ប្បស្នាធម៌
អំពីប្ពះនិព្វាន
បុច្ឆា : េគថារពះអរហនតស្លើបេ់ ៅសូនយើ ែមនឬ ?
វិសជ្ជនា : តាមធមមតា េយើងេគរាល់េែនើ ដលេៅជាបុថុជ្ជន មិនអាចយល់ចើាស់ចាក់ធលះ
កនលងរបស្នេើ នះបានេទ ប៉ុែនតេបើគិតេៅតាមស្នម
ើ លំអានេោបល់រពះអរហនត ហាក់ដូចជារពះ
អរហនតដល់មរណភាពេៅមិនែមនជាសូនើយឈឹងេទ
និព្វើន ឯរពះនិព្វើនេ

េទើបេោកេព្លថា

រពះអរហនតចូល

ះ ជាស្ថើនរំលត់ទុកខ របកបេោយេសចកដស
ី ុខែតមើ្យើងដូចរពះពុទធ

ភាសិតថា “និព្វើនំ បរមំ សុខំ” រពះនិព្វើន ជាធមមជាតរបកបេោយេសចកដស
ី ុខោយើងៃរក
ែលង ។ មួយវិញេទៀត រពះអរហនតែតងយល់ថា ខនធ ៥ ជាតួទុកខ ជាទីរបជ្ុេំ កើតេឡើងៃនទុកខ
មានជាតិទុកខ ជ្រាទុកខ ពើ្ធិទុកខ និងមរណទុកជា
ខ េដើម េទើបេោកដកចិតេត ចញចាកខនធ ៥ ឥត
ឧបាទាន ពិចារណាខនធទាំង ៥ ឲើយេឃើញពិតតាមរពះៃរតលកខណ៍ គឺ អនិចចំ ទុកខំ អនតាតើ ខនធ ៥
េកើតេឡើងេហើយ ែតងរលត់េៅវិញជាធមមតា ដូចមានេសចកដស្
ី កចាឆរើ បស់រពះមហាស្រីបុត-ត
េតថរ និងយមកភិកខល សំែដងទុកកនលងសុតតនតបិដក ភាគទី ៣៣ រតង់ខនធសំយុតត មជ្ើឈិមបណាណ-ើ
សកៈ េថរវគគទី ៤ បពវៈ ទី ១៩៨ មានេសចកដស
ី េងខបថា :
កនលងសម័យមួយេ

ះ មានភិកម
ខល ួយរូបេ

្ើះ យមកៈ េកើតមានទិដអា
ឋិ រកក់ យល់ខុស

ថា “អញដឹងចើាស់នូវធម៌ ែដលរពះដ៏មានរពះភាគសំែដងេហើយ ដូចជារពះខីណារសព ែត
ទមាលើយឿយេហើយ ៀងមុខអំពេី សចកដស្
ី លើបេ់ ៅ រែមងោច់ៀតសូនើយវិ

សបាត់េៅមិនេកើត

េទៀតេទ” ។ ឯភិកទា
ខល ំងឡាយជាេរចើនបានដឹង បានឮព្កើយេនះេហើយ ក៏ចូលេៅរកយមកភិកខល
េហើយសួរថា េោកយល់ថារពះខីណារសពែតទមាលើយខនធេហើយ ៀងមុខអំពេី សចកដស្
ី លើប់
េៅរែមងោច់ៀតសូនើយេៅមិនេកើតេទៀត ែមនដូេចនះេទ? យមកភិកក
ខល ទ
៏ ទួលថា ខញក
លំ រុណា
យល់េហើយ េព្លដូេចនះែមន ។ ពួកភិកទា
ខល ង
ំ េ

ះ ក៏យល់ទាស់ថា មានើលអាវុេស្យមកៈ

េោកកុេំ ព្លោយើងេនះេឡើយ េោកកុេំ ព្លបង្កើចរ់ ពះដ៏មានរពះភាគ ឿរេព្លបង្កើច់រពះ
ដ៏មានរពះភាគមិនលអេទ េរព្ះរពះអងគមិនបានរតាស់ថា ភិកខលជាខីណារសពែតទមាលើយឿយ
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េហើយ ៀងមុខអំពេី សចកដីស្លើបេ់ ៅ រែមងោច់ៀតសូនើយ មិនេកើតេទៀតោយើងេនះេទ ។ ឯ
យមកភិកខល ក៏មិនយល់រពមតាមភិកទា
ខល ំងេ
របស់ខលួនដែដល ពួកភិកខលទាំងេ
េៅនិមនតរពះស្រីបុតតេតថរ

