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ពកយរបរពធពកយរបរពធពកយរបរពធពកយរបរពធ    
 បុពវេហតុនំឲយេសៀវេភេនះេកតេឡង  េដយអរស័យេហតុ ២ 
យ៉ងគឺ៖ 
១- េដយអរស័យអភូតេហតុៃនឧបសក២របូ គឺេឈម ះសញញ ១ េឈម ះ 
វញិញ ណ១ ចូលេទរកបថវ យបងគំ ទូលសួរបញហ ធម៌ អំពីនវៃរតេលក, 
នវៃរតលកខណ៍ និង វបិសសនកមមដឋ ន ចំេពះរពះបញញ អភ សំុឲយ 
េលកសែមតងបំភលឺផលូវវបិសសនធុរ: ជមគ៌ដ៏រតង់េឆព ះេទកន់មគគ ផល 
និពវ ន េដមបីទុកជខវតតិរបតិបតតិ សរមប់អនកវបិសសនយនិកតេទ ។ 
រពះបញញ អភ បនសំែដងពនយល់អំពីេរឿងេនះយ៉ង ទូលំទូលយ 
តំងអំពីេដមដរបចប់ ។ កលេលកសំែដងចប់េហយ អនកសញញ  
និងអនកវញិញ ណមនេសចកតីរជះថល  ជខល ំងដរបបនលឺឧទនវចរថ 
ពិេរះណស់ៗ ចបស់ណស់ៗ លមមជ  ខវតតិរបតិបតតិបនេហយ ។  
២- េដយយល់េឃញថ នវៃរតេលក, នវៃរតលកខណ៍ និង វបិសសន- 
កមមដឋ នេនះ អចបនជរបទីបមួយសរមប់ជួយបំភលឺផលូវវបិសសនធុរ: 
មួយភគយ៉ងធំ ចំេពះអនករប់អនរពះពុទធសសន ទំងជ 
េគលធម៌អចនំដំេណ រអនកបដិបតតិ េឆព ះេទរក មគគ ផល និពវ ន 
បនេទៀតផង ។ អរស័យេហតុ ទំងពីរខងេលេនះ េទបខញុំមនកមល ំង 
ពយយម េរៀបេរៀងេរឿងេនះេឡង ដរបបនសេរមចជេសៀវេភមួយ 
ឲយេឈម ះថ  
 នវៃរតេលកនវៃរតេលកនវៃរតេលកនវៃរតេលក,,,,    ននននវៃរតលកខណ៍វៃរតលកខណ៍វៃរតលកខណ៍វៃរតលកខណ៍    និងនិងនិងនិង    វបិសសនវបិសសនវបិសសនវបិសសនបញហ ធមមបរយិយ ។ បញហ ធមមបរយិយ ។ បញហ ធមមបរយិយ ។ បញហ ធមមបរយិយ ។ 
កនុងៃផទេសៀវេភេនះ ខញុំតំងជពកយេចទេឆលយដូចជមនមនុសស៣នក់ 
សកសួរគន គឺ អនកសញញ ១ អនកវញិញ ណ១ រពះបញញ អភ១ ។ 
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 ខញុំសងឃឹមទុកថ េលកអនកអន និង េលកអនកបដិបតតិទំងឡយ 
ែដលអននិងបដិបតតិ េដយេរបវចិរណបបញញ របកបផង មុខជនឹង 
េឃញចបស់ នូវធម៌ពិត ធម៌ែមន េដយខលួនឯង កនុងរយ:កលណមួយ 
ពំុខនេឡយ ។ 
 ខញុំសូមអភ័យេទសអំពីសំណក់េលកអនករបជញ ទំងឡយរគប់ 
របេភទ េទះជអនករបជញខងផលូវវបិសសនធុរ:កតី អនករបជញខងផលូវគនថធុរ:កតី 
េបអនេទេហយ េឃញមនវបិតតិ ឬឆគ ំឆគងរតង់ន័យណមួយ 
សូមេមតត ែកតរមូវឲយបនរតឹមរតូវលអផង េដមបីជកិចចអនុេរគះ ចំេពះ 
រពះពុទធសសន ។ កលខញុំេរៀបេរៀងចប់សពវរគប់េហយ បនរបេគន 
េទភិកខុ ទតតេតថរបបបេញញទតតេតថរបបបេញញទតតេតថរបបបេញញទតតេតថរបបបេញញ     លុយលុយលុយលុយ    េរទឿនេរទឿនេរទឿនេរទឿន    អរញញវសីអរញញវសីអរញញវសីអរញញវសី ភូមិភនំលហុងឃំុរពល 
រសុករេវៀង ែខរតរពះវហិរ ឲយជួយសរេសរសំេណនិងពិនិតយែក 
លុះេលកសរេសរចប់េហយ បនជូនេទ េលក អិុនអិុនអិុនអិុន    ឆយឆយឆយឆយ 
សំុឲយេលកជួយៃលលក រកទីពឹងរពះេថរ:អងគណមួយ ឯរកុងភនំេពញ 
ជួយពិនិតយែកសរមួលឲយបនរតឹមរតូវលអតមពុេទធ វទ ។ េលក អិុនអិុនអិុនអិុន    
ឆយឆយឆយឆយ បននំចបប់េនះេទរបេគន រពះធមមរពះធមមរពះធមមរពះធមមៃរតេលកចរយច័នទៃរតេលកចរយច័នទៃរតេលកចរយច័នទៃរតេលកចរយច័នទ    សលីសលីសលីសលី 
ធមមធីធមមធីធមមធីធមមធីេរេរេរេរ វតតបទុមវតីរជវររម ភនំេពញ សំុឲយជួយពិនិតយែកសរមួល ។ 
រពះធមមៃរតេលកចរយ បនទទួលេដយយករពះទ័យទុកដក់ ជួយ 
ពិនិតយសរេសរជថមី េហយែកសរមួលេគលធម៌ ឃល លបះ និងអកខរវរិទុធ 
រហូតដល់ បនជរបូរងេសៀវេភេនះ សេរមចេឡង ។ ែតេនពំុទន់ 
អស់េសចកតីសងស័យកនុងចិតត េទបបនរបេគនរពះ ធមមេរតតមធមមេរតតមធមមេរតតមធមមេរតតម    តុងតុងតុងតុង    ឈួនឈួនឈួនឈួន    
ចចចចនទវជីេរនទវជីេរនទវជីេរនទវជីេរ បទុមវតីរជវររម ភនំេពញ ឲយជួយពិនិតយែថមេទៀត 
និងជូនេលក បូ៊បូ៊បូ៊បូ៊    បូ៉បូ៉បូ៉បូ៉ (អតីតរកុមជំនំុរពះៃរតបិដក រកសួងសសនបណឌិ តយ) 
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ឲយជួយពិនិតយជថមីមតងេទៀត ។ េលក បូ៊បូ៊បូ៊បូ៊    បូ៉បូ៉បូ៉បូ៉ ក៏បនជួយពិនិតយ 
េដយសពវរគប់ េឃញថធម៌េនះមនអតថន័យទូលំទូលយ ទំងមន 
របេយជន៍ដល់អនកអន អនកបដិបតតិ ឲយភលឺសវ ង នំចិតតេទរកសនតិសុខ 
សនតិភពបនរសួល លមមចរកឹេបះពុមពទុកជធមមរបទីបមួយ កនុង 
ពុទធសសនមណឌ ល ។ េទបបនចរេសចកតីយល់េឃញ េនខងមុខ 
ដូចមនេនទំព័រ ខងមុខ េនះរសប់ ។  
 

សិរបិញញ ភិកខុ ឱក ែណមសិរបិញញ ភិកខុ ឱក ែណមសិរបិញញ ភិកខុ ឱក ែណមសិរបិញញ ភិកខុ ឱក ែណម    
នទីសមីបរម (មហេពធ�)  

ឃំុគង់នយ រសកុកណត លសទឹង ែខរតកណត ល  
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េសចកតីពិនិតយ និង េសចកតីយល់េឃញេសចកតីពិនិតយ និង េសចកតីយល់េឃញេសចកតីពិនិតយ និង េសចកតីយល់េឃញេសចកតីពិនិតយ និង េសចកតីយល់េឃញ    
 ខញុំបនពិនិតយេដយម៉ត់ចត់ នូវេសៀវេភនវៃរតេលក និង នវ- 
ៃរតលកខណ៍េនះ ចប់សពវរគប់េហយ យល់េឃញថ េសៀវេភេនះ 
រតឹមរតូវតមៃរតសិកខ ទំង៣ គឺសីល សមធិ បញញ  និង រតឹមរតូវ 
តមបលីឧេទទសកនុងគមពីរវសុិទធិមគគថ:   
 
    សីេល បតិសីេល បតិសីេល បតិសីេល បតិ	
	
	
	
 យ នេ សប�េ��  យ នេ សប�េ��  យ នេ សប�េ��  យ នេ សប�េ��  ចិតំុចិតំុចិតំុចិតំុ    ប�� ��ប�� ��ប�� ��ប�� ��  �វយំ �វយំ �វយំ �វយំ 
    ��បី និបេ� ភិ���េឥ ឥមំ វជជដេយ ជដន%ិ��បី និបេ� ភិ���េឥ ឥមំ វជជដេយ ជដន%ិ��បី និបេ� ភិ���េឥ ឥមំ វជជដេយ ជដន%ិ��បី និបេ� ភិ���េឥ ឥមំ វជជដេយ ជដន%ិ ។ 
នរជនអនកេឃញភ័យកនុងវដតៈ ជអនកមនបញញ ចស់កល  មនពយយម 
ដុតកេមល ចកិេលស កលេបបនសថិតេនកនុងសីលវសុិទធិេហយ គបបី 
ចំេរ ននូវចិតតវសុិទធិ និងបញញ គឺទិដឋិវសុិទធិេទៀត េទបអចកត់ផត ច់ 
នូវេរគឿងបណត ញ េពលគឺកិេលស ដូចជេរគឿងសញុំៃំនឫសសី 
ឲយរជះដច់រសឡះបន ។  
 ម៉យងេទៀត វបិសសនបញហ ធមមបរយិយេនះ មិនែមនជវបិសសន 
ែកលងកល យ ែអបែនបេទខង មនតអគមគថកប់មិនមុត ដុតមិនេឆះ 
េនះេទ គឺជវបិសសនយ៉ងលអិតសុខុម គួរជទីរបរពឹតតរបស់ 
រពះេយគវចរទូេទពិតរបកដណស់ ។   

ភនំេពញ ៃថងទី ៩ កញញ  ១៩៦៥ 

ប៊ ូប៉ ូ
 

អតីតរកុមជំនំុរពះៃរតបិដក ពុទធសសនបណឌិ តយ 
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នវៃរតេលក 

 
 

នវៃរតេលកផទុកពួកសតវ   ឆលងកត់សមុទទសគរ 
ឥតមនេកះេរតយឆង យមហិម  ចូលកន់ជរពយធ�មរណ: ។  
ែតេគមិនដឹងសម នថសុខ ខំចូលរតសុករគប់វណណ:  
បបួលគនីគន េរចនអន័គឃ  រគឹករគក់េឡងជិះេហ៊សបបយ ។  
លុះដល់េរគះថន ក់នវធល យ លិចលង់អនតរយរពត់ខច ត់ខច យ 
រពត់កូនរបពនធឪពុកមត យ  រពត់ញតិជិតឆង យអសរបង់ ។ 

និពនធេឡងេដយ  រពះធមមៃរតេលកចរយ  ច័ច័ច័ច័នទនទនទនទ        សលីសលីសលីសលី    
វតតបទុមវតីរជវររម  រកុងភនំេពញ 
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            នមតថុរតនតតយសសនមតថុរតនតតយសសនមតថុរតនតតយសសនមតថុរតនតតយសស    
សូមនមសសករចំេពះរពះរតនៃរតេដយេសចកតីេគរព ។  

 
 េសចកតីអធិបបយកនុងខងេដម ៃនវបិសសនកមមដឋ នេនះ គួរពួក 
ពុទធសសនិកជនទូរេទរជបថ កលែដលរពះសមម សមពុទធជបរមរគូ 
របស់េយង បនរតស់ដឹងេឡងជសសត ចរយឯកកនុងេលក រទង់មន 
រពះហឫទ័យរបកបេដយរពះមហករុណដ៏ធំ រទង់េរបសរបទន 
រពះសទធមមេទសនចំេពះសតតនិករកនុងេលក អស់រយ:ចំនួន ៤៥ 
រពះវសស ។ េដយរទង់មនរពះពុទធបំណងចង់ឲយពួកសតតនិករទំងេនះ 
បនសេរមច មគគ ផល កនុងេពលបនសត ប់ ឬសត ប់រចួេហយ និងបន 
របតិបតតិតម េដមបីេឆព ះរតង់េទកន់រពះនិពវ នែតម៉យង ។ មិនែមនមន 
ពុទធបំណង រតឹមែតដឹកនំសតវឲយបនសុគតិ គឺសមបតតិមនុសសេលក 
េទវេលក ឬរពហមេលកបុ៉េណណ ះេទ ។ េរពះរពះអងគរទង់បន 
រជបជក់ចបស់នូវភពទំងពួង ែដលរទង់បនធល ប់េកតសល ប់ ៗ េដយ 
ផទ ល់រពះអងគឯងមក អស់រយ:កលជអេនកជតិ ទំងរទង់េឈវងយល់ 
ចបស់េដយរពះបញញ ញណផងេទៀតថ ភពទំង៣េនះ សឹងេពញេទ 
េដយគំនរេភលងទុកខ និងេភលងកិេលស ែដលកំពុងែតេឆះេរលរលកំេដ 
ពួកសតវឲយេកត រកហល់រកហយ អនទះអែនទងជនិចច េដយេភលងទុកខ 
េភលងកិេលស ដុតកំេដឲយេឆះេរលដលវលិវល់េកតសល ប់កនុងវដតសងសរ 
េសយទុកខេវទនរកទីបំផុតគម ន ។  

 ពួកសតវែដលរតូវអវជិជ ដឹកមុខ បិទបំងបញញ មិនឲយេឃញចបស់ 
នូវកងទុកខ រតឡប់ជសមគ ល់ថ ករេកតកនុងភពជករសុខសបបយ 
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េទវញិ ឧបមដូចសតវលអិតៗ តូចៗ មនសតវមមចជេដម រកេឡក 
េឃញពនលឺេភលងភលឺរចលកនុងររតីកល ក៏នឹកសម នថជរបស់រតជក់សុខ 
សបបយ ឥតបនដឹងថេភលងេនះជរបស់េកត រកហយេឡយ ក៏នំគន  
េហររតសុករលុតបុល ចូលេចមេរមេលងរបែឡងព័ទធរកឡឹងនយអយ 
េដយេសចកតីសំគល់ខុស (េមហ:) មិនបនមួយនទីនឡិកផង 
ក៏ដល់នូវេសចកតីវនិសអនតរយ សល ប់ខលួនេនទីេនះ េរតៀបរតកកកុញ 
ហួសវស័ិយនឹងរប់ថបុ៉េណណះបុ៉េណណ ះបន េដយសរែតេភលងេនះឯង 
យ៉ងណមិញ ។ បុគគលែដលរតូវអវជិជ បិទបំងេហយ សំគល់េឃញ 
សមបតតិមនុសស សមបតតិេទវត ក៏នឹកសម នថ សមបតតិទំងេនះជរបស់ 
វេិសស រតជក់រតជំុៃថលថល  របកបេដយេសចកតីសុខរសួល ថជរបស់ 
េទៀងទត់ មិនវបិលល សែរបរបួល េម៉ល ះេហយក៏នំគន បំេពញករ 
កុសលេផសងៗ ចំេពះែតខង វដតគមិនីកុសល គឺកុសលែដលេធវដំេណ រ 
ឲយវលិវល់កនុងភព េរពះែតរបថន នូវសមបតតិទំងេនះ ឯសមបតតិ 
ទំងេនះឯង រែមងចងេរកៀកនូវបុគគលជមច ស់េនះ ឲយជប់េនកនុងភព 
េហយេឆះេរលរលេដយគំនរេភលងទុកខ និងេភលងកិេលស េធវឲយវលិវល់ 
សល ប់េកត ទទួលរងនូវេសចកតីទុកខេវទនកនុងវដតសងសរេរឿយៗ រកទីបំផុត 
គម នយ៉ងេនះែដរ ។  
    រពះពុទធភសិតរទង់រតស់ថ: 
 យ'បិ  (ម  ជច�េ(អ   នេ  អបរ(ិយេ� 
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 ឯ�-  គតិ  មេគឧន  ឧម2េគឧ(បិ  ឯ�- 
 សំឥេរ  សំសរ ំ 3េញ ត'  អបរ(ិយេ� 
 �េតិ  ឯ�-  បុ��ំ   អបុ�� ម�ិ  ឯ�- 
 យ-  ច  ញ�ធ   េឥធម2ំ  ស8� និ  អភិសេមស9តិ 
 ត-  អវជជ:;បស<  ឧបសេ(%   ចរសិ9តិ  ។   
 េសចកតីថ មនុសសខវ ក់អំពីកំេណ ត (រតច់ចរេលែផនដី) េបឥតេគ 
ដឹកៃដនំមុខេទ ជួនេដរេទរតង់ផលូវក៏មន ជួនេដរេទខុសផលូវក៏មន យ៉ង 
ណមិញ បុគគលពលលងង់េខល  ែដលរបកបេដយអវជិជ បិទបំង មិនឲយ 
ដឹងចបស់នូវកងទុកខ េរពះករអេនទ លេទមកកនុងវដត: កលរតច់រងគ ត់ 
េទកនុងវលវដតសងសរ េបមិនមនអនករបជញដឹកនំមុខេទ រែមងរបរពធ 
េធវនូវបុញញ ភិសងខ រ គឺចំែណកជបុណយខលះក៏មន របរពធេធវនូវ 
អបុញញ ភិសងខ រ គឺចំែណកជបបខលះក៏មន របរពធេធវនូវអេនញជ ភិសងខ រ 
គឺជចំែណកឈនែដលមនចិតតវបិលល សេដយទិដឋិ មនសសសតទិដឋិ 
ជេដមក៏មនយ៉ងេនះែដរ ។  
 លុះណែតបុគគលពលេនះ យល់ចបស់លស់ បនរតស់ដឹង 
នូវអរយិសចច:៤របករេពលណ នឹងជបុគគលរបរពឹតតធមមបតិបតតិ េឆព ះ 
េទរកសនតិសុខសងប់សង ត់កនុងេពលេនះ េរពះបនសងប់អវជិជ  ។ ែតថេប 
បុគគលពលេនះ មិនបនរតស់ដឹងនូវអរយិសចច:េដយចបស់លស់េទ 
ទុកណជបុគគលេនះរបរពធេធវនូវបុញញ ភិសងខ រ គឺករតក់ែតងបុណយ 
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ណមួយ េដយកយ វច ចិតត បុណយេនះឯងរែមងរចឡំេទេដយ 
េទសទុកខជេរចនរបករ មនជតិនិងជរជេដម េរពះេហតុអវី? 
េរពះែតរបថន នូវសមបតតិកនុងេលកទំង៣ គឺ មនុសសេលកមនុសសេលកមនុសសេលកមនុសសេលក    េទវេលកេទវេលកេទវេលកេទវេលក    
រពហមរពហមរពហមរពហមេលកេលកេលកេលក េដយសំគល់ថ សមបតតិទំងេនះឯង ជសមបតតិរបេសរ 
របកបេដយេសចកតីសុខយ៉ងេទៀងទត់ ។ បុ៉ែនតរពះសពវញញូពុទធពំុែដល 
រទង់សំែដងសរេសរ ចំេពះកំេណ តៃនសតវ ែដលអេនទ លេទេកតជ 
មនុសសកតី ជេទវតកតី ជរពហមកតី ថជកំេណ តរបកបេដយគុណ 
ផុតចកេសចកតីទុកខទំងពួងេនះេឡយ ។ េរពះរពះអងគរទង់រជប 
ចបស់ថ េបជតិកំេណ តរបស់សតវទំងឡយមនេនដរបណ 
េសចកតីទុកខទំងឡយ មនជតិទុកខជេដម ក៏មនេនដរបេនះែដរ ។  
 េរពះេហតុេនះ បនជរពះអងគរទង់រតស់សរេសរចំេពះែត 
រពះនិពវ នមួយថ ជធមមជតិអចេធវសតវទំងឡយឲយរលត់ផុតចកទុកខ 
រគប់របករ ។ ចំែណកបុគគលែដលរបកបេដយវជិជ  រែមងមនករ 
យល់េឃញថ ករេកតជមនុសសកតី េកតជេទវតកតី េកតជរពហមកតី 
េដយអំណចកមវចរកុសល ឬរបូវចរកុសលណមួយ ក៏គង់មិនរចួ 
ចកទុកខទំងពួងបនេឡយ ទំងមនករយល់េឃញថ េបជតិកំេណ ត 
មិនទន់អស់េទ ទុកខក៏េនមិនទន់អស់ែដរ េរពះកំេណ តរបស់សតវ 
ទំងឡយ ែដលេកតកនុងភពេថកទបនិងភពដ៏ឧតតមេនះៗ េដយ 
អំណច កុសលកុសលកមម សុទធែតជកំេណ តេនមនករែរបរបួល 
មិនេទៀងទត់ កលេបអស់អំណច ៃនកុសលកុសលកមមេនះេហយ 
សតវទំងឡយេនះឯងរតូវែតវលិរតឡប់ចុះេឡងេនកនុងវដត: េដយ 
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អំណចៃនផលបុណយនិងផលបបដឹកនំដូេចនះ េតទីបំផុតៃនទុកខ របស់ 
សតវេនរតឹមណ?  
 បុគគលែដលរបកបេដយវជិជ  កលេបយល់េឃញយ៉ងេនះេហយ 
រែមងមនេសចកតី េនឿយណយធុញរទន់ ចំេពះកំេណ តែដលេកត 
េរឿយៗ កនុងវដត:េនះ ែតងេរតះរះិរកឧបយ េដមបីនឹងេដះខលួនេគចេចញឲយ 
រចួផុតចកភពទំង៣ េដយករខំរបឹងែរបងបំេពញកុសលេផសងៗ 
ចំេពះែតខង វវិដតគមិនីកុសល គឺកុសលែដលេធវដំេណ ររតង់េឆព ះេទ 
កន់រពះនិពវ នជទីរបសចកវដត: ។ បុគគលេនះ កលេបេធវនូវ 
កុសលណមួយ េដយកយ វច ចិតត មនករឲយទនជេដម 
រែមងតំងចិតតេដមបីេធវពួកកិេលសទំងឡយ មនេលភ:ជេដម ឲយ 
រងីសងួតអស់ពីខនធសនត ន សំេដេទរពះនិពវ នែតម៉យងបុ៉េណណ ះ ។ 
កុសលរបស់បុគគលេនះេហថ វវិដតគមិនីកុសល គឺកុសលរបស់ 
បុគគលអនកដល់េរតយៃនរចំងគឺរពះនិពវ ន រចួផុតរសឡះចកករវលិ 
េកតវលិសល ប់ ។  
 ធម៌ែដលរពះសមម សមពុទធ រទង់េលកេឡងសំែដងសរមប់ឲយសតវ 
របតិបតតិតម េដមបីេឆព ះតរមង់េទកន់រពះនិពវ នេនះ មនេរចនជ 
អេនកណស់ កនុងទីេនះរទង់សំែដង សំេដយកវបិសសនែតម៉យង 
ទីខលះសំេដយកសមថ:ផងទំងវបិសសនផង ទីខលះសំេដយកអដឋងគិមគគ គឺ 
មគគែដលរបកបេដយអងគ៨របករ មនសមទិដឋិជេដម ទីខលះសំេដ 
យករត័យសិកខ ទំង៣ គឺ សីល សមធិ បញញ  ទីខលះសំេដយក 
េពធ�បកខិយធម៌ទំង៣៧របករ មនសតិបដឋ ន៤ សមមបបធន៤ 
ជេដម។  
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 កនុងទីេនះសំេដយកវបិសសនកមមដឋ នែតម៉យងបុ៉េណណ ះដូចតេទ ៖ 
    

កមមវធីិចំេរ ន វបិសសនកមមកមមវធីិចំេរ ន វបិសសនកមមកមមវធីិចំេរ ន វបិសសនកមមកមមវធីិចំេរ ន វបិសសនកមមដឋដឋដឋដឋ នននន    

 កលេបរពះេយគវចរមនបំណងនឹងចំេរ ននូវវបិសសនេនះ គបប ី
ឲយដឹងអតថៃនវបិសសនភវនដូេចនះថៈ 
 បុគគលអនកេធវវបិសសនបញញ  ែដលខលួនេឃញកនុងអរមមណ៍េហយ 
មនកនុងចិតតេដយេចតនណ េចតនេនះេឈម ះថ វបិសសនភវនវបិសសនភវនវបិសសនភវនវបិសសនភវន ។ 
ក៏ឯវបិសសនភវនេនះ រពះេយគវចរនឹងចំេរ ន គបបីសិកសឲយដឹងចបស់ 
នូវធម៌៣របករជមុនសិនគឺៈ 
�១-ធម៌ជភូមិធម៌ជភូមិធម៌ជភូមិធម៌ជភូមិ  ជអរមមណ៍របស់វបិសសន 
�២-ធម៌ជឫសគល់ធម៌ជឫសគល់ធម៌ជឫសគល់ធម៌ជឫសគល់ ជេហតុឲយេកតេឡងេហយតំងេនរបស់វបិសសន 
�៣-ជតួវបិសសនជតួវបិសសនជតួវបិសសនជតួវបិសសន ។  
 អវីជភូមិ ជអរមមណ៍របស់វបិសសនេនះ ? 
 សងខ រធម៌ែដលបចច័យរបជំុតក់ែតងេឡងគឺ ឧទទិន?�ឧទទិន?�ឧទទិន?�ឧទទិន?�: ែដល 

នមធម៌អរស័យ និង អនទុទិន?�អនទុទិន?�អនទុទិន?�អនទុទិន?�: ែដលនមធម៌មិនអរស័យ 
ឬថនម និង របូ ែដលែចកេចញេទេដយរបករេផសងៗ មនខនធ៥ 
អយតន:១២ ធតុ១៨ ឥរនទីយ២២ជេដម ទំងអស់េនះគឺជភូមិ 
ជអរមមណ៍ របស់វបិសសន ។ អនកែដលចំេរ នវបិសសនេនះ រតូវេរៀនធម៌ 
ែដលជភូមិជអរមមណ៍ របស់វបិសសនេនះ ឲយដឹងចបស់លស់ជមុន 
េហយគបបីសកសួរេលកអនកេចះដឹងនូវអតថនិងធម៌ ឲយដឹងេសចកតីពិត 
របកដ ចំណនលអ េទបគួរនឹងចំេរ នវបិសសនបន ។ 
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 អវីជឬសគល់  ជេហតុេកតេឡងតំងេនរបស់វបិសសនេនះ ? 
 សីលវជសុទអិ សីលវជសុទអិ សីលវជសុទអិ សីលវជសុទអិ  េសចកតីបរសុិទធៃនសីល១  ចិត%វជសុទអិចិត%វជសុទអិចិត%វជសុទអិចិត%វជសុទអិ  េសចកតីបរសុិទធ 
ៃនចិតតគឺឧបចរសមធិ និងអបបនសមធិ១  វសុិទធិទំង២េនះឯង ជ
ឫសគល់ ជេហតុេកតេឡងតំងេនរបស់វបិសសន ។ អនកែដលនឹង 
ចំេរ នេនះ រតូវរបតិបតតិឲយជអនកមនសីលបរសុិទធ និងចិតតបរសុិទធ េដយ 
សមធិជមុនេទបគួរនឹងចំេរ នវបិសសនបន ។ េបជអនកមនសីលមិន 
បរសុិទធ មិនមនសមធិ ចិតតរយមយេហយ ក៏ជអនកអភ័ពវ មិនគួរនឹង 
ចំេរ នវបិសសនេនះបនេឡយ ។ េរពះថសីលនិងសមធិ ជកមល ំងឲយ 
េកតវបិសសន ។  
 អវីជតួវបិសសន ? 
 វសុិទធិទំង៥យ៉ងគឺៈ 
 ១១១១----ទិទិទិទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជវជសុទអិ  វជសុទអិ  វជសុទអិ  វជសុទអិ  េសចកតីបរសុិទធៃនករេឃញ ។ 

 ២២២២----�ណ� វជតរណវជសុទអិ �ណ� វជតរណវជសុទអិ �ណ� វជតរណវជសុទអិ �ណ� វជតរណវជសុទអិ េសចកតីបរសុិទធ    ៃនករេឃញចបស់ 
កនលងបង់ េសចកតីសងស័យបន ។ 
 ៣៣៣៣----មBឧ មគឧៈណទស9នវជសុទអិមBឧ មគឧៈណទស9នវជសុទអិមBឧ មគឧៈណទស9នវជសុទអិមBឧ មគឧៈណទស9នវជសុទអិ  េសចកតីបរសុិទធៃនករដឹងពិត 
េឃញពិតថ េនះជផលូវ េនះមិនែមនជផលូវ ។ 
 ៤៤៤៤----បដជប-បដជប-បដជប-បដជប-ៈណទស9នវជសុទអិៈណទស9នវជសុទអិៈណទស9នវជសុទអិៈណទស9នវជសុទអិ        េសចកតីដឹងចបស់េឃញចបស់ 
នូវផលូវរបតិបតតិ ែដលជេហតុឲយអរយិមគគេកតេឡង ។ 
 ៥៥៥៥----ៈណទស9នវជសុទអិៈណទស9នវជសុទអិៈណទស9នវជសុទអិៈណទស9នវជសុទអិ  េសចកតីបរសុិទធៃនករដឹងករេឃញ នូវ 
ករណីយកិចចែដលជចំែណកៃនេលកុតតរ: គឺេឃញកនុងមគគ៤ េដយជក់ 
ចបស់តមលកខណ:និងសភវ: មិនវេងវងេទតមសមមតិេលកេវហរ 
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ថជ សតវ ខលួន របណ េយង េគ េឡយ ែដលជតួទិដឋិវសុិទធិ ។ 
ទំងជេហតុនិងជបចច័យ កនលងកងខ  កនុងកលទំង៣ េចញបន 
គឺមិនសងស័យថេយងចយុតមកពីទីណ? េយងជអវី? េយងនឹងេទ 
េកតកនុងទីណ?  េទវបុរត េទវតមនឬមិនមន? ែដលជតួកងខ  
វតិរណវសុិទធិ ។ វបិសសនញណទំង៩ មនឧទយពវយញណជេដម 
មនអនុេលមញណ ជទីបំផុត េឈម ះថ បដិបទញណទសសន- 
វសុិទធិ ។ អរយិមគគទំង៤េនះេឈម ះថ ញណទសសនវសុិទធិ ។ 
វសុិទធិទំង៥របករេនះឯង ជតួវបិសសន ។ ម៉យងេទៀត បញញ ែដលេយង 
ដឹងពិតេឃញពិត កនុងសភវ: ករេកតឯងរបស់សងខ រ គឺ េឃញថជ 
របស់មិនេទៀង ជទុកខ ជអនតត  េឃញចបស់ថ របស់ឯណមិនេទៀង 
ែតកលណេកតេឡងេហយរលត់បត់បង់េទវញិ របស់េនះជទុកខពិត 
េបរបស់ឯណជទុកខ របស់េនះជអនតត  មិនែមនជខលួនជរបណ 
របស់េនះមិនគួរេបនឹងរបកន់របេកៀក ថជរបស់េយង េដយអំណច 
តណហ  ឧបទន មនៈនិងទិដឋិេឡយ ។ េរពះថខលួនរបណ េយងេគមិន 
មនេទ បញញ ែដលពិចរណេឃញជក់ចបស់យ៉ងេនះ ដរបដល់េកត 
និពវិទ (េនឿយណយ) សអប់េខពមសងខ រ េកតវរិគៈ របសចកេសចកតី 
តេរមកេរតកអរកនុងសងខ រវមុិតតិរចួផុតចកកិេលសសវៈទំងអស់ េនះជ 
តួវបិសសនទំងអស់ដូចគន  ។ 
 សធុជនអនកបំេពញេសចកតីពយយម បដិបតតិកនុងវបិសសន ដូចបន 
េពលមកេនះ េធវឲយបរបូិណ៌េហយ ក៏បនេឈម ះថចំេរ នវបិសសន 
េដយលអ េនះជេសចកតីអធិបបយេដយសេងខបកនុងវបិសសនេនះ ។ 
 ឯេសចកតីពិសត រដូចមនតេទេនះគឺ ៖ 
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 អនកែដលចំេរ នវបិសសន គបបីឲយជអនកបរសុិទធេដយសីល បរសុិទធ 
េដយទិដឋិ េហយគបបីដឹង លកខណៈ - កិចច - េហតុ - ផល  របស់វបិសសន 
េនះឯង ។ 
 អវីហន៎ជលកខណៈរបស់វបិសសន? 
 សភវៈករេកតឯងរបស់សងខ រ គឺជរបស់មិនេទៀង, ជទុកខ, 
ជអនតត ពិត ។ េសចកតីេឃញថសងខ រជរបស់មិនេទៀង ជទុកខ 
ជអនតត  ជក់ចបស់យ៉ងេនះឯង ជលកខណៈេរគឿងសំគល់ របស់ 
វបិសសន ។ 
 េបករដឹង េឃញ យ៉ងដៃទេទ មិនរតូវតមន័យដូចេពលមក 
ខងេលេនះ ក៏មិនែមនជវបិសសនេឡយ ។ 
 អវីហន៎ជកិចច និងជគុណរបស់វបិសសន? 
 េសចកតីងងឹតគឺេមហៈ ករភ័នតរចឡំកនុងសងខ រ ថជរបស់េទៀង 
ថសុខ ថខលួនរបណឯណ បិទបំងបញញ មិនឲយេឃញចបស់ នូវរបស់ 
ពិតៃនសងខ រ េសចកតីកំចត់បង់ងងឹតេចញបនអស់ មិនវេងវងកនុងសងខ រ 
ថជរបស់េទៀងទត់ ជរបស់សុខ ជខលួនរបណ ជរបស់លអ 
េនះឯងជកិចច ជគុណវបិសសន។ 
 អវីហន៎ជផលរបស់វបិសសន? 
 េសចកតីេឃញពិតទូេទកនុងសងខ រទំងពួង ថជរបស់មិនេទៀង 
ជទុកខ ជអនតត  េសចកតីងងឹតគឺេមហៈ ករវេងវងចូលមកតំងេន 
មិនបនេរពះមនពនលឺភលឺសវ ងេកតេឡង េនះឯងជផលរបស់វបិសសន 
កនុងបទេនះ។ 
 អវីជេហតុេកតេឡង េហយតំងេនរបស់វបិសសន? 
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 ចិតតែដលមិនរយមយតំងេនខជ ប់ខជួនឯណនិមួយ េដយអំណច 
សមធិ េនះឯងជេហតុេកតេឡងតំងេនរបស់វបិសសន ។ 
វបិសសនេនះ រែមងអរស័យសមធិ េទបេកតេឡងតំងេនបន 
េបមិនបនចំេរ នសមធិឲយេកតមុនេហយ ក៏មិនអចចំេរ នវបិសសនឲយ 
េកតេឡងបន េរពះថសមធិជេហតុឲយេកតវបិសសន េដយន័យេនះ 
អនកែដលមនសីលមិនបរសុិទធមិនបនសមធិ នឹងមកេពលអួតថ ខលួន 
បនសេរមចវបិសសនភវនយ៉ងេនះ មិនគួរេជឿេឡយ ។ េរពះសីល 
បរសុិទធជេហតុឲយេកតសមធិៗ ជេហតុឲយេកតវបិសសនៗ ជេហតុឲយ 
េកតអរយិមគគៗជេហតុឲយេកតអរយិផល ជធម៌តមនិយមមនយ៉ង 
េនះមិនែរបរបួលេទជយ៉ងដៃទេឡយ ។ អនកែដលចំេរ នវបិសសន 
គបបីឲយដឹង លកខណៈ - កិចច - េហតុ - ផល របស់វបិសសន េដយ 
របករដូេចនះ ។ 

ឯឯឯឯវភិគករែចកជវភិគករែចកជវភិគករែចកជវភិគករែចកជ៦៦៦៦ចំែណកគឺៈចំែណកគឺៈចំែណកគឺៈចំែណកគឺៈ    
 អនិច�ំអនិច�ំអនិច�ំអនិច�ំ    របស់មិនេទៀង១, អនិច�ល��ណំអនិច�ល��ណំអនិច�ល��ណំអនិច�ល��ណំ េរគឿងសំគល់ 

ែដលឲយកំណត់ដឹងថជរបស់មិនេទៀង១, ទ�ុ�ំ   ទ�ុ�ំ   ទ�ុ�ំ   ទ�ុ�ំ   របស់ែដលសតវអត់រទំ 

បនេដយករម១, ទ�ុ�ល��ណំទ�ុ�ល��ណំទ�ុ�ល��ណំទ�ុ�ល��ណំ េរគឿងសំគល់ែដលឲយកំណត់ដឹង 

ថជទុកខ១, អន�%អន�%អន�%អន�%     សភវៈមិនែមនជខលួនរបណ១, អនត%ល��ណំអនត%ល��ណំអនត%ល��ណំអនត%ល��ណំ    
េរគឿងសំគល់ែដលឲយកំណត់ដឹងថមិនែមនជខលួនរបណ១ ។ 
 កនុងវភិគទំង៦េនះ សងខ រែដលរបជំុតក់ែតងេឡងជ ឧបទិននកៈ ១ 
និងអនុបទិននកៈ១ ឬថនមនិងរបូ ែដលែចកេចញេទេដយ 
របករេផសងៗ មនខនធ - ធតុ - អយតនៈ ជេដម ែដលជភូមិ 
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ជអរមមណ៍របស់វបិសសនេនះទំងអស់ ជតួអនិចចំ ជរបស់មិនេទៀង 
េរពះថេកតេឡងេហយរលត់សបសូនយេទវញិជធមមត ែតងែតែរប 
របួលេទយ៉ងដៃទ មិនតំងេនដូចេដមេឡយ ។ ក៏ឯករេកតេឡង 
េហយសបសូនយេទ និង ែរបរបួលេទជយ៉ងដៃទេនះឯង ជតួ 
អនិច�ល��ណៈអនិច�ល��ណៈអនិច�ល��ណៈអនិច�ល��ណៈ    ជេរគឿងសំគល់ែដលឲយដឹងថ ជរបស់មិនេទៀង 

ពិត ។ សងខ រនិងនមរបូែដលជរបស់មិនេទៀងេនះ ជតួ ទ�ុ�ំទ�ុ�ំទ�ុ�ំទ�ុ�ំ     
េរពះជរបស់ ែរបរបួលេទជយ៉ងដៃទៗ េដយេភលងគឺ ជ ពូធិជ ពូធិជ ពូធិជ ពូធិ និង 

មរណៈមរណៈមរណៈមរណៈ េបៀតេបៀនដុតបំផល ញជនិចច ។ រឯីករេកតរលត់ និងែរបរបួល 
ជយ៉ងដៃទៗ េទេដយ ជរ ពយធិ និង មរណៈ េបៀតេបៀនដុត 
បំផល ញេនះឯង ជទ�ុ�ល��ណៈ ទ�ុ�ល��ណៈ ទ�ុ�ល��ណៈ ទ�ុ�ល��ណៈ ជេរគឿងសំគល់ឲយដឹងថជតួ 
ទុកខពិត ។ ធម៌ទំងអស់ែដលជសងខ រនិងវសិងខ រ និង រពះនិពវ ន 
សុទធែតជ អនតត  េរពះជធម៌សូនយចកខលួន - របណ - សតវ -បុគគល 
មិនមន អនកឯណមួយជមច ស់របស់ រគន់ែតជសភវៈធម៌ មួយៗ 
េផសងៗ េទបុ៉េណណ ះ ។ ក៏ភពជរបស់សូនយចកខលួន - របណ - សតវ - 
បុគគល មិនមនមច ស់របស់ រគន់ែតជសភវៈម៉យងបុ៉េណណ ះ េនះឯង 
េហថ អនត%ល��ណៈអនត%ល��ណៈអនត%ល��ណៈអនត%ល��ណៈ    េរគឿងសំគល់ដឹងថ ជអនតត ពិត ។ 
 អនកែដលចំេរ នវបិសសន គបបីដឹងសគ ល់វភិគធម៌៦យ៉ង ដូច 
េពលមកេនះ អនកបំេពញពយយមចំេរ នវបិសសន ជអនកបរបូិណ៌ 
េដយគុណសមបតតិ មនសីល និង ទិដឋិជេដមដូចបនេពលមកេនះ 
េទបគួរជអនកចំេរ នវបិសសនដ៏លអ ជអនកអចញុងំវបិសសនេនះឲយ 
បរបូិណ៌បន េដយរបករទំងពួង ។ 
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 លំដប់េនះ នឹងសំែដងធម៌ែដលជអរមមណ៍របស់វបិសសន និងវធីិ 
ចំេរ នវបិសសនតមបលី និង អដឋកថដូចតេទេនះ ៖ 
 េសចកតីថ សងខ រែដលជបចច័យរបជំុតក់ែតងេឡង ជឧបទិននកៈ 
និង អនុបទិននកៈ ទំងអស់េនះឯង ជអរមមណ៍របស់វបិសសន ។ 
វបិសសនែដលមនសងខ រជអរមមណ៍េនះ បនខង អនិច�ល��ណៈអនិច�ល��ណៈអនិច�ល��ណៈអនិច�ល��ណៈ 
និង ទ�ុ�ល��ណៈទ�ុ�ល��ណៈទ�ុ�ល��ណៈទ�ុ�ល��ណៈ ទំងពីរ ែដលមនមកេហយកនុងបលីថៈ សេពធ សេពធ សេពធ សេពធ 
សណ�  អនិ8�  សណ�  អនិ8�  សណ�  អនិ8�  សណ�  អនិ8�  សងខ រធម៌ទំងអស់ជរបស់មិនេទៀង រែមងេកតេឡង 

