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ិ មថ នង
ិ វ ិបស្សនាកម�ដទំងអស

បានជួប្របទះ នូវពុទ�ពរ ទបួន្របក គឺ៖ អយុ វណ�ៈ សុខៈ និ ពលៈ
កុំបេី ឃ��ងឃា�តេឡីយ

េដេសចក�ី េគារព ប់អន ដ៏ខ�ង់ខ�សបំផុត អំពខ
�
ី ុ ំ។
ឧបាសក េចង ត
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អយុ វណ�ៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីេឃ��ងឃា�តេឡី

ix

លិខិតអនុ�
� ត

x

ទស្សន ទី១

6

សំេយាជន គឺជកេិ លសេ្រគឿ្របកចត
ិ � កេិ លសរងត�
ឹ ង
ឹ កេិ លសទកឆា�ក

រួបរត
ឹ អ្រសេននង
ឹ ចត
ិ � មា១០្របក ែដលែចកជា សំេយាជនៈជា
េ្រក ៥្រក�ម និងសំេយាជនៈជានេ់ ៥្រក�។ សំេយាជនៈជាន់េ្រក
្របេភអនុ ស័យកិេលស កេិ លសេ្រគឿង្ក
រ ុ �ងខន�សនា� កេិ លសេ្រគ

្រគ ៣ពួក គស
ឺ ីលព�តបរម ជករ្របកន់សីល និងវត�បដិបដៃទ

េ្រពី្រពះពុទ�ស,

វ ិចក
ិ ច
ិ 

ជាេសចក�ីសង ្ស័យមិនដច់េ,

និ ង

សកយទិដ� ជករយល់េី
ឃ ញថា អត តួខួ �ន។ ទំ៣ពួកេនះ លះដច់

្រសឡះពខន�សនា� េដយេសតបមគ�។ សំេយាជនៈជាន់េ្ ២ពួក

េទៀត គឺរគានុស ជេសចក�ីេ្រតក្រត ក�ុងកមរ និងបដិឃានុស័

ជាេសចក�ី្របកន់ថា�ំង។ ទំ២ពួកេនះ  លះបាន្រសលេស ពីខន�

សនា�

េដសកទគាមិម,

និងលះបាដច់្រស

ពីខន�សនា�

េដអនាគាមិមគ សំេយាជនៈជាន់េ ៥ពួក គឺ រូបរ ជេសចក�ីេ្រត

អរ ក�ុងករបានេកីតជា្រពហ, អរូបរ ជេសចក�ីេ្រតកអ ក�ុងករប

េកត
ី ជអរូប្រពហ, មាន ជចត
ិ �រងត�
ឹ ង
ឹ េ្របៀបផ�ឹេស�ីនងន
ឹ រជនដៃទ, ឧទ�ច�ៈ

ជេសចក�រី េវីរវយចិត, នង
� ។ ទំ៥េនះ  គល
ិ អវ ិជា ជេសចក�ីលង់
ឺ ះដច

្រសឡះពខន�សនា�

េដអរហត�មគ�។

សំេយាជនកេិ លសទំងអស់

សុទ�ែតលះដច ពខ
ី ន�សនា� បានេដប��។

1
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េនេពលមួយែដល ្រពះេយ ជាអ�កបដិបត�ិធម ទំងឡ, (១) បានេធ�
ទុកក�ុងចិត�្រត�វទំន តមឧបនិស្ស័ ែដលបានសន្សំទមក ក�ុងសង្សោរវ

េនះផង, (២) បានដក់ចុះនូវអំនួត និងមានះ ក�ុងករេចះដឹងេ្រចីន,
(៣) បានបេង�នចិ ចូលមកេសពគប់ជាមួ នឹងអចរ្យ្រពះកម�

ែដលជាកល្យោណមិត�េន, (៤) បានេធ�ឱ្្រពះអភិធម� ែដលេចះដឹងព
ក�ុងគម�ីរ មកជា្រពះអភិធម�ជាក់ែស�ង េនក�ុង ជាបច�ុប្បន�េនះ, និង

(៥) បានអប់រំចិត ជសមថយានិក ឬវិបស្សនាយានិក េដីម្បីនឱ្បា

ពល្រត�វនូវ ឧេបក មាំមនេនះផង។ តមេសចក�ីេនះ ឱកៃនចិត�របស់

្រពះេយាគីអង�េនាះ នឹងេកីតមានេលកុត�រប�� េឃីញច្បោស ក�ុង
ចត
ិ �ជាបច�ុប្បន� គឺមានភាគរយ ជាក់ជាមិនខនឬយា៉ងេហ ចណ

នង
ឹ បានស�ល់ ៃន្រពះធមពត
ិ ក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្ប េនះែដរ។
ទស្សន ទី៣
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ករ្រតរះេ្រចី
ឬករគិតេ្រច គឺមន
ិ
ិ ែមនជាផ�ូ រួចផុតចកទុក�េ។ វ

េហតុនឱ
ា ្មាចត
ិ �រេវីរវយ និបង�ឱ្មាប��ជាេ្រន។ ករេធ�ចត
ិ � ឱ្

ស�ប់រមា�ប កណា�ល មិនសុខមនទ
ិ ុក� េហថា ឧេប េទីបជបុព�េហតុ ន ា

ឱ្េកត
ី មានប�� ករមានេលកុត�រប�� បជាេហត ៃនមគ�ផល ្រព

នព
ិ � េដយពិ។

2
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សត�េលកខ�ះ ចញ់ឧបាយកលរបស់កិេលស េដយសមា�ល់ថា មា
ក�ុងអតត
ី កលជា នាគ្រគ�ឌកុម�ណ�  យក� ឥ�ន� ្រពហ� ជាេដីម េហីយ

ខ�ួនតមទំន ៃនអតត
ី កម�េនា េភ�ចសងខ�ួឯង ឱ្ជាបណ�ិត តមរយ

ករអប់រំចិត ក�ុង  សល
ី សមាធិ ប��។ អតីត គឺជាអត, េតឱ
ី ្្រតឡប់ម

េន ជាមួយបច�ុប្ប េដយរេបៀបណា? េនាះព មន
ិ អចេទរួចេទ។ អ
ែដលអចេទរួចេនាះ គឺេនថ ករនឹកេ្រតកអរ នូវមហប ក�ុងអតីត

េហីយញាុំងចិត ជបច�ុប្បនឱ្េកីតមាន បីត ជាករេ្រតកអរ្រពឺេរម្រ

និងបាេមា ជាេសចក�ីេពញចិត�ខ�, រួចបេង�ចិត�េទរក្សោសីល ហ�ឹក

សមាធិ និងចេ្រមីនវិបស្សនាប�� នាំចិត�ចកេចញពីសង្សោ បា
សេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចិត�ជាបច�ន� េទីបសមគួរ។
ទស្សន ទី៥
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ស្រមាប់អ�កែដ រវល់ករងេ្រចន ទទួលខុ ស្រត�វេ្រន  គត
ិ េ្រចន មានក

គាបសង�តផ�ូវចត
� ីភាគីមា�ងេទៀតេ្ន  សំែដងធម៌េ្រចន បេ្រងៀនេគេ្រន 
ិ ព

ទុក�កង�ល់េ្រចន  ជាេដម  គរឺ តែត្រត
� បដិបត�ិសមាធ ជកចំបាច់បំផុ
ឹ

ពេី ្រពថា សមាធិ នឹងជួកត់បន� ប��ទំងេនាះ និងជឱ្បា

សេ្រមជា ផ្របេយាជ ្រគបែបបយា៉ ែថមេទៀតផង។

3
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េនេពែដល អ�កមានសម្បត�ិខងក គឺសីល សមាធិ ប�� បានបរិបូណ

េនាះអ�កនឹងបានដ នូវភាពល�្របេសីរ អ�កឯណា ែដមាែតសម្បត�

ខងេ្ គជ
ឺ េលកិយសម្បត មានដូចជា លភ បុណ្យស័ក� អំណាច
ករសរេសីរ េលកិយសុខ ជាេដ េ្រពះេហអ�ី? េ្រពថា សម្បត�ិខ

ក�ុង  នង
ឹ នាំចិតេលកអ� ឱ្េទកន់សគតិ សួគ៌  ្រពនព
ិ �, ប៉ុ ែន�សម្បត�

ខងេ្រកវ គភាគេ្រ
ន នង
ឺ
ឹ នាំចិតអ�កេនាះ ឱ្លុ ះក�ុងអំណាច េល

េទសៈ េមាហៈ ែដលជាផ េទកទុគ�តិ េដយពិ។
ទស្សន ទី៧

6

អ�ីណ ែដលបានម ពីកឱ្ របសជន
់ ដៃទ ឬអ�ីេនា ក៏េគនឹងអចយកេទ

វ ិញបា យា៉ងង្រស�លបំផុ ឬែបកធា�យេទវ ជាធម�ត ។ បណ�ិតម
្រត�វពឹង

ឬេជេលីអ�ីដៃទ ខងេ្រកកយ ករ្របែ្របបដិបត�ិធម៌ 

ក�ុង សីល សមាធិ ប�� េដយករពេធ�ី  ខ�ួនឯងេនាះេឡីយ ក

ព្យោយាមេ េដយខ�ួនឯង នឹងបេឃីញជាកច្បោ េដយខ�ួនឯង គឺនឹ
េឃីញជាកច្បោថា ពិតជា នខ�ួនឯង ឬសត�បុ គ�លណា ជាអ�កេធ ឬស

អេ�ី នា ពត
ិ ែមន េនទីបំផុ។

4

ទស្សន ទី៨

6

អ�កែស�ងរកធម៌, (ទី១) គួរែស�ងរកខ�ួនឯងជាមុនសិន ថាេតីនរណាជា
ឯង គ្ឺ រត�វែញឱ្ដច់ពីគា� នូវអ�ក? នង
ិ អជ
�ី ចត
ិ �?, បនា�ប់មកគួរសួ

ថា (ទ២) េតីអត� បានទំនុកប្រម�ងខ�ួនឯងហ�ឹង ្រតឹម្រត�វត

ឬេន? (មានេធ�ី ឬេទ?  មានរក្សោ ឬេទ?  មានហ�ឹកហត់សម

ឬេទ? មានចេ្រមីនវិបសប�� ឬេទ?) េបីេន គួរេធ�ីដូចេម�ច, (ទី៣)
ពិនិត្យេមីលេឡីងវិញ េតីអ�ីែដលសមា�ល ជខ�ួនឯងហ�ង 
ឹ េតីេទៀងទត់

មិនេទៀងទត? េបីមិនេទៀងទត់េ គឺជទុក�ែមនេហីយ។ េបីជាទុក� គឺមិន

ែមនជាខ�ួន ឬមិនែមនជារបស់ខ�ួ ពិតែមនេហីយ។ ដូេច�ះ  គឺពិតជា «គា�

សត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�» ពិតែមន។ សូមពិចរណាយា៉ងេនះេរឿ
ទស្សន ទី៩

6

េនក�ុងេលកេយីងេ គឺពុំមានមនុស្សអ្រកក់េនាះេទ ពីេ្រពះថា

គា�នបុគ�ល គា�នអត�តួខ�ួន។ អ�ីែដលអ�ក បានេឃីញេនាះ គឺជាភា
របស់ចិត� ែដលកំពុងែតលុះ  ក�ុងអំណាចរបស់ កិេលស និងតណា� 

ប៉ុេណា�ះ។ រូបេនះ គឺជាធាតុមិនដឹង ជាអយ៉ងរបស់ចិត វតម្រកែ
ៃនវេយាធាតុ។ ក កេិ លស នង
ិ តណា

ទំងេនះ បានលះដច់អស

ក�ុងខន�សនា�ន េដយអរិគ� ជាសមុេច�ទប្បហន រួចេហីយ េត

មនុស្សអ្រកក់ ែដលគួរខឹងស�ប់េនាះ មកព

5

ទស្សន ទី១០

6

រល់ឆាក្របយ ក�ុងសមរភូមិ ចម្បោ ្របដល់ នេយាបាយ ជា គឺ

សុទ�ែត្រត�វេ្រ «ឧបាយក» េដីម្បយកឈ�ះចញ់ ពគូភាគីមា�ងេទៀត។ 

ច្បោំងជាមួយកិេលសក�ុងចិត� ក៏មានទំនងដូចគា�េនះ អ�កចញ់ែតងមិ

សប្បោយចិត� េគឺជេរឿងធម�ត។ ពួកមាទំងឡ ក៏មន
ិ សប្បោយចិត

នងករ
្រតស់ របស់្រពះសមា�សម�ុទ�ែដរ។ េអ�ក ពត
ឹ
ិ ជាបណ�ិ ពត
ិ ែមន 

អ�កនង
ដូេច�ះ  សូមដក់ចុះ នូ
ឹ យកឈ�ះខ�ួនឯង ឱ្បាជាកជមនខន។
ិ

អំនួត និងមាន េនាះអ� ពិតជនឹងេឃីញផល្របេយាជ ដ៏មហស ពី

វជាក់មិនខ។

ទស្សន ទី១១

6

របស់ណ ែដលស្រមាប់ែបគឺវនឹងែបក។ របស់ ែដលស្រមាប់រលតគឺ

វនឹងរលត់។ របស់ ែដលស្រមាប់ស� គឺវនឹងស�ប់។ េនណ

មួយ ែដលមានេហតុបច�័យ្រគប់្រ អ�ីៗនង
ឹ ្រប្រពឹត� តែតសភាពពិ

ៃនធម�(ធម�ជាតរបស់វ គគា�នអ�
នង
ឺ
ឹ អមកររ ឃាត់ឃា នូ វសភា

ពត
ិ របស់វ បានេឡយ។ េនះជាសច�ធម៌ េនក�ុងសង្សោរវដ�េនះ ែដ
មានលក�ណៈជ«អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត » េដយពិត

6

ទស្សន ទី១២

6

េបីអ�ក ចង់េដះ្រសយប្រត�វស�ឱ្បាច្បោស់ នឫសគលរ់ បសប
់ ��
េចះស�ត់ក�ុឧបា

ស្រមាប់េដះ្រស

នង
ិ ្រត�េដះ្រប��

ទំងេន េដយកព្យោ នង
ិ អត់ធ�ត់ ខ�ស់បំផុត។ មានទំនងដូចគាចង់

មានសី ្រត�វស�ឱ្បាច្បោស់ នេហតុ ឧបាយ នងកច
ិ �បដិបត�ិ ែដលន ា

ឱ្មានសី។

ចង់មានចិត�ស�ប់រមា�

្រត�វស�ឱ្បាច្បោស់ នេហតុ

ឧបាយ និងកិច�បដិបត�ិ ែដលនឱ្មា ចត
ិ �ស�ប់រមា�ប។ ចង់មានប� ្រត�

ស�លឱ្បាច្បោស់ នេហតុ ឧបាយ និងកច�បដិបត�ិ ែដលនឱ
ា ្មានប�។

ចង់បាន្រតស់ដឹងសច� ្រត�វស�ឱ្បាច្បោស់ នេហតុ ឧបាយនិងកិច�

បដិបត�ិ ែដលនឱ
ា ្បាន្រតស់ដឹងសច�។ ក�ុងេលកេនះ គា�នអ�ីេតេឡីង 

េដគា�នេហតុ និងបច�័យ ឬភាពខ�ិល្រចអមិនេធ�ីេនាះេទ
ទស្សន ទី១៣

6

កតណា េនះ មន
ិ ែមនជ េសចក�ីសុខពត
ិ េឡីយ។ វ្រតឹមែ េសចក�ីសុខ

ដូចបុគ�លេអះរមាស ែតប៉ុេណា�ះឯង។ េសចក�ីសុខពិតគេឺ ន្រតង់ចិត�បង់

េចល ករ្របកន់មាំ ចំេពធម៌ ែដលេកត
ី រលត់ តមករប៉ះផ� ៃន

ទ�រទ៦ (ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត នងម
ិ េន) ឯេនាះវិញេទ

7

ទស្សន ទី១៤

6

អ�កេចះដង 
ក�ុងបច�ុប្បនកលេន េគនិយាយថា េគា របស្់ រព
ឹ

សមា�សម�ុទ គន
ខ
ឺ ិព�ន ែដលេគយល់ថា សន�ភាព។ 
ិ
�ុំមិនជំទស់េទ ក�

ករេ្រពក «សន�ិភា» េនះ  ឱ្បា្រតឹម្រត តមកលគួរ។ ែតស្រម
អ�កមនស�ល់និព�
គឺហក់យល់ថា និព ជាសន�ិភាពធម�តៗ ង
ិ

្រស�លេធ�បាន។ និព�ន ជាសន�ិភាពយា៉ងៃ្រកែលង ែដល្រគប់បុថុ

អចពល់្រត�វបាន េទះជាេស�ក្របាជ�បុ ថុជ ក៏េដយ។ ចិត�ពល់្រត
និព�ន គមាែត ្រពអរយបុ
គ�ល ប៉ុ េណា�ះ។ េដម្បីកុឱ្លំបាកពន្យល់ គ
ិ

និយាយថា េគា របស្់ រពសមា�សម�ុទ គឺដឹកនាំសត�េទ «្រព

និព�» ែតម្យោ៉ងេទ បាន។

ទស្សន ទី១៥

6

ធម�តទឹ គឺែតងហូ រពីទីខ�ស់ មកទីទបជា ជាធម�ត ។ េចង់ឱ្ទឹកហូ រ

្រចសទិសេដេ គ្ឺ រត�វែ េ្រ្ប របាស់ថាមពលអ�ីម ជួយជំរញ
ុ ។ ដូចគា�

ចត
ិ �ែដលបាបាក់ផ�ត ក�ុងកមទំងឡាយ អស់មួយសង្សោរវដ�យ  គឺ

ែតងែតបេង�នេទ ឬស�ុះរកកមទំងឡាយេនាះេទៀត ជាធ ក
េបីបណ�ិ ត ចង់ប�ូរទិសេដ របសច
់ ត
ិ �េនា េឆា�ះេទ្រពះនិព គ្ឺ រត�្របារ

ករព្យោយាម ក�ុងកិច�បដិបត�ល សមាធិ ប�� យា៉ងៃ្រក េទីបបាន

8

ទស្សន ទី១៦

6

ចង់ក�យជាអមា ក�ុងបច�ុប្បន� សូម្របឹែ្របង េធ�ីកររកសុី។ ចងក�យ

អ�កមា េនអនាគតជា សូមបរច
ិ �គទ េដយសទ  � មិន្រ បាថា

ស�ង។ ចង់មានអយុែវ េនអនាគតជ សូមរក្សោស ឱ្បានខ�ប់ខ�។

ចង់មានចិត�ស�ប់រមា�ប់ សូមចេ្នសមាធ (សមថកម�ដ�ន)។ ចង់ម
ប�� សូមចេ្រមីន វិបស្ (វ ិបស្សនាកម�ដ�ន)។ ធម៌ទំងេនះ ជ
បច�័យ ដល់គា�នឹងគា� ដូចករេឡីងជេណ ដូេច�ះឯង។
ទស្សន ទី១៧

6

ចំណង់ក�ុងកមេនះ គឺេកីតេឡីង ក៏េ្រពែតចិត�្រតិះរិះ មានមុខេឆា�ះេទ

កមេពលមានករប៉ះផ� តមទ�រ ែភ�ក េចៀក ្រចមុះ អណា�ត កយ 
មេន។ ករ្រតិះរ ក�ុងកមទំងេនះ គឺ្រតឹមែតជាកិច�របស់ េវទនា
សង�រ និងវិ��ណ ប៉ុេណា�ះ។ ជាសចគឺគា�នសត គា�នបុគ�លគា�នតួខ�ួន 

ណានមួយ  បានទទួលអ�ីតិចតួច ពីចិត�្រតិះរិះក�ុង ទំងេនះេសះេឡីយ
វ្រតឹមែជាេហត នាឱ្មា ករខកចិត� ខូចចិត� ដូចបុរ ែដលបារត់ត

ចប់ៃថ�បេណ�ីរកូន យា៉ដូេច�ះែដរ បណ�ិ ត េឃីញកមេនះ ជារបស់អ
េទ សូន្យេទ មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អ េសេឡីយ។

9

ទស្សន ទី១៨

6

កសំែដងធម៌ ែដលមានក�ណៈ បំភត
ិ បំភ័យ ឬបេ��រ ដូចជ េធ�ីល� នឹង

បានេឡីងឋនសួគ៌ ឬេធ�ីអ្ នង
ឹ ធា�ក់នរក ជាេដ េទះបជាេរឿងពិត

ប៉ុែន�មនុស្សសម័យេនះ េគឆា�តខូចទន់សម័យណាស់ េគ្រត�វករ
ពត
ិ ៗែបបតក�វ ិទ្យោ ែដលអចលេឃីញ នង
ឹ ែភ�កជាក់ែស�ងផង េដយប�

ផង  េទីបពួកេគទទួលយកបាន េបីមន
ិ ដូេច�ះេទ  េគនង
ឹ វយបមកវ ិញ 

ែដលជាេហតុនឱ្ សត�េនា ធា�ក់នរក េ្រពះេ ៃនករ្រប ក�ុងធម៌

េនាះឯង។ សូ្រពះធម�កថិ អ�កសំែដងធម៌ សិក្លម�ិត េរឿងេនះផង។
ទស្សន ទី១៩

6

ករ្របមាថេមីលងយ ពដៃទ គឺជាេមេរៀន ដ៏ល�បំផុតមួយ ស្រមាប

អប់រ ំចិត� របស់េយីង ឱ្េចះអត់ធន់។ ពួកេគ កន់ែត្របមាថេមីលងយ 

កន់ែតមានកមា�ំងចិត� េយីងកន់ែតរឹងមាំ េយីងកន់ែតខិតខំ្របឹងែ្

ករេ្របី្របាស់ ឱ្អស់លទ�ភាព េដីម្បីទទួលយកមកវិញ នូវ
េជាគជ័យឱ្ទល់ែតបាន។ ដូេច�រល់ករ្របមាថេមីលងយ ដៃទ គឺ

ជាេរឿងល� មិនែមនជាេរឿងអ្រកក់េនាះេទ េ្រពះថា 
េមីលងយ ពីអ�ដៃទ េទីបេយីងេចះឈច
ឺ ប់ េចះភា�ក់រលឹ
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ទស្សន ទី២០

6

កមា�ំងចិត ែដលបាសងេសចក�ីល� េហយ្របា សូមឱ្េកត
ី ក�ុងេទវេលក

្រពហ�េល គច
ឺ តទុកថ ពត
ិ ជល�្របេសរេហីយ, ប៉ុែន� ពត
ិ ជាេទន់ខ�េី ន

េឡីយ។ សូមបន�សក
ិ ្សោបន�ិចេទ តេសចក�ីពត
ិ ថ គម
ឺ ន
ិ សមគួរឱ្ចិត�

ជាបគាំេន្រតឹ េទវេលក ្រពហ�េ យា៉ងដូេច�ះ េសេឡីយ។ សូម
បេង�ីនករព្យោយាម ឧបាយៃន្របា ្របឹនាំចិតជបច�ុប្បនេនះ ឱ្ពល

្រតវ នូវមគ�ផល ្រពះនិព ែតម្យោ៉ ែដលេនាះេហីយ េទីបគឺជចត
ិ � ដ៏ ម ា

កមា�ំងខ�ំង េយនឹងេធ�ីឱ្កិេលសញាប់ញរបាន
ទស្សន ទី២១

6

តមរយៈករសិក្សោ ករ ្រតិះរិះពិចរណា សត�េលកអចេ ្រព

េសតបន�បុគ ្រពះសកទគាមិបុគ�ល ្រពះអនាគាមិ ្រពះអរហន�
នឹងមានខណៈចិត�យា៉ងេន មានវត�បដិបត�ិយា៉ងេ ឬយា៉ងេនា េយា

េទត ករយល់េញ តមគម�ីរដីកេផ្សង
។ ប៉ុែន� េសចក�ព
ឃ
ី ត
ិ យា៉

ណ គម
ឹ ជាកច្បោបា ពេី ្រពះ
ឺ ានែ ្រពះអរិយបុគលអង�េនា េទីបដង

េរឿងអស់ទ ំងេន គម
ឺ ន
ិ ែមនជាវិស័ របស់បុថុជ�នទំងឡាយ ្រជ

ដឹងបាេនាះេ។

11

ទស្សន ទី២២

6

កេបាកសំអតសេម��កបំព ែដល្របឡាេ្របងមា៉សុី េដេ្របស៊ូប

នងទ
ិ ក
ឹ នង
ឹ េធ�ីឱ្្រជះស�តវ បន�ច
ិ ម�ងៗ បានយាណ, ្រពះេយាគាវ

ក៏្រត�្របារ ករព្យោយាម ដុសខត់អនុស័យ ែដល្របឡាដួងខន�
សនា� ឱ្ខងែតបា ក៏មានទំនងដូចគ ែដរ។ េ្រពះ ករេចះដឹងនូ
រេបៀបេបាកសេម��កបំពឱ្ស�ត គទ
ះ អថ ក�ុងែផ�ក
ឺ ុកដូចជាករេចធម៌
គន�ធុរៈ ដូេច�ះែដរ ប៉ុែន� ក�ុងដេំ ណី រកេនះ គម
ឺ ិនប�� ប់ែត្រតឹប៉ុណ�ឹងេទ។

ទឹក គឺទុកដូចជាសី។ សប៊ គឺទុកដូចជាមហកុសលទំង។ កររលឹ

ដឹងេពលកំពុងេបាកសំអេនាះ គឺទុកដូជាសត។ ករស ល់ទីតំងេ្រ

មា៉សុី្របឡាក់េនាះ និងកច្បោស នូវសភាព្រស�ត មិន្រជស�

យា៉ងណគឺទុកដូចជាញ(ប��)។ សភាព្រជះស�ត ឬមិន្រជះស

ជាផ ៃនករព្យោយាម

ទស្សន ទី២៣

6

(បទពក៨)
ចត
ិ �ជាអ�កបួស រស់េេដធម៌ 

រលក
ឹ នក
ឹ ឈនប��ស�រត

ស�ប់សុខបវរ គា�នខ�ល់ខ�យអ�
តម្រពះជិន្រេឆា�ះេនព
ិ �ន
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ទស្សន ទី២៤

6

ភាគេ្រន ៃនករដឹកន របស្់ រពះសង្ឃអង�ខ�ះ និងអចរ្យខ�ះ គឺពុ ទ�
បរស័ទ
ឱ្េធ�ីបុណ្ េដីម្ប្របា ឱ្បាន្រតស់ នកអនាគតជា កុំ
ិ

ខ។ េនះគជ
ឺ ាករដឹកនាំច ឱ្លុះក�ុងអំណច ៃនកររេវីរវយចិ។ ប៉ុែន�

ករ្រតស់ដឹងពិត្របាកដ គឺេនក� នាេពបច�ុប្បន�េនះឯង។ េបីអច
ី ង
ឹ

េតករដឹកន
ទំេនា ខុ សឬ?  គម
ី
ឺ ន
ិ ខុសេទ  ្រគាែតមន
ិ ទន់ឆា�ត្រតឹ

ជាករេ តមខណចត
ិ � ែដលកំពុងែតលុះ េ្រកមអំណាចកិេលអ�ក

ទំងឡាយ មិនអចដឹងថា ន នឹង្រត�វ្រតស់ ក�ុងកលៃន្រ

ពុទ�សសនាេនះ ឬ ៃន្រពះពុទ�ស ខងមុខេឡយ។ ដរបណ
្រពះពុទ�សសនាេនមាន ្រពះពុទ�ឱវទេនមាន ្រពះសង្
មាន សតេលក ែដលនឹ្រតស់ដសច�ធម៌  េនក�ុងចិត�ជាបច�ុប្បេនះ  ក៏

េនែតមានែដរេតីចុះេហតុអ�ី សូមឱ្្រតស់ដឹងន ជអនាគតជាេទ

វ ិញ?  េនាះ គឺពិតជ ្រសេម្រសៃេពកេហីយ។ េតីេពលអនាគជាតហ�ង
ឹ

មានករ្រតសសច�ធម៌  ខុសគា�?  គឺមិនែមនេទ  សច�ធម៌ដូចែតគា

េបះបទហ
ងឯង
�ឹ
។ ដូេច�ះ  សូមឈប់្របា ក្រតស់ដសច�ធម៌  នាក
ិ

អនាគជាតេទ

មានក្រតស់ដសច�ធម៌ 

េពលណាកេពលហ�ង
ឹ េទ

េពលគឺ ដឹងែតពព
ី ្យោ រក្សោសីល ហ�ឹកហត់សមាធិ ចេ្រមីនវ

ប�� េដីម្បីមគ�ផ ្រពះនិព េនក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្ប ែតម្យោ េទីបេកីត

ចត
ិ �មា សទ� សតិ ព្យោយាម និងេមាះមុជាកមា� េដយពិ។
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ទស្សន ទី២៥

6

កចត
ិ � បាសមា�លច្បោស រល់ករប៉ះផ�ប់តមទ�រ ែភ�ក ្រតេចៀក ្

អណា�ត ក នងម
ិ េនា គ្ឺ រតឹមែត ករប៉ះផ�ប់ប៉ុេណា េទបីជា សុខក�ី 

ទុក�ក�ី  េសមនស្សក�ី េទមនស្ស ឬឧេបក�ក�ី គនង 
ឹ មន
ិ ជាប់ចិត� មិនជា

អរម�ណ៍។ ករេឃីញយា៉ងេនះ គឺរែមងមានអំណាចលះក ឱ្អសព
់ ី

ខន�សនា�នប។ ប៉ុែន� ចត
ិ �្រពេយាគាវ ជាបច�ុប្បុន�េន ក៏បានពិច

នង
ិ បានយល់េី
ឃ តមទំនងេនះែដរ ចុះេហតុ អ�ី ក៏េនែតលះកិេលសមិ
បាន គឺពិតជ នឹងលះកិេលសទំងេន មិនបាអីចឹងែមនេហីយ េទីប

្រតឹម្រត តមេហតុផពិតរបសវ
់ េ្រពះអ�ី? េ្្រពះេយាគាវ កំពុងែត

ពិចរ េនក�ុងេលកិយប� ថា�ក់សិក្សោ ថា�ក់ស�ក់្រតិះរិះពិច

ណា។ សូមកុបារម ករពិចរណាែបបេក៏នឹងបានជាឧបនិស្ ក�ុងក

្រតស់ដឹងធម៌ ក�ុងកលខងមុ។ េសចក�ីពិត ករទមា�ប់ពិចរ

ទំនងេនះ  គឺជាបុព�ភ ជាេហតុខងេដ ស្រមាប់ករ្រតសច�ធម៌

េដពិត។

ពិចរណាតមទំនងេនះយូរៗេទ ចិត�នឹងេឡីងកន់ឧ

េដយខណិកសមាធចិត
ិ �ខ�ះ េដយឧបចរសមាធិចិត�ខ�ះ េដយ
ចត
ិ �ខ�ះ 

ឬេដយប� �មជ្ឈោនចិត�ខ�ះ។ េ្រកយេ

េទីបប��ជ

េលកុត� េកត
ី េឡីងេដយខ�ួនឯង េហីយនឹងេី
ឃ ញសច�ធម៌ េដយគា�នស

គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�ួ ណមកបង�បប��េឡីយ។ ករេី
ឃ ញសច�ធម ក�ុង

េពលេនះ េទីបមានអំណ លះអនុ ស័យកេិ លស ទំងេនបាន
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ទស្សន ទី២៦

6

្រពនៃ្រព ែដ លស�ល់ នូវផ�ូវេចញពីៃ្រពធំ មិនេចវេង�ងផ�ូវ  ែតងមា

សមត�ភា នាពពួកជន ែដលវេង�ងផ�ូវក�ុងៃ្រធំ ឱ្បានេចញផុតពីៃ្ធំ

យា៉ងណ ្រពះអរិយបុគ�លទំងឡាយ បាស�ល់ច្ប ផ�ូវបដិបត�ិន ា

ចត
ិ � ឱ្ផា�ច់ផ�ិលឫសគល កេិ លស នង
ិ តណា� រហូតបពល់្រត មគ�ផល

្រពះនិព� តឧបនិស្ស័ ក៏មានទំនងដូចគា�ែដ
ទស្សន ទី២៧

6

េនេពស�ប់ធម ក�ុងមហសតិបដ�សូ្រត ែដល្រពះអង�សំែដង្របា

ថ កររួច្រសឡះពីករ្របក ក�ុងសត�  ក�ុងបុគ�ល ក�ុងអត�តួខ�ួន គឺ

ករប នូ វេសចក�ីសុខ រួចផុតចកទុក� េហីយពួកេគ ក៏បយល់្រសប

ពិតជអីចឹងែមន។ ប៉ុែន� ពួកេគ បាននិយាយថា មិនដឹងជាេធ�ីយា៉ងណ

លះបាដូេច�ះេនាះេទ? កល្របាប់ពួកេគថា ចូរអ�ករក្សោសីល ចេ

កម�ដ�ន ញាុំងចិឱ្ពល់្រត នូវឧេបក� រួចបន�ចេ្រមីនវិបស ក�ុងកយក�ី

េវទនាក�ី ចិត�ក�ី ធម៌ក�ី ្របកបេ សត(
ិ ស�រតី) និងញាណ(ប� រល
ៃថ� នង
ឹ បានផលេ្រចីន បានអនិសង្សេ្រចីន េហីយអចនឹងស ក�ុង
ចត
ិ �ជាបច�ុប្បន� ែថមេទៀតផង។ េតអ
ី �កដឹងេទថា ពួកេគ បានេឆ�ីតប

វ ិញយា៉ង? គព
ឺ ួកេគថា េធ�ីខ�ួឯង ឱ្បានសិនេ។
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6

ក្រពះេយាគា កំពុងែតចេ្រមីនសមកម�ដ�ន េពលចិត�បានតំងស
ម ា ក�ុងឧេបក

ៃនចតុ ត�ជ្ឈ ជាចតុក�ន័ រួចេហីយ, សូមបន�ចេ្រមី

វ ិបស្សនា ែដលមានលក�ណៈជាអរម�ណ៍ េដយមិនដក់ធុរៈ

ពច
ិ រ ក�ុងកយក�ី ក�ុងេវទនាក�ី ក�ុងចិត�ក�ី និងក�ុងធម៌ក�ី។ ក�ុងវិបស

េនាះ េបីមអកចែម�ក ៃនរងកយ លន់ឮកងរ ពក
ី ្បោលដល់ចុងេជី

ឬពេី ជីងដល់ក្បោល ឬពីផ�ិតេទក េហីយបន�ពីផ�ិតេទចុងេជី, បនា�ប

មកមានអរម�ណ៍ស�ប់សុខជាងធម�ត នអរម�ណ៍្រជះ

ក�ុងគុណ 

្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃនេឡីងជាកមា� ខុសែប�កពី្រគាម។ ជួប

អកចែម�កែបបេនះ  សូ ម្រពះេយាគាវចរ បន�ពិនិត្យក ែដលបានលះ
និងកិេលស ែដលេនសល ពីកុ ងខន�
�
សនា� េនានឹងបានដឹងច្ប េដ

ប��អង�ឯង មិនខន។ ករេកីតេឡ ជអកចែម�ក ៃនរងកែបបេនះ 

គឺជាករេកីតេឡ

ៃនមគ�ដំបូង

ជេសតបត�ិម

េយីងេនះ។

ក�ុង្រពះពុទ�ស

ទស្សន ទី២៩

6

េសចក�ីល � គប
ឺ ុណ្ ែដលអ�កបានេធ�ីេហីយ នឹងមន
ិ ស្រមា ឱ្អ�កដៃទ

សប្បោយចិត� ឬមិនសប្បោយ េនាេឡីយ។ សំខនគឺ អ�កខ�ួនឯងហ�ង 
ឹ

បាសប្បោយចិ ែតប៉ុ ណ�ឹង ចប់សព�្រគប់ បាត់េទេ។

16

ទស្សន ទី៣០

6

េ្រកយឧេបក ចត
ិ �ណ បានេញ
ឃ ច្បោស់យា៉ងេនះថា រល់ករប៉ះ

ទ�រ ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត នងម
ិ េនា គ្ឺ រតឹមែតជាកិ របស់ 

េវទនា ស�� សង�រ វិ� ប៉ុេណា� េពគេឺ ឃីញថា ពុំែមនជាអញ ព

ែមនជារបស់អញ ពុំែមនជាេគ ពុំែមនជារបស់េគ ពុំែមនជាសត� ពុំ

បុគ�ល ពុំែមនជាតួខ�ួន។ ចិត�េនាះ រែមងរផុតពអ
ី នា�ក់ រួចផុពីករ្របក

មាំរួចផុតពអ
់ រមច�ុ ជាក់មនខ
។
ី ំណា របសជ
ិ
ទស្សន ទី៣១

6

ដរប មាន្រពះសង្ឃកន់ែតនអង� សំែដងធម៌ផង និងដឹកនព
ា ុ ទ�

បរស័ទ
បដិបត�ិ្រពះធម៌ផ ដរបេនាះ ្រពះពុទ� នឹងរកចេ្រមីនលូ
ិ
ី

លសេទ�ដង ជាក់មិនខន។ េ្រពះេហតុអ� េ្រពះករបានភ�ក់រ

្រពះធម េដយផា�ល់ខ�ួនឯង នឹងេធឱ្ពុទ�បរស័ទេនា
ដឹងច្បោស់ថា រស
ិ

្រពះធម៌ ពិតជា្របរជា រសជាតិទំងព ពត
�បដប
ិ ត�ិ
ិ ែមន  េហីយនងបន
ឹ

្រពះធម ជាអែង�តេទ ករេធ�ដូេច�ះ  េសចក�ីសុខស�ប់ នង
ឹ េកត
ី មានដល

ខ�ួនឯងផង  ដល់អ�កដៃទផង នង
់ ព�សត�ផង។ កុំជាប់េន ្រតឹមសិ
ិ ដលស

សូមបន�បដិបត�ិ ្រពះធម៌ែថមេទៀត េទីបជាេហតុបច�័យ ឱ្ពល់្រត�វ ម

ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចិត� ជាបច�ុប្បន� 
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6

ក�ុងកច
ិ ត�ស
ិ �បដប
ិ មថ និងវ ិបស្សកម�ដ� ្រពះេយាគាវចរ ្រត�វឆា�តក

ែស�ងរកឧបាយៃន្របាជា� េដីម្បីនាំចិត�ចូលកនឈន ឬេឡីងកន់
់

ជធម�ត  ្រទឹស� នងករអនុវត�ជាក់ែស�ង គឺមិនអ
ចដូ ទំង្រសេនា
ិ

េឡីយ  េពលគអចេ្រចីនជាង ឬអចតិចជាង។ សំខន់បំផុត គឺ្រឱ្
លទ�ផល ៃនករហ�ឹកហ បាសេ្រមចជាែផ�ផ ឱ្េ្រចីនបំផុ តមែតអ
េធ�ីបាន ករបត់ែបន ៃនករអនុវត�បេច�កេទសកម�ដ�ននីមួយៗ គឺ្រត�វ
េឡីង តមឧបនិស្យ និងប�� ែដលបានសន្សំទុក េរៀងៗខ�ួន េ្រពះ
សត�េល មានករសន្សំឧបនិសទុកមក មិនដូ ចគា�េទ
ទស្សន ទី៣៣

6

េតី្រពះេយាគាវ ចរ ច្រមីនកម៤០ ណាមួយេន េដីម្បីអ�?  គឺេដីម្បីន

ចិត�េឡីងកន ឧេបក ែដលជសីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ។ េតីកនាំចិត�េឡង

កន ឧេបក េនះ េដម្បីអ�
? គេឺ ដម្បីបន�ច្រមីនវិបស
ក�ុងសតបដ�
៤ នា
ី
ី
ិ

ចត
៤ េដយមិ
ិ �េឡីងកន់មគ�វិថី។ េតអច្រមីន វិបស្ ក�ុងសតបដ�
ិ

ចំបា ច្រមីសមថកម�ដ�៤០ ណាមួយជាម បាឬេទ?  គប
ឺ ាន គា

នរណាហមឃាត់េទ។ ប៉ុ គខ
ឺ �ះេហតុបច�័យ នាំចិតឱ្េឃីញសច�ធម៌ ក�ុង

ចត
ិ �ជាបច�ុប្បបាន ែតក៏ជឧបនស
ិ ្ស័យ្រតស់ េនកលខងមុខែ
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6

ជាធម� ្រពះអរិយៈទំងឡាយ េលខ�ល់ខ� ពអ
ី តត
ី ្របវត� របស្់ រព

អរយៈផងគា�េនាះេទ េ្រពះេហតុអេ្រពេពលអង�
មគ� បាេកត
ិ
ី េឡីង ក�ុង

អំឡុង៧ខណៈចត
ិ � ចំនួន៤ដង (េសតបតមគ�១ដង សកទគាមិម១ដង 

អនាគាមិម១ដង នង
ិ អរហត�មគ�១ដង) អង�មគ�ទ ំេនា នងកត់ផា�
ឹ

ឫសគលក
់ េិ លស

តមលំដប់មឱ្េសសសល់  េហីយកេិ លសជាតិេនា

នងម
ឹ ន
ិ ្រតឡប មកេកត
ី េទៀតជាថ�។ េ្រកយអង�ម បានេកីតេឡីង ចិត�

្រពះអរិយ ក៏បានេកីតេឡី។ េពលេនាះ ចិតនឹងបាបរសុ
ិ ទ�េដយ សីល

សមាធ ប�� តមក្រមិតគុណធម៌ េពលគឺបរិបូណ៌េដយ ជាេសចក�

ល� ែតម្យោ។ រល់ករេពលតិះេ ដលអ
់ តីត្របវត� របស្់ រពះអរិយ

ទំងឡាយ គឺមិនសមគេសេឡីយ។

ទស្សន ទី៣៥

6

ចត
ិ � ែដលប�ូ � នេចញេទខងេ្រក េជឿ េលៃី ្រភ�ំ េលមន
ី � េលេី ទព ជ

េដម 
ី គស
ឺ ុទ�សង
ឹ ជាេហតុរ រ មគ�ផល ក�ុងចត
ិ �ជបច�ុប្បន�។ េសចក�ីពិត

្រពះសមា�សម�ុ ្របេដេយ  គ្ឺ រត�វេជឿេលកម�ផល េហតុបច�័យ នង
ិ េជឿេលី

ខ�ួនឯង។ សីល សមាធិ ប�� មិនអចេតេឡីងេទ េបីសត�េលណ មិន

បាេធ�ីេដយខ�ួនឯងឱ្ដល់្រពមេដយ សទ� សតិ ព្យោយាម ន
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6

េតទ
ី ល់ែត ស�ល់មុខ ស�លេឈ�ះ មុខតំែណង ស�ល្របវត� របស់ស្រត�

យា៉ងល�ិតល�ន ជាមុសិន  សម
ឹ ្របយុទ�ច្ប តតំងជាមួ ឬយា៉ង? 

េនះ គជ
ឺ ាេរឿ ែដលមិនចំបាច់េឡ។ ទ្រមែត ្រសវ្រជាវ្រ របស់

ស្រត�វអស់ េផ��ងផា�ត ច្បោស់លស់្រតឹម្រត�វ គដ
ឺ លេ់ ពលស្រត� មក

សមា�បេយីងល�ម។ ដូ េច�ះ  េតម
ី ា្របេយាជន៍អ ក�ុងករេធ�ីែបបេនះ? ឬចង់

្រតឹែត សន្សំឧបនិស្ស ស្រមាប់ច្នង
ឹ ស្រត� េនជាតិខខ? េតី

េឆាតេពកឬេទ េបីេធ�អីចឹង?  េសចក�ីេនះ  គឺដូចគា ែដរ េបីរង់ចរ ហូតដល់

េពលេចះចំ ្រពអភិធម� ស�ល់អត� និងព្យ�� ច្បោស់លស់្រតឹវសិន 

សឹមចប់េផ�ីមហ�ឹកហត់ស និងចេ្រមីវ ិបស្សនាកម�ដ។ េនាគឺ ដល់

េពលេវល ែដលចស់ជរ ឬដល់េេវលែដល្រត�វស�ប់លែតម�ង។ ជួប
សភាពែបបេនះ េលកអ� េ្រចីនេពេដះថា យា៉ងេហច ក៏
បានមកករសន្ នូ វឧបនិស្ស័ែដរ។ សូមពិនិត្យេមីផងចុះ  េតីខណៈ

ចិត�េពលហ�ង
ឹ

គឺជាខណៈចិត�អ�?  េតី្រសបជាមួយកនា�

របស្់ រព

សមា�សម�ទ� ែដរឬេទ?  ្រពសមា�សម�ទ� ែតងឱ្យទូនា�នចិជបច�ុប្បន� ែត

េយីងវ ិញ  ្រតឡបេទជ ចង់ទូនា�នចិត នាអនាក េទវ ិញ។ សូមបន�

េធ�ីចុះ ឱ្យែត្របាក េលកអ� នង
ឹ បាេកត
ី ទន ្រពះអរិយេម្រ យា៉

ពត
ិ ្របាែមន។

20

ទស្សន ទី៣៧

6

្រពះេយាគាទំងឡា េនេរៀងរល់មុនេព

ហ�ក
ឹ ហត់មាធ

និ ង

ចេ្រមីវ ិបស្ស, សូមនមស�រ្រពះរតនៃ្រត, រក្សោ អធដ�នចិត�លះ
ក
ិ

គុណ, រលក
ឹ នក
ឹ ដល់បុ ��កុសល ែដលធា�បបាសន្សំ េក�ុងសង្សោរវដ�េ,

សុំអភ័យ នង
់ ច្រព
ិ ឱ្អភ័យ ដល់សព�សត�, ឱនកថា�យបង� ដលអ

កម�ដ�ពច
ី មា�យ េនាះអ�កនឹងេញ
ឃ ្របេយាជន៍ ៃនកិច�ទំង េដយខ�ួ
ឯង ជាក់ជាមិន។

ទស្សន ទី៣៨

6

ខ្យល់ដេង�មេចញចូ ល គឺជារូបធម។ ចិត� និងេចតសិក រលឹកដឹង ខ្យល់ដេង�ម

េចញចូ ល គឺជានាមធម៌ ខ្យលដេង�ីមេចញចូល គឺេកីតរលត់មិនេទៀងទត

េទ  របស់ណាមិនេទៀង របស់េន គឺជាទុក�។ េពលខ្យល់ដេងមេចញេហីយ 

មិនចូលវ ិញ ឬេពលខ្យល់ដេង�មចូលេហីយ មិនេចញវ ិញ  គឺសមា�ល់ ជីវ ិត

េនះស�ប់េហយ។ ជីវ ិតេនះ ដូេច�ះឯង  គជ
ឺ ាទុក េដយពិត។េលកេនះគា�

អជ
�ី ារបស់ខ�ួនេទ មិនគួរ្របកន់មាយ វគជ
ឺ អនត េដយពិ។ ដូេច�ះ គឺ

ពត
ិ ជា គា�នសត� គា�នបុគ�ល នតួខួ �ន ពត
ិ ែមន។

21

ទស្សន ទី៣៩

6

េមទ័ព ែដលពូែកច្បោំងឈ�ះស្រត�វ គឺ្រត�វចម្បោជ័យភូមិ កមា�ំងទ័

ឈ�ស និងអវុធខ�ំង យា៉ងណាមិញ ែដលច្បោំងឈ�ះកិេលសបាន
្រត�វករទីចម្បោំងជ័យ គឈ
នចិត� កមា�ំងទ័ពឈ គឺសត ន
ឺ
ិ ង
ិ កមា�ំ

អវុ គប
ឺ �� ក៏មានទំនងដូចគ ែដរ។ ករដល់្រពមយា៉ងេនះ បអ

ច្បោំងឈ សំេយាជនៈកិេលសទ១០ ែដលជអនុស័យកិេលស ជាប់ស�ិ

េនក�ុខន�សនា� ជបច�ុប្បន�បា

ទស្សន ទី៤០

6

កម និងវត�ុក ម គឺគា�នតៃម� របសវ
់ េនាេទ។ វមានតៃម� ឬអត់តៃម� 
អ្រស័យេ ករេពញចិត� ឬ កមិនេពញចិត� របស់មនុ ស្សត� ែដលបា

ឱ្តៃម� ដល់វែតប៉ុេណា�។ របស់ែដលសមា�ល់ថ មានតៃមក�ុងៃថ�េនះ  គឺ

អនឹងអត់តៃម� េនៃថ�ខងមុ។ ផ�ុយមកវ ិញ  របសអ
់ ត់តៃម� ក�ុងៃថ�េនះ  គឺ

អនង
ឹ មានតៃម េនៃថ�ខងមុខ។ បណ�ិតអ�កមាន្  មន
ិ ឱ្តៃម�កម

នងវ
់ េឡយ គប
ិ ត�ុក ហួសេហតុ និងផលពត
ិ របសវ
ឺ ាបេង�ចត
ិ � ជែបប 

ធម�តៗ ហីៗ  េស�ីៗ  កណា�លៗ េហីយេ្រតកអ ចំេពែតអ�ី ែដលខ�ួនមាន

ដ្បិថា កម និងវត�ុ ទំេនះ គឺសុទ�ែតលុ ះេ្រកមអំណរបស់ អនិច�ំ

ទុក�ំ អនត� ទំងអស

22

ទស្សន ទី៤១

6

នរជនទំងអស់ គឺសុទ�ែរស់េនបាេដស ែតមាករដកដេង�មេចញ
ចូល។ ប៉ុែន�ស្រមាប់ករដកដេមេចញចូលហ�ង 
ឹ គន
ឺ ង
ឹ មានអ�កេសយទុ

ជាអែង�ង និងមានអ�កេសយ ជាអែង�ង។ េដយេហតុអ? េ្រពះអ�ក
ែដលនង
ឹ េសយទុក ជាអែង�ង គឺេដសរែ ពួកេគ ដកដេង�ីមេដមន
ិ

េចះេ្របីសតិ(ស�រតី)និងញាណ(ប� កំណត់ដឹងខ្យលដេង�ីមេចញចូ ល

េហីយយកេពលេវល េទសងបាបេផ្សងៗ ប៉ុែន� អ�កែដលនង
ឹ េស

សុខជាអែង�ង គឺេដសរែត ពួកេ

េចះដកដេង�ីម

េដយយកសត

(ស�រតី និងញាណ(ប��) រលឹកដឹងខ្យល់េចញចូល េហយយកេពលេទ

សងេសចក�ល� ជា្របេយាដល់ មនុស្ស និងសត ទំងឡាយ។ េនះម

េពលដល់បណ�ិត ែដលបានសេ្ មគ�ផល ្រពះនិព�េ្រពែតក មា
សតិ(ស�រតី និងញាណ(ប��) ស�ត់ជំ ក�ុងករកំណត់ដឹងខ្យ

ដេង�ីមេចញចូល ក�ុងអនាបាណស្សតិកម េនាះផងេទ
ទស្សន ទី៤២

6

អចរ្ នង
ឱ្េធ�ីបុណ្យ បានសេ្រមច េនជាេ្រក
ឹ ដឹកនាបរស័ទ 
ិ

េទៀត។ ប៉ុែន� អចរ្យល�្របេសីរបំផុត គឺដបរស័ទ ឱ្យេធ�ីបុណ្យ េដីម្ប
ិ

សេ្រមផល ក�ុងជាតិេនះ

23

ទស្សន ទី៤៣

6

េបីចត
ិ �េនះ  េនែតមានករសមា�ល់ថា មនុស្សេនះ សត�េនះ វត�ុេនះ ្រ

គណៈេនះ អ�ីៗទំងេនះ ជារបស់ខ�, ចូ រកុំេពលអួត េដយមានះថា ចិ
ហ�ង 
� កំពុង្រគបសង�តអ�ក
ឹ កំពុងឆា�េសេឡីយ។ ចត
ិ �េអយ 
ី គេឺ សចក�ីលង់ 

េហីយណ
ា ។ សូមចត
ិ � ្រស�តរូតរ េសពគប់ជាមួយ បណ�ិតសប្បុ កុំខន
ទស្សន ទី៤៤

6

ចិត� ជាសភាវៈខងក�ុង មិនច់េករសក់ េស��កដណ�ប់ស្បង់ចីវរ អេនា

េទ។ ចិត�ណ មានេចតនាជាកម ក�ុងកររក្សោសីល ចិត� ពិតនឹងបា

បរបូិ ណ៌ េដយសីល េពគឺជាចិត ែដលមានសីល។ េបអ�កសមាល្់ រតឹ

ស��ខងេ្រក យសន�ិដ�ន អ�កេនះមានសីល អ�កេនាះអត់សី

េនាគឺជាេរឿ ែដលមិនគួរេសះេឡី។ រលករ្រប ដល់ជនទំងឡា

េ្រពែតកវ ិនិច�័យ ចំេពករេញ
ឃ េដយែភ�កសច់េនះ និងករវ ជ

ឯកេតភាគ គជ
ឺ ាេរឿងមិនគួផងែដរ។ ្រពះអរិយៈទំងឡាយ បានេកីត

ក�ុងេលក គឺមិនអចេមីលដឹង ្រតឹមករសម�ឹងេមីល រូបរងខងេ

េនាះេទ គឺជាករសេ្រមចេនក�ុងចិត� េ្ របសេ់ ល បានេី
ឃ

ច្បោ នូវសច�ធម៌ពត
់ ជា េហីយលះបង់កេិ លសេនាះៗ ពីក�ុខន�
ិ របសធម�

សនា� តមឧបនិស្ស។

24

ទស្សន ទី៤៥

6

ទុក� ែដលេបៀតេបៀនបុថុជ�ន ក�ុងបច�ុប្បន� គឺបណា�លមក រូបធម៌ផង នង
ិ

នាមធម៌ផង។ ប៉ុែន ទុក� ែដលេបៀតេបៀន្រពអរហន� ក�ុងបច�ុប្បន� គឺមកពីរូ

ធម៌  ែតម្យោ៉ងប៉ុេណ េហីយស្រមា ្រពះអរិយបុគ� ជាន់េ្រក គ្ឺ រព

េសតបន�បុគ�ល ្រពះសកទគាមិបុគ�ល និង្រពះអនាគា ទុក�
េបៀតេបៀនតច
ិ េ្រចី តមក្រម ៃនគុណធម៌េនា។
ទស្សន ទី៤៦

6

ចិត�ណា មិនស�ប់រមា�ប់ គា�នសមាធិ េ្រពះែេនាះែតងែតសម�ឹងេមីល ឬ

្រតិះរិ នូ វសភាធម៌  ជខងេ្រកកយ ែដលជ នឱ
ា ្មានករេ
អរម�ណ ជាសុខ ជាទុក� ជាេសមនស្ស ជាេទមនស្ស ពុំមក
ណចិត�មិនស�ប់រមា�បគឺ នាឱ្ខ�ះប�� េមីលសភាវធម៌ មិនេឃីញតមេស

ក�ីពិត ដូចទឹកល�ក់ េមីល្រតីមិនេញ
ឃ យា៉ដូេច�ះែដរ។ េសចក�ីេនះ បណ�ិ
ទំងឡាគប្បីេធ�ីចិតឱ្បានស�ប់រមា�ប់ េកបដប
ិ ត�ស
ិ មាធិនាំចិត�ម

សម�ង
ឹ េមីល ែតសភាវធមណា ែដលេកីតរលតេន ក�ុងកយ ក�ុងេវទនា ក�ុ

ចត
ិ � ក�ុងធម៌  េដីម្បីបណ�ុះប��េលកុត�រ ស្រករបានយល ចក់ធ�ុះសច

ធម៌ មានមគ�ផ ្រពះនិព ជាទីបំផុបា។

25

ទស្សន ទី៤៧

6

សមាធិ គឺធម�ជារបស់ចត
ិ � ែដលនង
ឹ ស៊ប់មា ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ ឬ

សមាធិ គឺជាករអប់រំច ឱ្បានស�ប់រមា� ចកនីវរណធម៌៥ ែដលជាេហត

ររ ដល់ករេកីតេឡី ៃនប��េលកុត�រ។ សត�េលកជាេ្រចីន យល
ក�ុងសមាធិេនះ និងខ�ចសមាធិេនះ ដូឱ្េទស�អច
ី ង
ឹ ឬហក់យល

ខុសថា សមា ជាវិធីេធ�ឱ្មនុស្ស េទជាមនុឆ�ួតេទវិញ។ មានអ�កខ

េទៀត

ហ៊នដល់េទ្រេមីលង

អ�កហ�ក
ឹ ហត់សមាធិ ថាក

មនុស្ស្រក�មេធ�ច មឱ្េជឿ មិនឱ្េធ�ីត េទៀតផង។ សូមយល់ថា ជនណ

្របម អ�កហ�ក
ឹ ហត់សមាធិ ដូចជ ្របមាថដល់្រពះពុទ� េ្រពះ្រ ក៏

្រពះអង�ចេ្រមីនសមាធិែដរ។ ជាក រពិត សមាធិ គឺជាបុព�ភាគ 

្រគឹះ របស់វិបស្សនា េហីយវិបស្សនា ជាឱ្មានប� េឃីញច្បោ

សច�ធម៌ តមេសចក�ីពិត។ វិបស្ ែដលនឱ
ា ្េឃីញសច�ធម៌ តមេសចក�
ពិត េដយគា�នសមាធិចិេកីតេឡីងជាមុនគឺមិនមាន
ទស្សន ទី៤៨

6

បក្ស ែដលបានរួចពីសំណាញ់្រពន េហីយេហ មន
ិ ្រតឡប់វិ យា៉

ណា បណ�ិតទំងឡ ែដលបានសេ្រមច អនាគាមិ និងអរ ក៏នងម
ឹ ិន
្រតឡប មករកករគវ ិញ ក៏មានទំនងដូចគ េនាែដរ។
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ទស្សន ទី៤៩

6

សត�េលកភាេ្រចីន ែតងរ ំេភីបចត
ិ � េ្រតកអរ ក�ុងអ�ីែដលគួរភ័យ ជាពិេស

េពលចត
ិ � ពល់្រត�វកម និងវត� ទំងឡ។ ប៉ុែន� េគមន
ិ បានដឹងថ

ចត
ួ ្រសឡះចកកម និងវត� ទំងឡ ឯេនាវ ិញេទ  េទីបសមគួរ
ិ �រច

ដល់ករ រំេភីបចិត�ឬេ្រតកអរ

ទស្សន ទី៥០

6

េតីបដិបត�ិសីលយា៉ង េដីម្បឱ្រួច្រសឡ ពីសីលព�តបរម?  គឺ្រត�

រក្សោស តមែត្រពះពុទ�ប��ត�ិ ែដលមានច មិនជាប់ជំពក់ក�ុ តណា គឺ

កមតណា� ភវតណា� វិភវ

និងទិដ�ិ គឺទិដ�ិ៦២ មានឧេច�ទទិដ�ិ ជក

យល់េឃីញថ មនុស្សសត ស�ប់េទេហ សូន្យែលងេកីតេទៀ ជាេដីម។
េពលគ ពុំមាន្របាថា សូម្បីែតិចតួច ក�ុងភពបី មាន កមភព រូបព

អរូបភព េដយមិ្របា េកីតជា េទវត ឥ�ន� ្រពហ� ក�ុងជលំដប់។

សីល នងវ
ិ ត�ដ
ិ ត�បដប
ិ ៃទ េ្រកពី្រពះពុទ�សសនា គឺមិន្របក ជ

ដច់ខ េ្រពះពុំមានេហតុផល្រគប់ ស្រមាប់ករផុតចកទុក� ែដ

សមគួរ នង
ឹ េជឿតមបានេឡីយ។ ចិត�បេង�ន្េទែត្រពះនិព�ន ែដ

ចត
ិ � រួច្រសឡះច កេិ លស នង
ិ តណា ទំងពួងប៉ុេណា�
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ទស្សន ទី៥១

6

េតម
ី ានមូេហតុអ�ី បាន្រពះសមា�សម�ុ ដឹកនាំពុទ�បរិស័ ឱ្យចេ្រម

សមាធ?  ពេី ្រព ្រពះអង�ចង់ឱ្យពុទ�បរិស មានប��េលកុត�រ េដីម្បី
ធ�ុះសច�ធម៌ បារួចផុតចកទក�។ ដ្បិថា កចេ្រមីវ ិបស្ស ក�ុងមហ

សតបដ�
៤ កេបីចត
ិ
ិ � ពុំមានសមាជាមុេទ គម
ឺ ន
ិ អ េមីលេឃីញរូប

ធម៌នាមធម តមេសចក�ីពិតបានេឡីយ េ្រពះថា េលកុ អចេកី
េឡីងបាន លុះ្ែតចត
�ិ ង
ិ � មានឧេបក� ែដ សីលវ ិសុទ ន
ិ ចត
ិ �វ ិសុទ�ិ ជ

មុនសិន។ េបីអីចឹង ចិត�ែដលគា�នសមាធិ នឹងមិនអចេឃីញសច� បាេទ

ឬ? គឺពិតែមន ពីេ្រព គា�នេហតុបច�័យណា អចេឃីញសច�ធម៌បានេ

េទបីជា បេចះចំស� ក�ុង្រពះៃ្រតបិ យា៉ងក៏េដ។ ្របសិេបី

អីចឹងែមន  េតីមូលេហតុ អ�ី  បាន្រពះអរិយបុគ�លអង�ខ�ះ េនសម័យពុទ

កល បស�ប់ធម៌ពី្រពះអង� ែតបន�ិចបន�េសះ កបា្រតស់ដសច�ធម៌

បា?  េនាគឺេល បានសងេហ ក�ុងកជអតីត មានទ ន សី
សមាធិ ប��្រគប់្រគាទំនងដូច ែផ�េឈីទុំ រង់ចំែតខ្យល់បក់ប៉ះ នឹង

្រជ�ះចកទង ឬដូចផា�ឈូកលូតផុតទឹក រង់ចំែតពន�ឺ្រពះអទិត្យច
អលរីក, ចត
ិ េ� លក មានខណិកសមាមាំមួ ក�ុងឧេបក ជាមុ អំឡុង

េពលេនា, ចត
ិ �េលក មានតថាគតេពធិសទ� ជា, នង
ិ បានស�ប់ធ

េដយេគា ព្ី រពះអង� ឬ្រពះអន� េដយផា� ដូចកអុជេទៀនបន�គា ។

28

ទស្សន ទី៥២

6

េតព
ែដលស�ប់្រពះធម៌ សិក្សោ្រព សំែដង្រពធម៌  េដីម្បីសន្
ី ុទ�បរស័ទ 
ិ

ឧបនស
ែដលស�ប់្រពះធម៌ សិក្ស
ិ ្ស័យ ខុសគ យា៉ង ពព
ី ុទ�បរស័ទ 
ិ

ធម៌  សំែដង្រពះធម៌ េដីម្បី្រ ករចក់ធ�ុះសច�ធ ក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្បន�

សភាពៃនចិត របសព
់ ុទ�បរស័ទ
ទំពរី ្រក�មេនះ គឺខុសគាច់្រសឡះ មិ
ិ

ដូចគា េសេឡីយ។ ខណៈចត
� ុទ�បរស័ទ ែដលស�ប់្រពះធម៌ សិក្សោ្រព
ិ ព
ិ

សំែដង្រពះធម៌ េដីម្បីសន្សំឧបនិស្ស័េ្រចីនលុះេ្រកមអ

នីវរណធម៌៥ (កមច�ន�ៈ ព្យោបាទៈ ថីនមិ ឧទ�ច�-កុកុ �ច�ៈ វ ិចិកិច)។

េដយសរចិេនាះ េ្រចលុះេ្រកមអំណាចកិេលសទំងេនះ ជាេឱ្

ចិត�េនាះ ជួនក៏្រជះថា� ជួនក៏មិន្រជមិនមាំមួក�ុងគុណ  ្រពពុទ� ្រពធម៌

្រពះសង។ េពគឺ េ្រចីន្រតិះរថា ្រពឹកណាស់ ៃថ�ណា េក�ណាស

្រតជាក់ណា ល�ចណាស់ យប់ណាស់ ចំតិចេទៀត ចំៃថ�ែស�ក

េ្រក យ ច ឆា�ំេ
ំ
ចំករកូនេហីយសិ រក្សោ្រតឹមសីល្របាំបា
្រតឹមស�ប់ធម៌ ្រតឹមសិក្សោធម៌សំែដងធម៌ បួស្រតឹមប៉ុេណ�ះវស្ស
េហីយ  ្រតឹមបដិបត�ិខ្យល់ដេង�ីមេចញចូលធម�តៗប៉ុណ�ឹងបានេហីយ 
ម។ ប៉ុែន� ពុទ�បរស័
ិ ទ  ែដលស�ប់្រពះធម៌ សិក្សោ្រព សំែដង្រពះធម៌

េដីម្បី្រប ករចក់ធ�ុះសច�ធ ក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្បនឯេនាះវិញគម
ឺ ន
ិ ្រតឹមែ

ប៉ុណ�ឹងេនាេទ។ មហសប្បុរសេនាះៗ ្របឹងែ្របងសិក្សោ្រពះកមា�ំ

កចត
ិ � យកចត
ិ �ទុកដក់ស�្រពធម៌េដយេគារ សំែដង្រពធម៌េដីម្ប
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្រេយាជន៍អ�កស�ប េចះដឹងក�ុងគន�ធុរៈរួចេហីយ  ្របឹងែ្របងសមា�ត

ឱ្បរសុ
ិ ទ�

េដយចេ្រមីនសកម�ដ�ទំ៤០វ ិធី

នាំចិតឱ្មានឧបច

សមាធិ និងអប្បនាសមាធិ រួចបន�ចេ្រមីនវ(ប��)

េដីម្បីញាុ

េលកុត�រប� ឱ្បាេកត
ី េឡីង  ជាលំដប់ ពល់្រត�វសច�ធ ត

ឧបនស
ិ ្ស័យ។ េលកែតងចេ្រមចត
ិ �្របកេដ សទ� សតិ ព្យោយាម

ប�� សព�កទំងពួ េដមន
�
ិ េផ�កផ�ួលតមចិត� ែដលែតងសុ ះេទរ

កម និងវត�ុកគជ
ឺ ាេលកធម៌ទ៨្របកមានលភ អត់លភ មា

អប់យស សរេសីរ ្រចែណន សុខ ទុក� ែធា�បែតេដក្រត អស់មួយ
សង្សោរវ រួចមកេហីយេនាះេទ។ េដមានេហតុបច�័យយា៉ងេនះ េទីបពុទ
បរស័
ិ ទទំងអស់ ្រតែតតំងចិត ្របឹងែ្របងព្ឱ្មាំមួ កុំេផ�កផ�ួល

តមអំណាចកិេ េសះេឡីយ។ កលេន គឺជាក ែដលេនមាន្

ធម៌េនេឡី, ជាកលរបស់្រពះ សមា�សម ្រពះនាមសមណេគ េន

េឡីយ, ជកលេន ្រពះអរិយបុគ� េនេឡីយ, ជឱក ែដលនឹង

អ្រតស់ដឹងសច�ធ េនមានេនេឡីយ។ ដូេ សូមពុទ�បរស័ទទំងអស់
ិ

កុំេពល ្រតឹែតសន្ស ជឧបនិស្ស័ប៉ុណ�ឹងបានេហីេទៀតេធ�ីអ�ី សូ ម

្របឹែ្របេឡីង  តសូេ៊ ឡីង។ ្របសិនេបី ប្របឹែ្របអសព
់ ីលទ�ភារួច

េហីយ  េនែមន
ិ បាសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនក�ុងចិត�ជាបច�ុ

េទៀត េនាះឯេហីយ េទីបជាករសន ជឧបនិស្ស័ ពត
ិ ែមន។
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ទស្សន ទី៥៣

6

ដំរ ី ជាសត�តិរច ក៏ជាចិត�មួ។ អត�អ ជាមនុស្ស្របេសីរជាង

េដយជាតិកំេណ ក៏ជាចិត�មួ។ នាយហដំរ ី ្រតឹមជាបុថុជេសះក៏បង�ក
ឹ

ចត
ឱ្េចះស�ប់បង�ប់បាន ចុះចិត� អត�អអ�កបង�ឹកជាអរហន
ិ �ដំរៃ្រ
ី

សមា�សម�ុទ ជាបុគ�លឯក ជា្រគ�របស់មនុស្ស និងេទវត ទំងឡាយ
្រពះអង� បង�ឹកចត
ិ �មួយេនះ  មន
ិ បានយា៉ងដូចេម�ច?  អត� មន
ិ អន់

ជាងដំរីេនាះ។

ទស្សន ទី៥៤

6

រូបេនះ ជារបស់ខ�ីេេសះ(ខ�ីពីមច�ុរជ េតីេហតុ អ�ី បានជា្របកន់មាំ
តេម�ីង វខ�ំងយា៉ងេនះ? េតីអ�ក បានដឹងេរឿងេនះ ែដរឬល�មៗេទប
េហីយ សន្សំេពលទុ ស្រមាអប់រ ំចិត� ខ�ះផង។ េបីអ�កសមា�ល់ថា មាន

ែមនេនាះ គឺចិត�ហ�ឹងេហីយជាអ� ក មិនែមនរូបេទ។ េសចក�ីពិត គា�នស

គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�ួន  ជាអ�កេសះេឡីយ។ វមែតជ សីលវ ិសុ ទ�ិ

នង
ិ ចត
ិ �វ ិសុទ�ិ បានេកីតេឡី ក�ុងឧេបក�ចិត� េហីយេលកុត�រប បានេកី

បន�ជាលំដ តធម�ជាវ រួចចត
ិ �េនា ក៏បរបូិ ណ៌ េទេដ តថាគ

េពធិសទ  � ែដលជាមហកុសល រួចលះកិេលសេនាសកយទិដ� ជ

េដីម 

បាគាសរេម�ីង

អនុស័យកេិ លស

ឱ្អសព
់ ខ
ី ន�សនា�

ឧបនស
ិ ្ស័យែតប៉ុេណា�ះ។ េបីដូេច�ះ េតីមានអ�កមកព?
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ទស្សន ទី៥៥

6

កូនពួក១ បានយកសម�មួយច ន មកជូនឪពុកមា�យរបស់ខ�ួន េហីយឪ
មា�យ ក៏បានភ�ក់សម�េនាះ រួចេហ ក៏បានបែន�មេ្រគឿងែតបន�ិចបន�ួច ស
េនាះ ក៏ឆា�ពិសយា៉ងៃ្រកែលង។ កូនព២ បានកន់េ្រគឿងម�ូបបែ ចូ ល

មករកឪពុកមា�យខ�ួន េ្រពះមិនេចះស�ស�ុក ឪពុកមា�យក៏បេ្រងៀន េ
េចះស�សុ ក
� បានសម�មួយចនហូបជាមួយ ឪពុកមា�យនឹងេគេទ។ ក

៣ បានមកជួបឪពុកមា�យេដយៃដទេទ ែតក៏មាន្រប ជូនសម�មួយ
ចន ដល់ឪពុកមា�យខ� ដូចបងៗែដរ េហីយឪពុ កមា� ក៏បាន្របឱ្េទ
រកេ្រគឿង រកបែន រក្រតីសច មកដំស� និេ្រកយ ក៏បានយកមកស
ស�ុក ជូនឪពុកមា� បានមួយចនដូចគា ចំែណឯកូនពួក៤ គា�នខ�ល់អ�

េសះ ដឹងែតផឹកសុីសប្បោយេមា៉�ះេហីយក៏គា�នបានអ�ីតិចតួ េនទ
បំផុត េកត
ី មកទេទ ស�បេទវិញទេទបាេកត
ី មកេហីយ ែតគា�ន្របេយា

អេ�ី សះេឡីយ។ េសចក�ីេនាះយា៉ បណ�ិ តសប្បុរស

្រពះធមា�ច

ទំងឡា គទ
ឺ ុកដូច ជាឪពុកមា។ េបីកូនពួក១មកជួប  ្រតឹមែសំែដង

ធម៌្របាប់បន�ិចបន� សមគួរដលឧ
់ បនស
ិ ្ស័យ ក៏បានសេ្ មគ�ផល ្រព

និព�េទ (មានក�ុងសម័យពុទ�កល ពីេ្រព ចិត�មានសមាធិចស រួច

េហីយ។ េបីកូនពួក២មកជួប  ក៏បេ្រងៀនក�ុងកិច�បដិបត�ិសមា ឱ្បាន
ឧបចរសមាធិ ឬអប្បនាសមាធិ េហីយសំែដងវ ិបស្សនាបែនេទៀត

កូនេនា ក៏បាសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព� េទែដរ កូនពួក៣មកជួប  ក៏
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ទូនា�ឱ្េចះមានសទ បរច
ិ �គទន រក្សោសីល ហ�ឹកហត់និងចេ្រមី

វ ិបស្សនា ទីបំផុត ក៏បានសេ្រ មគ�ផល ្រពះនិព�ក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្បន

ឬក៏នង
ឹ បាសេ្រម េនក�ុងជាជលំដប ឯេនាះេទ ចំែណកឯ  កូនពួក

៤ គជ
ឺ ាកូដ៏កម្សត មន
ិ បាច់ថា�ែថ ពអ
ី េ�ី ទៀតេនាេទ។ េហតុ ដូេច�ះ  សូ ម

្រពះធមា�ចរ្យទ ំងឡាយ ្រត�ឆា�ឈ�សក�ុងធម៌ ្រត�វែតជាឆា�
ឈ� ក�ុងករដឹកនពុទ�បរស័ទ។
្របសិេបី ពុទ�បរស័ទពួ
កណាមកជួប ក
ិ
ិ

នងទ
ឹ ូនា�នតមទំនងេនាះផងចុះ។ សូមកុំេពលថា ្រតឹម ក�ុងមហ
សតបដ�ន ែតមួយប៉ុណ�ឹ
បានេហី យា៉ដូេច�ះេឡីយ  ពេី ្រពថា េហត
ិ

បច�័យ ស្រមាប់នាំចិឱ្បាន្រតស់ដឹងសច�ធម៌ គឺមិន ្រតឹែតមួយមុខ
េនាះេទ្រត�វដល់្រពមេ «សីលផង សមាធិផង ប��ផ»។
ទស្សន ទី៥៦

6

សត�េលក េចូ លចត
�
ជខេ្រកកយ 
ិ �បងួ តគា� េដយ្រសម្បត�

សុទ�ែតជារបស េបាះេច កប់េចល ដុតេច ល េហបាឱ្យតៃម� គឺ

ពត
ិ ជអស�រណាស។ េគយល់្រចឡថា េគជាអ�កពូែក ជាអ�ក្របាជ�

មា ជាអ�កធ។ ប៉ុែន� តមេសចក�ីពិត េគមិនបានស�ល់ថា ខេ្រ

ខ�ួនទំងេនា គឺសុទ�ែតលុះក�ុងអំណាច អនិច�ំ ទុក�ំ អនត  េនាះេ។ ចិត�

របសព
់ ួកេគ ទន់្រជាយ ទន់េខ្ អវ ិជា� ៃ្រកែលង គាអ�ីជាទីពឹងេស

េឡីយ គឺពិតជាគួរឱ្យសេង ៃ្រេពកណាស។
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ទស្សន ទី៥៧

6

េ្រកចត
ិ �ពល់្រត�វ ឧបចរសម ឬអប្បនាបឋមជ្ឈោន ឬចតុត ជ

ចតុក�ន័យ ឬក�ុងឈនណាម ៃនសមាបត�៨ សូមទប់ឈនេនឱ្នឹង  កុំ

ឱ្ធា�ក់ចុះ រួចបន�ពិចរណ «ភពែផនដីេនះ ជាទីចម្បោំងសត�ខ�ំង
នង
ិ សត�េខ្សោយ។ សត� ខ គែឺ តង្របហរសត�េខ្សោយ បរិបូណ៌េដ

នងទ
ិ ក
ឹ ែភ�ក ដូចមហសមុ្រទ (សេង�គ)។ សត�េលកសមា�ប់គា� បឺត

សច់ឈម ជាអហរ (គួរេខ�ីម)។ សកសពេដកដួល្រកលព
េកីតស�ប់្រគប់វិនាទី (េនឿយណាយ)។ រធម៌ទំងឡាយ ពិតជា

េទៀងទត់ែមន (អនិច�)។ េលកេនះ ពិតជាបរិបូ

េដយទុក�េវទ

(ទុក�ំ)។ ពិតជាគា�នអ ជារបស់ខ�ួពិតែមន  (អនត )។ ពិតជា (គា�នសត

គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�ួន)ពិតែ»។

ទស្សន ទី៥៨

6

ៃថ�បេណ�ីរកូន  មានពណ៌មាសេផ�កៗ គួរជាទី្របាថា�ៃ្រកេពក ែតេ

ដល់ទីេនាះ គឺគា�នអ�ីេសះេឡីយ គឺទេទ បាន្រតឹមែតហត់ បាន្រត

កមា�ំង បាន្រតឹមែតលំបាកច បាន្រតឹមែតក�ីទុក�េទមនស្ស ចេង��តច
ចិត� ជាេដីម។ េសចក�ីេនាះយា៉ងណា ក ក៏មានទំនងដូចគា� ពិតមិនគ

្របាថា� ពិតមិនគួរជាប់ចិត� ពិតមិនគួរជាប់អ េសេឡីយ។
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ទស្សន ទី៥៩

6

សូមរួមគា

បណុ � ះវប្បធម មនុស្រស់។ សព�ៃថ�េនះ បណ�ិ តខង្រពះពុ

សសនា េ្រចីនចូលចិត�បេ្រងៀនម

ែដលេនសល់កលខ�ី ជា

បេ្រងៀនមនុស ែដលេនសល់កលែវង។ េសចក�ីេនះគច
ឺ ង់នយ
ិ ាយថា រ

សកម�ភាពផ្សព�ផ ្រពះពុទ�សសនាេផា�តខ� ែតខង្រទឹស�ី ខ�ះ
អនុវត� េផា�តែតខងយាយត ែដលជ ស្រមាប់កល េហីយមិន
េផា�តដល់កុមារ និងយុវជន ែដលជាធ ស្រមាប់កល។ េនះជាក

ដឹកនាំ ករផ្សព�ផ្សោយ ខ�ះប��ឈ �សៃវ។ ឆ�ល់េទ េហតុអ�ីកុមារ ន

មិនសូវចូ លរួម សិក្េឈ�ងយល់ ខងកិច�ក ្រពះពុទ�សសន ពីេ្រព

េគ្រត�វករេឃីញករពិត ្រត�វករពិេសធ ផ្សំផង។ ពឹង្រតឹមែត្រទឹ
មួយមុខ គឺលំបាឱ្េគយលច
់ ូ លចិត� េពកណាស់។ េគយល់ថា ្រទឹស�ី

្រសេមី្រសៃម លំបាកទញេស ឱ្ជាករពិតបាន។ េតីេធ�ីយា៉ងណា េ
ទញចំណាប់អរម ពីកុមារ និងយុវជន ែដលជាធន ស្រមាប់

ែវងបាន? គឺងយេទ បេ្រងៀន្រទឹស�ីបេណ អនុវត�្រទឹស�ីបេណ�ីរ េពល
សក
ិ ត�ិ (អនុវត�្រទឹស�ី) ៃន្រពះធ
ិ ្សោបរិយត (េរៀន្រទឹស�ី បេណ�ីរ នងប
ិ ដប

ក�ុងកច
�ស�ប់) និងចេ្រមីនវិប
ិ ត�ស
ិ �ប ដ ប
ិ មាធ (សមថ គករចេ្រមីនចិត
ឺ

(ករបណ�ុះប� ឱ្េឃីញករពិត បេណ�ីរ។ ករេធ�ីែបបេនះ ្រពះពុ
សសនា នចេ្រមីរុងេរឿង ហង
ិ ្បុគ�ល នង
ិ សង�ម នង
ឹ ថយចុះ  សន�ិភា

ផ�ូវចត
ិ � នង
ិ សង�ម នង
ឹ ្របេសីរេឡីង។ ពិតេហីយ ករេធ�ីែបបេនះ នឹង្រ
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ចំណាថវ ិកេ្រចីន ែតក៏បានផលមកវ បាេ្រចីនែដរ។ មនុស្សសម

េនះ  ្រត�វកមេលកិយេបៀតេបៀនេហីយ េបីមិនដឹកនាំបដបត�
ិ ិ្រ ក�ុង

សីល សមាធិ ប�� េដយផា�ល់េទ កុំសង្ ្រពះពុទ�ស នឹង

ចេ្រមីរុងេរឿងឱ្េសះ។ ករនិយាយេនះ មិនែមនជាករជ រល់ក

ផ្សព�ផ្សោយ្រពេនាេទ គស
ឺ ូមចូ លរួម  េ្រតកអរៃ្រកេពកណាេហីយខុ ំ�ក៏

សូមអនុេមាទនាបុណ្យក ទំងេនាះែដរ។ ប៉ុែន� ្រគាន់ែតចង់បែន
នូវចំណុចខ�ះខមួយចំនួន ែតប៉ុេណា�ះ
ទស្សន ទី៦០

6

បុគ�លប��ត�ិ ែដលនឹងេឡីងេលី វ ិមា ្របាសទ ឬ្រពះវិហរ គែត

ជាន់េឡី តកជេណី� រពី ទី១ ទី២ ទី៣ តេទ េទីអចូលដល់ ទិសេដ

េនទីបំផុបា។ េសចក�ីេនាះយា៉ងណា បុគ�លប��ត�ិ ែដល្

បា

សេ្រមចធម៌ មមគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺ្រែតេឡីង តមជេណ�ី ជាលំដ
លំេដ គឺ សីល សមាធិប�� ក៏មានទំនងដូចគា�ែដរដូេច�ះ គន�ធុរៈ និង
វ ិបស្សនាធុរក៏្រត�ែតញាុំងេ ឱ្េស�ីគា ផងែដរ េទីបសត�េល ទទួលបា

មគ�ផល ្រពះនិព ក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្បបាន េពល មន
ិ អចេ្រជីសយក

មួយ គែឺ តខគន�ធុ រៈ ឬែតខវ ិបស្សនាធុ បាេឡីយ។
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ទស្សន ទី៦១

6

រូបអយ៉ង ែតងែតកេ្រមីកចលនាបាន តមែខ្សញាក់របស

យា៉

ណា រូបកយេន ក៏កេ្រមីកចលនាប េដករប��របស់ចិត� តមរ
ែខ្សញាក់ គឺវេយាធាតុ ក៏មានទំន ែដរ។ រូបកយេនះ គឺជាធាតុ
ដឹង  ែដលបានេកីតេឡីងេហីយ នងវ
ឹ ិនាសេទវិញ ជាធម�តេនទីបំ

ដូេច�ះ  េតី្របេយាជន៍អ� ែដលអ�កទំងឡាយ យករូបកយេនះ េទបេ្

កេិ លសទំងពួ ហួសេហតុេពកេនាះ

ទស្សន ទី៦២

6

សត�េល ែដលមានបុណ បានសន្សំទុកមក គឺមានេ តមែថរក្ស
េរឿងធម�ត។

ប៉ុ ែន�

េ្រពះែតមិនដឹងេសចក�ីពិ

ពួកេគ្រតឡប់ជា

េមាទកភ អំនួត មានះ េដយសមា�ល់ថា ខ�ួនជាអ�កមានបុណ្
េហីយតំងខ�ួន ខុពីេសចក�ីពិត និងមានជំេនខុសេហតុផល ជាប់ចិត�ក�ុ

មង�លភា�ក់េផ�ីល ែដលនាំចិត�េចញពីទីភ� េឆា�េទទីងងឹត។ ចត
ិ � ែដលពង
ឹ

ែផ�កេលអ
ី មនុ ស្ គន
ឺ ង
ឹ បាត់ជំេនឿេលីខ�ួនឯង បាឥស្សភា ជាមនុស ជ

អ�កលុះក�ុងអំណាចកិេលស និងតណ

ែដលេនជាប់ស�ិ នង
�
ឹ ចត
ិ �ខួ នឯង 

េហីយេនទីបំផុត នង
ឹ អន�រ។ ចូរមានខ�ួនឯងជាទីពឹង កុំងអដ
�ី ៃទេ្រ

ខ�ួនេឡីយ េនះជាពក្យទូ របស្់ រពះសមា�សម�ុទ� ្រពះបរម ៃនេយីង។
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ទស្សន ទី៦៣

6

េយាគី ែដបដប
សតបដ�
(កយានុបសសតបដ�
េវទនានុ
ិ ត�មហ
ិ
ិ
ិ

ស្សសតបដ�
ចត�នុបស្
សតបដ�
នងធ
)
ិ
ិ
ិ
ិ មា�នុបស្សតបដ�
ិ

គ៖
ែដល្រព
ឺ (១) បានសិក្សោយល់ដឹងស�ត់ ក�ុងមហសតបដ�
ិ

សមា�សម�ុទ បាសំែដងទុកមក នង
់ ឹង
ឹ មានេដយក្រ (២) បាយលដ

ស�ត់ជំន ក�ុងមហសតបដ�
រួចេហីយ  អសំែដង្រពធម៌េនា ឱ្ជន
ិ

ែដលមានឧបនិស្ស អបន�ស�ប់យល់បាន នឹងមានេដយក (៣)

មានសមត�ភាពសំែដង្រពធម៌ ក�ុងមហសតិបដ� ឱ្ជនែដលមា

ឧបនិស្ស័ អបន�ស�ប់យល់បេហីយ រួចបន�យក្រពះធម៌ទំងេនាះ

បដិបត�ិែថមេទៀត េនាះនឹងមានេដយក (៤) ករបានបដិបត�ិធ ក�ុង

មហសតិបដ� រហូ តដល់អចញាុំងឧេបក�ចិត� ែដលជាសីលវិស និងចិត�

វ ិសុទ�ិ ឱ្បានេកីតេឡីេដយ្រប េនានឹងមានេដយក្រ (៥) ក

មានឧេបក�ចិ ែដលជាសីលវិសុទ� និងចិត�វ ិសុទ�ិ េហីយបន�ញាុំងេលកុត

ប�� ដូចជ ទិដ�ិវ ិសុ ទ�ិ កង�វិតរណវិសុទ�ិ មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ

បដប
ិ ទញាណទស្សនវិសុ

នង
ិ ញាណទស្សនវិសុទ�

ឱ្បានេកីតេឡីង

ែដលជ មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនង
ឹ មានេដយក្ ដូ េច�ះ  េមត�ពិនិត

េមីលអង�ឯងថា េតីអត�អញ(បុគ�លប��ត�ិ) កំពុងស�ត
ិ េន ក�ុងជំហ

មួយណា(១.យល់ដឹង  ២.សំែដងបាន ៣.កំពុងបដិបត�ិ ៤.មានឧេបក

ចត
ិ � ៥. បានសេ្រមចមគ�ផល)
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ទស្សន ទី៦៤

6

េលកេនះ គឺ រូប  េវទនា ស�� សង�រ វិ�� គា�នអ�ី្រត�វ្របកន់ម

របស់ខួ នេសះេឡីយ។ េសចក�ីសុខដ៏ពិត្របាកដ គឺមិនជា
�
ក នងវ
ិ តុ �

កម េឡីយ  េតជ
ី ាអ�ី? គជកររួច្រស ចកករ្របក ក�ុងេលកេន

ែដលជា រូប េវទនា ស�� សង�រ វិ េទេត។
ី
ទស្សន ទី៦៥

6

កំពុងស�ប់ធម៌ បានសេ្រមចធម៌ យា៉ងដូចេម�ច?  េពលកំពុងែតស�ប
ធម៌ហ�ង
ឹ ចិត�េនជាេលក េនេឡី េពលគឺ េនមា�ល់ មានអ

អញ ជាអ�ស�ប់ធម៌។ បនា�ប់មកស្រមាប់សេល ែដលមានឧបនិស្ស
្រគប់្ន់ គឺចិត�េពលេនាះបានចូលក ខណិកសមាធិ ឬឧបចរសមាឬ

អប្បនាសមាធិ យា៉ងបំផុត រហូតដល់ពល់្រត� ឧេបក ែដលជសីល

វ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ យា៉ងឯៃ្រកែល េហីយចិត�េនាះ ក៏សុ ះេចញព
�
ីភវង�

េឡីងកន់មគ�វិថី ែដនាឱ្ប��េលកុត� គវឺ ិសុទទ
�ិ ំ៥េផ្សងេទៀត បា

េកត
ី េឡីងបន� តធម�ជាវ ជាលំដប់លំេដយ អំឡុង្រតឹមែ៧ខណៈ

ចត
ិ � ប៉ុេណា�ះ។ េពលេនាះ នឹមានប��ស�ល់ច្ប នរណាជា្រពះពុ
េដយពិតនង
ិ មានភាពចែម�ក រកយ លន់ឮយា៉ងកងរំបនា�ប់ម

ចត
ិ �ក៏ចូលកន ទីេគាចរបស់វវ ិញ ជធម�ត។
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ទស្សន ទី៦៦

6

បណ�ិ តទំងឡ គប្បីសិក្សោថា បធម៌(សច�ធម៌) នឹងេកីតេឡីងេដ

ធម�ជាវ ក�ុងវ ិបស្សនា េ្រកេពលចិត� បាពល់្រត ឧេបក ែដលជ

សីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ ែតប៉ុេណា�។ ខណៈចិត�េ្រកេនះ  គឺ្រតឹមែជា

បុគ�លប��ត�ិ

បាន្រតិះរិះគិ ពិចរណាយល់ដឹង េដយេលកិយ

េហីយសន�តិយកតមទំន ៃនបរមត�សច�ៈ  ែតប៉ុេណា�។ េមា៉�ះេហី ទ�ៃន
មគ�ផល ្រពះនិព គឺនឹងមិនរេបីក ក�ុងចិត�ជាបច�ុប្ប េនាេទ។ េសចក�ី

េនះ  ្រពះេយាគាវ ្រត�ែតរកឧបាយៃន្របាជា� ញាុំងឧេបក ឱ្យេកី
េឡីង ជាមុនសិនេហីយអ�ីៗជបនា�ប់គឺទុកតួនាទីឱ្យេលកុត�រប ជាអ�

ចត់ែច តធម�ជាវចុះ។

ទស្សន ទី៦៧

6

ជាេធ�ីកូនេស អេបីកេស េដយគា�នកូេសបាន េ្រពះបានដឹងពីគន
ឬបេច�កេទស ស្រមាប់េបេស។ ជាេធ�ីកូ នេស មាន្របា នង
ិ មាភា

ស�ត់ជំនផ្សផង  េទីបេបីកេសេនាះប យា៉ង្រស�ល។ េសចក�េី នា

យា៉ងណា ្រពះេយាគាវចរ ្រត�វយលសពីគន�ះឹ ស្រមាប់បេង�នច

ក�ុងកច
ិ �បដិបត�្ិ រពះធម៌ រួចែកៃច�គន�ឹះទំងេន ឱ្សមគួរតមអធ្យោ្រ

នង
់ ួ �នឯង ែថមេទៀត េទីបទទួល
ិ ឧបនស
ិ ្ស័យ េដយឧបាយ្ របសខ

បានផលល�
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ទស្សន ទី៦៨

6

ជាធម�ត ចិនង
�ិ
ិ េករ៍េឈ�ះអ្រកក់ របស់មនុស្សអ្រកក់ កន់ែត

េនេពលែដល ពួកេគបានេពលតិះេ េបៀតេបៀនមនុស្សល�។ ផ�ុយម

វ ិញ  ចត
�ិ
ល្បសុ សសេទ
ិ �ន ង
ិ េករ៍េឈ�ះល� របស់មនុស្សល� នឹងកន់

េនេពលែដ េគបានទទួលយកពក្យរិះគ ពកតះិ េដៀលទំងេនាះ 

ែកលម�ចំណុចេខ្សោយខ�ះរបសខ
់ ួ �ន ែដលេនេសសសល់
ទស្សន ទី៦៩

6

េនេពលែដល េច្រគប់្រគងចិខ�ួនឯង តមែបប្រពះពុទ�ស េទីបដឹង
ថា មានតៃ មិនអចកត់ៃថ�បាន។ បណ�ិតផ�ូវេលកបីជ ពូែកយា៉

ណាក៏េដ ក៏នឹងមិនអ មានសមត�ភ ្រគប់្រគងចិត�ខ�ួនឯង ដូច
្រពះេយាគា ែដលហ�ក
ឹ ហត សមថ ឬវ ិបស្សនាកម�ដ�នសេ្រមច្រត

ឧបចរសមា

េសេឡីយ

េពលគឺ មិនអេ្របៀផ�ឹមេស�ី

នឹង្រព

េយាគាវចរ ែដលសេ្ បឋមជ្ឈោន ទុតិយជ តតយជ្ឈោន ច
តុត�ជ្
ិ

ឬគុណធម៌ខ�សជ
់ ាងេន េនាះេ។ ដូ េច�ះ េលកិយបណ�ិតទំង កុំអ
ែតខ�ួនពូែកនិយាយ ពូែកពន្យល់បក្រសយ េហីយ ដលអ
់ �កបដិបត�ិ

ធម៌ យា៉ងដូេច�ះ េសេឡីយ។ ្របេយាជន៍អ ែដលបានមកព ករ្រថ
ចំេពអ�កបដិបត�ធម៌ 
េនាគព
ិ
ឺ ុំមាេសេឡីយ។
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ទស្សន ទី៧០

6

ចិត�ទ ំងឡាយណា ែដលបានអប់រំល�េហីយ បានស�ប់រមា�ប់ល�េហី

េនា នងម
ឹ ន
ិ េបៀតេបៀន ខ�ួនឯងផង  អ�កដៃទផង នង
ិ សព�សត�ផង។ ចិត�

េនាះេឈ� បាននឹងកំពុែត េដីរតមស�ម្រព ្រពះសមា�សម�ុ
េដយពិ។ ចត
ិ �ផ�ុយអំពីេនះ គ្ឺ រត�វពិនិត នង
ិ សក
ិ ្ េឡីងវ ិញ។
ទស្សន ទី៧១

6

មានសីល ឬអត់សីល មិនែមនស�ិតេនេលី អ�កបួស អ�កមិនបួស អ�ក
សមាទនស ឬអ�កមិនបានសមាទន េនាេឡីយ។ សីល ជធម�

ជា ែដលេកីតរលត់ តមខណៈចិត�។ សម័យ ចិត�ស�ប់រមា�ប់េ្រអស់

េទ នូវនីវរណធម៌៥ (១-កមច�ន� េសចក�ី្របា

ឬកេពញចិត�ចំេព

ក; ២-ព្យោប គំនុំ ឬេសចក�ីគុំកួន េធ�ីឱ្អ�កដៃទវ ិនា; ៣-ថីនមិទ�ៈ

ក្រចអូធុញ្រទ និងកងងុយេដក; ៤- ឧទ�ច�-កុកុ �ច�ៈ េសចក�ីរយម

នង
ិ េសចក�ីរសប់រសល ឬេក ្រកហក�ុងចត
ិ �; ៥-វ ិចក
ិ ច
ិ  េសចក�ីសន�ះិ

សង្ស័ មន
ិ ដចេ្រស ក�ុងចត
ិ �) សម័យេនាះគឺឱ្េឈ�ះ ចត
ិ �មានសី

បរសុ
ិ ទ�។ សម័យណ ចត
ិ �ម ន
ិ ស�ប់រមា�ប េ្រទអសេ់ ទ នូវនីវរណធម៌៥
សម័យេនាះគឱ
ឺ ្េឈ�ះ ចត
ិ �គា�នសីលបរិសុទ េនាេទ។ មានសីល ឬអត

សីល គម
ឺ ានែតខ�ួនឯងមា�ក់គេទីបដឹង  អ�កដៃទែដលពុំបានសេ្រមច នូវចិ

វ ិជា� ពុំអចដឹងបានេឡ
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ទស្សន ទី៧២

6

េបីចង់រួចផុតចកទុក ក�ុងជាតិេនះ ចំណុចសំខ ែដល្រត�ែតេធ�ី ឱ្បា

ដល់្រពមគឺៈ (១) មានេចតនាមាំ ក�ុងកររកសល
ី , (២) មានឧេបក

ចត
, (៤) មានឧប ៃន្របា
ិ �, (៣) មានជំន ក�ុងមហសតបដ�
ិ

ស្រមានាំចិត េទបដិបត�ិ ក�ុងសតបដ�
, (៥) ដឹងគន�ះឹ ឬផ�ូវបដិបត�ិ ្រតង
ិ

េឆា�េទ្រពះនិព, (៦) មាតថាគតេពសទមាំមួ, (៧) មានសត
(ស�រតី) ឬអប្បមាទធ សព�ក, (៧) មាកព្យោ, នង
ិ (៨)

មានប�េមាះមុ។

ទស្សន ទី៧៣

6

សូមអ�កទំងឡាយសិក្ សោថា ស ែដលបានស�ប់ធម៌ភា�ម សេ
ធម៌ភា�ម គឺបានពល់្រត�វសច� ក�ុងសម័យពុ ទ�ក េស�ីរែតអស់បាត់េ

េហីយ។ សត�េល ក�ុងសម័យេនះ ជា្របេភទផា�ឈូកេស�ីទឹក និងមទឹក

លុះ្រណ

ែតបា្របារកព្យោយាមយា៉ងក� េទីអ្រតស់ដ

សច�ធម៌បាន។ កុំេពលតមច លុះេ្រកមអំណាចកិេលសថាងេធ�ីឥឡូវ

េនះ គឺេដីម្បបាទន ្រពះអរិយេម្រ នាកលខង យា៉ដូ េច�ះេសេឡី

យ។ ចូរ្របារកព្យោ យា៉ងៃ្រកែ េដីម្បីមគ�ផ ក�ុងពុទ�កលេន

ចុះ េ្រពះេនះជ េនមាន្រពះអរិយបុ េនេឡីយ
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ទស្សន ទី៧៤

6

កបានសិក ស�ត់ជំន ក�ុងមហសតបដ�
សូ្រត បានយល់ដឹងទ
ិ

អត� នង
បាយា៉ងច្បោស់ល
ិ ព្យ� នៈ  អសំែដង អអធប្បោយពន្
ិ

ចុះេហតុអ�ី ចត
់ ក់ធ�ុះសច�ធម រួចផុតចទុក�
ិ �េនាះ េនែមន
ិ អ យលច

បា?  គេឺ ្រពែត បានសងេហតុបច� មន
ិ ទន់្រគប់្រគាន់ ដូចជ

កយលខ
់ ុ សថា ្រតឹមែតេរ ឱ្បានយល់ដឹ ក�ុងសតបដ�
ជាករេ្
ិ

បាតេទេហីយ មិនចំបាច់បដិបត�ិធម៌េន យា៉ងដូេច�ះ ជាេដី។ ក

យល់ថា តមបរមត�ធមគឺពុំមានអ�កបដិបត�ិធម េ្រែតពី ចិត� េចតសិក រូប 

េធ�ីកិច�របសវ
់ េន គឺពិតជា មិនខុសេទ។ ប៉ុែន� អ�ីៗ  មិនចប់្រតឹមែតប៉ុណ�ឹ

ឯណ េ្រពបរមត�ធម៌  មានប��ត�ិធម ជាបុព�ភ ជាេហតុខងេដ។

េលកុត�រធម៌ មានេលកិយធម៌ ជាបុព�ភាគពុំមានឧេបក�ចិ ជសីល
វ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ េនាះេលកុតប�� ក៏នឹងពុំមានេហតុ្រគប់្រគាន់

េឡីងបានេឡីយ។េតីេធ�ីយា៉ងណា េទីបេកីតមានឧេបក�?  គឺករចេ្រម

សតិ(ស�រតី និងញា(ប��) ក�ុងសមថ និងវ ិបស្សកម�ដ�នេនាះឯ

េពគឺ មន
ិ ែមនជា ករតំងចិត�េធ ែបបធម�ត េនាះេឡី។ េសចក�ីេនះ

េហីយ  េទីប្រពះអងសំែដង្របាប់ពី «សីល សមាធិ ប�» តមលំដ

លំេដ របស់វ។ ្រពះអង�មិនែដល្របាប់ថា ្រតឹមែតរក្សោសីល 
ហ�ក
ឹ ហតសមាធិ

េហីយ េនាឯណ។

ឬ្រតឹមែតស�ត់ជ ក�ុងមហសតបដ�
្រគប់្រគ
ិ
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ទស្សន ទី៧៥

6

ៃដរបស់សត�េលកខ�ះ េពលេនមានដេង េ្រចីែតកន ែកវ្រសនង
ិ េ្រគឿ

្របហរ េពលដេង�ីមរលត់ពីកយា េទីបេលកអចរ្យតេថះ ឱ

េទៀន  រួចខ្សឹប្របថ េទថា�យបង ្រពះចូឡាមុនីេចត។ េនាះគឺ ពត
ិ ជា

គួរឱ្សេង�គណាស់អ�ីៗហួសេពលអស់េទេហីយ។
ទស្សន ទី៧៦

6

េតីចិត� ែដលបាតំងស៊ប់ម ក�ុងមជ្ឈិមប្បដិ ែដលជាមគ�មានអ៨

្របករ (សមា�ទិដ�ិ  សមា�សង�ប្បៈ សមា�វច សមា�កម�ន� សមា�

យាម សមា�សតិ សមា�សមាធិ) េកីតមានេ ខណៈចិត�ណា? គឺេកី

មានេនក� ឯកគ�តចិត� ឧេបក ចិត�។ េ្រពះអ�ី? េ្រពះចិត�ក�ុងខណៈ

ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ� ែដលជាបុព�ភា ជាេហតុខងេដ ៃនេលកុត�
ប�� គឺទិដ�ិវ ិសុទ�ិ កង�វិតរណវិសុទ�ិ មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទ

ញាណទស្សនវិសុទ�ិ និងញាណទស្សនវិស។ ឯកគ�តចិត�

ឧេបក�ចិត

េនាះ ក៏គឺជាស�នតភា�ប់ ពីេលកិយចិត� េទេលកុត�រចិត។ ចត
ិ �េ្រ

ពេី នាះ មិនអចញង មគ�ផល ្រពះនិព� ឱ្េកីតេឡីងបា តធម�ជាវ

េនាេឡីយ។

45

ទស្សន ទី៧៧

6

្រគប់គ ែតងែតអបអរ ចំេពះករមកដ ៃនឆា�ំថ�។ េតអ
ី �កមានគិតថ អ�ក

បាបាត់បង់ឱក ស្រមាេធ�ីេសចក�ល
ី � ដល់មនុស្សសត អស់មួយឆា�

េទៀតេហីយ ឬេទ? េសចក�ីស�ប់េនះ កន់ែចូ លមកេកៀកកត
ិ អស់មួយឆា�

េទៀតេហីយ។ មរណៈភ័យ នង
ូរេឡីយ។ ដូេច�ះ សូម
ឹ ចូលមកដល់ មន
ិ យនយ
ឺ

េយីងទំងអស់គ

ញាុំង្របេយាជន៍ទំ

ឱ្បាសេ្រមច េដយម

្របម (េធ�ស្របែហស េសះេឡី េទីប្រតឹម្រត�វ។
ទស្សន ទី៧៨

6

សូមធម�បណ�ិ ត និយាយនូវអ�ី ែដលគួរនិយ និងទូនា� ដលជនណ
់

ែដលគួរទូនា�បា។ េពលគឺ មិនគួរយក្រពះធម៌ ដ៏មានតៃម� ឬដ៏ក្រមេ

មានក�ុងេលេនះ

េទនិយាយពសវលពសកល ឬនិយ

ពពួកជន  ែដលមិន្រជះថ ឬមិនចង់ស�ប ្រពធម៌ េឡីយ។ េនះមិនេហ

កំណាញ់ធម៌េទ ែតគឺជាករអនុេ ដលព
់ ពួកជនទំងេន េដយករុ

ធម៌ េទវិេទេតី េ្រពះថាសំែដងធម៌ ដល់បុគ�លណ ែដលជាបុគ�

មច
ិ  �ទិដ�ិ បុគ�លេនា នឹង្របមាថក�ុងធ ឬ្របទូសតបមកវ ិញ េដយ្រប
េផ្សងៗ ែដលជាេហតុនាំចបុគ�លេនាះ ឱ្ធា�កចុះេទក�ុងអបាយភូម នង
ិ

េទជាជនមិនឆា�តឈ ក�ុងជាតិជាលំដប់ត
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6

្រក�មចិតរបស់ ្រពះអរិយបុគ�លទំងឡាយ ែដលបានពល មគ�ផល ្រព
នព
ិ � រួចេហីយ  គម
ឺ ានបួន្រក៖ ខណិកសមាធិចិត ឧបចរសមាធចិត
ិ

បឋមជ្ឈោនចិ នង
ិ ប�� មជ្ឈោនចិ ជាសមាបត៨ ែដលមាន ឯកគ�ត នង
ិ

ឧេបក�ែដលជា សលវ ិសុទ ន
�ិ ង
�ិ ្រពពុទ�អង� ្រទងបានបង�ញ
ិ ចត
ិ �វ ិសុ ទ។

វ ិធីស�សបដិបត�ិ ែដលនង
ឹ នាំចិត�េទក មគ�ផល ្រពះនិព មា៤០វ ិធី 

គក
�
ចិត�
ន១០វ ិធី  ក�ុងបឋមជ្ឈោនចិត�១១វ ិធី នង
ឺ ុ ងឧបចរសមាធ
ិ
ិ ក�ុង

ប�� មជ្នចិត� មា១៩វ ិធី។ វ ិធីស�ស�បដិបត�ិ ក�ុងកម�ដទំ៤០េនា

គឺ្រត�យក សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប��) ជាជានិច េទីបជសមា

សមាធិ ែដលម សីលជាលម�បទេដីម មានសមាធិជាលម�បទក

និងមានប�(វ ិបស្សនជាលម�បទចុង។ សត�េល អនឹងបដិបត�ិត

អរម�ណូបនិជន  (សមថកម�ដ�) ជាខងេដីម រក៏បន�មកចេ្រមី លក�
ណូបនិជ្ឈ (វ ិបស្សន ជាខងចុងក៏បាថ េយាគី ែដលជាវិបស្

យានិក មានខណិកសមាធិចិត� ជាបុព�ភមូលដ�ន្រគឹ នឹងបដិបត�ិ

្រតង តមលក�ណូបនិជ្ (វ ិបស្សន សុទ�សធក៏បាន។ ផ�ស្រមាន ា

ចត
ិ � ឱ្ស�ុះេចញពីភវង� េឡីងកន់មគ�វិថទំងពីេនះ មានគុណវិេសសេផ្

គា�ប៉ុែន�មា មគ�ផល ្រពះនិព ជាទីបំផុតដូចគា
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សមាធិ គឺដំេណី រតំស៊ប់មៃា នចត
ិ �, កចុះចត
ិ �ស៊ប់ ឬស�ុងចត
ិ � ក�ុងគន�ង

អរម�ណ ែដលរ ំពង
ឹ , កនក
ឹ រ ំពង
ឹ ស�ុងចត
ិ �។ ពកេពចន៍ នង
ិ កច
ិ �បដិបត�ិ

សមាធិេន

ដូចជាមិនអ្រកក់ ប៉ុែន�េពលនិយា

ពកសមាធេនះ

ជាមួយពុទ�បរិស័ពួកខ�ះ ជាពិេសសមណៈសក្យបុ្រត និងអ មួយ
ចំនួន  គហ
ក់យល់ថា អ�កបដិបត�ិសមាធិជពួក្រក�មមនុស្ស ែមា
ឺ

សតិ មន
ិ ្រប្រកតីេទវិ មាអចរខ�ះ ឬអ�កបួសជាសង្ឃខ� រហូ តហ៊

េពល «កុំេទេជឿេធ�ីអ�ី ពួក្រក�មេធ�» ឬក៏សួរ្រតឡប់មកវិញថា េហ�ក
ឹ

ហតសមាធិហ�ឹង សមា�សមាធិ ឬមិច�សមាជាន័យ គហកកំពុងគិត

េមីលងយថា អ�កសមាធិ

េដយេ្រចីន គឺជា្រក�មង�លភា�ក់េផ�ីល។

េតីអ�កហ�ក
ឹ ហតសមាធិ សុទ�ែតេដីរផ�ូវខុ ទំងអស់គ ឬ? េតីអ�កដឹងេទថា

្រពះសមា�សម�ុទ និងសវ័ របស្់ រពះអង� ែតងែតហ�ក
ឹ ហត់សមាធិ ជា្

ែដរឬេទ?

ទស្សន ទី៨១

6

ចំេណះដងណ
ែដលបាេចះចំ មកែតពីករេរៀត្រទឹស�ី គជ
ឹ
ឺ ាចំេណ

ដឹងមួយ  ែដលមានទ្រមង់្រសេមុី្រសៃមជ ផ�ុយមកវ ិញ  ចំេណះដឹងណា

ែដលបន�ពី្រទឹស� េទអនុវត�ផា� ឬពិេសធន៍ផា�ល់ ចំេណះដឹងេនាះ នឹង

ពត
ិ េឃីញពត
ិ េដយខ�ួនឯង
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េលកិយបណ�ិត បាស�ល់ «្រពះពុទ ្រពះធម៌ ្រពះស» ដូចក�ុងសុបន
ិ

ប៉ុែន�េលកុត�របណ�ិតបាស�ល់«្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះ» ដូចេកត
ី ទន
សម័យពុទ�ក អច
ី ង
ឹ ែដរ។ េសចក�េី នះ ករេចះ្រតឹម្រទឹ(គន�ធុរៈ) មិន

ទន់្រគប់្រគាន់េទ សូមយកេទអផា�ល់(បដិបត�ិ) ឱ្បានជាក់ច្
េដយខ�ួនឯ ែថមេទៀត េទីបជាក្របេសីរ
ទស្សន ទី៨៣

6

បុគ�លខ�ះេពលថា មាករសិក្រពបរយត�
ិ
ិ (ករសិក្សោេរៀនសូ្រ

ធម៌)េទ  េទីបសំខន ក�ុង្រពះពុទ�សសនាេ ចំែណកករបដិបត�ិសមាធ

និងវ ិបស្សន គឺមិនសំខន់េនាះ។ បុគ�លណ បានេពលយា៉ងេនះពិត

ជាជនព ផ�ុយមកវ ិញ  បុគ�លេពលថា មាករបដិបត�ិសមាធ និង

វ ិបស្សនាេទ េទីបសំខ ក�ុង្រពះពុទ�សសនាេ ចំែណកករសិក្រព

បរយត�
ិ
ិ គម
ឺ ន
ិ សំខន់េនាះ។ បុគ�លណ បានេពលយា៉ងេនះពត
ិ ជាជ

ពល

លុះ្រតែតបុគ�

បានញាុំងកិច�ទំងពីរឱ្េស�ីគា� គក

សក
ផង 
និងបដិបត�ផង 
េទីបពត
ិ ្្រពបរយត�
ិ
ិ
ិ
ិ ជាបណ�ិត ប៉ុែន� រេបៀបៃន

ករញាុំងកិច�ទំងពីរ ឱ្សេ្រមច គឺ្រត�វេធ�ីមួយណា ក៏បា ឬញាុំ

កច
ិ �ទ ំងពីរេនះឱ្េស�ីគា�ែតម�ងក៏បា។
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6

មនុស្សបួន្រម គម
ឺ ានឥរិយាករ្រប្រពឹតៗគា� េហីយ្រកនីមួយៗ គឺ

សុទ�ែតកំពុងលច
ិ លង់ ក�ុងមហសមុ្រទសង្សោរទុក�ដូ ៖ ្រក�មទ១. ែហល
ក�ុងសមុ្រទសង្សោរទុក�េនះ េដយេវ នូវេលកធម៨្របក (មា

លភ ឥតល ភ មានយស យស ្រចែណន សរេសីរ សុខ ទុក� េទ
ជាមួយ េមា៉�ះេហីយក៏លិចចុះស�ប់េទបាដលេ់ ្រតីយេឡីយ។្រក�មទ២.
ែហលក�ុងសមុ្រទសង្សោរទុក�េនះ េដបាដឹងទស
ិ េដ េ្រពះជាប់ជ

ខុសេផ្សងៗេហីយក៏លិចចុះស�ប់េទ មបាដលេ់ ្រតីយេឡីយ។្រក�មទ៣.

ែហលក�ុងសមុ្រទសង្សោរទុក�េនះ េដយដឹង នូវទិសេដយា៉ង្របា

ែតជាប់រវល់ជួយសេ�ងជនដៃទ

េ្រពះយល់ថាខ

ជាេលកិយបណ�ិ

េមា៉�ះេហីក៏ស�ប់ស�ល់ ក�ុងភពជាេលកិយបណ�ិតេនះ មបាបដិបត�ិ្រព

ធម៌េឡីយ។ ទីបំផុត កមា�ំងកចុះេខ្សោយ វ័យក៏បាត់បង់ េពលក៏បាតអស់ 
េហីយក៏លិចចុ ះ ក�ុងសមុ ្រទសង្សោរទ តមកម�េនះេទ មបាដលេ់ ្រតី

ដូចគា�។្រក�មទ៤. ែហលក�ុងសមុ្រទសង្សោរទុក�េនះ េដយដឹង នូវទិស

េដយា៉ង្របេហីយ្របឹងែហរហូតបានសេ្រមច រួចេឡីងជិះេលីទូកទ

បួន (េសត សកទគា អរហត�) ណាមួរួចេហីយ េទីបចប់េបា
េពង េបាះែខ្ស ជួយសេ�សត� ឱ្េឡីងទូកបាជាេ្រចនាក ទីបំផុតក៏
បានដល់េ្រតីយ គឺមគ�ផល ្រពះនិព រួចផុតភ័យេទ។ ក�ុង្រក�មទ៤េនះ 
េតេី លអ�ក ស�ត
ិ េនក�ុង្រក�មមួយ
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នយ
ិ ាយេ្រចីន ខុសេ្រចីន។ េធ�ីេ្រចីន ខុសេ្ េបីអច
ី ង
ឹ នយ
ិ ា នង
ិ េធ�ី

ដូចេម�ច កុំឱ្យខុេ្រចី? េពលគឺនិយាយែតអ� ែដលគួរនិយាយ និងេធ� ែត

អ�ី ែដលគួរេធ�ី។ េតី អគ
�ី ួរេធ�ី នង
ិ អ�ីគួរនយ
ិ ា? គជ
ឺ ាេហតុណា ឬផលណា

ែដលនាំ្របេយា ដល់ខួ នឯងផង ដល
�
អ
់ �កដៃទផង នង
ិ ដល់សព�សត�ផង។
ទស្សន ទី៨៦

6

្រពះអទិ ែតងែតរះេឡីង និងលិចចុះេទវិ ជាធម�។ សត�េលណា

ែដលបាដឹងច្បោ

នូ វដំេណី រេរឿងេនះ

នឹងមិនែដលេកីតទុក�េទមនស្

ចំេពះកររះេឡីង នកលិចចុះ របស្់ រពះអទិ េនាេឡីយ។ ពួកេគ

ែតងញាុំង្របេយាជន៍ទំ ឱ្បាសេ្រម មុ នេពល្រពះអទិ បា

លិចផុតេទ។ េសចក�ីេនាះយា៉ងណា  អ ក៏បានេកីតមករួចេហីែដរ

គឺនឹង្រត�វស�ប់េទ ជាធម� ក៏មានទំនងដូចគ នឹង្រពះអទិត្យ 

ដូេច�ែដរ។ េហតុ ដូេច�ះ  អត�អ្រត�ែតញាុំង្របេយាជន៍ទំ មាដូ ច

ជា ករ បរិចទ កររកសីល ករហ�ឹកហសមាធ នង
ិ ករចេ្រម

វ ិបស្សប�� ឱ្ដល់្រពមតមឧបនិស្ស័យ េដ្រមាេធ�ស្របែហ

េសេឡីយ។
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ទស្សន ទី៨៧

6

ជាសចធម៌ពិត របស់ធម�ជា គេឺ លកិយប�� ែដបាេកត
ី េឡីង មុន

ឧេបក�ចិត គព
�
ឺ ុំមានអំណាចនាំច ឱ្សុ ះេចញព
ីភវង� េឡីងកន់មគ�វិថបា

េឡីយ។ ប៉ុែន� វក៏ជាបុពភា ជេហតុខងេដី ែដលមន
ិ អចខ�ះប ផង

ែដរ។ េហតុដូេច�ះេហីយ  េទីប្រពះេយាគាវចរ ្រត�វសិក្សោ្រពះបរិ និង
្រត�វព្យ ក�ុងកច
ិ �បដិបត�ផង
ិ ។ ករញាុំងកិច�ទំងព ឱ្បានដល់្រ

ដូេច�ះ េទីបជាេហតុបច�័យឱ្មានប��ចក់ធ�ុះសច�ធម៌បា
ទស្សន ទី៨៨

6

ប��តិក
� ុ �ងអត�ភាព ជមនុស្េនះ គឺផ្សផ�ុំេឡីងេដ «រូបកយ និងចិត»។

រូបក គឺេកីតេឡីង  ពីករផ្សំធ «ឪពុក និងមា�» ែដលមានអ

ថាមពខណិជ  ជាបច�យ។ រូបកេនះ ជាធាតុមិនដឹង េកេឡីងេហីយ 

ែតងវ ិនាសេវ ិញ  ជាធម�ត ។ ចិ គឺេកីតពី «អវ ិជា� តណា� ឧប ជ

ឱពុក នង
ិ កម�  ជាមា» មានធម ា� ជាបច�័យ។ ចិត បាេកត
ី េឡីង
េហីយ  ក�ុងទីណា គែឺ តងរលត់េទវ ិញ  ក�ុងទីេនាះ ចត
ិ � បារួច្រសឡះច

ពស
ី ំេយាជនកេិ លសេ្រគឿង្ រ

េនក�ុខន�សនា�បា

គឺេដយសែត

េលកុត�រប��បាេឃីញច្បោ នូវសភាវលក�ណពត
់ ជា ែដល
ិ របសធម�

ជា«អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត » េដមាមហកុសលទំងព ជាបច�័។
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ទស្សន ទី៨៩

6

ករចេ្រមឈនសមាបត�ិ តមករសម�ឹងអរម�ណ៍សមថកម�ដ�ន
អំណាសេ្រមចបា ្រតឹមរូបជ្៤ នង
ិ អរូបជ្ឈ៤ ជាេលកិយជ្ឈ

ប៉ុែន� ករេ្រមីឈនសមាបត�ិ តពច
ិ រលក�ណៈ របស់រូបធម៌

នាមធម តមេសចក�ីពិ ឱ្េឃីញជ អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត� គឺមានអំ

សេ្រមរហូតដល់ មគ�ផល ្រពះនិព� រេបៀបចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ

ពរី គជ
ឺ ាេហត នងប
ិ ច�័យ ដល់គា�េទវិញេទ មន
ិ អចដច់េដយែឡ
គា�បានេឡី

ទស្សន ទី៩០

6

្រទព្យសម្បត�ិខងេ្រក គឺជាវត�ុដឹ ឱ្មានករេកីតស វ ិលវលេ់ ន

ក�ុងវដ�សង្ស ជាអែង�។ ប៉ុែន� ្រទព្យសម្បត�ិខងក�ុ គឺេកីតេចញអំពីកិច�

បដិបត�ិ ក�ុងសីល សមាធិ ប�� ែដលជា្រទព្យដ៏្រប នឹងនាំចិតឱ្មា

ករស�ប់រមា�ប់ នូវបាបធម៌ទំ ្រពមទំងបានរួចផុតចកទុក�។ េស
េនះ  ចូរជាអ�កមានស ្របឹងែ្របងក�ុងកិច�បដិបត សមថកម�ដ�៤០ ណ

មួយ តមឧបនិស្សយ េដីម្បឱ្ទទួលបាន នូវសមាធចិ
ិ (ឧេបក ) រួចបន�

េទចេ្រមីនវិបស្សនា ឱ្េឃីញសច�ធម៌ បារួចផុតចកទុក�ទំងព កុំ
ខន។ េលកេនគគា�នអ�ីបា
ក េដយងយ្រេនាះេ។
ឺ
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6

េទបីជចត
ិ �េនា មានទ ន នមាសីល ជាកមា�ំងប៉ុែ េបីមានសមា

ភាវនាេខ គម
ឺ ានន័យថា ចិត�េនាះមិនទន់េទៀងទត់ថា នឹ

សុគតភ
(ចុតច
ិ ពេឡីយ  េពគអ
ឺ ្រស័ េពលេហៀបនងស�ប
ឹ
ិ ត
ិ �) េតី

មាវេង�ងស�រតី ឬអត់។ េបីអំឡុេពលចុតច
ិ ិត� មានកវេង�ងស�រតី គទុគ�តិ

នង
ឹ ធា�កចុះក�ុងអបាយភូម៤។ ប៉ុែន� េបីអំឡុងេពលចុតច
ិ ត
ិ �េនា មានស�រ

ល� គស
ឺ ុគតិ េដយពិត។ ស្រមាប់ចិត�េយាគី ែដលមានឈនមិន

និងចិត�្រពះអរិយបុគ�ល គឺេទៀងទត នឹងេសយសុគតិភ ែតម្យោ៉
ទស្សន ទី៩២

6

ឧបចរសមា នឹងមិនអេកីតមាបានេ េនក�ុចិត�ណា ែដលពុំម

សីលមាំមួ។ អនុស្សត៨ ចតុធាតុវវដ១ និងអហបដិកូល១ គឺជ

េហតុន ាំចិត ឱ្សេ្រមច្រតឧបចរសមាធិ។ អនាបាណស្សតិ 

នាំចិត ឱ្បាសេ្រមទំ ឧបចរសមា អប្បនាសមាធ និងមគ
្រព
ិ

នព
ិ �។ អំណារបស់  ឧបចរសមាចត
ិ �េនះ នង
ឹ នាំចិត�សតឱ្េទេកី

ក�ុងេទវេលសួគ៌៦ជាន ណាមួយ។ េប្រពះេយាគី បន�ចេ្រភា�បជាមួ

មហសតបដ�
នង
ិ
ឹ មានអំណនាំចិត ឱ្បាពល់្រត មគ�ផល ្រព

នព
ិ �នតមឧបនិស្ស េដយពិ។
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6

េហតុខះៗ 
�
ែដលនង
ឹ ចូ លមកររ មគ�ផល ្រពះនិព� ក�ុងចត
ិ �បច�ុប្បន� គ៖

(១) បុ ណ្យមិនទន់្រ, (២) ចត
ិ �មានមានះមិនទន់ដក, (៣) មា

អំនួតក�ុងភាពជាបណ�, (៤) េសពគប់ខុស, (៥)ជាប់រវល់េ្រចីន ដូ
ជាប់រវល់េទសនាជាេ, (៦) េជឿខុ សក�ុងវត�បដិបត�ខងេ្រក មា
ិ

្រសន់ បួងសួង ជាេដ, (៧) ចត
ិ �េនសង ្ស័យមិនដច់េ, (៨) សីល

មនប
ិ រសុ
ិ ទ�, (៩) ចត
ិ �មនប
ិ រសុ
ិ ទ�,  (១០) មិនបដិបត�ស
ិ មថកម�ដ�៤០

ណាមួយ ែដលនឱ្ចិត�មា ឧបចរសមាធិ ឬអប្បនា, (១១) គា�

ឧេបក�ចិត� ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ, (១២) មិនដឹងគន�ឹះ ឬផ�ូវ

បដិបត�ិ ចូលកន់វិបស្សនា និងមិនស�ត់ ក�ុងវ ិបស្សន
ទស្សន ទី៩៤

6

េបីអតីតកល ធា�ប់មានករឈឺចប់ េហីបេង�នចិត េទកន់អត

កេទៀត នង
ឱ្អ�កឈច
ឹ រតែតនា
ឹ
ឺ ប់ ស�យ្រសេណាះ អេឡាះ

ដូចគា� េបបេង�នចិត េទកន់អនក នង
ា ្អ�កមានចិត រយមា
ឹ នឱ
អែណ�តអណូ � ង ្រសេមី្រស។ ដូេច�ះ  េបីអ�កចង់បានេសចក�ីសុខស�ប់ នង
ិ

សុភមង�ល ចូររករ
ែតក�ុងចត
ី
ិ �ជាបច�ុប្ប នង
ិ េ្រតកអ ចំេពែតអ�ី ែដល

អ�កកំពុងមា េទបានេហ។
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6

បណ�ិ តទំងឡាយ ែែតពច
ិ រណាេម េហតុ ផល សច�ធម៌ ្របេយាជ

សុខ សួគ៌  ្រពះនិព ដល់ខួ នឯងផង 
�
ដលអ
់ �កដៃទផង។ េពលគ នង
ឹ មិ ន
នយ
ិ ាយអ� ែដលខុ សពីសច�ធម៌ ខ�ះេហតុផល េ្រពែតេជឿតសម�ី បំែបក

បំបាក់ញុះញង់ របស់ជនពលេឡីយ

ទស្សន ទី៩៦

6

ជាងែដក ែតងដុតែដឱ្េក�ទន់ល�ជាម

េទីបែកៃច�េទជារបស់របរេ្រ

្របាស់េងៗ  ដូចជា កំបិត ពូេថ ជាេ។ ដូេច�ះេយាគី ែដលមានសី
បរសុ
� ក ្រត�វដុតកេម�ចិ ឱ្បាក់ផ�តក�ុងសមាធិចិត� េដយចេ្រមីនច
ិ ទ�លឯ

ស�ប់រមា�ប ក�ុងឧបចរសមា ឬបឋមជ្ឈោនប�� មជ្ឈ ែដលមានឧេបក

យា៉ងឯក ជាសីលវិសុទ និងចិត�វ ិសុទ�ិ ជាមុន រួេហីយ ទប់ឈនេនឱ្

បានឹង  គឺរក្សោកុំឱ្ធា�ក់ចុះ

ឬបាត់ប បនា�ប់ម បេង�នចិតមក

ពច
ិ រ នូ វលក�ណៈរបស់ រូបធម៌នាមធម កំពុងែតេកត
ី រលត់  តមេសចក�
ពត
ិ ក�ុងកយ ឬក�ុងេវទនា ឬក�ុងចិត� ឬក�ុងធ ែដលស�ត់ជំនាញ េដីមឱ្

េឃីញជាក់ច្បោស់ថាមានលក�ណជ «អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត » ្របកបេដ

សត(
ិ ស�រតី) និងញាណ(ប�� សព�កល េនាះមគ�ផល ្រពះនិព� នង
ឹ

មក្របាក�ុងចត
ិ � ជាបច�ុប្ប តមឧបនិស្ស មនខន
ិ
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6

ករតម�ល់ចិត�ខុ ក�ុងជំេនឿមន
ិ សមេហតុផល ដូចជ ករបួងសួង បន់្រស

ែសន្រក�ងពលី ជាេដីម គឺជាករសងេហតុខុស ជាពុ ទ�បរស័ទ
ិ

ខុស ែដលនងប
ឹ ទផ
ិ ូ �វ មគ�ផល ្រពះនិព ក�ុងចត
ិ �ជបច�ុប្បន�។ ទេង�ីទំងេ

គេឺ ដីរផ�ុយ ពីពក្យេ្របៀន្ របស្់ រពះសមា�សម�ុទ
ទស្សន ទី៩៨

6

កិច�បដិបត�ិធម៌  ក�ុងសតិបដ�៤ នឹងមានអំណ នឱ
ា ្បានសេ្រមចគ

ធម៌ ដល់ថា�ក់អរហត�។ ប៉ុែន សូមពិចរណាថា ចិត�ែដលបរិបូណ៌

តថាគតេពធិសទ បដិបត�ិធម៌ក�ុងកយានុបស្សនាសតិ

នឹងមា

អំណាចនចិត� ឱ្បានសេ្រមចគុណធ ថា�ក់េសបត�ិផល។ ចិត�ែដលបរ ិ

បូណ៌ េដសតិ(ស�រតី) ែដលមអប្បមាទធជាេគាល បដិបត�ិធម៌ក�
េវទនានុបស្សនាសតិបដ នឹងមានអំណាចចិត� ឱ្បានសេ្រមចគ

ធម៌

ថា�ក់សកទគផល។

ចត
ិ �ែដលបរបូិ ណ៌ េទេដ

ករព្យោ

បដប
ក�ុងចត�នុបស្
សនាសតិប នង
ិ ត�ធម៌
ិ
ិ
ឹ មានអំណាចចត
ិ � ឱ្បា

សេ្រមចគុណធម ថា�ក់អនាគផល។ ចត
ិ �ែដលបរបូិ ណ៌ េដយប� បដិបត�ិ
ធម៌ ក�ុងធមា�នុបស្សនាសតិប នង
ឹ មានអំណាចចត
ិ � ឱ្បានសេ្រ

គុណធម៌ ថា�ក់អរហតផល។
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6

េនេពែដលអ�កឃា�ន សូរកអហពស
ិ សន
ិ េទ េនាអ�កនង
ឹ បាែឆ�ត

បាត់ឃា ជាក់មនខន។
្របសិេបី េនេពលឃា� េហីយអ�កេនែមិន
ិ

្រពមហូបអ េដយខ�ូនឯ, ប៉ុែន� ្រតឡប់េទ្របឹ បន់្រសន បួងសួង 

ឱ្យបានែឆេព េនាះអ�កនឹងមិបាែឆ�តេពះេឡីយ។ ដូចគា� េបីចង់
េសចក�ីសុខស�ប់ចត
ិ �

សូ មបដិបត�្ិ រពះធមអប់រ ំចត
ិ �េទ ផលៃនករអប់រំចិ

េនា នង
ឹ នាំឱ្យចិ បាស�ប់រមា�ប ជាក់មនខន
ិ
ទស្សន ទី១០០

6

ធម�បណ�ិ តទំងឡ បានពិនិត្យេឃច្បោថា អត�ភេនះ គឺរប
ូ រ

កយេន គឺជាគំនរៃនសកសពរប់សិ ែដលកំពុងែតេកីតស�ប់្រគ

វ ិនាទី មអកមិនស�ត េដយពណ៌ េដយក�ិន េដយ្រទង់្រ

សណា�ន ែដមិនជាទី្រប

មិនជាទីជាប់ចិត� មជាទជាប់អរម�ណ៍

ប៉ុែន� ជនធម�តទំងឡាយ បានេ រូបេនះ ជារបស្រសស�ត េដ
ស

ពណ៌  េដយក�ិន េដយ្រទង់្រទយ េដ ជារបស់គួរ្របាថ
របស់គួរជាប់ចិត� ជារបស់គួរជាប់អរម�ណ៍ េទវិញ។ ករេឃីញ គឺ

ផ�ុយគា�ទំង្រ េហីយផល ែដលទទួលបាន កផ�ុយគា�ែដ គម
ឺ ួយ  ជ

សុគត ន
ួយេទៀត ជទុគ�ត។
ិ ង ម
ិ
ិ

58

ទស្សន ទី១០១

6

មនុស្សសត ែដលសមា�ល់ថា មានជីវិតរស គ្ឺ រតងថា េមានករ

ដេង�ីមេចញចូល។ កមានសតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប� កំណត់ដឹង

ច្បោស់ នូវខ្យល់ដេង�ីមេចញសព�កល អចចត់ទុកថា អ�កកំពុង
ខ�ួនឯង  ឱ្េទជាបណ�ិេហីយ។ ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូទំងអស់ ម១៦

្រកកូល។្របសិេបី អ�កមន
ិ ទន់េចកំណត់ដឹង ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូ ទំ

១៦្រតកូ ណាមួ ឱ្បាច្បោស់លេនាេទ  សូមកុំទន់អលេព
អត�អជាបណ�ិេសះេឡី។
ទស្សន ទី១០២

6

្របសិនេបី អ�កបានេចចំស� ក�ុងគម�ីរ្រពះៃ្រតបិ រួចេហីយ ែតមិនបា

បដិបត�ិតម្រពះធ ទំេនាេទ េនាះអ�នឹងបាន្រតឹមែ អ�ក្រទ្រទង់្

ពុេទវទទុក នឹងបបរបូិ ណ៌ ែតបច�័យបួន ែដលជាអនិស។ អ�កនឹង

មន
ិ រួចផុតចកទុក ក�ុងបច�ុប្បនជាតិេ។ ប៉ុែន� េបីអ�កេចះច  ្រពះៃ្រតបិរួច

េហីយ បដប
ទំងេនេទៀត េពលគឺ ហ�ក
ិ ត�តម្រពះធ
ិ
ឹ ហត់សមាធិ និ

ចេ្រមីន វិបស្សនា ផង េនាះភាគ ែដលនង
ឹ ្រត�វរួចផុតចកទុ ក�ុងចិត�

ជាបច�ប្ប នង
់ ាកជាមិនខ ន េ្រពះេនះជាកល េ
ឹ េកីនខ�សជ

អរយបុ
គ�ល េនេឡីយ
ិ
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6

េនអំឡុងេព ែដលចិត�កំពុងែត ចេ្រមីសមាធ (មានសមាធចិ
ិ ) ក�ុង

កុសលធម៌ណាមួយ ដូចជា ករចេ្អនាបាណស្សតិ ជាចត
ិ �េនក�ុង

ខណៈេនាះគម
ឺ ន
ិ អចសមា�ល ជាចិត�កំពុងរក្សោ៥ ឬកំពុងរក្សោស

៨ ឬកំពុងរក្សោស១០ ឬជាសីលសមេ ឬជាសីលភិក�ុេឡីយ។ េសចក�

េនាះគឺថា ចិត�កំពុងែតស�ិត ក�ុងឧត�មសល
េហីយកន់ែតបរិសុទ�េទ
ី

រហូតដល់មាន សីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ

ទស្សន ទី១០៤

6

ជំេនឿរបសមន
់ ុ ស្សេលកេយីងេនគឺពិតជាមានេ្រចីនអេ។ ប៉ុែន� រល់កិច

បដិបត�ិេនក�ុងជំេនឿទំងេនា ្របសិេបី ជំេនឿណមួយ ពុំមានកិច�បដិបត�

ក�ុងអង�មគ�ទ ំង្របាំបី្េនាេទ  គឺជំេនឿទំងេន នឹងមិនអចញាុំងចិត

ឱ្បារួចផុ តចកទុក� េពល បានសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព េនាះេ។

ជំេនឿទំងេន នង
ឹ េនែជាប់ស�ិតវ ិលវល់ ក�ុងភពបី (កមភព រូបភព និ

អរូបភព) ជនិរន�រតេទ
៍
រកទីបំផុតគា�េឡីយ។ សត�េលណ ែដល

្របា មគ�ផល ្រពះនិព�ន ្រែតឈប់េជឿ នូវជំេនឿដៃទតេទ េពលគ មក
បដិបត�ិ ែតេនក�ុងគុ ណ «្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះ» ែតម្យោ ប៉ុេណា�ះ
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6

សេម��កបំពក់ ឬស្បង់ចីវ គ្ឺ រតឹមែតជាស��សមា� េយាគេនាះ កំពុង

ែតព្យោ រក្សោសីល ឬក៏មិនរក្ស ប៉ុេណា�ះ។ ប៉ុែន� អ�កទំងឡ

មន
ិ អចេមីលដឹង នូខណៈចត
ិ �ខងក�ុ របសេ់ យាគីអង�េន បាេឡីយ។

មគ�ផល ្រពះនិព�ន នឹងេកត
ី មាេឡីង ែតេនក�ុងចិត�ណា ែដលដល់្

េដយ «សីល សមាធិ ប��» គន
ឺ ងម
ឹ ន
ិ ្របកន់ថា ជា�ស�ី ជា ជ

ឧបាសក ជាឧបាសិក ជា្រពមានសេម��កបំព ែបបណមួយ
េនាះេឡីយ ដូេច�ះ  សូ មអ�កទំងឡាយ កុំ្របមាថេម ដលជន
់ ដៃទ
តមករេមីលេឃីញ េដយែភ�កសច់ េនះ។
ទស្សន ទី១០៦

6

កម�ដ�នទ៤០រេបៀប  គឺជាផ�ូវបដិបត�ិ អប់រំទូនា�នចិ េឆា�ះេទរក រួច

ផុតចកទុក�ទំងពួង ែដល្រពះ សមា�សម�ុទសំែដងទុកមក។ នរជន

ែដលអនុ វត�តម នឹងបានផលតេ្រចីន តមទំនងៃនកិច�បដិបត�ិេ។ ្រព
សមា�សម�ុទ ្រទង់សរេសីរែត ពុទ�បរិស័ទ ែដល្របឹងែ្រ បដប
ិ ត�ធម៌
ិ

អប់រ ំចត
ិ � េដីម្បីលះកិេល ពខ
ី ន�សនា�។ ្រពះអង�មិនសរេសីរ ពុទ�បរិស័

ណា ែដលមន
ិ េរៀនធម៌អថ៌ ឬេចះចំធម៌អថ៌េ្រ េហីយខ�ិល ក�ុងកច
ិ �
៏ ត�ម។
បដិបត�អ
ិ ប់រ ំចត
ិ �េឡីយ។ បដិបត�ប
ិ ូជ ជាករប ្រពះសមា�សម�ុ ដឧ
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6

សត�េលេយីងេនះ  េបីបេ្រមីកកិេលសវ ិញ  គឺដលេ់ មា៉១០ ឬេមា៉១១
យប់ េទីបចូលដំេណក េហីយរូតរះភា�ក់ពីដំេណវ ិញ តំែតពីេមា៉៤្រពឹ

ក៏សឹងមាន ្របសិេបី បេ្រមីខ�ួនឯ សន្សំបុណ្យកុសលវិគឺមិនខ�ីខ�ល់ ឬ

អ�កខ�ះ មានសទ�េហ អង�ុយសមាធិ្រតឹមកន�ះេមេស ក៏តូ �ញែត�រថ

ចុកេជីងណាស់ ខ�ិលណាស់។ គិត សត�េលេយីងេនះ  ពិតជរវល់ រក

េពលស�បគា� ែមនេហីយ។

ទស្សន ទី១០៨

6

េលកិបណ�ិ ត ែដលស�ត់ជំន ក�ុងគន�ធុរៈ  និងមានបរិស័ទគាំ្រទេ្រ

មួយចំនួនតូច គឺសមា�ល់េី
ឃ ញ បរបូិ ណ៌ េដយ អំនួត និងមានះ ក�ុងភ

អ�កេចះដឹងេ្រចី។ អ�ីែដលគួរឱ្សេង�គ គឺពួកគាត់ មិនធា� ឬមិនេចះ

ចេ្រមីនមាធិ េនាះេទ,ប៉ុែន� ហេពលេចញពីមាត ដូេច�ះថា «កុំេទេជ
េធ�ីអ�ី  អពួក្រក�មេធ» ឬេ្រចីនឌឺដងថ «សមាធិហ�ឹង េតីជាសមា�សមា
មច
ិ  �សមា»។ ពួកគត់េភ�ចគត
ិ ថា ្រពះសមា�សម�ុទ� ក៏គឺជាសមថ

ែដលជា្រក�មេធ�ចេនាះ។ ធម�តែ្រចះ កលេកីតជាមួយ គែឺ តង

សុីបំផា� នូវែដកេនា។ ដូចគា េនាែដរ េសចក�ី្របមទំងឡ ក
េកត
ី មានេនក�ុងចត
ិ �ណ គែឺ តងដុតបំផា�ញ នូវចិត�េន េដយពិ។
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ទស្សន ទី១០៩

6

សច�ធម៌ ក�ុងេល ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត កយ និង គព
ឺ ត
ិ ជ

ងយ្រស�សណា ស់ ស្រមាប់េយសំែដងធម៌ េលក
ី មកនិយាយ ប៉ុែន�

គព
ឺ ត
ិ ជាលំបាកៃ្រកេពកណាស់ ស្រមាប់េយាគីអ�កបដិប រកឱ្េឃីញ

សច�ធម៌ពត
ិ របស់វ។ េហតុេនាះេហីយ េទីប្រពះអរិយបុគ ក្រនង
ឹ េកត
ី

មាេឡីង េនក�ុងេលក

ទស្សន ទី១១០

6

កបានេធ�ីទ ន េហីយជាប់ចិត�្រតឹមទន គឺេឈ�ះថាមិន្របេ

កបានរក្សោសីល េហីយជាប់ចិត�្រតឹ គឺេឈ�ះថាមិន្របេសីរេឡ

កបានេចះចំធម៌អថ៌េ្

េហីយជាប់ចិត�្រតឹម

ករេចះចំធម៌អ

េ្រចីន គឺេឈ�ះថាមិន្របេសីរេ កលបានចេ្រមីនកម�ដ�ន េហី

ជាប់ចិត�្រតឹមសមាធិចិត�េនាេឈ�ះមិន្របេសីរេឡីយ។ េហតុអ�? េ្រព

ថា េនះសុទ�ែតជ េហតុ ររំងចិ ជាបច�ុប្ប មន
ិ ឱ្ពល់្រត មគ�ផល ្រព

នព
ិ � ទំងអស់។ ករមិជាប់ជំព ្រតឹទន ឬ្រតឹមសីល្រតឹមករេ

ចំធម៌អថ៌េ្រ ឬ្រតឹមករសមាធិចិត� េហីយបន�េទ ចេ្រមីន វិបស្

ប�� ស្រមាឱ្េកីតមា េលកុត�រប�� េទីបជាេហតុផលពិត ក�ុងករ

ចត
ិ � ឱ្បានសេ្រមមគ�ផល ្រពះនិព�ន
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ទស្សន ទី១១១

6

ប�� ដ៏ពត
ា ្េឃីញសច�ធម៌  លះសំេយាជន
ិ ្របាកដ ែដលមានអ នឱ

កេិ លសបា

គេឺ កត
ី មាែត

េ្រកយេែដល

ចត
ិ �េ្រទអស់េទ

នូ វ

នីវរណធម៌៥ (កមច�ន�ៈ ព្យោបាទៈ ថីនមិ ឧទ�ច�-កុកុ �ច�ៈ វ ិចក
ិ ិច)

ទំង្រស�េពលគជាប��ែដលេកត
ី បន�ពឧ
ី េបក ទំ១០ណាមួយែដល

ជាសីលវិសុទ�ិ នងចត
�ិ  ប�� ែដលេកត
ិ �វ ិសុ ទ។
ី េឡីងមុនខណៈចត
ិ �េនះ នង
ឹ ពុំ

មានអំណាច សំេយាជន (សេ��ជនៈ) ឱ្ដច់្រសឡ ពខ
ី ន�សនា�

ែលង្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�បានេឡីយ

ទស្សន ទី១១២

6

ករលះបង់ ករ បរិច �គ អ�ី េដីម្បី្រប ផលតបស�ង សងគុណមកវ ិញ

គឺជាករេធ េដីម្បីបេ្រមីផល្របេយាជន៍ផា�ល់ខ�ួន និងមុខមាត់។ ទេង�ី

រែមងបានផលតិច បាអនិសង្សតិចនឹងជាេហតុ នឱ
ា ្្រគាំ្រគា េពល

ណាមួយ ែដលេគមិនបានតបស�ង សងគុណមកវ។ ករលះបង់ ក
បរច
បាថា
ិ � ្របកបេដ ចិត�េមត ករុណ នងករសេ�ង�ះ មិន្រ
ិ

ស�ង សងគុណមកវ ិញ េទីបជាទនដ៏្របេស ទេង�ីែបបេនះ រែមងមានផ

េ្រចីន មាអនិសង្សេ្រ េហីយនង
ឹ បនេសចក�ស
ី ុខ ទំងបច�ុប្បន� ន

អនាគ ជាអែង�ងតេ។
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ទស្សន ទី១១៣

6

ឧេបក ចត
�ិ ង
ិ � ែដលេកត
ី ពីករចេ្រមីនសមថកម�ដ គជ
ឺ សល
ី វ ិសុទ ន
ិ ចិ ត�

វ ិសុទ�ិ។ ឧេបក�ចិត� គជស�នចម�ង ពីេលកិយចិត� េទេលកុត�រច ជ

េហតុៃន  េលកុត�រប��បរិសុទ មាដូចជ ទដ
ិ �ិវ ិសុទ�ិ ជាេដី។ ឧេបក ចិត�

ែដលមានកមា�ំង្រគប់សង នីវរណធម៌៥ បានទំង្រស�ង គឺឧេបក�ចិត
អប្បនាសមាធិ ក�ុងសមា៨ គរឺ ូបជ្ឈ៤ នង
ិ អរូបជ្ឈ៤។
ទស្សន ទី១១៤

6

េតីអ�កមានអ� ជាទីពឹខ�ះេហីយឬេន? ខងេ្រកមេនះ គឺជាទីពឹងរបស់ច

ែដលជួយហមឃាត់អបាយភូមិ ក�ុងជលំដប់ េបីមិនបានសបស
េនាះេទគឺ៖ បឋមជ្ឈ, ទុតិយជ្ឈ, តតិយជ្ឈ, ចតុត�ជ្ឈ, អក

��យតនជ្ឈ, វ ិ��ន��យតនជ្ឈ, អកិ� ���យតនជ្, និងេនវ

ស��នាស��យតនជ្។ េលកុត�រធម៩ គឺបិទទ�រអបាយភូមិនិរន�រ។៍

េបីអ�កពុំទន់មានគុណធម៌ណាមួយខងេលី ជាទីពឹងរបសេនាេទ សូ ម
្របញាប់េធឱ្មានេឡីង េ្រពះទ�រអបា៤

េនេបីកចំហេនេឡីយ

ភ័យរបស់អ�ក គឺេននឹងមុខេនះឯង េទបីអ�កជ ភក
� ី  សមេណក�ី  ធម�
ិ ុ ក�
បណ�ិ តក�ី ធម�កថិកក�ី បណ�ិ តេលកយ៍ក�ី សល
ី វន�ក�ី  សីលវតក
ី �ី  េស�ចក�ី ម�ន�ី

ក�ី េសដ�ីក�ី អ�កមានក� អ�ក្រកក�ី ខ�ុំេគក�ី
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ទស្សន ទី១១៥

6

ធម�ជាពត
ិ របសេ់ ភ�ីង គឺេក�។ េទះអ�កេជឿ ឬមិនេជឿ ថាេភ�ីងេក� ក៏េភ�

ែតេក េបីេនែហ៊នលូកចបេភ�ីងនង
ឹ រលកេដយពិត។ េសចក�ីេនាះយ

ណ ធម�ជារបស់េសចក�អ
ី ្រកក់ ឱ្ផលជាទុក� េទះអ�កេជឿក�ី មិនេជឿក

ក៏វនឹឱ្ផលជាទុក េដយពិត។ មានែតបណ�ិតេទ េទីបយល់ច្ អំពី

េរឿងេនះ។

ទស្សន ទី១១៦

6

ចត
ិ �បីក្រមិតេផ្សង ែដលពត
ិ ជាអ ្រតស់ដឹងសច�ធបា គ៖
ឺ ខណិក

សមាធិចិត� ឧបចសមាធចត
ិ � នង
ិ អប្បសមាធចត
ិ � ក�ុងសមាបត�ិ្របា។

េយាគ ែដលតម�ល់ចិត�ម ា ក�ុង្រក�មចិត�ណាមួយខងេ េនក�ុអំឡុងេពល

ហ�ក
ឹ ហត សមថ ឬវ ិបស្សកម�ដ� សូមរក្សោចិត�េនា ឱ្បានឹង

ស៊ប់មា កុំឱ្ធា�ក់ចុ រួចបន�ចេ្រមីន វិបស្ េដយពិចលក�ណៈ រូប

ធម៌នាមធម ជាអរម�ណ៍ ក� «កយ េវទនា ចិត� ធ» ឬ  «ចិត� េចតសិក

រូប» ឬ  «ខន� ធាតុ អយតន» ្របកបេដ យ សតិ(ស�រតី) និ

(ប��) េនាះលទ�ភាពញាុំងវិសុទ�ិ៧ ឱ្េកីតេឡីង ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន�

គឺមានក្រមិតខ�ស់មិនខ ពីេ្រព េនះគឺជាវិធីនាំចិ េទពល់្រត�វសច�

របស់្រពះអរិយបុគ�លទំងឡាយ ទំងអតីត និងបច�ុប
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ទស្សន ទី១១៧

6

្របសិេបី

បាន្រតឹមសូ្រធម៌រក្សោស,

េហីយចត
ិ �មន
ិ ្រពរក្សោសី

េនាះនឹងបានផល ្រតឹមែតច នូវវ ិធីរក្សោសីលទំង។ ដូេច�ះ នងម
ឹ ិន

សមា�ល់ថា ជាអ�កមានសីលេឡី

ទស្សន ទី១១៨

6

អ�កទំងឡាយ! អ�កបានេកីតក�ុងសម័យកល

គឺជាកលចេ្រមី

េហីយ ពីេ្រព ជាកលេនមាន្រពះៃ្ េនេឡី។ មាន្រពះៃ្រតបិ
គឺដូចជ េនមាន្រពះ សមា�សម េហីយក៏គឺជាក ែដលអ�កបានជួ ្រព

សមា�សម�ុទ េដយផា�ល់ដូចគ ដូេច�ះ  សូមអ�ក្របតិបត�ិ្រពះធ េនាះអ�
នឹងអច្រតស់ដឹងសច� ក�ុងចិត�ជាបច�ុប្បន� ដូចសម័យកលមុនៗែ

សូមកុំចញ់េបាកកិេ ែដល្របាប់អ�កថា ចូរអ�កចំជួសមា�សម�ុទ�
ែដលនឹង្រតស់ដ នាកលអនាគត េ្រពះអ? េ្រព ឱវរបស់ ្រព

សមា�សម�ុទ�បច�ុប្បន� នឱវរបស់្រពះសមា�សម�ុ នាកលអន គដ
ឺ ូច

គា� មិនខុសគា�េឡីយ ្របសិេបី េពលេនះអ�ករង់ចំ េពលអនាគ អ�កក៏
នង
ឹ េនែ រង់ចំដែដ។ អ�កនង
ឹ រង់ច ជេរៀងរហូត ឃា�ងពី្រពះពុ ជ

េ្រចីន្រពះអង�េទៀតរហ។ សូមចប់េផ�ីមបដិបត� «សល
សមាធិ ប��
ី

(វ ិបស្សន» ពឥឡ
ី
ូវេនះតេទ។
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ទស្សន ទី១១៩

6

្រពះអរិយបុគ�លទំងឡាយ គឺមានក្រមិតគុណធម៌ ទបខ�ស់ជាង
គា� ដូចជ ្រពះេសតបុគ�ល នង
ិ ្រពះសកទគាមិបុគ�ល គឺបានបរិប

េដយសីល, ប៉ុែន� េនល�ក់ល�ម េដយសមាធិ និងេ ។ ្រព

អនាគាបុគ�ល គប
ឺ ានបរិបូណ៌ េដយសីលផង និងេដយសមាធិផង, ប៉ុ

េនល�ក់ល េដយ��។ ចំែណកឯ  ្រពះអរហន គប
ឺ ានបរិបូណ៌ េដ
សីលផង េដយសមាធិផង និងេដយ ប��
ទស្សន ទី១២០

6

កម�ដ�នទ៤០រេបៀប ែដល្រពះពុទ�បសំែដង ជាវិធីស�ស�នាំឱ្យមា
ស�ប់រមា�ប់ នូនីវរណធម៌៥ ែដលជាធម៌រ រំងប� ក�ុងកច
ិ �បដិបត�ិ ចត
ិ �

បាស�ប់រមា�ប រួចបន�ចូលកនអប្បនា រហូតដឧេបក

ែដលជ សីល

វ ិសុទ�ិ នង
ិ ចត
ិ �វ ិសុទ�ិ េហីយបនា�បមក ទដ
ិ �ិវ ិសុទ�ិ ក៏េកត
ី េឡីង។ បនា�ប់ពីឆ�

ផុតបីដំណាក់កេនះ  េលកុត�ប�� បានបនេកត
ី មាេឡីង េនាគ៖
ឺ

កង�រវិតរណវិសុទ� មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទញាណទស្សនវិសុ

និងញាណទស្សនវិសុទ ែដលកត់ផា�ផ�ិលឫសគលក
់ ិេលសទំងេន ឱ្

អស់រលីង ពីខន�សនា� តមឧបនិស្ស។ េសចក�ីេនះ  ចិត�ស�ប់រមា�ប េទីប

ជាេហតុនាំឱ្យេមានេលកុត�ប�� េដយពិត
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ទស្សន ទី១២១

6

ផា�យរះរយពនគេឺ នែតពុំទន់អចបំ ភពែផនដប
ី ាន ដូច្រចន� នង
ិ ្រព

អទិត េឡីយ។ េសចក�េី នាះយា៉ងណា ្រពកថិក ឬ្រពះធមា�ច ែដល

ស�ត់ជំន ខងគនធុរៈែតមួយមុខ គទ
ឺ ុកដូចជដួងផា�។ ប៉ុែន� ្រព

ធម�កថិក ឬ្រពធមា�ចរ្យ ែដលស�ត់ ខងគនធុរៈផង  នង
ិ ខ

វ ិបស្សនាធុរៈ

គទ
ឺ ុកដូចដួង្រពចន�

ខងេខ�ី។

្រពះអរិយបុគ�

ទំឡាយ គទ
ឺ ុកដូចជា ្រពចន�េពញវង់ ចំែណកឯ  ្រពះអទិត គទ
ឺ ុកដូច

្រពះសមា�សម�ុទ

ទស្សន ទី១២២

6

មុនបរន
ិ ិព�ន ្រពះសមា�សម�ុទ�សំែដងថា បដិបត�ិបូជា គឺជាករបូជ

ឧត�ម ចំេពះ្រពះស សម�ុទ�។ ែតអង�ធម�កថិក និង្រពះធមា�ច រ្យ

េ្រចីន ហក់មសំែដងខ�ឹមធម៌  ក�ុងកិច�បដិបត�ិ មិន្របាប់គន� ឱ្ពុទ�បរស័ទ
ិ

អយកេទអនុវត�ត បាេនាះេ ឬមួយថា អង�ធមកថក
ិ  នង
ិ ធមា�ចរ

សុទ�ែតមន
ិ ធា�ប់ហ�ឹកហត់សម នង
ិ ចេ្រមីន វិបស្ េនាះេ ពីេ្រពះ

េស�ីរ្រគប់កសំែដងធម៌េពលបច�ុប្បន គ្ឺ រតឹមជាករត្រទឹស�ី ហក

មន
ិ ខ�ល់ខ� ពក
ី ច
ិ �បដិបត�ស
ិ មាធ នងវ
ិ ិបស្ស េសះេឡីយ
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ទស្សន ទី១២៣

6

ពុទ�សសនក
់ ុ សថា ្រពនិព� គជ
ិ ជនភាគេ្រច យលខ
ឺ ាឋនបរមសុ

េនះជាករយល់ខ ក�ុង្រពះនិព�ន េ្រពះេគបានយល់ថា មា
បុគ�ល មាអត តួខួ ន ណាមួយបានេេន
�
្រពះនិព� េសចក�ព
ី ត
ិ ្រព

នព
ិ � គជ
ឺ ាសភា ៃនចិត� ែដលរួច្រសឡពី សំេយាជន(សេ��ជនៈ)១០

យា៉ង ែដលជាកិេលសេ្រគឿង ក�ុងខន�សនា� ែតងែតនច
ា ិត� ឱ្មាចុ តិ

បដិសន�ិ ក�ុងភពជាអែង�។ សត�េលក ែដលមានបុណ្យ បានសទុកមក

្រគប់្រគាន់អចពល់្រ ្រពះនិព ទំងេនរស់ ក�ុងជាតិេនះឯ
ទស្សន ទី១២៤

6

្រពះបាទចិត�រជ េសយរជក�ុងនគរមួយ េឈ�ះថានបរវ្រប
ិ

នាក ជាអ�កបេ្រមីល�ផង ជាជនក្បត់េស�ចេនាះផង។ េដីម្បីេ
សុខ នគរសុខសន េស�ចេនាះ្រតែត ជាអ�ក្រទ្រទង់ធម៌ រក្សោសីល
ហត់សមា

ចេ្រមនវ ិបស្សនាប�� ជា្របចំ។ េស

្រត�វ្របយ័

្របែយខ�ួនឯង ទូនា�នខ�ួនឯង មានស(ស�រតី នង
ិ មានញាប��)

្រគប់ដេង�ីមេចញចូ ទំងអស់។ េបីមិនដូេច�ះេទ ខ�ំងស្ នង
ឹ ចូ លមក

យាយី្រគប់េពលេវល។ អ�កទំងឡាយ ្រពះបាទចិត�រជចត
ិ � របស់

អ�ក េនាះេហីយ។

70

ទស្សន ទី១២៥

6

ករប��ូនចិត�េទខងេ្រក សមេមីលេទសអ�កដៃទ គឺជាករេបៀតេ
ចត
� ួ នឯង
�
េដយករដុតចិត�ខ�ួន ឱ្េក�្រកហយជាមុន មុននឹ
ិ ខ

េទ ដលអ
់ �កដៃទ។ ទេង�ីែបបេនះ នង
ឹ នាំចិត�េន ឱ្ធា�កចុះ  ក�ុងអបា

ភូមទ
ិ ំ៤ េដយពិត។ បណ�ិស�ល់េតុ េនា មន
ិ គួរេសពគប់ មន
ិ គួររប

រក នង
ឹ ពួកបុគ�ល ក�ុងជំពូក្របេភេនះេឡីយ។

ទស្សន ទី១២៦

6

ច្បោគា� ជាមួនឹងកិេលស េនេពលែដលចិត� ពុំមានសមាធិ ទុកដូចជ

េមទ័ព ែដលេចញច្បោ នឹងខ�ំងស្រត� េដយេ្របីដវលំ ជាអវុ

េមា៉�ះេហីយកូនទហ ែតងែត នឹងស�ប់េ្រច គឺជាធម�ត។ប៉ុែ ច្បោគា�

ជាមួនឹងកិេលស េនេពលែដល ចិត�មានសមាធិ ទុកដូចជេមទ័ព ែដល

េចញច្បោ នឹងខ�ំងស្រត�េដយេ្របីអវុធធុនធ។ េមា៉�ះេហីយកូនទហ
ែតងែត នងស�ប់តិច
ចំែណកឯខស្រត�វ ិញ  នឹងមាស�ប់េ្រចីន។ េ
ឹ
េហតុេនះ េទីប្រពះសមា�សម�ុ ្រពះអងទូនា� ឱ្រក្សោសីលផ ឱ្ហ�ក
ឹ ហត

សមាធិផង នង
ិ ឱ្ចេ្រមីន វិបស្សនា ប�

កេិ លស តណា�ឱ្បាឆាបឈ�ះ។
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េដីម្បីច្បគា� ជាមនឹង

ទស្សន ទី១២៧

6

អយុេន មន
ិ េនដែដលេទ គនង
ឹ បាត់បង់េហី។ វ័យេនះ មន
ិ េនដែដ
េទ គន
ឺ ង
ឹ បាត់បង់េហី។ េសចក�ីវ ិនាេទៃនរូបេនះ នងម
ឹ កដល់ មន
ិ យន
ឺ

យូរេឡីយ។ េសចក�ីស�ប ចកេចលរូបេនះ នឹងមានពត
ិ ្របា ជាក

ជាមិនខ។ ដូ េច�ះ  ចូរញាុំង្របេយាជន៍ ទំង ឱ្បានសេ្រមច មុនេព

ែដលរូបេនះ បានែបកធាស�បេទឱ្បា្រគប់គា� កបីអកខេឡីយ។
ទស្សន ទី១២៨

6

កសំែដង្រពធម៌ េ្របាសពុទ�បរិស័ទ បន�អយុ្រពះពុទ សមគួរជ
តួនាទ របស្់ រពះសងជាធ គឺមិនែមន ជតួនាទីរបស្រគហស ជាធេឡីយ

េទបីជ ្រគហស បាេចះចំធម៌អ េ្រចីនយា៉ក៏េដ។ ្រគហស
ធម�បណ�ិ ត សមគួរ្រតឹមជាធមា� បណុ � ះបណា�ល្រពះសង្ឃ េហីយ

សង្ គឺជាអ�កមានតួនសំែដងធម៌។ ្រគហសជធម�បណ�ិ ត មិនគួរេឡីង

ែ្រគេទស េស�ីនង
ឹ ្រពះសងេឡីយ។ េបីចំបា គ្ឺ រត�វអង�ុយទបជាង

សង្ េហីយ្រតឹមជាអ អធប្បោយពន្យល់ធម៌ប៉ុេណា�ះ។ េបីចង់
ជួយ
ិ

្រទ្រទង ្រពពុទ�សសនា ធម�បណ� សមគួរប�ូរេភទមកជ ឧត�មេភទសិន

ចុះ េទីប្របេសីរជ។ សូមេទស េបីមានករប៉ះពល់អ ខ�ុំ្រគាន់

ចង់េលក
ី តៃម� ្រពសង្ឃរនៈ ែតប៉ុេណា�ះ
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ទស្សន ទី១២៩

6

ពពួកជន ែដលងងត
ឹ ទំ បច�ុប្បន� និងអនាគត គឺេ្រចីនគិតខ�ួថ គជ
ឺ

បណ�ិ ត

ែដលេចះដឹងេ្រចីនជាងេគ េហក៏ឈប់ទទួលយកគំនត
ិ  នង
ិ

េយាបល របសអ
់ �កដៃទេទៀត។

ទស្សន ទី១៣០

6

ខុ ំប
� ាសកសួ មនុ ស្សជាេ្រចីនថា េតីអ�កនងហ�ឹកហត
ឬចេ្រមី
ឹ
អនាបាណស ឬេទ?  ចេម�ីយទំងអស េធ�ីឱ្យខ�ុំមានចម�ល់យា៉ងខ

េហតុអ�ីមនុ ស្សេល ទំង្រគហស� ទ្រពសង្ ខ�ចព «សមាធ» ខ�ំ
យា៉ងេនះ។ អ�កខ�ះេទៀតថា ចំករកូនរួចអស់សិន ចំចស់សិន រវល់ល
រវលេ់ ធ�ីករងររជករ រវល់េ រៀន រវល់បេ្ រងៀន រវល់េរៀ រវល់សំែដងធម៌ 
ជាេដីម។គិតេទ មនុស្សេលករវល់ណាស់ហ�៎ គា�នេពលេដក គា�នេពល

គា�នេពលឈ គា�នេពលអង�ុ គា�នេពលដកដេង�ី និងគា�នេពលស�ប់

ពត
ិ ជាលំបាកេណាសេទ េបី្រតឹមស្រង�មអរម�ណ៍ែភ�ត ក�ុងេពល

េដក ឬក�ុងេពលេដរី  ឬក�ុងេពលឈរ ឬក�ុងេពលអង�ុយ េដយយកសត

(ស�រតី មកពន
ិ ត
ិ ្យដេង�ី េចញដឹងចូ លដឹង។ េនះឯងេហីយ  គជ
ឺ ាកច

េផ�ីម ហ�ក
ឹ ហត់សមា េនាះ សមាធិ មិនែមនជាេហតុ ឱ្ឆ�ួតេទ។

មនុស្ឆ�ួត ជាេ្រចីន មិនែដលហ�ឹកហត់សមាធិ ផងហ�

73

ទស្សន ទី១៣១

6

សត�េល ែដលេធ�ីបុណ្យ គប
ឺ ានបុណ្យត ឬេ្រចីនជាងគា� សមេនេលី

ចត
ិ � បាលះបាបតិ ឬេ្រចី េនេពលេធ�ីបុណ្យេន។ គម
ឺ ន
ិ ែមនសមា�ល

េនេលច
ី ំនួនថវ ិក ឬសមា�រចូ លបុណ្យតិ ឬេ្រចី េនាះេទ
ទស្សន ទី១៣២

6

្រពះភិក�ុធមកថិកមួយ្រពអង�

្រពះនាមេបា៉ថ បាន្រទ្រទង់្រពះៃ្រ

យា៉ងល្បីល្បោញ និងបានបេ្រងៀនសិស្ស រប់ម ្រពះសមា�សម�ុ ្រទង
េហភិកុ អង�
� េនាថាជភិកុ គម�
� ីរទេទ។ េ្រពអ�ី? េ្រពេលកពុំបានពល់្

រសរបស់្រពះធម៌ ែដលជាសច�ធម៌ពិ ក�ុងកិច�បដិបត�ិ។ េហីយេលកេ្រច

េដ អំនួត និងមានះ ក�ុងភាពជាអ�កេច ធម៌អថ៌េ្រច។ េល មិន

បដិបត�ិ្រពះកម�ដ េដីម្បនាំចិត� ឱ្បារួចផុតចកទុក េឡីយ។ ផល

បច�ុប្បន� គឺ្រតែត បារក្វ្រពះធម ែដលជពក្យទូនា របស់្រពះពុទ

អង� នង
ិ ត�្ិ រពះធម គម
ិ បានទទួ នូវបច�័យបួន ប៉ុេណា�។ កច
ិ � បដប
ឺ ន
ិ ែមន

ជាករងយ្រស�លេ ប៉ុែន� េ្រកយមក េលកបានយល់ ក៏េ

សមេណរ ្រពះជ៧វស្ស េធ�ីជាអច ្រពះកម�ដ។ េល បនបដិបត�ិ

សមាធិ និងវិបស្ស រហូតសេ្រមចអរហតផល លំដបេ្រកយ។ ដូេច�ះ 
អ�កទំងឡាយ ្រែតេឈ�ងយល់ ពីមូលេហតុ ទ ំេនះ កុំខន
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ទស្សន ទី១៣៣

6

េនេព ែដលសត�េល ចញ់ខ�ួនឯង គច
ឺ ញ់កិេល ក�ុងចត
ិ �ខួ �នឯង 

ែតងែតលក់បាំង េហីយ្រតឡប់េ េពលេទ ឬេបៀតេបៀន ដលអ
់ �ក

ដៃទ ជំនួសវ ិញ។ ចត
ិ �កុ �ងខណៈេនាះ គឺងងឹតដូចរ្ ខងរេនាច។ បណ�

យលច
់ ្បោលស់ ពេី ហតុេនាះ េទីបព្យោយាមអប់រំចិត� ដុសខត់ របស់

ខ�ួន ឱ្បាភ�ស�
ដូចរ្រតីខងេខ� ករទូនា�នចិត�េដ នង
ឺ
ឹ នាំមកនូ

េសចក�ីសុខ។

ទស្សន ទី១៣៤

6

បុថុជ�នទំងឡាយ ណជាប់ចិត ក�ុងរូបរបស់បុរស ឬ�ស�ី ណាេហី គឺ

កមវិត�កៈ(ករ្រតះិ ក�ុងកម ក៏ដុតចិត�េនាះ ឱ្េក�េរលរ អន�ះស

្រតកអរ ្របាថា�ចង់ ប៉ុែន� ្រពះេសតបុគ�ល នឹង្រតិះរិះថ រូបរបស់

បុរស ឬ�ស�ីេនាះពិតជាមិនអន់ែម ក�ុងចំេណាមមនុស ែតរូបេនាះមិបា

តំងេ មាំមួនយូរេឡីយ។ ្រពះសកមប
ិ ុ គ�ល នង
ឹ ្រតិះរិះ រូបរបស់

បុរស ឬ�ស�ីេនាះពត
់ ុ �យរលួយ មិន
ិ ជាមិនអន់ែម ែតរូបេនាះ្រតឹ របសស

ជាទី្របាថា�េឡីយ។ ្រមប
ិ ុគ�ល នងម
ឹ ន
ិ ជាប់ចិត មន
ិ ជាប់អរម�ណ

ក�ុងរូបសម�ស្ របសមន
់ ុ ស្ស្រប�ស្ ណមួយេឡីយ។
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ទស្សន ទី១៣៥

6

បុគ�ល ែដលេចះចំធម៌អថ៌េ្រចីន េហីទូ នា�នអ�កដៃ រប់សិបគា
ែតខ�ួនឯងវ ិញ  អនុវត�មន
ិ បា សូម្បីមួយគាថា បុគ�ល មន
ិ សមេហ

ជាបណ�ិតេឡីយ។ ប៉ុែន� បុគ�លណា ែដលេចះ្រតឹមមួយគ េហីយអនុ វត�

បាន តមខ�ឹម ៃន្រពះគាថា នង
ិ បាេធ�ីឱ្យអស កិេលស និងតណា�

ពខ
ី ន�សនា� តមឧបនិស្ស័បុគ�លេនាះេទីបស េហ ជបណ�ិ ត។
ទស្សន ទី១៣៦

6

េសចក�ីស�ប់កយ ស�បវ ស�ប់ចិត� គឺជាេសចក�ីសុ របស់បណ�ិ ត ែដល

មានគុណធម៌ទំងឡាយ។ េសចក�ីសុខ គឺជាេសចក�ីសុ ដ៏មហឧត�ម

្របេសីរជ េសចក�ីសុខទំងឡា

ទស្សន ទី១៣៧

6

គុណធម៌ ជាសភាវៈ របស់ចត
ិ �។ េបីចត
ិ �អប់រ ំបានល�េហីយ េនាះឯងជាស

ែដលដឹងច្បោ េដយចិត�ខ�ួនឯង។ វមិនចំបឱ្មានករទទួលស�ល

ករេគា ពអ
ី �កដៃទ ណាមួេឡីយ។
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ទស្សន ទី១៣៨

6

េនក�ុងកមួយេនះ  គឺមានកយបួនេទ េនខងក�។ កយមួយម

សភាវលក�ណ រង
ឹ ទន់។ កយមួយម សភាវលក�ណ ្រជ េសីម។

កយមួយម សភាវលក�ណ េក ្រតជា។ កយមួយម សភាវលក
ណៈ តង
ឹ ញ័រ។ បណ�ិ ត គួរពច
ិ រ កយក�ុងក ទំងេនឱ្េរឿយៗ និង

ឱ្យេី
ឃ េដយប��ថា ពិមានលក�ណ «អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត » ពត
ិ ែមន 
េដីម្បីលះកិេលសេនា េចញពខ
ី ន�សនា�។

ទស្សន ទី១៣៩

6

អំេពីហង
ិ ្ណាមួយ េទះប៉ះពល់ដល់ជី មនុ ស្សក� សត�ក�ី ឬមិនប៉ះពល

ដល់ជីវ ិត មនុស្សក� សត�ក�ី  អំេពីេនា គឺសុទ�ែតនាំម នូវភាពេក�្រ

ចិត�អ�កេធ�ីជាមុ មុននឹងឈនដល មនុស្ ឬសត�ដៃទ។ ភាពេក�្រ

េនះ នឹងសន្សទុកក�ុងចិត� អ�កែដលបា្រប្រពឹេនា េហីយនឹងឱ្យផ ជ

ទុក� ជាអែង�តេទ េសចក�េី នះ បណ�ិ តទំងឡាគប្បីេជៀសវ នូវក

ដុតចត
�
េដយេទសមូលចិត សម្បយុត�ជាមួ េលភមូលចិត នង
ិ �ខួ នឯង 
ិ

េមាហមូលចិត ទំេនះ។
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ទស្សន ទី១៤០

6

មនុស្ស្រសីខ បាយល់េឃីញថា ករេស�ពកខេ�ី ទវត គឺខ�្រពះសង

េក�ស្បង់ចី េហីយលចកសិក� ខបាេធ�ីបុណ្។ ប៉ុ ែន� ពួកេគមិន

បានេី
ឃ ញថា ករេសពកខេ�ី ទវត គជ
ឺ ាករជាន់ ្របៃពណីបុរែខ�រ
នងដច់ល
ក�ណ៍ល របស់មនុស្ស្រ េនាេឡីយ។
ិ
ទស្សន ទី១៤១

6

្រពះសមា�សម�ុទ� ្រពះអង�ឈ�ះេទវបុ្រតមារ និងេសនេពធិ្រពឹ េន
េពលល�ចេមា្របែហ៥។ េនាពិតជ ឧដុង�ឧត�មៃ្រកេពក ក�ុង្រកចិត�

ៃនបុថុជ�នទំងឡ។ ប៉ុែន� េនាគឺហក់្រត ជាករចប់េផ ៃនមហជ័យ

ជម�ះ របស់្រពះអង ែតប៉ុេណា�។ េនក�ុ្រកែចិត� ៃនបណ�ិ តទំងឡា

ជ័យជម�ះដ៏មហឧដុង�ឧត� របស្់ រពះសមា�សម�ុទ� ជករឈ�ះនូ ខន�មារ
កិេលសមារ អភិសង�រ និងមច�ុមារ ជាលំដេរៀងមកេទៀត ែដលេនា

េហីយ  េទីបជាេហតផលពត
ិ ៃនកររួផុ តចកទុកទ ំងពួង របស់្រពះអ។

េសចក�ីេនះ  សូមសក
បែន�មេទៀតផងេមីល ថាេតី េពល្រ
ិ ្សលម�ត
ិ

សមា�សម�ុទ� បានឈ�ះេទវបុ្រតមារ និងេសនាទ ំងេនះ េតី្រព
សេ្រមចមគ�ផល រួចេហីយឬេន

េយាងតមពុទ�្របវត�ិ ្រព

សេ្រមចអរហត�ផល េនេេហៀបនងភ
ឹ �ឺ ក�ុងយាមទ៤ ឯេនាះេទេត។

78

បា

ទស្សន ទី១៤២

6

កច
ិ ត�ិ ក�ុង្រពះពុទ�សសនាសីលជាលម�បទេដីម សមាធិជាលម
ិ �បដប

កណា�ល និងប��ជាលម�បទច េនះជាករទូន របស្់ រពះសមា�សម�ុទ�
កច
ិ �បដិបត�ផ�
ិ ុ យពេី នះ ឬមន
ិ េធ�ីតមលំអនេ នងម
ឹ ន
ិ ែមនជ េហតុបច�័យ

ស្រមាប់ករ្រតស់ដឹងស ក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្ប េនាះេឡី។
ទស្សន ទី១៤៣

6

ពូែកទូនា�នអ�កដៃទ មិន្របេសីរដូច ពូែកទូនា�នខ�ួនឯងេឡ ពីេ្រពថាខ�ួន
ឯងេនះេហីយ គឺជាបុគ� ែដលទូនា�នប េដយក្បំផុត។
ទស្សន ទី១៤៤

6

្រទពសម្បត� ក�ុងេលកេនះ គឺពុំមានតៃម�ពិត របស់វេនាះេទ។ វមាន

ឬអត់តៃម� ក៏េ្រពះ ចិត�មនុស្ស ្រត�វក រ ្រប ចង់បា ឬក៏មន
ិ ្រត�វក

មន
ិ ្របាថា� មិនចង់បាន ប៉ុ។ កេបីចត
ិ � បានអប់រំេដយ ឈប់្រត�

ករ ឈប់្របាថា� ឈប់ច ឈប់ឱ្តៃម� េតី្រទពសម្បត� ក�ុងេលកេន

នង
ឹ មាតៃម� មកពីណ។

79

ទស្សន ទី១៤៥

6

េ្រពែត កំណាញ់េសចក�ីសុ ដលអ
់ �កដៃទ  េទីបមានកេបៀតេបៀន ដល់
អ�កដៃទ។ េ្រពែត កំណាញ់សុភមង� ដល់អ�កដៃទ  េទីបញាុំងអ�កដៃ

ឱ្យវិនាស្រទព្យសម នង
ិ អយុជីវិត។ េនគឺជាករដំ នូវពូជ្រ ក�ុងចត
ិ �

ែដលនងទទ
ួលបានផមកវ ិញ គជ
ឹ
ឺ ាទុក េដយពិត
ទស្សន ទី១៤៦

6

េនេព ដឹងេដយចិត�ថា ចិត�េនះជាប់ជំ ែតករសម�ឹងេមីល ករគិ

ករពិច អំពី េសចក�ីសុខ និងេសមនស្ ៃន «រូប  សំេឡង ក�ិន  រស

សម�ស្» េនាះមានន័យ ចិត�េនា កំពុងែតលុ ះ  ក�ុងអំណាចកិេលស និ
តណា� េហីយបាននឹងកំពុងស�ិតេនក�ុងទីដ៏ែសនឆា� ពី្រពះនិព�
ទស្សន ទី១៤៧

6

្រគបទេង�ី

េនក�ុងេលកេនះ គអ
ឺ ត់មាននរណាខុ អត់មាននរ្រត�

េឡីយ ពេី ្រពថា ខុស ឬ្រត� គអ
ឺ ្រស័យេលីសន�តិ របស់មនុស្ ែត

ប៉ុេណា�ះ។ េសចក�ីពិ អ�ីៗសុទ�ែតលុ ះេ្រកមអំណាច របស់វដ�សង្ស

េនះ។ ដូេច�ះ េតក
�
ន៍អ េទីបអ�កទំងឡ េបៀតេបៀនគា ?
ី ុ ង្របេយាជ

80

ទស្សន ទី១៤៨

6

េចះធម៌ ្រតឹែតមួយគាថ ប៉ុែន� បានេី
ឃ ញជាក់ច្ េដយញាណទស

វ ិសុទ�ិ េនាគឺមាេឈ�ះ ្របេសីរជបាមហសម្បត� ក�ុងភពទំងបី
ទស្សន ទី១៤៩

6

េបីអ�ក្របាថា�េសចក�ីសុខ គួរកុំែស�ងរកេនខងេ្រកកយ េ្រព
ពិត គឺេនក�ុងចិត�ស�ប់រមា� របសអ
់ �ក។ ្រពះនិព គឺជាកររួច្រ អំពី

កិេលស និងតណា

ទំពួង  េពគឺជា កលះដច់្រស ពីខន�សនា�

នូវសំេយាជន(សេ��ជនៈ)១០យា៉ េនាះឯង
ទស្សន ទី១៥០

6

េនេលីេលកេនះគឺគា�អ�ីមួយ ជអថ៌កំបាេនាេទ។ េរឿង ែដលលក់បា

បាជត
ិ ល�បំផុត ក៏េនែតម មនុស្សមា�បាដង
ឹ ែដរ េនាះគអ�កខ�ួនឯង។

អ�កដំដុះពូជណ រែមងបានផលែផ�ផ គព
ឺ ត
ិ ជពូជេនាះ េនះេហីយ  គឺជ

សច�ធម៌ េនក�ុងេល

81

ទស្សន ទី១៥១

6

ជនណ ព្យោយាមរកេទសកំហុសខ� ឱ្េ្រចីនជ រកេទសកំហុស
អ�កដៃទ ជនេនាះេឈ� កំពុងេដីរេលីផូ �វមួយ ជាមួយបណ�ិ េហីយជន

េនានង
ឹ កន់ែតរំកិលខ�ួ េទេកៀកកិតនឹ ្រពះនិព�
ទស្សន ទី១៥២

6

េមេទីស េមទស់ គឺេនក�ុងចិត របសអ
់ �ក។ េបីអ�កនាំគ រលស់េច េម

េទីស េមទស ទំងេនា េដយកិច�បដិបត�ិ «សីល សមាធិ ប�» េតីកុ �ង

េលកេនះ មានអ�ីគួរេទីមានអ�គួរទស េទៀតេនា?
ទស្សន ទី១៥៣

6

នរជន ដ៏ខ�ង់ខ�សប
់ ំផុត គឺមាន្រតែតបា្១ ស្បង់ចីវ២បនា�ស ប៉ុេណា�ះ។

េហីយេលក បគង់េនជាស ក�ុងទីដ៏ស�ប់ស�ត ែដលេនាះឯង គឺជ

បណ�ិ ត អ�កមានមិនេចះខ�ះ នូវគុ ណធម៌  ែដលនាំឱ្យរួចផុតចកទុក ជន
ព េទះមានព្យ មានអំ េ្រចីយា៉ង គេឺ នែតមេឈ�ះ

ជាអ�្រ ដ៏មហែសន្រ ក៏េ្រពែត មន
ិ េចះ្រគប នូវចំណង់ ក�ុងកមគុ

ទំងឡាយហ�ឹង។

82

ទស្សន ទី១៥៤

6

មនុស្សេយីង នឹងក�យេទជា មនុ ឬមនុ ស្អ្រកក់បាន គឺអ
េលី ែតចត
ិ �គំនត
ិ ។ ចត
ិ �គំនត
ិ ល� មានេនេលីបុគ�លណា បុគ�ល នងក�
ឹ
េទជាមនុស្សល� ែដលជា្រប ដលខ
់ ួ �នឯងផង  ដលអ
់ �កដៃទផង និង

ដល់សព�សត�ផង។ ប៉ុែន� េបីចត
ិ �គំនត
ិ េនាះអ្រកក់ នឹងដឹកនាំមនុស្ឱ្

ក�យេទ មនុ ស្អ្រកក់ នាំទុក�ដល់ខ�ួនឯងដលអ
់ �កដៃទផង នង
ិ ដល់

សព�សត�ផង។ ដូេច�ះ  សូមកុំយក ខ�ួនឯងជាស្រត�វ ចូរព្យោយាមអប់រ

គំនិតេនះ  េដយសីល សមាធិ និងវិបស្សនាប�� េដីម្បី្រ សព�

កផងចុ ះ។

ទស្សន ទី១៥៥

6

តមករសេង� កូនៗសម័យឥឡូវ គឺេធ�ីអ�ីក៏ចង់បា មុខមាត់ែដ។ េពល

មាបុណ្យទម�ងៗ េទីបនឹកេឃីញ ដល់ែម៉ឪ។ ជូន្របាក់កស និងសមា

ដល់ែម៉ឪម�ងមា� គតំងថ
រូបបង�ួតេគ តេហ�សប៊ុក។ ៃដធ�ន់ ខ�ួនរងឆ�
ឺ
ឹ ឹង 

េលក
ី សំពះ ្រកបថា�យបង ែម៉ឪមន
ិ េកត
ី ។ ប៉ុែន� េពលេរៀបចំថត ស្រមា

បេង�បង�ួតេគឯង នង
ិ េពលែដល ចង់បានប�ី ឬចង់បាន្របព េធ�ីអក
�ី ៏បា

យាងងយ្រស។ េ្រកយបុណ្យ គស�ត
ឱ្ឈង
ឺ
ឹ ែបបគត
ិ ថា ែម៉ឪេចះ

ហូបឆា�ញ់ ែតែខបុណ្យ េហីយេមីលេទ។

83

ទស្សន ទី១៥៦

6

មនុស្សធម�ត ស�ល់េសចក�ីស�ប

គេឺ នេពែដលរងក

ឈប់

្រប្រពឹេទ ជធម�ត េពគឺឈប់មានដេង�ីមេចញចូល ប៉ុែន� បណ�ិ ត

ែដលមាន្របាជាបានេី
ឃ ដំេណី រែបកធា�យេ ឬករេកីតរលត់េទ ៃន

សង�រេនះគឺមានេ្រគប់វិនា ទំងអស់

ទស្សន ទី១៥៧

6

(បទពក៧)
ចស់រូបទុកដូ ចស់នេនា

ចស់ចិតចស់ដូ ពិតល�ជ

ចស់រូបចិត�េក� ចង់្រគប់្រ

យកេធ�ីជាគ មិនល�េឡីយ។

ទស្សន ទី១៥៨

6

ខ�ំស្រត� ែដលគួរឱ្ស�ប់បំផុតេនា គម
ឺ ន
ិ ែមនជា អ�កដៃទណាមួយេស

េឡីយ។ េនាះគឺជ ចត
់ ួ នឯងហ�
�
ង
ិ �ស�ប់ របសខ
ឹ េដយពិត ពីេ្រព េបី
ចត
ិ �ស�ប់េនា មន
ិ េកត
ី មាន េតីមានអ�កដឯណ ែដលគួរឱ្ស�ប់េនា?

84

ទស្សន ទី១៥៩

6

ផ�ូវេទក មគ�ផល ្រពះនិព� គ្ឺ រត�វលះបងេចល អ�ី្រគប់យា៉ង ទំង

ខ�ួន ទំងក�ុងខ�ួ។ ពេី ្រពថា្រពះនិព គព
ឺ ុំមា កម�ជាកុសល និកម�ជ
អកុសល េនាះេ។ ប៉ុែន� េនក�ុងដេំ ណី រផ�ូវ េទក្រពះនិព គក
ឺ ម�ជ

កុសល

្រត�ែត្របឹែ្របសន្ស

ឱ្បាេ្រចី

ស្រមាផា�ច់បង កម�ជាអកុសល

េដីម្បេធ�ីជា អង�បដិបក្

ទស្សន ទី១៦០

6

កមិនបដិបត�ិសមាធិ និងវិបស្សនា គឺេ្រពះបាដឹងថ េនះជាវិធីន

ចិត� ឱ្យមានេសចក�ីសុខស�ប់ ទំងបច�ុប្ ទំអនាគ និង មគ�ផល ្រព

និព�។ សុខដៃទ េ្រកពីេសចក�ីស�កយ ស�ប់វ ស�ប់ចិត� គឺមិនមា

េសេឡីយ។

ទស្សន ទី១៦១

6

កដក
ឹ ទក
ឹ ែចកដល់អ�កខ�ះទក
ឹ

គជ
ឺ ាមេធ្យោបាយល

ស្រមាប់សេ�ង

បនា�ន ប៉ុែន� េយីងមន
ិ គួរដឹកទក
ឹ ែចក រល់ឆាេនាេទ។ ករជែជគា�ជាមួ

សហគមន៍ នង
ិ កបេង�ីត ឱ្យមនិរន�រភាទក
ឹ េទីបជាមេធ្យ ែដលល�

្របេសីរជា កសំែដងធម៌ នង
ិ ដឹកនាំបដិបត�ិធម៌គម
ឺ ានទំនងដូចគ ែដរ។
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ទស្សន ទី១៦២

6

មនុស្សេល េចះនិយាយេចះពន្យល់េចះបក្រសេចះេរៀបរប នូវពក

«ពុករលួយ»េនះ  សមល�មស�ប់យល់ប្រគប់គា� ប៉ុែន� ទំងអ�កពន្យ

ទំងអ�កស�ប់ ស�ល់វ ក្រសេមី្រស ប៉ុេណា�ះ ពួកេគមន
ិ ទន

ស�ល់ខ�ឹមស រ និងចក�ព
ី ត
ិ ៃនសភាវ «ពុករលួយ» េនះច្បោស់េនេ

េទ។ មានែករអនុវត�ជាក់ែសេទ េទីបវឆ�ុះប� �ំ ពស
ី ភាពពិ ៃនក

យល់ដឹង របសអ
់ �កទំងេន។

ទស្សន ទី១៦៣

6

ចំណុចដំបូងបំផុតមួយ  ែដលមន
ិ អចខ�ះបាន ស្រមាប់េបីកទ�រ្រព គឺ

ករដល់នូវ ្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះជាទីពឹងទីរលឹ េលីសអស់ជីវ ិតេនះ។

ជនណា ែដល្របមេមីលងដល់  ្រពះពុទ ្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃ េឈ
ជាជន វិនាស បានបិទទ ្រពះនិព េដយខ�ួនឯង
ទស្សន ទី១៦៤

6

េបីយក្រទឹស�ីវិបស្ មកហ�ក
ឹ ហត់ េហីយងយ្រ ដូចករេរៀ និងក

សំែដងធម៌ ក�ុងវ ិបស្សេនា េម៉�ះសមសត�េល នឹងរួចផុតចកទុក មា

ចំនួនេ្រចី ជាក់មិនខនេឡីយ
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ទស្សន ទី១៦៥

6

េនេពលេី
ឃ ញអ�កដៃ េធ�ីអំេពអ
ី �ីមួយ  េទះខុសក�ី

េទ្រត�វក�ី អ�កេន

េកត
ី មាអក ទស់ចិត� េក�្រកហយចិត� រួចក៏តំងេពលត�ះតិ

េដយចិត�ខឹងេ្រ ចត
ិ �្របទូស ចិត�ស�ប់  ចត
ិ �្រចែណន េដយ្របករេ

ណាមួ។ េនះគជ
ឺ ករចម�ងេភ�ីងទុក� េភ�ីងកិេលស ពីេ្ខ�ួនចូ លមក ក�ុង

ខ�ួន គច
�
របសអ
់ �កដៃទ មក
ឺ ូលមកដុតចត
ិ �របស់ខួ ន ឬថាចម�ងយកបាបក
ំ ូកេនាះ ជាមនុស្សលេខៃ្រកែល ែដលមិន
ដុតចត
�
ពួកជនជព
ិ � របស់ខួ ន។

េចះរក្សុខ ឱ្យខ�ួនឯង

ទស្សន ទី១៦៦

6

កល្រចន� អប់អន់រស�ី ក៏េ្រពះែតពពក មកបិទបាំងម�ងមា�ល។ េ
េនាះយា៉ងណា ចិត�េនះ ពុំមាន្របាជា�ភ�ឺស�ង ល�ល�ះ  នីវរណធម៌
៥ (១-កមច�ន� េសចក�ី្របា ឬកេពញចិត�ចំេពក; ២-ព្យោប គំនុំ

ឬេសចក�ីគុំកួនេធ�ីឱ្អ�កដៃទវ ិនា; ៣-ថីនមិទ�ៈ ក្រចអូធុញ្រទ និង

កងងុយេដក; ៤- ឧទ�ច�-កុកុ ច�
� ៈ េសចក�ីរយម នង
ិ េសចក�ីរសប់រសល

ឬេក ្រកហក�ុងចត
ិ �; ៥-វ ិចក
ិ ច
ិ  េសចក�ីសន�ះិ សង្ស័មន
ិ ដចេ្រស ក�ុង

ចត
ិ �) ចូលមកបទ
ិ បាំង ក៏មានទំនងដូចគា�។ េនេពលែដលចិត� មា

ឬមានមគ�ផល គឺចិត�េនាះ នឹងភ�ឺថា� បរិសុទ�ផូរផង់ច្រពចន�េពញវង់  រួច

ផុតចដុំពពកេខ។
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ទស្សន ទី១៦៧

6

ឱមនុស្សេល អ�កេភ�ចគត
ិ ថា អ�ករស់បែត ្របែហជ៨០ឆា� គរឺ ស់បា
្រតឹែត១ៃថ� ៃនេទវតឋចតុមហរ ប៉ុេណា�។ េហតុអ�ី អ�កចូលចត
ិ �

េឈ�ះគ នងករេលភល
ជាេដី អេ�ី ម៉�ះ។ អ�ីៗទំងេន សុទ�ែតជាេហត
ិ

នាំទុក�ទរុណដល់ចិត� េហីយចិត�េនា គជ
ឺ ាប��តិ�រូបអ� ្រត�វបន�ដំេណី

ក�ុងសង្សោរវដ�េនះេទៀត។ សូមកុំេបៀតេបៀនចិ ែដលជប��ត�ិថា គឺជារ

អ�កេនាេសេឡីយ។ េលកធម៨្របកេនះ  ជារបសអសេ់ ទ ជារបស
សូន្យេ ទេទៗ ទំងអស អ�កមិនអចនាំយក ជាមួយបេឡីយ។
ទស្សន ទី១៦៨

6

ចិត�េនះ េបី្រគប់្រគងមបាល� េដយសម ឬវ ិបស្សនា េនាះ គឺវនឹ

ងយឆ�ងេរគសង ពិេសសជាតិពុ របស់សង�ម។ បច�ុប្បន េគកំពុង
ពិេសធន៍េមីល មានប៉ុនា�នភា ្រគប់្រគងចិត� និងប៉ុនា�នភាគ

្រគប់្រគងចិត�មិន តមរយកេ្របីេមេរ គ �ស�ីែកៃច�ថ�ី ្រស េបៀ េ

េញ�ន  ែល្បងសុីស អហរមានជាតិពុល សមា�រៈទំេនីបៗ បំភិត វ ិធី

ស�ស�ប�ូរស�នករេរឿងធំេទតូច េហីយេរឿងតូចេទ

េនះគឺជាយុទ

ស�ស�ស�ង�មផ�ូវចិត� េតីអ�កណាឈ�ះ អ�កណ េនទីបំផុ?
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ទស្សន ទី១៦៩

6

ែស�ងរកសច�ធម៌  ្រត�វសិកធម�ជា េកត
ី រលត់  េនខងក�ុងក យ។ មន
ល� គស
់ �កដៃទ។ េនេពលមនុស
ឺ ម�ង
ឹ េទសខ�ួនឯង េ្រចីនជាង របសអ

មា�ក់្របឹងែស�ងរកេ របសអ
់ �កដៃទ  ផា�ញ់ផា�លអ�កដ គម
ឺ ានន័យថ

ខ�ួនឯងេនាះគឺជាអ�កច បាត់េទេហ។

ទស្សន ទី១៧០

6

រូបេនះ គឺជាធាតុមិនដឹង រស់េន េដសរែត មានករអហ

្របចំៃ។ ដូេច�ះ  កូន្រប�ស្រ ក៏្រត�វែចិ��ឹមមាតបិ ជ្របចំៃ ដូចគា

ែដរ កុំសម្បូរែតៃថ�បុណ្យទ ចិត�ជធម�ជា អ�កគិត អ�កដឹង នូវអរម�ណ

ជ«ទុក�  េទមនស្ សុខ េសមនស្ និងឧេបក »។ ចិត�ក៏្រត�វក អហ

្របចំៃ ដូចគា�នឹង រូបែដរ។ េតីចុះេហតុអ�ី បានអ�កទំងឡ មិនផ�ល់

អហ ដល់ចិត� េហីយទុកឱ្យចិត ជួបទុក�ទរុ ខ�ំងអ�យា៉េនះ? ក

សក
ិ ្សោ្រពះ ករស�ប់ធម៌ ករហ�ឹកហត់សមាធិ និងករចេ្រមីន

ជាេដី គជ
ឺ ាអ របស់ចត
ិ �។ កមគុ៥ (រូប  សំេឡង ក�ន 
ិ រស

សម�ស្ស) គជាអ ដ៏មានជាពិសពុ ល របសច
់ ត
ិ �។ ដូ េច�ះ  អ�ក្រត�វែ

្រប�ង្របយ័ត� ្រគប់្រគង ទប់ស�ត់ និងចត
ិ �េនះ ឱ្បានល�មាំមួ
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ទស្សន ទី១៧១

6

ចង់នាំមនុស្សមា�ក់ ឬមួយ្រក�ម ឱ្យេដីរតមផ�ូវរ អ�កមន
ិ ្រត�វឈរព

ផ�ូវេដីររបសេ់ គ េហីយបង�ំឱ្ពួកេគ េដីរតមផ�ូវរបស់អ�កេនាះេឡី អ�ក្រត�

េដីរជាមួយពួកេគ េហីយពន្យេគ ពេី ហតុផលល�ៗ របសអ
់ �ក ែដលនាំ
្របេយាជ ដលព
់ ួកេគ។ េបីពួកេគ បាយលច
់ ្បោស ពីបំណងល� របសអ
់ �ក

ពួកេគ នង
ឹ េដីរជាមួយអ� េធ�ីតមអ�កជាេរៀងរហូត
ទស្សន ទី១៧២

6

អនាបាណស្សតិកម�ដ�ន មិន្រតឹមែត ជាមូល ៃនកម�ដ�នដៃទេទៀ
េនាេទ និងែថមទំងអចនាំច ឱ្យ្រប្រពឹត�េទ រូបជ្ឈ៤ អរូបជ្ឈ៤

មានឧេបក�យា៉ង និងេបីភា�បជាមួ សតិបដ�៤ នឹងមានអំណ

ញាុំងចិត ឱ្េឡីងកន់មគ�វិថីក�ុង៧ខណៈចិត� េដបន�ចូលកន់ទិដ�ិវ ិសុទ�ិ

អនុេលមញាណ េគា្រតភូញាណ  និង ផលញា បាន។

េលកុត�រវិមុត� ក៏្រប្រពឹត�េទ ក៏េ្រពែតអំណា របសអ
់ នាបាណស
េនះែដរ។ េ្រពះេហតុេ េទីប្រពះសមា�សម�ុ បាសំែដងថា អន
ស្សត គជ
ឺ ាវិហរធ របស់្រពះសមា�សម�ុទ� ្រពះបេច�កពុ ្រពះអរហន នង
ិ

្រពះអរិយបុគ� ទំងឡា

90

ទស្សន ទី១៧៣

6

សត�េគ ែដលចងជាប់េដយចំណង នឹងមិនេទសុីេស� ព
ក បាយា៉ង ចត
ិ �ែដលមានករ្រគប់្រ ចងេដយចំណ គឺ

សមថ នងវ
ិ ិបស្សកម�ដ�ន ក៏នង
ឹ មានភាពបរិសុទ�្របេ សមគួរដល់ក

េគារ ពីមនុស្ស និងេទវ ទំងឡ គន
ឺ ងម
ឹ ន
ិ លុះ  ក�ុងអំណាច ក
គុណ៥ «រូប សំេឡង ក�ិន រស សម�ស្» េឡីយ។
ទស្សន ទី១៧៤

6

េនេពលែដល មនុស្សរសិបលននា ស�័្រគចិត�ជាប់គ េនាះអ�កជាប់គ

ពិត្របា គឺមា�ស់គុក។ ែតក�ុងសង្សោរវដ� េបីមគ�ញណ មិនទន់េកី

េឡីងេនាេទ េទបីជអ�ក មាបក្សពួ គ�ីគា តិចេ្រចីន ឬខ�ំងេខ្សោ

ណក៏េដ ក៏េនែតមេឈ�ះ ជាអ�កជាប់គុកែ គឺជាកជាប់គុ

របស់សង្សោរវ គឺជាករបន ចុតិបដិសន�ិកុ ង កមភព រូបភព និងអរូបភព
�

េនះឯង។

ទស្សន ទី១៧៥

6

ធម�ត េភ�ីងកំហង 
ឹ អ�កណាខឹង អ�កហ�ឹងេក�។ កមា�ំងេមត� ្រតជាក

អ�កផង្រសឡាញ
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ទស្សន ទី១៧៦

6

មនុស្សេកេដេ្រចីន ស�ល់ជីវិតេនះ ្រតឹមមួយអត�

ែដលមា

្របម៨០ឆា�ំប៉ុេណា� េគមន
់ ិ ត�
ិ បានេី
ឃ នូវដំេណី រេកត
ី រលត់ របសច
ដ៏ែវងឆា� េនក�ុងសង្សោរវដ�េនះ។ េដីម្បីបំេពឱ្កេិ លសផា�ល់ខ�ន  អ�ីក៏

ពួកេគហ៊នេធ�ីែដ េទបីជាេបៀតេបៀ ដលអ
់ �កដៃទ តច
ិ េ្រចី យា៉ងក៏

េដ។ សូមយកខ�ួនឯង មកជាឧប េបីអ�ក្រត�វេគេបៀតេបៀន វិញ េតីម

អរម�ណ៍យា៉? ធម�តេពៀរេវរ គរមា�ប េដយករមិនចងេពៀ
ទស្សន ទី១៧៧

6

បាយអ�កមានសីលមួយេពល ឆាន់ ឬ រួចេពលណា ែឆ�តស�ប់ស�ល

្រតជាក់្រ េហីយក៏េធ�ីដំេណី រេទកន់ទីភ�ឺស គឺសុគតិ។ ប៉ុ ែន� បាយរ�ស

ម�ន�ី  តូចធំ អត់សីល មួយេពលដូចគា ែដរ កន់ែតហូប កន់ែតឃា�ន ក

េក�អន�ះអែន� រួចក៏ន ាំគ េធ�ីដំេណី រេទកន់ទីងង គឺទុគ�តិ។
ទស្សន ទី១៧៨

6

សង្សោរវដ�េនះ ពិតជាែវងេពកណាស់ ស្រមាប់សត�េលកណា ែ
រក្សោសីមន
ិ ហ�ក
ឹ ហត់សមាធិ នមន
ិ ចេ្រមីន វិបស្ កម�ដ�។
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ទស្សន ទី១៧៩

6

េបីអ�កគត
ិ ថ មានខ�ួនឯង គឺចិត�អ�កេនាះេហ គជ
ឺ ាខ�ួនឯង មិនែមនរូ

របសអ
់ �កេនាះេទ។ ដូេច�ះ អ�ីែដលអ�ក្រតែត ែថទំអប់រំ គឺចិត� មិនែមនែថទ
ែតរូប ែដលជារបស់ កប់េចល ដុតេចេនាះេទ
ទស្សន ទី១៨០

6

ពុទ�សសនិកជនភាគេ្រ

េចះ្រតឹេពលតម្រពះពុេទ� «សុខអ�ី

ដៃទ  េស�ីេដយេសចក�ីស�ប់ មិនម»។ ប៉ុែន� ពួកេគ មិនចូលចិត� អនុ វត�

តមវិធីស�ស� ែដល្រពះព បាសំែដង្របាប េហតុផល ែដលនាឱ្ចិត�

បានស�ប់រមា� េនាេឡីយ។ េនាះគកិច�បដិបត�ិកុ �ង «សីល សមាធិប��»។
ទស្សន ទី១៨១

6

េបីៃដគូ្របឆាំងរបអ�ក

ជាអកេលង្រសី្រសែល អ�កច្បោំងចញ់ៃថ�

ែស�កច្បោំងេទៀត កុំឈប់ឱ្យេសះ ៃថ�ណ អ�កនង
ឹ ឈ�ះពួកេគមនខន។
ិ

ប៉ុែន� េបីៃដគូ្របឆាំងរបស់អ ជាអ�កមានសីល េេពលេនះ ទន់េខ្ស
ជាងអ�ក យាណាក៏េដ យ រប់េគជាម អ�កកុំច្បោំងជា ពួកេគេឡីយ។
េ្រពថាៃថ�ណាមួយ េគគងែតយកឈ�ះ អ�កបាមនខន
ិ
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ទស្សន ទី១៨២

6

មនុស្សភាគេ្រ សុទ�ែតយល់ថ ខ�ួនជាអ�កមាន្របាជា� ជាបណ�ិត 

យល់ថ ករចងអំេបាះ្រកនាំមកនូវេសចក�ីសុខេទវិញ។ េបី្រែត ក

ចងអំេបាះ្រក នាំមកនូវេសចក�ីសុខ េតីសត�េលកមានទ មកពីណ? 

