ពនល
នវៃរតេលក
នង

នវៃរតលកខណ ៍
បសសនបញ
ហ ធមមបរយយ
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េរៀបេរៀងេដយ
សរបញ
ញ "កខុ ឱក ែណម
នទ'សម'បរម (មហេពធិ៍)
ព. ស. ២៥១០

គ. ស. ១៩៦៧

ចមលងេចញនងផសយេដយ េហង ជ
Los Angeles, California, U.S.A
កច់ទំពរ័ តរមូវ iPad េដយ ថ ូត សវងស

Haut-Rhin France
១៣ េរច ែខពិសខ ព. ស. ២៥៥៦
២៥៥៦
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ពកយរបរពធ
បុពវេហតុនំឲយេសៀវេភេនះេកតេឡង េដយអរស័យេហតុ ២
យ៉ ងគឺ ៖
១- េដយអរស័យអភូតេហតុៃនឧបសក២រូប គឺេឈមះសញញ១ េឈមះ
វ ិញញណ១ ចូលេទរកបថវយបងគំ ទូលសួរបញ
ហ ធម៌ អំពីនវៃរតេលក,
នវៃរតលកខណ៍ និង វ ិបសសនកមមដឋន ចំេពះរពះបញញអភ សុំឲយ
េលកសែមតងបំភឺលផូលវវ ិបសសនធុរ: ជមគ៌ដ៏រតង់េឆពះេទកន់មគគ ផល

និពវន េដមបីទុកជខវតតិរបតិបតតិ សរមប់អនកវ ិបសសនយនិកតេទ ។
រពះបញញអភ

បនសំែដងពនយល់អំពីេរឿងេនះយ៉ ង

តំងអំពីេដមដរបចប់

។

ទូលំទូលយ

កលេលកសំែដងចប់េហយ

និងអនកវ ិញញណមនេសចកតីរជះថល

អនកសញញ

ជខលំងដរបបនលឺឧទនវចរថ

ពិេរះណស់ៗ ចបស់ណស់ៗ លមមជ ខវតតិរបតិបតតិបនេហយ ។
២- េដយយល់េឃញថ នវៃរតេលក, នវៃរតលកខណ៍ និង វ ិបសសនកមមដឋនេនះ
មួយភគយ៉ ងធំ

អចបនជរបទីបមួយសរមប់ជួយបំភឺលផូលវវ ិបសសនធុរ:
ចំេពះអនករប់អនរពះពុទធសសន

េគលធម៌អចនំដំេណរអនកបដិបតតិ

េឆពះេទរក

មគគ

ទំងជ

ផល

និពវន

បនេទៀតផង ។ អរស័យេហតុ ទំងពីរខងេលេនះ េទបខញំុមនកមលំង
ពយយម

េរៀបេរៀងេរឿងេនះេឡង

ដរបបនសេរមចជេសៀវេភមួ យ

ឲយេឈមះថ
ិបសសនបញ
នវៃរតេលក,
ហ ធមមបរ ិយយ ។
នវៃរតេលក, នវៃរតលកខណ៍ និង វ ិបសសនបញ
កនុងៃផទេសៀវេភេនះ ខញំុតំងជពកយេចទេឆលយដូចជមនមនុសស៣នក់
សកសួរគនគឺ អនកសញញ១ អនកវ ិញញណ១ រពះបញញអភ១ ។
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ខញំុសងឃឹមទុកថ េលកអនកអន និង េលកអនកបដិបតតិទំងឡយ
ែដលអននិងបដិបតតិ េដយេរបវ ិចរណបបញញរបកបផង មុ ខជនឹង
េឃញចបស់ នូវធម៌ពិត ធម៌ែមន េដយខលួនឯង កនុងរយ:កលណមួ យ
ពុំខនេឡយ ។
ខញំុសូមអភ័យេទសអំពីសំណក់េលកអនករបជញ
ទំងឡយរគប់
របេភទ េទះជអនករបជញខងផលូវវ ិបសសនធុរ:កតី អនករបជញខងផលូវគនថធុរ:កតី

េបអនេទេហយ

េឃញមនវ ិបតតិ

ឬឆគំឆគងរតង់ន័យណមួ យ

សូមេមតតែកតរមូវឲយបនរតឹមរតូវលអផង េដមបីជកិចចអនុេរគះ ចំេពះ
រពះពុទធសសន ។ កលខញំុេរៀបេរៀងចប់សពវរគប់េហយ បនរបេគន
េទភិកុខ ទតតេតថរបបបេញញ លុយ េរទឿន អរញញវសី ភូមិភំនលុងឃុ
ហ
ំរពល
រសុករេវៀង

ែខរតរពះវ ិហរ

លុះេលកសរេសរចប់ េហយ
សុំឲយេលកជួយៃលលក

ឲយជួយសរេសរសំេណនិងពិ និតយែក

បនជូនេទ

េលក

រកទីពឹងរពះេថរ:អងគណមួយ

អុិន

ឆយ

ឯរកុងភនំេពញ

ជួយពិនិតយែកសរមួលឲយបនរតឹមរតូវលអតមពុេទធវទ ។ េលក អុិន
ឆយ បននំចបប់េនះេទរបេគន រពះធមមៃរតេលកចរយច័
ៃរតេលកចរយច័នទ សលី
ធមមធីេរ
េរ វតតបទុមវតីរជវររម ភនំេពញ សុំឲយជួយពិនិតយែកសរមួល ។
រពះធមមៃរតេលកចរយ

បនទទួលេដយយករពះទ័យទុកដក់

ជួយ

ពិនិតយសរេសរជថមី េហយែកសរមួលេគលធម៌ ឃលលបះ និងអកខរវ ិរុទធ
រហូតដល់ បនជរូបរងេសៀវេភេនះ សេរមចេឡង ។ ែតេនពុំទន់
អស់េសចកតីសងស័យកនុងចិតត េទបបនរបេគនរពះ ធមមេរតតម តុង ឈួន
ចនទវជីេរ

បទុមវតីរជវររម

ភនំេពញ

ឲយជួយពិនិតយែថមេទៀត

និងជូនេលក ប៊ូ ប៉ូ (អតីតរកុមជំនុំរពះៃរតបិ ដក រកសួងសសនបណិឌ តយ)
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ឲយជួយពិនិតយជថមីមតងេទៀត
េដយសពវរគប់

។

េលក

ប៊ូ

ប៉ូ

ក៏បនជួយពិនិតយ

េឃញថធម៌េនះមនអតថន័យទូលំទូលយ

ទំងមន

របេយជន៍ដល់អនកអន អនកបដិបតតិ ឲយភលឺសវង នំចិតតេទរកសនតិសុខ
សនតិភពបនរសួល

លមមចរ ឹកេបះពុ មពទុកជធមមរបទីបមួយ

កនុង
ពុទធសសនមណឌល ។ េទបបនចរេសចកតីយល់េឃញ េនខងមុខ

ដូចមនេនទំព័រ ខងមុខ េនះរសប់ ។

សិរ ិបញញភិកុខ ឱក ែណម

នទីសមីបរម (មហេពធិ៍)
ឃុំគង់នយ រសុកកណ
ត លសទឹង ែខរតកណ
ត ល
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េសចកតីពិនិតយ និង េសចកតីយល់េឃញ
ខញំុបនពិនិតយេដយម៉ត់ចត់ នូវេសៀវេភនវៃរតេលក និង នវៃរតលកខណ៍េនះ ចប់សពវរគប់េហយ យល់េឃញថ េសៀវេភេនះ
រតឹមរតូវតមៃរតសិកខទំង៣ គឺសីល សមធិ

បញញ និង រតឹមរតូវ

តមបលីឧេទទសកនុងគមពីរវ ិសុទិធមគគថ:
សីេល បតិ
បី

យ នេ

និបេ

នរជនអនកេឃញភ័យកនុងវដតៈ

ដុតកេមលចកិេលស

សបេ
 ចិតំ ុ ប  វយំ

ភិ េ ឥ

វជជដេយ

ជអនកមនបញញចស់កល

នូវេរគឿងបណ
ត ញ

ជដន%ិ

េពលគឺកិេលស

ឲយរជះដច់រសឡះបន ។

។

មនពយយម

កលេបបនសថិតេនកនុងសីលវ ិសុទិធេហយ
និងបញញគឺទិដិឋវ ិសុទិធេទៀត

ចំេរ ននូវចិតតវ ិសុទិធ

ម៉យងេទៀត

ឥមំ

គបបី

េទបអចកត់ផតច់

ដូចជេរគឿងសំញ
ុ ៃំ នឫសសី

វ ិបសសនបញ
ហ ធមមបរ ិយយេនះ

មិនែមនជវ ិបសសន

ែកលងកលយ ែអបែនបេទខង មនតអគមគថកប់មិនមុត ដុតមិនេឆះ
េនះេទ

គឺជវ ិបសសនយ៉ ងលអិតសុខុម

គួរជទីរបរពឹតតរបស់

រពះេយគវចរទូេទពិ តរបកដណស់ ។
ភនំេពញ ៃថងទី ៩ កញញ ១៩៦៥

ប៊ ូ ប៉ ូ
អតីតរកុមជំនុំរពះៃរតបិដក ពុ ទស
ធ
សនបណិ ឌ តយ
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នវៃរតេលក

នវៃរតេលកផទុកពួកសតវ

ឆលងកត់សមុទទសគរ

ឥតមនេកះេរតយឆងយមហិម

ចូលកន់ជរពយធិ៍មរណ: ។

ែតេគមិនដឹងសមនថសុខ

ខំចូលរតសុករគប់វណណ :

បបួលគនីគនេរចនអន័គឃ

រគឹករគក់េឡងជិះេហ៊សបបយ ។

លុះដល់េរគះថនក់នវធលយ

លិចលង់អនតរយរពត់ខចត់ខចយ

រពត់កូនរបពនធឪពុកមតយ

រពត់ញតិជិតឆងយអសរបង់ ។

និពនធេឡងេដយ រពះធមមៃរតេលកចរយ ច័នទ
នទ សលី
វតតបទុមវតីរជវររម រកុងភនំេពញ
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នមតថុរតនតតយសស

សូមនមសសករចំេពះរពះរតនៃរតេដយេសចកតីេគរព ។
េសចកតីអធិបបយកនុងខងេដម

ពុទធសសនិកជនទូរេទរជបថ

ៃនវ ិបសសនកមមដឋនេនះ

គួរពួក

កលែដលរពះសមមសមពុទធជបរមរគូ

របស់េយង បនរតស់ដឹងេឡងជសសតចរយឯកកនុងេលក រទង់មន
រពះហឫទ័យរបកបេដយរពះមហករុណដ៏ធំ
រពះសទធមមេទសនចំេពះសតតនិករកនុងេលក

រទង់េរបសរបទន

អស់រយ:ចំនួន

៤៥

រពះវសស ។ េដយរទង់មនរពះពុទធបំណងចង់ឲយពួកសតតនិករទំងេនះ
បនសេរមច មគគ ផល កនុងេពលបនសតប់ ឬសតប់រច
ួ េហយ និងបន
របតិបតតិតម េដមបីេឆពះរតង់េទកន់រពះនិ ពវនែតម៉យង ។ មិនែមនមន
ពុទធបំណង

រតឹមែតដឹកនំសតវឲយបនសុគតិ

គឺសមបតតិមនុសសេលក

េទវេលក

ឬរពហមេលកប៉ុេណណះេទ

េរពះរពះអងគរទង់បន

។

រជបជក់ចបស់នូវភពទំងពួង ែដលរទង់បនធលប់េកតសលប់ ៗ េដយ
ផទល់រពះអងគឯងមក អស់រយ:កលជអេនកជតិ ទំងរទង់េឈវងយល់
ចបស់េដយរពះបញញញណផងេទៀតថ ភពទំង៣េនះ សឹងេពញេទ
េដយគំនរេភលងទុកខ និងេភលងកិេលស ែដលកំពុងែតេឆះេរលរលកំេដ
ពួកសតវឲយេកតរកហល់រកហយ

អនទះអែនទងជនិចច

េដយេភលងទុកខ

េភលងកិេលស ដុតកំេដឲយេឆះេរលដលវ ិលវល់េកតសលប់កុនងវដតសងសរ

េសយទុកខេវទនរកទី បំផុតគមន ។
ពួកសតវែដលរតូវអវ ិជជដឹកមុខ
នូវកងទុកខ

រតឡប់ជសមគល់ថ

បិទបំងបញញមិនឲយេឃញចបស់
ករេកតកនុងភពជករសុខសបបយ
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េទវ ិញ ឧបមដូចសតវលិត
អ ៗ តូចៗ មនសតវមមចជេដម រកេឡក
េឃញពនលឺេភលងភលឺរចលកនុងររតីកល ក៏នឹកសមនថជរបស់រតជក់សុខ
សបបយ

ឥតបនដឹងថេភលងេនះជរបស់េកតរកហយេឡយ

ក៏នំគន

េហររតសុករុលតបុល ចូលេចមេរមេលងរបែឡងព័ទធរកឡឹងនយអយ
េដយេសចកតីសំគល់ខុស

(េមហ:)

មិនបនមួយនទីនឡិកផង

ក៏ដល់នូវេសចកតីវ ិនសអនតរយ សលប់ខួនេនទី
ល
េនះ េរតៀបរតកកកុញ

ហួសវ ិស័យនឹងរប់ថប៉ុេណណ ះប៉ុេណណះបន

េដយសរែតេភលងេនះឯង

យ៉ ងណមិញ ។ បុ គគលែដលរតូវអវ ិជជបិទបំងេហយ សំគល់េឃញ
សមបតតិមនុសស សមបតតិេទវត ក៏នឹកសមនថ សមបតតិទំងេនះជរបស់
វ ិេសស រតជក់រតជុំៃថលថល របកបេដយេសចកតីសុខរសួល ថជរបស់
េទៀងទត់

មិនវ ិបលលសែរបរបួល

េម៉ល ះេហយក៏នំគនបំេពញករ

កុសលេផសងៗ ចំេពះែតខង វដតគមិនីកុសល គឺកុសលែដលេធវដំេណរ
ឲយវ ិលវល់កុនងភព

េរពះែតរបថននូវសមបតតិទំងេនះ

ឯសមបតតិ

ទំងេនះឯង រែមងចងេរកៀកនូវបុគគលជមចស់េនះ ឲយជប់េនកនុងភព
េហយេឆះេរលរលេដយគំនរេភលងទុកខ និងេភលងកិេលស េធវឲយវ ិលវល់

សលប់េកត ទទួលរងនូវេសចកតីទុកខេវទនកនុងវដតសងសរេរឿយៗ រកទីបំផុត

គមនយ៉ ងេនះែដរ ។

រពះពុទធភសិតរទង់រតស់ថ:

យ'បិ (ម ជចេ(អ

នេ
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អបរិ(យេ

ឯ- គតិ មេគឧន

ឧម2េគឧ(បិ ឯ-

សំ ឥេរ សំ សរំ 3េញ

ត' អបរិ(យេ

េ តិ ឯ- បុ ំ

អបុ មិ ឯ-

យ- ច ញ
ធ េឥធម2ំ

ស8និ អភិ សេមស9តិ

ត- អវជជប
; : ស<

ឧបសេ(% ចរិស9តិ ។

េសចកតីថ មនុសសខវក់អំពីកំេណត (រតច់ចរេលែផនដី) េបឥតេគ
ដឹកៃដនំមុខេទ ជួនេដរេទរតង់ផូលវក៏មន ជួនេដរេទខុសផលូវក៏មន យ៉ ង

ណមិញ បុគគលពលលងង់េខល ែដលរបកបេដយអវ ិជជបិទបំង មិនឲយ
ដឹងចបស់នូវកងទុកខ េរពះករអេនទលេទមកកនុងវដត: កលរតច់រងគត់
េទកនុងវលវដតសងសរ

េធវនូវបុញញភិសងខរ

េបមិនមនអនករបជញដឹកនំមុខេទ
គឺចំែណកជបុ ណយខលះក៏មន

រែមងរបរពធ
របរពធេធវនូវ

អបុញញភិសងខរ គឺចំែណកជបបខលះក៏មន របរពធេធវនូវអេនញ
ជ ភិសងខរ
គឺជចំែណកឈនែដលមនចិតតវ ិបលលសេដយទិដិឋ

មនសសសតទិដិឋ

ជេដមក៏មនយ៉ ងេនះែដរ ។
លុះណែតបុគគលពលេនះ
នូវអរ ិយសចច:៤របករេពលណ

យល់ចបស់លស់

បនរតស់ដឹង

នឹងជបុគគលរបរពឹតតធមមបតិបតតិ

េឆពះ

េទរកសនតិសុខសងប់សងត់កុនងេពលេនះ េរពះបនសងប់អវ ិជជ ។ ែតថេប

បុគគលពលេនះ មិនបនរតស់ដឹងនូវអរ ិយសចច:េដយចបស់លស់េទ
ទុកណជបុគគលេនះរបរពធេធវនូវបុញញភិសងខរ
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គឺករតក់ែតងបុណយ

ណមួយ េដយកយ វច ចិតត បុណយេនះឯងរែមងរចឡំេទេដយ
េទសទុកខជេរចនរបករ

មនជតិនិងជរជេដម

េរពះេហតុអីវ?

េរពះែតរបថននូវសមបតតិកុនងេលកទំង៣ គឺ មនុសសេលក េទវេលក

រពហមេលក
េលក េដយសំគល់ថ សមបតតិទំងេនះឯង ជសមបតតិរបេសរ
របកបេដយេសចកតីសុខយ៉ ងេទៀងទត់ ។ ប៉ុែនតរពះសពវញូញ ពុ ទធពុំែដល

រទង់សំែដងសរេសរ
មនុសសកតី

ចំេពះកំេណតៃនសតវ

ជេទវតកតី

ជរពហមកីត

ថជកំេណតរបកបេដយគុណ

ផុតចកេសចកតីទុកខទំងពួងេនះេឡយ
ចបស់ថ

ែដលអេនទលេទេកតជ

។

េរពះរពះអងគរទង់រជប

េបជតិកំេណតរបស់សតវទំងឡយមនេនដរបណ

េសចកតីទុកខទំងឡយ មនជតិទុកខជេដម ក៏មនេនដរបេនះែដរ ។
េរពះេហតុេនះ

បនជរពះអងគរទង់រតស់សរេសរចំេពះែត

រពះនិពវនមួយថ ជធមមជតិអចេធវសតវទំងឡយឲយរលត់ផុតចកទុកខ
រគប់របករ

។

យល់េឃញថ

ចំែណកបុគគលែដលរបកបេដយវ ិជជ
ករេកតជមនុសសកតី

េកតជេទវតកតី

រែមងមនករ
េកតជរពហមកីត

េដយអំណចកមវចរកុសល ឬរូបវចរកុសលណមួយ ក៏គង់មិនរួច
ចកទុកខទំងពួងបនេឡយ ទំងមនករយល់េឃញថ េបជតិកំេណត
មិនទន់អស់េទ
ទំងឡយ
អំណច

ទុកខក៏េនមិនទន់អស់ែដរ

ែដលេកតកនុងភពេថកទបនិងភពដ៏ឧតតមេនះៗ

កុសលកុ សលកមម

មិនេទៀងទត់

េរពះកំេណតរបស់សតវ
េដយ

សុទធែតជកំេណតេនមនករែរបរបួល

កលេបអស់អំណច ៃនកុសលកុសលកមមេនះេហយ

សតវទំងឡយេនះឯងរតូវែតវ ិលរតឡប់ចុះេឡងេនកនុងវដត:
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េដយ

អំណចៃនផលបុ ណយនិងផលបបដឹកនំដូេចនះ េតទីបំផុតៃនទុកខ របស់
សតវេនរតឹមណ?
បុគគលែដលរបកបេដយវ ិជជ
រែមងមនេសចកតី

កលេបយល់េឃញយ៉ ងេនះេហយ

េនឿយណយធុញរទន់

ចំេពះកំេណតែដលេកត

េរឿយៗ កនុងវដត:េនះ ែតងេរតះរ ិះរកឧបយ េដមបីនឹងេដះខលួនេគចេចញឲយ

រួចផុតចកភពទំង៣

េដយករខំរបឹងែរបងបំេពញកុសលេផសងៗ

ចំេពះែតខង វ ិវដតគមិនីកុសល គឺកុសលែដលេធវដំេណររតង់េឆពះេទ
កន់រពះនិពវនជទីរបសចកវដត:
កុសលណមួយ

េដយកយ

។
វច

បុគគលេនះ
ចិតត

រែមងតំងចិតតេដមបីេធវពួកកិេលសទំងឡយ
រ ីងសងួតអស់ពីខនធសនតន

កលេបេធវនូវ

មនករឲយទនជេដម
មនេលភ:ជេដម

ឲយ

សំេដេទរពះនិពវនែតម៉យងប៉ុេណណះ

។

វ ិវដតគមិនីកុសល

កុសលរបស់បុគគលេនះេហថ

បុគគលអនកដល់េរតយៃនរចំងគឺរពះនិពវន

គឺកុសលរបស់

រួចផុតរសឡះចកករវ ិល

េកតវ ិលសលប់ ។
ធម៌ែដលរពះសមមសមពុទធ

របតិបតតិតម

រទង់េលកេឡងសំែដងសរមប់ឲយសតវ

េដមបីេឆពះតរមង់េទកន់រពះនិពវនេនះ

មនេរចនជ

កនុងទីេនះរទង់សំែដង
សំេដយកវ ិបសសនែតម៉យង
ទីខលះសំេដយកសមថ:ផងទំងវ ិបសសនផង ទីខលះសំេដយកអដឋងិគមគគ គឺ

អេនកណស់

មគគែដលរបកបេដយអងគ៨របករ
យករត័យសិកខទំង៣

គឺ

សីល

េពធិ៍បកខិយធម៌ទំង៣៧របករ

មនសមទិដិឋជេដម
សមធិ

ទីខលះសំេដ

បញញ

ទីខលះសំេដយក

មនសតិបដឋន៤

សមមបបធន៤

ជេដម។
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កនុងទីេនះសំេដយកវ ិបសសនកមមដឋនែតម៉យងប៉ុេណណះដូចតេទ ៖

កមមវ ិធីចំេរ ន វ ិបសសនកមមដឋន
កលេបរពះេយគវចរមនបំណងនឹងចំេរ ននូវវ ិបសសនេនះ

គបបី

ឲយដឹងអតថៃនវ ិបសសនភវនដូេចនះថៈ
បុគគលអនកេធវវ ិបសសនបញញ

ែដលខលួនេឃញកនុងអរមមណ៍េហយ
មនកនុងចិតតេដយេចតនណ េចតនេនះេឈមះថ វ ិបសសនភវន ។
ក៏ឯវ ិបសសនភវនេនះ រពះេយគវចរនឹងចំ េរ ន គបបីសិកសឲយដឹងចបស់

នូវធម៌៣របករជមុនសិនគឺៈ
១-ធម៌
ធម៌ជភូមិ ជអរមមណ៍របស់វ ិបសសន
២-ធម៌
ធម៌ជឫសគល់ ជេហតុឲយេកតេឡងេហយតំងេនរបស់វ ិបសសន
៣-ជតួ
ជតួវ ិបសសន ។
អវីជភូមិ ជអរមមណ៍របស់វ ិបសសនេនះ ?
សងខរធម៌ែដលបចច័យរបជុំតក់ែតងេឡងគឺ
នមធម៌អរស័យ

និង

អនុទទិ ន
? :

ឧទទិ ន
? :

ែដល

ែដលនមធម៌មិនអរស័យ

ឬថនម និង រូប ែដលែចកេចញេទេដយរបករេផសងៗ មនខនធ៥
អយតន:១២

ធតុ១៨

ឥរនទីយ២២ជេដម

ទំងអស់េនះគឺជភូមិ

ជអរមមណ៍ របស់វ ិបសសន ។ អនកែដលចំេរ នវ ិបសសនេនះ រតូវេរៀនធម៌
ែដលជភូមិជអរមមណ៍ របស់វ ិបសសនេនះ ឲយដឹងចបស់លស់ជមុន
េហយគបបីសកសួរេលកអនកេចះដឹងនូវអតថនិងធម៌
របកដ ចំណនលអ េទបគួរនឹងចំេរ នវ ិបសសនបន ។
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ឲយដឹងេសចកតីពិត

អវីជឬសគល់ ជេហតុេកតេឡងតំងេនរបស់វ ិបសសនេនះ ?
សីលវជសុទ អិ េសចកតីបរ ិសុទធៃនសីល១ ចិត%វជសុទ អិ េសចកតីបរ ិសុទធ
ៃនចិតតគឺឧបចរសមធិ និងអបបនសមធិ១
ឫសគល់

វ ិសុទិធទំង២េនះឯង ជ

ជេហតុេកតេឡងតំងេនរបស់វ ិបសសន

។

អនកែដលនឹង

ចំេរ នេនះ រតូវរបតិបតតិឲយជអនកមនសីលបរ ិសុទធ និងចិតតបរ ិសុទធ េដយ
សមធិជមុនេទបគួរនឹងចំេរ នវ ិបសសនបន ។ េបជអនកមនសីលមិន
បរ ិសុទធ មិនមនសមធិ ចិតតរយមយេហយ ក៏ជអនកអភ័ពវ មិនគួរនឹង
ចំេរ នវ ិបសសនេនះបនេឡយ ។ េរពះថសីលនិងសមធិ ជកមលំងឲយ
េកតវ ិបសសន ។
អវីជតួវ ិបសសន ?
វ ិសុទិធទំង៥យ៉ ងគឺៈ
១-ទិ ដវជ
វ
ជ ស
ជ ុទ អិ េសចកតីបរ ិសុទធៃនករេឃញ ។
២-ណវជតរណវជសុទ អិ

េសចកតីបរ ិសុទធ

ៃនករេឃញចបស់

កនលងបង់ េសចកតីសងស័យបន ។
៣-មB
ឧ មគឧៈណទស9នវជសុទ អិ

េសចកតីបរ ិសុទធៃនករដឹងពិត

េឃញពិតថ េនះជផលូវ េនះមិនែមនជផលូវ ។

៤-បដជប-ៈណទស9នវជ
-ៈណទស9នវជសុទ អិ េសចកតីដឹងចបស់េឃញចបស់

នូវផលូវរបតិបតតិ ែដលជេហតុឲយអរ ិយមគគេកតេឡង ។
៥-ៈណទស9នវជសុទ អិ

េសចកតីបរ ិសុទធៃនករដឹងករេឃញ នូវ

ករណីយកិចចែដលជចំែណកៃនេលកុតតរ: គឺេឃញកនុងមគគ៤ េដយជក់
ចបស់តមលកខណ:និ ងសភវ:

មិនវេងវងេទតមសមមតិេលកេវហរ
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ថជ សតវ ខលួន របណ េយង េគ េឡយ ែដលជតួទិដិឋវ ិសុទិធ ។
ទំងជេហតុនិងជបចច័យ
កនលងកងខ
កនុងកលទំង៣
េចញបន
គឺមិនសងស័យថេយងចយុតមកពីទីណ?
េយងជអវី?
េយងនឹងេទ
េកតកនុងទីណ?

េទវបុរត

េទវតមនឬមិនមន?

ែដលជតួកងខ

វ ិតរណវ ិសុទិធ ។ វ ិបសសនញណទំង៩ មនឧទយពវយញណជេដម
មនអនុេលមញណ
វ ិសុទិធ

។

ជទីបំផុត

េឈមះថ

អរ ិយមគគទំង៤េនះេឈមះថ

បដិបទញណទសសនញណទសសនវ ិសុទិធ

។

វ ិសុទិធទំង៥របករេនះឯង ជតួវ ិបសសន ។ ម៉យងេទៀត បញញែដលេយង
ដឹងពិតេឃញពិត កនុងសភវ: ករេកតឯងរបស់សងខរ គឺ េឃញថជ
របស់មិនេទៀង ជទុកខ ជអនតត េឃញចបស់ថ របស់ឯណមិនេទៀង
ែតកលណេកតេឡងេហយរលត់បត់បង់េទវ ិញ របស់េនះជទុកខពិត
េបរបស់ឯណជទុកខ

របស់េនះជអនតត

មិនែមនជខលួនជរបណ

របស់េនះមិនគួរេបនឹងរបកន់របេកៀក ថជរបស់េយង េដយអំណច

តណ
ហ ឧបទន មនៈនិងទិដិឋេឡយ ។ េរពះថខលួនរបណ េយងេគមិន
មនេទ បញញែដលពិ ចរណេឃញជក់ចបស់យ៉ងេនះ ដរបដល់េកត
និពិវទ (េនឿយណយ) សអប់េខពមសងខរ េកតវ ិរគៈ របសចកេសចកតី
តេរមកេរតកអរកនុងសងខរវ ិមុតិតរច
ួ ផុតចកកិេលសសវៈទំងអស់ េនះជ
តួវ ិបសសនទំងអស់ដូចគន ។
សធុជនអនកបំេពញេសចកតីពយយម បដិ បតតិកុងវ
ន ិបសសន ដូចបន

េពលមកេនះ

េធវឲយបរ ិបូណ៌េហយ

ក៏បនេឈមះថចំេរ នវ ិបសសន

េដយលអ េនះជេសចកតីអធិបបយេដយសេងខបកនុងវ ិបសសនេនះ ។
ឯេសចកតីពិសតរដូចមនតេទេនះគឺ ៖
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អនកែដលចំេរ នវ ិបសសន គបបីឲយជអនកបរ ិសុទធេដយសីល បរ ិសុទធ
េដយទិដិឋ េហយគបបីដឹង លកខណៈ - កិចច - េហតុ - ផល របស់វ ិបសសន
េនះឯង ។
អវីហ៎ជ
ន លកខណៈរបស់វ ិបសសន?
សភវៈករេកតឯងរបស់សងខរ
ជអនតតពិត
ជអនតត

។

គឺជរបស់មិនេទៀង,

ជទុកខ,

េសចកតីេឃញថសងខរជរបស់មិនេទៀង

ជក់ចបស់យ៉ងេនះឯង

ជលកខណៈេរគឿងសំគល់

ជទុកខ
របស់

វ ិបសសន ។
េបករដឹង

េឃញ

យ៉ ងដៃទេទ

មិនរតូវតមន័យដូចេពលមក

ខងេលេនះ ក៏មិនែមនជវ ិបសសនេឡយ ។
អវីហ៎ជ
ន កិចច និងជគុណរបស់វ ិបសសន?
េសចកតីងងឹតគឺេមហៈ

ករភ័នតរចឡំកុនងសងខរ

ថជរបស់េទៀង

ថសុខ ថខលួនរបណឯណ បិទបំងបញញមិនឲយេឃញចបស់ នូវរបស់
ពិតៃនសងខរ េសចកតីកំចត់បង់ងងឹតេចញបនអស់ មិនវេងវងកនុងសងខរ
ថជរបស់េទៀងទត់

ជរបស់សុខ

េនះឯងជកិចច ជគុណវ ិបសសន។

ជខលួនរបណ

ជរបស់លអ

អវីហ៎ជ
ន ផលរបស់វ ិបសសន?
េសចកតីេឃញពិតទូេទកនុងសងខរទំងពួង

ជទុកខ

ជអនតត

េសចកតីងងឹតគឺេមហៈ

មិនបនេរពះមនពនលឺភឺលសវងេកតេឡង

ថជរបស់មិនេទៀង
ករវេងវងចូលមកតំងេន

េនះឯងជផលរបស់វ ិបសសន

កនុងបទេនះ។
អវីជេហតុេកតេឡង េហយតំងេនរបស់វ ិបសសន?
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ចិតតែដលមិនរយមយតំងេនខជប់ខួជនឯណនិមួយ េដយអំណច

សមធិ

េនះឯងជេហតុេកតេឡងតំងេនរបស់វ ិបសសន

វ ិបសសនេនះ

។

រែមងអរស័យសមធិ

េទបេកតេឡងតំងេនបន

េបមិនបនចំេរ នសមធិឲយេកតមុនេហយ

ក៏មិនអចចំេរ នវ ិបសសនឲយ

េកតេឡងបន េរពះថសមធិជេហតុឲយេកតវ ិបសសន េដយន័យេនះ
អនកែដលមនសីលមិនបរ ិសុទធមិនបនសមធិ នឹងមកេពលអួតថ ខលួន
បនសេរមចវ ិបសសនភវនយ៉ ងេនះ មិនគួរេជឿេឡយ ។ េរពះសីល
បរ ិសុទធជេហតុឲយេកតសមធិៗ ជេហតុឲយេកតវ ិបសសនៗ ជេហតុឲយ
េកតអរ ិយមគគៗជេហតុឲយេកតអរ ិយផល
េនះមិនែរបរបួលេទជយ៉ ងដៃទេឡយ

ជធម៌តមនិយមមនយ៉ ង
។

អនកែដលចំេរ នវ ិបសសន

គបបីឲយដឹង លកខណៈ - កិចច - េហតុ - ផល របស់វ ិបសសន េដយ
របករដូេចនះ ។

ិភគករែចកជ៦ចំែណកគឺៈ
ឯវ ិភគករែចកជ៦
អនិចំ 

អនិចល
  ណំ

របស់មិនេទៀង១,

េរគឿងសំគល់

ែដលឲយកំណត់ដឹងថជរបស់មិនេទៀង១, ទុំ  របស់ែដលសតវអត់រទំ
បនេដយករម១,

ទុល ណំ

េរគឿងសំគល់ែដលឲយកំណត់ដឹង

ថជទុកខ១, អន
% សភវៈមិនែមនជខលួនរបណ១, អនត%ល ណំ
េរគឿងសំគល់ែដលឲយកំណត់ដឹងថមិនែមនជខលួនរបណ១ ។

កនុងវ ិភគទំង៦េនះ សងខរែដលរបជុំតក់ែតងេឡងជ ឧបទិននកៈ ១
និងអនុបទិននកៈ១
ឬថនមនិងរូប
ែដលែចកេចញេទេដយ
របករេផសងៗ មនខនធ - ធតុ - អយតនៈ ជេដម ែដលជភូមិ
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ជអរមមណ៍របស់វ ិបសសនេនះទំងអស់

ជតួអនិចំច ជរបស់មិនេទៀង

េរពះថេកតេឡងេហយរលត់សបសូនយេទវ ិញជធមមត
របួលេទយ៉ ងដៃទ

មិនតំងេនដូចេដមេឡយ

េហយសបសូនយេទ
អនិចល
  ណៈ
ពិត

។

និង

។

ែតងែតែរប

ក៏ឯករេកតេឡង

ែរបរបួលេទជយ៉ ងដៃទេនះឯង

ជេរគឿងសំគល់ែដលឲយដឹងថ

ជតួ

ជរបស់មិនេទៀង

សងខរនិងនមរូបែដលជរបស់មិនេទៀងេនះ

ជតួ

េរពះជរបស់ ែរបរបួលេទជយ៉ ងដៃទៗ េដយេភលងគឺ ជ

ទុំ 

ពូធិ និង

មរណៈ េបៀតេបៀនដុតបំផលញជនិចច ។ រ ីឯករេកតរលត់ និងែរបរបួល
ជយ៉ ងដៃទៗ េទេដយ ជរ ពយធិ និង មរណៈ េបៀតេបៀនដុត
បំផលញេនះឯង
ទុកខពិត

។

ជទុ
ទុល ណៈ

ជេរគឿងសំគល់ឲយដឹងថជតួ

ធម៌ទំងអស់ែដលជសងខរនិងវ ិសងខរ

និង

រពះនិពវន

សុទធែតជ អនតត េរពះជធម៌សូនយចកខលួន - របណ - សតវ -បុគគល
មិនមន

អនកឯណមួ យជមចស់របស់

រគន់ែតជសភវៈធម៌

មួយៗ

េផសងៗ េទប៉ុេណណះ ។ ក៏ភពជរបស់សូនយចកខលួន - របណ - សតវ បុគគល មិនមនមចស់របស់

រគន់ែតជសភវៈម៉យងប៉ុេណណះ េនះឯង

េហថ អនត%ល ណៈ េរគឿងសំគល់ដឹងថ ជអនតតពិត ។
អនកែដលចំេរ នវ ិបសសន
េពលមកេនះ

គបបីដឹងសគល់វ ិភគធម៌៦យ៉ ង

អនកបំេពញពយយមចំេរ នវ ិបសសន

ដូច

ជអនកបរ ិបូណ៌

េដយគុណសមបតតិ មនសីល និង ទិដិឋជេដមដូចបនេពលមកេនះ
េទបគួរជអនកចំេរ នវ ិបសសនដ៏លអ
បរ ិបូណ៌បន េដយរបករទំងពួង ។

ជអនកអចញ
ំ វ ិបសសនេនះឲយ
ុ ង
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លំដប់េនះ នឹងសំែដងធម៌ែដលជអរមមណ៍របស់វ ិបសសន និ ងវ ិធី
ចំេរ នវ ិបសសនតមបលី និង អដឋកថដូចតេទេនះ ៖
េសចកតីថ សងខរែដលជបចច័យរបជុំតក់ែតងេឡង ជឧបទិននកៈ
និង

អនុបទិននកៈ

ទំងអស់េនះឯង

ជអរមមណ៍របស់វ ិបសសន

។

វ ិបសសនែដលមនសងខរជអរមមណ៍េនះ បនខង អនិចល
  ណៈ
និង ទុល ណៈ ទំងពីរ ែដលមនមកេហយកនុងបលីថៈ សេពធ
សណ

អនិ8 សងខរធម៌ទំងអស់ជរបស់មិនេទៀង រែមងេកតេឡង

េហយរលត់

បត់បង់េទវ ិញជធមមត

។

សេពធ សណ

ទុ


សងខរទំងអស់ ជទុកខដូេចនះ ។ ម៉យងេទៀត ធម៌ទំងអស់ែដលជសងខរ
និង

វ ិសងខរ

(រពះនិពវន)

វ ិបសសនែដលមន

ក៏ជអរមមណ៍

របស់វ ិបសសន

ធម៌ទំងអស់ជអរមមណ៍េនះ

។

បនែតកនុង

អនតតលកខណៈម៉យង ែដលមន កនុងបលីថ សេពធ ធ<2 អន
%
ធម៌ទំងអស់មិនែមនខលួន-របណ
េរបសេហយ

។

រពះនិពវនែដលមនសងខរេទ

មិនមនមកកនុងសងខរ

េរពះរពះនិពវនជធម៌ េទៀង

ទំងពីរខងេដមេនះេទ

េពញេពរេដយបរមសុខយ៉ ងមំមួន

ប៉ុែនតរពះនិពវនេនះជអនតតធម៌ មិនែមន ជខលួន - របណ - សតវ បុគគលេឡយ
គឺរគន់ែតជ
អសងខតធតុប៉ុេណណះ
េទបបនមន
មកកនុងពកយថ សេពធ ធ<2 អន
% ដូេចនះ ។
សធុជនកលនឹងចំេរ នវ ិបសសន

