៈ
របេ់អ្តីតភវងគ សៅរេូតដល់ភងគខណៈរបេ់បញ្ចទវ រាវជជនៈ មានចំនួន ១១    
អ្នុខណៈ និងមនាទ យុក្ ៣៧ អ្នុខណៈ ជាបសាទរូបចដលមានអាយុច្ឆេ់ជាង
អារមមណ៍ សរពាេះបសាទរូបសៅមនិទនរ់លត ់ ចតអារមមណ៍រលតស់ៅមុន សរពាេះ 
បសាទរូបសនាេះសក្ើតសរកាយអារមមណ៍ សទើបជាវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័មនិបាន ។ 
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ដួងវថីិចិតតចដលេចមតងមនាទ យុក្បសាទរូប មជឈមិាយុក្បសាទរូប និង  
អ្មនាទ យុក្បសាទរូប ចដលរបរពឹតតសៅក្នុងអ្តិមេនាត រមមណ៍ តទលមពនវារៈ ដូសចនេះ  

 
អ្តិមេនាត រមមណ៍វថីិតទលមពនៈវារៈ 

                          អ្មនាទ យុក្ ១១ = (ភ.  ៣  x ៣ + ឋតិិ + ភងគៈ=១១) 
      ១៣១២១១១០៩៨៧៦៥៤៣២១           បចចយុបបនន 
      ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.  តី.ន.ទ.បញ្ច . ចក្ខុ.េំ.ណ.សវា.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ត.ត. ភ. 

  មនាទ យុក្ ៣៧ អ្នុខណៈ               ឋតិិបតតបសាទរបូ ៤៩ អ្នុខណៈ 
         =(ភ.១២ x៣ +ភងគៈ=៣៧)      ចក្ខុបសាទរូបសក្ើត 
                    របូារមមណ៍សក្ើត                     ចក្ខុបសាទរលត់ 
                    មជឈមិាយុក្បសាទរបូ១ ខណៈ  របូារមមណ៍រលត់ 
          ចក្ខុបសាទសក្ើត 
        មនាទ យុក្ ៣៧ + អ្មនាទ ១១ = ៤៨ អ្នុខណៈ 
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មេនាត រមមណ៍វថីិជវនវារៈតី. ២ 

                          អ្មនាទ យុក្ ១៤ = (ភ. ៤  x ៣ + ឋតិិ + ភងគៈ=១៤) 
     ១២ ១១១០៩៨ ៧៦៥៤៣២១            បចចយុបបនន 
     ភ. ភ. ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ.ភ. ភ. ភ.  តី.តី.ន.ទ.បញ្ច .ចក្ខុ.េំ.ណ.សវា.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ភ.ភ.  

  មនាទ យុក្ ៣៤ អ្នុខណៈ               ឋតិិបតតបសាទរបូ ៤៩ អ្នុខណៈ 
         =(ភ.១១ x៣ +ភងគៈ=៣៤)      ចក្ខុបសាទរូបសក្ើត 
                    របូារមមណ៍សក្ើត                     ចក្ខុបសាទរលត់ 
                    មជឈមិាយុក្បសាទរបូ១ ខណៈ  របូារមមណ៍រលត់ 
          ចក្ខុបសាទសក្ើត 
        មនាទ យុក្ ៣៤ + អ្មនាទ ១៤ = ៤៨ អ្នុខណៈ 
 

មេនាត រមមណ៍វថីិជវនវារៈតី. ៣ 
                             អ្មនាទ យុក្ ១៧ = (ភ. ៥  x ៣ + ឋតិិ + ភងគៈ=១៧) 
     ១១១០៩៨ ៧៦៥៤៣២១               បចចយុបបនន 
     ភ. ភ. ភ. ភ. ភ. ភ.ភ.ភ.ភ. ភ. ភ.  តី.តី.តី.ន.ទ.បញ្ច . ចក្ខុ.េំ.ណ.សវា.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ.ជ. ជ.ភ.  

  មនាទ យុក្ ៣១ អ្នុខណៈ                 ឋតិិបតតបសាទរបូ ៤៩ អ្នុខណៈ 
         =(ភ.១០ x៣ +ភងគៈ=៣១)      ចក្ខុបសាទរូបសក្ើត 
                    របូារមមណ៍សក្ើត                      ចក្ខុបសាទរលត់ 
                    មជឈមិាយុក្បសាទរបូ១ ខណៈ  របូារមមណ៍រលត់ 
          ចក្ខុបសាទសក្ើត 
        មនាទ យុក្ ៣១ + អ្មនាទ ១៧ = ៤៨ អ្នុខណៈ 



 

 257   

  

េរុបមក្ វតថុរូប ៥ ចដលជាបចចយ័ឱ្យសក្ើតទវបិញ្ច វញិ្ហដ ណ គឺ មជឈមិាយុក្-
បសាទរូប ចដលមានអាយុតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ៤៩ អ្នុខណៈ រចមងជាបចចយ័ឱ្យ
សក្ើតទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណបាន សរពាេះបសាទរូបនិងអារមមណ៍រតូវសក្ើតរពមគាន រតងឧ់បាទ    
ខណៈរបេ់អ្តីតភវងគនិងរលតរ់ពមគាន  សទើបជាវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័បាន ។ 
 ចំចណក្មនាទ យុក្បសាទរូប ចដលមានអាយុតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ៤៨    
អ្នុខណៈ រចមងជាបចចយ័ឱ្យសក្ើតទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណមនិបាន សរពាេះបសាទរូបសក្ើតមុន
អារមមណ៍ គឺសក្ើតមុនឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគ បសាទរូបមានអាយុតិចជាង
អារមមណ៍ បសាទរូបក្រ៏លតមុ់នអារមមណ៍ សទើបជាវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័មនិ
បាន ។ 
 និងអ្មនាទ យុក្បសាទរូប ក្ម៏ានអាយុតាងំសៅជាឋតិបតតៈ ៤៨ អ្នុខណៈ
ដូចគាន  ក្ជ៏ាបចចយ័ឱ្យសក្ើតទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណមនិបាន សរពាេះបសាទរូបសក្ើតសរកាយ
អារមមណ៍ គឺសក្ើតសរកាយឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគ បសាទរូបមានអាយុច្ឆេ់
ជាងអារមមណ៍ បសាទរូបសទើបរលតស់រកាយអារមមណ៍ ក្ជ៏ាវតថុបុសរជាតនិេសយ-
បបចចយ័មនិបាន ។  

េរមាបេ់ទយវតថុចដលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតត ៧៥ សនាេះ ចចក្បានជា ៣ 
របសភទ គឺ 

១. េទយវតថុចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងឧបាទខណៈរបេ់ចិតតរគប់ៗ  ដួង 
សេើយតាងំសៅជាឋតិិខណៈ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតដួងសរកាយចដលសក្ើតតមក្ ដូច
ជាេទយវតថុចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងឧបាទខណៈរបេ់បដិេនធិចិតត កាលដល់
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ឋតិិខណៈរបេ់រូប ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតបឋមភវងគ និងេទយវតថុចដលសក្ើតរពម
ជាមយួនឹងឧបាទខណៈរបេ់បឋមភវងគ កាលដល់ឋតិិខណៈរបេ់រូប ក្ជ៏ាបចចយ័
ឲ្យសក្ើតទុតិយភវងគ របរពឹតតដូសចនេះជាសរឿយៗ ក្ជ៏ាវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័បាន ។ 

២.េទយវតថុចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងឧបាទខណៈរបេ់ចិតត ចដលអ្នុ-
មានយក្ថាជាចិតតដួងមុខរបេ់រពេះអ្នាគាមឬីរពេះអ្រេនត ចដលមុននឹងសចញអំ្ពី
និសរាេមាបតត ិ ជាបចចយ័ដល់អ្នាគាមផិល ឬ អ្រេតតផល េទយវតថុសនាេះក្ជ៏ា   
វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័បាន ។ 

 
និសរាេមាបតតវិថីិ 

        អ្នាគាមផិល 
ន. ទ. ម. បរ.ិ ឧប. នុ. សគា. សនវ. សនវ. ចិតត. សច. រូប រលត ់                  ភ 

  អ្រេតតផល  
៣.េទយវតថុចដលសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹង  

ឧបាទៈរបេ់ចិតតដួងទី ១៧ ចដលរាបថ់យសរកាយអំ្ពីចុតិចិតតស ើងសៅ ជាបចចយ័
ដល់ចិតត ៤៣ សច.៤៤ ជាវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័បាន ។ 
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មរណាេននវថីិ 
        ១៧ ១៦ ១៥ ១៤ ១៣ ១២ ១១១០ ៩  ៨  ៧  ៦  ៥   ៤ ៣  ២  ១ 
           ភ.  ភ.  ភ.  ភ.   ភ. ភ.  ន. ទ. ម.  ជ.ជ. ជ.ជ.ជ.   ត.ត. ភ. ចុតិ 

 ១ កាមជវនៈ២៩+អ្ភញិ្ហដ ២  ១១ 

េទយវតថុសក្ើត           ចិតត ៤៣ ដួង           េទយវតថុរលត ់ 
ដួងចុងសរកាយ 

 
េរុបមក្ វតថុ ៦ ចដលជាវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័សនេះ រតូវជាវតថុចដល

សក្ើតមុននិងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតបចចយុបបននធម ៌ េភាគរបេ់វតថុបុសរជាតនិេសយ-
បបចចយ័ជាវតថុបុសរជាតជាតិ ។ 

វតថុបុសរជាតជាតិមាន ៦ បចចយ័ គឺ 
១. វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័  ២. វតថុបុសរជាតបបចចយ័  
៣. វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័  ៤. វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័   
៥. វតថុបុសរជាតតិថបបចចយ័           ៦. វតថុបុសរជាតអ្វគិតបបចចយ័ ។ 
 

បញ្ហា វារៈរបេវ់តថុបុលរជាតនិេសយបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័មាន ៣ វារៈ គឺ  
១. អ្ពយ. → អ្ពយ.  ២.អ្ពយ. → កុ្.   ៣. អ្ពយ. → អ្កុ្. ។ 
១. បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស វតថុបុសរជាតបបចចសយន      

បចចសយ ។ 
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អ្ពយ.→អ្ពយ. គឺ វតថុ រូប ៦ ចដលសក្ើតមុន →វបិាក្ ៣២ (សវៀរអូ្បវបិាក្ ៤) 
កិ្.២០ សច. ៣៨ ។  

បាលីអ្នុវាទ  
១. ចកាខវ យតន ំចក្ខុវញិ្ហដ ណេស វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។ 

 ចក្ខុវតថុ → ចក្ខុវ.ិ ២ សច. ៧។  
២. សសាតាយតន ំសសាតវញិ្ហដ ណេស បសុរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ។  

សសាតវតថុ → សសាតវ.ិ ២ សច. ៧ ។  
៣. ឃនាយតនំ ឃនវញិ្ហដ ណេស បសុរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។  

ឃនវតថុ → ឃនវ.ិ ២ សច. ៧.។ 
៤. ជិវាាយតនំ ជិវាា វញិ្ហដ ណេស បសុរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។  

ជិវាា វតថុ → ជិវាា វ.ិ ២ សច. ៧ .។  
៥. កាយយតន ំកាយវញិ្ហដ ណេស បសុរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។  

កាយវតថុ →កាយវ.ិ ២ សច. ៧ ។  
៦. វតថុ វបិាកាពាក្តានំ កិ្រយិពាក្តានំ ខនាធ នំ បសុរជាតនិេសយបបចចសយន 
បចចសយ ។  

េទយវតថុ→ វបិាក្ ២២ កិ្.២០ សច.៣៨ ។ 
វបិាក្ ២២ គឺ េំ. ២ ណ.៣ មហាវ.ិ៨ រូបវ.ិ៥ សោកុ្តតរវ.ិ៤ ។ 
កិ្.២០ គឺ កាម.កិ្. ១១ មេគគតកិ្. ៩ ។ 
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េទយវតថុចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងឧបាទខណៈរបេ់ចិតតដួងមុន លមម
ដល់ឋតិិខណៈ ជាបចចយ័ដល់ចិតតដួងសរកាយ ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤ ផលបុគគល៤ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ សក្ើតបានរគបវ់ថីិ បានេភាគបចចយ័ ៥ 
គឺ វតថុបុសរជាត វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយ វតថុបុសរជាតវបិបយុតត វតថុបុសរជាតតថ ិវតថុបុសរជាតអ្វគិ-
ត។ 

២. បាលវីិធ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស បសុរជាតនិេសយបបចច-
សយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចវតថុបុសរជាត-
និេសយបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. → កុ្. គឺ េទយវតថុរូបចដលសក្ើតមុន→ កុ្. ២១ សច. ៣៨ ។  
បាលីអ្នុវាទ  
វតថុ កុ្េោន ំខនាធ ន ំវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។ 
 េទយវតថុចដលសក្ើតមុន → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ។ 
អ្ពយ. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន

បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ ទងំបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ 
អ្បបនាវថីិ និងមរណាេននវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៤ គឺ វតថុបុសរជាត វតថុបុសរជាតវបិប-
យុតត វតថុបុសរជាតតថិ វតថុបុសរជាតអ្វគិត ។ 



 

 262   

  

៣.បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស វតថុបុសរជាតនិេសយបប-
ចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចវតថុបុសរ-
ជាតនិេសយបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុន →អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
វតថុ អ្កុ្េោន ំខនាធ ន ំវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។  
េទយវតថុចដលសក្ើតមុន → អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
អ្ពយ. →អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន

បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ បាន
េភាគបចចយ័ ៤ គឺ វតថុបុសរជាត វតថុបុសរជាតវបិបយុតត វតថុបុសរជាតតថិ វតថុបុសរជាតអ្វ-ិ
គត ។ 

េរបុវតថុបុលរជាតនិេសយបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ វតថុរូប ៦ ចដលសក្ើតមុននិងតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ក្នុងបវតតកិាល ឬ  
១. មជឈមិាយុក្បញ្ច វតថុចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងឧបាទខណៈ របេ់អ្តីត

ភវងគដួងដំបូង ជាបចចយ័ដល់ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ។  
២. េទយវតថុចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងចិតតដួងមុនៗ  ចដលសក្ើតមុនចិតត

មយួដួងៗ មានបដិេនធិចិតតជាសដើម ជាបចចយ័ឱ្យសក្ើតចិតតដួងសរកាយ ចតមយួ         
ដួងៗ។ 

 ៣. េទយវតថុចដលអ្នុមានយក្ថា សក្ើតមុនចិតតចដលសចញអំ្ពីនិសរាធ- 
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េមាបតតិ ជាបចចយ័ដល់អ្នាគាមផិលឬអ្រេតតផល ។ 
៤. វតថុ រូប ៦ ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងចិតតដួងទី ១៧ រាបថ់យសរកាយអំ្ពី

ចុតិចិតតស ើងសៅ ក្នុងមរណាេននវថីិ ជាបចចយ័ដល់ចិតតក្នុងមរណាេននវថីិ ។ 
បចចយុបបនន គឺចិតត ៨៥ (សវៀរអ្រូប.វ.ិ ៤) សច. ៥២  ចដលសក្ើតបានពិត

របាក្ដ និងមនិពិតរបាក្ដក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ។ 
ចំចណក្ចដលជាឯក្នតៈ គឺ ចិតត ៤៣ បានដល់ សទេៈ ២ អ្សេតុក្ចិតត 

១៧ ( សវៀរមសនាទវ រាវជជនៈ ) មហាវបិាក្ ៨ រូបាវចរចិតត ១៥ សសាតាបតតិមគគ ១ ជា
ចិតតចដលរតូវអារេ័យវតថុសក្ើតពិតរបាក្ដ សច. ៤៨ (សវៀរសោតិក្ៈ ៣ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ១) ។ 

ចដលជាអ្សនក្នតៈ គឺ ចិតត ៤២ បានដល់ សោភៈ ៨ សមាេៈ ២ មសនាទវ -
រាវជជនៈ១ មហាកុ្េល៨ មហាកិ្រយិ៨ អ្រូបាវចរកុ្េលនិងកិ្រយិ ៨ សោកុ្តតរ 
៧ ( សវៀរសសាតាបតតិមគគ ) និង សច.៤៦ ( សវៀរសទចតុក្កៈ ៤ អ្បប. ២ ) ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត៤៦ បានដល់ សោភៈ ៨ សមាេៈ ២ មសនាទវ រា.១      
មហាកុ្េល ៨ មហាកិ្រយិ ៨  អ្រូបាវចរចិតត ១២ សោកុ្តតរចិតត ៧ ( សវៀរសសាតា-
បតតិមគគ ១ )  សច. ៤៦ ( សវៀរសទចតុក្កៈ ៤ អ្បប. ២ ) ចដលរបរពឹតតសៅក្នុង        
ចតុសវាការភូម ិនិង បញ្ច សវាការបដិ. ១៥ សច. ៣៥ ។ 

ចំចណក្ចដលជាឯក្នតៈ គឺ អ្រូប.វបិាក្ ៤ សច. ៣០ រូប ៧ ពួក្ ។ ចចំណក្
ចដលជាអ្សនក្នតៈ គឺ ចិតត ៤២ បានដល់សោភៈ ៨ សមាេៈ ២ មសនាទវ រា.១    
មហាកុ្េល ៨ មហាកិ្រយិ ៨ អ្រូបាវចរកុ្េលនិងកិ្រយិ ៨ សោកុ្តតរចិតត ៧ 
(សវៀរសសាតាបតតិមគគ ១) សច. ៤៦ (សវៀរសទចតុក្កៈ ៤ អ្បប. ២) ។ 
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និេសយបបចចយ័មានការចចក្បញ្ហា វារៈជាមេិសក្បទបានសទៀត គឺយក្ធម៌
ចដលជានិេសយបបចចយ័ និងបុសរជាតនិេសយបបចចយ័មក្េចមតងរមួគាន  សៅថា     
មេិសក្បទ មេិសក្បទ ចរបថា ោយគាន ឬរមួគាន  ចដលយក្បចចយ័ទងំ ២ សនេះមក្
េចមតងរមួគាន  ក្ស៏រពាេះធមមតាចិតតនិងសចតេិក្ចដលសក្ើតក្នុងបញ្ច សវាការភូមសិនាេះ នឹង
រតូវអារេ័យមានវតថុសក្ើត នឹងសក្ើតសដ្ឋយខលួនឯងមនិបាន គឺសបើសក្ើតក្នុងបដិេនធ-ិ
កាល ចិតត សចតេិក្និងវតថុ ក្អ៏ារេ័យគាន និងគាន  សក្ើតរពមគាន ជាេេជាតនិេសយ-
បបចចយ័ចតមា៉ាង ចតសបើសក្ើតក្នុងបវតតិកាល ចិតត សចតេិក្អារេ័យគាន និងគាន  សក្ើត
រពមគាន ជាេេជាតនិេសយបបចចយ័  និងចិតតសចតេិក្ចដលសក្ើតសនាេះ រតូវ
អារេ័យវតថុចដលសក្ើតមុនជាបចចយ័ផង សដ្ឋយវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ សេតុ
សនេះ ចិតត សចតេិក្ ចដលសក្ើតក្នុងបវតតិកាល សទើបអារេ័យបចចយ័ទងំ ២ សក្ើតរមួ
គាន បាន ជាមេិសក្បទ គឺ អ្ងគធមរ៌បេ់បចចយ័ទងំ ២ ក្នុងមេិសក្បទសនេះ នាមរូប 
→ នាមចតមា៉ាង ។ 

បញ្ហា វារៈរបេ់និេសយបបចចយ័ក្នុងមេិសក្បទបាន ២ វារៈ  គឺ 
១. កុ្.អ្ពយ. → កុ្.  ២. អ្កុ្.អ្ពយ. → អ្កុ្.។ 
១.បាលវីិធ ីកុ្េសោ ច អ្ពាក្សតា ច ធមាម  កុ្េលេស ធមមេស េេជាត-

និេសយ វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ  (កុ្េលធមនិ៌ងអ្ពាក្តធមជ៌ា
បចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតនិេសយ និង វតថុបុសរជាតនិេសយ-
បបចចយ័) ។ 
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កុ្. អ្ពយ. → កុ្. គឺ កុ្. ២១ សច.៣៨ េទយវតថុចដលសក្ើតមុន → កុ្.២១ 
សច. ៣៨ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
 កុ្េសោ ឯសកា ខសនាធ  ច វតថុ ច តិណណ ននំ ខនាធ នំ េេជាតនិេសយ  វតថុបុសរ-

ជាតនិេសយបបចចយន បចចសយ, តសយ ខនាធ  ច វតថុ ច ឯក្េស ខនធេស េេជាត-
និេសយ វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ, សទវ ខនាធ  ច វតថុ ច ទវនិន ំ ខនាធ នំ  
េេជាតនិេសយ វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ  ។  

កុ្េលនាមខនធ១-៣-២ និងេទយវតថុចដលសក្ើតមុន → កុ្េលនាមខនធ 
៣-១-២ តាមលំដ្ឋប ់ សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតនិេសយ និងវតថុបុសរជាតនិេសយ-
បបចចយ័ (េទយវតថុចដលឲ្យសក្ើតកុ្េលសនាេះ រតូវសក្ើតរតងស់វាដឌពវនៈ ឬមសនាទវ រាវ-
ជជនៈ ចដលតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ) ។ 

កុ្.អ្ពយ. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាម-
មសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ២  និងរតូវជាមេិសក្បចចយ័ ដូចបចចយ័
ចដលជារបធានផង គឺ េេជាតតថិជាមយួនឹងវតថុបុសរជាតតថ ិ និងេេជាតអ្វគិត 
ជាមយួនឹងវតថុបុសរជាតអ្វគិតបបចចយ័ ។ 

២.បាលវីិធ ី អ្កុ្េសោ ច អ្ពាក្សតា ច ធមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស    
េេជាតនិេសយ វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមនិ៌ង
អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតនិេសយ និងវតថុ- 
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បុសរជាតនិេសយបបចចយ័) ។ 
អ្កុ្. អ្ពយ.→ អ្កុ្. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ និងេទយវតថុចដលសក្ើតមុន →

អ្កុ្.១២ សច.២៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េសោ ឯសកា ខសនាធ  ច វតថុ ច តិណណ នន ំខនាធ នំ េេជាតនិេសយ  វតថុបុសរ-

ជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ, តសយ ខនាធ  ច វតថុ ច ឯក្េស ខនធេស េេជាត-
និេសយ វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ, សទវ ខនាធ  ច វតថុ ច ទវនិន ំ ខនាធ នំ   
េេជាតនិេសយ វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ  ។  

អ្កុ្េលនាមខនធ១-៣-២ និងេទយវតថុចដលសក្ើតមុន → អ្កុ្េល   
នាមខនធ ៣-១-២  តាមលំដ្ឋប ់សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតនិេសយ និងវតថុបុសរជាត-
និេសយបបចចយ័ ។ 

អ្កុ្.អ្ពយ. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ និងកាមមសនាទវ រវថីិ បាន
េភាគបចចយ័ ២ គឺ េេជាតតិថ ជាមយួនឹងបុសរជាតតិថ  និងេេជាតអ្វគិត
ជាមយួនឹងវតថុបុសរជាតអ្វគិតបបចចយ័ ។ 

 
៣. វតាថ រមមណបុលរជាតនិេសយបបចចយ័ 
វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ បានដល់េទយវតថុ ចដលសក្ើតក្នុង

មរណាេននវថីិ មានលក្ខណៈរគបទ់ងំ ៤ គឺ ជាវតថុចដលសក្ើតផង ជាអារមមណ៍ផង 
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សក្ើតមុនផង និងជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតចិតតនិងសចតេិក្ក្នុងមរណាេននវថីិផង 
សរពាេះក្នុងរវាងសនេះក្មមជជរូបរគប់ៗ រូប មនិសក្ើតស ើង មានចតរលតស់ៅរេូតដល់ចុតិ
ចិតត ក្រ៏លតរ់ពមគាន ជាមយួនឹងចុតិចិតត េូមបចិីតតរគបដួ់ងចដលសក្ើតក្នុងវថីិសនេះ នឹង
រតូវអារេ័យេទយវតថុចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងចិតតដួងទី១៧ ចដលរាបថ់យ
សរកាយអំ្ពីចុតិចិតតស ើងសៅ ជាទីសក្ើតរូបចតមា៉ាង ជាវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ-
បបចចយ័តាមសបារាណាច្ឆរយសពាលទុក្ ចតសក្ចិអាច្ឆរយមានការយល់សឃើញថា      
េទយវតថុចដលជាវតថុផង ជាអារមមណផង មនិចមនមានចតរតឹមមរណាេននវថីិ
ប៉ាុសណាណ េះសទ សរពាេះថាក្នុងសពលរបរក្តី បុគគលខលេះអាចពិច្ឆរណាេទយវតថុសដ្ឋយ
េតិ េមបជញ្ដ ៈក្ប៏ាន ឬនឹក្គិតសដ្ឋយតណាា  មានេះ ទិដឌិ សទេៈ សមាេៈក្ប៏ាន 
សរពាេះដូសច្ឆន េះ េទយវតថុ ចដលក្ំពុងតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ក្នុងបវតតកិាល រចមងជា
អារមមណបុសរជាតបបចចយ័បាន ចតជាវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័មនិបាន ។ 

 
អងគធម៌របេវ់តាថ រមមណបុលរជាតនិេសយបបចច័យ 

បចចយ័ គឺមរណាេននេទយវតថុ បានដល់េទយវតថុចដលសក្ើតរពមជាមយួ
នឹងឧបាទខណៈរបេ់ចិតត ចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត១៧ខណៈ ក្នុងមរណាេននេនន-   
វថីិ។ 

បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៤៣ សច.៤៤ ចដលសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ គឺ មសនាទវ -
រា.១ កាមជវនៈ ២៩  តទ.១១ អ្ភញិ្ហដ  ២ សច.៤៤ ( សវៀរឥេា មចឆរយិៈ កុ្ក្កុចចៈ 
វរិតិ  ៣  អ្បប. ២ )។ ចដលសវៀរសចតេិក្ ៨ ដួង ក្ស៏រពាេះសចតេិក្ទងំសនេះទទួល
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យក្េទយវតថុជាអារមមណ៍មនិបាន ដូចជាឥេាមានេមបតតរិបេ់អ្នក្ដក្ទជា
អារមមណ៍ មចឆរយិៈ មានការេួងចេងេមបតតរិបេ់ខលួនជាអារមមណ៍ កុ្ក្កុចចៈ មានការ  
រខំានចិ់តតជាអារមមណ៍ថា បុណយសយើងសៅមនិទនប់ានសធវើ ឬថាបាបសយើងបានសធវើ
សេើយ វរិតិ មានវតថុចដលគបបសីវៀរជាអារមមណ៍ សដើមបមីនិឱ្យក្នលងេីល អ្បបមញ្ហដ  ក្៏
មានេតវចដលជាេុខជាទុក្ខជាអារមមណ៍ ចដលនឹងសធវើឱ្យសក្ើតក្រុណា មុទិតា  សរពាេះ
សេតុសនេះ សទើបបានសវៀរសចតេិក្ ៨ ដួងទងំសនេះ     ខណៈចដលយក្េទយវតថុជា
អារមមណ៍ ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ចដលមនិសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ ឬមនិបាន
កានយ់ក្េទយវតថុជាអារមមណ៍ និងរូប ៧ ពកួ្ មានចិតតជជរូបជាសដើម ។ 

ជាឯក្នតៈ បានចិតត ៤៨ គឺទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ មសនាធាតុ ៣ មេគគតចិតត 
២៧ សោកុ្តតរចិតត ៨     សច.៣៨ រូប ៧ ពួក្ ។ 

ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ ទទួលវេិយរូប ៧ ជាអារមមណ៍ មសនាធាតុ ៣ ទទួល
បញ្ហច រមមណ៍ មេគគតចិតត ២៧ (សវៀរឥទធិវធិអ្ភញិ្ហដ ) ទទួលក្េិណបញ្ដតតិ និង
បរមតថជាអារមមណ៍ សោកុ្តតរចិតត ៨ ទទួលនិពាវ នជាអារមមណ៍ ចិតតទងំសនេះ រចមង
មនិទទួលយក្េទយវតថុជាអារមមណ៍យ៉ា ងពិតរបាក្ដ (ជាឯក្នតៈ) ។ 

ជាអ្សនក្នតៈ បានដល់ កាមចិតត ៤១ ( សវៀរទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ១០ មសនាធាតុ 
៣ ) សច. ៥២ ទទួលេទយវតថុជាអារមមណ៍ក្ប៏ាន មនិទទួលក្ប៏ាន ។ 
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វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ រូប →នាម ដូចវតថុបុសរជាតនិេសយ-
បបចចយ័ ជាបចចុបបននកាល មានអំ្ណាចសធវើឲ្យសក្ើតស ើងផងនិងឧបតថមភផង សពាល
សដ្ឋយេភាគបចចយ័ជារបសភទអារមមណជាតិ ។ 

មរណាេននវថីិ 
         ១៧១៦១៥១៤១៣១២១១១០ ៩ ៨ ៧ ៦ ៥ ៤ ៣  ២   ១ 

ភ.  ភ.  ភ.  ភ. ភ. ន. ទ. ម.   ជ. ជ. ជ. ជ. ជ.  ត. ត. ភ.ចុតិ 
                                                  ១  អ្ភិញ្ហដ ២ កាមជវនៈ២៩  ១១ 
េទយវតថុសក្ើត             មរណាេននេទយវតថុ→ ចិតត ៤៣ សច.៤៤    េទយវតថុរលត់ 
 

បញ្ហា វារៈរបេ់វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័មាន ៣ វារៈ គឺ 
១.អ្ពយ.→ អ្ពយ.  ២.អ្ពយ.→ កុ្.   ៣.អ្ពយ. → អ្កុ្. ។ 
១.បាលវីិធ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស វតាថ រមមណបសុរជាត-

និេសយបបចចសយន  បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយវតាថ រ-
មមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
 វតថុ វបិាកាពាក្តានំ កិ្រយិពាក្តានំ ខនាធ ន ំ វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ-

បបចចសយន បចចសយ ។ 
អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ ក្នុងមហា-

េននវថីិ → អ្ពយ. ២២ សច. ៣៣ ( សវៀរវរិតិ ៣ អ្បប. ២) ។ 
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អ្ពយ. ២២ បានដល់ មសនាទវ រា.១ េេិ.១ កាមកិ្.៨ តទ.១១ ឥទធិវធិ-
អ្ភញិ្ហដ កិ្. ១ ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល ក្នុងមរណាេននវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ សក្ើត
បានតាមបញ្ច សវាការភូម ិ តិសេតុក្បុថុជជន ១ ផលបុគគល ៤ សក្ើតបានតាមកាម-
មសនាទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័៨ គឺ អារមមណ អារមមណបុសរជាត អារមមណបុសរជា-
តតថិ  អារមមណបុសរជាតអ្វគិត វតាថ រមមណបុសរជាត វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតត  វតាថ -
រមមណបុសរជាតតិថ វតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិត ។ 

២.បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស វតាថ រមមណបុសរជាតនិេស-
យបបចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយវតាថ រមមណប-ុ
សរជាតនិេសយបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
 វតថុ កុ្េោន ំខនាធ ន ំវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។ 
អ្ពយ.→ កុ្.  គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈក្នុងមរណា-    

េននវថីិ → ម.កុ្.៨ អ្ភញិ្ហដ កុ្. ១ សច.៣៣ ( សវៀរវរិតិ ៣ អ្បប. ២) ។ 
អ្ពយ.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល ក្នុងមរណាេននវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ សក្ើត

បានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ តិសេតុក្បុថុជជន ១ ផលសេក្ខបុគគល ៣ សក្ើតបានតាម
កាមមសនាទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៨ ដូច   អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 

៣.បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស វតាថ រមមណបសុរជាត- 
និេសយបបចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌  សដ្ឋយ 



 

 271   

  

អ្ំណាចវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័) ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
វតថុ អ្កុ្េោន ំខនាធ ន ំវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។ 
អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ ក្នុងមរណា-

េននវថីិ → អ្កុ្.១២ សច. ២៤ ( សវៀរឥេា មចឆរយិៈ កុ្ក្កុចចៈ ) ។ 
អ្ពយ. →អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល ក្នុងមរណាេននវថីិ សក្ើតបានក្នុង 

បញ្ច សវាការភូម ិ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ បានតិសេតុក្បុថុជជន ១ ( សវៀររពេះ
អ្រយិបុគគលសរពាេះសវោសាល បអ់្កុ្េលជវនៈមនិសក្ើត) បានេភាគបចចយ័ ១១ ក្នុង
អារមមណជាតិ (សវៀរវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ) ។  

 
េរបុនិេសយបបចច័យ ៣ យ៉ា ង គឺ 

 ១. េេជាតនិេសយបបចចយ័  មានលក្ខណៈ ២ យ៉ា ង គឺ  
១) បចចយ័ជាមយួនឹងបចចយុបបននសក្ើតរពមគាន  ។  
២) បចចយ័ជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតបចចយុបបននធម ៌។ 

េេជាតនិេសយបបចចយ័ ជារបសភទេេជាតជាតិ មាន ១៥ បចចយ័ ជា
បចចុបបននកាល ។ 

អ្ងគធមរ៌បេ់េេជាតនិេសយបបចចយ័  គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ភូ.៤ បដិ. 
េទយ.១ →ចិតត ៨៩ សច.៥២ រូប ២៨ ។ 

េេជាតនិេសយបបចចយ័  នាមរូប → នាមរូប ។ 
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មានកិ្ចច ២ គឺ ជនក្កិ្ចច និងឧបតថមភក្កិ្ចច មានធម ៌៤ យ៉ា ង គឺ  
១. នាម              នាម គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២                  ចិតត ៨៩ សច. ៥២។ 
២. នាម →រូប គឺ ចិតត ៧៥ ( សវៀរទវិ.១០ អ្រូប.វ.ិ៤ ) សច.៥២ → ចិតតជ

.១៧ ។  
៣ រូប             រូប គឺ មហាភូតរូប ៤             មហាភូតរូប ៤ ឬមហា-

ភូតរូប ៤ → ឧបាទយរូប ២៤ ។ 
៤. នាមរូប →នាមរូប គឺ បដិ. េទយវតថុ        បញ្ច . បដិ. ១៥ សច

.៣៥ ។ 
េេជាតនិេសយបបចចយ័ បានេភាគបចចយ័ ១៤ ( សវៀរខលួនឯង ) បាន

បញ្ហា វារៈ ៩ ដូចេេជាតបបចចយ័។ 
២. វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ មានលក្ខណៈ៣ យ៉ា ង គឺ  

១) មានវតថុជាទីសក្ើតរបេ់ចិតត ។  
២) បចចយ័ គឺ វតថុរតូវសក្ើតមុនបចចយុបបនន និងតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ។ 

          ៣) បចចយ័ គឺវតថុជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតបចចយុបបននធម ៌។ 
វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ ជារបសភទវតថុបុសរជាតជាតិ មាន ៦ បចចយ័ ជា

បចចុបបននកាល េូមបវីតថុនឹងសក្ើតមុនបចចយុបបននក្ពិ៏ត ចតថាវតថុសនាេះរតូវតាងំសៅដល់ 
១៧ ខណៈចិតតសទើបរលត ់សៅថា តាងំសៅក្នុងឋតិិបតតៈ សទើបជាបចចុបបននកាល ។ 

អ្ងគធមរ៌បេ់វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ គឺ វតថុ ៦ ចដលសក្ើតមុនជាឋតិិបតតៈ 
→ ចិតត ៨៥ ( សវៀរអ្រូបវបិាក្ ៤ ) សច.៥២។ 
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វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ រូប → នាម មានកិ្ចច ២ គឺជនក្កិ្ចច និង
ឧបតថមភក្កិ្ចច មានលក្ខណៈ ២ យ៉ា ង គឺ 

១. វតថុ រូប ៥ ចដលសក្ើតមុនជាមជឈមិាយុក្បសាទរូប→ ទវិ.១០ សច. ៧ ។ 
២. េទយវតថុចដលសក្ើតមុនខលួន ជាឋតិិបតតៈ →ចិតត ៧៥ (សវៀរទវិបញ្ច .១០ 

អ្រូប.វ.ិ ៤) សច.៥២ ។  
វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ បានេភាគបចចយ័ ១១ ( សវៀរខលួនឯង ) បាន

បញ្ហា វារៈ ៣ ។ 
៣. វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ មានលក្ខណៈ ៤ យ៉ា ង គឺ  

១) មានវតថុជាទីសក្ើត 
២) វតថុសនាេះជាអារមមណផង 
៣) វតថុសក្ើតមុនផង 
៤) វតថុជាទីអារេ័យផង ។ 

វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ ជារបសភទអារមមណជាតិ មាន ១២ 
បចចយ័ ជាបចចុបបននកាល សរពាេះវតថុចដលសក្ើតមុនតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ។ 

 
អងគធម៌របេវ់តាថ រមមណបុលរជាតនិេសយបបចច័យ គឺ 

មរណាេននេទយវតថុ ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងឧបាទខណៈរបេ់ចិតត 
ចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ → ចិតត ៤៣ សច.៤៤ ចដលសក្ើតក្នុងមរណា-   
េននវថីិ ។ 
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វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ រូប → នាម មានកិ្ចច ២ យ៉ា ង គឺ  
ជនក្កិ្ចច និងឧបតថមភក្កិ្ចច សដ្ឋយេភាគបចចយ័ ១១ ( សវៀរខលួនឯង ) បានបញ្ហា វារៈ 
៣ ។ 

ចណំំា ធមណ៌ាចដលមានវតថុជាបចចយ័ ធមស៌នាេះរតវូមានអារមមណ៍ជាបចចយ័
ផងចដរ ដូចជាចក្ខុវតថុជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចក្ខុវញិ្ហដ ណ ក្រ៏តូវមានរូបារមមណ៍ជាបចចយ័
ផងចដរ គឺ មានវតថុបុសរជាតបបចចយ័ ក្ម៏ានអារមមណបុសរជាតបបចចយ័ផងចដរ ជា   
សដើម ។ 

និេសយបបចចយ័ េចមតងភាពជាបចចយ័ដល់គាន  តាងំអំ្ពីបដិេនធិចិតតសក្ើត
ស ើងជាបចចយ័ដល់គាន យ៉ា ងណា និងបវតតិកាលជាបចចយ័ដល់គាន យ៉ា ងណា រេូត
ដល់ចុតិកាលក្នុងបចចយ័ដូចគាន  ចដលេចមតងឲ្យសឃើញការរបរពឹតតសៅរបេ់េងារ- 
វដតថា មានការសក្ើតស ើងរលតស់ៅៗ សបើសៅមនិអ្េ់សេតុអ្េ់បចចយ័កាលណា ភព
ជាតិសៅចតវលិវល់សៅមនិមានទីបំផុត ដូចបដិេនធិក្នុងភូមចិដលមានខនធ ៥ នាម
និងរូប គឺ បដិេនធិចិតត និងបដិេនធេិទយវតថុ ចដលជាក្មមជជរូប រចមងជាទីអារេ័យ
ដល់គាន និងគាន  និងសក្ើតរពមគាន ក្នុងឧបាទខណៈរបេ់បដិេនធិចិតត សដ្ឋយអំ្ណាច
របេ់េេជាតនិេសយបបចចយ័  កាលដល់ឋតិិភងគខណៈរបេ់បដិេនធិចិតតចដល
រលតស់ៅ បឋមភវងគក្ស៏ក្ើតតសដ្ឋយអំ្ណាចរបេ់វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ សរពាេះ
ចិតតចដលសក្ើតក្នុងបវតតិកាល នឹងរតូវអារេ័យេទយវតថុចដលសក្ើត ជាមយួនឹងចិតត
ដួងមុន ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតដួងសរកាយជាបត់ៗគាន សៅ រេូតដល់មុនចុតិចិតត ១៧     
ខណៈ េទយវតថុចដលជាក្មមជជរូប ក្នឹ៏ងសក្ើតស ើងជារគាចុងសរកាយ ចិតតចដល
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េល់ ១៦ ខណៈចិតតសទៀត ក្រ៏តូវអារេ័យេទយវតថុចដលសក្ើតរតងស់នេះ ជាបចចយ័
ឲ្យសក្ើតរេូតដល់ចុតិចិតត សដ្ឋយវតាថ រមមណបសុរជាតនិេសយបបចចយ័ កាលដល់ចុតិ
ចិតត ទងំរូបនិងនាមក្រ៏លតរ់ពមគាន  ជាការរលតស់ៅក្នុងភពជាតិមយួ សបើបុគគល
សនាេះអ្េ់សេតុបចចយ័ េងារវដតក្ជ៏ាការអ្េ់ផុតច្ឆក្វដតទុក្ខ ចតសបើសៅមនិទន់
អ្េ់សេតុបចចយ័ កាលចុតិចិតតរលតស់ៅក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យបដិេនធិចិតតតាងំស ើងថមី
សទៀត សធវើនាទីជាេេជាតនិេសយបបចចយ័  និងសធវើនាទីជាបុសរជាតនិេសយបបចចយ័
ក្នុងបវតតិកាល រេូតដល់មរណាេននវថីិ ក្ស៏ធវើនាទីជាវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ-
បបចចយ័ វលិវល់របរពឹតតសៅយ៉ា ងសនេះ សេើយក្ម៏និចមនមានចតនិេសយបបចចយ័ចត
មា៉ាងប៉ាុសណាណ េះសទ សៅរបរពឹតតសៅជាមយួនឹងបចចយ័ដក្ទៗសរចើនសទៀត និងការ
របរពឹតតសៅរបេ់បចចយ័សផសងៗ េុទធចតរបរពឹតតសៅក្នុងឧបាទៈ ឋតិិ ភងគៈខណៈ
សនាេះឯង សបើខណៈទងំ ៣ មនិមានកាលណា បចចយ័ក្ម៏និមានកាលសនាេះ។ 
សដ្ឋយសេតុសនេះអ្នក្ចដលសឃើញភយ័ក្នុងវដត កាលដឹងសេតុបចចយ័ចដលជាទីសក្ើតក្ន
េងារវដតសេើយ ក្រ៏តូវេិក្ាបចចយ័ចដលជាសេតុក្នការរលតេ់ងារវដតផងចដរ 
សដើមបនឹីងបានផុតអំ្ពីវដតទុក្ខ ការនឹងផុតអំ្ពីវដតទុក្ខបាន ក្រ៏តូវសាងបញ្ហដ បារមឲី្យ
សរចើនៗ សដ្ឋយចំសពាេះបញ្ហដ បារមចីដលនឹងនាសំៅដល់ការផុតច្ឆក្ទុក្ខ សទើបផុតអំ្ពី   
វដតទុក្ខបាន សេចក្តីសនេះច្ឆតថ់ា ជាបចចយ័ដេំ៏ខានប់ំផុត សរពាេះសបើមនិសាង
បញ្ហដ បារមសីដើមបកីារផុតច្ឆក្ទុក្ខសទ ក្ម៏និផុតអំ្ពីវដតទុក្ខស ើយ សរពាេះដូសច្ឆន េះការ
សរៀនដឹងសេតុផលសេើយ រតូវយក្ខលួនជាទីពឹងឲ្យបាន ការសរៀនសទើបនឹងបាន
របសយជនយ៍៉ា ងពិតរបាក្ដ ។ 
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ឧបនិេសយបបចច័យ 
ឧបនិេសយបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ៩ ក្នុងបចចយ័ ២៤ ឬ ជាបចចយ័ទី ១៣ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ ឧបនិេសយបបចចសយ ធមច៌ដលជាទីអារេ័យដម៏ានក្មាល ងំជា

បចចយ័ ឬធមជ៌ាសេតុមានក្មាល ងំខាល ងំជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតផលធម ៌ សរពាេះនិេសយ ចរប
ថាជាទីអារេ័យឬសេតុ  ឧប ចរបថា   ក្រក្ចលង ឧបនិេសយបបចចយ័ ជាបចចយ័
ចដលអារេ័យយ៉ា ងខាល ងំកាល  ឬជាទីអារេ័យដម៏ានក្មាល ងំ ឬជាសេតុមានក្មាល ងំ  
ក្រក្ចលងឲ្យសក្ើតផល គឺ បចចយុបបននធម ៌។ 

និេសយបបចចយ័និងឧបនិេសយបបចចយ័ទងំ២ បចចយ័សនេះ មយួៗ ក្ជ៏ា
បចចយ័ចដលជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតផលដូចគាន  ចតក្មាល ងំនិងអំ្ណាចមនិដូចគាន  គឺ
និេសយបបចចយ័មានអំ្ណាចនិងក្មាល ងំតិចជាង ជាបចចយ័បានចតក្នុងបចចុបបននកាល
ប៉ាុសណាណ េះ ចំចណក្ឧបនិេសយបបចចយ័ ជាធមជ៌ាសរគឿងអារេ័យចដលមានក្មាល ងំ
ខាល ងំជាង សរពាេះមានអំ្ណាចចដលនឹងឃុំរគងនិងជំរុញឲ្យផលសនាេះរបរពឹតតសៅបាន
ទងំ ៣ កាល និងកាលវមុិតត ិ បចចយ័សនេះសោក្សទើបសៅថា បចចយ័មហារបសទេ 
សរពាេះសេចក្តីនិងអ្ងគធមរ៌បេ់ឧបនិេសយបបចចយ័សនេះ មានការជាបទ់ក្ទ់ងសៅក្នុង
បចចយ័ទងំពួង គឺជាទីអារេ័យរបេ់បចចយ័ទងំឡាយ សេចក្តីេំខានច់ដលនឹងរតូវ
អារេ័យឧបនិេសយបបចចយ័សនាេះ សោក្ឧបមាថាដូចចផនដី ជាមយួនឹងទឹក្សភលៀង
និងឧតុ      ទងំ៣យ៉ា ងសនេះ រចមងជាទីអារេ័យដេំ៏ខានរ់បេ់េតវសោក្ចដល
រតូវអារេ័យចផនដី សបើវតថុណាមយួក្នុង ៣ យ៉ា ងសនេះមនិមាន េតវទងំឡាយក្ម៏និ



 

 277   

  

អាចនឹងសៅបាន  េូមបបីចចយ័ទងំឡាយក្ដូ៏ចគាន  សបើមនិមានឧបនិេសយបបចចយ័
សក្ើតស ើងមុន បចចយ័ទងំឡាយក្ម៏និមាន ដូចអ្វជិាជ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតេ ខ្ រ សដ្ឋយ
អ្ំណាចឧបនិេសយបបចចយ័ សបើអ្វជិាជ មនិមានសេើយ េ ខ្ រក្ម៏និសក្ើត បចចយ័
ទងំឡាយក្ម៏និមាន សរពាេះមនិមានឧបនិេសយបបចចយ័ ។ 

ឬនយ័មា៉ាងសទៀត សោក្ឧបមាថាដូចមនុេសច្ឆេ់ស ើងជសណតើ រសៅដល់
ជានស់លើ  ក្រ៏តូវសរបើសឈើរចត ់ រទកាយស ើងសៅបាន ចតសេចក្តីេំខានច់ដលសធវើឲ្យ
ស ើងសៅបាន សរពាេះមានកាជំសណតើ រ កាជំសណតើ រសទើបសរបៀបដូចជាឧបនិេសយ-
បបចចយ័ គឺជាសរគឿងអារេ័យដេំ៏ខានច់ដលនឹងនាមំនុេសច្ឆេ់ឲ្យស ើងសៅដល់កាំ
ជសណតើ រ ចំចណក្សឈើរចតច់ដលជួយ រទកាយសនាេះ ជានិេសយបបចចយ័ មានសេចក្តី
េំខានតិ់ចជាង ។ 

ឬមា៉ាងសទៀតសោក្ឧបមាឧបនិេសយបបចចយ័ថា ដូចមាតាបិតាបសងកើតបុរត 
ចំចណក្សមសដ្ឋេះដូចជានិេសយបបចចយ័ សរពាេះសបើមនិមានឧបនិេសយបបចចយ័សក្ើត
មុន និេសយបបចចយ័ក្ស៏ក្ើតមនិបាន។ 

ឬមា៉ាងសទៀត ចក្ខុវតថុចដលជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតចក្ខុវញិ្ហដ ណក្នុងបចចុបបនន
សនេះ សដ្ឋយអ្ំណាចនិេសយបបចចយ័ ចតសបើជាឧបនិេសយបបចចយ័ ក្េំ៏សៅយក្   
ចក្ខុវតថុចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមក្នុងអ្តីត ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចក្ខុវញិាណ សរពាេះសបើក្មមក្នុង
អ្តីតមនិសាងចក្ខុបសាទស ើងមុន ចក្ខុវញិ្ហដ ណក្នុងបចចុបបននក្ស៏ក្ើតស ើងមនិបាន 
សដ្ឋយសេតុសនេះ ឧបនិេសយបបចចយ័សទើបច្ឆតថ់ា ជាបចចយ័ជាទីអារេ័យមាន
ក្មាល ងំខាល ងំជាងនិេសយបបចចយ័ ។ 
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វចនតថៈរបេឧ់បនិេសយបបចច័យ 
ភសុសា និេសសយ = ឧបនិេសសយ (ធមច៌ដលជាទីអារេ័យដម៏ានក្មាល ងំ  

សឈាម េះថា ឧបនិេសយ ) ឬ ពលវតសរា និេសសយតិ = ឧបនិេសសយ ( ធមច៌ដលជា
ទីអារេ័យ ដម៏ានក្មាល ងំខាល ងំ សឈាម េះថា ឧបនិេសយ ) ។ 

ឧបនិេសយភាសវន ឧបការសកា ធសមាម  =ឧបនិេសយបបចចសយ ( ធមច៌ដល   
ជាអ្នក្ឧបការៈ សដ្ឋយភាពជាទីអារេ័យយ៉ា ងខាល ងំកាល  សឈាម េះថា ឧបនិេសយ-
បបចចយ័ ) ។ 

ឬពលវតរភាសវន ឧបការសកា ធសមាម  = ឧបនិេសយបបចចសយ (ធមច៌ដល     

ជាអ្នក្ឧបការៈ សដ្ឋយភាពជាទីអារេ័យដម៏ានក្មាល ងំ សឈាម េះថា ឧបនិេសយ-
បបចចយ័) ។ 

ឧបនិេសយបបចចយ័ ជាបចចយ័របសភទនាមរូប បញ្ដតត ិជាបចចយ័ដល់នាមរូប 
សក្ើតបានទងំ ៣ កាល និងកាលវមុិតតិ មានកិ្ចច ២ យ៉ា ង គឺ ជនក្កិ្ចចនិងឧបតថមភក្-
កិ្ចច សធវើឲ្យសក្ើតស ើងផង និងឧបតថមភផលធមស៌នាេះឲ្យតាងំសៅឬឲ្យរបរពឹតតសៅសដ្ឋយ
លអសទៀតផង ។ 

ឧបនិេសយបបចចយ័ចចក្ជា ៣ បចចយ័ គឺ អារមមណូបនិេសយបបចចយ័    
អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ និងបក្តូបនិេសយបបចចយ័ ។ 

 

១. អារមមណូបនិេសយបបចច័យ 
១. អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ គឺអារមមណ៍ជាទីអារេ័យដម៏ានក្មាល ងំ ឲ្យ 
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សក្ើតបចចយុបបននធម ៌ សេចក្តថីា អារមមណ៍សនាេះខាល ងំកាល  ជាក្ច់ាេ់ ឬធងនខ់ាល ងំ ជា
បចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតសចតេិក្ ដូចជារពេះនិពាវ ន ជាអារមមណ៍ខាល ងំកាល ឲ្យសក្ើតសោកុ្តតរ-
ចិតត ជាសដើម អ្ងគធមរ៌បេ់អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ក្ដូ៏ចគាន នឹងអារមមណាធិបតិ-
បបចចយ័  សផសងគាន រតងអ់ារមមណាធិបតិបបចចយ័ េំសៅយក្អារមមណ៍ចដលលអ ចដល
សពញចិតតខាល ងំជាអ្តិឥដ្ឋឌ រមមណ៍ ច្ឆតថ់ាជាអ្ធិបតីអារមមណ៍ សេតុសនេះ អ្ងគធម៌
របេ់បចចយ័ទងំ ២ សទើបមនិសផសងគាន  ចចំណក្ចដលសផសងគាន  ក្ស៏ៅរតងក់្មាល ងំនិង
អ្ំណាចចដលជារបធានរបេ់បចចយ័សនាេះៗ ប៉ាសុណាណ េះ ។ 

លេចក្តីលផសងគាន របេអ់ារមមណ៍ ៣ យ៉ា ង គឺ 
១. អារមមណបបចចយ័ គឺរតឹមចតថាជាអារមមណ៍ទងំលអនិងមនិលអ ។ 
២. អារមមណាធិបតិបបចចយ័ គឺយក្ចំសពាេះចតអារមមណ៍ចដលលអៗ  ចដលសពញ

ចិតតសរចើនជាអ្តិឥដ្ឋឌ រមមណ៍ ។  
៣. អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ គឺ យក្អារមមណ៍ដេំ៏ខានផ់ង និងជាទី

អារេ័យមានក្មាល ងំខាល ងំផង ។ 
អារមមណូបនិេសយបបចចយ័សទើបមនិរតូវអ្ធិបាយដចដលសទៀត សរពាេះដូច

ជាមយួនឹងអារមមណាធិបតិបចចយ័រគបរ់បការ ទងំអ្ងគធម ៌ បញ្ហា វារៈនិងេភាគៈ
របេ់បចចយ័ចដលជាអារមមណជាតិ ។ 

 
អងគធម៌របេអ់ារមមណូបនិេសយបបចច័យ 

បចចយ័  គឺ ឥដឌនិប. ១៨ ចិតត ៨៤ ( សវៀរសទេៈ២ សមាេៈ ២ ទុក្ខកាយ១ ) 
សច.៤៧ ( សវៀរសទចតុក្កៈ៤ វចិិ.១ ) និង និពាវ ន ។ 
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បចចយុបបនន គឺ ចិតត ២៨ គឺ សោភៈ៨ កុ្.៨ កិ្.េំ.៤ សោកុ្តតរ ៨  សច.៤៥  
( សវៀរសទចតុក្កៈ ៤ វចិិ.១ អ្បប. ២ ) ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ សោកិ្យចិតត ៨១ សច.៥២ ( ខណៈចដលមនិបានកានយ់ក្
ឥដ្ឋឌ រមមណ៍ ) និង រូប ៧ ពួក្ ។ 

២. អននតរបូនិេសយបបចច័យ 
២. អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ គឺការរលតស់ៅរបេ់ចិតតដួងមុន ជាបចចយ័មាន

ក្មាល ងំខាល ងំឲ្យសក្ើតចិតតដួងថមតីាមលំដ្ឋប ់ សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ អ្ងគធមរ៌បេ់
អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ក្ដូ៏ចអ្ននតរបបចចយ័ ចំចណក្ចដលសផសងគាន  គឺក្មាល ងំនិង
អ្ំណាចក្នុងកិ្ចចការ្ររបេ់បចចយ័សនាេះៗ គឺ អ្ននតរបបចចយ័េំសៅយក្ចិតតដួងមុន
រលតស់ៅសេើយ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតដួងថមីតាមលំដ្ឋប ់ សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ 
ចំចណក្អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ េំសៅយក្ចិតតដួងមុនចដលរលតស់ៅសនាេះ ជា
សេតុមានក្មាល ងំខាល ងំ សរពាេះអាចសាងចិតតថមីឲ្យសក្ើតស ើងបាន សរពាេះដូសច្ឆន េះ អ្ននត-
រូបនិេសយបបចចយ័ក្គឺ៏ អ្ននតរបបចចយ័ចដលមានក្មាល ងំសនាេះឯង ការចដលសលើក្មក្
សពាលសទៀតក្នុងឧបនិេសយបបចចយ័ ក្ស៏ដើមបឲី្យសឃើញសេចក្តេំីខានរ់បេ់អ្ននតរ-
បបចចយ័ថា ជាបចចយ័ជាទីអារេ័យដេំ៏ខានរ់បេ់េតវសោក្ សរពាេះការរបរពឹតតសៅ
របេ់េតវសោក្សនាេះនឹងសៅបាន រតូវអារេ័យវតថុេំខាន ់៣ របការ គឺ អារមមណ៍  
វថីិចិតត ក្មម សរពាេះចិតតចដលសក្ើតស ើងបាន រតូវអារេ័យអារមមណ៍ជាបចចយ័េំខាន ់
អារមមណ៍សទើបជាបចចយ័ឲ្យចិតតស ើងកានវ់ថីិសធវើការ្រ សធវើឲ្យសេពអារមមណ៍ជា
កុ្េល អ្កុ្េល ជាក្មម កាលមានក្មមក្រ៏តវូទទួលផលរបេ់ក្មម ។ 
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ធម ៌ ៣ យ៉ា ង សទើបជាទីអារេ័យឲ្យេតវសោក្ទងំឡាយ រតាចរ់ងគតស់ៅ
ក្នុងវដតៈមនិមានទីបំផុត សរពាេះចិតតដួងមុនរលតស់ៅក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតដួងថម ី        
សដ្ឋយមនិមានរវាចសនាល េះ សដ្ឋយអំ្ណាចអ្ននតរបបចចយ័ និងអ្ននតរូបនិេសយ-
បបចចយ័ បចចយ័ទងំពីរសនេះសទើបជាបចចយ័សាងេងារវដតឲ្យសក្ើតជាបត់គាន មនិមានទី
បំផុត សបើដរាបណាសៅមនិទនដ់ល់ចុតិចិតតរពេះអ្រេនត បចចយ័ទងំ ២ ក្ស៏ាង
េងារវដតសរឿយៗ សៅ ។ អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ដូចគាន នឹងអ្ននតរបបចចយ័ សទើបមនិ
ច្ឆបំាចអ់្ធិបាយដចដលសទៀត ។ 

អងគធម៌របេអ់ននតរបូនិេសយបបចច័យ 
 បចចយ័  គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ ចដលសក្ើតមុនៗ (សវៀរចុតិចិតតរបេ់រពេះ 

អ្រេនត ) ។ 
 បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ ចដលសក្ើតសរកាយៗ និងចុតិចិតតរបេ់រពេះ

អ្រេនត  ។  
បចចនិក្ៈ គឺ រូប ៧ ពួក្ ។ 

៣. បក្តូបនិេសយបបចច័យ 
៣. បក្តូបនិេសយបបចចយ័ គឺ ឧបនិេសយ័ចដលជារបរក្តីតាមេភាវៈ

របេ់ខលួន មាននយ័ថាបចចយ័ជាទីអារេ័យដម៏ានក្មាល ងំជារបរក្តីឲ្យសក្ើតផល គឺ         
បចចយុបបននធម ៌ បក្តូបនិេសយបបចចយ័ជាបចចយ័ចដលទូលំទូោយខាល ងំ សរពាេះមនិ
ថាធមអ៌្វីៗ  ចដលមានសៅក្នុងសោក្    េុទធចតរាបប់ញ្ចូ លសៅក្នុងបក្តូបនិេសយ- 
បបចចយ័ទងំអ្េ់ អ្ណំាចរបេ់បក្តូបនិេសយបបចចយ័   សទើបសធវើឲ្យឧបនិេសយ- 
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បបចចយ័បានសឈាម េះថា ជាបចចយ័មហារបសទេ ។ 
ដូចវចនតថៈថា 

េុដឌុ ក្រយិតាថ តិ=  បក្សតា    (សេតុធមច៌ដលបាននាមំក្សេើយសដ្ឋយលអ 
សនាេះ សឈាម េះថា បក្តៈ) ។ 

បក្សតា ឧបនិេសសយតិ = បក្តូបនិេសសយ ( សេតុធមច៌ដលជាទីអារេ័យ
ដម៏ានក្មាល ងំ ចដលបានសធវើមក្សេើយសដ្ឋយលអ សនាេះ សឈាម េះថា បក្តូបនិេសយ-
បបចចយ័ ) ។ 

ឬថា អារមមណាននតសរេ ិអ្េំមសិេា េុតាវ  បក្តិយសយវ ឧបនិេសសយតិ 
=បក្តូបនិេសសយ (សេតុធមច៌ដលជាទីអារេ័យចដលមានដក៏្មាល ងំសដ្ឋយអ្ំណាច
េភាវៈរបេ់ខលួនឯង មនិទក្ទ់ងគាន សដ្ឋយអំ្ណាចអារមមណបបចចយ័និងអ្ននតរ-
បបចចយ័ សឈាម េះថា បក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

ពាក្យថា "សេតុធម ៌" ឲ្យសក្ើតឧបនិេសយបបចចយ័ តាមសេចក្តីរបេ់វចនតថៈ
សនាេះមាន ២ យ៉ា ង គឺ ឧបាទិតសេតុ និង ឧបសេវតិសេតុ ។ 

ឧបាទិតសេតុ គឺសេតុធមច៌ដលខលួនបានសធវើសេើយសដ្ឋយខលួនឯង ដូចធាល ប់
សធវើបាប េមាល បេ់តវ លួចរទពយ ។ល។ ឬសធវើបុណយ ឲ្យទន រក្ាេីលជាសដើម 
សេតុចដលខលួនបានសធវើសេើយក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសធវើសេតុសនាេះៗសទៀត សរពាេះភាពជំនាញ
សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័ ។ 

ចំចណក្ឧបសេវតិសេតុ គឺសេតុធមច៌ដលអ្នក្ដក្ទបានសធវើសេើយ ជាបចចយ័
ឲ្យខលួនសធវើតាម ដូចសឃើញអ្នក្ដក្ទឆសបាក្សគសេើយមានបាន ក្គិ៏តថាលអសទើបសធវើតាម
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ខលេះ ឬសឃើញអ្នក្ដក្ទឲ្យទន រក្ា េីល ចសរមើនភាវនា ក្ស៏ក្ើតេទធ រជេះថាល  សទើបសធវើ
តាមខលេះ ឧបសេវតិសេតុគឺសេតុចដលចូលសៅសេពគបជ់ាមយួនឹងអ្នក្ដក្ទ សធវើឲ្យ
ជាបនិ់េសយ័របេ់បុគគលសនាេះមក្ដល់ខលួន សនេះក្ជ៏ាបក្តូបនិេសយបបចចយ័ចដរ ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ សទើបមានធមទូ៌លំទូោយសរចើនជាងបចចយ័ដក្ទៗ 
ទងំបចចយ័និងបចចយុបបននធម ៌ ពាក្យថាទូលំទូោយក្នុងបចចយ័សនេះ េំសៅយក្ជា
បចចយ័បានសដ្ឋយរបការសផសងៗ ជាសរចើន ដូចឧតុ ភាពរតជាក្ ់ ភាពសៅត  សភាជន 
អាហារសផសងៗ សេនាេនៈ ទីសៅ ទីអារេ័យ សរគឿងសរបើរបាេ់សផសងៗ បុគគល 
មានមាតាបិតា រគូ ឧបជាយ ៍អាច្ឆរយ ញាតិ បងបអូន ធម ៌មានេទធ  េីល េុតៈ 
ច្ឆគៈ បញ្ហដ  រាគៈ ទិដឌ ិមានេះ េុខ ទុក្ខ និងបញ្ដតតិសផសងៗ ជាសដើម ( សវៀរបញ្ដតតិក្មម-
ដ្ឋឌ ន ) សរពាេះវតថុទងំសនេះ បានធាល បស់េពមក្សេើយជារបរក្តី សទើបជាបក្តូបនិេស-
យបបចចយ័ឲ្យសក្ើត កុ្េល អ្កុ្លេ អ្ពាក្តៈ បានទងំក្នុងអ្តីត បចចុបបនន 
អ្នាគត រេូតដល់នឹងចូលកានរ់ពេះនិពាវ ន សរពាេះបក្តូបនិេសយបបចចយ័សនេះ ជា
សេតុចដលសធវើមក្សេើយសដ្ឋយលអ គឺ េនសមំក្រេូតជាទីអារេ័យដម៏ានក្មាល ងំជា
របរក្តី ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ចដលជាបចចយ័ទូលំទូោយ ក្ស៏រពាេះេចមតងបាន
ទងំអ្ភធិមមនយ័ និងេុតតនតនយ័ សដ្ឋយអ្ភធិមមនយ័សនាេះ ធមច៌ដលជាបចចយ័អាចជា
ឧបការៈឲ្យដល់នាមធមប៌ានចតមា៉ាង ដូចជាេទធ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតទន េីល 
ភាវនា ចដលជានាមធម ៌ ឬ ភាពរតជាក្ ់ ភាពសៅត  ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត េុខកាយ       
ទុក្ខកាយ ជាបចចយ័សដ្ឋយរតងត់ាមសេតុផល ។ 
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សបើសដ្ឋយេុតតនតនយ័ ធមច៌ដលជាបចចយ័អាចជយួ ឧបការៈបានទងំនាមនិង
រូប ជាបចចយ័សដ្ឋយអ្ម ដូចជាដី ទឹក្ អាកាេ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់សដើមសឈើ 
ឬសរគឿងចរក្ជាឧបការៈដល់យនយនត ឬបាក្កា (បិុច) សមម ក្ដ សរាងពុមព ជា       
ឧបការៈដល់សេៀវសៅសផសងៗ ឬសភលើងជាឧបការៈឲ្យសក្ើតពនលឺ ឲ្យសក្ើតេុខកាយ  
ទុក្ខកាយក្ប៏ាន សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័ ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ កាលសពាលសដ្ឋយជាតិជាេុទធបក្តូបនិេសយជាតិ
និងមេិសក្បក្តូបនិេសយនានក្ខណិក្ក្មមជាតិ ។ 

េុទធបក្តូបនិេសយជាតិ គឺ ចិតត សចតេិក្ រូប បញ្ដតតិសផសង ៗ ( សវៀរបញ្ដតតិ
ក្មមដ្ឋឌ ន ) ដម៏ានក្មាល ងំ ចដលសក្ើតមុនៗ រមួទងំមគគសចតនាផង ជាបចចយ័ជួយ 
ឧបការៈឲ្យសក្ើត ចិតត សចតេិក្ដួងសរកាយៗ េំសៅសេចក្តថីា ក្មមចដលធាល បស់ធវើទុក្
សេើយជាបចចយ័ឲ្យសធវើក្មមថម ី ដូចជាកុ្េលចដលសក្ើតមុនៗ → កុ្េលចដលសក្ើត
សរកាយៗ ជាសដើម ។ 

ចំចណក្មេិសក្បក្តូបនិេសយនានក្ខណិក្ក្មមជាតិ គឺ កុ្េល អ្កុ្េលដ៏
មានក្មាល ងំ ( សវៀរមគគសចតនា) ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់វបិាក្នាមខនធ ដូចជា   
មគគចិតត→ ផលចិតត សដ្ឋយអ្ននតរូបនិេសយៈ សទើបរតូវសវៀរមគគសចតនា សរពាេះ      
បក្តូបនិេសយបបចចយ័ មនិរតូវទក្ទ់ងជាមយួនឹងអារមមណូបនិេសយនិងអ្ននតរូប-
និេសយ បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ជារបសភទ នាម រូប បញ្ដតត ិ→ នាម រូប សក្ើតបាន 
ទងំ ៣ កាល និងកាលវមុិតតិ មានកិ្ចចចតមា៉ាង គឺជនក្កិ្ចចសធវើឱ្យសក្ើតស ើង ។ 
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អងគធម៌របេប់ក្តូបនិេសយបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ ចិតត៨៩ សច.៥២ រូប ២៨ ចដលរបរពឹតតសៅក្នុងកាលទងំ ៣ គឺ 

អ្តីត អ្នាគត បចចុបបនន និងកាលវមុិតតិ បញ្ដតតិសផសងៗ មានអ្តថបបញ្ដតតិជាសដើម        
( សវៀរបញ្ដតតិក្មមដ្ឋឌ ន ) ឬ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ដម៏ានក្មាល ងំ ចដលសក្ើតមុនៗ ។ 

បចចយុបបនន  គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ ចដលសក្ើតក្នុងបចចុបបននកាល ឬចដលសក្ើត
សរកាយៗ សដ្ឋយអ្ភធិមមនយ័ សបើសដ្ឋយេុតតនតនយ័ ក្ប៏ចនថមរូបតាមេមគួរ ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ រូប ៧ ពួក្ ។  
 

រពេះបាលីនិសទទេឧបនិេសយបបចចយ័ 
បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប

ក្នុងបចចយុសទទេថា ឧបនិេសយបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់
រទងេ់ចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

១. បុរមិា បុរមិា កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ កុ្េោន ំ ធមាម ន ំ
ឧបនិេសយបបចចសយន   បចចសយ (កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់កុ្េល
ធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយឧបនិេសយបបចចយ័) ។ 

កុ្. ២០ សច.៣៨ ( សវៀរអ្រេតតមគគ ) → កុ្.២១ សច.៣៨ ។ 
២. បុរមិា បុរមិា កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្កុ្េោន ំធមាម ន ំ    

សក្េញ្ច ិ ឧបនិេសយបបចចសយន   បចចសយ ( កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័
ដល់អ្កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយឧបនិេសយបបចចយ័ បានខលេះ ) ។ 
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សោកិ្យកុ្.១៧ សច.៣៨ →អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 
៣. បុរមិា បុរមិា កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្ពាក្តាន ំ ធមាម ន ំ

ឧបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់
អ្ពាក្តធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយឧបនិេសយបបចចយ័) ។ 

កុ្.២១ សច.៣៨ → អ្ពយ. ៥៦ សច.៣៨ ។ 
៤. បុរមិា បុរមិា អ្កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្កុ្េោន ំ ធមាម ន ំ

ឧបនិេសយបបចចសយន  បចចសយ (អ្កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់
កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយឧបនិេសយបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.១២ សច.២៧ → អ្កុ្.១២ សច.២៧ ។ 
៥.បុរមិា បុរមិា អ្កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ កុ្េោន ំ ធមាម ន ំ     

សក្េញ្ច ិ ឧបនិេសយបបចចសយន  បចចសយ (អ្កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័
ដល់កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយឧបនិេសយបបចចយ័ បានខលេះ) ។ 

អ្កុ្.១២ សច.២៧ → កុ្.២១ សច.៣៨ ។ 
៦.បុរមិា បុរមិា អ្កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្ពាក្តាន ំ ធមាម ន ំ  

សក្េញ្ច ិ ឧបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័
ដល់អ្ពាក្តធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយឧបនិេសយបបចចយ័ បានខលេះ) ។ 

អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → អ្ពយ.៥៦ សច. ៣៨ ។ 
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៧. បុរមិា បុរមិា អ្ពាក្តា ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្ពាក្តាន ំ ធមាម ន ំ
ឧបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់
អ្ពាក្តធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយឧបនិេសយបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. ៥៦ សច. ៣៨ រូប ២៨ និពាវ ន → អ្ពយ. ៥៦ សច. ៣៨ ។ 
៨. បុរមិា បុរមិា អ្ពាក្តា ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ កុ្េោន ំ ធមាម ន ំ

ឧបនិេសយបបចចសយន បចចយ (អ្ពាក្តធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់កុ្េល
ធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយឧបនិេសយបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ.៥៥ (សវៀរអ្រេតតផល) សច.៣៨ រូប ២៨ និពាវ ន→កុ្.២១ សច. ៣៨។ 
៩. បុរមិា បុរមិា អ្ពាក្តា ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្កុ្េោន ំ ធមាម ន ំ

ឧបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់
អ្កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយឧបនិេសយបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. ៥២ (សវៀរផលចិតត ៤) សច.៣៥ រូប ២៨→ អ្កុ្. ១២ សច.២៧។ 
១០. ឧតុសភាជនមប ិឧបនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។  
១១. បុគគសោបិ ឧបនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។  
១២. សេនាេនំបិ ឧបនិេសយបបចចសយន បចចសយ ។ 
ចំណុចទី ១០, ១១, ១២ ចរបថា េូមបឧីតុ េូមបសីភាជន េូមបបុីគគល    

េូមបសីេនាេនៈ ក្ជ៏ាបចចយ័ដល់ចិតត សចតេិក្បាន សដ្ឋយឧបនិេសយបបចចយ័ ។ 
រពេះបាលីនិសទទេក្នុងចំណុចទី ២,៥, និងទី ៦ ចដលមានពាក្យថា សក្េញ្ច ិ 

សេចក្តីថា អ្ងគធមច៌ដលជាបចចយ័ និងបចចយុបបនន ក្នុង ៣ ចំណុចសនាេះ   មនិបាន 
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រគបទ់ងំ ៣ បចចយ័ គឺ  
ចំណុចទី ២ បានចំសពាេះអារមមណូបនិេសយបបចចយ័និងបក្តូបនិេសយ-

បបចចយ័ ចំចណក្ចំណុចទី៥ បានចំសពាេះបក្តូបនិេសយបបចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ និង
ចំណុចទី៦ បានទងំអ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័និងបក្តូបនេសយិបបចចយ័ ចំចណក្
និសទទេចំណុចដក្ទៗ បានរគបទ់ងំ ៣ បចចយ័ ។ 

 
អ្ធិបាយបាលីនិសទទេក្នឧបនិេសយបបចចយ័ 

១. កុ្.→កុ្. គឺ កុ្.២០ សច.៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរអ្រេតតមគគ )→ កុ្. 
២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ បាន ៣ បចចយ័ គឺ  

អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជាឲ្យទន រក្ាេីល រក្ាឧសបាេថ នឹក្
ដល់កុ្េលទងំសនាេះសក្ើតសសាមនេសយ៉ា ងខាល ងំកាល  ។ 

អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជាកុ្លេជវនៈដួងទី ១ ចដលរលតស់ៅសេើយ
ជាទីអារេ័យដម៏ានក្មាល ងំ ឲ្យសក្ើតកុ្េលជវនៈដួងទី ២ ជាសដើម ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ដូចអារេ័យេទធ របេ់ខលួនឯងក្ប៏ាន ឬអារេ័យ
េទធ របេ់អ្នក្ដក្ទ ជាបចចយ័ឲ្យសធវើកុ្េលបចនថមសទៀត ជាសដើម ។ 

២. កុ្. → អ្កុ្. គឺ សោកិ្យកុ្.១៧ សច.៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ →អ្កុ្.១២ 
សច.២៧ ចដលសក្ើតសរកាយៗ បាន ២ បចចយ័ ( សវៀរអ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ សរពាេះ
ក្នុងជវនៈសផសងជាតិគាន ) ។ 

អារមមណូបនិេសយបបចចយ័    ដូចជាឲ្យទន រក្ាេីលសេើយ    សក្ើត 
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សសាមនេសយ៉ា ងខាល ងំកាល  ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ សរតក្អ្រសពញចិតតក្នុងសេចក្តីេុខ 
ឲ្យសក្ើតមានេះគិតថាខលួនសធវើសរចើនជាងអ្នក្ដក្ទ ឲ្យសក្ើតទិដឌិគិតថានឹងបានសៅសក្ើត
ក្នុងសាថ នេួគ ៌មានសេចក្តេុីខ ចតសេចក្តីពិត ការសៅសក្ើតសទៀតជាទុក្ខ ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជាបុគគលសធវើបុណយសេើយបានោភ  យេ េុខ 
េរសេើរ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ មានេះ ទិដឌិ សធវើបុណយសេើយសនឿយេតឬ់មនិសពញ
ចិតតជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសទេៈ សធវើបុណយសេើយគិតរាយមាយថាសគនឹងយក្សៅសធវើ
បុណយចមនឬអ្ត ់ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសមាេៈ ។ 

៣. កុ្. → អ្ពយ.  គឺ កុ្.២១ សច.៣៨ ចដលសក្ើតមុន → អ្ពយ. ៥៦ សច.៣៨ 
ចដលសក្ើតសរកាយៗ បាន ៣ បចចយ័ គឺ 

អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជារពេះអ្រេនតសចញច្ឆក្អំ្ពីមគគសេើយ ក្៏
ពិច្ឆរណាមគគយ៉ា ងធងនស់ដ្ឋយមហាកិ្រយិ ។ 

អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជាមគគចិតតជាបចចយ័ឲ្យដល់ផលចិតតក្នុងជវនៈ
ជាមយួគាន ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ដូចអារេ័យេទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ  ជា
បចចយ័ឲ្យសក្ើត េុខកាយ ទុក្ខកាយ ឬកុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកុ្េលវបិាក្ ក្៏
បាន ។ 

៤. អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្កុ្. ១២ សច. 
២៧ ចដលសក្ើតសរកាយៗ បានទងំ ៣ បចចយ័ គឺ 

អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ដូចសឃើញរបេ់សាអ ត់ៗ  ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើត    
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សេចក្តីសពញចិតតខាល ងំស ើង គឺសោភៈចដលមានក្មាល ងំខាល ជំាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសោភៈ  
( ចតវថីិសផសងគាន  ) ។ 

អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជាអ្កុ្េលជវនៈដួងទី ១ ចដលរលតស់ៅ ជា
ទីអារេ័យដម៏ានក្មាល ងំ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េលជវនៈដួងទី ២ ជាសដើម ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ដូចអារេ័យរាគៈ សេចក្តីសរតក្អ្រ សេចក្តី
េបាយ សធវើឲ្យេមាល បេ់តវ លួចរទពយសគ សេពកាម មុសា សេពេុរាសរគឿងរេវងឹ 
ជាសដើម ។ 

៥. អ្កុ្. →កុ្. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុន →កុ្. ២១ សច. ៣៨ 
ចដលសក្ើតសរកាយៗ បានបចចយ័មយួ គឺ  

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ដូចេមាល បស់េើយក្យ៏ក្សៅសធវើបុណយ ឬសធវើបាប
សេើយខាល ចនឹងរតូវសៅកានអ់្បាយ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសធវើបុណយ មានការឲ្យទន រក្ា
េីល ចសរមើនេមាធិ ចសរមើនបញ្ហដ  ឲ្យសក្ើតឈានសក្ើតមគគបាន ចតសបើសធវើ
អ្ននតរយិក្មមក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើត ឈាន មគគ មនិបាន ។ 

ចដលជាអារមមណូបនិេសយមនិបាន សរពាេះកុ្េលរចមងមនិទទួលយក្
អ្កុ្េលជាអារមមណ៍យ៉ា ងខាល ងំ និងជាអ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័មនិបាន សរពាេះក្នុង
ជវនៈជាតិសផសងគាន  ។ 

៦. អ្កុ្.→ អ្ពយ. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ→ អ្ពយ. ៥៦    
សច.៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ បានទងំ ២ បចចយ័ គឺ 
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អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជាអ្កុ្េលជវនៈចដលរលតស់ៅសេើយ ជាទី
អារេ័យដម៏ានក្មាល ងំឲ្យសក្ើតតទលមពនៈ ឬឲ្យសក្ើតវបិាក្គឺភវងគបាន ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជាអ្កុ្េលជវនៈជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េល
វបិាក្សដ្ឋយរតង ់ឬ រាគៈ សទេៈ សមាេៈ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត ទុក្ខកាយ េុខកាយ ក្៏
បាន ។ 

ចដលជាអារមមណូបនិេសយបបចចយ័មនិបាន សរពាេះមហាកិ្រយិនឹងយក្
សោភៈជាអារមមណ៍យ៉ា ងខាល ងំមនិបាន ។ 

៧. អ្ពយ. →អ្ពយ. គឺ អ្ពយ. ៥៦ សច.៣៨ រូប ២៨ ចដលសក្ើតមុនៗ និង
និពាវ ន → អ្ពយ.៥៦ សច.៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ បាន ៣ បចចយ័ គឺ 

អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជារពេះអ្រេនតពិច្ឆរណាអ្រេតតផលនិង
និពាវ នជាអារមមណ៍យ៉ា ងធងនស់ដ្ឋយមហាកិ្រយិ ។ 

អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជាបញ្ចទវ រាវជជនៈ ១ សច. ១០ →ទវិបញ្ច -
វញិ្ហដ ណ ១០ សច.៧ ជាសដើម ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជាេុខកាយ ទុក្ខកាយ ភាពរតជាក្ ់ ភាពសៅត  
អាហារ សរគឿងសេលៀក្ដណត ប ់ ទីសៅអារេ័យ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតេុខកាយ ទុក្ខកាយ 
និងផលេមាបតតិ ។ 

៨. អ្ពយ. → កុ្. គឺ អ្ពយ.៥៥ សច. ៣៨ (សវៀរអ្រេតតផល) រូប ២៨ និពាវ ន 
→ កុ្. ២១ សច.៣៨ បាន ៣ បចចយ័ គឺ 
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អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជារពេះសេក្ខបុគគលពិច្ឆរណាផលចិតតនិង
រពេះនិពាវ ន ជាអារមមណ៍យ៉ា ងធងនស់ដ្ឋយមហាកុ្េល ។ 

អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ ដូចជាសវាដឌពវនៈឬមសនាទវ រាវជជនៈ ជាបចចយ័ដល់
កុ្េលជវនៈដួងទី ១ ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ដូចអារេ័យេុខកាយ ទុក្ខកាយ សេើយចសរមើន
កុ្េល មានការឲ្យទន រក្ាេីល ចសរមើនភាវនា (ចដលសវៀរអ្រេតតផល សរពាេះជា
បចចយ័ដល់កុ្េលមនិបាន) ។ 

៩. អ្ពយ. →អ្កុ្. គឺ អ្ពយ. ៥២ សច. ៣៥ ( សវៀរផលចិតត ៤ ) រូប ២៨ →  
អ្កុ្.១២ សច.២៧ បាន ៣ បចចយ័ គឺ 

អារមមណូបនិេសយបបចចយ័ ដូចអារេ័យសេចក្ឋីសពញចិតតក្នុងចក្ខុបសាទ 
កាយបសាទ េទយវតថុ និងរូបារមមណ៍ ។ល។ សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ ជាអារមមណ៍យ៉ា ង
ធងន ់ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ ទិដឌ ិជាសដើម ។ 

អ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័   ដូចជាអាវជជនៈជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលជវនៈដួង
ទី ១ ។ 

បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ដូចអារេ័យេុខកាយ ទុក្ខកាយ ឧតុ អាហារ 
សេនាេនៈ បុគគល ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េលក្មមបថ ១០ ឬជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ 
សទេៈ សមាេៈ មានេះ ទិដឌ ិ(ចដលសវៀរផលចិតត សរពាេះជាចិតតចដលរបសេើរសលើសោក្ 
អ្កុ្េលមនិអាចទទួលយក្ផលចិតតជាអារមមណ៍បាន) ។ 
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ចំចណក្ខទី ១០-១១-១២ មានឧតុ អាហារ បុគគល សេនាេនៈ ជាបចចយ័
ឲ្យសក្ើតកុ្េល អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈបាន សដ្ឋយបក្តូបនិេសយបបចចយ័ចតមា៉ាង 
ដូចអារេ័យក្លាណមតិត ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកុ្េល អារេ័យបាបមតិត ក្ជ៏ា
បចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េល  អារេ័យអាហារក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យរូបរាងកាយរងឹមាជំាសដើម។ 

 

បញ្ហា វារៈរបេប់ក្តូបនិេសយបបចចយ័ 
បញ្ហា វារៈរបេ់បក្តូបនិេសយបបចចយ័ មាន ៩ វារៈ គឺ 

១. កុ្. →កុ្.  ២.កុ្. →អ្កុ្.  ៣.កុ្. →អ្ពយ.  
៤. អ្កុ្.→អ្កុ្. ៥. អ្កុ្. → កុ្. ៦.អ្កុ្.→អ្ពយ.  
៧. អ្ពយ.→អ្ពយ. ៨.អ្ពយ. →កុ្. ៩.អ្ពយ. →អ្កុ្. ។ 
១. បាលីវធិ ីកុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស បក្តូបនិេសយបបចចសយន 

បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយ-
បបចចយ័) ។ 

កុ្. → កុ្. គឺ កុ្.២០ សច.៣៨ ( សវៀរអ្រេតតមគគ ) → កុ្.២១ សច.៣៨ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. េទធ ំឧបនិេាយ ទន ំសទតិ េីលំ េមាទិយតិ ឧសបាេថក្មម ំក្សរាតិ  

ឈាន ំឧបាសទតិ វបិេសនំ ឧបាសទតិ មគគ ំ ឧបាសទតិ អ្ភញិ្ដ ំ ឧបាសទតិ េមាបតត ឹ
ឧបាសទតិ (បុគគលអារេ័យេទធ រចមងឲ្យទន េមាទនេីល រក្ាឧសបាេថ 
ញំុាងឈាន វបិេសនា មគគ អ្ភញិ្ហដ  េមាបតត ិឲ្យសក្ើតស ើង) ។ 
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កុ្. ២០ សច.៣៨ ចដលមានេទធ ជារបធាន → កុ្.២១ សច.៣៨ ។ 
២. េីលំ េុត ំ ច្ឆគ ំ បញ្ដ ំ ឧបនិេាយ ទន ំ សទតិ េីលំ េមាទិយតិ 

ឧសបាេថក្មម ំក្សរាតិ ឈាន ំឧបាសទតិ មគគ ំឧបាសទតិ អ្ភញិ្ដ ំ ឧបាសទតិ េមាបតត ឹ
ឧបាសទតិ (បុគគលអារេ័យេីល េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ  រចមងឲ្យទន េមាទនេីល 
រក្ាឧសបាេថ ញំុាងឈាន មគគ អ្ភញិ្ហដ  េមាបតតិ ឲ្យសក្ើតស ើង)។ 

កុ្. ២០ (សវៀរអ្រេតតមគគ) សច.៣៨  ចដលមានេីល េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ  ជា
របធាន→ កុ្. ២១ សច.៣៨ ។ 

៣. េទធ  េីលំ េុត ំច្ឆសគា បញ្ហដ  េទធ យ េីលេស ច្ឆគេស បញ្ហដ យ 
បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (េទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ  ជាបចចយ័ជួយ 
ឧបការៈដល់េទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ  សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយ-
បបចចយ័) ។ 

កុ្. ២០ សច.៣៨ → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ។ 
៤. បឋមេស ឈានេស បរកិ្មម ំបឋមេស ឈានេស, ទុតិយេស ឈានេស 

បរកិ្មម ំ ទុតិយេស ឈានេស, តតិយេស ឈានេស បរកិ្មម ំ តតិយេស ឈានេស, 
ចតុតថេស ឈានេស បរកិ្មម ំ ចតុតថេស ឈានេស, អាកាសានញ្ហច យតនេស បរកិ្មម ំ
អាកាសានញ្ហច យតនេស, វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនេស បរកិ្មម ំ វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនេស,    
អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនេស បរកិ្មម ំ អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនេស, សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនេស  
បរកិ្មម ំសនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនេស បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (ចិតតចដល
សធវើនាទីបរកិ្មមរបេ់ឈានទងំ ៨ (ឈានចតុក្កនយ័) មានបឋមជាន ជាសដើម ជា
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បចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ឈានទងំ ៨ ចដលសក្ើតអំ្ពីបរកិ្មម សដ្ឋយអំ្ណាចបក្-
តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

កុ្.េំ. ៤ សច.៣៥ ចដលសធវើបរកិ្មមក្នុងឈានទងំ ៨ →មេគគតកុ្. ៨ សច. 
៣៥ ។ 

៥. បឋម ំឈាន ំទុតិយេស ឈានេស, ទុតិយ ំឈាន ំតតិយេស ឈានេស, 
តតិយ ំឈាន ំចតុតថេស ឈានេស, ចតុតថ ំឈាន ំអាកាសានញ្ហច យតនេស, អាកា-
សានញ្ហច យតន ំ វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនេស, វញិ្ហដ ណញ្ហច យតន ំ អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនេស,      
អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនំ សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនេស បក្តូបនិេសយបបចចសយន  បចច-
សយ ។ 

ឈានថាន ក្ស់រកាមមានបឋមជានជាសដើម ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ឈាន
ថាន ក្ស់លើតាមលំដ្ឋប ់សដ្ឋយបក្តូបនិេសយបបចចយ័ ។  

បឋមជានកុ្.១ សច. ៣៥ →ទុតិយជានកុ្. ១ សច. ៣៣ ( សវៀរវតិក្កៈ     
វចិ្ឆរៈ ) ។  

ទុតិយជានកុ្.១ សច.៣៣ → តតិយជានកុ្.១ សច.៣២ ( សវៀរវតិក្កៈ វចិ្ឆរៈ 
បីតិ ) ។  

តតិយជានកុ្.១ សច.៣២ → ចតុតថជានកុ្.១ សច.៣០ (សវៀរវតិក្កៈ វចិ្ឆរៈ 
បីតិ អ្បប. ២ ) ។ 

ចតុតថជានកុ្.១ សច.៣០ →អាកាសា.កុ្.១ សច.៣០ ។  
អាកាសា.កុ្.១ សច.៣០ →វញិ្ហដ ណ.កុ្.១ សច. ៣០។  
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វញិ្ហដ ណ.កុ្.១ សច. ៣០→ អាកិ្ញ.កុ្. ១ សច.៣០ ។ 
អាកិ្ញ.កុ្. ១ សច.៣០ →សនវ.កុ្.១ សច. ៣០ ។ 
៦. ទិពវេស ចក្ខុេស បរកិ្មម ំទិពវេស ចក្ខុេស, ទិពាវ យ សសាតធាតុយ បរកិ្មម ំ

ទិពាវ យ សសាតធាតុយ, ឥទធវិធិញ្ហដ ណេស បរកិ្មម ំ ឥទធវិធិញ្ហដ ណេស, សចសតាបរយិ-
ញ្ហដ ណេស បរកិ្មម ំ សចសតាបរយិញ្ហដ ណេស, បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណេស បរកិ្មម ំ
បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណេស, យថាក្មមូបគញ្ហដ ណេស   បរកិ្មម ំ យថាក្មមូបគ-
ញ្ហដ ណេស, អ្នាគតេំញ្ហដ ណេស បរកិ្មម ំ អ្នាគតេំញ្ហដ ណេស បក្តូបនិេសយ-
បបចចសយន បចចសយ (បរកិ្មមភាវនាចដលសក្ើតមុនអ្ភញិ្ហដ សផសងៗ មានទិពវចក្ខុជាសដើម 
ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់អ្ភញិ្ហដ កុ្េលសផសងៗ តាមចដលខលួនរតូវការ សដ្ឋយ
អ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

កុ្.េំ.៤ សច.៣៣ ចដលសធវើបរកិ្មមក្នុងអ្ភញិ្ហដ វថីិ → អ្ភញិ្ដ .កុ្.១ សច.៣០ ។ 
៧. ទិពវចក្ខុ ទិពាវ យ សសាតធាតុយ, ទិពវសសាតធាតុ ឥទធវិធិញ្ហដ ណេស, ឥទធ-ិ

វធំិ សចសតាបរយិញ្ហដ ណេស, សចសតាបរយិញ្ហដ ណំ បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណេស, 
បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណំ យថាក្មមូបគញ្ហដ ណេស, យថាក្មមូបគញ្ហដ ណំ អ្នាគត-ំ
េញ្ហដ ណេស បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (អ្ភញិ្ហដ កុ្េលជាបចចយ័ដល់
អ្ភញិ្ហដ កុ្េលតាមលំដ្ឋប ់ ដូចជាទិពវចិក្ខុជាបចចយ័ដល់ទិពវសសាត ជាសដើម សដ្ឋយ
អ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

ទិពវចក្ខុ ទិពវសសាត ឥទធវិធិ សចសតា. បសុពវ. យថាក្មមុ. អ្ភញិ្ដ .កុ្.១ សច. ៣០ 
→ ទិពវសសាត ឥទធវិធិ. សចសតា. បុសពវ. យថាក្មមុ. អ្នាគតេំ. អ្ភញិ្ដ .កុ្. ១ សច. ៣០  
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តាមលំដ្ឋប ់។ 
៨. បឋមេស មគគេស បរកិ្មម ំបឋមេស មគគេស, ទុតិយេស មគគេស បរកិ្មម ំ

ទុតិយេស មគគេស, តតិយេស មគគេស បរកិ្មម ំតតិយេស មគគេស, ចតុតថេស មគគេស 
បរកិ្មម ំចតុតថេស មគគេស បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (បរកិ្មមចដលសក្ើតមុន
មគគទងំ ៤ ជាបចចយ័ដល់មគគ ៤ សដ្ឋយចំសពាេះមគគរបេ់ខលួនៗ សដ្ឋយអ្ំណាច    
បក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

កុ្.េំ. ៤ សច.៣៣ ចដលសធវើបរកិ្មមដល់មគគទងំ ៤ → មគគចិតត ៤ សច. ៣៦ 
សដ្ឋយចំសពាេះមគគរបេ់ខលួនៗ ។ 

៩. បឋសមា មសគាគ  ទុតិយេស មគគេស, ទុតិសយ មសគាគ  តតិយេស មគគេស,   
តតិសយ មសគាគ  ចតុតថេស មគគេស បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (មគគខាង
សរកាមមានបឋមមគគជាសដើម ជាបចចយ័ដល់មគគខាងសលើតាមលំដ្ឋប)់។ 

សសាតាបតតិមគគ េក្ទគាមមិគគ អ្នាគាមមិគគ សច.៣៦ → េក្ទគាមមិគគ 
អ្នាគាមមិគគ អ្រេតតមគគ សច.៣៦ តាមលំដ្ឋប។់ 

១០. សេកាខ  មគគ ំ ឧបនិេាយ អ្នុបបនន ំ េមាបតត ឹ ឧបាសទនត ិ ឧបបនន ំ       
េមាបជជនត ិ េ ខ្ សរ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសនត ិ (រពេះសេក្ខបុគគល
ទងំឡាយ អារេ័យមគគចដលខលួនបានសេើយ សធវើឈានេមាបតតចិដលសៅមនិទន់
សក្ើតស ើងឲ្យសក្ើតស ើង កាលឈានសក្ើតសេើយក្ពិ៏ច្ឆរណាេ ខ្ រទងំឡាយ
សដ្ឋយភាពជាអ្និចច ំទុក្ខំ អ្នតាត ) ។ 