តមពិត េសចក�ីសុ គេឺ ន្រតង់ចិត�ស�ប់រមា� ប់ ករ្រពមល�ម្រគ នង
ិ
ករេ្រតក ចំេពអ�ី ែដលខ�ួនកំពុងមា ឯេនះវ ិញេទ។
ទស្សន ទី១៨៣

6

មនុស្សេល ែតងចង់បានសុ េទីបែស�ងរកទីពឹង  ជអ�ីៗ ែដលេនខ

េ្រកកយ។ ពួ ែតងេធ�ីែបបេនះ អស់មួយសង្សោរវ រួចមកេហីយ ក៏េន

ែតរកេសចក�ីសុខពិត េនាមិនេឃីញ។ សភាវៈពិត ៃេសចក�ីសុខេនះ  គឺ

សិ�តេនក�ុងចិត� េពចិត�មានកស�ប់រមា�ប ចិត�្រពម្រគ្រគា និងចិត�េ្រត

អរ ចំេពអ�ី ែដលខ�ួនកំពុងមា ហ�ងឯង
។
ឹ

ទស្សន ទី១៨៤

6

សច�ធម៌ របសធម�
់ ជា គឺគា�នអ� ជាអថ៌កំបាំងេទ េបីមនុស្ស ចង់ែស�ង

រកវ។ ប៉ុែន� វក៏្រត�វទឱ្មានេហតុបច�័យ្រគប់្រគ ផងែដរ។
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ទស្សន ទី១៨៥

6

សូមសកល្បង នូវរេបៀប្រគប់្រគង ក�ុងសតិបដ�៤ យា៉ងេនះ ចត
ិ �

្រតិះរិ ក�ុងអរម�ណ៍ណា ចូរសតប
ិ ��ដឹងថា េតីវជាកុសល

អកុសល?  េបីកុសល កំណត់ដឹងថា កុសលហ� រួចេធ�ីចត
ិ � កណា�លៗ ហីៗ

ធម�តៗ េបីអកុសល កំណត់ដឹងថ អកុសលហ�៎ រួចេធ�ីចត
ិ � កណា�លៗ

ហីៗ ធម�តៗ សូមតម�លច
់ ត
ិ �របស់អ�ក តមរេបៀបេនះជា្រប េនាអ�ក

នង
ឹ ស�ប់រមា�ប់

ទស្សន ទី១៨៦

6

ជីវ ិតេនះមិនចំបាចឱ្សេ្រមចតម្រ ្រគប់េរឿងេនាះេទ បានប៉ុណ

ប៉ុណ�ឹងចុះ។ អ�ីែដលសំខន គឺបានរស់េ ជាមួយមនុស្ស ែដលេយីងេគ

្រសឡា េទបានេហី

ទស្សន ទី១៨៧

6

េធ�ីទន រក្សោសីល ហ�ឹកហត់សមាធិ និងចេ្រមីនប�� គឺេដីម្បីផា�

ផ�ិល ឫសគល់ កិេលស នង
់ ខ
ិ តណា� ឱ្េចញអសព
ី ន�សនា� េដីម្បឱ្ចត
ិ �

បានបរិសុទ�ផូរផង់ ្រសស់ ដូច្រពចន�១៥េកត
ី ែដលរួច្រសឡះចផុតពី

ពពក េ្រពថាចត
ិ �ែបបេនាះ គឺជា្រពះនិព
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ទស្សន ទី១៨៨

6

សនា�នចិត របសមន
់ ុស្សអ្រក គម
នឹងែកែ្រេនាេទ។ បណ�ិ ត
ឺ នង
ិ

កលបស�ល់េហីយ មិនគួររប់រក ឬ្រែត េជៀសេចញ ឱ្ឆា�យ
ទស្សន ទី១៨៩

6

ជាធម�ត បណ�ិ ត គែឺ តងែត ទូនា�នចិត ខ�ួនឯងផង  នង
ិ ជួយទូនា�នចិត ដល់

អ�កដៃទផង។ ពលគឺែតងដុតចិត� ខ�ួនឯងផង និងដុតចិត� អ�កដៃទផង។
ទស្សន ទី១៩០

6

ចូរគិតកលែវង កុំគិតកលខ�ី។ ចូរមានសតិ(ស�រ និងញាណ(ប��

តពិនិត្ ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូ ឱ្ដល់ទីបំផុត េនាះអ�កនឹងបានសុ
ទស្សន ទី១៩១

6

េនេពណា អ�កខង
ឹ េ្រកធចំេពះេគ គឺចិត�របស់

កំពុងលុះេ្រក

អំណា (ចញ់) ចិត�របស់េ េនាះេហីយ។ កឱ្អភ័យ ឬេមត� ដល់េ

េនាឯង េទីបអ�កយកឈ�ះចត
ិ � របសេ់ គបាន
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ទស្សន ទី១៩២

6

អនាបាណស្ស គជ
ឺ ាវិហរធ របស្់ រពះអរិយបុគ�ទំងឡាយ និងជាផ

មូលែតមួយ ស្រមាប់នាំច េទពល់្រត�វ មគ�ផ្រពះនិព ជាអរម� ។
ទស្សន ទី១៩៣

6

េទអ�ក រស់បា១០០ឆា�ំ េតីមាន្របេយាជន៍អ�ី េបីគា�នសីលបណ�ិ ត
អ�កមានសីល េទះរស់បាន្រត១ៃថ� ក៏ពិតជា្របេសីរជ
ទស្សន ទី១៩៤

6

តម�លច
់ ិត� េស�ីៗ កណា�លៗហីៗ េនក�ុងេពល «មានលភ បាត់ល

យស អបយស សរេសីរ ្រចែណន សុខ ទុក�» េទីបអ�ក រស់េនបានសុ

និងសុភមង�ល ក�ុងជីវ ិតេនះ។

ទស្សន ទី១៩៥

6

ជីវ ិតមនុស្ គខ
ឺ �ីណាស។ អ�ី ែដលគួររក្សោទ េ្រកយេពលស�ប់ គឺអំេព

ចំេពះខ�ួនឯង បុ្ររយាមាតប
បងប�ូន ពពួកញាត នង
ិ
ិ សង�មជាតិ
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ទស្សន ទី១៩៦

6

ភាពជា្រពះអរិ គម
ឺ ន
ិ អចសមា�ល់ដឹង េសម�ង
ឹ េមីល នង
ឹ ែភ�កសច

េទ  គស
ឺ មា�ល់ដឹង េដយេ្របីែភ�កប ដូេច�ះ  អ�កទំងឡា កុំ្របម

េមីលង អ�កដៃទេសះេឡីយ

ទស្សន ទី១៩៧

6

ពលស�ល់ល មក គឺជ ប៉ុែន� បណ�ិ តអ�កមាន្របាជា� ស�ល់ផា�
ស�ល់លមក គឺជាលមក ក៏តម�លច
់ ិត� មិនជាប់ចិត� មិនដិតអរម�

ទំងផា� ទំងល

ទស្សន ទី១៩៨

6

្របសិេបីអ�ក ្របមេមីលងយដល់បុគ�លណា គឺមានន័យថា អ�កមិន
រកបា វ ិធីល�ស្រមាយកឈ�ះ  េលីបុគ�លេនា េនេឡីេទ។ េហតុដូេច�ះ

សូមអ�ក កុំបង�ញចំណុចេខ្ របសអ
់ �ក មកខងេ្រ ឱ្េគឯងបាដង 
ឹ

េដយករបងអកៃន  ចត
ិ �ខ ង
ឹ េ្រក ចត
ិ �អំនួត នង
ិ ចត
ិ �មានះ របស់អ�ក

េសេឡីយ។

98

ទស្សន ទី១៩៩

6

ភាពេស�ះ្រ េមីលេទគរឱ្ចង់េសច
ី បន�ច
ិ េនេពលខ�ះ  ប៉ុែន� វពិត

មានគុណតៃម មន
ិ អចកត់ៃថ�ប

ទស្សន ទី២០០

6

ករករពរ ករែថទំ ករចិ��រងក បច�ុប្បន�េនះ គឺទុក្រតឹ

េហតុបច�័យ  ស្រមាប់អប់រំចិ ែតប៉ុេណា�ះ គឺមិនស្រមា បេ្រមីកមកិេ

េនាះេឡីយ

ទស្សន ទី២០១

6

េនេពលមួយ ែដលអ�កមានសតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប��) កំណត់
ដេង�ីមេចញចូល េដយខ�ួនឯង េនាះអ�កនឹងដឹងថារបស្់ រពះធម៌ គឺពិត

ជ ្របេសីរជាង រសទំង ពិតែមន។

ទស្សន ទី២០២

6

ឃាត់មិនឈ�ះចង់ ្រតង់មិនឈ�ះទ កលមន
ឫទ�ម
ិ ឈ�ះគត
ិ
ិ ន
ិ ឈ�ះេរ

ចំែណក ករពិក�ុងេល គេឺ នែមន
ិ េចះ ែក�ងក�យ

99

ទស្សន ទី២០៣

6

អយុរបស់ពួកេយី គឺេនសល់តិចណាស ដូេច�ះ  សូមកុំេបៀតេបៀនគា�។ ចូ

ញាុំង្របេយាជន៍ទំ ឱ្បានសេ្រមច េដយមិន្របមាទេធ�ស

េសះេឡីយ

ទស្សន ទី២០៤

6

ជំេនឿអរូបិយ  បន់្រសន់ បួងសួង ជាេដីម ជាេហតុេធ�ឱ្ ចិត�ពឹងេលីអ�ីដៃទ

ខងេ្រកខ�ួន ជាជាងពឹងេលីខ�ួនឯង។ េនះេហីយ គឺជាេហតុបច�័
បិទទ� មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចិត�ជាបច�ុប្
ទស្សន ទី២០៥

6

ចិត� ែដលេនសង្ស័ មិនច្បោស់ល ក�ុងេលកេនះ េលកខងមុខ 

មាតប គុ ណ្រគ�អច រ្យ គុណ្រពះរតនៃ្រត ជាេដីម គឺជាេហ ដ៏
ពត
ិ ្របាមួយ ែដលនឹងចូលមកររ ផ�ូវនាំចិត� េឆា�ះេកន់ មគ�ផល

្រពះនិព េដយពិ។

10 0

ទស្សន ទី២០៦

6

ឥស្ (ក្រចែណន) នង
ិ មច�រយ
ិ (កំណាញ់) គជ
ឺ ាេសនាស�ំេ របស់

សកយទិដ� (ករ្របកន់មមានខ�ួន។ វ គឺជាេហតុបច�័យដ៏ពត
ិ ្របាក

ែដលមកររ ផ�ូវនាំចិត�េឆា�ះេកន់ មគ�ផល្រពះនិព�
ទស្សន ទី២០៧

6

ករ្របេមីលង ្រពះរតនៃ្រត ឬ្រពះអបុគ�លទំងឡា គឺេកីតមក

ពីអកុសលចិត។
� ដូ េច�ះ វ នឹឱ្ផលជទុគ�តិ មិនបានសុខេឡីយ
ទស្សន ទី២០៨

6

េតីអ�កេជឿែដរឬេទថា«ខ្សឹបឮឆា�យ ឮល្បីសុសសយ ជាងនិយ»។
ទស្សន ទី២០៩

6

្រេចៀកមានដល់េទពីរ មាត់មានែេស េតច
ី ុះេហតុអ�ី មាត់ហ�ឹ េចះ

ែតនយ
ិ ា េ្រចីនជាង ករយក្រត មកស�បអីចង
ឹ ។ េតព
ី ួកអ�ក បានពិន

ត្យ បានសិក្សោ ឬបានសេង�តេមីល ែដ

10 1

ទស្សន ទី២១០

6

ចត
់ ី ខន�សនា� រួច
ិ �ឯណា ែដលបានលសកយទិដ� ឱ្ដច់្រសអសព

េហីយ ចត
ិ �េនា គន
ឺ ង
ឹ ពិតជាមឥស្ស ល�្របេសីរជ ករទទួលបាន ន

មហសម្បត ក�ុងភពទំងបី គឺ៖ កមភព រូបភនង
ិ អរូបភព េទេទៀ។
ទស្សន ទី២១១

6

អ�ីមួយ ែដលពួកេយីង ចង់បានពិ្របា គឺមិនជាអ�ីដៃ េ្រែតពី  េសចក�ី

សុខស�ប់  របសច
់ ិត� ែដលជាសម្បត រកេឃីញេន ខងក�ុងក េនាះេ។

េតីចុះេហតុអ�ី  េទីបនាំគា�្របឹងែស�ងរក ែតអ� ែដលស�ិតេន ខងេ្រក

ជាងេទវ?

ទស្សន ទី២១២

6

(បទពក៨)
េបីតំងចិតេរៀន េរៀនឱ្ដល់្រកប

កុំេឡីយរណប អំនួតមានះ

យល់ធម៌តិចតួច រួចផ�ឹមេស�ី្រពះ

កិេលសមិនលះ ឈ�ះចិត�េម�ចបាន

10 2

ទស្សន ទី២១៣

6

ជនមួយចំនួនគត
ិ ថា បាន គប
ឺ ានសុខ។ មេសចក�ព
ី ត
ិ បានក គឺ

បានទុក វ ិញេទេតី។ ចត
ិ � ែដលរួច្រសឡះចកកម េទីបបានសុខ
ទស្សន ទី២១៤

6

េបីអ�កស�ប់នរណ ែដលនយ
ិ ាយេដីមអ�ក សូមអ� កុំនយ
ិ ាយេដីអ�កដៃទ

េធ�ីអ�ី ពីេ្រពះថា អ�កដៃទនឹងស�ប់អ�ក ដូចគា ែដរ។
ទស្សន ទី២១៥

6

ទេង�ី ែដលេកីតេចញ ពីករគិត គឺមិនែមនសុទ�ែតខុស ឬសុទ�ែត្រត�វេនាះេ

ប៉ុែន� អ�ី  ែដលសំខនបំផុតេនាះ គឱ្ែតវ បាគប្បីជាម ខ�ួនេយីង  ្រក�

្រគ�សរ អ�កជិតខង និងសង�មជរបស់េយីងេទ គឺបានេហីយ
ទស្សន ទី២១៦

6

្រសឡាញ់មនុស្សមា�ក់ គឺឱ្េគបាន្របេយា ្រប់យា៉ងពីេយីង ទ
សុខកយ សុខវ សុខចត
ិ � េពលគឺមិនែមន ករហួងែ រូបេគេនាះេទ

10 3

ទស្សន ទី២១៧

6

េកត
ី មក ជាមនុស្សេលកេគម
ឺ ានអយុខ�ីណាស់ ្រជ៨០ឆា� ហ�ង
ឹ

ឯង។ េត្ី របេយាជន៍អ�ី ែអ�ក្របឹងសន្ ែតចិត�អកុសល នង
ិ ្រទព្យសម្ប

ខងេ្រកខ�ស្រមាប់ េបាះេច ដុតេចលដែដលហ�ង
ឹ ។
ទស្សន ទី២១៨

6

ចិត�អកុសល ែដលខ�ះប�� គឺេ្រចីែតេកីតេឡីង  េនេពលណមួយ ែដល

មានកខឹងេ្រក ធ ្រសឡា កស�ប់។ ករតម�ល់ចិត� កណា�លៗ

ហីៗ  េស�ីៗ  ពីកខឹងេ្រក ធ ្រសឡា កស�ប់  េទីបពិតជ នឹងបា

ទទួល នូវេសចក�ីសុខ ក�ុងចិត� ជាបច�ុប្បន� (េលកិយចិ។
ទស្សន ទី២១៩

6

ជំងអ
ឺ ំនួត នង
ិ មានះ គជ
ឺ ជំងឺ ែដលលំបាកព្យោបាលបំផុត សូមក

ព្យោ េដយេស�ចថា�គឺ «សីល សមាធិ ប�» ក៏នង
ឹ ្រត�វ េ្របីេពេវល

យា៉េ្រចីន រហូដល់េទ រប់សិមហកប្ ឯេនាះ េទីអព្យោប ឱ្
ជាសះេស្បបា។

10 4

ទស្សន ទី២២០

6

ក�ុងដំេណី រជីវ ិត «កន់ែតម ករគាបសង�ត់ កន់ែត្រត�វតំ ឱ្បារង
ឹ
មាំ កន់ែតជួបេរឿងភិតភ័យ កន់ែត្រត�វតំង ឱ្បាក�ហ»។
ទស្សន ទី២២១

6

េបីអ�កថយេ្រកពរី បីជំហន េនាះអ�កនឹងចប់េផ� រត់េទមុខយា៉ងេលឿ
េហីយអ�ក នឹងដល់េគាលេបានយា៉ង្របា

ទស្សន ទី២២២

6

ចំណុចល�របសស
់ ្រត�វ គជករេធ�ីបង ដល់េយីង  ទំងអំេពីអ្រកក់ 
អំេពីល � របស់េគ។
ទស្សន ទី២២៣

6

េនេពលកម�ចស់តមទន់ បុណ្យច គព
ឺ ត
ិ ជ មន
ិ អចជួបានែមន។
កមា�ំងកម ពត
ិ ជាខ�មហម
ិ ាេពកណា ដូេច�ះ  សូមអ�កទំងឡាកុំស

កម�េពៀរថ�ីេទៀតេឡីយ។

10 5

ទស្សន ទី២២៤

6

ជីវ ិតេនះ  គព
ឺ ត
ិ ជបាតបង់  អស់មួយៃថ�េទៀតេហីយ  នង
ិ មរណភ័យ គព
ឺ ត
ិ ជ

េនមិនឆា េទៀតេសេឡីយ។ ប៉ុែន� មន
ិ ថ�ីេទ  ្របសិនេប ចត
ិ �េនះ  មានទ

ពង
ឹ ដ៏ឧត�ម គ«
ឺ សីល សមាធិ ប�» រួចេហីយ។

ទស្សន ទី២២៥

6

មនុស្សពិករែភ�ក ែែត្របា េមីលេឃីញ  ពិភពេលកដ៏្រសស់េឆីត

មួយេនះ  េតីចុះេហតុ អ�ី មនុស្េលក ែដេនមែភ�កភ�ឺថា� េមីលេី
ឃ

ច្បោ មិន្រពរួមគា�ែថរក្សោ ពិភពេលកដ៏្រសស់េឆីតឆាយ ឱ្បា
ល�ផូរផង់ គង់វង្សស�ិតេស�រ ជាអែងតេទ?

ទស្សន ទី២២៦

6

បុរស�ស�ីទ ំងឡាយ េបីចង់រស់េនជាសុខ និងសុភ ជាប�ី្របពន�នឹង

តេរៀងេទ អ�ក្រត�ែតទទួលយក នូវអ�ីៗ្រគប់យា របសគ
់ ូភាគីប�ី្របពន� ទ

សងខ នង
ិ អ�កឯណា ែដលបានរេនជុំវ ិញ រូបេគទំេនាះផ។

10 6

ទស្សន ទី២២៧

6

្របសិេបី េគយក្រគាប់្រ លយជាមួយ្រគាប់េព្ឱ្មាន់សុី មា
នង
ឹ សុែី ត្រគាប់្រស�វ វមិនសុី្រគាប់េ ពេី ្រព មាន់មិនស�ល់តៃម� 

្រគាប់េព្រជេឡីយ។ េសចក�ីេនាះយា៉ងណា អ�កែដ លមិនស�ល់តៃម
ពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃ គឺមានទំនងដូចមាន់ មិនស�ល់្រគាប់េព្
ទស្សន ទី២២៨

6

ស្រមាប់អ�ក ែដលមានឧបនិស្ស័យេឃីញច្បោស់ នូវស ក�ុងជាតិេនះ គ
អច អ�កេចះចំធម៌អថ៌េ្រចីន ឬ អ�កេចះចំធម៌អថ៌តិចត។

ចំណុចសំខន គឺបានដល់្រពមេដយបុ ជាអ�មានសីល មានសទ

មានសតិ(ស�រតី) កព្យោយាម និងមាប��) េដបា
បដិបត�ិធម៌ តមមាគា៌ទូេ្របៀន្រប របស្់ រពះសមា�សម�ុទ
ទស្សន ទី២២៩

6

េនេពលមួយែដ សកយទិដ� (សមា�ល់ថាមានខ� េនះ  បាលះដច

្រសឡ ពខ
ី ន�សនា�ន េទីបចិត�េន បាដល់ៃ្រតសរណគមន៍ មិន្រប�លែ្

នង
ិ បានដឹងគុណ្រពះសមា�សម�ុ យា៉ងៃ្រកែ ជាងអ�ីៗទំងអ។

10 7

ទស្សន ទី២៣០

6

អំនួត នង
ិ មានះ កលេកីត ក�ុងចត
ិ �ណាេហីយ ចិត�េនាះនឹងអអន់រស�ី 

ដូច្រពះអទិត្យអស�ង

ទស្សន ទី២៣១

6

មនុស្សេល ក កន់ែតស ម�� កន់ឱ្េគារព កន់ែតេលីកតេម�ីងខ�ួន
កន់ែតអប់យ
ទស្សន ទី២៣២

6

មគ�ផល ្រពះនិព� នឹងេកីតមានែតក�ុងចិត�ណា ែដលបរិបូណ៌េដយស

បរបូិ ណ៌ េដយសមាធិ និងបរិបូណ៌េដយប�� ប៉ុេណ
ទស្សន ទី២៣៣

6

(បទពក៨)
ស្រមស់្រប�ស្រសី គង់អី្រប�ល

មនយ
ូរប៉ុនា�ន្របេនះេ្រកៀមស�ិត
ិ

កុំ្របឹងែតែថគន់ែកហួស្រកឹត

្រត�វអប់រចត
ិ � ្របណិមុ នស�ប់

10 8

ទស្សន ទី២៣៤

6

(បទកកគតិ
សម្បត�ិយសក�ិ

គួរកុំជាប់ចិត�

គង់បាតែបកបាក់
ដ្បិឥតខ�ឹមសរ

វ ិនាសធម�

ចេ្រមីធម៌អថ៌

្របាថា�និ។

ទស្សន ទី២៣៥

6

(បទកកគតិេគាព័ទ�ស�ឹ
េពលេកត
ី ទុក�្រព�យ ្រព�យេរឿងរប់រ

្រកំ្រគាដួងចិ

ចត
ិ �ដូច្រព�ញចំ

រយពន់េ្រកៀម្រ
ចំែបងែផ្ផ្សំ

ផ្សំសុទ�េរឿងទុក�
ទស្សន ទី២៣៦

6

អ�ីមួយ ែដលអ�ក គួរេធ�ីមុ នេគបំផុត គឺគប្បីជាមួយខ�ួនឯង និង្រក�ម្រគ�

បនា�ប់មកេទីប អ�កជិតខង សង�មជ និងពិភពេលក ទំងម។

10 9

ទស្សន ទី២៣៧

6

អត�ចរត
ិ ពក្យសម� នង
ិ ទេង�ី  របស់ឪពុកមា�យ គឺជគំរូ ដល់កូនៗ។ ដូ េច�ះ 

្រត�េរៀបចំឫកពខ�ួនអ�ក ្រគ�សរអ� ឱ្មានសណា�ប់ធា�ប់ជាមុននងបន
�
ឹ
េទទូនា� ដលអ
់ �កដៃទ។

ទស្សន ទី២៣៨

6

(បទពក៧)
កុំេចះ្រតឹមេពលែចងច

េធ�ីឱ្ដូចថាណ ្រប�ស្រ

កុំដូច្រតេដកេកកក

សុដ
ី ូច្រកបីគង់ហល់ស�ប

ទស្សន ទី២៣៩

6

(បទកកគតិ
មគ�ផលនិព�

អ�កមានវ

គឺពិតជាម

ឆាប់ណ សួរផ�ូវ

ទីរម�ត់ទុក�។

110

បណ�ិ តពល់្រត
បដិបត�ិេទ

ទស្សន ទី២៤០

6

(បទពក៧)
អ�កមកបានសុខេ្រពះេធ�ី្រ

្រត�វេធ�ីេ្រពះសុខបានម

រស់េនបានសុខស�ប់ចិត�ជា

ជាក់ចិត�ស�ប់សុខបានេនរ

ទស្សន ទី២៤១

6

អ�ីៗទំងអស

មិនេទៀងទតេទ  េជាគជ័យ

ឬបរជ័យៃថ�េនះ គឺជ

ពិេសធន ដ៏លម
� ួយ  ស្រមាប់ៃថ�ែស�ក និងេពលអន តេទ សូមកុំអស់

សង្ឃឹឱ្េស។ ប៉ុែន� សូមកុំឱ្បរជ័យ ក�ុងកំហុណាដែដលៗ។
ទស្សន ទី២៤២

6

េពលេឃីញសច�ធម៌  គប
ឺ ានេី
ឃ ញ និងស�ល់ច្ថ េត្ី រពះសមា�សម�ុទ� 

ជានរ។ េពលេនាះេហីយ គឺទឹកែភ� នងហ
ូ រចុះមក េដយករនឹករល
ឹ

ដល់្រពះអង� ្រពមជានងទ
ឹ ក
ឹ ចត
ិ � ដ៏មហដឹងគុ យា៉ងៃ្រកែ ព្ី រព

អង�។ េនះ គឺជាធម� របស់សត�េល ែដលបាន្រតស់សច�ធម៌ ក�ុង
ំ ូង តគន�ងទូនា�ន របស្រពះអង� (្រពះេសតបុគ�ល)។
អរយមគ�
ដប
ិ
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ទស្សន ទី២៤៣

6

េ្រកយកឆ�ងផុត វ ិ��សរទ១ (េសតបត�ិម) កេបី្របា ឆ�ងេទ

វ ិ��សរទ២ (សកទគាមិមគ គឺ្រត�វអធិដ�នចិត� បង់កមគុ ជ

ដច់ខ េទះបីជាម ស�មី ឬភរិយា ៃនខ�។ េហីយក�ុងឧេបក�ចិត� បន

ចេ្រមីភាវនា (្រសឡាញ់ក៏ទុក� ស�ប់ក៏ទុក�) រល់ដេង�ី
ទស្សន ទី២៤៤

6

ទឹកបរសុ
ិ ទ� គឺជធម�ជាពិត របស់ទឹក។ ចិត�បរសុ
ិ ទ� គឺជធម�ជាពិត របស់

ចិត�។ េនេពលមួយែដ ចិត�បរសុ
់ ិ ល គឺ
ិ ទ�ស�ត ្រ្រសឡះ អសមន�

កិេលស និងតណា

ឬសេ��ជន  (សំេយាជនៈ) ទ១០ ែដលជាពណ

របស់ចិត� េពលេនាេហីយ គឺ្រពះនិព�
ទស្សន ទី២៤៥

6

(បទពក៧)
េបីមានអយុកន់ែតេ្រ
្រត�វភា�ក់ខ�ួនឱ្រហ័ស

វ័យនឹងចេ្រមីនកន់ែតច

ពិត្របាកដណាស់ច្បោស់នឹង
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ទស្សន ទី២៤៦

6

(បទពក៩)
េពលបុ ណ្យភ�ុំមាត់កុំធែតក�ិន្រស

កុំសមា�ប់្រគប់សព�សត�េ្រព

្រត�វេពលពក្យពិតពឆា�ញពិស កុំកមាខុសត្រមាឬលួច្រ
ទស្សន ទី២៤៧

6

្រសឡាញ់ក�ី ស�ប់ក�ី សុខក� េសមនស្សក� ទុ ក�ក�ី  េទមនស្សក� គឺ្រតឹែតជ

ករេសយអរម� របស់ចិត� េហីយក៏រលត់អសេ់ ទ ជាធម�ត ែតអីចឹងឯ

ង។ ដំេណី រេនះ  ្រប្រពឹត�េទអច
ី ង
ឹ អស់មួយសង្សោដ� មកេហីយ  គគា�
ឺ

បានអ�ីេសះ ទៗ អស់េទ សូន្យេទេបីដូេច�ះ  េតម
ី ានអ� គួរឱ្្របកន់ម
ថាជារបស់ខ�ួ

ទស្សន ទី២៤៨

6

កុំបង�ប ឱ្េគេធ�ីអ�ីៗ ដូ ចអ�ក ឬតមអ�ក ចូរ្របា ពួកេគ ពេី ហតុផល នង
ិ

ផល្របេយាជន៍ ែដលពួកេគ នឹងទទួលបាន ពីកិច�បដិបត�ិេនាះេហីយឱ្
េគសេ្រមចចិត េដយខ�ួនឯង ថាេតី គួរេធ�ី ឬមិនគួរេធ�
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ទស្សន ទី២៤៩

6

េយីងខ�ុំ ជាពុទ�សសនិកជន កំពុងែតេដីរ េនេលីផូ វមួ
� យ តស�មទ

របស់្រពះសមា�សម�ុទ� និង្រពះអរិយបុ ទំងឡ ែដលបានបង នូវ
សច�ធម៌។ ប៉ុ ែន� េយីងខ�ុំ នង
ឹ េដីរត ែតកមា�ង នង
ិ សមត�ភាព របស់ពួ

េយីង ែតប៉ុ េណា�។

ទស្សន ទី២៥០

6

េហតុអ�ី  ្រពះសមា�សម�ុទ� ែតងែតរំល ដល់្រពះអន ជេរឿយៗថា «មា�
អនន� ចូរអ�េទរកទីកែន�ងស�ប់ស�ត់ េដីម្បីព្យ ចេ្រមីនសមាធិច»

យា៉ងដូេច�? ពីេ្រពថាសមាធិ េទីបជាេហផលពិត ៃនករេកីតមានប

េលកុត�រ ស្រមាប់ចក់ធ�ុះសច�ធម៌ ស មគ�ផល ្រពះនិព បាន
ទស្សន ទី២៥១

6

ជីវ ិតេនះ  មាន្រតឹមចំេណះដ មន
ិ ្រគប្រគាន់េេទ  គឺ្រត�វមានចំេណះេធ

(បទពេិ សធន៍) ែថេទៀត។ ករអប់រំចិត� ក៏្រត�ែតេចះទំពរី ែផ�កផងែដរ

គទ
ឺ ំងខគន�ធុ រៈ នង
ិ ខងវិបស្សនាធ។
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ទស្សន ទី២៥២

6

«មានែតទុក�េទេកីតេឡីង មានែតទុក�េទតំងេន មានែតទុក�េទរ»
េតម
ី ានសត� មានបុគ�ល មានតួខ�ួន មកព
ទស្សន ទី២៥៣

6

សច�ធម៌ មន
ិ ែមនមាេនក�ុ ៃ្រពភ�ំ ល�ងភ�ំ បាតភឯណាេនាះេទ គឺេនក

កយ និចិត� របសអ
់ �ក ហ�ងឯង
។ េនទីណាក៏េដឱ្ែតបដិបត�ិធម៌ សម
ឹ

គួរដល់ធម៌ នឹងអរកសច�ធម៌េនា េឃីញជាក់មិនខ េនាះេ។
ទស្សន ទី២៥៤

6

កទូនា�នខ�ួនឯង និករទូនាអ�កដៃទ  គឺ្រត�ែតេ្របីឧប

ៃន្របាជ

្របកបេដ យ េហតុផលពិត របស់ធម (ធម�ជាត) េពគឺ មិនេធ�ីតមែ
្រទឹស�ី ឬតែតទមា�ប ធា�ប់េធ�កន�ងមក ឬតមអរម�ណ ឬតមចំណូលចិត

ផា�ល់ខ�ួន េនាះេ ដ្បិអី មនុស្សមា�ក់ គម
ឺ ានករគិ មាសតិ (ស�រតី)

មានញាណប��) និងមាករយល់ដឹងេផ្សងៗពីគ តមសភាពពិត 

ជីវ ិត របស់ពួកេគ។ ករទូនា�ន ែដលភាពឆា�តឈ �ស និងបត់ែបនខ�

េទីបជាទេង�ីដ៏្របៃព ក�ុងករទូនា�នចិត�មនុ
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ទស្សន ទី២៥៥

6

វប្បធមណា ែដលេពសរេសីរ មនុ ស្សស�ប េហីយេពបង�ប មនុ ស្

រស់  គឺជាវប្បធម៌អន់ថ ដូេច�ះ  ្រត�វែតែកលម�េឡីងវិញ ជាដច់ េបី

មន
ិ ដូេច�ះេទ េសចក�ីវិនាស ៃនសង�មេនាះ នឹងេកីតមាន ជាក់ជា
ទស្សន ទី២៥៦

6

េនេពលែដល ចិត�លុះេ្រកមអំ របសក
់ ិេលស និងតណា� បុថុជ� ចូ ល

ចិត�ស�ប ែតពក្យ ែដលពីេរះ លួងេល ម  បអែង�ល ដលក
់ ិេលស

និងតណា� ទំងេ ប៉ុេណា�ះ េមា៉�ះេហីយ ពួកេគក៏តំង េ្រតកអរ េពញចិ

ជាប់ចិត� ជាប់អរម�ណ៍ េហីយក៏ន ឹងវិលវល់ ក�ុងភពបីេនះ ជាអ ចិតតំ
�

េន ឆា�យេអីយែសនឆា�យ ពី្រពះនិព�ន េ។
ទស្សន ទី២៥៧

6

ចត
សមគួរដល់ធម៌ គម
ិ ត�ធម៌
ិ � ែដលកំពុងបដប
ិ
ឺ ន
ិ ្រត�វករ ករវយ ពច
ី ិ ត�
ដៃទឯណាែដលមន
ិ ទន់បានភា�ប់និស នង
ឹ ្រពះធមេនាេឡីយ។ មានែ

េយាគី ែដលបានពល់្រ សភាវលក�ណធម តមេសចក�ីពិតេទ េទីបដឹ
ច្បោស់«រស្រពះធម៌ ពិតជាឆា�ញ់ជាង រសអ�ីទ» ពត
ិ ែមន។
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ទស្សន ទី២៥៨

6

ឧបសគ�ជាចម្ប របស្់ រពេយាគាវច ក�ុងេពលហ�ក
ឹ ហត់សមាធិ ជាក

អន�ះសចង់បានចិត�ស�ប់ និឱ្ឆាបបារកេឃីញសច�ធម៌។ េនះឯង  គឺជ

អកុសលចិត� ែដលេកីតមក ស្រមាប់ររំងផល ្រពះនិព�ន េនក�ុងចិ

បច�ុប្បន�។ ករតម�ល់ចិត�ធម�សប្បោ ក�ុងកិច�បដិបត�ិ្រពះធម៌ េទីបជាវិធ
ដ៏ល � ក�ុងករហ�ឹកហត់សម និងចេ្រមីវ ិបស្សប��។
ទស្សន ទី២៥៩

6

េគាលបំណង ៃនកហ�ក
ឹ ហត់សមាធិ គឺេដីម្បីនាំ

ឱ្បាពល់្រត

ឧេបក� ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ ែដលជាបុព (េហតុ ខងេដីម ន ា
ឱ្េកីតមាេលកុត�រប�� ជាវិសុទ�ិទ៥ តមលំដប់លំេដយ បន�េ។

ករេកីតេឡីង ៃន វិសុទ�ិទ៧េនះ  គឺនឹងនឱ
ា ្ចិត�

បានលះសំេយាជ

កេិ លសទំ១០ ឱ្ដច់្រសឡះ អសខ
់ ន�សនា�ន តមឧបនិស្ស បា

សេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព ក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្ប េដយពិ។
ទស្សន ទី២៦០

6

នយ
ិ ាយេ្រច ខុ សេ្រចី, េដកេ្រចី ្រសមុេ្រចី, សុីេ្រចី ជុះេ្រចី,

បដិបត�ធម៌
ិ េ្រចី នង
ឹ សុខស�ប់េ្រចីន េនះគជ
ឺ ាសច� មិនអច្របែកកប
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ទស្សន ទី២៦១

6

្រទព្យសម្ប ្រត�វែត្របឹងរ ពេី ្រព វពិតចំបា ស្រមាកច�
ិ � ឹមជីវ ិត

ក�ុងេពលបច�ុប្បន។ ប៉ុែន� កុំ្របឹងែ្របងហេហតុេពក។ អ�ក្រត�វទុកេព
េវល ស្រមាអប់រ ំចត
ិ �េនះខ�ះផង ពេី ្រព ចត
ិ �េនះេហីយ េទីបជាអ� ែដល

នង
ឹ ្រត�ែហលឆ�ង ក�ុងវដ�សង្សោរេ ជាអែង�ង គឺមិនែមនជា រូបេនះ។
ទស្សន ទី២៦២

6

េបីចិត� រលត់េទ មិនេកីតេទៀតជាថ�ី ក�ុងរូបេនះ  គឺសមា�ល់ថា ស�បេហី
់

ជីវ ិតេនះ គឺ្រតឹែតជ ករេកីតរលត់ របស់ចិត ែតប៉ុ េណា�ះឯង
ទស្សន ទី២៦៣

6

អយ គឺមិនរង់ចំេយីងេទ ចស់ឈឺស�ប់នឹងមក។ ដូេច�ះ  ចូរេធ�ីខ�ួនឯង

ឱ្ជាទីពឹងៃនខ�ួ េដយរក្សោសីល ហ�ឹកហត់សមាធិ និងចេ្រមីន

ប�� កុំខន។ េលកធម៌ទ៨្របករេន គជ
ឺ ាេហតុនាំ នូ វទុក�េវទនា

ជាអែង�។ សូមកុំជាប់ជំពក នង
ឹ ពួកវ រហូតដលេ់ ភ�ចស�រត េភ�ចករអប់រ

ចត
ិ � ឱ្បាបរសុ
ិ ទ� េសះេឡីយ
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ទស្សន ទី២៦៤

6

តៃម�ពត
�ិ េន ក�ុងរូបេនា
ិ ៃនរូប្រសសល � ែដលអ�កបានេី
ឃ េនះ គម
ឺ ន
ិ សត

េសេឡីយ។ អេ�ី នា គជ
ឺ កឱ្តៃម� ែដលជាកមា�ំង ៃនកិេលសតណ
កំពុង្រតេន ក�ុងខន�សនា� របសអ
់ �ក ឯេនះវ ិញេទេត។
ី
ទស្សន ទី២៦៥

6

កលណាចិត�េ គា�នខ�ួនឯង ជាទីពឹេនងងឹងងល់ ខ�ះប�� គឺែតងែត

ពឹងែផ�ក េលីសភាវធម៌ ខងេ្រក ឱ្ជួយ  មានដូចជ ករបួងសួ ក

បន់្រសន់ ជាេដីម េនាះជេរឿង  ធម�ត។ ប៉ុែន� េបីចិត�េនះបានភ�ឺស �ង
ប��យល់ដឹងច្បោ ក�ុងេហតុផល គឺនឹងេចះពឹងេលីខួ នឯង 
�
ជាក់មិន

ខ េហីយែថមទំង បបរបូិ ណ៌ េទេដ ករព្យ ្របកបេដ

សតិ (ស�រតី) និងញ (ប��) េដយពិ។

ទស្សន ទី២៦៦

6

្រពះធម នងជ
ឹ ួយ្រទ្រទង់ ដល់សត�េលកណា ែដលបដបត�
ិ ិ្រពះធនង
ឹ មន
ិ

្របកន់េ ជំេនឿ ្របៃពណី ទំេនៀមទមា�ប់ ឬលទ�ិសសនា ណាមួយ
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ទស្សន ទី២៦៧

6

ដំេណី រករដំបូង ៃនមា៉សុីន ហក់រង្របឹងបន�ិច ប៉ុែន� េពលវដំេណ
បានបន�ិច គឺធូជធម�ត។ដូចគា�ែដរកំណត់ដឹងខ្យល់ដេង�ី េចញដឹងចូ ល

ដឹង  គដ
ឺ ំបូងេឡីយ ហក់រង្រដកដេង�ីមបន�ច
ិ លុះេពលមានខ្យ អស្

សៈបស្សោ បាេកត
ី េឡីង  អ�ីៗ្រប្រពឹត�េទធម�ជាវ គា�ននរ

បង�ប់ប��វេឡីយ គឺ្រគាន់ែ សតិ(ស�រតី នង
ិ ញា(ប��) មក
តមពិនិត្យេមីកំណត់ដឹង កេចញចូល ៃនដេង�ីមេនាះេទបានេហី
ទស្សន ទី២៦៨

6

កិច�កណាែដល្រត�វេធ�ី គឺ្រត�វេធឱ្រួចជាេ្រ ក�ុងៃថ�េនះ ពីេ្រព េយីង
មិនអច្របាកដថា នឹងបេន ដលៃ់ ថ�ែស�ក េនាះេទ
ទស្សន ទី២៦៩

6

េនេពនីវរណធម៌៥ េនះេ្រទមចុះេទ េទះមានកររំ ពក
ី ត�ខ

េ្រកយា៉ងណា ក៏ចិត េនែតស�ប់រមា�ប់ែដ ពីេ្រព អ�កបានសងេហត

ៃនេសចក�ីស�ប់រមា�ប េនាះរួចេហីយ

120

ទស្សន ទី២៧០

6

សូមអ�កបទ
ិ ែភ�កសច់របស់អ�ក េហីយេបីកែភ�កប�� សម�ឹងេទែផ�កខងក�

ៃនរងកយេនែដលមានែស្បកជា្របទល់ខងេ្រក រួចពិចរណា
ថា េតី្រតង់ណាជាអញ ឬជារបស់អញ។ េតីមានអញ ឬរបស់អញ 

ឬេទ? េនាះគឺ ពិតជាពុំមានេឡីយ ពីេ្រពះ អ�ីៗលុះក�ុង អំណាច អនិច�ំ
អនត� ទំងអស់។ អ�កមិនអច បង�ប់ប ឱ្េទជាយា៉ងេ ឱ្េទ
យា៉ងេនាះ បានេឡ
ទស្សន ទី២៧១

6

កលណ ្រពះពុទ�សសនា េនមទ� មគ�ផល ្រពនិព�ន េែតេបីក

ចំហ េនេឡី។ ប៉ុ ែន� សត�េលវ ិញេទ  ែដលេនស�យ្រសេណាះ

ធម៌ទំ៨្របករទំងេនាះ េទីបមិន្រពមបេង ចកេចញេទ
ទស្សន ទី២៧២

6

ឧេបក ែដលេកត
ី ពី ករចេ្រមីនស នងវ
ិ ិបស្សកម�ដ�ន េទីជាបុព�ភ

(េហតុខងេដីម) ៃនេលកុត�រប�។ េនាះគឺជ ចំណុចខ�ស់បំផុត ៃន
េលកិយសមាធែដលមិនែមនជ ករតំងចិត�េធ ែបបធម�ត េនាះេទ
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ទស្សន ទី២៧៣

6

ចត
ិ � ែដលបានបេង�នេទ េដីម្បីកិត�ិយស េករ�ិ៍េឈ�ះ មុខមាត់ នូវរគឺ

ជាចិត ែដលកំពុងលុះ ក�ុងអំណា េលភៈ និង េមាហ ជាមូល េពលគ

កំពុងេនឆា�យ ្រពះនិព ៃ្រេពកណាស់

ទស្សន ទី២៧៤

6

េពលអ�កឃា�ន សូមហូបអ េដយខ�ួនឯងេទ គឺមិនចំបាច់េទបន
សូមឱ្បានែឆ�តេពះេនាះេទ។ ដូចគា�េនះែដរ ចង់បានេសចក�ីសុ
ព្យោយាមសង ៃនេសចក�ីសុខ គឺកររក្ «សីល សមាធ ប��» េនា

េទ គឺមិនចំបាច់េទបន់្រពឱ្បានេសចក�ីសុ េនាះេឡីយ
ទស្សន ទី២៧៥

6

ករ្របឹងដុសខត់ ក��ក់្របឡាក់េដ

យធូលី គង់ែតនឹងេភាច្បោ

ជាក់ជាមិន។ ដូចគា�េនះែដរ ករ្របឹងដុសខត់ចិត� េដយករហ

សមាធិ ក�ុងកម�ដ�នទ៤០ ណាមួយ គចត
�ឺ
បា
ិ �េនា គង់ែតនងភ
ឹ ស�

ស�ប់រមា�ប់ ជាក់ជាមិ។
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ទស្សន ទី២៧៦

6

ញញឹម ក�ុងអំណាចក ម ចិត�នឹងញាប់ អន�ះស។ ញញឹម េ្រពះេឃ

ធម៌អនត� ទឹកែភ�កនឹងហូរចុមក េ្រពះករសេង�គចិត� អណិតខ�ួន 
នក
ឹ រលក
ឹ អំណរគុ ណ ដល្់ រពះសមា�សម�ុទ� ដ៏ៃ្រកបំផុត។
ទស្សន ទី២៧៧

6

នាំចិត មកពិចរណ«រូបេនះ មិនេទៀង, រូបេនះ ជាទុក, រូបេនះ មិនែមនជ

របស់ខួ ន»
�
ឱ្បាេរឿយៗ ក�ុងជីវ ិត្របចំៃថ� គឺចិត�េនាះ កំែតមានមុ

េឆា�ះេកន់ មគ�ផល្រពះនិព យា៉ពិត្របាក
ទស្សន ទី២៧៨

6

ចិត� និងប�� របស់មនុស្ ក�ុងបច�ុប្បន�េនះ គឺ្រត�ទូនា� េដយករពន្

្របាប់េហតុផលពិត ្របេសី ករបំភិតបំភ័យ េរឿងកម�េពៀរក�ុង នរក
េ្របត អសុរក យ និងតិរច។ ពេី ្រព ះ ពួកមានករយល់ដឹងេ្រចីន ក

វ ិជាេលកិ នង
ិ សមា�រៈទំេនីប ជាលក� ែបបវ ិទ្យោស គម
ឺ ន
ិ អច្រត

នយ
ិ ាយ្របាប់ធម�តៗ េហីយពួកេគ អចស�ប់យល់បាន

123

ទស្សន ទី២៧៩

6

ករសន្សំបុ (េសចក�ីល)
� សូមកុំជាប់េ នង
ឹ ពធី 
ិ ឱ្ែតមាឱក អ

សន្សំបុណ្យបាន ្របញាប់បេ� ទក
ឹ ចត
ិ � និងសទ�ចុះពេី ្រពះថា បុ

គជ
ឺ ាេឈ ៃនេសចក�ីសុខ។

ទស្សន ទី២៨០

6

(បទពក៨)
សុនខខំគ េ្រពះេល�ភអ
សន្សំចិត�ប ដំពូជរម 

រ ីឯមនុស្ េឈ�ះគា�េ្រព

កម�នឹងជាប់តម លុះចប់ភពថ
ទស្សន ទី២៨១

6

េយីងអចបង�ញផ� ដល់អ�កដៃទ  ឱ្េទរកភូមិឋ របសេ់ យីងេឃីញបាន
េដយងយ្រ យា៉ងណា ្រពះអរិយបុគ�លទំងឡាយ ក៏នឹងអ
ផ�ូវបដប
ិ ត�ិ នាំចិតេទកន់ មគ�ផល ្រពះនិព ដល់សព�សត�  ែដលមា

ឧបនស
ិ ្ស័យ បានច្បោស ងយ្រស�ល ក៏មានទំនងដូ េនាែដរ ដ្បិ
ថា មគ�ផ ្រពះនិព�ន គឺជាភូមិឋនរស់េន របស

124

ទស្សន ទី២៨២

6

អប់រ ំចត
�ិ េនេល ក
ិ � បាបរសុ
ិ ទ� ឬ អប់រ ំចត
ិ � មន
ិ បាបរសុ
ិ ទ� គម
ឺ ន
ិ សត

ទទួលទន  អហរបួស អហមនប
ិ ួស េនាះេ។ វេន្រតង់ េតី

អហទំេនា បានកេដធម៌  ្រតឹម្រត�វ អរយវ
ិ ិន័យ ឬក៏អត់

ប៉ុេណា�។

ទស្សន ទី២៨៣

6

សម�ី និងទេង�ី របស់មនុ ស្ស គឺេកីតេចញពីចិត�។ អ្រកក់ ឬល គឺអចេមី

េឃីញ ឬស�ប់ឮច្បោស់ មិនអចនឹងលក់ ពីអ�កដៃទ បានជាេរៀងរហ

េនាះេទពេី ្រពះថា េលកេនះ គា�នអ�ីជាអ េសេឡីយ។
ទស្សន ទី២៨៤

6

ជសច�ធម៌ េបីចត
�ិ ង
ិ �គា� «ឧេបក » ែដលជ សីលវ ិសុទ ន
ិ ចត
ិ �វ ិសុទ�ិ េកត
ី ពី

ករចេ្រម សមថ នងវ
ិ ិបស្សកម�ដ�ន ជាមុនេនាះេទ នង
ឹ ពុំមានេហត

បច�័យ ្រគប់្រគាន់ ក�ុងករនា ជាបច�ុប្បេនះ ឱ្បានពល់្រត�វ មគ
្រពះនិព េដយបន�ចេ្រមី ន  វិបស្ បាេឡីយ  េទបីជា មានករស

ជំនា ក�ុង្រពះៃ្រតបិដក ឬមហសតិប យា៉ងក៏េដយ
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ទស្សន ទី២៨៥

6

ករចេ្រមីនអនាបាណក�ុងខ្យល់ដេង�មទំ១៦្រតកូល ្រពះេយ នឹង

ជួប  ខ្យល់អស្សោសៈបស ចំនួន៤្របេភ េផ្សងៗគា�។ ្របេភ១ គឺ

ជា ខ្យល់េ្រគាត (ខ្យល់្រតកូល១ ដល់ទី៤ គស
�ិ េនក�ុង ឧបច
ឺ ត
សមាធិ និងបឋមជ្) ស្រមាប់ពិចរណា កយក�ុងកយ។ ្២ គឺ

ជា ខ្យល់េស�ីងស�ប (ខ្យល់្រតក ទី៥ ដល់ ទី៨ គស
�ិ េនក�ុង ទុតិ
ឺ ត
ជ្ឈ) ស្រមាប់ពិច រណា េវទនាក�ុងេវទនា។ ្៣ គឺខ្យល់តូចល�ិ

(ខ្យល់្កូ ល ទី៩ និងទី១០ គឺស�ិតេនក�ុង តតិយជ្) និង  ្របេភទទ៤

គឺខ្យល់ល�ិតសុខុ (ខ្យល់្រតកូល ១១ ដល់ទី១២ គឺស�ិតេនក�ុង ចតុត
ជ្ឈ) ស្រមាប់ពិច រណា ចិត�ក�ុងចិ េ្រកចិត� ពល់្រត� «ឧេបក »

ខ្យល់នឹងរលត់អស់ (ខ្យល់្រតកូល១៣ ដល់ទី១៦) ស្រមាប់ពិច
ធម៌ក�ុងធម៌ នាំចិតឱ្ពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបន។
ទស្សន ទី២៨៦

6

អនាបាណស ដេង�ីមទំ១៦្រតកូ គជ
ឺ ាផ�ូវកត់្រ េឆា�ះេកន់ មគ

ផល ្រពះនិព�ន និងជាវិហ របស្់ រពះអរិយបុគ� ្រពះអរហន� ្រ
បេច�កពុទ� នង
ិ ្រពះសមា�សម�ុទ ទំងឡា បដិបត�ិ អនាបាណស

ដេង�ីមទំ១៦្រតកូល នឹងបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ម
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ទស្សន ទី២៨៧

6

ដីក៏ដុះ  ្របាជ�ក៏ផុ ស ឡប់ក៏េ្រចីន េកីនែត រគៈ េទសៈ  េនក�ុងខន�

សនា�។ េធ�ីបុណ្ ឱ្អសេ់ ទ េទីបជាផ�ូមគ�ផល ្រពះនិព េដយពិ។
ទស្សន ទី២៨៨

6

(បទពក៧)

សូមពិនិត្យវ័យៃនអត

កុំច ំជិតស�ប់េទកម្សត

ដ្បិអីសង�រមិនេទៀងទ

ទីពឹង្របាកដមានឬេ

ទស្សន ទី២៨៩

6

កុំសម�ឹងេមីល ែតកំហុស របសអ
់ �កដៃទ ពីេ្រព គឺជាេរឿ របសេ់ គេនាះេ អ�ី

ែដលសំខន គឺព្យោ កមា�តេមទស់េច ពីសនា�នចិត របសេ់ យីង ឯ

េនះវ ិញេទ េទីប្របេសីរជា

ទស្សន ទី២៩០

6

មុននឹងសេ្រមចថា អដៃទ គឺជាមនុស្សអ្រ អ�ក្រតវពិនិត្យេមីលខ�ួនឯ

ជាមុសិនថា េតីអ�បាេធ�ី អំេពីល � ក�ុងក្រមិតណាែដ
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ទស្សន ទី២៩១

6

គុណធម៌ ែដលមាេន ក�ុងចត
ិ �របស់អ�ក មានក្រមិតែបប គ្ឺ រែសចិត�

របស់អ�កហ�ង 
់ �កដៃទ
ឹ ពត
ិ នង
ឹ អច ទំនាក់ទំនងជាមួយ ្រកែសចិត របសអ

េទៀត

បានមិនខ

អមនុស្ េទវត

េទបីជា ទំនាក់ទំនងេន ជាមួនង 
មនុ ស្ស
ឹ

ឬ ្រពហ� ក៏េដយ េព ឱ្ែតមា ក្រមិតគុណធម

្របហក់្របែហ ។
ទស្សន ទី២៩២

6

ពិភព របសអ
់ �កបួស គឺនិយាែតអំពី «គុ ណធម៌ និងសីលធម៌»។ ប៉ុែន�

ពិភព របសអ
់ �កនេយាបាគឺនិយាែតអំពី  «អ�កឈ�ះ គឺជាេស�ចនិង អ�ក

ចញ គឺជាេច»។

ទស្សន ទី២៩៣

6

ជីវ ិត គជ
ឺ ាករេដីរផ�ូវ។ េសចក�ីស�ប់ គឺទុកដូចជា ករចុះ យាជំនះិ

មួយ បន�េទក យាជំនះិ មួយេផ្សងេទៀត។ ប៉ុែន� េតយាជំនះិ ថ�ីេនាះ

មានភាព្របេសីរយាជំនះម
ិ ុន ែដរឬេទ?
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ទស្សន ទី២៩៤

6

្រតីជាប់សន�ូច ក៏េ្រព សុីនុយ។ សត�េល គរេគា សុីនុយមច�ុរ គឺ

មាលភអត់លភ មយស អប់យស ្រចែណសរេសីរ សុខ នងទ
ិ ុក� ក៏

មានទំន ដូចគា�ែដរ

ទស្សន ទី២៩៥

6

សមាធិ គឺេកីតម េនេពលែដល «កយ ចិត� និងអរម� » ្រស�ះ្រស�ល
ជាធ�ុងមួ

្រគបសង�ត់បាន អកុសលនីវរណធម៌ទ៥។

ទំងបីេនះ

្របសិេបី មួយណបានជួប�� គឺអកុ សលនីវរណធម៌ទំ៥ នឹងមា

អំណា ្រគបសង�ត់បាវ ិញម�ង។

ទស្សន ទី២៩៦

6

្រតង់ែដ េចះេមីលេឃីញេគ បាន្រប្រព េនះខុ សេនាះ្រត� គច
ឺ ត់ មា

្របាជា�្រគា ្របេសីរេហី, ប៉ុែន� េបីមន
� េ្រម
ិ ្របយ័ត� គឺេនែតេធ� ខុ ំប

កេិ លស េឈ�ះ «េមទស» ដែដល។ េបីពត
ិ ែមន  គអ
ឺ �កេនែតអន់ម្យ
មា�ក់ដូចគា�នឹងេគ ែដបានេធ�ីខុស េនាះែដរហ�។
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ទស្សន ទី២៩៧

6

(បទ្រពហ�គីត
េផ�ីធម៌នង
ឹ ផា�ំងថ�

គង់េនល�រប់ពន់ឆ

េបីពង
ឹ េលីមនុស្សច េ្រសចេលីកម�មិនេទៀងទ។
ទស្សន ទី២៩៨

6

េបីចិត�អ�ក េនេមីលេី
ឃ ថា កយេ ្រសស់ស�ត និងជាសុខ េនា

ករសមា�ល់ខុ េដយអំណ ៃនតណា� និងទិដ�ិ គឺមានទំនងដូចជ សត�

មមាច សមា�ល់ខ ក�ុងេភ�ីង ថាជាទីសប្យា៉ដូេច�ះែដរ
ទស្សន ទី២៩៩

6

ពិចរណាបន�ិចផងច េតីកសំែដង ្រពធម�េទសន សុទ�ស១០០ឆា�ំ

នង
ឹ បាលទ�ផល ្របេសីរជាង សំែដង ្រពធម�េទសនាផង និងដឹកន

ពុទ�បរស័ទ
ឱ្បដប
ិ ត�្ិ រពះធម៌ផង ក�ុងរយៈេព ្រតឹមែ១០ឆា�ំ ែដរឬេទ
ិ

ករនាំចិត ឱ្បានពល់្រត�វ សភាវធម៌ េដយកិច�បដិបត�ិ គឺជាករ 

នូវរស របស្់ រពះធម៌ េដយផា�ល កលេគ បានពល់្រត�វ សភាវធម
េដយខ�ួនឯង េគនឹងបដិបត�ិ្រពះធម៌ តេទ មិនចំបាច់បង�ំ េ
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ទស្សន ទី៣០០

6

ជាប��ត�ិ មនុ ស្សេឆាតល�ង គឺែតងចញ់េបា អ�កនេយាប ឬ  អ�កកន
បារមី។ អ�កកន់បារ គឺែតងចញ់េប បារមី។ បារម គឺែតងចញ់េប

កិេលស េនក�ុងចិត របស់ខួ ន។
�
ដូេច�ះ  ្រគប់គា គឺែតងចញ់េប កិេលស

និងតណា�េនក�ុងចិត� របស់ខួ ន ដូ
�
ចគា ។

ទស្សន ទី៣០១

6

កលេលកុត�រប� គឺវ ិសុទ�ិទ ំ៧ បាេកីតេឡីង  េហីយបាេឃីញច្បោ

ថា ប� ខន�េនះ  ពិតជាមានលក�ណ «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត » គឺកិេលស និង

តណា�ឬ សេ��ជន (សំេយាជន)ទំ១០ នឹងលះដច្រសឡ អស់រលីង

ពខ
ី ន�សនា� តមឧបនិស្ស័ ឈប់្រតឡប់េកីតេទៀជាថ�។ េពលេនា គឺ

ចត
ជាអរម� ។
ិ �បរសុ
ិ ទ� ឬកិរយាចិត� នឹងបានពល់្រ្រពះនិព
ិ
ទស្សន ទី៣០២

6

េគេនែ េបាកេយីងបាន មិនែមនមក េគពូែកេនាេទ  គម
ឺ កពេី យីងហ�ង 
ឹ
េលភលន់ខ�ំងេពក និងមិនទមានប�� ឆាឈ� ែតប៉ុ េណា�ះ។ េប

េយីង មានប� នងម
ិ ន
ិ េលភលន់ េតីនរណា មកេ្របា េយីងបាន
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ទស្សន ទី៣០៣

6

េលកិយចិត� ែដលេផ�ីមេឡីងេដ យ ករយល់្រត�វក�ុងសតិ តមរយ
ករស�ប់ ករសិក្សោ ករគិតពិចរណា េហីយមិនច ហ�ក
ឹ ហត

សមាធិ ឬចេ្រមីនវិបស្សោនកម�ដ�ន បែន�ម េទៀត េតីចិត�ែដល្រប
ប��ែបបេនាះ នឹងមានសមត�ភាពស�ុះេចញពីភវង� េឡីងកន់មគ�វិថី
្រត�វសច�ធម៌ បាសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន ែដរឬេទ? គឺពិតជាបា
ស្រមាប់ចិត ែដលដល់្រពមេដយបុណ្យ និងឧបនិស្ស័យ េហីយស�ិត

កល បានជួប្រពះសមា�សម�ុទ� េដយផា�ល់។ ែតក�ុងកលជាខ

ករបរិនិព របស់្រពះសមា�សម�ុទ� មិនធា�បេឃីញមាន
ធម�ជារបស់
់

ចិត� ែដលមានលក�ណៈែបបេនាះ ្រត�វបន�អបឱ្បានស�ត់ថ� ក�ុងសមថ ឬ

វ ិបស្សនាកម�ដ ែថមេទៀត េដីម្បឱ្ពល់្រត សមាធិចិត�ជាមុ េទីបចិត�

េនា អចស�ុះេចញពីភវង េឡីងកន់មគ�វិថី ចក់ធ�ុះសច�ធម បាសេ្រម
មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ េ្រពះេហតុអ�ី? ថា ្រពះអរិយបុគ�ល្រគប់អ
ទំងសម័យមុន និងបច�ុប្បន� ែដលមានសមត�ភាពនាំ ឱ្ពល់្រត�វស
ធម៌បាន លុះ្រតែតចិត� មានសមាធិយា៉ងេហចណាសន្រតឹជ
ខណិកសមាធ

(សមាធិចិត

េកត
ី មានេដ

ខណៈៗ  របស់វ ិបស្ស

យានិក េនាែដរ។ ករស�ប់ធ េហីយនាំចិត� ឱ្ពល់្រត�វសច�ធម៌ េ

ចត
ិ �គា�នសមាធិ គឺមិនេធ�ីេទបាេនាេទ  ពេី ្រព ពុំមានេហតុបច�័

្រគប់្រគាន់។ ចណា ែដលអចពល់្រ សច�ធម៌បាន លុះ្រត ចត
ិ �េនា
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បានពល់្រ «ឯកគ�ត ឬឧេបក » ជាមុនសិន េហីយទប់ឈចិត�េនាះ

ឱ្តំងេនមាំ មនសបសូន្យ រួចបន�េទចេ្
វ ិបស្សនា ក�សតបដ�
ិ
ិ

៤ ជកយក�ុងកយក�ី ជាេវទនាក�ុងេវទនាក�ី ជាចិត�ក�ុងចិត�ក�ី ជាធម៌

ក�ី  ែថមេទៀត សមគួរតមឧបនិស្ស័យ េទីបអចញាុំង ឱ្ពល្រត�វ នូ

សច�ធម៌ ក�ុងចត
ិ � ជាបច�ុប្បន�បាន។ េ្រពះេហតុេនាះ បណ�ិតទំ

្រត�វមានចិត�លុះេ្រកមអំណាចកិេលស េហីយេពលថា ្រតឹម
យល់  បានសិក្សោ បានគិតពិចរណា ក�ុងមហសតិបមន
ិ ចំបាច់ប

អប់រ ំចត
ិ � តមសម ឬវ ិបស្សកម�ដ� ែថមេទៀតេនា ដូេច�េទ។ ករ

បាដល់្រព និងបរបូិ ណ៌ េទេដយ «សីល សមាធិ ប�» េទីបជាេហត

ផលពិត ៃនករបានសេ្រមច មគ�្រពះនិព តមឧបនិស្ស័យ េទ។
ទស្សន ទី៣០៤

6

បណ�ិ តខ�ះ អនឹង្រត�ខកខ មិនបាសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ែដល

្រត�វេកីតេឡី ក�ុងចិត�ជាបច�ប្បន� ក៏េ្រព មិន្រពមដក់ចនូវ អំនួត និង

មានះ ថ អ�កេចះដង 
ឹ េចះចំធម៌អ េ្រចីេនាះឯ។ េហតុផលសំខន់

គថ
ឺ បណ�ិ តទំងេន មន
ិ ្រពមេគារ មន
ិ ្រពែស�ងរក អចរ្យ្រពះកម�

េដីម្បីេរៀនសូ្រ នងប
ិ ដិបត�្ិ រពះធម។ េនះឯង  គជ
ឺ ាកំហុសដ៏ធំបំផុត របស

េលកិយបណ�ិតទំងេនេនក�ុងជាតិេនះ
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ទស្សន ទី៣០៥

6

េតីករស�ប់ធម៌ បានសេ មគ�ផល ្រពះនិព�នយា៉ងដូចេម�ច? បណ

ខ�ះ បានអះអងថា មិនចំបាច់អប់រំច សមថ ឬវ ិបស្ស េធ�ីអ�ីេនាះេទ

គ្ឺ រតឹែតជាករយល់្រ ក�ុងសតបដ�ន េដយក
រស �ប់ ករសិក្ស
ិ

ពច
ិ រណា ែតប៉ុណ�ឹង គឺជាករ្រសចេទ ពីេ្រព េនជំនាន់ពុទ�ក

មាន្រពះអរិយបុគ ជាេ្រចីនអង� ្រតឹមែតបានស�ប់្ ែតបន�ច
ិ បន�ួច ក៏

បាសេ្រមសច�ធម៌ែដរ។ ករេពលែបបេនះ គឺជាករេពល េន
ចិត�កំពុងលុះ េ្រកមអំអវ ិជា។ េហតុែដលចិត� អចពល់្រត�វសច�ធ

េពលកំពុងស�ប់ធមបា គឺលុះ្រែត៖ ១. ចិត�បានេជឿេមាះម ក�ុងគុ ណ

្រពះពុទ (តថាគតេពធិសទ� ២. បានដល់្រពមេដយបុណ្យ ែ

សន្សំទុកមក្រគប់្រគា៣. មានឧបនិស្ស័យចស់ក៤. ជាសម័យក
សមគួរដល់ ករ្រតស់ដឹងធម៌ ដូចជាេនជំនាន់ពុ ៥. ចិត�បច�ុប្បន

ពល់្រត�វឧេប (ខណិកសមាធិ) ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិវ ិសុទ�ិ ជាមុ

យា៉ងរហ័ស ៦. បានស�ប់ធ េដយេគារព េហីយេដយផ ពីសំណាក

្រពះសមា�សម�ុទ� ឬ្រពះអរហន�សច�ធម៌ ចត
ិ �ណាពុំបានពល់្រ «ឯក

គ�ត ឬឧេបក » ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ ជាមុន េទះ មានក
ស�ត់ជំនាញ ក�ុងមហសតិបដ�ន េដយក េដយករសិក្សោ
ករគិតពិចរណា យក៏េដ ក៏នង
ឹ ពុំមានេហតុបច�័យ្រគប់្រគាន់ 

ករពល់្រត�វសច� បានែដរ។ ករអប់រំចិត� សមថ នងវ
ិ ិបស្សនា េដីម
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នាំចិតឱ្ពល់្រត «ឯកគ�ត ឬឧេបក » ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ
ក�ុងក្រមិតជាេលកិយជាមុន គឺមិនអបាន េ្រពះចិត�ែបបេនាះ េ
បុព�ភា (េហតុខងេដីម ៃនេលកុត�រប�� េដយពិ
ទស្សន ទី៣០៦

6

េបា៉ថិលភិក�ុ បាន្រទ្រទង់្រពះៃ្រតបិដក ដ៏ ក�ុងជំនាន់ពុទ�ក,

ប៉ុែន�េលកពុំម ឈន អភិ�� មគ�ផល ្រពះនិព �ន ែដលជាគុ

សំខន់ណាមួយ ក�ុង្រពះពុទ� េនះេសះេឡីយ។ េដយេហតុេន
េទីប្រពះសមា�សម�ុទ� ្រទង េបា៉ថិលភិក�ុអង�េនថ ជាភិក�ុគម�ីទេទ។

េ្រកយបានស�ប់ឮយា៉ងេនះ េលកមានករេអៀនអន់ជាខបាន
សេ្រមចិត�ចូលៃ្រ ែស�ងរកអចរ្យ្រពះកម�ដ�ន។ េលសមេណ

ជា្រពះអរហ មាន្រពះជ៧វស្សោ ជា្រគ�្រពះ ន  េហីយក៏បាសេ្រម
អរហត�ផលេទ

េនទីបំផុត។ េនះគឺគំរដ
ូ ៏ លម
� ួយ  ស្រមាប់ធម�បណ�

សម័យេនះ យកេទេធ�ីក្រតិះរិះពិច ផងែដរ។
ទស្សន ទី៣០៧

6

អនាបាណស្សតិ គឺមា អចនាំចិឱ្ពល់្រត�វ ឧបចរសម
អប្បនាសមាធិ មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនក�ុងច ជាបច�ុប្បបា។
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ទស្សន ទី៣០៨

6

កណា ្រពះៃ្រតបិដកេន គដ
ឺ ូចជា ្រពះបរមសស� េនគង់ធមា

ដូចគា�ែដរ ្រពះសងសវ័ ក៏េនមាន បណ�ិតបានសេ មគ�ផល ្រព

នព
ិ �នក៏េនម។ ដូេច�ះ  សូមនាំគ ្របារករព្យោេនក�ុងកិច�បដិបត�ិ

«សីល សមាធិ ប�» េដយមិន្រប េធ�ស្របែហ េសះេឡីយ
ទស្សន ទី៣០៩

6

សមាបត�៨ (រូបជ្ឈ៤ និងអរូបជ្ឈ៤) ជាអរម�ណូបនិជ (ឈ

ែដលេកីតេឡីងេដ ករសម�ឹងអរម� ្រពះកម�ដ ជាធំ របស់សមថ

កម�ដ�ន ែដលមានឧេបក� ជវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ។ េនាះគជ ចំណុច

កំពូលក្រមិតេលកិយ របស់កម�ដ�នេនះ។ កម�ដ�ន បា្រតឹមែតជាបុ
ភា (េហតុ ខងេដីម) ៃនមគ�ផល ្រពះនិព ប៉ុេណា�ះ លុះ្រែត ្រព
េយាគាវចរ ទប់ឈនេ ឱ្បានឹងស៊ប់មាំ មិនឱ្ធា�ក់ចុះ េហីយបន

ចេ្រមីន វិបស្សនាកម�ដ�ន ក�ុងសតិ៤

ែដលជាលក�ណូបនិជ្

(ឈ ែដលតំងេនមាំ េដយករពិចរណាល រូបធម៌នាមធម

តមេសចក�ីពិ ជាអរម� ) េទៀត េទីបប��េលកុត� េកត
ី េឡីង  េហីយ

បាសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�តមឧបនិស្ស។
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ទស្សន ទី៣១០

6

សប្បុរសទំងឡាយ ចូរែបង ឱ្បានដច់្រសឡះពីគា� រវងកេន
ក�ុងគន�ធុរៈ នង
ិ វ ិបស្សនាធុ។ េពលសក
ិ ្សោក�ុងគន�ធុរៈ ្រត�វយកចិត�ទុកដ

ស�ប់ គិត សកសួរ និងកត់្រត ទុក យា៉ងច្បោស់លស់ េដីម្ប
បដិបត�ិ ក�ុងវ ិបស្សនាធុ។ េពលបដិបត�ិ ក�ុងវ ិបស្សនាធុ ្រត�វព្យ

្រគប់្រគងចិត� បិទទ៥ (ែភ�កឈប់េឃីញរូប  ្រតេចៀកឈប់សំេឡង ្រចមុ
ឈប់ធុំកន
�ិ អណា�តឈប់ជាប់ជំពក់រស កយឈប់រវល់នឹងភាពរឹងទ

្រតក់) េហីយ្រគប់្រគងរក្សោ ទ�ែតម្យោ៉ េដយយកប�� ចស
 េង�ត
សិក្ ពិនិត្យេមីល ែតលក�ណៈរបស់  រូបធម៌នាមធម៌ េកីរលត់  តមទ

មេន ឱ្េឃីញច្បោស់ថា ពិតជាមានល «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត » ពត
ិ
្របាែមន។ េធ�ីបានដូេច�ះផលណាមួយ នឹបាសេ្រមចមិនខន។ 

េបី ្រចបូក្រចបល់គា� រវងគន�ធុរៈ និងវិបស្សនចិត�នឹង្រតិះរិះេ្រចីែដល

ជាេហតុពុំនឱ
ា ្បានទទួផល ដូចអ�ី ែដលរ ំពឹងទុកេឡីយ។
ទស្សន ទី៣១១

6

លក�ណៈេក�ងខ�ី របស់ចត
ិ � គឆ
ឺ ាប់ខឹង ឆាប់បាត់ ឆាប់េជឿ ឆាប់្រសឡ

ស�ប់  ឆាប់រំេភីប ឆាប់្របតិកម� ជាេដីម។ ចិត�ែបប គ្ឺ រត�វ្របញាប់ទូន

េដយសមាធិ ឬវិបស ជាបនា�។
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ទស្សន ទី៣១២

6

អរម�ណូបនជ្ឈោន គឺចិត�សម�ឹងអរម�ណ៍កម�ដ�ន រហូតដល់សេ្ច
សមាបត�៨ គឺរូបជ្ឈ៤ អរូបជ្ឈ៤ រួចេហីយ  េត្ី រត�វេធ�ីដូចេម�ចេទៀត

េដីម្បីនាំចិ េឡីងកន់មគ�វិថីបាសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព? គថា ផ
ឺ
សមាបត�ិខ�ស់បំផុត ៃនសមាបត៨េនះ  បាន្រតឹម េអត
ី កសម�ង
ឹ េមីល មគ�

ផល ្រពះនិព ប៉ុេណា�។ ពេី ្រព គ្ឺ រតឹែត ជាេលកិយចិត� ែដល

ឧេបក ជសល
ី វ ិសុ ទ�ិ នង
ិ ចត
ិ �វ ិសុទ�ិ េពលគ ្រតឹមែត បុព�ភា (េហតុខ

េដីម) ៃនមគ�ផល ្រពះនិព�ន។ មកដល់្រតង់េនះ ្រពះេយាគា ្រត�វេធ�

ដូចេម�ចេទៀត? គឺ្រត�វរក្សោឧេ ែដលជ សីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ របស់ 

សមាបត�៨ ណាមួយេនះ ឱ្បាននឹងស៊ប់មាំ កឱ្ឈនចិត ធា�ក់ចុះមកវិញ
រួចេហីយប�ូរអរម�ណ សមថកម�ដ�

ក�ុងសមាបត�៨

ណាមួយេនះ បន

ពិចរណា លក�របស់ រូបធម៌នាមធម តមេសចក�ីពិត ក�ុងសតិបដ៤

ជកយក�ុងកជេវទនាក�ុងេវទនជចិត�កុ �ងចិត� ជាធម៌ក�ុងធម៌ តម

ស�ត់ជំនាញ នឧបនិស្ស័យ របស់្រពះេយាគាវចរ។ េធ�ីេច�ះ  ឧេបក

ចត
ិ �េនាះ កន់ែតឯកេទៗ េលកុត�រប�� ែដលេកីត ករពិចរ
លក�ណៈរបស់ រូបធម៌នាមធម៌ តមេសចក�ីពិត នឹងេឃីញយា៉ង្របចក្

លក�ណៈជាសច�ធម៌េន ែដលសុទ�ែតជ «អនច
ិ �ំ ឬទុក�ំ» ៃនធម៌ទំងអស់

្រតង់េនះេហី ជាករេកីតេឡីងៃន ទិដ� ិវិសុទ� លំដប់មក ចិត�នឹងេឡី

កន់អនុេលមញ ឬកង�វិតរណវិសុទ� េឃីញច្បោស់ថា លករបស់ 
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រូបធម៌នាមធម ទំងេនាះ គឺពិ «អនត » ពិតែមន  េពគឺ «គា�សត� 

គា�បុគ�ល គា�តួខួ ន»
�
ណាមកបង�ប់ប

ពត
ិ ែមន។ រួចចត
ិ �ក៏បន�េឡីង

កន េគា្រតភូញាមគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ េដយេជឿជាក់្រ

្របជា នូវណ្រពះសមា�សម�ុទ�យា៉ងមុតមាំបំផុត  «តថគតេពធ
សទ» ្របកប្រពមជាមួយ បីត ន
ិ ង
ិ បាេមា យា៉ងៃ្រកែលង។ លំដប

េទៀត មគ�ញាណ ឬបដិបទញាណទស្សនវិស នង
ឹ េកត
ី េឡីងបន�មក ផា�ច

ផ�ិលឫសគល់កេិ លសទំងេន ឱ្ដច់្រសអសព
់ ខ
ី ន�សនា� មានក

លះ សកយទិដ� ជាេដីម។ ្រគាេ អក ៃនរងកយ្រពះេយាគាវច

លន់ឮកងរំព «្របឹបៗ» ពីក្បោលដល់ចុងេជីង ឬពីចុងេជីងមកក្ប

ពីផ�ិតេទក្បោល រួចពីផ�ិតេទចុងេជីង ឬពីផ�ិតេទចុងេជីង រួចពីផ�ិតេ

តមឧបនិស្ស (្រតង់េនះ គឺមិនែមនជា ្រពឺសម្បេនាះេទ)។ លំដ

មកេទៀត ផលញាណ ឬញាណទស្សនវិសុ បានេកីតេឡីង ែដជ «វ ិមុ ត�ិ

សុខ ជេសចក�ីសុខស�ប់ េ្រពះករបានរួចច» បានេកីតេឡីង គឺថា្
េយាគាវច នឹងមានចិត ដឹងគុណ្រពះសមា�សម�ុ យា៉ងៃ្រកែលង នឹក្

សមា�សម�ុទ យា៉ងៃ្រកែលង រីក សុខស�ប់ ទំងទឹកែភ�ក ែដសំែដងពី
មហដឹងគុណ ដល់្រពះសម សម�ុទ�។ ្រពះេយាគាវចរ បាេសយសុ

ក�ុង «វ ិមុត�ិសុខ» តមក្រមិតគុណធម១េមា៉ង២េមា៉ង ១ៃថ� ២ៃថ� ដល់៧

ៃថ� ក៏សង
ឹ មានតមអធ្យោ។ សរុបជារួម ្រពះេយាគាវចរ ្រត�វែ

មានសីល រួចបន្របារព្យោ ចេ្រមនសមថកម�ដ� (សមាធិ) នងបន
�
ិ

េទចេ្រមីនវិបស្សនាកម (ប��) ែថមេទៀត េដីម្បឱ្បានសេ្រម មគ�
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ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចិត�ជាបច�ុប្បន�។ កុំេពលថា ្រតឹមែតរ
េហីយ ឬ្រតឹមស�ប់យល់ បានសិក្សោ បាន្រតិះរិះពិចរណា ក�
បានេហីយ យា៉ងេនះេសះេឡ
ទស្សន ទី៣១៣

6

កលបានសិ េរៀនសូ ្រត េចះចំធម៌អថ៌េ្រចីន េលក
ី យក្រពះធម

មកសំែដងថា «កេិ លស នង
ិ តណា » នង
ឹ លះដចអស់  ពខ
ី ន�សនា�ន បា

េដេ្របវ ិធី យា៉ងេនះយា៉ងេនាះពិតជា មិនលំបាកេពកេទ ក�ុងក

និយា ឬសំែដង ្រពះធម៌ ្របាប់អ�ក។ ប៉ុែន� េពលែដលលះកិេលសទំ

េនាះ ជាក់ែស�ង េទីដឹងថា ពិតជាលំ ៃ្រកេពកណា។ ដូេច�ះ បណ�ិ ត

ទំងឡាយ សូមកុំគិត េនក�ុងកិច�បដិបត�ិ ្រពះធម៌េឡីយ
ទស្សន ទី៣១៤

6

(បទពក៧)
ចត
ិ �េក�ងរូបចស់ចស់នេន

រូបេក�ងចត
ិ �ចស់ចស់ធម
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មន
ិ ដូចចស់ដូងចស់ល

រប់អនជាគា�្របេសីរ

ទស្សន ទី៣១៥

6

អែ�ី ដលអ�ក បានេមីលេី
ឃ ផា�លនង
ឹ ែភ�ក ឬបាស�បឮ ផា�ល់នឹង្រតេចៀ

គអ
ឺ ចពិត និងក៏អចមិនពិតែដរ។ សូមសិ ក�ុងេហតុផល ឱ្បានល�ិ

ល�ន់ ជាមុនសិន សឹមវិនិច�័យថា គួរេជឿ ឬមិនគួរេជ
ទស្សន ទី៣១៦

6

្រក�ចិត�

ែដលមានសមត�ភា អបន�េទចេ្រមីនវិបស្សនា េដីម

សេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺ្រក�មច ែដលមាន«ឧបចរសមាធិ អប
បឋមជ្ឈោន និងសមាប៨»។ ចំែណក «ខណិកសមាធ» ក៏ធា�បេឃីញថា
បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ដូចគ, ប៉ុែន� េនក�ុសម័យពុទ�កល

ពីេ្រព ះ បានស្រពធម៌  េដយផា�ល់ ពី្រពះ សមា�សម�ុទ� ឬ្រពះអរ

េនសម័បច�ុប្បន�េនះគឺក្រមេី
ឃ ញមាន ជាទីបំផុ
ទស្សន ទី៣១៧

6

េនេល អ�កេធ�ីករងរេ្រចីន កំក៏េកត
ី មានេ្រច, ប៉ុែន� េជាគជ័យក

មានេ្រចីន ទុក�េទមនស្សក៏មានេ្រចីន សុខេសមនស្សក៏មាន
ពេិ សធន៍ទំងេនះ នឹងេធឱ្អ�ក រងមាំខងប
��ស�រជក្រមិតេលកិ
ឹ
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ទស្សន ទី៣១៨

6

ផ�ះរងមា
េទបាន គឺេដយសរ្រគឹះ។ ចំែណយានិក និងវិបស្
ឹ

យានិក ្រត�វហ�ឹកហមូ លដ�ន្រគឹ គអ
ឺ នាបាណស្សតិ ខ្យល់បួន្ ឱ្

បានស�ត់ជំ មាំមួនជាមុនសិន មុននឹងបន� ហ�ក
ឹ ហត់សម និង
វ ិបស្សកម�ដ�ន ឯេទៀ។ េបីពុំដូេច�ះេទ ចិត�នឹងញាប់ញ័ េដយអំណ

នម
ិ ត
ិ �ឯណនីមួយ ែដលបេង�ីតេឡីងេដយ«េលភៈ េទសៈ េម» មា

េនក�ុងចិតទំេនា ជាក់មនខន
ិ

ទស្សន ទី៣១៩

6

កមា�ំងកម�េនះ ពិតជាមានអំណាចខ ៃ្រកេពកណាស់ គឺថា េពល
ទន់េហីយ េទះជាមានបុណ្យកក៏េដ

ក៏នងម
ឹ ន
ិ អចេគចផុ

បានែដរ។ ដូេច�ះ អ�កទំងឡាយ កុំគិតថា កម�េនះ មាន្របមា
េសះេឡីយ
ទស្សន ទី៣២០

6

ផលកម�  ែដលបានទទួលសព�ៃថ�េនះ គឺសមគួរតមេហតុ ែដលបា
េនាះេហីយ។ សូមញឹមទទួល េដយរីករយចុ ដ្បិអី  អ�កក៏បានសងេ

រួចរលេហីយ េនក�ុងជាតិេន
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ទស្សន ទី៣២១

6

ឱ្ែតចត
�ិ ង
ិ � បានពល់្រ «ឧេបក » ជសល
ី វ ិសុ ទ ន
ិ ចត
ិ �វ ិសុទ�ិ េទបីជ

េ្របីឧបាយ ឬវិធី ែបក៏េដ តមចរិត និងអធ្យោ្រស័យ បានសន

មក ដូចជា ករស�ប់ធម៌ ករសិក្សោសំែដងធម៌ ករ្រតរះព
ិ ច
ិ រ

្រពធម៌  ករចេ្រមសមថ នង
ិ វ ិបស្សនា ជាេ, េនាះគឺ ្រពះេយាគ

មាេឈ�ះថា បានសងេហតុខងេដីម ស្រមាប ឱ្េឡីងកន់មគ�វិថី
បាសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន េហ។ ដូ េច�ះ  ្រពះធមា�ច រ្យ ម
សំែដងថា មានែតវិធីមួយេនះ ឬមួយេ បានេទ។ ប៉ុែន� ឧេបក � គឺេក
េឡីងេដ ករចេ្រមីនស និងវ ិបស្សនគឺមិនែមនេកីតេឡីង េដយរ

ែត ករតំងចិេធ�ី ក�ុងខណៈចិត� ែបបធម�ត េនាះេទ
ទស្សន ទី៣២២

6

កលេពលថា មានែតសតិ ឬវ ិបស្សនាមួយេទ េទីបជាេហតុពិត

ករនចត
ិ � ឱ្បាសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺមិនខុសេទ េ្រពះជ

ខងចុង ៃនកិច�បដិបត�ិ។ ប៉ុែន� ជាសច�ធម៌ គឺមាន ទន ជាេហតុៃន
សីល ជាេហតុៃនសមាធិ។ សមាធិ ជាេហវ ិបស្សប��។ អ�ីៗ  គម
ឺ ា

េហតុផល ែណងណងគា តជាប់គា�មិនដ ច់ មិនអចសេ្រមចបាន 
ទន ្រតឹមែតល ្រតឹមែតសមាធិ ្រតឹមែតវិបស្សនេនាះេទ
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ទស្សន ទី៣២៣

6

ចំណុចេខ្សោយែដល អ�កស�ប់ធម៌ អ�កសិក្សោធមសំែដងធម៌  អ�ក្រតិះរិ
ពច
ិ រណាធម៌ និងវិបស្សនាយានិក មានក�ុងេពលបច�ុប្បន� គឺភាព

ករនាំចិត ឱ្ពល់្រត�វនូ «ឧេបក » ែដលជ សីលវ ិសុទ ន
�ិ ង
ិ ចត
ិ �វ ិសុទ�ិ

េ្រពះថា ឧេបក�ចិត�េនះ គឺជាប (េហតុ ខងេដីម) ៃនករេកីតេឡី
នូវវ ិសុទ៥
�ិ
េផ្សងេទៀ គ៖
ឺ ទដ
ិ �ិវ ិសុទ�ិ កង�វិតរណវិសុទ�ិ មគា�មគ��
ទស្សវ ិសុទ�ិ បដិបទញាណទស្សនវិសុទ� និងញាណទស្សនវ
។
ិ
ិ េសចក�ី

េនះ  េទីបសមថកម�ដ� ទំ៤០វ ិធី  ្រត�វេដីរតួនាទីសំខ ន់ ជាឧបាយ ឬ
ជួយនាំចិត ឱ្បានេឡីងកន «ឧេបក » ជាមុន មុននឹងបន េទចេ្រម
វ ិបស្ស ក�ុងសតិបដ�៤ េទៀត។
ទស្សន ទី៣២៤

6

«ឯកគ�ត ឬ  ឧេបក » គឺជាកូេស ស្រមាប់េបីកទ ្រពះនិព�ន។ មនុស

េទវតនង
ិ ្រពហ� កលេបីគ «ឯកគ�ត ឬ ឧេបក » េនះេហីយ គេឺ ឈ�ះថ
កំពុងស�ត
ិ េនឆា�យ ្រពះនិព�ន «ឯកគ�ត ឬ  ឧេបក » គេឺ ឃីញមានេ

ក�ុង ខណិកសមាធិ ឧបចរសមានង
ិ អប្បនាសមាប៨។ សូមញាុំង «ឯក

គ�ត ឬ  ឧេបក » ឱ្េកត
ី េឡីង  ជាមុនសិន សឹមបន�េទចេ្រមីនវិបស

េនាះនឹង បានសេ្ មគ�ផល ្រពះនិព តមឧបនិស្ស។
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ទស្សន ទី៣២៥

6

អ�កែដលអចេធ�ឱ្ ្រពះពុទ�សស អប់ឱ ឬចេ្រមីនរុងេរឿង គឺជាពុ
បរស័ទហ�
ងឯង 
េពលគ មន
ិ
ឹ
ិ ែមនជាសសន សសនាដៃទ ឬអ�កមិន

េជឿជាក់ ក�ុង្រពះពុទ�ស េនាះេឡីយ សូមពុទ�សសនិកជន េមត�រ
គា� ចិត�ែតមួយក�ុងកច
ិ �ករជាធម�ទន េដសក
ិ ្សកសំែដង ករស�ប

នងក
របដិបត�្រពះធម៌ តម្រពះពុេទ�វទ ែដលមាន្រពះ ជាេគាល
ិ

សូមកុំជាបស�ត
ិ េនក�ុង តណា� និងទិដ�ិ ណាមេសេឡីយ។
ទស្សន ទី៣២៦

6

រូបខងេ្រកកយ ែដលសមថ (អ�កចេ្រមីនចិត�ស�ប តមកម�ដ
៤០) បានេី
ឃ ក�ុងេពលេធ�ីសមាធិេនាះ េទះជា្របណិតក�ី េ្រគាត

គឺ្រគាន់ ជានិមិត� របស់ចិត ប៉ុេណា�ះ។ សូម្រពះេយាគាវចរ កុំជាប់ចិត

ដិតអរម�ណ៍ដ្បិអីថាវមានលក� មិនេទៀងទត់ េកីតេឡីងេហីយរលត

េទវិ ជាធម�ត តមេហតុបច របសវ
់ ។ សូមបន�តំងសតិ(ស�រតី) 

ញាណ(ប��) តមពិនិត្យខ អស្សោសៈបស្ គខ
ឺ ្យល់ដេង�ី េចញ

ដឹងចូលដឹង ជាបន�េទៀត ឱ្បានដល់ទីបំផុត េនាះផលណា នង
ឹ បា
សេ្រម ជាក់មិនខន
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ទស្សន ទី៣២៧

6

ចត
ិ �របស់  សមថយានិក ឬ វិបស្សនាយានិក នឹងពុំមានករភិតភ័

េពលេទៀបស�ប ពេី ្រព ទុក�េវទនាទំងេនាះ ធា�ប់បាឆ�ងកត់ ក�ុ
អំឡុងេពល ែដលចេ្រមីន សម នង
ិ វ ិបស្សកម�ដ� រួចរល់អស់េហីយ
ទស្សន ទី៣២៨

6

ថ�ីដ្បិែត្រពះពុទ�អង� ្រទង់សំែដង្រពះធម៌ជាេ្រចីន រហូត៨៤,០០០
្រពះធម�ខន, ប៉ុ ែន� េនេពលែដលចិត� បាេឃីញសច�ធម៌  គឺែតសម��

លក�ណៈធម៌  ជា «អនិច�ំ (មិនេទៀង) ទុក�ំ (ជាទុក�) អនត (មិនែមនខ�ួន 

មិនែមនជារបស់ខ�ួន ឬថា គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួ» ែតប៉ុ េណា�ះ
ទស្សន ទី៣២៩

6

ន័យ្រតង់ស្រមា ប់ ករអុជេទៀនអុជធូប គឺស្រមាប់ករបូជាថា�យ។ ប
េ្របៀបេធៀបវិ គស
ឺ ្រមាឱ្ អ�កអុជេទៀនធូបេនាះ េធ�ីជាបទពិចរ

សង�រធម៌េន មន
ិ េទៀងទត់េទ េកីតេហីយរលត់េទវ ជាធម�ត ដគា�នឹង

ករេកីរលត់ ៃនេភ�ីងេទៀន េភ�ីងធូប េនាអច
ី ង
ឹ ែដរ។
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ទស្សន ទី៣៣០

6

េទបីជា មានេសនាេ្រចីនញាតេ្រចីន មាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រ
អំណាចយសសក�ិធំ យា៉ងណាក៏េដយចុតិចត
ិ �(ស�ប់)មកដល់ នឹ

ចកេចញេ ែតមា�ក់ឯង េពលេនាះេទីបដឹងច្បោស់ថា នរណាមា

នងន
ិ រណាគា�នទីពឹង ស្រមាប់្រតច់រង

ក�ុងសង្សោរវដ�េនះ។ 

េល�ន ៃនជីវិតេនះ គព
�
ឺ ត
ិ ជា មន
ិ េទៀងទត់  ជាទុក មន
ិ ែមនជរបស់ខួ ន។

ដូេច�ះ សូមកុំ្របមាទេធ�ស្របែហស ក�ុងកិច ជាកុសលេឡីយ
ទស្សន ទី៣៣១

6

ចិត�មា «ឧេបក » គឺមា សីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ។ អដ�ង�ិកមគ� ទំ៨

្របក គឺបដិបត�ិបា េពញេលញបរបូិ ណ៌  េនេពែដលចិត� មានឧេបក

ហ�ងឯង
។ ឧេបក� គឺជាកេស ឬជា្រចកទ ស្រមាប់េបីកទ ឬចូលកន់
ឹ

្រពះនិព ជាអរម� ។ ធម៌បនា�ប់ ែដលនាំចិ ឱ្េនឿយណា ចប��

ខន� នង
ិ រលស់េច ប�� ខន�េនះ  គអ
ឺ នច
ិ �ំ(មន
ិ េទៀង), ទុ ក�ំ(ជាទុក�, និង

អនត�(មិនែមនខ�ួន មិនែមនជារបស់ខ�ួន ឬគា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�
ខ�ួន) េនះឯង។ សភាវធម៌ ទំបីេនះ  គជ
គ� ល
ឺ ាធម៌ ែដល្រអរយបុ
ិ

ទំងឡាយ បានេពិត បានដឹងពិតេដយប��ដ៏្រប រួចេហីយ។
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ទស្សន ទី៣៣២

6

ចត
ិ �េ្រគាត្ ្រប្រពឹត�អំេ ជាអកុសលេផ្សងៗ េដែត លុះេ្រក

អំណាច ៃននីវរណធម៥ (១-កមច�ន� េសចក�ី្របា ឬកេពញចត
ិ �ចំេព

ក; ២-ព្យោប គំនុំ ឬេសចក�ីគុំកួន េធ�ីឱ្អ�កដៃទវ ិនា; ៣-ថីនមិទ�ៈ

ក្រចអូធុញ្រទ នង
ិ កងងុយេដក; ៤- ឧទ�ច�-កុកុ �ច�ៈ េសចក�ីរយម

នង
ិ េសចក�ីរសប់រសល ឬេក ្រកហក�ុងចត
ិ �; ៥-វ ិចក
ិ ច
ិ  េសចក�ីសន�ះិ

សង្ស័ មន
ិ ដចេ្រសក�ុងចត
ិ �)។ កលនីវរណធម៥េនះ េ្រទអស់េទ

ចិត�នឹងស�ប់រមា�ប់ េដយសមាធិ េ្រពះមានករេកីតេឡីង ៃនអ

៥ (១- វ ិតក�ៈ េសចក�ីនឹកសំេដ េឆា�េទរកអរម�ណ ែដលកំពុងភាវ; ២-

វ ិចរ េសចក�ីរ ំពឹងពិចរអរម�ណ ែដលកំពុងភាវ; ៣- បីតិ េសចក�ី

ែឆ�តចិត�; ៤- សុខៈ េសចក�ីសប្ប ក�ុងចិត�; ៥- ឯកគ�ត ដំេណី រមូលចិត�

ស�ុងេទក�ុងអរម�ណ ែតមួយ)។ េពលេនាះ ប��នឹងេកីតេឡី ្របកបេដ

ករដឹងច្បោស់ នូវេហតុផល។ បដិបត�ិសមថកម� ទំ៤០ណាមួយ ចិត�

នឹងពល់្រត�វ នូវេលកិយឈនណាមួយមិនខន េហីយេបីឈ
បានសបសូន្យេទ គឺេទៀងទ នង
ឹ បានេសយសុគតិភព េហីយវក
ជាបច�័ ឱ្បារួចផុតចកទុក ទំងពួផងែដរ។

148

ទស្សន ទី៣៣៣

6

មនុស្សេលក េដយេ្រចីនចូល ទូនា�ន និងរិះគន អ�កដៃទ ជាជ ទូនា�ន
និងរះគន់
ខ�ួនឯង។ ប៉ុែន� េភ�ចគិតថាបុគ�ល ែដលេចះទូនា�ន និងរិះគន់ ខ�ួ
ិ

ឯងបានគឺេកីតមា េដយក្រមបំផ ក�ុងេល។
ទស្សន ទី៣៣៤

6

កលណា អ�កសម�ឹងេមីលេភ�ីងេទៀន ែដលកំពុងេឆះ តមែបបធម�តៗ
អ�កនឹងេឃីញថា េភ�ីងេទៀនកំពុងែតេឆះ គឺនឹងមិនេី
ឃ ញថា វកំពុងែតរ

ផងែដរ េនាះេទ។ ប៉ុែន� េបីអ�កសម�ឹងេមីលេភ�ីងេទៀន  ែដលកំពុងែតេឆះេនា

្របកបេដយប�� េនាះនឹងេច្បោស់ថា េភ�ីងេ កំពុងែតេឆះផង និង 

កំពុងែតរលត់ផង។ ចិត�េនះ  ក៏មានទំន ដូចគា�ែដរ។ ចិត�េកីតេនទីណ គឺ

រលត់េទវិញ េនទីេន ចិត�េកីតរលត់ បន�បនា�ប់គ មិនដច់យា៉ងរហ័

គម
់ ត
ឺ ានែតបណ�ិតេទ េទីបដងច្បោស់ នូវដំេណ េកីតរលត់ របសច
ិ �េនះ។
ទស្សន ទី៣៣៥

6

្របសិនេបី េពលក�ុងក្រមិតកម�ករ ែដលេ្របីកមា�ំងពលកម� គឺអ�កេធ�៥០
អ�កថាសុ១០០។ បណ�ិ តបដប
១០០ក៏មនយ
ក ១,០០០ក៏មន
ិ ត�ធម៌ញយៗ 
ិ
ិ
ិ

យក គជ
ឺ ួយេដយមិនគិៃថ� នងម
ិ ន
ិ គត
ិ ផលតបស�ង។
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ទស្សន ទី៣៣៦

6

សំេឡង្រពះធម៌ គស
ឺ ្រមាប់ែត អ�កចង់ស�ប់ ប៉ុ េណា�ះ េដយេហតុេន

េហីយ  េទីបរល់េព ែដលមានពុទ�បរិស័ ចង់ស�ប់ធម៌ គឺ្រត�វែតមានេ
ពធី
ិ ្រពហ�អរ តមទំេនៀ របស្់ រពះពុទ�អង េ្រកយេពល្រតស់ដឹ

ធម៌ េដីម្បីនិមន�្រពះស មកសំែដង្រពះធម េ្របាសពុទ�បរិស័ទ។ ្រពះធ

មន
ិ ែមនេចះែត យកមកនយ
ិ ាយេលងេសីច សំែដងខុសកល ខុសបរិស័

េនាះេទ

ទស្សន ទី៣៣៧

6

េនេពលែដល អ�កយកែក១ ែដលគា�នទក មកពិនិត្យេមីលធម�ត ៗ េ

នឹងេឃីញថា ជាែកវទេទ។ប៉ុែន� េបីពិនិត្យេ េដយប�� នឹងេី
ឃ ញថ

ែកវេនា មិនែមនជាែកវទេទេនាះេទ គឺេពញេទេដយខ្យល់។ េបី
ល�ិតល�ន់ែថមេទៀត នឹងបានេី
ឃ ញសកម�ភាព ឬដំេណីរ ៃនកផលិតវ

យា៉ស�ុគស� នង
ិ េឃីញវផ្សំផ�ុំេឡីង េដយសមា៤ គធ
ឺ ាតុដី ធា

ទក
ឹ
ឹ ធាតុេភ�ីង និងធាតុខ្យល់។ េយីងនងដឹងយា៉ង្របាកដថា រប

េឡីង េដយករផ�ុំធ៤ (ធាតុដី ធាតុទឹក ធាតុេភ�ីង និងធាតុខ្យល់)

េនាះ នឹងែបកេទ ឬវិនាវ ិញ ជាធមត េនទីបំផុត។ ដូេច�ះ គា�នអ

េទៀងទត េសះេឡី «អនច
ិ �ំ»។
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ទស្សន ទី៣៣៨

6

េនេពលែដល អ�កបានេឡីងដល់េលីទ ក�ុងមហសមុ្រទ េទីបដឹងថា

សមុ្រទេន មានទំហំធំេធង គួឱ្ភ័យខ� យា៉ងៃ្រកែលង។ េដយេ

េនះ េទីប្រពះេសតបន�បុ ្របាថា�មគ�ផលជាន់េលីេទៀត េ្រព
ភ័យ ក�ុងសមុ ្រទសង្សោរទ «សង្សោរវ»េនះ ក៏មានទំនងដូចគ ែដរ។
ទស្សន ទី៣៣៩

6

េតីករ្របឹងទប់អរម�ណ៍ េហថា ចិត�ស�ប់រមា�ប់ ែដរឬេទ? គឺមិនែ

ចិត�ស�ប់រមា�ប គឺេកីតមានេឡីង ែតេនេពលែ នីវរណធម៌៥ (១- កមច

ន�ៈ េសចក�ី្របា ឬកេពញចិត� ចំេពក; ២- ព្យោប គំនុំ ឬេសចក�ីគុំ

កួនេធ�ីឱ្ អ�កដៃទវ ិនា; ៣- ថីនមិទ�ៈ ក្រចអូធុញ្រទ និងកងងុយ

េដក; ៤- ឧទ�ច�-កុកុ ច�
� ៈ េសចក�ីរយម និងេសចក�ីរសប់រសល ឬេក

្រកហក�ុងចិត�; ៥- វ ិចិកិច េសចក�ីសន�ិះសង្ស័ មិនដចេ្រសក�ុងចិត�)

ទំងេនះ បានេ្រទមអស់េទ េនក�ុងកិច�បដិបត (សមថ ឬវ ិបស្ស

កម�ដ�ន ឯេនាះេទេតី។ ចិត�ស�បក�ុងឧេបក�េនះេហីយ គជ
ឺ ាសីលវិសុទ�ិ និ

ចត
ិ វ� ិសុទ�ិ ែដលជាបុព�ភ «េហតុខងេដី» ៃនេលកុត�រប�� ស្រមបន�

ចេ្រមីន វិបស្ញាណប��) េដីម្បបាសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព

តមឧបនិស្ស។
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ទស្សន ទី៣៤០

6

កលណា អ�កសម�ឹងេមីលរូប បុរស ឬ�ស�ី េដយេ្របី្រកែសចិត� ែដល
លុះ ក�ុងអំណាចតេ្រ (រគៈ) េនាះនឹងេឃីញថា រូបបុរស ឬ�ស�ីេនា

គួរដល់ករ្របាថា�ចង់បាន។ ប៉ុែន� េបីអ�កសម�ឹងេមីលរូប បុរស ឬ�ស�
េដយេ្របីប ក�ុងបទពច
ិ រណាធម៌វិញ នឹងេឃីញថា រូបបុរស ឬ�ស�ីេ

្រតឹមជារបស់ ែដលផ�ុំេឡ េដយគំនរ ៃអក៣២្របក រ ែដលជារ
ែបកធា�យេទជាធម�ត គួរេខ�ីមរេអីមៃ្រកេពក។ ចិត� នឹងម ក�ុងតេ្រម

េសះេឡីយ េហីចិត�នឹងស�ប់សុខ។

ទស្សន ទី៣៤១

6

កុំខ�លថ
់
ជាតិមុន និងជាតិលំដ ប់ ថា និងេទអ�ី។ ជសំខន់ ក�ុ

ជាតិេនះ េតីអ�កគួរអប់រំចិត ែបបណា េដីម្ឱ្ចិត�េនះ បាបរសុ
ិ ទ� ច

មន�ិលនីវរណធម៌៥ (១-កមច�ន� េសចក�ី្របា

ឬកេពញចិត� ចំេព

ក; ២-ព្យោប គំនុំឬេសចក�ីគុំកួន េធ�ីឱ្អ�កដៃទវ ិនា; ៣-ថីនមទ
ិ �ៈ ក
្រចអូធុញ្រទ នង
ិ កងងុយេដក; ៤- ឧទ�ច�-កុកុ �ច�ៈ េសចក�ីរយម

នង
ិ េសចក�ីរសប់រសល ឬេក ្រកហ ក�ុងចត
ិ �; ៥-វ ិចក
ិ ច
ិ  េសចក�ីសន�ិះ

សង្ស័ មន
ិ ដចេ្រស ក�ុងចត
ិ �) េទបា នង
ិ រហូតដល់ បានសេ្រ មគ�

ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំ។
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ទស្សន ទី៣៤២

6

កលេបីទឹកល�ក់ គឺេមីល្រ មន
ិ េឃីញេទ។ េសចក�េី នាះយាណ កលេប

ចត
ិ �គា�នសមាធិ គឺគាេបក� ក៏មិនអចេមីលេឃីញ ករេរលត់  ៃនរូប

ធម៌ នាមធម៌ ក�ុងចិត�ជាបច�ុប្បន� តមេសចក� បានេឡី។

ទស្សន ទី៣៤៣

6

េទះបានេកីតមនុស្សក�ី េទវតក�ី ្រពហ�ក�ី កលេបីទ�រអប េនមិន

ទន់បានបជិត េដេសតបត�ិមេនាះេទ ភាឥស្ស គឺេនមិនទ

មាេឡីយ។ ដូេច�ះ សូមកុំអលេធ� ជាអ�ក្រគាន់េបី េនាះេធ�ី
ទស្សន ទី៣៤៤

6

អ�កទំងឡ ពច
ិ រេរៀងៗខ�ួន ផងចុះថា មគ�ផ ្រពះនិព� គអ
ឺ 

នង
ឹ េធ�ីឱ្សេ្រមចេទ ទំែដលេនមានជីវ េនេឡី។ ប៉ុែន� េបី

្របាថា�េទ ក�ុងេទវេលក ្រពហ�េលក គឺទឱ្េគ យករូបេនះ េទ

ដុតេចល ឬកប់េចល ជាមុនស សូមសេ្រមចចិតចុះ េតយ
ី កមួយណា
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ទស្សន ទី៣៤៥

6

មានែតអ�ករក្សោសីលេទ េទីបេឈ�ះថា ជាអ�កមអ�កសុំសីល គម
ឺ ិន

្របាកដថា ជាអ�កមានសីលេឡីយ។ សីល មិនអចយក្រទព្យស
សក�ិ េទទិញ

ឬដូរ បានេនាះេទ។ សីលបរិសុទ� គឺេឃីញម េនក�ុ

សមាធិចិត ប៉ុេណា�ះ
ទស្សន ទី៣៤៦

6

េមត�ភាវនា គឺជាេស�ចៃនមន� េលីសអស ទំងឡាយ។ េ្របីេ មត

េនះ ប�ង�បចិត�មា ចិត�បិសច េទីបជាជេ្រ ដ៏លប
� ំផុត មិនែមនជាក

េ្របីេវទមន�ឯណាដៃទ ឬអំេហង
ិ ្ណាមួ េសះេឡីយ
ទស្សន ទី៣៤៧

6

ចត
ិ �អន�ះស ្របាថា�ចង់ េដីម្បឱ្សេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន េន

ចេ្រមីនសមថ ឬវិបស្សនាកម�ដ�ន ឬក�ុងកិច�បដិ ្រពះធម៌ឯណានីមួយ 

ជាអកុសលចិត� ជាេហតុរ រ មគ�ផល ្រពះនិព�ន ែដលអចនឹងេកីតេឡ
ក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្ប េនាះែតម�ង
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ទស្សន ទី៣៤៨

6

េតឈ
ន និងមគ� ខុសគា� ដូចេម�ច? អង�ឈន៥
ី

មន
ិ អចល

នីវរណធម៌៥ បានេនាះេទ េពលគឺ្រត ្រគបសង�ត់មិឱ្កេ្រមីកេឡី

បានប៉ុេណា�ះ ែតក លណា ឈនចិត�ស នីវរណធម៌៥េនះ នង
ឹ

កេ្រមីកេឡីងវិ ជាធម�តដូចេដីម។ មានេសចក�ីឧបមាថា យកែដក
ស័ង�សេី ទ្រគបេលីេស� េស�នឹងមិនដុះលូតល ស់េទ ែតឫសគល់

េនក�ុងដីេនេឡីយ ែតកលណាយកសែដកស័ង�សេី នាះេចញ េស�ន

ដុះលូតលស់េឡីងវិ ជាធម�ត ។ប៉ុែន� អង�មគ�វិញ គឺមានករគាស់រ

ឫសគល់សេំ យាជនៈកិេលស ដច់អស់ខន�សនា�នែតម�ង មិន្រតឡប់េក

េទៀតជាថ�ីេនាះេទ។ មានេសចក�ីឧបមាថា យកចបប់គាស់ផា�ច
ក

េដីម  ទំងឫស ៃនេស�ទំងឡានឱ្ដុះលូ តលស់េឡីងវិ ជាថ�ីប

េទៀត។ សមា�ល់៖ អង�ឈនទ៥ គឺ៖ ១- វ ិតក�ៈ េសចក�ីនឹកសំេដ េឆា�

េទរកអរម�ណ
អរម�ណ

ែដលកំពុងភាវ; ២- វ ិចរ េសចក�ីរ ំពឹង ពិចរ

ែដលកំពុងភាវ; ៣- បីតិ េសចក�ីែឆ�តកចិត�; ៤- សុខៈ

េសចក�ីសប្បក�ុងចត
ិ �; ៥- ឯកគ�ត ដំេណី រមូលចត
ិ �សុ �ង េទក�ុងអរម�ណ

ែតមួយ។ នីវរណធម៌៥ គ៖
ឺ ១-កមច�ន� េសចក�្ី របា

ឬកេពញចត
ិ �

ចំេពក; ២-ព្យោប គំនុំ ឬេសចក�ីគុំកួន េធ�ីឱ្អ�កដៃទវ ិនា; ៣-ថីន
មទ
ិ �ៈ ក្រចអូធុញ្រទ នង
ិ កងងុយេដក; ៤- ឧទ�ច�-កុកុ �ច�ៈ េសចក�ី

រយម នង
ិ េសចក�ីរសប់រសល ឬេក ្រកហ ក�ុងចត
ិ �; ៥-វ ិចិកច
ិ 
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េសចក�ីសន�ិះសង្ស័មិនដចេ្រស ក�ុងចិត�។ ចំែណកឯ  មគ�ទ ំ៤ គឺ៖

េសតបត�ិមគ�, សកទគាមិមគ�, អនាគាមិមគ�, និងអរហត�មទំ៤
គ៖
ឺ េសតបតផល, សកទគាមិផល, អនាគាមិផល, និងអរហត នង 
ិ
្រពនព
ិ �ន១។

ទស្សន ទី៣៤៩

6

ឱកល� របស់មនុ ស្សមា�ក់ៗ គឺមានែតម�ង ឬពីរដងប៉ុេណ េនក�ុងមួយ

អត�ភា (មួយជាតិ)។ សូមេ្របីប

ចប់យឱកេនាះ េដយ

ព្យោយាម អត់ធន់ េនាះនឹងសេ្ េសចក�ី្របា ជាក់ជាមិនខ
ទស្សន ទី៣៥០

6

ឥស្ (ករ្រចែណន ករ្របច័ណ មច
ក
ិ �រយ(េសចក�
ិ
ី ំណាញ់), សីលព�ត

បរម (ករេជឿខុសេហតុផ របស់សច�ធម៌), វ ិចិកិច� (ករសង្ ក�ុង

គុណ្រពះរតនៃ្ ឬសង្ស័៨យា៉),  ្រក�មកិេលសេ្រគាត នាំចិតឱ្

ធា�ក់េទអបាយភ៤,  ្រក�មកិេលសេ្រគាត នាំចិតឱ្មាចុតិបដិសន�ិ

ក�ុងភពជាអែង�

(េលីកែលងែត

្របាំពីរជាតិេទៀត), សកយទិដ�

(សមា�ល់ថាមានអញ មានរបស់អញ ឬ មានសត� មានបុគ�ល 
តួខួ ន), 
�
គឺលះដច់្រស ពីខន�សនា� មិន្រឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី េដ

េសតបតមគ�។
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ទស្សន ទី៣៥១

6

ក្រមបានេកីតមកជាមនុស្ស ក្រមបានបួសក�ុង្រពះសសនា 
ទន់្រពះស  ស�បាេចះចំស�ត់ធម៌អ ថ៌ បាននាំចិតឧេបក�
ក្របានបន�ចេ្រមវ ិបស្ស ឱ្បា្រតស់ដសច�ធម៌។
ទស្សន ទី៣៥២

6

េបីៃដគូ្របឆាំង ដ៏ខ�ំងពូែករបស់អ�ក ជាអ�កេសពគប់ ខង្រសី្រស
អ�កកុំខ�ច អ�កេនឱកេ្រចីន េដីម្បីយកឈ�ះេគបាន។ ប៉ុែន� េបីៃ

្របឆាំ ដ៏ខ�ំងពូែករបស់អ�ក ជាអ�ករក្សោសីល ហ�ឹកហត់សមាធិ និង
វ ិបស្សនាកម�ដ �ន េនាះអ�កនឹឱកយកឈ�ះេគបាន ជាេរៀងរហ

តេទ េ្រពះេគ គឺជាអ�កឈ�ះ មិន្រតឡ វ ិញេឡីយ។
ទស្សន ទី៣៥៣

6

សូមតបគុ ណ ឪពុកមា�យរបស់អ�ក េពលែដលគាត់ េនមានជីវិតរស់

រេបៀបតបគុ ណដ៏្របេសីរបំផុត គឺសូឱ្គាត បានេធ�ីទ ន បានរក្ស
បានហ�ឹកហត់សមាធិ និងបានចេ្រមីនវិបស្សនា វ ិធីតបគុណដៃទ

េទៀត គួរេធ�ីចុះ, ែតផលេដយេ្រចីន គឺបានេទេលីពួកកូនៗ ជាអ�កេធ។
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6

ចេ្រមីអនាបាណស្សតិ េពលេយាគាវចរ ពល់្រត�វខ្យល់ស�
្រតកូលទ៤ ែដលមាន«កយ ចិត� និងអរម� » ្រស�ះ្រស�ល ជាធ�ុងមួយ
េនាះចិត នង
ឹ ពល់្រត ឧបចរសមាធិ។ មកដល់្រតង់េនះ េយាគាវ

េឃីញពន� ឬន
ម
ឺ
ិ ត
ិ � េនខងេ្រកកយ។ ករពិេ្រគាះជាមួយអ គឺ

ជាករចំបំផុត េ្រពះពន�ឺ ឬនមិត�ខងេ្រកកយេនាះ អចទ
ិ
ឬអចទំងេ្រគាត្រគាត េហីយេលកអចរ្យ នឹង្របាប់ផ�ូវបន ដល់

អ�កតេទេទៀត។ និមិត�ខ�ះ  េកីតេ្រពះកររលត់សតិ េនាះគឺ្រត�វ អេហ

េចល កុឱ្ជាប់ចិត� កុំឱ្ជាប់អរម�ណ៍។ និមិត�ខ�ះេទៀត ជានិមិត�របស់ក

បដិបត�ិអនាបាណស្សតិ េកីតេពលេនមានសតិ គឺ្រត�វញានិមិត�

ឱ្េទជាបដិភាគនិមិត� ស្រមាប់បន�ចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ។ េយា
េរៀនស�ល់្របេភទនិមិឱ្ច្ស់ េដីម្បីងយក�ុងករបន�កិច�បត�ិ កុំឱ្ចូ ល

ក�ុងផ�ូវមិច�សមាធិ (សមាធិខ ែដលជាផ�ូវជា ក�ុងេលកធម៌ េហីយបន

តំងសតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ឱ្មុតមាំ តមពិនិត្យខ្យល់អ

បស្សោ (ដេង�ីមេចញចូល) រហូតដល់ទីបំផុត។ េពលដងថា ចិត�ពល់្រ
ឹ

ឧេបក�េហីយ សូមបន�ភាវនាក�ុងចិត «អនត » ឬថា «គា�នសត� គា
បុគ�ល គា�នតួខ�ួ» ម�ងមួយមា៉ត់ៗភា�បជាមួយនងរល់ដេង�ីមេចញតេទ េ
ឧបនស
ិ ្ស័យមាន មគ�ផល នឹងេកីតេឡីង ធម�(ធម�ជា) ជមនខន
ិ
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6

េបីអ�កមន
ិ បានេធ�ីទ ន មិនបានរក្សោសីល មិនបានហ�ឹកហ ត់សមាធ

បានចេ្រមីនវិបស្សនាកម�ដ�ន េនាះេទ គឺអ�កបាននែត សងកំហុសដ
ធំេធងបំផុត ស្រមាប់ខ�ួនឯង េនក�ុងជាតិ ដូ េច�ះ  ទន់មានជីវិត ្រត�

សន្សំបុណ្យ ជាទីឱ្ចិត� ក�ុង«សីល សមាធិ ប�»កុំខន
ទស្សន ទី៣៥៦

6

ចិត�្រសឡាញ់ ចិត�ស�ប់ គឺជាេខជគុក (ពន�នាគារ) ស្រមាប់ចង

សត�េលកទុក ឱ្វ ិលវល់េកីតស�ប់ េនក�ុងសង្សោរវដ� ជាបន� រកទីបំផុ

គា�ន។ ករទប់ទល់ជាម ចិត�្រសឡាញ់ ចិត�ស�ប តមរយ កររក្សោស

ករហ�ឹកហត់សមាធិ និងករចេ្រមីនវិបស្សនា េទី ដ៏្រតឹម្រត�

ស្រមានាំចិត�ឱ្បានពល់្រតមគ�ផល ្រពះនិព ក�ុងចិត�ជាបច�ុប្ប។
ទស្សន ទី៣៥៧

6

(បទពក៨)

កិេលសេ្រចីនេពកបាំងែភ�កសត�េលក ពក្រេគាកសត�េលកមិនេជ
េបីពក្យេបាក្របាសផា�សជំេនឿ

ថាេជឿេនាះេជឿេជឿតកូនេ
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6

ករយក្រពះពុទ�រ មកេធ�ីជាបេនា�ងែខ្សក១ ករយកែខ្ មកពក់េល
្រពះពុទ�រូបេន១ គម
ឺ ន
ិ គួរេធ�ីេទ  ពីេ្រព វជាករេជឿ្រ ពេី ហតុផល

នង
ិ ខ�ះប��យល់ដឹង។ សូមពុទ�សសនិជនទំងអស់ គួរេជៀសវ
ទស្សន ទី៣៥៩

6

វ ិបស្សនាយានិក ែដលស�ត់ជំនាញ ក�ុងករពិច រូបធម៌នា

ធម៌ តមេសចក�ីពិត ក�ុងសតិបដ៤ ជាកយក�ុងកយ ជាេវទនាក�ុង
ជាចិត�ក�ុងចិត� ជាធម៌ក�ុងធម៌ ្រត�វមានសតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប��
ឥរយាបទទ៤
េដីម្បីញាុំងឧេបក�ចិ ឱ្េកីតេឡីងជាមុនសិន េទីបចិត
ិ

េនាះ នឹងអចពល់្ មគ�ផល ្រពះនិព តធម�ជាវបា។
ទស្សន ទី៣៦០

6

មនុស្ស្រគប់ ែតងែត្របា នូវេសចក�ីសុខស�ប់ ទំងបច�ុប្បន� និងអន

ជាត, ប៉ុែន� េ្រចីនេមីលរំល េហតុផលពត
ា ្ចត
ិ ែដលនឱ
ិ � មានេសចក�ីសុ

ស�ប់  េនាះគ កច
ិ �បដិបត�ិ ក�ុងអរម�ណ៍ សមថកម�ដ�នទ៤០ នង
ិ អរម�ណ

វ ិបស្សនាកម�ដ�ន៧៣ ហ�ងឯង
។
ឹ
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6

េទបីជា អ�កេចះចប់្រពះៃ្រតបិដកក៏េដសច�ធម៌ កលេបីចិត�មិនស�ប់

គា�នសមាធចិ
ិ (ជាខណិកសមាធិក�ី ជាឧបចរសមាធិក�ី ជាអប

ក�)
ី េពលគឺចិត មន
ិ ទន់ពល់្រ ឯកគ�ត ឬឧេបក� ែដលជាសីលវិសុទ�

នង
ិ ចត
ិ វ� ិសុទ�ិ គច
ឺ ត
ិ �េនាះ នឹងពុំមានេហតុបច�័យ្រគប់្រគាន់ ក�ុងករប

សច�ធម៌ ្រតស់ដ មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចិត�ជាបច�ុប្បន� បាន
ទស្សន ទី៣៦២

6

សមថយានិក ែដលស�ត់ជំ ក�ុងអរម�ណូបនិជ្ (ឈនចិត�េកី

េឡីង េដយករសម�ឹងអរម ជាេគាល) ក�ុងកម�ដ�ន៤០ ណាមួយ
្រត�វមានសតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប�) ក�ុងឥរិយា
�
៤ េដីម្បីញាុ

ឧេបក�ចិត� ឱ្េកីតេឡីងជាមុនសិន េហីយរក្សោឧេបក� ឱ្នឹងធឹងម ា

មួន  កុំឱ្ធា�ក់ចុះមកវិញ រួចសឹមបន�េទ ចេ្រមីវ ិបស្សនា ក�សតិបដ�៤

(កយក�ុងក យ េវទនាក�ុងេវទនា ចិត�ក�ុងច ិត� ធម៌ក�ុងធម៌) តមក

ជំនាញ និងឧបនិស្ស័យ ែដលជាលក�ណូបនិ (ឈនចិត�េកីតេឡី

េដយករពិចរណាល រូបធម៌នាមធម តមេសចក�ីពិត ឱ្េឃីញជា
«អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត »។ េនាះចិត នង
ឹ ពល់្រត មគ�ផល ្រពះនិព� ត

ឧបនស
ិ ្សយ ជាក់ជាមិនខ
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6

ចេ្រមីនអនាបាណស្សេនេពលែដល «កយ ចិត� និងអរម� » បា
្រស�ះ្រស�ល ជាធ�ុងមួយេ្រកខ្យល់ស�ប ្រតកូលទ៤, បីត៥
ិ , នងប
ិ ស្សទ�ិ

េទីបនម
ិ ត
ិ � នង
ឹ េកត
ី េឡីង មានសភាពែប�ក តមឧបនិស្ស របសេ់ យាគ។

ជាទូេគ៖
ឺ នង
ឹ េឃីញ ពន�ព
ឺ ណ៌ េលឿង, ដួង្រពះអទិ, ដួង្រពចន�, ដួង

ផា�, ដូចជាសំណុំែផ្, សំណុំពន�ឺ ជាេដីម សូមចងចំនិមិត�េនា េទ

េបីកែភ�កក៏េនចំបាន េទះបិទែភ�កចំប «បរកម�ន
ម
ិ
ិ ត
ិ �», េហីយបន�

ែកៃច�ឱ្ជ «ឧគហនិមិត�», រួចឱ្េទ «បដិភាគនិមិត», រួចចេ្រមីឱ្

បាសេ្រមច «ឧបចរសមា» ក�ុងនិមិត�េនា។ ដល្់ រតង់េនះ សតិ្រត�វប�ទី

តំងតម�ល់ ពីចុង្រចម មក្របជុំចេ�� ីមវ ិញម�ង  និងប�� សម�ឹងនិមិត�េនា

បន�ចេ្រមី េដីម្បីញាុំងអប្បនា ឱ្េកីតេឡីង សេ្រមឈនសមាបត

ពី បឋមជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោនយជ្ឈោ និងចតុត�ជ្ឈោន ជាចតុក� ែដល
មន «ឧេបក » ជាទីបំផុត។ បនា�ប់មក ទប់ឧេបក�ចិត�េន ឱ្េននឹធឹង

មាំមួន និងបន�េទចេ្រមីនវិបស្ ក�ុងសតិបដ�៤ ជាកយក�ុងក

េវទនាក�ុងេវទន ជាចិត�ក�ុងចិត� ជាធម៌ក�ុងធម ជាេដីម តមភាពស

ជំនា លុះ្រតបានេឃ លក�ណៈរបស់  រូបធម៌នាមធម េកត
ី រលត់  ត

េសចក�ព
ី ត
ិ ជ«អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត »។ េពលេនាះ ប��នឹងេដីរតួនាទីសំខ

តធម�  (ធម�ជា) របស់វ  គា�នអមកបង�បប��េឡីយ  នង
ិ បន�ចេ្រមី

រហូតជា្រប លុះបានសេ្រ មគ�ផល ្រពះនិព�តមឧបនិស្ស។
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6

កលចិត�េនមានលក�ណៈេក�ងខ េពលពល់្រត�វចិត�ស�ប់ ឬឈនសមា

ក្រមិតណាមួយ ែែតេកីតមា ករេ្រតកអរ ករសរេសីរ អំពី្របណ

េនាះ រហូតដល់អចនិយាយ្ េគឯងដៃទេទៀតផង។ េនះគឺជាេរឿធម�

ត េជៀសមិនផុតេឡីយ  ពីេ្រព ជា្រគាដំ របសច
់ ិត�េនាះ បានជួបក�

ជាតិេនះ។ េនេពលចិត�េ េពញវ័យ ឬចស់ទុ គឺនឹងសុំ នឹងេទជាធម�

វ ិញេហីយ។ សូមេយាគី ែដលចេ្រមីនសមាធិ បារម។
ទស្សន ទី៣៦៥

6

េយាគី្រត�វដឹង ករចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ ក�ុងអនាបាណស្សត

ចិត�នឹង្រសស់ថា� មិនងងុយេដក ឬមិនេដកែតម�ង។ កបារម មិនជាប��អ�

េនាះេទ ពីេ្រព ខួរក្ប បានស្រ យា៉ងស�ប់ស�ល់រួចេហីយ អស

អំណាចឈេពលណានង
ឹ មានសភាពធម�ត ជាក់ជាមិន។
ទស្សន ទី៣៦៦

6

ចត
់ ។ មានែតបណ�ិ
ិ �ស�ប់រមា�ប គម
ឺ ានផល្របេយាជន៍ ដ៏ម របសវ
ែដលបានពល់្រត�វ នូវចិត�សរមា�ប់េនាប៉ុេណា�ះ េទីបយល់ច្បោស់ នូ

្របេយាជន៍ ដ៏មហ របសវ
់ បា
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6

ករសូមអភ័យេទស ស�ប់េទហក់ដូចជា សុំន ឱ្អត់ឱនកំហុស
ឱ្ខ�ួន។ ប៉ុែន� តមេសចក�ីពិត គឱ្ខ�ួនឯង  បានកំណត់ដឹង នូវកំហុ

េនាះៗ រួចេហីយបានដក់ចុះ នូវអំនួត និង របសខ
់ ួ ន េដ
�
ីម្បីបឱក

ទូនា� អប់រ ំចត
ិ � ជាថ�ី អ�កកំពុងែតេធ�ីខ�ួន ឱ្ក�យេទ បណ�ិ តេហីយ។
ទស្សន ទី៣៦៨

6

(បទពក៨)
ពួកអេចលកៈមិនអស្់ រត�វក

បួសបុិនេទសនាតិចថាអ�ក្រ

គា�នឈនមគ�ផលេនាះអច បដិបត�ិធម៌ទន់អន់ភ័យេពលស�ប់
ទស្សន ទី៣៦៩

6

េនែកត�ក
េទ េ្រពះគិ ខ�ចរ, ប៉ុែន� ត
ិ មនុ ស្ខ�ះ  មនហ៊នចុះទឹ
ិ

េសចក�ព
់ ែដរ។ ចំែណក អ�កែដលភ័យខ�
ី ត
ិ ទក
ឹ ក៏មានភាពកក់េ របសវ

ក�ុងកច
ិ �បដិបត�ស
ិ មថកម�ដ�ន (សមាធិ) ក៏មាទំនង  ៃនករគិត ដូចគ

េទនឹងអ�កែដលខ�ចរ មនហ៊នចុះទឹក
េនែកត�ក
ិ
ិ េនាែដរ។
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6

ក�ុងសមាធ (ឧបចរសមាធចិត
ិ �ក�ី បឋមជ្ឈោនចិត� ចត
ិ �កុ �ងសមាបត�៨ក�)
ី

សូមបន� មានសតិ(ស�រត នង
ិ ញាណ(ប��) េលីកយក ស��ចប់រូ

ដឹងរូប ឬស��ចបសំេឡង ដឹងសំេឡង ឬស��ចប់ក�ិន ដឹងក�ិន ឬស�

ចប់រស ដឹងរស

ឬស��ចប់សម�ស្ស ដឹងសម�ស្ស មកពិចរណា

េកត
ី រលត់ របស់វ ឱ្េឃីញជាលក�ណៈ អនិច� (មិនេទៀង), ទុក�ំ (ជាទុក�,

អនត (មន
ិ ែមនខ�ួន  មិនែមនជារបស់ខ�ួ)។ កេធ�ីែបបេនះ ជា្របចំ

ពិតជាល� នងបាដឹង នូវ្របេយាជ ដ៏មហស េហីយនឹង បានសេ្រ

ដល់ មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំ។ េពលពិចរណា ស��េកីតរល ត
ទំនងេនះ  គឺេស�ីនឹង ករពិចរណា នូវភូតរូបេផ្សងេទៀត ែដលេកីត

ជាមួយស��េនាះៗ ែដលមានលក ជ«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត » ដូចគា�។

ប៉ុែន� ្របសិនេបីេធ�ីបទពិចរណអំពីករេកីតរលត ៃនស��ទំងេនះ េដ

ពុំមានសមាធិចិ ជាមុន េពលគឺ ករពិចរណា េនក�ុងខណៈចិត

ខងេ្រកសមាធិ េនពុំមាន្របសិទ�ិភាព ពីេ្រពថ ក្រមិតប�េនះ
គេឺ នទន់ខ�ី  ចប់ស��េកីតរលត់មិនទន់ មានទំនង អ�កេរៀនែហលទឹក

មនហ៊នចុ
ក�ុងទក
ិ
ឹ ្រតឹមែតឈរគិ េនេលេី គាក នង
ឹ ្រត� េធ�ីដូេច�ះ េធ�ី

ដូេច� ជាេដី។ លទ�ផល ែដលទទួលបាន ពីបទពិចរណា រេបៀបេនះ
នង
ឹ បានសេ្រមច្រែត «ខណិកសមាធ» ប៉ុេណា�ះ
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6

ប�� ខន� (រូប  េវទនា ស�� សង�រ វិ��ណ) គឺជាសភាវៈធម៌
អ្រស័យ េកត
ី ជាបន� េហីយសុទ�ែ ជាសង�រធម៌ទំងអស់។ ករសិក្

ករេកីតរលត់ ៃនប� ខន�េនះ  បានច្បោស់ តមេសចក�ីពិត គឺេកីតន
ែតេពលចត
ិ �មានសមាធិ ជសេ្រមច របស់សមថកម�ដ�នក�ី ឬវិបស្

កម�ដ�នក�ី។ េបីពុបានសេ្រមចសច�ធម៌ ក�ុងចិត�ជាបច�ុប្បន�េនាះេទ ក៏
មន
�
េនាែដរ ពេី ្រពថា រល់បទពិចរ គេឺ ឃីញ
ិ ធា�កកុ ងអបាយភូម៤

សុទ�ែតជាលក�ណៈ អនិច�ំ(មិនេទៀង, ទុក�ំ(ជាទុក�, អនត�(មិនែមនខ�ួន
មិនែមនជារបស់ខ�ួ) ទំងអស់។ េយាគី ែដលមានវត�បដិបត�ិែបបេនះ 

កន់ែតេកៀកកតេទនឹ មគ�ផល ្រពះនិព េដយពិត
ទស្សន ទី៣៧២

6

កលតម�ល់ចិត� េ្រតកអរ ជាប់ចិត� ជាប់អរម�ណ៍ ក�ុងរូបល�សំេឡងពីេរះ

ក�ុងក�ន
ិ ្រកអូប ក�ុងរសជាតិឆា�ញ់ ក�ុងសម�ស្សរឹងទន់គាប់្រ គជ
ឺ ាេហត

នាំចិតឱ្េភ�ីតេភ�ីន ដច់ស្រង ក�ុងធម៌  ែដលមានអបាយភូ៤ ជាទិសេដ

េនទីបំផុត។ េសចក�ីេនះ គឺមានទំនងដូច ្រតីកំពុងែហលស ក�ុងឆា�ំ

ែដក ែដលេគកំពុងែត ដុតេភ�ីងពេី ្រក ម េហីយទឹកមន
ិ ទន់េក ។ េនេពល

ែដល ទក
ឹ ពុះេក កលណា ជីវិតសង�រក៏អស តមេនាះែដ
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6

ស�� ែដល្រត�វេធ�ីនិេរឱ្បានជាក់ច្ េនក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្បន� គឺស�

ែដល្រគងេដយឧបាទន ឬេហថា ស��វិបល�ស។ កិច�ែដល្រ

ស��េនះបាន គឺ្រត�វមានកម ឧេបក�ចិត� ជក្រមិតេលកិយ ែដ
សីលវ ិសុទ ន
�ិ ង
សមថកម�
ិ ចត
ិ វ� ិសុទ�ិ ជាេហតខេដីម  េកត
ី មកពករចេ្រមី
ី

ដ�ន

ឬវិបស្សនាកម�។ លំដប់មកេទៀត គឺជតួប��េលកុត�រ (វ ិសុទ�ិ

ទំ៧) ែដលេកត
ី ពី ករចេ្រមីនវិបស្សនាប�� េ្រកយឧេបក�ចិត

វ ិសុទ�ិទ ំ៧ គឺេកីតេឡីង តេហតុបច�័យ  របសវ
់  ពុំមានសត� ពុំមានបុគ

ពុំមានតួខ�ួនណ មកបង�ប់ប�

វេឡីយ។ ចិត�េនាះ នឹងផុតចកេល

បានសេ្រ មគ�ផល ្រពះនិព ន ជាទីបំផុតមិនខ
ទស្សន ទី៣៧៤

6

ករេី
ឃ ញដំេណីរេកីតរលត់ «អសេ់ ទ សូន្យ» របស់រូបធម៌នាមធម៌ ត
េសចក�ព
ី ត
ិ េ្រកយេពល ែ «ចត
ិ �ថា �ស�ត ចិត�្រសឡះល� ចិត�ស�ប់ រម»

្របាសចកពីមន នីវរណធម៌ទំ៥ គឺជាករេឃីញ េដយប��ដ៏្

បរសុ
�ិ ូ រផង់។ េពលេនាះ គធ
ិ ទផ
ឺ ូលីរបស់ចត
ិ � «កេិ លស នង
ិ តណា » នងដច
ឹ

្រជ�ះបន�ិចម�ងៗ ឈប់្រតឡប់មកេកីតេទៀតជាថ�ី។ ចេនា នង
ឹ មា មគ�ផល

្រពះនិព�ន ជាទីបំ ជាក់ជាមិន។
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6

ស��ទំងឡាយ េទះ្របណិត ឬេ្រគាត្រគាត មានដូចជា រូ
េ្រគាត្រគសំេឡង្របណិត សំេឡងេ្រគាត្រ ឬក�ន
ិ ្របណិត ក�ិ

េ្រគាត្រគាត ឬរស្របណិត រសេ្រគាត្រគាត ឬសម�ស្ស្របណិ

្រគាត ែដលេកីតេឡីងេដយចិត�និមិត� ឬករប៉ះផ� ទ�រខងក�ុ ទ�
ខងេ្រ គស
ឺ ុទ�ែតមានលក�ណៈជា អនិច�ំ(មិនេទៀ,

ទុក�ំ(ជាទុក�,

អនត�(មិនែមនខ�ួនមន
ិ ែមនជារបស់ខ�ួនឬថ គា�នសត គា�នបុគ�ល គា�ន

ខ�ួន) អ�ីទ ំងអស់។ ករព្យោយាមសិក្សោ  សតិ(ស�រតី) និ
ញាណ(ប��)មកកំណត់ដឹង  សភាវេកីតរលត់ របស់ស��ទំងេនះ ត
សមថ ឬវ ិបស្សនាកម�ដ �ន ្រគប់ឥរិយា៤ (អង�ុយ  េដក េដីរ ឈរ)

សព�ៗកទំងពួ ឱ្េឃីញតមលក�ណៈ «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត » គឺនឹងមា

ផលជាសុគតិ ក៏នឹងបានសេ្រមមគ�ផល ្រពះនិព�តមឧបនិស្ស។
ទស្សន ទី៣៧៦

6

(បទពក៨)

លះឧបាទអសព
់ ីចិនា� 

េនះជឥស្ស្រចក្ថ�ុំេថ�ីង

េពលអនត�ប�េកីតេឡីង

េលីសេគដំេឡីង្រគប់្រច្រកវ។
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ទស្សន ទី៣៧៧

6

អនត� (មិនែមនខ�ួនមិនែមនជារបស់ខ�ួន ថា គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា

ខ�ួន) គឺ្រត�វេី
ឃ ញេដយប�� បនា�ប់ពីចិត�បានពល់្រត�វ នូវឧេបក

សីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ ជាមុនសិន េទីបអចលះករ្របកន់មាំក�ុង

ខ�ួន (សកយទិដ�) េនះបាន ករភាវន «អនត » (មិនែមនខ�ួន  មិន

ែមនជារបស់ខ�ួន ឬថា គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�ួន) ក�ុងេពលស
ភា�បនឹងរល់ខ្យល់ដេង�ីមេចញ គឺ្រតឹមែតជាវិធី ឬឧបាយមួយប៉ុេ

តមេសចក�ីពិត គឺ្រត�វេមឱ្េឃីញ នូវសភាវធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក
ពិត

េដយវិបស្សនា ។

េ្រកយេពលមានចិត�ស�ប់ រមា ចកផុតព

អកុសល នីវរណធម៌ទំ៥ រួចេហីយ ប��េលកុត�រ អចនឹងេកីតេឡី
េឃីញសច�ធម៌េនាះៗ េដធម�ជាវ គឺគា�ននរណា ជាអ�កមកចត់

ជអ�កមកបង�ប់ប� វេឡីយ
ទស្សន ទី៣៧៨

6

មុននង
ឹ ចេ្រមីន្រពះកម�ដ �ន េយាគី បេង�នចិត�យា៉ងេនះថា គឺ្រតឹម

«ចត
់ ប៉ុេណា� គគា�នសត� គា�នបុគ�
ិ � េចតសក
ិ រូប» េធ�ីកច
ិ �តួនាទី របសវ
ឺ

គា�នតួខ�ួន ឯណា ជាអ�ចេ្រមីន្រពះកម�ដ េនះេឡីយ។ សូមបន�ញាុំ
កុសលធម៌ ឱ្េកត
ី េឡីង  េដយមានសតិ(ស�រតី) និងញាណ( ដ៏

្របៃព តមទំនងេនះផងចុ
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ទស្សន ទី៣៧៩

6

េ្រកយេពលចិត� បានពល់្រត «ឧេបក » ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត
វ ិសុទ�ិ រួចេហីយ  សូមបន�សក
ិ ្សោេ វ ិបស្សប��ថា ចត
ិ �េនះ  នងម
ឹ ិន

្របកន់មាំនូវ រូបខងេ្រកខងក�ុង េវទនាខងេ្រកខងក
ខងក�ុង សង�រខងេ្រកខងក�ុង វិ��ណខងេ្រឱ្ដូចជា ក� �ក

មន
ិ ្របកន់ភា នូវ្រេមា យា៉ងដូេច�ះែ។ ្រសេមាលរសត់បាត
ក�� ក់េនែតជាក��ក់ ភ�ឺថា�ច្បោស់ ្រ នឹងធង
ឹ មន
ិ រេង�រេង�ី មិន

្របឡាក់្របឡូស េដយ្រសេមាល ដ៏តិចតួចណាេសះេឡធម�

ជាៃនចិត� ែដលបានរួច្រស ចកមន�ិល នឹងម មគ�ផល ្រពះនិព�

ជាទីបំផុត

ទស្សន ទី៣៨០

6

នេិ រ ជ្រពធម៌ ស្រមារម�ត់ សង� នង
ិ េវទនា ែតរក្ជីវ ិត ឱ្គង់េន

នេិ រ មានដូចជា និេរធស�� និេរធធាតុ និេរធសមាបត� នេិ រ
េនះ  ជាវិស័យរបស់ ្រពះអនាគ ជាន់ខ�ស់ ជាេចេតវិមុ ែដលមានចិត

តំងេន េកៀកកត
ិ េទនឹ ្រពះនិព េហីយនង
ិ ្រពះអរហន� ែតប៉ុ េណា�ះ។

បុថុជ�នទំងឡាយ េទះបានសេ្រ េនវស��នាស��យតនៈ ក៏នឹ
មិនអចចូលនិេរ បានែដរ
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ទស្សន ទី៣៨១

6

ធម�ជារបស់ទក
ែដល្រសក់ម�ងមួយដំណក់ៗ ថ�ដ្បិថា េមីលេទ
ឹ

្របមាណតិចត ក៏ពត
ិ ែមន ប៉ុែន� កលវ្រសក់ចុះយូរៗេទ ក៏នឹងអច
ផា�ំងថដ៏ធំបាន។ េសចក�េី នាះយា៉ងណា សូមអ�កទំងឡាយ កុ
េមីលងយ បុណ្យក�ី បាបក�ី ថាមាន្របមា េសះេឡីយ
ទស្សន ទី៣៨២

6

េពលចេ្រមីនសមាធិ គឺ្រត�វ តំងស �រតី ផ�ិតផ�ង់អ  រម�ណ៍ េលីកចិត�េ
្រពកម�ដ�ន។ េពលមានសមាធិ គឺនបាត់កំហឹង បាត់គំនគុំកួន ស�ប់កយ
ស�ប់ចិត� េហីយនឹងបានេចក�ីសុខ ទំងក�ុងបច�ុប្ប និងអនាគតជាត
ទស្សន ទី៣៨៣

6

្រសឡាញ នង
ា ្ល�ង់។ ចត
ា ្េកត
ិ ស�ប់  គឺនឱ
ិ �អន�ះស ្របាថា�ចង់ នឱ
ី

តេ្រមករគៈ។ េពលមិនបានដូច្រ គឺនឱ
ា ្េកត
ី ចត
ិ �ស�ប់  អក់អន់ចិត�

េសកស�យ ខឹងេ្រ ខ្សឹកខ្សួល ចងគំនគុំកួន េកត
ា ្មា
ី ទុក�ឥតែល� នឱ

ឃាតកម (ករណី ខ�ះ)។ េពលចត
ិ � រួច្រសឡះច ក ករ្រសឡាញស�ប

េសចក�ីសុខ េពលគចត
ិ � បានសេ្រអនាគារមិ។
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ទស្សន ទី៣៨៤

6

េហតុបច�័យ  ែដលនាឱ្ បានសេ្រមចសច�ធ គអ
ឺ ្រសេនេលី  េយាគី

មានបុណ្យបានសន្សំមក្រគប់ មានសីលបរិសុទ មាចត
ិ �បរសុ
ិ ទ� នង
ិ

មានប�បរសុ
�ិ េយាគី ្រតចេ្រមីនសម និងវ ិបស្សនាកម�ដ ឱ្ចិត�
ិ ទ។

ពល់្រត� «ឧេបក » ជាមុនសិន សឹមបន�ចេ្រមីនវិបស្ ញាុំងចិត�

បច�ុប្បន� ឱ្បរបូិ ណ៌ េទេដយ «សល
ី សមាធិ ប�» េដីម្បីលសេ��ជន 

ឱ្ដចអស់ឫសគល់ េចញពខ
ី ន�សនា� តមឧបនិស្ស័មាមគ�ផល ្រព
និព� ជាទីបំផុត

ទស្សន ទី៣៨៥

6

ចំណងដ៏ម ាំ ែដលចងចិត�សត�េល ឱ្េកីតស�ប់វិលវល់ ក�ុងសង្សោរវដ�េ

រកេដីម រកចុងមិនេឃីញ គឺមាតបិត ភរិយាស�មី បុ្រតបុ្រតី ញា

ល ឥតលភ មាន អប់យ ្រចែណ សរេសីរ សុខ និងទុក� ្រព

ទំកមគុណទ៥ េកីតតមទ� «ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត»

ជាេដី។ កលេបី ្រពះេយាគាវចរ លះដច់្រសឡះ នូវចំណងដ៏មា
បាន នឹងផុតេស, នង
ឹ សុខស�ប់, នង
ឹ មានមគ�ផ ្រពះនិព�ន ជាទីបំ

ជាក់ជាមិនខនេ។
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ទស្សន ទី៣៨៦

6

កឱ្ទ នឹងនាឱ្ចិត�លះេច នូវេសចក�ីកំណាញ , នឹងនឱ
ា ្មានញា

មិត�េ្រចី,

នឹងនាឱ្ចិត�មានេមត�ដល់សព�ស,

នឹងនឱ
ា ្ចិត�មានសី,

នឹងនាឱ្ចិត�លះេច នូវអំេពីបាបទំងព, នឹងនាឱ្ចិត� ថា�ច្បោស់្

ល�, នឹងនាឱ្ចិត�នឹងធឹង ស�ប់សុខ មាឈនសមាបត� និងមាឧេបក ,

នឹងនាឱ្េកីតមានអភិ�៥, នឹងនឱ
ា ្េកីតមានប��មុត្រស�ច េឃីញស

ធម៌  លះបាបអកុសលប, នឹងនឱ
ា ្េកីតមានអភិ�៦, នឹងនឱ
ា ្មា

ញាណយល់ដឹង នូវេហតុផពិត របសធម�
់ ជា្រគប់យា, នឹងនឱ
ា ្មា
េលកុត�រសម្បត�ិមគ�ផ និេរសមាបត�,

ក�ុងវដ�សង្សោរេនះ េពលគឺ្រពះនិ

នឹងនឱ
ា ្ចប់កិច�រវលដ
់ ែដលៗ

ទស្សន ទី៣៨៧

6

ចត
ិ �េនះ នង
ឹ អចពល់្រត�វ មគ

្របសិេបី

េយាគ

្រពះនិព�ន េនក�ុងជាតិេន

ព្យោយាមក�ុងកិច�បដិបត�ិ្រព

្របកបេដយស

(ស�រតី) និងញាណ(ប��) េដយមិន្របមាទេធ�ស្របែហស។ ប៉ុែន
េនះ  នងម
ឹ ន
ិ អចពល់្រត�វ សុខសួគ៌េទវេលក េនក�ុងជាតិេន

ពេី ្រពះថា សត� ែដល្របកបេទេដ យបុណ្យ អ ក�ុងសុខសួគ៌េទវ

េលកបាន ែតេ្រកយេពលែបកធា�យខន�េទែតប៉ុ េណា�ះ។ េតីអ�
ចង់បានេសចក�ីសុខេនក�ុងជាតិេនះ េនក�ុងជាតិជាលំដ
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ទស្សន ទី៣៨៨

6

ផ�ូវដ៏ភស�
�ឺ
រុងេរឿង  គម
ឺ ន
ិ ែមនផ�ូវ (+) េនាះេទ វគឺជា ផ (-) េពលគឺជ

ករេធ�ីចិត ឱ្ស�ូតេទៗ ឱ្ស�ប់សុខ ឱ្អសក
់ ង�ល់ ឱ្ដច់្រសឡះពីចំណ

ឱ្ឆា�យចពីអកុ សលធម៌ ទំងពួង េនះជាេដី
ទស្សន ទី៣៨៩

6

េនេពលមួយ ែដលអ�កបានដ យា៉ងពិត្របាកដច្បោស់ គន
ឺ ង
ឹ គា�
ជនទី២ដៃទឯណា អចជួយអឱ្បាន នូវេសចក�ីសុខ ស�ប់ចិត� ជាជា
េធ�ីវឱ្បានេកីតេឡី

េដយខ�ួនឯង េនាះអ�កនឹងដល់ នូវភាពភ�ឺស

រុងេរឿង ្រតចះ្រតចង់ ែដលមានសុខសួគ៌ មគ ្រពះនិព�ន ជាទីបំផ
ទស្សន ទី៣៩០

6

េបី្របា េសចក�ីសុខ គឺសុខពត
ិ នង
ឹ អចរកបានេនក�ុងចេ្រមីសមថ

កម�ដ�នទ៤០។ ក�ុងសមថកម�ដ�ន េពលជួបសុខ ្រត�វលះេចលេទ

េ្រពះឧេបក� គឺមានភាព្របណិតជាង។ តមឧេ េយាគ បន�ចេ្រមី
វ ិបស្សន ែដលមានលក�ណៈជាអរម� ក�ុងសតិបដ�៤ េនាះមគ�ផ

្រពះនិព�ន នឹងេកីតមានក�ុងច

ជាបច�ុប្បេនះមិនខន

ឬយា៉ងេ

ណាស់ ក៏បានជាឧបនិស្ស័យទុក ស្រមាប់ករ្រតស់ដឹងសច�ធម៌ ក�
កល ជាខងមុខែ
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ទស្សន ទី៣៩១

6

ជធម�ត  ចិត�សត�េល ក េពលជ«សុខ»ក�ុងឈន ែតងអល់ែអក រែរ

មន
ិ ចង់ចកេចញព«សុខ»េនះេទ។ ប៉ុែន� សុខមាន ទុក�ក៏មានែដរ េ្រព

នងទ
។ ដូ េច�ះ  េយាគ ្រត�វរកឧបាយរំេ«សុខ»េនះេច
ិ ុក�  ជគូនងគា
ឹ

េចញឱ្បាន េ្រ«ឧេបក »ឯេនាះ នឹងមានភាព្របណិតជាង។ ជ
ម�ង លះេចលម�ង ជួបសុខពីរ ឬេ្រចីនដង ្រត�វលះេចលទំដ្បិថា អ�
ែដលេយាគ ្រត�វករពិត្របាកដ មិនែមនសុខេនះេទ គឺម ្រពះនិព�
ែដលជាេសចក�ីសុខដ៏េក្ស ជាកិច�អស់រវល់ដែដល ក�ុងវដ�សង្សេនះេទ
េតី។

ទស្សន ទី៣៩២

6

សូមអ�កទំងឡាយសិក្សោថា រល់ករ្របកន់ចិត� េ្រកវេ្រ
្រចែណនឈ�នីស ្របច័ណ� ចំេពះអ�កដៃទ ឬមនុស្ស ែដលខ�ួន្រ

គា�នផលចំេណ អេ�ី សះេឡីយ សូម្បីក�ុងចំនួន ដ៏តច
ិ តួចបំផុត គវ
ឺ ប

្រតឹមែតជា ករដុតចិត�ខ�ួនឱ្េក�្រកហល់្រកហយ អប់អន់សតិប

ប៉ុេណា�ះ។ ចិត�ធ�ន់អត់ធ�ត់ ចត
ិ �្រតជាក់ ឱ្អភ័យ េទីបជាដំេណាះ្
ដ៏ល � ែដលជាផ�ូវនាំេទរកេសចក�ី ទំងអស់គា
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ទស្សន ទី៣៩៣

6

សភាវធម៌ទំងឡាយណា ែសភាវលក�ណ េកត
ី េហីយរលត់េទវិ

ជាធម�ត គឺជាសភាវធម៌ ែដលដឹកនាំឱ្មានករេកីតស ជាបន�គា�ន
បំផុត ក�ុងសង្សោរវដ�េនះ។ ្រពះេយាគាវចរ ្រតេឈ�ងយល់ កំណត់ដឹង 

នូវសភាវធម៌ទំងេ ឱ្បានេី
ឃ ច្បោ េដយប��ថា វពិតជាម

ណៈជា«អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត »។ រួចេហីយ បេង�នចត�េនឿយណាយ ក�ុងស

វធម៌  ែដលេកត
ី រលត់ ទំងេន។ កបដិបត�ិយា៉ងេនជេរឿយៗ ជា្រប

ក�ុងវ ិបស្សនា េ្រកយករេកីតេឡីង ៃនឧេបក �ចិត� េនាះ្រពះេយ

មាឱក បានយល់ចក់ធ�ុះសច�ធម៌ ក�ុងចិត�ជាបច�ុប្ េហីយនឹង  បា

សេ្រមចមគ�ផល ្រពះនិព�តមឧបនិស្ស័ជាក់ជាមិនខនេ។
ទស្សន ទី៣៩៤

6

កលេប សកយទិដ�េនះ  េនមន
់ ខ
ិ ទន់បានលះដច់្ េចញអសព
ី ន�

សនា�ន េដយេសតបត� េនាេទ ទ�រអបាយភូ៤ េនែតេបីកចំ េន
េឡីយ។ ដូេច�ះ  សូមកុំអលេធ�ីជាអ�ក្រគាន់បីជា មានចំេណះេចះដឹ

ដល់ក្រមិតណាក៏េដ យ។ សូមព្យោយាមរ បេង�ីនកិច�បដិបត�ិសមាធិ

និងចេ្រមីន វិបស្សនា ែថមេទៀត េទីបជាក
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ទស្សន ទី៣៩៥

6

សភាវធម៌ឯណា ែដលមានលក�ណៈ េកីតេហីយរលត់េទៗ គឺជាសភ
ែដលនាំចិត�សត�េល ឱ្មានកចុតប
ិ ដិសន�ិ (ស�ប់េកី េកត
ី ស�ប) ក�ុង

ភពតូចភពធំ រកទីបំផុតគា�ន។ ្រពះេយាគាវចរ ្រត�វសក្សោ
ឱ្បា
ិ

េឃីញច្បោស់ នូវសភាវធម៌េកីតរ ទំងេនាះេដយប�� េ្រពះវ

ទុនដ៏សំខន់ ក�ុងកិច�បដិបត�ិវិបស្សនា េដីម្បីនាឱ្ពល់្រត�វសច�ធម៌ 
រួចផុតចកទុក�
ទស្សន ទី៣៩៦

6

សកយទិដេ� នះ  គល
ឺ ះដច់ពខន�សនា�នជាសមុេច�ទ េពលប��េឃីញច្ប

នូវអនត�ធម (មន
ិ ែមនខ�ួន មន
ិ ែមនជារបស់ខ�ួន ថ គា�នសត� គា�នបុគ�

គា�នតួខ�ួន)។ េពលេសតបត�ិមគ�េកីតេឡីង សភាពចែម�កៃនរងក
លន់ឮកងរំពង ពីក្បោលដល់ចុងេជីង ឬពីចុងេជីងដល់ក្បោល ឬពីផ
ក្បោល និងពីផ�ិតេទងេជីង។ សភាពចែម�ក ៃនរងកយ ែដលបាន
េឡីងេនះ  ជាស��ប��កឱ្ដឹងជក់ច្បោថា េសតបត�ិម បានេកី

េឡីង ផា�ច់ផ�ិសកយទិដ�េនះ ឱ្អសព
់ ីខន�សនា� រួចេហីយ។ េសចក�ីេនះ 

េទីប្រពះេសតបន�បុ អព្យោ នូវេសតបត�ិ េដយអង�ឯងបា
េដយមិនចំប សកសួរអ�កដៃទ
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ទស្សន ទី៣៩៧

6

ករបានេកីតមកជាមនុស្ស គឺជាករក្រមបំផុត េហីយេនះ

អប់រ ំចត
ិ � សំេឡង្រពះធម៌ចូលដល ក�ុងទីដំេណក។ េបីសត�េលកណា េន

មន
ិ អចចប់យក្រពះធម៌ មកេធ�ីជាទឱ្ចត
ិ �ខួ �នបាេទ សត�េលកេន

េឈ�ះថា ជអភ័ព�ធំមនខន។ ដូេច�ះ សត�េលកេនាះ នឹងមិនអច
ិ

បាននូវសុខសួគ៌ េទវេលក ្រពហ�េលក ឬមគ ្រពះនិព�ន េនាះេ
ទស្សន ទី៣៩៨

6

ករហ�ឹកហត់សមា េពលចិត�រយមាយមិនស� ្រពះេយាគាវចរ ្រត�វដ
ចិត�ជធម�ជាេកីតរលត់  របុិលរប៉ូចដូចសត�ស� មិនេចះេនេស��មេ អ�ក

្រគាន់ែតកំណត់ដឹង ពីសភាពេកីតរលត់ មិនេចះេនេស របសច
់ ិត�េនាះ គ
មិន្រត�វចូលរួមវិភាគ ែវកែញក ឬអត�ធិប្បោយណាមួយ ជាមួយគំនតិ

ទំងេនាះេឡី តួនាទីសំខន់របស់អ េនេពលេនះ គឺយកសតិ(ស�រតី
នង
ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូដង
ឹ ឱ្ដល់
ិ ញាណ(ប��) មកតមពនិត្យេ
ិ

ទីបំផុត ែតប៉ុេណា�ះ។ អ�ក្រត�វពនិត្យេ
ែតដេង�ីមេចញចូ លដង
ឹ េនះ េដ
ិ

ចត
ិ �បរសុ
ិ ទ� េពលគ ្រតឹមែតកំណត់ដឹ ខ្យល់េចញចូដឹង  ែតមួយមុខហ�ង
ឹ

ឯង។ េធ�ីយា៉ងេនះ ចិត�រយមាយេនាះ នឹងរលត់ប េដយខ�ួនឯង
េហីយអ�កនឹងដល់ នូ វភាពសុខស�ប មនខ
។
ិ
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ទស្សន ទី៣៩៩

6

ក�ុងធមា�នុបស្សនាសតិបដ�ន កលណាសិក្សោរកេឃីញពួចងចត
ិ �

សត�ទុក គន
ឺ ង
ឹ នាឱ្េកត
ី មានប�� សិក្សោរកេឃីញ នូវកត់ផា� ពួកធម៌
ចងចត
ិ �សត�ទុកទំងេនាះ។ កលណាសិក្សោរកេឃីញ កត់ផា� ពួក

ធម៌ចងចត
ិ �សត�ទុកទំងេនាះ គឺនឹងឱ្េកត
ី មានប�� សិក្សោរកេឃីញ 
ធម៌ែដលនាឱ្្រជ�អស់មន�ល
ិ អកុ សល។ កលណាសិក្សោរកេឃីញធម៌
ែដលនឱ
ា ្្រជ�អស់មន�ិលអកុ សល

គន
ា ្េកត
ឺ ង
ឹ នឱ
ី មានប�� សិក្ស

េឃីញ  ពួកធម៌ែដលនាឱ្មាចិត�ថា �ស។ កលណាសិក្សោរកេឃីញ

ធម៌ែដលនាឱ្មាចិត�ថា �ស គឺនឹងនឱ
ា ្េកីតមានប�� សិក្សោរកេឃ
ពួកធម៌ ែដលនាឱ្ចិត�រច
ួ ្រសឡចកមន�ិល។ កលណាសិក្សោរកេឃី
ធម៌  ែដលនាឱ្ចិត�រច
ួ ្រសឡចកមន�ិល គឺនឹងនឱ
ា ្េកីតមានប�� សិក

រកេឃីញ  ពួកធម៌  ែដលេនជាសក�ុងមគ�ផល ្រពះនិព�ន។ េពលេនាះ ច
នឹងចប់កិច� អស់រវល់  ដល់ទីបំផុតទុក�  ដល់ទីដ៏េក្សម ភា�បតៈមហនិព

េទេហ ដូេច�ះ  សូម្រពះេយាគារចរទ ចងចំកុំេភ�ចថា៖ 

ទន នឱ្មានសីល, មានសីល ឱ្មានសមាធិ, មានសមាធឱ្មា
ឧេបក�, មានឧេបក�ឱ្មានប��, មានប�� ឱ្មាន មគ�ផល ្រ
នព
ិ �ន
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ទស្សន ទី៤០០

6

េពលហ�ក
ឹ ហត់សមាធ

ជួបករចុកេរយ្រស

គេឺ ដយសរ ឥរិយ

អង�ុយេនា មន
ិ ទននងធ
ឹ ង
ឹ ស៊ប់សួនល� ឬេទីបែតចប់េផ�ីមហ�ឹកហត់ដំប

មន
ិ ទន់ស�ត់ថ�ឹក។ ករឈឺចុកចប់េនះ មាន្របេយាជឱ្េយីង 

បានសិក្សោេរៀនសូ្រត អំពីករអត់ធន់។ េរៀនឈឺ េរៀនភ័យ េរៀនទទួ

េវទនា េរៀនលត់ដំរងកយ្រគប់ឱ្ស�ត់ថ�ឹកជាេ្រពីេ្រពថាេពល
េហៀបនងស�ប់ ក៏េកីតម
អកែបបេនះដូចគា�។ អ�កលត់ដំរងក
ឹ

េពលេនះ  គឺេនេលែដល អ�កជួបលក�ណៈែបបេនះដែដល េនមុនេព

មាចុតិចិត� (ស�ប់ មកដល់  អ�កនឹងមិនបារម ចិត�នឹងសុខស�ប់  ែដលជ

ផ�ូវេទសុគតិភព។ ក�ុងសមាធិេនាះ េនេពល «កយ ចិត� និ
អរម�ណ » ្រស�ះ្រស�លគា�ជាធ�ុងមួយ េនាះេសចក�ីសុខស�ប់ នឹងេ

េឡីង េដពិត្របាកដេយាគ ក៏បានេសបីតិ៥ និងបស្សទ� ែដលបា

េកីតេឡីង  េពលេនាះេរគាព្យោធិទ គឺហកបីដូច បាសះជាអស់ព

ក�ុងខ�ួន េនះឯង ជាអនិសង្ស ែដលអ�កបានជួបទ ភា�ម ែតម�ង េន

ក�ុងកច
ិ ត�ស
ិ �បដប
ិ មាធិេន។ េសចក�ីសុខស�ប់ គអ
ឺ �កអចេធ�ីឱ្េកត
ី េឡីង 

េដយខ�ួនឯងបាន េដយមិនចំបាច់ បួងសួង បន់្រសឱ្អ�កដៃទ ឬអ�ី

ដៃទ ពីខងេ្រក ឱ្ជួយេនាះេទ។ សុដៃទ េស�ីនង
ឹ េសចក�ីស�ប់ មន
ិ
មានេឡីយ
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ទស្សន ទី៤០១

6

ស្រមាប់សត�េល ែដលមានមន�ិលបាំងែភ�ក្រកស់ គឺសមគួរដល
ដឹកនាំបដិបត�ិ្រពះធ េដយផា�ល់ផង និងសិេឈ�ងយល់ ស�ប់្រពះធ

ផង  េទីបអចេធ�ឱ្េកត
ី មានប� យល់ចក់ធ�ុះសច�ធម៌បាន។ ករស

ក�ុងគន�ធុរៈែតមួយមុខ នឹងមន
ិ ទន់្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេ
ទស្សន ទី៤០២

6

េបីចិត�អ�កេនែតេជឿ ឬពឹងែផ�កេលីបារមីេនះ បារមីេនាះ ជាជាងក

ខ�ួនឯង  េនាះអ�កនឹងក�យេទជអភ័ព�ធំ ដូ ចែដលកំពុងេធ�ីដំេណី រច

េចញពីទីភ�ឺ េទកន់ទីែដលងងឹត េដយពុំមាន្របទីបបំភ� អីចឹងែដរ។
ទស្សន ទី៤០៣

6

ទំងភាគីខងេយីង និងទំងភាគីខងេគ សុទ�សឹងែត ករផា�ស់ប�ូ
អ�ីមួយបា ទំងលំបាកដូចគា�។ េសចក�ីេនះ េបីេយីងេនែតទ  ស់គា
េទីសគា� េតីេពលណានឹងមានទីប��ប់េទ។ ដូេ គួរថយេ្រកយមា�ក់

ជំហន េរៀនទទួលយកភាពចែម�កពីគា�េទវិញេទមក េនាះពួកេ
បានសុខទំងអស់គា� េហីយអ�កជុំវិញេយីង ក៏នឹងបានសុខដូចគា
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ទស្សន ទី៤០៤

6

ចត
ិ � ែដល្របកន់មាំ ជាប់ជំពក់នូវអត�នុទិដ�ិ េដយសមា�ល់ថ

របសអ
់ ញ គន
ឺ ង
ឹ េនែតវិលវល ក�ុងសង្សោរវដ�េនះ រកទីបំផុតគា�ន។ ករ

េដយប�� រល់ករកំណត់ រូបធម៌នាមធម៌ តមេសចក�ីពិ ែដលមា
លក�ណៈជា«អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត » េ្រកយករេកីតេឡីង ៃនឧេ

ែដលជ

សីលវ ិសុទ ន
�ិ ង
ិ ចត
ិ �វ ិសុ ទ�ិ គន
ឺ ង
ឹ នាំចិត�េនា អលះបង់ករ្របកន់ ជ

ពេិ សស សកយទិដ� ែដលសមា�ល់ថា មានអញ និងរបស់អញ។ ក
្រសឡះក ករ្របកន់មាំថា មានអញនិងេនះ  គឺចត់ ពិតជ

មាឥស្ស ្របេសីរជាងក នូ វសម្បត� ជាធំក�ុងភព
ទស្សន ទី៤០៥

6

ធម�បណ�ិ ត ែដលឆា�តឈ�សក�ុងធម៌ មានបុណ្យបាទុកមក្រគប់្រគា

មាឥ�ន�ិយចស់ក ែដលមានទំនងដូចែផេឈែី ដលបានទុំ រង់ចំែតៃថ�្រ

ចកទង កលេបីបានស�ប់ របស់សប្បុរសេនាះៗ ចិត�ក៏នឹង «ខណិ

កសមាធ» ែដលមានឧេបក េកត
ី េឡីងយា៉ងរហ័ស ែដលជាសីលវិសុទ�ិ ន

ចត
ិ �វ ិសុទ�ិ េហីយបន�ញាុំងវិសុទ�៥ឯេទៀត ឱ្េកីតេឡីងតមលំដប់ រហ

ពល់្រត មគ�ផល ្រពះនិព�ន េដយប�� បានេដ។

182

ទស្សន ទី៤០៦

6

កម�ដ�នចំនួ១០ គព
ឺ ុ ទ�នុស្ស១ ធមា�នុស្ស១ សង្ឃោនុស្១ សីលន

ស្សត១ ចគានុស្១ េទវនុស្ស១ មរណានុស្ស១ ឧបសមានុស្ស១
ចតុធាតុវវដ១

នង
ិ អហេរបដិកូលស ១

នង
ឹ មានអំណាចអប់រំចិត

ឱ្សេ្រមច្រត ឧបចរសមាធិ។ កលេបីេយាគី សេ្រមចឧបច រសម
េហីយ បន�េទចេ្រមីនសតិបដ៤ ជាកយក�ុងកយ ជាេវទនាក�ុងេ
ចត
� ត
ិ �កុ ងច
ិ � ជាធម៌ក�ុងធម៌ ែដលសិក្សោពិនិត្យេមីលលក�ណៈរបស់ រូ

នាមធម៌ េកីតរលត់តម តមេសចក�ីពិត ថាសុទ�ែត «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត »

េនាឱកនាំចិត េឡីងកន់មគ�វិថី គឺមានេ្រចីន េហីយនឹងសេ មគ�
ផល ្រពះនិព�តមឧបនិស្ស បាមិនខន
ទស្សន ទី៤០៧

6

ពក្យសម�ី េពល្របាប់ផ�ូវេចញ របស់អ�កែដលបានេចញរួវេង�ងផ�ូវ

េនក�ុងៃ្រពធំ គឺពិតជាមានតៃម� មិនអចកត់ៃថ�បាន។  សត�េលកមិ
ចូលចត
ិ �ស�ប់ពក្យសម�ីែបបេនាះេទ ពួកេគ្រតឡប់ជាចូលចិត�ស�ប

ពក្យសម�ីណា ែដលជាករេពលត្រម�វចិត� របស់ជនែដលវេង�ងផ�ូវ

េនក�ុងៃ្រពធំេនាះេទ េបីដូេច�ះ  េតីេពលណា សត�េលក នឹចេចញ
ផុតពីៃ្រពធំ គឺកិេលស និងតណា� ប
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ទស្សន ទី៤០៨

6

កលេប�ជា�ចិត�ថា នឹងដក់ចុះ នូវអំនួត និងមាខន�សនា� ្រពមដក់ខ�
ដក់្របាណ េដីម្បីបានក

ពអ
ី ចរ្យ្រពះកម�ដ�ន ែដល

ស�ល់ច្បោស់ផ�ូវបដិប ធម៌លះ ធម៌្រជ�ះ គឺឆ�ុះប� �ំងពីករេចះ្រសឡាញ់ខ
េចះេឃីញភ័យក�ុងវដ�សង្សោរេន េហីយ្របាថា�្រពះន ជាទីបំផុតកងទុក

ទំងពួង។ ករចំណាយេពល តមពិនិត្យដេង�ីមេដឹង  ្របកបេដ

សត(
ិ ស�រតី) និងញាប��)

សក
ិ ្េឈ�ងយល់ពល
ី ក�ណៈ

ជ

អរម�ណ៍ ក�ុងក យ ក�ុងេវទនា ក�ុងចិត� ក�ុងធម៌ េដីម្បីកត់ចិត� លះក

លះមន�ិល លះកិេលស ឱ្្រជ�ះអស់ពខន�សនាន  ជាបដិប របស់បណ�ិ ត

ទំងឡាយ ែដលធា�ប់បានេដីរឆ�ងកត់រួចេហីយ។ េនះគឺជាចិត� ែដ
មានមុខេឆា�ះេទ មគ�ផល ្រពះនិព េដយពិត
ទស្សន ទី៤០៩

6

រល់វិជ ណ ែដល្របកបេទេដយ ករមានេ, រល់ករទូនណា
ែដលនឱ
ា ្មា ទីពង
�
ង
ឹ េលខ
ី ួ នឯង ន
ិ រលបទពិចរណា ែដលឱ្េឃីញ

េដយប�� នូវរូបធម៌នាមធ េកីតរលត់  តមេសចក�ីពិត មានលក�ណៈ
«អនិច ទ
�ំ ុក�ំ អនត » គឺពិតជាផ�ូវបដិបត� ស្រមាប់េទកន់ទីរម�ត់កង

ទំងពួ បាេដយពិត
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ទស្សន ទី៤១០

6

តមករសេង�ត គតិសត�េលកេនសម័យេនះ មានករជាប់ជំ ក�ុង

រូប នង
ិ សមា�រៈនិយមេដយសមា�ល់ថា ជារបស់ស�ត ថាល�្រប

តៃម� ថាខ�ង់ខ�ស់ ជាេដីម។ ករសមា�ល់េនះ គឺមានលក�ណៈផ�ុយគា�ទ

ជាមួយគតិ្រពះធម៌ ែដលជាករេ្របៀ របស់្រពះសមា�សម�ុ ្រពះបរ
្រគ�ៃនេយីង។ ករេ្របី្របាស់្រតឹមែតពក្យេពចន៍ទូនា�ន និងក្រមង
េផ្សងៗ គឺនឹេធ�ីឱ្ពួកេគ ទទួលយកបាន តិចតួចបំផុត ក�ុងករែកែ
ឥរយាបទ
ិ

ឬព្រងឹងេលីករយល់ដឹង។ ករដឹកនាំពួកេគ េទអនុវត

ពិេសន៍ផា�ល់ ក�ុងកិច�បដិបត�ិសម និងចេ្រមីន វិបស្សនាកម�ដ េទីបជ

មេធ្យោបាយមួយេទៀត ជួយបេង�ីនក្រមិតទទួលយក្រពះធម៌ េទទូន
របសព
់ ួកេគ។ ដូេច�ះ  ្រពធមា�ចរ្យ និងអចរ្យទំងែតពិចរ

េឡីងវ ិញ អំពីេរឿងេនះ។

ទស្សន ទី៤១១

6

កលេបីចិត�គា�នសមាធិ (គា�នឈនសមាបត�ិ) េទះេចះចំធម៌
យា៉ងណាក៏េដយ ក៏ចិត�េនែតញា ក�ុងេលកធម៌ និងកមស��េន

កេ្រមីអីចឹង។ ដូេច�ះ ធម�បណ�ិ ត សមគួរែស�ងរក អចរ្យ្រពះកម�ដ�ន េ

បានបេង�នចិត� ក�ុងកិច�បដិបត�ិ្រពះ តេទកុំខ
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ទស្សន ទី៤១២

6

ជាតិ(េកីត, ជរ(ចស, ព្យោធិ(ឈ, មរណៈ(ស�ប់, គជ
ឺ ាករ្រប្រ

េទដែដលៗ របស់សត�េលក ក�ុងភពតូចភពធំ ៃនសង្សោរវដ�េនះ រកេដ
ចុងមន
ិ េឃីញ។ កររក្សោសីល ករហ�ឹកហត (សមថកម�ដ�៤០)

នាំចិតឱ្ពល់្រត�វឧេប

ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ ជាក្រ

េលកិយ េហីយនឹងបន�េទចេ្រមីនវិបស្សនា ែដលមា ជាអរណ៍ 
ក�ុងសតបដ�
៤ ស្រមាប់ជាទីេកីតេ ៃនប��េលកុត�រ ែដលជាវិសុទ
ិ

ទំ៥ េផ្សងេទៀត។ ឧបក�ចិត�េនះ រកេឃីញក�ុងចតុត�ជ្ឈោន ជាចតុក�
ប�� មជ្ឈោន ជាប��កន័ ជាសមាបត៨។ ឧេបក�ចិត�េនះ ជាកេស ឬ
ជាគន�ឹះ ដ៏សំខន់ ស្រមាប់េបី ្រពះនិព�ន។ ្រគប់្រព សម�ុទ� ្រព

បេច�កពុទ� ្រពះអរហន� ្រពះអរិយបុគ�ល គឺសុទ�សឹង ែតពល់្រត�វ ម
្រពះនិព�ជាអរម�ណតម្រចកទ�រ ទំងអស់
ទស្សន ទី៤១៣

6

ភពតូច ភពធំ ទំ៣១ជាន់េនះ គឺេកីតមានេឡីង ក៏េ្រព ះែត គតិរបស
េលកប៉ុេណា�ះឯង។ ្របសិនេបី សត�េលកទំ បានពល់្រ ្រព
នព
ិ � ទំងអស់គា� េគឺ ភពតូច ភពធំ ទំ៣១ជាន់េនះ នឹងមិនេកី

មានេនាះេទ។ប៉ុែន� េរឿងេនះ ពិតជាមិនអចេេសេឡីយ។
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ទស្សន ទី៤១៤

6

កម�ដ�នចំនួ១១ គអ
១ នង
ឺ សុភទំងឡ១០ នងកយគតស
ិ
ឹ មា

អំណាចអប់រំចិត� ឱ្សេ្រមចបាន្រតឹមបឋមជ្ឈោន។ កលេបីេយាគ
បឋមជ្ឈោន តមកម�ដ�នទំងេនះរួចេហីយ បន�េទចេ្រមីន េនក�ុង

សររៈទំ៩េទៀត ឬក�
៤ ជាកយក�ុងកយ ជាេវទនាក�ុង
ី
ិ
ុ ងសតបដ�

ជាចិត�ក�ុងចិត� ជាធម៌ក�ុងធម៌ ែដលសិក្សោពិនិត្យេមីលលក�ណៈ របស់ រ

នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចកពត
ឱ្េឃីញច្បោស់ថ «អនច
ិ
ិ �ំ ទុក�ំ

អនត » េនាឱកនាំចិត�េឡីងកន់មគ�វិថី គឺមានេ្រចីន េហីយន
សេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបនិស្មិនខន
ទស្សន ទី៤១៥

6

កូនេចែខ�រ ទំង្រប�ស្រសី ្រត�វចំ «ែខ�ររួម  ែខ�ររស់  ែខ�រេឈ�ះ ែខ�

ស�ប»។ េដយសរករេឈ�ះគា� ដេណ�ីមអំណាចគា� េល�ភអំណា

ែបកបាក់សមគ�ី េទីបជាតិែខ�រវ

ហន
ិ េហចដល់សព�ៃថ�។ េបីអ�

ទំងឡាយ េចះរួបរួមគា� េចះសមគ�ីគា� ឈប់េឈ�ះអត់ឱនឱ្គា�
ជាតិែខ�រ នឹងខ�ំង ែខ�រនឹងឈ�ះ ែខ�រនឹងរុងេរឿង សុភមង�ល ជាកជ
់ ាមិ

ដូេច�ះ សូមកូនែខ�រ មានស�រតី េចះសមងេមីលែវងឆា�យ កុំគិតងយ កុំគិតខ�

កុំខល
�ិ កុំេដកសុែី តេករដំែណល ដូនតេសះេឡី
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ទស្សន ទី៤១៦

6

កម�ដ�នចនួន១៩

គក
ឺ សណ
ិ ១០

្រពហ�វិហ៤

អរុប្(អរូប)៤

និ ង

អនាបាណស១ នង
ឹ មានអំណាចអប់រំចិតឱ្សេ្រមចដល់ចតុត�ជ្ឈោ

ចតុក�ន័យ ឬប�� មជ្ឈោន ជាប��កន័យ ឬសមា៨។ កលេបីេយាគ
សេ្រមចឈនទំងេនះ មានឧេបក�ចិត�យា៉ងឯក រួចេហីយ បន�េទ
សតបដ�
៤ ឬចត
ិ
ិ � េចតសក
ិ រូប ឬខន� ធាតុអយតន, េដយសិក េមីល

លក�ណៈរបស់  រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត ថាសុទ�ែ «
អនិច ទ
�ំ ុក�ំ អនត » េនាឱកនាំចិត�េឡីងកន់មគ�វិថី គឺមានេ្រចីន 

នឹងសេ្រម មគ�ផល តមឧបនិស្ស័មិនខន
ទស្សន ទី៤១៧

6

េ្រក យ ឧបចរសមាធិចិត� ឬបឋមជ្ឈោនចត
ិ � ឬចិត�ក�ុង៨ េបីេយាគ

បន�ពិចរណា លក�ណៈរបស់រូយេនះ (កយក�ុងក ្របកបេដ

សត(
ិ ស�រតី)និងញាប��)សព�កល ឱ្េឃីញច្បោស់ថា សុទ�

របស់  «អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត » លះករ្របកន ក�ុងរូបកេនះ ថាជារប

ខ�ួន ឬឱ្េឃីញច្បោស់ថា ពិ«គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ» ពត
ិ ែមន 

េនាះចិត�របស់េយាគី នឹងពល់្រត�វ េសតបត�ិផល ជាក់
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ទស្សន ទី៤១៨

6

េ្រកយបានសេ េសតបត�ិផលរួចេហីយ ្រពះេសបុគ�ល ែដល
មាន ឧបចរសមាធិចិត� ឬបឋមជ្ឈោនចិត� ឬចិត�ក�ុងស៨ េនែតបន
ពច
ិ រណា លក�ណៈរបស់រូបកយេនះ ជាកយក�ុងកយ រួ

ពច
ិ រណា លក�ណៈរបស់េវទនា ជាេវទនាក�ុងេវទនា (សុខេវទនា

ទុក�េវទនា េសមនស្សេវទនា េទមនស្

នង
ិ ឧេបក�េវទនា

្របកបេដយសតស�រតី នង
ិ ញាណប��)សព�កល ឱ្េឃីញច្បោស់

សុទ�ែតជារបស់«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត » លះករ្របកន ក�ុងេវទនាេន ថា

របស់ខួ �ន េនាះចិត នឹងបន�ពល់្រត�វ សកទគាមិផល ជាក់ជា
ទស្សន ទី៤១៩

6

សប្បុរសទំងឡាយ េបី្របាថា� ្រតឹមបានេកីតក�ុងសុគតិភព គ

េសះេឡីយ។ អ�កទំងឡាយ ្រតឹមែតរកឱ្បានមាំមួន េហីយ

សត(
ីម េច
់
ិ ស�រតី) និងញាណ(ប��) មកតមពិនិត្យខ្យលដេង�

ចូលដង 
ឹ ឱ្ដល់ទីបំផុត មានឈនសមាបត�ិមិនសប េនាះសុគតិភព
នង
ឹ េកត
ី មានដល់ចិត�េនាះ ជាកជ
់ ាមិនខន មាន្រតឹមទន មាន

សីល មន
ិ ទន់េទៀងទត់ថា នឹងបានេសយសុគតិ ក�ុងជាតិលំ
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ទស្សន ទី៤២០

6

រូបរបស់បុរស�ស�ីេនះ េបីសម�ង
ឹ េមីលេដយេ្រ ែភ�កសច់េនះ គឺនឹងេី
ឃ ញថ

ពត
ិ ជសង� ពិតជា្រសស់ស�ត គួរ្របាថា� គួរេ្ក�ុងកមគុ ជ

េលកិយ។ ប៉ុែន� េបីសម�ឹងេមីល េដយេ្របី ែភ�កប��វិញ គឺនឹងេឃ
បដិកូល េដយពណ៌ េដយក�ិន ក�ុងអក៣២្របករ គួរេខ�ីម គួររេអី

ៃ្រកេពក។ េបីស�ត់ជំនាញ េដយករ ក�ុងអករទ៣២្របករេន
នង
ឹ សេ្រមចដល់បឋមជ្ឈោន។ េបីបន�ពិចរណា លក�ណៈជាអរ
អរទំ៣២្របករេនឱ្េឃីញពិតថាជ«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត » េនាះនឹ

មានអំណាចសេ្ មគ�ផល ្រពះនិព តមឧបនិស្សបាន
ទស្សន ទី៤២១

6

ជាទូេទព«វ ិ��ណ មេនា និងចិត» គឺេឃីញ  េគេ្របីក�ុងន័យែតមួយេស�

គា� អចេ្របីជំនួសគា�បាន។ ប៉ុែន� េឱ្បានដច់្រេចញពីគា� គ

អចែញកបាន «វ ិ��ណ  ជធម�ជា អ�កប�ូ � នអរម�ណ »។ «មេនា 

ធម�ជា អ�កទទួលអរម�ណ »។ នង 
ឹ អរម�ណ »។
ិ «ចត
ិ � ជធម�ជា អ�កដង

ដូេច�ះ កុំឱ្លំបាកគិតេ្រចីន េ្របី្របាស់ថា មានន័យេស�ីគា� ក៏មិ
អេ�ី នាះែដរ
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ទស្សន ទី៤២២

6

អ�កទំងឡាសូមសក
ិ ្សោថា ផ�ូវេទ្រពះនិព�ន គឺ (លះបង់េលកធម៌

លះបង់ករ្របកន ថាជារបស់ខ�ួ, ផ�ូវ្រជ� (ជ្រម�ះេចលទំងកុសលធ
នង
ិ អកុសលធម៌), ផ�ូវរម�ត់ (រម�ត់កងទុក�ទ ំងពួង) ពខន�សនា� េដយកិច

បដិបត�ិ «សល
ី (រក្សោសីល) សម (សមថកម�ដ�) ប�� (វ ិបស្ស

កម�ដ�)»។ ប៉ុែន� ចត
ិ �អ�កទំងឡាយ កំពុងែតេដីរេលី ផ�ូវ្រប (្របក

មាំក�ុងេលកធម៌ ថាជារបស់ខ, ផ�ូវជាប (ជាប់ចិត�ក�ុងអំេព ជាកុសលធម៌

និងអកុសលធម៌), ផ�ូវែថម (ែថមេសចក�ីទុក�ទ ំងពួង) ជាេដីម។ េបីដូេច�
េតីេពលណាទុក�េនះ នឹងរលត់(និេរធ)អស់ ពីក�ុខន�សនា� េនះេទ?
ទស្សន ទី៤២៣

6

សូមឱ្អភ័យ ដល់គា�និងគា�េទ េ្រឱ្អភ័យ  ជាទនដ៏្របេសីរ។ េ
ដូចេម�ចេទហ�៎  េបីបានជាខុសរួចេទេហីយ េពលេវលក៏បានកន�ងហ
អស់េទេហីយែដរ អ�ីែដលសំខន់ គឺករេចះែកែ ្រប ្រតឡប់មកេធ�ីេសច
វ ិញ  ចប់ពីេពលេនះតេទ។ប៉ុែន សូម្របយ័ត� កុឱ្កំហុសដែដលៗេនាះ

េកត
ា ្េលកេនះមា
ី េឡីងសជាថេទៀត។ កអត់ឱន កឱ្អភ័យ នង
ឹ នឱ

ភាពភ�ឺស�មានសុខសន�ិភាដ៏ពត
ិ ្របា។
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ទស្សន ទី៤២៤

6

ក�ុងកហ�ក
ឹ ហតសមាធិ និចេ្រមីវ ិបស្ស, កររលស់េចល នូវផ

ចត
ិ � ែដលចេ្រមីនបាន គឺជាគន�ឹឱ្េកត
ី មានប�� េដីម្បីឈនេទ

េចល នូវកងទុក�ទំងពួង ពីេ្រពះថា ករលះសុខ គឺដូចជា ក
េដយសុខនិងទុក� ជាគូនឹងគា�។ ឧទហរណ៍ ក�ុងករចេ្រមីនសមថ
េយាគ ែដលសេ្រមចឧបចរសមាធិ ្រត�វលះេចល េទៀត េហីយ
បឋមជ្ឈោន។ កលសេ្រមចបឋមជ្ឈោន ្រត�វលះេចលេទៀត េ
ទុតិយជ្ន។ កលសេ្រមចទុតិយជ្ឈោន ្រត�វលះេចលេទៀត េហី

តតិយជ្ឈោន។ កលសេ្រមចតតិយជ្ឈោន ្រត�វលះេចលេទៀត េ

ចតុត�ជ្ឈោន។ កលសេ្រមចចតុត�ជ្ឈោន ្រត�វលះេចលេទៀត េ

ប�� មជ្ឈោន។ េនេពលែដល «ឧេបក » ក�ុងប�� មជ្ឈោន យេធ�ី

ជយាចម�ង េទចេ្រមីនវិបស្សនា ពិចរណ រូបធម៌នាមធម៌ ែដ

េកីតរលត់  ឱ្េឃីញតមេសចក�ីពិត ថា «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត » េដយពិត

េដីម្បីចប់ មគ�ផល ្រពះនិព�ន មានដ «េសបន� សកទគាម
អនាមិ នង
ិ អរហត�» តមឧបនិស្ស ជាលំដប់លំេដយ មកេ។
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ទស្សន ទី៤២៥

6

មគ�ផល ្រពះនិព�ន េកីតមេ្រពះមានប��។ ប�� េកីតមាន េ្
សមាធិ។ សមាធិ េកីតមាន េ្រពះមានសីល។ សីលវិសុទ�ិ និង ចិត�វិ

េកត
ី មាន េ្រព ឧេបក�។ ឧេបក� ជាផលៃនច ែដលខ�ស់បំផុត របស់

ករហ�ឹកហត់សកម�ដ� (សមាធិ ក�ុងអរម�ណ ទំ៤០ នង
ិ ចេ្រមី

វ ិបស្សកម�ដ� ក�ុងអរម�ណ៍ទ៧៣ ក្រមិជាេលកិយ ។ ឧេបក

បុព�ភា (េហតុខងេដីម) ៃនេលកុត�រប�� ឬជា្រចកទ�រ ស្រមាប
ឱ្ពល់្រត មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ ជាសច� ករសេ្រ មគ�ផល ្រព
និព�ន េដយមិនឆ�ងក ឧេបក�ចិត� េនះគឺពិត មិនមានេឡីយ
ទស្សន ទី៤២៦

6

រូបនិមិត� េកីតក�ុងសមាធិ េទះ្របណិតក�ី េ្រគាត្រគាតក�ី គឺជាគី 

ព្យោយាមស ឱ្បាស�ល់ច្បោស់ េហីេចលេទ កុំជាប់ចិត� កុំ

អរម�ណ៍ េ្រពះរល់ លក�ណៈធម៌ណា ែដលេកីតរលត់ ក�ុងចិត�
បច�ុប្បន� គឺសុទ�ែត «អនត » ទំងអស់។ កលលះបានសេ្ នង
ឹ នា

មក នូវេសចក�ីសុខស�ប់។ ប៉ុែន� នម
ិ ត
ិ �ខ�ះ  ែដលជានិមិត�របស់ អន

ស្សតិកម�ដ�ន េយា គី គប្បីស�ល់ច្បោស់ និងចេ្រមីនពី ឧគហនិម
បដិភាគនិមិត� ស្រមាប់បន� ចេ្រមីនឈនស ជាបនេទៀត។
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ទស្សន ទី៤២៧

6

ក�ុងវ ិបស្សនា កលណាេឃីញ ធម៌េកីតរលត់ េនក�ុងចិត�ជាបច�ុប្ប

េឈ�ះថា េឃីញធម«អនត » េពលគឺមិនែមន ករកំពុងភាវ«អនត

(មន
ិ ែមនខ�ួន ឬមន
ិ ែមនជារបស់ខ�ួន ឬគា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ»

េហីយថា

ករេី
ឃ ញធម«អនត »េនាះេទ។ ករភា«អនត »េនះ 

្រតឹជាពក្យេពល ្រតឹមែតជាឧបាយ ភា�បនង
ឹ ខ្យល់ដេង�ី េចញដឹង

ចូលដឹង  េដីម្បឱ្ឆាប់មានចិត�ស�រមា�ប ឆាប់េកីតមានប�� ែតប៉ុេណា�

ដល់េពលមួយ  ចិត�នឹងេកីតមានប�� េី
ឃ ញរូបធម៌នាមធម៌ េកីតរល ត
េសចក�ីពិត េដយខ�ួនឯង េនាះេហីយេទី ករេី
«អនត » េដ
ឃ

ពិត្របា។ េ្រករេឃីញច្បោស់ នសភាវលក�ណពិត របសរ់ ូបធម៌

នាមធម៌ េកីតរលត់ជ«អនត » េដយប��ដ៏្របៃ គឺសេ��ជន  ែដលជ

អនុស័យកិេលស (កិេលសេ្រគឿង្រតំជាប់ ក�ុងខន�សនា�១០យា៉ង)

នឹង្រជ�ះចខន�សនា�ន ែលង្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី ជាក់ជាម
ទស្សន ទី៤២៨

6

កុំេ្រពះែតចង់ប

ករ្រសឡាញ់ពីអ�កដៃទ េហីយេភ�ចស�រតី

្រសឡាញ់ខ�ួនឱ្េសះ ពីេ្រពះថា េនក�ុងេលកេយីងេនះ ពុំម
ឯណា ្រសឡាញ់អ�ក ជាងអ�ក្រសឡាញ់ េនាះេឡីយ

194

ទស្សន ទី៤២៩

6

សូមដក់ អំនួត និមានះទំងេនាចុះេទ។ េ្រកបផ នូវទក
ឹ អ្រមឹត េដ

កររក្សោសីល។ េធ�ីចឱ្ស�ប់រមា�ប ចកបាបធម៌ទំងពួង េដយក
ហត់សមាធិ។ បេង�ីនសមត�ភាព

យល់ចក់ធ�ុះសច�ធម៌ េដយ

ចេ្រមីន វិបស្ស ដ្បិថា ករវិនាសេទ ៃនអត�ភា គេឺ នមិយនយ
ូរ
ឺ

េទៀតេឡីយ។ ទន់េនមាន ជីវិតឱកេនមាន គួរែតញាុំង្របេឱ្

ចត
ិ �េនះ  មានេស្ប�ងគឺទ មានេ្រគឿងបាំងករពរកេម� គឺស
កមា�ំងខ�ំងក� សុខភាពមាំមួន គឺសមាធិ,អវុមុតថា គឺប��។
ទស្សន ទី៤៣០

6

ធម�តេភ�ីង  េពលវេហៀបនឹងេឆះេស�ស�ួត វនឹងបន�យែផ្ ធម�តេភ�ីង 
េពលវេហៀបនឹងរលត់ វនឹងេកីនពន�ឺភ�ឺ

ជាងមុន មនុស្សេយីង េព

ដល់ក នង
ឹ ឈប់ជែជកតវ ដូចកល្រគាមុនេទៀត នង
ឹ ជាស��េ្រ

ថា�ក់ ែដលដល់ក្រមិតមួយ ្រែត្របយ័ត�្របែ ករពរ។ េធ�ីអ�ីក៏េដយ 
អងថាមានែតអញ េធ�ីអ�ីបាន្រគប់យា៉ង គឺមិនអេនាេទ  ដលេ់ ពល

មួយ  វនឹងខូចករមិនខន េ្រពះេ មិនេទៀងទត់េទ េចះឯឱ្

ែ្រកងេចះេគ។ ករផ�ល«េមត� ករុណា មុទិត ឧេ » ដល់គា�នឹងគា� េទ
េលកេន បានសុខសន�ិភ យា៉ពិត្របា េទប។

195

ទស្សន ទី៤៣១

6

ធម៌លះ  គធម៌
ឺ ស�ប់ ធម៌ជាប់ គឺធម៌ទុក�។ អនត (មន
ិ ែមនខ�ួន ឬមន
ិ ែមនជ

របស់ខួ ន ឬគា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នត
�
ួ ខ�ួនសភាវលក�ណធម ែដល

មានកេកត
ី រលត់  េនេពលមានករប៉ះផ តទ�រទ៦ គែឺ ភ�ក ្រតេចៀក
្រចមុះ អណា�ត កយ នងចិត
សភាវលក�ណធម ែដលេកត
ិ
ី រលត់ទ ំងេនះ

គេឺ កត
ី េនទីណា រលត់េទេនទីេនាះ។ េយាគែតតមពិនិត្យេមីល

េដយប� ឱ្េឃីញជាក់ច្បោស់ េហីយរកឧបាយលះវេចល កុំជាប់ច
ជាប់អរម�ណ េនះឯងជាបដិបទ េទសុខសន�ិភាព ផ�ូវចិត�
ទស្សន ទី៤៣២

6

េបីសមា�ល់មានខ�ួនែមន មិនែមនរូបេនេទ  គឺចិត�េនាះឯង េទីបជាខ�ួន

សូមតុបែតងេ្រគឿអលង� ផ�លក
់ មា�ំង ផ�ល់ប�� ជាទីពឹងដល់ចិត� ែ
អ�កសមា�ល់ថា ជាខ�ួនរបស់អ�កេនាះេទ គឺេដយកររក្សោសីល 

សមាធិ និងករចេ្រវ ិបស្សប�� េទីបជាករគួរ។ េបីពុំដូេច�ះេទ ច

ែដលជាខ�ួនអ�កេនាះ នឹងគា�នេ្អលង� គា�នទីពឹង ជាអ�ក្រកី កំ្រ

កម្សតទុរគត រសត់អែណ�តគា�នទិសេដ រកទីបំផុតគ ក�ុងសង្សោរវដ�េន

ជាក់ជាមិនខ ករទូនា�នចិតេដយល�នង
ឹ នាំមកនូវ េសចក�ីសុខ
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ទស្សន ទី៤៣៣

6

ករប��ូលេ្រគឿងេឆះ េទក�ុងវត�ុ ែដលបទជិត គង់ែតនឹងផ�ុះ។ ករអត់
ិ

ខុសរេបៀប  គង់ែតនង
ឹ នាឱ្មានប�� ដល់សុខភាពផ�ូវចិត� េពលណាម

ករហ�ឹកហត់សមាធិជា្របចំ នឹងជួយេដះ្រសយប��ផ�ូវចិត�

បច�ុប្បន� េហីយនឹងេកីតជាឧបនិស្ស័យ េកីតបុណ្យកុន្សំទុកេនក�
ខន�សនា� រហូតចត
ិ �ពល់្រត�វ មគ� ្រពះនិព�ន ជាទីបំផុតេទៀត
ទស្សន ទី៤៣៤

6

េយាគី ែដលមានភាពស�ត់ជំនាញ ក�ុងករ អនាបាណស ដេង�ីម

ទំ១៦

នឹងដឹងចិត�អ�កដៃទ 

តិចេ្រចីនតមករស�ត់ជំនាញ 

ព្យោយាម ជាក់ជាមិន។ េយាគី ្រតែតជាអ�កមានចិត�ធ�ន់ ន
កំណត់ដឹងេដយប��ថា វ្រតឹមែតជាករដ អ�កដៃទមួយប៉ុេណា�ះ មិ

ជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ ក�ុងរល់ក ទំងេនាះេឡីយ។ េបីមិនដូេច
េទ  េយាគី នឹងកេទជាជន ែដលពូែកេពលពីអ�កដៃទ នាំអកុសលធ
មកដក់ខ�ួន េហីយនឹងនឱ្មាន ករមិនសប្បោយ ពអ
ី �កដៃទ  ែដលជ

េទ ក�ុងបច�ុប្បន� ឬថា េយាគី នឹងជាអ�កមា ជាកមផូ វច
� ត
ិ � ក៏េ្រពះ

ករដឹចត
ិ � អ�កដៃទទំងេន ជាេហតុមិនខ ដូេច�ះ  មានែតករតម�

ចត
ិ � ជ«ឧេបក »េនាះេទ េទីបនឹងអចេដះ្រស យប�� ្រគប់
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ទស្សន ទី៤៣៥

6

ផ�ះធំសម
ឹ� ៃស� សមា�រៈ្របណិតៃថ� គស
ឺ ្រមាប់ជាេ្ េលក
ី តេម�ីងឱ្រូប,

ប៉ុែន� នង
ឹ េធ�ីឱ្ចត
ិ � កន់ែតេភ�ីតេភ�ីន កន់ែតេក�ងខ�ី ក៏អចថាបា អ�ីទ ំ

េនាគ ម
ឺ ន
ិ អស�រេនាេទ  ដ្បិថា ទំងផ�ះធំ និងទមារូប  គង់ែតនឹង

វ ិនាសអន�រយេទ ជាធម�តដូចគា�។ ប៉ុែន� ផ�ះធំរបស គប
ឺ ុណ្ (េឈ�

ៃនេសចក�ីសុខ) ែតងែតតមជួយ គាំពរដល់ចិត� សព�កលទំ
ទស្សន ទី៤៣៦

6

ករេ្រតកអ ជាប់ជំពក េនក�ុងកមទំងឡាយ គង់ែតនឹងេកីតទុក�
្រកហ យ  ស�យេ្រកយ។ ប៉ុែន� ករ េពញចិត� េនក�ុងបុណ្យកុ

ទំងឡាយវិញ គឺរែមងបានផលជាសុខ យូរអែង�ង
ទស្សន ទី៤៣៧

6

ក�ន
ិ ្រកអូប ៃនរងកយេ្រចីដូចជាក�ិន្រកអូប ៃនទឹកអប់ េ្របងេម្ស

េពកណាស់ វនឹងរសត់បាត់េទ ក�ុងេពលដ៏ខ�ីបំផុត។ ប៉ុែន� ក�ិន្រក

សីល របស់ចត
ិ �មានសីល គឺ្រកអូបជាទិ ផ្សោយេទ្រគប់ទិស ្រគប់

សព�កលទំងពួ
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ទស្សន ទី៤៣៨

6

ចូរកុំខ�ល់ អំពី «ចិត�អ្រក» របសអ
់ �កដៃទ ពីេ្រពះ ភាពអ្រកក់េនា

េនក�ុងចិត របស់អ�កដូ ចគា�ែដរ គឺ្រគាន់ែតមិនទ មានេហតបច�័យ្រគប

្រគាន់ ្រត�វេច ខងេ្រកប៉ុេណា ដូេច�ះ  សូមព្យោយាមែស�មុខវ
េនក�ុងសមាធិ និងវិបស្ េដកំណត់ដឹង  រួចរកឧបាយលះវលេទ

េនាះេទីបជាករ្របជា។

ទស្សន ទី៤៣៩

6

េបីអ�ក្របាថា� នូវេសចក�ីសុខទំងបច�ុប្បន� និងអនាគតជាតិ សូ
ចប់ពីេពលេនះតេទ េហីយបេង�នចិ ្របារចេ្រមីន្រពនាបាណស្
កម�ដ�ន េដយយកសតស�រត) និងញាណប��) មកពិនិត្យេមីលខ្យ

ដេង�ីមេចញចូលដឹង  ឱ្បានដល់ទីបំផុត េនាះអ�កនឹងដឹងពិត េឃីញព

េដយខ�ួនឯ ជាក់ជាមិន។

ទស្សន ទី៤៤០

6

«អនត » គយ
ឺ កករេី
ឃ ញច្បោស់ នូវលក�ណៈរូបធម៌នាមធម៌ តមេ

ពត
ិ េដយប��ចក�ុ េពលគឺមិនែ យក្រតឹមែត ជាករសូ្រតទ ឱ្រត់

មាត់ េពលកំពុងហ�ឹកហត់សមានង
ិ ចេ្រមីន វិបស្សនាកម�ដ�ន េន
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ទស្សន ទី៤៤១

