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ភូមិ ៣ កំណ

ើ ត ៤ គតិ ៥ វិញ្ញ
ា

ដ្ឋិតិ ៧ សត្តាវាស ៩

ភូមិ ៣
១. កាមភូមិ ១១ បានដល់ អបាយភូមិ ៤ មនុស្សភូមិ ១ ទេវភូមិ ៦
២. រូបភូមិ ១៦ បានដល់ រូបព្រហ្ម ១៦
៣. អរូបភូមិ ៤ បានដល់ អរូបព្រហ្ម ៤ ។
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កំណ
១. អណ្ឌជយោនិ កទំ

ើត៤

ន
ើ តកុ ងរង

២. ជលាពុជយោនិ កទំ

៌
ន
ើ តកុ ងគភ

៣. សំយសទជយោនិ កទំ

ន
ើ តកុ ងទ

៤. ឱបបាតិកយោនិ កទំ

ើ តទកើតឯង ។

ែ
ើ ស្ក្កល

គតិ ៥
១. និរយោ នរក
២. តិរច្ឆានយោនិ កទំ

ើ តតិរច្ឆាន

៣. យបតតិវិសយោ ទព្បតវស្
ិ ័យ
៤. មនុសាា រួកមនុស្ស
៥. យទវា រួកទេវតា ។

វិញ្ញ
ា

ិ ិ៧
ដ្ឋត

១. សត្តា នានតតកាោ នានតតសញ្ញិយនា ពួកសត្វមានកាយផ្សេងគ្នស មាន
សញ្ញសផ្សេងគ្នស (ដូចពួកមនុសសេ ផេវតាពួកខ្លះ និងវិនិបាត្ិកៈពួកខ្លះ ផនះជា
វិញ្ញសណដិឋត្ិេី ១) ។
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២. សត្តា នានតតកាោ ឯកតតសញ្ញិយនា ពួកសត្វមានកាយផ្សេងគ្នស មាន
សញ្ញសដូចគ្នស (ដូចផេវតាកនុងពួកព្ពហ្មដដលផកើត្កនុងជាន់បឋមជ្សានភូមិ ផនះជា
វិញ្ញសណដឋិត្ិ េី ២) ។
៣. សត្តា ឯកតតកាោ នានតតសញ្ញិយនា ពួកសត្វមានកាយដូចគ្នស មាន
សញ្ញសផ្សេងគ្នស (ដូចពួកផេវតាកនុងជាន់អាភសសេរៈ ផនះជាវិញ្ញសណដឋិត្ិ េី ៣) ។
៤. សត្តា ឯកតតកាោ ឯកតតសញ្ញិយនា ពួកសត្វមានកាយដូចគ្នស មាន
សញ្ញសដូចគ្នស (ដូចពួកផេវតាកនុងជាន់សុភកិណហៈ ផនះជា វិញ្ញសណដឋិត្ិ េី ៤) ។
៥. សត្តា សពវយោ រូបសញ្ញានំ សមតិកកមា បដិឃសញ្ញានំ អតថង្គមា
នានតតសញ្ញានំ អមនសិការា អនយនាតា អាកាយោតិ អាកាោនញ្ចាយតនូបគា

ពួកសត្វចូលកាន់អាកាសានញ្ចសយត្នជ្សាន

ផោយគិត្ថា

អាកាសមិនមានេីបំ្ុត្ ផព្រះកនលងបង់នូវពួករូបសញ្ញស ផព្រះវិនាសផៅននពួក
បដិឃសញ្ញស ផព្រះមិនផ្វើេុកកនុងចិត្តនូវពួកនានត្តសញ្ញស ផោយព្បការទំងពួង
(ផនះជា វិញ្ញសណដឋិត្ិ េី ៥) ។
៦. សត្តា សពវយោ អាកាោនញ្ចាយតនំ សមតិកកមម អននតំ វិញ្ញាណ្នតិ
វិញ្ញាណ្ញ្ចាយតនូបគា
ផោយព្បការទំងពួង

ពួកសត្វកនលងបង់នូវអាកាសានញ្ចសយត្នជ្សាន

ផហ្ើយចូលកាន់វិញ្ញសណញ្ចសយត្នជ្សាន

ផោយគិត្ថា

វិញ្ញសណមិនមានេីបំ្ុត្ (ផនះជាវិញ្ញសណដឋិត្ិ េី ៦) ។
៧. សត្តា សពវយោ វិញ្ញាណ្ញ្ចាយតនំ សមតិកកមម នតថិ កិញ្ចីតិ
អាកិញ្ចញ្ញាយតនូបគា ពួកសត្វកនលងបង់នូវវិញ្ញសណញ្ចសយត្នជ្សាន ផោយ
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ព្បការទំងពួង ផហ្ើយចូលកាន់អាកិញ្ចញ្ញសយត្នជ្សាន ផោយគិត្ថាវត្ថុត្ិចត្ួច
មិនមាន (ផនះជាវិញ្ញសណដឋិត្ិ េី៧) ។