ែដលមនសងខរនិងធម៌ជ

អរមមណ៍េនះគបបីចំេរ នតមន័យែដលមនមកកនុងបលីដូេចនះថៈ សេពធ
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សណ

អនិ 8 សេពធ សណ

ម៉យងេទៀតថពួក៥

គឺ

បណ
ត ខនធទំង៥េនះ
ខងេដម

ទុ
 សេពធ ធ<2 អន
%

រូប េវទ( ស

សណរ វជ
 ណ
គឺរប
ូ កខនធ

មនកិរ ិយចស់រទុឌេរទមេទជ

មនកិរ ិយែបកធលយេទជខងចុង

េរពះបចច័យជសរតូវ

ដល់ខួលន មនរតជក់និងេកតជេដម ជលកខណៈ បននឹងមហភូតរូប៤គឺ

ដី

ទឹក

េភលង

ខយល់

ទំងអស់េនះជពួករូប
អរមមណ៍ជលកខណៈ

និងរូបែដល

។

អរស័យនូវមហភូតរូប៤េនះ

េវទនមនករទទួលរង

គឺជសុខ

ទុកខ

ឧេបកខ

ករេសយនូវ
េកតអំពីសមផសស

ករពល់រតូវ ។ ករេសយនូវអរមមណ៍ទំងអស់េនះ ជពួកេវទន ។
សញញ មនេសចកតី សំគល់នូវអរមមណ៍ ចំណំនូវអរមមណ៍ជលកខណៈ
គឺសំគល់រប
ូ េហយចំណំរប
ូ បន សំគល់សេមលងេហយចំសេមលងបន
សំគល់កិលនេហយចំកិលនបន
សមផសសេហយចំសមផសសបន
បន

សំគល់រសេហយចំរសបន

សំគល់ធមមរមមណ៍េហយចំធមមរមមណ៍

េសចកតីសំគល់េហយចំបនទំងអស់េនះ

សងខរមនករតក់ែតងចិតត

សំគល់

របុងចិតតជលកខណៈ

ជពួក

សញញ

។

គឺមេនសេញចតន

េសចកតីរតិះរ ិះកនុងចិតត

កនុងអរមមណ៍មនរូបរមមណ៍ជេដម គឺេចតសិក
ធម៌ែដលេកតកនុងចិតតទំងអស់ េលកែលងែត េវទននិងសញញេចញ

ទំងអស់េនះជពួកៃនសងខរ ។ វ ិញញណ មនករដឹងចបស់នូវអរមមណ៍
ជលកខណៈ គឺចិតតែដលអរស័យចកខុ េសតៈ - ឃនៈ - ជីវហ - កយ

ចិតតេកតេឡងជ កុសលខលះ, អកុសលខលះ, ជវ ិបកខលះ, ជកិ រ ិយខលះ
ចិតតទំងេនះជ ពួកវ ិញញណ ។
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ជភូមិជអរមមណ៍របស់វ ិបសសន

ខនធទំង៥ែដលេពលមកេនះ
ែដលមនខនធ៥ជអរមមណ៍េនះ
លកខណៈទំងពីរ ដូចបលីថ

មនកនុងអនិចចលកខណៈ និង អនតតរូបំ អនិចំច រូបមិនេទៀង េវទន អនិចច

េវទនមិនេទៀង សញញ អនិចច េសចកតីចំបនមិនេទៀង សងខរ អនិចច
ធម៌ែដលតក់ែតងចិតតរបុងចិតតមិនេទៀង

វ ិញញណំ

អនិចំច

ចិតែត ដល

ដឹងចបស់នូវអរមមណ៍មិនេទៀង ។ រូបំ អនតត រូបមិនែមនជខលួនរបណ

េវទន អនតត ករេសយនូវអរមមណ៍មិនែមនជខលួនរបណ

អនតត េសចកតីចំបនមិនែមនខលួនរបណ
តក់ែតងចិតតរបុងចិតតមិនែមនខលួនរបណ

ដឹងចបស់នូវអរមមណ៍មិនែមនខលួនរបណ
សងខរធម៌ទំងឡយទំងពួងមិនេទៀង

សញញ

សងខរ អនតត ធម៌ែដល

វ ិញញណំ អនតត ចិតតែដល
។

សេពវ

សេពវ

សងខរ

ធមម

អនិចច

អនតត

ធម៌

ទំងឡយទំងពួងជសងខរនិងវ ិសងខរ មិនែមនជខលួនរបណដូេចនះ ។
បលីែដលេលកយកមកសំែដងេនះ

សំែដងែតចំេពះ

លកខណៈនិងអនតតលកខណៈទំងពីរយ៉ ងប៉ុេណណះ
ទុកខលកខណៈផងេទ
រសប់េហយ

អនិ ចច-

មិនបនសំែដង

េរពះទុកខលកខណៈរប់បញូច លកនុងអនិចចលកខណៈ

េដយេហតុថ

របស់ណមិនេទៀង

កលេបេឃញអនិចចលកខណៈេហយ
េរពះេហតុេនះបលីេនះ

របស់េនះជទុកខ

ទុកខលកខណៈក៏នឹងរបកដផង

។

េទបសំែដងរតឹ មែតអនិចចលកខណៈ

និង

គបបីចំេរ នវ ិបសសន

ែដល

អនតតលកខណៈប៉ុេណណះ ។
សធុជនអនកបំេពញេសចកតតីពយយម

មនខនធ៥ជអរមមណ៍តមបលីដូចបនេពលមកមកេនះចុះ
ម៉យងេទៀតវ ិបសសនែដលមនខនធ៥ជអរមមណ៍
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។

មនកនុងលកខណៈ

ទំង៣គឺ

អនិចល
ច កខណៈ១
ៈ១

ែដលមនកនុងបលីថ រូបំ
រូបឯណជរបស់មិនេទៀង

ទុកល
ខ កខណៈ១
ៈ១
អនិចំច

អនតតលកខណៈ១
ៈ១

រូបមិនេទៀង

រូបេនះជទុកខ

យទនិ
យទនិចំច

យំ

ទុកំខ

តំ

តំ

ទុកំខ
អនតត

រូបឯណែដលជទុកខ រូបេនះមិនែមនជរបស់ខួលនេទ ។ យទនតត តំ េនតំ
មម េនេសហមសម
េនេសហមសមិ នេមេស អតត

រូបឯណមិនែមនខលួន រូបេនះ

មិនែមនជរបស់េយងេទ រូបេនះមិនែមនជខលួនរបណៃនេយងេទ អនក
ទំងឡយគបបីេឃញេដយបញញដ៏របៃព
េវទន អនិចច

តមពិតរបស់រប
ូ ដូេចនះឯង។

ករេសយអរមមណ៍ជរបស់មិនេទៀង យទនិចំច តំ ទុកំខ

របស់ឯណែដលមិនេទៀង

របស់េនះជទុកខ

យំ

ទុកខ
កំ ខ

តំ

អនតត

របស់ឯណែដលជទុ កខ របស់េនះមិនែមនជខលួនរបណ យទនតត តំ

េនតំ មម េនេសហមសមិ នេមេស អតត
ជរបណ

របស់េនះមិនែមនជរបស់េយង

របណេយងេទ
សញញ

អនិចច

របស់ឯណមិនែមនជខលួន

របស់េនះមិនែមនជខលួន

អនកទំងឡយគបបីេឃញេដយបញញដ៏របៃពចុះ
ករចំបនជរបស់មិនេទៀង

របស់ឯណែដលមិនេទៀង

របស់េនះជទុកខ

យទ
យំ

និចំច

ទុកំខ

តំ

តំ

។

ទុកំខ

អនតត

របស់ឯណែដលជ ទុកខ របស់េនះមិនែមនជខលួនរបណ យទនតត តំ
េនតំ មម េនេសហមសមិ នេមេស អតត របស់ឯណមិនែមនជខលួន
ជរបណ

របស់េនះមិនែមនជរបស់េយងេទ

េឃញេដយបញញដ៏របៃពចុះ ។ សងខរ អនិចច

អនកទំងឡយគបបី

ធម៌ែដលតក់ែតងចិតត

របុងចិតតទំងឡយ មិនេទៀង យទ និចំច តំ ទុកំខ

របស់ឯណែដល

មិនេទៀង របស់េនះជទុកខ យំ ទុកំខ តំ អនតត របស់ឯណែដលជ ទុកខ
របស់េនះមិនែមនជខលួនរបណ យទនតត តំ េនតំ មម េនេសហមសមិ
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នេមេស អតត របស់ឯណមិនែមនជខលួន ជរបណ របស់េនះមិនែមន
ជរបស់េយងេទ

អនកទំងឡយគបបីេឃញេដយបញញដ៏របៃពចុះ

វ ិញញណំ អនិចំច
និចំច តំ ទុកំខ
អនតត

ចិតតែដលដឹងចបស់នូវអរមមណ៍ ជរបស់មិនេទៀង យទ
របស់ឯណែដលមិនេទៀង របស់េនះជទុកខ យំ ទុកំខ តំ

របស់ឯណែដលជទុកខ

យទនតត

។

តំ

េនតំ
េនតំ

មម

របស់េនះមិនែមនជខលួនរបណ

េនេស

ហមសមិ

នេមេស

អតត

របស់ឯណមិនែមនជខលួនជរបណ របស់េនះមិនែមនជរបស់េយងេទ
អនកទំងឡយគបបីេឃញេដយបញញដ៏របៃពយ៉ ងេនះចុះ ។
វ ិបសសនែដលមនខនធ៥

ម៉យងេទៀត

ទំងេហតុ

ទំងបចច័យបន

និងលកខណៈទំង៣ ែដលមនមកេហយកនុងបលីថ រូបំ អនិចំច រូបមិន

េទៀង ធម៌ឯណជេហតុជបចច័យឲយរូបេកតេឡង សូមបីធម៌េនះ ក៏មិន
េទៀងដូចគន

រូបែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុែដលមិនេទៀងេហយ

នឹងបនរបស់េទៀងមកពីណ ។ េវទន អនិចច ករេសយអរមមណ៍
ជរបស់មិនេទៀង

ធម៌ឯណជេហតុជបចច័យឲយេវទនេកតេឡង

សូមបីធម៌េនះក៏មិនេទៀងដូចគន

េវទនែដលេកតេឡងរពមេដយ

េហតុែដលមិនេទៀងយ៉ ងេនះេហយ
សញញ

អនិចច

នឹងបនរបស់េទៀងមកពីណ

ករចំបនជរបស់មិនេទៀង

ជបចច័យឲយសញញេក តេឡង

ធម៌ឯណជេហតុ

សូមបីធម៌េនះក៏មិនេទៀងដូចគន

ែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុនិងបចច័យ

។

ែដលមិនេទៀងេហយ

សញញ
នឹង

បនជរបស់េទៀងមកអំពីណ ។ សងខរ អនិចច ធម៌ទំងឡយែដល
តក់ែតងចិតត
សងខរេកតេឡង

របុងចិតត

មិនេទៀង

ធម៌ឯណជេហតុជបចច័យឲយ

សូមបីធម៌េនះក៏មិនេទៀងដូចគន
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សងខរែដលេកត

េឡងរពមេដយេហតុ- បចច័យែដលមិនេទៀងេហយ នឹងបនរបស់េទៀង
មកពីណ ។ វ ិញញណំ អនិចំច ចិតតែដលដឹងចបស់នូវអរមមណ៍ មិ នេទៀង
ធម៌ឯណជេហតុជបចច័យឲយវ ិញញណេកតេឡង

សូមបីធម៌េនះក៏មិន

េទៀងដូចគន វ ិញញណែដលេកតរពមេដយេហតុ -បចច័យមិនេទៀងេហយ
នឹងបនជរបស់េទៀងសថិតេសថរមកអំពីណ ។
រូបជទុកខ

ធម៌ឯណែដលជេហតុ ជបចច័យឲយរូបេកតេឡង

សូមបីធម៌េនះក៏ជទុកខដូចគន
បចច័យជទុកខេហយ

។

រូបែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុ

នឹងបនជរបស់សុខមកពីណ

ធម៌ឯណែដលជេហតុជបចច័យឲយេវទនេកតេឡង
ជទុកខដូចគន

។

។

េវទនជទុកខ

សូមបីធម៌េនះក៏

េវទនែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យជទុកខ

េហយ នឹងបនជរបស់សុខមកអំពីណ ។ សញញជទុកខ ធម៌ឯណ
ែដលជេហតុជបចច័យឲយសញញេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជទុកខដូចគន
។

សញញែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យជទុកខេហយ

ជរបស់សុខមកអំពីណ

។

ជបចច័យឲយសងខរេកតេឡង

សងខរជទុកខ

នឹងបន

ធម៌ឯណែដលជេហតុ

សូមបីធម៌េនះក៏ជទុកខដូចគន

ែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យជទុកខេហយ

។

សងខរ

នឹងបនជរបស់

សុខមកពីណ ។ វ ិញញណជទុកខ ធម៌ឯណែដលជេហតុជបចច័យឲយ
វ ិញញណេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជទុកខដូចគន ។ វ ិញញណែដលេកត
េឡងរពមេដយេហតុបចច័យជទុកខេហយ

នឹងបនជរបស់សុខមក

ពីណ ។
រូបជអនតត រូបមិនែមនជខលួនរបណ

ធម៌ឯណជេហតុបចច័យឲយ

រូបេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជអនតត មិនែមនជខលួនរបណដូ ចគន ។
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រូបែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យជអនតតេហយ

នឹងបនជ

ខលួនរបណមកអំពីណ ។
េវទនជអនតត
មិនែមនជខលួនរបណ
ធម៌ឯណជេហតុបចច័យឲយេវទនេកតេឡង
សូមបីធម៌េនះក៏ជអនតត
មិនែមនជខលួនរបណដូចគន ។ េវទនែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុ
បចច័យជអនតតេហយ

សញញជអនតត

នឹងបនជខលួនរបណមកអំពីណ

មិនែមនជខលួនរបណ

។

ធម៌ឯណជេហតុ បចច័យឲយ

សញញេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជអនតតមិ នែមនជខលួនរបណដូ ចគន។
សញញែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យជអនតតេហយ នឹងបនជ

ខលួនរបណមកអំពីណ ។
សងខរជអនតត
មិនែមនជខលួនរបណ
ធម៌ឯណជេហតុបចច័យឲយសងខរេកតេឡង
សូមបីធម៌េនះក៏ជអនតត
មិនែមនជខលួនរបណដូចគន

េហតុបចច័យ

ជអនតតេហយ

។

សងខរែដលេកតេឡងរពមេដយ

នឹងបនជខលួនរបណមកអំពីណ

។

វ ិញញណជអនតត មិនែមនជខលួនរបណ ធម៌ឯណ ជេហតុបចច័យឲយ
វ ិញញណេកតេឡង

សូមបីធម៌េនះក៏ជអនតត

មិនែមនជខលួនរបណ

ដូចគន ។ វ ិញញណែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យ ជអនតតេហយ
នឹងបនជខលួនរបណមកអំពីណ ។

វ ិបសសនែដលមនខនធ៥រពមទំងេហតុបចច័យជអរមមណ៍

មន

កនុងលកខណៈទំង៣ ដូ ចមនមកេហយកនុងបលីដូេចនះ ។
រពះេយគវចរកុលបុ តតអនកចំេរ នវ ិបសសន ែដលមនខនធ៥ សុទធជ
អរមមណ៍កតី

ែដលមនខនធ៥ទំងេហតុបចច័យជអរមមណ៍កតី

ែដលមនមកេហយកនុងបលី
វ ិធីចំេរ នវ ិបសសន

ដូចេពលមកេនះក៏បន

ែដលមនមកកនុងអដឋកថេនះដូេចនះ
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ដូចន័យ
។

រ ីឯ

គឺអនកបំេពញ

ពយយម

េបបនឈនជសមថយនិ កៈេហយ

រែមងេធវឈនេដយ

ខលួនឯងបនឲយជបទៃនវ ិបសសនេហយ
គឺេចញចកឈនេហយ
កំណត់ ឈនទំង៥បននឹងវ ិតកកៈ វ ិចរៈ បីតិ សុខៈ ឯកគគត ទំង
សមបយុតតធម៌ែដលេកតេឡងរពមេដយអងគឈនេនះ
ចិតតឲយជក់ចបស់របកដថ

តមន័យចូល

អងគឈននិងសមបយុតតធម៌ទំងអមបល

េនះ ជនមធម៌ េរពះជធម៌បេងអនេទកន់អរមមណ៍ េហយែសវងរក
ទីអរស័យរបស់នមធម៌េនះ េទបេឃញថហទយរូបេនះជទី អរស័យ
របស់នមធម៌េនះ មហភូតរូប និងឧបទយរូប ជទីអរស័យរបស់
ហទយរូបេនះ េទបសននិដឋនចូលចិតតចបស់ថ ហទយរូប មហភូតរូប
និងឧបទយរូប

ទំងអមបលេនះជរូបធម៌

រទុឌេរទមរគំរគេទជបចច័យ
ជេដម ។

ជសរតូវដល់ខួលន

េរពះជរបស់ែតង
មនរតជក់និងេកត

អនកបំេពញពយយម កលេបបនឈនសមថយនិកៈេហយ រែមង
កំណត់ដឹងនូវនម និងរូបជក់ចបស់ យ៉ ងេនះដូេចនះឯង ។
ចំែណកខងវ ិបសសនយនិកៈ អនកមនញណ គឺវ ិបសសន មិនបន
ឈនសមបតតិឯណ

កលែដលចំេរ នវ ិបសសន

មកកំណត់សងខរ

មននមនិងរូបជេដម ។
មយ៉ ងេទៀតមកកំណត់ កយ

និងចិតត-េចតសិក

េដយរបេភទៃន

ពួកទំង៥ គឺពួករូប ជរបស់រទុឌេរទមេទ១, ពួកេវទន ករេសយ
នូវអរមមណ៍១,

ពួកសញញ

ជអនកតក់ែតងនូវចិតត១,

ករចំបននូវអរមមណ៍១,

ពួកវ ិញញណ

ពួកសងខរ

ជអនកដឹងចបស់នូវអរមមណ៍១

រួមរតូវជ៥ពួក ។ ករែដលកំណត់កយនិងចិតត-េចតសិកេនះ ែចកេចញ
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ជ៥ពួក ដូចេពលមកេហយ ។ អនកបំេពញពយយម នឹងពិចរណ
ខនធទំង៥ឲយជក់ចបស់
បំរបួញខនធទំង៥េនះ

តមលកខណៈចំេពះខណឌដូេចនះ
រួមចូលមកជ២

គឺនម១

រូប១

េហយគបបី
។

ពួករូបជរូបដែដលេរពះជរបស់រទុឌេរទមេទជធមមត

រូបខនធ

ែតេវទន-

សញញ-សងខរ-វ ិញញណ អរូបខនធទំង៤េនះជនម េរពះជធម៌ បេងអន
េទកន់អរមមណ៍

ករកំណត់សងខរែដលរបរពឹតតេទកនុងភពទំង៣

បំរបួញចុះជនមជរូបដូេចនះេហយ ក៏បនសននិដឋនជ សតវ-បុគគល-ខលួន-

របណ-េទវត-មរ-រពហម
មិនមន

។

ដៃទៗ

េរកចកនម

មនែតនមរូបប៉ុេណណះ

និង

រូបេទេហយ

របរពឹតតេទកនុងភពទំង៣

។

ក៏ពកយថ សតវ-បុគគល ខលួន-របណ ជេដមេនះ មិនមនេដយបរមតថ
មកបញញ តិតសមមតិនម-រូបេនះឯង ថជសតវ-បុគគល ខលួនរបណជេដម

បីដូចជសមមតិេឈ
អរស័យគននឹងគន

េយងេហយនឹងទូក

ថជរកប-ទូកដូេចនះ

ក៏នម-រូបទំង២េនះ

េហយក៏េលឿនេទកនុងសងសរ

បីដូចជមនុសស

ទំងពីរអរស័យគននឹងគនេហយ

េលឿនេទកនុង
សមុទទសគរដូេចនះ ។ ករកំណត់នមនិ ងរូប បនដឹងចបស់តមពិត
លះសតតូបលទធិសតតញណេចញ បនតំងេនកនុងភព ជអនកមិនវេងវង
កនុងបញញ តិត ថសតវ-បុគគល ខលួន-របណជេដម ដូេចនះេហយទិដិឋេសចកតី

េឃញរបស់អនកបំេពញពយយមេនះក៏បរ ិសុទធេដយលអ េឈមះថ ទិ ដHជ

វជសុទ អិ ជតួវ ិបសសនទី១។
សធុជនអនកបំេពញពយយមេធវឲយទិដិឋបរ ិសុទធ
គួរចំេរ នវ ិបសសនតេទ

បរ ិបូណ៌េឡងេហយ

ែសវងរកេហតុបចច័យរបស់នម-រូបេនះ

ជេពទយអនកឆលតកនុងកររកសេរគ

កលេបេឃញេរគេហយ
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បីដូច
ក៏រែមង

ែសវងរកសមុដឋនៃនេរគេនះ

យ៉ ងណមិញ

កលេបដឹងនម-រូបចបស់េហយ
រូបេនះែដរ

កលេបដឹង

អនកបំេពញពយយម

គួរែសវងរកេហតុ-បចច័យរបស់នម-

េហតុ-បចច័យរបស់នម-រូបេនះចបស់េហយ

ក៏រែមងឆលងផុតចកកងខ គឺេសចកតីសងស័យកនុងកលទំង៣បន ។
អវីជេហតុបចច័យរបស់នម-រូបេនះ?

េហយនម-រូបេនះអរស័យ

របស់អីវេទបេកត េឡង?
កមមជេហតុ-បចច័យរបស់នម-រូបេនះ

នម-រូបេនះជតួវ ិបក

ផលសុខវ ិេសសរបស់កមម អរស័យកមមេទបេកតេឡងបន ។ កមមេនះ
មន២យ៉ ងគឺ ុ សលម2១
េកតេឡងេដយអកុសលកមម

អុ សលម2១ ។ នម-រូបឯណ

នម-រូបេនះជរបស់ទុពវលភព

(េថក

ទប) ។ នម-រូបឯណែដលេកតេឡងេដយអរស័យកុសលកមម នមរូបេនះជរបស់សុខុម(លអិត) េដយេហតុដូេចនះេទបបនថ កមមជេហតុ
ជបចច័យរបស់នម-រូបេនះ ។ ែតេបរគន់ែតកមមម៉យង ក៏មិនជេហតុ
ឲយេកតនម-រូប ក៏រតូវអរស័យឧបទន េរគឿងរបកន់ខជប់ និងឆនទៈរគៈ
េសចកតីគប់ចិតតេរតកអរ

ឧបទនរតូវអរស័យនឹងតណ
ហ

តណ
ហ ក៏រតូវអរស័យនឹ ងអវ ិជជ

ចំណង់ជេហតុឲយអនទះអែនទងេទ
េសចកតីមិនដឹងចបស់

េសចកតី

មិនដឹងតមេសចកតីពិត េរពះេហតុេនះ អវ ិជជ

េទបជបចច័យរបស់តណ
ហ

តណ
ហ ជបចច័យរបស់ឧបទន

ឧបទនជ

បចច័យរបស់កមម (គឺភព) ភពជបចច័យរបស់ជតិ គឺនម-រូប េដយន័យ
េនះេទបបនករសននិដននេឃញចបស់ថ

ធម៌ទំង៤យ៉ ងគឺ

អវ ិជជ

តណ
ហ ឧបទន កមម ជេហតុ-បចច័យរបស់នម-រូបេនះ ។ នម-រូបេនះ
រតូវអរស័យធម៌៤យ៉ ងេនះ

េទបេកតេឡងេហយរបរពឹតតេទ
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។

មហភូតរូប៤គឺ

ដី -ទឹក-េភលង-ខយល់

េដយឧបតថមភរប
ូ េនះទុក
សញញ-សងខរ

។

និងអហរ

ជបចច័យរបស់រប
ូ ធម៌

ផសសៈជបចច័យរបស់នមធម៌គឺ

នមធម៌ទំង៣េនះ

េវទន-

អរស័យបចច័យគឺផសសៈេកតេឡង

េហយេទបរបរពឹតតេទបន ។ នម-រូបជបចច័យរបស់នមធម៌ គឺវ ិញញណ
េរពះវ ិញញណ

េនះអរស័យចកខុនិងរូបទំងពីរេហយេកតេឡង

េទប

ចកខុវ ិញញណ,
េបអរស័យេសតៈនិងសេមលង
ទំងពីរេនះេកតេឡងេហយ
េទបបនេឈមះថ
េសតវ ិញញណ,

បនេឈមះថ

េបអរស័យឃនៈនិងខលិនទំងពីរេនះេកតេឡងេហយ
ថ

ឃនវ ិញញណ,

េទបបនេឈមះ

េបអរស័យជីវហនិងរសទំងពីរេនះេកតេឡងេហយ
ជិវហវ ិញញណ,

េទបបនេឈមះថ
េនះេកតេឡងេហយ

េបអរស័យកយនិងសមផសសទំងពីរ

េទបបនេឈមះថ

ចិតតនិងធមមទំងពីរេនះេកតេឡងេហយ

កយវ ិញញណ,

េបអរស័យ

េទបបនេឈមះថ

មេន-

វ ិញញណ ។ ចកខុវ ិញញណ, េសតវ ិញញណ,ឃនវ ិញញណ, ជិវហវ ិញញណ,
កយវ ិញញណ
ទំង៥េនះមនរូបែតម៉យងជបចច័យ
អរស័យរូប
េហយរបរពឹតតេទ

។

ឯមេនវ ិញញណ

មននម-រូបទំងពីរជបចច័យ

អរស័យនម-រូបទំងពីរេនះេហយេកតេឡងរបរពឹតតេទ

។

េដយ

េហតុេនះ នមនិងរូបេទបជបចច័យរបស់នមធម៌ គឺវ ិញញណ វ ិញញណ
អរស័យនមនិងរូបទំងពីរេនះេកតេឡងេហយរបរពឹតតេទ

។

បន

េសចកតីសននិដឋនេឃញចបស់ថ អវ ិជជ, តណ
ហ , ឧបទន,
ឧបទន, កមម, អហរ
ជេហតុបចច័យរបស់រប
ូ ធម៌ ។ រូបធម៌អរស័យនូវបចច័យទំង៥យ៉ ងេនះ
េកតេឡងេហយរបរពឹតតេទ ។ អវ ិជជ , តណ
ហ , ឧបទន
ឧបទន,
ទន, កមម, ផសសៈ
ជបចច័យរបស់នមធម៌គឺ េវទន,
េវទន, សញញ, សងខរ អរស័យនូវបចច័យទំង៥

~ 29 ~

ិជ
ិ ជ , តណ
យ៉ ងេនះេកតេឡងេហយរបរពឹតតេទ ។ អវជ
ហ , ឧបទន,
ឧបទន, កមម,
នមនិងរូប ជេហតុ-បចច័យ របស់នមធម៌គឺ វ ិញញណ អរស័យនូវបចច័យ
ទំង៥ យ៉ ងេនះេកតេឡងេហយរបរពឹតតេទ ។
កលេបអនកខំបំេពញពយយម មកកំណត់េហតុ-បចច័យរបស់នម-រូប
ជក់ចបស់េដយរបករដូេចនះេហយ

គបបីចូលចិតតចបស់ថ

នម-រូប

ែដលជបចច័យេនះ អរស័យេហតុ-បចច័យ េហយរបរពឹតតេទយ៉ ងណ
សូមបីនម-រូបែដលជអតីត-អនគតកតី

រែមងអរស័យេហតុ-បចច័យេកត

េឡងេហយរបរពឹតតេទដូេចនះឯង ។
កលេបអនកបំេពញពយយម
ជក់ចបស់ដូេចនះេហយ
ទំង៣

កំណត់េហតុ-បចច័យរបស់នម-រូប

រែមងកនលងកងខ

កងខកនុងកលទំង៣េនះគឺ

គឺេសចកតីសងស័យកនុងកល

កងខរបរពវចំែណកខងអតីត

កនលងេហយេនះ៥ កងខចំែណកខងអនគតខងមុខ ែដលមិនទន់មក
ដល់៥ កងខកនុងបចចុបបននេនះ៦ រួមរតូវជកងខ១៦យ៉ ងកនុងកលទំង៣ ។
សងស័យកនុងអតីត៥យ៉ ងេនះគឺៈ
១-សងស័យថ ដូចជអញរ ំពឹងេទ

អតមអញេកតជអវីេអះ !
២-សងស័យថ
េកតជអវីេទ ឬេអះ !

កនុងកលែដលកនលងេទេហយ

កនុងកលែដលកនលងេទេហយ

អតមអញមិនបន

៣-សងស័យថ

កនុងកលែដលកនលងេទេហយ
អតមអញជ
ខតតិយជតិ ឬរពហមណជតិ ឬក៏ជអនកែរស អនកឈមួញេទេអះ !
៤-សងស័យថ

កនុងកលែដលកនលងេទេហយ
អតមអញមន
សណ
ន នរទង់រទយធំ ឬ តូច េខមឬស លអឬអរកក់េអះ !
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៥-សងស័យថ

កនុងកលែដលកនលងេទេហយ
អតមអញ
េដមដំបូងេកតជអវី ដល់មកខងេរកយ អតមអញេកតជអវីេអះ ? ។
រួមមករតូវជ សងស័យកនុងអតីត៥របករ ។

ងអនគត៥
សងស័យកនុងអនគត
៥គឺៈ
១-សងស័យថ កនុងកលខងមុខ អតមអញនឹងេកតជអវីហ៎ន !

២-សងស័យថ កនុងកលខងមុខ អតមអញនឹងេកតេទៀតែដរឬហន៎ !

៣-សងស័យថ
ខតតិយជតិ

កនុងកលខងមុខ
អតមអញនឹងបនេកតជ
ឬរពហមណជតិ
ឬក៏ជអនកែរស
អនកឈមួញ
រកីរក

រេហមរហម យ៉ ងណេទេអះ !
៤-សងស័យថ

កនុងកលខងមុខ
អតមអញនឹងេកតជអនកមន
សណ
ន នរទង់រទយធំ តូច ខពស់ ទប េខម ស ដូចេមតចេទហន៎ !
៥-សងស័យថ

កនុងកលខងមុខ
តពីេនះេទនឹងេទេក តជអវី េទៀតេអះ ! ។

អតមអញនឹងេកតជអវី

រួមមករតូវជសងស័យកនុងអនគត៥របករ ។
សងស័យកនុងបចចុបបនន៦េនះគឺៈ
១-សងស័យថ
ដូចជអញរ ំពឹងេទ

ខលួនអញែមន ឬមិនែមន ខលួនអញេទ !
២-សងស័យថ
ដូចជអញគិតេទ

សពវៃថងេនះមនេឈមះថ
សពវៃថងេនះមិនមនេឈមះថ

ខលួនអញេទ ឬដូចេមតច !
៣-សងស័យថ
សពវៃថងេនះបនេឈមះថ
កនុងខតតិយជតិ
ឬជដូចេមតច !

ឬរពហមណជតិ

ឬក៏ជអនកែរស
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អតមអញេកត
អនកឈមួញ

អនករគួរ

៤-សងស័យថ

សពវៃថងេនះបនេឈមះថ

អតមអញេកតបនជ

រូបរង ពណ៌សមបុរ សណ
ន នរទង់រទយធំ តូច ខពស់ ទប េខម ស លអ

អរកក់ ដូចេមតចេទ !

៥-សងស័យថ សតវេនះមកអំពីណ មកេកតកនុងទីេនះេអះ !
៦-សងស័យថ

សតវេនះមកេកតកនុងទីេនះេហយ

នឹងេទេកត

កនុងទីណេទៀតេអះ ! ។ រួមរតូវជសងស័យកនុងបចចុបបនន៦របករ
រួមកងខទំង អតីត៥ អនគត៥ បចចុបបនន៦ រតូវជ១៦យ៉ ងដូេចនះ ។
ករកំណត់នម-រូបេឃញជក់ចបស់យ៉ងេនះេហយ

ចកកងខទំង១៦យ៉ ងបន

។

រែមងឆលង

ជអនកមិនមនសងស័យកនុងចំែណកអតីត

អនគត

បចចុបបនន េហយបញញរបស់អនកបំ េពញ ពយយមេនះ នឹង
មនកមលំងេកលៀវកល េទបេឈមះថ កងខវ ិតរណវ ិសុទិធ ជតួវ ិបសសនទី២ ។
រពះេយគវចរបុគគល
រូបជក់ចបស់

ដរបកនលងចកកងខកនុងកលទំង៣បនេហយ

ចំេរ នវ ិបសសនបញញតេទ
បចចុបបនន
ឬឧតតម

កលេបកំណត់ដឹងេហតុ-បចច័យរបស់នមគឺពិចរណនម-រូបែដលជអតីត

គួរខំ
អនគត

ជខងេរកឬខងកនុង ឬេរជករជក ឬសុខុម េថកទប
ឆងយឬជិត ឲយេឃញនម-រូបទំងអស់ជរបស់មិនេទៀងពិត

បនេសចកតីថសងខរទំងឡយ
កលេនះៗ

។

េកតេឡងេហយក៏រលត់អស់េទកនុង

ក៏ នម-រូបឯណជអតីត

នម-រូប

េនះក៏រលត់េទ

កនុងអតីត មិនមនមកដល់បចចុបបននេនះេទ ។ នម-រូបឯណែដលជ
អនគត នម-រូបេនះក៏រលត់េទកនុងអនគត មិនមនេទដល់អនគត
ខងមុខេទៀតេឡយ ។ នម-រូប ឯណែដលជបចចុបបន្ន នម-រូបេនះ
ក៏រលត់េទកនុងបចចុបបនន មិនមនេទដល់អនគតខងមុខេទៀតេឡយ ។
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នម-រូបឯណែដលជខងកនុង

នម-រូបេនះក៏រលត់េទខងកនុង

មិន

ែមនមក រលត់ខងេរកេឡយ ។ នម-រូបឯណែដលជខងេរក នមរូបេនះក៏រលត់េទខងេរក មិនែមនមក រលត់ខងកនុងេឡយ ។ នមរូបឯណែដលជេរជករជក

នម-រូបេនះក៏រលត់េទតមសភព

េរជករជកេទ មិនែមនរលត់តមសភពលអិតេឡយ ។ នម-រូបឯណ
ែដល លអិត នម-រូបេនះក៏រលត់េទតមសភពលអិត មិនែមនរលត់េទ
េដយសភពជនម-រូប
េថកទប

េរជករជកេឡយ

នម-រូបឯណែដល

នម-រូបេនះក៏រលត់េទកនុងសភពជ

មិនដល់សភពជនម-រូបឧតតមេឡយ
នម-រូប

។

។

នម-រូបេថកទប

នម-រូបឯណែដលឧតតម

េនះក៏រលត់េទកនុងេសចកតីជនម-រូបឧតតម

មិនែមនដល់នូវ

សភពជនម-រូបេថកទបេឡយ នម-រូបឯណែដលឆងយ នម-រូប
េនះក៏រលត់េទកនុងទី ឆងយេទ

មិនែមនដល់នូវសភពជ

នម-រូប

ជិតបនេឡយ ។ នម-រូបឯណែដលជិ ត នម-រូប េនះក៏រលត់េទ
កនុងទីជិត មិនដល់នូវសភពជនម-រូបឆងយបនេឡយ ។ េរពះ
េហតុេនះ
នម-រូបទំងអស់ជរបស់មិនេទៀងពិត
េរពះេកតេឡង
េហយរលត់អស់េទកនុងកលេនះៗ មិនកនលងកលេនះៗ បនេឡយ ។
នម-រូបឯណែដលជរបស់មិនេទៀង

នម-រូបេនះជទុកខ

េរពះ

ករេកតេឡងេហយ រលត់អស់េទជនិចច ឥតឈប់េឡយ ។ នម-រូប
ឯណជរបស់ទុកខ

នម-រូបេនះជរបស់អនតតមិនែមនជខលួនរបណ

មិនមនពិត គឺរគន់ែតជនម-រូបប៉ុេណណះឯង ។ ក៏នម-រូបេនះមិនែមន
ជរបស់េយងមិនែមនជខលួនរបណរបស់េយងមិនែមនជេយងេឡយ ។
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កលរពះេយគវចរមករបរពធវ ិបសសនេដយលអដូេចនះ

ធម៌១០យ៉ ង

ក៏េកតេឡងគឺៈ
១-ឧសៈ
ឧសៈ

ពនលឺភឺលសវងេកតអំពីវ ិបសសនចិតត

ផសយេចញចក

សរ ីរវយវៈ ។
២-បី
បី តិ

ផសយេចញេទសពវសព៌ងគកយ

េធវកយនិងចិតតឲយែឆអត

េកតេឡងេដយវ ិបសសនចិតត ។
៣-វជ
វជបស9(ៈណ ចស់កលេឃញនម-រូបជក់ចបស់េដយលអ
េកតេឡង ។
៤-បស9ទអិ
បស9ទអិ

េសចកតីសប
ង ់កយសងប់ចិតត

រមងប់រកវល់រកវយេចញ

បនេដយលអ េកតេឡងេដយវ ិបសសនចិតត ។
៥-សុ
សុខៈ

របរពឹតតេទកនុងកយនឹងចិតតដ៏ឧតតម

េកតេឡងេដយ

វ ិបសសនចិតត ។
៦-អធិ
អធិេ< ៈ

េសចកតីេជឿខជប់

មនកមលំងខលំងកល

ជទីផូរផង់

របស់ចិតតនិងេចតសិក េកតេឡងេដយវ ិបសសន ។
៧-បB
បB
ឧ ហៈ េសចកតីពយយម មិនតឹងមិនធូរ ផគងចិតតទុកេដយលអ
កនុងអរមមណ៍ េធវឲយចិតតរបរពឹតតេទេសមបន េកតេឡងេដយវ ិបសសន ។
៨-ឧប
ឧប ? នៈ

សតិតំងភជប់

រកសនូវអរមមណ៍ទុក

េធវឲយរបកដ

េដយលអ ដូចជបរេលករបកដមនដល់អនកមនទិពវចកខុដូេចនះ ។

៩-ឧេប
ឧេប
 េសចកតីេឃញធម៌ជកណ
ត លកនុងសងខរទំងអស់ មន

កមលំងខលំងកលេកតេឡង ។
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១០-និ
និន%ិ េសចកតីរសឡញ់មនអករៈសុខុម េធវឲយអល័យកនុង
វ ិបសសនេកតេឡង ។
ធម៌ទំង១០យ៉ ងេនះ
វ ិបសសន
សំគល់ថ