មគគខាងសរកាម ៣ សច. ៣៦ →មេគគតកុ្.៩ សច. ៣៥។ 
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 មគគខាងសរកាម ៣ សច. ៣៦ →កុ្.៨ សច.៣៣ ។ 
១១. មសគាគ  សេកាខ ន ំអ្តថបបដិេមភទិយ ធមមបបដិេមភទិយ និរុតតបិបដិេមភ-ិ

ទយ បដិភាណបបដិេមភទិយ ឋានាឋានសកាេលេស បក្តូបនិេសយបបចចសយន      
បចចសយ (មគគរបេ់រពេះសេក្ខបុគគលខាងសរកាម ៣ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់
បដិេមភទិ ៤ គឺអ្តថបបដិេមភទិ ធមមបបដិេមភទិ និរុតតិបបដិេមភទិ បដិភាណ-
បបដិេមភទិ និងសេចក្តីឆ្មល តក្នុងសេតុចដលេមគួរនិងមនិេមគួរ សដ្ឋយអ្ំណាច
បក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

មគគខាងសរកាម ៣ សច. ៣៦ → បញ្ហដ សចតេិក្ចដលសៅក្នុងបដិេមភទិ ៤ 
និងឋានាឋានសកាេលយ ។ 

កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និង        
បញ្ច សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ សេក្ខបុគគល ៧ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ 
អ្បបនាវថីិ សរពាេះេចមតងអ្ងគធមជ៌ាបក្តូបនិេសយបបចចយ័ចតមា៉ាង មនិជាប់
ទក្ទ់ងនឹងអារមមណូបនិេសយ និងអ្ននតរូបនិេសយ មនិមានេភាគបចចយ័ ចតសបើ
េចមតងអ្ងគធម ៌បានទងំ ៣ បចចយ័ បានេភាគបចចយ័ ៧ គឺ អារមមណ អារមមណា-
ធិបតិ  អ្ននតរ េមននតរ នតថិ  វគិត  អាសេវនបបចចយ័ ។ 

អ្ធិបាយកុ្. → កុ្. គឺកុ្េលចដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់កុ្េលចដល
សក្ើតសរកាយៗ   សេចក្តីថា កុ្េលចដលធាល បស់ក្ើតមុនៗ សរចើនភពសរចើនជាតិសេើយ 
ឬកុ្េលចដលសក្ើតមុនៗ ក្នុងជាតិសនេះ ផ្លល េ់ឲ្យមក្សធវើកុ្េលដូសចនេះតសៅសទៀត ។ 

កុ្. ២០ សច.៣៨ ( អ្រេតតមគគ ) → កុ្.២១ សច. ៣៨ ។ 
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ដូចជាបុគគលអារេ័យេទធ រជេះថាល ក្នុងគុណរពេះរតនរតយ័ សជឿក្មម សជឿ
ផលរបេ់ក្មម សជឿការរតាេ់ដឹងរបេ់រពេះេមាម េមពុទធជាមាច េ់ សជឿថាសោក្សនេះ
មាន សោក្ខាងមុខមានជាសដើម សរពាេះមានេទធ រជេះថាល ក្នុងវតថុចដលជារបសយជន ៍
រចមងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកុ្េលទងំពួង តាងំចតពីកុ្េលថាន ក្ទ់ប គឺ មហាកុ្េល 
ដល់កុ្េលថាន ក្ខ់ពេ់ គឺ មេគគតកុ្េល និងសោកុ្តតរកុ្េល េូមបអីារេ័យេីល   
េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ  ក្ឲ៏្យសក្ើតកុ្េលបានរគបយ់៉ា ង គឺឲ្យសក្ើតេទធ  េីល េុតៈ  
ច្ឆគៈ បញ្ហដ  ចថមសទៀត ដូចការបានេិក្ាបរមតថធម ៌ដឹងសេតុផលតាមសេចក្តីពិត
របេ់េភាវធម ៌ រចមងជាបចចយ័ឲ្យចសរមើនកុ្េលខាល ងំស ើង សរពាេះសេចក្តរីបាថាន
របេ់ការេិក្ាធម ៌ របសយជនក៍្ស៏ដើមបដុីេខាតកិ់្សលេ សដើមបចីសរមើនកុ្េលឲ្យ
ដល់ការផុតច្ឆក្ទុក្ខ មនិចមនសដើមបរីបសយជនយ៍៉ា ងដក្ទ ការេិក្ាធម ៌សទើបជាធមម ំ
េរណំ គច្ឆឆ ម ិ ចដលជាទីពឹងពិតរបាក្ដ ឲ្យសក្ើតបញ្ហដ េមាម ទិដឌ ិលេះបងកិ់្សលេឲ្យ
ផុតច្ឆក្ទុក្ខទងំពងួ ។ 

ចំចណក្មហាកុ្េលញាណេមបយុតត ៤ ចដលសធវើនាទីបរកិ្មម ឧបច្ឆរៈ 
អ្នុសោម សគារតភូ រចមងជាបចចយ័ដល់ឈាន មគគ អ្ភញិ្ហដ  េមាបតតិបានសទៀត 
ដូចជាបុគគលនឹងចសរមើនឈានក្រ៏តូវចសរមើនមហាកុ្េល ពាយមសធវើចិតតឲ្យជា
េមាធិតាងំសៅក្នុងអារមមណ៍ចតមយួ រេូតតាងំមាជំាឧបច្ឆរេមាធិ សក្ើតឧគគេ- 
និមតិត បដិភាគនិមតិត រេូតដល់អ្បបនាេមាធិ ឈានចិតតសទើបសក្ើតស ើងបាន េូមបី
ចសរមើនអ្ភញិ្ហដ  េមាបតតិ ក្ដូ៏ចគាន  ការចសរមើនមគគរតូវចសរមើនវបិេសនាជាមហា-
កុ្េលមុន មគគចិតតសទើបសក្ើតបាន ។ 
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េូមបកីារចសរមើនឈានចដលនឹងឲ្យសក្ើតឈានខាងសលើ ក្រ៏តូវចតចសរមើន
តាងំចតពីឈានថាន ក្ស់រកាមជាសដើមសៅ ឈានថាន ក្ស់រកាមជាបចចយ័ដល់ឈានថាន ក្់
សលើសៅតាមលំដ្ឋប ់ មគគចិតតក្ដូ៏ចគាន  មគគចិតតខាងសរកាម ក្ជ៏ាបចចយ័ដល់មគគចិតត
ខាងសលើតាមលំដ្ឋប។់  

អ្ភញិ្ហដ កុ្េល ក្ជ៏ាបចចយ័ដល់អ្ភញិ្ហដ កុ្េលតាមលំដ្ឋបដូ់ចគាន  ។ 
 

អ្ភញិ្ហដ  ៥ យ៉ា ង គឺ 
១. ទិពវចក្ខុ ចភនក្ទិពវ អាចសឃើញវតថុចដលលអិតក្នុងទីឆ្មង យៗ បាន ដូចអាច

ដឹងចុតិបដិេនធិរបេ់េតវទងំឡាយបាន សៅថា ចុតូបបាតញ្ហដ ណ ឬដឹងក្មម
របេ់េតវចដលមានេុខមានទុក្ខថា សធវើក្មមអ្វមីក្ សៅថា យថាក្មមូបគញ្ហដ ណ ឬ
ដឹងអ្នាគតរបេ់េតវថា សក្ើតសេើយនឹងមានទុក្ខមានេុខយ៉ា ងណា សៅថា       
អ្នាគតំេញ្ហដ ណ អ្ភញិ្ហដ ទងំ ៣ សនេះនឹងរតូវអារេ័យទិពវចក្ខុ ជាបចចយ័សក្ើតមុន 
សទើបសក្ើតបាន ។ 

២. ទិពវសសាត រតសចៀក្ទិពវ អាចឮេំស ងក្នុងទីឆ្មង យៗបាន ។ 
៣.ឥទធវិធិញ្ហដ ណ េចមតងរទិធិសផសងៗបាន ដូចសហាេះបាន ចរជក្ដីបាន និមតិត

មនុេសមាន ក្ឲ់្យជាមនុេស ១០០ នាក្ ់១០០០ នាក្ ់បាន ជាសដើម ។ 
៤. សចសតាបរយិញ្ហដ ណ ដឹងវារៈចិតតរបេ់បុគគលដក្ទ ចដលមានចិតតជា

កុ្េលបាន ខលេះក្ស៏ៅថា បរចិតតវជិាជ ននញ្ហដ ណ ។ 
៥. បុសពវនិវាសានុេសតិញ្ហដ ណ រលឹក្ដឹងជាតិអំ្ពីកាលមុនទងំរបេ់ខលួន 
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និងអ្នក្ដក្ទបានថា ក្នុងអ្តីតបានធាល បស់ក្ើតជាអ្វីមក្ និងសៅមានមសនាមយរទិធិ រទិធិ
ចដលេសរមចសដ្ឋយចិតតសទៀតផង។ 

ចំចណក្រពេះសេក្ខបុគគលអារេ័យមគគចដលខលួនបានសេើយ សធវើឈាន
េមាបតតិឲ្យសក្ើតស ើង សេើយក្ពិ៏ច្ឆរណាេ ខ្ រទងំឡាយសដ្ឋយភាពជា អ្និចច ំ
ទុក្ខំ អ្នតាត  គឺមគគជាបចចយ័ដល់ឈានក្ប៏ាន ជាបចចយ័ដល់មហាកុ្េលក្ប៏ាន 
សដើមបចូីលផលេមាបតតិ ។ 

សេើយមគគរបេ់រពេះសេក្ខបុគគលសៅជាបចចយ័ដល់បដិេមភទិ ៤ បានសទៀត 
បដិេមភទិ គឺបញ្ហដ ចដលចបក្ធាល យក្នុងេភាវធមត៌ាមសេចក្តីពិត ។ 

 
បដិេមតទិ ៤ គឺ 

១. អ្តថបបដិេមភទិ បញ្ហដ ចបក្ធាល យក្នុងផល ។  
២. ធមមបបដិេមភទិ បញ្ហដ ចបក្ធាល យក្នុងសេតុ ។ 
៣. និរុតតបិបដិេមភទិ បញ្ហដ ចបក្ធាល យក្នុងភាសា ១០១ ភាសា មានភាសា 

មគធជាសដើម ។ 
៤. បដិភាណបបដិេមភទិ បញ្ហដ ចបក្ធាល យក្នុងបដិេមភទិទងំ ៣ របេ់ខលួន 

អាចសដ្ឋេះរសាយបញ្ហា បានយ៉ា ងរេ័េ ។ 
បដិេមភទិចដលសក្ើតក្នុងសេក្ខបុគគលសៅដឹងមនិទនប់របូិណ៌ ទល់ចតដល់

អ្សេក្ខបុគគលសទើបដឹងបរបូិណ៌ក្នុងេភាវធមទ៌ងំពួង រពេះអ្រេនតបាន សឈាម េះថា 
ជាអ្នក្ចបក្ធាល យដឧ៏តតមរបសេើរក្នុងពួក្សេក្ខបុគគល ។ 
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បចចយ័សរគឿងទំនុក្បរមុងឱ្យសក្ើតបដិេមភទិ គឺ 
១. បពុវសយគ ធាល បរ់បក្បសេចក្តីពាយមចសរមើនវបិេសនា ក្នុងអ្តីត     

ជាតិមក្។  
២. ពាេុេចចៈ ជាអ្នក្បានសាឋ បស់រចើន សៅថា សាត បទ់ល់នឹងេភាវធម ៌ គឺ

សាត បស់េើយពិច្ឆរណាដល់េភាវធមត៌ាមសេចក្តីពិតផង។ 
៣. សទេភាសា ចូលចិតតសេចក្តីរបេ់ភាសាសផសងៗ ។  
៤. អាគម គឺការសរៀនដឹងរពេះពុទធវចនៈ ( បរយិតតិ ) ។  
៥. បរបុិច្ឆឆ  សាក្េួរចំណុចធមស៌ផសងៗ រេូតអ្េ់សេចក្តេីងសយ័។ 
៦. អ្ធិគម បានេសរមចអ្រយិបុគគលតាងំចតពីរពេះសសាតាបននរេូតដល់

រពេះអ្រេនត ។ 
៧. គរុេននេិសសយ បានអារេ័យរគូលអ ។  
៨. មតិតេមបតត ិ បានក្លាណមតិត ។ 
កុ្.→ កុ្. សរពាេះសេតុចដលធាល បជួ់បជាមយួនឹងការសធវើកុ្េលមក្ជាសរចើន 

សទើបជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសយនិសសាមនេិការៈសធវើកុ្េលបាន្យ កុ្េលសបើសក្ើត
ស ើងអំ្ពីការសធវើខលួនឯង ក្ស៏ៅថា ឧបាទិតសេតុ សរពាេះអារេ័យសេតុចដលសធវើខលួន
ឯង សបើសក្ើតស ើងសរពាេះអារេ័យសឃើញអ្នក្ដក្ទសធវើសេើយសធវើតាម ក្ជ៏ាឧបសេវតិ-
សេតុ គឺសេតុចដលចូលសៅគបរ់ក្ជាមយួនឹងអ្នក្ដក្ទសេើយសធវើតាមសគ ។ 

២.បាលវីិធ ីកុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស បក្តូបនិេសយបបចចសយ-
ន បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយ- 
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បបចចយ័) ។ 
កុ្. → អ្កុ្. គឺ សោកិ្យកុ្.១៧ សច.៣៨. →អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. េទធ ំ ឧបនិេាយ មាន ំជសបបតិ ទិដឌ ឹ គណាា តិ េីលំ េុត ំច្ឆគ ំ បញ្ដ ំ 

ឧបនិេាយ មាន ំ ជសបបតិ ទិដឌឹ គណាា តិ (បុគគលអារេ័យេទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ 
បញ្ហដ  របេ់ខលួនសេើយ រចមងសធវើមានេះចដលមនិទនស់ក្ើតស ើងឲ្យសក្ើតស ើង មាន
ការកានយ់ក្ការយល់សឃើញខុេពីសេចក្តីពិត) ។ 

សោកិ្យកុ្.១៧ សច. ៣៨ ចដលមានេទធ ជារបធាន → សោភៈ ៨ សច. 
២២ ។ 

២. េទធ  េីលំ េុត ំច្ឆសគា បញ្ហដ  រាគេស សទេេស សមាេេស មានេស 
ទិដឌយិ បតថនាយ បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ  (េទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ 
បញ្ហដ  ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រាគៈ  សទេៈ សមាេៈ មានេះ ទិដឌ ិ និងសេចក្តី
របាថាន    ភវេមបតត ិសភាគេមបតត ិសដ្ឋយអំ្ណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័)។ 

សោកិ្យកុ្.១៧ សច.៣៨ →អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
កុ្. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិង     

បញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ ជា
បក្តូបនិេសយបបចចយ័ចតមា៉ាង ចតសបើជាអ្ននតរូបនិេសយបបចចយ័ផង បានេភាគ
បចចយ័ ២ គឺ អារមមណ និង អារមមណាធិបតិ ។ 
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អ្ធិបាយ កុ្. → អ្កុ្. សរពាេះសធវើបុណយរបាេច្ឆក្បញ្ហដ ដឹងសេតុផល ចដល
រតូវតាមសេចក្តីពិត ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្សយនិសសាមនេិការៈ សធវើការសឃើញមនិរតូវ
តាមសេចក្តីពិត សទើបជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកិ្សលេជាអ្កុ្េល។ 

សោកិ្យកុ្.១៧ សច.៣៨ → អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
ដូចជាបុគគលអារេ័យេទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ  ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត

មានេះ សរពាេះសធវើបុណយរបណំាងរបចជងគាន ថា របេ់នរណានឹងសធវើលអជាង សធវើបុណយ
សេើយជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតរាគៈ សរពាេះរបាថាន សេចក្តីេុខ ភាពមានបាន សធវើសេើយសក្ើត
សទេៈ ដូចសធវើសេើយ សនឿយេតម់និសពញចិតត មនិរតូវចិតត សធវើសេើយសក្ើតសមាេៈ 
សរពាេះមនិដឹងសេតុផល បានចតសធវើតាមៗ សគសៅ សធវើបុណយសេើយយល់សឃើញខុេ 
ដូចរបាថាន សៅសក្ើតក្នុងភព ចដលមានសេចក្តេុីខសរចើន  សរពាេះមនិដឹងថាការសក្ើត
សនាេះជាទុក្ខ ក្ជ៏ាវបិោល េឲ្យសក្ើតទិដឌិ ។ 

៣.បាលវីិធ ីកុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស បក្តូបនិេសយបបចចសយ-
ន បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយ-
បបចចយ័) ។ 

កុ្. → អ្ពយ. គឺ កុ្. ២១ សច.៣៨ → អ្ពយ. ៥៦ សច. ៣៨ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. េទធ  ឧបនិេាយ អ្តាត ន ំ អាតាសបតិ បរតិាសបតិ បរយិដិឌមូិលកំ្ ទុក្ខ ំ    

បចចនុសភាតិ េីលំ  េុត ំ ច្ឆគ ំ បញ្ដ ំ ឧបនិេាយ អ្តាត ន ំ អាតាសបតិ បរតិាសបតិ       
បរយិដិឌមូិលកំ្ ទុក្ខ ំ បចចនុសភាតិ (បុគគលអារេ័យេទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ
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របេ់ខលួនសេើយ រចមងសធវើសេចក្តីសៅត រក្ហាយចដលមនិទនស់ក្ើតស ើងឲ្យសក្ើតស ើង 
ចដលសក្ើតស ើងសេើយ ក្ឲ៏្យសក្ើតសរចើនស ើង និងរតូវសសាយទុក្ខតាមផលូវកាយសដ្ឋយ
ការចេវងរក្ជាមូល ជាសេតុ) ។ 

កុ្.២១ សច.៣៨ →ទុក្ខេេគតកាយវញិ្ហដ ណ ១ សច.៧ ។ 
២. េទធ  េីលំ េុត ំច្ឆគ ំបញ្ហដ  កាយកិ្េស េុខេស កាយកិ្េស ទុក្ខេស 

ផលេមាបតតយិ បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (េទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ 
បញ្ហដ  ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់សេចក្តីេុខកាយ ទុក្ខកាយនិងផលេមាបតត ិ
សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

កុ្.២១ សច. ៣៨ → កាយវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ផលចិតត ៤ សច.៣៦ ។  
៣. កុ្េលំ ក្មម ំ វបិាក្េស បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (កុ្េលក្មម

ចដលមានក្មាល ងំខាល ងំ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់កុ្េលវបិាក្ សដ្ឋយអ្ំណាច   
បក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

កុ្.២១ សច. ៣៨ → កុ្. វ.ិ ២៩ សច.៣៨ ( សដ្ឋយអ្ភធិមមនយ័ ) ។ 
កុ្ .២១ សច.៣៨ → កុ្.វ.ិ២៩ សច.៣៨ ក្មមជជរូប ២០ (សដ្ឋយេុតតនតនយ័)។ 
៤. អ្រហា មគគំ ឧបនិេសសយ អ្នុបបននំ កិ្រយិេមាបតត ឹ ឧបាសទតិ ឧបបនន ំ 

េមាបជជតិ េ ខ្ សរ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសនត ិ (រពេះអ្រេនតអារេ័យ
អ្រេតតមគគចដលខលួនបានសេើយ សធវើឈាន េមាបតតិចដលមនិទនស់ក្ើតឲ្យសក្ើតស ើង 
កាលឈានសក្ើតស ើងសេើយ ក្ពិ៏ច្ឆរណាេ ខ្ រទងំឡាយសដ្ឋយភាពជាអ្និចច ំទុក្ខ ំ
អ្នតាត ) ។ 
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អ្រេតតមគគ ១ សច.៣៦ → មេគគតកិ្.៩ សច.៣៥ ។  
សោកិ្យកុ្. ១៧ សច. ៣៨ → កិ្.៨ សច. ៣៣ ។ 
៥. មសគាគ  អ្រេសតា អ្តថបបដិេមភទិយ ធមមបបដិេមភទិយ និរុតតបិបដិេមភទិ-

យ បដិភាណបបដិេមភទិយ ឋានាឋានសកាេលេស បក្តូបនិេសយបបចចសយន     
បចចសយ (អ្រេតតមគគរបេ់រពេះអ្រេនត ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់បដិេមភទិ៤ 
និងសេចក្តីឆ្មល តក្នុងសេតុចដលេមគួរ និងមនិគួរ សដ្ឋយអំ្ណាចបក្តូបនិេសយ-
បបចចយ័) ។ 

អ្រេតតមគគ ១ សច.៣៦ → បដិេមភទិ ៤ និងឋានាឋានសកាេលយ ។ 
៦. មសគាគ  ផលេមាបតតយិ បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (មគគចិតតជា

បចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ផលេមាបតតិ សដ្ឋយអំ្ណាចបក្តូនិេសយបបចចយ័) ។ 
មគគចិតត ៤ សច.៣៦ → ផលេមាបតតិ ៤ សច.៣៦ សដ្ឋយចំសពាេះមគគរបេ់  

ខលួនៗ ។ 
កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និងបញ្ច -

សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ តាមេមគួរ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ 
កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ ជាបក្តូបនិេសយបបចចយ័ ជាមយួនឹងនានក្ខណិក្ក្មម-
បបចចយ័ ចតសបើបានទងំ ៣ បចចយ័ ក្ប៏ានេភាគបចចយ័ ៧ គឺ អារមមណ អារមមណា-
ធិបតិ អ្ននតរ េមននតរ នតថិ វគិត នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ ។ 

អ្ធិបាយ កុ្. → អ្ពយ. គឺ កុ្.២១ សច.៣៨ → អ្ពយ.៥៦ សច.៣៨ ។ 
សរពាេះអារេ័យេទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ  ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតេុខកាយ  
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ទុក្ខកាយ ផលេមាបតត ិ ឬជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតវបិាក្ កិ្រយិ និងរូបផងក្ប៏ាន គឺជា
បចចយ័បានទងំរពេះអ្ភធិមមនយ័ និងរពេះេុតតនតនយ័ ដូចមានេទធ មក្សាត បធ់ម ៌
រតូវសធវើដំសណើ រមក្លំបាក្ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតទុក្ខកាយ មក្សេើយបានអ្ងគុយសាឋ ប់
ក្នុងបនទបម់ា៉ា េីុនរតជាក្ ់ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតេុខកាយជាសដើម  រពេះអ្រយិៈចដល
បានឈាន ក្អ៏ារេ័យមហាកុ្េល សធវើឲ្យសក្ើតឈានឲ្យជាវេី សេើយក្ចូ៏ល   
ផលេមាបតតិតាមឈានចដលខលួនបាន ឬរពេះអ្រេនតអារេ័យអ្រេតតមគគចដលខលួន
បាន សធវើឈានេមាបតតិឲ្យសក្ើតស ើង កាលឈានសនាេះសក្ើតសេើយក្ពិ៏ច្ឆរណា
េ ខ្ រទងំឡាយ សដ្ឋយភាពជា អ្និចចំ ទុក្ខំ អ្នតាត  ឬអ្រេតតមគគជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត
បដិេមភទិទងំ ៤ និងការឆ្មល តក្នុងសេតុចដលេមគួរ និងមនិេមគួរក្ប៏ាន ។ 

បញ្ហា វារៈសនេះសដ្ឋយបក្តូបនិេសយបបចចយ័ នឹងមានេភាគបចចយ័សក្ើតរមួ
បាន ១ បចចយ័ គឺ  នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ សរពាេះកុ្េលក្មមចដលសធវើសេើយជា
បចចយ័ឲ្យសក្ើតវបិាក្ចិតត សដ្ឋយអំ្ណាចនានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័។ 

៤.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស បក្តូបនិេសយបបចច-
សយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូប-
និេសយបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.→អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.១២ សច.២៧ →អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. រាគំ ឧបនិេាយ បាណំ េនតិ អ្ទិនន ំអាទិយតិ មសុា ភណតិ បិេុណំ 

ភណតិ ផរុេំ   ភណតិ េមផ ំបលបតិ េនធ ឹឆិនទតិ និសោបំ េរតិ ឯកាគារកំិ្ ក្សរាតិ 
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បរបិសនថ តិដឌតិ បរទរ ំគចឆតិ     គាមឃត ំក្សរាតិ និគមឃតំ ក្សរាតិ មាតរ ំជីវតិា សវា
សរាសបតិ បិតរ ំជីវតិា សវាសរាសបតិ អ្រេនត ំជីវតិា   សវាសរាសបតិ ទុសដឌន ចិសតតន តថាគតេស 
សោេតំិ ឧបាសទតិ េងឃ ំ ភនិទតិ (បុគគលអារេ័យរាគៈសេើយសធវើការេមាល បេ់តវ 
លួចរទពយ សពាលពាក្យកុ្េក្ និយយញុេះញង ់និយយពាក្យអារក្ក្ ់សពាលពាក្យ
សរាយរាយ កាតទី់ត ការសាទ ក្ច់្ឆ ំ ការលបលួចស ើងផទេះ ការច្ឆបំលនត់ាមផលូវ         
សាហាយេមនជ់ាមយួនឹងភរយិរបេ់អ្នក្ដក្ទ ដុតផទេះរបេ់អ្នក្រេុក្ ដុតនិគម
សខតត េមាល បម់ាតា េមាល បបិ់តា េមាល បរ់ពេះអ្រេនត សធវើសោេិតរបេ់រពេះតថាគត
ឱ្យពុរពងស ើងសដ្ឋយចិតតរបទូេរា៉ាយ បចំបក្េងឃឲ្យចបក្គាន ) ។ 

សោភ. ៨ សច.២២ → អ្កុ្.១២ សច.២៧ ចដលជាបទ់ក្ទ់ងជាមយួនឹង
ទុចចរតិសផសងៗ និងបញ្ហច ននតរយិក្មម ។ 

២. សទេំ សមាេ ំមាន ំ ទិដឌ ឹ បតថន ំ ឧបនិេាយ បាណំ េនតិ ។ ល ។   
េងឃ ំ ភនិទតិ (បុគគលអារេ័យសទេៈ សមាេៈ មានេះ ទិដឌ ិ និងសេចក្តីរបាថាន ក្នុង    
ភវេមបតតិ សភាគេមបតតិ សេើយសធវើការេមាល បេ់តវ ។ ល ។ បំចបក្េងឃឲ្យចបក្  
គាន ) ។  

អ្កុ្.១២ សច. ២៧→ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 
៣. រាសគា សទសសា សមាសហា មាសនា ទិដឌ ិបតថនា រាគេស សទេេស សមាេ-

េស មានេស ទិដឌយិ បតថនាយ បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (រាគៈ សទេៈ    
សមាេៈ មានេះ ទិដឌិ និងសេចក្តរីបាថាន  ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រាគៈ សទេៈ  
សមាេៈ មានេះ ទិដឌិ និងសេចក្តរីបាថាន  សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 
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អ្កុ្.១២ សច.២៧ →អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
 
៤. បាណាតិបាសតា បាណាតិបាតេស អាទិនាន ទនេស កាសមេុមចិ្ឆឆ ច្ឆរេស 

មសុាវាទេស   បិេុណាយ វាច្ឆយ ផរុសាយ វាច្ឆយ េមផបបោបេស អ្ភជិាយ 
ពាបាទេស មចិ្ឆឆ ទិដឌយិ បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (ការេមាល បេ់តវជា
បចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ការេមាល បេ់តវ លួចរទពយ របរពឹតតខុេក្នុងកាម សពាល
ពាក្យកុ្េក្ សពាលពាក្យច្ឆក្ស់ដ្ឋត សពាលពាក្យសរគាតរគាត  សពាលពាក្យញុេះញង ់
សពាលពាក្យសរាយរាយឥតរបសយជន ៍ការេមលងឹរកំ្ពរទពយេមបតតិរបេ់អ្នក្ដក្ទ ការ
ពាបាទ ការយល់សឃើញខុេ សដ្ឋយអំ្ណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

សទេៈ២ សមាេៈ២ សច.២៣ ចដលជាបទ់ក្ទ់ងជាមយួនឹងបាណាតិបាត 
→ អ្កុ្េលក្មមបថ ១០ គឺ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 

៥. អ្ទិនាន ទនំ អ្ទិនាន ទនេស កាសមេុមចិ្ឆឆ ច្ឆរេស មសុាវាទេស             
បិេុណាយ វាច្ឆយ ផរុសាយ វាច្ឆយ េមផបបោបេស អ្ភជិាយ ពាបាទេស 
មចិ្ឆឆ ទិដឌយិ បាណាតិបាតេស បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (អ្ទិនាន ទន ជា
បចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់អ្ទិនាន ទន កាសមេុមចិ្ឆឆ ច្ឆរ បិេុណាវាច្ឆ ផរុេវាច្ឆ 
េមផបបោប អ្ភជិា ពាបាទ មចិ្ឆឆ ទិដឌ ិ និងបាណាតិបាត សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូប-
និេសយបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ចដលជាបទ់ក្ទ់ងជាមយួនឹងអ្ទិនាន ទន → អ្កុ្េល
ក្មមបថ ១០ គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 



 

 310   

  

ទុចចរតិដស៏េេ ៨ ក្ជ៏ាបចចយ័ដល់គាន សៅតាមលំដ្ឋបដូ់ចខទី ៤, ៥ ចដល      
េចមតងមក្សេើយ ។ 

៦. មាតុឃតិក្មម ំមាតុឃតិក្មមេស បិតុឃតិក្មមេស អ្រេនតឃតិក្មមេស   
រុេតុិបាទក្មមេស េងឃសភទក្មមេស និយតមចិ្ឆឆ ទិដឌយិ បក្តូបនិេសយបបចចសយន   
បចចសយ ( មាតុឃតក្មម ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់មាតុឃត បិតុឃត អ្រេនត-
ឃត សោេិតុបាទ េងឃសភទ និងនិយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ ណាមយួ សដ្ឋយអ្ំណាច    
បក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

សទេៈ២ សច.២២ ចដលជាបទ់ក្ទ់ងជាមយួនឹងមាតុឃត → បញ្ហច ននតរ-ិ
យក្មមនិងនិយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ ។ 

ចំចណក្ ខទី ៧,៨,៩,១០ ក្ជ៏ាបិតុឃត អ្រេនតឃត សោេិតុបាទ 
េងឃសភទ ជាបចចយ័ដល់បញ្ហច ននតរយិក្មម និងនិយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិសៅតាមលំដ្ឋប ់ អ្ងគ
ធមក៌្ដូ៏ចគាន នឹងខទី ៦ ។ 

១១. និយតមចិ្ឆឆ ទិដឌ ិនិយតមចិ្ឆឆ ទិដឌយិ មាតុឃតិក្មមេស បិតុឃតិក្មមេស 
អ្រេនតឃតិក្មមេស រុេតុិបាទក្មមេស េងឃសភទក្មមេស បក្តូបនិេសយបបចចសយ-
ន បចចសយ (និយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់និយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ  និងបញ្ហច -
ននតរយិក្មម សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

ទិដឌិគតេំ.៤ សច.២១ ចដលជាបទ់ក្ទ់ងជាមយួនឹងនិយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ →

និយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ និងបញ្ហច ននតរយិក្មម ។ 
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អ្កុ្.→ អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និងបញ្ច -
សវាការភូម ិ (សវៀរេុទធ វាេ ៥ ) បានបុថុជជន ៤ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិចត
មា៉ាង ជាបក្តូបនិេសយបបចចយ័ សបើបានទងំ ៣ បចចយ័ ក្ប៏ានេភាគបចចយ័ ៧ គឺ 
អារមមណ អារមមណាធិបតិ  អ្ននតរ េមននតរ នតថិ វគិត អាសេវនបបចចយ័ ។ 

អ្ធិបាយ អ្កុ្.→អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
សរពាេះអារេ័យរាគៈ សទេៈ សមាេៈ មានេះ ទិដឌិ និងសេចក្តីរបាថាន  ជា

បចចយ័ឲ្យសធវើអ្កុ្េលក្មមបថ ១០ បញ្ហច ននតរយិក្មម និងមចិ្ឆឆ ទិដឌិក្មមបាន ។ 
អ្កុ្េលក្មមបថ ១០ គឺ កាយក្មម ៣ វចីក្មម ៤ មសនាក្មម ៣ បានដល់ 

បាណាតិបាត អ្ទិនាន ទន កាសមេុមចិ្ឆឆ ច្ឆរ មុសាវាទ បិេុណាវាច្ឆ ផរុេវាច្ឆ   
េមផបបោបៈ អ្ភជិា ពាបាទ និង មចិ្ឆឆ ទិដឌ ិ។ 

បញ្ហច ននតរយិក្មម ៥ គឺ មាតុឃត បិតុឃត អ្រេនតឃត  សោេិតុបាទ 
េងឃសភទ ។ អ្ងគធមរ៌បេ់បញ្ហច ននតរយិក្មម គឺ សទេៈ ២ សច.២២។ 

 
មចិ្ឆឆ ទិដឌ ិការសឃើញខុេ ១0 យ៉ា ង គឺ 

១. សឃើញថាការឲ្យទនមនិមានផល ។  
២. សឃើញថាការបូជាសផសងៗមនិមានផល ។  
៣. សឃើញថាការបដិេណាឌ រៈសផសងៗ មនិមានផល ។  
៤. សឃើញថាការលអសធវើអារក្ក្ ់មនិមានផល ។ 
 ៥. សឃើញថាសោក្សនេះមនិមាន សរពាេះមនិមានការសក្ើតតសៅសទៀត។  
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៦. សឃើញថាសោក្ខាងមុខមនិមាន សរពាេះសាល បស់េើយេូនយ ។ 
៧. សឃើញថាការសធវើលអ សធវើអារក្ក្ ់ចសំពាេះមាតា មនិមានផល ។  
៨. សឃើញថាការសធវើលអ សធវើអារក្ក្ ់ចំសពាេះបិតា មនិមានផល ។  
៩. សឃើញថាេតវចដលសក្ើតជាឳបបាតិក្ៈមនិមាន ។ 
១០. សឃើញថាេមណៈរពាេមណ៍អ្នក្បដិបតតិរតូវ អ្នក្ដឹងចាេ់នូវសោក្

និងចណនាអំ្នក្ដក្ទឲ្យបដិបតតតិាមបានមនិមាន ។ 
និយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ ៣ ជាទិដឌិពិសេេ សឃើញខុេយ៉ា ងធងន ់ បដិសេធបុណយ

បាបថាមនិមាន ផលរបេ់បុណយបាបមនិមាន នរក្ េួគ ៌ មនិមាន សាល បស់េើយ
េូនយ ។ 

១. នតថកិ្ទិដឌិ សឃើញថាការសធវើក្មមអ្វីក្ស៏ដ្ឋយមនិមានផល (បដិសេធ    
ផល) ។ 

២. អ្សេតុក្ទិដឌ ិ សឃើញថាេតវចដលកំ្ពុងរបរពឹតតសៅ មនិបានអារេ័យ
សេតុសក្ើតស ើងស ើយ េុទធចតសក្ើតស ើងឯងទងំអ្េ់ ( បដិសេធសេតុ ) ។ 

៣. អ្កិ្រយិទិដឌ ិ សឃើញថាេតវទងំឡាយចដលសធវើលអក្ស៏ដ្ឋយ សធវើអារក្ក្ក់្៏
សដ្ឋយ មនិជាបុណយជាបាបឲ្យផលមនិបាន ( បដិសេធទងំសេតុទងំផល ) ។ 

និយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ កាលបដិសេធមយួណា ក្ស៏េមើនឹងបដិសេធទងំ ៣ ។ 
អ្ងគធមរ៌បេ់និយតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ គឺ សោភទិដឌិគតេមបយុតតចិតត ៤ សច. ២១ 

ចំចណក្ទិដឌិសាមញ្ដ  គឺ េកាក យទិដឌិ សឃើញថាជាតួខលួន ជាសយើងជាសគ ។ 
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៥.បាលវីិធ ីអ្កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស បក្តូបនិេសយបបចចសយ-
ន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយ-
បបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. →កុ្. គឺ អ្កុ្.១២ សច.២៧ → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ។  
បាលីអ្នុវាទ 
១. រាគ ំសទេំ សមាេ ំមាន ំទិដឌឹ បតថន ំឧបនិេាយ ទន ំសទតិ េីលំ េមា-

ទិយតិ ឧសបាេថក្មម ំក្សរាតិ ឈាន ំឧបាសទតិ វបិេសនំ ឧបាសទតិ មគគ ំឧបាសទតិ 
អ្ភញិ្ដ ំ ឧបាសទតិ េមាបតត ឹ ឧបាសទតិ (បុគគលអារេ័យរាគៈ សទេៈ សមាេៈ 
មានេះ ទិដឌ ិ សេចក្តីរបាថាន  រចមងឲ្យទន េមាទនេីល រក្ាឧសបាេថ សធវើឈាន 
វបិេានា មគគ អ្ភញិ្ហដ  េមាបតតិ ឲ្យសក្ើតស ើង) ។ 

អ្កុ្.១២ សច. ២៧→  កុ្. ២១ សច.៣៨ ។ 
២. រាសគា សទសសា សមាសហា មាសនា ទិដឌ ិបតថនា េទធ យ េីលេស េុតេស 

ច្ឆគេស បញ្ហដ យ បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (រាគៈ សទេៈ សមាេៈ មានេះ 
ទិដឌិ និងសេចក្តីរបាថាន  ជាបចចយ័ដល់េទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ  សដ្ឋយ
អ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.១២ សច.២៧ → កុ្. ៨ សច. ៣៨ ។ 
៣. បាណំ េនាតវ  អ្ទិនន ំអាទិយតិាវ  មសុា ភណិតាវ  បិេុណំ ផរុេំ ភណិតាវ  

េមផ ំបលបិតាវ     េនធ ឹឆិនទតិាវ  និសោល បំ េរតិាវ  ឯកាគារកំិ្ ក្រតិាវ  បរបិសនថ ឋតាវ  បរទរ ំ
គនាតវ  គាមឃត ំក្រតិាវ  និគមឃតំ   ក្រតិាវ  តេស បដិឃតតាថ យ ទន ំ សទតិ េីលំ  
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េមាទិយតិ ឧសបាេថក្មម ំក្សរាតិ ឈាន ំឧបាសទតិ វបិេសនំ ឧបាសទតិ មគគ ំឧបា-
សទតិ អ្ភញិ្ដ ំ ឧបាសទតិ េមាបតត ឹ ឧបាទតិ (បុគគលណាេមាល បេ់តវ លួចរទពយ 
សពាលពាក្យកុ្េក្ សពាលពាក្យញុេះញង ់ សពាលពាក្យសរគាតរគាត សពាលពាក្យ
សរាយរាយឥតរបសយជន ៍ កាតទី់ត លបលួចស ើងផទេះ សាទ ក្ប់លនត់ាមផលូវ ជា        
សាហាយេមនជ់ាមយួនឹងភរយិអ្នក្ដក្ទ ដុតផទេះអ្នក្រេុក្ ដុតនិគមដុតសខតត 
សេើយរចមងឲ្យទន េមាទនេីល រក្ាឧសបាេថ សធវើឈាន វបិេសនា មគគ 
អ្ភញិ្ហដ  េមាបតត ិឲ្យសក្ើតស ើង) ។ 

អ្កុ្.១២ សច.២៧ → កុ្.២១ សច. ៣៨ ។ 
៤. មាតរ ំជីវតិា សវាសរាសបតាវ  បិតរ ំជីវតិា សវាសរាសបតាវ  អ្រេនត ំជីវតិា សវាសរាសប-

តាវ  ទុសដឌន ចិសតតន តថាគតេស សោេតំិ ឧបាសទតាវ  េងឃ ំភនិទតិាវ  តេស បដិឃត-
តាថ យ ទន ំសទតិ េីលំ េមាទិយតិ ឧសបាេថក្មម ំក្សរាតិ (បុគគលសធវើបញ្ហច ននតរយិ-
ក្មមសេើយ រចមងឲ្យទន េមាទនេីល រក្ាឧសបាេថ សដើមបរីបាថាន នឹងលុបោង
ផលរបេ់អ្កុ្េលសនាេះឲ្យអ្េ់សៅ) ។ 

សទេៈ ២ សច. ២២ →កុ្. ៨ សច.៣៨ ។ 
អ្កុ្. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និងបញ្ច -

សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ តាមេមគួរ សក្ើតបានតាមកាមមសនា-
ទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ ជាបក្តូបនិេសយបបចចយ័ចតមា៉ាង ។ 

អ្ធិបាយ អ្កុ្.→ កុ្. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ → កុ្.២១ សច.៣៨ ។ 
គឺការសធវើបុណយសធវើកុ្េលរបេ់មនុេសទងំឡាយសនាេះ មនិដូចគាន  អ្នក្ខលេះក្ ៏



 

 315   

  

អារេ័យកុ្េលជាសេតុសេើយសទើបសធវើបុណយ អ្នក្ខលេះក្អ៏ារេ័យអ្កុ្េលជាសេតុ
សេើយសទើបសធវើបុណយ ចដលយ៉ា ងសនេះ ក្ស៏រេចចតការេនសនិំេសយ័មក្អំ្ពីអ្តីត
ជាតិ សបើេនសកុំ្េលទុក្សរចើន ក្ស៏ធវើកុ្េលបាន្យ សរពាេះការសធវើកុ្េល និង
អ្កុ្េលក្នុងសពលសរកាយ រចមងជាបត់ាមកុ្េល អ្កុ្េល ចដលសធវើទុក្សេើយក្នុង
កាលមុនសដ្ឋយចំចណក្សរចើន បនាទ បពី់សនាេះមក្ នឹងបានជួបជាមយួនឹងបណឍិ ត 
បានសាត បធ់មរ៌បេ់បណឍិ ត សេើយដឹងសេតុដឹងផលសទើបនឹងអាចបតូរការយល់សឃើញ
ខុេ ឲ្យរត បម់ក្យល់សឃើញរតូវបាន ។ ការចក្ចរបពីសេចក្តីយល់សឃើញខុេ សបើ
ខលួនឯងមនិបតូរសេើយ នរណាៗ ក្ច៏ក្ចរបឲ្យយល់សឃើញរតូវមនិបាន សរពាេះសេតុ
ដូសច្ឆន េះ អ្នក្ខលេះសធវើបាបសេើយគិតខាល ចផលបាបចដលខលួនសធវើទុក្ថា នឹងរតូវសៅទទួល
ទុក្ខសទេភយ័ក្នុងអ្បាយ សទើបបានគិតសធវើបុណយក្ម៏ាន ដូចអ្នក្សនសាទរតី េមាល ប់
រតីរាល់ៗ ក្ថង កាលនឹក្ដល់បាបចដលខលួនសធវើសេើយក្ខ៏ាល ចថា នឹងរតូវសៅកានន់រក្ 
ក្ស៏ធវើបុណយដ្ឋក្ប់ារតរាល់ក្ថង ឬដល់ក្ថងឧសបាេថក្ស៏ៅវតតសាត បធ់ម ៌ ឬអ្នក្ខលេះ
អារេ័យរាគៈ ទិដឌ ិ គឺសេចក្តីរបាថាន  សេចក្តេុីខ  ភាពមានបាន ឬរបាថាន សៅក្នុង
ភពចដលលអៗ  ជាសទវតា សទើបសធវើបុណយ ឲ្យទន រក្ាេីល ចសរមើនភាវនាក្ម៏ាន ឬ
អ្នក្ខលេះអារេ័យសទេៈ ចដលេមាល បឪ់ពុក្េមាល បម់ាត យ សធវើអ្ននតរយិក្មមមក្សេើយ 
សក្ើតការភាញ ក្រ់លឹក្នឹក្ដល់កំ្េុេ សទើបបានសធវើបុណយសរចើន ដូចរពេះបាទអ្ជាេ-
រតូវេមាល បរ់ពេះរាជបិតាសេើយ ខាល ចនឹងរតូវសៅកានន់រក្ សទើបសធវើបុណយសរចើន   
មហាសាល មានការឧបតថមភទំនុក្បរមុងរពេះពុទធជាមាច េ់ ទំនុក្បរមុងរពេះពុទធ
សាេនា ជាអ្នក្ឧបតថមភក្នុងការសធវើបឋមេ គ្ យនារពេះក្រតបិដក្ជាសដើម ឬ អ្នក្ខលេះ
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អារេ័យអ្វជិាជ  តណាា  ចដលសធវើឲ្យខលួនរតូវរតាចរ់ងគតវ់លិវល់ទទួលទុក្ខសៅក្នុងវដតៈ
មនិមានទីបំផុត សដ្ឋយមក្ចសរមើនវបិេសនា បានេសរមចសោកុ្តតរកុ្េលផុតអំ្ពី   
វដតទុក្ខក្ម៏ាន សរពាេះដូសច្ឆន េះ អ្កុ្េលចដលសធវើសេើយជាបចចយ័ឲ្យសធវើកុ្េលបានរគប់
យ៉ា ង រចមងអារេ័យសលើសយនសសាមនេិការៈ គឺការសធវើសេចក្តីយល់សឃើញរតូវ
តាមសេចក្តីពិតជារបការេំខាន ់។ 

៦.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស បក្តូបនិេសយបបចច-
សយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូប-
និេសយបបចចយ័) ។  

អ្កុ្.→អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → អ្ពយ. ៥៦ សច.៣៨ ។ 
១. រាគ ំសទេំ សមាេ ំ មាន ំទិដឌ ឹបតថន ំអ្តាត នំ អាតាសបតិ េរតិាសេតិ បរ-ិ

យដិឌមូិលកំ្ ទុក្ខំ បចចនុសភាតិ (បុគគលអារេ័យរាគៈ សទេៈ សមាេៈ មានេះ ទិដឌិ និង
សេចក្តីរបាថាន  រចមងសធវើសេចក្តីសៅត រក្ហាយចដលសៅមនិទនស់ក្ើតឲ្យសក្ើតស ើង 
ចដលសក្ើតស ើងសេើយឲ្យសក្ើតសរចើនស ើង និងរតូវសសាយទុក្ខតាមផលូវកាយ សដ្ឋយ
ការចេវងរក្ជាមូល ជាសេតុ) ។ 

អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ → ទុក្ខេេគតកាយវញិ.១ សច.៧ ។ 
២. រាសគា សទសសា សមាសហា មាសនា ទិដឌ ិបតថនា កាយកិ្េស េុខេស កាយ-ិ

ក្េស ទុក្ខេស ផលេមាបតតយិ បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (រាគៈ សទេៈ 
សមាេៈ មានេះ ទិដឌិ និងសេចក្តរីបាថាន  ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់សេចក្តីេុខកាយ 
សេចក្តីទុក្ខកាយ និងផលេមាបតតិ សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 
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អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → កាយវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ ។ 
៣. អ្កុ្េលំ ក្មម ំ វបិាក្េស បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េល

ក្មមចដលមានក្មាល ងំខាល ងំ ទងំក្នុងភពសនេះនិងភពមុនជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតអ្កុ្េល
វបិាក្ សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → អ្កុ្េលវបិាក្ ៧ សច. ១០ ។ 
អ្កុ្. → អ្ពយ.  សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និង

បញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ តាមេមគួរ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រ- 
វថីិ អ្បបនាវថីិ ជាបក្តូបនិេសយបបចចយ័ចតមា៉ាង បានេភាគបចចយ័ ១ គឺ នានក្ខ-
ណិក្ក្មមបបចចយ័។ 

សបើបាន ២ បចចយ័ គឺ អ្ននតរូបនិេសយ និងបក្តូបនិេសយ បានេភាគ
បចចយ័ ៥ គឺ អ្ននតរ េមននតរ នតថ ិវគិត នានក្ខណិក្ក្មម ។ 

អ្ធិបាយ អ្កុ្.→ អ្ពយ. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ → អ្ពយ.៥៦ សច. ៣៨ ។  
គឺបុគគលខលេះអារេ័យអ្កុ្េលមានរាគៈ មានេះ ទិដឌិ សោភៈ សទេៈ និង     

សមាេៈ សេើយសធវើឲ្យទុក្ខកាយក្ប៏ាន ដូចរបាថាន រទពយក្រ៏តូវសធវើការ្រេតស់នឿយ ឬ
មានទិដឌិវបិោល េសឃើញខុេថាការសធវើកាយឲ្យលំបាក្ នឹងសធវើឲ្យរចួផុតច្ឆក្ទុក្ខ 
សដ្ឋយមនិសេលៀក្េំសលៀក្បំពាក្ ់ សដក្សលើចដក្សគាលខលេះ រចមងបងកឲ្យសក្ើត        
ទុក្ខកាយ ឬអ្នក្ខលេះអារេ័យរាគៈ មានេះ ទិដឌ ិ  ចងរ់េេ់សាអ ត ក្ច៏តងខលួនឱ្យរេេ់
សាអ ត សធវើឲ្យសក្ើតេុខកាយក្ប៏ាន ឬសក្ើតសេចក្តីទុក្ខ សទមនេស សរក្ៀមរកំ្ចិតត ក្ជ៏ា
បចចយ័ឲ្យចូលផលេមាបតតិ បំបាតទុ់ក្ខសៅមយួរគាក្ប៏ាន ឬអ្កុ្េលជាបចចយ័ឲ្យ 
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សក្ើតអ្កុ្េលវបិាក្សដ្ឋយរតងក់្ប៏ាន ឲ្យសក្ើតកុ្េលវបិាក្សដ្ឋយអ្មក្ប៏ាន ។ 
៧.បាលីវធិ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស បក្តូបនិេសយបបចច-

សយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូប-
និេសយបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ អ្ពយ. ៥៦ សច.៣៨ រូប ២៨ →អ្ពយ. ៥៦ សច.៣៨ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. កាយកំិ្ េុខ ំ កាយកំិ្ ទុក្ខ ំ កាយកិ្េស េុខេស ផលេមាបតតយិ      

បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (សេចក្តេុីខកាយ សេចក្តីទុក្ខកាយ ជាបចចយ័
ជួយ ឧបការៈ ដល់សេចក្តេុីខកាយនិងផលេមាបតតិ សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូប-
និេសយបបចចយ័) ។ 

កាយវញិ.២ សច.៧ → េុខេេគតកាយវញិ. ១ សច.៧ ផលចិតត ៤ សច. 
៣៦ ។ 

២. ឧតុ សភាជន ំសេនាេន ំកាយកិ្េស េុខេស កាយកិ្េស ទុក្ខេស ផល-
េមាបតតយិ  បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (ភាពរតជាក្ ់ភាពសៅត  អាហារ ទី
សៅអារេ័យ េបាយនិងមនិេបាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់សេចក្តីេុខ
កាយ ទុក្ខកាយ និងផលេមាបតតិ សដ្ឋយអ្ណំាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

ឧតុ សភាជន សេនាេនៈ → កាយវញិ.២ សច.៧ ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ ។ 
៣. កាយកំិ្ េុខ ំកាយកំិ្ ទុក្ខ ំឧតុ សភាជន ំសេនាេន ំកាយកិ្េស េុខេស 

កាយកិ្េស ទុក្ខេស ផលេមាបតតយិ បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (សេចក្តី
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េុខកាយ សេចក្តីទុក្ខកាយ ភាពរតជាក្ ់ ភាពសៅត  អាហារ ទីសៅអារេ័យ ជា
បចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់សេចក្តីេុខកាយ ទុក្ខកាយ និងផលេមាបតត ិ សដ្ឋយ
អ្ំណាចបក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

កាយវញិ. ២ សច. ៧ ឧតុ សភាជន សេនាេនៈ → កាយវញិ.២ សច.៧   
ផលចិតត ៤ សច.៣៦ ។ 

៤.ផលេមាបតត ិ កាយកិ្េស េុខេស បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ 
(ផលេមាបតតិ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់សេចក្តីេុខកាយ សដ្ឋយអ្ំណាច     
បក្តូបនិេសយបបចចយ័) ។ 

ផលេមាបតតិ →េុខេេគតកាយវញិ. ១ សច. ៧ ។ 
៥. អ្រហា កាយកំិ្ េុខ ំ កាយកំិ្ ទុក្ខំ ឧតុ សភាជនំ សេនាេន ំ អ្នុបបនន ំ

កិ្រយិេមាបតត ឹ  ឧបាសទតិ ឧបបនន ំេមាបជជតិ េ ខ្ សរ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា  អ្នតតសតា 
វបិេសតិ (រពេះអ្រេនតអារេ័យសេចក្តីេុខកាយ ទុក្ខកាយ ភាពរតជាក្ ់ ភាពសៅត  
អាហារ ទីសៅអារេ័យ សេើយសធវើឈាន េមាបតតិ ចដលមនិទនស់ក្ើតស ើងឲ្យសក្ើត
ស ើង កាលឈានសក្ើតស ើងសេើយ ក្ពិ៏ច្ឆរណាេ ខ្ រទងំឡាយសដ្ឋយភាពជា 
អ្និចចំ ទុក្ខំ អ្នតាត ) ។  

កាយវ.ិ២ សច.៧ ឧតុ សភាជន សេនាេនៈ →មេគគតកិ្.៩ កិ្.៨ សច.៣៥។ 
ចំណំា សេចក្តេុីខកាយ ទុក្ខកាយ ក្នុងអ្ពយ. → អ្ពយ. នឹងរតូវរមួវបិាក្ 

កិ្រយិនិងរូបផង ដូចជា 
អារេ័យវបិាក្ កិ្រយិ រូប អាហារ ឧតុ បុគគល សេនាេនៈ  → េុខកាយ  
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ទុក្ខកាយ វបិាក្ កិ្រយិ និងេមាបតតិក្ប៏ាន ។ 
ឬអារេ័យេុខកាយ ទុក្ខកាយ → កុ្េលវបិាក្ អ្កុ្េលវបិាក្ កិ្រយិ 

និងេមាបតតិក្ប៏ាន អ្ងគធមស៌ទើបបានរគប ់ គឺ អ្ពយ. ៥៦ សច. ៣៨ រូប ២៨ →       
អ្ពយ.៥៦ សច.៣៨ ។ 

អ្ពយ.→ អ្ពយ. សក្ើតបានទងំបដិេនធិកាល បវតតិកាល និងចុតិកាល សក្ើត
បានក្នុងចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ សក្ើតបាន
តាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ ជាបក្តូបនិេសយបបចចយ័ចតមា៉ាង ។ 
ចតសបើបាន ៣ បចចយ័ ក្ប៏ានេភាគបចចយ័ ៧ គឺ អារមមណ អារមមណាធិបតិ អ្ននតរ 
េមននតរ នតថ ិវគិត  អាសេវន ។ 

អ្ធិបាយ អ្ពយ. →អ្ពយ. គឺ អ្ពយ. ៥៦ សច. ៣៨ រូប ២៨ → អ្ពយ. ៥៦ 
សច.៣៨ ។ 

ដូចជាបុគគលខលេះអារេ័យសេចក្តីេុខកាយ សដក្េបាយក្នុងសពលខាង
សដើម សេើយបងកឲ្យសក្ើតសេចក្តីទុក្ខកាយក្នុងសពលខាងសរកាយ សរពាេះរតវូរបញាប់
សៅសធវើការ្រ ឬអារេ័យឧតុ ភាពរតជាក្ ់ ភាពសៅត ដល៏មម ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើត   
េុខកាយ ចតសបើសៅត ខាល ងំសពក្ រតជាក្ខ់ាល ងំសពក្ ក្ឲ៏្យសក្ើតទុក្ខកាយ េូមបបីាន 
សភាជន អាហារចដលលអ អាកាេលអ ទីសៅអារេ័យេបាយ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើត       
េុខកាយ ចតសបើផទុយគាន ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតទុក្ខកាយ េុខកាយ ទុក្ខកាយសនេះ 
េំសៅយក្វបិាក្ខនធ កិ្រយិខនធនិងរូបទងំអ្េ់ គឺេំសៅដល់រូបរាងកាយខនធ ៥ 
សនាេះឯង រពេះអ្រយិៈអារេ័យសេចក្តីេុខកាយ ទុក្ខកាយ ភាពរតជាក្ ់ ភាពសៅត  
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អាហារ ទីសៅអារេ័យ សធវើឈានេមាបតតឲិ្យសក្ើតស ើងសេើយពិច្ឆរណានាមរូប 
សដ្ឋយភាពជាក្រតលក្ខណ៍ ចូលេមាបតតិ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតេុខកាយក្ប៏ាន ។ 

៨.បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស បក្តូបនិេសយបបចចសយ-
ន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយ-
បបចចយ័) ។ 

អ្ពយ.→ កុ្. គឺ អ្ពយ. ៥៥ (សវៀរអ្រេតតផល) សច. ៣៨ រូប ២៨ → កុ្.២១ 
សច.៣៨ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
១. កាយកំិ្ េុខ ំកាយ ំ ទុក្ខ ំ ឧតុ សភាជន ំ ឧបនិេាយ ទន ំ សទតិ េីលំ    

េមាទិយតិ ឧសបាេថក្មម ំក្សរាតិ ឈាន ំឧបាសទតិ វបិេសនំ ឧបាសទតិ មគគ ំឧបា-
សទតិ អ្ភញិ្ដ ំ ឧបាសទតិ េមាបតត ឹ ឧបាសទតិ (បុគគលអារេ័យសេចក្តេុីខកាយ   
ទុក្ខកាយ ភាពរតជាក្ ់ភាពសៅត  អាហារ ទីសៅអារេ័យ សេើយឲ្យទន េមាទន
េីល រក្ាឧសបាេថ សធវើឈាន វបិេសនា មគគ អ្ភញិ្ហដ  េមាបតតិ ចដលមនិទន់
សក្ើតស ើងឲ្យសក្ើតស ើង) ។  

កាយវញិ.២ សច. ៧ ឧតុ សភាជន សេនាេនៈ → កុ្.២១ សច.៣៨ ។ 
២. កាយកំិ្ េុខ ំកាយកំិ្ ទុក្ខំ ឧតុ សភាជន ំ សេនាេន ំេទធ យ េីលេស 

េុតេស ច្ឆគេស បញ្ហដ យ បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (សេចក្តីេុខកាយ 
សេចក្តីទុក្ខកាយ ភាពរតជាក្ ់ ភាពសៅត  អាហារ ទីសៅអារេ័យ ជាបចចយ័ជួយ 
ឧបការៈដល់េទធ  េីល េុតៈ ច្ឆគៈ បញ្ហដ  សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេសយ- 
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បបចចយ័) ។ 
កាយវញិ.២ សច.៧ ឧតុ សភាជន សេនាេនៈ →េទធ សច. វរិតិសច.    

អ្សោភសច. បញ្ហដ សច. ចដលសៅក្នុងកុ្. ២១ ។ 
ចណំំា អ្ពយ. → កុ្. សេចក្តីេុខកាយ ទុក្ខកាយចដលជាបចចយ័ រតូវយក្

វបិាក្ ៣៥   ( សវៀរអ្រេតតផល ) កិ្រយិ ២០ រូប ២៨ ផង សទើបបានអ្ងគធមរ៌គប ់។ 
អ្ពយ. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និង     

បញ្ច សវារការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ រពេះសេក្ខបុគគល ៧ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ  
កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ ជាបក្តូបនិេសយបបចចយ័ចតមា៉ាង ។ សបើបាន ៣ 
បចចយ័ បានេភាគបចចយ័ ១៤ គឺបានអារមមណជាតិ ១០ បចចយ័ (សវៀរវតាថ រមមណប-ុ
សរជាតាធិបតិ អារមមណូបនិេសយ ) អ្ននតរ េមននតរ នតថ ិវគិត ។ 

អ្ធិបាយ អ្ពយ.→ កុ្. គឺ អ្ពយ. ៥៥ (សវៀរអ្រេតតផល) សច.៣៨ រូប២៨→ 
កុ្.២១ សច.៣៨ ។ 

ដូចជាបុគគលអារេ័យ េុខកាយ ទុក្ខកាយ ភាពរតជាក្ ់ភាពសៅត  អាហារ 
ទីសៅអារេ័យ ជាបចចយ័ឲ្យសធវើទន រក្ាេីល ចសរមើនភាវនា ញំុាងឈាន 
វបិេសនា មគគ អ្ភញិ្ហដ  េមាបតតិឲ្យសក្ើតស ើង ដូចមានសេចក្តីេុខ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យ
សធវើបុណយបានរគបយ់៉ា ង ឬមានសេចក្តីទុក្ខកាយ ដូចជាឈកឺ្ជ៏ាបចចយ័ ឲ្យសធវើបុណយ
ឲ្យចិតតសៅក្នុងកុ្េលជានិចច សដើមបជីាឋានឲ្យឱ្កាេដល់កុ្េលក្នុងអ្តីតបាន
បសងកើតផលមក្ នឹងបានផុតអំ្ពីសេចក្តីទុក្ខ ការឈ ឺ ឬ អារេ័យភាពរតជាក្ ់ភាព
សៅត  សេើយសធវើបុណយ ដូចទិញក្ ា្ រថាវ យរពេះេមាម េមពុទធ អារេ័យអាហារសធវើ



 

 323   

  

បុណយទំនុក្បរមុងរពេះេងឃ អារេ័យបចចយ័សធវើបុណយសាងសរាងឧសបាេថ វហិារ 
សាោសរៀន មនទីរសពទយ សដើមបរីបសយជនក៍្នុងការសធវើកុ្េលជាសដើម ។ 

៩.បាលវីិធី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស បក្តូបនិេសយបបចច-
សយន បចចសយ ។ 

អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ អ្ពយ. ៥២ ( សវៀរផលចិតត ៤ ) សច. ៣៥ រូប ២៨ →       
អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
១. កាយកំិ្ េុខ ំកាយកំិ្ ទុក្ខំ ឧតុ សភាជន ំសេនាេន ំឧបនិេាយ បាណំ 

េនតិ អ្ទិនន ំ  អាទិយតិ មសុា ភណតិ បិេុណំ ផរុេំ ភណតិ េមផ ំបលបតិ េនធ ឹ  
ឆិនទតិ និសោល បំ េរតិ ឯកាគារកំិ្   ក្សរាតិ បរបិសនថ តិដឌតិ បរទរ ំ គចឆតិ គាមឃត ំ   
ក្សរាតិ និគមឃតំ ក្សរាតិ មាតរ ំ ជីវតិា សវាសរាសបតិ បិតរ ំ  ជីវតិា សវាសរាសបតិ អ្រេនត ំ  
ជីវតិា សវាសរាសបតិ ទុសដឌន ចិសតតន តថាគតេស សោេតំិ ឧបាសទតិ េងឃ ំភនិទតិ ។ 

បុគគលអារេ័យសេចក្តេុីខកាយ សេចក្តីទុក្ខកាយ ឧតុ សភាជន សេនាេ-
នៈ សេើយេមាល បេ់តវ លួចរទពយ សពាលពាក្យកុ្េក្ សពាលពាក្យញុេះញង ់ សពាល
ពាក្យសរគាតរគាត សពាលពាក្យសរាយរាយឥតរបសយជន ៍ កាតរ់បសហាង លបលួ់ច
ស ើងផទេះ ច្ឆសំាទ ក្ប់លនត់ាមផលូវ សាហាយេមនជ់ាមយួនឹងភរយិអ្នក្ដក្ទ ដុតផទេះអ្នក្
រេុក្ ដុតនិគមដុតសខតត េមាល បម់ាតា េមាល បបិ់តា េមាល បរ់ពេះអ្រេនត សធវើ        
សោេិតុបាទ េងឃសភទឱ្យចបក្គាន  ។ 

កាយវញិ.២ សច. ៧ ឧតុ សភាជន សេនាេនៈ → អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
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២. កាយកំិ្ េុខ ំកាយកំិ្ ទុក្ខ ំ ឧតុ សភាជន ំ សេនាេន ំរាគេស សទេេស 
សមាេេស មានេស ទិដឌយិ បតថនាយ បក្តូបនិេសយបបចចសយន បចចសយ (សេចក្តី
េុខកាយ សេចក្តីទុក្ខកាយ ឧតុ សភាជន សេនាេនៈ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ 
រាគៈ សទេៈ សមាេៈ មានេះ ទិដឌិ និងសេចក្តីរបាថាន  សដ្ឋយអ្ំណាចបក្តូបនិេស-
យបបចចយ័) ។ 

កាយវញិ. ២ សច. ៧ ឧតុ សភាជន សេនាេនៈ→ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
ចណំំា  អ្ពយ. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ

និងបញ្ច សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ     
កាមមសនាទវ រវថីិ ជាបក្តូបនិេសយបបចចយ័ចតមា៉ាង សបើបានបចចយ័ ៣ បានេភាគ
បចចយ័ ១៥ គឺ អារមមណជាតិ ១១ បចចយ័ (សវៀរខលួនឯង) ជាមយួនឹង អ្ននតរ េមន-
នតរ  នតថ ិវគិត ។ 

អ្ធិបាយ អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ អ្ពយ.៥២ ( សវៀរផលចិតត ៤) សច.៣៥ រូប ២៨ 
→ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 

ដូចជាបុគគលខលេះអារេ័យសេចក្តីេុខកាយ ទុក្ខកាយ អារេ័យភាពរតជាក្ ់
ភាពសៅត  អាហារ    ទីសៅអារេ័យ សបៀតសបៀនអ្នក្ដក្ទឲ្យសៅត រក្ហាយ សដ្ឋយសធវើ
អ្កុ្េលក្មមបថ សធវើឲ្យសក្ើតកិ្សលេសផសងៗ ដូចសក្ើតមក្រកី្រក្មនិមានអ្វីបរសិភាគ
មនិមានអ្វីសរបើរបាេ់ សក្ើតសេចក្តីទុក្ខតាមផលូវកាយ ក្ស៏ៅបលន ់ សៅលួច សៅេមាល ប់
េតវ សដើមបនីាមំក្ជាអាហារ ឬសៅសបាក្បសញ្ហឆ តសគយក្មក្បរសិភាគ មក្សរបើរបាេ់ 
សដ្ឋយអារេ័យកាយ គឺរូបនាមខនធ ៥ សៅសធវើបាបអ្កុ្េលសផសងៗ ក្ស៏រពាេះមនិដឹង
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សេតុផលការពិតរបេ់េភាវធម ៌ សទើបជាសេតុឲ្យសក្ើតការសោភលន ់ ការខឹង
សរកាធ ការវសងវង និងការសបៀតសបៀនអ្នក្ដក្ទ ចតទីបំផុតផលក្មមអារក្ក្ច់ដលខលួនសធវើ 
ក្ស៏បៀតសបៀនខលួនឯងឲ្យជាទុក្ខសៅត រក្ហាយ សធវើឲ្យរតូវលេះអំ្ពីភាពចដលជាមនុេស
សៅសក្ើតជាេតវក្នុងអ្បាយ រតូវទទួលទុក្ខចេនធងន ់ក្ស៏រពាេះមនិបានសាត បធ់មរ៌បេ់
រពេះពុទធជាមាច េ់ ចដលជាបទ់ក្ទ់ងជាមយួនឹងសេតុផលសេចក្តីពិតរបេ់ជីវតិ 
សទើបជាសេតុឲ្យជីវតិរតូវជួបជាមយួនឹងសេចក្តីទុក្ខសផសងៗ  ការេិក្ាឲ្យដឹងសេតុ
ផលសេចក្តីពិតរបេ់ជីវតិ សទើបជាបចចយ័េំខាន ់ ឲ្យជីវតិផុតអំ្ពីសេចក្តីទុក្ខ សៅ
តាមលំដ្ឋប ់។ 
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បុលរជាតបបចច័យ 
 បសុរជាតបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ១០ ក្នុងបចចយ័ ២៤ ឬជាបចចយ័ទី ១៦ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ បសុរជាតបបចចសយ ធមច៌ដលសក្ើតមុនជាបចចយ័ ។ 
បុសរជាតបបចចយ័ សេចក្តថីា រូបចដលសក្ើតមុនសេើយសៅមនិទនរ់លតស់ៅ គឺ

តាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ជាបចចយ័ជួយ ទំនុក្បរមុងឲ្យបចចយុបបននធមស៌ក្ើតស ើងខាង
សរកាយ បចចយ័សនេះ រូបជាបចចយ័ដល់នាម ជាបចចុបបននកាល គឺ រូបសក្ើតស ើងមុន
សនាេះ កាលសក្ើតស ើងសេើយសៅមនិទនរ់លតស់ៅ គឺសៅក្នុងរវាងឋតិិបតតៈសនាេះឯង 
ជាបចចយ័ដល់នាមចិតតនិងសចតេិក្ចដលសក្ើតសរកាយ របេិនសបើថាបចចយ័សក្ើតមុន
សេើយរលតស់ៅ ក្ជ៏ាបចចយ័ធមរ៌បេ់បុសរជាតបបចចយ័មនិបាន ។ 

ភាពជាបចចយ័របេ់បសុរជាតបបចចយ័ សោក្ឧបមាថាដូចនឹងរពេះអាទិតយនិង
រពេះចនទ ចដលសក្ើតមានស ើងមុនេតវទងំឡាយក្នុងសោក្ និងេតវសោក្
ទងំឡាយរតូវបានអារេ័យរពេះអាទិតយនិងរពេះចនទជាសរៀងរេូតមក្ សដ្ឋយរពេះ
អាទិតយនិងរពេះចនទសនាេះគងស់ៅមានយ៉ា ងណា រពេះអាទិតយជាមយួនឹងរពេះចនទក្៏
សរបៀបបានជាមយួនឹងបុសរជាតបបចចយ័ េតវសោក្ទងំឡាយក្ស៏របៀបជាមយួនឹង
បុសរជាតបចចយុបបនន ដូសច្ឆន េះ បុសរជាតបបចចយ័សនាេះ មានអំ្ណាចសធវើសក្ើតស ើង  
(ជនក្េតតិ) និងឧបតថមភឲ្យតាងំសៅ ( ឧបតថមភក្េតតិ )។ 

វចនតថៈរបេបុ់លរជាតបបចច័យ 
បុសរជាយតិាថ តិ =បសុរជាសតា គឺេភាវធមច៌ដលសក្ើតមុនបចចយុបបននធម ៌សឈាម េះ 
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ថា បុរជាតៈ ឬ   បសុរជាសតា ច សសា បចចសយ ច្ឆតិ = បសុរជាតបបចចសយ គឺ ធមច៌ដល
សក្ើតមុនផងជាបចចយ័ផង សឈាម េះថា បុសរជាតបបចចយ័ ។ 

 
រពេះបាលីនិសទទេរបេ់បសុរជាតបបចចយ័ 

បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប
ក្នុងបចចយុសទទេថា បសុរជាតបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង ់
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

១. ចកាខវ យតនំ ចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ បសុរជាតបប-
ចចសយន បចចសយ   (ចកាខវ យតនៈជាបចចយ័ដល់ចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុ និងធមទ៌ងំឡាយ
ចដលរបក្បជាមយួនឹងចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុសនាេះ សដ្ឋយបុសរជាតបបចចយ័) ។ 

ចក្ខុវតថុចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគ និងតាងំសៅ
ជាឋតិិបតតៈ →ចក្ខុវញិ. ២ សច. ៧ ។ 

២. សសាតាយតន ំ សសាតវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ      
បសុរជាតបបចចសយន បចចសយ ។  

សសាតវតថុ→ សសាតវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
៣. ឃនាយតន ំ ឃនវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច   ធមាម ន ំ        

បសុរជាតបបចចសយន  បចចសយ ។  
ឃនវតថុ →ឃនវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
៤. ជិវាាយតនំ ជិវាា វញិ្ហដ ណធាតុយ  តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំបសុរជាតបប- 
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ចចសយន បចចសយ ។ 
ជិវាា វតថុ → ជិវាា វញិ. ២ សច. ៧ ។ 
៥. កាយយតនំ កាយវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ         

បសុរជាតបបចចសយន បចចសយ ។ 
កាយវតថុ → កាយវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
៦. រូបាយតន ំចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំបសុរជាតបប-

ចចសយន បចចសយ ។ 
រូបារមមណ៍ → ចក្ខុវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
៧.េទទ យតន ំ សសាតវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ បសុរ-

ជាតបបចចសយន  បចចយ ។ 
េទទ រមមណ៍ → សសាតវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
៨. គនាធ យតន ំ ឃនវញិ្ហដ ធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ បសុរជាត-   

បបចចសយន បចចសយ ។ 
គនាធ រមមណ៍ → ឃនវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
៩. រសាយតន ំជិវាា វញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ បសុរជាតបប-

ចចសយន បចចសយ។ 
រសារមមណ៍ → ជិវាា វញិ. ២ សច. ៧ ។ 
១០. សផ្លដឌពាវ យតន ំ កាយវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ    

បសុរជាតបបចចសយន  បចចសយ ។ 
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សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ → កាយវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
១១. រូបាយតន ំ សសាតាយតន ំ គនាធ យតន ំ រសាយតន ំ សផ្លដឌពាវ យតន ំ 

មសនាធាតុយ តេំមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំបសុរជាតបបចចសយន បចចសយ ។ 
រូបាយតនៈ ។ល។ សផ្លដឌពាវ យតនៈ ជាបចចយ័ដល់មសនាធាតុនិងធមច៌ដល

របក្បជាមយួនឹងមសនាធាតុសនាេះ សដ្ឋយបុសរជាតបបចចយ័ ។ 
បញ្ហច រមមណ៍ → មសនាធាតុ ៣ សច. ១០ ។ 
១២. យ ំ រូប ំ និេាយ មសនាធាតុ ច មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ច វតតនត ិ តំ រូប ំ 

មសនាធាតុយ តេំមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ បសុរជាតបបចចសយន បចចសយ (មសនាធាតុ
និងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុអារេ័យរូបណារបរពឹតតសៅ រូបសនាេះរចមងជាបចចយ័ដល់ 
មសនាធាតុនិងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុ និងដល់ធមទ៌ងំឡាយចដលរបក្បជាមយួមសនា
ធាតុនិងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុសនាេះ សដ្ឋយអ្ំណាចបុសរជាតបបចចយ័) ។ 

េទយវតថុ  → មសនាធាតុ ៣ មសនាវញិ. ៧២ សច. ៥២ ។ 
១៣. តំ រូប ំ មសនាវញិ្ហដ ណធាតុយ តេំមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ កិ្ញ្ច ិកាសល   

បសុរជាតបបចចសយន  បចចសយ កិ្ញ្ច ិកាសល ន បសុរជាតបបចចសយ (មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ
អារេ័យរូបណារបរពឹតតសៅ រូបសនាេះរចមងជាបចចយ័ដល់មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ និង
ដល់ធមទ៌ងំឡាយចដលរបក្បជាមយួនឹងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុបានក្នុងកាលរគាខលេះ 
សដ្ឋយបុសរជាតបបចចយ័ សេើយក្នុងកាលរគាខលេះមនិបាន  សដ្ឋយបុសរជាតបបចចយ័) ។ 

គឺ ក្នុងបវតតកិាល េទយវតថុ → មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ៧២ សច.៥២ បាន
សដ្ឋយបុសរជាតបបចចយ័ ។ 
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         ចតក្នុងបដិេនធិកាល េទយវតថុ → បដិេនធិចិតត១៥ សច.៣៥ សដ្ឋយ         
បុសរជាតបបចចយ័មនិបាន ។ 

សរពាេះក្នុងបដិេនធកិាលសនាេះ នាមជាមយួនឹងរូបរចមងសក្ើតរពមគាន អារេ័យ
គាន និងគាន  សទើបបានសដ្ឋយបចចយ័ដក្ទ ដូចជាេេជាតបបចចយ័ ឬអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  
ឬេេជាតនិេសយបបចចយ័ជាសដើម ចតជាបុសរជាតបបចចយ័មនិបាន តមក្កាល
បដិេនធិចិតតរលតស់ៅសេើយ េទយវតថុចដលសក្ើតរតងប់ដិេនធិចិតតនិងតាងំសៅជា
ឋតិិបតតៈ រចមងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតបឋមភវងគ សដ្ឋយបុសរជាតបបចចយ័បាន សដ្ឋយសេតុ
សនេះ បសុរជាតបបចចយ័ សទើបជាបចចយ័បានចំសពាេះក្នុងបវតតិកាលប៉ាុសណាណ េះ ក្នុងបដិេនធ-ិ
កាលមនិបាន ។ 

បុសរជាតបបចចយ័សនេះ តាមរពេះបាលីរពេះក្រតបិដក្េចមតងទុក្ ២ យ៉ា ង គឺ  
វតថុបុសរជាតបបចចយ័និងអារមមណបុសរជាតបបចចយ័ គឺ បាលីនិសទទេ ខទី ១-៥ និង 
១២-១៣ េចមតងវតថុបុសរជាតបបចចយ័ ចំចណក្ខទី ៦-១១ េចមតងអារមមណបសុរ-
ជាតបបចចយ័ ។ 

ចតអ្ដឌក្ថាេចមតងទុក្ ៣ យ៉ា ង គឺសដ្ឋយសលើក្យក្េទយវតថុរូបក្នុង
មរណាេននវថីិស ើងមក្ េចមតងជាពិសេេក្នុងឋានៈជាអារមមណ៍ និងជាវតថុចដល
សក្ើតមុនសេើយជាទីអារេ័យសក្ើតរបេ់ចិតត និងសចតេិក្ក្នុងមណាេននវថីិផង ។ 
េទយវតថុ រូប ចដលសលើក្មក្េចមតងជាពិសេេសនេះ សៅថា វតាថ រមមណបសុរជាត-
បបចចយ័  ច្ឆតជ់ាទី ៣ បចនថមពីរពេះបាលី វតាថ រមមណបុសរជាតបបចចយ័  ក្ដូ៏ចជាមយួ
នឹងវតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ ចំចណក្វតថុបុសរជាតបបចចយ័ក្ដូ៏ចជាមយួនឹង
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វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ ចដលេចមតងមក្សេើយរគបរ់បការ សទើបមនិេចមតង
ដចដលសទៀត នឹងេចមតងចតអារមមណបុសរជាតបបចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ ។ 

 

អងគធម៌របេវ់តថុបុលរជាតបបចច័យ 
បចចយ័  គឺ វតថុ រូប ៦ ចដលសក្ើតមុនសេើយតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ។ 
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៥ ( សវៀរអ្រូប.វ.ិ៤ ) សច.៥២ ចដលសក្ើតក្នុងបញ្ច សវាកា-

រភូម ិ។ 
បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៤៦ សច. ៤៦ ចដលសក្ើតក្នុងអ្រូបភូម ិជាមយួនឹងបញ្ច .បដិ. 

១៥ សច. ៣៥ រូប ៧ ពួក្ ។ 
ចិតត ៤៦ គឺ សោភៈ ៨ សមាេៈ ២ មសនាទវ រា. ១ កុ្. ៨ កិ្. ៨ អ្រូបាវចរ-

ចិតត១២ សោកុ្តតរចិតត ៧ ( សវៀរសសាតាបតតិមគគ ) សច. ៤៦ ( សវៀរសទចតុក្កៈ ៤ អ្បប-
មញ្ហដ  ២ ) ។ 

អងគធម៌របេវ់តាថ រមមណបុលរជាតបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ មរណាេននេទយវតថុ រូបចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ 

ចដលសៅក្នុងមរណាេននវថីិ ។ 
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៤៣ សច.៤៤ ចដលសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ ។ ចិតត ៤៣ 

បានដល់ មសនាទវ រៈ ១ កាមជវនៈ ២៩ តទ.១១ អ្ភញិ្ហដ  ២ សច. ៤៤ ( សវៀរឥេា 
មចឆរយិៈ កុ្ក្កុចចៈ វរិតិ ៣ អ្បប. ២ ) ខណៈចដលយក្េទយវតថុសនាេះជាអារមមណ៍ ។ 
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បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ ចដលមនិបានសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ ឬមនិ
បានកានយ់ក្េទយវតថុជាអារមមណ៍ និងរូប ៧ ពួក្ ។ 

អងគធម៌របេអ់ារមមណបុលរជាតបបចចយ័ 
បចចយ័  គឺ បចចុបបនននិបផននរូប ១៨ ចដលសក្ើតមុន ( និបផននរូប ១៨ គឺ អ្វ-ិ

និសពាភ គរូប ៨ បសាទរូប ៥ ភាវរូប ២ ជីវតិ ១ េទយរូប ១ េទទរូប ១ ) ។ 
បចចយុបបនន   គឺ កាមចិតត ៥៤ អ្ភញិ. ២ សច.៥០ ( សវៀរអ្បប. ២ ) ។ 

ឯក្នតៈ គឺ ទវិបញ្ច .១០ មសនាធាតុ ៣ សច. ១០ ។ 
អ្សនក្នតៈ គឺ កាមចិតត ៤១ ( សវៀរទវិបញ្ច . ១០ មសនាធាតុ 
៣) អ្ភញិ. ២ សច. ៥០ ( សវៀរអ្បប. ២ ) ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៧៦ សច. ៥២ ( សវៀរទវិបពាច . ១០ មសនាធាតុ ៣) ចដលមនិ
បានយក្បចចុបបនននិបផននរូប ១៨ ជាអារមមណ៍ និងរូប ៧ ពួក្ ។ 

អារមមណបុសរជាតបបចចយ័ក្រ៏េសដៀងជាមយួនឹងអារមមណបបចចយ័ ចតចដល
ចបលក្គាន សនាេះ គឺអារមមណបសុរជាតបបចចយ័ យក្ចតបចចុបបនននិបផននរូប ១៨ ជាបចចយ័ចត
មា៉ាង ចំចណក្អារមមណបបចចយ័សនាេះ បចចយ័មានទងំនាមរូប និងបញ្ដតត ិ ចដលជា
យ៉ា ងសនេះ សរពាេះអារមមណបបចចយ័សនាេះ ជាបចចយ័បានទងំ៣កាល និងកាលវមុិតត ិ
ចំចណក្អារមមណបសុរជាតបបចចយ័ បានចំសពាេះបចចុបបននកាលចតមា៉ាង ក្ស៏ដើមបឲី្យដឹង
ថាេភាវធមទ៌ងំសនេះជាបចចយ័ សដ្ឋយការសក្ើតមុន មនិជាបចចយ័សដ្ឋយការសក្ើត
រពមគាន  ឬសក្ើតខាងសរកាយសទ សរពាេះបចចយ័សនេះយក្ចំសពាេះចតរូបធមច៌ដលសក្ើតមុន



 

 333   

  

និងតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតនាមធម ៌និងបចចុបបននកាលផង េូមបថីារូប
ធមនឹ៌ងសក្ើតមុនចតថាសៅមនិបានរលតស់ៅ គឺនាមនិងរូបសនាេះសៅក្នុងវថីិចិតតជាមយួ 
 
គាន  សទើបច្ឆតថ់ាជាបចចុបបននកាល តួយ៉ា ងដូចចក្ខុទវ រវថីិ គឺ  
         រូបារមមណ៍                ឋតិិបតតៈ 
              

តី.  ន.  ទ. បញ្ច . ចក្ខុ. េំ. ណ. សវា.  ជ. ជ. ជ. ជ. ជ. ជ. ជ.  ត.ត.  ភ. 
                             ១     ២    ២     ៣   ១              កាមជវនៈ២៩             ១១ 

   របូារមមណ៍  
                             ចិតតចដលសក្ើតក្នុងចក្ខុទវ រវថីិ មាន ៤៦ ដួង  

 
បញ្ហា វារៈរបេអ់ារមមណបុលរជាតបបចច័យ មាន ៣ វារៈ គ ឺ
១. អ្ពយ.→អ្ពយ. ២.អ្ពយ. →កុ្. ៣.អ្ពយ. →អ្កុ្. ។ 
១.បាលវីិធី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អារមមណបសុរជាតបបចច-

សយន បចចសយ ។ 
អ្ពយ. →អ្ពយ. គឺ បចចុបបនននិបផននរូប ១៨ → កាម.វ.ិ ២៣ កាម.កិ្. ១១    

អ្ភញិ.កិ្.១ សច. ៣៣ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. អ្រហា ចក្ខុ ំអ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសតិ សសាត ំឃន ំជិវ ា ំកាយ ំ

រូសប េសទទ គសនធ រសេ សផ្លដឌសពវ វតថុ ំអ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសតិ (រពេះអ្រេនត
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រចមងពិច្ឆរណាចក្ខុបសាទ សសាតបសាទ ឃនបសាទ ជិវាាបសាទ កាយបសាទ 
រូបារមមណ៍ េទទ រមមណ៍ គនាធ រមមណ៍ រសារមមណ៍ សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ និងេទយវតថុ 
សដ្ឋយភាពជាអ្និចច ំទុក្ខំ អ្នតាត  សដ្ឋយកិ្រយិចិតត ។  

វតថុ រូប ៦ និងបញ្ហច រមមណ៍ ៥ → កិ្.៨ សច. ៣៣ ។ 
២. ទិសពវន ចក្ខុនា រូប ំបេសតិ ( រពេះអ្រេនតសឃើញរូបសដ្ឋយទិពវចក្ខុ ) ។ 
បចចុបបននរូបារមមណ៍→ ទិពវចក្ខុអ្ភញិ្ដ .កិ្. ១ សច. ៣០។ 
៣. ទិពាវ យ សសាតធាតុយ េទទ ំ េុណាតិ ( រពេះអ្រេនតបានឮេំស ង

សដ្ឋយទិពវសសាត ) ។ 
បចចុបបននេទទ មមណ៍→ ទិពវសសាតអ្ភញិ្ដ .កិ្. ១ សច. ៣០។ 
៤. រូបាយតន ំចក្ខុវញិ្ហដ ណេស េទទ យតន ំ សសាតវញិ្ហដ ណេស គនាធ យតន ំ

ឃនវញិ្ហដ ណេស រសាយតនំ ជិវាា វញិ្ហដ ណេស សផ្លដឌពាវ យតន ំ កាយវញិ្ហដ ណេស 
អារមមណបសុរជាតបបចចសយន បចចសយ  (រូបាយតនៈជាបចចយ័ដល់ចក្ខុវញិ្ហដ ណ 
។ល។ សផ្លដឌពាវ យតនៈ ជាបចចយ័ដល់កាយវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយអារមមណបុសរជាត-
បបចចយ័) ។ 

បញ្ហច រមមណ៍  → ទវិបពាច . ១០ សច.៧ បពាច ទវ រា. ១ េមបដិចច. ២ េនតរីណៈ 
៣  មសនាទវ រា. ១ េេិតុបាទ. ១ កិ្. ៨ តទ.១១ សច. ៣៥ ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន
បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ សក្ើតបានតាមកាមវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ េភាគបចចយ័ ៨ គឺ 
អារមមណ អារមមណបុសរជាតតិថ អារមមណបុសរជាតអ្វគិត វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ 
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វតាថ រមមណបសុរជាត វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតត  វតាថ រមមណបុសរជាតតថ ិ វតាថ រមមណប-ុ
សរជាតអ្វគិត ។ 

២.បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស អារមមណបសុរជាតបបចច-
សយន បចចសយ ។ 

អ្ពយ. → កុ្. គឺ បចចុបបនននិបផននរូប ១៨ → កុ្.៨ អ្ភញិ.កុ្. ១ សច. ៣៦ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. សេកាខ  វា បុថុជជនា វា ចក្ខុ ំអ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា វបិេសនត ិ សសាត ំ

ឃន ំ ជិវ ា ំកាយ ំ  រូសប េសទទ គសនធ រសេ សផ្លដឌសពវ វតថុ ំ អ្និចចសតា ទុក្ខសតា អ្នតតសតា 
វបិេសនត ិ (រពេះសេក្ខបុគគលឬបុថុជជន ពិច្ឆរណាចក្ខុបសាទ ។ល។ កាយបសាទ 
រូបារមមណ៍ ។ល។ សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ និងេទយវតថុ សដ្ឋយភាពជាអ្និចច ំ ទុក្ខំ អ្នតាត  
សដ្ឋយកុ្េលចិតត) ។ 

វតថុ រូប ៦ បញ្ហច រមមណ៍   →កុ្. ៨ សច. ៣៣ ។ 
២. ទិសពវន ចក្ខុនា រូប ំបេសនត,ិ ទិពាវ យ សសាតធាតុយ េទទ ំេុណនត ិ (រពេះ

សេក្ខបុគគលឬបុថុជជន រចមងសឃើញរូបសដ្ឋយទិពវចក្ខុអ្ភញិ្ហដ  រចមងបានឮេំស ង
សដ្ឋយទិពវសសាតអ្ភញិ្ហដ )។ 

បចចុបបននរូបារមមណ៍ → ទិពវចក្ខុអ្ភញិ.កុ្. ១ សច. ៣០ ។ 
បចចុបបននេទទ រមមណ៍ →ទិពវសសាតអ្ភញិ.កុ្. ១ សច. ៣០ ។ 
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អ្ពយ. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន
បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានកាមវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ បានេភាគ
បចចយ័ ៨ ដូច អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 

៣.បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អារមមណបសុរជាតបបចច-
សយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណ-
បុសរជាតបបចចយ័ ) ។ 

អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ បចចុបបនននិបផននរូប ១៨ → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 
១. ចក្ខុ ំសសាត ំឃន ំជិវ ា ំកាយ ំរូសប េសទទ គសនធ រសេ សផ្លដឌសពវ វតថុ ំអ្េាសទ-

តិ អ្ភនិនទតិ តំ  អារពភ រាសគា ឧបបជជតិ ទិដឌ ិឧបបជជតិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧបបជជតិ ឧទធចច ំឧបបជជតិ 
សទមនេស ំឧបបជជតិ ។ 

(បុគគលមានសេចក្ឋីសពញចិតតនឹងចក្ខុបសាទ ។ល។ កាយបសាទ រូបារមម-
ណ៍ ។ល។ សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ និងេទយវតថុ កាលរបារពធអារមមណ៍សនាេះមាន        
ចក្ខុបសាទជាសដើម រាគៈ ទិដឌិ វចិិកិ្ច្ឆឆ  ឧទធចចៈ សទមនេស រចមងសក្ើតស ើង) ។ 

ឱ្ឡារកិ្រូប ១២ និង េទយវតថុ → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 
អ្ពយ. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន

បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានកាមវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១១ គឺ 
អារមមណ អារមមណាធិបតិ អារមមណូបនិេសយ  អារមមណបុសរជាតតថ ិ អារមមណបសុរ-
ជាតអ្វគិត វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិ វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ វតាថ រមមណបុសរ-
ជាត វតាថ មមណបុសរជាតវបិបយុតត វតាថ រមមណបុសរជាតតថិ វតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិត ។ 
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េរបុបុលរជាតបបចច័យ មចក្បាន ៣ បចច័យ គឺ 
១. វតថុបសុរជាតបបចចយ័ 
វតថុ រូប ៦  ចដលសក្ើតមុន→ វញិ្ហដ ណធាតុ ៧ គឺ ចិតត ៨៥ សច. ៥២ ( សវៀរ

អ្រូបវបិាក្ ៤ ) ឬវតថុ រូបចដលមជឈមិាយុក្បសាទរូប ៥ → ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ សច.
៧ ។ 

េទយវតថុចដលសក្ើតមុន → មសនាធាតុ ៣ និងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ៧២ សច. 
៥២ ។ 

២. អារមមណបសុរជាតបបចចយ័  
បចចុបបនននិបផននរូប ១៨ → វញិ្ហដ ណធាតុ ៧ គឺ កាមចិតត ៥៤ អ្ភញិ. ២ សច.  

៥០ ( សវៀរអ្បបមញ្ហដ  ២ ) ឬបចចុបបននបញ្ហច រមមណ៍ គឺវេិយរូប ៧ →ទវិបញ្ច . ១០ 
មសនាធាតុ ៣ សច. ១០ ។  

បចចុបបននធមាម រមមណ៍ គឺអ្និបផននរូបដស៏េេ → មសនាវញិ. ៤១ អ្ភញិ. ២ សច
.៥០ (សវៀរអ្បប. ២) ។ 

៣. វតាថ រមមណបសុរជាតបបចចយ័   
 មរណាេននេទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ → មសនាវញិ. 

៤៣ សច. ៤៤ ចដលសៅក្នុងមរណាេននវថីិ ។ 
វតថុបុសរជាតបបចចយ័ រូប→ នាម សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាលប៉ាុសណាណ េះ ក្នុងខណៈ

បដិេនធិកាលសក្ើតមនិបាន សរពាេះក្នុងបដិេនធកិាល វតថុជាមយួនឹងវញិ្ហដ ណរតូវសក្ើត
រពមគាន  អារេ័យគាន និងគាន  សរពាេះខលួនឯងសៅមនិទនម់ានក្មាល ងំ សដ្ឋយសាររតូវ
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ក្មាល ងំរបេ់ក្មមរុញរច្ឆនមក្ រូបចដលសក្ើតក្នុងបដិេនធិកាល សទើបជាបសុរជាត-
បបចចយ័មនិបាន (បដិេនធកិាល េំសៅយក្ចតចំសពាេះឧបាទខណៈរបេ់ចិតត
ប៉ាុសណាណ េះ) ចតសដ្ឋយបចចយ័ដក្ទបាន ដូចជាេេជាតបបចចយ័ អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  និង
េេជាតនិេសយបបចចយ័ ជាសដើម នឹងជាបសុរជាតបបចចយ័បាន ក្ក៏ាលបដិេនធិចិតត
រលតស់ៅសេើយ អារេ័យេទយវតថុចដលសក្ើតរតងប់ដិេនធិចិតត និងតាងំសៅជា   
ឋតិិបតតៈ សៅមនិទនរ់លតស់ៅ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតបឋមភវងគបាន ឬវតថុរូប ៥ និង
បញ្ហច រមមណ៍ចដលសក្ើតមុន តាងំចតអំ្ពីឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគ និងតាងំសៅ
ជាឋតិិបតតៈ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ ជាសដើម ។ សដ្ឋយសេតុសនេះ          
បុសរជាតបបចចយ័សទើបជាបចចយ័បានក្នុងបវតតិកាលប៉ាុសណាណ េះ និងជាបចចុបបននកាលផង 
េូមបរូីបសក្ើតមុនក្ពិ៏ត ចតថារូបសនាេះសៅមនិទនរ់លតស់ៅ គឺបចចយ័និងបចចុយុបបនន
សៅមានជាមយួគាន  សទើបជាបចចុបបននកាល េូមបកី្នុងចុតិកាល ក្ជ៏ាបចចយ័មនិបាន
សរពាេះរូបជាមយួនឹងនាមរលតរ់ពមគាន រតងភ់ងគខណៈរបេ់ចុតិចិតត ។ 

ចណំំា ធមណ៌ាចដលមានវតថុជាបចចយ័ ធមស៌នាេះរតូវមានអារមមណផង ។ 
តយួ៉ា ង ចក្ខុទវ រវថីិ 

  មជឈមិាយុក្ៈឋតិិបតតៈ ៤៩ អ្នុ ខណៈ 
តី.  ន.  ទ. បញ្ច . ចក្ខុ. េំ. ណ. សវា.  ជ. ជ. ជ. ជ. ជ. ជ. ជ.   ត.  ត.  ភ. 

