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ប្បស្នាធម៌ 

អំពីប្ពះនិព្វាន  
បុច្ឆា : េគថារពះអរហនតស្លើបេ់ៅសូនើយែមនឬ ? 

វិសជ្ជនា : តាមធមមតា េយើងេគរាលេ់នើែដលេៅជាបុថុជ្ជន មិនអាចយលច់ើាស់ចាកធ់លលះ
កនលងរបស្នើេនះបានេទ ប៉ុែនតេបើគិតេៅតាមស្នើមលំអានេោបលរ់ពះអរហនត ហាកដ់ូចជារពះ
អរហនតដលម់រណភាពេៅមិនែមនជាសូនើយឈឹងេទ េទើបេោកេព្លថា រពះអរហនតចូល
និព្វើន ឯរពះនិព្វើនេ ះ ជាស្ថើនរំលតទ់ុកខ របកបេោយេសចកដសីុខែតមើ យ្ើងដូចរពះពុទធ
ភាសិតថា “និព្វើនំ បរមំ សុខំ” រពះនិព្វើន ជាធមមជាតរបកបេោយេសចកដសីុខោយើងៃរក 
ែលង ។ មួយវិញេទៀត រពះអរហនតែតងយលថ់ា ខនធ ៥ ជាតួទុកខ ជាទីរបជំុ្េកើតេឡើងៃនទកុខ 
មានជាតទិុកខ ជ្រាទុកខ ពើ្ធិទុកខ និងមរណទុកខជាេដើម េទើបេោកដកចិតតេចញចាកខនធ ៥ ឥត
ឧបាទាន ពចិារណាខនធទាំង ៥ ឲើយេឃើញពិតតាមរពះៃរតលកខណ៍ គ ឺអនិចចំ ទុកខំ អនតាតើ ខនធ ៥
េកើតេឡើងេហើយ ែតងរលតេ់ៅវិញជាធមមតា ដូចមានេសចកដសី្កចាឆើរបសរ់ពះមហាស្រីបុតត-
េតថរ នងិយមកភិកខល សែំដងទុកកនលងសុតតនតបិដក ភាគទី ៣៣ រតង់ខនធសំយុតត មជ្ើឈិមបណាណើ- 
សកៈ េថរវគគទី ៤ បពវៈ ទី ១៩៨ មានេសចកដសីេងខបថា : 

កនលងសមយ័មួយេ ះ មានភិកខលមួយរូបេ ្ើះ យមកៈ េកើតមានទិដឋអិារកក់ យលខ់ុស
ថា “អញដឹងចើាសន់ូវធម៌ ែដលរពះដ៏មានរពះភាគសំែដងេហើយ ដូចជារពះខីណារសព ែត
ទមាលើយឿយេហើយ ៀងមុខអំពីេសចកដសី្លើបេ់ៅ រែមងោចៀ់តសូនើយវិ សបាតេ់ៅមិនេកើត
េទៀតេទ” ។ ឯភិកខលទាំងឡាយជាេរចើនបានដឹង បានឮព្កើយេនះេហើយ កច៏ូលេៅរកយមកភិកខល
េហើយសួរថា េោកយលថ់ារពះខីណារសពែតទមាលើយខនធេហើយ ៀងមុខអំពីេសចកដសី្លើប់
េៅរែមងោចៀ់តសូនើយេៅមិនេកើតេទៀត ែមនដូេចនះេទ? យមកភិកខលក៏ទទួលថា ខញលកំរុណា
យលេ់ហើយ េព្លដូេចនះែមន ។ ពួកភិកខលទាងំេ ះ ក៏យលទ់ាសថ់ា មានើលអាវេុស្យមកៈ 
េោកកុេំព្លោយើងេនះេឡើយ េោកកុេំព្លបង្កើច់រពះដ៏មានរពះភាគ ឿរេព្លបង្កើច់រពះ
ដ៏មានរពះភាគមិនលអេទ េរព្ះរពះអងគមិនបានរតាសថ់ា ភិកខលជាខីណារសពែតទមាលើយឿយ
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េហើយ ៀងមុខអំពីេសចកដីស្លើបេ់ៅ រែមងោចៀ់តសូនើយ មិនេកើតេទៀតោយើងេនះេទ ។ ឯ
យមកភិកខល ក៏មិនយលរ់ពមតាមភិកខលទាំងេ ះេឡើយ េៅែតរបឿន់តាមេោបលយ់លេ់ឃើញ
របសខ់លួនដែដល ពួកភិកខលទាំងេ ះក៏មិនអាចេោះរស្យដូចេមដចតេៅេទៀតបាន េទើប េំនើ
េៅនិមនតរពះស្រីបុតតេតថរ ឲើយេោកជ្ួយនិោយពនើយលេ់ោះរស្យេសចកដយីលខ់ុសរបស់
យមកភិកខលផង ។ េទើបរពះស្រីបុតតេតថរេចាទសួររពះយមកភិកខលថា មានើលអាវេុស្យមកៈ េោក
មានេសចកដយីលេ់ឃើញ មានសភាពដូេចនះពិតែមនឬ? 