ជឧបធិកិេលសេរគឿងេសហមងរបស់

េរពះេកតេឡងេហយ

េធវអនកចំេរ នវ ិបសសនឲយវេងវង

ខលួនថមគគ- ផលេហយ
ក៏បញឈប់េសចកតីពយយម មិនចំេរ នវ ិបសសនតេទេទៀត ក៏េកតតណ
ហ មនៈ-ទិដិឋ

មគគ-ផលេកតេឡងដល់ខួលន

េទ

ថរបស់េគ

។

របស់េយង

ខលួន-របណេយងេឡងេទៀត ។
េរពះេហតុដូេចនះ ធម៌ទំង១០យ៉ ងេនះ េទបបនថ ជឧបធិកិេលស
េរគឿងេសហមងរបស់វ ិបសសន
េដយលអ

។

រពះយគវចរមករបរពធវ ិបសសន

កលេបឧបធិកិេលសទំង១០យ៉ ងឯណនិមួយៗេកតេឡង

េហយមិនេរតកអរ

មិនវេងវងកនុងធម៌ឧបធិកិេលសែដលេកតេឡងេនះ

មិនបញឈប់េសចកតីពយយមរបស់ខួលនេចញ

េដយចូលចិតតេជឿចបស់ថ

ផលូវវ ិបសសនេផសងៗ
ែដលេយងគបបីដំេណរេទ ។ វ ិបសសនបញញរបស់អនកបំេពញពយយម

មិនែមនជមគគ-ផល

ចស់កល

មិនែមនជផលូវវ ិបសសន

ដឹងេឃញជក់ចបស់ថ

េនះជផលូវមគគ-ផល

េនះមិនែមន

ជផលូវមគគ-ផល បនេដយលអយ៉ងេនះ េឈមះថ មB
ឧ មគឧៈណH
ណH
ទស9នវជសុទ អិ ជតួវ ិបសសនទី៣ ។
អនកចំេរ នវ ិបសសន

កលេបមនបញញចស់កល

េធវមគគមគគញណ-

ទសសនវ ិសុទិធ ឲយបរ ិបូណ៌េហយ វ ិនិច័ឆយបនេឃញចបស់ថ េនះជតួ
អរ ិយមគគ េនះជតួឧបធិកិេលស មិនែមនជតួអរ ិយមគគដូេចនះ េហយ
គួរចំេរ នវ ិបសសនញណទំង៩របករ

ដ៏ បរ ិសុទធផុតចកឧបធិកិេលស

េហយ េដមបីនឹងឲយបនអរ ិយមគគខងេលតេទ ។
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 ំ ៩េះ ៈ
១H ឧទយពធយ
 ណ
២H ភងឧ
 ណ
៣H ភយតូ ប

ន
 ណ

៤H ទី នវ
 ណ
៥H និ ពធិ ៈណ
៦H មុិតុ មRៈណ
៧H បដជសណៈណ
៨H សណរូេប
 ៈណ
៩H ស8នុេញម
 ណ
កនុងញណទំង៩េនះ

េសចកតីរលត់អស់េទផង

បញញែដលដឹងចបស់នូវេសចកតីេកតេឡងផង
របស់នមរូបេនះេឈមះថ

ឧទយពធH

យ
 ណ េនះេពលេដយេសចកតីសេងខប ។ េបេពលជ និបបរ ិយយ
វ ិញថ អនកបំេពញេសចកតីពយយមគបបីពិចរណជ និ ពទ
ធ ល
អ  ណៈ
គឺេសចកតីេកតេឡង៥
េទ៥របស់ខនធ៥

និង

វជបរិVមល ណៈ

គឺេសចកតីរលត់

កនុងខមួយៗ មនលកខណៈ១០ៗ
ទំងេកតទំងរលត់ខនធទំង៥ េនះរួមទំងេកតទំងរលត់ (៥x១០=៥០)
រតូវជ៥០គត់

េដយន័យេនះ

។

កនុងរូបខនធេនះឲយបំេពញពយយម គបបីពិចរណ
ជនិពវទធលកខណៈ គឺ េកតេឡង៥យ៉ ង រូបេកតក៏េរពះអវ ិជជ េសចកតី
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មិនចបស់េកតេឡង១

តណ
ហ ១

េរពះកមមជកុសល-អកុសល

េកត

េឡង១ េរពះអហរជេរគឿងឧបតថមភេកតេឡង១ គឺេសចកតីេកតេឡង
របស់សតវែតម៉យងមិនអរស័យេហតុ-បចច័យ១

រួមជនិពវទធលកខណៈ

េសចកតីេកតរបស់រប
ូ កខនធ៥យ៉ ងដូេចនះ ។ គបបីេឃញ វ ិបរ ិណមលកខណៈ
កនុងរូបកខនធទំង៥យ៉ ងដូេចនះ
គឺរប
ូ ែដលរលត់េទេរពះអវ ិជជរលត់១
េរពះតណ
ហ រលត់េទ១ េរពះកមមរលត់អស់េទ១ េរពះអហររលត់
អស់េទ១

េរពះរលត់អស់េទៃនរូបែតម៉យងមិនមនេហតុ-បចច័យ១

រួមជវ ិបរ ិណមលកខណៈ៥យ៉ ងដូេចនះ
ពិចរណនិពវទធលកខណៈ៥

និង

។

អនកបំេពញេសចកតីពយយម

វ ិបរ ិណមលកខណៈ៥

ជ១០ផងគន

របស់រប
ូ កខនធដូេចនះ ។ រួចេហយរតូវពិចរណនិពវទធលកខណៈ៥ វ ិបរ ិណមលកខណៈ៥ របស់េវទនខនធ, សញញខនធ, សងខរកខនធ និងវ ិញញណកខនធផង
ឲយដូចជពិចរណកនុងរូបកខនធដូេចនះ

េផសងគនែតកនុងេវទន-សញញ-

សងខរនិងវ ិញញណ រតង់អហរឲយផលស់យកផសសៈ ដក់ជំនួសដូេចនះថ
េវទនេកតេឡងេរពះផសសៈេកតេឡងែដរ

េវទនរលត់េទក៏េរពះ

ផសសៈរលត់េទ ។ (សញញកតី សងខរកតី មនន័យ ដូចគននឹងេវទន) ។
រ ីឯវ ិញញណ រតង់អហរឲយយកនម-រូប ជំនួសដូចតេទេនះថ វ ិញញណ
េកតមនេរពះនម-រូបេកតេឡង

វ ិញញណេនះរលត់េទក៏េរពះនម-

រូបរលត់ ។ និពវទធលកខណៈនិង វ ិបរ ិណមលកខណៈរបស់េវទន, សញញ,
សងខរ និង វ ិញញណែបលកគន មិនដូចលកខណៈរបស់រប
ូ ែតប៉ុ េណណះ ។
បញញែដលដឹងនិពវទធលកខណៈនិង វ ិបរ ិណមលកខណៈក៏េកតេឡងេហយ
រលត់េទរបស់ខនធ៥ដូេចនះ

េឈមះថឧទយពវយញញណ

ឲយចំេរ នេឃញចបស់ថនម-រូប ជរបស់មិនេទៀងពិត ។
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ែដលបងហញ

២H

ភងឧ
 ណ

បញញែដលពិចរណតមេសចកតីរលត់ របស់

សងខរែតម៉យង មិនពិចរណេហតុ គឺេសចកតីេកតេឡង ពិចរណែត
រតឹមផល គឺេសចកតីែបកធលយេទៃនសងខរែតម៉យងប៉ុេណណះ ជរបស់ពិត
ដូេចនះថ

សងខរទំងអស់រែមងែបកធលយេទជធមមត

មិនែបកធលយេទៃនសងខរេនះមិនមនេឡយ

េសចកតីែដល

ឧបមដូចជពពុះទឹក

មនដុំធំ-តូច យ៉ ងណៗកតី មនកិរ ិយែបកធលយេទវ ិញជធមមត ។
ក៏ចិតតឯណ
េទ

មនរូបជអរមមណ៍េកតេឡងេហយ

អនកបំេពញពយយមគបបីពិចរណឲយេឃញ

ៃនចិតតេនះជអរមមណ៍
សញញ,

សងខរ

ករែបកធលយេទ

។

វ ិញញណ

ម៉យងេទៀត

រែមងែបកធលយ
ករែបកធលយេទ

ចិតតឯណែដលមនេវទន,

ជអរមមណ៍កតី

គបបីពិចរណឲយេឃញ

ៃនចិតតេនះៗជអរមមណ៍ដូេចនះ

េនះជកិ ចចរបស់

ភងគញញណ ។
៣H

ភយតូ ប

ដឹងនូវេសចកតីេកតេឡង

ន
 ណ

បញញរបស់អនកបំេពញពយយម

និងេសចកតីរលត់េទៃនសងខរចស់កល

ណសងខរទំងអមបលេនះ

របកដជភ័យគួរឲយខលច

ដរប

ដូចជេគ

េឃញេភលងេឆះផទះ េនះេឈមះថ ភយតូបដឋនញញណ ។
៤H ទី នវ
 ណ កលេឃញភយតូបដឋនញញណ គឺេឃញ ថ
សងខរជភ័យធំគួរឲយខលចរបកដជក់ចបស់ដូេចនះេហយ

េទបមិនមន

េសចកតីេរតកអរកនុងសងខរទំងអមបលេនះេឡយ

ដូចជបុគគល

រសឡញ់ជីវ ិត ដឹងថេភជនហររលយេទេដយថនំពិសេហយ ក៏មិន
ហ៊នបរ ិេភគដូេចនះ ឬដឹងថ សទឹងមនរកេពធំកច គួរខលចមិនហ៊នចុ ះ
េទងូតទឹកេឡយ ។ បញញេឃញេទសរបស់សងខរសពវយ៉ងេនះ ដរប
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ែតមិនេរតកអរកនុងសងខរ ដូចបនេពលមកេហយេនះេឈមះថ អទីនវញញណ ។

៥Hនិ ពធិ ៈណ បុគគលបនចំេរ នអទីនវញញណ ឲយមនកមលំង
ចស់កល

លគិកណែដលមននិពិវទ

គឺេសចកតីេនឿយណយសអប់េខពម

កនុងសងខរទំងអមបលេនះ មិនេរតកអររ ីករយ ឧបមដូចបុគគលេឃញ
េទសរបស់ភរ ិយ េហយេនឿយណយសអប់េខពមភរ ិយដូេចនះឯង េឈមះ
ថ និពិវទញណ ។
៦H មុិតុ មRៈណ ចិតតរបស់អនកចំេរ នេនះ មិនជប់
ជំពក់

កនុងសងខរឯណនិមួយេឡយ
មនបំណងែតនឹ ងេដះខលួន
េចញចកអំពីសងខរទំងឡយេនះ េរពះេសចកតីេនឿយណយចំេពះ
សងខរ បីដូចជសតវេនកនុងរទុងឬកនុងអនទក់ ចង់ែតរួចចកេទខងេរក

ដូេចនះ េឈមះថ មុញចិតុកមយតញណ ។
៧Hបដជសណៈណ

កលេបពយយមេធវមុញចិតុកមយតញណ

ឲយបរ ិបូណ៌េហយ របថនឲយរួចចកសងខរទំងអមបលេនះ េហយេលក
សងខរទំងេនះេឡងកន់រពះៃរតល័កខណ៍
បដិសងខនុបសសនញណ

កំណត់ពិចរណេដយ

េដមបីេធវឧបយឲយផុតេចញចកសងខរទំង

េនះេឡង េទបពិចរណេឃញថ សងខរទំងអស់ជរបស់មិនេទៀងពិត
េរពះេកតេឡងេហយរលត់សូនយេទវ ិញ

ឲយពិចរណកនុងលកខណៈ

ទំង៣ េដមបីឲយសេរមចឧបយេដះេចញ ចកសងខរទំងអមបលេនះ
េរបៀបដូចបុរសអនកេនសទចប់មចឆជតិ យកអរងុតេទរុតរតី កនុងទឹក
េហយលូកៃដចុះេទតមមត់អរងុត
គិតនឹងចប់រតីេដយេសចកតី
េរតកអរ

ែតថជសតវអសិរពិសេសះ
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កលេបចប់េលកេឡងមក

រសប់ែតេឃញសតវអសិរពិស

េទបខលចតក់សុតរនធ
ល
ត់

េឃញេទស

កនុងករចប់កន់េនះ ក៏របថននឹងែលងេចលសតវអសិរពិសេនះេទ
វ ិញ េទបចប់រតង់កនទុយលតផនត់េចញចកេដមៃដ េហយេលកេឡង
រកវ ីេលកបលជេរចនជុំ

េធវឲយសតវអសិរពិសេនះទុពវលភព

ថយ

កមលំងមិនអចនឹងខំបន ក៏រលស់េបះេចលេទអំពីៃដ េហយរបញប់
របញល់រត់េឡងមកេលេគក
វរលូនមក

សមលឹងេមលផលូវែដលសតវអសិរពិស

សមលឹងេមលេទេហយមិនេឃញ

ក៏េរតកអរ

នឹកថ

ផុតេហយៗចកភ័យធំេរពះែតសតវអសិរពិសេនះ មនឧបមដូចេមតច
មិញ

ឧបេមយយថ

ដូចជអនកពយយមបនអតតភពគឺ

ក៏េរតកអររបកន់ខជប់ថ
អសិរពិសកនុងទឹកបន
ជមចឆជតិដូេចនះ

។

េយង

របស់េយង

ដូចជបុរសចប់សតវ

េហយេរតកអរចប់ទុកជប់
អនកបំេពញពយយម

បញចកខនធេនះ

េដយសំគល់ថ

កលេបេឃញអតតភព

គឺបញចកខនធេនះ ថមិនេទៀង ជទុកខ ជអនតតពិតេហយ ក៏មនេសចកតីភ័យ
តក់សុតរនធ
ល
ត់ខលចបញចកខនធេនះ េដយភយតូបដឋនញញណ ដូចជបុរស

េលកៃដេឡងចប់មត់អរងុត េហយេឃញកបលសតវអសិរពិស ខលច
ដូេចនះឯង

។ វយមបុគ្គល កលេបេឃញេទសរបស់បញចកខនធេនះ

េដយអទីនវញញណេហយ
និពិវទេនះៗ

េនឿយណយចំេពះ

បញចកខនធេនះេដយ

បញញរបស់បុគគលអនកបំេពញពយយម

េដមបីេដះេចញចកសងខរ

ដូចពណ៌នមកដូេចនះ

ែសវងរកឧបយ
េឈមះថ

បដិសងខញណ ។
៨H សណរូេប
 ៈណ កលកំណត់ពិចរណសងខរ ទំងអស់
ថជរបស់សូនយចកខលួន-របណ-សតវ-បុគគល
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សូនយចកអករជរបស់

េទៀង

សុខ

សពវសងខរ

ខលួនរបណជរបស់លអ អករទំងអមបលេនះមនកនុង
ដូចជដុំៃនពពុះទឹកនិងេរពញៃថងដូេចនះ ។ កលេបអនក

បំេពញពយយម

បនកំណត់សងខរទំងអស់ឲយេឃញថ

អនុវតតន៍េដយបដិសងខនុបសសនដូេចនះេហយ

សុទធសឹង

េទបកំណត់សងខរ

ជរបស់សូនយ មនពីរយ៉ ងគឺ េយងសូនយចកសពវវតថុ១ សពវវតថុសូនយ

ចកេយង១
របស់១
មិនមន១

។

រួចកំណត់ករសូនយចក៤យ៉ ងេទៀតថ

របស់មិនមនខលួន១

អនកដៃទមិនមនរបស់១

មនែតសងខរប៉ុេណណះ

ខលួនមិនមន
របស់អនកដៃទ

ទូេទទំងអស់េហយេទបកំណត់

សងខរទំងអស់េដយលកខណៈ ទំង៣ែថមេទៀត ចិតតរបស់អនកបំេពញ
ពយយមេនះក៏អស់តក់សុត
ល

អស់ខលច

អស់ភ័យ

អស់សប
អ ់

អស់រសឡញ់ ជចិតតរបេងយៗ កនុងសងខរទំងអមបលេនះ មិនរបកន់
ថេយង
របស់េយងេទៀតេឡយ
ដូចជបុគគលមនភរ ិយែលងលះ
គនេហយ

លុះេទជួបគនេទៀត

ក៏រពេងយកេនតយេដយសំគល់ថ

មិនែមនជភរ ិយរបស់ខួលនដូេចនះ

។

បញញរបស់អនកបំេពញពយយម

បនពិចរណេឃញដូចេពលមកេនះ េហថ សងខរូេបកខញណ ។
បណ
ត ញណទំង៣គឺ សណរូេប
 ៈណ១ មុិតុ មRH
ៈណ១ និង បដជសណៈណ១ ទំង៣េនះេបេពលេដយ
អតថ

គឺដូចគន

ែតេបេពលេទតមពយញជនៈវ ិញេឃញថេផសងគន

។

ឯសងខរូេបកខញណេនះជកំពូលៃន វ ិបសសនញណទំងអស់ ។
៩Hអនុេញម
 ណ

អនកបំេពញពយយម

កលេបចំេរ ន

សងខរូេបកខញណ លុះរតែតេកតសទធ- វ ិរ ិយ- សតិ- សមធិ និង
សងខរូេបកខញណចស់កលេហយ

គួរនឹងេពលបនថ
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អរ ិយមគគ

េកតេឡងកនុងកលឥឡូវេនះ

េហយ

ខណៈេនះសងខរូេបកខញណេក តេឡង

ក៏ពិចរណសងខរទំង៣

េដយលកខណៈទំង៣ឯណនិមួយ

ជអរមមណ៍ េទបយងចុះកន់ភវងគ កនុងលំដប់ៃនភវងគេនះ មេនទវរវជជនៈេកតេឡង េធវលកខណៈទំង៣ឯណនិមួយឲយជអរមមណ៍ េហយ
ធលក់ចុះកន់ភវងគ ។ កនុងលំដប់ៃនភវងគេនះ ជវនចិតតទី១ េធវលកខណៈ
ទំង៣ឯណនិមួយ ឲយជអរមមណ៍យ៉ ងេនះេកតេឡងេហយ បន
េឈមះថបរិម2 ។ កនុងលំដប់ៃនបរ ិកមមេនះ ជវនចិតតទី២ េធវលកខណៈ
ទំង៣ឯណនិមួយឲយជអរមមណ៍េកតេឡងេហយ

េទបបនេឈមះថ

ឧប8រៈ ។ កនុងលំដប់ៃនឧបចរៈេនះ ជវនចិតតទី៣ េធវលកខណៈទំង៣
ឯណនិមួយឲយេកតេឡងេហយ េទបេឈមះថ អនុេញម ។ ក៏អនុេលមេនះ គឺជអនុេលមញញណេនះឯង េរពះញណេនះ អនុ េលម
េទតមវ ិបសសនទំង៨ខងេដម

េដយកិចចរតូវេធវយ៉ងេនះដូចគន

អនុេលមេទតមេពធិបកខិយធម៌ទំង៣៧ខងេល
េនះ

េរពះេហតុេនះ

អនុេលមញញណេនះ

េដយផលូវរបតិបតតិ
េទបេលកេពលថជ

អនុេលមិកញញណ ។
ក៏វ ិបសសនញណទំង៩

មនឧទយពវយញញណជេដម

មន

សចចនុេលមញញណជទីបំផុត េឈមះថ បដជប-ៈណទស9នH
វជសុទ អិ

ជតួវ ិបសសនទី៤

េគរតភូចិតត

។

កនុងលំដប់ៃនអនុេលមញញណេនះ

ទញយករពះនិពវនេនះមកជអរមមណ៍

កនលងបថុជជន-

េគរត យងចុះកន់អរ ិយេគរត ។ េគរតភូញណ មិនបនរប់បញូច ល

កនុងបដិបទញណទសសនវ ិសុទិធេឡយ គឺរប់បញូច លេទកនុងពួក ញណ-
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ទសសនវ ិសុទិធ េរពះតំងេនកនុងទីជអវជជនៈ របស់មគគញណ តំងេន
កនុងចេនលះកណ
ត លគួររប់ថជវ ិបសសនបន
រកែសរបស់ វ ិបសសន ។

េរពះធលក់ចុះេទេនកនុង

រ ីឯវ ិបសសនញណ ែដលពិចរណនូវសងខរេដយលកខណៈ ទំង៣
ចប់តំងពីេដមរហូតដល់េគរតភូញណ

ជចំែណកភវនមយៈៃន

កមវចរកុសល ។ ឯចំែណកេលកុតតរកុ សល គឺមគគចិតតេកតេឡងកនុង
លំដប់ៃនេគរតភូេនះឯង ។ មគគចិតតេនះ កលែដលនឹងេកតេឡងេនះ

កន់យករពះនិពវនជអរមមណ៍ កំ ណត់ដឹងទុកខ លះសមុទ័យ េធវនិេរធ
ឲយជក់ចបស់
េកតេឡង

ចំេរ នមគគឲយេកតេឡង

ផតច់បង់កងកិេលស

គឺ

េហយេធវកិចចសចចៈទំង៤ឲយ

េលភៈ

េទសៈ

េមហៈ

និង

សំេយជនៈទំង៣គឺ សកកយទិដិន១ វច
ិ ិកិចឆ១ សីលពតតបរមសៈ១

ដច់សូនយជសមុេចឆទបបហន តមកមលំងរបស់ខួលន េកតេឡង១ខណៈ
ចិតតក៏រលត់េទ

ផលចិតតក៏េកតេឡងេតងយករពះនិពវនជអរមមណ៍

កនុងលំដប់ៃនមគគចិតតេនះ
។
រ ីឯផលចិតតេនះេកតេឡង២ខណៈខលះ
៣ខណៈខលះ េហយធលក់ចុះកន់ភវងគកុនងមគគជវនវ ិថី កំណត់ជវនសទុះេទ
បនែត៧ខណៈចិតតប៉ុេណណះ ។ អនកបំេពញពយយម គបបីឲយដឹងដូេចនះគឺ
េបកុលបុតតែដលមនរបជញជ

ទណ
ឌ ភញ
ិ ញ

រតស់ដឹងយូរ

ជវនជ

ដំបូងេឈមះថ បរកមម
ជវន ទី ២េឈមះថ ឧបចរជវន ទី ៣េឈមះថ
ិ

អនុ េលមជវន ទី ៤េឈមះថ េគរតភូជវន ទី ៥េឈមះថ មគគជវន

ជតួមគគ

ជវនទី៦និងទី៧

ខិបបភិញញ

រតស់ដឹងឆប់

ជតួផល
ជវនទី១
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។

េបកុលបុតតមនបញញជ
េឈមះថ

ឧបចរជវន

ទី២េឈមះថ អនុ េលមជវន ទី៣េឈមះថ េគរតភូជវន ទី៤េឈមះថ
មគគជវន

ជតួមគគ,

ទី៥

ទី៦

និងទី៧

អរស័យេហតុេនះេទ បេលកេពលថ

ទំង៣េនះជតួ ផល

ផលចិត្ត

។

េកតកនុងលំដប់ៃន

មគគចិតត ២ខណៈខលះ ៣ខណៈខលះ េហយធលក់ ចុះេទកន់ ភវងគ ដូ េចនះ ។

ខងមុខអំពីភវងគចិតតេនះេទ

មនមេនទវរវជជនចិតត

េកតេឡងកនុងមេនទវរវជជនចិតតេនះ

កត់ែខសភវងគ

បចចេវកខណញណេក តេឡង

ពិចរណមគគ-ផល និងកិេលសែដលេកតេហយៗលះេចញ និងកិេលស
ែដលសល់េនរពមទំងនិពវន

។

បចចេវកខណញណទំង៥របករេនះ

រែមងមនដល់េសតបននអរ ិយសវ ័ក េដយរបករដូេចនះ ។ សូមបីរពះ
សកទគមិ

និងរពះអនគមិ

ក៏មនបចចេវកខណកិចច៥របករដូចគននឹង

រពះេសតបននែដរ ។ ចំែណករពះអរហនត មិនមនបចចេវកខណៈេឡយ
េរពះេលកលះកិេលសេចញអស់េហយ

មិនមនេសសសល់បនតិច-

បនតួចកនុងខនធសនតនរបស់េលកេឡយ ។ រពះេសតរែមងេធវសងសរទុកខ
ឲយអស់េទ
បិទទវរអបយភូមិទំង៤បន
េធវនូវភវៈជអនកមនមុខ
ចំេពះអរ ិយរទពយទំង៧របករ និងលះមិ ចឆមគគទំង៨ េធវភ័យនិងេពៀរ
ទំងអស់ឲយសងប់សងត់ បនេដយលអ

ចូលដល់នូវភពជឱរស

ៃនរពះ

សមមសមពុទធ ។ ញណសមបយុតតអរ ិយមគគទំង៤ មនេសតបតតិមគគ
ជេដម េឈមះថញណទសសនវសុ
ិ ទធិ ជតួ វ ិបសសនទី ៥ ជកំ ពូលៃន

វ ិបសសន ។ ក៏វ ិបសសនញណេនះ មនផលធំជងទន, សីល, រពហមវ ិហរ, ភវន, រែមងេធវអនកែដលចំេរ នេនះឲយមនសតិខជប់ខួជនមិនវេងវង

លុះេពលេធវកលកិរ ិយេទ

រែមងមនសុគតិភព

ជខងមុខ ។
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គឺមនុសសនិងសួគ៌

មយ៉ ងេទៀតក៏ជឧបនិសស័យ មគគ ផល រពះនិពវន ជប់កុនងសនតន
តេទកនុងខងមុខផង ។ េនះេពលេដយមិនទន់បនសេរមចមគគ ផល
រពះនិពវន េបជឧបនិសស័យមគគ ផល រពះនិពវន ក៏េធវអនកេនះឯង
ឲយសេរមចមគគ ផល រពះនិពវន កនុងជតិេនះឯងពិតរបកដ ។

ធម៌ទំងអស់ែដលមនមកកនុងៃផទៃនវ ិបសសនកមមដននេនះ មនបញ
ហ

៤យ៉ ង

ែដលជបញ
ហ យ៉ ងធងន់បំផុត

រកអនកឯណនិមួយនឹង

េដះ

រសយពុំរច
ួ េឡយ

មនែតរពះសមពុទធ និងរពះអរហនតៃថល េទបអច
នឹងេដះរសយនូវបញ
ហ ទំង៤យ៉ ងេនះរួចបន ។ រ ីឯបញ
ហ ទំង៤យ៉ ង
េនះគឺ៖ ១- ជតិទុ ក្ខ ទុកខេរពះេកត, ២- ជរទុ កខ ទុកខេរពះចស់, ៣ពយធិទុកខ ទុ កខេរពះឈឺ, ៤- មរណទុ កខ ទុ កខេរពះសលប់ ។ ទី េនះនឹ ង

យកបញ
ហ ទំង៤យ៉ ងេនះ

សែមតងែវកែញកេដះរសយ

ទុកេធវជបទមតិកខងេដម

េហយនឹង

ឲយេឃញជក់ចបស់នូវទុកខេទសរបស់

ខនធ៥ ដូចមនេសចកតីអធិបបយតេទខងមុខេនះ ៖
ខញំុតំងបុគគលធិដនននូ វ សញញ១ វ ិញញណ១ និង បញញ១ ទំង៣
េនះេធវជខបុចឆ- វ ិសជជន នូវកងទុកខទំង៤ខេនះ ដូចមនេសចកតីតេទៈ
វ ិញញណសួរបញញថ, ែដលេហថទុកខៗេនះេតដូចេមតច?
បញញេឆលយថ, របស់អីវៗែដលជទីគួរេខពមរេអម, ជទីសប
អ ់, ពុំជទី
គួររសឡញ់,

ជទីគួរភ័យ,

គួរខលច,

រ ំេភបញប់ញ័រដល់ចិតត

របស់

ទំងអស់េនះេហយ ែដលេឈមះថទុកខ ។
សួរថ, ចុះទុកខេនះជរបស់តំងេនដូចេមតច?
េឆលយថ,

ទុកេនះជរបស់ទំេនរទេទៗ

ជរបស់េនេរកខលួនេយង,

េរកសតវ, េរកជីវ ិត, េរករបុស-រសីទំងអស់ ។
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សួរថ,
េឆលយថ,

ចុះទុកខេនះមនែតេនកនុងចិតតឬ?
មិនែមនដូេចនះេទ

បនជថទុកខេនេរកចិតតេនះ

ទុកខេនះជរបស់េនេរកចិតតេទេត

េរពះចិ តតជអនកនឹកគិតសនសំយកនូវ

អរមមណ៍ទំង៦ អំពីខងេរក មនរូបរមមណ៍ជេដម មនធមមរមមណ៍
ជទីបំផុត ។ អរមមណ៍ទំង៦េនះ ជអរមមណ៍េនេរកចិតតទំងអស់ ។
េបអរមមណ៍េនេរកចិ តតេហយ

ទុកខទំងអស់ក៏េនេរកចិតតដូចគននឹង

អរមមណ៍ែដរ ។ អរមមណ៍ទំង៦េនះគឺ ១- រូបរមមណ៍ អរមមណ៍គឺរប
ូ
េរពះរូបជរបស់េនេរកចិតតពិត

ែតថេបែភនករកេឡកេឃញរូបេហយ

ចិតតក៏សុះេទចប់
ទ
យកនូវរូបេនះមកជអរមមណ៍

េហយក៏េកតេឡងនូវ

កងទុកខ គឺេសមនសសទុកខ ឬ េទមនសសទុកខ បរ ិេទវទុកខ ឬ អបបិេយហិសមបេយគទុកខ

ណមួយេកតេឡងចំេពះចិតតែដលសទុះេទចប់យក

នូវអរមមណ៍ គឺរប
ូ េនះមកទុកកនុងចិតត េមលះេហយចិតតេនះ ក៏េទជេកត
េរលរលេទេដយអំណចេភលងទុកខ និងេភលងកិេលស េរពះែតចិតតចប់
យកនូវរូបរមមណ៍អំពីខងេរកចូលមកទុកកនុងចិតត

។

២-សទទរមមណ៍

អរមមណ៍គឺសេមលង ។ សេមលងេនះជរបស់េនេរករតេចៀក ែតេបសេមលង
េនះមកប៉ះពល់រតូវរតេចៀកេហយ

ចិតតក៏សុះេទចប់
ទ
យកសេមលងេនះ

នំមកទុកកនុងចិតត េហយចិតតេនះក៏េកតេសមនសសទុកខ ឬ េទមនសសទុកខ

េភលងទុកខ

និងេភលងកិេលសក៏េកតេឡងេរពះែតចិតតចប់ យកនូវ

សទទរមមណ៍អំពីខងេរក

នំចូលមកទុកកនុងចិតត

េហយក៏េកតេសចកតី

េកតរកហយ េរលរលេទតមសភពរបស់សេមលងេនះៗេទ

។ល។

៦-ធមមរមមណ៍ អរមមណ៍គឺធម៌ែដលេកតេនកនុងចិតត គឺចិតតនឹកគិតសនសំ

ចប់យកនូវអរមមណ៍ពីេរក

ដូចយ៉ ងឧទធចចៈចិតត
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ចិតតែដលអែណតត

អណូត ងរយមយ
េទចប់យកអរមមណ៍ឆងយៗ
នំមកទុកកនុងចិតត
េហយក៏េឆះេឡងជេភលងទុកខ និងេភលងកិេលស គឺេសមនសសទុកខ និង
េទមនសសទុកខ ។ ទុកទ
ខ ំងអស់េនះសុទធែតេនេរកចិតតទំងអស់ េសចកតី
េនះឧបមដូចេមតចមិ ញ ឧបេមយយដូចជេគនិងដំណំរសូវ ចិ តតដូចជ
េគ

េភលងទុកខនិងេភលងកិេលស

ដូចជដំណំមនរសូវជេដមេនទីៃទ

ពីគនដូេចនះ ។ ឯរសូវនិងដំណំមិនែដលេដរេទសុីេគ ដល់មតងេសះ
មនែតេគេនះឯងែដលេដរេទសុីរសូវនិងដំណំជធមមត ។ េប េគណ
មនែខសចង េគេនះក៏មិនអចនឹងេទសុីរសូវនិងដំណំេនះបនេឡយ
េរពះេគេនះជប់នឹងែខសចំណង ។ េបេគណគមនែខសចំ ណងចងេទ
េគេនះមុខជេទសុីរសូវនិងដំណំេនះញយៗ យ៉ ងណមិញ ឯចិតត
ទុកដូចជេគ

េភលងទុកខនិងេភលងកិេលសឧបមដូចជរសូវនិងដំណំ

យ៉ ងេនះែដរ ។
េហតុេនះេហយបនជរពះបរមរគូ
មនលភិកុខទំងឡយ

រទង់ទូនមនភិកុខទំងឡយថ

អនកទំងអស់គនចូរខំសរងួមឥរនទីយ៍ទំង៦

បិទផលូវ

បបទំងឡយ គឺអភិជឈនិងេទមនសស កុំឲយេកតេឡងបន ។ ឥរនទីយ៍

ទំង៦េនះគឺ៖ ១- ចកខុ រនទិយសំ វរសីល គឺករសរងួមែភនក បិទបំង

ហមឃត់មិនឲយចិតតសុះេចញេទតមែខសរូ
ទ
បរមមណ៍ ែដលែភនករកេឡក
េឃញរូបេនះៗ

។

រូបរមមណ៍េនះ

ជែខសឬជផលូវរបស់ចិតតសរមប់
េចញចូល ដឹកនំយកនូវេភលងទុកខ និងេភលងកិេលសពីខងេរក នំចូលេទ

ទុកកនុងចិតត េហយដុតបំពក់ចិតតឲយេកតេរលរល េដយកមលំងអភិជឈនិង

េទមនសស ។ េបចិតតមិនទទួលយកនូវអភិជឈ និងេទមនសសេទ េឈមះ
ថសរងួមបនេហយ សីលរបស់ភិកុខេនះក៏ បនបរ ិសុទធលអ េដយេសចកតី
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ពយយមសរងួម ។ េបមិនសរងួមេទ ចិតតេនះក៏ចប់យកអភិជឈ និង
េទមនសស នំចូលមកទុកកនុងចិតត េមលះេហយសីលរបស់ភិកុខេនះ មិន
បនបរ ិសុទធេទ ។ល។ ៦-មនិរនទិយសំ វរសល
សីលែដលរតូវសរងួមចិតត
ី

។ ចិតតែដលបនសរងួម និងមិនបនសរងួមេនះ រតូវដឹងបនដូចេមតច?
ចិតតែដលបនសរងួមេនះ

គឺចិតតែដលមិនលុះេទតមអរមមណ៍កនុង

មេនទវរ ែដលជទវររបស់ចិតត សរមប់េចញចូលដឹកជញូជ ន នំយកនូវ

អរមមណ៍របស់កមគុ ណទំង៥

អំពីទីឆងយៗមកទំពសុី

េរពះយល់

េឃញថ កមគុណេនះឆងញ់ណស់ រសួលណស់ សុខណស់ របេសរ
ណស់ េមលះេហយចិ តតេនះក៏េរកបជញជក់ យកជតិកមទំង៣ គឺ ៖ ១កមវតកក
ៈ
ិ

រតិះរ ិះែតកនុងកមគុណទំង៥ េហយេញៀនញ៉ មជប់ចិតត

លង់លិចេនេដករតំកុនងអរមមណ៍របស់កមគុណ

អនលង់ឱឃៈទំង៤

ឬេនេដករតំកុនង

ែដលជអនលង់េរជសរមប់លង់ចិតតរបស់សតវ

ែដល

របកបេដយេមហៈ លង់លិចកនុងភពតូចនិងភពធំ។ ២- ពយបទវតកក
ៈ
ិ

រតិះរ ិះរកេរឿងរកេហតុរបទូសរ៉ យដល់សតវនិងសងខរ រតិះរ ិះគំនុំគំគួនចង
េពៀរេវរ រកេរឿងរកេហតុឲយេគវ ិនសរទពយសមបតតិ និងវ ិនសជីវ ិត ។ ៣វហ
ៈ
ិ ិងសវតកក
ិ

សមលប់សតវ
របស់ខួលន

។

រតិះរ ិះេបៀតេបៀនដល់សតវនិងសងខរ
និងរតិះរ ិះចង់បនរទពយអនកដៃទ
ម៉យងេទៀតដូចជឧទធចចចិតត

មនកររតិះរ ិះ

យកមកេធវជរទពយ

ចិតតែដលអែណតតអណូត ង

រយមយេទយកអរមមណ៍ពីទីឆងយៗចូលមកទុកេនកនុងចិតត,

ចិតតដូច

បនអធិបបយមកេនះជចិតតរបរពឹតតេទតមមេនទវរែតម៉យង ។ សែមតង
មកេនះឲយេឃញថ េភលងទុកខនិងេភលងកិេលស ជរបស់េនេរកចិតតពិត
ដូចជេគនិងរសូវដំណំេផសងៗ

ចំែណករសូវនិងដំ ណំមិនែដលេដរ
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េទសុីេគមតងេសះ មនែតេគេដរេទសុីរសូវនិងដំណំ ។ េរពះេហតុ
ហនឹងេហយ

បនជរពះអងគរទង់េរបៀនរបេដថ

អនករតូវសរងួមចិតត

ពត់ចិតតឲយបននឹងនួនលអ

មនលភិកុខទំងឡយ

កុំឲយចិតតេទយកេភលង

ទុកខនិងេភលងកិេលស មកដុតបំពក់ចិតតេទៀត ។ ពួករពះអរហនតទំងឡយ
រគប់ៗរពះអងគ េលកខំពយយមសរងួមចិតតចូលកន់សមធិ, ជចិតតរច
ួ
ផុតរសឡះចកអំពីេភលងទុកខ និងេភលងកិេលសរគប់ៗរពះអងគ ។ ចិតតែដល
រសូបយកេភលងទំង២ភនក់េនះ
េភលង

ឧបមដូចជសតវមមច

ក៏សមនថេភលងេនះជរបស់ឆងញ់

រកេឡកេឃញ

េមលះេហយក៏នំគនេហររតសុក

តបុលចូលេទកនុងេភលង ឥតមនខលចេឡយ សតវមមចសលប់ខួលន េដយ
សរែតេសចកតីយល់ខុស,សំគល់ខុស,ដឹងខុស
េហយពួកសតវេនះ
មិនដឹងជខុសផង

។

ែនសញញ-

វ ិញញណ!