6

េពលេវលេនស ស្រមាបជីវិតមួយេនះ គឺតិចតួចេពកណាស់ េសច
់

ស�ប់នឹចូលមកដល់ មិនយនយ
ូរេឡីយ។ អ�ីែដល្រត�វេធ�ីជាបនា�ន់«លះ
ឺ

ចត
ិ �បាប សងចិត�បុ» តមករេធ�ីទន កររក្សោសីល ករ

សមាធិនងករចេ្រមីនវិបស្សនាប��។ សូម្របញាប់េធ�ីឥឡូវ
ិ
ទស្សន ទី៤៤២

6

ករេដះែលងសត ឱ្មានជីវិត ឱ្មានេសរីភាព ជាអភ័យទនដ៏្រប

ជាមហបុណ្យក ដ៏ៃ្រកែលង។ ប៉ុែន� េបីបានេដះែលងចិត� និងជីវិតអ
ឱ្េចញផុតពីទុក�កង�ល់  េដយសមាធិ និងវិបស្សនា េនាះរឹងរ ្របេសី

ៃ្រកែលងជាងេនាះ ែថមេទ

ទស្សន ទី៤៤៣

6

្របសិេបី អ�កនង
សំែដងែចក
ឹ សេ្រមចចិត�យក ្រតឹមែតករស នងក
ិ

ចយ្រពះធម៌ េដយមិនព្យោយាមហ�ឹកហ ត់សមាធិ និងចេ្រមីន

ដ�នេនាះេទ ចិត�េនាះនឹងមិនពល់្រត�វ  ្រពះនិព េនក�ុងចិត�
បច�ុប្បន� ៃជាតិេន យា៉ងពិត្រប។

20 0

ទស្សន ទី៤៤៤

6

ករេចះចំ្រតឹមែត្រទឹស�ី រួសំែដង តមែត្រទឹស�ីេនាះ េដខ
ករអនុវត ឬពេិ សធន៍ ជាក់ែស�ង ឱ្បានេី
ឃ ញច្បោស់ គឺទុកដ មនុស្

ពករអវយវៈ។ 
ផ
ិ
�ុយមកវិញ កលេបីមានករអនុវត�ជាក់ែស�ង េដយ

ចំ នូវ្រទឹស�ីជាម គទ
ឺ ុ កដូចជាមនុស្សពិករែភ�ក។ េសចក�ីេនះ គឺ្រត

ទំង្រទឹស�ី នករអនុវត េទីបទទួលបានផ ជាវិជ�មាន ក�ុងក្រមិតខ�
ទស្សន ទី៤៤៥

6

ជីវ ិត គឺជាករេដីរផ�ូវ។ ក�ុងដំេណីរផ�ូវេន គឺមិនេពសំេដដល់ ករេធ

ដំេណី រ េដេថ�ីរេជីង េដយរថយន�េដយន�េហះេដកបា៉ល់ទូកជ

េដីម  េនាះេ, ប៉ុែន� គឺជាករេធ�ីដំេណ េដយចិត� ែដ្រតច់រងក�ុង ក

ភព រូបភព អរូបភព វ ិលេទវិលមក រេដីមរកចុងមិនេឃីញ។ ដូេច�ះ សូម

អ�កទំងឡ ្របឹងទូនា�នចិត�េន ឱ្បានខ�ប់ខ�ួនមាំមួន ករបរច�

ទនក�ី េដកររកសីលក�ី  េដកហ�ក
ឹ ហត់សមាធិក�ី េករ

ចេ្រមីវ ិបស្សនាប��ក�ី កុំខ «េបីអ�កេនយល់ថា មានខ�ួន គឺចិត�

េហីយ  ជាខ�ួន មិនែមនរូបេនាះេ ដូេច�ះ  ចូរព្យោយាម អប់រំចិត�អ�កេ
េដ«សីល សមាធ ប��»ចុះ េទីបជាទេង�ី ដ៏្របេស»។

20 1

ទស្សន ទី៤៤៦

6

តបៈ (ក្រប្រពឹកនវត�បដិបត�ិយា៉តឹងរង
ឹ េដីម្បេធ�ីឱ្ក និងចិត� ស�ប់

រមា�ប់ តមែបប្រពុ ទ�សសនា សំេដដល់ កមានសតិ(ស�រតី) ន

ញាណប��)។ កលមសតិ និងញាណ គឺនឱ្េឃីញ រូបធម៌នាមធម៌

េកីតរលត់ េនក�ុងចិត�ជាបច�ុប្ តមេសចក�ីពិត។ េី
ឃ ញរូបធម៌នាមធម

េកីតរលត់

េនក�ុងចិត�ជាបច�ុប្

តមេសចក�ីពិត គឺនឱ្េឃីញសភា

លក�ណធម៌ «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត »។ េឃីញសភាវលក�ណធម «អនិច�ំ ទុក�ំ

អនត » គឺនឱ
ា ្វ ិសុទ�ិទ ំ៧ (សីលវ ិសុទ�ិ ចិត�វ ិសុទ�ិ ទិដ�ិវ ិសុទ�ិ កង�វិត
ណវ ិសុទ�ិ មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ

ញាណទស្សនវិសុទ� បាេកត
ី េឡីង  ផា�ច់ផ�ិឫសគល់  សេ��ជន  (សំ

េយាជន) ទំ១០យា៉ង ឱ្អស់តមឧបនិស្ស័យ េហីយបានសេ្ មគ�
ផល ្រពះនិព�តមឧបសនិស្ស័ជាទីបំផុត
ទស្សន ទី៤៤៧

6

«ឈ» ជធម�ជា ្រគបសង�ត់កិេល មន
ិ ឱ្ញាប់ញ័រ គឺវពុំបានផ

ផ�ិល ឫសគល់ កេិ លសនង
ិ តណា� ទេនាះេទ មានែ«មគ�»ប៉ុ េណា�ះ

េទីបមានអំណាច ផា�ច់ផ�ិលឫស កេិ លសនង
ិ តណា� ទំងេបាន។

េយាគី ែដលមានឈន អចយល់្រចឡំថា ខ�ួនអស់កិេលស  កល
បាសក
ិ ្សោពច
ិ រណឱ្បានដិតដល េដយប�េនាះេទ

20 2
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«រូបឈ»មា ៤ថា�ក គថា�
កទី១ េហថ បឋមជ្ឈ មាអង�៥ គឺ ១ឺ

វ ិតក�ៈ េសចក�ីនក
ឹ សំេដេឆា�េទរកអរម�ណ ែដលកំពុងភាវ; ២- វ ិចរ

េសចក�ីរ ំពង
ឹ ពច
ិ រអរម�ណ

ែដលកំពុងភាវ; ៣- បីតិ េសចក�ីែឆ�ត

កចត
ិ �; ៤- សុខៈ េសចក�ស
ី ប្បក�ុងចត
ិ �; ៥- ឯកគ�ត ដំេណី រមូលចត
ិ �

ស�ុងេទ ក�ុងអរម�ណ ែតមួយ (អង�ឈទំ៥េនះ សំេដចំេពអរម�ណ

ែដលស�ប់ស�តច នីវរណធម៌ទំ៥)។ ថា�កទី២ េហថ ទុតយជ្ឈ
ិ

មាអង�៣ គឺកន�ងអង� វ ិតក�ៈ និងវ ិចរ េចញ េដេនសល់ែត បីតិ សុ ខៈ

និងឯកគ�ត។ ថា�កទី ៣ េហថ តតិយជ្ឈ មានអង២ គឺកន�ងអង� បីតិ

េចញមួយេទៀត េនសល់ែត សុខៈ និង ឯកគ�ត។ ថា�កទី ៤ េហថ ចតុត�

ជ្ឈ មាអង�២ ែដរ ែដលកន�ងអង� សុខៈ េចញមួយេទៀត គឺចិត�មាែត

ឯកគ�ត យា៉ងឯក េហីយក៏វិវឌ្ឍក�េទជ ឧេបក

មានភេជីយ

្រពេងី កណា�លៗ េស�ីៗ ក�ុងសត� និងសង ។ ឈទំបួនថា�កេនះ
េហថ រូបជ្ឈ ជអរម�ណ របប��ូ ល ក�ុងរូបាវចភូមិ។ បុគ�លអ�កចេ្រមី

ភាវ បាសេ្រមផ�ូវរូបឈេនះ សូម្ប្រតឹែតបឋមជ្ឈប៉ុេណា� ក៏ជួប

្របទ នូវេសចក�ីសុខអស�រ មានរឆា�ញពស
ជារសជាតអ�ីៗ ទំ
ិ

ឡាទំងពួ។ េបីឈនចិត�េនាះ មិនសបសូន្យេទ គឺេទៀងែត នឹងេទ
ក�ុង្រពហ�េលក េដយព
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ធម៌ស�ប់  គធម៌
ឺ លះ ធម៌ឈ�ះ  គធម៌
ឺ ខន�។
ី ចត
ិ � េ កត
ី ទីណា រលត់េទេន

េនាះ។ លក�ណៈរបស់ចិត�គឺ«ភន�ន»
ំ ជធម�ជាមួយ ែតលេត ដូចទក
ឹ

េលីសក
�ឹ ឈូក ម�ងេទេនះម�ងេទេ មន
ិ េទៀងទត។ «ចបលំ» កេ្រមី

ញាប់ញ័ ឆាប់ខឹ ឆាប់្រសឡ ឆាប់ស�ប ឆាប់អន់ចិត ឆាប់េពញចិត។

«ទុរក�»
ំ លំបាករក ផា�ស់ប�ូរេលឿនរហ័ ែ្រប្រប�លជាន។ «ទុន�វ

យំ» មនងយទូនា
លំបាក្រប។ េយាគី អ�កទូនា�នចិត� ្រតឹមែ
ិ
«សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប�» មកតមពិនិត្យេមី ចិត�េកីតរលត់

ក�ុងេពលបច�ុប្បន� ប៉ុេណា�ះ។ េ្«ឧេបក » បន�ចេ្រមីន វិបស្សនាទិដ�ិ

វ ិសុទ�ិ នឹងេកីតេឡីង  េហីយវ ិសុទ�ិដៃទេទៀត នឹងេកីតបន�ជាលំដប់មកែដរ

េលកុត�រប��ទំងេនាះ នឹងេធ�ីក របសវ
់ េដយខ�ួនឯង េដីម្បីផា�ច់ផ�

គល់សេ��ជនេនាះៗ រហូសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំផ
ទស្សន ទី៤៥០

6

េយីងមន
ិ អច្របឆាំង ឬែកធម�ជាបានេទ យា៉ងេ្រចីន្រតឹមទប់ទល់

េដះ្រស យ។ ប៉ុែន� េយីងអចែកែ្រប ឬ្របឆាំងនឹងសភាវៈអ្

េនក�ុងចិត របស់េយីងបាន េដយករេធ�ីទន រក្សោសីល ហ�ឹកហ
នង
ិ ចេ្រមីន វិបស្សនាប េធ�ីឥឡូវ េឃីញឥឡូវ បានឥឡូវ មិនចំែស�

20 4

ទស្សន ទី៤៥១

6

្រពកម�ដ�ទំ៤០ គឺជាវិធីស� ចេ្រមីនចិត�ស�ប់រមា�ប ស្រមា្រគ

សង�ត់

នីវរណធម៌៥

ក�ុងក្រមិតជាេលកិយសមាធិេ្រវប ិធីសម�ឹង

អរម�ណ ជាធំ ជាសំខន់។ ចំណុចខ�ស់បំផុត ៃនសមថកម�ដ�នទំ គឺ

ឧេបក� ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ។ ឧេបក�ចិត�េនះ មានឧបម
បាន្រតឹមេអី សម�ង
ឹ េមីល មគ�ផល ្រពះនិព ប៉ុេណា�ះ។ ប៉ុែន� ស្រម

េយាគី ែដលឆា�តឈ �ស េលកនឹងយកវិបស្សនា ែដលមា

អរម�ណ៍ ស្រមាប់ឆ�ុះេ រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត ែដ

មានក�ណៈជា «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត » មកភា�បទន�ឹមគា នឹងកចេ្រមីនក�

សមាបត�៨ (រូបជ្ឈ៤ អរូបជ្ឈ៤) ណាមួយែតម�ង។ ករេធ�ីដូេច�ះ ន

ជួយឱ្បានសេ្រមចដល់ មគ� ្រពះនិព�ន ជាទីបំផុត្ៗ  ែតម�ង។
្របសិេបី

ចេ្រមីនកម�ដ៤០

្រតឹម្រត�វតមបទដ�នេ មិនៃច�្របឌិ

បែន�មេនាះេទ េពចិត� បាពល់្រត«ឧេបក » ក�ុងចតុត�ជ្ឈ ជាចត

ក�ន័យ  ្រត�វទប់ឈនេ ឱ្បានឹងធឹង កុំឱ្ធា�ក់ចុះ រួចប�ូរអរម� ្រព

កម�ដ�ន ពីករសម�និមត
ិ �

ជអរម�ណ៍ មកចេ្រមីនវិបស្សនា

ពច
ិ រណាលក� រូបធម៌នាមធម េកត
ី រលត់  តមេសចក�ីពត មកជ
អរម�ណ៍ឱ្េឃីញច្បោស់េដយប ជ«អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត » េនាះនឹជ

បច�័យ  នាឱ្បានសេ្រ មគ�ផល ្រពះនិព� តមឧបនិស្ស័ ជាទីបំផុ
ដូចគា�
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កលបានេឃ េដយប��ថា ពិ «គា�នអញ គា�នេគ គា�នរបស់
គា�នរបស់េគ គា�នសត� គា�នបុគ គា�នតួខ�ួ» ពត
ិ ែមន គន
ឺ ង
ឹ បារួចពី

អនា�ក់ ែដលលះដច់ឫសគល សេ��ជនកេិ លស ដ៏េ្រគាត្រគាត នឹងនា

ឱ្បាសេ្រមដល់ េសតបត�ិ។ េសតបត�ិ បានលកេិ លសមួយ

ចំនួន ដូចជា៖ សល
ី ព�តបរម (ករេជឿជំេនឿេផ្ស មន
ិ សមេហតុ

ផល), វ ិចក
, ឥស្ (្រចែណន, មច�រយ
ិ ច
ិ  (ករសង ្ស មនដច់េ្រស
ិ
ិ

(កំណាញ់, សកយទិដ� (្របកន់ម មានខ�ួ មានរបស់ខ�ួ), ្រក�

កិេលសេ្រគាត្រគាត ែដលនាឱ្មា ចុតិបដិសន�ិ ក�ុងភព ឱ្សលេ់ ន

្រតឹ៧ជាត េទៀតប៉ុ េណា�, និង្រក�មកិេលសេ្រគាត្រគាត ែដលនឱ្ធា�ក

ចុះ ក�ុងអបាយភូម៤ (នរក េ្របត អសុរកយ តិរ ន)។
ទស្សន ទី៤៥៣

6

េបីពត
ិ ជ ្រសឡាញ់ខ�ួនពិតែមន សូមពិច រណា នូវេហត ឱ្បានល�ិ
ល�ន់ជាមុនសិន មុននឹងចប់េផ�ីមេធ�ីអ�ីមួយ គឺ្រត�វធានាយា៉ង្រប

មន
�
អ�កដៃទផង នង
ិ មានផលប៉ះព ដល់ខួ នឯងផង 
ិ សព�សត�ផង។ េធ�ី

ដូេច�ះ  អ�កនង
ឹ បានសុខ បានបុណ្យកុ សល សុគតិសួ មគ�ផល ្រពះនិព�

េនទីបំផុត ជមនខន
ិ
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ធម�ជា ៃនចត
ិ �របស់បណ�ិ ត ែដលបានពល់្រត�វសច� នងម
ឹ ិនអសំងំ

សុខ ែតមា�ក់ឯេនាបាេឡីយ។ េលក ពិតជានជួយ ែស�ងរកឧបាយ

ស្រមាប់ជួយដឹកសត�េល ឱ្បារួចផុតចកទុក� តមទំនងដូចគា� 
ជាមិនខនេនះជាធម�និយាម របស់បណ�ិតទំង
ទស្សន ទី៤៥៥

6

(បទពក៨)
ចរតច
ិ ិត�ែខ�រែខ�រដូចេដីមេត�ត

ែសនេកត្រតង់េឆាតេឆាតខុ

េបី្រត�វ្រតង់ហ៊នហ៊នស�ប

ខូចករថារត់រស្ប្របាំធ

ទស្សន ទី៤៥៦

6

អហរឆា�ញ់ ឬមិនឆា�ញ់ គឺអ្រស័យបានភ�ក់ េដយផា�ល់េទ
ដង
ឹ រសជាតិពិ របស់វបាន។ ដូចគា�េនះែដរ ករដឹងច្បោស់ នពត
ិ របស់

្រពះធម៌ ក៏អ្រស័យេលីចិត� បានពលសភាធម៌  េដយហ�ឹកហត់សមា
នង
ិ ចេ្រមីន វិបស្សនា េនាះ កេ្របីេលកិយប� ្រតឹែត សក
ិ ្ស ស�ប់

គត
ិ ្រតិះរិះ ពិចរណា គឺមិនអចពល់្រត�វ រសពិត រធម៌េឡីយ។

20 7

ទស្សន ទី៤៥៧

6

អ�កមានសីល កលណ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប��) កំណត់ដ

ច្បោស់ នូវរល់ខ្យល់ដេ េចញដឹងចូ លដឹង គម
ឺ ានន័យថា អ�កកំពុងែតេ

ជំហនេដីរ ្រតង់េទ្រពះន ពត
ិ េហីយ។

ទស្សន ទី៤៥៨

6

ចិត�េនះ  ធា�ប់េសយកមគុណ អស់មួយសង្ស រួចមកេហីយ  េបីឱ្វ

ឈប់ភា�មៗ គឺពិតជាមិនងយ្ អីចឹងេនាះេទ។ ឈ ន គឺ្រតឹមែត

សង�ត់កិេលស េនាះៗប៉ុេណា�ះ អស់អំណាចឈន នឹងវិលមកេកីតេ

ធម�ត។ សូម្បីែត មគ�ជាន់េ (េសបន� សកទគាម អនាមី) ក៏លះ
កិេលសេនាះៗ បាន្រតឹមមួយចំនួនប៉ុេណា�ះ េពលគឺមានែត មគ�

ថា�ក់អរហត�ផេទ េទីបលះកិេលស អសព
់ ីខន�សនា� ទំង្រស�ងប
ទស្សន ទី៤៥៩

6

ករេជឿេលីមង�លភា�ក់េផ�ីល គឺឱ្ចត
ា ្េកត
ិ �ខ�ះេហតុ ែដលនឱ
ី មានប��។

ករេជឿេលីខ�ួនឯង េទីបនឱ្មានចិត�តស៊ូ ព្យោយាម ្របកបេ
(ស�រតី) និងញាណ(ប��) ែដលជាេហតុឱ្រួចផុតចកទុក ទំងពួង

20 8

ទស្សន ទី៤៦០

6

ប��លំបាកៃនជីវិតេនះ រស់មួយៃថ ជួបមួយៃថ� គជ
ឺ ាធម�តេនាះេទ។ 
ចំបាច់រត់េ

ពវ
ី េសះេឡីយ ្របឈមមុខនឹងវេទ សំខន់្រ

េឈ�ងយល់ នូវឫសគល់របសវ
់   រឱ្េឃីញ  រួចរកវ ិធីេដះ្រ តមលទ

ភាព និងប��។ េដះបានប៉ុ យកប៉ុ ណ�ឹងេទ មិនចំបាច់ថា ្រតឱ្

រួចទំងអស់េនាះេទ សំខនេយីងទទួលយកបាន េយីងសប្បោយចិ
់

្រពមល�ម្រគប់ េ្រតកអរចំេព ែដលមានែដលេនាះេហី គជ
ឺ ាសុភមង�ល

ៃនជីវ ិតក�ុងេពលបច�ុប្បន�។ ែតកុំេភ�ច េធ�ីទន រក្សោសីល ហ�ឹកហត់ស

និងចេ្រមីន វិបស្សនាបែថមេទៀតផង។

ទស្សន ទី៤៦១

6

េសចក�ីសុខ និងសុភមង�ល ៃនជីវ ិតេនះ  គឺេផ�ីមេចញពី អ�កខ�ួនឯងផា�ល

ែដលេនាគឺជ ជេ្រមីសមួ របសអ
់ �ក ផងែដរ។ វ មិនស�ិតេនេលី ក

មាស្របាក់េ្រចីន មានកិត�ិយស េករ�ិ៍េឈ �ះ ឋនៈ តួនាទី ខ�ង់ខ�ស់
េពលគឺ វពិតចរកបាន ពីក�ុងចិត�របស់អ�ក តរយៈ ករ្រពម្រ
្រគាន ករេចះេ្រតកអរ នូវអ�ីែដលមាន ករេចះែចករំែលក្រទព្យេធ�
រក្សោសីល ករហ�ឹកហត់សមាធិ និងករចេ្រមីនវិបស្ស

20 9

ទស្សន ទី៤៦២

6

មនុស្សេលក ែតងចំណាយេពល ដ៏េ្រចីនេលីសលប់ ក�ុងជីវិតេនះ ត
សេង�តពន
ិ ត
ិ ្យេមីល េរឿងេហតុទំងឡាយណា ែដលស�ិតេនខង

នង
ិ មានចម�លអំពវ
ី   មិនេចះចប់មិនេចះេហីយ។ ពួកេគ ែបរជាេភ�ចគិត

្របភពៃនេរឿ េនខងេ្រកកយទំងេនាះ គឺេកីតេ ខងក�ុងក

ឯេនះវ ិញេទ។ ្របសិនេបី្រគប់គា� បានសមា� ខងក�ុងក យ

ពេិ សសចត
ិ �េនះ  ឱ្ស�តល� ផូរផង់ េដយទន េដយសីល េដយ

េដយវិបស្សនាប�� េនាះនឹឆ�ល់ ពី្រគប់េរឿ ក�ុងេលកេន ជាក់

មិនខន េហីយនឹងរស់េនជាសុខស�ប់ ក�ុងបច�ុប្បន� និងអនាគ
ទស្សន ទី៤៦៣

6

«អំបល
ិ » គម
ឺ ានគុណ្របេយា មន
ិ ចញ់ «ស�រ» ប៉ុនា�េទ។ ប៉ុែន�មនុស្

េលភាគេ្រចីន ែឱ្តៃម�េទេលី «ស�រ» េ្រចីជាង «អំបល
ិ »។ េសចក�ី

េនះ  សូមសក
ិ ្ ្រតិះរិះ គិតពិចរ តមសមគួរចុ រួចេហីយ េពលែ

ពក្យណា មានខ�ឹមសពេី រះ មាន្របេយា ជន៍ជួយបង�ញ ផ�ូ
សុខ ផ�ូវសួគ៌ ផ�ូវមគ�ផល ្រពះនិព�ន ដសព�សត� េទីបជាករគួ «មនុ ស្

យកសម�ី  ដំរ ីយកភ�ុក ែខ�រចង្រកងទុក ជាពក្យ្របេដ នាងនួនខ�ឹមក�

ខ�ឹមេ្រក ខមមនុ ស្សសំេដ េន្រតង់េព» (អគ�បណ�ិ ត ប៊ុត សវង្ស
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ទស្សន ទី៤៦៤

6

ចស់បុរ ណ េលកសងសង់សំេ េនក�ុងវត�អរ មេនក�ុទីសក�

បូជាេផ្សង រួចឱ្េឈ�ះ «សំេពៃ្រតលក� » ក�ុងបំណងពន្យល់អប់រ

ពុទ�សសនិកជន ឱ្បានយល់ច្ប

ពខ
ី �មសរ្រពះធ
ឹ

«អនច
ិ �ំ

ទុក�ំ

អនត » ែដលជាលក�ណសច�ធម៌  ស្រមាប់នាំច េឆា�េទ្រពះនិព�
ប៉ុែន� សត�េលកេដយេ្រចីន បានយល់អំពេី រឿងេនះ េទវិ។ ពួកេគ

យល់ខុសថានង
ឹ បានជិះសំេពទំង េទ្រពះនិព�ន េ្រកយេពលេ

េទ។ េសចក�ីពិត កលចិ បានពិចរណាយល់ច េដយប��ថា រ
ធម៌នាមធម៌ែដលកំពុងេកីតរលត់េនះ មានលក�ណៈជ«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត »

េនាះចិត នឹងពល់្រត�វ មគ� ្រពះនិព� ជាអរម�ណ ែដលជាទីបំផុ ៃន

កងទុក�ទ ំងពួង េពគឺ គា�សត�  គា�បុគ�ល គា�តួខួ �ន  ឯណា បេទ

ជិះសំេព ៃ្រលក�ណ៍ ទំេនា ឆ�ងេទ្រពះនិព េឡីយ។
ទស្សន ទី៤៦៥

6

សូមអ�ក ផ�លេ់ សចក�ីសុខដល់ ខ�ួនឯង នង
ិ ្រក�ម្រគ�សរ ជាមុ មុននង
ឹ

បន�ផ�ល់ េសចក�ស
់ �កដៃទ នង
ី ុខែបបេនាះ ឱ្ដលអ
ិ សង�មជាត ទំងមូល។

េបីពុំដូេច�ះេទ អ�កនឹងទទួលលទ�ផល បរជ័យ្រែបបយា៉ង ជាក់ជា
ខេឡីយ។
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ទស្សន ទី៤៦៦

6

«ឧេបក » គជ
ឺ បច�័យ ឬជាស�ន ស្រមាប់នា េឈងច មគ�ផល ្រព

នព
ិ �ន េដយវិបស្សនា។ ឧេបក� េកី ពេី ្រព មានសីល មាក
ចេ្រមីនសម នងវ
ិ ិបស្សកម�ដ�ន ជាេហត

ទស្សន ទី៤៦៧

6

កិច�ខ�ះែដល េយាគី ្រតែតេធ�ីខនពុំប េ្រកយេពលសមាទនសីលនិង

មុនចប់េផ�ីម ចេ្រមីនសមា និងវ ិបស្សនា េនា៖ ទី១. ្រត�វអធិដនចិត�

នឹករកបុណ្យកុសលឯណាមួយ  ែដលបានេធ�ីរួចេហីយ ក�ុងសង្សោរវដ�េនះក

បច�ុប្បន�េនះក�ី។ ទ២. អធិដ�នចិត� សូមខមាល ពីសព�សត� េទះប

េធ�ីខុសេដ កយក�ី វក�ី  ចិត�ក�ី។ ទី៣. អធិដ�នចិត� សូមភា�ប់និស្ស

ដល់េលកចរ្យកម�ដ �ន េ្រពះេនះគឺ នាំចិតឱ្ដក់ចុះ នូវអំនួត
និងមានះ ក�ុងភាពជាអ�កេចះដឹងធម៌អថ៌េ េនាះជាេដី ដ្បិថា អំនួត
នង
ិ មានះ កលមានេនក�ុងចិត�ណា ចិត�េនាះនឹង មគ�ផល ្រព

នព
ិ �ន េដយពិត។ េ្រកយេពលឈប់ចេ្រមីនធម៌ សូមឧទ�ិសែច

កុសល ដល់សព�សត�ផង។ ចូរេ្របីឧបាយ ៃន្របាជា�ផា�ល់ខ�ួន េដី

ចប មគ�ផល ្រពះនិព� ចុះ ពេី ្រពថា វិស័យផ�ូវចិត� គឺគា�ននរ អ

ជួយេធ�ីជួសអ�កបាេទ យា៉ងេ្រចីន បានែតជួយផ�ល់េយាប៉ុេណា�។
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ទស្សន ទី៤៦៨

6

មនុស្សរស់ និងមនុស្សស� គខ
ឺ ុសគា�្រតង់ មានដេង�ីម និងគា�នដេង�

មនុស្សរស់ ែដលមិនឆា�តឈ �ស ែតឱក នងករមានដេង�ីមេន
ិ

េទ្រប្រពឹត�អំេពីអកុសលេផ្សងៗ ជាេហតុនាំទុក�មកដ ក់ខ�ួន ទំងប
នង
ិ អនាគតជាតិ។ប៉ុែន� បណ�ិតមានករសិក្សោយល់ដឹង ែតងស

កុសលជាេ្រចីន េដីម្បីខ�ួនឯងផង អ�កដៃទផង និងសព�សត� បណ�ិ ត
េនាះៗ ែតងកំណត់ដឹង នូវវិធីដកដេង�ីមទ១៦យា៉ង ្រតមករទូន

របស់្រពះសមា�សម�ុទ�។ ករកំណត់ដឹង នូវករដកដេង�ី១៦យា៉ងេនា
េហថា អនាបាណស្សតិកម�ដ�ន ែដលជាផ�ូវកត់្រតង់េឆា�ះ
និងជាវិហរធម៌រប ្រពះសមា�សម�ុទ� ្រពះបេច�កពុទ� ្រពះអរហន� និ
អរយបុ
គ�ល ទំងឡា
ិ

ទស្សន ទី៤៦៩

6

អ�កឯណែដល គត
ិ ងេលីករងរក� គត
ិ ងថ អត� នង
ឹ មា

អយុែវ មន
ិ ងស�ប់ក�, រវល់ណាស់ ចំដល់េពលេ ចំដល់េពលេនា

ចំគិតគូរេធ�ទ រក្សោសីល ចេ្រមីនសមថ ន ិងវិបស្សនាកក�,ី គន
ឺ ឹង

េហថា ជាបុគ�ល្របមាទេធ�ស ែដលេកត
ី មកទេទ េទវិញទេទមា

មុខេឆា�ះេទកន់ទីងងឹទុគ�តិ េដយពិ។
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ទស្សន ទី៤៧០

6

ករចេ្រមីនសមថកម�ដ(សមាធិ ទំ៤០វ ិធី គឺយកករសម�ឹងអរម�ណ

្របកបេដ យ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ជាសំខន់។ប៉ុែន េ្រក
ឧេបក�ចិត ្រត�វបន�ករចេ្រមីបស្សនា គឺយកករពិ លក�ណៈរបស់
រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ ក�ុងកយ ក�ុងេវទនា ក�ុងចិត� ក�ុងធម៌ តមេសច

ពិត ជាករសំខ េដីម្បីសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិ។
ទស្សន ទី៤៧១

6

កលចិត�ម«ឧេបក » ៃនចតុត�ជ្ឈោន ក�ុងកសទំ១០ ណាមួយ េប
បន�ចេ្រមីន វិបស្សនាកម�ដ�ន ពិចរណារបស់ រូបធម៌នាមធម៌ េកីត

រលត់ ក�ុងកយ ក�ុងេវទនា ក�ុងចិត� ក�ុងធម៌ តមេសចក�ីពិត នឹងមានអ

សេ្រមដល់ មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចិត�ជាបច�ុប បាជាមិនខ។
ទស្សន ទី៤៧២

6

កលចិត�ម«ឧេបក »យា៉ងឯក ក�ុអរូបជ្ឈទំ៤ ណាមួយ េបីបន
ចេ្រមីន វិបស្សនាកម�ដពិចរលក�ណៈរបស់ រូបធម៌នាមធម៌េកីតរលត់

ក�ុងកយ ក�ុងេវទនា ក�ុងចិត� ក�ុងធម៌មេសចក�ីពិត នឹងមានអំណា

សេ្រមចដល់ គ�ផល ្រពះនិព�ក�ុងចត
ិ �ជាបច�ុប្ប បាជាមិនខ។
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ទស្សន ទី៤៧៣

6

ករតម�ល់ចិត� ក�ុងជំេនឿលយឡំមិនដច់េ្រសច (្រពះពុទ�សសន
្រពហ���សសនាផង ឬជាពហិរសសនាដៃទេទៀតផង) នឹងជា
ចត
ិ � ឱ្បទ
ិ ទ� មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចិត�ជាបច�ុប េដយពិត
ទស្សន ទី៤៧៤

6

ចិត� ែដលរួចផុតពី ករ្របកម ាំក�ុងសត� និងសង�រ ថាជារបស់ខ�ួន ព

នឹងស�ប់សុខ និងមិនសូវញាប់ញ័រ ក�ុងេហតុកទំងឡ ែដលជាឧបសគ

ចំេពះមុេឡីយ ពីេ្រពថា ចិត�េនាែតងែតមា សតិ(ស�រតី និងញា
(ប��) មកកំណត់ដឹងេហតុករ និងទទួលស�ល់ករពិត ៃនេហតុ។
ទស្សន ទី៤៧៥

6

ចត
់ (ធម�
ិ �េនះ កណមានប� បាេឃីញច្បោស់ នសច�ធម៌ របសធម�

ជា) ដូចកសំែដងរបស់ ្រពះសមា�សម�ុទ� េនាះករដល់ «្រពះពុទ� ្រ
ធម៌  ្រពះសង» ជាទីពឹងទីរលឹក របស់ចិត�េនាះ នឹងមេចះេឃ�ងេឃា� មិន

េចះែ្រប្រប�លេឡ េហីយនង
ឹ រក្សោសីល េស�ីនឹងជីវិតត។
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ទស្សន ទី៤៧៦

6

ចត
ិ �េនះ កណេនមិនទ បានពល់្រត�វសច�ធម៌ តមេសចក� េនា

េទ េទះជាបាន ក�ុង្រពះពុទ�សសនា េហីយែថមទំងមា

ជ

ក្រមិេលកិយេនះ េមាះមុត ល្បីល យា៉ងណាក៏េដ ក៏អចនឹង

ចកសិក�បទវិញ ជាកជ
់ ាមិេនេពលែដលអស់និស្ស័យ
ទស្សន ទី៤៧៧

6

ចិត�ណា នរក្សោស ហ�ក
ឹ ហត់សមាធនិងចេ្រមីវ ិបស្សនា ជា្របច

ដក់ធុរៈ ចត
ិ �េនាះ នឹបានដល់ នូវភស�ប់រមា�ប តច
ិ េ្រចីនមិនខ េបី

មន
ិ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងជាតិេនះេទ ក៏នឹ

ឧបនស
ិ ្ស័យ េហីយនឹងបាន េសយសុខ ក�ុងសុគត េដយពិត
ទស្សន ទី៤៧៨

6

េយាគីមានសីល កល្ មគ�ផល ្រពះនិព� ឱ្េកីតេឡីង ក�ុងចិត�ជ

បច�ុប្បន� សូមកុំប��ូនចិត េចញេទខេ្រក េពលគឺ្រត�វពិនិត្ ែតក�ុង

កម្យោ រួចសិក្ឱ្បានជាក់ច្បោស់ ពីករេកីតរលត់ ៃនរូបធម៌ន

តមេសចក�ីពិតមានលក�ណៈជ«អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត » ែតប៉ុេណា�ះ
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ទស្សន ទី៤៧៩

6

កេបីមា សត(
ឹ រល
ិ ស�រតី នង
ិ ញាណ(ប��) ស្រមាកំណត់ដង
សកម�ភាព្របចំៃថ� េដយចិត�ជា ឱ្េឃីញច្បោស ពត
ិ ជាមានល

ណៈជ «អនច
ិ �ំ ទុក�ំ អនត » េនាះឯេហីយ គជ
ឺ ាករចេ្រមីនវិបស
ទស្សន ទី៤៨០

6

ករយកឈ�ះ យកចញ់គា� េដយចិត�ជាអកុសឱ្ផលជាទុក� និងេពៀ
េវរ។ ករយកឈ�ះយកចញ់គា�ែបបេនះ គឺនឹងមិនេទៀងទ «ដូចទឹក

េឡីង ្រតីសុ្រសេម ទឹកេហ ្រសេមសុី្រត» យា៉ងដូេច�ះែដរ។ មា

ករយកឈ� ចត
ិ �ជាអកុសល េដេ្របី ចិត�មហកុស ឯេនាះវិញេទ
េទីបនង
ឹ ឱ្ផលជាសុខ ជាអែង�ងតេ

ទស្សន ទី៤៨១

6

សកយទិដ� (ករ្របកន់មាំ ថាមានខ�ួន)េនះ កលេប បានលះដ

្រសឡះ េចញពខន�សនា� េដេសតបតមគ� េនាះេទ សូម្បីែតបានេធ�ី
្រតឹែត តិចតួចប៉ុេណា� គឺែតងែត្របា ឱ្បានទទួល នូវកិត�ិយស េករ�
េឈ�ះ មុខមាត់ ជាន េហីយគា�ន ហិរឱត�ប្ប េសះេឡី។
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ទស្សន ទី៤៨២

6

ចិត�េនះ កលណាមិនទន់ប «សកយទិដ�» ដច់្រសឡះ េចញខន�

សនា� េហីយ្រសប់ែត បានពល់សភាធម៌ណាមួយ ក�ុងក្រមិត្រជ

េលកិយហ�ឹង ក៏េចីកេជារ េពលអ «ឧត�រមនុ
ិ ស្សធម» ថាខ�ួនជាអ�ក្រប

ជបណ�ិ តដ៏ឈ�សៃវ ឬអចេ្របៀបផ�ឹមេស�ី នឹង្រពះផង ក៏សឹងមាន។ ប៉ុែន

្រពះអរិយបុគ�ទំងឡាយ ែដលកន�ងផុត វិស័យរបស់បុថុជ�ន គឺមិច
នឹងមានខណៈចិត� ែបបហ�ឹងជាដច់
ទស្សន ទី៤៨៣

6

េទះបីជា អំេពីេនាះ បាននាំមក នូវផល្របេយាជន៍ ដល់អ�ក និង្
អ�ក យា៉ងក៏េដ, ប៉ុែន� េបីវមានផលប៉ះព ល់ ដល់អ�កដៃទជាេ្
និងសព�សត�ផង  យា៉ដូ េច�ះ, សូមកុំ្រប្រពឹត�េធ�ី នូវអំេពីេេសះេឡីយ។

េនះឯងេហីយ គជ
ឺ ាសីលធម របស់មនុ ស្សល�

ទស្សន ទី៤៨៤

6

ជនណា ែតងគិតជាអកុសល និយាយែតពក្យេ្រគាត្រគាត ហង
ិ ្

ដល់អ�កដៃទ ជនេនាះ គឺជាអ�កច ញ់ ែដលជាក  រចញ់ នូវចិត�
របស់ខួ នឯង
�
េនាះែតម�ង
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ទស្សន ទី៤៨៥

6

កុំប�្ឈប់ នូវរល់ករព របសអ
់ �ក។ កុំប�្ឈប់ ចំេពះករេជឿ េលី

ខ�ួនឯង។ កុំចុះចញ់ ចំេពះករហត់េ ទំងឡាយ។ សូមេ្របី

(ស�រតី) និងញាណ(ប� របសអ
់ �ក ឱ្អស់លទ�ភាព និងេបីចំបា
្របឹក្សោេយាបល់ បណ�ិ តសប្បុរស ឱ្ជួយបង�ញផ�ូវ ចំេពះកិច�
ណា ែដលអ�កេនសង្ស័យ មិនច្បោស េនាះអ�ក នឹងទទួលប
េជាគជ័ ជាក់ជាមិនខ
ទស្សន ទី៤៨៦

6

ក�ុងដំេណី រជីវ ិតេនះ គឺេពរេពញេទេដយ េរឿងចែម�កៗ និងេរឿងភា�ក់េផ�
ជាេរៀងរល់ៃថ� ជីវិតេនះ ែតងជួប្របទះ នូវេរឿងថ�ីៗជាន មាល�ផង  មា
ធម�តផង មាអ្រកក់ផង េហីយក៏កន�ងផុតអស់េទ។ ជីវិត គឺមា
ណៈែបបហ�ង
ឹ ឯង ជដែដលៗ ពីមួយជាតិ េទមួយជាតិ អស់មួយសង្សោ

រួចមកេហីយ  គម
ឺ ន
ិ ែមន េទីបែតបានជួប ក�ុងៃថ�េនះ  ក�ុងជាតិេន េនាះេទ។

កររួចផុត ពីសភាពៃនជីវសុ គស�
�
ទំងល� ទំងធម�ត ទំងអ

ែដលមានលក�ណ ដែដលៗែបបហ�ង 
េហីយប�� ប់ជាស�ពរ នូវដំេណ
ឹ

្រប្រពឹត�េទ ៃនសង្សោរវដ�េេហ «្រពះនិព»។
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ទស្សន ទី៤៨៧

6

ផ�ូវកណា� (មជ្ឈិមបដប
ិ ទ) គជ
ឺ ាផ�ូវសន�ិភាព ផ�ូវសុខសួគ៌ ផ�ូវមគ�ផ

្រពះនិព�ន។ េដយស រែត មានអវិជា�មកបិទបាំង េទីបចិត�េនះ 

្រពមេដីរត ផ�ូវ្រតស់ដឹង របស់្រពះ សមា�សម មួយេនះ។ ពួកេគ សុខចិត�

េដីរតមផ�ូភា�ប ជាេលកិយទំងពីរ ផ�ូវេ (េធ�ីឱ្លំបាក យល់ថា ឱ្

អស់កេិ លស) នងផ
�
(េសយសុខក�ុងកម ្រសណុកហួសេហតុេពក
ិ ូ វស�

េបីេនែតរឹងរូសដូេច�ះ េតីេពលណាេទីបចិត�េនះ បានផុតចកផុតទុក
ទំងពួេទបា
ទស្សន ទី៤៨៨

6

េពលអ�កបានជួប្របទះ នូវប��ជីវិត េហីយបេង�នច េផា�តេទេ ករឈ
ចប់ េនាះនឹងទទួលបាន នូវទុក�ទ រុណ ជាអេនក។ ប៉ុែន� េបីបេង�
េដយប��ថា វគឺជាបទពិេសធន៍មួយ របស់ជីវិតេនះ េនាះគឺម
អ�កកំពុងែតផ�លឱ
់ កឱ្ខ�ួនឯង េធ�ីករអភិវឌ្ឈន៍ ទំងកយវ ទំ

ចត
ិ �គំនត
ិ  នង
ិ សតប
ិ �� េដីម្បីេឈងចប់យក ជ័យជម�ះមួយ នាអនាគ

ដ៏ខ�ីខងមុេនះ។ ដូេច�ះ  សូមកំណត់ដឹង «ទុក�» េនះថា ្រតឹមែត «ទុក�»

គម
ឺ ន
ិ ែមនអញ មន
ិ ែមនជារបស់អញ ជារបស់អស់េទ សូន្យេទ េ

ផ�ូវបដិបត�េិ ទរក«សុខ»។
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ទស្សន ទី៤៨៩

6

្របសិនេបី អ�កគិតថ «េលកេនះងងឹតណាស់ េលកគ្រគិណាស់
េលកេនះេទីសែទងណាស់ េលកេនះឱ្ធុ ញថប់ណាស់ េលកេនះគឱ្
េនឿយណាយណា» យា៉ងេនះជាេដីម េនាះគឺមកពីអ�ក មិនេចះេ្របី

ដ៏ភថា� មកបំភ�ឺេលកេន
�ឺ
ឱ្បានភ�ឺស�ង ្រសស់ថា� ឯង។
ទស្សន ទី៤៩០

6

ចិត� េលភលន់ ហួងែហង ខឹងេ្រកធ ្រចែណន ្របច័ណ� ជាេដីម 

ករ្របកន់ថា េនមានខ�ួន េនមានរ គជ
ឺ ករយល់េី
ឃ ែដលផ�ុយ
គា�ទំង្រ េទនឹងផ�ូវ មគ�ផ ្រពះនិព�

ទស្សន ទី៤៩១

6

សូមមានប�� តម�ល់ចិត េពលជួបប�� ដូចជា៖ ប�� គ្រតឹមែតជាប��
ឈច
់ �ក។ េបីេចះ
ឺ ប់ ឬមិនឈឺចប់ គឺអ្រស័យេលី ករបេង របសអ

តម�លច
់ ិត� កណា�លៗេស�ីៗ ហីៗ ធម�តៗក�ុងប��ទំងេនាះ អ�កនឹង

សុខ មិនខ�ល់ខ�យ មិនឈឺចប់ េសះេឡីយ។ សុខ ឬ ទុ ក� ក៏េ្រព

ឆា�តឈ ក�ុងករបេង�នចិត� របស់អ�កេនាះ
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ទស្សន ទី៤៩២

6

េនះជេរឿងពិត សូមកុំេមីលរ ំលង  «ប�ង�បេភ�ីង េដយេ្របីទឹក ប�ង�ប
េដយេ្របីទ័ព បេង�ីន្រទព្យ េដយគាប់ឧស្សោហ៍ ប�ង�បេ្
េមត�ធម»។ និងរល់ករេដះប�� គឺ្រត�វេ្របីឧ ៃន្របាជា� 

ករអត់ធន់

ទស្សន ទី៤៩៣

6

អ�ីមួយ ែដលអ�កកំពុងែត គិតថាល� គឺនឹងមានអ�ីដៃទ ល�ជាងេ ជេ្រចី

េទៀត។ ដូ េច�ះ សូមអ�កកុំឈប់្រតឹ បានបរិច�គទន ឬ្រតឹមបានរក្
្រតឹមបានហ�ឹកហត់សមាធិ ែដលមានចិត�ពល់្រត�វ ឧបចរ
ជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោន តតិយជ្ឈោន ចតុត�ជ្ឈោន ប��អរូបជ្ឈ យា៉
េនះេសះេឡីយ។ ករបចេ្រមីវ ិបស្សនាប�� េដីម្បីសេ្រមច មគ�ផល

នព
ិ �ន នឹងមានភាព្របណិតជាងេនាះ ឆា�យពន់
ទស្សន ទី៤៩៤

6

កុំរ ំពង 
ំ ្រសន់ កុំរង់ច ំ កុំទមទរ កុំចង់បាន កុំសង្
ឹ កុំអង�រករ កុបន់

នរណាមា�ក់ នឱ្េសចក�ស
់ �ក េ្រែតពអ
ី ុខ មកដលអ
ី �ក ្របឹងសងេហត

ៃនេសចក�ីសុខេនាះ េដយខ�ួនឯ សូមព្យោយាម អប់រំចិត� ខ�ួនឯង
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ទស្សន ទី៤៩៥

6

កលដំព«្រ» ដុះលូ តលស់ក�ុងចិត�ណា ចិត�េនាះ នឹងក �យជ
លន់ កំណាញ់ ្របក ន់ ្រចែណន ្របច័ណ� េក�្រកហយ ទំនាស់
ជាេដីម មិនេចះចប់។ ផលែដលទទួលបាន «្រ» េ្រពះមិន្រពម្ ក�ុង
បច�ុប្បន� េហីយនឹងេសយ ជាទុក� ក�ុទុគ�តិភព។
ទស្សន ទី៤៩៦

6

កុំអលេភ�ីតេភ�ីន េ្រតកអរសប្បោយ េ្រពះបានឈ�ះេគ ក�ុងេ
េសះេឡីយ។ េទះមានឫ មានអំណាច អចពុះេមឃ ែ្រជក្រពះធរ
េដយ ក៏នឹងមិនអចរត់រួចពីធម «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត » បានែដរ។ េសចក�

ស�ប់េនះ នឹងចូលមកដល មិនយូរប៉ុនា�នេឡីយ គឺរង់ចំែតេពលេ មក

ដល់ប៉ុេណា�ះ

ទស្សន ទី៤៩៧

6

សមាធិ ែដលនឱ្មានចិត�ស�ប់រមា�ប់ គឺសម ែដលបានហ�ឹកហ េដ
ព្យោយាម យា៉ងេទៀងទត់្រប សមាធិ ្រតឹមែតអង�ុយរូប មួយែភ�តៗ 
េដីម្បីបេង�ះបង�ួតេគឯង េនាះគឺមិនែមនជាផលពត
ា ្មានចិត�ស�ប
ិ នឱ

រមា�ប ដ៏ពត
ិ េនាេទ។
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ទស្សន ទី៤៩៨

6

ឆាជីវ ិតេនះ គឺែតងែតជួប្របទះ នូ«ឧបសគ�» តិចេ្រចីន ជាេរឿងធម�ត

្របសិនេបី អ�កមិន្រពមខិត ្របឹែ្របតសូជម
៊ �ះ នូវឧបសគ�ទ ំងេនាះ វ

នឹងបំបាក់អ�ក រហូតេងីបមុខេលងរួច។ ប៉ុែន� េបីអ�កមិនេធ�ស្របែហស ពុ

ពរតស៊ូ អត់ធន់ េ្របីប��េដះ្រសយ តិចេ្រចីននឹងទទួលបា
ជាក់ជាមិនខ ន។ េលកេនះ គា�នអ�ី ែដលអ�កមិនអចេធ�ីបានេន
ណា អ�កេនែតចឱ្ មានករ ស់ប�ូរែខ្សជីវិតមួយេនះ េដីម្បីទទួលបាន 
េសចក�ីសុខ សុភមង�ល។

ទស្សន ទី៤៩៩

6

រល់ករេបៀតេបៀ គឺសុទ�ែតជាេហតុ ៃនរសងបាបកម�។ េទសក

ធ�ន់ែថមេទៀត េបីេបៀតេបៀនដល់  អ�កមានសីល ្រពះអរិយបុគ�ល មាត
្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃ ជាេដីម។ ជាធម�ត ្រពះអរិយបុគ
គុណធម៌ខ�ស់  េលកមិន្របាប់ពីគុណ ែដលមានេនក�ុងចិត�េល ដល់

អ�កដៃទេនាះេទ េលីកែលងែតអ�កេនាះជា ្រគ�អចរ្យរបស់

ស�ទ
ិ �ស�ល ក�ុងបំណងអនុេ្រគាះ ដល់ជនជាសម ា�ញ់ ជិតដិតស�ិទ�ស

េនាះ កុឱ្មានករ្រប កុំេលងេសច
ី មកេលីេលក ទំងេចតនា 

អេចតនា េ្រពះថា ទេង�ីទំងេនាះ សុទ�ែតជាេហតុនាំមក នូវេ
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ទស្សន ទី៥០០

6

សូមសក
ិ ្ នូវចំណុចទំ១០េនះ  ឱ្បានហ�ត់ចត់ គឺនឹអជួយជគតិ

ស្រមាប់ករអប់រំ ទូនា�នចិត� បានមួយចដូចតេទ

១. គុណធម៌ មិនវ ិនាសចកេចលច ជាកុសលេទ ប៉ុែន�ចិត�េនាះវិញេទេត
ែដលែតងែតវ ិនា ចកេចលពីគុណធម៌ទំងឡាយ េដយមកេស

នឹងអកុសលធម៌។

២. កំហុស អ�កណាក៏មានែដរ ្រត�វចត់ ជា្រគ�របស់អ�ក េដីម្បីយ
អភវឌ
ិ ្ឈខ�ួនជាថ, ប៉ុែន�កុំឱ្កំហុសេនាះ េកីតមានេឡ ជាដែដលៗ។
៣. េសចក�ីល � ែដលអ�កបានេធ�ីេហីយ គឺមានផលតៃ របសវ
់ េដយពិ
យា៉ងេហចណ ក៏មានមនុស្សមា�ក់បានដឹងែដរ េជារូបអ�ក

៤. គុណធម៌ មន
ិ ស�ត
ិ េនេលីអណ ត ែដលេចះែតេពល្រប អ�កដៃទេនា
េទ  គវ
ឺ ស�ិតេនក�ុងចិត� កអ�កនិយាយេ្រចីន កំហុសេកត
ី មា

េ្រចីនែដរ

៥. ករសងេសចក�ីល� គឺគុណធម៌ មិនអចមានអ�កឯណា នឹងមកេធ�ី
អ�កបានេឡីយ េពលគឺអ�ក្រត�វ្របឹងេ េដយខ�ួនឯង។
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៦. គុណធម៌  គឺមាអប្បមាទធ (មិនេធ�ស្របែហស ជាមាត និ
ករអត់ធន់ បិត។

៧. សរជារបសមន
់ ុ ស្សល� គឺមិនែស�ងរកេសចក�ីសុខ េលីគំនរទុក�ពីអ�
ដៃទេសះេឡីយ។
៨. គំនុំគុំកួន  ជជំងឺដំេបមហរ របសច
់ ិត� វនឹងនាំមកនូវ ទុក�េទស 
្រកហយ  ស�យេ្រកយ ទំងបច�ុប្បន� និង តេទ។

៩. េសចក�ីេ្រក គជ
ឺ ាេភ�ីងដុតចិត�ខ�ួនឯងជាមុន មុននឹងរលដលេឆ
អ�កដៃទ។ ដូេច�ះ  គឺមានែ េមត�ចិត េនាេទ េទីបជាទឹកអ្រត ដ៏ែសន

្រតជាកជួយព្យោបាលេរគចឱ្ស�ប់សុខ សព�កលទំងពបា។

១០. បណ�ិ តេ្រចីនណាស់ េចំជាច្បោស់ ពក្យេពចន៍ប��ត�ិ ច
ពល់្រត� សច�ធម៌សត្យ េពល្របាប់មួយមា៉តកត់មួយេមា៉ង។ េ

េចះេ្រចីនម�ឹង េម�ចេឡីយមិនដឹង មិនស�ល់្របេេចញពីវដ� េនស�័្រ

បាបេក ង េន្បំេបា៉ង េពះខ្យល់ណា។ ្រពះធម៌មាន្រ
ហ�ក
ឹ ហត់្រតង្រ តពុទ�ដីក  សីលសមាធិ េទីបវិបនា ពត
ិ េកត
ី

ប�� ចក់ធ�ុមគ�ផល។
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ទស្សន ទី៥០១
ផា�ឈូក

6

ឺ
គ ដុះេចញមកី
ព ភក, ប៉ុែន� គឺជាផ ា�ឧត� ម ស្រមាប់បូជ ្រព

រតនៃ្រ េទវត មាតបិត ជាេដីម។ ្របុគ�ល េទះេកីតក�ុង្រតក

េថាកទ ប ឬក�ុងស�នភាពលំបាក ែបបណាក៏េដយ ក៏េនែតជាប
សមគួរដល់ករបូជា ពីមនុស្ស និងេទមានទំន ដូចផា�ឈូកែដ។
ទស្សន ទី៥០២

6

កណា អ�កមានសមុតមាំ ក�ុង្រពះពុទ�សសនា បីជា អ�ក្រក្រ

សម្បត�ិ េនាះអេនែចត់ទុកថ ជ«អ�កមា» គឺមា «ចិត�» ែដលមិន
េចះ «្រ»។ ្រទព្យេ្រចីន មិនេ«អ�កមា» េនាះេទ េបី្ «ចិត�»។
ទស្សន ទី៥០៣

6

បន់្រសន់ បួងសួង ជាទេង�ី របស់បុគ ែដលខ�ះ «សតិប��»។  ្របសិេបី

ទេង�ីែបបេនះ នងនា
មកនូវេសចក�ីសុខពិតែមន សត�េលក នឹងគា�នទុក�េ
ឹ

េទ។  ករដំដុះពូជណា គឺរែមងែផ ពូជេនាះ។ េនះជាសច�ធម៌ពិត រប
ធម�(ធម�ជា) ែដលមិនអច្របែកកប
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ទស្សន ទី៥០៤

6

េបីអ�កមិនេចះអត់ធន់ ពុំមានចិត�ធ�ន់ ទប់ទល់នឹងេសចក�ីេ្របាន េនាះេទ
អ�កនង
ឹ ក�យជាករ ជាខ�ុំបេ្រមីដច់ៃថ� របស់េសចក�ីេ្រកធេនាះ 

មក នូវទុក�េទ ក�ុងបច�ុប្បន និងមានេពៀរេវរែដលជាេហតុ ៃនកររូប
អ្រកក់ ក�ុងជាតិជាលំដប់ ជាក់ជ

ទស្សន ទី៥០៥

6

ចិត� ជធម�ជាសន្សំកម� ជាកុស អកុសល និងអព្យោ្រ។ សំេយាជន

ទំ១០ ផា�ច់េចញពខន�សនា�បាន េដករេកីតេឡីង ៃនមគ� (េស

បត�ិមគ� សកទគាមិមគ� អនាគាមិមគ� និងអរហត�មគ�)។ គឺេកីតេឡីងពី

ករអប់រំទូនា�នចិត េដយវិបស្សនា ែដលបរិបូណ៌េ «សីល សមាធ
ប��» េ្រកយេពលចិត� បានពល់្«ឧេបក» ក្រមិតេលកិយ ជា។
ទស្សន ទី៥០៦

6

ពូជអយុខ�ី ឺដំដុះេឡីង េដយករេ
បៀតេបៀន ករកប់សមា�ប់ ជីវិ
គ

និងសព�សត�ដៃទ។  ប៉ុែន� កឱ្អភ័យ  ករមានេមត�ចិត� គឺជាករដ នូវ

ពូជអយុែវ និងេសចក�ីសុខ។
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ទស្សន ទី៥០៧
េកីតមកក�ុងេលកេនះ

6

គឺស្រមា កសិក្សោយល់ដឹង រក្សោ ចេ្រមី

សមថ  និង វ ិបស្សនាកម�ដ�ន េដីម្បីកររួចផុតច ទំងពួង ចិត�េនះ 

កេបី មិនអប់រ ំទូនា�ន ឱ្មានវិន័តឹងែតង េនាះេទ គឺនឹងមិនេចះស�ប

បង�ប េឡីយ។ ប៉ុែន� កលេបី ទូនាបាល�ពិតែមន អ�ីែដលេចះស�ប់បង�
ជាងេបំផុតេនាះ ក៏គឺជាចិត�េនះែដ
ទស្សន ទី៥០៨

6

ករលះកិេលស េចញពខន�សនា� ្រត�វមានសីល ្រត�វស�ល់ច្បវបដិបត�ិ 

្រត�វឆា�តឈ ក�ុងឧបាយ ឬគន�ឹះ ស្រមាប់ទូនា�នចិត� ្រត�វព្យោយ

សមថកម�ដ�ន (សមាធិ យា៉ងតឹងរឹង េដីម្បីនាំចឱ្ពល់្រត «ឧេបក»
និងបន�េទចេ្រមីនវិបស្សនា(ប��) ពិ រូបធម៌នាមធម េកីតរលត់ 

តមេសចក�ីពិត ក�ុសតិបដ�៤ ឱ្េឃីញជា លក�ណៈ «អនិច�ំ  ទុក�ំ 

អនត» េទប
ី អចញាុំង មគ�ផល ្រពះនិពឱ្េកីតេឡីងបា។
ទស្សន ទី៥០៩

6

រលេភ�ីងកំហង 
គឺអ�កហ�ង
ឹ េបអ�កណាខឹង
ី
ឹ េក� ចិត�េនាះ នឹងេឆេកផ្

្រកហល់្រកហជាមុន មុននឹងេឆះរលដប៉ះពលដល់អ�កដៃទ។
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ទស្សន ទី៥១០

6

េយាគ ែដលហ�កហត់
សមាធិ និងចេ្រមីនវិបសគឺ្រត�វបេង�នចិត� ្រត
ឹ

ធម�សប្បោយ កុំចបាសេ្រមចមគ�ផល។ពីេ្រពះថា ចិត� ែដលចង់សេ
មគ�ផលេនាះ

គឺជាកិេលសម្យោ៉ង េកីតមកស្រមាប់ររំងចិត� ព

មគ�ផល េនាះឯង។ េ្រ «ឧេបក» ចូរមានសិ(ស
�រត ក�ុងេហតុផល
ត

ៃនបរមត�សច� េដយប�� េទីបបច�័យ ៃនករ្រតស់សច�ធម៌។
ទស្សន ទី៥១១

6

អហរ គឺ្រែតញាុំងជីវិតេនះ ឱ្្រប្រពឹត�េទ។បណ�ិត ែដល «សីល

សមាធិ ប�» ែតងេ្របីជីវិតមួយេនះ ស្រមាប់េ្រសច្រសង់ខ េចញពី

េភ�ីងទុក�េភ�ីងកិេលសេនះផង ជួយដល់អ�កដៃទផង  និងសព�សត�ផង។  អ�ី

ទំេនះ គឺផ�ុយគា�ទំង្រសេទនង
ឹ ទេង�ីរបស់ ពួកជនពលទំងឡ
ទស្សន ទី៥១២

6

កបេង�នចិត ែស�ងរកេសចក�ីសុខស�ប់ ក�ុងសមាធិ េទីបជាេហបច�័យ  នា

ឱ្េកីតមានប��។ ករ្របកួត្រប យកឈ�ះ យកចញ់គា� េតីេព
េទប
ី មានទីប��ប់ េហីយវក៏គ េហតុបច�័យ ៃនេសចក�ទ
ី ុក� ប៉ុេណា�ះ
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ទស្សន ទី៥១៣

6

ធម�ជារបស់សត�ពស់  ែតងសកសំណកចស់េចល េដយមិនអ
អល័យ ក៏េ្រពះែត ករេឃីញនូវភាពធំធាត់េនាះ ្រប េសីរជាង។ ក៏
េបាះបង់េចលរូប េដយមិនអេឡាះអល័យ មានទំនងដូចគា�ែ

េនះែបកធា�យ(ស ប់)េទ។ ្រពះអរិយបុគ�លទំង លះបង់សកយទិដ�
(ករសមា�ល មានខ�ួ មានរបស់ខ�ួ)េនះ េដយមិនអេឡាះអល័
មានទំនងដូជា សត�ពស់  ែដលសកសំណកេចល យា៉ងដូេច�ះែ គឺទំ
ែដលេល េនមានជីវិតេនេឡ
ទស្សន ទី៥១៤

6

ឧបចរសមាធ ក៏ជសីលវ ិសុទ�ិ  និងចិត�វ ិសុទ�ិ  ែដរ, ប៉ុែន� េនទន់ខ�ីបន�ិច

ពីេ្រពថា ខណៈចិត�េន គឺបាេ្រទអស់េទ នូវនីវរណធម៥ (១-ក  
ច�ន�ៈ េសចក�ី្របា ឬកេពញចិត�ចំេពក; ២-ព្យោប គំនុំ ឬេសចក�ីគុំ

កួន េធ�ីឱ្អ�កដៃទវ ិនា; ៣-ថីនមិទ�ៈ ក្រចអូធុញ្រទ និងកងងុយ

េដក; ៤- ឧទ�ច�-កុក�ុច�ៈ េសចក�ីរយម និងេសចក�ីរសប់រសល ឬេក

្រកហក�ុងចិត�; ៥-វ ិចិកិច េសចក�ីសន�ិះសង្ស័ មិនដចេ្រស ក�ុងចិត�)

ដូចគា ។ ដូេច�ះ េបប
ី ន�ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិបដ�ន ក៏នឹងមាន

ឱ្សេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិពតមឧបនិស្ស័បាន
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ទស្សន ទី៥១៥

6

«ឧេបក» ជាេលកិយចិត� ែដលេកីតេឡីង ករចេ្រមីនកម�ដ�ន៤០
ណាមួយ គឺជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ។ េនាះគឺជាបាត្រងមាំឬជាបុព
ឹ

ភា (ជេហតុខងេដីម) ៃនវិបស្សនា។ វិបស្សនា េដយគា�នឧេ
េនះ ជាមូលដ�ន្រគឹះ នឹងមិនែមនជាេហតុនាំចិត�ពល់្រត�វសច�ធម៌ 
ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចិតបច�ុប្បន បាេនាះេទ
ទស្សន ទី៥១៦

6

េយាគ

េទីបែតហ�កហត់
សមាធិ េហីយ្រសប់ែតដឹងេរឿងេ្ មានក
ឹ

េឃីញរូប ឮសំេឡង េផ្សង ក�ុងសមាធិេនាះ គឺេ្រពះែតកររលត់សត

ថាធម៌ភ�ឹក។ េនះគឺជាករេដីរខុសផ�ូវ របស់ស ែដលេហថា មិច�ស

(សមាធិខុស)។ សមា�សម (សមាធិ្រត�វ) គឺ្រត�វ្របក សតិ

(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) សព�ក ល គឺមានទំនង មិនខុសគា� ពី
កំពុងែតសិក្េរៀនសូ្រត ក�ុងសលេរៀនេនាះេទ។ រល់ករេឃីញ 

ករឮ េ្រពះែតធម៌ភ�ឹកទំងេនាះ គឺមិនយកជាបានករេទ រមា�
(អេហសិកម�) កុំជាប់ចិត� កុំជាប់អរម�ណ៍។ ករដឹងជាតិ ករេឃី
ឮសំេឡង ក�ុងទីឆា�យ ឺជាកិច�របស់ េយ
ែដលបានសេ្រមចអភិ ៥ ឬ
គ

្រពះអរិបុគ�ល ែដលបាសេ្រមចអភ��៦ ឯេនាះេទ
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ទស្សន ទី៥១៧

6

ចិត�េនែតេក� គឺេនែត្របកន់។ ចិត�េនែតេក� គឺេនែតជាប់ជំព
ែតេក� ឺេនែតេ្រកធខឹងេ្រចីន។ ចិត�េនែតេក
� គឺេនែតមានគំនិ
គ

ចិត�េនែតេក� គឺេនែតមានគំនិតយល់ខុសចកសច�ធម៌។ ចិត�េន គឺ
េនែត្រចែណនអ�កដៃទ។ ចិត�េនែតេក� គឺេនែត្របច័ណ�ប�ី្របពន�។
ែតេក�

�េនែតេក� គឺេនែតមិនរ
គឺេនែតកំណាញ់េម៉ស�ិ។ ចិត
ត

ចិត�េនែតេក� គឺេនែតមិនហ�ឹកហត់សមាធិ។ ចិត�េនែតេក� គឺ
ចេ្រមីនវិបស្សនាប��។ ចិត�េអីយ ចូរ្រតជាក់េទ េទីបអ�ស�ប់។
ទស្សន ទី៥១៨

6

អ�កដៃទ អច្រសឡាញ់រប់អនអ�ក ឬអត់ កែត  ឥរយ
ករ្រប្រព
ិ
របស់អ�កផា�ល់ ជាពិេ គឺពក្យសម�ី របស់អ�ក ។ ដូេច�ះ អ�កគួរែត្របយ

ខងពក្យសម�ី គឺមិនេចះែតនប៉បា៉ច់ប៉េបា៉ច ឬអសប្បុរស េដ
មូលចិត� េទសមូលចិត� និងេមាហមូលចិត� េនាះេទ។ គួររក្សោពក្យស
ឱ្មានភាពៃថ�ថ�ូរ នាំមកជា្រប ដលខ
់ ួ �នឯងផង  ដលអ�កដ
់
ៃទផង 

និងដល់សព�សត�ផង េទីបជករគួ។ សមដូចសុភាសិតបុរណ បាន

ថា«អណា �តជាអទិ៍កន�ង បានសុខទុក�ផង ក៏េ្រ»។
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ទស្សន ទី៥១៩

6

េពលអ�ក កំពុងហ�កហត់
សមាធិ កលេ«កយ ចិត� និង អរម� » ្រស�
ឹ
្រស�លគា� ឬ ្រត�តសុីគា� ជាធ�ុងមួយ េនាះអ�កនឹងបានព នូវេសចក�ីសុខ

ស�ប់ ក�ុងេពលបច�ុប្បន។ េនះគឺជា េសចក�ីសុស�ប់ ដំបូងបំផុត  ែដលអ�ក
បានពល់្រត�វ េនក�ុងជាតិ អ�កនងបានជួប
េសចក�ីសុខស�ប់ ្របណិ
ឹ

េ្រចីនជាងេនាះេទៀត ្របសិនេបី អ�កេនែ កព្យោយាម ចេ្រមីន
េនះ មិនដក់ធុរៈចុះ
ទស្សន ទី៥២០

6

ខន�៥ និងខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល គឺ៖ ១. ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល េនាះឯ

«រូប»។ ២. ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល ប៉ះ្រតង់្រចមុះ ជាេដីម រួចមានអរ

សុខ ឬទុក� ឬេសមនស្ស ឬេទមនស្ស េនា «េវទន»។  ៣. ក

កំពុងដកដេង�ីមេចញចូលហ�ង ចង
ចំបានថា េនះជាខ្យល់ែវង េនះជាខ្
ឹ

ជាេដីម េនាះ «ស��»។ ៤. េនេពលែដលចិត� ចំសេងេមីល េហីយដឹង

ច្បោថា េនះជាខ្យល់ែវង េនះជាខ្យល់ខ�ី ជាេដីម កំពុងេកីតរលឯងគឺ
ជា «សង�»។  ៥. េន្រតង់ខ្យល់វម នងចុង្រចម
ុះ េហីយេធ�ឱ្េយីង
ឹ

ដឹងថា មានខ្យល់មក ្រតង់ចុង្រចមុះ េនា«វ ិ��ណ»។
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ទស្សន ទី៥២១

6

កលេបី អ�េចះកំណត់ដង
ឹ ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូដង
ឹ ក�ុងេពលណា ក�ុ

េពលេនាះ គឺអ�កនង
ឹ រកេឃីញ េសចក�ីស�ប់សុខ ក�ុងបច�ុប្បន។  បុរណេល

េពលថ«េតីេទរេសចក�សុ
ី ខ េនឯណា េេសចក�ីសុខេនាះ ស�ិតេនន

ចុង្រចមុះ របស់អ�កហ�ឹ»។

ទស្សន ទី៥២២

6

ចិត�ពិសពុ ល េបីមិន្របញាអប់រ ំទូនា�នេដ «សីល សមាធិ ប�» េនា

េទ វនឹងកន់ពិសពុលខ�ំងេទៗ េហីយនឹងឱ្មាន ករវិនាសគុណធ
ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន និងនាំេទេទុគ�តិ េនទីបំផុតមិនខ
ទស្សន ទី៥២៣

6

កសំែដង្រពះធម៌្របាប់ ឬេ្របាសដល់បរិស័ទ នរណាក៏អសំែដង
បានែដរឱ្ែតបានេរៀនេចះចំ និងមានថ�ីមាត់។ ប៉ុែន� កិច�បដិបត�ិ្រពឱ្
បានេឃីញជាក់ច្បោស់ តមេសចក�ីពិត គឺឹ
ង
ព េលីខ�ួនឯងទំង្រស�

ជួយេធ�ីជំនួសឱ្គា បានេឡីយ
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ទស្សន ទី៥២៤

6

េកីតមកជាមនុស្ស គឺមកទទួលកម� ជាកុសលផង ជាអកុសលផង។អ�ក
ញញឹមទទួល េដយរីករចុះ េទះបជ បានទទួលកម មួយណមុនក៏
េដយ េហីយបន�ព្យោយាមអប់រំចិត� «សីល សមាធិ ប�» ែថមេទៀតកុំ

ខន យូឬឆាប គង់នងបា
សេ្រមច មគ�ផល្រពះនិព ដូចគា មិនខន
ឹ
ទស្សន ទី៥២៥

6

េលកេនះ សម្បូណាស់ ខងពូែកឆ�ល់ សង្ស័យេ្រចីន ចង់ដឹងេ, ប៉ុែន�

េពល្របាប់េរឿងពិត មិន្រពមេជឿ មិន្រពមេធ�ីតម េទវិញ។ េបីេគេ្

ែផ�ម េទបីជកុហក ឬេបាក្របាស ថាេជឿេនាះេជឿ គា�នគិ

េស។ អ�ីទំងេនះគឺគា�ននរណា េ្រកែតពីចេនជាបុថុជ� េនាះេទ
ទស្សន ទី៥២៦

6

អ�កែតងនិយាយថា ចំចស់ចំេធ�ីបុណ្យ ចំចស់ច ចំចស់

ចេ្រមីនសមថ និងវិបស្សនាកម�ដ�ន ចុះេពលអទំងេក�ង េហតុអ�ីមិនច
ចស់សិន ចំេទេពទ្យ ្របឹងេទេពទ្យទំងេក�ង េនះឯង គឺជាចិត
បុថុជ�ន ែដលកំពុងែតលុះ េ្រកមអំរបស់ កិេលស និងតណា ។

236

ទស្សន ទី៥២៧

6

សីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ ែដលជាេហតុនឱ្ ទិដវ�ិ ិសុទ�ិ (េសចក�ីបរ ិសុទ�  ៃន

ករយល់េឃីញ្រត�វ ក�ុងេហតុផល ៃនសច�ធម៌) េកីតមានេឡីង គឺេឃី
េនក�ុង ខណិកសមា (សមាធិេកីតម ក�ុងចិត�េដយខណៈៗ ដូច

េពលស�ប់ធម៌ ជាេដីម), ឧបចរស (សមាធិចិត េនទន់ខ� ជិតនងបា
ឹ

អប្បនា), និងអប្បនាសម (សមាធិចស់ ក � មានឈនស

រងមាំ ជារូបជ៤
អរូបជ្ឈ៤ ជាេដីម)
ឹ

ទស្សន ទី៥២៨

6

រល់ទេង� របស់បុថុជ�ន ែដលេធ�ីអ�ីៗ េដីម្បីខ�ួន ្រក�ម្រគ�សរ និងពពួកញា

ពិតជ្រតឹម្រត�វេហ ស្រមាប់គតិេ ក�ុងអត�ភាពេនះ។ប៉ុែន� េបីសិក្ឱ្

បានសុីជេ្រមែថមេទៀត គឺជាករសុឱ្ កិេលស  និងតណា� ឯេនាះវ

េទ ែដលជាេហតុេធ�ឱ្ចិត�េនះ សុខខ�ះ  ទុក�ខ�ះ  ជាប់ស�ិតវិលវល ក�ុងភពបី

(កមភព រូបភព និងអរូបភព េនះជាអែង� មិនមានកំណត់េដីមចុ េនទ
ណេសេឡីយ។ មានែតកររក្សោ កហ�កហត់
សមាធិ នក
ឹ

ចេ្រមីនវិបស្សនាប េនាេទ េទប
ី ជាេហតបច�័យដ៏ពិត ស្រមាប់រលស់ខ

េចញ ចកភពទំងបីេនះ េព បានសេ្រមចនូវ មគ�ផល ្រពះនិព�ន
បំផុត ៃនកងទុក�ទំងពួង
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ទស្សន ទី៥២៩

6

ជីវ ិតជាបុថុជ�នេនះ ឱ្េចះ្រគប់្រគាន់េនាះ ដូចជាលំបាកេព

ប៉ុែន� កររស់េន្របកប ករេចះគិតពិច ក�ុងេហតុផល រក្សោសី
ហ�កហត់
សមាធិ ចេ្រមីនវិបស្សនាប�� គឺនឹងេចះ្រពមល�ម្រគ
ឹ

ចំេពះអ�ីែដលមាគឺនង
ឹ រស់េនបានស ទំបច�ុប្បន និងអនាគតជាត
ទស្សន ទី៥៣០

6

អគ�បណ�ិត  ប៊ុត សវង ែតងែតេលីកយក្រពធម៌ មកទូនា�យា៉ដូេច�ះថា

«សីលជាស�ន ទនជាេស្ប�ង ភាវនាជាថ�សំេលៀង »។  ដូេច�ះ 
េយីងទំងអស់គា� សមគួរដល់ ករអប់រំចិ ឱ្មានសទ�ក�ុ «ទន សីល
សមាធ និងប��» ្រគប់ៗគា� កុំខ
ទស្សន ទី៥៣១

6

ករសងអកុសល េដីម្បីែត្របេបច�ុប្បន គឺជាករស�ល់ជីវិតេនះ្
កលខ� (ែត្រតឹមជាតិេនះ ពួកេគ គា�ន្របាជា� នឹងស�ល់ជីវិតេនះ បន
កលែវង ជាអេនកជាតិេ ក�ុងសង្សោរវដ� េេឡីយ។
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ទស្សន ទី៥៣២

6

ចិត� ែដលបានទូនា�ន េដយសមាធិ គឺ្រសស ភ�ឺថា� ដូចទឹកបរិសុទ�
ភាគរ ៃនករេសយសុគតិ និងកររួចផុតចកទុក� គឺមានក្រមិតខ
ចិត�ធម�តែដលមិនបានអប់រំទូនា េដយសមា។
ទស្សន ទី៥៣៣

6

កំបិតរិលែ្រចះចប់ កប់ៃ្រពស្បោត មិនដច់យា៉ងណា ចិ
អប់រ ំទូនា� េដយសមាធិ និងវិបស្សនាប�� ក៏មិនអច្របហរក
ក�ុងទំនងដូចគា� ដូេច�ះែដ
ទស្សន ទី៥៣៤

6

ចិត� ែដលពល់្រត� «្រក�ខ្យល់េ្រគាត្ ្រក�ខ្យល់េស�ីងស�ប់ ្រក�ខ្យល
តូចល�ិត  ្រក�ខ្យល់ល�ិតសុខុ» តមលំដលំេដយ ក�ុងអនាបាណស

ដេង�ីមទំ១៦្រតកូល គឺេ្របៀបដូចជា្ចន� រួច្រសឡះចកពពក ែដ
េសចក�ីសុខដ៏ៃ្រកែលង ែដលបានដឹងពិ បាេឃីញពិត េន� ុងចិត�
ក

បច�ុប្បន ពិតជ្របេសីរៃ្រក គឺមិនអចរកអ�ី មកេ្របៀប បានេឡីយ
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ទស្សន ទី៥៣៥

6

កលណា េ្របីកំហឹង ទល់នឹងកំហល់ អ�ីែដលបន្សល់ េសស�យ។
ដូេច�ះ អ�កទំងឡាយ មុនេធ�ីអ�ីមួយ ្រត�វមានសិ និងញាណ េដីម្បីេ
ត

នូវវ ិប្បដិសរី ក�ុងឆាកជីវិត។ ទេង�ីរបស់អ�ក េបីបានេធ�ីហួសេទេហីយ 

អចនឹងបកេ្រកយបានេទ េ្រពះេពលេវល េចះែតរំកិលេទម
ទស្សន ទី៥៣៦

6

ករចេ្រមីន អនាបាណស្សតិ ្របកបេដយ សតិ និងញា
(ប��)  ែតក�ុងមួយដេង�ីម េចញដឹងចូ លដឹង គឺមានតៃម�េស�ីនឹង ករេ

មួយជំហន េដីរេឆា�ះកន់ មគ�ផល្រពះនិព�
ទស្សន ទី៥៣៧

6

ករេធ�ីដំេណី េទណាមកមិនឈប់ឈរ្របចំៃថ� របស់មនុស្សមា�ក់
មានទំនងដូជ កំពុងែតែស�ងរក  ទីកែន�ងែដល្រត�វស�ប់ ដ៏ពិត្របាកដ

របស់ខ�ួនឯងអីចង
ឹ ពីេ្រពះថា មនុស្សមា�ក់ៗ មិនឱ្្របាកដថា

កែន�ងស�ប់ពិត្របាកដ របស់ខ�ួនេនេឡីយ។ ដូេច�ះ េតីអ�កទំងឡា
មិនបាដឹង អំពីេរឿងេនះ េទឬ?
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ទស្សន ទី៥៣៨

6

េនក�ុងពិភពេលកេយីងេនះគឺសម្បូណាស់ អ�ែដលនិយាបាល�, ប៉ុែន�

មិនសម្បូរេសះេឡីយ អ�កែដលេធ�ីអំេពីល អីចឹងេហីយ េទីបេលកេនះ

េចះែតវ ឹកវរ ្រជ�ល្រចបល់ មិនេចះចប់ មិនេចះេហីយ គឱ្សេង�គណាស់
ទស្សន ទី៥៣៩

6

ពុទ�សសនិកជនពីបុរ េ្រចីមានចំេណះេចះដឹ ខផ�ូវេលកតិតួច,

ប៉ុែន� េចះេគារពេ្រចីន។ ផ�ុយមកវិញ ពុទ�សសនិកជនសម័យេនះ
ចំេណះេចះដឹង ខផ�ូវេលកេ្រចជា, ប៉ុែន� េចះេគារពតិចេទវិ េហតុ

ដូេច�ះ  «េក�ង» កុំេមីលងយ «ចស» ឱ្េសះ ពីេ្រព «ចស» គាតក៏

ធា�បជ «េក�ង» ែដរ, ប៉ុែន� «េក�ង» គឺមិនធា�ប់ «ចស» េនាះេទ
ទស្សន ទី៥៤០

6

្របាក់ែខ ឬចំណូល ្រគប់្រគាន់្ ក�ុង្រគ�ស១ គឺអចវស់ែវងប
តមអង៤យា៉ង៖ ១. ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ ចិ��ឹមមាត ២. ្រគប
្រគាន់ស្រមាប់ ផ�ត់ផ�ង់ ចូលេរៀនសូ្រតបាន ៣. ្រគប់្រគាន់ស្រ
ចំណាយ្របចំ ក�ុង្រគ�សរបា ៤. ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ ក
បនា�ប់បន្េផ្សងេទៀត មានបុណ្យទន ជាេដី
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ទស្សន ទី៥៤១

6

សូមអ�កទំងឡាយ សិេឈ�ងយល់យា៉ងដូេច�ះថ ខណៈចិត�ក�ុង  «ខណិ
កសមាធិ ឧបចរសមាធិ រូប៤ អរូបជ្ឈ៤ ឧេបក�ទ១០ មគ�៤
ផល៤ និព�១» គឺមិនែមនជា«សីល៥ សីល៨ សីល១០ សីលសមេណរ

សីលភិក�ុ» េនាះេទ ឺជាសីលបរិសុទ� ែតម្យ
គ

ទស្សន ទី៥៤២

6

(បទពក៨)
កុំេទែតវត ឯមាត់េនេ

ចិត�ក៏េនេក េកមិន្រតជាក

សីលមិនរក្សោ ប��ក៏រ

ភាវនាេស�ីរស មិនជាកដេង�ីម។

ទស្សន ទី៥៤៣

6

សូមអ�កទំងឡ ចងចំថ «ទន

គួឱ្, សីល គួររក្សោ, ចិត� គួរអប់រ

េដយសមាធិ និងវិបស្សនា ែតកម�កចឫស្យោ គួរកពីេ្រពះជាទេង�ី នាំ
ឱ្េសហ�ងស�យេ្» េបីអ�កពិតជេធ�ីតមបាន អ�កនឹងបានសុខ
បច�ុប្បន និងអនាគតជាតិ ជាក់ជាមិ
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ទស្សន ទី៥៤៤

6

ករសម�ឹងអរម�ណ៍ ្កម�ដ�នទ៤០វ ិធី ណាមួ, កលេបី រលត់សត

(គា�នស�រត េពលណា េពលេនា ះ េហថា  មិច (សមាធិខុស) គ

ទុកដូចជា កំពុេដីរ ក�ុងទីងងឹត  តមផ�ូវងងឹ ជាផ�ូវជាប់ស�ិត ក�ុងេលក

ទំ៨្របករ គឺន្របាស ពីសច�ធម៌ ជាក់មិនខន
ទស្សន ទី៥៤៥

6

េលកេនះ គឺស្រមាប់ែត េកីតេឡីងេហី វ ិនាសេទវិញ ជាធម�ត ប៉ ុ

ឯង មិនស្រមាប់ សត�បុគ�ល អត�តួខ�ួន ឯណាមួយេសះេឡីយ។ េ

សូម្បីែត ខន�េលក ែដលសន�តិថា ជាសត�បុគ�ល អត�តួខ�ួន េន

េលក ែដលអស់េទ សូន្យេទ ដូចគា

ទស្សន ទី៥៤៦

6

ឈន គឺមាសំេឡង ជាបន ា�។ ករេមាន េលកុត�រប� គឺបន�ពី 
ឧេបកចិត� ែដលេកីតពី កិច�បដិបត�ិ សីល ខងេដី, សមាធ កណា�ល,និង

វ ិបស្សនាប�� ខងច េនះឯង គឺជាបដិបទ ដ៏ពិតកដ  ស្រមានា

ចិត�េឆា�ះេទ សេ្រមច មគ�ផល ្រពះ និក�ុងចិត� ជបច�ុប្បនបាន
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ទស្សន ទី៥៤៧

6

សូម្រប�ង្របយ័ត រល់ពក្យសម�ីរបស់អ�ក។ មានេពលខ�ះ ពក្យសម�
្រស�ច ែដលអ�កបាននិយាយេចញមក ទំងមិនបានគិតដិតដល់ វឱ្
ខួ នអ�កស�ប់បាន ឬេធឱ្អ�កស�ប់ េគយកេទត េហីយមានករអក់
�

្រសពន់ចិត� ឈចិត� របសិបៃថ�ែខឆា�ំ ក៏សឹងមានែដ
ទស្សន ទី៥៤៨

6

សតិ(ស�រតី)

គឺតម�ល់េនកណា�ល េ្របៀបដូចជាដងជ��ីង ស្រម

ដង 
និងតមសេង�តេមីល នូវសភាវធ
ឹ

(រូបធម៌នាមធម៌

េកីតរលត់

ទំងឡាឱ្មានតុល្យភ

ទស្សន ទី៥៤៩

6

េយាគី ែដចេ្រមីនសម និងវ ិបស្សកម�ដ� បានតម�ល់ចិតតំងម ក�ុង

ឥ�ន�ិយ៥យា៉ងេន «សទ�ិ�ន�ិយ សតិ�ន�ិយ វ ិរ ិយិ�ន�ិយ សមាធិ�ន�ិយ ប��ិ�ន�យ» គឺ

នង
ឹ ជាបច�័យនឱ្មា សមាធិចិត� រហូតដល «ឧេបក» ជាេលកិយចិត� និងប

ចេ្រមីនវិបស្ ក�ុងសតិបដ�៤ ជាេដីម គឺអចនឹងបានសេ្រមច មគ�ផល

និព�ន � កុងចិត� បច�ុប្បន តមឧបនិស្ស័យបាន, ្របសិនេបី មានបុណ្យ

ទុកមក្រគប់្រគា
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ទស្សន ទី៥៥០

6

កលមាន សមាធិ, ប៉ុែន�ខ វ ីរ ិយ (ករព្យោយ គឺនឹងបណា�ឱ្េកីតមាន ថី
មិទ�ៈ (ងងុយ េងកងក់ខ�ិល្រចអូ) ចូលមកសណ�ំចិត។ 
�

កលមា វ ីរ ិយ (ករព្យោយ មាំមួ, ប៉ុែន�ខ�ះ សមាធិ គឺនង
ឹ បណា�ឱ្

េកីតមាន កុក�ុច�ៈ (េរលរ េក�្រកហយ ខកច) ក៏េ្រពែតកមិនបា
សេ្រមចដូចបំណ្របា ចូលមកដុតចិត�។
ទស្សន ទី៥៥១

6

កលមាន ប� េចះដឹងេ្រចី, ប៉ុែន�ខ�ះ សទ� គឺនឹងបណា�ឱ្េកីតមាន

មានះរឹងត�ឹង អំនួតអួតអ េលីកតេម�ីងខួ ន េដគិតថាខ�ួនឆា�តេលីសេ
�

គា�នអ�កណាដល់ខ�ួន ឈប់ស�ប់េយាបល់ អ�ក
ទស្សន ទី៥៥២

6

កលមាន សទមាំមួនល, ប៉ុែន�ខ�ះ ប�� ឆា �តឈ�ស និងមិនបានយល់
េ្រចីន គឺនង
ឹ បណា�ឱ្េកីតមាន មិច�ទិដ�ិ េជឿខុសេហតុផល ្របាស

សច�ធម៌ ដូចជា េជឿេលីមង�លភា�ក់េផ�ីល ជាេដនិងអធិេមាក�ៈ ងប់ងល់ មិ

ងយពន្យលឱ្ែកែ្របបេឡីយ។
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ទស្សន ទី៥៥៣

6

គតិេលក សូមអ�ក  សិក្សោអំខួ នឯង 
�
ឱ្បានច្បោស់ ជាមុនសិនថា េត

ឯងហ�ង 
ឹ ជានរណា? មានចំេណះេចះដឹង អ�ីខ� មានបទពិេស អ�ីខ�ះ? 
េតីសម្រសប តមេហតុផល ៃនសច�ធម៌ ឬេទ? មុននឹងេ្របីពក្យសម
តៃម� អ�កដៃទថា េគមិនល� េគអន់េខ្សោយ ជាងខ�ួ សូមកុំេធ�ីជាអ�ក «ៃដ
មិនេធ�ី េរែតមាត»
េនាះ ឺមិនសមគួ
េឡីយ)។
ី
គ
ទស្សន ទី៥៥៤

6

េរៀនអត់ធ�ត់ខ�ះេទ ្របសិេបី អ�កចង់ឱ្ ពពួកជន ែដលរស់េនែក្ប បា

រស់េនេដមានេសចក�សុខ។ ប៉ុែន� េបីចិត�ហ�ង េចះ
ែតេក�ឥតែល� គា�នអ
ឹ

េនែក្បរណា េគ្រទំបានដូេច�ះ «កុំមាត់ អត់គ្រ» អីចឹងេទៀត។
ទស្សន ទី៥៥៥

6

ករេ្រតកអរក�ុ «រូប សំេឡង ក�ិន រស សម�ស្» គឺជាករស�បអែង
កិេលស និងតណា� ែដលជាេហតុររំងចិត�ស�ប់រមា�ប់ និងមគ�ផល ្រ

និព� េនក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន។
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ទស្សន ទី៥៥៦

6

មានេរឿងខ�ះ េទះជាេយីង្របឹងនិយាយ ្របឹងពន្យល់បក្រសយ 
គា�នខ�ឹមសនិងមិនបានទទួលផលល�ភា�មេនាែដរ ជាពិេសស េពលចិត

កំពុងែតេក�្រក។ េបីដូេច�ះ េយីងសុខចិត� េនេស��មស�ត់ េនាជ

ជេ្រមីសដ៏ល្របេសីរជា

ចំដល់កលេវលែដលគ ចិត�្រតជាក់មកវិ

សម
ឹ និយាយសម
ឹ ពន្យល់បក្រសយ ក៏មិនយឺតេពលេពកេនាះេទ េហ

នង
ឹ ទទួលបានលទ�ផលល ្របេសីរជាងេទៀតផ
ទស្សន ទី៥៥៧

6

ចិត�បរ ិសុទ� ក�ុង្រពះនិព�គឺគា�នអ�ីថនឹងមិនលះបង់េចលេនាះេសូម្បីែ

ចិត� ែដលជាប់ជំពក ់ ក�ុងអត�ភាពេ នះ និងមហកុសលទំងឡាយ។ 

និយាយថ�ី ចំេពះអំេពី អកុសលទំងេ

ទស្សន ទី៥៥៨

6

េបីអ�កគិតថ មានខ�ួនឯងគួ ជាទី្រសឡា ជាទេ្រតកអរ ជាទេពញចិត�

សូមកុំេបៀតេបៀន មនុស្ស និងសព�សតដៃទ ដ្បិអី ពួកេគក៏មាគតិ ករគិត

ក�ុងទំនង ដូចអ�កបានគិតអីចង
ឹ ែដរ។
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ទស្សន ទី៥៥៩

6

មនុស្ណ ែដលេនជាមួយអ� ជួយគាំ្រទអ�ក ក�ុង្រគាមួយ ែដ
លំបាកបំផុត េនាះគឺជាមិត� ែដលរេដយក្បំផុត ក�ុងជាិេនះ។ អ�
ត

្រត�វចងចទុកជានិច នូវេសចក�ីល � របស់េគទុក រហូតលះេលកេនះេទ
ទស្សន ទី៥៦០

6

ករេគារភាពទន់ភ�ន់និងករដឹងគុណ គឺជាធ នាឱ្្រស កិេលស និង

តណា� ប៉ុែន� អំនួត  និងមានះ ឯេនាះវិញេ គឺជាធម នាឱ្ធ�ន់ មហធ�ន់
េនក�ុខន�សនា� របស់អ�ក។

ទស្សន ទី៥៦១

6

ករចេ្រមីនស(ស�រតី និងញាណ(ប�� នឹករលឹកដល់ េសចក�ីស�ប
េនះជាេរឿយៗ (មរណានុស្សត គឺមិនែមនជាេរឿង អពមង�លេនាះ, ប៉ុែន�

វឺជា
េ្រគឿងដស់េតឿនសតិស�រតីអ�ឱ្មានេសចក�ី្របមាទេ
គ

្របែហស ក�ុងកិច�ករទំងព រស់េនស�ប់សុខ ក�ុបច�ុប្បន និងបាន

បុណ្យកុសលយា៉េ្រចីនអេនក េទៀតផង
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ទស្សន ទី៥៦២

6

តមករសិក្សោពិេសធេដយផា�ល់ គឺេឃីញថា នឹងមចិត�បី្រក�ម «

ខណិកសមាធិ ឧបចរសមាធ អប្បនាសម» េនាះេទ ែដលមានអំណ
នាឱ្បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងជាបាន ប៉ុែន� ខណិក

សមាធិចិត� អចសេ្ មគ�ផល ្រពះនិព�ន លុះ្រែត ស�ិតេនក�ុ

កលគួរ ដូចជាបាន បានស�ធម៌ េដយផា�ល់ ្រពះសមា�សមទ� ្រព

អរហន� ឬ្រពះអរិយបុគល ជាេដីម

ទស្សន ទី៥៦៣

6

ខណិកសមាធិ គឺជសីលវ ិសុទ�ិ  និងចិត�វ ិសុទ�ិ  របស់វ ិបស្សនាយា (អ�ក

ចេ្រមីនវិបស្សនយា មានកពិចរណ លក�ណៈរូបធម៌នាមធម៌ 
អរម�ណ ទំ៧៣យា៉)។ ឧបចរសមាធិ និប្បនាសមា គឺជសីល
វ ិសុទ�ិ  និងចិត�វ ិសុទ�ិ របស់សមថយានិ (អ�កចេ្រមីនចិត�ស�ប់រមា�ប់យា

មានករសម�ឹងអរម�ណ៍ របស់រូបធម៌នាមទំ៤០វ ិធី ជាសំខន។
ទស្សន ទី៥៦៤

6

អ�កទំងឡាយ ចូរចងចំថា រល់អំេពីអ គឺវមិនែដល រត់មករកអ�កេ,
ប៉ុែន� គឺអ�កវ ិញេទ ែដលេចះែតរត់េទរក នូវរល់អំេពីអ្រកក់ ទំ

249

ទស្សន ទី៥៦៥

6

(បទ្រពហ�គីត ដក្រសង់ពីកំណាព្យប

ដឹកនាំមនុសឱ្ល�

ដូចែរកថ�េឡីងចុងេត�

ែសងេឈីេឡីង្រចំងេច

េកតេអីយេកតលំបាកណ

ទស្សន ទី៥៦៦

6

េទះបីជា អ�កមិនេចះចំធម៌អថ៌េ្ក៏អ�កេនែតអចបដិបត�ិ ្រពះធម

ែដរ គឺេដយ្រគាន់ែ សតិ(ស�រតី និងញាណ(ប��)មកកំណត់ដឹង

ខ្យល់ដេង�ីម េចញដឹងចូលដឹង ជា្រ ឱ្ដល់ទីបំផុតេទ េនាះេហីយ

បុណ្ ែដលមិនេចះរ ីងស�ួត។

ទស្សន ទី៥៦៧

6

ឱ្ែតធម៌ទំ៥េនះ(េមត សមា�អជីវៈ សេនា�ស សច� អប្បម)  មា
េនក�ុងចិត�ណា គឺចិត�េនាះមានសីលេហីយ។ ពីេ្រពះថា ចិត�មា
មិនេបៀតេបៀន មនុស្សសត�។ មានសមា�អជីវៈ គឺមិនលួច្រទព្យ របស់

អ�កដៃទ។ ចិត�មានសេនា ក�ុងភរយាស�មី គឺមិន្រប្រពឹត�ខុសក�ុង
ិ

ចិត�មាសច� គឺមិនេពលពកុហក។  និងចិត�មាអប្បមាទធ គឺមិន

េសពេ្រគឿងេញ�ន េ្រគឿង្រស បំផា�ញស�រត
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ទស្សន ទី៥៦៨

6

ករអប់រំទូនា�នចិត� េដយសមាធិ ជា្របចំ េរៀង នឹងេឃីញច្បោស់ ន

សភាវលក�ណ របស់រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិ។ ចិត�េនាះ
នឹងបាបរ ិសុទ�ផូរផង់ ដូច្រពះចន�េពញវងរស�ី។ ចិត�េនាះ នឹងកន់ែតេកៀ

កិត េទនឹមគ�ផល ្រពះនិព េដយពិ។

ទស្សន ទី៥៦៩

6

ែនចិត�! ចិត�ឯងេកីតមក មិនបានយករបស់អ�ី មកជាមួយបន�បន�ួចេស

េឡីយ ចុះេហតុអ�ី ចិត�ឯងេនះ ហួងែហង  របស់ក�ុងេលកេនះ េ្រចីនអ�ីេម៉�ះ
ចិត�ឯងល�មទមា�ក់េចលខ�ះេពីេ្រពះថា េទះបីជា ចិត�ឯង  ខំពុន ខំ
ទូល ខំស�យ របស់ទំងេនាះ ក៏ចិត�ឯង នឹងមិនអចយកេទបាន ស
តិចតួច េចញផុតពីេលកេនះែដរ។ ចិត�ឯង នឹង្រត�វែតេបាះបង់េចល នូវ
ទំងេនាះ ជាក់ជាម េនទីបំផុត ៃនជាតិេនះ ជាដែដលហ។
ទស្សន ទី៥៧០

6

ករ្របកន់ចិត� ្រចែណនឈ�នីស េ្រក វេ្រកធ ខឹងស�ប់ កំណាញ
ចំេពះអ�កដៃទ គឺគា�នអ�ីចំេណញ សូម្បីែតតិចតួច។ ប៉ុែន� េនាះគករដុ
េសចក�ីសុខ របស់ខ�ួនឯងេចលេទវិញេនាះ។
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ទស្សន ទី៥៧១

6

ធម�តទកថា� ែតងេមីលេឃីញដល់បាតដី ន
អ�ីៗ ែដលេនក�ុងទឹកេនាះ
ឹ

ចិត� កលភ�ឺថា�េដយស គឺែតងនាឱ្មានប�� េមីលេឃីញសភាវធ
េកីតរលត់  តមេសចក�ីពិ របស់វ។ ដូេច�ះ សូមនាំគា� អប់រំចិត េដ
សមាធិ ្រគប់ៗគា� កុំ
ទស្សន ទី៥៧២

6

ធម�ជា ៃនទឹក គឺែតងែតហូរេទ េដយមិន្រតឡប់េ្រកយវិញេឡីយ។ ដូ
សូមអ�កតម�ល់ចិត�េនះ  ឱ្ដូចជាទឹ ែដលហូរេទ បំេភ�ចរល់វិប្បដិសរី 
អតីតកលេនឱ្អស់ េហីយរស់េនជាសុ ែតក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន េដ
ករេធ�ីទន កររក្សោសីល ករហ�ឹកហត់សមាធិ និងករចេ្
ប�� េដីម្បីបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះ និព�ន ជាទ ៃនទុក�ទំងពួង
ទស្សន ទី៥៧៣

6

ចិត�មានសីល មិនព្យោយាមដុត កិេលស  និងតណា� េដយសមាធិ 

វ ិបស្សនា នឹងពុំមានេបច�័យ្រគប់្រគាន់ េដីម្បីេឃីញសច�ធម៌ ដល

្រពះអរិបុគ�ល េនាេទ។ សង្សោរវេនះ នង
ឹ ែវងឆា�យ ជាបន�េទៀ
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ទស្សន ទី៥៧៤

6

ផា�ឈូក  ែដលទទួលបានពន�ឺ ែតងរ ីកសយគន�ពិេដ ្រកអូបឈ�ុយឈប់

េពលេចញផុតពីៃផ�ទក 
ឹ យា៉ងណា ចិត� ែដលបានអប់រំ េដយ
ស្សតិយា៉ង្របៃព ែតងែតទទួលបានពន�ឺ្រតស់ដឹងសច�ធម៌ បា

្រពះអរិបុគ�ល េនទីបំផុត ក៏មានទំនងដូចគា�ែ
ទស្សន ទី៥៧៥

6

ផា�ស្រមាប់ដក់តំងលម� ពិតជាមានេ, ប៉ុែន� ផា�ែដលមានក�ិន្រកអ
ស្រមាប់បូជាថា�យ្រពះនេ្រចីនេនាះេទ។ ដូចគា�ែដរបណពិតជាម

េ្រចីនែម, ប៉ុែន� បណ�ិតែដលជា្រពះអរបុគ�ល មិនមានេ្រចីនេនាះ
ទស្សន ទី៥៧៦

6

ែស�ងរក្រពះនិព�ន មានែស្បករងកយ ជា្រពំ្របទល់។ េសចក�ីស
រកេឃីញេន នឹងចុង្រចម របស់អ�កេនាះឯង កុេទរកេនឯណាឆា�យ។ 

ចេ្រមីន អនាបាណស្សតិ ជា្របចំ នឹងនាំមកនូវ ស�ប់ ទំ
បច�ុប្បន និងអនាគតជាត
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ទស្សន ទី៥៧៧

6

កលចិត� មានខ�ួនឯងជាទីពឹង រស់េនទីណា ក៏មានេសចក�ីសុខស�ប
េករ � ិ៍េឈ� កិត�ិយស អំណាច បុណ្យស័ក� តួនាទី ្រទព្យសម្បត�ិ ជាេគឺជ

អវុធមុខីរ អ
ឱ្ ជាសុខ និងទុក� ដលចិត
់ �េនះ  ្របសិេបី មិន្របក
ព

្រពម េដយប��ស� េនាះេ។

ទស្សន ទី៥៧៨

6

ដំេណី រផ�ូវ ែដលចិត� ្រត�្រតច់រងេទ ក�ុងវដ�សង្សោរេនះ គឺែតមា�ក់
េដគា�ននរណា នឹងេទជេនាះេ។ បុណ្យ និងបាែដលបានសន្
េន ក�ុងខន�សនា� នឹងជាប់តមជានិច� ស្ឱ្ផល ជាសុខ ឬ ជាទុក

តមេហតុបច�័យ របស់វ។ សូមសេ្រមចចិត�ចុះ េតីចង់េដីរផ មួយណា
ទស្សន ទី៥៧៩

6

ចិត� ែដលបានពល់្រត�វ ផរណា (បីតិទ៥
ី )  នង្រតជាក់សយ
ឹ

សរពង�ក យ មានទំន បានេដក បានអង�ុ េលីអក ដ៏បរ ិសុ ទ� 

ែដលជាបច�័យដល ករេកីតេឡីងៃន បស្សទ�ិ និង សុ។ មានែតេយាគ

ែដលចេ្រមីសមាធ ប៉ុេណា�ះ ែដលអចពល់្រត�វខណៈចិត� ែបបេន
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ទស្សន ទី៥៨០

6

សម្បត�ិក�ុងេលកេនះ គា�នអ�កណាបាន គា�នអ�កណាបាត់បង់េ

ទំងអំេព ជាកុសល និងអំេព ជាអកុសលផង។ ីេ្រពះថា តមេសចក�
ព

គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ ឯណាេសះេឡីយ ែដលជាអ�ក បាន 

បាន អ�ីទំងេនាះ។ អ�ីៗ ែដលអ�កទំងឡាយ សមា�ល់េនាះ គឺ

ប��ត�ិ មួយប៉ុេណា�ះ។ ជារួ«មានែតចិត�េទ ែដលេកីតេឡីង, មានែតចិត�េ

ែដលតំងេន, មានែតចិត�េទ ែដលរលត»។ ចិត�េនះ  បាសន្សំកម� 
កុសលផង  ជអកុសលផង  និងជាអព្យោ្រកឹ េហីយក៏រលត់េទវិញ 

ធម�ត តមធម�ជាពិតរបស់វ។ ធម�ជារបស់ចិត� េកីតេនទីណា រលត

េទេនទីេនាះ � ុងេពលេន
ក
ែតម�ង។

ទស្សន ទី៥៨១

6

ជនណា ែដលគា�នសមត�ភាព ឬមិនចង់ ែស�ងរកកំហុស របស់ខ�ួនឯង
េនាះ នឹងគា�នៃថ�គា�ឱក អចែកែ្របឥរ ករ្រប្រពឹត� របស់ខ�ួ
េឡីយ។ ជន្របេភទេនាះ សូមកុំយកខ�ួនេបៀតកុំេសពគប់ជាមួ ឱ្េសះ
ពីេ្រព គឺជាេហតបច�័យ ៃនេសចក�វី ិនាសអន�រ ចគុណធម៌  ទំ

បច�ុប្បន និងទំងអនា េនាះផ។
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ទស្សន ទី៥៨២

6

សូមអ�កទំងឡាយ កុំែស�ងរកឋនសួគ៌ ឬឋ េនឯណា េសះេឡ
ពីេ្រព គឺហួសវ ិស័យ របស់មនុស្សធម�ត អច្រជាបដឹងបាន។ 

ទំងឡាយ ្រតឡប់មកពិនិត្យេមីល ែតចិតវ ិញចុះ  កលេបី ចិត�ជា

កុសល ដូចជាបានេធ�ី បានរក្សោសីល បានហ�ឹកហត់សមា�ស

ចេ្រមីនវិបស្សនា បាសេ�ង�មនុស្សសត�ដៃទ េដយមិនគិតផល
ស�ង  ជាេដីម េនាះេហជឋនសួគ៌ របស់ចិត ជបច�ុប្បនេនះ។ ផ�ុយមក

វ ិញ េបីចិត�េនះ កំណាញ់ ្រចែណន េ្រកវេ្រកធ ខឹងស�ប់ គុំកួន ជាេដម 
េនាះេហីយ គឺជាេហតុៃន អបាយភ៤ «នរក េ្របត អសុរកយ តិរច»។
ទស្សន ទី៥៨៣

6

ករចូលកន់គភ៌ គឺជាទុក �។ ជីវិតក�ុងគភ៌ េផ�ីេជា េលីមា�យ។ ក

េបី មា�យរស គឺរស់។ កលេបី មា�យស�ប់ គឺស�ប់។ ចិ��ឹមខ�ួនេដយ

អហរពីមា�យ េទះចូលចិត�ក�ី ឬមិនចូលចិត�ក�ី ក៏្រត�វែតទទួល។ ជីវ
េដយ មិនដកដេង�ីមរយៈេពល ៩ែខ១០ៃថ� គា�នសេម��កបំពក ់ អង�ុយែខ

ៃដ  ែខ�ងេជីង េលីអហរចស់ (លមក) និងទូលថង់អហរថ�ី (

របស់មា�យ។ េតជីវ ិត  ែបបេនះ  គឺេវទន ែដរឬេទ? េតីចង់េកីត ក�ុងគភ៌

យា៉ងេនះេទៀ ឬេទ?
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ទស្សន ទី៥៨៤

6

េសចក�ីសុខ ដ៏ពិត្របាកដ គឺជាករមិន្របក ទំងអស់ ជរបស់ខ�ួន។ 

សូម្បីែតចិត�ស�ប់រមា� ែដលរកបាន េដយលំ ទំងេនាពីេ្រពះថា ច

ស�ប់ក�ី ចិត�មិនស�ប់ក�ី គឺ្រតឹមែជាចិត� ែដលមានករេកីតរលមានលក�ណ

ជ «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ដូចគា ទំងអស។

ទស្សន ទី៥៨៥

6

សូមអ�កេរៀន ពិនិត្េមីល «ចិត�» ែដលកំពុងែតេកីតេឡីងេនះ និងភាជរ

របស់ចិត�ទ ំងេនាះ។ េតីចិត�េនាះ មានេ«ទុក�» ឬ «សុខ» ឬេទ? គឺពិត
ជាមាន។ របន�ពិនិត្យពិចរណេមីល «ឧេបក» គឺចិត� នឹងអត់មា

ទំង «សុខ» និងទំង «ទុក�»។ ដូេច�ះ រល់េពលចេ្រមីនសមាធិ ក�ុងឥ

បទទំ៤ (េដក េដីរ ឈរ អង�ុយ) ្រត�វចេ្រមីនសតិ(ស�រតី) និ
(ប��) ្រសតដេង�ីម េចញដឹងចូលដឹង ឱ្េឃីញថា រល់ធម៌េកីតរល

ទំងអស់ សុទ�ែតជ «អនត» ឬ  «មិនែមនខួ ន មិនែមនជារបស់ខ�ួន
�
ឬថា

គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ»។ េបីដូេច�ះ  េតីអ�កទំងឡា មានអ�្រត�

្របកន់មា «ជាខ�ួន ឬជារបស់ខ�» េនាះ? េលកេនះ (ក យ និងចិត
្រតឹមែតជា របស«អស់េទ សូន្យ» ប៉ុេណា�ឯង។
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ទស្សន ទី៥៨៦

6

កចេ្រមី អនាបាណស្សតិកម�ដ�ន កលណ៥ (ែភ�ក ្រតេចៀក
្រចមុះ អណា�ត កយ) បានបិទជិត េហីយេបីក រមេនា (ទ�រចិត�
្របកបេដយ សតិ(ស�រតី) និ(ប��)  តមពិនិត្យខ្យល់ដេង
េចញដឹងចូលដឹង ឱ្ដល់ទប
ី ំផុតេនាះ នឹងបានស�ប់រមា។ េបប
ី ន�ព្យោ

យា៉ងេនះ ជាប់មិនដ មិនយូរេទ នង
ឹ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព

ជាក់ជាមិនខ

ទស្សន ទី៥៨៧

6

ករសម�ឹងអរម� សមថកម�ដ� ក�ុងអសុភទំ១០ និងកយគតស១

នឹងនាឱ្សេ្រមចបាន ្រតឹមបឋមជ្ឈោន។ ក�ុងបឋមជ្ឈោនចិត�េនា

ពិចរណាលក�ណ គឺចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសររៈទំ៩
ឱ្េឃីញពិត
ី
ថា សុទ�ែតជ«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» ទំងអសដូចគា� សភាវលក�ណរូប ៃន

សររៈអសុភ
ខងេ្រក យា៉ងណ គឺមានទំនងដូចគា� នសភាវលក
ី

ណៈរូប ៃនសររៈអសុភ
ខងក�ុង របស់អត� េនះែដរ។ េឃីញដូេច�ះ ចូរ
ី

បេងនចិត� េនឿយណាយ ចកករ្របកន់មាំ ក�ុងរូបខ ថាជារបស់ខ�
េទ។ េបីផលបុណ្យចស់ថ�ីមមគ�ផល ្រពះនិព�ន ដូចជា េសតផល

ជាេដីម នឹងមក្រប ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បនេនាះ ជាក់ជាមិន
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ទស្សន ទី៥៨៨

6

ផ�ូវបដិបត�ិ ដ៏សំខនទំ៤ ែដល្រពះអរិយបុគ�ល បនាំចិត� ឱ្ពល់្រត

មគ�ផល ្រពះនិព� ជាអរម�ណ រួចេហីយេនា គឺ៖  ទី១. ចិត�បាពល់្រត

«ឧេបក» ទំ១០ណាមួ រួចបន�ចេ្រមីនសតិបដ៤ «កយក�ុងក

េវទនាក�ុងេវទនា ចិត�ក�ុងចិត� និងធម៌ក�ុងធ»។  ទី២. ចិត�ពល់្រត «បឋម
ជ្ឈ»

ៃនសមថកម�ដ�ន រួចបន�ចេ្រមីនសតិបដ៤

«កយក�ុងយ 

េវទនាក�ុងេវទនា ចិត�ក�ុងចិត� និងធម៌ក�ុងធ»។ ទី៣. ចិត�ពល់្រត «ឧបច

សមាធ» ៃនសមថកម�ដ�ន រួចបន�ចេ្រមីនសតិបដ៤ «កយក�ុងក

េវទនាក�ុងេវទនា ចិត�ក�ុងចិត� និងធម៌ក�ុងធ»។  ទី៤. ករស�ប់ធម៌ េ

េគារពជាេដីម រួចិត�ក៏េកីតមា «ខណិកសមាធ» មានប��ចក�ុ ពល់្រ
សច�ធម៌ េពលេនាះេ, ប៉ុែន� ក្រមានបំផុត ក�ុបច�ុប្បនកលេនះ។ េតីអ�

ទំងឡាយ កំពុង�
ស ិតេលីផ�ូ វ មួយណា? េបីមិនទន់មានេទ សូម្រ

េឡីង ពីេ្រពជីវ ិតេនះ េនសលេព
់ ល តិចតួចេពកណាស់
ទស្សន ទី៥៨៩

6

អស់មួយសង្សោរវ រួចមកេហីយ  ែដលករេកីតចស់ឈឺស� ករ្រព
្របពី ភរយាស�មី កូនេច និងញាតិសនា�ន គឺជាេរឿងបាន្រស
ិ

ទក
ឹ ែភ�ក េស�ីនង
ឹ ទឹកមហសមុ្រទ ឆ�ឹងគរដូចជាភ�ំ េតីេពលណា េទី បប�

បាន? កររួចផុតពីភាពដែ េនះេហីយ េហថ«្រពះនិព» េនា។
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ទស្សន ទី៥៩០

6

សតិបដ�៤ គឺជាផ�ូវមូលែតមួយ េឆា�ះេទ មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ 
ចេ្រមីន អនាបាណស្សតិ កំណត់ដឹងដេង�ីមេចញចូ១៦្រតកូល គឺ

ករចេ្រមីនសតិបដ៤ ពីេ្រពះថា កិច�បដិបត�ិទំងពីរេនះ ជាេហតុប
ដល់គា�និងគា� ែដលមានទំនងដូច ទឹកនិង្ អីចឹងែដរ។  ដូេច�ះ  សូមនាំគា

ចេ្រមីនអនាបាណស្សតិ ដេង�១៦ កុំខន
ទស្សន ទី៥៩១

6

ក�ុងជាតិជាលំដ ប់ បុគ�លែដលេទៀងទ នឹងមិនធា�ក់ចុ ក�ុងអបាយភូម

៤ «នរក េ្របត អសុរកយ តិរច» គឺជបុគ�ល ែដលមានឈនចិត� ម
សបសូន្យ និង្រពះអរិយបុគ�ល ទំងឡាយ។ េហតុដូេច�ះ សូមស

ទំងឡា កុំជាប់គាំងេន ្រតឹមទន ្រតឹមសីល ឬ្រតឹមេចះចំធម៌អ
យា៉ងេនះេសះេឡី
ទស្សន ទី៥៩២

6

កលអ�កកុហកេគបាន សូមកុំគិតថា អ�កពូែក គឺអ�កកំពុងែតេឱ្ខួ នឯង
�

អស់តៃម�  និងេធ�ីឱ្អ�កដៃទ កំពុងែតអស់ជំេនឿចិត� េលីរូបអ�កេទវិញេទ។

សូមនិយា ែតពក្យពិតបានេហ អ�ីៗេដះ្រសយ តមលំដប់

របស់វចុះ យូរឆាប់ គង់ែតនឹងេធ�ីបាន េនា។
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ទស្សន ទី៥៩៣

6

្រសឡាញ់ក៏ទុក � ស�ប់ក៏ទុក�។ ្រសឡាញ់ស�ប់ មានតិច ទុក�ក៏តិច។ 
ស�ប់ មានេ្រចីន ទុក�ក៏េ្រចីន។ ចិត� ែដលរួច្រសឡះ ពីករ្រសឡាញ់ស

សុខ។ េបីេជៀសមិនរួច  ពីករ្រសឡាញ់ស�ប់ សូមមានចិត�សេនា�ស

ភរយាស�មី បុ្រតបុ្រតី េនាះគឺជាដំេណាះ្រសយដ៏ល�មួយ ស
ិ
ជីវ ិត ក�ុងសង្សោរវដ�េន

ទស្សន ទី៥៩៤

6

ក�ុងសមាធិ កលនិមិត�េឃីញរូបរបស់េយា «េយាគី គឺជាអ�កព្ ដុត

កេម�កិេស និងតណា� អប់រំចិត េដយសមា» ឬរូបរបស់នរណាក៏េដ

ែដលែ្របព សភាវលក�ណធម�ត មកមានសណា�នជាពន�ឺ េនះជា

របស់ «អនិច�ំ» លំដប់មក េបីេឃីញសណា�នរ ជាពន�ឺេនាះ ្រសប់ែត

បាត់ពីែខ្សចក�ុេទ េនះជាលក�ណៈរ «អនត»។ ភា�មៗេនា ះ េយាគី្

មានប�� នឹករលឹកដល់្រពះស មា�សម�ុទ� េហីយេពលក�ុង ឯកភាពេ
នង 
ឹ ្រពះពុទ�ដីថា េនះឯងជ «អនត� ថ គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�

ខួ ន»
�
រួចេពលអនុេមាទនា ក�ុងចិត «សធុ សធ ុ ស»។  បនា�ប់មក

មានអ�ីេកីតេឡី េនក�ុងចិត� េយាគីនឹងដឹងច្ េដយខ�ួនឯ មិនខ។
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ទស្សន ទី៥៩៥

6

អ�កទំងឡាយ ែដលកំពុងជួបទុក�លំប ក�ុងជីវ ិត សូមកុំអលគិតអ្រក

េលីេជាគវ របស់ខ�ួនឯងេធ�ីអ�ី។ ពីេ្រពះ ជួនកល កំពុងែតេន

ែតលេត កណា�លមហសមុ្រទទុក�ហ�ង
ឹ ក៏្រសប់ែតជួប្របទះ 

េ្រតីយជាសុខ ក៏ថាបានែដរ។ សូមតស៊ូេឡីង កុំអលអស់ស
ទស្សន ទី៥៩៦

6

េលកុត�រប�� េកីតមានេដយវិបស្សនា ជាេហតុ។ វិបស្សនា ែដ
េលកុត�រប�� ឱ្េកីតេឡីងបាន មានសមាធិ ជាេហតុ។ សមាធិ 
ញាុំឱ្មាន ចិត�ស�ប់ និងឧេបក� គឺមានសីល និងករព្យោយា សតិ

(ស�រតី) និងញាណ(ប��) ជាេហតុ។ ្របសិនេបី មានែតសីល ឬមាន

សមាធិឬមានែតវិបស្សនា(ប��) ដច់េដយែឡ កពីគា� គឺបាន្រត
ឧបនិស្ស័យបែន�េទៀត  ប៉ុេណា�។ េពលគឺ នឹមិនអច្រតស់សច�ធម៌

បានសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចិតបច�ុប្បន បានេឡីយ។ លុ

្រត ដល់្រពមេដ «សីល សមាធិ វិបស្សនា(ប» តមលំដ
លំេដយ េទីបជាេហបច�័យពិត នាឱ្បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�
ក�ុងជាិេន
យា៉ពិត្របា។
ត
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ទស្សន ទី៥៩៧

6

ធម�ជារបស់ចិត� ែដលមិនទន់ទូនា�ន េឃ�ងេឃា� មិនស�ប់បង�ប់ ម
េនេស��ម ជកលមា មានសភាពដូចទឹកេលីស�ឹកឈូក េពលមានខ
េបាកបក់ ឬទំនងដូចជាសត�ស� ែដលមិនេចះេនេស��ម។ ប៉ុែន� េបីទ
ចិត�េនាះបាន េដយសមាធិ ឬវិបស្សនាវិញ រកអ�ីែដលេចះស�ប់
ចិត� គឺមិនេឃីញមានេឡីយ។ ដូេច�ះ សូមទូនា�នចិត� េដយសម

ឬវ ិបស្សនា កុំខ

ទស្សន ទី៥៩៨

6

េតីេភ�ីងេទៀន ែដលេននឹងមុខអ�កេនាះ វកំពុងែត ពិតែមនែដរ ឬេទ? គឺ
មិនអីចឹងទំង្រស�ងេនាះេទ គឺវកំពុងែតេឆ

និងកំពុងែតរលត់ផង។ 

េដយេហតុេនា ះ េទីបេទេនាះ េចះែតដុតខ�ីេទៗ រហូតដល់អស់រលីង។

ធម�ជារបស់ចិត� គឺមានទំនងដូចគា� ចិត�កំពែតេកីតថ�ីផង និងចិត�កំពុងែត

រលត់េទផង។ អីចង
ឹ េហីយ េទប
ី ចិត�មនុស្ស េចះែតងកេរ េចះែតែ្រប្

មិនេទៀងទត។  វ ិធីល�ៗ ែដលអចចប់ អប់រ ំចិត�បាន

ឺកររក្សោ
គ

ករហ�ឹកហត់សមាធិ និងករចេ្រមីនវប�� ្របកបេដយ ស
(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) ្រគប់ឥរិយាប៤ សព�កលទំងពួង េ
ឯង។
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ទស្សន ទី៥៩៩

6

េគាលបំណង ៃនករចេ្រមីនស «ករចេ្រមីន សមថកម�ដ�ន ទ៤០
រេបៀប»

គឺនាឱ្មានចិត�ស�បរមា�ប

និងឧេបក� េដីម្បីបន�

ចេ្រមី

វ ិបស្សនា ពិចរណាលក �ណៈ រូបធម៌នា េកីតរលត់  តមេសចក�ីពិ

របស់វ លះសេ��ជនកិេលស  េចញពីខន�សនា� បានសេ្រម មគ�ផល
្រពះនិព� េពគឺ

នង
ឹ មិនេ្រតកអ

េនក�ុងឈនសមាបត�ិ ឬឫទ

េលកិ ណាមួេសេឡីយ។  ដូេច�ះ  សូមព្យោ បដិបត�ិ្រពះធម ទំ

អស់គា ទន់ទ�រ្រពះនិព�ន េនេបីេនេឡីយ
ទស្សន ទី៦០០

6

េយាគី ែដលមានឈនសមាបត�ិ គឺជាេយាគីនឹងមា ករ្រត

ដឹងសច�ធម៌ បានេដយង ពីេ្រពះចិត េយាគីអង�េនាះ បរិសុទ�ៃ្

ែដលជាេហត អចញាុំងេលកុត�រប គឺវ ិសុទ�ិទ ំ៧ ឱ្េកីតេឡីងបាន

េដយមិនលំបាក។ ដូេច�ះ សូមអ�កទំងឡាយ ែស�ងរកអចរ្យ 

សមាធិ េដីម្បីចេ្រមីនឈនសមា ែដលជាផលរបស់ ករចេ្រមីន
កម�ដ�ន ទ៤០រេបៀប ណាមួ។ េហីយ សូមបន�េទចេ្រមីនវិបស្សនា
ដ�ន ក�ុសតិបដ�៤ េដីម្នាំចិត
បច�ុប្បន ដ៏បរ ិសុទ� េទពល់្រតមគ�ផល
ប

្រពះនិព�ជាអរម� កុំខន
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ទស្សន ទី៦០១

6

ចិត�ណា ្របាថា�សេ្រមចេសតបត�ិផល ក�ុងជាតិេនះ ្រត�វែ ឱ្
បានបរិសុទ� េដព្យោលះបង់េចល នូវជំេនឿលយ ដូចជា មន
អគម ែសនេ្រពន ជាេដីម។ ចិត�េនាះ ្រត�វមានសទ�តម�ល់មាំ ក�
គមន៍  (្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្សង្ឃ) េហីយព្យោយាមចេ្រមីន «កម�

ដ�៤០» លុះបានសេ្រ «ឧេបក» សម
ឹ បន�េទចេ្រមីនវិបស្សនា    

កយានុបស្សនាសតិបដ�ន េដីសកយទិដ� (ករ្របក មានខ�ួន
មានរបស់ខ�ួន) ី
ក
ជបច�ុប្បន។ េនះឯង គឺជាផ�ូវបដិបត�ិ ែដ
ព � ុខន�សនា�

្រពះេសតបន�បុគ�ល ជាេ្រចីនអង� បានេធ�ីដំេណីរេ
ទស្សន ទី៦០២

6

េគាលបំណង ៃនករសិេឈ�ងយល់ និងស�ប្រពះធម៌ គេដីម្បី ឱ្មានក

យល់ដឹង  រួចបន�េទបដិបត�ិ លះបង កិេលស  និងតណា� េចញពីខន�សនា�ន

រម�ត់កងទុក�ទំងពួង រហូតដល់មាន មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំផុត។
សិក្សោ នករបដិបត�្រពះធម៌ គឺមិែមនេដីម្បី អំនួត មាន េលីកតេម�ីងខួ �ន

ឯង  ថជាអ�កេចះចំធម៌អថ៌េ្រចីន រកលភសក�រៈ ឋនៈ តួនាទី

េករ � ិ៍េឈ េដយខុសទំនង ស្រមាប់បេ្ឱ្ បក្សពួកនេយាប ្រក�

ណាមួយេឡីយ។ សូមសិក្សោ និងបត�ិ្រពះធម៌ ឱ្សមគួរដល្រព
់ ធម៌ 

េដយេគារកុំលុះក�ុង្របក ណាមួយេផ្សងេទ េសេឡីយ។
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ទស្សន ទី៦០៣

6

ករ្រល�មទទួលយក ពក្យរិះគន់ ែកលម� របស់អ�កដៃទ េទសិក្សោ ្រត
ពិចរណា ្របកបេដយេហតគឺជាផ�ូវមួយ េឆា�ះេទរកភាពេជាគជ

ជីវ ិត  និងករង បច�ុប្បនេនះ។ ដូេច�ះ េហតុអ�ី ក៏ខងស
�ប់  នងពក្យរិះគន
ឹ
ឹ

ទំងេនា

ទស្សន ទី៦០៤

6

សតិបដ�៤ គឺជាផ�ូវមូលែតមួយ េឆា�ះេទក ន់ មគ�ផល ្រពះនិព
ពិចរណា ក�ុងសតិបដ�ននីមួយៗ នឹងបានសេ្រមច ម ្រពះនិព�
តមឧបនិស្ស័យ គឺថា េ្រកយចិត�ពល «ឧេបក» បន�ចេ្រមីនវិបស្ស
េដពិចរ «កយក�ុងក» មានលក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត»

នឹងបានសេ្រដល់ េសតបត�ិផល«េវទនាក�ុងេវទ» មានលក�ណៈជ

«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» នឹងបានសេ្រដល់ សកទគាមិផល«ចិត�ក�ុងចិត�»

មានលក�ណៈជ«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» នងបានសេ្រ
ដល់ អនាគាមិផល
ឹ

«ធម៌ក�ុងធម៌» ែដលមានលក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» នងបានសេ្រ
ឹ

ដល់ អរហត�ផល។ ផ�ូវបដិបត�ិ ស្រមាប់នាំចិត�េទ ្រតស់ដឹងសច�

មានេ្រចីន្របករណាស គឺអ្រស័យេឧបនិស្ស័យ របសេយាគី មិ

ែមន មានែត្រតឹមប៉ុេណ�ះ េនាះេឡ
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ទស្សន ទី៦០៥

6

កលេបី អ�កមានទមា�ប់ល� េចះដស់េតឿនខ�ួនឯង គឺ្របេសីរជាង អ
ជួយដស់េតឿន។ កលេបី អ�កមានទមាប់ល�
�
េចះ្រគប់្រគង និងទ
្រត�វ េដយខ�ួនឯង គឺ្របេសីរជាង អ�កដៃទ មកជួយ្រគប់្រគង និងទ
្រត�វឱ្អ�ក។
ទស្សន ទី៦០៦

6

សុខៈ ក�ុងទុតិយជ្ឈ (ឈនទ២)  ្របេសីរជាង សុខៈ ក�ុងបឋមជ្
ពីេ្រពថ សុខៈ ក�ុងបឋមជ្ឈោន(ឈ១) មានលយឡំេទេដយ វិត
វ ិចរៈ និបីតិ។ សុខៈ ក�ុងតតិយជ្ឈោន(ឈ៣) ្របេសីរជាង សុខៈ ក�

ទុតិយជ្ឈោន ពីេ្ថ សុខៈ ក�ុងទុតិយជ្ឈោន(ឈ២)  មានលយ

េដយ បីិ។ ឧេបក� ក�ុងចតុត�ជ្ឈោន(
៤)  មានភល�្របណិតជា
ត
សុខៈ  និងឯកគ�ត ក�ុងតតិយជ្ន។  ឧេបក�ចិត� ក�ុអរូបជ្ឈទំ៤ មា

ភាល�្របណិតខ�ស់ជាងគា� តមលំដប់ែថមេទៀត។ ប៉ុែន� ចិត�ក�ុង ម
្រពះនិព�ន មាល�្របណិតជាងគា� តមលំដប់លំេដយេទៀ
ចិត� រួច្រសឡះចផុត ពីកងទុក�ទំងពួង
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ទស្សន ទី៦០៧

6

ពក្ «សូមេទ» ជាពក ្យ ែដលងយ្រស�ល ក�ុងករនិយាយបំផ
មនុស្សល�។ ប៉ុែន� ពក្យេនះ គឺលំបាកនិយាយបំផុត ស្រមាប់
ណា ែដលមអស�ិមាន អំនួតអួតអង េលីកតេម�ីងខ�ួ ខ�ស់ដូចដងទង់ ឬ
បំេបា៉ងខ�ួ ដូចជាសត�ហុីង ជាេដីម។ ពីេ្រពះ ពួកេគ មិនបានដឹងថ
ឯងបានសងកំហុស ឬបានដឹងកំហុស េហីយែតងែតពុំមានចិត�ទន់ភ�ន់
ទទួលយកកំហុសទំងេនាះេសះេឡីយ។ដំេឡីងអំនួត  និងមានះ មិ

្រពមស�ប់អ�កដៃទ ជាេហតុនាំមក នូវេសវ ិនាសទំងពួង ទំងកបច�ុប្បន

និងអនាគតជាតិ តេ

ទស្សន ទី៦០៨

6

ចិត�េនែតសង្ស័យ ក�ុងចិត េតីអត�អញ មានឧបនិស្ស័យ ក�ុងកិច�បដិ

សមាធិ ែដរឬេទ េហីយេនែតមិន្រពមចូលមក បដិបត�ិសមាធិ គឺពិតឱ្

េសកស�យ ជាពន់េព ក។ កលេបី មិន្រពមចូលមកបដិបត�ិសមាធិ
ថា េនែតគា�នឧបនិសអីចឹង ពីេ្រពះថា អ�កមិន្រពមភា�ប់ឧបនិ

ក�ុងករចេ្រមីនសមាធិ ក�ុងកលឥឡូវេនះ។ ផ�ុយមក វិញ កលេបី អ

មកបដិបត�ិសមាធិ � ុងេពលណ
ក
ា ឧបនិស្ស័យេកីតមាន ក�ុងេពលេ

េពលេនមានជីវិត េបីកខកខន ក�ុងករបដិប�ិសមាធិ គឺចត
់ទុកថ
ត

បានខតបង់យា៉ងធំេធងបំផុត ក�ុងជាតិ
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ទស្សន ទី៦០៩

6

ករយល់ខុសរបស់ ពុទ�សសនិកជន មួយចំនួន ែដលសមគួរដល់ 
សិក្សោេឡីងវិញ ដូចជា ករយ ្រពះពុទ�ប្បដ មានឫទ�ិ មានអំ
េតជះ អចជួយបិទបាំង ករពរ ភ័យអន�រយ េផ្សងៗបាន។ េហតុេ
នាំគា� បួងសួង បន់្រ ែដលជាករយល់ខុសទំង្រស�្រពះពុទ�ដី និង

ករទូនា�ន របស់្រពះពុទ�អង�។ ្រពះអង� ទូនា�ន ឱ្េជឿេលីខួ នឯង 
�
ជ

សំខន់ ែដល្របកប្រពមេដយ សតិ(ស�រតី) និងញាណ

ពិចរណាក�ុង េហ និងផល ែដលជាសច�ធម៌ របស់ធម�(ធម�ជាត)។ ្

អង� ដកនាំេយីង
ឱ្េធ�ីទនឱ្រក្សោសីឱ្ហ�កហត់
សមាធិ នឱ្ចេ្រមី
ឹ
ឹ

វ ិបស្សនាប�� េដយខ�ួនឯង ពីេ្រពះថា គា�ននរណា នឹងអចជួ

កុសលទំងេនាះ ជួសេយីងបានេឡ

ទស្សន ទី៦១០

6

កូន្រប�ស កូន្រសី ទំងឡាយ េជឿជាក់ចុះថា េនេលីេលកេន
មា�ក ហ៊នលះបង់្រគប់ែបបយា៉ង រួមទំង វ ចិត� និងអយុជីវិត

ជួយអ�ក  ឱ្ដូចជា

ឪពុកមា�យ របស់អ�កេនាះេឡីយ។ ដូេច�ះ ករ

េមីលងយ ឪពុកមា�យ របស់ខ�ួន េដយ្របករណាមួយ គឺមិនសមគ
េឡីយ។
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ទស្សន ទី៦១១

6

េ្រក«ឧេបក» ៃនចតុត�ជ្ឈោន ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិ ត�វិសុទ�ិ េកីតេ

ពីករចេ្រមីនសមថកម�ដ, េយាគី ែដលបន�ចេ្រមីនវិបស្សនា គឺទិដ�ិវិសុ
នឹងេកីតេឡីង  បានយល់្រត�វក�ុង អរិយសច�ធម៌ េហតុផល បាបបុណ្យ

េទស ជាេដីម។ បនា�ប់មក េយាគី នប�� េឃីញច្បោស នូវករេកី

រលត់  ៃនរូបធម៌នាមធម៌ តមេសចក�ីពិត របស់ធម�(ធម�ជា ត) តមរយ
និមិត� ឯណានីមួយ ្រសបតមឧបនិស្ស័យ ែដលបានសន្សំទុកម

និមិត�េនាះ ក៏េនែតបន�េកីតមាន ក�ុងប��ញ៤ គឺអនុេលមញាណ

កង�រវិតរណវិសុទ�ិ េហីយរលត់បាត់េទ េនចេនា�ះ ៃនករេកីតេឡី

ប��ញាណទ៥ គឺេគា្រតភូញាណ ឬមគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុទ�ិ 
ថា ចប់ពីករេកីតេឡីង ៃនេគាត្រតភូញាណ េនះតេទ គឺជាតួេល
ដ៏បរ ិសុទ� គា�ននិមិត�េទ។ លំដប់មក គឺជាករេកីតេឡីង ៃន៦ គឺមគ�

ញាណ ឬបដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ ្រពរេកីតេឡីង នូវភាពចែម�ក
ៃនរងកយយា៉ងខ�ំង និង៧ គឺផលញាណ ឬញាណទស្សនវិសុ

បានេកីតេឡីង និងបានេសយវិមុត�ិសុខ ក�ុង្រពះ និព�ន ជាអរ

ឧបនិស្ស័យ េហីយចិត�ក៏េកីតមា បច�េវក�ណ��ណ េដយធម�ជាត។ ចិត�

ែដលបាពល់្រត�វសច�ធម៌ ចតំងែពី ក្រមិតេសតបត� តេទ គ

មាសភាវលក�ណ ដូចតមទំនងេនះឯង។
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ទស្សន ទី៦១២

6

អនាបាណស្សតិ គឺកំណត់ដឹងខ្យល់ដេង�ីម េចញដឹងចូលដឹង ្រ
សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) ជាសំខន់ ក�ុងកិច�បដិប េហីយបន�
តមពិនិត្យ ដេង�ីមេចញចូ ឱ្ដលទ
់ ីបំផុត  រហូតដល់ចិត�ពល់្រត�វ ្រ

ខ្យល់េ្រគាត្រគាត ្រក�មខ្យល់េស�ីងស�ប់ ្រក�មខ្យល់តង្រក�មខ្យល់ល�

សុខុម  តមលំដប់។ ករចេ្រមីន អនាកម�ដ� គឺជាករចេ្រ
សតិបដ�៤ ែដលជាផ�ូវមូលែតមួយ េឆា�ះេទក ន់ មគ�ផល ្រពះនិព�
ចិត�ជបច�ុប្បន។ េបីអ�កទំងឡាយ ចង់សេ្រមចមគ�ផល ក�ុងជាតិេនះ

ែស�ងរកអចរ្យសមា�សមាធិ េដីម្បីបាន បាសិក្ បានបដិបត�
និងព្យោយាម ចេ្រមីនអនាកម�ដ� េនះតេទកុំខន
ទស្សន ទី៦១៣

6

ជាធម�ត មិត�ពិត ឬមិត�ប�ម នឹងបង�ញករពិត ្របាប់ដល់អ�ក េន
ែដលអ�កបានជួបេរឿង ភិតភ័យអសន�ធំ ណាមួយក�ុងជីវិត។ េពលេនាះ 
ពិត  នង
ឹ តមជួយអ�ក ទំងែផ�កស�រតី ឬសមា�រៈ។ ប៉ុែន� មិត�ប�មវិញ 

េបាះបង់េចលអ�ក មិនបន�រប់រកអ�ក ឬអ�កមិនអច នឹងពឹងពក់អ�ី ពី
សូម្បីែតតិចតួច
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ទស្សន ទី៦១៤

6

េយាងត ចិត�សង�ហៈ  បរ ិេច�ទទី១ គឺថា េនក�ុងមួយសង្សោរវដ�េនះ ស

ធម៌នឹងេកីតេឡីង ម�ង៧ខណៈចិត� ចំនួន៤ដង  ប៉ុេណា�ះ គឺេពចិត� បា

ពល់្រតសច�ធម៌ក្រមិត េសបន� ១ដង, សកទគាម ១ដង, អនាមិ   
១ដង, និងអរហត� ១ដង។ ក�ុង៧ខណៈចិត� ៃនក្រតស់ដសច�ធម៌ របស់

េយាគី ែចកជាបី្របេភទ

្របេភទ១
ទ ជាេយាគី ែដលមាន្របាជា�ថា�ក់ខ�ស់មុត្នាំចិត

េឡីងកន់អនុេលមញ ក�ុងខណៈចិត�ទ២
ី

េឡីងកន់េគា្រតភ

ក�ុងខណៈចិត�ទី៣ េឡីងកន់មគ�ញាណ ក�ុងខណៈចិត�៤ េឡីងកន់ផ

ញាណ ក�ុងខណៈចិត�ទ៥ េហីយខណៈចិត�ទ៦
ី និងខណៈចិត�ទ៧
ី េល

េសយសុខ ក�ុវ ិមុត�ិ ៃនមគ�ផលេនាះ រួចចិត� ក៏ចូលកន់ភវង� វជធម�ត

្របេភទ២
ទ ជាេយាគី ែដលមាន្របាជកណា�ល នឹនាំចិតេឡីង

កន់អនុេលមញាណ ក�ុងខណៈចិត៣ េឡីងកន់េគា្រតភ ក�ុង    
ខណៈចិត�ទី៤

េឡីងកន់មគ�ញាណ ក�ុងខណៈចិត�៥

េឡីងកន់ផ

ញាណ ក�ុងខណៈចិត�ទ៦ េហីយខណៈចិត�ទី៧ េលកេសយសុ ក�ុងវ ិមុត�ិ 

ៃនមគ�ផលេនាះ រួចចិត� ក៏ចូលកន់ភវង� វជធម�ត។

272

្របេភទ៣
ទ ជាេយាគី ែដលមាន្របាជា�ថា�កនាំចិតេឡីងកន

អនុេលមញាណ ក�ុងខណៈចិត�៤ េឡីងកន់េគា្រតភ ក�ុងខណៈ
ចិត�ទ៥
ី េឡីងកន់មគ�ញាណ ក�ុងខណៈចិត�៦ េឡីងកន់ផលញាណ ក�

ខណៈចិត�ទី៧

េហីយេលកបានេសយផល្រតឹមែត ប និងបាេមាជ

ប៉ុេណា�ះរួចចិត� ក៏ចូលកន់ភវង� វិជធម�ត។

ទស្សន ទី៦១៥

6

ករបានេកីតមកជាមនុស្ស គឺពិតជ

បានេកីតមកជាមនុស្សេហ

បានរស់េ ក�ុង្របេទស ក�ុង្រតកូល អ�កកន់្រពះពុទ�សសនា 

ពុទ�សសនិកជនល�មា�ក ់ មានសទ� េចះេធ�ីទន បានរក្សោសីល

ក៏ពិតជាក្រម។ បានសិក្សោយល់ដឹងក�ុងអត� និងព្ ៃន្រពះធម៌ េហី

នាំយកេទបដិបត�ិអប់រំចិត� តមសមាធិ ក៏កន់ែតក្រម។ បាន
សមាធិេហីយ បានពល់្រត�វខ្យល់ស�ប់ ឬបានសេ្រមចឈនស

កន់ែតក្រម។ ករអប់រំចិត� លុះបានសេ្រមចមគ�ផល ក�ុងជាតិេនះ ក

ក្រមៃ្រកែលងែថមេទៀត។ ទន់ជីវិត ឱក េនមាន សនិមន� អេ��ីញ 

ែស�ងរកេសចក�ីសុខពិត េកីតេចញពីចិត� េដយសមាធិ ្រគប់គា�កុ
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ទស្សន ទី៦១៦

6

េយាគី ែដលចេ្រមីនសមាធិ សេ្រមចឈនសមាបត�ិ រហូតដល់ចិត�ព
ឧេបក� នឹងមានឥរិយា នឹងធឹង មិនមាត់មិនក ្រពេងីយៗ េស��ម

ហីៗ។  ឥរយាបទេនះ នឹងែស�ងេចញមកេ្រក ក�ុងជីវិត្របចំៃថ� េ
ិ

ហក់បីដូចជា មាន មនុស្សថ�ីមា�ក មកជំនួសរូប េយាគីពីមុន ែដលជ

ទូេទ េគធា�ប់បានស�ល់។ មនុស្សធម�ត មិនបានដឹងេសចក�ីពិត ក

បដិបត�ិេនះ អចេពលសង្ស័យថា អ�ក្រនប��អ�ីេកីតេឡីង ពីកិច�

បដិបត�ិសមាធិេនះ។ ជួបេរឿងដូេច�ះ សូមេយាគី េនេស��មៗ កុំតបត េធ�ី

ដងមិ
ឹ នឮ ធម�តៗ ហីៗ ឱ្អភ័យ ដល់ពួកគាត់ផងចុះ។ ពីេ្រព ះថា 

ផលពិត េយាគី បានដឹងពិត បានេឃីញពិត េនក�ុងបដិបត�្រពះធម៌េនា
ិ

េដយខ�ួនឯង រួចេហីយ

ទស្សន ទី៦១៧

6

្រគប់ប�� ែដលបានជួប្របទះ េនក�ុងជីវិតេនះ គឺ្រត�វែតេដះ
ស្រម�ល េដហិង្ និងប�� តមេហតុផលពិត របស់វ ជាជំហ
ប៉ុែន� ចំេពះប��ខ�ះ ែដលពិតជាលំបាកេដះ្រសយ ហួសវិស័យេ

ទុកឱ្េពលេវល ជាអ�កសេ្រមចចុះ ពីេ្រពះថា េបីកន់ែតពន្យ
គឺកន់ែតែវងឆ យ។
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ទស្សន ទី៦១៨

6

មុនសេ្រមសច�ធម៌ ្រពសមា�សម�ុទ� ែតងនិមន�មក្របាកដេននឹងមុខ 

េដយេហតុអ�ី? េនះ គឺជាសធម៌។ េ្រយពីនិមិត�ជាលក�ណៈរបស់ អនត

ឬគា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ បានរលត់េនទីបំផុត ៃនអនុេលម

ឬកង�រវិតរណវិសុទ�ិ េលកុត�រប�� ្របាេឡីង ភ�ឺស�ងដូច្រពះអទិ
ស�ល់ច្បោស់ថា ្រពជានរ េដយពិត ឥតមានមន� ក�ុង្រពះពុទ
គុណ  និង្រពះពុទ�ដីទូនា�នរបស់្រពះអង� សូមែតតិចតួច។

្រគាេន

តថាគតេពធិសទ� បានេកីតមានេឡ ងេពញេលញបរបូណ៌ ដូច្រព
ិ

ចន�េពញបូណ៌មី រួច្រសឡះចពីពពក។ ចិត�្រកបេដយ បីិ បាេមា
ត

ក�ុងគុណ្រពះអង� ហូរចុះមកមិនេចះដច់ ដូចែខ្សទឹកហូរចុ

ពីៃ្រ

េហមពន� េហីយក៏េពលក�ុងចិត� «សធុ សធ ុ ស»។ ្របាជ ែដល

បានស�ល់ច្ ក�ុង្រពះពុទ� យា៉ងេនះេហីយ េ ្រពះពុទ� និមន�មក

្របាកដេននឹងមុខ។ មិនថាែត េនក�ុងជំនាន់ពុទ កលឥឡូវេនះ ក
េនែត្របាកដយា៉ងេនះដូចគេបីចិត�ណា អចញាុំង េគា្រតភ

មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ ឱ្េកីតេឡីងបាន។ លំដប់តមកេទៀត ម

ញាណ បដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ ក៏បានេកីតេឡីង មកផា�ច អស់

ឫសគល់ សំេយាជនៈទ១០ េនា តមលំដប់ អស់ខន�សនា� ត
ឧបនិស្ស័យ ែលង្រតប់េកីតេទៀតជាថ�ី។ ក�ុង្រគាេនាះែដរ ស��ចែម�

រងកយ លន់ឮកងរ េពញរងកយ ហក់ចែម�កអស ៃ្រកេក។  ខ
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ណៈចិត�េកីតបន�េទៀត គឺផលញាណ ញាណទស្សនវិសុទ�ិ នឹងមកដល់ រ
ចិត�េនាះ ក៏បពល់្រត� វ ិមុត�ិសុខ គឺបានពល់្រត�វ លក�ណៈរប ្រព

និព�នជាអរម�ណេហីយក៏បា្រឡប់មកកន់ភវង�វិញ ជាធម�
ទស្សន ទី៦១៩

6

ពួកអសុរកយ ពួកេ្រប ពួកសត�នរក  និងពួកសត�តិរច�ន ែដលបរិបូណ

េដយ ទុក�េវទនា ែតង្របាថា�ចង់បានេកីតមក ជាមនុស្ស េទីបពួ
ករបានេកីតមក ជាមនុស្ស គឺពិតជាក្រមេព កណាស់។ ពពួក
សប្បុរស មនុស្សមានស ្របាថា�កផ�ួស េហីយមិនបានបួស េទីបពួកេ

ដឹងថា ករបាផ�ួសេនះ គឺពិតជាក្រមេពកណាស់។ េយាគី ែដលក

ព្យោយាមដុតកិេលស េដយសមាធិ ឬវិបស្សនា េទីបដឹងថា ករ្រ
បាន រហូបាពល់្រត�វឧេប  គឺពិតជាក្រមេពកណាស់។ ្រ ពះអរិយប

ទំងឡាយ បដិបត�ិសមាធិ នាំឱ្បានពល់្រត�វ ឧេបក� ជាមុន រ

ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិប៤ ឬក�ុង ចិត� េចតសិក  រូប ឬក�ុង ខន� ធាតុ
អយតន រហូតបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបនិស្ស័យ េ
យា៉ង្របាក ដថា េនះគឺពិតជាក្រម ៃ្រក

ដូេច�ះ សូមសធ

សប្បុរសទំងឡាយ បន�ញាុំង្របេយងពួង  ឱ្បានសេ្រមច េដយ

្របមាទេធ�ស្របែហស ផងច
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ទស្សន ទី៦២០

6

ចេ្រមីនអនាបាណស្សតិ េព«កយ ចិត� និងអរម� » ្រស�ះ្រស
គា�ជាធ�ុងមួយ េយាគី នឹងពល់្រត�វខ្យល់េស�ីងស�ប់។ សូមបន ឱ្េ្រ
េទក�ុងក មិនយូរប៉ុនា�ន នឹងអចេឃីញសភាវៈខ្យលកួចដូចគូទខ្យង

េហីយកយេយាគី នឹង្របេហងធ�ុង គា�នអ�ទេទស �ត មិនគួរ្របកន់
ថាជារបស់ខ�ួន។ េនាះឯងជា លក�ណៈរ «អនត» ឬ  «គា�នសត� គា
បុគ�ល គា�នតួខ�ួ»។ េបីផលបុណ្យចស់ថ�ី របស់េយាគីមាន ន

សេ្រម គុណធម៌ណាមួយ មិនខន ដូេច�ះ  សូមបន�ព្យោយាម ជា
ទត់កុំដក់ធុរៈចុះ េសះេឡី
ទស្សន ទី៦២១

6

កលេបីចិត�េនះ បរិបូណ៌េដយ េសចក�ីល� គឺែតងែតសម�ឹងេមីល អ�កដៃ
ក�ុងផ�ូវល�ជានិច�។ ផ�ុយមកវិញ កលេបីចិត�េនះ បរិបូណ៌េដយ េសច
អ្រកក ់ គឺែតងែតសម�ឹងេមីល អ�កដៃទ ក�ុងផ�ូវអ្រកក់ជានិច� េហីយែថ

ព្យោែស�ងរក រល់កំហុសឆ�ង របស់េគ មកេចទេទស េទះតូចក�ី ធំក
ដូេច�ះ សូមេមត� អប់រំចិតឱ្ល� ពីេ្រពះថា ចិត�េនះេហីយ េគឺជាអ�
ែដលែហលឆ�ង ក�ុងវលវដ�សង្សោរ យា៉ងពិត្របាកដ មិនែមនរូ។
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ទស្សន ទី៦២២

6

េសចក�ីសុខពិត គឺេនក�ុងចិត របស់អ�ក។ េបីអ�កចង់បា េសចក�ីសុខពិត 

ទំបច�ុប្បន និងអនាគតជាតិតេទ ចូរព្យោយាមអប់រំចិត� េដយ

សមាធិ និងចេ្រមីនវិបស្សនាប�� េនាះអ�កនឹងបានបរិសុ«កយ វ
ចិត�» និងមានេសចក�ីសុស�ប់មិនខន។ េសចក�ីសុខពិត គឺមិនស�ិតេនេល

្រទព្យសម្បត�ិ កិត�ិយស េករ�ិ៍េឈ�ះ  បុណ្យស័ក� មុខតំែណង តួនាទី
ឬកមគុណទំងឡាយ េនាះេឡីយ។េជឿជាក់ចុថា េសចក�ីសុខពិត គ

េននឹងចិត របស់អ�ក  ែដលរួច្រសឡ ពីករ្របកន់មាំ ក�ុងស� និងស
ត

េនាះឯង

ទស្សន ទី៦២៣

6

ករខិតខំ្របឹង សម�ឹងេមីលេទស របស់អ�កដៃទ គឺេ្រចីនេភ�ច សម�ឹង
េទសរបស់ខ�ួនឯង។ េនាះ គឺជាសភាវៈៃនចិត� ែដលលុះេ្រក
របស់េមាហៈ ជាមូល។ មុនេ អ�កេពលថា អ�កដៃទេធ�ីខុសអ�ីមួយ ស
សួរខ�ួនឯង  ជាមុនសិន ថាេតីកំហុសែបបេនាះ ចិត�ែបបេនាះ កិេល

េនាះ េនមានក�ុងចិត�  អញឬេទ? េបីេឃីញេនមាន ្រត�វេចះសេង�គខ

ឯង  ឱ្អភ័យទំងខ�ួនឯង រួមទំងអ�កដៃទផង េហីយរកឧបាយទូនា�នខ
េដយសីល សមា ប�� (វ ិបស្សនា) េទីបជាករគួរ។ េនាះឯង េទីប

បដិបត�ិ េទកន់ទីដ៏េក គឺ្រពះនិព។
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ទស្សន ទី៦២៤

6

្រពះៃ្រតបិដកេនមាន គឺដ ្រពះសមា�សម�ុទ� គង់ធមា�េនេឡីយ។

សង្សវ័ ក៏េនមាន, ្រពះអរិយបុគ�ល ក៏េនមាន, បណ�ិតសប្បុរ
មាន។ ឱ្ែតសត�េលកណ ា បានដក់ចុះ នូវអំ នួត និងមានះ េហីយ

ចិត� មករក្សោសីល បដិបត�ិសមថកម�ដ�ន នាំឱ្ពល់្រត� «ឧេបក» រួច

បន�ចេ្រមីនសតិបដ៤ តមឧបនិស្ស័យ េនាះមគ�ផល នឹងមក្របាកដ

ចិត�ជបច�ុប្បន មិនខន។ ករចេ្រមីនសតិប៤ េដយគា�នសមាធិច គឺ 

«ឧេបក» ជាមុន នឹងពុំមានេហតុបច�័យ្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់ករ
មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចិត� ជបច�ុប្បន េនះេទ។
ទស្សន ទី៦២៥

6

បណ�ិត ្រត�វេរៀបរយខ�ួន្របឱ្បានល� គួរជាទី្រជះថា� ៃនជនផងទំ
ែដលមានសទ�។ ដូចគា�េនះែដរ ចិត�េនះ កលទូនា�ន លត់ដំបានល
«សីល សមាធិ(សមថៈ) ប��(វិបស្ស»

គឺនងនា
ឱ្មាន ឥរិ
ឹ

មារយាទល នងធ
ឹ ង
ឹ ្រសស់្រសយ ស�ប់ចកអក ុសល នីវរ៥ មា

ប�� ស�ល់េហតផលពិត  របស់ធម�(ធម�ជាត) េហីយនឹងបានរស់េ

សុខ ជាមួយខ�ួនឯង ែដលជាមនុស្សល�។ ករអប់រំទូនា�នចិត� េដ  យ
មកនូវេសចក�ីសុខ។
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ទស្សន ទី៦២៦

6

ចេ្រមីនអនាបាណស េនេពលែដល «កយ ចិត� និងអរម� » ្រស�
្រស�លគា�ជាធ�ុងម គឺេយាគី នឹងពល់្រ ខ្យល់េស�ីងស�ប់។ បនា�ប់ម
េយាគី នឹងេកីតមានពន�ឺ េមកពី្របជុំចិេ��ីម ឬកបានិមិត�េឃីញ  វង់្រព

ចន� វង់្រពះអទិត្យ សំណុំែផ្សង សំណុំពទខ្យល ជាេដីម តមឧបនិស្
ធា�ប់បានសន្សំ។ កលេឃីញែបបេនះ មិន្រត�វេបាះបង់គឺេយាគី ្រត
ព្យោយាមចងច និមិត�ណាមួេនាះ េនក�ុងចិត� េទះេបីកក ក៏េននឹ

េឃីញ ឬេទះបិទែភ� ក៏េននឹកេឃីញ ពីេ្រព និមិត�ែបបេនាះ ជានិមិ

របស់អនាបាណស្សតិ។ េពលចំស�ត់ក�ុងចិត�េហីយ េយាគី អច
េនាះ មកេ្របីស្រមាប់ចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ បានយា៉ងងយ
នង េ
ឹ យាគ ែដលចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ ក�ុងកនិមិត� ដូេច�ះែដរ េព

គឺអេ្របីបាន ទំងេពលៃថ� ឬេពលយប់ ្រគប់
ទស្សន ទី៦២៧

6

េពលចេ្រមីនអនាបាណស ដំបូងគឺ្រត�វយ សតិ(ស�រតី និងញា

(ប��) មកកំណត់ដឹង ្រក�មខ្យល់េ្រគាត្រ៖ ខ្យលែវង  ខ្យល់ខ�ី ខ្យ

សព�រងកយ ខ្រមា�ប់កយសង មកជាអរម� ហ�ងឯង
។  រួចបន�នា
ឹ

ចិត� ឱ្បាពល់្រត ្រក�ខ្យល់េស�ីងស�ប់ ែដលេនមានភាពរេហីយៗ ្
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ចុង្រចមុះ។ េយាគ ្រត�បន�តកំណត់ដឹង  ខ្យល់រេហីយ ្រតង់ចុង្រចម

េនាះ ជាអរម�ណ៍េទៀត រហូតចិត�ពល់ ្រក�ខ្យល់តូចល�ិ េហីយបន�ពី
ខ្យលតូចល�ិតេនាះ រហូតចិត�ពល់្រ ្រក�ខ្យល់ល�ិតសុខុម។ េពលេនា

េយាគី្រត�វេ្រ ញាណ(ប�� ឱ្ខ�ំជងធម�ត មកសិក្ កងសង�រធម
ែដលេកីតរលត់  មានលក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត»។  េធ�ីបានដូេច�ះ ផល

ណាមួយ នឹងសេ្រ ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន ជាក់ជាមិនខ
ទស្សន ទី៦២៨

6

ចិត� ែដលេពរេព េទេដយេទសៈ ជាមូលែត្របាថា�ប� េសចក�ី
អ្រកក់ េដយកំហឹង េដយកមា�ំង ឬេដយករកប់សមា�ប់ ជា

ទេង�ី ែដលមិនគួរ ពីេ្រពះថា អ�កឈ�ះ ឬអ�ក ចញ់ សុទ�ែតនាំមក នូវេពៀ
ែដលគឺជ ករឈ�ះចញមានលក�ណមិនេទៀងទត់។ អយុរបស់មនុ គឺ
ខ�ីណាស់ មិនដល១០០ឆា�ំផង េទះបានឈ�ះេគ ក៏រស់េនមិនបានយូគឺ
ស�ប់េចលេ ទ ទេទដែដល។ ប៉ុែន� ករទូនា� ឱ្បានស�ប់រមា�ប់ េ
សមាធិ គឺមិនចង់ឈ�ះចញ់េទៀ េទីបជចិត� ែដលបរបូណ៌េដយ
«េមត�
ិ

ករុណា មុទិត ឧេប »។ េនាះឯង េទីបជាវិធីល� ែដលជាក ជេរៀង

រហូត មិន្រតឡប់មកចញ់វិញ េហីយនឹងគា�នេពៀរេវរ បានេ ទំ
បច�ុប្បន និងអនាគតជាតិ ជាអែង
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ទស្សន ទី៦២៩

6

ចេ្រមីនអនាបាណស្សតិ េ្រកយេពលចិត�ព ្រក�ខ្យល់េស�ីងស�ប មា
មួនក�ុងឧបចរសមា, េយាគី ែដលមានឧបនិស្ ខងចេ្រមីនកសិ
ចិត�នឹងបេង�នេនឹករកពន�ឺ េដីម្បីបន�ចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ។ ្រតង

ចិត�បេង�នេទ នឹករកពន� េហ បរ ិកម�និមិត�។ េពលែដល មានពន�ផុស

េឡីង ្រតង់្របជុំេ��ីម ឬេឃីញជា វង់្រចន� វង់្រពះអទិត្យ ទខ្យល ទ

ពន�ឺពីអកសមក្រតង់បេង�ីយក្បោល ជាេដីម េនះេហថា ឧ។ ្រតង
ចិត�ចងចំពន�ឺេនបាន េទះេបីកែភ�កក៏េនចងចំបាន បិទែភ�កក៏េ
បាន អចប��ពន�ឺេន ឱ្្របណិតេឡីង ឱ្រ ីកធំ ឬឱ្រួមតូច  តមករច

បាន យា៉ងេ េហថា បដិភាគនិម។ បដិភាគនិមិត� ៃនពន�ឺេន គឺេយាគី

អចយកេទេធ�ីជាកសិណ ចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ បាន្រគប់េព
េពលយប់ ឬេពលៃថ�។
ទស្សន ទី៦៣០

6

េតីអ�កចំបាច់្របកន់មាំ និងេបៀតេបៀន អ�កដៃទេធ�ីអ�ី? គឺថា ក�ុងដំេណ
េទ្រពះនិព�ន គឺ្រត�វលះបង់េចល ករ្របកន់មាំ្រគប់យា៉ង 
អស់  រួមទំងខ�ួនឯង បុ្រតភរិយាស�មី ្រទព្យសម្បត� បុណ្យស័ក� តួ
នាទី កិត�ិយស េករ�ិ៍េឈ�ះ ជាេដ េដយេហចេ សូម្ែប ត មហកុស
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ទំងឡា គឺទន សីល សមាធិចិត� ជាេដីម ក៏្រត�វបានយកេទេ្រ
ក�ុងដំេណី រផ�ូវេនះ េហីយលះបង់េចល គាអ�ីេសសសល់ គា�អ�ីជាប់ជំពក
សូម្ែប តតិចតួច េនទីបំផុត ដូេច�ះ េតីខំ្របឹង្របកន់ ខំ្របឹងហួងែហង

ក�ុងសត� និងសង�រហ�ឹ េដីម្បី្របេយាជន៍អ�ីេទេចះហត់េទឬ។
ទស្សន ទី៦៣១

6

បដិបត�ិអនាបាណស្សតិ គឺបដិបត�ិសតិ៤

ែដលជាផ�ូវមូលែតមួយ

េឆា�ះេទ្រពះនិព�ន។ ក�ុងអនាបាណស្សតិ ្រពះ ឱ្យកសតិ
(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) តមកំណត់ដឹងខ្យល់ដេង�ីម េចញដឹងចូល
ឱ្ដល់ទប
្រក�មខ៤្រក�ម
ី ំផុត។ េពលបដិបត�ជ
ិ ាក់ែស�ង ចិត�នងពល់្រត�វ 
ឹ

គឺ្រក�មខ្យល់េ្រគាត្រគាត, ្រក�មខ្យល់េស�ីងស�ប់, ្រក�មខ្យល់ូចល�ិ
ត

ខ្យល់ល�ិតសុខុម។ េនចេនា�ះេនាះ េយាគីនឹងជួប ពន�ឺ ឬនិមិត� ែប�

តមឧបនិស្ស័យ មានឈនសមាបត�ិ មានឧេបក�ចិត�។ ស្រ
ែដលមានបុណ្យ្រគប់្រគាងបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងច
បច�ុប្បន។  ប៉ុែន� េនេពលបដិបត�ិជាក់ែស�ង ចប់ពីខ្យល់្រត៥ ដលទ
់ ី

១៦ បានសេង�តេឃីញថា េយាគីអង�ខ�ះ បានយកអេលក(ពន�ឺ
មកភា�ប

េដីម្បីចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ និងេយាគីអង�ខ�ះេទៀត

វេយា(ខ្យល់)កសិណ េដយកំណត «ភាពរេយៗ
» មកភា�ប េដីម្ប
ហ

ចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ េហីយក៏បានសេ្រមចផល តមឧបនិស្ស័
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ទស្សន ទី៦៣២

6

េតី  «ឧេបក» ទំ១០យា៉ង ែដលេកីតពីករចេ្រមីន សមថ និងវិប

កម�ដ�ន មានអ�ីខ�ះ? េនាះ

១. ឆឡង�ុេបក គឺចិត�ជា ក
ណា�លៗ ្រពេងីយៗ ហីៗ កអយតន គឺែភ�ក 
្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត កយ និងចិ

២. ្រពហ�វិហរុេប គឺចិត�ជា ក
ណា�លៗ ្រពេងីយៗ ហីៗ ក�ុង្រពហ�វិហ
ចំេពះសត� និងសង�រ

៣. េពជ្ឈង�ុេប គឺចិត�ជា ក
ណា�លៗ ្រពេងីយៗ ហីៗ ក�ុងសហជាតធ

៤. វ ីរយុេបក គឺចិត�ជា ក
ណា�លៗ ្រេ
ព ងីយៗ ហីៗ ក�រព្យោយាម មិន
េពក មិនតងេពក។ 
ឹ

៥. សង�រុេបក

គឺចិត�ជា ក
ណា�លៗ ្រពេងីយៗ ហីៗ ចំេពះសង

ទំងឡាយ ែដលជាេ្រគឿងសុំញាុំ ក�៨
ុង ជាេដីម

៦. េវទនូេបក គឺចិត�ជា ក
ណា�លៗ ្រពេងីយៗ ហីៗ ក�ុងឧេបក�េែដល
ជាមហកុសលទ៨ ជាេដីម

៧. វ ិបស្សនូេបក គឺចិត�ជា ក
ណា�លៗ ្រពេងីយៗ ហីៗ ក�ុងសហជាតិ
ែដលេកីតេឡីង ក�ុងវ ិបស្សនាភាវនា េដណាេឃីញច្បោស់ថា 

ធម៌នាមធម៌ ពិតជាមានលក�«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ពិតែមន។ 

៨. ត្រតមជ្ឈត�ុេប គឺចិត�ជា ក
ណា�លៗ ្រពេងីយៗ ហីៗ ក�ុងអរម�

៩. ឈនុេបក គឺចិត�ជា ក
ណា�លៗ ្រពយៗ ហីៗ ក�ុងឈនសមាបត�ិ

284

១០. បរ ិសុទ�ុេបក គឺចិត�ជា ក
ណា�លៗ ្រពេងីយៗ ហីៗ ែដលបរិសុទ
ពួកធម៌ជាស្រត�វ និងមិនខ�ល់ខ�យ ក�ុងកររមា�ប់ ពួកធម៌ែដល
ជាស្រត�
ទស្សន ទី៦៣៣

6

ពក្យ«ពល់្រត�វធម៌ ដឹងពិត េឃីញពិត េដយខ�ួ» ក�ុងសំេណរទំ
ឡាយេនះ គឺមិនសំេដដល់ ករ្រតស់ដឹងសច�ធម៌ មានមគ�ផល ្រពះ
េនាះេទ។

ឺ្រតឹមជា
ប��ត�ិ េ្របីក�ុងករដឹកនាំ េយាគាវចរទ
គ

ែដលកំពុងហ�កហត់
សមាធិ អប់រំចិត� េដីរតមគន�ង ករទូនា�នរបស
ឹ

បរមសស�ចរ្យ ែតប៉ ុេណ ា�ះ។ ឧទហរណ៍៖ ក�ុងអនាបាណស
សរ គឺថា េបីហ�ឹកហត់តមលំដប់លំេដយ កលចិត�ពល់្រត�វ 

ទី៤ ចិត�នឹងស�ប់រមា�ប់, នឹងជបបីតិ៥ណាមួយ, នឹងជួបកយបស្សទ�ិ និងច

បស្សទ�ិ, នឹងជួបពន�ឺ ឬនិមិត�ឯណានីមួយ, នឹងជួបចិត�រីករយេសីចសប្
នឹងជួបសុខៈ, នឹងជួបឧេបក�, យា៉ងេនះជាេដីម។ េពលបានហ�ឹកហ

ែស�ង  តម្រពះពុទ�ដីកខងេលី ជាលទ�ផល គឺចិត� បានពល់្រត

េនាះ បានដឹងពិត បានេឃីញពិតចអ�ីែដល្រពះពុទ�អង� បានសំែដង្រប
តមលំដប់លំេដយដូចគា� ពិតអីចង
ឹ ែមន។ េសចក�ីេនះ េទប
ី ហ៊

េពលថា ្រពះធម៌ ែដល្រពះពុទ�អង� បានសំែដងមក េហីយ េដយ្
ពិតជាសច�ធម៌ ពិតែមន
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ទស្សន ទី៦៣៤

6

េហតុអ�ី េពលចេ្រមីនអនាបាណស្សតិ េល ឱ្កំណត់យក  ខ្យល
ដេង�ីមេចញជាមុន? គឺថា ខ្យល់េចញមកខង «អស្សោ» និងខ្យល

ចូលេទខងក�ុ «បស្សោ»។  បណា�ខ្យល់ទំងពីរេនះ ក�ុងេពលែដល
ទំងឡាយទំងពួង អ�កេដកេនក�ុងគភ៌ ៃនៃផ�មាត េហីយេកីតេចញម

ៃផ�ៃនមាត ខ្យល់ឰដ៏ខងក �ុង េចញមកខងេ្រក មុនេគ េទីបខ្យ
បាននាំយកេ នូ វធូលីដ៏ល�ិត ចូ លេទខងក�ុង ជាេ្រកយ លុះដល់

មាត់ ក៏រលត់េទ។ (វិសុទ�ិមគ�ែ្រប ភ២ ទំព័រទី៩៦)
ទស្សន ទី៦៣៥
ជាសច�ធម៌

6

គឺេភ�ីងខងលិច េឆះៃ្រពខងលិច េហីយក៏រលត់េទ។  

េភ�ីងខងលិច បេង�ីតបានជាេភ�ីងថ បន�េទៀត េហីយក៏េឆះបន�គា� រហូ

ដល់េឆះអស់  ៃ្រពទំងមូល។ សង�រេនះ ក៏្របជុំតក់ែតង ឱ្េកីតរលត់ 
មានទំនងដូចគា�ែដរ។ កលចិត�េនាះ ទូនា�នេដយសមាធិ និង
ប��េលកុត�រ នឹងេកីតមានេឡីង លះករ្របកន់មាំទំងឡាយ
េនាះ នឹងផា�ច់ផ�ិល ឫសគល់កិេលសទំងេ ឱ្អស់ពីខន�សនា�ន ែដ
មានទំនងដូច េភ�ីងបានេឆះៃ្រព យា៉ងដូេច�ះែដរ។ េសចក�ីេនះ សូ
ទំងឡាយ ទូ នា�នចិត�េដយសមាធិ និងវិបស្សនា េដីម្បីដុតកំេ
កិេលសតណា ទំងេនាះ កុំបីខនេឡ
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6

ធម�ជាតិេនក�ុងេលកេនះ មាន្រគប់្រគាន់ មិនេចះខ�ះ ស្រមាប់ចិ

សត�ទំងអស់ ឱ្បានរស់រនមានជីវិត េដយមិនលំបាកេសះេឡីយ។ ប
ធម�ជាតិទំងេនាះ មិនអចបំេពញ នូវចំណង់ក �ុង កិេលស និងតណា�

សត�េលកបាន សូម្បីែតមា

ទស្សន ទី៦៣៧

6

េតីេនចុងប��ប់ ៃនខ្យល់្រតកូល៤ (បស្សម�យំ កយសង�រំ កររ
កយសង�រ) របស់អនាបាណស្សតិ អចច់ទុកថា ចិត�ប
ត
ឧបចរសមាធិ ែដរឬេទ? េនាះមិនែមនេទ គឺ្រតឹមែតជា ចំណុចប��

មូលដ�ន្រគឹះ របស់អនាបាណស្សតិ ឬថា ជាមូលដ�នកម�ដ�
ទំ៤០ ប៉ុេណា�ះ។ វក៏្រតឹជា កររមា�ប់បាន នូវកយសង�
ខ្យល់េ្រគាត្រគាត ជាទុក �េវទនា ែដលេកីតេដយសរព៌ង�ក
និងក៏ជាដំណាក់កលមួយ ែដលខ្យល់អស្សោសៈបស្សោ

ព្យោជំងឺ េរគាព្យោធិ ទំងលបង�េឡីង េដយសរករស�ះ
េស��តសរៃសឈម

ខ្យល់អស្សោសៈបស្សោសៈ នឹឱ្ដំេណី រខ្យល់

ដំេណី រឈម បានរត់្រស�ល េពញសរព៌ង�ក េឡីងវ ិញ ឬេហថា
ករសះជា អស់េរគ សរៃសឈ ទំងពួង
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6

េដីម្នាំចិត
បច�ុប្បន ឱ្ពល់្រត�វ មគ� ្រពះនិព�ន ក�ុងជាតិ, ធម�
ប

បណ�ិតទំងឡាែដលស �ត់ជំនាញ ក�ុង្រពះៃ្រតប្រត�វែែស�ងរកេល

អច ្រពះកម�ដ�ន ជាសមា�ស មានបទពិេសេ្រចីន ក�ុងកិច�បដិបត�ិ 

សមថ និងវ ិបស្សនឱ្ជួយែថមេទៀត េនាះគជកចំបាបំផុត ពីេ្រពថា

នឹងជួយឱ្ចិត� បានដក់ចុះនូវ អំនួត និនះ ក�ុងនាមជា អ�កេចះដ

េ្រចី េដីម្ប
ប ំែបករបាងកិេលស ដ៏រងត�
ឹ ឹងមួយេនះ។ ម្យោ៉ងវិញេទៀត ្រទឹស

និងកិច�បដិបត�ិ  គឺមិនដូចគា�ទំង្រេនាេទ ្រត�វពឹងេលីអចរ្យ ជួយ

គន�ះ 
ឹ បេច�កេទស ផ្សំែថមេទៀត េទីបឆាប់បានសេ ដល់ទិសេដ។ សូមកុ

អងែតខ�ួនេចះ កុំអែតគម�ីរ េហីយេពលថា យកគម�ីរ ឬយក្រពះពុទ
្រគ�បានេហីយ មិនចំបាច់រក ្រពកម�ដ� ឯណាេទៀតេនាះេទ េ្

អចរ្យ ក៏ជាមនុស្សដូចគា� យា៉ងដូេច�ះេឡីយ។ សូមសិក្
េទះេនជំនាន់ពុទ�កល ្រគង់ធមា�េនេឡីយ ក៏េនែត្រត�វែស�
េលអចរ ្រពះកម�ដ� េដីម្បីបថា�យខ�ួ ជាសិសដូចគា� េតីេ្រព

េហតុអ�ី? គឺេដីម្បី បានញាុំញី ពពួកកិេលសក�ុងចិត� ែដលេ្រចីនេដយអ

និងមានះ � ុងនាមជា អ�កេចះដឹង ធម៌អថ៌េ្រចីន ហ�ឹងឯង។ េដយ
ក

មាន្រសប់ េហីយេធ�ីបានដូេច�ះេទៀត ចិត�េនាះ នឹងបានពល់្រត�
្រពះនិព�ន ជាអរមេនក�ុងចិត� ជបច�ុប្បន ជាក់មិនខនេឡីយ

288

ទស្សន ទី៦៣៩

6

សមថយានិកទំងឡាយ និមិត៥្របករ គឺ បរិកម�និមិត� ឧគហនិមិត
បដិភាគនិមិត ឧបចរនិមិត� និងអប្បនានិមិត�។ េតីនិម៥្របករេនាះ 

េម�ច? ឧទហរណ៍៖ កលេបី េយាគី ចេ្រមីនអនាបាណស្សតិ ឆ�
្រតកូលទ៤ ចិត�នឹងពល់្រត�វ បី៥ណាមួយ លំដប់មកចិត� នឹងេកី
កយបស្សទ�ិ ចិត�បស្សទ�ិ រួចនឹងជួបពន�ឺពណ៌េលឿង្រសទន់(ស្រមា

ខ�ះ)។ េពលជួបពន�ឺពណ៌េលឿង្រសទន់េនា គឺេយាគី នឹក្រតិះរិះ (វិតក) 

ពិចរណា (វិចរៈ) ្របមូលពន� ឱ្មូល ឬ ព្យោយាមទប់រក្សោពន�
ឱ្នង មិ
នឱ្ញាប់ញ័រ ឬមិឱ្រលត់េទវិញ ជាេដីម ្រតង់េនះ េ
ឹ

បរ ិកម�និមិត�។  កលចិត�េយាគី អចេតងជាប់ពន�ឺេនាឱ្េននឹងមុ

បាន េបីកែភ�កក៏េនចំ បាន បិទែភ�កក៏េនចំបាន េនាះឯង

និមិត�។  កលចិត�េយាគី អចប��ពន�ឺេឱ្ធំ ឱ្តូច ឱ្ជិត ឱ្ឆា�យ េធ�

ពន�ឺពណ៌េលឿង្រសទន់ ឱ្េទជាមានឱភា្របណិត ជាពណ៌
ទកដ
ឹ ប់ ស្រមាប់យកេទេ្របីជាកសិណ ក�ុងករចេ្រមីនឈនស

េនាះេហថា ភាគនិមិត� កលបដិភាគនិមិត�េនាះ េនញាប់ញ័
រលត់េទវិញ

គឺមិនអឱ្តំងនឹងមុខ អស់កលកំណត់ តមករចង

របស់្រពះេយាគី េនាះឯង េហថា ឧបចរនិមិត�។ ប៉ុែន� កលបដិភ

េនាះ េននឹងថ�ល់ អច ឱ្តំងនឹងមុខ អស់កលកំណមួយ តមក

ចង់បាន មិនរលត់េទវដូេច�ះ េនាះឯងេហថា អប្បនានិម
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6

បានស�ប់ នូវដំេណីរេរឿងរ៉វ របស់្រពះអរហន� និង្រពះអរិយបុគ�ល ជ
អង� នាសម័យពុទ�កល េឃីញថា ្រតឹម បានស�ប់១គាថាេសះ
បានសេ្រមចគុណធម៌ជាន់ខ�ស់។ ក�ុងសម័យេនះ អ�កខ�ះ ក៏តំង ក
បានសេ្រមចគុណធម

ែបបមិនលំបាកេពកេនាះេទ េមា៉�ះេហីយក៏េ

្របែហស ខ�ះេសចក�ីព្យោយាម រហូឱ្សរៈសំខន់ ដល់កិច�បដិបត

សមាធិ ែថមេទៀតផង។ ពួកេគ មិនបានសិក ្សោ អំពីបុព�កម�របស់្រពះអ
និង្រពះអរិយបុគ�ល ទំងអស់អង�េនាះ េសះេឡីយ។ េពលគឺ ្រពះអង

សង
ឹ ែតជាអតីតេយាគី ែដលធា�ប់បានជំនាញ និងេមាះមុតក�ុងសមា

មានអង�ខ�ះ សុខចិត�លះបង់ជីវិត ក�ុងសមាធិ េហីយបានេទេកីត 

េលក ្រពហ�េលក េទៀតផង។ េដយសរែត បុណ្យមិនទន់្រគប់
បានសេ្រមច មគ�ផលណាមួយ ក�ុងអតីជាតិេនាះ ែតក៏ប
ត

ឧបនិស្ស័យ បានេកីតទន់្រពះសមា�សម�ុទ� នាសម័យពុទ�កល ប

មគ�ផល ្រពះនិព�ន យា៉ងងយបំផុតផងែដរ។ ដូេច�ះ សូមអ�កទ
ចប់េផ�ីមបដិបត�ិសមាធិ កុំខន ចប់ពីេពលេនះ 
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ជប��ត�ិ «សូមអ�កទំងឡាយ ព្យោយាមអប់រំទូនា�នចិត� រឱ្បានល�

េដយកររក្សោសីល ហ�ឹកហត់សមាធិ និងចេ្រមីនវិប សព�ក

ទំងពួងចុះ។ សូមកុំខ�ល់ខ�យ អំពីអ�កដៃទ ែដលេគនឹងគិតយា៉ងដូចេម
ចំេពះរូបអ�កេឡីយ ពីេ្រពះថា អ�កមិនែមនេកីតមក េដីម្បីេធ�ីអ�ីៗ ផា�

អ�កដៃទ េនាះេ»។
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បុថុជ�ន ែដលមិនបាន បន�ឧបនិស្ស័យ ពី្រពះអរិយៈទំ ចប់ី្រ
ព

េសតបន�បុគ�លេឡីងេទ េហីយ្រសប់ែតបានសេ្រមច មគ�ផល ្រ
គឺេកីតមានេដយក្រមបំផុត ពីេ្រពះថា វេង�ងផ�ូវ េនក�ុងៃ្រពធំ អ

មួយសង្សោរវដ� មកេហីយ ្រសប់ែតេចញរួច ពីៃ្រពធំបាន េដយខ�
នងេកីតមានេដយក្រ
មបំផុត។ ករបន�ឧបនិស្ស័យេនះ គឺេ្របៀបដ
ឹ

អុជេទៀនបន�គា�អីចង
ឹ ែដរ។
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ទស្សន ទី៦៤៣

6

(បទកកគតិ
អ�ក្របេសីរគាប

ែតងែស�ងរក្រទព្

ស�ប់សុខឱ្ចិត�

ជា្រទព្យឧត

សន្សំ្របណិ

្រទព្យជួយបាំង

ចិត�ពលសមា
ទស្សន ទី៦៤៤

6

មនុស្សឆា�ត គឺនឹងមិនេចះនាំេរឿងេក�្រកហយ មកដក់ខ�ួន មិ
របស់េគ មកពិចរណាគិត ឱ្ចិត�មានកស�ុគស� មាគំនិតរេវ ីរវយ

អែណ�តអណូង 
� ឥត្របេយាជន៍េនាះេឡ ដ្បិថា ត្រម�វករពិតរបស់ ជី

េនះ គឺជាករស�ប់ចិត� ស�ប់អរម�ឱ្បានេ្រចីន េនះឯ
ទស្សន ទី៦៤៥

6

(បទកកគតិ
ធម�ជាតេដីមេឈី 

ែតងែតរេង�ី 

ចិត�មនុស្សញាប់ញ័ េលកធម៌ប៉ះពល
ស�ប់សុខមិនខន
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េពលប៉ះនឹងខ្យល់

ច្បោស់ក�ុងេហតុ

ទស្សន ទី៦៤៦

6

េយាគីទំងឡាយ េចិត�ពល់្រត�

«ឧេបក»

ទំ១០ណាមួយ

េដយសរករចេ្រមីនសមថ និងវិបស្សនាករួចេហីយ, សូមយកប��
មកសម�ឹងេមីលឱ្េ្រជ េទក�ុងកយរបស «កយក�ុងក» រួចសិក្

េមីល ឱ្បាេឃីញច្បោស់ថា េកសិ នឹងធឹងេទបាន េដយស

អេបាធ (ធាតុទឹក ជួយ្រទ្រទង់ េកសិកមួរស់បាន េដយស
អហថាមព (ខណិជ) មកចិ�� ឹម, េកសិកមួ មិនស�ុយរលួយេទ

បាន េដយស េតេជាធា (ធាតុេភ�ីង មកជួយកេម�, េកសិកមួ
កេ្រមីកញ័រមានចេទបាន េដយស វេយាធ (ធាតុខ្យល
ជួយបក់ផាត់ រូបកយ របស់មនុស្សសត� េចះែតចស់េ ពីមួយៃថ� េទ
មួយៃថ� ក៏េ្រពះែត េកសិកេ្រកយៗទំងេនាះ បានបំែបកខ�ួ
េកសិកេម ែដលមានទំនងដ ូច យករូបភាព មកថត េដយមា៉សុីនហ
តូកូពី  បន�បនា�ប់គា� េដយមិនបានថតចម�ង េចញពីច្បោប អីចង
ឹ ែដរ។ 

េកសិកទំងេនាះ ្រប្រពឹេទ ជាធម� តធម�ជាវ យា៉ងដូេច�
គា�ននរណា មកបង�ប់ប�ថាមក្រត�ត្ េលីវបាេទ ឬថា មកប�

វ កុំឱ្ចស់ កុឱ្ឈឺ កុំឱ្ស�ប់ យា៉ងដូេច បានេឡីយ។ េសចក�ីេនះ គឺពិ

ជា មិនែមនខ�ួន មិនែមនជារបស់ខ�ួន មិនលុះក�ុងអំណាចខ�ួន ព្របា

ែមន «អនត� អនត� អន »។ កលេបីបន�ពិចរណា តមទំនង
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្របចំ េនាះភាគរយៃនាំចិត� ឱ្បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន 
ចិត�ជបច�ុប្បន នងេកី
នខ�ស់ ជាក់ជាមិនខនេឡ
ឹ
ទស្សន ទី៦៤៧

6

េ្រកយឧេបក�ចិត� ៃនសមថកម�ដ�ន បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េ
មកេមីល យា៉ងល�ិតល�ន់ ជ«កយក�ុងក» នឹងបានេឃីញច្ប េដ

ប�� នូវជីវ ិតសត� តូចធំ  ែវងខ�ី ដេណ�ីមគា� បឺតជ��ក់ចំណី អហរ 

សមា�ប់គា� េដីម្បីរស់ ដូចជាជីវិត េនខ េនះែដរ។ េកសិកច

វ ិនាសេទ េកសិកថ�ី បានេកីតេឡីង េកីតរលត់ៗ ែ្រប្រប�ល មិនេ
សុទ�ែតជាលក�ណៈ«អនិច�ំ  និង  ទុក�ំ» ទំងអស់។ ពិតជាគឱ្េនឿយណាយ

ពិតជាគួឱ្ធុញ្រទន់ ៃ្រកេពកណាស់ ចំេពះរល់ ករេក ីតស�ប់
សង្សោរេនះ។ ករេកីតរលត់របស់ កយក�ុងកយ ទំងេនះ គឺ្រប្រ

ធម�ត តធម�ជាវ មិនលុះក�ុងអំណ សត�បុគ�ល អត តួខួ ន ណ
�

េសះេឡីយ។ េនះេហីយ ជាលក�ណៈ របស«អនត» ឬថា«គា�នសត� គា

បុគ�ល គា�នតួខ�ួ»។ កលេបីបន�ពិចរណា តមទំន ជា្របចំ 
ភាគរយៃន កនាំចិត� ឱ្បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងច
បច�ុប្បន នងេកី
នខ�ស់ ជាក់ជាមិនខនេឡ
ឹ
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ទស្សន ទី៦៤៨

6

ក�ុងកិច�បដិបត�ិ  អនាបាណស្ តួនាទីរបស សតិ(ស�រតី)

គឺស្រម

កំណត់ដឹងខ្យល់ដេង�ីម េចញដឹ ចូលដឹង មិនឱ្ដច់ចេនា�ះ នឱ្បា

ដល់ទីបំផុត  ជាករសំខន់។ ចំែណកតួនាទី របស់ញាណ(ប��)វ

ស្រមាប់វិនិច�័យ េតីចិត�កំពុងពល់្រត� គឺជាអ�ី? ជាអង�របស់ឈន 

ណា? េតី្រត�វកន�ងអង� របស់ឈន និងកនរម�ណ៍  ទំងេនា ះ េ
រេបៀបណា? ឧទហរណ៍៖ េនេពលបដិបត�ិជាក់ែស�ង នឹងជួបសភា
តមលំដប់លំេដយ ដូច
១. កលជួបេវទនា ប��ក៏ស�ល់ច្បោស់ថា េនះជាេវទនា េហីយ
ថា វ្រតឹមែតជាេវទនា ែដលបានេកីតេឡីង ពីករចេ្រមីនប
កលេបីបន�យកសិ តមដឹងខ្យល់ដេង�ីម េចញដឹង ចូលដ
ឱ្បា
ត
ជាប់ មិនដច់ចេនា�ះ នឹងឆ�ងផុតមិនខ

២. កលជួបបីតិ ប��ស�ល់ច្បោ េនះគឺជាសភាវៈ របស់ចិត� 
ពល់្រត�វ បីតិទ៥ណាមួយ ែដលេកីតមកីករចេ្រមីន និងក
ព
ដឹងច្បោស់ នូវរេបៀបឆ�ងអរម�ណ៍ ក�ុងបីតិទំងេនាះ េទៀ

៣. កលជួបបស្សទ�ិ ប��ស�ល់ច្ប េនះគឺជាកយបស្សទ�ិ និងច
បស្សទ�ិ ែដលេកីតមកពីករចេ្រមីន និងក៏បានដឹងច្បោស់ នូវរេ

អរម�ណ៍ ក�ុងកយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្សទ�ិ ទំងេនាះេទ
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៤. កលបានជួបពន�ឺ ប��ស�ល់ច្ប េនះនិមិត� ឧគហនិមិត� និង
បដិភាគនិមិត� ៃនពន�ឺេនាះ ែថមេទៀតផង

៥. កលបានជួប ខ្យល់ដេង�ីម រីករយេសីចសប្បោយ ប��ស�ល
េនះគឺជាខ្យល់ដេង�ីម រីករយេសីចសប្បោយ ែដលេកីតមកពីករច

និងក៏បានដឹងច្បោស់ នូវរេបៀបឆ�ងអរម�ណ៍ ក�ុងខ្យល់ដេង�ីម 
េសីចសប្បោយ ទំងេនាះេទៀត

៦. កលបានជួប សុខៈ ប��ស�ល់ច្បេនះគឺជាសុខៈ ែលេកីតមក
ពីករចេ្រមី ន និងក៏បានដឹងច្បោស់ នូវរេបៀបឆ�ងអរម�ណ៍ ក�ុ

ទំងេនាះេទៀតផង

៧. កលបានជួប ឧេប ក� ប��ស�ល់ច្េនះគឺជាឧេបក�ចិត� ែ
េកីតមកពីករចេ្រមី ន និងក៏បានដឹងច្បោស់ នូវរេបៀបរក្សោអរម

ឧេបក� ឱ្បានឹងធឹង មិនឱ្ធា�ក់ចុះ េដីម្បីបន�ចេ្រមីនវិបស្ស

េទៀតផង។ 

៨. កលពិចរណា«អនិច�ំ ឬ ទុក�ំ» ៃនសង�រធម៌ទំងឡាយ ប��ស
ច្បោស់ េនះគឺជាលក�ណៈរបស់ «អនិច�ំ ឬ  ទុក�ំ» ៃនសង�រធម

ទំងឡាយ ែដលេកីតមកករចេ្រមីន និងក៏បានដឹងច្បោស់ ន
បេង�នចិត� អនុេលមបន�ថា វគឺព «អនត» ឬ  «គា�នសត� គន
បុគ�ល គា�នតួខ�ួ» ពិតែមន ។ 
៩. េពលចិត� សុះេចញពីភ
�
វង� េឡីងកន់មគ�វិថី ប��្រត�វស�ល់ច្បោស
គន�ះនាំចិត� ពិចរណាក�ុង 
មគ�ផលេនាះៗ ជាេ
ឹ
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េដីម្បីេជាគជ័យ ក�ុងករហ�ឹកហត់ េយាគី្រត�វស�ត់ជំនាញ 

ជួយ្របាប់ពីគន�ឹះ បេច�កេទស និងបទពិេសធ ហ�កហត់េដយផា�ល់ 
ឹ
ែថមេទៀតផង។ េហតុដូេច�ះ េទប
ី ក�ុងកិច�បដិបត�ិ សមាធ និងវ ិបស្ស ត្រម�

ឱ្មានអចរ្យ ្រពះកម�ដ�ន ែដលមានបទពិេសធន៏ ជួយដឹក

ចំបាច់បំផុត។ េបីពុំដូេច�ះេទ េយាគី ែដលបានពល់្រត�វ     ែប�

កៗពីគា� និង្របណិតណាមួយ អនង
ឹ យល់្រឡំធម៌ ថាបានសេ្

្រពះនិព�នក៏ជាប់ក�ុ ទិដ�ិណាមួ ជាេដីម

ទស្សន ទី៦៤៩

6

ក�ុងសមាធិ ៃនសមថកម�ដ�ទំ៤០ ណាមួយ, េនេពលចិត� បាពល
្រត�វ «ឧេបក» សូមរក្សោឧេបក�ចិត�េ ឱ្បាននឹង កុឱ្ធា�ក់ចុះមកវិញ

េហីយបន�ពិចរណា រូបកយេនះ ែដលផ�ុំេឡីងេមហភូតរូ៤ «ដី ទឹក 

េភ�ីង  ខ្យល»។ សភាវៈណា មានលក� «រង 
ឹ ទន់» ជាធាតុដី។ សភ

ណា មានលក�ណ«្រជាប េសីម កក ខ» ជាធាតុទឹក។ សភាវៈណ

លក�ណៈ «េក� ្រតជ» ជាធាតុេភ�ីង។ សភាវៈណា មានល«ែណន
តង ញ
័ រ» ជាធាតុខ្យល់។ រូបណា ផ�ុំេឡីងេដយមហ៤េនះ  ែតងែត
ឹ
មានលក�ណ «អនិច�ំ គឺមិនេទៀង, ទុក�ំ គឺជាទុក�, អនត គឺមិនែមនខួ ន មិន
�

ែមនជារបស់ខ�ួ» េពលឺ េកីត
េឡីងេហីយ ែបកធា�យេទវិញ ជាធម
គ

េយាគី មិនគួរជាប់ចិត� មិនគួរជាប់អរម�ណ៍ មិនគួរ្របកន់មាំ ថាជ
េឡីយ េពលឺ ពិតជ
«គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ» ពិតែមន។
គ
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6

េ្រកចិត�ពល់្រត� «ឧេបក» ចូរបន�ពិចរ រូបេនះ ែដលផ�ុំេឡីងេដ

មហភូតរូ៤ ែដលមានលក�ណៈ មិនស�តគួរេខ�ីម េដយពណ៌ េដយក
េដយ្រទង់្រទយ េដយសណាេញីស េដយែក�ល េដអក
៣២្របករ ដូចជា សក់ េរម... ទឹក េនាម ល ជាេដីម។ ករ្រប្រ
េទ ៃនរូបេនះ គឺមានលក�ណៈ «អនិច�ំ» ែ្រប្រប�ល មិនេទ េទ ចស់
ឈឺ ស�ប់ េនទីបំផុត មិនអច្របែកក បាន។ មានរូបេនះ ពិតជ

េដយ្របា «ទុក�ំ» គឺមានទុក�េ្រចីន្របករណាស់ រួមទំង លំបាក
លំបាកែថរក្សោ លំបាកក រពរ យា៉ងែថមេទៀតផង។  ករវិនាសេ
ៃនរូបេនះ  គឺមិនេចះស�ប់បង�ប់ នរណាេឡីយ េទះចង់ក៏េដយ េ
ចង់ក៏េដយ។ ដូេច�ះរូបេនះ

� ពុំែមនជរបស់ខ�ួន ពិតែមន
គឺពុំែមនខួ ន

ែដលជា«អនត» ឬថ «គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ»។
ទស្សន ទី៦៥១

6

(បទពក៧)
ជំងឺ្របច័ណ�កចឫស

    ក�ុកកួ លេក
�
�ផ្សោេបះដូងអ

េលល
� �ង់លង់កមជាប់ជំព     ខង
ឹ ខុសញ័ រញាក់ទំងយប់ៃថ

េបីេចះសេនា�ស� ុងក
ក

ប�ន
ី ិង្របពន�អស់សង្ស័

    ស�ប់សុខចិនា�ល�ល�ះៃ្រ

    ចប់ៃដែកៃខផ�ូវជីវិត
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6

្របសិនេបី មិនសិក្ឱ្បានល�ិតលន់េនាះេទ អ�កនឹងគិតថា មនុស្ស គ
ចំនួនេ្រចីន។ េសចក�ីពិតចំនួនមនុស្សគឺមិនបា ១ភាគលន ៃនចំនួនស
តិរច�ន ទំងេលីេគាក និងទំងក�ុងទឹកេនា ះផង។ េនះមិនបានេ្រប
េទនឹងចំនួ ដ៏េ្រចីនេលីសលប់ របស់អមនុស្ស េទវ និង្រពហ� េឡីយ

ករបានេកីត ជាមនុស្សេនះ គឺជាេរឿងដ៏ក្រមប។ ដូេច�ះ សូមេធ�ីខួ �ន

ឱ្េទ មនុស្សល� កុំេបៀតេបៀនគា កុំទស់ែទងគា� កុំកប់សមា�ប ដូច
សត�តិរច�នេសះេឡីយ
ទស្សន ទី៦៥៣

6

េយាគី ែដលចេ្រមីន អនាបាណស្សតិកម�ដ�ន កលេបី មិនអចញ
និមិត�ឯណានីមួយ ពីឧគហនិមិត� ឱ្េទជាបដិភាគនិមិត� ែដលចិត�ច

បាន នូវបដិភាគមិត�េនាះ េហីយអចអធិដ ឱ្មកតំងេននឹងមុខប

អស់កល្រតឹមណាក៏ បាន ឬចង់េហយកមក េ្របី េពលណាក៏បា
េទះបីជា េយាគីេនាះ បានចេ្រមីន្រពះអនាបាណស្សតិេ
ឆាប់ យា៉ងណាក៏េដយ ធា�ប់បានចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ ប
ណាកេដយ ក៏ខណៈចិត�េនាះ ច បាតំងេន្រត «ឧបចរសមា»
ជដែដល។ ពីេ្រពះថា េយាគីេនាះ ពុំទ ន់មាន ភាពស�ត់ថ�ឹក ក៥

េនេឡីយ េពលគឺ ពុំទន់មាន អប្បនាចិត� ហ
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6

បដិបត�ិក�ុងអនាបាណស្សតិសភាវលក�ណ របស់បីតិ ក�ុងឧបចរសមាធ

និងបឋមជ្ឈោន មានលក�ណៈខុសគា�េទនឹង បីតិក�ុងទុតិ យជ្ឈោន

េម�ច?  បីតិ ក�ុងឧបចរសមាធិ និងបឋមជ្ឈោននលយឡំ េដយអ

ឈនពីរ គឺវិតក�ៈ ជាសភាពញាុំងចិត� ចុះកន់អ និងវ ិចរ ជាសភ

ញាុំងចិត� ឱ្្រតច់រង ក�ុងអរម�ណ៍ ពុំមានភាព្របណិតដូច បីតិក
ទុតិយជ្ឈោន ែដលបានកន�ងអង� កន�ងអរម�ណ៍ របស់វិតក�ៈ និងវិចរ
េហីយេនាះេទ។ បីិ 
ក
៥
ត � ងឧបចរសមាធិ និងបឋមជ្ឈោន គឺមណៈ

យា៉៖ 

ទ១
�ិ បីត គឺ្រពឺេរម ្រពឺែស្បក តិ
ី . ខុទក

ទ២
ី . ខណិ កបីត គឺ្រពឺេរម ្រពឺែស្បក មួយ្រសបក់ៗ ជា

ទ៣
ី . ឱក�ន�ក
ិ បីត គឺរងឆ កៗ ដូចេផ�កបេនា�រ ឬរងភឹបៗ រេង�ី ែបប
េយាលៗ ដូចជិះទូកេលីទឹករលក។

ទ៤
ី . ឧេព�ង�បីត គឺមានរង រ ីកធំដូចយក្ស ឬមានរ រួមតូច 
ឬមារងក លូតែវង ឬមារងក រួញខ�ី។ 

ទី៥. ផរណាបីត គឺ្រតជាក់សព�រងកយ ្រស�លខ�ួនដូចេដក ឬអង�
អក។

ផរណាបីតិ មាសភាវលក�ណដូេច�ះ គឺហ�កហត់ 
ក
,
ឹ
� ុងអកសធាត

ប៉ុែន�

នឹងមានចំហយេក�ឧណ�ៗ េក�ល�ម្រស�លខ�ួន រត់សព�

30 0

្របសិេបី ហ�កហត់ 
ឹ
� កុងអកសធាតុ្រតជាក់។ ក៏ប៉ុែន� បីតិ ក�ុងទុត
ែដលបានកន�ងអង� កន�ងអរម�ណ៍ របស់វិតក និងវ ិចរ រួចេហីយវ ិញ គឺ

មានលក�ណៈ្របណិតជាង ែបបជាសំ េសីចសប្បោយរីករយ រំេភីបចិ
ដូចបាកម្សោ ក�ុងឧទ្យោនសួគា៌ នារដូវផា�រីក ជាសំេណីច ពីក�ុង
ចិត� ផុះសំេណីច
�
រេង�ីរងកយ បុកេចញមកពីក�ុង េនក�ុងស េនាះឯង។

លក�ណៈែបបេនះ  គឺេកីតេឡីង េដសកិច�បដិបត�ិ មិនែមនជ ករត

ចិត� េធ�ីេនាះេទ

ទស្សន ទី៦៥៥

6

កម�ដ�នដៃទ

គឺសុទ�សឹងែត មាននិមិត «តមេហត»។  ប៉ុែន� អនា

ស្សតិកម�ដ�ន គឺមាននិមិ «េ្រកេហ» ែដលអ្រស័យេទេលី ឧបនិស

របស់េយាគី េដយផា�ល់។ ដូេចេលអចរ្យ មិនអចេពលថា និម
ខុស និមិត�េនះ្រត�វ បានេឡីយ េពលគឺ ្រតឹមែត្ ចូរអ�កព្យោយាម

ចំនិមិត�េនា ះ េហីយញាុំងនិមិត�េនាះ ពីឧគហនិម ឱ្េទជា បដិភាគនិមិ

េដីម្បីយកេទេ្របី្របាស់ ជាកសិណន ភា�បជាមួយនឹង ខ្យល់ដេង�ីម េ

ដង
ឹ ចូលដង 
ឹ «អស្សោសៈបស្» ស្រមាប់ចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ

គួរ។  ប៉ុែន� អចរ្យ ក៏្រត�វស�ល់ច្បោស់ េតីនិមិត� ្របេភទណា ជាន
អនាបាណស្សិ និងនិមិត� ្របេភទណា ជាករបន�ំរបស់ អមនុ
ត

េទពនិមិត� ជាេដីផងែដរ។

30 1

ទស្សន ទី៦៥៦

6

េ្រកយខ្ ល�ិតសុខុមរលត់ េយាគី ពិចរណាអ ដំេណី រែបកធា�យេទ

ៃនរូបអសុភទំងឡាយេនះ ទុកដូចជារូបរបស់ខ�

ឱ្បានេឃីញច្ប

េដយប��ថា េពលស�ប់ គឺរលត់ធាតុខ្យល់ជាមុន រួចរលត់ធាត រួច

ែបកធាតុទឹក  និែបកធាតុដី រូបក៏ចប់េហីមេបា៉ងេឡីង មានពណ៌វ ជ ា

េខ� មានហូរខ�ុះឈម ដចរេលះរលួយ មានសត�កេករខំ មានរុយែ
មានដង�ូវចុះ មានក�ិនស�ុយអេសច គួរេខ�ីមរេអីមៃ្រកេ លំដបមក  រូប
កយេន នឹងមានសណា�ន ជាេ្រគាងឆ�ឹងរវ ីមរវម មួយចេង តភា�ប

េដយសរៃសពួរ  េហីយមិនយូរប៉ុនា�ន ក៏ដច់េដចរយបា៉យ ក

វ ិញ  ជាធម�ត េនទីបំផុត។ ដំេណីរែប យេទ ៃនរូបេនះ  ែដលធា�ប

សមា�ល់ថា ជារូបរបស់អត�អញ គឺធាអីចឹង ដែដលៗ អស់មួយសង្ស
វដ� មកេហីយ េតីរូបមួយណា ជារបស់អត ឱ្ពិត្របាកដេទ? 