េហយរលត់ បត់បង់េទវញិជធមមត ។ សេពធ សណ�  ទ�ុ�សេពធ សណ�  ទ�ុ�សេពធ សណ�  ទ�ុ�សេពធ សណ�  ទ�ុ�  
សងខ រទំងអស់ ជទុកខដូេចនះ ។ ម៉យងេទៀត ធម៌ទំងអស់ែដលជសងខ រ 
និង វសិងខ រ (រពះនិពវ ន) ក៏ជអរមមណ៍ របស់វបិសសន ។ 
វបិសសនែដលមន ធម៌ទំងអស់ជអរមមណ៍េនះ បនែតកនុង 
អនតតលកខណៈម៉យង ែដលមន កនុងបលីថ សេពធ ធ<2  សេពធ ធ<2  សេពធ ធ<2  សេពធ ធ<2  អន�%អន�%អន�%អន�%  
ធម៌ទំងអស់មិនែមនខលួន-របណ ។ រពះនិពវ នែដលមនសងខ រេទ 
េរបសេហយ មិនមនមកកនុងសងខ រ ទំងពីរខងេដមេនះេទ 
េរពះរពះនិពវ នជធម៌េទៀង េពញេពរេដយបរមសុខយ៉ងមំមួន 
បុ៉ែនតរពះនិពវ នេនះជអនតត ធម៌ មិនែមន ជខលួន - របណ - សតវ - 
បុគគលេឡយ គឺរគន់ែតជ អសងខតធតុបុ៉េណណ ះ េទបបនមន 
មកកនុងពកយថ សេពធ ធ<2  អន�%សេពធ ធ<2  អន�%សេពធ ធ<2  អន�%សេពធ ធ<2  អន�%   ដូេចនះ ។ 
 សធុជនកលនឹងចំេរ នវបិសសន ែដលមនសងខ រនិងធម៌ជ 
អរមមណ៍េនះគបបីចំេរ នតមន័យែដលមនមកកនុងបលីដូេចនះថៈ សេពធសេពធសេពធសេពធ    
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សណ�  អនិ8�  សេពធ សណ�  សណ�  អនិ8�  សេពធ សណ�  សណ�  អនិ8�  សេពធ សណ�  សណ�  អនិ8�  សេពធ សណ�  ទ�ុ�  សេពធ ធ<2  អន�%  ទ�ុ�  សេពធ ធ<2  អន�%  ទ�ុ�  សេពធ ធ<2  អន�%  ទ�ុ�  សេពធ ធ<2  អន�%  
ម៉យងេទៀតថពួក៥ គឺ របូ េវទ( ស��  សណ� រ វជ�� ណរបូ េវទ( ស��  សណ� រ វជ�� ណរបូ េវទ( ស��  សណ� រ វជ�� ណរបូ េវទ( ស��  សណ� រ វជ�� ណ  
បណត ខនធទំង៥េនះ គឺរបូកខនធ មនកិរយិចស់រទុឌេរទមេទជ 
ខងេដម មនកិរយិែបកធល យេទជខងចុង េរពះបចច័យជសរតូវ 
ដល់ខលួន មនរតជក់និងេកត ជេដម ជលកខណៈ បននឹងមហភូតរបូ៤គឺ 
ដី ទឹក េភលង ខយល់ និងរបូែដល អរស័យនូវមហភូតរូប៤េនះ 
ទំងអស់េនះជពួករបូ ។ េវទនមនករទទួលរង ករេសយនូវ 
អរមមណ៍ជលកខណៈ គឺជសុខ ទុកខ ឧេបកខ  េកតអំពីសមផសស 
ករពល់រតូវ ។ ករេសយនូវអរមមណ៍ទំងអស់េនះ ជពួកេវទន ។ 
សញញ  មនេសចកតី សំគល់នូវអរមមណ៍ ចំណំនូវអរមមណ៍ជលកខណៈ 
គឺសំគល់របូ េហយចំណំរបូបន សំគល់សេមលងេហយចំសេមលងបន 
សំគល់កលិនេហយចំកលិនបន សំគល់រសេហយចំរសបន សំគល់ 
សមផសសេហយចំសមផសសបន សំគល់ធមម រមមណ៍េហយចំធមម រមមណ៍ 
បន េសចកតីសំគល់េហយចំបនទំងអស់េនះ ជពួក សញញ  ។ 
សងខ រមនករតក់ែតងចិតត របុងចិតតជលកខណៈ គឺមេនសេញច តន 
េសចកតីរតិះរះិកនុងចិតត កនុងអរមមណ៍មនរបូរមមណ៍ជេដម គឺេចតសិក 
ធម៌ែដលេកតកនុងចិតតទំងអស់ េលកែលងែត េវទននិងសញញ េចញ 
ទំងអស់េនះជពួកៃនសងខ រ ។ វញិញ ណ មនករដឹងចបស់នូវអរមមណ៍ 
ជលកខណៈ គឺចិតតែដលអរស័យចកខុ េសតៈ - ឃនៈ - ជីវហ  - កយ  
ចិតតេកតេឡងជ កុសលខលះ, អកុសលខលះ, ជវបិកខលះ, ជកិរយិខលះ 
ចិតតទំងេនះជ ពួកវញិញ ណ ។ 
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 ខនធទំង៥ែដលេពលមកេនះ ជភូមិជអរមមណ៍របស់វបិសសន 
ែដលមនខនធ៥ជអរមមណ៍េនះ មនកនុងអនិចចលកខណៈ និង អនតត- 
លកខណៈទំងពីរ ដូចបលីថ  របំូ អនិចចំរបំូ អនិចចំរបំូ អនិចចំរបំូ អនិចចំ របូមិនេទៀង  េវទន អនិចចេវទន អនិចចេវទន អនិចចេវទន អនិចច  
េវទនមិនេទៀង  សញញ  អនិចចសញញ  អនិចចសញញ  អនិចចសញញ  អនិចច  េសចកតីចំបនមិនេទៀង  សងខ រ អនិចចសងខ រ អនិចចសងខ រ អនិចចសងខ រ អនិចច  
ធម៌ែដលតក់ែតងចិតតរបុងចិតតមិនេទៀង  វញិញ ណំ អនិចចំវញិញ ណំ អនិចចំវញិញ ណំ អនិចចំវញិញ ណំ អនិចចំ ចិតតែដល 
ដឹងចបស់នូវអរមមណ៍មិនេទៀង ។ របំូ អនតតរបំូ អនតតរបំូ អនតតរបំូ អនតត  របូមិនែមនជខលួនរបណ 
េវទន អនតតេវទន អនតតេវទន អនតតេវទន អនតត  ករេសយនូវអរមមណ៍មិនែមនជខលួនរបណ  សញញ  សញញ  សញញ  សញញ  
អនតតអនតតអនតតអនតត  េសចកតីចំបនមិនែមនខលួនរបណ  សងខ រ អនតតសងខ រ អនតតសងខ រ អនតតសងខ រ អនតត  ធម៌ែដល 
តក់ែតងចិតតរបុងចិតតមិនែមនខលួនរបណ  វញិញ ណំ អនតតវញិញ ណំ អនតតវញិញ ណំ អនតតវញិញ ណំ អនតត  ចិតតែដល 
ដឹងចបស់នូវអរមមណ៍មិនែមនខលួនរបណ ។ សេពវ សងខ រ អនិចចសេពវ សងខ រ អនិចចសេពវ សងខ រ អនិចចសេពវ សងខ រ អនិចច  
សងខ រធម៌ទំងឡយទំងពួងមិនេទៀង  សេពវ ធមម  អនតតសេពវ ធមម  អនតតសេពវ ធមម  អនតតសេពវ ធមម  អនតត  ធម៌ 
ទំងឡយទំងពួងជសងខ រនិងវសិងខ រ មិនែមនជខលួនរបណដូេចនះ ។ 
 បលីែដលេលកយកមកសំែដងេនះ សំែដងែតចំេពះ អនិចច- 
លកខណៈនិងអនតតលកខណៈទំងពីរយ៉ងបុ៉េណណ ះ មិនបនសំែដង 
ទុកខលកខណៈផងេទ េរពះទុកខលកខណៈរប់បញចូ លកនុងអនិចចលកខណៈ 
រសប់េហយ េដយេហតុថ របស់ណមិនេទៀង របស់េនះជទុកខ 
កលេបេឃញអនិចចលកខណៈេហយ ទុកខលកខណៈក៏នឹងរបកដផង ។ 
េរពះេហតុេនះបលីេនះ េទបសំែដងរតឹមែតអនិចចលកខណៈ និង 
អនតតលកខណៈបុ៉េណណ ះ ។ 
 សធុជនអនកបំេពញេសចកតតីពយយម គបបីចំេរ នវបិសសន ែដល 
មនខនធ៥ជអរមមណ៍តមបលីដូចបនេពលមកមកេនះចុះ ។ 
ម៉យងេទៀតវបិសសនែដលមនខនធ៥ជអរមមណ៍ មនកនុងលកខណៈ 
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ទំង៣គឺ អនិចចលកខណៈអនិចចលកខណៈអនិចចលកខណៈអនិចចលកខណៈ១  ១  ១  ១  ទុកខលកខណៈទុកខលកខណៈទុកខលកខណៈទុកខលកខណៈ១១១១        អនតតលកខណៈអនតតលកខណៈអនតតលកខណៈអនតតលកខណៈ១១១១ 
ែដលមនកនុងបលីថ របំូ អនិចចំរបំូ អនិចចំរបំូ អនិចចំរបំូ អនិចចំ របូមិនេទៀង យទយទយទយទនិចចំ តំ ទុកខំនិចចំ តំ ទុកខំនិចចំ តំ ទុកខំនិចចំ តំ ទុកខំ 
របូឯណជរបស់មិនេទៀង របូេនះជទុកខ យំ ទុកខំ តំ អនតត  យំ ទុកខំ តំ អនតត  យំ ទុកខំ តំ អនតត  យំ ទុកខំ តំ អនតត  
របូឯណែដលជទុកខ រូបេនះមិនែមនជរបស់ខលួនេទ ។ យទនតត  តំ េនតំ យទនតត  តំ េនតំ យទនតត  តំ េនតំ យទនតត  តំ េនតំ 
មម េនមម េនមម េនមម េនេសហមសម ិ នេមេស អតតេសហមសម ិ នេមេស អតតេសហមសម ិ នេមេស អតតេសហមសម ិ នេមេស អតត   របូឯណមិនែមនខលួន រូបេនះ 
មិនែមនជរបស់េយងេទ របូេនះមិនែមនជខលួនរបណៃនេយងេទ អនក 
ទំងឡយគបបីេឃញេដយបញញ ដ៏របៃព តមពិតរបស់របូដូេចនះឯង។ 
េវទនេវទនេវទនេវទន    អនិចចអនិចចអនិចចអនិចច   ករេសយអរមមណ៍ជរបស់មិនេទៀង យទនិចចំ តំ ទុកខំយទនិចចំ តំ ទុកខំយទនិចចំ តំ ទុកខំយទនិចចំ តំ ទុកខំ  
របស់ឯណែដលមិនេទៀង របស់េនះជទុកខ យំ ទុយំ ទុយំ ទុយំ ទុកខំ តំ អនតត  កខំ តំ អនតត  កខំ តំ អនតត  កខំ តំ អនតត  
របស់ឯណែដលជទុកខ របស់េនះមិនែមនជខលួនរបណ យទនតត  តំ យទនតត  តំ យទនតត  តំ យទនតត  តំ 
េនតំ មម េនេសហមសម ិ នេមេស អតតេនតំ មម េនេសហមសម ិ នេមេស អតតេនតំ មម េនេសហមសម ិ នេមេស អតតេនតំ មម េនេសហមសម ិ នេមេស អតត   របស់ឯណមិនែមនជខលួន 
ជរបណ របស់េនះមិនែមនជរបស់េយង របស់េនះមិនែមនជខលួន 
របណេយងេទ អនកទំងឡយគបបីេឃញេដយបញញ ដ៏របៃពចុះ ។ 
សញញ  អនិចចសញញ  អនិចចសញញ  អនិចចសញញ  អនិចច   ករចំបនជរបស់មិនេទៀង យទ និចចំ តំ ទុកខំយទ និចចំ តំ ទុកខំយទ និចចំ តំ ទុកខំយទ និចចំ តំ ទុកខំ  
របស់ឯណែដលមិនេទៀង របស់េនះជទុកខ យំ ទុកខំ តំ អនតត  យំ ទុកខំ តំ អនតត  យំ ទុកខំ តំ អនតត  យំ ទុកខំ តំ អនតត  
របស់ឯណែដលជ ទុកខ របស់េនះមិនែមនជខលួនរបណ យទនតត  តំ យទនតត  តំ យទនតត  តំ យទនតត  តំ 
េនតំ មម េនេសហមសម ិ នេមេស អតត  េនតំ មម េនេសហមសម ិ នេមេស អតត  េនតំ មម េនេសហមសម ិ នេមេស អតត  េនតំ មម េនេសហមសម ិ នេមេស អតត  របស់ឯណមិនែមនជខលួន 
ជរបណ របស់េនះមិនែមនជរបស់េយងេទ អនកទំងឡយគបបី 
េឃញេដយបញញ ដ៏របៃពចុះ ។ សងខ រ អនិចចសងខ រ អនិចចសងខ រ អនិចចសងខ រ អនិចច   ធម៌ែដលតក់ែតងចិតត 
របុងចិតតទំងឡយ មិនេទៀង យទ និចចំ តំ ទុកខំយទ និចចំ តំ ទុកខំយទ និចចំ តំ ទុកខំយទ និចចំ តំ ទុកខំ  របស់ឯណែដល 
មិនេទៀង របស់េនះជទុកខ យំ ទុកខំ តំ អនតត  យំ ទុកខំ តំ អនតត  យំ ទុកខំ តំ អនតត  យំ ទុកខំ តំ អនតត  របស់ឯណែដលជ ទុកខ 
របស់េនះមិនែមនជខលួនរបណ យទនតត  តំ េនតំ មម េនេសហមសម ិយទនតត  តំ េនតំ មម េនេសហមសម ិយទនតត  តំ េនតំ មម េនេសហមសម ិយទនតត  តំ េនតំ មម េនេសហមសម ិ
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ននននេមេស អតតេមេស អតតេមេស អតតេមេស អតត  របស់ឯណមិនែមនជខលួន ជរបណ របស់េនះមិនែមន 
ជរបស់េយងេទ អនកទំងឡយគបបីេឃញេដយបញញ ដ៏របៃពចុះ ។ 
វញិញ ណំ អនិចចំវញិញ ណំ អនិចចំវញិញ ណំ អនិចចំវញិញ ណំ អនិចចំ  ចិតតែដលដឹងចបស់នូវអរមមណ៍ ជរបស់មិនេទៀង យទ យទ យទ យទ 
និចចំ តំ ទុកខំនិចចំ តំ ទុកខំនិចចំ តំ ទុកខំនិចចំ តំ ទុកខំ  របស់ឯណែដលមិនេទៀង របស់េនះជទុកខ យំ ទុកខំ តំ យំ ទុកខំ តំ យំ ទុកខំ តំ យំ ទុកខំ តំ 
អនតត  អនតត  អនតត  អនតត  របស់ឯណែដលជទុកខ របស់េនះមិនែមនជខលួនរបណ 
យទនតត  តំ េនយទនតត  តំ េនយទនតត  តំ េនយទនតត  តំ េនតំ មម េនេស ហមសម ិ នេមេស អតតតំ មម េនេស ហមសម ិ នេមេស អតតតំ មម េនេស ហមសម ិ នេមេស អតតតំ មម េនេស ហមសម ិ នេមេស អតត  
របស់ឯណមិនែមនជខលួនជរបណ របស់េនះមិនែមនជរបស់េយងេទ 
អនកទំងឡយគបបីេឃញេដយបញញ ដ៏របៃពយ៉ងេនះចុះ ។  
 ម៉យងេទៀត វបិសសនែដលមនខនធ៥ ទំងេហតុ ទំងបចច័យបន
និងលកខណៈទំង៣ ែដលមនមកេហយកនុងបលីថ របំូ របំូ របំូ របំូ អនិចចំ អនិចចំ អនិចចំ អនិចចំ របូមិន 
េទៀង ធម៌ឯណជេហតុជបចច័យឲយរបូេកតេឡង សូមបីធម៌េនះ ក៏មិន 
េទៀងដូចគន  របូែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុែដលមិនេទៀងេហយ 
នឹងបនរបស់េទៀងមកពីណ ។ េវទន អនិចចេវទន អនិចចេវទន អនិចចេវទន អនិចច  ករេសយអរមមណ៍ 
ជរបស់មិនេទៀង ធម៌ឯណជេហតុជបចច័យឲយេវទនេកតេឡង 
សូមបីធម៌េនះក៏មិនេទៀងដូចគន  េវទនែដលេកតេឡងរពមេដយ 
េហតុែដលមិនេទៀងយ៉ងេនះេហយ នឹងបនរបស់េទៀងមកពីណ ។ 
សញញ  អនិចចសញញ  អនិចចសញញ  អនិចចសញញ  អនិចច  ករចំបនជរបស់មិនេទៀង ធម៌ឯណជេហតុ 
ជបចច័យឲយសញញ េកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏មិនេទៀងដូចគន  សញញ  
ែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុនិងបចច័យ ែដលមិនេទៀងេហយ នឹង 
បនជរបស់េទៀងមកអំពីណ ។ សងខ រ អនិចចសងខ រ អនិចចសងខ រ អនិចចសងខ រ អនិចច  ធម៌ទំងឡយែដល 
តក់ែតងចិតត របុងចិតត មិនេទៀង ធម៌ឯណជេហតុជបចច័យឲយ 
សងខ រេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏មិនេទៀងដូចគន  សងខ រែដលេកត 
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េឡងរពមេដយេហតុ- បចច័យែដលមិនេទៀងេហយ នឹងបនរបស់េទៀង 
មកពីណ ។ វញិញ ណំ អនិចចំវញិញ ណំ អនិចចំវញិញ ណំ អនិចចំវញិញ ណំ អនិចចំ ចិតតែដលដឹងចបស់នូវអរមមណ៍ មិនេទៀង 
ធម៌ឯណជេហតុជបចច័យឲយវញិញ ណេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏មិន 
េទៀងដូចគន  វញិញ ណែដលេកតរពមេដយេហតុ -បចច័យមិនេទៀងេហយ 
នឹងបនជរបស់េទៀងសថិតេសថរមកអំពីណ ។  
 របូជទុកខរបូជទុកខរបូជទុកខរបូជទុកខ ធម៌ឯណែដលជេហតុជបចច័យឲយរបូេកតេឡង 
សូមបីធម៌េនះក៏ជទុកខដូចគន  ។ របូែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុ 
បចច័យជទុកខេហយ នឹងបនជរបស់សុខមកពីណ ។ េវទនជទុកខេវទនជទុកខេវទនជទុកខេវទនជទុកខ 
ធម៌ឯណែដលជេហតុជបចច័យឲយេវទនេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ 
ជទុកខដូចគន  ។ េវទនែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យជទុកខ 
េហយ នឹងបនជរបស់សុខមកអំពីណ ។ សញញ ជទុកខសញញ ជទុកខសញញ ជទុកខសញញ ជទុកខ ធម៌ឯណ 
ែដលជេហតុជបចច័យឲយសញញ េកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជទុកខដូចគន  
។ សញញ ែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យជទុកខេហយ នឹងបន 
ជរបស់សុខមកអំពីណ ។ សងខ រជទុកខសងខ រជទុកខសងខ រជទុកខសងខ រជទុកខ ធម៌ឯណែដលជេហតុ 
ជបចច័យឲយសងខ រេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជទុកខដូចគន  ។ សងខ រ 
ែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យជទុកខេហយ  នឹងបនជរបស់ 
សុខមកពីណ ។ វញិញ ណជទុកខវញិញ ណជទុកខវញិញ ណជទុកខវញិញ ណជទុកខ ធម៌ឯណែដលជេហតុជបចច័យឲយ 
វញិញ ណេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជទុកខដូចគន  ។ វញិញ ណែដលេកត 
េឡងរពមេដយេហតុបចច័យជទុកខេហយ  នឹងបនជរបស់សុខមក 
ពីណ ។  
 របូជអនតតរបូជអនតតរបូជអនតតរបូជអនតត  របូមិនែមនជខលួនរបណ ធម៌ឯណជេហតុបចច័យឲយ 
របូេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជអនតត  មិនែមនជខលួនរបណដូចគន  ។ 
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របូែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យជអនតត េហយ នឹងបនជ 
ខលួនរបណមកអំពីណ ។ េវទនជអនតតេវទនជអនតតេវទនជអនតតេវទនជអនតត  មិនែមនជខលួនរបណ 
ធម៌ឯណជេហតុបចច័យឲយេវទនេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជអនតត  
មិនែមនជខលួនរបណដូចគន  ។ េវទនែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុ 
បចច័យជអនតត េហយ នឹងបនជខលួនរបណមកអំពីណ ។ 
សញញ ជអនតតសញញ ជអនតតសញញ ជអនតតសញញ ជអនតត  មិនែមនជខលួនរបណ ធម៌ឯណជេហតុបចច័យឲយ 
សញញ េកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជអនតត មិនែមនជខលួនរបណដូចគន ។ 
សញញ ែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យជអនតត េហយ នឹងបនជ 
ខលួនរបណមកអំពីណ ។ សងខ រជអនតតសងខ រជអនតតសងខ រជអនតតសងខ រជអនតត  មិនែមនជខលួនរបណ 
ធម៌ឯណជេហតុបចច័យឲយសងខ រេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជអនតត  
មិនែមនជខលួនរបណដូចគន  ។ សងខ រែដលេកតេឡងរពមេដយ 
េហតុបចច័យ ជអនតត េហយ នឹងបនជខលួនរបណមកអំពីណ ។ 
វញិញ ណជអនតតវញិញ ណជអនតតវញិញ ណជអនតតវញិញ ណជអនតត  មិនែមនជខលួនរបណ ធម៌ឯណ ជេហតុបចច័យឲយ 
វញិញ ណេកតេឡង សូមបីធម៌េនះក៏ជអនតត  មិនែមនជខលួនរបណ 
ដូចគន  ។ វញិញ ណែដលេកតេឡងរពមេដយេហតុបចច័យ ជអនតត េហយ 
នឹងបនជខលួនរបណមកអំពីណ ។  
 វបិសសនែដលមនខនធ៥រពមទំងេហតុបចច័យជអរមមណ៍ មន 
កនុងលកខណៈទំង៣ ដូចមនមកេហយកនុងបលីដូេចនះ ។ 
 រពះេយគវចរកុលបុតតអនកចំេរ នវបិសសន ែដលមនខនធ៥ សុទធជ 
អរមមណ៍កតី ែដលមនខនធ៥ទំងេហតុបចច័យជអរមមណ៍កតី ដូចន័យ 
ែដលមនមកេហយកនុងបលី ដូចេពលមកេនះក៏បន ។ រឯី 
វធីិចំេរ នវបិសសន ែដលមនមកកនុងអដឋកថេនះដូេចនះ គឺអនកបំេពញ 
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ពយយម េបបនឈនជសមថយនិកៈេហយ រែមងេធវឈនេដយ 
ខលួនឯងបនឲយជបទៃនវបិសសនេហយ គឺេចញចកឈនេហយ 
កំណត់ឈនទំង៥បននឹងវតិកកៈ វចិរៈ បីតិ សុខៈ ឯកគគត ទំង 
សមបយុតតធម៌ែដលេកតេឡងរពមេដយអងគឈនេនះ តមន័យចូល 
ចិតតឲយជក់ចបស់របកដថ អងគឈននិងសមបយុតតធម៌ទំងអមបល 
េនះ ជនមធម៌ េរពះជធម៌បេងអ នេទកន់អរមមណ៍ េហយែសវងរក 
ទីអរស័យរបស់នមធម៌េនះ េទបេឃញថហទយរបូេនះជទីអរស័យ 
របស់នមធម៌េនះ មហភូតរបូ និងឧបទយរបូ ជទីអរស័យរបស់ 
ហទយរបូេនះ េទបសននិដឋ នចូលចិតតចបស់ថ ហទយរបូ មហភូតរូប 
និងឧបទយរបូ ទំងអមបលេនះជរបូធម៌ េរពះជរបស់ែតង 
រទុឌេរទមរគំរគេទជបចច័យ ជសរតូវដល់ខលួន មនរតជក់និងេកត  
ជេដម ។ 
 អនកបំេពញពយយម កលេបបនឈនសមថយនិកៈេហយ រែមង 
កំណត់ដឹងនូវនម និងរបូជក់ចបស់ យ៉ងេនះដូេចនះឯង ។ 
 ចំែណកខងវបិសសនយនិកៈ អនកមនញណ គឺវបិសសន មិនបន 
ឈនសមបតតិឯណ កលែដលចំេរ នវបិសសន មកកំណត់សងខ រ 
មននមនិងរបូជេដម ។ 
 មយ៉ងេទៀតមកកំណត់កយ និងចិតត-េចតសិក េដយរបេភទៃន 
ពួកទំង៥ គឺពួករបូ ជរបស់រទុឌេរទមេទ១, ពួកេវទន ករេសយ 
នូវអរមមណ៍១, ពួកសញញ  ករចំបននូវអរមមណ៍១, ពួកសងខ រ 
ជអនកតក់ែតងនូវចិតត១, ពួកវញិញ ណ ជអនកដឹងចបស់នូវអរមមណ៍១ 
រមួរតូវជ៥ពួក ។ ករែដលកំណត់កយនិងចិតត-េចតសិកេនះ ែចកេចញ 
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ជ៥ពួក ដូចេពលមកេហយ ។ អនកបំេពញពយយម នឹងពិចរណ 
ខនធទំង៥ឲយជក់ចបស់ តមលកខណៈចំេពះខណឌ ដូេចនះ េហយគបបី 
បំរបួញខនធទំង៥េនះ រមួចូលមកជ២ គឺនម១ របូ១ ។ របូខនធ 
ពួករបូជរបូដែដលេរពះជរបស់រទុឌេរទមេទជធមមត ែតេវទន-
សញញ -សងខ រ-វញិញ ណ អរបូខនធទំង៤េនះជនម េរពះជធម៌បេងអ ន 
េទកន់អរមមណ៍ ករកំណត់សងខ រែដលរបរពឹតតេទកនុងភពទំង៣ 
បំរបួញចុះជនមជរូបដូេចនះេហយ ក៏បនសននិដឋ នជ សតវ-បុគគល-ខលួន-
របណ-េទវត-មរ-រពហម ដៃទៗ េរកចកនម និង របូេទេហយ 
មិនមន ។ មនែតនមរបូបុ៉េណណ ះ របរពឹតតេទកនុងភពទំង៣ ។ 
ក៏ពកយថ សតវ-បុគគល ខលួន-របណ ជេដមេនះ មិនមនេដយបរមតថ 
មកបញញតតិសមមតិនម-របូេនះឯង ថជសតវ-បុគគល ខលួនរបណជេដម 
បីដូចជសមមតិេឈ ថជរកប-ទូកដូេចន ះ ក៏នម-របូទំង២េនះ 
អរស័យគន នឹងគន  េហយក៏េលឿនេទកនុងសងសរ បីដូចជមនុសស 
េយងេហយនឹងទូក ទំងពីរអរស័យគន នឹងគន េហយ េលឿនេទកនុង 
សមុទទសគរដូេចន ះ ។ ករកំណត់នមនិងរបូ បនដឹងចបស់តមពិត 
លះសតតូបលទធិសតតញណេចញ បនតំងេនកនុងភព ជអនកមិនវេងវង 
កនុងបញញតតិ ថសតវ-បុគគល ខលួន-របណជេដម ដូេចនះេហយទិដឋិេសចកតី 
េឃញរបស់អនកបំេពញពយយមេនះក៏បរសុិទធេដយលអ េឈម ះថ ទិទិទិទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជHHHH
វជសុទអិវជសុទអិវជសុទអិវជសុទអិ    ជតួវបិសសនទី១។ 
 សធុជនអនកបំេពញពយយមេធវឲយទិដឋិបរសុិទធ បរបូិណ៌េឡងេហយ 
គួរចំេរ នវបិសសនតេទ ែសវងរកេហតុបចច័យរបស់នម-របូេនះ បីដូច 
ជេពទយអនកឆល តកនុងកររកសេរគ កលេបេឃញេរគេហយ ក៏រែមង 
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ែសវងរកសមុដឋ នៃនេរគេនះ យ៉ងណមិញ អនកបំេពញពយយម 
កលេបដឹងនម-របូចបស់េហយ គួរែសវងរកេហតុ-បចច័យរបស់នម-
របូេនះែដរ កលេបដឹង េហតុ-បចច័យរបស់នម-របូេនះចបស់េហយ 
ក៏រែមងឆលងផុតចកកងខ  គឺេសចកតីសងស័យកនុងកលទំង៣បន ។ 
 អវីជេហតុបចច័យរបស់នម-របូេនះ? េហយនម-របូេនះអរស័យ 
របស់អវីេទបេកត េឡង? 
 កមមជេហតុ-បចច័យរបស់នម-របូេនះ នម-របូេនះជតួវបិក 
ផលសុខវេិសសរបស់កមម អរស័យកមមេទបេកតេឡងបន ។ កមមេនះ 
មន២យ៉ងគឺ �ុសល�ម2�ុសល�ម2�ុសល�ម2�ុសល�ម2១១១១        អ�ុសល�ម2អ�ុសល�ម2អ�ុសល�ម2អ�ុសល�ម2១១១១ ។ នម-របូឯណ 
េកតេឡងេដយអកុសលកមម នម-របូេនះជរបស់ទុពវលភព (េថក 
ទប) ។ នម-របូឯណែដលេកតេឡងេដយអរស័យកុសលកមម នម-
របូេនះជរបស់សុខុម(លអិត) េដយេហតុដូេចនះេទបបនថ កមមជេហតុ 
ជបចច័យរបស់នម-របូេនះ ។ ែតេបរគន់ែតកមមម៉យង ក៏មិនជេហតុ 
ឲយេកតនម-របូ ក៏រតូវអរស័យឧបទន េរគឿងរបកន់ខជ ប់ និងឆនទៈរគៈ 
េសចកតីគប់ចិតតេរតកអរ ឧបទនរតូវអរស័យនឹងតណហ  េសចកតី 
ចំណង់ជេហតុឲយអនទះអែនទងេទ តណហ ក៏រតូវអរស័យនឹងអវជិជ  
េសចកតីមិនដឹងចបស់ មិនដឹងតមេសចកតីពិត េរពះេហតុេនះ អវជិជ  
េទបជបចច័យរបស់តណហ  តណហ ជបចច័យរបស់ឧបទន ឧបទនជ 
បចច័យរបស់កមម (គឺភព) ភពជបចច័យរបស់ជតិ គឺនម-របូ េដយន័យ 
េនះេទបបនករសននិដន នេឃញចបស់ថ ធម៌ទំង៤យ៉ងគឺ អវជិជ  
តណហ  ឧបទន កមម ជេហតុ-បចច័យរបស់នម-របូេនះ ។ នម-របូេនះ 
រតូវអរស័យធម៌៤យ៉ងេនះ េទបេកតេឡងេហយរបរពឹតតេទ ។ 
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មហភូតរបូ៤គឺ ដី-ទឹក-េភលង-ខយល់ និងអហរ ជបចច័យរបស់របូធម៌ 
េដយឧបតថមភរបូេនះទុក ។ ផសសៈជបចច័យរបស់នមធម៌គឺ េវទន-
សញញ -សងខ រ នមធម៌ទំង៣េនះ អរស័យបចច័យគឺផសសៈេកតេឡង 
េហយេទបរបរពឹតតេទបន ។ នម-របូជបចច័យរបស់នមធម៌ គឺវញិញ ណ 
េរពះវញិញ ណ េនះអរស័យចកខុនិងរបូទំងពីរេហយេកតេឡង េទប 
បនេឈម ះថ ចកខុវញិញ ណ, េបអរស័យេសតៈនិងសេមលង 
ទំងពីរេនះេកតេឡងេហយ េទបបនេឈម ះថ េសតវញិញ ណ, 
េបអរស័យឃនៈនិងខលិនទំងពីរេនះេកតេឡងេហយ េទបបនេឈម ះ 
ថ ឃនវញិញ ណ, េបអរស័យជីវហ និងរសទំងពីរេនះេកតេឡងេហយ 
េទបបនេឈម ះថ ជិវហ វញិញ ណ, េបអរស័យកយនិងសមផសសទំងពីរ 
េនះេកតេឡងេហយ េទបបនេឈម ះថ កយវញិញ ណ, េបអរស័យ 
ចិតតនិងធមម ទំងពីរេនះេកតេឡងេហយ េទបបនេឈម ះថ មេន- 
វញិញ ណ ។ ចកខុវញិញ ណ, េសតវញិញ ណ,ឃនវញិញ ណ, ជិវហ វញិញ ណ, 
កយវញិញ ណ ទំង៥េនះមនរបូែតម៉យងជបចច័យ អរស័យរបូ 
េហយរបរពឹតតេទ ។ ឯមេនវញិញ ណ មននម-របូទំងពីរជបចច័យ 
អរស័យនម-របូទំងពីរេនះេហយេកតេឡងរបរពឹតតេទ ។ េដយ 
េហតុេនះ នមនិងរបូេទបជបចច័យរបស់នមធម៌ គឺវញិញ ណ វញិញ ណ 
អរស័យនមនិងរបូទំងពីរេនះេកតេឡងេហយរបរពឹតតេទ ។ បន 
េសចកតីសននិដឋ នេឃញចបស់ថ អវជិជអវជិជអវជិជអវជិជ , , , , តណហតណហតណហតណហ , , , , ឧបទនឧបទនឧបទនឧបទន, , , , កមមកមមកមមកមម, , , , អហរអហរអហរអហរ 
ជេហតុបចច័យរបស់របូធម៌ ។ របូធម៌អរស័យនូវបចច័យទំង៥យ៉ងេនះ 
េកតេឡងេហយរបរពឹតតេទ ។ អវជិជអវជិជអវជិជអវជិជ , , , , តណហតណហតណហតណហ , , , , ឧបឧបឧបឧបទនទនទនទន, , , , កមមកមមកមមកមម, , , , ផសសៈផសសៈផសសៈផសសៈ 
ជបចច័យរបស់នមធម៌គឺ េវទនេវទនេវទនេវទន, , , , សញញសញញសញញសញញ , , , , សងខ រសងខ រសងខ រសងខ រ អរស័យនូវបចច័យទំង៥ 
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យ៉ងេនះេកតេឡងេហយរបរពឹតតេទ ។ អវ ិអវ ិអវ ិអវជិជជជជជជជ , , , , តណហតណហតណហតណហ , , , , ឧបទនឧបទនឧបទនឧបទន, , , , កមមកមមកមមកមម, , , , 
នមនិងនមនិងនមនិងនមនិងរបូរបូរបូរបូ ជេហតុ-បចច័យ របស់នមធម៌គឺ វញិញ ណ អរស័យនូវបចច័យ 
ទំង៥ យ៉ងេនះេកតេឡងេហយរបរពឹតតេទ ។  
 កលេបអនកខំបំេពញពយយម មកកំណត់េហតុ-បចច័យរបស់នម-របូ 
ជក់ចបស់េដយរបករដូេចនះេហយ គបបីចូលចិតតចបស់ថ នម-របូ 
ែដលជបចច័យេនះ អរស័យេហតុ-បចច័យ េហយរបរពឹតតេទយ៉ងណ 
សូមបីនម-របូែដលជអតីត-អនគតកតី រែមងអរស័យេហតុ-បចច័យេកត 
េឡងេហយរបរពឹតតេទដូេចនះឯង ។ 
 កលេបអនកបំេពញពយយម កំណត់េហតុ-បចច័យរបស់នម-របូ 
ជក់ចបស់ដូេចនះេហយ រែមងកនលងកងខ  គឺេសចកតីសងស័យកនុងកល 
ទំង៣ កងខ កនុងកលទំង៣េនះគឺ កងខ របរពវចំែណកខងអតីត 
កនលងេហយេនះ៥ កងខ ចំែណកខងអនគតខងមុខ ែដលមិនទន់មក 
ដល់៥ កងខ កនុងបចចុបបននេនះ៦ រមួរតូវជកងខ ១៦យ៉ងកនុងកលទំង៣ ។ 
        សងស័យកនុងអតីតសងស័យកនុងអតីតសងស័យកនុងអតីតសងស័យកនុងអតីត៥៥៥៥យ៉ងេនះគឺៈយ៉ងេនះគឺៈយ៉ងេនះគឺៈយ៉ងេនះគឺៈ    
 ១-សងស័យថ ដូចជអញរពឹំងេទ កនុងកលែដលកនលងេទេហយ 
អតម អញេកតជអវីេអះ ! 
 ២-សងស័យថ កនុងកលែដលកនលងេទេហយ អតម អញមិនបន 
េកតជអវីេទ ឬេអះ ! 
 ៣-សងស័យថ កនុងកលែដលកនលងេទេហយ អតម អញជ 
ខតតិយជតិ ឬរពហមណជតិ ឬក៏ជអនកែរស អនកឈមួញេទេអះ ! 
 ៤-សងស័យថ កនុងកលែដលកនលងេទេហយ អតម អញមន 
សណន នរទង់រទយធំ ឬ តូច េខម ឬស លអឬអរកក់េអះ ! 
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 ៥-សងស័យថ កនុងកលែដលកនលងេទេហយ អតម អញ 
េដមដំបូងេកតជអវី ដល់មកខងេរកយ អតមអញេកតជអវីេអះ ? ។ 
រមួមករតូវជ សងស័យកនុងអតីត៥របករ ។ 
        សងស័យកនុងអនគតសងស័យកនុងអនគតសងស័យកនុងអនគតសងស័យកនុងអនគត៥៥៥៥គឺៈគឺៈគឺៈគឺៈ    
 ១-សងស័យថ កនុងកលខងមុខ អតម អញនឹងេកតជអវីហន៎ ! 
 ២-សងស័យថ កនុងកលខងមុខ អតម អញនឹងេកតេទៀតែដរឬហន៎ ! 
 ៣-សងស័យថ កនុងកលខងមុខ អតម អញនឹងបនេកតជ 
ខតតិយជតិ ឬរពហមណជតិ ឬក៏ជអនកែរស អនកឈមួញ រកីរក 
រេហមរហម យ៉ងណេទេអះ ! 
 ៤-សងស័យថ កនុងកលខងមុខ អតម អញនឹងេកតជអនកមន 
សណន នរទង់រទយធំ តូច ខពស់ ទប េខម  ស ដូចេមតចេទហន៎ ! 
 ៥-សងស័យថ កនុងកលខងមុខ អតម អញនឹងេកតជអវី 
តពីេនះេទនឹងេទេកតជអវី េទៀតេអះ ! ។  
រមួមករតូវជសងស័យកនុងអនគត៥របករ ។ 
        សងស័យកនុងបចចុបបននសងស័យកនុងបចចុបបននសងស័យកនុងបចចុបបននសងស័យកនុងបចចុបបនន៦៦៦៦េនះគឺៈេនះគឺៈេនះគឺៈេនះគឺៈ    
 ១-សងស័យថ ដូចជអញរពឹំងេទ សពវៃថងេនះមនេឈម ះថ 
ខលួនអញែមន ឬមិនែមន ខលួនអញេទ ! 
 ២-សងស័យថ ដូចជអញគិតេទ សពវៃថងេនះមិនមនេឈម ះថ 
ខលួនអញេទ ឬដូចេមតច ! 
 ៣-សងស័យថ សពវៃថងេនះបនេឈម ះថ អតម អញេកត 
កនុងខតតិយជតិ ឬរពហមណជតិ ឬក៏ជអនកែរស អនកឈមួញ អនករគួរ 
ឬជដូចេមតច ! 
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 ៤-សងស័យថ សពវៃថងេនះបនេឈម ះថ អតម អញេកតបនជ 
របូរង ពណ៌សមបុរ សណន នរទង់រទយធំ តូច ខពស់ ទប េខម  ស លអ 
អរកក់ ដូចេមតចេទ ! 
 ៥-សងស័យថ សតវេនះមកអំពីណ មកេកតកនុងទីេនះេអះ ! 
 ៦-សងស័យថ សតវេនះមកេកតកនុងទីេនះេហយ នឹងេទេកត 
កនុងទីណេទៀតេអះ ! ។ រមួរតូវជសងសយ័កនុងបចចុបបនន៦របករ ។ 
រមួកងខ ទំង អតីត៥ អនគត៥ បចចុបបនន៦ រតវូជ១៦យ៉ងដូេចនះ ។ 
 ករកំណត់នម-របូេឃញជក់ចបស់យ៉ងេនះេហយ រែមងឆលង 
ចកកងខ ទំង១៦យ៉ងបន ជអនកមិនមនសងស័យកនុងចំែណកអតីត 
អនគត បចចុបបនន េហយបញញ របស់អនកបំេពញ ពយយមេនះ នឹង 
មនកមល ំងេកលៀវកល  េទបេឈម ះថ កងខ វតិរណវសុិទធិកងខ វតិរណវសុិទធិកងខ វតិរណវសុិទធិកងខ វតិរណវសុិទធិ ជតួវបិសសនទី២ ។ 
 រពះេយគវចរបុគគល កលេបកំណត់ដឹងេហតុ-បចច័យរបស់នម-
របូជក់ចបស់ ដរបកនលងចកកងខ កនុងកលទំង៣បនេហយ គួរខំ 
ចំេរ នវបិសសនបញញ តេទ គឺពិចរណនម-របូែដលជអតីត អនគត 
បចចុបបនន ជខងេរកឬខងកនុង ឬេរជករជក ឬសុខុម េថកទប 
ឬឧតតម ឆង យឬជិត ឲយេឃញនម-របូទំងអស់ជរបស់មិនេទៀងពិត 
បនេសចកតីថសងខ រទំងឡយ េកតេឡងេហយក៏រលត់អស់េទកនុង 
កលេនះៗ ។ ក៏នម-របូឯណជអតីត នម-របូ េនះក៏រលត់េទ 
កនុងអតីត មិនមនមកដល់បចចុបបននេនះេទ ។ នម-របូឯណែដលជ 
អនគត នម-របូេនះក៏រលត់េទកនុងអនគត មិនមនេទដល់អនគត 
ខងមុខេទៀតេឡយ ។ នម-របូ ឯណែដលជបចចុបបន្ន នម-របូេនះ 
ក៏រលត់េទកនុងបចចុបបនន មិនមនេទដល់អនគតខងមុខេទៀតេឡយ ។ 