អនកឯងេនះលងង់ដូចជ

សតវមមច, សតវមមចេហរចូលែតភនក់េភលង១ អនកឯងេហរចូលភនក់េភលង
ដល់េទ៣ភនក់ េភលងគឺរគៈ១ េភលងគឺេទសៈ១ េភលងគឺេមហៈ១ េឃញថ
អនកឯងេនះលងង់ជងសតវមមច២ភគ ។
បញញសួរេទវ ិញថ,

សតវមមចេហយនឹងេភលង

វេនជមួយគន

ឬក៏វេនទីៃទអំពីគន?
វ ិញញណេឆលយថ, វេនទីៃទពីគនេទ ែតថសតវមមចេនះរកេឡក
េឃញេភលងេហយរសឡញ់ បនជេចះែតេហរចូលេទកនុងេភលង ។

បញញសួរេទៀតថ, ចុះដូចសញញ-វ ិញញណឯងេនះ េនទីៃទអំពីេភលង

រគៈ េទសៈ េមហៈឬក៏េនជមួយគន?
េសចកតីេនះសូមឲយេលកបញញសែមតងរបប់
សតប់ ។
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ខញំុទំងពីរនក់នឹងចំ

េអេបដូេចនះ

អនកឯងទំង២ចំសតប់ចុះ

។

វញ
ិ ញ ណឋីតិ៧

និង

សតតវសៈ៩ ដូចជេភលង ។ វ ិញញណែដលសថិតេនកនុងែភនក កនុងរតេចៀក

កនុងរចមុះ កនុងអណ
ត ត កនុងកយ កនុងចិតត ទំងអស់េនះជកែនលងរបស់
អនកឯង ។ ឯរូប សេមលង ខលិន រស សមផសស និងធមមរមមណ៍ របស់ទំង៦
េនះ

ជរបស់េនឆងយអំពីអនកឯងណស់េទេត

អនកឯងេទេដកេនកនុងភនក់េភលង

ទំង៣ភនក់

េហតុដូចេមតចបនជ

ទំងយប់ទំងៃថងយ៉ងេនះ

មកែតអំពីអនកឯងេនះលងង់ខលំងជងសតវមមចេទេទៀត

បនជពុំដឹង

េភលងទុកខ និងេភលងកិេលស ទំងមិនដឹងថខលួនឯងេនះជអនកលងង់ ែថម
េទៀតផង ។ ែនសញញ- វ ិញញណ អនកឯងលងង់ខលំងេរជ វេងវងធំ យ៉ ង
េនះេហយ

េសចកតីសុខមិនមនដល់អនកេឡយ

េទសជអហររបស់អនកប៉ុេណណះ

មនែតេសចកតីទុកខនិង

សពវៃថងខួលនអនកឯងដូចជសតវដងកូវ

កនុងបងគន់ សុីសុទធែតលមកេហយមិនដឹងថលមកផង េដកកនុងបងគន់
េហយមិនដឹងទំងបងគន់េនះដូចេមតចផង
េសចកតីេនះមនឧបមថ,
ដូចជវ ិញញណឯងែដលេនអរស័យកនុងកយេនះ

មិនដឹងថកយេនះ

របកបេទេដយសកសពដូេចនះេទ គឺដឹងថសុទធែតលអៗ របេសរេទវ ិញ
។

រូបេនះជេរគឿងមិ នសអតេសមកេរគកជទីបំផុត

តមទវរទំង៩

ហូរទឹកអសុភេទ

ែតរល់ៗៃថង

កលេបអសុភហូរេចញមកខងេរក

វ ិញញណឯងដឹងថសអុយណស់

រតង់វ ិញញណឯងេដកេនជមួ យគននឹង

អសុភេនះ

វ ិញញណឯងថរសួលណស់

សបបយណស់

ដូចកលមយយ៉ ងេនះឯង ។
សួរថ, ចុះទុកខកុងខនធ
ន
ទំង៥េនះមនប៉ុនមនយ៉ ង?
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វ ិញញណ

េឆលយថ, ទុកខកុងខនធ
ន
ទំង៥េនះមន២យ៉ ងគឺ ទុកខកុងរូ
ន បម៉យង ទុក្ខ

កនុងនមមយ៉ ង ។ រូបេនះបននឹងរូប២៨ ែតពុំបនអធិបបយពីរប
ូ េនះេទ
អធិបបយែតអំពីទុកខរបស់រប
ូ ប៉ុេណណះ
។
។
ឯទុកខរបស់រប
ូ េនះមន៤យ៉ ងគឺ ១- ជតិទុ កខ ទុកខេរពះករេកត, ២-

ជរទុ កខ ទុ កខេរពះជរគឺ ចស់, ៣- ពយធិទុ កខ ទុ កខេរពះពយធិ គឺករ

ឈឺចុកចប់, ៤- មរណទុ ក្ខ ទុកខេរពះមរណៈគឺករសលប់ ។ បណ
ត ទុកខ
ទំង៤កងេនះ េលកទុក៣កងខងចុងសិន នឹងសែមតងជតិទុកខជមុន ។

១- ជតិទុកខ េនះេបតមករពិតេនះ រពះសមមសមពុទធ ជចមភព

ៃនសតវកុនងៃរតេលក

រទង់រជបសគល់ចបស់េដយរពះបញញញណ

កនុងរយៈផលូវៃនបដិសនធិវ ិញញណរបស់សតវ
ចកគភ៌ៃនមតេនះថ ៖
ដ៏លិត
អ រជលេរជ
បឋមំ

កលលំ

េហតិ

កលល

េហតិ

ែដលចុះ

អពវុទំ

អពវុទ

ជសរ ីរៈលអិត

ឆមរៃរក

ជយេត េបសិ េបសិយ ជយេត ឃេន ឃនបិ សខ ជយនតិ

េកស េលម នខបិច ។

ែរបថ,
ែលងឆមរ

មុនដំបូងេកតជរូប
សថិតេនកនុងៃផទមត

«កលលៈ»

ដូចដំណក់េរបងលងថល

ឬក៏ដូចជ

សបបិទន់ថល តំងេនអស់រយៈ៧ៃថង េទបែរបេទជរូប «អពវុទៈ» មន
អករៈដូចជទឹកេគលងសច់
ក៏កលយេទជរូប

«េបសិ»

រកហមេរពឿងៗ

តំងេនបន៧ៃថង

មនសណ
ឋ នដូចជបនទះចេរមៀកតូចមួយ

ដូចជសំណែដលេគរ ំលយនឹងអំែបង តំងេនបនរវង៧ៃថង េទបែរប
េទជរូប «ឃនៈ» មនអករៈមូលខន់ខប់ ដូចជស៊ុតមន់ខងកនុង
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តំងេនបន៧ៃថង តមកខងេរកយេទៀត រូបេនះក៏ចំេរ នេឡង ែបក
េចញជពក៥

តំងេឡងេកតជអវយវៈមនៃដជេដម

កមមបបចច័យរបស់សតវ

តំងេនអស់៧ៃថង

េឡងជលំដប់ែដលេហថែបក
ចប់តំងពីៃថងេនះតេទ
េរពះមនធម៌មិនេទៀង

េទបដុះសក់

បញច សខ

ែដលេកតអំពី
េរម

រកចក

។

។

មនែតជរនិងមរណៈចំសទក់កត់ពីមុខ

ជទុកខ

ជអនតត

េនកនុងជតិទុកខេនះ ។
ជតិទុកខេនះ ឥតមននិយយពី េវទន សញញ វ ិញញណ ថដឹងជទុកខ
ជសុខេនះគមនេសះ ។ ជតិទុកខេនះ ជទុកខរបស់ដី-ទឹក-េភលង-ខយល់
េទេត!

ែដលសងខរតក់ែតង

អរស័យឆអឹងខលះ

សរៃសខលះ

សច់ខលះ

ែសបកខលះ ផសំផំុគរុ ំព័ទធកសងឲយេកតេឡងេទជខនធ៥េនះ មិនែមនជទុកខ
របស់េវទន សញញ វ ិញញណេទ ពិតជទុកខរបស់រប
ូ គឺ ដី-ទឹក-េភលង-ខយល់
ដូេចនះ ។
២-

ជរទុ កខ

ទុកេខ រពះចស់រទុឌេរទមរគំរគេទៃនខនធ

ជ

លកខណៈ មនករនំចូលេទកន់េសចកតីសលប់ជកិចច មនករវ ិនសេទ
ៃនវ ័យជផល ចត់ជរបស់នំមកនូវេសចកតីទុកខ ។
សួរថ, ចុះេកតជដំបូងេនះ េតេកតអវី? ចស់រគំរគេនះ ចស់អីវ?
ចូរេឆលយេរៀបរប់មកេមល ។
េឆលយថ, ែដលេកតជដំបូងេនះ គឺទឹកថល- ទឺករកហម- ទឹកសខប់ៗរ ឹងៗ កលយេទជដី រតង់ណរ ឹងៗេហថធតុដី រតង់ ណទន់ៗ
រជយៗេហថធតុទឹក

ែដលមនលកខណៈសរមប់ចំអិននូ វកយ

មនអករៈេកតៗចត់ទុកជធតុេភលង

ែដលមនលកខណៈសរមប់បក់

ផត់នូវកយ មនអករៈេលហយៗ ចត់ទុកថជធតុខយល់ ។ ែដល
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េពលថ ចស់រគំរគរទុឌេរទមេទេនះ គឺចស់ធតុទំង៤េនះឯង
េទេត

។

ឯធតុទំង៤េនះ

គឺធតុដីមន២០

ធតុទឹកមន១២

េបែចកេចញេទតមេឈមះមន៤២
ធតុេភលងមន៤

ធតុខយល់មន៦

រួមជ៤២ ។ ប៉ុែនតពុំបនសែមតងអំពីធតុទំង៤េនះ ឲយបនសពវរគប់េទ
រគន់ែតរសង់យកធតុទំង៤េនះ

របរពធេដមបីឲយបនដឹងថ

ជរទុកខ

េនះ េតចស់របស់អីវ ជទុកខរបស់អីវប៉ុេណណះ េបេកតសក់វចស់សក់
វជរសក់ ។ល។ េបេកតែសបក វចស់ែសបក វទុកខែសបក េបេកតសច់
វ ចស់សច់ វទុកស
ខ
ច់, អនកណេកត អនកេនះនឹងចស់ អនកណចស់
អនកេនះនឹងទុកខ ។
សួរថ, ចុះសក់ - េរម - រកចក - េធមញ - ែសបក ជេដមេនះ
គមនដឹងអវីេសះេទ

េមតចក៏ថជទុកខែដរ?

ពួករូប២៨សុទធែតមិនដឹងអវី

ទំងអស់េទ?
េឆលយថ,

េរពះមិនដឹងហនឹងេហយជតួទុកខយ៉ងធងន់បំផុតកនុងេលក

បនជហ៊នេពលថទុកខ េរពះរបកបេដយេមហៈនិងអវ ិជជ ករវេងវង
ភន់រចឡំ

និងករែដលមិនដឹងចបស់ពិតរបកដ ករែដលមិនដឹងេនះ

េហយជតួទុកខ បញញែដលជអនកដឹងចបស់េនះជតួសុខ ។ េសចកតីទុកខ
ទំងអស់េនះ មិនងយសតវណនឹងសគល់ចបស់បនេទ សគល់បនែត
េលកអនករតស់ដឹង

ចក់ធុលះេឃញចបស់នូវរពះអរ ិយសចចទំង៤

ពិត

របកដ ។ ក៏កុនងអរ ិយសចចទំង៤េនះ មនសែមតងដូេចនះថ េសចកតី
សុខេសមនសសឯណែដលេកតេឡងេដយសររូប
េហថេសចកតី
េរតកអររជះថលរបស់រូប

ចត់ជសមុទយសចច

រតស់ដឹងបនេដយ

ករលះបង់ ។ រូបែដលមិនេទៀងជទុកខ រែមងែរបរបួលេទ េលកេហថ
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េទសរបស់រប
ូ េកតេឡងេដយសររូប ចត់ជទុកខសចច រតស់ដឹងបន
េដយករកំណត់ ។
ករលះបង់នូវេសចកតីរបថនកនុងរូប

ចត់ជនិេរធសចច

េហថរលស់េចលនូ វរូប

រតស់ដឹងបនេដយកិរ ិយេធវឲយជក់ចបស់នូវ

អដនងិគកមគ្គទំង៨

មនសមមទិដិឋ

េសចកតីយល់រតូវកនុងេហតុទំង៣យ៉ ង

េនះជេដម

េហថមគគសចច

រតស់ដឹងបនេដយកិរ ិយចំេរ ន ។ ឯ េវទន - សញញ - សងខរ វ ិញញណេនះ

ក៏មនន័យែដលរតូវែចកដូចគន

នឹងរូបខងេដមែដរ

។

េសចកតីចស់រទុឌេរទមរគំរគរបស់រប
ូ ទំង២៨ េនះេហយ ែដលេហថ
ជរទុកខ ។
៣-

ពយធិទុកខ

ទុកខេរពះមនករឈឺចុកចប់

ឈឺេនះេត ឈឺ

របស់អីវ? ឈឺេនះគឺ ឈឺ សក់ - េរម - រកចក - េធមញ - ែសបក - សច់ សរៃសជេដម ឈឺេនះក៏េរពះែតរូប២៨េនះែដរ ។ េបេវទនទទួលយក
ឈឺអំពីរប
ូ េនះមកជអរមមណ៍

ក៏វចមលងជមងឺេនះចូលេទដល់ចិតតផង

េបជេវទនមិនទទួលេទ ក៏វឈឺែតរូបប៉ុេណណះឯង ។
៤- មរណទុ កខ ទុកខេរពះមនករសលប់ េតអនកណជអនកទទួល ទុកខ
េបរប
ូ សលប់េទេហយ? រូបអនកណសលប់ រូបអនកហនឹងេហយទទួលទុកខ ។
ទុកខកុងករស
ន
ល ប់េនះ ធងន់ជងកនុងករឈឺេទេទៀត បនជេពលថធងន់

ជងឈឺេនះ េរពះករសលប់េនះ គឺ សលប់េទទំងអស់ មនធម៌មិនេទៀន
ជទុកខ, ជអនតត, តមជប់រហូតលុះរតែតអស់រប
ូ េនះ េទបបនអស់
ទុកខែដរ ។
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ទុកខទំង៤កងេនះ ជទុកខេកតេឡងចំេពះរូប េទះជរូបអវីៗ រូបមន
វ ិញញណកតី រូបឥតវ ិញញណកតី ក៏លុះេទកនុងអំណចលកខណៈទំង៣ គឺ

អនិចចំ ទុ កំខ អនតត គឺ ជតិទុកខ ជរទុ កខ ពយធិទុកខ មរណទុ កខ

ដូចគនទំងអស់

។

រូបែតងវ ិនសេទេដយអំណចេភលង

ទំង៤ភនក់

េនះឯង ។ សែមតងមកកនុងទុកខរបស់រប
ូ សេងខបែតប៉ុេណណ ះ ។ តពីេនះេទ
នឹងសែមតងពីទុកខរបស់នមតេទ ៖

នមធម៌មន៤របករគឺ េវទន១ សញញ១ សងខរ១ វញ
ិ ញ ណ១

ទំង៤របករេនះេហថនមធម៌

េរពះជធម៌មនែតេឈមះ

ជសភវ

ធម៌គមនរូបរងកយ រកកំណត់កត់សំគល់ សណ
ន នេភទមិនបន ។
រពះអនវរណញញណ

រទង់រតស់េទសនចត់ឲយេឈមះថនមធម៌

េដមបីជរបេយជន៍ដល់រពះេយគីអនកចំេរ នវ ិបសសនបញញ
េឃញសភវធម៌ែដលជរបស់ពិត

រវរកឲយ

ពិនិតយេដយរពះរត័យលកខណ-

ញញណប៉ុេណណះឯង ។ ទុកខរបស់នមេនះមន៨កងគឺ៖ េសកទុ កខ១
បរេទវទុ
កខ១
ិ

ទុ កខទុ កខ១

អបបេិ យហិសមបេយគទុ កខ១

េទមនសសទុ កខ១

ឧបយសទុ កខ១

បិេយហិវបបេយគទុ
កខ១
ិ

យមបច
ិ ឆំ-

នលភតិតមបទ
ិ ុ កខ១ បញចុ បទនខនធទុ កខ១ ។ ទុ កខទំង៨ េនះជទុ កខ

របស់នម សរមប់ដុតបំផលញពួកនមទំង៤ ។ េដះរសយទុកខកុនងខនធ
ទំង៥េនះ េឃញថចេងអៀតៃរកេពកណស់
ជ២ចំែណក

ដូចបនអធិបបយមកេហយ

។ ខនធ៥េនះែចកទុកខេទ

មនលសញញនិងវ ិញញណ

អនកសតប់បនេហយឬេន?
ខញំុសតប់បនេហយ ពិតជខញំុេនះលងង់ជងសតវមមចែមន ។
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សញញសួរថ, ែភនក - រតេចៀក - រចមុះ - អណ
ត ត - កយ ទំង៥េនះ
ជរបស់អនកណ?
វ ិញញណេឆលយថ, របស់ទំង៥េនះជរបស់ខំុញពិត ។

េអេបអនកឯងយល់េឃញយ៉ ងេនះេហយ
អនកទំងអស់ ។

ទុកខទំង៨េនះរតូវបនមកេល

អនកយល់យ៉ងេនះវ ិញេទបរតូវ

បញញថ,

ែភនក-

រតេចៀក- រចមុះ- អណ
ត ត- កយ, ទំង៥េនះជរបស់ដី- ទឹក- េភលង- ខយល់
មិនែមនជរបស់អនកេទ ។ កលែដលែភនកវេកត វេកតរបស់វ ដល់
ែភនកវចស់ ក៏វចស់របស់វ ដល់វឈឺ ក៏វឈឺរបស់វ ដល់វសលប់
ក៏វសលប់របស់វ ។ របស់ទំងេនះ ជរបស់ ដី - ទឹក - េភលង - ខយល់
ទំងអស់

មិនែមនជរបស់អនកេទ

បនជថមិនែមនជរបស់អនកេនះ

េរពះកយេនះវចស់ែតរល់ៃថង ហូរេទកន់េសចកតីទុកខមិនេទៀង អនតត
ែតរល់ៃថង អនកឃត់ថកុំឲយវចស់ កុំឲយឈឺ កុំឲយសលប់ ឃត់ យ៉ងណ
ក៏វមិនសតប់

មិនតមបងគប់អនកឯងែដរ

បងគប់មិនតមេនះេហយ
សញញ-វ ិញញណថ,

រតង់ឃត់ មិនបន

េតអនកសំគល់ថជរបស់អនកដូចេមតចេកត?

យីេអហ៎!ន

ខុសេនះមិនែមនតិចតួ ចេទ

។

េយងទំងពីរនក់េនះខុសេហយេត
របែហលជ២មុឺនអសងខ័យមកេហយ

មិនែដលបនសតប់ធម៌យ៉ងេនះមតងេសះ ចបស់ណស់ៗ ភលឺសវងដូច
រពះអទិតយេទបនឹងរះ

។

ខញំុទំង២នក់សូមថវយខលួនចំេពះបញញ
។
សូមចំទុកថ ខញំុទំង២នក់ែលងយល់ខុសដូចមុនៗេនះេទៀតេហយ ។

ខញំុកលពីមុនេនះជអនកវេងវងេរជ
លងង់ខលំងជងសតវមមចពិត
។
ឥឡូវេនះ ខញំុេឃញចបស់ណស់រពះអងគ សូមរពះបញញរទង់រពះេមតត
េរបស សែមតងធម៌តេទេទៀត, ខញំុនឹងសតប់ឲយបនសពវរគប់រពះអងគ ។
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េអ

សញញ-វ ិញញណ

របៃពណស់

អនកចូរតំងសតិសតប់ឲយបន

ចបស់ចុះណ
៎ ! អវ ិជជ និង សងខរែដលបេងកតអនកឯងមកេនះ គឺឲយដឹង
ែតខុសៗ យល់ែតខុសៗ មិនបនឲយយល់េទតមសភវធម៌ តមែមន
តមពិត របស់ធម៌ដល់មតងេសះេឡយ ឥឡូវេនះអនកេកតបញញេហយេត,
េបដូេចនះេយងនឹងសែមតងអំពីទុកខទំង៨កងេនះមតងេទៀតឲយអនកសតប់គឺ ៖
១-េសកទុ កខ

ទុកខេរពះនឹកសតយរសេណះអេឡះអល័យ

ចំេពះសងខរែដលរពត់របសេទ

គឺ

រូប១

សេមលង១

ខលិន១

រស១

សមផសស១ យល់េឃញថរបស់ទំង៥េនះជរបស់ខួលន េហយក៏របកន់

ខជប់ ចង់ឲយែតេនៗ ឲយែតេទៀងៗ ដល់របស់េនះមិនេន មិ នេទៀង
ក៏េកតេសចកតីេសកសតយចំេពះវតថុែដលវ ិនសេនះ ។ រតង់េសចកតីថ

ចង់ឲយវតថុទំង៥េនះេនៗ េទៀងៗ រតង់េនះជតួេភលងេមហៈផង េលភៈ

ផង ។ រតង់ែដលវតថុេនះវ ិនសេទ េហយេសកសតយ រតង់េនះជេភលង
េលភៈនិងេមហៈេឆះេឡងឲយេកតទុកខេសកសតយ
បត់បង់េទ

។

េភលងទុកខេនះេឆះចំេពះែតពួកនម

វ ិញញណេនះលងង់េពកណស់
ដឹងថជេភលងែថមេទៀតផង ។
២-បរេទវទុ
កខ
ិ

ចំេពះរបស់ែដល

េរពះសញញ-

េហរេទចូលកនុងគំនរភនក់េភលង េហយមិន

បនខងករយំទួញេរៀបរប់ េពលបូរបច់ ប៉ប៉ច់

ប៉េប៉ ច ែថលងអំពីេសចកតីកំសត់េផសងៗ និងសងខរែដលរពត់របសបត់
េទ

បណ
ត លឲយេទជតអូញែតអ

រអក់រអួល

តឹងែណន

ចុកឆអល់កុនង

េដមរទូង បណ
ត លឲយេហៀរហូរទឹកែភនកសរសក់ តឹងចិតត ធងន់ចិតត ។
េភលងទុកខេនះេកតមកពី េមហៈ ។
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៣-ទុ កខទុ កខ

ទុកល
ខ ំបកទំងរូបទំងនម

ទុកខេហយទុកខេទៀត

បងហូរមកនូវេសចកតីទុកខ មិនដច់ជប់តគនេទ ដូចជែខសទឹកែដលហូរ
េនះឯង ទុកខែដលរតួតៗេលគនយ៉ ងេនះ េហថទុកខទុកខ ។
៤-េទមនសសទុ កខ

ទុកខេរពះេសចកតីអក់អន់ចិតតចំេពះអរមមណ៍

ែដលេឃនសឃនងចិតត គឺអរមមណ៍ទំង៦ មនរូបរមមណ៍ជេដម ែដលែភនក
េឃញេហយមិនរតូវចិតត មិនគប់ចិតត ក៏េកតបដិឃៈថនំងថនក់ចិតតចំេពះ
អរមមណ៍ែដលទស់េនះៗ េហយក៏េកតេរលរលេទេដយេភលងទុកខ គឺ
េភលងេទសៈផង េភលងេមហៈផង ។ េសចកតីថ សតវទំងឡយែដលមន
េសចកតីទុកខេពញេរបៀបដល់បនទុកេហយ

ែតងេសកសតយយំកនទក់

កេនទញ គក់រទូងផតួលខលួនរបេមៀលរតឡប់រតឡិន ផតួលខលួនដំដូង យក
េជងេឡងេល ចប់កំបិតេករ អរកឬេលបថនំពិស ចងកេដយែខស
សទុះរត់ចូលេភលង រែមងេសយនូវេសចកតីទុកខយ៉ងេនះ
េហថ េទមនសសទុកខ ។
៥-ឧបយសទុ កខ
តឹងែណនេនកនុងចិតត

រសឡញ់េពញចិតត

ទុកខបណ
ត លឲយរអក់រអួលទងគិះ

េដយករ

េរពះនឹកេឃញដល់សតវនិងសងខរ

ែដលជទី

ែដលរពត់របស់េទយូរេហយ

េដយេសចកតីអល័យ

ជអេនកបបករ

ក៏ែឆអតចិតតតឹងែណន

េហយនឹកេឃញ

េហថឧបយសទុកខ

េនះេកតអំពីេមហៈទំងអស់ ។
៦-អបបេិ យហិសមបេយគទុ កខ ទុកខេរពះជួបរបទះសតវនិង សងខរ

ែដលខលួនមិនរតូវចិតត ។

៧-បិេយហិវបបេយគទុ
កខ
ិ

ទុកខេរពះរពត់របស់និរសចកសតវ

និងសងខរ ែដលខលួនេពញចិតត គប់ចិតត ។
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៨-យបបច
ិ ឆំនលភតិតមបទ
ិ ុ កខ ទុ កខេក តអំ ពីចិតតប៉ុនប៉ ងរបថននូ វ របស់

ណៗេហយ

មិនបនរបស់េនះៗដូចេសចកតីរបថន

ក៏នំឲយេកត

េសចកតីទុកខ ។ ទុកខេនះមកែតអំពីេលភៈ េមហៈ មនឧបទនជេម
របកន់មំ បនជទុកខទំងអស់េនះេកតេរចនេឡងៗ ។ ទុកខទំងអស់
ដូចបនអធិបបយមកេនះ
ទំងអស់

។

េភលងកិេលស

ែនសញញ

ជទីរបជុំនូវេភលងេលភៈ
វ ិញញណ

េទសៈ

េមហៈ

អនកធលប់េដកេនកនុងេភលងទុកខ

ដូចបនអធិបបយមកេនះែមនឬេទ?

ែមនណស់េហយ

បញញ ខញំុទំងពីរនក់េនះលងង់ែមន ដូចជសតវមមចេរតកអរែតនឹងេភលង។
ចំែណកខញំុទំងពីរនក់ ឥតបនដឹងថេភលងទុកខ និងេភលងកិេលសេនះេរចន
ដល់មឹលងៗេទ

សងស័យេឡយ

។

ខញំុេឃញចបស់ណស់េហយ ខញំុេជឿរបកដឥតមន
សូមបញញ
សែមតងតេទេទៀត ។ េអេបដូេចនះ

អនកចំសតប់ចុះ េយងនឹងសែមតងអំពីទុកខេទសរបស់ខនធ៥តេទេទៀត ។
ខនធ៥េនះមនទុកខេទសេរចនជអេនក

ជរបស់មិនេទៀងទត់

មិន

សថិតេសថរចិរកលយូរលង់េឡយ ែតងដឹកជញូជ នមកនូវេសចកតីទុកខ យក

មកឲយជសមបុក ឬថជទីលំេនេរគេផសងៗ សមបូរេទេដយដំេបពក
េដយេសចកតីចក់េដតនិងេដយពកយតិះេដៀល
អំពីសំណក់បុគគល
ដៃទ និងករមិនចំេរ នេផសងៗ លុះេដយជមងឺដមកត់ជេរចន មិនសតប់
បងគប់បញ
ជ អនកណេឡយ

ជរ

ពយធិ

និងមរណៈ

ែតងរបេលម

លួងេលម ឲយលុះេនកនុងេសចកតីវ ិនស រប់កបបមិនអស់េឡយ, ែតងនំ
មកនូវកមមមិនែមនជរបេយជន៍ធំទូលយ
ចបស់នូវរពះៃរតលកខណ៍

ដល់បុគគលែដលមិនដឹង

របកបេដយឧបរទពចៃរងរគប់យ៉ង

និង

ភ័យេផសងៗ ជប់េទេដយកមមឥតរបេយជន៍រប់មិនអស់, ញប់ ញ័រេទ
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េដយជរនិងមរណៈ
ពយយមរបស់ខួលន

វ ិនសេទេដយេសចកតី

និងេលកធម៌ទំង៨,

និងេសចកតីពយយមរបស់បុគគលដៃទ

មិនសថិតេសថរ

យូរប៉ុនមនេឡយ រកអវីជទីពឹងពុំបន ឥតមនទីរជកេកនេឡយ េសចកតី
សុខមនរបមណតិចណស់ រកសងឃឹមមិនបន, ជរបស់សូនយទេទៗ
ជរបស់មិនែមនជខលួនរបណ
ែរបរបួល

ប្រកបេទេដយេទសេផសងៗ

របរពឹតតេទខុសចករបស់េដម

េចះែត

រកខលឹមសរគមនដូចេដ មេចក

រកេសចកតីចំេរ នគមន ែតងែតរពត់របស់ចកសតវនិងសងខរ ែដលជទី
រសឡញ់េពញចិតត

របកបេទេដយអសវៈ

មនកមសវៈជេដម

ជបចច័យរបជុំតក់ែតង របកបេដយមចចុមរ និងកិេលសមរ តមេបៀត

េបៀនជនិចច

គឺ

ជតិទុកខ

ជរទុ កខ

ជប់ជបចច័យតមេបៀតេបៀនមិនដច់

ពយធិទុកខ

មរណទុ កខ

រប់មិនអស់េនកនុងភពតូច

និង

ភពធំ េរពះែត អវជ
ហ ១ ឧបទន១ កមម១ អហរ១
ិ ជ ១ តណ
ទំង៥េនះេហយែដលជអនកដឹកនំឲយេកត-សលប់រប់មិនអស់

វ ិលេទ

វ ិលមក េនែតកនុងភព៣ ជួនកលធលក់េទនរក េសយេសចកតីេវទន
រ ឹតែតធងន់ៗែថមេទៀត ។ ជួនកលេកតេទជេរបត េសយនូ វេសចកតី
ទុកខេវទន េដយរកអហរបរ ិេភគពុំបន ជួនកលមកេកតជមនុសស
េដយេសចកតីទុកខលំបក ជប់ជបចច័យតៗគនមិនដច់ េកត សលប់ៗេកត
រកទីបំផុតគមន រប់កំេណតក៏ពុំអស់ រប់ករសលប់ក៏មិនអស់ កលែដល
សលប់េទេនះក៏េទទេទ មនែតទុកខនិងេទសជប់តមមកជមួយផង ។
ខនធ៥មនទុកខេទសេរចន ហូរេទកន់េសចកតីវ ិនស ដូចបនអធិបបយ
មកេនះឯង, ែនសញញ-វ ិញញណ! អនកសតប់បនេហយ ឬក៏េនេទ?
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ខញំុទំងពីរនក់សតប់បនេហយេលកមចស់បញញ
ចបស់ណស់ៗ
ខញំុឥតមនេសចកតីសងស័យេទ
ពិតជខលួនខញំុទំងពីរនក់េនះេកតមក
េហយរបរពឹតតេទកន់េសចកតីវ ិនស

មួយជតិៗមនែតទុកខនិងេទស

គមនបនសុខេទ សូមេលកសែមតងតេទេទៀតចុះ ។
េបដូេចនះ េយងនឹងសែមតងអំពីកំេណតែដលអនកេកតេនះ អរស័យ
នូវធម៌ដូចតេទេនះ,

អវជ
ិ ជ ៗ

េដមដំបូងគឺ

មនេហយជបចច័យ

ឲយេកតសងខរៗ មនេហយជបចច័យឲយេកតវញ
ិ ញ ណៗ មនេហយជ

បចច័យឲយេកតនមនិងរូបៗ មនេហយជបចច័យឲយេកតសឡយតនៈៗ

មនេហយជបចច័យឲយេកតផសសៈៗ មនេហយជបចច័យឲយេកត េវទន
ៗ មនេហយជបចច័យ ឲយេកត តណ
ហ ៗ មនេហយជបចច័យឲយេក ត
ឧបទនៗ មនេហយជបចច័យឲយេក ត ភពៗ មនេហយជបចច័យឲយ

េកត ជតិៗ មនេហយជបចច័យឲយេកតជរ-មរណៈ ។ ក៏ធម៌ទំង១២

េនះ ែចកេចញជ២យ៉ ងគឺ រូប២៨ម៉យង, នមធម៌៤គឺ េវទន-សញញសងខរ-វ ិញញណ ម៉យង, រួមមកេនេលខនធ៥ដែដល ជរបស់េដយែឡក
ពីគន

ែតរតូវអរស័យគននឹងគនេហយរបរពឹតតេទ

ជសភវធម៌មួយៗ

មិនែមនជសតវ ជបុគគល មិនែមនជខលួន-របណ មិនែមនជេគជេយង
ជសភវៈមួយៗអរស័យគននឹងគន

េកតេឡងេហយ

រលត់សូនយេទ

ជធមមត វ ិលេកត វ ិលសលប់ េនកនុងវដតសងសរ រកទីបញចប់គមន ។
រ ីឯសញញនិងវ ិញញណ បនសតប់េហយគិ តថ េបេយងរបឹងេនែត
កនុងធម៌ទំង១២យ៉ ងេនះ

មុខជបនែតទុកខនិងេទសយ៉ ងេនះពុំខន
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េឡយ

េបដូេចនះខញំុទំងពីរនក់

សូមសួរេទបញញថ

ដូចេមតច េទបនឹងបនរួចអំពីធម៌ទំង១២េនះ?
បញញេឆលយថ

េអសញញ-វ ិញញណ

េតឲយខញំុ បដិបតតិ

អនកធលប់េនកនុងនវៃរតេលក

ែដលរបដប់េដយធម៌១៦យ៉ ងេនះ ជយូរអែងវងណស់មកេហយ ។

ធម៌ទំង១៦យ៉ ងេនះគឺ បដិចចសមុបបទ១២ ៃរតេលក៣ អកសធតុ១
រតូវជ១៦ ។ ធម៌ទំង១៦េនះ េហថ នវៃរតេលក សរមប់ដឹកនំសតវ
ឲយេទកន់េសចកតីវ ិនស

វ ិលេទវ ិលមកេនែតកនុងភពតូចនិងភពធំ

ដូចមនេសចកតីេនខងមុខឯេណះ ។

នវៃរតេលក សេងខបប៉ុ េណណ ះ
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។

នវៃរតលកខណ៍លអបរ ិសុទធ

ឆលងផុតឆលមមករសតវសហវ

ជញូជ នពួកសតវដក់សំេដ
នវៃរតលកខណ៍ជប់ មំមួន

េឆពះេទនិពវនឋនផុ តភ័យ ។
ដឹកនំជញូជ នសតវភពៃរត

ឆលងផុតសមុរទធំេពកៃរក

ឥតមនទុកខភ័យនឹងលិចលង់ ។

ែតសតវមិនសូវចូលចិតតជិះ

េរពះនវេនះមនគនតិច

សងត់េសងៀមរទឈឹងឥតកបូរកបច់

រ ំេលចភញីវលលិ៍លែអ ពនព័នធ ។

និពនធេឡងេដយរពះធមម
េដយរពះធមមៃរតេលកចរយ ចនទ - សល'
វតតបទុមវតីរជវររម រកុងភនំេពញ
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ឥឡូវេនះ
សញញ-វ ិញញណ ចូរអនកបដិបតតិេទតមនវៃរតលកខណ៍
ែដលរបដប់េដយធម៌១៦យ៉ ងេនះវ ិញចុះ ។
ឯធម៌១៦យ៉ ងេនះគឺ
រពះធមមចកកៗ ែដលរបដប់េដយអងគទំង៨ និងអរ ិយសចច៤ ៃរតលកខណ៍
៣ រពះនិពវន១ រតូវជ១៦ ។ ធម៌ទំង១៦េនះ ែតងសទួយេលកេឡងនូវ
សតវណែដលរបតិបតតិតម ឲយឆលងផុតអំពីអនលង់ ឱឃៈទំង៤ េហយនំ
យកេទដក់ដល់េរតយគឺ រពះនិពវន ជសថនបំផុតទុកខទំងអស់ ។
សញញ-វ ិញញណ!

អនកសគល់ទុកខេទសចបស់លស់េហយឬេន

េឡយ?
ខញំុសគល់ទុកខេទសចបស់ណស់េហយ
េលកមចស់ ។

ឥតមនេសចកតីសងស័យេទ

េបដូេចនះបញញេកតេឡងេហយ ញណគឺ ធមមចកខុ េកតេឡងេហយ

ចំេពះែភនករបស់អនក ែដលេមលេទេឃញទុកខេទសរបស់ខនធ៥ េឃញ

ទុកខេទសរបស់ភពទំង៣ េឃញទុកខេទសរបស់ធតុ៤ េឃញទុកខេទស
របស់កមគុណ៥ ដូេចមះេឈមះថ សមមទិដឋិ និង សមមសង កេបប េកត

េឡងេហយដល់អនក ។ េបដូេចនះ អនករតូវយកធម៌មិនេទៀង១ ទុកខ១
អនតត១

មកកំណត់េធវទុកកនុងចិតតេដយឧបយៃនបញញ

អនិចចំ ទុ កំខ អនតត

ដល់អនក

ទុ កខសចចៈ

។

ចំេពះធម៌

េនះចុះ, េដមបីឲយៃរតលកខណ៍ទំង៣ េកតេឡង

កលេបកំណត់ទុកខមកជអរមមណ៍ជប់មិនដច់

មនកិចចជេរគឿងកំណត់
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។

េហថ

កលេបេឃញទុកខេហយ

ចំេរ នឲយេរចនេឡងៗ

មគគសចចៈ

េហថ

េឡងនូវធម៌ អនិចចំ ទុ កំខ អនតត

មនកិចចែតខងេធវឲយចំេរ ន

។ សមុ ទយសចចៈ មនកិចចលះបង់

នូវតណ
ហ ឧបទនេចល ។ កលេបរ ំលត់តណ
ហ -ឧបទនអស់េហយ
េហថ និេរធសចចៈ មនកិចចរតូវេធវឲយជក់ចបស់នូវធម៌មិនេទៀង- ទុកខអនតត

និងេធវឲយជក់ចបស់នូវមគគ

ផល

រពះនិពវន

។

ែនសញញ-

វ ិញញណ! អរ ិយសចចៈទំង៤ េកតេឡងដល់អនកេហយ ។ រតង់ែដលអនក
ពយយមចំេរ នឲយេឃញនូវទុកខេទសេនះ េហថ សមមវយេម ។
រតង់ែដលអនករ ំលឹកេទេឃញែតមិនេទៀង- ទុកខ- អនតត េរឿយៗេហថ
សមមសតិ

។

រតង់ែដលអនកកំណត់ចិតតទុកកនុងអរមមណ៍របស់ៃរត-

លកខណ៍ទំង៣េនះ ឲយនឹងេនមូលែតមួយ េហថ សមមសមធិ ។
ដូេចនះអដឋងិគកមគគទំង៨ មនដល់អនករគប់រគន់េហយ ។
រតង់ែដលអនកកំណត់ ទុកខយកមកជអរមមណ៍
សងខតនិមិតត

រែមងរ ំលត់បង់នូវ

គឺនិមិតែត ដលធលប់េឃញថសុខៗេនះេចញអស់

េហថ

រតង់ែដលអនកកំណត់ យកករមិនេទៀងមកជអរមមណ៍េនះ

រែមង

រពះនិពវន ។

រ ំលត់បង់នូវសញញ
េនះេចញ

ែដលធលប់សំគល់ថេទៀងៗ

កន់យកនូវ

អសងខតនិមិតត

ថជប់ៗ

ថលអៗ

គឺមិនមននិមិតតកុងអរមម
ន
ណ៍

ទំង៦ េហថ អនិមិតតវេមកខ
េរពះរួចផុតអំពីនិមិតត ឬថឆលងផុតអំពី
ិ
អរមមណ៍ទំង៦
និពវន

អសមិមនៈក៏រលត់អស់េទ

ដូេចនះវ ិញក៏បន

។

េហថ

អនិមិតតវេមកខ
ិ

រតង់ែដលអនកកំណត់នូវធម៌អនតតមកជ

អរមមណ៍េនះ គឺកំណត់េឃញចបស់ថ ខនធទំង៥េនះ ពិតជមិនែមន
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ខលួន មិនែមនអញ-ឯង មិនែមនេយង មិនែមនេគ មិនែមន ជរបុស-រសី
មិនែមនជសតវ- បុគគល ។ កំណត់េឃញចបស់ថ ជរបស់ធតុដី- ទឹកេភលង- ខយល់ ប៉ុេណណះ ។ កលេបេឃញថមិនែមនខលួន មិនែមនអញ

ដូេចនះេហយ

ក៏រែមងរ ំលត់បង់នូវ

សងខតនិមិតត

គឺនិមិតតែដលេឃញ

ថខលួនៗ ថអញៗេនះេចញបន កន់យកនូវអសងខតនិមិតត គឺមិនមន
និមិតត
េហយរបរពឹតតេទឆលងផុតពីសងខតធម៌
ឬថឆលងផុតពីអរមមណ៍
ទំង៦ ឬថរបសចកសងខរធម៌ជអរមមណ៍ េឈមះថ សុ ញញតវេមកខ
ិ

េរពះរួចផុតអំពីនិមិតត ែដលេឃញថខលួន ថអញៗេនះ ។
ែនសញញ

េហយឬ?