យមកៈ មានើលអាវេុស្ ោយើងហនឹងែមនេហើយ ។ 

ព្រះសារីបុត្ត មានើលអាវេុស្យមកៈ េោកសំេលេ់សចកដេី ះដូចេមដច រូបេទៀងឬមិន
េទៀងេទ ។ 

យ. មិនេទៀងេទ អាវេុស្ ។ 

សា. ចុះេវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វិញ្ញើណ េតើេទៀងឬមិនេទៀងេទ ។ 

យ. មិនេទៀងេទ អាវេុស្ ។ 

សា. មានើលអាវុេស្យមកៈ េោកសំេលេ់សចកដេី ះដូចេមដច េោកពិចារណា
េឃើញរូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វិញ្ញើណ ថាជាសតវឬ ។ 

យ. មិនែមនដូេចានើះេទ អាវេុស្ ។ 

សា. ចុះេោកសេំលព់ិចារណាេឃើញថា សតវមានកនលងរូប  េវទ   សញ្ញើ សង្ខើរ 
វិញ្ញើណ ឬ ។ 

យ. មិនែមនដូេចានើះេទ អាវេុស្ ។ 

សា. ចុះេោកពិចារណាេឃើញថា សតវេផើឝងអំពីរូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វញិ្ញើណេៅ
ឬ ។ 
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យ. មិនែមនដូេចនះេទ ។ 

សា. ចុះេោកពិចារណាេឃើញរូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វិញ្ញើណថាជាសតវឬ ។ 

យ. មិនែមនដូេចានើះេទ ។ 

សា. ចុះេោកពិចារណាេឃើញសតវេនះថា មិនមានរូប មិនមានេវទ  មិនមានសញ្ញើ 
មិនមានសង្ខើរ មិនមានវិញ្ញើណឬ ។ 

យ. មិនែមនដូេចានើះេទ ។ 

សា. មានើលអាវេុស្យមកៈ ឿលេបើេោកកំណតស់តវថាេទៀង ថាពិត កនលងបចចលបើបនន
េនះេហើយ េទើបគួរេោកេព្លថា អញដឹងចើាសន់ូវធម៌ែដលរពះដ៏មានរពះភាគសំែដង
េហើយ ដូចជារពះខីណារសព ែតទមាលើយឿយេហើយ ៀងមុខអំពីេសចកដសី្លើប់េៅ រែមងោច់
ៀតសូនើយេៅមិនេកើតេទៀតេទដូេចនះបាន ។ 

យ. មានើលអាវេុស្ស្របីុតត ឿលពីេដើមខញលមំិនដឹងថា ទិដឋរិបសខ់ញលេំ ះជាទិដឋខិុសអារកក់
េទ ឥឡវូេនះខញលលំះបង់ទិដឋអិារកក់េ ះេហើយ េរព្ះបានស្ដើបរ់ពះធមមេទស របស ់
រពះស្រីបុតតដ៏មានអាយេុនះ មួយវិញេទៀតខញលក៏ំបានសេរមចធម៌វិេសសផងេហើយ ។ 

សា. មានើលអាវេុស្យមក េបើជ្នទាំងឡាយេគសួរេោកោយើងេនះថា មានើលអាវុេស្
ភិកខលឯណា ជារពះអរហនតខីណារសព ភិកខលេ ះទមាលើយឿយេហើយ ៀងមុខអំពីេសចកដសី្លើប់
េៅនឹងេកើតេទៀតឬដូេចនះ េតើេោកគបើបពីើ្ករដូចេមដចេៅ ។ 

យ. មានើលអាវុេស្ េបើមានេគសរួខញលោំយើងេនះ ខញលគំបើបពីើ្ករថាមានើលអាវុេស្ រូបមិន
េទៀងេទ រូបឯណាមិនេទៀង រូបេ ះជាទុកខ រូបឯណាជាទុកខ រូបេ ះរលតេ់ៅ ដលន់ូវេសចកដី
វិ សេៅ ឯេវទ  សញ្ញើសង្ខើរ វញិ្ញើណ ែដលមិនេទៀងជាទុកខក៏រលតេ់ៅ ដលន់ូវេសចកដី
វិ សេៅែដរ ។ 
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សា. មានើលអាវេុស្យមកៈ រតវូេហើយៗ ខញលនំឹងេធវើេសចកដឧីបមាឲើយេោកស្ដើប់ េដើមើបឲីើយ
េសចកដេី ះចើាស់ោសេ់ឡើងេទៀត ។ 