~ 33 ~ 

 

នម-របូឯណែដលជខងកនុង នម-របូេនះក៏រលត់េទខងកនុង មិន 
ែមនមក រលត់ខងេរកេឡយ ។ នម-របូឯណែដលជខងេរក នម-
របូេនះក៏រលត់េទខងេរក មិនែមនមក រលត់ខងកនុងេឡយ ។ នម-
របូឯណែដលជេរជករជក នម-របូេនះក៏រលត់េទតមសភព 
េរជករជកេទ មិនែមនរលត់តមសភពលអិតេឡយ ។ នម-របូឯណ 
ែដល លអិត នម-របូេនះក៏រលត់េទតមសភពលអិត មិនែមនរលត់េទ 
េដយសភពជនម-របូ េរជករជកេឡយ ។ នម-របូឯណែដល 
េថកទប នម-របូេនះក៏រលត់េទកនុងសភពជ នម-របូេថកទប 
មិនដល់សភពជនម-របូឧតតមេឡយ ។ នម-របូឯណែដលឧតតម 
នម-របូ េនះក៏រលត់េទកនុងេសចកតីជនម-របូឧតតម មិនែមនដល់នូវ 
សភពជនម-របូេថកទបេឡយ នម-របូឯណែដលឆង យ នម-របូ 
េនះក៏រលត់េទកនុងទីឆង យេទ មិនែមនដល់នូវសភពជ នម-របូ 
ជិតបនេឡយ ។ នម-របូឯណែដលជិត នម-របូ េនះក៏រលត់េទ 
កនុងទីជិត មិនដល់នូវសភពជនម-របូឆង យបនេឡយ ។ េរពះ 
េហតុេនះ នម-របូទំងអស់ជរបស់មិនេទៀងពិត េរពះេកតេឡង 
េហយរលត់អស់េទកនុងកលេនះៗ មិនកនលងកលេនះៗ បនេឡយ ។ 
 នម-របូឯណែដលជរបស់មិនេទៀង នម-របូេនះជទុកខ េរពះ 
ករេកតេឡងេហយ រលត់អស់េទជនិចច ឥតឈប់េឡយ ។ នម-របូ 
ឯណជរបស់ទុកខ នម-របូេនះជរបស់អនតត មិនែមនជខលួនរបណ 
មិនមនពិត គឺរគន់ែតជនម-របូបុ៉េណណ ះឯង ។ ក៏នម-របូេនះមិនែមន 
ជរបស់េយងមិនែមនជខលួនរបណរបស់េយងមិនែមនជេយងេឡយ ។ 
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កលរពះេយគវចរមករបរពធវបិសសនេដយលអដូេចនះ ធម៌១០យ៉ង 
ក៏េកតេឡងគឺៈ 
 ១-ឧ�សៈឧ�សៈឧ�សៈឧ�សៈ ពនលឺភលឺសវ ងេកតអំពីវបិសសនចិតត ផសយេចញចក 
សររីវយវៈ ។ 
 ២-បីតិ បីតិ បីតិ បីតិ ផសយេចញេទសពវសព៌ងគកយ េធវកយនិងចិតតឲយែឆអត 
េកតេឡងេដយវបិសសនចិតត ។ 
 ៣-វជបស9(ៈណ វជបស9(ៈណ វជបស9(ៈណ វជបស9(ៈណ ចស់កល េឃញនម-របូជក់ចបស់េដយលអ 
េកតេឡង ។ 
 ៤-បស9ទអិបស9ទអិបស9ទអិបស9ទអិ េសចកតីសងប់កយសងប់ចិតត រមង ប់រកវល់រកវយេចញ 
បនេដយលអ េកតេឡងេដយវបិសសនចិតត ។ 
 ៥-សុខៈសុខៈសុខៈសុខៈ របរពឹតតេទកនុងកយនឹងចិតតដ៏ឧតតម េកតេឡងេដយ 
វបិសសនចិតត ។ 
 ៦-អធិេ<��ៈអធិេ<��ៈអធិេ<��ៈអធិេ<��ៈ េសចកតីេជឿខជ ប់ មនកមល ំងខល ំងកល  ជទីផូរផង់ 
របស់ចិតតនិងេចតសិក េកតេឡងេដយវបិសសន ។ 
 ៧-បBឧ ហៈបBឧ ហៈបBឧ ហៈបBឧ ហៈ េសចកតីពយយម មិនតឹងមិនធូរ ផគងចិតតទុកេដយលអ 
កនុងអរមមណ៍ េធវឲយចិតតរបរពឹតតេទេសមបន េកតេឡងេដយវបិសសន ។ 
 ៨-ឧប	? នៈឧប	? នៈឧប	? នៈឧប	? នៈ សតិតំងភជ ប់ រកសនូវអរមមណ៍ទុក េធវឲយរបកដ 
េដយលអ ដូចជបរេលករបកដមនដល់អនកមនទិពវចកខុដូេចន ះ ។ 
 ៩-ឧេប��ឧេប��ឧេប��ឧេប��  េសចកតីេឃញធម៌ជកណត លកនុងសងខ រទំងអស់ មន 
កមល ំងខល ំងកល េកតេឡង ។ 
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 ១០-និ�ន%ិនិ�ន%ិនិ�ន%ិនិ�ន%ិ េសចកតីរសឡញ់មនអករៈសុខុម េធវឲយអល័យកនុង 
វបិសសនេកតេឡង ។ 
 ធម៌ទំង១០យ៉ងេនះ ជឧបធិកិេលសេរគឿងេសហមងរបស់ 
វបិសសន េរពះេកតេឡងេហយ េធវអនកចំេរ នវបិសសនឲយវេងវង េទ 
សំគល់ថ មគគ-ផលេកតេឡងដល់ខលួន ។ ខលួនថមគគ- ផលេហយ 
ក៏បញឈប់េសចកតីពយយម មិនចំេរ នវបិសសនតេទេទៀត ក៏េកតតណហ -
មនៈ-ទិដឋិ ថរបស់េគ របស់េយង ខលួន-របណេយងេឡងេទៀត ។ 
េរពះេហតុដូេចន ះ ធម៌ទំង១០យ៉ងេនះ េទបបនថ ជឧបធិកិេលស 
េរគឿងេសហមងរបស់វបិសសន ។ រពះយគវចរមករបរពធវបិសសន 
េដយលអ កលេបឧបធិកិេលសទំង១០យ៉ងឯណនិមួយៗេកតេឡង 
េហយមិនេរតកអរ មិនវេងវងកនុងធម៌ឧបធិកិេលសែដលេកតេឡងេនះ 
មិនបញឈប់េសចកតីពយយមរបស់ខលួនេចញ េដយចូលចិតតេជឿចបស់ថ 
មិនែមនជមគគ-ផល មិនែមនជផលូវវបិសសន ផលូវវបិសសនេផសងៗ 
ែដលេយងគបបីដំេណ រេទ ។ វបិសសនបញញ របស់អនកបំេពញពយយម 
ចស់កល  ដឹងេឃញជក់ចបស់ថ េនះជផលូវមគគ-ផល េនះមិនែមន 
ជផលូវមគគ-ផល បនេដយលអយ៉ងេនះ េឈម ះថ មBឧ មគឧៈណមBឧ មគឧៈណមBឧ មគឧៈណមBឧ មគឧៈណHHHH    
ទស9នវជសុទអិទស9នវជសុទអិទស9នវជសុទអិទស9នវជសុទអិ ជតួវបិសសនទី៣ ។ 
 អនកចំេរ នវបិសសន កលេបមនបញញ ចស់កល  េធវមគគ មគគញណ- 
ទសសនវសុិទធិ ឲយបរបូិណ៌េហយ វនិិចឆ័យបនេឃញចបស់ថ េនះជតួ 
អរយិមគគ េនះជតួឧបធិកិេលស មិនែមនជតួអរយិមគគដូេចនះ េហយ 
គួរចំេរ នវបិសសនញណទំង៩របករ ដ៏បរសុិទធផុតចកឧបធិកិេលស 
េហយ េដមបីនឹងឲយបនអរយិមគគខងេលតេទ ។ 
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   ��������	ំ���������	ំ���������	ំ���������	ំ�៩៩៩៩េ�ះ��ៈេ�ះ��ៈេ�ះ��ៈេ�ះ��ៈ        

 ១H ឧទយពធយ�� ណ 
 ២H ភងឧ�� ណ 
 ៣H ភយតូប	
 ន�� ណ 
 ៤H �ទីនវ�� ណ 
    ៥H និពធិ-ៈណ 
 ៦H មុ��ិ តុ�មR�ៈណ 
 ៧H បដជសណ� ៈណ 
 ៨H សណ� រេូប�� ៈណ 
 ៩H ស8� នេុញម�� ណ 
 កនុងញណទំង៩េនះ បញញ ែដលដឹងចបស់នូវេសចកតីេកតេឡងផង 
េសចកតីរលត់អស់េទផង របស់នមរបូេនះេឈម ះថ ឧទយពធH 
យ�� ណ    េនះេពលេដយេសចកតីសេងខប ។ េបេពលជ និបបរយិយ 

វញិថ អនកបំេពញេសចកតីពយយមគបបីពិចរណជ និពធទអល��ណៈ 
គឺេសចកតីេកតេឡង៥ និង វជបរVិមល��ណៈ គឺេសចកតីរលត់ 
េទ៥របស់ខនធ៥ េដយន័យេនះ កនុងខមួយៗ មនលកខណៈ១០ៗ 
ទំងេកតទំងរលត់ខនធទំង៥ េនះរមួទំងេកតទំងរលត់ (៥x១០=៥០) 
រតូវជ៥០គត់ ។ កនុងរបូខនធេនះឲយបំេពញពយយម គបបីពិចរណ 
ជនិពវទធលកខណៈ គឺ េកតេឡង៥យ៉ង របូេកតក៏េរពះអវជិជ  េសចកតី 
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មិនចបស់េកតេឡង១ តណហ ១ េរពះកមមជកុសល-អកុសល េកត 
េឡង១ េរពះអហរជេរគឿងឧបតថមភេកតេឡង១ គឺេសចកតីេកតេឡង 
របស់សតវែតម៉យងមិនអរស័យេហតុ-បចច័យ១ រមួជនិពវទធលកខណៈ 
េសចកតីេកតរបស់របូកខនធ៥យ៉ងដូេចនះ ។ គបបីេឃញ វបិរណិមលកខណៈ 
កនុងរបូកខនធទំង៥យ៉ងដូេចនះ គឺរបូែដលរលត់េទេរពះអវជិជ រលត់១ 
េរពះតណហ រលត់េទ១ េរពះកមមរលត់អស់េទ១ េរពះអហររលត់ 
អស់េទ១ េរពះរលត់អស់េទៃនរបូែតម៉យងមិនមនេហតុ-បចច័យ១ 
រមួជវបិរណិមលកខណៈ៥យ៉ងដូេចនះ ។ អនកបំេពញេសចកតីពយយម 
ពិចរណនិពវទធលកខណៈ៥ និង វបិរណិមលកខណៈ៥ ជ១០ផងគន  
របស់របូកខនធដូេចនះ ។ រចួេហយរតូវពិចរណនិពវទធលកខណៈ៥ វបិរណិម- 
លកខណៈ៥ របស់េវទនខនធ, សញញ ខនធ, សងខ រកខនធ និងវញិញ ណកខនធផង 
ឲយដូចជពិចរណកនុងរបូកខនធដូេចន ះ េផសងគន ែតកនុងេវទន-សញញ -
សងខ រនិងវញិញ ណ រតង់អហរឲយផល ស់យកផសសៈ ដក់ជំនួសដូេចនះថ 
េវទនេកតេឡងេរពះផសសៈេកតេឡងែដរ េវទនរលត់េទក៏េរពះ 
ផសសៈរលត់េទ ។ (សញញ កតី សងខ រកតី មនន័យ ដូចគន នឹងេវទន) ។ 
រឯីវញិញ ណ រតង់អហរឲយយកនម-របូ ជំនួសដូចតេទេនះថ វញិញ ណ 
េកតមនេរពះនម-របូេកតេឡង វញិញ ណេនះរលត់េទក៏េរពះនម-
របូរលត់ ។ និពវទធលកខណៈនិង វបិរណិមលកខណៈរបស់េវទន, សញញ , 
សងខ រ និង វញិញ ណែបលកគន  មិនដូចលកខណៈរបស់របូែតបុ៉េណណ ះ ។ 
បញញ ែដលដឹងនិពវទធលកខណៈនិង វបិរណិមលកខណៈក៏េកតេឡងេហយ 
រលត់េទរបស់ខនធ៥ដូេចនះ េឈម ះថឧទយពវយញញ ណ ែដលបងហ ញ 
ឲយចំេរ នេឃញចបស់ថនម-របូ ជរបស់មិនេទៀងពិត ។  
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 ២H ភងឧ�� ណ បញញ ែដលពិចរណតមេសចកតីរលត់របស់ 
សងខ រែតម៉យង មិនពិចរណេហតុ គឺេសចកតីេកតេឡង ពិចរណែត 
រតឹមផល គឺេសចកតីែបកធល យេទៃនសងខ រែតម៉យងបុ៉េណណ ះ ជរបស់ពិត 
ដូេចនះថ សងខ រទំងអស់រែមងែបកធល យេទជធមមត េសចកតីែដល 
មិនែបកធល យេទៃនសងខ រេនះមិនមនេឡយ ឧបមដូចជពពុះទឹក 
មនដំុធំ-តូច យ៉ងណៗកតី មនកិរយិែបកធល យេទវញិជធមមត ។ 
 ក៏ចិតតឯណ មនរបូជអរមមណ៍េកតេឡងេហយ រែមងែបកធល យ 
េទ អនកបំេពញពយយមគបបីពិចរណឲយេឃញ ករែបកធល យេទ 
ៃនចិតតេនះជអរមមណ៍ ។ ម៉យងេទៀត ចិតតឯណែដលមនេវទន, 
សញញ , សងខ រ វញិញ ណ ជអរមមណ៍កតី គបបីពិចរណឲយេឃញ 
ករែបកធល យេទ ៃនចិតតេនះៗជអរមមណ៍ដូេចនះ េនះជកិចចរបស់ 
ភងគញញ ណ ។ 
 ៣H ភយតូប	
 ន�� ណ បញញ របស់អនកបំេពញពយយម 
ដឹងនូវេសចកតីេកតេឡង និងេសចកតីរលត់េទៃនសងខ រចស់កល  ដរប 
ណសងខ រទំងអមបលេនះ របកដជភ័យគួរឲយខល ច ដូចជេគ 
េឃញេភលងេឆះផទះ េនះេឈម ះថ ភយតូបដឋ នញញ ណ ។ 
 ៤H �ទីនវ�� ណ កលេឃញភយតូបដឋ នញញ ណ គឺេឃញ ថ 
សងខ រជភ័យធំគួរឲយខល ចរបកដជក់ចបស់ដូេចន ះេហយ េទបមិនមន 
េសចកតីេរតកអរកនុងសងខ រទំងអមបលេនះេឡយ ដូចជបុគគល 
រសឡញ់ជីវតិ ដឹងថេភជនហររលយេទេដយថន ំពិសេហយ ក៏មិន 
ហ៊នបរេិភគដូេចន ះ ឬដឹងថ សទឹងមនរកេពធំកច គួរខល ចមិនហ៊នចុះ 
េទងូតទឹកេឡយ ។ បញញ េឃញេទសរបស់សងខ រសពវយ៉ងេនះ ដរប 
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ែតមិនេរតកអរកនុងសងខ រ ដូចបនេពលមកេហយេនះេឈម ះថ អទីន- 
វញញ ណ ។ 
 ៥Hនិពធិ-ៈណ បុគគលបនចំេរ នអទីនវញញ ណ ឲយមនកមល ំង 
ចស់កល  លគិកណែដលមននិពវិទ គឺេសចកតីេនឿយណយសអប់េខពម 
កនុងសងខ រទំងអមបលេនះ មិនេរតកអររកីរយ ឧបមដូចបុគគលេឃញ 
េទសរបស់ភរយិ េហយេនឿយណយសអប់េខពមភរយិដូេចន ះឯង េឈម ះ 
ថ និពវិទញណ ។ 
 ៦H មុ��ិ តុ�មR�ៈណ ចិតតរបស់អនកចំេរ នេនះ មិនជប់ 
ជំពក់ កនុងសងខ រឯណនិមួយេឡយ មនបំណងែតនឹងេដះខលួន 
េចញចកអំពីសងខ រទំងឡយេនះ េរពះេសចកតីេនឿយណយចំេពះ 
សងខ រ បីដូចជសតវេនកនុងរទុងឬកនុងអនទ ក់ ចង់ែតរចួចកេទខងេរក 
ដូេចន ះ េឈម ះថ មុញច ិតុកមយតញណ ។ 
 ៧Hបដជសណ� ៈណ កលេបពយយមេធវមុញច ិតុកមយតញណ 
ឲយបរបូិណ៌េហយ របថន ឲយរចួចកសងខ រទំងអមបលេនះ េហយេលក 
សងខ រទំងេនះេឡងកន់រពះៃរតល័កខណ៍ កំណត់ពិចរណេដយ 
បដិសងខ នុបសសនញណ េដមបីេធវឧបយឲយផុតេចញចកសងខ រទំង 
េនះេឡង េទបពិចរណេឃញថ សងខ រទំងអស់ជរបស់មិនេទៀងពិត 
េរពះេកតេឡងេហយរលត់សូនយេទវញិ ឲយពិចរណកនុងលកខណៈ 
ទំង៣ េដមបីឲយសេរមចឧបយេដះេចញ ចកសងខ រទំងអមបលេនះ 
េរបៀបដូចបុរសអនកេនសទចប់មចឆ ជតិ យកអរងុតេទរតុរតី កនុងទឹក 
េហយលូកៃដចុះេទតមមត់អរងុត គិតនឹងចប់រតីេដយេសចកតី 
េរតកអរ ែតថជសតវអសិរពិសេសះ កលេបចប់េលកេឡងមក 
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រសប់ែតេឃញសតវអសិរពិស េទបខល ចតក់សលុតរនធត់ េឃញេទស 
កនុងករចប់កន់េនះ ក៏របថន នឹងែលងេចលសតវអសិរពិសេនះេទ 
វញិ េទបចប់រតង់កនទុយលតផនត់េចញចកេដមៃដ េហយេលកេឡង 
រកវេីលកបលជេរចនជំុ េធវឲយសតវអសិរពិសេនះទុពវលភព ថយ 
កមល ំងមិនអចនឹងខំបន ក៏រលស់េបះេចលេទអំពីៃដ េហយរបញប់ 
របញល់រត់េឡងមកេលេគក សមលឹងេមលផលូវែដលសតវអសិរពិស 
វរលូនមក សមលឹងេមលេទេហយមិនេឃញ ក៏េរតកអរ នឹកថ 
ផុតេហយៗចកភ័យធំេរពះែតសតវអសិរពិសេនះ មនឧបមដូចេមតច 
មិញ ឧបេមយយថ ដូចជអនកពយយមបនអតតភពគឺ បញច កខនធេនះ 
ក៏េរតកអររបកន់ខជ ប់ថ េយង របស់េយង ដូចជបុរសចប់សតវ 
អសិរពិសកនុងទឹកបន េហយេរតកអរចប់ទុកជប់ េដយសំគល់ថ 
ជមចឆ ជតិដូេចន ះ ។ អនកបំេពញពយយម កលេបេឃញអតតភព 
គឺបញច កខនធេនះ ថមិនេទៀង ជទុកខ ជអនតត ពិតេហយ ក៏មនេសចកតីភ័យ 
តក់សលុតរនធត់ខល ចបញច កខនធេនះ េដយភយតូបដឋ នញញ ណ ដូចជបុរស 
េលកៃដេឡងចប់មត់អរងុត េហយេឃញកបលសតវអសិរពិស ខល ច 
ដូេចន ះឯង ។ វយមបុគ្គល កលេបេឃញេទសរបស់បញច កខនធេនះ 
េដយអទីនវញញ ណេហយ េនឿយណយចំេពះ បញច កខនធេនះេដយ 
និពវិទេនះៗ បញញ របស់បុគគលអនកបំេពញពយយម ែសវងរកឧបយ 
េដមបីេដះេចញចកសងខ រ ដូចពណ៌នមកដូេចនះ េឈម ះថ 
បដិសងខ ញណ ។ 
 ៨H សណ� រេូប�� ៈណ កលកំណត់ពិចរណសងខ រ ទំងអស់ 
ថជរបស់សូនយចកខលួន-របណ-សតវ-បុគគល សូនយចកអករជរបស់ 
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េទៀង សុខ ខលួនរបណជរបស់លអ អករទំងអមបលេនះមនកនុង 
សពវសងខ រ ដូចជដំុៃនពពុះទឹកនិងេរពញៃថងដូេចន ះ ។ កលេបអនក 
បំេពញពយយម បនកំណត់សងខ រទំងអស់ឲយេឃញថ សុទធសឹង 
អនុវតតន៍េដយបដិសងខ នុបសសនដូេចនះេហយ េទបកំណត់សងខ រ 
ជរបស់សូនយ មនពីរយ៉ងគឺ េយងសូនយចកសពវវតថុ១ សពវវតថុសូនយ 
ចកេយង១ ។ រចួកំណត់ករសូនយចក៤យ៉ងេទៀតថ ខលួនមិនមន 
របស់១ របស់មិនមនខលួន១ អនកដៃទមិនមនរបស់១ របស់អនកដៃទ 
មិនមន១ មនែតសងខ របុ៉េណណ ះ ទូេទទំងអស់េហយេទបកំណត់ 
សងខ រទំងអស់េដយលកខណៈ ទំង៣ែថមេទៀត ចិតតរបស់អនកបំេពញ 
ពយយមេនះក៏អស់តក់សលុត អស់ខល ច អស់ភ័យ អស់សអប់ 
អស់រសឡញ់ ជចិតតរបេងយៗ កនុងសងខ រទំងអមបលេនះ មិនរបកន់ 
ថេយង របស់េយងេទៀតេឡយ ដូចជបុគគលមនភរយិែលងលះ 
គន េហយ លុះេទជួបគន េទៀត ក៏រពេងយកេនតយេដយសំគល់ថ 
មិនែមនជភរយិរបស់ខលួនដូេចនះ ។ បញញ របស់អនកបំេពញពយយម 
បនពិចរណេឃញដូចេពលមកេនះ េហថ សងខ រេូបកខ ញណ ។  
 បណត ញណទំង៣គឺ សណ� រេូប�� ៈណ១ មុ��ិ តុ�មRH 
�ៈណ១ និង បដជសណ� ៈណ១ ទំង៣េនះេបេពលេដយ 
អតថ គឺដូចគន  ែតេបេពលេទតមពយញជ នៈវញិេឃញថេផសងគន  ។ 
ឯសងខ រេូបកខ ញណេនះជកំពូលៃន វបិសសនញណទំងអស់ ។ 
 ៩Hអនេុញម�� ណ អនកបំេពញពយយម កលេបចំេរ ន 
សងខ រេូបកខ ញណ លុះរតែតេកតសទធ - វរិយិ- សតិ- សមធិ និង 
សងខ រេូបកខ ញណចស់កល េហយ គួរនឹងេពលបនថ អរយិមគគ 
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េកតេឡងកនុងកលឥឡូវេនះ ខណៈេនះសងខ រេូបកខ ញណេកតេឡង 
េហយ ក៏ពិចរណសងខ រទំង៣ េដយលកខណៈទំង៣ឯណនិមួយ 
ជអរមមណ៍ េទបយងចុះកន់ភវងគ កនុងលំដប់ៃនភវងគេនះ មេនទវ - 
រវជជនៈេកតេឡង េធវលកខណៈទំង៣ឯណនិមួយឲយជអរមមណ៍ េហយ 
ធល ក់ចុះកន់ភវងគ ។ កនុងលំដប់ៃនភវងគេនះ ជវនចិតតទី១ េធវលកខណៈ 
ទំង៣ឯណនិមួយ ឲយជអរមមណ៍យ៉ងេនះេកតេឡងេហយ បន 
េឈម ះថបរ�ិម2 ។ កនុងលំដប់ៃនបរកិមមេនះ ជវនចិតតទី២ េធវលកខណៈ 
ទំង៣ឯណនិមួយឲយជអរមមណ៍េកតេឡងេហយ េទបបនេឈម ះថ 
ឧប8រៈ ។ កនុងលំដប់ៃនឧបចរៈេនះ ជវនចិតតទី៣ េធវលកខណៈទំង៣ 

ឯណនិមួយឲយេកតេឡងេហយ េទបេឈម ះថ អនេុញម ។ ក៏អនុ- 
េលមេនះ គឺជអនុេលមញញ ណេនះឯង េរពះញណេនះ អនុេលម 
េទតមវបិសសនទំង៨ខងេដម េដយកិចចរតូវេធវយ៉ងេនះដូចគន  
អនុេលមេទតមេពធិបកខិយធម៌ទំង៣៧ខងេល េដយផលូវរបតិបតតិ 
េនះ េរពះេហតុេនះ អនុេលមញញ ណេនះ េទបេលកេពលថជ 
អនុេលមិកញញ ណ ។ 
 ក៏វបិសសនញណទំង៩ មនឧទយពវយញញ ណជេដម មន 
សចច នុេលមញញ ណជទីបំផុត េឈម ះថ បដជប-ៈណទស9នH
វជសុទអិ ជតួវបិសសនទី៤ ។ កនុងលំដប់ៃនអនុេលមញញ ណេនះ 
េគរតភូចិតត ទញយករពះនិពវ នេនះមកជអរមមណ៍ កនលងបថុជជន- 
េគរត យងចុះកន់អរយិេគរត ។ េគរតភូញណ មិនបនរប់បញចូ ល 
កនុងបដិបទញណទសសនវសុិទធិេឡយ គឺរប់បញចូ លេទកនុងពួក ញណ- 
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ទសសនវសុិទធិ េរពះតំងេនកនុងទីជអវជជនៈ របស់មគគញណ តំងេន 
កនុងចេនល ះកណត លគួររប់ថជវបិសសនបន េរពះធល ក់ចុះេទេនកនុង 
រកែសរបស់ វបិសសន ។ 
 រឯីវបិសសនញណ ែដលពិចរណនូវសងខ រេដយលកខណៈ ទំង៣ 
ចប់តំងពីេដមរហូតដល់េគរតភូញណ ជចំែណកភវនមយៈៃន 
កមវចរកុសល ។ ឯចំែណកេលកុតតរកុសល គឺមគគចិតតេកតេឡងកនុង 
លំដប់ៃនេគរតភូេនះឯង ។ មគគចិតតេនះ កលែដលនឹងេកតេឡងេនះ 
កន់យករពះនិពវ នជអរមមណ៍ កំណត់ដឹងទុកខ លះសមុទ័យ េធវនិេរធ 
ឲយជក់ចបស់ ចំេរ នមគគឲយេកតេឡង េហយេធវកិចចសចចៈទំង៤ឲយ 
េកតេឡង ផត ច់បង់កងកិេលស គឺ េលភៈ េទសៈ េមហៈ និង 
សំេយជនៈទំង៣គឺ សកក យទិដនិ១ វចិិកិចឆ ១ សីលពតតបរមសៈ១ 
ដច់សូនយជសមុេចឆទបបហន តមកមល ំងរបស់ខលួន េកតេឡង១ខណៈ 
ចិតតក៏រលត់េទ ផលចិតតក៏េកតេឡងេតងយករពះនិពវ នជអរមមណ៍ 
កនុងលំដប់ៃនមគគចិតតេនះ ។ រឯីផលចិតតេនះេកតេឡង២ខណៈខលះ 
៣ខណៈខលះ េហយធល ក់ចុះកន់ភវងគកនុងមគគជវនវថីិ កំណត់ជវនសទុះេទ 
បនែត៧ខណៈចិតតបុ៉េណណ ះ ។ អនកបំេពញពយយម គបបីឲយដឹងដូេចនះគឺ 
េបកុលបុតតែដលមនរបជញ ជ ទណឌ ភញិញ  រតស់ដឹងយូរ ជវនជ 
ដំបូងេឈម ះថ បរកិមមជវន ទី២េឈម ះថ ឧបចរជវន ទី៣េឈម ះថ 
អនុេលមជវន ទី៤េឈម ះថ េគរតភជូវន ទី៥េឈម ះថ មគគជវន 
ជតួមគគ ជវនទី៦និងទី៧ ជតួផល ។ េបកុលបុតតមនបញញ ជ 
ខិបបភិញញ  រតស់ដឹងឆប់ ជវនទី១ េឈម ះថ ឧបចរជវន 
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ទី២េឈម ះថ អនុេលមជវន ទី៣េឈម ះថ េគរតភជូវន ទី៤េឈម ះថ 
មគគជវន ជតួមគគ, ទី៥ ទី៦ និងទី៧ ទំង៣េនះជតួផល ។ 
អរស័យេហតុេនះេទបេលកេពលថ ផលចិត្ត េកតកនុងលំដប់ៃន 
មគគចិតត ២ខណៈខលះ ៣ខណៈខលះ េហយធល ក់ចុះេទកន់ភវងគ ដូេចនះ ។ 
 ខងមុខអំពីភវងគចិតតេនះេទ មនមេនទវ រវជជនចិតត កត់ែខសភវងគ 
េកតេឡងកនុងមេនទវ រវជជនចិតតេនះ បចចេវកខណញណេកតេឡង 
ពិចរណមគគ-ផល និងកិេលសែដលេកតេហយៗលះេចញ និងកិេលស 
ែដលសល់េនរពមទំងនិពវ ន ។ បចចេវកខណញណទំង៥របករេនះ 
រែមងមនដល់េសតបននអរយិសវក័ េដយរបករដូេចនះ ។ សូមបីរពះ 
សកទគមិ និងរពះអនគមិ ក៏មនបចចេវកខណកិចច៥របករដូចគន នឹង 
រពះេសតបននែដរ ។ ចំែណករពះអរហនត មិនមនបចចេវកខណៈេឡយ 
េរពះេលកលះកិេលសេចញអស់េហយ មិនមនេសសសល់បនតិច- 
បនតួចកនុងខនធសនត នរបស់េលកេឡយ ។ រពះេសតរែមងេធវសងសរទុកខ 
ឲយអស់េទ បិទទវ រអបយភូមិទំង៤បន េធវនូវភវៈជអនកមនមុខ 
ចំេពះអរយិរទពយទំង៧របករ និងលះមិចឆ មគគទំង៨ េធវភ័យនិងេពៀរ 
ទំងអស់ឲយសងប់សង ត់បនេដយលអ ចូលដល់នូវភពជឱរស ៃនរពះ 
សមម សមពុទធ ។ ញណសមបយុតតអរយិមគគទំង៤ មនេសតបតតិមគគ 
ជេដម េឈម ះថញណទសសនវសុិទធិ ជតួវបិសសនទី៥ ជកំពូលៃន 
វបិសសន ។ ក៏វបិសសនញណេនះ មនផលធំជងទន, សីល, រពហម- 
វហិរ, ភវន, រែមងេធវអនកែដលចំេរ នេនះឲយមនសតិខជ ប់ខជួនមិនវេងវង 
លុះេពលេធវកលកិរយិេទ រែមងមនសុគតិភព គឺមនុសសនិងសួគ៌ 
ជខងមុខ ។ 



~ 45 ~ 

 