និង

វ ិញញណ

នវៃរតលកខណ៍មនរគប់រគន់ដល់អនក

មនរគប់រគន់េហយរពះអងគ

ដូចជរពះអទិតយេទបនឹងរះ

ភលឺណស់

ភលឺសវងចបស់ណស់ៗ

ឥតមនសងស័យអវីបនតិចបនតួច

កនុងភពទំង៣េនះេសះេឡយ ខញំុទំងពីរនក់េនះ ក៏ឆលងផុតអំពី នវៃរត
េលកេហយ ឥតមនករទក់ទមេនកនុងនវៃរតេលកេទៀតេទ ។
បញញេពលថ,

បតិេមកខណមួយ

មហបតិេមកខទំង៣េនះ

េបអនកចូលតម

ក៏នឹងេឃញចបស់នូវរពះនិពវនដូចគនទំង៣

កលេបអនកចំេរ នធម៌ទុកំខ

ចូលកន់អបបណិហិតវ ិេមកខ

។

ក៏េឃញចបស់

នូវរពះនិពវន ។ កលេបអនកចំេរ នធម៌អនិចំច ចូលកន់អនិមិតតវ ិេមកខ ក៏
េឃញចបស់នូវរពះនិ ពវនដូចគន
ចូលកន់សុញញតវ ិេមកខ
ធម៌ទំង៣េនះ

។

កលេបអនកចំេរ នធម៌អនតត

ក៏េឃញចបស់នូវរពះនិពវនដូចគនែដរ

តមែតអនកសទត់ជំនញ

េពញចិតតណមួ យក៏បន

(បនជកវ ីបូរណេយងនិពនធទុកកនុងសរសតចបប់រកមថ)
បតិេមកខ គឺនិពវនេហង ។
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។

ចូលមហមហ-

មហបតិេមកខទំង៣េនះ

ជធម៌ផុតរពំែដនរបស់ៃរតេលក

នវៃរតលកខណ៍ែដលរបដប់េដយធម៌១៦គឺ

អដឋងិ គកមគគ៨

។

អរយិ

សចចៈ៤ ៃរតលកខ ណ៍៣ និ ង រពះនិពវន១ ។ ធម៌ ទំង១៦េនះ មន

រគប់រគន់ដល់អនកេហយ ។ េបដូេចនះចូរអនកកំណត់ធម៌ អនិចចំ- ទុ កំខ អនតត

ឲយមំមួនចុះ

េរពះថេសចកតីកំណត់ជេហតុនំឲយរតស់ដឹង

នូវេពធិបកខិយធម៌ទំង៣៧របករ
ករកំណត់ថមិនេទៀង

ហូរមករបជុំេលករកំណត់ ទុកខ

កំណត់ថទុកខ

កំណត់នូវធម៌ទំង៣េនះ

កំណត់ថជអនតត

ជកិចចរបស់ទុកខសចចៈ

េហយចំេរ នធម៌ទំងេនះឲយេរចនេឡងៗ
មិនេទៀង

ជទុកខ

ឯករ

គឺជកិចចរតូវែតកំណត់

េនះជកិចចរបស់មគគសចចៈ

រតូវែតចំេរ នឲយេរចននូវេសចកតីកំណត់ទំង៣េនះ
ចបស់នូវកងទុកខ

។

គឺ

ជអនតត

។

បញញែដលេឃញ
េឃញចបស់នូវចិតត

ែដលកំណត់ទុកខ េឃញចបស់នូវមគគែដលចំេរ នទុកខេនះ េឃញចបស់
នូវធម៌ែដលរ ំលត់ទុកខេនះ

រតង់កិចចពិនិតយឲយចបស់នូវធម៌រគប់អេនលេនះ

ជកិចចរបស់និេរធសចចៈ

កិចចេនះរតូវែតេធវឲយជក់ចបស់េដយញណ

ជេរគឿងរតស់ដឹង ។ ធម៌ែដលជញណរតូវរតស់ដឹងេនះ គឺ េពធិបកខិយធម៌៣៧ គឺសតិបបដនន៤

សមមបបធន៤

ពលៈ៥

។

េពជឈងគ៧

អងគមគគ៨

រពមេដយេរគឿងកំណត់ថជទុកខ

ឥទធិបទ៤

ឥរនទីយ៥

ធម៌ទំង៣៧របករេនះេក តេឡង
កំ ណត់ថមិនេទៀង

កំ ណត់ថជ

អនតត េបខវះេរគឿងកំណត់ថមនទុកខជេដ មេហយ ធម៌ទំង៣៧របករ
េនះឥតេកតមនេទ ។ េបកំណត់យកធម៌អនតតមកជអរមមណ៍ េឃញ
ចបស់ថ រូប, េវទន, សញញ, សងខរ, វ ិញញណ, ធម៌ទំងអស់េនះមិនែមន
ជខលួនរបណ មិនែមនជអញ-ឯង មិនែមនជរបុស - រសី មិនែមនជ
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សតវ - បុគគល េឃញយ៉ ងេនះេហយ ខំបំេពញពយយមចំេរ នមិ នឲយដច់
េនះសតិបដនន៤ សមមបបធន៤ ក៏េកតេឡងរពម ឥទធិបទ៤ ឥរនទីយ៥
ពលៈ៥

េពជឈងគ៧

កំណត់េនះ
មគគសចចៈ

។

អងគមគគ៨

ក៏េកតេឡងរពមគនេដយេសចកតី

និងគបបីពយយមចំេរ នឲយេរច នេឡងៗ
ពិនិតយឲយជក់ចបស់នូវេពធិបកខិយធម៌

េនះជកិចចរបស់
ែដលេកតេឡង

រពមេដយេសចកតីពយយមចំេរ នេនះ ជកិចចរបស់និេរធសចចៈ ។
េសចកតីថមគគញញណខងេដមេនះ
នូវកិចចដៃទេទៀតេឡយ

េធវឲយសេរមច

រតូវែតចំេរ នអនតត

មិនគបបីេធវ

ជអនុេលមបដិេលម

មយ៉ ងឲយសេរមច ។ កិេលសែដលបិទបំងនូវសចចៈទំង៤េនះ រតូវកំចត់
បង់េដយអនុេលម៣ ចិតតែដលមិនជប់េនកនុងសងខរ មិនសទុះសទរេទ

កន់អរមមណ៍េផសងៗ ដូចជទឹកែដលមិនដក់េនេលសឹក
ល ឈូក មនករ
របរពឹតតេទ មនអនតតជអរមមណ៍ ទំងេនះក៏េកតរបកដដល់រពះេយគី
ែដលមនេសចកតីខវល់ខវយ ។ លំដប់េនះរពះេយគីចំេរ ននូវ អនុេលមញញណ េធវនូវរពះនិ ពវនែដលមិនមននិមិតត របសចកសងខរធម៌ឲយជ
អរមមណ៍

េហយកនលងនូវបុថុជជនេគរតនិងបុថុជជនភូមិ

កន់អរ ិយេគរត

និងអរ ិយភូមិ

រគបសងកត់នូវកិរ ិយេកតេឡង

េហយេឡងេទ

េគរតភូញណក៏េកតរបកដ
និងកិរ ិយរបរពឹតតេទ

េហយ

េហយក៏សុះេទ
ទ

កន់រពះនិពវនជអរមមណ៍ ដូេចនះេឈមះថ េគរតភូ េហយក៏េនេសងៀម
យ៉ ងណមិញ

ចំែណករពះេយគីែដលនឹងឆលងេទកន់រពះនិ ពវន

ក៏

យ៉ ងេនះែដរ ។ អនុេលមជវនែដលពិចរណេឃញ អនិចំច ទុកំខ អនតត
ដូេចនះក៏មិនរពមែលងេនរូបេនះ េហយេលតេឡងេដយ អនុេលមចិតតជបឋម មនចិតតេទរទន់េទកន់រពះនិ ពវន ដូចជេទរទន់េទកន់
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េរតយមខងជិតរពះនិ ពវន

េដយតតិយជវនដូចជដល់េរតយខងនយ

ែលងពិចរណនូវសងខរ ដល់នូវេរតយគឺរពះនិពវន េដយេគរតភូចិតត
អនុេលមញញណកំចត់បង់នូវងងឹតគឺកិេលស

ែដលបិទបំងនូវសចចៈ៤

ែតមិនអចេធវនូវរពះនិ ពវនឲយជអរមមណ៍បនេឡយ ។ ឯេគរតភូេទប
េធវរពះនិពវនឲយជអរមមណ៍បន ែតមិនអចកំចត់បង់ងងឹត គឺកិេលស
បនេឡយ

។

ចំែណកអនុេលមញញណកំចត់បង់នូវកិេលសបន

ែតមិនអចេឃញនូវរពះនិពវនេដយខលួនឯងបនេទ
ញណេឃញនូវរពះនិ ពវន

។

ឯេគរតភូ-

ែតមិនអចកំចត់បង់កិេលសបនេឡយ,

មគគមិនែលងនូវសញញែដលេគរតភូញណឲយ ។ បញញេនះក៏រតស់ដឹង
តៗគនមិនដច់ េហយទំលយនូវគំនរេលភៈ េទសៈ េមហៈ េដយ
អំណចអរ ិយមគគញញណ ។
ែនសញញ-វ ិញញណ

!

េឃញសពវរគប់េហយឬ?

ផលូវរបតិបតតិែដលបនសំែដងមកេនះ

អនក

ខញំុរពះករុណទំង២នក់ បនេឡងជិះនវរពះៃរតលកខណ៍
ែដល
របដប់េដយធម៌ទំង១៦ យ៉ ងេនះ េឃញថរតជក់ណស់ សុខ
េកសមកសនតណស់

ភលឺណស់

។

ផលូវរបតិបតតិេដមបីជេរគឿងរ ំលត់ទុកខ
ខញំុសគល់ចបស់ណស់េហយ ឥតមនទក់ទមេទរពះអងគ សូមរពះអងគ
សំែដងធម៌តេទេទៀត ។
េអេបដូេចនះ
េដយធម៌១៦យ៉ ង

េយងនឹងសំែដងអំពីនវៃរតេលក
និង

ែដលរបដប់

កិេលសែដលេកតេឡងេរជៀតែរជកេនជ

មួយគនេនះតេទ ធម៌ទំង១៦េនះគឺ បដិចស
ច មុបបទ១២
បបទ១២ ៃរតេលក៣
បបទ
ៃរតេលក៣
អកសធតុ១ រតូវជ១៦ ។ ធម៌ទំង១៦េនះ ឧបមដូចជនវសរមប់
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ដឹកនំសតវឲយេទកន់ភពតូចនិងភពធំ

របកបេទេដយទុកខនិងេទស

េរចនជអេនករប់មិនអស់េនកនុងភព៣ េកតេហយសលប់ សលប់េហយ
េកតវ ិញរកទីបំផុតគមន

េរពះែតរបកបេដយធម៌ទំង១៦យ៉ ងេនះ

នឹងអធិបបយអំពីធម៌ទំង១៦យ៉ ងេនះតេទគឺ

។

បដិចចសមុបបទ១២េនះ

បនសំែដងរួចមកេហយ

(កនុងទំព័រេលខ៦១) ឯកនុងទីេនះនឹងសំែដង
ែតអំពីៃរតេលក និងអកសធតុប៉ុេណណះ ។ ៃរតេលកេនះមន៣គឺ
កមេលក១ រូបេលក១ អរូបេលក១ និងអកសធតុ១ ជេមរបធន
េលេលកទំង៣
នូវធតុដី

។

ធតុទឹក

អកសធតុ
ធតុេភលង

ធតុែដលរសូបជប់ឲយេកតេឡង

ធតុខយល់

េនកនុងេលកទំង៣េនះ
េមល៉ះេហយសងខរៃលលកតក់ែតងឲយេកតមនុសស-សតវ េនកនុងកមភព,
រូបភព, អរូបភព េដយសងខរជអនកតក់ែតងៃលលកេទតមអំេពបុណយ
និងអំេពបបរបស់សតវ

លអនិងអរកក់

ធំនិងតូច

េដយសងខរជអនកចត់ែចងៃលលកឲយេកតេឡង

ខពស់និងទប

េដយអរស័យនូវ

ធតុទំង៥ គឺអកសធតុ១ ធតុដី១ ធតុទឹក១ ធតុេភលង១ ធតុខយល់១
េកតេឡងតៗគនគឺ អវ ិជជ១ សងខរ១ វ ិញញណ១ នមរូប១ សឡយតនៈ១
ផសសៈ១ េវទន១ តណ
ហ ១ ឧបទន១ ភព១ ជតិ១ ជរ-មរណៈ១
ធម៌ែដលេកតេឡងតៗគនេនះេហថ បដិចចសមុបបទ ។ កងទុកទ
ខ ំង១២
ក៏េកតេឡងតៗគនជមួយនឹង បដិចចសមុបបទ េហយរបរពឹតតេទេនកនុង
នវៃរតេលក៣គឺ កមេលក រូបេលក អរូបេលក េលកទំង៣េនះ
បនេសចកតីថវ ិនស

កនុងកមេលកក៏វ ិនស រូបេលកនិងអរូបេលក
ក៏វ ិនស ។ រតង់េសចកតីថវ ិនស េហថេលក ។ រតង់ែដលសូនយ
ចេនលះទេទៗ

េហថអកសធតុ

។
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ធម៌ទំង១៦េនះ

ឧបមដូច

ជនវមួយសរមប់ដឹកនំសតវឲយេទកន់េសចកតីវ ិនស

េនែតកនុង
ៃរតេលកទំង៣េនះេទ គឺេកតេហយសលប់ សលប់េហយេកត រប់មិនអស់
រកទីចប់គមន ។ េហតុមកែតអំពីអវ ិជជ តណ
ហ និងឧបទន ែដលជបចច័យ
ឲយេកតភព ។ ភពេនះមន២យ៉ ងគឺ ឧបបតតិភព១ កមមភព១ ។

ចំែណក ឧបបតតិភពេនះមន៩េផសងគនេដយខនធ គឺ កមភព១
កមភព១ រូបភព១
ភព១
អរូបភព១
ភព១

សញញភព១
ភព១

ឯកេវករភព១
ឯកេវករភព១

អសញញភព១
ភព១

ចតុេវករភព១
វករភព១

េនវសញញនសញញភព១
ភព១

បញចេវករភព១
េវករភព១

ភពទំង៩េនះ

េហថឧបបតតិភព ។ ចំែណកកមមភព ភពែដលរបកបេដយតេរមក

ទំងប៉ុនមន បនដល់អបយភូមិ៤ មនុសស១ និងសថនសួគ៌៦ជន់ ។

រូបភពគឺភពែដលមនរូប បនដល់រពហម១៦ជន់ ។ អរូបភព ភពែដល
ឥតរូប បនដល់អរូបរពហម៤ជន់ ។ សញញភព គឺភពែដលមនសញញ ។
អសញញភព ភពែដលឥតសញញ ។ េនវសញញនសញញភព បនដល់

អរូបរពហម៤ ។ ភព៩សេងខបែតប៉ុេណណ ះ ។
នឹងសំែដងអំពីកមមភពតេទ
មន៣យ៉ ងគឺ

កមភព១

។
រូបភព១

ឯកមមភពេនះគឺភពែដលសតវេធវ
អរូបភព១

។

ភពទំង៣

េនះមនឧបទននិងតណ
ហ ជបចច័យឲយេក តេឡង

។

នឹងវ ិនិច័ឆយអំពី

តណ
ហ និងឧបទនែដលបេងកតេឡងនូវភពេនះៗ

។

តណ
ហ េនះមន

៣៦គឺ តណ
ហ ខងកនុងមន១៨ ខងេរកមន១៨ រួមជ៣៦ ។ ឯតណ
ហ
ខងកនុងេនះគឺ

ចិតតេរតកអរនឹងែភនក តួចិតតែដលេរតកអរេនះេហថ កមតណ
ហ

ែភនកេនះេហថ

កមភព

។

េបជប់ចិតតនឹងែភនក
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របកន់យកែត

េទៀងៗ តួចិតតជប់េនះេហថ ភវតណ
ហ
ែភនកេនះជ រូបភព១ ។
េបចិតតមិនចង់ឲយែភនក
វភវតណ
ហ
ិ

ចស់

ឈឺ

សលប់

តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ

ែភនកេនះេហថ អរូបភព១ ។ កនុងែភនក១មនតណ
ហ ៣

មនឧបទន៣

មនទិដិឋ២

គឺកមតណ
ហ និងភវតណ
ហ របកបេដយ

សសសតទិដិឋ ចំ ែណកឯវ ិភវតណ
ហ របកបេដយ ឧេចឆទទិដិឋ ។ ឯឧបទន

េនះរបកន់េទតមតណ
ហ ទំង៣ មិនែដលលះបង់េចលគនេឡយ ។

េបចិតតេរតកអរនឹងរតេចៀក តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណ
ហ
រតេចៀកេនះជ កមភព , េបចិតតជប់នឹងរតេចៀកឲយេនែតេទៀងៗ
តួចិតតជប់េនះេហថ ភវតណ
ហ
រតេចៀកេនះេហថ រូបភព១ ។
េបចិតតមិនចង់ឲយរតេចៀកចស់
វភវតណ
ហ
ិ

ឈឺ

រតេចៀកេនះេហថ

សលប់

តួចិតតមិនចង់េនះេហថ

អរូបភព១

។

មនតណ
ហ ៣ មនភព៣ មនឧបទន៣ មនទិដិឋ២ ។

កនុងរតេចៀក១

េបចិតតេរតកអរនឹងរចមុះ តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណ
ហ
រចមុះេនះជ

កមភព

តួចិតតជប់េនះេហថ

,

េបចិតតជប់នឹងរចមុះចង់ឲយេនែតេទៀងៗ

ភវតណ
ហ

រចមុះេនះេហថ

រូបភព១

។

េបចិតតមិនចង់ឲយរចមុះចស់ ឈឺ សលប់ តួចិតតែដលមិនចង់េនះេហថ
វភវតណ
ហ រចមុ ះេនះេហថ អរូបភព១ ។ កនុងរចមុ ះេនះមនតណ
ហ ៣
ិ

មនភព៣

របកបេដយ

មនឧបទន៣
សសសតទិដឋិ

មនទិដិឋ២

គឺកមតណ
ហ និងភវតណ
ហ

និងវ ិភវតណ
ហ របកបេដយ

(ដូចគនទំងអស់) ។
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ឧេចឆទទិដឋិ

េបចិតតេរតកអរនឹងអណ
ត ត តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណ
ហ
អណ
ត តេនះជ កមភព ។ េបចិតតជប់នឹងអណ
ត ត តួចិតតជប់េនះជ
ភវតណ
ហ
អណ
ត តេនះជ រូបភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយអណ
ត តចស់

ឈឺ

សលប់

តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ

អរូបភព១ ។

េបចិតតេរតកអរនឹងកយ

វភវតណ
ហ
ិ

អណ
ត តេនះជ
កមតណ
ហ

តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ

កយេនះជ កមភព១ ។ េបចិតតជប់នឹងកយ តួចិតតែដលជប់េនះ
ជ ភវតណ
ហ កយេនះជ រូបភព១ ។ េប ចិតតមិនចង់ ឲយកយចស់ ឈឺ
សលប់ តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ វភវតណ
ហ កយេនះជ អរូបភព១ ។
ិ
េបចិតតែដលេរតកអរេនះ

កមតណ
ហ

េហថ

ចិតតេនះេហថ

កមភព១ ។ េប ចិតតជប់ នឹងចិ តត តួ ចិតតែដលជប់ េនះេហថ ភវតណ
ហ

ចិតតេនះេហថ រូបភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយចិតតរពត់របស តួចិតត
ែដលមិនចង់េនះ េហថ វភវតណ
ហ
ចិតតេនះេហថ អរូបភព១ ។
ិ
តណ
ហ ១៨ខងកន
១៨ខងកនុងសេងខបែតប៉ុេណណះ ។

នឹងសំែដងអំពីតណ
ហ ខងេរក១៨
ខងេរក១៨តេទេទៀត
១៨តេទេទៀត ។
េបចិតតេរតកអរនឹងរូប

តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ

កមតណ
ហ

រូបេនះជ កមភព១ ។ េបចិតតជប់នឹងរូប តួចិតតែដលជប់េនះជ
ភវតណ
ហ

រូបេនះជ

រូបភព១

តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ

។

វភវតណ
ហ
ិ
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េបចិតតមិនចង់ឲយរូបរពត់របស
រូបេនះជ

អរូបភព១

។

កនុងរូប១មនភព៣
មនតណ
ហ ៣
មនឧបទន៣
មនទិដិឋ២
(ដូចគនទំងអស់) ។ េបចិតតេរតកអរនឹងសេមលង តួចិតតែដលេរតកអរេនះ
ជ កមតណ
ហ
សេមលងេនះជ កមភព១ ។ េបចិតតជប់នឹងសេមលង
តួចិតតែដលជប់េនះជ ភវតណ
ហ
សេមលងេនះជ រូបភព១ ។ េបចិតត
មិនចង់ឲយសេមលងរពត់របស

តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ

វភវតណ
ហ
ិ

សេមលងេនះជ អរូបភព១ ។ កនុងសេមលង១មនភព៣ មនតណ
ហ ៣
មនឧបទន៣ មនទិដិឋ២ (ដូចគនទំងអស់) ។ េបចិតតេរតកអរនឹងកលិន

តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណ
ហ
កលិនេនះជ កមភព១ ។
េបចិតតជប់នឹងកលិន

តួចិតតែដលជប់េនះជ

ភវតណ
ហ

កលិនេនះជ

រូបភព១ ។ េប ចិតតមិនចង់ ឲយកលិនរពត់ របសបត់ េទ តួ ចិតតែដលមិ នចង់

េនះជ វភវតណ
ហ
កលិនេនះជ អរូបភព១ ។ កនុងកលិន១ មនភព៣
ិ

មនតណ
ហ ៣ មនឧបទន៣ មនទិដិឋ២ ។ េបចិតតេរតកអរនឹងរស
តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណ
ហ
រសេនះជ កមភព១ ។
េបចិតតជប់នឹងរស

តួចិតតែដលជប់េនះជ

ភវតណ
ហ

រសេនះជ

រូបភព១ ។ េប ចិតតមិនចង់ ឲយរសេនះបត់ េទ តួ ចិតតែដលមិ នចង់ េនះជ
វភវតណ
ហ រសេនះជ អរូបភព១ ។ កនុងរស១ មនភព៣ មនតណ
ហ ៣
ិ

មនឧបទន៣ មនទិដិឋ ២ ។ េបចិតតេរតកអរនឹងសមផសស តួចិតតែដល
េរតកអរេនះជ កមតណ
ហ
សមផសសេនះជ កមភព១ ។ េបចិតត
ជប់នឹងសមផសស តួចិតតែដលជប់េនះជ ភវតណ
ហ
សមផសសេនះជ
រូបភព១

។

េបចិតតមិនចង់ឲយសមផសសបត់បង់េទ
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តួចិតតែដលមិនចង់

េនះជ

វភវតណ
ហ
ិ

សមផសសេនះជ

អរូបភព១

។ កនុងសមផសស១

មនភព៣ មនតណ
ហ ៣ មនឧបទន ៣ មនទិដិឋ២ ។ េបចិតតេរតកអរ
ហ
ធមមរមមណ៍
នឹងធមមរមមណ៍ តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណ

េនះជ

កមភព១

។

េបចិតតជប់នឹងធមមរមមណ៍

តួចិតតែដលជប់

េនះជ ភវតណ
ហ
ធមមរមមណ៍េនះជ រូបភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយ
ធមមរមមណ៍រពត់របសេទ
ធមមរមមណ៍េនះជ

តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ

អរូបភព១

។

កនុងធមមរមមណ៍១

វភវតណ
ហ
ិ

មនភព៣

មនតណ
ហ ៣ មនឧបទន៣ មនទិដិឋ២ ។

បូករួមតណ
ហ ខងកនុង១៨ និងខងេរក១៨ រតូវជ៣៦ ។

តណ
ហ ទំង៣៦េនះ ែតងេកតេឡងផលស់បូតរគនជធមមត ។ រតង់ែដល

ផលស់បូតរគនមតងៗេនះេហយ ែដលចត់ជអតីត អនគត បចចុបបន្ន ។
កលេបែភនករកេឡកេឃញរូបេហយ ចិតតេរតកអរ កមតណ
ហ េនះជ
បចចុបបនន អតីត អនគត មិនទន់មនមកដល់ ។ កលេបចិតតជប់នឹងរូប
ភវតណ
ហ

េនះជបចចុបបនន កមតណ
ហ
េនះជអតីតវ ិញ អនគត

មិនទន់មនមកដល់ ។ កលេបចិតតមិនចង់ឲយរូបរពត់របស វភវតណ
ហ
ិ

េនះជបចចុបបនន ភវតណ
ហ េនះជអតី តវ ិញ អនគតមិ នទន់ មនមកដល់
។

តណ
ហ េនះចត់ទុកជ

អតីត៣៦

អនគត៣៦

ទំងអស់រតូវជ១០៨ ។
ជតិ

ភព

េកតមនេរពះ

ភព

េកតមនេរពះ

ឧបទន
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បចចុបបនន៣៦

រួម

ឧបទន

េកតមនេរពះ

តណ
ហ

តណ
ហ

េកតមនេរពះ

េវទន

េវទន

េកតមនេរពះ

ផសសៈ

ផសសៈ

េកតមនេរពះ

សឡយតនៈ

សឡយតនៈ េកតមនេរពះ នម-រូប
នម-រូប

េកតមនេរពះ

សងខរ

សងខរ

េកតមនេរពះ

អវជ
ិ ជ ។

ក៏បដិចចសមុបបទេនះជធម៌េដយែឡកអំពីគន

ែតរតូវអរស័យគន

េហយេកតេឡងតៗគន េរពះមនអវ ិជជនិ ងសងខរជេមរបធនបណ
ត ល
ឲយេកតេឡងតៗគនមិនដច់

េហយអវ ិជជេទកន់កររគប់តំែណង

សងខរក៏ជអនកតក់ែតងរគប់ដំែណង

េនកនុងបដិចចសមុបបទធម៌េនះ
េហយកងទុកខទំង១២មនជតិទុកខជេដម ក៏េកតេឡងតៗគន េរពះមន
អវ ិជជនិងសងខរជបចច័យ ។ កលេបបដិចចសមុបបទេកតេឡង កងទុកខ
ក៏េកតេឡង

េហយហូរចូលេទកន់ៃរតេលក

។

ៃរតេលកក៏បញូជ ន

េទកន់អកសធតុ េទេនរតង់េសចកតីវ ិនសសូនយេសះទេទៗេហថ
អកសធតុ ។ នវៃរតេលកែដលរបដប់ េទេដយធម៌ទំង១៦ យ៉ ង

េនះ គឺបដិចចសមុបបទ១២ ៃរតេលក៣ អកសធតុ១ រតូវជ១៦ ។
កលេបធម៌ទំង១៦េនះេកតេឡងេហយ េភលងទុកខនិងេភលងកិេលសក៏េកត
េឡងតៗគនជប់មិនដច់

ដូចន័យែដលមនេសចកតីអធិបបយេទខង

មុខេនះ ។
េភលងកិេលសែដលេកតេឡងតៗគនេនះដូេចនះគឺ៖
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សំេគជនៈ១០
គជនៈ១០
ិ េលស១០
េលស១០
មិ ចត
៌ % ធម៌ ១០
១០
េញធម៌ ៨
មច៌រយ
ិ ៈ៥
ៈ៥
វជបញZស៣
ស៣
គន[ៈ៤
អគតិ ៤
សវៈ៤
សវៈ៤
ឱឃៈ៤
ឱឃៈ៤
េគគៈ៤
េគគៈ៤
នីវរណៈ៥
រណៈ៥
ឧទ-ន៤
ឧទ-ន៤
ប <សៈ១
<សៈ១
អនុសយៈ៧
យៈ៧
មលៈ៣
មលៈ៣
អុ សលម2
សលម2បទ១០
ទ១០
អុ សលចិត%ប
 ^ទ១២
^ទ១២ ។
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សំេគជនៈ១០
គជនៈ១០គឺ
១០គឺ ៖
ស
_ យទិ ដ ជ

របកន់កយថជរបស់ខួលន១

វជចិិ8៌

េសចកតីសងស័យសទក់េសទរ១

សីលពត%ប <សៈ

ចិតតសទបអែងអលកនុងជី វ ិត១

ម គៈ

េសចកតីេរតកអរកនុងកម១

បដជឃៈ

េសចកតីថនំងថនក់ចិត្ត១

រូប គ

េសចកតីេរតកអរកនុងរូបភព១

អរូប គ

េសចកតីេរតកអរ កនុងអរូបភព១

<េ(

េលកដក់ខួលនឯងរបកន់១

ឧទអចៈ

ចិតតអែណតត អណូត ងរយមយ១

អវជ`:

េសចកតីលង
ង ់េខល១ ។
ិ េលស១០
េលស១០ េនះគឺ៖

េញេ

សភពេធវចិតតឲយជប់ជំពក់េនកនុងអរមមណ៍១

េ-េឥ

សភពេធវចិតតឲយរបទុសក
ត ុនងអរមមណ៍ឬថនំងថនក់១

េ<េថ

សភពេធវចិតតឲយវេងវងកនុងអរមមណ៍១

<េ(

សភពេលកខលួនឬដក់ខួលន១

ទិ ដ ជ ?

ធមមជតិេធវចិតតឲយេឃញខុសឬយល់ខុស១
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វជចិិ8៌
ថcនំ

ធមមជតិឲយសងស័យឬសទក់េសទរ១

ធមមជតិេធវចិតតឲយរួញរ

ឬឲយធុញរទន់កុនងកុសលេផសងៗ១

ឧទអចំ 

ធមមជតិេធវចិតតឲយញប់ញ័រឬឲយរយមយ១

អហិរិំ

ធមមជតិមិនេខពមអំេពទុចចរ ិត១

អេ(តបំ

ធមមជតិមិនខលចឬមិនតក់សុតនូ
ល
វអំេពទុចចរ ិត១ ។
មិ ចត
 % ធម៌ ១០េនះគឺ
១០េនះគឺ ៖
១០

១- មិ 8៌ទិ ដ ជ

គំនិតយល់ខុសេហយរបកន់ថរតូវ

២- មិ 8៌សង_បៈ

រតិះរ ិះខុស

៣- មិ 8៌d8

សំដីខុស

៤-មិ
មិ 8៌ម2នៈ%

ករងរខុស

៥- មិ 8៌ជcវៈ

ចិញចឹមជីវ ិតខុស

៦- មិ 8៌dគមៈ

ពយយមខុស

៧- មិ 8៌សតិ

រលឹកខុស

៨- មិ 8៌ស<ធិ

ដំកល់ចិតតខុស

៩- មិ 8៌វជមុតិ %

ផុតខុស

១០- មិ 8៌ៈណ

ដឹងខុស ។
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េញធម៌ ៨េនះគឺ ៖
១-ញេ
ញេ

បនលភ

២-អញេ
អញេ

មិនបនលភ

៣-យេឥ
យេឥ

បនយស

៤-អយេឥ
អយេឥ

មិនបនយស

៥-សុ
សុខំ

បនសុខ

៦-ទុ
ទុំ 

បនទុកខ

៧--និ(e

តិះេដៀល

៨-បសំ
បសំ ឥ

សរេសរ ។

មច៌ិរយ
ិ ៈ៥
ៈ៥េនះគឺ ៖
១-dសមច៌
dសមច៌រយ
ិ ៈ

កំណញ់អវស (ឬទីលំេន)

២-ុ
ុ លមច៌រយ
ិ ៈ

កំណញ់រតកូល

៣-ញភមច៌
ញភមច៌រយ
ិ ៈ

កំណញ់លភ

៤-វណ
វណfមច៌រយ
ិ ៈ
៥-ធម2
ធម2មច៌រយ
ិ ៈ

កំណញ់ពណ៌សមបុរ (ឬកំណញ់គុណ)
កំណញ់ធម៌ ។
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គន[ៈ៤េនះគឺ ៖
១-អភិ
អភិ ជឆយគន[ៈ

ចំណងកយគឺអភិជឈ

២-ពូទទយគន[
ពូទទយគន[ៈ

ចំណងកយគឺពយបទ

៣-សី
សីលពត%ប <សយគន[
<សយគន[ៈ ចំណងកយគឺសីលពតតបរមសៈ
៤-ឥទំ
ឥទំ ភិនិេវសយគន[ៈ

ចំណងកយគឺេសចកតីសំគល់ថរបស់

េនះពិត ។
វជបញZស៣
ស៣េនះគឺ
១-ស
ស
 វជបញZស
របស់មិនេទៀង

សំគល់ខុស

សំគល់ថេទៀង

សំគល់ ថខលួន

គឺយល់ថខនធ៥ែដលជ

ទុកខសំគល់ថសុខ

២-ចិ
ចិត%វជបញZស

រតិះរ ិះខុស

៣-ទិ
ទិ ដវជ
វ
ជ ប
ជ ញZស

យល់ខុស ។

អគតិ ៤េនះគឺ ៖
១-ឆ(
ឆ(eគតិ

លំេអៀងេរពះរសឡញ់

២-េ-ឥគតិ
េ-ឥគតិ

លំេអៀងេរពះសអប់

៣-េ<ថគតិ

លំេអៀងេរពះមិនដឹង

៤-ភេគគតិ

លំេអៀងេរពះភ័យខលច ។
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មិនែមនខលួន

សវៈ៤េនះគឺ
៖
សវៈ
១-<សវៈ

តរមំគឺកម

២-ភdសវៈ

តរមំគឺភព

៣-ទិ

សវៈ

៤-អវជ`:សវៈ

តរមំគឺទិដិឋ ករយល់ខុស
តរមំគឺអវ ិជជ េសចកតីលង
ង ់។
ឱឃៈ៤េនះគឺ
៖
ឱឃៈ

១-េ<ឃៈ

អនលង់គឺកម

២-ភេdឃៈ

អនលងគឺភព

៣-ទិ េ

អនលង់គឺទិដិឋ

ឃៈ

៤-អវជេ`:ឃៈ

អនលង់គឺអវ ិជជ ។
នីវរណៈ៥េនះគឺ
រណៈ
៖

១-មច៌នៈe

េសចកតីរបថនកនុងកម

២-ពូទទៈ

េសចកតីគំនុំគំគួន

៣-ថcនមិ ទអៈ

េសចកតីរញ
ួ រ

៤-ឧទអចៈ

ចិតតអែណតតអណូត ង

៥-វជចិិ8៌

េសចកតីសងស័យមិនដច់េរសច ។
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ឧទ-ន៤
ឧទ-ន៤េនះគឺ
១-មុទ-ន

កររបកន់ខជប់កុនងកម

២-សី លពត% ទ-ន

កររបកន់ខជប់កុនងសីលវតត

៣-អត% dទុទ-ន

កររបកន់ខជប់កុនងខលួនរបណ

៤-ទិ ដទ-ន

កររបកន់ខជប់កុនងករយល់េឃញ ។

ប <សៈ១គឺ
មិ 8៌ទិ ដ ជ ។
<សៈ
អនុសយៈ៧
យៈ៧េនះគឺ ៖
១-ម Bនុសយៈ
២-ភវ Bនុសយៈ
៣-បដជiនុសយៈ
៤-<(នុសយៈ
៥-ទិ

នុសយៈ

៦-វជចិិ8៌នុសយៈ
៧-អវជ`:នុសយៈ ។
អនុសយៈទំង៧េនះជកិេលសេដករតំេនេរឿយៗកនុងសនតនរបស់
សតវ ។
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មូលៈ ៣េនះគឺ ៖
១-េញភៈ

២-េ-សៈ

៣-េ<ហៈ ។

អុ សលម2បទ១០
៖
ទ១០េនះគឺ
១០
កយកមម៣

វចីកមម៤

មេនកមម៣ រតូវជ១០ ។

អុ សលចិត%ប
 ^ទ១២
^ទ១២េនះគឺ
១២
េលភមូល៨

េទសមូល២

េមហមូល២

េភលងកិេលសែដលេកតេឡងតៗគនដូេចនះេនះ

រតូវជ១២ ។
គឺមកែតអំពីអវ ិជជ

និងសងខរជបចច័យឲយេកតេឡង េនកនុងបដិចចសមុបបទដែដល ។
ែនសញញ និងវ ិញញណ ! អនកេឃញេភលងកិេលសេហយឬេន?

សធុ

សធុ

របៃពេហយ!

ខញំុទំងពីរនក់េឃញចបស់
ថេភលងកិេលសទំងអស់េនះរបជុំចូលកនុង
បដិចចស-

ណស់េហយ

មុបបទធម៌ទំង១២ពិតែមន
នវៃរតេលក

របៃពេហយ!