ះេឡើយ េៅែតរបឿន់តាមេោបល់យល់េឃើញ

ះក៏មិនអាចេោះរស្យដូចេមដចតេៅេទៀតបាន េទើប

េ
ំ នើ

ឲើយេោកជ្ួយនិោយពនើយល់េោះរស្យេសចកដយ
ី ល់ខុសរបស់

យមកភិកផ
ខល ង ។ េទើបរពះស្រីបុតតេតថរេចាទសួររពះយមកភិកថា
ខល មានល
ើ អាវុេស្យមកៈ េោក
មានេសចកដយ
ី ល់េឃើញ មានសភាពដូេចនះពិតែមនឬ?
យមកៈ មានល
ើ អាវុេស្ ោយើងហនឹងែមនេហើយ ។
ព្រះសារីបុត្ត មានើលអាវុេស្យមកៈ េោកសំេល់េសចកដេី

ះដូចេមដច រូបេទៀងឬមិន

េទៀងេទ ។
យ. មិនេទៀងេទ អាវុេស្ ។
សា. ចុះេវទ

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ញើណ េតើេទៀងឬមិនេទៀងេទ ។

យ. មិនេទៀងេទ អាវុេស្ ។
សា.

ះដូចេមដច

េោកពិចារណា

សា. ចុះេោកសំេល់ពិចារណាេឃើញថា សតវមានកនលងរូប េវទ

សញ្ញើ សង្ខរើ

េឃើញរូប េវទ

មានើលអាវុេស្យមកៈ

េោកសំេល់េសចកដេី

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ញើណ ថាជាសតវឬ ។

យ. មិនែមនដូេចានើះេទ អាវុេស្ ។

វិញ្ញើណ ឬ ។
យ. មិនែមនដូេចានើះេទ អាវុេស្ ។
សា. ចុះេោកពិចារណាេឃើញថា សតវេផើឝងអំពរី ូប េវទ

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ញើណេៅ

ឬ។
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យ. មិនែមនដូេចនះេទ ។
សា. ចុះេោកពិចារណាេឃើញរូប េវទ

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ញើណថាជាសតវឬ ។

យ. មិនែមនដូេចានើះេទ ។
សា. ចុះេោកពិចារណាេឃើញសតវេនះថា មិនមានរូប មិនមានេវទ

មិនមានសញ្ញើ

មិនមានសង្ខរើ មិនមានវិញ្ញើណឬ ។
យ. មិនែមនដូេចានើះេទ ។
សា. មានើលអាវុេស្យមកៈ ឿលេបើេោកកំណត់សតវថាេទៀង ថាពិត កនលងបចចលបើបនន
េនះេហើយ

េទើបគួរេោកេព្លថា

អញដឹងចើាស់នូវធម៌ែដលរពះដ៏មានរពះភាគសំែដង

េហើយ ដូចជារពះខីណារសព ែតទមាលើយឿយេហើយ ៀងមុខអំពេី សចកដស្
ី លើបេ់ ៅ រែមងោច់
ៀតសូនើយេៅមិនេកើតេទៀតេទដូេចនះបាន ។
យ. មានើលអាវុេស្ស្រីបុតត ឿលពីេដើមខញម
លំ ិនដឹងថា ទិដរឋិ បស់ខេញលំ
េទ

ឥឡូវេនះខញល
លំ ះបង់ទិដអា
ឋិ រកក់េ

ះេហើយ

ះជាទិដខ
ឋិ ុសអារកក់

េរព្ះបានស្ដើបរ់ ពះធមមេទស

របស់

រពះស្រីបុតដ
ត មា
៏ នអាយុេនះ មួយវិញេទៀតខញក
លំ បា
៏ នសេរមចធម៌វិេសសផងេហើយ ។
សា. មានើលអាវុេស្យមក េបើជ្នទាំងឡាយេគសួរេោកោយើងេនះថា មានើលអាវុេស្
ភិកឯ
ខល ណា ជារពះអរហនតខីណារសព ភិកេខល

ះទមាលើយឿយេហើយ ៀងមុខអំពេី សចកដស្
ី លើប់

េៅនឹងេកើតេទៀតឬដូេចនះ េតើេោកគបើបព
ី ើ្ករដូចេមដចេៅ ។
យ. មានើលអាវុេស្ េបើមានេគសួរខញោ
លំ យើងេនះ ខញគ
លំ បើបព
ី ើ្ករថាមានល
ើ អាវុេស្ រូបមិន
េទៀងេទ រូបឯណាមិនេទៀង រូបេ
វិ

សេៅ ឯេវទ

វិ

សេៅែដរ ។

ះជាទុកខ រូបឯណាជាទុកខ រូបេ

ះរលត់េៅ ដល់នូវេសចកដី

សញ្ញស
ើ ង្ខរើ វិញ្ញើណ ែដលមិនេទៀងជាទុកក
ខ រ៏ លត់េៅ ដល់នូវេសចកដី
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សា. មានើលអាវុេស្យមកៈ រតូវេហើយៗ ខញន
លំ ឹងេធវេើ សចកដឧ
ី បមាឲើយេោកស្ដើប់ េដើមបើ ឲ
ី យើ
េសចកដេី