 មយ៉ងេទៀតក៏ជឧបនិសស័យ មគគ ផល រពះនិពវ ន ជប់កនុងសនត ន 
តេទកនុងខងមុខផង ។ េនះេពលេដយមិនទន់បនសេរមចមគគ ផល 
រពះនិពវ ន េបជឧបនិសស័យមគគ ផល រពះនិពវ ន ក៏េធវអនកេនះឯង 
ឲយសេរមចមគគ ផល រពះនិពវ ន កនុងជតិេនះឯងពិតរបកដ ។ 
 ធម៌ទំងអស់ែដលមនមកកនុងៃផទៃនវបិសសនកមមដន នេនះ មនបញហ  
៤យ៉ង ែដលជបញហ យ៉ងធងន់បំផុត រកអនកឯណនិមួយនឹង េដះ 
រសយពំុរចួេឡយ មនែតរពះសមពុទធ និងរពះអរហនតៃថល េទបអច 
នឹងេដះរសយនូវបញហ ទំង៤យ៉ងេនះរួចបន ។ រឯីបញហ ទំង៤យ៉ង 
េនះគឺ៖ ១- ជតិទុក្ខ ទុកខេរពះេកត, ២- ជរទុកខ  ទុកខេរពះចស់, ៣- 
ពយធិទុកខ  ទុកខេរពះឈឺ, ៤- មរណទុកខ  ទុកខេរពះសល ប់ ។ ទីេនះនឹង 
យកបញហ ទំង៤យ៉ងេនះ ទុកេធវជបទមតិកខងេដម េហយនឹង 
សែមតងែវកែញកេដះរសយ ឲយេឃញជក់ចបស់នូវទុកខេទសរបស់ 
ខនធ៥ ដូចមនេសចកតីអធិបបយតេទខងមុខេនះ ៖ 
 ខញុំតំងបុគគលធិដន ននូវ សញញ ១ វញិញ ណ១ និង បញញ ១ ទំង៣ 
េនះេធវជខបុចឆ - វសិជជន នូវកងទុកខទំង៤ខេនះ ដូចមនេសចកតីតេទៈ 
 វញិញ ណសួរបញញ ថ, ែដលេហថទុកខៗេនះេតដូចេមតច? 
 បញញ េឆលយថ, របស់អវីៗែដលជទីគួរេខពមរេអម, ជទីសអប់, ពំុជទី 
គួររសឡញ់, ជទីគួរភ័យ, គួរខល ច, រេំភបញប់ញ័រដល់ចិតត របស់ 
ទំងអស់េនះេហយ ែដលេឈម ះថទុកខ ។ 
 សួរថ, ចុះទុកខេនះជរបស់តំងេនដូចេមតច? 
 េឆលយថ, ទុកេនះជរបស់ទំេនរទេទៗ ជរបស់េនេរកខលួនេយង, 
េរកសតវ, េរកជីវតិ, េរករបុស-រសីទំងអស់ ។ 
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 សួរថ,  ចុះទុកខេនះមនែតេនកនុងចិតតឬ? 
 េឆលយថ, មិនែមនដូេចន ះេទ ទុកខេនះជរបស់េនេរកចិតតេទេត 
បនជថទុកខេនេរកចិតតេនះ េរពះចិតតជអនកនឹកគិតសនសំយកនូវ 
អរមមណ៍ទំង៦ អំពីខងេរក មនរបូរមមណ៍ជេដម មនធមម រមមណ៍ 
ជទីបំផុត ។ អរមមណ៍ទំង៦េនះ ជអរមមណ៍េនេរកចិតតទំងអស់ ។ 
េបអរមមណ៍េនេរកចិតតេហយ ទុកខទំងអស់ក៏េនេរកចិតតដូចគន នឹង 
អរមមណ៍ែដរ ។ អរមមណ៍ទំង៦េនះគឺ ១១១១----    របូរមមណ៍ អរមមណ៍គឺរបូ 
េរពះរបូជរបស់េនេរកចិតតពិត ែតថេបែភនករកេឡកេឃញរបូេហយ 
ចិតតក៏សទុះេទចប់យកនូវរបូេនះមកជអរមមណ៍ េហយក៏េកតេឡងនូវ 
កងទុកខ គឺេសមនសសទុកខ ឬ េទមនសសទុកខ បរេិទវទុកខ ឬ អបបិេយ- 
ហិសមបេយគទុកខ ណមួយេកតេឡងចំេពះចិតតែដលសទុះេទចប់យក 
នូវអរមមណ៍ គឺរបូេនះមកទុកកនុងចិតត េមល ះេហយចិតតេនះ ក៏េទជេកត  
េរលរលេទេដយអំណចេភលងទុកខ និងេភលងកិេលស េរពះែតចិតតចប់ 
យកនូវរបូរមមណ៍អំពីខងេរកចូលមកទុកកនុងចិតត ។ ២២២២----សទទ រមមណ៍ 
អរមមណ៍គឺសេមលង ។ សេមលងេនះជរបស់េនេរករតេចៀក ែតេបសេមលង 
េនះមកប៉ះពល់រតូវរតេចៀកេហយ ចិតតក៏សទុះេទចប់យកសេមលងេនះ 
នំមកទុកកនុងចិតត េហយចិតតេនះក៏េកតេសមនសសទុកខ ឬ េទមនសស- 
ទុកខ េភលងទុកខ និងេភលងកិេលសក៏េកតេឡងេរពះែតចិតតចប់យកនូវ 
សទទ រមមណ៍អំពីខងេរក នំចូលមកទុកកនុងចិតត េហយក៏េកតេសចកតី 
េកត រកហយ េរលរលេទតមសភពរបស់សេមលងេនះៗេទ  ។ល។ 
៦៦៦៦----ធមម រមមណ៍ អរមមណ៍គឺធម៌ែដលេកតេនកនុងចិតត គឺចិតតនឹកគិតសនសំ 
ចប់យកនូវអរមមណ៍ពីេរក ដូចយ៉ងឧទធចចៈចិតត ចិតតែដលអែណត ត 
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អណតូ ងរយមយ េទចប់យកអរមមណ៍ឆង យៗ នំមកទុកកនុងចិតត 
េហយក៏េឆះេឡងជេភលងទុកខ និងេភលងកិេលស គឺេសមនសសទុកខ និង 
េទមនសសទុកខ ។ ទុកខទំងអស់េនះសុទធែតេនេរកចិតតទំងអស់  េសចកតី 
េនះឧបមដូចេមតចមិញ ឧបេមយយដូចជេគនិងដំណំរសូវ ចិតតដូចជ 
េគ េភលងទុកខនិងេភលងកិេលស ដូចជដំណំមនរសូវជេដមេនទីៃទ 
ពីគន ដូេចនះ ។ ឯរសូវនិងដំណំមិនែដលេដរេទសីុេគ ដល់មតងេសះ 
មនែតេគេនះឯងែដលេដរេទសីុរសូវនិងដំណំជធមមត ។ េបេគណ 
មនែខសចង េគេនះក៏មិនអចនឹងេទសីុរសូវនិងដំណំេនះបនេឡយ 
េរពះេគេនះជប់នឹងែខសចំណង ។ េបេគណគម នែខសចំណងចងេទ 
េគេនះមុខជេទសីុរសូវនិងដំណំេនះញយៗ យ៉ងណមិញ ឯចិតត 
ទុកដូចជេគ េភលងទុកខនិងេភលងកិេលសឧបមដូចជរសូវនិងដំណំ 
យ៉ងេនះែដរ ។ 
 េហតុេនះេហយបនជរពះបរមរគូ រទង់ទូនម នភិកខុទំងឡយថ 
មន លភិកខុទំងឡយ អនកទំងអស់គន ចូរខំសរងួមឥរនទីយ៍ទំង៦ បិទផលូវ 
បបទំងឡយ គឺអភិជឈនិងេទមនសស កំុឲយេកតេឡងបន ។ ឥរនទីយ៍ 
ទំង៦េនះគឺ៖ ១១១១----    ចកខុ រនទិយសំវរសីល គឺករសរងួមែភនក បិទបំង 
ហមឃត់មិនឲយចិតតសទុះេចញេទតមែខសរូបរមមណ៍ ែដលែភនករកេឡក 
េឃញរបូេនះៗ ។ របូរមមណ៍េនះ ជែខសឬជផលូវរបស់ចិតតសរមប់ 
េចញចូល ដឹកនំយកនូវេភលងទុកខ និងេភលងកិេលសពីខងេរក នំចូលេទ 
ទុកកនុងចិតត េហយដុតបំពក់ចិតតឲយេកត េរលរល េដយកមល ំងអភិជឈនិង 
េទមនសស ។ េបចិតតមិនទទួលយកនូវអភិជឈ និងេទមនសសេទ េឈម ះ 
ថសរងួមបនេហយ សីលរបស់ភិកខុេនះក៏បនបរសុិទធលអ េដយេសចកតី 
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ពយយមសរងួម ។ េបមិនសរងួមេទ ចិតតេនះក៏ចប់យកអភិជឈ និង 
េទមនសស នំចូលមកទុកកនុងចិតត េមល ះេហយសីលរបស់ភិកខុេនះ មិន 
បនបរសុិទធេទ ។ល។ ៦៦៦៦----មនិរនទិយសំវរសលី សីលែដលរតូវសរងួមចិតត 
។ ចិតតែដលបនសរងួម និងមិនបនសរងួមេនះ រតូវដឹងបនដូចេមតច? 
ចិតតែដលបនសរងួមេនះ គឺចិតតែដលមិនលុះេទតមអរមមណ៍កនុង 
មេនទវ រ ែដលជទវ ររបស់ចិតត សរមប់េចញចូលដឹកជញជូ ន នំយកនូវ 
អរមមណ៍របស់កមគុណទំង៥ អំពីទីឆង យៗមកទំពសីុ េរពះយល់ 
េឃញថ កមគុណេនះឆង ញ់ណស់ រសួលណស់ សុខណស់ របេសរ 
ណស់ េមល ះេហយចិតតេនះក៏េរកបជញជ ក់ យកជតិកមទំង៣ គឺ ៖ ១១១១----    
កមវតិកកៈ រតិះរះិែតកនុងកមគុណទំង៥ េហយេញៀនញ៉មជប់ចិតត 
លង់លិចេនេដករតំកនុងអរមមណ៍របស់កមគុណ ឬេនេដករតំកនុង 
អនលង់ឱឃៈទំង៤ ែដលជអនលង់េរជសរមប់លង់ចិតតរបស់សតវ ែដល 
របកបេដយេមហៈ លង់លិចកនុងភពតូចនិងភពធំ។ ២២២២----    ពយបទវតិកកៈ 
រតិះរះិរកេរឿងរកេហតុរបទូសរ៉យដល់សតវនិងសងខ រ រតិះរះិគំនំុគំគួនចង 
េពៀរេវរ រកេរឿងរកេហតុឲយេគវនិសរទពយសមបតតិ និងវនិសជីវតិ ។ ៣៣៣៣---- 
វហិិងសវតិកកៈ រតិះរះិេបៀតេបៀនដល់សតវនិងសងខ រ មនកររតិះរះិ 
សមល ប់សតវ និងរតិះរះិចង់បនរទពយអនកដៃទ យកមកេធវជរទពយ 
របស់ខលួន ។ ម៉យងេទៀតដូចជឧទធចចចិតត ចិតតែដលអែណត តអណតូ ង 
រយមយេទយកអរមមណ៍ពីទីឆង យៗចូលមកទុកេនកនុងចិតត, ចិតតដូច 
បនអធិបបយមកេនះជចិតតរបរពឹតតេទតមមេនទវ រែតម៉យង ។ សែមតង 
មកេនះឲយេឃញថ េភលងទុកខនិងេភលងកិេលស ជរបស់េនេរកចិតតពិត 
ដូចជេគនិងរសូវដំណំេផសងៗ ចំែណករសូវនិងដំណំមិនែដលេដរ 
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េទសីុេគមតងេសះ មនែតេគេដរេទសីុរសូវនិងដំណំ ។ េរពះេហតុ 
ហនឹងេហយ បនជរពះអងគរទង់េរបៀនរបេដថ មន លភិកខុទំងឡយ 
អនករតូវសរងួមចិតត ពត់ចិតតឲយបននឹងនួនលអ កំុឲយចិតតេទយកេភលង 
ទុកខនិងេភលងកិេលស មកដុតបំពក់ចិតតេទៀត ។ ពួករពះអរហនតទំងឡយ 
រគប់ៗរពះអងគ េលកខំពយយមសរងួមចិតតចូលកន់សមធិ, ជចិតតរចួ 
ផុតរសឡះចកអំពីេភលងទុកខ និងេភលងកិេលសរគប់ៗរពះអងគ ។ ចិតតែដល 
រសូបយកេភលងទំង២ភនក់េនះ ឧបមដូចជសតវមមច រកេឡកេឃញ 
េភលង ក៏សម នថេភលងេនះជរបស់ឆង ញ់ េមល ះេហយក៏នំគន េហររតសុក 
តបុលចូលេទកនុងេភលង ឥតមនខល ចេឡយ សតវមមចសល ប់ខលួន េដយ 
សរែតេសចកតីយល់ខុស,សំគល់ខុស,ដឹងខុស េហយពួកសតវេនះ 
មិនដឹងជខុសផង ។ ែនសញញ - វញិញ ណ! អនកឯងេនះលងង់ដូចជ 
សតវមមច, សតវមមចេហរចូលែតភនក់េភលង១ អនកឯងេហរចូលភនក់េភលង 
ដល់េទ៣ភនក់ េភលងគឺរគៈ១ េភលងគឺេទសៈ១ េភលងគឺេមហៈ១ េឃញថ 
អនកឯងេនះលងង់ជងសតវមមច២ភគ ។ 
 បញញ សួរេទវញិថ, សតវមមចេហយនឹងេភលង វេនជមួយគន  
ឬក៏វេនទីៃទអំពីគន ? 
 វញិញ ណេឆលយថ, វេនទីៃទពីគន េទ ែតថសតវមមចេនះរកេឡក 
េឃញេភលងេហយរសឡញ់ បនជេចះែតេហរចូលេទកនុងេភលង ។ 
 បញញ សួរេទៀតថ, ចុះដូចសញញ -វញិញ ណឯងេនះ េនទីៃទអំពីេភលង 
រគៈ េទសៈ េមហៈឬក៏េនជមួយគន ?  
 េសចកតីេនះសូមឲយេលកបញញ សែមតងរបប់ ខញុំទំងពីរនក់នឹងចំ 
សត ប់ ។ 
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 េអេបដូេចនះ អនកឯងទំង២ចំសត ប់ចុះ ។ វញិញ ណឋីតិ៧ និង 

សតត វសៈ៩ ដូចជេភលង ។ វញិញ ណែដលសថិតេនកនុងែភនក កនុងរតេចៀក 
កនុងរចមុះ កនុងអណត ត កនុងកយ កនុងចិតត ទំងអស់េនះជកែនលងរបស់ 
អនកឯង ។ ឯរបូ សេមលង ខលិន រស សមផសស និងធមម រមមណ៍ របស់ទំង៦ 
េនះ ជរបស់េនឆង យអំពីអនកឯងណស់េទេត េហតុដូចេមតចបនជ 
អនកឯងេទេដកេនកនុងភនក់េភលង ទំង៣ភនក់ ទំងយប់ទំងៃថងយ៉ងេនះ 
មកែតអំពីអនកឯងេនះលងង់ខល ំងជងសតវមមចេទេទៀត បនជពំុដឹង 
េភលងទុកខ និងេភលងកិេលស ទំងមិនដឹងថខលួនឯងេនះជអនកលងង់ ែថម 
េទៀតផង ។ ែនសញញ - វញិញ ណ អនកឯងលងង់ខល ំងេរជ វេងវងធំ យ៉ង 
េនះេហយ េសចកតីសុខមិនមនដល់អនកេឡយ មនែតេសចកតីទុកខនិង 
េទសជអហររបស់អនកបុ៉េណណ ះ សពវៃថងខលួនអនកឯងដូចជសតវដងកូវ 
កនុងបងគន់ សីុសុទធែតលមកេហយមិនដឹងថលមកផង េដកកនុងបងគន់ 
េហយមិនដឹងទំងបងគន់េនះដូចេមតចផង េសចកតីេនះមនឧបមថ, 
ដូចជវញិញ ណឯងែដលេនអរស័យកនុងកយេនះ មិនដឹងថកយេនះ 
របកបេទេដយសកសពដូេចនះេទ គឺដឹងថសុទធែតលអៗ  របេសរេទវញិ 
។ របូេនះជេរគឿងមិនសអ តេសម កេរគកជទីបំផុត ហូរទឹកអសុភេទ 
តមទវ រទំង៩ ែតរល់ៗៃថង កលេបអសុភហូរេចញមកខងេរក 
វញិញ ណឯងដឹងថសអុយណស់ រតង់វញិញ ណឯងេដកេនជមួយគន នឹង 
អសុភេនះ វញិញ ណឯងថរសួលណស់ សបបយណស់ វញិញ ណ 
ដូចកលមយយ៉ងេនះឯង ។ 
 សួរថ, ចុះទុកខកនុងខនធទំង៥េនះមនបុ៉នម នយ៉ង? 
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 េឆលយថ, ទុកខកនុងខនធទំង៥េនះមន២យ៉ងគឺ ទុកខកនុងរបូម៉យង ទុក្ខ 
កនុងនមមយ៉ង ។ របូេនះបននឹងរបូ២៨ ែតពំុបនអធិបបយពីរបូេនះេទ 
អធិបបយែតអំពីទុកខរបស់របូបុ៉េណណ ះ ។   ។ 
 ឯទុកខរបស់របូេនះមន៤យ៉ងគឺ ១១១១----    ជតិទុកខ  ទុកខេរពះករេកត, ២២២២----    
ជរទុកខ  ទុកខេរពះជរគឺចស់, ៣៣៣៣----    ពយធិទុកខ  ទុកខេរពះពយធិគឺករ 
ឈឺចុកចប់, ៤៤៤៤----    មរណទុក្ខ ទុកខេរពះមរណៈគឺករសល ប់ ។ បណត ទុកខ 
ទំង៤កងេនះ េលកទុក៣កងខងចុងសិន នឹងសែមតងជតិទុកខជមុន ។ 
 ១១១១----    ជតិទុកខ  េនះេបតមករពិតេនះ រពះសមម សមពុទធ ជចមភព 
ៃនសតវកនុងៃរតេលក រទង់រជបសគ ល់ចបស់េដយរពះបញញ ញណ 
ដ៏លអិតរជលេរជ កនុងរយៈផលូវៃនបដិសនធិវញិញ ណរបស់សតវ ែដលចុះ 
ចកគភ៌ៃនមតេនះថ ៖ 
 បឋមំ  កលលំ  េហតិ  កលល  េហតិ  អពវុ ទំ  អពវុទ  
ជយេត  េបសិ  េបសិយ  ជយេត ឃេន  ឃនបិ  សខ  ជយនតិ  
េកស  េលម  នខបិច ។ 
 ែរបថ, មុនដំបូងេកតជរបូ «កលលៈ» ជសររីៈលអិត ឆម រៃរក 
ែលងឆម រ សថិតេនកនុងៃផទមត ដូចដំណក់េរបងលងថល  ឬក៏ដូចជ 
សបបិទន់ថល  តំងេនអស់រយៈ៧ៃថង េទបែរបេទជរបូ «អពវុ ទៈ» មន 
អករៈដូចជទឹកេគលងសច់ រកហមេរពឿងៗ តំងេនបន៧ៃថង 
ក៏កល យេទជរបូ «េបសិ» មនសណឋ នដូចជបនទះចេរមៀកតូចមួយ 
ដូចជសំណែដលេគរលំយនឹងអំែបង តំងេនបនរវង៧ៃថង េទបែរប 
េទជរបូ «ឃនៈ» មនអករៈមូលខន់ខប់ ដូចជសុ៊តមន់ខងកនុង 
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តំងេនបន៧ៃថង តមកខងេរកយេទៀត របូេនះក៏ចំេរ នេឡង ែបក 
េចញជពក៥ តំងេឡងេកតជអវយវៈមនៃដជេដម ែដលេកតអំពី 
កមមបបចច័យរបស់សតវ តំងេនអស់៧ៃថង េទបដុះសក់ េរម រកចក 
េឡងជលំដប់ែដលេហថែបក បញច សខ ។    ។ 
 ចប់តំងពីៃថងេនះតេទ មនែតជរនិងមរណៈចំសទ ក់កត់ពីមុខ 
េរពះមនធម៌មិនេទៀង ជទុកខ ជអនតត  េនកនុងជតិទុកខេនះ ។ 
ជតិទុកខេនះ ឥតមននិយយពី េវទន សញញ  វញិញ ណ ថដឹងជទុកខ 
ជសុខេនះគម នេសះ ។ ជតិទុកខេនះ ជទុកខរបស់ដី-ទឹក-េភលង-ខយល់ 
េទេត! ែដលសងខ រតក់ែតង អរស័យឆអឹងខលះ សរៃសខលះ សច់ខលះ 
ែសបកខលះ ផសំផគុំរុព័ំទធកសងឲយេកតេឡងេទជខនធ៥េនះ មិនែមនជទុកខ 
របស់េវទន សញញ  វញិញ ណេទ ពិតជទុកខរបស់របូ គឺ ដី-ទឹក-េភលង-ខយល់ 
ដូេចនះ ។  
 ២២២២----    ជរទុកខ  ទុកខេរពះចស់រទុឌេរទមរគំរគេទៃនខនធ ជ 
លកខណៈ មនករនំចូលេទកន់េសចកតីសល ប់ជកិចច មនករវនិសេទ 
ៃនវយ័ជផល ចត់ជរបស់នំមកនូវេសចកតីទុកខ ។ 
 សួរថ, ចុះេកតជដំបូងេនះ េតេកតអវី? ចស់រគំរគេនះ ចស់អវី? 
ចូរេឆលយេរៀបរប់មកេមល ។  
 េឆលយថ, ែដលេកតជដំបូងេនះ គឺទឹកថល - ទឺករកហម- ទឹកស- 
ខប់ៗរងឹៗ កល យេទជដី រតង់ណរងឹៗេហថធតុដី រតង់ណទន់ៗ 
រជយៗេហថធតុទឹក ែដលមនលកខណៈសរមប់ចំអិននូវកយ 
មនអករៈេកត ៗចត់ទុកជធតុេភលង ែដលមនលកខណៈសរមប់បក់ 
ផត់នូវកយ មនអករៈេលហយៗ ចត់ទុកថជធតុខយល់ ។ ែដល 
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េពលថ ចស់រគំរគរទុឌេរទមេទេនះ គឺចស់ធតុទំង៤េនះឯង 
េទេត ។ ឯធតុទំង៤េនះ េបែចកេចញេទតមេឈម ះមន៤២ 
គឺធតុដីមន២០ ធតុទឹកមន១២ ធតុេភលងមន៤ ធតុខយល់មន៦ 
រមួជ៤២ ។ បុ៉ែនតពំុបនសែមតងអំពីធតុទំង៤េនះ ឲយបនសពវរគប់េទ 
រគន់ែតរសង់យកធតុទំង៤េនះ របរពធេដមបីឲយបនដឹងថ ជរទុកខ 
េនះ េតចស់របស់អវី ជទុកខរបស់អវីបុ៉េណណ ះ េបេកតសក់វចស់សក់ 
វជរសក់ ។ល។ េបេកតែសបក វចស់ែសបក វទុកខែសបក េបេកតសច់ 
វ ចស់សច់ វទុកខសច់, អនកណេកត អនកេនះនឹងចស់ អនកណចស់ 
អនកេនះនឹងទុកខ ។ 
 សួរថ, ចុះសក់ - េរម - រកចក - េធមញ - ែសបក ជេដមេនះ 
គម នដឹងអវីេសះេទ េមតចក៏ថជទុកខែដរ? ពួករបូ២៨សុទធែតមិនដឹងអវី 
ទំងអស់េទ? 
 េឆលយថ, េរពះមិនដឹងហនឹងេហយជតួទុកខយ៉ងធងន់បំផុតកនុងេលក 
បនជហ៊នេពលថទុកខ េរពះរបកបេដយេមហៈនិងអវជិជ  ករវេងវង 
ភន់រចឡំ និងករែដលមិនដឹងចបស់ពិតរបកដ ករែដលមិនដឹងេនះ 
េហយជតួទុកខ បញញ ែដលជអនកដឹងចបស់េនះជតួសុខ ។ េសចកតីទុកខ 
ទំងអស់េនះ មិនងយសតវណនឹងសគ ល់ចបស់បនេទ សគ ល់បនែត 
េលកអនករតស់ដឹង ចក់ធលុះេឃញចបស់នូវរពះអរយិសចចទំង៤ ពិត 
របកដ ។ ក៏កនុងអរយិសចចទំង៤េនះ មនសែមតងដូេចនះថ េសចកតី 
សុខេសមនសសឯណែដលេកតេឡងេដយសររបូ េហថេសចកតី 
េរតកអររជះថល របស់រូប ចត់ជសមុទយសចច រតស់ដឹងបនេដយ 
ករលះបង់ ។ របូែដលមិនេទៀងជទុកខ រែមងែរបរបួលេទ េលកេហថ 
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េទសរបស់របូេកតេឡងេដយសររបូ ចត់ជទុកខសចច រតស់ដឹងបន 
េដយករកំណត់ ។ 
 ករលះបង់នូវេសចកតីរបថន កនុងរបូ េហថរលស់េចលនូវរបូ 
ចត់ជនិេរធសចច រតស់ដឹងបនេដយកិរយិេធវឲយជក់ចបស់នូវ 
អដនងគិកមគ្គទំង៨ មនសមម ទិដឋិ  
េសចកតីយល់រតូវកនុងេហតុទំង៣យ៉ង េនះជេដម េហថមគគសចច 
រតស់ដឹងបនេដយកិរយិចំេរ ន ។ ឯ េវទន - សញញ  - សងខ រ - 
វញិញ ណេនះ ក៏មនន័យែដលរតូវែចកដូចគន  នឹងរបូខងេដមែដរ ។ 
េសចកតីចស់រទុឌេរទមរគំរគរបស់របូទំង២៨ េនះេហយ ែដលេហថ 
ជរទុកខ ។ 
 ៣៣៣៣----    ពយធិទុកខ     ទុកខេរពះមនករឈឺចុកចប់ ឈឺេនះេតឈឺ 
របស់អវី? ឈឺេនះគឺឈឺ សក់ - េរម - រកចក - េធមញ - ែសបក - សច់ - 
សរៃសជេដម ឈឺេនះក៏េរពះែតរបូ២៨េនះែដរ ។ េបេវទនទទួលយក 
ឈឺអំពីរបូេនះមកជអរមមណ៍ ក៏វចមលងជមងឺេនះចូលេទដល់ចិតតផង 
េបជេវទនមិនទទួលេទ ក៏វឈឺែតរបូបុ៉េណណ ះឯង ។ 
 ៤៤៤៤----    មរណទុកខ  ទុកខេរពះមនករសល ប់ េតអនកណជអនកទទួល ទុកខ 
េបរបូសល ប់េទេហយ? របូអនកណសល ប់ របូអនកហនឹងេហយទទួលទុកខ ។ 
ទុកខកនុងករសល ប់េនះ ធងន់ជងកនុងករឈឺេទេទៀត បនជេពលថធងន់
ជងឈឺេនះ េរពះករសល ប់េនះ គឺសល ប់េទទំងអស់ មនធម៌មិនេទៀន 
ជទុកខ, ជអនតត , តមជប់រហូតលុះរតែតអស់របូេនះ េទបបនអស់ 
ទុកខែដរ ។ 
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 ទុកខទំង៤កងេនះ ជទុកខេកតេឡងចំេពះរូប េទះជរបូអវីៗ របូមន 
វញិញ ណកតី របូឥតវញិញ ណកតី ក៏លុះេទកនុងអំណចលកខណៈទំង៣ គឺ 
អនិចចំ ទុកខំ  អនតត  គឺ ជតិទុកខ  ជរទុកខ  ពយធិទុកខ  មរណទុកខ  
ដូចគន ទំងអស់ ។ របូែតងវនិសេទេដយអំណចេភលង ទំង៤ភនក់ 
េនះឯង ។ សែមតងមកកនុងទុកខរបស់របូសេងខបែតបុ៉េណណះ  ។  តពីេនះេទ 
នឹងសែមតងពីទុកខរបស់នមតេទ ៖ 
 នមធម៌មន៤របករគឺ េវទន១ សញញ ១ សងខ រ១ វញិញ ណ១ 
ទំង៤របករេនះេហថនមធម៌ េរពះជធម៌មនែតេឈម ះ ជសភវ 
ធម៌គម នរបូរងកយ រកកំណត់កត់សំគល់ សណន នេភទមិនបន ។ 
រពះអនវរណញញ ណ រទង់រតស់េទសនចត់ឲយេឈម ះថនមធម៌ 
េដមបីជរបេយជន៍ដល់រពះេយគីអនកចំេរ នវបិសសនបញញ  រវរកឲយ 
េឃញសភវធម៌ែដលជរបស់ពិត ពិនិតយេដយរពះរត័យលកខណ- 
ញញ ណបុ៉េណណ ះឯង ។ ទុកខរបស់នមេនះមន៨កងគឺ៖ េសកទុកខ ១ 
បរេិទវទុកខ ១ ទុកខ ទុកខ ១ េទមនសសទុកខ ១ ឧបយសទុកខ ១ 
អបបេិយហិសមបេយគទុកខ ១ បិេយហិវបិបេយគទុកខ ១ យមបចិឆំ- 
នលភតិតមបទុិកខ ១ បញចុ បទនខនធ ទុកខ ១ ។ ទុកខទំង៨ េនះជទុកខ 
របស់នម សរមប់ដុតបំផល ញពួកនមទំង៤ ។ េដះរសយទុកខកនុងខនធ 
ទំង៥េនះ េឃញថចេងអៀតៃរកេពកណស់ ។ ខនធ៥េនះែចកទុកខេទ 
ជ២ចំែណក ដូចបនអធិបបយមកេហយ មន លសញញ និងវញិញ ណ 
អនកសត ប់បនេហយឬេន? 
 ខញុំសត ប់បនេហយ ពិតជខញុំេនះលងង់ជងសតវមមចែមន ។ 
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 សញញ សួរថ, ែភនក - រតេចៀក - រចមុះ - អណត ត - កយ ទំង៥េនះ 
ជរបស់អនកណ? 
 វញិញ ណេឆលយថ, របស់ទំង៥េនះជរបស់ខញុំពិត ។  
េអេបអនកឯងយល់េឃញយ៉ងេនះេហយ ទុកខទំង៨េនះរតូវបនមកេល 
អនកទំងអស់ ។  បញញ ថ, អនកយល់យ៉ងេនះវញិេទបរតូវ ែភនក- 
រតេចៀក- រចមុះ- អណត ត- កយ, ទំង៥េនះជរបស់ដី- ទឹក- េភលង- ខយល់ 
មិនែមនជរបស់អនកេទ ។ កលែដលែភនកវេកត វេកតរបស់វ ដល់ 
ែភនកវចស់ ក៏វចស់របស់វ ដល់វឈឺ ក៏វឈឺរបស់វ ដល់វសល ប់ 
ក៏វសល ប់របស់វ ។ របស់ទំងេនះ ជរបស់ ដី - ទឹក - េភលង - ខយល់ 
ទំងអស់ មិនែមនជរបស់អនកេទ បនជថមិនែមនជរបស់អនកេនះ 
េរពះកយេនះវចស់ែតរល់ៃថង ហូរេទកន់េសចកតីទុកខមិនេទៀង អនតត  
ែតរល់ៃថង អនកឃត់ថកំុឲយវចស់ កំុឲយឈឺ កំុឲយសល ប់ ឃត់យ៉ងណ 
ក៏វមិនសត ប់ មិនតមបងគ ប់អនកឯងែដរ ។ រតង់ឃត់មិនបន 
បងគ ប់មិនតមេនះេហយ េតអនកសំគល់ថជរបស់អនកដូចេមតចេកត? 
សញញ -វញិញ ណថ, យីេអហន៎! េយងទំងពីរនក់េនះខុសេហយេត 
ខុសេនះមិនែមនតិចតួចេទ របែហលជ២មឺុនអសងខ័យមកេហយ 
មិនែដលបនសត ប់ធម៌យ៉ងេនះមតងេសះ ចបស់ណស់ៗ ភលឺសវ ងដូច 
រពះអទិតយេទបនឹងរះ ។ ខញុំទំង២នក់សូមថវ យខលួនចំេពះបញញ  ។ 
សូមចំទុកថ ខញុំទំង២នក់ែលងយល់ខុសដូចមុនៗេនះេទៀតេហយ ។ 
ខញុំកលពីមុនេនះជអនកវេងវងេរជ លងង់ខល ំងជងសតវមមចពិត ។ 
ឥឡូវេនះ ខញុំេឃញចបស់ណស់រពះអងគ សូមរពះបញញ រទង់រពះេមតត  
េរបស សែមតងធម៌តេទេទៀត, ខញុំនឹងសត ប់ឲយបនសពវរគប់រពះអងគ ។ 



~ 57 ~ 

 

 េអ សញញ -វញិញ ណ របៃពណស់ អនកចូរតំងសតិសត ប់ឲយបន 
ចបស់ចុះណ៎! អវជិជ  និង សងខ រែដលបេងកតអនកឯងមកេនះ គឺឲយដឹង 
ែតខុសៗ យល់ែតខុសៗ មិនបនឲយយល់េទតមសភវធម៌ តមែមន 
តមពិត របស់ធម៌ដល់មតងេសះេឡយ ឥឡូវេនះអនកេកតបញញ េហយេត, 
េបដូេចនះេយងនឹងសែមតងអំពីទុកខទំង៨កងេនះមតងេទៀតឲយអនកសត ប់គឺ ៖
 ១១១១----េសកទុកខ  ទុកខេរពះនឹកសត យរសេណះអេឡះអល័យ 
ចំេពះសងខ រែដលរពត់របសេទ គឺ របូ១ សេមលង១ ខលិន១ រស១ 
សមផសស១ យល់េឃញថរបស់ទំង៥េនះជរបស់ខលួន េហយក៏របកន់ 
ខជ ប់ ចង់ឲយែតេនៗ ឲយែតេទៀងៗ ដល់របស់េនះមិនេន មិនេទៀង 
ក៏េកតេសចកតីេសកសត យចំេពះវតថុែដលវនិសេនះ ។ រតង់េសចកតីថ 
ចង់ឲយវតថុទំង៥េនះេនៗ េទៀងៗ រតង់េនះជតួេភលងេមហៈផង េលភៈ 
ផង ។ រតង់ែដលវតថុេនះវនិសេទ េហយេសកសត យ រតង់េនះជេភលង 
េលភៈនិងេមហៈេឆះេឡងឲយេកតទុកខេសកសត យ ចំេពះរបស់ែដល 
បត់បង់េទ ។ េភលងទុកខេនះេឆះចំេពះែតពួកនម េរពះសញញ -
វញិញ ណេនះលងង់េពកណស់ េហរេទចូលកនុងគំនរភនក់េភលង េហយមិន 
ដឹងថជេភលងែថមេទៀតផង ។ 
 ២២២២----បរេិទវទុកខ   បនខងករយំទួញេរៀបរប់ េពលបូរបច់ ប៉ប៉ច់ 
ប៉េប៉ច ែថលងអំពីេសចកតីកំសត់េផសងៗ និងសងខ រែដលរពត់របសបត់ 
េទ បណត លឲយេទជតអូញែតអ រអក់រអួល តឹងែណន ចុកឆអល់កនុង 
េដមរទូង បណត លឲយេហៀរហូរទឹកែភនកសរសក់ តឹងចិតត ធងន់ចិតត ។ 
េភលងទុកខេនះេកតមកពីេមហៈ ។ 
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 ៣៣៣៣----ទុកខ ទុកខ  ទុកខលំបកទំងរបូទំងនម ទុកខេហយទុកខេទៀត 
បងហូរមកនូវេសចកតីទុកខ មិនដច់ជប់តគន េទ ដូចជែខសទឹកែដលហូរ 
េនះឯង ទុកខែដលរតួតៗេលគន យ៉ងេនះ េហថទុកខទុកខ ។ 
 ៤៤៤៤----េទមនសសទុកខ  ទុកខេរពះេសចកតីអក់អន់ចិតតចំេពះអរមមណ៍ 
ែដលេឃនសឃនងចិតត គឺអរមមណ៍ទំង៦ មនរបូរមមណ៍ជេដម ែដលែភនក 
េឃញេហយមិនរតូវចិតត មិនគប់ចិតត ក៏េកតបដិឃៈថន ំងថន ក់ចិតតចំេពះ 
អរមមណ៍ែដលទស់េនះៗ េហយក៏េកត េរលរលេទេដយេភលងទុកខ គឺ 
េភលងេទសៈផង េភលងេមហៈផង ។ េសចកតីថ សតវទំងឡយែដលមន 
េសចកតីទុកខេពញេរបៀបដល់បនទុកេហយ ែតងេសកសត យយំកនទក់ 
កេនទញ គក់រទូងផតួលខលួនរបេមៀលរតឡប់រតឡិន ផតួលខលួនដំដូង យក 
េជងេឡងេល ចប់កំបិតេករ អរកឬេលបថន ំពិស ចងកេដយែខស 
សទុះរត់ចូលេភលង រែមងេសយនូវេសចកតីទុកខយ៉ងេនះ ជអេនកបបករ 
េហថ េទមនសសទុកខ ។ 
 ៥៥៥៥----ឧបយសទុកខ  ទុកខបណត លឲយរអក់រអួលទងគិះ េដយករ 
តឹងែណនេនកនុងចិតត េរពះនឹកេឃញដល់សតវនិងសងខ រ ែដលជទី 
រសឡញ់េពញចិតត ែដលរពត់របស់េទយូរេហយ េហយនឹកេឃញ 
េដយេសចកតីអល័យ ក៏ែឆអតចិតតតឹងែណន េហថឧបយសទុកខ 
េនះេកតអំពីេមហៈទំងអស់ ។ 
 ៦៦៦៦----អបបេិយហិសមបេយគទុកខ  ទុកខេរពះជួបរបទះសតវនិង សងខ រ 
ែដលខលួនមិនរតូវចិតត ។ 
 ៧៧៧៧----បិេយហិវបិបេយគទុកខ  ទុកខេរពះរពត់របស់និរសចកសតវ 
និងសងខ រ ែដលខលួនេពញចិតត គប់ចិតត ។ 
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 ៨៨៨៨----យបបចិឆំនលភតិតមបទុិកខ  ទុកខេកតអំពីចិតតបុ៉នប៉ងរបថន នូវ របស់ 
ណៗេហយ មិនបនរបស់េនះៗដូចេសចកតីរបថន  ក៏នំឲយេកត 
េសចកតីទុកខ ។ ទុកខេនះមកែតអំពីេលភៈ េមហៈ មនឧបទនជេម 
របកន់មំ បនជទុកខទំងអស់េនះេកតេរចនេឡងៗ ។ ទុកខទំងអស់ 
ដូចបនអធិបបយមកេនះ ជទីរបជំុនូវេភលងេលភៈ េទសៈ េមហៈ 
ទំងអស់ ។ ែនសញញ  វញិញ ណ អនកធល ប់េដកេនកនុងេភលងទុកខ 
េភលងកិេលស ដូចបនអធិបបយមកេនះែមនឬេទ? ែមនណស់េហយ 
បញញ  ខញុំទំងពីរនក់េនះលងង់ែមន ដូចជសតវមមចេរតកអរែតនឹងេភលង។ 
ចំែណកខញុំទំងពីរនក់ឥតបនដឹងថេភលងទុកខ និងេភលងកិេលសេនះេរចន 
ដល់មលឹងៗេទ ។ ខញុំេឃញចបស់ណស់េហយ ខញុំេជឿរបកដឥតមន 
សងស័យេឡយ សូមបញញ   សែមតងតេទេទៀត ។ េអេបដូេចន ះ 
អនកចំសត ប់ចុះ េយងនឹងសែមតងអំពីទុកខេទសរបស់ខនធ៥តេទេទៀត ។ 
ខនធ៥េនះមនទុកខេទសេរចនជអេនក ជរបស់មិនេទៀងទត់ មិន 
សថិតេសថរចិរកលយូរលង់េឡយ ែតងដឹកជញជូ នមកនូវេសចកតីទុកខ យក 
មកឲយជសមបុក ឬថជទីលំេនេរគេផសងៗ សមបូរេទេដយដំេបពក 
េដយេសចកតីចក់េដតនិងេដយពកយតិះេដៀល អំពីសំណក់បុគគល 
ដៃទ និងករមិនចំេរ នេផសងៗ លុះេដយជមងឺដមក ត់ជេរចន មិនសត ប់ 
បងគ ប់បញជ អនកណេឡយ ជរ ពយធិ និងមរណៈ ែតងរបេលម 
លួងេលម ឲយលុះេនកនុងេសចកតីវនិស រប់កបបមិនអស់េឡយ, ែតងនំ 
មកនូវកមមមិនែមនជរបេយជន៍ធំទូលយ ដល់បុគគលែដលមិនដឹង 
ចបស់នូវរពះៃរតលកខណ៍ របកបេដយឧបរទពចៃរងរគប់យ៉ង និង 
ភ័យេផសងៗ ជប់េទេដយកមមឥតរបេយជន៍រប់មិនអស់, ញប់ញ័រេទ 
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េដយជរនិងមរណៈ និងេលកធម៌ទំង៨, វនិសេទេដយេសចកតី 
ពយយមរបស់ខលួន និងេសចកតីពយយមរបស់បុគគលដៃទ មិនសថិតេសថរ 
យូរបុ៉នម នេឡយ រកអវីជទីពឹងពំុបន ឥតមនទីរជកេកនេឡយ េសចកតី 
សុខមនរបមណតិចណស់ រកសងឃឹមមិនបន, ជរបស់សូនយទេទៗ 
ជរបស់មិនែមនជខលួនរបណ ប្រកបេទេដយេទសេផសងៗ េចះែត 
ែរបរបួល របរពឹតតេទខុសចករបស់េដម រកខលឹមសរគម នដូចេដមេចក 
រកេសចកតីចំេរ នគម ន ែតងែតរពត់របស់ចកសតវនិងសងខ រ ែដលជទី 
រសឡញ់េពញចិតត របកបេទេដយអសវៈ មនកមសវៈជេដម 
ជបចច័យរបជំុតក់ែតង របកបេដយមចចុមរ និងកិេលសមរ តមេបៀត 
េបៀនជនិចច គឺ ជតិទុកខ  ជរទុកខ  ពយធិទុកខ  មរណទុកខ  
ជប់ជបចច័យតមេបៀតេបៀនមិនដច់ រប់មិនអស់េនកនុងភពតូច និង 
ភពធំ េរពះែត អវជិជ ១ តណហ ១ ឧបទន១ កមម១ អហរ១ 
ទំង៥េនះេហយែដលជអនកដឹកនំឲយេកត-សល ប់រប់មិនអស់ វលិេទ 
វលិមក េនែតកនុងភព៣ ជួនកលធល ក់េទនរក េសយេសចកតីេវទន 
រតឹែតធងន់ៗែថមេទៀត ។ ជួនកលេកតេទជេរបត េសយនូវេសចកតី 
ទុកខេវទន េដយរកអហរបរេិភគពំុបន ជួនកលមកេកតជមនុសស 
េដយេសចកតីទុកខលំបក ជប់ជបចច័យតៗគន មិនដច់ េកត សល ប់ៗេកត 
រកទីបំផុតគម ន រប់កំេណ តក៏ពំុអស់ រប់ករសល ប់ក៏មិនអស់ កលែដល 
សល ប់េទេនះក៏េទទេទ មនែតទុកខនិងេទសជប់តមមកជមួយផង ។ 
ខនធ៥មនទុកខេទសេរចន ហូរេទកន់េសចកតីវនិស ដូចបនអធិបបយ 
មកេនះឯង, ែនសញញ -វញិញ ណ! អនកសត ប់បនេហយ ឬក៏េនេទ? 
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 ខញុំទំងពីរនក់សត ប់បនេហយេលកមច ស់បញញ  ចបស់ណស់ៗ 
ខញុំឥតមនេសចកតីសងស័យេទ ពិតជខលួនខញុំទំងពីរនក់េនះេកតមក 
មួយជតិៗមនែតទុកខនិងេទស េហយរបរពឹតតេទកន់េសចកតីវនិស 
គម នបនសុខេទ សូមេលកសែមតងតេទេទៀតចុះ ។ 
 េបដូេចនះ េយងនឹងសែមតងអំពីកំេណ តែដលអនកេកតេនះ អរស័យ 
នូវធម៌ដូចតេទេនះ, េដមដំបូងគឺ អវជិជ ៗ មនេហយជបចច័យ 
ឲយេកតសងខ រៗ មនេហយជបចច័យឲយេកតវញិញ ណៗ មនេហយជ 
បចច័យឲយេកតនមនិងរបូៗ មនេហយជបចច័យឲយេកតសឡយតនៈៗ 
មនេហយជបចច័យឲយេកតផសសៈៗ មនេហយជបចច័យឲយេកត េវទន 
ៗ មនេហយជបចច័យ ឲយេកត តណហ ៗ មនេហយជបចច័យឲយេកត 
ឧបទនៗ មនេហយជបចច័យឲយេកត ភពៗ មនេហយជបចច័យឲយ 
េកត ជតិៗ មនេហយជបចច័យឲយេកតជរ-មរណៈ    ។ ក៏ធម៌ទំង១២ 
េនះ ែចកេចញជ២យ៉ងគឺ របូ២៨ម៉យង, នមធម៌៤គឺ េវទន-សញញ - 
សងខ រ-វញិញ ណ ម៉យង, រមួមកេនេលខនធ៥ដែដល ជរបស់េដយែឡក 
ពីគន  ែតរតូវអរស័យគន នឹងគន េហយរបរពឹតតេទ ជសភវធម៌មួយៗ 
មិនែមនជសតវ ជបុគគល មិនែមនជខលួន-របណ មិនែមនជេគជេយង 
ជសភវៈមួយៗអរស័យគន នឹងគន  េកតេឡងេហយ រលត់សូនយេទ 
ជធមមត វលិេកត វលិសល ប់ េនកនុងវដតសងសរ រកទីបញច ប់គម ន ។ 
 រឯីសញញ និងវញិញ ណ បនសត ប់េហយគិតថ េបេយងរបឹងេនែត 
កនុងធម៌ទំង១២យ៉ងេនះ មុខជបនែតទុកខនិងេទសយ៉ងេនះពំុខន 
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េឡយ េបដូេចនះខញុំទំងពីរនក់ សូមសួរេទបញញ ថ េតឲយខញុំបដិបតតិ 
ដូចេមតច េទបនឹងបនរចួអំពីធម៌ទំង១២េនះ?  
 បញញ េឆលយថ េអសញញ -វញិញ ណ អនកធល ប់េនកនុងនវៃរតេលក 
ែដលរបដប់េដយធម៌១៦យ៉ងេនះ ជយូរអែងវងណស់មកេហយ ។ 
ធម៌ទំង១៦យ៉ងេនះគឺ បដិចចសមុបបទ១២ ៃរតេលក៣ អកសធតុ១ 
រតូវជ១៦ ។ ធម៌ទំង១៦េនះ េហថ នវៃរតេលក សរមប់ដឹកនំសតវ 
ឲយេទកន់េសចកតីវនិស វលិេទវលិមកេនែតកនុងភពតូចនិងភពធំ ។ 
ដូចមនេសចកតីេនខងមុខឯេណះ ។ 
 