េសះ គា�នេទ គឺពិតជាគា�នអ�ីឱ្្របកន់មាំ ថាជារបស់ខ�ួន ពិ «
អនត» ឬថ «គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួន»។ ពិចរណាយា៉ងេនះ 
លៗ ជា្របចំ ផលណាមួយ នឹងសេ្រមច ជាក់ជ

30 2

ទស្សន ទី៦៥៧

6

(បទកកគតិ
សរជាតិផងសត
រ ីឯជនពល

ចកខ
កមា �ត
ឹ

ល�ង់េខ�គិតខ�ី

គា�េ្រពះច
ក៏េ្រពះែត

សមា�ប់េគែដរ
ទស្សន ទី៦៥៨

6

ចិត�ណា ែដលបានតម�ល់បដិប�ត ្រតឹមែត«សីល និង សមាធ(សមថៈ)» ឬ

្រតឹមែត «សីល និង  វ ិបស្សនា(ប �» េនាះគឺជា ករតម�ល់ចិត� េន

ចេនា�ះ ែដលជាេហតុររំង មគ�ផល ្រពះនិពឱ្េកីតេឡីងបាន េ
ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន ពីេ្រពះថា កិច�បដិបត�ិទំងេនាះ មិនបានស

បច�័យ  ឱ្បាន្រគប់្រគាន់ សនាំចិត� ឱ្ចកេចញពីភវង� េឡីងកន់ម  

វ ិថី បានេនាះេទ។ លុះ្រតែតចិត�ណា បឱ្ដល់្រពមេដ «សីល

សមាធិ(សមថៈ) ប��(វិបស្ស» េទីបចិត�េនាះ េឈ�ះថា ប

េហតុបច�័យ ្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់សេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក �
បច�ុប្បន បាន

30 3

ទស្សន ទី៦៥៩

6

បុគ�ល មិនែមនជា អ�កេថាកទប ក៏េ្រពះែត ជាតិក ំេណីត េនាះេទ
មិនែមនជា អ�ក្របេសីរខ�ង់ខ�ស់ ក៏េ្រពះែត ជាតិកំេណីត េនាះែ

េថាកទ ប ឬ្របេសីរខ�ង់ខ�ស់ គឺក៏េ្រពះ ជាអ�កចត់ែចង ែតប៉ុេណា�
េសចក�ីេនះ សូមអ�កទំងឡាយ ព្យោយាមសន្សំកម�ល� កម�សបរិសុទច

ជា បរិច�គទន រក្សោសីល ចេ្រមីនសមាធិ ចេ្រមីនវិបស្សនា
ទស្សន ទី៦៦០

6

េតីខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល «អស្សោសៈបស្» េនះ  រែមងមិនមា ក�ុងទី

ណា ចំេពះបុគ�លណា? ខ្យល់ដេង�ីមេចញ«អស្សោសៈបស្» េនះ 
រែមងមិនមានដល សត�ទំងឡាយណា ឰដ៏ខងក �ុង ៃនៃផ�មាត,
ដល់បុគ�លទំងឡាយណា ែដលមុជចុះេទក�ុងទឹក, មិនមានដល់
ទំងឡាយណា ែដលជាអស��ីសត�, មិនមានដល់បុគ�លទ
ែដលបានស�ប់េទេហីយ, មិនមានដល់អរិយបុគ�លទំងឡា
ចូលចតុត�ជ្ឈោន, មិនមានដល់អរិយបុគ�លទំងឡាយណា អេដ
រូបភព  និងអរូបភព, និងមិនមានដល់អរិយបុគ�លទំងឡាយណា ែដ

និេរធ។ (វិសុទ�ិមគ�ែ្រប ភា២ ទំព័រ១២២)

30 4

ទស្សន ទី៦៦១

6

េហតុអ�ី ចិត�ធម�ត ពិចរណាសតិបដ «កយ េវទនា ចិត� ធ» មិនអ
សេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព� បាន? ីេ្រពះថា 
ចិត�ធម�ត គឺលុ
ព

អំណា នវី រណធម៌៥ ែដលជាធម៌ររំង េលកុត�រប��ឱ្េកីតេឡីង  

បាន។ ចិត� ែដលបានេធឱ្នវី រណធម៌៥ បានេ្រទមចុះេទជាមុន 

េហតុបច�័យ ក�ុងករពិច សតិបដ�ន េហីយអចនឹង សេ្រម មគ�

ផល ្រពះនិព។ ្រក�មចិត�ទំងេ គឺ៖ «ខណិកសមាធិ ឧបចរសមា
បឋមជ្ឈោ ទុតិយជ្ឈោន តិយជ្ឈោន ចតុត�
អកសន��ជ្ឈោ
ត
វ ិ��ណ��យតនជ្ឈោ អកិ� ���យតនជ្ េនវស��នាស��យត
ជ្ឈ» ែដលមា «ឯកគ�ត ឬ ឧេបក» ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ
ទស្សន ទី៦៦២

6

េនេពលមួយ ែដលអ�កបានេដីរបុកជ ��ំង សូមកុំអលគិតថា េនះជ
ទល់្រចក និងអស់ផ�ូវេដី ឱ្េសះ។ សូមអ� ឈថយេ្រកយ ្រតឹ
មួយជំហ េនាះអ�កនឹងបានេឃីញ ផ�ូវេដីរថ�ីជាេ្រចីន ែដលផ�ូវទំ

អចនឹងម ផ�ូវណាមួយ នឱ្អ�កទទួលបាន នូជ័យជម�ះ និងសេ្រម

ដល់េគាលេដ េនាះេទៀត ្រគប់ប�� ក�ុងេលកេនះ សុទ�ែត

ដំេណាះ្រសយទំងអស់ សំខន់ថា េតីអ�កបាន របស់អ�ក 
មកគិតរកវ ិធីេដះ្រសយ េហីយឬេន ប៉ ុេ

30 5

ទស្សន ទី៦៦៣

6

កម�ដ�នទ៤០ រែមងនឹងសេ្រមចបាន ចំេពះែតបុគ�លណា ែដលម
(ស�រតី) េពលគ អ�កបដិបត�ិេដយដឹងខ�ួ ែតប៉ុេណា� េហីយនឹង

្របាកដច្បោស់ ដល់អ�កឯណា បានេធ�ីទុកក� ជាេរឿយៗ។ ប៉ុែន ចំែណក
ឯ ្រពះអនាបាណស្សតិវិញ ្រពះមសំែដងថាគឺជាសភាវៈធ�ន់ 
ភាវនាក៏ធ�ន់ ជាភូមិៃនមនសិករ ៃន្រពះពុទ� ្រពះបេច�កពុទ� និងបុ
្រពះពុទ ទំងឡាយ ែដលជាមហ ែតប៉ុេណា�ះ មិនែមនជាកដ�
ថយេថាកេ និងមិនែមនជាកម�ដ�ន ែដលសេល ថា�ក់ល�មៗ េសពប

េនាេទ គឺ្រត�េធ�ីទុកក�ុងចិត� េដយ្របករណាៗ ក៏រែមងស�ប់រមា�ប់ និ
សុខុម េដយ្របករេនាះ េ្រពះេហតុេនាះ ក�ុងកម�ដ�នេនះ សតិ
និងញាណ(ប��) ដ៏មានកមា�ំង គឺ្រពះ គួរគប្បី្រប ា (វ ិសុទ�ិមគ�

ែ្រប ភាគ២ ទំព័រ១២៣)

ទស្សន ទី៦៦៤

6

ខួ នឯង «្រ»
�
មិនស ល់ខួ នឯងថ
�
«្រ» ្រចឡខួ �នឯងថជា«អ�កមា» សុី

ចសប្បោហុឺហ ែបបជា«អ�កមា» េនាគឺជអ�ក្រក្រគប់យ េព

គឺ ្រកទំងក យ ្រកទ ្រកទំងចិត� ្រកទំងចរិត ្រកទំងគំនិត
មារយាទ ្រកឫកព េនាះឯងេហីយ េទីេហ «មហ្»។

30 6

ទស្សន ទី៦៦៥

6

សប្បុរសទំងឡាយ ្រពះពុទ�វចនៈ សូម្បីមួយគាថា ែដលអ�ក
ស �ត់ជំនាញរួចេហីយ ទំងក�ុងករែញកេសចក�ី អធិប្បោយពន្យល

្របាប់អ�កដៃទ េដយអត� និងព្យ��នៈ យា៉ងេនះជាេដីម គឺមិនទន
ថា អ�កបាន្របេសីរ ចំេពះករយល់ដឹង ក�ុង្រពះពុទ�វចនៈេនាះ ទំ
ដ្បិថ ្របាជា�របស់អ�ក គឺេនក�ុងក្រមិត ជាបុថុជ�នេនេឡីយ។ 

បុគ�លអង�ខ�ះ េលកក៏បានស�ប់ បានសិក្សោ ក�ុងពុទ�វចនៈេនាះដូចគា�

េលកបានេធឱ្ រួចផុតចកទុក េដយមាន មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីប
េដយសរែត បានយល់ដឹង ក�ុងជេ្រម ៃនកិច�បដិបត�ិ្រពពុទ�វចនៈ 
េនាះឯង។ េសចក�ីេនះ បណ�ិតទំងឡាយ ែដលបានស�ត់ េនក�ុង  
គន�ធុរៈ សូមកុំចប់េន្រតឹែត កសិក្ស កស�ប់ កគិត  កពិចរណ
ក�ុងខណៈចិត�ធម�តៗ ខងេ្រកសមាធិ ែដលគា�នសមាធ េនាះេធ�ីអ�ី។
សូមបន�េទ បដិបត�ិ្រពះធម ក�ុងសមថ ឬវ ិបស្សនាកម�ដ េដីម្ឱ
ប ្បា

េឃីញច្បោ នូវរូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត មានលក�ណ

«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េនាែថមេទៀត  ដ្បិថា ក្រពះៃ្រតបិ េនមា

សត�េលក  ែដលអចនាំចិ ឱ្បាពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះនិព
អរម�ណ៍ ក�ុងចិត ជបច�ុប្បន ក៏េនែតមានែដ

30 7

ទស្សន ទី៦៦៦

6

បំណង សំខន់បំផុតរបស់ ្រពះស មា�សម�ុទ� គឺឱ្្រគប់បុ្រត របស់្រពះអ
បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំផុត ៃនទុក�។ េសចក�ីេនះ េទ
អង� មានឧបាយ ៃន្របាជា� ក�ុងករនាំចិត� បុ្រតរបស់្រពះអង� 
្រពះអង� ែតងសរេសីរដល់ចិត�ណា ែដលមានសទ� ក�ុងករបរិ
ទំងឡាយ, ប៉ុែន�មិនចប់្រតឹមទនេទអង�សំែដង្របាប់ អំពីអនិស
របស់សីល េនាះគឺពិតជា្របេសីរជាង។ េពលបានរក្សោសីលរួចេហីយ

សំែដង្របាប់ អំពីអនិសង្ស របស់ករហ�ឹកហត់សមាធិ េនាះគឺពិ

ជាង។ េពលបានហ�ឹកហត់សមាធិរួចេហីយ ្រពះអង� បានសំែដង្រប
អនិសង្ស របស់វិបស្សនាប�� េនាះគឺពិតជា្រ។ េពលឺគ ្រពះពុ
អង� នងដ
ឹ ឹកនាំចិត� ជាដំណាក ់ៗ រហូតបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះន

ទប
ី ំផុត។ េសចក�ីេនះ សូមសប្បុរសទំងឡាយ អនុវត�តមឧបាយទ
ឱ្ដូចជាគន�ងទូនា�ន របស់្រពះអង�ផងែដរ េហីយសូមកុំចប់េន ្រតឹម

ណាមួយ ពក់កណា�លផ�យា៉ងដូេច�ះេសះេឡីយ

30 8

ទស្សន ទី៦៦៧

6

នាយឆា�ំទ�រ មិនែដលខ�ល់ខ�យថា េភ��វទំងឡាយ បានមកពីទ
យា៉ងណា ចូលេទខងក�ុង េទដល់ទីណាៗ ចូលេទេធ�ីអ�ី និង

េ្រក េទដល់ទីណាៗ េចញេទេធ�ីអ�ី េសះេឡីយ។ តួនាទីរបស់គាត
ែត  ចំែឆក្រត�តពិនិត្យេមីល េន្រតង់ទ�រេនាះ ែតប៉ េសចក�ីេនា

យា៉ងណា េយាគី ែដលចេ្រមីន្រពះអនាបាណស្សតិកម�ដ�ន ចូ
ខ្យល់ដេង�ីម េចញដឹងចូលដឹង «អស្សោសៈបស្» េដយកុំខ�ល់ខ�យ

ខ្យល់ដេង�ីមេចញេនាះ មកពីទីណា េទដល់ទីណា ឬខ្យល់ដេង�ីមច

មកពីទីណា េទដល់ទីណា យា៉ងដូេច�ះ េសះេឡីយ េពលគឺ ្រត
សតិ(ស�រតី) និញាណ(ប��) មកចំ្រត�តពិនិត្យេ មីល សិក្សោេ

្រតង់ទ�រ ែដលជាចំណុច ៃនខ្យល់ប៉ះ្រត�វេនាះ គឺេន្រតង់ចុង្រច
អ�កមាន្រចមុះែវង ឬ្រតង់រឹមបបូរមាត់េលី ស្រមាប់អ�កមាន្រចមុ
េ្រសច។ េបីពិតជាេធ�ីបានដូេច�ះែមន េនាះផលណាមួយ នឹងសេ្
ករព្យោយាមេនាះ ជនខន

30 9

ទស្សន ទី៦៦៨

6

កេធ�ីពិធី េដែលងសត� ឱ្យមេសរភា
គឺជកបណុះ
� ទក
ី
ឹ ចិត�េមត

ដល់សព�សត� ែដលនង
ឹ ឱ្ផល មិនេចះរ ីងស�ួត។  ប៉ុែន� កេដែលង ែដល

រតែតសំខន
ជាេនះេទេទៀតេនា គឺកេដះែលង ខួ នអ�ក 
�
េពគឺចិត�
ឹ

អ�ក ឱ្បារួចផុត អំពីជំេនឿ ឬវត�បដិបត�ិ  ខុសពីេហតុផលពិត  របស់ធម�

(ធម�ជា), ករសង្សមិនដច់េ្រសច ក�គុណធម៌ទំឡា, េសចក�ី

្រចែណ ្របចណ , េសចក�កំណាញ
, ករយលថ មានខ�ួនមាជរបស់ខួ ន,
�
ី

េសចក�ីេលភលនទំឡា, ករ្របកថា�ំថា�ក់ អក់អន់ចិ, ចំណង់ក�ុង

រូប និងអរូប្រពហ, ចិត�រយមាយ អន�ះអែន, មានរងត�
ឹ ឹង វឫកេស�ី, និង 

ភាមិនឆា �ឈ�ស ក�ុងធមទំងឡ។  កេដះែលងចិតែបបេនះ គឺជ

ករេដះែ ដ៏្របេសីរ ឥស្ស េលីសអ�ីៗ ទំងឡា
ទស្សន ទី៦៦៩

6

គន�ងផ�ូវបដិបត�ិណា ែដលមិនែមនជាករអប់រំ ចេ្រមីនប រតី សិក្

អេង�តដង 
ឹ នូវលក�ណៈរបស់ រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិ

េហីយព្យោយាមេឱ្ខុស្រប្រកតី ពីជីវិត្របចំៃថ� គន�ងផ�ូវបដិបត�ិេនា

មិច�មគ� ជាមិច�ទិដ�ិ មិច�សង�ប្បៈ ម មិច�កម�ន�ៈ មិច�អជីវៈ ម    
វយាមៈ មិច�សតិ មិច�សមាធិ គឺមិនែមនជាសមា�មគ� ែដលជា

310

ចេ្រមីនសតិបដ�ន វិបស្សនា េនាះេទ។ ករមិនដឹង នូវលក�ណៈ ៃនស
ែដល្របាកដច្បោសងមិនដង 
ឹ នូវេហតុផល ៃនសភាវៈធម៌េន តមេសចក�

ពិតេទ គឺេធ�ីឱ្យល់ខុស ្របកន់ម េឃីញខុស  និងេពញចិត�ែស�ងរក គន�ង

ផ�ូវបដិបត�ិ  ែដលខុសែដរ ក៏េ្រពះែត េសចក�ីមិនដឹង េទះបេនក�ុងខណៈ 

ែដលបាេឃីញពណ៌េផ្សងៗឬបាេឃីញវត�ុេផ្សងៗ ក៏េដ
ទស្សន ទី៦៧០

6

េសះកលដច់ពីចំណង ែតងស�ុះេទេដយកមា�ំង  ដ៏ខ�ំងកេទត
ទីេគាចរេផ្សងៗ យា៉ ចិត�កលគា�នសមាធិ គឺ្រតច់រងេទ

េដយកមា�ំង េលភៈ េទសៈ េមាហៈ ជាមូល តមទីេគាចររបស

ទំ៦ មាន «ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត កយ និង»។  ករម
សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) ស្រមាប់ចងេ្រកៀកចិត�េនឱ្ចុះកន
អរម�ណ៍េផ្សងៗ បណ �ិតគប្បីេ ជាចំប និងសព�ក ទំងពួង។ចំេព

ករេថា�ះេធា�យ ក�ុងករ្រគប់្រគងចិត� មួយេពល ឬមួយ្រគា អ

េសក � កុងអបាយភូ ឱ្េកីតេឡីង ជយូរអែង�ងបាន។ ផ�ុយមកវិញ ករេ

្រគប់្រគងចិត� េដយសមាធិ និងវិបស្សនា េទីបជាេ នូវេសចក�ីសុ ខ
ជាអែង�ង និងមាន មគ�ផល ្រពះនិពទប
ី ំផុតបា។
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ទស្សន ទី៦៧១

6

អរ ិយមគ�ញាណ គឺមានសទ� និងប�� ជានឹម, មានសទ� ជាទូក, 

ជាចេនា� មានចិត� ជាែខ្សទញ, មានសតិ ជានាយសរថី 

រក្សោរថេនះ, មានសីល ជាេ្រគឿង្របដប់, មានឈន ជាេភ

ព្យោយាម ជាកង់, មានឧេបកជាកំណល់នឹម, មានេសចក�ីមិន្រប
ជាដំបូល។ កុលបុ្រតណា មានេសចក�ីមិនព្យោបាទ មិនេបៀតេបៀន និ

ជាអវុធ, និងមានេសចក�ីអត់អន់ ជាែស្បកេ្រកះ, កុលបុ្រត
្រប្រពឹេទ េដីម្បីេសចក�ីេក្សមចកេយាគៈ។យាដ៏ល�បំផុតេនះ  ក

េកីតមាន ក�ុងខ�ួនបុគ�លណាេហី បុគ�លទំងឡាយេនាះ គឺជាអ�ក្
័
រែមងេចញចកេលក េដយទំនុកទុកចិត�ថជយជម�ះ
េដយពិត។
(អត�បទដក្រសង)
ទស្សន ទី៦៧២

6

េលកេនះ នឹងងងឹតសូន្យសុង ្របសិនេបីអ�កយល់ថា អត�អញ 
មាន្របាជា�េលីសេគ េចះចំធម៌អថ៌េ្រចីន និងឆា�ត ឬក៏គឺជ
បណ�ិតសប្បុរសពិតៗ � ុបច�ុប្បន។ េដយសរែតករយល់ដូេច�ះ ក៏
ក

ឈប់ទទួលយក ឈប់ស�ប់េយាបល់ ពីអ�កដៃទ ឬគិតថា េយាបល់របស

ដៃទ គឺសុទ�ែតខុស មិន្របេសីរជាងេយាបល់ របស់អត�អញេសះ

312

េនះជាធម�ជាត របស់ចិត� ែដលគិតខុសទំនង េនេពលែដលវ បរិបូ
េដយ «េមាហៈ គឺេសចក�ល�ង់» ្រគបសង�ត់ ជាលក�ណៈ េហីយែថមទ

មាន អំនួត និងមានះ អមេនជាមួយផងែដរ។ សប្បុរសទំងឡាយ

េចះដឹង  យា៉ងណាក៏េដយ អ�ក្រត�វេចះដក់ខ�ួន ្រត�វស�ប់េយាបល់

ដៃទ េទះេយាបល់េនាះ ល� ឬមិនល� យា៉ងណាក៏េដយ។ អ�កអ
ពិចរណា េហីយេ្រជីសយកែតអ�ី េយាបល់អ�ី ែ្របេយាជន៍ ស្រ

អ�កខ�ួនឯង អ�កដៃទ និងសព�សត�ផង ពីេ្រពះថា ជនពលក�ី ស្រត�

នរណាក�ី ែតងមានចំណុចល� និងចំណុចអ្រកក់ ែដល្រត�វសដរ។ 
ពក្យ «ឈប់េរៀន» មិនសមគួរ ថានឹង្រត�វេធ�ីេនាះេទ ្របសិន អត�ភាព 
និងជីវ ិតេនះ េនមេនេឡី។
ទស្សន ទី៦៧៣

6

កចង់ជួយអ�កដៃទ ឱ្បាសុខសន�ិ  រួចផុតចកទុក ជទកចិត
�ដ៏ល�្របៃ
ឹ

មួយ  ែដលមិនអកតៃថ�បា។ ប៉ុែន� ចំណុចចបេផ�ីម ៃនកជួយអ�កដៃទ

គឺអ�ក្រត�វជួ ដល់ខួ នអ�ក
�
ជាមុសិន។ មានេសចក�ីឧប ដូចគា� អ�ក

្រត�ែតេចះចស �ត ទំង្រទឹស�ី នបានហ�ឹកហត់សថ�ឹក ក�ុងជំនាែហល

ទឹក ជាមុនសិន េទីង្រស�បេ្រងៀ ឬសេ�ង�មនុស្ ឱ្រួចផុតពី

េ្រគលង់ទឹកបាន។ េបីមិនដូេច�ះេទ អ�្រតឹជ

អ�កវគង

្របកអសន ក�ុងកិច�ករ សេ�ង�ះអ�កដៃប៉ុេណា�។

313

ទូងស�រ

ទស្សន ទី៦៧៤

6

េយាគី ែដលេចញរួចពីៃ្រពធំ បានមដល់ ទីវលដ៏េក្សម រស់េនជាស
ក

រតនវ ិមាន ដ៏្របណិត គឺមគ�ផល ្រពះនិព�ន។ បា នផឹក នូវទកអ្រ
ជា
ឹ

សីល។ បានេសយអហរជ ែឆ�តស�ប់ស�ល់ គឺជបីតិ បាេមាជ� េ

សមាធិ។ ្រសឡះមុខ្រសឡះម ាត់ បានដល់នូវភាពភ គឺេដយវិបស្
ញាណ។ េលកែតងមានចិត� េមត� ក រុណា មុទិត ឧេបក� ដល់
ជាធម�ត ក�ុងករនឹករលឹក ដល់ពពួកញាតិ ែដលវេង�ង កម្សតក្រម
ជាមួយគា� េនក�ុងៃ្រពធំ េហីយនឹកចង់ែ្រឱ្បានេចញមក ពីទីៃ្រព

េនាះ ឱ្មកតមផ�ូវ ែដលេលកបានេចញរួច មកេនាះហ�ឹងឯង។ ក
អ�កទំងឡាយឯណា ្រពមេជឿតម េហីយបានេចញមក តមផ�ូវេនា
ឬឆាប់ ក៏គង់នឹងបានដល់ ទីវលដូចគា�។ ប៉ុែន� ស្រមាប់អ�កទ
េទៀត  ែដលទស់ នឹងករដេង�យេហ ឬករបង�ញផ� ូវេនាះ ក៏ម
របស់អ�កែដលបានេចញរួច ពីៃ្រពធំេនាះែដរ េពលគឺ ជាេទស រ

ទំងេនាះ ខ�ួនឯង។ េសចក�ីេ រល់ពក្យេពចន៍ ឱវ ទំងឡាយ 
្រត�វយកមកសិក្សោ ្រិះរិះ ពិ
ឱ្បានល�ិតល�ន់ ជាមុន ្របកបេ
ត

េហតុផល េ្របៀបេធៀបេទនឹង ្រពះពុទ�វចែដលមានេនក�ុង ្រពះៃ្រតប

មុននងសេ្រមចថា ្រត�វទទួលយក ឬមិន្រត�វ ទទួលយក។ កលេបី 
ឹ

អន មិនបានស� ប់ ឬមិនបានយកេទគិត និតល�ៗ  របស់អ�កដៃទផង 

ក៏្រសប់ែត បដិេសធេចល ទំង្រស�ង គឺមិនសមគួរ េស
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6

ជីវ ិតេនះ គឺសំេដដល់ ចិត�េនះ ែដលកំពុងែតស�ិតេន ក�ុងដំេណីរផ�ូវ ដ៏ែ

ឆា�យមួយ េនក�ុងសងវដ�េនះ។  កលេបី មិនបានេធ�ីទនេទ គឺទុកដូ
មិនបានយកេស្ប�ងអហរ មកេផ�ីទុក ក�ុងទីែដលគួរ ស្រមាប់ទុកេ្រ
េនក�ុងដំេណីរផ�ូវេនះ េមា៉�ះេហីយ េគអចនឹងជួប ករអត់កម្សតទុ រគត 

គឺជាធម�ត របស់ចិត� ែដលគា�នទន បានសន្សំទុកមក។ កលេបី
ៃថ�េក� មិន្របាំងឆ្ គឺទុកដូចជា អ�កមិនបានរក្សោសីល ែត

្រកហល់្រកហយ េដយខ�ួនឯង។ កលេបី បានជួបម�ប់ គឺ្រពះសុ
្រពមចូល្រជក មិន្រពមសិក្សោ មិន្រពមបដិបត�ិតម េនាះមិនជ
ម�ប់ គឺ្រពះសុធម� េនាះេឡីយ។ កលេបី បានស�ល់ច្បោស់ នូវអ�ីជាទ
គឺមគ�ផល ្រពះនិព�ន ឬបដិបទ ម្បីបានសេ្រមច នូវមគ�ផល ្រពះ និ

េហីយេនែត មិនបេង�នេ្រកបផឹក មិនបដិបត�ិតម គឺមិនជាេទ
បដិបទមគ�ផល ្រពះនិព�ន ឬទឹកអ្រមឹត េន បណ�ិតទំងឡាយ ែ
បានស�ល់េហតុេនាះ សូមញាុំង្របេយាជន៍ទ ឱ្បានសេ្រមច េ
មិន្របមាទេធ�ស្របែហស ផងច
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6

េតីឧេបក�េវទនា េកីតេឡីងយា៉ងដូចេម�ច ក�ុងករចេ្រមីន អន
កម�ដ�េ?  កលេយាគី យកសតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប��) 
កំណត់ដឹង  ខ្យល់ដេង�មេចញចូល មិនយូរប៉ុនា�ន ក៏នឹងជួបទុក�េវទនា ត

ឬេ្រចីន ក�ុងខ្យល់្រតកូ៣ (ខ្យល់រត់សព�រងកយ) តមឧបនិស
ែដលធា�បសន្សំ ដូចជា រមាស់ ឈឺចុកចប់ ថប់ែណន ដូចសត�ទិច 
ក�នា�ក់ៃដេជីង ឈឺក្បោល វិលមុខ ជាប់សភាវៈ ជាេដីម។ េយាគី ែ
្របាជា�្រគប់្រគាន់ កលេបីបានជួបទុក�េវទនា ដូេច�ះេហីយ ក
ភ័យខ�ច ្រព�យលំបាក េដយ្របករេផ្សឱ្មិនសប្បោយចិត� ម
្រសណុកចិត� ទស់ចិ េកីតទុក�េទមនស្ស រហូតដល់ឈប់ព្យោយាមចេ
អនាបាណស្សតិកម�ដ�ន ក៏សឹងមាន។ េយាគី ្របេភទេនះ 
ទុក�េវទនាផង និងបានេសយ េទមនស្សេវទនាផ ប៉ុែន� េយាគី
ែដលមាន្របាជា�្រគប់្រគាន់ េពលបានជួបទុក�េវទនា ដូចគា
បេង�នចិត�ថា ទុក�េវទនាទំងេនះ េកក៏េដយករចេ្រមីន អ
ស្សតិកម�ដ�ន កលណាឈប់ចេ្រមីន ឬបន�យកសតិ តមពិនិត្យខ្យល

េចញដឹងចូ លដឹង  ជាបន�េទៀត មិឱ្ដច់ចេនា ក៏គង់នឹងឆ�ងផុត  ជាក់

មិនខន េមា៉�ះេហីយ ្របារ ករព្យោយាមចេ្រមីន ជាបន�េទេទៀត
បានឆ�ងផុត នូវទុក�េវទនាេនាះេទ។ េយាគី ្របេភទេនះ មានចិត�ព

ទុក�េវទនាប៉ុេណា�ះ មិនបានពល់្រត�វ េទមនស្សេវទនា េ
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ស្រមាប់េយាគី ែដលបានឆ�ងផុត ទុក�េវទនា និងេទមនស្សេវទនា 
ក៏នងមកជ
ួប សុខេវទនា វិញម�ង។ េពលបានជសុខេវទនា េយាគី ែដលព
ឹ

មាន្របាជា�្រគប់្រគាន់ ក៏តំងេ្រតក អរ រីករយ សប្បោយច
ចិត� បានពល់្រត�វ សុខេវទន េមា៉�ះេហីយ ចិត�ក៏បានពល់្រត�វ ទ

េវទនា និងទំងេសមនស្សេវទនា ផងែដរ។ ផ�ុយមកវិញ េយាគី
្របាជា�្រគប់្រគាន់ េពលចិត�ពល់្រត�វ សុករចេ្រមីន អ
ស្សិកម�ដ�ន េនាះេហីយ ក៏បេង
�នចិត�ថា កលេបីស មានដូេច�ះ
ត

ទុក�េវទន ក៏នងមានផងែដរ 
ីេ្រពះថា ស
ុខនិងទុក� ជាគូនឹងគា� េមា៉
ឹ
ព

េយាគីអង�េនាះ មិនបានេសយអរម�ណ៍ ក�ុងេសមនស្សេវទនា
ចិត�េយាគីអង�េនាះ រ ំលងេសមនស្សេវទនាេនា ះេទ េអរ

្រពេងីយៗ ហីៗ េស�ីៗ ក
ណា�លៗ ក�ុងសុខនិងទុក� ក�ុងសត�និងសង�រ។ ្
េនះឯង ជាសភាវៈៃនចិត� ែដលបានពល់្ «ឧេបក�េវទ» េហីយដេង�ីម
េនាះេសត ក៏មានលក�ណៈជា េស�ីងស�ប់ េនាះែដរ។ ចិត�ែដលបានព
្រតង់ឧេបក�ទនា េនះេហីយ

គឺជាសីលវិសុទ�ិ នចិត�វ ិសុទ�ិ  ែដលគឺជ   

បាត្រគឹះ ឬជាបុព�ភាគ (ជាេហតុខងេដីម) ៃនវិបស្សនា។ េ
ែដល េយាគី ្រត�វបន�ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសត៤ េដីម្នាំចិត
ឱ្បា
ប
ពល់្រត�មគ�ផល ្រពះនិព�ជាអរម�ណតមឧបនិស្ស័
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6

េតីអ�ីជា េសឡសញាណ ១៦?  គឺជាញាណស្រមាប់ េចញច
ទំងរស់ េហីយែដលកុលបុ្រត ្រត�វហ�ឹកហត់បដិបត�ិធម៌ ក�ុងវិបស្

ដ�ន េទីបញាណេន ះ េកីតេឡីងបាន។ កលេបីបានេឃីញច្បោស់ នូ
នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិតេហីយ េសឡសញាណ១៦ នឹង
េកីតមានដូចជា

១. នាមរូបបរិេច�ទញ គឺជាញាណ ស្រមាប់កំណត់ដឹង រូបធម៌នា
ែញកដច់ពីគា� រវ«រូប និងនា»។ 

២. បច�យបរ ិគហញា
�
គឺជាញាណ កំណត់ដឹងបច�័យ ឱ្េកីត «រូប និង
នា»។ 

៣. បដិសង�រញ គឺជាញាណ ែដលបានេឃីញលក� «អនិច�ំ  ទុក�ំ 
អនត» ្រគប់សភាធម�(ធម�ជា) ្រគប់ភព ្រគប់ឋ

៤. សម�សនញា គឺជាញាណ ករេឃីញថា«រូប និងនា» សុទ�ែត
មិនេទៀង ជាទុក� ជាអនត� េស�ីភ ាព

៥. ឧទយព�យញា គឺជាញាណ េឃី សង�រេនះ េកីតរលត់។
៦. ភង�ញា គឺជាញាណ េឃីញថា សង�រេនះ រលត់េទ អស់េទ ស
តំងក�ុងសភាពេដីម មិនបា

៧. ភយតុបដ�នញ គឺជាញាណ េឃីញថា  រេនះ ពិតជាគួឱ្ភ័យ
ខ�ច។
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៨.

អទីនវញ គឺជាញាណ េឃីញថា សង�រេនះ ជាេទ គឺ
បានេឃីញេទស ក�ុងសង�រ។ 

៩.

និព�ទញ គឺជាញាណ េឃីញថា សង�រេនះឱ្េនឿយណាយ

១០. មុ��ិតុកម្យត គឺជាញាណ ែដលែស�ងរក្រចកេចញ ពីសង
ដូចជាសត�ទទ ែដលេចះែតយកចំពុះ មកស៊កៗ តមចេនា�ះ្រទ
្រចកេចញ ដូេច�ះែដរ
១១. សង�រូេបក� គឺជាញាណ េនជាក ណា�ល ក�ុង្រគប់សង
មិនស�ប់ មិន្រសឡាញ់
១២. សច�នុេលមិក គឺជាញាណ ែដលេកីតេឡីង េដយយល់្
ឯកភាពតម ធម៌ងអស់ខងេលី ដូចជា្រពះរជា យល់្
តម េសវកមាត្យ ក�ុងករកត
១៣. េគា្រតភូ គឺជាញាណ ឆ�ងផុតបុថុជ�នេគា្រត ចូលដល់
េគា្រត គឺចប់ពីថា�ក់ េសតបន�បុគ�ល េឡីងេទ ដូចជាសត
ែស�ងរកចំណី េលីែមកេឈីទំ៥ (ែស�ងរកខួ ន ក�ុងខន
�
�៥ មិនេឃីញ 

មានខ�ួនមិនមានអចេលីខួ ន
� បង�ប់ប��មិនបាន ក៏ដឹងច្បោ

មិនមានអំណាច ក�ុងខ៥) ក៏អស់អល័យ ក�ុងែមកេឈីេនាះ េហ

ដកកសម�ង
ឹ រកទីដៃទ (រកមគ�) រួចេហីរេចញេទ េដយឥតអល័

១៤. មគ�ញា គឺជាញាណ េឃីញច្បោស់នូវមគ�ដ៏្របេស៤ ថាជាទីពឹ
ឱ្បានរួចចកទុក � យា៉ងពិត្របាកដ ទុក ដូចជា អ�ក ដឹងថាម

្រតីេរីេនក�ុងអ្រង�ត ក៏លូកៃដរវចប់ េហីយសមា�ល់េដយ
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មាំថា ្រតីធំេនាះជារបស់ខ�ួន លុះដល់ចប់េល េទីបដឹងថា ឺ
គ

អសិរពិស ែដលមានពិសដ៏ពន�ឹក ក៏្របឹងក�ប់្រគវី្រគវត់េ
ដី ឱ្ទន់ឆ�ង េ
ឹ ទប
ី ្រគែវងេចលេទយា៉ងឆា�យ េហីយរត់រកទីពឹង 

ទួលខ�ស់មួយ  លុះែបរមុខេទកន់ទីេចលសត�ពស់េនាះ េហី
េឃីញមានសត�ពស់ វ្រតឡប់មកវិញេទ េទីបមានសង្ឃឹមជា

រួចចកទុក� ែលងមានេសចក�ីវិនាស (អសិរពិស គឺ៥, អ�ករុត
្រតី ឺជាមគ�ញាណ, ទីទួល គឺជាអរិយមគ
គ

១៥. ផលញា គឺជាញាណ ែដលបានេ ផលដ៏្របេសីរ ទទួលបាន
មគ�។ 
១៦. បច�េវក�ណ��ណ គឺជាញាណ ពិចរណាពីមគ�ផល កិេលសប
និងកិេលសមិនទន់បានលះ និងមាន្រពះ និព�ន ជាអ
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ធម�ជាតរបស់ទឹក  ែដលកករល�ក់ ែតងមិនល�្របេសីរ ស្រមាប់េ្របី្រប

មិនអចេមីលេឃីញអ�ីៗ ែដលមានេនក�ុងទឹកេនដរ។ កលអ�កចង
េ្របី្របាស់វ គឺ្រត�វឱ្ថា� េដយសច់ជូរមកកូរ េដីម្បីផា�ច់េចញ ន

កំណកកករ ឱ្ធា�ក់ច ុះេទបាតេ្រ កម។ កលេធ�ីដូេច�ះ ទឹកេនាះនឹ

អចឆ�ុះេមីលេឃីៃផ�មុ ខ និងេមីលេឃីញអ�ីៗ  ែដលមានេនក�ុងទឹកេ។ 

េសចក�ីេនះ គឺថាធម�ជាត របស់ចិត� ែដលមិទន់បានអប់រំ េដយសមាធ

អកុសលនវី រណធម៌ទំ៥ ែតងែត្រគសង�ត់ចិត� មានអំណាចេលីចិត ក៏

មានទំនងដូជទក 
ឹ ែដលកករល�ក់ េនាះែដរ។ ករសច់ជូរ មកកូរទក
ឹ

ឱ្បានថា គឺជាេឈ�ះ ករព្យោយាម ចេ្រមីនសមាធិ េដីេចញ ឬ
្រគបសង�ត អកុសលនីវរណធម៌៥ ឱ្េ្រទមចុះេ ពីក�ុងចិត� េដីម្ឱ
ប ្ចិត�

បាថា�ស� ចិត�មានសមាធិ។ ណចិត� បាថា�ស� ចិត�មានសមាធ
នងធ
ឹ ង
ឹ មាំមួនក�ុ «ឧេបក» ែដលជសីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ គឺេនា

េហីយ  ជាបាត្រគឹក៏ជ បុព�ភាគ (ជាេហតុខងេដីម) ៃនវិបស្ ជ
កិច�បន� គឺេយាគី ្រត�វបេង�នចិត� បន�ចេ្រមីវ ិបស្ស ក�ុងសតិបដ�៤

េដីម្បីពិចរណាលក�ណៈ រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក� ឱ្បា

េឃីញជាក់ច្បោស «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» នាំចិតឱ្បានពល់្រ មគ�ផល

្រពះនិព�ជាអរម�ណតមឧបនិស្ស។
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សេ��ជន (សំេយាជន)  កិេលសទំ១០េនះ គឺ៖  សីលព�តបរមា
វ ិចិកិច� សកយទិដ�ិ រគានុស័យ បដ ិឃានុស័យ រូបរគៈ អរូបរគៈ

មានះ និងអវិជា គឺអចលះដ អស់ឫសគល់ ពីខន�សនា� េទបា
េដយស មានប��េលកុត�រ ជាអរិយមគ�ទ៤ ក៏ពិតែមនេហីយ, ប៉ុែន�
គឺអ្រស័យេដយ ចិត�េនាះ បានដល់្រពមេដយ មហកុសលចស
្រគាន់ផងែដរ។ កលេបី មហកុសលចស់ថ�ី មិនទន់្រ និងមិនបា

បរបូណ៌េដយ
«សីល សមាធិ ប�» េនាះេទ េទះជ បានយល់ច្ប
ិ

្រពះធម េដយសិក្សោ េដយស�ប់ េដយ្រតិះរិះ េដយគិតព
ណាក៏េដយ ក៏េនែតលះមិន អស់ឫសគល់  ៃនសំេយាជនៈកិេល
ទំ១០េនាះ អស់ពីខន�សនា� បាែដរ។  ផ�ុយមកវ ិញ កលេបីបានដ

្រពម េដយមហកុសលចស់ ជាពិេសស បានបរិបូណ៌េដ «សីល

សមាធិ ប�» រួចេហីយ គឺអ�ីៗ នង
ឹ ្រប្រពឹេទយា៉ងរលូន តមធម�ជ
េដយគា�ននរណា មក បង�ប

េសេឡីយ។ េហតុដូេច�ះ េយាគ

ទំងឡាយ មិនចំអន�ះស មិនចំបា្របាថា�ចង់ កសេ្រម មគ�
ផល ្រពះនិព�ន េពកេនាះេទ េពលគឺ ដ្របឹងែ្រព្យោយាម សន្
កុសលទំងេនា ះ េដយមិន្របមាទេធ�ស្របែហស ទ «ទន សីល
សមាធិ វិបស្» េទបានេហ។ ឱ្ែតមានេហតុបច�័យ ្រគប់្រគាន
ណា មគផល ណាមួយ គង់ែតមកដល ជាមិនខេនាះេទ
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េយាគីទំងឡ ក�ុងករចេ្រម អនាបាណស្សតិកម�ដ�ន សតិ(ស
និងញាណ(ប��) ្រត�វែតយកមកេ្របីទំង ឱ្ដល់្រពម េពលគឺសត

ស្រមាប់កំណត់ដឹងខ្យល់ដេង�ីម េចញដឹងចូលដ ឱ្បានដល់ទីបំផុត កុឱ្
ដច់ចេនា� ះ េហីយប�� មិនេនេស��មេទ គឺ្រត�វេចះេ្របីវ
ពិចរណា ឆ�ុះេម រូបធម៌នាមធម៌េកីតរលត់តមេសចក�ីពិតឱ្បានេឃី

ច្បោស់ថា វពិតជាមានល «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» ពិត្របាកដែមន

សូមកុំរង់ចំថា ចំបានសេ្រ បឋមជ្ឈ ជាមុសិន សមពិ
ឹ ចរ

ធម៌ ឬថា ចំសេ្រមចឈន ដល់ក្រមិតេនះ ក្រ ជាមុសិន សម
ឹ

ពិចរ ្រពះធមទំងយ េនក�ុងសិ
ត បដ៤ យា៉ដូេច�ះេឡីយ។ គឺថា

េយាគី ្រត�វជាអ�កឆា តឈ�ស េរៀនចប់ឱក េតីេ្រពះេហតុអ�ី? 

េយាគី មិនអចដឹងមុន នូវឧបនិស្ស័យ មគ�ផល ្រពះ និព�ន របស់េយាគ
ថាេត វនឹងេកីតេឡីង � ុងដំណាក់
ក
ណាមួយ ឬក�ុងេគាលធ ណាមួយ

េសះេឡីយ
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េតី្រពធម៌  នឹងជួយជា្របេយាជន៍ ដល់គងគា� យា៉ងដូចេម�ច? េសចក

េនាះ គឺថា វិន័យ គឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់ សំវរៈ (េសចក�ីស្រង�ម),
គឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់ អវិប្បដិសរៈ (េសចក�ីមិនេ ស�
េ្រកយ), អវិប្បដិសរៈ គឺេដីម្បីជា្របេយ ាជន៍ដល់ បាេមា

រ ីករយ), បាេម គឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់ បីតិ (ករែឆ�តកយ ែឆ�

្រពឺេរម ្រពឺែស្បក), បីតិ គឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់ បស្សទ�ិ (េ

កយ ស�ប់ចិត�), បស្សទ�ិ គឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់ សុខៈ (េសច

កយ សុខចិត�), សុខៈ ឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់ សមាធិ (ចិត�មូ
គ
ក�ុងអរម�ណ៍ ែតមួយ), សមាធិ

ឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់ យថ
គ

ទស្សនៈ (េសចក�ីដឹងពិត េឃីញពិត តមសភាវៈពិត ៃនធម�ជា
យថាភូតញាណទស្សនៈ គឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់ និព
េនឿយណាយ), និព�ិទ គឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់ វិរគៈ (ក
្រតអល), វិរគៈ គឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដត�ិ  (កររួចផុត), វិមុត�ិ

គ

េដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់ វិមុត�ិញាណទស្សនៈ (េសចក�ីដឹងពិត េឃី

បានរួចផុតែមន), វិមុត�ិញាណទស្សនៈ គឺេដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល

បរន
ិ ិព�ន (មិនមានសង�រ ជាេដីម គឺ និព�ន)។ ដូេច�ះ សូមសធុ

ទំងឡាយ ចប់េផ�ីមបេង�ីតវិន័យ ដ៏សមគួយ េដីម្បីចប់េផ�ីម អប់រំទូ ន

ចិត�េនះ តេទ។ េពលេវលរំកិលេទមុខេហីយ វ័យេនះរំកិលេទមុខេ
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អយុេនះរំកិលេទមុខេហីយ េសចក�ីស�ប់េ នះ នឹងមដល់េដយពិ
ក

េពលឆាប់ៗ។ សូមញាុំង្របេយាជន៍ទំ ឱ្បានសេ្រមច េដយ
្របមាទេធ�ស្របែហស េសះេ
ទស្សន ទី៦៨២

6

េតីឈនជាអ�ី? ឈ គឺជាពក្យប ចំែណកឯ  ពក្យសំ�ស� េហថ
ធ្យោន។ ឈ គឺជាសភាវៈ ៃនសមាធិ ែដលច បាន្រគបសង�ត់ អកុ
នវី រណធម៌ទំ៥ គឺកមច�ន�ៈ ព្យោបាទៈ ថីនមិទ� ឧ-កុក�ុច�  និងវ ិចិកិច�។

កលចិត�ចុះស៊ប់ក�ុងឈន គឺអចតំង អស់កលជាេ្រចីនេមា

ឈនេធ�ឱ្ចិត�អ�ក បានចេ្រមីន បានរឹងមាំ េហីយអចចូលេ្រជេទ
(ធម�ជា)ពិតបាន តមរយៈវត�មានពិត របស់ធម �។ គឺមា៨ែបប
េផ្សងគា� េហថា សម៨ គឺរូបជ្ឈ៤ (ឈនមានរូប) និងអរូបជ៤
(ឈនអត់រូប)។ ្រពះស មា�សម�ុទ� បានរក េដយ្រពះអង�ឯងថា
ផុតអំពី េនវស��នាស��យតនៈ (ឈនសមាបត�៨)  តេទ

គឺជា

សូន្យេទ ៃនេវទនា និងស�� ែដលពុទ�អង� េហថា ឈ៩ េនាះគឺ

និេរធសមាប។ ឈនទ
៩េនះ គឺជាវិស័យរបស់ ្រពះអនាគាមី ្រពះអ
ត
្រពះបេច�កពុទ� និង្រពះស មា�សម�ុទ� ែតប៉ុេណា បុថុជ�នទំងឡាយ េ

មានអភិ�៥ េហីយស �ត់ជនាញ រហូតដល់ េនវស��នាស��យតន
ជ្ឈោន យា៉ងណាក៏េដយ ក៏នឹងមិនអចចូល និេរធសមាបត�
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ទស្សន ទី៦៨៣

6

េតីសេ��ជន (សំេយាជនៈ) គជាអ�?  គឺជេ្រគឿញាុំចិត� ឱ្ជាបេដ

កិេលស  ជេ្រគឿចងេ្រកៀចិត�សត� ឱ្ជាបក�ុងវដ�សង្ស េពគឺ កវ ិល

េកីតវ ិលស�ប ឥតឈប់ឈរ។ សេ��ជន អេ្របៀបបាននឹង ែខ្្រចវ

ែដលចងរតភា�ប
កៃដកេជីង មិនឱ្រួចខួ ន
� េទកន្រពះនិព បា។  លុះ
ឹ

្រែត អ�កបដិបត�ិធម៌ បាកតផា�ចផ�ិល អស់ឫសគល់ ៃនសេ��ជន ទំ

េនះ  បានអសរលីង ពីចិត�សនា� េនាេទីបអចសេ្រ អរហត�ផល ែដល

ជទីបំផុត ៃនទុក� េពគឺ ្រពះនិព។ សេ��ជន មា១០យាង គឺ៖ 

១. សីលព�តបរម គឺកជាបជំពកចិត� េទក�ុកិច� ខសសន
ឬកបួងសួង ឬករបន់្រសនេផ្សង

២. វ ិចិកិច គឺេសចក�ីសង្ស័យស�ក់េស� មិនដច់េ្រ

៣. សកយទិដ� គឺករេឃីញក ថជាខ�ួនជារបស់ខ�ួ
៤. កមរ (រគានុយ) គឺេសចក�ីតេ្រម ក�ុងកគុណ

៥. បដិឃៈ (បដិឃានុសយ) គឺេសចក�ីថា�ំងថា�ក់ អក់អន់ច
៦. រូបរគ គឺតេ្រម ក�ុងករបានេកី ្រពហ�មានរ

៧. អរូបរគ គឺតេ្រម ក�ុងករបានេកី ្រពហ�គា�នរ
៨. មាន គឺេសចក�ី្របកន់ រងត�
ឹ ឹង ចេចស េ្របៀបផ�ឹមេស�

៩. ឧទ�ច�ៈ គឺចិត�រសប់រសល ្រកហល់្រកហយ អែណ�តអណ
១០. អវ ិជា គឺេសចក�ីល �ង់ ឬេសចក�ីមិនដឹង
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ទស្សន ទី៦៨៤

6

េតីសេ��ជន ទំ១០ លះបង់បា ដូចេម�ច?  េនក�ុងគម�ីរមជ្ឈិមនិក
្រពសមា�សម�ុទ បាសំែដងថា «មាគ នាេទដល់ កេបាះបងេច នូវ
សេ��ជនជានទ ទំ៥ដំបូង គឺ្រត�េធ�ីេឡីងតរយៈ កបដិបត�ិឱ្បា
សេ្រមឈន និងកបដិបត�ិវ ិបស្សនា ែ្រត�ែតេធ�ី ទំ២យា៉ ឱ្ដល់
្រពជាមួគា េដអកខមិនបា េទីបជាេហតុបច�័យ នឱ្សេ្រម

មគ�ផលបា»។  េនក�ុងគម�ីរសំយុត�និកយ ្រពសមា�សម�ុទ បាសំែដងថ
«ករលះកត់េចល សេ��ជនទំងឡា េនេពលែដលបុគ�លមា�កដឹង

និងេមីលេឃីញ លក�ណៈ(អនិច�ំ) ៃនអយតនទំ១២, ៃនវ ិ��ណពក

ព័ន�ទ ំ៦ ៃនផស្សៈ និងេវទ»។ ន័យ្រសេដៀគា េនះែដរ គឺេនក�ុងគម�ីរ
សំយុត�និក ្រពសមា�សម�ុទ បាសំែដងថ «ករជីរេម�ីងសេ��ជន គឺ

េនេពលខ�ួនេគដឹង និងេមីលេឃីញថ (អនត) ៃនឥ�ន�ិយទង
 ៦, ឥ�ន�ិ

យារម�ណ , ផស្សៈ និងអរម� រ ំេភីប»។ សេ��ជន កតផា�ច េនក�ុង៤
ដំណាកក ដូចតេទ៖
ទ១
ី . បុគ�ល ែដលកតផា�ចេច សេ��ជន (សំេយាជន)  ទំ៣ ខ
េដីម នង
ឹ បាសេ្រមជ េសតបបុគ�ល។

ទី២. បុគ�ល ែដលកតផា�ចេច សេ��ជន (សំេយាជន)  ទំ៣ ខ
េដីម  និងបាេធ�ីឱ្េ្រទចុះេទ នូ វសេ��ជន (សំេយាជន) ចំនួន
២ បនា�បេទៀត នឹងបាសេ្រមជ សកទគមីបុគ�ល។
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ទី៣. បុគ�ល ែដលកតផា�ចេច សេ��ជន (សំេយាជន)  ទំ៥ ខ
េដីម នង
ឹ បាសេ្រមជ អនាគាបុគ�ល។

ទ៤
ី . បុគ�ល ែដលបាកតផា�ចេច សេ��ជន (សំេយាជន)  ទំ១០
នង
ឹ បាសេ្រមច ្រពអរហន�។

ទស្សន ទី៦៨៥

6

េហតុអ�ី កចេ្រមីអនាបាណស្សតិ ងេកីតមាពន�ឺ «អេល»

េនេពៃថ�, ប៉ុែន� លំបារកពន�ឺ ចំេពកចេ្រមី េនេពលយប់ និងេតី្រត�

េដ្រស យា៉ងដូចេម�? ប��េនះ គឺេកីតមានែ េយាគីណែដលបា
សេ្រម្រតឹ ឧបចរសមា ប៉ុេណា�។ ចំែណកឯ េយាគណា ែដលបា
សេ្រមដល់ អប្បសមាធ រូចេហីយ គឺពុំមាជួបប��េនះេទ។ ករចេ្រម
េពលៃថ� គឺងយេកីមាពន�ឺ «អេល» េដសរ មានពន�ឺ្រពះអទ

ជជំនួយ, ប៉ុែន� ករចេ្រមេនេពយប់ គឺងងឹត លំបាញាុំពន�ឺ ឱ្យេកី

មាេឡីងបន�ិច។ អ�កអស្រម� ជាជំនួយបាន េអុជេទៀន ដកេន

ខងមុខអ�ក � កុងេពលចេ្រមីនហ�ឹងថា អ�កអច េដបង�ិលែភ�កអ�ក ែដល

បទ
ិ ជិតហ�ង
ឹ គឺេដៀងបង�ិលរកេមីលពន�ឺ េនែផ�កខេលី ឬែផ�កខេ្រកម

ែផ�កខងេឆ� ឬែផ�កខស� េដីម្ច
រួចព្រងីវ យកមក
ប បយកពនេនា
�ឺ

េធ�ីជ កសិណនិមិត� បាន
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ទស្សន ទី៦៨៦

6

េយាគាវចរ ែដលបដិបត�ិស ឬវ ិបស្សនាកម�ដ�ន េដីម្បីម ្រពះនិព�

្រត�វបេង�នចិ ឱ្្របាកដជាក់ច្ ែតក�ុងេហតុផល និងកម�ផល ែដលជ

សច�ធម៌  របស់ធម�ជា ប៉ុេណា�ះ។ សូមេដះចិត ឱ្បារួចផុតពីជំេនឿខុស

េផ្សងៗ ដូចជា៖ មានករេជឿេលីមន�អគម េរៀបបាយសី ែសនេ្រពន 
ករេជឿេលីអរក ្ស អ�កត េទវត បារម ឥសូរ វត�ុស័ក�ិសិទ�ិ ឬ្រពះដៃ

ខងេ្

ជាេដីម។ េដយេហចេទ សូម្បីែតជាក់េល

្រព

សមា�សម�ុទ� េហីយហ�ង 
ឹ ែត្រតឡប់ជាេជឿខុសថា ្រពះពុទ គឺមានឫទ�ិពូែ
ស័ក�ិសិទ�ិ

ជួយករពរអយុជីវិតបាន យា៉ងេនះជាេដីម ក៏្រត�វ

េចលែដ។ េតីេ្រពេហតុអ�ី?  ពីេ្រពថា េនាគឺជ ចិត�ជាប់ក�ុង សីលព�ត

បរម ជាអនុស័យកិេលស ែដលបិទទ ្រពះនិព ហ�ង
ឹ ឯង។
ទស្សន ទី៦៨៧

6

សច�ធម៌ របស់ធម� (ធម�ជាត គឺថ ឃរវសអត់សីល មិនយល់ពី ឃរ
មានសីល, ឃរវសមានសីល មិនយល់ពី េយាគីមានឈន,
ឈន មិនយល់ពី ្រពះេសតបន�បុគ�ល, ្រពះេសតបន�បុគ�ល មិ
្រពះសកទគាមីបុគ�ល, ្រពះសកទគាមីបុគ�ល មិនយល់ពី ្រ

បុគ�ល, ្រពះអនាគាមីបុគ�ល មិនយល់ពី ្រពះអរហន�, ្រពះអមិនយល់ពី 
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្រពះបេច�កពុទ�, ្រពះបេច�កពុទ� មិនយល់ពី ្រពះសមា�សម�ុទ�។ ប៉ុែន�
សមា�សម�ុទ� បានយល់ដឹងសព�្រគប់េរឿងទំងអស់។ េសចក�ី គឺថា ប��
មានក្រម ខុសៗគា ្របេភទតមបុគ� ដូេច�ះ សូមកុំមានអំនួត និងមាន
ក៏េ្រពះប�� របស់ខ�ួនេសះេឡីយ។ ករជួ ករេរៀនសូ្រតពីគា� ក
េបៀតេបៀនគា� េទីបជាេ្រតីយនាយ ែដលសមគួរដល់ ករបដិបត�
ទស្សន ទី៦៨៨

6

េតី្រពអរ ិយបុគ�ល គឺជាអ�ី? ជប��ត�ិ គឺជបុគ�លែដលេស�ះ ក�ុងករសិ

ផ�ូវ្រពះធម៌ បាលីេ េសក�ៈ (អ�កេរៀន) េហីយបាពិេសធន៍េឃី
ច្បោស់ នសច�ធម៌ រហូតដល់កមា �តបង់បា នូវសំេយាជន៣ ឬេលីសពីេនះ 

េទ ្រពអរ ិយបុគ�លមា�កៗ េពគឺជបុគ�លដ៏្របេសីរ ែដល្របាកដជ

បាន ្រតស់ដជា្រពះអរហន� ក�ុងរង�៧ជាត េទៀតប៉ុេណា�ះ យូរឬឆាប់

តម ក្រមិែដលបុគ�លេនា បាសេ្រមចផល។ ្រពះអរិយបុគ�ល មិ
ែមនមានែ េនក�ុង្រពះសង្សវ័របស់ ្រពះសមា�សម�ុេនាេទ គឺេកីត

មានេនក�ុងសំណាក់បរិ ទំ៤ពួក គឺភិក�ុ (រួមទំងសមេណរ) ភិក�ុ

(បច�ុប្បន ពុំមានេទ) ឧបាសនិងឧបាសិកេនក�ុងេទវេលក និង្រ

េលក  ក៏មាន្រពះអរិយបុគ�ល ជាេ្រច ផងែដរ។  កលណារប់ជ
អរ ិយបុគ�ល ៤្រក�មេន គឺ៖ ្រក�មទ១ េសតបត�ិមគ និងេសតបត�ិ។

្រក�មទ២ សកទគាមិមគនិងសកទគាមិ។ ្រក�មទ៣ អនាគាមិមគនិង

អនាគាមិ។ ្រក�មទ៤ អរហត�មគ� និងអរហត�ផល។
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ទស្សន ទី៦៨៩

6

េតី្រពេសតបបុគ�ល គឺជាអ�ី? ប��ត�ិ គឺជាបុគ�ល ែដលមានចិត ឆ�ង

ផុតេគា្រតបុថុជ� ចូលេទកន់ េគា្រត្រ ពះអរិយប ក�ុងែខ្សេសបន�

ែដលជាធម៌ខ�ស់បំផុ េហីយបាេបីកែភ�ក្រពះធម (ធម�ចក�ុ) នឹងសេ្រម

ជា្រអរហន� េនក�ុងអំឡុង្រតឹ៧ជាតេទៀត។ េដយេហតុពិតថ ្រព

េសតបបុគ�ល បានក�ប់យក សមា�ទិដ�ិ និងមានសទបរបូណ៌
ក�ុង
ិ

្រពៃ្រតរតន គឺ្រពះពុទ ្រពះធម និង្រពះសង។ បុគ�លពួកេនះ ជាអ�កេទៀ

ទត់ នឹមិនយកកំេណីត ក�ុងភពទបជាង មនុស្សេ េពលគឺ នឹងមិ

ធា�ក់ចុ ក�ុងអបាយភូម៤ នរក េ្របតអសុរកយ និងតរច�ន ជាេរៀងរហ។

សំេយាជនៈកិេលស ែដល្រពះេសតបន�បុគ�ល បានលះដច់ពីខន
មានបី្រក�មគឺ៖ សីលព�តបរ គឺជកជាបជំពកចិត�េទ ក�ុងកិច�ខ
សសនា ឬបួងសួងេផ្សង, វ ិចិកិច គឺជាេសចក�ីសង្ស័យស�ក់េស, និង

សកយទិដ� គឺជកយលេ់ ឃីញថា មកយជារបស់ខ�។ ្រពះេស    

បន�បុគ�ល ក៏បានលះដ្រសឡះ នូវ្រក�មកិេលសេ្រគាត្រគាត ែដលជ
របស់សំេយាជន ទំងបី្រក�មេនះផងែដរ ដូចជា៖ មិច�ទិ គឺជាករយ

ខុស ពីេហតុផល កម�ផល, ឥស្សគឺជាេសចក�ី្រចែណន, មច�រិយគឺជាេស
ក�ីកំណាញ់, លះអស់ ្រក�មកិេលស ែដលញាុំងច ឱ្មាចុតិបដិសន�ិ ក�ុង

ភពទំងអស់ ឱ្សល់េន្រតែត  ៧ជាតិេទៀត, និងលះអស់ ្រក�មកិេ

ទំងអស់ ែដលញាុំងចិតឱ្ធា�ក់ចុះក�ុ អបាយភូមទំ៤។
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6

េតី្រពសកទគាមិបុគ គឺជាអ�ី? ប��ត�ិ សកទគាបុគ�ល គឺមានន័

ថា ជាបុគលេន្រតឡប់មកមងេទៀត េពលគ នង
ឹ ្រតឡប់មកកន់មនុ

េលក  យា៉ងេ្រចីនម�ងេ

ប៉ុេណា�ះ។ ្រពេសតបបុគ�ល និង្រព

សកទគាបុគ�ល ទំងពីរថា�ក់េនះ កមា �តបង់ សំេយាជន៣ ខងេដី

ដូចគា ។ ភាពខុសគ

រវងបុគ�លទំងពពួកេនះគឺ  ្រពសកទគាបុគ�ល

បានេធ�ឱ្សំេយាជន ២េទៀត គឺកមរ គឺជាេសចក�តេ្រម ក�ុងក និង

បដិឃៈ គឺជេសចក�ីថា�ំងថា�ក ់ អក់អន់ចិត�្រសលេស�ីងជាង។ េ

េហតុេនាះ្រពសកទគាបុគ�ល េនសល់ជាតិតិច៧ ្រពមទអចេ
េកីត ក�ុងភពខ�ស់ៗ បា។ េបីេកីតក�ុងមនុស្សេលក បាន្រតឹមងេទៀត

ប៉ុេណា�ះ។ ្រពសកទគាបុគ�ល មិនែមនសលជ
់ ាតិែតមួយ ដូចន័យរបស

េឈ�ខងេលទំង្រសេនាេទ េគមិនអចនិយាយ េដយជាក់ច្បោស
កំេណីត  របស់្រពសកទគាបុគ�ល ែដលអចេកីតជាេ្រចីនជាតិេទៀត 

ឋនប� សុទ�វ្រពហ�

ទស្សន ទី៦៩១

6

េតី្រពអនាគាមិបុគ គឺជអ�ី?  ជប��ត�ិ ្រពអនាគាមិបុគ មានន័យថ
ជាបុគ�ែដលមិនវ ិល្រតឡប់។ ្រពអនាគាបុគ�ល េដយបកមា �តបង់

អស់  នូវកមរ គឺជេសចក�ីតេ្រម ក�ុងក និងបដិឃៈ គឺជេសចក�ី
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ថា�ំងថា�ក ់ អក់អន់ចិ ឱ្អស់រលីង រួចេហីយ  នឹងមិន្រតឡប់មកេកីត ក�ុ

ឋនមនុស្ស ឬអបាយភទំ៤ េទៀតេទ។  ្រពអនាគាបុគ�ល នង
ឹ េកីតែត

ក�ុង  ប�� សុទ�វស្រ ជាឋនបរិសុទ� េដយរូបធាតុពិេសស េហនង
ឹ

បរន
ិ ិព�ន េក�ុងឋនេនាះេទ ្រពអនាគាបុគ�លខ�ះ  អេទេកីតក�ុ
ឋសុទ�វ្រពហខ�ស់ជា

មួយជាិេទៀត េទី
បាបរន
ត
ិ ិព�ន។ ្រព

អនាគាបុគ�ល គឺបាកមា �តបង់អស់  នូ វសំេយាជន ទំ៥ខងេដី ៃន
សំេយាជនទំ១០ ែដលជាេ្រគឿងឆា�ក សត�េលឱ្ជាប់ ក�ុងករវ

េកីតវ ិលស�ប ក�ុងសង្សោរវេនះ រកទប
ី ំផុតគា�។ ្រពះអរិបុគ�លពួកេនះ 

បានសេ្ចគុណធម៌ ជិតេទដល ្រពះនិព�ន េពញបរិបូ រួចេហីយ។
ទស្សន ទី៦៩២

6

េតី្រពអរហន� គឺជអ�ី? ជប��ត�ិ ្រពះអរហន�គឺជបុគ�ល ែដលបាសេ្រម

្រពះនិព េពញេលញបរបូណ៌ េដយបកមា
�តបង់ នូវសំេយាជនទំ
ិ

១០ ឥតមានេសសសល់ េហីយលុះបរិនិព�នេ នង
ឹ មិនវ ិល្រតឡប មក

េកីត  ក�ុងេលកណាមេទៀតេឡីយ គឺរួចចកផុតអំី សង្សោរវដ� 
ព

្រសឡ អស់េហីយ។ ្រពះអរហន�

គឺសុទ�ែតមានឈនសមាបត�ិ យា

្រតឹមចតុត�ជ្ឈោន េលីកែលងែត ្រពះអរហន�មួយ្រព ះអង� េនក�ុងសម

កល មាន្រែត  បឋមជ្ឈោន។ េដយេ្រចីន្រពះអរហន� ែតងមា
អភិ�� និងអចចូលនិេរធសមាបត�ិ
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6

េតីនរណា គឺជាអ�កកំណត់េ េជាគវសនា របស់អ�ក? សត�េលកពួក
យល់ថា េជាគវសនារបស់ពួកេគ គឺបានកំណត់េដយពពួក្រព
្រពហ�លិខិត។ ពួកខ�ះេទៀតថា គឺ្រពះរបស់ពួកេគេនាះ ជាអ�ក
េជាគវសនា ករស� របស់ពួកេគ។  ករយល់ទំងេនះ គឺជាក
ខុស េដយគា�នេហតុផល ខ�ះប��យល់ដ ពីសច�ធម៌របស់ធម�(ធម�ជា)
ដ្បិអី េគបានយល់ថា អ�ីៗក�ុងេលក គឺ្រពះ ឬ្រពហ� ជាអ�កេឡីង 
ទំងអស់។តពិត េគមិនែដលបានស�ល់ថា ្រពះេនាះ ឬ្រពគឺជាអ�

មួយ  ឱ្ពិត្របាកដេនាះផង ្រតឹមែតេជឿតម ពតគា

ប៉ុេណា�ះ

្របសិនេបី ពិតជអីចឹងពិតែមន េពលបេង�ីតអ�ីៗ ក�ុងេលកេនះ េតី្រព

ឬ្រពហ ទំងេនាះ រស់េនទីណា? ឈរេលីអ�ី េពលបេង�ីតហ�ឹង? េហតុអ

ចំបាច់ បេង�ីតសត�េលកមកេហីយ មានល� មានអ្រកក់ េម�ចឱ្ល�
ដូចគា ទំងអស់េទ ្របសិេបី ្រពះ និង្រព េនាះ គឺជាអកបេង�ីត េម�ច

ឱ្មនុស្ស «មាន និង្» ឬ  «អ្រកក ់ និង» ឬ  «េកីត  និងស�ប» ជ

េដីម? េសចក�ីេនះ គឺអត់េទ អត់អីចង
ឹ េទ។ រូបរបស់សត� េកីតមានក៏េ្រពះ

មានករផ្សំធាតុគា�«ឪពុក និងមា�» មានអថាមពខណិជ ជ

បច�័យ។ ចិត�របស់សត� េកីតមា េ្រពះែតម«អវ ិជា� តណាឧបាទ» ជ

ឪពុក  និង  «កម�» ជាមា�យ មានធមា�ហរ ជាប ច�័យ។ ធម�ជាតេ
េហីយ រលត់េទវិញ ជាធម�ត មានលក�«អនិច�  ទុក�ំ អនត» េដ

ពិត េពលគឺ គា�ន្រពហ� គា�ន្រពះ ឯណា មកបេង�ីតេឡីងេប��ត�ិ
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េជាគវសនាអ�ក គឺអ�កខ�ួនឯង ជាអ�កកំណត់ មានទំនងដូចគា�ក
ឃា�ន អ�កហូបអហរេដយខ�ួ នឯង នឹងែឆ�តេដយខ�ួនឯង។ ្រចម
ដេង�ីមអ�ក  សួតអ�ក  អ�ក្រត�វដក  េដយខ�ួនឯ មិនពង
ឹ េគ  ឱ្ជួយដកដេង�ីម

េនាះេ។ អ�កចង់ឆ�ងស�ឹង ឬទេន� គឺ្រត�វេ្របីមេធ្យ គឺែហលេដយផា�ល

ជិះទូក ជិះកបា៉ល់ ជាេដី េហីយឆ�ងេទ។ ករអង�ុយេនមាត់្រចំ

្រសន បួងសួង មិនអចឆ�ងផុតស�ឹង ឬទេន េនាះេទ។ ដូេច�ះ«ខួ នទ
� ីពឹង  ៃន

ខួ ន គឺជាសច�»។ អ�កពិតជាអច ែកៃច�ខ�ួនឯ
�
ឱ្េទជា្រពហឱ្េទ

្រពះ ឱ្េទជាអ�ីៗ បានេដយខ�ួនឯង មិនចឱ្នរណា មកែកៃច�
េជាគវសនាអេធ�ីជួសអ�ក េនាេឡីយ។
ទស្សន ទី៦៩៤

6

ដំេណី រចូលេទកនភូមិ ្រពះអរិបុគ�ល គឺ្រត�ែត  េឡីងតមជេណ�ីែកវ ជ
ទិព�ចំនួនបី មិនអរ ំលង ជេណ�ីរមួយណា បានេឡី។  េតីេនាះ ឺជាអ�ី
គ

គឺជា«សីល សមាធិ ប�» ហ�ងឯង។ 
ជនពួកខ�ះ យលថ
់ មិនចបាច

េឡីង
ឹ

ជេណ�ីរទំងេន តលំដបលំេដេទ គឺ្រគាន់ែ ជានេលីកជេណ

�ី រទ១
ី

និងទ៣
់ ាង េមា៉�ះេហីយ ទខួ នឯង 
�
និង
ី ែតម�ងេទេលឿនជាង ឆាដលជ

បរ ិសទ
័ ែដលេដីរត សុទ�ែតេឡីងមិនរួចទំអស់  ពីេ្រព បាយល់ខុស

េហតុបច�័យពិត របស់ធម�ជាតេន។ បណ�ិតសប្បុរ បា្របាច្បោលស

េហីយថា លុ្រែត

េឡីងជានកជេណ

�ី រែកវជទិព�េនា

តលំដប

លំេដ គឺទី១ ទី២ ទី៣ េទីបចូលកន ភូមិ្រពះអរិយបុគ�ល បា
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6

សមថកម�ដ�ន (សមាធ ទំ៤០វ ិធី គឺជាទីតំង ស្រមាប់ហ�ឹ អប់រ ំ

ចិត� ឱ្ស�ប់រមា�ប់ ្រគបសង�ត់ នីវរណធម៌ទ៥ េដយយក  ករសម�

អរម�ណ៍ ្រពះកម�ដេដយផា� ជាសំខ។ ្របសិេបី េចះ្រតឹមែត្រទឹស�

គឺមិនអចដឹកនាំសិស ឱ្បដិបត�ិសមាធិ បេនាេទ យា៉ងេ្រចណាស់

អច្រតែត  េលីកយក្រពះធម៌ មកសំែដងជាទូេទ ដូចខងគន�ធែដរ ែត

ប៉ុេណា�ះ។ េយាគ ែដលអចបន បេ្រងៀសិស្សប លុះ្រត បានអប់រ

ចិត� ឱ្បាសេ្រមយា៉តិច្រតឹ ឧបចសមាធ ជមុនសិន េហីយមា
េលអច េផ្សេទៀត ែដលបាសេ្រម អប្បសមាធ ឬមានមគ�ផល
ស្រមាជួយផ�ល់ ជឱវបែន�មផង េនេពលចបាច់

្របសិេបី មិន
ដូេច�េទ អ�កេ្របៀដូចជា េេមហ�ូង ែដលខ�កែភ�ក ែតងដក
ឹ នាេគដៃទ

េទៀត  ឱ្េដីរខុសទេគាច
ឬមាទំនងដូច បុរសពិកែភ�ក តំពីកំេណីត 
ី

បាស�បដំរ េហីយពិពណ៌ន អំពីដំរេនា
្របាអ�កដៃទ តមករយ
ី
េឃីញ របស់ខ�ួន ទំងខុទំនង អីចង
ចិត� េដ
ឹ ែដរ។ សូមហ�កហត
ឹ

សមាធ ឱ្បាពល្រត�សភាវធម តមេសចក�ីពិត េដខួ នឯង
�
ជមុន

សិន សម
់ ដៃទ េទប
ឹ បន�បេ្រងៀសមាធ ដលអ�ក
ី ជាកគួរ បំផុត។
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6

ជាសចធម៌ េយាគ ែដលបានសេ្រ មគ�ផល តក្រមិគុណធម៌ណាមួយ
េទប
ី ដឹងច្បោថ សភាវ ៃនចិត� ក�ុងមគ�ផលេនា មាសភាយា៉ង។ 

្រពអរ ិយបុគ�ល្រគបអង� មិន្រត�ក ករសរេសីរ កទទួលស�ល ករឱ

តៃម� ឬមិនឱ្តៃម� ពីបុថុជ�នណមួយេឡីយ។ េ្រពអ�ី?  េ្រពថ សច�ធម៌
ែដលេលបាេឃីញច្បោេហីយ គឺ្រតឹម្រតតេហតុផល ពិតរបស់ធម�

(ធម�ជា) េហីយសំេយាជនកិេលសេនាៗ ក៏បាលះដច់្រសឡះ ខន�
សនា�តមឧបនិស្ស

និងប��របស់េលក  ក៏បស�ល្រពះពុទ� 

នរណ យា៉ងច្បោស់រួចេហីយ។  ប៉ុែន� េពលខ�ះ  េលកអព្យោ

កិេលស ែដលបានល និងកិេលស ែដលសល់េន ្របាដល់អច ឬ្រព

េយាគផងគា ជាកបក្រសធម៌ េនាះមិនេថ ករេពលអួ ឧត�រ ិមនុ

ស្ធម�េទ ពីេ្រព មិនែមនជាេហតុ ៃនចិត ែដលលុះក�ុងអំណារបស់ េល
ភៈ េទស េមាហ។  ផ�ុយមកវ ិញ េបីេពពកណ ែដលេធ�ីមិនបា

េហីយថាេធ�ីប េដីម្បា
លភសក� មុខមាត់ កិត�ិយស េករ�ិ៍េឈ�
ប

េដីម េនាេទប
ី េហថ ករេពលអួ «ឧត�រ ិមនុស្ធម�»។ ចែម�កេពក

ណាស ក�ុងបច�ុប្បនេនះ បណ�ិតអ�កសិក្សោទំ ហ៊សន�ិដ�ថាជន
េនះជអរ ិយបុគ�ល

ជនេនាះមិនែមនជាអរិយបុគ�ល តមករយល់

របស់ខ�ួន ក�ុងអត�ភាពជាបុថុជ។ េសចក�ីពិត  គតិបុថុជ�ន គឺមិនអព្យោ

្រពេសតប, ្រពេសតប

មិនអព្យោ ្រពសកទគា,
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្រព

សកទគា មិនអព្យោ ្រពះអនាគ, ្រពអនាគា មិនអព្យោ ្រព
អរហន�, ្រពអរហន� មិនអព្យោ ្រពបេច�កពុទ�, ្រពបេច�កពុទ� មិនអ
ព្យោ ្រពសមា�សម�ុទ។
ទស្សន ទី៦៩៧

6

សូមេយាគ ែដលកំពុងបដិបត�ធម៌
ិ ទំឡាយ សិក្ស«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត»

េនះ មិនែមនកំណត់ដឹងេដ កភាវ កទេន�ញ ឱ្យចំមាត់ ឱ្យរត់

េនាេទ គឺក�ុងវ ិបស្ស ្រត�យកប��មកសិក្េមីល នូវសភាវលក�ណៈ

របស់រូបធម៌នាមធម ែដលេកីតរលត់ តេសចក�ីពិត ៃនធម�ជា ជាក់ែស�ង

ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន។  លក�ណៈរបស់ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េនះ គឺនឹងេឃីញ

ច្បោ េដេលកុត�ប�� តលំដបលំេដ េពលចិត�េឡីងកនមគ�វ ិថី

រួចក៏លះដច្រសឡទំឫសគល់

ៃនសំេយាជនកិេលសេនាះ

ត

ឧបនិស្ស័ េហីយចិត�ក៏បានដល នូវភាជ្រពអរ ិយបុគ�ល។  មានែចិត�

ែត៣្រក�មប៉ុេណា�ះ ែមាសមត�ភា ញាុំេលកុត�ប�� ឱ្េកីតេឡីង

េឃីញលក�ណៈរបស់  «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត»េនះ តមេសចក�ពិតបាន។ េតីអ�

េទ?  គឺខណិកសមាធចិត� ឧបចរសមាចិត� អប្បនាសមចិត� ក�ុង
សមាបត�៨ (រូបជ្ឈ៤ និង អរូបជ្ឈ៤)។ េយាគមានសី ែដល្របា

មគ�ផល ្រពនិព� ្រត�ញាុំចិត�ណាមួយ � ុង្រក�មចិត�ទ៣េនះ 
ក
ឱ្េកីត

េឡីងជាមុ សម
ឹ បន�េទចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិ៤ ែថមេទៀត។
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6

សមថកម�ដ�នទ៤០ គឺយកករសម�ឹងអរម�ណ៍្រពះកម�ដ ្របកបេដ
សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) ជាធំ ជាសំខន់។ ក�ុងកិច�បដិបត�ិ
បេង�នចិត� ជាធម�សប្បោយ េដយមិនជាប់ជំពក់ ក�ុងេសច

ទំងឡាយ សូម្បីែតចង់មានចិត�រមា�ប ចង់សេ្រមចឈនសមាបត�ិ 
សេ្រមចមគ�ផល។ ីេ្រពះថា អ�ីៗនឹងមិនេច
ះែតសេ្រមចបាន ភ
ព

មូលចិត� ្របាថា�ចង់បានភា�មៗេនាះេទ គឺថា អ�ីៗនឹងេកីតេឡីងប
«េហតុនិងផល»ពិត  របស់វែតប៉ុេណា�ះ។ កលណា អ�កបានស

្រតឹមណា ផលនឹងទទួលបាន្រតឹមេនាះ មិនអចេលីសពីេនាះប

មានេសចក�ីឧបមាថា កលេបីអ�កព្យោយ «្រពះវិន័យ ្រពះសូ្រត 

អភិធម�» គឺពិតជាេចះច ក�ុង្រពះៃ្រតបិដកេនាះ អចសំែដង អចែវ

អធិប្បោយពន្យល់េសចក�ីបាន ជាក់ជាមិនខន។ ប៉ុែន� េបីមិនេច

ខ�ឹមសរ ៃន្រពះធម៌ យកេទបដិបត�ិ ក�ុងវិបស្សនា និងមិនបានញាឱ្

ពល់្រត�វ ខណិកសមាធិ (ជាចិត�របស់ វិបស្សនាយានិក) និងឧប
ឬអប្បនាសមាធសមាបត�៨ (ជាចិត�របស់ សមថយានិក) ជាមុនេនា
មគ�ផល ្រពះនិព� ន នឹងមិនេកីតមានក�ុងចិតបច�ុប្បនេនះេទ។ េ្រពះអ�ី

េ្រពះថា មានែតករដល់្រ «សីល សមាធិ ប�» េទប
ី ជាេហត

ផលពិត  ៃនចិត�ពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះនិព ជាអរម�ណ ក�ុងចិត�ជ
បច�ុប្បន េដយពិ។
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ទស្សន ទី៦៩៩

6

សមថកម�ដ�នទ៤០ គឺមានជេ្រមេដយកិច�បដិបត�ិ ក�ុងករនា ឱ្
បានពល់្រត�វសភាវធម៌ តមេសចក�ីពិត។ កែត្រទឹស�ី របស់សម
កម�ដ�នទ៤០ គឺពិតជាែផនទីបង�ញផ�ូវ ដ៏្របេសីរបំផុត ែដលជួយ្
ទិសេដ ៃនកិច�បដិបត�ិ កុឱ្វេង�ងផ�ូវ។  ប៉ុែន� អ�កេចះេមីលែផនទីទ ំងឡ

េពលគឺជា អ�កជំនាញខង្រពះបរ ទំងេនា ក៏្រត�វែតេដីរេទមុខដូចគ

គឺ ្រត�ែត្របឹែ្របបដិបត�ិសមាធិដូចគា� េទីបឆាប់េចញផុតពីៃ្រពធំ។

បដិបត�ិសមាធិជាក់ែស�ង នឹងេឃីញមានជេ្រម ៃន្ ែថមមួយក្រមិ

េទៀត  ែដលែប�កពី្រទឹស�ី េយអ�ីេនាះ អ�ក្រតឹមសិក្សោ្រទឹស�ី មិ
នអ
ហ

ស�ន យល់ដល់ក�ុងក្រមិតេ បានេសះេឡីយ។ សប្បុរសទំងឡា

កុំជាប់េន្រែត្រទឹស�ី េហីយគិតថា ជាអ�េសីរ ដូេច�ះេសះេឡីយ។ អ�

នង
្របសិេបី អ�កបានបដិបត�ិ េហីបា
ឹ រតែត្របេសីរជាងេែថមេទៀត 
ឹ

ពល់្រត�វសភាវធម៌ តមេសចក�ីពិលជាជេ្រមរបស់កិច�បដិបត�ិ។ 
ផល ្រពះនិព�ន េកីតមានែតក�ុងចិត�ណា ែដលបានសងេហតុ និង
ឱ្បាន្រគប់្រគាន់ ែតប៉ ុេណា�ះ េនាះគឺជា ក និងបានបរិបូណ េទ
េដយ«សីល សមាធិ ប�» េនាះឯង
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ទស្សន ទី៧០០

6

មនុស្ខ�ះ បាយល់ថា កចេ្រមីសមាធ គឺជាករឥត្របេយាជន៍ ប
និយម  នាឱ្ខេពលេវល និងថវ ិក។ គំនិតែបបេនះ គឺដូចជ កូនេក�ង

ែដលខ�ិលេរៀន និងចូលចិត� េគចពីស ពីេ្រព េគបាយល់ថ េរៀនេន

ស គឺ្រតឹែតហ�ក
ឹ ហតសរេសរ គិតលំហត ពិតជគួរឱ្ធុញ្រទ មក

េដីរេលង ផឹកសុីវ ិញ េទីប្រេសីរ និងសប្បជាង។ េនទីបំផុត េតីយា៉

ណ?  អ�ក្របឹេរៀន នង
ឹ មាអនាគល� ចំែណកឯងវ ិញ  រស់រងទុក�េវទន

្រក្រេតកយា គា�មុខរបរច្បោស់ល។ សូមកុំេភ�ចថ អ�កមានចិតស�ប់
រមា�ប េដយសមា គឺមិនេចះេទេបៀតេបៀន ដលម
់ នុស្ស និងសព�សតដៃទ
្រពមទំ មិនេចះេ្របីអំេពហិង្ េនាេទ។  ប��ក�ុងសង�មមនុស្ និងអំេពី

ហិង្ គឺេកីតេឡីង ែតពីអ�កអត់សីល និងគា�សមាធចិត� ែតប៉ុេណា�។
ទស្សន ទី៧០១

6

េសចក�ីចេ្រមីន ឬអន�រ គឺបុគ�លមា�ក់ៗ បានសងេឡីង េដយខ�ួន

ដូេច�ះ កុំបេនា�សអ�កដៃទ ឬ្រពហ�លិខិត។ យកល� អ�ក្រត�វេចះឆ�ុះប��
េមីលេឡីងវ ិញ  ថេតីអ�ី  ជាេហតនាមក  នូវផលល� គួរបន�េធ�ីេទៀត  និងថេតី

អ�ី  គឺជាេហតនាំមក  នូវផលមិនល� គួរែកលម�ជាថ�ីក៏្រត�វ េបាះបង់េច

ទំង្រស�ង។ ក េធ�ីែបបេនះបានជា្របចំ អ�កនឹងបា នុ
ស

េជាគជ័យ ទំងក�ុងជីវបច�ុប្បន និងអនាគត ជាក់ជាមិន
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ទស្សន ទី៧០២

6

សមថកម�ដ� ទំ៤០វ ិធី គឺជាបច�័យ ៃនវិបស្សនាកម�ដ�ន និងជាទ
ែដល្រពះអរហន� េលកគង់េនជា ក�ុងបច�ុប្បន។ ្រពហ�វិហ បីខ

េ្រកមគឺ េមត� ករុណា មុទិត ជាបច�័យ ៃនឧេបក� ្រពហ�វិហ
កសិណទំ១០ ជាបច�័យ ៃនអភិ�៥។ អរូបជ្ឈោន ជាន់េ្រកម ជា
ៃនអរូបជ្ឈោន ជាន់េលី។ អរូបជ្ឈោនខ�ស់បំផុត គឺេនវស��នាស�
ជាបច�័យ ៃននិេរធសមាបត�ិ។ ទន ជាបច�័យ ៃនសីល, សីល ជាបច

សមាធិ, សមាធិ ជាបច�័យ ៃនវិបស្សនាប��, និងវិបស្សនាប�� 
ៃនមគ�ផល ្រពះនិព�ន។ មានែតករដល់្រព េហតុបច�័យ ដូេច�ះេនា

េទ េទីបនឹងនាឱ្បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចបច�ុប្បនបាន។
ទស្សន ទី៧០៣

6

ដួងចិត�មនុស្សណា ែដលេ្រចីនេដ ជាអកុសល គឺពិតជានឹងែស�

េចញមកតមទ�«កយ វច ច» ែដលេ្រចីនេដយអំេពីអ្រកក់ ជាង
ល�។ ពួកេគ ែតងេ្រតកអរ េពញចិត� ចំេពរលអំេពីអ្រក ទំងេន។ ប៉ុែន�
ពួកេគ មិនបានដឹងថ គឺនង
ឹ ឱ្ផលជាទុក� ជាអែង�ងេសះេឡីយ។បណ

ទំងឡាយ ស�ល់េហតុេ គឺមិនេសពគប់  មិនេ្រតកអរជាមួយ េហីយ
ចិត�េខ�ីមរេអីម ចំេពះរល់អំេពីអ្ ទំងេនាះ ជាពន់េ
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ទស្សន ទី៧០៤

6

សមថកម�ដ�នទ៤០ ជាវិធីអប់រំចិត� ែដលនាំេទក ន់ មគ�ផល ្រពះន
គឺ្រត�វែត្របកបេដយ សតិសម្បជ��ៈ សព�កលទំងពួង។ ទំងេនះ
ជាករេ្របៀន្របេដ ្រពះសមា�សម�ុទ� ្រពះបរម្រគ� ៃនេយីង។ កម

ណា ែដលមិន្របកបេដយ សតិសម្បជ��ៈ េទះេយាគីេនាះ
យា៉ងណ ា បានពល់្រត�វយា៉ងណា បានស(ភ�ក)េ
ទ អស់កលយ
ឹ

ឆាប់្រតឹក៏េដយ ក៏កម�ដ�នេនាះ គឺជាប់េនែត ក�ុងក្រមិតេលក
ទំងអស់ ែដលជាមិច�សមាធិ មិនែមនជាបដិបត�ិ េទកន់ទីរម�ត់ទុ

ទំងពួង គឺមគ�ផល ្រពះនិព�ន េនាះេឡីយ។ េយាគី អ�ក សិក្សោ និងប

្រត�វែតមានសតិប�� ្របយ័ត�្របែយងប ក�ុងកិច�បដិបត�ិទ ំងេន។
ទស្សន ទី៧០៥

6

ចូរែកៃច�ខ�ួនឯងសិន សឹមបន�ែកៃច�អ�កដៃទ េទីបេគេធ�ីតម ចូរជួយខួ នឯង
�

ឱ្បានសិន មុនជួយអ�កដៃ េទប
។ មុន
ី អ�កដៃទ នងបាន្របេយាជន៍ពី
ឹ

េ្របៀន្របេដអ�កដៃទ ្រត�វេ្របៀន្របេដ ឱ្ល�សិន េ្រពះខ�ួនឯងេន

គឺជាអ�កេ្របៀន្របេដ បានេដយក្ឱ្នរណាមា�ក់េដីរតមអ�ក 
េដីរជាមួយេគ េហីយពន្យល់ឱ្យល់ ពីអ�ីែដលអ�កចង់ឱ្េគផា�ស់ប�ូរត

កលេបានយល់ីអ�
ព ក េគនឹងេធ�ីតមអ�ក ជាក់ជាមិ
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ទស្សន ទី៧០៦

6

មនុស្ស ែដលមានចរិតលក�ណៈ ែបបបុគ�លនិយម គឺេ្រចីនឆ�ិនក ្បោ

ក្បោល េហីយឆ�ិនកន�ុយ សុីកន�ុយ។លទ
់ េង�ីទំងឡាយណា ែដល្រតឹម្
និងេជាគជ័យ ឺជារបស់អត
។ ប៉ុែន� រល់ករខុសឆ�ង េទះបី តិចក
គ

េ្រចីនក�ី

ឺជាទេង�ីរបស់អ�កដៃទ ឬអ�កេ្រកមបង�ប់។ េគែតងែស�ងរ
គ

ផលេផ្សងៗ េទះសម្រសបក �ី មិនសម្រស េដីម្េដះ
យករួចខួ �ន
ប

្រគប់េព។ មនុស្ស្របេភទេនះ មិនអចក�យជា ថា�ក់ដឹកនាំបា
ក៏មិនជាទីេគារព ្រសឡាញ់ ៃនជនទំងពួ ពីេ្រពះឱ្តៃម� មុខមាត់
កិត�ិយស របស់េគ ហួសេហតុខ�ំេពក  ចកឆា�យពីេហផល។  បណ�ិត គួរ

េជៀសេចញឱ្ឆា�យ ពីពួកមនុស្ស មានចរិតលក�ណៈ រេបៀបេ
ទស្សន ទី៧០៧

6

ែវកែតងេនក�ុងឆា�ំងស, ប៉ុែន� ែវកមិនែដលដឹង  រសជាតិសបៃ ៃនសម�

យា៉ងណា ពុទ�សសនិក ជន ែដលមិនបានបដិបត�ិសមថ និងវិបស្

ដ� នងមិ
ឹ នបានពល់្រត�វរសជាតិ របស់្រពះធម៌ ក៏មានទំន ែដរ។ 

ពួកេគ បាន្រតឹមែហិតក�ិ
និងគិត្រសេមី្រស អំពីរសជាិ របស់្រពះ
មធ
ត
ត

ែតប៉ុេណា�ះ
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6

េតីសេ្រមចបចរសមា រួចេហីយ គួរបន�ចេ្រមីនវិបស្សនា តម្
ែដលសម្រសបបំផុត? េយាគី ែដលកំពុងចេ្រមីន អនាបាណស្សតិ
ដ�នចំនួ១០ គឺអនុស្ស៨
ត ចតុធាតុវវដ�នស ១ និងអហេរបដិក១

កលចិត�ពល់្រត�វឧបចរសមាធិ េហីយចង់បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា គឺ

្រចកចូល េទកន់វិបស្សនា ែដល េទនឹងកម�ដ�នេដីម េពល
បន�ពីឧបចរសមាធិចិ េនាះឯង មកដល់្រតង់េនះ េយាគី ្រត�វទប់ឧ
សមាធិចិត�េនា ឱ្បានឹងធឹង កុំឱ្ខណៈចិត�ធា�ក់ចុះមកវិញ េហីយប�ូ

អរម�ណ៍្រពះកម�ដ�ន ពីករសម�ឹងអរម�ណ៍ ក�ុងខ្យល់អស្សោ
មកពិចរណាលក�ណៈ រេហីយៗ ៃនខ្យល់ដេង េចញដឹងចូលដឹងេនាះ

េដយសមា�ល់ថា ខ្យល់ដេេចញចូលជារូបធម៌ និងចិត�ដឹងខ្យល់េចញច

ជានាមធ។ រួចបន�មកសិក្ ក�ុងមហភូតរូ៤ គឺពិចរណាលក�ណៈរបស
ធាតុខ្យល ជាមុន រួចបន�មក ធាតុេភ�ីង ធាតុទឹ និងធាតដី  តមលំដប

េហីយក៏បន�នាំចិត� ចូលេទពិចរណាក �ុង សតិ៤ គឺបន�េមីល ក

ក�ុងកយ ែដលសំេយាគមកពី បហភូត៤េនាះ រួចបន�េមីល េវទនាក�
េវទនា ចិត�ក�ុងចិត� ធម៌ក�ុងធម៌ ជាលំដប់ េដយសំ សុទ�ែតមា

លក�ណៈជា«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ទំងអស់ េកីតេឡីងេហីយ 
វ ិនាសេទវ
គ

ជាធម�ត ែតធម�(ធម�ជា) គឺថាគា�នសត� គា�នបុគ�ល  នតួខួ ន
� ណ
មកបង�ប់ប��េឡីយ នឹងមិនជាប់ចិត� មិនជាប់អណ៍ េទៀតេនាេទ។
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6

ជំេនឿេលី្រពហ�លិខិត គឺជាជំេនឿរបស់្រក�ម មនុស្ស ែដលមានខណ េន

ទន់េខ្សោយ ខ�ះប�� និងបាត់បង់ករេជឿជាក់េលីខ�ួនឯង។ េនះជា
ែដល្របាសចក ពីេហតុផលពិត រធម�(ធម�ជា)។  ្រព្រពហ គឺេកីត
មកពីសត�េលក ែដលបានហ�ឹកហត់សមាធិ សេ្រមចឈនសមាបត
េយានយកកំេណីត ក�ុរូប្រពហ១៦ជាន់ និងអរូប្រព៤ជាន់ តមក្រ

គុណធម៌ ែដលមាដូចគា ។ កម�ដ�នចំនួ១៩ គឺកសិណ១០ អរូប៤ ្រពហ

វ ិហ៤ និងអនាបាណស១ នឹងមានអំណា ឱ្បានសេ្រមច

សមាបត�ិទំងេនាះលណា ឈនចិត�មិនសបសូន្យ េ្រចុតិ
ចិត�(ស�ប់) ចិត�េនាះ នឹងបដិសន�ិ េនឯ្រពហ�េលក ណាមួយ ត
បុណ្យេនាះ។ បុគ�ល ែដលមានឈនសមាបត�ិ េហីយកំពុងរស់េន 

មនុស្សេលក ក�ុងអត�ភាពជាមនុសេនះ គឺអចសមា�ល់បាន
្រពហ� ែដលកំពុងរស់េន ក�ុងឋនមនុសេបីអ�កចង់បានេកីតជា្រពហ� 

បដិបត�ិកម�ដ�នទ១៩េនាះចុះ េពលបានសេ្រមចឈនសមាបត�ិ ចិ

េទបដិសន�ិ េនឯ្រពហ�េលក េ្រកយេ មិនខនេឡីយ។ ម

បត
របស់កូនៗ េដយសរទឹកចិត� េមត� ក មុទត
ិ  ឺជា្រ
គ
ិ  និ

ឧេបក� របស់ពួកគាត់។ ដូេច�ះ េតីមាន្រពហ�លិខិត? គឺពិតជា អត់ម

េទ។ ចុះេជាគវសនាអេតីនរណ ជាអ�កលិខិត? ឺអ�កខ�ួនឯងហ�ឹង
េហីយ
គ

ែដលជាអ�កលិខិតេនាះ។ ដូេច�ះ ឈប់យកប� េទសម�ឹងេមីល អ�ីដៃទ
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ខងេ្រកខ�ួន ស្េធ�ីជាេល េដះេទ។ ្រត�វយកប��េនាះ 
សម�ងេមី
ល ែតក�ុងខ�ួនឯងវ ិញ  រួចឆ�ុះប��ំងពីទេង�ី  ទំអ្រក ទំល�
ឹ

របស់ខ�ួន េហីយអភិវឌ្ឍខ�ួនេដយបដិបត�ិ្រពះធម ឱ្បានបរិបូណ៌េទេដ

«សីល សមាធិ ប�» េទប
ី ជាបដិបទ ក៏្រតឹម្រត�វ និង្រសបតម ក

របស់ ្រពះសមា�សម�ុទ� ្រពះបរម្រគ� ែថមេទ។
ទស្សន ទី៧១០

6

េយាគី អ�កចេ្រមីនសមាធិ ែដលមិនរក្សោសីល ខ�ះក រលត់សតិ 
មិនដឹងផ�ូ វបដិបត�ិ គា�នអចដឹកនា ចិត�អន�ះសចង់បានស�ប់រមា�ប់ ច

បានឈនសមាបត�ិ ចង់បានឫទ�ិអភ ឬចង់បានសេ្រមចមគ�ផ ្រព
និព�ន នឹងមិនបានបុណ្យកុសល ឬផលសេ្រមចអ�ី ពីករចេ្រមីនសម

េ្រចីេទ ពីេ្រព េនះជាមិច�សមាធិ (សមាធិខ ពុំែមនជាផ�ូវេទក
មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមករទូនា�នរបស់ ្រពះសមា�សម�ុទ� េនាះេ
ភ�ឹក  និងធម៌ក�ុងយល់សប�ិ គឺមិនយកជាករបានេឡីយ។ ដូេច�ះ េយាគី 

ចេ្រមីនសមាធិ េដយសទ� ជាធម�សប្បោយ គា�ន្របាថា� មា

និងញាណ(ប��) សព�កលទំងពួង េហីយ្រត�ចរ្យ ជា

សមាធ ជួយែណនាំផ្សំផង េនាះគឺជាករចំបាច់ សូមកុំគិតថា េរៀនែ
តមគម�ីរ េហីយេធ�ីខ�ួនឯងេទ គឺេ្រសចេហីយ មិនចំបាច់មាន អ ច

េទ េ្រពះមាន្រពះធម៌ ជាអចរ្យេហីយេតី យា៉ងដូ
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6

េតីេយាគី ែដលចេ្រមីនកម�ដ ចំនួន១១ គឺអសុភ១០ និងកយគតស១

នាំចិតឱ្បានសេ្រមច បឋមជ រួចេហីយ គួរបន�ចូលចេ្រមីនវិបស្ស
តម្រចក ណា ែដលសម្រសបបំផុត? េ្រកយសេ្រមចបឋមជ្
ែដល្រថា� បនេទចេ្រមីនវិបស្សនា េដីម្បីនាឱ្បានពល់្រត�វ មគ�
្រពះនិព�ន គឺ្រចកចូល ែដលសម្រសប ្រត�វគា� និងបន�គាដ�នខ
េដីមគឺ សររៈទំ៩។ ក�ុងអប្បនាបឋមន េយាគី ទប់អរម�ណូបនិជ្
ី
េនះឱ្នឹងធឹង កុំឱ្ធា�ក់ចុះ េហីយបន�ចេ្រមវ ិបស្សនា តមលក�ណូ

ជ្ឈោន េដយពិចរណាេលី លក�ណៈរបស់ សរី៩ ជាខងេ្រក
តមលំដប់លំេ រួចេហីយបន�សមា�ល់ សរីរៈទ៩េនាះ ទុកដូចជាស
រៈរបស់ខួ ន
� និងបេង�នចិត�េនឿយណាយ ក�ុងរូបេន ឱ្េឃីញពិតថា គឺមា

លក�ណៈជា«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ពិតែមន។ េធ�ីបានតមទំនងេនះ ផ

មួយ មានេសតបត�ិផល ជាេដីម គង់នឹងេកីតមាន ក�ុងបច�ុប្បន ជាក
ជាមិនខនេឡីយ។ លក�ណៈរបស់ សរីរៈទ៩ េនាះគឺ

សរ ីរៈទី១. គឺជាសរីរៈែដលស�ប១ៃថ� មានសភាពដជាេដកលក់ ែតមា

្រទង់្រទយពណ៌េស�ក, ស២ៃថ� មានែស្បកជាំពណ៌េខៀវ េខ
ស�ប៣ៃថ� មាន្រទង់្រទយេហីម មានខ�ុះឈមហូ
ខងេ្រក
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សរ ីរៈទី២. គឺជា សរីរៈ េគយកេទេចលក�ុងៃ្រពស�សន មាន្
េហីមេបា៉ងេឡីង មានសត�តូចធចក
ឹ ែហកែស្បកសុីរញា៉ល។ 

សរ ីរៈទី៣. គឺជាសរីរៈ ែដលេគយកេទេចលក�ុងៃ្រពស�សន សល់
ឆ�ឹង ្របកបេដយសច់សរៃសជាេ្រគឿងចងឆ�ឹង

សរ ីរៈទី៤. គឺជាសរីរៈ េនសល់ែតរងឆ�ឹង មានឈម្របឡាក់
និង សរៃស ជាេ្រគឿងចងឆ�ឹង

សរ ីរៈទី៥. គឺជាសរីរៈ េនសល់ែតរងឆ�ឹងសរៃសជាេ្រគឿងចងឆ�ឹង
សរ ីរៈទី៦. គឺជាសរីរៈ សល់ែតរងឆ�ឹងទេទ ខ�ត់ខ�យរត់រយ ដ
ែឡកៗ ពីគា�។

សរ ីរៈទី៧. គឺជាសរីរៈ មានែតរងឆ�ឹងទេទសម្បុរពណ៌-េស�ក។ 

សរ ីរៈទី៨. គឺជាសរីរៈ សល់ែតឆ�ឹងទេទ មានជាពំនូក-ធំ ស�ប់មួយឆា
កន�ងមកេហីយ។ 

សរ ីរៈទី៩. គឺជាសរីរៈ សល់ែតឆ�ឹងទេទ ពុកផុយេខ�ចខ�ីជាកំេទចតូចៗ េខ�
ល�ិតតូច-ធំ េផ្សងៗគ ា
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6

ធម�ជាតពិត ៃនចិត� របស់បណ�ិត គឺែតងែតសម�ឹងេមីលកំហុស របស់ខ�ួនឯង

ជាជាងសម�ឹងេមីល អំពីកំហុស របស់អដៃទ។ េលកែតងែត ទូនា�នខ�ួនឯ
ជា្របចំ េដីឱ្សេ្រម ផល្របេយាជន៍ណាមួយ េហីយយកវិជា� េទ
ជួយដល់អ�កដៃទ សមគួរតមេហតុផល និឱក ែដលអចជួយន។ 
ករេ្របី្របាស់េពលេវលប�� េទសម�ឹងរកេទសកំហុស របស់អ�កដៃ
គឺជាករខតដ៏ធំេធង  ែដលអច ករដុតចត�ខួ នឯង 
�
ឱ្េក�្រក
ឥត្របេយាជន៍ និងជួនកលអឱ្មា ករ្របមាថ (េមីលងយ)

ទំនង ដូចជា ករ្របមាថអ�កមានសីល ឬ្រពះអរិយបុគ�ល ជាេដីម 
ជាេហតុបងឱ្មាន ទុក�េទយា៉ងធ�ន ដលខ
់ ួ នឯង នាំចិតឱ្ធា�ក
�
់ចុះ ក�ុ

អបាយភូម៤ រងទុក�េវទនាជាអែង�ង ក៏សឹងមាន។ អ�កណាជា្រព
ជាមារ អ�កណាជាមនុស្សល� អ�កណាជាមនុស្សអ្រកក់ គឺជ។
ប៉ុែន� អ�ីជាករសំខន់បត  គឺេយីង្រត�វស�ល់ខ�ួនឯងថា េតីេយីងជាន
េយីងបានេធ�ីអ�ីខ�ះ? េយីងបានជួយអ�ីខ ដល់មនុស្ស និងសង�ម? ដូេច�ះ កុ
ទស់នឹងអ�កដៃទ ែដលេគកំពុងជួយមនុស្ស និងសង�ម េ្រពះថា រេ
ករជួយមនុស្ស និងសង�ម គឺមិនដូចគា�េនាះេទ។ សូមកុំគិតចេង��តចង�
ទល់ែតអ�កណា េធ�ីតមវរបស់អញ េទប
ី េហថា ជាករជួយដល់មន
និងសង�ម  យា៉ងដូេច�ះេឡីយ។ «សព�ទនំ ធម�ទនំ ជិន» ធម�ទន ឈ�
អស់ទន ទំងពួ
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េដយសរកិេលស ជាពិ នវី រណធម៌៥ មកបទ
ិ បាំងប�� េទីបេធ�ឱ្
សត�េលក  យល់ខុសថ «រូបេនះមិនស �ត សមា�ល់ថាស�ត, រូបេន
េទៀង សមា�ល់ថាេទៀង, រូបេនះជាទុក� សមា�ល់ថាសុខ, រូបេនះជារ
ធា�យ មិនែមនជារបស់ខ�ួន សមា�ល រូបេនះតំងេនមាំមួនល� ជរូប
របស់ខ�ួន ជាេដី»។ េដយសរករសមា�ល់ខ ុសយា៉ងេនះ េឱ្េគ

ហ៊ន សមា�ប់ជីវិតមនុស្សសត� លួច្អ�កដៃទ

្រប្រពឹខុសក�ុងកម

េពលពកុហក និងផឹកេ្រគឿងេញ� េ្រគឿង្រសវឹង ែដលចិត�េនាះ កំែត

លុះេ្រកមអំ កិេលស  និងតណា�។ េនក�បច�ុប្បនកលេនះ

គឺ

កលដ៏ចេ្រមីន ែដលេន ្រពះពុទ�សសនា េនមាន្រពះៃ្រតប
ដូចជា្រពះស មា�សម�ុទ�  គង់ធមា�េនេឡីយ។ ដូ ឱកសស្រមាប់នាំច
ជបច�ុប្បន ឱ្បានពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះព�ន គឺេនមានេនេ
ទំងឡាយ កមគុណជារបស់មនុស្សេនះ េសយផលមិនបានយ
េសយផលប រយៈេពលខ�ីេពកណាស់ ពីេ្រពះថា អយុមនុស្សេ

មានកខ�ី េសចក�ីស�ប់នឹងមកដល់ មិយឺនយូរេឡីយ។ ដូេច�ះ ចូរ្របញា

ជ��ូ ន្រទពេចញ ពីផ�ះែដលេភ�ីងេឆះេនះ េទេផ�ីនឹងអ�កមានសីល ទុ
េស្ប� ក�ុងដំេណី រផ�ូវ ៃនសង្សោរវដ�េ េដយករេធ�ីទ្រពមទំងមក
រក្សោសីល ករហ�ឹកហត់សមាធិ និងករចេ្រមីនវិប ផ្សំែថមេទៀ
ផង កុំខន
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បានស�ប់ បានសិក្សោ បានគិតបានយល់ ក�ុងសិ
ត បដ�ន េហីយ

្របឹងសមា� តមបរមត�ធម៌ថា ្រតឹម «កយ េវទនា ចិត� ធ» កំពុងេធ�ី
កិច�របស់វ ក�ុងជីវិត្របចំៃថ�េនះ ែបបហ�ឹងក៏េដយ ក៏េនែតមិនអ

េឃីញសភាវធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិរហូតបាសេ្រមច មគ�ផល ្រ

និព�ន ែដរ។ េ្រពះេហអ�ី? េ្រពះកម�ល់ចិត�ែបបេនះ គឺេនក�ុងក្រមិ

ប�� ជេលកិយ ែដលកំពុងលុះេ្រកមអំណាច នីវរទំ៥ េពលឺគ

េនខ�ះេហតុបច�័យ ស្រមាប់ញាុំងេលកុត�រ ឱ្បានេកីតេឡីង។ េសចក�ី

េនះ គឺថាលុះ្រតែេយាគមានបុណ បានសន្សំមក្រគប់្រគាន់ផបា
ញាុំង «ឧេបក» ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ ែដលេកីតមកព ករចេ្រម

សមថ ឬវ ិបស្សកម�ដ� ជាមុនេនាះផ េទីបជាេហតុផលពិត អញាុំ

េលកុត�រប�� ឱ្េកីតេឡីង បាយលច
់ ក់ធ� ុះសច�ធម៌ ឬមានប��ចក�
េឃីញបរមត�សច�ៈ ក�ុងសតិបដ�៤ សេ្រមចមគ�ផ ្រពះនិព� េទបាន

ដូេច�ះ េបីេយាគី ្រប ញាុំ មគ�ផល ឱ្េកីតេឡីង ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន ្រត�

រកឧបា ញាុំងចិតទំ៣្រក�មេនះ ណាម ឱ្បាេកីតេឡីង ជាមុនសិ
មុននង
ឹ បន� ចេ្រមីនវិបស្ស ្រក�មចិត�ទេនាះឺគ «ខណិកសមាធិ ឧបច

សមាធិ និងអប្បនាសមាធសមាបត�៨»។ េបីមិនដូេច�ះេទ បុគ�លប��ត�ិ

មួយេនះ  នងគា�
ឱកសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព បានេនាះេ េនក�ុង
ឹ
ជាិេនះ េទះបីជា បានេចះចំស
�ត់ជំនាញ ក�ុង្រពះៃ្រតបិ
ត
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ខ�ឹមសរដក្រសេចញពី មហបដ២៤ គឺមានដូចតេ៖

១. េហតុប្បច�័ គឺជាេហតុទ៦ ែដលជា េលភៈ េទសៈ េមាហៈ    
អេលភៈ អេទសៈ អេមាហៈ។ ទំងេនះគឺជា ឫសែ«ចិត� េចតសិក 
ចិត�ជ�រូប កម�ជ�រូប»។ 
២. អរម�ណប្បច� គឺជាេគាចររូបទ៧ និងធមា�រម�ណ៍ ែដលជាេ្រ
េតងរបស់ ចិត� និងេចតសិក។ ចិត� និងេចតសិក ឺេកីត
េឡីង អ្រ
គ
េ្រគឿងេតង ទំងេន

៣. អធិបតិប្បច�័ គឺជាធំ ជាចម្បង ក�រេធ�ីឱ្ ចិត� និងេចតសិក េកីត

េឡីង  ែដលេនាះឺ អរម�ណាធិបតិ និងសហជាតធិបតិ។ សហ
  
គ
បតិ មា៤ គឺ៖ ឆន�ៈ  វ ីរ ិយ ចិត� និងប��។ ក�ុងខណៈចិត�១ គឺ្រត�វែ
មា១ ក�ុងចំេណា៤ េនះ េកីតមក ជាអធិបតិ

៤. អនន�រប្បច�័ គឺជាដំេណីររបស់ ចិត� និងេចតសិក មុននឹងរលត់េទ ្រ
ែតមាន ចិត� និងេចតសិកថ�ី េកីតេឡីងជាបន� េដយមិនមានចេនា�

ខន។ េពលគឺមានេសចក�ីឧបមា ដូចជា កង់រេទះ ែដលកំពុងែតវ
មួយរ ំលងផុតេទ កំមួយេទៀត ក៏មកដល់លំដប់គា� េដយ
ចេនា�ះ អក់ខនេឡ
៥. សមនន�រប្បច�័ គឺជេផាតដ�ព�រម�ណ៍ (អរម�ណ៍ែដលប៉ះផ�ប់គា�)
េកីតេឡីងេននឹងបាទេជីង ញាុំងកយវិ ឱ្េកីតេឡីងភា�ម េដ
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មិនមានចេនា�ះ ដូចគា�នឹង េផាដ�ព�រម�ណបាេកីតេឡីង េនេល
ក្បោល។ េពលគឺ មានទំនងដូចជា អន�រអំេពីរវង អតូមចំនួន
ជួបរលយចូលគា� េដយគា�នចេនា�ះេពល និងមយពីគមា
ិ
�ត ៃ
អតូមទំងព េនាះេឡីយ

៦. សហជាតប្បច� គឺជា ចិត� និងេចតសិក  ែដលេកីតេឡីង និងរលត់េទ
្រពមជាមួយគា� េដយសហជាតប្បច�័យ។ េពលគឺ មានទំនងដ

អគ�ិសនី និងេមែដកឆក់  ែដលេកីតេឡីង េហីយរលត់េទវិញ ក�ុងេព
ដំណាលគា� ្រពមគា� ដូេច�ះ

៧. អ��ម�ប
� ្បច�័ គឺជាលនា ៃនមហភូតរ៤ ែដលេកីតេឡីង  និងឋិត
េនអ្រស័យគា� និងគា� េទវិញេទមក េដយអ��ម��ប្បច�

មានទំនងដូចជា ករផ្សំេឡីង ករឋិតេន ករអ្រស័យគា� 
រវង ្រប�តុង នុយ្រត�ង និងេអឡិច្រត�ង ែដលបេង�ីតបាន ជាអ
និង វក៏ជាសមាសធាតុមួយ ែដលមានទំហំតូចល�ិតប

៨. និស្សយប្បច� គឺជាវត�ុរូ៦ (បសទរូ៥ និងអទយរូប១)  ែដលជ
េជីង្រទឱ្នាមខន�េកីតេឡីងបាន េដយនិស្សយប្បច�័យ។ េព
ទំនងដូចជា សហគមមួយ ែដលេចះជួយគា�េទវិញេទមក គាំ្
គា� េដីម្បីសេ្រមច្របេយាជន៍រួមណាមួយ យា៉ងដូេ
៩. ឧបនិស្សយប្បច� គឺជាធម៌ណា ែដលបានេកីតេឡីង ក�ុងខណៈមុ

កមា�ំង ជួយគាំ្រទដល់ធ ែដលកំពុងែតេកីតមានឱ្បានេកីតេឡីង
ជាឧបនិស្សយប្បច�័យ។ េពលគឺ មានទំនងដូចជា ទរក ែ
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  បាន េដយអ្រស័យេលីមា�យ យា៉ងដូេច
១០. បុេរជាតប្បច� គឺជាធម៌ ែដលេកីតមុន ទឱ្ធម៌  ែដលេកីតេ្រក
ឱ្េកីតេឡីងបាន េដយបុេរជាតប្បច�័យ។ េពលគឺ មានទំន
អ�កែដលបានេឡីងដល់មុន ជួយទញអ�ក ែដលេនេ្ ឱ្បា
េឡីងដល់ ក�ុងទីមួយេនាះ ដូចគា�ែដរ

១១. បច�ជាតប្បច គឺជាធម៌ែលេកីតេឡីងេ្រកយ (ធម៌ែដលមិនទ
េកីតេឡីង)  រុញធម៌  ែដលកំពុងេកីតេឡីង  ឱ្េកីតេឡីងបាន េដ   
បច�ជាតប្បច�័យ។ េព មានទំនងដូចជា អ�កែដលេនពីេ្
ជួយរុញ និង្រទ អ�កែដលកំព ុងេឡីងឱ្េឡីងេទមុនបា

១២. អេសវនប្បច� គឺជាករ្រតប់ ជាដែដលៗ ជឱ្ធម៌េកីតេឡីង
បាន េដយសរ អេសវនប្បច�័យ។ េពលគឺ មានទំនងដូ
ឧេបក�ចិត� េយាគី បន�ភា «អនត» ដែដលក�ុងចិត� ្រសបត
ដេង�ីមេចញ  យូរៗេទបុណ្យដល់ នឹងសេ្រមចសច�បា

យា៉

ដូេច�ះ។
១៣. កម�ប្បច�័ គឺជាកម�ែដលបានេធ�ីេហីយ ជាបចឱ្ធម៌េកីតេឡីងបាន
េដយកម�ប្បច�័ េពលគឺ មានទំនងដូចជា កម�វិធីរបស់កុំទ័រ បា
េធ�ីឱ្កុំព្យូទ័រេនាះ ដំេណីរករេទបាន ដូេច�

១៤. វ ិបាកប្បច� គឺជាវិបាក ៃននាមខន� ឱ្ផល ដល់វ ិបាកកម� េដ

វ ិបាកប្បច�័យ។ េពលគឺមានទំនងដូចជា ស�ឹកេឈី ែដលដុះ
េដីម ជួយជំរុញ ឱ្េចញជា ែផ�ផ ា�ប
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១៥. អហរប្បយ គឺជាអហរ៤ គឺ ឱជ ផស្សៈ េចតនា និងវិ��
ជាបច�័ឱ្ធម៌ េកីតេឡីង និងរ ីកដុះដលបាន េដយអហរប្ប
េពលឺ មានទំនងដូចជា អហរ ែ
ឱ្ ជីវ ិតបានរស់េន ន
គ
រ ីកធំធាត់បា

១៦. ឥ�ន�ិយប្បច�័ គឺជាធម៌ែដលជាឥ�ន�ិយ (ជាធំ) ជាបឱ្េកីតធម៌ 
េទតមមុខងរពិេសសេរៀងៗខ�ួន ដូចជាចក�ុបសទ ជាប

ឱ្េកីត ចក�ុវ ិ��ណ។ េពលឺ មានទំនងដូចជា មហវិទ្យោល
គ
ែដលបានបណ� ុះបណា�លសិស្សោនុសិស្ស េទតមជំនាញ េរ

១៧. ឈនប្បច� គឺជាអង�ឈនទ៥ (វ ិតក�ៈ  វ ិចរៈ បីតិ សុខៈ ឯ

គ�ត)ែដលេធ�ីឱ្ចិត� េចតសិក និងចិត�ជ�រូប មានកមា�ំងេកីតេឡីងប
េដយយកអរម� ែតមួយដូចគា� ជង�ក់។ េពលគឺ មានទំនង
ជា បណ�ុំៃនកម�រស�ី ជាេ្រចីនផ�ុំ ឱ្េទជាកម�រស�ីឡាែស៊ ស្រមាប
េមីលអ�ីៗ ឱ្េឃីញបាន

១៨. មគ�ប្បច�័ គឺជាមគ�អង៨ (សមា�ទិដ�ិ សមា�សង�ប្បៈ សមា�វ
កម�ន�ៈ សមា�អជីវៈ សមា�វយាមៈ សមា�សតិ សមា�សមាធិ)
ចិត� ឱ្បាន សេ្រមចសច�ធម៌ប
១៩. សម្បយុត�ប្បច�័ គឺជានខន�៤ សម្បយុត�គា� (ផ�ុំគា� ផ្សំគ ា�) 
ចិត�។ េពលគឺ មានទំនងដូចជា នុយេក�ែសម្បយុត�គា� បានជាអ
ឬអតូម សម្បយុត�គា� បានជាេកសិក ឬេ សម្បយុត�គា� ប
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ជាសំណុំេកសិក សំណុំេកសិក សម្បយុត�គា� បារូប យា៉
ដូេច�ះ។
២០. វ ិប្បយុត�ប្បច� គឺជាចិត� េធ�ីវិប្បយុ ជាមួរូប បេង�ីតបានជា ជីវិត
េពលគឺ មានទំនងដូចជា េកសិកមួយ េធ�ីវិប្បយុត� (បំែបកខ�
ជាេកសិកជាន ស្រមាឱ្មានបែ្រមប្រម�ល ៃនរូប យា៉ងដូេ

២១. អត�ិប្បច�័ គឺជាធម៌មួយ ជាបច�ឱ្ធម៌មួយេផ្សងេទៀត េកីតេឡី

បាន េដយ្រគាន់ែត មានវត�មានរបស់ខ�ួន។ េពលគឺ មានទ
កត�លីករមួយ ែដលជួឱ្ រូបធាតុដៃទេទៀត មាន្របតិកម�គីមី

២២. នត�ិប្បច�័ គឺជាអវត�មាន របស់ធម៌មួយ ជាបចឱ្ធម៌េផ្សងេទៀត
េកីតេឡីងបាន។ េពលគឺ មានទំនងដូចជា អវត�មានរបស់េអឡិច
ៃនធាតុមួយ ជួឱ្មានធាតុផ្សំដៃទេទៀត េកីតេឡីង
២៣. វ ិគតប្បច�័ គឺជាករវិនាសេទ ៃនធម៌មួយ ជាឱ្េកីតេឡីងបាន
នូវធម៌េផ្សងេទៀត។ េពលគឺ មានទំនងដូចជា ករវិនា

សេ��ជនកិេលស  ជាបច�័ឱ្ មគ�ផល ្រពះនិព�ន បានេកីតេឡ
យា៉ងដូេច�ះ
២៤.

អវ ិគតប្បច�័

គឺជាករមិនវិនា

ៃនធម៌  ជាបច�័យ ឱ្ធម៌

ទំងឡ តំងេនបាន។ េពលគឺ មានទំនងដូចជា ករមិន
ៃនៃ្រតសរណគន៍ (្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃ) ជាបឱ្្រពះពុទ
សសនា តំងេ យា៉ងដូេច�ះ។
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ទស្សន ទី៧១៦

6

េពលេវល មិនរង់ចំអ�កេទ។ វ័យេនះ មិនរង់ចំអ�កេទ។ រូប ែតងែ្រ
្រប�លេទ ចសេទ មិនស�ប់បង អ�កេទ។ អំេពីកម�  ជាកុសល ឬ
អកុសល ឬជអព្យោ្រ ែដលចិត�េនះ បានសន្សំរួចេហីយ នឹងជាប   
ជានិច� រង់ចំឱកឱ្ផល េនក�ុងសង្សោរវដ� ែតប៉ុេណា�។  ដូេច�ះ 
សូមអប់រ ំចិត�អ�ក េដយចេ្រមីនសមថ និងវិបស្សនាកម�ដ�ន េដីម្បី

កុសល ឱ្េកីតេឡីង  និងសន្សំឧបនិស្ស័យ បែន�មេទៀត ជា្របេយាជន
ទងបច�ុប្បន និងអនាគតជាតិ។ េយល់ថ េនមានអ�ក  ចិត�េនាះេហ គឺ

ជាអ�ក  មិនែមនរូបរបស់អ� េនេពេនះេទ ពីេ្រពះថា រូបេ នះ នឹង្រត�
េចល ឬដុតេចល េនទីបំ ជមិនខេឡីយ។
ទស្សន ទី៧១៧

6

កលចិត�ណា េជឿេលីអ�ីដៃទ ខងេ្រកខ�ួនមកជាទីឹង េហីយមិនេជឿ
ព

ខួ នឯង គឺចិត�
�
េនាះ នឹងដល់នូវភាពមិនឆា�តឈ�ស ដូច្រពះអទិត្យ

រស�ី  ែដលជាេហតុនឱ្ បិទទ�រ្រពះនិព�ន ក�ុងចិបច�ុប្បន។ េដយក

េជឿខុសេហតុផលទំងេនះ េទីបេគ្រតឡប់េទជាេជឿេលីអ�ី ែដលខុស្រប
េកីតេឡីង េដយអកុសលវិបាកបដិសន�ិ និងបដិេសធេចលខ�ួនឯង 

េកីតេឡីង េដកុសលវ ិបាកបដិសន� េទវិញ។ ពួកេគយល់ខុស េទេជឿេល
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រុក�ជាតិខុសពីធម�ត សត�ខុសពីធម� មនុស្សខុសពីធម�ត ពួកអសុរពួក

េទវតមិច�ទិដ�ិ ជាេដីម។ ចិត�ែបបេនះ គឺកំពុងរ កិេលសអកុសល
េហីយេបាះបង់េច មហកុសល ឬថា ដូចជា េចលអង�រ េរីសយកអ
ែដលសមគួរដល់  ករសិក្សោេឡីងវិញ។ េសចក�ីសុខ សួគ៌ ្រពហ� ្រពះន
គឺេផ�ីមេឡីងេដយ មានករេជឿជាក់េលីខ�ួនឯង ជាមុនេ
ទស្សន ទី៧១៨

6

កមគុ ជារបស់មនុស្សេនះ គឺជាចំណងដ៏មាំ ែដលចងចិត�សត�ឱ្
វ ិលវល់ក�ុងសង្សោរវដ�េនះ ជាអែង�ង។ មនុស្ស គឺជាសត�ដ៏អស�រ្
ញាុំ មគ�ផល ្រពះនិព� ឱ្េកីតេឡីងបាន ក�ុងចិត�បច�ុប្បន េដយក

សិក្សោ ករស�ប់ ករគិតពិចរណា ្រពះធម៌ រួច្រសង់យកខ�ឹមសរ
េទបដិបត�ិសមថ និងវិបស្សនាកម� ជាបន� េដីម្បី្រគបសង�ត់កិេលស 

ញាុំងចិត ឱ្ស�ុះេចញពីភវង� េឡីងកន់មគ�វិថី េនេ្រកយឧ េបក�ចិ

សមថកម�ដ�ន េហីយបន�ចេ្រមីនវិបស្សនបង់សំេយាជនៈកិេល

េនាះៗ ឱ្ដច់្រស អស់ពីខន�សនា�ន តមឧបនិស្ស័យ។ ករបា
មកជាមនុស េនក�ុងជាតិេនះ មិនស្រមាប់ប ែតកមគុ ជារបស

មនុស្សេនាះេទ គឺេដីម្បីស នូវមហកុសលបែន�ម និេដីម្នាំចិត
ឱ្បា
ប

ពល់្រត មគ�ផល ្រពះនិព�ជាអរម�ណែតប៉ុេណា�ះ
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ទស្សន ទី៧១៩

6

តំងពីបុរណមក ចិត�សត�េ ែដលមានអំណាច បន�បដិបត�ិវិបស្
អចញាុំង មគ�ផល ្រពះនិព ឱ្េកីតេឡីងបាន គឺមា៣្រក� «ខណិ

កសមាធិ ឧបចរសមា និងអប្បនាសមាធសមាបត�៨»។ ចិត�ទ ំងប
្រក�មេនះ

គឺបានេកីតេឡីង មកពី េ្រជីសេរីសយក  ផ�ូបដិបត�ិណាមួយ

ក�ុងសមថកម�ដ� ទំ៤០អរម�ណ ឬក៏ជា វ ិបស្សនាកម�ដ ទំ៧៣
អរម�ណ ។ ្របសិេបី េយាគីបានស�ត់ជំនាញ កផ�ូវបដិបត�ិណាមួយ � ុ
ក

ចំេណាមផ�ូបដិបត�ិទ ំងេនា រួចេហីយក៏សមា�ល់ថា គឺមានែតផ�ូវបដិប

របស់អត�អញេេទ ែដល្រតឹម្រត� និងងយ្រស ក�ុងកបដិបត�ិជា

េគ។ ឬថា េយាគីេនា ក៏បាសមា�លេទៀតថា ផ�ូវបដិបត�ណាេផ្
េទៀត ពី
ិ
ផ�ូវបដិបត�ិ របស់អត�អញេ គឺជាផ�ូវខុស ឬជាផ�ូវលំបា េនាះគពិត
ជា មិនសមគួរេឡីយ  ដ្បិថា សត�េលកបានស នូវឧបនិស្ស័ទុកមក

មិនដូចគា ទំង្រស�ងេេទ។ កលេយាគី បា្របកន់មាំយា៉ងេន
មានទំនងដូច គា�េទនឹ មនុស្សខ�ក់ពីកំេណ បានស�បដំរី េហីយតំ

ពិព័រណ៍ នខុស អំពីលក�ណៈ សណា�ន ្រទង់្រទយ របស់ពិតេនាះ ្រប
អ�កដៃទ ថហកបីដូចជាច្បោស់លស់ណយា៉ងដូេច�ះែដរ។ េសចក�ីេនះ
េយាគី ្រតែតេចះសិក្សោពីគា� េទវិញេ រល់ផ�ូវបដិបត�ិទំងឡា
ែដល្រសបតមករទូនា�ន របស់្រពះសមា� គឺមិន្រត�វ្របកន់មាំមា
អំនួត អួតអង ែតពីផ�ូវបដិបត�ិ របស់ខ�ួនេនាះេឡី។
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ទស្សន ទី៧២០

6

ធម�តខ�ដំប ែតងពួនសំងំក�ុងៃ្រព េហីចប់យ នូវ្រមឹគទំងឡ
យា៉ងណាមិញ ភិក�ុេនះ ជាបុ្រតរបស់្រពះពុទ� ជាអ�កមានេសច
្របកបេហីយ ជាអ�កេឃីញច្បោស់ ចូលេទកន់ទីៃ្រពេហីយ ែតងច
មគ�ផលដ៏ឧត�ម ក៏យា៉ងដូេច�ះែដរ។ (វិសុទ�ិមគ�ែ្ភាគទ២ ទំព័រ៩៣)
ទស្សន ទី៧២១

6

រូប ែដលេមីលេឃីញថ ស �ត ឬមិនស� គឺជានិមិត�បន� របស់មហភូត។

សំេឡង ែដលស�ប់ឮ ពីេរះ ឬមិនីេរះ គឺជានិមិត�ប
របស់មហភូត។
ព

ក�ិន ែដលហិតដឹងថ ្រកអូប ឬមិន្រកអូប គឺជានិមិត�ប របស់មហភូត។
រស ែដលហូបឆា�ញ់ ឬមិនឆា�ញ់ គឺជានិមិត�ប របស់មហភូត។ ក ែដល
ប៉ះផ�ប់ថ ្របេសីរ ឬមិន្របេសីរ គឺជមិត�បន�ំ របស់មហភូត។ ចិត� ែដ
ដឹងនូវឥដ�រម�ណ៍ ឬអនិដ�រម�ណ៍ គឺជានិមិត� របស់មហភូត។ េលក

អយតនទំង ខងក�ុង ខងេ្រក សុទ�ែតជានិមិ របស់មហភូត។
បណ�ិតបានស�ល់ េហតុបច�័យព ែដលជាសចធម៌  របស់ធម�(ធម�ជា)
នឹងមិនជាប់ចិត� មិនដិតអរម�ណ៍ េនិមិត�បន�ំ របស់មហភូ ទំងេន

េសេឡីយ។  និមិត�បន�ំ របស់មហភូ ទំងេនាះ គឺពិមានលក�ណៈជ
«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» េដយពិ្របា។
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ទស្សន ទី៧២២

6

កលណាេយាគី មានសតិ(ស�រី) និងញាណ(ប��) ក�ុងសមថ
ក
ត
រហូតចិត�ពល់្រត «ឧេបក» េហីយបន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េដយតម�ល់ច
មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ នូវអ�ីែដលមាន, មិនេកីតទុក�េទមនស្ស ក
ែដលអស់េទ, មិនមានេសចក�ី្របាថាអន�ះសចង់បា អ�ីែដលមិនទន
េកីតេឡីង, េនាឯងជវ ិធីទូនា�ចិត� រលស់ខ�ួនេច ពីតណា�និងទិដ�ិ។
ទស្សន ទី៧២៣

6

ពក្យេពចន៍ ែដល្របមាថេមីលងយអ�កដៃទ ក�ុងក្រមិតណាមួយ 
ែដលេកីតេចញពីចិត� របស់បុគ�លេនាះ, មានេនក�ុងចិត� របស់បុគ�លេន
កំពុងែតដុតចិត� របស់បុគ�លេនាះ, កំពុងសន្សំចូលក�ុងស នា�នចិត� រ
បុគ�លេនាះ។ េសចក�ីេនះ បុគ�លេនាះ កំពុងែតេបៀតេប ខួ នឯងេដយពិត,
�
ជាមនស្សល�ង់េខ�េដយពិត, ជាអ�កចញ់េដយពិត, ជាអ�កកំព
េពៀរេវរ ឱ្ខ�ួនឯងេដយពិត, ជាអ�កកំពុងរុញទមា�ក់ខ�ួនឯង េទក
ភូមិេដយពិត។ សូមអ�កទំងឡាយ សិក្សោេសចក�ីេ្រកបាន េដ

មិនេ្រកតប, ឈ�ះេសចក�ីកំណាញ់ េដយឱ្ទន, ឈ�ះកម�េពៀរេវរ
េដយមានចិត�េម , ឈ�ះនីវរណធម៌ឫស្យោ េដយករចេ្រមីនឈ
សំេយាជនៈកិេលស បានដល់ មគ�ផល ្រពះនិព�ន េដយករ «សីល
សមាធិប��» ឱ្បានបរិបូណ៌ េនក�ុងចិត�បច�ុប្បន។

362

ទស្សន ទី៧២៤

6

អ�កទំងឡាយ ចូរចំទុកថា ្រគប់េសចក�ីព្យោយាមទំងអស់ មិ
សេ្រមចេនាះេទ ប៉ុែន� ្រគប់េសចក�ីសេ្រមចទំងអស់ គឺសុទ�ែតេកីតេឡ
េដយករព្យោយាម េដ
ទស្សន ទី៧២៥

6

េកីតមកជាមនុស គឺពិតជា្របេសបំផុត  ស្រមាប់បណ �ិត ែដល រក្
សីល ហ�កហត់
សមាធិ និងចេ្រមីនវិបស្សន េដីម្ប
ឹ
ប េង�នចិត�្រត

េឆា�ះេកន់ មគ�ផល ្រពះនិព។  ប៉ុែន� េកីតមកជាមនុស ក៏គឺជាទីតំ
ស្រមាប់ក នូវទុក�ទរុណជាអែង�ង ស្រមាប់អ�កឯណា ែដលគា
គា�នសមាធិ គា�នវិបស្សនាប�� េទវិញ។ ជារបស់មនុស្សេ
េនះ គឺេសយផលបាន រយៈេពលខ�ីេពកណាស់ េពល មិនបានមួយៃថ�
ៃនេទវត ក�ុងឋចតុម�ហរផង។  អហររបស់មនុស្សជរុក�ជាតិ
្រគាធ��ជាត និងសច់ឈ របស់សត�ដៃទ ែដលញាុំឱ្ អត�ភាពេនះ
ឱ្មានក�ិនមិនល� បដិកូលេដយពណ៌ សណា�ន ្រទង់្រទយ េញីស
ទឹកេនាម លមក ជាេដីម។ េតី្របេយាជន ែដលអ�កេ្រតកអរ សប្ប

រ ីករយ ក�ុងកមគុ ជារបស់មនុស្សេន ះ េហក៏េបៀតេបៀន ដល់មនុស្
ផងគា�និងសត�ដៃទ ទំេនា។
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ទស្សន ទី៧២៦

6

គំនិតវ ិជ�មាន ឺករសិ
ក នូវអំេពីល� និងអំេពីអ្រកក ់ របស់អ�កដៃទ េដីម
គ
អភិវឌ្ឍខ�ួនឯ។ ប៉ុែន� េបក
ី រសិក្សោទំងេនាះ េដីម្បីេ ឬមួល

បង�ចអ�កដៃទ ក�ុងផ�ូវអវ ិជ�មានណាមួយ េនាះគឺជាេរឿង ដ៏េ្រគាះថា�ក

ករទូនា�នខ�ួនឯង គឺជាវិធីស�ស� ែដលប ែតងែតេធ�ី  រហូតបាននាំចិ
ឱ្ពល់្រត�វ មគ� ្រពះនិព�ន េនទីបំផ វ ិធីទូនា�នខ�ួនឯងដ៏្របេសីរ 
កររក្សោសីល ករហ�ឹកហត់សមាធិ និងករចេ្រមីនវិ
ទស្សន ទី៧២៧

6

េយាគី អ�កបដិបត�ិសមថ និងវិបស្សនាកម�ដ�ន ែដលខ� ះសទ�េ េលី 
ករ្រតស់ដឹង របស់្រពះសមា�សម�ុទ� និងខ�ះប��ញាណផ្សំផង គឺ
ឱ្ ឆាប់ញ់េបាកកិេលស េ្រពះកិេលសេនះ េចះងខួ ន េដីរតួ
�
ជាម

កុសល រួចដឹកនាំចិត ចកេចញពី ផ�ូវបដិបត� ជាសមា�ទិដ�ិ ែដលជាផ�ូវ្

ដឹង  ទូនា�នេដ ្រពះសមា�សម�ុទ� ម�ងបន�ិចៗ េដយមិនដឹងខ� េសចក�ី
េនះ េយាគី្រត�វ្រប�ង្របយ័ត� ្រត�វដក់អំនួត និងមានះចុះ េសពគប់ន

សប្បុរស អចរ្យ្រពះកម�ដ�នណា ែដលជាសនិងមានបទពិេសេ្រច
ន។ រល់ផ�ូវបដិបត�ិណា ល្របាសចកពីខ�ឹមសរេដីម ែដ      ទូ

នា�ន របស់្រពះស មា�សម�ុទ� ដូចមានេនក�ុង្រពះៃ្រតបិដក គឺមិនែ
បដិបត�ិ េឆា�ះេទកន់ មគ�ផល ្រពះ និព�ន េ
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ទស្សន ទី៧២៨

6

េលកេនះក�ី េលកដៃទក�ី េលកខងមុខក�ី កល មិនបានេកីតេឡី

េនាះេទ គឺជាភាពទំេនរគា�នអ�ីេសះ គា�នអ�ីទំងអស់។ អ�ីៗមាន ក
ចិត� េកីតមានប៉ុេណា។ េបីចិត�េនះលះេចញអស់ កិេលស  និងតណា� 
សមុេច�ទប្បហន មិនមានេសសសល់ េនា ែដលមិនទន់បឱ្ផល ក៏
ជាអេហសិកម� េហីយសងធម៌  ក៏ែលងមានអំណាច ្របជុំតក់ែតង ជ
បន�េទៀត។ ដូេច�ះ  វដ�សង្សោរេនះ ្រត�វបានបិទ្រប្រពឹេទ ជាស�ព
ែដលេនះឯង េហថា ្រពះនិព
ទស្សន ទី៧២៩
េយាគី ែដល្រប

6

មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងជាតិេនះ គឺ្រត�វអប់រំចិ

សមថ និងវ ិបស្សនាកម�ដក�ុងក្រមិតេលកិឱ្បានពល់្រត«ឧេបក»
ជាមុ។ បនា�ប់មក បន�អប់រ ំចិត�ជបច�ុប្បន ែដលកំពុងែតចេ្រមី្រពធម៌
ហ�ង
ឹ េដយវិបស្ ក�ុងសតិបដ�៤ ែថមេទៀត  េដីម្បីញាុំងវិសុទ�ិទ៧

ឱ្បានេកីតេឡីង តមធម�(ធម�ជា)ពិតរបស់វ េនេពលែដលចិ
ត
េពញបរបូណ៌េដយ«សីល សមាធិ ប
� » េពគឺ នង
ិ
ឹ មិនពិចរ អំពី

ចិត� ក�ុងអតីត ក�ុងអនាគត ឬ� ុងគម�ីរេ
ក
ឡីយ ធម៌ក�ុងយល់សប�ិ ឬសមាធ

ភ�ឹក  (រលត់សតិ េពលសមាធិ)គឺមិនែមន ជាេហតបច�័យ ឬបដិបទ ៃក
នាំចិត�ឱ្បានពល់្រតមគ�ផល ្រពះនិព�ជាអរម�ណេនាេទ។
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ទស្សន ទី៧៣០

6

កេបី សកយទិដ�េនះ មិនទន់បានលះដច់្រ ពីខន�សនា�េនាេទ
កុំអលគិតថា អញ្រគប់្ អញែលង្រត�វករ អញឈប់្របាថា�
េទៀតេហីយ  យា៉ងដូេច�ះេឡី

ែដលេនាះឺ
គ

ពក្យកុហកខ�ួនឯងផ

កុហកអ�កដៃទផង ពីេ្រពះថា សូម្បី ្រពះេសតបន�បុគ�េនក�ុងភព 
គ្រមប៧ជាិេទៀត,
្រពះសកទ ក៏េនជាប់ក�ុងភ គ្រមប២ជាិេទៀ
,
ត
ត

្រពះអនាគ ក៏េនជាក�ុងភព  គ្រមប១ជាិេទៀត, េពល
មានែ ្រព
ត
អរហន� េនាះេទ ែដេទីបរួច្រសឡ ពីេសចក�ី្របាថា�ទំ
ទស្សន ទី៧៣១
សូមេលីកយក 

6

សូចនាករយា៉ងស

ែតមួយចំណុចប៉ុេណា�ះ

មក

អធិប្យជូនេពលេនះ, ប៉ុែន� េបីតមេសចក�ីពិត គឺេនមានេ្រចីនចំ
េទៀតណាស ែដលអចវស់ែវងថា ្រពះេសតបន�បុ ពិតជបា

លះដច់្រស សីលព�តបរមាស វិចិកិច និងសកយទិដ� អស់ពីខន�     
សនា� ពិតែមន គឺថា ្រពះេសតបន�បុ អង�េនាះ នឹងរកមិនេឃី
ទល់ែតេស ះ េនកខន�សនា� សូម្បីែតតិចតួច នូវេចតនា ៃន្រប្រពឹ

ប��េវរ។ េនះឯងេហីយ  គឺជាេហតផលពិត  ជាសចធម៌ ែដលនាឱ្ ទ�
អបាយភូមិទ៤ បានបិទជាេរៀងរហូតតេទ ក�ុងសង្សោរវដ
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ទស្សន ទី៧៣២

6

េទះអ�កបានេរៀន មានចំេណះខងេលកិយេនះ រហូត បានស
បណ�ិត ក៏េនែតរប់ថា ជាមនុស្សល�ង់ដែដលែដរ ពីេ្រពះថា អ�ក
រក េសចក�ីសុខ េដយមិនបានេធ�ីចិត ឱ្ស�ប់រមា�ប់ និងេនែតពឹងេ ្រទព

សមា�រៈ ្រពមទំងអ�ីៗដៃទ ជាខងេ្រកកយ។ េសចក�ីសុខពិត គ
ស�ប់វ ស�ប់ចិត� ែដលរកេឃីញ េនខងក�ុង ៃនអត�ភាពេនះ
ទស្សន ទី៧៣៣

6

អ�កដៃទ្រចឡំធម៌ ឺជាេរ
របស់អ�កដៃទ, ប៉ុែន� អ�ីែដលសំខន់េនាះ គឺកឱ្
គ

ែតអ�កខ�ួនឯងហ�ង 
ឹ ្រចឡំធម។ ពីេ្រពះថា អ�កែដល្រចឡំធម៌ េ្រចីនែ
ែដលលំបាកទូនា�ន។ ចូរេធ�ីខ�ួនេយី ឱ្ជាអ�កមាន សតិ(ស�រតី) 

ញាណ(ប��) សព�កល េដយបន�សន្សំឧបនិស្ស័យ តមគន�ង្រ
និងករទូនា�ន របស់្រពះសមា�សម�ុទ� ែដលមានេនក�ុង ្រពះៃ្
េគាល េហីយព្យោយាមញាុំង ឱ្មានសទ�មុតមាំ ក�ុងករបរិចក

រក្សោសី កហ�កហត់
សមាធិ នកចេ្រមីនវបស្សនាកម�ដ តេរៀង
ឹ

េទ ដូេច�ះ ចូរេយីងនាំគា� បដិបត�ិ្រពះធម៌ េដីម្សេ��ជន ទំ១០
តមឧបនិស្ស័យ េហីយក៏េដីម បាបូជាថា�យដល់ ្រពះសមា�សម�ុទ�
បរម្រគ�ៃនេយីង េដយកិច�បដិបត�ិបូជផងែដរ។
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ទស្សន ទី៧៣៤

6

េតីមំសចក�ុ  (ែភ�កសច់ធម�ត) និងប��ចក� (ែភ�កប��)  ខុសគា�ដូ
េម�ច? មំសចក�ុ  (ែភ�កសច់ធម�ត) គឺេមីលេឃីញរូបេនះជា ពណ៌េខ
េលឿង ្រកហម ស ស�ត មិនស�ត ជាេដីម ែថមទំនាឱ្ េកីតជ
តេ្រម េ្រតកអរ ជាប់ចិត� ជាប់អរម�ណ៍។ ប៉ុែន� ប��ចក�ុ (ែភ�កប��
េមីលេឃីញរូបេនះ មានលក�ណជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» ែដលសូន្យច
សត� បុគ�ល អត�តួខ�ួន មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ េសះ
ទស្សន ទី៧៣៥

6

េយាងតមកប្បក ថា, អយុៃខច១០០ឆា�ំ ៃខចុ១ឆា�ំ និងអយុៃខេឡ
វ ិញ គឺកូនអ�កអយ១០ឆា�ំ នឹងមានអយុៃខេឡីង ២០ឆា�ំ។ បច�ុប្បន

ជាកលអយុៃខចុះ ៃនអយុម ្របែហ៨០ឆា�ំ េហីយនឹងបន�ៃខចុ
រហូតដល់ អយុមនុស្ស្រ១០ឆា�ំ រួចៃខេឡីងវិញ រហូតអយុមនុស្ស្១

អសេង�យ្ឆា�ំ េហីយក៏ៃខចុះមកវិញេទៀត រហូតអយុមនុ ្រតឹ៨មុឺនឆា�ំ
េទីបេមេត�យ្េទវបុត�

ចុតិចកឋនតុសិតវេលក  មកេកីតក�ុងមនុស

េលកេយីងេនះ េហីយបាន្រតស់ ្រពះសមាម�ុទ�មួយ្រពះអង� � ុ
ក
េលក  ជាគ្រ៥្រពះអង� ក�ុភទ�កប្េនះ។ េនក�ុងអំឡុ ៃន្រពះពុទ

សសនា របស់្រពះសមា�សម ្រគប់ៗ្រពះអង� គឺមិនមាន្រពះពុទ�អង ណ
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មួយអង�េទៀត បាន្រតស់ ជាគ្រមប់ពីរ ឬេ្រចីនជាងេនះេទ។ ប៉ មា
្រពះអរិយបុគ�លទ៨ពួក  គឺ៖ េសតបមគ
ត � េសតប�ិផល សកទ
ត

មគ� សកទគាមិផល អនាគា អនាគាមិផល អរហត�មគ� អរហត�ផ
ែដលបាន្រតស់ដឹងតម ្រពះសមា�សម�ុទ�អ
អរ ិយសវិក របស់្រពះអ

ែដលជអរ ិយសវ័

ទស្សន ទី៧៣៦

6

ែស�ងរកសច�ធម៌ គឺមិនែមនែស�ងរកធម៌ចស់ ឬក៏មិនែមនែស�ងរកធម៌ថ�ីែដរ
េពលគ ជាករែស�ងរកសច�ធម៌ពិត របធម�(ធម�ជា) ែដលកំពុងែតេកីត
រលត់ េនក�ុងចិត�បច�ុប្បន។ េនេពលមួយ ែដលេយាគីរកេឃីញថា 
អភិធម�ជាក់ែស�ង «ចិត� េចតសិក  រូប» េកីតរលត់ ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន ដូចគា

នឹងអ�ី  ែដល្រពះសមា�សម�ុទ� បានសំែដងទុក មានេនក�ុង្រពះៃ្រតប
េហីយេធ�ីឱ្ចិត�បរ ិសុទ�  លះដច់សំេយាជនៈទ១០ ឱ្អស់រលីងេចញពី

ខន�សនា� តមក្រមៃនអរ ិយមគ� ឈប់្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី េឯង 
េហថា ករ្រតស់ដឹងសច�ធម៌ តមគន�ងទូនា�ន របស់្រពះអង�។ 

េពលថា បាន្រតស់ដឹងធម៌ថ�ីេផ្សងេទៀត េដយខ�នញា្រត
ដងអ
ឹ រហត�ផល េស�ីគា ជាមួនង 
ឹ ្រពះសមា�សម�ុទ� េដយគុណ គឺ
េព េដយ្រចឡំធម៌ ឬជាកុហក េបាក្របាស យា៉ងពិត្
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ទស្សន ទី៧៣៧
ចិត�របស់សត�េលក

6

ឺែបងែចកេទ តមក្រមិត តម្របេភទ ខ
គ

េហីយដច់េដយែឡកពីគា� និងមិន្រចឡូក្រចឡំគា�េឡីយ។ សត�េ

គឺមានចិត ែតមួយលក�ណៈ ប៉ុេណា�ះ េពល មិនអចមានចិត�ពីរ ក�ុងេ
ែតមួយបាេឡីយ។ ប៉ុែន� ចិត�អចែ្រប្រប�ល ផា�ស់ប�ូរបាន គឺអ្រស
អប់រ ំ  ករទូនា�ន។ ១. ចិត�បុថុជ�ន ែដលែចកេចញជ ៤ ្របេភ គឺ៖ ចិត�

ែដលបរបូណ៌
េទេដយអកុសល, ចិត� ជាអកុស និងជាកុស េស�ីគា ,
ិ

ចិត�ជាកុសេ្រចីនជ ែតពុំមានឈនសមាបត�ិ, និងចជាកុសេ្រចី
ជា េហីយមានឈនសមាបត�ិ។២. ចិត�របស់ ្រពះេសតបន�បុគ�   
ទី៣. ចិត�របស់ ្រពះសកទគាមគ�ល, ទី៤. ចិត�របស់ ្រពះអនមិបុគ�ល,
និងទ៥
ី . ចិត�របស់ ្រពះអរហន�

ទស្សន ទី៧៣៨

6

បដិបត�ិសមថកម�ដ�ន ្រតឹម្រត� តមគន�ងផ�ូវទូនា េ្របៀន្របេដ របស់
បរមសស�ចរ្យ លុះ្រតស ជាសមាធិចិត� ក�ុងក្រមិត ឧ

សមាធិ បឋមជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោន តតិយជ្ឈោន ចត អកស    
យតនៈ វ ិ��ណ��យតនៈ  អកិ� ���យតនៈ េនវស��នាស��យតន
គឺពិតជានឹងអ សំែដង្របាប់ ឬដឹកនាំអ�កដ ឱ្បដិបត�ត
ិ  រលបទ

ពិេសធន៍ទំងេនា ជាក់ជាមិនខ ពីេ្រពះថា ករនិយាយ្
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បង�ញផ�ូវអ�កដៃទ ពីកែន�ងែដលខ�ួនបានមកដល់ គឺមិនជាលំបាកេព

េទ ដ្បិថា េយា បានេឃញច្បោស់ បានដឹងផ�ូវពិត្របា រួចេហីយ។ 
ស្រមាប់អ�កឯណា ែដលេពលថា បឱ្សេ្រមចដូចអ�ី បានេព

ខងេលីេនាះែ, ប៉ុែន� មិនអចសំែដង្របា ប់ ឬដឹកនាំអ�កដៃទបា
ដូេច�ះវ ិញ សូមសិក្សោេឡីងវិញថា េីកិច�
បដិបត�ិ ែដលអ�កបានេធ�ីកន�
ត
សម្រសប ឬបានេដីរតមផ�ូវបដិបត ែដល្រពះសមា�សម�ុទ� បានសំែដង
មក ពិតែមន ឬក៏យា៉ងណ

ទស្សន ទី៧៣៩

6

េពលេយាគី ចេ្រមីនសមា េនក�ុងឥរយាប
ណាមួយ គ្រត�វតម�ល់ចិត�ថ
ិ
ពុំមានអ�កេមីលពុំមាអ�កគិត ពុំមាអ�កឆ�ល់ ពុំមាអ�កសង្ស័យពុំមាអ�ក
េសយអរម� ក�ុងេវទនា ជាទុក � ជាេទមនស្ស ជាេសមនស្
ឧេបក� ជាេដ េសះេឡីយ។ េយាគី ្រតឹ កំណត់ដឹង  នូវករេស

អរម�ណ៍ទំងេនាះ េដយមិនចូជែជកែវកែញក មិនចូលរួមែកស្រម�
េដះ្រស ្រគបអ�ីៗទំងអស់។ េនេពលែដល ចិេសយអរម�ណ៍ទ
េនាះ ែឆ�តឆ�ន់ ស�ប់ស�ល់ គឺនឹងរលត់អស់ េដយធម�ជាតវ។ េយ ក៏បន�
េនេស��ម មិនខល់ខ�យ មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម ពីអ�ីទំងអស់ រួច

បេង�នចិត� ្រតឹមែតជាធម�សប ក�ុងករចេ្រមីនធម មានសទ�េជឿជ
មុតមា ក�ុងករ្រតស់ដឹង របស់្រពះសមា�សម�ុទ� ែតម េបេធ�ីបានដូ
េច�ះ
ី
េយាគី នឹងស�ប់រមា�ប់ គង់េនជាសុខ ក�ុងចបច�ុប្បន ជាមិនខ។
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ទស្សន ទី៧៤០

6

សភាវលក�ណ សច�ធម៌ជា «អនត» គឺមានន័យថ «មិនែមនខួ ន ឬមិន
�

ែមនជារបស់ខ�ួន ថា គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ» ែដលសត�េល
បានេឃីញ បានឮ បានយ បានដឹង បានពល់្រត�វ គេនក�ុង្រគា ែ

មាន្រពះពុទ�ស ែតប៉ុេណា�។ ពីេ្រពថ គឺជាលក�ណ សច�ធម៌ 
ស្រមាប់ កិេលស  និងតណា� េចញខ
ព ន�សនា� ឬថា ជាលក�ណ សច�

ធម៌ ស្រមាេចញចពី  ភពតូចភពធំ េឆា�ះេទកន់ មគ�ផល ្រពះ និព
េនអំឡុងេពល ែដលពុំមាន ្រពះពុទ�សសនា បណ�ិតែដលពូែក ន
ឈ�សបំផុត គឺដឹង្រតឹម លក�ណៈរបស់ សច�ធម៌ជា «អនិច�ំ គឺមិនេទៀង»

និង «ទុក�ំ គឺជាទុក» ែតប៉ុេណា�។ េហតុដូេច�ះេហីយ េទីបពួកេគ េនែតជាប
ក�ុងវដ�សង្ស ជាកេលកិយេនះ េហីយបន�ករេកីតស� េនក�ុងភពតូ

ភពធំ  អស់កជាអែង�ង។ ជាករពិត ្រគប់្រពះពុទ�សសនិកជនទ
នបច�ុប្បនកលេនះ គឺសុទ�ែតជាសត�េលក ែដលមានសំណាងបំផ

ស�ល់លក�ណ សច�ធម៌ ទំងបីេន្រពមគ គឺ«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត»។ ដូេច�ះ 
សូមព្យោយាម រក្សោសីល ហ�ឹកហត់សមាធិ និងចេ្រមីនវិបស្
េដីម្បីនាំចិ ឱ្បានពល់្រ មគ�ផល ្រពះនិព� ជាអរម�ណ ្រសត
គន�ងទូនា�នេ្របៀន្របេរបស់្រពះសមា�សម�ុទ� ្រពះបរម្រគ� ៃនេ កុំខ
េឡីយ។
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ទស្សន ទី៧៤១

6

េនក�ុដំេណី រផ�ូវ េទកនមគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺសត�េ ចំបាច់ ្រត�
េឡីងកនយា ទំ៧ ជាបន�បនា�ប់គា� មិនអចរ យាមួយណាប
េឡីយ។ េតីយា ទំ៧េនា គឺជាអ�ី េនាះឺ
គ

យាទ១
ី គឺសីលវ ិសុទ�ិ ែដលជាភាពបរិសុទ� របស់កររក្សោ

យាទ២
ី គឺចិត�វ ិសុទ�ិ  ែដលជាភាពបរិសុទ� របស់ចិត� េកីតមានស
ករចេ្រម សមថ ឬវ ិបស្សកម�ដ�ន តមឧបនិស្ស័

យាទ៣
គឺទិដ�ិវ ិសុទ�ិ  ែដលជាតួប�� យល្រត�វក�ុង កម�ផល េហតុផល
ី
ជាសភាវធពិត របស់ធម�(ធម�ជា)។ 

យាទ៤
ី គឺកង�រវិតរណវិសុទ�ិ ែដលជាតួប�� យល់ច្ពី ដំេណី រេកីត

រលត់  ៃនកងសង�រទំងឡាយ មានលក�ណៈជា អនិច�ំ ទ
អនត� េដយពិត

យាទ៥
ី គឺមគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុទ�ិ ជាតួប�� ស�ល់ច្បោស់អ�ីជ

មិនែមនជាមគ� និងមានប��ស�ល់ច្បោស់ថា នរណាជា
ែដលជាចិត�តំងមាំ ក�ុងតថាគតេពធិ

យាទ៦
ី បដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ ជាតួប�� េឃីញច្បោស់ពីសច�ធ

របស់ធម�ជាត េហីយកត់ផា�ច់ផ�ិល ឫសគល់សំេយាជនៈកិេ
ឱ្អស់រលីងពីខន�សនា� តមឧបនិស្ស័យ
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យាទ៧
ី គឺញាណទស្សនវិសុទ�ិ ែដលតួប� បានេសយវិមុត�ិសុខ េ

ចិត�បរ ិសុទ� បានពល់្រត�វ លកជាសច�របស់ ្រពះនិព�ន
អរម�ណ៍។បនា�ប់មក ក៏េកីតជបច�េវក�ណ��ណ គឺប�� បា

ដឹងច្បោ ពីកិេលសបានលះ និងកិេលសមិនទន់បាន ដច
អស់ពី ខន�សនា�។ 

កលេបីសត�េលក ណា មិនបានេឡីងជិយា ទំ៧េនះ  តមលំដ
លំេដយេនាះេទ នឹងមិនអចនាំ ចូលកន់ភូមិ របស់្រពះអរិយបុគ គឺ
មគ�ផល ្រពះនិព�ន បានេឡ
ទស្សន ទី៧៤២

6

អ�កមិនអចដឹងថា េសចក�ីស�ប់ និងៃថ�ែស គឺមួយណ នង
ឹ មកដល់មុន
េនាះេទ។ េសចក�ីេនះេហីយ កលេ អ�កេនមាន្រទព្យសម្បត�ិ សូម

ជ��ូ ន្រទព្យសម្បត�ិទំ េចញពីផ�ះ  ែដលេភ�ីងនងេឆះ េដីម
្បីបាន
ឹ

េទេផ�ីទ ជាមួយនឹង្រពះសង្ឃ ឬអ�កមា, ព្យោយាមរក្ ឱ្
បានបរិសុទល�, ហ�កហត់
សមា េដយមិន្របមាទេធ�ស្រ, និង
ឹ

ចេ្រមីនវិបស្សនាប�� េដីម្បីសន្សំឧបនិស្ស័យ មគ�ផល ្រព ឱ្េកីត
មានេនក�ុងចិ។ ពីេ្រពះថា េបីអ�កគិតថា េនមា គឺចិត�េនះេហីយ  ជ
ខួ នអ�ក
�
េដយពិតេពលគឺមិនែមនជារូបរបស់អ�ក េពលេនះេទ។
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ទស្សន ទី៧៤៣

6

គុណធម៌ មិនស�ិតេនេលី ករនិយាយ ឬករសំ ឱ្េគេមីលេនាះេទ គឺ

ស�ិតេនេល ទេង�ីល�ជាក់ែស�ង និងេនក�ុងចិត� ែដល្រេទេដយ េមត
ករុណា មុទិត ឧេប ក � ដល់សព�សត�។ ករបរិច�គទន ករ ក
ហ�កហត់
សមាធិ និងករចេ្រមីនវិបស្សនាប�� គឺជាេហតុផលពិ
ឹ
ឱ្មានគុណធម៌ េនក�ុងចិត� ពីេ្រពះថា នឹងញាុំង្ ឱ្បាដល់
្រព ដល់ខួ នឯងផង ដល់
�
្រក�ម្រគ�សរ ដលអ�កដ
់
ៃទផង ដល់សង�មជាត
ផង និងដល់សព�សត�ផង។

ទស្សន ទី៧៤៤

6

េនក�ុងករចេ្រម អនាបាណស្សតិកម� គឺេពលេយាគ ជួបទុក�េវទនា
ក�ុងខ្យល់្រតកូល៣ «សព�កយបដិសំេវទ» េហីយព្យោយាមចេ្ ឱ្ឆាប
ឆ�ងផុត  នូវទុក�េវទនាទំងេនាះ ្រត�វដកដេង�ីមេចញចូល ឱ្បានេ្រ
េហីយយក សតិ(ស�រតី) មកកំណត់ដឹងដេង�ីមេចញចូល ្រត៣ចំណុច គឺ 
ដេង�ីមេចញ ្រតង់ផ�ិតជាខងម ្រទ�ងជាកណា�ល ចុង្រចមុះជាខងច

ដេង�ីមចូល ្រតង់ចុង្រចមុះជាខងេដីម ្រទ
� ងជាកណា�ល ផ�ិតជ
កលកំណត់ដឹងបានយា៉ងេនះ មិនយូរប៉ុ េវទនាេនាះ នឹងែបកធា�យ
តមធម�ជាតជាក់ជាមិនខ

375

ទស្សន ទី៧៤៥
េពលធម៌

6

គឺជាេរឿងងយ្, ប៉ុែន� យក្រពះធម៌ ែដលបានេពល

េហីយទំងេនា ះ េទបដិបឱ្បានជាក់ច្

នូវសច�ធម៌ ក�ុងចិត�ជ

បច�ុប្បន គឺជាេរឿងមួយ ដ៏លំបាកបំផុត។ ដូេច�ះ សូមកុំគិតងយ ក�ុងក
បដិបត�ិ ្រពះធម៌េឡីយ
ទស្សន ទី៧៤៦

6

ចេ្រមីនសមថកម�ដ�ន េយ មិនចំបាច់បរិកម «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េនា

េទ េពលគឺ ្រគាន់ែ ប��ញាណ មកសិក្សោពិនិត្យេមីល លក�ណ
ណាែដល «ែ្រប្រប�លេទ េកីតរលត់េទ អ សូន្យេទ ជាេដីម េន

ជាលក�ណៈរបស់ អនិច�ំ», «លំបាក្រទំ ឈឺចុក ស�ឹក្រសពន់ ភ័យខ�

្រស�លខ�ួន េពញចិត� រីករយ េ្រតកនឹងធឹង កណា�លៗជាេដីម េនាះគឺ

លក�ណៈរបស់  ទុក�ំ», និង  «ប��មិនបាន មិនស�ប់បង�ប់ ឃាត់មិ
្រប្រពឹតមែតធម�ជាតវ មិនែមនខ�ួន មិនែមនជារបស់ខ�ួន ជាេដីម 
ជាលក�ណៈរបស់ អនត»។ េនក�ុងឈនេនាះ កលេបីេយាគី 

មកពិចរណាសិក្សោេមីល រូបធម៌នាមធម៌ េឃីញមានលក�ណ«អនិច�ំ
ទុក�ំ អនត» ជាេរឿយៗ យា៉ងដូេច េនាះផលណាមួយ គឺមគ�ផល ្

និព�ន នឹងេកីតមានេឡីង េនក�ុងចិបច�ុប្បន តមឧបនិស្ស័យ ជា
មិនខន

376

ទស្សន ទី៧៤៧

6

េសចក�ីសុខពិត គឺេន្រតង់ចិត� បានស�ប់រមា�ប់ ចកនីវរណធ៥ និង

ករ្រពមល�ម្រគប់្រគាន់ េហីយេ្នូវអ�ីែដលខួ នមាន។ េសចក�ីសុខស�ប់
�
មិនស�ិតេនេលី ករមាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចីនបុណ្យស័ក�ខ�ង់ខ�ស់ 
មានកិត�ិយសេករ�ិ៍េឈ�ះ ឬករ បានបរិេភាគកមគុណ ជារបស់
េឡីយ។ 

កររក្សោសីល ករហ�ឹកហត់សមាធិ និងករចេ្រម      

កម�ដ�ន េទីបជាេហតុពិតនាំមក េសចក�ីសុខ ទំបច�ុប្បន និងអនាគ
ជាតិ តេទ

ទស្សន ទី៧៤៨

6

េគេ្រចីនេពលថា កុំបុរណេពកេមីល គឺមានន័យថា កុំល�ង់មិនទ
ដូចចស់បុរ ហ�ងឯង។ 
ប៉ុែន� េគេភ�ចគិតថា េយាគីពីបុរណ មានចិ
ឹ
ស �ត លះកិេលស និងតណា� បានេសយសុគតិ មគ�ផល ្រពះន ជ

េ្រចីនលនេកអង�នាក់ រួចមកេហីយ។ មានបន្សលក  ស�នកម�ល្បីៗ
ជាេ្រចីន។ ក្បួនត្រមាបុរណខ�ះ េក�ងសម័យេនះ ្រតឹមេរៀនតម េរ
យល់  និងេចះចំអស់ផង។ ដូេច�ះ បុរណ ឬសម័យ គឺអ្រស័យេល

របស់អ�ក។ ្របសិេបី ចំណុចណា អ�កអចេទេធ�ី ជា្របេយាជន៍
គួរែតយក េនះឯងេទប
ី េហថជបណ�ិត។ 
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ទស្សន ទី៧៤៩

6

កលេបីអ� បាន្រគប់្រគងច េដយស�័យ្របវ�ិ ក�ុងជីវិត្រប
ចំៃថ� ទំ
ត
និងេ្រកសមាធិ ឱ្ចិត�លុះ ក�ុងអំណាច«េលភៈ េទសៈ េម» ត

ទ�រទ៦ ជា្របចំ េដយមិនេ្រតអរ «រូប សំេឡង ក�ិន រស សម�ស្ស    
ធមា�រម�ណ » េហីយពិចរេឃីញថា េលក៦េនះ  គឺពិតជមានលក�ណៈ
«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» ពិតែមន េនាះចិត�អ�ក  កំពុងែបាេកៀកកិតេទនឹង
មគ�ផល ្រពះនិព�ន េដយព

ទស្សន ទី៧៥០

6

េនក�ុងេលេយីងេនះ មានមនុស្សភាគេ្រចីន ែតងែតដេណ�ីមគា� េធ�ី
អ្រក, ប៉ុែន� មានមនុស្សភាគតិចណ ែដលែតងែតដេណ�ីមគា� េធ�ីអំេព
ល�។ រល់អំេពីណាមួយ ែដលបានេធ�ីេទេហីយ េដីម្ប ឱ្បា ផលតប

ស�ង ្រតឡប់មកវិញ អំេពីេនាះ គឺមិនែមនជា អំេពេនាេទ។ សូមយល់
េដយប��ចុះថា រល់អំេពីល� គឺែតងែតមាន អ�កគាំ្រទ េ្រតកអ

ដរ េពលគ យា៉ងេហចណាស់ ក៏មានមនុស្សែដលែតងែតគាំ្ នូវ
េសចក�ីលរ� បស់អ�ក  យា៉ងៃ្រកែលងបំផេនាែដរ េនាះឺជារូបអ�ក ែដ
គ
មនុស្សល� ហ�ឹងឯង

378

ទស្សន ទី៧៥១

6

េនេពលែដល អ�កេដកលក់េទ ខ�ួនឯងក� ី ភរិយាស�មីក�ី បុ្រតបុ្រតីក

ញាិក�ី
ត ្រទព្យសម្បត�ិក�ី បុណ្យស័ក�ក�ី តំែណងតួនាទីក�ីអ�ីៗក�ុងេល

េនះក�ី  នឹងេសះសូនេទទេទៗ គា�នបានអ�ីេសះេឡីយ។ េតីចំប

និយាយថ�ី េនេពលែដល អ�កស�ប់េទេនាះ។ េហតុដូេច�ះ េតី្របេយា

ែដលអ�ក្រត�វេបៀតេបៀន ដល់អយុជីវិត មនុស្ស និងសត� ក៏េ្រពះែ
េដីម្បីបានអ�ីែដលជារបសខងេ្រកខ�ួន ទំងអស?
ទស្សន ទី៧៥២

6

ចិត� នឹងចុតិបដិសន�ិ ក�ុងសុគតិ ឬទុគ�តិ  បនា�ប់ពីលះេលកេនះេទ ឬ

ណា ឺពិតជា អចវស់ែវ
ឬអបា៉នស�នដឹមុនបាន េដយខ�ួនឯ
គ
េទះបីជា មិន្រតឹម្១០០% ក៏េដ។ ពីេ្រព កម�នង
ឹ លខ
ិ ិតឱ្ផល េន

េពលចុតិចិត�ចុងេ្រក ដូចគា�នឹអ�ី ែដលអ�កកំពុងែតេធ�ី  ជា្របចំេនាះ
ជាក់ជាមិនខន។ កលេបីចិត�េនាះ បរិបូណ៌េទេដយ ករេ
ខងេ្រកធ 
េសចក�ីល� មិនស�ល់េហតុផល សមា�ប់សត� លួច្រទព្
ឹ
្រប្រពឹខុសក�ុងកម េពលពកុហក េសពេ្រគឿងេញ�ន េ្រគឿង្រសវឹ
េដីម គឺពិតនឹងមានមុ េឆា�ះេទកន់ទុគ�តិ។ ប៉ុែន� េបីចិត�េនាះ បរិ

េដយ ទន សីល សមាធិ និងវិបស្សនា(ប��) េមត� ករុណា
ឧេបក� ជាេដីម េនាះនឹងមានមុខេទកន់ សុគតជមិនខន
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ទស្សន ទី៧៥៣

6

្រពះអភិធម ែដលមាេនក�ុង គម�ីរ្រពះៃ្របិដក គ
ប��ត�ិ ៃនសច�ធម៌ 
ត
ែដលសំែដងេដ ្រពះសមា�សម�ុ េដយពិ។  ទំេនាះ

គឺជាែផន

បង�ញផ�ូវ ដ៏្របៃពមួ េទរកមាគា៌ ៃនករ្រតស់ដឹង និងជាេហតុ

ស្រមាប់ករសន្សំ នូវ មហកុសល សតិប�� ឧបនិស្ស័យ តេទេ
ប៉ុែន� េនេពលប�� បាន្រតស់ដឹងសច� សេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព
ជាក់ែស�ង គឺពុំបានេឃីញសច�ធម ែដលមាេនក�ុ គម�ីរ្រពះៃ្របិ
ទំ
ត

េនាះេទ េពលគ ជចិត�បរ ិសុទ�  ែដលេកីតមា េលកុត�រប�� េដ

វ ិបស្សនា បានញ រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីព េនក�ុងចិត�
ជបច�ុប្បនហ�ង
ឯេនះវ ិញេទ។  សូមចងចំថា េពលមួយ ែដលអ�ក
ឹ

(ប��ត�ិ)  អចែ្របក�យ អភិធម� េនក�ុគម�ីរ ្រពះៃ្រតបិដកេន ឱ្
ក�េទជា ្រពះអភិធម�ជាក់ែស�ង េហីយអ�កបានេឃីញច្បោស់

ខួ នឯង េនក
�
� ុងចិត� បច�ុប្បន េនអំឡុងេពល ែដលកំពុងែត  បដិបត�ិ្រព
ធម៌ហ�ង 
ឹ និងបានេឃីញច្បោដូចគា�នឹងខ�ឹមសរ ៃន្រពះពុេទែដលមា

េនក�ុ គម�ីរ្រពះៃ្រតបិដក េនាះេហីយេទីបជា សច�ធម៌ពិត ែដលជាេ
ឱ្មាន ករលះសំេយាជនៈកិេ ឱ្បាដច់អស ទំងឫសគល េចញពី
ខន�សនា� បានពល់្រ មគ�ផល ្រពះនព�នជាអរម�ណេនជាទីបំផុ។
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ទស្សន ទី៧៥៤

6

េយាគី ែដលចេ្រម អនាបាណស្សតិកម�ដ�ន េេពលចិត� បា
ពល់្រត�វឧបចរសមាធិ គបាជួបនិមិត� េដយ្របករេផ្សង
ឧបនិស្ស័យ។ េយាគី ្រត�វេចះសេឈ�ងយល់ ឱ្បានច្បោស់ នូវ្រ

និមិត�ទ ំងេនាះថា េតីនិមិត�្របេភទណា ជានិមិត� របស់អនា
និងថា េតីនិមិត�្របេភទណា មិនែមនជានិ

របស់អនាបាណស្ស

ពីេ្រពះថា និមពួកខ�ះ  ែដលមិនែមនជានិមិត� របសអនាបាណស្សត
េយាគី ្រត�វអេហសិកម�េ ឱ្អស់េទសូន្យ។ ប៉ុែន� និមិត�ខ�ះេទៀត គឺ
ជានិមិត� របស់អនាបាណស គឺេយាគី ្រតែតបន�ចេ្រមី ពីឧគ�ហនិមិត�
េទជាបដិភាគនិមិ ស្រមាយកេទ ចេ្រមីនឈនសមាប ជាបន� និ

្របេភទនិមិត�ខ�ះេទត ្រតឹមែតបង�ញ អំពីឧបនិស្ស័យចស់ របស់េ
ែដលធា�ប់បានសន ពីជាិមុនៗ ប៉ុេណា�ះ។ ករស�ត់ជំនាញ ក�ុងនិមិ
ត

េនះ ជាភារកិច�រប អចរ្យ្រពះកម�ដ�ន ឬរបស់េយាគីផា�ល់ឱ្ច្បោ
ថា អ�ី្រត�វេបាះបង់េចល និងអ�ី្រត�វបន�ចេ្រមីន េដីម្បីេឆា�ះេទកន
ឈនសមាប�ិ និងមគ�ផល ្រពះនិព�ន។ សូម
ឧទហរណ៍ខ�ះៗ ដូ
ត
ខងេ្រក

(១) និមិត�របស់ អនាបាណស្សត៖ ដូចសំណុំ ែផ្ស ហុយេចញពីក្ប
េទេល,

ដូចសំណុំពន�ឹច្រម�ះពណ ,

ពន�ឺេចញពីក្បេឡីងេទេល,

ពន�ឺេ្រពឿង ដូចេពលរ្រ, ដួង្រពចន�, ដួង្រពះអទិ, ដូចែកវ
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មណី , ដូចែកវមុខករ, ដូចជប៉ុយគរ, ដូចជ្រគាប់កប, ឬដូចជ
ទខ្យល. ជាេដីម។
(២) និមិត�ជាឧបនិស្ស័យចស់ ក�ុងអនុស្សតិ គឺេឃីញ ្រពះពុទ� ្រពះធ
សង្ឃ វត�អរម ្រពះវឬេចតិយ ជាេដីម។

(៣)  និមិត�ជាឧបនិស្ស័យចស់ ក�ុងអសុភ អក ទំ៣២្របករ 
េឃីញ  រូបេក�ង រូបចស់ រូបឈឺ រូបស�ប់ បអសុភេហីមេបា៉ងឬេ្រគ
ឆ�ឹង ជាេដីម។

(៤) និមិត�ជាឧបនិស្ស័យចស់ ក�ុងកសិណ គឺេឃីញ ៃផ�ដី ៃផ�ទឹក េភ�ីងេ
ខ្យល់បក់ ពណ៌េខៀវ ពណ៌េលឿង ពណ៌្រម ពណ៌ស ពន�ឺេលក
អកសទេទ ជាេដ
(៥)  និមិត�ែដល្រត�វអេហសិកម�េច ឱ្អស់េទសូន្យេទ គឺដូចជ
េរៀនធម៌េវទមន�,

េគ្របាអំពីធម៌េវទមន�ខ�ំងពូែ,

េចះេធ�ី្រគ�ទស

ទ, ្រគ�ចូលរូ, េឃីញអមនុស្សអ្រកក់, េឃីញឋននរ,

េឃីញឋនសួគ, េឃីញឋន្រព, ដឹងជាតិមុនេ្រ, េឃីញខួ នឯង 
�
ជាតួអង�អ�ីមួយអង�ុយេលបលង�
័ � , េឃីញកំណប់, េឃីញកែន�ងកម្សោ
សប្ប, បានសប្បោយក�ុ, េឃីញៃ្រ, េឃីញភ�ំ, ឬេឃីញេ្រជ
្រជង្រជលងដងអ, ជាេដីម
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ទស្សន ទី៧៥៥

6

មនុស្សធម�ត ខ�ះប�� នឹងស�ល់្រពះៃ្រតបិដក ្រតឹមែតជាប��ត�ិ) 
ប៉ុេណា�ះ។ ប៉ុែន� បណ�ិតទំងឡាយ េឃីញេលីសពីេនាះ គឺេឃីញសុទ�
្រពះពុេទ�វទ េនរស់រេវអមត ែដលតំណាឱ្ ្រពះបរម្រគ� ឬ
និយាយបានថា ដូចជា ្រពះសមា�សម�ុទ� គង់ធមា� 
ទស្សន ទី៧៥៦

6

ក្រពះៃ្របិ
េនមាន គឺដជា ្រពះសមា�សម�ុទ� គង់ធមា�េន។ 
ត
ប៉ុែន� ្រតឹែតេចះច្រពះធម

ក�ុង្រពះៃ្រតបិដ និងមិនបានយក្រពពុេទ�វ
ទំេនាះ េទបដិបតឱ្បានជាក់ច្បោស់ េដយប�� េនាះ្របេយាជន

គឺមគ�ផល ្រពះនិព� ន នឹងពុំេកីត េនក�ុងចិត� បច�ុប្បន េនាះេទ។ េបី
បាេចះច  ្រពះៃ្រតបិ រួចេហីយ យកេទបដិបត�ិបន ក�ុង«សីល សមាធ
ប��» ែថមេទៀត េនាេទីបអ ញាុំេលកុត�រប�� ឱ្េកីតមាន ប
េឃីញច្បោស់សច�ធមេនក�ងចិត� ជបច�ុប្បនបា។ ពីេ្រពះថា អ�ីែដលន

រក  ករ្រតស់ដឹងធម៌បាេនាះ មិនស�ិតេនក�ុងគម�ីរ គឺមានពិេន
ក�ុង «ចិត� េចតសិក  រូប» របស់េយាគ ឯេនះវ ិញេទេតី។ ដូេច�ះ េយាគី្រតវែត

ព្យោយាម បដិបត�ិសមថ និងវិបស្សនាកម�ដ�ន ជាសមា�ទិដ�ិ ត
របស់ ្រពះសមា�សម�ុទ� េទអនាំចិត� ឱ្េទពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះ និ
ជាអរម�ណ៍ ក�ុងចិត� ជបច�ុប្បនបាន
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ទស្សន ទី៧៥៧

6

ជនពិករអវយវៈៃដេជីងេធ�ីអ�ីជាដុំកំភួនក៏មិនេកី បានខងសម គឺជាធម�
មានទំនងយា៉ ជនជំនាញខងគន�ធុរៈ មិនបានបដិបត�ិ កវ ិបស្សនា

រៈ គឺមានទំនងដូចគ ា�។ ផ�ុយមកវិញ ជនពិករែភ�ក ងងឹតេមីលអ�ីមិនេឃ
េធ�ីអ�ីជាដុំកំភួនក៏មិនេកីត មានទំនងយា៉ងណា ជនបដិ ក�ុងវ ិបស្សនាធុរ
េដមិនបានេចះច ក�ុងគន�ធុរៈ គឺមានទំនងដូចគ ា�។ បណ �ិតអ�ក្រប

មានកយសម្បទល� មានប��ឆ គឺនឹងអចេធ�ីអ�ីក៏បានសេ្រ
ជួយខ�ួនឯងក៏បានសេ្រមច ជួយអ�កដៃទក៏បានសេ្ រមច រហូតបានរ
ចកទុក� ទំងអស់គា�យា៉ងណា ធម �បណ�ិត ែដលបានស�ត់ជំនាញ 
ទំងពីរ គឺគន�ធុរៈ និងវិបស្សនាធុរៈ ក៏មានទំនងដូចគា
ទស្សន ទី៧៥៨

6

បានកំណត់ដឹង ខ្យល់េចញដឹងចូលដ មួយដេង�ីម  គឺមានន័យថា អ�កកំព
ែតេបាះមួជំហ េឆា�ះេទកន់ភូមិ របស់្រ ពះអរិយប។  ករលំបា
ឧបសគ� េន� ុងដំេណីរផ�ូវេនះ
ក
ឺែតងេកីតម
ជាធម�ត។ ករព្យោ
គ
តស៊ូ  ករលះបង់ ឺ្រត�វែតហ៊នេធ�ី ្រត�វែតហ៊នប�ូរ េទីបទទួលបាន
គ
គាប់ចិត�។ េលកេនះ គា�នអ�ីកេដ ងយ្រស�លេនាះេទ។ េនក
ដំេណី រផ�ូវ េឆា�ះេទកន់ទីរម�ត់ទុក� គឺ្រពះ និ្រត�ែតបរបូណ៌ ន
ិ
ិងដល់្រព
េដ «សីល សមាធិ ប�» ជាករចំបាច់បំ
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ទស្សន ទី៧៥៩

6

ពុទ�បរ ិសទ
័ ពីបុរ េទបីជា េស�ច ម�ន�ី េសដ�ី អ�កមាន អ�ក្រក សុទ�ែត

បានបូជ «្រពះពុទ� ្រពះធម ្រពះសង» េដយថ យផា� ថា�េ្រគឿង្រកអូ
ជាេដីម។ ប៉ុែន� សម័យេនះ  ល្បីថា ជាកល ែសម្បូេទេដ បណ�ិត
ជាេ្រចី ក៏្រសប់ែតេឃី «្រពះសងអង�ខ�ះ» ្រតឡប់ជា បផា� េ្រគ

្រកអូប ដលពុទ�បរ ិសទ
័ ជា្រគហស� ែដលមានឋនៈ តួនា េទវិញ។ េត
េនះេហីយឬ ែដលេហថសម្បូបណ�ិតេនា?