ចក្ខុវតថុ               េទយវតថុ                                  

          របូារមមណ៍                  ១     ២   ២  ៣   ១      កាមជវនៈ២៩             ១១  
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ចក្ខុវតថុ→ ចក្ខុវញិ. ២ សច. ៧ សៅក្នុងចក្ខុទវ រវថីិ សដ្ឋយវតថុបុសរជាតបបចចយ័។ 
រូបារមមណ៍ →ចិតត ៤៦ សច.៥០ (សវៀរអ្បប.២) ក្នុងចក្ខុទវ រវថីិ សដ្ឋយ

អារមមណបុសរជាតបបចចយ័ ។  
េទយវតថុ →មសនាធាតុ ៣ មសនាវញិ. ៤១ សច. ៥០ (សវៀរចក្ខុវញិ.២) ក្នុង

ចក្ខុទវ រវថីិ សដ្ឋយវតថុបុសរជាតបបចចយ័ េំសៅយក្េទយវតថុ ចដលសក្ើតរតងឧ់បាទ 
ខណៈរបេ់ចិតតដួងមុនរគបដួ់ង កាលដល់ឋតិិខណៈរចមងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតដួង
សរកាយ ។  
 

មរណាេននវថីិ 
                      ១៧១៦១៥ ១៤ ១៣ ១២ ១១ ១០ ៩ ៨  ៧  ៦ ៥   ៤ ៣  ២  ១ 

    ភ.  ភ. ភ.  ភ. ភ.  ន. ទ. ម.   ជ.ជ .ជ. ជ. ជ.  ត. ត. ភ.ចុតិ 
        ១ កាមជវនៈ២៩+អ្ភញិ្ហដ ២ ១១ 

េទយវតថុសក្ើត         ចិតត ៤៣ ដួង                 េទយវតថុរលត ់
រគាចុងសរកាយ 

 
មរណាេននេទយវតថុ → ចិតត ៤៣ សច. ៤៤ ( សវៀរឥេា មចឆរយិៈ កុ្ក្កុចចៈ 

វរិតិ ៣ អ្បប.២ ) សដ្ឋយវតាថ រមមណបសុរជាតបបចចយ័ ។ 
ការសរៀនពីបចចយ័នឹងឲ្យយល់បានលអ រតូវសរៀនតាមទវ រចដលសក្ើតទទួល

អារមមណ៍ នឹងសធវើឲ្យយល់ពីបចចយ័បានលអ ដូចការសឃើញសក្ើតស ើងអារេ័យបចចយ័
ប៉ាុនាម ន សបើរាបយ់៉ា ងតិច ក្ប៏ាន ៦ បចចយ័ ។ 
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រក្បចចយ័ក្នុងវតថុបុសរជាតជាតិ គឺ 
១. វតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ េំសៅដល់ ចក្ខុវតថុជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើត   

ចក្ខុវញិ្ហដ ណ ។  
២. វតថុបុសរជាតបបចចយ័ េំសៅដល់ ចក្ខុវតថុចដលសក្ើតមុនរតងឧ់បាទខណៈ

របេ់អ្តីតភវងគ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចក្ខុវញិ្ហដ ណ ។  
៣. វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ េំសៅដល់ ចក្ខុវតថុ គឺ ចក្ខុន្ទនទិយជាធំឲ្យសក្ើត

ការសឃើញ គឺចក្ខុវញិ្ហដ ណ ។  
៤. វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  េំសៅដល់ ចក្ខុវតថុជារូប ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត

ចក្ខុវញិ្ហដ ណជានាម ។  
៥. វតថុបុសរជាតតថិបបចចយ័ េំសៅដល់ ចក្ខុវតថុចដលសក្ើតមុននិងតាងំសៅជា  

ឋតិិបតតៈ គឺសៅមាន ។  
៦. វតថុបុសរជាតអ្វគតបបចចយ័ េំសៅដល់ ចក្ខុវតថុចដលសក្ើតមុននិងតាងំសៅ

ជាឋតិិបតតៈ គឺសៅមនិទនរ់បាេសៅ ។  
 

សបើរាបស់ដ្ឋយលអិតនឹងបាន ៧៣ បចចយ័ គឺ 
១. ចក្ខុវញិ្ហដ ណសក្ើតស ើង សរពាេះអារេ័យបញ្ចទវ រាវជជនៈជាបចចយ័ ។ 
បញ្ចទវ រាវជជនៈ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណសដ្ឋយអ្ននតរជាតិ បាន ៥ បចចយ័ គឺអ្ននតរ 

េមននតរ នតថ ិវគិត អ្ននតរូបនិេសយ ។  
២. ចក្ខុវញិ្ហដ ណសក្ើតស ើង សរពាេះអារេ័យរូបារមមណ៍ជាបចចយ័ ។  
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រូបារមមណ៍ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណសដ្ឋយអារមមណជាតិ បាន ៤ បចចយ័ គឺ 
អារមមណ អារមមណបសុរជាត អារមមណបុសរជាតតថិ អារមមណបុសរជាតអ្វគិត ។ 

៣. ចក្ខុវញិ្ហដ ណសក្ើតស ើង សរពាេះអារេ័យចក្ខុវតថុ ។ 
មជឈមិាយុក្ចក្ខុបសាទរូប → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយវតថុបុសរជាតជាតិ បាន ៦ 

បចចយ័ គឺ វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ  វតថុបុសរជាត វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយ វតថុបុសរជាត-
វបិបយុតត វតថុបុសរជាតតថិ  វតថុបុសរជាតអ្វគិត ។ 

 
៤. ចក្ខុវញិ្ហដ ណជាវបិាក្ សក្ើតសរពាេះក្មមជាបចចយ័ ។ 
អ្តីតសចតនាក្មម → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយបក្តូបនិេសយជាតិ បាន ២ 

បចចយ័ គឺ េុទធក្បក្តូបនិេសយ និងមេិសក្បក្តូបនិេសយនានក្ខណិក្ក្មម ( បក្-
តូបនិេសយ និងនានក្ខណិក្ក្មម ) ។  

៥. ចក្ខុវញិ្ហដ ណសក្ើតស ើង សរពាេះអារេ័យពនលជឺាបចចយ័ ។ 
អាសោក្ គឺពនលឺ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយបក្តូបនិេសយជាតិ បានេុទធបក្-

តូបនិេសយ ១ បចចយ័ ។ 
៦. ចក្ខុវញិ្ហដ ណសក្ើតស ើងរចមងមានេេជាតធមស៌ក្ើតរមួគាន ជាបចចយ័ គឺ 

ចក្ខុវញិ្ហដ ណសក្ើតស ើង មានសចតេិក្របក្ប ៧ គឺ ផេសៈ សវទនា េញ្ហដ  សចតនា   
ឯក្គគតា ជីវតិិន្ទនទិយ មនេិការៈ ។ 

ផេសសចតេិក្ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណសដ្ឋយេេជាតជាតិ បាន ៨ បចចយ័ គឺ  
េេជាតជាតិធំ  ៤ បចចយ័ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត ។ 
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េេជាតជាតិក្ណាឋ ល ៣ បចចយ័ គឺអ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត។   
េេជាតជាតិតូច ១ បចចយ័ គឺ អាហារ ។ 

សវទនាសចតេិក្ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណសដ្ឋយេេជាតជាតិ បាន ៨ បចចយ័ គឺ  
េេជាតជាតិធំ ៤ បចចយ័ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ  អ្វគិត ។ 
េេជាតជាតិក្ណាឋ ល៣ បចចយ័ គឺ អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត ។ 
េេជាតជាតិតូច ១ បចចយ័ គឺ ឥន្ទនទិយ ។ 

េញ្ហដ សចតេិក្ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណសដ្ឋយេេជាតជាតិ បាន ៧ បចចយ័ គឺ  
េេជាតជាតិធំ ៤ បចចយ័ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត ។ 
េេជាតជាតិក្ណាត ល ៣ បចចយ័ គឺ អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត។ 

 សចតនាសចតេិក្ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយេេជាតជាតិ បាន ៩ បចចយ័ គឺ  
េេជាតជាតិធំ ៤ បចចយ័ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត  ។ 
េេជាតជាតិក្ណាត ល ៣ បចចយ័ គឺអ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត ។ 
េេជាតជាតិតូច ២ បចចយ័ គឺ ក្មម អាហារ ។ 

ឯក្គគតាសចតេិក្ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយេេជាតជាតិ បាន ៨ បចចយ័ គឺ  
េេជាតជាតិធំ ៤ បចចយ័ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត ។ 
េេជាតជាតិក្ណាឋ ល ៣ គឺ អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត ។ 
េេជាតជាតិតិច ១ បចចយ័ គឺ ឥន្ទនទិយ ។ 

ជីវតិិន្ទនទយិសចតេិក្→ចក្ខុវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយេេជាតជាតិ បាន ៨ បចចយ័ គឺ  
េេជាតជាតិធំ ៤ បចចយ័ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត ។  
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េេជាតជាតិក្ណាឋ ល ៣ បចចយ័ គឺអ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត ។  
េេជាតជាតិតូច ១ បចចយ័ គឺ ឥន្ទនទិយ ។ 

មនេិការសចតេិក្ →ចក្ខុវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយេេជាតជាតិ បាន៧ បចចយ័ គឺ 
េេជាតជាតិធំ ៤ បចចយ័ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត ។ 
េេជាតជាតិក្ណាឋ ល ៣ គឺ អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត ។ 
រមួបចចយ័ទងំអ្េ់៥+៤+៦+២+១+៨+៨+៧+៩+៨+៨+៧=

៧៣ បចចយ័ ។ ចតសបើរាបប់ចចយ័ចដលមនិជានគ់ាន បាន ២៨ បចចយ័ គឺ  
១. បញ្ចទវ រា.→ចក្ខុវញិ្ហដ ណ បាន ៥ បចចយ័ គឺ អ្ននតរ េមននតរ នតថិ វគិត 

អ្ននតរូបនិេសយ ។  
២. បចចុបបននរូបារមមណ៍→ចក្ខុវញិ្ហដ ណ បាន ៤ បចចយ័ គឺ អារមមណ 

អារមមណបុសរជាត  អារមមណបុសរជាតតថិ អារមមណបុសរជាតអ្វគិត ។ 
៣. មជឈមិាយុក្ចក្ខុបសាទរូប → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ បាន ៦ បចចយ័ គឺ វតថុបុសរ-

ជាតនិេសយ វតថុបុសរជាត វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយ វតថុបុសរជាតវបិបយុតត វតថុបុសរជាតតថិ វតថុបុ-
សរជាតអ្វគិត ។ 

៤. អ្តីតសចតនាក្មម → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ បាន ២ បចចយ័ គឺ បក្តូបនិេសយ ១
នានក្ខណិក្ក្មម ១ ។ 

៥. អាសោក្→ ចក្ខុវញិ្ហដ ណ បាន ១ បចចយ័ គឺ បក្តូបនិេសយ។  
៦. េពវចិតតសាធារណសចតេិក្ ៧ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ បាន ១០ បចចយ័ គឺ 

េេជាត និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត  ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ។ 
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រមួទងំអ្េ់ ៥+៤+ ៦+ ២+ ១ + ១០ = ២៨ បចចយ័ ។ 
រតឹមចតការសឃើញចតមា៉ាង អារេ័យបចចយ័សរចើនដល់ថាន ក្ស់នេះ ការសឃើញ

សទើបសក្ើតស ើងបាន េូមបេីភាវធមដ៌ក្ទៗ ចដលរបាក្ដស ើងបាន ក្រ៏តូវអារេ័យ
បចចយ័តាក្ច់តងសរចើនដូចគាន  ការចដលរតូវតាក្ច់តងសរចើន រពេះពុទធអ្ងគសទើបរទង់
រតាេ់ថា ជាសេតុឲ្យសក្ើតទុក្ខ កាលរតូវការនឹងផុតអំ្ពីទុក្ខ សទើបរតូវដឹងទុក្ខ សទើប
នឹងរលតស់េតុចដលឲ្យសក្ើតទុក្ខបាន ។ 

ការេិក្ាមហាបដ្ឋឌ នសទើបជាបចចយ័ដល់បញ្ហដ បារម ី សដើមបដីល់នូវការផុត
ច្ឆក្ទុក្ខ សរពាេះជាសេតុឲ្យដឹងចាេ់េភាវធមត៌ាមសេចក្តីពិត គឺដឹងថាមនិមាន
េតវ បុគគល តួខលួន មនិមានក្សាង ជាការេចមតងឲ្យសឃើញ អ្នតាត ថា េ ខ្ រធម៌
ទងំឡាយេុទធចតសក្ើតអំ្ពីសេតុបចចយ័ មនិបានសៅក្នុងអំ្ណាចប គ្ បប់ញ្ហជ របេ់
អ្នក្ណា មនិរបរពឹតតសៅតាមចិតតអ្នក្ណា ចតរបរពឹតតសៅតាមសេតុបចចយ័ កាល
រលតស់េតុបចចយ័ ក្ផុ៏តទុក្ខបាន ។ 
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បច្ឆា ជាតបបចច័យ 
បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ១១ ក្នុងបចចយ័ ២៤ ឬជាបចចយ័ទី ១៩ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ បច្ឆឆ ជាតបបចចសយ ធមច៌ដលសក្ើតសរកាយជាបចចយ័ ។ 
បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ សេចក្តថីា នាមធម ៌ គឺ ចិតតនិងសចតេិក្ ចដលសក្ើត

សរកាយជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូបធម ៌ គឺកាយសនេះចដលសក្ើតមុន ឲ្យមានអាយុ
តាងំសៅបានរគបអ់ាយុរបេ់រូប ១៧ ខណៈចិតត សដ្ឋយមនិឲ្យរលតស់ៅមុនក្ំណត់
និងជួយ ឧបតថមភរូបសនាេះឲ្យចសរមើនស ើងផង រូបចដលរតវូឧបតថមភសនាេះ រតូវជារូប
ចដលកំ្ពុងតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ មនិចមនរូបចដលកំ្ពុងសក្ើតជាឧបាទខណៈនិងមនិ
បានឧបតថមភរូបចដលមនិទនស់ក្ើតឲ្យសក្ើតស ើង សរពាេះចិតតសចតេិក្ចដលសក្ើត
សរកាយសនេះ មាននាទីឧបតថមភចំសពាេះរូបចដលសក្ើតមុន ជារូបចដលសក្ើតអំ្ពីេមុដ្ឋឌ ន 
៤ គឺ ក្មម ចិតត ឧតុ អាហារ ប៉ាុសណាណ េះ េូមបរូីបចដលសក្ើតសដ្ឋយអំ្ណាចរបេ់ចិតតនិង
សចតេិក្ចដលសក្ើតសរកាយក្ម៏និបានឧបតថមភ ឧបតថមភចតចំសពាេះរូបចដលសក្ើតស ើង
មុន សដើមបឲី្យមានអាយុតាងំសៅរគបអ់ាយុរបេ់រូប សរពាេះថារូបគឺកាយសនេះ សបើមនិ
មានចិតតសចតេិក្ ចដលសក្ើតសរកាយច្ឆជួំយ ឧបតថមភសេើយ កាយក្ស៏ាល បត់ាងំសៅមនិ
បាន សោក្សទើបបានឧបមាកាយថាជាផទេះ ចំចណក្ចិតតសចតេិក្ចដលសក្ើតសរកាយ
ដូចជាអ្នក្សៅក្នុងផទេះចដលច្ឆសំមើលចថរក្ាផទេះ មនិឲ្យផទេះពុក្ផុយយ៉ា ងណា កាយ
ចដលតាងំសៅបាន ក្ស៏រពាេះមានចិតតសចតេិក្ច្ឆសំមើលចថរក្ាទុក្ក្យ៏៉ា ងសនាេះ ។ 
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បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័សនេះ នាមជាបចចយ័ដល់រូប គឺ នាមចដលសក្ើតសរកាយជា
បចចយ័ដល់រូបចដលសក្ើតមុន ចតរូបចដលសក្ើតមុនចដលជាបចចយុបបននធមនឹ៌ងជាផល
បាន ក្ក៏ាលរូបសនាេះមក្ដល់នាម ចដលជាបចចយ័ នាមសទើបឧបតថមភបាន សបើរូបចដល
សក្ើតស ើងមុនសៅមនិទនម់ក្ដល់នាម នាមក្ឧ៏បតថមភមនិបាន ដូចចក្ខុបសាទចដល
សក្ើតមុនរតងអ់្តីតភវងគ ចិតតចដលសក្ើតសរកាយៗ រគបដួ់ង ក្នុងចក្ខុទវ រវថីិ មាននាទី
រតូវឧបតថមភចក្ខុបសាទ សដើមបឲី្យមានអាយុតាងំសៅរគបអ់ាយុរបេ់រូប ចតសបើចក្ខុ-
បសាទតាងំសៅរតងអ់្តីតភវងគ ភវងគចលនៈ ក្ឧ៏បតថមភចក្ខុបសាទមនិបាន រតូវឲ្យ
ចក្ខុបសាទសនាេះមក្ដល់ភវងគចលនៈ សទើបឧបតថមភចក្ខុបសាទបាន េូមបចិីតតដួង    
ដក្ទៗ ចដលសក្ើតសរកាយ នឹងឧបតថមភចក្ខុបសាទបាន ក្ក៏ាលចក្ខុបសាទសនាេះមក្
ដល់ខលួន សទើបឧបតថមភបាន ដូចសោក្ឧបមា នាមរូបក្នុងបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ថា ដូចអ្នក្
ទតេី់ គឺ សរបៀបរូបចដលសក្ើតមុន ដូចជាកូ្នេីចដលមក្ប៉ាេះតាងំចតពីអ្តីតភវងគៗ 
សបាេះកូ្នេីស ើងសៅមុន ចិតតសចតេិក្ ចដលសក្ើតសរកាយ ១៦ ខណៈសទៀត ក្ដូ៏ច
អ្នក្ទតេី់ច្ឆរំទកូ្នេីទុក្មនិឲ្យធាល ក្ដី់ ដូចចិតតនិងសចតេិក្ចដលសក្ើតសរកាយៗ 
ច្ឆឧំបតថមភរូបចដលសក្ើតមុន ឲ្យមានអាយុតាងំសៅរគបអ់ាយុរបេ់រូប ១៧ ខណៈ 
ចិតត ។ 

ឬឧបមារូបចដលសក្ើតមុនថាដូចជាសក្មងចដលសទើបចតរបេូរតសចញពីគភ៌
មាតាថមីៗ ចិតត សចតេិក្ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ដូចជាសមសដ្ឋេះ សក្មងចដលរបេូរតថម ី
ៗ សមសដ្ឋេះមនិទនចិ់ញ្ច ឹមបានសទ  នឹងចិញ្ច ឹមបានក្ក៏ាលយក្សក្មងសនាេះមក្ឲ្យ    
សមសដ្ឋេះៗ សទើបចិញ្ច ឹមសក្មងបាន យ៉ា ងណា រូបចដលសក្ើតស ើងមុន ចិតតសចតេិក្
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ចដលសក្ើតសរកាយនឹងឧបតថមភបាន ក្ក៏ាលរូបសនាេះមក្ដល់ខលួន សទើបនឹងឧបតថមភបាន
ក្យ៏៉ា ងសនាេះ ។ 

ឬខលេះសោក្ក្ឧ៏បមាបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ថាដូចកូ្នេតវតាម ត ចដលសៅខចសីដក្
ក្នុងេំបុក្សេើរសៅរក្អាហារេីុមនិបាន កាលសមបក្សសីេើរសចញសៅរក្េីុ កូ្នក្៏
តាងំចិតតគិតថា សមបក្សកីាលរត បម់ក្វញិ គងនឹ់ងនាអំាហារមក្ឲ្យខលួនេីុ សមបក្សី
រត បម់ក្វញិ ក្ម៏និបាននាអំាហារមក្ឲ្យស ើយ កូ្នបក្សកី្ត៏ាងំចិតតរងច់្ឆសំមបក្ស ី
នឹងនាអំាហារមក្ឲ្យខលួនេីុយ៉ា ងសនេះ រាល់ៗក្ថង ចតសមបក្សកី្ម៏និបាននាអំាហារមក្
ឱ្យមតងស ើយ រេូតកូ្នបក្សសីនាេះធំស ើងទងំចដលមនិបានេីុអាហារស ើយ ចតក្៏
មានជីវតិរេូតបានសេើរសចញសៅរក្អាហារេីុខលួនឯងបាន ចដលកូ្នបក្សមីានជីវតិ
សៅបានសនេះ សោក្សពាលថាសរពាេះអាហាររសាសចតនា សចតនាចដលជានាមធម៌
ចដលសក្ើតស ើងសរកាយ រចមងជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រាងកាយរបេ់កូ្នបក្សី
ចដលសក្ើតស ើងមុន ចដលជាបចចយុបបននធម ៌ ឲ្យតាងំសៅបានសដ្ឋយមនិវបិតតិគឺសាល ប់
ស ើយ ។ បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័សនេះ ជាបចចយ័សៅក្នុងបចចុបបននកាល េូមបថីានាមចដល
ជាបចចយ័នឹងសក្ើតសរកាយក្ម៏និច្ឆតថ់ាជាអ្នាគតកាល សរពាេះសេតុថា នាមចដល
សក្ើតសរកាយជាបចចយ័សនាេះ តាងំសៅរពមគាន នឹងបចចយុបបននធម ៌ សទើបច្ឆតថ់ាជា
បចចុបបននកាល និងសក្ើតបានចំសពាេះចតបចចសវាការភូមបិ៉ាុសណាណ េះ សបើនាម គឺ ចិតត
សចតេិក្ជាបចចយ័ដល់រូបក្នុងកាមភូម ិ ក្ជ៏ាបចចយ័ដល់រូបទងំ ៤ េមុដ្ឋឌ ន ចតសបើ
ជាបចចយ័ដល់រូបភូមកិ្ម៏ានរតឹមចត ៣ េមដុ្ឋឌ ន ( សវៀរអាហារេមដុ្ឋឌ ន)។ មា៉ាង
សទៀត ចិតតសចតេិក្ចដលជាបចចយ័ដល់រូបសនាេះ ក្ជ៏ាបចចយ័បានចសំពាេះចតឧបាទ  
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ខណៈ និងឋតិិខណៈប៉ាុសណាណ េះ ភងគខណៈមនិបាន សរពាេះខលួនឯងមានក្មាល ងំ   
សខាយ ។ 

កិ្ចចនិងអំ្ណាចរបេ់បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័សនេះជាឧបតថមភក្កិ្ចចចតមា៉ាង គឺមាន
នាទីឧបការៈប៉ាសុណាណ េះ មនិមាននាទីឲ្យសក្ើតជាជនក្កិ្ចច សរពាេះសេតុចដលខលួនសក្ើត
សរកាយ ។ 

វចនតថៈរបេប់ច្ឆា ជាតបបចច័យ 

បច្ឆឆ  ជាយតីតិ =បច្ឆឆ ជាតា ( ធមច៌ដលសក្ើតសរកាយបចចយុបបននធម ៌ សឈាម េះ
ថា បច្ឆឆ ជាត ) ។ 

បច្ឆឆ ជាសតា ច សសា បចចសយ ច្ឆតិ = បច្ឆឆ ជាតបចចសយ ( ធមច៌ដលសក្ើត
សរកាយបចចយុបបននធម ៌ សេើយជាអ្នក្ឧបការៈដល់ធមច៌ដលសក្ើតមុន សឈាម េះថា       
បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័) ។ 

រពេះបាលីនិសទទេបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ 
បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប

ក្នុងបចចយុសទទេថា បច្ឆឆ ជាតបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង់
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

បច្ឆឆ ជាតា ចិតតសចតេិកា ធមាម  បសុរជាតេស ឥមេស កាយេស បច្ឆឆ ជាតបប-
ចចសយន បចចសយ (ធមទ៌ងំឡាយ គឺ ចិតតនិងសចតេិក្ ចដលសក្ើតសរកាយជាបចចយ័
ដល់កាយសនេះចដលសក្ើតមុន សដ្ឋយអ្ំណាចបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័) ។ 
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ក្នុងរពេះអ្ដឌក្ថា 
ក្នុងបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ បទថា ឥមេស កាយេស ដល់កាយសនេះ បានដល់ 

កាយចដលអារេ័យមហាភូតរូប ៤ ។ 
បទថា បច្ឆឆ ជាតបបចចសយន បចចសយ ជាបចចយ័សដ្ឋយអ្ំណាចបច្ឆឆ ជាត-

បបចចយ័ សេចក្តថីា បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ សដ្ឋយអំ្ណាចការឧបតថមភ ។ 
ពិតណាេ់ បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័សនេះ មក្សេើយ សដ្ឋយអ្នុសោម ក្នុងបញ្ហា វារៈ

សនេះថា ភាពជាបចចយ័ សរពាេះអ្តថថា ឧបតថមភសនាេះឯង សឈាម េះថា បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ ។ 
 

អងគធម៌របេប់ច្ឆា ជាតបបចច័យ 

បចចយ័  គឺ ចិតត ៨៥ សច. ៥២ ( សវៀរអ្រូប.វ.ិ ៤ និងបដិេនធិចិតតទងំអ្េ់ ) 
ចដលសក្ើតសរកាយៗ ក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ។ 

បចចយុបបនន គឺ ឋតិិខណៈរបេ់ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប គឺ ឋតិិខណៈរបេ់រូប
ចដលសក្ើតអំ្ពីេមុដ្ឋឌ នទងំ ៤ មានក្មមជាសដើម ចដលសក្ើតមុន ឬ ឋតិិខណៈរបេ់
រូប ២៦ ( សវៀរជរតា និងអ្និចចតា ) ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ចដលសក្ើតក្នុងបដិេនធិកាលនិងបវតតិកាល 
ជាមយួនឹងឧបាទខណៈរបេ់រូប ៥ ពួក្ គឺ ចិតតជជរូប បដិេនធិក្មមជជរូប អាហារជជរូប 
ឧតុជជរូប បវតតិក្មមជជរូប និងពាេរិរូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ។ 

ក្នុងបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័សនេះ សលើក្ចលងចតបុគគល ២ ពួក្ គឺ 
១. អ្េញ្ដេតតរពេម សរពាេះរូបរបេ់អ្េញ្ដេតតចដលតាងំសៅបាន ៥០០  
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មហាក្បបសនាេះ មនិបានអារេ័យចិតតចដលសក្ើតសរកាយ សរពាេះមនិមានចិតត ចតរូប
ចដលតាងំសៅបាន សរពាេះអារេ័យអ្ំណាចរបេ់រូបាវចរបញ្ចមជានកុ្េលសចតនា 
ចដលសក្ើតស ើងសដ្ឋយអំ្ណាចរបេ់េញ្ហដ វរិាគភាវនាក្នុងអ្តីតជាតិ ។ 

២. រពេះអ្រេនតនិងរពេះអ្នាគាមបុិគគលចូលនិសរាធេមាបតតិ  ខណៈសនាេះ
ចិតតសចតេិក្ និង ចិតតជជរូបរលតអ់្េ់ េល់ចតក្មមជជរូប ឧតុជជរូប និងអាហារជជរូប
ប៉ាុសណាណ េះ ចដលសក្ើតរូបដស៏េេសនាេះតាងំសៅបានសដ្ឋយអារេ័យអ្ំណាចរបេ់
េមាបតតិ ៨ និងអំ្ណាចរបេ់អ្រេតតមគគ និងអ្នាគាមមិគគចដលខលួនបានសេើយ 
កាលសចញអំ្ពីនិសរាធេមាបតតសិេើយ ចិតតចដលសក្ើតស ើងមានផលចិតតជាសដើម សទើប
សធវើនាទីជាបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័តសៅ ។ 

 

បញ្ហា វារៈរបេប់ច្ឆា ជាតបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ មាន ៣ វារៈ គឺ 
១. កុ្. →អ្ពយ. ២. អ្កុ្. → អ្ពយ. ៣. អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 
១.បាលវីិធី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស បច្ឆឆ ជាតបបចចសយន       

បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័)។ 
បាលីអ្នុវាទ 
បច្ឆឆ ជាតា កុ្េោ ធមាម  បសុរជាតេស ឥមេស កាយេស បច្ឆឆ ជាតបបចចសយន 

បចចសយ (កុ្េលនាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតសរកាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់កាយ
សនេះ គឺ តិជកាយនិងចតុជកាយ ចដលសក្ើតមុន សដ្ឋយអ្ំណាចបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័) ។ 
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កុ្. → អ្ពយ. គឺ កុ្. ២១ សច.៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយ  →ឋតិិខណៈរបេ់រូប
ចដលសក្ើតអំ្ពីេមុដ្ឋឌ ន ៣-៤ ចដលសក្ើតជាមយួនឹងចិតតដួងមុនក្នុងបញ្ច សវាការភូម។ិ 

រូបចដលសក្ើតពីេមុដ្ឋឌ ន ៤ គឺរូបចដលសក្ើតក្នុងកាមភូម ិ រូបចដលសក្ើតអំ្ពី
េមុដ្ឋឌ ន ៣ គឺ រូប ចដលសក្ើតក្នុងរូបភូម ិ( សវៀរអាហារេមដុ្ឋឌ ន ) ។ 

កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានចំសពាេះបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បាន
េភាគបចចយ័ ៣  គឺ បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតត  បច្ឆឆ ជាតតថិ បច្ឆឆ ជាតិអ្វគិត រក្បចចយ័
េភាគក្នុងបច្ឆឆ ជាតជាតិ ចដលមាន ៤ បចចយ័ គឺ បច្ឆឆ ជាត បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតត       
បច្ឆឆ ជាតតថិ បច្ឆឆ ជាតិអ្វគិត (សវៀរបច្ឆឆ ជាត)។ 

២.បាលវីិធ ី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស បច្ឆឆ ជាតបបចចសយន    
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចបច្ឆឆ ជាត-
បបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
បច្ឆឆ ជាតា អ្កុ្េោ ធមាម  បសុរជាតេស ឥមេស កាយេស បច្ឆឆ ជាតបបចច-

សយន បចចសយ (អ្កុ្េលនាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតសរកាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់
កាយសនេះ ចដលសក្ើតមុន សដ្ឋយអ្ំណាចបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតសរកាយ→ឋតិិខណៈរបេ់
រូបចដលសក្ើតពីេមុដ្ឋឌ ន៣-៤ ចដលសក្ើតជាមយួនឹងចិតតដួងមុនក្នុងបញ្ច សវាការភូម។ិ 



 

 352   

  

អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានចំសពាេះបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣  សក្ើតបាន ៦ ទវ រ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រវថីិ កាម-
មសនាទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៣ ដូច    កុ្.→ អ្ពយ. ។ 

៣.បាលវីិធ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស បច្ឆឆ ជាតបបចចសយន    
បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចបច្ឆឆ ជាត-
បបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
បច្ឆឆ ជាតា វបិាកាពាក្តា កិ្រយិពាក្តា ខនាធ  បសុរជាតេស ឥមេស        

កាយេស បច្ឆឆ ជាតបបចចសយន បចចសយ (វបិាក្នាមខនធ ៤ និងកិ្រយិនាមខនធ ៤ 
ចដលសក្ើតសរកាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់កាយសនេះចដលសក្ើតមុន សដ្ឋយ
អ្ំណាចបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ វ.ិ៣២ ( សវៀរអ្រូប.វ.ិ ៤ ) កិ្.២០ សច.៣៨ ចដលសក្ើត
សរកាយ→ ឋតិិខណៈរបេ់រូបចដលសក្ើតពីេមុដ្ឋឌ ន ៣-៤ ចដលសក្ើតជាមយួនឹងចិតត
ដួងមុន ក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានចំសពាេះបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន៤ ផលបុគគល៤ សក្ើតបាន៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ដូច កុ្.→ អ្ពយ.។ 

ចំណុចេំខានច់ដលគួរច្ឆកំ្នុងបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ គឺ រូបចដលជាបចចយុបបននធម៌
របេ់បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័មនិបាន គឺ  

១. ឧបាទខណៈរបេ់រូប ( សរពាេះរូបចដលជាបចចយុបបននបានរតូវជារូបក្នុង 
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ឋតិិខណៈ) ។  
២. រូបខាងសរៅ ( សរពាេះជារូបចដលមនិមានជីវតិ ) ។  
៣. រូបរបេ់អ្េញ្ដេតតរពេម ( សរពាេះមនិមានចិតត ) ។  
៤. រូបចដលសក្ើតក្នុងខណៈទងំ ៣ របេ់ចុតិចិតត ( សរពាេះអ្េ់ភពជាតិក្នុង

ជាតិសនាេះ ) ។  
៥. រូបចដលសក្ើតក្នុងខណៈទងំ ៣ របេ់សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតនៈ ដួងទី 

២ ក្នុងនិសរាធេមាបតតិវថីិ ( សរពាេះចិតតសចតេិក្រលត ់) ។ 
៦. រូបចដលសក្ើតក្នុងខណៈចូលនិសរាធេមាបតតិសេើយ និងរលតស់ៅមុន

ផលចិតត នឹងសក្ើតស ើងក្នុងខណៈចដលសចញពីនិសរាធេមាបតត ិ ( សរពាេះខណៈសនាេះ
មនិមានចិតត ) ។ 

មយួសទៀត បរសិចឆទរូប វញិ្ដ តតរូិប ឧបចចយរូប េនតតិរូប និងអ្និចចតារូប ក្ជ៏ា
បច្ឆឆ ជាតបចចយុបបននមនិបាន គឺ  

បរសិចឆទរូប រតឹមចតចសនាល េះរបសហាងចដលឃងំរវាងរូបក្ោបរូបប៉ាសុណាណ េះ ។ 
       វញិ្ដ តតិរូប រតឹមចតជារូបចដលរបាក្ដសៅរេូតដល់ចិតត ចដលរបាក្ដប៉ាសុណាណ េះ។  

ឧបចចយរូប និងេនតតិរូប គឺឧបាទខណៈរបេ់រូបសនាេះឯង ។ អ្និចចតារូប 
គឺភងគខណៈរបេ់រូប ។ រូបទងំសនេះរចមងជាផលរបេ់បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័មនិបាន ។ 

នយ័មា៉ាងសទៀត ពាក្យថា ជាតៈ ក្នុងបចចយ័ ២៤ រចមងេំសៅយក្បចចយ័
ចដលរបរពឹតតសៅក្នុង ខណៈទងំ ៣ គឺ ឧបាទខណៈ ( ខណៈសក្ើតស ើង ) ឋតិិ     
ខណៈ ( ខណៈតាងំសៅ ) ភងគខណៈ   (ខណៈរលតស់ៅ ) របេ់នាមនិងរូបមាន 
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ជាមយួគាន  ៣ បចចយ័ គឺេេជាតបបចចយ័ បុសរជាតបបចចយ័  បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ ។ 
ពាក្យថា ជាតៈ ក្នុងេេជាតបបចចយ័ េំសៅដល់នាមនិងរូបជាបចចយ័

សដ្ឋយកាសក្ើតរពមគាន  រចមងរបរពឹតតសៅបានទងំ ៣ ខណៈរបេ់ចិតត គឺរបរពឹតតសៅ
បានទងំឧបាទខណៈ ឋតិិខណៈ ភវងគខណៈ ដូចក្មមជជរូបសនាេះសក្ើតរពមជាមយួ
នឹងឧបាទខណៈរបេ់ចិតតក្ប៏ាន សក្ើតរពមជាមយួនឹងឋតិិខណៈរបេ់ចិតតក្ប៏ាន 
សក្ើតរពមជាមយួនឹងភងគខណៈរបេ់ចិតតក្ប៏ាន សរពាេះក្មមជជរូបសនាេះសក្ើតរគប់ៗ    
អ្នុខណៈរបេ់ចិតត  សទើបជាបចចយ័បានទងំ ៣ ខណៈចិតត សេើយជាបចចយ័បាន  
រគប់ៗ ដួង ឬជាបចចយ័ដល់ចិតតជជរូបក្ប៏ាន សរពាេះជារូបចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹង
ចិតត ជាេេជាតបបចចយ័ ។ 

ដូចនាម→ នាមរូប សដ្ឋយការសក្ើតរពមជាមយួគាន  គឺជាេេជាតបបចចយ័។ 
ម.កុ្.៨ សច.៣៨ → ម.កុ្.៨ សច.៣៨ និងកុ្េលចិតតជជរូប ជាសដើម ។ 
ចំចណក្ពាក្យថា ជាតៈ ក្នុងបុសរជាតបបចចយ័ េំសៅយក្រូបចដលសក្ើតមុនជា

បចចយ័ដល់នាមចដលសក្ើតសរកាយ បានចំសពាេះចតឋតិិខណៈរបេ់និបផននរូបប៉ាុសណាណ េះ 
ក្នុងឧបាទខណៈនិងភងគខណៈរបេ់រូបជាបចចយ័មនិបាន គឺវតថុ រូបនិងអារមមណ៍ 
នឹងរតូវសក្ើតស ើងមុន សេើយតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតបចចយុបបននធម ៌គឺ
នាមក្នុងវថីិចិតតជាមយួគាន  ដូចចក្ខុវតថុចដលសក្ើតមុន តាងំអំ្ពីអ្តីតភវងគសេើយសៅជា
ឋតិិបតតៈ ជាបចចយ័ដល់ ចក្ខុវញិ្ហដ ណ ២ សច.៧ ឬរូបារមមណ៍ចដលសក្ើតមុន តាងំចត
អ្តីតភវងគនិងតាងំសៅជាឋតិិបតតៈជាបចចយ័ដល់ចិតត ៤៦ សច. ៥0 (សវៀរអ្បប. ២) ។ 
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ចតេរមាប ់ជាតៈ ក្នុងបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័សនេះ នាមចដលសក្ើតសរកាយជាបចចយ័
ដល់រូបចដលសក្ើតមុន និងតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ បានចំសពាេះឧបាទខណៈនិងឋតិិ   
ខណៈរបេ់ចិតតប៉ាុសណាណ េះ ភងគខណៈមនិបានសរពាេះអ្េ់ក្មាល ងំសេើយ និងមនិបាន
រគបដ់ួងដូចេេជាតបបចចយ័ បានចំសពាេះចតចិតតដួងសរកាយៗ ប៉ាសុណាណ េះ សរពាេះចិតត
ចដលសក្ើតសរកាយជាបចចយ័ដល់រូបចដលសក្ើតជាមយួនឹងចិតតដួងមុន សដ្ឋយបច្ឆឆ ជាត
បបចចយ័ ដូចមហាកុ្. ៨ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ក្នុងឧបាទខណៈ និងឋតិិ   
ខណៈ ជាបចចយ័ដល់ឋតិិបតតៈរបេ់រូបចដលសក្ើតអំ្ពីេមុដ្ឋឌ ន៣-៤ ចដលសក្ើត
ជាមយួនឹងចិតតដួងមុន ។ 

េរុបពាក្យថា ជាតៈ ក្នុងបចចយ័ទងំ ៣ គឺ 
េេជាតបបចចយ័ គឺនាមនិងរូបជាបចចយ័សដ្ឋយការសក្ើតរពមគាន ក្នុងឧបាទៈ 

ឋតិិ ភងគខណៈរបេ់ចិតត ។ 
បុសរជាតបបចចយ័ គឺ រូបចដលសក្ើតមុនជាបចចយ័ដល់នាមក្នុងឋតិិខណៈរបេ់ 

រូប។  
បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ គឺ នាមចដលសក្ើតសរកាយជាបចចយ័ដល់រូបក្នុងឧបាទ    

ខណៈនិងឋតិិខណៈរបេ់ចិតត ។ 
បចចយ័ទងំសនេះ ជាបចចយ័ក្នុងបចចុបបននកាល រមួបចចយ័ចដលជាបចចុបបននកាល

ចតមា៉ាង មាន ១៥ គឺ បចចយ័ចដលជារបសភទេេជាតជាតិមាន ១៣ បចចយ័ ( សវៀរ
អ្ធិបតិបបចចយ័និងក្មមបបចចយ័) ជាមយួនឹងបុសរជាតបបចចយ័ ១ បចចយ័ និងបច្ឆឆ ជាត-
បបចចយ័ ១ បចចយ័ ។ 
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េរមាបប់ចចយ័ចដលជាេេជាតបបចចយ័សក្ើតបានទងំ ៣១ ភូម ិ ចចំណក្
បុសរជាតបបចចយ័និងបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័សក្ើតបានចំសពាេះបញ្ច សវាការភូមបិ៉ាុសណាណ េះ ។ 
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អាលេវនបបចច័យ 
អាសេវនបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ១២ ក្នុងបចចយ័ ២៤ ឬជាបចចយ័ទី ២០ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ អាសេវនបបចចសយ ធមច៌ដលសេពអារមមណ៍ជាបចចយ័ ។ 
អាសេវនបបចចយ័ េំសៅដល់ធមច៌ដលសធវើនាទីសេពអារមមណ៍ សរពាេះអាសេវ-

នៈ ចរបថា ការសេព គឺសេពសរឿយៗ សេពសរចើន។ ការចដលសេពជានិចចៗ សៅ សទើប
ជាសេតុឧបតថមភឲ្យសក្ើតផលទងំលអនិងអារក្ក្ ់ ឧបមាដូចមនុេសសយើងចដលគិត
នឹងសធវើការ្រធំ នឹងសធវើរតឹមចតមនុេសមាន ក្ស់នាេះ ការ្រទងំសនាេះរចមងេសរមចមនិ
បាន ច្ឆបំាចរ់តូវអារេ័យមានអ្នក្ជួយ ការ្រចដលសធវើសនាេះ ការ្រសនាេះសទើបនឹង
េសរមចសដ្ឋយលអយ៉ា ងណា អាសេវនបបចចយ័ ក្ដូ៏សច្ឆន េះ គឺ ចិតតចដលនឹងមក្ជា    
អាសេវនបបចចយ័បាន រតូវជាចិតតរបសភទចតមយួចដលសក្ើតស ើងសេពអារមមណ៍     
ដចដលៗ  យ៉ា ងតិចមនិទបជាង ៤-៥ ខណៈ ចដលបានដល់ចិតតចដលសធវើនាទី
រតងជ់វនកិ្ចចសនាេះឯង ចំចណក្ចិតតដក្ទៗ ចដលមនិសធវើជវនកិ្ចច សទើបមនិមានក្មាល ងំ
ជាអាសេវនបបចចយ័  ។ 

មា៉ាងសទៀត ជវនចិតតចដលជាអាសេវនបបចចយ័បាន នឹងរតូវរបក្បសដ្ឋយ  
លក្ខណៈ ៣ របការសនេះ គឺ 

១. រតូវជាជវនចិតតចដលជាជាតិដូចគាន  ( សក្ើតក្នុងវថីិចិតតជាមយួគាន ) សវៀរ
សោកុ្តតរជវនៈ សរពាេះជាជវនៈសផសងជាតិគាន  គឺជាសោកុ្តតរកុ្េល   និងសោកុ្តតរ- 
វបិាក្ ។ 
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២.រតូវជាជវនចិតតចដលសក្ើតដចដលៗ យ៉ា ងតិចមនិតិចជាង ៤-៥ ខណៈ 
សទើបមានក្មាល ងំជាអាសេវនបបចចយ័បាន សរពាេះរតូវអារេ័យក្មាល ងំសរចើន សទើបសធវើ
ឲ្យេសរមចកា្របាន ។ 

៣. រតូវជាចិតតចដលមនិជាវបិាក្ សរពាេះវបិាក្ចិតតជាចិតតចដលមនិមានក្មាល ងំ
របេ់ខលួនឯង សរពាេះខលួនឯងជាផលរបេ់ក្មមចដលចិតតបានសធវើសេតុទុក្សេើយ គឺក្មម
ជាអ្នក្នាមំក្ឲ្យសក្ើតស ើង សដើមបសីសាយផល ខលួនឯងមនិមានក្មាល ងំ មនិរតូវខវល់ 
ខាវ យអ្វីទងំអ្េ់ េូមបភីវងគចិតតចដលសក្ើតជាបត់គាន សរចើនខណៈ ក្ជ៏ាអាសេវន-
បបចចយ័មនិបាន សរពាេះភវងគជាជាតិវបិាក្ និងមនិបានស ើងកានវ់ថីិទទួលអារមមណ៍
ថមីផង ចំចណក្ផលចិតតចដលសក្ើតក្នុងផលេមាបតតិ េូមបនឹីងសក្ើតសរចើនខណៈ
ប៉ាុណាណ ក្ស៏ដ្ឋយ ក្ជ៏ាអាសេវនបបចចយ័មនិបានដូចគាន  សរពាេះជាវបិាក្ចិតតចដលជា
ផលរបេ់មគគក្មមចដលសក្ើតស ើង សដើមបសីសាយអារមមណ៍រពេះនិពាវ នប៉ាុសណាណ េះ ។ 

នយ័មា៉ាងសទៀត ជវនចិតតចដលរបក្បសដ្ឋយលក្ខណៈ ៣ របការសនេះ េូមបី
នឹងសផសងភូមសិផសងអារមមណ៍គាន  ចតសបើជាចិតតជាតិចតមយួ ក្ជ៏ាអាេវនបបចចយ័បាន 
ដូចក្នុងមគគវថីិ ជវនៈចិតតមានទងំសោកិ្យកុ្េល និងសោកុ្តតរកុ្េល គឺ មាន
បរកិ្មម ឧបច្ឆរៈ អ្នុសោម សគារតភូ ជាសោកិ្យកុ្េលជាបចចយ័ដល់មគគចិតតចដល
ជាសោកុ្តតរកុ្េល ក្ជ៏ាអាសេវនបបចចយ័បាន សរពាេះជាចិតតជាតិចតមយួ គឺជា
កុ្េលដូចគាន  េូមបនឹីងមានអារមមណ៍សផសងគាន  ដូចបរកិ្មម ឧបច្ឆរៈ អ្នុសោម មាន
េ ខ្ រនាមរូបជាអារមមណ៍ ចចំណក្សគារតភូ ឬសវាទននិងមគគមាននិពាវ នជា
អារមមណ៍ គឺសផសងគាន ទងំភូមនិិងសផសងគាន ទងំអារមមណ៍ ចតថាជាជាតិកុ្េលដូចគាន  



 

 359   

  

និងសក្ើតមនិតិចជាង ៤-៥ ខណៈ សទើបជាអាសេវនបបចចយ័បាន ចំចណក្មគគចិតតជា
បចចយ័ដល់ផលចិតត សដ្ឋយអាសេវនបបចចយ័មនិបាន េូមបថីាជវនៈដូចគាន ក្ស៏ដ្ឋយ 
ចតជាចិតតសផសងជាតិគាន  គឺជាជាតិកុ្េល និងជាតិវបិាក្ សេតុសនេះបចចយ័របេ់
អាេវនបបចចយ័ សទើបបានសវៀរសោកុ្តតរជវនៈ យក្ចតសោកិ្យជវនៈប៉ាសុណាណ េះ 
ចំចណក្សោកុ្តតរកុ្េល ជាបចចយុបបននរបេ់អាេវនបបចចយ័បាន ។ 

អាសេវនបបចចយ័សទើបេំសៅយក្ជវនៈចដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់ជវនៈ
ចដលសក្ើតសរកាយៗ គឺ ជវនៈដួងដំបូងបានជាបចចយ័ចតមា៉ាង ជវនៈដួងចុងសរកាយ 
គឺដួងទី ៧ ចដលសក្ើតក្នុងកាមវថីិ បានចតបចចយុបបននចតមា៉ាង ចំចណក្ជវនៈដួងទី 
២ - ៦ បានទងំបចចយ័និងបចចយុបបនន ។ 

ធមច៌ដលជាអាសេវនបបចចយ័ បចចយ័និងបចចយុបបននធម ៌ នឹងរតូវសក្ើតរលត់
ជាបត់គាន មនិមានរវាងចសនាល េះ យ៉ា ងតិច ៤-៥ ខណៈដូចអ្ននតរបបចចយ័ អាសេវន-
បបចចយ័សទើបជាបចចយ័របសភទចតមយួ គឺ ជាអ្នតរជាតិ ចដលសផសងអំ្ពីអ្ននតរបបចចយ័ 
ក្គឺ៏អាសេវនបបចចយ័យក្ចតចិតតចដលសធវើជវនកិ្ចចនិងចដលជាកុ្េល អ្កុ្េល 
កិ្រយិប៉ាុសណាណ េះ អាសេនបបចចយ័ នាមជាបចចយ័ដល់នាម សដ្ឋយកាលក្ជ៏ាអ្តីត-
កាល គឺ បចចយ័រតវូរលតស់ៅមុន បចចយុបបននសទើបសក្ើតស ើង សដ្ឋយកិ្ចចក្ជ៏ាជនក្-
កិ្ចចគឺសធវើឲ្យសក្ើតស ើងចតមា៉ាង សធវើឧបតថមភក្កិ្ចចមនិបាន សរពាេះថាបចចយ័រលតស់ៅ
សេើយ ។ 
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វចនតថៈរបេអ់ាលេវនបបចច័យ 
អាបុនបបុនំ សេវនំ = អាសេវន ំ ( ការសេពអារមមណ៍សរឿយៗ សឈាម េះថា     

អាសេវនៈ ) ។ 
អាសេវតិ បុនបបុនំ បវតតតីតិ = អាសេវន ំ (ចិតតចដលសក្ើតស ើងសរឿយៗ 

សឈាម េះថា អាសេវនៈ) ។ 
ឬ អាសេវន ំ ច តំ បចចយ ំច្ឆតិ = អាសេវនបបចចយ ំ ( ការសេពអារមមណ៍     

សរឿយៗ សនាេះជាបចចយ័ សឈាម េះថា អាសេវនបបចចយ័) ។ 
 

រពេះបាលីនិសទទេអាសេវនបបចចយ័ 
បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប

ក្នុងបចចយុសទទេថា អាសេវនបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង់
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

១.បុរមិា បុរមិា កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ កុ្េោន ំធមាម នំ អាសេវ-
នបបចចសយន  បចចសយ   (កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់កុ្េលធមច៌ដល
សក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអាសេវនបបចចយ័) ។ 

សោកិ្យកុ្.១៧ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ → កុ្.២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើត
សរកាយៗ ។ 

២. បុរមិា បុរមិា អ្កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្កុ្េោន ំ ធមាម ន ំ    
អាសេវនបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េល 
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ធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអាសេវនបបចចយ័) ។ 
អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរជវនៈដួងចុងសរកាយ ) →          

អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ( សវៀរជវនៈដួងដំបូង ) ។ 
៣. បុរមិា បុរមិា កិ្រយិពាក្តា ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ កិ្រយិពាក្តានំ   

ធមាម ន ំអាសេវនបបចចសយន បចចសយ ( កិ្រយិពាក្តធមច៌ដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័
ដល់កិ្រយិពាក្តធមច៌ដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអាសេវនបបចចយ័ ) ។ 

កិ្រយិជវនៈ ១៨ សច. ៣៥ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរជវនៈដួងចុងសរកាយ) → 
កិ្រយិជវនៈ១៨ សច.៣៥ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ( សវៀរជវនៈដួងដំបូង ) ។ 

 
អងគធម៌របេអ់ាលេវនបបចច័យ 

បចចយ័ គឺ សោកិ្យជវនៈ ៤៧ សច. ៥២ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរជវនៈដួង
ចុងសរកាយ ) ។ 

បចចយុបបនន  គឺ ជវនចិតត ៥១ ( សវៀរផលចិតត ៤ ) សច. ៥២ ចដលសក្ើត    
សរកាយៗ ( សវៀរជវនៈដួងដំបូង ) ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ អាវជជនចិតត ២ វបិាក្ចិតត ៣៦ កាមបឋមជវនៈ ២៩ សច. ៥២ 
និងរូប ៧ ពួក្ ។ 

បញ្ហា វារៈរបេអ់ាលេវនបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់អាសេវនបបចចយ័ មាន ៣ វារៈ គឺ 

១. កុ្. →កុ្.  ២.អ្កុ្. → អ្កុ្.  ៣. អ្ពយ. →អ្ពយ. ។ 
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១.បាលវីិធ ីកុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស អាសេវនបបចចសយន          

បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចអាសេវនបបចចយ័)។ 
សោកិ្យកុ្.ជវនៈ ១៧ សច.៣៨ → កុ្.ជវនៈ ២១ សច. ៣៨ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១.បុរមិា បុរមិា កុ្េោ ធមាម  បចឆមិានំ បចឆមិានំ កុ្េោន ំធមាម នំ អាសេវ-

នបបចចសយន  បចចសយ (កុ្េលនាមខនធ៤ ចដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈ
ដល់កុ្េលនាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអ្ំណាចអាសេវនបបចចយ័) ។ 

សោកិ្យកុ្. ១៧ សច.៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរជវនៈដួងចុងសរកាយ) → 
កុ្. ២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយៗ (សវៀរជវនៈដួងដំបូង) ។ 

២. អ្នុសោម ំសគារតភេុស អ្នុសោម ំសវាទនេស សគារតភ ូមគគេស សវាទន ំ
មគគេស អាសេវនបបចចសយន បចចសយ (អ្នុសោមជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់
សគារតភូឬសវាទន សគារតភូនិងសវាទន ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់មគគចិតតសដ្ឋយ
អ្ំណាចអាសេវនបបចចយ័) ។ 

កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ ចដលសធវើអ្នុសោម → កុ្.េំ. ៤ សច.៣៣ ចដលសធវើ
សគារតភ ូឬសវាទន ។ 

កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៣ ចដលសធវើសគារតភូ ឬសវាទន → មគគចិតត ៤ សច.៣៦ ។ 
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កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានទងំចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច -
សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ សេក្ខបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ សក្ើតបានតាមបញ្ចទវ រ-
វថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ  អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៥ ក្នុងរបសភទអ្ននតរជាតិ គឺ  
អ្ននតរ េមននតរ អ្ននតរូបនិេសយ នតថ ិវគិត ។ 

២.បាលវីិធ ី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស អាសេវនបបចចសយន     
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចអាសេវន-
បបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. →អ្កុ្. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ →អ្កុ្. ១២ សច.២៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
បុរមិា បុរមិា អ្កុ្េោ ខនាធ  បចឆមិានំ បចឆមិានំ អ្កុ្េោន ំខនាធ ន ំអាសេ-

វនបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលនាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ជួយ        
ឧបការៈដល់អ្កុ្េលនាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអាសេវនបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរជវនៈដួងចុងសរកាយ )→ អ្កុ្. 
១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ( សវៀរជវនៈដួងដំបូង ) ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានទងំចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ តាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ 
បានេភាគបចចយ័ ៥ គឺ ដូច កុ្. → កុ្. ។ 

៣.បាលវីិធ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស អាសេវនបបចចសយន    
បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអាសេវនបបចចយ័) ។ 
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 អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ កិ្រយិជវនៈ ១៨ សច. ៣៥ → កិ្រយិជវនៈ ១៨        
សច.៣៥ ។  

 
បាលីអ្នុវាទ 
បុរមិា បុរមិា កិ្រយិពាក្តា ខនាធ  បចឆមិានំ បចឆមិានំ កិ្រយិពាក្តានំ ខនាធ ន ំ

អាសេវនបបចចសយន បចចសយ (កិ្រយិនាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័ជួយ 
ឧបការៈដល់កិ្រយិនាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតសរកាយៗ សដ្ឋយអាសេវនបបចចយ័) ។ 

 កិ្រយិជវនៈ ១៨ សច. ៣៥ ចដលសក្ើតមុនៗ ( សវៀរជវនៈដួងចុងសរកាយ) 
→ កិ្រយិជវនៈ ១៨ សច. ៣៥ ចដលសក្ើតសរកាយៗ ( សវៀរជវនៈដួងដំបូង ) ។ 

អ្ពយ.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានទងំចតុ.និងបញ្ច សវាការ-
ភូម ិបានអ្រេតតផលបុគគល សក្ើតបាន ទងំ ៦ ទវ រ តាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រ 
-វថីិ បានេភាគបចចយ័ ៥ ដូចកុ្. → កុ្.។ 
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ក្មមបបចច័យ 
ក្មមបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ១៣ ក្នុង ២៤ ឬជាបចចយ័ទី ២១ ក្នុងបចចយ័៥២ ។ 
ឧសទទេ ក្មមបបចចសយ សរពាេះមានសចតនាតាងំចិតតជាបចចយ័ ។ 
 ក្មមបបចចយ័ េំសៅយក្ការសធវើរបេ់ចិតតចដលជាសេតុឲ្យសក្ើតផល ឬឲ្យ 

េសរមចកិ្ចចក្នុងនាទីរបេ់ខលួន សៅថា ក្មម ចដលបានដល់សចតនាសចតេិក្សនាេះ
ឯង ដូចពុទធភាេិតសពាលទុក្ក្នុងអ្ងគុតតរនិកាយ ឆក្កនិបាតថា "សចតនាេ ំ ភកិ្ខសវ    
ក្មម ំ វទម ិ សចតយតិាវ  ក្មម ំ ក្សរាតិ កាសយន វាច្ឆយ មនសា" ចរបថា មាន លភកិ្ខុ
ទងំឡាយ តថាគតសពាលថា សចតនា ជាតួក្មម េតវទងំឡាយចដលសធវើក្មម សដ្ឋយ
កាយ សដ្ឋយវាច្ឆ សដ្ឋយចិតត  ក្រ៏ចមងមានការតាក្ច់តង គឺ នឹក្គិតមុនសេើយសទើប
សធវើ ដូចនឹងសឃើញបានថា ការសធវើសដ្ឋយកាយ សដ្ឋយវាច្ឆ សដ្ឋយចិតតជាកុ្េល ឬ
អ្កុ្េលក្ស៏ដ្ឋយ រតូវអារេ័យសចតនាជាធ ំ ជារបធានក្នុងការសធវើសនាេះៗ ដូសច្ឆន េះ
សចតនាសទើបជាតួក្មម ឬជារបធានរបេ់េ ខ្ រទងំឡាយ សរពាេះជាតួតាក្ច់តងចិតត
ឲ្យជាកុ្េល អ្កុ្េល អ្ពាក្តៈ សដ្ឋយសធវើនាទីដ្ឋេ់សតឿនឬច្ឆតច់ចងេមបយុតត-
ធមទ៌ងំឡាយ គឺចិតត សចតេិក្ ក្មមជជរូប និងចិតតជជរូបចដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន
ឲ្យសធវើសៅតាមនាទីរបេ់ខលួនៗ ដូចច្ឆតច់ចងផេសៈឲ្យប៉ាេះខទបអ់ារមមណ៍ ច្ឆតច់ចង
សវទនាឲ្យសសាយអារមមណ៍ ច្ឆតច់ចងេញ្ហដ ឲ្យច្ឆអំារមមណ៍ជាសដើម ឲ្យេសរមចកិ្ចច
ក្នុងនាទីរបេ់ខលួន និងច្ឆតច់ចងឲ្យសក្ើតផល គឺវបិាក្រពមទងំក្មមជជរូបឲ្យសក្ើតស ើង
ក្នុងអ្នាគតសទៀតផង សោក្សទើបបានឧបមាសចតនាថា ដូចនាយទហានអ្នក្ប គ្ ប់
បញ្ហជ ប ់ ចដលសចញពាក្យបញ្ហជ ឲ្យទហានទងំឡាយសធវើនាទីសៅតាមពាក្យបញ្ហជ  
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របេ់ខលួនៗ ឬឧបមាដូចរបធានជាងសឈើឬរបធានថាន ក្ ់ ចដលបញ្ហជ េិេសបអូនៗ ឲ្យ
សធវើនាទីសៅតាមពាក្យបញ្ហជ របេ់ខលួន អ្នក្បញ្ហជ គឺសចតនា អ្នក្សធវើតាមគឺេេជាត-
ធម ៌ ចដលបានដល់ចិតតសចតេិក្ ក្មមជជរូបនិងចិតតជជរូប ចដលសក្ើតរមួជាមយួនឹង     
សចតនា ។ មា៉ាងសទៀត សឈាម េះថា ក្មមបបចចយ័ សរពាេះអ្តថថាជាវតថុចដលេតវ       
ទងំឡាយសធវើទុក្ ។ 

មយួសទៀត ក្មមបបចចយ័សនេះសធវើសេតុបាន ២ យ៉ា ង គឺ សេតុអ្តីតមា៉ាង និង
សេតុបចចុបបននមា៉ាង កាលមានសេតុ ២ ផលសទើបមាន ២ គឺផលបចចុបបនននិងផល
អ្នាគត ដូសច្ឆន េះ ក្មមបបចចយ័សនេះ សទើបចចក្សចញជា ២ យ៉ា ង សៅថា េេជាត-
ក្មមបបចចយ័ និងនានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័។ 

រពេះបាលីនិសទទេរបេ់ក្មមបបចចយ័ 
បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប

ក្នុងបចចយុសទទេថា ក្មមបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតង
សដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

កុ្េោកុ្េលំ ក្មម ំ វបិាកានំ ខនាធ ន ំ ក្ដតាត  ច រូបាន ំ ក្មមបបចចសយន         
បចចសយ (កុ្េលនិងអ្កុ្េលក្មមជាបចចយ័ដល់វបិាក្ខនធទងំឡាយ និងដល់      
ក្ដតាត រូប សដ្ឋយអ្ំណាចក្មមបបចចយ័ ( េំសៅយក្នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័) គឺ 

សចតនាក្នុងកុ្.២១ អ្កុ្. ១២ → វបិាក្ ៣៦ សច.៣៨ ក្មមជជរូប ២០ ទងំ
បដិេនធិកាលនិងបវតតិកាល ។ 
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សចតនា េមបយុតតកាន ំ ធមាម ន ំ តេំមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ ក្មមបបចចសយន         
បចចសយ (សចតនាជាបចចយ័ដល់េមបយុតតធមទ៌ងំឡាយ ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹង
េមបយុតតធមស៌នាេះជាេមដុ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចក្មមបបចចយ័ ( េំសៅយក្េេជាត-
ក្មមបបចចយ័ ) ។ 

សចតនាក្នុងចិតត ៨៩ → ចិតត ៨៩ សច. ៥១ ( សវៀរសចតនា ) ចិតតជ. ១៧ បដិ.
កំ្. ២០ ។ 

វចនតថៈរបេក់្មមបបចច័យ 
ក្រណំ = ក្មម ំ( ការសធវើសៅថា ក្មម ) ។ 
ក្សរាតិ បដិេងខសរាតីតិ =ក្មម ំ(ធមច៌ដលច្ឆតច់ចង ឬតាក្ច់តងបចចយុបបននធម ៌

សឈាម េះថា ក្មម ) ។ 
ក្មមញ្ច  តំ បចចសយ ច្ឆតិ =ក្មមបបចចសយ (ធមច៌ដលតាក្ច់តងបចចយុបបននធម៌

ផង ជាបចចយ័ផង សឈាម េះថា ក្មមបបចចយ័) ។ 
ក្មមបបចចយ័តាមរពេះបាលីនិសទទេចចក្ជា ២ យ៉ា ង គឺ នានក្ខណិក្ក្មម-

បបចចយ័ និងេេជាតក្មមបបចចយ័ ចតក្នុងអ្ដឌក្ថា ចចក្ជា ៣ យ៉ា ង គឺ បចនថម 
អ្ននតរក្មមបបចចយ័ ១ សទៀត សដ្ឋយសលើក្យក្មក្ពីនានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័សនាេះឯង 
គឺ  

សោកិ្យសចតនាក្នុងសោកិ្យកុ្.១៧ អ្កុ្.១២ → សោកិ្យវ.ិ ៣២       
សច.៣៥ ក្មមជជរូប. ២០ ។ 

និងសចតនាក្នុងមគគចិតត ៤ ចដលរលតស់ៅសេើយ → ផលចិតត ៤ សច.៣៦  



 

 368   

  

ចដលសៅក្នុងផលេមាបតតវិថីិ ជានានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័។ 
ចំចណក្អ្ននតរក្មមបបចចយ័យក្សោកុ្តតរសចតនាក្នុងមគគចិតត ៤ ចដលរលត់

សៅសេើយ → ផលចិតត ៤ សច.៣៦ ចដលសក្ើតក្នុងមគគវថីិ ( សដ្ឋយមនិមានរវាង
ចសនាល េះ ) ។ 

សរពាេះដូសច្ឆន េះ សោកុ្តតរសចតនាក្នុងមគគចិតត ៤ សទើបបានទងំនានក្ខណិក្-
ក្មមបបចចយ័និងអ្ននតរក្មមបបចចយ័ ចំចណក្េេជាតក្មមបបចចយ័សនាេះសៅដូចសដើម ។ 

ក្មមបបចចយ័សដ្ឋយរបសភទ នាម → នាមរូប សដ្ឋយកាល បាន ២ កាល គឺ 
អ្តីតកាលនិងបចចុបបននកាល នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ជាអ្តីតកាល គឺក្មមរលតស់ៅ
សេើយ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតវបិាក្និងក្មមជជរូបក្នុងអ្នាគតកាល ជាជនក្កិ្ចចចតមា៉ាង ។ 
ចំចណក្េេជាតក្មមបបចចយ័ ជាបចចុបបននកាល សរពាេះជាបចចយ័ក្នុងចិតតដួងចតមយួ 
សដ្ឋយកិ្ចចបាន ២ កិ្ចច គឺជនក្កិ្ចច និងឧបតថមភក្កិ្ចច គឺ សធវើឲ្យសក្ើតស ើងផង និង
ឧបតថមភឲ្យតាងំសៅផង សដ្ឋយភូម ិ ក្មមបបចចយ័សក្ើតបាន ៣០ ភូម ិ (សវៀរ               
អ្េញ្ដេតតភូម ិ) ។ 

ក្មមបបចចយ័ចដលសពាលថា ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតផល ក្ស៏រពាេះសធវើនាទីសរពាេះពូជ
ឲ្យសក្ើតផលក្នុងអ្នាគត សៅថា ពីជនិធានកិ្ចច គឺសធវើកិ្ចចេនសពូំជ សដើមបឲី្យដុេះ     
តសៅក្នុងអ្នាគតជានានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ ។ ចំចណក្ជាបចចយ័ឲ្យេសរមចកិ្ចច
ក្នុងនាទីរបេ់ខលួន សរពាេះជាតចួ្ឆតច់ចងឲ្យេមបយុតតធមទ៌ងំឡាយ សធវើតាមនាទី
របេ់ខលួនៗ សៅថា េំវធិានកិ្ចច គឺ កិ្ចចច្ឆតច់ចង សចតនាសទើបបានសឈាម េះថា ជា
របធានរបេ់េ ខ្ រទងំឡាយ គឺជារបធានក្នុងការតាក្ច់តងចិតតសចតេិក្ រូបឲ្យសធវើ 
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នាទីតាមពាក្យបញ្ហជ របេ់ខលួន ជាេេជាតក្មមបបចចយ័ ។ 
ពុទធសាេនាជាសាេនាចដលកានយ់ក្ការសធវើជាធំ ជាក្មមនិយម ចដល

ខុេពីសាេនាដក្ទចដលកានយ់ក្សទវនិយម ជាសដើម សរពាេះយល់ថាវតថុរគបយ់៉ា ង
សក្ើតស ើង សដ្ឋយការបណាត លរបេ់រពេះជាមាច េ់ ចតរពេះពុទធសាេនាកានយ់ក្ថា
េតវទងំឡាយ  នឹងលអឬអារក្ក្ ់ រចមងសក្ើតស ើងពីការសធវើរបេ់ខលួនឯង មនិចមន
សក្ើតស ើងពីអ្នក្ដក្ទ ឬសក្ើតស ើងពីវងសរតកូ្លជារបការេំខានស់នាេះសទ សរពាេះការ
សធវើលអសធវើអារក្ក្រ់តូវសធវើសដ្ឋយខលួនឯង មនិចមនមានអ្នក្មក្សធវើឲ្យបាន សេតុសនេះេតវ
ទងំឡាយ សទើបមានក្មមជារបេ់ខលួន គឺរតូវសធវើក្មមសដ្ឋយខលួនឯង នឹងឲ្យអ្នក្ដក្ទមក្
សធវើក្មមជំនួេខលួនមនិបាន ឬទទួលផលជំនួេខលួនមនិបាន ការមានក្មមជារបេ់ខលួន 
សៅថា ក្មមេសសកាមា ិ កាលសធវើក្មមទុក្យ៉ា ងណា ក្រ៏តូវទទួលផលរបេ់ក្មមសនាេះ
តាមចដលសធវើទុក្ សៅថា ក្មមទយសទ គឺជាទយទរបេ់ក្មមចដលសធវើសេើយ សទើប
ចចក្េតវឲ្យសក្ើតក្នុងទីសផសងៗ គាន  សៅថា ក្មមសយនិ គឺមានក្មមជាកំ្សណើ ត និងក្មម
ចដលសធវើសេើយនឹងជាបត់ាមខលួនសៅរគបស់ពលរគបទី់ក្ចនលង នឹងមនិវនិាេសៅណា 
សៅថា ក្មមពនធូ គឺមានក្មមជាសៅពងស េូមបឪីពុក្មាត យញាតិបងបអូនក្ម៏និសឈាម េះថា
ញាតិសៅពិត គឺ ជាតិសនេះជាញាតិគាន  ចតដល់សពលសាល បស់េើយក្ច៏បក្គាន សៅ 
ចំចណក្ក្មមចដលសធវើសេើយ រចមងជាបត់ាមខលួនសៅរគបភ់ពជាតិ រេូតចូលកានរ់ពេះ
និពាវ ន សបើសធវើក្មមលអសេើយ ដូចមានពួក្ញាតិសៅចដលលអ ញាតិសៅលអ នឹងឧបតថមភ
គារំទឲ្យមានសេចក្តេុីខសេចក្តីចសរមើន ចតសបើសធវើក្មមអារក្ក្ក់្ដូ៏ចមានពួក្ញាតិ
សៅចដលអារក្ក្ ់ ញាតិសៅអារក្ក្ ់ រចមងជាបត់ាមបំផ្លល ញឲ្យជាទុក្ខសៅត រក្ហាយ  
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សរឿយៗ សៅ ក្មមសទើបជាទីពឹងអារេ័យរបេ់េតវសោក្ សៅថា ក្មមបដិេរណា 
សរពាេះកាលក្មមអារក្ក្ឲ់្យផល េូមបចីតញាតិ ឪពុក្មាត យ បងបអូន រេូតដល់អ្នក្
មានអំ្ណាចរាជេ័ក្ត ិក្ម៏និអាចជួយ ឲ្យផុតច្ឆក្ទុក្ខបាន ចតសបើក្មមលអឲ្យផល េូមបី
អ្នក្ណានឹងគិតអារក្ក្ទ់មាល យជីវតិក្ម៏និអាចទមាល យបានស ើយ ។ 

នយ័មា៉ាងសទៀត សោក្សរបៀបសធៀបក្មមគឺការសធវើកុ្េល អ្កុ្េលថា ដូច
មនុេស ចំចណក្ផលគឺវបិាក្ សរបៀបដូចរេសមាល កាលមានមនុេសសៅទីណាក្៏
រតូវមានរេសមាលសៅទីសនាេះ គឺមានក្មមក្រ៏តូវមានវបិាក្ទទួលផល ដូចចដល
សពាលថា ក្មមុនា វតតតិ សោសកា េតវសោក្ទងំឡាយ រតូវរបរពឹតតសៅតាមក្មម 
សេតុសនេះកាលនឹងរបាថាន ផលណា ក្រ៏តូវសធវើសេតុឲ្យេមគួរដល់ផលសនាេះ និងការ
ក្មាច តកិ់្សលេមនិឲ្យសក្ើតស ើងសលើេពីសេចក្តីរតូវការផលផង សរពាេះេូមបរីតូវការ
ផលលអៗ  ចតសបើសធវើសេតុមនិរតូវ ក្ម៏និបានផលតាមចដលខលួនរតូវការ សេតុសនេះអ្នក្
មនិសជឿចាបរ់បេ់ក្មម វតថុចដលខលួនឯងចងប់ានក្ម៏និបាន ចតវតថុចដលមនិចងប់ាន 
ក្រ៏ត បជ់ាបាន សរពាេះមនិសធវើសេតុឲ្យរតូវជាមយួនឹងផលសនាេះឯង ។ 

ក្មមក្នុងរពេះពុទធសាេនាេចមតងទុក្ក្នុងរពេះអ្ភធិមមមាន ១២ យ៉ា ង ចតក្នុង
រពេះេូរតេចមតងទុក្ ១១ យ៉ា ង សដ្ឋយចចក្ក្មមសចញជា ៣ ពួក្ គឺ 

 
ពួក្ទី១ ក្មមចដលឱ្យផលតាមកាលសវោមាន ៤ គឺ 

១. ទិដឌធមមសវទនីយក្មម ក្មមចដលឲ្យផលក្នុងជាតិសនេះ ឬក្មមចដលបាន
សសាយក្នុងអ្តតភាពចដលរបាក្ដក្នុងភពសនេះ បានដល់ សចតនាចដលសៅក្នុងកុ្េល  
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អ្កុ្េលជវនៈដួងទី ១ ឲ្យផលក្នុងបវតតិកាលប៉ាុសណាណ េះ សបើមនិឲ្យផលក្នុងជាតិសនេះក្ ៏
ជាអ្សហាេិក្មមសៅ ។ 

២. ឧបបជជសវទនីយក្មម ក្មមចដលឲ្យផលក្នុងជាតិមុខ ឬក្មមចដលបាន
ទទួលក្នុងភពទី ២ បានដល់សចតនាចដលសៅក្នុងកុ្េល អ្កុ្េលជវនៈទី ៧ ឲ្យ
ផលបានទងំបដិេនធិកាល និងបវតតិកាល សបើមនិឱ្យផលក្នុងភពទី ២ ក្ជ៏ា
អ្សហាេិក្មមសៅ ។ 

ក្មមចដលឲ្យផលពិតរបាក្ដក្នុងជាតិខាងមុខ ចផនក្កុ្េលបានដល់         
មេគគតកុ្េល ចផនក្អ្កុ្េល បានដល់អ្ននតរយិក្មម ៥ និងមចិ្ឆឆ ទិដឌិក្មម ។ 

៣. អ្បរាបរយិសវទនីយក្មម ក្មមចដលឲ្យផលក្នុងភពតៗ សៅ គឺតាងំចតភព
ទី ៣ ជាសដើមសៅរេូតដល់បរនិិពាវ ន បានដល់ សចតនា ចដលសៅក្នុងកុ្េល 
អ្កុ្េលជវនៈដួងទី ២-៦ ឲ្យផលបានទងំបដិេនធិកាល និងបវតតកិាល ។ 

៤. អ្សហាេិក្មម ក្មមចដលមនិឲ្យផល ដូចសចតនាក្នុងជវនៈដួងទី១ ឲ្យផល
សេើយក្ម៏និឲ្យផលសទៀត ក្ជ៏ាអ្សហាេិក្មមសៅ ឬសចតនាចដលសៅក្នុងជវនៈដួងទី
១ ចដលមនិឲ្យផលក្នុងជាតិសនេះក្ជ៏ាអ្សហាេិក្មម មនិឲ្យផលក្នុងជាតិតសៅឬការ
សធវើរបេ់រពេះអ្រេនតក្ម៏និឲ្យផល ក្ជ៏ាអ្សហាេិក្មម ( អ្សហាេិក្មមសនេះ ក្នុងរពេះ
េូរតសវៀរមនិេចមតង ) ។ 

ពួក្ទី ២ ក្មមសពាលសដ្ឋយលំដ្ឋបក់្នការឱ្យផលមាន ៤ គឺ 
១. គរុក្ក្មម ក្មមដធ៏ងនឲ់្យផលក្នុងជាតិមុខជាឯក្នតពិតរបាក្ដ សរពាេះក្មម   

ដក្ទៗ មនិអាចហាមក្មមសនេះមនិឲ្យផលបាន  ចផនក្កុ្េលបានដល់     មេគគត-  
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កុ្េល ចផនក្អ្កុ្េលបានដល់អ្ននតរយិក្មម ៥ និងមចិ្ឆឆ ទិដឌិក្មម សបើសធវើក្មមទងំសនេះ 
សេើយ ក្មមសនេះនឹងឲ្យផលបដិេនធិមុនក្មមដក្ទៗ ទងំអ្េ់ ។ 

២. អាេននក្មម ក្មមចដលសធវើទុក្សេើយ រលឹក្បានក្នុងសវោជិតសាល ប ់ឬក្មម
ចដលបានសធវើទុក្ក្នុងសពលជិតសាល ប ់ និងរលឹក្បាននូវក្មមសនាេះ ជាអារមមណ៍ឲ្យនាំ
បដិេនធិ (កាលមនិមានគរុក្ក្មម ) ។ 

៣. អាចិណណ ក្មមឬពេុលក្មម ក្មមចដលមានក្មាល ងំខាល ងំចដលសធវើជានិចច ឬ  
េូមបសីធវើចតមតង ចតនឹក្សឃើញសរឿយៗ  រចមងញំាញីក្មមចដលមានក្មាល ងំសខាយ មនិ
ឲ្យបសងកើតផល ។ 

៤. ក្ដតាត ក្មម ក្មមតិចតួច ចតថាសធវើសៅសដ្ឋយមនិបានតាងំចិតត សបើផុតអំ្ពី
ក្មមទងំ ៣ ខាងសដើមមនិឲ្យផលសេើយ ក្ជ៏ានាទីរបេ់ក្មមសនេះបសងកើតផល ។ 

 
ពកួ្ទី ៣ នាទីរបេ់ក្មមមាន៤ គឺ 

១.ជនក្ក្មម ក្មមឲ្យសក្ើត ក្មមចដលសធវើឲ្យវបិាក្និងក្មមជជរូបសក្ើតស ើង ក្នុង
បដិេនធិកាលនិងបវតតិកាល ។ 

២. ឧបតថមភក្ក្មម ក្មមឧបតថមភ គឺកុ្េលក្មម ឧបតថមភកុ្េលវបិាក្ អ្កុ្េល-
ក្មម ឧបតថមភអ្កុ្េលវបិាក្ ក្នុងបវតតកិាល ។ 

៣. ឧបបី ក្ក្មម ក្មមសបៀតសបៀន គឺកុ្េលក្មម សបៀតសបៀនអ្កុ្េលវបិាក្ 
អ្កុ្េលក្មមសបៀតសបៀនកុ្េលវបិាក្ ក្នុងបវតតកិាល ។ 

៤. ឧបឃតក្ក្មម ឬឧបសចឆទក្ក្មម គឺក្មមចដលកាតផ់្លត ច ់ដូចអ្កុ្េលកាត ់  



 

 373   

  

ផ្លត ចកុ់្េលវបិាក្ សធវើឲ្យរក្លំបាក្មយួរសំពច សបើកុ្េលកាតផ់្លត ចអ់្កុ្េលវបិាក្   
ក្ស៏ៅជាមានរទពយមយួរសំពច ឬឲ្យផុតអំ្ពីការសាល បម់យួរសំពច ។ 

 ក្មម ៣  ពួក្សនេះ េចមតងតាមនយ័រពេះេូរត សបើតាមនយ័រពេះអ្ភធិមមសៅ
មានមយួពួក្សទៀត គឺ ភូមជិាទីឲ្យផលសក្ើតស ើង។ 

 
ពកួ្ទី ៤ ឋានៈចដលឱ្យផលរបេ់ក្មមមាន៤ គឺ 

១. អ្កុ្េលក្មម បានដល់ សចតនាចដលក្នុងអ្កុ្េលចិតត ១១ (សវៀរឧទធចច-
ចិតត) ឲ្យផលបដិេនធិក្នុងទុគគតិភូម ិ៤ ។ 

២.កាមាវចរកុ្េល បានដល់ សចតនាចដលសៅក្នុងមហាកុ្េលចិតត ៨ ឲ្យ
ផលបដិេនធិក្នុងកាមេុគតិភូម ិ៧ ។ 

៣.រូបាវចរកុ្េលក្មម បានដល់ សចតនាចដលសៅក្នុងរូបាវចរកុ្េលចិតត ៥ 
ឲ្យផលបដិេនធិក្នុងរូបភូម ិ១៦ ។ 

៤. អ្រូបាវចរកុ្េលក្មម បានដល់ សចតនាចដលសៅក្នុងអ្រូបាវចរកុ្េល
ចិតត ៤ ឲ្យផលបដិេនធិក្នុងអ្រូបភូម៤ិ ។ 

រមួជាសចតនាក្មម ២៩ ចដលនឹងឲ្យផលសៅសក្ើតតាមភូមសិផសងៗ សដ្ឋយ
អារេ័យការសធវើក្មមតាមកាយទវ រ វចីទវ រ និងមសនាទវ រ ។ 

 
េចមតងក្មមតាមវថីិចិតត 

ក្នុងការសធវើក្មមនីមយួៗ នឹងេសរមចផលបាន រចមងមានវថីិចិតតសក្ើតស ើង 
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សរចើនណាេ់ ចតមយួវថីិនឹងេសរមចជាក្មមបាន ( េំសៅដល់កាមវថីិ ) នឹងរតូវ      
បរបូិណ៌សដ្ឋយជវនៈ ៧ ខណៈ សៅថាក្មមមយួ ក្នុងវថីិចិតតមយួ ក្មមនឹងឲ្យផល
បដិេនធិបាន ១ ដង សបើក្មមសនាេះសក្ើត ១០ វថីិ ក្អ៏ាចនាបំដិេនធិបាន ១០ ដង គឺ 
ក្នុងវថីិមយួមានជវនៈ ៧ ខណៈ ជវនៈចដលនាបំដិេនធិបានមាន ៦ ខណៈ សវៀរ
បឋមជវនៈ គឺជវនៈដួងទីមយួនាបំដិេនធិមនិបាន សរពាេះជាជវនៈចដលឲ្យផលក្នុង
បវតតិកាល ចដលជាបចចុបបននជាតិមយួប៉ាុសណាណ េះ កាលផុតអំ្ពីបចចុបបននជាតិសេើយ 
បឋមជវនៈ ក្ជ៏ាអ្សហាេិក្មមទងំអ្េ់ គឺមនិឲ្យផលតសៅសទៀត ចំចណក្ជវនៈ ៦    
ខណៈដស៏េេ សបើជវនៈដួងណាមយួឲ្យផលបដិេនធិសេើយ  ជវនៈដស៏េេ ៥ 
សទៀត នឹងមនិឲ្យផលនាបំដិេនធិសទៀត ចតឲ្យផលក្នុងបវតតិកាលបាន លុេះរតាណា
មានឱ្កាេឲ្យផល មាននយ័ថាជវនៈ ៧ ខណៈនាបំដិេនធិបាន ១   ខណៈ សរពាេះ
ដូសច្ឆន េះ ក្នុងការសធវើបុណយ សធវើបាប ចតមយួដង មានវថីិចិតតសក្ើតសរចើនណាេ់ បុណយ
បាបសនាេះសទើបឲ្យផលបដិេនធិបានសរចើនរយភពជាតិ សវៀរចលងចតក្មមចដលជា     
គរុក្ក្មម ដូចសធវើអ្ននតរយិក្មម ក្មមណាធងនជ់ាងសគ ក្នឹ៏ងឲ្យបដិេនធិក្នុងជាតិតសៅ
មយួរសំពច ចំចណក្ក្មមចដលធងនប់នាទ បក់្ជ៏ាអ្សហាេិក្មម មនិឲ្យផលនាបំដិេនធិ
សទៀត ចតនឹងឲ្យផលក្នុងបវតតិកាលបាន គឺ សធវើឲ្យបានទទួលទុក្ខសទេសផសងៗ តាម
ក្មមចដលសធវើទុក្ សបើជាក្មមធងនច់ផនក្ខាងកុ្េលក្មម ដូចបានចតុតថជាននិងឈាន
មនិសាបេូនយ ចតុតថជាននឹងនាបំដិេនធ ិ ចំចណក្ឈានជានទ់ប ក្ជ៏ា        
អ្សហាេិក្ក្មមសៅ មនិឲ្យផលបដិេនធិសទៀត  េូមបកី្នុងបវតតកិាលក្ម៏និឲ្យផល ចត
សបើជាក្មមធមមតា ក្ឲ៏្យផលតាមជវនចិតតតាមវថីិចដលសធវើទុក្ ។ 
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គឺវថីិចិតតមយួ ជវនៈដួងទី ១ ឲ្យផលក្នុងបវតតិកាលចំសពាេះបចចុបបននជាតិ
ប៉ាុសណាណ េះ ចដលសៅថា ទិដឌធមមសវទនីយក្មម សបើផុតអំ្ពីបចចុបបននជាតិសេើយ សៅឲ្យ
ផលមនិអ្េ់ ក្ជ៏ាអ្សហាេិក្មម មនិឲ្យផលតសៅសទៀត សរពាេះជវនៈដួងទី ១ រតឹម
ចតសក្ើតស ើងរគាដំបូង សៅមានក្មាល ងំសខាយ សរពាេះមនិបាន អាសេវនបបចចយ័ សទើប
ឲ្យផលតិច គឺឲ្យផលចំសពាេះបចចុបបននជាតិប៉ាសុណាណ េះ ។ 

ចំចណក្ជវនៈដួងទី ៧ ឲ្យផលបានទងំបដិេនធិកាលនិងបវតតិកាល ចតថា
ឲ្យផលចំសពាេះភពទី២ ប៉ាុសណាណ េះ សៅថា ឧបបជជសវទនីយក្មម កាលផុតភពទី ២ 
សេើយសៅឲ្យផលមនិទនអ់្េ់ សចតនាក្នុងជវនៈដួងទី ៧ ក្ជ៏ាអ្សហាេិក្មមសៅ 
សរពាេះជវនៈដួងទី ៧ សក្ើតស ើងជារគាចុងសរកាយរបេ់ជវនៈសទើបមានក្មាល ងំ
សខាយ ក្ស៏ៅមានក្មាល ងំខាល ងំជាងជវនៈដួងទី១ សរពាេះថាបានអាសេវនបបចចយ័ 
សទើបឲ្យផលក្នលងភពជាតិបាន គឺឲ្យផលក្នុងជាតិទី ២ ប៉ាសុណាណ េះ និងឲ្យបានទងំ
បដិេនធិកាលនិងបវតតិកាល សបើជវនៈដួងទី ៧ ឲ្យផលនាបំដិេនធសិេើយ ជវនៈដួង
ដស៏េេក្នុងវថីិចតមយួ នឹងឲ្យផលក្នុងបវតតកិាល ចតសបើជវនៈដួងទី ៧ ក្នុងវថីិចិតតចត
មយួមនិបានឲ្យបដិេនធិក្នុងភពទី ២ ជវនៈដួងទី ២-៦ ដួងណាមយួ ក្ម៏ានេិទធិនាំ
បដិេនធិបាន ។ 

ចំចណក្ជវនៈដួងទី ២-៦ ឲ្យផលបានទងំបដិេនធិកាលនិងបវតតិកាលដូច
គាន  ជាជវនៈចដលមានក្មាល ងំខាល ងំ សរពាេះថាបានអាសេវនបបចចយ័រគបដ់ួង សទើបឲ្យ
ផលតាងំចតពីភពជាតិទី៣ ជាសដើមសៅ រេូតដល់រលតខ់នធចូលបរនិិពាវ នសៅថា 
អ្បរាបរយិសវទនីយក្មម ជវនៈណាឲ្យផលសេើយជវនៈដួងសនាេះក្អ៏្េ់អំ្ណាច ក្ជ៏ា
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អ្សហាេិក្មម ចំចណក្ជវនៈចដលមនិទនឲ់្យផល ក្ម៏ានេិទធិចដលនឹងបសងកើតផល
តសៅ ក្នុងសពលមានឱ្កាេរេូតដល់រពេះនិពាវ ន ។ 

 
បុណយនិងបាបមយួណាមានផលសរចើនជាងគាន  

បុណយមានផលសរចើន បាបមានផលតិច សរពាេះអ្នក្ចដលសធវើបាប កាលនឹក្
ដល់បាបក្នុងកាលណាក្ម៏និេបាយចិតតមយួរសំពច សរពាេះបាបឲ្យផលជាទុក្ខ ការ
នឹក្សពលណា ចិតតក្ស៏សាក្សៅរតឹមសនាេះ រគានច់តមនិចសរមើនសទវគុណ សរពាេះបាប
មនិជាទីសរតក្អ្ររបេ់មនុេសទងំឡាយ េូមបនឹីងចចក្ឲ្យនរណាៗ ក្ម៏និមាន
នរណាយក្ មនិដូចចចក្បុណយកុ្េល សៅមានអ្នក្សរតក្អ្រទទួល សេតុសនេះ បាប
សទើបមនិមានផលទូលំទូោយដូចបុណយ ចំចណក្បុណយចដលសធវើសេើយ កាលនឹក្
ដល់សពលណា ចិតតក្រ៏ចមងសរតក្អ្រក្នុងបុណយសពលសនាេះ កាលបុគគលសរតក្អ្រក្នុង
បុណយរបេ់ខលួនសរឿយៗ បីតិក្ស៏ក្ើតស ើង កាយក្េ៏ងប ់  ចិតតក្េ៏ងប ់ កាយក្ជ៏ាេុខ 
ចិតតក្ជ៏ាេុខ េមាធិ បញ្ហដ  ក្ច៏សរមើនស ើង បុណយក្ប៏ចនថមផលស ើងរគបស់ពលរក្
ឈបដូ់ចបាបមនិបាន  សរពាេះដូសច្ឆន េះ បុណយសទើបឲ្យផលទូលំទូោយសរចើនជាង
បាប សេើយបុណយក្ស៏ៅចចក្បាន សៅមានអ្នក្រតូវការបុណយ អាការៈចដលរលឹក្
ដល់បុណយកុ្េលចដលខលួនសធវើសេើយ សធវើឲ្យសក្ើតបីតិសរតក្អ្រ បុណយសទើបសរបៀបដូច 
អ្ណតូ ងទឹក្ ចដលសគជីក្ជាបគ់ាន  ទឹក្នឹងេូរជាបគ់ាន ជានិចច នរណាៗ នឹងមក្ដងទឹក្
យក្សៅប៉ាុណាណ  ទឹក្ក្ម៏និមានក្ថងអ្េ់ចដរ យ៉ា ងណា បុណយកុ្េលចដលសធវើសេើយក្៏
ដូចគាន  កាលមានចិតតេបបុរេឱ្យដល់នរណា បុណយក្ម៏និអ្េ់ដូសច្ឆន េះ មានចត
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ចសរមើនខាល ងំស ើងរគបស់ពលសវោ សរពាេះបុណយឱ្យផលជាេុខ នាបំដិេនធិបានដល់
សៅ ២៧ ភូម ិ និងបុណយចដលជាសោកុ្តតរកុ្េល ញំុាងផលឱ្យផុតពីភពជាតិ
កំ្សណើ ត សធវើឱ្យផុតទុក្ខទងំពួងសទៀតផង  ចំចណក្បាបឱ្យផលជាទុក្ខ នាបំដិេនធិ
បាន ៤ ភូម ិសដ្ឋយសេតុសនេះ បុណយសទើបមានផលសរចើន ចំចណក្បាបមានផលតិច 
។ 

មា៉ាងសទៀត បុគគលចដលមនិដឹងបុណយមនិដឹងបាប កាលសធវើបាបរចមងបាន
បាបសរចើន កាលសធវើបុណយរចមងបានបុណយតិច សរបៀបដូចមនុេសមនិដឹងរសងើក្សភលើង
សៅត ចដលមានសផេះបិទបាងំ កាលច្ឆបក់្ច៏្ឆបស់ពញទំេឹងសទើបរោក្ខាល ងំ ដូច
មនុេសមនិខាល ចបាប រចមងសធវើបាបសពញទំេងឹ សទើបបានទទួលទុក្ខសរចើន ចតសពល
សធវើបុណយរចមងបានបុណយតិច សរពាេះសពលសធវើបុណយមានសចតនាខណៈកំ្ពុងសធវើចត
មា៉ាង សទើបបានបុណយតិច ។ 

ចំចណក្បុគគលចដលដឹងបាបដឹងបុណយ សពលសធវើបាបបានបាបតិច សពលសធវើ
បុណយបានបុណយសរចើន សរពាេះសពលសធវើបាបចិតតញាបញ័់រខាល ចបាប បាបសទើបសក្ើត
ស ើងតិច ដូចបុគគលចដលដឹងរសងើក្សភលើងសៅត  ក្ច៏្ឆបតិ់ចៗឬច្ឆបស់ដ្ឋយរេ័េសេើយ
របញាបច់លងភាល មៗ សទើបរោក្តិចតួច ចតសពលសធវើបុណយ យល់សេើយសធវើមាន
សចតនារគបទ់ងំ ៣ កាល គឺ មានសចតនាមុនសធវើ មានសចតនាកំ្ពុងសធវើ សធវើសេើយក្៏
នឹក្ដល់បុណយសនាេះសរឿយៗ បុណយក្ស៏ក្ើតសរចើន សទើបបានផលសរចើន និងសពលសធវើ
បុណយក្ស៏ធវើសដើមបឱី្យរចួពីកិ្សលេ សដើមបឱី្យផុតទុក្ខ មនិេងឃមឹផលតបេនង បុណយ
សទើបមានផលសរចើន ។ 
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េេជាតក្មមបបចច័យ 
េេជាតក្មមបបចចយ័ េំសៅដល់ក្មមចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងផលរបេ់

ខលួន គឺសចតនាចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងបចចយុបបននធម ៌មាននាទីច្ឆតច់ចងតាក្ច់តង
េមបយុតតធមច៌ដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន ឱ្យេសរមចកិ្ចចក្នុងនាទីរបេ់ខលួន បាន
ដល់ សចតនាសចតេិក្ចដលសក្ើតក្នុងចិតតរគបដួ់ង ។ 

បាលីនិសទទេរបេ់េេជាតក្មមបបចចយ័ 
សចតនាេមបយុតតកានំ ធមាម ន ំ តេំមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបានំ ក្មមបបចចសយន          

បចចសយ ( សចតនាសចតេិក្ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ធមទ៌ងំឡាយចដលរបក្ប
ជាមយួនឹងខលួន និងដល់រូបចដលមានចិតតនិងក្មមជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេ-
ជាតក្មមបបចចយ័) ។ 

សចតនាក្នុងចិតត ៨៩ →ចិតត ៨៩ សច.៥១ ( សវៀរសចតនា ) ចិតតជជរូប ១៧ បដិ
.កំ្.២០ ។ 

វចនតថៈរបេេ់េជាតក្មមបបចច័យ 
កាយងគវាចងគចិតត្ គ ភេិងខរណភូសតន ចិតតបបសយគេ ខ្ សតន កិ្រយិភាសវន 

បចចសយ ឧបការសកាតិ= ក្មមបបចចសយ ( ធមច៌ដលជួយ ទំនុក្បរមុងសដ្ឋយភាវៈក្នការ
សធវើចដលរាបស់ៅក្នុងចិតតបសយគៈ គឺជាធមច៌ដលតាក្ច់តងនូវអាការៈក្នកាយវាច្ឆ
និងចិតត សឈាម េះថា ក្មមបបចចយ័) ។ 

សេចក្តីថា សចតនាសចតេិក្ចដលច្ឆតជ់ាក្មមក្នុងេេជាតក្មមបបចចយ័សនេះ 
សក្ើតរពមជាមយួនឹងបចចយុបបននធម ៌ សធវើនាទីតាក្ច់តងេមបយុតតធមច៌ដលសក្ើតរមួ
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ជាមយួនឹងខលួន ឲ្យេសរមចកិ្ចចតាមសេចក្តរីបាថាន របេ់ខលួន ចដលសៅថា េំវធិាន-
កិ្ចច សដ្ឋយសេតុសនេះ សចតនាសចតេិក្ ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងចិតតទងំ ៨៩ 
សទើបច្ឆតថ់ាជាេេជាតក្មមបបចចយ័ទងំអ្េ់ ដូចចិតតនិងសចតេិក្ ខណៈក្ំពុងសធវើ
នាទីទទួលអារមមណ៍ មានរូបារមមណ៍ជាសដើមសនាេះ សចតនាសចតេិក្ចដលសក្ើតរមួសៅ
ក្នុងចក្ខុវញិ្ហដ ណ ជួយ ច្ឆតច់ចងតាក្ច់តងក្នុងការទទួលអារមមណ៍ កាលប៉ាេះរូបារមមណ៍
សេើយសក្ើតសពញចិតតក្នុងការទទួលអារមមណ៍សនាេះ សោភចិតតរពមសដ្ឋយសចតេិក្ក្៏
សក្ើតស ើង សចតនាសចតេិក្ក្ជួ៏យ ច្ឆតច់ចងឲ្យសោភចិតត រពមទងំសចតេិក្ ចដល
សក្ើតរមួឲ្យទទួលរូបារមមណ៍សដ្ឋយបរបូិណ៌ កាលសោភចិតតសក្ើតស ើង សដ្ឋយ        
បរបូិណ៌សេើយ អាការៈរបេ់កាយឬវាច្ឆ ចដលសក្ើតពីសោភចិតតសនាេះ រចមងេចមតង
អាការៈរបេ់សោភៈសចញមក្ ការចដលដូសច្ឆន េះ ក្ស៏ដ្ឋយអ្ំណាចរបេ់សចតនាចដល
សក្ើតក្នុងសោភមូលចិតតសនាេះ ជាអ្នក្ច្ឆតច់ចងឲ្យេមបយុតតធមច៌ដលសក្ើតរមួជាមយួ
នឹងខលួន សធវើកិ្ចចសៅតាមនាទីរបេ់ខលួនៗ ដូសច្ឆន េះសចតនាសចតេិក្ សទើបបានសឈាម េះថា 
េេជាតក្មមបបចចយ័ ។ 

អងគរបេេ់េជាតក្មមបបចច័យ 
បចចយ័   គឺ សចតនាក្នុងចិតត ៨៩ ។ 
បចចយុបបនន  គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥១ ( សវៀរសចតនា ) ចិតតជជរូប ១៧ បដិ.កំ្. 