             នវៃរតេលក សេងខបបុ៉េណណះ 
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    នវៃរតលកខណ៍លអបរសុិទធ  ឆលងផុតឆល មមករសតវសហវ 
 ជញជូ នពួកសតវដក់សំេដ  េឆព ះេទនិពវ នឋនផុតភ័យ ។ 
 នវៃរតលកខណ៍ជប់មំមួន  ដឹកនំជញជូ នសតវភពៃរត 
 ឆលងផុតសមុរទធំេពកៃរក  ឥតមនទុកខភ័យនឹងលិចលង់ ។ 
 ែតសតវមិនសូវចូលចិតតជិះ  េរពះនវេនះមនគន តិច 
 សង ត់េសងៀមរទឈឹងឥតកបូរកបច់ រេំលចភញីវលល�លអែពនព័នធ ។ 
 
   និពនធេឡងេដយរពះនិពនធេឡងេដយរពះនិពនធេឡងេដយរពះនិពនធេឡងេដយរពះធមមៃរតេលកចរយ  ធមមៃរតេលកចរយ  ធមមៃរតេលកចរយ  ធមមៃរតេលកចរយ  ចនទ ចនទ ចនទ ចនទ ----        សល'សល'សល'សល'    
                    វតតបទុមវតីរជវររម  រកងុភនំេពញវតតបទុមវតីរជវររម  រកងុភនំេពញវតតបទុមវតីរជវររម  រកងុភនំេពញវតតបទុមវតីរជវររម  រកងុភនំេពញ    
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 ឥឡូវេនះ  សញញ -វញិញ ណ ចូរអនកបដិបតតិេទតមនវៃរតលកខណ៍ 
ែដលរបដប់េដយធម៌១៦យ៉ងេនះវញិចុះ ។  ឯធម៌១៦យ៉ងេនះគឺ 
រពះធមមចកកៗ ែដលរបដប់េដយអងគទំង៨ និងអរយិសចច៤ ៃរតលកខណ៍ 
៣ រពះនិពវ ន១ រតូវជ១៦ ។ ធម៌ទំង១៦េនះ ែតងសទួយេលកេឡងនូវ 
សតវណែដលរបតិបតតិតម ឲយឆលងផុតអំពីអនលង់ ឱឃៈទំង៤ េហយនំ
យកេទដក់ដល់េរតយគឺ រពះនិពវ ន ជសថ នបំផុតទុកខទំងអស់ ។ 
 សញញ -វញិញ ណ! អនកសគ ល់ទុកខេទសចបស់លស់េហយឬេន
េឡយ? 
 ខញុំសគ ល់ទុកខេទសចបស់ណស់េហយ ឥតមនេសចកតីសងស័យេទ 
េលកមច ស់ ។ 
 េបដូេចន ះបញញ េកតេឡងេហយ ញណគឺ ធមមចកខុ  េកតេឡងេហយ
ចំេពះែភនករបស់អនក ែដលេមលេទេឃញទុកខេទសរបស់ខនធ៥ េឃញ
ទុកខេទសរបស់ភពទំង៣ េឃញទុកខេទសរបស់ធតុ៤ េឃញទុកខេទស
របស់កមគុណ៥ ដូេចមះេឈម ះថ សមម ទិដឋិ និង សមម សង កេបប េកត
េឡងេហយដល់អនក ។ េបដូេចន ះ អនករតូវយកធម៌មិនេទៀង១ ទុកខ១ 
អនតត ១ មកកំណត់េធវទុកកនុងចិតតេដយឧបយៃនបញញ  ចំេពះធម៌  
អនិចចំ ទុកខំ  អនតត   េនះចុះ, េដមបីឲយៃរតលកខណ៍ទំង៣ េកតេឡង 
ដល់អនក ។ កលេបកំណត់ទុកខមកជអរមមណ៍ជប់មិនដច់ េហថ 
ទុកខ សចចៈ មនកិចចជេរគឿងកំណត់ ។ កលេបេឃញទុកខេហយ 
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ចំេរ នឲយេរចនេឡងៗ េហថ មគគសចចៈ មនកិចចែតខងេធវឲយចំេរ ន 
េឡងនូវធម៌ អនិចចំ ទុកខំ  អនតត   ។ សមុទយសចចៈ មនកិចចលះបង់ 
នូវតណហ  ឧបទនេចល ។ កលេបរលំត់តណហ -ឧបទនអស់េហយ 
េហថ និេរធសចចៈ មនកិចចរតូវេធវឲយជក់ចបស់នូវធម៌មិនេទៀង- ទុកខ- 
អនតត  និងេធវឲយជក់ចបស់នូវមគគ ផល រពះនិពវ ន ។ ែនសញញ - 
វញិញ ណ! អរយិសចចៈទំង៤ េកតេឡងដល់អនកេហយ ។ រតង់ែដលអនក 
ពយយមចំេរ នឲយេឃញនូវទុកខេទសេនះ េហថ សមម វយេម ។ 
រតង់ែដលអនករលឹំកេទេឃញែតមិនេទៀង- ទុកខ- អនតត  េរឿយៗេហថ 
សមម សតិ ។ រតង់ែដលអនកកំណត់ចិតតទុកកនុងអរមមណ៍របស់ៃរត- 
លកខណ៍ទំង៣េនះ ឲយនឹងេនមូលែតមួយ េហថ សមម សមធិ ។ 
ដូេចនះអដឋងគិកមគគទំង៨ មនដល់អនករគប់រគន់េហយ ។ 
 រតង់ែដលអនកកំណត់ទុកខយកមកជអរមមណ៍ រែមងរលំត់បង់នូវ 
សងខតនិមិតត គឺនិមិតតែដលធល ប់េឃញថសុខៗេនះេចញអស់ េហថ 
រពះនិពវ ន ។ 
 រតង់ែដលអនកកំណត់យកករមិនេទៀងមកជអរមមណ៍េនះ រែមង 
រលំត់បង់នូវសញញ  ែដលធល ប់សំគល់ថេទៀងៗ ថជប់ៗ ថលអៗ  
េនះេចញ កន់យកនូវ អសងខតនិមិតត គឺមិនមននិមិតតកនុងអរមមណ៍ 
ទំង៦ េហថ អនិមិតតវេិមកខ  េរពះរចួផុតអំពីនិមិតត ឬថឆលងផុតអំពី 
អរមមណ៍ទំង៦ អសមិមនៈក៏រលត់អស់េទ េហថ អនិមិតតវេិមកខ  
និពវ ន ដូេចនះវញិក៏បន ។ រតង់ែដលអនកកំណត់នូវធម៌អនតត មកជ 
អរមមណ៍េនះ គឺកំណត់េឃញចបស់ថ ខនធទំង៥េនះ ពិតជមិនែមន 



~ 66 ~ 

 

ខលួន មិនែមនអញ-ឯង មិនែមនេយង មិនែមនេគ មិនែមន ជរបសុ-រសី 
មិនែមនជសតវ- បុគគល ។ កំណត់េឃញចបស់ថ ជរបស់ធតុដី- ទឹក- 
េភលង- ខយល់ បុ៉េណណ ះ ។ កលេបេឃញថមិនែមនខលួន មិនែមនអញ 
ដូេចន ះេហយ ក៏រែមងរលំត់បង់នូវ សងខតនិមិតត គឺនិមិតតែដលេឃញ 
ថខលួនៗ ថអញៗេនះេចញបន កន់យកនូវអសងខតនិមិតត គឺមិនមន 
និមិតត េហយរបរពឹតតេទឆលងផុតពីសងខតធម៌ ឬថឆលងផុតពីអរមមណ៍ 
ទំង៦ ឬថរបសចកសងខ រធម៌ជអរមមណ៍ េឈម ះថ សុញញតវេិមកខ  
េរពះរចួផុតអំពីនិមិតត ែដលេឃញថខលួន ថអញៗេនះ ។ 
 ែនសញញ  និង វញិញ ណ នវៃរតលកខណ៍មនរគប់រគន់ដល់អនក 
េហយឬ? មនរគប់រគន់េហយរពះអងគ ភលឺសវ ងចបស់ណស់ៗ 
ដូចជរពះអទិតយេទបនឹងរះ ភលឺណស់ ឥតមនសងស័យអវីបនតិចបនតួច 
កនុងភពទំង៣េនះេសះេឡយ ខញុំទំងពីរនក់េនះ ក៏ឆលងផុតអំពី នវៃរត 
េលកេហយ ឥតមនករទក់ទមេនកនុងនវៃរតេលកេទៀតេទ ។  
 បញញ េពលថ, មហបតិេមកខទំង៣េនះ េបអនកចូលតម 
បតិេមកខណមួយ ក៏នឹងេឃញចបស់នូវរពះនិពវ នដូចគន ទំង៣ ។ 
កលេបអនកចំេរ នធម៌ទុកខំ ចូលកន់អបបណិហិតវេិមកខ ក៏េឃញចបស់ 
នូវរពះនិពវ ន ។ កលេបអនកចំេរ នធម៌អនិចចំ ចូលកន់អនិមិតតវេិមកខ ក៏ 
េឃញចបស់នូវរពះនិពវ នដូចគន  ។ កលេបអនកចំេរ នធម៌អនតត  
ចូលកន់សុញញតវេិមកខ ក៏េឃញចបស់នូវរពះនិពវ នដូចគន ែដរ ។ 
ធម៌ទំង៣េនះ តមែតអនកសទ ត់ជំនញ េពញចិតតណមួយក៏បន 
(បនជកវបូីរណេយងនិពនធទុកកនុងសរសត ចបប់រកមថ) ចូលមហចូលមហចូលមហចូលមហ----    
បតិេមកខ គឺនិពវ នេហង ។បតិេមកខ គឺនិពវ នេហង ។បតិេមកខ គឺនិពវ នេហង ។បតិេមកខ គឺនិពវ នេហង ។    
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 មហបតិេមកខទំង៣េនះ ជធម៌ផុតរពំែដនរបស់ៃរតេលក ។ 
នវៃរតលកខណ៍ែដលរបដប់េដយធម៌១៦គឺ អដឋងគិ កមគគ៨ អរយិ- 
សចចៈ៤ ៃរតលកខ ណ៍៣ និង រពះនិពវ ន១ ។ ធម៌ទំង១៦េនះ មន 
រគប់រគន់ដល់អនកេហយ ។ េបដូេចនះចូរអនកកំណត់ធម៌ អនិចចំ- ទុកខំ - 
អនតត  ឲយមំមួនចុះ េរពះថេសចកតីកំណត់ជេហតុនំឲយរតស់ដឹង 
នូវេពធិបកខិយធម៌ទំង៣៧របករ ហូរមករបជំុេលករកំណត់ទុកខ គឺ 
ករកំណត់ថមិនេទៀង កំណត់ថទុកខ កំណត់ថជអនតត  ។ ឯករ 
កំណត់នូវធម៌ទំង៣េនះ ជកិចចរបស់ទុកខសចចៈ គឺជកិចចរតូវែតកំណត់ 
េហយចំេរ នធម៌ទំងេនះឲយេរចនេឡងៗ េនះជកិចចរបស់មគគសចចៈ 
រតូវែតចំេរ នឲយេរចននូវេសចកតីកំណត់ទំង៣េនះ ។ បញញ ែដលេឃញ 
ចបស់នូវកងទុកខ មិនេទៀង ជទុកខ ជអនតត  េឃញចបស់នូវចិតត 
ែដលកំណត់ទុកខ េឃញចបស់នូវមគគែដលចំេរ នទុកខេនះ េឃញចបស់ 
នូវធម៌ែដលរលំត់ទុកខេនះ រតង់កិចចពិនិតយឲយចបស់នូវធម៌រគប់អេនលេនះ 
ជកិចចរបស់និេរធសចចៈ កិចចេនះរតូវែតេធវឲយជក់ចបស់េដយញណ 
ជេរគឿងរតស់ដឹង ។ ធម៌ែដលជញណរតូវរតស់ដឹងេនះ គឺ េពធិ- 
បកខិយធម៌៣៧ គឺសតិបបដន ន៤ សមមបបធន៤ ឥទធិបទ៤ ឥរនទីយ៥ 
ពលៈ៥ េពជឈងគ៧ អងគមគគ៨ ។ ធម៌ទំង៣៧របករេនះេកតេឡង 
រពមេដយេរគឿងកំណត់ថជទុកខ កំណត់ថមិនេទៀង កំណត់ថជ 
អនតត  េបខវះេរគឿងកំណត់ថមនទុកខជេដមេហយ ធម៌ទំង៣៧របករ 
េនះឥតេកតមនេទ ។ េបកំណត់យកធម៌អនតត មកជអរមមណ៍ េឃញ 
ចបស់ថ របូ, េវទន, សញញ , សងខ រ, វញិញ ណ, ធម៌ទំងអស់េនះមិនែមន 
ជខលួនរបណ មិនែមនជអញ-ឯង មិនែមនជរបុស - រសី មិនែមនជ 
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សតវ - បុគគល េឃញយ៉ងេនះេហយ ខំបំេពញពយយមចំេរ នមិនឲយដច់ 
េនះសតិបដន ន៤ សមមបបធន៤ ក៏េកតេឡងរពម ឥទធិបទ៤ ឥរនទីយ៥ 
ពលៈ៥ េពជឈងគ៧ អងគមគគ៨ ក៏េកតេឡងរពមគន េដយេសចកតី 
កំណត់េនះ និងគបបីពយយមចំេរ នឲយេរចនេឡងៗ េនះជកិចចរបស់ 
មគគសចចៈ ។ ពិនិតយឲយជក់ចបស់នូវេពធិបកខិយធម៌ ែដលេកតេឡង 
រពមេដយេសចកតីពយយមចំេរ នេនះ ជកិចចរបស់និេរធសចចៈ ។ 
 េសចកតីថមគគញញ ណខងេដមេនះ េធវឲយសេរមច មិនគបបីេធវ 
នូវកិចចដៃទេទៀតេឡយ រតូវែតចំេរ នអនតត  ជអនុេលមបដិេលម 
មយ៉ងឲយសេរមច ។ កិេលសែដលបិទបំងនូវសចចៈទំង៤េនះ រតូវកំចត់ 
បង់េដយអនុេលម៣ ចិតតែដលមិនជប់េនកនុងសងខ រ មិនសទុះសទ រេទ 
កន់អរមមណ៍េផសងៗ ដូចជទឹកែដលមិនដក់េនេលសលឹកឈូក មនករ 
របរពឹតតេទ មនអនតត ជអរមមណ៍ ទំងេនះក៏េកតរបកដដល់រពះេយគី 
ែដលមនេសចកតីខវល់ខវ យ ។ លំដប់េនះរពះេយគីចំេរ ននូវ អនុេល- 
មញញ ណ េធវនូវរពះនិពវ នែដលមិនមននិមិតត របសចកសងខ រធម៌ឲយជ 
អរមមណ៍ េហយកនលងនូវបុថុជជនេគរតនិងបុថុជជនភូមិ េហយេឡងេទ 
កន់អរយិេគរត និងអរយិភូមិ េគរតភូញណក៏េកតរបកដ េហយ 
រគបសងកត់នូវកិរយិេកតេឡង និងកិរយិរបរពឹតតេទ េហយក៏សទុះេទ 
កន់រពះនិពវ នជអរមមណ៍ ដូេចនះេឈម ះថ េគរតភូ េហយក៏េនេសងៀម 
យ៉ងណមិញ ចំែណករពះេយគីែដលនឹងឆលងេទកន់រពះនិពវ ន ក៏ 
យ៉ងេនះែដរ ។ អនុេលមជវនែដលពិចរណេឃញ អនិចចំ ទុកខំ អនតតអនិចចំ ទុកខំ អនតតអនិចចំ ទុកខំ អនតតអនិចចំ ទុកខំ អនតត  
ដូេចនះក៏មិនរពមែលងេនរបូេនះ េហយេលតេឡងេដយ អនុេលម- 
ចិតតជបឋម មនចិតតេទរទន់េទកន់រពះនិពវ ន ដូចជេទរទន់េទកន់ 



~ 69 ~ 

 

េរតយមខ ងជិតរពះនិពវ ន េដយតតិយជវនដូចជដល់េរតយខងនយ 
ែលងពិចរណនូវសងខ រ ដល់នូវេរតយគឺរពះនិពវ ន េដយេគរតភូចិតត 
អនុេលមញញ ណកំចត់បង់នូវងងឹតគឺកិេលស ែដលបិទបំងនូវសចចៈ៤ 
ែតមិនអចេធវនូវរពះនិពវ នឲយជអរមមណ៍បនេឡយ ។ ឯេគរតភូេទប 
េធវរពះនិពវ នឲយជអរមមណ៍បន ែតមិនអចកំចត់បង់ងងឹត គឺកិេលស 
បនេឡយ ។ ចំែណកអនុេលមញញ ណកំចត់បង់នូវកិេលសបន 
ែតមិនអចេឃញនូវរពះនិពវ នេដយខលួនឯងបនេទ ។ ឯេគរតភូ- 
ញណេឃញនូវរពះនិពវ ន ែតមិនអចកំចត់បង់កិេលសបនេឡយ, 
មគគមិនែលងនូវសញញ ែដលេគរតភូញណឲយ ។ បញញ េនះក៏រតស់ដឹង 
តៗគន មិនដច់ េហយទំលយនូវគំនរេលភៈ េទសៈ េមហៈ េដយ 
អំណចអរយិមគគញញ ណ ។ 
 ែនសញញ -វញិញ ណ ! ផលូវរបតិបតតិែដលបនសំែដងមកេនះ អនក 
េឃញសពវរគប់េហយឬ? 
 ខញុំរពះករុណទំង២នក់ បនេឡងជិះនវរពះៃរតលកខណ៍ ែដល 
របដប់េដយធម៌ទំង១៦ យ៉ងេនះ េឃញថរតជក់ណស់ សុខ 
េកសមកសនតណស់ ភលឺណស់ ។ ផលូវរបតិបតតិេដមបីជេរគឿងរលំត់ទុកខ 
ខញុំសគ ល់ចបស់ណស់េហយ ឥតមនទក់ទមេទរពះអងគ សូមរពះអងគ 
សំែដងធម៌តេទេទៀត ។ 
 េអេបដូេចន ះ េយងនឹងសំែដងអំពីនវៃរតេលក ែដលរបដប់ 
េដយធម៌១៦យ៉ង និង កិេលសែដលេកតេឡងេរជៀតែរជកេនជ 
មួយគន េនះតេទ ធម៌ទំង១៦េនះគឺ បដិចចសមុបដិចចសមុបដិចចសមុបដិចចសមុបបទបបទបបទបបទ១២ ១២ ១២ ១២ ៃរតេលកៃរតេលកៃរតេលកៃរតេលក៣ ៣ ៣ ៣ 
អកសធតុអកសធតុអកសធតុអកសធតុ១១១១ រតូវជ១៦ ។ ធម៌ទំង១៦េនះ ឧបមដូចជនវសរមប់ 
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ដឹកនំសតវឲយេទកន់ភពតូចនិងភពធំ របកបេទេដយទុកខនិងេទស 
េរចនជអេនករប់មិនអស់េនកនុងភព៣ េកតេហយសល ប់ សល ប់េហយ 
េកតវញិរកទីបំផុតគម ន េរពះែតរបកបេដយធម៌ទំង១៦យ៉ងេនះ ។ 
នឹងអធិបបយអំពីធម៌ទំង១៦យ៉ងេនះតេទគឺ បដិចចសមុបបទ១២េនះ 
បនសំែដងរចួមកេហយ (កនុងទំព័រេលខ៦១) ឯកនុងទីេនះនឹងសំែដង 
ែតអំពីៃរតេលក និងអកសធតុបុ៉េណណ ះ ។ ៃរតេលកេនះមន៣គឺ 
កមេលក១ របូេលក១ អរបូេលក១ និងអកសធតុ១ ជេមរបធន 
េលេលកទំង៣ ។ អកសធតុ ធតុែដលរសូបជប់ឲយេកតេឡង 
នូវធតុដី ធតុទឹក ធតុេភលង ធតុខយល់ េនកនុងេលកទំង៣េនះ 
េមល ៉ ះេហយសងខ រៃលលកតក់ែតងឲយេកតមនុសស-សតវ េនកនុងកមភព, 
របូភព, អរបូភព េដយសងខ រជអនកតក់ែតងៃលលកេទតមអំេពបុណយ 
និងអំេពបបរបស់សតវ លអនិងអរកក់ ធំនិងតូច ខពស់និងទប 
េដយសងខ រជអនកចត់ែចងៃលលកឲយេកតេឡង េដយអរស័យនូវ 
ធតុទំង៥ គឺអកសធតុ១ ធតុដី១ ធតុទឹក១ ធតុេភលង១ ធតុខយល់១ 
េកតេឡងតៗគន គឺ អវជិជ ១ សងខ រ១ វញិញ ណ១ នមរបូ១ សឡយតនៈ១ 
ផសសៈ១ េវទន១ តណហ ១ ឧបទន១ ភព១ ជតិ១ ជរ-មរណៈ១ 
ធម៌ែដលេកតេឡងតៗគន េនះេហថ បដិចចសមុបបទ ។ កងទុកខទំង១២ 
ក៏េកតេឡងតៗគន ជមួយនឹង បដិចចសមុបបទ េហយរបរពឹតតេទេនកនុង 
នវៃរតេលក៣គឺ កមេលក របូេលក អរបូេលកកមេលក របូេលក អរបូេលកកមេលក របូេលក អរបូេលកកមេលក របូេលក អរបូេលក េលកទំង៣េនះ 
បនេសចកតីថវនិស កនុងកមេលកក៏វនិស របូេលកនិងអរបូេលក 
ក៏វនិស ។ រតង់េសចកតីថវនិស េហថេលក ។ រតង់ែដលសូនយ 
ចេនល ះទេទៗ េហថអកសធតុ ។ ធម៌ទំង១៦េនះ ឧបមដូច 
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ជនវមួយសរមប់ដឹកនំសតវឲយេទកន់េសចកតីវនិស េនែតកនុង 
ៃរតេលកទំង៣េនះេទ គឺេកតេហយសល ប់ សល ប់េហយេកត រប់មិនអស់ 
រកទីចប់គម ន ។ េហតុមកែតអំពីអវជិជ  តណហ និងឧបទន ែដលជបចច័យ 
ឲយេកតភព ។ ភពេនះមន២យ៉ងគឺ ឧបបតតិភព១ កមមភព១ ។ 
ចំែណក ឧបបតតិភពេនះមន៩េផសងគន េដយខនធ គឺ កមភពកមភពកមភពកមភព១ ១ ១ ១ របូភពរបូភពរបូភពរបូភព១ ១ ១ ១ 
អរបូភពអរបូភពអរបូភពអរបូភព១ ១ ១ ១ សញញ ភពសញញ ភពសញញ ភពសញញ ភព១ ១ ១ ១ អសញញ ភពអសញញ ភពអសញញ ភពអសញញ ភព១ ១ ១ ១ េនវសញញ នសញញ ភពេនវសញញ នសញញ ភពេនវសញញ នសញញ ភពេនវសញញ នសញញ ភព១ ១ ១ ១ 
ឯកេវករភពឯកេវករភពឯកេវករភពឯកេវករភព១ ១ ១ ១ ចតុេវករភពចតុេវករភពចតុេវករភពចតុេវករភព១ ១ ១ ១ បញច េវករភពបញច េវករភពបញច េវករភពបញច េវករភព១ ១ ១ ១ ភពទំង៩េនះ 
េហថឧបបតតិភព ។ ចំែណកកមមភព ភពែដលរបកបេដយតេរមក 
ទំងបុ៉នម ន បនដល់អបយភូមិ៤ មនុសស១ និងសថ នសួគ៌៦ជន់ ។ 
របូភពគឺភពែដលមនរបូ បនដល់រពហម១៦ជន់ ។ អរបូភព ភពែដល 
ឥតរបូ បនដល់អរបូរពហម៤ជន់ ។ សញញ ភព គឺភពែដលមនសញញ  ។ 
អសញញ ភព ភពែដលឥតសញញ  ។ េនវសញញ នសញញ ភព បនដល់ 
អរបូរពហម៤ ។ ភព៩សេងខបែតបុ៉េណណះ ។ 
 នឹងសំែដងអំពីកមមភពតេទ ។ ឯកមមភពេនះគឺភពែដលសតវេធវ 
មន៣យ៉ងគឺ កមភព១ របូភព១ អរបូភព១ ។ ភពទំង៣ 
េនះមនឧបទននិងតណហ ជបចច័យឲយេកតេឡង ។ នឹងវនិិចឆ័យអំពី 
តណហ និងឧបទនែដលបេងកតេឡងនូវភពេនះៗ ។ តណហ េនះមន 
៣៦គឺ តណហ ខងកនុងមន១៨ ខងេរកមន១៨ រមួជ៣៦ ។ ឯតណហ  
ខងកនុងេនះគឺ  
 ចិតតេរតកអរនឹងែភនក តួចិតតែដលេរតកអរេនះេហថ កមតណហ  
ែភនកេនះេហថ កមភព ។ េបជប់ចិតតនឹងែភនក របកន់យកែត 
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េទៀងៗ តួចិតតជប់េនះេហថ ភវតណហ  ែភនកេនះជ របូភព១ ។ 
េបចិតតមិនចង់ឲយែភនក ចស់ ឈឺ សល ប់ តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ 
វភិវតណហ  ែភនកេនះេហថ អរបូភព១ ។ កនុងែភនក១មនតណហ ៣ 
មនឧបទន៣ មនទិដឋិ២ គឺកមតណហ និងភវតណហ របកបេដយ 
សសសតទិដឋិ  ចំែណកឯវភិវតណហ របកបេដយ ឧេចឆទទិដឋិ ។ ឯឧបទន 
េនះរបកន់េទតមតណហ ទំង៣ មិនែដលលះបង់េចលគន េឡយ ។ 
 េបចិតតេរតកអរនឹងរតេចៀក តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណហ  
រតេចៀកេនះជ កមភព , េបចិតតជប់នឹងរតេចៀកឲយេនែតេទៀងៗ 
តួចិតតជប់េនះេហថ ភវតណហ  រតេចៀកេនះេហថ របូភព១ ។ 
េបចិតតមិនចង់ឲយរតេចៀកចស់ ឈឺ សល ប់ តួចិតតមិនចង់េនះេហថ 
វភិវតណហ  រតេចៀកេនះេហថ អរបូភព១ ។ កនុងរតេចៀក១ 
មនតណហ ៣ មនភព៣ មនឧបទន៣ មនទិដឋិ២ ។ 
 េបចិតតេរតកអរនឹងរចមុះ តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណហ  
រចមុះេនះជ កមភព , េបចិតតជប់នឹងរចមុះចង់ឲយេនែតេទៀងៗ 
តួចិតតជប់េនះេហថ ភវតណហ  រចមុះេនះេហថ របូភព១ ។ 
េបចិតតមិនចង់ឲយរចមុះចស់ ឈឺ សល ប់ តួចិតតែដលមិនចង់េនះេហថ 
វភិវតណហ  រចមុះេនះេហថ អរបូភព១ ។ កនុងរចមុះេនះមនតណហ ៣ 
មនភព៣ មនឧបទន៣ មនទិដឋិ២ គឺកមតណហ និងភវតណហ  
របកបេដយ សសសតទិដឋិ និងវភិវតណហ របកបេដយ ឧេចឆទទិដឋិ 
(ដូចគន ទំងអស់) ។ 
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 េបចិតតេរតកអរនឹងអណត ត តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណហ  
អណត តេនះជ កមភព ។ េបចិតតជប់នឹងអណត ត តួចិតតជប់េនះជ 
ភវតណហ  អណត តេនះជ របូភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយអណត តចស់ 
ឈឺ សល ប់ តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ វភិវតណហ  អណត តេនះជ 
អរបូភព១ ។  
 េបចិតតេរតកអរនឹងកយកយកយកយ តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណហ  
កយេនះជ កមភព១ ។ េបចិតតជប់នឹងកយ តួចិតតែដលជប់េនះ
ជ ភវតណហ  កយេនះជ របូភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយកយចស់ ឈឺ 
សល ប់ តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ វភិវតណហ  កយេនះជ អរបូភព១ ។ 
េបចិតតែដលេរតកអរេនះ េហថ កមតណហ  ចិតតេនះេហថ 
កមភព១ ។ េបចិតតជប់នឹងចិតត តួចិតតែដលជប់េនះេហថ ភវតណហ  
ចិតតេនះេហថ របូភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយចិតតរពត់របស តួចិតត 
ែដលមិនចង់េនះ េហថ វភិវតណហ  ចិតតេនះេហថ អរបូភព១ ។ 
    តណហតណហតណហតណហ ១៨១៨១៨១៨ខងកនុងសេងខបែតបុ៉េណណះខងកនុងសេងខបែតបុ៉េណណះខងកនុងសេងខបែតបុ៉េណណះខងកនុងសេងខបែតបុ៉េណណះ    ។។។។ 
 
                 នឹងសំែដងអំពីតណហ ខងេរកនឹងសំែដងអំពីតណហ ខងេរកនឹងសំែដងអំពីតណហ ខងេរកនឹងសំែដងអំពីតណហ ខងេរក១៨១៨១៨១៨តេទេទៀត ។ តេទេទៀត ។ តេទេទៀត ។ តេទេទៀត ។     
 េបចិតតេរតកអរនឹងរបូ តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណហ  
របូេនះជ កមភព១ ។ េបចិតតជប់នឹងរបូ តួចិតតែដលជប់េនះជ 
ភវតណហ  របូេនះជ របូភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយរបូរពត់របស 
តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ វភិវតណហ  របូេនះជ អរបូភព១ ។ 
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កនុងរបូ១មនភព៣ មនតណហ ៣ មនឧបទន៣ មនទិដឋិ២ 
(ដូចគន ទំងអស់) ។ េបចិតតេរតកអរនឹងសេមលង  តួចិតតែដលេរតកអរេនះ 
ជ កមតណហ  សេមលងេនះជ កមភព១ ។ េបចិតតជប់នឹងសេមលង 
តួចិតតែដលជប់េនះជ ភវតណហ  សេមលងេនះជ របូភព១ ។ េបចិតត 
មិនចង់ឲយសេមលងរពត់របស តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ វភិវតណហ  
សេមលងេនះជ អរបូភព១ ។ កនុងសេមលង១មនភព៣ មនតណហ ៣ 
មនឧបទន៣ មនទិដឋិ២ (ដូចគន ទំងអស់) ។ េបចិតតេរតកអរនឹងកលិន 
តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណហ  កលិនេនះជ កមភព១ ។ 
េបចិតតជប់នឹងកលិន តួចិតតែដលជប់េនះជ ភវតណហ  កលិនេនះជ 
របូភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយកលិនរពត់របសបត់េទ តួចិតតែដលមិនចង់ 
េនះជ វភិវតណហ  កលិនេនះជ អរបូភព១ ។ កនុងកលិន១ មនភព៣ 
មនតណហ ៣ មនឧបទន៣ មនទិដឋិ២ ។ េបចិតតេរតកអរនឹងរស 
តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណហ  រសេនះជ កមភព១ ។ 
េបចិតតជប់នឹងរស តួចិតតែដលជប់េនះជ ភវតណហ  រសេនះជ 
របូភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយរសេនះបត់េទ តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ 
វភិវតណហ  រសេនះជ អរបូភព១ ។ កនុងរស១ មនភព៣ មនតណហ ៣ 
មនឧបទន៣ មនទិដឋិ ២ ។ េបចិតតេរតកអរនឹងសមផសស តួចិតតែដល 
េរតកអរេនះជ កមតណហ  សមផសសេនះជ កមភព១ ។ េបចិតត 
ជប់នឹងសមផសស តួចិតតែដលជប់េនះជ ភវតណហ  សមផសសេនះជ 
របូភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយសមផសសបត់បង់េទ តួចិតតែដលមិនចង់ 
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េនះជ វភិវតណហ  សមផសសេនះជ អរបូភព១ ។ កនុងសមផសស១ 
មនភព៣ មនតណហ ៣ មនឧបទន ៣ មនទិដឋិ២ ។ េបចិតតេរតកអរ 
នឹងធមម រមមណ៍ តួចិតតែដលេរតកអរេនះជ កមតណហ  ធមម រមមណ៍ 
េនះជ កមភព១ ។ េបចិតតជប់នឹងធមម រមមណ៍ តួចិតតែដលជប់ 
េនះជ ភវតណហ  ធមម រមមណ៍េនះជ របូភព១ ។ េបចិតតមិនចង់ឲយ 
ធមម រមមណ៍រពត់របសេទ តួចិតតែដលមិនចង់េនះជ វភិវតណហ  
ធមម រមមណ៍េនះជ អរបូភព១ ។ កនុងធមម រមមណ៍១ មនភព៣ 
មនតណហ ៣ មនឧបទន៣ មនទិដឋិ២ ។  
 បូករមួតណហ ខងកនុង១៨ និងខងេរក១៨ រតូវជ៣៦ ។  
តណហ ទំង៣៦េនះ ែតងេកតេឡងផល ស់បតូរគន ជធមមត ។ រតង់ែដល 
ផល ស់បតូរគន មតងៗេនះេហយ ែដលចត់ជអតីត អនគត បចចុបបន្ន ។ 
កលេបែភនករកេឡកេឃញរបូេហយ ចិតតេរតកអរ កមតណហ េនះជ 
បចចុបបនន អតីត អនគត មិនទន់មនមកដល់ ។ កលេបចិតតជប់នឹងរបូ 
ភវតណហ  េនះជបចចុបបនន កមតណហ  េនះជអតីតវញិ អនគត 
មិនទន់មនមកដល់ ។ កលេបចិតតមិនចង់ឲយរបូរពត់របស វភិវតណហ  
េនះជបចចុបបនន ភវតណហ េនះជអតីតវញិ អនគតមិនទន់មនមកដល់ 
។ តណហ េនះចត់ទុកជ អតីត៣៦ អនគត៣៦ បចចុបបនន៣៦ រមួ 
ទំងអស់រតូវជ១០៨ ។ 
  ជតិ   េកតមនេរពះ  ភព  

  ភព   េកតមនេរពះ  ឧបទន  
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  ឧបទន  េកតមនេរពះ  តណហ  

  តណហ   េកតមនេរពះ  េវទន  
  េវទន  េកតមនេរពះ  ផសសៈ 
  ផសសៈ  េកតមនេរពះ  សឡយតនៈ  
  សឡយតនៈ េកតមនេរពះ  នម-របូ  

  នម-របូ  េកតមនេរពះ  សងខ រ  
  សងខ រ  េកតមនេរពះ  អវជិជ  ។  
 ក៏បដិចចសមុបបទេនះជធម៌េដយែឡកអំពីគន  ែតរតូវអរស័យគន  
េហយេកតេឡងតៗគន  េរពះមនអវជិជ និងសងខ រជេមរបធនបណត ល 
ឲយេកតេឡងតៗគន មិនដច់ េហយអវជិជ េទកន់កររគប់តំែណង 
សងខ រក៏ជអនកតក់ែតងរគប់ដំែណង េនកនុងបដិចចសមុបបទធម៌េនះ 
េហយកងទុកខទំង១២មនជតិទុកខជេដម ក៏េកតេឡងតៗគន  េរពះមន 
អវជិជ និងសងខ រជបចច័យ ។ កលេបបដិចចសមុបបទេកតេឡង កងទុកខ 
ក៏េកតេឡង េហយហូរចូលេទកន់ៃរតេលក ។ ៃរតេលកក៏បញជូ ន 
េទកន់អកសធតុ េទេនរតង់េសចកតីវនិសសូនយេសះទេទៗេហថ 
អកសធតុ ។ នវៃរតេលកែដលរបដប់េទេដយធម៌ទំង១៦ យ៉ង 
េនះ គឺបដិចចសមុបបទ១២ ៃរតេលក៣ អកសធតុ១ រតូវជ១៦ ។ 
កលេបធម៌ទំង១៦េនះេកតេឡងេហយ េភលងទុកខនិងេភលងកិេលសក៏េកត 
េឡងតៗគន ជប់មិនដច់ ដូចន័យែដលមនេសចកតីអធិបបយេទខង 
មុខេនះ ។ 
  េភលងកិេលសែដលេកតេឡងតៗគន េនះដូេចនះគឺ៖ 
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  សំេគជនៈសំេគជនៈសំេគជនៈសំេគជនៈ១០១០១០១០        
        �ិេលស�ិេលស�ិេលស�ិេលស១០១០១០១០        
        មិចត៌%ធម៌មិចត៌%ធម៌មិចត៌%ធម៌មិចត៌%ធម៌១០១០១០១០        
        េញ�ធម៌េញ�ធម៌េញ�ធម៌េញ�ធម៌៨៨៨៨        
        មចរ៌យិៈមចរ៌យិៈមចរ៌យិៈមចរ៌យិៈ៥៥៥៥        
        វជបញZ សវជបញZ សវជបញZ សវជបញZ ស៣៣៣៣        
        គន[ៈគន[ៈគន[ៈគន[ៈ៤៤៤៤        
        អគតិអគតិអគតិអគតិ៤៤៤៤        
        �សវៈ�សវៈ�សវៈ�សវៈ៤៤៤៤        
        ឱឃៈឱឃៈឱឃៈឱឃៈ៤៤៤៤        
        េគគៈេគគៈេគគៈេគគៈ៤៤៤៤        
        នីវរណៈនីវរណៈនីវរណៈនីវរណៈ៥៥៥៥        
        ឧទ-នឧទ-នឧទ-នឧទ-ន៤៤៤៤        
        ប<សៈប<សៈប<សៈប<សៈ១១១១        
        អនសុយៈអនសុយៈអនសុយៈអនសុយៈ៧៧៧៧        
        មលៈមលៈមលៈមលៈ៣៣៣៣        
        អ�ុអ�ុអ�ុអ�ុសល�ម2បទសល�ម2បទសល�ម2បទសល�ម2បទ១០១០១០១០        
        អ�ុសលចិត%�ប^ទអ�ុសលចិត%�ប^ទអ�ុសលចិត%�ប^ទអ�ុសលចិត%�ប^ទ១២១២១២១២    ។។។។        
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                សំេគជនៈសំេគជនៈសំេគជនៈសំេគជនៈ១០១០១០១០គឺគឺគឺគឺ    ៖៖៖៖    

 ស�_ យទិស�_ យទិស�_ យទិស�_ យទិដ
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ                របកន់កយថជរបស់ខលួន១  