ទស្សន ទី៧៦០

6

សំពត់ពណ៌េលឿងេនះ  ជាទង់ជ័យ្រពះអរហន� ជាទីេគារព ជាែ្រស
្របេសីរ របស់មនុស្ស េទវត ឥ�ន� ្រពហ� ទំងឡាយ។ អ�កេស��
សំពត់ពណ៌េលឿងេនះ  ជាអ�កបួស ជាអ�កមានសីល ែដលេនឿយណាយ 
ផ�ូវេលក ជាសក្យបុ្រត កំពុងបដិ«សីល សមាធិ ប�» េធ�ីដំេណី រត

ស�ម្រពះបាទ ្រពះសមា�សម�ុទ� េឆា�ះេទកន់ទីរម�ត់ទុក �ទំងពួង
្រពះនិព�ន។ ប៉ុែន� េបី្រប្រពឹត�ខុសចកធម៌ ចប��ត�ិ សំពត់ពណ៌

េលឿងេនះ មិនអចជួយបិទបាំង ទ�រអបាយភូមិបា។ េសចក�ីេនះ គឺ
ថា អបត�ិតូចតច អចសំែដងេចញបាន, អបតក  នឹងបិទមគ�ផល

ក�ុងជាតិេនះ ប៉ុែន� មិនបិទសុខសួគ៌េទ, អនន�រ ិយកម� នឹងបិទទំង មគ�ផល
ទំងសុខសួគ៌េនក�ុងជាតិេន េទៀតផង។
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ទស្សន ទី៧៦១

6

បុថុជ�នទំងឡ េទះបជា ្របឹងគិត ្របឹងសិ ្របឹេឈ�ងយល់ អំពីទក
ឹ

ចិត� របស់្រពះអរិយបុគ�ល សូម្បី្រែត  ជាចិតរបស់ ្រពះេសតបន�បុគ
ក៏នងយ
ល់បា ្រតឹមែត ករសនតិ ក្រសៃនកគិត
ថ គឺនង
ឹ
ឹ
ឹ ជាែបបេនះ

ែបបេនាះ ជាេដីមប៉ុេណ។ េពលឺ នឹងមិនអ
បាស�ល់ បានយល់
គ
អំពីទក
ឹ ចិត�ពិត  របស់្រពះេសតបន�បុគ�ល បានេ ពីេ្រពះថា ចិត�រ
្រពះអរិយបុគ�ល ឺផុតវិស័យ 
ីចិត�របស់បុថុ
ជ�នែដលអច្រជាបដឹង
គ
ព
ទស្សន ទី៧៦២

6

សម័យកលេនះ កូនែខ�រភាគេ្រចីន មិនែមនកំពុ ឆ�ងេរគសង�មេទ
កំពុងែតមាជំងឺសង�ម  យា៉ពិត្របាេហីយ។  ជំងឺទំងេនះ

គ

គឺលំប

ព្យោប ឱ្ជាសះេស្បីយេពកណាស់ េរ ពិតជាេ្រគាះថា�ក

ស�ប់ទំងមនុស្សដច់ពូជ និងអចស�ប់ទំងជាតិ ែថម ឱសថ
ស័ក�ិសិទ�ិ ស្រមាប់ព្យោបាល ព, ប៉ុែន� ពួកេគមិន្រពមផឹក  មិន្រ

េលប េនាះេទ។ េតគឺជាអ�ីេទ? េនាះគឺ កររក្សោសីល ករហ�ឹកហ
និងករចេ្រមីនវិបស្សនាកម ហ�ងឯង
។
ឹ
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(បទពក៨)
ែខ�ររួមែខ�ររស់ ែខ�រេឈ�ះែខ�រស�ប

ែខ�រេអីយែខ�រស�ប់ ណាែខ�រ្រប�ស្

េបីែខ�រែបកបាក់ ែខ�រអយុខ�

ទឹកដីអ�ីៗ វ ិនាសមិនខន
ទស្សន ទី៧៦៤

6

មនុស្សមា�ក់ៗ មានគុណសម្បត�ិ ន ិងគុណវិបត�ិ េផ្សគឺអច្រសេដៀងគ
ប៉ុែន� មិនអចដូចគា� ទំង្រស�ងបានេឡីយ។ បណ�ិតម នង
ឹ មិនេចះ
េទីស មិនេចះទស់ ីឥរិយា
្រប្រពឹ របស់អ�កដៃទ េនាះេទ។ េលកែ
ព

េ្រតកអរ នូវចំណុចល� និឱ្អភ័យ  នូវេទសកំហុស របស់ពួកេគ ជាដរ
ពីេ្រពះថា េលកបានយលថ រល់កំហុ ឆា�ឆ�ងទំងេនា គឺពិតជ
បណា�មកពីអំណាច របស់កិេលស និងតណា� ែដលមិនទន់បាន

េចញអស់ពីខន�សនា� គឺ្រតឹមែតជាកម� របស់វសង្សោេនះប៉ុេណា�ះ។ ប៉ុែន�
ករអប់រំចិត� ក�ុងេសចក�ីល� «សីល សមាធ ប��» េទីប្រត�វែតបន�េធ�ីេទៀត
ជា្រប េដយខនមិន។ េសចក�ីេនះ គឺថាចំណុចណ គួរយក េល

យក, ចំណុចណ េ្របីប េលកេ្របី, ចំណុ អត់្របេយាជន៍ េ
េបាេចល។ េហតុដូេច�ះសូមអ�កទំងឡាយ សិក្សោថា េបី្រគប់េឈីទ
សុទ�ែត្រតង់ដូចបនា�ត េដអត់មានេឈីេក េតីនងយក
មកេធ�ីជាកង
ឹ
រេទះ បានយា៉ងដូចេម�ច។
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បដិបត�ិសមថកម�ដ� បានសេ្រមចសមាប៨ គឺរូបជ្ឈ៤ អរូបជ្ឈ៤
ចិត�េ្រទមអស់េទ នវូ នីវរណ៥ តំងមាំក� «ឧេបក» ្រពេងីយៗ ហីៗ
កណា�លៗេស�ីៗ ចំេពសត� និងសង�រ។ េដយសរច មានលក�ណៈែប

េនះ េទប
ី េយាគីខ�ះបាយល់្រចឡំថា អស់កិេលស ក�យជា្រពះអរិយប
រួចក៏តំងសមា�ល់ខ�ួនឯង តមទំនងេនា្រពះអរិយបុគ�លេទ។ េសចក

េនះ  មិនដូេច�េទ គឺថា េនក�ុងេគា្រតភ ប��ចក�ុនងបានស�
ឹ

ច្បោស់ថា ្រពះពុទ� គឺជានរណា េដយគា�នមន�ិលសង្ស័យ សូម្ប
ែដលេនាះឯងេហីយ គឺកមា�ំងរបស «តថាគតេពធិស» បានេកីតេឡីង

យា៉ងមាំម មិនរេង�ីញាប់ញ័រ។ លំដប់មក េពលមគ�ញាណបានេកីតេ
មកផា�ច់ផ�ិ ឫសគល់កិេលសេនាះៗ តមឧបនិស្ស័យភាពចែម�កៃនរ

កយ ក៏បានេកីតេឡ លន់ឮយា៉ងកងរំពែដលជស�� សមា�ល់បាន
សំេយាជនៈកិេលសទំងេ បានគាស់រេម� ដចអស់ឫសគល់ តមក្រម
ៃនមគ� រួចេហីយ។ ករេកីតេឡីង ៃនមគ�ដំបូ គឺយា៉ងដូេច�ះឯង ែដលជាស

ធម៌ របស់ធម�(ធម�ជា)។ េហតុដូេច�ះេហីយ េទប
ី ្រពេសតបន�បុគ�

អព្យោខ�ួនឯងបាន ្រពមទំងអចកំណត េដយប��ខ�ួនឯងបា
នូវកិេលសបានលះ និងកិេលសេនមិនទន់បានលះ ពីខន�សនា�

(បច�េវក�ណ��ណ)  េដយមិនចំប សកសួអចរ្យ ឬេយាគី អង
េទៀតេឡីយ។
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េតីអ�ីជា បរិកម�និមិត�? ឧគហនិមិត?  បដិភាគនិមិត�? ឧបចនិមិត�? 
អប្បនិមិត�? េនក�ុងករចេ្រមកសិណ ខ�ុំសូមេលីកយក វ ិធីរវរកកសិ

ពណ៌េខៀវ «នល
ី  េខៀវ» មកបក្រសយពន្យ ជាឧទហរណ េហីយវ ិធីរ
រកកសិណដៃទេទៀត គឺមានទំនងដូចគា�ែដរ។ ស្រមាប់អ�កចប់េផ�ី

ដំបូង (អទិកម�ក) ្រត�វេធ�ីវង់កសិណ ីផា�ព
េខៀវ ឬ្រកត់ពណ៌េខៀវ
ព

ឬអ�ីលបថាពណ៌េខៀវ ជាសណា�ន តូចឬធំ មូលឬ្រជ�ង តមករចូល
ស្រមាប់ចេ្រមីន។ លំដប់មក ចូលកន់ទីស �ប់ស�ត់ េរៀបឱ្្រតឹ
្រត�វ រួចេបីកែភ�កសម�ឹងេមីលវង់កសិណពណ៌េខៀវេនាះ រួចបិទែភ�ក នឹករកវ
កសិណពណ៌េខៀវេនាះ ជាដែដលៗ េនះេហ «បរ ិកម�និមិត�»។  លំដប

េ្រកមក េពលេបីកែភ�កេមីល េឃីញវង់កសិណ ពណ៌េខៀវេនាះយា៉ង
េហីយបិទែភ�កេទវិញ ក៏េនែតបានេឃីញវង់កសិណពណ៌េខៀវេនាះ 

ដូចគា�យា៉ងេនាះែដរ េនាះឯងេហីយ«ឧគហនិមិត�» បានេកីតេឡីង។
ស្រមាប់េយាគី ែដលមានឧបនិស្ស័យេ្រចីន គឺមិនចំបាចកសិណពណ៌

េខៀវ ដូចេនខងេលីេនាះេទ គឺ្រគាន់ែត េ្រកយ បានពល់្រត�វខ
ស�ប់  ៃនខ្យល់្រតកូល៤ ក�ុងអនាបាណស្សតិកម� ចិត�ឆ�ងផុតបីតិទំ
៥ កបស្សទ� ចិត�បស្សទ� តំងមាំក�ឧបចរសមាធក៏ចប់េផ�ីមបន�បរិកម

ថា «នល
ី  េខៀវ េខៀវ យកពណ៌េខៀវ ជាកសិ» េពលក�ុងចិត� ដែដល

យា៉ងេនះ េនាះឯងេហីយេហ «បរ ិកម�និមិត�»។  លំដបមក  និមិត�ជ
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កសិណពណ៌េខៀវ ក៏បានអែណ �តេឡី េននឹងមុខែតងម�ង េយាគីបានេ

េឃីញច្បោស់ េដយប��ច ក �ុ េនះឯងេហីយេ «ឧគហនិមិត�» បា

េកីតេឡីង។ លំដប់មក េយាគី ប��កសិណពណ៌េខៀវេនឱ្រ ីកធំ ឬឱ្រួម
តូច ឬឱ្េនជិត ឱ្េទឆា�យ តម្របាថា�បាន េហី ឱ្មានពណ

េខៀវ្របណិតអស�រ្យ ជវ ិស័យៃន ែកវមណី ពណ៌េខៀវ បានយា៉ងដូេច�
េនាះឯងេហ «បដិភាគនិមិត» បានេកីតេឡីង។ េនេពលែដល េយ
មិនអចរក្សោកសិណពណ៌េខៀវ្របណិ ត ជាវិែកវមណី េនាះ ឱ្តំ

េននឹងមុខអស់កលគួេទតមកលកំណត់ណាមួយ ដូច្របាថា�ប
ញ័ រៗ ឆាប់រលត់េទវិញ េនះឯងេហីយេហ «ឧបចនិមិត�» ក�ុងកសិណ
ពណ៌េខៀវេនាះ បានេកីតេឡីង។ កលេយាគី អចញាុ ពណ៌េខៀវ
្របណិត ជាវិស័យែកវមណី េនាះឱ្អចតំងេននឹងមុខអស់កលគួ
្របាថា�របស់េយាគីបាន ចង់ប��វតមចិត�បាន ចង់េហមក
មិនមានេទីសទសនឹងធឹងមិនរេង�ីញាប់ញ័រ េនាះឯងេហីយេហ «អប្ប

និមិត�» បានេកីតេឡីង េពលគឺ ចត�េយាគី មានអប្បនាស ក�ុងកសិណ

ពណ៌េខៀវេនះេហីយ។  ដូេច�ះ េយាគី អចយកអប្បនានិមិត�េនះ េទច
ឈន សមាប�ិ ក�ុងកសិណបាន
តម្រត� ជាបន� េយាគ ្រត�វររក
ត
កសិណ ឱ្បាន្រគប់ទ១០ តមទំនងេនះ រួចេហីយេរៀបវ ឱ្តមលំប់
លំេដយ ៃនកសិណ េរៀឱ្ស �តជំនាញ េដវសីទំ៥ និងេរៀនពីរេបៀប

ចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ ក�ុងកសិណ ពីសំេលអចរ្យ េហីយ
ចប់េផ�ីមចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ តមកេរៀងេទ
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6

េនេពលេគេពញចត�នឹងេយីង ពក្យសមពួកេគ េ្រចីនែតជា សម�ីល� សម

ពីេរះ ទំងែដលេនាះ គឺជាេរឿងពិតផង និងេរឿងមិនពិតផង។ សូមកុំេ្រ
ចំេពះពក្យសម�ីទំងេនាះ ពីេ្រពះថា វអ ថា�ំពិស
សមា�ប់អ�ក េហីយអ�កគួរែ ភ័យអំពីវវិ េទីប្រតឹម្រតជា។ ផ�ុយមកវ ិញ 
ពក្យសម�ីរិះគន់ គឺអចពិតផង និងមិនពិតផង ដូចគា�។ អ�ក្រត�វអត់ធន់

ស�ប់ េរៀនទទួលយកមកគិត មកពិចរណា នូវរល់ពក្យសម�ី មិនពី
េនា ពីេ្រពះថា វអចជួយជា្របេយាជនឱ្ទទួលបានេជាគជ័យអ

មួយ េនេពលែដល អ�កបានទទួលយក វ មកែកលម� មកទូនា�នខ�ួន
ពក្យណាមិនពិត ពក្យអត់្របេយាជន៍ ពក្យយ

ឱ្េទ

្របេយាជន៍មិនបាន េបាះវេចលេទ គឺចប់បាត់េទេហីយ 
ចំបាច់ខឹង មិនចំបា

មកដុតចិត�ខួ នឯង 
�
ឱ្េក�្រក

ឥត

្របេយាជន៍េនាះេទ។ ស្រត�វេនខងេ្រក គឺនឹងអចជួយដល់
បំផា�ញអ�កផង។ ប៉ុែន� ស្រត�វេនខងក �ុង គឺចិត�អ្រកក់របស់អ�កហ
ែតងែតតមបំផ�ិចបំផា�ញអ�កជានិច� អស់កលមួយសង្សោរវដ� រួចមក
ដូេច�ះ អ�ក្រត�វខំ្របឹងទូ នា�នចិត�េនះ េដព្យោយាម យា៉ងៃ្រកែល
ជា ករ បរិច�គទន កររក ្សោសីល ករហ�ឹក ហត់សមាធិ ន
វ ិបស្សនាប�ឱ្ចិត�បានមាំម ក�ុងសច�ធម� េទីបបាន
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6

នរជនឯណា ែដលបដិបត�ិធម៌្រតែត «ទន សីល និ សមថកម�ដ�»
េឈ�ះជា វដ�គាមនីកុសល គឺកុសល ែដលជាប់ស�ិតេនក�ុងភពបី
ភព  រូបភព អរូបភព)  ែដលជាវដ�សង្សោរេនះ នង
ឹ បន�េកីតស�ប់ជាប
េទៀត  រកេដីមរកចុង មិនេឃីញេឡីយ។ ផុយមក
�
វ ិញ  នរជនឯណា ែដ
បដិបត�ិធម៌ក�ុង «ទនផង សីលផងសមថកម�ដ�ផង និងវ ិបស្សកម�ដ�

ផង» េឈ�ះជា វិវដ�មនីកុសល គឺកុសល ែដលនងមិ
ឹ នជាប់ស�ិតេនក�

ភពបី  (កមភព រូបភព អរូបភព) េពល មានចិតបេង�ន េឆា�ះេទក
មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ ក�ុងករណីចិត� មិនទន់បានសន្សំបុណ្យ្រគ
ស្រមាប់ចូលក ភូមិ្រពះអរិយៈេនាះេទ ក៏េនែតជាឧបនិស្ស័យ ស្
រួចចកផុតទុក� រួចពីសង្សដ�េនះែដរ។ េបីដូេច�ះ េតីបដិបត�ិ្រតឹមែតវិបស្ស
ឬ្រតឹមែតសីល និងវិបស្សនា មិនល�ជាងេទឬ? គល�េទ ពីេ្រពថា មិន
ែមនជាេហតុ ៃនមគ�ផល ្រពះនិព ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន េពលគ មានទំន
ដូចជ ករសងសង់ផ�ះ អត់ចក់្រគឹះ នឹងរលំដួលចុះ ជាក់ជាមិ

សច�ធម៌ គឺ្រត�វែតមា«សីលផង សមាធិផង និងវិបស្សនាប�» េព
គឺ មិនអចរំលង ឬេបាះេ មួយណាបានេឡីយ។ េអីចង
ឹ េតីេហតុអ�ី 
បានជាេនសម័យពុទ�កល មាន្រពះអរិ ជាេ្រចីនអង�នា្រតឹបា

ស�ប់្រពះធម ែតកន�ះគា ឬមួយគាថា ក៏បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះន
េទបាន េលកមានបដិបត�ិសមាធិឯណា?ែមនេហីយ, ប៉ុែន� ្រព
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អរ ិយបុគ�លអង�េនាះ េលធា�បបានបដិបត�ិសមាធិ រួចមកេស�ីរ្រគប់ៗជ
េលក៏បានបរិបូណ៌ «េដយសីផង េដយសមាផង េដយប�ផង»

ែដលបាសន្សទុកមក តំងែពីអតីតជាត និងេនអំឡុងេពល ែដលកំពុង
ែតស�ប ្រពះធម៌េនាះ េល «ខណិកសមាធ» ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និ

ចិត�វ ិសុទ�ិ  ជាប្រគឹះ របស់វ ិបស្សនា រួចេហបាស�ប់យល់សច�ធម៌

េដយប��វិមុត�ិ (វិបស្សនាញាណ បានេកីតេឡីង) េទីបសេ្រមច 
្រពះនិព�ន េទបាន។ អ�ីៗមានេហតុបច�័យយា៉ងេនះ េហីយ
្របេភទ សតេលក  ែដទុកដូចជា ផា�ឈូក ដ ុះេចញផុតពីៃផ�ទឹក  រង់ចំ

ពន�ឺ្រពះអទិ ែចងចំងមកដល់ នឹងរីកស�ុះស�យ ឬដូចជា ែផ�េឈីែដល
ជាប់ទង រង់ចំែតមានខ្យល់បក់ផាត់មក នឹង្រជ�ះធា�ក់ចកទង យា
ង។ ចំែណកអ�កវ ិញ គឺអចជា្របេភទផា�ឈូក េនប៉្របះមាត់
េ្រកមទឹ ឬេនក�ុងភក់ េនេឡីយ។ ដូេច�ះ ្រ្របារករព្យោយាម ក�ុង

បដិបត�ិ  «សីល សមាធិ វិបស្» ឱ្ខ�ំងក�ណាស់ េទី។ ឬមួយក៏ 
អ�ក្របាកដច្បោអ�កហ�ង គឺ
ជ្របេភទសត�េលក ែដលដូចផា�ឈូក 
ឹ

ផុតពីៃផ�ទឹក  រង់ចំែតពន�ឺ្រពះអទ ែចងចំងមក  នឹងរីកស�ុះស�យ េទ

បានជ មិន្របឹស�ះែស�ង រកេរៀនបេច�កេទស  បដិបត�ិសមាធិ រួចបន� េទ
ចេ្រមីនវិបស្ េដីម្បីនាំចិត ឱ្បានពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះ និព
អរម�ណ៍ េនក�ុងចិត�បច�ុប្បន យា៉ងដូេច�?
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6

អំណឹះអត់ពី ្រពះតថាគតេទ ្រពះៃ្រតបិដក គឺជាសស�ជំនួស្រ
ជា្រគ� ៃនេយីងទំងឡ ដូេច�ះ  ករបដិេសធ ្រពះៃ្រតបិដក គឺ

បដិេសធ ្រពះសមា�សម�ុទ�។ េតីអ�ក្រតស់ដឹង តំងខ�ួនជ «្រពះធម�ជា»
ហ�ង
ឹ ែដលកំពុងែតអួតអែក�ងៗ េពញ្រស�កែខ�បច�ុប្បនេនះ ្រតដឹងធម៌

អ�ីេទ េបីសច�ធម របស់ធម�(ធម�ជា) គឺមានែត ៨៤,០០០ ្រពះធមខន�
ដូចអ�ី ែដលមានេនក� ្រពះៃ្របិដក ទំងអស់េ
ត
ទស្សន ទី៧៧០

6

ករយល់ដឹង របស់មនុស្ស គឺមិនដូចគា�េទ។ េនះជាធម�ត ៃនសច�ធម៌
េលក នរណា ចង់យល់ដឹងយា៉ងណា ក៏មិនេចះេទីស មិនេចះទ នង
ឹ

ករយល់ដឹងរបស់ អ�កដៃទែដរ កលេបីមិនេពលថា ខ�ួនឯងល� េគអ
ខួ នេធ�ីបាន េគេធ�ីមិនបាន ដូេច�ះជាេដីម។ េបីេចះតម�ល់ចិត� មិនេបៀតេ
�
គា� ទេង�ី និងករយល់ដឹង របស់នរណា គឺជាេហតុបច�័យ របស់អ�ក េនា

មានអ�ីេចះទស់គា�េទ គមាេទ បានសុខទំងអស់គា� ជាមិនខន
ដូេច�ះ សូមកុំបង�ំអ�កដៃទ ឱ្េធ�ីតមអ� ឬឱ្យលដ
់ ឹងអ�ីមួយ  ដូចអ�ក។ អ�ក
អចជួយេគបាន ្របសិនេបី េគមកពឹងពក់ឱ្ជួយេគ េដយសុទ�ចិត�
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ទស្សន ទី៧៧១

6

អបចយ គឺសំេដដល ករេគារឱនលំេទ សំពះ ថា�យបង�ំ ដល់បុគ�
ែដលគួរ មានដូចជា េរៀបច្បង ចស់ទុំ ្រគ�ឧបជ្ឈោយាចរ្យ
សង្ឃ ្រពះធម៌ ្រពះសមា�សម�ុទ� ជាេដីម។ ករេគារពទំងេនះ នឹ
បុណ្យ សន្េនក�ុងខន�សនា� ែដលជាករដំដុះ នូវពូជខ�ង់ខ� ពូជៃថ�ថ�ូរ
លុះអំណឹះតេទ នឹងបានេសយសុគតិភពជាង េ្រកយមកនឹ ចុតិមក
េកីតក�ុងមនុស្សេលជ្រតកូលខ�ង់ខ�ស់ មានេស�ច ម�ន�ី េសដ�ី អ�កមា

េដីម។  ប៉ុែន� ្រពះសង្ឃវ គឺលំឱនអង� េគារអបចយ បានែតចំេព
េរៀមច្បងចស់វស្សោជាង ្រគ�ឧបជ ្រពះធម៌និង្រពះសមា�សម�ុទ� 

ប៉ុេណា�ះ។ ្រពះសង្ឃ មិលំឱនអង�េគាព អបចយ ចំេពះ្រគហស�េ
ពីេ្រពថា ្រពះសង្ឃ ជាឧត�មេភទ ជាេភទ្របេសីរខ�ង ជាង្រគហស
េទះបី ្រគហស�េនាះ មានអំ មាបុណ្យស័ក� មាឋនៈខ�ង់ខ�ស់
យា៉ងណាក៏េដយ។ កល្រព លំឱនអង�េគារព អបចយ ចំេព
្រគហស គឺមានន័យេស�នឹង យកលំែពង េទចក់ចំេដីម្រទសមា�ប់្រគហ

េនាះ ទមា�ក់ចុះមហអវ ីចីនរក ដូេច�ះែដរ។ចំែណកឯ្រគហស�គឺមិនអ
េពលិត ះេដៀ ្រពះសង្ឃ ជាសធារណៈបានបជ
ី ា េលកប

្រប្រពឹកំហុស ខុសចធម៌វ ិន័យ  យា៉ងណាក៏េដយ ែតអចេទ

្របាប់្រគ�ឧបជ្ឈោយាចរ្យ ឬអណាព្យភ័សុ តផង 
�
េដីម្បីនិមន�េល ឱ្ចត់ែចងតមពុទ�វិន័យ។ កល្រណ
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ហ៊

េពល ហ៊ននិយ ហ៊តិះេដៀល ហ៊េលីកេទ ដល្រពះសង្ឃ
់
សធារ េដយខ�ួនឯង

ឺមានន័យេស�ីនឹង ករ
ដ  នូវពូជេថាកទ
គ

ក�ុងខន�សនា�របស់ខ�ួន គឺែតងែតនង
ឹ េយានយកកំេណីត ក�ុទុគ�តិភព ជ

អែង�ង េដយពិត េហីយេ្រកយមក កលបានេ ជាមនុសវ ិញ  នឹង
េកីតក�ុង្រតកូលេថាកទ កម្សតទុរគត ្រត�វេគេបៀតេបៀន ្រត�វេ្របម

េមីលងយ យា៉ងៃ្រកែលង។ េហតុដូេេហីយ សូមអ�កទំងឡាយ 
ប��ស�រតី កុ្របមេធ�ស្របែហស កុំ្របេមីលង ចំេព្រពះសង្
ជសវ័ដ៏ឧត�ម របស់្រពះសមា�សម�ុទេសះេឡីយ
ទស្សន ទី៧៧២

6

ស�ប់កយ ស�ប់ចិត�បន�រហូតដល់ចិត� មានឧេបក� ថដ្បិែតពិតជាល, ប៉ុែន�

មិនែមនជ កររួចកផុតទុក� េនាះេទ។ ្រតឹមែតជា េសចក�ីស�ប់សុខ កង
ក្រមិតេលកិយ និងបាន្រតឹមែត េអីតកសេមីល ្រពះនិព�ន ប៉ុេណា�
េសចក�ីស�ប់សុខ េ្រពះចិត� បានរួចផុតចកទុក� ករលះបង់េច
ដច់្រសឡះ នូវសំេយាជនៈ១០ ពីខន�សនា�ន េដយករេកីតេឡីង
អរ ិយមគ� តមឧបនិស្ស ែដលមាន មគ�ផល ្រពះនិព ជាអរម�ណ ឯ
េនាះវិញេទ េទីបសមគួរដល់ ករេ្រតកនិងករ្រប ចង់បាន
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ទស្សន ទី៧៧៣

6

េយាគី បដិបត�ិសមថកម�ដ ទំងឡាយ េ្េពលចិត� ពល់្រត�វឧប
សមាធិ សូមបន�មានសតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប��) កំណត េនភ
រេហីយៗ  ៃនខ្យល់អស្សោសៈបស (ខ្យលដេង�ីមេចញចូល)  គឺនឹងជួប
ពន�ឺ (អេល មិនខន េហីយសូមបន ចេ្រមីនឈនសមាបត ដូចត

ករទូនា�នរបស់ ្រពះសមា�សម�ុទ� ជាេគាលេទៀតផងចុះ។ ប៉ុែន� ក�
សមាធិេន េបីបន� មកចេ្រមីនវិបស្សនា ពិលក�ណៈ  របស់្រពះធម

វ ិញ  នឹងជួបផ�ូវែបកជាពីរ គឺេយា ភាគេ្រចី ន នឹងរលត់សតិ ជួបភាពងង

បដិបត�ិក�ុងផ�ូ វងងឹត  ែដលជាមិច�សមាធិ និងេយាគី ភាគតិច នឹងជួប
េនមានសតិ បដិប�ិតមផ�ូវភ�ឺស�ង
ែដល្រសបតម ករទូ ្រព
ត
សមា�សម�ុទ

ជាសមា�សមាធ សមថកម�ដ�នទ៤០

គឺសុទ�ែត្របក

េដ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប � សព�កលទំងពួង ែែតមា
ពន�ឺ ជា្របទីបនាំផ�ូវ េឆា�ះេទកន់ មគ�ផល ្រពះនិព�ន
ទស្សន ទី៧៧៤

6

េហតុអ�ី ្រពះសមា�សម�ុទ� ្រពះបរម្រគ� កលេបី្

សកសួរ្របស

្របកបេដយេហតុ ដល់អ�កណា ជាគ្រមប រួចេហីយ េបីអ�កេនាះេន
មានះ មិន្រពមេឆ�ីយតប ក្បោលរបស់អ�ក េនាះ នឹ៧ភាគ េនទីេ

ភា�មយា៉ងដូេច�ះ? គឺក៏េ្រពះែត បុណ្យបារមី ែដល្រពះអង� ប

397

ទុកមកេនាះ

ក ស់ េមា៉�ះេហីយ មានពព
គឺេ្រចីនៃ្រកែលងេពណា

(មហយក្ស ជាេដីម) ្រពះ ្រពះ្រពហ� ែតងតមែថ ្រពះអង� ជានិច�
េហតុដូេច�ះេហីយ  កលេបី្រពះអង� សកសួរ្របស� ្របកបេដយេ
អ�កណា ជាគ្រមប់បីដងរួចេហីយ េបីអ�កេនាះេនែតមានះ មិន្រពមេ
ក្បោលរបស់អ�កេនាះ នឹងែ៧ភាគ េដយករវយ របស់មហយ
ទីេនាះភា�ម មិនខន។ ប៉ុែន� េដយមហ របស់្រពះអង� គា�នន
មា�ក់ ហ៊នមិនេឆ�ីយតប ចំេពះ្

របស់្រពះអង�េឡីយ (សុត�ន�បិដក

ទឃ
ី នក
ិ យ សីខន�វគ� អម�ដ�សូ្រត ទំព័រទ២៣១ ទ២
ី ៣២)។
ទស្សន ទី៧៧៥

6

កបាេឃីញ ្រពះសមា�សម�ុ ្រតឹមែមំសចក�ុ  (ែភ�កសច់) ឬទិព�ចក�ុ
(ែភ�កទិព�) គឺមិនែមនជ ករេឃីញ ដ៏ឧត�មេនាះេទ ពីេ្រពះ គឺជាក

្រពះអង� ្រតឹមែតវណ�រ ប៉ុេណា�ះ។ ផ�ុយមកវិញ ្រពះអរិយបុគ�ល ជាបណ
សប្បុរស

គឺបានេឃ ្រពះសមា�សម�ុទ� េដយញាណចក�ុ (ែភ�កប

ែដលជាករេឃីញ្រពះអង� ្របកបេដយនិច�លក�ណៈ ទុក�លក�ណៈ និ

លក�ណៈ។ េនះេហីយ េទីបជាករេឃីញដ៏ឧម េហីយរល់ករេឃីញេន
គឺបានស់រេម�ីង អស់ឫសគល់ កិេលស និងតណា េចញពីខន�សនា� ត

ឧបនិស្ស័យ ែលង្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី និងបានដល់ៃ្រតន៍ េស�ី
េដយជីវិតដរ ែដលមាន មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាអរ
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ទស្សន ទី៧៧៦

6

ខណៈចិត�មួយ  េនក�ុងេគា្រតភូញាណ  «តថាគតេពធិស» បា
េកីតេឡីង  នឹងមាេលកុត�ប�� បានេឃីញយាជាកច្បោស់ថា 
សមា�សម�ុទ� ហបានិមន�មក្របាកដេននឹងមុខ េហីយបានស�

ច្បោស់ល ្រពះសមា�សម�ុទ� គឺជាន លំដប់មក  េទីបមគ�ញា
បានេកីតេឡីង មកផា�ច់ផ�ិលឫសគល់ របសេ��ជនកិេលសេនាះៗ ម
សកយទិដ� ជាេដីម ឱ្អស់រលីងពីខន�សនា�ន តមឧបនិស្ស័យ។ ចិត�រ

្រពះអរិយបុគ�ល គឺនឹងបានដល់ ្រពះៃ្រតសរណគ «្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្
សង្» េស�ីេដយជីវិ សព�កៗទំងពួង។ េលកបានចត ្រពះៃ្

បិដក គឺដូចជា ្រពះស មា�សម�ុទ� ្រពះអង�គង់ធមា�េនេឡីយ មា

េកតែ្រក យា៉ងៃ្រកែលង។ ្រគប់្រ ពះអរិយបុគ�ល មិនេចះេពលអ
អំពីគុណធម៌ ែដលមាេនាះេទ យា៉ងេ្រចីន េលក្របាប់ដល ឬ

ស្រពហ�ចរីយ៍ ជាេរៀបច្បងរបស់ឱ្បានដឹ ែតប៉ុេណា�ះ។ េលកម
បច�េវក�ណ��ណ ពិចរណាេមីល កិេលសែដលបានលះ និងកិេលស 
េនសល់ ជា្របចំ និងែ ្រពហ�វិហរធម «េមត� ករុណា មុទិ
ឧេបក» ដល់សព�សត�ទំងអស់ េស�ីៗគ ា
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ទស្សន ទី៧៧៧

6

េយាត កសិក្ ្រសវ្រ្រពះធម៌ ទំងែផ�កគន�ធុរៈ និងវិបស្សនាធ
គឺេឃីញថា បណ�ិតពីបុរណ កលបានេ ធម៌អថ៌េ្រចី ែតងែតបន�
ជួយអប់រ ំ  ទូនា�ន នូខ�ឹមសរ្រពះធម ដល់អ�កែដលមានប�� ទន់េខ្ស

ជាង ្របកបេដយទឹកចិត� េមត� ករុណា។ ប៉ុែន� អដឹង្រពធម៌ មួយ

ចំនួនេនសម័យេនះ គឺហក់េរៀនធម៌ េដីម្បីចំក�ិច្រត�យ បន�ុចបង�ក់ 
អ�កឯណា ែដលមានសទ� ជួយដឹកនាំពុទ�បរិ ឱ្េធ�ីេសចក�ីល � ជ

ពិេសស  តមរយៈករអប់រំចិត� ក�ុងកិចដិបត�ិសមាធិ និងចេ្រមីនវិបស
កម�ដ�។ េតីពួកេគ ខ�មនុស្ មានេសចក�ីសុខ ក�ុបច�ុប្បន និងបានរួ

ផុតចកទុក�ឬ? ដូេច�ះ  សូមេមត� ជួយគា� េទះតិចក �ី េ្រចីនក�ី េដី
្របេយាជន៍ ដល់មនុស្សេ្រចីនគា�។ កលណា អ� ផា�ញ់ផា
នរណា ឺមានន័យថា អ�
កកំពុងន់េខ្ស ជាងអ�កេនាះ ទំងចរិត 
គ
ឫកព ទំងទេង�ីល� ទំងេសចក�ីៃថ�ថ�ូរ និងទំងគុណធម៌ េទះបីជា 
ចំេណះវ ិជា� េ្រជ្រជះជាង ក៏ នឹងគា�នន័យខ�ឹមសរ អ�ីម ករេលី

េឡីងមកេនះ គឺមិនក�ុងបំណងអ្រកក់េឡីយ ្រតឹជួយ រ ំលកដស់េតឿ
ឹ
គា� ប៉ុេណា�ះ ពីេ្រពពិតជាមាន កេពល «សមាធិ ធម៌េធ�ច យក
ជាករអ�ីមិនបាន អ�កសមាធ េ្រចីនេដ មិចសមាធ» យា៉ងដូេច� ជ
េដីម។ សូមកុំេភ�ចថា ផ�ូវេទ្រពះព�ន«សីល សមាធ ប��»។
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ជាធម�តេលកិយប�� កំណត់ដឹ សភាធម៌ េកីតរលត់ តមទ�រទ៦ គឺ
បានផលសេ្រមច្រែត ឧបចរសមាធិ ឬយា៉ងេ្រចីន ្រត ឆឡង�ុេបក�
ែដលជាេលកិយចិត� របស់បុថុជ�ន ប៉ុេណា�ះ។ ប៉ុែន� េ្រកយឧេបក

វ ិបស្សន កកំណត់ដឹងសច�ធម៌ េកីតរលត់ តមទ�រទ៦ ឱ្េឃីញ
ច្បោស់ថា មានលក� «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» ដូចគា� េទីបជាេហតុបច�

ពិត នាឱ្វ ិសុទ�ិទ ំ៧ ែដលជាេលកុត�រប�� បានេកីតេឡីង េបា
ចក់ធ� ុះសច�ធម៌ មមគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំផុត
ទស្សន ទី៧៧៩

6

ទក
ឹ ល�ក់ គឺអចបន្សុទ ឱ្ក�យជាទឹកថា �ស�ត េដយេ្របី ចេ្រមា
ទក 
ឹ ជាេ្រចីនដំណាក់ករ បានយា៉ងណា ចិត�េនាះ ក៏នឹងអឱ្ក�
េទជ ចិត�បរ ិសុទ�បាន េដយេ្ឧបករណ៍ បន្សុទ� «
គ សីល សមាធិ ប��»

រហូតនាំចិត�ឱ្បានពល់្រត«ឧេបក» ែដលជ សីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ។ 
្របសិនេបី ្រប សេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនក�ុងជាតិេនះ គឺេពល

ពល់្រត� «ឧេបក» រួចេហីយ សូមបន�ចេ្រមីនវិបស្សនា កសតិបដ�៤
េនា មគ�ផល ្រពះនិព� ន នឹងេកីតមានេឡីង េនក�ុង ជបច�ុប្បន ត
ឧបនិស្ស័យ ជាក់ជាមិន
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កិេលស និងតណា� ែដល្រត�វបង់េចល គមាេនក�ុ ខន�សនា� របស់

អ�ក  ជាបុគ�ប��ត�ិហ�ងឯង មិ
នែមនស�ិតេនក�ុ គម�ីរេនាេទ។ កិេលស 
ឹ
និងតណា� េនក�ុងគម�ីរ គឺជាេគាលធម៌ ែដល្រពះសមា�សម�ុទ� ប

្របាប់ ស្រមាប់អប់រំទូនា�ន ដល់្រគប់ពុទ�ប េដីម្ប
� ប�� ជា្របទី
ប ណុះ
បង�ញផ�ូវ យកេទបដិបត�ិបន� និងស្រមាប់េផ��ងផ ឱ្បានជាក់ច្បោស់

ឱ្េដីរខុស ពីផ�ូវសច�ធម៌។ េបីគា�នករប ញផ�ូវ ពី្រពះអង�េទ សត�េល
ែដលពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក៏ពិតជាពុំមានែដរ។ ដូេច�ះ 

េលកណា ្រ បានសេ្រម មគ�ផល ្រពះនិព� េនក�ុងជាតិេនះ គឺ្រត

ែតបន�្របឹង េធ�ីទនផង, រក្សោសីលផង, សិក្សោ និ ្រពះធម៌ផង,
បដិបត�ិសមាធិផ, ចេ្រមីនវបស្សនាប ផង, ឱ្បាន តលំដប់លំេដ
ែដលមានលម�បទេដីម េដយសីល, លម�បទក
ណា�ល េដធិ, លម�

បទចុង េដយវិបស្សនា ។  េនាឯងេទប
ី មគ�ផល ្រពះនិព� ន នឹង
្របាក ដ ក�ុងចិ ជបច�ុប្បន តមឧបនិស្ស័ ឬយា៉ងេហចណាស់ ក
ជាបមក  ជាឧបនិស្ស័យបានេសសុគតិភព ែដលជាទីសំចតេន រប
ចិត�េនះ ជាបេណា�ះអសក�ុងដំេណី រផ�ូវ េទ្រនិព�ន េនាះែ។
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េតីអ�ីជ វ ិបស្សនូបក�ិេល? គឺជា ពួកធម៌ ែដលជាេ្រគឿង ឱ្មានភ

េសហ�ង ដល់វិបស្ស ពួកធម៌េនះ គឺេកីតេឡីង ក�ុងអនុេលមញាមក
ររប�� កុំឱ្ញាុំេគា្រតភូញាណ េកីតបន�ប វ ិបស្សនូបក�ិេល
មា១០យា៉ងគឺ៖

១. ឱភាេ គឺជា ពន�ឺភ�ឺច្បោស់ ែដលេកីតពីវិបស្
២. ញា គឺជា ប��ញាណដ៏េក��វ ក� ក�ុងវិបស្
៣. បីតិ គឺជា ករែឆ�តកយ ែឆ�តចិត� ក�ុងវិបស្
៤. បស្សទ� គឺជា េសចក�ីស�ប់កយ ស�ប់ចិត� ក�ុងវិបនា។
៥. សុខំ គឺជា េសចក�ីសុខ្រស�លកយចិត� ក�ុងវិបស
៦. អធិេមាេក គឺជា សទ�េជឿស៊ប់មាំ ក�ុងវិបស្
៧. បគ�េហ គឺជាកព្យោយាម មិនធូរេពក មិនតឹងេពក ក�ុងវិបស
៨. ឧបដ�ន គឺជា សតិ(ស�រតី)តំងេនមាំមួនល� ក�ុងវិប

៩. ឧេបក គឺជា អរម�ណ៍តំងេន ្រពេងីយៗ េស�ីៗ ហីៗ ក
ក�ុងសត� និងសង�រ ទំងឡា

១០. និកន�ិ គឺជា េសចក�ី្របាថា�ដ៏ស�ប់ល�ិត ចិត�េ្រតកអរខ�ំង ចំ
ធម៌ ក�ុងវ ិបស្សន
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ពុទ�បរ ិសទ
័ ពួកខ�ះ បាយល់ថ មិនចំបាច់ហ�ឹកហត់សមាធ ចេ្រមីនែ
វ ិបស្ស េទបានេហីយ។ េនះជាករយល់ខុស ពីេហតុផល ែដលអ
ររំង មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចបច�ុប្បន េដយខ�ួនឯង។ ពុទ�បរិស័

ពួកខ�ះ បាយល់ថា សមាធិ គឺនឹងអចេមីលេឃីញ ្រគប់អ�ីៗ ជាអថ៌
ែដលេគចង់េឃីញ  រួមទំង សត� វត�ុ េនក�ុង ទំ៣១ជាន់ផង។ េនះក៏គ

ជ ករយល់ខុស មួយែបបេទៀ ពីេ្រព សមាធិ ឺេដីម្បី មានចិត�ស�ប់រមា
គ
និង្រពះនិព�ន មិនេដីម្បី បានេមីលអ�ីេ។ ពុទ�បរ ិសទ
័ ពួកខ�ះ បាយល់

ថា ហ�ឹកហត់សមាធិ នឹឱ្ឆ�ួត ែបកេឆ�ង ឬេជឿេលីមង�លភា�ក់េផ�ីល។

េនះក៏គឺជ ករយល់ខុស មួយែបបេទៀត ពីេ្រពះ ្រគប់មឆ�ួតទំងអស់

គឺសុទ�ែតអត់េចះ សមាធិេទ។ េដយសរ មានករយ ទំងអស់េនះ
េទីបនាំគា� បដិេសមាធិ ភ័យខ�ចសមាធិ រហូតដល់ មិ នហ៊នេរៀន
បដិបត�ិសមាធិ េទៀតផង។ ធមា�ចរ្យខ�ះ ចូលចិត� និងេចះដឹងេ ែផ�កខ

គន�ធុរៈ េហីយខ�ួនឯង  មិនបដិបត�ិសមាធិ ក៏តំងបដិេសធសមាធិ ក៏ម
ទងេនះ គឺជាេរឿងមិនគួរ ដ្បិសត�េល មានឧបនិស្ស័យ មិនដូចគា�េ

សូមសិក្សោថា ផ�ូវបដិបត�ិ្ េឆា�ះេទ្រពះនិព�ន «សីល សមាធិ
ប��»។ កិច�បដិបត�ិ្រពះធម គឺ្រត�វែត្រប្រពឹត�េទ តមលំដប់លំេ

អចកត់េចល ឬរំលងេចល មួយណាបានេទ។ ពីេ្រពះថា ស
នាឱ្មនសមាធិ, សមាធិ ជាបច�័យឱ្មានប��, និងប�� ជាបច�័

40 4

នាឱ្បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�នបាដល់្រព េដយ «សីល
សមាធិ ប�» េទប
ី អចលបង់ ឫសគល់សំេយាជនៈទ១០ ឱ្ដច

្រសឡះ ខ
ព ន�សនា� េទប។ ករេពលតិះេដៀល អ�កហ�ឹកហត់សមាធ

ដូចជា បានេពលតិះេដ ្រពះសមា�សម�ុទ� ពីេ្រពះថា ្រពះសមា�សម
ជាសមថយានិក យា៉ងស�ត់ជំនាញ មួយ្រពះអ
ទស្សន ទី៧៨៣
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្រពះអរិយបុគ�ល េលកមិនេចះេទីស មិនេចះទ េនក�ុងទស្ស ឬវ ឬ

ករេ្របៀន្របេដ របស់លណា ឬសសនាណា េនាះេទ គឺយា៉ង
េលកេឃីញខុស េហីយេកីតជាសេង� ក�ុងចិត� ែតប៉ុេណា�ះ។ ពីេ្រព
េលក  មិនបានេមីលេឃីញថា មាន សត� មានបុគ�ល ណាមួយ ជាអ�ក

ខុសឆ�ង េ្រកែតពី េលភៈ េទសៈ េមាហៈ ែដលមិនទន់បានលះ
ពីខន�សនា� េនាះេ។  កលេបីមានេហតុ្រគប់្រគាន់ េលកនឹងជួយ
ត្រមង់ផ�ូវ ដល់ជនទំងេ, ប៉ុែន� េបីគា�នេហតុ្រគប់ន់េទ គឺេលកនឹងេ
េស��ម មិននិយាយស�ី េហីយព្យោយាមបន�ហ�ឹកហត់អប់រំចិត� េដី

សេ្រមចមគ�ផល ខងេលីៗេទៀត។ េលកែតងយល់េឃីញថា េពល
របស់េល (ប��ត�ិ)  គឺេនសល់តិចតួចេពកណាស់ ស្រមាប់ព្យោយ
ចិត�បន� េន� ុងជាតិេន
ក
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េតី្រពះេសតបន�បុគ មានខណៈចិត� ឬឥរិយា ករ្រប្រពឹត� 
សមា�ល់បាន យា៉ងដូចេម�ចខ�ះ? នរ ជន ជាបណ�ិត េ្រកយពីប
េសតបផ
ត ល ជា្រពះអរិយបុគ�ល មួយ្រពះអង� ក�ុងេលក ន

១. មានតថាគតេពធិ យា៉ងៃ្រកែលង ក�ុងគុណ្រពះសមា�សម�ុទ�
កេ្រមីក មិនញាប់ញ័រ មិនែ្រប្រប�ល េ
២. មានសទ�េជឿជាក់ ក�ុងគុណ្រពះធម៌ គឺ្រពះៃ្រតបិដក មិនក េ្រ
ញាប់ញ័រ មិនែ្រប្រប�ល េឡ
៣. មានសទ�េជឿជាក់ ក�ុងគុណ្រពះសង្ឃ មិនកេ្រមីក មិនញាប់ញ័រ
្រប�ល េឡីយ

៤. ចិត�្រចែណន គឺពុំមានេសសសល់ េសះេឡ

៥. ចិត�កំណាញ់ ឺពុំមានេសសសល់ េសះេឡ
គ

៦. មិនេជឿក�ុងសីល ឬវត�បដិបត�ិ ដៃទេទៀត េ្រកពី្រពះពុទ�សសនា
េពលគ មានចិត� លះបង់ បូជា ដល់្រពះពុទ�សសនា េស�ីេដយ

៧. គា�នចិត�សង្ស័យ ក�ុងគុណមាតបិត ្រគ�អចរ្យ និងមានចិត
អ�កមានឧបករៈ សព�កលទំង
៨. បានយល់ដឹង និងេឃីញច្បោស់លស់ ក�ុងេហតុ និងផល របស់សច។ 

៩. បានយល់ដឹ យា៉ង្របាកដជាក់ច្បោស់ថា សងកម�ល� នឹ
សងកម�អ្រកក់ នឹងបានផលអ
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១០. គា�នេចតនា េបៀតេបៀន ឬសមា�ប់ ដល់សព�ស
១១. គា�នេចតនា កន់យក្រទព្យស អ�កដៃទ ែដលេគមិនបាឱ្ េដ
កយ និងវ
១២. គា�នេចតនា ្រប្រពឹត�ក�ុងកមគុណបុរស�ស�ី
១៣. គា�នេចតនា េពលកុហក េបាក្របា
១៤. គា�នេចតនា ផឹកេ្រគឿង្រសវឹង េ្រគឿងេញឱ្បាត់បង់សតិស�រត

១៥. បានេឃីញច្បោស់លស់ថា  គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ

ឯណា ស�ិតេនេលីេលកេនះ និងបានទទួលផលអ�ី សូម្បីែតតិចត
េលកេនះ េនាះ។

១៦. បានេឃីញច្បោស់ថា ធម�(ធម�ជកងសង�រទំងឡាយ ព
មានលក�ណៈជ«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ពិត្របាកដែមន

១៧. ស�ល់ច្បោស់ថា ្រក�មចិត� ែដលនឹងអចពល់្រត�វ មគ�ផល ្
បាន

គឺែតចិត� ែដលមាំមួនក�ុ «ខណិកសមាធិ ឧបចរសមា

និងអប្បសមាធ ៃនសមាបត�៨» ជាមុនែតប៉ុេណា�ះ

១៨. បានេឃីញច្បោស់ និងគាំ្រទ តមករទូនា�ន របស់្រពះសមា�
ថា សត�េលក នឹងពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះនិព�ន បាន គឺល
បានដល់្រពមេដ «សីល ជាខងេដ, សមាធ ជាក
ណា, ប��
ជាខងច» ែដលេនះេហីយ គឺជាសច�ធម៌ ក�ុងេល
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១៩. បានស�ល់ច្បោស់ថា ផ�ូវបដិបត�ិ នឱ្ពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះនិព
គឺពិតជា ្រតញាុំង«សីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ»
�ិ ឱ្េកីតេឡីងជាមុន រួ

ក�ុងវ ិបស្សននងមាន ទិដ�ិវិសុទ�ិ េកីត
េឡីងជាបន� លំដប់មក េកី
ឹ
ប�� ជាបន�បនា�ប់មកេទៀត កង�រវិរណវ ិសុទ�ិ មគា មគ�ញា
ទស្សនវិសុទ� បដិបទញាណទស្សនវិសុ និងញាណទស្សនវិសុទ។ 

២០. មានប�� អព្យោបានថា អំណឹះតេទ វិបាក កម� ែដលមិ
បានលះទំងេនះ នឹងបន�្របជុំតក់ែតងច ឱ្មាចុតិបដិសន�ិ ក�ុង
ភព ្រតឹែត៧ជាិេទៀ
ប៉ុេណា�ះ នឹងបរិនិព�ន េដយព
ត

២១. េកីតមាន បច�េវក�ណ��ណ ពិចរណាេមីល អំពីកិេលសពួក
ែដលបានលះដច់្រសឡះអស់ និង្រក�មកិេលសពួកណា ែដលម
បានលះដច់អស់ ខន�សនា�។
២២. មានចិត�ឧស្សោហ៍ក�ុង ករសិក្សោ ក រស�ប់  ករសំែដង ក
្រពះធម៌ េដីម្បីជា្របេយាជន៍ ដល់សត�េលជាអ�កមានសទ
២៣. ចិត�េកីតមា ្រពហ�វិហរធម៌ ជាកមា�
២៤. េរៀបចំដំេណី រជីវ ិត  ែដលេនសល់ និងមាន្រប្រកតី បដិបត�ិធម៌ 
តមផ�ូវមគ� អង�្របាំបី្រ

២៥. ្រពះេសតបន�បុគ ែដលជា្រគហស� អ�ក្រគប់្រគងផ�ះ គឺេន្រ
កមគុណ ជារបស់មនុស្ស មានភរិយា ឬស�មី និងមានបុ្
២៦. ជាសមថយានិក ឬវិបស្សនាយានិក ឬចេ្រមីនអនា
វ ិហរធម៌ ជា្របចំ លុះដល់លះេលកេ
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ទស្សន ទី៧៨៥

6

ជាងមាជាធម�តគឺបាស�លច្បោស់ថា េនសសុទ� េនះជាមាសម
សុទ�  េដយសរ ភាពជំនាញ របស់ខ បានយា៉ងណាបណ�ិតស�ល់
សច�ធម៌  នឹងស�ល់ច្បោស់ល េនះជាធម៌ពិត េនះជាធម៌ែក�ងក�យ
មានទំន ដូចគា�ែដរ

ទស្សន ទី៧៨៦

6

េហតុអ�ី េពលបាសេ្រម េសតបត�ិផល នឹងបិទទ�រអបាយ៤ ជាេរៀ

រហូត? ពីេ្រពះអស់េហតុ ែដលនាឱ្ចិត� ធា�ក់ចុះ ក�ុងអបាយភូ៤េនាះ
េពគឺ បានលះដច់្រសឡះ អស់ឫសគល់ខន�សនា� េពលមានករេក

េឡីង ៃនេសតប�ិមគ�។ េតីេហតុបច�័យទំងេនាះ គឺជាអ�ី? ្
    
ត
បន�បុគ�ល បានរលត់អស់េចតនា ៃនករ្រប្រពឹត� ក�ុងប��េខន�សនា�

េនាះឺ 
គ គ ា�នេសះេចតនា ៃនករសមា�ប់សត�, គា�នេសះេចតន
យក្រទព្យអដៃទ េគមិនបាឱ្ េដយកយ និងេដយវច, គ

េចតនា ៃន្រប្រពឹត�ខុស ក�ុងកមបុរស�ស�ី, គា�នេសះេចតនា 
ពក្យកុហក , និងគា�នេសះេចតកផឹកេ្រគឿង្រសវឹង េ្រគឿងេញ
ែដលនាឱ្បាត់បង់ សតសម្បជ��។
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ទស្សន ទី៧៨៧

6

ជាសច�ធម របស់ធម�(ធម�ជា) គឺគា�នអ�ីយុត�ិធម៌ ដូច«កម�ផល»េនះេទ។ 
េហតុដូេច�ះ េទប
ី អចនិយាយបានថាកមា�ំណា ខ�ំងេស�ីនកមា�ំកម�

េហីយក៏  គា�េសចក�ីសុ ខណា េស�ីនឹកររួចចកទុ េពលប��បរ ិសុ ទ� 
បាេឃីញសច�ធម៌ រួចចិត�បាពល់្រត ្រពះនិព�ន ជាអរមេឡីយ។
ទស្សន ទី៧៨៨

6

ជាករពិត េមា៉ងេពលណា ក៏ល� ឱ្ែតអ�ក មានេពលទំេនរ និងមាចិត�
្រជះថាក�ុងករអប់រំចិត�ឱ្បានបរិសុទ� េដយសមាធិ។ ប៉ុែន� េយាង

ពិេសធន៍ គឺេនចេនា�ះ ពីេ៣ េទេមា៥ ្រពឹក េនាះពិតជាេមា៉ងេ
ល� និងស�ប់ស �ត់។ ករហ�ឹកហត់សមាធិ ក�ុងេមា៉ងេពលេនះ គឺនឹ

បានផល� េ្រចីនជាងេពលេវលដៃទ ពីេ្រពះថា វជាេពលមួយ
េទីបែត ចប់េផ�ីមេធ�ីសកម�ភាពជាថ�ី េ្រកយេពល ែដលប េនក�ុង
ភវង� អស់ជាេ្រចីនេម រួចមក។ ចិត�េពលេនះ មិនសូវមា ភាស�ុគស�

្រតិះរិះេ្រចីន នែថមទំង្រសស់្រសយ ផងែដរ។ សូមព្យោយាម 
ហ�កហត់
សមាធ េនចេនា�ះេមា៉ងេនះចុះ េនាះអ�ទទួលបាន ផល
ឹ
្របេយាជន៍ ដ៏មហ ពីកិច�បដិបត�ិេនា ជាក់ជាមិនខ

410

ទស្សន ទី៧៨៩

6

ករយល់ខុសថា មានអ�ីដៃទមួយេទៀត េ «ធម�ជាត» ជាសភាវៈ ែ

ផុត្រសឡះពី «កយ និងចិត» ្រគដណ�ប់េលី  «កយ និងចិត» េកីតអំពី

ករ្រគប់្រគងបាន នូវរល់ករប៉ះផ�ប់ ត៦ គឺ«ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុ
អណា �ត កយ និងម» ឱ្េន្រតឹមែតជាកិច� របស់ធម�ជ េដយបង�ិ
្រគប់េរឿរ៉ ឱ្េទកិច�ធម�តៗ របស់ធម�ជាទំងអស មិនជាប់ចិត� មិ
ជាប់អរម�ណ៍ មិនខ�ល់ខ េគេហថ «ផុតពីចិត�» ពីេ្រព ពួកេគបា

យល់ថា «សត�េល» គឺ្រតឹមែតជ «ធម�ជាតិមួយដុ» ប៉ុេណា� មិនែមនជ
មនុស្ស ជសត�អ�ីេឡីយ។ តម�ល់ចិត� បានដូេច�ះពួកេគ បានយល់ថា គ

្រពះនិព� េសចក�ីពិត ពួកេគកំពុងែត យលខ
់ ុសអំពី ្រពះនិព� ែដលគឺ
ជ«មិច�ទិដ�»មួយែបប។  ចំេពះឧបាយតម�ល់ចិត�េនះ មិករខុសឆ�ងអ�

េនាះេទ, ប៉ុែន�អ�ីែដលខុស ឺករយល់ខុសពី្រពះនិព
ករេពលអឧត�រ ិម
គ

នុស្សធម, ករេបៀតេបៀនដល់ៃ្រតសរណគមន៍, និងករយល់ថា សត
្រតឹមែតជ «ធម�ជាិមួយ
ដុ» ហ�ងឯង។ ដូេច�ះ ្រត�វត្រមង់ទិដ�ិេនាះ 
ត
ឹ
សមា�ទិដ�ិវិញ រួចេហីយ រក្សោសឱ្បរ ិសុទ�, ដល់ៃ្រតសរណគមន េស�ីេដ
ជីវ ិតជាថ�, អធិដ�នបុណ្យចស់ថ ឱ្អភ័យដល់សព�សត�, េហីយបន�ចេ្រមី

សមថ  ឬវ ិបស្សន ្រគប់្រគងទ�រ៦េនាេទៀត េដយឆ�ុះប��ំងេមីលថ
េតីធម�ជាតេនាះ េទៀទត ឬមិនេទៀងទត? គួរ្របកន់មាំ ក�ុងធម�
េនាះ ែដរឬេទ? េនាះអ�ក នបាេឃីញ យា៉ងច្បលសថ ធម�ជាត
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ែដលេក�បេលី «កយ និងចិត»េនាះ ពិត នឹងមានលក�ណៈជ «អនិច�ំ 

ទុក�ំ អនត» ពិតែមន ជាក់ជាមិនខន។ លំដប់មក មានអ�ីេកីតេឡីង
អ�កនងបា
ដងច្បោស់ 
េឃីញច្បោស់ េដយខ�ួនឯងមិន សមា�ល់៖
ឹ
ឹ
ថ�ីៗេនះ មានអ�កតំងខ�ួនជា្ េទប
ី ្រតស់ដឹងថ� េហថ «្រពះធម�ជា»
ែដលហ៊នែក្រម�ល ្រពះពុទ�ដីក េចទ្ ្រពះៃ្របិដ
ថជាធម
ត

ខុស  និងេចទ្របកន់ថា ្រពះសង្ឃ  ចរទំងឡាយ កំពែត 
ផ្សព�ផ្សោយធម៌ខុ េ្រកបានេឃីញ និងបស�បឮដូេច�ះ  គឺពិតជាគួ
ឱ្ សេង�គចិត� ជពន់េពកណាស។
ទស្សន ទី៧៩០

6

េនក�ុងដំេណីរផ�ូវ ចកេចញពីេលកិយេន េទ្រពះនិព, េ្រកយពី

ចេ្រមីនសមថ ឬវិបស្សនាកម�ដ�ន រហូតបាននា ឱ្ពល់្រត� «ឧេបក»
ចិត�េនះ  នឹង្រត�វេឡីងជិះ េលយាទំ៧ ម�ងមួយៗ  បន�េទៀត េដមិន

អចរំលង មួយណាបានេឡីយ។ យាទំ៧េនាះ ជាអ�ី? គឺជា 
វ ិសុទ�ិ  ចិត�វ ិសុទ�ិ  ទិដវ�ិ ិសុទ�ិ កង�រវិតរណវិសុទ�ិ មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ
បដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ និងញាណទស្សនវិសុទ�ិ។ កលចិត�

េឡីងជិះេលីយា ទំ៧េនះ  តមលំដប់លំេដយេនា គឺនងមិ
ឹ នបា
ដល់ មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាដច់ខត។ េគឺជាសច�ធម៌ ក�ុងេល
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ទស្សន ទី៧៩១

6

្រពះអរិយបុគ�លទំងឡាយ គឺបា ៃ្រតសរណគមន៍ «្រពះពុទ� ្រធម៌ 
្រពះសង» មិនកេ្រមីក មិនរេង�រេង�ី មិនញាប់ញ័ េសះេឡីយ េទះបី
ដល់ថា�ក បាត់បង់ជីវិតេនះឬក៏េមឃរលំ ភ�ំរលយក៏េដ។ េនះគឺជា សូ

នាករដ៏សំខមួយ ែដលេលអ�ក អចសមា�ល់េមីលបាន។ ្របសិន
នរណាមា�ក ់ តំងខ�ួនជាអ�ីក៏េដយ េហីយេធ�ីទេង�ី ផ�ុយព ដូចជា បា
េបៀតេបៀនដល់  «្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះ» េនាះគពិតជ ពួកមា ែមន

េហីយ។ ចិត�របស់ពួកមារ ែដលជាជនពល ែតងែតេបៀនេបៀន មួលបង
ដល់  «្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះ» គឺជាធម�ត។ េពល្ពុទ�សសន
ចេ្រមីនលូតលស់ សត�េលក ែដលបដិបត�ិក� «សីល សមាធិ ប�» នឹង
បានេសសុគតិ ឬបានរួចផុតចកទុក� េនក�ុងច ជបច�ុប្បន េ្រចីនគា�ម

ខន។ េឃីញដូេច�ះ ពួកមារមានចិត�បាប ក៏តំងភិតភ័យ ខ�ចសត
េលក  បានរួចផុតពីអនា� រួចក៏្របឹងែ្រ េចញមកទប់ស �ត។ សប្បុរ
ទំងឡាយ សូមកុំខ�ល់ខ អំពីពួកមារ និងសកម�ភាព របពួកមារ ទំ

េនាះ គឺដឹងែតបន�ព្យោយាម រក្សោសីល ហ�ឹកហត់សមាធិ ចេ្រម

ប�� តេទមុខេទៀត ពីេ្រពះថាែតប��េទ េទប
ី បាស�ល់ច្បោស

េនះគឺជា្រព ះ េនាះគឺ េដគា�នអ� អចមបិទបាំង ពីប�ដ៏បរ ិសុទ� 
េនាបានេទ
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ទស្សន ទី៧៩២

6

ករយល់ខុសថា មានអ�ីដៃទមួយេទៀត េ «ធម�ជា»
ត ជាសភាវៈ ែ

ផុត្រសឡះីព «កយ និងចិត» ្រគបដណ�បេលី  «ក និងចិត�» េកីតអំពី

ករ្រគប់្រគងបាន នូវរល់ករប៉ះផ�ប់ទំ៦ គឺ«ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុ
អណា �ត ក និងមេន» ឱ្េន្រតឹមែតជាកិច� របស់ធម� េដយបង�ិ

្រគប់េរឿរ៉ ឱ្េទជកិច�ធម�តៗ របស់ធម�ជាទំងអស មិនជាប់ចិត� មិ
ជាប់អរម�ណ៍ មិនខ�ល់ខ េគេហថ «ផុតពីចិត�» ពីេ្រព ពួកេគបា
យល់ថា «សត�េល» គឺ្រតឹមែត «ធម�ជាតមួយដុំ» ប៉ុេណា� មិនែមនជ
មនុស្ស ឬសត�អ�ីេឡី។  តម�ល់ចិត� បានដូេច�ះ ពួកេគ បានយល់ថា គ
្រពះនិព�ន។ េសចក�ីពិត េនាះមិនែ ្រពះនិព េនាេទ, ប៉ុែន� គឺជាទិដ�
ខុស អ្រកក់លមកមួយ ែដលមួលបង�ច់ ្រពះពុទ�ដីក និង្រពះនិ

ជំពូកេនះ បាយល់េឃីញថា េ្រកយករែបខន�េទ នឹងក�យជា
ជាត ែលង្រតឡប់េកីតេទតជាថ�ី។ អ�ីែដលពួកេគគិត គឺគា្របាជា�ទ

េសះ គឺមានទំនងដូចជា ករយល់េឃីញថា ក«ែកវ» ែបក គឺមិនអ
ក�យជ «ែកវ» ឬជាអ�ីេផ្សងេទៀ តវិញបានេទ េពលគឺនឹងក ធម�

ជាេដីម
វ ិញ  ជាេរៀងរហូត។ ពួកេគ មិនបានគិត អំពីេហតុបច�័ ឱ្បា
ត
សព�្រគបេនាេទ។  បណ�ិតមាន្របាជា� អ «ែកវ» ែដលែបកេនាះ េ

ស�រ ំលយ តមបេច�កវិទ្យោទំេនីប ផលិតេ «ែកវថ�ី» ឬអ�ី្រគប់យា
េទៀតបាន តមទំនង ៃនវត�ុធាតុេដីមេនាះ។ ដូេច�ះ េបីសំេយាជនៈក
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ទំ១០ េនមិនទន់បាន ដច់្រសឡអស់ឫសគល់ េចញពីខន�សនា�ន
េដយករេកីតេឡ ៃនអរ ិយមគ� (េសបន� សកទគាម អនាមិ និង
អរហត�)  តមឧបនិស្ស េនាេទ គឺកុំអលថា្រគាន់ ទ�រអបទំ៤
េនេបីចំហេនេឡីយ កុំេចះែតហឱ្េសះ
ទស្សន ទី៧៩៣

6

ករនិយាយថា បានេឃីញច្បោស់សច�ធម៌ េនក�ុង ធម�តៗ ៃនជីវិ
រស់េន ្របចំៃថ ខងេ្រកសមាធិ ឬវិកម�ដ� េដេឃីញថ អ�ីៗ
្រតឹមែជ «ធម�ជាម
ត ួយដុំ» ែដលេនាះជ
គ ប��ត�ិ ជាករសន�តិ ត

យល់េឃីញ ក�ុងក្រមិតេលកិយប�� ជាឧបាយបេ��តចិត� ស្រមា

ខួ នឯង 
�
និងបន�េទកុហក  អ�ដៃទេទៀត  ជាកលមាយា របស់កិេលស 

តណា� ែតប៉ុេណា។ េពលគឺ មិនបានដឹងពិត មិនបានេឃីញពិត

បរមត�ធម៌ ក�ុងចិត� ជបច�ុប្បន ថាពិតអីចឹងែមន េនាះេឡីយ។ ពីេ្រព

ករបានេឃីញសច�ធម៌ តមេសចក�ីពិតថា រល់អ�ីៗទំងអស់ សត� 
េទវត ្រពហ «រូបធម៌នាមធម» ថា្រតឹមជ ធម�(ធម�ជាត) គឺជាតួន
របស់ េលកុត�រប�� ែដលជាវិសុទ�ិទ៧ បាេកីតេឡីង េ្រកយេពលចិ
បានពល់្រ «ឧេបក» ជាមុនេហីយបាបន�េទ ចេ្រមីនវិបស្េនក�ុ

សតិបដ�៤ ជាេដីម ែតប៉ុេណា�ះ។ េហតុបច�័ដៃទ េ្រកពីេនះ គឺពុំ
េឡីយ េនះេហីយគឺជ សច�ធម៌ ក�ុងេលក
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ទស្សន ទី៧៩៤

6

េហតុអ�ី បានជាពុទ�បរិស័ទភាគេ្រចីន ជំទស់េ ទនឹង ទិដ «្រពះធម�ជា»
ែដលេទីបែត តំងខ�ួនថបា្រស់ដឹងសច�ធម៌ នាេពថ�ីៗេនះ? គឺថា៖

១. កចេ្រមីវ ិបស្ស ក�ុងខណៈចិត�ធម�ត រួចថា បាេឃីញសច�ធម៌ ៃន

ធម�(ធម�ជាត)េនះ ពីករ្រគប់្រ ក�ុងទ�រទ៦ េដយសមា�ថា
ផុតពីកយ និងផុតពីចិត� គឺបានផលសេ្ ដ៏ខ�ស់បំផុត  ្រតឹែតក�ុង

ក្រមិ «ឆឡង�ុេបក» ប៉ុេណា�ះ។ អ�ីទំងេនះ មិនទន់មានេហតុប

្រគប់្រគាន់ អចញាុំងេលកុត�រប�� (វិសុ៧)  ឱ្បានេកីតេឡីង
ដល់ភាព ្រពះអរិយបុគ�ល បានេនាះេទ េពលគឺខណៈចិត�េន
្រតឹែតក្រមិត «បុថុជ�ន» េនេឡីយ។ ខណៈចិត�្រតឹមេន ះ េហីយត
ខ�ួនថា ជាអ�ក្រតសសច�ធម៌ ក�យជា្ គឺជាេរឿងមិនគួរ

២. ្រពះសមា�សម�ុទ� សំែដង្របាប់ ្រគប់ពុទ�បរិស័ទ តំងពីជំនាន

កលេរៀងមក  នរណាក៏េគដឹងថា មនុស្ស សត� រុក�ជាតិ េមឃ ដី
្រពហ� ជាេដីម គឺជាធម� (ធម�ជាត) ែដរ។ ប៉ុែន� េគេចះេ្របី 
្រសយ ករយល់ដឹងេនះ ក�ុងកលគួរ ក�ុងបរិស័ទែដល េទីប្រពះពុទ

សសនា គា�នភាព្រចបូក្រចបល់ តំងេនអស់រប់ពន់ឆា
«្រពះធម�ជា» េទប
ី ្រតស់ដឹងថ�ីៗេនះ ្រតឡប់ជាយ ធម�(ធម�
ជាត)េនះ មកេ្របី្រចបូក្រចបល់ប��ត�ិ ជាមនុស្ស សត� ជាេ
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េចលអស់ េដយសមា�ល់ថា អ�ីៗក៏្រតឹ «ធម�ជាតមួយដុំ» គឺែលង
ស�ល់មនុស្ស សត� ែម៉ ឪ េស�ច ម�ន�ី ជាេដីម

៣. បានបួសេរៀន គឺមានចំេណះេចះដឹ េកីតេចញមកពី ្រពះៃ្រតបិដក
េគាល។ េនេពលមាន្របាជា� េចះដឹងេ្រចីន ្រតឹមប៉ុណ�ឹង

ហ៊នបដិេសធេច ្រពះៃ្រតបិដក ថា្រពះៃ្រតបស េ្រពះយល់
្រពះៃ្របិ
ជាពក្យេពចន៍ របស់មនុស្សធ ែដលមិនែមនជា្រ
ត
ពុទ�ដីក។ ពួកេគ គិតខ�ួនឯង ទំងមិនេចះចំ មិនយល់ដឹង ក�ុង្រព

បិដក េហីយថា ខ�ឹមសរក�ុង្រពះៃ្រតបិដក គឺមិនដល់ខ�ួន ែ «្រព
ធម�ជា»
ត េនាះេទវិញ។ េនះជាខណៈច របស់បុថុជ�ន ែដលបរបូណ៌
ិ

េដយ ទិដ�ិខុស អំនួត មានះ និងេល�ីសគុណ ទំងមិនបានយល់ដ
មិនសិក្សោ ក�ុង្រពះៃ្រតបឱ្បានខ�ប់ខ�ួនផង
៤. បានបដិេស រល់ករយល់ដឹង របស់្រពះសង្ឃ ្រពះធមា�ចរ្យ
បរ ិសទ
័ ទំងអស់ ថាបានយល់ខុស ក�ុងអរិយសច�ធម៌ េព មានែ
្រក�មខ�ួនេ ែដលយល់្រត�វ ក�ុងអរិយសច�ធម។ បានបក្រសយ

ពន្យល់ អរិយសច�ធម៌ តមករយល់ មទ
�
លបង�ច់្រ
ត របស់ខួ ន មួ

ពុទ�ដីក មួលបង�ច់្រពះៃ្រត។ ដឹកនាំបរិស័ទ តមទិដ�ិរបស់ខ�ួ
េពបណុះ
� បង�ប់អ�កដៃទ ថានដឹងអី េដយអងែតគម� ្រពះៃ្
បិដក ែដលពួកេគយល់ថា ជាគម�ីរខ។
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សរុបជារួម ក�ុងនជពុទ�បរ ិសទ
័  េយីងខ�ុំ មិនជំទស ក�ុងករយល់ដឹង
របស់ពួកអ�កេនាេទ ្រគាន់ សូមកុំមួលបង�ច់ កុំេបៀតេបៀន«្រពះពុទ� ្រ

ធម៌ ្រពះសង» េទបានេហីយ េពលគឺ ផ�ូវអ�កណា អ�កេនាះេដីរ។ េ
បានមុខមាខ�ំណាស់ ចង់ល្បីេឈខ�ំណាស់ចូរបេង�ីតលទសស
ថ�ី
�ិ
តមទិដ�ិ របស់ពួកអ�កេ។ សូមកុំេបៀតេបៀន ្រពះពុទ�សសនា េដយ

ទិដ�ិ របស់ខ�ួន។ សូមកុំេស��កដណ�ប់សំពត់កសព�ស�(ស្បង់ចីវរ ែដលជ
័
ទង់ជយ្រពះអរហន�
មកបន�ំេគឯង  សំងំលួចបុណ្យកុសល របស់ពុទ�បរិស័ទ
ែដលមានសទ� ក�ុង្រពះពុទ�សសនដូេច�ះេសេឡីយ។
ទស្សន ទី៧៩៥

6

សត�តិរច�ន ដូចជ េគា ្រកបី ដំរី េសះ ជាេដ គឺមិនេចះខ�ល់ខ�យ ចំេព
ករប៉ះផ�ប់ តមទ�រ៦ េឡីយ។ ពួកវ ងប់រស់ សុខទុក � គឺតមធម�
េទះបី មានសុី អត់សុី គឺអត់ខ�ល់ គឺសមា�ល់្រតឹម ែតរស់េនតម។ 
េតីពួកសត�ទំងេនាះ បានសេ ្រពះនិព េហីយឬ? គឺអត់េទ។ េបី្រតឹ
យល់  និងតម�ល់ចិត� ្រសេដៀងគា�េន ះ េហីមា�ល់ថា ជា្រពះ និព

កំពុងមួលបង�ច់ ្រពះនិព�ន េហីយ។ សច�ធម៌ ក�ុងមគ�ផល ្រពះ និព
មានជេ្រមជាងេនះ េដយសីល េដយសមាធិ េដយប�� យា
េពកណាស់។«ដំដុះពូជណា នឹងបានផលែផ�ផា� ជាព»។
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េតី «ករយល់ដឹងសច�ធម» «ករពល់្រត�វសច�» និង«ករ្រតស់ដឹង
ធម៌» ខុសគា� ដូចេម�ច េសចក�ីេនាះ គឺមានន័យដច់្រសឡះពីគា� ម
គា�េទ គឺថា

១. «ករយល់ដឹងសច�ធម» គឺេកីតេឡីងពីេលកិយប�� ក�ុងក្រមិតបុថុជ�
ថា�ក់សិក្ ថា�ក់ស�ប ់ ថា�ក់្រិះរិះពិចរណា េហីយបានចងច
ត

យល់ដឹង នូវដំេណី រេដីមទងេហតុផល របស់សច�ធម៌េនាះ អសំែដង

អចពន្យល់ អចបក្រសយ អចែញកេ ឱ្ល�ិតល�ន់ពិស�របា

ែដលេធ�ីឱ្អ�កស�ប់ បានយល់ចូលចិត� េកីតមានសទ� ក�ុងេហត
ក�ុង្រពះពុទ�សសន បច�ុប្បន េយីងេឃីញមាន ្រពះធមា�ចរ្យ ន
ចរ្យ ជាេ្រចីនអង�នាកមហសប្បុរសដ៏្របេសីរ ក�ុងេសចក�ីេន

២. «ករពល់្រត�វសច�» គឺសំេដដល់េលកិយចិត� របស់បុថុជ�ន ែ
បាននឹងកំពុងចេ្រមីន ស ឬវ ិបស្សកម�ដ�ន ណាមួយ។ េយាគី

េនាះ បាននាំចឱ្ពល់្រត�វសច�ធម៌ តមក្រមិត ៃនករហ�ឹកហត់
ចិត� មានដូចជា ខណិកសមាធិ ឧបចរសមឋមជ្ឈោន ទុតិយជ្
តតិយជ្ឈោន ចតុត�ជ្ អកសន��ជ្ឈោន វិ��ន��យ
ជ្ឈោន អកិ����យតនជ្ឈោន េនវស��នាស��យតនជ្ឈ
ឧេបក�ចិត� យា៉ងឯកដូេច�ះ ជាេដី
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៣. «ករ្រតស់ដឹងសច�» គឺសំេដដល់េលកុត�រប�� របស់្រពះអ
បុគ�ល ែដលេលកបាន ព្យោយាមអបត� រហូតបានចក់ធ�ុះសច�ធម
ញាុំងវិសុទ�ិទ៧ ឱ្េកីតេឡីងបាន តមលំដប់លំេដយ រួច
ញាុំងចិត�េនា ឱ្េទជាចិត�បរិសុទ� ថា �ស�ត ដូចន� បានរួច្រស
ចកពពក  លះដច់ឫសគល់សំេយាជនៈ១០ ពីខន�សនា� ត
ឧបនិស្ស័យ មានមគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំផុត។ េសចក�ីក�ុបដិបត�ិ
េនាះ

ឺថា
េ្រកយពីចិត�បានពល «ឧេបក» ណាមួយៃនឧេបក
គ

ទំ១០

ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ េហីយេលកបន�ចេ្រ

វ ិបស្សនា ក�ុងករ្រគប់្ រគងទ៦ ឱ្ដូចជាខ�ដំ សំងំក�ុងៃ្រ

ស �ត់ ចំចសត�្រមឹ ជាអហសេ្រម ឬបន�ចេ្រមីនវិបស្
ក�ុង «កយ េវទនា ចិត� ធ» ឬបន�ចេ្រមីនវិបស្សនាក� «ចិត� េចតសិក 
រូប» ឬបន�ចេ្រមីនវិបស្សនាក� «ខន� ធាតុ អយតន» រហូតនាំចិត� ឱ្
បាន្រតស់ដឹងសច�ធម៌ ញាុំងវិសុទ�៧ ឱ្េកីតេឡីង  លះដច់ឫ
គល់សំេយាជនៈទ១០ អស់ពីខន�សនា� មានមគ�ផល ្រពះនិព
តមឧបនិស្ស ជាទីបំផុតេទ
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េតីករ្រគប់្រគងទ�៦ (ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត កយ) 
បាន ឺពិតជ
នង
េហត
គ
ឹ សេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ែមន គឺនងមាន
ឹ

ផលពីរយា៉ង៖ នងមិ
ឹ នបានសេ្រម និងក៏អបានសេ្រមច មគ�ផល ្
និព�នបានែដ។ េតីមាេហតុផលអ�ីេទ? 

១. ស្រមាប់សត�េលក ែដលនឹងមិនទន់បានសេ្រមច មគ�ផល ្រព
េដយេហតុថា សត�េលកេនាះ ចេ្រមីនវិបស្សនា េដយេផ េចញ
ពីខណៈចិត�ធម�ត គា�នសមាធិចិេពគឺ គា�នឧេបក� ែដ សីល
វ ិសុទ�ិ  និងចិត�វ ិសុទ�ិ ជាមុន។ ប៉ុែន� ករ្រគប់្រគ ក�ុងទ�រទ៦េនះ 

ក៏នឹងជាេហត នាឱ្ចិត�បានពល់្រត «ឆឡង�ុេបក» ជាេលកិយចិត
េនជាស ក�ុងបច�ុប្បន និងអនាគតជាតិ ែដរ។ 

២. ស្រមាប់សត�េលក ែដលមានបុណ្យ បានសន្សំទុកមក្រគប់
បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបនិស្ស័យេហតុថា
សត�េលកេនាះ បានចេ្រមី ឬវ ិបស្សកម�ដ� នាំចិតឱ្ពល
្រត�វ «ឧេបក» ណាមួយ ៃនឧេបក�ទ១០ ជាមុន រួចេហីយក៏បន
ចេ្រមីនវិបស្ េទមុខេទៀត តមករ្រគប់្ រគងទ៦ ឱ្ដូចជាខ

ដំបងសំងំ ក�ុងៃ្រពស�ត់ ចំសត�្រមឹ ជាអហរ បាន ឬបន�ចេ
វ ិបស្សក�ុង សតិបដ�៤ ឬក�ុង «ចិត� េចតសិក  រូប» ឬក�ុង «ខន� ធាតុ
អយតន»។  ជាសច�ធម៌ មានែតករចេ្រមីនវិកម�ដ� ែដលបន�
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ពី«ឧេបក» ជសីលវ ិសុទ�ិ  និងចិត�វ ិសុទ�ិ េនាេទ េទីបជាេហតុផលពិត

ស្រមាប់ញាុំង េលកុត�រឱ្េកីតេឡីងបា មានមគ�ផល ្រពះនិព
ជាទីបំផុត
ទស្សន ទី៧៩៨
ជាសច�ធម� កអប់រ ំចិត�

6

ឱ្បានបរិសុទ�ល េដយករចេ្រមីនសម

វ ិបស្សនាកម�ដ រហូតនាំចិត� ឱ្បានព្រត�វ «ឧេបក» ជាមុន េទប
ី ជ
េហតុបច�័យពិត ៃនករនាំចិត� ចកេច ក្រមិតេលកិយ ចេទកន
ក្រមិេលកុត�រ ែដលជប��បរ ិសុទ�  គឺជា «វ ិសុទ�ិទ ំ៧» ឱ្បានចក់ធ�

សច�ធម៌ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនក�ុងចបច�ុប្បន។ ខណៈ
ចិត�ធម�តៗ ខងេ្រកសគឺជេលកិយប��ែដលបានេឃីញបរមត�ធម៌
្រតឹមែតជា ករសន�តិថា អីចឹងែមន មិនបានដឹងពិត មិនបានេឃ

ពិត ដូចករេឃីញរបស់ េលកុត�រប�� ក�ុងវិបស្សនា េនាះេទ។ ក
ែបបបរមត�ធម៌  េនអំឡុងេពលកំពុងែត សិក្សោេរៀនសូ្រត្រពះធងសំែដង
្រពះធម៌ គឺពិតជា សមគួរេហ។ ប៉ុែន� េបីក�ុងជីវ ិតរស់េន្របចំៃខងេ្
សមាធ

ែដលមិនែមនជា ករសិក្សោេរៀនសូ្រសំែដង្រពះធម៌ ក៏

្រសប់ែតយក បរមត�ធម៌ មកេ្របីជំ ឱ្េលកិប��ត�ិ េទវិញ គឺដូចជ

េពលថ អ�ីៗ្រតឹមែត «ធម�ជាតមួយដុំ» ឈប់េពល េនះជសត�  េនះ
ជមនុស្សេនះជេទវតេនះជ្រពហ� យា៉ងដូេច ជាេដីម គឺពិតជា មិន
គួរ េសះេឡីយ។
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ទស្សន ទី៧៩៩

6

េតីករេបៀតេបៀន«្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះ» េដយសរេជឿេលីទិដ�«្រព
ធម�ជា»
ត ចំេណញ ឬខត ដូចេម�ចខ�ះ? ផលចំេណញ គឺគា�នទល់

េសះ េពលគ ខតទក�ុង  បច�ុប្បន និងអនាគតជា។  េ្រចីនជាងេ
េទៀត គឺនងនា
ឱ្ «កយ វច ច» មិនេរៀបរយល�, ចិត�នងស
� លេទ
ឹ
ឹ
ុះចូ

េសពគប់បាបមិត�, មិនេសពគប់ជាមួយសប្បុរស, មិនបានេទេរៀនធម៌
បានេទស�ប់ធម៌, និងមិនបានេទបដិបត�ិធម៌ឱវ របស់មហ   
សប្បុរ េទៀតេនាះេឡីយ ពីេ្រពះថា ចិត�េនាសំងំែតក�ុងទិដ�ិខុស
របស់ខ�ួន, េហីយនឹងនាំក ឱ្្រ្រពឹត�អកុសកម�, គា�នេមត ក�ុង  ក

កម�  វចីកម� មេនាកម, មិនបានយល់ដឹងពីេហតុផលពិត ៃនសច�ធម៌, េហីយ
ចិត� នឹងមា កិេលស និងតណា� ចូលមកររំង មគ�ផល ្រពះ និព�នជាត

េនះ។ េទសក�ុបច�ុប្បន គឺមនុស្ស ែដលមានប��ភាគេ្រចីន នឹងមិនរ
មិនគា្រទ មិនេ្រតកអរ មិនសរេសីរ ជាេដីម។ េទសក�ុងអនាគត គឺចិត
នឹងធា�ក់ចុះ ក�ុងអបាយភូ៤ ជាអែង�ង ក៏េ្រពះ ករ្របេមីលង
ែដលបានដំពូជអកុសល ក�ខន�សនា�េនះ  ជាេហត។ េបអស់កម�េនាះ 
ី
ព

អបាយភូមិ បានេកីតជាមនុសម�ងេទៀត គឺជាជនអភ័ព� កម្សត ទុរគត 
និងបរបូណ៌ េដយករ្របមាថ ពដៃទ។ សូមសិក្សោ
«កមា�ំងអ�ី េស�
ិ

េដយកមា�ំងកម� មិនមានេ»។ ដូេច�ះ កុំគិតថា កម�េនះ មាន្រ
តិចតួច េសះេឡី។
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ទស្សន ទី៨០០
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េយាគី ែដលបដិបត�ិ សមថ និងវិបស្សនាកម�ដ�ន ្រត�ឱ្បានស�
ជំនាញ នូវសភាវៈ ៃនចិត ែដលបានពល់្រត�វធម៌ តមលំដប់។ ពីេ
ករយល់ដឹងច្បោស់លស់ នូវសភាវធម៌ ែដលបានពល់្រត�វេនឱ្
េយាគី បដិបត�ិធម៌ បាន្រតង់្រត�វផ�ូវ ជាសមា�ទិដវេង�ងចកធម៌ មិនេព
េដយ្រចឡូក្រចឡំធម៌ ្របទូស មិនដឹកនាំអ�កដៃ ខុសសច�ធម៌  ង

្រស�លេដះ្រសយប�� និ ញផ�ូវបដិបត�ិ ដលេ់ យាគផងគា� បានច្
លស់។ េសចក�ីេន គឺថា េយា ្រត�វស�ល់ច្បោស់ថា េតដូចេម�ច គឺ
េពលចិត� បាពល់្រត� «បីតិ លយឡំេដ វ ិត�កៈ វ ិចរ និង បីតិ មិន

លយឡំេដ វ ិត�កៈ វ ិចរៈ,ឧបចរសមាធិ, បឋមជ្ឈទុតិយជ្ន, តតិ

យជ្ឈោន, ចតុត�ជ្ឈ អកសន��ជ្ឈោន, វិ��ណ��យតនជ្ឈ
អកិ� ���យតនជ្ឈោ ឬក៏ជា េនវស��នាស��យតនជ្។ ឬថា ជ
សភាវៈ ៃនចិត� ែដលបានពល់្រត�វ អង�ឈ៥ វ ិត�កៈ  វ ិចរៈ បីតិ សុខៈ
ឯកគ�ត និងឧេបក�ទ១០យា៉ង ្រពមទំង អរិយម គឺេសតបត�ិមគ
សកទគាមិមគ� អនាគាមិមអរហត�មគ�»។ េបីមិនដូេច�ះេទ េយាគីនឹងយល

្រចឡំ េពលពល់្រត�វសភាវធម៌ ក�ុងខណៈចិត�ណាមួយ ថាជា្រ
េហីយក៏តំងេពលអួ «ឧត�រ ិមនុស្សធម គឺជាករេពល គុណវ ិេសស 

ែដលមិនមាន ថា» ខុសឆា�យចក ពីធម៌វិន័យ េដភាន្រចឡំេនា
ជាក់ជាមិនខ
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េហតុអ�ី ្រពះេសតបន�បុគ�ល ដច់ខតមិនេពលេទស ដល់្រពះ
ធម៌ គឺ្រពះៃ្រតបិ និង្រពះសង្ឃ េទះបីជា្រត�វលះបង់ ដល់អយុជីវ
យា៉ងដូេច�ះ? ីេ្រព
េនក�ុង «េគា្រតភូ» គឺចិត�របស់េលក  ប
ព

េកីតមាន«តថាគតេពធិស» យា៉ងឯកបំផុត គឺមានសទ�េជឿជាក់មា
ករ្រតស់ដឹង រ្រពះសមា�សម�ុទ និងបាស�ល់ ្រពះសមា�សម�ុ េដ
ប�� យា៉ងច្បោស់លស់។ េពលេនាះប�� បាេឃីញច្បោស់ ហក់
ជា ្រពះស មា�សម�ុទ� យាងមក្របាកដេនអីចឹង េហីយក៏អនុេមាទ

េ្រតកអរ នូវក្រតស់ដឹងតមអង� បន�ឧបនិស្ស័យពី ្រពះអថា «សធុ
សធុ ស»។  លំដប់មក «មគ�ញា» ក៏េកីតេឡីង  ផា�ច់ផ�ិលឫសគល

របស់សំេយាជនៈកិេលស តមឧបនិស្ស័យ និងមានភាពចែម�ក ៃន
លន់ឮកងរំពង អស�រ្យយា៉ងៃ្រកែល«ផលញា» ែដលជាេសតប
ផល ក៏បានមក្របាកដ ក�ុងចិត�េនាះ។ ្រពះេសតបន បាេស
វ ិមុត�ិសុខ តមករគួរ និងព្យោបាន នូវកេលស  ែដលបានលះ និ

កិេលស ែដលេនសល់ ក�ុខន�សនា�។ េហតុេនះ ្រពះេសតបន�បុគ�ល
ពិតជាប

បន�ឧបនិស្ស័ពី

្រពះសមា�សម�ុ,

្រតស់ដឹង

្រព

សមា�សម�ុទ, ្រពមទ មានករដឹងគុណ ្រពះសមា�សម�ុទ� យា៉ងៃ្
ជាងជីវិតេនះេទេទៀត។ េយាងតម េពលមុនបរិ និព�ន ្ សម�ុទ� 
មាន្រពះពុទ�ដីក «អំណឹះអត់ពីតថាគតេទ ធម៌ក�ី វិន័យក�ី ែដលតថា

425

បាប��ត�ិេហីយ  បាសំែដងេហីយ  គឺជា្រគ�របស់អ�កទំ»។ ដូេច�ះ 
្រពះេសតបន�បុគ�ល មានប��េឃីញច្បោស់ថា ្រពះៃ្រតបជ្រព
ពុទ�ដីកសុទ� ជាសស�ជំនួស្រពះអង� គឺ នឹង្រពះពុទ�អង� គង់ធមា�

េឡីយ។ េលកមិនបំពន ជាដច់ខត េទះក�ុងល ក �ខ័ណ� ណា
្រពះេសតបុគ�ល មានប�� ស�ល់ច្បោស់ថា ្សវ័ ជាបុ្
ផា�ល់របស ្រពះសមា�សម�ុទ� ជាអ�កបន�កិច�ករផ្សព�ផ្សោយ ្រពះ
របស់្រពះអង� ជាែ្រសបុណ្យដ៏្រ។ ដូេច�ះ គឺគា�នេហតុផលណ ែដល
េលកនឹងបំពន ចំេ្រពះសង្ឃ េសះេឡីយ។ ដូចេសច ែដលអធិប្ប
ខ�ះៗមកេនះ េឃីញថា េទះក�ុងេហតុផល ឬកលៈេទសៈ អ្រកក់

ក៏េដ ក៏្រពះេសតបន�បុគ�ល នឹងមិនបំពន «្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្
សង្» ជាដច់ខត។ ពពួកជនណាបានេព េបៀតេបៀនដល់ ្រព
ពុទ�ផង ្រពះធម គឺ្រពះៃ្រតបិផង ្រពះសង្ឃផង េទះ ពពួកជនេនាះ
បាេពលអួតថា ជាអ�ីក៏េដយ គឺកុំេ ជាដច់ខត េនាះពិ

ែក�ងបន�ំ េដយចិត�លុះ ក�ុងអំណាចរបស់ េលភៈ េទសៈ េមាហៈ មា

ខុស អំនួត  និងមានះ ក៏េ្រពែតចិត� េនជាបុថុជ�ន មិនទន់បានពល់

វ ិសុទ�ិទ ំ៧ ែដលជាេលកុត�រប�� ស្រមាប់ចក់ធ�ុះ មគ�ផល ្រពះ
េនេឡីយ
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្រគហស� កលបានញាុំង េលកុត� ឱ្េកីតមាន បានេឃីញសច�ធម
លះសំេយាជនៈទ១០ បានសេ្រ អរហត�ផល ក�ុងៃថ�ណា នឹងបរិនិព�
ក�ុងៃថ�េនាះ េនះជាសច�ធម៌។ ្រពះអរិយបុ គឺមិនេចះេពលអួ នូវគុណ
ធម៌  ែដលមានេនាះេទ, គា�នសង ក�ុងគុណ ្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះស
សូម្បីែតតិចតួច, មបច�េវក�ណ��ណ េចះព្យោ នូវកិេលស  ែដលបា

លះ  និងកិេលស  ែដលេនសល់ េដយខ�ួនឯ េពគឺ មិនចំបាច់េដីរស

េគឯង នូវគុណធម៌ ែដលេលកបានសេ្រមច ឬមិនទន់បានសេ្រមច 
េទះបី ករសកសួរអចរ្យៃនខ�ួន ឬេទដៃទណាមួយ ក៏េដ។
ពីេ្រពេល បានេឃីញពិតបាដឹងពិត េដយខ�ួនឯង យា៉ងច្បោស

គា�នចំណុចសង្ស័យេឡ។ កិេលសណាៗ ែដលេលកបានលះ គឺ
េសះ េនក�ុងចិេនាះ ប៉ុែន� កិេលស  ែដលេនសល់ មិនទន់បានលះ
េនជាធម�ត ដូចសត�េលក ដៃទេទៀត េពលគ េលកេែតមា សតិ 
និងប��ញាណ ដឹងច្បោស់លស់ថា េនះជាសត� េនះជាមនុស្ស

ត េនះជា្រពហ� ជា។ េនក�ុងខណៈចិត� ធម�ត ្របចំៃថគឺេលកមិន
បានេឃីញថា អ� ្រតឹមែត «ធម�ជាម
ត ួយដុំ» ដូចជពួក  «្រពះធម�ជា»

ែដលកំពុងែត េដីរកុហកេគ េនាះេទ។ករនាំចិត� េទ្រត� មគ�ផល ្រព
និព�ន ឺេធ�ីបា
ែតេ្រកយចិត�ពល់្រ«ឧេបក» ជាក្រមិតេលកិយជា
គ
េហីយបន�េទចេ្រមីនវិបស្សក�ុងសតិបដ�៤ ជាេដីមញាុំងេលកុត�រប
គឺវ ិសុទ�ិទ ំ៧ ឱ្បានេកីតេឡីង ែតប៉ុេណា�ះ
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សត�តិរច�ន គឺសុទ�ែត មិនេចះ្របកន់មាំ េន «កយ និងចិត»។ ពួកវ
មិនែដលខ�ល់ខ�យចំេពះ ករេឃីញ ករធុំក�ិន ករដឹងរស ករប៉ះផ�

តមទ�រក យ ករប៉ះផ�ប់តមទ េនាះេទ។ ពួកវ ក៏អត់ខ�ល់ខ�យពី
អតីត  បច�ុប្បន និងអនាគត េនែដរ។ អ�ីែដលជា គតិពួករបស់វគឺ េពល

ឃា�នវសុី េពលេ្រសកវផឹក េពលចង់ជុះវជុះ េពលចញីេឈ� វ
េដញីេឈ�។ អ�ីែដលពួកវេធ�ី

គឺតែត  លក�ណៈធម�ជាត របស់វ

ប៉ុេណា� គា�នករ្របកន់មាំេ ពីេ្រពះថា ពួកវសត�តិរច�។ 
ដូេច�ះ េតីពពួកសត�ទំងេនាះ បានសេ ្រពនិព� េហីយឬ? គឺអត់េទ។ 
ចុះពពួកជន ែដលកំពុងបេង�ីតលទ�ិថ�ី  ជាទិដ�មួយ មានករយល់តមទ

េនះែដរ បានសេ្រ ្រពនិព� េហីយឬ? គឺពិតជអត់េទ។ េនាះគ ្រតឹមែ
ជា«មិច�ទិដ�» ែដលជា សស្សទិដ�ិ ឬឧេច�ទទិដ�
របស់ពពួកជន ែដលមា
ត
្របា

េនទន់េខយ បានយល់ខុស ក�ុង្រពះនិព�នប៉ុេណា�ះ។ ទិដ�

អ្រក លមកែបបេនះ ឺេ្រ
បៀបដូ «ចក» ែដលកំពុងែត អែណ�តេន
គ

ក�ុងមហសមុ្រ រកេកះ រកេ្រតីយ មិនទន់េឃីញេ។ េបីដូេច�ះ សំអ
េលអ�ី 
ី ែដលហ៊នេព តិះេដៀលដល់  «្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះ» ែដល
ជា្រពៃ្រតសរណគមន៍ ដ៏្របេស េនក�ុងេលេយីងេនះ។
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មាេគយល់ថា ្រពះនិព�ន គឺជាអ�ីមួយ ឬជាទីតំងមួ «ធម�ជាត»

ផុតពី «កយ និងចិត»។ េបីដូេច�ះែមន គឺមិនែមនជា ្រពះនិព�ន ពិតេនា
ពីេ្រពះ «ធម�ជា»
ត ក៏េនែតលុ ក�ុងអំណាច «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» ជ

ដែដលដូចគា ។ ្រពះនិព�ន គឺជាករេកីតេឡីង ៃនេលកុត� ែដលជា
វ ិសុទ�ិទ ំ៧ េដយវុដ�នគាមិនីវិបស បានេឃីញច្បោស់ រូបធម៌នាម
េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត មានលក�ណៈ«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េហីយចិត�

បានបន�េឡីងកន់ េគា្រតភូញាណ រួចក៏បន�េទ អរិយ លះដច

្រសឡះ ឫសគល់  របស់សេ��ជនកិេលស ឱ្អស់រលីង ពីក�ុងខន�សនា�ន
ែលង្រឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី។ឬថា្រពះនិព�គឺជផល ៃនចិត�បរ ិសុទ� ែដល
បានពល់្រតនូវករនិេរធ កិេលស និងតណា� ជាអ ។
ទស្សន ទី៨០៥

6

េតីអ�ី គឺជាអង� អលង� របស់្រពះេសតបន�បុគ�ល?៤យា៉ងគឺ៖ ្រ
េសតបន�បុគ�ល មានសីលយា៉ងបរិ , ល�ក់ល�ម េដយសម, ល�ក

ល�ម េដប��, និងបានដល់នូវ «្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះ» ជាទីពឹង
ជាទីរលឹក មិនញាប់ញ័រ មិនរេង�ះរេង�ី មិនែ្រប្រប�ល ទំងក�ុងជាតិេនះ
អំឡុង៧ជាិ ខងមុខេទៀត រហ
ដល់ បរន
ត
ិ ិព�ន
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េយាគី ែដលមា សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) កំណត់ដឹ សភាធម៌ 
េកីតរលត់  តមទ�រទ៦ គឺែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត ក យ និង
េហីយបានតម�ល់ចិត� មិឱ្ជាប់ជំពក ់ ចំេពះករេកីតេឡីង និងក
េទ ៃនធម�(ធម�ជាត) របស់ករប៉ះផ�ប់ តមទ៦េនះ គឺពិតជាល
្របេសីរណា, ប៉ុែន� េនែតមិនទន់ ដល់ជអស�រេនាេទ ពីេ្រពះ
ខណៈចិត�្រតឹមហ�ឹង គឺ្រតឹមែតជាករេកីតេឡីង ៃនឆឡង�ុេបក� 
េលកិយចិត� ប៉ុេណា�ះ។ សិនេបី េនែតបន�្រគប់្រគងច ្របកបេដយស

(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) ដូចគា�ដែដល េដយេផ�ីមេចញពី ឆឡង�ុេ
បន�េទេទៀត េនាះពិតនឹង ញាុំេលកុត�រប�� ជាវិសុទ�ិទ៧ ឱ្បា
េកីតេឡីង  ្រតស់ដឹងសច�ធម េដលះសំេយាជនៈទ១០ ឱ្ដច់អស
ឫសគល់ េចញពីខន�សនា� ឈប់្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី មានផល ្រព
និព�ន ជាទីបំផុ ត តនិស្ស័យ ជាមិនខន។ ប៉ុែន� អ�ីៗនឹងអច្រប

េទបាន ដូចខងេលី គឺស្រមាប់ែត េយាគី ែដលមានបុណ្យ និងឧ
បានសន្សំទុកមក្រគប់្រមាទំនង ដូចជា ផា�ឈូកបានលូតផុតទឹក 
េនេស�ីប៉្របះមាត់ទឹក រង់ចំែតពន�ឺ្រពះអចំងចូលមក នឹងអលរីក គ
ផ្សំនឹកព្យោយ បាសមល�មតធម៌ ក�ុងេពលបច�ុប្បន េនាះផងែដ។ 
េហីយចំេពះ េយាគី ែដលេនខ�ះបុ េនេឡីយ ក៏នងបា
ជាបជ
ឹ
ឧបនិស្ស័យស្រមាករ្រតស់ដឹង នាអល េនាះែដរ
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េតីករេជឿេលីទិដ�ិ «្រពះធម�ជា» េហីយេព សរេសីរខួ នឯង 
�
បន�ុះបង�ប់
ឬ្របមាថេមីលងយ ដៃទ បានផលចំេណញ ឬខត យា៉ងដូចេម�ចខ
ផលចំេណញ គឺពុំមានទល់ែតេស ករេពលសរេសីរខ�ួនឯង េហបន�ុះ
បង�ប់ ឬ្របមាថេមីលងដៃទ គឺជាសភាវៈៃនចិត� ែដលកំពែតលុះ

េនក�ុងអំណា េលភ ជាមូ សម្បយុត�ជាមួយ េមា។ ក៏េ្រពះ បា
យល់ថ ខ�ួនឯងឆា �ត ឬខ�ួនឯងពូែក  េទីបន�ុះបង�ប់ ឬ្របមាថេមី

អ�កដៃទ ថាល�ង់ ថាអន់ ជាងខ�ួន។ សភាវៈៃនច ែបបេនះ គឺបានបង�
នូវភាល�ង់េខ អប់អន់្របា ជាទីបផុត  ែដលជាេហតុ នឱ្មា អំនួត 
មានះ និងទិដ�ិខុ េផ្សងៗ សភាវៈៃនចិត� ែបបហ�ឹ គឺមានទំនងដូច ្រ
ចន�កំពុងែតបិទបាំង េដយផា�ំងពពក េធ�ីឱ្ពិភពេលកេនះ ងងឹតសូន
សុង  នឹងរកេមីលអ�ី  ឱ្េឃីញតមេសចក�ីពិត មិនប។ សត�េលកេនាះ 

នឹងអស់ឱក បានេសពគប ជាមួយសប្បុរ បណ�ិតឈប់រប់រក  ឈប
សរេសីរ ឈប់្រតកអ ជាមួយ។ ជា្រប ៃនចិត� ែដលចេចញពីទីភ�ឺ

ចូលេទកន់ទីងងឹត ឬថា កំពុងេធ�ីដំេណី រ ក�ុងទីងងត 
ឹ នង
ឹ ជាប់ស�ិ ក�ុង
ភាពងងឹត ឺអបាយភូ
៤ ជាអែង�ង តេ ជាក់ជាមិន។  
គ
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េតីកេពលអួ «ឧត�រ ិមនុស្សធម» ថាបាន្រតស់ដឹងសច� សេ្រមចមគ

ផល ្រពះនិព�ន េដយសរែត បានេចះ្រគប់្រគងចិត� េពលមានក
តមទ�រទ៦ ក�ុងជីវ ិតរស់េន ្របចំៃថ� បានផលចំេណញ ឬខត យ

ដូចេម�ចខ�ះ?  ករេពលអ «ឧត�រ ិមនុស្សធម» គឺជាវិស័ របស់បុថុជ�ន

មិនែមនជាវិស័យ របស់្រពះអរិយបុល ទំងឡាយេឡីយ។ េនះជាករ
នូវពក្យកុហក ដច់៥ ្រតង់អង� «េវៀរចកករេពល នូវពក្»
បាត់បង់ពក្យសច� ែដលជាគុណធម៌ របស់មនុ, េបី្រពះសង្ឃ នឹង្រ
ដច់អបត។ េនាះគឺ ករេលីកម�ស់ខួ នឯង ដូចដងទង់ 
�
បំេបា៉ងខ្យ
ដូច្រតីកំពត ឬសត�ហុីង ែដលជា្របេភទៃនចិែដលេចញពីទីភ�ឺ ចូលកន់ទ

ងងឹត កំពុងេធ�ីដំេណី រ ក�ុងទីងងឹត  នឹងជាប់ស�ិ ក�ុងភាពងងឹត គឺអបាយភូ

ទំ៤ ណាមួយ ជាអែង�តេទមិនខ។  ចិត� ែដលបានេឃីញសច�ធម៌
តមេសចក�ីពិតថា រូបធម៌នាមធម៌ ពិតជ(ធម�ជាត) ែដលមានលក�
ជា «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» គឺជាតួនាទីរបស់ េលកុត�រប ជាវិសុទ�ិទ៧
ែដលេកីតេឡីង  ែតេ្រកយេពលចិ បានពល់្រត «ឧេបក» ជាមុន រួចបន�

េទចេ្រមីនវិបស្ ក�ុងសតិបដ�៤ ជាេដីម ែប៉ុេណា�ះ។ េហតុបច�័
ដៃទេ្រកពីេនះ គឺពុំមានេសះេឡ អ�ីៗ ដូចបានេពល េនះ គឺពួក

បុគ�ល ែដលតំងខ�ួនថា «្រពធម�ជា»
ត េទប
ី ្រតស់ដឹងធម៌ថ�ីៗ កំពុងែ
េពលអួតែក�ងៗ រល់ៃថ� តមេហ�សប៊ុក, ែផក, និងេដយផា�ល់ េទ
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េតីករេ្រ ខណៈចិត�ធម�ត មកចេ្រមីនវិបស្សនា ្រគប់្រគងេលី៦
េហីយសន�តខ�ួនឯងថា បានសេ្រមច្រពះ និព�ន គឺជាករម ្រពះពុទ
ដីកនិង្រពះនិព�ន ែដរឬេទ? េសចក�ីេនះ គឺពិតជា ករមួលបង�ច់ ្រ

ដីក និង្រពះនិព�ន ែដលជាសភាវធម៌ ឆ�ងផុតពីវិស័យបុថុជ�ន 
ដឹងបាន េដយពិត។ មគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺជាវិស័យរបស់ ្រពះអរិ
ទំងឡា គឺមិនែមនជា វិស័យរបស់បុថុជ�ន េនាះេទ សេ្រមច មគ�ផល

្រពះនិព ន គឺទល់ែតសត�េលកេន ាះ បានបរិបូណ៌េដយបុណ្យ 
ទុកមក្រគប់្រគាន់ តមឧបនិស្ស័យ និងមានករដល់្រពមបច�័យ
ៃនកិច�បដិបត�ិសច�ធម៌ ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន េនះែថមេទៀតផង។ គឺថា លុះ
្រតែ បានញាុំ «ឧេបក» ែដលជា សីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ េកីតមកពី

ករចេ្រមសមថ ឬវ ិបស្សនាកម�ដជាមុនរួចេទីបបន�េទចេ្រមីនវិបស្
ក�ុងសតិបដ�៤ ជាេដីម ែថមេទៀត េទីអចញាុំង វិសុទ៥ បន�បនា�បេទៀត 
ឱ្េកីតេឡីងបាន ែដលេនាះេហីយ េទអបានសេ្រមច មគ�ផល ្
និព�ន ពិែមន។ េហតុផលដៃទេ្រពីេនះ គឺពុំមានេសះេឡីយ។ ្រតឹ

ករេ្រ ខណៈចិត�ធម�តៗ មកចេ្រមីនវិបស្សនា ្រគប់្រគងេលីទ៦ គឺពុំ
មានេហតបច�័យ្រគប់្រគាន់ ស្នាំចិត ឱ្បាពល់្រត�វ មគ�ផល ្
និព�ន ជាអរម�ណ េនាះេទ។ លទ�ផល ែដលសេ្រមចបាន ពីកិច�បដិប
រេបៀបេនះ យា៉ងខ�ស់បំផុត ឺ្រត
ែតជា«ខណិកសមាធ» ប៉ុេណា�ះ
គ
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េបីអ�កជាប់ចិត� ក�ុងជំេនឿ ឬទិដ�ិណាមួយ គឺមានន័យថា អ�កកំពុងហ
ឬទប់ស �ត់ េសរីភាពៃនករគិត ករេឈ�ងយល់ ឱ្ស�ិតេន ក�ុងែដ
កំណត់មួយ។  ករេធ�ីដូេច�ះ

គឺពិតជា មិនល�្របេសីរេឡីយ។ សូមេបីកច

ឱ្ទូលយ ទទួលស�ប់្រគប់េយាបល់ យកមកសិក្សោ ្ គិតពិចរណ
ថ�ឹងែថ�ង ្របកបេដយ ប ញាណ ក�ុងេហតុផល េដយកឱ្ជាប់េក�ុង
ជំេនឿ ឬទិដ�ិ  ណាមួ េហីយេ្រជីសេរីស យកផ�ូវក
ណា�លមួយ ែដល

្រសប តមេហតុ មកអនុវត� េនានឹងនាំមក  នូវ្របេយាជន៍ ដល់អ
យា៉ងមហសល ជាក់ជាម
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្របសិនេបី អញមិនមាន របស់អញមិនមាន េគមិនមាន របស់េគមិ
សត�មិនមាន បុគ�លមិនមាន អត�តួខ�ួនមិនមាន េតីេហតុអ�ី អ�ក អ�ក

េនះេធ�ីខុស អ�កេនាះេធ�ី្រត�វ អ�កេនះ្របកន់គម�ីរ អ�កេនាះមិន្របកន់គ
ល�ង់ អញឆា �ត ្រក�មអញ្រត�វ ្រក�មេគខុស យា៉ងដូេសកយទិដ�េនះ េបី

មិនទន់បានលះដច់្រសឡខន�សនា� េដយេសតបត�ិមគ� េនា
នឹងេធ�ីឱ្សត�េលក ្របកន់ អីចឹងឯង។ េនះគឺជាទុក� កររួច្រសឡះ
ករ្របកន់មាំ សកយទិដ�េនះ េទីបជាសុខ គឺ្រពះនិព�ន េដយ
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ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងខណៈចិត�ធម នឹងមិនសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព
េនាះេ ពីេ្រពះ ពុំមានេហតុបច ្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់ករ្រត

ធម៌  និងក៏ពុំែមនជាកល ែដលបានជួប ្រពះសមា�សម�ុទ� េដយផា�
ករេធ�ីែបបេនះ គឺដូចជា សង់ផ�ះមិនចក់្រគឹះ គង់ែតនឹងរលំដ ួលចុះ ម

ខន។ ្រពះស មា�សម�ុទ� បាន ន ឱ្្របឹងែ្របងព្យ អប់រ ំចិត� ត
លំដប់លំេដគឺជា«សីល សមាធ ប��» ហ�ងឯង
។ ផ�ូវនាំចិត� េទព
ឹ
្រត�វ មគ�ផល ្រពះនិព ក�ុងចិត� ជបច�ុប្បន គឺ្រត�វញាុំ«ឧេបក» ជាសី

វ ិសុទ�ិ  និងចិត�វ ិសុទ�ិ  ែដលេកីតមកពី  ករចេ្រមីន ស ឬវ ិបស្សកម�ដ�ន

ជាមុន, រចបន�ចេ្រមីនវិបស្ស ក�ុងសតិបដ�៤ ជាេដីម េទីបអចេកីតម
េលកុត�រប�� ជាវិសុទ�ិទ៧ បាេឃីញច្បោស កងសង�ធម៌ទំងឡា
មានលក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េដយពិតប។ េលកុត�រប��ទ
េនាះ នង
ឹ ផា�ចផ�ិល អស់ឫសគល់  របស់សំេយាជនទំ១០ េចញផុតពីខន�

សនា� តមឧបនិស្ស័ លុះបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនក�ុង
ជបច�ុប្បន មិនខ។ ផ�ូវបដិបត�ិ េទកន់ទីរម�ត់ទុ គឺមគ�ផល ្រពះនិព�
ឯណាេផ្សងដៃទេទៀត េ្រកពីេនះ គឺពុំេឃីញមានេ ដូេច�ះ  សូមអ�ក

ទំងឡា ព្យោយាមបដិបត�ិ ្រពះធម៌ ក�ុងសមថកម�ដ�៤០អរម�ណ៍
ឬវ ិបស្សនាកម�ដ�ន ៧៣អរម�ណ៍ ្រគប់គា�កុ។
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មគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺសេ្រមចេទបាន លុះ្រតែត បានញាុំងេល
គឺវ ិសុទ�ិទ ំ៧ ឱ្បានេកីតេឡីង តមលំដប់លំេដយ បា រូបធម៌

នាមធម៌ េកីតរលត់  តមេសចក�ីពិ មានលក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត»
េហីយអរ ិយមគ�េនាះ បលះសំេយាជនៈទ១០ ឱ្ដច់្រសឡះ អឫស

គល់ េចញពីខន�សនា� ែលង្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី។ ផ�ូវបដិប�ិេទ
ក
ត
មគ�ផល ្រពះនិព�ន មា សីលខងេដីម សមាធិកណា�ល ប��ខងច
េពលគឺ ចិត�មានសី ជាអវេ្រកះ មា ជថាមពកមា�ំង ម
ប�� ជាអវុធដ៏មុតថា� ស្រមាប់កប ឫសគល់សំេយាជន ទំ១០

ឱ្អស់ពីខន�សនា�។  ប��ក្រមិតេលកិយ េទះមានឧបាយកល 
កុហកចិត� បេ��តចិត� ក�ុងក្រមិតខ�ស់ យា៉ងណាក៏េដយ ក៏នឹងមិ
លះសំេយាជនៈទ១០ ឱ្ដច់្រសឡ អស់ពីខន�សនា� បានេឡី។

ពីេ្រព ពុំមានេហតុបច�័យ្រគប់្រគាន់ េ្របៀបដូចជា ករបន�េន
ុ ខ�ី 
េទះមានពណ៌ល� ដូចែផ�េ ែដលទុំពិត ក៏នឹងហូបមិនេកីត  ឬមិនឆា�ញ

ពិសែដរ។ យា៉ងេ្រចណាស់ គបាន្រតែត យកមកតំងពិព័រណ បង�ួតេគ

ឯង ឬកុហកេគឯង ែតប៉ុេណា�។ ដូេច�ះ មានែត បដិបដ៏ពិត្របាកដ ែ
សំែដងេដយ ្រពះស មា�សម�ុ េនាះេទ គឺថា ចិត�េនាះ ្រត�វបរបូណ៌
េទ
ិ

េដយ «សីល សមាធិ ប�» េទប
ី ជាេហតុបច�័ពិត ស្រមាប់នាំចិត�
ពល់្រត មគ�ផល ្រពះនិព�ជាអរម�ណបាន
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ទស្សន ទី៨១៤

6

្រពះសមា�សម�ុទ� គឺជា្រពះធម៌។ េឃីញ្រពះធម៌ គឺេឃីញ ្រពះសមា�ស
្រពះធម៌ ែដល្រពះស មា�សម�ុទ� បានសំែដង គឺេនក�ុងគម�ីរ ្រពះៃ្រេបី

្របាថ ែស�ងរកសច�ធម៌ គឺ្រត�វែស�ងរកេនក�ុង អត�ភាពេ ែដលមានែស្ប
ជ្រពំ្របទែដនខងេ្រ េហីយសច�ធម៌  នង
ឹ រកេឃីញច្បោស េនក�ុងចិត�
ជបច�ុប្បនហ�ង គឺមិ
នែមនអតីតចិត� អនាគតចិត� ឬចិត�� ុងគម�ីរ េនាះ។
ក
ឹ
ទស្សន ទី៨១៥

6

េនេពលមួយ ែដលអ�កបានអប់រំចិតឱ្រួច្រសឡះពី ទុក�េទមនស្ស និង
េសមនស្ស គឺនឹងបានដ «ឧេបក» ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ 

្រចទ�ចូលេទកន មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ ចេ្រមីនបន� «ឧេបក» េដ
យកចិត�មកសម�ឹង ខង� ុងអត�ភាពេនះ ពិចរណាលក�ណៈរបស់ រូ
ក
នាមធម៌ េកីតរលត តមេសចក�ីពិតេដយចេ្រមវ ិបស្សនាក�ុសតិបដ�៤

ឱ្េឃីញច្បោ េដយេលកុត�រប��ថា ពិតជាមានលក«អនិច�ំ  ទុក�ំ 
អនត» ពិតែមន េនាះេទីបេហតុនាឱ្មាន ករលះបង់េចល សេ��

ទំ១០ ដច់្រស អស់ពីខន�សនា� បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព
តមឧបនិស្ស័ មានែប�� េនក�ុក្រមិតេលកុត េនាះេ េទប
ី ជ
េហតុបច�័យ នាឱ្បានចក់ធ� មគ�ផល ្រពះនិព�
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ទស្សន ទី៨១៦

6

ទន និងអំេណាយ ខុស ដូចេម�ច?  ទន កឱ្ និងអំេណាយ កឱ្។ ក

ឱ្វត�ុ ជារូបវន� ឺជា
ឱ្ ស្រមាប់្រតឹមឱ្រស់ មួយរយៈេពល។ ប៉ុែន� ក
គ
ឱ្គំនិត  និងជំនាញបេច�កេទស ជាអរូបវន� គឺជឱ្ នូវសមត�ភាព េ
្របកករង ចិ�� ឹមជីវ ិត ជាអែង�ងតេទ។ ទន និងអំេណាយ ខុសគា�

ថា «ទ» គឺជាកឱ្ ែដលមិនទមទរ នូវផលតបស�ង មកវិញ ក៏ប៉ុែន�
«អំេណា» គឺជាកឱ្ ែដលទមទរ នូវផលតបស�ង ណាមួយមកវិ
ឱ្ទន បានបុណ្យេ្រចីន, ប៉ឱ្អំេណាយ បានបុណ្យតិច
ទស្សន ទី៨១៧

6

្រសឡាញ់េកីតមក៏េ្រពែត ចិត�្រតិះរិះ ជាទីត ៃនតេ្រមក រគៈតណ
ស�ប់េកីតមានក៏េ្រពែត ចិត�្រតិះរិះ ជាទីត ៃនអំណារបស់ េទសៈខឹង

េ្រកធ។ ្រពះសកទគាមិបុគ�ល បានេឃីញសច�ធម៌ អំេទ ែដលបង�
េឡីងេដយ «រគៈ េទសៈ េម» ក៏មានចិត� េនឿយណាយ េហីយ
ញាុំង រគានុស័យ និងបដិឃានុ ឱ្បាន្រសលេសជា ្រពះេស
បន�បុគ�ល។ ្រពះអនាគបុគ�ល បានេធ�ឱ្ រគានុស័យ និងបដិឃានុស
ទំងេន បានដច់អស់ ខន�សនា�ន ែលវ ិល្រតឡបមកេកីតេទៀតជាថ�ី។
ចំែណកសូចនាករ ែដលកំណត់ថ

438

ា បាន្រតសច�ធម៌ គឺករល

សេ��ជនទំ១០ េនះគឺ  «សីលព�តបរម វ ិចិកិច� សកយទិដ� រគា

ស័យ បដិឃានុស័យ រូបរគៈ អរូបរគៈ ឧទ�ច� មានះ និងអ » ឱ្បានដ
អស់ ពីខន�សនា� តមឧបនិស្ស័យ។ ដូេច�ះ សូម្របញាប់ ញាុំង្រ
ទំងពួងឱ្បានសេ្រមច កុំ្របមាទេធ�ស្រេសះេឡី។
ទស្សន ទី៨១៨

6

្រពះអរិយបុគ�ល ែតងជួដល់សត�េលក  ែដល្របាថា�េសចក�ីសុខ 
បច�ុប្បន និងជួយដឹកនាំចិត� េទក មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ គឺេលក 

្របកន់ថា ជាមិត� ឬជាស្រត�វ េនាះេទ ពីេ្រពះថា េលកេម
មានមិត� មាស្រត�វ េនាះេឡីយ ។ អ�ីៗគឺ ្រតឹមែតជាសភាវៈ ៃនចិត
មិនទន់បានលះ កិេលស និងតណ ឱ្ដច់្រសឡះអស់ ខន�សនា�ន
ប៉ុេណា�ះ។ ដូេច�ះ សូមកុំេបៀតេបៀនគា� ចូរសមគ�ីគា� ជ ក�ុងនាម
មនុស្ស ែដលកំពុងស�ិតេន ក�ុងគុករបស់សង្សោរវដ� រងទុក�េវទ ដូចគា�។
ករេឈ�ះទស់ែទងគា� គឺមកពីករ្របក ន់មាំថា អ�ីៗទំងេនាះ
ែដលយល់ខុស េដយអំណាច តណា� និងទិដ�ិ ប៉ុេណា�ះ។ េតីអ�ក្របក
ក�ុងអ�ីៗទំងេនា ះ េដីម្បី្របេយាជន៍អ�ី េបីេនត  ៃនអត�ភាពេនះ
េចល ឬកប់េចល ដូច ដែដលេនាះ
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គឺដុ

ទស្សន ទី៨១៩

6

កបល
ិ មច�ៈ  ជាេឈ�ះរបស់ សត�្រតីមួយក ្បោល ែដលជាអតីតភិក�ុ

្របាជា�េ្រចីន ្រទ្រទង់្រពះៃ្រតបិដក ក�ុង្រពះពុទ�សសនា។
េល�ភេលភលន់ ក�ុងលភសក�រៈ កិត�ិយស េករ�ិ៍ និងមានបរិស័   
គាំ្រទេ្រចីន។ េដយេហតុេនះ េទីបសំែដងធម៌ ត្រម�វចិត�បរិស័ទអ�កស

ស្រម�ល្រពះពុទ�ដីក មួលបង�ច់្រពះពុទ�ដីក ថាជារបស់ខ�ួន ដូេច�

ចិត� លុះក�ុងអំណាច កិេលស និងតណា� ែបបេនាះ េទីឱ្េលកធា�ក់ក�ុ
អវ ីចីនរក ជាអែង�ង។ ក�ុង្រពះពុទ�កលេយីងេនះ បានមកេកីតជា្
ពណ៌សប្បុរមាស្រសស់ស «សម្បរ្រសស់ស�ត គឺជាអនផ�ួស» េន

ក�ុងទេន�គង� ែតមានមាត់ស�ុយៃ្រក «មាត់ស�ុយ េ្រពះេទស
បង�ច ្រពះពុទ�ដី»។ អ�កេនសទមា�ក់ចប់បាន េពលជិតដច់ខ្យ
្រពះសមា�សមទ� បានិមន�មកទន់ដេង�ីមបន�ិច លំដប់េ្រកយមក ក
េទ ធា�ក់អវ ីចីនរក បន�េទៀត។ េសចក�ីេនះ សប្បុរសទំងឡាយ កុំអ
ខួ នេចះ កុំអងែតខ�ួនឆា�
�
តឈ�ស កុំអងែតមានបរិស័ទគាំ្រទេ្រ

េពលធម៌ មិនសមគួរដល់ធម៌ េសះេឡីយ។ ចូរញាុំងចឱ្្រតង់ ែតក�ុង
គុណ «្រពះពុទ� ្រធម៌ ្រពះសង» េហីយញាុំង្របេយាជន៍ទំងឱ្បា
សេ្រមច កុំ្របមាទេធ�ស្របែហស េសះ
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ទស្សន ទី៨២០

6

សំរម

ន
គ ង
ឹ នាឱ្េសហ�ង ដល់ទីធា� នជា្របភ ៃនកចម�ង េមេរ

ចៃ្រង េផ្សង អនាម័យបានល� នឹងនាំមកនូវ សសួស។ 
�ី សំរ គឺអចែ

ៃច�  ឱ្េទជាធម�ជាត ឬសមា�រៈេ្របី្រប សជាថេឡីងវ ិញបា។ សំរម
ែដលមិនអចែកៃច�បា គួរដុត ឬកប់េចល កុឱ្ប៉ះពល ដល់ខួ នឯង អ�ក
�

ដៃទ និងបរ ិស�ន។ េសចក�ីេនាះយា៉ងណា សំេយាជ១០ គឺជាសំរ

របស់ចិត�។ ដូេច�ះ ចូ រអ�កព្យោយាមេបាសសំអត េដយសីល និងសម
ឱ្អន�រយ ដល់ខ�ួនឯ និងអ�កដៃទ។ រួចដុតកំេទចេចល េដយអំណ
វ ិបស្សនាកម�ដ�ន។ ្របសិនេបី េធ�ីបានដូេច�ះ ចិត�េនាះ គឺកន់ែតេក
នឹង មគ�ផល ្រពះនិព�េដយពិ។

ទស្សន ទី៨២១

6

្រពះេសតបន�បុគ�ល បានលះ សីលព�តបរម

វ ិចិកិច� និង

សកយទិដ� ពីខន�សនា�ន គឺបានដល«្រពះពុទ� ្រពះធ ្រពះសង» ជាទីពឹ

ជទីរលឹក មិនែ្រប្រប�លេឡីយ ទំងក�ុងជាតិេនះ និងអ៧ជាតិេទៀត។
ប៉ុែន� គតិបុថុជ�ន ែដលមិនទន់េទៀងទត់ ក�ុង្រពះនិព�ន គឺែតងែតេន 

រេង�ី ញាប់ញ័រ � ុងគុណ
ក
្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃ ជាធម�ត ទំ

និងអនាគតជាតិ ពីេ្ថ សង្សោរវដ� ែវងឆា� េនេឡី។ េមា៉�ះេហីយ
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ចិត�បុថុជ�ន

ែតងែតេនលយឡំេដយ អំនួតខ�ះ មានះ ្របមាថខ�

្របមាទខ� វេង�ងខ�ះ  ជាេដីម ឺជាធម�ត។ ដូេច�ះ អ�កទំងឡាយ កុំ
គ
កម�េនះ  មាន្របមាណតិច ចូរសឱហ ក�ុងករសន្ េសចក�ីលឱ
� ្ចិត�

រួមមាន «ទន សីល សមាធ ប��» កុំខន។ សូមកុំ្របមាថេមីលង
ដៃទ ថាមិនដល់ខ�ួឱ្េសះ ីេ្រពះ េសចក�ី្រប
មាថ ជាផ�ូវចូលកន់
ព
និងអ�កពិតជា នឹស៊យសុន
៊  េបី្របមដល់ ្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះស ្រព
អរ ិយបុគ�ល ឬអ�កមានសីលទិគុនងមា
កម�ធ�ន់ ជាមិនខ
ឹ
ទស្សន ទី៨២២

6

្រពះបាទអជាតស គឺជា្រពះរជប របស់្រពះបាទពិម�ិសរ ែដលជា
មហក្ស្រត ៃននគរមគធៈ ្របេទសឥណា� េនជំនាន់ពុទ�កល។
មានឧបនិស្ស័យ ្រត�វបានសេ្រមច េសតបត�ិផល ក�ុងជាតិេនា ្រព
អង� បានេសពគប់ ជាមួយេទវទត� ែដលជាករេសពគប់ខុស បានេធ�ីគ
រជបិត នឹងទទួលផលកមជអនន�រ ិយកម� ធា�ក់េទមហនរក។ ដូេច�ះ 

ទំងឡាយ ចូរសិក្សោក�ុងេហត ឱ្បានល�ិតល�ន់ ជាមុនសិន មុនន
សេ្រមចចិត� េសពគប់ជាមួយ នរណាមា�ក់។ េបីេសពគប់្រត�វ គឺពិត
ប៉ុែន� េបីេសពគប់ខុស គឺសង្សោរវដ� នឹងកន់ែតែវងឆា�យ តេទមុខេទៀ
ជាមិនខ
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ចេ្រមីសមថ  និងវ ិបស្សនា េតី្រត�វបេង�នចិត� ដូច េទប
ី ឆាប់នាំចិត ឱ្

ពល់្រត�វធម៌? និយាយេដយខ�ី គឺមានសតិ(ស�រតី) និងញា
កំណត់ដឹងជាបឋមថ«គា�នេយីង គា�នេគ គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា �ន

ខួ ន»
�
ឯណា ជាអចេ្រមីន សមថ  និងវ ិបស្សនា េនាះេ គឺ្រតឹមែតជាចិត
េកីតេឡីង េធ�ីកិច�របស់វ េហីយរលត់េទ តមធម�(ធម�ជាត) រ ែត
ប៉ុេណា�ះ។ បេង�នចិត� ជាឧបាយៃន្របាជា�យា៉ងេនឱ្េយាគី ក

បន�យ  ករភ័យខ�ច ចិត�មិនធ�ក�ុង  «ទុក�  និងេទមនស្សេវ» េហីយក៏

មិនជាប់ស�ិតក�ុង «សុខ និងេសមនស្សេវ» ែដលជាវិធីនចិត� េទព
្រត� «ឧេបក» ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ។ ឧេបក� គឺជាចម�ង
ឬជា្រទ� នាំចិត� បន�ពីេលកិយចិត� េទេលកុត�រចិត� បានសេ្រ
ផល ្រពះនិព�ន។ ចិត�ណា គា�នឧ

េនះជាមុន នឹងមិនអ បា

សេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងច ជបច�ុប្បន េឡីយ។ 
(បដិបទចេ្រមីន្រធម៌)
្របកបេដយ ស(ស�រតី និងញា(ប��)

«រក្សោសី+ ចេ្រមីនសមាធិ = ឧេប ក� ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ ក
េលកិយ ជាមុន> រួចបន� ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិប៤
= បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបន»
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េតីកិច�បដិបត�ិ «សីល សមាធិ ប�» គឺស្រមាប់ មនុស្សចស់េទឬ េទ

័
យុវវយ មិនសូវេឃ
ីញ ចូ លមកបដិបត�ិ?  មិនែមនេទ គឺស្រមាជន ្រគប់វ័

ទំងអស់។ ប៉ុែន� ពពួកជនណា ែដលកំពុងែត្រសវឹង េគនឹងមិនចូ
បដិបត�ិ  «សីល សមាធិ ប�» េនាះេទ។ េតី្រសវឹងអេទ?  គឺ្រសវឹងតណ

្រសី្រប�ស ្រសវឹងេមរយ
័ ្រសវឹងែល្បង ្រសវឹងប��េវរ ្រសវឹងវ័យ ្រសវ
្រសវឹងលភ ្រសវឹងយស ្របុណ្យស័ក� ្រសវឹងអំណាច ្រសកិត�ិយស
្រសវឹងេករ�ិ៍េឈ�ះ ្រសវឹងេសចក�ីសុខ ជាេដីម។ ស្រមាប់ន
បដិបត�ិ «សីល សមាធិ ប�» បាន លុះ្រតែតបានស�ងពី្ទំងេន

ជាមុន។ ករស�ងពី្រសវឹង គឺន សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ��
មិន្របកន់ក�ុង វ័យចស់ វ័យេក�ង េភទ្រសី េភទ្រប�ស េនាះេទ។ ឧប
បដិបត�ិ «សីល សមាធិ ប�» េកីតមានក�ុងចិត�ណា ចិត�េនាះនឹងបរិប
េដយ សទ� សតិ ព្យោយាម និងប�� ជាក់ជ
(បដិបទចេ្រមន្រពធម៌)
្របកបេដយ ស(ស�រតី និងញា(ប��)

«ចិត�ធម�ត + ចេ្រមីនវិបស្សនា = សេ្រមចដល់ ខណិកសមាធ»
«ឧបចរសមាធិចិត+ ចេ្រមីនវិបស្សនា = សេ្រមចដល់ ឧ េបក»

«ឧេបក�ចិត�+ ចេ្រមីនវិបស្សនា = សេ្រមចដល់ មគ�ផល ្រពះ»
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ពួកពុទ�បរ ិស័ទ ែតងែតសូ្រត្របាថា�ឱ្បានសេ្រមច ដល់្រពះនិ
េហង េស�ីរែតេរៀងរល់ៃថ� ចុះេហតុអ�ី េនក�ុងកិច�បដិបត�ិសមថ និងវិប

កម�ដ�ន េលកអច ឱ្លះបង់េច េសចក�ី្របាថាងេនា េទវិញ?
ពីេ្រព ះ េនះគ េលភមូលចិត� ែដលេកីតេឡីង សម្បយុត�ជាមួយ េម
មូលចិត� ជាេហតុររំង មគ�ផល ្រពះ និឱ្េកីតេឡីង ក�ុងចិត� ជបច�ុប្បន
េនអំឡុងេព ចេ្រមីនសមថ និងវិបស្សនាកម�ដ�ន េនាះឯង។ ក�
ចិត�ធម�ត ខងេ្រកសមាធិ គឺេយីងអច្របឱ្បានសេ្រមច ដ
្រពះនិព�យា៉ងេនបាន ពីេ្រពះ េសចក�ី្របាថា�ងជួយបេង�ីនឱ្មា

ឆន�ៈេមាះមុត នងករព្យោយាម ក�ុងកិច�បដិប «សីល សមាធិ ប�»។ 
ប៉ុែន� េន� ុងកិច�បដិបត�
ក
សមថ  និងវ ិបស្សនាកម�ដ�ន គឺគា�ន ឯណ
េទៀតេទ

ែដលជាអ�កចេ្រម្រពធម៌េនាះ

្រតឹមែតជាក

របស់ចិត�

្របកបេដ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) សិអំពី រូបធម៌នាមធម៌
េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត ៃនធម�(ធម�ជាត) មានលក�ណ «អនិច�ំ  ទុក�ំ 
អនត» េដីម្បានផា�ច់ផ�
ឫសគល់  សេ��ជន (សំេយាជន) ទំ១០
ប

ឱ្អស់រលីង ពីខន�សនា� រហូតបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីប
ែតប៉ុេណា�ះ
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េតីចេ្រមីនអនាបាណស នង
ឹ េកីតមា វសីទំ៥ ែដរឬេទ? េបន
ី យ
ិ ា
ដល់វសីទំ៥ គឺអ�កសិក្សោ នឹងដពី្រទឹស�ី ៖
ទី១. អវជ�នវសី

ថ�ឹកក�ុងវ ិធីនឹករកអង�ឈន,

ទី៣. អធិដ�នវសី

ថ�ឹកក�ុងវ ិធីទប់ទុកនូវឈន,

ទី២. សមាបជ�នវសី ថ�ឹកក�ុងវ ិធីចូលកន់ឈន
ទ៤
ី . វុដ�នវសី

ថ�ឹកក�ុងវ ិធីេចញចកឈន

ទ៥
ករពិចរណា អង�ឈនកំពុងត
ឹ
ី . បច�េវក�ណវសី  ថ�កក�ុង
និងអង�ឈនែដលបានលះបង់

ប៉ុែន� េពលអនុវត�ផា�ល់ វសីទ៥ គឺជាភាពស�ត់ថ ៃនចិត� ែដលដឹងពិត 

េឃីញពិត ក�ុងករបេង�នចិ ចុះកន់អរម� េពលគឺ នឹកភា�ម បានភ
សេ្រមភា�ម ដូចចិត�ចង់បាន ចង់ចូលឈ ក៏ចូលកន់ឈនេ

បា ដូច្របាថា� គា�នទក់ គា�នេទីស គា�នទល់ ដូចជា ក
ក�ុងកសិណ  ជាេដីម។ ក�ុងអនាបាណស្សតិ ក៏មានទំនងដូចគា�ែ
េយាគ ែដលបានស�ត់ថ�ឹក គឺចប់េផ�ីមចេ្រមីនភា�ម ចូលកន់ខ្យល់េស

ភា�ម បានដូចថា� េដយមិនចំ ចេ្រមីនខ្យល់ដេង�ីម តមលំ
លំេដ េឡីងវ ិញេនាះេទ។ េយាគីេនាះ អចបន�ចូ ដេង�ីមពីទី៥
ដល់ទ១
ី ៦ េដយមិនេទីសទល់ ស�ល់ច្ នូវ្រគប់សភាវៈ ៃនដេង�ីមទ
អស់។ ករស�ត់ថ� ែបបេនះ គឺេហថា វសីទ៥ េនាះេហីយ

446

ទស្សន ទី៨២៧

6

្រគប់គ ែតងនិយាយថា លះករ្របកន់មាំ ក �ុងអញ រ និងលះបង់ 

េលភៈ េទសៈ េមាហៈ ទិដ�ិ មានះ ជាេដីម នឹងបានសុខ។ ប៉ុែន� េដ
គឺេចះ្រតឹែតនិយាយ េពលឺគ មិនេចះបដិបត�ិ េដីម្បីករេចលកិេល

ទំងេនា ឱ្បានពិត្របក�ុង  «សីល សមាធ ប��» េនាះេឡីយ។
េដយេហតុេនះ ពួកេគេ្រចេដះ កុហកខួ �នឯងថា ចំដល់េពលេនះ 
ដល់េពលេនាះ សិនសឹមេធ�ី ែថមទំងអ�កខ�ះ រហូតដល់បដិេសធេចល ក
បដិបត�ិសមាធិ ថាមិនសំខន់ េហីយ្របកន់មាំ ្រតឹមសីល និងវិ

សឹងមាន។ ជាសធម៌ របស់ធម� (ធម�ជាត) គឺកិេលស និងតណា� លះបង

ដច់្រសឡះអស់ ខន�សនា� លុះ្រតែត បានដលម និងបរបូណ៌
េដយ
ិ
«សីល សមាធិ ប�» ែតប៉ុេណា�ះ េបីមិនដូេច�ះេទ េទះបីជ ា បានេ

ទន់្រពះស មា�សម�ុទ� ក៏នឹងមិ សេ្រមសច�ធម៌ មានមគ�ផល ្រ
និព�ន ជាទីបំផ េនាះែដរ។ េនជំនាន់ពុទ�កល អ�កែដលបានេក
្រពះសមា�សម�ុ គឺមានេ្រចគរេគា េហីយមិនសុទ�ែត បានសេ្រមច ម
ផល ្រពះនិព�ន េនាះ
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ទស្សន ទី៨២៨

6

េតីអ�កដងថ
េពលេនះ អ�កកំពុងែត េកីតទន ្រពះសមា�សម�ុទ ែដរឬេទ? 
ឹ
មុនបរន
ិ ិព ន ្រពះសមា�សម�ុទ� បានសំថា«អំណឹះអត់ពី ្រពះតថាគតេ
ធម៌ក�ី  វ ិន័យក�ី  ែដល្រពះតថាគ បានសំែដេហីយ  បាប��តេហីយ 
�ិ
គឺជ

្រគ�របស់ អ�កទំង»។ ដូេច�ះ ្រពះៃ្របិដក ែដលេ
នមានេនះ គឺទុ
ត
ជ ្រពះសមា�សម�ុទ� គង់ធមា�េនេឡីយ។ េសចក�ីេនះ អ�កទំងឡាយ

ែតបានេកីតទន់ ្រពះសមា�សម�ុទ� េហី។ ចុះេហតុអ�ី េទប
ី មិន្របឹងែ្រប
មិនព្យោយាម ក�ុងកិច�បដិបត«សីល សមាធិ ប�» ឱ្ៃ្រកែង េដីម្បីប

សេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនក�ុង ជបច�ុប្បន េនះេទ។ េតីេនច
ដល់មាន ្រពះស មា�សម�ុទ� អង�ឯណាេទ។
ទស្សន ទី៨៣០

6

េសតបត�ិមគ� េកីតេឡីងបាន េ្រពះែតមានប� �េមាះមុត និងម

ជាក់មុតមាំ ក�ុងករ្រតស់ដឹងរបស់ ្រពះសមា� (តថាគតេពធិសទ
េកីតមានេឡី ជាកមា�ំងក�ុង ្រតភូញាណ ែជេហតុនាឱ្ មគ�ញាណ
និងផលញាណ េកីតេឡីងបាន ជាលំដប់បន�គមានន័ថ ឆ�ងអន�ង់

ទិដ�ិ គឺសកយទិដ� េនះបាន េដយអំណាចសទ� (តថាគតេពធ

ែដលជ ករេជឿជាក់យា៉ងមុតមាំ ក�ុងករ្រតស់ដឹង របស់្រពះសម

448

េនះឯង។ េសចក�ីេនះ េទីប្រពះអរិយបុគ�ល ចប់ពី ្រពះេសតបន�ប
េឡីងេទ បានដល់«្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះ» មិនេឃ�ងេឃា� មិនញាប
ញ័ រ មិនរេង�ះរេង�ី មិនែ្រប្រប�ល រហូតដល់្រពះ និព�ន ជាទីបំផុត។
ឯណ ែដលេនមានចិត�សង្ស័យ មិនច្បោក�ុង «្រពះពុទ� ្រពះធ
(្រពះៃ្របិ
ត ) ្រពះសង» គឺជគតិ របស់បុថុជ�ន េដយពិត េទបីជា
បុគ�លេនាះ បានេពលអ«ឧត�រ ិមនុស្សធម» តំងខ�ួនជា្រពះអ�ី ក៏េ

ទស្សន ទី៨៣១

6

្រពះេសតបន�បុគ�ល ្រពះសកទគាមិ បុគ�ល ឬ្រពះអនាគាមិប
្រត�វករសិក ្រពពុទ�វចនៈពីគា េទវិញេទ ពីេ្រពះថា កលអវិជ
មិនទន់បាន េនេឡីយ េសចក�ីល�ង់ គឺេនែតមាន។ េតីចំបាច់និយ
ចំេពពួកបុថុជ�នេនាះ

គឺរឹងរឹតែត្រត�វក រ សិក្សោេរៀនសូ្រតពីគាេទ

មក ជាករចំបាច់បំផុត។ ដូេច�ះ ខងគន�ធុរៈ និងវិបស្សនាធុរៈ ្រត�វ

គា� ពីេ្រពះថា ជំនាញទំងពីរ មិនដូចគា�េទ គឺថា ែផ�កខងគន�

ករចងចំ្រពះធម៌ ជាសំខន់។ ប៉ុែន� ែផ�កខង វិបស្សនាធុរៈ វិញ
ករនចិត� ឱ្បាពល់្រត�សភាវលក�ណ ជាសច�ធម របស់រូបធម៌នាមធម៌
េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត ជាសំខ

449

ទស្សន ទី៨៣២

6

អ�កេធ�ីអំេពីល� មិន្របាកដថា នឹងបានជ មនុស្សល�េនាះេទ េពល
ជួនកល បានជួបមនុស្សល� ឬជួនកល ក៏បានជួបមនុស្សអ្រកក់។
សច�ធម៌ ក�ុងេលកិយេនះ កលេ អ�កេធ�ីែតអំេពីល� េនាះអ�កនឹងក�យ
ជា «មនុស្សល» យា៉ងពិត្របាក ្របសិេបី គា�ននរ េគទទួលស�ល់
នូវេសចក�ីល � ទំងេនេទ គឺយា៉ងេហចណាស់ ក៏មានមនុស្ បានដឹ
ឮែដរ គឺអ�កខ�ួនឯងហ�ង។
ឹ

ទស្សន ទី៨៣៣

6

េនក�ុងខណៈចិត�ធម�ត ចំេពះ ករេពញច ករជាប់ចិត� ក�ុងរូបបុរស�ស�
្រទព្យសមា�រៈ ធម�ជុំវ ិញ  សំេឡងពីេរះ ក�ិន្រកអូប រសជាតិឆា�ញ់ ក
ផ�ប់ ជាមួយវត�ុជាទី្របាថា� ជាេដីម គឺជាេសចក�ីសុខ ែក �ងក�យ

ឈនសមាប�ិ ចិត�ពល់្រត�វ វិតក�ៈ វិចរៈ បីតិ សុខៈ ឯកគ�ត និង
ត
េដយករេ្រទមអស់េទ ៃននីវ៥ គឺជាេសចក�ីសុខ មួយរយៈេពល។
េ្រកយចិ ជាេលកិយ បានពល់ «ឧេបក» ទំ១០ ណាមួ េហីយ
បន�ចេ្រមីនវិបសនា ញាុអរ ិយមគ� ទំងបួន ឱ្េកីតេឡីង តមលំដប
រហូតដល់ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំផុត េនាះគឺជ
សុខ ជាអចិៃ�ន�យ៍
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ទស្សន ទី៨៣៤

6

េតីលក�ណៈ ពីរយា៉ របស់  រូបធម៌នាមធម៌ មានអ�ីខ�ះ? េនាះគឺជា វ
លក�ណៈ  និងសម��លក�ណៈ វ ិេសសលក�ណៈ គឺសំេដដល លក�ណៈ
ផា�ល់ ជាសច� រប រូបធម៌នាមធម៌ ដូចជា ដីមានលក�ណៈ រឹង ទន់, 

មានលក�ណៈ ្រជាប េសីម កកខន់, េភ�ីងមានលក �ណៈ េក� ្រតជាក
មានលក�ណៈ តឹង ញ័រែណន ជាេដីម។ វិេសសលក�ណៈរបស់ រូបធម៌នា
ធម៌ ទំងេនាះ នពល់្រត�វ េប�� ក្រមិេលកិយ េនេពលែដល ្
េយាគាវចរ បានសម�ឹងអរ

ក�ុងសមថកម�ដ�ន រហូតបានសេ្រម

ឈនេលកិែដលជ ផលសមាបត�ិ និងមា«ឧេបក» ជាចំណុ ខ�ស់
បំផុត។ ចំែណកឯ សម��លក�ណៈ គឺសំេដដល់ លក�ណៈរួមទូេទ រ

រូបធម៌នាមធម៌ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត»។ សម��លក�ណៈ «អនិច�ំ  ទុក�ំ 
អនត» របស់ រូបធម៌នាមធម៌ គឺពល់្រ េដប�� ក្រមិេលកុត�រ ប

េឃីញច្បោ ជាសច�ធម៌ េនេពលែដល ្រពះេយាគាវចរ បន�ចេ្រមីនវ
មានលក�ណ ជាអរម�ណ៍ េ្រកយេពលចិត� បានពល់្រត�វ ឧេ១០

ណាមួយ ជាមុន ។ អំណាច ៃនេលកុត� (វ ិបស្សនា)េនះ គឺនឹង

សេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំផុត ន «កិរយាចិត»
ជាចិត
ិ
បរ ិសុទ�ឯក ខ�ស់បំផុត។

451

ទស្សន ទី៨៣៥

6

េនក�ុងេលកេនះ សូម្បី្រ ពះសវ័ ្រពះបេច�កពុទ� ្រពះស មា�សម�ុទ�

មិនផុតពីចិត�ែដរ។ ចិត�្រពះអរិយៈ ចប់ពី ្រពះេសតបន� ដល់ ្រពះ
គឺបរ ិសុទ�ល បានលះកិេលស និងតណា� ដច់្រសឡះ អ
�
ខន�សនា� តិច

េ្រចីនតមក្រមិត ៃនគុណធម៌។ ចំែណកឯ ្រពះអរហន� គឺបានលះក
និងតណា� ដច់្រសឡះអសខន�សនា� េទជាចិត�បរិសុទ ល�ផូរផង់ៃ្រ

ែលង េហថ «កិរយាចិត»។ ចិត�
 គឺេនែតជាចិត� ហ�ឹងឯង ្រគាន់ែតច
ិ
របស់បុថុជ�ន គឺេនមានមន�ិល បន�វ ិល េនមសង�ធម៌្របជុំតក់ែ

ចិត� ឱ្ជាប់េក�ុងវដ�សង្សេនះ ជាបន�េទៀត។ ប៉ុែន� «កិរយាចិត»
ជាចិត
ិ
របស់ ្រពះអរហន� គឺជាចិត� អស់មន�ិល ឈប់វិល ឈប់មសង�ធម៌្របជុ
តក់ែតចិត� បានបិទវដសង្សេនះ េដយអំណា អរ ិយមគ�ទ ំ៤ បា

កត់ផា�ច់ផ�ិល ឫសគល់ របស់សេ��ជន (សំេយាជនៈ) ១០ ត
លំដបលំេដយ បន�បនា�ប់គា� េនះឯងេហីយ េ«្រពះនិព»។
(បដិបទចេ្រមីន្រធម៌)
្របកបេដយ ស(ស�រតី និងញា(ប��)

« អនុស្ស៨
ត អហេរបដិកូលស�� ចតុធាតុវវដ> ឧបចរសមា»
«ឧបចរសមាធ+ ចេ្រមីនវិបស្សន> សេ្រមចដល់ ឧេបក » និង

«ឧេបក�+ ចេ្រមីនវិបស្សន> សេ្រមចដល់ មគ�ផល ្រពះនិព»
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ទស្សន ទី៨៣៦

6

អ�ីែដល ្រពះសមា�សម�ុទ� េគារពដ៏ៃ្រកែលងេនាះ គឺ្រពះធម៌។ ដូេច�ះ

សំែដង ្រពះធម�េទសនា គឺ្រត�វតំងទីអ ឱ្សមរម្យ ឱ្ខ�ង់ខ�ស់ េដីម្ប
សំែដងពី  ករេគារព្រពះធម៌។ ្រពះសង្ឃ ឬ្រគហស� អ�កសំែ អ

អង�ុយេលអ
ី សនៈ ដ៏្របេសីរខ�ង់ខ�ស់ បានេដយសមគួរ មិនមានេទ
បុគ�លប��ត�ិ េនាះេឡីយ។ េនះសមគួរ ស្រមាប់ករសំែដងធម៌ ែត

សង្ឃ ឬែតជា ្រគហស�។ ក�ុងករណីមានករសំែដងធម៌ ជាច្រម�
្រពះសង្ឃផង និង្រគហស�ផង ្រត�វែតេរៀបចំ ជាែបបេផ្សងេទៀត គឺ្
គួរគង់ក�ុងអសនៈ្របេសីរជាង ខ�ង់ខ�ស់ ពីេ្រព ្រពះសង្របេសីរជា
េដយសីល និងេភទបព�ជិត េហីយក៏នឹង សំែដង្រពះធម៌ ដូចគ ា
(បដិបទចេ្រមីន្រធម៌)
្របកបេដយ ស(ស�រតី និងញា(ប��)

« ចេ្រមីនអនាបាណសឱ្សេ្រមចដល់ > ឧបចរសមាធិ ជា»
« រួចបន� ចេ្រមីនអសុ១០ ឬកយគតសតិ> សេ្រមចដល់បឋមជ្ឈ»
«ក�ុងបឋមជ្ឈោ+ បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសរីរៈ៩ ឬសតិបដ�៤
=> សេ្រមចដល់ ឧេបក�, និង មគ�ផល ្រពះនិ តមឧបនិស្ស»
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6

ចិត�អន�ះស ្របា ឱ្បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺជាវិភ
ែដលេកីតេឡីងេនក�ុងចិត� ជាេហបច�័យស្រមាររំង មគ�ផ ្រពះនិព
េនាះឯ។ េយាគី បដិបត�ិសមថ និងវិបស្សនាកម�ដ�ន ្រត�វេជៀស
តម�ល់ចិត� ជាប់ស�ិត ក�ុងវិភវតណា�េនាះ រួចញាុំងឱ្មាន តថាគតេព
សទ� េជឿជាក់មុតមាំ េលីករ្រតស់ដឹង របស់្រពះសមា�សម�ុទ� 

ចិត�ឱ្ជា ធម�សប្បោយ ក�ុងករបដិបត�ិ តមគន�ងទូនា របស់្រពះអង�
េទីបជាេហតុបច�័ ៃនករនាំចិតឱ្បានពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះ និ
ទស្សន ទី៨៣៨

6

វដ�សង្សោរេនះ គឺវិលវល់ ែ្រប្រប�ល មិនេចះឈប់ឈរេ មិត�េនៃថ�េនះ
គឺអជាស្រត�វ េនៃថ�ែស�ក ឬ ស្េនៃថ�េនះ គឺអចជាមិត� េនៃថ�ែស

ដូេច�ះ េយីងមិនគួរ្របកន់មាំថា អ�កេនះជាមិត� អ�កេនាះ េឡីយ 
េពលគឺ ្រតឹមែតសមា�ល់ថា េយីងគឺជា ពួកេគក៏គឺជាមនុស្ស េហ

្រត�វករេសចក�ីសដូចគា� ែដលមិនសមគួរ នឹងេបៀតេបៀនគា� េសះេឡី
កឱ្អភ័យ ដល់គា�នឹងគា� គឺជាេហតុ ៃនេសចក�ីសុខ ក�ុងេ
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ទស្សន ទី៨៣៩

6

ចេ្រមីនសមថ ឬវិបស្សនាកម�ដ�ន បាន «ឧេបក» ទំ១០ ណ
មួយ  រួចេហីយ សូមទប់ឧេបក� េនឱ្នង កុំ
ឱ្ឈចិត� ធា�ក់ច ុះ រួចបន�
ឹ

ចេ្រមីនវិបស្សនា េដយសេប��ត�ិ «ចិត� េចតសិក រូប» ឱ្ផុតពីគន�ង

ប��ត�ិ េហីយេឃីញ្រតឹមែតជ «រូបធម៌នាមធម» មានលក�ណៈជ «អនិច�ំ 
ទុក�ំ អនត» េនាះ េសតបត�ិផល ឬគុណ ខ�ស់ជាងេនះ នឹងមក្របា
ក�ុងចិត� ជបច�ុប្បន ជាក់ជាមិនខ
ទស្សន ទី៨៤០

6

មនុស្សសម័យេនះ ពិតជាក�ហនែមន េទបានដឹងថា នឹង្រត�វទ
រងបាបកមយា៉ងធ�ន យា៉ងណាក៏េដយ ក៏េនែតហ៊ន សេទៀត
ែដរ មានដូច ករមួលបង�ច់្រពះពុទ�ដីក ករេបៀត «្រពះពុទ� ្រ
ធម៌  (្រពះៃ្របិដ
ក ) ្រពះ»។ ពួកេគ មិនបានដឹងថា អ�ីែដលពួកេ
ត

ទទួលបានពីទេង�ីទំងេនះ ក�ុងជាតិេនះ គឺ្រតឹមឱ្ រ ីករយសប្បោយចិ
្រតឹ៤០ ឬ៥០ឆា�ំ ប៉ុេណា�ះ, ប៉ុែ ចិត�េនាះ នឹងសន្សំទុក នូវបាបកម�

េនា ក�ុងខន�សនា�ន េហីយនឹឱ្ផលជាទុក� ជាអែង�ង រលនេកឆា�ំ
តួយា៉ងដូចជា កបិលមច�ៈភ័សុ �ត្រសប់។ េនេពលឱ្ផល េទីបដឹង
ច្បោស់ថា កម�េនាះ ពិតជាមានអំណាច យា៉ងខ�ំងក
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ទស្សន ទី៨៤១

6

ឈន ឺជាធម
� ដ៏ល�្របណិត ជាសភាវៈៃនច ពល់្រត�វធម៌ ែដល
គ

្រគសង�ត់កិេលស  នវី រណធម៌ទំ៥ ឱ្េ្រទមចុះអស់េ ទ ទំង្រស�ងព
ចិត�។ មានែតបណ�ិត ែដលមានឈនេទ េទីប្រជាបដឹង អំពីឈ

ទំងេនាះ េហីយមនុស្សធម�ត ែដលគា�នឈន េទះមានចំេណះដ
ស �ត់ ក�ុង្រពះៃ្រតបិដក ក៏មិនអច្រជ អំពីសភាវលក�ណពិត  របស់
ឈនបានែដ ពីេ្រព មានវិស័យខុសគ ា ប៉ុែន� ធម�បណ�ិត  ែដលមា

ឈន សូមកុំចប់េន្រតឹម ពីេ្រព េគាលបំណង ៃនករចេ្រមីន
គឺេដីម្បីនាំចិត ឱ្បានពល់្រ «ឧេបក» ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ
ស្រមាប់បន�េទចេ្រមីនវិបស្សនសតិបដ�៤ លប់ប��ត�ិទ ំេនាះ ឱ្

េឃីញច្បោស់្រតឹមែ «រូបធម៌ នាមធម» មានលក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ 
អនត» េដីម្បីនាំចិ ជបច�ុប្បន ឱ្បានពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះ និព
េនាះវិញេទេតី

(បដិបទចេ្រមីន្រធម៌)
្របកបេដយ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(
« ចេ្រមីនអនាបាណសឱ្សេ្រមចដល់ > ឧបចរសមាធិ ជា»
« ចេ្រមីនេមត� ្រពហ�វិហ> ឱ្សេ្រមចដល់តតិយជ្ឈ»
«តតិយជ្ឈោ+ ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិប៤ =>
សេ្រមចដល់ ឧេបក�, និង មគ�ផល ្រពះនិ»
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ទស្សន ទី៨៤២

6

យុត�ិធម៌  ែដលជាករសេ្ឱ្ របស់បុថុជ�ន គឺពុំមានេទ ពីេ្រពះថា ច

បុថុជ�ន ែដល្រគបសង�ត់េដនវី រណធម៌៥ គឺមានភាពលំេអៀង ជាេហត
ប៉ុែន� យុត�ិធម៌ គឺមានពិ េនក�ុសភាវ របស់ធម�(ធម�ជាត)។ ក�ុងសង�

មនុស្ ជបុថុជ�ន យុត�ិធម៌  ៃថ�េនះ  អចអយុត�ិធម៌ ៃថ�ែស�ក។ ពក្យ

យុត�ិធម៌  េនាគឺ រកេឃីញ  ែតេនជាមួយ អ�កឈ�ះប៉ុេណា�ះ។ េបីអ�កចង់
យុត�ិធម៌ គឺទល់ែតអ�ក ្របឹងេធ�ីអ�ីមួយេនឱ្បានឈ�ះេគ ជាមុនសិ
ទស្សន ទី៨៤៣

6

្រពះសមា�សម�ុទ� សំែដង្របា យា៉ងច្បោស់ល ផ�ូវបដិបត�ិេទកន
មគ�ផល ្រពះនិព�ន ចិត� ែដលបរបូណ៌េដ
«សីល សមាធិ ប�» េនា
ិ

មានន័យថា សត�េលកណា មានឧបនិស្ស័យ ្រត�ឱ្ដល់្រពមនិងបា

បរបូណ៌ 
េដយសីល េដយសមាធិ េដយប�� នឹងសេ្រមច មគ�ផល
ិ
្រពះនិព�ន ក�ុងចិ ជបច�ុប្បន បាន។ ប៉ុែន� សត�េកេដេ្រចីន គឺអង
ខួ ន
� មាចំេណះេចះដឹង និងមាប�� ជាេលកិយេនះេ្រ េទីបេធ�ីតមែ

ករយល់របស់ខ�ួន គឺមខ�ះ  បដិបត�ិ្រតឹមសីល ឬ្រតឹមសីល និងសមាធ
្រតឹមសីល និងប��(វិបស្សន ែដលជាេហត នាចិត�ជបច�ុប្បន េទព
្រត�វ មគ�ផល ្រពះនិពជាអរម�ណបានេដយកបំផុត។
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បានរក្សោសីល និងបានេចះចំស�ត់ ទំ និងសតិបដ�ន េតីេហតុអ�ី
បានជា្រគប់្រគងេនះ  មិនបាន? ចិត�េនះ េបីអច្រគប្រគងបាន ្រ
មានចំេណះដឹងទំងេន ះ េទីបេហ «ចែម�ក» ពីេ្រពះ អ�កពុំបា

េហតុបច�័យ ឱ្បា្រគប់្រគាន់ ែដលេឱ្ នីវរណធម៌ទំ៥ បានេ្រទម

អស់េទ េនេឡីយ។ េហតុដូេច�ះេហីយ េទីប «កមច�ន�ៈព្យោប ថីនមិទ�ៈ

ឧទ�ច�-កុក�ុច�ៈ វ ិចិកិច» វយលុកចិត�អ�ក  េធ�ឱ្លំបាក្រគប់្រ អីចង
ឹ ឯង។ 
ករចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ ក�ុងសមថកម ទំ៤០វ ិធី ណាមួយឱ្មា

សមាធិចិត� ជាមុន េទីបជាេហតុបច�័យពិត ៃនករ្រគប នីវរណធម៌ទំ
៥េនាះ ែដលអចញា «ឧេបក» ជាសីលវសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ ឱ្េកីតេឡីង
បាន េហីយបនេទចេ្រមីនវិបស្ស ក�ុងសតិបដ�៤ បានសេ្រ មគ�ផល
្រពះនិព�ន ក�ុងចិ ជបច�ុប្បន។

(បដិបទចេ្រមីន្រធម៌)
្របកបេដយ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(
« ចេ្រមីនអនាបាណសឱ្សេ្រមចដល់ > ឧបចរសមាធិ ជា»
« ចេ្រមីនករុណា ្រពហ�វិហ> ឱ្សេ្រមចដល់តតិយជ្ឈ»
«តតិយជ្ឈោ+ ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិប៤ =>
សេ្រមចដល់ ឧេបក�, និង មគ�ផល ្រពះនិ»

458

ទស្សន ទី៨៤៥

6

េ្រពះែត មិនបានដឹងពីផល របស់សីល េទីបមិនរក្សោសីល។ េ្រព
បានដឹងីផល របស់
សមាធេទប
ព
ី មិនចេ្រមីនសមាធិ។ េ្រពះែត មិនប

ពីផល របស់វ ិបស្សនា េទីបមិនចេ្រមីនវិបស្សនា។ ករដល់្«សីល
សមាធិ ប�» េទីបជាេហតុបច�័យពិត នឱ្មានករ្រតស់ដឹងសច�ធម៌ 

ចិត�ជបច�ុប្បន លះបង់សំេយាជនៈទ១០ តមឧបនិស្ស័ បាសេ្រមច
មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ សុខក�ុង មគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺជាសុខ េ្រព
ទុក� េដយបលះដច់អស់ សំេយាជនៈទ១០ ពីខន�សនា�ន ហ�ឹងឯង
ទស្សន ទី៨៤៦
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និព�ន គឺជាអសង�តធម៌ ែដលនិេរធ នូវទុក�១២កង  និងសមុទយៈ  ជ
េហតុនាឱ្មានទុក� គឺកិេល១,៥០០ និងតណា ១០៨ ឬសេ��ជន ទំ

១០ ែដលមាន អរ ិយមគ�ទ ំ៤ (េសតបន� សកទគាមី អ

អរហត�) ជាេហតបច�័យ នាឱ្មានកររលត់ នូវទុក� និងសមុទយៈ ទំងេ
េពលគឺ េដយសរែត មានករបដិបត�ិ អប់រំចិត� «សីល សមាធិ
វ ិបស្ស» ្របកេដយ សិ(ស
�រតី) និណ(ប��) កំណត់ដង 
ឹ រូប
ត

ធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត មានលក�ណ «អនិច�ំ  ទុក�ំ 
អនត» ហ�ងឯង
។
ឹ
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«ធម៌ទំងឡាយ មានចិត�ជាធំ ជា្របធាន ជា»។ ចិត� ជាធម�ជ
អ�កគិត អ�កដឹងច្បោស់ នូវអរម�ណ៍។ គា�នសភណា «រួចពីចិត�» េនា
េទ។ េបីពិតជា រួចីចិត
ព ពិតែមន ថាេតីសភាវធអ�ី ែដលដឹងថា «រួចពី

ចិត�»? េតីសភាវធមេនាះ ឈេនេលទ
ី ត
ី ំងណា ែដលដឹង«រួចពីចិត�»? 
គឺគា�នេនាះេទកុហកអ�កដៃទ នងដច់សី
៥។ ដូេច�ះ េតីមានសីល មកព
ឹ

ណា? គា�នស៥ គា�នមនុស្សធម៌។ តមែដលបានសិ ្រពះអរហន�
គឺមិនរួចពីចិត�េទ េពលគឺមា «ចិត�បរ ិសុទ�» ែដលចិត� រួចពី  «កិេលស និង

តណា » េហថ «កិរយាចិត»។ មនុស្សធម�ត និង្រពះអរិយៈ ទំ
ិ
សុទ�ែតមានែភ�ក េរៀនមកពីគម�ីរនអក្សរ«្រពះៃ្រតបិ» ឬេរៀនសូ្រត

្រពះពុេទទ ែដលជាគន�ងធម៌ទូនា�ន ដ៏្ររបស់ ្រពះសមា�សម�ុទ� រហ
នាំចិត� បច�ុប្បន េទសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបន បា។
(បដិបទចេ្រមីន្រធម៌)
្របកបេដយ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(
« ចេ្រមីនអនាបាណសឱ្សេ្រមចដល់ > ឧបចរសមាធិ ជា»
« ចេ្រមីនមុទិត ្រពហ�វិហ> ឱ្សេ្រមចដល់តតិយជ្ឈ»
«តតិយជ្ឈោ+ ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិប៤ =>
សេ្រមចដល់ ឧេបក�, និង មគ�ផល ្រពះនិ»
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ឧបសក  «ចិត�គហបតី» ជា្រពះអនាគាមិប បានសួរ «្រពះអន» រក
ផ�ូវបដិបត�ិ េដីម្បីបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះ និព�ន េតីមានអ�ីខ�ះ? ្
បាសំែដងថា ្រពះមានភាគ បាន្របាប់ផ�ូវបដិប១១យា៉ង គឺ
១. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េចិត� បានពល់្រត�វ បឋម។

២. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េ្រកយចិត� បានពល់្រត�វ ទ
៣. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េ្រកយចិត� បានពល់្រត�វ 
៤. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េ្រកយចិត� បានពល់្រត�វ ច
៥. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េចិត� បានពល់្រតអកសន��។
៦. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េចិត� បានពល់្រត�វ វ ិ��ណ��យ
៧. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េ្រកយចិត� បានពល់្រត �វ អក
៨. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េ្រកយចិត� បានពល់្រត�វ េមត�
៩. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េ្រកយចិត� បានពល់្រត�វ ករុណា
១០. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េ្រកយចិត� បានពល់្រត�វ មុទិត
១១. បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េ្រកយចិត� បានពល់្រត�វ ឧេបក�
ផ�ូវបដិបត�ិ ទំ១១យា៉ងេនះ គឺមានសីល ជាបទេដីម, មានសមាធិ

លម�បទកណា ល, និងមានប��(វិបស្សនា) ជបទចុង ជានិច�។ ដូេច�ះ
គឺមិនអច បដិបត�ិ្រតឹមែ «សីល និងសមាធ» ឬែត  «សីល និងវ ិបស្ស
ប��» យា៉ដូេច�ះេឡីយ។
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េហតុអ�ី ្រត�វនាំចិឱ្ពល្រត�វ ឧេបក� ជាមុនសិន េទីបចេ្រមីនវិបស្ស
េដីម្បីសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន? ចេ្រមីនវិបស្សនា េដយ

ឧេបក� ជាមុ គឺេ្របៀបដូចជា ទឹកល�ក ់ េមីល្រតីពុំេឃីញច េនាេទ។ 
ឧេបក� េ្របៀបដូចសច់ជូ យកមកកូរទក
ឹ ល�ក់េនាះ ឱ្បានថា�ល� ជា

សិន េទប
ី ជាេហតុ នឱ្េមីលេឃីញ្រតី បានច្បោស់លស់។ េសចក�
ឧេបក� ្រគបសង�ត់ នីវរណធ៥ ឱ្េ្រទចុះអស់េទែដលនាឱ្ សីលនិង

ចិត� បានបរិសុទ�ល� ជាេហតៃនកេកីតមាន ប��បរិសុទ� អចចេ្រ
វ ិបស្សនា េមីលេឃីញច្បនូវសភាវៈរបស់ រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ 

េសចក�ីពិត មានលក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» នាំចិត�េទសេ្រមច 
ផល ្រពះនិព�ន ប

(បដិបទចេ្រមីន្រធម៌)
្របកបេដយ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(
« ចេ្រមីនអនាបាណសឱ្សេ្រមចដល់ > ឧបចរសមាធិ ជា»
« ចេ្រមីនេមត+ ចេ្រមីនករុណ+ ចេ្រមីនមុទិត+ ចេ្រមីនឧេបក
្រពហ�វិហរ> បាសេ្រមចឧេបក� ៃនចតុត�ជ្»
«ឧេបក� ៃនចតុត�ជ្ឈ+ ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិប៤
=> បាសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព»
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ចេ្រមីនអនាបាណ

ដេង�ីមទំ១៦

គឺជាករបដិបត

សតិបដ�៤

ពីេ្រពះថា ករមា នសតិ និងញាណ កំណត់ដឹងដេង១ ទ២
ី ទ៣
ី ទ៤
ី

រហូតសេ្រមចដល់ បឋមជ្ឈោន គឺជាករបដិបត�ិ កយានុបស្សនា
ករបន�មាន សតិ និងញាណ កំណត់ដឹងដេង�ីម៥ ទ៦
ី ទ៧
ី ទ៨
ី នងបា
ឹ

សេ្រមច ទុិយជ្ឈោន គឺជាករបដិបត�
នានុបស្សនាសតិបដ�ន។ ក
ត
មន សតិ និងញាណ កំណត់ដឹងដេង�ីម ទ៩ ទ១
ី ០ ទ១
ី ១ ទ១
ី ២ នងបា
ឹ

សេ្រមច តតិយជ្ឈោន និងចតុត�ជ្ឈោន គឺជាករបដិបត�ិ ចិត�ន   

បដ�ន។ ករបន�មាន សតិ និងញាណ កំណត់ដឹងដេង�ី១៣ ទី១៤      
ទី១៥ ទី១៦ គឺជាករបដិបត�ិ ធមា�នុបស្សនាសតិបដ�ន ស្រមាប់

សេ្រមច គ�ផល ្រពះនិព�ន។ បដិបទ ៃនកិច�បដិបត�ិេ សំែដងេដយ
្រពះសមសម�ុទ� នាមាត់្រសះ េជតពន ៃថ�េពញបូណ៌មី ែខកត�ិក ស្រមា
ជាធម�សប្បោយ សវ័ សវិក របស់្រពះអង� េហីយ្រ ពះអរិយបុគ

េ្រចីនអង�នាក ់ ទំងអតីត បច�ុប្បន បានបដិបត�ិតម និងបានយល់

ធ�ុះសច�ធម៌  បាសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបនិ រួចេហីយ។ 
ដូេច�ះ សូមសធុសប្បុរសទំងឡាយ សិក្េឈ�ងយល់ និងបដិបត�ិ
តម បដិបទេនះ អធ្យោ្រចុះ។
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បដិបត�ិ្រតឹម «សីល និង សមាធ» គឺជា វដ�គាមនីកុ ែដលនងនាំចិត
ឹ

ឱ្េន វិលវល់ក�ុង កមភព រូបភព អរូបភព ជាអែង�ង។ កិច�បដិបត�ិេនះ
េឃីញមាន� ុងសសនាជាេ្រចីន មាន្រពហ���សសនា ជាេដីម។ 
ក
ពុទ�សសនា គឺមានេលីសពីេនះ េដយបែ «វ ិបស្ស» ែដលគឺជា វិវដ
គាមនីកុសល េដយក«ប��» មកកំណត់ដឹងសភាវៈរបស់ រូបធម៌នា
ធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត មានលក�ណៈ«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» េឃីញ

សច�ធម៌ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបនិស្ស័យ។ េបីដូេច
ចំបាច់បដិបត� «សីល និង សមាធ» េធ�ីអ�ី គឺបដិបត�ិ្រតឹមែត «វ ិបស្ស»

មួយេទ មិង្រស�លជ េទឬ? គឺមិនបានេទ ពីេ្រពះ «សីល និង 
សមាធ» គឺជាមូលដ�ន្រគឹះ រ«វ ិបស្ស»។  ្របសិេបី ពុំមា្រគឹះរឹងម
េនាះេទ វគ ិបស្ស ក៏នឹងមិនអចេកីតមាន ប��េលកុតបាចក់ធ� ុសច�

ធម៌ែដរ េពលឺ ដូចគា�នឹង 
សសង់ផ�ះ េបមិ
គ
ី នចក់្រគឱ្រងមាំជាមុ
ឹ
េនាះេទ ឺនឹ
គ ងយរលំដួចុះ យា៉ងដូេច�ះែដ

(បដិបទចេ្រមីន្រពះធម
្របកបេដយ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(
«អនាបាណស្សតិកម�ដ�ន គឺបដិបត�ិ្រពះធម៌ ែដល្រត

មូលែតមួយ េឆា�ះេទកន់ ទីរម�ត់ទុគឺមគ�ផល ្រពះនិព�ន
បដិបត�ិអនាបាណស្សតិ គឺជាករបដិបត�ិ ស៤»
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ចិត�បុថុជ�ន ែតង្របាថា� ចង់ជួបអ�កមានបុណ្យ ពីេ្រពះ េគយល់ខ
មានបុណ្យេនាះ នឹងមានអំណាចអ�ីម្យោ៉ង អចជួយពួកេគបាន
ជា មង�លភា�ក់េផ� េទវិញ។ ខ�ះមានសទ� និងបគួរសម ក៏តំង្របា
ចង់ជួប្រពះអរិយបុគ� មាន្រពះេសតបន� ជាេដីម េស�បឱវទូនា�ន
េដយផា�។ អ�ីែដលសេង�គ េទះបជពួកេគ បានជួប្រពះអរិយបុគ�លពិ
ក៏នងមិ
ក៏នងសំ
ែដងធម៌ ឬ្របាប់ផ�ូវបដិប�ត
ឹ នេជឿេលកែដរ ីេ្រពះ 
ព
ឹ
ដូចគា�នឹង ្រពះៃ្រតបិដក ដែដល ហ�ងឯង។ 
ប៉ុែន� េបីពួកេគ ជួបអ�កពូែក
ឹ

ខងេបាក្របាស់ េ្របីធម៌ប�មវិញ គឺេជឿងប់េចលែតម�ង េទ
ក៏មិនភា�កែដរ។ េសចក�ីេនះ សូម្រជាបថា ្រពះៃ្រតបិដក េនះេហដូចជ

្រពះសមា�សម�ុទ� ែដលគង់ធ េនេឡីយ។ សូមសិក្សោ និងបដិបត�ិតម
្របេយាជន៍តិចេ្រចីន នឹងេកីតមានមិនដច់ ជាក់ជ
(បដិបទចេ្រមីន្រធម៌)
អនាបាណស្្របកបេដយ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(
« ដេង�ីមទ១
ី ដល់ទ៤
ី  => សេ្រមច ឈន១ ជាកយានុបស្សនាសត»

« ដេង�ីមទ៥
ី ដល់ទ៨
ី  => សេ្រមច ឈន២ ជាេវទនានុបស្សនាសតិ»

« ដេង�ីមទ៩
ី ដល់ទ១
ី ២ => សេ្រមច ឈន៣ ទ៤
ី ជាចិត�នុបស្សនាសតិ»

« ដេង�ីមទ១
ី ៣ ដល់ទ១
ី ៦ => សេ្រមចមគ�ផល ្រពះនិព ជធមា នុបស្សនតិបដ�»
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កូនែខ�រ្រគប់គា� ្រត�វចងចំថា នរណា ែដលមានសមត�ឱ្ែខ�ររួមចិត�
រួមេថ�ីមគា� ជាធ�ុងមួយបាន អ�កេនាះេហីយ គឺជាអ�កដឹកនាំែខ�រពិ
ជួយេ្រជាមែ្រជងគាត់ចុះ មិនខុសេទ។ េបីនរណា ដឹកនា ឱ្ែបកបាក
សមគ�ីគា� ្របកន់ែត គ ្រក�មអញ បក្សអញ គឺមិនែមនជាថា�ក់ដ
ែខ�រពិតេឡីយ ្រត�វបន�ែស�ងរកថា�ក់ដឹកនាំពិត ឯេឱ្េឃីញ េទីបែខ�របា

សុខ។  ប៉ុែន� សូមកុំេភ�ច ពិនិត្យេមីល ខ�ួនអ�កផង េតីអ�កសមជា ថា�ក់ដឹ
មា�ក់ ែដរឬេទ

ទស្សន ទី៨៥៤

6

កលណា អ�កេព «េនះខុស េនាះ្រត�វ, េនះគុណ េនាះេទស, េ
េនាះេខ�, ជាេ» គឺមិនទន់ចត់ថា ពិតជា្របេសីរ ទំង្រស�ងេនា
ែដលរតែត្របេសីរជាងេនាះេទៀត
គឺ្រតង់ថា អ�កអចពន្យល់បានថា
ឹ
េទីបអ�កហ៊នេពលដូេច�ះ? េតី្រត�វ េដះ្រសយ  ឱ្ល�្របេសីរ ជ

េនះបាន យា៉ងដេម�ច? េធ�ីដូេច�ះ េទីបមានទិន�ន័យមូលដ�ន ស្រមាប់គ
រលក
់ រសេ្រមចចិត� និងដំេណាះេទបាន ែដលេនាះេហីយ េទីប

អ�ីសំខន់ ្រត�វែតមាន ជាចំបាច់បំផុត។ េបី្រតឹមេពល េដយគ
និងទន
ិ �ន័យច្បោស់លស់ គឺជាករស ន�ិដ�នេរឿងេហតុ ែដលខុសេ្រច
តិច ឬថា បរជ័យេន
្  េជាគជ័យិច
ត
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ខណិកសមាធិ, ឧបចរសមាធិ, និងអប្បនាសមាធិ (៨)  គឺជាវដ
គាមនីកុសល (កុសល ែដលេឱ្ផល ក�ុងវដ�សង្សោរេនះេទៀត) ែដល្រ
ែតជា វិក�ម�នប្បហន ្រគបសង�ត់នីវរណធម៥ ឱ្េ្រមចុះេទ ប
មួយ្រគាៗ ប៉ុេណា�ះ។ កលេបី អស់អំណ កិេលសតណា�ទំងេន
នង
ឹ រ ីកដុះដលជាថ�ីេទ សេឡីងវ ិញ។ ប៉ុែន� សមាធិចិត�ទំងេនះ ពិតជ    
បុព�ភាគ (េហតុខងេដីម) យា៉ងសំខន់បំផុត ស្រមាប់នាំចិតេទ
ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិប៤ ជាេដីម ឱ្េកីតមានេលកុត�រប� បា
យល់ចក់ធ� ុះសច�ធម៌ េដយអរិយមគ លះសេ��ជនកិេលស ទំងេនា ឱ្
ដច់្រសឡះអស់ ពីខន�ស នា�ន ជាសមុេច�ទប្បហន ជាវិវដ �គា នា
ចិត�ឱ្បានពល់្រ មគ�ផល ្រពះនិព�ជាអរម�ណ៍ ទីបំផុត។
(បដិបទចេ្រមីន្រធម៌)
អនាបាណស្សតិ ្របកបេដយ សតិ(ស�រតី) និង
« ដេង�ីមទ១
ី ដល់ទ៤
ី  => សេ្រមច ឧបចរសមាជាមូលដ�ន្រគឹះ ៃនកម�៤០»

« សម�ង
បដិភាគន
ឹ និមិត� េដយៃច�ី បរិកម�និមិត� េទជា ឧគហនិមិត� និងេទជា
ព

បន�ចេ្រមីកសិណ => សេ្រមច បឋមជ្ឈោន ដល់ ចតុត�ជ្ឈោន មានឧេបក»
«ឧេបក�+ ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិប៤ => បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិ»
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្រពះេសត, ្រពះសកទគ, និង្រពះអនាគ នឹងគា�នេហតុ ៃនករេ្

ែខ្សជីវិត ែដលេនសល់េនះ ស្រមប់ចិត�ក�ុង សុខេសមនស្ស េឡី
ពីេ្រព ះ េលកបានេឃីញសច�ធម៌ថា អត�ភាពេនះ គឺជាទុក�។ ្,
្រពះបេច�កពុទ, និង្រពះសមា�សម�ុទ� ក៏នឹងមិនេ្របី ែខ្សជីវិត ែដលេន
ចុងេ្រកយេនះ ស្រមប់ចិត�ក�ុង សុខេសមនស្ េនះែដរ គឺពិតជាត

មាំ ក�ុងឧេបក�្រពហ�វិហរ និងមហករុណាសមាបត�ិញាណ ជា

តមករសិក ្សោ និង បានស�ប់មក ករញញឹមម�ងមា�ល របស់្រពះស
លុះ្រតែនេហតុ ដូចជា ្រពះអង�បានទតេឃីញ អនាគត្រពះអរិយប
ជាបុ្រតបុ របស់្រពះអង� កំពុងតំងេន ក�ុងកំេណីតណាមួយ ជាេ
ដូេច�ះ ្របសិនេបី មាននរណាេពលថា បាន្រតស់ដឹងសច�ធម៌ េហី
ជីវ ិតេនះ  ឱ្សប្បរ ីករយខុសទំនង ឺពិតជាបុថុជ�ន ែដល
កំពុងែត្រស
គ

ធម៌ ក�ុងមិចទិដ�ិ ខុសណាមួយ េពលគឺ ពុំទន់បានេឃីញសច� ែដល

មានលក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េដយវុដ�នគាមិនីវិបស្សន
េលកុត�រប�� ឬជ វ ិសុទទ
�ិ ំ៧ ែដលជបដិបទដ៏្រតឹម្រត� ្រសបត
គន�ង អប់រ ំទូនា�នរបស់ ្រសមា�សម�ុទ�្រពះបរម្រគេនាះេទ
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ទស្សន ទី៨៥៧

6

«េលភៈ េទសៈ េម» េតីអង�ធម៌មួយណា ែដលងនង
ឹ លះដចអស់ 
ពីខន�សនា�ន ជាងេគ? េនាះគឺ េទសៈ ែដលបានលះដអស់ ពីខន�
សនា�ន េដយអនាគាមិម� គឺថា ្រពះអនាគាមិបុគ�ល 
ជាប់េ
គ
ក�ុងខន�សនា� សូម្បីែតតិចតួច។ ចំែណកឯ េលភៈ និងេមាហៈ វិញនង
ឹ
លះដច់្រសអស់ ពីខន�សនា ន េដយអរហត�មគ� ឺថា ្រពះអរហ
េទប
គ
ី

បានលះដច់្រសឡះ ្រគប់កិេលស និងតណា� ទំងពួងពីខន�សនា
្រពះអង� បានចប់កិច� ក�ុងវដ�សង្សោរេនះ ក៏បរិ នេទ េនទីបំផុត
ទស្សន ទី៨៥៨

6

េតី្រគប់ ្រពះេសតបន�បុគ�ល ឬ្រពះសកទគាមិបុគ�ល ឬ្រពះអនា
សុទ�ែតមានបដិសម�ិ៤ អចសំែដ្រពធម៌ េ្របាសពុទ�បរិស័ទ បាន្
អង�នាក់ ែដរឬេទ? គឺមិនសុទ�ែត ដូេច�ះេឡីយ។ េដយេ្រចីន េ

ដឹងច្បោស់ ែតបដិបទ ែដលេលក បាន្រតស់ដឹង ប៉ុេណា�ះ។ ប៉ុ
្រពះអរិយៈអង�ខ�ះេទៀតែដរ ែដលសន្សំបុណ្យបានេ្រចីន ទំងបុណ

្រតស់ដឹងសធម៌  និងបុណ្យស្រមាប់សំ្រពធម៌ េ្របដល់ពុទ�បរ ិស័ទ

ពីេ្រពះថា បុណ្យស្រមាប្រពធម៌ េ្របដល់ពុទ�បរ ិសទ
័  គឺ្រត�វសន្
ែបបេផ្ស បែន�មេទៀត េ្រចីនេលីសបុណ្យ ស្រមាប់្រតស់ដឹងសច�ធ
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ទស្សន ទី៨៥៩

6

វ ិបស្សនា គឺជាបច�័យ ដល់ករសេ្រមច ម ្រពះនិព�ន េបីដូេច�ះ េតី

ចំបាច់ចេ្រមីនសមាធិេធ�ីអ�ី ចេ្រមីនវិបស្សនាសុទ� ែម�ងេទម
ត

ជាង េទឬ? េបីគិអីចឹងែមន គឺមិនសមគួរេទ ពីេ្រព ចិត�េនាះ អប់អ
្របាជា�ផង មានេសចក�ី្របមាថផង និងមានករ្របមាទផង។ 
ថា អ�កបានទទួលទនអហ មួយេពលេនះ គឺបានកេដ ក
ខិតខំ្របឹងែ្របង របស់អ�កដំដុះេ្រគឿងផ្សំ ស្រម ជាអហរផង 
អ�កជំនាញខ ដំស�អហរផង។ អ�កមិនគួរេមីលរំលង នូវទេង�ីរបស់ពួ

េនាះេទ។ េសចក�ីេនាះយា៉ងណា មគ ្រពះនិព� មានវិបស្សន
បច�័យ, វ ិបស្នា មានសម ជាបច�័យ, សមាធិ មានសីល ជាបច�

្របសិនេបី អ�កចេ្រនែតវ ិបស្សនាសុទ� េនាះភាគរយ ៃនករសេ្រមច 
្រពះនិព�ន េនក�ុងចិតបច�ុប្បន គឺមានតិចតួចបំផុត េលីកែលងែត អ�
មានបុណ្យ បានសន្សំទុកមក ្រគប់្រគាន់បរិបូណ៌ ស្រមាប់ករ

ធម៌ េនក�ុងជាតិេនះ ែដលគឺជាមនុស្ស ្របេភទដូចផ ា�ឈូក បា
ផុតពីៃផ�ទក េន
រង់ចំែតមានពន�ឺ ្រពះអទិត្យចំងមក នឹងរីកសយ។
ឹ
ច្បោស់េទថា អ�កគឺពិតជាមនុស្ស ្របេ ដូេច�ះ គឺមានែតចិត ែដល
បានបរិបូណ៌ េដយសីលផង េដយសមាធិផងប��ផង េទប
ី អ

ញាុំង អរិយមគ�ឱ្េកីតេឡីងបាន មាន្រពះនិព�ន ជាអរម�ណ៍ដៃទ គឺ
បាន្រតឹមែតសន្សំ នូវឧបនិស្ស័យ បេទៀត ែតប៉ុេណា�ះ
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ទស្សន ទី៨៦០

6

ដុំេភ�ីងដ៏េក� មានេនទីណា គឺមនុស្ស សត� រុកែដលេនជុវ ិញទីេនាះ ក
នឹងេក�្រកហយ អន�រយ េដយចំេក�ផ េនាះែដរ។ េសចក�ីេន

យា៉ងណា មនុស្ស សត� រុក�ជាតិ ែដលេនែក្បរ ឬេន បាេសពគប់ 
អសប្បុរ ជបុគ�លមិច�ទិដ�ិ គឺពិតជានឹង េកេកលហ េក�្រកហ
េដយចំហយ បាបកម�េនាះ ក៏នង ដូចគា�ែដរ។ េសពគប់ពល 
នឹងនាំទុក�មឱ្, ប៉ុែន� េសពគប់បណ�ិត បណ�ិតនឹងនាំេសចក�ីសុខមឱ្ គឺ
នឹងបានសុខទំេពលបច�ុប្បន និងអនាគតជា។
ទស្សន ទី៨៦១

6

កុសលធម៌ និងអកុសលធម៌ គឺែតងែតប�ង�បគា� េទវិញេទ គឺជាធម�ត
អស់កលមួយសង្សោរវដ� រួចមកេហីយ។ ធម៌ខងណា ែដលមានកមា

ជាង ឺធម៌ខងេនាះ ជាអ�
ក ឈ�ះ  អកុសលធម៌  ែតងមានេ្របៀបជ
គ

កុសលធម៌ អស់កលជាអែង�ង។ ប៉ុែន� កុសលធម៌ យូរៗម�ង ក៏បានយកឈ
អកុសលធម៌ែដរ គឺេនអំឡងេពល ែដលមាន ្រពះស មា�សម�ុទ� េកី
េឡីង ក�ុងេលក។ ដូេច�ះ វិធីែដលអចយកឈ�ះ អកុសលធម៌បាន គឺមា
ករបដិបត�ិក�ុង«សីល សមាធ ប��» តមករទូ នា�នរបស់ ្រពះសមា�សម
ែតប៉ុេណា�ះ។ ផ�ូវបដិបត�ិដៃទ ឯណាេទៀត គឺពុំមានេឡ

471

ទស្សន ទី៨៦២

6

េនេពលែដល សសដៃទ េគមានេចតនា បំពុលខួរក្បោលែខ�រ េដយ
្រសវឹង េ្រគឿងេញ�ន េដីម្បីឱ្កូនែខ�រ េចះយកខួរក្បោល ដ៏ពូែកេនះ មកគ
គូរេរឿងរ៉វ របស់ជាតិមាតុភូមិ កូនែខ�រភាគេ្រចីនេលីសលប់ ែបរជាទ
ទំងរីករយ េពញនិយម េហផឹក្រសវឹង អួតខ�ួនថា ជាបណ�ិត ជ
េស�ហជាតិ។ ប៉ុែន� េសចក�ីពិត អ�ីែដលពួកេគ េចះពិត្របាកដ គឺេឈ

ឯង ្រសី ្រស ែល្បង និងែអបអប ែតប៉ ុេណា�ះ។ ទេង�ីទំងអស់េនះ គឺស
ជាេហតុ ៃនេសចក�ីវិនា ដលខ
់ ួ នឯង 
�
និង្របេទសជាតិ នក៏ជាអបាយមុ
ែដលជាផ�ូវ េទកន់ទុគភព គឺអបាយភូម៤ េនាះឯ។
ទស្សន ទី៨៦៣

6

េតីមជ្ឈិប្បដិប ែដលជាផ�ូវក
ណា�ល ឬថា ជាផ�ូវបដិបត�ិ ស្រមាប់រម�ត
មានអង៨្របករ នឹងេកីតមាន េនក�ុងខណៈចិត� ណាខ�ះ? ចំណុ
េយីងគួរសិក្ស េឈ�ងយល់ ទំងអស់គ ា�។ េយាងតម ករសិក្ស

ពិេសធន៍ ៃនកិច�បដិបត�ិ ្រធម៌ គឺរកេឃីញមាន ែតេនក�ុង ចិ៣្រក�ម
ប៉ុេណា�ះ។ េនាះគឺ៖ ខណិកសមាធិចិត� ឧបចរសមាធិ និងអប្ប

សមាធចិត� ក�ុងសមាបត�៨។ ចិត� ទំ៣្រក�មេនះ គឺជាេលកិយចិ ែដល

មាន «ឯកគ�ត និងឧេបក » ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ ែដលជា្រចកច

472

ឬជាស�នតភា�ប់ ពីក្រមិតយ ចូ លេទកន់ ភូមិ្រពះអរិយបុគ�ល។ ច

ទំងេនាះ ក៏គឺជាបុព�ភាគ ជាេហតុខងេដីម ឬជាបាត្រគឹះ ដ៏រ

វ ិបស្សនាប�� ក�ុងក្រមិតេលកុត�រ ែដលអចមានអំណាច ញាុំង
ឱ្េកីតេឡីង បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីប ្រចកចូលេ

កន់ ភូមិ្រពះអរិយបុគ� ដៃទេផ្សងេទត េ្រកចិត�ទ ំ៣្រក�េនះ គឺរកពុំ
េឃីញមាន េនាះេ

ទស្សន ទី៨៦៤

6

ឈន

ឺទុកដូចជា ្រតង់េ
េលណដ� ស្រមាប់ករពរខ�ួន។ ប
គ

បាេមាជ� គឺទុកដូចជា េស្ប�ងអហថាមពកមា�ំង។ សត

(ស�រតី) ឺទុកដូចជា យុទ�គុណ
េ្រគឿងយុទ� ស្រមាប់វយស្រត�វ។
គ
ញាណ(ប�� គឺទុកដូចជា អវស័ក�ិសិទ�ិ ដ៏មុតថា� ស្រមាប់កប់ស
្រត�វ។ េពលេយាគី េចញច្បោំងក៏អស់កមា�ំង គឺអច្រតឡប់ចមក ក�ុង

្រតងេស គឺឈនវិញ រួចេសពេសយ នូវអថាមព គឺបីតិ បាេមាជ ឱ្

បាែឆ�តឆ�ន់  េពលមានកមា�ំង ខ�ំ េឡីងវ ិញ សម្រតឡប់េទច្បោំងត
ឹ

ជាមួយនឹង្រត�វជាថ�ី ឬច្បោំងម�ងេហីយម�ងេទៀត លុះ្រតែត
េពគឺ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំផុត។ េហីយ គឺជ
ផល្របេយាជន៍ របស់សមាធដូេច�ះ េបីចិត�ពុំមានសមាធិេនាះេទ គឺនឹង
អចច្បឈ�ះស្រត�វ ែដល កិេលស និងតណា� ទំងេនាះបានេ
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ទស្សន ទី៨៦៥

6

ចិត�បុថុជ�ន គឺែតងែតេ្រតកអរ ក�ុងទេង�ីកម� ឯណានីមួយ េហីយេពលអ
្របាប់េគឯង «ខ�ុំគឺជាមនុស្សល�, ខ�ុំគឺជាអ�កមានសីល, ខ�ុំគឺជាអ�

ហត់សមាធិ, ខ�ុំគឺជាបណ�ិតមានប��, ខ�ុំគឺជាអ�កមាន្រទព្យេ្រចីន
អ�កមាបុណ្យស័ក�ធំ, ខ�ុំគឺជាអ�កមានអំណាច, ខគឺជា... ជាេដ»។ អ�ីៗ
ទំងអស់េនះ ឺជាកំហករបស់ ្
រ ពះអរិយបុគ�លទំងឡាយ ែ
គ
េស�ះ េចលេហីយ េដយគា�នអល័យ។ ប៉ុែន� ចិត�របស់បុថុជ�នវិញ

ឱ្តៃម� អ�ីៗទំងេនាះ យា៉ងៃ្រក ែលង ែដលេ្របៀបដូចជា  លិឍ

ជ��ក់ នូវកំហកទំងេនាះ រួចេពលអួតថា ពិត ពិស េទវ ិញ។ េតី
មានគត េចះេខ�ីមរេអីម មានហិរឱត�ប្ប ខ�ះែដរឬេទ?
ទស្សន ទី៨៦៦

6

តមវិសុទ�ិមគ� «សីល សមាធ ប��» គឺជាបដិបទ បដិបត�ិេឆា�ះេទ
មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ ដូេច� ះ េតីនឹងមានសត� មានបុគ�ល បដិបត�ិធម

បដិបទេនះ បានសេ្រមចធម៌ េឆា�ះេទកន់  ្រពះនិព�ន ពិតែ
ឬេទ? េនះគឺជាចម�ល់ ក�ុងគន�ប��ត�ិ តមគតិរបស់បុថុជ�ន។ តមបរមត
សច�  ជាគតិរបស់្រពះអរិយបុគ គឺពុំមានសត� ពុំមានបុគ�ល ណ
សេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនាះេទ េពលគឺ ្រតឹមែតជា សតិ(ស�
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ញាណ(ប��) េធ�ីកិច�តួនាទី របស់វ តមធម�(ត) េហីយេឃីញសច�

ធម៌  លះសំេយាជនៈទ១០ ឱ្បានដច់្រសឡះ េចញអស់ ពីខន�សន
ែលង្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី ញាុំងចិត� និងស ឱ្បាបរ ិសុទ�  តមក្រម
ៃនអរ ិយមគ�

អរ ិយផល

ែដលបានពល់្រត�វ គឺេសតបន� សក

អនាគាមិ និងអរហត�។ ចិត� ក�ុងអរហត�ផល គឺជាចិត� ដ៏បរិសុទ�ៃ្រក
ែដលេហថ«កិរយាចិត»
ែដលមាន ្រពះនិព�ន ជាអរ
ិ
ទស្សន ទី៨៦៧

6

សីល និងសមាធិ (សមថកម�ដ�ន) ថ�ីេបី្រតឹមែតជា វដ�គាមនីកុ

កុសល ែដលេនវិលវល់ ក�ុងវដ�សង្សោរេនះ), ប៉ុែន� គឺជាបាត្ជបុព�
ភាគ (េហតុខងេដីម) របស់វិបស្សនា ពីេ្រពះថា ករេឃីេដ

វ ិបស្សន ា បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន លុះ្រត្រគឹះទំងព
េនះមាំមួន ឺសីល និ
សមាធិ ជាមុន។ ចិត�បុថុជ�ន ្រត�វែតមានសម
គ

មុន គឺយា៉ងេហចណាស់ ក ៏ជា ខណិកសមាធិ ឬឧបច សិនែដរ
េទប
ី អបន� ចេ្រមីនវិបស្សនា បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព
អរហន� េលកេ្រមីនសមាធេដីម្បីេសចក�ីសុខស�ប់ ក�ុងជីវ ិតចុងេ្រក។
្រពះេសតប ្រពះសកទគាមី និង្រពះអ

េលកចេ្រមីនសម

េដីម្េសចក
�ីសុខស�ប់ ក�ុងចិត�បច�ុប្បនផង និងស្រមាប់បចេ្រមីនវបស្ស
ប
លះបង់កិេលសជាន់េល ែដលេនេសសសល់ែថមេទៀតផង។
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ទស្សន ទី៨៦៨

6

េតីចេ្រមីសមាធិ នឹងនឱ្ឆ�ួត ឬនាឱ្ែបកេឆ�ង ពិតែមនឬ? គឺមិនដូេច�ះ
េទ។ ពីេ្រពះថា ្រគប់មឆ�ួត គឺមិនែមនជ អ�កចេ្រមីនសមាធិ 
ដូចជ ឆ�ួតជំងឺ ឆ�ួតមិច�ទិដ�ិឆ�ួត្រសីឆ�ួត្រសឆ�ួតែល្បងឆ�ួតអំណាចនិងឆ�ួត

បុណ្យស័ក� ជាេដីម។ ករហ�ឹកហត់សមាធិ ក៏មឱ្ែបកេឆ�ងែដរ ពីេ្រព
ថា អ�កែបកែឆ�ទំងេនាះ សុទ�ែតមិនេច ចេ្រមីសមាធិ តមករទូន
របស់ ្រពះសមា�សម�ុទ ផងហ�ង
ឹ ។ ពួកេគ ចេ្រមីនធម៌ភ�ឹក ធម៌ជាប់ជំពក់ 
ឋនសួគ ធម៌ឋន្រពហ� ធម៌ែស�ងរកកំណប់ ធម៌មានះ ធម៌ឥស្ស
្របមាថ ធម៌ខ�ំងពូែក មន�អគអូមអម ធម៌េបៀតេបៀននង
ិ ធម៌េដកមិន

លក់  ជាេដីម។ ចំែណក  ករហ�ឹកហត់សមាធិ តមករទូនា�ន 
សមា�សម�ុទ�វិញ ឺ្រ
បកបេដយ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប��) ស
គ
េពលឺ ល�្របេសីរជាង 
មនុស្សេលក េនខង ឆា�យណា។
គ

មនុស្សេលក េនខងេ្រក សមាធិ គឺមានេពលខ�ះ ក៏ភ�ឹកៗ ភា
វង�ន់ េដយកររលត់ សតិ(ស�រតី) ហ�ឹងឯង។ ដូេអ�កទំងឡាយ មិនគ
ខ�ច ករហ�ឹកហត់សមាធិ េនាះេទ។ ករហ�ឹកហ ត់សមាធិ ត
របស់្រពះសមា�សម�ុទ� មិនឱ្ឆ�ួត ឬមិននាឱ្ែបកេឆ�ង េនាះេទ ផ�យេទ

វ ិញ គឺនឹងនាឱ្មាន េសចក�ីសុខ ទបច�ុប្បន ទំអនាគតជា ្រពមទំ
នឹងនាឱ្ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ែថមេទ។
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ទស្សន ទី៨៦៩

6

ធម៌ទំងឡាយ មានចិត�ជា្របធាន ចិត�ជាធំ ចិត�ជាសំខន់។ រ
ទំងឡាយ ែដលេកីតេឡ តមរយៈ «កយ វ» ទំងកុសល ទ
អកុសល និងទំងអព្យោ្រកឹត គឺសុទ�ែតមាន ចិត�ជាអ�កដឹកនាំ ទំ
បាសេ្រម អរហត�ផល ក៏េនែតមិនផុតពីចិត�ែដរ គឺ្រគាន់ែចិត�របស់ ្
ត

អរហន� បានលះដច់្រស នូវកិេលស  និងតណា� ឬសេ��ជន ទ១០
ឱ្អស់រលីង ពីក�ុងខន�សនា�

ែលង្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី ក�យជា

បរ ិសុទ� យា៉ងៃ្រកែលង េឈ�ះេ«កិរយាចិត»
ែដលមាន ្រពះនិព�
ិ
អរម�ណ៍។ នរណាក៏េដយ ែដលេព«ផុតពីចិត�» ែលងមានចិត� គឺពិ
ជជនព ែដលកំពុងែតមួលបង�ច ្រពះពុទ�ដី េដយពិ។
ទស្សន ទី៨៧០

6

ធម�ជាិផា�ឈូ
ដុះេចញពីភក់ គួរធំអ្រកក ់ ែតក�ិនឈ�ុយឈ�ប់ នក៏
ត

អចយកេទេធ�ី ជាេ្រគឿងសក�រៈបូជា ដ៏ឧ ្រពះរតន្រត័យ។ េសចក
េនាះយា៉ងណា ្រពះសង្ឃសក ជាបុ្របស់្រពះតថាគត េទះ
បាន េយានយកកំេណីត ក�ុង្រតកូល្រក កម្សតទុរគត  យា៉ងណាក៏េដ
ក៏ឧត�មភា និងឧបនិស្ស័យ មិនបបាត់បងែដរ។ េលកគង់នឹងព្យោ
បដិបត�ិក�ុង សីល សមាធ ប�� (វ ិបស្សនា) េដីម្បីេសចសុខកយ សុ
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ចិត� ក�ុងបច�ុប្បន និងអនាគតជាតិ តេទ ជមិនខន។ដ្បិថា សីល គ

ជាបច�័យ ដល់សមាធ សមាធិ គឺជាបច�័ ដល់វ ិបស្សនាប� វ ិបស្ស
ប�� គឺជាបច�័ ដល់ករសេ្រមមគ�ផល ្រពះនិព�
ទស្សន ទី៨៧១

6

សច�ធម៌ គឺជាធម ែដលមាន«េហតុ និង ផល» ពិតជានិច� េពលគឺ ពុំមាន

មួយ េកីតេឡីង េដយ្របាសច «េហតុ  និង ផល» េសះេឡីយ។
្របេយាជន៍ទំងឡាយ ែតងេកីតេឡីង េដយសរ អ�កព្យោយាម

ខួ នឯង េពល
�
ឺ 
គ គ ា�ន្រពះ គា�ន្រពហ� គា� ឬនរណាមា� មកជួយេធ�ី 
ជួសអ�ក េនាះេទ។ ្របសិនេបី អ�កគា�នបុណ្យក ុសល ធា�ប់បានសន្ស
្រគប់្រគាន់ េនាះសូម្បីែត ពពួក េទវត ក៏នឹងមិនតមែថរក្សោ ឬ
ម�ងមា�ល េនាះែដរ។ ចូរអ�កយកខ�ួនឯង មកជាទីពឹង កុំពឹងដៃទ ខងេ្
ខួ ន េសះេ
�
ឡីយ គឺសូម្បីែត ពឹង្រពះ ពឹង្ ពឹងេទវត ឬពឹងវត�ស័ក�ិសិទ�ិ
អ�ីក៏េដយ។សូមអ�កចងចំថ«ខំេដីរេទីបដល់ ខំគិតេទីបយល់ ខំពល់េទី
ដឹង ខំ្របឹងេទីបស�ប់ ខំលះធម៌ជាប់ េទីបរួចផុតទុ»។
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េយាគី ែដលបានពល់្រត�វ សភាវៈធេឈ�ះថបានភ�ក់រស របស់្រពះមធ
បានដឹងថា ពិតជាមានរសឆា�ញ់ ជាងរសទំងពួង ពិតែមន េមា៉�
ែតងែតេកីតមាន ទឹកចិត� ចង់នាំយក្រពះធម៌ ទំងេនាះ េទសំែដងែ
ដល់្រគប់ពពួកជន ឱ្បដិបត�ត
ិ ម។ េតីករនាំយក្រពះធម៌ េទសំែ

ជូន ដល់្រគប់ពពួកជន ទំងពួកេគមិនបាន និមន�អេ��ីញ គឺជា្របេសីរ
ែដរឬេទ? គឺទំងីរយា៉ង ល�ផង និងមិនល�ផង
។ អ�ី ែដលល� គឺមនុស្ស
ព
ែដលមានសទ� និងឧបនិស្ស័យ ក�ុង្រពះធម៌ នឹង បានស�ប់ បាន្រត

ពិចរណ ា បានបដិបត�ិ បានពល់្រត�វ សភាវៈធម៌ ឬនឹងបា
បុណ្យកុសល មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក៏សឹងមាន។ អ�ី ែដលមិនល� គជា ន
្រពះធម៌ េទទមា�ក់ច ូល ក�ុងភក់្រជាំ េពលគឺ  ជាេហតុ ជាទី
្របមាថ ពីពពួកជន ជាមិច�ទិដ�ិ គា� នសទ� និងគា�នឧប េនក�ុង្រព

ធម៌។ េសចក�ីេនះ គឺដូចជា កររុញ្រចន ពពួកជនទំឱ្មានបាបកម
កន់ែធ�ន់ ជាងមុនែថមេទៀត។ េហតុដូេច�ះេហីយ េទីបមានកិច�សំខន

មួយ េន� ុង្រពះពុទ�សសនា េយីងេនះ គឺថា ្រត�វែតមាន
ក
ករស
អរធនា្រពះធម៌ េនរល់មុនេពល ែដលមាន ករសំែដង្រពះធ
ជាកិច�មួយ ស្រមបេ���ស ករ្រប្រពះធម៌ និឱ្េឃីញតៃម�ពិត របស់

្រពះធម៌ ឱ្យកចិត�ទុកដក់ ស�ប់្រពះធម៌ េដយេគារព ជា្របេយាជ
ចិត� ឱ្សុខស�ប់ ទំបច�ុប្បន និងអនាគតជាតិ
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េតីសូចនាករអ�ីខ�ះ ែដលសមា�ល់ «្រពះអរិយបុគ�» និងេតីអ�ីគឺជា «ក

្រតស់ដឹងសច�ធ»?  ្រពះអរិយបុគ�ល ម៤ក្រមិ េផ្សងគា� េពល
សេង�ប, ្រពះេសតបន�បុគ�ល បានលះដច់្រសឡះ សីលព�
វ ិចិកិច� និសកយទិដ� អស់ពីខន�សនា�។ ្រពះសកទគាមិបុគ�ល ប

ដច់កិេលសដូគា�នឹ ្រពះេសតបន�បុគ�ល េហីយបន�េឱ្ រគានុស័
និងបដិឃានុស័យ បាន្រសលេស�ីងជាង។ ្រពះអនាគាមិបុគ�ល

ដច់អស់ រគានុស័យ និងបដិឃានុស័ខន�សនា� ែថមេទៀត។ ចំែណក 
្រពះអរហន� បានបន�លះដច់អស់ រូបរគៈ អរូបរគៈ ឧទ�ច�ៈ មានះ និង
ពីខន�សនា� ែដលមានចិត�ថា�ល�បរិសុទ� េហ «កិរយាចិត»។ 
ប៉ុែន� ក
ិ
មានសតិ(ស�រត និងញាណ(ប�� ្រគប់្រគងបាន ករប៉ះផ�ប់ត
ទំ៦ ក�ុងក្រមិតចិត� ែបបធម�ត្របចៃថ� ខងេ្រកសមមិនេហថា

ករ្រតស់ដឹងសច�ធម៌ េនាះេទ គឺ្រតឹមែតជា ករេចះវិធី្រគប់្រគង
សង�ត់ចិត� ប៉ុេណា�ះ។ ករ បរិបូណ៌ េដ «សីល សមាធិ ប�» និងបា

ញាុំ ឧេបក�ចិត� ឱ្េកីតេឡីង  ជាមុន រួចេហីយបន�ចេ្រមីនវិបស្សនា ឱ្
េលកុត�រប�� បានេកីតេឡីង មានយមគ�

កត់ផា�ច់ផ�ិល ឫសគ

កិេលស  និងតណា� ឬសេ��ជន ទ១០ ឱ្ដច់្រសឡះ អស់រលីង ខន�
សនា� ែលង្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី េនាះឯងេទីប េ «ករ្រតស់
សច�ធម៌» គឺចិត� បានពល់្រ មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាអរម
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េហតុអ�ី េទប
ី មានែ ករេកីតេឡីង ៃនអរិមគ� ប៉ុេណា�ះ េទីបអចផា�ច់ផ�
ឫសគល់ សេ��ជន (សំេយាជនៈ) ទំ១០ ឱ្អស់រលីង ពីខន�សនា�

បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព សូមេព ែតចំេព ករេកីតេឡីង ៃ
េសតប�ិមគ� ែដលជាមគ�ដំប
មកបក្រសគឺថា េ្រកយេពលច បា
ត

ពល់្រត «ឧេបក» ៃនសមថកម�ដ�ន ែដលជា សីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ។
ករប�ូរអរម�ណូបនិជ្ឈោន ៃនសមថកម�ដ�ន បន�េទចេ្រមីន លក�ណូ
ៃនវ ិបស្សនាកម�ដ�ន ក�«កយ េវទនា ចិត� ធ» ឬ «ខន� ធាតុ អតនៈ»
ឬ  «ចិត� េចតសិក  រូប» េនាះនឹនាឱ្ េកីតមាន ទិដ�ិវិសុទ�ិ, កង�រវិណ
វ ិសុទ�ិ ឬអនុេលមញាណ, រួចនឹងនាឱ្ េកីតមា មគា�មគ�ញាណទស

វ ិសុទ�ិ ឬេគា្រតភូញាណ។ ក�ុងេគា្រតភូញាណេនះ េលកុត�រប�� 
មានេឡីង បានស�ល់ច្បោស់លស់ថា េតី្រពះសមា�សម�ុទ� គ
េនាះ េលកុត�រប�� ដ៏បរិសុៃ្រកែល បានេឃីញ ្រពះស មា�សម�ុទ� 
និមន�មក្របាកដេននឹងមុបច�ុប្បនេនះក៏អីចឹង េនជំនាន់ពុទ�ក   អី

ចង
ឹ ) េហីយចិត�េកីតមាន តថាគតេពធិសទ� (សទ�េជឿជាក់មុតមាំ

្រតស់ដឹង របស់្រពះសមា�សម�ុទ�) យា៉ងេពញក មា�ំង នឹក្រព�ចេពល
ថា សង�រទំងឡាយ ព «អនត� គឺ គា�នសត� គា�នបុគ» ពិតែមន ខ�ុំ

្រពះករុណា បានេជាកច្បោស់េហ (្រតង់េនះ ឺជាករេកីតេឡីង
វុ
គ
ដ�នគាមិនីវិបស្សនា ែដលជាវញា

481

ក្រមិតខ�ស់បំផុត ជំរុញ

ឱ្េគា្រតភូ េកីតេឡីង ឆ�ងេគា្រតបុថុជ�ន ចូលកន់េគា្រ ្រពះអរ។ 
ត
បនា�ប់មេទៀត  បដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ ឬមគ� ក៏បាបន�េកីត

មានេឡីង។ េនក�ុងករេកីតេឡីង ៃនមគ�ញាណេនះ គឺសីលវិសុទ�ិ ចិត�វិសុទ�

និងប��វ ិសុទ�ិ បាសម្បយុត�ចូលគា� ជាកមា�ំង ឬជាធ�ុងមួយ ដ៏បរិ   
ៃ្រកែល មកផា�ច់ផ�ិល ឫសគល់សេ��ជន (សំេយាជនៈ) សកយទិដ�

ជាេដីម តមឧបនិស្ស ឱ្អស់រលីងពីខន�សនា� ែលង្រតឡប់េកីតេទៀ   
ជាថ�ី អំឡុងេពល ៃនករេកីតេឡីង របស់មគ�ញ េនាះែដរគឺេយាគីអង

េនាះ ក៏បានេពលអនុេមាទនា ក�ុ េដយ្រជះថា «សធុ សធ
សធ» េទីបមានស�ចែម�ក ៃនរងកយ េកីតមានេឡីង យា៉ងកងរ
(ស��ចែម�កេនះ  លន់ឮខ�ំងជាង ែប�ក ជាង ស��ចែម�ក របស់ចិត
្រត�វ បីតិទ៥ ក�ុងឧបចរសមាធិ ឬបឋមជ្ឈោន េហីយក៏មានស ា
ភ
ជាង ែប�កជាង ចិត�ពល់្រត�វបីតិ ក�ុងទុតិយជ្ឈោន ៃនអនាប
ដ�ន េនាេទេទៀ)។  លំដប់មក

គឺជាករេកីតេឡីង ៃនញាណ

វ ិសុទ�ិ ឬផលញាណ ែដលជាវិមុត�ិស គឺចិត� បានពល់្រត�វសម�ស្ស 

្រពះនិព�នអរម�ណ៍ ក�ុក្រមិតដបូង។ ខណៈចិត� លំដប់មកេទៀត គ្រព
េសតបន�បុគ�ល នឹងេកីតម បច�េវក�ណ��ណ ជាប��ដឹងច្បោស់ 

កិេលស  ែដលបានលះ អស់ខ
ព ន�សនា� និងកិេលស  ែដលេនសល់ មិ

ទន់បានលះ េដយមិនចំបាច់ សកសួរនរណាេឡី េលក អ
ព្យោ េសតប�ិផល ែដលបានស
េ្រមច េដយអង�
ត

482

ទស្សន ទី៨៧៥

6

្រពឺក្បោល េពលដឹងច្ អំពីមេនាគមន៍វិជា «ធម�ជាិមួយ
ដុ»។ េនះគឺជ
ត
មេនាគមន៍វិជា�ថ�ីមួ ែដលកំពុងែតផ្សព�ផ្ េនក�ុង្របេទកម�ុជ ន

បច�ុប្បនកលេន។ មេនាគមន៍វិជា�េនះ មាន្របភមកពី មនុស្សម
ព
បុថុជ�ន

ែដលបានស�ល់ថា ជាជនែខ�រ អេមរ ធា�ប់បានេទបដិប

សមាធ ជាមួយហ�ូអិនហ�។ រួចបានយកទស្សនវិជា� ្រពះពុទ�ស
្រពហ���សសនាខ ្រគិស�សខ�ះ  និងគតិេល ខងវិទ្យោស�ស�
មកបេង�ីតជ

ទិដ�ិថ�ីមួយេនះ។ េគាលបំណ

ស្រមាប់មនុស្ស,

គឺមិនជាអ្រេនាេទ

ប៉ុែន� គឺជាករសងកំហុសដ៏ធំម េដយមិនដឹ

ច្បោស់ ពីផលប៉ះពពិត  របស់វ។ េឃីញដូេច�ះ ្រក�មឆឱក បានយ
ទស្សនវិជា�េនះ ពង�ក់ខួរក្បោលែខ�រ ក�ុងបំណ ឱ្ែខ�រកន់ែតល�ង់ ឈប
ខ�ល់ខ�យ អំពីអ�ី្រគប់យា៉ងេលីេ ពីេ្រព មាសំអងថា ខ�ួនបាន្

ដឹង បានរួចផុតចកទុក � បានសេសច�ធម៌  បាដល់្រពះនព� រួចេហី
យ។  វ ិធីសម��

គឺេគេ្ររេបៀបពន្យល់ ែបបតក�វ ិជា� សម��ៗ ក�ុង

្រគប់្រគង រល់ករប៉ះផ�ប់ តមទ៦ ឱ្េឃីញថ វ្រតឹមែតជា កិច�

កលមា របស់ចិត� ប៉ុេណា�ះ។ ឱ្ផុតពីចិត� គឺកំណត់ដងថា រល់ករ
ឹ
ផ�ប់ទ ំងអស់ វ្រតឹមែតជាេរឿងធម�តៗ របស់ធម ឱ្វ្រប្រពឹត�េ

ធម�ជាិច
ត ុះពីេ្រព គា�នអញ គា�នឯង គា�នេគេនាះេទ គឺសុទ ធម�ជាត
ទំងអស់គឺអ�ីៗ ្រតឹមែត «ធម�ជាិមួយ
ដុ» ប៉ុេណា�។ េបីគិត មិនបានដិ
ត

483

ដល់  គឺហក់ដូចជា ្រតឹម្រត�វ ប៉ុែន� េនះគឺជាករេ្របីវិធី ល្បិចក
ែដលៃច�េចញពី «មាយា�»
ស ជាល្ចេគចេវះ ជាល្បិចកលេបាកបេ��តចិ
េដយេធ�ីជា អត់ខ�ល់ខ�យ អត់អត់ឮ អ�ីទំងអស់ េហីយតបេង�ចិត�
ឱ្ «សប្បោ» ្រប់េរឿង េដីម្បីបន�ប់ស�នករណ៍។ េបក្បួនសក  េគ

េហថ «ពិតដូចមិនពិត មិនពិតដូចពិត» េពលឺ េ្រ
បៀបដូចជាមនុ
គ
ែដលេដកមិនលក់ េធ�ីពុតជាេដកលក់ េទះបីជ ខំ្របឹដស់យា៉ ក៏
មិនេ្រក អីចង
ឹ ែដរ។ េធ�ីបានដូចេនះ េគសមា�ល់ថា បានរួចផុពីចិត
ត

្រតស់ដសច�ធម៌ បានសេ្រមច្រពះនិព�ន ែបប្រពះធម�ជាតិ េនះ
គិតធម�តៗ

គឺល�ម្យោ៉ងែដរ េចះ «ករសប្» ក�ុងបច�ុប្បនេឃីញ 

នរណាមិនចង់បាន ជាពិ អ�កមានវិបត�ផ�ូវចិត�។  ប៉ុែន� េបីគិតឱ្េ្រ

បន�ិច គឺពួកេគ កំពុងបេ្រងៀនមនុស្សល�ង់េខ ឱ្កន់ែតល�ង់េទៗ េងីបមុ
េលងរួច េដឱ្បដិេសធេចល