ះចើាស់ោស់េឡើងេទៀត ។

មានើលអាវុេស្យមកៈ ដូចជាគហបតីឬបុរតរបស់គហបតីជាអនកមានរទពើយសមើបតតស
ិ ដលក
សដមភ

របកបេោយឿររកើាខលួនោយើងមាំមួន

គហបតី ឬគហបតីបុរតេ

ះ ក៏គិតរតិះរិះោយើងេនះថា គហបតី ឬគហបតីបុរតេនះ ជាអនក

មានរទពើយសមើបតតស
ិ ដលកសដមមា
ភ នឿររកើាខលួនមាំមួន
ដូេចនះមានែតអញចូលេៅេៅបេរមើ
សឹមសមាលើប់ បុរសេ

េទាះបីបុរសណាមួយមានរបាថានច
ើ ង់សមាលប
ើ ់
អញមិនង្យនឹងេៅសមាលើបេ់ គបានេទ

េធវឧ
ើ បាយលើបួងលួងេោមឲើយបានសនិទធទុកចិតេ
ត នើសិន

ះចូលេៅសូមេៅបំេរីគហបតី ឬ គហបតីបុរតេ

ះ របរពឹតជា
ត ទីេប់

ចិតត េព្លែតព្កើយជាទីរសឡាញ់េពញចិតត ឯគហបតី ឬគហបតីបុរត ក៏េជ្ឿទុកចិតថា
ត បុរស
េ

ះជាមិតល
ត អផង ជាអនកមានចិតល
ត ផ
អ ង ក៏មានេសចកដស
ី និទធស្ល
នើ នឹងបុរសេ

េរឿយមកគហបតី ឬគហបតីបុរត កំពុងេៅកនលងទីស្ងើត់ បុរសេ
គហបតីបរុ តេ

ះ លុះេវោ

ះក៏សមាលើបគ
់ ហបតី ឬ

ះ េោយសស្រស្តដ
ើ ម
៏ ុត ។

មានើលអាវុេស្មកៈ េោកសំេល់េសចកដេី នះដូេមដច ឿលែដលបុរសចូលេៅសូមេៅ
បេរមើគហបតី ឬគហបតីបុរតកដី េវោេធវឿ
ើ រជាទីេពញចិតក
ត ដី េវោេៅកនលងទីស្ងើតក
់ ដី ក៏គហបតី
ឬគហបតីបុរតេ

ះមិនដឹងថាបុរសេនះ ជាអនកសមាលើបខ
់ លួនដូេចនះែមនេទ ។

យ. រតូវេហើយអាវុេស្ ។
សា. មានើលអាវុេស្ បុថជ្
ុ ជនអនកមិនេចះដឹង មិនធ្លើបេ់ ឃើញពួករពះអរិយ មិន
កនលងអរិយធម៌ មិនធ្លើបេ់ ឃើញពួកសបើបលរស មិន
រូប េវទ

លើសៃវកនលងសបើបលរស
ិ ធម៌ រែមងេមើលេឃើញ

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ណ
ញើ
ថាជាខលួនខលះ េឃើញខលួនថាមានរូប េវទ

វិញ្ញើណខលះេឃើញរូប េវទ

សញ្ញើ សង្ខរើ

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ណ
ញើ កនលងខលួនខលះ េឃើញខលន
ួ កនលងរូប េវទ

សង្ករើ វិញ្ញើណខលះ ។ បុថុជ្ជនេ

ស
លើ ៃវ

ះរែមងមិនដឹងចើាស់តាមេសចកដព
ី ិតថា រូប េវទ

សញ្ញើ
សញ្ញើ

សង្ខរើ វិញ្ញើណ មិនេទៀងជាទុកម
ខ ិនែមនជាខលួនមានបចច័យតាក់ែតងេឡើង រែមងមិនដឹងចើាស់
នូវ រូប េវទ

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ញើណ ជាអនកសមាលើបេ់ ឡើយ ។ បុថុជ្ជនេ
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របឿន់ៀជើប់ នូវរូប េវទ

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ណ
ញើ
ថាជារបស់អញ ឧបាទានកខនទា
ធ ំង ៥ េនះ