 វជចិ�ិ8៌វជចិ�ិ8៌វជចិ�ិ8៌វជចិ�ិ8៌    េសចកតីសងស័យសទ ក់េសទរ១  

 សីលពត%ប<សៈសីលពត%ប<សៈសីលពត%ប<សៈសីលពត%ប<សៈ  ចិតតសទ បអែងអលកនុងជីវតិ១  

 �មគៈ�មគៈ�មគៈ�មគៈ            េសចកតីេរតកអរកនុងកម១  

 បដជឃៈបដជឃៈបដជឃៈបដជឃៈ                    េសចកតីថន ំងថន ក់ចិត្ត១  

 របូគរបូគរបូគរបូគ    េសចកតីេរតកអរកនុងរបូភព១  

 អរបូគអរបូគអរបូគអរបូគ    េសចកតីេរតកអរ កនុងអរបូភព១  

 <េ(<េ(<េ(<េ(     េលកដក់ខលួនឯងរបកន់១  

 ឧទអច�ៈឧទអច�ៈឧទអច�ៈឧទអច�ៈ     ចិតតអែណត ត អណតូ ងរយមយ១  

 អវជ :̀  អវជ :̀  អវជ :̀  អវជ :̀         េសចកតីលងង់េខល ១ ។  
 
    �ិេលស�ិេលស�ិេលស�ិេលស១០១០១០១០    េនះគឺេនះគឺេនះគឺេនះគឺ៖៖៖៖        

 េញេ�េញេ�េញេ�េញេ�  សភពេធវចិតតឲយជប់ជំពក់េនកនុងអរមមណ៍១  

 េ-េឥេ-េឥេ-េឥេ-េឥ  សភពេធវចិតតឲយរបទុសតកនុងអរមមណ៍ឬថន ំងថន ក់១  

 េ<េថេ<េថេ<េថេ<េថ  សភពេធវចិតតឲយវេងវងកនុងអរមមណ៍១  

 <េ(<េ(<េ(<េ(   សភពេលកខលួនឬដក់ខលួន១  

 ទិដ ?ជទិដ ?ជទិដ ?ជទិដ ?ជ   ធមមជតិេធវចិតតឲយេឃញខុសឬយល់ខុស១  
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 វជចិ�ិ8៌វជចិ�ិ8៌វជចិ�ិ8៌វជចិ�ិ8៌        ធមមជតិឲយសងស័យឬសទ ក់េសទរ១  

 ថcនំថcនំថcនំថcនំ ធមមជតិេធវចិតតឲយរញួរ ឬឲយធុញរទន់កនុងកុសលេផសងៗ១ 

 ឧទអច�ំឧទអច�ំឧទអច�ំឧទអច�ំ   ធមមជតិេធវចិតតឲយញប់ញ័រឬឲយរយមយ១  

 អហិរ�ំិអហិរ�ំិអហិរ�ំិអហិរ�ំិ  ធមមជតិមិនេខពមអំេពទុចចរតិ១  

 អេ(តប�ំអេ(តប�ំអេ(តប�ំអេ(តប� ំ ធមមជតិមិនខល ចឬមិនតក់សលុតនូវអំេពទុចចរតិ១ ។  
 
    មិច�ត%ធម៌មិច�ត%ធម៌មិច�ត%ធម៌មិច�ត%ធម៌១០១០១០១០េនះគឺេនះគឺេនះគឺេនះគឺ    ៖៖៖៖    

 ១- មិ8៌ទិមិ8៌ទិមិ8៌ទិមិ8៌ទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ   គំនិតយល់ខុសេហយរបកន់ថរតូវ  

 ២- មិ8៌សង_ប�ៈមិ8៌សង_ប�ៈមិ8៌សង_ប�ៈមិ8៌សង_ប�ៈ    រតិះរះិខុស  

 ៣- មិ8៌d8មិ8៌d8មិ8៌d8មិ8៌d8   សំដីខុស  

 ៤-មិ8៌�ម2ន%ៈមិ8៌�ម2ន%ៈមិ8៌�ម2ន%ៈមិ8៌�ម2ន%ៈ  ករងរខុស  

 ៥- មិ8៌�ជcវៈមិ8៌�ជcវៈមិ8៌�ជcវៈមិ8៌�ជcវៈ  ចិញច ឹមជីវតិខុស  

 ៦- មិ8៌dគមៈមិ8៌dគមៈមិ8៌dគមៈមិ8៌dគមៈ  ពយយមខុស  

 ៧- មិ8៌សតិមិ8៌សតិមិ8៌សតិមិ8៌សតិ   រលឹកខុស  

 ៨- មិ8៌ស<ធិមិ8៌ស<ធិមិ8៌ស<ធិមិ8៌ស<ធិ  ដំកល់ចិតតខុស  

 ៩- មិ8៌វជមុត%ិមិ8៌វជមុត%ិមិ8៌វជមុត%ិមិ8៌វជមុត%ិ   ផុតខុស  

 ១០- មិ8៌ៈណមិ8៌ៈណមិ8៌ៈណមិ8៌ៈណ  ដឹងខុស ។  
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    េញ�ធម៌េញ�ធម៌េញ�ធម៌េញ�ធម៌៨៨៨៨េនះគឺ ៖ 

 ១-ញេ�ញេ�ញេ�ញេ�   បនលភ  

 ២-អញេ�អញេ�អញេ�អញេ�   មិនបនលភ  

 ៣-យេឥយេឥយេឥយេឥ   បនយស  

 ៤-អយេឥអយេឥអយេឥអយេឥ   មិនបនយស  

 ៥-សុខំសុខំសុខំសុខំ    បនសុខ  

 ៦-ទ�ុ�ំ  ទ�ុ�ំ  ទ�ុ�ំ  ទ�ុ�ំ              បនទុកខ  

 ៧----និ(eនិ(eនិ(eនិ(e           តិះេដៀល 

 ៨-បសំឥបសំឥបសំឥបសំឥ   សរេសរ ។  
 
 
    មច៌ិរយិៈមច៌ិរយិៈមច៌ិរយិៈមច៌ិរយិៈ៥៥៥៥េនះគឺ ៖ 

 ១-�dសមចរ៌យិៈ�dសមចរ៌យិៈ�dសមចរ៌យិៈ�dសមចរ៌យិៈ   កំណញ់អវស (ឬទីលំេន)  

 ២-�ុលមចរ៌យិៈ�ុលមចរ៌យិៈ�ុលមចរ៌យិៈ�ុលមចរ៌យិៈ   កំណញ់រតកូល  

 ៣-ញភមចរ៌យិៈញភមចរ៌យិៈញភមចរ៌យិៈញភមចរ៌យិៈ   កំណញ់លភ  

 ៤-វណf មចរ៌យិៈវណf មចរ៌យិៈវណf មចរ៌យិៈវណf មចរ៌យិៈ  កំណញ់ពណ៌សមបុរ (ឬកំណញ់គុណ)  

 ៥-ធម2មចរ៌យិៈធម2មចរ៌យិៈធម2មចរ៌យិៈធម2មចរ៌យិៈ   កំណញ់ធម៌ ។  
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    គន[ៈគន[ៈគន[ៈគន[ៈ៤៤៤៤េនះគឺ ៖ 

១-អភិជឆ�យគន[ៈអភិជឆ�យគន[ៈអភិជឆ�យគន[ៈអភិជឆ�យគន[ៈ   ចំណងកយគឺអភិជឈ  

២-ពូទទ�យគន[ៈពូទទ�យគន[ៈពូទទ�យគន[ៈពូទទ�យគន[ៈ   ចំណងកយគឺពយបទ  

៣-សីលពត%ប<សីលពត%ប<សីលពត%ប<សីលពត%ប<ស�យគន[ៈស�យគន[ៈស�យគន[ៈស�យគន[ៈ ចំណងកយគឺសីលពតតបរមសៈ  

៤-ឥទំភិនិេវស�យគន[ៈឥទំភិនិេវស�យគន[ៈឥទំភិនិេវស�យគន[ៈឥទំភិនិេវស�យគន[ៈ ចំណងកយគឺេសចកតីសំគល់ថរបស់ 
េនះពិត ។  
 
    វជបញZ សវជបញZ សវជបញZ សវជបញZ ស៣៣៣៣េនះគឺ  

 ១-ស�� វជបញZ សស�� វជបញZ សស�� វជបញZ សស�� វជបញZ ស     សំគល់ខុស គឺយល់ថខនធ៥ែដលជ 
របស់មិនេទៀង សំគល់ថេទៀង ទុកខសំគល់ថសុខ មិនែមនខលួន 
សំគល់ ថខលួន  
 ២-ចិត%វជបញZ សចិត%វជបញZ សចិត%វជបញZ សចិត%វជបញZ ស  រតិះរះិខុស  

 ៣-ទិទិទិទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជវជបញZ សវជបញZ សវជបញZ សវជបញZ ស  យល់ខុស ។  
 
    អគតិអគតិអគតិអគតិ៤៤៤៤េនះគឺ ៖ 

 ១-ឆ(e គតិឆ(e គតិឆ(e គតិឆ(e គតិ   លំេអៀងេរពះរសឡញ់  

 ២-េ-ឥគតិេ-ឥគតិេ-ឥគតិេ-ឥគតិ  លំេអៀងេរពះសអប់  

 ៣-េ<ថគតិ  លំេអៀងេរពះមិនដឹង  

 ៤-ភេគគតិ   លំេអៀងេរពះភ័យខល ច ។  
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    �សវៈ�សវៈ�សវៈ�សវៈ៤េនះគឺ ៖ 

 ១-�<សវៈ  តរមំគឺកម  

 ២-ភdសវៈ  តរមំគឺភព  

 ៣-ទិ	
 សវៈ   តរមំគឺទិដឋិ ករយល់ខុស  

 ៤-អវជ :̀ សវៈ  តរមំគឺអវជិជ  េសចកតីលងង់ ។  
 
    ឱឃៈឱឃៈឱឃៈឱឃៈ៤េនះគឺ ៖ 

 ១-�េ<ឃៈ  អនលង់គឺកម  

 ២-ភេdឃៈ   អនលងគឺភព  

 ៣-ទិេ	
 ឃៈ   អនលង់គឺទិដឋិ 

 ៤-អវជេ :̀ ឃៈ   អនលង់គឺអវជិជ  ។  
 
    នីវរណៈនីវរណៈនីវរណៈនីវរណៈ៥េនះគឺ ៖ 

 ១-�មចន៌eៈ   េសចកតីរបថន កនុងកម  

 ២-ពូទទៈ   េសចកតីគំនំុគំគួន  

 ៣-ថcនមិទអៈ   េសចកតីរញួរ  

 ៤-ឧទអច�ៈ   ចិតតអែណត តអណតូ ង  

 ៥-វជចិ�ិ8៌            េសចកតីសងស័យមិនដច់េរសច ។  
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    ឧទ-នឧទ-នឧទ-នឧទ-ន៤៤៤៤េនះគឺ  

 ១-�មុទ-ន   កររបកន់ខជ ប់កនុងកម  

 ២-សីលពត%�ទ-ន  កររបកន់ខជ ប់កនុងសីលវតត  

 ៣-អត%dទទុ-ន   កររបកន់ខជ ប់កនុងខលួនរបណ  

 ៤-ទិដ 
�ទ-ន   កររបកន់ខជ ប់កនុងករយល់េឃញ ។  
 
 
    ប<សៈប<សៈប<សៈប<សៈ១គឺ មិ8៌ទិដ 
ជ ។  
 
    អនសុយៈអនសុយៈអនសុយៈអនសុយៈ៧៧៧៧េនះគឺ ៖ 

 ១-�មBនសុយៈ  
 ២-ភវBនសុយៈ  
 ៣-បដជiនសុយៈ  
 ៤-<(នសុយៈ  
 ៥-ទិ	
 នសុយៈ  
 ៦-វជចិ�ិ8៌នសុយៈ  
 ៧-អវជ :̀ នសុយៈ ។ 
អនុសយៈទំង៧េនះជកិេលសេដករតំេនេរឿយៗកនុងសនត នរបស់ 
សតវ ។  
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    មូលៈមូលៈមូលៈមូលៈ    ៣េនះគឺ ៖ 

 ១-េញភៈ   ២-េ-សៈ   ៣-េ<ហៈ ។  
 
   អ�ុសល�ម2បទអ�ុសល�ម2បទអ�ុសល�ម2បទអ�ុសល�ម2បទ១០១០១០១០េនះគឺ ៖ 
 កយកមម៣  វចីកមម៤  មេនកមម៣  រតូវជ១០ ។  
 
   អ�ុសលចិត%�ប^ទអ�ុសលចិត%�ប^ទអ�ុសលចិត%�ប^ទអ�ុសលចិត%�ប^ទ១២១២១២១២េនះគឺ  
 េលភមូល៨ េទសមូល២     េមហមូល២  រតូវជ១២ ។ 
 េភលងកិេលសែដលេកតេឡងតៗគន ដូេចនះេនះ គឺមកែតអំពីអវជិជ  
និងសងខ រជបចច័យឲយេកតេឡង េនកនុងបដិចចសមុបបទដែដល ។ 
 ែនសញញ  និងវញិញ ណ ! អនកេឃញេភលងកិេលសេហយឬេន?  
សធុ សធុ របៃពេហយ! របៃពេហយ! ខញុំទំងពីរនក់េឃញចបស់ 
ណស់េហយ ថេភលងកិេលសទំងអស់េនះរបជំុចូលកនុង បដិចចស- 
មុបបទធម៌ទំង១២ពិតែមន េហយធម៌ទំងេនះបងវិលឲយវលិេទកន់ 
នវៃរតេលក េហយក៏នំចូលេទកន់អកសធតុ គឺជរបស់ 
េសះសូនយទេទៗ រករបេយជន៍គម ន សល ប់េទទេទៗ មនែតេភលងទុកខ 
និងេភលងកិេលស ជប់តមេទជមួយផង ដល់រតឡប់មកេកតវញិ 
ក៏មកទេទៗ មនែតេភលងទុកខនិងេភលងកិេលសតមមកជមួយផង ។ 
ខញុំទំងពីរនក់េឃញចបស់ថ នវៃរតេលកែដលរបដប់េដយធម៌ 
១៦គឺ បដិចចសមុបបទ១២ ៃរតេលក៣ អកសធតុ១ ។ ធម៌ទំង១៦ 
េនះពិតជរបកបេទេដយេភលងទុកខនិងេភលងកិេលស ដុតបំផល ញរបូ ដុត 
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បំផល ញនមឲយរលយេទជអកសទេទៗ ។ ឯេភលងទុកខទំង៤ភនក់េនះ 
សរមប់ដុតបំផល ញរបូទំង ២៨ ឲយរលយេសះសូនយេទទេទៗ ។ 
ចំែណកេភលងកិេលសទំង១៥០០េនះ សរមប់ដុតបំផល ញពួកនម 
ទំង៤គឺ េវទន១ សញញ ១ សងខ រ១ វញិញ ណ១ ឲយរលយេសះសូនយេទ 
េហយបំៃភលកំេណ តឲយកល យេទេកតជេរបត -នរក -តិរចឆ ន -អសុរកយ 
េសយនូវេសចកតីទុកខេវទន រកទីបំផុតគម ន ។  
 សតវទំងអស់វលិេកតវលិសល ប់រប់មិនអស់ េនកនុងភពតូច និង 
ភពធំ េហតុមកែតអំពីអវជិជ ខទប់មុខ ឲយងងឹតងងល់ងប់ដូចយប់ ដូច 
មនុសសខវ ក់លេលេធវលលក់ ដូចអនទ ក់ឆវ ក់រតឹក អូសទញដឹកនំ 
ឲយេនែតកនុងនវៃរតេលក េរចនមីរេដរដសកកកុញែណនណន់តន់ 
តប់ ចេងអៀតដូចជអងករេនកនុងនឡិ ឬដូចជសនិតេចករតរប់ពំុអស់ 
នូវមនុសសសតវែដលជិះេនេលនវៃរតេលក េហយេបកេទតម 
របឡយទឹកែដលហូររតបញ់ គឺតណហ  េឆព ះេទកន់ភពតូចនិង 
ភពធំេនះឯង ។ ខញុំទំងពីរនក់េឃញចបស់ណស់រពះអងគ ថមនុសស 
សតវទំងអស់េនះ សម័រគចិតតជិះែតនវៃរតេលកេរចនរប់មិនអស់ ។ 
ឯនវៃរតល័កខណ៍វញិ េនចតេចលទេទ ឥតមនមនុសសឬសតវណ 
ជិះេសះេឡយ ែមនឬមិនែមនរពះអងគ?   
 េអ! ែមនេហយ សញញ  វញិញ ណ អនកេឃញយ៉ងហនឹងរតូវេហយ 
េរពះមនចបប់ថ ៃរតេលកេគកៃរតលកខណ៍សងសរចកកវលិមិនដល់ 
អវជិជ ជឫសគល់ ជបចច័យៃនសងខ រ នំសតវឲយេសកេស លិចលង់េទ 
កនុងជលសរ បញច មរេមហនធករ រតឹរុហុ៊ំំជំុជប់េន ។   
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ែនសញញ  វញិញ ណ! មរទំង៥េនះគឺ កិេលសមរ១ ខនធមរ១ 
អភិសងខ រមរ១ មចចុមរ១ េទវបុតតមរ១ មរទំង៥េនះ មនែខស៥ 
សរមប់ចងមនុសសសតវ រតឹរុហុ៊ំំឲយជប់េនែតកនុងនវៃរតេលក បនជ 
នវៃរតលកខណ៍េនះេនទំេនរ ។  
 សញញ  វញិញ ណ សួរេទបញញ ថ កលពីេដមខញុំបនេធវទន សីល 
ភវនណស់ែដរ េតខញុំបនេនកនុងនវៃរតលកខណ៍ែដរឬេទ? 
  បញញ សួរេទសញញ  វញិញ ណវញិថ កលអនកេធវ ទន សីល 
ភវនេនះ េតអនកសំគល់េឃញដូចេមតចបនជអនកេធវ?  
 ខញុំសំគល់េឃញដូេចនះថ េធវទនឲយបនផលមនេភគសមបតតិ 
េធវសីលឲយបនផលមនអយុែវងរបូលអ ចំេរ នភវន ឲយបនផល 
មនបញញ  និងបនេសចកតីសុខេរចន ខញុំសំគល់េឃញដូេចនះេហយ 
ក៏ខំេធវទន សីល ភវនេទ ។  

បញញ ថ េបអនកសំគល់េឃញដូេចន ះ េហយខំេធវទន សីល 
ភវនយ៉ងេនះ មិនបនចូលកនុងនវៃរតលកខណ៍ជដច់ខត បនជថ 
មិនបនចូលកនុងនវៃរតលកខណ៍េនះ េរពះថអនកសំគល់យក ៃរត- 
េលកមកជអរមមណ៍ េហថេលកធិបេតយយ អតត ធិបេតយយ ។ ទន 
សីល ភវន របស់អនកេនះ ចត់ចូលេទកនុងនវៃរតេលកទំងអស់ ។ 
 េបទន សីល ភវនរបស់អនក កន់យកធមម ធិបេតយយ ជអរមមណ៍ 
េនះ េទបចត់ចូលេទកនុងនវៃរតលកខណ៍ទំងអស់ ។  
 សញញ  វញិញ ណថ ទន សីល ភវនែដលខញុំបនេធវទំងអស់ 
មិនចត់ចូលេទកនុងនវៃរតលកខណ៍ ខញុំក៏យល់រពមេហយ ពិតជេនកនុង 
នវៃរតេលករបកដែមន ចុះចំែណកផលបុណយបនឬមិនបន?  
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 បញញ ថ េសចកតីរតង់េនះអនកចំសត ប់អភិធមមសំែដងថ  
េឥមនស9េឥមនស9េឥមនស9េឥមនស9    សហគត ៈណសម�យុត%សហគត ៈណសម�យុត%សហគត ៈណសម�យុត%សហគត ៈណសម�យុត% កុសលចិតតេកតេឡង 
របកបេដយេសមនសសេវទន របកបេដយញណជេរគឿងដឹង 
េបមនញណេទបេធវទន សីល ភវន កន់យកធមម ធិបេតយយ 
ជអរមមណ៍បន ។ កុសលចិតតែដលេកតេឡងកនុងនវៃរតល័កខណ៍ 
េបគម នញណេទ េហយេធវទន សីល ភវន េរបែតវញិញ ណេនះ 
កន់យកបនែតេលកធិបេតយយ និងអតត ធិបេតយយ ជអរមមណ៍ 
បុ៉េណណ ះ ជប់េនកនុងនវៃរតេលកទំងអស់ ។ េឥមនស9 េឥមនស9 េឥមនស9 េឥមនស9 
សហគត ទិសហគត ទិសហគត ទិសហគត ទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជគតសម�យុត%គតសម�យុត%គតសម�យុត%គតសម�យុត% េលភចិតតេកតេឡងរបកបេដយ 

េសមនសសេវទន និងរពមេដយទិដឋិទំង២របករគឺ សស9តទិសស9តទិសស9តទិសស9តទិដ
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ១ ១ ១ ១ 
ឧេចទ៌ទិឧេចទ៌ទិឧេចទ៌ទិឧេចទ៌ទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ១ ។១ ។១ ។១ ។    
 េបេធវទនរបកបេដយេសមនសស រពមេដយទិដឋិែដលយល់េឃញ 
ថ អនគតេទខងមុខ នឹងមនេភគសមបតតិេរចន េឃញដូេចន ះេហយ 
ចិតតក៏េរតកអរជប់ចិតតនឹងសមបតតិ េហយក៏របថន ថឲយបនសមបតតិ៣គឺ 
សមបតតិមនុសស១ សមបតតិេទវត១ សមបតតិរពះនិពវ ន១ ។ ចំែណកឯ 
អនកែដលទទួលយកទនេនះ ក៏ឲយពរថ ឲយអនកបនសេរមច ដូចេសចកតី 
របថន របស់អនកចុះ ។ ចំែណកអនកមច ស់ទន ក៏េកតេលភមូលេសម- 
នសស ជទិដឋិសមបយុតតរតឹែតខល ំងេឡងៗ រតង់ែដលយល់េឃញថ 
េធវទនបនសមបតតិេរចនេនះ ជតួ សស9តទិសស9តទិសស9តទិសស9តទិដ
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ ។ រតង់ចិតតែដល 

ជប់នឹងសមបតតិ របកន់ឲយែតមនៗ ឲយែតេនៗ េនះជតួ ភវតVjភវតVjភវតVjភវតVj  ។ 
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េរតកអរនឹងរបស់មន េរតកអរនឹងរបស់េន េនះជតួ �មតVj�មតVj�មតVj�មតVj  ។ 

េបមិនចង់ឲយរបស់េនះវនិសរពត់របសេទ េនះជតួ វជភវតVjវជភវតVjវជភវតVjវជភវតVj  ។ 

វភិវតណហ េនះរបកបេដយ ឧេចទ៌ទិឧេចទ៌ទិឧេចទ៌ទិឧេចទ៌ទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ ។ ែនសញញ  វញិញ ណ!  អនកសត ប់ 
េហយវនិិចឆ័យេដយខលួនឯងចុះេរឿងទនេនះ ។ 
 ខញុំទំងពីរនក់សត ប់បនជក់ចបស់ណស់ ថេធវទនរបកបេដយ 
ញណសមបយុតត េទបបនមហកុសល៨ ខញុំដឹងចបស់ថ ខញុំជបុថុជជន 
គម នញណសមបយុតតេទ េរពះញណសមបយុតតេនះ មនពីរតឹម 
រពះេសតបននបុគគលេឡងេទ េមល ៉ ះេហយបនជខញុំេធវទន តំងពីេដម 
េរៀងរបមក មនែតេលភមូលជ ទិទិទិទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជសម�យុត%សម�យុត%សម�យុត%សម�យុត% េធវទនរបថន  
ចង់ឲយបនែតផលបុណយ គឺ ឲយបនែតរទពយេរចនបុ៉េណណ ះ ។ ខញុំទំងពីរ 
នក់េនះយល់េឃញថ ខុសឆង យអំពីរពះពុទធសសន គម នឆិត 
គម នរជិះេសះ ។ ខញុំខុសណស់រពះអងគបញញ  េហយខលួនខញុំមិនដឹងជ 
ខុសផង ឥឡូវេនះខញុំបនភលឺណស់េហយរពះអងគ ខញុំែលងវេងវងេទៀត 
េហយ ។ សញញ  វញិញ ណថ ខុសមលឹងៗ េហយមិនដឹងជខុសផង 
េធវទនមតងៗេលភៈតណហ រតឹែតេរចនេឡង េម៉ល ះេហយផលេលភៈ 
ផលតណហ ឲយមកបនែតក្រៗ ែតខវះៗ េនះជផលរបស់េលភៈនិងតណហ  
ហុចផលឲយយ៉ងេនះឯង ។ ខញុំទំងពីរនក់េនះខុសណស់រពះអងគ 
កលខញុំេទរកសីុេធវករងរអវីៗ ក៏យកេលភៈ តណហ និងទិដឋិេទេធវេទរក 
ដល់ខញុំេទេធវទន ក៏យកេលភៈ តណហ  និងទិដឋិេទេធវទនេទៀត 
េម៉ល ះេហយផលហុចឲយមកបនែតទុកខ បនែតខុស បនែតក្រ បនែតខវះ 



~ 89 ~ 

 

េនះខលួនខញុំវនិិចឆ័យអំពីទនេដយខលួនឯង ឥតមនេសចកតីសងស័យេទ 
ពិតជេនកនុងនវៃរតេលករបកដណស់រពះអងគ ។  
 ចុះេធវទនដូចេមតចចុះេធវទនដូចេមតចចុះេធវទនដូចេមតចចុះេធវទនដូចេមតច    េទបបនេទេនកនុងនវៃរតលកខណ៍េទបបនេទេនកនុងនវៃរតលកខណ៍េទបបនេទេនកនុងនវៃរតលកខណ៍េទបបនេទេនកនុងនវៃរតលកខណ៍? ? ? ?     
 េអសញញ  វញិញ ណ! អនកចំសត ប់ចុះ េធវទនរបកបេដយ េសម- 
នសសសហគតញណសមបយុតត េទបបនេទេនកនុងនវៃរតលកខណ៍ ។ 
ចុះញណសមបយុតតេនះេតដូចេមតច? ញណសមបយុតតេនះ គឺ 
មគគញណ ញណែដលរតស់ដឹងចបស់ នូវេភលងទុកខនិងេភលងកិេលស 
កនុងខនធទំង៥ ដឹងចបស់នូវេភលងទុកខនិងេភលងកិេលស កនុងកមគុណ 
ទំង៥ ញណែដលដឹងចបស់នូវទុកខ េហយចិតតេនសមបយុតតជប់នឹង 
អនិចចំ ទុកខំ អនតត  ដូេចនះេឈម ះថញណ ។ ញណេនះឯងេហយ 
ែដលេធវទនបនមហកុសល៨េនះ ។ កលែដលខញុំេធវទន េនះ 
មនចិតតេសមនសសចំេពះបុគគលែដលគួរឲយទន មុននឹងឲយទនេនះ 
មនញណជេរគឿងដឹងថ ឲយទនេនះរលំត់ែតេភលងគឺេលភៈ តណហ  
និងឧបទនឲយអស់ែតបុ៉េណណ ះ មិនមនចិតតរបថន អវីអំពីទនេនះេឡយ 
គឺមនចិតតេរតកអរចំេពះែតរតង់បនេធវទនេនះ១ េរតកអរចំេពះ 
បុគគលែដលបនទទួលទនេនះ១ ។ េបេធវទនមតងៗ េលភៈ តណហ  
និងឧបទនក៏រលត់អស់ េបរលត់អស់េហយ មហកុសល៨ ក៏េកតេឡង 
េពញេនកនុងចិតតឥតខវះខត ។ េបេធវទនមតងៗ េលភៈ តណហ  របថន  
ចង់បនបុណយចង់បនសមបតតិ ចង់បនលភ យស សរេសរ ចង់បន 
សុខ ចង់បនអយុែវង ចង់បនរបូលអ ចំណង់ចង់បនេនះ េហថ 
េលភៈ តណហ  េកតមកអំពីសសសតទិដឋិ កន់យកេលកធិបេតយយ 
និងអតត ធិបេតយយជអរមមណ៍ ទនេនះេឈម ះថ កមសុខលលិកទន 
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រប់ចូលកនុងនវៃរតេលកទំងអស់ ។ ពកយបូរណមួយឃល បនេពល 
ថ េបឲយទេបឲយទេបឲយទេបឲយទនឲយនឲយនឲយនឲយៗៗៗៗេសម ះេសម ះេសម ះេសម ះ    កំុអេឡះអល័យកំុអេឡះអល័យកំុអេឡះអល័យកំុអេឡះអល័យសងនួសងនួសងនួសងនួ    រទពយេនះនឹងនំខលួនរទពយេនះនឹងនំខលួនរទពយេនះនឹងនំខលួនរទពយេនះនឹងនំខលួន    
េទបរេលកពំុេសះសូនយេទបរេលកពំុេសះសូនយេទបរេលកពំុេសះសូនយេទបរេលកពំុេសះសូនយ    ។ អនកែដលឲយទនេសម ះេនះ គឺឲយទនេទ 
េហយ មិនរបថន  មិនទរយកបុណយ មិនទរយកសមបតតិ មិនទរ 
យកសុខ សរេសរ លភ យស មិនទរយកអយុែវង មិនរបថន របូលអ 
ចិតតមិនមនអេឡះអល័យកនុងករែដលបនឲយទនេហយេនះ គឺមន 
ចិតតសងប់រមង ប់របសចកេលភៈ តណហ  ទិដឋិ និង ឧបទនរសឡះ ។ 
តួចិតតែដលសងប់រមង ប់េនះេហយជតួមហកុសល៨។ េបឲយទនេសម ះ 
អស់េលភៈ តណហ  ទិដឋិ និង ឧបទន ដូចបនេពលមកេនះ បុណយេនះ 
េរចនជអេនករប់មិនអស់ ពីេរពះេលភៈ តណហ  ទិដឋិ េនះជតួ 
អកុសល េបអស់េលភៈ តណហ  ទិដឋិេហយ ចិតតេនះជតួមហកុសល 
ទំងអស់ ។ ទនែដលឲយេសម ះេនះ េរពះកន់យក ធមម ធិបេតយយ 
ជអរមមណ៍ េហថ មជk<ិបដជប--នមជk<ិបដជប--នមជk<ិបដជប--នមជk<ិបដជប--ន រប់បញចូ លេទកនុង 
នវរពះៃរតលកខណ៍ ។ សញញ ថ ខញុំេចះអភិធមមែដរ វញិញ ណថខញុំេចះែដរ 
ចុះេហតុដូចេមតច ក៏បនេទជេធវទនមតងៗរបកប េដយេលភមូល 
ជទិដឋិសមបយុតតដូេចនះ េហយមិនដឹងខុសផង ។ វញិញ ណថ េយងធល ប់ 
បនេធវពីេដមេរៀងរបមកក៏េរចនណស់ែដរ េហយេទបនឹងមកដឹងខុស 
រតូវកនុងៃថងេនះ ។ សញញ ថ េយងទំងពីរនក់េនះខុសេហយ បនជថ 
ខុសេហយេនះ េរពះេលភៈ តណហ  និង សសសតទិដឋិ េកតេឡងរពមគន  
កនុងកលែដលេយងេធវទនមតងៗេនះ កន់យកែតេលកធិបេតយយ និង 
អតត ធិបេតយយជអរមមណ៍ េហយេធវទនេទ េលភចិតតេកតេឡងេហយ 
ចង់បនបុណយ ចង់បនរទពយសមបតតិេរចន ចង់បនជេទវត ជរពះឥរនទ 
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ចង់បនអយុែវង ចង់បន លភយស ចង់បនសុខសរេសរ ចង់បន 
របូលអ ។ រតង់ែដលចិតតជប់ នឹងសមបតតិ នឹងវតថុទំងអស់ដូចជខង 
េលេនះ េហថេលភចិតត ។ រតង់ែដលយល់េឃញថ បនបុណយ 
មករសួល បនសមបតតិមករសួល បនយសមករសួល យល់េឃញដូេចនះ 
េហថ សស9តទិសស9តទិសស9តទិសស9តទិដ
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ ។ េបចិតតេរតកអរែតនឹងវតថុដូចមនខងេលេនះ 

ទំងអស់ តួចិតតែដលេរតកអរេនះេហថ �មតVj�មតVj�មតVj�មតVj  ។ េបចិតត 
របកន់ខជ ប់នូវវតថុទំងអស់េនះ ឲយែតេនៗ េទៀងៗ តួចិតតេនះេហថ 
ភវតVjភវតVjភវតVjភវតVj  ។ េបចិតតមិនចង់ឲយវតថុទំងអស់េនះវនិសរពត់របស 

បត់បង់េទ តួចិតតែដលមិនចង់េនះេហថ វជភវតVjវជភវតVjវជភវតVjវជភវតVj  ។ េបចិតត 
កន់យកនូវវតថុដូចមនេនខងេលេនះ ណមួយមកជអរមមណ៍ 
េហយេធវទនេទ ទនេនះេហថ េញ�ធិបេតយR-នេញ�ធិបេតយR-នេញ�ធិបេតយR-នេញ�ធិបេតយR-ន និង 

អ�% ធិបេតយR-នអ�% ធិបេតយR-នអ�% ធិបេតយR-នអ�% ធិបេតយR-ន ។ េនះរប់បញចូ ល េទកនុងនវៃរតេលក 
ទំងអស់ ។ មនេរឿងមួយសែមតងថ នកល រពះពុទធសករជបនណ
២១៨ឆន ំ មនរពះមហកសរតមួយរពះអងគ រទង់រពះនមធមម េសក 
កនុងកលេនះ រពះអងគបនកសងរពះេចតិយចំនួន ៨មឺុន៤ពន់ 
េឃញថេធវទនេនះេរចនជអេនក ែតកន់យក អតត ធិបេតយយ 
ជអរមមណ៍ េហយខំកសងេទ ។ លុះកសងរចួេរសចេហយ 
េទបចូលេទរកបទូលសួររពះេមគគលីបុតតថ ខញុំរពះករណុមច ស់ 
កសងេនះេតនឹងបនេទជអវី? រពះេមគគលីបុតតតបថ ទនែដល 
មហរជេធវទំងអស់េនះ ជទនេរករពះពុទធសសន គម នចូលកនុង 
រពះពុទធសសនេទ ។ បញញ សួរេទវញិញ ណថ នវៃរតេលកេតនំសតវ 
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េទឯណ? វញិញ ណេឆលយថ នវៃរតេលកនំសតវេទកន់េសចកតី 
វនិសរពត់របសេសះសូនយទេទៗ ។ េអវញិញ ណ! អនកេឆលយហនឹង 
រតូវេហយ េរពះថសតវទំងអស់េនះមនកមមជេគល េបេធវកមមេនះ 
យ៉ងណ ែតងហុចផលឲយមកយ៉ងេនះ មិនែដលឲយផលមកខុស 
េគលេដមេទ ។ ឥឡូវេនះេយងេធវទនមតងៗ យកែតេរគឿងវនិស 
មកជអរមមណ៍េហយឲយទនេទ បនជផលមក បនែតវនិស 
រពត់របសេសះសូនយទេទៗ ។ េបេធវទនកន់យកេលកធិបេតយយ 
និងអតត ធិបេតយយជអរមមណ៍ ទនេនះេហថកមសុខលលិកទន 
រប់បញចូ លេទកនុងនវៃរតេលកទំងអស់ ។ េបេធវទន កន់យក 
ធមម ធិបេតយយជអរមមណ៍ ទនេនះេហថ មជkិមជkិមជkិមជkិ<បដជប--ន<បដជប--ន<បដជប--ន<បដជប--ន ។ 
មជឈិមបដិបទទនេនះរប់បញចូ លេទកនុងនវៃរតលកខណ៍ ។ ែដលេធវ 
ទនកន់យកេលកធិបេតយយ និង អតត ធិបេតយយ ជអរមមណ៍េនះ 
មនរគប់សសន េវៀរែលងែតរពះពុទធសសន ។ រពហមញញសសន 
រគិសតសសន និងឥសល មសសន ទំង៣េនះេគរបេដឲយេធវទន 
េហយេគនំគន របថន ថ ឲយមនសមបតតិ ឲយបនបុណយ បនសកតិយស 
ឲយបនខពង់ខពស់ឲយបនេកតេទជេទវត ជរពះឥរនទ ជរពះរពហម 
ឲយបនេសមរៗគន េទេហង េគនំគន េសមនសសេរតកអរថ សធុៗ 
៣ដង េគសនមតថបនបុណយ ។ 
 ចំែណករពះពុទធសសន មិនរបេដឲយេធវទន សីល ភវន ដូេចនះេទ 
គឺរពះអងគរទង់របេដឲយេធវទនេដមបីរលំត់នូវេភលងទុកខគឺ េលភៈ១ ឲយេធវ 
សីលេដមបីរលំត់នូវេភលងទុកខគឺេទសៈ១ ឲយេធវភវន េដមបីរលំត់នូវេភលង 
ទុកខគឺេមហៈ១ េនះរពះពុទធសសនរទង់ទូនម ន ឲយេចះេធវទនេដមបី 
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រលំត់ទុកខ ឲយេចះេធវសីលេដមបីរលំត់ទុកខ ឲយេចះេធវភវនេដមបីរលំត់ 
ទុកខដូេចនះ ។ េបកន់យក មិនេទៀង-ទុកខ មកជអរមមណ៍ េហយេធវទន-
សីល-ភវន យ៉ងេនះេហថ ធមម ធិបេតយយ គឺេធវទន កន់យក 
ធម៌ជធំ ។ េបេធវទនកន់យកធម៌ជធំ េទបបនមហកុសល៨ 
ទនេនះេហថ មជឈិមបដិបទទន រប់ចូលកនុងនវៃរតលកខណ៍ ។ 
ែនសញញ  និងវញិញ ណ! អនកសត ប់ចូលចិតតចបស់េហយឬេនេទ?  សធុៗ 
របៃពណស់ៗ ខញុំទំងពីរនក់េនះ ដច់ចកករសងស័យអស់េហយ 
េលកមច ស់ ខញុំេឃញចបស់ភលឺចបស់ណស់ ថេបនឹងេធវទន រតវូរបរពធ 
យក អនិចចំ ទុកខំ អនតត  មកជអរមមណ៍ េនះេហថធមម ធិបេតយយ 
យកធម៌ជធំ តមឱវទែដលរពះសមម សមពុទធរទង់ទូនម នេនះ ពិតរបកដ 
ែមន េរពះញណសមបយុតតជប់េនកនុងចិតត េឃញចបស់នូវធម៌ ទុកខ 
មិនេទៀង អនតត  េហយមនសទធ រជះថល  បរចិច គរទពយសមបតតិ េធវទន 
ចំេពះបុគគលែដលគួរឲយ ញុងំមហកុសល៨ឲយេកតេឡង ឥតអក់ 
េហយបនសេរមចជរពះេសតបតតិមគគញណ លះបង់នូវ េលភមូល 
ជទិដឋិសមបយុត្ត៤ គឺ េលភមូលជេសមនសសទិដឋិសមបយុតត៤ 
េលភមូលជឧេបកខ ទិដឋិសមបយុតត២ លះបង់នូវសកក យទិដឋិ២០ លះបង់ 
នូវវចិិកិចឆ ១៦ លះបង់នូវសីលពតតបរមសៈដច់រសឡះ ឥតមន 
សងស័យកនុងជីវតិ ។ ែលងេទកន់អបយភូមិ េរពះលះដច់េលភចិតត 
ជទិដឋិសមបយុតត៤ េហយចិតតក៏សមបយុតតេទេលមគគនិងផល ។ 
 េអសញញ  វញិញ ណ! ធមមចកខុញណ ករណីញណ េកតេឡងេហយ 
ដល់ែភនករបស់អនក អនកេឃញធម៌ចបស់េទតមសភវធម៌ពិតៗ ឥតមន 
ឃល តេឡយ ។ េបេធវទន សត ប់ធម៌ េធវអវីៗក៏េដយ េបមិនកន់យក 
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ធមម ធិបេតយយជអរមមណ៍េទ ក៏មិនអចញុងំមហកុសល៨ ឲយេកត 
េឡងបនេឡយ េលកុតតរៈ មគគ ផល រពះនិពវ ន ក៏មិនអចេកតេឡង 
បនែដរ ។ មហកុសល៨េនះជធម៌អចញុងំេលកុតតរៈ ឲយេកតេឡង 
បន សេរមចជេសត-សកទ-អនគ-អរហតត េនះក៏មកែតអំពី មហ 
កុសលជេលកិយេនះឲយសេរមចេទជេលកុតតរៈបន ។ ែតមហ 
កុសលទំង៨េនះ ែចកេចញជពីរយ៉ងគឺ កុសលរបកបេដយ 
ញណសមបយុតតម៉យង កុសលរបកបេដយញណវបិបយុតតម៉យង ។ ឯ 
មហកុសលែដលរបកបេដយញណសមបយុតតេនះ មនកមល ំង៥យ៉ង 
េកតេឡងគឺសទធ  សតិ វរិយិៈ សមធិ បញញ  មនកមល ំងេពញបរបូិណ៍ 
េហយ អចញុងំេលកុតតរកុសលឲយេកតេឡង កំចត់បង់នូវអសវធម៌ 
ឲយដច់ជសមុេចឆទបបហន តមជន់ថន ក់ែដលបនសេរមចជេសត- 
បននកតី ជសកទគមិកតី ជអនគមិកតី ជអរហតតកតី ។ ជួនកលក៏សេរមច 
ដល់អរហតតែតមតងក៏មន េដយអំណចកមល ំងឥរនទីយទំង៥ កំចត់បង់ 
នូវសំេយជនៈ៥ខងេរកមអស់ េដយសមុេចឆទបបហន ។ 
 ចំែណកមហកុសលែដលរបកបេដយញណវបិបយុតត មិនអច 
ញុងំឲយេលកុតតរៈេកតបនេឡយ េរពះកុសលេនះមិនរបកបេដយ 
ញណ មិនមនឥរនទីយជកមល ំង ។ កនុងមហកុសល៨េនះ មនកុសល 
ែដលរបសចកញណេនះ៤គឺ ខងេសមនសសញណវបិបយុតត២ ខង 
ឧេបកខ ញណវបិបយុតត២ រតូវជ៤ ។ កុសលទំង៤េនះមិនឆលងេទ 
េលកុតតរៈបនេឡយ ។ េរពះថមហកុសលទំង៨េនះ េកតេឡង 
កនុងសនត នបុថុជជន និងេសកខបុគគលតំងពីេសតបតតិមគគ ដល់អរហតតមគគ 
អស់រតឹមបុ៉េណណះ ។ មិនទូេទដល់អរហតតផលេទ េរពះេលកឈប់ 