សត្តាវាស ៩
១. សត្តា នានតតកាោ នានតតសញ្ញិយនា ពួកសត្វមានកាយផ្សេងគ្នស មាន
សញ្ញសផ្សេងគ្នស ដូចពួកមនុសសេ ផេវតាពួកខ្លះ និងវិនិបាត្ិកៈពួកខ្លះ (ផនះជា
សតាតសវាស េី ១) ។
២. សត្តា នានតតកាោ ឯកតតសញ្ញិយនា ពួកសត្វមានកាយផ្សេងគ្នស មាន
សញ្ញសដូចគ្នស ដូចពួកផេវតាកនុងជាន់ព្ពហ្មផោក ដដលផកើត្កនុងជាន់បឋមជ្សាន
ភូមិ (ផនះជាសតាតសវាសេី ២) ។
៣. សត្តា ឯកតតកាោ នានតតសញ្ញិយនា ពួកសត្វមានកាយដូចគ្នស មាន
សញ្ញសផ្សេងគ្នស ដូចពួកផេវតាកនុងជាន់អាភសសេរៈ (ផនះជាសតាតសវាសេី ៣) ។
៤. សត្តា ឯកតតកាោ ឯកតតសញ្ញិយនា ពួកសត្វមានកាយដូចគ្នស មាន
សញ្ញសដូចគ្នស ដូចពួកផេវតាកនុងជាន់សុភកិណហៈ (ផនះជាសតាតសវាស េី ៤) ។
៥. សត្តា អសញ្ញិយនា អបាបដិសំយវទិយនា ពួកសត្វឥត្សញ្ញស មិនដឹងចសាស់
(នូវអារមមណ៍) (ដូចពួកផេវតាជា អសញ្ញិសត្វ ផនះជា សតាតសវាស េី ៥) ។
៦. សត្តា សពវយោ រូបសញ្ញានំ សមតិកកមា បដិឃសញ្ញានំ អតថង្គមា
នានតតសញ្ញានំ អមនសិការា អនយនាតា អាកាយោតិ អាកាោនញ្ចាយតនូបគា ពួកសត្វចូលកាន់អាកាសានញ្ចសយត្នជ្សាន ផោយបរិកមមថា
អាកាសមិនមានេីបំ្ុត្ដូផចនះ ផព្រះកនលងបង់នូវពួករូបសញ្ញស ផព្រះវិនាសផៅ
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ននពួកបដិឃសញ្ញស

ផព្រះមិនផ្វើេុកកនុងចិត្តនូវពួកនានត្តសញ្ញសផោយព្បការ

ទំងពួង (ផនះជាសតាតសវាស េី ៦) ។
៧. សត្តា សពវយោ អាកាោនញ្ចាយតនំ សមតិកកមម អននតំ វិញ្ញាណ្ នតិ វិញ្ញាណ្ញ្ចាយតនូបគា ពួកសត្វកនលងបង់នូវអាកាសានញ្ចសយត្នជ្សាន
ផោយព្បការទំងពួង ផហ្ើយចូលកាន់វិញ្ញសណញ្ចសយត្នជ្សាន ផោយបរិកមមថា
វិញ្ញសណមិនមានេីបំ្ុត្ដូផចនះ (ផនះជា សតាតសវាស េី ៧) ។
៨. សត្តា សពវយោ វិញ្ញាណ្ញ្ចាយតនំ សមតិកកមម នតថិ កិញ្ចីតិ
អាកិញ្ចាញ្ញាយតនូបគា

ពួកសត្វកនលងបង់នូវវិញ្ញសណញ្ចសយត្នជ្សាន

ផោយព្បការទំងពួង ផហ្ើយចូលផៅកាន់អាកិញ្ចញ្ញសយត្នជ្សាន ផោយបរិកមម
ថា វត្ថុបនតិចបនតួចមិនមានដូផចនះ (ផនះជា សតាតសវាស េី ៨) ។
៩. សត្តា សពវយោ អាកិញ្ចញ្ញាយតនំ សមតិកកមម វសញ្ញានាសញ្ញាយ
តនូបគា

ពួកសត្វកនលងបង់នូវអាកិញ្ចញ្ញសយត្នជ្សាន

ផហ្ើយចូលកាន់ផនវសញ្ញសនាសញ្ញសយត្នជ្សាន

ផោយព្បការទំងពួង

ផោយបរិកមមថា

រមាងសប់ វត្ថុផនះព្បផសើរ ដូផចនះ (ផនះជា សតាតសវាស េី ៩) ។
(សុត្តនតបិដក េីឃនិកាយ បាដិកវគគ សងគត្
ី ិសូព្ត្)
ផោយផខ្មរ អភិ្មាមសវតារ

វត្ថុផនះសងប់