២០ ។ 
បចចនិក្ៈ  គឺសចតនាសចតេិក្ចដលរបក្បក្នុងចិតត ៨៩ និងរូបដស៏េេ 

៥ ពួក្ គឺ បវតតិក្មមជជរូប ឧតុជជរូប អាហារជជរូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប និងពាេរិរូប ។ 
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េេជាតក្មមបបចចយ័ នាម → នាមរូប សដ្ឋយកាល ជាបចចុបបននកាល គឺជា
បចចយ័ក្នុងចិតតដួងចតមយួ សដ្ឋយកិ្ចច ជាជនក្កិ្ចចនិងឧបតថមភក្កិ្ចច សដ្ឋយជាតិ 
ជាេេជាតជាតិ ។ 

បញ្ហា វារៈរបេេ់េជាតក្មមបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់េេជាតក្មមបបចចយ័មាន ៧ វារៈគឺ 

១. កុ្. → កុ្.  ២. កុ្. →អ្ពយ.  ៣. កុ្. → កុ្. អ្ពយ.  
៤. អ្កុ្.→អ្កុ្. ៥. អ្កុ្. → អ្ពយ. ៦. អ្កុ្.→ អ្កុ្. អ្ពយ.  
៧. អ្ពយ. →អ្ពយ. ។ 
១.បាលវីិធី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស េេជាតក្មមបបចចសយន    

បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មម-
បបចចយ័) ។ 

កុ្. → កុ្. គឺសចតនាក្នុងកុ្. ២១→ កុ្.២១ សច. ៣៧ ( សវៀរសចតនា ) ។ 
កុ្េោ សចតនា េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ េេជាតក្មមបបចចសយន បចចសយ 

(កុ្េលសចតនាជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់កុ្លេនាមខនធ ៤ ចដលរបក្បជាមយួ
នឹងកុ្េលសចតនា សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មមបបចចយ័)។ 

កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុ.និងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានកាមវថីិ និងអ្បបនាវថីិ បាន
េភាគបចចយ័៧ គឺេេជាត និេសយ អ្តថ ិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  េមបយុតត អាហារ ។ 
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២.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតក្មមបបចចសយន   
បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយេេជាតក្មមបបចចយ័) ។ 

កុ្. → អ្ពយ. គឺ សចតនាក្នុងកុ្. ២១ →កុ្.ចិតតជ.១៧ ។  
បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោ សចតនា ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំេេជាតក្មមបបចចសយន បចចសយ 

(កុ្េលសចតនាជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូបចដលមានកុ្េលនាមខនធ ៤ ជា
េមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មមបបចចយ័) ។ 

កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានកាមវថីិ និងអ្បបនាវថីិ បាន
េភាគបចចយ័ ៦ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ  អ្វគិត វបិបយុតត អាហារ ។ 

៣.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស      
េេជាតក្មមបបចចសយន បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ និង
អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មមបបចចយ័) ។ 

កុ្.→ កុ្. អ្ពយ. គឺ សចតនាក្នុងកុ្.២១ → កុ្.២១ សច. ៣៧ ( សវៀរសចតនា ) 
កុ្. ចិតតជ. ១៧ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោ សចតនា េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ េេ-

ជាតក្មមបបចចសយន      បចចសយ (កុ្េលសចតនាជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ 
ចដលរបក្បជាមយួនឹងកុ្េលសចតនា   និងរូបចដលមានកុ្េលនាមខនធ ៤   ជា 
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េមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មមបបចចយ័) ។ 
កុ្. → កុ្.អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន

បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ (សវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានកាមវថីិ 
និងអ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៥ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិ អ្វគិត អាហារ ។ 

៤.បាលីវធីិ អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស េេជាតក្មមបបចចសយន 
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌   សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មម-  
បបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺ សចតនាក្នុងអ្កុ្.១២ →អ្កុ្.១២ សច . ២៦ (សវៀរសចតនា) ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ សចតនា េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំេេជាតក្មមបបចចសយន បចចសយ 

(អ្កុ្េលសចតនាជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់អ្កុ្េលនាមខនធ ៤ ចដលរបក្ប
ជាមយួនឹងអ្កុ្េលសចតនា សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មមបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច -
សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ តាមេមគួរ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បាន
កាមវថីិចតមា៉ាង បានេភាគបចចយ័ ៧ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  
េមបយុតត អាហារ ។ 

៥.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតក្មមបបចចសយ-
ន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មម-
បបចចយ័)។ 
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អ្កុ្.→ អ្ពយ. គឺ សចតនាក្នុងអ្កុ្.១២ → អ្កុ្.ចិតតជ. ១៧  ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ សចតនា ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំេេជាតក្មមបបចចសយន បចចសយ 

(អ្កុ្េលសចតនាជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូប ចដលមានអ្កុ្េលនាមខនធ ៤ ជា
េមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មមបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ តាមេមគួរ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានកាមវថីិចតមា៉ាង 
បានេភាគបចចយ័ ៦ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត វបិបយុតត អាហារ ។ 

៦.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស 
េេជាតក្មមបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធមនិ៌ង
អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មមបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.→អ្កុ្. អ្ពយ. គឺសចតនាក្នុងអ្កុ្.១២→អ្កុ្.១២ សច.២៦ (សវៀរសចតនា) 
អ្កុ្.ចិតតជ.១៧។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ សចតនា េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ      

េេជាតក្មមបបចចសយន បចចសយ ( អ្កុ្េលសចតនាទងំឡាយ ជាបចចយ័ជួយ 
ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤ ចដលរបក្បជាមយួនឹងអ្កុ្េលសចតនានិងរូបចដលមាន
អ្កុ្េលនាមខនធ ៤ ជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មមបបចចយ័ ) ។ 
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អ្កុ្.→ អ្កុ្.អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ តាមេមគួរ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានកាមវថីិចត
មា៉ាង បានេភាគបចចយ័ ៥ គឺ  េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អាហារ ។ 

៧.បាលីវធិ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតក្មមបបចច-  
សយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាត-
ក្មមបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ សចតនាក្នុងអ្ពយ. ៥៦ ចដលសក្ើតក្នុងបដិេនធិកាលនិង
បវតតិកាល → អ្ពយ. ៥៦ សច.៣៧ ( សវៀរសចតនា ) ចិតតជ.១៧ បដិ.ក្.ំ ២០ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
១. វបិាកាពាក្តា កិ្រយិពាក្តា សចតនា េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំចិតតេមុ-

ដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំេេជាតក្មមបបចចសយន បចចសយ (វបិាក្សចតនានិងកិ្រយិសចតនា 
ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ចដលរបក្បជាមយួនឹងវបិាក្កិ្រយិសចតនា 
និងរូបចដលមានវបិាក្កិ្រយិនាមខនធ ៤ ជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មម-
បបចចយ័) ។ 

សចតនាក្នុងវ.ិ៣៦ កិ្. ២០ → វ.ិ៣៦ កិ្.២០ សច.៣៧ ( សវៀរសចតនា ) ។ 
ឬ សចតនាក្នុងវ.ិ២២ ( សវៀរទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ អ្រូប.វ.ិ៤ ) កិ្. ២០ →      

វ.ិ២២ កិ្.២០ សច. ៣៧ ( សវៀរសចតនា ) ចិតតជ.១៧ ( ចដលសក្ើតក្នុងបវតតិកាល ) ។ 
២. បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្តា សចតនា េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំក្ដតាត  ច 

រូបាន ំេេជាតក្មមបបចចសយន បចចសយ  (ក្នុងខណៈបដិេនធិ វបិាក្សចតនាជាបចចយ័
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ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤ ចដលរបក្បជាមយួនឹងវបិាក្សចតនា និងបដិេនធ-ិ
ក្មមជជរូប សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតក្មមបបចចយ័) ។ 

សចតនាក្នុងបញ្ច .បដិ. ១៥ ( សវៀរអ្រូប.វ.ិ ៤ ) →បញ្ច សវាការបដិ. ១៥       
សច.៣៤ ( សវៀរសចតនា ) បដិ.កំ្. ២០ ។ 

ឬសចតនាក្នុងបដិ. អ្រូប.វ.ិ៤ → អ្រូប.វបិាក្.៤ សច. ២៩ ( សវៀរសចតនា ) ។ 
៣. សចតនា វតថុេស េេជាតក្មមបបចចសយន បចចសយ ( ក្នុងខណៈបដិេនធ ិ

វបិាក្សចតនាជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់បដិ.េទយវតថុ សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាត-
ក្មមបបចចយ័ ) ។ 

សចតនាក្នុងបញ្ច .បដិ.១៥ ( សវៀរអ្រូប.វ.ិ៤ ) → បដិ.េទយវតថុ ។ 
អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានទងំបដិេនធិកាល និងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុង

ចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៤ សក្ើតបាន ៦ 
ទវ រ បានកាមវថីិ និងអ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៩ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិ
អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត វបិបយុតត  អាហារ ។ 
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ោនក្ខណិក្ក្មមបបចច័យ 
នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ េំសៅដល់ក្មមចដលសក្ើតសផសងខណៈគាន ពីផល

ចដលខលួនឲ្យ គឺសចតនាសចតេិក្សក្ើតស ើងក្នុងកុ្េល អ្កុ្េល រតវូរលតស់ៅមុន 
សទើបជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតផលក្នុងសពលខាងសរកាយ ។ 

 
បាលីរបេ់នានក្ខណិក្ក្មពុបបចចយ័ 

កុ្េោកុ្េលំ ក្មម ំវបិាកានំ ខនាធ ន ំក្ដតាត  ច រូបាន ំនានក្ខណិក្ក្មមបបចច-
សយន បចចសយ (កុ្េល អ្កុ្េលក្មម ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់វបិាក្នាមខនធ ៤ 
និងដល់រូបទងំឡាយចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមមានបដិេនធិក្មមជជរូប បវតតិក្មមជជរូប និង   
អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប សដ្ឋយអំ្ណាចនានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ ) ។ 

 
វចនតថៈរបេោ់នក្ខណិក្ក្មមបបចច័យ 

នានា ខសណា = នានក្ខសណា ( ខណៈសផសងគាន  សឈាម េះថា នានក្ខណិក្ៈ ) ។ 
នានក្ខសណ បវតតំ ក្មម ំ = នានក្ខណិក្ក្មម ំ (ក្មមចដលសក្ើតក្នុងខណៈសផសងគាន  

សឈាម េះថា នានក្ខណិក្ក្មម ) ។ 
អ្តតសនា បចចយុបបននធមមបវតតកិ្ខណសតា វេំុិភូសត អ្តីសត នានា ខសណ េិទធ តិ 

= នានក្ខណិកា (សចតនាចដលេសរមចសេើយក្នុងខណៈសផសងគាន  ចដលជាអ្តីត      
ចដលមានខណៈសផសងគាន ជាមយួនឹងខណៈចដលសក្ើតស ើងក្នបចចយុបបននធមរ៌បេ់
ខលួន សឈាម េះថា នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័) ។ 
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នានក្ខណិក្ក្មម ំ េុតាវ  ឧបការសកា ធសមាម  = នានក្ខណិក្ក្មមបបចចសយន       
បចចសយ (ធមច៌ដលជានានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័សនាេះ ជាបចចយ័ជួយ ទំនុក្បរមុង 
សឈាម េះថា នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័) ។ 

សចតនាចដលច្ឆតជ់ានានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័សនេះ បចចយ័រតូវរលតស់ៅមុន   
បចចយុបបននសទើបសក្ើតស ើងបាន សរពាេះជាសចតនាចដលសធវើនាទី ពីជនិធានកិ្ចច គឺ សធវើ
នាទីសរពាេះពូជ ឬចថរក្ាការសធវើចដលសធវើសៅសេើយ មនិឲ្យវនិាេសៅ សដើមបឲី្យសក្ើត
ផលក្នុងសពលសរកាយតាមេមគួរដល់ក្មម ចមនពិត សចតនាក្នុងនានក្ខណិក្ក្មមសនេះ 
ជាបម់ក្អំ្ពីសចតនាក្នុងេេជាតក្មមសនាេះឯង សពាលគឺ សចតនាសចតេិក្ ចដលសធវើ
នាទី េំវធិានកិ្ចច គឺ សក្ើតរពមជាមយួនឹងបចចយុបបននធម ៌កាលរលតស់ៅសេើយក្ស៏ធវើ
នាទីពីជនិធានកិ្ចច គឺចថរក្ាការសធវើចដលសធវើសៅសេើយ សដើមបឲី្យសក្ើតផលក្នុងកាល
សវោតសៅ ទងំក្នុងជាតិសនេះនិងជាតិតសៅ តាមក្មាល ងំរបេ់បចចយ័សនាេះៗ គឺឲ្យ
សក្ើតវបិាក្និងក្មមជជរូប នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ េំសៅយក្ចំសពាេះសចតនាចដលសក្ើត
ក្នុងកុ្េលចិតត២១ និងអ្កុ្េលចិតត ១២ គឺសចតនា  ៣៣ ប៉ាុសណាណ េះ មនិបានេំសៅ
យក្សចតនាក្នុងចិតតទងំអ្េ់សទ ។ 

ការឲ្យផលរបេ់នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័រចមងឲ្យផលបាន ទងំបដិេនធ-ិ
កាលនិងបវតតិកាល ផលចដលបានទទួលក្នុងបដិេនធិកាលសនាេះ រតូវបានទទួល
ក្នុងជាតិខាងមុខ ចំចណក្ផលចដលបានទទួលក្នុងបវតតិកាលសនាេះ រចមងបាន
ទទួលទងំក្នុងជាតិសនេះនិងជាតិខាងមុខ ។ 
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 ការឲ្យផលរបេ់នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ក្នុងបវតតកិាលសនាេះ រតូវ
របក្បសដ្ឋយសេតុ៤យ៉ា ង គឺ មានកាល គតិ ឧបធិ បសយគៈ សបើជាសេតុចំចណក្
លអក្ស៏ៅថា េមបតតិ គឺដល់រពមសដ្ឋយេមបតតិ សធវើឲ្យសក្ើតកុ្េលក្មម និងកុ្េល
វបិាក្បាន្យ ចតសបើជាសេតុចំចណក្មនិលអ ក្ស៏ៅថា វបិតត ិ គឺរបាេច្ឆក្េមបតត ិ
សធវើឲ្យសក្ើតកុ្េលក្មមនិងអ្កុ្េលវបិាក្បាន្យ ។ 

១.កាល បានដល់ យុគៈ ឬេមយ័ គឺកាលណារពេះពុទធសាេនារុងសរឿង  
ឬអ្នក្រគបរ់គងរបសទេ ជាេមាម ទិដឌិតាងំសៅក្នុងេីលធមល៌អ កាលសនាេះក្ជ៏ាកាល
របេ់កុ្េល សៅថា កាលេមបតតិ ជាកាលចដលកុ្េលសក្ើតបាន្យ កាលសធវើ
សេចក្តីលអ ផលក្នសេចក្ឋីលអក្ស៏ក្ើត្យ េូមបសីធវើកុ្េលតិចតួចក្ឲ៏្យផលលអសលឿន
រេ័េ ចតសបើកាលផទុយគាន  គឺ រពេះពុទធសាេនាថយចុេះ និងអ្នក្រគបរ់គងរបសទេជា
មចិ្ឆឆ ទិដឌិ មនិតាងំសៅក្នុងេីលធម ៌ រពេះជាជនទងំឡាយក្ស៏ពញសៅសដ្ឋយសោភៈ 
សទេៈ សមាេៈ មានការសបៀតសបៀនគាន សរចើន កាលសនាេះ ក្ស៏ៅថា កាលវបិតតិ ជា
កាលចដលកុ្េលសក្ើតបានលំបាក្ សរពាេះជាកាលរបេ់អ្កុ្េល អ្កុ្េលក្ស៏ក្ើត
បាន្យ េូមបសីធវើសេចក្តីលអ ផលរបេ់សេចក្តីលអក្ឱ៏្យផលបានលំបាក្ ។ 

២. គតិ បានដល់ទីសក្ើត សបើសក្ើតក្នុងេុគតិភូមជិាមនុេស សទវតា រពេម 
សៅថា គតិេមបតត ិ សធវើឲ្យបានទទួលកុ្េលវបិាក្លអៗ  ចតសបើសៅសក្ើតក្នុងទុគគតិភូម ិ
ជាេតវនរក្ សរបត អ្េុរកាយ តិរច្ឆឆ ន សធវើឲ្យបានទទួលអ្កុ្េលវបិាក្ចដលមនិលអ 
សៅថា គតិវបិតតិ ។ 
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៣. ឧបធិ បានដល់ការសក្ើតស ើងរបេ់ខនធ ឬអាយតនៈ ៦ មានចភនក្ 
រតសចៀក្ រចមុេះ អ្ណាត ត កាយ និងចិតត សបើបុគគលណាមានអ្វយវៈបរបូិណ៌លអ 
សដ្ឋយអាយតនៈទងំ ៦ សៅថា ឧបធិេមបតតិ សធវើឲ្យបានទទួលអារមមណ៍ចដលលអ 
មានរូបរាងរេេ់សាអ តជាសដើម សធវើឲ្យមានសេចក្តីេុខ ចតសបើសក្ើតមក្មានអ្វយវៈ
មនិរគបប់របូិណ៌ ដូចចភនក្ខាវ ក្ ់ រតសចៀក្ថលង ់ ក្ស៏ៅថា ឧបធិវបិតត ិ រក្សេចក្តេុីខ
បានលំបាក្ ។ 

៤. បសយគៈ បានដល់សេចក្តីពាយម បុគគលណាអារេ័យសេចក្តី
ពាយមក្នុងផលូវរតូវ របក្បេមាម អាជីវៈសដ្ឋយកាយក្មម វចីក្មម មសនាក្មម ជាេុចរតិ 
ជារបសយគេមបតត ិ រចមងបានទទួលវបិាក្លអ ចតសបើសៅរបក្បសេចក្តីពាយមក្នុង
ផលូវខុេ សធវើកាយក្មម វចីក្មម មសនាក្មម ជាទុចចរតិ ក្ជ៏ារបសយគវបិតតិ សធវើឲ្យបាន
ទទួលវបិាក្មនិលអ ។ 

ដូសច្ឆន េះ បុគគលណាមានេមបតតិ ៤ រគបប់របូិណ៌ នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័
ខាងកុ្េលក្ម៏ានឱ្កាេបសងកើតផលបាន្យ សធវើឲ្យបានទទួលកុ្េលវបិាក្លអ 
។ ចតសបើបុគគលណាមានវបិតតិ ៤ រគបប់របូិណ៌ នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ខាងអ្កុ្េល
ក្ម៏ានឱ្កាេបសងកើតផលបាន្យ សធវើឲ្យបានទទួលអ្កុ្េលវបិាក្ចដលមនិលអ ។ 

 
សេចក្តសីផសងគាន រវាង េេជាតក្មមបបចចយ័ និងនានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ គឺ 
េេជាតក្មមបបចចយ័ឲ្យសក្ើតផលក្នុងបចចុបបននកាល គឺ សក្ើតរពមគាន និង 

សក្ើតក្នុងចិតតរគបដួ់ង ចំចណក្នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ បចចយ័រតូវរលតស់ៅមុន             
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បចចយុបបននសទើបសក្ើតស ើងបាន បចចយ័សទើបជាអ្តីតកាលសក្ើតសផសងខណៈគាន ពីផល 
និងសក្ើតបានចំសពាេះចិតតចដលជាកុ្េល អ្កុ្េលជវនៈប៉ាុសណាណ េះ ក្នុងចិតតដក្ទៗ 
សក្ើតមនិបាន កាលសពាលសដ្ឋយរបសភទរបេ់បចចយ័ទងំពីរបចចយ័ នាមជាបចចយ័
ដល់នាមរូប សដ្ឋយកិ្ចច េេជាតក្មមបបចចយ័សធវើបានទងំពីរកិ្ចច គឺជាជនក្កិ្ចចនិង
ឧបតថមភក្កិ្ចច ចំចណក្នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័សធវើជនក្កិ្ចចចតមា៉ាង សរពាេះខលួនរលត់
សៅសេើយសទើបឧបតថមភមនិបាន សដ្ឋយជាតិ េេជាតក្មមបបចចយ័ ជាពួក្េេជាត-
ជាតិ នានក្ខណិក្មមបបចចយ័ជានានក្ខណិក្ក្មមជាតិក្ប៏ាន ជាមេិសក្បក្តូប-    
និេសយជាតិក្ប៏ាន សដ្ឋយភូម ិេេជាតក្មមបបចចយ័សក្ើតបាន ៣០ ភូម ិ ចំចណក្
ផលចដលបានអំ្ពីនានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័សក្ើតបាន ៣១ ភូម ិ។ 

 
អងគធម៌របេោ់នក្ខណិក្ក្មមបបចច័យ 

បចចយ័      គឺ ១. សោកិ្យកុ្េលសចតនា ១៧ និង អ្កុ្េលសចតនា ១២ 
ចដលរលតស់ៅសេើយ ។ 

២. សចតនាក្នុងមគគចិតត ៤ ចដលរលតស់ៅសេើយ ។  
បចចយុបបនន  គឺ ១. សោកិ្យវបិាក្ ៣២ សច. ៣៥ បដិ.និងបវតតិក្មមជជរូប 

២០ អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ។  
                     ២. ផលចិតត ៤ សច.៣៦ ចដលសក្ើតក្នុងផលេមាបតតិវថីិ ។ 
 បចចនិក្ៈ គឺ កុ្.២១ អ្កុ្.១២ កិ្.២០ ផលចិតត ៤ ចដលក្នុងមគគវថីិ 

សច. ៥២ និងរូបដស៏េេ ៤ ពួក្ គឺ ចិតតជជរូប ឧតុជជរូប អាហារជជរូប ពាេិររូប ។ 
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បញ្ហា វារៈរបេោ់នក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ 
បញ្ហា វារៈរបេ់នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័មាន ២ វារៈ គឺ 

១. កុ្.→ អ្ពយ.   ២. អ្កុ្. → អ្ពយ. ។ 
១.បាលវីិធី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស នានក្ខណិក្ក្មមបបចចសយ-

ន បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាច   
នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោ សចតនា វបិាកានំ ខនាធ ន ំក្ដតាត  ច រូបាន ំនានក្ខណិក្ក្មមបបចចសយន 

បចចសយ ( កុ្េលសចតនាជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់វបិាក្នាមខនធ ៤ និងបដិេនធ-ិ
ក្មមជជរូប បវតតិក្មមជជរូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ) ។ 

សចតនាក្នុងសោកិ្យកុ្. ១៧ ចដលរលតស់ៅសេើយ→ សោកិ្យកុ្.វ.ិ២៥ 
សច.៣៥ បដិ.កំ្. និងបវតតិ. កំ្. ២០ អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ៩) និង សចតនាក្នុងមគគចិតត 
៤ ចដលរលតស់ៅសេើយ →ផលចិតត ៤ សច.៣៦ ក្នុងផលេមាបតតិវថីិ សដ្ឋយចំសពាេះ
ផលរបេ់ខលួនៗ ។ 

កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានទងំបដិេនធកិាល និងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុង    
ចតុសវាការភូម ិ បញ្ច សវាការភូមនិិងឯក្សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៨ 
សក្ើតបានទងំ ៦ ទវ រ បានកាមវថីិនិងអ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១ គឺ បក្តូប-
និេសយបបចចយ័ ។ 
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២. បាលវីិធ ីអ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស នានក្ខណិក្ក្មមបបចច-
សយន បចចសយ  ( អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយ 
អំ្ណាចនានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ សចតនា វបិាកានំ ខនាធ ន ំ ក្ដតាត  ច រូបាន ំនានក្ខណិក្ក្មមបបចច-

សយន បចចសយ   ( អ្កុ្េលសចតនាជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់វបិាក្នាមខនធ ៤ 
និងបដិ.កំ្. និងបវតតិក្មមជជរូប សដ្ឋយអំ្ណាចនានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័) ។ 

សចតនាក្នុងអ្កុ្. ១២ ចដលរលតស់ៅសេើយ → អ្កុ្. វ.ិ៧ សច. ១០ បដិ.កំ្.
បវតតិ.កំ្. ២០ ។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបដិេនធកិាលនិងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុង    
បញ្ច សវាការភូមចិតមា៉ាង បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល៤ សក្ើតបានទងំ ៦ ទវ រ តាម
កាមវថីិចតមា៉ាង បានេភាគបចចយ័ ១ គឺ បក្តូបនិេសយបបចចយ័ ។ 

ក្មមរចមងមានឋានៈសរគាតរគាតលអិតសផសងគាន ជាថាន ក្់ៗ  សទើបបានឲ្យផល
សផសងគាន តាមសចតនាចដលសធវើ នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ជាសចតនាចដលឲ្យសក្ើតការសធវើ
ជាកុ្េលខលេះ អ្កុ្េលខលេះ សទើបេូមនាយំក្ការសធវើឧបការៈរបេ់នានក្ខណិក្ក្មម-
បបចចយ័មក្េចមតងទុក្ ក្នុងទីសនេះផង ។ 

ការសធវើឧបការៈរបេ់នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ចចក្ជា ៥ របសភទ គឺ 
១. អ្កុ្េលសចតនា  ២. មហាកុ្េលសចតនា ៣.រូបាវចរកុ្េលសចតនា 
៤. អ្រូបាវចរកុ្េលសចតនា  ៥. អ្បរយិបននកុ្េលសចតនា។ 
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បណាត សចតនាទងំ៥របសភទសនេះ អ្កុ្េលសចតនាសធវើឧបការៈឲ្យសក្ើតផល
បានចតមា៉ាង មហាកុ្េលសចតនាសធវើឧបការៈឲ្យសក្ើតផលបាន ៣ យ៉ា ង គឺ 

១. តិសេតុក្ឧក្កដឌៈ មហាកុ្េលសចតនា បានដល់ មហាកុ្េលដួងទី ១ 
ចដលជាសសាមនេសញាណេមបយុតត អ្េ ខ្ រកិ្ និងដួងទី២ ចដលជាសសាមន-
េសញាណេមបយុតត េេ ខ្ រកិ្ ។ 

២. តិសេតុក្ឱ្មក្ៈនិងទិវសេតុក្ឧក្កដឌៈ មហាកុ្េលសចតនា បានដល់        
តិសេតុក្ឱ្មក្ៈ គឺ មហាកុ្េលដួងទី ៥ ចដលជាឧសបកាខ ញាណេមបយុតត         
អ្េ ខ្ រកិ្ ជាមយួនឹងដួងទី ៦ ចដលជាឧសបកាខ ញាណេមបយុតត េេ ខ្ រកិ្ ។ 

ចំចណក្ទិវសេតុក្ឧក្កដឌៈ បានដល់ មហាកុ្េលដួងទី ៣ ចដលជា 
សសាមនេសញាណវបិបយុតត អ្េ ខ្ រកិ្ និងដួងទី ៤ ចដលជាសសាមនេសញាណ-
វបិបយុតត េេ ខ្ រកិ្ ។  

៣. ទវសិេតុក្ឱ្មក្ៈមហាកុ្េលសចតនា បានដល់ មហាកុ្េលដួងទី ៧ 
ចដលជាឧសបកាខ ញាណវបិបយុតត អ្េ ខ្ រកិ្ និងដួងទី ៨ ចដលជាឧសបកាខ ញាណ-
វបិបយុតត េេ ខ្ រកិ្ ។ 

រូបាវចរកុ្េលសចតនា សធវើឧបការៈឲ្យសក្ើតផលបាន ៥ យ៉ា ង តាមក្មាល ងំ
របេ់ឈានតាងំអំ្ពីឈានទី ១- ៥ ។ 

អ្រូបាវចរកុ្េលសចតនា សធវើឧបការៈឲ្យសក្ើតផលបាន ៤ យ៉ា ង តាមក្មាល ងំ
របេ់ឈាន តាងំអំ្ពីឈានទី ១-៤  ។ 
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អ្បរយិបននកុ្េលសចតនា សធវើឧបការៈឲ្យសក្ើតផលបាន ៤ យ៉ា ង តាងំអំ្ពី
សសាតាបតតិមគគសចតនារេូតដល់អ្រេតតមគគសចតនា។ 

រមួគាន សៅ សចតនា ៥ របសភទ គឺ អ្កុ្េលសចតនា ១២ កុ្េលសចតនា ២១ 
រមួជា ៣៣ សធវើឧបការៈឲ្យសក្ើតផលបាន ១៧ យ៉ា ង។ 

 
ការសធវើឧបការៈរបេ់នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័១៧ យ៉ា ង គឺ 

១. សចតនាក្នុងអ្កុ្េល ១២ → អ្កុ្.វ.ិ៧ និងបដិ.កំ្. និងបវតតិកំ្. ២០ ។  
២. សចតនាក្នុងតិសេតុក្ឧក្កដឌៈ សសាម.កុ្.ញាណេំ.  ២ ដួង →   

អ្សេតុក្កុ្.វ.ិ៨ មហាវ ិ.៨ និងបដិ.កំ្.-បវតតិកំ្.២0 ( បានវបិាក្ ១៦ ) ។  
៣. សចតនាក្នុងតិសេតុក្ឱ្មក្ៈ ឧ.កុ្.ញាណេំ.២ ដួង និងសចតនាក្នុង     

ទវិសេតុក្ឧក្កដឌៈ សសាម.កុ្.ញាណវបិ.  ២ ដួង → អ្សេតុក្កុ្.វ.ិ៨ មហាវ.ិ ញាណ-
វបិ.៤ និងបដិ.កំ្.-បវតតិកំ្. ២0   ( បានវបិាក្ ១២ ) ។ 

៤. សចតនាក្នុងទវិសេតុក្ឱ្មក្ៈ ឧ.កុ្.ញាណវបិ.  ២ ដួង → អ្សេតុក្កុ្.វ.ិ-
៨ និងបដិ.កំ្.-បវតតិកំ្. ២០ (បានវបិាក្ ៨) ។ 

៥. សចតនាក្នុងបឋមជានកុ្េល →បឋមជានវ.ិ និងបដិ.កំ្.-បវតតិកំ្.    
១៥ ។ 

៦. សចតនាក្នុងទុតិយជានកុ្េល → ទុតិយជានវ.ិ និងបដិ.កំ្.-បវតតិកំ្. 
១៥ ។ 
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៧. សចតនាក្នុងតតិយជានកុ្េល → តតិយជានវ.ិ និងបដិ.កំ្.-បវតតិកំ្. 
១៥ ។ 

៨. សចតនាក្នុងចតុតថជានកុ្េល → ចតុតថជានវ.ិ និងបដិ.កំ្.-បវតតិកំ្.    
១៥ ។ 

៩. សចតនាក្នុងបញ្ចមជានកុ្េល → បញ្ចមជានវ.ិ និងបដិ.កំ្.-បវតតិកំ្. 
១៥ ។ 

១០. សចតនាក្នុងអាកាសា.កុ្េល →អាកាសា.វ.ិ ។ 
១១. សចតនាក្នុងវញិ្ហដ ណ.កុ្េល →វញិ្ហដ .វ.ិ។ 
១២. សចតនាក្នុងអាកិ្ញ.កុ្េល →អាកិ្ញ.វ.ិ ។ 
១៣. សចតនាក្នុងសនវេញ្ហដ .កុ្េល→សនវេញ្ហដ .វ.ិ ។ 
១៤. សចតនាក្នុងសសាតាបតតិមគគ →សសាតាបតតផិល ។ 
១៥. សចតនាក្នុងេក្ទគាមមិគគ →េក្ទគាមផិល ។ 
១៦. សចតនាក្នុងអ្នាគាមមិគគ →អ្នាគាមផិល ។ 
១៧. សចតនាក្នុងអ្រេតតមគគ →អ្រេតតផល ។ 
េរុបមក្ អ្កុ្េលនិងមហាកុ្េលឲ្យផលបានសរចើនយ៉ា ង សរពាេះ

អារេ័យកាមគុណ ៥  សវោឱ្យផលសទើបឱ្យបានទងំ ៦ ទវ រ ។  

អ្កុ្េល ១១ (សវៀរសមាេឧទធចច) ឱ្យផលបដិេនធិបាន ឧ.េនតីរណអ្កុ្.វ.ិ 
១ សច. ១០ និង អ្កុ្េលវ.ិ ៧ សច. ១០ ។ 
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មហាកុ្េលឲ្យផលបាន ៣ យ៉ា ង គឺ 
១. តិសេតុក្ឧក្កដឌៈ មហាកុ្.ដួងទី ១ សសាម.ញាណេំ. អ្េ ខ្ រកិ្ មាន

សចតនារគប ់៤ កាល មហាកុ្.ដួងទី ២ សសាម.ញាណេំ. េេ ខ្ រកិ្ មានសចតនា 
៣ កាល (ខវេះកាលទី៤) ទងំ ២ ដួងឱ្យផលបដិេនធិកាល បានមហាវ.ិញាណេំ. 
៤ សច. ៣៣ និងបវតតកិាលបានវបិាក្ ១៦ គឺ អ្សេតុក្.វ.ិ ៨ មហាវ.ិ ៨ សច.៣៣ ។ 

២. តិសេតុក្ឱ្មក្ៈ មហាកុ្.ដួងទី ៥ ឧ.ញាណេំ. អ្េ ខ្ រកិ្ មាន
សចតនា ២ កាល (ខវេះកាលទី ១ និងទី ៤) មហាកុ្.ដួងទី៦ ឧ.ញាណេំ.េេ ខ្ រ-ិ
ក្ មានសចតនា ១ កាល (ខវេះកាលទី ១ ទី ៣ និងទី៤) ទងំ ២ ដួង ឱ្យផល
បដិេនធិកាល បានមហាវ.ិញាណវបិ. ៤  និងបវតតិកាលបានវបិាក្ ១២ គឺ 
អ្សេតុក្កុ្.វ.ិ ៨ មហាវ.ិញាណវបិ. ៤ សច.៣២ ។ 

ទវិសេតុក្ឧក្កដឌៈ មហាកុ្.ដួងទី ៣ សសាម.ញាណវបិ.អ្េ ខ្ រកិ្ មាន
សចតនារគបទ់ងំ ៤ កាល មហាកុ្.ដួងទី ៤ សសាម.ញាណវបិ.េេ ខ្ រកិ្ មាន
សចតនា ៣ កាល (ខវេះកាលទី៤) ទងំ ២ ដួង បានវបិាក្ ១២ ដួង ដូចតិសេតុក្-  
ឱ្មក្ៈ ។ 

៣. ទវិសេតុក្ឱ្មក្ៈ មហាកុ្.ដួងទី ៧ ឧ.ញាណវបិ.អ្េ ខ្ រកិ្ មានសចតនា 
២ កាល (ខវេះទី១ និងទី៤) មហាកុ្.ដួងទី៨ ឧ.ញាណវបិ. េេ ខ្ រកិ្ មានសចតនា 
១ កាល (ខវេះកាលទី ១ ទី ៣ និងទី ៤)  ទងំ ២ ដួង ឱ្យផលបដិេនធិកាល បាន 
ឧ.េនតីរណកុ្.វ.ិ ១ សច.១០ និងបវតតកិាល បានវបិាក្ ៨ គឺអ្សេតុក្កុ្.វ.ិ ៨       
សច.១១ ។ 
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ចំចណក្មេគគតកុ្េលនិងសោកុ្តតរកុ្េល ឲ្យផលរតូវជាមយួនឹងក្មម
ចដលសធវើ សទើបឲ្យផលចតមា៉ាង ។ 

 
សេតុឲ្យសក្ើតកុ្េលឬឲ្យសក្ើតសយនិសសាមនេិការៈមាន ៤ យ៉ា ង គឺ 
១. តាងំចិតតទុក្ក្នុងកុ្េល (មានសចតនាសធវើកុ្េលជានិចច ) ។ 
២. ដឹងសេើយរត បចិ់តតអំ្ពីបាបឲ្យជាបុណយបាន ។  
៣. បស អ្ នចិតតសៅក្នុងការសធវើកុ្េល ( គិតសធវើបុណយជានិចច ) ។  
៤. របរពឹតតសរចើនក្នុងកុ្េល ( ចសរមើនកុ្េលសរឿយៗ ) ។  
 
ឬនយ័មា៉ាងសទៀតអារេ័យសេតុដក្ទសទៀតមាន ៤ យ៉ា ង គឺ  
១. បានសធវើបុណយទុក្ក្នុងកាលមុន ។  
២. បានសក្ើតក្នុងរបសទេដេ៏មគួរ ។  
៣. បានជួបបណឍិ ត បានសាត បធ់មរ៌បេ់បណឍិ ត ។  
៤. បានតមកល់ខលួនទុក្សដ្ឋយរបក្ព របក្បចតកុ្េល ។  

 
សេតុឲ្យសក្ើតកុ្េលញាណេមបយុតត ៤ យ៉ា ង គឺ 

១.បដិេនធិសដ្ឋយតិសេតុ របក្បក្មមចដលសធវើឲ្យសក្ើតបញ្ហដ  ។  
២. សក្ើតក្នុងភពចដលរបាេច្ឆក្ការសបៀតសបៀន ។  
៣.មានឥន្ទនទិយច្ឆេ់កាល  គឺបញ្ដ នឹងសក្ើតបានរតូវអារេ័យការច្ឆេ់កាល របេ់ 
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     ឥន្ទនទិយ ។  
៤. ឃល តឆ្មង យអំ្ពីកិ្សលេ ។ 
 
សេតុឲ្យសក្ើតកុ្េលញាណេមបយុតតនយ័មា៉ាងសទៀត មាន ៧ យ៉ា ង គឺ 
១. សពញចិតតក្នុងការសាក្េួរបញ្ហា ធម ៌។  
២. សពញចិតតគបរ់ក្បណឍិ ត ។  
៣. សជៀេវាងពីអ្នក្មនិមានបញ្ហដ  ។  
៤. សពញចិតតពិច្ឆរណាធមច៌ដលរជាលសរៅ ។  
៥ . សពញចិតតចេវងរក្ធមច៌ដលរតូវរតិេះរេិះឲ្យសក្ើតបញ្ហដ  ។  
៦. សពញចិតតរក្ាឥន្ទនទិយ ៥ ឲ្យលអជានិចច គឺរក្ាេទធ  វរីយិៈ េតិ េមាធិ 

បញ្ហដ  ។  
៧. សពញចិតតសធវើការេំអាតកាយចិតត រេូតដល់វតថុសរគឿងសរបើរបាេ់។  

 
សេតុឲ្យសក្ើតកុ្េលក្មមបថ ៤ យ៉ា ង គឺ 

១. អារេ័យគតិ បានសក្ើតជាមនុេស ក្ម៏ានឱ្កាេសធវើកុ្េលបានសរចើន ។  
២. អារេ័យកាល ចដលមានរពេះពុទធសាេនា ។  
៣. អារេ័យឧបធិ បានសក្ើតជាមនុេសមានរាងកាយបរបូិណ៌ មានអ្វយវៈ

រគប ់ ៣២ និងសបើបានភវងគជាតិសេតុផង ក្ស៏ធវើកុ្េលញាណេមបយុតតបាន    
សរចើន ។ 
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៤. អារេ័យបសយគៈ របក្បសេចក្តីពាយមក្នុងការសធវើកុ្េលជានិចច សបើ 
៣ ចំណុចខាងសដើមលអ ចតចំណុចទី៤មនិរបរពឹតត កុ្េលក្មមបថក្ម៏និសក្ើតស ើង ។ 

 
សេតុឱ្យសក្ើតផលរបេ់ក្មមរចមងដល់រពមសដ្ឋយធម ៌៥ យ៉ា ង គឺ 
១. អាយូេនេមងគតិា ដល់រពមសដ្ឋយសេចក្តីពាយមក្នុងការសធវើក្មម 

សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតាធិបតិបបចចយ័ ។ 
២.សចតនាេមងគតិា ដល់រពមសដ្ឋយការតាងំចិតតក្នុងការសធវើក្មម សដ្ឋយ

អ្ំណាចេេជាតក្មមបបចចយ័ ។ 
៣. ក្មមេមងគតិា ដល់រពមសដ្ឋយការសធវើក្មមលអក្មមអារក្ក្ ់ សដ្ឋយអំ្ណាច

នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ ។ 
 ៤.ឧបដ្ឋឌ នេមងគតិា ដល់រពមសដ្ឋយការចូលសៅតាងំទុក្ក្នុងអារមមណ៍ 
មានក្មមអារមមណ៍ ក្មមនិមតិតអារមមណ៍ គតិនិមតិតអារមមណ៍ សដ្ឋយអំ្ណាចអារមមណ-
បបចចយ័ ។ 
 ៥. វបិាក្េមងគតិា ដល់រពមសដ្ឋយភាពឆអិនក្នក្មម បានសសាយេុខសសាយ
ទុក្ខ សដ្ឋយអ្ំណាចវបិាក្បបចចយ័ ។ 

េួរថា កុ្េលអ្វីឲ្យសក្ើតជាមនុេស ។  
សឆលើយថា កុ្េលក្មមបថ ១០ ឬ របរពឹតតេីល ៥ ជានិចច ។  
េួរថា កុ្េលអ្វីមនិនាឱំ្យសក្ើត ។ 
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សឆលើយថា កុ្េល ៥ យ៉ា ង គឺ មេគគតកុ្េល អ្ភញិ្ហដ កុ្េល មហាកុ្េល
ចដលសក្ើតតាមបញ្ចទវ រ សរពាេះមានក្មាល ងំសខាយ មហាកុ្េលចដលសក្ើតក្នុងខណៈ
យល់េបតិ និងមហាកុ្េលចដលសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ សរពាេះមានជវនៈ៥ ខណៈ 
សទើបមនិដល់ភាពជាក្មម ។ 

អននតរក្មមបបចច័យ 
អ្ននតរក្មមបបចចយ័ េំសៅដល់ក្មមចដលឲ្យផលសក្ើតជាបត់គាន  សដ្ឋយមនិ

មានរវាងចសនាល េះ បានដល់សចតនាក្នុងមគគចិតត ៤ ចដលរលតស់ៅសេើយ សធវើនាទីជា   
អ្កាលិសកា ការឱ្យផលមនិរបក្បសដ្ឋយកាល ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតផលចិតត ៤ និង
សចតេិក្ចដលសក្ើតស ើងជាបត់គាន  សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ សរពាេះឲ្យផលសក្ើត
ជាបត់គាន ក្នុងវថីិចតមយួ សដ្ឋយមនិរតូវរងច្ឆកំាលសវោ ចដលជាក្មមពិសេេ ចដល
មានចតសៅក្នុងរពេះពុទធសាេនាប៉ាសុណាណ េះ ជាក្មមចដលកាតកិ់្សលេកាតភ់ពជាតិ
កំ្សណើ ត អ្ននតរក្មមបបចចយ័សនេះ រពេះអ្ដឌថាច្ឆរយបានចញក្អ្ងគធមស៌នេះសចញអំ្ពី     
នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័មក្េចមតងទុក្សផសងសដ្ឋយច ក្ សដ្ឋយអ្ំណាចរបេ់
អ្ននតរបបចចយ័និងក្មមបបចចយ័រមួគាន  សទើបសៅថា អ្ននតរក្មមបបចចយ័ កាលសពាល
សដ្ឋយកាល ជាអ្តីតកាល សដ្ឋយកិ្ចចជាជនក្កិ្ចច សដ្ឋយជាតិជាអ្ននតរជាតិ ។ 

អងគធម៌របេអ់ននតរក្មមបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ សចតនាក្នុងមគគចិតត ៤ ចដលរលតស់ៅសេើយ ។  
បចចយុបបនន គឺ ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ ចដលសក្ើតជាបត់អំ្ពីមគគចិតត ៤ សដ្ឋយ

មនិមានរវាងចសនាល េះ  ( ក្នុងមគគវថីិ ) ។  
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បចចនិក្ៈ  គឺ ចិតត ៨៥ ( សវៀរផលចិតត ៤ ) សច.៥២ រូប ៧ ពួក្ គឺ បដិ.កំ្. -
បវតតិកំ្. ពាេរិរូប   ចិតតជជរូប ឧតុជជរូប អាហារជជរូប និងអ្េញ្ដេតតកំ្. ។ 

 

បញ្ហា វារៈរបេអ់ននតរក្មមបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់អ្ននតរក្មមបបចចយ័មានរតឹមចត ១ វារៈ គឺ 

កុ្. → អ្ពយ. គឺ សចតនាក្នុងមគគចិតត ៤ ចដលរលតស់ៅសេើយ → ផលចិតត ៤  
សច.៣៦ ចដលសក្ើតជាបត់គាន សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ ក្នុងមគគវថីិ ។ 

កុ្.→អ្ពយ. សក្ើតបានចំសពាេះបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និង  
បញ្ច សវាការភូម ិ បានអ្រយិបុគគល ៨ សក្ើតបានក្នុងមគគវថីិ បានេភាគបចចយ័៥ គឺ 
អ្ននតរ េមននតរ អ្ននតរូបនិេសយ នតថ ិ វគិត ។ 
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វិបាក្បបចច័យ 
វបិាក្បបចចយ័ ជាបចចយ័ទី១៤ ក្នុងបចចយ័ ២៤ ឬជាបចចយ័ទី ២៤ ក្នុងបចចយ័ 

៥២ ។ 
ឧសទទេ វបិាក្បបចចសយ ផលរបេ់ក្មមជាបចចយ័ ។ 
វបិាក្បបចចយ័ បានដល់វបិាក្ចិតត និងសចតេិក្ចដលជាផលរបេ់កុ្េល

ក្មមនិងអ្កុ្េលក្មម ផលសនេះមក្ជាសេតុជាផលដល់គាន និងគាន បានសទៀតក្នុង 
វបិាក្ចិតត ទងំសៅជួយ ទំនុក្បរមុងដល់បដិេនធិក្មមជជរូប និងចិតតជជរូប ។ 

 
រពេះបាលីនិសទទេរបេ់វបិាក្បបចចយ័ 

បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប
ក្នុងបចចយុសទទេថា វបិាក្បបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង ់    
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

វបិាកា ចតតសរា ខនាធ  អ្រូបិសនា អ្ញ្ដមញ្ដ ំ វបិាក្បបចចសយន បចចសយ (វបិាក្នាម
ខនធ ៤ ជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយអំ្ណាចវបិាក្បបចចយ័) ។ 

សេចក្តីថា នាមខនធ ៤ ប៉ាសុណាណ េះ ចដលជាផលរបេ់ក្មម សៅថា វបិាក្ 
ចំចណក្រូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មម សៅថា ក្មមជជរូប មនិសៅថា វបិាក្ ចដលដូចសនេះ 
សរពាេះជាផលចដលមនិរតូវជាមយួនឹងសេតុ គឺសេតុចដលជាកុ្េលនិងអ្កុ្េល
សនាេះជានាមធមនិ៌ងដឹងអារមមណ៍បាន ផលចដលសក្ើតសដ្ឋយរតង ់ សទើបរតូវជានាម
ធមដូ៌ចគាន និងដឹងអារមមណ៍បានផង ចំចណក្រូបគឺក្មមជជរូបសនាេះ េូមបនឹីងសក្ើតអំ្ពី
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កុ្េល អ្កុ្េល ចតថាជារូបធម ៌ ដឹងអារមមណ៍មនិបាន សទើបមនិសៅថា វបិាក្ 
សរពាេះវបិាក្នឹងរតូវសសាយផលរបេ់ក្មមបាន ចំចណក្រូបសសាយផលមនិបាន រូប
សទើបជាផលសដ្ឋយអ្ម សដ្ឋយសេតុសនេះ សោក្សទើបសៅផលរបេ់ក្មមបានចតនាម
ធមប៌៉ាុសណាណ េះថា វបិាក្ ។ 

វបិាក្បបចចយ័ បានដល់វបិាក្នាមខនធ ៤ ជាបចចយ័ដល់វបិាក្នាមខនធ ៤ 
និងជាបចចយ័ដល់ចិតតជជរូប និងក្មមជជរូបសទៀតផង ។ 

 
វចនតថៈរបេវិ់បាក្បបចច័យ 

បហាយក្បហាតពវភាសវន អ្ញ្ដមញ្ដ វរុិទធ នំ កុ្េោកុ្េោន ំ បាកាតិ=      
វបិាកា ធមច៌ដលជាផលរបេ់កុ្េលនិងអ្កុ្េល ចដលជាបដិបក្ខដល់គាន និងគាន  
សដ្ឋយភាពជាបហាយក្ធម ៌ (គឺធមជ៌ាអ្នក្លេះ បានដល់ កុ្េលធម ៌ ) និងបហាត-
ពវធម ៌(គឺធមច៌ដលរតវូលេះ គឺ អ្កុ្េលធម ៌) សឈាម េះថា   វបិាក្ ។ 

ឬ សាវជជអ្នវជជភាសវន វា ក្ណា េុក្កភាសវន វា អ្ញ្ដមញ្ដ វេិិដ្ឋឌ នំ កុ្េោកុ្-
េោន ំ បាកាតិ =   វបិាកា ធមច៌ដលជាផលរបេ់កុ្េលនិងអ្កុ្េលក្មម ជា
ពិសេេចបលក្អំ្ពីគាន  សដ្ឋយភាពជាសាវជជធម ៌(ធមច៌ដលមានសទេ) និងអ្នាវជជធម ៌
(ធមច៌ដលមនិមានសទេ) ឬសដ្ឋយភាពជាធមស៌មម និងធមេ៌ សឈាម េះថា វបិាក្ ។ 

វបិាសកា ច សសា បចចសយ ច្ឆតិ = វបិាក្បបចចសយ ( វបិាក្សនាេះឯងជាបចចយ័ 
សទើបសៅថា វបិាក្បបចចយ័) ឬ វបិចចនភាសវន បចចសយ ឧបការសកាតិ = វបិាក្បបចចសយ 
(សឈាម េះថាវបិាក្បបចចយ័ សរពាេះអ្តថថា ជួយ ទំនុក្បរមុង សដ្ឋយសធវើឲ្យេសរមច ) ។ 
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ពាក្យថា វបិាក្  ចរបថា ផលដឆ៏អិន ដូចជាមយួនឹងភាពទំុរបេ់ចផលសឈើជា
សដើម ដូសច្ឆន េះវបិាក្ សទើបេំសៅដល់ផលរបេ់ក្មមដឆ៏អិន សទើបសសាយផលបាន ។ 

វបិាក្បបចចយ័សនេះ េំសៅដល់ផលរបេ់ក្មមចដលសក្ើតសេើយ ក្ជ៏ាបចចយ័
ដល់គាន និងគាន ក្នុងខណៈចិតតចតមយួ វបិាក្បបចចយ័ ជាបចចយ័របសភទ នាម → នាម
រូប គឺក្នុងវបិាក្ចិតត ចដលសក្ើតស ើងក្នុងខណៈមយួ មានសចតេិក្របក្បផង រពម
ទងំបដិេនធិក្មមជជរូបនិងចិតតជជរូបសនាេះ វបិាក្ចិតតនិងសចតេិក្ចដលសៅថា នាម
ខនធ ៤ សនាេះ ជាបចចយ័និងបចចយុបបននដល់គាន និងគាន  ចំចណក្បដិេនធិក្មមជជរូប និង
ចិតតជជរូបសនាេះ ជាបចចយុបបននធមប៌ានចតមា៉ាង ជាបចចយ័ធមម៌និបាន វបិាក្បបចចយ័ 
កាលសពាលសដ្ឋយកាលជាបចចុបបននកាល សដ្ឋយជាតិជាពួក្េេជាតជាតិ សដ្ឋយ
កិ្ចចមានកិ្ចច ២ យ៉ា ង គឺជាជនក្កិ្ចច និងឧបតថមភក្កិ្ចច ។ 

វបិាក្ចិតតមនិចមនជាចិតតចដលរតូវសធវើឲ្យសក្ើតស ើង សរពាេះជាចិតតចដលជា
ផលសក្ើតអំ្ពីកុ្េល និងអ្កុ្េលក្មម ។ កុ្េលក្មម ឬអ្កុ្េលក្មមជាធមច៌ដល
រតូវខវល់ខាវ យសធវើឲ្យសក្ើតស ើង ចំចណក្វបិាក្ជាធមច៌ដលមនិរតូវខវល់ខាវ យសធវើឲ្យ
សក្ើតស ើង សបើមានកុ្េលក្មម អ្កុ្េលក្មម ជាសេតុសេើយ វបិាក្ គឺផលក្រ៏តូវមាន
ពិតរបាក្ដ វបិាក្ចិតតសទើបជាចិតតចដលេងប ់ មនិរបាក្ដអាការយ៉ា ងណាមយួឲ្យដឹង 
បាន សរពាេះជាចិតតចដលមនិមានឧេាេៈគឺសេចក្តីពាយម ជាចិតតចដលមាន
ក្មាល ងំសខាយ វបិាក្ចិតតនឹងរបាក្ដចាេ់ គឺក្នុងខណៈចដលសដក្លក្ ់ ដឹងថាជា    
ភវងគចិតត ចតក្ម៏និដឹងខលួនក្នុងសវោជាភវងគ សរពាេះក្ំពុងសដក្លក្ដឹ់ងមនិបាន ចត
ចំចណក្សវោដក្ទ េូមបវីបិាក្ចិតតនឹងសក្ើតស ើង ដូចខណៈសឃើញ បានឮ បានធំុ
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ក្លិន ដឹងរេ ពាល់រតវូ សវោសក្ើតស ើងពិតៗ ក្ដឹ៏ងមនិបាន ចដលដឹងបានក្រ៏តូវ
ចូលមក្ដល់ជវនៈសេើយសទើបដឹង សរពាេះដូសច្ឆន េះ ការរបាក្ដរបេ់វបិាក្ សទើបជាធម៌
ចដលដឹងបានលំបាក្ មនិដូចចិតតចដលជាកុ្េល អ្កុ្េល ចដលសក្ើតស ើងកាល
ណា ក្ដឹ៏ងបានភាល ម សរពាេះជាចិតតចដលរតូវមានការខវល់ខាវ យសធវើឲ្យសក្ើតស ើង ដូច
កំ្ពុងសរកាធ កំ្ពុងសោភ ក្ដឹ៏ងបាន ឬកំ្ពុងសធវើបុណយក្ដឹ៏ងបានក្នុងខណៈសនាេះ ចត
ចំចណក្វបិាក្ចិតតសនាេះ ជាធមច៌ដលេងបល់អិតេុខុម សទើបដឹងបានលំបាក្ ។ 

កាលវបិាក្ចិតតមានក្មាល ងំសខាយ សចតេិក្ចដលសក្ើតរមួជាមយួវបិាក្ក្៏
មានក្មាល ងំសខាយសៅផងចដរ េូមបរូីបចដលសក្ើតអំ្ពីវបិាក្ក្ម៏និរបាក្ដអាការឲ្យ
សឃើញបានចាេ់ ចតសក្ើតស ើងសដ្ឋយអាការេងបប់៉ាុសណាណ េះ ចដលសផសងពីចិតតជជរូប
ចដលសក្ើតអំ្ពីកុ្េល អ្កុ្េលនិងកិ្រយិចិតត រចមងមានអាការរបាក្ដឲ្យសឃើញ
បានយ៉ា ងជាក្ច់ាេ់ ។ 

វបិាក្ជាបចចយ័ជួយ ទំនុក្បរមុងដល់វបិាក្ សោក្ឧបមាដូចជរាចដលសក្ើត
ស ើងដល់បុគគលទងំឡាយ ការជរាសនេះ ជាវតថុចដលបុគគលមនិគបបរីបាថាន  និងមនិ
រតូវខវល់ខាវ យឬសធវើឲ្យសក្ើតស ើង ចតជរាសនេះ រចមងសក្ើតស ើងឲ្យដល់បុគគលរគបគ់ាន  
មនិមានការសលើក្ចលងស ើយ ទងំសនេះសរពាេះជរាជាផលធមច៌ដលសក្ើតមក្អំ្ពីសេតុ 
គឺ ជាតិកំ្សណើ ត សបើជាតិកំ្សណើ តមានសេើយ ជរាក្រ៏តូវមានយ៉ា ងពិតរបាក្ដ ក្នុងការ
ជរាសនាេះមក្ជាសេតុជាផលដល់គាន និងគាន បាន គឺជរាសក្ើតក្នុងសពលដំបូង ក្ជ៏ា
សេតុទំនុក្បរមុងឲ្យសក្ើតជរាសរចើនស ើងក្នុងសពលសរកាយ ជរាចដលសក្ើតដំបូងកាល
សៅសក្មងសឃើញបានលំបាក្ ចតដល់សពលច្ឆេ់ ក្ស៏ឃើញបាន្យ ដូចេក្េ់កូវ 



 

 406   

  

សធមញបាក្ ់ក្នុងកាលមុនេក្ស់មម  ចតយូរៗសៅ ចរបជាពណ៌េបនតិចមតងៗ ទីបំផុតក្៏
េភលសឺពញក្ាល សរពាេះជរារគាដំបូងឧបតថមភជរាក្រគាសរកាយ ។ សេចក្តីឧបមាសនេះ
យ៉ា ងណា វបិាក្បបចចយ័ក្ដូ៏សច្ឆន េះ គឺធមច៌ដលជាវបិាក្ រចមងឧបតថមភវបិាក្ ដូចក្នុង
វបិាក្នាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតរពមគាន សនាេះ កាលវបិាក្នាមខនធ ១ ជាបចចយ័ វបិាក្
នាមខនធ ៣ ដស៏េេ រពមទងំចិតតជជរូប ក្ជ៏ាបចចយុបបនន កាលវបិាក្នាមខនធ ៣ ជា
បចចយ័ វបិាក្នាមខនធ១ ដស៏េេ រពមទងំចិតតជជរូប ក្ជ៏ាបចចយុបបនន និងកាល  
វបិាក្នាមខនធ ២ ជាបចចយ័ វបិាក្នាមខនធ ២ ដស៏េេ រពមទងំចិតតជជរូប ក្ជ៏ា     
បចចយុបបនន ចំចណក្ក្នុងបដិេនធិកាលសនាេះ វបិាក្នាមខនធ ៤ ផ្លល េ់បតូរគាន ជាបចចយ័
និងបចចយុបបននដល់គាន និងគាន  បដិេនធិក្មមជជរូបក្ជ៏ាបចចយុបបននធមផ៌ងចដរ ចតសបើ
សក្ើតក្នុងចតុសវាការភូម ិជាបចចយ័បានចតចសំពាេះនាមដូចគាន ប៉ាសុណាណ េះ ។ 

នយ័មា៉ាងសទៀត វបិាក្សរបៀបដូចរេសមាល កុ្េល អ្កុ្េល សរបៀបដូច
មនុេស សបើមនុេសមនិមាន  រេសមាលគឺវបិាក្ក្ម៏និមាន ។ 

វបិាក្សក្ើតស ើងសរពាេះក្មម ចតវបិាក្នឹងសៅជាយ៉ា ងណា រចមងសក្ើតស ើង
ជាមយួនឹងអំ្ណាចរបេ់តណាា  សរពាេះតណាា របាថាន សផសងគាន  េូមបសីធវើក្មមជាមយួគាន  
ចតបានផលមនិដូចគាន  ដូចសធវើបុណយដ្ឋក្ប់ារតដូចគាន  ចតអ្នក្ខលេះរតវូការមានរទពយ 
អ្នក្ខលេះរតូវការរូបសាអ ត អ្នក្ខលេះរតូវការបញ្ហដ  សរពាេះដូសច្ឆន េះ វបិាក្ឬខនធ ៥ ចដលបាន
មក្សទើបសផសងគាន  វបិាក្សទើបសក្ើតស ើងជាមយួនឹងតណាា ជារបការេំខាន ់វបិាក្សក្ើត
អំ្ពីក្មម សរពាេះដូសច្ឆន េះ ក្នុងបដិេនធិកាលសទើបមានក្មមជជរូបផង ចំចណក្ក្នុងបវតត-ិ
កាលមានចតចិតតជជរូប សវៀរវញិ្ដ តតរូិប សរពាេះវបិាក្ជាចិតតមានក្មាល ងំសខាយ សទើបសាង
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រូបឲ្យក្សរមើក្សចញមក្តាមកាយវាច្ឆឲ្យអ្នក្ដក្ទដឹងមនិបាន នយ័មា៉ាងសទៀត  
វញិ្ដ តតិរូបចដលសក្ើតស ើងនឹងរតូវសក្ើតជាមយួនឹងចិតតចដលជវនៈប៉ាុសណាណ េះ   សដ្ឋយ
សេតុសនេះ  ខណៈចដលសដក្លក្ជ់ាភវងគចិតត គឺជាវបិាក្ចិតត សទើបមនិមានវញិ្ដ តតិរូប។ 

វបិាក្ចដលបានមក្សេើយតាងំអំ្ពីបដិេនធ ិ នឹងរតូវរក្ាតសៅសទៀតរេូត
ដល់ចុតិ វបិាក្សោក្សទើបសរបៀបដូចទូក្ចដលមានេិទធិនឹងដ្ឋក្អ់្វីៗ ក្ប៏ាន ចតមាច េ់
របេ់ទូក្មានបញ្ហដ  ក្ស៏លើក្ដ្ឋក្វ់តថុចដលលអ មានតក្មល គឺដ្ឋក្ច់តកុ្េល ក្អ៏ាចនឹង
នាទូំក្សៅដល់សរតើយ គឺរពេះនិពាវ នបាន ចតសបើមាច េ់ទូក្មនិមានបញ្ហដ  ដ្ឋក្ច់តវតថុ
ចដលមនិលអ មនិមានតក្មល គឺ អ្កុ្េល ទូក្ក្រ៏ចមងលិចចុេះក្នុងេមុរទ មនិអាចសៅ
ដល់សរតើយ គឺ រពេះនិពាវ នបាន ។ 

ដូសច្ឆន េះ ការបានវបិាក្មក្ សបើមនិដឹងទនវ់បិាក្តាមសេចក្តីពិតសទ វបិាក្ក្៏
ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតកិ្សលេ កិ្សលេក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសធវើបុណយខលេះ សធវើបាបខលេះ សាងក្មម
ថមីស ើងមក្ សទើបរតូវទទួលផលរបេ់ក្មមសទៀត សរពាេះសេតុសនេះ ការមានវបិាក្-
បបចចយ័ សទើបេចមតងឲ្យដឹងថា េតវទងំឡាយសាល បស់េើយមនិបានេូនយ សរពាេះ
ដូសច្ឆន េះ វបិាក្ក្ជ៏ាវដតៈមយួចដលសៅថា វបិាក្វដតៈៗមានបាន ក្ស៏រពាេះមាន         
ក្មមវដតៈៗ មានបាន ក្ស៏រពាេះមានកិ្សលេវដតៈ សធវើឲ្យវលិវល់សៅក្នុងវដតៈ មនិមានទី
បំផុត ដរាបណា មនិដឹងទនអ់ារមមណ៍តាមសេចក្តីពិត គឺមនិដឹងអ្រយិេចចៈ ៤ មនិ
បានចសរមើនេតិបបដ្ឋឌ ន េតវទងំឡាយ ក្រ៏តវូរតាចស់ៅយ៉ា ងសនេះសរឿយៗ ។ 
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អងគធម៌របេវិ់បាក្បបចច័យ 
បចចយ័  គឺ វបិាក្៣៦ សច.៣៨ ចដលសៅក្នុងបដិេនធកិាល និងបវតតិកាល ។ 
បចចយុបបនន គឺ វបិាក្ ៣៦ សច.៣៨ ចិតតជ. ១៥ ( សវៀរវញិ្ដ តត ិ ២ ) បដិ.កំ្. 

២០ ។  
បចចនិក្ៈ  គឺ កុ្.២១ អ្កុ្.១២ កិ្.២០ សច.៥២ រូប ៥ ពួក្ និងវញិ្ដ តតរូិប ២។  

 

បញ្ហា វារៈរបេវ់ិបាក្បបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់វបិាក្បបចចយ័មានវារៈមយួ គឺ អ្ពយ.→ អ្ពយ. ។ 

បាលីវធិី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស វបិាក្បបចចសយន បចចសយ 
(អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអំ្ណាចវបិាក្បបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
១. វបិាកាពាក្សតា ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នំន ខនាធ នំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ

វបិាក្បបចចសយន   បចចសយ, តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ
វបិាក្បបចចសយន បចចសយ,  សទវ ខនាធ  ទវនិនំ ខនាធ នំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំវបិាក្បបចច-
សយន បចចសយ  (វបិាក្នាមខនធ ១ ឬ ៣ ឬ ២ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់វបិាក្នាម
ខនធ ៣ ឬ ១ ឬ ២ តាមលំដ្ឋប ់ និងរូបចដលមានវបិាក្នាមខនធ ៤ ជាេមុដ្ឋឌ ន 
សដ្ឋយអំ្ណាចវបិាក្បបចចយ័) ។ 

វបិាក្ ៣៦ សច.៣៨ →វបិាក្ ៣៦ សច.៣៨ ចិតតជ.១៧ (សវៀរវញិ្ដ តតិរូប ២) ។ 
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២. បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្សតា ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំ ខនាធ ន ំក្ដតាត  ច 
រូបាន ំវបិាក្បបចចសយន បចចសយ, តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស ក្ដតាត  ច រូបាន ំវបិាក្-
បបចចសយន បចចសយ,  សទវ ខនាធ  ទវនិន ំខនាធ ន ំ ក្ដតាត  ច រូបាន ំវបិាក្បបចចសយន បចចសយ 
(ក្នុងខណៈបដិេនធិ  វបិាក្នាមខនធ ១ ឬ ៣ ឬ ២ ជាបចចយ័ដល់វបិាក្នាមខនធ ៣ 
ឬ ១ ឬ ២ តាមលំដ្ឋប ់និងបដិេនធិក្មមជជរូប សដ្ឋយអំ្ណាចវបិាក្បបចចយ័) ។ 

បដិ. វ.ិ ១៩ សច. ៣៥ → បដិ. វ.ិ ១៩ សច.៣៥ បដិ.កំ្. ២០ ។ 
(បដិ.វ.ិ ចដលសធវើឲ្យសក្ើតរូបបាន គឺ បញ្ច សវាការបដិ.១៥ សច. ៣៥) ។ 
៣. ខនាធ  វតថុេស  វបិាក្បបចចសយន បចចសយ (បញ្ច សវាការបដិេនធនិាមខនធ ៤ 

ជាបចចយ័ដល់បដិេនធិេទយវតថុ សដ្ឋយអំ្ណាចវបិាក្បបចចយ័) ។ 
បញ្ច សវាការបដិេនធ ិ១៥ សច.៣៥ → បដិ.េទយវតថុ ។ 
អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានទងំបដិេនធិនិងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុ-

សវាការភូម ិនិងបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ និង
ទវ រវមុិតត ិ បានេភាគបចចយ័ ១៤ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ  អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  
េមបយុតត  វបិបយុតត សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម  អាហារ ឥន្ទនទិយ  ឈាន មគគ ។ 

វបិាក្បបចចយ័ជាធមច៌ដលផុតពីឧេាេៈ សរពាេះជាធមច៌ដលរតូវក្មមរុញ
រច្ឆនមក្ នឹងសៅធាល ក្ក់្នុងទីណាៗ គឺនឹងសៅធាល ក្ក់្នុងអ្បាយ មនុេស សទវតា ក្៏
សរជើេសរ ើេយក្មក្មនិបានទងំអ្េ់ សរេចសេើយចតក្មមបានរុញរច្ឆនមក្ ។ 

វបិាក្រចមងឲ្យផលតាងំចតពីបដិេនធិរេូតដល់ចុតិ ចិតតចដលសៅមនិស ើង
កានវ់ថីិទទួលអារមមណ៍ ជាវបិាក្ចិតតទងំអ្េ់ សៅថា ភវងគចិតត ចដលសធវើនាទីរក្ា
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ភពជាតិទុក្មនិឲ្យសាល ប ់ កាលចិតតស ើងកានវ់ថីិទទួលអារមមណ៍ថមី វបិាក្ចិតតក្ស៏ធវើ
នាទីសសាយផលទទួលអារមមណ៍សនាេះ អារមមណ៍នឹងលអឬមនិលអក្ស៏រជើេសរ ើេយក្
មក្មនិបាន សរេចសេើយចតក្មមចដលបសងកើតផល ចតកុ្េលបសងកើតផល  វបិាក្ក្៏
បានទទួលអារមមណ៍ចដលលអ តាមចភនក្ រតសចៀក្ រចមុេះ អ្ណាត ត កាយ និងចិតត ចត
សបើអ្កុ្េលបសងកើតផល វបិាក្ក្ប៏ានទទួលអារមមណ៍ចដលមនិលអតាមចភនក្ រតសចៀក្ 
រចមុេះ អ្ណាត ត កាយ និងចិតត េរមាបអ់្សេតុក្វបិាក្ ចដលទទួលអារមមណ៍តាម   
បញ្ចទវ រ សោក្សរបៀបដូចអ្នក្ចដលទទួលអារមមណ៍បញ្ជូ នមក្ឲ្យផលូវចិតត គឺ មសនាទវ រ
បានឲ្យសសាយផលរបេ់អារមមណ៍សនាេះ សរពាេះសេចក្តីេុខទុក្ខសនាេះ រតូវមក្ដល់
មសនាទវ រ សបើចិតតមានបញ្ហដ ដឹងទនអ់ារមមណ៍តាមសេចក្តីពិត ក្ម៏និជាបចចយ័ឱ្យសក្ើត
កិ្សលេ ចតសបើចិតតមនិមានបញ្ហដ ក្ប៏ងកឲ្យសក្ើតការសធវើក្មមថមសី ើងមក្សទៀត នឹងរតូវ
សៅទទួលផលរបេ់ក្មមសនាេះតសៅសទៀត ។ 

ចតសបើវបិាក្សនាេះជាឧសបកាខ េនតីរណអ្កុ្េលវបិាក្ ឲ្យផលសៅបដិេនធិក្នុង
អ្បាយ វបិាក្ក្ស៏ៅសសាយផលរបេ់ទុក្ខសដ្ឋយសរចើន មានឱ្កាេចដលនឹងសធវើ
កុ្េលបានតិចតូច ។ 

ចតសបើវបិាក្សនាេះ ជាឧសបកាខ េនតរីណកុ្េលវបិាក្ ឲ្យផលសៅបដិេនធិជា
មនុេសនិងសទវតាជានទ់ប គឺពិការមនិេមរបក្ប ឆកួត គ ខាវ ក្ ់ ថលង ់ បញ្ហដ សខាយ 
តាងំអំ្ពីបដិេនធិ ចិតតមានក្មាល ងំសខាយ ចតក្ល៏មមនឹងសធវើកុ្េលបានខលេះ សដ្ឋយសធវើ
តាមៗ សគសៅ ចតកុ្េលចដលសធវើមនិបានសធវើសដ្ឋយេទធ របេ់ខលួនឯង សៅថា 
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កុ្េលចដលសធវើសនាេះមនិមានេទធ សចញមុខ សរពាេះបដិេនធិជាអ្សេតុក្វបិាក្មនិ
របក្បសដ្ឋយសេតុ ។ 

ចតសបើបដិេនធសិដ្ឋយទវិសេតុរបក្បសដ្ឋយសេតុ ២ គឺ ការមនិសោភ មនិ
សរកាធ ឲ្យផលសៅបដិេនធជិាមនុេស សទវតា ចតមនិរបក្បសដ្ឋយបញ្ហដ  សវោសធវើ
កុ្េលក្ស៏ធវើសដ្ឋយេទធ ខលួនឯង សៅថាកុ្េលសនាេះមានេទធ សចញមុខ អាចសធវើ
បានទងំញាណេមបយុតត និងញាណវបិបយុតត េូមបសីធវើកុ្េលញាណេមបយុតតក្៏
មនិបាន សឈាម េះថា មានបញ្ហដ សចញមុខ សរពាេះបដិេនធិសដ្ឋយវបិាក្ញាណវបិបយុតត 
សទើបចិតតមានក្មាល ងំលមមរបមាណ មនិអាចសធវើកុ្េលឲ្យដល់ ឈាន មគគ ផល 
និពាវ ន បាន ។ 

ចតសបើបដិេនធសិដ្ឋយតិសេតុ  របក្បសដ្ឋយសេតុ ៣ គឺ អ្សោភៈ អ្សទេៈ 
អ្សមាេៈ ឲ្យផលបដិេនធជិាមនុេស សទវតា រពេម របក្បសដ្ឋយបញ្ហដ  សវោសធវើ
កុ្េលចដលជាញាណេមបយុតត ក្ម៏ានបញ្ហដ សចញមុខ សបើសធវើកុ្េលញាណវបិប-
យុតតក្ម៏ានេទធ សចញមុខ ជាអ្នក្មានចិតតរងឹមាណំាេ់ អាចសធវើឈាន មគគ ផល 
និពាវ ន ឲ្យសក្ើតបាន ។ 

ផលរបេ់ក្មមចចក្សចញជា ៣ របសភទ គឺ 
១. វបិាក្ផល េំសៅដល់ផលរបេ់ក្មមចដលឆអិនសេើយ រចមងឲ្យផលរតង់

តាមសេតុ សរពាេះកិ្ចចរបេ់វបិាក្ មានការបដិេនធិជាសរគឿងេំគាល់ សបើបដិេនធិមនិ
មាន វបិាក្ដក្ទៗ ក្ម៏និមាន វបិាក្រចមងឲ្យផលទងំបដិេនធិកាល និងបវតតិកាល 
ឲ្យផលទងំជាតិសនេះនិងជាតិតៗសៅ វបិាក្រចមងសសាយផលរតូវតាមក្មមចដលសធវើ
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ទុក្ សេចក្តេុីខទុក្ខចដលបានទទួល សទើបជាវតថុចដលសរជើេសរ ើេយក្មនិបាន 
សរពាេះថាេសរមចមក្សេើយ អំ្ពីក្មមក្នុងអ្តីត វបិាក្សោក្សទើបសរបៀបដូចក្ញ្ចក្ឆ់លុេះ
មុខ ចដលអាចរត បឲ់្យដឹងដល់ក្មមក្នុងអ្តីតថា សធវើមក្យ៉ា ងណា ។ 

២. អានិេងសផល េំសៅដល់ផលចដលេូរមក្អំ្ពីក្មមចដលសធវើសេើយ ជា
ផលចដលបានទទួលក្នុងបវតតិកាលប៉ាុសណាណ េះ ដូចផលក្នការសធវើលអក្នុងបចចុបបនន សធវើ
ឲ្យមានអ្នក្សគារពរេឡាញ់រាបអ់ាន ជាសេតុឲ្យបានោភ យេ េុខ េរសេើរ 
ទងំសនេះ ជាអានិេងសផល សបើជាវបិាក្ផលចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមបចចុបបននរចមងដឹង
បានលំបាក្ សរពាេះជាផលរបេ់ជវនៈដួងទី១ ចដលឲ្យផលរតឹមចតបនតិចបនតួច
ប៉ាុសណាណ េះ ។ 

ចំចណក្ផលចដលសក្ើតអំ្ពីការសធវើក្មមអារក្ក្ក់្នុងបចចុបបនន សធវើឲ្យមនុេសេអប់
មនិសគារព ជាសេតុឲ្យវនិាេោភ វនិាេយេ រតូវសគនិនាទ  សៅជាទុក្ខ ធមមតាផល
របេ់ក្មមអារក្ក្ស់ោក្មនិសៅថា អានិេងសផល ចតសៅថា អាទីនវ  សរពាេះឲ្យ
ផលជាទុក្ខសៅត រក្ហាយ អានិេងសផលសរបើជាមយួនឹងផលរបេ់ក្មមលអ មនិបាន
សរបើជាមយួនឹងផលរបេ់ក្មមអារក្ក្ ់ ដូចការចូលឈានេមាបតត ិ ជាអានិេងស
របេ់អ្នក្ចូលឈានបានវេី ។ 

ផលេមាបតតិ ជាអានិេងសរបេ់រពេះអ្រយិៈចដលបានផលសេើយ ។  
និសរាធេមាបតត ិ ជាអានិេងសរបេ់រពេះអ្រយិៈចដលជារពេះអ្នាគាម ី និង

រពេះអ្រេនតចដលបានេមាបតតិ ៨ ។  
អ្ភញិ្ហដ  ជាអានិេងសរបេ់អ្នក្បានរូបាវចរបញ្ចមជានកុ្េល និង 
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េមាបតតិ ៨ ចដលរគានច់តចសរមើនអ្ភញិ្ហដ  ។  
បដិេមភទិ ជាអានិេងសរបេ់បញ្ហដ សោកុ្តតរកុ្េល ។ 
អានិេងសផលទងំសនាេះ សក្ើតក្នុងបវតតកិាលចំសពាេះបចចុបបននជាតិប៉ាសុណាណ េះ។ 
៣. សាមញ្ដផល េំសៅដល់ផលចដលសក្ើតសចញពីអ្ងគមគគ ៨ ជាផលរបេ់

េមណៈអ្នក្េងបកិ់្សលេ សាមញ្ដផលជាផលចដលឲ្យផុតអំ្ពីភពជាតិ ឲ្យផល
ក្នុងបវតតិកាលប៉ាុសណាណ េះ សាមញ្ដផល បានទងំវបិាក្ផលនិងអានិេងសផល ចដល
ជាវបិាក្ផលសនាេះ គឺ ផលរបេ់សោកុ្តតរកុ្េល ឬរបេ់មគគចិតតសៅថា សោកុ្តតរ-
វបិាក្ ឬផលចិតត ចំចណក្អានិេងសផល គឺផលចដលបានជាអ្រយិបុគគល ដូចជា
រពេះសសាតាបនន រេូតដល់រពេះអ្រេនត ។ 
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អាហារបបចច័យ 
អាហារបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ១៥ ក្នុងបចចយ័ ២៤ ឬជាបចចយ័ទី ២៥ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
 ឧសទទេ អាហារបបចចសយ សរពាេះអាហារ ៤ ជាបចចយ័ ។ 
អាហារ ចរបថា ធមច៌ដលនាមំក្នូវផល គឺនាយំក្នាមរូបមក្ សធវើនាមរូបឲ្យ

សក្ើតស ើងជាជនក្កិ្ចច កាលនាមំក្សេើយក្ស៏ៅឧបតថមភនាមរូបឲ្យតាងំសដ្ឋយលអ
សទៀត ជាឧបតថមភក្កិ្ចច សដ្ឋយឧបតថមភរូបឲ្យសក្ើតជាបត់គាន សៅ សរពាេះរាងកាយសបើខវេះ
អាហារក្ត៏ាងំសៅមនិបាន អាហារសទើបមានសេចក្តីេំខានដ់ល់េតវសោក្ទងំ 
៣១ ភូម ិ ដូចបាលីសពាលថា “េសពវ េតាត  អាហារដឌតិិកា េតវទងំឡាយទងំពួង 
តាងំសៅបានសដ្ឋយសារអាហារ”  អាហារសទើបមានកិ្ចចឧបតថមភជារបការេំខាន ់ គឺ
តាមចិញ្ច ឹមនាមរូប សរពាេះសេតុថាជាតួឧបការៈឲ្យសក្ើតផល ពាក្យថាអាហារក្ចនលង
ខលេះ ក្េំ៏សៅដល់បចចយ័ចដលតាក្ច់តងេ ខ្ រធមទ៌ងំឡាយឲ្យសក្ើតស ើង េ ខ្ រ
ធមក៌្េំ៏សៅដល់ខនធសនេះឯង ចចំណក្ធមច៌ដលតាក្ច់តងខនធ គឺបចចយ័ ២៤ សរពាេះ
ដូសច្ឆន េះ ពាក្យថា េតវទងំឡាយទងំពួងតាងំសៅបានសដ្ឋយសារអាហារ និងពាក្យ
ថាេ ខ្ រធមត៌ាងំសៅបានសដ្ឋយសារបចចយ័ សទើបមានសេចក្តចីតមយួ ។  

 
អាហារ គឺ េភាពមដលលធវើឲ្យលក្ើតផលមាន ៤ យ៉ា ង គឺ 

១. ក្វ ិ្ ក រាហារ អាហារចដលសធវើឲ្យជាដំុសេើយបរសិភាគ តាមការេមមតិ
បានដល់ បាយ ទឹក្ ជាសដើម សបើតាមបរមតថបានដល់ ឱ្ជារូប គឺគុណភាពរបេ់
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អាហារ ចដលដឹងបានសដ្ឋយចិតត ចំចណក្រេ េំសៅដល់រេជូរ ចផអម េរឹ ក្រប ជា
សដើម ដឹងបានសដ្ឋយអ្ណាឋ ត រេនិងឱ្ជាសទើបមានសេចក្តសីផសងគាន  ។ 

ក្វ ិ ក្ រាហារ គឺ អាហារចដលនាមំក្នូវឱ្ជារូបមក្ (ជារូបទី ៨ ក្នុងអ្វនិិ-
សពាភ គរូប) ឬ នាយំក្រូបក្ោបមក្ឲ្យសក្ើតស ើងក្នុងរាងកាយរបេ់េតវ គឺសធវើរូបឲ្យ
សក្ើតស ើងជាបត់ៗគាន  ( ក្វ  ឹចរបថា ដំុពំនូត ការាហារ ចរបថា សធវើអាហារ ក្វ ិ្ ក -
រាហារ សទើបចរបថា អាហារចដលសធវើឱ្យជាដំុពំនូត) ។ 

២.ផេាហារ អាហារចដលនាយំក្សវទនាមក្ សរពាេះផេសៈកាលប៉ាេះខទប់
អារមមណ៍ រចមងនាេុំខ នាទុំក្ខ ឬឧសបកាខ មក្ឱ្យ  ផេសៈសទើបជាបចចយ័ដល់សវទនា ។ 

៣. មសនាេសញ្ចតនាហារ អាហារចដលនាយំក្បដិេនធិវញិ្ហដ ណមក្ដល់ភព
ទងំ ៣ សរពាេះការសក្ើតស ើងរបេ់េតវទងំឡាយចដលរបរពឹតតសៅក្នុងភូមសិផសងៗ 
រចមងអារេ័យភព គឺ ក្មមភពជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតជាតិគឺឧបបតតិភព ភពសទើបជាបចចយ័
ដល់ជាតិ។ 

៤. វញិ្ហដ ណាហារ អាហារចដលនាយំក្នាមរូបមក្ សរពាេះនាយំក្សចតេិក្ 
ចិតតជជរូបនិងក្មមជជរូបមក្ វញិ្ហដ ណសទើបជាបចចយ័ដល់នាមរូប ។ 

អាហារទងំ ៤ សនេះ ក្វ ិ ក្ រាហារជារូបអាហារ ចចំណក្អាហារដស៏េេ 
៣ សទៀត ជានាមអាហារ អាហារបបចចយ័សទើបចចក្សចញជា ២ បចចយ័ រូបអាហារនិង
នាមអាហាៗ ក្ចនលងខលេះសៅថា   េេជាតាហារ គឺអាហារជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតនាមរូប
រពមនឹងខលួន សេតុសនេះ អាហារបបចចយ័សទើបជាអាហាររបេ់នាមនិងរូប   គឺ           
ក្វ ិ ក្ រាហារ ជាអាហាររបេ់រូប នាមអាហារជាអាហាររបេ់នាមនិងរូប ។ 
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បាលីនសទទេរបេ់អាហារបបចចយ័ 
១. ក្វ ិ្ ក សរា អាហាសរា ឥមេស កាយេស អាហារបបចចសយន បចចសយ       

( ក្វ ិ្ ក រាហារជាបចចយ័ដល់កាយសនេះ សដ្ឋយអ្ំណាចអាហារបបចចយ័ ) ។ 
ពាក្យថា កាយសនេះ េំសៅដល់រូបកាយ ឬចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប រូបសក្ើតអំ្ពី

េមុដ្ឋឌ នទងំ ៤ គឺ ក្មម ចិតត ឧតុ អាហារ បានដល់រូប ២៨ សនាេះឯង ។ 
២. អ្រូបិសនា អាហារា េមបយុតតកាន ំ ធមាម ន ំ តេំមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ   

អាហារបបចចសយន បចចសយ ( នាមអាហារជាបចចយ័ដល់េមបយុតតធមទ៌ងំឡាយ 
និងដល់រូបទងំឡាយចដលមាននាមអាហារ និងធមច៌ដលរបក្បជាមយួនឹងនាម
អាហារសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចអាហារបបចចយ័ ) ។ 

 
វចនតថៈរបេអ់ាហារបបចច័យ 

េក្េក្បចចយុបបសនន អាេរតិ ភុសសា េរតីតិ = អាហាសរា (េភាពចដលនាំ
មក្ គឺេភាពចដលរបមូលមក្នូវផលរបេ់ខលួនៗ  សឈាម េះថា អាហារ ) ។ 

រូបារូបាន ំ ឧបតថមភក្សដឌន ឧបការកា ចតាត សរា អាហារា =អាហារបបចចសយ       
(អាហារ ៤ ជាអ្នក្ឧបការៈសដ្ឋយភាពជាវតថុចដលឧបតថមភដល់រូបធមនិ៌ងនាមធម៌
ទងំឡាយ សឈាម េះថា អាហារបបចចយ័ ) ។ 

អាហារបបចចយ័កាលសក្ើតក្រ៏ចមងញំុាងនាមរូបឲ្យសក្ើតស ើង កាលសក្ើត
សេើយក្ឧ៏បតថមភមនិឲ្យដ្ឋចច់ខស គឺរូបអាហារបានដល់ឱ្ជារូប ឧបតថមភកាយឲ្យតាងំ
សៅបាន សរពាេះេតវទងំឡាយតាងំសៅបានសដ្ឋយសារអាហារ េូមបរូីបចដលសក្ើត
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អំ្ពីេមុដ្ឋឌ នដក្ទ ក្រ៏តូវអារេ័យអាហារឧបតថមភចដរ ដូចរូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មម ចិតត 
ឧតុ អាហារ រតូវអារេ័យអាហារឧបតថមភទងំអ្េ់ សបើមនិមានអាហារឧបតថមភ រូប
ទងំសនាេះក្ត៏ាងំសៅមនិបាន រចមងដល់សេចក្តីសាល បក់្នុងទីបំផុត ចំចណក្នាម
អាហារ គឺ ផេសៈក្ឧ៏បតថមភសវទនា មសនាេសញ្ចតនាហារ គឺសចតនាក្ស៏ធវើនាមរូប គឺ
បដិេនធិវញិ្ហដ ណ និងក្មមជជរូបឲ្យសក្ើតស ើង វញិ្ហដ ណាហារក្ឧ៏បតថមភនាមរូប គឺ 
សចតេិក្ ចិតតជជរូប និងក្មមជជរូប ។ សេចក្តីសនេះ េមដូចបាលីេចមតងថា 

ឱ្ជដឌមក្រូបំ សយ សវទនំ បដិេនធកំិ្ 
នាមរូបំ អាេរនត ិតសាម ហារាតិ វុចចសរ ។ 
ធមព៌ួក្ណា រចមងនាមមក្នូវអាហារជេុទធដឌក្ក្ោប សវទនា បដិេនធ-ិ

វញិ្ហដ ណ សចតេិក្ និងក្មមជជរូប សដ្ឋយចំសពាេះរបេ់ខលួនៗ ដូសច្ឆន េះ ធមពួ៌ក្សនាេះ 
សឈាម េះថា អាហារ ។ 

 អាហារបបចចយ័សនេះទងំ ៤ សនេះ ចបងចចក្ជា ២ បចចយ័ គឺរូបអាហារ-
បបចចយ័និងនាមរូបអាហារបបចចយ័ ។ 

របូអាហារបបចច័យ 
រូបអាហារជាបចចយ័ដល់រូប គឺ កាយសនេះ មាន ២ យ៉ា ង ជារូបអាហារខាង

សរៅនិងរូបអាហារខាងក្នុង រូបអាហារបបចចយ័ សទើបេចមតងបាន ២ នយ័ គឺ នយ័
ចដលរតូវជាមយួនឹងរពេះបាលីនិសទទេចតមា៉ាង និងនយ័ចដលអាចរបរពឹតតសៅបាន
មា៉ាងសទៀត ។ 
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រូបអាហារនយ័ចដលរតូវជាមយួនឹងរពេះបាលីនិសទទេ បចចយ័បានដល់       
ក្វ ិ ក្ រាហារ ឬពេិទធឱ្ជា ចដលជាអាហារខាងសរៅ គឺឱ្ជាចដលសៅក្នុងអាហារ
សផសងៗ ជាដំុពំនូត ចដលបរសិភាគចូលសៅ សៅថា រូបអាហារ សពលបរសិភាគចូល
សៅសេើយទំនុក្បរមុងចិញ្ច ឹមរាងកាយកាលណា អាហារសនាេះ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើត
រូប ( រូបចដលសក្ើតអំ្ពីអាហារ ) សៅថា អាហារជជរូប ឬអាហារេមុដ្ឋឌ និក្រូប ចដល
សក្ើតអំ្ពីអាហារខាងសរៅជាបចចយ័ ។ 