~ 95 ~ 

 

េធវកមមកនុងទីកមបំងេនះអស់េហយ ។ ែតមហកុសលែដលេកតេឡង 
កនុងសនត នេសកខបុគគលេនះ រគន់ែតផល ស់េឈម ះថ មគគ ផល ដូេចនះវញិ 
េរពះថមគគជកុសល ផលជវបិកដូេចនះ ។ 
 សួរថ ចុះេបមហកុសលេនះ េកតបនែតអំពីេធវទនឬក៏បនមក 
អំពីេធវអវីខលះ? តបថ កុសលេនះបនមកអំពីេធវទន សីល ភវន និង 
សត ប់ធម៌ េហយេធវទិដឋិឲយរតង់េទតមធម៌ កំចត់បង់េលភៈ េទសៈ 
េមហៈ ែដលកំពុងេធវទន សីល ភវនេនះឲយេទជសមម វសុិទធ ។ 
រតង់បញញ ែដលបរសុិទធេហយជមហកុសល កុសលេនះែចកេចញជ៣ 
ថន ក់គឺ ថន ក់ទី១ លះរគៈ េទសៈ េមហៈ ជតទងឧប�ថតទងឧប�ថតទងឧប�ថតទងឧប�ថនននន ។ ទិដឋិ-

បរសុិទធមួយេពលៗ េហថ �<វចរ�ុសល�<វចរ�ុសល�<វចរ�ុសល�<វចរ�ុសល ។ ថន ក់ទី២ លះរគៈ 

េទសៈ េមហៈ ជ វជ��មផនប�ថនវជ��មផនប�ថនវជ��មផនប�ថនវជ��មផនប�ថន ។ បញញ បរសុិទធបនេនយូរៗ 

េហថ មថ�ុសលមថ�ុសលមថ�ុសលមថ�ុសល ។ ថន ក់ទី៣ លះរគៈ េទសៈ 

េមហៈដច់រសឡះ េហថ សមុេចទ៌ប�ថនសមុេចទ៌ប�ថនសមុេចទ៌ប�ថនសមុេចទ៌ប�ថន ។ មហកុសល 
េនះបនេឈម ះថ មគគជកុសលវញិ េរពះចិតតសមបយុតតជប់នឹង 
មគគផល ។ វញិញ ណសួរថ េបកុសលេនះញុងំេលកុតតរៈ ឲយេកត 
េឡងបនេហយ ចំបច់ចំេរ នកមមដន ន ចូលកន់ បឋមជឈន-
ទុតិយជឈន-តតិយជឈន-ចតុតថជឈនេធវអវីេទៀត?   
 បញញ េឆលយថ េបទុកជចំេរ នរបូសមបតតិ៤កតី អរបូសមបតតិ៤កតី 
ក៏គង់មកពិចរណឲយេកតេឡងនូវមហកុសលទំង៨េនះែដរ េទបចូល 
េទកន់េលកុតតរៈបន ។ េរពះេហតុអវី? េរពះថឈនសមបតតិ 
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ទំង៨េនះ របសចកសមម ទិដឋិ និងសមម សងកេបប បនជថរបូវចរ 
និងអរបូវចរទំងពីរេនះមិនបនឆលងេទកន់េលកុតតរៈេទ ។ 
 វញិញ ណសួរថ េហតុដូចេមតចបនជរបូវចរកុសល និងអរបូវចរ 
កុសលរបសចកបញញ ? ។ បនជថរបសចកបញញ េនះ កលែដល 
ចូលកន់ចតុតថជឈនកតី បញច មជឈនកតី មនែតអងគ២គឺ ឯកគគត១ ឧេបកខ ១ 
ចិតតកន់យកឯកគគតជអរមមណ៍ខលះ យកឧេបកខ ជអរមមណ៍ខលះ េហយក៏ 
រពេងយកេនតយេទ េរពះថចិតតែដលចូលកន់ឈនទំងអស់េនះ ឥត 
បនពិចរណអវីេកតេទ ជចិតតែដលរបកបេដយរបូវចរវបិក គឺថចិតត 
របសចកេហតុ មិនអចនឹងពិចរណខនធ៥េនះបនេឡយ បនជថ 
របសចកសមម ទិដឋិនិងសមម សងកេបប ។ េបអដនងគិកមគគ មិនមនេហយ 
េលកុតតរៈក៏មិនមនែដរ ។  
 វញិញ ណសួរថ ចុះសមម ទិដឋិេសចកតីបរសុិទធៃនទិដឋិេនះ េតដូច េមតច? 
បញញ តបថ ទិដឋិេនះមន២គឺ មិមិមិមិ8៌ទិ8៌ទិ8៌ទិ8៌ទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ១ ១ ១ ១ ស<2 ទិស<2 ទិស<2 ទិស<2 ទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ១១១១ ។ ឯមិចឆ ទិដឋិ
េនះគឺ យល់ថេទៀងកនុងរបស់ែដលមិនេទៀង១ យល់ថសុខ កនុងរបស់ 
ែដលមនទុកខ១ យល់ថខលួនអញកនុងរបស់ែដលមិនែមនខលួនអញ១ 
យល់ថសអ តកនុងរបស់ែដលមិនសអ ត១ យល់ថរសី-របុសកនុងអករៈ 
ែដលគម នរសី-របុស១ គំនិតែដលយល់ខុសទំងអស់េនះ មកអំពីអវជិជ  
និងេមហៈ យល់តមធម៌ ហីេ( Bេ<ហីេ( Bេ<ហីេ( Bេ<ហីេ( Bេ< ជធម៌េថកទប ជធម៌ 
របស់អនកនិគម មិនែមនជធម៌របស់រពះពុទធេទ ។ េបយល់េទតមគំនិត 
ទំង៤យ៉ងេនះ ែតងឲយផលមកជទុកខធងន់ ទុកខេហយទុកខេទៀត 
កនុងភពទំង៣ េរពះែតទិដឋិយល់ផក ប់មុខ ធល ក់េទកនុងអនលង់ទំង៤ គឺ 
អនលង់កេមឃៈ១ ភេវឃៈ១ ទិេដឋ ឃៈ១ អវេិជជ ឃៈ១ ចិតតែដលធល ក់ចុះ 
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េទកនុងអនលង់ទំង៤េនះ ដូចជទឹកទេនលហូរចូលេទកន់មហសមុរទ 
មនែតរសជតិៃរបម៉យងបុ៉េណណ ះ ។ ចិតតែដលេទេនកនុងអនលង់ទំង៤ 
េនះ មនែតកងទុកខម៉យងឥតមនសុខេទ បងហូរមកនូវទុកខនិងេទសេរចន 
អេនករប់មិនអស់ ដូចជទឹកៃរបកនុងមហសមុរទដូេចន ះឯង ។ 
 សញញ  វញិញ ណថ ខញុំទំងពីរនក់េនះ ធល ប់យល់ថេទៀងកនុង 
ខនធទំង៥កនុងភពទំង៣ ធល ប់យល់ថសុខកនុងខនធទំង៥ កនុងភពទំង៣ 
ធល ប់យល់ថខលួនអញ យល់ថសអ ត ថរសី ថរបុស ខញុំទំងពីរនក់ 
េនះយល់េទតមធម៌េថកទប ជធម៌របស់អនកនិគម តំងែតអំពីេកត 
មក េឃញថខុសេរចនណស់ េបយល់ខុសដូេចនះេហយេហថ មចឆ - 
ទិដឋិពិតែមន រតង់យល់ថសុខកនុងរបស់ែដលមនទុកខ១ យល់ថេទៀង 
កនុងរបស់ែដលមិនេទៀង១ យល់ថសអ តកនុងរបស់ែដលមិនសអ ត១ យល់ 
ថខលួនអញកនុងរបស់ែដលមិនែមនខលួនអញ១ តួចិតតែដលយល់ថខលួនអញ 
េនះ ជតួទិេដឋ ឃៈ ។ រតង់ខនធ៥ែដលគម នអញ គម នសុខ គម នរសី គម ន 
របុសេសះ េហយយល់ថ អញ ថសុខ ថរសី ថរបុស តួចិតតេនះជតួ 
អវេិជជ ឃៈ អនលង់គឺអវជិជ  ។ រតង់តួចិតតែដលេរតកអរេទតមទិដឋិែដល 
េឃញថអញៗ សុខៗ ថរសីៗ ថរបុសៗេនះ តួចិតតេនះេហថ 
កេមឃៈ ។ តួចិតតែដលរបកន់យកសុខៗ របកន់យកអញៗ រសីៗ 
របុសៗេនះ មិនរពមែលងតួចិតតេនះេហថ ភេវឃៈ ។ 
 វញិញ ណថ ខញុំរគន់ែតយល់ថ អញៗ ថសុខៗ ថរសីៗ ថរបុសៗ 
ថសអ តៗបុ៉េណណះ េតវខុសអវីខលះ? បនជធល ក់េទកនុង អនលង់ឱឃៈទំង៤ 
េសយែតេសចកតីទុកខេរចនជអេនក ដូេចនះ? ។ តបថ 
ខុសកនុងកមមបថ១០ រតូវេទសអភិជឈផង ពយបទផង មិចឆ ទិដឋិផង 
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រតូវេទសេនះដូេចនះគឺ អភិជឆ�យគន[ៈអភិជឆ�យគន[ៈអភិជឆ�យគន[ៈអភិជឆ�យគន[ៈ ចិតតរពឹំងរៃំពយករទពយគឺ 
អករៈ៣២ទំងមូលេនះ ថជរទពយមនតំងអំពីសក់ េរម រកចក េធមញ 
ែសបក ជេដម ។ល។ យល់ថរបស់ទំងេនះសំគល់ថជរបស់ខលួន 
េបសំគល់េឃញដូេចនះរតូវេទសអភិជឈ េបរបទូសរ៉យខឹងនឹងសក់សកូវ 
ខឹងនឹងេធមញឈឺ ឬនឹងជមងឺណមួយកនុងកយទំងមូលេនះ រតូវេទស 
ពយបទកយគនថៈ ។ ឥទំស8� ភិនិេវស�យគន[ៈឥទំស8� ភិនិេវស�យគន[ៈឥទំស8� ភិនិេវស�យគន[ៈឥទំស8� ភិនិេវស�យគន[ៈ របកន់ថ 
ឲយកយេនេទៀងៗ េវទនេនេទៀងៗ សញញ -សងខ រ-វញិញ ណ េនេទៀងៗ 
អករៈណមួយឲយែតរបកន់ថ ឲយេនែតេទៀងៗដូេចនះ រតូវេទស 
មិចឆ ទិដឋិ ទំងអស់ ។ ខុសកនុងកមមបថដូេចនះេហយ បនជធល ក់េទកនុង 
អនលង់ឱឃៈទំង៤ ដូចជទឹកទេនលែដលហូរេទកន់មហសមុរទេហយ 
កល យរសជតិេទជៃរបែតម៉យងបុ៉េណណ ះ ចិតតែដលេនកនុងអនលង់ទំង៤ 
េនះ មនែតទុកខនិងេទសេរចន ដូចជទឹកៃរបេនះែដរ ។ 
 ពិតែមនេហយបញញ  ខញុំអស់សងស័យេហយ េរពះថមនុសស-សត្វ 
េកតសល ប់ សល ប់េកតមនែតទុកខនិងេទសេរចនជអេនក េរពះែត 
រតូវេទសកនុងកមមបថេនះ ។  
 សញញ  វញិញ ណសួរថ ចុះេធវដូចេមតច យល់ដូចេមតចេទបនឹងរចួផុត 
ពីអកុសល មិចឆ ទិដឋិេនះ ។ តបថ សញញ  វញិញ ណ អនកចំសត ប់ឲយចបស់ 
តមអតថរសអំពីអភិធមមចុះ អភិធមមែរបថ ធម៌មនេសចកតីចំេរ ន ធម៌គួរ 
កំណត់ ធម៌គួរបូជ ធម៌មិនរចឡំគន  ធម៌ដ៏ៃរកែលង ។ 
 អធិបបយថ ធម៌មនេសចកតីចំេរ នេនះ គឺចំេរ នចំេពះនមរបូ 
ឲយេឃញនូវសភវធមមរសរបស់ធម៌តមែមនតមពិត ឲយេឃញបញញ  
សទធ  សតិ វរិយិៈ សមធិ េកតេឡងេហយ កំណត់នូវសភវៈេនះ មកជ 
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អរមមណ៍េហយ េធវទុកកនុងចិតតឲយមូលេហយ បូជចំេពះធមមរសេនះ 
ែដលមនសភវៈែមនៗពិតៗេនះ ។ ធម៌ដ៏ៃរកែលងគឺេសកខធម៌និង 
អេសកខធម៌ េកតេឡងចំេពះរពះេយគវចរេនះ កលេបធម៌េនះេកត 
េឡងេហយ ជធម៌មិនរចឡំគន  តំងពីេដមេរៀងេទដល់ទីបំផុត ជធម៌ 
ឥតរចឡំគន េឡយ ។ ពកយថយល់ ឬកំណត់សំគល់េទតមសភវៈ 
តមែមនតមពិតរបស់ធម៌េនះៗ េបយល់ខុស កំណត់ក៏ខុស សំគល់ 
ក៏ខុស េហថ មិ8៌ទិមិ8៌ទិមិ8៌ទិមិ8៌ទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ ។ េបយល់រតូវ កំណត់ក៏រតូវ សំគល់ ក៏រតូវ 

េហថ ស<2 ទិស<2 ទិស<2 ទិស<2 ទិដ 
ជដ 
ជដ 
ជដ 
ជ ។ ឯមិចឆ ទិដឋិេនះជគូសរតូវនឹងគន  ឥឡូវេនះ 
នឹងសំែដងអំពីមិចឆ ទិដឋិជមុន ចូរអនកតំងចិតតសត ប់នូវទិដឋិទំងពីរេនះចុះ។ 
 យល់ថេទៀង  កនុងរបស់ែដលមិនេទៀង១  
 យល់ថសុខ  កនុងរបស់ែដលជទុកខ១  
 យល់ថខលួនអញ កនុងរបស់ែដលមិនែមនខលួនអញ១  
 យល់ថសអ ត   កនុងរបស់ែដលមិនសអ ត១  
គំនិតែដលយល់ខុសទំង៤យ៉ងេនះ េហថ អវជិជ  ។ ចិតតែដលសទុះចូល 
េទតមគំនិតែដលយល់ខុសេនះ េឆះេឡងជេភលងកិេលសគឺេរតកអរ 
រសឡញ់, េឆះេឡងជេភលងកិេលសគឺខឹងសអប់, េឆះេឡងជេភលង 
កិេលសគឺភ័យខល ច, េឆះេឡងជេភលងកិេលសគឺេសកសត យ ។ 
េភលងកិេលសទំងអស់េនះដុតបំពក់ចិតតឲយេកត ទំងយប់ទំងៃថង ែតងនំ 
ចិតតឲយេទេកតកនុងេរបត នរក សតវតិរចឆ នរគប់ៗជតិ មិនេចះអស់ 
នូវេភលងកិេលសទំងេនះេឡយ ។ េភលងកិេលសេនះដុត បំផល ញចិត្ត ។ 
េភលងទុកខសរមប់ដុតបំផល ញរបូ ។ េភលងទំងពីរភនក់េនះ េឆះមិនឈប់ 
ទំងៃថងទំងយប់ រប់ែសនជតិ រប់កបបក៏មិនអស់ អំពីេភលងទុកខេភលង 
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កិេលសទំងេនះ ។ េបចង់រលំត់េភលងេនះឲយអស់េចញ េតរតូវរលំត់ 
េដយអវី? រតូវរលំត់េដយបញញ ជសមម ទិដឋិ គឺបញញ េឃញចបស់នូវ 
ភនក់េភលងទំងពីរេនះ េហយពយយមកំចត់បង់នូវអនកែដលដុតឲយេឆះ 
េនះេចញ គឺេមហៈអវជិជ េនះដុតឲយេឆះ ។ េបដូេចនះេមហៈ 
អវជិជ េនះេតដូចេមតច? េមហៈថវេងវងភ័នត សំគល់របស់មិនពិតថពិត 
អវជិជ ថមិនដឹងដូចជមិនដឹងផលូវ ។  

យល់ថេទៀង  កនុងរបស់មិនេទៀង១,  
យល់ថសុខ  កនុងរបស់ែដលមនទុកខ១,  
យល់ថខលួន-អញ  កនុងរបស់ែដល មិនែមនខលួន-អញ១,  
យល់ថសអ ត  កនុងរបស់ែដលមិនសអ ត១ ។  

េមហៈអវជិជ ែដលយល់ខុសទំង៤យ៉ងេនះ េហយមិនដឹងជខុសផង 
ក៏េឆះជេភលង គឺេរតកអរ រសឡញ់ េឆះជេភលងគឺខឹង សអប់ េឆះជេភលងគឺ 
ភ័យខល ច េឆះជេភលងគឺេសកសត យ ។ េបរលំត់េមហៈអវជិជ អស់េភលង 
ទំងេនះក៏រលត់អស់ែដរ ។ ែនសញញ  វញិញ ណ! ខញុំសំែដងមកអំពីមិចឆ ទិដឋិ 
ែដលយល់ខុស សំគល់ខុស កំណត់ខុស ែតបុ៉េណណះ នឹងសំែដង 
អំពីសមម ទិដឋិែដលយល់រតូវ កំណត់រតូវ សំគល់រតូវ ដូចមនេសចកតី 
តេទេនះ៖ 
 ១១១១----អនិច�ស��អនិច�ស��អនិច�ស��អនិច�ស��  គឺសញញ ែដលសំគល់ថមិនេទៀងកនុងខនធ៥ គឺ 
របូមិនេទៀងែតងែរបរបួល របរពឹតតេទកន់ចស់-ឈឺ-សល ប់ជធមមត ។ 
េវទនមិនេទៀង សញញ មិនេទៀង សងខ រមិនេទៀង វញិញ ណមិនេទៀង ។ 
កលេបេឃញថមិនេទៀងេហយ គួរលះបង់សញញ ែដលសំគល់ថេទៀង 
េចញ កន់យកសញញ ែដលសំគល់ថមិនេទៀងេនះមកជអរមមណ៍ 
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របរពឹតតេទតមទវ រទំង៦ មនទវ រែភនកជេដម រលំត់បង់នូវនិមិតត 
ែដលេឃញថេទៀងៗេនះេចញ កន់យកនូវអសងខតនិមិតត គឺមិនែមន 
និមិតតេនះមកជអរមមណ៍កនុងទវ រទំង៦ េឈម ះថ អនិមិត%វជេ<��អនិមិត%វជេ<��អនិមិត%វជេ<��អនិមិត%វជេ<�� 
រចួរសឡះពីខនធ៥ ។ 
 ២២២២----�ទីនវស���ទីនវស���ទីនវស���ទីនវស��  គឺសញញ សំគល់េឃញេទសទុកខកនុងខនធ៥ថ 
ែភនកក៏មនេរគ េទសទុកខនឹងែភនក ។ រតេចៀកក៏មនេរគ េទសទុកខ 
នឹងរតេចៀក រចមុះក៏មនេរគ េទសទុកខនឹងរចមុះ អណត តក៏មនេរគ 
េទសទុកខនឹងអណត ត កយក៏មនេរគ េទសទុកខនឹងកយ ។ េរគ 
េនះគឺ េរគេធវឲយចិតតេកត  កលេបសំគល់េឃញថែភនក-រតេចៀក-រចមុះ-
អណត ត-កយេនះជទុកខេទសេហយ គួរលះបង់នូវសញញ ែដល 
សំគល់ថសុខេចញ កន់យកនូវេទសេនះមកជអរមមណ៍ របរពឹតត 
េទកនុងទវ រទំង៦ រលំត់នូវសងខតនិមិតត គឺនិមិតតែដលេឃញថសុខ 
កនុងែភនក-រតេចៀក-រចមុះ-អណត ត-កយេនះេចញ កន់យកនូវ អសងខត- 
និមិតត គឺមិនមននិមិតតកនុងែភនក-រតេចៀក-រចមុះ-អណត ត-កយ េហថ 
អប�ណិហិតវជេ<��អប�ណិហិតវជេ<��អប�ណិហិតវជេ<��អប�ណិហិតវជេ<�� ឬេហថ រពះនិពវ ន ដូេចនះក៏បន ។ 

 ៣៣៣៣----អនត%អនត%អនត%អនត%ស��ស��ស��ស��  គឺសញញ ែដលសំគល់ថ មិនែមនខលួន មិនែមន 
អញ របូ១ េវទន១ សញញ ១ សងខ រ១ វញិញ ណ១ ទំងអស់េនះ 
សុទធែតមិនែមនខលួន មិនែមនអញ ។ កលេបេឃញ ថមិនែមនេហយ 
លះបង់នូវអតតសញញ  កន់យកនូវអនតតសញញ  ែដលេឃញថមិន 
ែមនេនះមកជអរមមណ៍ របរពឹតតេទកនុងទវ រទំង៦ េឈម ះថ 
សុ��សុ��សុ��សុ�� ត%វជេ<��ត%វជេ<��ត%វជេ<��ត%វជេ<�� រចួរសឡះពីខនធ៥ រលំត់បង់នូវសងខតនិមិតត គឺនិមិតត 
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ែដលេឃញថអញៗេនះេចញ កន់យកនូវអសងខតនិមិតត គឺមិនែមន 
និមិតត របរពឹតតេទកនុងទវ រទំង៦ ។ 
 ៤៤៤៤----អសុភស��អសុភស��អសុភស��អសុភស��  គឺសញញ សំគល់េឃញថមិនសអ ត សក់មិន 
សអ តេរពះជអសុភ េរមមិនសអ តេរពះជអសុភ រកចកមិនសអ ត 
េរពះជអសុភ េធមញមិនសអ តេរពះជអសុភ ែសបកមិនសអ តេរពះ 
ជអសុភ ។ កលពិចរណេឃញថមិនសអ ត កន់យកនូវវតថុែដល 
មិនសអ តេនះមកជអរមមណ៍ របរពឹតតេទកនុងទវ រទំង៦ លះបង់នូវ 
សងខតនិមិតត គឺនិមិតតែដលេឃញថលអេនះេចញ កន់យកនូវ អសងខត- 
និមិតត គឺមិនមននិមិតតេនះមកជអរមមណ៍ េហយរបរពឹតតេទកនុង 
ឥរយិបថទំង៤ ។ ពកយថ សងខតនិមិតត េកតមកអំពីអវជិជ  ។ ពកយថ 
អសងខតនិមិតត មិនមនអវជិជ ជបចច័យ ឬេហថ អសងខតធម៌ក៏បន ។ 
 ៥៥៥៥----បថនស��បថនស��បថនស��បថនស��  គឺសញញ សំគល់េឃញេទសកនុងកមគុណ 
ទំង៥ ថរបូ សេមលង កលិន រស សមផសស ជរបស់េសះសូនយទេទៗ 
េហយនំចិតតឲយជប់េនេដករតំេនកនុងអនលង់ ដូចសតវដងកូវេនកនុងបងគន់ 
េកតសល ប់ជធមមត ។ សញញ សំគល់េទសកនុងពយបទេនះ េធវចិតតឲយ 
េកត រកហល់រកហយ ែតងែតឲយេហតុេទសចងេពៀរេវរ ។ សញញ  
សំគល់េឃញេទសកនុងករេបៀតេបៀនសតវនិងសងខ រ េហយមិនរពម 
រតិះរះិ របកបេដយកមគុណ មិនរតិះរះិេដយពយបទ មិនរពមរតិះរះិ 
េដយករេបៀតេបៀនសតវនិងសងខ រ គំនិតែដលរតិះរះិកនុងកមេហយ 
េរតកអរ រតិះរះិកនុងពយបទេហយខឹង រតិះរះិកនុងករេបៀតេបៀនេហយ 
េរតកអរ គំនិតទំង៣េនះជគំនិតអរកក់ដឹកនំឲយលិចលង់េនកនុង 
សងសរវដត រកទីបំផុតគម ន ។ 
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 សញញ គឺសញញ សំគល់េឃញេទសកនុងកមគុណទំង៥ េឃញ 
េទសពយបទ េឃញេទសេបៀតេបៀនសតវនិងសងខ រ កលេឃញ 
េទសដូេចនះេហយ ក៏មិនរពមរតិះរះិកនុងកម មិនរពមឲយចិតតជប់េន 
កនុងកម ចិតតែដលរសូបយកជតិកមេនះ ដូចជសតវរយុជញជ ក់យក 
ជតិសំអុយែដលហូរេចញអំពីអសុភសកសព េហយេញៀនញ៉មជប់ 
ចិតតេនកនុងសំអុយ ចិតតែដលរតិះរះិកនុងកមដូចរយុពណ៌េខៀវ េរតកអរ 
ែតកនុងសំអុយ កមគុណេនះមនេទសឲយេកត ជនិចច េហយឥតអំេព 
នឹងនំចិតតឲយលិចលង់េកតសល ប់រប់មិនអស់កនុងភព៣ ។ សញញ សំគល់ 
េឃញេទសកនុងពយបទ ថពយបទេនះេធវចិតតឲយេកត រកហយ េធវចិតត 
របស់ខលួនឲយេកត ជមុនេហយ ញុងំចិតតអនកដៃទឲយេកត បងកេហតុ េហយ 
គំនំុគំុគួនចងេពៀរេវរនឹងគន េទខងមុខ េជៀសវងមិនរចួពីភព៣ ។ 
សញញ សំគល់េឃញេទសេបៀតេបៀនសតវនិងសងខ រេនះ ជអំេពេថក- 
ទប នំឲយធល ក់េទនរកេរៀងរល់ជតិ កលេបសំគល់េឃញេទស 
កនុងកម កនុងពយបទ កនុងេបៀតេបៀនដូេចនះេហយ មិនរពមរតិះរះិ 
មិនេធវចិតតឲយជប់ជំពក់េឡយ េនះេហថ បថនស��បថនស��បថនស��បថនស��  ។    ។   

 ៦៦៦៦----វជគស��វជគស��វជគស��វជគស��  គឺសញញ សំគល់េឃញនូវធម៌ ែដលមិនមន 
តេរមកនឹងរបូ មិនមនតេរមកនឹងសេមលង មិនមនតេរមកនឹងកលិន 
មិនមនតេរមកនឹងរស មិនមនតេរមកនឹងសមផសស មិនមនតេរមក 
នឹងធម៌ គឺអរមមណ៍ែដលេនកនុងចិតត ធម៌ែដលរបសចកតេរមកេនះ 
ជគុណជតិសអ ត សងប់រមង ប់ជសុខ េហថ    វជគស��វជគស��វជគស��វជគស��  ។ 
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 ៧៧៧៧----និេធស��និេធស��និេធស��និេធស��  គឺសញញ  សំគល់េឃញនូវរពះនិពវ ន ជធម៌ 
រលំត់បង់នូវកងទុកខ ឬថជគុណជតិសអ ត ផុតអំពីតណហ ទំងអស់ 
ពំុមនេសសសល់េឡយ ។ រពះនិពវ នមិនមនសងខតនិមិតត គឺនិមិតត 
ែដលេកតអំពីអវជិជ ជបចច័យេនះេទ មនែតអសងខតនិមិតត គឺមិនមន 
និមិតត របសចកសងខ រធម៌ជអរមមណ៍ សងប់រមង ប់ជសុខេកសមកសនត 
គឺផលញណេនះ េហថ និេធស��និេធស��និេធស��និេធស��  ។ 

 ៨៨៨៨----សពធេញេ�អនភិរតស��សពធេញេ�អនភិរតស��សពធេញេ�អនភិរតស��សពធេញេ�អនភិរតស��  គឺសញញ សំគល់េឃញ ចបស់ថ 
តណហ ទំង៣ ឧបទនទំង៥ សសសតទិដឋិនិងឧេចឆទទិដឋិ ទំង២ 
និងអនុសយធម៌ទំង៧េនះ ចងសតវឲយជប់េនកនុងភព៣ េដះេចញ 
ពំុរចួេឡយ ។ សតវេបជប់ចំណងយ៉ងេនះេហយ េសតច មចចុរជេធវេទស 
បំបត់ជីវតិ ពំុមនេសសសល់េឡយ េកតេហយសល ប់ សល ប់េហយ 
េកតវញិរកទីបំផុតគម ន រប់េកតមិនអស់ រប់សល ប់មិនអស់ រប់េសក 
ខសឹកខសួលក៏មិនអស់ ទុកខេនះជទមងន់ៃរកែលង ។ ែផនដីែផនអកស 
ធំែមន បុ៉ែនតធំមិនេសមនឹងទុកខរបស់សតវែដលេកតសល ប់ េនះេទ 
ទុកខទំងអស់េនះមិនងយសតវណលះបង់បន គួរចង់ដឹងថ ទុកខេនះ 
មកអំពីណក៏េរចនេម៉លះ? មកអំពីតណហ ជេហតុឲយេកតទុកខ ។ 
េបរលំត់តណហ បន ទុកខេនះក៏អស់េទែដរ ។ ចុះតណហ េនះដូចេមតច? 
តណហ េនះមន៣ គឺកមតណហ  េរតកអរនឹងកមគុណ៥ ភវតណហ  
ជប់ចិតតនឹងរបូកមគុណ៥ វភិវតណហ មិនចង់ឲយជួបនឹងរបូរពត់របស 
របូចស់-ឈឺ-សល ប់ កនុងកមគុណ៥ របកបេដយសសសតទិដឋិនិង 
ឧេចឆទទិដឋិទំង២ ឧបទនរបកន់យកនូវកមគុណទំង៥ ចងជប់នឹង 
សនឹង គឺសសសតទិដឋិ-ឧេចឆទទិដឋិ ។ តណហ ទំង៣េនះ ជែខសអនុសយ 
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ធម៌ទំង៧េនះ េដករតំ នឹងែខស េរតកអរនឹងែខស លក់នឹងែខស 
េដករតំនឹងសនឹង េរតកអរនឹងសនឹង លក់កនុងសនឹង េដករតំនឹងចំណង 
េរតកអរនឹងចំណង លក់កនុងចំណងខនធ៥ដូចជេគ ។ េបសតវជប់ 
ចំណងយ៉ងេនះរសយមិនរចួេហយ េនវលិវល់កនុងភពទំង៣ េកត 
សល ប់ៗេនកនុងេលកេនះ េហថ សពធេញេ�អនភិរតស��សពធេញេ�អនភិរតស��សពធេញេ�អនភិរតស��សពធេញេ�អនភិរតស��  ។ 

 ៩៩៩៩----សពធសណ� េរសុអនិសពធសណ� េរសុអនិសពធសណ� េរសុអនិសពធសណ� េរសុអនិច៌ច៌ច៌ចស៌��ស��ស��ស��  គឺសញញ សំគល់េឃញ 
ទុកខេទសរបស់របូ េហយេនឿយណយកនុងរបូ សំគល់េឃញ 
ទុកខេទសកនុងេវទន េហយេនឿយណយនឹងេវទន សំគល់េឃញ 
ទុកខេទសកនុងសញញ  េហយេនឿយណយនឹងសញញ  សំគល់េឃញ 
ទុកខេទសកនុងសងខ រ េហយេនឿយណយនឹងសងខ រ េឃញទុកខេទស 
របស់វញិញ ណ េហយេនឿយណយនឹងវញិញ ណ ។ េនឿយណយ 
ធុញរទន់េនះជនិពវិទញណេហថ សពធសណ� េរសុសពធសណ� េរសុសពធសណ� េរសុសពធសណ� េរសុអនិអនិអនិអនិច៌ច៌ច៌ចស៌��ស��ស��ស��  ។ 

 ១០១០១០១០-�(ទនស9តិ�(ទនស9តិ�(ទនស9តិ�(ទនស9តិ  
ខយល់ដកដេងហមេចញ   ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមេចញ 
ខយល់ដកដេងហមចូល  ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមចូល 

 ខយល់ដកដេងហមេចញែវង ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមេចញែវង 
 ខយល់ដកដេងហមចូលែវង ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមចូលែវង 
 ខយល់ដកដេងហមេចញខលី ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមេចញខលី 
 ខយល់ដកដេងហមចូលខលី  ដឹងចបស់ថខយល់ដកដេងហមចូលខលី 
 ដឹងចបស់នូវកយសងខ រ េទបដកដេងហមេចញ 
 ដឹងចបស់នូវកយសងខ រ េទបដកដេងហមចូល 
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 រមង ប់នូវកយសងខ រ  េទបដកដេងហមេចញ 
 រមង ប់នូវកយសងខ រ  េទបដកដេងហមចូល 
 ដឹងចបស់នូវកយ  េទបដកដេងហមេចញ 
 ដឹងចបស់នូវកយ  េទបដកដេងហមចូល 
 ដឹងចបស់នូវបីតិ  េទបដកដេងហមេចញ 
 ដឹងចបស់នូវបីតិ  េទបដកដេងហមចូល 
 ដឹងចបស់នូវេសចកតីសុខ េទបដកដេងហមេចញ 
 ដឹងចបស់នូវេសចកតីសុខ េទបដកដេងហមចូល 
 ដឹងចបស់នូវចិតតសងខ រ េទបដកដេងហមេចញ 
 ដឹងចបស់នូវចិតតសងខ រ េទបដកដេងហមចូល 
 រមង ប់នូវចិតតសងខ រ  េទបដកដេងហមេចញ 
 រមង ប់នូវចិតតសងខ រ  េទបដកដេងហមចូល 
 ដឹងចបស់នូវចិតត  េទបដកដេងហមេចញ 
 ដឹងចបស់នូវចិតត   េទបដកដេងហមចូល 
 េធវចិតតឲយរកីរយ   េទបដកដេងហមេចញ 
 េធវចិតតឲយរកីរយ   េទបដកដេងហមចូល 
 ដំកល់ចិតតឲយេសមកនុងអរមមណ៍  េទបដកដេងហមេចញ 
 ដំកល់ចិតតឲយេសមកនុងអរមមណ៍  េទបដកដេងហមចូល 
 េដះចិតតឲយរចួចកនីវរណធម៌ េទបដកដេងហមេចញ 
 េដះចិតតឲយរចួចកនីវរណធម៌ េទបដកដេងហមចូល 
េឃញេរឿយៗនូវបញច កខនធថមិនេទៀង េទបដកដេងហមេចញ 
េឃញេរឿយៗនូវបញច កខនធថមិនេទៀង េទបដកដេងហមចូល 
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េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលរបសចករគៈ  េទបដកដេងហមេចញ 
េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលរបសចករគៈ  េទបដកដេងហមចូល 
េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលរលំត់បង់នូវកងទុកខ េទបដកដេងហមេចញ 
េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលរលំត់បង់នូវកងទុកខ េទបដកដេងហមចូល 
េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលលះបង់េចលនូវកិេលស េទបដកដេងហមេចញ 
េឃញេរឿយៗនូវធម៌ែដលលះបង់េចលនូវកិេលស េទបដកដេងហមចូល។ 
 ែនសញញ  វញិញ ណ! ករចំេរ ននូវ�(ទនស9តិ�(ទនស9តិ�(ទនស9តិ�(ទនស9តិ ជរបេយជន៍ 

ឲយេកតេឡងនូវពលៈ ទំង៥ គឺ ស-អ ពលៈស-អ ពលៈស-អ ពលៈស-អ ពលៈ១១១១ សតិពលៈសតិពលៈសតិពលៈសតិពលៈ១ ១ ១ ១ 
វជរយិពលៈវជរយិពលៈវជរយិពលៈវជរយិពលៈ១ ១ ១ ១ ស<ធិពលៈស<ធិពលៈស<ធិពលៈស<ធិពលៈ១១១១ និង ប�� ពលៈប�� ពលៈប�� ពលៈប�� ពលៈ១១១១ ។ ពលៈទំង៥េនះ 
ែដលមនកមល ំងេហយ សទ ត់ជំនញរគប់រកសួងទំង៥េនះ មកអំពី 
ករហត់ ចំេរ ននូវអនបនសសតិេនះឯង ដូចយ៉ងហត់ចំេរ នថ 
េឃញេរឿយៗនូវបញច កខនធថមិនេទៀង-ទុកខ-អនតត  េទបដកដេងហមេចញ 
េឃញេរឿយៗ នូវបញច កខនធថមិនេទៀង-ទុកខ-អនតត  េទបដកដេងហមចូល ។ 
រតង់ែដលេឃញថខយល់េចញចូលផង េឃញអនិចចំ ទុកខំ អនតត  
កនុងនមនិងរបូផង េនះេហថ ប�� ពលៈប�� ពលៈប�� ពលៈប�� ពលៈ ។ រតង់ែដលេជឿេទ 
តមអនិចចំ ទុកខំ អនតត  ែដលបញញ េឃញេហយ មនជំេរេទយ៉ងណ 
ក៏េជឿេទយ៉ងេនះ មិនកំេរ ក មិនញប់ញ័រ េហថ ស-អ ពលៈស-អ ពលៈស-អ ពលៈស-អ ពលៈ ។ 
រតង់ែដលរលឹកេឃញេរឿយៗនូវអនិចចំ ទុកខំ អនតត  េទតមកំរតិរបស់ 
សទធ េនះ េហថ សតិពលៈសតិពលៈសតិពលៈសតិពលៈ ។ រតង់ែដលកំណត់យក អនិចចំ ទុកខំ 
អនតត  មកជអរមមណ៍ រលំត់បង់នូវនិមិតត ែដលេឃញថេទៀងៗថសុខៗ 
ថអញៗេនះ ឲយអស់េហយ េហថ ស<ធិពលៈស<ធិពលៈស<ធិពលៈស<ធិពលៈ ។ រតង់ែដល 
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ពយយមែថរកសទុកនូវបញញ ផង ែថរកសទុកនូវសមធិផង េហថ 
វជរយិពលៈវជរយិពលៈវជរយិពលៈវជរយិពលៈ ។ 

 សមធិេនះមន៣យ៉ងគឺ អនិមិត%ស<ធិអនិមិត%ស<ធិអនិមិត%ស<ធិអនិមិត%ស<ធិ១ ១ ១ ១ អប�ណិហិតអប�ណិហិតអប�ណិហិតអប�ណិហិតHHHH
ស<ធិស<ធិស<ធិស<ធិ១ ១ ១ ១ សុ�� ត%ស<ធិសុ�� ត%ស<ធិសុ�� ត%ស<ធិសុ�� ត%ស<ធិ១ ១ ១ ១ ។  