មានើលអាវេុស្យមកៈ ដូចជាគហបតឬីបុរតរបសគ់ហបតជីាអនកមានរទពើយសមើបតតសិដលក
សដមភ របកបេោយឿររកើាខលួនោយើងមាំមួន េទាះបីបុរសណាមួយមានរបាថានើចង់សមាលើប់
គហបតី ឬគហបតបីុរតេ ះ កគ៏ិតរតិះរិះោយើងេនះថា គហបត ី ឬគហបតបីុរតេនះ ជាអនក
មានរទពើយសមើបតតសិដលកសដមភមានឿររកើាខលួនមាំមួន អញមិនង្យនឹងេៅសមាលើបេ់គបានេទ 
ដូេចនះមានែតអញចូលេៅេៅបេរមើ េធវើឧបាយលើបួងលួងេោមឲើយបានសនិទធទុកចិតតេនើសិន
សឹមសមាលើប់ បុរសេ ះចូលេៅសូមេៅបំេរគីហបតី ឬ គហបតបីុរតេ ះ របរពឹតតជាទីេប់
ចិតត េព្លែតព្កើយជាទីរសឡាញេ់ពញចិតត ឯគហបតី ឬគហបតបីុរត កេ៏ជ្ឿទុកចិតតថា បុរស
េ ះជាមិតតលអផង ជាអនកមានចិតតលអផង ក៏មានេសចកដសីនិទធស្នើលនឹងបុរសេ ះ លុះេវោ
េរឿយមកគហបតី ឬគហបតបីុរត កំពុងេៅកនលងទីស្ងើត់ បុរសេ ះក៏សមាលើបគ់ហបត ី ឬ
គហបតបុីរតេ ះ េោយសស្រស្តើដ៏មុត ។ 

មានើលអាវេុស្មកៈ េោកសំេលេ់សចកដេីនះដូេមដច ឿលែដលបុរសចូលេៅសូមេៅ
បេរមើគហបតី ឬគហបតបីុរតកដី េវោេធវើឿរជាទីេពញចិតតកដី េវោេៅកនលងទីស្ងើតក់ដី កគ៏ហបតី
ឬគហបតបីុរតេ ះមិនដឹងថាបុរសេនះ ជាអនកសមាលើបខ់លួនដូេចនះែមនេទ ។ 

យ. រតូវេហើយអាវេុស្ ។ 

សា. មានើលអាវេុស្ បុថុជ្ជនអនកមិនេចះដឹង មិនធ្លើបេ់ឃើញពួករពះអរិយ មិន លើសៃវ
កនលងអរិយធម៌ មិនធ្លើបេ់ឃើញពួកសបើបលរស មិន លើសៃវកនលងសបើបលរសិធម៌ រែមងេមើលេឃើញ
រូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វិញ្ញើណ ថាជាខលួនខលះ េឃើញខលួនថាមានរូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ 
វិញ្ញើណខលះេឃើញរូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វញិ្ញើណកនលងខលួនខលះ េឃើញខលនួកនលងរូប េវទ  សញ្ញើ 
សង្កើរ វិញ្ញើណខលះ ។ បុថុជ្ជនេ ះរែមងមិនដឹងចើាសត់ាមេសចកដពីិតថា រូប េវទ  សញ្ញើ 
សង្ខើរ វញិ្ញើណ មិនេទៀងជាទុកខមិនែមនជាខលួនមានបចច័យតាកែ់តងេឡើង រែមងមិនដឹងចើាស់
នូវ រូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វិញ្ញើណ ជាអនកសមាលើបេ់ឡើយ ។ បុថុជ្ជនេ ះរែមងចូលេៅ
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របឿន់ៀជើប់ នូវរូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វិញ្ញើណ ថាជារបសអ់ញ ឧបាទានកខនធទាំង ៥ េនះ 
ែដលបុថុជ្ជនចូលេៅរបឿន់ៀជើបេ់ហើយ រែមងរបរពឹតតេៅេដើមើបមីិនជារបេោជ្ន៍ េដើមើបជីាទុកខ 
អសឿ់លជាអែងវង ។ 