អាហារជជរូបជារូបចដលសក្ើតអំ្ពីអាហារខាងសរៅសដ្ឋយរតង ់សដ្ឋយអ្ំណាច
ជនក្េតតិ សរពាេះរូបអាហារសធវើឲ្យសក្ើតអាហារជជរូប និងរូបចដលសក្ើតអំ្ពីអាហារខាង
សរៅសនេះ រចមងមានអ្ំណាចឧបតថមភរូបដក្ទៗ ទងំ ៤ េមុដ្ឋឌ ន ឲ្យមានក្មាល ងំតាងំ
សៅបានលអសទៀតផង ជាឧបតថមភក្េតត ិ ដូចអាហារជជរូបសៅឧបតថមភរូបចដលសក្ើតអំ្ពី
ក្មម មានចក្ខុបសាទជាសដើម សធវើឲ្យចភនក្ភលថឺាល  សឃើញរូបបានចាេ់លអ សរពាេះបាន
អាហារបរបូិរណ៍ សបើចក្ខុបសាទខវេះអាហារក្ស៏ធវើឲ្យសក្ើតសរាគចភនក្ មានចភនក្រពិលជា
សដើម អាហារជជរូបសៅឧបតថមភរូបចដលសក្ើតអំ្ពីចិតតចថមសទៀត ដូចរូបឥរយិបថ ៤ សធវើ
ឲ្យសរកាក្អ្ងគុយ សដក្ ឈរ សដើរបានរេួល រេ័េរេួន ចតសបើខវេះអាហាររូបក្ម៏និរងឹ
មា ំមនិមាទំ ំអាហារជជរូបសៅឧបតថមភរូបចដលសក្ើតអំ្ពីឧតុ សធវើឲ្យរូបសនាេះមនិរតជាក្់
សពក្ មនិសៅត សពក្ សរពាេះបានអាហារបរបូិណ៌ មនិមានសរាគសក្ើតអំ្ពីឧតុ អាហារជជរូប
សៅឧបតថមភរូបចដលសក្ើតអំ្ពីអាហារដូចគាន  ឲ្យមានក្មាល ងំខាល ងំស ើងសទៀតផង ។ 

អាហារខាងសរៅ គឺ ឱ្ជាចដលសៅក្នុងក្វ ិ្ ក រាហារចដលបានមក្ពីខាង
សដើម ចដលសក្ើតអំ្ពីឧតុមុន សៅអាហារសនាេះថា មានឧតុជាបចចយ័ សពលយក្
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អាហារសនាេះមក្បរសិភាគ អាហារសនាេះ សធវើឲ្យសក្ើតរូបជាអាហារជជរូប ចដលសៅថា 
អាហារេមដុ្ឋឌ ន អាហារជជរូបសនាេះ សទើបមានឧតុជាបចចយ័ មានអាហារជាេមដុ្ឋឌ ន 
គឺមានឧតុជាបចចយ័សដ្ឋយអ្ម មានអាហារជាបចចយ័សដ្ឋយរតង ់។ 

អាហាររូប អ្ងគធមប៌ានដល់ឱ្ជារូប ។ 
អាហារជជរូប គឺអាហារេមុដ្ឋឌ និក្រូប អ្ងគធមប៌ានដល់ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ 

បរសិចឆទរូប ១ វកិាររូប ៣  ឧបចចយរូប ១ េនតតិរូប ១ ចដលសៅថា អាហារេមដ្ឋឌ -
និក្រូប ១២-១៤ ។ 

អាហារជជរូបជារូបចដលបានមក្អំ្ពីអាហារចដលបរសិភាគចូល ដូចវតិាមនី 
ជាឱ្ជាចដលចិញ្ច ឹមរូបរាងកាយ អាហារជជរូប សទើបជារូបចដលសក្ើតខាងក្នុងេតវមនិ
ចមនសក្ើតខាងសរៅស ើយ ។ 

រូបអាហារនយ័ចដលអាចរបរពឹតតសៅបាន េំសៅដល់រូបអាហារខាងក្នុង 
សៅថា អ្ជឈតតឱ្ជា គឺឱ្ជារូបចដលសៅក្នុងអ្វសិពាភ គរូបក្នុងរូបក្ោបសផសងៗ ចដល
សក្ើតអំ្ពីេមុដ្ឋឌ នទងំ ៤ ជាបចចយ័ដល់រូបដស៏េេ ក្នុងក្ោបដូចគាន នឹងខលួន 
សដ្ឋយជនក្េតតិ និងជាបចចយ័ដល់រូបក្ោបដស៏េេសដ្ឋយឧបតថមភក្េតត ិ។ 

ដូចជាជនក្េតតិ គឺឱ្ជាក្នុងក្មមជជក្ោបមានចក្ខុទេក្ក្ោបជាសដើម ។ 
ឱ្ជាក្នុងចក្ខុទេក្ក្ោប → អ្វនិិសពាភ គរូប ៧ ( សវៀរឱ្ជា ) ជីវតិរូប ចក្ខុវតថុ 

( ជាបចចយ័ក្នុងក្ោបចតមយួ ) ។ 
សបើជាឧបតថមភក្េតត ិ គឺឱ្ជាក្នុងចក្ខុទេក្ក្ោប → ចិតតជជក្ោប ៦ ឧតុ-

ជជក្ោប ៤ អាហារជជក្ោប ២ (ជាបចចយ័ដល់ក្ោបដក្ទៗ ) ។ 



 

 420   

  

ឱ្ជាខាងក្នុងចដលសៅក្នុងក្មមជជក្ោបជាសដើម អាចសាងរូបអាហារឲ្យសក្ើត
ស ើងតាងំសៅរលតស់ៅបានដល់ ៣-៤ េនតតិ អាហារចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមសនេះ ក្ស៏ៅ
ឧបតថមភរូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មម ឲ្យតាងំសៅបានតសៅ សរពាេះថាេតវទងំឡាយចដល
សក្ើតស ើងសេើយសបើមនិបានអាហារឧបតថមភ នឹងតាងំសៅមនិបាន ឱ្ជាចដលសៅក្នុង
ក្មមជជក្ោប សទើបសៅថា ឱ្ជាមានក្មមជាបចចយ័ មានអាហារជាេមុដ្ឋឌ ន គឺមាន
ក្មមជាបចចយ័សដ្ឋយអ្ម មានអាហារជាបចចយ័សដ្ឋយរតង។់ 

 
អងគធម៌របេរ់បូអាហារបបចច័យ 

បចចយ័         គឺ ១. ពេិទធឱ្ជា គឺឱ្ជារូបចដលសៅក្នុងក្វ ិ ក្ រាហារ ។  
២. អ្ជឈតតឱ្ជារូប គឺឱ្ជារូបចដលសៅក្នុងក្ោបទងំ ៤ 

េមុដ្ឋឌ ន គឺ ក្មមជជឱ្ជា ចិតតជជឱ្ជា ឧតុជជឱ្ជា អាហារជជឱ្ជា និង  
ពេិទធឱ្ជា (គឺឱ្ជាខាងសរៅេនាត ន ) ។  

បចចយុបបនន   គឺ ១. អាហារេមុដ្ឋឌ និក្រូប ១២-១៤ ។ 
២. ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប ( សវៀរឱ្ជាចដលសៅក្នុងក្ោបចត

មយួជាមយួនឹងបចចយ័ ) និងចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូបទងំអ្េ់ ។  
បចចនិក្ៈ     គឺ ១. ចិតត ៨៩ សច. ៥២ រូបចដលេល់អំ្ពីបចចយុបបនន ៦ ពួក្ 

គឺ បដិ.កំ្. បវតតិកំ្. អ្េញ្ដ .កំ្. ពាេិររូប ចិតតជជរូប ឧតុជជរូប ។ 
២. ចិតត ៨៩ សច. ៥២ និងពាេរិរូប ( គឺរូបខាងសរៅចដល

មនិបានបរសិភាគ ចូលសៅ ) និងឱ្ជារូបចដលសៅក្នុងក្ោបចត 
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មយួជាមយួនឹងបចចយ័ ។ 
 ឬ  ឱ្ជារូបទងំខាងក្នុងទងំខាងសរៅ  →ចតុេមុដ្ឋឌ និក្

រូប (សវៀរឱ្ជាក្នុងក្ោបចតមយួ) បចចនិក្ៈ=ចិតត ៨៩ សច. ៥២ រូប 
៦ ពួក្ដស៏េេ (សវៀរអាហារជជរូប) ។  

 
ការេមមតងបចច័យនិងបចចយបុបននរបេរ់បូអាហារលដ្ឋយលអតិ 

នយ័ទី១ ពេិទធឱ្ជា →អាហារេមុដ្ឋឌ និក្រូប១២-១៤ សដ្ឋយជនក្េតតិ ។  
 ពេិទធឱ្ជា → ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប សដ្ឋយឧបតថមភក្េតតិ ។  

នយ័ទី២ ក្មមជជឱ្ជា → ក្មមជជក្ោប ៩ ( សវៀរឱ្ជា ) សដ្ឋយជនក្េតត ិ។  
ក្មមជជឱ្ជា → ចិតតជជក្ោប ៦ ឧតុជជក្ោប ៤ អាហារជជក្ោប 

២ សដ្ឋយឧបតថមភក្េតត ិ។  
ចិតតជជឱ្ជា →ចិតតជជក្ោប ៦ ( សវៀរឱ្ជា ) សដ្ឋយជនក្េតតិ ។  
ចិតតជជឱ្ជា→ ក្មមជជក្ោប ៩ ឧតុជជក្ោប ៤ អាហារជជក្ោប ២ 
សដ្ឋយឧបតថមភក្េតតិ ។ 
ឧតុជជឱ្ជា → ឧតុជជក្ោប ៤ ( សវៀរឱ្ជា ) សដ្ឋយជនក្េតតិ ។  
ឧតុជជឱ្ជា  →ក្មមជជក្ោប ៩ ចិតតជជក្ោប ៦ អាហារជជ-   

           ក្ោប ២ សដ្ឋយឧបតថមភក្េតត ិ។  
អាហារជជឱ្ជា→ អាហារជជក្ោប ២ ( សវៀរឱ្ជា ) សដ្ឋយជនក្-   

េតតិ ។  
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អាហារជជឱ្ជា → ក្មមជជក្ោប ៩ ចិតតជជក្ោប ៦ ឧតុជជក្ោប 
៤ សដ្ឋយឧបតថមភក្េតតិ ។  

ពេិទធឱ្ជា→អ្ជឈតតិក្ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូបទងំអ្េ់ រូបក្ោបចដល
សក្ើតអំ្ពីេមុដ្ឋឌ ន។ 

រូបក្ោបចដលសក្ើតពីេមុដ្ឋឌ ន ៤ 
ក្មមជជក្ោប ៩ គឺ ចក្ខុទេក្ក្ោប  រេូតដល់ កាយទេក្ក្ោប ភាវ-

ទេក្ក្ោប ២   វតថុទេក្ក្ោប ១ ជីវតិនវក្ក្ោប ១ ។ 
ចក្ខុទេក្ក្ោបដល់វតថុទេក្ក្ោប ក្ោបនីមយួៗ មាន ១០ រូប       

ជីវតិនវក្ក្ោប មាន ៩ រូប ។ 
ក្មមជជក្ោបមនិមានេុទធដឌក្ក្ោប សរពាេះរូបចដលសក្ើតអំ្ពីក្មម នឹងរតូវ

មានជីវតិរូបរក្ារគប់ៗ  ក្ោប ដូចជីវតិនវក្ក្ោប ៩ មានអ្វនិិសពាភ គរូប ៨ ជីវតិ
រូប ១ សបើជាចក្ខុទេក្ក្ោបក្ប៏ចនថមចក្ខុបសាទ ១ រូប ។ ចដលសៅថាក្ោប 
សរពាេះសក្ើតជារកុ្មៗ មយួ នឹងរតូវមានយ៉ា ងតិច ៨ រូប និងមានបរសិចឆទរូប ឃងំ
រវាងរូបក្ោបរគប់ៗ  ក្ោប ។ 

ចិតតជជក្ោប ៦ គឺ 
១. េុទធដឌក្ក្ោប ៨ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨  ។ 
២. កាយវញិ្ដ តតិនវក្ក្ោប ៩ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ និងកាយវញិ្ដ តត ិ១ ។  
៣. វចីវញិ្ដ តតិេទទទេក្ក្ោប ១០ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ វចីវញិ្ដ តតិ ១ និង

េទទរូប ១។  
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៤. លេុតាទិឯកាទេក្ក្ោប ១១ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ និងវកិាររូប ៣ ។  
៥. កាយវញិ្ដ តតិលេុតាទិទវ ទេក្ក្ោប ១២ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ កាយ-

វញិ្ដ តតិ ១ និងវកិាររូប ៣ ។  
៦. វចីវញិ្ដ តតិេទទលេុតាទិសតរេក្ោប ១៣ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ វចីវញិ្ដ តត ិ

១ វកិាររូប ៣ និងេទទរូប ១។ 
ឧតុជជក្ោប ៤ គឺ 

១. េុទធដឌក្ក្ោប ៨ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨  ។ 
២. េទទនវក្ក្ោប ៩ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ និងេទទរូប ១ ។ 
៣. លេុតាទិឯកាទេក្ក្ោប ១១ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ និងវកិាររូប ៣ ។  
៤. េទទលេុតាទិទវ ទេក្ក្ោប ១២ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ វកិាររូប ៣ 

និងេទទរូប ១ ។  
អាហារជជក្ោប ២ គឺ 

១. េុទធដឌក្ក្ោប ៨ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ ។ 
២. លេុតាទិឯកាទេក្ក្ោប ១១ គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ និងវកិាររូប ៣ ។ 
អាហារបបចចយ័ជារបសភទ នាមរូប → នាមរូប សដ្ឋយកិ្ចច សធវើជនក្កិ្ចចនិង

ឧបតថមភក្កិ្ចច   អាហារបបចចយ័សដ្ឋយជាតិ ជាបចចយ័របសភទរូបអាហារជាតិ រូប→ 
រូប ជាបចចយ័ដល់គាន ក្នុងបចចុបបននកាល សរពាេះសៅក្នុងរវាងឧបាទៈ ឋតិិ ភងគៈ ។ 
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រូបអាហារជាតិមាន ៣ បចចយ័ គឺ 
១. រូបអាហារបបចចយ័ ២.រូបអាហារតថិបបចចយ័ ៣.រូបអាហារអ្វគិតបបចចយ័។  
រូបអាហារបបចចយ័ ជាបចចយ័ដល់េតវក្នុងកាមភូម ិ ១០ (សវៀរេតវនរក្ 

សរពាេះេតវនរក្មានក្មមជាអាហារ គឺ មសនាេសញ្ចតនាហារ មនិបានអារេ័យ      
រូបអាហារ) េូមបអី្េញ្ដេតតរពេម ក្អ៏ារេ័យមសនាេសញ្ចតនាហារ ចដលសក្ើតពី    
រូបបញ្ចមជានកុ្េល ចដលសធវើេញ្ហដ វរិាគភាវនាក្នុងជាតិមុន ។ 

បញ្ហា វារៈរបេរ់បូអាហារបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់រូបអាហារបបចចយ័មាន ១ វារៈ គឺ អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 
បាលីវធិី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស រូបអាហារបបចចសយន       

បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចរូបអាហារ-
បបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
ក្វ ិ្ ក សរា អាហាសរា ឥមេស កាយេស រូបអាហារបបចចសយន បចចសយ       

(ក្វ ិ ក្ រាហារជាបចចយ័ដល់កាយសនេះ សដ្ឋយអ្ំណាចរូបអាហារបបចចយ័) ។  
នយ័ទី១ ពេិទធឱ្ជា →អាហារេមុដ្ឋឌ និក្រូប ១២-១៤ សដ្ឋយជនក្េតតិ។  

 ពេិទធឱ្ជា → ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប សដ្ឋយឧបតថមភក្េតតិ ។ 
 នយ័ទី ២ អ្ជឈតតឱ្ជាចដលក្នុងចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប →ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូបក្នុង

ក្ោបជាមយួគាន  ( សវៀរឱ្ជារូប) សដ្ឋយជនក្េតតិ ។ 
           អ្ជឈតតឱ្ជាចដលក្នុងចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប → ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូបក្នុង     
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ក្ោបដក្ទៗ សដ្ឋយឧបតថមភក្េតតិ ។ 
អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងកាមភូម ិ ១០ បាន

បុថុជជន ៤ បានផលបុគគល ៤ បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ រូបអាហារតថិ រូបអាហារអ្វ-ិ
គត ។ 

ោមអាហារបបចច័យ 
នាមអាហារបបចចយ័ នាមជាបចចយ័ដល់នាមនិងរូប ជាេេជាតធមស៌ក្ើត

រពមគាន សទើបជាបចចុបបននកាល ជាេេជាតជាតិ មានកិ្ចច ២ យ៉ា ង គឺ ឲ្យសក្ើតស ើង
និងឧបតថមភឲ្យរបរពឹតតសៅអ្េ់កាលយូរ ។ 

បាលីនិសទទេ  
អ្រូបិសនា អាហារា េមបយុតតកាន ំធមាម ន ំតេំមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំអាហារបប-

ចចសយន បចចសយ    ( នាមអាហារជាបចចយ័ដល់េមបយុតតធមទ៌ងំឡាយ និងដល់
រូបទងំឡាយចដលមានអាហារ និងធមច៌ដលរបក្បជាមយួនឹងនាមអាហារសនាេះជា
េមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអាហារបបចចយ័ ) ។  
        នាមអាហារមាន ៣ គឺ ផេាហារ មសនាេសញ្ចតនាហារនិងវញិ្ហដ ណាហារ។  

ផេាហារ បានដល់ ផេសសចតេិក្ចដលក្នុងចិតត ៨៩ ។ 
មសនាេសញ្ចតនាហារ បានដល់ សចតនាសចតេិក្ក្នុងចិតត ៨៩ ។  
វញិ្ហដ ណាហារ បានដល់ ចិតត ៨៩ ។ 
នាមអាហារទងំ ៣ សនេះ ជួយ ឧបការៈដល់នាមធមឲ៌្យសក្ើតស ើង និងតាងំ 

សៅបាន ទងំជួយ ឧបការៈដល់រូបធមត៌ាមេមគួរដល់ភូមសិទៀតផង ។ 
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អងគធម៌របេោ់មអាហារបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ នាមអាហារ ៣ គឺ ផេសសចតេិក្ចដលក្នុងចិតត ៨៩ សចតនា

សចតេិក្ចដលក្នុងចិតត ៨៩ និង វញិ្ហដ ណ គឺចិតត ៨៩។ 
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ ( សវៀរនាមអាហារតាមេមគរួ ) ចិតតជ.១៧ 

បដិ.កំ្. ២០ ។ 
បចចនិក្ៈ គឺ រូប ៥ ពួក្ដស៏េេ មានអាហារជជរូប ឧតុជជរូប  អ្េញ្ដ .ក្ំ. 

ពាេិររូប និងបវតតិក្មមជជរូប ។  
ផេាហារ ជាអាហាររបេ់សវទនា រចមងនាេុំខ ទុក្ខ ឧសបកាខ  មក្ឲ្យ ។ 

មសនាេសញ្ចតនាអាហារ ជាអាហាររបេ់ភព ៣ នាយំក្បដិេនធិវញិ្ហដ ណមក្ ( គឺ 
ការសក្ើតជាេតវសផសងៗ និងបវតតិវញិ្ហដ ណ មានការសឃើញ ឮ ជាសដើម ) ។ វញិ្ហដ ណា-
ហារ ជាអាហាររបេ់នាមរូប នាយំក្សចតេិក្ ចិតតជជរូប និងក្មមជជរូបមក្ ។ 

បញ្ហា វារៈរបេោ់មអាហារបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់នាមអាហារបបចចយ័ មាន ៧ វារៈ គឺ  
១. កុ្. → កុ្. ២. កុ្. →អ្ពយ. ៣. កុ្. → កុ្. អ្ពយ. ។  
៤. អ្កុ្. → អ្កុ្. ៥. អ្កុ្. → អ្ពយ. ៦. អ្កុ្. →អ្កុ្. អ្ពយ. ។ 
 ៧. អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 
១. បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស នាមអាហារបបចចសយន     

បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារ-  
បបចចយ័) ។ 
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កុ្. → កុ្. គឺ កុ្.នាមអាហារ ៣ → កុ្. ២១ សច. ៣៨  (សវៀរនាមអាហារ ៣ 
តាមេមគួរ) ។  

បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោ អាហារា េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ នាមអាហារបបចចសយន បចចសយ 

(កុ្េលនាមអាហារ ៣ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤ ឬ ៣ ចដលរបក្ប
ជាមយួនឹងកុ្េលនាមអាហារ សដ្ឋយអំ្ណាចនាមអាហារបបចចយ័) ។ 

កុ្.នាមអាហារ ៣ → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ( សវៀរនាមអាហារ ៣ តាមេម   
គួរ ) ។ 

កុ្.នាមអាហារ ៣ គឺ កុ្េលចិតត ២១ ផេសៈសចតេិក្ ចដលក្នុងកុ្. ២១ 
សចតនាសចតេិក្ក្នុងកុ្. ២១ ចដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងកុ្.២១ ។ 

កុ្. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានទងំចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច -
សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ រពេះសេក្ខបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ 
កាមមសនាទវ រវថីិ អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ៩ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ      
អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  េមបយុតត អ្ធិបតិ ក្មម ឥន្ទនទយិ ។ 

២.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស នាមអាហារបបចចសយន    
បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារ-
បបចចយ័) ។ 

កុ្. → អ្ពយ. គឺ កុ្.នាមអាហារ ៣ → កុ្.ចិតតជ. ១៧ ។  
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បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោ អាហារា ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំ នាមអាហារបបចចសយន បចចសយ     

(កុ្េលនាមអាហារ ៣ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូបចដលមានកុ្េលចិតតជា
េមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារបបចចយ័) ។ 

កុ្.នាមអាហារ ៣ → កុ្. ចិតតជ. ១៧ ។ 
កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន

បុថុជជន ៤ សេក្ខបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ តាមបញ្ចទវ រវថីិ មសនាទវ រវថីិ តាមេម
គួរ បានេភាគបចចយ័ ៨ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត  វបិបយុតត  អ្ធិបតិ  
ក្មម ឥន្ទនទិយ ។ 

៣.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស នាម-
អាហារបបចចសយន   បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធមនិ៌ងអ្ពាក្តធម ៌
សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារបបចចយ័) ។ 

កុ្. → កុ្. អ្ពយ. គឺ កុ្.នាមអាហារ ៣ → កុ្. ២១ សច. ៣៨ (សវៀរនាម
អាហារ ៣ តាមេមគួរ) ចិតតជ.១៧ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោ អាហារា េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ នាម-

អាហារបបចចសយន      បចចសយ (កុ្េលនាមអាហារ ៣ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់
នាមខនធ ៤ ឬ ៣ ចដលរបក្បជាមយួកុ្េលនាមអាហារ និងរូបចដលមានកុ្េល
ចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារបបចចយ័) ។ 
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កុ្.នាមអាហារ ៣ → កុ្. ២១ សច.៣៨ ចិតតជ.១៧ ( សវៀរនាមអាហារ ៣ 
តាមេមគួរ ) ។ 

កុ្.→ កុ្. អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤  សេក្ខបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ តាមបញ្ចទវ រវថីិ មសនាទវ រវថីិ បាន
េភាគបចចយ័ ៧ គឺ េេជាតនិេសយ អ្តថិ  អ្វគិត អ្ធិបតិ ក្មម ឥន្ទនទិយ ។ 

៤.បាលវីិធ ីអ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស នាមអាហារបបចចសយន  
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារ-
បបចចយ័) ។  

អ្កុ្. → អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.នាមអាហារ ៣ →អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ( សវៀរនាម
អាហារ ៣ តាមេមគួរ ) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ អាហារា េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំនាមអាហារបបចចសយន បចចសយ 

(អ្កុ្េលនាមខនធ ៣ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤ ឬ ៣ ចដលរបក្ប
ជាមយួនឹងអ្កុ្េលនាមអាហារ សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្េលនាមអាហារ ៣ → អ្កុ្. ១២ សច.២៧ ( សវៀរនាមអាហារ ៣ តាម
េមគួរ ) ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច -
សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ ផលសេក្ខបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ សក្ើតបានតាម
កាមវថីិចតមា៉ាង បានេភាគបចចយ័ ៩ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិ អ្វគិត    អ្ញ្ដ -     
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មញ្ដ  េមបយុតត អ្ធិបតិ ក្មម ឥន្ទនទិយ ។ 
៥.បាលវីិធ ីអ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស នាមអាហារបបចចសយន   

បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារ-
បបចចយ័) ។ 

 អ្កុ្.→ អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.នាមអាហារ ៣ →អ្កុ្.ចិតតជ.១៧ ។  
បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ អាហារា ចិតតេមុដ្ឋឌ នំ រូបាន ំ នាមអាហារបបចចសយន បចចសយ       

(អ្កុ្េលនាមអាហារជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូបចដលមានអ្កុ្េលចិតត ជា
េមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារបបចចយ័) ។  

អ្កុ្.នាមអាហារ ៣ → អ្កុ្. ចិតតជ.១៧ ។ 
អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន 

បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ តាមកាមវថីិចតមា៉ាង បានេភាគ
បចចយ័ ៨ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត វបិបយុតត អ្ធិបតិ ក្មម ឥន្ទនទិយ ។ 

៦.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស   
នាមអាហារបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ និង
អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.→អ្កុ្.អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.នាមអាហារ៣ → អ្កុ្.១២ សច.២៧ (សវៀរនាម 
អាហារ ៣ ) ចិតតជ.១៧ ។ 
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បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ អាហារា េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំនាម-

អាហារបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលនាមអាហារ ៣ ជាបចចយ័ ជួយ ឧបការៈដល់
នាមខនធ ៤ ឬ ៣ ចដលរបក្បសដ្ឋយអ្កុ្េលនាមអាហារ និងរូបចដលមាន
អ្កុ្េលចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាចនាមអាហារបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.នាមអាហារ ៣ → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ( សវៀរនាមអាហារ ៣ តាមេម
គួរ ) ចិតតជ. ១៧ ។ 

អ្កុ្→ អ្កុ្.អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានកាមវថីិចតមា៉ាង បានេភាគ
បចចយ័ ៧ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត អ្ធិបតិ ក្មម ឥន្ទនទិយ ។ 

៧.បាលីវធិ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស នាមអាហារបបចចសយន  
បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារ-
បបចចយ័) 

អ្ពយ.→ អ្ពយ. គឺ អ្ពយ.នាមអាហារ ៣ → អ្ពយ. ៥៦ សច. ៣៨ ចិតតជ. ១៧ 
បដិ.កំ្. ២០ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
១. វបិាកាពាក្តា កិ្រយិពាក្តា អាហារា េមបយុតតកានំ ខនាធ នំ ចិតតេមុ-

ដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំនាមអាហារបបចចសយន បចចសយ (វបិាក្កិ្រយិពាក្តនាមអាហារ 
៣ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤ ឬ ៣ ចដលរបក្បជាមយួនឹងវបិាក្



 

 432   

  

កិ្រយិនាមអាហារ និងរូបចដលមានវបិាក្កិ្រយិចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាច
នាមអាហារបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ.នាមអាហារ ៣ ចដលសក្ើតក្នុងបវតតកិាល → វបិាក្ ៣៦ កិ្. ២០ សច. 
៣៨ (សវៀរនាមអាហារ ៣ តាមេមគរួ) ចិតតជ. ១៧ ។ 

២. បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្តា អាហារា េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ ក្ដតាត   
ច រូបាន ំនាមអាហារបបចចសយន បចចសយ (ក្នុងខណៈបដិេនធិ វបិាក្នាមអាហារ ៣ 
ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤ ឬ ៣ ចដលរបក្បជាមយួនឹងវបិាក្នាម-
អាហារ និងបដិេនធិក្មមជជរូប សដ្ឋយអ្ំណាចនាមអាហារបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ.នាមអាហារ ៣ →បញ្ច សវាការបដិ. ១៥ សច. ៣៥ (សវៀរនាមអាហារ ៣ 
តាមេមគួរ) បដិ.កំ្. ២០ ។ 

អ្ពយ.នាមអាហារ ៣  →អ្រូប.បដិ. ៤ សច. ៣០ (សវៀរនាមអាហារ ៣ តាម
េមគួរ) ។ 

អ្ពយ.នាមអាហារ ៣ ក្នុងខណៈបដិេនធិ គឺ ផេសៈក្នុងចិតត ១៩ សចតនាក្នុង
ចិតត ១៩ និងវញិ្ហដ ណ គឺ ចិតត ១៩ ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបដិេនធកិាលនិងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុ-
សវាការភូម ិ និងបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល៤ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ និង
ទវ រវមុិតត ិ បានេភាគបចចយ័ ១១ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  
វបិាក្ េមបយុតត វបិបយុតត អ្ធិបតិ ក្មម ឥន្ទនទិយ (សបើសក្ើតក្នុងបដិេនធិកាល ក្ស៏វៀរ
អ្ធិបតិបបចចយ័) ។ 
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ចណំំា អាហារបបចចយ័ក្ចនលងខលេះមានការេចមតងជា ២ នយ័ គឺ សដ្ឋយរតង់
និងសដ្ឋយបរយិយ (អ្ម) សដ្ឋយរតងេ់ចមតងសដ្ឋយនយ័របេ់ខនធ ៥ សដ្ឋយអ្ម  
េចមតងសដ្ឋយនយ័របេ់បរមតថ ។ 

នយ័ទី ១ េចមតងសដ្ឋយរតងថ់ា អាហារ ៤ ជាអាហាររបេ់ខនធ ៥ គឺ 
ក្វ ិ ក្ រាហារ ជាអាហាររបេ់រូបខនធ ។ 
ផេាហារ ជាអាហាររបេ់សវទនាខនធ ។  
មសនាេសញ្ចតនាហារ ជាអាហាររបេ់ភព ៣ ឬរបេ់បដិេនធវិញិ្ហដ ណ គឺ

វញិ្ហដ ណខនធ ។  
វញិ្ហដ ណាហារ ជាអាហាររបេ់នាមរូប គឺខនធ ៤ ។ 
នយ័ទី២ េចមតងសដ្ឋយអ្មថា អាហារ៤ ជាអាហាររបេ់ចិតត សចតេិក្ រូប 

គឺ  ក្វ ិ ក្ រាហារ ជាអាហាររបេ់រូប 
ផេាហារ មសនាេសញ្ចតនាហារ វញិ្ហដ ណាហារ ជាអាហាររបេ់ចិតត ៨៩ 
សច. ៥២ ចិតតជជរូប  និងបដិេនធិក្មមជជរូប ។  
សេចក្តីថា ក្វ ិ្ ក រាហារ ជាអាហារនាមំក្នូវរូប ២៨ ។ ផេាហារ ជា 

អាហារនាមំក្នូវសចតេិក្ ៥១ ។ មសនាេសញ្ចតនា ជាអាហារនាមំក្នូវបដិេនធ-ិ   
វញិ្ហដ ណ ១៩ ឲ្យសក្ើតស ើងក្នុងភពទងំ ៣ ។ វញិ្ហដ ណាហារ ជាអាហារនាមំក្នូវ 
សចតេិក្  ចិតតជជរូបនិងបដិេនធិក្មមជជរូប ។  

េរុបមក្ ការេចមតងទងំ ២ នយ័ ក្ម៏និបានសផសងគាន ស ើយ សរពាេះអាហារ
ទងំ ៤ ជាអាហាររបេ់ខនធ ៥ សនាេះឯង សរពាេះដូសច្ឆន េះ នឹងសៅសដ្ឋយភាពជាខនធក្៏
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បាន ឬសដ្ឋយភាពជាបរមតថក្ប៏ាន សរពាេះអាហារ ៤ មាននាទីទំនុក្បរមុងរូបធម ៌
នាមធមឲ៌្យសក្ើតស ើងនិងឲ្យតាងំសៅបាន គឺ រូបអាហារ មាននាទីទំនុក្បរមុងរូប
កាយឲ្យចសរមើនធំធាតនិ់ងឲ្យតាងំសៅបាន ចចំណក្នាមអាហារក្ទ៏ំនុក្បរមុងទងំ
រូបកាយ និងនាមកាយរបេ់េតវទងំឡាយ ឲ្យតាងំសៅបានមនិមានការខាច តខ់ាច យ
សៅ ចំណុចសនេះឧបមាដូចផទេះចដលតាងំសៅបាន ក្រ៏តវូអារេ័យមានេេរ ជា
សរគឿងរទ របេិនសបើមនិមានេេររទសទ ផទេះសនាេះក្ម៏និអាចតាងំសៅបានយ៉ា ងណា 
រូបធមនិ៌ងនាមធមស៌នេះក្ដូ៏ចគាន  សបើមនិមានអាហារចដលសរបៀបដូចេេរផទេះរទទុក្
សទ រូបធមនិ៌ងនាមធមស៌នេះ ក្ម៏និអាចនឹងសក្ើតស ើង និងតាងំសៅបានដូចគាន  សរពាេះ
ដូសច្ឆន េះ អាហារសទើបមានសេចក្តីេំខានយ់៉ា ងក្រក្ចលងដល់េតវសោក្ទងំឡាយ 
ចដលរតាចស់ៅក្នុងេងារវដត េតវទងំ ៣១ ភូម ិ រតវូអារេ័យអាហារទងំសនាេះ 
ដូចេតវក្នុងកាមភូម ិ ១០ ( សវៀរេតវនរក្ ) អារេ័យរូបអាហារ ជាបចចយ័ទំនុក្
បរមុងរូបកាយឱ្យចសរមើនធំធាតស់េើយតាងំសៅបាន និងរតូវអារេ័យនាមអាហារ
ផង ចំចណក្េតវក្នុងរូបភូម ិ ( សវៀរអ្េញ្ដេតតភូម ិ ) អ្រូបភូម ិ និងេតវនរក្ 
អារេ័យនាមអាហារជាបចចយ័ ជួយ ទំនុក្បរមុងទងំរូបកាយទងំនាមកាយឲ្យ
មានជីវតិតាងំសៅបាន េតវទងំសនេះមនិបានអារេ័យរូបអាហារស ើយ ។  

ចំចណក្អ្េញ្ដេតតរពេម អារេ័យនាមអាហារសដ្ឋយអ្ម គឺ រូបាវចរបពាច -
មជានសចតនា ចដលសធវើេញ្ហដ វរិាគភាវនាក្នុងអ្តីតភព ជាបចចយ័ជួយ ទំនុក្បរមុង
រូបកាយឲ្យតាងំសៅបាន អាហារសទើបបានសឈាម េះថា ជាទីមយួក្នុងបណាត េ ខ្ រ
សោក្ទងំឡាយ ចដលរពេះពុទធអ្ងគរទងរ់តាេ់ទុក្ថា សោក្មយួបានដល់ អាហារ 
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សរពាេះថាេតវទងំឡាយទងំពួងតាងំសៅបានសដ្ឋយសារអាហារ អាហារសធវើឲ្យេតវ
ទងំឡាយរតូវសក្ើតស ើងនិងរបរពឹតតសៅក្នុងវដតទុក្ខ អាហារសទើបច្ឆតថ់ាជាេមទុយ 
ជាសេតុឲ្យសក្ើតទុក្ខ គឺនាមរូប សដ្ឋយសេតុសនេះ រពេះអ្ងគសទើបបានរតាេ់ទូនាម នឲ្យ
ដឹងចាេ់ពីការរលតអ់ាហារ សបើរលតអ់ាហារ ៤ បាន ក្រ៏លតទុ់ក្ខបាន មនិរតូវវលិ
សាល ប ់វលិសក្ើតសទៀតស ើយ ។ 

ក្នុងវេុិទធិមគគសទើបបានេចមតងសទេរបេ់អាហារ ៤ យ៉ា ង ថា៖ 
ក្វ ិ ក្ រហារ មានតណាា ជាភយ័ សរពាេះសេចក្តីសរតក្អ្រក្នុងរេអាហារជា

សេតុឲ្យសក្ើតតណាា  តណាា ក្ប៏ងកឲ្យសក្ើតទុក្ខសផសងៗ ច្ឆបត់ាងំពីចេវងរក្អាហារ    
។  ល។ អាហារសទើបជាទីអារេ័យឲ្យសក្ើតតណាា  សបើមនិចងឲ់្យអាហារសៅជាភយ័
សទ ក្រ៏តូវដឹងរបមាណក្នុងការបរសិភាគ គឺ បរសិភាគអាហារសដើមបសីដ្ឋេះរសាយទុក្ខ 
សដើមបរីលតទុ់ក្ខសវទនាច្ឆេ់មនិឲ្យសក្ើតទុក្ខសវទនាថមី នឹងបានមនិជាបចចយ័ដល់
តណាា  រតូវកំ្ណតដឹ់ងទុក្ខ សទើបរលតេ់មទុយក្នុងអាហារបាន ។ 

ផេាហារ មានការចូលសៅប៉ាេះខទបជ់ាភយ័ សរពាេះការប៉ាេះខទបរ់ចមងបងកឲ្យ
សក្ើតសេចក្តរីកី្រាយសរតក្អ្រ ជាសេតុឲ្យសក្ើតទុក្ខជាបត់ាមមក្ គឺ នឹងរតូវរតាចស់ៅ
ក្នុងេងារវដតសទៀត សោក្សរបៀបផេសៈដូចសគាគាម នចេបក្ មានចតសាច ់ សពល
សឃើញេតវចក្អក្សេើរកាតក់្ភ៏ាញ ក្ស់ផអើល ខាល ចេតវចក្អក្មក្ចឹក្ដំសៅឲ្យសក្ើតទុក្ខសវទនា 
យ៉ា ងខាល ងំស ើង សរពាេះផេសៈជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតសវទនាទទួលេុខទទួលទុក្ខ ជា
បចចយ័ឲ្យសក្ើតសទៀត រពេះអ្រយិៈសោក្សទើបខាល ចចំសពាេះការប៉ាេះខទបអ់ារមមណ៍ ។ កាល
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មនិចងឲ់្យការប៉ាេះខទបស់ៅជាភយ័ សទើបរតូវសចេះេរងួមឥន្ទនទិយ សទើបក្មាច តស់េចក្តី
រកី្រាយសរតក្អ្រ ឲ្យផុតអំ្ពីទុក្ខបាន ។ 

មសនាេសញ្ចតនាអាហារ មានការបងកឲ្យសក្ើតជាភយ័ សរពាេះមសនាេ-
សញ្ចតនាជាក្មមវដតៈ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតវបិាក្វដតៈ គឺ ឲ្យសក្ើតខនធ កាលខនធសក្ើតស ើង
រតឹមណា ក្ស៏ក្ើតទុក្ខរតឹមសនាេះ សោក្សទើបឧបមាមសនាេសញ្ចតនា ដូចជារសតត
រសងើក្សភលើង មានចតសធវើឲ្យសក្ើតទុក្ខសៅត រក្ហាយចតមា៉ាង ការនឹងផុតអំ្ពីខនធបាន រតវូ
ចសរមើនមគគក្មម សទើបនឹងផុតទុក្ខបាន ។ 

វញិ្ហដ ណាហារ មានការបដិេនធជិាភយ័ សរពាេះការសក្ើតជាទុក្ខដក៏្រក្ចលង ឲ្យ
បានទទួលទុក្ខសផសងៗ ជាបត់ាមមក្ មានជរា មរណៈជាសដើម សោក្សទើបឧបមាការ
សក្ើតថា ដូចជាជនលួញឬលំចពងចដលច្ឆចំ្ឆក្ឲ់្យសាល បរ់គបក់ាលសវោ សរពាេះជាតិគឺ
ការសក្ើត រចមងនាសំៅកានស់េចក្តីសាល បក់្នុងទីបំផុត សេតុសនេះ សទើបរតូវចសរមើន េតិ-
បដ្ឋឌ នសទើបនឹងផុតទុក្ខបាន ។ 

េរុបអាហារបបចចយ័ អាហារ ចរបថា ធមច៌ដលនាមំក្នូវផលរបេ់ខលួន មាន 
៤ គឺ ក្វ ិ្ ក រាហារជារូបអាហារ ផេាហារ មសនាេសញ្ចតនាហារ វញិ្ហដ ណាហារ 
ជានាមអាហារ ។ 

រូបអាហារ ជាបចចយ័ដល់កាយសនេះ គឺ រូប ២៨ ឬរូបទងំ ៤ េមុដ្ឋឌ ន។   
រូបអាហារ មាន ២ គឺ រូបអាហារខាងក្នុងនិងរូបអាហារខាងសរៅ។  

រូបអាហារខាងសរៅ គឺ ឱ្ជារូបចដលសៅក្នុងក្វ ិ ក្ រាហារ រូបអាហារខាង
ក្នុង គឺឱ្ជារូបចដលសៅក្នុងអ្វនិិសពាភ គរូប ៨ ចដលសៅក្នុងរូបេមដុ្ឋឌ នទងំ ៤ ។ 
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រូបអាហារខាងសរៅជាបចចយ័ដល់រូបអាហារេមុដ្ឋឌ ន គឺ អាហារជជរូប 
សដ្ឋយជនក្កិ្ចច និងជាបចចយ័ដល់រូបទងំ ៤ េមុដ្ឋឌ នសដ្ឋយឧបតថមភក្កិ្ចច ។ 

អាហាររូបសធវើឲ្យសក្ើតអាហារជជរូប ជារូបចដលសក្ើតមក្សេើយអំ្ពីអាហារ
ចដលបរសិភាគចូលសៅ ។ 

អាហារជជរូបចដលសក្ើតស ើងជាមយួពួក្គពភសេយយក្ៈ កាលមាតាបរសិភាគ
អាហារ សេើយបញ្ជូ នសៅតាមរនធផចិតសៅចិញ្ច ឹមទរក្ សរកាយអំ្ពីបដិេនធិបាន
របមាណ ២-៣ េបាត េ៍ ។ ចំចណក្េតវចដលសក្ើតជាឱ្បបាតិក្ៈ ដូចសទវតាបាន
អាហារកាលបរសិភាគទឹក្មាតរ់បេ់ខលួន សនេះជាការអារេ័យរូបអាហារខាងសរៅ 
ចំចណក្ចដលអារេ័យរូបអាហារខាងក្នុង អារេ័យឱ្ជារូបចដលសៅក្នុងក្មមជជក្-
ោបតាងំអំ្ពីបដិេនធិជាសដើមមក្ អាហារជជរូបសទើបសក្ើតតាងំពីឋតិិខណៈរបេ់
បដិេនធិ និងសក្ើតសរឿយៗ មក្ អាហារជជរូបនឹងរលតក់ាលដល់ឋតិិខណៈរបេ់ចុតិ
ចិតត ឬសក្ើតរគាចុងសរកាយរតងភ់ងគខណៈរបេ់ចុតិចិតត ។ 

ចំចណក្នាមអាហារ គឺផេាហារ មសនាេសញ្ចតនា វញិ្ហដ ណាហារ ជា
បចចយ័ដល់នាមនិងរូបចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងខលួន គឺឲ្យសក្ើតទងំចិតត សចតេិក្ 
ចិតតជជរូប និងក្មមជជរូប ។ 

អាហារបបចចយ័ ជារបសភទនាមរូប → នាមរូប គឺ  
រូបអាហារ រូប → រូប ។  
នាមអាហារ  នាម→ នាមរូប ។  
រូបអាហារ ជាបចចយ័ដល់េតវក្នុងកាមភូម ិ១០ ( សវៀរេតវនរក្ ) ។  
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នាមអាហារ ជាបចចយ័ដល់េតវទងំ ៣១ ភូម ិ។  
រូបអាហារជាបចចយ័របសភទរូបអាហារជាតិមាន ៣ បចចយ័ គឺ រូបអាហារ-

បបចចយ័ រូបអាហារតថិ រូបអាហារអ្វគិត ។  
នាមអាហារ ជាបចចយ័របសភទេេជាតជាតិ ។  
អាហារបបចចយ័ សធវើកិ្ចច២ គឺជនក្កិ្ចច និង ឧបតថមភក្កិ្ចច ជាបចចុបបននកាល។ 
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ឥគនទិយបបចច័យ 
ឥន្ទនទិយបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ១៦ ក្នុងបចចយ័ ២៤ និង ជាបចចយ័ទី ២៧ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ ឥន្ទនទយិបបចចសយ ភាពជាធជំាបចចយ័ ។ 
ឥន្ទនទិយបបចចយ័ ចរបថា ភាពជាធជំារបធាន រគបរ់គងក្នុងនាទីរបេ់ខលួននិង

រគបរ់គងធមច៌ដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួនឲ្យតាងំសៅ សេើយរបរពឹតតសៅតាមខលួនផង 
ធមច៌ដលឥន្ទនទិយមានទងំរូបទងំនាម និងជាធំចំសពាេះនាទីរបេ់ខលួន ដូចចក្ខុ-
បសាទជាធំក្នុងការទទួលរូបារមមណ៍ ជាចក្ខុន្ទនទិយ ជាឥន្ទនទិយចផនក្រូបធម ៌ ក្ញំុ៏ាង 
ចក្ខុវញិ្ហដ ណឲ្យដឹងរូបារមមណ៍ សធវើរូបឲ្យជាអារមមណ៍ប៉ាុសណាណ េះ ។ 

ចក្ខុវញិ្ហដ ណសទើបជាធំក្នុងការសឃើញ ជាមនិន្ទនទិយ ជាឥន្ទនទិយចផនក្នាមធម ៌ក្៏
ញំុាងេមបយុតតធមច៌ដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន ឲ្យសឃើញរូបដូចខលួន ។ 

ធមច៌ដលសឈាម េះថាឥន្ទនទិយ មានលក្ខណៈខាល ងំនិងសខាយ ដូចចក្ខុវញិ្ហដ ណ
សក្ើតស ើងបាន រតូវអារេ័យចក្ខុបសាទជាបចចយ័ សបើចក្ខុបសាទមានក្មាល ងំសខាយ 
ការសឃើញរូបក្ម៏និចាេ់ ចតសបើចក្ខុបសាទមានក្មាល ងំខាល ងំ ការសឃើញរូបក្ប៏ាន
ចាេ់លអ េូមបបីសាទដក្ទៗ ដូចសសាតបសាទ ជាធំក្នុងការទទួលេំស ង ជា
សសាតិន្ទនទិយ សសាតវញិ្ហដ ណជាធំក្នុងការបានឮ ។ល។ នីមយួៗ ក្ម៏ានភាពជាធំចត
ក្នុងនាទីរបេ់ខលួនប៉ាសុណាណ េះ មនិឈានក្នលងគាន ស ើយ ។ 

ឥន្ទនទិយបបចចយ័សនេះជារបសភទនាមរូបជាបចចយ័ដល់នាមរូប មានអ្ំណាច
បានទងំជនក្េតត ិនិងឧបតថមភក្េតត ិនិងអ្នុបាលក្េតតិ គឺសធវើឲ្យសក្ើតស ើងផង   
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និងឧបតថមភឲ្យរបរពឹតតសៅឬឲ្យតាងំសៅសដ្ឋយលអផង ។ 
ធមច៌ដលជាឥន្ទនទិយមាន ២២ យ៉ា ង ចតចដលច្ឆតជ់ាឥន្ទនទិយបបចចយ័បាន

មាន ២០ (សវៀរភាវរូប ២ គឺ ឥតថនិ្ទនទិយ និងបុរេិិន្ទនទិយ ) គឺ ធមច៌ដលច្ឆតជ់ាបចចយ័ 
បាន ធមស៌នាេះរតវូរបក្បសដ្ឋយអ្ំណាច ៣ យ៉ា ង គឺ  

១. ជាជនក្េតត ិមានអំ្ណាចសធវើឲ្យបចចយុបបននធមស៌ក្ើតស ើង ។  
២. ជាឧបតថមភក្េតតិ មានអំ្ណាចសធវើឲ្យបចចយុបបននធមត៌ាងំសៅបាន ។  
៣. ជាអ្នុបាលក្េតត ិ មានអ្ណំាចរក្ាការពារបចចយុបបននធមឲ៌្យរបរពឹតត

សៅសដ្ឋយលអ ។  
អ្ំណាចទងំ ៣ យ៉ា ងសនេះ រចមងមានក្នុងបចចយ័ធមទ៌ងំឡាយមា៉ាងខលេះ ពីរ

យ៉ា ងខលេះ ឬរពមទងំបីយ៉ា ង សបើធមណ៌ាមនិរបក្បសដ្ឋយអំ្ណាចទងំ ៣ សនេះ     
េូមបចីតមា៉ាងក្ជ៏ាបចចយ័មនិបាន ចំចណក្ភាវរូបមនិមានអំ្ណាចទងំ ៣ យ៉ា ង
សនេះស ើយ សរពាេះថាភាវរូបជាផលចដលសក្ើតអំ្ពីក្មម មាននាទីជាធំក្នុងការរក្ាសភទ
របេ់ខលួនឱ្យតាងំសៅ សៅតាមលក្ខណៈទងំ ៤ គឺ    លក្ខណៈចដលេចមតងភាពជា
រេី ឬជារបេុឱ្យរបាក្ដប៉ាសុណាណ េះ លក្ខណៈទងំ ៤ គឺ  

១. លិងគៈ បានដល់ រូបរាងេណាឌ នពណ៌េមបុរក្ដសជើងជាសដើម ។ 
២. និមតិតៈ បានដល់ សរគឿងេំគាល់ ដូចពុក្មាត ់ពុក្ច ក្ រនិងសដ្ឋេះ        
      ជាសដើម ។  
៣. កុ្តតៈ បានដល់ ការសលងសផសងៗ ដូចមនុេសរបេុ ចូលចិតតសលងដ្ឋល់ 

មនុេសរេីចូលចិតតសលងតុក្កតា សលងលក្រ់បេ់របេ់របរជាសដើម។ 
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៤. អាក្បបៈ បានដល់ កិ្រយិមារយទចដលេចមតងសចញមក្ ដូចអាការ 
ចដលសដក្ សដើរ ឈរ អ្ងគុយ ជាសដើម ។ 
លក្ខណៈទងំ ៤ រចមងរបរពឹតតសៅតាមភាវរូប ចតភាវរូបមនិបានសាង   

លក្ខណៈទងំ ៤ ឲ្យសក្ើតស ើង ឬឧបតថមភរូបទងំសនេះឲ្យសក្ើតស ើងស ើយ សរពាេះ  
លក្ខណៈទងំ ៤ សនេះ សក្ើតអំ្ពីក្មម មនិចមនសក្ើតស ើងសដ្ឋយអំ្ណាចរបេ់ភាវរូប 
សទ េូមបភីាវរូបមនិមាន ដូចពួក្សខទើយ ពួក្មនិមានសភទ ចតលក្ខណៈទងំ ៤ សនេះ ក្៏
មានបាន សដ្ឋយសេតុសនេះភាវរូបសទើបជាបចចយ័មនិបាន សរពាេះមនិបានសធវើផលអ្វីឲ្យ
សក្ើតស ើងស ើយ ភាវរូបសទើបបានចតឥន្ទនទិយចតមា៉ាង នយ័មា៉ាងសទៀត   លក្ខណៈ
ទងំ ៤ សនេះ សក្ើតស ើងក្នុងបវតតកិាល ចំចណក្ភាវរូបសក្ើតតាងំអំ្ពីបដិេនធិកាល 
ចដលសផសងកាលសផសងសវោគាន  សដ្ឋយសេតុសនេះ ភាវរូបសទើបជាឥន្ទនទិយបបចចយ័មនិ
បាន ។ 

ឥន្ទនទិយបបចចយ័មាន ២០ ជារូបឥន្ទនទិយ ៦ ជានាមឥន្ទនទិយ ១៤ ។ 
រូបឥន្ទនទិយ ៦ គឺបសាទរូប ៥ បានដល់ចក្ខុន្ទនទិយ សសាតិន្ទនទិយ ឃនិន្ទនទិយ 

ជិវ ានិ្ទនទិយ កាយនិ្ទនទិយ និងរូបជីវតិិន្ទនទិយ ។ 
នាមឥន្ទនទិយ ១៤ គឺ 
 សវទនា ៥ បានដល់ េុខិន្ទនទិយ ទុក្ខនិ្ទនទិយ សសាមន-េសនិ្ទនទិយ សទមន

េសនិ្ទនទិយ ឧសបក្ខនិ្ទនទិយ ។ 
ឥន្ទនទិយ ៥ គឺ េទធនិ្ទនទិយ វរីយិនិ្ទនទិយ េតិន្ទនទិយ េមាធិន្ទនទិយ បញ្ដ ិន្ទនទិយ ។ 
បញ្ហដ ក្នុងសោកុ្តតរ ៣ គឺ អ្នញ្ហដ តញ្ដេាមតិិន្ទនទិយ អ្ញ្ដ ិន្ទនទិយ អ្ញ្ហដ តា- 
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វនិ្ទនទិយ ។ 
ចិតត ១ គឺ មនិន្ទនទិយ ជាមយួនឹងនាមជីវតិិន្ទនទយិសចតេិក្ ( ជីវតិិន្ទនទិយមាន

ទងំនាមជីវតិិន្ទនទិយ និងរូបជីវតិិន្ទនទិយ ) ។ 
នាមឥន្ទនទិយ ១៤ បានអ្ងគធម ៌ ៨ គឺ សវទនា ១ ឥន្ទនទិយ ៥ ចិតត ១ នាម-       

ជីវតិសចតេិក្ ១ ។ 
រពេះបាលីនិសទទេឥន្ទនទយិបបចចយ័ 

បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប
ក្នុងបចចយុសទទេថា ឥន្ទនទយិបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង ់ 
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា 

១. ចក្ខុន្ទនទយិ ំចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុយ តេំមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ ឥន្ទនទិយបបចច-
សយន បចចសយ (ចក្ខុបសាទជាបចចយ័ដល់ចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុ និងដល់ធមទ៌ងំឡាយ
ចដលេមបយុតតជាមយួនឹងធមស៌នាេះ សដ្ឋយអ្ំណាចឥន្ទនទិយបបចចយ័) ។  

ចក្ខុបសាទ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 
២. សសាតិន្ទនទយិ ំសសាតវញិ្ហដ ណធាតុយ តេំមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំឥន្ទនទយិ-

បបចចសយន បចចសយ ។ 
សសាតបសាទ → សសាតវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 
៣. ឃនិន្ទនទយិ ំឃនវញិ្ហដ ណធាតុយ តេំមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំឥន្ទនទយិ-

បបចចសយន បចចសយ ។ 
ឃនបសាទ →ឃនវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 
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៤. ជិវ ានិ្ទនទិយ ំ ជិវាា វញិ្ហដ ណធាតុយ តេំមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ ឥន្ទនទយិបបចច-
សយន បចចសយ ។ 

ជិវាាបសាទ → ជិវាា វញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 
៥. កាយនិ្ទនទយិ ំកាយវញិ្ហដ ណធាតុយ តេំមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំ ឥន្ទនទយិ-   

បបចចសយន បចចសយ ។ 
កាយបសាទ → កាយវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។  
៦. រូបជីវតិិន្ទនទយិ ំក្ដតាត រូបាន ំឥន្ទនទយិបបចចសយន បចចសយ ។ 
(រូបជីវតិិន្ទនទិយជាបចចយ័ដល់រូបទងំឡាយចដលសក្ើតអំ្ពីក្មម សដ្ឋយអ្ំណាច 

ឥន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 
រូបជីវតិិន្ទនទិយ → ក្មមជជរូប ៩ ឬ ៨ ចដលសៅក្នុងក្ោបចតមយួជាមយួនឹង

បចចយ័ ( សវៀរជីវតិរូប ) ។ 
៧. អ្រូបិសនា ឥន្ទនទយិ េមបយុតតកាន ំ ធមាម ន ំ តេំមបយុតតកានញ្ច  រូបាន ំ 

ឥន្ទនទយិបបចចសយន បចចសយ (នាមឥន្ទនទយិជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយចដល
េមបយុតតជាមយួនឹងខលួន និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានធមស៌នាេះជាេមុដ្ឋឌ ន 
សដ្ឋយអ្ំណាចឥន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 

នាមឥន្ទនទិយ ៨ → ចិតត ៨៩ សច.៥២ ចិតតជ.១៧ បដិ.កំ្. ២០ ។ 
ឥន្ទនទយិបបចចយ័សនេះចចក្សចញតាមរពេះបាលីនិសទទេបាន ៣ យ៉ា ង គឺ  
១. វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ រាបត់ាងំអំ្ពីខទី ១-៥ ។  
២. រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ គឺ ខទី ៦ ។  
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៣. នាមជីវតិិន្ទនទិយឬេេជាតិន្ទនទិយ គឺ ខទី ៧ ។  
 

វចនតថៈរបេឥ់គនទិយបបចច័យ 
ឥនទតិ បរមឥេសរយិ ំក្សរាតីតិ=ឥនទរយិ ំ( ធមមជាតិណាជាធ ំគឺសធវើនូវភាពជា 

ធំក្រក្ចលង សឈាម េះថា ឥន្ទនទិយ ) ។  
ឥនទរយិញ្ច  តំ បចចយញ្ហច តិ = ឥន្ទនទយិបបចចយ ំ ( ឥន្ទនទិយសនាេះឯងជាបចចយ័

សទើបសៅថា ឥន្ទនទិយបបចចយ័ ) ។ 
ឥេសរយិសដឌន អ្ធិបតិយសដឌន វា ឧបការកា ឥតថនិ្ទនទិយបុរេិិន្ទនទយិ-               

វជាជ      វេីតិន្ទនទយិ =ឥន្ទនទយិបបចចសយ ( ឥន្ទនទយិ ២០ សវៀរឥតថនិ្ទនទិយ និងបុរេិិន្ទនទិយ 
ជាធមជ៌ួយ ទំនុក្បរមុងសដ្ឋយភាពជាធំ ឬជារបធាន សឈាម េះថាឥន្ទនទិយបបចចយ័ ។ 
 

វតថុបុលរជាតិគនទិយបបចច័យ 
វចនតថៈរបេ់វតថុបុសរជាតិន្ទនទយិបបចចយ័ 

បសុរជាសតា េុតាវ  ឥន្ទនទយិភាសវន ឧបការសកា ធសមាម  = បសុរជាតិន្ទនទិយបបចចសយ 
(ធមច៌ដលសក្ើតមុនសេើយជាបចចយ័ជួយ ទំនុក្បរមុង សដ្ឋយភាពជាធំ សឈាម េះថា        
បុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 

វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ សេចក្តីថា បចចយ័ធមស៌នាេះជាវតថុចដលសក្ើតមុន 
សេើយជាឥន្ទនទិយផង ចដលបានដល់បសាទរូប ៥ មានចក្ខុន្ទនទិយជាសដើម ចដលជាវតថុ
សក្ើតមុនបចចយុបបននធម ៌គឺ ចក្ខុវញិ្ហដ ណជាសដើម ។ 
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អងគធម៌របេវ់តថុបុលរជាតិគនទិយបបចច័យ 

បចចយ័  គឺ មជឈមិាយុក្បសាទរូប ៥ ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងឧបាទ      
ខណៈរបេ់អ្តីតភវងគសេើយតាងំសៅក្នុងឋតិិខណៈ) ។ 

បចចយុបបនន  គឺ ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ សចតេិក្ ៧ ។ 
បចចនិក្ៈ   គឺ ចិតត ៧៩ ( សវៀរទវិបញ្ច .១០ ) សច. ៥២ រូប ៧ ពួក្ ។ 
ការរបរពឹតតសៅរបេ់វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័សនេះ រេសដៀងជាមយួនឹង     

វតថុបុសរជាតបបចចយ័ សផសងគាន ចតវតថុបុសរជាតិបបចចយ័សនាេះ បចចយ័បានវតថុទងំ ៦ គឺ 
បសាទរូប ៥ និងេទយវតថុ ចំចណក្វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយសនាេះ យក្ចំសពាេះវតថុចដលជា
ឥន្ទនទិយប៉ាុសណាណ េះ ចដលបានដល់បសាទរូប ៥ ចំចណក្េទយវតថុមនិជាឥន្ទនទិយ 
សរពាេះមនិជាធំក្នុងនាទីរបេ់ខលួន គឺេទយវតថុមនិបានជាធំឲ្យសក្ើតចិតតជានិចចស ើយ 
សរពាេះចិតតសក្ើតស ើងមនិបានអារេ័យេទយវតថុក្ស៏ក្ើតស ើងបាន ដូចអ្រូបវបិាក្ 
និងេទយវតថុមនិមានលក្ខណៈខាល ងំនិងសខាយ សទើបជាឥន្ទនទិយមនិបាន ។ 

បសាទរូប ៥ ចដលជាបចចយ័ធមស៌នាេះ សក្ើតមុនបចចយុបបននធម ៌ និងសៅមនិ
ទនរ់លតស់ៅ គឺតាងំសៅក្នុងរវាងឋតិិខណៈ ដូចក្នុងចក្ខុទវ រវថីិ ជាអ្តិមេនាត រមមណ៍ 
ចក្ខុបសាទចដលសក្ើតរពមតាងំចតពីឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគ កាលដល់     
ឋតិិខណៈ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចក្ខុវញិ្ហដ ណ ចក្ខុបសាទចដលតាងំសៅក្នុងឋតិិខណៈ
សនេះ នឹងមានឋតិិបតតៈរូបចំនួន ៤៩ អ្នុខណៈ ចដលសៅថាមជឈមិាយុក្បសាទរូប 
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និងជាវតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័បាន សរពាេះថាមានអារមមណ៍សពញចិតត គឺ អាយុរបេ់
រូប និងអាយុរបេ់អារមមណ៍សក្ើតរពមគាន  រលតរ់ពមគាន  សទើបឲ្យសក្ើតចក្ខុវញិ្ហដ ណ    
បាន។ 

ចំចណក្បសាទរូប ៥ ចដលសក្ើតមុនឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគដួង
ដំបូង ជាវតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័មនិបាន សរពាេះរូបចដលសក្ើតមុនឧបាទខណៈ
របេ់អ្តីតភវងគដួងដំបូង រូបរលតស់ៅមុន ចតអារមមណ៍សៅមនិទនរ់លត ់ សរពាេះ
អារមមណ៍សៅមានអាយុមនិដល់ ១៧ ខណៈចិតត បសាទរូបចដលសក្ើតមុនអ្តីតភវងគ
សៅថា មនាទ យុក្បសាទរូប ។ 

សបើបសាទរូប ៥ សក្ើតសរកាយឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគដួងដំបូង ក្ជ៏ា
វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័មនិបានដូចគាន  សរពាេះថារូបចដលសក្ើតសរកាយឧបាទខណៈ
របេ់អ្តីតភវងគដួងដំបូង រូបសៅមនិទនរ់លត ់ចតអារមមណ៍រលតស់ៅមុន បសាទរូប
ចដលសក្ើតសរកាយឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគដួងដំបូង សៅថា អ្មនាយុក្-
បសាទរូប ។ 

មនាទ យុក្បសាទរូប គឺ បសាទរូបសក្ើតមុនឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគ 
បសាទរូបរលតម់ុន អារមមណ៍រលតស់រកាយ បសាទរូបមានអាយុតិចជាងអារមមណ៍ 
ជាវតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័មនិបាន ។ 

អ្មនាយុក្បសាទរូប គឺ បសាទរូបសក្ើតសរកាយឧបាទខណៈរបេ់អ្តីត   
ភវងគ បសាទរូបសៅមនិទនរ់លត ់ ចតអារមមណ៍រលតម់ុន បសាទរូបមានអាយុសរចើន
ជាងអារមមណ៍ ជាវតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័មនិបាន ។ 
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មជឈមិាយុក្បសាទរូប គឺ បសាទរូបជាមយួនឹងអារមមណ៍សក្ើតរពមគាន រតង់
ឧបាទខណៈរបេ់អ្តីតភវងគ អាយុរបេ់រូបនិងអាយុរបេ់អារមមណ៍សេមើគាន  រលត ់
រពមគាន  ជាវតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័បាន ។ 

បញ្ហា វារៈរបេវ់តថុបុលរជាតិគនទិយបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័មាន១ វារៈ គឺ 

អ្ពយ. →អ្ពយ. ។ 
បាលីវធិ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស បុសរជាតិន្ទនទិយបបចចសយន   

បចចសយ។ 
អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ ធមច៌ដលអ្ពាក្តជាបចចយ័ដល់ធមច៌ដលជាអ្ពាក្ត

សដ្ឋយអំ្ណាចបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ ។ 
មជឈមិាយុក្បសាទរូប ៥ →ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ សច. ៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
ចក្ខុន្ទនទយិ ំ ចក្ខុវញិ្ហដ ណេស សសាតិន្ទនទយិ ំ សសាតវញិ្ហដ ណេស ឃនិន្ទនទយិ ំ    

ឃនវញិ្ហដ ណេស ជិវ ានិ្ទនទយិ ំជិវាា វញិ្ហដ ណេស កាយនិ្ទនទយិ ំកាយវញិ្ហដ ណេស បសុរជាតិ-
ន្ទនទិយបបចចសយន បចចសយ (ចក្ខុបសាទចដលសក្ើតមុនជាបចចយ័ដល់ចក្ខុវញិ្ហដ ណ  
។ល។ កាយបសាទចដលសក្ើតមុនជាបចចយ័ដល់កាយវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយអ្ំណាច        
បុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 

ចក្ខុន្ទនទិយ ( ចក្ខុបសាទ ) → ចក្ខុវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
សសាតិន្ទនទិយ ( សសាតបសាទ)→សសាតវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
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ឃនិន្ទនទិយ ( ឃនបសាទ ) → ឃនវញិ. ២ សច. ៧ ។  
កាយនិ្ទនទិយ ( កាយបសាទ ) → កាយវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន

បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ សក្ើតបានចសំពាេះបញ្ចទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៥ ជាបចចយ័
របសភទវតថុបុសរជាតជាតិ គឺ វតថុបុសរជាតនិេសយ វតថុបុសរជាត វតថុបុសរជាតវបិបយុតត     
វតថុបុសរជាតតិថ វតថុបុសរជាតអ្វគិត ។ 

របូជីវិតិគនទិយបបចច័យ 
រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ បានដល់ជីវតិរូបចដលជាបចចយ័ជួយ ទំនុក្បរមុងដល់

ក្មមជជរូប ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងខលួនក្នុងក្ោបចតមយួ ឲ្យតាងំសៅបានរេូត
ដល់អាយុរបេ់ខលួន សបើជីវតិរូបមនិមាន រូបដក្ទៗ ក្នុងក្មមជជក្ោបក្រ៏បរពឹតតសៅមនិ
បាន សេតុសនេះ ក្មមជជក្ោបនីមយួៗ សទើបរតូវមានជីវតិរូបជាអ្នក្អ្នុបាលរក្ារូប
ចដលសក្ើតអំ្ពីក្មមរគប់ៗ រូប ជីវតិរូបសទើបបានជាឥន្ទនទិយបបចចយ័ គឺជាធំក្នុងការ     
អ្នុបាលរក្ាក្មមជជរូបដស៏េេ ឲ្យតាងំសៅបានរេូតដល់អាយុរបេ់ខលួន ។ 

ក្មមជជក្ោបមាន ៩ ក្ោប គឺមានចក្ខុទេក្ក្ោប ។ ល។ កាយទេ-
ក្ក្ោប ភាវទេក្ក្ោប វតថុទេក្ក្ោប ជីវតិនវក្ក្ោប ។ 

ចក្ខុទេក្ក្ោបមាន ១០ រូប គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ ជីវតិរូប ១ ចក្ខុទេក្-
ក្ោប ១ ។ 

រូបជីវតិិន្ទនទិយ → ក្មមជជរូបដស៏េេ ៩ ( សវៀរជីវតិរូប ) ។ 
សបើក្នុងជីវតិនវក្ក្ោបមាន ៩ រូប គឺ អ្វនិិសពាភ គរូប ៨ ជីវតិរូប ១ ។ 
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ជីវតិិន្ទនទិយ → ក្មមជជរូបដស៏េេ ៨ (សវៀរជីវតិរូប ) ។ 
សដ្ឋយសេតុសនេះ ក្នុងនិសទទេរបេ់ឥន្ទនទិយបបចចយ័សទើបសពាលថា 
រូបជីវតិិន្ទនទិយ → ក្មមជជរូប៩-៨ ដស៏េេក្នុងក្មមជជក្ោប ( សវៀរជីវតិរូប ) 

ចតក្នុងក្ចនលងខលេះក្ស៏ពាលថា ជីវតិិន្ទនទិយ →ឧបាទិននក្រូបទងំឡាយ សរពាេះថាក្មមជជ-
រូបខលេះ ក្ស៏ៅថា ឧបាទិននក្រូប គឺ ជារូបចដលតណាា ទិដឌិរបកានទុ់ក្ សដ្ឋយភាពជា
ផលរបេ់ខលួន សរពាេះសចតនាសនាេះចូលដល់ឧបាទន សទើបបានសធវើក្មមជាសេតុឲ្យ
បានរូបសនាេះមក្ រូបសនាេះក្ស៏ក្ើតសរពាេះកិ្សលេ គឺ តណាា ទិដឌិសនាេះឯង សេតុសនេះ 
សបើមនិចងឱ់្យមាននាមរូប ក្រ៏តូវលេះកិ្សលេគឺឧបាទនសនាេះសចញ នាមរូបក្នឹ៏ងមនិ
សក្ើតតសៅសទៀត ។ 

រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ ជាបចចយ័របសភទរូបជាបចចយ័ដល់រូប ចដលសក្ើតរពម
គាន ក្នុងក្ោបចតមយួ សទើបជាបចចុបបននកាល និងជាបចចយ័ដល់គាន ក្នុងឋតិិខណៈ
របេ់រូប ក្នុងក្មមជជក្ោបទងំ ៩ ក្ោប សដ្ឋយអ្នុបាលក្េតតិ ។ 

បចចយ័ចដលជាអ្នុបាលក្េតតិ គឺមានអំ្ណាចអ្នុបាលរក្ាបចចយុបបននធម ៌
មានបចចយ័មយួ គឺ រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ ចចំណក្បចចយ័សរៅសនេះ បចចយ័ខលេះក្ជ៏ា
ជនក្េតតិចតមា៉ាង ដូចអ្ននតរបបចចយ័ជាសដើម បចចយ័ខលេះក្ជ៏ាឧបតថមភក្េតតិចតមា៉ាង 
ដូចជាបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ និងបចចយ័ខលេះក្ប៏ានទងំជនក្េតតិនិងឧបតថមភក្េតត ិ ដូច
សេតុបបចចយ័ជាសដើម ចំចណក្ឥន្ទនទិយបបចចយ័បានទងំ ៣ យ៉ា ង គឺ ជាជនក្េតត ិ
ឧបតថមភក្េតតិ និងអ្នុបាលក្េតតិ រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ ជាបចចយ័របសភទរូប-
ឥន្ទនទយិជាតិ ។ 
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រូបឥន្ទនទិយជាតិមាន ៣ បចចយ័ គឺរូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ រូបជីវតិិន្ទនទិយតិថ- 
បបចចយ័ រូបជីវតិិន្ទនទិយអ្វគិតបបចចយ័ ។ 

 
អងគធម៌របេរ់បូជីវិតិគនទិយ 

បចចយ័ គឺ រូបជីវតិិន្ទនទិយចដលសក្ើតក្នុងក្មមជជក្ោបទងំបដិេនធិកាល និង
បវតតិកាល ។ 

បចចយុបបនន គឺ ក្មមជជរូបដស៏េេ ៩-៨ ចដលសៅក្នុងក្ោបចតមយួជាមយួ
នឹងបចចយ័ (សវៀរជីវតិរូប) ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត៨៩ សច.៥២ រូប ៤ ពួក្ គឺ ចិតតជជរូប ឧតុជជរូប អាហារជជរូប 
ពាេិររូប និងរូបជីវតិិន្ទនទិយចដលសៅក្នុងក្មមជជក្ោបទងំអ្េ់ ។ 

 

បញ្ហា វារៈរបេរ់បូជីវិតិគនទិយបបចចយ័ 
បញ្ហា វារៈរបេ់វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័មាន ១ វារៈ គឺ អ្ពយ. →អ្ពយ. ។ 
បាលីវធិី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស រូបជីវតិិន្ទនទយិបបចចសយន   

បចចសយ (ធមច៌ដលជាអ្ពាក្តជាបចចយ័ដល់ធមច៌ដលជាអ្ពាក្ត សដ្ឋយអ្ំណាច
រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
 រូបជីវតិិន្ទនទយិ ំ ក្ដតាត រូបាន ំ រូបជីវតិិន្ទនទយិបបចចសយន បចចសយ (រូបជីវតិិន្ទនទិយ

ក្នុងបដិេនធិកាលឬក្នុងបវតតិកាល ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ក្មមជជរូប ( រូបចដល 
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សក្ើតពីក្មម ) សដ្ឋយអ្ំណាចរូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ ។ 
រូបជីវតិិន្ទនទិយ ចដលសក្ើតក្នុងក្មមជជក្ោបទងំបដិេនធិកាល និងបវតតកិាល 

→ ក្មមជជរូបដស៏េេ ៩-៨ ក្នុងក្ោបចតមយួ (សវៀរជីវតិរូប) ។ 
អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានទងំបដិេនធកិាលនិងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុង   

បញ្ច សវាការភូម ិនិងឯក្សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៨ សក្ើតបានទងំ ៦ 
ទវ រ និងអ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ រូបជីវតិិន្ទនទិយតថិ រូបជីវតិិន្ទនទិយអ្វគិត ។ 

 

េេជាតិគនទិយបបចច័យ 
េេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ ឬនាមឥន្ទនទិយបបចចយ័ គឺភាពជាធំរគបរ់គងក្នុងនាទី

របេ់ខលួនៗ រចមងញំុាងធមច៌ដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួនឱ្យសក្ើតរពមគាន  និងឱ្យ
របរពឹតតសៅតាមខលួន ដូចជាចក្ខុវញិ្ហដ ណជាធំក្នុងការសឃើញ ក្ញំុ៏ាងេមបយុតតធម៌
ចដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួនឱ្យសឃើញតាមខលួនផង និងសក្ើតរពមគាន ផង ។  

េេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ ជាបចចយ័របសភទនាមជាបចចយ័ដល់នាមរូប សដ្ឋយ
ជនក្េតតិ និងឧបតថមភក្េតត ិ ធមច៌ដលជាបចចយ័និងបចចយុបបននសនាេះសក្ើតរពមគាន
ក្នុងខណៈចិតតចតមយួ សទើបជាបចចុបបននកាល ជាបចចយ័របសភទេេជាតជាតិ ។ 

នាមចដលជាឥន្ទនទិយ មាន ១៤ បានដល់ 
សវទនា ៥ គឺ េុខិន្ទនទិយ ទុក្ខិន្ទនទិយ ឧសបក្ខនិ្ទនទយិ សសាមនេសនិ្ទនទិយ សទមន-

េសនិ្ទនទិយ ។ 
បញ្ច ិន្ទនទិយ៥ គឺ េទធនិ្ទនទិយ វរីយិនិ្ទនទិយ េតិន្ទនទយិ េមាធិន្ទនទិយ បញ្ដ ិន្ទនទិយ។ 
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បញ្ហដ សោកុ្តតរ៣ គឺអ្នញ្ហដ តញ្ដេាមតិិន្ទនទិយ អ្ញ្ដ ិន្ទនទិយ អ្ញ្ហដ តាវនិ្ទនទិយ។ 
ចិតត ១ គឺ មនិន្ទនទិយ នឹងនាមជីវតិិន្ទនទិយសចតេិក្ ។ 
នាមឥន្ទនទិយ ១៤ សនេះ បានអ្ងគធម ៌៨ គឺ នាមជីវតិិន្ទនទិយ មនិន្ទនទិយ សវទនិ- 

ន្ទនទិយ េទធនិ្ទនទិយ វរីយិនិ្ទនទិយ េតិន្ទនទិយ េមាធិន្ទនទិយ បញ្ដ ិន្ទនទិយ ។ ចិតតរគបដួ់ង 
រតូវមានឥន្ទនទិយចូលរបក្បសរចើនឥន្ទនទិយ ចតឥន្ទនទិយនីមយួៗ ក្រ៏តូវសធវើនាទីរបេ់ខលួន 
មនិឈានក្នលងគាន  និងញំុាងេភាវធមច៌ដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួនឲ្យរបរពឹតតសៅ
តាមខលួន ដូចមនិន្ទនទិយ ញំុាងសចតេិក្ចដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួនឲ្យដឹងអារមមណ៍
សវទនិន្ទនទិយញំុាងសចតេិក្ចដលសក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួន ឲ្យសសាយអារមមណ៍តាមខលួន
ជាសដើម នាមឥន្ទនទិយ ៨ សៅសធវើចិតតជជរូប ឬក្មមជជរូបឲ្យសក្ើតស ើងបានសទៀតផង 
សរពាេះនាមឥន្ទនទិយ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតនាមរូប ។ 

នាមឥន្ទនទិយបបចចយ័និងរូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ បចចយ័និងបចចយុបបននសក្ើតរពម
គាន  ចតមាននាទីសផសងគាន  គឺ រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ រូប → រូប រូបនឹងជាបចចយ័បានក្៏
រតូវដល់ឋតិិខណៈរបេ់រូប រូបចដលសក្ើតរតងឧ់បាទខណៈសៅជាបចចយ័មនិបាន 
សរពាេះសៅមានក្មាល ងំសខាយ សទើបមនិអាចឧបការៈដល់ធមដ៌ក្ទៗ បាន ចចំណក្
នាមឥន្ទនទិយបបចចយ័សនាេះ នាម → នាមរូប បានតាងំអំ្ពីឧបាទខណៈនិងឋតិិ      
ខណៈ។ 

អងគធម៌របេេ់េជាតិគនទិយបបចច័យ 

បចចយ័ គឺ នាមឥន្ទនទិយ ៨  អ្ងគធម ៌គឺនាមជីវតិិន្ទនទិយ មនិន្ទនទិយ សវទនិន្ទនទិយ      
េទធិន្ទនទិយ វរីយិនិ្ទនទិយ េតិន្ទនទិយ េមាធិន្ទនទិយ និង បញ្ដ ិន្ទនទិយ ។ 
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បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ចិតតជជរូប ១៧ និងបដិ.កំ្. ២០។ 
បចចនិក្ៈ គឺ រូបដស៏េេ ៥ ពួក្ គឺបវតតិ.កំ្. ឧតុជជរូប អាហារជជរូប                

អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប និងពាេរិរូប ។ 

បញ្ហា វារៈរបេេ់េជាតិគនទិយបបចចយ័ 
បញ្ហា វារៈរបេ់េេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័មាន ៧ វារៈ គឺ  
១. កុ្→ កុ្. ២. កុ្. → អ្ពយ. ៣. កុ្. → កុ្. អ្ពយ. ។  
៤. អ្កុ្. →អ្កុ្. ៥. អ្កុ្. →អ្ពយ.  ៦. អ្កុ្. → អ្កុ្.អ្ពយ. ។ 
៧. អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 
១.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស េេជាតិន្ទនទយិបបចចសយន  

បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតិន្ទនទិយ-
បបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
      កុ្េោ ឥន្ទនទយិ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំេេជាតិន្ទនទយិបបចចសយន បចចសយ។ 

កុ្. → កុ្. គឺ កុ្េលឥន្ទនទិយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤-៣-២- 
ចដលរបក្បជាមយួនឹងកុ្េលឥន្ទនទិយ សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ ដូច 

កុ្.វរីយិនិ្ទនទិយ ៨ → កុ្.នាមខនធ ៤ គឺ សវទនាខនធ េញ្ហដ ខនធ េ ខ្ រខនធ 
វញិ្ហដ ណខនធ ។ 

កុ្.មនិន្ទនទិយ →កុ្.នាមខនធ ៣ គឺ សវទនាខនធ េញ្ហដ ខនធ េ ខ្ រខនធ ។ 
កុ្.មនិន្ទនទិយ សវទនិន្ទនទិយ→ កុ្.នាមខនធ ២ គឺ  េញ្ហដ ខនធ េ ខ្ រខនធ ។ 
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បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោ ឥន្ទនទយិ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំេេជាតិ-

ន្ទនទិយបបចចសយន បចចសយ ។ 
កុ្េលនាមឥន្ទនទិយ ៨ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤-៣-២ ចដល

របក្បជាមយួនឹងកុ្េលនាមឥន្ទនទិយ និងរូបចដលមានកុ្េលចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន 
សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ ។ 

កុ្. →កុ្. អ្ពយ. គឺ កុ្េលនាមឥន្ទនទិយ ៨ → កុ្. ២១ សច.៣៨ ចិតតជ. ១៧    
( សវៀរនាមឥន្ទនទិយតាមេមគួរ ) ។ 

កុ្. → កុ្. អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៩ គឺ េេជាត 
និេសយ អ្តថិ អ្វគិត សេតុ អ្ធិបតិ អាហារ ឈាន មគគ ។ 

៤.បាលវីិធ ីអ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស េេជាតិន្ទនទយិបបចច-
សយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយេេជាតិន្ទនទិយ-
បបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ ឥន្ទនទយិ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ នំ េេជាតិន្ទនទយិបបចចសយន         

បចចសយ (អ្កុ្េលនាមឥន្ទនទិយ ៥ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤-៣-២ 
ចដលរបក្បជាមយួនឹងអ្កុ្េលនាមឥន្ទនទិយ សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតិន្ទនទិយ) ។ 
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អ្កុ្. → អ្កុ្. គឺ អ្កុ្េលនាមឥន្ទនទិយ ៥ (សវៀរេទធ  េតិ បញ្ហដ  ) → អ្កុ្. 
១២ សច. ២៧ ( សវៀរនាមឥន្ទនទិយតាមេមគួរ ) ។ 

អ្កុ្. →អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច -
សវាការភូម ិបានបុថុជជន៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ តាមបញ្ចទវ រវថីិ កាម-
មសនាទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១០ គឺ     េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដ -  
មញ្ដ  េមបយុតត អ្ធិបតិ  អាហារ ឈាន និង មគគ ។ 

បាលីវធិី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតិន្ទនទយិបបចចសយន 
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតិ-      
ន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ ឥន្ទនទយិ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ េេជាតិន្ទនទយិបបចចសយន         

បចចសយ (អ្កុ្េលនាមឥន្ទនទិយ ៥ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូបចដលមានចិតតជា
េមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.→ អ្ពយ. គឺ អ្កុ្េលនាមឥន្ទនទិយ ៥ ( សវៀរេទធ  េតិ បញ្ហដ  ) → 
អ្កុ្េលចិតតជ. ១៧ ។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣  សក្ើតបាន ៦ ទវ រ តាមបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ បាន
េភាគបចចយ័៩ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត វបិបយុតត អ្ធិបតិ អាហារ 
ឈាន មគគ ។ 
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៦.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស 
េេជាតិន្ទនទយិបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ និង
អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 

 
បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ ឥន្ទនទយិ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំេេ-

ជាតិន្ទនទយិបបចចសយន បចចសយ ( អ្កុ្េលនាមឥន្ទនទិយ ៥ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈ
ដល់នាមខនធ ៤-៣-២ ចដលរបក្បជាមយួនឹងអ្កុ្េលនាមឥន្ទនទិយ និងរូបចដល
មានអ្កុ្េលចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ ) ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្. អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.នាមឥន្ទនទិយ ៥ ( សវៀរេទធ  េតិ បញ្ហដ  ) →    
អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ អ្កុ្.ចិតតជ. ១៧ (សវៀរនាមឥន្ទនទិយតាមេមគួរ) ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្.អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ តាមបញ្ចទវ រវថីិ និងកាមមសនាទវ រ
វថីិ បានេភាគបចចយ័ ៨ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ធិបតិ អាហារ ឈាន 
មគគ ។ 

៧. បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតិន្ទនទយិបបចច-
សយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌  សដ្ឋយអ្ំណាចេេ-
ជាតិន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 
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បាលីអ្នុវាទ 
វបិាកាពាក្តា កិ្រយិពាក្តា ឥន្ទនទយិ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ ចិតតេមុ-

ដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំេេជាតិន្ទនទយិបបចចសយន បចចសយ (វបិាក្កិ្រយិ នាមឥន្ទនទិយ  ៨ 
ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤-៣-២- ចដលរបក្បជាមយួនឹងវបិាក្ កិ្រយិ 
នាមឥន្ទនទិយ ៨ និងរូបចដលមានវបិាក្ចិតត កិ្រយិចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាច 
េេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ.នាមឥន្ទនទិយ ៨ → វបិាក្ ៣៦ កិ្. ២០ សច.៣៨ ចិតតជ. ១៧ ( សវៀរ
នាមឥន្ទនទិយតាមេមគរួ ) ។ 

២. បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្តា ឥន្ទនទយិ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំក្ដតាត  ច 
រូបាន ំេេជាតិន្ទនទយិបបចចសយន បចចសយ (ក្នុងខណៈបដិេនធិ វបិាក្នាមឥន្ទនទិយ ៨
ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤-៣-២- ចដលរបក្បជាមយួនឹងវបិាក្នាម 
ឥន្ទនទិយ និងបដិេនធិក្មមជជរូប សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ.នាមឥន្ទនទិយ ៨ →បញ្ច សវាការបដិេនធិ ១៥ សច. ៣៥ (សវៀរ           
នាមឥន្ទនទិយតាមេមគួរ) បដិ. កំ្. ២០ ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានទងំបដិេនធកិាល និងបវតតិកាល សក្ើតក្នុងចតុ-
សវាការភូមនិិងបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន៤ ផលបុគគល៤ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បាន
េភាគបចចយ័ ១៣ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត 
វបិបយុតត សេតុ អ្ធិបតិ  អាហារ ឈាន មគគ ។ 
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េរុបឥន្ទនទិយបបចចយ័ គឺធមច៌ដលជាធំក្នុងនាទីរបេ់ខលួន និងញំុាងធមច៌ដល
សក្ើតរមួជាមយួនឹងខលួនឲ្យសក្ើតស ើង និងឲ្យរបរពឹតតសៅតាមខលួន ។ 

ឥន្ទនទិយបបចចយ័ នាមរូប → នាមរូប បានទងំជនក្េតតិ ឧបតថមភក្េតតិ និង
អ្នុបាលក្េតតិ  ។ ឥន្ទនទិយមាន ២២ ចតជាឥន្ទនទិយបបចចយ័បាន ២០ ( សវៀរភាវរូប 
២ សរពាេះមនិបានសធវើឲ្យសក្ើតផលអ្វី សទើបជាបចចយ័មនិបាន ចតជាឥន្ទនទិយបាន សរពាេះ
ជាធំឲ្យដឹងថា ជាសភទរេីសភទរបុេបាន ) ។ 

ឥន្ទនទយិបបចចយ័មាន ២០ គឺ 
ជារូបឥន្ទនទិយ ៦ គឺបសាទរូប ៥ ជីវតិរូប១ ។ 
ជានាមឥន្ទនទិយ ១៤ គឺ សវទនា ៥ បញ្ច ិន្ទនទិយ ៥ បញ្ហដ សោកុ្តតរ ៣ ចិតត ១ 

និងជីវតិិន្ទនទិយសចតេិក្ ១ ។ 
នាមឥន្ទនទិយ ១៤ បានអ្ងគធម ៌ ៨ គឺ សវទនា េទធ  វរីយិៈ េតិ ឯក្គគតា 

បញ្ហដ  ចិតត ជីវតិិន្ទនទិយសចតេិក្ ។ 
រមួឥន្ទនទិយបបចចយ័២០ បានអ្ងគធម ៌១៤ គឺ រូបឥន្ទនទិយ ៦ នាមឥន្ទនទិយ ៨ ។ 
រូបឥន្ទនទិយ ៦ បាន ២ បចចយ័ គឺបសាទរូប ៥ ជាវតថុបុសរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ =

រូប →នាម ។ 
ជីវតិរូប១ ជារូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ =រូប →រូប ។ 
នាមឥន្ទនទិយ ១៤ ជាេេជាតិន្ទនទិយបបចចយ័  នាម→ នាមរុប ។ 
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្នបបចច័យ 
 ឈានបបចចយ័ជាបចចយ័ទី ១៧ ក្នុងបចចយ័២៤ និងជាបចចយ័ទី ៣០ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ ឈានបបចចសយ សរពាេះមានការេមលងឹឬដុតជាបចចយ័ ។ 
ឈានបបចចយ័ េំសៅដល់ធមច៌ដលមានការចូលសៅេមលងឹអារមមណ៍ឬដុត

ធម ៌ ចដលជាបដិបក្ខរបេ់ខលួន ជាសេតុឲ្យសក្ើតផល សរពាេះពាក្យថា ឈាន  ចរបថា 
េមលងឹឬដុត ពាក្យថា េមលងឹ េំសៅដល់េមលងឹអារមមណ៍ឲ្យចិតតសៅជាមយួអារមមណ៍
សនាេះ មនិឲ្យរាយមាយសៅកានទី់ដក្ទ សបើជាអារមមណ៍ធមមតាចដលជាកុ្េល 
អ្កុ្េល ក្េ៏មលងឹរូបារមមណ៍ជាសដើម ចតសបើជាអារមមណ៍ចដលជាបជ់ាមយួនឹង    
េមថភាវនាក្េ៏មលងឹបឋវកី្េិណ ឬ បដិភាគនិមតិតជាសដើម សេចក្តីសនេះេូមដូច
រពេះបាលីេចមតងថា 

អាលមពមុបនិសជឈនតិ ឥតិ ឈានានិ វុចចសរ 
ឈាសបនត ិវា បចចនិសក្ ឥតិបិ ឈានេញ្ដ ិតា ។ 
ចរបថា ធមមជាតិណារចមងេមលងឹអារមមណ៍ មានក្េិណជាសដើម ដូសច្ឆន េះ      

ធមមជាតិសនាេះ សឈាម េះថា ឈាន ។ ធមមជាតិណា រចមងដុតនូវធមច៌ដលជាបដិបក្ខ
ដល់គាន  ដូសច្ឆន េះ ធមមជាតិទងំសនាេះ ជាអារមមណ៍របេ់ឈានទងំអ្េ់ ។ ឈានមាន 
២ យ៉ា ង គឺ អារមមណូបនិជាន និងលក្ខណូបនិជាន ។ 

អារមមណូបនិជាន េមលងឹអារមមណ៍ជាេំខាន ់ ដូចេមលងឹអារមមណ៍មាន
បឋវកី្េិណជាសដើម។ 
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លក្ខណូបនិជាន េមលងឹលក្ខណៈជាេំខាន ់ មានអ្និចចំជាសដើម ជា
អារមមណ៍ចដលទក្ទ់ងនឹងវបិេសនាភាវនា សបើមគគផល េមលងឹនិពាវ ន ក្េំ៏សៅដល់ 
េមលងឹលក្ខណៈចដលជាេនតិសដ្ឋយពិត ចដលសៅថា តថលក្ខណៈ ។ 

ចំចណក្ពាក្យថា ដុត េំសៅដល់ដុតបដិបក្ខធម ៌ គឺដុតធមច៌ដលមាន   
េភាវៈផទុយនឹងខលួន មានកិ្សលេនីវរណៈជាសដើម ដូចកុ្េលចិតតសក្ើតស ើង មាន
ការឲ្យទន ក្ដុ៏តមចឆរយិៈ គឺសេចក្តីកំ្ណាញ់មនិឲ្យសក្ើតស ើង ឬ កុ្េលចដលជា
សសាមនេស ក្ដុ៏តឧទធចចៈ និងកុ្ក្កុចចៈ គឺសេចក្តីរាយមាយ និងសេចក្តីសៅត រក្ហាយ
ចិតត មនិឲ្យសក្ើតស ើង គឺធមច៌ដលជាកុ្េលសក្ើតស ើង រចមងសធវើកិ្ចចទងំេមលងឹនិង
ដុត សរពាេះកុ្េលសក្ើតស ើងរតូវមានកិ្ចចលេះអ្កុ្េលផង ដូចមហាកុ្េលសក្ើត
ស ើង ក្ដុ៏តអ្កុ្េលសដ្ឋយតទងគបបហាន មេគគតកុ្េល ដុតអ្កុ្េលសដ្ឋយវកិ្ខ-
មភនបបហាន មគគកុ្េលសក្ើតស ើងក្ដុ៏តអ្កុ្េលដ្ឋចជ់ាេមសុចឆទបបហាន ចចំណក្
អ្កុ្េលសក្ើតស ើង មានចតការេមលងឹចតមា៉ាង មនិមានការដុត សរពាេះអ្កុ្េលដុត
កុ្េលមនិបាន សរពាេះអ្កុ្េលមានកិ្ចចចដលនឹងរតូវលេះឱ្យអ្េ់សៅ ដូចរបេ់
វនិាេសៅសក្ើតសទមនេសខូចចិតត ក្នឹ៏ក្ដល់របេ់ចដលវនិាេ េមលងឹជាអារមមណ៍
ចតមា៉ាង េូមបសីក្ើតការខូចចិតតសធវើឲ្យសៅត រក្ហាយ ក្ម៏និសៅថាដុត  សរពាេះពាក្យថា 
ដុត រតូវេំសៅដល់ដុតធមច៌ដលជាបដិបក្ខចំសពាេះខលួន អ្កុ្េលដុតអ្កុ្េលដូចគាន
មនិបាន សរពាេះដូសច្ឆន េះ អ្កុ្េលសទើបមានចតការេមលងឹចតមា៉ាង មនិមានការដុត 
អ្កុ្េលសទើបជាឈានបបចចយ័បាន សរពាេះមានការេមលងឹអារមមណ៍ ចំចណក្វបិាក្
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និងកិ្រយិក្ជ៏ាឈានបបចចយ័បាន សរពាេះមានការេមលងឹអារមមណ៍ ចតមនិមានការ
ដុតដូចគាន  ។ 