្រគប់គំនិត ្រគប់េយាបល់ ្រគប់

ស�ស�េផ្សងៗ សូម្បីែត្រពះៃ្រតបិដក។ េតីេ្រពះេហតុអ�ី
សំខន់គឺ សមា�ប់គំនិតែខ�រ ស ប់ចរ ិតែខ�រ សមា�ប្របាជា�ែខ�រ ឱ្កូន

ែខ�រ ឈប់សិក្សោេរៀន្រត ឈប់្រសវ្រជាវ ឈប់េសីេររវល់ េទះបីជ
ជំេនឿ ្របៃពណី ទំេនៀទមា�ប សសនា ្របវត�ិស�ស�ជាតេរឿងទកដី 
ជ
ឹ

េដីម។ េធ�ីបានដូេច�ះ ពួកេគ បាសេ្រមចបំណង ្រតបាយកបាន ទំងទឹ
ដី  ទំងករ្រគប់្រគង ទំងចិ�
ត គំនិត  បាន្រគប់យា៉ង ែតម�
នយ
ិ ាយជារួម េនះគឺជា វិធីស�ស� រំលយពូជសសន៍ែខ�រ ទំ
ស�ពរ េដយេ្្រតឹមទស្សនវិជា«ធម�ជាិមួយ
ដុ» េនះែតប៉ុេណា�។
ត
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ទស្សន ទី៨៧៦

6

េតីអ�កស�ល់ មិត�ល� ឬមិត�អ្រកក់ ឬេទ? មិត�គឺនង្រ
បាប់អ�កតម្រតង់
ឹ
ទេង�ីល� ឬទេង�ីអ្រកក ់ របស់អ�ក និងែតងែត ករពរអ�ក េនែក្បរអ

អ�ក ក�ុង្រគាមានអសន� េដយជួយរកឧបាយ េដះ្រស
្រទព្យសម្បត�ិ ឬ្រតឹមែ ជាចិ
�
ត
ត គំនិត។ ជាទូេទ គឺអ�ក មិនសូវសប្ប
មិត�ែបបេនះ  េនាះេ។ ចំែណក មិត�អ្រក គឺដឹងែត ពីេធ�ីឱ្អ�ក សប្ប

ចិត�្រគប់េរឿង េទះេរឿងេនាះ អ្រកក់ ឬល� ក៏េដយ។ ជាធម�ត ចិត
ែតេពញចិត� នឹងមិត�អ្រកក េ្រចីជាងមិត�ល� ពីេ្រពះថា គឺជាគតិ
របស់បុថុជ�ន ែដលមានអវិជាេនបិទបាំង

ទស្សន ទី៨៧៧

6

េតីេហតុអ�ី ្រពះសមា�សម�ុទ ែតងែតយាងចូល មហករុណាសមាបត�
ែស�ងរកសត�េលក

 ែដលមឥ�ន�ិយចស់ក

េហីយបាជាបេនក�ុង

សំណាញ់ញាណ របស់្រពះអង� េដីម្បី្រទង់និមន�េទ ឱ្បានសេ្រ
សច�ធម៌? ពីេ្រពះថា មានែតសត�េលក ឥ�ន�ិយចស់ក េនាះេទ
ែដលបាន បរិបូណ៌េដយសីល បរិបូណ៌េដយសមាធិ បរិបូណ៌��

បានសន្សំទុក េដយ្របៃពរួចេហីយ េនក�ុងសង្សោរវដ ែដលនឹងអ

សេ្រមចសច�ធម៌ យា៉ងរហ័សភា បាន។ សត�េលក្របេភទេនះ គឺេ្

485

ដូចជា ែផ�េឈីទុំ ែដលរង់ចំ កលេវលមកដល់ នឹង្រជ�ះចកទង ឬេ
ដូចជា ផា�ឈូក ែដលបានលូតផុតពីៃផ�ទឹក រង់ចំែតពន�ឺ្រពះអទិ
ចំងចូលម នង
ឹ រ ីកសយគនា� ែតប៉ុេណា�ះ។ សត�េលក ្ដៃទេទៀត 
គឺ្រត�វរង់ចំកលបន�េទៀ និង្រត�វ
្របារព្យោយាម ក�ុងកិច�បត�ិ
ត
្រពះធម៌ យា៉ងៃ្រកែ ក�ុង«សីល សមាធិ ប�» ែថមេទៀត េទប
ី បា
សេ្រមចសច�ធម គឺមគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំបាន
ទស្សន ទី៨៧៨

6

េតីខណិកសមាធិ យារបស់ 

វ ិបស្សនាយានិក ែដលចេ្រមីន

្រគប់្រគងទ�រ៦ ្រគបសង�ត់កិេលស បានទំង្រស�ង ែដរឬេទ? េហីយ

ចិត�េនាះ នឹងេទៀងទត់ថា មិនធា�ក់អបា៤ ក�ុងជាតិលំដប់ ែដរឬេទ
គឺមានសតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប� ្រគបសង�ត កិេលស  និងតណា�
េនមានដច់ េដយចេនេនេឡីយ។ េហីយចិត�េនាះ មិនទន់េទៀង
ថា នឹងមិនធា�ក់ចុះ ក�ុងអបាយភ៤ ក�ុងជាតិលំដប់ េនាះេទ។ គឺថ
មានហនិភ័យខ�ស់បំផុត កលេបីភា�ត់សតិ ដូចជា េនក� ុ៧ខណៈ

ចិត� មុនចុតិចិត� ជាេដីម។្របសិេបី មានករភា�ត់សតិ េពលេហៀបនឹងស
ពិតែមន ចិត�េនាះ ឺពិតជា នឹ
ង ធា�ក់ ក�ុងអបាយភូម៤ ណាមួយ េដ
គ
ពិត្របាកដ ជាក់ជាមិ
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ទស្សន ទី៨៧៩

6

ពិតេហីយ ផ�ូវបដិបត�ិ គឺមានេ្រចីន ស្រមាប់នាំឱ្េកីតមានប��េលកុត�
្រតស់ដឹងសច�ធម៌ ផា�ច់ផ�ិលឫសគល់ សេ��ជន (សំេយាជនៈ)១០

ឱ្អស់រលីង ពីខន�សនា� ែលង្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី បានដល់ភាព 

អរ ិយបុគ�ល។  ប៉ុែន� ្រគប់ផ�ូវបដិបត�ិ ជាក្រមិតេលកិយទំងអស់ 
្របសព�ចូលែតមួយ េហថា ឧេបក� ែដលជា សីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�

្រចកចូល េខ�ងទចិត� ស្រមាប់បន�ចូលកន់ ភូមិ្រ ពះអរិយបុគ�ល។
ចូលដៃទេទៀត េ្រកេនះ គឺមិនមាន េនះគឺជា សច�ធម៌ក�ុងេលក។ លំ

មក េទីបវ ិសុទ�ិទ ំ៥ ឯេទៀត គឺទិដ�ិវ ិសុទ�ិ កង�រវិតរណវិសុទ�ិ មគា�មគ�

ទស្សនវិសុទ�ិ បដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ និងញាណទស្សនវិសុទ�ិ េ
តមធម�ជាតិវ គឺគា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នអត�តួខ�ួន ឯណា
ប�� វេឡីយ។ ករេកីតេឡីង អរ ិយមគ�ទ ំ៤េនះ គឺបន�បនា�ប់គា�

សច� មិនែ្រប្រប�ល េពលគឺ កលណបានសេ្រ «េសតប» រួចបន�

េទ សេ្រ «សកទគា» រួចបន�េទ សេ្រ «អនាគា» រួចបន�េទ
សេ្រម «អរហត�»។  េសចក�ីេនាះគឺថ បានសេ្រមចេសតបន�        
«តថាគតេពធិស» ជកមា�ំង។ បានសេ្រមចសកទគាមិ «សតិ

(ស�រត) ឬអប្បមាទធ» ជាកមា�ំង។ បានសេ្រមចអនាាម
«ក
គ
ព្យោ» ជាកមា�ំង។ បានសេ្រមចអរហត�  «ប��» ជាកមា�ំ
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6

មានេគនិយាយ «សប្បោយេទពួកេ» េ្រពះេយីងេចះ្រគប់្ រល
ករប៉ះផ�ប់តមទ�រ៦ បានេហីយ

គឺបានសេ្សច�ធម៌ បានរួចផុ

ចកទុក� បានសេ្្រពនិព�ន េតីពិតែម ែដរឬេទ? េទ, គឺមិនពិតេទ។ 
ពួកេគកំពុងយល់្រចឡំធម៌ យា៉ង ខ�ំងក �។ អ�កគា�នសីល មិនស�
ក�ុងសមាធិ

គឺមានសតិ និងញាណ ្រគប់្រគងក�ុងទ៦ បានេដ     

ខណៈៗ េពលគ េនមានភា�ត់សតិ េ្រចីនជាងមានសតិ ជាពិ
ចិត�បានពល់្រត�វ េលកធម៨្របករ។ ដូេច� ះ េតីហ៊នធានា ឬ

ពិតជាច្បោស់ ែដរឬេទ ថាេនក�ុងអំឡ៧ខណៈចិត� េពលចុតិចិត�មក
ដល់ គឺេនែតមានសតិ ្រគប់្រគងបាន រល់ករប៉ះផ�ប់ ក�ុ៦?  េបី

ពិតជា្រគប់្រគងបានែមន នឹងបានេសយសុគតិ មួយរយៈេពល, ប៉ុែន� 
ភា �ត់សតិវញ  នឹងធា�ក់ចុះក�ុង អបាយភូ៤។ ដូេច�ះ សូមសិក្សោបែន�មេទៀ
ឱ្បានល�ិតល�ន ផងចុះ។ ស្រមាប់ េយាគី ែដលមានសីល មានសម

ក� មានអប្បនាសមាធិ េទីប្របាកដថា អច្រគបសង�ត់បាន 
ផ�ប់ ក�ុងទ�រទ៦ មិននាំចិតឱ្ធា�ក់ចុះ ក�ុងអបាយភូ៤ បានមួយរយ

េពល ពិតែមន។  ប៉ុែន� មិនែមន បានសេ្រសច�ធម៌ បានរួចផុតចកទុក
េនាះេទ

ឺ្រតឹមែតជា េលកិយចិត� បានសេ្រ
«ឆឡង�ុេបក» ែត
គ

ប៉ុេណា�ះ េពល ចិត� េនែតវិលវល់េកីតស�ប េនក�ុងវដ�សង្សេនះ ជ
ដែដលហ�ង
ឹ ។
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បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េ្រកយចិត�ពល «ឧេបក» ទំ១០ ណាមួយ 
មុន រហូតបាេឃីញ េដយប� តមេសចក�ីពិថា សងធម៌ទំងឡា
មានលក�ណ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េតីចិត� េនេពេនា បានផា�ផ�ិល

ឫសគល់អនុស័យកិេលស មាសកយទិដ� ជាេដីម ឱ្អស់ពីខន�សនា�ន
សេ្រមដល់  េសតបត�ិផល េហីយឬេន? គឺេន ពីេ្រព ខណៈចិត�
េនាះ កំពុែតតំងេនក�ុង អនុេលមញាណ េន ប៉ុែន� គឺជាក

េឃីញ េដយប��ដ៏្របៃព ែដលជាេហតុញាុំង េគា្រឱ្េកីតេឡីង 
ក�ុងខណៈចិត�បនា�ប់េទៀ។ ចិត� បានស�ល់ច្បោស់ថា េតី្រពះសមា�សម
ជានរ និងេកីតមាន «តថាគតេពធិស» យា៉ងឯកបំផុត។ េពលចិត�

េកីតមាន «តថាគតេពធិស» យា៉ងឯកបំផុត ក�ុងេគា្រតភូញាណ

េហតុនាឱ្មាន ករេកីតេឡីងៃន មគ�ញាណ ក�ុងខណៈចិត�លំដប់េទ
ក�ុងមគ�ញាណ េលកុត�រប��ដ៏បរិសុទ� ែដលបរិបូណ៌េដយសីល បរិប
េដយសមាធិ បរិបូណ៌េដយប�� បាញសច�ធម៌ យា៉ងច្បោស់ល
សង�រទំងឡាយ (រូបធម៌នាមធ ពិតជមានលក�ណៈជ «អនត� គឺមិ
ែមនខ�ួន មិនែមនជារបស់ខ�ួន ថ គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ» ដូចគា

នឹង  ករទូនា�ន របស់្រពះសម�សម�ុទ� ពិតែមន រួបេង�នចិត អនុេមាទ

្រតស់ដឹងសច�ធម៌តម ្រពះពុទ េដផុសេចញពីក�ុងចិត�ថា «សធុ
សធុ ស» េទីបេកីតមា អកចែម�ក ៃនរងកយ លយា៉កងរ ំពង
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«្របឹបៗ ខ�ំ ជាប់មិនដច់ ពីក្បោលដល់ចុងេជីង ឬពីចុងេជីងមកក
ពីផ�ិតមកក្បោល រួចបន�ពីផ�ិតមកចុងេជ»។ សភាពលន់ គឺខ�ំងជា   
អក របស់ចិត�ពល់្រត�វ បី៥ ក�ុងឧបចរសមាធិ និងបឋមជ្េហីយក៏
មានសភាពខ�ំងជាង ចិត�ពល់្រត�វ បីតិ ក�ុងទុតិយជ្ឈោន 
ស្សិត េនាេទៀតផង។ េនះឯង គឺជាករេកីតេឡីង «េសតប�ិម
ត »

ែដលជាមគ�ដំបូងបំផុត។ លំដប់មក គឺជាករេកីតេឡីង ៃនផ     
«េសតប�ិ
» ែដលគឺជា វិមុត�ិសុ ជាចិត�បានពល់្រ ្រពះនិព�
ត
ក្រមិតដំបូងជាអរម�ណតមឧបនិស្ស និងេកីតមានបច�េវក�ណ��ណ។
ទស្សន ទី៨៨២

6

អ�ីជាសីល? សីល ឺទុកដូចជាក
របស់ធម៌, ទុកដូចជាសភាវៈ ែ
គ

្រតជាក់, នឹងឱ្ចិត� ជាអវិប្បដិស, េ្របៀបដូចជាែផនដស្រមាប់រក្ស
េលក, ទុកដូចជាសភាវៈ្រទ្រទង់សត�េលក,ឱ្មានទមា�ប់ល� ន
ឥរយាបទល�, នឹងនឱ្មានវិន័យ និងេសចក�ីៃថ�ថ�ូរ, នឹងនឱ្មានចិត
ិ

េចតន ដ៏បរ ិសុទ�, នងជ
ឹ ួយបទ
ិ ទ�រអបាយភូ មួយរយៈេពល េបីមិនទន
បាន្រតស់ដឹងសច�ធម៌, ជាេហឱ្ចិត� ជិតនងេកីតមា
សមាធិ, ជាេហ
ឹ

នាឱ្ចិត� អចនឹងពល់្រត�វសច�ធម៌ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�
េចតនា រក្សោ៥ គឺនឹងនាឱ្ចិត� េនែ្រតច់រង ក�ុងសង្សោរវដ�េនះ
ចិត�េចតនា រក្សោ៨ សីល១០ សីលសមេណរ និងសីលភិក�ុ
បេង�ន្រតង់េឆា�ះេទ មគ�ផល ្រពះន
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6

េតីវ ិបស្ស ជាអ�? វ ិបស្សនា គឺជាករពិអំពីដំេណី រេកីតរលត់ របស់

រូបធម៌នាមធម៌ ឱ្បានេឃីញច្ប េដយប�� តមេសចក�ីពិ របស់ធម� 
(ធម�ជាតិ) ជាអរម� ថាពិតជាមានណៈ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត»។ ឬថា
វ ិបស្សនា ជាកិច�ែដល្រត�វេធ�ី េ្រកយេពលចិត� បានពល់្រត�វឧ

សមថកម�ដ�ន េដយបន�ពិចរណា លក�ណៈរបស់ រូបធម៌នាមធម៌
រលត់ តមេសចក�ីពិតេដីម្ល
ប ះបង់ កិេលស និងតណា�  សេ��ជន ទំ

១០ ឱ្េចញអស់ពីខន�សនា� មិនឱ្្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី បានសច 
មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនទផុត។ ឬថា វិបស្សនាជាករពិច ខ�ឹមស

្រពធម៌ ក�ុងសតិប្ដ�៤ សិក្សោេមី សភាវលក�ណពិត  ៃនធម�(ធម�
ជាត ែដលេកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត េនក�ុ «កយ េវទនា ចិត� ធ»
េដីម្បីញាុំងចិត ឱ្បរបូណ៌េដយសីល
ឱ្បរបូណ៌េដយសមាធ
ឱ្បរបូណ៌
ិ
ិ
ិ

េដយប�� បាចក់ធ� ុះសច�ធម៌ បាលះេចលករ្របកន់មាំ ក�ុងវិរ
ជាេដីម េហីយញាុំងចិត� ឱ្បាពល់្រត មគ�ផល ្រពះនិព� ជាអរម�ណ
េនទីបំផុត ឬថា វិបស្សគឺជាេហត ៃនករបណ� ុះពូប�� ឱ្េចះ្រតិះរិះ
ឱ្េចះគិតពិចរណ នូវេហតុផល កម�ផល បាបបុណ្យ គុណេទស 
នងនា
ឱ្ មានចិត�ល�បរិសុទ� ជនុស្សល� ជាសមា�ទិដ�ិ បដិបត�ិធម៌ ត
ឹ
សមា�សម�ុទ� ដឹកនាំខ�ួនឯង និងអដៃទ ្រតង់េឆា�ះេទក ន់ផល ្រព
និព�ន ជាទីរម�កងទុក� ទំងពួងបា
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្រគប់្រពះបរមេពធិសត� បានសន្សំបុណ្យទុកមកយា៉ងៃ្រកែលង
សត�េលដៃទ េតីមានេហតផលអ�ី ចូលមកររំង េទីបមិនបាន្រតស
ក�ុងសសនា ្រពះសមា�សម អង�ណាមួយ ឬេនក�ុងអសុ��កប្ប ជាចេ
ែដលគា� ្រពះពុទ�សសនា? េហតុដចូលមកររំង គឺករអធិដ�នច ជ
ករតំងចិត�្របាថា�យា៉ របស់្រពះបរមេពធិសត�អង�េនាះ េដីម្
្រតស់ដឹងជា ្រពះសមា�ស សន្សំេទអធិដ�នបារ ហ�ងឯង
។  ជាសច
ឹ

ធម៌ក�ុងេលក ឬជាធម�និយាម កលណាមាន ្រពះសមា�សម�ុទ� 
បាន្រតស់ដឹងរួចេហីយ ក�ុង្រពះពុទ�សស នាេនាះ នឹងគា�ន្រពះស
អង�ថ�ី ណា្រតស់ដឹងេទៀតមានែសវ័សវិក របស់្រពះសមា�សម�ុទ

េនាះ ែតប៉ុេណា�ះ ែេនាះេហីយ គឺជា្រតស់ដឹងត មានទំនដូចជា
ករអុជេទៀនបន�គ ា�។ េនក�ុងអសុ��ក ប្ប ជាចេនា�ះ ែដលគា�ន
សសនគឺមានែ ្រពះបេច�កពុទ�ប៉ុេណា�ះែដលបាន្រតស់។ ប៉ុែន� េន
ក�ុងជាតិកំេណីត ជាមនុស្សេលកណាមួយក៏េនមុនេពមាន ្រ

សមា�សម�ុទអង�ណាមួ បាព្យោ, េបី្រពះេពធិសត�អង�េនាះ េកីតច

េនឿយណាយ ក�ងកលដ៏ែវងឆា�យ ៃនករ្រតស ្រពះសមា�សម�ុទ� រ
េលកក៏តំងអធិដ�នចិត�ជាថ�ី ្របាថា�្រតស់ដឹងតម ្រពះសម
មួយ េលកក៏នឹងអ ញាុំង្របេយាជន៍ មគ�ផល ្រពះ និឱ្បានសេ្រ
ក�ុងនាមសវ័ ៃន្រពះសមា�សម�ុទ� អង�េបាែដរ។
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េនក�ុខណៈចិត�ធម�តៗ ៃនជីវ ិត្របចំៃថ� េគា�នសមាធិចិត� ជា
ដ�ន្រគឹ ះ េពលបានសិក្សោ បានស�ប់ បានគិត បានពិចរណ
្រប្រពឹត�េទ ៃនធម�(ធម�ជាត) ែដលប៉ះផ�ប់ េកីតរលត់ តមទ៦ គឺនង
ឹ

បានសេ្រមចផល ្រតឹមែ «ខណិកសមាធ» ប៉ុេណា�ះ។ ករេធ�ីបាន្
េនះ េហីយេពលអួត «ឧត�រ ិមនុស្សធម» ថាបានសេ្រមច ផល ្រព
និព�ន ឺជាេរឿង ែដលមិនគួរ េសះេឡីយ។ ផ�ូវ
បដិបត�ិ ស្រមាប់នា ឱ្
គ
ពល់្រត�វសច�ធម៌ តមលំដប់លំេដយ គឺ្រត�វ «ឧបចរសមាធិ, ប

ជ្ឈោន, ទុតិយជ្ឈោន, តតិយជ្ឈោន, ចតុត�ជ្ឈអកសន��
ជ្ឈោន, វិ��ណ��យតនជ្ឈោន, អកិ����យតនជ្ឈោន, េនវ
យតនជ្ឈោន), ឬ ្រត�វនាំចឱ្ពល់្រត�វ  ឧេបក�១០ ណាមួយ ជាមុន
េទីបបន�េទ ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិ៤ ជាេដីម េដីម្បីញាុឱ្ ទិដ�ិ
វ ិសុទ�ិ, កង�រវិតរណវិសុទ�ិ ឬអនុេលមញាណ, មគា�មគ�ញនវ ិសុទ�ិ

ឬេគា្រតភូញាណ, បដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ ឬមគ�
ទស្សនវិសុទ�ិ ឬផលញាណ បានេកីតេឡ លះដច់អស់ឫសគល់ ៃ
សេ��ជនទំ១០ តមឧបនិស្ស័បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិពជាទ
បំផុត។ 
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េតីសមាធ គឺជាអ�? សមាធិ ឺជាចិត�ជាកុសល តម
នងធ
គ
ឹ ង
ឹ ្រតង់េស�ី ក�ុ
អរម�ណ៍ែតមួយ,

ឺជាវិធីអប់រំចិត�
្រគបសង�ត់កិេលស នីវរណ៥ ឱ្
គ

េ្រទមចុះេទ េដីឱ្េកីតមានប��បរិសុទ�, គឺជាវិធីព្យោបាលវិបត�ិផ�ូវចិត�

អរម�ណ៍ ឱ្បានសះជ ឱ្បាន្រសស់ថា� េឡីងវិញ ដល់នូវភាពស�ប់
ទំបច�ុប្បន និងអនាគត, ឺជាវិធី 
បង�ឹក សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប
គ
េដីម្បីេធ�ី្របេយាជន៍ល� ដល់ចិត� សន្សំកុសលធម៌, គឺជាេហតុៃន ក

ចិត�ឱ្ល� ឬថា ករទូ នា�នខ�ួឱ្ល� ែដលនាឱ្មានេសចក�ីសុខស�ប ដល់ 
ខួ នឯងផង អ�កដៃទផង សព�សត�ផង, គឺជាេហតុនឱ្ចិត�
�
 េកីតមានប�

េលកុត�រ ្រតស់ដឹងសច�ធម៌ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនទី
ចិត�មានសីល ជាមុន េទីបគឺជាេហតុឱ្មាន សមាធិ។ បដិបត�ិ សមថក
ដ�ន ទ៤០វ ិធី ណាមួយ

គឺជាេហតុនាំចិ ឱ្មានសមាធិ ក�ុងក្រម

ឧបចរសមាធិ បឋមជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោន តតិយជ្ឈោន ចអក
��យតនជ្ឈោន វិ��ណ��យតនជ្ឈោន អកិ�នជ្ឈោ ន និងេ
ស��នាស��យតនជ្ឈ

ក�ុងឈនចិត�នីមួយៗ កលបន�ចេ្រ

វ ិបស្សនា ក�ុងសតិបដ៤ ្របកបេដ សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ��
ពិចរណា រូបធម៌នាមធ ឱ្េឃីញច្បោស់ មានលក�ណ «អនិច�ំ  ទុក�ំ 
អនត» េនាះនឹង អចញា មគ�ផល ្រពះនិព�ឱ្សេ្រមចេទប
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េតីសីលវ ិសុទ�ិ គឺជាអ�ី? ឺជាភាពល�បរិ
សុទ� របស់សីល េពលគឺសំេដ
គ

ករមិន្រប្រពឹត�កន�ង ខងផ�ូវ កយ, ខងផ�ូវវច, ឬខងផ�ូវក
េចតនា ក�ុងកររក្សោសីល បានបរិសុទ� ឬមិនបរិសុទ� គឺអ្រស័

ចិត�េនាះ ជាកុសល ឬជាអកុសល ពីេ្រពះថា ធម�ជាត របស់សីល
រលត់ តមខណៈចិត�។ េនក�ុងសមាធិចិត� េទះបីជា ខណិកសមា
ឧបចរសមាធិក�ី អប្បនាសមាធិក�ី គឺែ លងសមា�ល់បានថា៥
សីល៨ សីល១០ សីលសមេណរ ឬ សីលភិក�ុ េទៀតេហីយ េពលគឺ
សីលបរ ិសុទ�  ែតម្យោ៉ង េហីយក៏កន់ែត បរិសុទ�ឯកេទៗ តមក្រម

េទៗ ៃនឈនចិត�ែដរ។ េនក�ុងក្រេលកិយ សីលវិសុទ�ិ គឺរកេឃីញ
េនក�ុង«ឧេបក» ៃនចតុត�ជ្ឈោក�ុងរូបជ្ឈោឬ ក�ុងអរូបជ្ឈោន ែដលជា
ទ�រចិត�ឬេខ�ងទចិត� ចូលេទកន់ ភូមិរប ្រពះអរិយបុគ�ល
(បដិបទ ចេ្រមីន្រពះធ
ចេ្រមីអនាបាណស្សតិ ្របកបេដ(ស�រតី និងញា(ប��)

« ដេង�ីមទ១
ី ដល់ទ៤
ី  => សេ្រមច ឧបចរសមាធិ ជាមូលដ�ន្រគឹះ ៃ នទំ៤០»
«ចេ្រមីនកសិទំ១០ => ឱ្ស �ត់ រហូតសេ្រចតុត�ជ្ឈោន មានឧេបក� យ»

«េបីកអកសកសិណ> ចូលអកសន�� និងបន�េទអរូបជ្ឈោនជាន់េលី»
«ក�ុងឧេបក�+ ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិប៤ => បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិ»
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ជធម�ត របស់សត�ឃ�ុំ គឺមាន្រទនិច មាស  អចទិចមនុស្ ឱ្រងរបួស
បាន។ ប៉ុែន� មនុស្ស មិនែដលយកសត�ឃ�ុេធ�ីជាស្រត�វេឡីយ គឺេនែជាម
ត
ជានិរន�រតេទ េហីយជួយគា�េទវិញេទមកេទៀតផង េពលគឺ មនុស្

ឃ�ុំ  ឃ�ុំចិ�� ឹមមនុស្ស។ េសចក�ីេនាះយា៉ងណា េលកអចរ្យទំ

ដូចជាសត�ឃ�ុំ។ េលកអចេ្របៀន្របេដ សិស្សោនុសិស្ស ែដលប
ឆា�ំឆ�ង េដយេ្របីកូនរំពឬ ពក្យសម�ី្របេនា�នែដលមិនពីេរះគាប់ចិត
េនេពលខ�ះ។ ប៉ុែន� ទេង�ីទំងេនាះ គឺេដីម្បីជាករទូនា�នដល់ សិស្
ទំងេនឱ្បានល�

ឱ្បាន្រតឹម្រត�វ ក�ុងធម៌វិន័យ ទទួលប

្របេយាជន៍ ទបច�ុប្បន និងអនាគ និង េលកអចរ្យ ក៏ែថមទ

បង�ញផ�ូវ ្រតង់េឆា�ះេទកន់ មគ�ផល ព�ន េទៀតផង។ អ�ីៗ ែដ
េលបាេធ�ី  បានជួយអប់រំទូនា�ន ដល់សិស្សោនុស គឺេដសុទ�ចិត�
មាន្រពហ�វិហរធម៌ អនុេ្រគាះដល់ សិស្សោនុសិស្សទំងេនាះ 
េពលគឺ មិនេដីម្បី� ុងបណងេផ្សង ឬ្របេយាជន៍េផ្សង េឡីយ។ 
ក
រល់ករភាន់្រចឡំ ករេកីតទុក�េទមនស្ស ករខឹងេ្្របក
េផ្សងៗ របស់សិស្សោនុសិែដលេលកបានទូ នាទំងេនាះ គឺជាទេង�ី
ឆា�ំឆ�ង របស់សិស្សោនុសិស្ស ទំងេនាះ ែតប៉
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ខណៈចិត� េន� ុងអនុេលមញាណ េតី
ក
គឺជាបុព�ភាគ ឬបុព�េហតុ (េហ

ខងេដីម) ែដលនឱ្ចិត�បានតំងមាំ មានប��េមា ពិចរណា
សង�រធម៌ ែដលេកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត មានលក�ណ «អនិច�ំ  ទុក�ំ

អនត»បាន រហូតនាំចិត�េឡីងកន់ េគា្រតភូញាណ? េ «និមិត�»

ែដលអចជា ចិត�និមិត� ក�ុងសមថកម�ដ�ន ែដលេយាគី កំពុងែតហ�ឹ
សមាធ េដយផា�ល់ ឬក៏អចជា និមិត�រូបវន� ជាបនា�ល់ខងេ្រក
និមិត�ធម�ជាតិ ជាដុំពពុះទឹកេភ�ីងេឆះៃ្រព ជាៃថ�បេណ�ីរកូ ជរូប

សកសព ឬក៏ជា ពុទ�នុភាព របស់្រពះសមា�សម�ុទ� ដូចជា ្រពះអង�

ផា�ឈូកដ៏ល� េហីយកឱ្ផា�ឈូកេនាះ ស�ិតេទ ្រសេពនេទ រហូតវ

ស្រមាប់ជាទីេគាចរចិត� របស់ភិក�ុ ក�ុងអនុេលមញាណ ែដល្រពះព
្របាថា�នឹងេ្របាស យា៉ងដូេច�ះជាេដីម។ និមិត� ទំងេនះ នឹងវិ
េពលមានករេកីតេឡីង ៃនេគា្រតភូញាណ មគ�ញាណ និង
ប��េលកុត�រ ែដលបរិបូណ៌េដយសីល បរិបូណ៌េដយសមាធិ បរិ
េដយប�� ស្រមាប់ផា�ល
ច ឫសគល់

របស់កិេលស 

និងតណា�

ឬសេ��ជន (សំេយាជនៈ) ទំ១០ ឱ្អស់រលីង ពីខន�សនា�ន ែលឱ្
្រតឡប់េកីតេទៀតជាថ�ី តមឧបនិស្ស័យ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះន
ពុំមាននិមិត� េនាះេ
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េនះជាកល ែដល្រត�វព្យោយាមបដិបត�ិធម៌ យា៉ងៃ្រកែលង េទី
ចិត� ឱ្បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន េទបាន។ មានែតខណៈច
បានពល់្រត�វ នូវ(ឧបចរសមាធិ, បឋមជ្ឈោន, ទុតិយជ្ឈោន,
ចតុត�ជ្ឈោន), ឬអកសន��ជ្ឈោន, វិ��ណ��យតនជ្ឈោន,
�� ��យតនជ្ឈោន, េនវស��នាស��យតនជ្ឈោន), ឬ (ឧេប១០
ណាមួយ) ជាមុន ចេហីយបន�េទចេ្រមីនវិបស្សនាក �ុង (សតិ៤ គឺ
កយ េវទនា ចិត� ធម៌), ឬ (ចិត� េចតសិក រូប), ឬខន� ធាតុ អយតនៈ
េដីម្បីញាុំង វិសុទ�ិខងចុង គឺ (ទិដ�ិវិសុទ�ិ, កង�រវិ តរណវិសុទ�ិ ឬអន
ញាណ, មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុទ�ិ ឬេគា្រតភូញាណ, 

ទស្សនវិសុទ�ិ ឬមគ�ញាណ, ញាណទស្សនវិសុទ�ិ ឬផលឱ្បានេកី
េឡីង  បន�បនា�ប់គា� តមលំដប់លំ ែដលជដំេណី រ្រប្រពឹត� ជាធម
ត ៃនធម� (ធម�ជាត) េនាះេទ េទីបេហថា ករបាន ឱ្សេ្រមច មគ
ផល ្រពះនិព�ន។ ទំងេនះេហីយ េគឺជាបដិបទ ដ៏្រតឹម្រត� ្រសត

គន�ងទូនា�ន ក�ុងផ�ូវ្រតស់ដឹង របស់្រពះសមា�សម�ុទ� ្រពះបរម្រគ� ៃ

េបីចិត� ែដលបានពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះ និព�ន គឺណៈងយ្រស�
េដយមិនចំបាច់ បដិបត�ិក� «សីល សមាធិ ប�» យា៉ងៃ្រកែលងេន
េម៉�ះសម មនុស្សេលក េទវេលក ្រពហ�េលក នឹងបានសេ្រមច
្រពះនិព�ន ទំងអស់គា� បាត់េទ
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េតីអ�ីខ�ះ គឺជាផលសេ្រមច ែដលទទួលបាន ពីករ្រគប់្រគង រល
ប៉ះផ�ប់ តទ�រទ៦? ផលសេ្រមច នឹងមានបីក្រមិត េផ្សងា�
គ

ក្រមិតទ១៖ េយាគីេនាះ បានរក្សោសីល, ប៉ ចិត� គឺគា�នមូលដ

្រគឹះ ៃននាបាណស្ស ឱ្បានសេ្រមចដល «ឧបចរសមា» ជាមុន។
េហីយក៏បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េដយយកចិត�ធម�តៗ ខងេ្រក
ពិចរណា ្រគប់្រគងសភាវលកណៈ ៃនកប៉ះផ�ប់ តមទ�រទ៦ គឺនង
ឹ
នាឱ្បា ផលសេ្រម ្រតឹមែតជ«ខណិកសមាធ» ប៉ុេណា�ះ

ក្រមិតទ២៖ េយាគីេនាះ បានរក្សោសីល, េហីយចិត� ក៏បានបា
ស �ត់ជំនាញ ក�ុងមូលដ�ន្រគឹអនាបាណស រហូតសេ្រមច «ឧបច
សមាធ»

ជាមុន។ បនា�ប់មក ក៏ចូលេទកន់ទីស�ប់

បន�ចេ្រមី

វ ិបស្សនា េទពិចរណា ្រគប់្សភាវលក�ណ ៃនកប៉ះផ�ប់ តមទ

ទំ៦ គឺនងបានផលសេ្រមច រហូតដល
«ឆឡង�ុេបក» ជាសីលវិសុទ�ិ និ
ឹ
ចិត�វ ិសុទ�ិ។ 

ក្រមិតទ៣៖ ចិត� របស់បណ�ិត មានសីល ែដលបានតស៊ប់មាំ� ុង
ក

«ឆឡង�ុេបក» ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិតវ ិសុទ�ិ ជាមុន។ រួចេហីយក៏បន� ចេ្រម
វ ិបស្សនា េទពិចរណា ្រគប់្សភាវលក�ណ ៃនកប៉ះផ�ប់ តមទ

ទំ៦ គឺនង
ឹ អចញាុំង េលកុត�រប�� គឺវិសទ
ុ �ិ៥េទៀត ឱ្េកីតេឡីងបន�
ជាលំដប់លំេដយ រហូតបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិ�ន ជ
ាទី
ព
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េតីេពលដល់  «ខន�និព�» េធ�ីឱ្ «ចិត�» ឈប់េកីតរលត់ ឬ  បិទសង្សោរវដ
េនះទំង្រស េដយរេបៀបណា? សូមសិក្សោថា េហតុបច�័យ ឱ្ចិត�

េនែតមចុតិបដិសន�ិ  ជាប់មិនដច់ ក�ុងភពបី អស់មួយសង្សោរវដ� រ

េហីយ គឺេដយសរែ «ចិត�» េនែតមា ធម៌្របជុំតក់ែតងបន� មិនទ
បារលត់អស់ ឬថា«ចិត�» េនែតេកីតបន�េទៀត េដយមានករផ្សំផ�ុំគា
«អវ ិជា� តណា� ឧប» ជាឪពុក  និង «កម�» ជាមា�យ េដយ «ធមា

ហ» ជាបច�័យ។ េនេពលែដ «ចិត�» បានពល់្រត អរ ិយមគ�ទ ំ៤ រួច

មកគឺ «អវ ិជា� តណា� ឧប» បានលះដច់អស់ ជាសេនេពលែដ

«អរហត�មគ�» បានេកីតេឡី។ ដូេច�ះ េនសល់ែត «កម�» ជាសភាវធម
ខងមា�យ នឹងក�យេទជា �ស�ីេមមា៉យ អត់ប�ី បេង�ីត«ចិត�ថ�ី» េទៀត
មិនបាន។ េពលប�� ខន�  របស់្រពះអរហន� បានែបកធ សង្សោរវដ�េនះ 
គាំងឈប់វិល េទមុខបន�េទៀ ែដលេហថ «ខន�និព�»។  េពលេនា គឺ  

«កម�» ែដលេនេសសសល់ ក៏ឈប់មាឱកឱ្ផល នឹងក�េទជ    
«អេហសិកម» េទ។
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េពលបានសេ្រម «អរហត�ផល» ែដលជា «កិេលសនិព�» រួចេហីយ  េតី
េហតុអ�ី  «កម�» េនែតមឱក ឱ្ផលបានេទៀត? សូមសិក្សោថ

សេ្រមច អរហត�ផល គឺជាកររលត់អស់ ន «អវ ិជា� តណា� ឧប» គឺជ
្រក�កិេលស ែដលជាសភាវធម៌ ខងឪពុក រ«ចិត�»។ ប៉ុែន� «កម�» ែដល

ជាសភាវធម៌ ខងមា�យ «ចិត�» គឺេនមានេនេឡីយ។ ម្យោ៉ងេទៀ
អរហន� និង្រពះអរហន� េលក៏េនមា«ខន�» និង  «ជីវ ិត» េលីេលកេនះ
គឺមិនទន់មា«ខន�និព�»។ ដូេច�ះ ដរណា«រូប» េនមាន«កម�» េន

ែតមាឱកឱ្ផល ជា«វ ិបាកកម» ជាធម�ត គឺមិនទ«អេហសិកម»
េនាះេទ។ េហតុេនះេហីយ េទីប្រពះស មា�សម�ុទ� ្រត�វេទវទត� េបៀតេ ឱ្
ពុះពង្រពះេលហិត, ្រពះសរីបុ្រត ្រត�វនន�យក្ស វយេ ្រព

េមាគ�ល�ន ្រត�វ៥០០នាក់ ្របហរ, ្រពះអរហ ឧបុលវណា� ្រតបាន  
នន�មាណព េបៀតេបៀន ផ�ូវេទ ជាេដីម។ ប៉ុែន� «វ ិបាកកម» ទំងេនះ គ
េបៀតេបៀន ្រពះអរហន� និង្រពះអរហន�ី បាន«រូបក» ប៉ុេណា�ះ, េព
គឺ មិនបានេបៀតេបៀន ដល់«ចិត�បរ ិសុទ� ឬជា កិរិយាចិ» របស់្រពះអង� ស

ម្បីែតតិចតួចេសះេឡីយ។ ពីេ្រព «រូប» េនះ គឺជា «វ ិបកកម�» ចុង
េ្រកយ របស់ ្រពះអរហន� និងអរហន�ី ែដលេនេសសសល់ យា៉ងតិចត
បំផុត មុននង 
ឹ «ខន�និព�» បានចូលមកដល។
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មានេគនិយាយ «គម�ីរ្រពះៃ្របិ
ត » មិនែមន្រពះសមា�សម�ុទ� ជា
េរៀបចំ សរេសរេឡីងេនាះេទ េតីពិត ែដរឬេទ?

ឺពិតជ
អីចង
គ
ឹ ែមន។ 

ពីេ្រពះ «គម�ីរ្រពះៃ្របិ
ត » ែដលអ�កបានេឃីញ សព�ៃថ�េនះ គឺេរៀបចំ

េឡីង េដយពុទ�បរិស័ទ បន�ីជំ
នាន់មួយ េទជំនាន់មួយេទៀត។ េន
ព
ពុទ�កល គឺេគេ្របីករចងចំ នូវ្រពះ វទ ជាសំខន់។ លំដប់ម

ចរកេលី  ែស្បកសត� ឬ�ស�ស�ឹករឹត េហីយបន�ដល់សព�ៃថ� គឺវិទ្យោស

បានេជឿនេលឿន េគេបាះពុម� េធ�ីជាេសៀវេភ េដីម្បីល ក�ុងករសិក្
និងករែថរក្សោទុកដក់។ អ�ីែដលសំខន់ គឺពុទ�បរិស័ទ ែតងែតបន�

សង�យនា េផ��ងផា ្រគប់ពុទ�វចន ទំងអស់ មិឱ្បាត់បងេសេឡីយ។ 
សូមសិក្សោថា ដ្បិែត «គម�ីរ្រពះៃ្រតបិ»េនះ គឺមិនែមន ្រពះសមា�សម�ុទ
ជាអ�កេធ�ី ជាអ�កសរេសរ ពិតែមន, បែន� គឺេគបានកត់្រតទុក នូវ្រពពុទ�
វចនៈ ្រពះពុេទ�វទ េនក�ុងេនាះទំងអស់ ពីេ្រពដៃទ សូម្បីែ
្រពះអរហន� និង្រពះបេច�កពុទ� ក៏នឹងមិនអសំែដង្រពះធម៌ បានយា៉ងល

ល�ន់  យា៉ងពិស� ដូេច�ះេឡីយ េពលគឺ មានែត្រពះពុទ�វិស័យ ែ   
សព���ុត��ណ របស់្រពះសមា�សម�ុទ� មួយ្រពះអង� ែតប៉ុេណ
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េហតុអ�ី មានេគសន�ិដ�នថា ខ�ឹមសរេន«គម�ីរ្រពះៃ្របិ
ត »េនះ គឺែក�ង

ក�យ មិនែមនជា ្រពះពុេទ�វទ? ពីេ្រពះថា ពួកេគ អចគិតថា 
«្រពះពុទ» ឬមាន្របាជា�នង
ឹ «្រពះពុទ» េទប
ី េឃីញថា ខ�ឹមសរក�ុង្

ៃ្រតបិដក  មិនដូចជាពក្យទូនា�នរបស់ខ�ួន ឬមិនធា�ប់អន និងមិ
ខមសរ 
�ឹ
ក
កីតចិត�អក ុសល អវ
� ុង្រពះៃ្រតបិដក។ េដយេហតុេនះ េទីបេ
ខ�ះសទ�េជឿជាក ់ េលីករ្រតស់ដឹង របស់្រពះសមា�សម�ុទ�។ ឬថ

បានយក ្រពះពុេទ�វកែកែ្រប ែក�ងបន�ំ រួចយកេទ េពលអួត្របា
ដៃទ ក�ុងបំណងណាមួយ។ កលធា�ប់មាន េចតនាគិតដូេច�ះ ឬធា�
ែ្រប ្រពះពុេទ�វទ េដយខ�ួនឯងផា�ល់ផង េទីបេកីតជាគំនិត មិនទអ�ក
ដៃទឯេទៀត  ែបបេនះេឡីង ក�ុងទំនងៃនករគិតថា េគមុនៗ ្របែហលក៏
នឹងេធ�ីដូចជា អត� អីចឹងែដរមិនខន។ ខណៈចិត�ែបបេនះ គឺមាន

េនក�ុងចិត� របស់ពលបុថុជ�ន ែតប៉ុេណា� ះ។ េសចក�ីពិត ្រ ពះអរិយបុ

និង្រពះសង�ីតិកចរ្យ េលកមានសទ � យា៉ងមុត «្រពះពុទ� ្រពះធម
្រពះសង» គឺមាន ហិរិឱត�ប្ប និងេគារព ្រពះពុេទ�វទ យា៉ងៃ្រកែ

ហ៊នែកែ្រ បក៏ប៉ះពល់េឡីយ ពីេ្រពះែត បានចត់ទុកគា�នឹ ្រព
សមា�សម�ុទ�

គង់ធមា�េនេឡី េពលបាន បដិបត�ិ្រពះធម៌ តម្រពះៃ

បិដក េទប
ី ដឹងច្បោស់ថាពិតជ សច�ធម�បដិបទ ្រតង់េឆា�ះេទកន់ទី
ទុក� មគ�ផល ្រពះនិព�ន ពិតែមន

50 3

ទស្សន ទី៨៩៦

6

េតីបដិបទ (ផ�ូវបដិបត�ិ) ស្រមាប់ន «ចិត�» េទសេ្រមច មគ�ផល ្
និព�ន មានអ�ីខ�ះ? គឺមានេ្រចីន រហូតមិនអចរប់បាន។ ពីេ្

អរ ិយបុគ�ល មួយ្រពះអង� ឺមានបដិបទ មួយែបប យា៉ងជា
ក ់លក
គ
្រពះអង�ផា�ល់។ ប៉ុែន� បដិបទទំងអស់ នឹង្របជុំចុះ ែតេនក�ុងចិបា
បរបូណ៌
េទេដយ «សីល សមធិ  ប��» ដូចគា�។ េនក�ុងក្រមិត
ិ
េលកិយ ខណៈចិត�ដ៏្របេសីរ គឺឧេប ក � ែដលេឃីញមានេន «ខណិ
កសមាធិ ឧបចរសមាធិ និងអប្បន ជាសមាបត៨»។ ឧេបក�

គ

េកីតេឡីង េដយករចេ្រម «សមថ  និងវ ិបស្សនាកម�ដ» ្របកបេដ
សតិ(ស�រតី) និងញ(ប��) េពលគឺ ពុំែមនជា ករ្របឹងចិត� ែបប

ធម�តៗ េនាះេទ។ ឧេប ក � គ «សីលវ ិសុទ�ិ  និងចិត�វ ិសុទ�ិ» ជា្រចកទ
ចូលេទកន់ មគ�ផល ្រពះនិព េដីម្ឱ
ប ្េកីតមាន ប��េលកុត�រ នាំច

ឱ្ពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺែតមា «ឧេបក» ជាេលកិយចិ ជ
មុន រួចេហីយ  បន�េទចេ្រមី «វ ិបស្ស» ក�ុង  «សតិបដ�៤» ឬ  «ចិត�
េចតសិក រូប» ឬ «ខន� ធាតុ អយត» េដីម្បីញាុំង វិសុទ�ិទ៥ បន�បនា�ប

េទៀត  ឱ្េកីតេឡីង  តមលំដប់លំេដយ និងឧបនិស្ស័យ។ ប
ស្រមានាំចិត� េទសេ្រមច មគ�ផល ្រពះ និព�ន ជាអរម�ណ៍ គឺ្របជ
ែតយា៉ងេនះ េដយពុំមានបដិបដៃទេទៀត េនាះេយ។
ឡ
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េតីវ ិធីស�ស� ចេ្រមីនវិបស្សនា េពលជារួម ដូចេម�ច និងបានផ
ដូចេម�ច? វ ិធីស�ស�ចេ្រមីនវិបស្សនា គឺមានេ្រចីនរេបៀប អ្រស័

ឆា �តឈ�ស របស់េយាគីអង�េនាះ េដយផា�ល់, ប៉ុែន� េពលជា
ក្រមិត េផ្សងគា� គ
ក្រមិតទ១៖ េយាគីេនា បានរក្សោសីល, ប៉ុែន� គា�នមូលដ�ន្រ
អនាបាណស្ស ឱ្បានសេ្រមចដល «ឧបចរសមា» ជាមុន។ េហី

ចេ្រមីនវិបស្សនា េដយយកចិត�ធម�តៗ ខងេ្រកសមាធិ
សភាវលក�ណៈ រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីព េនក�ុងវិបស្ស
រម�ណ៍ ទំ៧៣ ឱ្េឃីញជលក�ណៈ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» គឺនងបានផ
ឹ
សេ្រមច ្រតឹមែត«ខណិកសមាធ» ប៉ុេណា�ះ

ក្រមិតទ២៖ េយាគីេនាះ បានរក្សោសីល, េហីយចិត� ក៏បានបា
ស �ត់ជំនាញ ក�ុងមូលដ�ន្រគឹះនាបាណស្សតិ របាសេ្រមចដល់
«ឧបចរសមា» ជាមុន។ បនា�ប់មក ក៏ចូលេទកន់ទីស�ប់ស�ត់ បន�ន
វ ិបស្សនា េដយពិចរណា សភាវលក�ណៈ រូបធម៌នាមធម៌ េក ីត

េសចក�ីពិត  េនក�ុងវិបស្សនារម�ណ៍៧៣ ឱ្េឃីញជលក�ណៈ «អនិច�ំ 
ទុក�ំ អនត» គឺនឹងបានផលសេ្រមច រហូតដល «ឧេបក» ជាសីលវិសុទ�ិ
និងចិត�វ ិសុទ�ិ។
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ក្រមិតទ៣៖ ចិត� របស់បណ�ិត មានសីល ែដលបានតស៊ប់មាំ� ង 
ក

«ឧេបក� ទ១០ ណាមួ» ែដលជាផលសេ្រមច របស់ករចេ្រមីន
កម�ដ�ន ឬ វិបស្សនាកម�ដ�ន។ រួចក៏បន� ចេ្រមីនវិបស្សនា ពិ
លក�ណៈ  រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិ េនក�ុងវិបស្សនារម

ទំ៧៣ ឱ្េឃីញជលក�ណៈ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» គឺនង
ឹ អចញាុ

េលកុត�ប�� គឺវ ិសុទ�ិទ ំ៥េទៀត ឱ្េកីតេឡីងបន� តលំដប់លំេដ

រហូតបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីប សមា�ល៖  វ ិបស្ស      
រម�ណ៍ ទំ៧៣ គឺ៖  ខន�៥, ធាត១៨, អយតន១២, ឥ�ន�ិយ២២, អរ ិយ
សច�៤, និងបដិច�សមុប្ប១២។

ទស្សន ទី៨៩៨
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េតីេហតុអ�ី ្រពះសមា�សម�ុទ� ្រទង់ហម សវ័ និងសវិក របស់្រពះអ
មិនឱ្សំែដងឫទ�ិ េដីម្បីទក់ទញបរិស័ទ មកេជឿជាក់េលី ្រពះពុទ
ឱ្បានេ្រចីន? ពីេ្រពះ ករសំែដងឫទ�ជំរុញឱ្ បរ ិសទ
័ ទំងេនា ះ េ

ខុសេហតុផល ពង
ឹ ែផ�កេលីអ�កដៃទ មិនេជឿេលខ
ី ួ �នឯង បាត់បង់ករពម 
ក�ុងករសិក្សោេរៀនសូ្រត្រពះធម៌ និងមិន្របឹងែ្របង បដិបត�ិ្រពះធម
្របឹងែ្របង បដិបត�ិ្រពះធម៌ែដរ, ប៉ុែន� បដិបត�ិមិន្រតង់ផ�ូវបរិសុទ� ជ

សមាធិ ពីេ្រពះ ចិត�េនជាប់ជំពក់ េលីឫទ�ិអភិ�� គឺជាេហតុររ
្រពះនិព�ន។ ចំែណកខ សវ័ និងសវិក ែដលបានសេ្រមច អភិ ៥
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េហីយមិនទន់បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះ និព�ន ក៏គឺនឹងេកីវេង�ង ក�ុង
េលកធម៌ទ៨្របករ ឬក៏អចែបកេ ទជា ទិដ�ិខុសេផ្សងៗ ឬក៏
ររំង មគ�ផល ្រពះនិព�ន េនក�ុងចបច�ុប្បន េនាះផងែដរ
ទស្សន ទី៨៩៩
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សូមអេ��ីញ វយតៃម�ខ�ួនឯងថា េតីអត�អញ កំពុងែតបដិបត�ិធម៌ សព
ហ�ង គឺ
ជា សមា�ទិដ�ិ ឬមិច�ទិដ�ិ? សមា�ទិដ�ិ គឺរក្សោសីល និងកម�បទ
ឹ
្រពះធម៌ េដយយក្រពះៃ្រតបិដក ជាេគាល, បដិបត�ិសមថ និងវិប

ដ�ន ្របកបេដយ សតិ(ស�រតី) ន(ប��), មានចិតស�ប់រមា�ប់,
ចិត�មាន្រពហ�វិហរធម៌ ខ�ស់េឡីងៗ, មានចិត� ជាឧេបក�, និងចិត�
ករ្របកន់មាំ ក�ុងសង�រធម៌ មានមុខេឆា�ះេទកន់ ទីរ គឺមគ�ផល
្រពះនិព�ន។ ប៉ុែន� មិច�ទិដ�ិ គឺមិនខ�ល់ខ�យពី កររក ្សោសីល និង
បដិេសធ្រពះៃ្រតបិដ ្រពមទំងគម�ីរដីកេផ្សងៗ, បដិបត�ិសមថ
វ ិបស្សនាកម�ដ�ន មិន្របកបេដយ សតិ(ស�រតី)(ប��), ចិត�

សប្បោយេភ�ីតេភ�ីន ខុសេហតុផល, ចិត�្រពហ�វិហរធម៌ កន់ែតេខ្ស
ចិត�លំេអៀង គា�នឧេបក�, និងចិត�្របកន់ថា មានែតអញ និង្រក�
ខ�ំងពូែក មានប�� តឈ�សជាងេគ ្រតឹម្រត�វជាងេគ ជ
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6

្រពះពុទ�សសនា គឺមានបដិបទ និងសូចនាករ ស្រមាប អំពី  ផល
សេ្រមច ៃនកិច�បដិបត�ិ្រពះធម៌ យា៉ងច្បោស់លស់ គឺមិនអចេចះ
ស�នៗ្រពវ្របែហលៗ តមនឹកេឃ េនាះេទ។ ដូេច�ះ ្រត�វែសិ
ត កឱ្
បានច្បោស់ អំពីសភាវលក�ណ ៃនចិត�ពល់្រត�វធម៌ តមក្រមិត

អង�្របកប ៃនសភាវធម៌ ែដលបានពល់្រត�វេនាះ េដីម្បីេជៀសវ
ភាន់្រចឡំ ្របាសចកពីសច�ធម៌។ ឧទហរណ៍៖ ក�ុងកអនា
ស្សត េ្រកេពលឆ�ងផុតខ្យល់្រតកូល៤ នឹងជួប បីតិ៥, ជួបកយបស្សទ�
ចិត�បស្សទ�ិ, និ «កយចិត� អរម�ណ » ្រត�តសុីគា� ជាធ�ុងមួយ សនឹងធឹង

មួយ្រសបក់ៗ មានពន�ឺេ្រពឿងៗ េកីតេចញពី្របជុំចិេ��ីម  «ឧបច
សមាធ» ែដលមានអង�ឈនទ៥ េកីតេឡីង េនទន់ខ�ី គឺ វិតក�ៈ, វិចរៈ
បីតិ, សុខៈ, និងឯកគ�ត។ ដូេច�ះ សូមអ�កបន� សិក្សោពីលក�ណៈ ៃនចិត�ព
្រត�វ សភាវធម៌ ទំងេ ឱ្បានច្បោស់លស់ ដូចជាសភាវលក�ណ

ដូចេម�ចេហថា៖ វិតក�ៈ, វិចរៈ, បីតិ ៃនឧបចរ និងបឋមជ្ឈោន, បីត

ៃនទុតិយជ្ឈោន, សុខៈ ឯកគ�ត, បឋមជ្ឈោន, ទុតិយជ្ឈោន, តតិយជ  
ចតុត�ជ្ឈោន អសន��យតជ្ឈោន, ��ណ��យតនជ្ឈោ អកិ�
��យតនជ្ឈោន, េនវស��នាស��យតនជ្ឈោន, ឧេ និងអរ ិយមគ� ជ

េដីម។  កលេបីមិនបានច្បោស់លសភាវលក�ណ ៃនចិត�ពល់្រត�វធម
ខុសៗគា� តមលំដទំងេនះេទ គឺនងនា
ឱ្មាន ករ ំេភីបចិត� បានយល
ឹ
្រចឡំសច�ធម៌ ដូច ្រចឡថបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិ ជាេដី។
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6

ករសិក្សោ និងករបដិបត�ិ្រពះធម៌ គឺេដីម្បីន ឱ្មានេសចក�ីសុខ ស�ប
រមា�ប់ នូវអំេពីបាបកម�ទំងឡាយ, ចិត�មាន្រពហ�វិហរធម៌, រលស់

ពីករ្របកន់មាំ ក�ុងសង�រធម៌, និងបន�ផ្ស ែចករ ំែលកចំេណះដឹង 
្របាប់ផ�ូវសុខ ផ�ូវសួគ៌ ផ�ូវ្រពះនិព�ន ដល់ពពួកញាតិ។ ្របសិនេបី អ

្រពះធម៌ េដីម្បីែត តេម�ីងអំនួត និងមានះ ក�ុងភាពជាអ�កេចះដឹងេ្រច
បានមុខមាត់ កិត�ិយស េករ�ិ៍េឈ�ះ ចង់ចញ់ចង់ឈ�ះគា� េតីអធម៌េធ�ីអ�ី 
គួរយកេពលេទេធ�ីអ�ីេផ្សងវ គឺល�្របេសីរជាង។ ្របសិនេបី មានេគ

អ�ក ពីកំហុសខុសឆា�ំឆ�ង របស់អ�ក  និងក៏មាន្របាប់ផ�ូវេដះ្រស
កំហុសឆា�ំឆ�ង ឱ្មកជាល�វិញផង, កុំគិតែតខឹងេគ

គួរពិចរណាសិន 

ពក្យរិះគន់េន ពិតជាល�ែមន គួរទទួលយកេ, ប៉ុែន� េបីមិនល�េពញចិត�
េទ េបាះេចលេទ មានេទ

ទស្សន ទី៩០២

6

រក្សោសីល ្រត�វរក្សោចិត�។ មានសមាធិចិត� េទីបមានសីលបរិសុទ
បរ ិសុទ�  និងមានចិត�បរិសុទ� លុះ្រតែតមាន ឧេបក�។ មានឧេប១០

ណាមួយ ជាមុន េហីយបន�ចេ្រមីនវិបស្សនា េទីបអចញាុំងេល ក
ឱ្េកីតេឡីង នងបានសេ្រមច
មគ�ផល ្រពះនិពតមឧបនិស្ស័
ឹ
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ពុទ�្របវត�ិ

ឺេពលែដល
្រពះអង�ផា�ញ់មារ និងេសនា េនគល់េពធ
គ

េឃីញមានឆាក្របយុទ� យា៉ងគ្រគឹកគេ្រគង ខ�ំងណាស់ េតីេហតុអ

េលក េនែក្បរៗេនាះមិនដឹង? ពិតេហីយ មនុស្សេលក នឹងមិន
ដឹងបានេនាះេទ។ ពីេ្រពះ មិនែមនជាវិស័យមនុស្សធម�ត អច

ដឹងបាន។ អ�កែដលអច្រជាបដឹងបាន គឺែតេយាគី ែដលមានឈ
ឬក៏ពពួក អមនុស្ស េទវត ឥ�ន� ្រពហ� ែតប៉ុេណា�ះ។ េនាះគឺជា

ចម្បោំង ៃននិមិត�ជាកុសលចិត� របស់្រពះអង� ែដលកំពុងតំងមាំ ក�ុង
ៃនចតុត�ជ្ឈោន ជាមួយនឹង និមិត�ជាអកុសលច របស់េស�ចមារ ្រពមទ
េសនា ជាវិស័យ ៃនេទវត បរនិម�ិតវសវត�ីេទវេលក  ែដលមានក

ទិព� ហស
ួ វ ិស័យ  របស់មនុស្សធម�ត អចេមីលេឃីញបាន។ េពល
េមា៉ង្របែ៥ល�ច ៃថ១៥េកីត  ែខពិសខ

គឺចិត�្រពះអង� េនជ

េពធិសត� មិនទន់បានសេ្រមច ្រពះនិព�ន េនេឡីយ។ ្រពះអ
មា និងេសនា � ុង្រគាេនះ គឺមិនជាអស�រ្យ េពកេនាះេទ, ប៉ុែន� អ�ីែ
ក

អស�រ្យ ជាងេនាះេទៀត គឺ្រពះអង� បានឈ�ះមារ បួន្របេភទេផ្សង
េហថា ពិតជាអស�រ្យៃ។ េតីគឺជាអ�ី? ជ
គ ខន�មារ កិេលសមារ អ
សង�រមា និងមច�ុមារ ករបានសេ្រ សព���ុត��ណ អរហត�ផល
កយជា្រពះស មា�សម�ុគឺេនយាម៤ េហៀបនងភ�ឺ
នារ្រតីឯង។
ឹ

510

ទស្សន ទី៩០៤

6

េតីេពលចិត� ែដលបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន នឹងសប្បោយរីក
ែមនឬ? មិនពិតេទ។ េនះជា ខណៈចិត� បច�ុប្បន របស់បុថុជ�ន ែដល
កំពុងេសយអរម�ណ៍ សប្បោយរីករយ ឬជាចិត�កំពុងព «សុខ និង
េសមនស្ស េវ» បានេកីតេឡីង េពលមានករប៉ះផ�ប់ តទំ៦

ណាមួយ។ ចិត្រពះអរិយបុគ�ទំងឡ គឺនឹងមាន្រពះអនាបាណ
ជាវិហរធម៌ និងមានករស�ប់រមា�ប់ េ្រពះបានរួចចកផុតទ។ ចិត�
នឹងបរ ិសុទ� េដយ «សីល សមាធិ ប�» មានធម�សេង�គ ក�ុងសត� និ
សង�រ ជា្របចំ។ ចិត� មានមហករុណាទិគុណ យា៉ងៃ្រក មិន
ជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ មិនរំេភីប មិនញាប់ញ័រ ចំេពះករប៉ះផ
ទ�រទ៦ ណាមួយេឡីយ។ ចិត� ឺមានសតិសម្បជ��ៈ និងមា
ន្រព ន
គ
ជាអរម�ណ៍ ជាេរឿ

ទស្សន ទី៩០៥

6

ខងអំេពីល� មនុស្សនឹងក្រម កុះករចងចំ េបីេរឿងអ្រកក់ ឆាបឆ
ចិត�ឥតខ�ចកម� ក៏េ្រពះចង់ល្បី។ ចិត�បុថុជ�អីចង
ឹ ឯង គឺគា�នអ�ីែប�ក
េនាះេទ។ ដូេច�ះ សូមអប់រំចិត� េដយសមថ ឬវិបស្សនាកម� ឱ្បា

សេ្រមច «ឧេបក» ក�ុងសត� និងសង�រ អីចង
ឹ េទ ឺនឹងបានសុខស�ប់ ជ
គ
ជាមិនខ

511

ទស្សន ទី៩០៦

6

(បទកកគតិ
ពក្យសម�ី្រ

មានៃ្របមានជ

កុំេខខឹងស�ប់ 

នាំជាប់បាបេ្

ពក្យេពចន៍ទូ នា

គឺជាធម�ទ

ជួយបង�ញផ�ូវ

្រតឹម្រត�វអស់េឆ

មានែផ�មពីេរ

កុំេឡីយអងេឈ

្របទូសេ្រកវេ្រ
និងបទពិេសធន

ជួយ្រសយចំេណ

ផ�ូវសួគ៌និព�ន
ទស្សន ទី៩០៧

6

េតី្រពះអរហន� េនម «ចិត� េចតសិក  រូប» ែដរឬេទ? ដរបណ «ខន�
និព�» មិនទន់មកដល់ ្រពះអរហន� េនែត «ចិត� េចតសិក  រូប» ជ
ធម�តអីចឹង។ ប៉ុែន� ដំេណី រ្រប្រពឹត�េៃនជីវ ិត្របចំៃថ� របស់្រពះអង� គឺ
មាំក�ុង ជីវិតដ៏បរិសុទ� ជាកិរិយាចិត� ែដលជាអព្យោកតធមា� ម

មន�ិល ឬពួកគណៈ េពលគឺ កិរយាចិត� ែដលែតងែត តំងមាំក�ុង 
ិ
និព�ន ជាអរម�ណ៍ ជាន
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6

េតីចិត� ្រត�វតម�ល់ � ុងទីតំងណាខ
ក
េពលចេ្រមីន អនាបាណស្សត
េដយសរ មូលេហតុអ�ី? បដិប�ិអនាបាណស្សតិ
ខ្យល្រតកូទ១
ត
ី

ដល់ ខ្យល្រតកូទ៤
ី (ទឃ
ី ំ  រស្សំ សព�កយ បស្សម�យំ)  «ចិត�» ្រត�

តម�ល់ក�ុង  «្រទ�»។ សតិ(ស�រតី) ្រត�វតមកំណត់ដឹង ក�ុងបីចំណុច គឺ្រ
«ចុង្រចមុះ ្រទ�ង និងផ�» េដីម្ឱ
ប ្ងយឆ�ងផុត «ទុក�េវទន»។ ញា
(ប��) គឺវ ិនិច�័យេមីល សភាវធម៌ េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត ៃនខ្

ដេង�ីមេនាះឱ្បានេឃីញច្បោជាលក�ណៈ«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» នាំចិតឱ្

បានស�ប់រមា�ប់ ក�ុងឧបចរសមាធិ។ េដីម្បីបន�េទ ចេ្រមីនឈ
ក�ុងអនាបាណស្សតិ គឺេយាគវប�ូរទីត ំង ៃនករតម�ល់ចិត� «្រទ�» មក

ដក់្រតង «្របជុំចិេ��ី» វ ិញម�ង។ សតិ(ស�រតី) ្រតបន�តមកំណត់ដឹង
នូវ «សភាពរេហីយ» ៃនខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល ្រតង«ចុង្រចមុះ ឬរឹមបបូ
មាត់េល»។ ញាណ(ប��) ្រតសម�ឹងអរម�ណ៍ក�ុ «ពន�ឺ ឬនិមិត�» ែដល
េកីតពីករចេ្រម េហីយែកៃច� នូវពន�ឺ ឬនិមិត� េនាពី «បរ ិកម�និមិត�» ឱ្េទ

ជា«ឧគហនិមិត�» រួចឱ្េទជ«បដិភាគនិមិត» ស្រមាប់បន� ចេ្រមី
សមាបត�ិ។ េយាគី ្រត�វជាអ �កស�ត់ជំនាញ ក�ុង៥ េនាះផង េទី

ទទួលបានផលល� ប៉ុែន� ចេ្រមីនអនាបាណ ដេង�ីមទំ១៦ គឺេ្រប
សតិ មកតមកំណត់ដង ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល រហូតដល់ទីបំផុត និងប��
ពិចរណា រូបនឱ្េឃីញច្បោស់ថា មានលក«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត»។
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សូមសិក្សោ ្រពនិព� គឺគា�នឋេនាះេ។ ្រពនិព�ន ក៏មិនសូន្យទេ

េនាះែដរ។ ្រតឹមបានេឃីញ បរមត�ធម៌ េដយប�� ថា�ក់សិក្សោ 
ពិចរណា ឬ្រគប់្រគងសភាវធម៌ ែដលប៉ះផ�ប់ តម៦ ក�ុងក្រមិតចិត
ធម�តៗ ក៏មិនេហថា បានស្រពនិព�ន េនាះែដរ ឬថា មាន សត

បុគ�ល មានតួខ�ួន ណាមួយ ចង់េទនិព�ន េដយឫទ�ិ េហីយ្រតឡប
បាន ក៏េទែដរ។ សេ្រមច្រនិព�ន មិែមនជាេរឿង ង្រស�េនាះេទ  គឺ
លុះ្រែត ចិត�េនាះ បានសន្សំបុណ្យក ុសល ពីអតីតមក្រគប់្រគា

បានេធ�ីដលឱ្្រពម េដយេហតុបច�័យ ក�ុងចិតបច�ុប្បន េនះែថមេទៀត 
េទីបបាន។ ចិត�ណា ែដលបានបរិបូណ៌ េ«សីល សមាធិ ប�» េទីប
អចញាុំង មគ�ផល ្រពះនិពឱ្េកីតេឡីង ក�ុងចិត� ជបច�ុប្បនបាន។ ្រ
និព�ន គឺចិត�បរ ិសុទ�  ែដលបរបូណ៌េដយ
«សីល សមាធិ ប�» បា
ិ

េឃីញច្បោស សភាវធម៌ពិ ៃនធម�(ធម�ជាត)រូបនាមេកីតរលត់ តមេស

ក�ីពិត  ជលក�ណៈ  «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េហីយលះដច់អស់ ឫសគល់ 
សេ��ជនទំ១០ េចញពីខន�សនា ន តមឧបនស្ស័យ។ ចិត�បរិសុទ� ប

សេ្រម មគ�ផល ទំ៤ក្រមិតេហថ«កិេលសនិព�» និងេពលប�� ខន�

ែបកធា�យេទ េហ «ខន�និព�»។ ្រពះពុទ�សសនា ្រគប់្របាំ

វស្សោ ្រពះបរ មសរីរិកធាតុ ទំងអស់មកផ�ុំគា� នាគល់េ គ្រមប៧ៃថ� 
េហីយេតេជាធាតក៏រ ំលយ្រពះធេទ េហថ«ធាតុនិព»។
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េនក�ុងឈសមាបត� សូមយកប��ចក�ុ សម�ឹងេមីលមក ក�ុងអត�ភាពេនះ
រួចប�ូរពី  ករសម�ឹងអរម� ក�ុងឈន មកពិចរ សភាវលក�ណ េកីត
រលត់  តមេសចក�ីពិត របស់«រូប» ជាមុន រួចសឹមបន�មកក�ុង «ចិត� និង

េចតសិក» ឱ្េឃីញច្បោស់ថា ពិ «អនិច�ំ ឬ  ទុក�ំ» រួចេហីយ  បន�បេង�
ចិត� ឱ្េនឿយណយ ក�ុងសភាវធម៌ មានលក�ណៈ «អនិច�ំ ឬ  ទុក�ំ» េនា

ថា គឺពិតជ «មិនែមនខ�ួន មិនែមនជារបស់ខ�ួ» ពិតែមន, ឬថា គឺពិតជា  
«គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ» ពិតែមន, ឬថា គឺពិតជ «អនត» ពិត
ែមន។ ្របសិនេបី មានអ�ីេកីតេឡីងបន�

គឺតួប�េនាះ នឹងេចះចត់ែច

េដសភាវលក�ណ ជាធម�ជាត របវេហីយ
ទស្សន ទី៩១១

6

ក�ុងអត�ភា ជមនុស្សេលកេយីងេនះ កលេបីពុំមានប� � ឆា
េនាះេទ ន
គ ង
ឹ មានករលំបាក ៃ្រកេពកទំក�ុងករ្របកបករងរ

កររកសុីចិ��ឹមជីវិត។ ដូេច�ះ េរៀនតិច គឺមិនល�េឡីយ។ េរៀនេ្រចីន េទីបល�
អ�ីែដលរតែតល�
ជាងេនាះេទៀត គឺមានចំេណះដឹងេ្រចីនផង មានកិច�បដិ
ឹ
្រពះធម៌ផងេទីបជាេហតុបច�័យ នឱ្មានសីលធម៌ល� ដឹងខុស ដឹង្រត�វ ដ

បប ដឹងបុណ្យ ដឹងគុណ ដឹងេទស េព ករេចះអប់រំចិត� ករេ
ដឹកនាំចិត�ឱ្ឃា�តឆា�យពី អកុសលធម៌ ែដលជា បាបកម� ទំងព
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េពល្រពសមា�សម�ុទ បានផា�ញ់មានចិត�ប នាគល់េពធិ្រពឹក្ស គឺ
មាន ករស�ប់ជីវិតពលមារ េតសមា�សម�ុទមានបាប ែដរឬេទ? ឈ
ឆាក  ែដលអ�កបានេឃី ក�ុងេរឿងពុទ�្របវត�ិ េពល្រពះអង�ផា�ញ់មារ គឺជ
ស�ស� ែដលេគេ្របី ស្រមាប់ពន្យល់ ដល់ពួកបុថុជ�ន ទន់េខ្សោយ
េចះចេ្រមីនឈសមាបត� ឱ្ងយយល់ អំពីនិមិត� � ុងករចេ្រមី
ក
សមាបត� ស�ីពីករ្របឆាំងគា� រវងចិត� ជាកុសល និងចិត� ជាអកុស
មកវ ិញ េបីឈុតឆាកេនាះ គឺពិតែមន ក៏មិនបានេឃីញ សមា�សម�ុទ បា

តបតពួកមារវិញ េដយឫទ�ិ ឬេដយអ�ីេនាះេទ គឺ្រតឹមែតយក្រពះ
ប៉ះ្រពះធរណី សច�ធិដ�នថា ្រពះអង� ពិតជាបានសន្សំ បុណ្យបា
អេនក េនក�ុងសង្សោរវដ�េនះ រួចមកេហីយ ពិតែមន។ ្រពះធរណី ប

ជាកសិណសក្សី យា៉ងណជាេរឿង របស់ភាគីទីបី ជាអ�កេធ�ីេនាះ
េបវី ិភាគ េនក�ុងសីលវ គឺ្រពះអង� មិនបានេធ�ីេដយខ�ួន្រព, មិនបា
េ្របីេឱ្េធ�ី, មិនេ្រតកអរក�ុងទេង�ី, និងមិនសរេសីរក�ុងទេង�ី។ ីេ្រពះ 
ព

េនាះ ្រពះអង� កំពុងែតមានចិត� តំងស៊ប់មាំ«ឧេបក» ៃនចតុត�ជ្ឈោន   
ចតុក�ន័យ ក�ុងក្រមិតេលកិ ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ ឺមានន
គ
ថា ្រពះអង� កំពុងតម�ល់ចិត� ្រពេងីយៗ ហីៗ េស�ីៗ កណា�លៗ សង�

ធម៌ទំងឡាយ។ ដូេច� ះ េតី្រពះអង� មមកពីណា េបីសីលមិនដច
សីលមិនព្រព� សីលមិនពពល ផងហ�ឹង។ ចំែណក  េសចក�ីសន�ិដ�ន អំ
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ចម្បោំងេ តមែបបេផ្សងេទៀត គឺថា េនេពល ែដល្រពះអង� កំ
ចេ្រមីន ្រពះអនាបាណស្សតិកម�ដ�នហ�ឹង គឺ្រភា�បបទពិចរណ
ស្រមាកមា �តអកុសលចិត� ែដលេកីតេឡីង ពីករប៉ះផ�ប់ រវងទ «ែភ�ក 
្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត កយ និ» ជាមួយនឹង«រូប សំេឡង ក�ិន រស 
សម�ស្ស និងធមា�រម� » ្រពគា�ែតម�ង េដីម្បីនាំចិ ឱ្បានសេ្រមចដល  
«ឧេបក» ៃនចតុត�ជ្ឈ ជាចតុក�ន័។ ឬក៏ ្រពះអង� ព្យោយាម្រគបស
នវី រណធម៌៥ «កមច�ន�ៈ ព្យោបាទៈ ថីនមិ ឧទ�ច�-កុក�ុច�ៈ វ ិចិកិច» េដ

ករចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ ក�ុង្រពះអនាបាណស្សតិកម�ដ�ន
សេ្រមចដល់ «ឧេបក» ៃនចតុត�ជ្ឈោ ជាចតុក�ន័យ េនក�ុង្រគាេន
លំដប់មកេទៀត េទីប្រពះអង� បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា រហូតបាន
អភិ��៦ មាសព���ុត��ណ បាន្រតស់ជ អរហន�សមា�សម�ុទ� េ
ក�ុងយាមទ៤ េពលេហៀបនឹងភ�ឺ នារ្េនាះេទ
ទស្សន ទី៩១៣

6

មនុស្ស គឺ្រតឹមែតជា ចិត�មួយ។ អ មនុឬេទវត ឬ្រពហ�គឺ្រតឹមែតជា ចិ
មួយ។ អ�ីែដលខុសគា� គឺបុណ្យ និងបាប ែដលបាន េនក�ុងខន�សនា�

េនា េទីបជេហតុបច�័យ  ៃនករេសយអរម�ណ៍ ជាសុខ ជាេស
ទុក�  ជាេទមនស្ស និងជាឧេ ែដលែប�កគា�។ ដូេច�ះ អ�ីែដល្រត�វេធ�ីេ
េនះ គឺកសន្សំ នូវមហកុសល ក�ទន សីល សមាធិ នប��
(វ ិបស្ស) ជាេដីម េដីម្អបរ ំទូនា�នចិត� តេទេទីបគួ
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ទស្សន ទី៩១៤

6

កេ្របីឧបាៃន្របាជ្រគប់្រគងទ�រ៦ បានេដយខណៈៗ ក៏យល់
បាសេ្រម្រពះនិព�ន េហក៏នាំគា េសយអរម�ណ សប្បោយរីករ
្រសស់្រសយ ក�ុងជីវិត្របចំៃថ� ឈប សិក្សោេរៀនសូ និងកិច�
បដិបត�ិ្រពះធម៌ ីេ្រពះ យល់ថា បានចប់កិច� េនក�ុងសង្ស
។ េតីក
ព
េ្របី ែខ្សជីវិតែបបហ�ឹង គឺរួចចកផុតទុ ក� ពិត ឬេទ? មិនែមនេទ គឺគតិ
េនាះ មានទំដូចជា

គិរបស
សត�មមាច ែដលកំពុងែត េ្រតកអរ
ត

សប្បោយរីករយ ករេឃីពន�ឺេភ�ីង អីចឹងែដរ។ ្រតង់យល់ថ«បានដល
្រពះនិព�ន បានសុខេ» គឺមានន័យថា មានមា�ក មានសត� ម
បុគ�ល មានតខ�ួន ណាមា�ក បានដល់ ្រពះនិព�ន។ េនាះឯង គឺជ

តទិដ�ិ  ែដលយល់ខុស ក�ុង្រពះនិព�ន។ ្រតង់ដឹកនាំច «ឱ្េ្រតកអរ េសី
សប្បោយរីក» ខុសេរឿងេនាះ

គឺជាតួចិត� កំពុងេសយអរម�ណ៍ 

េវទនា ជ «សុខ និងេសមនស»។ េសចក�ីពិត  «េវទនា គឺជាទុ», ដូេច�ះ 
សុខក�ី េសមនស្សក�ី គឺជាទុក�។ េនាះ គឺមិនែ«សន�ិធម៌» ជាចិត� ប

ពល់្រត� អរ ិយមគ� អរ ិយផល ែដលជា្រពះនិព�ន េនាះេ ្រពនិព�ន
គឺជាចិត�បរិសុទ�ែដលបរបូណ៌េដយ សីល និងសមាធបានពល់្រត�វ និ
ិ

(រលត់) ឬវ ិមុត�ិ នូវកិេលស និងតណា� ឬសេ��ជន ជាសមុេច�ទប្បហ
អស់ពីខន�សនា�នបាដលទ
់ ប
ី ំផុត ៃនកងទុក�ទំងពួង េពល ពុំែមនជាតួ
ចិត� បានេសយអរម�ក�ុងេវទនាេនាះេទ
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6

េបីមិនបាន រក្សោសីលផង េតីេធ�ីដូចេម�ច េទីបមានេហតុបច�័យ្រគប់្
ែដលនាឱ្មាន សមាធិចិត�«ចិត�បរ ិសុទ�» បានេទ។ េបីមបានចេ្រមី

សមថកម�ដ�ន (ចេ្រមីនសមាធិ)ផង េតីេធ�ីដូចេម�ច េទីបមានេហតុប
្រគប់្រគាន់ ែដឱ្មាន «សីលបរ ិសុទ�» បានេទ។ េបីពុំមាន េល

ចិត� ក្រមត «ឧេបក» ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ ជាមុនផង េតីេធ�ីដូចេម�
េទប
ី មានេហតុបច�័យ្រគប់្រគាន់ ែឱ្េកីតមាន ប��េលកុត�រ េ

វ ិបស្សនា ញាុំងវិសុ៥េផ្សងេទៀត ឱ្េកីតេឡីងតមលំដប់លំេដយ
មគ�ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំ

បានេទ។ ចំណុចេខ្សោយ របស

ទំងឡាយ គឺចចិត� ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងខណៈចិត�ធម�តៗ េដ
សមាធិចិត� ក្រមិតឧេប ក� ជាមុន ឱ្គុណតៃម� ដល់កិច�បដិបត�ិសមាធិ
េទីបជាេហតុបច�័យ មិនអចនាំចិ ឱ្េកីតមានេលកុត�រប� បាចក់ធ� ុ
មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ ករចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងខណៈចិត� គា�
សមាធិចិត� ជាមុន គឺបានសេ្រមចផល ្រត «ខណិកសមាធ» ែដល
ស្រមាប់សន្សំឧបនិស្ស័យ េទជាតិ ែតប៉ុេណា�ះ ្របសិនេបី ពុំ
ជួប ្រពះសមា�សម�ុទ� ឬ្រពះអរហ បានស�ប់ធម េដយផា� ក�ុងកល
បច�ុប្បន េនាះេទ
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6

្រពះៃ្របិដក គឺតំ
ឱ្ «ធម�ំ សរណំ គច�ម»។ ្រពះពុទឱវ ក�ុង្រព
ត
ៃ្រតបិដក

ឺទុកដូចជា ្រពះសមា�សម�ុទ� េន
គ ង់ធមា�  េនេឡីយ។ 
គ

មានន័យថា ្រពះៃ្រតបិដក ក៏ «ពុទ�ំ សរណំ គច�ម» ែដរ។ អ�កេចញ
ចកផ�ះ មកបួសបព�ជិត ក�ុង្រពះពុទ�សសនា េដយេឃីញភ័យ េន

សង្សោរវដ� េហីយបដិបតតម ្រពះធម៌ ្រពះវិន័យ មានេនក�ុង ្រពះៃ្
គឺជា «សង្ឃំ សរណំ

គច�»។ អ�កឯណា ែដល្របកសខ�ួនថា ជ

សសនិក ប៉ុែន� ្របទូសនឹង្រពះៃ្រតបិដក បានែកស្រម�លលបង�ច់ ្រ
ពុទ�ដីក គឺជាសតង�ូវ ឬជាមហេចរ ែក�ងខ�ួន សំងំ ចិ�� ឹមជីវ ិត េនក�ុ
្រពះពុទ�សសនា គឺមិនែមនជា អ�កបួស ឬពុទ�សសនិក ិត
ព

ទស្សន ទី៩១៧

6

េតីេហតុអ�ី  ខណៈចិត� ជាេលកិយ ែដលបានពល់្ «ខណិកសមាធិ
ឧបចរសមាធិ បឋមជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោន តតិយជ្ឈោន ចតុត  
ន��យតនជ្ឈោន វិ��ណយតនជ្ឈោន អ�� ��យតនជ្ឈោន វស��
នាស��យតនជ្» ណាមួយ មុន រួចបន�េទ ចេ្រមីនវិប្សនា ក�ុ
បដ�៤ េទីបនឹងមានអំណាច ឱ្បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន 

520

ចិត�ជបច�ុប្បន បាន? ពីេ្រពះ េនក�ុងខណៈចិត� នីទំងេនះ

សុទ�ែតមាន «ឧេបកជីវន័ ែដលជាសីលវិសុទ�ិ នងចិត�វ ិសុទ�ិ ក�ុងក្រមិ

គ

េលកិយ ជាបាត្រគឹះ ឬមូលដ�ន្រគឹះ ឬជា្រចកទេស ចូលេទ
កន់ភូមិ ្រពះអរិយបុគ�ល យករបន� ចេ្រមីនវិបស្សនា សតិបដ�៤
នាំចិតឱ្េកីតមាន ប��េលកកុត�រ ចក់ធ�ុះ មគ�ផល ្រពះ និព�ន
រល់កិច�បដិបត�ិ ណាដៃទ ែដលគា�នខណត� ណាមួយ ទំងេនះជាមុន
ពុំមានេហតុបច�័យ ្រគប់្រគាន់ អច ញាុំង មគ�ផល ្រព ឱ្េកីតេឡីង 
ក�ុងចិត� ជបច�ុប្បន បានេនាះេ

ទស្សន ទី៩១៨

6

េពលប��ត�ិ កលអ�កប��ូនចិត�េនះ េទខងេ្រក េទឈឺ
ខ�ល់ខ�យ ក�ុងេរឿង របស់អ�កដៃទ េ្រចីនេពក េនាះអចនឱ្អ�ក បា

សប្បោយចិត�ផង និងេកីតទុក�ផង។ េពលគឺ អ�កកំពុងែត សឱ្ចិត�
ែដលជំរុញចិត� មិនឱ្ស�ប់រមា�ប់ េហីយលុះក�ុងអំណា «េលភៈ េទស

េមាហ» ជាមូ។  អ�កពិតជាមនុស្ស ែដលមិនេចះ្រសឡាញ់ខ�ួនឯងេន
ពីេ្រពះថា េពលេនះ អ�កេនសមា�ល់ថា មានខ�ួនឯង គឺចិត�ហ�ឹង េ
ដូេច�ះ សូមអ�ក  «យកចិត� ដឹងចិត� េដយប��, យកចិត� ទូនា�នចិត� េ
ប��, យកចិត� លះចិត� េដយប�» េទីបផុតពីកង�ល់ និងមន�ិលបា។
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6

េតីកិច�បដិបត�ិ ក�ុងធាតុទ៦ (ធាតុដី ធាតុទឹក ធាតុេភ�ីង ធាតុខ
អកសធាតុ និងវ ិ��ណធាតុ) នឹងបានផលសេ្រមច ដូចេម�ច? 
គម�ីរវ ិសុទ�ិមគ� និងបទពិេសធន៍ ៃនកិច�បដិបត�ិ ក�ុងធាតុទ៦ ផលសេ្រមច
នឹង៖

ទី១៖ ក�ុងខ្យល់្រតកូល៣ «សព�កយបដិសំេវទ» ៃនអនា

ស្សតិកម�ដ�ន ខ្យល់នឹងរត់សព�រងកយទំងមូល េហីយជួយព

អសកម�  ៃនេកសិករ ឬ្របព័ន�្របតិបត�ិករ ៃនអត�ភាពេនះ ែដលេកី

ភាពវិចិ្រតរបស់កម� ៃនករផ�ុំធាតុ របស់មហភូតរ៤ «ដី  ទឹក េភ�ីង 
ខ្យល» ឱ្ជសះេស្បី ឱ្បានេរៀបរយឱ្មានដំេណីរករ ជា្រប្រកត

វ ិញ  េទតមតួនាទី របស់សរីរយន� ទំងេនះ។ ដំេណីរករព្យោប

ខ្យល់«អស្សោសៈបស» មកេលីសររយន�
េនះ អចរ្យខេលេហថ
ី
«ែបកធាតុ ឬពល់្រត�វ»។ េដីម្បីងយឆ�ងផុត នូវទុក�េវទនា ៃនខ្យល

កយេនះ ្រពះស មា�សម�ុ ឱ្យកសតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) 
កំណត់ដឹង ្រតង់បីចំណុច ឺគ «ផ�ិត ្រទ�ង និងចុង្រចម» កុំឱ្ភា �ត់សតិ
េយាគី ្រត�វែតដកដេង�ី «ខ�ំងៗ េ្រ» េហីយមានស�តីេតង ក�ុងបី
ចំណុចេនាះ។ ្របសិនេបី េធ�ីបានដូេច�ះ គឺែតមួយ្រសបក់ នឹងឆ�ជមិន
ខន។ េបីមិនដូេច�ះេទ េយាគី នឹងជាប់ក�ុងធាតុេនះ ជាេ្រចីនៃថ� េ្រ
សងមាន។ េពលឆ�ងផុត ខ្យល់្រតកូ
៣ «ខ្យល់សព�ក»េនះ គឺចិត� នឹង
ឹ
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បន�េទពល់្រត�វ ខ្យល់្រត៤ «បស្សម�យំ ជាខ្យល់េសស�ប់», រួចចិត�
ក៏បន�ពល់្រត� «បីតិទំ៥», រួចេហីយចិត� ក៏បន�េទពល់្រត «បស្សទ�ិ គ

កយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្សទ�ិ ែដលជា » និង  «កយ ចិត� ដេង�ី» ្រត�
សុីគា� ជាធ�ុងមួយ ែដល«ឯកគ�ត» ្រពមទំងេកីតមាន ពន�ឺេ្រពឿងៗ 
្របជុំចិេ��ីម ែដលេនះឯង េហថា េ្រមច«ឧបចរសមា»។
ទ២
ី ៖ េ្រកយេពលចិត� បានសេ្ «ឧបចរសមា» េយាគី បន

ចេ្រមីនវិបស្សនា ្រគប់្រគង ឱ្នងធ
ឹ ង
ឹ ឱ្ចិត�ធ�ន់  ឱ្ចិត�េចះអត់ធន់  នូវ

រល់ករប៉ះផ�ប់ ៃនទ�រខងក�ុ៦ គឺ  «ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា
កយ មេ» ជាមួយនឹង «រូប សំេឡង ក�ិន រស សម�ស្ស ធមា�រម� »។ 
រល់េពលមាន ករប៉ះផ�ប់តមទ៦េនះ េយាគី ្រត�វេធ�ីចិត ឱ្នងធ
ឹ ង
ឹ
ឱ្ចិត�ធ�ន់  ឱ្ចិត�េចះអត់ធន់ ដូចគា�នឹង «ដី  ទឹក េភ�ីង  ខ្យល់ និងអ

ធាត» ែដលមិនេចះ្របកន់ មិនេចះខឹងេ្រកធតប តនឹងធឹង ធម�តៗ
ហីៗ េស�ីៗ កណា�លៗ ក�ុងទេង�ី របស់«មនុស្ស សត� វត�» ទំងល� ទំងម

ល� ទំងធម�ត។ េទះជាមានេរឿងេហតុ អ�ីក ៏េ«ដី  ទឹក េភ�ីង  ខ្យល់
និងអកសធ» ដឹងែតេធ�ី  តមកិច� តួនាទី របស់ខ�ួនប៉ុេណា�ះ និងែត
មាន ្រពហ�វិហរធម៌ ចំេពះ«មនុស្ស សត� វត�» ទំងអស់ េស�ីៗគា�េទ
ផង។  កល េយាគី តម�ល់ចិត�បាន តមទំនងេនះ គឺនឹងមាននឹងធឹង

ចិត�ធ�ន់ ចិត�េចះអត់ធន់ ្រគប់េរឿង ែដលប៉ះផ�ប់ តមទ�រ៦ េហីយចិត�
នងមាន្រពហ�វិហរធ
ម៌ សព�កលមិនខន។ ផលៃនកិច� បដិបត�ិេន
ឹ
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បានសេ្រមចដល «ឧេបក» ៃនចតុត�ជ្ឈោន ជាកតេលកិយ។ កលេប
បន�ចេ្រមីនវិបស្ស ចបពី  «ឧេបក» េនះេទេទៀត នងបន�េធ�ីតមទំន
ដូេច�ះ ដែដលៗ េរៀងរល់ៃថ គឺនងបានសេ្រមច
មគ�ផល ្រពះនិព�
ឹ
ឧបនិស្ស័យ ជាក់ជាមិន

ទ៣
ី ៖  េ្រកយេពលចិត� បានសេ្«ឧបចរសមា» េយាគី ែដ

មានឧបនិស្ស័យ ខងករចេ្រមីនកសិណនិមិតនងយក 
«ដី ទក េភ�ីង 
ឹ
ឹ
ខ្យល់ និង អ» េនះ មកេធ�ីជាកសិណនិមិត� េហីយញាុំងនិមិត�ទំងេ
ពី  «បរ ិកម�និមិត�» េទជ «ឧគហនិមិត�» និងេទជ «បដិភាគនិមិត»

ស្រមាប់ចេ្រមីនកសិណ តេទ។ េពលចិត�ចំស�ត់ ក�ុងបដិភាគនិ
កសិណទំងេនះ រួចេហីយ េយាគីអង�េនាះ ក៏បន�ចេ្រមីនក េដ
សម�ឹងអរម�ណ៍ ក�ុងបដិភាគនិមិត� «ដី  ទឹក េភ�ីង  ខ្យល់ និង អ»
ទំងេនះ ម�ងមួយៗ តមភាពស�ត់ជំនាញ ក�ុងវ៥ និងវ ិធីស�ស

ចេ្រមីនកសិណ តមលំដប់លំេដយ ៃនអង�របស់ឈន រហូតបាន
ពីបឋមជ្ឈោន ដល់ ចតុត�ជ្ឈោន ជាចតុក �ន័យ ក�ុងក្រមិតជាេល
មាន«ឧេបក» ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ
ទី៤៖ ក�ុង  «ឧេបក» ៃនអកសកសិណ េយាគីបន� េប «អ

សន��យតជ្ឈ» េដយបេង�នចិត� បន�សម�ឹងអរម�ណ៍ ក�ុង
ែដលគា�នទីបំផុត រួចបរិកម�ថ «អនេនា អក អកសមិនមាន 
ទប
ី ំផុត» យា៉ងដូេច� ដែដលៗ ្របកបេដករម «សតិ  និងញា»
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រហូតចិត� បានបាក់ផ�ត់ េនក «អកសមិនមានទីបំ»េនះ េហីយក៏បា
សេ្រមច អរូបជ្ឈោនក្រម១ គឺ  «អកសន��ជ្ន» េនះេដ
មាន«ឧេបក»ចិត� យា៉ងឯ្របណិត ៃ្រកែល
ទ៥
ី ៖ ក�ុង  «ឧេបក» ៃន «អកសន��ជ្ឈ» េយាគី បន

ចេ្រមីន«វ ិ��ណ��យតនជ្ន» េដយបន�បរិកម�ថ«អនន�ំ វិ�
� ណំ

វ ិ��ណផ្សោយេទកន់អកស គា�នទីបំផុត»។ េយាគី បន�បរិកម�
យា៉ងដូេច� ដែដលៗ ្របកបេដ «សតិ  និងញា» រហូតចិត� បានបា

ផ�ត់ េនក�ុង«វ ិ��ណ��យតនជ្ឈ»េនះ េហីយក៏បានសេ្រមច អរូបជ
ក្រមិតទ២ េនះ  ែដលមាន «ឧេបក»ចិត� យា៉ងឯក ្របណិត ៃ្រកែលង
េទៀត។
ទ៦
ី ៖ ក�ុង  «ឧេបក» ៃន «វ ិ��ណ��យតនជ្ឈ» េយាគី បន

ចេ្រមីន «អកិ� ���យតនជ្» េដយបន�បរិកម�ថ «នត�ិកិ��ិ ក�ុង
េលកេនះ អ�ីិចតួច
អមត មិនមានេឡី»។  ្រពេយាគី បន�បរិកម� យា
ត

ដូេច�ះ ដែដលៗ ្របកបេដ «សតិ  និងញា» រហូតចិត� បនបាក់ផ�ត់
េនក�ុង «អកិ� ���យតនជ្»េនះ េហីយក៏បានសេ្រមច អរូបជ

ក្រមិតទ៣ ែដលមាន«ឧេបក»ចិត� កន់ែតឯក ្របណិត ៃ្រកែលងមួយ
ក្រមិេទៀត។
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ទី៧៖ ក�ុង  «ឧេបក» ៃន «អកិ� ���យតនជ្» េយាគី បន

ចេ្រមីន «េនវស��នាស��យតនជ្» េដយបន�បរិកម�ថ «ស��តិច
តួច  ែដលមានេន ក�ុងេលកេនះ ក៏គង់នឹងសបសូន្យ េទ»។ េយាគី
បន�បរ ិកម�  យា៉ងដូេច� ជដែដលៗ ្របកបេដ «សតិ  និងញា» រហូត

ចិត� បានបាក់ផ�ត់ េនក� «េនវស��នាស��យតនជ្»េនះ េហីយក៏
បានសេ្ច អរូបជ្ឈោនក្រមិ៤

ែដលមាន «ឧេបក»

កន់ែតឯក

្របណិត ៃ្រកែលងេត។
ទស្សន ទី៩២០

6

េតីបុថុជ�ន និង្រពះអរិយបុគ�ល ស�ល់្រពះនិព�ន មានលក�ណៈខុសគ

េម�ច?  បុថុជ�ន ស�ល់្រពះនិព េដយអធ្យោ្ ៃនចិត� ែដលធា�ប់ស�ប
ធា�ប់សិក្សោ ធា�ប់្រតិះរិះ ធា�ប់ពិចរណា ្រពះធម៌ ក�ុង្រព    
លក�ណៈ ្របណិតឧត� យា៉ងេនះយា៉ងេនាះ េហីយក៏បេង�នចិត�ថ

និព�ន នឹងមានលក�ណៈ ្របណិតឧត�ម ដូចេនះដូចេនាះ ជាេដីមេទ

មិនបានដឹងពិត មិនបានេឃីញពិត េដយចិត� ធា�ប់បានពល់្រ    
េឡីយ។  ប៉ុែន� ្រពះអរិយបុគ�ល បានស�ល់្រពះ និព�ន ពល់្រត
លក�ណៈពិត  របស់្រពះនិព� ជាអរណ៍ គឺមានទំនងដូច បុគ�ល ែដ
ធា�ប់ហូបទឹកឃ�ុំសុទ� េពជិវ វ ិ��ណ េកីតេឡីង បានដឹងច្បោស់ នូ

របស់ទឹកឃ�ុំ ជាអរម�ណ៍ ថាពិតជា ែផ�មឈ�ុយឆា�ញ់ លយឡំេដយ 
ដមផា�ច្រម�ះ យា៉ងដូេច
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ទស្សន ទី៩២១

6

េតីប��ក្រមិត បរិយត�ិ បដិបត�ិ និបដិេវធ ស�ិតក�ុងខណៈចិត� ណាខ�ះ? េប
នយ
ិ ាយអំី 
ព េហតុនឱ្េកីតមានប��

េព
សំេដដល់ ចិនា�មប��
គ

សុត�មយប�� និងភាវនាមយប��។ ប៉ុែន� េបីនិយាយអំពីក្រមិត របស់

គឺសំេដដល់ ប��ថា�ក់បរិយ�ិ ប��ថា�ក់
បដិបត�ិ និងប��ថបដិេវធ។ 
ត
ប��ថា�ក់បរិយត�ិ

គឺេកីតេឡីងព ករសិក្សោ ករស�ប់ ករ្រតិះរិ

ពិចរណា េនក�ុងខណៈចិត� ធម�តៗ ខងេ្រកសមាធិ ពុំមានស
មុន។  ប��ថា�ក់បដិបត�ិ

គឺេកីតេឡីងពី ករចេ្រមីន សមថ និងវិប   

កម�ដ�ន ែដលចិត� បានពល់្រត�វសភាវធម៌ តមេសចក�ីពិត ជាអរម

ក្រមិតេលកិយ េហីយរកេញមានេនក�ុ«ខណិកសមាធិ ឧបចសមាធិ
និងអប្បនាសមាធិ ក�ុងសមា៨»។  ប��ថា�កបដិេវធ គឺេកីតេឡីងពី  ក
ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងក្រមិតេលក ុត�រ ែដលចិត� បាន្រតស់ដឹងស

េសចក�ីពិត មានលក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» បានសេ្រមច មគ�ផ

្រពះនិព�ន តមឧបនិស្ស័��ក្រមិតេនះ គឺេកីតេឡីង េ្រកយេពលចិ
បានពល់្រត «ឧេបក» ជាក្រមិតេលក ិយ ជាមុន ពីេ្រពះ  គឺជ
សីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ ែដលជា្រចកទ�រ ឬេស ស្រមាប់បន�ពី េល

ចិត� េទេលកុត�រចិត�។ ដូេច�ះ មគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺមិនអចេកីតេឡ
េទ ្របសិនេបី មិនអចញាុ «ឧេបក» ជាេលកិយចិត�េន ឱ្បានេកី
េឡីង ជាមុនេនា
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6

េតីអ�កបានស�ល់ ្រពះពុទ� ឬ្រពះធម៌ េនក�ុងក្រមិតណា? េ
ស�ល់្រពះធម៌ េហថា បានស�ល់្រពះព បានស�ល់្រពះពុទ� េ
បានស�ល់្រពះធម៌។ ដូេច�ះ បានស�ល់្រពះពុទ� ឬបានស�ល់្មា
ន័យ  ែតមួយ។ ចិត� ែដលមានប�� បានស�ល់ ្រពះពុទ� ឬ្រពះធម
េចញ ជាបួនក្រមិត េផ្សងគា�
ក្រមិតទ១៖ បានស�ល់ ្រពះពុទ� ឬ្រពះធម៌ មិនទន់ច្ប
ពីេ្រពះ ពួកេេនយល់ខុសថា ្រពះពុទ� ឬ្រពះធម៌ គឺនឱ្មាន េសចក�
សុខ មានលភ មានជ័យ មានសិរីមង�ល ែបបជាមង�លភា�ក់េផ�ីល េ
េដយេហតុេនះ េទីបពួកេគ ចូលចិត� ករបន់្រសន់ ករបួងសួង ជា
ក្រមិតទ២៖ បានស�ល់ ្រពះពុទ� ឬ្រពះធម៌ េដយអធ្ េន
ក�ុងខណៈចិត� ក្រមិតធម�តៗ  នសមាធ េពលគឺ បានស�ល់ តម
ករសិក្សោ ករស�ប់ ករ្រតិះរិះ ករគិត ក រពិចរណា។  ភាគ
បរ ិសទ
័  គឺបានស�ល់ ្រពះពុទ� ឬ្រពះធម៌ េនក�ុងក្២េនះ  ែដលចត

ទុកថា បាននឹងកំពុងេដីរេលីផ�្រតង េឆា�ះេទក មគ�ផល ្រពះនិព�
េហីយ, ប៉ុែន� ស�ិតេនឆា�យ ្រពះនិព�ន េនេឡ
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ក្រមិតទ៣៖ បានស�ល់ ្រពះពុទ� ឬ្រពះធម៌ េដយអធ្ េន
ក�ុងខណៈចិត� បានពល់្រត�វសភាវធម៌ តមរយៈ កិច�បដិបត�ិ្រពះធម
េកីតមាន សមាធិចិត� ក�«ខណិកសមាធិ ឧបចរសមាធិ និងអប្បនា
ជាសមាប៨
ទ� ឬ្រពះធម៌
ត »។ ភាគតិច ៃនពុទ�បរិស័ទ ឺបានស�ល់ ្រ
គ
េនក�ុងក្រមិត៣េនះ  ែដលចត់ទុកថ ា បាននឹងកំពុងេដីរេលីផ្រតង េឆា�
េទក មគ�ផល ្រពះនិព�ន, េហីយ ចិត�េន ាះ បានេនេកៀកកិតនឹ
ផល ្រពះនិព រួចេហីយ។
ក្រមិតទ៤៖ បានស�ល់ ្រពះពុទ� ឬ្រពះធម៌ តមេសចក�ីពិ
ចិត� បានពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះ និព�ន តមឧបនិស្ស័យ ជាអរ

ជាតួប�� របស់្រពះអរិយទំងឡាយ ែដលេកីតេឡីង ពីកិច�បដិបត�ិ្រព
ក�ុងវ ិបស្សនា ដូចជា សតិប៤ ជាេដីម។ កិច�បដិបត�ិ្រពះធម ឱ្េកីតមា
ប��េលកុត�រ ជាវិសុទ�ិទ៧ សេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន េទបាន គ

ែតចេ្រមីន សមថ និងវិបស្សនាកម�ដ�ន ក្រមិតេឱ្បានសេ្រមចដល
«ឧេបក» ជាមុនសិន រួចសឹមបន�ចេ្រមីន វិបស្សនា េទមុខេទៀត។ 
ៃ្រកែលង ៃនពុទ�បរិស័ទ គឺបានស�ល់ ្រពះពុទ� ឬ្រព ះធម៌ េនក�ុទី៤

េនះ  ែដលចត់ទុកថា គឺចិត�បានេទៀងទត់ ថានឹងបានសេ្រមច ្រ
យា៉ងយូរណាស់ ្រតឹមែត្របាំពេទៀត ប៉ុេណា�ះ
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េតីពក្យ «មគ�» េនក�ុងពក «អដ�ង�ិកមគ�» មានន័យដូចគា�នឹង អរ

មគ� ែដរឬេទ? គឺមិនដូចគា ទំង្រស�ង េេទ។ ពក្យ «មគ�» េនេព
េនះ គឺមានន័យថ «បដិបទ» ជាផ�ូវបដិបត�ិ «អដ�ង�ិកមគ�» ជាផ�ូវបដិបត�
ទំ៨ គឺជា«ទុក�និេរធគាមិនីបដិ» ជាផ�ូវបដិបត�ិរម�ត់ទុក� េពលគឺ ម
ែមនជា «អរ ិយមគ�» ជាេលកុត�រប�� ែដលេកីតេឡីងេពល ម «សីល

បរ ិសុទ� ចិត�បរ ិសុទ� ប��បរ ិសុទ�» ជាកមា�ំង មកផា�ច់ផ�ិល ឫសគល់ កិេ

និងតណា� ឱ្ដច់សមុេច�ទប្បហ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព
តមឧបនិស្ស័យ េនាះេទ។ េបីេពលអ«េហតុ ផល» េតី «អដ�ង�ិកមគ�» គឺ

ជាអ�ី? ក�ុងអរិយសច�ធម៌«អដ�ង�ិកមគ�» គឺជា«េហតុ» និង  «និេរធ, វិរគៈ
វ ិមុត�ិ, និព�» គឺជា«ផល»។ ចុះេបីមា េគបានិយាយថ«ផុតពីចិត�» គឺ 
«និេរធ, វិរគៈ, វិមុត�ិ, និព» ជា «េហតុ» នាឱ្ បានរស់េន យ
សប្បោយរីករយ ក� «អដ�ង�ិកមគ� ែដលជា សមា�ទិដ�ិ ស មា�សង�ប្បៈ

វច សមា�កម�ន�ៈ សមា�អជីវៈ សមា�វយាមៈ សមា�សត» គឺជា
«ផល» េតីយា៉ងដូចេម�ច េទវិញ? េនា មិនអីចង
ឹ េទ។ េពលបានសេ្រម
«សច�ធម៌» ឬ បានសេ្រម «និព�» គឺមិនែមន នងនា
ឱ្បានរស់េន
ឹ
សប្បោយរីករយ គា�នកង�ល់ ក «អដ�ង�ិកមគ�» អីចង
ឹ េទ។  ករយល់រេបៀ

េនះ គឺជា «សស្សតទិដ�» ែដលយលខ
់ ុស ក�ុង្រពះនិព�ន។ សប្បោយរី
គា�នកងល់ តមទំនងេនះ ឺជាសភាវៈ ៃនចិត� ែដលបានេសយអរម
គ
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«សុខ និងេសមនស» ជាតួរបស់ «េវទន» េទេតី។ េវទនា គឺជាទុក�, េ

ដូេច�ះ េតីទុក� គឺជានិព�នេទ? គឺអត់េទ។ ្រតឹមែត រក្សោឱ្បរ ិសុទ� 

និងរក្សោចិត ឱ្បរ ិសុទ� េដយសមាធិ ឬេចះរម�ត់បាន ឬេចះអត់ធន់
រល់ករប៉ះប់  តមទ�រទ៦ ក�ុងក្រមិតេលកិយ គឺនឹងឱ្ ចិត� ជ

បច�ុប្បន រស់េនបាន យា៉ងសប្បោយរីករយ គា�នកង�ល់ ដូចែតគា�ហ
ដូេច�ះ េតី«និព�»ជាអ�ី?«និព�» គឺជា«និេរធ, វិរគៈ, វិមុត» ែដលរលត់

អស់ ឫសគល់ កិេលសតណា� ឬសេ��ជន (សំេយាជនៈ) ទ១០ ពីខន�
សនា ន ជសមុេច�ទប្បហ។ េនេពលមាន អរិយមគ� េកីតេឡីង គឺចិត
បានេកីតមាន េលកុត�រប�� ែដល «សីលបរ ិសុទ� ចិត�បរ ិសុទ�  ប��

បរ ិសុទ�» ជាកមា�ំង ឬសំេដដល់ ភាពបរិសុទ«អដ�ង�ិកមគ�» េនាះឯង េប

ដូេច�ះ េតី «និព�» េហថា ជាភាពបរិសុទ«អដ�ង�ិកមគ�» បាឬេទ? គឺ
មិនែមនដូេច�ះេទ។  «និព�» ជាសភាវៈៃន ចិត�បរិសុទ� ឬកិរិយាចិ បា

ពល់្រត សច�ធម៌របស់  «និេរធ, វិរគៈ, វិមុត» ជាអរម� ។ េបីដូេច�ះ  ថ

េតី  «និព�» ជាអ�ីមួយេផ្សងេទៀត េ្រក ពី ចិ�បរិសុទ� ឬកិរិយាចិត� ហ�
ត
គឺមិនែមនដូេច�ះេទ។ អរម�ណ៍ ែដលចិត�បរ ិសុ ទ� ឬកិរយាចិត�បានព
ិ
្រត� នូវ«និេរធ, វិរគៈ, វិមុត» ៃនកិេលស និងតណា� ឬសេ�ជន ទំ១០,

េហីយបានបិទ សង្សោរវដ�ទំង្រស មិនឱ្វ ិល មិនឱ្បន�ដំេណី រ េទមុ
េទៀតបានអរម�ណ៍េន គឺជ «្រពះនិព»។
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េតីវ ិបស្សនូបក�ិេលទំ១០ នងមានផលប៉ះពល់ ដូចេម�ច ក�ុងវិបស្
ឹ
នង្រត�វេដះ្រសយ ដូចេម
វ ិបស្សនូបក�ិេល ទំ១០េនះ គឺបានេកី
ិ
េឡីង េ្រកយេព កង�រវិតរណវិសុទ�ិ បានេឃីញនិមិ ឯណនីមួយ មា

លក�ណៈជា«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត»។ លំដប់ម មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុទ
បានេកីតេឡីង ដឹច្បោថា អ�ីជាមគ� ឬអ�ីមិនែមនជាមគ� បានេឃីញ
វ ិបស្សនូបក�ិេល ទំ១០េនះ គឺមិនែមនជាមគ េដយស មានករេក
េឡីង  ៃនឧទយព�យញាណ ចស់ក�េនាះឯង។ េ្រ វ ិបស្សនូ
ក�ិេលសទំ១០ ណាមួ បាន្រគបសង�ត់ វ ិបស្សនាញាណ៩ បា

េកីតេឡីង  តមលំដប់ ចប់ពី ឧទយញាណ រហូតដល់ សច�នុម
ញាណ េហថា បដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ បានេកីតេឡីង។ 
វ ិសុទ�ិេនះ  បានញាុំង េគា្ញា ឱ្េកីតេឡីង េធ�ីកិច�ឆ�ងេគា្រត រប

បុថុជ�ន ចូលកន់េគា្ រត របស់្រ ពះអរិយបុគ�ល េដយអរិយមគ� េន
ខងេ្រកមេ នះ នឹងបង អំពីមូលេហតុ  និងគនះ�ឹ ខ�ះៗ ស្រមាប់ទប់ទល
ជាមួនង
ឹ វ ិបស្សនូបក�ិេល ទំ១០េនះ។
មូលេហតុ សំខន់ៗ គ៖
ទី១៖ េពលចិត� បាពល់្រត�«ឱភាេ» គឺជា ពន�ឺភ�ឺច្បោស់ នឹ

ឱ្ ជាប់ចិត� ក�ុងពន�ឺដ៏្របណិតេនា ះ។ េដយសរ និមិត� ៃនពន�ឺ គឺ
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អេធ�ីឱ្ធម�ចក�ុ សម�ឹងេមីលបា ្រគប់ភព ្រគប់ឋ ឬទីកែន�ងជិតឆា�

េទប
ប្បោយ េ្រតក អរ ក�ុងករសម�ឹងេមីលេនាះ ឈប់ខ�ល
ី ចិត� ក៏នងស
ឹ
ក�ុងកិច�ក ជាកុសលទំងពួង និងែនកនា ដល់កិច�បដិបត�ិ
ដៃទេទៀត។
ឹ

ទី២៖ េពលចិត� បាពល់្រត�«ញា» គឺជាប��ញ ដ៏េក��វក�

ែដលនឹងនាឱ្ េកីតជាអំនួត និងមានះ ថាអត�អញ ជាអ�ក មាន

ឈ�ស េមាះមុត ជាងេគ េមា៉�ះេហីយ ក៏ឈ ប់ស�ប់ ឈប់អន ឈប
្រពមទំង បដិេសធេចល រល់គំនិត របស់អ�ក ដៃទ គម�ីរ ឬក្បួនត្រ
េផ្សងៗ េដយេហច សូម្បីែត ពក្យទូនា�ន របស់អចរ្យ ក៏ឈប់
ស�ប់ែដ។

ទី៣៖ េពលចិត� បាពល់្រត� «បីតិ» គឺជា ករែឆ�តក យ ែឆ�តចិ

យា៉ង្របណិត ែដលនឹងឱ្ ជាប់ចិត� ជាប់អរម�ណ៍ ក�ុងបីតិេនាះ ថ

្របេសីរ ថាពិតជាឧត�ុង�ឧត�ម ក៏បេង�នចិត�្រតំេន េ្រកបផឹក េស
ក�ុងបីតិេនាះ ឈប់ខ�ល់ខ�យ នឹងមគ�ផល ្រពះនិ េទៀត។
ទី៤៖ េពលចិត� បាពល់្រត� «បស្សទ�» គឺជា េសចក�ីស�ប់ក

ស�ប់ចិត� ែដលនឹងនាឱ្ ជាប់ចិត� ជាប់អរម�ណ៍ េដយយល់្ េនះឯង
គឺជា «្រពះនិព» ក៏បេង�នចិត�តំងេន ស�ប់សុខ ក�ុងខណៈចិត�េនះ 

ែតពី េសយអរម�ណ៍ ស�ប់កយស�ប់ចិត� សប្បោយរីករយ ឈប់ខ�
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កិច�កជាកុសលទំងពួង និងែលងនឹក នា ដល់កិច�បដិបត ដៃទេទៀត 
ពីេ្រព យលខ
់ ុសថា បានសេ្រ«្រពះនិព» រួចេហីយ។
ទី៥៖ េពលចិត� បាពល់្រត� «សុខំ» គឺជា េសចក�ីសុខ្រស�ល

ចិត� ែដលនឹងនាឱ្ ជាប់ចិត� ជាប់អរម�ណ៍ ថាអត�អញ មានេស

ឧត�ម សះជាអស់េរគទំងពួង មានដំេណីរជីវិត ្របេសីរជាង
ទំងឡាយ ឬ ដូចជាេទវត និង្រពហ�។ េមា៉�ះេហីយ ក៏តំងេលីកតេម�
មានអំនួត មានះ ឬ អចឈនេទបេង�ីត ជាលទ�ិសសនា ដឹកនាំ

ដៃទ តមទំនងេនះ ែដលជាករដឹេគខុស  បទ
ិ ទ� មគ�ផល ្រពះនិព�
ក�ុងចិត�ជបច�ុប្បន។

ទី៦៖ េពលចិត� បាពល់្រត� «អធិេមាេក » គឺជា សទ�េជឿស៊ប់ម

ែដលនងនា
ឱ្ ជាប់ចិត� ជាប់អរម�ណ៍ ែតក�ុងផ�ូវបដិបត�ិ របស់ខ�ួន ថាព
ឹ
ឧត�ុង�ឧត�ម ្របេសីរខ�ង់ខ�ស់ជាង ផ�ូវបដិបត�ិដៃទ េមា៉�ះេហីយ ក៏តំងបដ

េចល ផ�ូវបដិបត�ិឯេទៀត ឈប់សិក្សោ ឈប់េរៀនសូ្រត ឈប់្រសវ្
ពិេសធន៍ ែដគឺជ ករបិទទ�រប��ញាណ កបច�ុប្បន ជាប់្រងេន្រត
េនះ បទ
ិ ផ�ូវបដិបត�ិ នាំចិត�េទពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះន
ទ៧
ី ៖. េពលចិត� បាពល់្រត� «បគ�េហ» គឺជា េសចក�ីព្យោ

មិនធូរេពក មិនតងេពក 
ែដលនងនា
ឱ្ ចិត�េនះ មិនសូវស�ប់បង� ត
ឹ
ឹ
ករទូនា�ន ដុតកេម�កិេលសមិនេក� មិនងយនឹង្រគបសង�ត់ នី៥
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បាន។ ជួនក អរម�ណ៍ល� សុខភាពល� ក៏្រគបសង នីវរណធម៌៥េនះ 
បានមួយរយៈេពល, ប៉ុែន� ជួនកលក៏េធ�ីអត់បាន ែដលជាេហតុររ
ករេកីតមាន ៃនអនាចិត� គា�នឧេបក�ចិត� ែដលនឹងមិឱ្ បានសេ្រ
មគ�ផល ្រពះនិព�េនក�ុងចិត� ជបច�ុប្បន។
ទី៨៖ េពលចិត� ពល់្រត�«ឧបដ�ន» គឺជា សតិ(ស�រតី) តំងេ

មួនល� ែដលនឹងនាឱ្ ចិត�េនះេកីតមាន អំនួត និងមានះអត�អញ

អ�កស �ត់ជំនាញ ខងកសតិ(ស�រតី) គឺនឹងឆា�តឈ�ស រសររំ
មិនឱ្អកុសលធម៌ទំងពួង េកីតេឡីងបាន តមករប៉ះផ�ប់ ក�ុងទ៦

េឡីយ។  កលណា អកុសលេតមាន តមករប៉ះផ�ប់ ក�ុងទ�៦ េពល
ណា អត�អញ នឹងមានសតិ(ស� រតី) រលឹកដឹងភា�ម ទត់វេច
ដូេច�ះ េតីអកុសល នងេកីតមានដល់ចិត�េនះ េធ�ីេម�ចនឹងបាន, ចិត�ក៏ម
ឹ
សន្សំបាបថ�ីេទៀតបានែដរ ចំែណកបាបកម�ចនង
ឹ េកីតមក ឱ្ផលមិន

បាន, ដូេច�ះេហីយ េនះឯងឺជា ្រពះន
ន។ េនេពលយល់ខុសែបបេនះ
គ
ចិត�េនាះ ក៏េកីតមានទិដ�ិខុស ក�ុង្រពះនិព�ន ែ «ទិដ�ិធម�និព�នវ»

ែតងេពលអួត ក�ុង្រពះនិព�ន ែដលខ�ួនមាន និងអចដឹកនាំ អ�កដៃ
ឱ្យល់ខុស ក�ុង្រពះនិព�ន ែដលជាេហតុ ៃនករបិទទ�រ មគ�ផ
និព�ន ឱ្េកីតេឡីងក�ុងចិត� ជបច�ុប្បនផង  និងទុកដូច បានលួចប�ន់ មគ
ផល ្រពះនិព�ន ពីសត�េលកដៃទ ែដលកំពុងេដី េនាះផង
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៩. េពលចិត� បាពល់្រត�«ឧេបក» គឺជា អរម�ណ៍តំងេស�ីៗ
្រពេងីយៗ ក
ណា�លៗ ក�ុងសត� និងសង�រ ទំងឡាយ។ កលចិត�
មាំក�ង ឧេបក� េនះេហីយ, ប៉ុែន� ្សិនេបី  មិនដងផ�ូ
ឹ វបដិបត�ប
ិ ន� េទមុ
េទៀតេទ គឺចិត�េនាះ ហក់េន លឹងលឹះ មិនេដក មិ នឃា�ន មិនេ្រស

ខ�ល់ខ�យ ីអ�ីដៃទេទៀត 
ក
ព
� ុងេលក។ ចិត�នឹងយល់ថា អ�ីក៏ធម�តៗ អ�ីក៏េស
អ�ីក៏ហីៗ អ�ីក៏កណា�លៗ ទំងអស់ េហីយយូរៗេទ នឹងយល់្រចឡំថ
ឯងគឺជា ្រពះនិព។ េមា៉�ះេហីយ ចិតេនាះ ក៏យល់ខុស ក�ុង្រពះនិព�ន

ឋន «អមត ឬ េទៀងទត់ ឬ សូន្យទ» ែដលជា «សស្សតទិដ�ិ ឬ ឧេច�
ទិដ�ិ» បានេកីតេឡីង។ េដយសរែត មានរយល់ខុស
ក
ក�ុង្រពះនិព

េនះ គឺជាេហតុ នាំចិឱ្េកីតជា អំនួត និងមានះ ខ�ំងេឡីងៗ ជាលំ
និងបានបិទទ�រ ្រពះនិព�ន ក�ុងចិបច�ុប្បន េនះេទ ្រពមទំង នឹ

បេង�ីតជា ទិដ�ិខុស តមទំនងេនះេឡីង េដីម្បីដឹកនាំសត�េលក ដៃ ឱ្
យល់ខុសតមខ�ួន េនក�ុងទំនងេនាះ។
ទី១០៖ េពលចិត� បាពល់្រត�«និកន�ិ» គឺជា េសចក�ី្រប ដ៏ស�ប់

ល�ិត ចិត�េ្រតកអរខ�ំង ចំេពះពួកធម៌ ែដលនឹឱ្ ចិត�េនាះ មានករ្

ែ្របងព្យោយាម យាែលងេឡីង ែថមេទៀត េនក�ុងករចេ្រមីន អរូប

សមាបត�។ េហីយចិត�េនាះ ក៏ជាប់ស�ិតេនក� អកសន��ជ្ឈោន
វ ិ��ណ��យតនជ្ឈោន, អកិ����យតនជ្ឈេនវស��នាស��យ

នជ្ឈោន េនាះេទ។ េពលចិត� បានពល់្រត�វ កុសលធម៌ ដ ខុមែបបេនះ 
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ក៏េកីតជាជាប់ចិត� ស�ិតអរម�ណ៍ េសយអរម�ណ៍ ជាសុខេសមនស្
ៃ្រកែលង ក�ុងអរូបជ្ឈោនទំងេនះ ថ «អមត ឬ េទៀងទត់ ឬ សូន

ទេទ» ែដលជា«សស្សតទិដ�ិ ឬ ឧេច�ទទិដ�» បានេកីតេឡីង។ េដយសរ
មានករយល់ខុស ក�ុង្រពះនិព�ន ែបបេនះ គឺជាេហតុ នឱ្េកីតជ

អំនួត  និងមានះ ខ�ំងេឡីងៗ ជាលំដប់ និងបានបិទទ�រ ្រពះនិព�ន ក
ជបច�ុប្បន េនះេទ។ មិន្រតឹមែតប៉ុេណា គឺអចឈនបេង�ីតជា ទិដ�

ខុស  តមទំនងេនះេឡីង េដីម្បីដឹកនាំសត�េលក ដៃទ ឱ្បានយល
ខុស ដូចខ�ួនឯងែដរ។
ដំេណាះ្រសយ៖
កលចិត� បានពល់្រ វ ិបស្សនូបក�ិេល១០េនះ គឺ«ឱភាេ,

ញាណ, បីិ, បស្
សទ�ិ, សុខំ, អធិេមាេក �, បគ�េហ, ឧបដ�នំ, ឧេបក
ត
និកន�»
ឹ
ិ េដយវិបស្ញា េនាេយាគី ្រត�វមានប��រលកដឹង ស
ច្បោលសថា េនះឯគឺជា «វ ិបស្សនូបក�ិេល» ែដលជា ចិត�កំពុងែត

េសយអរម� គឺមិនែមនជា ្រពះនិព�ន េនាះេទ ពីថ លក�ណៈពិត
របស់ ្រពះនិព�ន គឺមិនែមនជា ចិត�េសយអ េនាះេទ, ប៉ុែន� វគឺជ
លក�ណៈរបស់ចិត� ែដលបាពល់្រត «និេរធ, វិរគៈ, វិមុត» ជាអរម� ។ 
ដូេច�ះ ក៏បេង�នចិត�ថវ ិបស្សនូបក�ិេលទំ១០ គឺ្រតឹមែតជ«សង�រធម»
សុទ�សធទំងអស និងមានវិបស្សនាប�� េឱ្េឃីញថា គឺសុទ�ែតមា

លក�ណៈជា «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េដពិត ទំងអស។ េ្រកយបេង�នចិ
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តមទំនងេនះ ចិត�េនាក៏នឹងរួច្រសឡះ ពីរជាប់ជំពកេនក�ុងវ ិបស្សនូ
ក�ិេលសទំ១០ េហីយមានមុខបេង�នចុ េទក�ុងវ ិបស្សប�� ជាបន
េទៀត រហូតបានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបនិស្ស័យ ជាទ
ទស្សន ទី៩២៥

6

មគ�ផល ្រពះនិព�ន អចសេ្រមចេទបាន លុះ្រតែតបានបដិបត�

វ ិបស្សនាកម�ដឱ្បានសេ្រមចដល«ឧេបក» ជាេលកិយចិត� ជាមុន 
េទប
ី បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា ពិច «រូបធម៌នាមធម» ឱ្េឃីញច្បោស ត

េសចក�ីពិត ថាមានលក�ណៈ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត»។ ដូេច�ះ េតីអ�ីេទ គឺជា
«រូបធម៌នាមធម» េនាះ? រូបធម៌ ជ
គ ាសភាវៈណា ែដលមានករែ

េទ ជាលក�ណៈ ដំេដដល់ រូបទ២៨ គឺមហភូតរូ៤ និងឧបាទយរូ

២៤ ហ�ងឯង។ នាមធម៌
ឹ
គជាសភាវៈណា ឱនេទ េទរេទ េរ ចុះ
កន់អរម�ណ៍ ជាលក�ណៈសំេដដល់ ចិត៨៩ដួង ឬ១២១ដួង  និង

េចតសិក៥២ ហ�ងឯង។ ដូេច�ះ សូមសិក
្សោថា កិច�បដិបត�ិ សមថកម�ដ
ឹ
និងវ ិបស្សនាកម�ដ�ន មានករសម�ឹងអរម�ណ«រូបធម៌នាមធម» ត

រេបៀបែប�កគា� ែតេនក�ុងក្រមិត ជាេលកិយចិត� ប៉ុេណា�ះ។ េ្រក
បាពល់្រត�«ឧេបក» េហីយបន� ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិបដ�៤
ជាេដីមេដីម្ឱ
ប ្ប��េលកុត�រ ជាវិសុទ�ិទ៧ បានេកីតេឡីង ស្រមាប់

ធ�ុះ មគ�ផល ្រពះនិព�ន គឺមានបទពិច «រូបធម៌នាមធម» ឱ្បា
េឃីញច្បោស់ថា មានលក�«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ដូចគា ទំងអស។
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ទស្សន ទី៩២៦

6

េតីករសម�ឹងអរម�ណ៍ ែដលជាភូមិ របស់សមថកម�ដ�ន មានប៉ុ មា
អ�ីខ�ះ? សរុបជរួម  គឺមន ៤០អរម�ណ៍ ឬេហថា សមថកម�ដ ទំ៤០
វ ិធី េនាគឺ៖ អនុស្សត១០, អសុភ១០, កសិណ១០, ្រពហ�វិហ៤, អរូប៤,

អហេរបដិកូលស ១, និងចតុធាតុវវដ១។  ករសម�ឹងអរម�ណ៍ ឬកិ
បដិបត�ិ ក�ុងសមថកម�ដ�ន ទ៤០វ ិធី គឺ្រត�វយក សតិ(ស�រតី) និង

(ប��) ជាធំ ជាសំខន់ េទីបេហថា សមា�សមាធិែដល្រតឹម្រត�
តមបដិប ទូនា�នរបស់ ្រពះស មា�សម�។  កលណា រលត់សតិ(ស�រត
និងញាណ(ប��) េពលណគឺេពលេនាះ េហជមិច�សមាធែដលជ
សមាធិខុស ្របា ពីបដិបទ

ទស្សន ទី៩២៧

6

េតីចំណុចខ�ស់បំផុត  ៃនវ ិបស្នា ឺស�ិតេនក�ុងខណៈចិត�ណា? េន
គ
ែដល វ ិបស្នាញ៩ បានេកីតេឡីង តមលំដ េ្រកយេ វ ិបស្សន
បក�ិេលស១០ ្រត�វបាន្រគបសង េដយឧទយព�យញាណ ចស់ក� គ

នុេលមញាណ ែដលជវ ិបស្នាញាណ៩ បានចស់ ក ថា�មុតបំផុត
េហថ វុដ�នគាមិនីវិបស ជាបច�័ឱ្ េគា្រតភូ េធ�ីកិច�ឆ�ងេគា្រត 

បុថុជ�ន ចូលកន់េគា្ រត របស់្រ ពះអរិយបុគ�ល មាន្រ ន ជាអរម�ណ
ហូរេទកន់ អរិយមគ� អរិយ េទប។
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ទស្សន ទី៩២៨

6

េតីអរម�ណ៍ ឬភូម របស់វ ិបស្សនា មានប៉ុនា�ន? អ�ីខ�ះ? សរុបជ គឺមា

៧៣ អរម�ណ៍ ឬភូមិេនាគឺ៖ខន�៥, ធាត១៨, អយតន១២, ឥ�ន�ិយ២២,
អរ ិយសច�៤, និងបដិច�សមុប្ប១២។

េតីអ�ីជា ខន�? មានអ�ីខ�ះ? ខន� គឺជា គំនរ ្របជុំេដយសភា
មានេដយ្រប ទំ១១យា៉ង

ឺ
គ ៖ មាន្របាកដក�ុង, មាន្រប

ក�ុងបច�ុប្បន, មាន្របាកដក�ុងអ, មានេនខងក, មានេនខង,

មានសភាពេ្រគា, មានសភាពតូចល�, មានសភាព្រប, មា
សភាពេថាក, មានភាពតំងេនទី, និង មានសភាពតំងេ
ជិត។  ខន� មា៥ គឺ៖  រូបខន�, េវទនាខន, ស��ខន�, សង�រខន, និង
វ ិ��ណខន�។

េតីអ�ីជា ធាតុ? មានអ�ីខ�ះ? ធាតុ គឺជា អ�ីែដល្រទ្រទង់ទុក
ពិតរបស់ខ�ួន។  ជាសភា ែដលស�ិតេន ឱ្ពិេសធន៍ប, ស�ិតេន ឱ្ដឹង

បា, ស�ិតេន ឱ្េឃីញបា, គឺមិនែមនជាសត� មិនែមនជាជីវៈ េដយ
មានករេទ មិនមានក រមក មិនមានករបរិេភាគ មិនមានករ

មានករ្របកបកិច�ករងរ។ ធ១៨ គឺ៖ ចក�ុធាត, េសតធា, ឃា
ធាត, ជិវ ធាត, កយធា, មេនាធា, រូបធាត, សទ�ធាត, គន�ធាត, រស
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ធាត, េផាដ�ព�ធា, ធម�ធតុ, ចក�ុវ ិ��ណធាត, េសតវិ��ណធា, ឃា
វ ិ��ណធាត, ជិវ វ ិ��ណធាត, កយវិ��ណធា, និងមេនាវិ��ណធាត

េតីអ�ីជា អយតនៈ? មានអ�ីខ�ះ? អយតនៈ គឺជា ស�ន ឬ
តភា�ប់ នឱ្ចិត� អចដឹងអរម� េផ្សងៗបាន។ អយតនៈ១២ គឺក�ុង
៦ និងេ្រ៦។  អយតនៈ ខងក�ុង គឺ ចក��យតន, េសតយត, ឃ

នាយតន, ជិវ យតនៈ, កយាយត, និងមនាយតនៈ។ និងអយតន
ខងេ្៦ គឺ៖  រូបាយតន, សទ�យតន, គនា�យតន, រសយតន,
េផាដ�ព�យត, និងធមា�យតនៈ
េតីអ�ីជា ឥ�ន�ិយ? មានអ�ីខ�ះ? ឥ�ន�ិយ គឺជាធម�ជាត ែដលជា

្រគប់្រ ក�ុងកិច�េផ្សងៗ តមន របស់ខួ ន។ ឥ�ន�
�
ិយ មានចំនួន២២ គឺ៖ 
ចក�ុ�ន�ិយ, េសិ�ន�
ត យ, ឃានិ�ន�យ, ជិវ �ិ�ន�យ
ិ , កយិ�ន�យ, មន�ិ ន�ិយ, ឥត�ិ�ន�ិ

យ, បុរ ិសិ�ន�ិយ, ជីវ ិតិ�ន�ិយ, សុខិ�ន�យ
ិ , ទុខ�ិ ន�ិយ, េសមនស្សិ�នយ, េទ
នស្សិ�ន�យ, ឧេបក�ិ�ន�ិយ, សទ�ិ�ន�ិយ, សតិ�ន�ិយ, វ ិរ ិយិ�ន�យ
ិ , សមាធិ�ន�យ,
ប��ិ�ន�យ
ិ , អន��ត���ស្សោមីតិ�យ
ន , អ��ិ�ន�យ
ិ , និអ��តវិ�ន�យ។

េតីអ�ីជា អរិយសច�ធម៌? មានអ�ីខ�ះ? អរិយសច�ធម៌ គឺជា បរមត�ធ
េទឆា�យចកស្រត�វ ែដល្រពបុគ�លទំងឡាយ បានេឃីញេហីយ
ដឹងេហីយ បានលះេចលេហីយ បានេឱ្ជាក់ច្បោស់េហីយ បានចេ

េហីយ  តមេសចក�ីពិត របស់ធម�(ធម�ជា េនាះ។ អរិយសច�ធម៌ ម៤

541

យា៉គឺ៖  ទុក�អរ ិយសច�, ទុក�សមុទយអរ ិយសច�, ទុក�និេរធអរិយសច, និង
ទុក�និេរធគាមិនីបដិបទយសច�។

េតីអ�ីជា បដិច�សមុប្បោទ? មានអ�?  បដិច�សមុប្បោទ គឺជា 
(ធម�ជាត ែដលជាបច�័យ បន�គា� បេង�ីតជាផល បន�គា� ជាប់មិនដ
េទវិលម ដូចជាកង្រចវ។  បដិច�សមុប្បោទ ជាេហតុ ជាផល បន�គ
១២ គឺ៖ អវ ិជា, សង�, វ ិ��ណ, នាមរូ, សឡាយតន, ផស្ស, េវទន,
តណា , ឧបាទ, ភព, ជា,ត ជរមរណៈ

ទស្សន ទី៩២៩

6

អយុរបស់ មនុស្សេលកេនះ គឺខ�ីេពកណាស់។ េបីបានជាេកីតមក 
ជាតិេនះ េហីយមិនបានរក្សោសីល មិនបានហ�ឹកហត់សមាធិ ន
ចេ្រមីនវិបស្សនាប�� េតី្រត�វរង់ចំ េនក�ុងជាតិណា មួ ចុះេបី
ក�ុងជាិលំដប់ តៗមកេទៀតេនាះ គឺមិនបានជួប ្រពះពុទ�សស
ន
ត

ដល់  «្រពះពុទ� ្រធម៌ ្រពះសង» ជាទីពឹង ជាទីរលឹក េតីេនាះគឺ មិន
ជាករខងបង់ យា៉ងធំេធង េទេហីយឬ។ ដូេច�ះ ទន់ជីវិនិងទន
ឱកេនមាន សូមដល់ៃ្រតសរណគមន៍ េហីយចប់េផ�ីម រក្សោសី
ហត់សមាធិ និេ្រមីនវិបស្សនាប�� ចប់ពីេពេទ កុំខនេឡី
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ទស្សន ទី៩៣០

6

េតីសីលវ ិសុទ�ិ  និងចិត�វ ិសុទ�ិ  រកេឃីញមាន េនក�ុងខណៈចិត� ណាខ�
សីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ គឺរកេឃីញេន� ុង«ឯកគ�
ក
ត និង ឧេបក»។ ប៉ុែន�
សីលវ ិសុទ�ិ  និងចិត�វ ិសុទ�ិ ក�ុង  «ឯកគ�ត» គឺមានសភាព ទន់ខ�ីជាង 

វ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ េនក�ុង«ឧេបក»។ សីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ ក�ុង «ឯក

គ�ត» គឺរកេឃីញេន� ុង«ខណិកសមាធិ ឧបចរសមាធិ បឋមជ្ឈោន 
ក
ជ្ឈោ ន និងតតិយជ»។  ប៉ុែន� សីលវ ិសុទ�ិ  និងចិត�វ ិសុទ�ិ េនក�ុង «ឧេបក»

គឺ  រកេឃីញេន� ុង
ក «ចតុត�ជ្ឈោន អកសន��យតនជ្ឈោន វ
តនជ្ឈោន អកិ����យតនជ្ឈោន និងេនស��យតនជ្ឈ»។ េន
ក�ុងខណៈចិត� ទំងអស់េនះ េទះបីជា សីលវិសុទ�ិ និងចិ ត�វិសុទ�ិ េ

លក�ណៈ  ទន់ខ�ី ឬចស់ក� ជាងគា� ក៏ពិតែមន, ប៉ុែន� គឺសុទ�ែតមាន
អចញាុ «វ ិសុទ�ិទ ំ៧» ឱ្ដល់្រពម រហូតសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព
តមឧបនិស្ស័យ បានដូចគ អ�ីែដលែប�កគា� គឺ្រតង់ថា ្រពះអរហន�

បាសេ្រមចសច�ធម៌ ពីករម «ឧេបក» ខ�ស់ឯកចស់ក� ក�ុងសមាប៨

គឺរូបជ្ឈ៤ និងអរូបជ្ឈ៤ ជាបាត្រគឹះ ែដល «េចេតវិមុត�» គឺេល

មានឫទ�ិអភិ�� អចចូលនិេរធសមាបត�ិបាន។ ចំែណក ្រពះអរហ
បាសេ្រមចសច�ធម៌ ពីកមាន «ឧេបក» េនទន់ខ�ី បានសេ្រមច្រតឹម
ជ្ឈ៤ ជាបាត្រគឹះ ែដលគ «ប��វ ិមុត�»
ិ េលកពុំមានឫទ�ិអភិ�� និងព
អចចូលនិេរធសមាបត�ិ បា
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ទស្សន ទី៩៣១

6

េតីអ�ីគឺជា វិសុទ�ិទ៧?  វ ិសុទ�ិទ ំ៧ គឺជាបដិបទដ៏បរិសុទ� បន�ភា�ប់
េលកិយចិត� េទេលកុត�រចិត� ែដលេពលេ គឺចិត�បានេពញកមា�ំង យ

បរបូណ៌ 
និងបរ ិសុទ� េដយ «សីល សមាធិ ប�» ឬេហថ «មាឥ�ន�ិយ
ិ

ចស់ក » ស្រមាប់នាំចិត� េទពល់្រត�វ មគ�ផល ្រពះអរម�ណ៍ ក�ុ
ចិត�ជបច�ុប្បន តមឧបនិស្ស័

សីលវិសទ
ុ ិ� និងចិត�វិសទ
ុ ិ� គឺរកេឃីញមាន េនក�ុ«ឯកគ�ត»

ៃនអង�ឈនទ៥ គឺចិត�េនាះ មានលក�ណៈ រងទន់ខ�ីបន�ិច ែតបានបរិសុទ
មានដូចជ«ខណិកសមាធិ ឧបចរសមាធិ បឋមជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោន
យជ្ឈ»។ និងសីលវ ិសុទ�ិ និងចិត�វ ិសុទ�ិ ក៏រកេឃីញមាន េនក�ុ «ឧេបក»

ទំ១០យា៉ង ៃនកិច�បដិបត�ិ សមថ និងវិបស្សនាកម�ដ ចិត�េនាះ គឺម
លក�ណៈចស់ក� េហីយបានបរិសុទ ផូរផង់ ដូចជា «ចតុត�ជ្ឈោ អ

សន��យតជ្ឈោន វិ��ន��យតនជ្ឈោន អកិ����យត នជ្ឈោន
ស��នាស��យតនជ្»។  កលចិត� បានពល់្រត�វ សីលវិសុទ�ិ និង

វ ិសុទ�ិ ្រពមគា�េហីយ បន�េទចេ្រមីនវិបស្សនា ពិចរណាេមីល លក
រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរត់ តមេសចក�ីពិត ៃនធម�(ធម�ជ) ក�ុងសតិបដ�

៤ ជាេដីម េនាះវិសុទ�ិទ៥ ដៃទេទៀត  នឹងេកីតេឡីង តលំដបលំេដ
មកចក់ធ� ុ មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបនិស្
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ទិដិវ
� ិសទ
ុ ិ� ជាេសចក�ីបរិសុទ� ៃនទិដ�ិ ែដលមានករេឃីញដ៏្រ

្រតឹម្រត�វតមេសចក�ីពិត ៃនធម�(ធម�ជាត) ជាសមា�ទិដ�ិ គឺញា
បានេកីតេឡីង និងដឹងច្បោស់ អំពី េ រូបធម៌នាមធម៌, េនះលក�ណៈ 
របស់រូបធម៌នាមធម៌, េនះកិច�  របស់រូបធម៌នាមធម៌, េនះជាផ របស់រូប
ធម៌នាមធម៌, េនជាេហតុជិត របស់រូបធម៌នាមធម៌។ មានឧបម «លក�
ណៈរបស់ចិត� គឺដឹងអរម�ណ », «អក ែដលចិត� ជា្របធាន ឬេទមុន
េហថា កិច�របស់ចិ», «កលចិត�មួយរលត់ េហីយចិត�មួយេទៀត បានេកី

បន� េហថា »។ ក�ុងវ ិបស្សនា កលណ(ប��) បានេកី

េឡីងដូេច�ះេហីយ  នឹង្របហរបង់ ន«ទិដ�ិ» ែដល្របកន់មាំក� «រូប ថាជ
ខួ ន»
�
និង  «នាម ថាជា ខ» បាន េដយ្របាសច«អត�ទិដ�ិ គឺករយល
ថា មានខ�»។ េហីយក៏ជាេហតុៃន េលកុត�រឈនចិែដលញាុំង កង�រវ
រណវ ិសុទ�ិ ឱ្េកីតេឡីង ជាបន�េទៀត ឬេហ«នាមរបបរ ិេច�ទញា»។
កង�រវិតរណវិសុទ� ជាេសចក�ីបរិសុទ� ម៉ត់ចត់ ៃនករឆ�ងផ

េសចក�ីសង្ស័យ េពលគ ញាណ(ប��) ែដលបានដឹងច្បោស់ 

ច្បោស់ ពីេហតុបច�័យព របស់  រូបធម៌នាមធម៌ េកីតេឡីង គឺ «រូប គឺេកីតពី 
េមជីវ ិតឪពុក  និងេមជីវ ិតមា�យ ផ្សំធទំ៤ចូលគា� មានអថាមព

ជាបច�័» និង  «នាម េកីតពី អវ ិជា� តណា� ឧបាទ«ឪពុក» និងកម� 
ជ«មា�» មានធមា�ហរ ជាប»។  រូប និងនាម េនះផ�ុំប��ូលគា� វិចិ
េទជា ប ខន� ក�ុងមួយអត�ភាព ជាមនុស្ស។ េនះ គឺេពលែតចំេព
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ភាព ែដល េហតុបច�័យ  ៃនករេកីតមកជ «មនុស្» ប៉ុេណា�ះ ករដឹ
ពិត េឃីញពិត  នូវេហតុបច�័យ  ៃនករេកីតេឡីង ៃ«រូបនា» ដូេច�ះ  នង
ឹ រួច
ផុតពីករ្របកន់មាំ  «អតតួខួ ន»
�
េពលឺ ករេឃីញច្បោស់ េដ
គ

ចក�ុ នូវករេកីតរលត់ ៃ«រូបនា» ទំងក�ុងអតីត ទំងក�បច�ុប្បន ទំងក�ុ

អនាគត ថាែតងែតដូេច�គឺជាធម�ត។ េនះឯង គឺជាញាណ( លំដប
ជា «នាមរូបបច�យបរិគ�ហញ»

និង«សម�សនញា»

ជាេហតុៃន

េលកុត�រឈនចិត ែដលញាុំង មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ ឱ្េកីតេឡីង 
បន�េទៀត។
មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ ជាេសចក�ីបរិសុទ� ម៉ត់ចត់ ៃ

ញាណ(ប��) បានដឹងច្បោស់ បានេឃីញច្ «េនះ គឺជាបដិបទ
េទកន់្រពះនិព�ន, គឺមិនែមនជាបដិបទ េទកន់្រពះ»។ ក
វ ិបស្សនាញាណ បានេកីតេវ ិបស្សនូបក�ិេល១០ ក៏េកីតមកែដរ េនា
គឺ៖  ឱភាស គឺេឃីញពន�ឺ, បីតិ គឺេសចក�ីេ្រតកអរខ�ំង, បស្សទ�ិ គឺស�ប
ស�ប់ចិត�ខ�ំង, អធិេមាេ ក � គឺមានសទ�េជឿជាក់មុតមាំ,

បគ�ហៈ

ព្យាមខ�ំងក�, សុខៈ គឺមានេសចក�ីសុខខ�ំង, ញាណៈ គឺមា

្រស�ចខ�ំង, ឧបដ�នៈ គឺមានសតិតំងមាំ មិនដច់ចេនា�ះ, ឧេបក�
្រពេងីយៗ, និកន�ិ គឺមានេសចក�ី្របាថា� ដ៏ស�ប់ល�ិេនក�ុងអរូបជ្ឈោន
េដីម។ េពល វ ិបស្សនូបក�ិេល ទំ១០េនះ បានេកីតេឡីង

គញា

(ប��) ដឹងច្បោស់ថា េនះគឺជាទីត«តណា� និងទិដ�» េដយពិត គឺមិ
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ែមនជា «បដិបទ» ស្រមាប់្រតស់ដឹងសច�ធម៌ េនាះេណ ញា
(ប��) បានដឹងច្បោស់ដូេច�ះេហីយ ក៏រលស់វ ិបស្សនូបក�ិេល ទំ

១០េនាះេទ េដែត ញាណ(ប��) បានដឹងច្បោស់ បា
ច្បោស«រូបនា» ថាពិជា មានលក�ណៈ«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» េកីតរលត់ 
្រគប់ខណៈចិត� ទំងអស់ និងបានេឃីញថា គឺជាភ័យ ជាេ

េនឿយណាយ ចង់រត់េគចេចញ ចង់បានរួចផុត ព្យោយាមរកផ�ូវរត់ ក
សម�ងេមី
ល ែបប្រពេងីយៗ េនដូេច�ះេទ។ េនះឯង គឺជាក រ
ឹ

(ប��) បានេឃីញច្បោស់ តំងែតអ «ឧទយព�យញា» រហូតដល់េទ
«សង�រុេបក�» ែដលជាេហតុបច�័យ ញាុឱ្ បដិបទញាណទស
វ ិសុទ�ិ បានេកីតេឡីងបន�
បដិបទញាណទស្សនវិសុ ជាេសចក�ីបរិសុទ� ម៉ត់ចត់ ៃ

ញាណ(ប��) បានដឹងពិ បាេឃីញពិត  នូវបដិបទេទកន់ មគ�
្រពះនិព�ន ែដលងផុតអន�រយ ៃវ ិបស្សនូបក�ិេល១០ េដយបន�សម�ឹ

េឃីញ  «រូបនា» េកីតរលត់ តមេសចក�ីពិត «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េហីយ
ក៏ េឃីញជាភ័យ េឃីញជាេទស េឃីញឱ្េនឿយណាយ រក្រចក

េចញពី«រូបនា» រត់េច«រូបនា» រួចចិត�ក៏បានមាំមួន ក�ុងអរិយសច�ធម
និងបេង�នេទកន់ ្រពះ និព�ន ជាអរម�ណ៍ េពលគឺ បានក
ពី  «ឧទយព�យញា» រហូតដល់  «េគា្រតភូ» ជាទីបំផុត េហីយក
បានញាុំង ញាណទស្សនវិសុឱ្េកីតេឡីងបន�។
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ញាណទស្សនវិសុទ

ជាេសចក�ីបរិសុទ� ម៉ត់ចត់ ៃនញ

(ប��) បានពល់្រត�វ ្រពះ និព�ន ជាអរម�ណ៍ ែដល្របាសចក
កិេលស  និងតណា� េដយមាន បដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ ជា

ន័យេសចក�ីេនះ គឺថាេនេពលចិត� បានចកេចភវង� គឺនងនា
ឱ្េកីតជា
ឹ

ភវង�ចលនៈ (ភវង�កេ្រមីក) ជាបច�ឱ្េកីត  ភវង�ុបេច�ទៈ (កត់ែខ្សភវង�
េហីយរលត់ចុះ  ឱ្េកីតជា មេនាទ�រវជ (តួវ ិបស្សន បាពិចរណ អំពី
ៃ្រតលក�ណៈ ជាអរម �ណ៍) េហីយរលត់ចុះ ប�ឱ្ដល់  បរ ិកម� (មានៃ្
លក�ណៈ  ជាអរម�ណ៍) េហីយរលត់ចុះ ប��ឱ្េកីត  ឧបចរ (បានៃ្
លក�ណៈ  ជាអរម�ណ៍) េហីយរលត់ចុះ ប��ឱ្

អនុេលមញ

(វ ិបស្សនាញាណ របស់្រពះេយាគាវចរ) ខណៈដល់ អនុេល

គឺេហថវុដ�នគាមិនីវិបស ែដលជាចំណុចកំពូល ខ�ស់បំផុត ៃនវិបស្ស
េហីយរលត់ចុះ  ប��ូ នឱ្ដល់នាទីរបស់ េគា្រត

េធ�ីកិច�ឆ�ងចកេគា

បុថុជ�ន មាន្រពះនិព�ន ជាអរម�ណ៍ ហូរេទកន់ អរិយមគ� អ
កល េគា្រតភូ រលត់ចុះេហីយ ប�ឱ្ អរ ិយមគ� េកីតេឡីងម�ង បានរម�ត

កត់ផា�ផ�ិល ឫសគល់ កិេលស និងតណា� ជាទីបំផុតទុក តមឧបនិស្ស័
េហីយរលត់ចុះ  ប��ូ នឱ្ អរ ិយផល េកីតេឡីង ចំនួន២៣ដង  េដមា
្រពះនិព�ន ជាអរម�ណ៍ េហីយរលត់ចុះ ចូលកន់ភវង�ចិត�វិញ។ បន�

េទៀត គឺបច�េវក�ណវ ិថី បានេកីតេឡីង ពិចរណា ពីកិេលស ែដលប

អស់ និងកិេលស ែដលេនសល់ មិនទន់បានលះ េបច�េវក�ណ��ណ
ជាវិបស្សនាញ១៦។  
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េតីធម�(ធម�ជាត) អ�ីេទេហថា ្រពះនិព�ន? ្រពះនិព�ន គឺជាធម
ែដលជា អជាត (មិនេកីតេទៀត), អភូតំ (មហភូត មិនផ្សំផ�ុំេទៀតបាន
អកតំ (មិនេធ�ីកិច�តេទេទៀត), អសង�តំ (មិនមានសង�រ ្របជុំតក
េទៀត), អជរ (មិនជាទី ៃនចស់ជរេទៀត), នអមរណំ (មិនមានេសចក�
ស�បេទៀត)។ ឬថា ្រពះនិព�ន គឺ អកំពូលបំផុត, អ�ី ែដលទំេនរបំផុត, និង 
អ�ី ែដលសុខបំផុត។ ឬថា ្រពះសម�សម�ុទ� សំែដងអំពី ្រពះនិព� «មា�

ភិក�ុទំងឡាយ មានអយតនៈមួយ្របេភទតំងេន គឺមិនែមនដី មិន
មិនែមនេភ�ីង មិនែមនខ្យល់ មិនែមអកសន��យ មិនែមនវ ិ��ណ

��យតនៈ មិនែមនអកិ� ���យតនៈ មិនែមនេនវស��នាស��យតន
មិនែមនេលកេនះ មិនែមនេលកដៃទ មិនែមនដួង្ចន� មិនែមនដួង្រព
អទិត្យ។ អយតនៈ ្របេភទេនាះ េយីងមិនេពលថា ជាទីមកដ
ដល់ ឬជាទីតំងេន េដកេ្រមី មិនេកីត មិន្រប្រពឹត�េទ មិ
អរម�ណ៍ េនាះេទ។ អយតនៈ េនាះឯង ជាទីបំផុត ៃនទុក� គឺ្រពះន
ធម៌ គឺ្រពះនិព�ន ជារបស់េ្រជ ែដលបុគ�លេឃីញបាន េដយក
បុគ�ល្រតស់ដឹងបាន េដយក ្រម, ែដលបុគ�ល្រតស់ដឹងតម 
ជារបស់រមា�ប់ ជារបស់្របណិត មិនជាទី្រតច់េក�ីវ ិត�កៈ គឺពួក
បុថុជ�ន ្រតិះរិះគិតរក  ខ�ួនឯងមិនបាន ជាសភាវៈដ៏ល�ិតសុខុម ជ

បណ�ិត គឺ្រពះអរិយបុគ�លទំងឡាយ គប្បីបានដឹងច្បោស់ គឺបុថុជ�
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ដឹងច្បោស់»។ ឬថា ្រពះនិព�ន គឺមាន េសចក�ីស�លក�ណៈ, មានភ

មិនែ្រប្រប�លកិច� ឬជារស, មានេសចក�ីមិនមនិមិត� ជេ្រគឿង្រប។ 
្រពះនិព�ន មានេឈ�ះេ្រចីនយា វ ិរេ (េសចក�ី្របាសចកតេ្រម
និេរេ (េសចក�រី លត់), ចេ (េសចក�ល
ី ះ), បដិនិស្សេគ

(េសចក�ី

រលកដ
ឹ ឹង  កររួចផុត), មុត�ិ (េសចក�ីផុត), អនាលេ (េសចក�ីមិន

អល័យ), មទនិម�ទេន (ករញាុំញុីេសចក�ី្រសវឹង បបាសវិនេ
(ក
ិ
កមា �តេសចក�ីេ្រសកឃា�ន)អលយសមុគ្ឃ (ករេដះេ្រគឿងជាប់ជ
េចញ), និង  វដ�ូបេច�េទ (ករកត់វដ�សង្ស

ទស្សន ទី៩៣៣

6

េលភៈ ជាេសចក�ី្របាថា� ក�ុង៥ ែតងែតស�ក់េន ក�ុងចិត�មនុ
ទំងឡាយណា ែដលេ្រចីនេដយ តេ្រមក
រគៈ តណា� ្រចែ
ជាេដីម។ េទសៈ ជាេសចក�ីេ្រកធខឹង ែតងចូលចិត� ស�ក់េនជា
មនុស្សទំងឡាយណា ែដលល�ង់េខ� ខ�ះប�� និងខ�ះករអត់ធន់ 
សមា�ញ់ េសស�័្រគ ៃនខ�ួន។ ករកំណត់ដឹង ទុក�េទស រប «េលភៈ  
េទសៈ េមា» េដយចេ្រមីនវិបស្សនា ្របក បេដយ សតិ(ស�រ
ញាណ(ប��) ជា្របចំ នឱ្ចិត� បានដឹងករពិត បានទទួ លស
ករពិត ទទួលយល់្រពម ល�ម្រគប់្រគាន់ េ្រតចំេពអ�ី ែដលខួ នមាន
�
េហីយក៏េ្របីែខ្សជីវិតេនះ រស់េន េដយមានប��ស�រតី។ ទំង
មាគា៌ ឱ្មានេសចក�ីសុខ ទបច�ុប្បន និងអនាគតជាតិ តេ
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េសចក�ីេ្របៀបេធៀប រវងចិត�ពល់្រ «មគ�ផល» មានសំែដង ក�ុង្រពះៃ

បិដក  និងកិច�បដិបត�ិ  ជាក់ែស�ង របស់្រពះេយាគាវចរ។ េនះនឹងេព
ចប់ពីចិត� បានពល់្រ «ឧេបក» ៃនកិច�បដិបត�ិ សមថ និងវ ិបស្សនាក

ដ�ន ជាក្រមិតេលក ិយ។ េហីយបន�េទ ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ន៤
ជាេដីម រហូតញាុំ«មគ�ផល» ឱ្បានេកីតេឡីង េនក�ុងចិត�បច�ុប្បន។
្រពះៃ្រតបិដក មានេសចក�ីពន្យ េនេពលចិត� ប
ចកេចញពភវង� គឺនឹងនាឱ្េកីតជា ភវង�ចលនៈ (ភវង�កេ្រមីក) ជាបច�
ឱ្េកីត ភវង�ុបេច�ទៈ (កត់ែខ្សភវង�) េហីយរលត់ចុះឱ្េកីត មេនាទ�រវជ

(តួវ ិបស្សន បាពិចរណ អំពីៃ្រតលក�ណៈ ជាអរម �ណ៍) េហីយរលត់ច
ប��ូ នឱ្ដល់  បរ ិកម� (មានៃ្រតលក�ណៈ ជាអរម�ណ៍) េហីយរលត់
ប��ូ នឱ្េកីត  ឧបចរ (បានៃ្រតលក�ណៈ ជាអរម�ណ៍) េហីយរលត់
ប��ូ នឱ្ អនុេលមញ (វ ិបស្សនាញាណ របស់្រពះេយាគាវច
ដល់ អនុេលមញាណ េនះគឺេហ វុដ�នគាមិនីវិបស ែដលជាចំណុ
កំពូល ខ�ស់បំផុត  ៃនវ ិបស្សនា េហីយរលត់ចុះ ប��ឱ្ដល់នាទីរបស់
េគា្រត េធ�ីកិច�ឆ�ងចកេគា្រតបុថុជ�ន មាន្រពះនិព�ន ជាអរម�
កន់ អរិយមគ� អរិយផល។ កល េគា្រតភូ រលត់ចុះេហីយ បឱ្ អរ ិយ

551

មគ� េកីតេឡីងម�ង បានរម�ត់កត់ផាផ�ិល ឫសគល់ កិេលស និងតណា� 
ទប
ី ំផុតទុក� តមឧបនិស្ស័េហីយរលត់ចុះ ប��ូ នឱ្ អរ ិយផល េកីតេឡីង
ចំនួន២៣ដង  េដមាន្រពះនិព�ន ជាអរម�ណ៍ េហីយរលត់ចុះ ច
ភវង�ចិត�វ ិញ។ បន�ពីេនាះេទៀត គឺបច�េវក�ណវិថី បានេកីតេឡីង ពិចរណ
កិេលស  ែដលបានលះអស់ និងកិេលស ែដលេនសល់ មិនទន់បា
េហថបច�េវក�ណ��ណ ជាវិបស្សនាញ១៦។
បទពិេសធនមួយ ៃនកិច�បដិបត�ិ ជាក់ែស�ង កលបន
ចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិប៤ េ្រកយឧេបក�ចិត� ៃនត�ជ្ឈោន មិនយ
ប៉ុនា�ន កបានេឃីញនិមិត� ជរូបអចរបស់ខួ នេដីរមក 
�
ែដលរូបរបស់គាត់
េនមានលក�ណៈធម� និងក៏បានទំងជែជក សកសួ េទៀតផង។  ចិត�

េពលេនាះ ក៏បស�លច្បោថាគឺពិតជារូបអចអង�េនាះ ពិតែមន «េនះ
គឺជា ទិដ�ិវិសុទ�ិ បានេកីតេឡ ស�ល់ច្បោរូបធម៌នាមធម»។ លំដប់មករូប
អចអង�េនាះ ក៏ចប់េផ�ីមែ្រប្

េទជាពន�ឺច្រម�ះពណ៌ ែតេ

សណា�នរូប ដូេលអចអង�េនាះដែដល េហីយេនែតនិចរចគា
បា ជធម�ត។ ចិត�េពលេនះ បានេឃីញលក�ណ ែ្រប្របេទ «អនិច�ំ»
េពលគ រូបេលអចអង�េនាះ មានសភាពែ្រប មិនេទៀងទត់ ព
លក�ណៈធម�ត មកជាមានពន�ឺច្រម�ះ
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រួចក៏េកីតជាបទពិច

ដូេច�ះថ ឱហ�៎! េនះឯងជ «អនិច�ំ» ែដល្រពះសមា�សម�ុ បានសំែដង។
េ្រកយសភាវលក�ណេនាះ ក៏បរលត់បាត ពី្រកែសប��ចក�ុេទចិត�
ក៏បាបន�្រិះរិ
ត េទៀតថា ឱហ�៎! រូបេលអចអង�េនាះ ែដលបានេកី
េឡីង អម្បោញ់ម បារលត់បាតេហីយ េនះឯងគឺជា «អនត» ពិតជា
េកីតរលត់ មិនលុះក�ុងអំណាចខ�ួន ពិតែមន «េនះគឺជា កង�រវិតរណវិសុទ�
បានេកីតេឡី»។  លំដប់មក ពន�ឺឱភា ញាណ បីតិ សមាធិ ឧេប ក 
េដីម  ែដលជវ ិបស្សនូបក�ិេល១០ បានេកីតេឡីង � ុងលំដប់េនាះម�
ក
េយាគ មាវ ិបស្សនា េកីតេឡីងស�ល់ច្បោស់ថា វិបបក�ិេលស

មានពន�ឱភា ជាេដម មិនែមនជាមគ េនាេទ ក៏មិនជាបចិត� មិនជាប
អរម�ណ ចិត�រច្រសឡះ
ួ
ក�ុងវ ិបស្សនូទំងេនាះេទៀត េហីយស�ល់បដិ
្របេសីរ េឆា�ះេទ្រពះ ន «េនះគឺជាមគា�មគ�ញាណទសវ ិសុទ�ិ បានេកី
េឡីង»។ វ ិបស្សនាញ កន់ែត្របណេទៗ គឺជាតួៃន វិបស្សន
ទំ៩ ចប់ពី ឧទយព�យញាណ រហូតដល់ សច�នុេល។ េពល
សច�នុេលមញាណ ច

េនាះគឺជ វុដ�នគាមិនីវិបស ែដលជ

ចំណុចកំពូលខ�ស់បំផុត  ៃនវ ិបស្សញា ទំេនះគឺជ បដិបទញ
ទស្សនវិសុទ�ិ បានេកីតេឡ។ ចិត�នឹងធឹងមាំមួជាកមា� ពន�ឺពណ៌មានឹង
ធឹង េហីយតួប��ក៏បេង�នសម�ឹងេមីលមកអត�ភាពេនះ ក៏មិនេឃីញមាន
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េសះ េឃីញកយេនះ គា�នអ�ីេសះ េទីប្របាកដច្បេហីយគឺជា  
«អនត» ឬថា «គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ» ពិតែមន។ េដ
អំណា ៃនបដិបទញាណទសវ ិសុទ�ិ េនះគឺបានញាុំេគា្រតភូ ឱ្
បានេកីតេឡីង េធ�ីកិច�ឆ�ងេគា្រតរបស់បុថុជ�ន ចូលកន់េគា្រតរប
អរ ិយបុគ�ល។  លំដប់មក ចិត�េកីតមានប� េជឿជាកមុតមាំ ក�ុងគុណ្រព
សមា�សម�ុទ យា៉ងៃ្រកែលង ែដ «តថាគតេពធិស» គឺមាសទ េជឿ
ជាកយា៉ងមុតមា េនក�ុងករ្រតស់

របស់្រពះសមា�សម�ុ

យា៉ងពិ

្របា គឺហក់បីដូចជ ា បានេឃីញ ្រពះសមា�ស និមន�មក្របាក ដ 
នងមុ
ឹ ខអីចង
ឹ ។ ្រគាេនាះ ្រសមា ប��ចក�ុផុសេចញមក ឯកភា
ទំង្រស� គាំ្រទ ករ្រតស់ របស់្រពះសមា�សម�ុទ� េរលឹក
េពលក�ុងចិត�ថ «សធុ សធ ុ ស»។  ក�ុងេពលេនា អកចែម�ក ៃនរ

កយក៏ចប់ឮស�ូសំេឡងកងរ ំពង «្របឹបៗ ខ�ំ» ជាប់មិនដចបន�រហូត
ពីក្ប ដល់ចុងេជីង េទប
ី ឈប់  «េនះគឺជា មគ�ញា បានេកីតេឡី»។ 
លំដប់មកេទៀត ្រសប់ែតមានអរម�ណ៍ថា គឺមានេសចក�ីសុខ
ែលង  ែដលជា «វ ិមុត�ិសុខ» បានេកីតេឡីង មាន្រពះនិព�ន ជាអរ
េហីយនឹករលឹកដឹងគុណ ្រពះសមា�សម�ុ យា៉ងៃ្រកែ, នឹករលឹកដល់ ្រព

សមា�សម�ុទ យា៉ងៃ្រកែ, រ ីករយសុខស�ប ទំងទឹកែភ�ហូររហ ែដល
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សំែដង អំពីមហដឹងគុ ដល់្រពះសម�សម�ុទ «េនះគឺជា ផលញា បា
េកីតេឡីង»។  ទំងមគ�ញាណ និងផលញាណ េនះេ ញាណទស្
វ ិសុទ�ិ បានេកីតេឡីង។ មួយ្រសបកេ្រកយ ចិត�ក៏្រតឡប់មក ជ្រប្តី
េឡីងវ ិញ, ប៉ុែន� មានប��មួយេលេចញមក ចិត�បានដឹងច្បោស់ េដយ
ឯងថា «េសតបត�ិ» បានមកដល់េហីយ សកយទិដ� ជាេដីម មិន
េឃីញមានេសសសល់េេទៀតេទ «េនះគឺជា បច�េវក�ណ��ណ បានេកី
េឡីង»។ ភាពស�ប់កយ ស�ប់ចិត� មិនេ្រសក មិ នឃា�ន ក៏េនែតមានប
កលកន�ះៃថ�ឬេ្រចីនៃថ។ ្រពះេយាគីអង�េនាះ នឹងមានឥរិយា មារយ
ពី មនុស្សធម� ែដលចិត�បរបូណ៌ េដយសទ� និងសី
ិ
ទស្សន ទី៩៣៥

6

កស�័្រគចិត� រស់េនជាមួយ បុរសឬ�ស�ីណា ែដលចូលចិត�រវលេធ�ីករ
ឬរកសុី អ�ក្រត�វែត ទទួលយកករពិតថា គាត់នឹងពុំមានេពលេវល្រគ
ស្រមាប់ជួយស្រមាលបន�ុក ក�ុងផ�ះ  របស់អ�កេឡីយ។  ប៉ុែន� េបីអ�ក

ស�័្រគចិត� រស់េនជាមួយ បុរសឬ�ស�ីណា ែដលចូល េធ�ីករងរធំដុំ 
គតិបណ�ិតែវងឆា�យជួយដល់មនុស្សេ្រចីនគា� អ�កវែត ្រពមទទួលយក នូ
ចរ ិតរងត�
ឹ ឹង  អស�ិមាន េដយសំអងេលី ចំេណះដឹងរបស់ខ�ួន របស់គ

េនាះេទ ពីេ្ថ ចរ ិតែបបេនះ  លះដចែតេនក�ុងអរហត�មគ� ឯេនាះ
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ករ្រពមទទួលយកករពិត នឹងឱ្អ�ក បាេសចក�ីសុខ េនក�ុងបច�ុប្បន
និងជួយឱ្អ�ក មា្របាជា�ស បាយល់ដង
ឹ ក�ុងេហតុផល ែថមេទៀត។
ទស្សន ទី៩៣៦

6

កំហង 
ឱ្អ�ក  ក�យេទជា មានចរិតលក �ណៈ ដូចជាសត� 
ឹ នងនា
ឹ
សហវ គឱ្ខ�ច និងេខ�ីមរេអីមបំផុត។ កំហឹងេនះ ឺេកីតចំេពះ ែ
ចិ
គ
ត

ណា ែដលគា�នសមាធិ េទីបជាេហតុឱ្ នវី រណធម៌ ដ៏េ្រគាត្រគាតផ�ុះេ
្រគបសង�ត់មិនបាន ពីេ្រពះ ចិត�េនាះ មានលក�ណៈេក�ងខ�ីខ�ំងេ

ធម៌ បានដល់ េទសមូលចិត� បានេកីតេឡីង សម្បយុត�ិជាមួយ េ
ចិត�។  អកេពលខឹង េមីលេទ

ឺមានទំនងដូច
«ខងចូ
គ
ឹ លសណ�ិត 

្របាជា�បាំង េលល
� �ង់ល�ីេល �ី មមិងមមាំង េភ�ចភា�ំងភ�ីេភ�ី េស�វេស�ីតស�ក់ស�ឺ
ងីេងីញ័ រមាត»។

ទស្សន ទី៩៣៧

6

អត�ភាពេនះ ឺផ�ុំ
គ េឡីងេដ«រូប និងនា» េពគឺ រូប២៨ គឺសេ�ង�ះចូ

ថជា «រូប»។ ចិត�៨៩ដួង ឬ១២១ដួង  និងេចតសិក៥២ គឺសេ�ង�ះចូថ
ជា«នា»។ ក�ុងខណៈចិត�ធម�ត ៃនជីវិតេនះ«រូបនា» េនជាមួយគដូច

ជា «ទឹកនិង្រត» េធ�ីជាេហតុបច�័យ ដល់គា�ងគា� េទវិញេទមក។ ប៉ុែ
េពលបដិបត�ិសមថកម�ដ�ន បានសេ្រមចដល់ ចតុត�ជ្ឈោន ជាចតុក�ន
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អរូបជ្ឈោន គ«រូប និង នា» បានផា�ច់េចញពីគា«រូប» ្រតឹមែតជ«ធាត

មិនដង
ឹ » ពីេ្រពះ កយសង�រ បានរលត់អស់ គឺសំេដដល់ ស់ៃន

ខ្យល់អស្សោសៈបស្សោសៈ ហ�ឹ«នា» បានបន�េធ�ីកិច�តួនាទី តម
(ធម�ជាត) របស់វ េគា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ ណាមួយ ម

បង�ប់ប��េឡីយ។ � កុងវិបសនាកម�ដ�ន ជាលំដប់បន�េទៀត គ «
សតិ» ជាធម�ជាត ស្រមាប់តម�ល់ េនមានស�រតីរលឹកដ «ប��» ជ

ធម�ជាត ែដលេធ�ីកិច�តួនាទី ស្រមាប់ពិចរណា វិនិច�័យ សែដលេកីត
រលត់  តមេសចក�ីពិត ជាលក�ណ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» ្រគបសង�ត់ ឬក

ផា�ច់ ឫសគល់ របស«កិេលស  និងតណា » ឱ្េចញអស់ពី  ខន�សនា�ន។

េនាះេហីយ គឺជាបដិបទ ដ៏្រតង់េឆា�ះេទ បានសេ្រមច មគ�ផល ្
េនក�ុងចិត� បច�ុប្បន។

ទស្សន ទី៩៣៨

6

េបីចិត� បានជាប់ជំពក់ េលីអ�ីមួយ េតី្រត�វេដះចិត�េនាះ េដយ

េម�ច? គឺ្រតឹមែតតម�ល សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ��) មកកំណត់ដឹង
«អ�ីេនាះ គឺមិនែមនជាអ ញ មិនែមនជាេគ មិនែមនជារបស់អញ មិន
របស់េគ គា�នសត�គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� ណាមួយេឡី»។ េនាះគ ្រតឹមែ

ជាចិត� ែដលបានពល់្រត�វអរម�ណ៍ បានេសយ ជាទុក� 
េទមនស្ ជាសុខ ជាេសមនស្ស ជា ប៉ុេណា�ះ ប៉ុែន� សភាវធម
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ទំងអស់ គឺសុទ�ែតមានលក�ណ ជ«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» ដូចគា�។ ដូេច�ះ
មិនជាប់ចិត�មិនជាប់អម�ណ៍ េលីអ�ីមួយ េនាះេទ។ ឧទហរណ េពលជួប
«ទុក�េវទន» អ�ីមួយ គឺ្រត�វកំណត់ដឹងច្បោស់ េដយប «មានែតទុក�េ

េកីតេឡីង មានែតទុក�េទតំងេន មានែតទុក�េទរលត់េទ គឺគា� នអញ 
គា�នរបស់អញ គា�នរបស់េ គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ ណាកំពុ

េសយអរម� ជាទុក�េនាះេឡីយ។ ធម�(ធម�ជាត) ទំងឡាយ សុទ
«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» ទំងអស»។ េធ�ីដូេច�ះបាន ចិត�នឹងឈប់ជាប់ជំព
ក�ុង  «ទុក�េវទន» ទំងេនា ះ េហីយនឹងទទួលបាន នូវេសចក�ីសុខ ក

បច�ុប្បន ជាក់ជាមិនខ ចំេពះ ករេដះចិ ឱ្រួចផុតពី  ករេស
អរម�ណ៍ក�ុង «េទមនស្ស, សុខៈ, េសមនស្ស, និងឧ » គឺ្រត�វម
ឧបាយ ៃន្របាជា� បេង�នចុះេទ«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ដូចគា�
ទស្សន ទី៩៣៩

6

្របសិនេបី មនុស្ ឬអមនុស្ស ឬេទវត ឬ្រពហ� ឺ្រតឹមែតជា ចិត�មួយ។ 
គ

ចុះេហតុអ�ី  េនក�ុង្រពះៃ្របិដក ្រពះសមា�សម�ុទ� បានស
ចិត�មា
ត
រហូតដល់  ៨៩ដួង ឬ១២១ដួង?  ជាសច�ធម៌ អត�ភាពមួយ គឺមានចិត�

មួយ ហ�ងឯង។ 
ប៉ុែន� ធម�ជាតរបស ចិត�េនះ គឺេកីតេនទីណា រលត់េ េន
ឹ

ទីេនា។ ចិត�មានករេកីតរលត់ យា៉ងេលឿនរបំផុត ជួនក៏ជាកុសល ជួ
ក៏អកុសល និងជួនក៏ជាអព្យោ្រក ឹត។ េដយចិត�មួយរលត់េទ ចិត�ម

េកីតថ�ី មនសភាពមិនដូចគា� េពលគឺ ចិត�េកីតរល ត់ តមអំណាច
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កិេលសតណា� ែដលមិនទន់បា អស់ឫសគល់ េចញពីក�ុងខន�សនា�ន។
ដូេច�ះ េទប
ី ចិត� ែបងែចកជាេ្រចីន្របេភទ រហូតដ ៨៩ដួង ឬ១២១ដួង។ 

ទំងេនះ ឺ្រតឹមែត ជាករែបងែចក្របេភទ របស់ចិត� ែតប៉ុេណា�ះ គឺម
គ
មានន័យថា អត�ភាពេនះ មនចិត�េ្រចីនដួង យា៉ងដូេច�ះេឡ ធម�ត

ចិត� ែដលេនជាប់ស�ិត េដយអនុស័យកិេលស គឺមានទំនងដូចទឹក
ល�ក់ ្រកស់េទេដយ កករធូលីដី បិ េមីលអ�ីេនក�ុងទឹក  មិនេឃីញ។
ប៉ុែន� េបីយកសច់ជូរ មកកូរទកេនាះ
ឹ

ឺកករធូលីដី នឹងធា�ក់ចុះ
បា
គ

េ្រកេហីយទឹកនងថា�
គឺអចេមីលេឃីញ អ�ីៗេក�ុងទក មា
ដូចជា សត
ឹ
ឹ

្រត ជាេដីមបាន។ េសចក�ីេនាះ គឺទឹកឧបមាដូច តួចិត�, កករធូលីដី គ
ដូច អនុស័យកិេលស, សច់ជូរ គឺឧបមាដូច ករចេ្រមីនសមថ 
វ ិបស្សនាកម�ដ ស្រមាប់្រគបសង�ត់ ឬកត់ផា�ច់ អនុស័យ។
ទស្សន ទី៩៤០

6

េតី្រពះខ ម  ែដលគង់ជាសមាធ េហីយយក្រពះហស មកបិទែភ�ក  បិទ
្រតេចៀក គឺមានន យា៉ងដូចេម�ច? ក�ុងមន�អគមែខ�រ េគនិយាយថា

ខ�មសំែដងឫទ� ខ�ំងពូែស័ក�ិសិទ�ិ ជួយករពរស�ស�វុធ និងេ្រគ
េផ្សងៗបាន ។ អ�ីទំងេនះ គឺជាជំេនឿខុសពីេហតុផល ៃនសច� ែដលមា

លក�ណៈ ជាមង�លភា�ក់េផ�ី ដ្បិថា អ�កេជឿែបបេនះ េហីយយក្រពះខ
មកពក់ជាប់ខ�ួន បាន្រត�វស�ស�វុធ ឬបានជួបេ្រគាះថា�ក់េផ្ស

ស�ប់ ជាបន�បនា�ប់ អស់ជាេ្រចីននាក់ នង
ឹ អ�កណា ែដអត់េជឿែដរ។ 
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េសចក�ីពិត គឺថា ្រពះខ�ម គឺជា្របស�អប់រំចិត� ក�ុងករចេ្រមី

វ ិបស្សនាកម�ដ ឯេនះវ ិញេទ។ គឺមានន័ថា កលចេ្រមីន សតិ(ស�រ
និងញាណ(ប��) ក�ុងករ្រគប់្រគងទ៦ គឺទ�រ«ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុ
អណា �ត កយ និងម» េដយករកំណត់ដឹង ្រតឹមែជា
ត ក ិច�
េសយអរម�ណ៍ េពលែដលមានករប៉ះផ�ប់ ជាមួ «រូប សំេឡង ក�ិន
រស េផាដព�ៈ ធមា�រម�ណ » ែតប៉ុេណា�ះ ឺមិនែមនជាអ
ញ មិនែមនជារ
គ

អញ មិនែមនជាេគ មិនែមនជារបស់េគ មិនែមនសត� មិនែមនបុគ�ល ម
ែមនតួខួ ន។
�
រួចេហីយបន� តម�ល់ចិត� មិនខ�ល់ខ�យ មិន្របកន់មាំ មិ
ជំពក់ នូករេសយអរម�ណ៍ករប៉ផ�ប់ទ ំងេនាះ។ តម�ល់ចិត� ចេ្រ
តមរេបៀបេនះ ជាេរឿយៗ ចិត�េនាះបានតំងមាំ ្រពេងីយៗ ក
ហីៗ េស�ីៗ េនក�ុងសត�  និងសង�រ ទំង េហ «ឆឡង�ុេបក»។

្របសិេបី បន�ចេ្រមីនវិបស្សនា តមផ�ូវេនះេទមុខេទៀត មិនដក់ធុរៈច
បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន ក�ុងចបច�ុប្បន។ ចំណាំ៖ េយាគី ហ�

ហត់តមេនះ ្រត�វែតរក្ស ឱ្បានមាំមួនល�, េ្របីខណៈចិត�ធម
ចេ្រមីនវិបស្សនា តមេនះ នឹងបានសេ្រ «ខណិកសមាធ», េបីយក
សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប �� មកចេ្រមីភា�ប ជាមួនង 
ឹ ខ្យល់អស

សៈបស្សោសៈ នឹងបានសេដល់  «ឧបចរសមា», រួចបន�េទសេ្រ
ដល់ «ឧេបក», េហីយបន�ចេ្រមីនវិបស្សនា តមេនះ េទមុ នងបា
ឹ
សេ្រមច«មគ�ផល ្រពះនិព» តមឧបនិស្ស័យ ជាក់ជាមិ
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ទស្សន ទី៩៤១

6

កលព្យោយាមដស់ មនុស្សមា�ក់ ែដលេដកលក់ពិត្របាកដ គ
េពកេទ ពីេ្រពះេគ នឹងភា�ក់េឡីងវិញ យា៉ងឆាប់រហ័សបំផុត។ ប៉ុែន� អ
លំបាកបំផុតេនាះ គឺករដស់មនុស្ស ែដលេដកមិ ែតេធ�ីជាេដកលក់
េទះបីជា ខំ្របឹងដស់យា៉ងណា ក៏នឹងមិនេ្រកកែដរ។ េសចក
ណា កលទូ នា�នដល់ពពួក ជន ែដលអវិជា�ពិត្របាកដ គឺមិនលំបា
ពីេ្រពះ ពួកេគនឹងស�ប់តម បដិបត�ិតម េដយងយ្រស�ល។ បេបី

ទូនា� ដល់ពពួកជន ែដលអវ ិជា� ែតតំងេធ� អ�កមានវិជា� េជប់ក�ុង 
ទិដ�ិខុសេផ្សងៗ គឺនឹងទូនា�ន េដយក្រមបំផុត។ ដូេច�ះ រល់ករទ
អ�កដៃទ បណ�ិត្រត�វេមីលបុគ�លែដលគួរ េមីលេពលេវលែដលគួរ នេមីល
ទីកែន�ងែដលគួរ ឱ្បានច្បោស់លស់ជ
ទស្សន ទី៩៤២

6

េតីករចេ្រមីន សមថកម�ដ�ន និងវិបស្សនាកម�ដ�ន គ សតិ(ស�រតី)
និងញាណ(ប��) មកកំណត់ដឹង «រូបក»េនះ  ខុសគា�ដូចេម�ច? ក�ុង

សមថកម�ដ� ដូចជា កចេ្រមីនអនាបាណ ្រត�យកសតិ(ស�រតី
មកកំណត់ដឹង ខ្យល់អស្សោសៈសៈ េន្រតង់ទីតំង ែដលខ្យល់ប៉ះផ
េពលឺគ ្រតចុង្រចមុះ បន�កំណត់ដឹង  ភាពរេហីយៗ រហូតដលខ
់ ្យល
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ដេង�ីមទំងេនាះ រលត់អស់។ ញា(ប��) គឺកំណត់ដឹងថា េនះ
ខ្យល់ែវង, េនះជាខ្យល់ខ�ី, េនះជាខ្យល់សព�រងកយ, េនះជាខ្យ

សង�រ, េនះជាបីតិ, េនះជាបស្សទ�ិ, េនះជាឧបចរសមាធិ, េនះជ

ឈន,  េនះជាវសីទ៥, េនះជាបឋមជ្ឈោន, េនះជាទុតិយជ្ឈោន  
តតិយជ្ឈោន, េនះជាចតុត�ជ្ឈោន, និង កររលត់កយសង ែដលចិត�
បានពល់្រត«ឧេបក» ជាេដី។ ប៉ុែន� វ ិបស្សនាកម�ដ គឺ្រត�វេធ�ីេឡីងបន

គា� េន្រតង់ចេនា�ះៗករចេ្រមីនសមថកម�ដ�ន េនាះែតម�ង េដ
ែតយក ញាណ(ប��) មកបន�ពិចរណាលក�ណៈ របស់ខ្យល់ដេង�ីល
េកីតរលត់ េពលគឺ ្រតង់ខ្យល់ែវងរលត់ េកីតជាខ្យល់ខ�ី, ្រតង់ខ្យល់ខ
េកីតជាខ្យល់សព�រងកយ, ្រតង់ខ្យល់សព�រងកយរលត់ េកីតបីតិ, 

រលត់ េកីតបស្សទ�ិ, ្រតង់បស្សទ�ិរលត់ េឯកគ�តចិត� យា៉ងដូេច� ជាេដីម។
េពលេនាះ គឺតួប�� បេឃីញច្បោថា សង�រធម៌ទំងេនះ ពិតជាម
លក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េកីតរលត់តមេសចក�ពិត  របស់ធម�(ធម�

ជា)  មិនលុះេ្រកមអំណាច របស់សត�បុគ�ល ណាមួយេ ែដលេពល
េនាះេហីយ

គចិត�បានដឹងច្បថ

បារួចផុតពីករសមា�ល់ ក�ុងគន

ប��ត�ិ ជាសត�បុគ�ល ឬថ ក�ុងឧបចរសមាធ ៃនសមថកម�ដ�នេនា បន�

យកសតិ(ស�រតី) តមកំណត់ដឹងភាពរេហីយៗ ៃនដេង�ីម និ
(ប��) មកសម�ង
ឹ អរម�ណ៍ េនក�អកទំ៤២ ៃនមហភូតរូប (ធាតុ

២០, ធាតុទឹ១២, ធាតុេភ�ី៤, ធាតុខ្យ៦)  ឱ្បានេឃីញច្ប ត
េដេសចក�ីពិត  ៃនអកទំងេនាះ ទំងទីតំង ទំងសណា
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្រទង់្រទយ ញាុំងឧគហនិម ឱ្បានេកីតេឡីង និងបន�សម�ឹងអរម�ណ
រហូតេកីតជាបដិភាគនិមិត� រួចបន�ចេ្រ

ឱ្េកីតជាឧបចរនិមិត� ន

អប្បនានិមិត� ែដលជាចិត� បានតំងមាំ ក�ុងអប្បនាបឋមជ្ឈោន
អកទំង៣២្របក។ ប៉ុែន� វ ិបស្សនាកម�ដ គឺ្រត�វេធ�ីេឡីង េ្រកយ
បានសេ្រមច បឋមជ្ឈោនរួចេហីយបន�បូ �រអរម�ណូបនិជ្ឈោនេនា
ជាលក�ណូបនិជ្ វ ិញម�ង េពលឺ ករបន�ពិចរណា នូវល
ក �ណៈ 
គ

អកនីមួយៗេនាះ ឬសំេយាគរួមគា�ក៏ ឱ្េឃីញថា គឺពិតជាម    
លក�ណៈជ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េកីតេឡីងេហីយ  វ ិនាសេទវិញ ជាធ

តែតធម�(ធម�ជាតិ របស់វ គឺមិនលុះេ្រកមអច  របស់សត�បុគ�ល
ណាមួយេឡីយ។ � ុងវិបស្សនាកម�ដ�
ក
ន ប��េឃីញច្បោស់ នូវកយេ

ែតមានលក�ណៈ «រង រវ េក� េល�»
ឬ  «ទន់ េសីម ្រតជាក ់ ែ» ែត
ឹ

ប៉ុណ�ឹងឯង គឺមិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ មិន្របកន់មាំ ថាជារ
េពលគឺគា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ ណាមួេទៀតេឡីយ។
ទស្សន ទី៩៤៣

6

េយាគី គប្បី្រជាបថា េនេពលប��េលកុត�រ បានេកីតេឡីង េ
ែដល មានករេ្រទមអស់េទ ៃនមន�ិលនីវរណធ៥ េហីយចិត�េនាះ ក
បានបរិសុទ�ល�ផូរផង់ និងបានបរិបូណ៌េទេ «សីល សមាធិ ប�» ជ
កមា�ំង។ កលតួប��េន ាះ បានេឃីញច្បោស់ស េកីតរលត់ជាលក�ណៈ
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«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» តមទ�រមួយណា ៃនទ�៦េនាះ គឺមគ�ផល ្រ

និព�ន ែដលបានសេ្រមច តមឧបនិស្ស័យ គឺចំេពះែតទ�រមួ

ប៉ុេណា�ះ មិនជាទ�រទរ ឬទប
ី ី ណាេផ្សងេទៀតេឡីយ។ ឧទហរ ភិក�ុ 
ែដលបានេឃីញដុំ ៃនពព ុះទឹក េបា៉ងេឡីង េហីយែបកខ�យេទ តមទ

(ែភ�ក) គឺមគ�ផល ្រពះនិព�ន ែដលបានសេ្រមច េដយប��េនាះ 
ែត បានេឃីញសច�ធម៌ មានលក�ណៈ «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» េកីតរលត់ 
តមទ�រចក�ុ(ែភ�ក)េនាះឯង គឺមិនែមនតមទ�រ ណាដៃទេទៀត
នយ
ិ ាយជារួ «ក�ុងវុដ�នគាមិនីវិបស្ ែដលជាតួៃន វិបស្សនាញា
៩ កបាេឃីញសច�ធម៌ ក�ុងទ�រណា គឺនឹងបានសេ្រមច មគ�ផល

និព�ន តមឧបនិស្ស័យ េនក�ុងទ�រេនាះ េពលគឺ មិនែមនជា

េទៀតេឡីយ។ ឬថា កលេឃីញសច�ធម៌ ក�ុងធម៌ណា គឺនឹងបានសេ្រម
ផល ្រពះនិព�ន តមឧបនិស្េនក�ុងធម៌េនាះ េពលគឺ មិនែមនជា
ណាដៃទេទៀតេឡី»។

ទស្សន ទី៩៤៤

6

េតីករចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិ៤ ្រត�វមានបទពិចរណា ល

របស់  រូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត់ ឱ្បានេឃីញច្បោស់ ដូចេម�ច? េ
េពល េយាគី បាននាំចិ ឱ្ពល់្រត� «ខណិកសមាធិ ឧបចរសមាធ
អប្បនាសមា ៃនសមាបត�៨ ឬឧេបក�ទ១០» ណាមួយ េដយ
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ចេ្រមីន សមថ ឬវិបស្សនាកម�ដ�ន រួចេហីយ គឺ្រត�វបន�េទ េនក�ុ
សតិបដ�៤ ែថមេទៀត គឺ៖

១. កយានុបស្សនាសតិប គឺបន�ពិចរណ «កយក�ុងក»

ឱ្បានេឃីញច្បោស់ថា មានល «មិនស �» េដយពណ៌ េដយក�ិ
េដយសណា� េដយ្រទង់្។ រួចបេង�នចិត េនឿយណាយ មិនជា
ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ ក�ុងរកទំងឡា
២. េវទនានុបស្សនាសតិបដ�ន គពិចរណ «េវទនាក�ុងេវទ»

ែដលជាករេសយអរម�ណ៍ក «ទុក�េវទនា េទមនស្សេវទនា សុខេ
េសមនស្សេវទ នា និងឧេបក�»។  បទពិចរណាេនាះ គឱ្េឃញ
ី

ច្បោស់ថា េវទន៥ គឺពិតជា មានលក�ណ «ជាទុក»។ រួចបេង�នចិត
េនឿយណាយ មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ ករេសយអរម�ណ៍ ក
េវទនាទំងឡា
៣. ចិត�នុបស្សនាសតិបដ�ន គឺបន�ពិ «ចិត�ក�ុងចិត�» ែដល
ជាធម�ជាតិ អ�កគិត អ�កដឹងអរម ។ ចិត� គឺេកីតេនទណា រលត
េទេទី
ី

េនាះ មិនេចះេនេស��ម លំបាក្របេដ ឱ្េឃីញថា ពិតជា  
លក�ណៈ  «មិនេទៀងទត»។  រួចបេង�នចិត េនឿយណាយ មិនជាប់ចិត� ម
ជាប់អរម�ណ៍ ក�ធម�ជា េកីតរលត់របស់ «ចិត�» េនាះេឡី។
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៤. ធមា�នុបស្សនាសតិបដ�ន គឺបន�ពិ «ធម៌ក�ុងធម៌» ែដល
សំេយាគ មក្រតឹមែ ជាសង�រធម៌ ជាធម�(ធម�ជាត) ែដលេកីតរលន
ត

ស�ប់បង�ប់ មិនលុះក�ុងអំរបស់ «សត� បុគ�ល តួខួ ន»
�
ណាមួយេឡីយ
េពលឺ មានលក�ណ
«មិនែមនខួ ន ឬមិនែមនជារបស់ខ�ួ»។ 
�
រួចបេង�
គ
ចិត� េនឿយណាយ មិ្របកន់ េនក�ុ«សង�រធម» ទំងឡាយ េ
េទៀតេឡីយ។

បទពិចរណា ក�ុងសតិប ន៤ េពលជារួម ឱ្បានេឃីញច្បោ
នូវលក�ណៈថា «មិនស �ត ជាទុក � មិនេទៀងទត់ និង មិនែមនជារបស់»
ែដលទំងេនះ គឺជាខ�ឹមសររួម រប «អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» ហ�ងឯង។ 
ក
ឹ

េធ�ីបទពិចរណា ក�ុងពួកធម៌ទំងបួនេ ឱ្េរឿយៗ គឺេយាគី ែដលម
ឧបនិស្ស័យ � ុងពួកធម៌ណា នឹងបានពល
ក
វ មគ�ផល ្រពះនិព�ន

អរម�ណ៍ ក៏េ្រពះែតបានេឃីញសច�ធម៌ េនក�ុងពួកធម៌េនាះ ជាេហត
នាឱ្បានលះដច់្រសឡអស់ឫសគល់ ៃនសេ��ជនកិេលស ទំ១០ ពី
ក�ុង ខន�សនា� ជាក់មិនខ។
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ទស្សន ទី៩៤៥

6

ឧេបក� ឺជាេលកិយចិត� ែដលេកីតេឡីង ពីករចេ្រមី
ឬវ ិបស្ស
គ

កម�ដ�ន ែដលែបងែចក បីក្រមិតេផ្សងគា� គឺមុទុ(េនទន់ខ� មជ្ឈិ (ជ
កណា�ល), និងឧ្រកិដ�(ខ�ង់ខ� ឬចស់ក )។  ឧេបក ែដលមានលក�ណៈ

េនទន់ខ� គឺសំេដដល់ េយាគី ែដលេនឥ�ន�ិយ ទន់ខ�ីហ�ងឯង គឺថា នឹ
ឹ
អចនាំចិត ឱ្េទេឃីញសច�ធម៌ បានសេ្រមច មគ� ្រពះនិព�ន េ

វ ិបស្សន ា បានយា៉ងលំបាកែត្របារករព្យ ឱ្ខ�ងក� ជាទីបំផ

េទីបបាន ឬកសំេដេទដល់  ខណៈចិត�ណ ែដលបានពល់្រត�វ ្រតឹម
«ខណិកសមាធិ និងឧបចរសម» ហ�ងឯង។ 
ឧេបក ែដលមានលក�ណៈ
ឹ

ជាក
ណា គឺសំេដដល់ េយាគី ែដលឥ�ន�ិយ ជាមធ្យម គឺថា នច

នាំចិត� ឱ្េទេឃីញសច�ធម៌ បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះ និព�
វ ិបស្សនាបាន ែត្្របារករព្យោ ឱ្បាខ�ំងក បន�ិចផងែដរ ឬក៏
សំេដេទដល ខណៈចិត�ណ ែដលបានពល់្រត«បឋមជ្ឈ» ហ�ងឯង។ 
ឹ

ឧេបក ែដលមានលក�ណៈ ខ�ង់ខ�ស់  ឬចស់ក គឺសំេដដល់ េយាគី ែ
មាឥ�ន�ិយ ចស់ក� គឺថា នឹងអចនាំចិត� េទេឃីញសច�ធម៌ បា
មគ�ផល ្រពះនិព�ន េដយវិបស្សនា មិនជាលំបាកេព កេនា

េហតុបច�័យ្រគប់្ន់ ឬក៏សំេដេទដល ខណៈចិត�ណ ែដលបានពល់្រត
«ទុតិយជ្ឈោន តិយជ្ឈោន ចតុត�
អរូបជ្ឈ៤ និងឧេបក�ទ១០»
ត
ហ�ងឯង។
ឹ
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ទស្សន ទី៩៤៦

6

េតីសភាវលក�ណ របស់ចិត�ពល់្រត�វបីតិ ក�ុងឧបចរសមាធិ និងបឋម
ខុសគា�េទន សភាវលក�ណ របស់ចិត�ពល់្រត�វបីតិ ក�ុងទុតិយជ្ឈោន
ដូចេម�ច?  និងខុសគា�េទនឹ សភាវលក�ណ របស់ចិត�ពល់្រត�វបីតិ ក�

វ ិបស្សនូបក�ិេល និងបីតិ  ែដលេកីតអមជាមួយវិមុត�ិសុខ ក�ុងេសតប
ផល

យា៉ងដូចេម�ច? ចិត�ពល់្រតសភាវលក�ណ

របស់«បីតិ»

ៃន

អនាបាណស្សតិកម មា៤ក្រមិត េផ្សងគា� គឺ៖ ក្រម១. េនក�ុ

ឧបចរសមាធិ និងបឋមជ្ឈោន ជាចតុ, ក្រមិតទ២. ក�ុងទុតិយជ្ឈោ
ជាចតុក�ន័, ក្រមិតទ៣. ក�ុងវ ិបស្សនូបក�ិេល ៃនកង�រវិតរណវិសុទ�, និង
ក្រមិតទ៤. េកីតអមជាមួយវិមុត�ិសុខ ៃនេសតបត�ិផល។ ចិត�បានពល
សភាវលក�ណ របស់បីតិេនះបាន គឺស្រមាប់ែត ្រពះេយាគាវចរ អ�ក

សមថ  និងវ ិបស្សនាកម�ដ�ន ប៉ុេណា�ះ។ អ�កសិក្សោក�ុងគន នឹងមិនអ
ដឹង និងពល់្រត�បានេនាះេ

បីតិក្រមិ ទ១
ី ៖ េ្រកយឆ�ងផុតខ្យល់្រតក៤ ៃនអនាបាណស្សតិ 
នឹងពល់្រតបីតិទំ៥ តមលំដប់លំេ គឺ៖
១. ខុទ�កបីត៖ ្រពឺសម្បុរ ្រពឺក្បោល ខ�ក

២. ខណិ កបីត៖ ្រពឺសម្បុរ ្រពឺក្បោល មួយ្រសបក់ េ
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៣. ឱកន�ិកបីត៖ រងភឹប, រេង�ីៗ, េយាល, ែតលេត, េឃ�ងេឃា� ដូច
ជិះទូកេលទ
ី ក
ឹ រលក, ឆា�កៗដូចេផ�កបេនា

៤. ឧេបង�បីត៖ កយដូចជា អែណ�តេឡ, កយលូតែវ, កយរួញខ�,
កយរីកធំដូចយក, កយរួមតូ

៥. ផរណាបីត៖ ចេ្រមីនក�ុងតំបន់អកសធាតុេក� គឺ កយេនះ្
សព� ្រស�លខ�ួន ដូចេដក  ឬអង�ុ េលីអកស។ ចេ្រ

ក�ុងតំបន់អកសធាតុ្រតជាក់ កយេនះមានកេ
្រស�លខ�ួ

ដូចមានចំហយកេម�ពីក�ុងមក កក់េក

ែលង
លំដប់ម ចិត�ក៏បន�េសយសុខៈ ជាផលរបស់បីតិេនាះ រួចមាននឹងធឹង
ជាឯកគ�ត េហថា ឧបច (សមាធិេនទន់ខ�ី)។ កលេបីបន
សតិ ក�ុងដេង�ីមេចញដឹងចូលដឹង េទមុខេទៀ នឹងេកីតមានពន�ឺេចញពី្របជ

ចិេ��ីម មានពណ៌ដូចរ្រតីែខបូណ៌មី េហីយក៏េលឿងច្បោស់េឡី េទ
ជាមានពណ៌មាស១០។ ចិត�េពលេនះ េហថា ពល់្រត�វ បឋម
បីតិក្រមិ ទ២
ី ៖ េ្រកយចិត�ពល់្រត�វ បឋ បន�កំណត់ដឹងដេង�ីមេចញ
ដឹងចូលដឹង មានខ្យលេង�ីមជាអរម�

(ចេ្រមីនអនាបាណស្សតិដ

១៦)  េនក�ុងខ្យល់្រតកូ៥ និងទ៦
ី ្រសប់ែត អកេ្រតកអរ េសី
សប្បោយរីករយ េសីចរេង�ីរងកយ ផុសេចញមកពីក�ុង េដ
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អរម�ណ៍រំេភីប មានឧបមាដូច បាន្រកសលឧទ្យោនវិមា
គយគន់េទសភាពភ�ំេហមព ជាទីេ្រតកអរ េពញចិតៃ្រកេពក។ េនះជាចិ
ពល់្រត�វបីតិ ក�ុងទុតិយជ ែដលមិនលយឡំេដយ វិតក�ៈ និងវិចរ
លំដប់មក � កុងខ្យល់្រតកូ៧ និងទ៨
ី ចិត�ក៏បានពល់្រត�វ សុខៈ 
របស់បីតិេនាះ ្របណិតជាងសុខៈ ក�ុងបឋមជ្ឈោន ែដលេនល
វ ិតក�ៈ និងវ ិចរៈ ដ៏េ្រគាត្រគាត េហីយក៏បន�មនងធ
ឹ ង
ឹ ជាឯកគ�ត 
ថា ទុិយជ្
ៃនអនាបាណស្
ត

បីតិក្រមិ ទ៣
ី ៖ េ្រកយមកចិត� បានពល់្រត�វខ្យល់្៩ និងទ១
ី ០
េហថាតិយជ្ឈោន និងខ្យល់្រ
១១ និងទ១
ត
ី ២ េហថាចតុត�ជ

មានឧេបក�យា៉ងឯក ពន�ឺមានពណ៌ម១០ ដេង�ីមរលត់អស់រលីង។ 
េយាគ បន�ចេ្រមីនវិបស្សនាេទមុខេទៀតយកប��មកសម�ងអត
�ភាព
ឹ

គឺរងកយេ ពិចរណារកេមីលសភាវធម៌ េកីតរលត់ មានលក�   
«អនិច�ំ  ទុក�ំ អនត» មិនយូរប៉ុនា� និមិត�ជាចិត�និមិត� នឹងេកីតេឡីង។ ្រព

េយាវចរ នឹងពិចរណា ក�ុងនិមិត�េនាះ ស�ល់ េនះជារូប េនះជាន
េហថាទិដ�វិសុទ�ិ បានេកីតេឡី លំដប់មក  ចិត�និមិត�េន នឹងែ្រប្រប
េទជាពន�ឺ ែតេនមា នសណា�នរូបដូចេដីម ឬេបីជ គឺេនអចនិ

ទក់ទងគា�បានដែដល េហីយក៏រលត់បាត់ម�ងបន�ិចៗ ផុតពី្រកែសចក�
េយាគ ែដលមានប�� នឹងដឹងថា មិនេទៀងែមនហ�៎ ជាទុក�ែមនហ�៎ មិន
ក�ុងអំណាចខ�ួនែមនហ�

វ ិនាសបាត់េហីយ ត់បាត់េហីយ។ ចិត�ក
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េនឿយណយ ក�ុងករេកីតស�ប់ េនឿយណាយ ក�ុងជី េនឿយណាយ ក�ុ
ប��ក�ន�េនះ យា៉ងៃ្រកែលង។ ចិត�េពលេនះ េហថា កង�រវ ិតរណវិ េកីត
េឡីង។  លំដប់មក ្រសប់ែតមានឱភាេកីតេឡីង មានប��មុត្រស

មានបីិែឆ
ត �តឆន់ មានសមាធិខ�ំងក� ជា េកីតេឡីង។ ្រតង់េនេហ

វ ិបស្សនូបក�ិេល បានេកីតេឡីង មកររំង មគ�ផល ្រពះ និ សភា
លក�ណៈរបស់ «បីតិ» ក�ុងក្រមិតទ៣េនះ គឺអស�រ្យណ ែឆ�តឆ�ន់ស�ប់

ស�ល់ ចិត�អចគិត ហ�ងេហីយ
ជ មគ�ផល ្រពះនិព�ន េហីយក៏េកីតរំេភ
ឹ

រហូតខ្សឹកខ្សួលយំែយក េដយអណិតខ�ួន េនឿយណាយជេនឿយណា
ក�ុងប��ក�ន� េហីយេ្រតកអរថា បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ ប៉ុែ
្រតឹមជាឧបកិេលស េកីតមកររំងម ្រពះនិព� ែតប៉ុេណា�ះ។ េយាគ
េដយេ្រចីនជាប់េន្ វ ិបស្សនូបក�ិេលេនះ េហីយសមា�ល់ ខួ នបា
�

សេ្រមច មគ�ផល រួចក៏តំងេកីត អំនួត មានះ ជាេ្រចីន្របករ។ ស្រមា
បណ�ិត  ែដលមាឥ�ន�ិយចស់ក� មានឧបនិស្ស័យខ�ស់ នឹងេកីតម

ដឹងថ េនះមិនែមនជា មគ�ផ ្រពះនិព�ន េនាះេទ វ ិបស្សនូបក�ិេល

េទេតី េមា៉�ះេហី ក៏េកីតចិត�េនឿយណាយ ក�ុវ ិបស្សនូបក�ិេលទំងេនះ
មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម េហីយក៏បេង�នចិត�រកផ�ូវចកញ ពីេ្រព

ដងថា េនះមិនែមនជាផ�ូវ េហីយចិត�ែដលរួច្រ
មិនជាប់ចិត� មិនជា
ឹ
អរម�ណ៍ ក�ុវ ិបស្សនូបក�ិេលទំងេនា ះ េទីបជាផ ក៏បេង�នចិត�្រតង់

មុខេទៀត។ ្រតង់េនះេហីយ ែដលេហថា មគា�មគ�ញាណទស្សនវ បា

េកីតេឡីង។ វ ិបស្សនា ក៏បន�េទមុខេទ ពន�ឺពណ៌មាសេនែតភ�ឺថា�ច្
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េយាគីក៏បេង�នប

េមីលមកក�ុងអត�ភាពេនះម�ងេទៀត ក៏គា�នេឃីញអ

េសះ ល�ឹងេល�ីយ ្របេហងធ េមីលពីមុខេឃីញដល់េ្រកយ េមីលពីេ្

េឃីញដល់មុខ េហីយក៏មានប��ដឹងថា ហ�ឹងេហ ែដល្រពះពុទ� សែម�ងថ
ជ  «អនត» ឬថា«គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួន» គឺច្បោស់ណាស់ 

្របាកដែមនេហីយ ករបានេឃីញច្បោស់ដូ គឺេដយសរអំណា
វ ិបស្សនាញាណ៩ បានេកីតេឡី តមលំដប់លំេដយ ចប់ពី
ព�យញាណ រហូតដល់ សច�នុេលមញាណ េហថា បដិបទ

វ ិសុទ�ិ។ េដសអំណាៃន បដិបទញាណទស្សនវិសុទ�ិ  គឺបានញាុ
ឱ្ េគា្រតភូញ ាណ បានេកីតេឡីង េធ�ីកិច�ឆ�ងេគា្រត ពីបុថុជ�ន

េគា្រត ្រពះអរិយបុគ� ចិត�េពលេនះ បានស�ល់្រពះពុទ� ជានរ
ច្បោ ្រជះថា�ក�ុង្រពះពុទ� និង្រពះពុទ�ដីក យា៉ងៃ្រកែលង ពីេ្រ
មានប� បានេឃីញច្បោស់ ដូចអ�ីែដល្រពះពុទ� បានសែម�ង្របាក�ុង
អំណា «តថាគតេពធិស»េនះ  ប��ឆា �តឈ�សពីធម�ជ ាត បាន
េឡីងេដយឯកឯ គា�នអ�ណប��េឡីយ េហីយក៏អនុេមាទនា ្រតស
តម ្រពះស មា�សម�ុទ� េពលក�ុងច «សធុ សធុ ស»។ អកចែម�ក
ៃនរងកយបានេកីតេ យា៉ងកងរំពង ្រចវៗ ខ�ំងៗ ខ�រេពញ្រត ពី
ក្បោលដល់ចុងេជីង េទីបឈប់។ ្រតង់េនះេ ែដលេហថា មគ�ញ
(េសតប�ិមគ�) បានេកីតេ
មកផា�ច់ផ�ិលឫគល់របស់ សំេយាជន
ត

កិេលសមាន សីលពតបរមាស វិចិកិច� សកយទិដ� ឱ្ដច់្រសឡ
អស់រលីងពីខន�សនា�ន ែលង្រតឡប់ េកីតេទៀតជាថ
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បីតិក្រមិ ទ៤
បានេកីតអមជាមួយ វិមុត
ី ៖  លំដប់មកេទៀត បីិបាេម
ត
សុខ ក�ុងក្រមិតេសតបត�ិផលេនះ ែដលេឱ្្រតជាក់រ ស�ប់សុខៃ្រ

ែលង  ជាវិស័យ ែដលរួចចកទុក � របស់្រពះអរិយបុគ�លទំ ចិត�ដឹង

គុណ្រពះសមា�សម�ុទ�យា៉ងៃ្រក ែលង បានេកីត េឡីង ចិត�នឹករល ្រព

សមា�សម�ុទ�យា៉ងៃ្រកែលង បានេកីតេឡីង ទំងទកហូរចុះ េដយធម
ជា ៃនកូនទំងឡាយ នឹករលឹករកមាតបិត គឺនឹកដល់្រពះសមា�
ហ�ងឯង។ 
អក ្រសលក យ ្រសលចិត� ែឆ�តកយ ែឆ�តចិត� ស�ប
ឹ
មិនឃា�នអហរ និង ចប់ពីមួយៃថ� ដល់្របាំពីរៃថ� តមអធ្យោ្រ
ឧបនិស្ស័យ។ េដក  េដីរ ឈរ អង�ុ គឺហក់្រសលេក េដីរម�ងៗ មា

អរម�ណ៍ដូចចង់ផុតៗពីដី ឬេធ�ីករងរអ ដូចជាមិនដឹងហត់ ចែម�អស�រ
ៃ្រកែលង។ ្រតង់េនះេហថា ចិត�បានពល់្រត�វ ផលញាណ 
ផល)។  ទំងមគ�ញាណ និងផលញាណ េហថា ញាណទស្សនវិស
េកីតេឡីង។  េនអំឡុង ករេសយវិមុត�ិសុខ ក៏េកីតមានប��្រព�ចេ

មកពីក�ុង េដយឯកឯង ដឹងច្បោស «េសតបត�ិផល មកដល់េហ»
េពលក�ុងចិត�យា៉ងេនះ ពីរបីដង ដែដលៗ ឬប��ផុសមកដឹង«បានល
កិេលសេហីយ»

េពលក�ុងចិត� ីរបីដង េទីបឈប់។
ព

្រតង់េនះេហ

បច�េវក�ណ��ណ បានេកីតេឡីង ដឹងច្បោ កិេលសេនាះៗ បាន
ដច់្រសឡះ អស់ពីខន�ស នា�ន តមឧបនិស្ស័យ រួច
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សីល
«សីល» េនក�ុងវចនានុ្ សេម�ច្រពះសង្ឃរ ជួន ណា មា

ន័យថា  វិរតិេចតន ា ែដលជាេចតនាេវ អំេពអ
ី ្រកក់ , ករក ន់

្រប្ពឹត
� េដយក វ ចិត�, ករមិន្រប្រពឹត�ក នូវសិក�បទ ឬ វិន័
រ
ប្ប��ត�ិ
ក�ុងនាមជា្រគហស�អ�ក្រគប់្រគងផ�ះ ករ

គជាកិ
ច�ករ
ឺ

សំខន់បំផុតមួយ ក�ុងកររស់េន្របចំៃថ� ជាពិេសសសីល្របាថា

សីល្របាំេនះ

េលកទុកជាបុរណធម៌ ឬជាមនុស្សធម៌។ េបីពុំម

េនះេទ  េឈ�ះថាមានស មិនេពញលក�ណៈ ជាមនុស្សេឡីយ េពល
មានរូបជាមនុស្ស ែតមាន

ពុំែមនជាមនុស្សេឡីយ។ េបី្រគហស�

្រគប់្ងផ�ះ បានរក្សោសីល្របាំមាំមួន ឬសល្របាំបី ឬសី
ី
្របេសីរៃ្រកេព

អ�ករក្សោសីល្របាំបី និងសីលដប់េនះ គឺជាអ�

តំងចិត� តំងេច លះកមគុណ េពគឺជាអ�ក មានចិត�បេង�នចុ
រក្រពះនិព�ជាអរម�ណេដយពិត។
អ�ក្រគប់្រគងផ�ះទំងឡាយ កលេបីមាន៥េនះ  េមត� សម
អជីវៈ សេនា� ស សច� និ អប្បម េនក�ុងចិត�ណ ា គឺចិត�េនាះមា
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ពិតេហយ
ី ។ ពីេ្រពះថា ចិត�មានេមត� គឺមិនេបៀ មនុស្សសត�។ ម

សមា�អជីវៈ គឺមិនលួច្រទព្យសម អ�កដៃទ។ ចិត�មានសេនា�សក�ុងភរ
ស�មី គមិន្រប្ពឹ
រ ត� ខុសក�ុងកម។ ចិត�មានសច� គឺមិនេពកុហក។ 

និង ចិត�មាអប្បមាទធ គមិ
ឺ នេសពេ្រគឿងេញ�ន េ្រគឿង្ រសវឹងបំផា�

ត។
ី អ�កទំងឡ ្រត�វសិក្ស «មានសីលេទះរស់ែតមួយៃថ� ែត

នស
ិ ្ស័យល�ហួសស�ន េឈ�ះរស់ជិត្រពះច្បោស់កល្យោណ មា

ឋនសួគ៌នាយ។ េទះអសេ់ ទរយៃនឆា� ំ គា�នសីលសន្សំជាសមា
េនះេឈ�ះេហែសនេសកស�យ រស់េននាំកយធ�ន» ចំែណក េស
ចក�ីពិស�រ� ុងសីល សូមព្យោយាមស�ប់ និងសិក្សោបែ
ក
តមករគ

ផងចុះ។

សមាធ (សមថកម�ដ�ន
សប្បុរស ែដល្របាថា�នឹងចេ្រមីន (សមថកម�ដ�) គឺ្រត�ែត

បង�នទឹកចត� ទឹកសទ� យា៉ងធ�ន់ក� គុណ្រពះរតន្រត័យ។ ្រត�វែតជ
មានសទ� មានករបរិច�គទន និង ឱ្បានបរិសុទល� ជាេដីម។
េ្រចីនជាងេនាះេទៀត សប្បុរស ្រត�វ នូវកិច�មួយចំនួន ែថមេទៀត េដីម្ប

កុំឱ្មានចិត�រយម ាយ ែដលជាស របស់សមាធិ (សមថកម�ដ�ន និង

កិច�ែដល្រត�វ្របកន់ភា េដម
ី ្បីជួឱ្កុសលធម៌ ដៃទេទៀតអចេកីតេឡី

បា ក�ុងចិត�ជាប� ុប្ប។
ច
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ក. រេបៀបអនុវត� កុំឱ្មានចិត�រយ
១. ចិត�ធា�ប់នឹកគិត យកគាប់យកគ ដលអ
់ �កដៃទ  េដីម្ឱ
ប ្បាន

្របេយាជន៍ដល់ខ�ួន េពលេនះ្រត�វលះបង់េចល

២. ចិត�ធា�ប់នឹកគិត ចងឱ្អ�កដៃទ េធ�ីតមត្រម�វចិត�របស់ខ�ួន េហ

ធា�បជម�ះេគបានេនាះ ្រត�វលះបង់េចល

៣. ចិត�ធា�ប់នឹកគិត ចងឱ្អ�កដៃទ សរេសីរខួ ន ្រត
�
�វលះបង់េច

េចញទំងអស។

៤. ចិត�ធា�ប់នឹកគិត ចងឱ្អ�កដៃទ សេ្រមចនូវ្របេយា មុនេពល
ែដលនឹងេធ�ីសមាធិហ�ឹង ្រត�វលះបង់េចលេ
៥.