ែដលបុថុជ្ជនចូលេៅរបឿន់ៀជើបេ់ ហើយ រែមងរបរពឹតេត ៅេដើមើបម
ី ិនជារបេោជ្ន៍ េដើមបើ ជា
ី ទុកខ
អស់ឿលជាអែងវង ។
មានើលអាវុេស្យមកៈ ឯរពះអរិយស្វកជាអនកេចះដឹង ធ្លើបបា
់ នេឃើញពួករពះអរិយៈ
លើសៃវកនលងអរិយធម៌
េឃើញរូប េវទ

ធ្លើបបា
់ នេឃើញពួកសបើបរល ស

ះ រែមងដឹងចើាស់តាមពិតថា រូប េវទ

ឯងជាអនកសមាលើប់ ។ អរិយស្វកេ

សញ្ញើ

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ញើណកដី ។ អរិយ-

សញ្ញើ សង្ខើរ វិញ្ណ
ញើ
មិនេទៀងជាទុកខ

មានបចច័យតាក់ែតងេឡើង ។ ដឹងចើាស់តាមពិតថា រូប េវទ
រូប េវទ

រែមងមិន

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ញើណ ថាជាខលួន មិនេឃើញខលួនថា មានរូប េវទ

សង្ខរើ វិញ្ញើណកនលងខលួនកដី មិនេឃើញខលួនកនលងរូប េវទ
ស្វកេ

ស
លើ ៃវកនលងសបើបរល ិសធម៌

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ញើណ ហនឹង

ះ មិនចូលេៅជ្ិត មិនរបឿន់ៀជើប់មិនតាំងស៊បន
់ ូវ

សញ្ញើ សង្ខរើ វិញ្ញើណ ថាជាខលួនរបស់អញ ។ ឧបាទានកខនទា
ធ ំង ៥ េនះ ែដលរពះ

អរិយស្វក មិនចូលេៅជ្ិត មិនរបឿន់ៀជើប់ រែមងរបរពឹតេត ៅេដើមើបជា
ី របេោជ្ន៍ េដើមបើ ី
េសចកដស
ី ុខ អស់ឿលជាអែងវង ។
យ. មានើលអាវុេស្ស្រីបុតត ភាសិតទំនងេនះ មានដល់េោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយឯ
ណា េោកដ៏មានអាយុទាំងេ

ះបានេ

្ើះថាជាសរពហមចារី ជាអនកអនុេរេះ ចង់ឲយើ បាន

របេោជ្ន៍ ជាអនកឲើយឱវាទជាអនកេរបៀនរបេៅ ( ឥឡូវ ) ចិតតរបស់ខបា
ញលំ នរួចផុត រសឡះចាក
អាសវៈទាំងឡាយ មិនរបឿន់មាំ ( េោយឧបាទាន ) េរព្ះបានស្ដើបរ់ ពះធមមេទស

របស់

រពះស្រីបុតដ
ត មា
៏ នអាយុោយើងេនះឯង ។
ចប់េសចកដប
ី ុចាឆើវិសជ្ជ

របស់រពះេថរទាំងពីររូបែតប៉ុេណណះ េបើេយើងគិតពិនិតើយ តាម

ដំេណើរធមមស្កចាឆែើ ដលេព្លមកេនះ នឹងេឃើញថាចេងអៀតយល់ ចេងអៀតស្ដើបប
់ នតិច ប៉ុែនត
លមមឲើយេមើលេឃើញតរមុយែដលេៅឆ្ងើយលនលឹមេ

ះបានខលះេហើយ ទុកជាមិនចើាស់ោស់ ក៏

លមមឲើយយល់បានថា េោបល់របស់រពះអរហនត រែមងផទលយនឹងេោបល់របស់បថ
ុ ុជ្ជនជាដរាប
សមើបតតស
ិ ួគ៌ និងសមើបតតម
ិ នុសើឝេោក ែដលរបកបនឹងឿមគុណទាំង ៥ របឿរជាេដើម
បុថុជ្ជនែតងយល់ថាជាតួសុខសបើាយ សឹងរបាថានច
ើ ង់បានរាល់េនើ ែតរពះអរិយៈយល់ថាជាតួ
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ទុកខ មិនេទៀងមានេសចកដីែរបរបួល មិនេៅកនលងអំណាចរបស់បុគគលណាមួយេឡើយ បចចយ
័
តាក់ែតងឲើយេកើតេឡើងេហើយ ក៏ែរបរបួលរលត់រោយបាត់េៅវិញជាធមមតា មិនផុតអំពជា
ី តិ
ជ្រា ពើ្ធិ មរណៈេៅបាន េទើបគួរេនឿយណាយគួរសអបេ់ ខពម
ើ គួរលះបង់ទាំងអស់ មានែតរពះ
និព្វើនមួយេទ

ែដលជាសុខដ៏ពិតរបាកដេទៀងទាត់មិនែរបរបួល

រកអវេី របៀបផទឹមេ្ើន

។

( ញ. ជ្. )
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