ឈានកាលសពាលសដ្ឋយរបសភទមាន ៧ គឺ វតិក្កៈ វចិ្ឆរៈ បីតិ សសាមនេស 
សទមនេស ឧសបកាខ  និងឯក្គគតា កាលសពាលសដ្ឋយេភាវបរមតថសេើយ បានដល់ 
សចតេិក្ ៥ ដួង គឺ វតិក្កៈ វចិ្ឆរៈ បីតិ សវទនា និងឯក្គគតា ដូចបាលីសពាលថា      
អារមមណូបនិជានសតា បចចនិក្ឈាបនសតា វា ឈាន ំ(ធមច៌ដលេមលងឹអារមមណ៍ក្ត ីឬ
ធមច៌ដលដុតបដិបក្ខធមក៌្តី ធមស៌នាេះសៅថា ឈាន ) ។ 

ក្នុងបណាឋ អ្ងគឈានទងំ៥ វតិក្កៈជាអ្ងគឈានដេំ៏ខានប់ំផុត សបើចិតតណា
របាេច្ឆក្វតិក្កៈ ចិតតសនាេះមនិសៅថា ឈាន សដ្ឋយសេតុសនេះ ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ១០
សទើបមនិសៅថា ឈាន សរពាេះថា មនិមានវតិក្កៈ ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណជាចិតតចដលមាន
ក្មាល ងំសខាយ មនិមានការចូលសៅេមលងឹអារមមណ៍ស ើយ ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណទទួល
អារមមណ៍បាន ក្ស៏រពាេះអារេ័យបចចយ័ ៤ ចដលជាសេតុឲ្យសក្ើតស ើងរពមគាន          
ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណសទើបមានការសឃើញជាសដើម ក្នុងទិវបញ្ច វញិ្ហដ ណេូមបនឹីងមានសវទនា  
មានឯក្គគតាក្ស៏ដ្ឋយ ក្ម៏និរាបថ់ាជាអ្ងគឈាន ឈានរតូវមានវតិក្កៈ ជារបធានជា
អ្ងគធមដ៌េំ៏ខានប់ំផុត ក្នុងការសលើក្ចិតតស ើងកានអ់ារមមណ៍សនាេះៗ ចដលសៅថា 
េមលងឹអារមមណ៍ សរពាេះដូសច្ឆន េះ ចិតតណាមនិមានវតិក្កៈ សទើបមនិរាបថ់ាជាឈាន ។ 

ឈានបបចចយ័ មានអំ្ណាចសធវើឲ្យេតវទងំឡាយសធវើកិ្ចចសផសងៗ បានខាល ងំ
កាល ចំសពាេះអារមមណ៍តាមសេចក្តីរបាថាន រគបរ់បការ ឈានបបចចយ័ ជាបចចយ័របសភទ
នាមជាបចចយ័ដល់នាមរូប សធវើបាន ២ កិ្ចច គឺ ជនក្កិ្ចចនិងឧបតថមភក្កិ្ចច ចដល  
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ជនក្កិ្ចចដូចវតិក្កៈសលើក្ចិតតស ើងេមលងឹអារមមណ៍ សបើជាឧបតថមភក្កិ្ចចក្ជួ៏យ ទំនុក្
បរមុងឲ្យេេជាតធមដ៌ក្ទៗចូលសៅេមលងឹក្នុងអារមមណ៍ជាមយួគាន  សដ្ឋយសេតុ
សនេះ ក្នុងការសធវើអ្វីក្ស៏ដ្ឋយ តាមកាយ វាច្ឆ ចិតត របេិនសបើមនិមានអ្ងគឈានសធវើនាទី
េមលងឹអារមមណ៍ ឬទំនុក្បរមុងការសធវើសនាេះៗសទ ក្នឹ៏ងសធវើឲ្យចិតតមនិរងឹមា ំ ដូចការ
និយយ សបើមនិមានវតិក្កៈ ក្និ៏យយមសមើមមាយមនិបានរបសយជនជ៍ាសដើម សរពាេះ
ដូសច្ឆន េះ ឈានបបចចយ័រចមងសធវើនាទីទំនុក្បរមុង ឬឧបការៈដល់បចចយុបបននធម ៌
សដ្ឋយអ្ំណាចរបេ់អារមមណូបនិជាន និងលក្ខណូបនិជាន បចចយ័និងបចចយុបបនន
សក្ើតរមួគាន  សទើបជាបចចុបបននកាល ជាេេជាតជាតិ ។ 

 
បាលីនិសទទេឈានបបចចយ័ 

បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប
ក្នុងបចចយុសទទេថា ឈានបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង ់  
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

ឈាន គ្ និ ឈានេមបយុតតកាន ំធមាម ន ំតេំមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំឈានបប-
ចចសយន បចចយ (អ្ងគឈានទងំឡាយ ជាបចចយ័ដល់ធមទ៌ងំឡាយចដល
េមបយុតតជាមយួនឹងឈាន និងដល់រូបទងំឡាយចដលមានឈានជាេមដុ្ឋឌ ន 
សដ្ឋយអ្ំណាចឈានបបចចយ័) ។ 

វចនតថៈរបេ់្ នបបចច័យ 
អារមមណំ ឈាយតិ ឧបនិជាយតីតិ=ឈាន ំ
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(ធមមជាតិណារចមងចូលសៅេមលងឹអារមមណ៍មានរូបារមមណ៍ ឬក្េិណជា
សដើម សរពាេះសេតុសនាេះ ធមមជាតិសនាេះ សឈាម េះថា ឈាន) ។ 

ឈានញ្ច  តំ បចចយញ្ហច តិ= ឈានបបចចយ ំ(ឈានសនាេះឯងជាបចចយ័ សឈាម េះ
ថា ឈានបបចចយ័) ។ 

អារមមណំ ឧបគនាតវ  តេមឹ វា ភុេំ ទ ា ំ និបបតតតិាវ  វយិ ឈាយនសដឌន សវា
សោក្នសដឌន ឧបការសកា ធសមាម  = ឈានបបចចសយ (ធមច៌ដលជាបចចយ័ជួយ ទំនុក្
បរមុង សដ្ឋយអ្តថថាចូលសៅចនបនិតយអារមមណ៍ ឬ ដូចជាមយួនឹងការធាល ក្ស់ៅជាប់
េអិតក្នុងអារមមណ៍សនាេះសេើយ និងេមលងឹ គឺការសមើល សឈាម េះថា ឈានបបចចយ័ ) ។ 

 
អងគធម៌របេ់្ នបបចច័យ 

បចចយ័ គឺ អ្ងគឈាន ៧ គឺ វតិក្កៈ វចិ្ឆរៈ បីតិ សសាមនេស សទមនេស 
ឧសបកាខ  ឯក្គគតា ។ 

បចចយុបបនន គឺចិតត ៧៩ (សវៀរទិវបញ្ច .១០) សច.៥២ ចិតតជ.១៧ បដិ.កំ្. 
២០។ 

បចចនិក្ៈ  គឺ ទវិបញ្ច . ១០ សច.៧ និងរូប៥ ពួក្ បានដល់បវតតិក្មមជជរូប ឧតុ-
ជជរូប អាហារជជរូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប និងពាេិររូប ។ 

អ្ងគឈានេូមបថីាសធវើនាទីមាន ក្ម់ា៉ាង ចតក្ស៏ធវើក្នុងការ្រជាមយួគាន  គឺ 
េមលងឹសៅក្នុងអារមមណ៍ជាមយួគាន  ដូចវតិក្កៈសលើក្ចិតតស ើងកានរូ់បារមមណ៍ វចិ្ឆរៈ 
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ពិច្ឆរណារូបារមមណ៍ បីតិចឆអតចិតតក្នុងរូបារមមណ៍ សវទនាសសាយរូបារមមណ៍ ឯក្គគតា
តាងំមាកំ្នុងរូបារមមណ៍ ។ 

 
ធម៌មដលច្ឆត់ថាជាអងគ្ន គឺ 

១. វតិក្កៈ បានដល់វតិក្កសចតេិក្ចដលសៅក្នុងចិតត ៥៥ គឺ កាមចិតត ៤៤    
( សវៀរទវិបញ្ច . ១០ ) បឋមជាន ១១  ។ 

២. វចិ្ឆរៈ បានដល់ វចិ្ឆរសចតេិក្ចដលក្នុងចិតត ៦៦ គឺ កាមចិតត ៤៤    
បឋមជាន ១១ ទុតិយជាន ១១ ) ។ 

៣. បីតិ បានដល់ បីតិសចតេិក្ចដលសៅក្នុងបីតិេេគតចិតត ៥១ គឺ កាម-
សសាមនេស ១៨ បឋមជាន ១១ ទុតិយជាន ១១ តតិយជាន ១១  ។ 

៤. សសាមនេស បានដល់ សសាមនេសសវទនាសៅក្នុងសសាមនេសេេគ-
តចិតត ៦២ ( គឺកាមសសាមនេស ១៨ បឋមជាន ១១ ទុតិយជាន ១១ តតិយ-
ជាន ១១ ចតុតថជាន១១) ។ 

៥. សទមនេស បានដល់សទមនេសសវទនាសចតេិក្ សៅក្នុងសទេមូលចិតត 
២ ។ 

៦. ឧសបកាខ  បានដល់ ឧសបកាខ សវទនាសចតេិក្សៅក្នុងឧសបកាខ េេគតចិតត  
៤៧ ( សវៀរចក្ខុវញិ្ហដ ណ ២ សសាតវញិ្ហដ ណ ២ ឃនវញិ្ហដ ណ ២ ជិវាា វញិ្ហដ ណ ២ ) ។ 

៧. ឯក្គគតា បានដល់ ឯក្គគតាសចតេិក្សៅក្នុងចិតត ៧៩ (សវៀរទវបិញ្ច .   
១០) ។ 
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ធម៌មដលបដិបក្ខចំលពាេះអងគ្ន គឺ 
១. វតិក្កៈ ជាបដិបក្ខចំសពាេះថីនមទិធនីវរណៈ ។  
២. វចិ្ឆរៈ ជាបដិបក្ខចំសពាេះ វចិិកិ្ច្ឆឆ នីវរណៈ ។  
៣. បីតិ ជាបដិបក្ខចំសពាេះ ពាបាទនីវរណៈ  
៤. សសាមនេស ជាបដិបក្ខចំសពាេះ ឧទធចចកុ្ក្កុចចនីវរណៈ ។  
៥. សទមនេស ជាបដិបក្ខចំសពាេះ បីតិនិងសសាមនេស ។  
៦. ឧសបកាខ  ជាបដិបក្ខចំសពាេះ ឧទធចចកុ្ក្កុចចៈ និងសទមនេសសវទនា។  
៧. ឯក្គគតា ជាបដិបក្ខចំសពាេះកាមឆនទនីវរណៈ ។ 

 
លរបៀបលធៀបនីវរណលដ្ឋយធម៌ ៥ យ៉ា ង 

១. កាមឆនទនីវរណៈ សរបៀបដូចជាអ្នក្ជាបប់ណុំលសគ ។  
២. ពាបាទនីវរណៈ សរបៀបដូចជាអ្នក្មានសរាគ ។  
៣. ថីនមទិធនីវរណៈ សរបៀបដូចអ្នក្រតូវជាបឃុ់ឃំងំ ។ 
៤. ឧទធចចកុ្ក្កុចចៈ សរបៀបដូចអ្នក្បសរមើសគ ។ 
៥. វចិិកិ្ច្ឆឆ  សរបៀបដូចអ្នក្សដើរផលូវឆ្មង យ ។  

 
លរបៀបលធៀបនីវរណៈ ដូចទឹក្លផសងៗ 

១. កាមឆនទនីវរណៈ សរបៀបដូចជាទឹក្ចដលោយពណ៌រក្េមសរពឿងៗឬ
ពណ៌ផ្លក ឈូក្ ។  

២. ពាបាទនីវរណៈ សរបៀបដូចទឹក្ចដលពុេះក្សន្ទញ្ហជ ល ។  
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៣. ថីនមទិធនីវរណៈ សរបៀបដូចទឹក្ចដលមានចក្បិទបាងំ ។ 
៤. ឧទធចចកុ្ក្កុចចៈ សរបៀបដូចទឹក្រលក្ ។ 
៥. វចិិកិ្ច្ឆឆ  សរបៀបដូចទឹក្លអក្ស់ដ្ឋយក្ក្រលាប ់។  

 
ការក្មាច ត់នីវរណៈ 

១. រតូវេមលងឹសមើលអ្េុភ  សដើមបកី្មាច តក់ាមឆនទនីវរណៈ ។ 
២. រតូវចសរមើនសមតាត   សដើមបកី្មាច តព់ាបាទនីវរណៈ ។ 
៣. រតូវសធវើសេចក្តីពាយម  សដើមបកី្មាច តថី់នមទិធនីវរណៈ ។ 
៤. រតូវចសរមើនេមាធិឱ្យចិតតេងប ់ សដើមបកី្មាច តឧ់ទធចចកុ្ក្កុចចនីវរណៈ។ 
៥. រតូវមានវចិ្ឆរធម ៌គឺសយនិសសាមនេិការ សដើមបកី្មាច តវ់ចិិកិ្ច្ឆឆ នីវរណៈ។ 

 

បញ្ហា វារៈរបេ់្ នបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់ឈានបបចចយ័មាន ៧ វារៈ គឺ  
១. កុ្. →កុ្. ២.កុ្. →អ្ពយ. ៣. កុ្. →កុ្. អ្ពយ. ។  
៤. អ្កុ្.→ អ្កុ្. ៥.អ្កុ្. →អ្ពយ. ៦.អ្កុ្. →អ្កុ្. អ្ពយ. ។  
៧. អ្ពយ. →អ្ពយ. ។ 

         ១.បាលីវិធ ីកុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស ឈានបបចចសយន បចចសយ ។ 
កុ្. → កុ្. គឺ កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចឈាន-

បបចចយ័ ។ 
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បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោនិ ឈាន គ្ និ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ ឈានបបចចសយន បចចសយ

(កុ្េលអ្ងគឈានទងំឡាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធទងំឡាយចដល
របក្បជាមយួនឹងកុ្េលអ្ងគឈាន សដ្ឋយអ្ណំាចឈានបបចចយ័) ។ 

កុ្. → កុ្. គឺ កុ្.អ្ងគឈាន ៦ (សវៀរសទមនេស ) → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ( សវៀរ
អ្ងគឈានតាមេមគរួ ) ។ 

កុ្.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច -
សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ សក្ើតបានរគបវ់ថីិ បាន
េភាគបចចយ័ ៨ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  េមបយុតត ឥន្ទនទិយ  
មគគ ។ 

២.បាលវីិធ ី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស ឈានបបចចសយន         
បចចសយ ។ កុ្.→អ្ពយ. គឺ កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាច
ឈានបបចចយ័ ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោនិ ឈាន គ្ និ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំ ឈានបបចចសយន បចចសយ 

(កុ្េលអ្ងគឈានទងំឡាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូបចដលមានកុ្េលចិតត
ជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយឈានបបចចយ័) ។ 

កុ្. → អ្ពយ. គឺ កុ្.អ្ងគឈាន ៦ ( សវៀរសទមនេស )→ ចិតតជ.១៧ ។ 
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កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៧ គឺ េេជាត 
និេសយ អ្តថិ អ្វគិត វបិបយុតត ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 

៣.បាលវីិធ ីកុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស ឈាន-
បបចចសយន បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធមនិ៌ងអ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយ
អ្ំណាចឈានបបចចយ័) ។ 

 
បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោនិ ឈាន គ្ និ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំឈាន-

បបចចសយន បចចសយ (កុ្េលអ្ងគឈានទងំឡាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាម
ខនធទងំឡាយចដលរបក្បជាមយួនឹងកុ្េលអ្ងគឈាន និងដល់រូបចដលមាន
កុ្េលចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយឈានបបចចយ័) ។ 

កុ្. →កុ្. អ្ពយ. គឺ 
កុ្.អ្ងគឈាន ៦ ( សវៀរសទមនេស ) → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ចិតតជ. ១៧ (សវៀរ

អ្ងគឈានតាមេមគរួ) ។ 
កុ្. →កុ្. អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន

បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៦ គឺ េេជាត  
និេសយ អ្តថិ  អ្វគិត ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 
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៤.បាលវីិធី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស ឈានបបចចសយន          
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចឈានបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោនិ ឈាន គ្ និ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ នំ ឈានបបចចសយន បចចសយ     

(អ្កុ្េលអ្ងគឈានទងំឡាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធទងំឡាយ 
ចដលរបក្បជាមយួនឹងងអ្កុ្េលអ្ងគឈាន សដ្ឋយឈានបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.អ្ងគឈាន ៧ → អ្កុ្.១២ សច.២៧ (សវៀរអ្ងគឈាន
តាមេមគួរ) ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល បានចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៨ គឺ េេជាត 
និេសយ អ្តថិ  អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ   េមបយុតត ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 

៥.បាលីវធិី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស ឈានបបចចសយន         
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចឈានបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោនិ ឈាន គ្ និ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ ឈានបបចចសយន បចចសយ 

(អ្កុ្េលអ្ងគឈានទងំឡាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូបចដលមានអ្កុ្េល
ចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាចឈានបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. →អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.អ្ងគឈាន ៧→ ចិតតជ.១៧ ។ 
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អ្កុ្. →អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន
បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៧ គឺ េេជាត 
និេសយ អ្តថិ អ្វគិត វបិបយុតត ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 

៦.បាលីវធិី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស 
ឈានបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធមនិ៌ងអ្ពាក្ត
ធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចឈានបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោនិ ឈាន គ្ និ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ នំ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបានំ 

ឈានបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលអ្ងគឈានទងំឡាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈ
ដល់នាមខនធទងំឡាយ ចដលរបក្បសដ្ឋយអ្កុ្េលអ្ងគឈាន និងដល់រូបចដល
មានអ្កុ្េលចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាចឈានបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្. អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.អ្ងគឈាន ៧ → អ្កុ្.១២ សច. ២៧ និង        
ចិតតជ.១៧ ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្. អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល បានបញ្ច សវាការភូម ិ បាន
បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៦ គឺ េេជាត
និេសយ អ្តថិ អ្វគិត ឥន្ទនទិយ មគគ ។ 

៧.បាលីវធិ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស ឈានបបចចសយន         
បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចឈានបបចចយ័) ។ 
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បាលីអ្នុវាទ 
១. វបិាកាពាក្តានិ កិ្រយិពាក្តានិ ឈាន គ្ និ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំ 

ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ ឈានបបចចសយន បចចសយ (វបិាក្កិ្រយិអ្ងគឈាន
ទងំឡាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធទងំឡាយ ចដលរបក្បជាមយួនឹង
វបិាក្កិ្រយិអ្ងគឈាន និងរូបចដលមានវបិាក្និងកិ្រយិចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយ
ឈានបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. →អ្ពយ. គឺ អ្ពយ.អ្ងគឈាន ៦ ( សវៀរសទមនេស ) → វបិាក្ ២៦ 
(សវៀរទវិបញ្ច . ១០ ) កិ្.២០ សច. ៣៨ ចិតតជ. ១៧ (សវៀរអ្ងគឈានតាមេមគរួ) ។ 

២. បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្តានិ ឈាន គ្ និ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ នំ     
ក្ដតាត  ច រូបាន ំ ឈានបបចចសយន បចចសយ (ក្នុងខណៈបដិេនធិ វបិាក្អ្ងគឈាន
ទងំឡាយ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធទងំឡាយ ចដលរបក្បសដ្ឋយ
វបិាក្អ្ងគឈាន និងបដិេនធិក្មមជជរូប សដ្ឋយអំ្ណាចឈានបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. →អ្ពយ. គឺ អ្ពយ.អ្ងគឈាន ៦ ( សវៀរទមនេស ) → បដិ.១៩ សច. 
៣៥ បដិ.កំ្. ២០ (សវៀរអ្ងគឈានតាមេមគរួ) ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានទងំក្នុងបដិេនធិកាលនិងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុង
ចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច សវាការភូម ិ បាបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ 
បានេភាគបចចយ័ ១០ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ 
េមបយុតត វបិបយុតត  ឥន្ទនទិយ មគគ ( សបើសក្ើតក្នុងចតុសវាការភូម ិក្ស៏វៀររូប ) ។ 
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េរបុ្នបបចច័យ 
ឈានបបចចយ័ ជាបចចយ័សដ្ឋយការេមលងឹអារមមណ៍ ឬដុតធមច៌ដលជា

បដិបក្ខចំសពាេះខលួន ឈានបបចចយ័រតូវសក្ើតជាមយួនឹងចិតតចដលមានក្មាល ងំ មាន
វតិក្កៈរបក្ប សរពាេះឈានបបចចយ័រតូវមានវតិក្កៈជាទីបំផុត ចិតតណាមនិមានវតិក្កៈ 
ដូចទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ មនិមានវតិក្កៈរបក្ប សទើបមនិរាបថ់ាជាឈានបបចចយ័     
េូមបអី្សេតុក្ចិតតដស៏េេ ៨ ដួងសទៀត មានវតិក្កៈរបក្បបាន ចតមានក្មាល ងំតិច
តួច សរពាេះជាចិតតចដលមនិរបក្បសដ្ឋយសេតុ សទើបបានចតេមលងឹអារមមណ៍ចតមា៉ាង 
ជាឈានបបចចយ័បាន សរពាេះមានវតិក្កៈរបក្ប។ 

ឈានបបចចយ័ចដលសក្ើតជាមយួនឹងកុ្េល រចមងមានកិ្ចចទងំេមលងឹនិង
ដុត គឺេមលងឹអារមមណ៍ ឲ្យកុ្េលចសរមើនស ើង និងដុតអ្កុ្េលឲ្យអ្េ់សៅ ចតសបើ
សក្ើតជាមយួនឹងអ្កុ្េលក្ម៏ានចតការេមលងឹចតមា៉ាង គឺេមលងឹអារមមណ៍ឲ្យ
អ្កុ្េលសក្ើតស ើងសរចើន ចតមនិមានការដុតកុ្េល សរពាេះអ្កុ្េលមនិមានកិ្ចច
លេះកុ្េលឲ្យអ្េ់សៅបាន ចំចណក្ចដលសក្ើតជាមយួនឹងអ្ពាក្ត មានចតការ
េមលងឹចតមា៉ាងដូចគាន  សរពាេះវបិាក្សក្ើតស ើងសដើមបសីសាយផលរបេ់ក្មម ចំចណក្
កិ្រយិសក្ើតស ើង សដើមបសីធវើចិតតឲ្យេសរមចកិ្ចចការ្រប៉ាុសណាណ េះ ទងំវបិាក្និងកិ្រយិ
មនិមានកិ្ចចចដលនឹងរតូវលេះឬរតូវចសរមើន អ្ពាក្តសទើបជាចិតតចដលមានក្មាល ងំ
សខាយ ជាងកុ្េលនិងអ្កុ្េល ។ 

កុ្េល អ្កុ្េល សឈាម េះថា ជាចិតតចដលមានក្មាល ងំខាល ងំជាទីបំផុត សរពាេះ
សធវើជវនកិ្ចច រតូវសសាយអារមមណ៍សរចើនខណៈ ចិតតចដលជាកាមជវនៈតាមរបរក្តី



 

 474   

  

រតូវសក្ើតយ៉ា ងតិច ៧ ខណៈ សបើជាមេគគតជវនៈ សក្ើតរាបម់និអ្េ់ សេតុសនេះចិតត
ចដលសធវើជវនៈបាន សទើបមានក្មាល ងំខាល ងំជាទីបំផុត ។ 

ឈានបបចចយ័ ចដលមានអ្ងគឈាន ៥ មានវតិក្កៈ វចិ្ឆរៈ បីតិ េុខ ឯក្គគតា 
អ្ងគឈានទងំសនេះ រចមងសក្ើតជាមយួនឹងកុ្េលនិងអ្ពាក្ត ចតសបើរាបអ់្ងគឈាន 
៧ មាននយ័ថា សក្ើតបានទងំ អ្កុ្េល កុ្េល អ្ពាក្ត សរពាេះសវទនាមាន
សទមនេស ។ 

ឈានបបចចយ័ អ្ងគធមជ៌ាសចតេិក្ សរពាេះសេតុដូសច្ឆន េះ បចចយ័សនេះរចមងសក្ើត
រពមជាមយួនឹងចិតត សេើយសៅជាបចចយ័ដល់រូបផង គឺក្នុងបដិេនធកិាល ជាបចចយ័
ឲ្យសក្ើតក្មមជជរូប ក្នុងបវតតិកាលជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតជជរូប សរពាេះសេតុដូសច្ឆន េះ បចចយ័
សនេះ នាមជាបចចយ័ដល់នាមរូប សបើសក្ើតក្នុងភូមចិដលមនិមានរូប នាមជាបចចយ័ដល់
នាម បចចយ័សនេះសទើបជារបសភទេេជាតជាតិ និងជាបចចុបបននកាល សក្ើតបានទងំ
បដិេនធិកាលនិងបវតតិកាល េូមបចុីតិកាលក្ស៏ក្ើតបាន សរពាេះជាវបិាក្ដូចគាន នឹង
បដិេនធិ បចចយ័សនេះសធវើបានទងំ ២ កិ្ចច គឺ សធវើឲ្យសក្ើតផង និងឧបតថមភផង       
ឈានបបចចយ័ មានអំ្ណាចសធវើឲ្យេតវទងំឡាយសធវើកិ្ចចសផសងៗ បាន មាទំចំំសពាេះ
អារមមណ៍ រតងត់ាមសេចក្តីរបាថាន រគបរ់បការ សដ្ឋយអ្ំណាចរបេ់អ្ងគឈាន ៥ ឬ
អ្ងគឈាន ៧ ជាបចចយ័ ។ 
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មគគបបចច័យ 
មគគបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ១៨ ក្នុងបចចយ័ ២៤ និងជាបចចយ័ទី ៣១ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ មគគបបចចសយ សរពាេះមានអ្ងគមគគជាបចចយ័ ។ 
ពាក្យថា មគគ ចរបថាផលូវ េំសៅយក្ផលូវរបេ់ចិតតចដលនាអំ្នក្សធវើដំសណើ រសៅ

កានេុ់គតិ ទុគគតិភូម ិ និងអ្គតិ ឬ មគគ ចរបថាសៅ ឬចរបថា ចេវងរក្ក្ប៏ាន សរពាេះ    
ធមមតាផលូវសនាេះ រចមងនាអំ្នក្សធវើដំសណើ រឲ្យសៅដល់ទិេសៅ មគគបបចចយ័សនេះ ក្ដូ៏ចគាន  
គឺរចមងនាេំេជាតធមច៌ដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងខលួនសៅកានអ់ារមមណ៍ ចដលជាប់
ជាមយួនឹងខលួន ឲ្យសធវើកិ្ចចសៅតាមនាទីរបេ់ខលួនៗ ក្នុងបវតតកិាលប៉ាសុណាណ េះ ចដលជា
កិ្ចចធមមតា ជារបរក្តីរបេ់មគគបបចចយ័មា៉ាង  ដូចអ្ងគមគគចដលសក្ើតជាមយួនឹងវបិាក្
និងកិ្រយិ ក្ស៏ក្ើតស ើងសដើមបទីទួលអារមមណ៍និងសធវើកិ្ចចក្នុងនាទីរបេ់ខលួនៗ សដ្ឋយ
អារេ័យសចតេិក្ចដលជាអ្ងគមគគបបចចយ័សនេះ សធវើនាទីនាចិំតតសចតេិក្ដស៏េេឲ្យ
សៅដល់អារមមណ៍ទងំសនាេះបាន និងមគគបបចចយ័សៅមានកិ្ចចពិសេេមា៉ាងសទៀត គឺ
មានអ្ណំាចជយួ ទនុំក្បរមងុនាេំេជាតធម ៌ ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងខលួនឲ្យសៅ
កានេុ់គតិ ទុគគតិភូម ិ និងអ្គតិ គឺរពេះនិពាវ នបានសទៀត អ្ងគមគគសនេះ នឹងរតូវសក្ើត
ជាមយួកុ្េល ឬអ្កុ្េលប៉ាសុណាណ េះ សរពាេះឲ្យផលជាបទ់ក្ទ់ងនឹងបដិេនធ ិ ដូចអ្ងគ
មគគចដលសក្ើតក្នុងសោកិ្យកុ្េល ក្ន៏ាសំៅកានេុ់គតិ សបើសក្ើតក្នុងសោកុ្តតរកុ្េល
ក្ន៏ាសំៅកានអ់្គតិ គឺរពេះនិពាវ ន ចតសបើសក្ើតជាមយួនឹងអ្កុ្េល ក្ន៏ាសំៅកានទុ់គគតិ
ភូម។ិ 
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 មគគបបចចយ័សទើបរេសដៀងគាន នឹងនានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ សផសងគាន ចតថា   
នានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័សនាេះ ជាសេតុឲ្យសក្ើតស ើងសដ្ឋយរតង ់ ចំចណក្មគគបបចចយ័
សនេះ ជាសេតុឲ្យដល់ សរពាេះថាជាផលូវ ឬជាយន ចដលនឹងនាអំ្នក្សធវើដំសណើ រឲ្យដល់     
ទិេសៅ មគគបបចចយ័សទើបបានសឈាម េះថា េមាបក្សេតុ គឺសេតុចដលសធវើឲ្យដល់
ទិេសៅ មនិចមនជាសេតុឲ្យសក្ើត សរពាេះមនិបានសៅសាងសាថ នទីសនាេះ ឲ្យសក្ើត
ស ើង ។ 

មគគបបចចយ័ជារបសភទនាម → នាមរូប សដ្ឋយការសក្ើតរពមគាន  សទើបជា
បចចុបបននកាល ជារបសភទេេជាតជាតិ សធវើបាន ២ កិ្ចច គឺជនក្កិ្ចច និងឧបតថមភក្-
កិ្ចច ។ 

មគគបបចចយ័រតូវសក្ើតជាមយួនឹងចិតត ចដលមានសេតុប៉ាុសណាណ េះ សរពាេះការនឹង
ដល់េុគតិ ទុគគតិភូម ិនិងអ្គតិបាន រតូវជាចិតតចដលមានក្មាល ងំ គឺរតូវរបក្បសដ្ឋយ
សេតុ មគគបបចចយ័សទើបសឈាម េះថា មានសេតុជាទីបំផុត ។ 

 
បាលីនិសទទេរបេ់មគគបបចចយ័ 

បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប
ក្នុងបចចយុសទទេថា មគគបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតង
សដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

មគគ្ គ និ មគគេមបយុតាត នំ ធមាម ន ំ តេំមដុ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំ មគគបបចចសយន       
បចចសយ (អ្ងគមគគ ៩ ជាបចចយ័ដល់ធមច៌ដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងអ្ងគមគគ និងដល់
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រូបទងំឡាយចដលមានអ្ងគមគគនិងធមច៌ដលរបក្បជាមយួនឹងមគគសនាេះជាេមុដ្ឋឌ ន 
សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

វចនតថៈរបេម់គគបបចច័យ 
មសគាគ  វយិតិ=មសគាគ  (ធមច៌ដលដូចជាផលូវ សឈាម េះថា មគគ) ។ 
េុគតិទុគគតីនំ និពាវ នេស ច អ្ភមុិខំ បាបនសតា = មសគាគ  (ធមច៌ដលសឈាម េះថា

មគគ សរពាេះសេតុថា ជាធមច៌ដលនាសំៅកានេុ់គតិ ទុគគតិភូម ិនិងនិពាវ ន) ។ 
មគគភាសវន ឧបការសកា ធសមាម  = មគគបបចចសយ (ធមច៌ដលជាឧបការៈសដ្ឋយ

ភាពជាមគគ គឺនាសំៅកានេុ់គតិ ទុគគតិភូម ិនិងនិពាវ ន សឈាម េះថា មគគបបចចយ័) ។ 
 

អងគធម៌របេម់គគបបចច័យ 
បចចយ័  គឺ អ្ងគមគគ៩ គឺ បញ្ហដ  វតិក្កៈ វរិតិ៣ វរីយិៈ េតិ ឯក្គគតា និងទិដឌ ិ។ 
បចចយុបបនន គឺ េសេតុក្ចិតត ៧១ សច.៥២ េសេតុក្ចិតតជ.១៧            

េសេតុក្បដិ.កំ្. ២0 ។ 
បចចនិក្ៈ គឺ អ្សេតុក្ចិតត ១៨ សច.១២ (សវៀរឆនទៈ) អ្សេតុក្ចិតតជ.១៧ 

អ្សេតុក្បដិ.ក្.ំ ២០ និងរូប៥ ពួក្ដស៏េេ គឺ ឧតុជជរូប អាហារជជរូប បវតត.ិកំ្.      
អ្េញ្ដ .ក្.ំ ពាេិររូប ។ 

ចំមណក្អងគមគគ ៩ គឺ 
១. េមាម ទិដឌិ ការយល់សឃើញរតូវ បានដល់បញ្ហដ សចតេិក្ចដលសៅក្នុង     

តិសេតុក្ចិតត៤៧ (តិសេតុក្ចិតត៤៧ គឺ កាម.សសាភណ.េំ. ១២ មេគគត ២៧ 
សោកុ្តតរ ៨) ។ 
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២. មចិ្ឆឆ ទិដឌ ិ ការយល់សឃើញខុេ បានដល់ ទិដឌិសចតេិក្ចដលសៅក្នុង
សោភទិដឌិគតេំ. ៤ ។ 

៣. េមាម េងកបបៈ ការរតិេះរេិះរតូវ បានដល់ វតិក្កៈសចតេិក្ចដលសៅក្នុង    
ចិតត ៣៥ (ចិតត ៣៥ គឺ កាមសសាភណ ២៤ បឋមជាន ១១) ។ 

មចិ្ឆឆ េងកបបៈ ការរតិរេិះខុេ បានដល់ វតិក្កសចតេិក្សៅក្នុងអ្កុ្េលចិតត
១២ ។ 

៤. េមាម វាច្ឆ េមតរីតូវ បានដល់ វចីេុចរតិ ៤ យ៉ា ង គឺ មនិនិយយកុ្េក្ 
មនិនិយយញុេះញង ់ មនិនិយយរទសគាេះ មនិនិយយសរាយរាយឥតរបសយជន ៍ 
បានដល់េមាម វាច្ឆសចតេិក្ចដលសៅក្នុងចិតត ១៦ ( ចិតត ១៦ គឺកុ្. ៨ សោកុ្តតរ     
៨ ) ។ 

មចិ្ឆឆ វាច្ឆ េមតខុីេ បានដល់វចីទុចចរតិ ៤ យ៉ា ង គឺ និយយកុ្េក្ និយយ
ញុេះញង ់និយយរទសគាេះ និយយសរាយរាយឥតរបសយជន ៍ចដលសៅក្នុងអ្កុ្េល
ចិតតុបាទ ១២ ។ 

៥. េមាម ក្មមនតៈ ការ្ររតវូ បានដល់ ការ្រេុចរតិ ៣ យ៉ា ង គឺ មនិ
េមាល បេ់តវ មនិលួចរទពយ មនិរបរពឹតតខុេក្នុងកាម បានដល់ េមាម ក្មមនតសចតេិក្
សៅក្នុងចិតត ១៦ ( ចិតត ១៦ គឺ កុ្.៨ សោកុ្តតរ ៨ ) ។ 

មចិ្ឆឆ ក្មមនតៈ ការ្រមនិរបក្ព បានដល់ការ្រទុចចរតិ ៣ យ៉ា ង គឺ េមាល ប់
េតវ លួចរទពយ របរពឹតតខុេក្នុងកាម ចដលសៅក្នុងអ្កុ្េលចិតតុបាទ ១២ ។ 
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៦. េមាម អាជីវៈ កិ្រយិចិញ្ច ឹមជីវតិរតូវ បានដល់កាយេុចរតិ ៣ វចីេុចរតិ 
៤ គឺ េមាម អាជីវៈ ក្នុងចិតត ១៦ (ចិតត ១៦ គឺ កុ្.៨ សោកុ្តតរ ៨) ។  

មចិ្ឆឆ អាជីវៈ កិ្រយិចិញ្ច ឹមជីវតិខុេ បានដល់ កាយទុចចរតិ ៣ វចីទុចចរតិ ៤ 
ចដលសៅក្នុងអ្កុ្េលចិតតុបាទ ១២ ។ 

៧. េមាម វាយមៈ ពាយមរតូវ បានដល់ វរីយិសចតេិក្ ចដលសៅក្នុង   
សសាភណចិតត ៥៩ (ចិតត ៥៩ គឺ កាមសសាភណ ២៤ មេគគតចិតត ២៧ សោកុ្តតរ 
៨ ) ។ 

មចិ្ឆឆ វាយមៈ ពាយមខុេ បានដល់វរីយិសចតេិក្ចដលសៅក្នុងអ្កុ្េល- 
ចិតត ១២ ។ 

៨. េមាម េតិ រលឹក្រតូវ បានដល់ េតិសចតេិក្សៅក្នុងសសាភណចិតត ៥៩ 
។    មចិ្ឆឆ េតិ រលឹក្ខុេ បានដល់  ចិតតចដលបាតប់ងេ់តិសៅក្នុងអ្កុ្េលចិតតុ-
បាទ ១២ ។ 

៩. េមាម េមាធិ កិ្រយិតមកល់ចិតតរតូវ បានដល់ ឯក្គគតាសចតេិក្ ចដល
សៅក្នុងសសាភណចិតត ៥៩ ។  

មចិ្ឆឆ េមាធិ កិ្រយិតមកល់ចិតតខុេ បានដល់ ឯក្គគតាសចតេិក្ ចដលសៅ
ក្នុងអ្កុ្េលចិតត ១១ (សវៀរឯក្គគតាសច. សៅក្នុងសមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ ) ។  

អ្ងគមគគ ៩ សនេះ សពាលតាមអ្ងគធមច៌ដលមនិជានគ់ាន  ចតសបើរាបអ់្ងគធមច៌ដល
ជានគ់ាន  ជាេមាម មគគ ៨ និងមចិ្ឆឆ មគគ ៨ សបើជាអ្ងគមគគ ១២ តាមនយ័អ្ភធិមម បាន
ដល់ េមាម មគគ ៨ និងមចិ្ឆឆ មគគ ៤ ។ 
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មចិ្ឆឆ មគគ ៤ បានដល់ មចិ្ឆឆ ទិដឌិ មចិ្ឆឆ េងកបបៈ មចិ្ឆឆ វាយមៈ មចិ្ឆឆ េមាធិ 
កាលសពាលសដ្ឋយអ្ងគធមច៌ដលមនិជានគ់ាន  បានអ្ងគមគគ ៩ សនាេះឯង ។ សបើតាម
នយ័រពេះេូរត រាបម់គគ ១៦ គឺ េមាម មគគ ៨ និងមចិ្ឆឆ មគគ ៨ ចតអ្ងគធមប៌ានអ្ងគមគគ 
៩ ប៉ាុសណាណ េះ ។ 

េរមាបម់ចិ្ឆឆ មគគ ៨ ចដលជាមចិ្ឆឆ វាច្ឆ មចិ្ឆឆ ក្មមនតៈ មចិ្ឆឆ អាជីវៈ និងមចិ្ឆឆ
េតិ ធមទ៌ងំសនេះមនិមានអ្ងគធម ៌ឲ្យយក្ចិតតុបាទ ចដលជាអ្កុ្េលសនាេះឯង ជា 
មចិ្ឆឆ មគគ ។ ចំចណក្មចិ្ឆឆ ទិដឌ ិ មចិ្ឆឆ េងកបបៈ មចិ្ឆឆ វាយមៈ មចិ្ឆឆ េមាធិ រចមងមាន
អ្ងគធម ៌។ 

អធិបាយេមាម មគគ ៨ 

េមាម មគគ ៨ មាន ២ យ៉ា ង គឺ  
េមាម មគគសៅកានេុ់គតិ និងេមាម មគគសៅកានអ់្គតិ គឺ រពេះនិពាវ ន ។  
េមាម មគគសៅកានេុ់គតិ រតូវមានបញ្ហដ សជឿក្មម ជាក្មមេសក្តាេមាម ទិដឌ ិ

ចសរមើនកុ្េលក្មមបថ ១០ សៅកានម់នុេស សទវតា ចសរមើនមេគគតកុ្េលសៅ
កានរូ់បរពេម អ្រូបរពេម ចសរមើនេីល េមាធិ បញ្ហដ  នីមយួៗលេះបានកិ្សលេ
យ៉ា ងសរគាតរគាត យ៉ា ងក្ណាត ល ។  

េមាម មគគសៅកានអ់្គតិ រតូវមានបញ្ហដ ដឹងសេតុផលតាមសេចក្តីពិត ជា
វបិេសនាេមាម ទិដឌិ ចសរមើនេតិបបដ្ឋឌ ន ជាបុពវភាគមគគ ជាមគគខាងសដើម ជាបញ្ចងគ-ិ
ក្មគគ មគគមានអ្ងគ ៥ មានបរមតថឬនាមរូបជាអារមមណ៍បចចុបបនន មានេីល េមាធិ 
បញ្ហដ  សក្ើតរមួគាន ក្នុងអារមមណ៍ចតមយួ ជាសោកិ្យមគគ លេះអ្នុេ័យកិ្សលេ ជា    
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តទងគបបហាន ចសរមើនវបិេសនាតសៅដល់មគគចិតត ជាមគគខាងចុង ជាអ្ដឌងគិក្មគគ 
មគគមានអ្ងគ ៨ មានរពេះនិពាវ នជាអារមមណ៍ មានេីល េមាធិ បញ្ហដ  សក្ើតរមួគាន ក្នុង
អារមមណ៍ចតមយួ ជាសោកុ្តតរមគគ លេះអ្នុេ័យកិ្សលេជាេមុសចឆទបបហាន ។ 

១. េមាម ទិដឌិ ការយល់សឃើញរតូវ អ្ងគធមប៌ានដល់ បញ្ហដ សចតេិក្ ចដល
ដឹងចាេ់អ្រយិេចចរគប់ទ់ងំ ៤ គឺ ដឹងទុក្ខ លេះេមុទយៈ សធវើឱ្យជាក្ច់ាេ់នូវរពេះ
និពាវ ន ចសរមើនមគគមានរពេះនិពាវ នជាអារមមណ៍ ជាេមាម ទិដឌិក្នុងមគគេចច ជា
សោកុ្តតរមគគ ។  

សបើជាសោកិ្យមគគ គឺចសរមើនេតិបបដ្ឋឌ ន មាននាមរូបជាអារមមណ៍ សឃើញ
នាមរូបមនិសទៀង ជាសដើម ។ 

េមាម ទិដឌិសៅកានេុ់គតិ ចសរមើនកុ្េលក្មមបថ ១០ ជាសដើម ។ 
២.េមាម េងកបបៈ ការរតិរេិះរតូវ អ្ងគធមប៌ានដល់ វតិក្កសចតេិក្ រតិេះរេិះសៅ

ក្នុងធម ៌៣ យ៉ា ង គឺ  
២.១. សនក្ខមមេងកបបៈ ការរតិេះរេិះសចញច្ឆក្កាម បានដល់វតិក្កៈចដល

របក្បសដ្ឋយកុ្េលទងំឡាយ សឈាម េះថាសនក្ខមមៈ សរពាេះសចញច្ឆក្កាម កាល
កុ្េលសក្ើត កាមទងំឡាយសក្ើតមនិបាន ។ 

២.២. អ្ពាបាទេងកបបៈ ការរតិេះរេិះសចញច្ឆក្ការពាបាទ បានដល់ វតិក្កៈ
ចដលរបក្បសដ្ឋយសមតាត  ជាបដិបក្ខចំសពាេះពាបាទ ។   

២.៣. អ្វេិងិាេងកបបៈ ការរតិេះរេិះសចញច្ឆក្ការសបៀតសបៀន បានដល់
វតិក្កៈចដលរបក្បសដ្ឋយក្រុណា ជាបដិបក្ខដល់ការសបៀតសបៀន ។ វតិក្កៈ ការរតិេះរេិះ
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រតូវ សធវើឱ្យផុតពីសេចក្តរីកី្រាយ សេចក្តីថាន ងំថាន ក្ ់ សរពាេះមាននាមរូបជាអារមមណ៍
បចចុបបនន សទើបក្មាច តអ់្ភជិា សទមនេសឱ្យវនិាេសៅ ក្ល៏េះវតិក្កៈក្នុងកាម ក្នុងការ
ពាបាទ ក្នុងការសបៀតសបៀនបានទងំ ៣ ជាតទងគៈ ជាសោកិ្យមគគ សបើជាសោកុ្តតរ
មគគមានរពេះនិពាវ នជាអារមមណ៍ លេះវតិក្កៈទងំ ៣ ជាេមុសចឆទ សបើជាេមាម មគគសៅ
កានេុ់គតិ ក្ល៏េះវតិក្កៈបានមយួៗ ។  

៣. េមាម វាច្ឆ េមតរីតូវ អ្ងគធមប៌ានដល់ េមាម វាច្ឆសចតេិក្ សវៀរច្ឆក្    
វចីទុចចរតិ ៤ យ៉ា ង គឺ មនិកុ្េក្ មនិញុេះញង ់ មនិនិយយរទសគាេះ មនិនិយយ
សរាយរាយឥតរបសយជន ៍។  

សដ្ឋយេមាម វាច្ឆ ៣ យ៉ា ង គឺ 
៣.១. ក្ថាេមាម វាច្ឆ ការសពាលវាច្ឆរបក្ព ដូចការេចមតងធមឬ៌បសរងៀន

េិលបវជិាជ សផសងៗ  ច្ឆបំាចរ់តូវសពាលសរពាេះមានរបសយជន ៍។ 
៣.២. សចតនាេមាម វាច្ឆ ការតាងំចិតតសវៀរច្ឆក្វចីទុចចរតិទងំ ៤ ទុក្ជា    

មុន ។ 
៣.៣. វរិតិេមាម វាច្ឆ ការសវៀរច្ឆក្ពីវចីទុចចរតិទងំ ៤ ចំសពាេះមុខ សដើមបមីនិ

ឱ្យដ្ឋចេី់ល ។ 
េមាម វាច្ឆក្នុងអ្ងគមគគ េំសៅយក្វរិតិេមាម វាច្ឆ សវៀរច្ឆក្មនិនិយយទងំ 

៤ យ៉ា ង សបើក្នុងអ្រយិមគគ សវៀរច្ឆក្វចីទុចចរតិទងំ៤ជាេមុសចឆទ ខណៈកំ្ពុងចសរមើន 
េតិបបដ្ឋឌ នក្ស៏វៀរច្ឆក្វចីទុចចរតិ៤ ជាតទងគបបហាន សរពាេះមាននាមរូបជាអារមមណ៍
បចចុបបនន សបើសក្ើតជាមយួនឹងកុ្េលធមមតា សវៀរច្ឆក្វចីទុចចរតិបានមយួៗ ។  
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៤. េមាម ក្មមនតៈ ការ្ររតូវ អ្ងគធមប៌ានដល់េមាម ក្មមនតសចតេិក្ ការសវៀរ
ច្ឆក្កាយទុចចរតិ ៣ យ៉ា ង គឺ មនិេមាល ប ់មនិលួចរទពយ មនិរបរពឹតតខុេក្នុងកាម ។ 

សដ្ឋយេមាម ក្មមនតៈ ៣ យ៉ា ង គឺ 
៤.១. យថាពលេមាម ក្មមនតៈ បានដល់ការសធវើការ្ររតូវតាមក្មាល ងំរបេ់

ខលួន ។ 
៤.២. សចតនាេមាម ក្មមនតៈ សចតនាតាងំចិតតសវៀរច្ឆក្កាយទុចចរតិ ៣ ។ 
៤.៣. វរិតិេមាម ក្មមនតៈ សវៀរច្ឆក្កាយទុចចរតិទងំ ៣ ចំសពាេះមុខ គឺ មនិរពម

សធវើវតថុចដលមនិគួរសធវើ ។ 
េមាម ក្មមនតៈសៅក្នុងអ្ងគមគគ េំសៅយក្វរិតិេមាម ក្មមនតៈ  សបើសៅក្នុង     

អ្រយិមគគសវៀរច្ឆក្កាយទុចចរតិ ៣ ជាេមុសចឆទ ខណៈកំ្ពុងចសរមើនេតិបបដ្ឋឌ នក្៏
សវៀរកាយទុចចរតិ ៣ ជាតទងគបបហាន សបើសក្ើតជាមយួនឹងកុ្េលធមមតា ក្ស៏វៀរកាយ
ទុចចរតិបានមយួៗ ។ 

៥. េមាម អាជីវៈ កិ្រយិចិញ្ច ឹមជីវតិរតូវ អ្ងគធមប៌ានដល់ េមាម អាជីវ-
សចតេិក្ រតូវសវៀរច្ឆក្កាយទុចចរតិ ៣ វចីទុចចរតិ ៤ ទក្ទ់ងនឹងការចិញ្ច ឹមជីវតិ 
សទើបជាអាជីពេុចរតិ ។ 

សដ្ឋយេមាម អាជីវៈ ៣ យ៉ា ង គឺ 
៥.១. វរីយិេមាម អាជីវៈ បានដល់ចេវងរក្អាជីពេុចរតិសដ្ឋយសេចក្តី

ពាយមរបេ់ខលួនឯង ដូចសធវើចរេ សធវើចំការ ជាសដើម ។ 
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៥.២ សចតនាេមាម អាជីវៈ មានសចតនាតាងំចិតតរបក្បអាជីពេុចរតិឬបាន
ដល់សចតនារបេ់អ្នក្េមាទនអាជីវដឌមក្េីល គឺសវៀរច្ឆក្ការមនិេមាល បេ់តវ មនិ
លួចរទពយ មនិរបរពឹតតខុេក្នុងកាម មនិនិយយកុ្េក្ មនិនិយយញុេះញង ់ មនិ
និយយរទសគាេះ មនិនិយយសរាយរាយឥតរបសយជន ៍ មនិរបក្បមចិ្ឆឆ ជីព សឈាម េះ
ថាេីលមានអាជីវៈជាគរមប ់៨ ជាេីលខាងសដើមឱ្យដល់រពេមចរយិៈ ។ 

៥.៣. វរិតិេមាម អាជីវៈ កាលមានវតថុឱ្យរបរពឹតតក្នលងកាយទុចចរតិ ៣ វចី
ទុចចរតិ ៤ ក្ស៏វៀរបានមនិរពមឱ្យេីលដ្ឋច ់។ 

េមាម អាជីវៈក្នុងអ្ងគមគគ េំសៅយក្វរិតិេមាម អាជីវៈ រតូវចសរមើនេតិបប-
ដ្ឋឌ នមាននាមរូបជាអារមមណ៍បចចុបបនន សទើបមានអាជីពបរេុិទធ សដ្ឋយសវៀរច្ឆក្បាន
ជាតទងគបបហាន សបើដល់មគគចិតតមានរពេះនិពាវ នជាអារមមណ៍ ក្ស៏វៀរមចិ្ឆឆ អាជីវៈបាន
ជាេមុសចឆទ ចំចណក្ការរបក្បអាជីពធមមតា រចមងសវៀរច្ឆក្កាយទុចចរតិ  វចីទុចចរតិ
បានមយួៗ ។ 

៦. េមាម វាយមៈ សេចក្តីពាយមរតូវ អ្ងគធមប៌ានដល់វរីយិសចតេិក្ គឺ
សេចក្តីពាយមចដលសៅថា េមមបបធាន ៤ ជាសេចក្តីពាយមចដលដុតក្សៅត
កិ្សលេសដ្ឋយកិ្ចច ៤ យ៉ា ង គឺ 

១. ពាយមរារាងំអ្កុ្េលចដលមនិទនស់ក្ើតស ើង មនិឱ្យសក្ើតស ើង ។ 
២. ពាយមលេះអ្កុ្េលចដលសក្ើតស ើងសេើយ ឱ្យអ្េ់សៅ ។ 
៣. ពាយមចសរមើនកុ្េលចដលមនិទនស់ក្ើតស ើង ឱ្យសក្ើតស ើង ។ 
៤.ពាយមចសរមើនកុ្េលចដលសក្ើតស ើងសេើយ ឱ្យសក្ើតក្រក្ចលងស ើង ។ 
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រតូវជាសេចក្តីពាយមចដលចសរមើនេតិបបដ្ឋឌ នមាននាមរូបជាអារមមណ៍
បចចុបបនន ជាកិ្ចចរបេ់េមាធិ សទើបលេះកិ្សលេនីវរណៈជាតទងគបបហាន សដ្ឋយ
ពាយមលេះអ្កុ្េលចដលមនិទនស់ក្ើត មនិឱ្យសក្ើតស ើង កិ្ចចរបេ់សេចក្តី
ពាយមទងំ ៤ ក្រ៏បរពឹតតសៅរពមគាន  កាលដល់មគគចិតតក្រ៏បហារអ្នុេ័យកិ្សលេ
ដ្ឋចជ់ាេមុសចឆទ សបើពាយមចសរមើនកុ្េលធមមតា សធវើឱ្យអ្កុ្េលសក្ើតស ើងមនិ
បានប៉ាុសណាណ េះ ចតមនិមានការលេះកិ្សលេនីវរណៈ សរពាេះមនិចមនជាសេចក្តី
ពាយមចដលដុតក្សៅត កិ្សលេ ។  

៧. េមាម េតិ ការរលឹក្រតូវ អ្ងគធមប៌ានដល់េតិសចតេិក្ រតូវរលឹក្ក្នុង
អារមមណ៍េតិបបដ្ឋឌ ន មានកាយ សវទនា ចិតត ធម ៌ ឬនាមរូប ចដលេរងួមចំសពាេះ   
អាមមណ៍បចចុបបនន ជាេមាម េតិ ក្ទ៏មាល យវបិោល េគឺសេចក្តីយល់សឃើញខុេថា ជា
េតវបុគគល តួខលួនបាន ជាតទងគបបហាន សបើដល់មគគចិតតក្ល៏េះវបិោល េដ្ឋចជ់ា 
េមុសចឆទតាមមគគមយួៗចដលរបហារកិ្សលេបាន ចតរបេិនរលឹក្ក្នុងកុ្េល     
ធមមតា លេះវបិោល េមនិបាន ។ 

៨. េមាម េមាធិ ការតមកល់ចិតតនឹងរតូវ អ្ងគធមប៌ានដល់ ឯក្គគតាសចតេិក្ 
សធវើឱ្យចិតតតាងំមាសំៅក្នុងអារមមណ៍មយួ មនិរសវ ើរវាយសៅក្នុងអារមមណ៍ដក្ទៗ ជា
េមាធិធមមតា សធវើចិតតឱ្យេងបប់៉ាុសណាណ េះ សបើេមាម េមាធិក្នុងអ្ងគមគគ េំសៅយក្
េមាធិចដលតាងំមាកំ្នុងអារមមណ៍េតិបបដ្ឋឌ ន មាននាមរូប ជាអារមមណ៍បចចុបបនន 
មយួខណៈៗ ចដលជាខណិក្េមាធិ រចមងទមាល យនីវរណៈសេចក្តីរសវ ើរវាយជា     
តទងគបបហាន សបើដល់មគគចិតតមានរពេះនិពាវ នជាអារមមណ៍ជិតេនិទធ ក្ជ៏ាអ្បបនា
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េមាធិ ជាសោកុ្តតរេមាធិ សបើេមាធិរបេ់អ្នក្ចសរមើនឈានមានបញ្ដតតជិា
អារមមណ៍ ជាឧបច្ឆរេមាធិ អ្បបនាេមាធិ ជាសោកិ្យេមាធិ ។ 
េមាម មគគ ៨ ចដលជាផលូវនាសំៅកានេុ់គតិ និងអ្គតិ រតូវអារេ័យគាន និងគាន  សរពាេះ
អ្ងគមគគ ៨ កាលរមួចូលគាន សៅរចមងបានដល់ េីល េមាធិ បញ្ហដ  គឺ      

េមាម ទិដឌិ េមាម េងកបបៈ ជាបញ្ហដ   
េមាម វាច្ឆ េមាម ក្មមនតៈ េមាម អាជីវៈ ជាេីល 
េមាម វាយមៈ េមាម េតិ េមាម េមាធិ ជាេមាធិ ។ 
ចំចណក្សោកុ្តតរ រតូវយក្េមាម ទិដឌជិារបធាន រតូវមានបញ្ហដ សឃើញេភាវៈ 

រតូវតាមសេចក្តីពិត សទើបនឹងបនលុេះរពេះនិពាវ នបាន ។  
ចំចណក្សោកិ្យមគគ រតូវមានេមាម េតិជារបធាន រតូវមានេតិរលឹក្

កាយ សវទនា ចិតត ធម ៌ឬនាមរូប រតូវដឹងសដ្ឋយបញ្ហដ  មានេតិេរងួមឥន្ទនទិយ សៅ
ជាមយួនឹងេភាវធមត៌ាមសេចក្តីពិតតាមទវ រទងំ ៦ ចដលជានាមជារូបជា
បចចុបបននអារមមណ៍ េមបជញ្ដ ៈ សេចក្តីដឹងខលួន សទើបដឹងថា ជានាមជារូប តមកល់សៅ
នឹងសេចក្តីពិតបាន សទើបទមាល យទិដឌិសេចក្តយីល់សឃើញខុេថា ជាេតវ បុគគល    
តួខលួនឱ្យអ្េ់សៅបាន ។ 

ចំចណក្មចិ្ឆឆ មគគ ៨ សេចក្តីយល់សឃើញខុេជាមគគចដលនាសំៅកានទុ់គគតិ
ភូម ិ សរពាេះសឃើញមនិរតូវតាមសេចក្តីពិត សធវើឱ្យសក្ើតមចិ្ឆឆ ទិដឌិ ១០ យ៉ា ង គឺ 
 ១. សឃើញថាការឱ្យទនមនិមានផល ។ 

២. ការបូជាមនិមានផល ។ 
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៣. ការទទួលបដិេណាឌ រៈ មនិមានផល ។  
៤. ការសធវើលអសធវើអារក្ក្ម់និមានផល ។ 
៥. សឃើញថាសោក្សនេះមនិមាន គឺេតវចដលសក្ើតស ើងមក្ ក្ស៏ក្ើតស ើង     

ឯងៗ មនិបានមក្ពីសោក្ដក្ទ សរពាេះសឃើញថាសាល បស់េើយេូនយ មនិមានការសក្ើត
តសៅសទៀត ។ 

៦. សឃើញថាសោក្ខាងមុខមនិមាន សរពាេះេតវសាល បស់េើយេូនយ ជាតិមុខ
មនិមាន ។ 

៧. សឃើញថាការសធវើលអសធវើអារក្ក្ចំ់សពាេះមាតា មនិមានផល ។ 
៨.សឃើញថាការសធវើលអសធវើអារក្ក្ចំ់សពាេះបិតា មនិមានផល ។ 
៩. សឃើញថាេតវចដលសក្ើតជាឱ្បបាតិក្ៈមនិមាន នរក្ ឋានេួគម៌និមាន 

សរពាេះសាល បស់េើយេូនយ ។ 
១០. សឃើញថាេមណរពាេមណ៍អ្នក្បដិបតតលិអរបតិបតតិរបក្ពមនិមាន អ្នក្

ដឹងចាេ់នូវសោក្សដ្ឋយខលួនឯង បសរងៀនអ្នក្ដក្ទឱ្យបដិបតតិតាមបាន មនិមាន 
សរពាេះេតវសាល បស់េើយេូនយ បដិសេធការសាងបារមថីាមនិមាន ។ 

 
សរពាេះសឃើញខុេយ៉ា ងសនេះសទើបសធវើឱ្យសក្ើតមចិ្ឆឆ មគគ ៨  
១. មចិ្ឆឆ ទិដឌ ិមានសេចក្ឋីយល់សឃើញខុេមនិសជឿសរឿងក្មម ជាសដើម អ្ងគធម៌

បានដល់ ទិដឌិសចតេិក្សៅក្នុងសោភទិដឌិគតេំ. ៤ ។ 
២. មចិ្ឆឆ េងកបបៈ រតិេះរេិះខុេ ៣ យ៉ា ង គឺ 
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២.១. រតិេះរេិះក្នុងកាមវតិក្កៈ របាថាន កាមគុណ បានដល់ វតិក្កៈ ក្នុងសោភ
ចិតត ៨ ។  

២.២. រតិេះរេិះក្នុងការពាបាទ ពាបាទវតិក្កៈ បានដល់ វតិក្កៈក្នុងសទេៈ    
២ ។  

២.៣. រតិេះរេិះក្នុងការសបៀតសបៀន វេិងិាវតិក្កៈ វតិក្កៈក្នុងអ្កុ្េល ១២ ។ 
៣. មចិ្ឆឆ វាច្ឆ និយយខុេ សពាលវចីទុចចរតិ ៤ យ៉ា ង គឺ មុសាវាទ បិេុ-

ណាវាច្ឆ ផរុេវាច្ឆ េមផបបោបៈ ។ 
៤. មចិ្ឆឆ ក្មមនតៈ សធវើការ្រខុេ សធវើកាយទុចចរតិ ៣ យ៉ា ង គឺ បាណាតិបាត  

អ្ទិនាន ទន កាសមេុមចិ្ឆឆ ច្ឆរ ។ 
៥. មចិ្ឆឆ អាជីវៈ មានអាជីពខុេ សរពាេះសធវើកាយទុចចរតិ ៣ វចីទុចចរតិ ៤ ។ 

មចិ្ឆឆ ទិដឌិ  ៣ ខសនេះ មនិមានអ្ងគធម ៌សទើបយក្អ្កុ្េលចិតតុបាទ ១២ ជាអ្ងគធម ៌។ 
៦. មចិ្ឆឆ វាយមៈ ពាយមខុេ គឺពាយមសធវើ អ្កុ្េលក្មមបថ ១០ ។ 
៧. មចិ្ឆឆ េតិ រលឹក្ខុេ សរពាេះបាតប់ងេ់តិសាម រតី រលឹក្ចតសរឿងចដលជា

អ្កុ្េល អ្ងគធមម៌និមាន សទើបយក្អ្កុ្េលចិតតុបាទជាអ្ងគធម ៌។ 
៨. មចិ្ឆឆ េមាធិ កិ្រយិតមកល់ចិតតនឹងខុេ េំសៅយក្េមាធិចដលសក្ើត

ជាមយួអ្កុ្េលចិតត ១១ ដូច បាញ់េតវ េទូចរតី ជាសដើម (សវៀរឯក្គគតាសចតេិក្ 
សៅក្នុងសមាេវចិិកិ្ច្ឆឆ ចិតត សរពាេះមនិមានអ្ធិសមាក្ខកាតក់្តីអារមមណ៍ េមាធិមនិមាន   
ក្មាល ងំ)។ 
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បញ្ហា វារៈរបេម់គគបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់មគគបបចចយ័មាន ៧ វារៈ គឺ  
១. កុ្. → កុ្.   ២. កុ្. → អ្ពយ.  ៣. កុ្.→ កុ្. អ្ពយ.  
៤. អ្កុ្. → អ្កុ្.  ៥. អ្កុ្. →អ្ពយ.  ៦. អ្កុ្. → អ្កុ្. អ្ពយ.  
 ៧. អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 
១.បាលវីិធី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស មគគបបចចសយន បចចសយ 

(កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោនិ មគគ្ គ និ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំមគគបបចចសយន បចចសយ (កុ្េល

អ្ងគមគគ ៨-៧ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ៤ ចដលរបក្បជាមយួនឹងកុ្េល
អ្ងគមគគ សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

កុ្. →កុ្. គឺ កុ្.អ្ងគមគគ ៨ (សវៀរទិដឌិ) → កុ្.២១ សច. ៣៨ (សវៀរអ្ងគមគគតាម
េមគួរ) កុ្.អ្ងគមគគ៧ (សវៀរវតិក្កៈតាងំពីទុតិយជានជាសដើមសៅដល់បញ្ចមជាន) ។ 

កុ្. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច -
សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ សក្ើតបានរគបវ់ថីិ បាន
េភាគបចចយ័ ១០ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  េមបយុតត សេតុ 
អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ ឈាន ។ 

២. បាលីវធិី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស មគគបបចចសយន បចចសយ 
(កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 
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 បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោនិ មគគ្ គ និ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំមគគបបចចសយន បចចសយ (កុ្េល

អ្ងគមគគ ៨-៧ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូបចដលមានកុ្េលចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន 
សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

កុ្→ អ្ពយ. គឺ កុ្. អ្ងគមគគ ៨-៧ → ចិតតជ. ១៧ ។ 
កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន

បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៨ គឺ េេជាត 
និេសយ អ្តថិ អ្វគិត វបិបយុតត សេតុ អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ ឈាន ។ 

៣.បាលវីិធ ី  កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច ធមមេស មគគ-  
បបចចសយន បចចសយ (កុ្េលធម ៌ជាបចចយ័ដល់កុ្េលធមនិ៌ងអ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយ
អ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោនិ មគគ្ គ និ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំមគគបបចច-

សយន បចចសយ (កុ្េលអ្ងគមគគ ៨-៧ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤ ចដល
របក្បជាមយួនឹងកុ្េលអ្ងគមគគ និងរូបចដលមានកុ្េលចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយ
អ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។  

កុ្. → កុ្.អ្ពយ. គឺ កុ្. អ្ងគមគគ ៨-៧ → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ចិតតជ.១៧ (សវៀរ
អ្ងគមគគតាមេមគួរ) ។ 
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កុ្. → កុ្. អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល បានបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន 
៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៨ គឺ េេជាត និេសយ    
អ្តថិ អ្វគិត សេតុ អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ ឈាន ។ 

៤.បាលវីិធ ីអ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស មគគបបចចសយន បចចសយ 
(អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោនិ មគគ្ គ និ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ មគគបបចចសយន បចចសយ 

(អ្កុ្េលអ្ងគមគគ ៤-៣-២ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤ ចដលរបក្ប
ជាមយួនឹងអ្កុ្េលអ្ងគមគគ សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្េលអ្ងគមគគ ៤ បានដល់ មចិ្ឆឆ ទិដឌ ិ មចិ្ឆឆ េងកបបៈ មចិ្ឆឆ វាយមៈ មចិ្ឆឆ -
េមាធិ សក្ើតជាមយួអ្កុ្េលចិតត ១២ ។  

 អ្កុ្េលអ្ងគមគគ ៣ បានដល់ មចិ្ឆឆ េងកបបៈ មចិ្ឆឆ វាយមៈ មចិ្ឆឆ េមាធិ 
សក្ើតជាមយួអ្កុ្េលចិតត ៨ គឺ សោភទិដឌិវបិ. ៤ សទេៈ ២ សមាេៈ ២ ។  

អ្កុ្េលអ្ងគមគគ ២ បានដល់ មចិ្ឆឆ េងកបបៈ មចិ្ឆឆ វាយមៈ សក្ើតជាមយួ
អ្កុ្េលចិតត ៧ គឺ សោភទិដឌិគតវបិ. ៤ សទេៈ ២ សមាេឧទធចច ១ ។ 

អ្កុ្. →អ្កុ្. គឺ អ្កុ្េលអ្ងគមគគ ៤ → អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ( សវៀរអ្ងគមគគ
សចតេិក្តាមេមគួរ ) ។ 

អ្កុ្.→អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូម ិ និងបញ្ច -
សវាការភូម ិ បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ សក្ើតបានតាម        
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កាមមសនាទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៩ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  
េមបយុតត  អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ ឈាន ។ 

៥.បាលវីិធ ីអ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស មគគបបចចសយន បចចសយ 
(អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោនិ មគគ្ គ និ ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំ មគគបបចចសយន បចចសយ 

(អ្កុ្េលអ្ងគមគគ ៤-៣–២ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូប ចដលមានអ្កុ្េលចិតត
ជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.→ អ្ពយ. គឺ អ្កុ្. អ្ងគមគគ ៤ → ចិតតជ.១៧ ។ 
អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន

បុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៤ គឺ េេជាត 
និេសយ អ្តថិ អ្វគិត វបិបយុតត អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ ឈាន ។ 

៦.បាលីវធីិ អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ច អ្ពាក្តេស ច មគគបបចច-  
សយន   បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធមនិ៌ងអ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយ
អ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោនិ មគគ្ គ និ េមបយុតតកាន ំខនាធ ន ំចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ ច រូបាន ំមគគ-

បបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលអ្ងគមគគ ៤-៣-២-ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ 
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៤ ចដលរបក្បជាមយួនឹងអ្កុ្េលអ្ងគមគគ និងរូបចដលមានអ្កុ្េលចិតត ជា
េមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្. អ្ពយ. គឺ អ្កុ្. អ្ងគមគគ ៤ → អ្កុ្.១២ សច.២៧ ចិតតជ.១៧ 
(សវៀរអ្ងគមគគតាមេមគួរ) ។ 

អ្កុ្. → អ្កុ្.អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានបុថុជជន៤ ផលបុគគល៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៧ គឺ  េេជាត 
និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ ឈាន ។ 

៧.បាលីវធិ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស មគគបបចចសយន បចចសយ 
(អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
១. វបិាកាពាក្តាន ំ កិ្រយិពាក្តានំ មគគ្ គ និ េមបយុតតកាន ំ ខនាធ ន ំ   

ចិតតេមុដ្ឋឌ នានញ្ច  រូបាន ំមគគបបចចសយន បចចយ (េសេតុក្វបិាក្ េសេតុក្កិ្រយិ
អ្ងគមគគ ៨-៧ ឬ ៥-៤ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៤ ចដលរបក្បជាមយួ
នឹងេសេតុក្វបិាក្ េសេតុក្កិ្រយិអ្ងគមគគ និងរូបចដលមានេសេតុក្វបិាក្    
េសេតុក្កិ្រយិជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. អ្ងគមគគ ៨-៧ ( សវៀរទិដឌ ិ) ចដលសក្ើតក្នុងបវតតិកាល→េសេតុក្វបិាក្ 
២១ េសេតុក្កិ្. ១៧ សច. ៣៨ ចិតតជ. ១៧ (សវៀរអ្ងគមគគតាមេមគួរ) ។ 

២. បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្តានិ មគគ្ គ និ េមបយុតតកានំ ខនាធ ន ំក្ដតាត  
ច រូបាន ំមគគបបចចសយន បចចសយ (ក្នុងខណៈបដិេនធិ េសេតុក្វបិាក្អ្ងគមគគ ៥-៤ 
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ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ៤ ចដលរបក្បជាមយួនឹងេសេតុក្វបិាក្អ្ងគ
មគគ និងេសេតុក្បដិេនធិក្មមជជរូប សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័) ។ 

អ្ងគមគគ ៥ (សវៀរទិដឌិ វរិតិ ៣) ចដលសក្ើតក្នុងបដិេនធិ→បញ្ច សវាការេសេតុ-
ក្.បដិ. ១៣ សច. ៣៥ បដិ.កំ្. ២០ (សវៀរអ្ងគមគគតាមេមគួរ) ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបដិេនធិកាល និងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុង  
ចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ (សបើក្នុងបដិេនធិ-
កាល បានបុគគល ២ គឺ ទវិសេតុក្បុគគល និងតិសេតុក្បុគគល សវៀរអ្រេតតផល
បុគគល) សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ១២ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិ       
អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត  វបិបយុតត សេតុ អ្ធិបតិ ឥន្ទនទិយ ឈាន ។ 

េរុបមគគបបចចយ័ គឺ អ្ងគមគគ ៩ ជាបចចយ័ជួយ ទំនុក្បរមុងដល់ចិតត និង
សចតេិក្ចដលសក្ើតរពមជាមយួនឹងខលួន រពមសដ្ឋយចិតតជជរូបនិងបដិេនធិក្មមជជរូបឲ្យ
សក្ើតស ើងនិងតាងំសៅបាន សដ្ឋយអ្ំណាចមគគបបចចយ័ ចដលសធវើនាទីក្នុងកិ្ចចធមមតា 
មា៉ាង និងក្នុងកិ្ចចពិសេេមា៉ាង ។ 

អ្ងគមគគ ៩ → េសេតុក្ចិតត ៧១ សច.៥២ េសេតុក្ចិតតជ. ១៧ េសេតុ-
ក្បដិ. កំ្. ២០ ។ 

អ្ងគមគគ ៩ បានដល់ បញ្ហដ  វតិក្កៈ  វរិតិ ៣ វរីយិៈ េតិ ឯក្គគតា និងទិដឌិ ។ 
អ្ងគមគគ ៩ ចចក្ជាេមាម មគគ ៨ មចិ្ឆឆ មគគ៨ ។ 
េមាម មគគ ៨ គឺ េមាម ទិដឌិ េមាម េងកបបៈ េមាម វាច្ឆ េមាម ក្មមនតៈ េមាម អា-

ជីវៈ េមាម វាយមៈ េមាម េតិ េមាម េមាធិ ។ 
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អ្ងគមគគមាន ៨ គឺ បញ្ហដ  វតិក្កៈ វរិតិ៣ វរីយិៈ េតិ ឯក្គគតា ។ 
មចិ្ឆឆ មគគ ៨ គឺ មចិ្ឆឆ ទិដឌិ មចិ្ឆឆ េងកបបៈ មចិ្ឆឆ វាច្ឆ មចិ្ឆឆ ក្មមនតៈ មចិ្ឆឆ អាជីវៈ 

មចិ្ឆឆ វាយមៈ មចិ្ឆឆ េតិ មចិ្ឆឆ េមាធិ ។ 
អ្ងគធមម៌ាន ៤ គឺ ទិដឌិ វតិក្កៈ វរីយិៈ ឯក្គគតា ។ មគគ ១៦ រមួសេើយបានមគគ 

១២ េមាម មគគ ៨ មចិ្ឆឆ មគគ ៤ ចំចណក្ចដលមនិមានអ្ងគធម ៌ឲ្យយក្ចិតតុបាទចដល
ជាអ្កុ្េលជាអ្ងគមគគ  ។ មគគ ១២ ក្គ៏ងប់ានអ្ងគមគគ ៩ សនាេះឯង ។ 

មគគមានេភាវៈនាសំៅ គឺនាសំចញអំ្ពីទុគគតិភូមសិៅេុគតិក្ប៏ាន ឬសចញអំ្ពី
េុគតិសៅទុគគតិភូមកិ្ប៏ាន ឬសចញអំ្ពីេុគតិ សៅអ្គតិក្ប៏ាន ក្ស៏ឈាម េះថា មគគ ។ 

េមាម មគគ នាសំៅកានស់េចក្តីលអ គឺនាសំៅកានេុ់គតិនិងអ្គតិ គឺរពេះនិពាវ ន 
។ មចិ្ឆឆ មគគ នាសំៅកានស់េចក្តីអារក្ក្ ់គឺសៅកានទុ់គគតិភូម ិ។ 

មគគបបចចយ័ រចមងមនិសក្ើតក្នុងអ្សេតុក្ចិតត ១៨ សរពាេះធមច៌ដលជាមគគនឹង
រតូវរបក្បជាមយួនឹងចិតតចដលមានសេតុប៉ាុសណាណ េះ ចិតឋណាមនិមានសេតុ មនិជា
អ្ងគមគគ សរពាេះដូសច្ឆន េះ មគគសទើបរតូវមានសេតុជាសរគឿងកំ្ណត ់។ 
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េមបយតុតបបចច័យ 
េមបយុតតបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ១៩ ក្នុងបចចយ័ ២៤ និងជាបចចយ័ទី ៣២  

ក្នុងបចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ េមបយុតតបបចចសយ សរពាេះនាមធមច៌ដលរបក្បគាន ជាបចចយ័ ។ 
េមបយុតត ចរបថា របក្បរពមសេើយ េមបយុតតបបចចយ័ សេចក្តីថា ធមមជាតិ

ជានាមធមដូ៌ចគាន  គឺជាចិតតនិងសចតេិក្ ចដលរបក្បរពមសេើយសដ្ឋយលក្ខណៈ ៣ 
ឬ ៤ របការ គឺ 

១. ឯកុ្បាទ សក្ើតរពមគាន  ។  
២. ឯក្និសរាធ រលតរ់ពមគាន  ។  
៣. ឯក្លមពន មានអារមមណ៍ជាមយួគាន ។ 
៤.ឯក្វតថុក្ មានទីអារេ័យជាមយួគាន  (គឺនាមចដលអារេ័យវតថុសក្ើត ក្៏

អារេ័យជាមយួគាន  សបើមនិអារេ័យក្ម៏និអារេ័យដូចគាន  ) ។ 
េរមាបន់ាមធមច៌ដលសក្ើតក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ រតូវមានលក្ខណៈរគបទ់ងំ 

៤ របការ សរពាេះរតូវមានវតថុ រូប ៦ ជាទីអារេ័យឲ្យចិតត សចតេិក្សក្ើត  ចតសបើសក្ើត
ក្នុងចតុសវាការភូម ិ មានលក្ខណៈរគប ់ ៣ របការ សរពាេះនាមក្នុងទីសនាេះ មនិរតូវ
អារេ័យវតថុរូបសក្ើត នាមធមគឺ៌ ចិតតនិងសចតេិក្សនេះ កាលសក្ើតស ើងរបក្បរពមគាន
សេើយសៅោយ គំាន បានេនិទធដូចធមច៌តមយួ រេូតមនិអាចចញក្បានថាអ្វជីាអ្វ ី
ឧបមាដូចថាន ចំដលសៅថា ចតុមធុរេចដលរបក្បសដ្ឋយរបេ់៤ យ៉ា ង គឺ ទឹក្សដ្ឋេះ
ថាល  សរបងលង ទឹក្ឃមុ ំ េកសតាន ត កាលយក្វតថុទងំសនាេះមក្ោយចូលគាន សេើយ អ្នក្
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បរសិភាគមនិអាចនឹងចញក្សចញបានថា សនេះជារេរបេ់ទឹក្សដ្ឋេះថាល  សនេះជារេ
របេ់សរបងលង សនេះជារេរបេ់ទឹក្ឃមុ ំសនេះជារេរបេ់េកសតាន ត ទងំចដលថាន សំនេះជា
រូបធម ៌ ចដលមានេភាពសរគាតរគាតជាងនាមធម ៌ ក្ស៏ៅចញក្សចញឲ្យដឹងមនិបាន
យ៉ា ងណា ចិតតនិងសចតេិក្ជានាមធមច៌ដលលអិត សមើលមនិសឃើញ នឹងចញក្សចញ
បានយ៉ា ងដូចសមតចសៅថា សនេះជាចិតត សនេះជាសចតេិក្ ចតសរពាេះអារេ័យរពេះ    
េពវញ្ដុ តញ្ហដ ណរបេ់រពេះេមាម េមពុទធជាមាច េ់ ចដលរទងដឹ់ងក្នុងវតថុចដលដឹងបាន
លំបាក្ក្រក្ចលង សទើបអាចចញក្នាមធមទ៌ងំសនេះសចញពីគាន បាន សេើយក្ប៏ាននាំ
មក្េចមតងឲ្យអ្នក្ដក្ទបានដឹងតាម គឺរបាបល់ក្ខណៈរបេ់ចិតតនិងសចតេិក្ចដល
មានលក្ខណៈសផសងៗគាន  ឲ្យដឹងរតូវតាមសេចក្តីពិតរគបរ់បការ េូមបថីាចិតតនិង
សចតេិក្សនាេះ សក្ើតរពមគាន  ចតរពេះពុទធអ្ងគក្អ៏ាចដឹងបាន និងចញក្នាមធម ៌     
សផសងៗ ទងំសនាេះ សចញពីគាន បាន សរពាេះធមមតាចិតតចដលសក្ើតស ើងនឹងមានចិតតចត
មយួមនិបាន រតវូមានសចេិក្ជាសរចើនសក្ើតរមួផង នាមធមច៌ដលសក្ើតរពមគាន ក្នុង
លក្ខណៈ ៣ ឬ ៤ យ៉ា ងសនេះ សទើបសៅថា េមបយុតតបបចចយ័ គឺនាមជាបចចយ័ដល់
នាមប៉ាុសណាណ េះ និងនាមធមទ៌ងំសនេះសក្ើតស ើងរពមគាន សេើយ ក្អ៏ារេ័យគាន និងគាន  
សរពាេះនាមខនធ មានសវទនាខនធ េញ្ហដ ខនធ េ ខ្ រខនធ វញិ្ហដ ណខនធ ជាបចចយ័
អារេ័យដល់គាន និងគាន ក្នុងខណៈចដលសក្ើតរពមគាន  និងសធវើនាទីរបេ់ខលួនៗ សៅក្នុង
កាលចតមយួរពមៗគាន  សដ្ឋយមនិជាបដិបក្ខចំសពាេះគាន ស ើយ ការចដលរបរពឹតតសៅ
បានដូសចនេះ ក្ស៏រពាេះការជួយ ទំនុក្បរមុងឧបការៈដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយភាពជា
េមបយុតតបបចចយ័សនាេះឯង សទើបបានសឈាម េះថា េមបយុតតបបចចយ័ ។ 
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 ចំចណក្រូបជាមយួនឹងនាម េូមបថីានឹងសក្ើតរពមគាន បាន ចតមនិបានសធវើ
កិ្ចចរមួគាន រគបទ់ងំ ៤ សទើបមនិជាេមបយុតតបបចចយ័ ដូចរូបសក្ើតរពមជាមយួនឹងចិតត
ចតមនិបានសធវើកិ្ចចរមួគាន រគបទ់ងំ ៤ សទើបមនិជាេមបយុតតបបចចយ័ គឺសក្ើតរពម
ជាមយួនឹងចិតត ចតមនិបានរលតរ់ពមជាមយួនឹងចិតត ចំចណក្រូបជាមយួនឹងរូប     
េូមបថីាសក្ើតរពមគាន  រលតរ់ពមគាន បាន ចតមនិសឈាម េះថា េមបយុតតបបចចយ័ សរពាេះ
មនិរបក្បសដ្ឋយលក្ខណៈ ៣ ឬ ៤ របការ ចដលសពាលសេើយ ។ 

េូមបនីាមធមច៌ដលជានាមខនធ ៤ ជាមយួនឹងនាមចដលជារពេះនិពាវ នសក្ើត
រពមគាន បាន ចតមនិសៅថា េមបយុតតបបចចយ័ សរពាេះនាមធមច៌ដលជាេមបយុតត-
បបចចយ័បាន ចំសពាេះចតនាមខនធ ៤ គឺ ចិតតនិងសចតេិក្ចដលសក្ើតរពមគាន ប៉ាសុណាណ េះ 
េូមបនីាមធមច៌ដលជាកុ្េលជាមយួនឹងអ្ពាក្ត ក្ម៏និសឈាម េះថា េមបយុតតគាន  
សរពាេះសក្ើតក្នុងចិតតសផសងគាន  ចដលជាេមបយុតតបបចចយ័បាន នឹងរតវូជានាមធមច៌ដល
សក្ើតក្នុងចិតតមយួជាមយួគាន  ។ 

េមបយុតតបបចចយ័ជារបសភទនាមជាបចចយ័ដល់នាម សក្ើតស ើងរពមគាន ក្នុង
ចិតតមយួជាមយួគាន  សទើបជាបចចុបបននកាល ជារបសភទេេជាតជាតិ សធវើបាន ២ កិ្ចច 
គឺ ជនក្កិ្ចចនិងឧបតថមភក្កិ្ចច េមបយុតតបបចចយ័សទើបមានលក្ខណៈរេសដៀងជាមយួ
នឹងេេជាតបបចចយ័ និងអ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័  សរពាេះសក្ើតរពមគាន ផង អារេ័យគាន និង
គាន ផង និងមានលក្ខណៈរគបទ់ងំ ៣-៤ របការផង។ 

រពេះបាលីនិសទទេរបេ់េមបយុតតបបចចយ័ 
បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប 
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ក្នុងបចចយុសទទេថា េមបយុតតបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង់
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

ចតាត សរា ខនាធ  អ្រូបិសនា អ្ញ្ដមញ្ដ ំ េមបយុតតបបចចសយន បចចសយ (នាមខនធ ៤ 
ជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយអ្ំណាចេមបយុតតបបចចយ័) ។ 

 
វចនតថៈរបេេ់មបយតុតបបចច័យ 

េម ំ ឯកុ្បាទតាទិបកាសរេ ិ យុតតតិំ = េមបយុតត ំ ( ធមមជាតិចដលរបក្ប
រពមសដ្ឋយរបការទងំឡាយ មានការសក្ើតស ើងខណៈមយួជាមយួគាន  ជាសដើម 
សឈាម េះថា េមបយុតត ) ។ 

េមបយុតតភាសវន ឧបការសកា ធសមាម   = េមបយុតតបបចចសយ (ធមច៌ដល   
ទំនុក្បរមុងដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយសេតុចដលរបក្បរពមគាន  សឈាម េះថា េមបយុតត-
បបចចយ័)  ។ 

អងគធម៌របេេ់មបយតុតបបចច័យ 
បចចយ័   គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ ។  
បចចយុបបនន  គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ។ 
បចចនិក្ៈ  គឺ រូប ៧ ពួក្ គឺ បដិ.កំ្.  បវតតិកំ្. អ្េញ្ដ .កំ្. ចិតតជ. ឧតុជ.    
                    អាហារជ. និងពាេរិរូប ។ 
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បញ្ហា វារៈរបេេ់មបយតុតបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់េមបយុតតបបចចយ័មាន ៣ វារៈ គឺ  
១. កុ្. → កុ្.  ២. អ្កុ្. → អ្កុ្. ៣. អ្ពយ.  → អ្ពយ. ។ 
១.បាលវីិធី កុ្េសោ ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស េមបយុតតបបចចសយន         

បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចេមបយុតតបបចចយ័) ។ 
កុ្. → កុ្. គឺ កុ្. ២១ សច. ៣៨ → កុ្. ២១ សច.៣៨ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េសោ ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំខនាធ នំ េមបយុតតបបចចសយន បចចសយ, តសយ 

ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស េមបយុតតបបចចសយន បចចសយ, សទវ ខនាធ  ទិវនន ំខនាធ ន ំេមបយុតត-
បបចចសយន  បចចសយ (កុ្េលនាមខនធ ១ ឬ ៣ ឬ ២ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់
កុ្េលនាម  ខនធ ៣ ឬ ១ ឬ ២ ដស៏េេ សដ្ឋយអ្ំណាចេមបយុតតបបចចយ័) ។ 

កុ្.នាមខនធ ១-៣-២ → កុ្.នាមខនធ ៣-១-២-តាមលំដ្ឋប ់។ 
កុ្. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច -

សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ តាមបញ្ចទវ រវថីិ  កាម-
មសនាទវ រវថីិ និងអ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១២ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ     
អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

២.បាលវីិធ ី អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស េមបយុតតបបចចសយន    
បចចសយ (អ្កុ្េលធម ៌ ជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចេមបយុតត-
បបចចយ័) ។ 
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អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.១២ សច.២៧ → អ្កុ្.១២ សច.២៧ ។ 
បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េសោ ឯសកា ខសនាធ  តិណណ ននំ ខនាធ នំ េមបយុតតបបចចសយន បចចសយ,

តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស េមបយុតតបបចចសយន បចចសយ, សទវ ខនាធ  ទវនិន ំ ខនាធ នំ 
េមបយុតតបបចចសយន បចចសយ (អ្កុ្េលនាមខនធ ១ ឬ ៣ ឬ ២ ជាបចចយ័ជួយ 
ឧបការៈដល់ អ្កុ្េលនាមខនធ ៣ ឬ ១ ឬ ២ ដស៏េេ សដ្ឋយអ្ំណាចេមបយុតត-
បបចចយ័) ។ 

អ្កុ្.នាមខនធ ១- ៣-២ → អ្កុ្.នាមខនធ ៣-១-២ តាមលំដ្ឋប ់។ 
អ្កុ្.→ អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងចតុសវាការភូមនិិង    

បញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ 
និងកាមមសនាទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១២ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត   
អ្ញ្ដមញ្ដ  សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

៣.បាលវីិធី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េមបយុតតបបចចសយន     
បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចេមបយុតត-
បបចចយ័) ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ អ្ពយ.៥៦ សច.៣៨ → អ្ពយ.៥៦ សច.៣៨។ 
បាលីអ្នុវាទ 
១. វបិាកាពាក្សតា កិ្រយិពាក្សតា ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំខនាធ នំ េមបយុតត-

បបចចសយន បចចសយ, តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស េមបយុតតបបចចសយន បចចសយ, សទវ 
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ខនាធ  ទិវននំ ខនាធ ន ំេមបយុតតបបចចសយន បចចសយ (វបិាក្កិ្រយិនាមខនធ ១ ឬ ៣ ឬ ២ 
ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់វបិាក្កិ្រយិនាមខនធ ៣ ឬ ១ ឬ ២ ដស៏េេ សដ្ឋយ 
អ្ំណាចេមបយុតតបបចចយ័) ។ 

វបិាក្នាមខនធ ១ - ៣-២ → វបិាក្នាមខនធ ៣-១ -២ តាមលំដ្ឋប ់។ 
កិ្រយិនាមខនធ ១ - ៣-២ → កិ្រយិនាមខនធ ៣-១-២ តាមលំដ្ឋប ់។ 
២. បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្សតា ឯសកា ខសនាធ  តិណណ នន ំខនាធ ន ំេមបយុតត-

បបចចសយន បចចសយ, តសយ ខនាធ  ឯក្េស ខនធេស េមបយុតតបបចចសយន បចចសយ, សទវ    
ខនាធ  ទិវនន ំខនាធ នំ េមបយុតតបបចចសយន បចចសយ (ក្នុងខណៈបដិេនធ ិនាមខនធ ១ ឬ 
៣ ឬ ២ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់នាមខនធ ៣ ឬ ១ ឬ ២ ដស៏េេ សដ្ឋយ
អ្ំណាចេមបយុតតបបចចយ័) ។ 

បដិ.វបិាក្នាមខនធ ១ - ៣-២ → បដិ.វបិាក្នាមខនធ ៣-១-២ តាមលំដ្ឋប ់
ឬ បដិ.១៩ សច. ៣៥ → បដិ. ១៩ សច. ៣៥ ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបដិេនធិកាលនិងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុង   
ចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល៤ (សបើសៅក្នុងបដិេនធ-ិ
កាលសវៀរអ្រេតតផលបុគគល) សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ 
និងអ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១៣ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  
វបិាក្ សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ (សបើក្នុងបដិេនធកិាល សវៀរ
អ្ធិបតី) ។ 
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វិបបយតុតបបចច័យ 
វបិបយុតតបបចចយ័  ជាបចចយ័ទី ២០ ក្នុងបចចយ័ ២៤ និងជាបចចយ័ទី ៣៣ 

ក្នុងបចចយ័ ៥២ ។ 
         ឧសទទេ វបិបយុតតបបចចសយ សរពាេះនាមជាមយួនឹងរូបមនិរបក្បគាន ជាបចចយ័។ 

វបិបយុតត ចរបថា មនិរបក្បគាន  គឺ មនិរបក្បសដ្ឋយលក្ខណៈ៤យ៉ា ងដូច
េមបយុតតបបចចយ័ សរពាេះជាធមច៌ដលមានលក្ខណៈមនិដូចគាន  ចតថាមក្ជាបចចយ័ 
ឧបតថមភគាន ឲ្យរបរពឹតតសៅរេូតេសរមចកិ្ចចការ្រសនាេះៗបាន ចដលបានដល់   
នាមធមនិ៌ងរូបធមច៌ដលជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន បាន សៅថា វបិបយុតតបបចចយ័  ។ 

វបិបយុតតបបចចយ័សនេះ នាមជាបចចយ័ដល់រូបក្ប៏ាន ឬរូបជាបចចយ័ដល់នាមក្៏
បាន សរពាេះថា មានលក្ខណៈមនិរពមគាន ទងំ៤យ៉ា ងដូចេមបយុតតបបចចយ័ អាចនឹង
មានរពមគាន មយួយ៉ា ង ដូចអាចសក្ើតរពមគាន បាន ដូចយ៉ា ងចិតតសក្ើតស ើងក្នុងបវតត-ិ
កាលមានចិតតជជរូបសក្ើតរពមគាន  ឬបដិេនធកិាលក្ម៏ានក្មមជជរូបសក្ើតរពមគាន បាន ចត
ថារលតម់និរពមគាន  សរពាេះរូបជាេភាវៈចដលសរគាតរគាតជាងនាម សទើបរលតយ់តឺ
ជាងនាម ១៧ ខណៈចិតតរបេ់នាមចដលរលតស់ៅ និងមា៉ាងវញិសទៀត នាមជា   
ធមមជាតិចដលដឹងអារមមណ៍ ចំចណក្រូបជាធមមជាតិចដលមនិដឹងអារមមណ៍ នាមនិង
រូបសទើបមានអារមមណ៍រមួគាន មនិបាន សរពាេះមានលក្ខណៈមនិដូចគាន  ចតថាជាបចចយ័
ឧបតថមភគាន សធវើឱ្យេសរមចការ្របាន ដូចសោក្ឧបមាវបិបយុតតបបចចយ័ថា ដូចរេ ៦ 
យ៉ា ង មានរេជូរ ចផអម ក្រប លវីង ចត ់េឹរ រេទងំ ៦ សនេះ កាលយក្មក្ោយគាន  
មនិោយចូលគាន េនិទធជារេចតមយួ ដូចេមលរចដលមានរេរបក្បសដ្ឋយរេជូរ 
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ចផអម ក្រប លវីង  កាលទទួលទនេមលសនាេះ ក្អ៏ាចដឹងបានថា សនេះជារេជូរ សនេះជា
រេចផអម រេក្រប រេលវីង ចដលខុេពីថាន ចំដលសឈាម េះថា ចតុមធុរេ ចដលមានរេ
ោយ ំគាន េនិទធមនិអាចចញក្ភាពសផសងៗគាន របេ់រេទងំ៤សនាេះបាន សេចក្តី
សនេះឧបមាយ៉ា ងណា នាមធមជ៌ាមយួនឹងរូបធម ៌ េូមបថីានឹងសក្ើតរពមគាន ក្ពិ៏ត ចត
ថានាមក្គ៏ងស់ៅខាងនាម រូបក្គ៏ងស់ៅខាងរូប មនិបានោយ ំជាបជ់ាមយួគាន  
សរពាេះនាទីរបេ់រូបនិងនាមសនាេះមានលក្ខណៈសផសងគាន  ដូចនាមសក្ើតស ើង មាន
នាទីដឹងអារមមណ៍ ចំចណក្រូបមនិដឹងអារមមណ៍ មាននាទីសធវើសៅតាមពាក្យបញ្ហជ
របេ់នាម ភាពសផសងគាន របេ់នាមធមនិ៌ងរូបធមដូ៌សចនេះ សទើបសធវើឲ្យចញក្នាមនិងរូប
សចញគាន បាន ដូចអ្នក្ចដលចសរមើនវបិេសនា កាលបាននាមរូបបរសិចឆទញ្ហដ ណ រចមង
ដឹងថា នាមមានលក្ខណៈមា៉ាង រូបមានលក្ខណៈមា៉ាង សរពាេះនាមនិងរូបមនិអាច
រមួចូលគាន ចតមយួបាន ដូចចិតតនិងសចតេិក្ចដលជានាមធមដូ៌ចគាន ផងនិងចូលគាន
បានេនិទធផង សេតុសនេះធមមជាតិចដលសក្ើតរពមគាន  ចតមនិោយ ំចូលគាន  សទើប
បានសឈាម េះថា វបិបយុតតបបចចយ័  ។ 