ចិត�ធា�ប់រយមាយ េដយមិនបានេធ

ក�ុងចិត�ៃនខ�ួន

បេណ
ា យឱ្ចិត�នឹកគិត ពអ
ី រម�ណ៍ដៃទ ែដលេកីតេឡី ពករ្រសឡ
ី

ស�ប់  អ្រកក់ល� សេខ� ែដលធា�ប់េកីតមានមកេហីយក�ី ឬេនមានជ
នឹងអរម�ណ៍ដៃទណាៗក� េនេពលែដលេរៀ នឹងអង�ុយចេ្រមីន្រពះធម៌េន

្រត�វផា�ច់បង់េចល នូវចិត�េ ឱ្អស់រលង 
ី េទប្
ី រពះេយាគី នឹងរក

េសចក�ីស�ប់េឃញ
ី ។
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ខ. បលេិ ព(កង�ល)
់ ១០យា៉
១. អវសបលិេ កង�លេ់ ដយករ្រគប់្រគងទីល

២. កុលបលេិ ព កង�លេ់ ដយជាប់ជំព េនក�ុង្រតកូលញា

ឬ្រតកូលរបស់ឧបដ�

៣. លភបលិេធ កង�លេ់ ដយទទួលលភ គឺកង�ល់េដយេ

អនុេមាទនាសំែដងធម៌ដល់ ទយទយិ។

៤. គណបលេិ ព កង�លេ់ ដយពួកេលកអ�កេរៀន្រពះសូ្

ពួកេលកអ�កេរៀន្រពះអភិធម� គឺកង�ល់េដយករបេ្

៥. កម�បលេិ ព កង�លេ់ ដយករងរ គឺកង�ល់េដយេធ�ី

របស់ខ�ួនឯង ឬចត់បង�ឱ្េគេធ�ីជំនួស។
ឆា�យ

៦. អទ�នបលិេព កង�លេ់ ដយករេធ�ីដំេណ េទតមផ�ជិត
៧. ញាតិបលិេព កង�លេ់ ដយករែថទំព្យ ជំងរប
ឺ ស់

ញាតិ គឺអចរ្យ ឧបជ្ឈោយ៍ ឬមាត បិ

៨. អពធបលិេ កង�លេ់ ដយករព្យោបាលអព

របស់ខ�ួន។

៩. គន�បលេិ ព កង�លេ់ ដយករេរៀន នូវ្រពះបរិយត
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១០. ឥទប
�ិ លេិ ព កង�លេ់ ដយរក្សោ នូវឫទ�ិ ជារបស់បុថុជ�ន

ែតថាឫទ�ិេនះ ជាកង�ល់ដល់វិបស្សនា មិនែមនជា ដល់សមាធិេឡីយ គ
្រត�ឱ្េលកចេ្រម នូវវិបស្សនាផា�ច់បង់េ
វិធែដ
ី លនឹង្រត�ផា�ច់បង នូវបលិេព ទំ១០យា៉ងេនះ ្រត�វ ច់បង់

េដយេហត២យា៉គ៖
ឺ េដយលះបង់េចលេចញម្យោ៉ងេដយេធ�ីបេង�ី

ម្យោ៉ងអណ
�ី
ែដលគួរ្រត� លះបង់េចញបាន ្រត�វលះបង់េ, អ�ណ
ាែដ
ី

មិនគួរ្រត�វលះបង់េចញបាន ្រត�វេធ�ីបេង�ី
គ. ្រពះេយា ្រត�វ្របកន់ភ

១. ្រត�វមានចិត�្រតង់នឹង្រពះធម៌ េនក�ុងេពលែដល ែតអង�ុយ

ចេ្រមីនធម៌េនះ គឺមិន្រត�វងកេរចិត�េឡ

២. ្រត�វតមពិនិត្យខ្យល់ដកដេង�ី រហូតដល់ទប
ី ំផុត មិន្រត�

ងកេរចិត�េឡីយ

៣. ្រត�វតមពិនិត្យខ្យល់ដកដេង�ី រហូតដល់ទប
ី ំផុត មិន្រត�

ងកេរចិត�េឡីយ

៤. ចិត�មិនរយមាយ មិន្របាសចក ពីករតមពិន ខ្យល់ដ
ដេង�ីម េចញ-ចូល េនាះេសះេឡី
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៥. ចិត�តមពិនិត្យ នូវរល់ករប៉ះ ក�ុងទ�រទ៦ និងចិត�បា

្របាសចកនវរណធម៌
។
ី

៦. ចិត�បានដល់គុណ វិេសស គឺចិត�ឃា�តឆា�យេចញ សេ��ជន

និងនវរណធម៌
ទំ៥ បានដលបឋមជ្ឈ ជាេដីម ែដលជាផ�ូវដ៏្របេសីរ 
ី

បានសេ្រ មគ�ផល ្រពះនិព�េទៀតផង។
ឃ. ្រត�វជាអ មានសី

នរជន អ�ក្របាថា�េសចក�ី ក�ុងភព និងមគ�ផល ្រពះនិព�ន ្រត�

ជាអ�ករក្សោ៥ ឬសីល៨ ឬសីល១០ ឬសីលសមេណរ  ឬសីលភិក�ុ

យា៉ងមាំម។ ជាអ�កេចះចំស�ត់ និងជាអ�ក្របតិបត�ិយា៉ងល� ក�ុងក

បទ១០ កុសលកម�បទ៤០ ជាេដីម។ េបីពុំទន់មានសីលេទ ្រត�វែតថា�
ដល់្រពះរតន្រត័យ ចប់ពីេពលេនះត គជាករចំបាច់បំផុត។ ចំេព
ឺ

ថា�យខ�ួ ដល់្រពះរតន្រត យា៉ងេនា សូ មអេ�� ីញេទសកសួរ និ

សិក្សោេរៀនសូ ពស
ី ំណាក់ ្រពះសង ឬេលកអចរ្យ នាវត�អ

អ�កេគារពបូជ មានទីតំងេនជិតកែន�ង ែដលអ�ករស់េនបំ តមករគ
ផងចុះ ។
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ង. កិរ ិយថា�យបង� ្រពះរតន្រត ជា្រ ប
នរជន អ�កមាន្រប

នូវេសចក�ីសុខ ក�ុងភព  និងមគ�ផល ្រព

និព�ន ្រត�វែតេរ ឱ្បានេចះចំស�ត់ជំនាញ ក�ុងធម៌ថា� ្រពះរត

្រត័យ េទះេដយព ិស�រ ក�ី ឬេដយសេង�បក�ី។ ករេច ពិតជាែផ�
មួយេហយ
ី  ែតកិច�្របតិបត� ក�ុងកឱនកយថា�យបង ្រពះរតន្រត ជាេរៀ

រល់ៃថ� ពិតជាករចំបាច់ប ពីេ្រព គឺជាេហតុន ឱ្ចិត�មានសទ� ន

មាករេរព ដល់្រពះរតន្រត េកីនេឡង
ី េទ�ដង ពីមួយៃថ�េទមួយៃថ�។

េនះឯងក៏ជា វិធី ៃនកបន�ុំ្រពះបារ ផា�ល់ខ�ួនផងែដរ។ ករេគារពដល់

្រពះរតន្រត័យ និងជាឧបនិស ចំបាច់មួយ ស្រមាប់រុញ្រច ឱ្
បេង�នេទ មគ�ផល ្រពះនិព េដយពិត។ កបដិបត�ិ ថា�យបង�ំ្រ

រតន្រត័យ គួរេធ�ីឱ្បានយា៉ងតិចម ក�ុងមួយៃថ�  េបីបានេលីសពីេនះេទៀត

គជាក
រ្របេសីរៃ្រកេពក។ េយីងខ�ុំមិនជ្រមាប្របាប់ថា ្រត�វស ្រព
ឺ

រតន្រត័ យា៉ងណាេនាះ េទ េ្ មានេនសព�្រគប់អស់េហីយ ក
េសៀវេភ «គហិបដិបត�ិពិស�»។  សូមេមត� ខិតខំ្បឹងែ្របងេរៀ
នសូ្រត
រ

ខិតខំបដិបត�ិ ឱ្បានខ�ប់ខន ជា្របចំ េដស
ី ន្សបុណ្យកុស េរៀងៗខ�ួន

ផងចុះ។
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ច. ថា�យបង� ្រពះរតន្រត េដយសេង�
ករលំអុតលឱនក ថា�យបង�ំ្រពះរតន្រ េដសេង�បេនះ គឺ

េយាគី េ្រចីនែតសូ េនមុនេពលហ�ឹកហត់សមថ និងវិបស្សនាកម�

ពីេ្រពះករសូ្រតខ�ីៗ េនះ ឱ្ចំេណញេពលេវល ស្រមាប់ករចេ្រមី

េហយ
ី ក៏បានបេង�នចិត�េគារព ដល់្រពះរតន េនដូចេដីមដែដល មិន

ែ្រប្រប�លេឡីយ។ េ្រចីនជាងេនាះេទេទៀ ក៏បានថា�យបង ្រពះរត
្រត័យ េដយ វចចិត� ជពិស�ររួចេហី ផងែដរ។ 
កិច�ថា�យបង� ្រពះរតន្រត័យ េដយសេ មានដូចតេទ
នមត�ុ រតនត�យស្ វនា�ម
េយង
ី ខ�ុំ ្រពះករុណា សូមកម្អ�� លី ថា�យបង� ចំេពះ្រពះរ

្រត័ ែកវទំងបីម ្រពះពុទរតនៈ១ ្រពះធមរតនៈ១ ្រពះសងរតនៈ១
េដយេសចក�ីេគារពេកតែ្ រកង យា៉ងៃ េសី�េដយជី វិត សព�ៗក
ទំងពួង

នេមាតស្ស ភគវេត

អរហេត សមា�សម� (៣ចប់)។

អរហំ សមា�សម�ុេទ�  ភគវពុទ�ំ  ភគវន�ំ  អភិវ  េ
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ស�ក�េត ភគវតធេមា� ធម�ំ នម
សុបដិបេនា�  ភគវេត  សវកសេង្ឃោ សង្ឃំ  
ថា�យខួនចំេពះ្រពះរតន្
�
ឥមាហំ ភគវ អត�ភាវំ រតនត�យស្ស បរិច�

បពិ្រត្រពះដ៏មាន្រពះភាគ ខ�ុំ្រ សូម្របគល់កយ ថា�យខ�ួនចំេ

្រពះរតន្រត័យទំងបី គឺ្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃ េដីម្បីចេ្រម

ក�ុងឱកេនះ តេទ។

ថា�យខួនចំេពះេលកអ
�
ឥមាហំ អចរិយ អត�ភាវំតុមា�កំ បរិច

បពិ្រតេលកអចរ្យ ខ�ុំ្រពះករុណា សូម្របគល់កយ ថា�យ
េលកអចរ្យ សុំេរៀន្រពះកម�ដ�ន ចប់តំង តេទ
សូ្រតសុំ្រពះកម�ដ
សព�ទុក � និស្សរណនិព�ន សច�ិករណត�យ េម ភេន� 
ដ�នំ េទហិ

582

បពិ្រត្រពះគុណមា�ស់ដ៏ចេ្រ មីន សូម្រពះគុណមា�ស់ េមត�្របទ
កម�ដ� ដល់ខ�ុំ្រពះករុណា េដីម្បី្របេយ និងេធ�ឱ
ី ្ជាក់ច្ប នូ វ្រព

និព�ន ែដលជាធម៌រលស់ខ េចញចកទុក ទំងពួង។
ឆ. ឥរ ិយាបទស្រមាប់អង�ុយចេ្រម

ក�ុងករហ�ឹកហត់សមថ និងវិបស្សនាកម�ដ�ន េយីងអច េន
្រគប់ឥរិយា ទំងបួនគឺ «អង�ុយ េដក  េដីរ  និងឈរ»។ បុគ�ល ្រត�វហ�ឹ

ហត ឱ្បានស�ត់ជំនាញ ក�ុង្រគប់ឥរ ទំងបួនេន។ ប៉ុែន� ឥរិយ
បទ ែដលេគនិយមេធ�ី េ្រចីនជាងេគ គ«អង�ុយ និង េដក»។
ស្រមាប់បេច�កេទសអង�ុយ ្រពះេ ្រត�វអង�ុយពត់ែភ�ន មានេជ

ស�ំដក់េលីេជីងេឆ�ង គឺបាតេជីង ដកឱ្ចំ្រតង ចេនា�ះកែន�ងេជីងេឆ�
បត់ េហយ
ី បាតេជីងេឆ�ង ក់្រទ្រតង់កំភួនេជីងស�ំ។ តំងដងឱ្្រតង់រួច

ឱនមុខបន�ិច  េហយ
រពត
ី បេង�ីបគូទ និងបេង�ីបេជីង បះចុះបះេឡង។ ក�ុងក
ី

ែភ�នែបបហ�ឹង  េដីម្ឱ
ប ្ខ្យល់រត់បាន្រស�ល កែន�ងអង�ុ មាន្រទន

ខ�ស់ទបខុសគា�េឡីយ។ ែភ�កបឱ្ជិត  មាត់បិឱ្ជិត  រួចេហយ
ី យក

អណ
ា� ដក់ទល់េជីងេធ�ញខងេលី េដីម្បីចប់េស�ិងស�ធអរម�ណ ក�ុង

្រពះកម�ដ។
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ជ. ចរ ិតទ ំង៦
ចរិយា ឬ ករ្រប្រពឹត� របស់មនុ េ្រចីនែបបេផ្សងៗគ ា�

េលកបាកំណត់រម
ួ មានចំនួន៦ ែបបេផ្សងៗគា� គ

១. រគចរិ លំនាំរគ គឺេ្រចីនេដយេសចក�ីតេ ឬជាអ�កចូ

ចិត�ស�ត

២. េទសចរិ លំនាំេទស គឺេ្នេដយេសចក�ី្របទូស ឬជា

ឆាប់ខឹេ្រក

៣. េមាហចរិ លំនាំេមាហ គឺេ្រចីនេដយេសវេង�ង ឬជាអ�

េភ�ចេ្រចីន
៤.

ឆាប់េជឿេគ

សទ�ចរិ លំនាំសទ� គឺេ្រចីនេដយេសចក�ីេជឿ ឬ

៥. វិតក�ចរ ិត លំនាំ វិតក� គឺេ្រចីនេដយេសចក�ី្រតិះរិះ ឬ

ចូលចិត�គិតេ្រចីន ្រតិ ះរិះេ្រចីន មិនច្

៦. ពុទ�ិចរ ិត លំនាំ្របាជា� គឺេ្រចីនេដយេសចក�ីេចះដឹង

េជឿេលីប��ខ�ួនឯង។
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ិបត�ិ េដម្ បីនាំចិត ឱ្បានពល់្រត�វ មគ ្រព
េតផវបដ
�ូ
និព�ន មានអ�ីខ�

េដយសរមិត�្រពះធមជាេ្រចីន ែតងែតសកសួរចង់ដឹង នូវផ
បដិបត�ិទំងឡាយ េដីម្បីនាំឱ្បានពល់្រត�វ មគ ្រពះនិព�ន

ពិេសស គចង់ដឹង
ថា េតីបដិបត�ិយា៉ងដូចេម�ច េដីមឱ្បានសេ្រ េស
ឺ

បត�ិផល? ដូេច�ះ សូមចូលរួមេឆ�យ
ី បំភ�ឺ េដយសេង�ប ចំេពះចម�ល់ទំងេ

ក�ុងផ�ូវបដិបត�ិ ៃន្រក�មចិត ទំ៤្រក� តែដលបានសិក្សោ និងបដិប រួច

មក។ ប៉ុែន� អ�កអចនឹង សកសួរជាបន�េទៀតថា េតីអ�ីជាេហតុ ែដល
ហ៊េឆ�ីយថាគឺជផ�ូវបដិបត�ិ ទំ៤្រក�មចិត�េនាះ ពិអចនាំចិ ឱ្បា

ពល់្រត�វ មគ� ្រពះនិព បាដូេច�ះ? ជាចេម�យ គឺថា ផ�ូវបដិបត�ិទ៤

្រក�មចិត�េនះ គឺជាផ�ូវបដិបត�ិ ែដល្រពះ សមា�សម�ុទសំែដង្របាប់ េហ

្រពះអរិសវ័ស វិ ក៏បាននាំចិត�តមផ�ូវេ រហូតបានពល់្រត�វ 

ផល ្រពះនិព�ន ជាទីបំផុត ៃនទបារួចេហយ
ី ។ ចំែណកខ�ុ ំវិញ ជាបុគ�

ប��ត�ិ ក៏បានបដិបត�ិតមផវេនះែដរ េហយ
ី បានេឃីញថា គឺពិតជាផ�ូវបដិបត

ដ៏្របេសីរ

យ ា៉ងពិត្រ អចឹង
ី ែមន េពលគឺ បានេឃីញយា៉ងច្ប

ពិតជ «គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ» ណាមួយ បានសេ្រមចអ�ី
ទទួលអ�ី សូម្បីដ៏តិចតួ ពេី លកេនះ ពិតែន។  គថ
ឺ ា ក�ុងវុដ�នគាមិ

វិបស្សនៃនេគា្រតភូ ចិត�បាស�ុះេចញពីភវង� េឡងកន់មគ�
វិថីេកត
ី
ី

មានេលកុត�រប�� ដ៏មុត្រស ឆ�ងេគា្រតបុថុជ�ន រមគ�ញាណ ក៏េកតប
ី ន�
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មកផា�ច់ផ�ិលឫសគល សំេយាជនៈកិេល េចញអស់ពីខន�សនា�ន ត

ឧបនស
ិ ្ស័ ប៉ុេណា�ះ។ ទំងេនះេហីយ គឺជាផ�ូវបដិបត�ិស និងវិបស្ស

កម�ដ�ន របស់េយា ែដលេចញរួចផុត  ពៃ្
ី រពធំេដយពិត។ ដូេច�ះ កល

សប្បុរសណា មានឧបនិស បដិបត�ត
ិ ម នឹបារួចចកផុតទុក� ជាក

មិនខន។ ផ�ូវបដិបត�ិទំងេនាះ ស�ិតក�ុង្រក�ម៤្រក�ម គ៖ «ខណិកសមាធ
ចិត� ឧបចរសមាធិចិត� បឋមជ្ឈោនចិត�អប្បនាសមាធិចិត� កសមាបត�

៨»។ សមា�ល៖ េយង
ី អចេពល មានែតបី្រក�មចិត� ៖ «ខណិកសមាធ

ចិត� ឧបចរសមាធិចិត� និងអប្បនាសមាធិចិត� ជា៨» ដូេច�ះ ក៏បា

ែដរ ពីេ្រពះ បឋមជចិត� ក៏ជាអប្បនាសចិត� េនក�ុងសមាបត�៨ េនះ

ែដរ។ ប៉ុែន� េដយសរ មានកម�ដ�នច១១ គឺអសុភ១០ និងកយគ

សតិ១ បានសេ្រមច្រតឹ បឋមជ្ឈោ េទីបេយងខ�ុ
ី ំ សេ្រមចបំែបក បឋ

ជ្ឈោនចិត� េនះេផ្សងេដយែឡក មួយេទៀត។ េសលម�ិត នឹងមានេព

ដូចតេទ ខងេ្រ៖

ក. ខណិកសមាធិចិត
ផ�ូវទ១
ី ៖

គជាខណិកសមាធិចិត�
ែដលជាចិត� េកីតមានស
ឺ

សប្បុរសទំងឡាយ ជាវិបស្សនាយានិក បានបេងកពិចរ

្រពះធម៌ ឬស�ប់្រពះធ េដយេគារ ព សំណាក់្រពះធមា�ច រ្យ
ធម�កថិក អ�កសំែដងធម៌ ក�ុងអំឡុងេពលេនាះែតម�ង។ ខណៈចិត�េនះ  េកីត
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េឡងយា៉
រហ័យបំផុត មានទំនងដូជេផ�កបេនា�រ សមគួរតមឧបនិស្
ី

បុណ្យចស់ថ�ី ែដលបានសន្សំទុកមក្រគប់្រគក៏បាដល់្រពមេដ

េហតុបច�័យផងែដរ។ 

េពលបានស�ប់្រពះធម៌េ

អចញាុំងខណ

សមាធិ ឱ្េកត
ក�ុងវិបស្សកម�
ី េឡងបានហ�ឹង គឺចិត�េនាះ បានបេង�
ី

ដន ែដលជាអរម�ណូបនិជ្ឈោនយា៉ង ៃ្រកែលងជាមុន ែដ
ឧបនស
ិ ្ស័យបុណ្យចស់ថ�ី ធា�ប់បានសន្សំ និងស�ត់ជំនាញរួចេ

សង្សោរវដ�េនះ គឺថា ចិត� (១)  វិតក�ៈ បេង�នចុះក�ុង្រកែសៃន្រពះធម

(២)  វិចរៈ ពិចរណា្រកែសៃន្រពះ (៣)  បតិ 
ី េ្រតកអរ  េពញចិត�

ចំេពះ្រកែសៃន្រពះធម (៤)  សុខៈ សុខស�ប់ ចំេពះ្រពះធម៌េនា (៥) 
ឯកគ�ត ចិត�មូលស�ុងក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ ក�ុងខណិកសមាធិេនះ េ

័
ឧេបកជីវនចិត�
 ែដលជាសីល វិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ ក�ុងខណិកសមាធិ ប

េកីតេឡង រ
ចក៏
ួ េកីតមានេលកុត�រប�� យល់ចក់ធ�ុះ ក�ុងេហតុផល
ី

របសធម�
់ (ធម�ជា) ែដលជាទិដ�ិ វិសុទ�ិ រួចបន�េកន់កង�រ វិតរណ វិសុទ�ិ រួ

បន�ញាុំ

មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ

បដិបទញាណទស្សនវិសុ

ឱ្េកីតេឡង 
ី

ឱ្បាេកីតេឡង 
ី

េហយ
ី បន�ញាុំ

មកផា�ច់ផ�ិលឫសគល

សំេយជនៈកិេលសេនាះៗ េចញពខន�សនា�ន និងបានញា ញាណទស្
វិសុទ�ិ ឱ្េកត
េលញបរិបូណ៌
ី េឡងជាលំដប់មកេទៀត យា៉ង
ី

េហយ
ី ក៏

បានេសវិមុត�ិសុខ  ែដលមាន្រពះនិព�ន ជាអ ។ ករនាំចិឱ្ពល

្រត�វ មគ�ផ ្រពះនិព ែបបេនះ គម
ឺ ាន្រពះអរិយបុគ ជាេ្រចីនអង�នា

បានសេ្រមចរួចេហីយ េនជំនាន់ពុ។ ប៉ុែន� ពិតជាក្ េឃញ
ី មា
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បំផុត េនក�ុងបច�ុប្បន�កលេនះ។ លុះណាែត េយាគីអង�េនាះ បរិប

បុណ្យ បានសន្សំទុកមក េ្របៀបដូចជាែផ�េឈីទុំ ែដលរង់ចំែត

បច�័យ្រគប់្រគាន់មាខ្យល់បក់មកប៉ ជាេដីម នឹង្រជ�ះច ប៉ុេណា�។ 
េយាគី េ្រកពីេ នះ ្ែត្របារករព្យោយាមយា៉ងខ�ំងក� តមផ�ូវប

បន�ខងេ្រកមេនះ េទីបអចនា ឱ្ពល់្រត�វ មគ� ្រពះនិព ជាទ
បំផុតបាន
កចេ្រមីន វិបស្សនាកម�ដ�ន ទត
ី ំងតម�ល់ចិត� ក�ុងអរម�

ទំ៧៣ េនាគ៖
ឺ ខន�៥, អយតន១២, ធាត១៨, ឥ�នយ
�ិ ២២, អរិយសច�
ធម៌៤,  និងបដិច�សមុប្ប១២។  កេបី េ្របីខណៈចិត�ធម�ត េទចេ្

វិបស្សនា ឬថា ពិចរណាលក�ណៈជាអរម៧៣េនះ  ក�ុងខណៈចិត�
ធម�តៗ នឹងបានផលសេ្រមច្រត «ខណិកសមាធ»។  កេបី ចេ្រមី

អនាបាណស្ ឱ្បានសេ្រមចដ «ឧបចរសធិ» ជាមុន រួចបន�េ
ចេ្រមីន វិបស្សនា ឬថា បន�េទពិចរណា លក�ណៈជាអ៧៣េនះ 
នឹងបានផលសេ្រមចដល «ឧេបក» ែដលមាខណៈចិត� ចស់ក�។ េ

បានសេ្រមច ដ«ឧេបក» ែដលមាខណៈចិត�ចស់ក ជាមុនរួចបន�េទ
ចេ្រមីន វិបស្ស េដពិចរណា លក�ណៈជាអរម �ណ៍៧៣េនះេទៀត

ឬក៏បន�េទចេ្រមីនវិបស្សនា ក�ុងសតិ៤ ជាេដីម នឹងនាឱ្បានសេ្រ

មគ�ផល ្រពះនិព�ន តមឧបនិស្ស័យ ជាក់ជា
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ខ. ឧបចរសមាធិចិ
ផ�ូវទ២
ី ៖ គឺជាផ�ូវបដិបត�ិសមកម�ដ�ន េដយចេ្រមី ្រពះកម

ដ�នចំនួ១០ (អនុស្សត៨ អហេរបដិកូលស ១ និងចតុ ធាតុវវដ១)

ែដលនឹងមានអំណាចនាំចិ

ឱ្បានសេ្រ្រតឹ

«ឧបចរសមា»។ 

ចំែណក  អនាបាណស្សតិកម�ដ�ន គឺមា ឱ្បានសេ្រមច រហ
ដល់ចតុត�ជ្ឈោ ជាចតុក�ន័យ និង មគ�ផល ្រពះនិព�ន។ មូលដ�ន្រ គឹ

កម�ដ�នទ៤០វិធី គឺករចេ្រមីន អនាបាណស្សតិ ក�ុងខ្យល់ដ១

ដល់ទី៤ ែដលនាឱ្បានសេ្រមចដល «ឧបចរសមា» ហ�ឹងឯង។ ក

បានសេ្រមចដល ់ ឧបចរសម ជាមុរួចេហយ
បន�េទចេ្រមីនវិបស្
ី

ក�ុងលក�ណៈជាអរម�ណ៍ ទ៧៣យា៉ងេទៀត គឺនឹងអនាំចិត ឱ្បា

ពល់្រត�វ មគ� ្រពះនិព ជាអរម�ណ៍។ កម�ដ�នទ១០ ែដលនា
ឱ្បានសេ្រមច ្រតឹមឧបចរសេនាះគឺ
ទី១. ពុទ�នុស្ស គឺជាករ ំលឹក ដលគុណ្
់
រពះពុទ� ជាេរឿ មក

ជាអរម�ណ៍

ទី២. ធមា�នុស្ស គឺជាករ ំលឹកគុណ ្រពះធម៌ ជាេរឿ មកជ

អរម�ណ៍

ទី៣. សង្ឃោនុស្ គឺជាករ ំលឹកគុណ ្រពះសង្ឃ ជាេរ មក

ជាអរម�ណ
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ទី៤. សីលនុស្ស គឺជាករ ំលឹកគុណ សីល ជាេរឿយ មកជ

អរម�ណ៍

ទ៥
រ ំលឹកដល់ ទ បាឱ្ ជាេរឿយ
ី . ចគានុស្ គជាក
ឺ

មកជាអរម�ណ

ទ៦
ី . េទវនុស្ស គឺជាករ ំលឹកដល់ សទ�ទិគុ របស់េទវត

ជាេរឿយ មកជាអរម�ណ

ទ៧
រ ំលឹកដល់  េសចក�ស�ប់ ជាេរឿ
ី . មរណានុស្ស គជាក
ឺ
ី

មកជាអរម�ណ

ទី៨. ឧបសមានុស្ស គឺជាករ ំលឹកដល់ គុណ្រពះនិព�ន ែ

រួចផុតចកទុក�ទំងពួង ជាេរ មកជាអរម�ណ
ទី៩.

អហេរបដិកូល
ស

បដិកូលស�� ទំ១០យា៉ង មកជាអរម�

គឺពិចរណាអហ

ទី១០. ចតុធាតុវវដ គឺករកំណត់លក�ណៈ ធាតុ២០ ធាត

ទឹក១២ ធាតុេភ�ី៤ ធាតុខ្យ៦ មកជាអរម�ណ

កល េយាគី ែដលជាអ�កមានសីល ្របារព្យោយាម ក�ុ

ចេ្រមីនភាវនា ចំេពះ្រពះកម�ដ�នណាមួយ ៃន្រពះក១០ ខងេល

េនះ  េដយចិត�ឧស្សោហ៍ េទៀងទត់េពលេវល ្រ សតិ(ស�រតី)
និងញាណ(ប��) ឆ ា�តឈ�ស មិនដក់ធុរៈចុះ និងមិន្របម

្របែហស គចិត
ឺ �េយាគីអង�េនាះ នឹងបាន្រត� អង�ឈនទ៥ ែដលជ
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អង�បដិបក� ជាមួយនឹ នីវរណធម៌ទំ៥ មិនខន។ អង�ឈនទ៥ េនា

គ៖
ឺ (១)  វិតក�ៈ គឺសភាពញាុំងចិត�ចុះកន់អរម�ណ៍ ក�ុង(ពុទ�គុណ)េ

(២)  វិចរៈ គឺពិចរ ណា ក�ុង(ពុទ�គុណ)េន (៣)  បតិ គ
េឺ ្រតកអរ  េព
ី

ចិត� ក�ុង(ពុទ�គុណ)េនាះ,(៤) សុខៈ គស
ឺ ុខកយសុខចិត� ក�ុង(ពុទ�គុណ)

េនាះ, (៥)  ឯកគ�ត គឺចិត�មូលស�ុង ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ ក�ុង(ពុទ� គុ

េនាះ។ (ខ�ុំសូមេលីកយក ែតពុទ�គុណមួយ មកជាឧទហ រណ៍ កម�ដ�នច

៩ េផ្សងេទៀត ក៏មានសភាវៈ ៃនចិត� និងកិច�បដិបត�ិ េកីតេឡីងក�ុងទំ
ែដល្រសេដៀងគ េនះែដរ)។ 
មុនេពលបដិបត�ិសមថកម�ដ�ន េយា ្រត�វេរៀបចំខ�ួន្រ ឱ្បា

សមរម្យ េរៀបចំកិចនមស�ថា�យបង� ្រពរតន្រត័ និងសមាទនសីល រ

េហយ
ី ក៏តំងអង�ុយពតែភ�ន ដូចែដល ្រពះសមា�សម�ុ ្រទង់គង់សមាធិ

តមឥរិយាបទណាមួយ (អង�ុយ េដក េដីរ ឈរ) ែដលអ�កេ្រជសេ
ី

េដយមានមុខបេង�ន ក�ុង្រពះកម�ដ�ន។ កលបេង�នចិត�ចេ្រមីន
(ពុទ�គុណ)ជាអរម�ណ៍ ្របកប សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប�
តម�ល់ចិត�ម ាំមួនក�ុង  វិតក� និងវិចរៈ មិនយូរប៉ុនា�ន េយា នឹងមានចិត�ស�ប

រមា�ប់ រួចបន�ជួ «បតិ
ី »ទំ៥ ណាមួយ េហីយចិត�ក៏បន�ពល់្រ «សុខៈ»

ជាកយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្ និង «ឯកគ�ត» ជាចិត�មូលស�ុង េនក�

អរម�ណ៍ែតមួយ ជាលក�ណៈរបស់ អង�ឈនទ៥ តមលំដប់លំេ

ែដលេនះឯង គឺជាចិតបានតំងមាំ ក�ុងឧបចរសមាធិ (សមាធិេនទន
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័
ឧេបកជីវនចិត�
ក�ុងក្រមិតឧបចរសមាធិ គឺជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត� វិស

ែដលគឺជា បាត្រគឹះ ឬជាបុ (េហតុខងេដីម) ៃន វិបស្សនា េព

េយាគី នឹងមឱកេ្រចីវិបស្សបន� េដម
ី ្ញាុំងេលកុត�រប�� ជាវិសុ
ប

៥េផ្សងេទៀត ឱ្េកត
េនក�ុងឧបចរសមាធិចិត�េនះ េយាគី 
ី េឡងបាន
ី

ទប់អរម�ណូបនិជ្ឈោន ឱ្នឹងធឹង កុំឱ្ចិត�រយមាយ ធា�ក់ចុះមញ

េហយ
ី ប�ូរអរម�ណ៍្រពះកម�ដ�ន មកពិចរណា ក�ុងលក�ណូបន ក�ុង
វិបស្សរម�ណ៍ទំ៧៣ តមករស�ត់ជំ នាញឧបនស
ិ ្ស័យ េនាះ

ណាមួយ មានេសតបត�ិផល ជាេដីម នឹងម េនក�ុងចិតជាបច�ុប្បន

ជាក់ជាមិនខន។ ចំេពះអ�ី ែដលបានករបក្រសយខងេលី

បង�ញផ�ូ េដយសេង�បប៉ុេណា។ ស្រមាប់បេច�កេទស ៃនកិច�បដិបត យា៉
លម�ិតពិស� ក�ុងវិធីកម�ដ�ននីមួយៗ សូមសិកអំពីសំណាក េលអចរ

េរៀងៗអង� េរៀងៗខ�ួន បែន�មេទៀត ផងចុះ។
គ. បឋមជ្ឈោនចិ

ផ�ូវទ៣
កម�ដ�ន េដយចេ្រមី ្រពះកម
ី ៖ គជាផ�ូវបដិបត�ិសម
ឺ

ដ�នចំនួ១១ (អសុភ១០ និងកយគតសត១)  ែដលនឹងមានអំណ នា

ចិត� ឱ្បានសេ្រមចដ្រតឹ «បឋមជ្ឈ»។ ចេ្រមីនកម�ដ�នទ១១ េនះ
េទបាន គឺេយាគី ្រត�វចេ្រមីនអនាឱ្បានសេ្រមចដល«ឧបច
សមាធ» ជាមុនសិន។ េបីេនែតរកនិមិត� ក�ុងកម�ដ�ន១១េនះ មកជ
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អរម�ណ៍ មិនេឃីញេទៀត គឺេយាគី ្រត�វែតព្យោយាម រវរក១០
ណាមួ ែថមេទៀតសន
ិ ែដលក�ុងកសិណនិមិត�ទំងេនា យា៉ងតិឱ្បាន

សេ្រមចដល់ «បដិភាគនិមិត» ពេី ្រពះ កសិណនិមិត� នឹងជួពន�ឺ ឱ្

អចសម�ឹងេមីលេឃីញរូបបាន។ កលចេ្រមីនកម�ដ១១

ឱ្បា

សេ្រមចដល់ «បឋមជ្ឈ» ជាមុរួចេហយ
េយាគី ្រត�វទប់អរម�ណូប
ី

ជ្ឈោន េឱ្នឹងធឹង កុំឱ្ចិត�រយមាយ ធា�ក់ចុះមកវិញ េហីយប�ូរអរ

្រពះកម�ដ�ន មកពិចរណា ក�ុងលក�ណូបនិ ក�ុងវិបស្សរម�ណ៍ ទំ
៧៣ តមករស�ត់ជំ នាញឧបនស
ិ ្ស័យ េនាះផលណាមួយ មា

បត�ិផល ជាេដីម នឹងមក្រប េនក�ងចិត� ជាប� ុប្បន�េនះ មិនខ
ច

ចំេពះកម�ដ�នទ១១ េនាះគឺ

ទី១. ឧទមាតក
គឺអសុភេហម ពុះពង
េឡង។ 
ី
ី
ុ�

ទី២. វីនីលកំ គអ
ី មានពណ៌េខៀ ជាេ្រចីន
ឺ សុភេហម 

ទ៣
ុ � កំ គអ
ី . វីបព
ី មានហូរខ�ុះឈ េចញមកេ្រក
ឺ សុភេហម 

ទ៤
ី . វិច�ិទ�កំ គអ
ឺ សុភ ែដលេគកត់ដ ពក់កណា�លខ�ួ

ទ៥
ី . វិក�យិតក គអ
ឺ សុភមានសត�ខសត�កេករ មានស រេលះ

រលួយ។

ទ៦
ី . វិក�ិត�កំ គអ
ឺ សុភ ែដលេគកត់ដច់េចញពីគា� ជាកំណា
ទ៧
ី . ហគវិក�ិត�កំ គអ
ឺ សុភ ែដលេគកប់សមា�ប់ មានស�ម

ទ៨
ី . េលហិតក គអ
ឺ សុភ ្រត�វេគ្របហរ មានឈមេ្រ

593

ទី៩. បុឡវកំ
គឺអសុភ មានដង�ូវេចះ ហូរេចញតមទ�៩។ 
ុ

ទី១០. អដ�ិកំ គឺអសុភ មានរងឆ�ឹង រត់រយខ�ត់ខ�យេទ

ទី១១. កយគតស គឺកររលឹកដល កយេនះ ថាជារបស់ 

ស�តេដយពណ៌ េដយក�ិន អក៣២្របករ និងេដយស
្រទង់្រទយ ជាេរឿយៗ មកជាអ
កលណាេយាគី ែដលជាអ�កមា បា្របារព្យោយាម ក�ុ
ចេ្រមីនភាវនា ចំេពះ្រពះកម�ដ�នណាមួយ ៃន្រពះក១១ ខងេល
េនះ  េដយចិត�ឧស្សោហ៍ េទៀងទត់េពលេវល  ្រ សតិ(ស�រតី)
និងញាណ(ប��) ឆ ា�តឈ�ស មិនដក់ធុរៈចុះ និងមិន្របម

្របែហស ក�ុងកិច�បដិបត�ិ ចិត�េយាគីអង�េនាះ នឹងេឱ្ (្រគបសង�ត់

នវរណធម៌ទំ
៥ (កមច�ន�ៈ ព្យោបាទៈ ថីនមិ ឧទ�ច�-កុក�ុច�ៈ វិចិកិច�)
ី

េ្រទមចុះេទ េហីយអង�ឈ៥ (វិតក�ៈ វិចរៈ បីតិ សុខៈ ឯកគ�ត
នឹងេកីតមានេឡីង ជាក់ជាមិនខន។ ស្រមាប់ េយាគី ែដល

ឧបចរសមាធ ក�ុងអនាបាណស្ រួចេហយ
ី  គឺថា េយាគី ្របន�បេង�

ចិត� េទសម�ឹងអរម�ណ៍្រពះកម�ដ�នសម�ឹងេមីល ឬនឹករក ឧទ�មា
ុ
កំ (អសុភេហម ពុះពង
េឡង)។ 
យូរឬឆាប់តមឧបនិស្ស គឺនិមិត�ក�ុង
ី
ី

អសុភេនះ  នឹងេកីតេឡង ជាឧគហនិមិត� េពលគឺ នឹងេឃ
អសុភេនះ
ី

ច្បោស់ េទះបីជា េបីកែភ�កក៏េនេឃីញ និងចងចំបាន េហីយេទ

ែភ�កក៏េនេឃីញ និងចងចំបាន។ េយាគី ្រត�វបន�េធ�ីនិមិត ឱ្តំងេ
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នឹងមុខ  អស់កលកំណត់មួយ តមេសចក�ីថា�ចង់បាន េហីយេធ�ីឱ្នឹង

ធឹង មិនរេង�ញ
ី ័ រ  េនាះេហថា បដិភាគនិមិត�។ មកដល់្រតង់េនះ 

រ្យបានេថា ចិត�េយាគី បានតំងមាំក�ុង អប្បនាបឋមជ្ឈោន 

ប៉ុែន�កិច�បដិបត�ិ  សិក្សោក�ុងអសុភកម�ដ�ន េលកអ ឱ្បន�សម�ឹង

អរម�ណ៍ ក�ុងអសុភទ៩េទៀត  តមប��របស់េយាគីផា� ល់ លុះ្រ
េឃញ
ី និមិត�របស់ អដ�ិកំ (អសុភមានរងឆ�ឹង រត់រយខ�ត់

េផ្សងៗ)េហយ
ី ព្រងី «អដ�ិកំ» េនាះឱ្េឃញ
ី និមិត�សុទ�ែតឆ�ឹង ្រកលេ

ែផនដី េហយ
ី អធិដ�នចិត� ្របមូលឆ�ឹងទំងេ ឱ្គរជាគំនរភ�ំឆ�ឹង រួ

អធិដ�នដុតេចលេទ។ េនះជាកិច�ចុងេ្រកយ ៃនករចេ្រ មីនក�ុង
ដ�ន េហីយចិត�ក៏បានឹងធឹង មាំមួនក�ុង«អប្បនាបឋមជ»។
ក�ុងអប្បនាបឋមជ្ឈោន េយាគី ទប់អរម�ណូបនិជ ឱ្នឹងធឹង

កុំឱ្ធា�ក់ចុះ េហីយបន�េធ�ី វិបស្សនា តមលក�ណូបនិជ្ឈោន េដ

េលី លក�ណៈរបស់ សរ ីរៈទ ំ៩ ជាខងេ្រកកយ តមលំដ

រួចេហយ
ី បន�សមា�ល់ សរីរៈទ៩េនាះ ទុកដូចជាសរីរៈរបស់ខ�ួន និងបេង

ចិត�េនឿយណាយ ក�ងរូបេនះ  ឱ្េឃញ
ី ពិតថា មានលក�ណៈ «អនិច�ំ ទុក�ំ

អនត» ពិតែមន។ េធ�ីបានតមទំនងេនះ ផលណាមួយ មានេសតប
ជាេដីម គង់នឹងេកីតមាន ក�ុងចិត�ជាបច�ុប្បន� ជាក់ជាមិនខ

ចំែណក លក�ណៈរបស់សររៈទំ៩
េនាះគឺ
ី
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សរ ីរៈទី១. គឺជាសរីរៈ ស�១ៃថ�  មានសភាពដូចេដកលក់ ែត

្រទង់្រទយពណ៌េស�ក, ស២ៃថ�  មានែស្បកជាំពណ៌េខៀវ េខ�, ៣ៃថ� 
មាន្រទង់្រទយេហីម មានខ�ុះឈម មកខងេ្រ
សរ ីរៈទី២. គជ
ឺ សររៈ
ី េគយកេទេច ក�ុងៃ្រពស�សន 

្រទង់្រទយេហីមេបា៉ង មានសត�តូចធំចឹកែហកែស្បកសុីរញា៉ល។ 

សរ ីរៈទី៣. គឺជាសរីរៈ េគយកេទេ ក�ុងៃ្រពស�សន សល់

រងឆ�ឹង ្របកបេដយសចសរៃសជាេ្រគឿងចងឆ�ឹ
សរ ីរៈទី៤.

គជាសរីរៈ េនសល់ែតរងឆ�ឹង មានឈម
ឺ

េដយសច់ នសរៃស ជាេ្រគឿងចងឆ�ឹ
ឆ�ឹង។

សរ ីរៈទី៥. គជាសរីរៈ េនសល់ែតរងឆ�ឹង
សរៃស ជាេ្រគឿង
ឺ
សរ ីរៈទី៦. គឺជាសរីរៈ សល់ែតរងឆ�ឹងទេទ ខ�ត់ខ�យរត់រ

េដយែឡក ពីគា�

សរ ីរៈទី៧. គឺជាសរីរៈ មានែតរងឆ�ឹងទ ែដលមាសម្បុរពណ

ស-េស�ក។

សរ ីរៈទី៨. គឺជាសរីរៈ សល់ែតឆ�ឹងទេទ មានជាពំ តូច-ធំ ស�ប

មួយឆា� រួចេហយ
ី ។

សរ ីរៈទី៩. គឺជាសរីរៈ សល់ែតឆ�ឹងទេទ ពុកផុយេខ�ចខ� ជាកំេទ
ី

តូចៗ េខ�ចល�ិត តូច-ធំ េផ្សងៗគា
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ឃ. ឧេបក�ចិត� ក�ុងសមាបត៨ (រ ូបជ្ឈ៤ អរ ូបជ្ឈ៤)
ផ�ូវទ៤
ី ៖ គឺជាផ�ូបដិបត�ិសមថកម�ដ�ន េដយចេ្រមី ្រពះកម

ដ�នចំនួ១៩ (កសិណ១០ អរូបជ្ឈ៤ ្រពហ� វិហ៤ និងអនា

ស្សត១)  ែដលនឹងមានអំណាចនាំចិ ឱ្បានសេ្រមចដល់ ចតុត�ជ្ឈ

ចតុក�ន័យ តំងមាំក� «ឧេបក» ជាសីល វិសុទ�ិ និងចិត� វិសុទ�ិ រួចេហយ
ី នឹង

បន�េទចេ្រមីនវិបស្សនា េដីម្បីនឱ្បានពល់្រត�វ មគ ្រពះនិព។ 
ឧេបក�ចិត� េនក�ុងអរូបជ្ឈ៤ មានភាព្របណិតជាង ឧេបក� េនក�ុង

រូបជ្ឈ៤។ ឧេបក�ចិត� េនក�ុងអរូបជ្ឈោន ជាន់េលី មានភាព្រប
ឧេបក�ចិត� េនក�ុងអរូបជ្ឈោនជាន់េ្រ កម។ េពលចិត�បានព«ឧេបក»
រួចេហយ
ី សូមទប់«ឧេបក»េនាឱ្នឹងធឹង កុំឱ្ធា�ក់ចុះ េហីប�ូរអរម�ណ៍

្រពះកម�ដ�ន ពីអរម�ណូបនិជ ្ឈបន�ចេ្រមីន វិបស្ស ក�ុងអរម�ណ

ទំ៧៣ ឬសតិបដ�៤ ជាេដីមជាលក�ណូបនិជ្ វិញម�ង  េនាះនឹអ
នាំចិត ឱ្បានពល់្រត មគ�ផល ្រពះនិព� ជាអរម�ណ៍ តមឧបនិស្
មិនខេឡយ
ី ។ កម�ដ�េនក�ុងក្រមិ ជាេលកិយសមា ែដលនឹងមា

អំណច នាឱ្បានសេ្រដល់ «ឧេបក» ជាសីល វិសុទ�ិ និងចិត� វិសុទ�ិទំ

េនា គឺ៖
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ឃ១. កសណ
ិ
១០
ទី១.

បឋវីកសណ
ិ
គឺយក «ដី» េធ�ីជាកសិណ បរិកម�ថ

«បឋវី ដី ដី»។

ទី២. អេបាកសិគឺយក «ទឹក» េធ�ីជាកសិណ បរិកម�ថ

«អេបទឹក ទឹក»។

ទី៣. េតេជាកសិណគឺយក «េភ�ីង» េធ�ីជាកសិណ បរិកម�ថ

«េតេជាេភ�ីង េភ�ីង»។ 
ទី៤.

វេយាកសិគឺយក «ខ្យល» េធ�ីជាកសិណ បរិកម�ថ

ទ៥
ី .

នីលកសណ
ិ
គយ
ឺ ក «ពណ៌ េខៀវ» េធ�ីជាកសិណ បរិកម�ថ

ទ៦
ី .

បីតកសណ
ិ
គយ
ឺ ក «ពណ៌ េលឿង» េធ�ជាកសិណ បរិកម
ី

«វេយខ្យល់ ខ្យ»។
«នីល េខៀវ េខៀវ»។

ថ «បីត េលឿង េលឿង»។

ទ៧
ី . េលហិតកសិណគឺយក «ពណ៌្រកហ» េធ�ីជាកសិណ

បរិកម�ថា«េលហិត្រកហម ្រក»។

ទី៨. ឱទតកសិណគឺយក «ពណ៌ ស» េធ�ីជាកសិណ បរិកម�ថ

«ឱទតស ស»។

ទី៩. អកសកសិគឺយក «អក» កំណត់ទុកេធ�ីជ

កសិណ បរិកម�ថា«អកេអកស អ»។
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ទី១០. អេលកកសិគឺយក «ពន�ឺ» េធ�ីជាកសិណ បរិកម�ថ

«អេលពន� ព
ឺ ន�»
ឺ ។

េយាគី គប្បីជាអ�កមា ឆា�តឈ។ កររវ កសិណ ្រត�

រវរកម�ងមួយៗ។ េបីរកកសិណណាម មិនេឃញ
ី េទ កុំគប្បីេន្រតំរ

ដែដលៗយូ រេពក ្រត�វប�ូរមករកកសិណថ�ី វិញ ពីេ្រព

្រពះេយាគីមា�ក

សន្សំឧបនិស្ស មិនដូ ចគា�េទ។ កររកកសិណេនះ  គរកម
ួយណាមុនក
ឺ

បាន។ េពលរកេឃីញ្រគប់ទំងអស់េហីយ ្រត�វចំឱ្មក តមលំដ
លំេដយ វិញ េនះេទីបជាករគួរ។ េពកសិណេឃញ
ី េហយ
ី  ្រត�វញាុ

កសិណេនាះ ព«ឧគហនិមិត�» ឱ្េទ«បដិភាគនិមិត» េហយ
ី ចងច

ឱ្បាន យា៉ងស�ត់ជំនាញ ក�ុងេនក�ុងចិត� េដ កសិណណាមួយ

េពលណាកបានគឺឱ្មកតំងេននឹងមុខ អស់កល្រតឹមបាន

េពលររកកសិណេឃញ
និងបានេរៀបចំវ ឱ្តមលំដប់លំេ
ី

រួចេហយ
េយាគី ្រត�វហ�ឹកហ ឱ្ស�ត់ជំនាញ ក�ុងវសីទ៥ ជាមុនសិន
ី

េទីបងយ្រស

ក�ុងករចេ្រមីនកស

ទំងេន។

េហយ
ី ក៏្រត�វែត

េឈ�ងយលឱ
់ ្បាច្បោស់ នូវរេបៀបកន�ងអង កន�ងអរម�ណ៍ ក�ុងករចេ្រ

ឈនសមាបត េនាះេទៀតផ។ វសទំ
៥ េនាះគឺ
ី
១. អវជ�នវសី

គឺស�ត់ថ�ឹក � ុង
ក វិធី នឹករកអង�ឈន
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២. សមាបជ�នវសី
៣. អធិដ�នវសី

គឺស�ត់ថ�ឹក � ុង
ក វិធី ចូលកន់ឈ

គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធី ទប់ឈនទុឱ្តំងេ
ឺ
� ុង
អស់កលគួរ

៤. វុដ�នវសី
៥. បច�េវក�ណវសី

គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធី េចញចកឈ
ឺ
� ុង

គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធី ពិចរណា អង�ឈ
ឺ
� ុង

េន និងលះបង់េចល

កមា�ំងរបស់កសិ
កសិណចំនួន៨ «បឋវ ីកសិណ  អេបាកសិណ  េតេជាកសិ

វេយាកសិណ នីលកសិណ បីតកសិណ 

េលហិតកស និងឱទ

តកសិណ» េនះ  គឺ្រត�វហ�ឹកហ ឱ្បានសេ្រមចជា អនុេ បដិេលម

ឱ្បានស�ត់ជំ ្របាកដ្របជា តំងេនបានយូរអស់កលគួរ ន
កសិណនីមួយៗ េទប��ូលក�ុងអង របស់ឈន តមលំដប់លំេដយ 

ដល់ចប់១ែខ្សៗ។ កសិណទ៨េនះ  េយងខ�ុ
ី ំ សូមេលក
ី យកែត កសិណ

មួយ គ៖
គំរូ ទុកស្រមាប់សិក្សោ។ កលេយ
ី
ឺ បឋវី (ពណ៌ដ) មកជ

កសិណេនះ េឃញ
ី េហយ
ី  ចូរយកពណ៌ កសិណ ចូលក�ុងបឋមជ្ឈ មា

អង�៥ គ៖
ឺ  វិតក�ៈ វិចរៈ បីតិ សុខៈ និង ឯកគ�ត ដូចខងេ្
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បឋមជ្ឈ (ឈនទ១)៖
១. វិតក�ៈ

២. វិចរ

៣. បីតិ
៤. សុខៈ

គឺសភាពញាុំងចិត� ចុះកន់អរ (ពណ៌ដី)។

គឺពិចរណាអរម�ណ៍(ពណ៌ដី)ថាជា រូបធម៌ន

េដយពិត

គឺែឆ�តកយែឆ�តចិត� េដយដឹងច្បោស់ថា អ

(ពណ៌ដី) មានលក�ណៈជា អនិច�ំ ទុក�ំ អន ។

គឺសុខកយសុខចិត� េដយេឃីញច្បោស់ថា អ

(ពណ៌ដី) ជាសង�រធម៌ ្រត�វលះបង់េ

៥. ឯកគ�ត គឺចិត�មូលស�ុង ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃ

ច្បោស់ថា អរម�ណ៍(ពណ៌ដី ជាសង�រធម៌ 

រលស់េចញអស់ ពីខន�សនា រួចេហយ
ី ។
ទុតិយជ្ឈ (ឈនទ២)៖
បន�ចេ្រមី ក�ុងទុតិយជ្ឈោន េយ ្រតវេមីលឱ្េឃញ
ី េទស ក�ុ

បឋមជ្ឈោនមុនសិន ពីេ្រព អង� វិតក�ៈ និង វិចរ គឺេនមសភាព
េ្រគាត្រគាតេន េឡយ
ី  េហីយមានស្រត�វេន ជនីវរណធម៌ទំ៥

ហ�ឹងឯង។ ចំែណកឯ អង�ឈនេសត ក៏េនមានកមា�ំ េនេឡីយ។
េយាគី ក៏្រត�វេមឱ្េឃញ
នូវអនិសង្ស ៃនទុតិយជ្ឈោន ម បីតិ
ី
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សុខៈ និង ឯកគ�ត េទីបស�ប់សុខ ល�ិតសុខុមជាង។ លំដប់េនាះ េ

បន�េបកក
ី សិណចូល ក�ុងទុតិយជ្ឈោន យលះអង�២េចល េនសល់អ

៣ េហយ
ី ចូ លអង�ឈននីមួយៗ តមលំដប់លំេដ
១. បីតិ

គែឆ
ឺ �តកយែឆ�តចិត� េដយដឹងច្បោស់ថា អ

២. សុខៈ

គស
ឺ ុខកយសុខចិត� េដយេឃីញច្បោស់ថា អ

(ពណ៌ដី) មានលក�ណៈជា អនិច�ំ ទុក�ំ អន ។

(ពណ៌ដី) ជាសង�រធម្រត�វលះបង់េច

៣. ឯកគ�ត គឺចិត�មូលស�ុង ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃ

ច្បោស់ថា អរម�ណ៍(ពណ៌ដី)េនាះ ជាសង�

រលស់េចញអស់ ពីខន�សនា រួចេហយ
ី ។
តតិយជ្ឈ (ឈនទ៣)៖
បន�ចេ្រមី ក�ុងតតិយជ្ឈោន េយ ្រត�វេមីឱ្េឃញ
ី េទស ក�ុ

ទុតិយជ្ឈ ជាមុនសិន ពេី ្រព អង� បីតិ េនមានរំេជីបរំជ េ្រគាត្
េនេឡីយ េហីយេមីឱ្េឃញ
នូវអនិសង ក�ុងតតិយជ្ឈោន ថាមា
ី

សុខៈ និង ឯកគ�ត េទប
ី ស�ប់សុខ ល�ិតសុខុមជាង។ លំដប់េនាះ េ

្រត�វបន�េបីកកសិណចូល � ុងតតិយជ្ឈោន េដយល១
ក
េចលេទៀត គ
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េនសល់ែតអង២ េហយ
ី ចូលតមអង�ឈននីមួយៗ តមលំដប់លំ

គ៖
ឺ

១. សុខៈ

គស
ឺ ុខកយសុខចិត� េដយេឃីញច្បោស់ថា អ

(ពណ៌ដី) ជាសង�រធម៌ ្រត�វលះបង់េ

២. ឯកគ�ត គចិត
ឺ �មូលស�ុង ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃ

ច្បោស់ថា អរម�ណ៍(ពណ៌ដី ជាសង�រធម៌ 

រលស់េចញអស់ ពីខន�សនា រួចេហយ
ី ។
ចតុតជ
� ្ឈ (ឈនទ៤)៖
បន�ចេ្រមី ក�ុងចតុត�ជ្ឈោន េយ ្រត�វេមីឱ្េឃញ
ី នូវេទស ក�ុ

តតិយជ្ឈ ជាមុនសិន ពេី ្រពះអ សុខៈ េនមានសុខទុ េកតរ
ី លត់ៗ

េនេឡីយ េហីយេមីឱ្េឃញ
ី នូវអនិសង ក�ុងចតុត�ជ្ឈោន មាន២ ជ

ឯកគ�ត និង  ឧេបក េទីបស�ប់សុខ ល�ិតសុខុមជាង។ លំដប់េន គឺ

េយាគ ្រត�វបន�េបីកកសិណចូល ក�ុងចតុត�ជ្ឈោន េដយលះ១ េច

េទៀត គឺេនសល់ែតអង២ េហយ
ី ចូ លតមអង�ឈននីមួយៗ តមលំ

លំេដយ គឺ

១. ឯកគ�ត គចិត
ឺ �មូលស�ុង ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃ

ច្បោស់ថា អរម�ណ៍(ពណ៌ដី)េនាះ ជាសង�

រលស់េចញអស់ ពីខន�សនា រួចេហយ
ី ។
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២. ឧេបក

គឺចិត�ជា កណា�លហៗ មិ
នសុខមិនទុក� មិន
ី

េសមនស មិនេទមនស្

សមា�ល៖ កសិណ «ពណ៌ដ»
ី េនះជ រ ូបធម៌ ចិត�ែដលដឹង 

កសិណ «ពណ៌ដ»
ី េនះជ នាមធម គស
ឺ ុ ទ�ែតជា សង�រធម៌ទំងអស

របស់មាលក�ណៈ អនិច�ំ ទុកំ � អនត េដយពិត គា�នសត� គា�នបុគ

គា�នតួខ�ួន ណាមួយ េធ�ីជាមា ក�ុងសភាវៈេកីតរលត េនះបានេឡីយ។
អត�អញ ្រ ឱ្បានរួចច ផុតពីសង�រធម៌ ែដលេកីតរលត់ ហ�ឹងឯង 

េពលគ សូមឱ្បានដល់េ្រតីយ គឺ្រពះនិ ក�ុងេពលដ៏ខ�ខ
ី ងមុខេនះ កុំប

អក់ខនេឡីយ 

រ ូបសមាបត�ិ អក១៤ ៃនអភិ��
េនេពល េយាគ បានចេ្រមីន ស�ត់ជំនា ក�ុងកសិណទំ

េនាះរួចេហីយ ្រត�វហ�ឹកហ ក�ុងកសិណទំងេនាះ េអក១៤យា៉ង

ៃនអភិ�� ដូចតេទេនះ

ទី១. កសណ
ិ
ានុេលេត ្រត�វចូលកន់ បេណ
ា�យ េ

តមលំដប់ ៃនកសិណទ៨ មា បឋវ ីកសិណ ជាខងេដីម និងមឱទ

តកសិណ ជាទីបំផុត។ កសិ១ ឈ៤ ្រត�វចូលឈនបេណា�យ
លំដប់ គឺបឋមជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោន តតិនិងចតុត�ជ្ឈ។
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ទី២. កសណ
ិ
ប្ដិេលេត ្រត�វចូលកន់ឈន ស

េឡងមកវិ
ញ
ី

េទតមលំដ

ៃនកសិណទំ៨

គច
ឺ ូលតំងអំពី ឱទ

តកសិណ ស្រចេឡងមកវិ
ញ ដរដល់ បឋវ ីកសិណ ជាទីបំផុត។
ី
កសិណ១ ឈ៤ ្រត�វចូលឈនប���សមកវិញ គឺចតុត�ជ្ឈោន 

ជ្ឈោន ទុតិយជ្និងបឋមជ្ឈោ

ទី៣. កសណ
ិ
នុេលមបដិេលេត

្រត�វចូលកន់

បេណ
ា�យ េទតមលំ ៃនកសិណទំ៨ មានព បឋវ ីកសិណ ជាខ
េដីម ដល់ ឱទតកសិ ជាខងច។ រួចេហយ
ី ្រត�ចូ លស្រចស្រ

មកវិញ ដរដល់ បឋវ ីកសិណ ដែដល។ បណ
ា� កសិណ១ ឈ៤  
េហយ
ី េពលចូល ស្រេឡង
ី មកវិញ កសិណ១ ឈ៤ ដូចគា គឺមា

ន័យថា(ទី១ + ទី២ = ទី៣)

ទី៤. ឈនុេលេត

តមលំដ

ៃនឈ

្រត�វចូលកន់

គឺតមលំដប់ៃន រូបជ៤

បេណ
ា�េទ

និងអរូបជ្ឈ៤។

កសិណ១ ឈ៨ េពលគឺ ទ១. ចូ លក�ុង បឋវ ីកសិណ តមលំដឈ
ពី បឋមជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោន តតិយជ្ឈោន ចតុត�ជ្ឈោន រួ អក

ន��យតនជ្ឈោន វិ��ណ��យតនជ្ឈោន អកិ����យត នជ្ឈោន

ស��នាស��យតនជ្ឈោ បន�េទកន់ កសិណ២...ដូចគា� បន�រហូត
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ដល់ កសិណទី៨. ចូ លក�ុង ឱទតកសិ តមលំដប់ឈនពី បឋមជ

ទុតិយជ្ឈោន តយជ្ឈោន ចតុត�ជ្ឈោន រួចបន� អកសន��ជ្ឈោ
វិ��ណ��យតនជ្ឈោន អកិ����យតនជ្ឈោន និងេនវស�
យតនជ្ឈោ
ទី៥. ឈនបដិេល ្រត�វចូលកន់ ស្រចសេឡី

វិញ តំងពីខងចុងបំផុ ដរមកដល់ ខងេដីមបំផុត េទមលំដប់ៃន
រូបជ្ឈ៤ និងអរូបជ្ឈ៤។ កសិណ១ ឈ៨ េពលគឺ ចូ លកន់
អរូជ្ឈោន ជាន់េលី្រចសមកវិញ ច «េនវស��នាស��យតនជ្ឈ

អកិ� ���យតនជ្ឈោន វិ��ណ��យតនជ អកសន��ជ្ឈ»
រួចបន�្រចសេឡីងម «ចតុត�ជ្ឈោន តតិយជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោន »

ៃន ឱទតកសិ។  បន�្រចសមកវិញ ដូច ក�ុងកសិណទី៧...រហូតដល់ 
កសិណ ទី១. ចូលកន់ អរបជ្ឈោន ជាន់េលី្រចសមកវិញ ច«េនវស��

នាស��យតនជ្ឈោន អកិ����យតនជ្ឈោន វិ��ណ��យ
អកសន��ជ្ឈ» រួចបន�្រចសេឡីងម«ចតុត�ជ្ឈោន តតិយជ្

ទុតិយជ្ឈោបឋមជ្ឈ» ៃន បឋវ ីកសិណ។

ទី៦. ឈនុេលមបដិេលេត

្រត�វចូលកន់

បេណ
ា�យ េទតមលំដប់ៃ ដរដល់ទប
ី ំផុតខងចុង េហីយ

្រចសេឡីងមកវិ ដរដល់ ទប
ី ំផុតខងេដីម។ កសិ១ ឈ១៦ េទ
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តមលំដប់ ជាបេណា�យ រួចប���សមកវិញ ៃនរូប៤ និងអរូបជ្ឈ៤

េពលគ មានន័យថ(ទី៤ + ទ៥
ី = ទ៦
ី )។

្រត�វចូលេផា�ះរំលងឈន ែតក

ទី៧. ឈននុកន
� �កេត

កសិណដែដល គច
ឺ ូលកន បឋមជ្ឈ ក�ុងបឋវ ីកសិណ  េហយ
ី េផា�ះរំល
ចូលេទដល

តតិយជ្ឈ

ក�ុងបឋវ ីកសិណ

ដែដល។  រួចមក  ក�ុង

បឋវ ីកសិណ  េបក
ី នូវ បឋវ ីកសិណ ចូលេទកន អកន��យតនៈ
េហយ
ី រ ំលងចូលេទដល់ អកិ� ���យតន ែតម�ង។ ្រត�វចូលេផា�ះរំ
ឈនយា៉ងេនះ ប់កសិណទំ៨។ កសិណ១ ឈ៤ េធ�ី៨ស
ទី៨. កសណ
ិ ុ ក�ន�កេត

្រត�វចូលកន់ឈនដែដល ែតេ

រ ំលងកសិណ គឺចូលកនបឋមជ្ឈ ក�ុង បឋវ ីកសិណ េហយ
ី េផា�ះរំល េទ

ដល់បឋមជ្ឈ ក�ុង េតេជាកសិ រួចបន�េទបឋមជ្ឈ ក�ុង នីលកសិណ
េហយ
ី េផា�ះរំល េទដលបឋមជ្ឈ ក�ុង េលហិតកសិ។ ចូលកន
ទុតិយជ្ឈ ជាេដីម ក៏្រត�វេផា�ះរ កសិណ ែបបេនះ ដូចគា�។ ឈ១

កសិណ៤ េធ�៨
ី ស

ទី៩. ឈនកសិណុក�ន�កេត ្រត�វចូលេផា�ះរំ ទំងឈ

ទំងកសិណ គឺ្រត�វចូលក បឋមជ្ឈោន ក�ុងបឋវីកស រួចចូលកន

ទុតិយជ្ឈោន ក�ុងេតេជាក េបក
ី នូវ នល
ី កសិណ ចូលកន់អ
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ន��យតនៈ េហយ
ី ចូ លេទកនអកិ� ���យតន អំពី េលហិតកសិណ។
្រត�វេផា�ះរំលង កស១ ឈ១។

ទី១០. អងស
� ង�ន�ិកេត ្រត�វ្រប្រពឹត�ក នូវអង� គ្រ
ឺ ត�វចូឈ

េរៀងគា េទតមលំដ គម
ឺ ា បឋមជ្ឈ ទុតិយជ្ឈោន តតិយជ្ ចតុត�

ជ្ឈ េនក�ុងកសិណនីមួយៗ។  ដូេច�ះ  កសិណ១ ឈ៨ ្រត�េធ�ី៨ស

េពលគឺ ចូលបឋមជ្ឈោន កបឋវ ីកសិណ រចច
ួ ូ លទុតិយជ្ឈោន ក�ុងអ

កសិណ រចច
ួ ូលតតិយជ្ឈោន ក�ុងេតេជាកស ិណ រួចចូលចតុត� ក�ុង

វេយាកសិណ រួចចូលបឋមជ្ឈោន ក�ុងនីលកសិណ រួចចូលទុតិយជ្ឈោ

បីតកសិណ រចច
ួ ូ លតតិយជ្ឈោន ក�ុងេលហិតកស រួចចូលចតុត�ជ្ឈោ

ក�ុងឱទតកសិណ (ចប១ស គឺកសិណ១ ឈ១)។ េហយ
ី បន�េធ�ីដូច

េនះ េនទី២ េផ�ីមពីទុតិយជ្ឈោន ក�បឋវ ីកសិណ, សទី៣ េផ�ីមពីតតិយ

ជ្ឈោន ក�បឋវ ីកសិណ, សទី៤ េផ�ីមពីចតុត�ជ្ឈោន ក�បឋវ ីកសិណ,....

រហូត្រគប៨ស។

ទី១១. អរម�ណសង�ន�ិេត ្រត�វ្រប្រពកន�ង នូវអរម�ណ គឺ

្រត�វចូលក ឈែតមួយ េឈ�ះដូចគ
ដូេច�ះ  ឈ១

កសិណ៨

េធ�៨
ី ស

ឱ្បាន្រគ កសិណទំ៨។ 

េពលគឺ ចូលបឋមជ្ឈោន ក

បឋវ ីកសិណ រចច
ួ ូ លបឋមជ្ឈោន ក�ុងអេបាកសិណ រួចចូលបឋមជ្ឈោ

េតេជាកសិណ រួចចូលបឋមជ្ឈោន ក�ុងវេយាកសិណ រួចចូលបឋមជ្ឈ

60 8

នីលកសិណ  រួចចូលបឋមជ្ឈោន ក�ុងបីតកសិណ រួចចូលបឋមជ្ឈោន 

េលហិតកសិណ រួចចលបឋមជ្ឈោន ក�ឱទតកសិណ (ចប១ស គឈ

ឺ

១ កសិណ៨)។ េហយ
ី ទុតិ
ី បន�េធ�ដ
ី ូចេនះ េដយទី២ េផ�មព
ី យជ្ឈោន ក�

បឋវ ីកសិណ, សទី៣ េផ�ីមពតតិ
ី យជ្ឈោន ក�បឋវ ីកសិណ, សទ៤
ី េផ�ីមពី

ចតុត�ជ្ឈោក�ុងបឋវ ីកសិណ, ....រហូត្រគប៨ស។

អង�អរម�ណសង�ន�េត

្រត�វ្រប្រពកន�ង

ទុតិយជ្ឈោន ក�ុងអេបាកសិណ ចូ

តតិយជ្ឈោន ក�

ទី១២.

ទំងឈ ទំងកសិណ គឺ្រត�វចូលក បឋមជ្ឈ ក�ុងបឋវ ីកសិណ ចូល

កន

េតេជាកសិណ ចូលក ចតុត�ជ្ឈោន ក�ុងវេយាកសិណេហយ
ី េបក 
ី

នីលកសិណ ចូលកន អកស យតនៈ រួចេបីក បីតកសិណ ចូលកន

វិ��ណ��យតនៈ រួចេបីក េលហិតកសិ ចូលកន អកិ� ���យតនៈ
រួចេបីក ឱទតកសិណ ចូលកន់  េនវស��នាស��យត
ទី១៣.

អងវ
� វដ�បេត ្រត�វកំណត់ដឹង នូវឈន 

្រត�កំណត់ឱ្ដឹងថា បឋមជ្ មានអង៥ ទុតិយជ្ឈ មានអង៣ តតិយ
ជ្ឈ មានអង២ ្រពមទ ចតុត�ជ្ឈោន និងអរូបជ៤ មានអង២ ដូចគា�
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ទ�១៤. អារម�ណវវដបនេត ្រត�វកំណតដឹង  នូ វអរម�ណ៍ គ
្រត�វកំណតឱ្ដឹងថា ពណ៌ែបបេនះ បឋវីកសិណ ពណ៌ែបបេនះ អ
កសិណ ជាេដីម
សមា�ល់ កេបី េយាគី បានហត់បង�ឹកចឱ្ស�តថ�ឹក េដកិច�

បដិបត�ិ ក�ុងអកទំ១៤ យា៉ងេនះ ្របសិេបី េយាគីអង�េនាះ មាន្

នឹងបេង�នចិត� េទកន់ឫទិ�ឯណានីមួយ ក៏អចេដីម្បី នឹងញាុំងឫ ឱ្

េកីតេឡងបា
ជា្របាកដ ជាក់ជាមិ
ី

ធម៌ ែដលជាភូម របស់ឫទ�ិ៤យា៉៖
ទី១. បឋមជ្ឈ មានេឈ�ះ«កយស�ប់ចិត��ប
ស » ជា វិេវ

ភូមិ គឺជាភូមិ ែដលេកីតពី កយវិេវក នចិត�វិេវក។  (វិេវក គឺករស�ប់ច

អរម�ណ៍

ទ២
ិ ខ
ុ ភូម»
ិ គជាភូមិ
ី . ទុតិយជ្ឈ មានេឈ�ះ «បីតស
ឺ

ែដលមានែត បីតិ និងសុខៈ

ទ៣
ី . តតិយជ្ឈ មានេឈ�ះ«ឧេបក�សុខភូម» គជាភូមិ
ឺ

ែដលមានែតឧេបក និង សុខៈ។

ទ៤
� សុខភូម»
ិ គជាភូមិ
ី . ចតុត�ជ្ឈ មានេឈ�ះ «អទុកម
ឺ

ែដលគា�នទំង ទុក�េវទនា និង សុខេវ
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ឃ២. អរ ូបជ្ឈ៤
េដីម្បីចេ្រម ក�ុងអរូបជ្ឈ៤េនះ េយាគ ្រត�វចេ្រម រូបជ្ឈ៤ ក�ុង

កសិណទំ១០ (កសិណ១ មានឈ៤)  តមលំដប់លំេ ជាមុ

សិន ពីេ្រពះថា រូប៤ ជាបច�័យៃន អរូបជ្៤ េហយ
ី អរូបជ្ឈ ជាន

េ្រកម ជាបច�័យៃន អរូប ជាន់េលី។ កិច�បដិបត�ិ � ុងអរូបជ្៤
ក
មា

ដូចតេទេនះ

ទ១
ី . អកសន�� មានអត�ន័យបរិកម�ថ «អនេនា

អក អកសមិនមានទីបំ»។ ចេ្រមីនែបបបរិកម�និមិត� លុះ្
ណ េកតជ
បតិ
ី
ី ៥ដង។

ទី២. វិ�� ណ��យតន មានអត�ន័ បរិកម�ថា «អនន�ំ

វិ�� ណំ

វិ��ណផ្សោយេទកន់អកស គា�នទីបំផុត»។ 

ចេ្រមីនែបបបរិកម�និមិត� លុះ្រតណាេ បីតិ៥ដង រួចេហយ
ី បន�ចេ្រមី

ភា�ប់េទៀតថ «គមិ
ឺ នែមន ជាទីតំ ឱ្រួចផុតចកទុក�េឡីយ ្រត�វលះប
េច»។

ទី៣. អកិ����យត មានអត�ន័ បរិកម�ថា «នត�ិកិ��ិ

ក�ុងេលកេនះ អ�ីតិចតួចអមត មិនមានេឡី»។ ចេ្រមីនែបបបរិកម�និមិត�
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លុះ្រត េកីតជ បីតិ៥ដង រួចេហយ
ី សូម  បន�ចេ្រមីនភា�ប់េទៀត «គឺ
សុទ�ែតជា អនិច�ំ ទុក� អនត� ទំងអស់ ្រត�វលះបង់»។

ទ៤
ី . េនវស�� នាស��យត មានអត�ន័ ស្រមាប់បរិក

ថា«ស��តិចតួច ែដលមានេ ក�ុងេលកេនះ ក៏គង់នឹងសបសូ េទ វិ
ែដរ»។ ចេ្រមីនែបបបរិកម�និមិត� លុះ្រ េកីតជ បតិ
ី ៥ដង។

ឃ៣. ្រពហ�វិហរធ៤
១. ករចេ្រម េមត ្រពហ�វិហ
េមត�ចិត� ជាចិត�រប់អនេស�ី ជាមិត� ជាេម្រតី មិន្

្របេយាជន៍ជនណាមា ឱ្ធា�ក់ចុះេឡីយ។ េយាគ អធិដ�នចិត ្របារនឹង

ចេ្រមីន្រពះកម�ដេនះ ក�ុងឥរិយាបទណាម (អង�ុយ េដក េដីរ ឈរ) រួច

យកសតិ(ស�រតី និងញាណ(ប��)តមរលឹកដឹ និងពិនិត្យេមី ខ្យល

ដេង�ីមេចញចូលដឹង  (អស្សោសៈបស្ស កុំឱ្មានដច់ចេនា�ះ។ េ

ចិត� ពល់្រត�វខ្យល់ស�ប់ ឬច ក�ុងឧបចរសមាធិ សូមបន�តមពិន ខ្យល
ដេង�ីមេចញចូលដឹង  (អស្សោសៈបស្ស បន�េទៀត  េដភា�បជាមួ

ករភា ក�ុងចិត�។
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សូម្របយ័ត៖ េយាគ មិន្រត�វចេ្រម េមត� េទកន់ជនមានេភទ

គា េទ  េពលគឺ បុរស មិនឱ្ចេ្រមី េមត េទកន់�ស�ី ឬ�ស មិនឱ្ចេ្រមី

េមត�េទកន់បុ ពីេ្រពថាេភទផ�ុយគា� ជាទីតំឱ្េកត
ី មា តេ្រម

តណ
ា�។ មិឱ្ចេ្រមី េមត� េទកន់អណា ែដលបានស�ប់េទេហ

ពេី ្រពថា ជាេហត មិនអចញាុំង ឱ្េកត
ឱ្ចេ្រមី
ី េឡងបាន។ មិ
ី

េមត� េទក មនុស្សជាទី្រសឡាញ់ ជាមុន ពេី ្រពថា លំបានឹង

ញាុំងចិត

ឱ្មកេនជាកណា�លៗបាន។ឱ្ចេ្រមីនេមត� េទក

ជាស្រត ជាមុន ពេី ្រពថា ែតងនឹងនាំចិត ឱ្េកត
ី មានេសចក�ីេ្រក

លំបាក្រគប់្រគងចិ

េយាគី ចេ្រម «េមត» េដយភាវនាក�ុងចិ ភា�បនឹងរល់ខ្យ

ដេង�ីមេចញ ដូចតេទ

ទីត ំងទ១. ផ្សោយេមត� ដល់ខ�ួ យា៉ងដូេច�ះថា៖ជាភាសប

«(អហំ) សុខិេត េហមិ និទុេ » ែ្រប េខមរភា «សូមឱ្
(អត�)

ជាអ�កដល់េហីយ នូវេសចក�ស
ី ុខ កុំបម
ី ានទុក�េឡីយ ឬថា

មួយែបបេទៀត ជាភាស «(អហំ) អេវេរ អព្យោបេជ្ឈ
េឃា សុខី អត�នំ បរិហរ» ែ្របជា េខមរ « សូមឱ្ (អត

អញ) ជាអ�ក មិនមានេពៀរ មិនមានព្មិនមានេសចក�ីទុក� មែតេសច
ក�ស
ី ុខ រក្សោនូវខ�»។
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ទត
អ�កជាទីេគារព្រសឡាញ់ ដ
ី ំងទ២. េបផ្សោយេមត� 
ី

មាតបិត្រគ�ឧបជ្្រត�ដក់េឈ របស់គាត េដយប�ូរ្រតង់ (អហំ) 
ជា (េឈ.....) ឬថ ប�ូរ្រតង់ (អត�អញ)  (េឈ�.....)  យា៉

ដូេច�ះថ៖ «(ឧបាសក សុខ ហក សុខេិ ត េហមិ និទុេ »

ែ្របជា េខមរ «សូមឱ្ (ឧបាសក សុខ ហ) ជាអ�កដល់េហីយនូវ
េសចក�ស
ី ុខ កុំបម
ី ានទុក�េឡីយ ឬថ មួយែបបេទៀត ជាភាស េព

ថ «(ឧបាសក សុខ ហក់ អេវេរ អព្យោបេជ្ឈោ អ
សុខី អត �នំ បរិហរ» ែ្របជា េខមរ «សូមឱ្ (ឧបាសក សុខ

ហក់ ជាអ�ក មិនមានេពៀរ មិនមានព្យោបាទ មិនមានេសចក�ីែត
េសចក�ស
ី ុខ រក្សោនូវខ�»។
ទីត ំងទ៣. ផ្សោយេមត� ដល់សព� គឺ្រត�វប�ូរ្រតង់ (អហំ) េ

(សព�សត ) ឬថ ប�ូរ្រតង់ (អត�អញ) េទជា (សព�សត�ទ

យា៉ងដូេច�ះ៖ «(សព�សត ) សុខិេត េហមិ និទុេ » ែ្របជ

េខមរភាស«សូមឱ្ (សព�សត�ទំងឡ) ដលេ់ ហយ
ី នូវេសចក�ស
ី ុខ កុំបី

មានទុក�េឡីយ ឬថ មួយែបបេទៀត ជាភាសប«(សព�សត ) អេវ

េរ អព្យោបេជ្ឈោ អនីេឃា សុខី បរ ិហរម» ែ្របជ

េខមរភាស «សូមឱ្ (សព�សត�ទំងឡ) មិនមានេពៀរ  មិនមានព្យ
មិនមានេសចក�ីទុក� មានេសចក�ស
ី ុខ រក្សោនូវខ�»។
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ទត
ី ំងទ៤. ផ្សោយេមត� ពពួកជន ជាស្រត គ្រ
ឺ ត�វប�ូរ្រតង

(អហំ)  េទជាសព�សត�) ឬថ
ប�ូរ្រតង់ (អត�អញ) េទជា (
ុ

ជាស្រត�វ) យា៉ងដូេច៖ «(សព�សត�ុ) សុខិេត េហមិ និទុេ »

ែ្របជា េខមរភ «សូមឱ្ (ពួកជនជាស្រត) ដលេ់ ហយ
ី នូវេសចក�ស
ី ុខ 
កុំបម
ី ានទុក�េឡីយ ឬថ មួយែបបេទៀត ជាភាសប «(សព�សត�)
ុ

អេវេរ អព្យោបេជ្ឈោ អនីេឃា សុខី បរ ិហរម» ែ្របជ

េខមរភាស «សូមឱ្ (ពួកជនជាស្រត) មិនមានេពៀរ  មិនមានព្យ
មិនមានេសចក�ីទុក� មានេសចក�ស
ី ុខ រក្សោនូវខ�»។
េពលចិត�ពល់្រត�វឈនក�ុង បឋមជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោន តត
ចតុក�ន័យ សូមបន�ផ្សោយេមត�ចិត�េ ឱ្បានដល់សព�សត�ទំង ក�ុង
១០ទិស និង្រគប់ឋ ទំ៣១ជាន់ នឹងមានផលេ្រចីន អនិសង្សេ
សមា�ល់៖េយាគ អចចេ្រម េមត�ម�ងមួយៗ តមលំដប់ជាមុន ឬចេ្
ទំងអសែតម�ង រចច
ួ េ្រមីន្រតឡប់េទ្រតឡប់មកតមេពញចិត�។ អ

ករចេ្រមីនេមត�េ

នះ នឹងផ្សោយេទ្រ

គប់ទិស េហីយស្រតឹែត

តតិយជ្ឈ (ឈ៣) ជាចតុក�ន័យ ែដលជាទីេពញចិត� ជាទីេ្រតកអ
សព�សត� មនុស្ស អមនុស្ស េទវត�ន� ្រពហ� ទំងឡាយ។ េ នឹងមា
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ឧបនិស្ស័យមិនដូចគា�េទ ករចេ្រមីនអចបត់ែបន តមឧ ៃនខ�ួន

េដយយក្រពះៃ្រតប ជាេគ។

២. ករចេ្រម ករ ុណា ្រពហ�វិ
ករុណាចិត� ជាចិត�អណិតអ ដល់ពពួកជន ្របា ឱ្េគបានរួ
ពីទុក�្រព�យ លំបាកេវទនា េដយ្របករេ េយាគ អធិដ�នចិត្របារ

នឹងចេ្រមីន្រពះកម�ដេនះ ក�ុងឥរិយាបទណាមួយ(អង�ុយ េដក េដីរ ឈរ

រួចយក សតិ(ស�រតី និងញាណ(ប��) តមរលឹកដឹ និងពិនិត្យេមី

ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូដឹង  (អស្សោសៈបស្ស

កុំឱ្មានដច់ចេនា�

េ្រកយចិ ពល់្រត�វខ្យល់ស�ប់ ឬច ក�ុងឧបចរសមាធិ សូមបន�តមពិន
ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូដឹង  (អស្សោសៈបស្ស ជាបនេទៀត  េដភា�ប

ជាមួ ករភាវនាក�ុងច។

សូម្របយ័ត៖ េយាគ មិន្រត�វចេ្រម ករុណា េទកន់ជនមា

ផ�ុយគា េទ  េពលគឺ បុរសមិនឱ្ចេ្រមី ករុណ េទកន់�ស�ី ឬមិ
�ស ន

ឱ្ចេ្រមី ករុណា េទកន់ប ពីេ្រពថាេភទផ�ុយគា� ជាទីតំឱ្េកត
ី

តេ្រមកតណា�។ មឱ្ចេ្រមី ករុណា េទកន់អ�ក ែដលបានស
េហយ
ពីេ្រពថា ជាេហតុមិនអចញាុំ ឱ្េកីតេឡងបាន។ មិ
ី
ី

ឱ្ចេ្រមី ករុណា េទកន់មនុស្សជាទី្រសឡ ជាមុន ពីេ្រពថា
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លំបាកញាុំងចិ ឱ្មកេនជាកណា�លៗបាន។ឱ្ចេ្រមី ករុណា េ
កន់ជនជាស្រ ជាមុន ពេី ្រពថា ែតងនាំចិត ឱ្េកត
ី មានេសចក�ីេ្រក

លំបាក្រគប់្រគងចិ

ករចេ្រមី ករុណា្រពហ�វិហរ េ ្រត�វបណ� ុះករុណាចិ ជាមុន

េដយែស�ងរកបុគ�លណ ា ែកម្សតទល់្រ ក អ�កសុំទន អ�ជំងឺ ជ

ទម�ន់ រកកលនឹងស�ប់ អ�កជួបេ្រគាះថ មានរបួសស�ម ជាេដីម េដី

បេង�នចិត� បណ� ុះករុណាធ ឱ្មានេនក�ុងចិត�។ ករបេង�ន ករុណា

ដល់ខ�ួនឯងក� មិត
�សមា�ញ់ក�ី ជនជាកណា�លក�ី ជនជាស្រត�វក�ី គឺ្រត
ី

ប��ចប់យកែតែផ�កអកុសល ែលេគមាន េដីម្បីមកបណ�ុះករុណាចិ
របស់េយង។ 
េយាគ មិន្រត�វសម�ឹងេមីល ពីចំណុចល�របស់េគ មកចេ្រម
ី

ករុណាេឡីយពីេ្រព ជាេហតុមិឱ្ករុណាចិត� េកីតមានេឡីង។ េពល

រកជនេនាះ បនេហយ
ី  គប្បីបណ� ុះករុណាចិត� េដយបេង�ន យា៉

េនះថា «ឱហ�៎! ជនេនះ ដលេ់ ហយ
ី នូវេសចក�ទុក�
ី លំបាក េធ�ីដូចេម�ចេទហ�
នឹងបានរួចច ពេី សចក�ទុក�
ី េនះបា» សូមពិចរណា តមទំនង ឱ្

បាជាេរឿយៗ លុះ្រតែត ករុណាធម៌េក េនក�ុងចិត� របស់េយាគ។

េពលករុណាចិត� បានរីកដុះដល ក�ុងចិត�េយាគេហីយ ក៏ប
ន�េ
ី

ប�� ែស�ងរកចំណុចអកុសល របស់ជន ែដល្រត�វបន�ចេ្រមីនករុណា ដូេ

តេទ៖ (សូមេ្របីប��ៃច�្របឌិត បត់ែបនតមករចូ របស់ខ�ួនផ្សំផង

ខងេ្រកមេ នះ ្រតឹមជាេយាបល់មួយប៉ុេណបី ក�ុងគម�រី វិសុទ�ិមគ� ក៏
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មិនបាន្របាប ឱ្ភវនាអ�ឱ្្របាកដែដរ ្រគាន់ែត្រ ឱ្បណុះ
�

ករុណាចិត� ផ្សោយដល់ខ�ួនឯង បុគ�លជាទី្រសឡាញ់ ដល់បុគ�

ណ
ា�ល និងដល់បុគ�លជាស្រត រួចេហយ
ី េពលមានឈនចិ េកត
ី េឡង 
ី

ឱ្បន�ផ្សោយករុណាចិត�េនះ េទកន់ទ១០ និងសព�ៗឋ ទំ៣១

ជាន់ ែថមេទៀត នឹងមានផលេ្រចមានអនិសង្សេ្រច

េយាគីបន�ផ្សោ«ករុណ» តមទំនងេនះ ដូចតេទ
ទីត ំទី១. ផ្សោយករុណា ដល់ខ�ួ ថា៖ «ឱហ�៎! (អត�អ

បានដល់េហីយ នូវេសចក�ីទុក�លំបាក េធ�ីដូចេម�ចេទហ�៎ នឹងបានរ ពី
េសចក�ទុក�
ី លំបាកេនះបា»។ 

ទីត ំទី២.   ផ្សោយករុណា បុគ�ល ជាទី្រសឡ ថា៖ «ឱហ�៎!

មិត�សមា�ញ (េឈ�ះ...) បានដល់េហីយ នូវេសចក�ីទុក�លំបាក េធ�ីដូចេម
េទហ�៎ នឹងបានរួច ពេី សចក�ទុក�
ី លំបាកេនះបា»។

ទត
ី ំទ៣
ី . ផ្សោយករុណា ដល់ពពួក ថា៖ «ឱហ�៎! (សព�សត�

ទំងឡ) បានដល់េហីយ នូវេសចក�ីទុក�លំបាក េធ�ីដូចេម�ចេទហ�៎ នឹ
រួចច ពេី សចក�ទុក�
ី លំបាកេនះបា»។
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ទីត ំទី៤. ផ្សោយករុណា ដល់ជនជាស ថា៖ «ឱហ�៎! (ជនជ

ស្រត�ទំងេនា បានដល់េហីយ នូវេសចក�ីទុក�លំបាក េធ�ីដូចេម�ចេទហ�៎ 
បានរួចច ពេី សចក�ទុក�
ី លំបាកេនះបា»។
សមា�ល៖ េយាគ អចចេ្រមីនម�ងមួយៗ តមលំដប់ជាមុន ឬចេ្រ
អស់ែតម�ង រចច
ួ េ្រមីន្រតឡប់េទ្រតឡ តមេពញចិត�។ អំណ ៃន

ករចេ្រមករុណេនះ  នឹងផ្សោយេទ្រគប់ទិស េហីយសផលដល់្រតឹ

ែត តតិយជ្ឈ (ឈ៣) ជាចតុក�ន័យ ែដលជាទីេពញចិត� ជាទីេ្រត
ៃនសព�សត� មនុ ស្ស អមនុស្ស េទវ ឥ�ន� ្រពហ� ទំងឡាយ។ េ នឹង

មានឧបនិស្ស័យមិនដូចគា�េទ ករចេ្រមីនអចបត់ែបន តម ៃន
ខ�ួន េដយយក្រពះៃ្រតប ជាេគ។ 
៣. ករចេ្រម មុទិត ្រពហ�វិ
មុទិតចិត� ជាចិ

ែដលេ្រតកអរ  ចំេពះេសចក�ីសុខ ចំេ

្របេយាជន ចំេពះមហកុសល ែដលសធ េនាះៗ បានទទួល និង្រ
ទទួលបាន។ េយាគ អធិដ�នចិត ្របារនឹងចេ្រមី ្រពះកម�ដេនះ ក�ុង

ឥរិយាបទណាម (អង�ុយ េដក  េដីរ  ឈរ) រួចយក សតិ(ស�រតី និង

ញាណ(ប��) តមរលឹកដឹ និងពិនិត្យេមី ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូដឹង 

(អស្សោសៈបស្ស កុំឱ្មានដ ជចេនា�ះ។ េ្រកយច ពល់្រត�វខ្
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ស�ប់ ឬចិត� ក�ុងឧបចរសមាធិ សូមបន�តមពិន ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូ
(អស្សោសៈបស្ស េនះេទៀត  េដភា�បជាមួ ករភាវនាក�ុងច នូវ

មុទិត ្រពហ�វិ។
សូម្របយ័ត៖ េយាគ មិន្រត�វចេ្រម «មុទិត» េទកន់ ែដល

មានេភទផ�ុយគ េពលគឺ បុរសមិនឱ្ចេ្រមី មុទិត េទកន់�ស�ី ឬមិ
�ស ន

ឱ្ចេ្រមី មុទិត េទកន់បុ ពីេ្រពថាេភទផ�ុយគា� ជាទីតំឱ្េកីត

តេ្រមកតណា�។ មឱ្ចេ្រមី មុទិត េទកន់អ�ក ែដលបានស�ប់េទ
ពីេ្រពថា ជាេហតុមិនអចញា ឈឱ្េកីតេឡងបាន។ មិ
ឱ្ចេ្រមី
ី

មុទិត េទកនុ ស្សជាទី្រសឡាញ់ ជាមុន ពីេ្រពថា លំបាកញាុ

ចិត�ឱ្មកេនជាកណា�លៗបាន។ឱ្ចេ្រមី មុទិត េទកន់
ស្រត� ជាមុន ពីេ្រពថា ែតងនាំចិត ឱ្េកីតមានេសចក�ីេ្រកធ ល

្រគប់្រគងចិត

េយាគី ចេ្រមីនមុទិត គឺ្រត�វយ េទសម�ឹងរកេមីល ែតចំណុ

ណាល�ៗ ែដលជាមហកុសល ្របកបេដយធម៌ មិន្របកបេដ
របស់បុគ�លសប្បុរស ែដលេយា ្រត�វបេង�នចិ េ្រតកអរតម។ េយាគី ្

បណុះមុទិ
�
ត េ្រតកអរ បណ�ិតសប្បុរ ជាមុន បនា�ប់មកបុគ ែដល

ជាទី្រសឡាញ់ បនា�ប់មកប ជាកណា�ល បនា�ប់ម ខ�ួនឯង។  េន

េពលចេ្រមីនមុទិត នាំចិត�្រត�វឈនសមាបត�ិ ពីបឋមជ្ឈោន 
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ជ្ឈោន តតិយជ្ឈោន រួចេហីយ សូមបន ព្រងីកមុទិចិត� មិនចំេព ឱ្
ដល់សព�សត� ក�ុងទិសទំ១០ និងសព�ឋ ទំ៣១ជាន េនាះនឹងម

ផលេ្រចីន អនិសង្សេ្រចីន ជាក់ជា

េយាគី ចេ្រម «មុទិត» បណុះចិត
�
� ឱ្េ្រតកអរ ក�ុងមហកុស

ទំងឡាយ មានដូចត

ទត
�
ត ចិត�េ្រតកអរតម ចំេពះមហកុសល
ី ំទ១
ី . បណុះមុទិ

បណិត
� សប្បុរ ថា៖«ឱហ�៎! បណ�ិតសប្បុរស (េឈ�ះ....) ពិតជាបាន
បុណ្យ

ដ៏្របេសីរែមនេហីយ ពិតជាឱ្្រជះថា� ៃ្រកែលងណ» េដ

ព្យោយាម បេង�នចឱ្េ្រតកអរឱ្្រជះថាឱ្ស�ប់ស�ល់ តមទំនងេនា
ទីត ំទី២. បណុះមុទិ
�
ត ចិត�េ្រតកអរតម ចំេពះមហ

របស់មាត  ឬបិត ឬមិត�ជាទី្ ថា៖ «ឱហ�៎! សមា�ញ់ (េឈ�ះ....
ពិតជាបានសន្សំបុណ្យ ដ៏្របេសីរែមនេហីយ ពិឱ្្រជះថា� ៃ្រក
ណាស់» េដយព្យោយាម បេង�ន ឱ្េ្រតកអរ ឱ្្រជះថា ឱ្ស�ប់ស�ល់ 
តមទំនងេនា
ទត
�
ត ចិត�េ្រតកអរតម ចំេពះមហ
ី ំទ៣
ី . បណុះមុទិ

របសពព
់ ួកញាត ជាពុទ�សសន ថា៖ «ឱហ�៎! ពុទ�សសនិកឥឡូវេនះ ពិ
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ជាបានសន្សំបុណ្យ ដ៏្របេសីរែមនេហីយ ពិឱ្្រជះថា� ៃ្រក
ណាស់» េដយព្យោយាម បេង�ន ឱ្េ្រតកអរ ឱ្្រជះថា ឱ្ស�ប់ស�ល់ 
តមទំនងេនា
ទត
�
ត ចិត�េ្រតកអរ ចំេពះមហកុសល របស់
ី ំទ៤
ី . បណុះមុទិ

ឯង ថា៖ «ឱហ�៎! អត�អញ ពិតជាបានសន្សំបុណ្យ ដ៏្របេសរែមនេ
ី

ជាគួឱ្្រជះថា� ៃ្រកែលងណ» េដយព្យោយាម បេង�ន ឱ្េ្រតកអរ
ឱ្្រជះថាឱ្ស�ប់ស�ល់ តមទំនងេនា
៤. ករចេ្រម ឧេបក� ្រពហ�វិ
ឧេបក� ធម�ជារបស់ចិត� ែដលតំងេ កណ
ា�លៗ េស�ីៗ ហីៗ
មិនេសមនស្ស មិនេទមនស្ស ក�ុងសត� និងសង�រ ទំងឡាយ។ ឧេ
េនះ ជាសីល វិសុទ�ិ និងចិត� វិសុទ�ិ ែដលជាបាត្រ គឹះ ឬ ស្រមាប់ចម

េទកន់ទីដ៏េម គមគ
ឺ �ផល ្រពះនិព�ន។ េយាគី ែដលមាន នឹងបន�

ចេ្រមី ក�ុងឧេបក�្រពហ�វិហរេនះ គឺ្រត�វឱ្េឃញ
ពេី ទសក�ុង បឋ
ី

ជ្ឈោន ទុតិយជ្ឈោន តតិយជ្ឈោន ៃនេមត� ករុណា និងមុទិត ជា

េនមានខណៈចិត� េ្រគា ក�ុងអំណាច េមត�ចិត�រុណាចិត� មុទិ
ចិត� មិនទន់ប េស�ីៗ កណ
ា�លៗ ហីៗ ក�ុងសត� និងសង រ េនេឡីយ។

622

ឧេបក�ចិត� ែដលមានចិត�តំងេន កណា�លៗ េស�ីៗ ហីៗ មិនេស
មិនេទមនស្ស ក�ុងសត� និងសង�រ ទំងឡាយ គឺពិតជា្រប
េយាគី បន�ចេ្រមីនឧេបក� ក�ុងបុគ�លបួន គ បុគ
�លជាទីេគា
ឺ

្រឡាញ១ បុគ�លជាកណា១ បុគ�លជាស្រត១ ខ�ួនឯង១។ ក

ឧេបក�ចិត� េកីតមានេពញបរិបូណ៌េហីយ េយាគី បន�ផ្សោយឧេបក�ចិ
េទកន់ទិសទ១០ និងសព�ឋ ទំ៣១ជាន នឹងមានផលេ្រចីន 

អនិសង្សេ្រចីន ជាក់ជាមិនខន។ េយាគីឱ្ដល់  តតិយជ្ឈ ណ
មួយ ជាចតុក�ន័យ � ុងេមត
ក
ក�ី ឬក�ុងករុណក�ី ឬក�ុងមុទិតក�ី ជាពិេសស គ

មុទិត រួចបេង�នចិត ឱ្តំងមាំ ក�ុងឧេបក េដយេធ�ីចិតឱ្ជា កណ
ា�លៗ
េស�ីៗ ហៗ មិ
នេសមនស្ស មិនេទមនស្ស ក�ុងសត� និងសង�រ ទ
ី
ដូេច�ះថា

ទីត ំទី១. បណុះឧ
� េបក� ពីេសចក�ីល� របស់បណ�ិតសប្បុរស េ

បេង�នចិត�ជ «ឧេបក� កណា�លៗ េស�ីៗ ហីៗ មិនេសស្ស មិ
េទមនស្ស ក�ុងមហកុទំេនា»
ទត
� េបក� ពីេសចក�ីល� របស់មិត�សមា�ញ់ពពួក
ី ំទ២
ី . បណុះឧ

ញាត ឬឪពុកមា�យ េដបេង�នចិត�ជ «ឧេបក� កណា�លៗ េស�ីៗ ហី
មិនេសមនស្ស មិនេទមនស្ស ក�ុងមហទំងេន»
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ទត
ី ំទ៣
ី .

បណុះឧ
� េបក� ពីេសចក�ីល� របស់ពុទ�សសនិកជ

េដបេង�នចិត�ជ «ឧេបក� កណា�លៗ េស�ីៗ ហីៗ មិនេសមនស្ស
េទមនស្ស ក�ុងមហកុទំងេន»
ទត
� េបក� ពីេសចក�ីល� របស់ខ�ួនឯង េដបេង�
ី ំទ៤
ី . បណុះឧ

ចិត�ជា «ឧេបក� កណា�លៗ េស�ីៗ ហីៗ មិនេសមនស្ស មមនស្ស ក�ុ
មហកុសលទំងេន»

ឃ៤. អនាបាណសកម�ដ�
• េតបដិបត�ិ អនាបាណស ដេង�ម១៦ យា៉ងដូចេម�ច
េនះគឺជា ករដឹង្រគប់្រ គាន់ ៃនករដកដេង�១៦យា៉ ែដល

្រពះសមា�សម�ុទ� ្រសំែដង េនមាត់្រសះទឹក វត�េជតពន នគរេកស
ែខកត�ិក ៃថ�េពញបូ ណ៌មី េដីម្ជាធម�សប្បោយ ដល់ភិក�ុ ភិ
នី ជសវ័
ប

ស វិក របស់្រពះអង� និងពពួកេទវ ទំងឡាយ។ ្រពះសូ្រតេនះ ្រ

បាសំែដងថា៖ មា�លភិក�ុ និងភិក�ុនី ទំងឡាយ! វិធីៃនករដកដេង�ី

េយងខិតខ
ំសិក្ ឱ្បានហ�ត់ចត់ និងខ�ប់ខ�ួ ន នឹងអចន នូវផលល�
ី

និងមាសរៈ្របេយា ដ៏សំខន់បំផុត។ គន
ឺ ឹងនាឱ្ បានទទួលេជាគជ័

624

ក�ុងករសិក សតិបដ�៤ និង េពជ្ឈ៧ ែដលបណ
ា� ឱ្មានក

យល់ដឹង  និងរចចកផុ
ួ
អំពទុក�
ី ។ បុគ�លមា�ក់ៗ ្រត�វែតអនុវ នូវករដ

ដេង�ម 
ី េដយ្រប មានដូចតេទេន

ដេងម
� ទី១៖ ទីឃ ំ វ អស្សសេនា� ទីឃំ អស្សសមីតិ ប
ដកដេង�ម
ី េចញែវង ភិក�ុដឹងថា ភិក�ុកំពុងដកដេង�ីមេចញែវង ទីឃ ំ វ
បស្សសេនា� ទីឃំ បស្សសមីតិ បជ ដកដេង�ីមចូលែវង ភិក�ុ
ដឹងថា ភិក�ុកំពុងដកដេង�ីមចូលែវង

ដេងម
� ទី២៖ រស្ សំ វ អស្សសេនា� រស្សំ អស្សសមីតិ
ដកដេង�ីមេចញខ�ី ភិក�ុដឹងថា ភិក�ុកំពុងដកដេង�ីមេញខ�ី។ រស្ សំ វ ប

សេនា� រស្សំ បស្សសមីតិ បជដកដេង�ីមចូលខ�ី ភិក�ុដឹងថា ភិក�
កំពុងដកដេង�ីមចូលខ�ី។

ករដកដេង�ី ទំងពីរែប ខងេលីេនះ អចឱ្ភិក�ុកត់ផា�ច់ នូវករេ

ភា�ំង និងេសចក�ីកង�ល ឥត្របេយាជន៍។ ជាមួយគា�េនះែដរ អ
ឱ្ភិក�ុ  មានករគិតគ ្រតឹម្រត�វ និងជួប្រ នូវជីវិតបច�ុប្បន�។ ករេភ

ភា�ំង គឺជាករបាត គំនិត្រតឹម្រត�វ។ ករដកដេង�ីម េដយ
ក រយល
អចនាំេយ ឱ្្រតឡប់មកគិតពីខ�ួនឯង និងអំពីជី វិត វិញ

625

ដេងម
� ទី៣៖ សព�កយបដិសំេវទី អស្សសិស្សោមីតិ សិ ភិក�ុ

ដឹងច្បោស់ នូវកងមូល របស់ភិក�ុ រួចដកដេង�ម
ី េចញ។ សព�ក

បដិសេំ វទី បស្សសិស្សោមីតិ សិក�ភិក�ុដឹងច្បោស់ នូវកយទំង

របស់ភិក�ុ រួចដកដេង�មច
ី ូ ល។

ដេង�មទ
ី ៣
ី េនះ  អចនឱ្ភិក�ុ ចេ្រមីនភាវនាេលីរូបកយ និងទក់ទង

ជាមួយរូបក

របស់ភិក�ុ។ ករដឹងអំពីរូបកយទំងម និងអំពែផ�ក
ី

នម
នូ វវត�មាន
ី ួយៗ ៃនរូបកយ អឱ្ភិក�ុ  េមីលេឃញ
ី

ដ៏អស�រ ្យ ៃន

ក របស់ភិក�ុ  និងដំេណីរ ៃនករេកីតស�ប់ ែដលមឱបជាប ក�ុងរូបកយ

របស់ភិក�ុផង។

ដេងម
� ទី៤៖ បស្សម�យំ កយសង�រំ អស្សសិស្សោមីតិ 

ភិក�ុកំពុងដកដេង�ីមេចញ េហយ
ី េធ�ីឱ្ខ�ួន ភិក�ុទងមូល េននឹងធឹង និងសុខ

្រស�ល បស្សម�យំ កយសង�រំ បស្សសិស្សោមីតិ សភិក�ុកំពុង

ដកដេង�ីមចូល េហយ
ី េធ�ីឱ្ខ�ួន ភិក�ុទំងមូល េនឹងធឹង និងសុខ្រស�ល

ដេង�ីមទី៤េនះ  អចជួឱ្ភិក�ុយល់ដឹង  នូវភានឹងធឹង និងសុខ្រស�ល ៃ

កយ ។ េពលេនះេហីយ ែដ «ក ចិត� និងដេង�ីម» ្រស�ះ្រស�លគា

ធ�ុងមួយ។ (ពន្យល់បែន�ម៖ េេពលែដល «ក ចិត� និង ដេង�ីម» ្រស�

្រស�គា ជាធ�ុងមួ គឺកយេន មានលក�ណៈ្រ មាកេមេស�ី ដេង�ម
ី
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េចញចូ ល មានសភាពធូរ្រ ដកតធម�ជា មិនចបាច់្របដកដេង�ីម

េឡយ
ី ។ មិនយូរប៉ុនា�ន ចិត�េនាះ នឹងបាពល់្រត� លក�ណៈរបស់ បតិទំ
ី

៥ ម�ងមួយៗ, រួចក៏ពល់្រត�វ កយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្សទ�ិ ជាល
េទៀត,  និងមានចិតនឹងធឹង តំងមក�ុង អរម�ណ៍ែតមួយ បានមួយ្

ក់ៗ។  េនះឯង គជាករេ
្រទមចុះេនវរណធម៌
៥ (កមច�ន� ព្យោប
ឺ
ី

ថីនមិទ�ៈ ឧទ�ច�-កុក�ុច�ៈ វិចិកិច ) េហយ
ី អង�ឈនទ៥ (វិតក�ៈ វិចរ បតិ
ី

សុខៈ ឯកគ�ត) ក៏េកត
ី េឡង
ី មកជំនួស។ ប៉ុែន� ចិត�េនមាន សភាពទន់ខ

ឆាប់ឆា�ក់ចមកកន់ ខណៈចិត�េដីម វិញ េហថ «ឧបចរសមា»។ ក
េយាគី ព្យោយាមដែដលៗ េនក�ុងដេនះ ឱ្បានស�ត់ជំនាញ េដ

ទំ៥ មិនយូរប៉ុនា�ន ចិត�ក៏មាំមួ នឹងធឹង អច្រគប់សង�ត់ នីវរណធ៥

ទំងេនាះបាន េហីយអង�ឈ៥ ក៏បានេកីតេឡីង េពញកមា�ំងបរិបូណ
ពន�ឺេន្រតង់្របជុំចិេ��ីមបាភ�ឺច្បោ ែ្រពីពន�ឺដូចពន�ឺ្រពចន� នេពល

រ្រតីេបូ ណ៌មី មកជមាពណ៌ មាសទឹកដប។ ចិត�េយាគី ្រតងខណៈេនះ

គឺមានអប្ រឹងមាំបានពល់្រ «បឋមជ្ឈ» េពញេលញបរិបូណ៌ )។

ដេងម
� ទី៥៖ បីតប
ិ ដិសេំ វទី អស្សសិស្សោមីតិ សិក ភិក�ុកំពុង

ដកដេង�ីមេចញ

ភិក�ុនឹងមា

អរម�ណ៍រីករ

បីតិបដិសេំ វទី

បស្សសិស្សោមីតិ សិក� ភិក�ុកំពុងដកដេង�មច
ី ូល

អរម�ណ៍រីករ
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ភិក�ុនឹងមា

ដេងម
� ទី៦៖ សុខបដិសេំ វទី អស្សសិស្សោមីតិ សិក� ភិក�ុកំពុង

ដកដេង�ម
ី េចញ ភិក�ុនឹងមានអរម�ណ៍ សុខសប្ប សុខបដិសេំ វទី

បស្សសិស្សោមីតិ សិក�ភិក�ុកំពុងដកដេង�មច
ី ូល ភិក�ុនឹងមានអរម�ណ

សុខសប្បោ

ជាមួយនឹ ដេង�មទ
ី ៥
ី ៦
ី និងដេង�មទ
ី ទំេនះ ភិក�ុអចឆ�ងកត់វិស័យ 

អរម�ណ ។ ដេង�ីមទំងពីរេនះ បេង�ីឱ្មានសភាពស�ប់េស��ម និ ងរីករ

ែដលអចចិ��ឹមទុ ក�ុងកយ និងចិត�។ េដយសរករប�្ឈប់ នូវ

របា៉ត់របា៉យ និងេភ�ចភា�ំង េហីយភិក�ុ នឹងដឹងខ�ួនឯងវិញ នាេពលបច�ុ
េនះ។ សុភមង�ល និងេសចក�រី ករយ ក៏េកីតេឡី
ក�ុងខ�ួនរបស់ភិក�ុ។ ភិក�ុរស់
ី

េន ក�ុងភាពអស� ៃនជីវិត ែដលអចេ្រកបរសជាតិ ៃនគំនិតស�ប់ស�ត់

រករយ ែដលេកីតម
េនក�ុងអរម�ណ៍។ េដយសរករជួប្របទ
ី

ជីវិត ដ៏អស�រ្យែបបេនះេហីយ េទីបភិក អចប�ូរអរម�ណ៍កណា ឱ្េទ

អរម�ណ

សប្បោយរីករយបាន។ ដូេច�ះដេង�ីមទំងពី រេនះ ចេធ�ី

ឱ្អរម�ណ៍ របស់ភិក�ុសប្បោយរីក

(ពន្យល់បែន�ម៖ មុនចូលដល់ដេង�ីមទ៥េនះ  េយាគី នឹងជួអក រ

េភត
ី ៗ ទំនងដូចជា ជិះយន�េហះ េគចដុំពពក ដូចជ ឃឹកៗចិត�បន�ច។ 
ិ

េនះជាករប�ូរខណៈចិត�ចស់ េឡីងកន់ខណៈចិត�ថ�ី សូបារម។  េនក�ុង

ដេង�មទ
្រសស់្រ ដូចជផា�្រត
ី ៥
ី េនះ េយាគ នឹងមានអរម� រករ
ី
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ទឹកសេន្សី។ េយាគ កុំជាប់ជំព ក�ុងអរម�ណ៍េន ពីេ្រព ធម�ជាត

េកត
ី េឡង
ី ជាធម� ធម�ជាតេន រលត់េទ វិ ជាធម� ្រត�វតំងសតិហ�
ហត់បន ពិនិត្យខ្យល់ដេង� េចញដឹងចូលដឹង េទមុខេទៀ មិនយូរប៉ុនា�

អរម�ណ៍រីករយេ នឹងរលត់ េដយឯកឯ េហយ
ី អរម�ណ៍សប្ នឹង

ចូលមកដល់។ េនក�ុងដេង�ីមទ៦
េយាគ បានេសយអរម
ី

សប្ប

ែដលផុសេចញ ពចិត
ី �។ អរម�ណ៍សប្េនះ គឺផុសេចញមក  ពក�ុង
ី េពះ

សប្បោយេសីចរលក់ខ�ួន សប្បោយញ័រ ប៉ុែន� េយាគ កុំជាប់ចិត កុំជាប

អរម�ណ ពីេ្រព សប្បោយជ នឹងទុក�្រព� មានសប្ េទប
ី មានទុក
្រព�យ ពិចរណាដូេច េយាគ នឹងរចចកអរម
ួ
� សប្បោយេ េហយ
ី
ចិត�នឹងបេង�នេ សិក្សោពិនិត្យេ ្រគប់គំនិ និងអរម�ណ ែដលកំពុងែត

េកីតរលត់ ជាបន�េទៀ)។

ដេងម
� ទី៧៖ ចិត�សង�របដិសំេវទី អស្សសិស្សោមីតិ សិក ភិក�ុ

កំពុងដកដេង�ីមេចញ ភិក�ុនឹងដឹង  នូវសកម�ភា

ៃនគំនិត ឬអរម�ណ

ទំងឡាយ េនក�ុងខ របស់ភិក�ុ។ ចិត�សង�របដិសំេវទី បស្ស

ស្សោមីតិ សិក�ត ភិក�ុកំពុងដកដេង�មច
ី ូ ល ភិក�ុនឹងដឹង  នូវសកម�ភា ៃន
គំនិត ឬអរម�ណ៍ទំងឡាយ េនក�ុង របស់ភិក�ុ។

(ពន្យល់បែន�ម ក�ុងដេង�មទ
ី ៧
ី េនះ េយាគ នឹងមានសត កំណត់ដឹង្រគប

គំនិត និងអរម�ណ ែដលកំពុងែត េកតរ
ី លត់។ េយាគ នឹងស�ល់ច្ប ្រគប
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គំនិត និងអរម�ណ ទំងេន ថាេនះជាគំន និងអរម�ណ ជកុសល ឬជ

អកុសល េហយ
ី បេង�នចិត េនឿយណាយច គំនិត និងអរម�ណ ទំងេន

ផង។ េដយករកំណត់ដឹងច្បោស់យា ចិត�េយាគី នឹងរចផុតច
ួ
ពី

គំនិត និងអរម�ណ ទំងេន េហយ
ី តំងេ ស�ប់ និងសុខ្រស�)។

ដេងម
� ទី៨៖ បស្សម�យំ ចិត�សង�រំ អស្សសិស្សោមីតិ សិ ភិក�ុ

កំពុងដកដេង�ីមេចញ ភិក�ុនឹងេធ�ឱ
ី ្សកម�ភាព ៃនគំនិត  ឬអរម�

ទំងឡាយ េនក�ុងខ� របស់ភិក�ុ ស�ប់   និងសុខ្រស�ល

បស្សម�យំ

ចិត�សង�រំ បស្សសិស្សោមីតិ សិក ភិក�ុកំពុងដកដេង�ីមចូល ភិក�ុនឹង

េធ�ឱ
ី ្សកម�ភាព ៃនគំនិត  ឬអរម�ណ៍ទំងឡាយ េនក�ុ របស់ភិក�ុ ស�ប់  

និងសុខ្រស�ល

ជាមួយដេង�ីមទ៧ និងដេង�ីមទី៨ េនះ  អចេធ�ឱ្ភិក�ុ  េមីលេឃញ
ី ែវងឆា�យ

េទក�ុងអរម�ណ៍ទំងឡាយ ែដលេកតេឡីង ក
�
�ុ េទ
ី
ុងខ�ួនរបស់ភិក

អរម�ណ៍េនាះ សប្បោយក�ី មិនសប្បោយក�ី ឬេនកណា�ល ធម�ត

ឱ្ភិក�ុ  េធ�ីអរម�ណ៍ទំងេន ឱ្ស�ប់  និងសុខ្រស�លបាន។ េបីភិក�ុដឹងអំ

អរម�ណ៍ផា� របស់ភិក�ុ  េហយ
ី អចេមីលេ្រ ជ េទដល់ឫសគលងធម�

ជាពិតរបស់វ ភិក�ុពិតជាអចទប់ និងេឱ្អរម�ណ ទំេនា ស�ប់  និង

សុខ្រស�លបាន េទះ អរម�ណ៍េនាះ ជាគំនិតអ្រកក់ ែដលេកី

អំពី «េលភៈ េទស និង េមាហ» ក៏េដយ (ពន្យល់បែន�ម៖ េយាគី
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ែដលហ�ឹកហត ស�ត់ជំន ក�ុងដេង�ីមទី៧ និងដេង�ីមទី៨ ចិត�នឹងរចច
ួ

នូវ «គំនិត និង អរម�ណ » ទំងពួ ែដលជាកុស ឬអកុសល េហយ
ី តំ

េនស�ប និងសុខ្រស�ល េនេពលេន ចិត�នឹងតំងម ក�ុងអង�ឈចំនួន

បី គ៖
ឺ «បតិ
ី សុខៈ និងឯកគ�ត» េហយ
ី បាលះបង់េច នូវអង�ឈ

ចំនួនពរី េចញ គ៖
ឺ «វិតក�ៈ និង វិចរ»។ ្រតង់េន េហយ
ី ែដលថ ចិត�េយាគ

បានពល់្រ នូវ «ទុតិយជ្ឈ»។  ក�ុងដេង�ីមទី៨ េនះែដរ េយាគ នឹង

េសយបីត ែឆ�តស�ប់ស�ល់ ែដលជាបីតិ មិនមានលយឡំ «វិតក�ៈ និង

វិចរ» រហូតបន�មានអរម� ស�ប់ និងសុខ្រស�ល េសចក�ីសុខស�ប់ ច

ពីគំនិត និងអរម�ណ ទំងពួងេន រឹងរឹតែត្របណិតេឡីង។ េយាគ ្រត�

មាកំណត់ដឹងថ េនះ្រតឹមែជាករេសយអរ

ជាសុខម�ងមួយ្

ែតប៉ុេណា� គឺមិនែមនជ េសចក�ីសុខ ក៏េ្រពែត បារួចចកផុតទុក េនា

េទ។ កល េយាគ បាពិចរណាយា៉ង គឺនឹង្រគបសង�ត់ប េលី

គំនិត និងអរម�ណ ទំងេន េហយ
ី ក៏បេង�នចុ មកពិចរអំពី ករេកត
រលត់ របស់ចិត� វិញម�ង)។

ដេងម
� ទី៩៖ ចិត�បដិសេំ វទី អស្សសិស្សោមីតិ សិក� ភិក�ុកំពុង

ដកដេង�ីមេចញ ភិក�ុនឹងដឹង  នូវទឹកចិត� របស់ភិក�ុ។ ចិត�បដិសេំ វទី

បស្សសិស្សោមីតិ សិក�ភិក�ុកំពុងដកដេង�មច
ី ូល ភិក�ុនឹងដឹង នូ វទឹកចិត�

របស់ភិក�ុ។
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(ពន្យល់បែន�ម៖ដេង�ីមទី៩ នឹងនាំេយា ឱ្បាស�ល់នូ វសភាវៈទំងអ

ៃនចិត� ដូចជ ប�� ខន� គក
ឺ រពិចរ ណា ករ្រ បកន់ ករសប្ប

ទុក�  និងករមន�ិលសង្ស័យ។ េយ សេង�ត ពិនិត្យ និងស�ល់ នូវសភ

ទំងេនះ េដីម្បីេមីលេឃីញេ េទក�ុងសកម�ភ ៃនចិត� ឬអរម�ណ ទំ

េនា។ កលេយាគពិចរណាេ ករេកី និងកររលត របស់ចិត� េយាគ ក៏

បាស�ល យា៉ងច្បោ េនះជាេល ឬអេលមូលចិត� េនះជាេទ
ឬអេទមូ លចិត� េនះជាេមា ឬអេមាមូ លចិត� ជាេដីម េដយស
ករស�ល់ច្

នូវចិត�ទំងេន

ចិត�របស់េយាគ

ក៏ផុសេចញ

នូ វក

សប្ប និងសុខ្រស� ម�ងេទៀត ប៉ុែន� េពលេនះ គឺមានសភាព្រប

ជា េលីកមុនេទ�ដង)។

ដេងម
� ទី១០៖ អភិប្បេមាទយំ ចិត�ំ អស្សសិស្សោមីតិ សិ ភិក�ុ

កំពុងដកដេង�ីមេចញ ភិក�ុនឹងេធ�ីឱ្ចិត� របស់ភិក�ុសប្បោយ និងសុខ្រស

អភិប្បេមាទយំ ចិត�ំ បស្សសិស្សោមីតិ សិ ភិក�ុកំពុងដកដេង�ីម

ចូល ភិក�ុនឹងេធ�ីឱ្ចិត� របស់ភិក�ុសប្បោយ និងសុខ្រស

(ពន្យល់បែន�ម៖ ក�ុងដេង�ីមទី១០ េយាគ នឹងមានចិត សប្ប និងសុខ

្រស� ែដលមានសភ ្របណិតជ េលកមុ
ី នេទ�ដង។ េពលកំពុងស�ិតេន

ក�ុងដេង�ម
ី េនះ េយាគ ្រត�វបេង�នចិត�សិក េសចក�ីសុខេនះ ស�ិតេន

េលកិយេនេឡ គមិ
នឹងរលត់េទ
ឺ នេទៀងទត់េ ែតងេកត
ី េឡង
ី េហយ
ី
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វិញជាធម� មិនែមនជ េសចក�ីសុខ ក៏េ្រព បារួចចកទុក�េឡីយ េន

េពលេយាគ ពិចរណាយា៉ង មិនយូរប៉ុនា� ចិត�នឹងមានសភ នឹងធឹង

េនក�ុងេសចក�ីសុ ទំងេន។ កលេយាគី ហ�ឹកហត់ស�ត់ជំ ក�ុង

ដេង�មទ
ី ៩
ី ទ១
ី និងដេង�ម
ី ០ ទំេនះ ចិត� នឹងមានសភ នឹងធឹង និងសុខ

្រស� ្របណិតជ ខណៈចិត�មុនៗេទ�ដង ចិត�នឹងមាំមួ ក�ុងអង�ឈ

ចំនួនពរី គ៖
ឺ «សុខ និង ឯកគ�ត» េហយ
ី លះបង់េច នូវអង�ឈនមួ

េទៀត គ៖
ឺ «បតិ
ី »។ ្រតង់េនះេហី ែដលថ ចិត�េយាគ បានពល់្រ នូវ «ត
តិយជ្ឈ»)។

ដេងម
� ទី១១៖ សមាទហំ ចិត�ំ អស្សសិស្សោមីតិ សិក ភិក�ុកំពុង
ដកដេង�ីមេចញ ភិក�ុនឹងកំពុងផ�ង់ចិត� របស់ភិក�ុ។

សមាទហំ ចិត�ំ

បស្សសិស្សោមីតិ សិក� ភិក�ុកំពុងដកដេង�ីមចូល ភិក�ុនឹងកំពុងផ�ង់ចិត�

របស់ភិក�ុ។

(ពន្យល់បែន�ម៖ ក�ុងដេង�ីមទី១១ ចិត�របសេ់ យាគ នឹងមានសភ នឹងធឹង

េនក�ុងេសចក�ីសុ ទំងេនា េយាគ ្រត�វបន បេង�នចិត�ែថមេទៀត

េសចក�ីសុខមា េសចក�ីទុក� ក៏មានែដ ពីេ្រព សុខជាគ និងទុក� អត�

មិនជាប់ជំព ក�ុងេសចក�ីសុខ ទំងេនេឡយ
ី ។ ឧេបក ែដលជាចិតម ា

មួន គឺកណ
ា�ល ក�ុងសត� និងសង� េទីបជាផ�ូ េទកន់រ ំលត់ទុក�
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ទំងពួបា។ េនេព េយាគ បាពិចរ យា៉ងេន មិនយូរប៉ុនា� ចិត�

េយាគ នឹងរួចេចញ ពីេសចក�ស
ី ុខ ទំេនា បាជមិនខ)។

ដេងម
� ទី១២៖ វិេមាចយំ ចិត�ំ អស្សសិស្សោមីតិ សិកភិក�ុកំពុង

ដកដេង�ម
ី េចញ ភិក�ុនឹងកំពុងដកចិត� របស់ភិក�ុ។

វិេមាចយំ ចិត�ំ

បស្សសិស្សោមីតិ សិក� ភិក�ុកំពុងដកដេង�ីមចូល ភិក�ុនឹងកំពុងដកចិត�

របស់ភិក�ុ។

(ពន្យល់បែន�ម៖ដេង�មទ
ី ១
ី ២ នឹងេធ�ឱ
ី ្េយាគី រួចចកផ អំពឧប
ី សគ� ទំ

អស់ ៃនចិត�។  េដយសរភាពភ�ឺស�ង ៃន របសេ់ យាគី េទីបអចេល

េឃញ
នូ វឫសគល់ ៃនសង�រ វិ��ណ និងអចឈ�ះបាន ្រគបឧបសគ�
ី
ទំងអស់។េពលជារួកលេយាគហ�ឹកហត់ស�ត់ជំ ក�ុងដេង�ីមទី១១

និងដេង�ីមទី១២ ទំេនះ  ចិត�េយាគ នឹងមិនជាប់ជំព ក�ុងេសចក�ីសុខ

ទំងេន េទៀតេឡយ
ចិត�ថ�ី ែដលេកីតេឡង
ា
ី
ី មានសភ នឹងធឹង កណ

លៗ ក�ុងសត� និងសង� មិនសុខមិនទុក� ចិត�នឹងធឹង មាំមួ ក�ុងអង�ឈ

ចំនួនពីរគឺ៖ «ឯកគ�ត និងឧេបក» េហយ
ី លះបង់េច នូវអង�ឈ មួយ

េទៀតគឺ៖ «សុខៈ»។ ្រតង់េនះេហី ែដលថ ចិត�េយាគ បានពល់្រ ចតុត�
ជ្ឈ។  ចំែណក  ពន�ឺែដលេកីត មកពីសមាធិចិត ក៏រឹតែត្របណិ ឯកបំផុត

ែដរ េហយ
ី ដេង�ីម របស់េយាគី ក៏រលត់អស់រលីង ស�ត់ឈឹង យូរម�ង េទដូច

ជ រេហយ
ី ៗបន�ិច  េហយ
ី ក៏បន� រលត់អសេ់ ទេទៀត។  ឧេបក� េនះេហីយ
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ចំណុចខ�ស់បំផុត ៃនសមថកម�ដ�ន ក�ុងក្រមិតេលកិ ែដលជាសីល វិសុទ�ិ

និងចិត�វិសុទ�ិ ជាបាត្រគឹះ ឬជាបុ (េហតុខងេដីម) ស្រមាប់បន

ចេ្រមីវិបស្សនា ក�ុងក្រមិតេលកុត េទៀត)។

ដេងម
� ទី១៣៖ អនិច �នុបស្សី អស្សសិស្សោមីតិ សិ ភិក�ុសិក្

ថា អត នឹងជាប់តមេមីល នូវភាពមិនេទត ្រគប់ខណ ៃនខ្យល

ដេង�ីមេចញ។ អនិច �នុបស្សី បស្សសិស្សោមីតិ សិ ភិក�ុសិក្សោ

អត� នឹងជាប់តមេមីល នូវភាពមិនេទត ្រគប់ខណ ៃនខ្យល

ដេង�ីមចូល។ 

(ពន្យល់បែន�ម៖េនក�ុងឧេបក�ចិ ៃនដេង�ីមទី១៣ េយាគ បេង�នចិត េទ

ពិនិត្យេមីល នូធម�ជា មិនេទៀងទត «អនិច�ំ» ៃនធម៌ទំងអស េហយ
ី ក៏

មានចិត�េនឿយណ ចំេពសង�រធម៌ ែដលកំពុងែត េកីតរលត់ មិនេទៀង

ទត់ ដូេច�។ េនក�ុងដេង�ីមេនះ ចិត�េយាគ ក៏នឹងបានេឃីញ លក�ណៈពិត

ៃនរូបធម៌នាមធម៌ េកីតរលត ជ «ទុក�ំ និង អនត» បន�េទៀត ផងែដរ។ ដល់
្រតង់េនះ េគីខ�ះ បាយកចិត� មកពិនិត្យេមីលរង របសខ
់ ួ �ន ែដល

កំពុងែតចេ្រមីនផា�ហ�ឹង គឺអចនឹេឃញ
មានសភាព្របេហង មិន
ី

េឃញ
ី មានអ�ីេស េឃញ
ី ែតពន�ឺ មានសណា ដូចជរូបរង របស់េយាគី

្របសិនេបី បេឃញ
ី ដូេច�ះ  េយាគ ្រត�វមានប ្រតិះរិះ ឱហ�៎! ហ�ឹង

េហយ
ី ែដលថ «គា�នសត គា�នបុគ� គា�នតួខ�ួ» េនា។ ចិត�េយាគ នឹង
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ឆា�ឈ�ស ក�ុងករបេង�នចិ ្រជះថ េជឿជាក ក�ុងគុណ ្រពះសមា�សម�ុ
(តថាគតេពធិសទ េដខ�ួនឯង ែដលនឹងេព ក�ុងចិត�ថ «ខ�ុំ្រពះអង

បានេឃីញច្បោស់េហ ពិតជ «អនត» ឬថា «គា�នសត គា�នបុគ�
គា�នតួខ�ួ» ពិតែមន។ រួចេហយ
ី ក៏អនុេមាទន «សធ សធ សធ»។

បនា�ប់ភា�មេ េបម
លដ
ី ានភាពចែម ៃនរងក លន់ឮ្របិ ពក្បោ
ី

ចុងេជីង ជាេដីម សកយទិដ�េនា គបា
លះសេ្រមចេហីយ េបគា�នភ
ឺ
ី

ចែម�ក

ៃនរងកយេន េកត
ី េឡង
ី េនាេទ

គល
ឺ ះកិេលសេនាៗ  មា

សកយទិដ� ជាេដីមមិនទន់ដ េនេឡយ
ី េទ ្រត�វព្យោយាមែថម)។

ដេងម
� ទី១៤៖ វិរគានុបស្សី អស្សសិស្សោមីតិ  ភិក�ុសិក្

ថា អត�អញនឹងជាប់តមេមីល នូវ (ធម៌ជាទី ្របាសចកត
កិេលស) ្រគប់ខណៈខ្យល់ដេង�ីមេច

វិរគានុបស្សី បស

ស្សោមីតិ សិក� ភិក�ុសិក្សោថា  អត�អញនឹងជាប់តមេមីល នូវវិ
ជាទី ្របាសចកតេ្រមកកិេលស) ្រគប់ខណៈខ្យល់ដេង�

ដេងម
� ទី១៥៖ និេរធានុបស្សី អស្សសិស្សោមីតិ សភិក�ុសិក្

ថា អត�អញ នឹងជាប់តមេមីល នូវ និេរធ (ធម៌ជាទី រលត់កិេល
ខណៈ ៃនដេង�ីមេចញ។ និេរធានុបស្សស្សសិស្សោមីតិ សិក�
ភិក�ុសិក្សោថា  អត�អញ នឹងជាប់តមេមីល នូវ និេរធ (ធម៌

កិេលស) ្រគប់ខណ ៃនដេង�មច
ី ូ ល។
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ដេងម
� ទី១៦៖ បដិនិស្សគា�នុបស្សី អស្សសិស្សោមីតិ ស ភិក�ុ

សិក្សោថា  អត�អញ នឹងជាប់តមេមីល នូវ បដិនិស្សគ�ៈ (ធម៌ជា

ចកកិេលស) ្រគប់ខ

ៃនដេង�ម
ី េចញ។

បដិនិស្សគា�នុបស្

បស្សសិស្សោមីតិ សិក�ភិក�ុសិក្សោថា  អត�អញ នឹងជាប់តមេម

បដិនស
ី ូ ល។
ិ ្សគ�ៈ (ធម៌ជាទី រួចផុតចកកិេលស) ្រគប ៃនដេង�មច

(េនក�ងដេង�ីមទ១
ី ៤ ទី១៥ និងទី១៦ គម
ឺ ានែត្រពះអរិយៈទំងឡាយ 

បដិបត�ិបាន។ ចំែណកឯ េយាគី ែដលជាបុថុជ�នវិញ គឺមិនអចចេ្រ

េនាះេទ។ េហីយកលព្យោយាមចេ អនាបាណសកម�ដ�នេនះ ឱ្
បានជា្របចំ គឺទុកដូចជា បានចេ្រមី ន៤ ផងែដរ។ កលេប
ព្យោយាមចេ្រមីន ្រប សតិ(ស�រតី និងញាណ(ប��) េដយម

ដក់ធុរៈចុះ ឬមិន្របមាទេធ�ស្របែហសេនាះ យា៉ងយូរ បំផុត គឺ៧ឆា�ំ
នឹងបានសេ្រ អរហត�ផល ឬេបីកិេលស េនេសសសល់ ក៏នឹងប

សេ្រមច ក�ុងក្រមិ អនាគាមី ែដរ ។ េយា ្រពះពុទ�ដី ក�ុងមហ
សតិបដ�នសូ្រត
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• េតេយាគី ែដលបរិបូណ៌េដយប�

បដិបត�ិអន

ណស្សតិ ដេង�មទ១៦ រហូតបានសេ្រមច េសត

ផល បានយា៉ងដូចេម�ច

េនះនឹង  សូមែចករ ំែលកបទពិេសធន៍ របស់េយាគី ែដលបរិបូណ៌េដយប

បដិបត�អ
ិ នាបាណស្សតិ ក�ុងដេង�ី១៦ រហូ តបានសេ្រមច េសត

ផល ដូចតេទ
ក.

មូលដ�ន្រគឹះ ៃនអនាបា៖

េ្រកយពីសមាទនសីលរួ

េលកក៏តំងេន ក�ុងឥរិយាប៤ ណាមួ (អង�ុយ េដក េដីរ ឈរ) ជ

ពិេសសអង�ុយ ក�ុងែភ�ន ដូចគា�នឹង្រពះពុ ្រទង់គង់សមាធិ បេង�នចិត�

ក�ុង្រពះអនាបាណស្សតិកម�ដ�ន ក�ុងទីតំង ែដលស តមករគួ

េដយេល ជេយាគ ែដលបរិបូណ៌ េដយប� និងឧបនិស្ស័យ គឺក

ចេ្រមីនខ្យ ្រតកូលទ១,  ទី២,  ទី៣,  ទី៤ សេ្រមចបានយា៉ងងយ្
េដមិនបានជួប នូវទុក�េវទ អ�ីេនាះេទ។ សមា�ល់៖ េយាគី ដ៏េ្រ ចីន

បានជួបទុក�េវទនា ក�ុងខ្យល់្រតក៣ អចតិច អេ្រចីន សមគួរត
ឧបនស
ី ១
ិ ្ស័។ [ដេង�មទ
ី ទ២
ី ទ៣
ី និងទី៤]

ខ. ឧបចរសមា៖ លំដប់មក េលកបន� សតិ(ស�រតី) និងញ
(ប��) ក�ុងខ្យល់ដេង�ីមេចញចូ (អស្សោសៈបស្ស េទមុខេទៀត
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េដយនាំចិ ឱ្បានពល់្រ បីតិទំ៥, កយបស្សទ�ិ(ស�ប់កយ) 
ចិត�បស្សទ�ិ(ស�ប់ចិត�, េហយ
េ្រពឿងៗ្រសទន់ ដូចរ
ី ក៏េកត
ី មា ពន�ពណ៌
ឺ

្រពចន�េពញបូណ៌មី។  េលក ក៏ព្យោយាមរក្សោពន ឱ្ចំជាប់ក�ុងចិត

េទះេបីកែភ�កក៏េនចំបាន បិទែភ�កក៏េន (ឧគហនិមិត�)  និងេធ�ព
ី ន�ឺ

េនាឱ្កន់ែត្របណិតេទៗ ក�យជាពណ៌មាសទឹកដប់ ប

(បដិភាគនិមិត�, ប៉ុែន�ពន�េឺ នាះ តំងេនបានែតមួយ្រ សបក់ ក៏រលត

ចិត�្រតង់េន កំពុងតំងេន កងឧបចរសមា (សមាធិេនទន់ខ�ី [ចេនា�

ដេង�ីមទ៤
ី និងដេង�ីមទ៥
ី ]

គ. បឋមជ្ឈោន(ឈ១)៖ េនក�ុងឧបចរសមាធិ េយាគី បន�

ព្រងឹងពន�ឱ្កន់ែត្របណិ ឱ្េទជាពណ៌មាសទឹកដ នឹងធឹង មិនរលត់ 

តំងេនអស់ ែដល្រត�វករ ្របកប សតិតំងមាំ ក�ុងដេង�ីមេ
ចូល មិនឱ្ដច់ចេនា�ះ និងមានភ ាពស�ត់ជំនាញ ក�ុង៥។ ដេង�ីម

ក�ុងខណៈចិត�េនះ គឺមានលក�ណៈេស�ីងស�ប់ េហីយចិត� ក៏បានេសយ

និងបានពល់្រ អង�ឈនទ៥ គឺ៖ វិតក�ៈ វិចរៈ បីតិ សុខៈ ឯកគ�ត

តមលំដប់លំេដ[ចេនា�ះដេង�មទ
ី ៤
ី ៥
ី និងដេង�មទ
ី ដែដល]

ឃ. ទុតិយជ្ឈោន(ឈ២)៖ កលចិត កំពុងេសយអរម�ណ៍ ក�ុងប
ជ្ឈោន បានមួយ្រសបក់ ្រប សតិតំងម ក�ុងខ្យល់ដេង�ីមេស�ីងស�ប់

និងមានពន�ឺពណ៌មាសទឹកដប់ ជាកសិណផងេនាះ ក៏្រសប់ែតមា
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ថា

ដូចឃឹកៗេភីតៗៗ ក�នា�ក់រងកយមួយ (េនះជាស��្រប

ឱ្ដឹង រល់ករផា�ស់ប ពខណ
ៈចិត�មួយ េទខណៈចិត�មួ េផ្សងេទៀត
ី

េហយ
ី ក៏អច កររ ំខនដល់សមាធិែដរ ដេង�ីមក�ុងខណៈចិត�េនះ គេឺ ន

មា

លក�ណៈតូចល�ិត ឆា រៗ  េហយ
ី ក៏្រសប់ែត េកីតមានច េសីច

សប្បោយរីករយ ផុសេចញមកពីខងក�ុង គឺេនក�ុងសមាធិេនះែតម�

គជា ករេសីចសប្បោយរីករយ 
េដយឥតេ្រពៀងទុក ឬក៏តំងចិត�េធ�
ឺ
យ។ បនា�ប់មក ចិត�ក៏ស�ប់សុខនឹងធឹង ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ ែដលទំងេ

េហយ
របស់ចិត� ពល់្រត�វអង តមលំដប់លំេដយ៖
ី  គជាលក�ណៈ
ឺ

បីតិ  សុខៈ និង ឯកគ�ត។[ដេង�ីមទី៥ ទី៦ ទី៧ និងទី៨]

ង. តតិយជ្ឈោន(ឈ៣)៖ កលចិត�កំពុងេសយអរម�ណ៍ ក�ុងទុ
ជ្ឈោន បានមួយ្រសបក់ ្របកបេដយសតិ ក�ុងដេង�ីមមានលក�ណៈត

ឆា�រ និងមានពន�ឺពណ៌មាសទឹកដប់ ជាកសិណផងេនាះ ក៏្រស

អរម�ណ៍ថា ដូឃឹកៗេភីតៗ ក�នា�ក់រងកយមួយខ�ក ជាថ�ីម�ងេ

ដេង�ីមក�ុងខណៈចិត�េនះ គឺមានលក�ណៈល�ិតសុខុម េហីយក៏បន�េកីតមា

ចិត�ស�ប់សុខ ្រតជាក់្របណិតជាង្េទ�ដង ែថមេទៀត។ លំដប់មក ចិត
ក៏បានតំងម នឹងធឹង ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយយា៉ងឯក ែដលេនាះេហីយ 

លក�ណៈរបស់ចិត� បានពល់្រត�ង�របស់ តតិយជ្ឈោន ៖ សុខៈ និងឯក

គ�ត តមលំដប់លំេដ[ដេង�ីមទ៩
ី និងទី១០]
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ច. ចតុត�ជ្ឈោន(ឈ៤)៖ កលចិត�កំពុងេសយអរម�ណ៍ ក�ុងត
ជ្ឈោន បានមួយ្រសបក់ ្រប សតិតំងម ក�ុងដេង�ម
ី មានលក�ណ

ល�ិតសុខុម  និងមានពន�ឺពណ៌មាសទឹកដប់ ជាកសិណផងេនាះ ក៏្រ

មានអរម�ណ៍ថា ដឃឹកៗេភតៗ
ក�នា�ក់រងកយមួយខ�ក ជាថ�ីេ
ី
ក�ុងខណៈចិត�េនះ គ្រសប់ែតដេង�
រលត់បាត់អស់រលីង រក្រតង់ណាក៏
ឺ

មានសល់េនតិចត េសះេឡីយ។ ចិត� ក៏មូលស�ុ ក�ុងអរមណ៍ែតមួយ

បានមួយ្រសបក់ ក៏បនឹងធឹង មិនសុខមិនទុក� ្រពេងីយៗ េស�ីៗ កណា�ល

ហៗ ក�ុង
សត� និងសង�រ ែដលជាលក�ណៈរបស«ឧេបក»។ េនាះេហីយ គ
ី

ជាលក�ណៈរបស់ចិត� បានពល់្រ ត�វ អង�របស់ចតុត�ជ្៖ ឯកគ�ត និ
ឧេបក� តមលំដប់លំេដ[ដេង�ីមទី១១ និងដេង�ីមទី១២]

ឆ. ចិត�ពល់្រត�វ េសតបត៖ [ដេង�ីមទី១៣ ទី១៤ ទី១៥ និងទី១៦]
ក�ុងឧេបក� ៃនចតុត�ជ្ឈោន ែដលជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�ិ គឺ មិន

បានដក់ធុរៈចុះេនាះេទ ព្យោយាម សតិ  និងញាណ ជាបន�េទៀត

ពន�ឺេនាះេសត ក៏េនែតមានពណ៌មាសទឹកដប់ដែដល មិនបានរលត់
ប��ចក�ុេឡយ
«កលសតិេនម ាន គឺពក៏េនម, ប៉ុែន� កលេបីសត
ី

រលត់ គឺពន�ក៏
ឺ រលត់»។ េយាគី ក៏ចប់ភ េដយចិត�ថ«អនត» ឬភាវ

េដយចិត�ថ«គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ»។ ក�ុងវិបស្សនគន
ឺ ិមិត�នឹង

េកត
ី េឡង
ី េទតមឧបនិស្ស័យ ្របសិេបី េយាគ មានឧបនិស្ស័យជា
្រពះសមា�សម�ុ នឹងនិមិត�េឃញ
ី ្រពះសមា�សម�ុ មួយ្រពះអង ក�ុងឥរិយាប
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ណាមួយ។្របសិេបី េយាគ មានឧបនិស្ស័យ នឹងអ ក�ុងអតីតក ឬ

អច ក�ុងបច�ុប្បនក គន
ឺ ឹងនិមិត�េឃញ
ី រូបនរណាមា�កជាមនុស្ស ឬ
េទវតែដលអ�កអចស�ល់ ឬមិនអចស�

សមា�ល៖ និមិត�ទំងេន េទះបីជា សមថនិមិត�ក�ី ឬនិមិត�រូបវន� របស់ធ

ជាតិក�ី (ដុំៃនពពុះទឹក េភ�ីងេឆះៃ្រព ៃថ�បេណ�ីរកូន...) ឬជា ពុទ�នុភាពនិ
គន
ឺ ឹងបានេឃីញច្បោ តំងែតព្រកែចិត� ស�ិតេនក�ុង ទិដ�ិវិសុទ�ិ រហូតដល់ 
កង�រ វិតរណ វិសុទ� េហយ
ី នឹងរលត់បាតេទវិញ េនេពលែដល មាករេកី

េឡង ៃ
នវិបស្សនូបក�ិេល១០ េហយ
ី
ី វិបស្សនាប��ក�ុ មគា�មគ�ញ

ទស្សវិសុទ�ិ នឹងេកីតេឡង មក
្រគបសង�ត់ វិបស្សនូបក�ិេល១០ បា
ី

សេ្រម ជាបន�េទៀ។  វិសុទ�ិដៃទេទៀត បាេកីតេឡង
ី ជាលំដ រហូតចិត�
បាពល់្រត�វ មគ� ្រពនិព�នជាអរម�ណ៍ តមឧបនិស ជាទីបំផុត

េពលេលកុត�រប�� បានេកីតេឡីង រហូតចិត�ពល់្រត�វ មគ� ្រព
និព�ន ជាអរម�ណ៍ តមឧបនិសេនាះ គឺជាតួប��បរិសុទ� ែតម្យោ ពុំ
មាននិមិត េនាេទ។

ឆ១. ទិដ�ិវិសុទ�ិ៖ េយាគ នឹងបានេឃីញនិមិត� ែដលេកីតេឡី ក�ុងកិច�បដិបត�ិ 
គដ
ឺ ំបូងេឡយ
ី  បានេឃី ្រពះសមា�សម�ុ មួយ្រពះអង� ឬជារូបនរណាមា�
ែដលមានលក�ណៈធម�ត។ ករេឃីញនិមិត� េហថា ជាករ ៃន

លក�ណៈ «រូបធម៌»។ ចិត�ស�ល់ថា េនះពិ ្រពះសមា�សម�ុទ ឬជារូ
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នរណាមា�កេហ ជាករេឃ ៃនលក�ណៈ «នាមធម»។ ករេឃី ក�ុង
ខណៈចិត�េនះ  េហ ទិដ�ិវិសុទ�ិ បាេកត
ជាករេឃ
រូបធម៌នា
ី េឡង គ
ី
ឺ
ធម៌ តមេសចក�ីពិត

ឆ២. កង�រ វិតរណ វិសុទ�៖ ខណៈចិត�លំដប់ ្រពះរូបរប ្រពះសមា�សម�ុ ឬ
ជារូបនរណាមាេនាះ ក៏ចប់េផ�ីមែ្រប្រប ជាពន�ឺច្រម�ះពណ៌ ែត

មានសណារូប េនក�ុងទ្រម ដូចេដីមដែដល។ ចិត�េពលេនះ បានេឃី
លក�ណៈ ែ្រប្របេទ «អនិច�ំ» េពលគ រូប្រពះសមា�សម�ុ ឬជារូបនរ
មា�ក់េន មានសភាពែ្រប្ មិនេទៀងទត់ ពីលក�ណៈធម�ត មកជ

ពន�ឺច្រម�ះពណ៌។ េយាគ េកីតមានប��្រតិ ះរថា ឱហ�៎!េនះឯងជ «អនិច�ំ»
ែដល្រពះអង បាសំែដង្របា។  េ្រកយ គឺសភាវលក�ណេនាះ ក៏ប

បាត់ពី្រកែសប��ចក�ុេទ េយាគ បាន្រតិ ះរិះបន� ឱហ�៎! ្រពះរូេនា
ែដលបានេកីតេឡីង ឥឡូវរលត់េទវិញេហីយហ ពិតជ«អនត»ែមន។  េនះ

ឯង េហថា ប��ថា កង�រ វិតរណ វិសុទ� បានេកីតេឡីង កលបានេឃ
យា៉ងេនះ ចិត�ក៏តំងេ្រតកអរ េពញចិត� ែឆ�តកយចិត� ជាេដីម ែ
េកត
ី េឡង ៃ
ី នវិបស្សនូបក�ិេលទំ១០។
ឆ៣. មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ៖ ខណៈចិត�ជាលំដប់េទៀត ជវិបស្ស
ប�� បានេកីតេឡីង មក្រគបសង�ត វិបស្សនូបក�ិេលទំ១០ េដ
េឃញ
ី ច្បោស់ថា្រតឹមែតជា សង�រធម៌ទំងសុទ�ែត  មានលក�ណ
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ជា«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ េហីយដឹ វិបស្
នូបក�ិេលសទំ១០ េនះ មិនែមនជាតួមគ�េនាះេទ កររួច្រសឡ វិបស្សន

បក�ិេលសទំ១០ េនះ  េទបជាបដិបទ ដ៏្របេសីរេឆា�ះ េទកន់ទីរម�
ី

ទំងពួង គឺ្រពះនិព�ន បាន។ េនះជាករេកីតេឡ មគា�មគ�ញ
ទស្សន វិសុទ� ដឹងច្បោស់ថា អ�ីជាមគ� អ�ីមិនែមនជ
ឆ៤. បដិបទញាណទស្សនវិសុ៖ ខណៈចិត�បន� គក�ុងវិប
ស្សនាេនាះ 
ឺ

េយាគី បានយកប�� មកសម�ឹងេមីល ក�ុងអត�ភាពេនះ មិនបានេឃ
អ�ីេសះ គឺមានែតពន�ឺ ្របេហងធ�ុង េមីលពីមុខ េឃីញដល់េ្រកយ 

េ្រកយេឃីញដល់មុខ េមីលសរចុះសរេឡីង រួចក៏្របាកដថា ហ�ឹ

ជា «អនត» ឬថា «គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួន» ែដល្រពះពុទ�អង�
បាសំែដង្របាប់។ តួវិបស្សនាញ៩ ដ៏បរិសុទ� បានេកីតេឡីង ត
ពី ឧទយព�យញាណ រហូតដល់ សចនុេលមញាណ ែដលជាវុដ�នគ

វិបស្សនា ជាប��ដ៏ខ�ស់បំផុត េ បដិបទញាណទស្សនវិសុ បា
េកីតេឡង។ 
លំដប់មកេទៀត េដយអំណ បដិបទញាណទស្សនវិសុ
ី
េនះ េទបជាេហតុន
ឱ្ េគា្រតភូញាណ បានេកត
�ងេគា្
ី
ី បន� េធ�កិច�ឆ
ី
របស់បុថុជ�ន ចូ លកន់េគារបស់ ្រពះអរិយបុគ�ល។

ឆ៥. ញាណទស្សនវិសុទ៖ លំដប់មកេទៀត ចិត�េនា ក៏បេង�នេជឿជា
មុតមាំ ក�ុងគុ ្រពះសមា�សម�ុ យា៉ងៃ្រកែលង ែដ «តថាគតេព
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សទ» គឺសទ�េជឿជា ក�ុងករ្រតស់ របស់្រពះសមា�សម�ុ ែដលជ
សទ� ក�ុងក្រមិតឆ�ងផ ពអ
ី ន�ង់សកយទិដ�។ ករេជឿមុតម ក�ុងគុណ្រព
សមា�សម�ុទ

មិនេឃ�ងេឃា�

មិនែ្រប្រប� គបានស�ល់ច្បោស់ថ
ឺ

សមា�សម�ុទ� គឺជានរ ណា ជាអ�ី យា៉ងពិត ឬថា ក�ុង្រពះៃ្រតបិដ
េលសំែដងថា «្រពះសមា�សម�ុទ� និមន�មកបដិស ហក់េននឹងមុខ 
េយាគ បានេឃីញេដយផា�ល់ មុននឹងបាន្រតស់ដឹង» េនាេហយ
ី
គជា
ឺ កមា�ំសទដ៏បរិសុទ� របស់ «តថាគតេពធិស » ហ�ឹងឯង។ លំដប
មកេទៀត គ្ឺ រពះេយាគាវចរ មានប��ចក�ុផុសេចញមក ឯកភាពគ

ករ្រតស់ របស់្រពះសមា�សម�ុទ� េដយ ក�ុងចិត�ថា «សធុ សធ
សធ»។ ក�ុងេពលេនា អកចែម�កៃនរងកយ ចប់ឮសសំេឡងកងរ ំពង 
«្របឹប ខ�ំង េពញេសតប្ប» បន�រហូតតំពីក្ប ដល់ចុងេជីង ឬ

តំពីចុងេជីង បន�ដល់ក្បោល តំពីផ�ិតេទក្បោល រួចពីផ�ិតេទចុងេ
ឬ តំពីផ�ិតេទចុងេជីង រួចពីផ�ិតេទក្េទីបឈប់។ ខណៈេនះ េហថ

មគ�ញា បានេកីតេឡីង េហីក៏បា កត់ផា�ផ�ិល ឫសគល់កិេលស
មាសកយទិដ� ជាបំផុតឱ្អសរ់ លីង ពីខន�សនា�ន ខណៈចិត� ជាលំដ

េទៀត គជ
ឺ វិមុត�ិសុខ «េសចក�ីសុខស�ប់ េ្រពករបានរួចចកទ» បានេកី

េឡង 
ី គឺថា្រពះេយាគាវចរ មានចិត� ដ ្រពះសមា�សម�ុ យា៉ងៃ្រកែល
នឹក្រពះសមា�សម�ុ យា៉ងៃ្រកែលង រីករយសុខស�ប់ទំងទឹកែភ�ក

សំែដង ពមហដឹងគុណ
ដល់្រពះស សម�ុទ�។ ខណៈចិត�េនះ េហថផល
ី

ញា បានេកីតេឡីង។ ចិត�ជ ្រពះេសតបន�បុ បានេកីតេឡី ក�ុង
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េលក ញាណទំងពីរេនះ គឺមគ�ញាណ និងផលញាណ  ញា
ទស្សន វិសុទ� បានេកីតេឡីង លំដប់ម ចិត�ក៏្រតឡបចូលកន់ភវង� វិ ជ

ធម�ត តមសភាវៈ ធម�ជាតរប។ េយាគីខ�ះ េលកេសយបីតិជា
មិនឃា�នបាយ មិនឃា�នទចបពក
ី ន�ះៃថ� េទ១ៃថ� ឬដលេ់ ទ៧ៃថ� ក៏សឹង
មាន េយាគី េនាះក៏េកីតម បច�េវក�ណ��ណ អចពិចរ ណា កិ
បានលះ និងកិេលស ែដលេនសល់ មិន់បានលះ េដយខ�ួនឯង គឺម
ចំបាច់ សកសួរនរណា េទៀតេឡ
• កិច�បដិបត�ិ

អនាបាណស្សតិ េដយកំណត់យក

ដេងម
� េចញចូល

(អស្សោសៈបស្សោ

ភា�បនឹងពន�ឺ

(អេលក) ជាកសិណ ក�ុងករចេ្រមន ឈន

កិច�បដិបត�ិ ក�ុងអនាបាណស្សតិ េដយកំ ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល
(អស្សោសៈបស្សោភា�បនឹងពន�ឹ (អេល ជាកសិណ ក�ុងករចេ្រ

ឈនសមាបត�ិ មានដូចត

ក. មូលដ�ន្គឹះ ៃនអនាបា
៖ េ្រកយបាន សមាទនស រួច
រ

មក ្រពេយាគី ក៏តំងេន ក�ុងឥរិយាប៤ ណាមួ (អង�ុយ េដក េដីរ 

ឈរ) ជាពិេសសអង�ុយក�ុែភ�ន ដូចគា�នឹង្រពះពុអង� ្រទង់គង់សមាធិ រួច

បេង�នចិត�ចុ ក�ុង្រពះអនាបាណស្សតិកម េនក�ុងទត
ី ំង ែដលស�ប
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ស�ត់តមករគ េយាគី ក៏តំង សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប ) មក

ចេ្រមីនខ្យល់ដេង�ីម េចញដចូលដឹង ដូចតេទេនះ៖

១. ខ្យល់្រតកូល១ គក
ំ
ង�ីម េចញែវងដឹង និងចូ
ឺ ណត់ដឹងខ្យល់ដេ

ែវងដឹង។ ទីត ំង ស្រមាប់កំណត់ ខ្យល់ប៉ះ្រត�វ គឺេន្រតង់ ចុង្រចមុះ 

និងផ�ិត(េពះ)។ េយាគី អចកំណត់ដឹង ខ្យល់ប៉ះ ែតមួយចំណុចក៏

ពរច
ី ំណុចក៏បាន ឬទំងបីចំណុចក៏ប គេឺ ទតមករឆា�តឈ�ស
ឧបនស
ិ ្សយ។ ដំណកដេង�ីម  េចញែវងដឹង  និងចូលែវងដឹង គដ
ឺ ំបូងេឡយ
ី

អចរង្របឹងដកដេង េចញដឹងចូលដឹងបន�ិច  ែដលមានទំនងដូច ្របតិបត

ករ របស់មា៉សុីនេ្រគឿងយន�ែដ រ។ ប៉ុែ លំដប់មក េពលខ្យល់អន
(អស្សោសៈបស្សោ សៈ) បានេកីតេឡចលនាដេង�ីម េចញចូ លេនា នឹង

្រប្រពឹត�េទ េដយខ� េពលេនាេហយ
ី គឺេយាគី ្រតឹមែតយកសតិ ម

តពិនិត្យេមីល ដេង�ីមេចញចូល តមដំេណីធម�ជា របសវ
់ េទ គឺបា

េហយ
ី  កុំ្របឹង កុំទប់ កុំបង�ក់ នូវដំណីរេចញចេនាះឱ្េសះ

២. ខ្យល់្រតកូល២ គក
ឺ ំណត់ដឹងខ្យល់ដេង�ីម េចញខ�ីដឹង និងចូ

ខ�ដឹង។ 
ទត
ត�វ គឺេ
ី េចញខ�ច
ី
ី ំង ស្រមាប់កំណត់ ខ្យលដេង�ម 
ី ូលខ� ប៉ះ្រ
ី

្រតងចុង្រចមុះ និង្រទ� ករេ្រ្របាេពលេវល យូរ ឬឆាប់ េដីមឱ្ខ្យល

ដេង�ីម េចញែវងចូលែវង  ធា�ក់មជាខ្យល់ដេង�ីម េខ�ច
ី ូលខ�ី េដ

សយ
�័ ្របវត�ិ តមធម�ជាតរបស ក�ុងខ្យល់្រតកូល២េនះ គអ
ឺ ្រស័យេ
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ឧបនិស្ស័ របស្់ រពេយាគ េដផា�ល។ េពលខ្យល់ដេង�ីមធា�ក់មក េ

ខ�ច
ី ូលខ� គ
ី
ឺេយាគី ្រតឹមែនសតិតមដឹងថា េនះជាខ្យល់េចចូ លខ�ី

េហយ
ី ទុកឱ្វេចញចូល តធម�ជាវេទ កុំ្របឹង កុំទប់ កុំបង�ក់ នូវដំណ

េចញចូ ល របស់វឱ្េសះ។

៣. ខ្យល់្រតកូល៣ គក
ឺ ំណត់ដឹងខ្យល់ដេង�ី រត់សព�រងក

ទំងមូល េហីយដកដេង�ីមេចញ និដកដេង�ីមចូល។ ក�ុងខ្យលសព�រងក

េនះ  េយាគី អចនឹងជួបទុក�េវទនា េដយ្របករ េផ្សងៗ មានរម

ចប់ដូចសត�ទិច ឬខំ េហៀរទឹកមាត់ ទឹកែភ�ក សេម្ប ក�នា�ក់ៃដេជីង

ចំហយេក� ឬ្រតជាក់ភាយេឡីង រឹងៃដេជីង តឹងមុខមាត់ ជាែ្រស
ថ�ូរ មាអរដូចេខ�ចចូលជាេដីម។ ទីតំង ែដលស្រមាប់កំណត់ដឹង

ប៉ះ្រត�វ គឺេនសព�រងកយទំងមូល ឬេយាគីខ�ះ កំណត់ដឹង ្រតង់
និងចុង្រចមុះ

៤. ខ្យល់្រតកូល៤ គឺរមា�ប់កយសង�រ ឬ រមា�ប់ទុក�េវទនា

ដកដេង�ម
ី េចញ និង ដកដេង�មច
ី ូល។ តួនាទីរបស់េយាគីេពលេនគឺ្រតឹមែ

កំណត់ដឹងទុក�េវនាទំងេនាះថា វេកីតេឡីងក៏េ ករចេ្រមីនប៉ុេណា

កលេបីឈប់ចេ្រមីនេពលណា វនឹងបាត់េទវិញេដយខ�ួនឯង។ ប៉ុ

េនះ  េយាគ ្រត�វបន�ចេ្រមីនធ េទមុខេទៀត ដូេច�ះ ក៏តំងសតិ តមពិន

ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល ជាបន�េទៀត កឱ្ដច់ចេនា�ះ េដយព្យោយា
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កយសង�រ ឬទុក�េវទនា េនាះៗ។ ទីតំង ែដលស្រមាប់កំណត់ដឹង
្រត�វ គឺេននឹងចុង្រចម េលកអចរ្យ ទូនា�នថា ឱ្ឆាប់ឆ�ងផុត នូ

ទុក�េវទនា ៃនខ្យល់សព�រងកយ េយាគី ្រត�វកំណត់ដឹងបីចំណុច គឺ្
្រចមុះ ្រទ�ង និងផ�ិត េហីយដកដេង�ី ឱ្ខ�ំងៗ ឱ្េ្រជៗ ្របកយសតិ
រលឹកដឹងេទ
ខ. ឧបចរសមា៖ េនចេនា�ះេនះ ខណៈចិត�របស់េយាគី នឹងរ
េដយេ្រចីន គឺចង់ដក់កម�ដ�នចុះ។ េយាគី ្រត� សតិ(ស�រតី) និ
ញាណ(ប��) ក�ុងខ្យល់ដេង� េចញដឹងចូលដឹង  (អស្សោសៈបស្ស

េទមុខេទៀត េដយនាំច ឱ្បានពល់្រត�វបីតិ៥ និងវិេវកធម៌  ែដលជ

កយបស្សទ�ិ(ស�ប់កយ) និងចិត�បស្សទ�ិ(ស�ប់ចិត�) េហីយក៏េកីតមា
ពណ៌ េ្រពឿងៗ្រសទន់ ដូចរ្រតចន�េពញបូ ណ៌ម។ 
ី េយាគី ក៏ព្យោយា

ពន�េឺ នា ឱ្ចំជាប់ក�ុងចិត� េទះេបីកែភ�កក៏េនចំបាន បិទែភ�កក៏

(ឧគហនិមិត�)  និងេធ�ព
ី ន�េឺ នា ឱ្កន់ែត្របណិតេទៗ យជាពណ៌ម

ទឹកដប់  េហយ
ី ឱ្តំងេននឹងមុខ អស់កល្រក៏បា

(បដិភា

និមិត�)។ ប៉ុែន� េដយខណៈចិត�េនទន់ខ�ី ពន�ឺេនាះ តំងេន ្រតឹ
មួយ្រសបក់ ក៏រលត់បាត់ពីែខ្សចក�ុេទ។ ខណៈចិត�្រតង់េនះេហីយ គឺ

តំងេន  ក�ឧបចរសមា (សមាធិេនទន់ខ�ី)។ សមា�ល ់៖ ឧបចរស
មានអង៥ ដូចបឋមជ្ឈ ែដរ គឺ៖ វិតក�ៈ វិចរៈ បីតិ សុខៈ និង ឯកគ�ត
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គ. បឋមជ្ឈោន(ឈ១)៖ េនក�ុងឧបចរសមាធិ េយាគី បន�
ព្រងឹងពន� ឱ្កន់ែត្របណិ ឱ្េទជាពណ៌មាសទឹកដ នឹងធឹងមិនរេង�ី

ញាប់ញ័រ  និងអចញាុំងពន�ឺេ ឱ្តំងេននឹងម ក�ុងរយៈេពលណាមួយ

តមែដលអ�កចង់បាន ្រពមទំងអចឱ្រួមតូច ឬឱ្រកធំ
តម្រត�វ
ី

បាន េដីម្បីេធ�ីជាកសិណ ស្រមាប់ចេ្រមីនឈនតេទ ។ េយាគី
សតិតំងមាំ ក�ុងដេង�ីមេចញចូល ែដលមានលក េស�ីងស�ប់េនាះ មិឱ្

ដច់ចេនា�ះ និងមានភ ាពស�ត់ជំនាញ ក�ុង៥ ផងែដរ។ ខណៈចិត�
េយាគី ក៏ចប់ពល់្រ ត�វ លក�ណៈរ បស់ អង�ឈ៥ គ៖
ឺ  វិតក�ៈ វិចរៈ

បីតិ  សុខៈ ឯកគ�ត តមលំដប់លំេដយ ម�ងមួយៗ។ េនះឯង ជាក
េឡង ៃ
ី នបឋមជ្ឈ។

ក�ុងករណី េយាគី បានសេ្រមចបឋម រួចេហយ
និងបានដក់្រពះ
ី

ដ�នចុះ រួចក៏្រតឡប់មកចេ្រ ក�ុងបឋមជ្ឈោ ជាថ�ីេឡីង វិញ គឺ៖ េយាគ

្រត�វហ�ឹកហ ឱ្ស�ត់ជំនាញ ក�ុងវសីទ៥ ជាមុសិន គឺ៖
១. អវជ�នវស

២. សមាបជ�នវស
៣. អធិដ�នវស

គឺស�ត់ថ�ឹក � ុង
ក វិធី នឹករកអង�ឈន
គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធី ចូលកន់ឈ
ឺ
� ុង

គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធី ទប់ឈនទុឱ្តំងេ
ឺ
� ុង

អស់កលគរ។
៤. វុដ�នវស
៥. បច�េវក�ណវសី

គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធី េចញចកឈ
ឺ
� ុង

គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធី ពិចរណា អង�ឈ
ឺ
� ុង
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េន និងលះបង់េចល
េពលបានហ�ឹកហត់ចិត� ស�ត់ថ�ឹក ក�ុងវសី៥ េនះេហយ
េយាគី ែដ
ី

ស�ត់ថ�ឹក ក�ុងមូលដ�ន្រគឹះ អនាបាណសកម�ដ�ន ក�ុងខ្យល៤្រតកូល

ក៏អចនឹងចេ្រមីនចិត�ស�ប់រមា�ប់ ក�ុងឧបចរសមាធិ ែត ៣ ឬ  ៧ ៃនក

ផា�ត់្រមា ប៉ុេណា�ះ។ រួចេហីយក៏ញាុំងបដិភាគនិមិត� ៃនផា�ំងពន�

មាសេនា ឱ្មកតំងេននឹងមុខ េហីយអធិដ ឱ្តំងេនអស់កលគ

តម្របាថា�។ កលេធ�ីដូេច�ះ បានេហីយ េយាគី ក៏ចនបឋមជ្ឈោ

តមលំដប់លំេដយ ៃនអង�ឈន ដូច
១. វិតក�ៈ
២. វិចរ

គឺសភាពញាុំងចិត� ចុះកន់អរម
ក�ុង(ពន�ឺពណ៌ មាស

គឺពិចរណាអរម�ណ៍ ក�ុង(ពន�ឺពណ៌ម
ថាជា រូបធម៌នាមធម៌ េដយ

៣. បតិ
ី

គឺែឆ�តកយែឆ�តចិត� េដយដឹងច្បោស់ថា អ

ក�ុង(ពន�ពណ៌
មាស) មានលក�ណៈជា អនិច�ំ ទុក
ឺ

អនត។
៤. សុខៈ

គស
ឺ ុខកយ សុខចិត� េដយេឃីញច្បោស់ថា អ

ក�ុង(ពន�ពណ៌
មាស) ជាសង�រធម៌ ្រត�វល
ឺ

េចល
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៥. ឯកគ�ត

គឺចិត�មូលក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃីញច្បោ

អរម�ណ៍ក�ុង(ពន�ឺពណ៌មាស) បានរលស់េចញ
ពខ
ី ន�សនា� រួចេហយ
ី ។

ចំែណក ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល េនេពលេនះ គឺមានលក�ណៈ េស�ីងស�ប

េនះឯង គជាករេកីតេឡីង 
បឋមជ្ឈ។
ឺ

ឃ. ទុតិយជ្ឈោន(ឈ២)៖ េយាគី ្រត�វបន�តំងសតិ ក�ុងខ្យល់េស�ីង

េនាះបន�េទៀត េហីយយកប�� មកពិចរ ណា នូវេទសៃនបឋមជ្ឈ
េនមានអង� វិតក�ៈ និងវិចែដលេនេកៀកកិត នឹងនីវរណធម៥ េនេឡីយ
ប៉ុែន�ខណៈចិត� ក�ុងទុតិយជ្ឈោន ែដលគា�នអ ង � វិតក�ៈ និងវិចរៈ េនា

្របេសីរជាង។ កលបានពិចរណាដូេច�ះ ចិត�នឹងបេង�ន និង

ញាណ េទមុខេទៀត េដយញាុំងបដិភាគនិមិត� ៃនផា�ំងពន�ឺពណ៌ម

ឱ្មកតំងេននឹងមុខ េហីយអធិដ ឱ្តំងេនស់កលគួរ តម្រប

ថ�ីេទៀត។ កលេធ�ីដូេច�ះ បានេហីយ េយាគី ក៏ចប់ចេ ទុតិយជ្ឈោ

េដយលះ អង២ «វិតក�ៈ និងវិចរ» រក្សោ អ៣ «បតិ 
ី សុខៈ និងឯកគ�ត»

េដយចូលឈន តមលំដប់លំេដយ ៃនអង�ឈន ដ
១. បតិ
ី

គែឆ
ឺ �តកយែឆ�តចត� េដយដឹងច្បោស់ថា អ

ក�ុង(ពន�ពណ៌
មាស) មានលក�ណៈជា អនិច�ំ ទុក
ឺ
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អនត។
២. សុខៈ

គស
ឺ ុខកយ សុខចិត� េដយេឃីញច្បោស់ថា អ

ក�ុង(ពន�ពណ៌
មាស) ជាសង�រធម៌ ្រត�វល
ឺ

េចល
៣. ឯកគ�ត

គចិត
ឺ �មូលក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃីញច្បោ

អរម�ណ៍ក�ុង(ពន�ឺពណ៌មាស) បានរលស់េចញ
ពខ
ី ន�សនា� រួចេហយ
ី ។

ចំែណក ខ្យល់ដេង�ីេចញចូល េនេពលេនះ គឺមានលក�ណៈ រេហីយៗ ត

ល�ិត ឆា�រ។ េនះឯង គឺជាករេកីតេឡីង ទុតិយជ្ឈ។

ង. តតិយជ្ឈោន(ឈ៣)៖ ក�ុងករចេ្រម តតិយជ្ឈោន េយាគី ្
បេង�នចិត�បន�េទមុខេទៀត េដយពិចរណាអំពីេទស ៃនទុតិ

មានសុខៈ េនលយឡំេដយបីតិ ដ៏េ្រគាត្រគាត គឺមិន្រ បណិតដ
ក�ុងតតិយជ្ឈោន ែដលគា�នលយឡំ េដយបីតិ េសះេឡ
ពិចរណាដូេច�ះ ចិត�ក៏បេង�នេទ

តតិយជ្ឈោន ជាលំដប់បន�េ

េដយខ�ួនឯង។ េយាគី ក៏បន�តំងសតិ តមពិដឹង ខ្យល់ដេង�ីម ែដលេ

រេហយ
ី ៗ តូចល�ិត  ឆា�រ ដ៏តិចតួចបំផុតេនា និងក៏បេង�នចិត� ញាុ

បដិភាគនិមិត� ៃនផា�ំងពន�ឺពណ៌មាសេ ឱ្មកតំងេននឹងមុខ េហ

អធិដ�ន ឱ្តំងេនអស់កលគួរ តម្ សជាថម�ងេទៀត។ កលេធ�
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ដូេច�ះ បានេហីយ េយាគី ក៏ចប់ចេ្ តតិយជ្ឈោន េដយលះ «បីតិ»

េចលមួយេទៀត  រក្សោែត ២ គឺ «សុខៈ និង  ឯកគ�ត» េដចូ លឈន

តមលំដប់លំេដយ ៃនអង�ឈន ដូច
១. សុខៈ

គស
ឺ ុខកយ សុខចិត� េដយេឃីញច្បោស់ថា អ

ក�ុង(ពន�ពណ៌
មាស) ជាសង�រធម៌ ្រត�វល
ឺ

េចល
២. ឯកគ�ត

គចិត
ឺ �មូលក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃីញច្បោ

អរម�ណ៍ក�ុង(ពន�ឺពណ៌មាស) បានរលស់េចញ
ពីខន�សនា� រួចេហយ
ី ។

ចំែណកឯ ខ្យល់ដេង�ីម េនេពលេនះ គឺមានលក�ណៈ ល�ិតសុខុម យា៉
ែលង។ េនះឯង គឺជាករេកីតេឡីង តតិយជ្ឈ។

ច. ចតុត�ជ្ឈោន(ឈ៤)៖ េពលចិត�ពល់្រត តតិយជ្ឈោន ស�ប់ស
្រតជា យា៉ងមាំមួន ចិត�េយាគី នឹងមិនចង់ ្រពកម�ដ�នចុះ ឬចកេ
ពខណ
ៈចិត� ែបបេនះេទៀតេឡយ
េពលគ ចង់ែត្រតំេន ចង់ែតបន�
ី
ី

អែង�ល េសចក�ីសុខេនាះ ឱ្ែឆ�តឆ�ន់។ ែតេពលេនះ  េយាគ ្រត�វមានស�រ

និងប�� បន�ពិចរណាេទស ៃនេសចក�ីសុខេនះ គឺថាវជាគូ នឹង

ទុក�។ កលសុខៈ មានេនទីណា ទុក� ក៏នឹងមានេនទីេនាះែដរ
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ែត  «ឧេបក» ែដលជាចិត� មិជាប់ជំពក់ ក�ុងសុខ និងទុក� េនាះ េទ េ
្របេសីរជាង។ កលពិចរណាដូេច�ះ ចិត�ក៏នឹងបេង� «ឧេបក»
ខងេលីេទៀតភា�មែដរ ។ េយាគី ក៏បន�តំង និងញាណ េតងខ្យល់ល�
សុខុម ែដលេនេសសសល់

ដ៏តិចតួចបំផុតេនាះ េទមុខេទ េដយមិ

ចំបាញាុំងបដិភាគនិមិត� ៃនផា�ំងពន�ឺពណ៌មាស ឱ្មកតំងេនន

មុខ  សជាថម�ងេទៀតេនាះេ។  េយាគី ្រគាន់ែតបេង�នចិត� បនចេ្រមី

ចតុត�ជ្ឈោន េដបង់អង� «សុខៈ» េចលមួយេទៀត េហយ
ី រក្ទុកែត 
អង�២ គឺ «ឯកគ�ត និងឧេបក » េដយចូលឈន តមលំដប់លំេដ

អង�ឈន ដូចតេទ
១. ឯកគ�ត

គឺចិត�មូលក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃីញច្បោ

អរម�ណ៍ក�ុង(ពន�ឺពណ៌មាស) បានរលស់េចញ
ពីខន�សនា� រួចេហយ
ី ។

២. ឧេបក

គឺចិត�ជា កណា�លៗ ហីៗ មិនសុខមិនទុក� ម
េសមនស មិនេទមនស្

ចំែណក ខ្យល់ដេង�ីម េនេពលេនះ គឺរលត់បាត់អស់រលីង រកទីណាក
េឃញ
ចតុត�ជ្ឈ។
ី េសះេឡីយ។ េនះឯងគជាករេកីតេឡីង 
ឺ
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មកដល់្រតង់ខណៈចិត�េនះ ប��េយាគី នឹងមុត្រស�ចយា៉ងៃ្រពីេ្រព
ជា សីល វិសុទ�ិ និងចិត� វិសុទ�ិ ែដលជាចំណុចខ�ស់បំផុត ៃនេលកិយឈ

ជាប្រគឹ ឬជាបុព�ភ (េហតុខងេដីម) របស់ វិបស្ប��។  ដូ េច�ះ 

សូមេយាគី ទប់ឧេបក�ចិត�េ ឱ្បាននឹ កុំឱ្ធា�ក់ចុះមក វិញ េហីយបន

ពិចរណ ធម�ជាេកតរ
ី លត់ ជាកយក�ុងក យ ឬជាេវទនាក�ុងេវ

ចិត�ក�ុងចិត� ឬជាធម៌� ុងធម៌ ឬពិចរណាក�ុង
ក
ខន� «រូប  េវទនា ស��

សង�រ

វិ��» ឬពិចរណាក� «វិរគៈធម» ្រសបតមជំនាញ 

ឧបនស
ិ ្ស័យផា�ល់ របស់េយាគី េនាះមគ�ផល្រពះនិព�ន នឹង ក�ុង

ចិត� ជាប� ុប្បនជាក
ច
ជាមិនខ
• កិច�បដិបត�ិ

អនាបាណស្សតិ េដយកំណត់យក

ដេងម
� េចញចូល (អស្សោសៈបស្សោ ភា�បនឹងនិមិត�ខ

េ្រកកយ ដូចជា(វងចន�) ជាកសិណ ក�ុងករចេ្រ
ឈនសមាបត

េនក�ុងសំេណរេនះ ខ�ុំសូមេលីកយកែត និមិត�ជ «វង់្រពចន�» មួយ មកេធ�ី

ជគំរូ។ កលេបី េយាគី ជួបនិមិត� ែបបេផ្សងេទៀត ក៏នឹងេធ�ីដូចតម

េនះ  េដីម្បីចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ  កិច�បដិបត�ិ ក�ុងអនាបាណស្

េដយកំណត់យ ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល (អស្សោសៈបស្ស ភា�បនឹង
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និមិត�

ខងេ្រកកយ (វងចន�) ជាកសិណ � ុករចេ្
ក
រមីន

សមាបត�ិ មានដូចតេ

ក. មូលដ�ន្គឹះ ៃនអនាបា
៖ េ្រកយបាន សមាទនស រួច
រ

មក ្រពេយាគី ក៏តំងេន ក�ុងឥរិយាប៤ ណាមួ (អង�ុយ េដក េដីរ 

ឈរ) ជាពិេសសអង�ុ ក�ុងែភ�ន ដូចគា�នឹង្រពះពុអង� ្រទង់គង់សមាធិ រ

ក៏បេង�នចិត�ចុ ក�ុង្រពះអនាបាណស្សតិកម េនក�ុងទត
ី ំង ែដលស�ប

ស�ត់តមករគ េយាគី ក៏តំង សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប��) 

ចេ្រមីនខ្យដេង�ីម េចញដឹងចូលដឹង ដូចតេទេនះ

១. ខ្យល់្រតកូល១ គឺកណត់ដឹងខ្យល់ដេ
ំ
ង�ីម េចញែវងដឹង និងចូ

ែវងដឹង។ ទីត ំង ស្រមាប់កំណត់ ខ្យល់ប៉ះ្រត�វ គឺេន្រតង់ ចុង្រចមុះ 

និងផ�ិត(េពះ)។ េយាគី អចកំណត់ដឹង ខ្យល់ប៉ះ ែតមួយចំណុចក៏

ពីរចំណុចក៏បាន ឬទំងបីចំណុចក៏ប គឺេទតមករឆា�តឈ�ស
ឧបនិស្ស័យ ដំណកដេង�ីម  េចញែវងដឹង  និងចូលែវងដឹង គឺដំបូងេឡយ
ី

អចរង្របឹងដកដេម េចញដឹងចូលដឹងបន�ិច  ែដលមានទំនងដូច ្របតិបត

ករ របស់មា៉សុីនេ្រគឿងយន�ែដ រ។ ប៉ុែ លំដប់មក េពលខ្យល់អន
(អស្សោសៈបស្សោ សៈ) បានេកីតេឡចលនាដេង�ីម េចញចូ លេនា នឹង

្រប្ពឹត�េទ េដយខ�
េពលេនាេហយ
រ
ី គេឺ យាគី ្រតឹមែតយកសតិ ម
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តពិនិត្យេមីល ដេង�ីមេចញចូល តមដំេណីរធម�ជ របសវ
់ េទ គឺបា

េហយ
ី  កុំ្របឹង កុំទប់ កុំបង�ក់ នូវដំណីរេចញចេនាះឱ្េសះ

២. ខ្យល់្រតកូល២ គក
ឺ ំណត់ដឹងខ្យល់ដេង�ីម េចញខ�ីដឹង និងចូ

ខ�ដឹង។ ទ
ត
ត�វ គឺេ
ី
ី ំង ស្រមាប់កំណត់ ខ្យលដេង�ីម  េចញខ�ច
ី ូលខ� ប៉ះ្រ
ី

្រតងចុង្រចមុះ និង្រទ� ករេ្រ្របាេពលេវល យូរ ឬឆាប់ េដីមឱ្ខ្យល

ដេង�ីម េចញែវងចូលែវង  ធា�ក់មជាខ្យល់ដេង�ីម េខ�ច
ី ូលខ�ី េដ

សយ
�័ ្របវត�ិ តមធម�ជាតរបស ក�ុងខ្យល់្រតកូល២េនះ គអ
ឺ ្រស័យេ

ឧបនិស្ស័ របស្់ រពេយាគ េដផា�ល់ េពលខ្យល់ដេង�ីមធា�ក់មក េ

ខ�ីចូលខ�ី គឺេយាគី ្រតឹមែនសតិតមដឹថា េនះជាខ្យល់េចញចូ លខ�ី

េហយ
ី ទុកឱ្វេចញចូល តមធម�ជេទ កុំ្របឹង កុំទប់ កុំបង�ក់ នូវដំណ
េចញចូ ល របស់វឱ្េសះ

៣. ខ្យល់្រតកូល៣ គឺកំណត់ដឹងខ្យល់ដេង�ី រត់សព�រងក

ទំងមូល េហីយដកដេង�ីមេចញ និដកដេង�ីមចូល។ ក�ុងខ្យល់សព�រង

េនះ  េយាគី អចនឹងជួបទុក�េវទនា េដយ្របករេផ្សងៗ មានរមា

ចប់ដូចសត�ទិច ឬខំ េហៀទឹកមាត់ ទឹ
កែភ�ក សេម្ប ក�នា�ក់ៃដេជីង
រ

ចំហយេក� ឬ្រតជាក់ភាយេឡីង រឹងៃដេជីង តឹងមុខមាត់ ជាែ្រស
ថ�ូរ មាអកដូចេខ�ចចូលជាេដីម។ ទីតំង ែដលស្រមាប់កំណត់ដឹង
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ប៉ះ្រត�វ គឺេនសពងកយទំងមូល ឬេយាគីខ�ះ កំណត់ដឹង ្រតង់បំព
និងចុង្រចមុះ
៤. ខ្យល់្រតកូល៤ គរឺ មា�ប់កយសង�រ ឬ រមា�ប់ទុក�េវទនា

ដកដេង�ីមេចញ និង ដកដេង�ីមចូល។ តួនាទីរបស់េយាគីេពលេនះ គឺ្រតឹ

កំណត់ដឹងទុក�េវនាទំងេនាះថា វេកីតេឡីងក៏េ ករចេ្រមីនប៉ុេណា

កលេបីឈប់ចេ្រមីនេពលណា វនឹងបាត់េទវិញេដយខ�ួនឯង។ ប៉ុ

េនះ  េយាគ ្រត�វបន�ចេ្រមីនធ េទមុខេទៀត ដូេច�ះ ក៏តំងសតិ តមពិន

ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល ជាបន�េទៀត កឱ្ដច់ចេនា�ះ េដយព្យោយា
កយសង�រ ឬទុក�េវទនា េនាះៗ។ ទីតំង ែដលស្រមាប់កំណត់ដឹង
្រត�វ គឺេនងចុង្រចមុះ េលកអចរ្យ ទូនា�នថា ឱ្ឆាប់ឆ�ងផុត នូ

ទុក�េវទនា ៃនខ្យល់សព�រងកយ េយាគី ្រត�វកំណត់ដឹងបីចំណុច គឺ្
្រចមុះ ្រទ�ង និងផ�ិត េហីយដកដេង�ី ឱ្ខ�ំងៗ ឱ្េ្រជៗ ្របកបេដ
រលឹកដឹងេទ
ខ. ឧបចរសមា៖ េនចេនា�ះេនះ ខណៈចិ របសេ់ យាគី នឹងរយម
េដយេ្រចីន គឺចង់ដក់កម�ដ�នចុះ។ េយាគី ្រត� សតិ(ស�រតី) និ

ញាណ(ប��) ក�ុងខ្យល់ដេង� េចញដឹងចូលដឹង  (អស្សោសៈបស្ស

េទមុខេទៀត េដយនាំច ឱ្បានពល់្រ «បតិទំ
៥» និងវិេវកធម៌ ែដល
ី

ជាកយបស្សទ�ិ(ស�ប់កយ) និងចិត�បស្សទ�ិ(ស�ប់ចិត�) េហីយក៏នឹ
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មាននមិត� (វង់្រពចន�) ជាខងេ្រកកយ ែដលជាឧបនិស្ស័យផា
េយាគី

មកដល់្រតង់េនះ ចិត�េយាគី ្រត�វព រក្សោនិមិត (វង់្រពចន�) េនាះ
ឱ្ចំជាប់ក�ុងចិត� មិន្រត�វសម យកែត្រតង់ពណ៌ ឬ ែត្រតង់សណ រូប
រង របស់និមិត�េឡីយ គឺ្រត�វចង ទំងអស់ែតម�ង គឺមទំនងដូច ករយ
កេមរ៉ទូរស័ព� មកថតនិមិត�េនាះ ទុកេមីលែតម�ង។  ្រពេយាគី

ព្យោយាមចងចំបាន នូវនិ (វង់្រពចន�)េនាះ េទះេបីកែភ�កក៏េ ន

បាន បិទែភ�កក៏េនចំបាន េនះេហថា ឧគហនិមិត ្រពេយាគី
អចេធ�ីនិមិត� (វង់្រពចន�)េនាះ កុឱ្ញាប់ញ័ររេង�ី គឱ្ឈប់នឹងថ�ល់បាន

េហយ
ី អចប�

និមិត�ជា(វង់្រចន�)េនាះ ឱ្រកធំ
ី  ឬឱ្រួមតូច  និងអ

អធិដ�ន ឱ្វមកតំងេននឹងមុខ អស់កលយូរ្ក៏បា េនះេហថ
បដិភាគនិមិត�
ចិត�េនក�ុ ឧបចរសមាធិ គឺមានលក�ណៈទន់ខ�ី ជាេហតុឱ្ និមិត�ជា(វង

្រពចន�)េនាះ េនរេង�ីញាប់ញ័រ េនយ ដូេច�ះេហយ
�េនាះ ប
ី េទបចិត
ី

តម�ល់និមិត�ជ (វង់្រពចន�)េនាះ ឱ្តំងេនបាន ្រតឹមែតមួយ្ រួច
េហយ
វក៏រលត់បា
ី

ពែខ្
ី ប��ចក�ុេទ េនះេហ ឧបចរសមា។ 

ឧបចរសមាធិ ក៏មាន៥ ដូចគា�នឹង បឋមជ្ឈោនែដរ គ «វិតក�ៈ វិចរៈ

បតិ 
ី សុខៈ និង  ឯកគ�ត»។  សមា�ល់៖ និមិត�ខ�ះៗ ែដលេយាគ េ្រចីនជួប គឺ
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មាដូចជា «ពន�ឺដូចរ្រ ្រពចន�េពញបូ ណ៌មី, ចេង�មពន�ឺេផ�ក ច្រម�

ពណ៌, ពន�ដ
ឺ ូចឆព�ណ�រង្សី, ពន�ឺែវងេចញពីក្ េឡង
ី េទេលី, វង់្រចន�, 

វង់្រពះអទិត្យ, ដូចសំ ណុំែផ្សង, ដូចប៉ុយគរ, ដូច្រគាប់កប្បោស, ដូចផ�
េទសភាពៃ្រពភ�ំ, ្រពះពុទ�រូប, ជាេដីម»។
គ. បឋមជ្ឈោន(ឈ១)៖ េនក�ុងឧបចរសមាធិ េយាគី បន�
ព្រងឹងនិមិត� (វង់្រពចន�)េនាះឱ្នឹងធឹង មិនរេង�ីញាប់ញ័រ និងអចត

េននឹងមុខ ក�ុងរយៈេពលណាមួយ តមែដលអ�កចង់បាន ្រពម

ប��វ ឱ្រួមតូច ឬឱ្រកធំ
តម្រវករបាន េដីម្បីេធ�ីជាក សិណ ស
ី

ចេ្រមីនឈនសមាបត�ិ។ េយាគី ក៏ជា សតិ និងញាណតំងមាំ ក�
ដេង�ីមេចញចូល ែដលមានលក�ណ េស�ីងស�ប់េនាះ មិឱ្ដច់ចេនា�ះ ន

មានភាពស�ត់ជំនាញ ក�ុងវស៥ ផងែដរ។ ខណៈចិត�របស់េយាគី ក

ចប់ពល់្រត�វ លក�ណៈរបស់ អង�ឈ៥ គឺ៖ «វិតក�ៈ វិចរៈ បីតិ សុខៈ

និងឯកគ�ត» តមលំដប់លំេដយ ៃនអង�ឈន ម�ងមួយៗ។ េនះឯងេ

គឺជាករេកីតេឡីង បឋមជ្ឈ។

ក�ុងករណី េយាគី បានសេ្ បឋមជ្ឈ រួចេហយ
ី និងបានដ ្រពះកម

ដ�នចុះ រួចក៏្រតឡប់មកចេ្រ ក�ុងបឋមជ្ឈោន ជាថ�េឡីងវ
េយាគី ្រត
ី

ហ�ឹកហត ឱ្បាស�តជំនាញ � ុងវសីទ៥
ក
ជាមុនសិ គ៖
ឺ
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១. អវជ�នវស
២. សមាបជ�នវស
៣. អធិដ�នវស

គឺស�ត់ថ�ឹក � ុង
ក វិធី នឹករកអង�ឈន
គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធី ចូលកន់ឈ
ឺ
� ុង

គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធី ទប់ឈនទុឱ្តំងេ
ឺ
� ុង

អស់កលគួរ
៤. វុដ�នវស
៥. បច�េវក�ណវសី

គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធីេចញចកឈ
ឺ
� ុង

គស�ត់ថ�ឹក 
ក វិធី ពិចរណា អង�ឈ
ឺ
� ុង
េន និងលះបង់េចល

េពលបានហ�ឹកហត់ចិត� ស�ត់ថ�ឹក ក�ុងវសី៥ េនះេហយ
េយាគី ែដ
ី

ស�ត់ថ�ឹក ក�ុងមូលដ�ន្រគឹះៃន អនាបាណសកម�ដ�ន ក�ុងខ្យ៤
្រតកូល ក៏អចនឹងចេ្រ ចិត�ស�ប់រមា�ប់ ក�ុងឧបចរសមាធិ ែត្រ៣ ឬ ៧

ៃនករផ ា�ត់្រម ប៉ុេណា�ះ។ រួចេហីយក៏ញាុ បដិភាគនិមិត� ៃ (វង់្រព

ចន�)េនាះ ឱ្មកតំងេននឹងមុខ េហីយអធិដ ឱ្តំងេនអស់កលគ

តម្របាថា�។ កលេធ�ីដូេច�ះ បានេហីយ េយាគី ក៏ច បឋមជ្ឈោ

តមលំដប់លំេដៃនអង�ឈនម�ងមួយៗ ដូចតេទ
១. វិតក�ៈ

គស
ឺ ភាពញាុំងចិត� ចុះកន់អរ ក�ុង (វង់្រព
ចន�)។

២. វិចរ

គពិចរណាអ
រម�ណ៍ ក�ុង(វង់ចន�)ថាជា រូបធ
ឺ
នាមធម៌ េដយពិ
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៣. បតិ
ី

គឺែឆ�តកយែឆ�តចិត� េដយដឹងច្បោស់ថា អរម�

៤. សុខៈ

គស
ឺ ុខកយសុខចិត� េដយេឃីញច្បោស់ថា អ

(វង់្រពចន�) មានលក�ណៈជអនិច�ំ ទុក�ំ អនត។
ក�ុង(វង់្រពចន�) ជាសង�រធម៌ ្រត�វលះបង់េ

៥. ឯកគ�ត

គចិត
ឺ �មូលស�ុង ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃ

ច្បោស់ថា អរម�ណ៍ (វង់្រពចន�) បានរល

េចញអស់ ពខ
ី ន�សនា� រួចេហយ
ី ។
ចំែណក  ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល េនេពលេនះ គឺមានលក�ណៈ េស�ីងស�ប

េនះឯង គឺជាករេកីតេឡីង បឋមជ្ឈ។

ឃ. ទុតិយជ្ឈោន(ឈ២)៖ េយាគី ្រត�វបន�ត «សតិ» េនក�ុងខ្យល
ដេង�ីម េស�ីងស�ប់េនា ជបន�េទៀត  េហយ
ី យក «ប��» មកពិចរណា ន

េទសៃ បឋមជ្ឈោន គឺថាេនមា«វិតក�ៈ និងវិចរ» ែដលេនេកៀកកិត 

នឹងនីវរណធម៌៥ េនេឡីយ ប៉ុែន�ខណៈចិត� ក�ុងទុតិយជ្ឈោន ែដលគា�ន

វិតក�ៈ និងវិចរៈ េនាះេទីប្របេសីរជាង។ កលបានពិចរណាដូេច�ះ

បេង�ន តំងសតិេទមុខេទៀត េដយញាុំងបដិភាគនិមិត� ៃន(ចន�)

េនាះ ឱ្មកតំងេននឹងមុខ េហីយអធិដ ឱ្តំងេនអស់កលគ ត

្របាថា�ជាថ�ីេទៀត។ កលេធ�ីដូេច�ះ បានេហយ េយាគី ក៏ច
ី

ទុតិយជ្ឈោន េដយលះ ២ «វិតក�ៈ និងវិចរ» រក្សោ អ៣ «បតិ 
ី សុខៈ
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និងឯកគ�ត» េដយចូលឈន តមលំដប់លំេដយ ៃន ម�ង

មួយៗ ដូចតេទ
១. បតិ
ី
២. សុខៈ

គែឆ
ឺ �តកយែឆ�តចិត� េដយដឹងច្បោស់ថា អរម�

(វង់្រពចន�) មានលក�ណៈជា អនិច�ំ ទុក�ំ អន ។

គស
ឺ ុខកយសុខចិត� េដយេឃីញច្បោស់ថា អ

ក�ុង(វង់្រពចន�) ជាសង�រធម៌ ្រត�វលះបង់េ
៣. ឯកគ�ត

គចិត
ឺ �មូលស�ុង ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃ

ច្បោស់ថា អរម�ណ៍ (វង់្រពចន�) បានរល
េចញអស់ ពីខន�សនា� រួចេហយ
ី ។
ចំែណក ខ្យល់ដេង�ីេចញចូល េនេពលេនះ គឺមានលក�ណៈ រេហីយៗ ត

ល�ិត ឆា�រ។ េនះឯង គឺជាករេកីតេឡីង ទុតិយជ្ឈ។

ង. តតិយជ្ឈោន(ឈ៣)៖ ក�ុងករចេ្រម តតិយជ្ឈោន េយាគី ្
បេង�នចិត បន�េទមុខេទៀត េដយពិច អំពេី ទស ៃនទុតិយជ្ឈោ

មា «សុខៈ» េនលយឡំេ «បតិ
ី » ដ៏េ្រគាត្រ គាត គឺមិន្របណ

ជ «សុខៈ» ក�ុងតតិយជ្ឈោន ែដលគា�នលយឡំ «បតិ
ី » េនាេស

េឡយ
ី ។ កលពិចរណាដូេច�ះ ចិត�ក៏បេង�នេ តតិយជ្ឈោន ជាលំ

បន�េទៀត េដយខ�ួនឯង។ េយាគី ក៏បន�ត «សតិ» តមពិនិត្យខ្យល់ដេង�
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ែដលេនរេហីយៗ តូចល�ិត ឆា�រ ដ៏តិចតួចបំផុតេនាះ និងក៏បេង�នចិត
ញាុំងបដិភាគនិមិត� ៃន(វង់្ចន�)េនាះ ឱ្មកតំងេននឹងមុខ េហ

អធិដ�ន ឱ្តំងេនអស់កលគួរ តម្ សជាថម�ងេទៀត។ កលេធ�

ដូេច�ះ បានេហីយ េយាគី ក៏ចប់ចេ្ តតិយជ្ឈោន េដយលះ «បតិ
ី »

េចលមួយេទៀត រក្សោែត ២ គឺ «សុខៈ និង  ឯកគ�ត» េដយចូលឈ

តមលំដប់លំេដយ ៃនអង ម�ងមួយៗ ដូចតេទ
១. សុខៈ

គស
ឺ ុខកយសុខចិត� េដយេឃីញច្បោស់ថា អ

ក�ុង(វង់្រពចន�) ជាសង�រធម៌ ្រត�វលះបង់េ
២. ឯកគ�ត

គឺចិត�មូលស�ុង ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃ

ច្បោស់ថា អរម�ណ៍ (វង់្រពចន�) បានរល
េចញអស់ ពីខន�សនា� រួចេហយ
ី ។
ចំែណកឯ ខ្យល់ដេង�ីម េនេពលេនះ គឺមានលក�ណៈ ល�ិតសុខុម យា៉
ែលង។ េនះឯង គឺជាករេកីតេឡីង តតិយជ្ឈ។

ច. ចតុត�ជ្ឈោន(ឈ៤)៖ េពលចិត� បាពល់្រត តតិយជ្ឈោន ែ
មាន«សុខៈ និងឯកគ�ត» ស�ប់សុខ ្រតជា យា៉ងមាំមួន ចិត�េយានឹងមិន

ចង់ដក ្រពះកម�ដេនះចុះ ឬចកេចញព ខណៈចិត�ែបបេនះ េទៀតេឡយ
ី

េពលគ ចង់ែត្រតំេន ចង់ែត ស�បអែង�ល េសចក�ីសុខេនា ឱ្បា
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ែឆ�តឆ�ន់។ ែតេពលេនះ  េយាគ ្រត�វម ស�រតី និងប�� បន�ពិច

េទស ៃនេសចក�ីសុខេនះ គឺ វជាគូ នឹងេសចក�ីទុក�។ កលសុខៈ ម
ទណ
ា ទុក� ក៏នឹងមានេនទីេនាះែដរ េហីយម«ឧេបក» េនាះេទែដល
ី

ជាចិត� មិនជាប់ជំពក់ ក�ុងសុខ និងទុក� េទីប្របេសីរ ជាង។ ក

ដូេច�ះ ចិត�ក៏នឹងបេង� េទក «ឧេបក» ខងេលីេទៀតភា�មែដរ េយាគី

ក៏បន�ត ំងសតិ និងញាណ េតងខ្យលត
់ល សុខុម ែដលេនេសសសល់

ដ

តិចតួចបំផុតេនាះ េទមុខេទៀ េដយមិនចំបញាុំងបដិភាគនិមិត� 
ផា�ំងពន�ឺពណ៌មាសេន ឱ្មកតំងេននឹងមុ សជាថម�ងេទៀតេនាះេ។ 

េយាគី ្រគាន់ែតបេង�នចិត� បនចេ្រមីនចតុត�ជ្ឈោន េដបង់អង�

«សុខៈ» េចលមួយេទៀត េហយ
ី រក្ទុកែត  អង�២ គឺ «ឯកគ�ត និង
ឧេបក» េដយចូលឈន តមលំដប់លំេដយ ៃនអង�ឈន ដ
១. ឯកគ�ត

គឺចិត�មូលស�ុងក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េដយេឃ

ច្បោស់ថា អរម�ណ៍ (វង់្រពចន�) បានរល

២. ឧេបក

េចញអស់ ពីខន�សនា� រួចេហយ
ី ។

គចិត
ឺ �ជា កណា�លៗ ហីៗ មិនសុខមិនទុក
មិនេសមនស មិនេទមនស្

ចំែណក ខ្យល់ដេង�ីម េនេពលេនះ គឺរលត់បាត់អស់រលីង រកទីណាក
េឃញ
ី េសះេឡីយ។ េនះឯង គឺជាករេកីតេឡីងចតុត�ជ្ឈ។
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មកដល់្រតង

ខណៈចិត�េនះ ប��េយាគី នឹងមុត្រស�ចយា៉ងៃ្រក

ពេី ្រព ជសីលវិសុទ�ិ  និងចិត�វិសុទ�ិ ែដលជាចំណុចខ�ស់បំផុត ៃនេលក

ឈន ឬជា្រគឹ ឬជាបុព�ភ (េហតុខងេដីម) របស់ វិបស្ប��។ 
សូមេយាគី ទប់ឧេបក�ចិត�េ ឱ្បាននឹង កុឱ្ធា�ក់ចុះមក វិញ េហីយបន

ពិចរណ ធម�ជាេកតរ
ី លត់ ជាកយក�ុងក យ ឬជាេវទនាក�ុងេវ

ចិត�ក�ុងចិត� ឬជាធម៌� ុងធម៌ ឬពិច
ក
ក�ុងប�� ខន� «រូប  េវទនា ស��

សង�រ

វិ��» ឬពិចរណាក� «វិរគៈធម» ្រសបតមជំនាញ 

ឧបនិស្ស័យផា�ល់ របស់េយាគី េនាះម ្រពះនិព� ន នឹងមក្រ ក�ុង

ចិត� ជាប� ុប្បន� ជាក់ជាមិ
ច

វិបស្សនាកម�ដ
អរម�ណ៍ ឬភូម របស់វិបស្សកម�ដ� មាចំនួន ៧៣ គឺ៖ ខន�៥, 

ធាត១៨,  អយតន១២,  ឥ�ន�ិយ២២,  អរិយសច�៤,  និងបដិច�សមុប្ប

១២។ វិបស្សនាកម�ដ�ន គឺអចចេ្រមីនបាន ទំងខណៈចិត�ធម�ត ក
្របចំៃថ ឬខណៈចិត� េនក�ុងឈនសមាបត�ិ ជាក្រមិតេលកិយ 

ចិត� េ្រកេពល បានពល់្រ «ឧេបក» បន�េទក�ុងក្រមិ ជាេលកុត�រ
ខណៈចិត�ទំងេនះ នឹងនាឱ្មានផលសេ្រ ខុសៗគា គឺ៖ ទី១. វិបស្សន
ក�ុងខណៈចិត�ធម�ត ៃនជី វិត្របចំៃថ� នឹងឱ្មាប��ជាេលកិ ចិត�
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នឹងធឹង ស�ូតបូត មិនអន�ះស មិនខឹងេ្រកធ ស�ប់រមា�ប់ េដយខ
ែដលជាេសចក�ីសុខ ក�ុងកររស់េន សុភមង�ល ក�ុង ជីវិត្របច ពេី ្រព
ចិត�េនាះបានសេ្រមចផល្រ «ឧបចរសមា»។  ទ២
ី . ចេ្រមីវិបស្ស

ក�ុងខណៈចិត� ែដលមានឈនសមាបត�ិ ជាក្រមិតេ និងខណៈចិត�

េ្រកយបានពល់ «ឧេបក» បន�េទក�ុងក្រមិ ជាេលកុត�រ នឹងឱ្
បានសេ្រមច មគ�ផល ្រពះនិព
េតីអ�ីជា ខន�? មានអ�ីខ�ះ? ខន� គឺជា គំ នរ ្របជុំេដយសភា

មានេដយ្រប ចំនួន១១យា៉ង គឺ៖ មាន្រ ក�ុងអតីត, មាន្រប

ក�ុងបច�ុប្បន, មាន្រប ក�ុងអនាគ, មានេនខងក, មានេនខង,
មានសភាពេ្រគា, មានសភាពតូចល�, មានសភាព្រប, មា
សភាពេថាក, មានសភាពតំងេនទ, និងមានសភ តំងេក�ុង
ទជិត។ ខ
ន� មាចំនួន៥ គ៖
ី
ឺ «រូបខន� េវទនាខន� ស��ខន� សង�រខន� ន
វិ��ណខន�»។

េតីអ�ីជា ធាតុ? មានអ�ីខ�ះ? ធ ាតុ គឺជា អ�ីែដល្រទ្រទង់ទុក

ពិតរបស់ខ�ួន។ ជាសភាវៈែដល ស�ិតឱ្ពិេសធន៍បាន ស�ិតឱ្ដឹង

បាន ស�ិតេឱ្េឃញ
ី បាន គឺមិនែមនជាសត� មិនែមនជាជីវៈ េដយម
ករេទ មិនមានក មិនមានករបរិេភាគ មិនមានករេដក និង

ករ្របកបកិច�ករងរ។ ធា១៨ គ៖
ឺ «ចក�ុធាតុ េសតធាតុ ឃាន
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ជិវធាតុ កយធាតុ មេនាធាតុ រូបធាតុ សទ�ធាតុ គន�ធាត
េផាដ�ព�ធាតុ ធម�ធាតុ ចក�ុវិ��ណធាតុ េសតវិ��ណធាតុ ឃ
ធាតុជិវវិ��ណធាតុ កយវិ ណធាតុ និងមេនាវិ��ណធ»។
េតីអ�ីជា អយតនៈ? មានអ�ីខ�ះ? អយតនៈ គឺជាស�ន ឬ

តភា�ប់ នឱ្ចិត� អចដឹងអរម� េផ្សងៗបាន។ អយតនៈ១២ គឺក�ុង

៦ និងេ្រ៦។  អយតនៈ ខងក�ុង គឺ «ចក��យតន េសតយតន
ឃានាយតន ជិវយតនៈ កយាយតនៈ និងមនាយ»។  និងអយតនៈ

ខងេ្៦ គឺ៖ «រូបាយតនៈ សទ�យតនៈ គនា�យតនៈ រសយ
េផាដ�ព�យតនៈ និងធមា�យ»។

េតីអ�ីជា ឥ�ន�ិយ? មានអ�ីខ�ះ? ឥ�ន�ិយ គឺជាធម�ជាត ែដលជា

្រគប់្រ ក�ុងកិច�េផ្សងៗ តមនាទីរបស់ខ�ួ ឥ�ន�ិយ មានចំនួន ២២ គឺ៖

«ចក�ុ�ន�ិយ េសតិ�ន�ិយឃានិ�ន�ិយ ជីវ�ិ�ន�ិយ កយិ�ន�ិយ មនិ�ន�ិយ ឥត�ិ�ន�ិ
បុរិសិ�ន�ិយ ជីវិតិ�ន�ិយ សុខិ�ន�ិយ ទុខិ�ន�ិយ េសមស្សិ�ន�យ េទមនស្

�ន�ិយ ឧេបក�ិ�ន�ិយ សទ�ិ�ន�ិយ សតិ�ន�ិយ វិរិយ�ិ ន�ិយ សមាធិ�ន�ិយ ប��ិ�ន�ិយ
អន��ត���ស្សោមីតិ�ន�ិយ��ិ�ន�ិយ និអ��ត វិ�ន�យ»។

េតអ
�ី
ច�ធម? មានអ�ីខ�ះ? អរិយសច�ធម៌ គឺបរមត�ធម៌ 
ី ជា អរិយស

េទឆា�យចកស្រ ត�វ ែដល្រពះអរិយទំងឡាយ បានេឃីញេហ
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េហយ
ី  បានលះេចលេហីយ បានេឱ្ជាក់ច្បោស់េហីយ បានចេ្រមីន
តមេសចក�ីពិត របស់ធម�(ធម�ជា េនាះ។ អរិយសច�ធម៌ ម៤ គ៖
ឺ «ទុក�
អរិយសច� ទុក�សមុទយអរិយសច� ទុក�នេិ រធអរិយសច� និងទុក�និេរធគាម
បដិបទអរិយសច»។

េតីអ�ីជា បដិច�សមុប្បោទនអ�ីខ�ះ? បដិច�សមុប្បោទ គធម�ជាតិ

ែដលជាបច�័យ បន�គា� បេង�ីតជាផល បន�គា� ជាប់មិនដច់  វិលេ

ដូចជាកង្រវក។ បដិច�សមុប្បោទ ជាេហតុ ជាផល ប មាចំនួន១២
គឺ៖ «អវិជា� ជាបច�ឱ្េកីត  សង�រ។ សង�រ ជាបចឱ្េកីត វិ��ណ។ 
វិ��ណ ជាបច�័ឱ្េកីត នាមរូប។ នាមរូប ជាបចឱ្េកត 
ី សឡា

តនៈ។  សឡាយតនៈ ជាបច�ឱ្េកត ផ
ស្សៈ។ ផស្សៈ ជាបចឱ្េកត 
ី
ី
េវទនា។ េវទ ជាបច�័ឱ្េកត ត
ណ
ា�។ តណា� ជាបចឱ្េកត ឧប
ី
ី

ទន ឧបាទន ជាបចឱ្េកត ភព។ ភព ជាប
ច�័ឱ្េកីត ជាិ
ី
ត ។ ជាត

ជាបច�័ឱ្េកត ជរមរណៈ។ ជរមរណៈ ជាបច
ឱ្េកត 
ី
ី អវិជា »។
ីវិតរស់េន ្របចំៃ
វិបស្ស កងជ
�ុ
េនក�ុងជី វិតរស់េន្របចំៃថ� សប្បុរស ែដល

ឆា�តឈ�

ពិតជាអកបា នូវេសចក�ីសុខ ពីកិច�្របតិបត�ិសម��ៗ ែដលឱ្មា

ចិត�សមល�ម ្រពមទទួលយក នូវ្រគប់អ�ីែដលខ�ួនមានជានិច� ពុំមានអ
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ភា�ក់េផ�ីល មិនវេង�ង ក�ុងេលកធម៌ទ៨្របករ េនាះេទ ។ េលកធម
្របាំបី្របករេន «មានលភ បាត់លភ មានយស អបែណន
សរេសីរ  សុខ  និងទុក�»។  េទបជ
ី មានជីវភាពរស់េនយា៉ងណា ក៏េច

ចិត�េ្រតកអរ  េនក�ុងជីវភាព មិនលុះក�ុងអំណា ៃន «េលភៈ េទស
និងេមាហ» មាន្រប្រ សប្បោយៗ ល�មៗ េស�ីៗ ជាអ�កេចះទប់ទល់ ក
េសចក�ី្របាថ េពលគឺ រកចំណូលបានេ្រចីន ក៏មិនេកអរ រកចំណូលបា

តិច  ក៏មិនេកតទុក�
េទមនស រកចំណូលមិនបានេសះ ក៏មិនេខ�ល់ខ�យ
ី

គម
ឺ ានអ�ី ហូបហ�ឹង េទះបីជា ឆា�ញ់ក៏មិនថ�ី មិនឆា�ញ់ក៏មិនថ�ី ល�ម្រគ

ជានិច។

សប្បុរស គប្បីពិច នូវមរណានស្តិ ឱ្ជាេរឿយៗ ពីេ្រពថា

«េសចក�ីស�ប»េនះ ជារបស់េទៀងទត់ ែតងេកីត ចំេពញាតិមិត សច

សរេលហិត សមាជិក្រគ�សរ និងខ�ួនអ�កផា�ល់ផងែដរ។ ករបេ
ទទួលស�ល់ នូវករពិតេនះ ជាមង�លដ៏ឧត�ម នាំចិត�សប្បុរស ឱ្សុ

េទនឹងេសចក�ីស�ប់ ដឹងពិត េឃីញពិត និងេកីតជាសេង�គធម៌ឱ្ខ�ួនឯង

មានេសចក�ីសុខ មិនភ័យខ េពលជួបេហតុកណ៍ មានប��ស�រតី 
ទប់ទល់ជាមួយប�

ទំងេនាះបាន។ មិន្រតឹមែតប៉ុ

ករសន្

ឧបនស
ិ ្ស័យ ៃនករគិតែបបេ ជា្របចំ មានេឈ�ះថា អ�កកំពុងែត

ស�ម្រពះ ្រពះសមា�សម�ុទ� ្បរម្រគ� ៃនេយីង កល្រពះអង�េ
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្រពះេពធិស េនេឡីយគឺ្រពះអង ក៏ែតងែតធា�ប េធ�ីដូចេនះែដរ។ េនះេទីប

មានេឈ�ះថា អ�កកំពុ បេង�នចិត េឆា�ះេកន់្រពះនិព�ន េដយព

សប្បុរ ្រត�វេចេឈ�ងយល់ និងេចះពិចរ នូវធម៌  «អនិច�ំ មិន

េទៀង, ទុក�ំ ជាទុក� អនត មិនែមនខ�ួន ឬមិនែមនជារបស់ខ�ួ» ជា្រប។ 

េដយេហចេទ សូមេរៀនគិត នូវចំណុចខ�ះៗ ខងេ្រកជា្របច

• េពលចូ លេគង  េរៀនគិតថា ឱហ�៎េនះជាករេដកចុងេ្រ កយ របស
អញ ក�ុងជាតិេន េហយ
ី េទដឹង អត� អចនឹងស� ក�ុងយប់េនះ។ 

កបេង�នចិត�ែបបេនះ េឈ�ះថា េដយមានសតិ េពលេដកក៏សុ

ភា�ក់េឡីងក៏សុខ េហីយបានសន នូវបុណ្យ ដ៏េ្រចីនពីករ េនាែថម
េទៀតផង។
• េពលេដីរ ឬេធ�ីដំេណីរ  តមមេធ្យោបាយនានា ្រត�វេរ ឱហ�៎អត

អញ កំពុងែត  េធ�ីដំេណីរែស�ងរក ទីកែន�ង្រត�វស�ប់ របស់ខ�ួនេហីយហ�

េតអ
ី ត� នឹងស�ប់េនទ ឱ្្របាកដេទហេនក�ុងជាតិេន? េតី

អត� បានេធ�ីបុណ្យអ�ីខ�ះេហីយ ឬេនហ េរៀនគិតែបបេនះ នឹង

ជួយឱ្អ�ក  មនសតិស�រត េដយមិន្របេធ�ស្របែហស េនក�

ករេធ�ីដំណីរ  េនាះ។ វក៏ជាេហត េធ�ឱ
ី ្េយង
ី េដីរ ឬេធ�ដ
ី ំេណីរ ត
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មេធ្យោបាយនានាេនាេដកមាសតិស�រត េចះ្រប�ង្របយ័
ខ�ស់ មានចិត�តម�ល់មាេនក�ុងបុណ្យកុស ជានិច�
• េពលឈរ  និងអង�ុយ ្រត�វគិត� ុងទំន
ក
ដូចខងេលីេនះែដរ  េហី

ព្យោយាមគិត ចំណុចមួយចំនួនេទៀត ដូចជា ្រត�វឈរ ឬអង� ក�ុង

ហ�ូងមនុស្សែតឯង។ េតី្រត�វឈរ ឬអង� ក�ុងហ�ូងមនុស្ ែតឯងេនា

យា៉ងដូចេម�ច? គឺ្រត�វេរៀនដកចិ ឱ្ដច់្រសឡះពីភាពអ៊ូអរ 
ករពិច នូ វធម៌ឯណានីមួយ ែដលខ�ួនធា�ប់ សទ�េជឿជាក់យ

មុតមា ដូចជា «ពុេទ� ពុេទ » ឬ«ធេមា� ធេម » ឬ «សេង្ឃោ សេ» ឬ 
«េទវនុស្ស» ឬ  «ចគានុស្» ជាេដីម។ ករសតិស�រត ែបប
េនះ  គឺេឈ�ះ ជបុគ�លរសេ់ ន េដយមប��ជាវត� ឬជាបុគ�

ែដលកំពុងែតបេង�នចិត� េទរកមគ� ្រពះនិព�ន ជា្របចំេដ

• ករចម�ិនអហរេភ ្រត�វេរៀនេមីល សង�រធ មានលក�ណៈ «មិន
េទៀង ជាទុក� ជាអន » ជា្របចំ េដយេឃីញយា៉ងឱហ�៎ ្រតីេនះ
មាន់េនះ ្រជ�កេនះ េគាេនះ ជាេដីម បានស�ប់េហីយ ក៏នឹង

ស�ប់ែដរ  មិនជាប៉ុ នា�នឆា�ំេទៀតេឡីយ េនះពិតឱ្ សេង�គចិត� ជ
ពន់េពកណាស់។ េពលកត់ន បែន�ក�ី ែផ�េឈក
�ី
ត�វេរៀនគិតថ ឱហ�៎
ី  ្រ

បែន�េនះ ែផ�េឈេី នះ ែបកធា�យេហីយ ពិតជាមិនេទៀងទ ពិតែមន េនះ

គួរឱ្សេង�គ ៃ្រកេពកណាស់។ ្រគប់អ ែដលែបកបាក់ ខូចខត ដូ
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ចន ឆា�ំង ែកវ ស�ប្រព ជាេដីម សតិស�រត េរៀនគិតយា៉ងេន
ជា្របចំ។ េនះជាករតម�ល សន្សនូ វឧបនិស្ស័យ ៃនករលះេច

នូវរូបធម៌  និងនាមធម៌ ែលជាឧបនិស្ស័យ ជាមាគា៌ៃន្របុគ�ល

ទំងឡាយ ធា�ប់បានេធ�ីរួចេហីយ

កលេ បុថុជ�នេនាះ

• ករហូបចុក នូវអហរេភាជន េទះឆា�ញ់ក�ី មិនឆា�ញ់ក� ៃ
ី ថ�ក� េថាក
ី

មាសតិស�រតដឹង  សព�កល គមិ
ឺ ន្រត�វេង�ង ជាប់ជំពក់ ក�ុងរតិ

្រត�វេរៀនគិតថា ករហូបេនះ្រគ ជាករញាុំង ជីវឱ្រសេ់ ន ស្រមា
ែតមួយៃថ�ប៉ុេណា�ះ េទះឆា�ញ់ក�ី មិនឆា�ញ់ក�ី ្របណិតក�ី មិន្របណិត
ដូចែតគា�ហ�ឹងឯង ែតចំណុចសំខន់េនាះ ថាេតីអត�អញ នឹង្រត�វ

េទហ�៎ ែដលជួយជា្របេយាជន៍ ៃនករ ក�ុងមួយៃថ�េនះ។  េនះឯង
ជាករបរិេ

េដមាប��

និងមាសតិស�រតី របស់បណ�ិ

ទំងឡាយ ទំងក�ុងកលអតីត ទំងក�ុងកលបច�ប្ទំក�ុងក
ជាអនាគ

• ករកត់សក់ ករសិតសក់រពុកមាត់ពុកចង� ករកត់្រកចកៃដ
្រត�វេរៀនពិច អំពីភាពមិនេទៀងទត់ ៃនករដច់េទ នូសក់ 

្រកចកេរមទំងេន។ ករងតទឹក ដុសែក�ល ដុសេធ�ញ ជូតផ�ះ  េបា

ផ�ះ ជាេដីម ្រត�វេរៀនពិចរ ណាថា ករដុសែក� ល ករដុសេធ�ញ 
េបាសផ�ះ ជាេដីមេនាះ នឹងបាន នូវែក�ល នូវធូលី នូ វមនល
�ិ េដ
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ទឹក េដយថា�ំ ម�ងបន�ិ យា៉ងណា អត នឹងផា�ច់បង់ នូវកិេល

េដ«សីល សមាធ ប��» តមយៈ ករព្យោយាមម�ងបន� ក៏មា

ទំនងដូចគា�េនាះែ។ អត� ្រត�វែតខិតខំលះបង់ នូវកិេល និង

តណ
ា� តមទំនងេន ជា្របចំ។ េនះជា ៃនករសន្ នូ វឧបនិស្ស័យ

ៃនករព្យោយាម អត់ធន់ េដីម្បីលះក លះេសចក�្របា
ី

ក�ុង

្របេយាជនមគ�ផល ្រពះនិព�ន េនាះ
• ករបេនា�បង់ កមូ្រត

លមក ្រត�វេរៀនគិ ឱហ�៎ រូបេនះ ពិតជាមិ

ស�តែមនហ�៎ រូបេនះធ�ុះធា�យរល់ៃថ� កកស ែដលេចញមកេនះ 

ពិតជាមានក�ិនមិនល� ក�ិនស�ុយ ក�ិនេឆ�ះឆា�ប េពកណាស់។   អ
ពិតជាកំពុែតេដកឱប  នូវរបស់មិនស� យា៉ងេនះ អត កំពុងែត
្រសឡាញ់ នូវរបស់មិនស យា៉ងេនះ េតីេហតុអ�ីេទហ�៎ គឱ្សេង�គ
េពកណាស់ េនឿយណាយេពកណាស់។ េនះឯងជាចិត� ៃនអ�
កំពុងបេង�នចុះ េទ មគ�ផល ្រពះនិព េដយពិ។
• កេមីលវីេដអូរ  ទូរទស្សន៍ កុន េល�ន រំេ្រចៀង ្សតិស�រតី មិ
ដក់ចិត� ឱ្កម្សត ឱ្េកតទុក� 
ឱ្ខឹងសម្ប ឱ្េសច
ី
ី េភ�ចស�រត ត

សច់េរឿង ែដលេគែតងនិពន�េនាះេទ ្រត�វេចះ្រសង់យកខ�ឹ
ែដលសំខន់ៗ ែដលអចយក ជា្របេយាជន៍ ពេី ្រពះថា េ

អចេរៀនបាន តមរេបៀប្រគប់ែបបយា៉ង មិនែមន ចូលសល
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េទីបេហ េរៀនេនាះេឡីយ។ េរៀនតមរេបៀបេនះ មាន្របេយាជន៍

ណាស់ ស្រមាប់យកមកអនុវ មកែកលម�ឆាកជី វិត្របចំៃ ឱ្បានល

្របេសីរ  ្រតង់ណ ទទួលយក ្រតង់ណាមិន េបាះបង់េចល។ ្រ
មានប�� និងស�រតី ្រគប់កលទំ
• ករេធ�ីដំេណីកម្សោ ក�ុងទ្ី របជុំជន េដយសតិស�រតី មិវេង�ង ក�ុង
េលកិយសម្បត� ដ្បិថា េលកិយសម្បត�ិេនះ វឱ្េយងរត់
ត
ី

េ្រយវជានិច រត់ឥតឈប់ឈរេឡយ
ពិតជាហត់ណា។ មកដល់
ី

្រតង់េន អ�កអនខ�ះ ្របាកដជាយល់ថា និយាយ គឺមិន្រតឹម្រត

េទ  េធ�ីជាមនុស្ស្រត� ទស្សន វិស័យែវងឆា�យ និងមានមហិច�ត

បាន។ អកបានិយាយ្រត�វេហីយ ែតទស្សនវិស័យ និងមហិ ជ

េលកិយ េយីងខ�ុំធា�ប់បានេធ�េហ
ី គឺទុកដូចជាេ្រសកទឹក េហីយផឹកទ

អំបិលអីចឹង ផឹកកន់ែតខ�ំង េ្រសកទឹកកន់ែតខ�ំង រកេសចក�ីស

មិនេឃញ
ី េឡយ
ី

ពិតជាហត់េនឿយេពកណាស់ ពិតជាធុន់េពក

ណាស់។ េសចក�ីសុ មិនស�ិតេនេល ្រទព្យសម្បត�ិ េទ េសចក�ីសុខ

ស�ិតេនក�ុងចិត ឯេនាះ វិញេទេត េយងខ�ុ
ី ំធា�ប់ែហលឆ� រួចេហយ
ី ។ ភា

អ៊ូអរ ជាកររំខន ៃនេសចក�ីស�ប់កយ និងស�ប់ចិត� េដយពិត

• ករេធ�ីដំេណីកម្សោ ក�ុងទ្ី របវត�ិស�ស� ដូ េទកម្សោេន រមណី

ដ�ន្របាសរវត� ជាេដីម ក៏េយីងអចទ ផល្របេយាជន
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ែផ�កប��ស�រតី ពី្សទបុរ ទំងេនាះបានែដរ វេ្រស ែត

អ�កមានប� េ្រចីនឬតិចេនាះ។  េយង
អចពិចរណ ឱហ�៎
ី

្របាសទបុរណ េនះ េធ�ីែតពថ�
សល
យ ា៉ងមាំ ក៏េនែតែបក
ី
ិ

វិនាស តមធម�ជាតវ សភាវធម៌ ពិតជាមិនេទៀងទត់ែមនហ�
ពិតជាគួឱ្េកត
ី សេង�គេពកណាស់ ជី វិតអត�អញ ក៏មិនស�ិតេ យន
ឺ

យូរែដរ េសចក�ស�ប់ក៏នឹងមកដល
ជាក់ជាមិនខ
ី

• ករេធ�ីដំេណីកម្សោ នាមាត់សមុ្រទ ក៏្រតសតិស�រត គមិ
ឺ ន្រត�

សប្បោយហួស្របមាណ និងក៏មានចិតវេង�ង ក�ុងរសជាតិសច់ស

សមុ្រទ ស្រមាប់ជាអ្រតឹប៉ុនា�នេពលេសះ ឱ្ចិត�ហ៊

សមា�ប់សត�ទំងេន យា៉ងេ្រចីន ែដលជាេហតុេ ឱ្ខ�ួនឯង  មានេពៀ

េវរ យា៉ងៃ្រកែលង។ ទេង�ីទំងេនះ ជាករបណ�ុះពូជអ ដល់ខ�ួនឯង 
េនជាតិខងេេទៀត  ពីេ្រពះថា េយីងេនែ េកីតស�ប់ស�

េកីត េនក�ុងសង្សោរវដ�េនះេទៀត ជាអេនកជាតិ មិនទន់បា េន

េឡយ
ី ។ បណ�ិតអ�កមានប�� េចះទទួលប ទំងករសប អំពីទឹក

សមុ្រទ េហយ
ី ក៏េចះតម�ល់ចិត� េឃញ
ី នូវទុក�េវទនា និងករសេង អំពី

សមុ្រ ផងែដរ។

• ក្រគប់្រគងចិត�ធម�ត ក�ុង ជីវិត្របចំៃថ� តមករ្រគប់្៦ គឺ

«ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត និងចិត�» ប៉ះផ�ប់េទនឹង «រូប 
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សំេឡង ក�ិន រស សម�ស្ និងធមា�រម�ណ៍) អរម�ណ៍ ែដលេកីតេឡីង

េនេពលមានករប៉ះផ�ប់ តនម
ី ួយៗ ដូចជា «ែភ�ក  េឃញ
ី រូប 

្របណិត ឬេ្រគាត» ឬ  «្រតេចៀក សំេឡង ពេី រ ឬមិនពេី រ» ឬ 

«្រចមុះ ធុំកន
�ិ ្រកអូប ឬស�ុ» ឬ  «អណ
ា�ត ដឹងរសជាតិ ឆា�ញ់ ឬ

ឆា�ញ» ឬ  «កយ ប៉ះវត�ុ ឹង ទន់ េក� ្រតជាក់ ដឹងថា កក់េក� ឬ
រ

េក » ឬ  «ចិត� ប៉ះផ�ប់ ធមា�រម�ណ៍ ដឹងថា េពញចិត� ឬមិនេពញចិ»។ 

រល់ករប៉ះផ� តមទ�រទំងេ េទះបីជា សុខក�ី េសមនស្សក�ី ទុក�
េទមនសក�ី និងឧេបក�ក�ី គឺអ�ក្តឹម
កំណត់ដឹងថា វជាករប៉ះផ�ប
រ

ែដលេកីតេឡង
ី តមទ�រខងក�ុង និងខ ប៉ុេណា�ះ។ ្រតឹមែត 

កិច� របស់វិ��ណទំ៦ បាេកីតេឡង 
ី តមទ�រណាមួយ បា

អរមណ៍  េហយ
ី ក៏រលត់េទ ជាធម�ត មិនតំងេនស�ិត ជរហូ ត

េសេឡយ
ី ។ ដូេច�ះ  មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ ចិត�្រតឹមដឹង

ចិត�ធ�ន់ មិនេ្រកអរ មិនរ ំេភីប មិនញាប់ញ័រ ធម�តៗ ហីៗ េស�ីៗ ក

លៗ ្រគប់កលទំងពួ

• កមគុណបុរស�ស�ី គ្រត�វេចេឈ�ងយល់ និងេចះពិចរណា នូវធម
េហតុ និងទីត ំ ៃនតេ្រកតណ
ា�ែដលសុទ�ែតមា លក�ណៈជា«អនិច�ំ

ទុក�ំ អនត»។ មិនគួរឱ្េ្រតកអរ មិនគួរឱ្ឈ�ក់វេង�ង នូវកមរ
សមគ�សង�ស ហួសេហតុេពកេទ  ឱ្ល�មៗេទបានេហីយ។ េ
េហចេទ េបីសប្បុរសេនាះៗ ពិតជា បានសន្សំទុកមក 
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ឧបនិស្ស័យ្រកស់ែ្រល ក�ុងកិច�្របត
ក
្រពះធម៌ សូម្បីែត េនេពលរួ

េម្រតរគប�្ី របពន� ក�ុងភាពជាប�ី្របពន�ហ�ឹង ក៏ែតងែតមានបទព

ជាេរឿយៗ ក�ុងករមិនេ្រតកអរ ក�ុងកមគុណេនាះៗ ែតងែតម

េនឿយណាយ ្រប្រពឹត�ទំងយ ពេី ្រពះ ភារកិច (េពលខ�ះ)។ 

្របសិេបី ពិតជាមានខចិត� ែបបេនះែមន មានន័យថា មគ� ្រព
និព�ន ស�ិតេនមិនឆ ពស
្របតិបត�
ី ប្បុរសេនេឡយ
ី ។  េបព្យោ
ី

្រពះធម៌ និងមានេលកុត�រ យា៉ងមុតមាំ ឆា�តឈ�សមិនខន
ឯងជាកត�វស់ែវង ែដលែស�ងឱ្េឃញ
នូវឧបនស
ី
ិ ្ស័ ៃនក

លះបង់កមគុណ

វិបស្សនា ក�ុងឈនសមាបត�ិ និងេ្រកយេពលច

ពល់្រត�«ឧេបក » ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ�
គន�ឹះទ១
ី ស្រមាប់េបីកទ ្រពះនិព៖

សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ «អង�ុយ េដក  េដរ 
ី ឈរ» េដម
ី ្បីពិនិត្យដេង�ីមេចញចដឹង  «អស្សោ
បស្សោ» ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី និង
ញាណ(ប��) រហូតដល់ចិត�ពល់្រត�វខ្យល់សុខ ក�ុងវិេវកធម៌ ជាក
បស្សទ�ិ និងចិត�បស្សទ� ែដលមានចិត មាំមួនក�ុ «ឧបចរសមាធ ឬអប្ប
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សមាធិ ៃនសមាបត�៨» ណាមួយ រហូតមា «ឧេបក» ជាសីល វិសុទ�ិ និ
ចិត�វិសុទ�ិ រួចសឹមទប់ ឧេបកចិត�េនា ឱ្បាននឹងស៊ប់ម េហយ
ី ប�ូរអរម�ណ

បនិជ្ឈ ក�ុងសមថកម�ដ�នេនា មកពិចរ នូវលក�ណូបនិជ្ឈោន ែ

មានលក�ណៈ ជាអរម� ក�ុងកយានុបសសតិបដ� េដ «យក
ប��មក ពុះេ្រចៀករង របស់ខ�ួន ជាែផ�កៗ រួចសឹមេធ� បុច� វិសជ�
(សួរេឆ�យ
ី ) ក�ុងចិត�ថា េតី្រតង់ណា ែដលសមា�ល់ ជ«អត�»

េនាះ? េនាះអ នឹងរកចេម�យ
គេឺ ឃញ
ី មិនេឃញ
ី េឡយ
ី
ី ្រតឹមែត រូបធម៌ 
និងនាមធម៌ ែដលជារប មិនេទៀង (អនិច�)
ំ , ជាទុក (ទុក�ំ), មិនែមនជ
របស់ខ�ួន (អនត�, គថ
ឺ ពិតជ (គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� ពិត
ែមន»។  ចូរអ�កសិក្សោយា៉ង ដែដលៗ េរៀងរល់ៗៃថ� លុះ្រតណាែត
បានបាក់ផ�ត់ស�ត់ជំ នាញ នូវលក�ណៈជាអរម�ណ៍ែប ឈ នឹង

េកីតេឡងជាលំដប់ ចិត�ន
េកីតមាន ប��ដ៏បរិសុទ�  ែដលគឺជា «ទិដ�ិវិសុទ�ិ 
ី

កង�រ វិតរណ វិសុទ� មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទញាណទនវិសុទ�ិ 
និងញាណទស្សនវិសុទ» តលំដបលំេដ េហយ
ី អរិយមគ�េនា នឹងមក
ផា�ច់ផ�ិឫសគល់ កិេលសេ្រគឿង្រ ក�ុងខន�សនា� រួមមាន«សកយទិដ�»

ជាេដី ឱ្អស់រលង
ី ពីខន�សនា� ឈប់្រតឡប់េកីតេឡីងេទៀតជាថ។ ចិត�
ជ ្រពះអរិបុគ�ល នឹងេកត
ី មាេឡង
ី េនក�ុងេល តមឧបនិស្ស័ជាក
ជមិនខន
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គន�ឹះទ២
ី ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតម ក�ុងកររកសីល រួចចប់យ ឥរិយាប

ទំងបួនណាម «អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ» េដីម្មក
ប ពិនិត្យដេង�ី េចញដឹង

ចូលដឹង  «អស្សោសៈបស្» ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ
សតិ(ស�រតី និងញាណ(ប��) រហូតដល់ចិត បាពល់្រត ខ្យល់ស�ប

សុខ ក�ុងវិេវកធម៌ ែដលជាកយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្ មានចិត�មាំមេន
ក�ុង «ឧបចរសមាធ ឬអប្បនាសម ៃនសមាបត�៨» ណាមួយ មា

ឧេបក� ជាសីលវិសុទ�ិ និងចិត�វិសុទ� រួចេហយ
ី សឹមទប់ «ឧេបក» េនា ឱ្
បាននឹងស៊ប់មាំ េហីយប�ូរអរម បនិជ្ឈោន ក�ុងសកម�ដ�នេនាះ 
ពិចរ នូ វលក�ណូបនិជ្ឈោន ែដលមានលក�ជាអរម� ក�ុងកយា

បស្សនាសតិបដ េដយយកប� មកពិចរណ «ធម�តឆា�ំងដី គឺេកី

េឡង
(ដ ទឹក 
េភ�ង ខ្យល
)។  សភាវៈ មានលក�ណៈ
ី
ី ពមហភូតរូបបួ
ី
ី
(រឹង ទន់) ជាដី។ សភាវ មានលក�ណៈ(្រជាប េស) ជាទឹក។ សភា

ណ មានលក�ណៈ (េក� ្រតជ) ជាេភ�ីង។ សភាវ មានលក�ណៈ
(តឹង ញ័ រ) ជាខ្យល់ជាធម�ត ឆា�ំងដីមិនម ក៏េកត
ី មានេឡីង េកីតេឡី

េហយ
ក៏វិនាសេទវិញ។ េសចក�ីេនាះយា៉ងណា រូប ក៏េកត
ី
ី េឡង
ី
េហយ
នឹងវិនាសេ ជាធម� ក៏មានទំនងដូគា� នឹឆា�ំងដ េនាះែដ»។
ី
ពិចរណាតមទំនងេ នះ នឹងេឃីញ្រតឹ រូបធម៌  និងនាមធម ែដលជ

របស់ «មិនេទៀង (អនិច�ំ), ជាទុក (ទុក�ំ), មិនែមនជារបស់ខ�ួ (អនត�
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គឺពិតជា (គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�» ពិតែមន។ ចូរអ�កសិក្សោយ

េនះ ដែដលៗ រល់ៗៃថ� លុះ្រតណាែត បានបាក់ផ�ត់ស�ត់ជំ នាញ
លក�ណៈជាអរម� ែបបេនះ។  ឈនទំង នឹងេកត
ី េឡងជាលំដប
ី
ចិត�នឹងេកត
ី មាន ប��បរិសុទ� គជា
ឺ «ទិដ�ិវិសុទ�ិ  កង�រ វិតរណ វិសុទ� មគា�មគ
ញាណទស្សនវិសុទ បដិបទញាណទនវិសុទ�ិ  និងញាណទស្សនវិសុទ»

តលំដបលំេដ េហយ
ី អរិយមគ�េនា នឹងផា�ច់ផ�ិឫសគល់ កិេលស

េ្រគឿង្រ ក�ុងខន�សនា� រួមមាន «សកយទិដ�» ជាេដី ឱ្អស់រលង
ី ពី
ខន�សនា� ឈប់្រតឡប់េកីតេឡីងេទៀតជាថ។ ចិត�ជ ្រពះអរិបុគ�ល នឹង
េកីតមាេឡង
ី េនក�ុងេល តមឧបនិស្ស័ជាក់មិនខេឡយ
ី ។
គន�ឹះទ៣
ី ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ «អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ» េដីម្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង «អស្
សៈបស្សោ» ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល់ចិត�ពល់្រ ខ្យល់ស�បសុខ ក�ុងវិេវកធម៌
ែដលជាកយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្ មានចិត�មាំមួនក� «ឧបចរសមាធ ឬ

អប្បនាសម ៃនសមាបត�៨» ណាមួយ ែដលម «ឧេបក» ជាសី
វិសុទ�ិ  និងចិត�វិសុទ�ិ  រួចសឹមទប់ឧេបកចិត�េនា ឱ្បាននឹងស៊ប់មាំ េហ

ប�ូរអរម�ណ បនិជ្ឈោន ក�ុងសកម�ដ�នេនាះ មកពិច នូវលក�ណូបនិ
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ជ្ឈោន ែដលមានលក� ជាអរម�

ក�ុងកយានុបស្សនាសតិ

េដយយ «ប��» មកពិចរណ «រូបកយេនះមាន េ្រពះបណ�ុំ
េកសិក។ េកសិកេនះមាន េ្រពះបណ�ុំរបស់មូេលគុល។ មូេលគុ
េ្រពះបណ�ុំរបស់អតូម។ អតូមេនះមាន េ្រពះមាន

រវងអត

របស់បិត និងអតូមរបស់មាត មខណិជ  ជាបច�័យ។ ផ�ុយមក វិញ
ំ
គអ
ាត ែដលមខណិជ  ជ
ឺ តូមរបស់បិត ផ�ុគា�នឹងអតូមរបស់ម
ុ គា� បានជាេកសិក។
បច�័យ បេង�តបា
ជាមូេលគុល។ មូេលគុលផ�ំ
ី
ំ
ផ�ុគា� បានជារូបកយេនះ។ េកសិកមា
ន េដយស មានអ
ថាមពខណិជ  មកចិ��ឹម។  េកសិកមានលំនឹងបាន េ មានធា

ទឹក ជួយ្រទ្រទង់។ េកសិករ (មិនស�ុយរលួយ) េដយស មានធា

េភ�ង ជ
យ
ួ កេម�។ េកសិកកេ្រមីកចលនាបាន េដយសរមានធា
ី
រុញ្រចន។ េកសិកេនះ េកីតស�ប់រល់ៃថ� េទីបមន មានវ័យែ្រប្រ
ពេី ក�ងេទចស់។ កលណាធាតុទេនះ ឈប់គាំ្រទ

(ែបកធា�យ)

េកសិ នឹងងប់អស ែលងេកតវិ
ី ញ រូបេនះក៏ែបកធា�យ(ស ប់)េទែដរ

េសចក�ពិត គ
ី
ឺ (គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ) ឯណ មកចត់ែច នូវ
ដេំ ណីរ្រប្ពឹត�
ៃនធម�ជាេនះេឡយ
គវ
រ
ី
ឺ ្រប្រពឹត តមែតេតុបច�័យ
របស់វែតប៉ុេណា�»។ ពិចរ តមទំនងេនះ នឹងេឃីញរូបេនះ សុទ�ែត

គំនរ ៃនសកសព គួរេខ�ីម គួរេនឿយណាយ គួរធុញ្រទគេឺ ឃញ
ី សុទ�ែតជ
របស់ «មិនេទៀង (អនិច�ំ), ជាទុក (ទុក�ំ), មិនែមនជារបស់ខ�ួ (អនត�,

មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ពិតជា គា នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�
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ណមកបង�ប់ប� វេឡយ
ី »។  សូមសិក្សោយា៉ង ដែដលៗ រល់ៗៃថ�
លុះ្រតណាែតច

បានបាក់ផ�ត់ស�ត់ជំ នាញ នូវលក�ណៈជាអរ

ឈនទំង នឹងេកីតេឡងជាលំដប់ ចិត�ន
េកត
ី
ី មាន ប��បរិសុទ� គឺ
ជា «ទិដ�ិវិសុទ�ិ  កង�រ វិតរណ វិសុទ� មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទ

ញាណទសនវិសុទ�ិ  និងញាណទស្សនវិសុទ» តលំដបលំេដ េហយ
ី
អរិយមគ�េនា នឹងផា�ច់ផ�ិឫសគល់ កិេលសេ្រគឿង្រ ក�ុងខន�សនា�
េនាះ រួមមាន«សកយទិដ�» ជាេដី ឱ្អស់រលីង ពខ
ី ន�សនា� ឈប់វិល

្រតឡប់េកីតេឡីងេទៀតជាថ។ ចិត�ជ ្រពះអរិបុគ�ល នឹងេកត
ី មាេឡង
ី
េនក�ុងេល តមឧបនិស្ស័ជាក់មិនខន
គន�ឹះទ៤
ី ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ «អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ» េដីម្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង «អស្
សៈបស្សោ» ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល់ចិត�ពល់្រ ខ្យល់ស�បសុខ ក�ុងវិេវកធម៌
ែដលជាកយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្ មានចិត�មាំមួនក� «ឧបចរសមាធ ឬ

អប្បនាសម ៃនសមាបត�៨» ណាមួយ ែដលម «ឧេបក» ជាសី
វិសុទ�ិ  និងចិត�វិសុទ�ិ  រួចសឹមទប់ «ឧេបក» ឱ្បានឹងស៊ប់មាំ រួចេហយ
ី ប�ូរ
អរម�ណ បនិជ្ឈោន ក�ុងសកម�ដ�នេនាះ មកពិច នូវលក�ណូបនិ
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ជ្ឈោន ែដលមានលក� ជាអរម�

ក�ុងកយានុបស្សនាសតិ

េដយយ «ប��» មកពិចរណ «រូបកយេន កលេនក�ុងៃ ៃនមាត
គេឺ សយទុក�េវទនាណ អង�ុយែខ�ងៃដែខ�ងេជង 
ី ៩ែខ  ១០ៃថ�  (ទុក�ំ! ទុក�ំ!
ទុក�ំ!)។ រស់េដយមិនដកដេង�ីម រស់េដយពេលម
ី ា� ជាអ�កចិ��ឹមអហ

្របេភទ ក៏្រទំទទយកែដរ េទះចូលចិត�ក�ី ឬមិនចូលចិត�ក�ី (ទុក�! ទុក�ំ!
ទុក�ំ)។  អង�ុយេលគ
ំ រអហរច (លមក របសម
់ ា�យ ទូលថង់អហរ
ី ន

(្រកពះ)របស់មា�យ (ទុក�! ទុក�ំ! ទុក�ំ)។ ជវិតស�ប់រស់ គឺពឹងេលីមា�យ ម
ី
ស�ប់ក៏ស�ប់ មា�យរស់ក៏រស់ (ទុ! ទុក�ំ! ទុក�ំ)។ ជវិត
ី េនះអចស� េពលេន

័
ក�ុងៃផ�។ ជវិត
ី េនះអចស� េពលកំពុងេកត
ី េនះអចស� ក�ុងវយកុម
ី ។ ជវិត
័ ទង់
ំ ។ ជវិត
័
រ។ ជវិត
ា�។
ី េនះអចស� ក�ុងវយជ
ី េនះអចស� ក�ុងវយកណ
័
ជវិត
ជវិត
ី េនះអចស� ក�ុងវយចស់ជ។
ី េនះអចស� ្រគប់េពល (ទុក�!
ទុក�ំ! ទុក�ំ)។ ជវិត
ី េនះ ជាទក�ែមន (ទុក�ំ! ទុក�ំ! ទុក�ំ)»។ ករពិចរណ
ទំនងេនះ  នឹងេឃញ
ី ជីវិតេនះជាទុក� េឃីញទុក ៃនករេកីតស� ក�ុងវលវដ

សង្សោរេនះ។ ចិត�ក៏េនឿយ ក�ុងករេកីតស�ប់។ សូមប ពិចរ
េទៀតថ «ជវិត
ី ណាជាទុក� គឺមិនែម របស់ខ�ួនេឡយ
ី (អនត�! អនត�
អនត�!)។ ែមនេហីយ មិនែមន របស់ខ�ួនេឡយ
ី  គពិត
ឺ ជ (គា នសត� គា�
បុគ�ល គា�នតួខ�ួ) ពិតែមន»។ សូមបន�ភាវ «គា�នសត គា�នបុគ�ល គា�ន
ខ�ួន» យា៉ងេនះរហូត ្រសបតមរល់ដេង�ី។  េពលសិក្សោយា៉ង ដ
ែដលៗ រល់ៗៃថ� ចិត�នឹងបាក់ផ�ត់ស�ត់ជំ នូវក�ុងលក�ណៈជាអរ
ណ៍។  ឈនទំង នឹងេកត
េកត
ី េឡងជាលំដប់ ចិត�ន
ី
ី មាន ប��
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បរិសុទ� គឺជា «ទិដ�ិវិសុទ�ិ  កង�រ វិតរណ វិសុទ� មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ
បដិបទញាណទនវិសុទ�ិ  និងញាណទស្សនវិសុទ» តលំដបលំេដ

េហយ
ី អរិយមគ�េនា នឹងផា�ច់ផ�ិឫសគល់ កិេលសេ្រគឿង្រ ក�ុងខន�ស

នា�េនាះ រួមមាន«សកយទិដ�» ជាេដី ឱ្អស់រលង
ី ពខ
ី ន�សនា� ឈប់
្រតឡប់េកីតេឡីងេទៀតជាថ។ ចិត�ជ ្រពះអរិបុគ�ល នឹងេកត
ី មាេឡង
ី
េនក�ុងេល តមឧបនិស្ស័ជាក់មិនខេឡយ
ី ។
គន�ឹះទ៥
ី ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ «អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ» េដីម្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង «អស្
សៈបស្សោ» ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល់ចិត ពល់្រត�វខ្យល់សសុខ ក�ុងវិេវកធម៌
ែដលជាកយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្ស មានចិត�មាំមួនក� «ឧបចរសមាធ ឬ
អប្បនាសម ៃនសមាបត�៨» ណាមួយ មានឧេបក� ជាសីលវិសុទ�ិ និង
វិសុទ�ិ  រួចសឹមទប់ឧេបកចិត�េនា ឱ្បាននឹងស៊ប់មាំ េហីយប�ូរអរម បនិ
ជ្ឈោន ក�ុងសកម�ដ�នេនាះ មកពិច នូវលក�ណូបនិជ្ឈោន ែដល

លក�ណៈ ជាអរម� ក�ុងកយានុបស្សនាសតិ េដយយ «ប��»
មកពិចរណ «រូបកយេនះ រសបាន េដយសរអហរ ែតអត
េពលណា នឹងស�ំងស�ម សម្បុរមិន្រសស់ថា� គឺមានែតែស្បកដណ
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អ្រកក់ៃ្រកេ មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍េ។ រូបកយេនះ ជ

ំ ស
សម្បុកៃនេរគ ជង
ឺ ព�្របករ មិនស�តេដយពណ៌ មិនស�តេដ
មិនស�តេដយទឹកេនាម មិនស�តេដយលមក។ ដូេច�ះ មិនជាប់ចិត�
មិនជាប់អរម� នឹងរូបកយេនះ េសេឡយ
ី ។ រូបកយេនះ ក
វិ��ណ្របាស់េចលេហីយ នឹងជអង�ត់ឧស រក្របេយាជន៍គា�ន េគ

រក្សោទ េនក�ុងផ�ះេទៀេទ េគនឹងកប់េច េគនឹងដុតេច។ ដូេច�ះ  មិន
ជាប់ចិត� មិនជាប់អរម នឹងរូបកយេនះ េសេឡយ
ី »។ សូមកុំពិចរ
ែផ�កល� របស់រូបកេនះេឡយ
ពេី ្រព នឹងនាឱ្េកត
ី
ី តេ្រម ក�ុងរូបក

យ។  េយងពិចរណ
ា ែតែផ�កអន់ ែផ�កអ្រ ពីេ្រពះេន ឧបាយៃ
ី

្របាជ េដីម្បីដកចិត�ព តេ្រមតណ
ា� ក�ុងរូបកយ។ កលពិចរណ
េនះ ចិត�នឹងេនឿយណា ក�ុងរូបកយ េហីយស�ប់រមា�ប់។ េ្រកយមក

បន�ពិចរណាេទៀ «រូបកយេនះ ពិត មិនេទៀងែមន (អនិច�!ំ អនិច�!ំ

អនិច�!ំ )។ រូបកយ មិនេទៀង គពិតជ
ទុក�ែមន (ទុក�ំ! ទុក�ំ! ទុក�ំ!)។ រូប
ឺ

កយ ជាទុក� គឺមិនែមនជារបស់ខ� ែមន (អនត�! អនត�! អនត�!
គពិតជា 
គា នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�) ពិតែមន»។ សូមបន�ភាវន
ឺ
(គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� យា៉ងេនះរហូត ្រសប រល់ដេង�ីមេ
ញ។  េពលសិក្សោយា៉ង ជដែដលៗ រល់ៗៃថ� ចិត�នឹងបាក់ផ�ត់ស

ជំនាញ នូវលក�ណៈជាអរម�ណ ឈនទំង នឹងេកត
ី េឡងជាលំដប
ី
ចិត�នឹងេកត
ី មានប��បរិសុទ� គជា
ឺ «ទិដ�ិវិសុទ�ិ កង�រ វិតរណ វិសុទ� មគា�មគ

ញាណទស្សនវិសុទ បដិបទញាណទនវិសុទ�ិ  និងញាណទស្សនវិសុទ»
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តលំដបលំេដ េហយ
ី អរិយមគ�េនា នឹងផា�ច់ផ�ិឫសគល់ កិេលស
េ្រគឿង្រ ក�ុងខន�សនា�េនាះ រួមមា «សកយទិដ�» ជាេដី ឱ្អស់
រលង
ី ពខ
ី ន�សនា� ឈប់្រតឡប់េកីតេឡីងេទៀតជាថ។ ចិត�ជ ្រពះអរិ
បុគ�ល នឹងេកត
ី មាេឡង
ី េនក�ុងេល តមឧបនិស្ស័ជាក់មិនខន
គន�ឹះទ៦
ី ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ «អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ» េដីម្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង «អស្
សៈបស្សោ» ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល់ចិត ពល់្រត�វខ្យល់សសុខ ក�ុងវិេវកធម៌
ែដលជាកយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្ស មានចិត�មាំមួនក� «ឧបចរសមាធ ឬ
អប្បនាសម ៃនសមាបត�៨» ណាមួយ ែដលមានឧេបក� ជាសីលវិសុ
និងចិត�វិសុទ�ិ  រួចសឹមទប់ឧេបកចិត�េនា ឱ្បាននឹងស៊ប់មាំ េហីយប�ូរអ

ណូបនិជ្ឈោន ក�ុងសកម�ដ�នេនាះ មកពិច នូវលក�ណូបនិជ្ឈោ
ែដលមានលក�ណៈ ជាអរម� ក�ុងកយានុបស្សនាសតិ េដយយ

«ប��» មកពិចរណ «ដុៃំ នពពុះទឹក  េបា៉ងេឡីងេហី ែបកខ�យេទ
(នឹករកនិមិតេ� នះ ឱ្េឃញ
ី )។ េសចក�េី នាះយា៉ងណា រូបក កលេកី
េឡង
ី េហយ
ី  ក៏នឹងែបកធា� (ស�ប់ េទ វិ ជាធម� ដូចគា� នឹងដុៃំ ន

ពពុះទឹក េនាះែដ។ រូបកយេនះ ពិត មិនេទៀងែមន (អនិច�!ំ អនិច�!ំ
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អនិច�!ំ )។ រូបកយ មិនេទៀង គពិតជ
ទុក�ែមន (ទុក�ំ! ទុក�ំ! ទុក�ំ!)។ រូប
ឺ

កយ ជាទុក� គឺមិនែមនជារបស់ខ� ែមន (អនត�! អនត�! អនត�!
គពិតជា
(គា�នសត� គ នបុគ�ល គា�នតួខ�ួន ពិតែមន»។ សូមបន�ភាវន
ឺ
(គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� យា៉ងេនះរហូត ្រសបតមរល់ដេង�
ញ។  េពលសិក្សោយា៉ង ជដែដលៗ រល់ៗៃថ� ចិត�នឹងបាក់ផ�ត់ស

ជំនាញ នូក�ុងលក�ណៈ ជាអរម�ណ៍ ឈនទំង នឹងេកត
ី េឡងជ
ី
លំដប់ ចិត�នឹេកត
ី មានប��បរិសុទ� គឺជា«ទិដ�ិវិសុទ�ិ កង�រ វិតរណ វិសុទ� ម

គា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទញាណទនវិសុទ�ិ  និងញាណទស្

វិសុទ�ិ» តលំដបលំេដ េហយ
ី អរិយមគ�េនា នឹងផា�ច់ផ�ិឫសគល់

កិេលសេ្រគឿង្រ ក�ុងខន�សនា�េនាះ រួមមាន«សកយទិដ�» ជាេដី ឱ្
អស់រលីង ពីខន�សនា� ឈប់្រតឡប់េកីតេឡីងេទៀតជាថ។ ចិត�ជ ្រពះអរិ
បុគ�ល នឹងេកីតមាេឡង
ី េនក�ុងេល តមឧបនិស្ស័ជាក់មិនខន
គន�ឹះទ៧
ី ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ «អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ» េដម
ី ្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង «អស្
សៈបស្សោ» ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល់ចិត ពល់្រត�វខ្យល់សសុខ ក�ុងវិេវកធម៌
ែដលជាកយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្ស មានចិត�មាំមួនក� «ឧបចរសមាធ ឬ
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អប្បនាសម ៃនសមាបត�៨» ណាមួយ ែដលមានឧេបក� ជាសីលវិសុ
និងចិត�វិសុទ�ិ  រួចសឹមទប់ឧេបកចិត�េនា ឱ្បាននឹងស៊ប់មាំ េហីយប�ូរអ

ណូបនិជ្ឈោន ក�ុងសកម�ដ�នេនាះ មកពិច នូវលក�ណូបនិជ្ឈោ
ែដលមានលក�ណៈ ជាអរម� ក�ុងកយានុបស្សនាសតិ េដយយ

«ប��» មកពិចរណ «រូបកយេន គជាធាតុមិនដ
, ប៉ុែន� ចិត�េទ គជ
ឺ
ឺ
ធាតដឹង។  រូបកយេនះ មានចលនាបាន ក៏េ្រពះវេយាធាតុ ជ
តមែខ្សញ របស់ចិត� ប៉ុេណា�ះ។ រូបកយេនះ េ្របៀបដូចជាអយ៉
កេ្រមីកចលនាបាន េដយសរែ របស់អ�កប�� ប៉ុេណា�។ រូបក
េនះ គា�នអ�ីឥស្ស េសះេឡីយ។  រូបកយេនះ ជាស ែដលេធ�ត
ី មែ

ប�� របស់ចិត� ពិតែមន។ រូបកយេនះ គឺជាខ�ុំេគេទេតី ឱហ�៎! មិនជាប់ចិត�
មិនជាប់អរម�ណ៍ ក�ុងរូបកយ េទៀតេទ។ រូបកយេនះ គា�នអ�ីជារបស់ខ�
ពិតែមនេហយ
ី (អនត�! អនត�! អនត�!)។ គឺពិតជា (គា�នស នបុគ�ល
គា�នតួខ�ួន ពិតែមន»។ សូមបន�ភាវន (គា នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�ួ)
យា៉ងេនះរហូត ្រសបតមរល់ដេង�ី។  េពលសិក្សោយា៉ង ដែដលៗ
រល់ៗៃថ� ចិត�នឹងបាក់ផ�ត់ស�ត់ជំ នាញ នូវលក�ណៈជាអរ ឈ
ទំងឡ នឹងេកត
េកត
ី េឡងជាលំដប់ ចិត�ន
ី
ី មានប��ដ៏បរិសុទ� ែដលគឺ
ជា «ទិដ�ិវិសុទ�ិ  កង�រ វិតរណ វិសុទ� មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទ

ញាណទសនវិសុទ�ិ  និងញាណទស្សនវិសុទ» តលំដបលំេដ េហយ
ី
អរិយមគ�េនា នឹងផា�ច់ផ�ិឫសគល់ កិេលសេ្រគឿង្រ ក�ុងខន�សនា�

េនាះ រួមមាន «សកយទិដ�» ជាេដី ឱ្អស់រលង
ី ពខ
ី ន�សនា� ឈប់្រ
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ឡប់េកីតេឡង
ី េទៀតជាថ�។ ចិត�ជ ្រពះអរិបុគ�ល នឹងេកីតមាេឡង
ី េន
ក�ុងេល តមឧបនិស្ស័ជាក់មិនខន
គន�ឹះទ៨
ី ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ «អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ» េដីម្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង «អស្
សៈបស្សោ» ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល់ចិត�ពល់្រ ខ្យល់ស�បសុខ ក�ុងវិេវកធម៌
ែដលជាកយបស្សទ�ិ និងចិត�បស្ស មានចិត�មាំមួនក� «ឧបចរសមាធ ឬ

អប្បនាសម ៃនសមាបត�៨» ណាមួយ ែដលមានឧេបក� ជាសីលវិសុ
និងចិត�វិសុទ�ិ  រួចសឹមទប់ឧេបកចិត�េនា ឱ្បាននឹងស៊ប់មាំ េហីយប�ូរអ

ណូបនិជ្ឈោន ក�ុងសកម�ដ�នេនាះ មកពិច នូវលក�ណូបនិជ្ឈោ
ែដលមានលក�ណៈ ជាអរម� ក�ុងកយានុបស្សនាសតិ េដយយ

«ប��» មកពិចរណ «សត�េលក េកីតេហីយស�ប់ ស�ប់េហីយេកីត 
ឈប់ឈរេឡយ
មនុស្ស អមនុស្ស េទវត
ី ក�ុងសង្សោរដ�េនះ។ នក៏េកតជ
ី
ឥ�ន� ្រពហ�។ ជនក៏េកតជ
នរក េ្របត អសុរកតិរច�។ សុខផង ទុក�ផង 
ី

មិនេទៀងទត់ ្រពត់្របាសញា ទឹកែភ�កេសន
�ី ឹង មហសមុ្ទំងបួន
េទេហីយ។ េតចង់េកតស�ប់ ស�ប់េកីត យា៉ង
េនះេទ? អត់េទ! េតេី ឃញ
ី
ី
ជវិត
ី េនះ  េទៀងទត់េទ? មិនេទៀងទត់េទ! ែមនេហី មិនេទៀងទត់េ
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(អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ )។ ជវិត
ី ណ មិនេទៀងទត ជវិត
ី េនា ជាទុក (ទុក�ំ!

ទុក�ំ! ទុក�ំ!)។ ជវិត
(អនត�!
ី ណ ជាទុក� គឺមិនែមន របស់ខ�ួនេឡយ
ី
អនត�! អនត�!)។ ែមនេហីយ! ជីវិតេនះ មិនែម របស់ខ�ួនេឡយ
ី  គពិត
ឺ

ជា(គា�នសត� គ នបុគ�ល គា�នតួខ�ួន ពិតែមន»។ សូមបន�ភាវន(គា�នសត�
គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�ួ យា៉ងេនះរហូត ្រសបតមរល់ដេង�ី។  េពល
សិក្សោយា៉ង ដែដលៗ រល់ៗៃថ� ចិត�នឹងេឃីថាជីវិតេនះជាទុក� េឃី

ទុក� ៃនករេកីតស� ក�ុងវលវដ�សង្សោរេនះ។ ចិត�ក៏េនឿ ក�ុងក
េកតស�ប់ េហីយបាក់ផ�ត់ស�ត់ជំ
នាញ នូវលក�ណៈជាអរ ឈ
ី
ទំងឡ នឹងេកីតេឡងជាលំដប់ ចិត�ន
េកីតមានប��ដ៏បរិសុទ� ែដលគឺ
ី
ជា «ទិដ�ិវិសុទ�ិ  កង�រ វិតរណ វិសុទ� មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទ

ញាណទសនវិសុទ�ិ  និងញាណទស្សនវិសុទ» តលំដបលំេដ េហយ
ី
អរិយមគ�េនា នឹងផា�ច់ផ�ិឫសគល់ កិេលសេ្រគឿង្រ ក�ុងខន�សនា�

េនាះ រួមមាន «សកយទិដ�» ជាេដី ឱ្អស់រលីង ពីខន�សនា� ឈប់្រ

ឡប់េកីតេឡង
ី េទៀតជាថ�។ ចិត�ជ ្រពះអរិបុគ�ល នឹងេកីតមាេឡង
ី េន
ក�ុងេល តមឧបនិស្ស័ជាក់មិនខន
គន�ឹះទ៩
ី ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ (អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ) េដីម្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង (អស្
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សៈបស្សោ) ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី
និងញាណ(ប��) រហូ តដល់ ចិត�ពល់្រត�វខ្យល់ស ៃនខ្យល់្រតកូល៤

ចិត�ពល់្រត «បតិទំ
៥» រួចចិត�ពល់្រត វិេវកធម៌ ជាកយបស្សទ�ិ និងច
ី
បស្សទ�ិ មាំមួនឹងធឹង ក�ុង ឧបចរសមា។ រួចសឹមបន�ចេ្រមីន អសុភកម

ដ�នទ១០ និងកយគតស១ នាំចិតឱ្បានសេ្រម «បឋមជ្ឈ» ជ
មុន េទប
�
ី ទប់ចិត� ក�ុង«បឋមជ្ឈ»េនា ឱ្បាននឹងស៊ប់មាំ េហបន�បូ រអ

ម�ណូបនិជ្ឈ ក�ុងសមថកម�ដ�នេនាះ មកពិច នូវលក�ណូបនិជ្ឈោ
ែដលមានលក�ណៈជាអរម� េនក�ុង សររៈ៩
ដូ ចជា
ី

១. សររៈទ
ី ១
ី ៖ ជាសរីរៈ ស�១ៃថ�  មានសភ ដូចេដកលក់ ែតមា
្រទង់្រទយពណ៌េ។ ស�ប២ៃថ� មានែស្បក ពណ៌ េខៀវ េខ ។ ស�ប
៣ៃថ� មាន្រទង់យេហម 
ី មានខ�ុះឈមហូរេ មកខងេ្។ 

២. សររៈទ
ី ២
ី ៖ ជាសរីរៈ េគយកេទេ ក�ុងៃ្រពស�សន(ៃ្រពេខ�ច
្រទង់្រទយេហីមេបា៉ង មានសត�តូចធំចឹកែហកែស្បសុីរញា៉ល។

៣. សររៈទ
៖ ជាសរីរៈ េគយកេទេ ក�ុងៃ្រពស�សន(ៃ្រពេខ
ី ៣
ី
សល់ែតរងឆ�ឹង ្កបេដយសច់ឈសរៃសជាេ្រគឿងចងឆ�។

៤.  សររៈទ
ី ៤
ី ៖ ជាសរីរៈ េនសល់ែតរងឆ�ឹង មានឈម េដយសច
និងសរៃស ជាេ្រគឿងចងឆ�។

៥. សររៈទ
ី ៥
ី ៖ ជាសរីរៈ េនសែតរងឆ�ឹង មសរៃសជាេ្រគឿងចងឆ�។

៦. សររៈទ
ី ៦
ី ៖ ជាសរីរៈ សល់ែតរងឆ�ឹងទេទ ខ�ត់ខ�យរត់រយ ដ
ែឡកៗ ពគា
ី ។
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៧. សររៈទ
ី ៧
ី ៖ ជាសរីរៈ មានែតរងឆ�ឹងទេទសម្បុរពណ៌-េស�ក។

៨. សររៈទ
ី ៨
ី ៖ ជាសរីរៈ សល់ែតឆ�ឹងទេទ មានជាពំ តូច-ធំ ស�ប់មួយឆា
រួចេហយ
ី ។

៩. សររៈទ
ី ៩
ី ៖ ជាសរីរៈ សល់ែតឆ�ឹងទេទ ពុកផុយេខ�ចខ�ី ជាកំេទចតូច
េខ�ចល�ិត តូច-ធំ េផ្សងៗគ ។

សូម្រពះេយាគាវចរ េ្រជសេរីសយកស
ណាមួយខងេ មកសិក្សោ
ី
យកទំងអស មកសិក្សោម�ងមួ ក៏បាន។ េពលសម�ឹងេឃីញរួចេហីយ ្រត

រក្និមិត�េនា កុំឱ្រលត់  នឹកេពលណា េឃីញេពលេនាះ។ សូមយកសរី
េនាះ មកឧបម ដូចជាសរីរ របស់ខ�ួន េហយ
ី ញាុំងចិត ឱ្េនឿយណា

ក�ុងរូបកយេនះ េដយ្រតិះរិ «ឱហ�៎! រូបកយេន មិនេទៀង េទ (អនិច�!ំ
អនិច�!ំ អនិច�!ំ )។ រូបកយ មិនេទៀង គពិតជាទុក
ែមន (ទុក�ំ! ទុក�ំ!
ឺ

ទុក�ំ!)។ រូបកយ ជាទុក� គឺមិនែមន របស់ខ�ួនេឡយ
ី (អនត�! អនត�
អនត�!)។ ែមនេហីយ គឺពិតជា (គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ ពិត

ែមន»។ សូមបន�ភាវន (គា�នសត� គា�នបុគ� គា�នតួខ�ួន យា៉ងេនះរហូត
្រសបតមរល់ដេង�ីម។  េពលសិក្សោយា៉ង ដែដលៗ រល់ៗៃថ� ចិត

នឹងបាក់ផ�ត់ស�ត់ជំនាញ នូវលក�ណៈជាអរម ឈនទំង នឹង

េកត
េកត
ី េឡងជាលំដប់ ចិត�ន
ី
ី មាន ប��បរិសុទ� គជា
ឺ «ទិដ�ិវិសុទ�ិ កង� វ
តរណវិសុទ�ិ  មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទញាណទនវិសុទ�ិ  និង
ញាណទស្សនវិសុទ» តលំដបលំេដ េហយ
ី អរិយមគ�េនា នឹងផា�ច
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ផ�ិលឫសគល់ កិេលសេ្រគឿង្រ េនក�ុងខន�សនា� េនាះ ែដលមាដូចជា
«សកយទិដ�» ជាេដី ឱ្អស់រលង
ី ពខ
ី ន�សនា� ឈប់្រតឡប់េកីតេឡី
េទៀតជាថ�។ ចិត�ជ ្រពះអរិបុគ�ល នឹងេកត
ី មាេឡង
ី េនក�ុងេល ត
ឧបនស
ិ ្ស័យជាក់មិនខន

គន�ឹះទ១
ី ០ ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ (អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ) េដីម្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង (អស្
សៈបស្សោ) ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល ចិត�ពល់្រតខ្យល់ស�ប ៃនខ្យល់្រតកូល៤,
ចិត�ពល់្រតបីតិទំ៥, និងចិត� នឹងពល់្រតវិេវកធម៌ ជាកយបស្សទ�ិ 

ចិត�បស្សទ�ិ មាំមួនឹងធឹងក�ុង ឧបចរសមា។ បនា�ប់មក ទប់អរម�ណូប

ជ្ឈោនក� ឧបចរសមា េនាឱ្បាននឹងស៊ប់ម េហយ
ី ប�ូរអរម�ណ ្រពះកម
ដ�ន មកពិច នូវលក�ណូបនិជ្ឈោន ក�ុងេវទនានុបសតិបដ� វិញ

ម�ង។  គយ
ឺ ក «ប��» មកពិចរណា នូវលក�ណៈរប «ទុក�េវទន» ែដល

កំពុងេកត
ី េឡង
ី ្រតង់ែផ�កណាម ៃនរូបកយេនះ គឺេនក�ែភ�ន ែដល
កំពុងែត ចេ្រមីសមាធ េនះឯង។ 
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ឧទហរណ៍ទ១៖ េបីដឹងថា ចុកចេង�ះ េពលអង�ុយហ�ឹកហត់ហ�ឹង សូ

ពិចរ ថា៖ ចុកចេង�ះណាស់! ចុកចេង�ះែមនេហ េតចុកច
េង�ះហ�ឹង 
ី
ដូចមុនដែដល ឬែ្រប្រប�ល? ពិតជាែ្រប ែ្រប្រប�លយា៉ង ឈចុក
ឺ
ចប់ខ�ំងជាងមុនេហីយ ឬធូរ្រសលជាងម ឬបាត់ចុកចប់េហ េបី

អចឹង
េតទុក�
ី
ី េវទនាេនះ េទៀង ឬមិនេទៀង មិនេទៀងេទ (អនិច�ំ! អនិច�ំ!
អនិច�ំ!)។

ឧទហរណ៍ទ២៖ េបចុក
ី េជីង េពលអង�ុយហ�ឹកហត់ហ�ឹង សូមពិចរ៖
ចុកេជីងណាស់ ចុកេជីងែមនេហី េតីចុកេជីងហ�ឹង ដូចមុនដែដល ឬែ្រ

្រប�ល? ពិតជាែ្រប្ ែ្រប្រប�លយា៉ងណា? ចុកចប់ខ�ំងជាង
ឬធូរ្រសលជាងមុនេហីយ ឬបាត់ចុកចប េបីអីចឹង េតីទុក�េវទនាេនះ
េទៀង ឬមិនេទៀង? មិនេទៀងេទ (អនិច�ំ! អនិច�ំ! អនិច�ំ!)។

សមា�ល៖ ្រពះេយាគា អបន�ពិចរ ទុក�េវទនា ក�ុងែផ�កេផ្សងេទ

ៃនរងក េពលអង�ុយចេ្រមីន្រពះធម៌ហ�ឹងឯង េដយយកតមលំអ
ឬែកលម�ែថមេទៀត តមប�� និងឧបនិស្ស ឆា�តឈ របស់ខ�ួន។

លំដប់មក សូមបន�ភា� បទពិចរ ថា េវទនា មិនេទៀង  េវទន
េនាះ គឺជាទុ (ទុក�ំ! ទុក�ំ! ទុក�ំ!)។  េវទនា ជាទុក គមិ
ឺ នែមនជ របស់
ខ�ួនេឡយ
ី (អនត�! អនត�! អនត�!)។ពិតជា(គា�នសត� គា�នបុគ�ល គ
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តួខួ ន)
�
ពិតែមន។ សូមបន�ភាវថ (គា�នសត� គា�នបុគ គា�នតួខ�ួន
យា៉ងេនះរហូត ្រសបតមរល់ដេង�ី។ 

កល្រពះេយាគាបាសិក្សោយា៉ង ដែដលៗ រល់ៗៃថ� ចិត�នឹងមាំម

ក�ុងសភាវធម៌ទំងឡាយ េឃីញសុទ�ែ «អនិច� ទុក�
ំ
ំ អនត»។ ចិត�នឹង

បាក់ផ�ត ស�ត់ជំន េឃញ
ី ថា េលកេនះពិត (គា�នសត� គា�នបុគ�
គា�នតួខ�ួន ពិតែមន។  លំដប់មកេទៀត តួប��ម ទិដ�ិវិសុទ�ិ កង� វ
តរណវិសុទ�ិ  មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទញាណទនវិសុទ�ិ  និង
ញាណទស្សនវិសុទ នឹងេកីតេឡង
ី តមលំដ េហយ
ី អរិយមគ�េនា នឹងផា

ច់ផ�ិល ឫសគល់កិេលសេ្រគឿង្រ ក�ុងខន�សនា� មាសកយទិដ� ជាេដី

ឱ្អស់រលីង តមឧបនិស្ស័យ។ ចិត�ជា្រពះអរ ិយៈ នឹងមាេឡង
ី ក�ុង
េល ជាក់មិនខន

គន�ឹះទ១
ី ១ ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ (អង�ុយ េដក េដរ 
ី ឈរ) េដម
ី ្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង (អស្
សៈបស្សោ) ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល ចិត�ពល់្រត�វខ្យល់ស ៃនខ្យល់្រតកូល៤, 
ចិត�ពល់្រត�វបីតិទ៥,  និងចិត� បាពល់្រត� វវិេវកធ ជាកយបស្សទ�ិ 
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ចិត�បស្សទ�ិ មាំមួនឹងធឹង ក�ុងឧបចរសមា។ បនា�ប់មក ទប់អរម�ណូបន

ជ្ឈោនក� ឧបចរសមា េនាឱ្បាននឹងស៊ប់មាំ េហីយប�ូរអរម ្រពះកម
ដ�ន មកពិច នូវលក�ណូបនិជ្ឈោន ក�ុងេវទនានុបស្សនាសត វិញ

ម�ង។  េពគឺ យក «ប��» មកពិចរណា នូវលក�ណៈជាអរ របស់
«េទមនស្សេវ» ែដលកំពុងេកត
ច
េដយស
ី េឡង
ី ក�ុងចិត�ជាប� ុប្បន
មានករប៉ះផ�ប់រវង (រសំេឡង ក�ន
ិ  រស សម�ស្ស និងធមា�រម�ណ៍) ជា

នឹងទ�រខងក�ុងទ៦ មា (ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត កយ និងចិ
គេឺ នក�ុែភ�ន ែដលកំពុងចេ្រមីសមាធ េនះឯង។

ទ១
ី ៖ េនក�ុងសមាធិ េបីចក�ុ្រប ប៉ះផ�ប់នឹង រូបនិមិត� ឯណនីមួយ ែដល
មិនជាទីេ្រតកអរេពញចិត� ករេសយអ ជេទមនស រែមងេកីតមា

េឡង។ ករេសយអ
រម ជេទមនស្សទំងេនាះ គឺជាេហត ដល់
ី

កិច�បដិបត�ិ្រពះធម ក�ុងចិត�ជាប� ុប្ប
ច
េនះឯង។ ្រពះេយាគាវចរ គ
កំណត់ដឹង យា៉ងេនះថ រូបេនាះ អ្រកក់ណាស់ហ�៎! ែមនេរូបេនាះពិ
ជាអ្រកក់ណាស់ហ�៎! េតីរូប េនាះ េឃីញេដយែភ�កធម�ត ឬែ គឺ

េដែភ�កប��។  េតរី ូបេនាះេនទីជិត ឬេនទីឆ គេឺ នទីឆា�យ។ េតីរ

េនាះេទៀង ឬមិនេទៀង? គឺមិនេទៀងេទ។ ែមនេហីយ រូបេនាះមិនេទៀងេ
េឃញ
ី េហយ
ី ក៏បាត់េទ បាត់េ ក៏េឃញ
ី វិញ គឺ (អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ )
ពិតែមន។
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ទ២
ី ៖ េបីមាសំេឡងរ ំខ មកប៉ះផ�ប់ជាមួ េសត្របសទ អរម�ណ

េពញចិត� រែមងេកត
ី មានេឡីង។ ករេសយអរ ជេទមនស្សទំងេ
គជាេហតុររ
ដល់កិច�បដិបត�ិ្រពះធម ក�ុងចិត�ជាប� ុប្បន�។ ្រពះេយាគ
ច
ឺ

គប្បីកំណត់ដឹងយា៉ងេ ថា សំេឡងេនះ រ ំខនណាស់ហ�៎! ែមនេហី
សំេឡងេនះ ពិតជារំខនណាស់ហ�៎! សំេឡងេនះ  េទៀង ឬមិនេទៀង? គឺ

មិនេទៀងេទ។ ែមនេហយ
ី សំេឡងេនះមិនេទៀងេទ ឮេហយ
ី ក៏ឈប់ឮ  ឈប់ឮ
េហយ
ី ក៏ឮវិញ គឺ (អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ ) ពិតែមន។

ទ៣
ី ៖ េបីមានក�ិនស�ុ មកប៉ះផ�ប់ ជាមួយឃាន្របសទ អរម�ណ៍ម

ចិត� រែមងេកីតមានេឡីង។ ករេសយអរ ជេទមនស្សទំងេនាះ

េហតុររ ដល់កិច�បដិបត�ិ្រពះធម ក�ុងចិត�ជាប� ុប្បន�។ ្រពះេយាគ
ច
គប្បីកំណត់ដឹ យា៉ងេនះថ ក�ន
ិ េនះ ស�ុយណាស់ហ�៎! ែមនេហីយ ក�ិនេន

ពិតជ ស�ុយណាស់ហ�៎! េតីក�ិនស�ុយេនះ េទៀង ឬមិនេទៀង? គឺមិនេទៀងេទ។
ែមនេហយ
ី  ក�ន
ិ ស�ុយេនះ មិនេទៀងេទ ម�ងស�ុយ ម�ងឈប់ស�ុយ គឺ (អនិច�!ំ
អនិច�!ំ អនិច�!ំ ) ពិតែមន។

ទ៤
ា�តប៉ះផ�ប់ជាម រសជាតិជូរល�ី ៃនេភី (អហរេចញមក
ី ៖ េបអ
ី ណ
្រកពះ វិញ) អរម�ណ៍មិនេពញចិ
អរម�ណ

រែមងេកត
ី មានេឡីង។ ករេ

ជេទមនស្សទំងេនាះ គឺជាេហត ដល់កិច�បដិបត�ិ្រពះធម

ក�ុងចិត�ជាប� ុប្បន�
ច
្រពះេយាគាវចរ គប្បីកំណត យា៉ងេនះថ េភេី នះ
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ជូរណាស់ហ�៎! ែមនេហីយ េភីេនះជូរណាស់ហ�៎! េតីរសជាតិ ៃនេភេី នះ េទៀង 
ឬមិនេទៀង? គមិ
ឺ នេទៀងេទ។ ែមនេហយ
ី  រសជាតិជូ ៃនេភេី នះ មិនេទៀងេទ 
មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម េឡយ
ី  គឺ (អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ ) ពិតែមន។

ទ៥
ប៉ះផ�ប់ ជាមួយទីអង�ុ មិនរបេស� ជាេដីម អរម�ណ៍ម
ី ៖ េបកយេន
ី

េពញចិត� រែមងេកត
ី មានេឡីង។ ករេសយអរ ជេទមនស្សទំងេ
គជាេហតុររ
ដល់កិច�បដិបត�ិ្រពះធម ក�ុងចិត�ជាប� ុប្បន�។ ្រពះេយាគ
ច
ឺ
គប្បីកំណត់ដឹ យា៉ងេន ថា អង�ុយមិន្រស�លេសះហ�៎! ែមនេហីយ អង�
មិន្រស�លេសះហ�៎ េតអ
ី រម�ណ៍ទស់ចិ េពលអង�ុយហ�ឹង  េទៀង ឬមិន
េទៀង? គមិ
ឺ នេទៀងេទ។ ែមនេហយ
ី អរម�ណ៍ទស់ចិ េពលអង�ុយហ�ឹង ពិត

ជាមិនេទៀងេទ មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរ េឡយ
ី  គឺ (អនិច�!ំ អនិច�!ំ
អនិច�!ំ ) ពិតែមន។

ទ៦
ី ៖ េដយសមាករប៉ះផ�ប់តមទ�រ៥ ខងេលីណាម េកីតេឡង 
ី

េទីបជាេហតុនឱ្េកីតមាន នូវអរម�ណ៍មិនេពញចិត អរម�ណ ទស់ចិត�
តមទ�រចិត�។ ករេសយអ

េទមនស្សតមទ�រចិត�ទំងេន

េហតុររ ដល់កិច�បដិបត�ិ្រពះធម ក�ុងចិត�ជាប� ុប្ប
ច
េនះឯង។ ្រព

េយាគាវចរ គប្បីកំណត់ យា៉ងេនះថ អរម�ណ៍ទស់ចិត� កំពុងេក
េឡង
ី េហយ
ី ហ�៎! ែមនេហយ
ី អរម�ណ៍ទស់ចិ កំពុងេកត
ី េឡង
ី េហយ
ី ហ�៎! េតី

អរម�ណ៍ទស់ចិត�ហ�ឹង េទៀង ឬមិនេទៀង? គឺមិនេទៀងេទ។ ែមនេហី
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អរម�ណ៍ទស់ចិត�ទំងេនះ គឺមិនេទៀងពិតែមន។ មិនជាប់ចិត� មិ
អរម�ណ៍ ចំេពះករេសយអ ជេទមនស របស់ចិត�ទំងេន េឡយ
ី
ពិតេហយ
ី គឺ (អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ ) ពិតែមន។

លំដប់មក សូម្រពះេយាគាវចរ បន�ភា�ប់បទ ថា េទមនស
េវទនា មិនេទៀង  េទមនស្សេវ េនាះជាទុក� គឺ(ទុក�ំ! ទុក�ំ! ទុក�ំ!)
េទមនស្សេវទ ជាទុក�ំ មិនែមន របស់ខ�ួនេឡយ
ី  គ(
ឺ អនត�! អនត�
អនត�!)។ គពិតជា (គា�នសត� គា�នបុគ គា�នតួខ�ួន ពិតែមន។ សូមបន�

ភាវន (គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� យា៉ងេនះរហូត ្រសប រល
ដេង�ីមេចញ។ 

កល្រពះេយាគាវចសិក្សោយា៉ង ដែដលៗ រល់ៗៃថ� ចិត�នឹងមាំម
ក�ុងសភាវធម៌ទំងឡាយ េឃីញសុទ�ែ «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត»។  ចិត�នឹង

បាក់ផ�ត់ស�ត់ជំ េឃញ
ី ថា េលកេនះពិត(គា�នសត� គា�នបុគ�គា ន
តួខួ ន)
�
ពិតែមន។ ឈនទំង នឹងកន់ែតចស់ក� ចិត�នឹងត ក�ុង
ឧេបក ែដលជាសីល វិសុទ�ិ និងចិត� វិសុទ�ិ។ លំដប់មកេទៀត តួប��
ទិដ�ិវិសុទ�ិ  កង�រ វិតរណ វិសុទ� មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទញ

ទស្សន វិសុទ�ិ និងញាស្សន វិសុទ� នឹងេកត
ី េឡង
ី តមលំដលំេដ
េហយ
ី អរិយមគ�េនា នឹងផា�ច់ផ�ិ ឫសគល់កិេលសេ្រគឿង្រ េនក�ុងខន�
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សនា� មាសកយទិដ� ជាេដី ឱ្អស់រលីងតមឧបនិស្ស័យ។ ចិជា្រ
អរិយបុគ�ល នឹងេកត
ី មាេឡង
ី ក�ុងេល ជាក់មិនខន
គន�ឹះទ១
ី ២ ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ (អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ) េដីម្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង (អស្
សៈបស្សោ) ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល ចិត�ពល់្រត�វខ្យល់ស ៃនខ្យល់្រតកូល៤, 
ចិត�ពល់្រត�វបីតិទ៥,  និងចិត� ពល់្រត� វវិេវកធ ជាកយបស្សទ�ិ និងច

បស្សទ�ិ មាំមួនឹងធឹង ក�ុងឧបចរសមា។ បនា�ប់មក ទប់អរណូបនិ

ជ្ឈោនក� ឧបចរសមា េនាឱ្បាននឹងស៊ប់មា េហយ
ី ប�ូរអរម�ណ ្រពះកម
ដ�ន មកពិច នូវលក�ណូបនិជ្ឈោន ក�ុងេវទនានុបស្សនាសត វិញ

ម�ង។  គឺយក «ប��» មកពិចរណា នូវលក� របស់ «សុខេវទន» ែដល
កំពុងេកីតេឡង 
ី េដយសរចិ ស�ប់រមា�ប់េ្រទ ៃននីវរណធម៌៥ (ក

ច�ន�ៈ ព្យោបាទៈ ថីនមិទ ឧទ�ច�-កុក�ុច�ៈ វិចិកិច�)។ េដយបន�សិ យា៉
េនះ ថា៖
ឱហ�៎! មានអរម�ណ៍ស�ប់ស ្រតជាក់កយេត!ី ស�ប់សុខ ្រតជាក់

ែមនេហយ
រម�ណ៍ស�ប់

្រតជាក់កយេនះ េនដ
ី េត!ី េតករេសយអ
ី
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ឬែ្រប្រប�ល? គឺពិតជាែ្រប ែមនេហយ
ី ! េតែ្
ី រប្រប យា៉ងណា ឱហ�៎!

មានអរម�ណ៍ស�ប់ស ្រតជាក់កយខ�ំងជ េហយ
ី េត!ី  ឬ  ឱហ�៎!មា
អរម�ណ៍ស�ប់សុ ្រតជាក់កយតិចជា េហយ
េតអ
ី េត!ី េបអ
ី ចឹង
ី
ី រម�ណ

េសយសុខេវទ តមទ�រកយេនះ េទៀង ឬមិនេទៀង? គឺមិនេទៀងេ
(អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ )។
លំដប់មក សូមបន�ភា� បទពិចរ ថា រល់ករេសយអរ ែដល
មានភាពមិនេទៀងទត់ គឺពទុក� (ទុក�ំ! ទុក�ំ! ទុក�ំ!)។ រល់ករេ
អរម�ណ ែដលជា អនិច�ំ ទុក�ំ គឺមិនែមន របស់ខ�ួនេឡយ
ី (អនត�! អនត�
អនត�!)។ ែមនេហីយ! ករេសយអរ ជាសុខេនះ ពិតជាមិនែម
របស់ខ�ួនេឡយ
(គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� ពិតែមន។ សូម
ី  គពិតជា
ឺ
បន�ភាវនា (គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� យា៉ងេនះរហូត ្រសប
រល់ដេង�ីមេច។

កល្រពះេវចរ បាសិក្សោយា៉ង ដែដលៗ រល់ៗៃថ� ចិត�នឹង
េនឿយណាយ ក�ុងសភាវធម៌ទំងឡាយ គឺេឃីញសុទ� «អនិច�ំ ទុក�ំ

អនត» ទំងអស់។ ចិត�េនាះ នឹងបាក់ផ�ត់ស�ត់ េឃញ
ី ថា េលកេ

ពិតជា (គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� ពិត្របាកដែមន។ 
ទំងឡ នឹងកន់ែតចស់ក� ចិត�នឹងត ក�ុងឧេបក ែដលជាសី
វិសុទ�ិ  និងចិត�វិសុទ�ិ។  លំដប់មកេទៀត តួប��ម
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ទិដ�ិវិសុទ�ិ កង� វ

តរណវិសុទ�ិ  មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទញាណទនវិសុទ�ិ  និង

ញាណទស្សនវិសុទ នឹងេកត
ី េឡង
ី តមលំដ េហយ
ី មគ�េនា នឹងផា�ច់ផ�ិ
ឫសគល់កិេលសេ្រគឿង្រ ក�ុងខន�សនា� មាសកយទិដ� ជាេដីមឱ្អស់
រលង
ី តមឧបនិស្ស័យ។ ចិត�ជា្រពះបុគ�ល នឹងេកត
ី មាេឡង
ី ក�ុង
េលកេន ជាក់មិនខន

គន�ឹះទ១
ី ៣ ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ (អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ) េដីម្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង (អស្
សៈបស្សោ) ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល ចិត�ពល់្រត�វខ្យល់ស ៃនខ្យល់្រតកូល៤, 
ចិត�ពល់្រត�វបីតិទ៥,  និងចិត� ពល់្រត� វវិេវកធ ជាកយបស្សទ�ិ និងច

បស្សទ�ិ មាំមួនឹងធឹង ក�ុងឧបចរសមាធិ។ បនា�ប់មក ទប់អរម�ណ

ជ្ឈោនក� ឧបចរសមា េនាឱ្បាននឹងស៊ប់មា េហយ
ី ប�ូរអរម�ណ ្រពះកម
ដ�ន មកពិច នូវលក�ណូបនិជ្ឈោន ក�ុងេវទនានុបស្សនាសត វិញ
ម�ង។ គយ
ឺ ក «ប��» មកពិចរណា នូវលក�ណៈជាអរ

របស់ «

េសមនស្សេវ» ែដលកំពុងេកត
ច
េដយសែត 
ី េឡង
ី ក�ុងចិត�ជាប� ុប្បន
មានករប៉ះផ�ប់រវង (រសំេឡង ក�ន
ិ  រស សម�ស្ស និងធមា�រម�ណ៍) ជា
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នឹងទ� ខងក�ុងទ៦ មា (ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត កយ និងចិ
គេឺ នក�ុែភ�ន ែដលកំពុងែត ចេ្រមីសមាធ េនះឯង។

ទ១
ី ៖ េនក�ុងសមាធិ េបីចក�ុ្រប (ែភ�កប��) ប៉ះផ�ប់នឹង រូបនិមិត�
(អរម�ណ និមិត�ជារូប ឯណនម
ី ួយ ែដលគួរជាទីេ្រតកអរេពញចិត� 
េសយអរម�ណ៍េសមនស្ស រែមងេកីតមានេឡីង។ ករេស

េសមនស្សទំងេនាះ គឺជាេហត ដល់កិច�បដិបត�ិ្រពះធម េនក�ុងចិត�ជ

បច�ុប្បន�។ ្រពះេយាគាវចរ គប្បីកំណ យា៉ងេនះថ រូបនិមិតេ� នាះ
្រសស់ស�តណាស់ហ�៎! ែមនេហីយ និមិតេ� នា ពិតជា្រសស់ស�ត
ហ�៎! េតរី ូបនិមិតេ� នាះ េឃីញេដយែភ�កធម�ត ឬេដយែភ�ក គេឺ ឃញ
ី

េដយែភ�កប��។ េតីរូនិមិតេ� នា េនទីជិត ឬេនទីឆា គេឺ នទីឆា�យ
េតរី ូបនិមិតេ� នា េទៀង ឬមិនេទៀង? គមិ
ឺ នេទៀងេទ។ ែមនេហយ
ី  រូបនិមិត�

េនា មិនេទៀងេទ  េឃញ
ី េហយ
ី ក៏បាត់េទ បាត់េហីយក៏េឃីញវិញពិតជា
(អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ ) ពិតែមន។

ទ២
ី ៖ េបម
ី ាសំេឡងពេី រ ែដលជាទីជាប់ចិត� ជាប់អរម�ណ៍ មកប៉ះ

ជាមួយេសត្រ (្រតេចៀក) អរម�ណ៍េ្រតកអរេពញចិត� រែមងេកី
េឡង។ ករេសយអ
រម េសមនស្សទំងេនាះ គឺជាេហត ដល់កិច�
ី
បដិបត�ិ្រពះធម ក�ុងចិត�ជាប� ុប្បន�
ច
្រពះេយាគាវចរ គប្បីកំណត យា៉

េនះថា សំេឡងេនះ ពេី រះណាស់ហ�៎! ែមនេហីសំេឡងេនះ ពិតជាពីេរ
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ណាស់ហ�៎! េតសំេឡងេនះ  េទៀង ឬមិនេទៀង? គមិ
ឺ នេទៀងេទ។ ែមនេហយ
ី

សំេឡងេនះ មិនេទៀងេទ ឮេហយ
ី ក៏ឈប់ឮ  ឈប់ឮេហយ
ី ក៏ឮវិញ គពិតជា
ឺ
(អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ ) ពិតែមន។
ទ៣
ី ៖

េបម
ី ានក�ិន្រកអ

មកប៉ះផ�ប់ជាមួ

ឃាន្រប

(្រចមុះ)

អរម�ណ៍េពញចិត� ជាប់ចិត� រែមងេកីតមានេឡីង។ ករេសយអ
េសមនស្សទំងេនាះ គឺជាេហត ដល់កិច�បដិបត�ិ្រពះធម េនក�ុងចិត�ជ

បច�ុប្បន�។ ្រពះេយាគាវចរ គប្បីកំណ យា៉ងេនះថ ក�ន
ិ េនះ ្រកអូ

ណាស់ហ�៎! ែមនេហីយ ក�ិនេនះពិត ្រកអូបណាស់ហ�៎! េតីក�ិន្រកអូបេ
េទៀង ឬមិនេទៀង? គមិ
ឺ នេទៀងេទ។ ែមនេហយ
ី  ក�ន
ិ ្រកអូបេន មិនេទៀងេទ 
ម�ង្រកអូប ម�ងឈប់្រកអូប ពិតជា(អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ ) ពិតែមន។

ទ៤
ា�ត ប៉ះផ�ប់ជាមួ រសជាត ៃនទឹកមាត់ ែដ
ី ៖ េបីជិវ្របស (អណ

បានេលបេផ្សីមបំពង់ េដយសសួ តក
�
ក�ុងសមាធិេនះឯង អរម�ណ៍េ
ចិត� រែមងេកីតមានេឡីង។ ករេសយអរ ជេសមនស្សទំងេនា

ជាេហតុររ ដល់កិច�បដិបត�ិ្រពះធម ក�ុងចិត�ជាប� ុប្បន
ច
ពេី ្រពះចិត�េន
រែមងចង់េលបទឹកមាត ញឹកៗញយៗ។ ្រពះេយាគាវចរ គប្បីកំណត

យា៉ងេន ថា េសមប
ំ
្រស�ល វិញេហីយហ�៎! ែមនេហយ
ី ពង់ក
ី  រសជាតិទឹ

មាត់េនះ បានេធឱ្េសមប
ំ
្រសលវិញេហយ
ី ពង់ក
ី ហ�៎! េតអ
ី រម�ណ៍េពញចិត

េពលេលបទឹកមាត់ហ�ឹង  េទៀង ឬមិនេទៀង? គឺមិនេទៀងេទ។ ែមនេហីយ
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អរម�ណ៍េពញចិត េពលេលបទឹកមាត់ហ�ឹង មិនេទៀងេទ មិនជាប់ចិត� មិនជ
អរម�ណ េឡយ
(អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ ) ពិតែមន។
ី  គពិតជា
ឺ
ទ៥
ី ៖ េបរី ូបកយេនះ ប៉ះផ�ប់ជាមួយន ទអ
ី ង�ុយទន់ល � អរម�ណ៍េពញចិត
រែមងេកត
ី មានេឡីង។ ករេសយអរ

ជេសមនស្សទំងេនាះ

េហតុររ ដល់កិច�បដិបត�ិ្រពះធម ក�ុងចិត�ជាប� ុប្បន�។ ្រពះេយាគ
ច
គប្បីកំណត់ដឹ យា៉ងេន ថា ទអ
ី ង�ុយេនះ ពិតជាទន់្រស�លអង�ុយណ
ហ�៎! ែមនេហយ
ី  ទអ
ី ង�ុយេនះ ពិតជាទន់្រស�លអង�ុយណាស់ហ�៎! េតីអរ

េពញចិត� េពលអង�ុយហ�ឹង  េទៀង ឬមិនេទៀង? គមិ
ឺ នេទៀងេទ។ ែមនេហយ
ី
អរម�ណ៍េពញចិត េពលអង�ុយហ�ឹង ពិតជាមិនេទៀងេទ មិនជាប់ចិត� មិនជ
អរម�ណ េឡយ
(អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ ) ពិតែមន។
ី  គពិតជា
ឺ

ទ៦
ី ៖ េដយសរ ករប៉ះផ�ប់តមទ៥ ខងេលីណាមួយេកីតេឡីង េទ
ជាេហតុនឱ្េកីតមាន នូវអរម�ណ៍េពញចិត អរម�ណ ជាប់ចិត� តមទ

មេន (ចិត�)។ ករេសយអរម ជេសមនស តមទ�រមេនាទំង
គជាេហតុររ
ដល់កិច�បដិបត�ិ្រពះធម ក�ុងចិត�ជាប� ុប្ប
ច
េនះឯង។ ្រព
ឺ

េយាគាវ គប្បីកំណត់ដឹ យា៉ងេន ថា អរម�ណ៍េពញចិត�អរម�ណ ជាប
ចិត� កពុង
ំ េកត
ី េឡង
ី េហយ
ី ហ�៎! ែមនេហយ
ី អរម�ណ៍េពញចិត� អរម�ណ ជាប

ចិត� កពុង
ំ េកត
ី េឡង
ី េហយ
ី ហ�៎! េតអ
ី រម�ណ៍េពញចិត� អរម�ណ ជាប់ចិត� ហ�ឹង
េទៀង ឬមិនេទៀង? គមិ
ឺ នេទៀងេទ។ ែមនេហយ
ី អរម�ណ៍េពញចិត� អរម�ណ
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ជាប់ចិត�ទំងេនះ គឺមិនេទៀ ពិតែមន។ មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម េស
េឡយ
ី ។ ពិតេហយ
ី គឺ (អនិច�!ំ អនិច�!ំ អនិច�!ំ ) ពិតែមន។
លំដប់មក ្រពះេយាគាវចរ បន�ភា�ប់បទ ថា េសមនស្សេវ
ណាមិនេទៀង េសមនស្សេវទន ជាទុក� គឺ(ទុក�ំ! ទុក�ំ! ទុក�ំ!)។ 
េសមនស្សេវទ

ជាទុក

មិនែមនជ

របស់ខ�ួនេឡយ
ី  គ(
ឺ អនត�!

អនត�! អនត�!)។ ែមនេហីយ េសមនស្សេវទនាទំងេនះ ម របស់

ខ�ួនេឡយ
ី  គ(
ឺ គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� ពិតែមន។) សូមបន�ភាវន
(គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� យា៉ងេនះរហូត ្រសប រលករដ
ដេង�ីមេចញ។ 

កល្រពះេយាគាបាសិក្សោយា៉ង ដែដលៗ រល់ៗៃថ� ចិត�នឹងមាំម
ក�ុងសភាវធម៌ទំងឡាយ េឃីញសុទ�ែ «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត»។ ចិត�នឹង

បាក់ផ�ត់ស�ត់ជំ េឃញ
ី ថា េលកេនះពិត(គា�នសត� គា�នបុគ�គា ន
តួខួ ន)
�
ពិតែមន។ ឈនទំង នឹងកន់ែតចស់ក� ចិត�នឹងត ក�ុង
ឧេបក ែដលជាសីល វិសុទ�ិ និងចិត� វិសុទ�ិ។ លំដប់មកេទៀ គត
ឺ ួប��មា
ទិដ�ិវិសុទ�ិ  កង�រ វិតរណ វិសុទ� មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទញ

ទស្នវិសុទ�ិ  និងញាណទស្សនវិសុទ នឹងេកីតេឡង
ី តមលំដ ្រតឹែត

ចំនួន៧ខណៈចិត� េហយ
ី មគ�េនា នឹងផា�ច់ផ�ិ ឫសគល់កិេលសេ្រគឿង្រ
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ក�ុងខន�សនា� មាសកយទិដ� ជាេដី ឱ្អស់រលីង តមឧបនិស្ស័យ
ចិត�ជា្រពះអរិយៈ នឹងេកមាេឡង
ី ក�ុងេល ជាក់មិនខន
គន�ឹះទ១
ី ៤ ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ (អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ) េដីម្បីពិនិត្យដេង� េចញដឹងចូ លដឹង (អស្
សៈបស្សោ) ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ(ស�រតី

និងញាណ(ប��) រហូតដល ចិត�ពល់្រត�វខ្យល់ស ៃនខ្យល់្រតកូល៤, 
ចិត�ពល់្រត�វបីតិទ៥,  និងចិត� ពល់្រត� វវិេវកធ ជាកយបស្សទ�ិ និត�

បស្សទ�ិ មាំមួនឹងធឹងក�ុង ឧបចរសមាធិ។ បនា�ប់មក ទប់អរម�ណ

ជ្ឈោនក� ឧបចរសមា េនាឱ្បាននឹងស៊ប់មាំ េហីយប�ូរអរម ្រពះកម
ដ�ន មកពិច នូវលក�ណូបនិជ្ឈោន ក�ុងេវទនានុបស្សនាសត វិញ

ម�ង។ េពគឺ យក «ប��» មកពិចរណា នូវករប៉ះផ រវទ�រខងេ្
ទំ៦ គឺ (រូប  សំេឡង ក�ិន រស សម�ស្ស និងធមា�រម�ណ៍) ជាមួយ ទ�
ខងក�ុ ទំ៦ គឺ (ែភ�ក ្រតេចៀក ្រចមុះ អណា�ត កយ និងចិត�) េន

ែភ�ន ែដលកំពុងសមាធ េនះឯង េហយ
ី តម�ល់ចិត� ឱ្ជា«ឧេបក» គ ្
ឺ រពេង
យៗ  េសៗ ក
�ី
ណ
ា�លៗ ហៗ ធម�ត ចំេពះរល់ ករប៉ះផ�ប់ក�ុងទ�រ
េនា។ 
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ទ១
ី ៖ េនក�ុងសមាធិ េបីចក�ុ្រប (ែភ�កប��) ប៉ះផ�ប់នឹង រូបនិមិត�

(អរម�ណ និមិត�ជារូប ឯណនម
ី ួយ ែដលមានលក�ណ ល�ស�ត ឬមិនល

ស�ត គួរខ ឬមិនគួរខ� គួរេខ�ម
ី ឬមិនគួរេខ�ីម ជាេដីម គ្រពះេយាគាវ
គប្បីកំណត់ដឹ យា៉ងេន ថា េនះ្រតឹជ ករេឃី, េឃញ
ី េហយ
ី ក៏រលត់

េទ, រលត់េហយ
ក៏េឃញ
ី
ី វិញ, គធម�
ឺ តៗ មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ
តម�ល់ចិត� «ធម�ត ្រពេងីយ ហៗ
�ី
ណ
ា�ល ជាឧេបក »។ រួចបន�
ី េសៗ ក
ពិចរណ េទៀតថា៖ «ឧេបក» េនះ គមិ
ឺ នែមនជា ទីរម�ត់ទុក�េទ មិនេទៀ
ទត់េទ (អនិច�ំ! អនិច�ំ! អនិច�ំ!)។

ទ២
ី ៖ េបីមាសំេឡងពីេរះ ឬមិនពីេរះ មកប៉ះផ�ប់ជា េសត្រប

(្រតេចៀក) ្រពះេយាគាវចរ គប្បីកំណ យា៉ងេន ថា េនះ្រតឹម ក
ឮ, ឮេហយ
ី ក៏ឈប់ឮ, ឈប់ឮេហយ
ី ក៏ឮវិញ, គធម�
ឺ តៗ មិនជាប់ចិត� មិ

ជាប់អរម�ណ៍។ តម�ល់ចិត «ធម�ត ្រពេងីយ ហៗ
�ី
ណ
ា�ល ជ
ី េសៗ ក
ឧេបក»។ រួចបន� ពិចរណ េទៀតថា៖«ឧេបក» េនះ គមិ
ឺ នែមនជា ទីរម�ត
ទុក�េទ មិនេទៀងទត់េទ (អនិច�ំ! អនិច�ំ! អនិច�ំ!)
ទ៣
ី ៖

េបម
ី ានក�ិន្រកអូប ឬក�ិនស�ុយ មកប៉ះផ�ប់ជា

ឃាន្រប

(្រចមុះ ្រពះេយាគាវចរ គប្បីកំណត យា៉ងេន ថា េនះ្រតឹម កធុំ
ក�ន
ិ ,  ក�ន
ិ ្រកអូបេហី ក៏ឈប់្រកអូប វិ, ឈប់្រកអូបេហី ក៏្រកអូប វិ,
ឬជ ក�ន
ិ ស�ុយេហយ
ី ក៏ឈប់ស�ុយវិញ, ឈប់ស�ុយេហយ
ី ក៏ស�ុយវិញ, គធម�
ឺ
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តៗ មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍។ តម�ល់ច «ធម�ត ្រពេងីយ ហៗ
ី

េសៗ ក
�ី
ណ
ា�ល ជាឧេបក »។ រួចបន� ពិចរណ េទៀតថា៖ «ឧេបក» េនះ 
គមិ
ឺ នែមនជា ទីរម�ត់ទុក�េទ មិនេទៀងទត់េទ (អនិច�ំ! អនិច�ំ! អនិច�ំ!

ទ៤
ា�ត ប៉ះផ�ប់ជាមួ រសជាតិល�ីង ឬែផ�ម ៃនទឹ
ី ៖ េបជិ
ី វ្របស (អណ

មាត់ ែដលបានេ មកេផ្សីមបំពង់ ក�ុងសមាធិេន ្រពះេយាគាវចរ គ
កំណត់ដឹង យា៉ងេន ថា េនះ្រតឹម រសជា,ត មារសែផ�ម េហយ
ី ក៏ឈប់
ែផ�មវិញ, ឈប់ែផ�មេហយ
ី ក៏ជែផ�មវិញ, ឬជ រសលង
ី � េហយ
ី ក៏ឈប់ល�ងវិ
ី ញ,

ឈប់លីង
� េហយ
ក៏ជល�ងវិ
ី
ី ញ, គធម�
ឺ តៗ មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�
តម�ល់ចិត� «ធម�ត ្រពេងីយ ហៗ
�ី
ណ
ា�ល ជាឧេបក »។ រួចបន�
ី េសៗ ក
ពិចរណា េទៀតថ «ឧេបក» េនះ គមិ
ឺ នែមនជា ទីរម�ត់ទុក�េទ មិនេទៀ
ទត់េទ (អនិច�ំ! អនិច�ំ! អនិច�ំ!)

ទ៥
ី ៖ េបីរូបកយេនះ ប៉ះផ�ប់ជាមួយន ទីអង�ុយ ឬទីេដក ឬេដីរ ឬឈរ 
មានលក�ណៈទន់ ឬលក�ណៈឹង
រ ជាេដីម ្រពះេយាគាវចរ គប្បីកំណត

យា៉ងេន ថា េនះ្រតឹ ជាករេអរម�ណ េពលអង�ុយ ឬេពលេដក ឬ

េពលេដរ ឬ
េពលឈរ  ែតប៉ុេណា�, គធម�
ី
ឺ តៗ មិនជាប់ចិត� មិនជ
អរម�ណ៍។ តម�ល់ចិត� «ធម�ត ្រពេងីយ ហៗ
�ី
ណ
ា�ល ជ
ី េសៗ ក
ឧេបក»។ រួចបន� ពិចរណា េទៀតថ «ឧេបក» េនះ គមិ
ឺ នែមនជា ទីរម�ត
ទុក�េទ មិនេទៀងទត់េទ (អនិច�ំ! អនិច�ំ! អនិច�ំ!)
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ទ៦
ី ៖ េដយសរ ករប៉ះផ�ប់តមទ៥ ខងេលីណាមួយេកីតេឡីង េទ

មាករេសអរម�ណ៍ តមទ�រ (ចិត�)។  ដូេច�ះ ្រពះេយាគាវចរ គ
កំណត់ដឹង យា៉ងេន ថា េនះ្រតឹម ករេសយអរម ពក
ី រប៉ះផ�ប

ប៉ុេណា�ះឯ , គធម�
ឺ តៗ មិនជាប់ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍។ តម�ល់ច «ធម�
ត ្រពេងីយ ហៗ
�ី
ណ
ា�ល ជាឧេបក »។ រួចបន� ពិចរណា េទ
ី េសៗ ក

ថា៖ «ឧេបក» េនះ គមិ
ឺ នែមនជា ទីរម�ត់ទុក�េទ មិនេទៀងទត់េទ (អនិច�ំ
អនិច�!ំ អនិច�!ំ )។

លំដប់មក ្រពះេយាគាវចរ បន�ភា�ប់បទ ជារួថា កេស
អរម�ណ៍ ទំងឡាយ ែដលមានលក�ណ មិនេទៀងទត់ (អនិច�) 
ំ គជ
ឺ

ទុក�  (ទុក�ំ! ទុក�ំ! ទុក�ំ!)។  ទុក�ំលក�ណៈទំងឡាយណា ែដលបានេកតេ
ី
េ្រពះករេសយអ

េកតរ
ី លត់ គមិ
ឺ នែមនខ�ួន មិនែមនជារបស់ខ�ួ

េឡយ
(អនត�! អនត�! អនត េពលគឺ (គា�នសត� គ នបុគ�ល គា�
ី
តួខួ ន) ពិតែមន។
�
សូមបន�ភាវន (គា�នសត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ� យា៉
េនះរហូត ្រសបត រល់ដេង�ីមេច។ 

កល្រពះេយាគាវចសិក្សោយា៉ង ដែដលៗ រល់ៗៃថ� ចិត�នឹងមាំម
ក�ុងសភាវធម៌ ែដលេឃញ
ី សុទ�ែតជ លក�ណៈ «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត»។ ចិត�
នឹងបាក់ផ�ត់ស�ត់ជំ េឃញ
ី ថា េលកេ(កយនិងចិត�) គឺសភាវ
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ែដលេកីត ពីេហតុ  និងបច�័យ េដពិត េពលគ ពិតជា (គា�នសត� គា

បុគ�ល គា នតួខួ ន)
�
ពិតែមន។ លំដប់មកេទៀត តួ��មា ទិដ�ិវិសុទ�ិ កង�រ វ
តរណវិសុទ�ិ មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ បដិបទញាណទនវិសុទ�ិ  និង

ញាណទស្សនវិសុទ នឹងេកត
ី េឡង
ី តមលំដលំេដ េហយ
ី អរិយមគ�
េនា

នឹងផា�ច់ផ�ិ

ឫសគល់កិេលសេ្រគឿង្រ

ក�ុងខន�សនា�

មា

សកយទិដ� ជាេដី ឱ្អស់រលង
ី តមឧបនិស្ស័យ។ ចិត�ជា្រពះបុគ�ល
នឹងេកត
ី មាេឡង
ី ក�ុងេល ជាក់មិនខន
គន�ឹះទ១
ី ៥ ស្រមាប់េបីកទ�រ្រពះ ន៖
សូមតំងេចត ឱ្បានមុតមាំក�ុងសីល រួចចប់យកឥរិ ទំងបួន
មួយ (អង�ុយ េដក  េដីរ  ឈរ)  េដីម្ពិ
ប និត្យខ្យល់ដេង� េចញដឹងចូ លដឹង 
(អស្សោសៈបស្) ក�ុងអនាបាណស្សតិកម ្របកបេដ សតិ

(ស�រតី និងញាណ(ប��) រហូតនាំចិឱ្ពល់្រវ ្រក�មខ្យល់បួនព គឺ៖
្រក�មខ្យេ្រគាតត, ្រក�មខ្យល់េស�ីងស�, ្រក�មខ្យល់តូចល�, ្រក�មខ្យ
ល�ិតសុខុម។  រួចបន�ព្យោ ញាុំងចិតឱ្បានពល់្រ នូវឧេបក� ែដល

សីលវិសុទ�ិ  និងចិត�វិសុទ�ិ។ បនា�ប់មក ទប់អរម�ណនិជ្ឈ ក�ុងឧេបក
េនា ឱ្បាននឹងស៊ប់មាំ េហីយប�ូរអរម ្រពះកម�ដ�ន មកពិច នូវ

លក�ណូបនិជ្ឈោន ក�ុងកយានុសតិបដ� ដូចគា�នឹគន�ឹះ ស្រមា

េបកទ�
្រពះនិព ពទ
ី
ី ី១ ដល់ ទ៩
ី ណាមួ តមឧបនិស្ស ឬក�ុងេវទន
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នុបស្សសតិបដ� ដូ ចគា�នឹគន�ឹះ ស្រមាប់េបីកទ ្រពះនិព ពីទី១០
ដល់ ទ១
ី ៤ ណាមួ តមឧបនិស្ស ឬក៏បន�ចេ្រមីន ក�ុងចិត�នុបស
សតិបដ�ន ឬក�ុងធមា� នុបស្សនាសតិបដ�ន េញាុំងចិត ឱ្េកត
ី មា
សេង�គ តក់ស�ុត  េនឿយណា ក�ុងសង�ធម៌ទំងឡ េឃញ
ី សុទ�ែតបា

លុះ ក�ុងអំណាច«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ែដល្រគប់អ�ីៗទំងអ ក�ុងេលកេនះ
មិនគួរឱ្្របកន់ ថាជារបស់ខ�ួនេឡីយ េព ពិតជា (គា�នសត� គា

បុគ�ល គា�នតួខ�ួន ពិតែមន។ បនា�ប់មក បន�ភាវ ក�ុងចិត�ថា (គា�នសត�
គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�ួ យា៉ងេនះរហូត ្រសប រល់ដេង�ីមេច។ វិធេី នះ 
គឺសមគួរបំផុត ស្រមាប់្រពះេយាគ ាវចរ ែដលបរ េដយបុណ្យ ហ�
ហត់ស�ត់ជំ ក�ុង្រពអនាបាណស្សតិកម ដេង�ីមទំ១៦ ឬបា

សេ្រមចអប្បនាចតុត� ជាចតុក�ន័យ � ុងកម�ដទំ១៩
ក
ណាមួ រួច

េហយ
គឺកសិណ១០ ្រពហ� វិហម៌៤ អរូបជ្ឈ៤ និងអនាបាណស
ី
១។  េពលបដិបត�ិយា៉ងេន ដែដលៗ រល់ៗៃថ� ឈនេលកិយទ

នឹងកន់ែតចស់ក� ចិត�នឹងត ក�ុងឧេបក�យា៉ង ែដលជាសីល វិសុទ�ិ
និងចិត�វិសុទ�ិ។  លំដប់មកេទៀត តេលកុត�ប��មាន ទិដ�ិ វិសុទ�, កង�រ វិត
ណវិសុទ�ិ, មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ, បដិបទញាណទស្សនវិសុ, និង

ញាណទស្សនវិសុទ នឹងេកត
ី េឡង
ី តមលំដ េហយ
ី អរិយមគ�េនា នឹងចូ ល
មកផា�ច់ផ�ិ ឫសគលអ
់ នុសយ
័ កិេលស ែដលជាេ្រគឿង្ ក�ុងខន�សនា�

មាសកយទិដ� ជាេដី ឱ្អស់រលង
ី តមឧបនិស្ស័យ។ ចិ ជា្រពះអរ
បុគ�ល នឹងេកត
ី មាេឡង
ី េនក�ុងេល ជាក់មិនខន
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គន�ឹះទ១
ី ៦ ស្រមាប់េកទ�រ្រពះនិព៖
គន�ឹះស្រមាប់េបីកទ ្រពះនិព�ន ែដលបាន រួចមកេហយ
ខងេលី
ី
ចប់ពីទ១ ដល់ ទ១
ី ៥ គេឺ ដេ្រចីនអចនាំច ្រពះេយាគាវ ឱ្បា

សេ្រមច្ត
រ េសតបត�ិ ប៉ុេណា�ះ េលីកែលងែ ្រពះេយាគា អង�ខ�ះ 
ែដលបរិបូណ៌ េដយបុណ្យ និងឧបនិស្ ក�ុងកលជាអតេ្រចី េទីប

អចនាំចិ សេ្រមចដល ក្រមិតសទមិផល អនាគាមិផល ជាល
លំេដ បន�េទៀតបា ក�ុងៃថ�ែតមួយ។ គន�ឹះទី១៦េនះ គឺស្រមាប់ ្រព

េសតបន�បុគ ែដលមានករតំងច បេង�នយកគុណធម បន�េទៀត 
មានសកទគាមិផល និងអនាគាមិផល ប៉ុេ ដ្បិថា ្រពះេសត
បុគ�លអង�ខ�ះ  េលកបាតំងចិត ្រពមល�មទទួលយក ភាពេទៀងទ ក�ុង

្រពះនិព�ន នាកល ្រតឹ៧ជាតិេទៀត េមា៉�៉ះេហ េលកេនេ្រត
ក�ុងកមរគៈ េដយមិនបេង�ន យកមគ�ផលជាន់េលីេទៀតភា� ក�ុង

បច�ុប្បន�ជា េនះេឡយ
ី ។ ករបេង�នចិ េនេ្រតក ក�ុងកមរគៈ រប
្រពះេសតបន�បុអង�េនា យា៉ងេនះ ជាេហតុេធឱ្ គុណធម៌ ក�ុងក្រមិ

េសតបត�ិេនះ ្រកិនឬេតឿ មិនចេ្រមីនលូតល េទមុខេទៀ ក�ុង
បច�ុប្បន�ជា េនះេទ។  ដ្បិថា ្រគ្រពះេសតបន�បុ ែដល្របា មគ�

ផលជាន់េលីេទៀត គឺ្រត�វែតអធិដ�នច (ករតំងចិត�ម ដច់ខតថា 
លះបង់កមគុណេចល េដយមិនអេឡាះ ពេី ្រព អង�ធម៌ ែដល
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េលក្រត�វេធ ឱ្្រសលេស�ីង និងលះបង់េ ដច់្រសេចញ ពីខន�
សនា� គរគានុស
(្រក�មតេ្រ រគចិត� ជាកិេលសេ្រគឿង្ ក�ុងខន�
ឺ

សនា�)  និងបដិឃានុស័ (្រក�មថា�ំងថា អក់អន់ចិត� ជាកិេលសេ្រ
្រត ក�ុងខន�សនា�)។  េដីម្បីបន�កិច�ហ�ឹកហ េទមុខេទៀត ្រពះេស
បន�បុគ�ល អង�េនាះ ្រត�វែតអធិដ�នច (ករតំងចិត�ម ដច់ខតឈ

េសពកគុណ  ចប់ពីេពលេនះតេទ េព សូម្បីែជាមួ ភរិយាស�

ហ�ឹងឯង។ បនា�ប់មក ្រត�វរស់េនកែន�ង ដច់េដយែ ែតមា�ក់ឯង
មាន វិន័ ក�ុងទេី ដក ទីអង�ុយ ដូច្រពះសង្ឃ (កិច�េ ស្រមាប់ែត្រគហ
ជ្រពះេសតបន�បុ ែតប៉ុេណា�ះ ចំែណក្រពះសង្ឃ ្រតឹមែតអធិដ�

(ករតំងចិមាំ ក�ុងករលះកមគ េទបានេហីយ)។ ជាធម ្រព
េសតបន�បុគ ែតងពិចរ ដល់កិេលស ែដលបានលះ និងកិេល
មិនទន់បាន ជាេរឿយៗ។ ្រពះេសតបន�បុ អង�េនាះ ្រត�វញាុំងច
ឱ្េនឿយណា ក�ុងគុណធម៌ ក្រមិេសតបត�ិេនះ ថាេនមានកិ
េ្រគាតត ែដលជារគានុស័យ និងបដិឃានុស័យ េន េឡយ
ី
បេង�នចិត�្រជះថ ក�ុងគុណធម៌ របស់្រពះសកទគាមិបុគ�ល ែដលបាន

ឱ្ រគានុស័យ និងបដិឃានុស័យ បាន្រស ពខ
ី ន�សនា� រួចេហយ
ី
េនា េទប្
ី របេសីរជាង។ បនា�ប់មកក៏តំង ឱ្បានមុតម ក�ុងសីល រួច

ចប់យកឥរិយា ទំងបួនណាម (អង�ុយ េដក េដីរ  ឈរ) េដីម្ពិ
ប និត្
ខ្យល់ដេង�ី េចញដឹងចូ លដឹង  (អស្សោសៈបស្) ក�ុង្រពះអន

ស្សតិកម�ដ ្របកបេដ សតិ(ស�រតី និងញាណ(ប��) រហូតនាំចិ
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ឱ្ពល់្រវ ្រក�មខ្យ បួនពួក គឺ៖ ្រក�មខ្យេ្រគាតត, ្រក�មខ្យល់េស�
ស�ប់, ្រក�មខ្យល់តូចល�, ្រក�មខ្យល់ល�សុខុម។ រួចបន�ព្យោ ញាុំងចិត

ឱ្បានពល់្រ នូវឧេបក� ៃនចតុត�ជ្ ជាចតុក�ន័យ (េនស្រមាប ្រព
េសតបន�បុគ ជសមថយានិក ែដលពុំទន់បានសេ្រ មច អប្បន
គេឺ លកបាសេ្រមច្ត
រ ែត ឧបចរសមា ប៉ុេណា�ះ។ ចំែណ្រពះេស

បន�បុគ�ល ជាសមថយានិ ែដលេលកបាសេ្រម អប្បសមាធ រួច
េហយ
ី េលកនឹងចេ្រម ឈសមាបត�ិ តមភាពជំ របស់េល ជ

ធម�តតេ)។ បនា�ប់មក ទប់អរម�ណូបនិជ ក�ុងឧេបក�េន ឱ្បា
នឹងស៊ប់មាំ េហីយប�ូរអរម� ្រពះកម�ដ�ន មកពិច នូវលក�ណូបនិ
ជ្ឈោក�ុងវិធីណាមួ ដូ ចខងេ្រក

ទ១
ី . បន�ចេ្រមី ក�ុងកយានុបសសតិបដ� ដូចគា�នឹគន�ឹះ

ស្រមាប់េបីកទ ្រពះនិព�នពី (១ ដល់ ទី៩)  ណាមួ តមឧបនិស្ស័
ដូចមុនដែដល ឬបែន�មករៃច�្របឌ ណាមួយ ែដលជាឧបាយនាំ ជាថ�ី
តមឧបនិស្ស ឆា�តឈ�ស របស់្រពះេយាគ
ទ២
ី . បន�ចេ្រមី ក�ុងេវទនានុបស្សតិបដ� ដូចគា�នឹងគន�ឹ

ស្រមាប់េបីកទ ្រពះនិព�នពី (១០ ដល់ ទ១
ី ៤)  ណាមួ ត

ឧបនស
ិ ្ស័ ដូចមុនដែដល ឬបែន�មករៃច�្របឌ ណាមួយ ែដលជាឧ
នាំចិត ជាថ�ី តមឧបនិស្ ឆា�តឈ�ស របស់្រពះេយាគ
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ទ៣
ី . ញាុំងចិត ឱ្េកត
ី សេង�គ តក់ស�ុត  េនឿយណា ក�ុងសង�ធម៌ 

ទំងឡាយថា សុទ�ែតលុះក�ុងអំ «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ទំងអស់។
េហយ
ី បន�ពិចរណាថា កលចិត� កមរគៈ និងបដិឃៈ េ្រគត

យា៉ងេនះ គឺជាទុក� ដូេច ្រត�វែតលះបង់េចល រួចបន�ភ ក�ុងចិត�ថា
(្រសឡាញ់ក៏ទុក ស�ប់ក៏ទុក�) យា៉ងេនះរហូត ្រសប រល់ដេង�ីមេច
េ្រកយចិត� បានពល់្រត�វ ឧបចរសមាធិ ឬអប្បនា បឋម
ឈន ក�ុងសមាបត៨។

កលព្យ បដិបត�ិែបបេនះ មិនយូ រប៉ុនា�ន ចិត�នឹងស�ុះេច ច

ពីភវង�ម�ងេទៀត តួេលកុត�ប�� ទិដ�ិវិសុទ�ិ  កង�រ វិតរណ វិសុទ� មគា�មគ
ញាណទស្សនវិសុទ បដិបទញាណទស្សនវិសុ និងញាណទស្សនវិសុទ

នឹងេកីតេឡងជាថ�
តមលំដលំេដ េហយ
ី
ី អរិយមគ�េនា នឹងញាុំឱ្

អនុសយ
័ កិេលស ែដលជាេ្រគឿង្ ក�ុងខន�សនា� មាដូចជា រគានុស័
និងបដិឃានុស័យឱ្បា្រសលេស� េចញពីខន�សនា� េហយ
ី ចិត� ជា្រ
សកទគាមិ នឹងេកីតេឡ ក�ុងេល ជាក់មិនខន។
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េតេសបត�ិផល សេ្រមបានេដរេបៀបណា
បទពិេសធន៍របស ្រពះេយាគា ពួកទ១
ី ៖
ហ�ឹកហត់តមគន�ឹមួយ ែដលបានេពលរួចេហ

ខងេលី

(គន�ឹះទ១
ី ដល់  គន�ឹះទី១៥)  េពលចិត�ពល់្រត «ឧេបក» ៃនចតុត�ជ្ឈ
ជាចតុកន័យ ែដលជ សីលវិសុទ�ិ  និងចិត�វិសុទ�ិ។ ក�ុងវិបស្សនា និមិត�ន
មាេកត
ី េឡង
ី

តមឧបនិស្ស័យ

្របសិេបី

្រពះេយាគាវចរ

ឧបនិស្ស័យជាម ្រពះសមា�សម�ុទ� នឹងនិមិត�េឃ ្រពះសមា�សម�ុ មួយ
្រពះអង ក�ុងឥរិយាបទណាមួយសមា�ល៖ និមិត�ទំងេន គឺនឹងបានេឃី

ច្បោស់ តំងែតពី្រកែសចិត� ស�ិតេនក�ុង ទិដ�ិវិសុទ�ិ រហូ កង�រ វិត
ណវិសុទ�ិ េហយ
ី នឹងរលត់បាត់េវិញ េនេពលែដល មករេកីតេឡីង ៃ
វិបស្សនូបក�ិេល១០ េហយ
ី តួវិបស្សនាប��ក�ុង មគា�មគ�ញាណ

វិសុទ�ិ នឹងេកីតេឡង មក្រគបសង�ត់
វិបស្សនូបក�ិេល១០ បានសេ្ច ជ
ី
បន�េទៀត។  វិសុទ�ិដៃទេទៀត  នឹងេកីតេឡង
ី ជាលំដេទៀត រហូតចិត�បា

ពល់្រត�វ មគ� ្រពនិព�ន ជាអរម�ណ៍ តមឧបនិស្ស័យ ជាទីបំ
េពលេលកុត�រប�� បានេកីតេឡីចប់ពីេគា្រតភូញារហូតដលចិត
់ �

បាពល់្រត�វ មគ� ្រពនិព�ន ជាអរម�ណ៍ តមឧបនិស្ស័យេនាះ 
ប��ដ៏បរិសុទ� ែតម្យោ៉ង ពមាននិមិត េនាេទ។
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១. ទិដ�ិវិសុទ�ិ៖ ្រពះេយាគាវចរ បានេឃីញនិមិត� ែដលេកត
ី ក�ុងកិច�

បដិបត�ិ គដ
ឺ ំបូងេឡយ
ី  បានេឃី ្រពះសមា�សម�ុ មួយ្រពះអង�្រទង់គ
សមាធិ មានលក�ណៈធម�ត។ ករេឃីញនិមិត េហថា ជាករេឃី

ណៈរូបធម៌។ ចិត�ស�ល់ថ េនះពិតជ ្រពះសមា�សម�ុ ្រទង់គង់សមាធិ 
ថ ជាករេឃ លក�ណៈនាមធម៌។ ករេឃីញក�ុងខណៈចិត�េនះ េ
ទិដ�ិវិសុទ�ិ បាេកត
ជាករេឃ
រូបធម៌នាមធម តមេសចក�ីពិ
ី េឡង គ
ី
ឺ
េដយចិត�និមិត។

២. កង�រ វិតរណ វិសុទ�៖ ខណៈចិត�លំដប់ ្រពុទ�រូបរបស់ ្រពះសមា�សម�ុ
្រទង់គង់សមាធិអង�េនាះ ក៏ចប់េផ�ីមែ្រប្រ ពន�ឺច្រម�ះពណ , ប៉ុែន�

េនមានសណា�ន ្រពះសមា�សម�ុ ្រទង់គង់សមាធិដែដល។ ចិត�េ
េនះ បានេឃីញលក�ណ ែ្រប្របមិនេទៀងទត់ ជាលក�ណៈរប(អនិច�ំ) 
េពលគ ្រពរូបរបស់ ្រពះសមា�សម�ុ ្រទង់គង់សមាធមានសភាពែ្រប្
មិនេទៀងទត់ ពីលក�ណៈធម�ត មកជាមានពន�ឺច្រម ហ�ឹងឯង។ ្រព
េយាគាវចរ េកីតមាន

្រតិះរិថា ឱហ�៎! េនះឯង គឺជលក�ណៈរបស់ 

(អនិច�ំ) ែដល្រពះអង បាសំែដង្របា។  េ្រកយសភាវលក�ណេនាះ
ក៏បានបាត់ពី្រកែសប��ចេនាេទ

គន
ឺ ិមិត�បានរលត។  ្រពះេយាគា

បាន្រតិ ះរិះបេទៀតថា ឱហ�៎! ្រពះរូប្រពះអង� ែដលបានេកីតេឡីង ឥេនះ

រលត់បាតេទ វិ េហយ
ី ហ�៎ េនះឯងជាលកណៈរបស់ (អនត�)។ េនគឺជ
ប��ថា�ក កង�រ វិតរណ វិសុទ� បានេកីមាេឡង។
ី
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៣. មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ៖ កលបានេឃ ចិត�និមិត� មានលក�ណ

ជា«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ដូេច�ះ ចិត�ក៏រែមងេ្រតកអរ េពញចិត� ជាប់ចិត� ជ

អរម�ណ មិនខន។ ក�ុងខណៈេនះ គឺលក�ណៈរបស់ វិបស្សនូបក�ិេល១០

ណាមួយ នឹងបានេកីតេឡមក េដីម្បីររំងចិត� ឬស�ក់ចិត� ្រពះេយ
មិនឱ្េលកុត�រប�� េកីតេឡីងបន�បាន។ ដូេច�ះ ្រពះេយាគ ្រត�វម

្របាជា�ឆា�តឈ�ស និឱ្ច្បោស់ថា េន្រតឹមែជាលក�ណៈ របស
វិបស្សនូបក�ិេល១០ ណាមួយេហយ
ី ក៏បេង�នចិត� េនឿយណាយ មិនជ

ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ េបន�ពិចរណា លក�ណៈទំងថា មិនែមនជ
្រពះនិព�ន េនាះេទមានលក�ណៈជ «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ដូចគា� 

ដែដលែដរ។ កបាពិចរ េឃញ
ី ច្បោដូេច�ះ  តួវិបស្សប�� នឹង

េកីតមាេឡង មក្រគបសង�ត់
វិបស្សនូបក�ិេល១០ ទំេនាះបាន េហ
ី
ដឹងច្បោស់ថា អ�ី គឺជាមគ� និងអ�ី គឺមិនែមនជាមគ�។ េនាះឯងេហីយ
េកីតេឡងៃ
ី ន មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុទ
៤. បដិបទញាណទស្សនវិសុ៖ េ្រកយេ មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ
បានេកីតេឡីង ្រគបសង�វិបស្សនូបក�ិេលទំ១០ បានសេ្រម ចិត�នឹង
ធឹងមាំមួនជាកមា�ំង ពន�ឺពណនឹងធឹង

េហយ
ី តួប��ក៏បេង�នសម�ឹ

េមល
ី មកអត�ភាពេនះ ក៏មិនេឃីញមានអ�ីេសះ េឃីញកយេនះ គា�នអ�
មាន្តឹមែតជាពន�ឺ េទីប្របា
កដច្បោស់ថា េ«អនត» ឬថា«គា�
រ
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សត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�» ែដល្រពះអង� បសំែដង្របា។ េនក�ុ

ខណៈេនាះ តួ វិបស្សនាញា៩ បានេកីតេឡីង តំងពី ឧទយព
ញាណរហូតដល់ សច�នុេលមញាណ ែដលមាន វុដ�នគាមិនីវិ
វិបស្សនាក្រមិតខ�ស់បំផុត បានេកតេឡីង។ េនះេហីយ
បដិបទញ
ី
ទស្សន វិសុទ�ិ បានេកីតេឡីង។ េដយសរែតអំណាច បដិបទ

វិសុទ�ិ េនះ គបានញា
ុំង េគា្រតភឱ្េកត
ឺ
ី េឡងជាបន� មានប��េធ�ីកិ
ី
ឆ�ងេគា្រត បុថុជ�ន ចូលកេគា្រត ្រពះអរិយបុគ�ល តមធម�

៥. ញាណទស្សនវិសុទ៖ ខណៈចិត�ជាលំដប់េទៀត គឺចិត�េ ក៏បេង�នេជ
ជាក់មតមាំ ក�ុងគុណ្រពះសមា�សម� យា៉ងៃ្រកែលង ែដ «តថាគ

េពធិសទ� គឺស េជឿជាកម ាំមួនក�ុងករ្រតស់ របស់្រពះសមា�សម�ុ»
ែដលេនាះេហីយ គឺជាសទ�ដ៏មានកមា�ំង ជាក្រមិតឆ� សកយទិដ�
េនាះឯ។  ឬបុរណាចរ្សំែដងថា មុនបាន្រតស់ដឹងសច� គឺនឹង
បាេឃញ
្រពះសមា�សម�ុទ ហកនិមន�មក្របា េននឹងមុខ រួចក៏បា
ី

្រតស់ដឹងសច�ធម៌េទ។ េនាះគឺេលកចង់សំ «តថាគតេពធិស »
បានេកីតេឡីង េនក�ុង ញាណទស្សនវិសុទ ហ�ឹងឯង។ លំដបមក គ្ឺ រព
េយាគាវចនឹងមានប��ចក� ផុសេចញមក េដយធម�ជាតឯកភា គាំ្

តមករ្រតស់ដឹង ្រពះសមា�សម�ុទ េដេពលក�ុងចិត�ថ «សធុ
សធុ ស»។ ក�ុងេពលេនាែដរ អកចែម�ក ៃនរងកចបលនឮសូ រ�

សំេឡង យា៉កងរ ំពង  (្របឹប ខ�ំងៗ បន�រហូត ពក្បោ
លដល់ចុងេជ ឬ
ី
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ពីចុងេជីងេទក្បោល ឬពីផ�ិតេទក្បោល និងពីផ�ិតេទច ឬពីផ�ិតេទចុ
េជង 
ី និងពីផ�ិតេទក្ប េទប
ី ឈប់។  អកចែម�ក ៃនរងកយ បានេ

េឡង
កត់ផា�ផ�ល
ឫសគល់
ិ
ី េនះ េហថ មគ�ញា ែដលបាេកតមក 
ី
សេ��ជនកិេលស មាសកយទិដ� ជេដីម ឱ្អស់រលីង  ពខ
ី ន�សនា�

តមឧបនិស្ស។ បនា�ប់មក គឺេកីតមាវិមុត�ិសុខ (េសចក�ីសុខស�ប់ េ្រព

ករបានរផុតចកទុក� បានេកីតេឡីង គឺ ្រពះេយាគាវចរ មានចិត
គុណ ្រពះសមា�សម�ុ យា៉ងៃ្រកែលង នឹក្រពះ សមា�សម យា៉ងៃ្រកែល
រករយសុខស�ប
ទំងទឹកែភ�ហូររហ ែដលសំែដងអំពី មហដឹងគុណ
ី
ដល់្រពះសម សម�ុទ�។  ចិត�ខណៈេនះ េហថ ផលញា បានេកីតេឡី

ែដលគឺជា ចិត�ជា ្រពះេសតបន�បុ បានេកីតេឡី ក�ុងេលក។ ខណៈ

ចិត�ទំងពីរេនះ គឺមគ�ញាណ និងផលញាណ េហថា ញាណទស្សនវ
បានេកីតេឡីង លំដប់ម ចិត�ក៏ចូលកន់ភវង� វិ ជាធម� តមធម�ជា

របសវ
់ ។  ្រពះេយាគាវចរ មានប��បានដឹងច្បោស់ ពីកិេលស 
បានលះ និងមិនទន់បាន ពីក�ុងខន�សនា�ន េដយអង�ឯង មិនបាំ
សកសួរ  នរណាេទៀតេឡ។ េនះេហថ បច�េវក�ណ��ណ បានេកី
េឡង
ី េនាះឯ។
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បទពិេសធន៍របស ្រពះេយាគា ពួកទ២
ី ៖
ហ�ឹកហត់តមគន�ឹមួយ ែដលបានេពលរួចេហ

ខងេលី

(គន�ឹះទ១
ី ដល់  គន�ឹះទី១៥)  េពលចិត�ពល់្រត� «ឧេបក» ៃនចតុត�ជ្ឈ
ជាចតុកន័យ ែដលជ សីលវិសុទ�ិ  និងចិត�វិសុទ�ិ។ ក�ុងវិបស្សនា និមិត�ន
មាេកត
ី េឡង
ី

តមឧបនិស្ស័យ

្របសិេបី

្រពះេយាគាវចរ

ឧបនស
អចរ្យអង�េនា
ិ ្ស័យជាម អចរ្យបច�ុប នឹងនិមិត�េឃញ
ី

ជួប ក�ុងឥរិយាបទណាមួយ សមា�ល៖ និមិត�ទំងេន គន
ឺ ឹងបានេឃី

ច្បោស់ តំងែតពី្រកែសចិត� ស�ិតេនក�ុង ទិដ�ិវិសុទ�ិ រហូ កង�រ វិត
ណវិសុទ�ិ េហយ
ី នឹងរលត់បាត់េវិញ េនេពលែដល មករេកីតេឡីង ៃ
វិបស្សនូបក�ិេល១០ េហយ
ី តួវិបស្សនាប��ក�ុង មគា�មគ�ញាណ

វិសុទ�ិ នឹងេកីតេឡង មក្រគបសង�ត់
វិបស្សនូបក�ិេល១០ បានសេ្ច ជ
ី

បន�េទៀត។  វិសុទ�ិដៃទេទៀត  នឹងេកីតេឡង
ី ជាលំដប់ រហូតចិត�ពល់្រត�
មគ�ផល ្រពនិព�ន ជាអរម�ណ៍ តមឧបនិស្ស័យ ជាទីបំផុត

េលកុត�រប�� បានេកីតេឡីង ចប់ពីេគា្រតភូញាណេទ រហូតដល
ពល់្រត�វ មគ� ្រពនិព�ន ជាអរម�ណ៍ តមឧបនិស្ស័យ គជ
ឺ ាត
ប��ដ៏បរិសុទ� ែតម្យោ៉ង ពមាននិមិត េនាេទ។

១. ទិដ�ិវិសុទ�ិ៖ ្រពះេយាគាវចរ បានេឃីញនិមិត� ែដលេកត
ី ក�ុងកិច�
បដិបត�ិ គដ
ឺ ំបូងេឡយ
ី  បានេឃី េលកអចរ្យ បាន ែដលរូបមា
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លក�ណៈធម�ត។ ករេឃីញនិមិត�េ េហថា ជាករេឃីញល ជរូប
ធម៌។ ចិត�ស�ល់ថ េនះពិតជ េលកអចរ្យពិ េហ ជាករេឃ
លក�ណៈ ជនាមធម៌។ ករេឃីញក�ុងខណៈចិត�េនះ េ ទិដ�ិវិសុទ�ិ បា
េកត
ី េឡង គ
ី
ឺជាករេឃ រូបធម៌នាមធម តមេសចក�ីពិ េដយចិត�និមិត។
២. កង�រ វិតរណ វិសុទ�៖ ខណៈចិត�លំដប់គឺរូបេលកអចអង�េនាះ ក៏ច

េផ�ីមែ្រប្រប�លេ ពន�ច្រម�ះពណ
, ប៉ុែន� េនមានសណរូប  ដូចជ រូប
ឺ

របស់  េលកអច ដែដល។ ចិត�េពលេនះ បានេឃីញលក�ណ ែ្រប្រប
មិនេទៀងទត់ ជាលក�ណៈរប (អនិច�ំ)  េពលគ រូបរបស់  េលកអច

មានសភាពែ្រប្ មិនេទៀងទត់ ពីលក�ណៈធម�ត មកជាមានពន�ឺច
ពណ៌ ហ�ឹងឯង។ ្រពះេយាគាវចរ េកីត�� ្រតិះរិថាឱហ�៎! េនះឯង គឺ
ជលក�ណៈរបស់  (អនិច�ំ) ែដល្រពះអង បាសំែដង្របា។  េ្រកយ

សភាវលក�ណេនាះ ក៏បានបាត់ពី្រកែសប��េនាេទ េពគឺ និមិត�
បានរលត។  ្រពះេយាគា បាន្រតិ ះរិះបេទៀតថា ឱហ�៎! រូបេលកអច

ែដលបានេកីតេឡី អម្បោញ់ម ឥឡូវេនះរលត់បាត េទ វិញេហីយហ� េនះ

ឯងគជ
ឺ លក�ណៈរបស់  (អនត�)។ េនគឺជ ប��ថា�ក កង�រ វិតរណ វិសុទ�
បានេកីមាេឡង។
ី

៣. មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ៖ កលបានេឃីញ ចិត�និមិត� មានលក
ជា«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ដូេច�ះ ចិត�ក៏រែមងេ្រតកអរ េពញចិត� ជាប់ចិត� ជ
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អរម�ណ៍ មិនខន។ ក�ុងខណៈេនះ គឺលក�ណៈរបស វិបស្សនូបក�ិេល១០

ណាមួយ នឹងបានេកីតេឡមក េដម
ី ្បីររំងចិត� ឬស�ក់ចិត� ្រពះេយ
មិនឱ្េលកុត�រប�� េកត
ី េឡងប
ី ន�បាន។ ដូេច�ះ ្រពះេយាគាវចរ ្រ

្របាជា�ឆា�តឈ�ស និឱ្ច្បោស់ថា េនះគឺ្រតឹមែតជាលក�ណៈ
វិបស្សនូបក�ិេល១០ ណាមួយ េហីយក៏បេង�នចិត� េនឿយណាយ មិន

ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ េដយបន�ពិចរណា លក�ណៈទំងេនះថា ម
្រពះនិព�ន េនាះេទ គឺមានលក «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ដូចគា� 

ដែដលែដរ។ កលបានពិច េឃញ
ី ច្បោដូេច�ះ  តួវិបស្សប�� នឹង

េកីតមាេឡង មក្រគបសង�ត់
វិបស្សនូបក�ិេល១០ ទំងេនាះបាន េ
ី
ដឹងច្បោស់ថា អ�ី គឺជាមគ� និងអ�ី គឺមិនែមនជាមគ�។ េនាះឯងេហីយ
េកីតេឡងៃ
ី ន មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុទ
៤. បដិបទញាណទស្សនវិសុ៖ េ្រកយេ មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុទ
បានេកីតេឡីង ្រគបសង�វិបស្សនូបក�ិេលទំ១០ បានសេ្រម ចិត�នឹង
ធឹងមាំមួនជាកមា�ំង ពន�ឺពណនឹងធឹង

េហយ
ី តួប��ក៏បេង�នសម�ឹ

េមល
ី មកអត�ភាពេនះ ក៏មិនេឃីញមានអ�ីេសះ េឃីញកយេនះ គា�នអ�
មាន្តឹមែតជាពន�ឺ េទីប្របា
កដច្បោស់ថា េ«អនត» ឬថា«គា�
រ
សត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�» ែដល្រពះអង� បសំែដង្របា។ េនក�ុ

ខណៈេនាះ តួ វិបស្សនាញា៩ បានេកីតេឡីង តំងពី ឧទយព
ញាណ រហូតដល់ សច�នុេលមញាណ ែដលមាន វុដ�នគាមិនីវ

726

វិបស្សនាក្រមិតខ�ស់បំផុត បានេកតេឡីង។ េនះេហីយ គឺជា បដ
ី
ទស្សន វិសុទ�ិ បានេកីតេឡីង។ េដយសរែតអំណាច បដិបទ

វិសុទ�ិ េនះ គបានញា
ុំង េគា្រតភឱ្េកត
ឺ
ី េឡងជាបន� មានប��េធ�ីកិ
ី
ឆ�ងេគា្រត បុថុជ�ន ចូលកន់េគា្រត ្រពះអរិយបុគ�ល តម

៥. ញាណទស្សនវិសុទ៖ ខណៈចិត�ជាលំដប់េទៀត គឺចិត�េ ក៏បេង�នេជ
ជាក់មតមាំ ក�ុងគុណ្រពះសមា�សម� យា៉ងៃ្រកែលង ែដ «តថាគ

េពធិសទ� គឺស េជឿជាកម ាំមួនក�ុងករ្រតស់ របស់្រពះសមា�សម�ុ»
ែដលេនាះេហីយ គឺជាសទ�ដ៏មានកមា�ំង ជាក្រមិតឆ� សកយទិដ�
េនាះឯ។  ឬបុរណាចរ្សំែដងថា មុនបាន្រតស់ដឹងសច គឺនឹង
បាេឃញ
្រពះសមា�សម�ុទ ហក់និមនមក្របា េននឹងមុខ រួចក៏បា
ី

្រតស់ដឹងសច�ធម៌េទ។ េនាះគឺេលកេដដល់ «តថាគតេពធិស »
បានេកីតេឡីង េនក�ុង ញាណទស្សនវិស ហ�ឹងឯង។ លំដបមក គឺ្រព
េយាគាវចនឹងមានប��ចក� ផុសេចញមក េដយធម�ជាតឯកភា គាំ្

តមករ្រតស់ដឹង ្រពះសមា�សម�ុទ េដេពលក�ុងចិត�ថ «សធុ
សធុ ស»។ ក�ុងេពលេនាែដរ អកចែម�ក ៃនរងកយ ចលនឮសូ រ�

សំេឡង យា៉កងរ ំពង  (្របឹបៗ ខ�ំង បន�រហូត ពក្បោ
លដល់ចុងេជ ឬ
ី

ពចុង
ី េជីងេទក្បោល ឬពីផ�ិតេទក្បោល និងពីផ�ិតេទចុងេជីង ឬពីផ�
េជីង  និងពីផ�ិតេទក្ប េទប
ី ឈប់។  អកចែម�ក ៃនរងកយ បានេ

េឡង
កត់ផា�ផ�ិល ឫសគល់
ី េនះ េហថ មគ�ញា ែដលបាេកតមក 
ី
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សេ��ជនកិេលស មាសកយទិដ� ជេដីម ឱ្អស់រលីង  ពីខន�សនា�

តមឧបនិស្ស។ បនា�ប់មក គឺេកីតមាវិមុត�ិសុខ (េសចក�ីសុខស�ប់ េ្រព

ករបានរផុតចកទុក� បានេកីតេឡីង គឺ ្រពះេយាគាវចរ មានចិត
គុណ ្រពះសមា�សម�ុ យា៉ងៃ្រកែលង នឹក្រពះ សមា�សម យា៉ងៃ្រកែល
រករយសុខស�ប
ទំងទឹកែភ�ហូររហ ែដលសំែដងអំពី មហដឹងគុណ
ី
ដល់្រពះសម សម�ុទ�។  ចិត�ខណៈេនះ េហថ ផលញា បានេកីតេឡី

ែដលគឺជា ចិត�ជា ្រពះេសតបន�បុ បានេកីតេឡី ក�ុងេលក។ ខណៈ

ចិត�ទំងពីរេនះ គឺមគ�ញាណ និងផលញាណ េហថា ញាណទស្សនវ
បានេកីតេឡីង។លំដប់ម ចិត�ក៏ចូលកន់ភវង� វិ ជាធម� តមធម�ជាត
របស់វ។  ្រពះេយាគាវចរ មានប��បានដឹងច្បោស់ ពីកិេលស 
បានលះ និងមិនទន់បានលះ ពីក�ុងខន�សនា�ន េដយអង�ឯង មិន
សកសួរ  នរណាេទៀតេឡីយ។ េនះេហ បច�េវក�ណ��ណ បានេកី
េឡង
ី េនាះឯង
បទពិេសធន៍របស ្រពះេយាគា ពួកទ៣
ី ៖
ហ�ឹកហត់តមគន�ឹមួយ ែដលបានេពលរួចេហ

ខងេលី

(គន�ឹះទ១
ី ដល់  គន�ឹះទី១៥)  េពលចិត�ពល់្រត� «ឧេបក» ៃនចតុត�ជ្ឈ
ជាចតុកន័យ ែដលជ សីលវិសុទ�ិ  និងចិត�វិសុទ�ិ។ ក�ុងវិបស្សនា និមិត�ន
មាេកត
ី េឡង
ី

តមឧបនិស្ស័យ

្របសិេបី

728

្រពះេយាគាវចរ

ឧបនិស្ស័យជាម អចរ្យអតីត នឹងនិមិត�េឃញ
ី េទវតមួយអង� ឬកជា
នរណាមា�ក់ មកជ ក�ុងឥរិយាបទណាមួយ សមា�ល៖ និមិត�ទំងេន គឺ

នឹងបានេឃីញច្បោស់ តំងែតពី្រកែសចិត� ស�ិតេនក�ុង ទិដ�ិវិសុទ�ិ រហ
កង�រ វិតរណ វិសុទ� េហយ
ី នឹងរលត់បាត់េវិញ េនេពលែដល មករេកី

េឡង ៃ
ី នវិបស្សនូបក�ិេល១០ េហយ
ី តួវិបស្សនាប��ក�ុង មគា�មគ
ទស្សវិសុទ�ិ នឹងេកត
វិបស្សនូបក�ិេល១០ បា
ី េឡង មក្រគបសង�ត់
ី

សេ្រមច ជាបន�េទ។  វិសុទ�ិដៃទេទៀត  នឹងេកត
ី េឡង
ី ជាលំដប់ រហូតចិ

បាពល់្រត�វ មគ� ្រពនិព�នជាអរម�ណ៍ តមឧបនិស្ស័យ ជាទីបំ
េពលេលកុត�រប� បានេកីតេឡីង ចប់ពីេគា្រតភូញាណេទ រហូតដ

បាពល់្រត�វ មគ� ្រពនិព�ន ជាអរម�ណ៍ តមឧបនិស្ស័យេនាះ 
ប��ដ៏បរិសុទ� ែតម្យោ៉ង ពមាននិមិត េនាេទ។

១. ទិដ�ិវិសុទ�ិ៖ ្រពះេយាគាវចរ បានេឃីញនិមិត� ែដលេកត
ី ក�ុងកិច�
បដិបត�ិ គឺដំបូងេឡយ
ី  បានេឃី េទវតមួយអង� ឬក៏ជា នរណាម បា

មកជួប ែដលរូបមានលក�ណៈធម�ត។ ករេឃីញនិមិត� េហថា ជ
េឃញ
ី លក�ណៈ ជរូបធម៌។ ចិត�ស�ល់ថា េនះពិ េទវតមួយអង� ឬក៏ជ
នរណាមា�ក ពិតែមន េហ ជាករេឃ លក�ណៈ ជនាមធម៌។ ក

េឃញ
រូប
ី ក�ុងខណៈចិត�េនះ េហ ទិដ�ិវិសុទ�ិ បាេកីតេឡង 
ី គជាករេឃ
ឺ
ធម៌នាមធម តមេសចក�ីពិ េដយចិត�និមិត។
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២. កង�រ វិតរណ វិសុទ�៖ ខណៈចិត�លំដប់ គឺរូបរបស់  េទវតមួយអង�េនាះ
ក៏ជា នរណាមាេនាះ ក៏ចប់េផ�ីមែ្រប្រប� ពន�ច្រម�ះពណ
, ប៉ុែន� េន
ឺ

មានសណារូប  ដូចជា រូបរបស់ េទវតមួយអង�េនាះ ឬក៏ជា នរណា
េនា ដែដល។ ចិត�េពលេនះ បានេឃីញលក�ណ ែ្រប្របមិនេទៀងទត់
ជាលក�ណៈរបស់ (អនិច�ំ)  េពលគ រូបរបស់  េលកអច មានសភាពែ

្រប� មិនេទៀងទត់ ពីលក�ណៈធម�ត មកជាមានពន�ឺច្រម ហ�ឹងឯង។ 
្រពះេយាគាវចរ េកីតមា ្រតិះរិថា ឱហ�៎! េនះឯង គជ
ឺ លក�ណៈរបស់ 
(អនិច�ំ)  ែដល្រពះអង បាសំែដង្របា។  េ្រកយសភាវលក�ណេនាះ
ក៏បានបាត់ពី្រកែសប��ចេនាេទ

េពលគឺ និមិត�បានរល។  ្រព

េយាគាវ បាន្រតិ ះរិះបេទៀតថា ឱហ�៎! រូបរបស់  េទវតមួយអង�េនាះ ឬ
ជា នរណាមា�ក់ ែដលបានេកីតេឡីង ឥឡូេនះរលត់បាត់េទ វិញេហី
ហ�៎ េនះឯងគឺជា លក�ណៈរបស់  (អនត�)។ េនគឺជ ប��ថា�ក កង�រ វិត
ណវិសុទ�ិ បានេកីមាេឡង។
ី

៣. មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុ៖ កលបានេឃីញ ចិត�និមិត� មានលក
ជា«អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ដូេច�ះ ចិត�ក៏រែមងេ្រតកអរ េពញចិត� ជាប់ចិត� ជ

អរម�ណ៍ មិនខន។ ក�ុងខណៈេនះ គឺលក�ណៈរបស វិបស្សនូបក�ិេល១០

ណាមួយ នឹងបានេកីតេឡមក េដីម្បីររំងចិត� ឬស�ក់ចិត� ្រពះេយ
មិនឱ្េលកុត�រប�� េកីតេឡីងបន�បាន។ ដូេច�ះ ្រពះេយាគាវចរ ្

្របាជា�ឆា�តឈ�ស និឱ្ច្បោស់ថា េនះគឺ្រតឹមែតជាលក�ណៈ
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វិបស្សនូបក�ិេល១០ ណាមួយ េហីយក៏បេង�នចិត� េនណាយ មិនជា

ចិត� មិនជាប់អរម�ណ៍ េដយបន�ពិចរណា លក�ណៈទំងេនះថា ម
្រពះនិព�ន េនាះេទ គឺមានលក� «អនិច�ំ ទុក�ំ អនត» ដូចគា� 

ដែដលែដរ។ កលបានពិច េឃញ
ី ច្បោដូេច�ះ  តួវិបស្សប�� នឹង

េកត
វិបស្សនូបក�ិេល១០ ទំងេនាះបាន េ
ី មាេឡង មក្រគបសង�ត់
ី
ដឹងច្បោស់ថា អ�ី គឺជាមគ� និងអ�ី គឺមិនែមនជាមគ�។ េនាះឯងេហីយ
េកត
ី េឡងៃ
ី ន មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុទ
៤. បដិបទញាណទស្សនវិសុ៖ េ្រកយេ មគា�មគ�ញាណទស្សនវិសុទ
បានេកីតេឡីង ្រគបសង�វិបស្សនូបក�ិេលទំ១០ បានសេ្រម ចិត�នឹង
ធឹងមាំមួនជាកមា�ំង ពន�ឺពណនឹងធឹង

េហយ
ី តួប��ក៏បេង�នសម�ឹ

េមីលមកអត�ភាពេនះ ក៏មិនេឃីញមានអ�ីេសះ េឃីញកយេនះ គា�នអ�
មាន្រតឹមែតជាពន�ឺ េទីប្របាកដច្បោស់ថា េ«អនត» ឬថា«គា�
សត� គា�នបុគ�ល គា�នតួខ�» ែដល្រពះអង� បសំែដង្របា។ េនក�ុ

ខណៈេនាះ តួ វិបស្សនាញា៩ បានេកតេឡង 
ី តំងពី ឧទយព�
ញាណ រហូតដល់ សច�នុេលមញាណ ែដលមាន វុដ�នគាមិនីវ
វិបស្សនាក្រមិតខ�ស់បំផុត បានេកតេឡីង។ េនះេហីយ គឺជា បដ
ី
ទស្សន វិសុទ�ិ បានេកីតេឡីង។ េដយសរែតអំណាច បដិបទ

វិសុទ�ិ េនះ គបានញា
ុំង េគា្រតភឱ្េកត
ឺ
ី េឡងជាបន� មានប��េធ�ីកិ
ី
ឆ�ងេគា្រត បុថុជ�ន ចូលកន់េគា្រត ្រពះអរិយបុគ�ល តម
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៥. ញាណទស្សនវិសុទ៖ ខណៈចិត�ជាលំដប់េទៀត គឺចិត�េ ក៏បេង�នេជ
ជាក់មតមាំ ក�ុងគុណ្រពះសមា�សម� យា៉ងៃ្រកែលង ែដ «តថាគ

េពធិសទ� គឺស េជឿជាកម ាំមួនក�ុងករ្រតស់ របស់្រពះសមា�សម�ុ»
ែដលេនាះេហីយ គឺជាសទ�ដ៏មានកមា�ំង ជាក្រមិតឆ� សកយទិដ�
េនាះឯ។  ឬបុរណាចរ្សំែដងថា មុនបាន្រតស់ដឹងសច គន
ឺ ឹង
បាេឃញ
្រពះសមា�សម�ុទ ហក់និមនមក្របា េននឹងមុខ រួចក៏បា
ី

្រតស់ដឹងសច�ធម៌េទ។ េនាះគឺេលកចង់សំេ «តថាគតេពធិស »
បានេកីតេឡីង េនក� ញាណទស្សនវិសុទ ហ�ឹងឯង។ លំដបមក គឺ្រព
េយាគាវចនឹងមានប��ចក� ផុសេចញមក េដយធម�ជាតឯកភា គាំ្

តមករ្រតស់ដឹង ្រពះសមា�សម�ុទ េដេពលក�ុងចិត�ថ «សធុ
សធុ ស»។ ក�ុងេពលេនាែដរ អកចែម�ក ៃនរងកយ ចលនឮសូ រ�

សំេឡង យា៉កងរ ំពង  (្របឹបៗ ខ�ំងៗ បន�រហូត ពីក្បោលដល់ចុងេជ ឬ

ពីចុងេជីងេទក្បោល ឬពីផ�ិតេទក្បោល និងពីផ�ិតេទចុងេជីង ឬពីផ�
េជីង  និងពីផ�ិតេទក្ប េទីបឈប់។  អកចែម�ក ៃនរងកយ បានេ

េឡង
កត់ផា�ផ�ល
ឫសគល់
ិ
ី េនះ េហថ មគ�ញា ែដលបាេកតមក 
ី
សេ��ជនកិេលស មាសកយទិដ� ជេដម
ី ឱ្អស់រលីង  ពខ
ី ន�សនា�

តមឧបនិស្ស។ បនា�ប់មក គឺេកីតមាវិមុត�ិសុខ (េសចក�ីសុខស�ប់ េ្រព

ករបានរផុតចកទុក� បានេកីតេឡីង គឺ ្រពះេយាគាវចរ មានចិត
គុណ ្រពះសមា�សម�ុ យា៉ងៃ្រកែលង នឹក្រពះ សមា�សម យា៉ងៃ្រកែល
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រករយសុខស�ប
ទំងទឹកែភ�ហូររហ ែដលសំែដងអំពី មហដឹងគុណ 
ី
ដល់្រពះសម សម�ុទ�។  ចិត�ខណៈេនះ េហថ ផលញា បានេកីតេឡី

ែដលគឺជា ចិត�ជា ្រពះេសតបន�បុ បានេកីតេឡី ក�ុងេលក។ ខណៈ

ចិត�ទំងពីរេនះ គឺមគ�ញាណ និងផលញាណ េហថា ញាណទស្សនវ
បានេកីតេឡីង។លំដប់ម ចិត�ក៏ចូលកន់ភវង� វិ ជាធម� តមធម�ជាត
របស់វ។  ្រពះេយាគាវចរ មានប��បានដឹងច្បោស់ ពីកិេលស 
បានលះ និងមិនទន់បានលះ ពីក�ុងខន�សនា�ន េដយអង�ឯង មិន
សកសួរ  នរណាេទៀតេឡីយ។ េនះេហ បច�េវក�ណ��ណ បានេកី
េឡង
ី េនាះឯង

ផលៃនករអប់រំចិត
ធម�ជាិត របស់ចិត�េនះ កលេប អប់រ ំបានល�េហីយ គន
ឺ ឹងេធ�ឱ
ី ្ស�ប់

រមា�ប បរិសុទ�ហ�ត់ចត់  េហយ
ី រែមង្រប្រពឹត�េទ េដម្បី្របេយាជន៍ និង
ី

សុខចេ្រមីន យា៉ងៃ្រកែលង ជេសចក�ីសុខ ដ៏េក្សមចកទុក�ទំង។ 

េសចក�ីសុខ ែដលេកីតមកពី ករអបរ ំចិត�ឱ្ស�ប់រមា�ប និងចិត�បរិសុទ�ិេនះ 

ជាេសចក�ីសុ យា៉្រតជាក់្រ មិនមានេសចក�ីសុខណ ក�ុងេលកេស�

បាេឡយ
ី ។  េសចក�ីេនះ  េទីបបណ�ិតអ�កមាន្របាជា� ែតងែស ករអប់រ

ចិត� ែបបេនះជាពន់េពក។ ចំែណកឯ ្របេយាជន៍ទ ែដលេកីតមកពី

ករអប់រំចិត�េនាះ ែចកេចញជាបីក្រមិតេផ្សងគា� គឺ៖ ្ ក�ុងបច�ុប្បន
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(ទិដ�ធម�ិកត�), ្របេយាជ ក�ុងបរេល (សម្បរយិកត�), និង េយាជន
ដ៏ឧត�ម គ្ឺ រពះនិព (បរមត�)។
១. ្របេយាជ កងបច�
�ុ
ប្បន(ទិ
ដ�ធម�ិកត�)
ុ
្របេយាជន៍ក�ុងបច�ុប្បន� គឺនឹងេឱ្ អ�កក�យេទជា មនុស្សល�
្រត�វមា�ក់។ េ្រពះ េហតុេនាះ អ�កឯណថា�្របេយា ក�ុងបច�ុប្បន
េនះ គួរអប់រ ំចិត� ឱ្មានេសចក�ីឧស្សោហ៍ ខ�ីឃា�ត ក�ុងករណីកិច� 
តួនាទីរបស់ខ�ួន គឺថា េបីេនក�ុងវ័យសិក្សោ គួរេ្រជីសេរីសយក ក

សំខន, ប៉ុែន� ្រត�វេវៀរចកករសិក្សោណា ែដលជាេទសេនាះេ
សិក្សោអ�ី ែដលជា្របេយាជន៍េហីយ ក៏្រត

ក�ុងករសិក្សោេ

ទល់ែតសេ្រមច តបំណង្របា កុំេនឿយណាយ កុំរួញចិត�េឡយ
ី ។ 

កលេបីទទួលេធ�ីករងរណា ែដលេគ្ឱ្ ចូរតំងចិត ព្យោយាមេ

កិច�ករងរេនឱ្បានសេ្រមចផដូចអ�ី ែដលេគបា្របគលឱ្ ឬេគទុក

ចិត�។  អ�ក្រត�វអប់រំចិត� ឱ្េចះេស�ះ្រតង់ ចំេពះខ�ួនឯង ចំេពះអ�ក
ចំេពះករ ែដលជាតួទរប
ី ស់ខ�ួន ចំេពះេពេវល និងចំេព្រក�

សមាគ ជាេដី។  អ�ក្រត�វបណ� ុះចិតឱ្មាន សតិសម្បជ�� េចះអត់ធន់ 

េក��វក� រីករយ ទន់ភ�ន់ មានសច� កត��ូកតេវទី ឆា� ក�ុងេហតុ

កណ៍ ទំងពួង មិនេចះភា�ក់េផ�ីលេផ�សផា�ស េធ�អ�ីសមគួរតមកលៈ
ី

េចះរក្សោករណីកិច�េន មិនឱ្សបសូន្ ឱ្មានែតេសចក�ីចេ្រម
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ជ

លំដប់ រហូតដល េចះរក្សោ្រទព្យសម្បត�ិកបាមក េដយធម៌្របៃ
េចះចយវយ្រទព្យសម ក�ុងផ�ូវ ែដលមាន្របេយាជន៍ េចះកន់្រប

្រទព្យសម្បត�ិឱ្បាន មិនបណាឱ្ចិត�្របាសចកពី្របេយ ាជន
នឹង

្រតឡប់េទ មាេទសដល់ខ�ួន ទំង្រត�វជាម មានកល្

មិត� រួមកិច�ករ ឬផ�ល់្របឹក្សោ ្របារព�ករងរេ្រគឿង ចិ ជាេដីម។ ក

េបអ
ី ប់រ ំចិត�បានយា៉ងេនះេហីយ គង់ែតនឹងបានទទួលផលសេ្រមច ដូ

ែដលបានេព រួចមកេហយ
ី  ជាក់ជាមិនខ

២. ្របេយាជ កងបរេល(សម្បរយិកត
�ុ
កលអ�កេចះេធ�ី្របេយាជន៍ ដល់ពួកគណៈ ឬ្របេទសជាត
េហយ
ី គឺជ គុណសម្បត�ិជាប់នឹងខ�ួន ដូច្រសេមាលជាប់តម្របាណ

េទកន់ទិសណាៗ ក៏រែមងមានអំេ តមជូនេទឧបត�ម� ក�ុងទ

ទីេនាះៗ េដមិនឱ្មា ទុក�្រព�យលំបាក។ េ្រពះេហតុេនាះ 

្របាថា�ផល្របេ ក�ុងបរេលកនាយ រអប់រ ំចិត� ឱ្មានសទ� គឺេជឿេ

អែដ
�ី លគួរេជឿ, ឱ្មានសីល គឺមានេចតនាតំងចិត� ្របពឹត ឱ្បា

េរៀបរយ ្របាសចកេទស េធ�ីឱ្េទជា្រប្រ កតី មិនកេ្រមីកញាប់ញ
ឱ្មានរគៈ គឺេចះែបងែចក លះេចល ខងក�ុង និងខងេ្រក េ
េធ�ចិត
�ី
ស់សទ� និង ស
ី �ឱ្បានទូលយ មិនចេង��តចង�លអជាស្រត�វរប

ចំែណកខងក�ុង ក៏រែមងលះបាន អ�ីជាស្រត�វរបស់ចំែណកខងេ្រក
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លះបាន ឱ្មានប��ដឹងេហតុផ តមេសចក�ីពិត ក�ុងរបស់ែដលខ�ួនេជឿ

និងលះបង់េចលអ�ី ែដល្របាសចកពីករ ពិត។ ករអប់ បានយា៉ងេន

រែមងជាេហតុេធ�ឱ្ចិត� ស�ល់ច្បោស់ជាក់លក់ ក�ុងក ជា្របេយា

រួម ស្រមាប់គណៈ ឬទីកែន�ងណាមួយ ែដលអ�កកំែត អ្រស័យេន ន

គជា្របេយាជន៍បុណ្យ
របសអ
់ �កផា�ល់។ ករចេ្រមីនស (សមថ
ឺ
កម�ដ�ន ណាមួយ ៃនកម�ដ�នទ៤០ ែដល្រពះសមា�សម�ុ បាសំែដង

ទុកមក  និងករចេ្រមីនវិបស្សនដ�ន ក�ុងអរម�ណ៍ទ៧៣ ក៏គជាក
ឺ

សន្ស នូវឧបនិស្ស័យដ៏្របេសីរ ជា្របេយាជន៍ ក�ុងបច�ុប្ ក�ុងបរេល

ផង  និងអចនាំចិត�េន ឱ្បានរួចផុតចកទុក� គឺបានពល់្រត�វ ម
្រពះនិព ជាអរម�ណ៍ ជាទីបំ។

៣. ្របេយាជ ដ៏ឧត�ម គឺ្រពះនិព (បរមត�)
កលអ�កមានចិត�បរិសុទ� ផុតចកអសវៈកិេលស ផុតចក
ទំងពួង េ្រពះេហតុេនាះ េបីអ�ក្របាថា�្របេយាជន៍្របេភទេនះ គឱ្
មានប�� ជាេហតុែ្រជកទុក� ែដលមា

ជាែដនេកី។ កលេបីប

លះតណ
ា ឱ្បានដច់្រសឡះេហីយ កងទុក�ទំ គន
ឺ ឹងរលត់អស់ ដូ ច

ជាចេង�� អស់េ្របងរែមងរលត់េទ យា៉ងដូេច�ះែ
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េដីម្បីអប់រំចិត ឱ្បាសេ្រមចមគ�ផ ្រពះនិព គឺអ�ក ្រត�ែតមា

សីល យា៉ងេហចណ ក៏ជាអ�កមាំម ក�ុងសីល៥ែដរ។  អ�កក៏្រត�វែ ជ

អ�កមានសទ េជឿជាក់មុតម ក�ុងេហតុផល ែដលជាសចធម៌ពិត របស់ធម�
ជា េជឿេលអ
ី �ីែដលគួរេជឿ មិនេជឿេលមង
ី �លភា�ក់េផ�ល មាកបួងសួង  ក

បន់្រសន់កែសនេ្រពន អរុកអរក្ស អ�កត មារ បិសច ជាេដីម

សមា�ទិដ�ិ មិនសង្ស ក�ុងគុណ ្រពះពុទ� ្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃ មាត 
ជនមានឧបក ជាេដីម។ អ�ក្រត�វែ អ�កឧស្សោហ៍ព្យោយាម 
(ស�រត) និងមានញ(ប��) ក�ុងករចេ្រមីនសមថកម�ដ (សមាធិ

ទំ៤០វិធី ណាមួយ តមដំេណីរផ�ូវរបស់ ្រពះ សមា�សម ្រពះបរម្រគ� ន

អរិយសវ័ ស វិកទំងឡ េនាះផង។ កលណា អ�កឧស្សោហ៍

ចេ្រមីនសមា ជា្របចំ ្របក សតិ(ស�រតី) និងញាណ(ប��

មិនដក់ធុរៈចុះ អ�កនឹងអចនាំច ឱ្ពល់្រត�វ ឧបចរសមាធិ បឋមជ
ទុតិយជ្ឈោន តតិយជ្ឈោន ចតុត�ជ្ឈោន ជាចតុក�ន័យ មានឧេប
ែដលជាសីល វិសុទ�ិ និងចិត� វិសុទ�ិ និងជាបាត្រគឹះដ៏រឹងមាំ របស់វិបស្

ដ�ន ឬជា ្រចកទ�រចិត� ស្រមាប់ចូលេទកន់ភូមិ ្រពះអរ ិយបុគ
បដិបត�ិបន� គេឺ យាគី ្រវទប់ឧេបក�ចិត�េនឱ្នឹង កុំឱ្ធា�ក់ចុះ រួចបន�េទ

ចេ្រមីន វបស្សនាកម�ដ�ន ែដលជាករ នូវលក�ណៈរបស់ រូបធម៌

នាមធម៌ េកតរ
ី លត់  តមេសចក�ីពិត «ជាកយក�ុងកយក�ី ជាេវទន

េវទនាក�ី ជាចិត�ក�ុងចិត�ក�ី ជាធម៌ក�ុងធម៌» ឬពិចរេនក�ុង  «ខន�  ធាតុ

អយតន» ឬពិចរេនក�ុង  «ចិត� េចតសិក រូប» េទតមឧបនិស្ស
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និងប��ឆា�តឈ�ស របស់េយាគីផ េនាះ្របេយាជន៍ណាដូចជា នឹ

អចនាំចិតឱ្បានពល់្រតមគ�ផល ្រពះនិព�ជាអរម� េនក�ុងចិត� ជ
បច�ុប្បន ជាក់ជាមិនខ
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សទនុ្រក
កពឡិង�រ ករពិច នូវអហរ េឃីញនូវអ ជាបដិកូស��
កមច�ន�
កម�ដ�

េសចក�ផ
ី �ងចិត�ចុះ ក�ុងកិេលសកម និងវត�ុក
េហតុជាទីតម�ល ៃនបរិកម�

កយបស្សទ េសចក�ីស�ប់ក

ខ្យល់អស្សោសៈបស គជ
ឺ ខ្យលដេង�ីេចញចូ ល

េគា្រតភូជវ សភាពរបស់ចិត� ែដល្រគបសង�ត់ នូចិត�ដៃទេទៀត េហ
វ
ចតុត�ជ្ឈ

ញាុំងឧេបក�ចិ ឱ្េកត
ី េឡង
ី បាន។ 

ឈន ឬ ធ្យ ក្រមិទី៤ (មានអង២ គឺ ឯកគ�ត និ

ឧេបក�
ចិត�
ចិត�បស្សទ�

ធម�ជាតស្រមាប់សន្សំអ រ ធម�ជាតស្រមាប់ដឹងអរម
ធម�ជាតស្រមាប់គិត ចិត�គឺវិ
ចិត�ស�ប់រមា�ប

េចតសិក

សភាវ ែដល្របកបផ្សំនឹងចិត� េកីតរលត់្រពមជាមួយនឹងច

តតិយជ្ឈ

ឈន ឬ ធ្យក្រមិទី៣ (មានអង២ គឺ សុខៈ និង

ឆន�ៈ

េសចក�ី្របាថា� បំណង គំនិត ករយល់្

ឯកគ�ត)
ថន
ី មិទ�ៈ

េសចក�ធុ
ី ញ្រទន់ និងងងុយ្រជ�ប ឬេសចក�ីខ�ិល្រចអូ

ខ�ិល្រចអូសចិត�
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ទុតិយជ្ឈ

ឈន ឬ ធ្យោ ក្រមិទី២ (មានអង៣ គឺ បីតិ  សុខៈ និង 
ឯកគ�ត)

នត�ិភា

ភាពអ�ី ែដលមិនមាន (គា�

និមិតេ� កសល� គម
ឺ ានភាពជាអ�កឈ ក�ុងវិធីចេ្រមីនយកនិមិត� និងរក្
នវរណធម៌
ី

ទុកនូវនិមិត� ែដលេកត
ី េឡង
ី េហយ
ី  មិនឱ្វិនាសេទវ

ជាេ្រគឿងររំងចិត�ឱ្ងកេទ

អំេពជាកុសលធម
ី

ឯណ នម
ី ួយ មា៥ គ៖
ឺ  កមច�ន�ៈ ព្យោបាទ ថិនមិឧទ�ច�-

កុក�ុច�ៈ និងវិចិកិច

បច�េវក�ណ��ណ មានេលកុត�រប�� បានដឹងច្បោស់ នូវកិេល
ែដលបានលះ និងមិនទន់ បាន ឱ្ដច់្រសឡ អសព
់ ី

ខន�សនា�
បទដ�
បដិគា�ហ
បដិឃៈ
បដិឃានុសយ

បរិកម�ជវន័

ទីត ំង េហតុជាទីតម�ល់ េហតុជិតេកៀកផា
ជាអ�កទទួលយ នូវទ

េសចក�ីចេង��តចិត� េសចក�ីក�ញ់ ដំេណីរប៉ះទង�ុកចិត េដ

េសចក�ីេ្រក

េសចក�ីចេង��តចង�លថ
់ ា�ំងថា�ក់ចិត� ែដលជាកថា�ក់ល�ិ

េដកសំងំ្រត េនក�ុងចិត� សនា�នចិត� (អនាគាមិមគ

េកត
ី េឡង
ី េទប
ី លះកិេលសេនះបាន

ចិត�ែដលនឹករវរ ខ្យល់ដេង�ីមេចញចូល រហូតដល់ស�ប់ស៊ប់

េហយ
ី ក៏រលត់េទ វិ មួយរ ំេពច
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បរិេច�ទេត
បឋមជ្ឈ

គឺទីត ំងេន និងបដិកូល េដយ្រពំែដន (អករ

ដចេដយែឡពគា�
ី

ឈន ឬ ធ្យ ក្រមិទី១ (មានអង៥ គ វិតក�
ៈ វិចរៈ បីតិ
ឺ

សុខៈ និងឯកគ�ត

្របតិបត�ិ/បដិបត� ករ្រប្រពឹត� កន់ េធ
ព្យោ
មគ�ផល

េសចក�ចងគ
ំនុំ ចំេពះអរម� មិនជាទី្របា
ី

ពក្យស្រមាប េលកុត�រធម៌ ែដលែចក អរិយមគ�៤ គឺ

េសតបត�ិមគ� សកទមគ� អនាគាមិមគ� និងអរហ

មគ�។  អរិយផល៤ គឺ េសតបត�ិផល សកទគាម

អនាគាមិផល និងអរហត�
មិច�ទិដ�
្រពះេយា

ករយល់ខុ ពីសច�ធម៌

អ�កតំងចិត ឱ្ចុះស៊ប់មា ក�ុងករភាវ គឺជអ�កចេ្រមី

្រពះកម�ដ
រគ

តេ្រមក េសចក�ីរីករយ េ្រតក្ ចំេពះក

រគានុយ

តេ្រមកេ្រតក្រ ចំេពះក ែដលជាកិេលសថា�ក់ល�ិ

េដកសំងំ្រត េនក�ុងសនា�នចិត� (អនាគាមិមគ� បា

េឡង
ី េទប
ី លះកិេលស េនះបាន

េលកិយសមា មានន័យថា សមាធិជាេលកិយ គឺភាពរប ជាកុសល
ែដលតម�ល់េនេស� ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ េហីយ្រប្រពឹត
ក�ុងភូមិ៣ គកមភូម
១ រូបភូមិ១ និងអរូបភូមិ១។
ឺ
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េលកុត�រសមា មានន័យថា សមាធិជាេលកុត�រ គឺភាពរប ជាកុសល
ែដលតម�ល់េនេស� ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយសម្បយុត� (្របកប)
េដយអរិយមគ� 
វណ�េត

គបដិក
ូល េដយពណ
ឺ

វិក�ម�នប្បហ ករសង�ត់ទុក� មិឱ្ផុសផុលេឡងបា
ី
វិបស្ស
វិចិកិច
វិេវក
វ ីរិយ

ករពិចរណាេឃីញច តមេសចក�ីពិត ្របាជា�ព

េឃញ
ី ច្បោ នូវដំេណីរសង�រធម តករណ៍ពិ
េសចក�ីសង្ស័ មិនអស់មិនេហយ
ី ក�ុងចិត� ។ 
គឺករស�ប់ចកអរម
កព្យោ

វុដ�នគាមិនីវិបស ជាចំណុចកំពូល ខ�ស់បំផុត ៃន វិបស្កម�ដ�ន េ
ក�ុងេគា្រតភូញ មានប�ញាុំងេគា្រត ឱ្ឆ�ងេគា្

របសបុថុជ�
់
ន ចូ លកន់េគា្រត របស់្រពះអរិយប បា
សកយទិដ�

ជទិដ�ិ ែដល្របកន ប�� ខន�េនះ ជារបស់ខ�ួនែដលគឺជ

សំេយាជនធម៌ថា�ក់ទ គឺ្រពះេសតបន�បល បាលះ

ដច់្រសឡះ នទិដ�ិេនះ េចញអសព
់ ខ
ី ន�សនា�ន េដយេ

សច�ធិដ

បត�ិមគ�ញា

ករតំងចិត�េទៀងទត់ ករតំ ្របកសពក្យ

សណ
ា�នេ គបដិក
ូល េដឱក
ឺ
សទ

េសចក�ីេជឿបុណ្យ េជឿបាប េជឿកម� េជឿ
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សមថនិមិត�

ស�ប់ក�ុងករសមា�ល

សមាធ

ចិត�ជាកុសល ែដលតម�ល់នឹង េស�ី � ុងអរម
ក
� ណ៍ែតមួ

សមថវិបស្ស ស�ប់ក�ុងករពិច េឃញ
ី ច្បោស់តមព
សមាធិ�ន�យំ គករតម�ល់ចិត�
ឹងម
ក�ុងសមាធ
ឺ
រ
សមុេច�ទ

ករកត់ដច់្រសឡះ ករកត់ផា�ច់ ករផា�ច់ផ�ិល ក

សេ��ជន

ជាកិេលសឹងត�ឹង ជាេ្រគឿងទក់ឆា�ក់រួបរឹត ែដលអ
រ

សល
ី

នឹងចិត�

វិរតិេចតនា ែដលេវៀរច អំេពអ
ី ្រកក់, ករកន់ ឬក្រ
រ

ល�េដយកយវ ករមិន្រប្រពឹត�ក នូវសិក�បទ 

វិនយប្ប��ត�

េសភណចិត ចិត�រុងេរឿងល�លះ�
អប្បនាសមាធិ/អប្ មានន័យថា ចិជាកុសល ែដតម�លេ់ នេស�
ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ ក�ុងបដិលភភូមិ គឺភូមិែដលបា

អមត

មានឈសេ្រមេហយ
ី

មិនេចះស�ប់ េនស�ិតេស�ររហ

អេសភណចិត ចិត�មិនរុងេរឿងល�លះ�
អទិកម�ិក
អនដ
ិ  �រម�ណ

អ�កសិក្សោថ

ជាអរម�ណ៍មិនគួរគប ្របាថា�េ្រ

អនុេលមជវ័ សភាពរបស់ចិត� ែដលស�ុះេទដ៏សមគួរ េដីម្បីបានឧ
ចិត� េហយ
ី ក៏រលត់ភា� មួយរ ំេពច  
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អនុពន�ន
អនុសយ

គឺកិរិយាចងេ្រកៀកចិ ឱ្ចុះស៊ប់

ជកិេលសថា�ក់ល�ិត េដសំងំ្រត េនក�ុងចិត(ខន�សនា�ន

ដូចជា សីលព�ត�បរមាស វិចិកិច សកយទិដ� រគៈ បដិឃៈ

ឥដ�រម�ណ
ឧ្រកិដ
ឧបនស
ិ ្ស័
ឧបចរជវ័

រូបរគៈ អរូរគៈមាន ឧទ�ច�ៈ និងអវិជា ។
ជាអរម�ណ៍ គួរគប្បី្ េ្រតកអរពិ

ធ�ន់ ធំ តឹង មុង
ឺ មា៉ត់ (ក�ុកម�ដ� មនន័យថា ករទប់ខ្
ដេង�ីមយា៉ងមុងមា៉ត់ឱ្ចិត�េទរទន េទរក្រពះកម�ដ

កុសលធម៌ ែដលេដក ឬអ្រស័យ ក�ុងខន�សនា�ន គ
កុសល ែដលបានកសងសន អប់រ ំទុកមកពីេពលមុន

សភាពរបស់ចិត� ស�ុះេទេកី អំពីបរិកម�ស�ប់ ែដល្រប្រពឹ

េទេដីម្បីបានឧេបក�ចិត� េហីយក៏ មួយរ ំេពច  

ឧបចរសមាធឧបចរឈ មានន័យថា ចិត�ជាកុសល តម�លេ់ នេស�
ក�ុងអរម�ណ៍ែតមួយ ក�ុងឧបចរភូមិ គឺភូមិែដលជិតនឹងប
ឈន ជាបុព� ៃនអប្បនាសមា
ឧេបក

ករតំងចិ ជាកណា�ល េសចក�ី្រពេងីយកេន�ីយ ដំេណីរ
លេម��ង េទខ

ឧេបក�ជវ័

ចិត�េសយអរម� េស�ីៗ កណ
ា�លៗ ្រពេងីយកេន�ីយ ក�
េលកធម ទំ៨ ្របករ ។

ឧទ�ច�-កុក�ុច�ៈ េសចក�រយមាយចិត� ន
ិ ងរំខនចិត� ឬេសចក�ីអែណ�តអណ
ី
ចិត� និងេសចក�ីេក�្រកហ
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ឯកសរពិេ្រ
១.

េសៀវេភ «បឋម មធ្យម និង ឧត�ម  វិបស្» របស់្រពះធម
វិបស្ស សំ ប៊ុនេធឿន េកតុធេមា

២.

េសៀវេភ«សមថវិបស្សនាកម�ដ» របស់ ឧបាស សុខ ហក េន
វត�្របជុំៃ្រតលក�ណ តែក

៣.

េសៀវេភ«សមាធិនិេទ�» សេង�ប ែដលេរៀបេរៀងេដយ ្រពះ្វិរិយ
មុនវិី សុទ�ិញាណ អ៊ូច រស់ រសបេ�� ជាអចរ្យបេ េនស
បាលជាន់ខ�ស

៤.

មហសតិបដ�សូ ្រតទ៩ សុត�ន�បិដក ទីឃនិកយ ចតុត�ភាគ 

វគ�១៧ ទំព័រ ២៤៤ ដល់ ទំព័រ ៣០៤
៥.

េសៀវេភ «្រពះសមណេគា»

ភាគទ១

ភាគទ២

ភាគទ៣

េរៀបេរៀងេដ ឆឹង ផាន់សុផុ
៦.

េសៀវេភ«វិសុទ�ិមគ�ែ្រប ភាគ១ ទី២ និងទី៣» ែ្របេដយ ស

ចរ្ជិត ជន (េហយន
ិ សូ្រ) និងេរៀបេរៀងេដយ ភិក�ុ វិនយធេរ
មហ យិន េនឿន

៧.

វចនានុ្រកមែខ�រ សេម�ច្រពះមហសុេមធាធជួន ណា េជាត�
េណ េបាះពុម�េដយ ពុទ�សសនបណ�ិ

៨.

េសៀវេភ កម�ដ�នកថា េរៀបេរៀងេដយ ភ គង់ ឃន
ិ ចន�េត�រប្បេ�
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៩.

េសៀវេភ  វិបស្សនាកម�ដ�នសេង�ប េរៀបេរៀងេដយ  ងិន េភន
ឥន�បេ��

១០. MP3 វិបស្សនាកម�ដ�ន ្រពះធម�វិបសំ ប៊ុនេធឿន េកតុធេមា
១១. MP3 បេ្រងៀនមសតិបដ�សូ ្រត អគ�បណ�ិ ប៊ុត សវង សំែដង
្រពះធម េនវត�ឧណា�េ និងវត�សំេពមាស ភ�ំេ

១២. MP3 អគ�បណ�ិត ប៊ុត សវង សំែដង្រពះធម ក�ុងពិធបុណ្យេផ្ស
ី
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្របវត�ិសេង�បរបស់អ�កនិពន

ឧបាសក េចង ត
(រូបថត ក�ុងអយ៤៤ឆា�ំ
១. ្របវត�ិផា�ល់ខ�៖
• េគា្រតនាម នាមៈ ឧបាសក េ
• ៃថ�ែខឆា�ំកំេណីតៈ េកីតៃថ�សុ្រក ០៧ ែខកុម�ៈ ឆា�១៩៧៣
• អស័យដ�នៈ េខត�តែ ្របេទសកម�ុ

• ស�នភាព្រគ�សរៈ មាន្របពន�២នាក់ (្រ១ ្រប�១)
• បងប�ូនបេង�ីតៈ ចំនួន០៦នាក់ (្រប០៤ ្រស០២) ជាកូនទ១ ៃន្រគស
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២. ្របវត�ិសិក៖
• អនុបណ�ិត ែផ�ក្រគប់្រគ(MBA: Master of Business Administration)

• សិក្សោ្រសអំពី ្រពហ���សស ពហិរសស ្រគឹសសស និង

ឥស�មសសពីឆា�១៩៩១ ដល់ ឆា�២០០០ (១០ឆា�ំ

• បន�សិក្សោ និងបដិបត�ិសមាធិ ក�ុង្រពះពុទ�សសនា ច២០០០ ដល់ 

បច�ុប្បន� ឆា២០១៨ (១៨ឆា�ំ)

៣. ្របវត�ិករ៖
• អ�កលក់ (Salesclerk) ចំនន
ួ ៣ឆា�

• ជំនយ
ួ កររដ�បាល និងគណេនយ្យ ចំ៣ឆា�
• ជំនយ
ួ ករកម� វិធី ទី្របឹកលរដ� ចំនន
ួ ៤ឆា�

• ម�ន�ី្រគប្រគងកម� វិធី អង�កររចនា ចំ១៥ឆា�

៤. ្របវត�ិស�ៃដនិពន� និងសំេ៖
• ស�ៃដទ១ េឈ�ះ«សួនកំណាព្យថ»
• ស�ៃដទ២ េឈ�ះ«កំណាព្យេរឿង អ�កត្រ»
• ស�ៃដទ៣ េឈ�ះ«សួនកំណាព្យ ្របព័ន�្របពលវប្បកម�ដំណាំ្រស�»
• ស�ៃដទ៤ េឈ�ះ«បុច -វិសជ�នា េទសនាែ្រគ»
• ស�ៃដទ៥ េឈ�ះ«េដីរតមស�ម្រព»

• ស�ៃដទ៦ េឈ�ះ«បទុមទស្សន» ឬ «វិបស្សនាមគ�»
• សំេណរជាេ្រចីនេទៀត ដូចជា របាយករណ៍សិក្សោ្រសងែផនករ

យុទ�ស�ស� គេ្រមាងសំ ថវិក របាយករណ៍រីកចេ្រមីន ជា
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