មានើលអាវេុស្យមកៈ ឯរពះអរិយស្វកជាអនកេចះដឹង ធ្លើបប់ានេឃើញពួករពះអរយិៈ 
 លើសៃវកនលងអរិយធម៌ ធ្លើបប់ានេឃើញពួកសបើបលរស លើសៃវកនលងសបើបលរិសធម៌ រែមងមិន
េឃើញរូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វញិ្ញើណ ថាជាខលួន មិនេឃើញខលួនថា មានរូប េវទ  សញ្ញើ 
សង្ខើរ វិញ្ញើណកនលងខលួនកដី មិនេឃើញខលួនកនលងរូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វញិ្ញើណកដី ។ អរិយ-

ស្វកេ ះ រែមងដឹងចើាសត់ាមពិតថា រូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វិញ្ញើណ មិនេទៀងជាទុកខ
មានបចច័យតាកែ់តងេឡើង ។ ដឹងចើាសត់ាមពតិថា រូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វិញ្ញើណ ហនឹង
ឯងជាអនកសមាលើប់ ។ អរិយស្វកេ ះ មិនចូលេៅជ្ិត មិនរបឿនៀ់ជើប់មិនតាំងស៊បន់ូវ
រូប េវទ  សញ្ញើ សង្ខើរ វិញ្ញើណ ថាជាខលួនរបសអ់ញ ។ ឧបាទានកខនធទាំង ៥ េនះ ែដលរពះ
អរិយស្វក មិនចូលេៅជ្ិត មិនរបឿនៀ់ជើប់ រែមងរបរពឹតតេៅេដើមើបជីារបេោជ្ន៍ េដើមើបី
េសចកដសីុខ អសឿ់លជាអែងវង ។ 

យ. មានើលអាវុេស្ស្របីុតត ភាសិតទំនងេនះ មានដលេ់ោកដ៏មានអាយទុាំងឡាយឯ
ណា េោកដ៏មានអាយទុាំងេ ះបានេ ្ើះថាជាសរពហមចារី ជាអនកអនុេរេះ ចង់ឲើយបាន
របេោជ្ន៍ ជាអនកឲើយឱវាទជាអនកេរបៀនរបេៅ ( ឥឡូវ ) ចិតតរបសខ់ញលបំានរួចផុត រសឡះចាក
អាសវៈទាំងឡាយ មិនរបឿន់មាំ ( េោយឧបាទាន ) េរព្ះបានស្ដើបរ់ពះធមមេទស  របស់
រពះស្រីបុតតដ៏មានអាយោុយើងេនះឯង ។ 

ចប់េសចកដបីុចាឆើវិសជ្ជ  របសរ់ពះេថរទាំងពីររូបែតប៉ុេណណះ េបើេយើងគិតពិនិតើយ តាម
ដំេណើរធមមស្កចាឆើែដលេព្លមកេនះ នឹងេឃើញថាចេងអៀតយល់ ចេងអៀតស្ដើបប់នតិច ប៉ុែនត
លមមឲើយេមើលេឃើញតរមុយែដលេៅឆ្ងើយលនលឹមេ ះបានខលះេហើយ ទុកជាមិនចើាស់ោស់ ក៏
លមមឲើយយលប់ានថា េោបលរ់បសរ់ពះអរហនត រែមងផទលយនឹងេោបលរ់បសបុ់ថុជ្ជនជាដរាប 
សមើបតតសិួគ ៌ និងសមើបតតមិនុសើឝេោក ែដលរបកបនឹងឿមគុណទាងំ ៥ របឿរជាេដើម 
បុថុជ្ជនែតងយលថ់ាជាតួសុខសបើាយ សឹងរបាថានើចង់បានរាលេ់នើ ែតរពះអរិយៈយលថ់ាជាតួ
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ទុកខ មិនេទៀងមានេសចកដីែរបរបលួ មិនេៅកនលងអំណាចរបសប់ុគគលណាមួយេឡើយ បចចយ័ 
តាកែ់តងឲើយេកើតេឡើងេហើយ កែ៏របរបលួរលតរ់ោយបាតេ់ៅវិញជាធមមតា មិនផុតអំពីជាត ិ
ជ្រា ពើ្ធិ មរណៈេៅបាន េទើបគួរេនឿយណាយគួរសអបេ់ខពើម គួរលះបងទ់ាំងអស់ មានែតរពះ
និព្វើនមួយេទ ែដលជាសុខដ៏ពិតរបាកដេទៀងទាតម់ិនែរបរបួល រកអវេីរបៀបផទឹមេ្ើន ។  
( ញ. ជ្. ) 

 