េហយធម៌ទំងេនះបងវិលឲយវ ិលេទកន់

េហយក៏នំចូលេទកន់អកសធតុ

គឺជរបស់

េសះសូនយទេទៗ រករបេយជន៍គមន សលប់េទទេទៗ មនែតេភលងទុកខ
និងេភលងកិេលស
ក៏មកទេទៗ

ជប់តមេទជមួយផង

ដល់រតឡប់មកេកតវ ិញ

មនែតេភលងទុកខនិងេភលងកិេលសតមមកជមួយផង

។

ខញំុទំងពីរនក់េឃញចបស់ថ
នវៃរតេលកែដលរបដប់េដយធម៌
១៦គឺ បដិចចសមុបបទ១២ ៃរតេលក៣ អកសធតុ១ ។ ធម៌ទំង១៦
េនះពិតជរបកបេទេដយេភលងទុកខនិងេភលងកិេលស ដុតបំផលញរូប ដុត
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បំផលញនមឲយរលយេទជអកសទេទៗ ។ ឯេភលងទុកខទំង៤ភនក់េនះ
សរមប់ដុតបំផលញរូបទំង

២៨

ឲយរលយេសះសូនយេទទេទៗ

ចំែណកេភលងកិេលសទំង១៥០០េនះ

។

សរមប់ដុតបំផលញពួកនម

ទំង៤គឺ េវទន១ សញញ១ សងខរ១ វ ិញញណ១ ឲយរលយេសះសូនយេទ
េហយបំៃភលកំេណតឲយកលយេទេកតជេរបត -នរក -តិរចឆន -អសុរកយ
េសយនូវេសចកតីទុកខេវទន រកទីបំផុតគមន ។
សតវទំងអស់វ ិលេកតវ ិលសលប់រប់មិនអស់
ភពធំ

េហតុមកែតអំពីអវ ិជជខទប់មុខ

មនុសសខវក់លេលេធវលលក់

េនកនុងភពតូច
ឲយងងឹតងងល់ងប់ដូចយប់

ដូចអនទក់ឆវក់រ ឹតក

និង
ដូច

អូសទញដឹកនំ

ឲយេនែតកនុងនវៃរតេលក េរចនមីរេដរដសកកកុញែណនណន់តន់
តប់ ចេងអៀតដូចជអងករេនកនុងនឡិ ឬដូចជសនិតេចករតរប់ពុំអស់
នូវមនុសសសតវែដលជិះេនេលនវៃរតេលក
របឡយទឹកែដលហូររតបញ់

គឺតណ
ហ

េហយេបកេទតម

េឆពះេទកន់ភពតូចនិង

ភពធំេនះឯង ។ ខញំុទំងពីរនក់េឃញចបស់ណស់រពះអងគ ថមនុសស
សតវទំងអស់េនះ សម័រគចិតតជិះែតនវៃរតេលកេរចនរប់មិនអស់ ។
ឯនវៃរតល័កខណ៍វ ិញ

េនចតេចលទេទ

ឥតមនមនុសសឬសតវណ

ជិះេសះេឡយ ែមនឬមិនែមនរពះអងគ?
េអ! ែមនេហយ សញញ វ ិញញណ អនកេឃញយ៉ ងហនឹងរតូវេហយ
េរពះមនចបប់ថ

ៃរតេលកេគកៃរតលកខណ៍សងសរចកកវ ិលមិ នដល់

អវ ិជជជឫសគល់ ជបចច័យៃនសងខរ នំសតវឲយេសកេស លិចលង់េទ
កនុងជលសរ បញចមរេមហនធករ រ ឹតរុ ំហ៊ុំជុំជប់េន ។
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ែនសញញ វ ិញញណ! មរទំង៥េនះគឺ កិេលសមរ១ ខនធមរ១
អភិសងខរមរ១

មចចុមរ១ េទវបុតតមរ១ មរទំង៥េនះ មនែខស៥
សរមប់ចងមនុសសសតវ រ ឹតរុ ំហ៊ុំឲយជប់េនែតកនុងនវៃរតេលក បនជ
នវៃរតលកខណ៍េនះេនទំេនរ ។

សញញ វ ិញញណ សួរេទបញញថ កលពីេដមខញំុបនេធវទន សីល

ភវនណស់ែដរ េតខំុញបនេនកនុងនវៃរតលកខណ៍ែដរឬេទ?
បញញសួរេទសញញ

វ ិញញណវ ិញថ

កលអនកេធវ

ទន

សីល

ភវនេនះ េតអនកសំគល់េឃញដូចេមតចបនជអនកេធវ?
ខញំុសំគល់េឃញដូេចនះថ
េធវទនឲយបនផលមនេភគសមបតតិ
េធវសីលឲយបនផលមនអយុែវងរូបលអ
ចំេរ នភវន
ឲយបនផល
មនបញញ

និងបនេសចកតីសុខេរចន

ក៏ខំេធវទន សីល ភវនេទ ។
បញញថ

ខញំុសំគល់េឃញដូេចនះេហយ

េបអនកសំគល់េឃញដូេចនះ

េហយខំេធវទន

សីល

ភវនយ៉ ងេនះ មិនបនចូលកនុងនវៃរតលកខណ៍ជដច់ខត បនជថ
មិនបនចូលកនុងនវៃរតលកខណ៍េនះ

េរពះថអនកសំគល់យក

ៃរត-

េលកមកជអរមមណ៍ េហថេលកធិបេតយយ អតតធិបេតយយ ។ ទន
សីល ភវន របស់អនកេនះ ចត់ចូលេទកនុងនវៃរតេលកទំងអស់ ។

េបទន សីល ភវនរបស់អនក កន់យកធមមធិបេតយយ ជអរមមណ៍

េនះ េទបចត់ចូលេទកនុងនវៃរតលកខណ៍ទំងអស់ ។
សញញ

វ ិញញណថ

ទន

សីល

ភវនែដលខញំុបនេធវទំងអស់
មិនចត់ចូលេទកនុងនវៃរតលកខណ៍ ខញំុក៏យល់រពមេហយ ពិតជេនកនុង
នវៃរតេលករបកដែមន ចុះចំែណកផលបុណយបនឬមិនបន?

~ 86 ~

បញញថ េសចកតីរតង់េនះអនកចំសតប់អភិធមមសំែដងថ
េឥមនស9 សហគត ៈណសមយុត% កុសលចិតតេកតេឡង
របកបេដយេសមនសសេវទន
េបមនញណេទបេធវទន

របកបេដយញណជេរគឿងដឹង

សីល

ជអរមមណ៍បន

។

េបគមនញណេទ

េហយេធវទន

ភវន

កុសលចិតតែដលេកតេឡងកនុងនវៃរតល័កខណ៍
សីល

កន់យកបនែតេលកធិបេតយយ
ប៉ុេណណះ

កន់យកធមមធិបេតយយ

ភវន

និងអតតធិបេតយយ

ជប់េនកនុងនវៃរតេលកទំងអស់

សហគត

ទិ ដគតសមយ
គ
ជ តសមយុ ត%

េសមនសសេវទន

េរបែតវ ិញញណេនះ
ជអរមមណ៍

េឥមនស9

។

េលភចិតតេកតេឡងរបកបេដយ

និ ងរពមេដយទិដិឋទំង២របករគឺ

សស9តទិ ដ១
ជ

ឧេច៌ទទិ ដ១
ជ ។
េបេធវទនរបកបេដយេសមនសស រពមេដយទិដិឋែដលយល់េឃញ
ថ អនគតេទខងមុខ នឹងមនេភគសមបតតិេរចន េឃញដូេចនះេហយ
ចិតតក៏េរតកអរជប់ចិតតនឹងសមបតតិ

េហយក៏របថនថឲយបនសមបតតិ៣គឺ

សមបតតិមនុសស១ សមបតតិេទវត១ សមបតតិរពះនិពវន១ ។ ចំែណកឯ
អនកែដលទទួលយកទនេនះ ក៏ឲយពរថ ឲយអនកបនសេរមច ដូចេសចកតី
របថនរបស់អនកចុះ ។ ចំែណកអនកមចស់ទន ក៏េកតេលភមូលេសមនសស

ជទិដិឋសមបយុតតរ ឹតែតខលំងេឡងៗ

េធវទនបនសមបតតិេរចនេនះ

ជតួ

រតង់ែដលយល់េឃញថ

សស9តទិ ដ ជ ។

រតង់ចិតតែដល

ជប់នឹងសមបតតិ របកន់ឲយែតមនៗ ឲយែតេនៗ េនះជតួ ភវតV
j ។
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េរតកអរនឹងរបស់មន េរតកអរនឹងរបស់េន េនះជតួ មតV
j ។
េបមិនចង់ឲយរបស់េនះវ ិនសរពត់របសេទ េនះជតួ វជភវតV
j
។
វ ិភវតណ
ហ េនះរបកបេដយ ឧេច៌ទទិ ដ ជ ។ ែនសញញ វ ិញញណ! អនកសតប់
េហយវ ិនិច័ឆយេដយខលួនឯងចុះេរឿងទនេនះ ។

ខញំុទំងពីរនក់សតប់បនជក់ចបស់ណស់
ថេធវទនរបកបេដយ
ញណសមបយុតត េទបបនមហកុសល៨ ខញំុដឹងចបស់ថ ខញំុជបុថុជជន
គមនញណសមបយុតតេទ

េរពះញណសមបយុតតេនះ

មនពីរតឹម

រពះេសតបននបុគគលេឡងេទ េមល៉ះេហយបនជខញំុេធវទន តំងពីេដម
េរៀងរបមក

មនែតេលភមូលជ

ទិ ដសមយ
ស
ជ មយុ ត%

េធវទនរបថន

ចង់ឲយបនែតផលបុណយ គឺ ឲយបនែតរទពយេរចនប៉ុេណណះ ។ ខញំុទំងពីរ
នក់េនះយល់េឃញថ
ខុសឆងយអំពីរពះពុទធសសន
គមនឆិត
គមនរជិះេសះ
ខុសផង
េហយ

។

។

ខញំុខុសណស់រពះអងគបញញ េហយខលួនខញំុមិនដឹងជ
ឥឡូវេនះខញំុបនភលឺណស់េហយរពះអងគ ខញំុែលងវេងវងេទៀត
សញញ

វ ិញញណថ

ខុសមលឹងៗ

េធវទនមតងៗេលភៈតណ
ហ រ ឹតែតេរចនេឡង

េហយមិនដឹងជខុសផង
េម៉ល ះេហយផលេលភៈ

ផលតណ
ហ ឲយមកបនែតក្រៗ ែតខវះៗ េនះជផលរបស់េលភៈនិ ងតណ
ហ
ហុចផលឲយយ៉ ងេនះឯង

ខញំុទំងពីរនក់េនះខុសណស់រពះអងគ
កលខញំុេទរកសុីេធវករងរអវីៗ ក៏យកេលភៈ តណ
ហ និងទិដិឋេទេធវេទរក
ដល់ខំុញេទេធវទន

។

ក៏យកេលភៈ

តណ
ហ

និងទិដិឋេទេធវទនេទៀត

េម៉ល ះេហយផលហុចឲយមកបនែតទុកខ បនែតខុស បនែតក្រ បនែតខវះ
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េនះខលួនខញំុវ ិនិច័ឆយអំពីទនេដយខលួនឯង
ឥតមនេសចកតីសងស័យេទ
ពិតជេនកនុងនវៃរតេលករបកដណស់រពះអងគ ។
ចុះេធវទនដូចេមតច េទបបនេទេនកនុងនវៃរតលកខណ៍?

េអសញញ វ ិញញណ! អនកចំសតប់ចុះ េធវទនរបកបេដយ េសម-

នសសសហគតញណសមបយុតត េទបបនេទេនកនុងនវៃរតលកខណ៍ ។

ចុះញណសមបយុតតេនះេតដូចេមតច?
មគគញណ

ញណសមបយុតតេនះ

ញណែដលរតស់ដឹងចបស់

គឺ

នូវេភលងទុកខនិងេភលងកិេលស

កនុងខនធទំង៥
ដឹងចបស់នូវេភលងទុកខនិងេភលងកិេលស
កនុងកមគុ ណ
ទំង៥ ញណែដលដឹងចបស់នូវទុកខ េហយចិតតេនសមបយុតតជប់នឹង
អនិចំច ទុកំខ អនតត ដូេចនះេឈមះថញណ ។ ញណេនះឯងេហយ
ែដលេធវទនបនមហកុសល៨េនះ

កលែដលខញំុេធវទន េនះ
មនចិតតេសមនសសចំ េពះបុគគលែដលគួរឲយទន
មុននឹងឲយទនេនះ
មនញណជេរគឿងដឹងថ

។

ឲយទនេនះរ ំលត់ែតេភលងគឺេលភៈ

តណ
ហ

និងឧបទនឲយអស់ែតប៉ុេណណះ មិនមនចិតតរបថនអវីអំពីទនេនះេឡយ
គឺមនចិតតេរតកអរចំេពះែតរតង់បនេធវទនេនះ១

េរតកអរចំេពះ

បុគគលែដលបនទទួលទនេនះ១ ។ េបេធវទនមតងៗ េលភៈ តណ
ហ
និងឧបទនក៏រលត់អស់ េបរលត់អស់េហយ មហកុសល៨ ក៏េកតេឡង
េពញេនកនុងចិតតឥតខវះខត ។ េបេធវទនមតងៗ េលភៈ តណ
ហ របថន
ចង់បនបុណយចង់បនសមបតតិ ចង់បនលភ យស សរេសរ ចង់បន
សុខ

ចង់បនអយុែវង

េលភៈ

តណ
ហ

ចង់បនរូបលអ

ចំណង់ចង់បនេនះ

េកតមកអំពីសសសតទិដិឋ

និងអតតធិបេតយយជអរមមណ៍

កន់យកេលកធិ បេតយយ

ទនេនះេឈមះថ
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េហថ

កមសុខលលិកទន

រប់ចូលកនុងនវៃរតេលកទំងអស់ ។ ពកយបូរណមួយឃលបនេពល

ថ

េបឲយទនឲយ
យទនឲយៗ
នឲយៗេសមះ

កុំអេឡះអល័យសងន
ួ

ល
រទពយេនះនឹងនំខួន

េទបរេលកពុំេសះសូនយ ។ អនកែដលឲយទនេសមះេនះ គឺឲយទនេទ
េហយ

មិនរបថន

មិនទរយកបុណយ

មិនទរយកសមបតតិ

មិនទរ

យកសុខ សរេសរ លភ យស មិនទរយកអយុែវង មិនរបថនរូបលអ
ចិតតមិនមនអេឡះអល័យកនុងករែដលបនឲយទនេហយេនះ គឺមន

ចិតតសប
ង ់រមងប់របសចកេលភៈ តណ
ហ ទិដិឋ និង ឧបទនរសឡះ ។
តួចិតតែដលសងប់រមងប់េនះេហយជតួមហកុ សល៨។

េបឲយទនេសមះ

អស់េលភៈ តណ
ហ ទិដិឋ និង ឧបទន ដូចបនេពលមកេនះ បុណយេនះ
េរចនជអេនករប់មិនអស់

ពីេរពះេលភៈ

តណ
ហ

ទិដិឋ

េនះជតួ

អកុសល េបអស់េលភៈ តណ
ហ ទិដិឋេហយ ចិតតេនះជតួមហកុ សល
ទំងអស់

។ ទនែដលឲយេសមះេនះ េរពះកន់យក

ជអរមមណ៍

េហថ

មជkិ<បដជប--ន

ធមមធិបេតយយ

រប់បញូច លេទកនុង

នវរពះៃរតលកខណ៍ ។ សញញថ ខញំុេចះអភិ ធមមែដរ វ ិញញណថខញំុេចះែដរ
ចុះេហតុដូចេមតច ក៏បនេទជេធវទនមតងៗរបកប េដយេលភមូល
ជទិដិឋសមបយុតតដូេចនះ េហយមិនដឹងខុសផង ។ វ ិញញណថ េយងធលប់
បនេធវពីេដមេរៀងរបមកក៏េរចនណស់ែដរ េហយេទបនឹងមកដឹងខុស
រតូវកនុងៃថងេនះ ។ សញញថ េយងទំងពីរនក់េនះខុសេហយ បនជថ

ខុសេហយេនះ េរពះេលភៈ តណ
ហ និង សសសតទិដិឋ េកតេឡងរពមគន
កនុងកលែដលេយងេធវទនមតងៗេនះ កន់យកែតេលកធិបេតយយ និង
អតតធិបេតយយជអរមមណ៍ េហយេធវទនេទ េលភចិតតេកតេឡងេហយ
ចង់បនបុណយ ចង់បនរទពយសមបតតិេរចន ចង់បនជេទវត ជរពះឥរនទ
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ចង់បនអយុែវង ចង់បន លភយស ចង់បនសុខសរេសរ ចង់បន
រូបលអ ។ រតង់ែដលចិតតជប់
េលេនះ

េហថេលភចិតត

។

នឹងសមបតតិ

នឹងវតថុទំងអស់ដូចជខង

រតង់ែដលយល់េឃញថ

បនបុណយ

មករសួល បនសមបតតិមករសួល បនយសមករសួល យល់េឃញដូេចនះ
េហថ សស9តទិ ដ ជ ។ េបចិតតេរតកអរែតនឹងវតថុដូចមនខងេលេនះ
ទំងអស់ តួចិតតែដលេរតកអរេនះេហថ មតV
j
។ េបចិតត
របកន់ខជប់នូវវតថុទំងអស់េនះ ឲយែតេនៗ េទៀងៗ តួចិតតេនះេហថ

ភវតV
j

។

េបចិតតមិនចង់ឲយវតថុទំងអស់េនះវ ិនសរពត់របស

បត់បង់េទ តួចិតតែដលមិនចង់េនះេហថ វជភវតV
។ េបចិតត
j
កន់យកនូវវតថុដូចមនេនខងេលេនះ
េហយេធវទនេទ

ទនេនះេហថ

អ
% ធិបេតយR-ន

។

ណមួយមកជអរមមណ៍
េញធិបេតយR-ន

េនះរប់បញូច ល

និង

េទកនុងនវៃរតេលក

ទំងអស់ ។ មនេរឿងមួយសែមតងថ នកល រពះពុទធសករជបនណ
២១៨ឆនំ

មនរពះមហកសរតមួយរពះអងគ

រទង់រពះនមធមមេសក

កនុងកលេនះ
រពះអងគបនកសងរពះេចតិយចំនួន
េឃញថេធវទនេនះេរចនជអេនក
ែតកន់យក
ជអរមមណ៍

េហយខំកសងេទ

។

៨មុឺន៤ពន់
អតតធិបេតយយ

លុះកសងរួចេរសចេហយ

េទបចូលេទរកបទូលសួររពះេមគគលីបុតតថ
កសងេនះេតនឹងបនេទជអវី?
មហរជេធវទំងអស់េនះ

ខញំុរពះករុណមចស់
រពះេមគគលីបុតតតបថ
ទនែដល

ជទនេរករពះពុទធសសន

គមនចូលកនុង

រពះពុទធសសនេទ ។ បញញសួរេទវ ិញញណថ នវៃរតេលកេត នំសតវ
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វ ិញញណេឆលយថ

េទឯណ?

នវៃរតេលកនំសតវេទកន់េសចកតី

វ ិនសរពត់របសេសះសូនយទេទៗ
រតូវេហយ

េអវ ិញញណ!

អនកេឆលយហនឹង

េរពះថសតវទំងអស់េនះមនកមមជេគល

េបេធវកមមេនះ

យ៉ ងណ

។

ែតងហុចផលឲយមកយ៉ ងេនះ

មិនែដលឲយផលមកខុស

ឥឡូវេនះេយងេធវទនមតងៗ យកែតេរគឿងវ ិនស
មកជអរមមណ៍េហយឲយទនេទ
បនជផលមក
បនែតវ ិនស

េគលេដមេទ

។

រពត់របសេសះសូនយទេទៗ ។ េបេធវទនកន់យកេលកធិបេតយយ
និងអតតធិបេតយយជអរមមណ៍

ទនេនះេហថកមសុខលលិកទន

រប់បញូច លេទកនុងនវៃរតេលកទំងអស់

។

េបេធវទន

កន់យក

ធមមធិបេតយយជអរមមណ៍ ទនេនះេហថ មជkិ<បដជ
<បដជប--ន ។
មជឈិមបដិបទទនេនះរប់បញូច លេទកនុងនវៃរតលកខណ៍ ។ ែដលេធវ

ទនកន់យកេលកធិបេតយយ និង អតតធិបេតយយ ជអរមមណ៍េនះ
មនរគប់សសន េវៀរែលងែតរពះពុទធសសន ។ រពហមញញសសន
រគិសស
ត
សន

និងឥសលមសសន

ទំង៣េនះេគរបេដឲយេធវទន

េហយេគនំគនរបថនថ ឲយមនសមបតតិ ឲយបនបុណយ បនសកតិយស
ឲយបនខពង់ខពស់ឲយបនេកតេទជេទវត
ឲយបនេសមរៗគនេទេហង

ជរពះឥរនទ

ជរពះរពហម

េគនំគនេសមនសសេរតកអរថ

សធុ ៗ

៣ដង េគសនមតថបនបុណយ ។
ចំែណករពះពុទធសសន មិនរបេដឲយេធវទន សីល ភវន ដូេចនះេទ
គឺរពះអងគរទង់របេដឲយេធវទនេដមបីរ ំលត់នូវេភលងទុកខគឺ េលភៈ១ ឲយេធវ
សីលេដមបីរ ំលត់នូវេភលងទុកខគឺេទសៈ១ ឲយេធវភវន េដមបីរ ំលត់នូវេភលង
ទុកខគឺេមហៈ១

េនះរពះពុទធសសនរទង់ ទូនមន
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ឲយេចះេធវទនេដមបី

រ ំលត់ទុកខ

ឲយេចះេធវសីលេដមបីរ ំលត់ទុកខ

ឲយេចះេធវភវនេដមបីរ ំលត់

ទុកខដូេចនះ ។ េបកន់យក មិនេទៀង-ទុកខ មកជអរមមណ៍ េហយេធវទនសីល-ភវន
ធម៌ជធំ

។

យ៉ ងេនះេហថ

ធមមធិបេតយយ

េបេធវទនកន់យកធម៌ជធំ

គឺេធវទន

កន់យក

េទបបនមហកុ សល៨

ទនេនះេហថ មជឈិមបដិបទទន រប់ចូលកនុងនវៃរតលកខណ៍ ។

ែនសញញ និងវ ិញញណ! អនកសតប់ចូលចិតតចបស់េហយឬេនេទ? សធុ ៗ
របៃពណស់ៗ

ខញំុ ទំងពីរនក់េនះ
ដច់ចកករសងស័យអស់េហយ
េលកមចស់ ខញំុេឃញចបស់ភឺលចបស់ណស់ ថេបនឹងេធវទន រតូវរបរពធ

យក អនិចំច ទុកំខ អនតត មកជអរមមណ៍ េនះេហថធមមធិបេតយយ
យកធម៌ជធំ តមឱវទែដលរពះសមមសមពុទធរទង់ទូនមនេនះ ពិតរបកដ

ែមន េរពះញណសមបយុតតជប់េនកនុងចិតត េឃញចបស់នូវធម៌ ទុកខ
មិនេទៀង អនតត េហយមនសទធរជះថល បរ ិចចគរទពយសមបតតិ េធវទន
ចំេពះបុគគលែដលគួរឲយ

ញ
ំ មហកុសល៨ឲយេកតេឡង
ុ ង

ឥតអក់

េហយបនសេរមចជរពះេសតបតតិមគគញណ លះបង់នូវ េលភមូល
ជទិដិឋសមបយុត្ត៤

គឺ

េលភមូលជេសមនសសទិដិឋសមបយុតត៤

េលភមូលជឧេបកខទិដិឋសមបយុតត២ លះបង់នូវសកកយទិដិឋ២០ លះបង់
នូវវ ិចិកិចឆ១៦

លះបង់នូវសីលពតតបរមសៈដច់រសឡះ

ឥតមន

សងស័យកនុងជីវ ិត ។ ែលងេទកន់អបយភូមិ េរពះលះដច់េលភចិតត
ជទិដិឋសមបយុតត៤ េហយចិតតក៏សមបយុតតេទេលមគគនិងផល ។

េអសញញ វ ិញញណ! ធមមចកខុញណ ករណីញណ េកតេឡងេហយ

ដល់ែភនករបស់អនក អនកេឃញធម៌ចបស់េទតមសភវធម៌ពិតៗ ឥតមន

ឃលតេឡយ ។ េបេធវទន សតប់ធម៌ េធវអីវៗក៏េដយ េបមិនកន់យក
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ធមមធិបេតយយជអរមមណ៍េទ

ក៏មិនអចញ
ំ មហកុសល៨
ុ ង

ឲយេកត

េឡងបនេឡយ េលកុតតរៈ មគគ ផល រពះនិពវន ក៏មិនអចេកតេឡង
បនែដរ ។ មហកុ សល៨េនះជធម៌អចញ
ំ េលកុតតរៈ ឲយេក តេឡង
ុ ង
បន សេរមចជេសត-សកទ-អនគ-អរហតត េនះក៏មកែតអំពី មហ

កុសលជេលកិយេនះឲយសេរមចេទជេលកុតតរៈបន
កុសលទំង៨េនះ

ែចកេចញជពីរយ៉ ងគឺ

។

ែតមហ

កុសលរបកបេដយ

ញណសមបយុតតម៉យង កុសលរបកបេដយញណវ ិបបយុតតម៉យង ។ ឯ
មហកុសលែដលរបកបេដយញណសមបយុតតេនះ មនកមលំង៥យ៉ ង
េកតេឡងគឺសទធ សតិ វ ិរ ិយៈ សមធិ បញញ មនកមលំងេពញបរ ិបូណ៍
េហយ អចញ
ំ េលកុតតរកុសលឲយេក តេឡង កំចត់បង់នូវអសវធម៌
ុ ង
ឲយដច់ជសមុេចឆទបបហន

តមជន់ថនក់ែដលបនសេរមចជេសត-

បននកីត ជសកទគមិកីត ជអនគមិកីត ជអរហតតកីត ។ ជួនកលក៏សេរមច
ដល់អរហតតែតមតងក៏មន េដយអំណចកមលំងឥរនទីយទំង៥ កំចត់បង់
នូវសំេយជនៈ៥ខងេរកមអស់ េដយសមុេចឆទបបហន ។
ចំែណកមហកុសលែដលរបកបេដយញណវ ិបបយុតត

មិនអច

ញ
ំ ឲយេលកុតតរៈេក តបនេឡយ
ុ ង

េរពះកុសលេនះមិនរបកបេដយ

ឧេបកខញណវ ិបបយុតត២

រតូវជ៤

។

េលកុតតរៈបនេឡយ

េរពះថមហកុសលទំង៨េនះ

ញណ មិនមនឥរនទីយជកមលំង ។ កនុងមហកុសល៨េនះ មនកុសល
ែដលរបសចកញណេនះ៤គឺ ខងេសមនសសញណវ ិបបយុតត២ ខង
។

កុសលទំង៤េនះមិ នឆលងេទ
េកតេឡង

កនុងសនតនបុថុជជន និងេសកខបុគគលតំងពីេសតបតតិមគគ ដល់អរហតតមគគ
អស់រតឹមប៉ុេណណ ះ ។ មិនទូេទដល់អរហតតផលេទ េរពះេលកឈប់
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េធវកមមកុនងទីកមបំងេនះអស់េហយ ។ ែតមហកុសលែដលេកតេឡង

កនុងសនតនេសកខបុគគលេនះ រគន់ែតផលស់េឈមះថ មគគ ផល ដូេចនះវ ិញ
េរពះថមគគជកុសល ផលជវ ិបកដូេចនះ ។
សួរថ

ចុះេបមហកុ សលេនះ

េកតបនែតអំពីេធវទនឬក៏បនមក

អំពីេធវអីវខលះ? តបថ កុសលេនះបនមកអំ ពីេធវទន សីល ភវន និង
សតប់ធម៌ េហយេធវទិដិឋឲយរតង់េទតមធម៌ កំចត់បង់េលភៈ េទសៈ
េមហៈ ែដលកំពុងេធវទន សីល ភវនេនះឲយេទជសមមវ ិសុទធ ។
រតង់បញញែដលបរ ិសុទធេហយជមហកុសល កុសលេនះែចកេចញជ៣
ថនក់គឺ ថនក់ទី១ លះរគៈ េទសៈ េមហៈ ជតទងឧ
តទងឧបថន
ថន ។ ទិដិឋបរ ិសុទធមួយេពលៗ េហថ <វចរុ សល ។ ថនក់ទី២ លះរគៈ
េទសៈ េមហៈ ជ វជមផនបថន ។ បញញបរ ិសុទធបនេនយូរៗ
េហថ

មថុ សល

េមហៈដច់រសឡះ

េហថ

។

វ ិញញណសួរថ

េឡងបនេហយ

ថនក់ទី៣

លះរគៈ

សមុេច៌ទបថន

មគគជកុសលវ ិញ

េនះបនេឈមះថ
មគគផល

។

។

េទសៈ

មហកុសល

េរពះចិតតសមបយុតតជប់នឹង

េបកុសលេនះញ
ំ េលកុតតរៈ
ុ ង

ចំបច់ចំេរ នកមមដនន

ចូលកន់

ឲយេកត

បឋមជឈន-

ទុតិយជឈន-តតិយជឈន-ចតុតថជឈនេធវអីវេទៀត?
បញញេឆលយថ

េបទុកជចំេរ នរូបសមបតតិ៤កតី

អរូបសមបតតិ៤កតី

ក៏គង់មកពិចរណឲយេកតេឡងនូវមហកុ សលទំង៨េនះែដរ េទបចូល
េទកន់េលកុតតរៈបន

។

េរពះេហតុអីវ?
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េរពះថឈនសមបតតិ

ទំង៨េនះ របសចកសមមទិដិឋ និងសមមសងកេបប បនជថរូបវចរ
និងអរូបវចរទំងពីរេនះមិនបនឆលងេទកន់េលកុតតរៈេទ ។
វ ិញញណសួរថ

េហតុដូចេមតចបនជរូបវចរកុសល

និងអរូបវចរ

កុសលរបសចកបញញ? ។ បនជថរបសចកបញញេនះ កលែដល
ចូលកន់ចតុតថជឈនកតី បញចមជឈនកតី មនែតអងគ២គឺ ឯកគគត១ ឧេបកខ១
ចិតតកន់យកឯកគគតជអរមមណ៍ខលះ យកឧេបកខជអរមមណ៍ខលះ េហយក៏
រពេងយកេនតយេទ េរពះថចិតតែដលចូលកន់ឈនទំងអស់េនះ ឥត
បនពិចរណអវីេកតេទ ជចិតតែដលរបកបេដយរូបវចរវ ិបក គឺថចិតត
របសចកេហតុ មិនអចនឹងពិចរណខនធ៥េនះបនេឡយ បនជថ
របសចកសមមទិដិឋនិងសមមសងកេបប ។ េបអដនងិគកមគគ មិនមនេហយ
េលកុតតរៈក៏មិនមនែដរ ។
វ ិញញណសួរថ ចុះសមមទិដិឋេសចកតីបរ ិសុទធៃនទិដិឋេនះ េតដូច េមតច?
បញញតបថ ទិដិឋេនះមន២គឺ មិ 8៌ទិ ដ១
ជ ស<2ទិ ដ១
ជ ។ ឯមិចឆទិដិឋ
េនះគឺ យល់ថេទៀងកនុងរបស់ែដលមិនេទៀង១ យល់ថសុខ កនុងរបស់
ែដលមនទុកខ១
យល់ថខលួនអញកនុងរបស់ែដលមិនែមនខលួនអញ១

យល់ថសអតកនុងរបស់ែដលមិនសអត១

យល់ថរសី-របុសកនុងអករៈ

ែដលគមនរសី-របុស១ គំនិតែដលយល់ខុសទំងអស់េនះ មកអំពីអវ ិជជ
និងេមហៈ យល់តមធម៌ ហីេ( Bេ< ជធម៌េថកទប ជធម៌

របស់អនកនិគម មិនែមនជធម៌របស់រពះពុទធេទ ។ េបយល់េទតមគំនិត
ទំង៤យ៉ ងេនះ

ែតងឲយផលមកជទុកខធងន់

ទុកខេហយទុកខេទៀត

កនុងភពទំង៣ េរពះែតទិដិឋយល់ផកប់មុខ ធលក់េទកនុងអនលង់ទំង៤ គឺ
អនលង់កេមឃៈ១ ភេវឃៈ១ ទិេដឋឃៈ១ អវ ិេជជឃៈ១ ចិតតែដលធលក់ចុះ
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េទកនុងអនលង់ទំង៤េនះ
ដូចជទឹកទេនលហូរចូលេទកន់មហសមុរទ
មនែតរសជតិៃរបម៉យងប៉ុេណណះ ។ ចិតតែដលេទេនកនុងអនលង់ទំង៤

េនះ មនែតកងទុកខម៉យងឥតមនសុខេទ បងហូរមកនូវទុកខនិងេទសេរចន
អេនករប់មិនអស់ ដូចជទឹកៃរបកនុងមហសមុរទដូេចនះឯង ។
សញញ

វ ិញញណថ

ខញំុទំងពីរនក់េនះ
ធលប់យល់ថេទៀងកនុង
ខនធទំង៥កនុងភពទំង៣ ធលប់យល់ថសុខកនុងខនធទំង៥ កនុងភពទំង៣

ធលប់យល់ថខលួនអញ

យល់ថសអត

ថរសី

ថរបុស

ខញំុទំងពីរនក់
េនះយល់េទតមធម៌េថកទប ជធម៌របស់អនកនិគម តំងែតអំពីេកត
មក េឃញថខុសេរចនណស់ េបយល់ខុសដូេចនះេហយេហថ មចឆទិដិឋពិតែមន

រតង់យល់ថសុខកនុងរបស់ែដលមនទុកខ១

យល់ថេទៀង

កនុងរបស់ែដលមិនេទៀង១ យល់ថសអតកនុងរបស់ែដលមិនសអត១ យល់
ថខលួនអញកនុងរបស់ែដលមិនែមនខលួនអញ១ តួចិតតែដលយល់ថខលួនអញ

េនះ ជតួទិេដឋឃៈ ។ រតង់ខនធ៥ែដលគមនអញ គមនសុខ គមនរសី គមន
របុសេសះ េហយយល់ថ អញ ថសុខ ថរសី ថរបុស តួចិតេត នះជតួ

អវ ិេជជឃៈ អនលង់គឺអវ ិជជ ។ រតង់តួចិតតែដលេរតកអរេទតមទិដិឋែដល
េឃញថអញៗ

សុខៗ

ថរសីៗ

ថរបុសៗេនះ

តួចិតតេនះេហថ

កេមឃៈ ។ តួចិតតែដលរបកន់យកសុខៗ របកន់យកអញៗ រសីៗ
របុសៗេនះ មិនរពមែលងតួចិតតេនះេហថ ភេវឃៈ ។
វ ិញញណថ ខញំុរគន់ែតយល់ថ អញៗ ថសុខៗ ថរសីៗ ថរបុសៗ
ថសអតៗប៉ុេណណ ះ េត វខុសអវីខលះ? បនជធលក់េទកនុង អនលង់ឱឃៈទំង៤
េសយែតេសចកតីទុកខេរចនជអេនក
ខុសកនុងកមមបថ១០

ដូេចនះ?

រតូវេទសអភិជឈផង
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។

ពយបទផង

តបថ

មិចឆទិដិឋផង

រតូវេទសេនះដូេចនះគឺ

អភិ ជឆយគន[ៈ ចិតតរ ំពឹងរ ំៃពយករទពយគឺ

អករៈ៣២ទំងមូលេនះ ថជរទពយមនតំងអំពីសក់ េរម រកចក េធមញ
ែសបក

ជេដម

។ល។

យល់ថរបស់ទំងេនះសំគល់ថជរបស់ខួលន

េបសំគល់េឃញដូេចនះរតូវេទសអភិជឈ េបរបទូសរ៉ យខឹងនឹងសក់សូវក
ខឹងនឹងេធមញឈឺ

ពយបទកយគនថៈ

ឬនឹងជមងឺណមួយកនុងកយទំងមូលេនះ
។

ឥទំ ស8ភិ និេវសយគន[ៈ

រតូវេទស

របកន់ថ

ឲយកយេនេទៀងៗ េវទនេនេទៀងៗ សញញ-សងខរ-វ ិញញណ េនេទៀងៗ
អករៈណមួយឲយែតរបកន់ថ

ឲយេនែតេទៀងៗដូេចនះ

រតូវេទស

មិចឆទិដិឋ ទំងអស់ ។ ខុសកនុងកមមបថដូេចនះេហយ បនជធលក់េទកនុង

អនលង់ឱឃៈទំង៤

ដូចជទឹកទេនលែដលហូរេទកន់មហសមុ រទេហយ

កលយរសជតិេទជៃរបែតម៉យងប៉ុេណណះ

ចិតតែដលេនកនុងអនលង់ទំង៤

េនះ មនែតទុកខនិងេទសេរចន ដូចជទឹកៃរបេនះែដរ ។
ពិតែមនេហយបញញ
េកតសលប់

ខញំុអស់សងស័យេហយ េរពះថមនុសស-សត្វ
សលប់េក តមនែតទុកខនិងេទសេរចនជអេនក
េរពះែត

រតូវេទសកនុងកមមបថេនះ ។

សញញ វ ិញញណសួរថ ចុះេធវដូចេមតច យល់ដូចេមតចេទបនឹងរួចផុត

ពីអកុសល មិចឆទិដិឋេនះ ។ តបថ សញញ វ ិញញណ អនកចំសតប់ឲយចបស់
តមអតថរសអំពីអភិធមមចុះ អភិធមមែរបថ ធម៌មនេសចកតីចំេរ ន ធម៌គួរ
កំណត់ ធម៌គួរបូជ ធម៌មិនរចឡំគន ធម៌ដ៏ៃរកែលង ។
អធិបបយថ

ធម៌មនេសចកតីចំេរ នេនះ

គឺចំេរ នចំេពះនមរូប

ឲយេឃញនូវសភវធមមរសរបស់ធម៌តមែមនតមពិត

ឲយេឃញបញញ

សទធ សតិ វ ិរ ិយៈ សមធិ េកតេឡងេហយ កំណត់នូវសភវៈេនះ មកជ
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អរមមណ៍េហយ

េធវទុកកនុងចិតតឲយមូលេហយ

ែដលមនសភវៈែមនៗពិតៗេនះ

។

បូជចំេពះធមមរសេនះ

ធម៌ដ៏ៃរកែលងគឺេសកខធម៌និង

អេសកខធម៌ េកតេឡងចំេពះរពះេយគវចរេនះ កលេបធម៌េនះេកត
េឡងេហយ ជធម៌មិនរចឡំគន តំងពីេដមេរៀងេទដល់ទីបំផុត ជធម៌
ឥតរចឡំគនេឡយ ។ ពកយថយល់ ឬកំណត់សំគល់េទតមសភវៈ
តមែមនតមពិតរបស់ធម៌េនះៗ េបយល់ខុស កំណត់ក៏ខុស សំគល់
ក៏ខុស េហថ មិ 8៌ទិ ដ ជ ។ េបយល់រតូវ កំណត់ក៏រតូវ សំគល់ ក៏រតូវ
េហថ

ស<2ទិ ដ ជ

។

ឯមិចឆទិដិឋេនះជគូសរតូវនឹងគន

ឥឡូវេនះ

នឹងសំែដងអំពីមិចឆទិដិឋជមុន ចូរអនកតំងចិតតសតប់នូវទិដិឋទំងពីរេនះចុះ។
យល់ថេទៀង
យល់ថសុខ
យល់ថខលួនអញ

យល់ថសអត

កនុងរបស់ែដលមិនេទៀង១
កនុងរបស់ែដលជទុកខ១

កនុងរបស់ែដលមិនែមនខលួនអញ១
កនុងរបស់ែដលមិនសអត១

គំនិតែដលយល់ខុសទំង៤យ៉ ងេនះ េហថ អវ ិជជ ។ ចិតតែដលសទុះចូល
េទតមគំនិតែដលយល់ខុសេនះ
រសឡញ់,

េឆះេឡងជេភលងកិេលសគឺេរតកអរ

េឆះេឡងជេភលងកិេលសគឺខឹងសអប់,

កិេលសគឺភ័យខលច,

េឆះេឡងជេភលង

េឆះេឡងជេភលងកិេលសគឺេសកសតយ

េភលងកិេលសទំងអស់េនះដុតបំពក់ចិតតឲយេកតទំងយប់ទំងៃថង
ចិតតឲយេទេកតកនុងេរបត

នរក

សតវតិរចឆនរគប់ៗជតិ

។
ែតងនំ

មិនេចះអស់

នូវេភលងកិេលសទំងេនះេឡយ ។ េភលងកិេលសេនះដុត បំផលញចិត្ត ។
េភលងទុកខសរមប់ដុតបំផលញរូប
ទំងៃថងទំងយប់

។

រប់ែសនជតិ

េភលងទំងពីរភនក់េនះ
រប់កបបក៏មិនអស់
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េឆះមិនឈប់

អំពីេភលងទុកេខ ភលង

កិេលសទំងេនះ
េដយអវី?