 
វិបបយតុតមានអតថន័យ ២ គឺ 

នយ័ទី ១ សៅថា អ្ភាវវបិបយុតត បានដល់វបិបយុតតសដ្ឋយភាពមនិមាន គឺ
មនិមានេភាវៈយ៉ា ងសនាេះ មក្របក្បសៅក្នុងទីសនាេះ ដូចសោភទិដឌិវបិបយុតត បាន
ដល់សោភចិតតចដលមនិមានទិដឌិចូលរបក្ប សៅថា វបិបយុតត ។ 
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នយ័ទី ២ សៅថា វេំិេដឌវបិបយុតត បានដល់វបិបយុតតសដ្ឋយភាពមនិ
ោយ ំគាន  ចដលបានដល់នាមនិងរូបចដលមានលក្ខណៈមនិដូចគាន  ចតសក្ើតរពម
គាន  សេើយជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន បាន ចដលបានដល់វបិបយុតតបបចចយ័សនាេះឯង ។ 

វបិបយុតតបបចចយ័  សទើបមានសេចក្តីផទុយគាន ជាមយួនឹងេមបយុតតបបចចយ័ 
សរពាេះេមបយុតតបបចចយ័សនាេះ នាមជាបចចយ័ដល់នាម ចំចណក្វបិបយុតតបបចចយ័ នាម
ជាបចចយ័ដល់រូបឬរូបជាបចចយ័ដល់នាមយ៉ា ងណាមយួក្ប៏ាន ។ 

វបិបយុតតបបចចយ័  ជារបសភទនាមរូបជាបចចយ័ដល់នាមរូប គឺ នាម → រូប ឬ 
រូប → នាម យ៉ា ងណាមយួ វបិបយុតតបបចចយ័ មានអ្ំណាច ២ យ៉ា ង គឺសធវើឲ្យសក្ើត
ស ើងផង និងឧបតថមភឲ្យរបរពឹតតសៅសដ្ឋយលអក្នុងកិ្ចចសនាេះៗ ផង វបិបយុតតបបចចយ័ 
កាលសពាលសដ្ឋយកាល ជាបចចុបបននកាល សរពាេះបចចយ័និងបចចយុបបននសនាេះសៅមាន
ជាមយួគាន  សបើសពាលសដ្ឋយភូមសិក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូមចិតមា៉ាង ។ 

 
បាលីនិសទទេរបេ់វបិបយុតតបបចចយ័ 

បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប
ក្នុងបចចយុសទទេថា វបិបយុតតបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង ់
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

១. រូបិសនា ធមាម  អ្រូបីន ំធមាម ន ំវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ (រូបធមជ៌ាបចចយ័
ដល់នាមធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចវបិបយុតតបបចចយ័) ។ 
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២. អ្រូបិសនា ធមាម  រូបីន ំធមាម ន ំ វបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ  ( នាមធមជ៌ា
បចចយ័ដល់រូបធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចវបិបយុតតបបចចយ័  ) ។ 

 
វចនតថៈរបេវិ់បបយតុតបបចច័យ 

ឯកុ្បាទតាទិបកាសរេ ិ ន បយុតតនត ិ = វបិបយុតត ំ (ធមច៌ដលមនិរបក្បគាន
សដ្ឋយរបការសផសងៗ មានឯកុ្បាទតា គឺសក្ើតរមួគាន ជាសដើម សឈាម េះថា វបិបយុតត ) ។ 

វបិបយុតតភាសវន ឧបការសកា ធសមាម = វបិបយុតតបបចចសយ ( ធមច៌ដលជួយ ទំនុក្
បរមុងដល់គាន  សដ្ឋយភាពជាវបិបយុតត សៅថា វបិបយុតតបបចចយ័  )។ 

ចណុំចេំគាល់ វបិបយុតតបបចចយ័ រតវូយក្នាមចដលអារេ័យរូប ឬរូបចដល
អារេ័យនាមសក្ើតស ើងប៉ាុសណាណ េះ សទើបជាវបិបយុតតគាន បាន ដូចចិតតអារេ័យេទយ-
វតថុសក្ើត ឬរូបអារេ័យចិតតសក្ើត ដូចចិតតជជរូប សទើបជាវបិបយុតតបបចចយ័បាន ចតសបើរូប
ចដលជាអារមមណ៍ជាមយួនាមចដលដឹងអារមមណ៍ មនិសៅថាវបិបយុតត ដូចរូបារមមណ៍ 
ជារូប ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចក្ខុវញិ្ហដ ណជានាម រូប →នាម ដូចគាន  ក្មនិសៅថា      
វបិបយុតតបបចចយ័  ចតជាអារមមណបបចចយ័ជាសដើម ឬរូបជាមយួរូប ក្ម៏និសៅថា      
វបិបយុតតគាន ។ 

វិបបយតុតបបចច័យ មចក្បានជា ៤ បចច័យ គឺ 

១. េេជាតវបិបយុតតបបចចយ័ សេចក្តីថា នាម → រូប ឬរូប →នាម សដ្ឋយ
ការសក្ើតរពមគាន  ចតមនិរបក្បគាន  ។ 

២. វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  សេចក្តីថា រូប → នាម សដ្ឋយការសក្ើតមុន
ចតមនិរបក្បគាន  ។ 
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៣. វតាថ រមមណបសុរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  សេចក្តីថា រូប → នាម សដ្ឋយវតថុ
ជាអារមមណ៍ចដលសក្ើតមុន ចតមនិរក្បក្គាន  ។ 

៤. បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័  សេចក្តីថា នាម → រូប សដ្ឋយការសក្ើត
សរកាយ ចតមនិរបក្បគាន  ។ 

 

អងគធម៌របេេ់េជាតវិបបយតុតបបចចយ័ 
បចចយ័ គឺ ចិតត ៧៥ ( សវៀរទវិបញ្ច . ១០ អ្រូប.វ.ិ៤ ) និងចុតិចិតតរបេ់រពេះ

អ្រេនត ) សច. ៥២ ចដលសក្ើតស ើងក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិទងំបដិេនធកិាលនិងបវតត-ិ
កាល  បដិ.េទយ. ១ ។ 

បចចយុបបនន គឺ ចិតតជ.១៧ បដិ.កំ្.២០ និង បញ្ច សវាការបដិ.១៥ សច. ៣៥ ។ 
បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ( សវៀរបញ្ច សវាការបដិ. ១៥ សច. ៣៥ ) និង 

រូប ៥ ពួក្ដស៏េេ ។ 
េេជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ជាបចចយ័សដ្ឋយការសក្ើតរពមគាន  ចតមនិរបក្បគាន  

សរពាេះេភាវៈលក្ខណៈមនិដូចគាន  េេជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ជារបសភទនាមរូប → 
នាមរូប សដ្ឋយការសក្ើតរពមគាន  សទើបជាបចចុបបននកាល ជារបសភទេេជាតជាតិ សធវើ
បាន ២ កិ្ចច គឺជនក្កិ្ចចនិងឧបតថមភក្កិ្ចច ។ 

 
បញ្ហា វារៈរបេ់េេជាតវបិបយុតតបបចចយ័ មាន ៣ វារៈ គឺ  
១. កុ្. →អ្ពយ.    ២. អ្កុ្. → អ្ពយ. ៣. អ្ពយ.→ អ្ពយ. ។ 
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១.បាលវីិធី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតវបិបយុតតបបចច-
សយន បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាត-
វបិបយុតតបបចចយ័ ) ។ 
 

បាលីអ្នុវាទ 
កុ្េោ ខនាធ  ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំេេជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ 

(កុ្េលនាមខនធ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូបចដលមានកុ្េលចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន 
សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ) ។ 

កុ្.២១ សច. ៣៨ →ចិតតជ. ១៧ ។  
កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន

បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ និង
អ្បបនាវថីិ បានេភាគបចចយ័១១ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត សេតុ អ្ធិបតិ 
ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 

២. អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតវបិបយុតតបបចចសយន     
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតវបិប-
យុតតបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
អ្កុ្េោ ខនាធ  ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំ េេជាតវបិបយុតតបបចចសយន         

បចចសយ (អ្កុ្េលនាមខនធ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូប ចដលមានអ្កុ្េលចិតត 
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ជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតវបិបយុតតបបចចយ័) ។ 
អ្កុ្. → អ្ពយ. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ →ចិតតជ.១៧ ។ 
អ្កុ្.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល បានបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន ៤ 

ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ និងកាមមសនាទវ រវថីិ សដ្ឋយ
េភាគបចចយ័ ១១ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ 
ឥន្ទនទយិ ឈាន មគគ ។ 

៣.បាលវីិធី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស េេជាតវបិបយុតតបប- 
ចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយេេជាតវបិប-
យុតតបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
១. វបិាកាពាក្តា កិ្រយិពាក្តា ខនាធ  ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបានំ េេជាត-

វបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ  (វបិាក្កិ្រយិនាមខនធ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូប
ចដលមានវបិាក្ចិតតនិងកិ្រយិចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតវបិបយុតត-
បបចចយ័)។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ វ.ិ ២២ ( សវៀរទវិបញ្ច .១០ អ្រូប.វ.ិ ៤ ) កិ្. ២០ សច.៣៨ 
→ ចិតតជ.១៧ ។ 

២.បដិេនធកិ្ខសណ វបិាកាពាក្តា ខនាធ  ក្ដតាត  រូបាន ំេេជាតវបិបយុតតបប-
ចចសយន បចចសយ ( ក្នុងខណៈបដិេនធ ិ វបិាក្នាមខនធជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់
បដិេនធិក្មមជជរូប សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ) ។ 
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បញ្ច សវាការបដិ. ១៥ សច. ៣៥ → បដិ.កំ្. ២០ ។ 
៣. ខនាធ  វតថុេស េេជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ ( បញ្ច សវាការ-

បដិេនធិ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់បដិេនធេិទយវតថុ សដ្ឋយអ្ំណាចេេជាត-
វបិបយុតតបបចចយ័) ។ 

បញ្ច សវាការបដិ. ១៥ សច. ៣៥ → បដិ. េទយ. ១ ។ 
៤. វតថុ ខនាធ នំ េេជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ ( បដិ.េទយវតថុជា

បចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់បញ្ច សវាការបដិេនធ ិ សដ្ឋយអំ្ណាចេេជាតវបិបយុតត-
បបចចយ័ ) ។ 

បដិ. េទយ. ១ → បញ្ច សវាការបដិ. ១៥ សច. ៣៥ ។ 
អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានទងំបដិេនធិកាលនិងបវតតិកាល បានបញ្ច សវាការ-

ភូម ិ បានបុថុជជន ៤ ផលបុគគល ៤ (សបើក្នុងបដិេនធិកាលសវៀរអ្រេតតផលបុគគល) 
សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ និងអ្បបនាវថីិ បានេភាគ
បចចយ័ ១៣ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថិ អ្វគិត   អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ សេតុ អ្ធិបតិ 
ក្មម អាហារ ឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ ។ 
 

អងគធម៌របេវ់តថុបុលរជាតវិបបយតុតបបចច័យ 
បចចយ័  គឺ វតថុ រូប ៦ ចដលសក្ើតមុន គឺ មជឈមិាយុក្បសាទរូប ៥ និង       

េទយវតថុចដលសក្ើតមុននិងតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ។ 
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៥ (សវៀរអ្រូប.វ.ិ៤) សច.៥២ ចដលសក្ើតក្នុងបវតតកិាល ។  
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បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត៤៦ សច.៤៦ ចដលសក្ើតក្នុងអ្រូបភូម ិ (មនិបានអារេ័យវតថុ
សក្ើត) និងរូប ៧ ពួក្ ។ 

ចិតត៤៦ មានសោភៈ ៨ សមាេៈ ២ កុ្. ៨ កិ្. ៨ មសនាទវ រា. ១ អ្រូប.១២ 
សោកុ្តតរ. ៧ (សវៀរសសាតាបតតិមគគ ១) សច. ៤៦ (សវៀរសទចតុក្កៈ៤ និង អ្បប.២ ) ។ 

វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  អ្ងគធមដូ៌ចនឹងវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ ឬ
វតថុបុសរជាតបបចចយ័ រេូតចូលដល់បញ្ហា វារៈក្ដូ៏ចគាន រគបរ់បការ សផសងគាន ចត
អ្ំណាចរបេ់បចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ ដូចជាវតថុបុសរជាតនិេសយបបចចយ័ក្ជ៏ាបចចយ័សដ្ឋយ
វតថុផង សដ្ឋយការសក្ើតមុនផង និងសដ្ឋយភាពជាទីអារេ័យផង សទើបសៅថា វតថុ-  
បុសរជាតនិេសយបបចចយ័ ។ 

សបើជាវតថុបុសរជាតបបចចយ័ ជាបចចយ័សដ្ឋយភាពជាវតថុផង និងសដ្ឋយការសក្ើត
មុនប៉ាុសណាណ េះ ។ 

សបើជាវតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  ជាបចចយ័សដ្ឋយភាពជាវតថុជាផង សដ្ឋយ
ការសក្ើតមុនផង និងសដ្ឋយលក្ខណៈជាវបិបយុតតផង គឺ  រូប →នាម។ 

អំ្ណាចរបេ់វតថុ រចមងជាបចចយ័បានសរចើនបចចយ័ ដូចជាេេជាតបបចចយ័
ក្ប៏ាន េេជាតនិេសយបបចចយ័ក្ប៏ាន អ្ញ្ដមញ្ដបបចចយ័ក្ប៏ាន េរមាប ់ ៣ 
បចចយ័សនេះ ជាបចចយ័សដ្ឋយការសក្ើតរពមគាន ខលេះ អារេ័យគាន និងគាន ខលេះ និងជាទី
អារេ័យខលេះ ដូចេទយវតថុចដលសក្ើតក្នុងបដិេនធិកាល ជាបចចយ័ដល់បញ្ច សវាការ-
បដិេនធិ ១៥ សច. ៣៥ និងជាវបិបយុតតផង ជាេេជាតវបិបយុតត ឬវតថុជាបចចយ័
សដ្ឋយការសក្ើតមុនក្ប៏ាន តាមចដលសពាលមក្សេើយ គឺ វតថុបុសរជាតនិេសយ        
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វតថុបុសរជាត និង វតថុបុសរជាតវបិបយុតត    ៣ បចចយ័សនេះ មានវតថុ ៦ ជាបចចយ័ សបើវតថុបុ-
សរជាតិន្ទនទិយបបចចយ័ មានវតថុ ៥ ជាបចចយ័ ។ 

វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  រូបជាបចចយ័ដល់នាម ជាបចចុបបននកាល មាន
អ្ំណាច ២ យ៉ា ង គឺ សធវើឲ្យសក្ើតស ើងផង និងឧបតថមភផង និងសក្ើតបានចំសពាេះបញ្ច -
សវាការភូមកិ្នុងបវតតិកាលប៉ាុសណាណ េះ បចចយ័សនេះជារបសភទវតថុបុសរជាតជាតិ ។ 

 
បញ្ហា វារៈរបេ់វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  ៣ វារៈ គឺ  
១. អ្ពយ. → អ្ពយ. ២. អ្ពយ. → កុ្. ៣. អ្ពយ. → អ្កុ្.។ 
១.បាលវីិធី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស វតថុបសុរជាតវបិបយុតតបប-

ចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអំ្ណាចវតថុបុសរ-
ជាតវបិបយុតតបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
១. ចកាខវ យតនំ ចក្ខុវញិ្ហដ ណេស វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ   

(ចក្ខុវតថុជាបចចយ័ដល់ចក្ខុវញិ្ហដ ណ សដ្ឋយអំ្ណាចវតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ) ។ 
ចក្ខុវតថុ → ចក្ខុវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។  
២. សសាតាយតនំ សសាតវញិ្ហដ ណេស វតថុបសុរជាតវបិបយុតតបបចចសយន           

បចចសយ ។ 
សសាតវតថុ →សសាតវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 
៣.ឃនាយតនំ ឃនវញិ្ហដ ណេស វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ។ 
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ឃនវតថុ → ឃនវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 
៤. ជិវាាយតនំ ជិវាា វញិ្ហដ ណេស វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ ។ 
ជិវាា វតថុ → ជិវាា វញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 
៥.កាយយតនំ កាយវញិ្ហដ ណេស វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ។ 
កាយវតថុ → កាយវញិ្ហដ ណ ២ សច. ៧ ។ 
៦. វតថុ  វបិាកាពាក្តានំ កិ្រយិពាក្តានំ ខនាធ នំ វតថុបសុរជាតវបិបយុតតបបចច-

សយន បចចសយ (េទយវតថុជាបចចយ័ដល់វបិាកាពាក្តខនធ និងកិ្រយិពាក្តខនធ 
សដ្ឋយអំ្ណាចវតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័) ។ 

េទយវតថុចដលសក្ើតមុន → វ.ិ ២២ ( សវៀរទវបិញ្ច .១០ អ្រូប.វ.ិ ៤) កិ្. ២០ 
សច. ៣៨ ។  

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ វតថុ រូប ៥ ចដលសក្ើតមុន →ទវិបញ្ច . ១០ សច. ៧ ។ 
េទយវតថុចដលសក្ើតមុន → វ.ិ២២ ( សវៀរទវិបញ្ច .១០ អ្រូប.វ.ិ ៤ ) កិ្. ២០ សច.៣៨ 
ចដលសក្ើតក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ។  

អ្ពយ. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
បុថុជជន ៤ ផលបគុគល ៤ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានរគបវ់ថីិ បានេភាគបចចយ័ ៥      
គឺ  វតថុបុសរជាតនិេសយ វតថុបុសរជាត វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយ វតថុបុសរជាតតថិ វតថុបុសរជាតអ្-   
វគិត ។ 

២.បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស វតថុបសុរជាតវបិបយុតតបបចច-
សយន បចចសយន (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអំ្ណាចវតថុបុសរជាត- 
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វបិបយុតតបបចចយ័ ) ។ 
បាលីអ្នុវាទ  
វតថុ កុ្េោនំ ខនាធ នំ វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ ។ 
( េទយវតថុជាបចចយ័ដល់កុ្េលនាមខនធ សដ្ឋយអំ្ណាចវតថុបុសរជាតវបិប-

យុតតបបចចយ័ ) ។ 
អ្ពយ.→ កុ្. គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុន → កុ្.២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតក្នុង

បញ្ច សវាការភូម ិក្នុងបវតតិកាល ។ 
អ្ពយ. → កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល បានបុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើត

បាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ និងមរណាេននវថីិ បានេភាគ
បចចយ័ ៤ គឺ វតថុបុសរជាតនិេសយ វតថុបុសរជាត វតថុបុសរជាតតថ ិវតថុបុសរជាតអ្វគិត ។ 

៣.បាលវីិធ ី អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស វតថុបុសរជាតវបិបយុតត-   
បបចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអំ្ណាចវតថុ-   
បុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
វតថុ អ្កុ្េោនំ ខនាធ នំ វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ (េទយវតថុ

ជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលនាមខនធ សដ្ឋយអ្ំណាចវតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ) ។ 
អ្ពយ.→ អ្កុ្. គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុន → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដល

សក្ើតក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិក្នុងបវតតកិាល ។ 
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អ្ពយ. → អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល បានបុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ 
សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានបញ្ចទវ រវថីិ កាមមសនាទវ រវថីិ និងមរណាេននវថីិ បានេភាគ
បចចយ័ ៤ គឺ វតថុបុសរជាតនិេសយ វតថុបុសរជាត វតថុបុសរជាតតិថ វតថុបុសរជាតអ្វគិត ។ 

 

អងគធម៌របេវ់តាថ រមមណបុលរជាតវបិបយតុតបបចច័យ 
បចចយ័  គឺ មរណាេននេទយវតថុ គឺេទយវតថុចដលសក្ើតរតងឧ់បាទខណៈ

របេ់ចិតតដួងទី ១៧ ចដលរាបថ់យសរកាយពីចុតិចិតតស ើងសៅ ។ 
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៤៣ សច. ៤៤ ចដលសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ ។ ចិតត ៤៣ 

គឺ មសនាទវ រា. ១ កាមជវនៈ ២៩ តទ. ១១ អ្ភញិ្ដ . ២ ។ សច. ៤៤ ( សវៀរឥេា    
មចឆរយិៈ កុ្ក្កុចចៈ វរិតិ ៣ អ្បប. ២ ) ។  

បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ក្នុងខណៈចដលមនិបានយក្េទយវតថុជា
អារមមណ៍និងរូប ៧ ពួក្ ។ 

ឯក្នតៈ ចិតតចដលមនិយក្េទយវតថុជាអារមមណ៍ពិតរបាក្ដ មាន ៤៨ គឺ    
ទវិបញ្ច . ១០ មសនាធាតុ ៣ មេគគតចិតត ២៧ ( សវៀរឥទធិវធិអ្ភញិ្ហដ  ) សោកុ្តតរ ៨   
សច.៣៨ ។ 
 អ្សនក្នតៈ ចិតត ៤១ គឺ កាមចិតត ៥៤ (សវៀរទវិបញ្ច . ១០ មសនាធាតុ ៣) ។ 

វតាថ រមមណបសុរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  អ្ងគធមនិ៌ងបញ្ហា វារៈ ដូចវតាថ រមមណប-ុ
សរជាតនិេសយរគបរ់បការ សផសងគាន ចតអំ្ណាចរបេ់បចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ គឺវតាថ រមមណប-ុ
សរជាតនិេសយបបចចយ័ ជាបចចយ័សដ្ឋយភាពជាវតថុផង ជាអារមមណ៍ផងសក្ើតមុនផង 
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និង ជាទីអារេ័យផង ចំចណក្វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  ជាបចចយ័ដូចគាន  
ក្នុង ៣ យ៉ា ងខាងសដើម និងសដ្ឋយភាពជាវបិបយុតតបបចចយ័  គឺរូបជាបចចយ័ដល់នាម 
បចចយ័សនេះមានអ្ំណាច ២ យ៉ា ង គឺសធវើឲ្យសក្ើតស ើងផង និងឧបតថមភផង ជា
បចចុបបននកាល សរពាេះេូមបដីល់វតថុសក្ើតមុន ចតក្ត៏ាងំសៅក្នុងឋតិិបតឋៈ បចចយ័សនេះជា
របសភទអារមមណជាតិ ។ 

 
បញ្ហា វារៈរបេ់វតាថ រមមណបសុរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  ៣ វារៈ គឺ  
១. អ្ពយ.→អ្ពយ. ២. អ្ពយ. → កុ្. ៣. អ្ពយ. → អ្កុ្. ។ 
១. បាលីវិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស វតាថ រមមណបសុរជាតវបិប-

យុតតបបចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាច
វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ 
វតថុ វបិាកាពាក្តានំ កិ្រយិពាក្តានំ ខនាធ នំ វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតត-  

បបចចសយន បចចសយ  ( េទយវតថុជាបចចយ័ដល់វបិាកាពាក្តខនធ និងកិ្រយិពាក្-
តខនធ សដ្ឋយអ្ំណាចវតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតតបបចចយ័  ) ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ → អ្ពយ. 
២២ ( សវៀរទវិបញ្ច . ១០ អ្រូប.វ.ិ ៤ ) សច. ៣៣ ចដលសៅក្នុងមរណាេននវថីិ ( អ្ពយ. 
២២ គឺ   មសនាទវ រា. ១ េេិតុបាទ ១ កិ្. ៨ តទ. ១១ អ្ភញិ្ដ .កិ្ . ១ ) ។ 
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អ្ពយ.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងមរណាេននវថីិ សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ
បានតិសេតុក្បុថុជជន ១ ផលបុគគល ៤ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ 
បានេភាគបចចយ័ ៨ គឺ អារមមណ អារមមណបុសរជាត អារមមណបុសរជាតតថ ិ  
អារមមណបុសរជាតអ្វគិត វតាថ រមមណបុសរជាតនិេសយ វតាថ រមមណបុសរជាត វតាថ រមមណ-
បុសរជាតតថ ិវតាថ រមមណបសុរជាតអ្វគិត ។ 

២.បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  កុ្េលេស ធមមេស វតាថ រមមណបសុរជាតវបិប-
យុតតបបចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់កុ្េលធម ៌ សដ្ឋយអ្ំណាច 
វតាថ រមមណបសុរជាតវបិបយុតតបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ  
វតថុ កុ្េោនំ ខនាធ ន ំ វតាថ រមមណបសុរជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ        

(េទយវតថុជាបចចយ័ដល់កុ្េលនាមខនធ សដ្ឋយអំ្ណាចវតាថ រមមណបុសរជាតវបិប-
យុតតបបចចយ័)។ 

អ្ពយ. → កុ្. គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ → កុ្. ៨    
អ្ភញិ្ដ .កុ្. ១ សច. ៣៣ ចដលសៅក្នុងមរណាេននវថីិ ។ 

អ្ពយ.→ កុ្. សក្ើតបានក្នុងមរណាេននវថីិ សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបាន
តិសេតុក្បុថុជជន ១ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបានតាមកាមមសនាទវ រវថីិ អ្ភញិ្ហដ វថីិ បាន
េភាគបចចយ័ ៨ ដូច អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 

៣.បាលវីិធ ីអ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្កុ្េលេស ធមមេស វតាថ រមមណបុសរជាតវបិប- 
យុតតបបចចសយន បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាច 
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វតាថ រមមណបសុរជាតវបិបយុតតបបចចយ័ ) ។ 
 
បាលីអ្នុវាទ 
វតថុ អ្កុ្េោនំ ខនាធ ន ំវតាថ រមមណបសុរជាតវបិបយុតតបបចចសយន បចចសយ 
អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ → អ្កុ្. 

១២ សច. ២៤ ( សវៀរឥេា មចឆរយិៈ កុ្ក្កុចចៈ ) ចដលសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ ។ 
អ្ពយ. →អ្កុ្. សក្ើតបានក្នុងមរណាេននវថីិ សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូមិ

បានតិសេតុក្បុថុជជន ១ សក្ើតបានក្នុងកាមមសនាទវ រវថីិ បានេភាគបចចយ័ ១១ គឺ 
អារមមណ អារមមណាធិបតិ អារមមណូបនិេសយ អារមមណបុសរជាត អារមមណបុសរ-
ជាតតថិ អារមមណបុសរជាតអ្វគិត វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិ វតាថ រមមណបសុរជាត-
និេសយ វតាថ រមមណបុសរជាត វតាថ រមមណបសុរជាតតិថ វតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិត ។ 
 

អងគធម៌របេប់ច្ឆា ជាតវិបបយតុតបបចចយ័ 
បចចយ័ គឺ ចិតត ៨៥ ( សវៀរអ្រូប.វ.ិ៤  និងបដិេនធិចិតតទងំអ្េ់) សច.៥២ 

ចដលសក្ើតសរកាយក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិមានបឋមភវងគជាសដើម ។ 
បចចយុបបនន គឺ ឋតិិខណៈរបេ់រូបចដលសក្ើតអំ្ពីេមុដ្ឋឌ ន ៤ ចដលសក្ើតរពម

ជាមយួនឹងចិតតដួងមុនក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិឬឋតិិខណៈរបេ់រូប ២៦ ( សវៀរជរតារូប
និង អ្និចចតារូប សរពាេះជារូបចដលក្ំពុងរលត ់) ។ 
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បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ឧបាទខណៈរបេ់រូប ៥ ពួក្ គឺ ចិតតជជរូប   
បដិ.កំ្. បវតតិកំ្. អាហារជជរូប ឧតុជជរូប និងពាេិររូប អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ។ 

បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័  អ្ងគធមនិ៌ងបញ្ហា វារៈដូចគាន នឹងបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័
រគបរ់បការ សផសងគាន រតងអំ់្ណាចប៉ាសុណាណ េះ គឺបច្ឆឆ ជាតបបចចយ័េំសៅយក្នាមចដល
សក្ើតសរកាយជាបចចយ័ដល់រូបចដលសក្ើតមុន ចំចណក្បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតត ក្ម៏ាននយ័
ដូចគាន  ចតបចនថមនាមជាមយួនឹងរូប ជាវបិបយុតតដល់គាន មយួសទៀត ។ 

បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័  េំសៅយក្នាមចដលសក្ើតសរកាយឧបតថមភដល់រូប
ចដលសក្ើតខាងក្នុងេនាត នេតវប៉ាសុណាណ េះ មនិបានឧបតថមភរូបខាងសរៅ ដូច រូប      
េំស ង ក្លិន រេ ជាសដើម រូបពួក្សនេះ មនិបាចន់ាមឧបតថមភក្ត៏ាងំសៅបាន ចំចណក្
រូបចដលសក្ើតខាងក្នុងេនាត នេតវ ដូចចក្ខុបសាទចដលសក្ើតអំ្ពីក្មម រតូវមានចក្ខុ-
វញិ្ហដ ណ គឺនាមចដលសក្ើតសរកាយច្ឆឧំបតថមភ សទើបរតូវតាងំសៅបាន សបើមនិមានចក្ខុ-
វញិ្ហដ ណច្ឆឧំបតថមភ ចក្ខុបសាទសធវើការ្រមនិបាន ចក្ខុបសាទក្ខូ៏ច ។ 

បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័  នាម → រូប មានកិ្ចចឧបតថមភចតមា៉ាង សក្ើតបាន
ចំសពាេះបញ្ច សវាការភូម ិជាបចចុបបននកាល េូមបថីាបចចយ័នឹងសក្ើតសរកាយ បចចយុបបនន 
នឹងសក្ើតមុនក្ពិ៏ត ចតដល់សពលឧបតថមភ ទងំបចចយ័និងបចចយុបបននរតូវមានជាមយួ
គាន  បចចយ័សនេះជារបសភទបច្ឆឆ ជាតជាតិ ។  

 
បញ្ហា វារៈរបេ់បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័ មាន ៣ វារៈ គឺ 
១. កុ្.→ អ្ពយ. ២. អ្កុ្. →អ្ពយ. ៣. អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 
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១.បាលវីិធី កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចច-
សយន បចចសយ (កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអំ្ណាចបច្ឆឆ ជាតវ-ិ
បបយុតតបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ  
បច្ឆឆ ជាតា កុ្េោ ខនាធ  បសុរជាតេស ឥមេស កាយេស បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតត-

បបចចសយន បចចសយ ( កុ្េលនាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតសរកាយជាបចចយ័ដល់កាយសនេះ 
ចដលសក្ើតមុន សដ្ឋយអំ្ណាចបច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័  ) ។ 

កុ្.→ អ្ពយ. គឺ កុ្.២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយ → ឋតិិបតតៈខណៈរបេ់
រូបចដលសក្ើតអំ្ពីេមុដ្ឋឌ ន ៣-៤ ចដលសក្ើតជាមយួនឹងចិតតដួងមុន ក្នុងបញ្ច សវាការ-
ភូម ិ។ 

រូបេមុដ្ឋឌ ន ៣ ( សវៀររូបអាហារចដលសក្ើតជាមយួរូបរពេម ) រូបេមដុ្ឋឌ ន ៤ 
រូបចដលសក្ើតជាមយួនឹងកាមបុគគល។ 

កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន
បុថុជជន ៤ អ្រយិបុគគល ៧ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៣ គឺ បច្ឆឆ ជាត    
បច្ឆឆ ជាតតិថ បច្ឆឆ ជាតអ្វគិត ។ 

២. អ្កុ្េសោ ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស វតថុបុសរជាតវបិបយុតតបបចចសយន   
បចចសយ (អ្កុ្េលធមជ៌ាបចចយ័ដល់អ្ពាក្តធម ៌ សដ្ឋយអំ្ណាចបច្ឆឆ ជាតវបិប-
យុតតបបចចយ័) ។  
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បាលីអ្នុវាទ  
បច្ឆឆ ជាតា អ្កុ្េោ ខនាធ  បសុរជាតេស ឥមេស កាយេស បច្ឆឆ ជាតវបិប-

យុតតបបចចសយន បចចសយ ( អ្កុ្េលនាមខនធ ៤ ចដលសក្ើតសរកាយជាបចចយ័ដល់
កាយសនេះចដលសក្ើតមុន សដ្ឋយអ្ំណាចបច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័  ) ។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតសរកាយ → ឋតិិខណៈរបេ់
រូបចដលសក្ើតអំ្ពីេមុដ្ឋឌ ន ៣-៤ ចដលសក្ើតជាមយួនឹងចិតតដួងមុន ក្នុងបញ្ច សវាការ-
ភូម ិ។ 

អ្កុ្. → អ្ពយ. សក្ើតក្នុងបវតតកិាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបានបុថុជជន
៤ ផលបុគគល ៣ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៣ ដូច កុ្. → អ្ពយ. ។ 

៣. អ្ពាក្សតា ធសមាម  អ្ពាក្តេស ធមមេស បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចសយន     
បចចសយ (អ្ពាក្តធមជ៌ាអ្ពាក្តធម ៌សដ្ឋយអ្ំណាចបច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័) ។ 

បាលីអ្នុវាទ  
បច្ឆឆ ជាតា វបិាកាពាក្តា កិ្រយិពាក្តា ខនាធ  បសុរជាតេស ឥមេស        

កាយេស បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចសយន   បចចសយ ( វបិាក្នាមខនធ ៤ និងកិ្រយិនាម
ខនធ ៤ ចដលសក្ើតសរកាយជាបចចយ័ដល់កាយសនេះចដលសក្ើតមុន សដ្ឋយអំ្ណាច     
បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតតបបចចយ័  ) ។ 

អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ  
វ.ិ ៣២ ( សវៀរអ្រូប.វ.ិ ៤ ) កិ្. ២០ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយ →         

ឋតិិខណៈរបេ់រូបចដលអំ្ពីេមុដ្ឋឌ ន  ៣-៤   ចដលសក្ើតជាមយួនឹងចិតតដួងមុន     
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ក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ។ 
អ្ពយ.→ អ្ពយ. សក្ើតបានក្នុងបវតតិកាល សក្ើតបានក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ បាន

បុថុជជន ៤ ផលបុគគល៤ សក្ើតបាន៦ ទវ រ បានេភាគបចចយ័ ៣ ដូច កុ្. → អ្ពយ.។ 
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អតថិបបចច័យ 
អ្តថិបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី២១ ក្នុងបចចយ័ ២៤ និង ជាបចចយ័ទី ៣៧ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ អ្តថបិបចចសយ សរពាេះភាពមាន សទើបសធវើឲ្យមានស ើងជាបចចយ័ ។ 
អ្តថិ ចរបថា មាន  សេចក្តីថា សរពាេះមានធមម៌យួ សទើបសធវើឲ្យសក្ើតធមដ៌ក្ទ

មយួសទៀត ដូចមានរតីរតូវមានទឹក្ ឬមានសដើមសឈើរតូវមានចផនដី ឬមាន        
មហាភូតរូបណាមយួ មហាភូតរូប ៣ សទៀត ក្រ៏តវូមានផង ឬ មានចិតតក្រ៏តូវមាន
សចតេិក្ជាសដើម សបើធមស៌នាេះមនិមាន ធមដ៌ក្ទមយួសទៀតក្នឹ៏ងសក្ើតស ើងមនិបាន។  

ការមានរបេ់អ្តិថបបចចយ័ សទើបេំសៅដល់ការមានរបេ់បចចយ័មនិទន់
រលតស់ៅ សបើបចចយ័រលតស់ៅសេើយសទើបមាន សនេះមនិសៅថា អ្តថិបបចចយ័ ចតសដ្ឋយ
បចចយ័ដក្ទបាន សរពាេះថា អ្តថិបបចចយ័សនាេះ ធមច៌ដលជាបចចយ័និងបចចយុបបនន រតូវ 
របាក្ដមានជាមយួគាន  ក្នុងខណៈទងំ ៣ គឺមានក្នុងឧបាទខណៈ ឋតិិខណៈ និង
ភវងគខណៈរបេ់នាមនិងរូប គឺសៅមនិទនរ់លតស់នាេះឯង អ្តថិបបចចយ័ សទើបេំសៅ
ដល់ការមានរបេ់ធមច៌ដលជាបចចយ័ជយួ ឧបការៈដល់ធមច៌ដលជាបចចយុបបនន រតវូ 
របាក្ដមានក្នុងខណៈទងំ ៣ ទងំបចចយ័និងបចចយុបបនន រចមងរបាក្ដចាេ់ក្នុង  
ឋតិិខណៈ សរចើនជាងឧបាទខណៈ និងភងគខណៈ សរពាេះឧបាទខណៈនិង            
ភងគខណៈសនាេះ ជាខណៈចដលក្ំពុងសក្ើតនិងកំ្ពុងរលត ់ ការរបាក្ដមានរចមងមនិ
ជាក្ច់ាេ់ ដូចឋតិិខណៈចដលកំ្ពុងតាងំសៅ ចតការចដលនឹងរាបថ់ាជាអ្តថិបបចចយ័
បាន ក្រ៏តូវរាបក់្នុងរវាងខណៈទងំ ៣ សនេះ សបើសរៅអំ្ពីខណៈទងំ ៣ នឹងរាបជ់ា   
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អ្តថិបបចចយ័មនិបាន សរពាេះភាពជាអ្តថិបបចចយ័ក្នុង ៣ ខណៈសនាេះ ខណៈនីមយួៗ ក្៏
រតូវជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  គឺការមានរបេ់វតថុមយួក្នុងឧបាទខណៈ សទើបជា
បចចយ័ឲ្យមានឋតិិខណៈ សរពាេះការមានសៅក្នុងឋតិិខណៈ សទើបជាបចចយ័ឲ្យមានក្នុង
ភងគខណៈ ។ សេតុសនេះភាពជាបចចយ័របេ់អ្តថិបបចចយ័ សទើបមានសេចក្តីទូលំ
ទូោយទូសៅក្នុងបចចយ័ទងំពួង សរពាេះថាធមច៌ដលេងខតធមទ៌ងំអ្េ់ចដលបាន
ដល់ចិតត សចតេិក្ និងរូប នឹងរតូវមានក្នុងខណៈទងំ ៣ សនេះប៉ាុសណាណ េះ សបើខណៈ
ទងំ ៣ សនេះមនិរបាក្ដស ើងសេើយ ធមទ៌ងំឡាយក្ស៏ក្ើតស ើងមនិបាន សរពាេះភាព
ជាបចចយ័របេ់បចចយ័ទងំឡាយ ក្ជ៏ាបចចយ័ផងគាន ក្នុងខណៈទងំ ៣ សនេះរគប ់ ៗ 
បចចយ័ ។ 

សដ្ឋយសេតុសនេះ អ្តថិបបចចយ័ សទើបមានសេចក្តីជាបទ់ក្ទ់ងនឹងបចចយ័
ទងំពួង ចដលរាបប់ានសដ្ឋយខណៈទងំ៣សនាេះ សបើធមណ៌ាមនិមានខណៈទងំ ៣ 
សនេះ  ធមស៌នាេះជាបចចនិក្ធមរ៌បេ់បចចយ័ទងំ ២៤ ធមច៌ដលមនិមានក្នុងខណៈ
ទងំ ៣ គឺអ្េងខតធម ៌ចដលបានដល់រពេះនិពាវ ន សរពាេះរពេះនិពាវ នមនិមានការសក្ើត
ស ើង តាងំសៅ  និងរលតស់ៅ រពេះនិពាវ នមនិជាផលចដលសក្ើតអំ្ពីសេតុ រពេះនិពាវ ន
សទើបបានផុតអំ្ពីបចចយ័ ២៤ សេមើនឹងបចចនិក្ៈរបេ់បចចយ័ ២៤ សដ្ឋយបរយិយ 
សរពាេះលក្ខណៈរបេ់បចចយ័ ២៤ សនេះ រពេះពុទធអ្ងគរទងេ់ចមតងចសំពាេះចតេងខតធម ៌
ចំចណក្រពេះនិពាវ ន ជាអ្េងខតធម ៌សទើបមនិេចមតងឲ្យរបាក្ដសដ្ឋយរតង ់។ 

សដ្ឋយសេតុចដលអ្ងគធមរ៌បេ់អ្តថិបបចចយ័សនេះ ជាបស់ដ្ឋយេងខតបរមតថ 
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ទងំអ្េ់ ដូសច្ឆន េះអ្ងគធមនិ៌ងភាពជាបចចយ័របេ់បចចយ័សនេះ សទើបមានសរចើននយ័ 
តាមរពេះបាលីនិសទទេ ។ 

បាលីនិសទទេអ្តថបិបចចយ័ 
បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប

ក្នុងបចចយុសទទេថា អ្តថបិបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតង
សដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

១. ចតាត សរា ខនាធ  អ្រូបិសនា អ្ញ្ដមញ្ដ ំ អ្តថបិបចចសយន បចចសយ (នាមខនធ ៤ 
រចមងជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយអំ្ណាចអ្តថិបបចចយ័) ។ 

ចិតត ៨៩ សច. ៥២         ចិតត៨៩ សច. ៥២។  
២.ចតាត សរា មហាភតូា អ្ញ្ដមញ្ដ ំ អ្តថបិបចចសយន បចចសយ (មហាភូតរូប ៤ 

រចមងជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់គាន និងគាន   សដ្ឋយអំ្ណាចអ្តថិបបចចយ័) ។ 
មហាភូតរូប ៤            មហាភូតរូប ៤។  
៣.ឱ្ក្កនតកិ្ខសណ នាមរូប ំ អ្ញ្ដមញ្ដ ំ អ្តថិបបចចសយន បចចសយ   (នាមរូបក្នុង     

ខណៈបដិេនធិ រចមងជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយអំ្ណាចរបេ់    
អ្តថិបបចចយ័ ) ។ 

បញ្ច .បដិ.១៥ សច. ៣៥          បដិ.េទយ. ១ ។ 
៤. ចិតតសចតេិកា ធមាម  ចិតតេមុដ្ឋឌ នានំ រូបាន ំអ្តថិបបចចសយន បចចសយ 

(ចិតតនិងសចតេិក្រចមងជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់រូប ចដលមានចិតតជាេមុដ្ឋឌ ន
សដ្ឋយអ្ំណាចអ្តថិបបចចយ័) ។ 
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ចិតត ៧៥ (សវៀរទវិបញ្ច . ១០ អ្រូប.វ.ិ៤ និងចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនត) សច.៥២  
→ចិតតជ. ១៧ ។ 

៥. មហាភតូា ឧបាទយរូបាន ំ អ្តថបិបចចសយន បចចយ (មហាភូតរូប ៤ 
រចមងជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ឧបាទយរូប សដ្ឋយអ្ំណាចអ្តថិបបចចយ័) ។ 

មហាភូតរូប ៤ → ឧបាទយរូប ២៤ ។ 
ខទី១-៥ មានសដ្ឋយអ្ំណាចេេជាតតិថបបចចយ័  អ្ងគធមនិ៌ងបញ្ហា វារៈ ដូច

គាន នឹងេេជាតបបចចយ័ ។ 
៦. ចកាខវ យតនំ ចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ អ្តថបិបចច-

សយន បចចសយ (មជឈមិាយុក្ចកាខវ យតនៈ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ចក្ខុវញិ្ហដ ណ-
ធាតុនិងធមច៌ដលរបក្បជាមយួនឹងចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុ សដ្ឋយអំ្ណាចអ្តថិបបចចយ័) ។ 

ចក្ខុបសាទ → ចក្ខុវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
៧. សសាតាយតនំ សសាតវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ អ្តថ-ិ

បបចចសយន បចចសយ ។ 
សសាតបសាទ → សសាតវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
៨. ឃនាយតន ំ ឃនវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ អ្តថ-ិ  

បបចចសយន បចចសយ ។ 
ឃនបសាទ → ឃនវញិ. ២ សច. ៧។ 
៩. ជិវាាយតនំ ជិវាា វញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ អ្តថបិបចចសយ-

ន   បចចសយ ។ 
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ជិវាាបសាទ → ជិវាា វញិ. ២ សច. ៧ ។ 
១០. កាយយតនំ កាយវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ អ្តថ-ិ    

បបចចសយន បចចសយ ។ 
កាយបសាទ → កាយវ.ិ ២ សច. ៧ ។  
ខទី ៦-១០ សដ្ឋយអ្ំណាចបុសរជាតតថិបបចចយ័ ។ 
១១. រូបាយតន ំចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ អ្តថបិបចច-

សយន បចចសយ (រូបារមមណ៍ចដលជាបចចុបបនន ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់ចក្ខុ-
វញិ្ហដ ណធាតុ និងធមច៌ដលរបក្បជាមយួនឹងចក្ខុវញិ្ហដ ណធាតុ សដ្ឋយអំ្ណាចអ្តថ-ិ
បបចចយ័) ។ 

រូបារមមណ៍ → ចក្ខុវ.ិ ២ សច. ៧ ។ 
១២. េទទ យតនំ សសាតវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ អ្តថ-ិ

បបចចសយន បចចសយ ។ 
េទទ រមមណ៍ → សសាតវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
១៣. គនាធ យតនំ ឃនវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ អ្តថបិប-

ចចសយន បចចសយ ។ 
គនាធ រមមណ៍ → ឃនវញិ. ២ សច. ៧ ។ 
១៤. រសាយតនំ ជិវាា វញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ អ្តថបិបចច-

សយន បចចសយ ។ 
រសារមមណ៍ → ជិវាា វញិ. ២ សច. ៧ ។ 
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១៥. សផ្លដឌពាវ យតន ំកាយវញិ្ហដ ណធាតុយ តំេមបយុតតកានញ្ច  ធមាម នំ អ្តថ-ិ
បបចចសយន បចចសយ ។ 

១៦. រូបាយតនំ េទទ យតន ំគនាធ យតន ំរសាយតន ំសផ្លដឌពាវ យតន ំមសនា-
ធាតុយ តេំមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំអ្តថបិបចចសយន បចចសយ ។ 

រូបារមមណ៍ េទទ រមមណ៍ គនាធ រមមណ៍ រសារមមណ៍ សផ្លដឌពាវ រមមណ៍ គឺ បញ្ហច រ-
មមណ៍ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់មសនាធាតុ និងធមច៌ដលរបក្បជាមយួនឹងមសនា-
ធាតុ សដ្ឋយអ្ំណាចអ្តថិបបចចយ័ ។  

អារមមណ៍ ៥ ឬ បញ្ហច រមមណ៍ → មសនាធាតុ ៣ សច.១០ (សវៀរឆនទៈ វរីយិៈ 
បីតិ) ។  

ខទី ១១-១៦ សដ្ឋយអ្ំណាចអារមមណបុសរជាតតថិបបចចយ័ ។ 
១៧. យ ំ រូបំ និេាយ មសនាធាតុ ច មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ច វតតនត ិ តំ រូបំ   

មសនាធាតុយ ច មសនាវញិ្ហដ ណធាតុយ ច តេំមបយុតតកានញ្ច  ធមាម ន ំអ្តថបិបចចសយន       
បចចសយ (មសនាធាតុនិងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុ អារេ័យេទយវតថុណារបរពឹតតសៅ    
េទយវតថុសនាេះ រចមងជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់មសនាធាតុ មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ និង
ធមច៌ដលរបក្បជាមយួនឹងមសនាធាតុ និងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុ សដ្ឋយអំ្ណាចអ្តថ-ិ
បបចចយ័ ។ 

េទយវតថុ→ មសនាធាតុ ៣ សច. ១០ មសនាវញិ. ៧២ សច.៥២។ 
ខទី១៧ សដ្ឋយអំ្ណាចវតថុបុសរជាតតថិក្ប៏ាន និងវតាថ រមមណបុសរជាតតថ-ិ

បបចចយ័ក្ប៏ាន ។ 
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វចនតថៈរបេអ់តថិបបចច័យ 
បចចុបបនាន លក្ខសណន អ្តថភិាសវន តាទិេសេសវ ធមមេស ឧបតថមភក្សតថន   

ឧបការសកា ធសមាម  = អ្តថិបបចចសយ (ធមច៌ដលជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈ សដ្ឋយអ្តថថា
ជួយ ឧបការៈដល់ធមច៌ដលមានេភាពដូចគាន  សដ្ឋយភាពជាេភាវធមច៌ដលមាន 
គឺមានភាពចដលកំ្ពុងសក្ើតចំសពាេះមុខជាលក្ខណៈ សឈាម េះថា អ្តថិបបចចយ័) ។ 

តាមរពេះបាលីនិសទទេ អ្តថិបបចចយ័ចចក្ជាបចចយ័បាន ៤ បចចយ័ គឺ េេ-
ជាតតថិ វតថុបុសរជាតតថ ិអារមមណបសុរជាតតថិ និងវតាថ រមមណបុសរជាតតថ ិ ចតក្នុងបញ្ហា វារៈ
រពេះពុទធរទងរ់តាេ់បចនថម ៣ បចចយ័សទៀត គឺ បច្ឆឆ ជាតតថិ រូបអាហារតថិ និងរូប-   
ឥន្ទនទិយតថិ ចដលរទងេ់ចមតងដូសចនេះ ក្ស៏រពាេះរទងេ់ចមតងសដ្ឋយសាវសេេនយ័ គឺ 
សទេនានយ័ ចដលមានសេចក្តីសៅសេេេល់ ។ 

អ្តថិបបចចយ័សទើបចចក្បាន ៧ បចចយ័ គឺ ១. េេជាតតិថ ២. វតថុបុសរជាតតថ ិ 
៣. អារមមណបសុរជាតតថិ ៤. វតាថ រមមណបុសរជាតតិថ  ៥. បច្ឆឆ ជាតតថិ ៦. រូបអាហារតថ ិ
៧. រូបឥន្ទនទិយតថិ  ។ 

ការចចក្អ្តថិបបចចយ័សចញសៅជា ៣ បចចយ័ សដើមបេីចមតងបញ្ហា វារៈបានរគប់
បរបូិណ៌ ។ 

អតថិបបចច័យរមមងបាន ៧ របការ គឺ 

១. នាមខនធជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយេេជាតតិថ  បានដល់ បាលី
និសទទេខទី ១ ។ 

២. មហាភូតរូប ៤ ជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយេេជាតតិថ  បានដល់ 
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បាលីនិសទទេខទី ២ ។ 
៣. នាមរូប ជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយេេជាតតិថ បាលដល់ បាលី

និសទទេខទី ៣ ។ 
        ៤.នាមជាបចចយ័ដល់រូបសដ្ឋយេេជាតតថិ បានដល់ បាលីនិសទទេខទី ៤ ។ 

៥. មហាភូតរូបជាបចចយ័ដល់ឧបាទយរូប សដ្ឋយេេជាតតថិ បានដល់
បាលីនិសទទេខទី ៥ ។ 

៦. អាយតនៈខាងក្នុង ៥ ជាបចចយ័ដល់ទវិបញ្ច . ១០ សដ្ឋយវតថុបុសរជាតតថ ិ 
បានដល់បាលីនិសទទេខទី ៦ - ១០ ។ 

អាយតនៈខាងសរៅ ៥ ជាបចចយ័ដល់ មសនាធាតុ ៣ សដ្ឋយអារមមណបុសរ-
ជាតតថិ បានដល់បាលីនិសទទេខទី ១១ - ១៦ ។ 

៧. េទយវតថុជាបចចយ័ដល់មសនាធាតុ ៣ និងមសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ៧២ 
សដ្ឋយវតថុបុសរជាតតថ ិនិងវតាថ រមមណបុសរជាតតថិ  បានដល់បាលីនិសទទេខទី ១៧ ។ 

អ្តថិបបចចយ័ រចមងបានបរមតថធមទ៌ងំអ្េ់ជាអ្ងគធម ៌សេតុសនេះធមទ៌ងំអ្េ់ 
សទើបមនិផុតអំ្ពីអ្តថិបបចចយ័ សរពាេះថានាម ក្ជ៏ាអ្តថិបបចចយ័បាន រូបក្ជ៏ាអ្តិថបបចចយ័
បាន ។ 

 
សរពាេះសេតុថា អ្ងគធមរ៌បេ់អ្តិថបចចយ័ បានដល់េងខតធម ៌គឺចិតត សចតេិក្ 

រូប ក្នុងខណៈចដលរបាក្ដជាបចចុបបននប៉ាសុណាណ េះ អ្តថិបបចចយ័ សទើបជាបចចយ័នាមរូប 
→ នាមរូប សដ្ឋយកាលជាបចចុបបននកាល សដ្ឋយកិ្ចច គឺ ជនក្កិ្ចច និងឧបតថមភក្កិ្ចច 
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សរពាេះថាបចចយ័មាន សទើបឲ្យសក្ើតបចចយុបបននជាជនក្កិ្ចច ចតយក្ឧបតថមភក្កិ្ចចជា
របធាន សរពាេះថាភាពមានរបេ់បចចយ័នឹងរតវូដល់ឋតិិខណៈ សទើបជាបចចយ័គាន បាន 
អ្តិថបបចចយ័ រចមងសក្ើតបានក្នុងភូមទិងំ ៣ គឺ ឯក្សវាការភូម ិ ចតុសវាការភូម ិ និង  
បញ្ច សវាការភូម ិបានបុគគលទងំ ១២ ពួក្ ។ 
 

ការេមមតងេភាគរបេអ់តិថបចច័យ ៧ តាមលដំ្ឋប ់

១. េេជាតតថិបបចច័យ 
េេជាតតិថបបចចយ័  អ្ងគធមនិ៌ងបញ្ហា វារៈរេូតដល់េភាគៈ ដូចជាមយួ

េេជាតបបចចយ័រគបរ់បការ សផសងគាន ចតអ្ណំាចរបេ់បចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ គឺ េេ-
ជាតបបចចយ័ េំសៅដល់ធមច៌ដលសក្ើតរពមគាន  ចំចណក្េេជាតតិថបបចចយ័  េំសៅ
ដល់ធមច៌ដលសក្ើតរពមគាន ផង និងសៅមានផង ។ 

 
អងគធម៌របេេ់េជាតតិថបបចច័យ 

បចចយ័  គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ មហាភូតរូប ៤ បដិ. េទយវតថុ ១ ។ 
បចចយុបបនន  គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ រូប ២៨ ។ 
បចចនិក្ៈ   គឺ មនិមាន សរពាេះថាបចចយុបបននធមប៌ានបរមតថធមទ៌ងំ

អ្េ់ ចតសបើចចក្អ្តថិបបចចយ័សៅតាមរបសភទរបេ់បចចយ័ ៦-៧ រចមងមានទងំបចចយ័  
បចចយុបបនន និងបចចនិក្ៈ (សវៀរចតេេជាតតថិបបចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ មនិមានបចចនិក្ៈ) ។ 

េេជាតតថ ិនាមរូប →នាមរូប ។ 
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េេជាតតថិ រមមងរបក្បលដ្ឋយធម៌ ៥ យ៉ា ង គឺ 

១. នាមខនធ ៤ ជាបចចយ័ដល់គាន និងគាន  ( នាមខនធ ៤          នាមខនធ ៤ ) ។ 
២. មហាភូត. ៤          មហាភូត. ៤ ( រូប      រូប )។ 
៣. បញ្ច សវាការបដិ. ១៥ សច.៣៥           បដិ.េទយ. ១ ( នាមរូប    

       នាមរូប ) ។ 
៤. នាមខនធ ៤ ជាបចចយ័ដល់ចិតតជជរូប (នាម → រូប)។ 
៥. មហាភូត. ៤ ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈឧបាទយរូប (រូប→ រូប) ។ 
 

េេជាតតិថបានបញ្ហា វារៈ ៩ គឺ 
១. កុ្. → កុ្. គឺ កុ្. ២១ សច. ៣៨ →កុ្. ២១ សច. ៣៨  ។  
២. កុ្. → អ្ពយ. គឺ កុ្. ២១ សច. ៣៨ → ចិតតជ. ១៧ ) ។  
៣. កុ្. →កុ្. អ្ពយ. គឺ កុ្. ២១ សច. ៣៨ →កុ្.២១ សច. ៣៨ ចិតតជ.១៧  ។  
៤. អ្កុ្. → អ្កុ្. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ →អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
៥. អ្កុ្.→ អ្ពយ. គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ →ចិតតជ.១៧ ។ 
៦. អ្កុ្. →អ្កុ្. អ្ពយ. គឺ អ្កុ្. ១២ សច.២៧ →អ្កុ្.១២ សច. ២៧. ចិតតជ.    

១៧  ។  
៧. អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ វ.ិ ៣៦ កិ្. ២០ សច. ៣៨ មហាភូត. ៤ បដិ.េទយ. 

១ →វ.ិ៣៦ កិ្. ២០ សច. ៣៨ រូប ២៨  ។ 
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៨. កុ្. អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ កុ្. ២១ សច.៣៨ កុ្.ចិតតជជមហាភូត. ៤→ចិតតជ. 
១៧  ។  

៩. អ្កុ្. អ្ពយ.→ អ្ពយ. គឺ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ អ្កុ្.ចិតតជជមហាភូត. ៤ →  
អ្កុ្.ចិតតជ.១៧  ។  

េេជាតតិថបានេភាគបចចយ័យ៉ា ងសរចើន ១៤ បចចយ័ គឺ រក្បចចយ័ក្នុង
របសភទេេជាតជាតិ ។  

េេជាតជាតិធំ ៣ គឺ េេជាត និេសយ អ្វគិត ( សវៀរបចចយ័ចដលជា
របធាន គឺ េេជាតតិថ ) ។  

េេជាតជាតិក្ណាត ល ៤ គឺ អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត វបិបយុតត ។ 
េេជាតជាតិតូច ៧ គឺ សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ ឥន្ទនទយិ ឈាន មគគ ។  

 

២. វតថុបុលរជាតតិថបបចច័យ 
វតថុបុសរជាតតិថបបចចយ័ អ្ងគធមប៌ញ្ហា វារៈនិងេភាគបចចយ័ ដូចគាន ជាមយួនឹង

បុសរជាតនិេសយ និងវតថុបុសរជាត សផសងគាន ចតអំ្ណាចរបេ់បចចយ័ គឺ  
វតថុបុសរជាតនិេសយ េំសៅដល់វតថុ រូបសក្ើតមុននិងជាទីអារេ័យផង ។  
វតថុបុសរជាត េំសៅយក្វតថុ រូបចដលសក្ើតមុនចតមា៉ាង ។  
វតថុបុសរជាតតថិ េំសៅយក្វតថុ រូបចដលសក្ើតមុននិងសៅមានផង ។ 
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អងគធម៌របេវ់តថុបុលរជាតតិថបបចច័យ 
បចចយ័    គឺ វតថុ រូប ៦ ចដលសក្ើតមុនតាងំសៅជាឋតិិបតតៈ ។  
បចចយុបបនន    គឺ ចិតត ៨៥ ( សវៀរអ្រូប.វ.ិ ៤ ) សច. ៥២ ចដលសក្ើតក្នុងបញ្ច -

សវាការភូម ិ។  
បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៤៦ សច. ៤៦ ចដលសក្ើតក្នុងអ្រូបភូមនិិងរូប៧ ពួក្ ។ ចិតត 

៤៦ បានដល់ អ្កុ្. ១០ (សវៀរសទេៈ) មសនាទវ រា.១ កុ្.៨ កិ្. ៨ អ្រូបាវចរចិតត ១២ 
សោកុ្តតរ ៧  ។ សច. ៤៦ (សវៀរសទចតុក្កៈ ៤ អ្បប.២) ។ 

វតថុបុសរជាតតថ ិ រូប →នាម ។ 
វតថុបុសរជាតតថ ិបានបញ្ហា វារៈ ៣ គឺ 

១. អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ វតថុរូប ៥ ចដលជាមជឈមិាយុក្ៈ→ ទិវបពាច . ១០ សច. 
៧ និងេទយវតថុចដលសក្ើតមុន→ វ.ិ ២២ ( សវៀរទវិបញ្ច . ១០ អ្រូប.វ.ិ ៤ ) កិ្. ២០ 
សច. ៣៨ ។  

២. អ្ពយ. →កុ្. គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុន → កុ្. ២១ សច.៣៨ ។ 
៣. អ្ពយ. →អ្កុ្. គឺ េទយវតថុចដលសក្ើតមុន→ អ្កុ្. ១២ សច.២៧ ។  
វតថុបុសរជាតតិថ បានេភាគបចចយ័ ៥ គឺ ជាបចចយ័ក្នុរបសភទវតថុបុសរជាតជាតិ 

បានដល់វតថុបុសរជាតនិេសយ វតថុបុសរជាត វតថុបុសរជាតិន្ទនទិយ វតថុបុសរជាតវបិបយុតត    
វតថុបុសរជាតអ្វគិត ( សវៀរបចចយ័ចដលជារបធាន គឺ វតថុបុសរជាតតថិ ) ។ 

េរមាបវ់តថុបុសរជាតតិថ សៅេចមតងបញ្ហា វារៈចដលសៅថា មេិសក្វារៈបាន
សទៀត គឺយក្អ្ងគធមរ៌បេ់េេជាតតិថ និងវតថុបុសរជាតតិថមក្េចមតងរមួគាន បានសទៀត 
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សរពាេះថាធមមតាចិតតចដលសក្ើតក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ ចិតតនិងសចតេិក្ចដលសក្ើតរមួគាន   
រតូវអារេ័យមានវតថុចដលសក្ើតមុនខលួនឲ្យសក្ើត ចិតត សចតេិក្សទើបសក្ើតបាន សទើប
បានបញ្ហា វារៈបចនថម ២ វារៈ សទៀត គឺ  

កុ្េលនាមខនធ ១ និងេទយវតថុចដលសក្ើតមុនខលួន→ កុ្. នាមខនធ ៣ ។  
កុ្.អ្ពយ. → កុ្. គឺ  
កុ្. ២១ សច.៣៨ និងេទយវតថុចដលសក្ើតមុន → កុ្.២១ សច. ៣៨ ។  
អ្កុ្េលនាមខនធ ១ និងេទយវតថុចដលសក្ើតមុនខលួន→ អ្កុ្.នាមខនធ ៣ ។ 
អ្កុ្. អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ  
អ្កុ្.១២ សច. ២៧ និងេទយវតថុចដលសក្ើតមុន → អ្កុ្.១២ សច.២៧ ។ 
េរមាបេ់ភាគៈរបេ់មេិសក្វារៈសនេះ រតូវជាមេិសក្បបចចយ័ដូចគាន នឹង

បចចយ័ចដលជារបធានផង គឺបានេេជាតនិេសយជាមយួវតថុបុសរជាតនិេសយ និង
េេជាតអ្វគិតជាមយួវតថុបុសរជាតអ្វគិត ( សវៀរខលួនឯង គឺ េេជាតតថ ិនិងវតថុបុសរ-
ជាតតិថ ) ។ 

៣. អារមមណបុលរជាតតិថបបចច័យ 
 អារមមណបសុរជាតតថិ អ្ងគធមប៌ញ្ហា វារៈនិងេភាគៈ ដូចគាន នឹងអារមមណបសុរ-

ជាតបបចចយ័ សផសងគាន ចតអំ្ណាចរបេ់បចចយ័ គឺ អារមមណបសុរជាត េំសៅអារមមណ៍
ចដលសក្ើតមុនចតមា៉ាង ។ អារមមណបុសរជាតតិថ េំសៅដល់អារមមណ៍ចដលសក្ើតមុន
ផងនិងសៅមានផង ។  
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អងគធម៌របេអ់ារមមណបុលរជាតតថិបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ បចចុបបនននិបផននរូប ចដលសក្ើតមុននិងតាងំសៅក្នុងឋតិិបតតៈ ។  
បចចយុបបនន គឺ កាមចិតត ៥៤ អ្ភញិ្ហដ  ២ សច. ៥០ ( សវៀរអ្បប. ២ ) ។ 
បចចនិក្ៈ ចិតត ៧៦ ( សវៀរទវិបញ្ច . ១០ មសនាធាតុ ៣ ) សច. ៥២ រូប ៧ ពួក្។  
អារមមណបុសរជាតតិថ រូប →នាម ។ 

 
អារមមណបុសរជាតតថបិានបញ្ហា វារៈ ៣ គឺ 

១. អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ  
បចចុបបនននិបផននរូប ១៨  →កាមវ.ិ២៣ កាមកិ្. ១១ អ្ភញិ្ដ .កិ្.១ សច. ៣៣ ។ 
 ២. អ្ពយ. →កុ្. គឺ បចចុបបនននិបផននរូប ១៨ →កុ្. ៨ អ្ភញិ.កុ្. ១ សច. ៣៦    

( សវៀរអ្បប. ២ ) ។  
៣.អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ បចចុបបនននិបផននរូប ១៨ →អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។  
អារមមណបុសរជាតតិថ បានេភាគបចចយ័ ១១ គឺ រក្បចចយ័ក្នុងរបសភទ

អារមមណជាតិ ចដលមាន ១២ បចចយ័ បានដល់ អារមមណ អារមមណាធិបតិ អារមម-
ណូបនិេសយ អារមមណបសុរជាត អារមមណបសុរជាតអ្វគិត វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិ 
វតាថ រមមណបសុរជាតនិេសយ វតាថ រមមណបុសរជាត វតាថ រមមណបុសរជាតវបិបយុតត វតាថ រមម-
ណបុសរជាតតិថ វតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិត (សវៀរបចចយ័ចដលជារបធាន គឺ អារមមណ-
ជាតតិថ ) ។ 
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៤.វតាថ រមមណបុលរជាតតថបិបចច័យ 
វតាថ រមមណបសុរជាតតថិ អ្ងគធមប៌ញ្ហា វារៈ និងេភាគៈ ដូចគាន នឹងវតាថ រមមណ-  

បុសរជាតនិេសយ វតាថ រមមណបសុរតតថ ិរគបរ់បការ សផសងគាន ចតអ្ណំាចរបេ់បចចយ័ គឺ 
វតាថ រមមណបសុរជាតនិេសយ សេចក្តីថា េទយវតថុចដលសក្ើតស ើងមុនចុតិ

ចិតត ១៧ ខណៈ ជាអារមមណ៍និងជាទីអារេ័យផង ។  
វតាថ រមមណបសុរជាត សេចក្តីថា េទយវតថុចដលសក្ើតស ើងមុនចុតិចិតត ១៧ 

ខណៈ ជាអារមមណ៍ចតមា៉ាង ។ 
វតាថ រមមណបសុរជាតតថិ សេចក្តថីា េទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧      

ខណៈ ជាអារមមណ៍ផងនិងសៅមានផង ។ 
 

អងគធម៌របេវ់តាថ រមមណបុលរជាតតិថបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ មរណាេននេទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ។ 
បចចយុបបនន  គឺ ចិតត ៤៣ សច.៤៤ ចដលសក្ើតក្នុងមរណាេននវថីិ ចិតត 

៤៣ គឺ មសនាទវ រា. ១ កាមជវនៈ ២៩ តទ. ១១ អ្ភញិ្ហដ  ២ សច.៤៤ ( សវៀរឥេា        
មចឆរយិៈ កុ្ក្កុចចៈ វរិតិ ៣ អ្បប. ២) ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត៨៩ សច.៥២ ក្នុងខណៈចដលមនិយក្ទេយវតថុជា
អារមមណ៍ និងរូប ៧ ពួក្ ។ 

វតាថ រមមណបសុរជាតតថិ រូប →នាម ។ 
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វតាថ រមមណបសុរជាតតថ ិបានបញ្ហា វារៈ ៣ គឺ 
១. អ្ពយ.→ អ្ពយ. គឺ  
េទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ ក្នុងមរណាេននវថីិ → អ្ពយ. 

២២ សច. ៣៣ (សវៀរវរិតិ ៣. អ្បប. ២ ) ។ 
អ្ពយ. ២២ គឺ មសនាទវ រា.១ េេិ. ១ កាម.កិ្.៨ តទ. ១១ អ្ភញិ.កិ្ ១ ។ 
២. អ្ពយ.→កុ្. គឺ  
េទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ ក្នុងមរណាេននវថីិ → កុ្. ៨ 

អ្ភញិ្ដ .កុ្. ១ សច.៣៣ ( សវៀរវរិតិ ៣ អ្បប.២ ) ។ 
៣. អ្ពយ.→ អ្កុ្. គឺ  
េទយវតថុចដលសក្ើតមុនចុតិចិតត ១៧ ខណៈ ក្នុងមរណាេននវថីិ → អ្កុ្. 

១២ សច. ២៤ ( សវៀរ ឥេា មចឆរយិៈ កុ្ក្កុចចៈ  ) ។ 
វតាថ រមមណបសុរជាតតថិ បានេភាគបចចយ័ ១១ គឺ រក្បចចយ័ក្នុងរបសភទ 

អារមមណជាតិ ( សវៀរខលួនឯងចដលជារបធាន ) ។ 
 

៥.បច្ឆា ជាតតថិបបចច័យ 
បច្ឆឆ ជាតតថិបបចចយ័ អ្ងគធម ៌ បញ្ហា វារៈ និងេភាគៈ ដូចគាន នឹងបច្ឆឆ ជាត-

បបចចយ័រគបរ់បការ សផសងចតអ្ណំាចរបេ់បចចយ័ គឺ 
បច្ឆឆ ជាតបបចចយ័ សេចក្តីថា នាមធមច៌ដលសក្ើតសរកាយ ជាបចចយ័ជួយ       

ឧបការៈដល់រូបធម ៌គឺកាយសនេះ ចដលសក្ើតមុន ។ 
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បច្ឆឆ ជាតតិថបបចចយ័ សេចក្តថីា នាមធមច៌ដលសក្ើតសរកាយ ជាបចចយ័ជួយ 
ឧបការៈដល់រូបធម ៌ គឺកាយសនេះចដលសក្ើតមុន និងរូបសនាេះក្ត៏ាងំសៅជាឋតិិបតតៈគឺ 
សៅមានផង។ 

អងគធម៌របេប់ច្ឆា ជាតតិថបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ ចិតត ៨៥ ( សវៀរអ្រូប.វ.ិ ៤ ) សច.៥២ ចដលសក្ើតសរកាយ ។ 
បចចយុបបនន គឺ ឋតិិខណៈរបេ់រូបចដលសក្ើតអំ្ពីេមុដ្ឋឌ ន ៤ ឬឋតិិខណៈ

របេ់រូប ២៦ ( សវៀរជរតារូប និងអ្និចចតារូប ) ។ 
បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ចដលសក្ើតក្នុងបដិេនធិកាល និងបវតតិកាល 

ឧបាទខណៈរបេ់រូប ៥ ពួក្ ចដលសក្ើតក្នុងេនាត នរបេ់េតវ និង ពាេរិរូប       
អ្េញ្ដេតតក្មមជជរូប ។ 

បច្ឆឆ ជាតតថបិបចចយ័ នាម → រូប ។ 
បច្ឆឆ ជាតតថបិបចចយ័ បានបញ្ហា វារៈ ៣ គឺ 

១.កុ្. → អ្ពយ. គឺ  
កុ្. ២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយ → ឋតិិខណៈរបេ់ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប

ចដលសក្ើតមុន ។ 
២. អ្កុ្. → អ្ពយ. គឺ  
អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតសរកាយ → ឋតិិខណៈរបេ់ចតុេមុដ្ឋឌ និក្-

រូបចដលសក្ើតមុន ។ 
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៣. អ្ពយ.→ អ្ពយ. គឺ  
វ.ិ ៣២ ( សវៀរអ្រូប.វ.ិ ៤ ) កិ្. ២០ សច.៣៨ ចដលសក្ើតសរកាយ → ឋតិិ       

ខណៈរបេ់ចតុេមុដ្ឋឌ និរូបចដលសក្ើតមុន ។ 
បច្ឆឆ ជាតតិថបបចចយ័បានេភាគបចចយ័ ៣ គឺ រក្បចចយ័ក្នុងរបសភទបច្ឆឆ ជាត

ជាតិ បានដល់ បច្ឆឆ ជាត បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតត បច្ឆឆ ជាតអ្វគិត ( សវៀរខលួនឯង ) ។ 

៦. របូអាហារតថិបបចច័យ 
រូបអាហារតថបិបចចយ័ អ្ងគធម ៌ បញ្ហា វារៈ និងេភាគៈ ដូចគាន នឹងរូប-អាហារ

បបចចយ័រគបរ់បការ សផសងគាន ចតអ្ំណាចរបេ់បចចយ័ គឺ 
រូបអាហារបបចចយ័ សេចក្តថីា ឱ្ជារូបចដលសៅក្នុងក្វ ិ្ ក រាហារ ជាបចចយ័

ឲ្យសក្ើតអាហារជជរូប ចដលសៅថា អាហារេមុដ្ឋឌ និក្រូបមា៉ាង ឬឱ្ជារូបចដលសៅ
ក្នុងរូបេមុដ្ឋឌ ន ៤ សៅឧបតថមភរូបក្ោប ចដលសក្ើតសដ្ឋយេមុដ្ឋឌ នទងំ៤ សបើជា  
រូបអាហារតថិបបចចយ័ ក្ប៏ចនថមសេចក្តថីា រូបអាហារចដលជាបចចយ័ និងធមច៌ដលជា 
បចចយុបបនន នឹងរតូវមានជាមយួគាន  ។ 

 
អងគធម៌របេរ់បូអាហារតថិបបចច័យ 

បចចយ័  គឺ ១. ពាេរិឱ្ជា គឺ ឱ្ជារូបចដលក្នុងក្វ ិ្ ក រាហារ ។ 
២. អ្ជឈតតឱ្ជា គឺឱ្ជារូបចដលសៅក្នុងរូបេមដុ្ឋឌ នទងំ ៤ និង 

ពេិទធឱ្ជា។  
បចចយុបបនន គឺ ១. អាហារេមុដ្ឋឌ និរូប ១២ - ១៤ ។ 
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      ២. ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប ( សវៀរឱ្ជារូបចដលសៅក្នុងក្ោប 
ជាមយួនឹងបចចយ័ ) ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ នយ័ទី ១   ចិតត ៨៩ សច. ៥២ និងពាេរិរូប និងអ្េញ្ដ .ក្ំ.     
២០ ។    

             នយ័ទី ២    ចិតត ៨៩ សច. ៥២ និងពាេិររូប ។ 
រូបអាហារតថិបបចចយ័ រូប → រូប ។ 
 
រូបអាហារតថបិបចចយ័ បានបញ្ហា វារៈ ១ គឺ អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ  
នយ័ទី ១ ពេិទធឱ្ជា →អាហារេមុដ្ឋឌ និក្រូប១២-១៤ សដ្ឋយជនក្-

បចចយ័ ។  
នយ័ទី ២ អ្ជឈតតឱ្ជា →ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប ( សវៀរឱ្ជាចដលសៅក្នុងក្ោប

ជាមយួនឹងបចចយ័ )  
និងពេិទធឱ្ជា → ចតុេមុដ្ឋឌ និក្រូប សដ្ឋយឧបតថមភក្បចចយ័ ។  
រូបអាហារតថិ បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ រក្បចចយ័ក្នុងរបសភទរូបអាហារជាតិ 

បានដល់រូបអាហារ រូបអាហារអ្វគិត ( សវៀរខលួនឯង ) ។ 
 

៧.របូឥគនទិយតថិបបចច័យ 
រូបឥន្ទនទិយតថិបបចចយ័ អ្ងគធម ៌បញ្ហា វារៈ និងេភាគៈ ដូចគាន នឹងរូបជីវតិិន្ទនទ-ិ 
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យបបចចយ័រគបរ់បការ សផសងគាន ចតអ្ណំាចរបេ់បចចយ័ គឺ 
រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ េំសៅដល់រូបជីវតិិន្ទនទិយអ្នុបាលរក្ារូប ចដលសក្ើតពី 

ក្មមក្នុងក្ោបមយួជាមយួនឹងខលួនឲ្យតាងំសៅបាន ។ សបើជារូបជីវតិិន្ទនទិយតថិ ក្េំ៏សៅ
ដល់ រូបជីវតិិន្ទនទិយចដលជាបចចយ័និងធមច៌ដលជាបចចយុបបននសៅមានជាមយួគាន  ។ 

 
អងគធម៌របេរ់បូជីវិតិគនទិយតថិបបចច័យ 

បចចយ័ គឺ រូបជីវតិិន្ទនទិយ ។ 
បចចយុបបនន គឺ ក្មមជជរូប ៩-៨ ដស៏េេ ក្នុងក្ោបមយួជាមយួនឹងបចចយ័        

( សវៀររូបជីវតិិន្ទនទិយ ) ។ 
បចចនិក្ៈ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ រូប ៤ ពួក្ គឺ ចិតតជ. ឧតុជ. អាហារជ.ពាេិរ

. និងរូបជីវតិិន្ទនទិយ ចដលសៅក្នុងក្មមជជក្ោបទងំអ្េ់ ។ 
ឥន្ទនទិយតថិបបចចយ័ រូប →រូប ។ 
រូបឥន្ទនទយិតថបិបចចយ័ បានបញ្ហា វារៈ ១ គឺ អ្ពយ. → អ្ពយ. ។ 
ឥន្ទនទិយតថិបបចចយ័ បានេភាគបចចយ័ ២ គឺ រក្បចចយ័ក្នុងរបសភទរូបជីវតិិន្ទនទ-ិ

យជាតិ បានដល់រូបជីវតិិន្ទនទិយបបចចយ័ រូបឥន្ទនទយិអ្វគិតបបចចយ័ ( សវៀរខលួនឯង១ ) ។ 
េរុបបញ្ហា វារៈរបេ់អ្តថបិបចចយ័ចដលមនិជានគ់ាន បានបញ្ហា វារៈ ១៣ គឺ 
១. កុ្.→ កុ្.   ២. កុ្.→ អ្ពយ.   ៣. កុ្.→ កុ្. អ្ពយ.  
៤. អ្កុ្.→ អ្កុ្.  ៥. អ្កុ្. → អ្ពយ.  ៦. អ្កុ្. → អ្កុ្. អ្ពយ.  
៧. អ្ពយ. → អ្ពយ.  ៨. អ្ពយ. → កុ្.  ៩. អ្ពយ. → អ្កុ្.  
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១០. កុ្.អ្ពយ. → អ្ពយ. ១១. អ្កុ្. អ្ពយ. → អ្ពយ.  ១២. កុ្.អ្ពយ. → កុ្.      
១៣. អ្កុ្. អ្ពយ. →អ្កុ្. ។ 
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នតថិបបចច័យ 
នតថិបបចចយ័  ជាបចចយ័ទី ២២ ក្នុងបចចយ័ ២៤ និងជាបចចយ័ទី ៤៤ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ នតថបិបចចសយ សរពាេះភាពមនិមាន សទើបសធវើឲ្យមានស ើងជាបចចយ័ ។ 
នតថិ ចរបថា មនិមាន សេចក្តថីា ភាពមនិមានជាបចចយ័ ឲ្យសក្ើតការមាន

ស ើង ភាពមនិមានក្នុងទីសនេះ បានដល់ ភាពមនិមានរបេ់ចិតតសចតេិក្ដួងមុន ជា
បចចយ័ឲ្យសក្ើតការមានរបេ់ចិតត សចតេិក្ដួងសរកាយ សឈាម េះថា នតថិបបចចយ័  សរពាេះ
តាមធមមតារបេ់េងខតធម ៌រចមងមានការសក្ើតស ើង តាងំសៅ និងរលតស់ៅ គឺមាន
ឧបាទៈ ឋតិិ ភងគៈ ដូសច្ឆន េះ ពាក្យថា មានក្នុងទីសនេះ េំសៅដល់មានសៅក្នុងខណៈ
ទងំ ៣ សនេះឯង ចំចណក្ពាក្យថាមនិមានក្នុងទីសនេះ ក្ម៏ានសេចក្តថីា មនិមានក្នុង
ខណៈទងំ ៣ សនាេះឯង គឺេំសៅដល់ខណៈទងំ ៣ សនាេះរបាេសៅសេើយ សទើប
សៅថា មនិមាន ។ 

សដ្ឋយសេតុសនេះ ភាពជាបចចយ័របេ់េភាវៈរបេ់េងខតធម ៌ សទើបមាន ២ 
នយ័ គឺ សបើភាពជាបចចយ័សនាេះ សៅមានរវាងក្នុងខណៈទងំ ៣ ក្ស៏ៅថា អ្តថ-ិ
បបចចយ័  សបើជាបចចយ័សដ្ឋយខណៈទងំ ៣ សនាេះរលតស់ៅសេើយ ឬមនិមានក្នុង    
ខណៈទងំ៣ ក្ស៏ៅថា នតថិបបចចយ័  សរពាេះតាមធមមតាការសក្ើតស ើងរបេ់ចិតតសនាេះ 
រចមងរតូវសក្ើតស ើងរតឹមចតមយួដួង នឹងសក្ើតស ើងរពមគាន  ២ ដួងមនិបាន រតូវចិតត
ដួងមុនចដលសក្ើតមុនសនាេះ ក្នលងខណៈទងំ ៣ គឺរលតស់ៅ មនិមានសេើយ ចិតតដួង
សរកាយ សទើបសក្ើតស ើងបាន ដូសច្ឆន េះ ការរលតរ់បេ់ចិតតនិងសចតេិក្ចដលសក្ើត     
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មុនៗសនាេះ រចមងជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតសចតេិក្ដួងសរកាយៗ តសៅ សដ្ឋយអ្ំណាច
របេ់នតថិបបចចយ័សនេះឯង សដ្ឋយសេតុសនេះ េងារវដតសទើបមនិមានទីបំផុត កាល
ក្មាល ងំរបេ់បចចយ័ចដលសៅក្នុងចិតត និងសចតេិក្ទងំឡាយសៅមានក្មាល ងំលមមជា
បចចយ័បានសនាេះ សវៀរចតការរលតរ់បេ់ចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនតប៉ាុសណាណ េះ ចដលមនិ
ជាបចចយ័ឲ្យចិតតដួងសរកាយសក្ើតស ើងតសៅសទៀតបាន ការរលតរ់បេ់ចិតតដួងសនេះ 
សទើបរាបថ់ា ជាការចដលរលតអ់្េ់របេ់េងារវដត ។ 

ភាពមនិមានរបេ់នតថិបបចចយ័សនេះ សោក្សទើបឧបមាដូចពនលឺជាមយួនឹង     
ងងឹត គឺពនលឺរលតស់ៅសេើយ ភាពងងឹតសទើបរបាក្ដស ើងបាន យ៉ា ងណា េូមបចិីតត
សចតេិក្ ចដលសក្ើតមុនរលតស់ៅសេើយ ក្ជ៏ាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតសចតេិក្ដួងសរកាយ 
បានដូសច្ឆន េះ ឬ នយ័មា៉ាងសទៀត សរបៀបដូចការមនិមានរបេ់រពេះរាជាអ្ងគមុន សទើប
ជាបចចយ័ឲ្យអ្ភសិេក្រពេះរាជាអ្ងគថមីស ើងសទៀត យ៉ា ងណា នតថិបបចចយ័  គឺការ
របរពឹតតសៅរបេ់ចិតតនិងសចតេិក្ក្ដូ៏សច្ឆន េះ ។ 

 
រពេះបាលីនិសទទេរបេ់នតថបិបចចយ័ 

បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប
ក្នុងបចចយុសទទេថា នតថបិបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតង
សដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

េមននតរានិរុទធ  ចិតតសចតេិកា ធមាម  បដឌបបនាន នំ ចិតតសចតេិកានំ ធមាម នំ      
នតថិបបចចសយន បចចសយ (ចិតតនិងសចតេិក្ធមទ៌ងំឡាយចដលរលតស់ៅសេើយ 
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សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ សដ្ឋយលំដ្ឋប ់ជាបចចយ័ដល់ចិតតនិងសចតេិក្ ចដល
អារេ័យចិតត និងសចតេិក្ដួងមុនសេើយសក្ើតស ើង សដ្ឋយអំ្ណាចនតិថបបចចយ័) ។ 

 
វចនតថៈរបេន់តថិបបចច័យ 

បរមតថេភាសវន នតថតិាយ ឧបការសកា ធសមាម  = នតថបិបចចសយ  ( ធម ៌     
ចដលជួយ ទំនុក្បរមុងគាន  សដ្ឋយភាពមនិមាន សដ្ឋយេភាវបរមតថ សឈាម េះថា នតិថ-
បបចចយ័ ) ។ 

អងគធម៌របេន់តថិបបចច័យ 

បចចយ័ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ ចដលរលតស់ៅសេើយ ( សវៀរចុតិចិតតរបេ់រពេះ
អ្រេនត ) ។ 

បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ ចដលសក្ើតសរកាយពីបចចយ័រលតស់ៅសេើយ
សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះនិងចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនត។ 

បចចនិក្ៈ គឺ រូប ៧ ពួក្ ។ 
ភាពជាបចចយ័របេ់នតិថបបចចយ័និងអ្ននតរបបចចយ័សនេះ មានលក្ខណៈ      

រេសដៀងគាន  អ្ងគធមក៌្ដូ៏ចគាន  គឺ អ្ននតរបបចចយ័សនាេះ េំសៅដល់ការសក្ើតស ើងរបេ់
ចិតតដួងមុនៗ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតដួងសរកាយៗ សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ 
ចំចណក្នតិថបបចចយ័ េំសៅដល់ភាពមនិមានរបេ់ចិតតដួងមុនៗ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើត
ចិតតដួងសរកាយៗ គឺ សបើបចចយ័មនិរលតស់ៅមុនសេើយ បចចយុបបននចដលសក្ើត       
សរកាយៗ ក្ស៏ក្ើតស ើងមនិបាន សរពាេះដូសច្ឆន េះ ការេចមតងបញ្ហា វារៈ ឬបចចយ័េភាគៈ 
សទើបដូចគាន នឹងអ្ននតរបបចចយ័រគបរ់បការ គឺ នាម → នាម មានកិ្ចចសធវើឲ្យសក្ើតស ើង
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ចតមា៉ាង ឧបតថមភមនិបាន សរពាេះជាបចចយ័ក្នុងភងគខណៈចដលរលតស់ៅសេើយ 
បចចយ័រលតស់ៅសេើយឧបតថមភមនិបាន (បចចយ័ចដលឧបតថមភគាន បាន បចចយ័សនាេះនឹង
រតូវមានជាមយួគាន  គឺ រតូវជាបចចយ័គាន ក្នុងឧបាទៈ ឋតិិ ភងគៈ ) បចចយ័សនេះ ជា
របសភទអ្ននតរជាតិ សក្ើតបានទងំបដិេនធកិាល បវតតិកាល និងចុតិកាល បាន   
ចតុសវាការភូមនិិងបញ្ច សវាការភូម ិបានបុគគល ១២ សក្ើតបាន ៦ ទវ រ បានរគបវ់ថីិ 
បានេភាគបចចយ័ ៦ គឺ អ្ននតរ េមននតរ វគិត អ្ននតរូបនិេសយ អាសេវន អ្ននតរ-
ក្មម ( សវៀរខលួនឯង ) ។ 

បញ្ហា វារៈរបេន់តថិបបចច័យ 
បញ្ហា វារៈរបេ់នតថបិបចចយ័ ដូចគាន នឹងអ្ននតរបបចចយ័ មាន ៧ វារៈគឺ 
១.កុ្.→ កុ្. គឺ  
សោកិ្យកុ្.១៧ សច.៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ → កុ្.២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើត

សរកាយៗ ។ 
២. កុ្. → អ្ពយ. គឺ  
កុ្. ២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្ពយ. ២៤ សច. ៣៨ ចដលសក្ើត   

សរកាយៗ ។ អ្ពយ. ២៤ គឺ តទ.១១ កាមភវងគ ១០ មេគគតវ.ិ ៩ ផល ៤ ។ 
៣. អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺ  
អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើត 

សរកាយៗ  ។ 
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៤. អ្កុ្.→ អ្ពយ. គឺ  
អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ→ អ្ពយ. ២០ សច. ៣៥ ចដលសក្ើត

សរកាយៗ ។ អ្ពយ. ២០ គឺ តទ. ១១ ភវងគ ១៩  ។ 
៥. អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ 
 អ្ពយ. ៥៦ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្ពយ. ៥៦ សច. ៣៨ ចដលសក្ើត

សរកាយៗ ។ 
៦. អ្ពយ. →កុ្. គឺ 
 សវាដឌពវនៈ និងមសនាទវ រាវជជនៈ សច.១១ → បឋមកុ្េលជវនៈ ៨ សច. ៣៨  

។ 
៧. អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ  
សវាដឌពវនៈ និងមសនាទវ រាវជជនៈ សច. ១១ → បឋមអ្កុ្េលជវនៈ ១២ សច. 