។

រតូវរ ំលត់េដយបញញជសមមទិ ដិឋ

ភនក់េភលងទំងពីរេនះ
េនះេចញ

េបចង់រ ំលត់េភលងេនះឲយអស់េចញ

េតរតូវរ ំលត់

គឺបញញេឃញចបស់នូវ

េហយពយយមកំ ចត់បង់នូវអនកែដលដុតឲយេឆះ

គឺេមហៈអវ ិជជេនះដុតឲយេឆះ

។

េបដូេចនះេមហៈ

អវ ិជជេនះេតដូចេមតច? េមហៈថវេងវងភ័នត សំគល់របស់មិនពិតថពិត
អវ ិជជថមិនដឹងដូចជមិនដឹងផលូវ ។
យល់ថេទៀង
យល់ថសុខ
យល់ថខលួន-អញ
យល់ថសអត

កនុងរបស់មិនេទៀង១,
កនុងរបស់ែដលមនទុកខ១,

កនុងរបស់ែដល មិនែមនខលួន-អញ១,
កនុងរបស់ែដលមិនសអត១ ។

េមហៈអវ ិជជែដលយល់ខុសទំង៤យ៉ ងេនះ

េហយមិនដឹងជខុសផង

ក៏េឆះជេភលង គឺេរតកអរ រសឡញ់ េឆះជេភលងគឺខឹង សអប់ េឆះជេភលងគឺ
ភ័យខលច េឆះជេភលងគឺេសកសតយ ។ េបរ ំលត់េមហៈអវ ិជជអស់េភលង
ទំងេនះក៏រលត់អស់ែដរ ។ ែនសញញ វ ិញញណ! ខញំុសំែដងមកអំពីមិចឆទិដិឋ
ែដលយល់ខុស សំគល់ខុស កំណត់ខុស ែតប៉ុេណណ ះ នឹងសំែដង
អំពីសមមទិដិឋែដលយល់រតូវ កំណត់រតូវ សំគល់រតូវ ដូចមនេសចកតី
តេទេនះ៖
១-អនិចស
 


គឺសញញែដលសំគល់ថមិនេទៀងកនុងខនធ៥

គឺ

រូបមិនេទៀងែតងែរបរបួល របរពឹតតេទកន់ចស់-ឈឺ-សលប់ជធមមត ។
េវទនមិនេទៀង សញញមិនេទៀង សងខរមិ នេទៀង វ ិញញណមិនេទៀង ។
កលេបេឃញថមិនេទៀងេហយ គួរលះបង់សញញែដលសំគល់ថេទៀង
េចញ

កន់យកសញញែដលសំគល់ថមិនេទៀងេនះមកជអរមមណ៍
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របរពឹតតេទតមទវរទំង៦

មនទវរែភនកជេដម

រ ំលត់បង់នូវនិមិតត

ែដលេឃញថេទៀងៗេនះេចញ កន់យកនូវអសងខតនិមិតត គឺមិនែមន
និមិតតេនះមកជអរមមណ៍កនុងទវរទំង៦

េឈមះថ

អនិ មិត%វជេ<

រួចរសឡះពីខនធ៥ ។
២-ទី នវស


គឺសញញសំគល់េឃញេទសទុកខកុនងខនធ៥ថ

ែភនកក៏មនេរគ េទសទុកខនឹងែភនក ។ រតេចៀកក៏មនេរគ េទសទុកខ
នឹងរតេចៀក រចមុះក៏មនេរគ េទសទុកខនឹងរចមុះ អណ
ត តក៏មនេរគ
េទសទុកខនឹងអណ
ត ត កយក៏មនេរគ េទសទុកខនឹងកយ ។ េរគ
េនះគឺ េរគេធវឲយចិតតេកត កលេបសំគល់េឃញថែភនក-រតេចៀក-រចមុះអណ
ត ត-កយេនះជទុកខេទសេហយ
សំគល់ថសុខេចញ

គួរលះបង់នូវសញញែដល

កន់យកនូវេទសេនះមកជអរមមណ៍

របរពឹតត

េទកនុងទវរទំង៦
រ ំលត់នូវសងខតនិមិតត
គឺនិមិតតែដលេឃញថសុខ
កនុងែភនក-រតេចៀក-រចមុះ-អណ
ត ត-កយេនះេចញ កន់យកនូវ អសងខតនិមិតត

គឺមិនមននិមិតតកុងែភន
ន
ក-រតេចៀក-រចមុះ-អណ
ត ត-កយ

េហថ

អបណិ ហិតវជេ< ឬេហថ រពះនិពវន ដូេចនះក៏បន ។

៣-អនត%ស
ស
 គឺសញញែដលសំគល់ថ មិនែមនខលួន មិនែមន
អញ

រូប១

េវទន១

សញញ១

សងខរ១

វ ិញញណ១

ទំងអស់េនះ

សុទធែតមិនែមនខលួន មិនែមនអញ ។ កលេបេឃញ ថមិនែមនេហយ
លះបង់នូវអតតសញញ

ែមនេនះមកជអរមមណ៍

កន់យកនូវអនតតសញញ

ែដលេឃញថមិន

របរពឹតតេទកនុងទវរទំង៦

េឈមះថ

សុត%វជេ< រួចរសឡះពីខនធ៥ រ ំលត់បង់នូវសងខតនិមិតត គឺនិមិតត
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ែដលេឃញថអញៗេនះេចញ

កន់យកនូវអសងខតនិមិតត

គឺមិនែមន

និមិតត របរពឹតតេទកនុងទវរទំង៦ ។
៤-អសុភស


សអតេរពះជអសុភ
េរពះជអសុភ
ជអសុភ

។

គឺសញញសំគល់េឃញថមិនសអត

េរមមិនសអតេរពះជអសុភ

សក់មិន

រកចកមិនសអត

េធមញមិនសអតេរពះជអសុភ

ែសបកមិនសអតេរពះ

កលពិចរណេឃញថមិ នសអត

កន់យកនូវវតថុែដល

មិនសអតេនះមកជអរមមណ៍

របរពឹតតេទកនុងទវរទំង៦

លះបង់នូវ

សងខតនិមិតត គឺនិមិតតែដលេឃញថលអេនះេចញ កន់យកនូវ អសងខតនិមិតត

គឺមិនមននិមិតតេនះមកជអរមមណ៍

េហយរបរពឹតតេទកនុង

ឥរ ិយបថទំង៤ ។ ពកយថ សងខតនិមិតត េកតមកអំពីអវ ិជជ ។ ពកយថ
អសងខតនិមិតត មិនមនអវ ិជជជបចច័យ ឬេហថ អសងខតធម៌ក៏បន ។
៥-បថនស


គឺសញញសំគល់េឃញេទសកនុងកមគុណ

ទំង៥ ថរូប សេមលង កលិន រស សមផសស ជរបស់េសះសូនយទេទៗ
េហយនំចិតតឲយជប់េនេដករតំេនកនុងអនលង់ ដូចសតវដងកូវេនកនុងបងគន់

េកតសលប់ជធមមត ។ សញញសំគល់េទសកនុងពយបទេនះ េធវចិតតឲយ

េកតរកហល់រកហយ

ែតងែតឲយេហតុេទសចងេពៀរេវរ

សំគល់េឃញេទសកនុងករេបៀតេបៀនសតវនិងសងខរ

។

សញញ

េហយមិនរពម

រតិះរ ិះ របកបេដយកមគុណ មិនរតិះរ ិះេដយពយបទ មិនរពមរតិះរ ិះ
េដយករេបៀតេបៀនសតវនិងសងខរ
េរតកអរ

េរតកអរ

រតិះរ ិះកនុងពយបទេហយខឹង

គំនិតែដលរតិះរ ិះកនុងកមេហយ
រតិះរ ិះកនុងករេបៀតេបៀនេហយ

គំនិតទំង៣េនះជគំនិតអរកក់ដឹកនំឲយលិចលង់េនកនុង

សងសរវដត រកទីបំផុតគមន ។
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សញញគឺសញញសំគល់េឃញេទសកនុងកមគុណទំង៥

េទសពយបទ

េឃញេទសេបៀតេបៀនសតវនិងសងខរ

េទសដូេចនះេហយ

ក៏មិនរពមរតិះរ ិះកនុងកម

េឃញ
កលេឃញ

មិនរពមឲយចិតតជប់េន

កនុងកម ចិតតែដលរសូបយកជតិកមេនះ ដូចជសតវរយ
ុ ជញជក់យក
ជតិសំអុយែដលហូរេចញអំពីអសុភសកសព េហយេញៀនញ៉ មជប់
ចិតតេនកនុងសំអុយ

ចិតតែដលរតិះរ ិះកនុងកមដូចរុយពណ៌េខៀវ

េរតកអរ

ែតកនុងសំអុយ កមគុណេនះមនេទសឲយេកតជនិចច េហយឥតអំេព
នឹងនំចិតតឲយលិចលង់េកតសលប់រប់មិនអស់កុងភព៣
ន
។ សញញសំគល់

េឃញេទសកនុងពយបទ ថពយបទេនះេធវចិតតឲយេកតរកហយ េធវចិតត
របស់ខួលនឲយេកតជមុនេហយ

ញ
ំ ចិតតអនកដៃទឲយេកតបងកេហតុ
ុ ង

គំនុំគុំគួនចងេពៀរេវរនឹងគនេទខងមុខ

េហយ

េជៀសវងមិនរួចពីភព៣

។

សញញសំគល់េឃញេទសេបៀតេបៀនសតវនិងសងខរេនះ ជអំេពេថកទប

នំឲយធលក់េទនរកេរៀងរល់ជតិ

កនុងកម

កនុងពយបទ

កលេបសំគល់េឃញេទស

កនុងេបៀតេបៀនដូេចនះេហយ

មិនរពមរតិះរ ិះ

គឺសញញសំគល់េឃញនូវធម៌

ែដលមិនមន

មិនេធវចិតតឲយជប់ជំពក់េឡយ េនះេហថ បថនស
 ។
៦-វជ គស

តេរមកនឹងរូប

មិនមនតេរមកនឹងសេមលង

មិនមនតេរមកនឹងរស
នឹងធម៌

មិនមនតេរមកនឹងកលិន

មិនមនតេរមកនឹងសមផសស

គឺអរមមណ៍ែដលេនកនុងចិតត

មិនមនតេរមក

ធម៌ែដលរបសចកតេរមកេនះ

ជគុណជតិសអត សងប់រមងប់ជសុខ េហថ វជ គស
 ។
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។

៧-និេ ធស

រ ំលត់បង់នូវកងទុកខ

គឺសញញ

សំគល់េឃញនូវរពះនិពវន

ឬថជគុណជតិសអត

ពុំមនេសសសល់េឡយ

។

ផុតអំពីតណ
ហ ទំងអស់

រពះនិពវនមិ នមនសងខតនិមិតត

ែដលេកតអំពីអវ ិជជជបចច័យេនះេទ
និមិតត

ជធម៌

មនែតអសងខតនិមិតត

របសចកសងខរធម៌ជអរមមណ៍

គឺនិមិតត
គឺមិនមន

សងប់រមងប់ជសុខេកសមកសនត

គឺផលញណេនះ េហថ និេ ធស
 ។
៨-សពធេញេអនភិ រតស
 គឺសញញសំគល់េឃញ ចបស់ថ
តណ
ហ ទំង៣

ឧបទនទំង៥

និងអនុសយធម៌ទំង៧េនះ

សសសតទិដិឋនិងឧេចឆទទិដិឋ

ចងសតវឲយជប់េនកនុងភព៣

ទំង២
េដះេចញ

ពុំរច
ួ េឡយ ។ សតវេបជប់ចំណងយ៉ ងេនះេហយ េសតច មចចុរជេធវេទស
បំបត់ជីវ ិត ពុំមនេសសសល់េឡយ េកតេហយសលប់ សលប់េហយ
េកតវ ិញរកទីបំផុតគមន រប់េកតមិនអស់ រប់សលប់មិនអស់ រប់េសក
ខសឹកខសួលក៏មិនអស់ ទុកខេនះជទមងន់ៃរកែលង ។ ែផនដីែផនអកស
ធំែមន

ប៉ុែនតធំមិនេសមនឹងទុកខរបស់សតវែដលេកតសលប់

ទុកខទំងអស់េនះមិនងយសតវណលះបង់ បន
មកអំពីណក៏េរចនេម៉លះ?

េនះេទ

គួរចង់ដឹងថ

ទុកខេនះ

មកអំពីតណ
ហ ជេហតុឲយេកតទុ កខ

។

េបរ ំលត់តណ
ហ បន ទុកខេនះក៏អស់េទែដរ ។ ចុះតណ
ហ េនះដូ ចេមតច?
តណ
ហ េនះមន៣

គឺកមតណ
ហ

ជប់ចិតតនឹងរូបកមគុណ៥

េរតកអរនឹងកមគុណ៥

ភវតណ
ហ

វ ិភវតណ
ហ មិ នចង់ឲយជួបនឹងរូបរពត់របស

រូបចស់-ឈឺ-សលប់

កនុងកមគុណ៥
របកបេដយសសសតទិដិឋនិង
ឧេចឆទទិដិឋទំង២ ឧបទនរបកន់យកនូវកមគុណទំង៥ ចងជប់នឹង
សនឹង គឺសសសតទិដិឋ-ឧេចឆទទិដិឋ ។ តណ
ហ ទំង៣េនះ ជែខសអនុសយ
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ធម៌ទំង៧េនះ

េដករតំ

េដករតំនឹងសនឹង

នឹងែខស

េរតកអរនឹងសនឹង

េរតកអរនឹងចំណង

េរតកអរនឹងែខស
លក់កុងសន
ន
ឹង

េដករតំនឹងចំណង

លក់កុនងចំណងខនធ៥ដូចជេគ

ចំណងយ៉ ងេនះរសយមិនរួចេហយ

លក់នឹងែខស

។

េបសតវជប់

េនវ ិលវល់កុនងភពទំង៣

េកត

សលប់ៗេនកនុងេលកេនះ េហថ សពធេញេអនភិ រតស
 ។
៩-សពធសណេរសុ អនិច៌
ចស
ស
៌ 

ទុកខេទសរបស់រប
ូ
ទុកខេទសកនុងេវទន
ទុកខេទសកនុងសញញ

ទុកខេទសកនុងសងខរ

របស់វ ិញញណ

គឺសញញសំគល់េឃញ

េហយេនឿយណយកនុងរូប

សំគល់េឃញ

េហយេនឿយណយនឹងេវទន

សំគល់េឃញ

េហយេនឿយណយនឹងសញញ

សំគល់េឃញ

េហយេនឿយណយនឹងសងខរ

េហយេនឿយណយនឹងវ ិញញណ

េឃញទុកខេទស
។

េនឿយណយ

ធុញរទន់េនះជនិពិវទញណេហថ សពធសណេរសុ អនិ
អនិច៌
ចស
ស
៌ 
 ។
១០-(ទនស9តិ
១០ (ទនស9តិ
ខយល់ដកដេងហមេចញ

ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមេចញ

ខយល់ដកដេងហមចូល

ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមចូល

ខយល់ដកដេងហមេចញែវង

ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមេចញែវង

ខយល់ដកដេងហមចូលែវង

ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមចូលែវង

ខយល់ដកដេងហមេចញខលី

ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមេចញខលី

ខយល់ដកដេងហមចូលខលី

ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមចូលខលី

ដឹងចបស់នូវកយសងខរ

េទបដកដេងហមេចញ

ដឹងចបស់នូវកយសងខរ

េទបដកដេងហមចូល
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រមងប់នូវកយសងខរ

េទបដកដេងហមេចញ

រមងប់នូវកយសងខរ

េទបដកដេងហមចូល

ដឹងចបស់នូវកយ

េទបដកដេងហមេចញ

ដឹងចបស់នូវកយ

េទបដកដេងហមចូល

ដឹងចបស់នូវបីតិ

េទបដកដេងហមេចញ

ដឹងចបស់នូវបីតិ

េទបដកដេងហមចូល

ដឹងចបស់នូវេសចកតីសុខ

េទបដកដេងហមេចញ

ដឹងចបស់នូវេសចកតីសុខ

េទបដកដេងហមចូល

ដឹងចបស់នូវចិតតសងខរ

េទបដកដេងហមេចញ

ដឹងចបស់នូវចិតតសងខរ

េទបដកដេងហមចូល

រមងប់នូវចិតតសងខរ

េទបដកដេងហមេចញ

រមងប់នូវចិតតសងខរ

េទបដកដេងហមចូល

ដឹងចបស់នូវចិតត

េទបដកដេងហមេចញ

ដឹងចបស់នូវចិតត

េទបដកដេងហមចូល

េធវចិតតឲយរ ីករយ

េទបដកដេងហមេចញ

េធវចិតតឲយរ ីករយ

េទបដកដេងហមចូល

ដំកល់ចិតតឲយេសមកុនងអរមមណ៍

េទបដកដេងហមេចញ

េដះចិតតឲយរួចចកនីវរណធម៌

េទបដកដេងហមេចញ

េដះចិតតឲយរួចចកនីវរណធម៌

េទបដកដេងហមចូល

េឃញេរឿយៗនូវបញចកខនធថមិនេទៀង

េទបដកដេងហមេចញ

េឃញេរឿយៗនូវបញចកខនធថមិនេទៀង

េទបដកដេងហមចូល

ដំកល់ចិតតឲយេសមកុនងអរមមណ៍

េទបដកដេងហមចូល
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េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលរបសចករគៈ

េទបដកដេងហមេចញ

េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលរបសចករគៈ

េទបដកដេងហមចូល

េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលរ ំលត់បង់នូវកងទុកខ េទបដកដេងហមេចញ
េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលរ ំលត់បង់នូវកងទុកខ េទបដកដេងហមចូល
េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលលះបង់េចលនូវកិេលស េទបដកដេងហមេចញ
េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលលះបង់េចលនូវកិេលស េទបដកដេងហមចូល។
ែនសញញ វ ិញញណ! ករចំេរ ននូវ(ទនស9តិ ជរបេយជន៍
ឲយេកតេឡងនូវពលៈ

ទំង៥

គឺ

ស-អពលៈ១
ពលៈ១

សតិ ពលៈ១
លៈ១

វជរយ
ិ ពលៈ១
 ពលៈ១
ពលៈ១ ស<ធិពលៈ១
លៈ១ និង ប
ពលៈ១ ។ ពលៈទំង៥េនះ
ែដលមនកមលំងេហយ
ករហត់

សទត់ជំនញរគប់រកសួងទំង៥េនះ

ចំេរ ននូវអនបនសសតិេនះឯង

េឃញេរឿយៗនូវបញចកខនធថមិនេទៀង-ទុកខ-អនតត

មកអំពី

ដូចយ៉ ងហត់ ចំេរ នថ
េទបដកដេងហមេចញ

េឃញេរឿយៗ នូវបញចកខនធថមិនេទៀង-ទុកខ-អនតត េទបដកដេងហមចូល ។
រតង់ែដលេឃញថខយល់េចញចូលផង
កនុងនមនិងរូបផង

េនះេហថ

េឃញអនិចំច

ប
 ពលៈ

។

ទុកំខ

អនតត

រតង់ែដលេជឿេទ

តមអនិចំច ទុកំខ អនតត ែដលបញញេឃញេហយ មនជំេរេទយ៉ ងណ
ក៏េជឿេទយ៉ ងេនះ មិនកំេរ ក មិនញប់ ញ័រ េហថ ស-អពលៈ ។
រតង់ែដលរលឹកេឃញេរឿយៗនូវអនិចំច ទុកំខ អនតត េទតមកំរ ិតរបស់
សទធេនះ េហថ សតិ ពលៈ ។ រតង់ែដលកំណត់យក អនិ ចំច ទុកំខ
អនតត មកជអរមមណ៍ រ ំលត់បង់នូវនិមិតត ែដលេឃញថេទៀងៗថសុខៗ
ថអញៗេនះ ឲយអស់េហយ េហថ ស<ធិពលៈ ។ រតង់ែដល
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ពយយមែថរកសទុកនូ វបញញផង

ែថរកសទុកនូវសមធិផង

េហថ

វជរយ
ិ ពលៈ ។
សមធិេនះមន៣យ៉ ងគឺ

អនិមិត%ស<ធិ១

អបណិ ហិតH
តH

ស<ធិ១ សុត%ស<ធិ១ ។
េបកន់យកទុកខមកកំណត់ េហថ

អបណិ ហិតស<ធិ ។
អនិ មិត%ស<ធិ ។

េបកន់យកមិនេទៀងមកកំណត់ េហថ
េបកន់យកអនតតមកកំណត់ េហថ
ពលៈទំង៥េនះ

សុត%ស<ធិ ។

កលែដលរពះពុទធអងគ

រទង់ចំេរ នបងហត់បងវឹក

េដយអនបនសសតិកមមដនន េរកមមលប់េពធិរពឹកស េពលេនះរពះអងគ
បងហត់ពលៈទំង៥េនះ

ឲយបនសទត់ជំនញេហយ

សមធិពលៈមកកំណត់កុង
ន

អនិចំច

ទុកំខ

អនតត

េទបេលកយក
េហយេទបយក

បញញពលៈ

ឆលុះបញ
ច ង
ំ េមលសងខរ
ែដលរបរពឹតតេទកនុងភូមិទំង៣
េឃញសុទធែតសឹកសរតូវ ជមរទំងអស់គឺ កិេលសមរ១ ខនធមរ១
អភិសងខរមរ១ មចចុមរ១ េទវបុតតមរ១ ។ រពះអងគរទង់ ឆលុះបញ
ច ង
ំ
េមលេទៀតថ មរទំង៥េនះ ែដលអរស័យេនបនេដយ េហតុណ
រទង់ក៏េឃញចបស់ថមរទំង៥េនះ អរស័យេនបន េដយអរមមណ៍
គឺកមរមមណ៍៦

រូបរមមណ៍៦

អរូបរមមណ៍៦

អរមមណ៍ទំងេនះេហយ

ែដលមរទំង៥របរពឹតតេទបន េនកនុងភូមិទំង៣េនះ ។ រពះអងគក៏រទង់
កំណត់នូវសមធិរនទិយេដយអបបណិហិតសមធិរនទិយ
េទបរទង់ផតច់
នូវអរមមណ៍ជធមមតេចលេចញអស់

ឥតមនេនេសសសល់េឡយ

េដយអំណចៃនករកំណត់កន់យកទុកខជអរមមណ៍
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កនុងេពលេនះ

បញញក៏រតស់ដឹងនូវេពធិបកខិយធម៌

ជសេមពធិញណ

េទបបនរទង់

រពះនមថ ពុេទធ រទង់រពះនមថ អរហំ េរពះរពះអងគឈនះ សឹកសរតូវ
គឺ

កិេលសមរ ខនធមរ អភិសងខរមរ មចចុមរ េទវបុតតមរ គឺមរ
ទំង៥េនះឯង ។
ែនសញញ វ ិញញណ! អនកសតប់េហយកំ ណត់នូវធម៌ ដូចមនសំែដង
តេទខងមុខេនះេទៀតចុះ ករេកតក៏មិនេទៀង ចស់ក៏មិនេទៀង ឈឺ
ក៏មិនេទៀង

សលប់ក៏មិនេទៀង

។

ករេកតជទុកខ

ករចស់ជទុកខ

ករឈឺក៏ជទុកខ ករសលប់ក៏ជទុកខ ។
-ករេកតក៏មិនែមនជរបស់អញ

អញក៏មិនែមនជរបស់ករេកត

-ចស់ក៏មិនែមនជរបស់អញ

អញក៏មិនែមនជរបស់ចស់

-ឈឺក៏មិនែមនជរបស់អញ

អញក៏មិនែមនជរបស់ឈឺ

-សលប់ក៏មិនែមនជរបស់អញ

អញក៏មិនែមនជរបស់សលប់ ។

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងែភនកកុំខឹងនឹងែភនក

េរពះែភនកមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងរតេចៀកកុំខឹងនឹងរតេចៀក

េរពះរតេចៀកមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងរចមុះ កុំខឹងនឹងរចមុះ

េរពះរចមុះមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងអណ
ត ត កុំខឹងនឹងអណ
ត ត

េរពះអណ
ត តមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងកយ កុំខឹងនឹងកយ

េរពះកយមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងចិតត កុំខឹងនឹងចិតត

េរពះចិតតមិនែមនរបស់ខួលន ។
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-ចិតតកុំេរតកអរនឹងរូប កុំខឹងនឹងរូប

េរពះរូបមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងសេមលង កុំខឹងនឹងសេមលង

េរពះសេមលងមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងកលិន កុំខឹងនឹងកលិន
-ចិតតកុំេរតកអរនឹងរស កុំខឹងនឹងរស

េរពះកលិនមិនែមនរបស់ខួលន

េរពះរសមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងសមផសស កុំខឹងនឹងសមផសស

េរពះសមផសសមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងអរមមណ៍េផសងៗ កុំខឹងនឹងអរមមណ៍េផសងៗ

េរពះអរមមណ៍េផសងៗមិនែមនរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងរូប កុំខឹងនឹងរូប

េរពះរូបមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងេវទន កុំខឹងនឹងេវទន

េរពះេវទនមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងសញញ កុំខឹងនឹងសញញ

េរពះសញញមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងសងខរ កុំខឹងនឹងសងខរ

េរពះសងខរមិនែមនរបស់ខួលន

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងវ ិញញណ កុំខឹងនឹងវ ិញញណ

េរពះវ ិញញណមិនែមនរបស់ខួន
ល

-ចិតតកុំេរតកអរ ចិតតកុំខឹង ចិតតកុំសប
អ ់ ចិតតកុំរសឡញ់ ចិតតកុំខលច ចិតត
កុំភ័យ ចិតតកុំេសកសតយនឹងអរមមណ៍ែដលេចញចូលតមែភនក េរពះ
អរមមណ៍ែដលេចញចូ លតមែភនកេនះមិនែមនជរបស់ខួលនេទ ។ល។
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-ចិតតកុំេរតកអរ

ចិតតកុំខឹង

ចិតតកុំសប
អ ់

ចិតតកុំរសឡញ់

ចិតតកុំខលច

ចិតតកុំភ័យ ចិតតកុំេសកសតយនឹងអរមមណ៍ែដលេចញចូលតមចិតត េរពះ
អរមមណ៍ែដលេចញចូ លតមចិតតេនះមិនែមនជរបស់ខួលនេទ ។
-ចិតតកុំេរតកអរនឹងសុខ
-ចិតតកុំខឹងនឹងទុកខ

េរពះសុខមិនែមនជរបស់ខួលន ។
េរពះទុកខមិនែមនជរបស់ខួន
ល ។

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងពកយសរេសរ

េរពះពកយសរេសរ មិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំខឹងនឹងពកយតិះេដៀល

េរពះពកយតិះេដៀល មិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងមនលភ

េរពះមនលភ មិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំខឹងនឹងមិនមនលភ េរពះមិនមនលភ មិនែមនជរបស់ខួន
ល ។
-ចិតតកុំេរតកអរនឹងសកតិយស

-ចិតតកុំខឹងនឹងមិនមនសកតិយស

េរពះសកតិយសមិនែមនជរបស់ខួលន ។

េរពះមិនមនសកតិយស មិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងរសី កុំខឹងនឹងរសី

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងរបុស,កុំខឹងនឹងរបុស

េរពះរសីមិនែមនជរបស់ខួលន ។

េរពះរបុសមិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងសតវ កុំខឹងនឹងសតវ

េរពះសតវមិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងជីវ ិត កុំខឹងនឹងជីវ ិត

េរពះជីវ ិត មិនែមនជរបស់ខួលន ។
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-ចិតតកុំេរតកអរនឹងបុគគល កុំខឹងនឹងបុគគល
េរពះបុគគលមិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងរូបេកត កុំខឹងនឹងរូបេកត

េរពះរូបេកតមិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំេរតកអរនឹងរូបេកមង កុំខឹងនឹងរូបេកមង

េរពះរូបេកមងមិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំទទឹងទស់នឹងរូបចស់ កុំខឹងនឹងរូបចស់

េរពះរូបចស់មិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំទទឹងទស់នឹងរូបឈឺ កុំខឹងនឹងរូបឈឺ

េរពះរូបឈឺមិនែមនជរបស់ខួលន ។

-ចិតតកុំទទឹងទស់នឹងរូបសលប់ កុំខឹងនឹងរូបសលប់

េរពះរូបសលប់មិនែមនជរបស់ខួលន ។

ែនសញញ វ ិញញណ! អនិេចទ
ុ  ស
 េនះ អនកគបបីចំេរ នេហយ
េធវឲយេរចនេហយ រែមងមនផលេរចន ជគុណឈមេទរករពះនិពវន
មនរពះនិពវនជទីបំផុត ។ េបចិតតសនសំ អនិេចចទុកខសញញ េរឿយៗេហយ
េសចកតីសំគល់កុនងករខជិលរចអូស

ទំរន់េធវសរបែហសមិនពយយម

មិនពិចរណឲយេឃញថជរបស់គួរខលចដ៏ពនលឹក រែមងតំងេឡង ហក់
ដូចជេពជឈឃដែដលយរដវេឡងបំរង
ុ នឹងរបហរជីវ ិតដូេចនះឯង

របសិនេបចិតតសនសំ

អនិេចចទុកខសញញេរឿយៗេហយ

។

េសចកតីសំគល់

កនុងករខជិលរចអូសទំរន់របែហសេធវស មិនពយយម មិនពិចរណ ឲយ
េឃញថជរបស់គួរខលចដ៏ពនលឹក
មិនដូចជេពជឈឃដែដលយរដវ
េឡងបំរង
ុ នឹងរបហរជីវ ិតដូេចនះេទ

គបបីដឹងថអនិេចចទុកខសញញ
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អញ

ចំេរ នមិនទន់បនេទ

កលខងេដមនិងកលខងចុងរបស់អញ

មិនទន់ែបលកគនេទ

ផលៃនករចំេរ នរបស់អតមអញមិនទន់បន

សេរមចេទ ។
ទុេ អនត%ស


ែដលបុគគលចំេរ នេហយ

េធវឲយេរចនេហយ

រែមងមនផលេរចន មនអនិសងសេរចន ជគុណឈមេទរករពះនិពវន
មនរពះនិពវនជទីបំផុត ។ េបចិតតសនសំ ទុេ អនត%ស
 េរឿយៗ
េហយ ចិតតរែមងរបសចកអហងករ មមងករនិងមនៈ កនុងកយែដល
មនវ ិញញណេនះផង កនុងនិមិតតទំងពួងខងេរកផង ជចិតតកនលងបង់ នូវ

អ-អនៈ៣របករ
សងប់រមងប់ចកសឹកសរតូវ េពលគឺកិេលសរែមង ផុត
នៈ
រសឡះេដយរបៃព

ចកមិចឆវ ិមុតិត

ទុេ អនត%ស


េរឿយៗេហយ

។

របសិនេបចិតតសនសំ

ែតចិតតមិនរបសចកអហងករ

មមងករ និងមនៈ កនុងកយែដលមនវ ិញញណេនះផង កនុងនិមិតតទំងពួង
ខងេរកផង ជចិតតមិនកនលងបង់ នូវអទធនៈ៣របករ មិនសងប់រមងប់
មិនផុតទុកខរសឡះេដយរបៃព គបបីដឹងថ ទុេកខអនតតសញញ អញចំេរ ន
មិនទន់បនេទ

កលខងេដមនិងកលខងចុងរបស់អញមិនទន់

ែបលកគនេទ ផលៃនករចំេរ ន របស់អតមអញ មិនទន់បនសេរមចេទ ។
េបចិតតសនសំ

ទុេកខអនតតសញញ

េរឿយៗេហយ

ចិតតក៏រច
ួ ចកអហងករ

កនុងកយែដលមនវ ិញញណេនះផង
ទំងពួងខងេរកផង
ជចិតតកនលងបង់នូវអទធនៈ៣របករ
មមងករនិងមនៈ

ផុតរសឡះេដយរបៃព

រែមងបនផលេរចន

បនអនិសងសេរចន

ជគុណឈមេទរករពះនិពវន មនរពះនិ ពវនជទីបំផុត ។
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កនុងនិមិតត
សងប់រមងប់

ែនសញញ វ ិញញណ! ចូរអនករកសនូវធម៌សប
ង ់រមងប់ មិនឲយកំេរ កបន
អរស័យេដយធម៌៧យ៉ ងគឺ ៖
១-មិនេរតកអរ មិនខឹងនឹងបកសពួក,
២-មិនេរតកអរ មិនខឹងនឹងករងរ,
៣-មិនេរតកអរ មិនខឹងនឹងពកយប៉ប៉ច់ប៉េប៉ ច តិរចឆនកថ,
៤-មិនេរតកអរ មិនខឹងនឹងសុីេរចន,
៥-មិនេរតកអរ មិនខឹងនឹងងក់ងុយេដក,
៦-ភពជអនកដឹងរបមណកនុងេភជន,
៧-មនសីលជទីសរងួម ។

េបមនធម៌ទំង៧យ៉ ងេនះ េទបអចរកសនូវធម៌សប
ង ់រមងប់បន ។ ែតថ
ធម៌សប
ង ់រមងប់េនះមន២យ៉ ងគឺ

សងប់រមងប់កុនងនិេរធសមបតតិម៉យង

សងប់រមងប់កុនងនិេរធអរ ិយសចចម៉យង ។ ឯសងប់រមងប់កុនង និេរធសម-

បតតិ៨េនះ មិនែមនជធម៌រ ំលត់ទុកខបនេទ ។ េបសប
ង ់រមងប់ កនុងនិេរធអរ ិយសចចគឺមគគ៤-ផល៤ េនះេទបរ ំលត់ទុកខបន ។ បុគគលែដលរ ំលត់
ទុកខបនេនះ

េហថអរ ិយបុគគល

បុគគលមនសភពរបសរ

គឺបុគគលដ៏របេសរ

បុគគលេរៀបរយលអ

បុគគលរតឹមរតូវ

និងជបុគគលតំងេន

កនុងអរ ិយធម៌ជនិចច ។ រពះអរ ិយបុគគលទំងេនះមន៨ពួកគឺ ៖
េឥបត%ិ មគឧ១

េឥបត%ិផល១
ល១

ស-Bមិ មគឧ១

ស-Bមិ ផល១
ល១

អ(Bមិ មគឧ១

អ(Bមិ ផល១
ល១

អរហត% មគឧ១

អរហត% ផល១
ល១ ។
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រតូវជ៨ពួក ។
េឥបន?បុគល
ឧ

ែដលសេរមចេសតេហយ

លះបន

អកុសលចិតតជទិដិឋសមបយុតត៤ វ ិចិកិចឆសមបយុតត១ រួមជ៥ លះបន
សំេយជនៈ៣គឺ

សកកយទិដិឋសំេយជនៈ១

វ ិចិកិចឆសំេយជនៈ១

សីលពតតបរមសសំេយជនៈ១ រួមជ៣ លះបនអនុសយៈ២គឺ ទិដឋនុសយៈ១ វ ិចិកិចឆនុសយៈ១ រួមជ២ លះបនកមឆនទៈនិងពយបទៈ
ជចំែណកេរគតរគតែដលឲយេកតទុចចរ ិត៣

ជអបយគមិ

។

បចេវ ណៈ ករពិចរណរបស់េសតបននបុគគលមន៥យ៉ ងគឺ
-មគឧ
មគឧំបច
បចេវ តិ

រពះេសតបននបុគគលរែមងពិចរណនូវមគគ១

-ផលំ
ផលំ បចេវ តិ

ពិចរណនូវផល១

-បហ
បហីនិ េលេស
េលេស បចេវ តិ
ពិចរណនូវកិេលសែដលេលក លះបង់បនេហយ១
-អវសិ
អវសិដិ េលេស បចេវ តិ
តិ
ពិចរណនូវកិេលសែដលេនសល់១
-និ
និ3ធនំ បចេវ តិ

ពិចរណនូវអមតៈមហនិពវន១

រួមរតូវជបចចេវកខណៈរបស់េសតបននបុគគលមន៥ ។
េសតបននបុគគលេនះែចកេចញជ៣ពួកគឺ
ឯពី ជជ១
េលំ េលៈ១
លៈ១
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សត%តំ %ប
 រមៈ១
រមៈ១ ។
-ឯពី
ឯពីជជ េលកែដលមនពូជគឺភពែត១

គឺេនេកតកនុងមនុសសេលក

ែត១ជតិេទៀត េហយេធវឲយជក់ចបស់នូវអរហតតផល ែលងមនកំេណត
េទមុខេទៀត ។
-េលំ
េលំ េលៈ

េលកែដលេទពី រតកូល១េទកន់រតកូល១េទៀត

គឺេលកែដលេនេកតេទៀត២ជតិឬ៣ជតិេទៀត េទបបនេធវ ឲយជក់ចបស់នូវអរហតតផល ។
-សត%
សត%តំ %ប
 រមៈ

េលកែដលរតច់ រងគត់េទេកតកនុងមនុសសេលក

និងេទវេលកយ៉ ងេរចនបំផុតរតឹម៧ជតិេទៀត

េទបបនេធវឲយជក់-

ចបស់នូវអរហតតផលេដយខនធនិពវន កនុងជតិជគំរប់៧ពិតរបកដ ។
េហតុអីវបនជេសតបននបុគគលមនរបេភទេផសងគន
ឯកពីជិ អងគខលះជេកលំេកលៈ

អងគខលះជសតតកខតំុតបរមៈ?

អងគខលះជ
តបថ

បនជមនរបេភទេផសងគនដូេចនះ ពីេរពះមនវ ិបសសនេផសងគន គឺ
ឯពីជជ

មនវ ិបសសនេកលៀវកលបំផុត

េលំ េលៈ

មនវ ិបសសនេកលៀវកលយ៉ ងកណ
ត ល

សត%តំ %ប
 រមៈ

មនវ ិបសសនទន់េខសយបំផុត ។

េសតបននបុគគលទំងេនះ េលកបរ ិបូ ណ៌េដយសីល ។
េសតបននបុគគលេនមនែចកេចញេទេទៀត

េបែចកេចញតមេឈមះ

េដមមនែត៣ដូចេពលមកេហយ ែតេបែចកតមខណៈចិតត ែដលលះ
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កិេលសបនេផសងគនមន២៤ដូេចនះគឺ

យកបដិបទ៤និងធុរៈ២មកគុណ

ឯកពីជិមនបដិបទ៤
េកលំេកលៈមនបដិបទ៤
សតតកខតំុតបរមៈមនបដិបទ៤

រួមរតូវជ១២

ែចកជសទធធុរៈ១២

បញញធុរៈ១២ រួមបនជ២៤ ។
ស-Bមិ បុគគល
្គល

លះបនអកុសលចិតតជទិដិឋវ ិបបយុតត៤

េទមនសសសហគតចិតត២ រួមជ៦ ។ លះបនសំេយជនៈ២គឺ កមរគៈ
សំេយជនៈ១ ពយបទៈសំេយជនៈ១ រតូវជ២ ។ លះបនអនុ សយៈ២គឺ
កមរគនុសយៈ១ បដិឃនុសយៈ១ រួមជ២ ។ លះរគៈ េទសៈ
េមហៈ បនេដយរសលេសតង ។ សកទគមិបុគគលេនះ រែមងមក
េកតកនុងកមភពេនះមតងេទៀត

េទបេធវឲយជក់ចបស់នូវអរហតតផលជទី

បំផុតៃនទុកខេហយេទបបនរ ំលត់ខនធចូលកន់និពវន

។

ឯបចចេវកខណៈ

របស់សកទគមិបុគគល ក៏មន៥ដូចេសតបននបុគគលែដរ េហយេលក
បរ ិបូណ៌េដយសីលដូ ចគន ។ សកទគមិបុគគលេបែចកតមខណៈចិតត
ែដលលះកិេលសបនមន១២គឺ

កនុងសកទគមិបុគគលមួយៗ
វ ិេមកខ៣ កនុងវ ិេមកខមួយៗ មនបដិបទ៤ រតូវជ១២ ។
អ(Bមិ បុគឧ
គល
ឧ

េទមនសសសហគតចិតត២

មន

លះបនអកុសលចិតតជទិដិឋវ ិបបយុតត៤

លះបនសំេយជនៈ២គឺ

កមរគៈ១

ពយបទៈ១ និងអនុសយៈចិតត២គឺ កមរគនុសយៈ១ បដិឃនុ សយៈ១
េដយដច់រសឡះ ។ ឯបចចេវកខណៈរបស់អនគមិបុគគលេនះ ែចកេចញ
ជ៥ពួកគឺ
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អន%របរិនិ3ធយី ១
ឧបហចបរិនិ3ធយី ១
អសណរបរិនិ3ធយី ១
សសណរបរិនិ3ធយី ១
ឧទអំ េឥេអនិដBមី ១ ។
អន%បរិនិ3ធយី

េលករ ំលត់កុនងចេនលះ

សទធវសរពហមេលកេហយ

គឺេលកែដលេកតកនុង

េនមិនទន់បនពក់កណ
ត លអយុ

ក៏

ញ
ំ អរហតតមគគឲយេក តេឡង លះសំេយជនៈខងេលបន ។
ុ ង
ឧបហចបរិនិ3ធយី

េលកកនលងពី ថនក់េនះបនតិចេទេទៀត

គឺេលកែដលមនអយុជងពក់កណ
ត លេឡងេទ ដល់កលេទៀបនឹង
អស់អយុ េទបញ
ំ អរហតតមគគឲយេកតេឡងេដមបីលះសំេយជនៈ ខង
ុ ង

េលទំង៥ ។

អសណរបរិនិ3ធយី
ញ
ំ
ុ ង

េលករ ំលត់េដយអសងខរ

អរហតតមគគឲយេកតេឡង

គឺេលកែដល

លះសំេយជនៈទំង៥ខងេលបន

េដយងយ មិនបច់របកបពយយមតឹងែតងេពក ។
សសណរបរិនិ3ធយី

េលកជអនករ ំលត់េដយសងខរ

គឺេលក

ែដលញ
ំ អរហតតមគគឲយេកតេឡងបនេដយករម ទល់ែតរបកបេដយ
ុ ង

េសចកតីពយយមយ៉ ងធំ ។

ឧទអំ េឥេអនិដBមី

េលកជអនកមនែខសឰដ៏ខងេល

េទកន់ភពអកនិដឋ គឺចយុតចករពហមេលកេឈមះអវ ិហេហយ េទកន់
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អតបបរពហមេលកេទៀត

លុះចយុតចកអតបបរពហមេលកេហយ

កន់សុទសសរពហមេលកេទៀត
សុទសសេហយ

េទ

លុះចយុតចករពហមេលកេឈមះ

េទកន់សុទសសីរពហមេលកេទៀត

លុះចយុតចក

សុទសសីរពហមេលកេហយ េទកន់អកនិដឋរពហមេលកេទៀត េទបញ
ំ
ុ ង

អរហតតមគគឲយេកតេឡង

លះសំេយជនៈខងេលកុនងរពហមេលកេនះ

រួមគនផង រតូវជអនគមិបុគគល៥ពួក ។ កនុងសថនអវ ិហ៥ អតបប៥
សុទសស៥ សុទសសី៥ អកនិដឋៈ៤ េលកឧទធំេសតៈ១េចញ រួមជ
អនគមិបុគគលមន២៤

គុណេទេទៀតជសទធធុរៈ២៤

េទបបនជអនគមិបុគគលមន៤៨

។

បញញធុរៈ២៤

រពះអនគមិបុគគល

េលក

បរ ិបូណ៌េដយសមធិ ។
រពះអរហតត

លះបនអកុសលចិតតជទិដិឋគតវ ិបបយុតត៤

ឧទធចច-

សហគតចិតត១ ជ៥ លះបនសំេយជនៈគឺ រូប គៈ អរូប គៈ <នះ
ឧទអចៈ អវជ`: និង <(នុស័យ
ដច់រសឡះពីខនធសនតន

។

បចចេវកខណ

Bនុស័យ អវជ`:នុស័យ
(ករពិចរណ)

របស់រពះ

អរហនតមន៤យ៉ ងគឺ មគឧំ បចេវ តិ
តិ េលកពិចរណនូវមគគ១ ផលំ
បចេវ តិ
ពិចរណ

ពិចរណនូវផល១

បហីនិ េលស

បចេវ តិ

និ3ធនំ

បចេវ តិ

នូវកិេលសែដលលះបនេហយ១

ពិចរណនូវរពះនិពវន១ រួមរតូវជ៤ ។
រពះអរហតតទង
ំ េនះ ែចកេចញ ជ៤ពួកគឺ ៖
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សុខវជបស9េ េលកអនកមនវ ិបសសនរ ីងសងួត េរពះមិន មនជ័រ
គឺសមថភវន បនចំេរ នវ ិបសសនលុះដល់រពះអរហតត មិនរបកបេដយ
ឫទធិវ ិេសសឯណនិមួយេឡយ មួយពួក ។
េតវជេ`:

េលកែដលបនវ ិជជ៣មួយពួក ។

ឆឡភិ េ


េលកែដលបនអភិ ញញ៦ មួយពួក ។

បដជសមផិទបេ
% េលកែដលបនដល់បដិសមភិទ៤ មួយពួក
រតូវជរពះអរហនតមន៤ពួក ។ រពះអរហនតទំង៤ពួកេនះ រួមមកជ២គឺ
សុខវជបស9េ១
ស9េ១
គនិៈ

ែតម៉យង១

មនបដិបទ៤

េហយនិងខងចុង៣រួមមកេហថ
។

ចត់េទតមវ ិេមកខ៣គឺ

រួមរតូវជ១២ជសុខវ ិបសសកៈ១២

សមថH
សមថH

កនុងវ ិេមកខ១ៗ

សមថយនិ កៈ១២

រួមរតូវជ រពះអរហនត២៤ ។ រពះអរហនតេលកបរ ិបូ ណ៌េដយបញញ ។
រួមរពះអរ ិយបុគគលទំងអស់រតូវជ១០៨
សកទគមិ១២

អនគមិ៤៨

គឺ

រពះអរហនត២៤

អដឋកថ ថៈ េយ បុគញ
ឧ
អដ
អដសតំ បស
វណf(យំ

េសតបននបុគគល២៤
។

ពុទធដីករពមទំង

តិ ឥមិ សr 'យ

អដត%
ត%រសតំ អរិគ វុ
% ។ រពះអរ ិយបុគគលទំង

១០៨េនះ ែចកជមគគ៥៤ ផល៥៤ រតូវជរពះអរ ិយបុគគល១០៨ដែដល ។
បដិបទទំង៤យ៉ ងេនះគឺ
ទុ
 បដជប-ទ(អភិ 
 កលរបតិបតតិលំបក ដល់បនរតស់ដឹង
ក៏លំបក១ សុ sបដជប-ទ(អភិ 
 កលរបតិបតតិងយ រតស់ដឹង
យឺតយូរវ ិញ១

ទុ
 បដជប-ខិប^ភិ 
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កលរបតិបតតិលំបក

រតស់ដឹងឆប់១
រតស់ដឹងឆប់១
យ៉ ងេនះ

សុ sបដជប-ខិប^ភិ 

។

កលរបតិបតតិងយ

បដិបទេផសងគនេដយយឺតយូរ

េរពះបុ គគលែដលរបតិបតតិេនះ

និងឆប់រហ័ស

មនឥរនទិយនិងកិេលស

េផសងគន គឺ
១-

បុគគលែដលរបតិបតតិយឺតយូរ

េរពះកិ េលសេកលៀវកល

បន

រតស់ដឹងយឹតយូរ េរពះឥរនទិយទន់ េរបៀបឧបមដូចជអនក មនជមងឺ
ជទមងន់ េដរេទផទះរគូេពទយ ដំេណរែដលេដរេទេនះ រែមងយឺតយូរ
េរពះខលួនឈឺធងន់ បនដល់ផទះេពទយេហយ េទរកថនំ ថនំេនះក៏បនតិច
េម៉ល ះេហយជមងឺេនះ
ក៏េទជសះេសបយបនេដយយឺតយូរ
យ៉ ង
ណមិញ ទុកខបដិបទទនធភិញញបុគគល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។
២- របតិបតតិងយ រតស់ដឹងយឺតយូរ េរពះកិេលសតិច ឥរនទិយ
ក៏ទន់

ឧបមដូចជអនកមនជមងឺរសលេដរេទរកផទះេពទយឆប់ដល់

ពយបលេរគយូរ

េរពះមនថនំតិច

យ៉ ងណមិញ

ែត

សុខបដិបទ-

ទនធភិញញបុគគល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។
៣- របតិបតតិលំបក រតស់ដឹងឆប់ េរពះកិេលសេកលៀវកល ឥរនទិយ
ក៏េកលៀវកលែដរ ឧបមដូចជអនកមនជមងឺធងន់ េដរេទរកផទះេពទយយឺតយូរ
ែតបនសះជេរគឆប់រហ័ស

េរពះមនថនំេរចន

យ៉ ងណមិញ

ទុកខបដិបទខិបបភិញញបុគគល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។
៤េកលៀវកល
រកសេរគ

របតិបតតិងយ

រតស់ដឹងឆប់

ឧបមដូចជអនកមនជមងឺរសល
ក៏ឆប់សះជ

េរពះកិេលសទន់

េដរេទរកផទះេពទយឆប់ដល់

េរពះមនថនំេរច នយ៉ ងណមិ ញ

បទខិបបភិញញបុគគល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។
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ឥរនទិយ

សុខបដិ-

ែនសញញ

វ ិញញណ!

តួកិេលសទុកដូចជេរគ

ឥរនទិយទំង៥

ទុកដូចជថនំសរមប់ែកេរគ ម៉យងេទៀតឧបមដូចជបុរស៤រូប ែសវងរក
េគ

បុរសទី១េដរេទកនុងៃរព

យ៉ ងណមិញ
បុរសទី២

ដល់េវលេឃញេគ

ទុ កខបដិបទទនធភិញញបុគគល

េដរេទរកេគតមផលូវធលរសួល

ក៏េឃញកនុងៃរព

ក៏យ៉ងេនះែដរ

។

ដល់េឃញេគែបរជេឃញ

កនុងៃរពវ ិញ យ៉ ងណមិញ សុខបដិបទទនធភិញញបុគគលក៏ យ៉ងេនះ
ែដរ ។ បុរសទី៣ែសវងរកេគ េដរកត់ៃរព ដល់េឃញេគែបរជ
េឃញកនុងទីវលវ ិញ

យ៉ ងណមិញ

ទុកខបដិបទខិបបភិញញបុគគល

ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ បុរសទី៤ េដរេទរកេគតមផលូវធល ដល់េឃញេគ
ក៏េឃញកនុងទីវល

យ៉ ងណមិញ

សុខបដិបទខិបបភិញញបុគគល

ក៏យ៉ងេនះែដរ ។
បុរសគឺរពះេយគវចរកុលបុតតែដលែសវងរកអរ ិយមគគ

េគគឺ

អរ ិយមគគ ៃរពគឺកិេលស ផលូវធលគឺកិេលសដ៏េសតង ។ បុគគលែដលបនមគគផលេផសងគន េរពះរបតិបតតិខុសគន ដូចបនសែមតងមកេនះ ។
(សំែដងមកកនុងវ ិបសសនបញ
ហ រពះៃរតលកខណ៍ ចប់ែតប៉ុេណណះ)

លុះរពះបញញសំែដងធម៌ចប់េហយ
ទំងពីរនក់េនះ

សញញនិងវ ិញញណថ

សូមសែមតងអំណរគុ ណចំេពះរពះបញញ

េយងខញំុ

ដូចមន

េសចកតីតេទខងមុខេនះថ ខញំុរពះករុណទំងពីរនក់េនះ បនសតប់ធម៌
របស់រពះបញញ សំែដងតំងអំពីខងេដម រហូតដល់ខងចុងបញចប់េនះ
េឃញថមនពនលឺភឺលសវងរុងេរឿង រតចះរតចង់ជអតិបរម និងរកពនលឺអីវ
មួយមកេរបៀបផទឹមឲយេសមពុំបនេឡយ េនះជពនលឺទី១ ។ ពនលឺទី២ ថ
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ចប់េដមតំងែតអំពីខំុញបនថវយខលួនមក

បនេឡងជិះេល

នវៃរត-

លកខណ៍ស៊ប់េហយ ពិនិតយេមលេទេឃញនូវធម៌ទំង១៦ ែដលេនកនុង
នវេនះេដយឥតមនេសចកតីេងឿងឆងល់
អវីបនតិចបនតួចេសះេឡយ

ភលឺចបស់ណស់ៗ េហយែថមទំងបនសះជេរគឆកួតទំង៨យ៉ ង េទៀត
ផង តំងពី មុម2ត%េ េធុម2ត%េ ទិ ដម2
មត
2 %េ ។ល។
ចិតតរបស់ខំុញទំងពីរនក់េនះ

ចូលស៊ប់ដល់ធម៌ែដលេធវឲយរតជក់

រ ំងប់បង់នូវេភលងទុកខ និងេភលងកិេលស ែដលជធម៌ដ៏ឧតតម ជគុណគឺ
រពះនិពវន

េដយពនលឺភឺលសវង

េនះជពនលឺទី២

ថខញំុ
េមលេទេឃញចបស់នវរពះៃរតលកខណ៍ ែដលជអតីតកល គឺកល
ែដលរពះពុទធរទង់គង់ ធរមនេនេឡយេនះ

។

ពនលឺទី៣

រពះអងគែតងេរបសសតវ

ដឹកនំសតវ ឲយចូលេទកនុងនវរពះៃរតលកខណ៍ បនេរចនជអេនក ។
ចប់ទំងអំពីរពះសមពុទធបរ ិនិពវនេទ រពះអរហនត រពះអនគមិ សកទមិ

េសតបនន ក៏អស់េទ នវៃរតលកខណ៍ក៏េនទំេនរ ឥតមនមនុសសជិះ
ឬមនខលះែដរ មនក់ៗ េរពះេហតុអីវ? េរពះខវះអនកដឹកនំ ។ ឥឡូវេនះ
នវៃរតលកខណ៍
ភលឺរង
ុ េរឿងរតចះរតចង់ដូចកលែដលរពះសមមសមពុទធ
ជបរមរគូ គង់ធរមនេនេនះែដរ េនះជពនលឺទី៣ ។
វ ិញញណសួរសញញថ

េយងបនសតប់ធម៌េឃញថ

មនធមមរស

ភលឺសវងកនុងដួងចិតត របេសរពន់េពកណស់េហយ េតេយងបនវតថុអវីបូជ

ដល់គុណ រពះពុទធ រពះធម៌ រពះសងឃ ?
សញញេឆលយថ

េបតមេសចកតីយល់របស់ខំុញថ

រពះពុទធ

រពះធម៌

រពះសងឃ េយងបូជនូ វវតថុអវីៗក៏មិនេសមនឹងបូជកយ វច ចិតត បដិបតតិ

េទតមរពះឱវទ

ែដលរទង់ទូនមនថ
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េនះមិនែមន

េនះមិនែមន

ដូចបនអធិបបយកនុងរពះៃរតលកខណ៍សពវរគប់រសប់ ។ បូជយ៉ ងេនះ
េហថ បូជយ៉ ងរបេសបំផុត េនកនុងរពះពុទធសសន ។
វ ិញញណថ

របេសរេហយៗ

ដឹកនំឲយមនុសស

ចុះសញញអនកមនេយបល់

ែដលជអនកមនឧបនិសស័យ

នវៃរតលកខណ៍ បនែដរឬដូចេមតច?

ជួ យ

ចូលេទេនកនុង

ខញំុជួយមិនបនេទអនក
េរពះេយងទំង២នក់េនះ
គមនបុណយ
ខងដឹកនំ ដូចរពះពុទធជមចស់េនះេទ េបដូេចនះមនែតេយងទំង២
នក់េនះ

ជួយទំនុកបំរង
ុ រពះពុទធសសន

េយងរតូវែតរសឡញ់រប់អន

ឲយបនរុងេរឿងេទអនគត

រពះពុទធសសន

េដយសទធពិតៗ

ែតថឲយខញំុដឹកនំចូលមកេនកនុងនវៃរតលកខណ៍េនះពុំបនេទ
េរពះ
ករែដលដឹកនំអំពី
នវៃរតេលក
េហយដឹកនំឲយចូលមក
នវៃរតលកខណ៍វ ិញ

េនះេទៀតតឹងណស់

នវៃរតេលកេនះមិ នរតូវគន

េរពះធម៌ែដលមនកនុង

នឹងធម៌ែដលមនមក

លកខណ៍េទ ។
ៃរតេលក៣

ពរ៤

េលកធម៌៨

សមបតតិ៨

កនុងនវៃរត-

អកសធតុ១

េនះជធម៌ៃរតេលក ។
ៃរតលកខណ៍៣

អរ ិយសចចៈ៤

អងគមគគ៨

េនះជពួកៃរតលកខណ៍ ។
ៃរតេលក៣ មិនរតូវគននឹងៃរតលកខណ៍៣
ពរ៤មិនរតូវគននឹងអរ ិយសចចៈ៤
េលកធម៌ ៨ មិនរតូវនឹងអងគមគគ៨
សមបតតិ៨ មិនរតូវគននឹងមគគផល៨
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មគគផល៨

និពវនធតុ១

អកសធតុ១ មិនរតូវនឹងនិពវនធតុ១
ធម៌មិនរតូវគនដូេចនះឯង ។
វ ិញញណសួរសញញថ

ចុះនវៃរតេលក

េហតុដូចេមតចបនជ

មនុសសជិះេរចនេមល៉ះ?
បនជមនុសសជិះេរច ន េរពះកនុងនវេនះ មនមរ៥ជអនកដឹកនំ
ចងទញ
េកៀរគររបមូលមនុសសសតវតូចធំ
ឲយចូលេទេនកនុង
នវៃរតេលកទំងអស់ មិនឲយេសសសល់េឡយ ។
ចុះមរទំង៥េនះ េតដូចេមតច?
មរ៥េនះគឺ ខនធមរ១ កិេលសមរ១ អភិសងខរមរ១ េទវ- បុតតមរ១
មចចុមរ១ ។
ឯខនធមរេនះគឺ រូប១ េវទន១ សញញ១ សងខរ១ វ ិញញណ១ ។
កិេលសមរេនះគឺ
េនះមនែខសចងសតវ
ចំណងមរទំង៣េនះ
នវៃរតេលក

េលភៈ១

េទសៈ១

េមហៈ១

ឲយជប់េនកនុងនវៃរតេលកទំង៣

មរទំង៣
េដយ

េនកនុងអកុសលចិតត១២ េហយនំេទទុកកនុង
មិនឲយេទណបន ។ មរេនះមនគនេរចនណស់

េដររបមូលសតវតូចធំ

មិនឲយសល់មនក់

េហយនំយកេទចងទុកកនុងនវៃរតេលក

ឲយជប់ចំណងរគប់ៗគន
។

ឯកិេលសមរេនះក៏

បញូច នសតវទំងអស់េនះរបគល់ឲយេទអភិ សងខរមរ ។
អភិសងខរមរេនះមន៣គឺ បុញញភិសងខរមរ១ អបុញញភិសងខរ-

មរ១ អេនញ
ជ ភិសងខរមរ១ ។ មរទំង៣េនះ ជអនកតក់ែតងចត់ែចង
ឲយសតវែដលជប់ចំណងទំងអស់

ែដលេនកនុងនវៃរតេលកេនះ ឲយ
េរៀបរយគនេទតមឋនៈរបស់សតវ ែដលមនេទសធងន់រសល េរពះ
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កនុងនវេនះមន៣ជន់
កនុងជន់ទី១
េបែចកជថនក់មន១១ថនក់
កនុងជន់ទី២ េបែចកជថនក់មន១៦ថនក់
កនុងជន់ទី៣
េបែចកជ
ថនក់មន៤ថនក់ ។
ករែដលេរៀបរយសតវអនកេនកនុងនវេនះ

រតង់ទីេនះ

សតវេនះេទេនរតង់ទីេនះ

ឲយសតវេនះេទេន
សតវេនះមកេនឯេណះ

សតវេនះេទេនឯេណះ រតង់េរៀបរយសតវឲយេនរគប់ថនក់រគប់ជន់េនះ
េរសចែតេលអភិសងខរមរទំង៣

។

លុះមរេនះេរៀបរយេរសចេហយ

បញូជ នសតវទំងអស់េនះរបគល់ឲយេទេទវបុ តតមរ ។ េទវបុតតមរមន៣គឺ
សសសតទិដិឋេទវបុតតមរ១
ឧេចឆទទិដិឋេទវបុតតមរ១
អនតគហិកទិដិឋេទវបុតតមរ១
មរទំងអស់

។

ទិដិឋទំង៣េនះ

គឺខនធមរកតី

ជេសតចរគប់រគងរតួតរតេល

កិេលសមរកតី

អភិសងខរមរកតី

មរទំងអស់េនះលុះកនុងអំណចេទវបុតតមរទំងអស់

។

មចចុមរកតី
ដូចយ៉ ង

េទវបុតតមរទី១ គឺសសសតទិ
សសសតទិដឋ
ដិ ឋ ទិដិឋេនះេឃញថសមលប់សតវ លួចរទពយេគ
េសពេមថុនធមម មុសវទ ផឹកទឹករសវ ឹង េឃញថេបរកបនេរចនមក
រសួលរបេសរសុខណស់

េហយរបកន់យកែតរសួលៗសុខៗ

េទវបុតតមររគន់ែតេឃញប៉ុេណណ ះ

។

មរទំងអស់ក៏របរពឹតតេធវនូវអំេពេនះ

តមេទវបុតតមរពុំហ៊នខនមនក់ ។ េទវបុតតមរេឃញថរូបលអ សេមលង
ពិេរះ

កលិនរកអូប

រសឆងញ់

េទវបុតតមររគន់ែតេឃញប៉ុេណណ ះ

មរទំងអស់ក៏ខំែសវងេទរករូប សេមលង កលិនេនះៗ ឥតហ៊នខនមនក់
បនេហយរបកន់ឲយែតេនរសួលៗ
េរតកអរនឹងសុខៗ
កមេលក

រសួលៗេនះ

ឬកមភពក៏បន

រតង់កិេលសមរ

ែដលេធវចិតតឲយ

មរេនះចងសតវឲយេនកនុងនវគឺ

កិេលសមរែដលេធវចិតតឲយជប់នឹង
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សុខៗរសួលៗេនះ

ចងសតវឲយជប់េនកនុងនវគឺរប
ូ េលក

ឬេហថ

រូបភព ដូេចនះវ ិញក៏បន ។ េទវបុតតមរេនះគត់ចូលចិតតែតនឹងឥដឋរមមណ៍
គឺអរមមណ៍ែដលេកតមកអំពីផលបុណយ
ទំងអស់ឲយចូលចិតតតមគត់ផង

។

េហយគត់ដឹកនំពួកពលមរ
ពួកមរទំងអស់ក៏េជឿតម

េទវបុតតមរ េហយរបមូលគនមកជួបជុំរ ឹតរុ ំសតវតូចធំ នំយកេទចងទុ ក
កនុងនវៃរតេលកទំងអស់
ែតប៉ុេណណ ះ ។

។

េទវបុតតមរទី១

រ ឹតរុ ំចងសតវបន

េទវបុតតមរទី២ គឺឧេចឆ
ឧេចឆទទិដឋ
ដិ ឋ ។ េទវបុតម
ត រេនះ គត់ចូលចិតតនឹង
អនិដឋរមមណ៍ គឺអរមមណ៍ែដលេកតមកអំពីផលអកុសល គឺរប
ូ ១ សេមលង១
កលិន១ រស១ េផដឋពៈវ ១ គត់មិនចង់ឲយរូបចស់ ឈឺ សលប់ េរពះថ
េបសលប់េហយែលងេកតេទៀតសូនយ

មិនចង់ឲយរូបសេមលង

កលិន

រស

សមផសស រពត់របស់ េរពះថេបរពត់របស់េហយសូនយែលងបនេទៀត
េម៉ល ះេហយគត់របប់ ពួកមរទំងអស់ថ

ពួកេយងទំងអស់គនរបុង

របយ័តន កុំឲយចស់ ឈឺ សលប់ េរពះែតសលប់េហយសូនយ ។ េម៉ល ះេហយ
ពួកមរទំងអស់

ក៏ភិតភ័យេដយេទវបុតតមរថឲយរបុងរបយ័តន

ពួកមរទំងអស់ជំនុំគនថ

េយងេធវដូចេមតចកុំឲយចស់ឈឺសលប់បន?

ថេយងរតូវអប់រ ំរូបេនះេដយេរគឿងអហរណ
បរ ិេភគឲយបនេរចនៗ

។

ែដលមនរសឆងញ់ៗ

េហយតក់ែតងេរគឿងេដក

េរគឿងអងគុយ
សំេលៀកបំពក់ឲយលអៗ េដមបីករពរកុំឲយចស់ឈឺសលប់ ។ មរទំងអស់
ក៏នំគនរបរពឹតតេធវដូចពកយជំនុំេនះ

មិនយូរប៉ុនមនក៏សក់

សកូវេរពង
េធមញបក់រគហុប ែភនកេឡងែសល រតេចៀកក៏េទជថលង់ ។ មរទំងអស់
េទជំនុំនឹងេទវបុតតមរ ថឲយខញំុរបយ័តនកុំឲយចស់េនះរបយ័តនមិនបនេទ។
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េទវបុតតមរថ េបរបយ័តនមិនឈនះេទ ឲយចស់ចុះែតរតូវរបយ័តនកុំឲយឈឺ ។
ពលមរទំងអស់ក៏របយ័តនកុំឲយឈឺ

។

មិនយូរ

ប៉ុនមនក៏ឈឺមកេទៀត

ពួកមរទំងអស់ក៏េទទូលេទវបុតតមរថ ឥឡូវេនះ ឈឺេទៀតេហយ ។
េទវបុតតមរថ េបឈឺក៏ឈឺចុះ ប៉ុែនតរបយ័តនកុំឲយសលប់។ កិេលសមរ
មនគនេរចនចំនួន១៥០០នក់ មកជួយករពរកុំឲយសលប់។ មរទំងអស់
ជំនុំគនថ េយងគិតេធវដូចេមតចកុំឲយសលប់? កិេលសមរថ េយងយកជមងឺ
េនះេទឲយេពទយពិនិតយេមលេតឈឺេនះវខវះអវី?
ឈម

េពទយេនះក៏ េមលមិនជ

។

េពទយថឈឺេនះវខវះ

កិេលសមរថ

ជមងឺេនះេទឲយអរកសដូ នម៉ុកដូនមុីេមលេទៀត

េយងយក

អរកសេនះថខុសខង

េខមចវេធវ ។ អរកសេនះក៏េមលមិនជ ក៏សលប់េទ ។ េទវបុតតមរទី ២េនះ
ចងសតវឲយជប់េនកនុងនវៃរតេលក

េដយគំនិតយល់ខុសដូេចនះ

េទៀត។

េទវបុតតមរទី៣េនះ

គឺ

អនតគហិកមិចឆទិដឋ
ដិ ឋ

គត់ចូលចិតតនឹង

ឥដឋរមមណ៍ ដូចេទវបុតតមរទី១ែដរ ។ អនតគហិកទិដិឋេនះេឃញថ េធវទន
សីល

ភវន

ជរពះឥរនទ

បនបុណយកុសល
រពះរពហម

េសចកតីសុខក៏េរចន

។

បុណយកុសលេនះនឹងឲយេទេកត

េហយមនសមបតតិក៏េរចន
េទវបុតតមរេនះ

អយុក៏ែវង

រគន់ែតេឃញដូេចនះេហយ

ខនធមរកតី កិេលសមរកតី អភិសងខរមរកតី ក៏នំគនេធវទន សីល ភវន
តមេទវបុតតមរេឃញេនះ

ខំេធវទនសីល

បនកុសលមកេហថ

កមវចរកុសល៨ មរខំចំេរ នកមមដឋន ចូលកន់បឋមជឈន ទុតិយជឈន
តតិយជឈន

ចតុតថជឈន

មរខំចំេរ នេទៀត

ចូលកន់

បញចមជឈន

បនរូបវចរកុសល៥

អរូបវចរកុសល៤
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។

កុសលទំងេនះ

េកតេឡងេដយសរេទវបុតតមរេឈមះ

អនតគហិកមិចឆទិដឋ
ដិផ
ឋ ង

តណ
ហ

ផង អរស័យជមួយគន កុសលទំង៣េនះេឈមះថ វដដគមិនីកុសល
េរពះកុសលេនះជតួ មរ កមវចរកុសល៨ រូបវចរកុសល៥ េឈមះថ
បុញញភិសងខរមរ
េលក១
េលក១

មរេនះនំសតវេទចងេរកៀកទុកកនុងនវគឺ

រូបេលក១
បេលក១
បេលក

ភិសងខរមរ

។

អរូបវចរកុសល៤េនះេឈមះថ

មរេនះនំសតវេទចងេរកៀកទុកកនុងនវគឺ

កែនលងែដលគមនរូប

។

រួមេសចកតីមកថ

េទវបុតតមរ

កមកមអេនញ
ជ -

អរូបេលក
ទំង៣េនះ

ខទប់សតវឲយេនែតកនុងនវៃរតេលក បិទេសត បិទរពះនិពវន មិនឲយ
សតវេឃញជដច់ខត ។

កលេបអភិសងខរមរទំង៣
នវៃរតេលក

រួចេរសចេហយ

េរៀបចំចងសតវឲយជប់េនកនុង

ក៏នំសតវទំងអស់េនះេទរបគល់ឲយ

េទវបុតតមរ ។ េទវបុតតមរបនទទួលេហយ នំសតវទំងអស់េទរបគល់
ឲយមចចុមរ មចចុមរេនះមន៣គឺ ចស់១ ឈឺ១ សលប់១ ។ មចចុមរ
ទំង៣េនះរកសួងគត់ ខងឯសមលប់សតវតូចធំ
េនកនុងនវៃរតេលក
ទំង៣េនះ ។ េទះសតវេនះមនបុ ណយសកតិធំយ៉ងណកតី ឥតមន
បុណយសកតិកីត មនរទពយេរចនកតី ឥតរទពយកតី មនកូនេរចនកតី ឥតកូនកតី
សតវធំកីត

សតវតូចកតី

េទអងវរករបនេឡយ

រតូវគត់សមលប់ទំងអស់
។

ឥតមនអនកណមួយ

េហតុដូចេមតចបនជមចចុមរេចះែតសមលប់

ដូេចនះ? បនជសមលប់េនះ េរពះសតវេនកនុងនវៃរតេលកទំង៣េនះ
ជសតវជប់េដយចំណងមរទំងអស់គន

មនអកសធតុជេមធតុេលសធតុទំងពួង
រូបឲយអស់េចញេទ

េហយេលកទំង៣េនះ

មចចុមរសមលប់
ឲយេទេនរតង់ចេនលះេសះសូនយទេទៗ
។
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។

រតង់ទេទៗ េនះេហយេហថ អកសធតុ ។ េហតុែដលមនុសសសតវ
ចូលចិតតជិះនវៃរតេលកេរចនេនះ មកអំពីមរទំង៥េនះ ជអនកទក់
ចងសតវទុក ដូចសញញបនអធិបបយរួចមកេហយ ។
វ ិញញណ

េអគួរសេងវគដល់រប
ូ រងកយមនក់ៗេនះ

ែដលបន

េកតមកេហយ សលប់ េទវ ិញគមនរួចមនក់េសះ េកតេហយសលប់ សលប់
េហយេកត

រប់មិនអស់

ទុកខេទៀតរតួតៗេលគន
រពត់របសកូនេច

។

េសចកតីសលប់េកតេនះ

ទុកខេហយ

ទុកខេរពះរពត់របសឪពុកមតយ

ទុកខេរពះ

ទុកខេរពះរពត់របសបងបអូន

ទុកខេរពះរពត់

របសរទពយសមបតតិ ទុកខេរពះរពត់របសបតីរបពនធ ទុកខេហយទុកខេទៀត
ទុកខេហយទុកខខលំងពន់របមណ ពីតូចដល់ធំ ទុកខទំកុងរបណ
ន
ទុកខឥត
រសករសនត

ទុកខដលខលួនកស័យ

។

អនិចំចពុំសិត
ថ

ពុំេសថរេននិតយ

យឺនយូរេឡយៃន សលប់េទជេខមច អេសចិ៍អរបិយ ឆអឹងសច់សរៃស

ជរពះធរណី ។ វ ិញញណថ គួរអេណចអធមមសេងវគដល់រប
ូ មរណៈ
េរពះសលប់េទេគយកេទដុត កនុងភនក់េភលងេចល ឥតបនរបេយជន៍អីវៗ
ជរបស់េសះសូនយទេទៗ ទុកខេទសទំងអស់េនះ មកែតអំពីមរទំង៥
ដូចសញញបនសំែដងរួចមកេហយ ។ សញញសួរវ ិញថ េបទុកខេទស
េនះេរចនយ៉ ងេនះ
ងយណស់!
ក៏រលត់អស់

េធវដូចេមតចេទបនឹងរ ំលត់ទុកខេទសេនះបន?

ឲយែតេឡងជិះេលនវៃរតលកខណ៍បន
េរពះកនុងនវៃរតលកខណ៍េនះ

ទុកខទំងេនះ

មនពល៥យ៉ ងគឺ

សទធពល១ សតិពល១ វរិ យពល
១ សមធិពល១ បញញពល១ ។
ិ

េបពលទំង៥េនះមនកមលំងេសមគនេហយ េទវបុតតមរក៏វ ិនសខចត់ខចយ
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អស់ ចុះចញ់េហយមរទំងអស់េនះក៏វ ិនសបត់បង់េទ ទុកទ
ខ ំងអស់
ក៏រលត់ែដរ េដយអំណចបនជិ ះនវៃរតលកខណ៍េនះឯង ។
េរឿងធម៌រ ំលត់ទុកខេនះ

រពះបញញបនសំែដងរួចេហយពីខងេដម

រសប់ កនុងទីេនះេយងទំងពីរនក់សងឃឹមទុកជមុនថ រពះពុទធសសន
ែដលមនេនកនុងៃផទៃនេសៀវេភ
វ ិបសសនបញ
ហ
រពះៃរតលកខណ-

ញណធិបបយេនះ សូមតំងេនឲយបនសថិតេសថរចីរកល កុំបីែរបកលយ
េទជរបករដៃទេឡយ ៕
នវៃរតលកខណ៍ចប់ែតប៉ុេណណ ះ

សិរ ិបញញភិកុខ ឱក-ែណម
ៃថងទី១៥ ែខកញញ ឆនំ១៩៦៥
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