២៧  ។ 
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វិគតបបចច័យ 
វគិតបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ២៣ ក្នុងបចចយ័ ២៤ និងជាបចចយ័ទី៤៥ ក្នុង

បចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ វគិតបបចចសយ សរពាេះការរបាេសៅជាបចចយ័ ។ 
វគិត ចរបថា របាេសៅ សេចក្តីថា ការរបាេសៅរបេ់ចិតតដួងមុន ជា

បចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតដួងសរកាយជាបត់គាន សៅសដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ សឈាម េះថា     
វគិតបបចចយ័ ដូចសោក្ឧបមាវគិតបបចចយ័ថា ដូចរពេះអាទិតយនិងរពេះចន័ទ គឺរពេះ
អាទិតយ សបើមនិទនអ់្េតងគតសទ ពនលឺរពេះចន័ទក្រ៏បាដក្ស ើងមនិបាន យ៉ា ងណា េូមបី
ធមច៌ដលសៅក្នុងវគិតបបចចយ័សនេះ សបើមនិទនរ់លតស់ៅមុន ធមច៌ដលជាបចចយុបបនន 
ក្ស៏ក្ើតស ើងមនិបានដូសច្ឆន េះ សរពាេះដូសច្ឆន េះ អ្ងគធមរ៌បេ់បចចយ័និងបចចយុបបននក្នុង     
វគិតបបចចយ័សនេះ សទើបដូចគាន ជាមយួនឹងនតថិបបចចយ័រគបរ់បការ ចតចដលមក្េចមតង
វគិតបបចចយ័សទៀត ក្ស៏ដើមបបីញ្ហជ ក្ឲ់្យសឃើញសេចក្តីេំខានរ់បេ់នតថិបបចចយ័ថា ភាព
មនិមានរបេ់នតិថបបចចយ័សនាេះ ជាការមនិមានសដ្ឋយការរបាេសៅ មនិចមនមនិ
មានសរពាេះមនិធាល បម់ានមក្សទ ដូសច្ឆន េះ ការមនិមានរបេ់នតថិបបចចយ័សនាេះ ក្គឺ៏ការ
របាេសៅរបេ់ចិតតដួងមុន សដើមបឲី្យឱ្កាេដល់ចិតតដួងសរកាយបានសក្ើតស ើង 
សរពាេះដូសច្ឆន េះ ការរបាេសៅយ៉ា ងសនាេះ សទើបជាវគិតបបចចយ័ ចតសបើការរលតស់ៅរបេ់
ចិតតដួងមុន មនិជានតថិបបចចយ័  គឺការរបាេសៅសដ្ឋយមនិមានសារៈេំខានស់េើយ 
ការរបាេសៅរបេ់ចិតតដួងសនាេះ ក្ជ៏ាវគិតបបចចយ័មនិបាន ។  
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សដ្ឋយសេតុសនេះការរលតស់ៅរបេ់ចិតតដួងមយួៗ ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតដួង
មយួសទៀតៗ ធមទ៌ងំសនេះ សទើបបានជាបស់ៅក្នុងអ្ននតរបបចចយ័ េមននតរបបចចយ័     
នតថិបបចចយ័  និងវគិតបបចចយ័ សេចក្តីថា បចចយ័ទងំ ៤ សនេះ រតូវសក្ើតរមួគាន ជានិចច 
សវៀរចតការរលតរ់បេ់ចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនត សទើបមនិមានបចចយ័ទងំ ៤ សនេះ 
សក្ើតរមួជាមយួគាន  ។ 

ដូសច្ឆន េះ អ្ងគធមច៌ដលជាបចចយ័និងបចចយុបបននទងំ ៤ បចចយ័សនេះ សទើបដូច
គាន ចតមយួ គឺ នាម→ នាម កាល ក្ជ៏ាអ្តីតកាល គឺបចចយ័រតូវរលតស់ៅមុន         
បចចយុបបននសទើបសក្ើតស ើងបាន សរពាេះជាបចចយ័ដល់គាន រតងភ់ងគខណៈក្នុងខណៈ
រលតស់ៅសេើយ ចំចណក្កិ្ចចជាជនក្កិ្ចច គឺឲ្យសក្ើតស ើងបានចតមា៉ាង សធវើឧបតថមភក្-
កិ្ចចមនិបាន សរពាេះថាបចចយ័សនាេះរលតស់ៅសេើយ ។ 

េរមាបប់ញ្ហា វារៈនិងេភាគៈរបេ់បចចយ័ក្ដូ៏ចគាន នឹងអ្ននតរបបចចយ័រគប់
របការ សផសងគាន ចតអ្ណំាចរបេ់បចចយ័ប៉ាុសណាណ េះ គឺ 

អ្ននតរបបចចយ័ សេចក្តថីា ចិតតសចតេិក្ចដលសក្ើតមុន កាលរលតស់ៅសេើយ 
ជាបចចយ័ឱ្យសក្ើតចិតត សចតេិក្ដួងសរកាយសដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ ។ 

េមននតរបបចចយ័ សេចក្តីថា ចិតតសចតេិក្ចដលរលតស់ៅសេើយ ជាបចចយ័
ឲ្យសក្ើតចិតតសចតេិក្ដួងសរកាយ សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ និងមនិឆ្មល េ់លំដ្ឋប ់
គាន  ។ 

ចចំណក្នតថបិបចចយ័  សេចក្តថីា សរពាេះភាពមនិមានរបេ់ចិតតសចតេិក្ដួង
មុន សធវើឲ្យសក្ើតចិតតសចតេិក្ដួងសរកាយជាបត់គាន  សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ។ 
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វគិតបបចចយ័ មានសេចក្តីថា សរពាេះការរបាេសៅរបេ់ចិតតសចតេិក្ដួងមុន 
ជាបចចយ័ឲ្យសក្ើតចិតតសចតេិក្ដួងសរកាយ សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ ។ 

សរពាេះភាពជាបចចយ័ចដលរេសដៀងគាន របេ់បចចយ័ទងំ ៤ សនេះ សោក្សទើប
បានឧបមាបចចយ័ទងំ ៤ សនេះថា ដូចសរគឿងចរក្ ៤  គឺ កាលចរក្ទីមយួជាអ្ននតរ-
បបចចយ័វលិសៅ សរគឿងចរក្ទី ២ - ៣ -៤ ក្រ៏តូវវលិតាមជាលំដ្ឋបស់ៅ ចតសបើចរក្ 
មុន គឺ អ្ននតរបបចចយ័មនិវលិសៅ ចរក្សរកាយៗ ក្វ៏លិសៅមនិបាន សរពាេះដូសច្ឆន េះ 
ការវលិសៅរបេ់ចរក្មុន សទើបជាបចចយ័ឧបតថមភ ឬជាឱ្កាេឲ្យដល់ចរក្សរកាយៗ 
វលិតាមសៅ យ៉ា ងណា ភាពជាបចចយ័របេ់អ្ននតរ េមននតរ នតថ ិ និង វគិតបបចចយ័
ក្ដូ៏សច្ឆន េះ ។ 

រពេះបាលីនិសទទេរបេ់វគិតបបចចយ័ 
បចចយ័ណា ចដលរពេះដម៏ានរពេះភាគជាមាច េ់រទងេ់ចមតងទុក្សដ្ឋយេសងខប

ក្នុងបចចយុសទទេថា វគិតបបចចសយ បចចយ័សនាេះ រពេះមានរពេះភាគជាមាច េ់រទង ់     
េចមតងសដ្ឋយពិសាត រក្នុងបចចយ័និសទទេថា  

េមននតរវគិតា ចិតតសចតេិកា ធមាម  បដឌបបនាន នំ ចិតតសចតេិកាន ំ ធមាម ន ំ       
វគិតបបចចសយន បចចសយ (ចិតតនិងសចតេិក្ទងំឡាយចដលរបាេសៅសេើយ គឺ
រលតស់ៅសេើយ មនិមានរវាងចសនាល េះតាមលំដ្ឋប ់ រចមងជាបចចយ័ដល់ចិតតនិង
សចតេិក្ចដលអារេ័យចិតតដួងមុនសេើយសក្ើតស ើង សដ្ឋយអ្ំណាចវគិតបបចចយ័)។ 
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វចនតថៈរបេវិ់គតបបចច័យ 
វគិតភាសវន និសរាធេស បតតតិាយ ឧបការសកា ធសមាម  = វគិតបបចចសយ (ធម៌

ចដលជួយ ទំនុក្បរមុងគាន សដ្ឋយភាវៈចដលរបាេសៅ គឺដល់នូវការរលតស់ៅ សៅ
ថា វគិតបបចចយ័ ។ 

អងគធម៌របេវិ់គតបបចច័យ 

បចចយ័ គឺ ចិតត៨៩ សច. ៥២ ចដលរលតស់ៅសេើយ (សវៀរចុតិចិតតរបេ់រពេះ
អ្រេនត) ។ 

បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច.៥២ ចដលសក្ើតស ើងសរកាយពីបចចយ័រលតស់ៅ
សេើយ សដ្ឋយមនិមានរវាងចសនាល េះ និង ចុតិចិតតរបេ់រពេះអ្រេនត  ។ 

បចចនិក្ៈ គឺ រូប ៧ ពួក្ ។ 
វគិតបបចចយ័នាម → នាម ។ 
វគិតបបចចយ័បានបញ្ហា វារៈ ៧ ដូចគាន នឹងអ្ននតរបបចចយ័ គឺ 
១. កុ្. →កុ្. គឺ  
សោកិ្យកុ្.១៧ សច. ៣៧ ចដលសក្ើតមុនៗ → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ចដល

សក្ើតសរកាយៗ ។ 
២. កុ្. → អ្ពយ. គឺ 
កុ្. ២១ សច. ៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្ពយ. ២៤ សច. ៣៨ ចដលសក្ើត  

សរកាយៗ ។ អ្ពយ. ២៤ គឺ តទ. ១១ មេគគតវ.ិ ៩ ផលចិតត ៤ ។ 
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៣. អ្កុ្.→ អ្កុ្. គឺ  
អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ចដលសក្ើត  

សរកាយៗ ។ 
៤. អ្កុ្. →អ្ពយ. គឺ  
អ្កុ្. ១២ សច.២៧ ចដលសក្ើតមុន ៗ → អ្ពយ. ២០ សច. ៣៥ ចដលសក្ើត

សរកាយៗ ។ អ្ពយ. ២០ គឺ តទ. ១១ ភវងគ ១៩ ។ 
៥. អ្ពយ. → អ្ពយ. គឺ  
អ្ពយ.៥៦ សច.៣៨ ចដលសក្ើតមុនៗ → អ្ពយ. ៥៦ សច. ៣៨ ចដលសក្ើត 

សរកាយៗ ។ 
៦. អ្ពយ.→ កុ្. គឺ  
សវាដឌពវនៈនិងមសនាទវ រាវជជនៈ សច.១១ → បឋមកុ្េលជវនៈ ៨ សច.៣៨ ។ 
៧. អ្ពយ. → អ្កុ្. គឺ សវាដឌពវនៈនិងមសនាទវ រាវជជនៈ សច.១១ →បឋម-

អ្កុ្េលជវនៈ ១២ សច. ២៧ ។ 
វគិតបបចចយ័បានេភាគបចចយ័ ៦ រក្បចចយ័ក្នុងរបសភទអ្ននតរជាតិ ចដល

មាន ៧ បចចយ័ បានដល់អ្ននតរ េមននតរ នតថិ អ្ននតរូបនិេសយ អ្ននតរក្មម        
អាសេវន ( សវៀរខលួនឯង ) ។ 
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អវិគតបបចច័យ 
អ្វគិតបបចចយ័ ជាបចចយ័ទី ២៤ និងជាបចចយ័ទី៤៦ ក្នុងបចចយ័ ៥២ ។ 
ឧសទទេ អ្វគិតបបចចសយ សរពាេះភាពចដលរបាេច្ឆក្គាន មនិបានជាបចចយ័ ។ 
អ្វគិត ចរបថា មនិរបាេសៅ សេចក្តីថា បចចយ័ធម ៌ ចដលជាឧបការៈដល់ 

បចចយុបបននធមស៌នាេះសៅមាន គឺសៅមនិរបាេសៅឬសៅមនិទនរ់លតស់ៅ សេមើនឹង
មានសៅសនាេះឯង សដ្ឋយសេតុសនេះ ភាពជាបចចយ័សនេះ សទើបដូចនឹងអ្តថបិបចចយ័រគប់
របការ គឺ អ្តថិបបចចយ័ជាបចចយ័សដ្ឋយការមានវតថុមយួ សទើបសធវើឲ្យមានវតថុមយួសទៀត 
សក្ើតមានស ើង ក្នុងខណៈឧបាទ ឋតិិ ភងគខណៈរបេ់ចិតតនិងសចតេិក្ ចំចណក្  
អ្វគិតបបចចយ័ ជាបចចយ័សដ្ឋយអ្ំណាចការរបាេច្ឆក្គាន មនិបាន ក្នុងខណៈឧបា-
ទៈ ឋតិិ ភងគៈ របេ់ចិតតនិងសចតេិក្ដូចគាន  ដូសច្ឆន េះអ្វគិតបបចចយ័សទើបជាការបញ្ហជ ក្ ់     
អ្តថិបបចចយ័ឲ្យជាក្ច់ាេ់សទៀតថា ការចដលវតថុមយួមានស ើងសេើយ វតថុមយួសទៀត
ចដលជាផល ក្រ៏តូវមានស ើងផងចដរ ការចដលដូសច្ឆន េះក្ស៏រពាេះថា ធមច៌ដលជាសេតុ
ជាផលជាមយួគាន សនាេះ នឹងរតវូជាធមច៌ដលមានជាមយួគាន  និងរបាេច្ឆក្គាន សដ្ឋយ
ច ក្ពីគាន មនិបាន សដ្ឋយសេតុសនេះ ធមច៌ដលជាសេតុសក្ើតស ើង សទើបជាអ្តិថ-
បបចចយ័ និងភាពជាអ្តិថបបចចយ័ ក្ស៏រពាេះសេតុថា ធមទ៌ងំសនាេះជាអ្វគិតបបចចយ័ 
សទើបច្ឆបំាចរ់តូវសៅជាមយួគាន របាេច្ឆក្គាន មនិបាន ឧបមាដូចរតីនិងទឹក្ចដលរតូវ
សៅជាមយួគាន  រតីសទើបមានជីវតិរេ់សៅបាន សបើទឹក្មនិមាន រតីក្ស៏ៅមនិបាន  ចត
របេិនសបើថាធមណ៌ាចដលមនិច្ឆបំាចរ់តូវសៅជាមយួគាន  ធមទ៌ងំសនាេះមនិជា        
អ្តថិបបចចយ័ និងអ្វគិតបបចចយ័ ។ 
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 ដូសច្ឆន េះ អ្តថិបបចចយ័ និងអ្វគិតបបចចយ័ ទងំ ២ បចចយ័សនេះ សទើបរតូវជា
បចចយ័អារេ័យគាន និងឧបការៈដល់គាន និងគាន  សបើបចចយ័មយួមាន បចចយ័មយួសទៀត
ក្រ៏តូវមានចដរ សដ្ឋយសេតុសនេះ អ្ងគធមនិ៌ងបញ្ហា វារៈរបេ់បចចយ័ទងំ ២ សនេះ  សទើប
ដូចគាន  ។ 

នយ័មា៉ាងសទៀត សោក្េចមតងអ្តថិបបចចយ័ជាមយួនឹងអ្វគិតបបចចយ័ថា    
េូមបអី្ងគធមដូ៌ចគាន ក្ពិ៏ត ចតថាអំ្ណាចក្នភាពជាឧបការៈសនាេះ រចមងមានសផសងគាន
ខលេះ គឺអ្ំណាចចដលជាឧបការៈរបេ់អ្តិថបបចចយ័សនាេះ េំសៅយក្េភាវធមច៌ដល
របាក្ដមានសៅ រចមងរបាក្ដជាក្ច់ាេ់ក្នុងឋតិិខណៈសរចើនជាងខណៈដក្ទ 
ចំចណក្អ្វគិតបបចចយ័ េំសៅយក្េភាវធមច៌ដលសៅមនិទនរ់បាេសៅសនាេះ 
រចមងរបាក្ដតាងំអំ្ពីឧបាទៈដល់ភងគខណៈ ចដលជិតនឹងរលតស់ៅ គឺសៅមនិទន ់
របាេសៅរបេ់ខណៈទងំ ៣ ។  

 
បាលីនិសទទេរបេ់អ្វគិតបបចចយ័ ដូចគាន នឹងអ្តថបិបចចយ័ គឺ 
ចិតាត សរា ខនាធ  អ្ញ្ដមញ្ដ ំ អ្វគិតបបចចសយន បចចសយ (នាមខនធទងំ ៤ រចមង

ជាបចចយ័ជួយ ឧបការៈដល់គាន និងគាន  សដ្ឋយអំ្ណាចអ្វគិតបបចចយ័ជាសដើម ចដល
មានតាងំពីចំណុចទី ១ ដល់ ចំណុចទី ១៧ ចដលេចមតងសេើយក្នុងអ្តថិបបចចយ័) ។ 

 
វចនតថៈរបេអ់គតិបបចច័យ 

អ្វគិតភាសវន និសរាធេស អ្បបតតយិ តាទិេសេសវ ធមមេស ឧបតថមភក្សតថន  
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ឧបការសកា ធសមាម  = អ្វគិតបបចចសយ (ធមច៌ដលជាអ្នក្ឧបការៈសដ្ឋយអ្តថថា ជាអ្នក្ 
ឧបតថមភដល់បចចយុបបននធម ៌( ចដលមានសៅ) ដូចចតមយួជាមយួនឹងខលួន សដ្ឋយភាវៈ
ចដលមនិទនរ់បាេសៅ គឺសៅមនិដល់ភាពរលតស់ៅ សៅថា អ្វគិតបបចចយ័ ) ។ 
 

អងគធម៌របេេ់េជាតអវិគតបបចច័យ 
បចចយ័ គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ មហាភូត ៤ បដិ.េទយវតថុ ១ ។  
បចចយុបបនន គឺ ចិតត ៨៩ សច. ៥២ រូប ២៨ ។  
បចចនិក្ៈ មនិមាន ។ 
អ្វគិតបបចចយ័ រចមងចចក្បចចយ័បាន ៧ បចចយ័ ដូចអ្តថិបបចចយ័ សដ្ឋយចចក្

ជា ២ បចចយ័ក្ប៏ាន គឺចចក្ជាេេជាតអ្វគិត និងបុសរជាតអ្វគិត។ 
ឬចចក្ជា ៥ បចចយ័ក្ប៏ាន គឺចចក្ជាេេជាតអ្វគិត បសុរជាតអ្វគិត បច្ឆឆ -

ជាតអ្វគិត រូបអាហារអ្វគិត និងរូបឥន្ទនទិយអ្វគិត ។ 
ឬចចក្ជា ៧ បចចយ័ក្ប៏ាន សដ្ឋយយក្បុសរជាតអ្វគិតមក្ចចក្ជា 

៣ បចចយ័គឺ ចចក្ជាវតថុបុសរជាតអ្វគិត អារមមណបុសរជាតអ្វគិត វតាថ រមមណ-
បុសរជាតអ្វគិត សេើយសៅរមួជាមយួនឹងេេជាតអ្វគិត បច្ឆឆ ជាតអ្វគិត 
រូបអាហារអ្វគិត រូបឥន្ទនទិយអ្វគិត ជា ៧ បចចយ័ សដ្ឋយយក្អ្ងគធមរ៌បេ់ 
អ្វគិតបបចចយ័មក្ចចក្សដ្ឋយមនិមានចំចណក្េល់ សដើមបឲី្យចំចណក្បញ្ហា
វារៈបានបរបូិណ៌ ។ 
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ចំចណក្បញ្ហា វារៈនិងេភាគៈរបេ់អ្វគិតបបចចយ័ដូចគាន ជាមយួនឹងអ្តថិបប-
ចចយ័រគបរ់បការ គឺបានបញ្ហា វារៈ ១៣ បានេភាគបចចយ័ចដលជាេេជាតជាតិ 
១៤ បចចយ័ បានវតថុបុសរជាតជាតិ ៥ បចចយ័ បានអារមមណជាតជាតិ ១១ បចចយ័ 
បានបច្ឆឆ ជាតជាតិ ៣ បចចយ័ បានរូបអាហារជាតិ ២ បចចយ័ បានរូបឥន្ទនទិយជាតិ ២ 
បចចយ័ ។ 
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េរបុការរាប់បចច័យ ៥២ លដ្ឋយចំននួ 
បចចយ័ចដលមានបចចយ័មយួមាន ១៤ បចចយ័ គឺ សេតុ អារមមណ 

អ្ននតរ េមននតរ េេជាត អ្ញ្ដមញ្ដ  បច្ឆឆ ជាត អាសេវន វបិាក្ ឈាន មគគ 
េមបយុតត នតថិ  វគិត = ១៤ ។ 

បចចយ័ចដលមាន ២ បចចយ័មាន ១ បចចយ័ គឺ អាហារ = ២  ។ 
បចចយ័ចដលមាន ៣ បចចយ័ មាន ៦ បចចយ័គឺ អ្ធិបតិ និេសយ ឧបនិេសយ 

បុសរជាត ក្មម ឥន្ទនទិយ  =១៨ ។ 
បចចយ័មាន ៤ បចចយ័ មាន ១ បចចយ័ គឺ វបិបយុតត =៤ ។ 
បចចយ័ចដលមាន ៧ បចចយ័ មាន ២ បចចយ័ គឺ អ្តថិ អ្វគិត= ១៤ ។ 
រមួបចចយ័ទងំអ្េ់ ១៤ + ២ + ១៨ + ៤ + ១៤ = ៥២ ។ 
សបើរាបប់ចចយ័ ៥០ ក្រ៏ាបអ់្តថ ិអ្វគិតបបចចយ័ រតឹមចត ៦ បចចយ័ សវៀរវតាថ រមម-

ណបុសរជាតតថ ិនិងវតាថ រមមណបុសរជាតអ្វគិតសចញ។ 
 សបើរាបប់ចចយ័ ៤៧ ក្យ៏ក្បចចយ័ ៥០ សចញ ៣ បចចយ័ គឺយក្វតាថ រមមណ-  

បុសរជាតាធិបតិសចញ សរពាេះកានយ់ក្ថាេចមតងធមស៌ៅក្នុងអារមមណបុសរជាតាធិបតិ-
បបចចយ័ និងវតាថ រមមណបុសរជាតសចញ សរពាេះកានយ់ក្ថាេចមតងធមស៌ៅក្នុងអារមម-
ណបុសរជាតបបចចយ័ និងអ្ននតរក្មមបបចចយ័សចញ សរពាេះកានយ់ក្ថាេចមតងធមស៌ៅ
ក្នុងនានក្ខណិក្ក្មមបបចចយ័ ។ 

ការេចមតងបចចយ័ ៥២ សដ្ឋយពិសាត រ សធវើឲ្យចចំណក្េភាវធមប៌ានអ្េ់ ជា
របសយជនក៍្នុងការរក្បញ្ហា វារៈនិងេភាគៈរបេ់បចចយ័បានរគបត់ាមរពេះបាលី ។ 
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េរបុបចច័យទ្វងំអេរ់មមងរមួចុេះក្នងុបចច័យ ៤ គ ឺ

អារមមណបបចចយ័ ឧបនិេសយបបចចយ័ ក្មមបបចចយ័ អ្តថិបបចចយ័ ចដលជាការ
េសន្ទ គ្ េះសដ្ឋយអ្តថ គឺ 

១. បចចយ័រគបប់ចចយ័ចដលមនិជាអារមមណ៍មនិមាន បចចយ័រគបប់ចចយ័ សទើប
រមួចុេះក្នុងអារមមណបបចចយ័បាន ។ 

២. បចចយ័រគបប់ចចយ័ជាសេតុឲ្យសក្ើតផល បចចយ័រគបប់ចចយ័សទើបជាសេតុដ៏
មានក្មាល ងំ សទើបរមួចុេះក្នុងឧបនិេសយបបចចយ័បាន ។ 

៣. បចចយ័រគបប់ចចយ័ជាសេតុឲ្យសក្ើតការសធវើ បចចយ័រគបប់ចចយ័សទើបរមួចុេះ 
ក្នុងក្មមបបចចយ័បាន ។ 

៤. បចចយ័រគបប់ចចយ័រចមងមានសដ្ឋយបរមតថ សរពាេះបចចយ័មាន បចចយ័រគប ់
បចចយ័សទើបរមួចុេះសៅក្នុងអ្តថបិបចចយ័បាន ។ 

 
េរបុបចច័យ ២៤ 

គឺធមច៌ដលរបរពឹតតសៅក្នុងកាល ៣ ក្ត ី ចដលផុតអំ្ពីកាលក្តី ចដលជាខាង
ក្នុងេនាត នរបេ់ខលួនក្តី ចដលជាខាងសរៅេនាត នរបេ់ខលួនក្ត ីចដលជាេងខតក្តី ចដល
ជាអ្េងខតក្តី រចមងតាងំសៅសដ្ឋយធម ៌៣ របការ គឺ ជានាម ១ រូប ១ បញ្ដតតិ ១ 
សឈាម េះថា បចចយ័ ២៤ ក្នុងមហាបដ្ឋឌ ន ។ 
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េលគ គ្ េះបចច័យលដ្ឋយកាល 
១. បចចយ័ចដលជាអ្តីតកាលមាន ៥ បចចយ័ គឺ អ្ននតរ េមននតរ នតិថ វគិត       

អាសេវន ។ 
២. បចចយ័ចដលជាអ្តីតកាល និងបចចុបបននកាល មាន ១ បចចយ័ គឺ ក្មម-

បបចចយ័   េេជាតក្មម ជាបចចុបបននកាល និងនានក្ខណិក្ក្មម  ជាអ្តីតកាល ។ 
៣. បចចយ័ចដលជាកាល ៣ និងកាលវមុិតតមិាន ៣ បចចយ័ គឺ អារមមណ   

អារមមណាធិបតិ អារមមណូបនិេសយ ។ 
៤. បចចយ័ចដលជាបចចុបបននចតមា៉ាងមាន ១៥ បចចយ័ គឺ េេជាត និេសយ 

អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ េមបយុតត វបិបយុតត សេតុ បុសរជាត បច្ឆឆ ជាត អាហារ 
ឥន្ទនទយិ ឈាន មគគ ។ 

េលគ គ្ េះបចច័យជាគូៗ មាន ៥ គឺ 

គូទី ១ អ្តថយុគគ មានសេចក្តីដូចគាន ជាគូៗ គឺ  
អ្ននតរ និង េមននតរ, នតថិ និង វគិត ។ 
គូទី ២ េទទយុគគ មានេំស ងដូចគាន ជាគូ គឺ និេសយ និង ឧបនិេសយ ។ 
គូទី ៣ កាលបដិបក្ខយុគគ មានកាលផទុយគាន ជាគូ គឺ 
បុសរជាត សក្ើតមុន បច្ឆឆ ជាត សក្ើតសរកាយ ។ 
គូទី ៤ អ្ញ្ដមញ្ដបដិបក្ខយុគគ អារេ័យគាន សដ្ឋយេភាវៈចដលផទុយគាន ជាគូៗ 

គឺ េមបយុតត និង វបិបយុតត, អ្តថិ និង នតថ,ិ វគិត និង អ្វគិត ។ 
គូទី ៥ សេតុផលយុគគ ជាសេតុជាផលគូគាន  គឺនានក្ខណិក្ក្មម និងវបិាក្ ។ 
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េលគ គ្ េះបចច័យលដ្ឋយក្ិចច 
បចចយ័ចដលជាជនក្េតិត មាន ៩ បចចយ័ គឺ អ្ននតរ េមននតរ នតថ ិវគិត 

អ្ននតរូបនិេសយ អាសេវន អ្ននតរក្មម នានក្ខណិក្ក្មម បក្តូបនិេសយ ។ 
បចចយ័ចដលជាឧបតថមភក្េតិត មាន ៤ បចចយ័ គឺ បច្ឆឆ ជាត បច្ឆឆ ជាតវបិប-

យុតត បច្ឆឆ ជាតតិថ បច្ឆឆ ជាតអ្វគិត ។ 
បចចយ័ចដលជាអ្នុបាលក្េតិត មាន ៣ បចចយ័ គឺ រូបជីវតិិន្ទនទិយ រូបជីវតិិន្ទនទ-ិ

យតថិ រូបជីវតិិន្ទនទិយអ្វគិត ។ 
បចចយ័ចដលជាជនក្និងឧបតថមភក្េតិត គឺបចចយ័ដស៏េេ ៣៦ បចចយ័ ។ 

េលគ គ្ េះបចច័យលដ្ឋយភូម ិ
បចចយ័ចដលរបរពឹតតសៅក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិបានទងំ ២៤ បចចយ័ និង ៥២ 

បចចយ័ ។ 
បចចយ័ចដលរបរពឹតតសៅក្នុងចតុសវាការភូម ិ បាន ២៦ បចចយ័ ( សវៀរបចចយ័

ចដលរតូវអារេ័យរូប ) បានដល់ េេជាត និេសយ អ្តថ ិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្ 
េមបយុតត សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម នាមអាហារ នាមឥន្ទនទិយ ឈាន មគគ អារមមណ 
អារមមណាធិបតិ អារមមណូបនិេសយ អ្ននតរូបនិេសយ បក្តូបនិេសយ នានក្ខណិ-
ក្ក្មម អ្ននតរក្មម អ្ននតរ េមននតរ នតថ ិវគិត អាសេវន ។ 
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បចចយ័ចដលរបរពឹតតសៅក្នុងឯក្សវាការភូម ិ បាន ៩ បចចយ័ គឺ េេជាត 
និេសយ អ្តថិ អ្វគិត អ្ញ្ដមញ្ដ  នានក្ខណិក្ក្មម រូបជីវតិិន្ទនទិយ រូបជីវតិិន្ទនទិយតថិ រូប-
ជីវតិិន្ទនទិយអ្វគិត ។ 

េមមតងជាតិរបេប់ចច័យ ៩ ជាត ិ
១. េេជាតជាតិ មាន ១៥ បចចយ័ ចចក្ជា ៣ របសភទ គឺ 
១.១. េេជាតជាតិធំ មាន៤បចចយ័ គឺ េេជាត និេសយ អ្តថ ិអ្វគិត ។ 
 ១.២. េេជាតជាតិក្ណាត ល មាន ៤ បចចយ័ គឺ អ្ញ្ដមញ្ដ  វបិាក្

េមបយុតត វបិបយុតត ។ 
១.៣. េេជាតជាតិតូច មាន ៧ បចចយ័ គឺ សេតុ អ្ធិបតិ ក្មម អាហារ 

ឥន្ទនទយិ ឈាន មគគ ។  
២. អារមមណជាតិមាន ១២ បចចយ័ ចចក្ ជា២ របសភទ គឺ 
២.១. អារមមណ៍ ៦ គឺ អារមមណ អារមមណាធិបតិ អារមមណូបនិេសយ 

អារមមណបុសរជាត អារមមណបុសរជាតតិថ  អារមមណបុសរជាតអ្វគិត ។ 
២.២. វតាថ រមមណ ៦ គឺ វតាថ រមមណបុសរជាតាធិបតិ វតាថ រមមណបសុរជាត-

និេសយ វតាថ រមមណបសុរជាត វតាថ រមមណវបិបយុតត វតាថ រមមណបុសរជាតតថ ិ វតាថ រមមណ-  
បុសរជាតអ្វគិត។  

៣. អ្ននតរជាតិ មាន ៧ បចចយ័ គឺ អ្ននតរ េមននតរ នតថិ វគិត អ្ននតរូប-
និេសយ អាេវន អ្ននតរក្មម ។ 
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៤. វតថុបុសរជាតជាតិ មាន ៦ បចចយ័ គឺ វតថុបុសរជាតនិេសយ វតថុបុសរជាត វតថុ-
បុសរជាតិន្ទនទិយ វតថុបុសរជាតវបិបយុតត វតថុបុសរជាតតិថ វតថុបុសរជាតអ្វគិត ។  

៥. បច្ឆឆ ជាតជាតិ មាន ៤ បចចយ័ គឺ បច្ឆឆ ជាត បច្ឆឆ ជាតវបិបយុតត បច្ឆឆ ជាត-
តថិ វតថុបុសរជាតអ្វគិត ។  

៦. រូបអាហារជាតិ មាន ៣ បចចយ័ គឺ រូបអាហារ រូបអាហារតថិ  រូបអាហារអ្-
វគិត ។ 

 ៧. រូបឥន្ទនទយិជាតិ មាន ៣ បចចយ័ គឺ រូបជីវតិិន្ទនទិយ រូបជីវតិិន្ទនទយិតថ ិ       
រូបជីវតិិន្ទនទិយអ្វគិត ។ 

៨. បក្តូបនិេសយជាតិ មាន ១ បចចយ័ គឺ បក្តូបនិេសយ ។ 
៩. នានក្ខណិក្ក្មមជាតិ មាន ១ បចចយ័ គឺ នានក្ខណិក្មមបបចចយ័ ។ 
ការសរៀនមហាបដ្ឋឌ ន សធវើឱ្យដឹងថាធមទ៌ងំឡាយរចមងសក្ើតពីសេតុ ចដល

សក្ើតស ើងឯងៗ ឬសក្ើតស ើងសរពាេះមានអ្នក្សាងរចមងមនិមាន  សធវើឱ្យចូលដល់
អ្នតាត ធមថ៌ា ផលទងំឡាយរចមងសក្ើតពីសេតុបបចចយ័ សធវើឱ្យដឹងសេតុផល េភាវ-
ធមរ៌តូវតាមសេចក្តីពិតរគបយ់៉ា ង កាលរតូវការផលអ្វីក្អ៏ាចសធវើសេតុបានរតឹមរតូវ 
សរពាេះរពេះពុទធអ្ងគរទងព់នយល់ឱ្យដឹងសេតុផលរតូវតាមសេចក្តីពិតរគបយ់៉ា ង សធវើឱ្យ
ដឹងសេចក្តីពិតក្នុងសរឿងរបេ់ខលួនឯងរគបយ់៉ា ង តាងំចតពីសក្ើតរេូតដល់សាល ប ់ និង
អាចសធវើកុ្េលឱ្យផុតពីទុក្ខ គឺផុតពីបចចយ័ ២៤ បាន ។ 

សរពាេះដំបូនាម នរបេ់រពេះពុទធអ្ងគចដលរទងទូ់នាម ន សដើមបឱី្យដឹងចាេ់អ្រយិ-
េចច ៤ ជារបការេំខាន ់ អ្នក្យល់ដឹងពីរពេះពុទធសាេនាបានលអ នឹងរតូវដឹងសរឿង
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របេ់អ្រយិេចច ៤ រតូវដឹងចាេ់សធវើកិ្ចចរបេ់អ្រយិេចច ៤ សរពាេះការរាបអ់ានរពេះ
ពុទធសាេនា រតូវដឹងសេតុផលរតូវតាមសេចក្តីពិតរបេ់េភាវៈ សរពាេះសេតុផល
មនិរបាបអ់្វីចដលខុេពីសេចក្តីពិត សទើបរតូវេិក្ាឱ្យយល់ពីសេតុផលតាមសេចក្តី
ពិត សធវើឱ្យសក្ើតបញ្ហដ ដឹងចាេ់អ្រយិេចច ៤ បាន សដ្ឋយបដិបតតិឱ្យដឹងតាមសេចក្តី
ពិតសដ្ឋយវបិេសនាបញ្ហដ  សទើបផុតទុក្ខទងំពួងបាន ។  
 

អដាក្ថាបានេមមតងបញ្ហា វារៈរបេអ់ននតរបបចច័យទុក្លរចើន
ន័យ សដើមបរីបសយជនដ៍ល់សោក្អ្នក្ទូនាម នចិតត សទើបបានេចមតងបចនថមទុក្តពី
បញ្ហា វារៈរបេ់អ្ននតរបបចចយ័ ១០ នយ័ ។ 

បញ្ហា វារៈរបេអ់ននតរបបចច័យ ១៧ ន័យ 

បាលីអ្ដឌក្ថាបញ្ចបក្រណ៍ 
នសក្វលំ ទេធាសយវ កុ្េលំ បន កុ្េលេស កុ្េលវបិាក្េស អ្កុ្េល-  

វបិាក្េស អ្កុ្េលំ អ្កុ្េលេស អ្កុ្េលវបិាក្េស កុ្េលវបិាក្េស កុ្េលវបិាកំ្ 
កុ្េលវបិាក្េស អ្កុ្េលវបិាក្េស កិ្រយិេស អ្កុ្េលវបិាកំ្ អ្កុ្េលវបិាក្េស 
កុ្េលវបិាក្េស កិ្រយិេស កិ្រយិ ំកិ្រយិេស កុ្េលេស អ្កុ្េលេស កុ្េលវបិាក្-
េស អ្កុ្េលវបិាក្េស អ្កុ្េលវបិាក្េាតិ ឯវ ំេតតរេធា និសទទេំ លភតិ ។ 

ក្អ៏្ននតរបបចចយ័មនិចមនបាននិសទទេ ១០ យ៉ា ងប៉ាុសណាណ េះសទ បាននិសទទេ
១៧ យ៉ា ងសទៀត គឺ 

 ១. កុ្. →កុ្.   ២. កុ្. → កុ្. វ.ិ  ៣. កុ្.→អ្កុ្. វ.ិ ។  



 

 565   

  

៤. អ្កុ្. →អ្កុ្.  ៥. អ្កុ្. →អ្កុ្. វ.ិ  ៦. អ្កុ្ .→កុ្. វ.ិ ។  
៧. កុ្. វ.ិ →កុ្.វ.ិ  ៨. កុ្.វ.ិ →អ្កុ្.វ.ិ  ៩. កុ្.វ.ិ→ កិ្. ។  
១០. អ្កុ្.វ.ិ → អ្កុ្.វ.ិ  ១១. អ្កុ្. វ.ិ→ កុ្.វ.ិ ១២. អ្កុ្.វ.ិ→កិ្. ។  
១៣. កិ្. →កិ្.   ១៤. កិ្. → កុ្.   ១៥. កិ្. →អ្កុ្. ។  
១៦. កិ្. → កុ្.វ.ិ  ១៧. កិ្.→អ្កុ្.វ.ិ  ។ 
១. កុ្. → កុ្. គឺ កុ្. ១៧ សច. ៣៨ → កុ្. ២១ សច.៣៨ បានដល់  

កុ្. ៨    សច.៣៨ → កុ្. ៨ សច.៣៨ ។ 
កុ្.េំ. ៤ សច.៣៥ → កុ្.េំ. ៤ សច.៣៥ ។ 
កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៥ → មេគគតកុ្. ៩ សច. ៣៥ ។ 
មេគគតកុ្. ៩ សច. ៣៥ → មេគគតកុ្. ៩ សច. ៣៥ ។ 
កុ្. េំ.៤ សច. ៣៣ → មគគ ៤ សច. ៣៦ ។ 

រមួកុ្. ១៧ សច. ៣៨ → កុ្. ២១ សច. ៣៨ ។ 
២. កុ្.→ កុ្.វ.ិ គឺ កុ្. ២១ សច. ៣៨ →កុ្.វ.ិ ២៣ សច. ៣៨ បានដល់  
     កុ្. ៨ សច. ៣៨ →តទ. ១១ ( សវៀរអ្កុ្.េនតី១ ) ភវងគ ១៨ សច.  
          ៣៥ ។ 

រូប.កុ្.៥ សច. ៣៥ → រូប.ភវងគ ៥ សច. ៣៥ ។ 
អ្រូប. កុ្. ៤ សច. ៣០ →អ្រូប.ភវងគ ៤ សច. ៣០ ។ 
 មគគ ៤ សច. ៣៦ → ផល ៤ សច. ៣៦ ។ 

រមួកុ្.២១ សច. ៣៨ → កុ្.វ.ិ ២៣ សច.៣៨។ 
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៣. កុ្. → អ្កុ្. វ.ិ គឺ កុ្.៨ សច.៣៨→ អ្កុ្. វ.ិ១ សច. ១០ គឺ               
ឧសបកាខ េនតរីណអ្កុ្.វ.ិ១ ចដលសធវើតទ ឬ ភវងគ ។  

៤. អ្កុ្. → អ្កុ្. គឺ អ្កុ្.១២ សច. ២៧ → អ្កុ្. ១២ សច.២៧ ។ 
៥. អ្កុ្.→កុ្.វ.ិ គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ → កុ្.វ.ិ ១៩ សច.៣៥ បានដល់ 
     អ្កុ្.១២ សច. ២៧ →តទ.១០ កាម.ភវងគ ៩ សច.៣៣ ( សវៀរឧសបកាខ -

េនតរីណអ្កុ្.វ.ិ ១ ) ។ 
អ្កុ្.១០ ( សវៀរសទេៈ ២ ) សច. ២៣ → មេគគតវ.ិ ៩ សច. ៣៥ ។  
រមួអ្កុ្. ១២ សច.២៧ → កុ្.វ.ិ១៩ សច. ៣៥ ។ 
៦. អ្កុ្.→អ្កុ្.វ.ិ គឺ អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ →អ្កុ្. វ.ិ ១ សច. ១០ គឺ      

ឧសបកាខ េនឋរីណអ្កុ្.វ.ិ១ ចដលសធវើតទ. ឬ ភវងគ ។  
៧. កុ្.វ.ិ →កុ្.វ.ិ គឺ កុ្.វ ិ២៩ សច. ៣៨ →កុ្.វ.ិ ២៤ សច.៣៨ បានដល់  
បញ្ច .កុ្. វ.ិ ៥ សច. ៧ →កុ្.េមបដិច. ១ សច .១០ ។ 
កុ្.េមបដិច. ១ សច. ១០→ កុ្.េនតរីណ ២ សច.១១ ។ 
 កុ្.េនតរីណៈ ២ សច. ១១ →កុ្.េនតរីណៈ ២ សច. ១១ ។ 
មហាវ.ិ ៨ សច. ៣៣ →មហាវ.ិ ៨ សច. ៣៥ ។ 
មេគគតវ.ិ ៩ សច. ៣៥ → មេគគតវ.ិ ៩ សច.៣៥ ។  
ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ → ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ ។ 
ផលចិតត ៤ សច. ៣៦ → ភវងគ ១៣ សច. ៣៥ ។ 
រមួកុ្. វ.ិ ២៩ សច.៣៨ → កុ្. វ.ិ២៤ សច.៣៨ ។ 
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៨. កុ្. វ.ិ → អ្កុ្. វ.ិ គឺ កុ្.វ.ិ ១០ សច.៣៣ →អ្កុ្. វ.ិ ១ សច. ១០ បានដល់ 
មហា.វ.ិ ៨ សច.៣៣ →អ្កុ្.េនឋី. ១ សច.១០ ។ 
 កុ្.េនត.ី ២ សច. ១១ → អ្កុ្. េនតី. ១ សច.១០ ។ 
រមួ កុ្.វ.ិ ១០ សច. ៣៣ → អ្កុ្. វ.ិ ១ សច.១០ ។ 
៩. កុ្.វ→ិ កិ្. គឺ កុ្.វ.ិ១៩ សច.៣៥ → កិ្.២ សច. ១១ បានដល់  
ឧសបកាខ កុ្.េនតី. ១ សច. ៣៣ →បញ្ចទវ រា. ១ សច. ១០ ។  
មហាវ.ិ ៨ សច.៣៣ → បញ្ចទវ រា. ១ សច. ១០ ។ 
កុ្.េនតី. ២ សច. ១១ → សវាដឌពវនៈ ១ សច.១១ ។ 
រូប.វ.ិ ៥ សច. ៣៥ → បញ្ចទវ រា. ១ មសនាទវ រា. ១ សច.១១ ។ 
អ្រូប.វ.ិ ៤ សច.៣០ → មសនាទវ រា. ១ សច. ១១ ។ 
រមួកុ្.វ.ិ ១៩ សច. ៣៥ → កិ្. ២ សច. ១១  ។ 
១០. អ្កុ្.វ.ិ → អ្កុ្.វ.ិ គឺ អ្កុ្.វ.ិ១ សច. ១០ → អ្កុ្.វ.ិ ២ សច. ១០  បាន 
ដល់  បញ្ច .អ្កុ្.វ.ិ ៥ សច. ៧ → អ្កុ្. េមបដិច. ១ សច. ១០ ។  
អ្កុ្.េមបដិច.១ សច. ១០ →អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០ ។ 
អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០→អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០ ។ 
រមួ អ្កុ្.វ.ិ ៧ សច.១០ → អ្កុ្. វ.ិ ២ សច. ១០ ។ 
១១. អ្កុ្.វ.ិ →កុ្.វ.ិ គឺ អ្កុ្.វ.ិ ១ សច.១០ →កុ្.វ.ិ ៩ សច.៣៣ បានដល់  
អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០ → មហាវ.ិ ៨ កុ្.េនតី. ១ សច. ៣៣ ។ 
រមួ អ្កុ្.វ.ិ ១ សច. ១០ → កុ្.វ.ិ ៩ សច.៣៣ ។ 
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១២. អ្កុ្.វ.ិ→ កិ្. គឺ អ្កុ្. វ.ិ ១០ → កិ្.២ សច. ១១ បានដល់  
អ្កុ្.េនតី.១ សច. ១០ →បញ្ចទវ រា. ១ សច. ១០ ។ 
អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០ →សវាដឌពវនៈ ១ មសនាទវ រា.១ សច.១១ ។ 
រមួ អ្កុ្.វ.ិ១ សច. ១០ →កិ្.២ សច. ១១ ។ 
១៣. កិ្.→ កិ្. គឺ កិ្. ១៩ សច. ៣៥ → កិ្. ១៩ សច. ៣៥ បានដល់  
កាម.កិ្. ៩ សច. ៣៥ →កាម.កិ្. ៩ សច. ៣៥ ។ 
សវាដឌពវនៈ ១ សច. ១១ → សវាដឌពវនៈ ១ សច. ១១ ។  
មេគគតកិ្. ៩ សច. ៣៥ → មេគគតកិ្. ៩ សច. ៣៥ ។ 
រមួកិ្. ១៩ សច. ៣៥ → កិ្. ១៩ សច. ៣៥ ។ 
១៤. កិ្. →កុ្. គឺ កិ្. ១ សច. ១១ → កុ្. ៨ សច. ៣៨ បានដល់ 
សវាដឌពវនៈ ១ សច. ១១ → កុ្. ៨ សច. ៣៨ ។ 
មសនាទវ រា.១ សច. ១១ → កុ្.៨ សច. ៣៨ ។ 
រមួ កិ្. ១ សច. ១១ → កុ្. ៨ សច. ៣៨ ។ 
១៥. កិ្. →អ្កុ្. គឺ កិ្. ១ សច. ១១ →អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ បានដល់  
សវាដឌពវនៈ ១ ឬមសនាទវ រា. ១ សច.១១ →អ្កុ្.១២ សច. ២៧ ។ 
រមួ កិ្. ១ សច.១១ → អ្កុ្. ១២ សច. ២៧ ។ 
១៦. កិ្. → កុ្.វ.ិ គឺ កិ្. ២០ សច. ៣៥ →កុ្.វ.ិ ២៥ សច. ៣៨ បានដល់ 
បញ្ចទវ រា.១ សច.១០ →បញ្ច .កុ្.វ.ិ ៥ សច. ៧  ។  
សវាដឌពវនៈ ១ សច. ១១→ កាមភវងគ ៩ សច. ៣៣ ។ 
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កាម.កិ្. ៩ សច. ៣៥ →មហាវ.ិ ៨ កុ្.េនតី. ២ សច.៣៣ ។ 
កិ្. េំ. ៤ សច. ៣៣ → ផលចិតត ១ សច. ៣៦ ។ 
មេគគតកិ្. ៩ សច.៣៥ → ភវងគ ១៣ សច. ៣៥ ។ 
រមួ កិ្. ២០ សច. ៣៥ → កុ្. វ.ិ ២៥ សច. ៣៨ ។ 
១៧. កិ្. → អ្កុ្. វ.ិ គឺ កិ្. ២ សច.១១ →អ្កុ្.វ.ិ ៦ សច.១០ បានដល់ 
បញ្ចទវ រា.១ សច. ១០ → បញ្ច .អ្កុ្.វ.ិ ៥ សច. ៧ ។ 
សវាដឌពវនៈ ១ សច.១១ → អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០ ។ 
រមួ កិ្. ២ សច. ១១ → អ្កុ្. វ.ិ ៦ សច.១០ ។  

 
បញ្ហា វារៈរបេអ់ននតរបបចច័យ ៦០ ន័យ 

កុ្េលជាបចចយ័ដល់កុ្េល ៦ នយ័ គឺ ចិតតចដលសក្ើតមុន → ចិតតចដល
សក្ើតសរកាយ ។ 

១. កុ្.៨ សច. ៣៨ → កុ្.៨ សច. ៣៨ ( ជវនៈ → ជវនៈ ) ។  
២.កុ្.េំ. ៤ សច. ៣៥ →រូប.កុ្. ៥ សច. ៣៥ ( សគារតភ→ូរូបឈាន ) ។ 
៣.ឧសបកាខ កុ្.េំ. ២ សច.៣០ → អ្រូប.កុ្.៤ សច.៣០ ( សគារតភ ូ→ អ្រូប-

ឈាន ) ។ 
៤. កុ្.េំ. ៤ សច.៣៣ →សោកុ្តតរកុ្. ៤ ឬ ២០ សច.៣៦ ( សគារតភ,ូ       

សវាទន →មគគ ) ។  
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៥. រូប. កុ្. ៥ សច. ៣៥ → រូប. កុ្.៥ សច.៣៥ (រូបឈាន →រូបឈាន) ។ 
៦. អ្រូប.កុ្.៤ សច.៣០ →អ្រូប.កុ្.៤ សច.៣០ (អ្រូបឈាន→អ្រូបឈាន) ។  

 
កុ្េលជាបចចយ័ដល់វបិាក្ ១២ នយ័ 

៧. កុ្.៨ សច.៣៨ →កាម.កុ្.វ.ិ ១០ សច.៣៣ គឺ មហាវ.ិ៨ កុ្.េនតី. ២      
(ជវនៈ → តទ, ភវងគ ) ។ 
៨. កុ្.៨ សច.៣៨ → ឧសបកាខ េនត.ីអ្កុ្. វ.ិ ១ សច. ១០ ( ជវនៈ →តទ.,     
ភវងគ ) ។ 
៩. កុ្. ៨ សច.៣៨ →រូប.វ.ិ៥ សច. ៣៥ ( ជវនៈ → ភវងគ ឬ ចុតិ ) ។  
១០. កុ្.៨ សច.៣៣ →អ្រូប.វ.ិ៤ សច.៣០ ( ជវនៈ → ភវងគ ឬ ចុតិ ) ។  
១១. កុ្.េំ.៤ សច.៣៣ → សោកុ្តតរវ.ិ៣ ឬ ១៥ សច. ៣៦ (អ្នុសោម → 

ផលខាងសរកាម ៣ ខណៈចូលផលេមាបតតិ ) ។  
១២. រូប.កុ្.៥ សច.៣៥ → រូប.វ.ិ ៥ សច.៣៥ ( ឈាន → ភវងគ ) ។  
១៣. រូប.កុ្.៥ សច.៣៥ →មហាវ.ិេំ.៤ សច. ៣៣ ( ឈាន→ភវងគ ) ។ 
១៤. អ្រូប.កុ្.៤ សច.៣០ →មហាវ.ិេំ. ៤ សច. ៣៣ ( ឈាន→ ភវងគ ) ។ 
១៥. អ្រូប.កុ្.៤ សច.៣០ → រូប.វ.ិ ៥ សច.៣៥ ( ឈាន→ភវងគ ) ។  
១៦. អ្រូប.កុ្.៤ សច.៣០ → អ្រូប.វ.ិ៤ សច. ៣០ ( ឈាន→ ភវងគ ) ។ 
១៧. អ្រូប.កុ្.១ សច.៣០ → សោកុ្តតរវ.ិ១ សច.៣៦ ( សនវ.កុ្. →អ្នាគាម-ិ

ផល ខណៈចូលនិសរាធេមាបតតិ ) ។  
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១៨. សោកុ្តតរកុ្.៤ ឬ ២០ សច. ៣៦ → សោកុ្តតរវ.ិ៤ ឬ ២០ សច. ៣៦     
( មគគ → ផល ) ។  

 
អ្កុ្េលជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលនិងវបិាក្ ៥ នយ័ 

១៩. អ្កុ្.១២ សច.២៧ → អ្កុ្. ១២ សច.២៧ ( ជវនៈ → ជវនៈ ) ។  
២០. អ្កុ្.១២ សច.២៧ → អ្កុ្.ឧសបកាខ េនតី. ១ សច.១០ ( ជវនៈ → តទ., 

ភវងគ ) ។  
២១. អ្កុ្.១២ សច.២៧ →កុ្. វ.ិ ១០ សច. ៣៣ គឺ កុ្.េនត.ី ២ មហាវ.ិ៨    

( ជវនៈ →ភវងគ, ចុតិ ) ។  
២២. អ្កុ្. ១០ សច. ២៣ →រូប.វ.ិ ៥ សច.៣៥ ( ជវនៈ → ភវងគ ) ។  
២៣. អ្កុ្.១០ សច.២៣ →អ្រូប.វ.ិ៤ សច.៣០ ( ជវនៈ→ ភវងគ ) ។  

 
កាមាវចរវបិាក្ជាបចចយ័ដល់វបិាក្ ៤ នយ័ 

២៤. កុ្.វ.ិ១៦ សច.៣៣ → កុ្.វ.ិ១១ សច. ៣៣ បានដល់  
បញ្ច .កុ្.វ.ិ៥ សច. ៧ → កុ្.េមបដិច. ១ សច. ១០ ។ 
កុ្.េមបដិច. ១ សច. ១០ → កុ្.េនតី. ២ សច. ១១ ។ 
តទ.១០ សច.៣៣ → កុ្.វ.ិ១០ សច.៣៣ ( តទ. →តទ., ភវងគ, ចុតិ ) ។  
២៥. កុ្.វ.ិ១០ សច.៣៣ → ឧ.េនតី.អ្កុ្.វ.ិ១ សច.១០ ( តទ.→ ភវងគ ឬ   

ភវងគ →ចុតិ, ចុតិ → បដិេនធិ ) ។  
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២៦.មហាវ.ិេំ. ៤ សច.៣៣ →រូប.វ.ិ ៥ សច.៣៥ ( ចុតិ→ បដិេនធ ិ ) ។ 
២៧. មហាវ.ិេំ. ៤ សច. ៣៣ → អ្រូប.វ.ិ ៤ សច.៣០ (ចុតិ → បដិេនធិ) ។  

 
រូបាវចរវបិាក្ជាបចចយ័ដល់កុ្េលវបិាក្ ៣ នយ័ 

២៨. រូប.វ.ិ ៥ សច.៣៥ → មហាវ.ិ ៨ សច. ៣៣ ( ចុតិ → បដិេនធិ ) ។  
២៩. រូប.វ.ិ៥ សច.៣៥ → រូប.វ.ិ៥ សច.៣៥ (ភវងគ→ភវងគ,ចុតិ→បដិេនធិ)។  
៣០. រូប.វ.ិ៥ សច. ៣៥ → អ្រូប.វ.ិ ៤ សច. ៣០ ( ចុតិ → បដិេនធិ ) ។ 
 

អ្រូបាវចរវបិាក្ជាបចចយ័ដល់កុ្េលវបិាក្ ២ នយ័ 
៣១. អ្រូប.វ.ិ ៤ សច.៣០ → មហាវ.ិេំ. ៤ សច.៣៣ ( ចុតិ → បដិេនធិ ) ។ 
៣២. អ្រូប.វ.ិ៤ សច. ៣០ → អ្រូប.វ.ិ ៤ សច. ៣០ ( ភវងគ → ភវងគ, ចុតិ → 
បដិេនធិ )។  

សោកុ្តតរវបិាក្ជាបចចយ័ដល់កុ្េលវបិាក្ ៤ នយ័ 
៣៣. សោកុ្តតរវ.ិ ៤ ឬ ២០ សច.៣៦ → កាម.វ.ិេំ. ៤ សច. ៣៣ ( ផល → 

ភវងគ ) ។  
៣៤. សោកុ្តតរវ.ិ៤ ឬ ២០ សច.៣៦ → រូប.វ.ិ ៥ សច.៣៥ (ផល→ ភវងគ) ។  
៣៥.សោកុ្តតរវ.ិ ៤ ឬ ២០ សច.៣៦ →អ្រូប.វ.ិ៤ សច.៣០ (ផល→ភវងគ ក្នុង

មគគវថីិ និងផលេមាបតតវិថីិ ) ។  
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៣៦. សោកុ្តតរវ.ិ៤ ឬ ២០ សច.៣៦ →សោកុ្តតរវ.ិ ៤ ឬ ២០ សច. ៣៦
(ផល →ផល ) ។  

អ្កុ្េលវបិាក្ជាបចចយ័ដល់កាមវបិាក្ ២ នយ័ 
៣៧. អ្កុ្.វ.ិ៧ សច.១០ →អ្កុ្.វ.ិ២ សច. ១០ បានដល់ 
បញ្ច .អ្កុ្.វ.ិ ៥ សច. ៧ → អ្កុ្.េមបដិច.១ សច.១០ ។ 
អ្កុ្.េមបដិច.១ សច. ១០ → អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០ ។ 

អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០→អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០ (តទ. →តទ.,   
          តទ. → ភវងគ ) ។  
៣៨. អ្កុ្.វ.ិ ១ សច.១០ →កាម.កុ្.វ.ិ ៩ សច.៣៣ ( តទ. →ភវងគ, តទ. →

ចុតិ, ចុតិ → បដិេនធិ ) ។  
វបិាក្ជាបចចយ័ដល់កិ្រយិ ៤ នយ័ 

៣៩. កាម.កុ្ .វ.ិ ៩ សច.៣៣ →កាម.កិ្.២ សច.១១ ( ភវងគ →បញ្ចទវ រា.,   
ភវងគ → មសនាទវ រា. ) ។  

៤០. អ្កុ្.វ.ិ១ សច. ១០ → កាម.កិ្.២ សច.១១ ( ភវងគ  → បញ្ចទវ រា., ភវងគ 
→ មសនាទវ រា.) ។  

៤១. រូប.វ.ិ ៥ សច. ៣៥ → កាម.កិ្. ២ សច.១១ ( ភវងគ → បញ្ចទវ រា., ភវងគ 
→ មសនាទវ រា.) ។ 

៤២. អ្រូប.វ.ិ ៤ សច.៣០ → កាម.កិ្.២ សច.១១ ( ភវងគ →មសនាទវ រា. ) ។  
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កិ្រយិចិតតជាបចចយ័ដល់កិ្រយិចិតត ៥ នយ័ 
៤៣. កាម.កិ្.១០ សច. ៣៥ →កាម.កិ្. ១០ សច.៣៥ ( សវាដឌ. →សវាដឌ.  ឬ

មសនាទវ រា. → ជវនៈ, ជវនៈ→ជវនៈ ) ។  
៤៤. កិ្. េំ. ៤ សច. ៣៥ →រូប.កិ្.៥ សច. ៣៥ ( សគារតភូ →រូបឈាន ) ។  
៤៥.ឧសបកាខ កិ្.េំ. ២ សច.៣០ → អ្រូប.កិ្.៤ សច.៣០ ( សគារតភ ូ→ អ្រូប-

ឈាន ) ។  
៤៦. រូប.កិ្. ៥ សច. ៣៥ → រូប.កិ្.៥ សច.៣៥ (រូបឈាន → រូបឈាន ) ។  
៤៧. អ្រូប.កិ្.៤ សច. ៣០ → អ្រូប.កិ្.៤ សច.៣០ ( អ្រូបឈាន → អ្រូប-

ឈាន ) ។ 
កិ្រយិជាបចចយ័ដល់វបិាក្ ១១ គឺ 

៤៨.កាម.កិ្. ៦ សច.៣៤ → អ្កុ្. វ.ិ៦ សច. ៣០ បានដល់  
បញ្ចទវ រា. ១ សច.១០ → បញ្ច . អ្កុ្. វ.ិ ៥ សច. ៧ ។ 
សវាដឌពវនៈ ១ សច.១១ → អ្កុ្.េនតី.១ សច.១០ (សវាដឌ. →ភវងគ ) ។  
ឧសបកាខ មហាកិ្.៤ សច.៣៥ →អ្កុ្.េនតី.១ សច.១០ (ជវនៈ → តទ. ) ។  
៤៩. កាម.កិ្. ១១ សច.៣៥ → កាម.កុ្.វ.ិ១៥ សច. ៣៥ បានដល់  
បញ្ចទវ រា.១ សច.១០ → បញ្ច .កុ្.វ.ិ ៥ សច. ៧ ។ 
សវាដ.១ សច.១១ →កាម.កុ្.វ.ិ ៩ សច.៣៣ (សវាដឌ. → ភវងគ) ។ 
កាម.កិ្.៩ សច. ៣៥ →តទ. ១០ សច.៣៥ (ជវនៈ →តទ. ) ។  
៥០. កាម. កិ្. ១០ សច. ៣៥ → រូប.វ.ិ៥ សច. ៣៥ បានដល់  
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កាម.កិ្.៩ សច.៣៥ → រូប.វ.ិ៥ សច.៣៥ ( ជវនៈ →ភវងគ ) ។ 
សវាដឌ. ១ សច.១១ → រូប.វ.ិ៥ សច.៣៥ ( សវាដឌ. → ភវងគ ) ។ 
៥១. កាម.កិ្. ៨ សច.៣៣ → អ្រូប.វ.ិ៤ សច.៣០ ( ជវនៈ → ភវងគ ) ។  
៥២. កិ្.េំ.៤ សច. ៣៣ → អ្រេតតផល ១ ឬ ៥ សច.៣៦ ( អ្នុសោម → 

ផលចិតត ) ។  
៥៣. រូប.កិ្. ៥ សច.៣៥ → មហាវ.ិេំ. ៤ សច.៣៣ ( ឈាន →ភវងគ ) ។  
៥៤. រូប.កិ្.៥ សច. ៣៥ → រូប.វ.ិ៥ សច.៣៥ ( ឈាន →ភវងគ ) ។  
៥៥. អ្រូប.កិ្.៤ សច.៣០ → មហាវ.ិេំ.៤ សច. ៣៣ ( ឈាន → ភវងគ ) ។  
៥៦. អ្រូប.កិ្.៤ សច.៣០ → រូប.វ.ិ ៥ សច.៣៥ ( ឈាន → ភវងគ ) ។  
៥៧. អ្រូប.កិ្.៤ សច. ៣០ → អ្រូប.វ.ិ៤ សច.៣០ ( ឈាន → ភវងគ ) ។  
៥៨. អ្រូប.កិ្.១ សច.៣០ →សោកុ្តតរវ.ិ១ សច.៣៦ ( ឈាន →ភវងគ ) ។ 
 
កាមាវចរកិ្រយិជាបចចយ័ដល់កាមាវចរកុ្េលនិងអ្កុ្េល ២ នយ័  
៥៩. សវាដឌ. មសនាទវ រា. ១ សច.១១ →កុ្.៨ សច.៣៨ ។ 
៦០. សវាដឌ. មសនាទវ រា.១ សច.១១ → អ្កុ្.១២ សច.២៧ ។ 

 
អ្ននតរបបចចយ័មាននយ័សរចើនយ៉ា ង 

កុ្េលជាបចចយ័ដល់កុ្េលនិងវបិាក្ គឺ ចិតតចដលសក្ើតមុនៗ ជាបចចយ័
ដល់ចិតតចដលសក្ើតសរកាយៗ ។  
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កាមាវចរកុ្េលដងួទី ១ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ៥៣ ដួង គឺ 
សសាមនេសកាម.កុ្េលដួងទី ១ ញាណេមបយុតត អ្េ ខ្ រកិ្ សច.៣៨ ជា

បចចយ័ដល់  
១. ខលួនឯង គឺ សសាម.កុ្.ដួងទី ១ សច. ៣៨ (ជ. → ជ. ) ។ 
២. សសាម. រូប.កុ្. ៤ សច. ៣៥ ( សគា. → ឈ. ) ។ 
៣. សសាម.សោកុ្តតរកុ្. ១៦ សច. ៣៦ (សគា., សវា. → មគគ) ។ 
៤. តទ. ១១ សច. ៣៣ ( ជ.→ត. ) ។ 
៥. រូប.វ.ិ ៥ សច.៣៥ (ជ. →ភ.) ។ 
 ៦. អ្រូប.វ.ិ ៤ សច. ៣០ (ជ. →ភ.) ។ 
៧. សសាម. សោកុ្តតរវ.ិ ១២ សច. ៣៦ ( នុ. →ផល ) ។ 
រមួសសាម. កាម.កុ្. ដួងទី ១ ញាណេំ. អ្េំ. សច.៣៨ ជាបចចយ័ដល់ចិតត 

៥៣ ដួង ដូចសសាម. កុ្. ដួងទី ១ ។ 
សសាម. កាម. កុ្. ដងួទី ២ ញាណេំ. េេំ. សច. ៣៨ ជាបចចយ័ដល់     

ចិតត ៥៣ ដួង ដូច សសាម.កុ្. ដួងទី ១ ។  
សសាម. កាម.កុ្. ដងួទី ៣-៤ ញាណវបិ.អ្េំ.,េេំ. ជាបចចយ័ដល់        

ចិតត ២១ ដួង គឺ  
សសាម. កាម.កុ្. ដួងទី ៣-៤ សច. ៣៧ ញាណវបិ. អ្េំ., េេំ. ជាបចចយ័

ដល់  
១. ខលួនឯង គឺ សសាម. កុ្. ញាណវបិ. ( ជ. → ជ. ) ។ 
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២. តទ. ១១ សច.៣៣ ( ជ.→ ត. ) ។ 
៣. រូប.វ.ិ ៥ សច.៣៥ អ្រូប.វ.ិ ៤ សច.៣០ ( ជ. →ភ. ) ។ 
រមួ សសាម.កុ្. ដួងទី ៣-៤ សច.៣៧→កុ្.១ សច. ៣៧ វ.ិ ២០ សច. ៣៥ ។ 
ឧសបកាខ កាម.កុ្. ដួងទី ៥-៦ ញាណេំ. អ្េំ.,េេំ. ជាបចចយ័ដល់ចិតត ៣៣ 

គឺ  
ឧ. កាម.កុ្.ដួងទី ៥-៦ សច. ៣៧ ជាបចចយ័ដល់  
១. ខលួនឯង គឺ ឧ.កុ្. ញាណេំ. ( ជ. → ជ. ) ។ 
២.ឧ. រូប.បញ្ចមជានកុ្. ១ សច.៣០ អ្រូប.កុ្. ៤ សច.៣០ (សគា.→ ឈ.) ។ 
៣. ឧ.សោកុ្តតរមគគ ៤ សច. ៣៣ (សគា., សវា. →ម.) ។ 
៤. តទ.១១ សច. ៣៣ (ជ. →ត.) ។ 
៥. មេគគតវ.ិ ៩ សច. ៣៥ (ជ. →ភ.) ។ 
៦. ឧ.សោកុ្តតរផលខាងសរកាម ៣ គឺ បញ្ចមជាន (នុ.→ផ.) ។ 
រមួ ឧ. កាម.កុ្. ដួងទី ៥-៦ សច.៣៧→ កុ្.១០ សច. ៣៧ វ.ិ២៣ សច.៣៨ ។ 
ឧ.កាម.កុ្. ដងួទី ៧-៨ ញាណវបិ.អ្េំ.,េេំ. ជាបចចយ័ដល់ចិតត ២១ដងួ 

គឺ ឧ.កាម.កុ្. ដួងទី ៧-៨ សច.៣៦ ជាបចចយ័ដល់  
១. ខលួនឯង ១ ដួង (ជ. → ជ. ) ។ 
២. តទ. ១១ សច.៣៣ (ជ. →ត.) ។ 
៣. មេគគតវ.ិ ៩ សច.៣៥ (ជ. → ភ.)  ។ 
រមួ ឧ.កាម.កុ្. ដួងទី ៧-៨ សច.៣៦ → កុ្.១ សច.៣៦ វ.ិ២០សច. ៣៥ ។  
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រូបាវចរកុ្េល ៥ សច. ៣៥ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១0 ដងួ គឺ 
រូប.កុ្. ៥ សច. ៣៥ ជាបចចយ័ដល់  
១. ខលួនឯង ( ឈ. →ឈ. ) ។ 
២. មហាវ.ិ ញ្ហដ ណេំ. ៤ សច. ៣៣ ( ឈ. → ភ. ) ។ 
៣. រូប.វ.ិ ៥ សច. ៣៥ ( ឈ. → ភ. ) ។ 
រមួរូប.កុ្. ៥ សច. ៣៥ → រូប.កុ្. ១ សច.៣៥ វ.ិ ៩ សច. ៣៥ ។ 
អ្រូប.កុ្. ដងួទី ១ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១១ ដងួ គឺ 
អាកាសា.កុ្. ១ សច. ៣០ ជាបចចយ័ដល់  
១. ខលួនឯង ( ឈ. →ឈ. ) ។ 
២. មហាវ.ិ ញាណេំ. ៤ សច. ៣៣ ( ឈ. →ភ. ) ។ 
៣. រូប.វ.ិ ៥ សច.៣៥ ( ឈ. → ភ.) ។ 
៤. អាកាសា.វ.ិ ១ សច. ៣០ ( ឈ. → ភ.) ។ 
រមួអាកាសា.វ.ិ ១ សច. ៣០ → កុ្.១ សច.៣០ វ.ិ១០ សច.៣៥ ។ 
 
អ្រូប.កុ្. ដងួទី ២ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១២ គឺ  
វញិ្ហដ .កុ្. ១ សច. ៣០ → ចិតត ១១ ដួង ដូច អាកាសា.កុ្.និងបចនថម វញិ្ហដ . វ.ិ 

១ ។  
អ្រូប.កុ្. ដងួទី ៣ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១៣ ដងួ គឺ  
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អាកិ្ញ្ច . កុ្. ១ សច.៣០ → ចិតត ១២ ដួង ដូច វញិ្ហដ .កុ្. និងបចនថម  អាកិ្ញ្ច . 
វ.ិ ១ ។  

អ្រូប.កុ្.ដងួទី ៤ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១៥ ដួង គឺ  
សនវ.កុ្. ១ សច.៣០ → ចិតត ១៣ ដួង ដូចអាកិ្ញ.កុ្.និងបចនថម សនវ. វ.ិ១  
និង សនវ. កុ្. ១ សច.៣០ → អ្នាគាមផិល១ សច.៣០ (ឈ. →ផ.) ក្នុងវថីិ-

និសរាធេមាបតត ិ។  
 

កុ្េលជាបចចយ័ដល់វបិាក្ 
សោកុ្តតរកុ្. ៤ សច. ៣៦ → ផលចិតត ៤ សច.៣៦ (មគគ →ផល) ។ 

 
អ្កុ្េលជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលនិងវបិាក្ 

សោភៈ ៨ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ២១ ដួង គឺ 
សោភៈ៨ សច.២២→ តទ.១១ សច. ៣៣ (ជ. →ត.) ។ 
សោភៈ៨ សច.២២ →មេគគតវ.ិ៩ សច.៣៥ ( ជ. → ភ. ) ។ 
សោភៈ៨ សច.២២ → ខលួនឯង ១ ( ជ. → ជ. ) ។ 
រមួ សោភៈដួងនីមយួៗ → អ្កុ្. ១ សច. ២២ និងវ.ិ២០ សច. ៣៥ ។  

 
សទេៈ ២ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ៧ ពួង គឺ 

សទេៈ ២ សច. ២២ → ឧ.តទ. ៦ សច. ៣២ ( សវៀរបីតិ ) (ជ. →  ត.) ។ 
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សទេៈ ២ សច. ២២ → ខលួនឯង ១ ( ជ. → ជ. ) ។ 
រមួ សទេៈដួងនីមយួៗ → អ្កុ្. ១ សច. ២២ និងវ.ិ ៦ សច. ៣៣ ។ 

 
សមាេៈ ២ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ២១ ដងួ គឺ 

 សមាេៈ ២ សច. ១៦ →តទ. ១១ សច.៣៣ ( ជ. → ត. ) ។ 
សមាេៈ ២ សច.១៦ → មេគគតវ.ិ៩ សច. ៣៥ ( ជ.→ភ. ) ។ 
សមាេៈ ២ សច.១៦ →ខលួនឯង ១ ( ជ.→ ជ. ) ។ 
រមួសមាេៈដួងនីមយួៗ → អ្កុ្. ១ សច. ១៥ និងវ.ិ ២០ សច. ៣៥ ។ 

 
អ្សេតុក្វបិាក្ជាបចចយ័ដល់អ្សេតុក្វបិាក្ 

អ្សេតុក្វ.ិ ៦ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ៣ ដួង គឺ  
កុ្.បញ្ច វញិ.វ.ិ ៥ សច. ៧  → កុ្.េមបដិច. ១ សច. ១០ ។ 
កុ្.េមបដិច. ១ សច. ១០ → កុ្.េនតី. ២ សច. ១១ ( េំ. →ណ. ) ។  
រមួអ្សេតុក្វ.ិ ៦ សច. ១០ → អ្សេតុក្វ.ិ ៣ សច. ១១ ។  
 

អ្សេតុក្វបិាក្ជាបចចយ័ដល់វបិាក្និងកិ្រយិ ១២ ដួង គឺ 
សសាម. េនតី.កុ្. ១ សច. ១១ → កាម.ភវងគ ១០ សច. ៣៣ ( ត. →.ភ) ។ 
សសាម. េនតី.កុ្.១ សច.១១ → ខលួនឯង ១ ( ត. →ត. ) ។ 
សសាម. េនតី. កុ្. ១ សច.១១ → សវាដឌ. ១ សច. ១១ ( ណ. → សវាដឌ. ) ។  
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រមួសសាម.េនតី. កុ្. ១ សច. ១១ → វ.ិ១១ សច. ៣៣ និងកិ្.១ សច.១១ ។ 
 

អ្សេតុក្វបិាក្ជាបចចយ័ដល់កិ្រយិនិងអ្សេតុក្វបិាក្ 
អ្សេតុក្មសនាវញិ្ហដ ណធាតុចដលសក្ើតរពមសដ្ឋយឧសបកាខ  ជាបចចយ័ដល់ 

ចិតត ១២ ដួង គឺ  
ឧ. េនតី.កុ្. ១ សច. ១០ → អាវជជនមសនាធាតុ គឺ បញ្ចទវ រា.១ សច. ១០       

(ភ. → បញ្ចទវ រា. ) ។  
ឧ.េនតី.កុ្.១ សច. ១០ → អាវជជនមសនាវញិ្ហដ ណធាតុ គឺ សវាដឌ. ឬមសនាទវ រា

.១ សច. ១១ ( ណ. → សវាដឌ. មសនាទវ រា. ) ។  
ឧ.េនតី. ១ សច. ១០ → វបិាក្មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ១០ សច. ៣៣ គឺ កាម.  

ភវងគ (ត. → ភ. ) ។ 
រមួឧ.េនត.ីកុ្. ១ សច. ១០ →កិ្. ២ សច.១១ និង វ.ិ១០ សច. ៣៣ ។ 

 
េសេតុក្វបិាក្ជាបចចយ័ដល់វបិាក្និងកិ្រយិ 

តិសេតុក្វ.ិ ៤ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ២១ ដងួ គឺ  
មហាវ.ិញាណេំ. ៤ សច.៣៣ → កាម.វ.ិ១០ សច.៣៣ ( ត. →ភ. ឬ ចុតិ 

→ បដិ. )។ 
មហាវ.ិញាណេំ.៤ សច. ៣៣ →រូប.វ.ិ៥ និងអ្រូប.វ.ិ៤ សច.៣៥ ( ចុតិ → 

បដិ.) ។  



 

 582   

  

មហាវ.ិ ញាណេំ.៤ សច. ៣៣ → អាវជជនចិតត ២ សច.១១ ( ភ. →        

បញ្ចទវ រា., ភ. →មសនាទវ រា. ) ។ 
រមួមហាវ.ិញាណេំ. ៤ សច.៣៣ → វ.ិ ១៩ សច.៣៥ និងកិ្.២ សច .១១ ។ 
 
មហាវ.ិញាណវបិ. ៤ ជាបចចយ័ដល់វបិាក្និងកិ្រយិ ១២ ដងួ គឺ  
វ.ិញាណវបិ.៤ សច. ៣២ → កាម.ភវងគ ១០ សច.៣៣ (ត.→ ភ., ចុតិ→     

បដិ.) ។   
វ.ិញាណវបិ. ៤ សច.៣២ → អាវជជនចិតត ២ សច.១១ ( ភ. →បញ្ចទវ រា., ភ.

→ មសនាទវ រា. ) ។  
រមួវ.ិញាណវបិ. ៤ សច.៣២ →វ.ិ ១០ សច.៣៣ និងកិ្.២ សច.១១ ។  

 
រូបាវចរវបិាក្ជាបចចយ័ដល់វបិាក្និងកិ្រយិ ១៩ ដួង គឺ 

រូប.វ.ិ៥ សច. ៣៥ → េសេតុក្វ.ិ បដិេនធិ ក្នុងភូម ិ៣ គឺ េសេតុក្វ.ិ ១៧ 
សច. ៣៥ ( ចុតិ → បដិ. ) ។ 

រូប.វ.ិ៥ សច. ៣៥ →អាវជជនចិតត ២ សច.១១ ( ភ. → បញ្ចទវ រា., ភ. → 
មសនាទវ រា ) ។  

រមួ រូប.វ.ិ ៥ សច. ៣៥ → វ.ិ១៧ សច. ៣៥ និងកិ្. ២ សច. ១១  ។ 
 

អ្រូបាវចរវបិាក្ជាបចចយ័ដល់វបិាក្និងកិ្រយិ គឺ 
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អ្រូប.វ.ិ ដងួទី ១ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ៩ ដងួ  
អាកាសា.វ.ិ១ សច. ៣០ → កាម.វ.ិ តិសេតុក្បដិ. ៤ សច.៣៥ (ចុតិ →      

បដិ. ) ។  
អាកាសា.វ.ិ ១ សច.៣០ → អ្រូប.វ.ិ ៤ សច. ៣០ ( ចុតិ →បដិ. ) ។  
អាកាសា.វ.ិ១ សច. ៣០ → មសនាទវ រា. ១ សច. ១១ ( ភ. →មសនាទវ រា. ) ។ 
រមួអាកាសា.វ.ិ ១ សច. ៣០ →វ.ិ៨ សច.៣៣ និងកិ្.១ សច.១១ ។ 
អ្រូប.វបិាក្ដងួទី ២ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ៨ ដួង ( សវៀរអ្រូប.វបិាក្ទី១ គឺ       

អាកាសា.វ.ិ សចញ សរៅពីសនាេះដូចជាមយួនឹងអ្រូប.វបិាក្ដួងទី ២ ) ។ 
  អ្រូប.វបិាក្ដងួទី៣ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ៧ ដងួ (សវៀរអ្រូប.វបិាក្ដួងទី ២ គឺ 
វញិ្ហដ .វ.ិ សចញ សរៅពីសនាេះក្ដូ៏ចជាមយួនឹងអ្រូប.វបិាក្ដួងទី ២ ) ។ 

អ្រូប.វបិាក្ដងួទី ៤ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ៦ ដងួ ( សវៀរអ្រូប.វបិាក្ដួងទី ៣ គឺ 
អាកិ្ញ. វ.ិ សចញ សរៅពីអំ្ពីសនាេះក្ដូ៏ចជាមយួនឹងអ្រូប.វបិាក្ដួងទី ៣  គឺ  

អ្រូបវ.ិដួងទី ៤ សនវ. វ.ិ១ សច. ៣០ → កាម.វ.ិ តិសេតុក្បដិ.៤ សច. ៣៣    
( ចុតិ → បដិ. ) ។  

អ្រូប.វ.ិដួងទី ៤ សនវ.វ.ិ១ សច.៣០ → សនវ.វ.ិ១ សច. ៣០ ( ចុតិ →បដិ.) ។  
អ្រូប.វ.ិដួងទី ៤ សនវ.វ.ិ ១ សច.៣០ → មសនាទវ រា. ១ សច. ១១ ( ភ.→  

មសនាទវ រា. ) ។  
រមួមក្ សនវ.វ.ិ ១ សច. ៣០ →វ.ិ៥ សច. ៣៣ និងកិ្.១ សច.១១ ។ 
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សោកុ្តតរវបិាក្ជាបចចយ័ដល់វបិាក្ ១៤ គឺ 
សោកុ្តតរវ.ិ ៤ សច. ៣៦ → តិសេតុក្វ.ិ ១៣ សច.៣៥ (ផល→ ភ.) ។ 
សោកុ្តតរវ.ិ ៤ សច. ៣៦ →ខលួនឯង ១ ( ផល → ផល ) ។ 
រមួមក្ សោកុ្តតរវ.ិ ៤ សច. ៣៦ → វ.ិ១៤ សច. ៣៨ ។  
 
 
អ្កុ្េលវបិាក្ជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលវបិាក្មសនាធាតុ ១ ដងួ គឺ  
អ្កុ្.បញ្ច វញិ.៥ សច. ៧ →អ្កុ្.េមបដិច. ១ សច.១០ ( អ្កុ្.វញិ. ៥ →     

អ្កុ្.េំ. ) ។  
មសនាធាតុជាបចចយ័ដល់អ្កុ្េលវបិាក្មសនាវញិ្ហដ ណធាតុ ១ ដងួ គឺ អ្កុ្.  

េមបដិច. ១ សច.១០ → អ្កុ្.េនត.ី១ សច. ១០ ( េំ. →ណ. ) ។  
អ្កុ្េលវបិាក្មសនាវញិ្ហដ ណធាតុជាបចចយ័ដល់ចិតត ១២ ដួង គឺ  
អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០ → ខលួនឯង ១ ( ត. → ត. ) ។ 
អ្កុ្.េនតី. ១ សច. ១០ → កាម.វ.ិ ១០ សច.៣៣ ( ត. →ភ., ត. → ចុតិ, 

ចុតិ → បដិ. ) ។ 
អ្កុ្.េនតី.១ សច. ១០ →អាវជជនៈ ២ សច.១១ (ភ. →បញ្ចទវ រា.,  ណ. → 

សវាដឌ., ភ. → មសនាទវ រា.) ។ 
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កិ្រយិជាបចចយ័ដល់អ្សេតុក្វ.ិ ១០ ដងួ គឺ 
បញ្ចទវ រា. ១ សច. ១០ → ទវិបញ្ច . ១០ សច. ៧ ( បញ្ចទវ រា. → ទវិបញ្ច . ) ។ 

េេិតុបាទ ១ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១៣ ដួង គឺ 
េេិ. ១ សច. ១២ → តិសេតុក្វ.ិ ៩ សច. ៣៥ ( ជ. →ភ. ) ។ 
េេិ. ១ សច .១២→សសាម.តទ. ៥ សច.៣៣ ( ជ.→ ត.) ។ 
េេិ. ១ សច. ១២ →ខលួនឯង ១ ( ជ. → ជ. ) ។ 
រមួមក្េេិតុបាទ១ សច.១២ → វ.ិ១២. សច. ៣៥ កិ្.១ សច.១២ ( សវៀរ

សសាម.វ.ិញាណេំ. ២ ចដលសធវើតទ. សរពាេះជានគ់ាន នឹងវ.ិ ៩ ) ។ 
 

សវាដឌពវនកិ្រយិជាបចចយ័ដល់ចិតត ៤៥ ដួង គឺ 
សវាដឌ. ១ សច. ១០ → កាម.កិ្. ១០ សច.៣៥ ( សវៀរបញ្ចទវ រា. ) (សវាដឌ →ជ.,

សវាដឌ. →សវាដឌ. ) ។  
សវាដឌ. ១ សច.១០ → កាម.កុ្.៨ សច.៣៨ អ្កុ្.១២ សច.២៧ (សវាដឌ. →        

ជវនៈ) ។ 
 សវាដឌ.១ សច. ១០ →វ.ិ១៥ សច. ៣៥ (សវាដឌ. → ភ.) ។ 
រមួមក្សវាដឌពវនៈ ១ សច.១០ → ចិតត ៤៥ សច. ៥២ ។ 
 
កាមាវចរតិសេតុក្សសាមនេសកិ្រយិ ២ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ២៦ ដួង គឺ  
តិសេតុក្សសាម. កិ្.២ សច.៣៥ →តិសេតុក្វ.ិ ១៣ សច. ៣៥ (ជ.→ ភ.) ។ 
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តិសេតុក្សសាម. កិ្.២ សច.៣៥→ សសាម.តទ.៥ សច.៣៣ ( ជ.→ត.) ។ 
តិសេតុក្សសាម.កិ្.២ សច. ៣៥→សសាម.រូប.កិ្. ៤ សច.៣៥ (សវៀរ           

បញ្ចមជានសរពាេះជាឧសបកាខ ) ( សគា. →ឈ.) ។ 
តិសេតុក្សសាម.កិ្.២ សច. ៣៥ → សសាម.អ្រេតតផលេមាបតតិ ៤ សច. 

៣៦ ( នុ.→ផ. ) ។  
តិសេតុក្សសាម.កិ្.២ សច.៣៥ → ខលួនឯង ២ (ជ. →ជ.) ។ 
រមួមក្ តិសេតុក្សសាមនេសកិ្រយិ ២ សច. ៣៥ → វ.ិ២០ កិ្.៦ សច.៣៨ ។ 
 
កាមាវចរទវសិេតុក្សសាមនេសកិ្រយិ ២ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១៨ ដងួ គឺ 
សសាម.កិ្.ញាណវបិ. ២ សច.៣៤ →វ.ិ១៣ សច. ៣៥ ( ជ.→ភ. ) ។ 
សសាម.កិ្.ញាណវបិ.២ សច. ៣៤→ សសាម.តទ. ៥ សច.៣៣ ( ជ.→ត.)។ 
សសាម.កិ្. ញាណវបិ.២ សច.៣៤ → ខលួនឯង ២ ( ជ. →ជ. ) ។ 
រមួសសាម.កិ្.ញាណវបិ. ២ សច. ៣៤ → វ.ិ១៦ សច.៣៥ (សវៀរសសាម.វ.ិ 

ញាណេំ. ២ ចដលសធវើតទ. សរពាេះជានគ់ាន នឹងវ.ិ ១៣ ) កិ្. ២ សច.៣៥ ) ។ 
 
កាមាវចរតិសេតុក្ឧសបកាខ កិ្រយិ ២ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ២៥ ដងួ គឺ  
ឧ.កិ្. ញាណេំ. ២ សច.៣៤ → វ.ិ ១៣ សច.៣៥ ( ជ.→ភ.) ។ 
ឧ.កិ្. ញាណេំ. ២ សច. ៣៤ → ឧ.តទ. ៦ សច.៣២ (ជ. → ត. ) ។ 
ឧ.កិ្. ញាណេំ. ២ សច. ៣៤ → ឧ.រូប.កិ្. ១ សច.៣០ ( សគា. → ឈ. ) ។   
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ឧ.កិ្.ញាណេំ. ២ សច. ៣៤ → អ្រេតតផល ១ សច. ៣៦ ( នុ. → ផ. ) ។ 
ឧ.កិ្.ញាណេំ. ២ សច. ៣៤ → ខលួនឯង ២ ( ជ. →ជ.) ។ 
រមួមក្ ឧ.កិ្.ញាណេំ. ២ សច. ៣៤ → ចិតត ២៥ សច. ៣៨ (សវៀរឧ.កិ្.

ញាណេំ. ២ ចដលជានគ់ាន ក្នុងវ.ិ ១៣ ) ។  
កាមាវចរទវសិេតុក្ឧសបកាខ កិ្រយិ ២ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១៩ ដងួ គឺ  
ឧ.កិ្.ញាណវបិ. ២ សច.៣៣ → វ.ិ ១៣ សច. ៣៥ ( ជ. → ភ. )  ។ 
ឧ.កិ្.ញាណវបិ. ២ សច.៣៣ →ឧ.តទ.៦ សច. ៣២ ( ជ.→ត. ) ។ 

 ឧ.កិ្.ញាណវបិ. ២ សច.៣៣→ ខលួនឯង ២ ( ជ. → ជ. ) ។  
រមួមក្ ឧ.កិ្.ញាណវបិ. ២ សច.៣៣ → ចិតត ១៩ សច. ៣៥ ( សវៀរឧ.កិ្. 

ញាណេំ.២ ចដលជានគ់ាន ក្នុងវ.ិ១៣ ) ។ 
រូបាវចរកិ្រយិដងួមយួ ៗ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១០ ដួង គឺ 

រូប.កិ្.១ សច.៣៥ → តិសេតុក្ភវងគ ៩ សច. ៣៥ ចដលក្នុងបញ្ច សវាការភូម ិ   
( ឈ. → ភ. ) ។  

រូប.កិ្. ១ សច. ៣៥ →ខលួនឯង ១ ( ឈ. → ឈ. )។ 
រមួមក្ រូប.កិ្. ១ សច.៣៥ → ចិតត ១០ សច. ៣៥ ។ 

 
អ្រូបាវចរកិ្រយិដងួទី ១ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១១ ដងួ គឺ 

អាកាសា. កិ្. ១ សច.៣០ → បញ្ច សវាការភវងគ ៩ សច.៣៥ ( ឈ. → ភ. ) ។  
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អាកាសា.កិ្.១ សច. ៣០ →ចតុសវាការភវងគ ១ សច.៣០ គឺ អាកាសា.វ.ិ ១   
( ឈ. → ភ. ) ។  
អាកាសា. កិ្.១ សច. ៣០ → ខលួនឯង ១ ( ឈ. → ឈ. ) ។ 
រមួមក្ អ្រូប.កិ្. ដួងទី១ គឺ អាកាសា.កិ្ .១ សច.៣០→ ចិតត ១១ សច.៣៥ ។ 

 
អ្រូបាវចរកិ្រយិដងួទី ២ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១២ ដួង គឺ 

វញិ្ហដ .កិ្.១ សច. ៣០ → ចិតត ១១ ដួង ដូច អាកាសា. កិ្. 
និងបចនថមវញិា.វ.ិ ១ ។  

អ្រូប.កិ្រយិដងួទី ៣ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១៣ ដងួ គឺ 
អាកិ្ញ្ច .កិ្. ១ សច. ៣០ → ចិតត ១២ ដួង ដូច វញិ្ហដ .កិ្. និងបចនថមអាកិ្ញ្ច .  

វ.ិ១ ។  
អ្រូប.កិ្រយិដងួទី ៤ ជាបចចយ័ដល់ចិតត ១៥ ដួង គឺ 

សនវ.កិ្. ១ សច. ៣០ →ចិតត ១៣ ដួង ដូច អាកិ្ញ.កិ្. និងបចនថមសនវ.វ.ិ១ ។ 
សនវ.កិ្. ១ សច.៣០ → អ្រេតតផល ១ សច.៣៦ ( ឈ. → ផ. ) ។  
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អក្សរកាត ់
ក្ំ. = ក្មមជជរូប  

កិ្.= កិ្រយិចិតត 

កុ្.=កុ្េលចិតត 

កុ្.វបិ.= កុ្េលញាណវបិបយុតត 

កុ្.េំ.= កុ្េលញាណេមបយុតត 

ចិតតជ.= ចិតតជជរូប 

សច.=សចតេិក្ 

តទ.= តទលមពនៈ 

ទវិបញ្ច .=ទវិបញ្ច វញិ្ហដ ណ ១០ 

និព.=និពាវ ន 

បដិ.= បដិេនធ ិ

បដិ.កំ្= បដិេនធិក្មមជជរូប 

វ.ិ =វបិាក្ចិតត 

វចិិ.= វចិិកិ្ច្ឆឆ  

សសាម.កុ្.=សសាមនេសកុ្េល 

អ្កុ្.=អ្កុ្េលចិតត 

អ្ភញិ.២ =អ្ភញិ្ហដ  ២ 

អ្ភញិ.កុ្.= អ្ភញិ្ហដ កុ្េល 

អ្ភញិ.កិ្.= អ្ភញិ្ហដ កិ្រយិ 

អ្បប.=អ្បបមញ្ហដ  

អ្ពយ.=អ្ពាក្ត 

ឥដឌនិប.=ឥដឌនិបផននរូប 

ឧ.កុ្.=ឧសបកាខ កុ្េល 

អាកាសា.កុ្.=អាកាសានញ្ហច យត-
នកុ្េល 
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បដិ.េទយ.=បដិេនធិេទយវតថុ 

បវតតិកំ្.=បវតតិក្មមជជរូប 

បញ្ច .បដិ.= បញ្ច សវាការបដិេនធ ិ

ភូ.៤= មហាភូតរូប ៤  

វញិ្ហដ .កុ្.=វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនកុ្េល 

អាកិ្ញ.កុ្.=អាកិ្ញ្ចញ្ហដ យតនកុ្េល 

សនវ.កុ្.=សនវេញ្ហដ នាេញ្ហដ យតន-
កុ្េល  

 
 

 

អក្សរកាត់ក្នងុវិថីចិតត 
ត.=អ្តីតភវងគ 

ន.=ភវងគចលនៈ 

ទ.=ភវងគុបសចឆទៈ 

បញ្ច .=បញ្ចទវ រាវជជនៈ 

ចក្ខុ.= ចក្ខុវញិ្ហដ ណ 

ជ.=ជវនៈ 

ត.=តទលមពនៈ 

ភ.=ភវងគ 

បរ.ិ=បរកិ្មម 

ឧប.=ឧបច្ឆរៈ 
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េំ.=េមបដិចឆននៈ 

ណ.=េនតីរណៈ 

សវា.=សវាដឌពវនៈ 

អ្នុ.=អ្នុសោម 

សគា.=សគារតភ ូ
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ឯក្សារលយង 
    ១. ក្បួន (ឬសេៀវសៅ) េិក្ាគមពរីមហាបដ្ឋឌ ន របេ់របាសមាជ ណយវឍ័ន ៍។ 
    ២. គមពរីមហាបដ្ឋឌ ន របេ់រពេះេទធមមសជាតិក្ៈ ធមាម ចរយិៈ ។ 
    ៣. គមពរីមហាបដ្ឋឌ ន របេ់រពេះេុរពងគ  សទពេុធា ។ 
    ៤. បរមតថទីបនី អ្ដឌក្ថាធមមបិដក្ ទុតិយភាគ៦ របេ់សោក្េុនទរ ៍សាសមៀន។ 
    ៥.បរមតថទីបនី អ្ដឌក្ថាធមមបិដក្ តតិយភាគ១១ របេ់សោក្េុនទរ ៍សាសមៀន។ 
    ៦.បរមតថទីបនី អ្ដឌក្ថាធមមបិដក្ តតិយភាគ១២ របេ់សោក្េុនទរ ៍សាសមៀន។ 
    ៧. សេៀវសៅេិក្ារពេះអ្ភធិមមតថេងគេភាគ បរសិចឆទទី ៧ េមុចចេងគេវភិាគ 
     របេ់នាយវណណ េិទធ ិក្វថយៈ សេវ ី(ក្នុងមូលនិធិចនបមហានីរាននទ) ។ 
    ៨. សេៀវសៅេិក្ារពេះអ្ភធិមមតថេងគេភាគ បរសិចឆទទី ៨ បចចយេងគវភិាគ  
      របេ់នាយវណណ េិទធ ិ ក្វថយៈ សេវ ី(ក្នុងមូលនិធិចនបមហានីរាននទ) ។ 
    ៩. រពេះអ្ភធិមមតថេងគេបរសិចឆទទី ៧ របេ់គង ់េុមតិត ។ 
    ១០. រពេះអ្ភធិមមតថេងគេបរសិចឆទទី  ៨ របេ់គង ់េុមតិត ។ 
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អនក្មានឧបការៈក្នងុធមមទ្វន 
 អនក្រតួតពិនិតយការបក្មរប មខមរ -ថថ 
១. រពេះភកិ្ខុ រតនេុសភា េូ សារុន ។ 
   អនក្រតួតពិនិតយ អក្ខរាវិរទុធ 
២. រពេះភកិ្ខុ សមតាត ធសនា សមឿន សេឿន  

៣. រពេះភកិ្ខុ ទ ីសេងេុង 

៤. សាមសណរ  ុង ជវីា៉ា  
៥.សាមសណរ អ្នុតតរធសមាម  ន ីេុផ្លនុត 

៦. សាមសណរ គមី ឈញិ ។ 

លេៀវលៅរបេខ់្ុំរពេះក្រណុាអាតាម ភាពបានេរលេររចួ៖ 
១. ក្មមឱ្យផលតាមលំដ្ឋប ់(Order Of Kamma)។ 
២. ក្មមឱ្យផលតាមកាល (Time Of Effect)  ។ 
៣. ឋានេួគ ៌៦ ជាន ់(The Six Heavenly Worlds) ។ 
៤. របវតតរិពេះសចតិយនានា សៅរបសទេភូមា ។ 
៥. សគាលធមគួ៌រយល់ដឹង ភាគ ១ (The Principles of Dhamma To  
Be Known Part I) ។ 
៦. សគាលធមគួ៌រយល់ដឹង ភាគ ២ (The Principles of Dhamma To  
Be Known Part II) ។ 
៧. រពេះធមគួ៌រយល់ដឹង ភាគ (The Dhamma To Be Known Part I)។ 
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ល ម្ េះពុទធបរេិទ័ចូលរមួធមមទ្វន 
១. ឧបាេិកា សម៉ាង ប នុាធ រ ី៥០ ដុោល រ ។ 
២. ឧបាេិកា  រ  េួរ (Lor Hour) ៥មុនឺសរៀល ។ 
៣. ឧបាេក្ លី សេង ១០ ដុោល រ ។ 
៤. ឧបាេិកា សចៀន ៥ មុនឺសរៀល ។ 
៥. ឧបាេិកា ខាម ៥ មុនឺសរៀល ។ 
៦. ឧបាេិកា សសាភណ័ + អ្នក្រគូ + រេីននទ ៥មុនឺ៥ពានស់រៀល ។ 
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