េបកន់យកទុកខមកកំណត់ េហថ  អប�ណិហិតស<ធិអប�ណិហិតស<ធិអប�ណិហិតស<ធិអប�ណិហិតស<ធិ ។ 

េបកន់យកមិនេទៀងមកកំណត់ េហថ  អនិមិត%ស<ធិអនិមិត%ស<ធិអនិមិត%ស<ធិអនិមិត%ស<ធិ ។  

េបកន់យកអនតត មកកំណត់ េហថ  សុ�� ត%ស<ធិ សុ�� ត%ស<ធិ សុ�� ត%ស<ធិ សុ�� ត%ស<ធិ ។ 
 ពលៈទំង៥េនះ កលែដលរពះពុទធអងគ រទង់ចំេរ នបងហ ត់បងវឹក 
េដយអនបនសសតិកមមដន ន េរកមមលប់េពធិរពឹកស េពលេនះរពះអងគ 
បងហ ត់ពលៈទំង៥េនះ ឲយបនសទ ត់ជំនញេហយ េទបេលកយក 
សមធិពលៈមកកំណត់កនុង អនិចចំ ទុកខំ អនតត  េហយេទបយក 
បញញ ពលៈ ឆលុះបញច ងំេមលសងខ រ ែដលរបរពឹតតេទកនុងភូមិទំង៣ 
េឃញសុទធែតសឹកសរតូវ ជមរទំងអស់គឺ កិេលសមរ១ ខនធមរ១ 
អភិសងខ រមរ១ មចចុមរ១ េទវបុតតមរ១ ។ រពះអងគរទង់ ឆលុះបញច ងំ 
េមលេទៀតថ មរទំង៥េនះ ែដលអរស័យេនបនេដយ េហតុណ 
រទង់ក៏េឃញចបស់ថមរទំង៥េនះ អរស័យេនបន េដយអរមមណ៍ 
គឺកមរមមណ៍៦ របូរមមណ៍៦ អរបូរមមណ៍៦ អរមមណ៍ទំងេនះេហយ 
ែដលមរទំង៥របរពឹតតេទបន េនកនុងភូមិទំង៣េនះ ។ រពះអងគក៏រទង់ 
កំណត់នូវសមធិរនទិយេដយអបបណិហិតសមធិរនទិយ េទបរទង់ផត ច់ 
នូវអរមមណ៍ជធមមតេចលេចញអស់ ឥតមនេនេសសសល់េឡយ 
េដយអំណចៃនករកំណត់កន់យកទុកខជអរមមណ៍ កនុងេពលេនះ 
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បញញ ក៏រតស់ដឹងនូវេពធិបកខិយធម៌ ជសេមព ធិញណ េទបបនរទង់ 
រពះនមថ ពុេទធ  រទង់រពះនមថ អរហំ េរពះរពះអងគឈនះ សឹកសរតូវ
គឺ កិេលសមរ ខនធមរ អភិសងខ រមរ មចចុមរ េទវបុតតមរ គឺមរ 
ទំង៥េនះឯង ។ 
 ែនសញញ  វញិញ ណ! អនកសត ប់េហយកំណត់នូវធម៌ ដូចមនសំែដង 
តេទខងមុខេនះេទៀតចុះ ករេកតក៏មិនេទៀង ចស់ក៏មិនេទៀង ឈឺ 
ក៏មិនេទៀង សល ប់ក៏មិនេទៀង ។ ករេកតជទុកខ ករចស់ជទុកខ 
ករឈឺក៏ជទុកខ ករសល ប់ក៏ជទុកខ ។ 
-ករេកតក៏មិនែមនជរបស់អញ   អញក៏មិនែមនជរបស់ករេកត 
-ចស់ក៏មិនែមនជរបស់អញ   អញក៏មិនែមនជរបស់ចស់ 
-ឈឺក៏មិនែមនជរបស់អញ   អញក៏មិនែមនជរបស់ឈឺ 
-សល ប់ក៏មិនែមនជរបស់អញ   អញក៏មិនែមនជរបស់សល ប់ ។ 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងែភនកកំុខឹងនឹងែភនក េរពះែភនកមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងរតេចៀកកំុខឹងនឹងរតេចៀក     
      េរពះរតេចៀកមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងរចមុះ  កំុខឹងនឹងរចមុះ         
      េរពះរចមុះមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងអណត ត  កំុខឹងនឹងអណត ត      
      េរពះអណត តមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងកយ  កំុខឹងនឹងកយ     
      េរពះកយមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងចិតត  កំុខឹងនឹងចិតត   េរពះចិតតមិនែមនរបស់ខលួន ។ 
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-ចិតតកំុេរតកអរនឹងរបូ កំុខឹងនឹងរបូ  េរពះរបូមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងសេមលង  កំុខឹងនឹងសេមលង      
      េរពះសេមលងមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងកលិន  កំុខឹងនឹងកលិន   េរពះកលិនមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងរស  កំុខឹងនឹងរស  េរពះរសមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងសមផសស  កំុខឹងនឹងសមផសស      
      េរពះសមផសសមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងអរមមណ៍េផសងៗ កំុខឹងនឹងអរមមណ៍េផសងៗ   
           េរពះអរមមណ៍េផសងៗមិនែមនរបស់ខលួន ។ 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងរបូ កំុខឹងនឹងរបូ   េរពះរបូមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងេវទន  កំុខឹងនឹងេវទន      
       េរពះេវទនមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងសញញ   កំុខឹងនឹងសញញ       
       េរពះសញញ មិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងសងខ រ  កំុខឹងនឹងសងខ រ      
       េរពះសងខ រមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងវញិញ ណ  កំុខឹងនឹងវញិញ ណ      
       េរពះវញិញ ណមិនែមនរបស់ខលួន 
-ចិតតកំុេរតកអរ ចិតតកំុខឹង ចិតតកំុសអប់ ចិតតកំុរសឡញ់ ចិតតកំុខល ច ចិតត 
កំុភ័យ ចិតតកំុេសកសត យនឹងអរមមណ៍ែដលេចញចូលតមែភនក េរពះ 
អរមមណ៍ែដលេចញចូលតមែភនកេនះមិនែមនជរបស់ខលួនេទ ។ល។ 
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-ចិតតកំុេរតកអរ ចិតតកំុខឹង ចិតតកំុសអប់ ចិតតកំុរសឡញ់ ចិតតកំុខល ច 
ចិតតកំុភ័យ ចិតតកំុេសកសត យនឹងអរមមណ៍ែដលេចញចូលតមចិតត េរពះ 
អរមមណ៍ែដលេចញចូលតមចិតតេនះមិនែមនជរបស់ខលួនេទ ។ 
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងសុខ  េរពះសុខមិនែមនជរបស់ខលួន ។ 
-ចិតតកំុខឹងនឹងទុកខ   េរពះទុកខមិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងពកយសរេសរ   
     េរពះពកយសរេសរ មិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុខឹងនឹងពកយតិះេដៀល       
     េរពះពកយតិះេដៀល មិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងមនលភ  េរពះមនលភ មិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុខឹងនឹងមិនមនលភ   េរពះមិនមនលភ មិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងសកតិយស  េរពះសកតិយសមិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុខឹងនឹងមិនមនសកតិយស   

       េរពះមិនមនសកតិយស មិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងរសី កំុខឹងនឹងរសី  េរពះរសីមិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងរបុស,កំុខឹងនឹងរបុស      
      េរពះរបុសមិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងសតវ កំុខឹងនឹងសតវ      
      េរពះសតវមិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងជីវតិ កំុខឹងនឹងជីវតិ  

េរពះជីវតិ មិនែមនជរបស់ខលួន ។  
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-ចិតតកំុេរតកអរនឹងបុគគល កំុខឹងនឹងបុគគល     
      េរពះបុគគលមិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងរបូេកត កំុខឹងនឹងរបូេកត     
      េរពះរបូេកតមិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុេរតកអរនឹងរបូេកមង កំុខឹងនឹងរបូេកមង     
      េរពះរបូេកមងមិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុទទឹងទស់នឹងរបូចស់ កំុខឹងនឹងរបូចស់    
      េរពះរបូចស់មិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុទទឹងទស់នឹងរបូឈឺ កំុខឹងនឹងរបូឈឺ     
      េរពះរបូឈឺមិនែមនជរបស់ខលួន ។  
-ចិតតកំុទទឹងទស់នឹងរបូសល ប់ កំុខឹងនឹងរបូសល ប់    
      េរពះរបូសល ប់មិនែមនជរបស់ខលួន ។  
 ែនសញញ  វញិញ ណ! អនិេច�ទ�ុ�ស��អនិេច�ទ�ុ�ស��អនិេច�ទ�ុ�ស��អនិេច�ទ�ុ�ស��  េនះ អនកគបបីចំេរ នេហយ 
េធវឲយេរចនេហយ រែមងមនផលេរចន ជគុណឈមេទរករពះនិពវ ន 
មនរពះនិពវ នជទីបំផុត ។ េបចិតតសនសំ អនិេចចទុកខសញញ  េរឿយៗេហយ 
េសចកតីសំគល់កនុងករខជិលរចអូស ទំរន់េធវសរបែហសមិនពយយម 
មិនពិចរណឲយេឃញថជរបស់គួរខល ចដ៏ពនលឹក រែមងតំងេឡង ហក់ 
ដូចជេពជឈឃដែដលយរដវេឡងបំរងុនឹងរបហរជីវតិដូេចន ះឯង ។ 
របសិនេបចិតតសនសំ អនិេចចទុកខសញញ េរឿយៗេហយ េសចកតីសំគល់ 
កនុងករខជិលរចអូសទំរន់របែហសេធវស មិនពយយម មិនពិចរណ ឲយ 
េឃញថជរបស់គួរខល ចដ៏ពនលឹក មិនដូចជេពជឈឃដែដលយរដវ 
េឡងបំរងុនឹងរបហរជីវតិដូេចន ះេទ គបបីដឹងថអនិេចចទុកខសញញ  អញ 
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ចំេរ នមិនទន់បនេទ កលខងេដមនិងកលខងចុងរបស់អញ 
មិនទន់ែបលកគន េទ ផលៃនករចំេរ នរបស់អតម អញមិនទន់បន 
សេរមចេទ ។ 
 ទេុ��អនត%ស��ទេុ��អនត%ស��ទេុ��អនត%ស��ទេុ��អនត%ស��  ែដលបុគគលចំេរ នេហយ េធវឲយេរចនេហយ 
រែមងមនផលេរចន មនអនិសងសេរចន ជគុណឈមេទរករពះនិពវ ន 
មនរពះនិពវ នជទីបំផុត ។ េបចិតតសនសំ ទេុ��អនត%ស��ទេុ��អនត%ស��ទេុ��អនត%ស��ទេុ��អនត%ស��  េរឿយៗ 
េហយ ចិតតរែមងរបសចកអហងក រ មមងក រនិងមនៈ កនុងកយែដល 
មនវញិញ ណេនះផង កនុងនិមិតតទំងពួងខងេរកផង ជចិតតកនលងបង់ នូវ 
អ-អ នៈអ-អ នៈអ-អ នៈអ-អ នៈ៣របករ សងប់រមង ប់ចកសឹកសរតូវ េពលគឺកិេលសរែមង ផុត 
រសឡះេដយរបៃព ចកមិចឆ វមុិតតិ ។ របសិនេបចិតតសនសំ 
ទេុ��អនត%ស��ទេុ��អនត%ស��ទេុ��អនត%ស��ទេុ��អនត%ស��  េរឿយៗេហយ ែតចិតតមិនរបសចកអហងក រ 
មមងក រ និងមនៈ កនុងកយែដលមនវញិញ ណេនះផង កនុងនិមិតតទំងពួង 
ខងេរកផង ជចិតតមិនកនលងបង់ នូវអទធ នៈ៣របករ មិនសងប់រមង ប់ 
មិនផុតទុកខរសឡះេដយរបៃព គបបីដឹងថ ទុេកខអនតតសញញ  អញចំេរ ន 
មិនទន់បនេទ កលខងេដមនិងកលខងចុងរបស់អញមិនទន់ 
ែបលកគន េទ ផលៃនករចំេរ ន របស់អតម អញ មិនទន់បនសេរមចេទ ។ 
េបចិតតសនសំ ទុេកខអនតតសញញ  េរឿយៗេហយ ចិតតក៏រចួចកអហងក រ 
មមងក រនិងមនៈ កនុងកយែដលមនវញិញ ណេនះផង កនុងនិមិតត 
ទំងពួងខងេរកផង ជចិតតកនលងបង់នូវអទធ នៈ៣របករ សងប់រមង ប់ 
ផុតរសឡះេដយរបៃព រែមងបនផលេរចន បនអនិសងសេរចន 
ជគុណឈមេទរករពះនិពវ ន មនរពះនិពវ នជទីបំផុត ។  
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 ែនសញញ  វញិញ ណ! ចូរអនករកសនូវធម៌សងប់រមង ប់ មិនឲយកំេរ កបន 
អរស័យេដយធម៌៧យ៉ងគឺ៖  
  ១-មិនេរតកអរ មិនខឹងនឹងបកសពួក,  
  ២-មិនេរតកអរ មិនខឹងនឹងករងរ,  
  ៣-មិនេរតកអរ មិនខឹងនឹងពកយប៉ប៉ច់ប៉េប៉ច តិរចឆ នកថ,  
  ៤-មិនេរតកអរ មិនខឹងនឹងសីុេរចន,  
  ៥-មិនេរតកអរ មិនខឹងនឹងងក់ងុយេដក,  
  ៦-ភពជអនកដឹងរបមណកនុងេភជន,  
  ៧-មនសីលជទីសរងួម ។  
េបមនធម៌ទំង៧យ៉ងេនះ េទបអចរកសនូវធម៌សងប់រមង ប់បន ។ ែតថ 
ធម៌សងប់រមង ប់េនះមន២យ៉ងគឺ សងប់រមង ប់កនុងនិេរធសមបតតិម៉យង 
សងប់រមង ប់កនុងនិេរធអរយិសចចម៉យង ។ ឯសងប់រមង ប់កនុង និេរធសម-
បតតិ៨េនះ មិនែមនជធម៌រលំត់ទុកខបនេទ ។ េបសងប់រមង ប់ កនុងនិេរធ-
អរយិសចចគឺមគគ៤-ផល៤ េនះេទបរលំត់ទុកខបន ។ បុគគលែដលរលំត់ 
ទុកខបនេនះ េហថអរយិបុគគល គឺបុគគលដ៏របេសរ បុគគលរតឹមរតូវ 
បុគគលមនសភពរបសរ បុគគលេរៀបរយលអ និងជបុគគលតំងេន 
កនុងអរយិធម៌ជនិចច ។ រពះអរយិបុគគលទំងេនះមន៨ពួកគឺ ៖ 
  េឥ�បត%ិមគឧេឥ�បត%ិមគឧេឥ�បត%ិមគឧេឥ�បត%ិមគឧ១១១១        េឥ�បត%ិផលេឥ�បត%ិផលេឥ�បត%ិផលេឥ�បត%ិផល១១១១    
        ស�-Bមិមគឧស�-Bមិមគឧស�-Bមិមគឧស�-Bមិមគឧ១១១១        ស�-Bមិផលស�-Bមិផលស�-Bមិផលស�-Bមិផល១១១១    
        អ(Bមិមគឧអ(Bមិមគឧអ(Bមិមគឧអ(Bមិមគឧ១១១១            អ(Bមិផលអ(Bមិផលអ(Bមិផលអ(Bមិផល១១១១    
        អរហត%មគឧអរហត%មគឧអរហត%មគឧអរហត%មគឧ១១១១            អរហត%ផលអរហត%ផលអរហត%ផលអរហត%ផល១ ។១ ។១ ។១ ។        
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រតូវជ៨ពួក ។  
 េឥ�បន?បុគឧលេឥ�បន?បុគឧលេឥ�បន?បុគឧលេឥ�បន?បុគឧល ែដលសេរមចេសតេហយ លះបន 
អកុសលចិតតជទិដឋិសមបយុតត៤ វចិិកិចឆ សមបយុតត១ រមួជ៥ លះបន 
សំេយជនៈ៣គឺ សកក យទិដឋិសំេយជនៈ១ វចិិកិចឆ សំេយជនៈ១ 
សីលពតតបរមសសំេយជនៈ១ រមួជ៣ លះបនអនុសយៈ២គឺ ទិដឋ - 
នុសយៈ១ វចិិកិចឆ នុសយៈ១ រមួជ២ លះបនកមឆនទៈនិងពយបទៈ 
ជចំែណកេរគតរគតែដលឲយេកតទុចចរតិ៣ ជអបយគមិ ។ 
បច�េវ��ណៈបច�េវ��ណៈបច�េវ��ណៈបច�េវ��ណៈ ករពិចរណរបស់េសតបននបុគគលមន៥យ៉ងគឺ 

-មគឧំមគឧំមគឧំមគឧំបច�េវ��តិបច�េវ��តិបច�េវ��តិបច�េវ��តិ   រពះេសតបននបុគគលរែមងពិចរណនូវមគគ១  

-ផលំបច�េវ��តិផលំបច�េវ��តិផលំបច�េវ��តិផលំបច�េវ��តិ   ពិចរណនូវផល១  

-បហីន�ិេលបហីន�ិេលបហីន�ិេលបហីន�ិេលេស េស េស េស បច�េវ��តិបច�េវ��តិបច�េវ��តិបច�េវ��តិ  
      ពិចរណនូវកិេលសែដលេលក លះបង់បនេហយ១  

-អវសិអវសិអវសិអវសិដ
ដ 
ដ 
ដ 
�ិេលេស�ិេលេស�ិេលេស�ិេលេស    បច�េវ��បច�េវ��បច�េវ��បច�េវ��តិតិតិតិ            
ពិចរណនូវកិេលសែដលេនសល់១  

-និ3ធ នំនិ3ធ នំនិ3ធ នំនិ3ធ នំ    បច�េវ��តិបច�េវ��តិបច�េវ��តិបច�េវ��តិ   ពិចរណនូវអមតៈមហនិពវ ន១     
រមួរតូវជបចចេវកខណៈរបស់េសតបននបុគគលមន៥ ។  
 

េសតបននបុគគលេនះែចកេចញជ៣ពួកគឺ 
 ឯ�ពីជជឯ�ពីជជឯ�ពីជជឯ�ពីជជ១ ១ ១ ១     
េ�លំេ�លៈេ�លំេ�លៈេ�លំេ�លៈេ�លំេ�លៈ១ ១ ១ ១     
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សត%��ត%�ំបរមៈសត%��ត%�ំបរមៈសត%��ត%�ំបរមៈសត%��ត%�ំបរមៈ១ ១ ១ ១ ។  

-ឯ�ពីជជឯ�ពីជជឯ�ពីជជឯ�ពីជជ េលកែដលមនពូជគឺភពែត១ គឺេនេកតកនុងមនុសសេលក 
ែត១ជតិេទៀត េហយេធវឲយជក់ចបស់នូវអរហតតផល ែលងមនកំេណ ត 
េទមុខេទៀត ។ 
-េ�លំេ�លៈេ�លំេ�លៈេ�លំេ�លៈេ�លំេ�លៈ េលកែដលេទពីរតកូល១េទកន់រតកូល១េទៀត 
គឺេលកែដលេនេកតេទៀត២ជតិឬ៣ជតិេទៀត េទបបនេធវ ឲយជក់- 
ចបស់នូវអរហតតផល ។ 
-សត%��ត%�ំបរមៈសត%��ត%�ំបរមៈសត%��ត%�ំបរមៈសត%��ត%�ំបរមៈ េលកែដលរតច់រងគ ត់េទេកតកនុងមនុសសេលក 
និងេទវេលកយ៉ងេរចនបំផុតរតឹម៧ជតិេទៀត េទបបនេធវឲយជក់- 
ចបស់នូវអរហតតផលេដយខនធនិពវ ន កនុងជតិជគំរប់៧ពិតរបកដ ។ 
 
 េហតុអវីបនជេសតបននបុគគលមនរបេភទេផសងគន  អងគខលះជ 
ឯកពីជិ អងគខលះជេកលំេកលៈ  អងគខលះជសតតកខតតុំបរមៈ?  តបថ 
បនជមនរបេភទេផសងគន ដូេចនះ ពីេរពះមនវបិសសនេផសងគន  គឺ  
 ឯ�ពីជជឯ�ពីជជឯ�ពីជជឯ�ពីជជ   មនវបិសសនេកលៀវកល បំផុត  

 េ�លំេ�លៈេ�លំេ�លៈេ�លំេ�លៈេ�លំេ�លៈ មនវបិសសនេកលៀវកល យ៉ងកណត ល  

 សត%��ត%�ំបរមៈសត%��ត%�ំបរមៈសត%��ត%�ំបរមៈសត%��ត%�ំបរមៈ  មនវបិសសនទន់េខសយបំផុត ។  
េសតបននបុគគលទំងេនះ េលកបរបូិណ៌េដយសីល ។  
េសតបននបុគគលេនមនែចកេចញេទេទៀត េបែចកេចញតមេឈម ះ 
េដមមនែត៣ដូចេពលមកេហយ ែតេបែចកតមខណៈចិតត ែដលលះ 
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កិេលសបនេផសងគន មន២៤ដូេចនះគឺ យកបដិបទ៤និងធុរៈ២មកគុណ 
 ឯកពីជិមនបដិបទ៤  
 េកលំេកលៈមនបដិបទ៤  
 សតតកខតតុំបរមៈមនបដិបទ៤ រមួរតូវជ១២ ែចកជសទធ ធុរៈ១២ 
បញញ ធុរៈ១២ រមួបនជ២៤ ។ 
 
 ស�-Bមិបុគ្ស�-Bមិបុគ្ស�-Bមិបុគ្ស�-Bមិបុគ្គលគលគលគល លះបនអកុសលចិតតជទិដឋិវបិបយុតត៤ 
េទមនសសសហគតចិតត២ រមួជ៦ ។ លះបនសំេយជនៈ២គឺ កមរគៈ 
សំេយជនៈ១ ពយបទៈសំេយជនៈ១ រតូវជ២ ។ លះបនអនុសយៈ២គឺ 
កមរគនុសយៈ១ បដិឃនុសយៈ១ រមួជ២ ។ លះរគៈ េទសៈ 
េមហៈ បនេដយរសលេសតង ។ សកទគមិបុគគលេនះ រែមងមក 
េកតកនុងកមភពេនះមតងេទៀត េទបេធវឲយជក់ចបស់នូវអរហតតផលជទី 
បំផុតៃនទុកខេហយេទបបនរលំត់ខនធចូលកន់និពវ ន ។ ឯបចចេវកខណៈ 
របស់សកទគមិបុគគល ក៏មន៥ដូចេសតបននបុគគលែដរ េហយេលក 
បរបូិណ៌េដយសីលដូចគន  ។ សកទគមិបុគគលេបែចកតមខណៈចិតត 
ែដលលះកិេលសបនមន១២គឺ កនុងសកទគមិបុគគលមួយៗ មន 
វេិមកខ៣ កនុងវេិមកខមួយៗ មនបដិបទ៤ រតូវជ១២ ។ 
 អ(Bមិបុអ(Bមិបុអ(Bមិបុអ(Bមិបុគឧគឧគឧគឧលលលល លះបនអកុសលចិតតជទិដឋិវបិបយុតត៤ 
េទមនសសសហគតចិតត២ លះបនសំេយជនៈ២គឺ កមរគៈ១ 
ពយបទៈ១ និងអនុសយៈចិតត២គឺ កមរគនុសយៈ១ បដិឃនុសយៈ១ 
េដយដច់រសឡះ ។ ឯបចចេវកខណៈរបស់អនគមិបុគគលេនះ ែចកេចញ 
ជ៥ពួកគឺ  
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អន%របរនិិ3ធ យីអន%របរនិិ3ធ យីអន%របរនិិ3ធ យីអន%របរនិិ3ធ យី១ ១ ១ ១     
ឧបហច�បរនិិ3ធ យីឧបហច�បរនិិ3ធ យីឧបហច�បរនិិ3ធ យីឧបហច�បរនិិ3ធ យី១ ១ ១ ១     
អសណ� របរនិិ3ធ យីអសណ� របរនិិ3ធ យីអសណ� របរនិិ3ធ យីអសណ� របរនិិ3ធ យី១ ១ ១ ១     
សសណ� របរនិិ3ធ យីសសណ� របរនិិ3ធ យីសសណ� របរនិិ3ធ យីសសណ� របរនិិ3ធ យី១ ១ ១ ១     
ឧទអំេឥេ�អ�និឧទអំេឥេ�អ�និឧទអំេឥេ�អ�និឧទអំេឥេ�អ�និដ
ដ 
ដ 
ដ 
BមីBមីBមីBមី១១១១ ។  

 អន%បរនិិ3ធ យីអន%បរនិិ3ធ យីអន%បរនិិ3ធ យីអន%បរនិិ3ធ យី េលករលំត់កនុងចេនល ះ គឺេលកែដលេកតកនុង
សទធ វសរពហមេលកេហយ េនមិនទន់បនពក់កណត លអយុ ក៏ 
ញុងំអរហតតមគគឲយេកតេឡង លះសំេយជនៈខងេលបន ។  
 ឧបហច�បរនិិ3ធ យីឧបហច�បរនិិ3ធ យីឧបហច�បរនិិ3ធ យីឧបហច�បរនិិ3ធ យី េលកកនលងពីថន ក់េនះបនតិចេទេទៀត 
គឺេលកែដលមនអយុជងពក់កណត លេឡងេទ ដល់កលេទៀបនឹង 
អស់អយុ េទបញុងំអរហតតមគគឲយេកតេឡងេដមបីលះសំេយជនៈ ខង 
េលទំង៥ ។  
 អសណ� របរនិិ3ធ យីអសណ� របរនិិ3ធ យីអសណ� របរនិិ3ធ យីអសណ� របរនិិ3ធ យី េលករលំត់េដយអសងខ រ គឺេលកែដល 
ញុងំ អរហតតមគគឲយេកតេឡង លះសំេយជនៈទំង៥ខងេលបន 
េដយងយ មិនបច់របកបពយយមតឹងែតងេពក ។  
 សសណ� របរនិិ3ធ យីសសណ� របរនិិ3ធ យីសសណ� របរនិិ3ធ យីសសណ� របរនិិ3ធ យី េលកជអនករលំត់េដយសងខ រ គឺេលក 
ែដលញុងំអរហតតមគគឲយេកតេឡងបនេដយករម ទល់ែតរបកបេដយ 
េសចកតីពយយមយ៉ងធំ ។  
 ឧទអំេឥេ�អ�និឧទអំេឥេ�អ�និឧទអំេឥេ�អ�និឧទអំេឥេ�អ�និដ
ដ 
ដ 
ដ 
BមីBមីBមីBមី េលកជអនកមនែខសឰដ៏ខងេល 
េទកន់ភពអកនិដឋ គឺចយុតចករពហមេលកេឈម ះអវហិេហយ េទកន់ 
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អតបបរពហមេលកេទៀត លុះចយុតចកអតបបរពហមេលកេហយ េទ 
កន់សុទសសរពហមេលកេទៀត លុះចយុតចករពហមេលកេឈម ះ 
សុទសសេហយ េទកន់សុទសសីរពហមេលកេទៀត លុះចយុតចក 
សុទសសីរពហមេលកេហយ េទកន់អកនិដឋរពហមេលកេទៀត េទបញុងំ 
អរហតតមគគឲយេកតេឡង លះសំេយជនៈខងេលកនុងរពហមេលកេនះ 
រមួគន ផង រតូវជអនគមិបុគគល៥ពួក ។ កនុងសថ នអវហិ៥ អតបប៥ 
សុទសស៥ សុទសសី៥ អកនិដឋៈ៤ េលកឧទធំេសតៈ១េចញ រមួជ 
អនគមិបុគគលមន២៤ គុណេទេទៀតជសទធ ធុរៈ២៤ បញញ ធុរៈ២៤ 
េទបបនជអនគមិបុគគលមន៤៨ ។ រពះអនគមិបុគគល េលក 
បរបូិណ៌េដយសមធិ ។ 
 រពះអរហតត លះបនអកុសលចិតតជទិដឋិគតវបិបយុតត៤ ឧទធចច- 
សហគតចិតត១ ជ៥ លះបនសំេយជនៈគឺ របូគៈ អរបូគៈ <នះ របូគៈ អរបូគៈ <នះ របូគៈ អរបូគៈ <នះ របូគៈ អរបូគៈ <នះ 
ឧទអច�ៈ អវជ :̀ឧទអច�ៈ អវជ :̀ឧទអច�ៈ អវជ :̀ឧទអច�ៈ អវជ :̀     និង    <(នស័ុយ Bនស័ុយ អវជ :̀ នស័ុយ<(នស័ុយ Bនស័ុយ អវជ :̀ នស័ុយ<(នស័ុយ Bនស័ុយ អវជ :̀ នស័ុយ<(នស័ុយ Bនស័ុយ អវជ :̀ នស័ុយ 
ដច់រសឡះពីខនធសនត ន ។ បចចេវកខណ (ករពិចរណ) របស់រពះ 
អរហនតមន៤យ៉ងគឺ    មគឧំ បច�េវ��មគឧំ បច�េវ��មគឧំ បច�េវ��មគឧំ បច�េវ��តិតិតិតិ េលកពិចរណនូវមគគ១ ផលំ ផលំ ផលំ ផលំ 
បច�េវ��តិបច�េវ��តិបច�េវ��តិបច�េវ��តិ ពិចរណនូវផល១ បហីន�ិេលសបហីន�ិេលសបហីន�ិេលសបហីន�ិេលស    បច�េវ��តិបច�េវ��តិបច�េវ��តិបច�េវ��តិ 

ពិចរណ នូវកិេលសែដលលះបនេហយ១ និ3ធ នំ បច�េវ��តិនិ3ធ នំ បច�េវ��តិនិ3ធ នំ បច�េវ��តិនិ3ធ នំ បច�េវ��តិ 
ពិចរណនូវរពះនិពវ ន១ រមួរតូវជ៤ ។  
 

រពះអរហតតទំងេនះរពះអរហតតទំងេនះរពះអរហតតទំងេនះរពះអរហតតទំងេនះ    ែចកេចញែចកេចញែចកេចញែចកេចញ    ជជជជ៤៤៤៤ពួកគឺពួកគឺពួកគឺពួកគឺ    ៖៖៖៖    
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 សុខវជបស9េ�សុខវជបស9េ�សុខវជបស9េ�សុខវជបស9េ� េលកអនកមនវបិសសនរងីសងួត េរពះមិន មនជ័រ 
គឺសមថភវន បនចំេរ នវបិសសនលុះដល់រពះអរហតត មិនរបកបេដយ 
ឫទធិវេិសសឯណនិមួយេឡយ មួយពួក ។ 
 េតវជេ :̀េតវជេ :̀េតវជេ :̀េតវជេ :̀     េលកែដលបនវជិជ ៣មួយពួក ។  

 ឆឡភិេ��ឆឡភិេ��ឆឡភិេ��ឆឡភិេ��   េលកែដលបនអភិញញ ៦ មួយពួក ។  

 បដជសមផិទប�េ�%បដជសមផិទប�េ�%បដជសមផិទប�េ�%បដជសមផិទប�េ�%   េលកែដលបនដល់បដិសមភិទ៤ មួយពួក  
រតូវជរពះអរហនតមន៤ពួក ។ រពះអរហនតទំង៤ពួកេនះ រមួមកជ២គឺ 
សុខវជបស9េ�សុខវជបស9េ�សុខវជបស9េ�សុខវជបស9េ�១ ១ ១ ១ េហយនិងខងចុង៣រមួមកេហថ សមថសមថសមថសមថHHHH
គនិ�ៈគនិ�ៈគនិ�ៈគនិ�ៈ ែតម៉យង១ ។ ចត់េទតមវេិមកខ៣គឺ កនុងវេិមកខ១ៗ 
មនបដិបទ៤ រមួរតូវជ១២ជសុខវបិសសកៈ១២ សមថយនិកៈ១២ 
រមួរតូវជ រពះអរហនត២៤ ។ រពះអរហនតេលកបរបូិណ៌េដយបញញ  ។ 
រមួរពះអរយិបុគគលទំងអស់រតូវជ១០៨ គឺ េសតបននបុគគល២៤ 
សកទគមិ១២ អនគមិ៤៨ រពះអរហនត២៤ ។ ពុទធដីករពមទំង 
អដឋកថ ថៈ េយ បុគឧញ អេយ បុគឧញ អេយ បុគឧញ អេយ បុគឧញ អដ
ដ 
ដ 
ដ 
សតំ បសសតំ បសសតំ បសសតំ បស	
	
	
	
 តិ ឥមិសr �'យ តិ ឥមិសr �'យ តិ ឥមិសr �'យ តិ ឥមិសr �'យ 
វណfវណfវណfវណf (យំ(យំ(យំ(យំ    អអអអដ
�ដ 
�ដ 
�ដ 
�ត%រសតំ អរគិ វ�ុ%  ត%រសតំ អរគិ វ�ុ%  ត%រសតំ អរគិ វ�ុ%  ត%រសតំ អរគិ វ�ុ%  ។ រពះអរយិបុគគលទំង 
១០៨េនះ ែចកជមគគ៥៤ ផល៥៤ រតូវជរពះអរយិបុគគល១០៨ដែដល ។ 
 បដិបទទំង៤យ៉ងេនះគឺ  
ទ�ុ� បដជប-ទ(អ ភិ��ទ�ុ� បដជប-ទ(អ ភិ��ទ�ុ� បដជប-ទ(អ ភិ��ទ�ុ� បដជប-ទ(អ ភិ��  កលរបតិបតតិលំបក ដល់បនរតស់ដឹង 

ក៏លំបក១ សុsបដជប-ទ(អ ភិ��សុsបដជប-ទ(អ ភិ��សុsបដជប-ទ(អ ភិ��សុsបដជប-ទ(អ ភិ��  កលរបតិបតតិងយ រតស់ដឹង 

យឺតយូរវញិ១ ទ�ុ� បដជប-ខិប^ភិ��ទ�ុ� បដជប-ខិប^ភិ��ទ�ុ� បដជប-ខិប^ភិ��ទ�ុ� បដជប-ខិប^ភិ��  កលរបតិបតតិលំបក 



~ 121 ~ 

 

រតស់ដឹងឆប់១ សុsបដជប-ខិប^ភិ��សុsបដជប-ខិប^ភិ��សុsបដជប-ខិប^ភិ��សុsបដជប-ខិប^ភិ��  កលរបតិបតតិងយ 
រតស់ដឹងឆប់១ ។ បដិបទេផសងគន េដយយឺតយូរ និងឆប់រហ័ស 
យ៉ងេនះ េរពះបុគគលែដលរបតិបតតិេនះ មនឥរនទិយនិងកិេលស 
េផសងគន  គឺ  

១- បុគគលែដលរបតិបតតិយឺតយូរ េរពះកិេលសេកលៀវកល  បន 
រតស់ដឹងយឹតយូរ េរពះឥរនទិយទន់ េរបៀបឧបមដូចជអនក មនជមងឺ 
ជទមងន់ េដរេទផទះរគូេពទយ ដំេណ រែដលេដរេទេនះ រែមងយឺតយូរ 
េរពះខលួនឈឺធងន់ បនដល់ផទះេពទយេហយ េទរកថន ំ ថន ំេនះក៏បនតិច 
េម៉ល ះេហយជមងឺេនះ ក៏េទជសះេសបយបនេដយយឺតយូរ យ៉ង 
ណមិញ ទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ បុគគល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។  

២- របតិបតតិងយ រតស់ដឹងយឺតយូរ េរពះកិេលសតិច ឥរនទិយ 
ក៏ទន់ ឧបមដូចជអនកមនជមងឺរសលេដរេទរកផទះេពទយឆប់ដល់ ែត 
ពយបលេរគយូរ េរពះមនថន ំតិច យ៉ងណមិញ សុខបដិបទ- 
ទនធ ភិញញ បុគគល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។  

៣- របតិបតតិលំបក រតស់ដឹងឆប់ េរពះកិេលសេកលៀវកល  ឥរនទិយ 
ក៏េកលៀវកល ែដរ ឧបមដូចជអនកមនជមងឺធងន់ េដរេទរកផទះេពទយយឺតយូរ 
ែតបនសះជេរគឆប់រហ័ស េរពះមនថន ំេរចន យ៉ងណមិញ 
ទុកខ បដិបទខិបបភិញញ បុគគល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។  

៤- របតិបតតិងយ រតស់ដឹងឆប់ េរពះកិេលសទន់ ឥរនទិយ 
េកលៀវកល  ឧបមដូចជអនកមនជមងឺរសល េដរេទរកផទះេពទយឆប់ដល់ 
រកសេរគ ក៏ឆប់សះជ េរពះមនថន ំេរចនយ៉ងណមិញ សុខបដិ- 
បទខិបបភិញញ បុគគល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ 
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 ែនសញញ  វញិញ ណ! តួកិេលសទុកដូចជេរគ ឥរនទិយទំង៥ 
ទុកដូចជថន ំសរមប់ែកេរគ ម៉យងេទៀតឧបមដូចជបុរស៤របូ ែសវងរក 
េគ បុរសទី១េដរេទកនុងៃរព ដល់េវលេឃញេគ ក៏េឃញកនុងៃរព 
យ៉ងណមិញ ទុកខ បដិបទទនធ ភិញញ បុគគល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ 
បុរសទី២ េដរេទរកេគតមផលូវធល រសួល ដល់េឃញេគែបរជេឃញ 
កនុងៃរពវញិ យ៉ងណមិញ សុខបដិបទទនធ ភិញញ បុគគលក៏យ៉ងេនះ 
ែដរ ។ បុរសទី៣ែសវងរកេគ េដរកត់ៃរព ដល់េឃញេគែបរជ 
េឃញកនុងទីវលវញិ យ៉ងណមិញ ទុកខ បដិបទខិបបភិញញ បុគគល 
ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ បុរសទី៤ េដរេទរកេគតមផលូវធល  ដល់េឃញេគ 
ក៏េឃញកនុងទីវល យ៉ងណមិញ សុខបដិបទខិបបភិញញ បុគគល 
ក៏យ៉ងេនះែដរ ។  
 បុរសគឺរពះេយគវចរកុលបុតតែដលែសវងរកអរយិមគគ េគគឺ 
អរយិមគគ ៃរពគឺកិេលស ផលូវធល គឺកិេលសដ៏េសតង ។ បុគគលែដលបនមគគ-
ផលេផសងគន  េរពះរបតិបតតិខុសគន  ដូចបនសែមតងមកេនះ ។  
 
 ((((សំែដងមកកនុងវបិសសនបញហ រពះៃរតលកខណ៍សំែដងមកកនុងវបិសសនបញហ រពះៃរតលកខណ៍សំែដងមកកនុងវបិសសនបញហ រពះៃរតលកខណ៍សំែដងមកកនុងវបិសសនបញហ រពះៃរតលកខណ៍    ចប់ែតបុ៉េណណះចប់ែតបុ៉េណណះចប់ែតបុ៉េណណះចប់ែតបុ៉េណណះ)))) 
 
 លុះរពះបញញ សំែដងធម៌ចប់េហយ សញញ និងវញិញ ណថ េយងខញុំ
ទំងពីរនក់េនះ សូមសែមតងអំណរគុណចំេពះរពះបញញ  ដូចមន 
េសចកតីតេទខងមុខេនះថ ខញុំរពះករុណទំងពីរនក់េនះ បនសត ប់ធម៌ 
របស់រពះបញញ  សំែដងតំងអំពីខងេដម រហូតដល់ខងចុងបញច ប់េនះ 
េឃញថមនពនលឺភលឺសវ ងរងុេរឿង រតចះរតចង់ជអតិបរម និងរកពនលឺអវី 
មួយមកេរបៀបផទឹមឲយេសមពំុបនេឡយ េនះជពនលឺទី១ ។ ពនលឺទី២ ថ 
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ចប់េដមតំងែតអំពីខញុំបនថវ យខលួនមក បនេឡងជិះេល នវៃរត- 
លកខណ៍ស៊ប់េហយ ពិនិតយេមលេទេឃញនូវធម៌ទំង១៦ ែដលេនកនុង 
នវេនះេដយឥតមនេសចកតីេងឿងឆងល់ អវីបនតិចបនតួចេសះេឡយ 
ភលឺចបស់ណស់ៗ េហយែថមទំងបនសះជេរគឆកួតទំង៨យ៉ង េទៀត 
ផង តំងពី �មុម2ត%េ� េ�ធមុ2ត%េ��មុម2ត%េ� េ�ធមុ2ត%េ��មុម2ត%េ� េ�ធមុ2ត%េ��មុម2ត%េ� េ�ធមុ2ត%េ�    ទិទិទិទិដ 
�ដ 
�ដ 
�ដ 
�ម2ត%េ�ម2ត%េ�ម2ត%េ�ម2ត%េ� ។ល។ 
ចិតតរបស់ខញុំទំងពីរនក់េនះ ចូលស៊ប់ដល់ធម៌ែដលេធវឲយរតជក់ 
រងំប់បង់នូវេភលងទុកខ និងេភលងកិេលស ែដលជធម៌ដ៏ឧតតម ជគុណគឺ 
រពះនិពវ ន េដយពនលឺភលឺសវ ង េនះជពនលឺទី២ ។ ពនលឺទី៣ ថខញុំ 
េមលេទេឃញចបស់នវរពះៃរតលកខណ៍ ែដលជអតីតកល គឺកល 
ែដលរពះពុទធរទង់គង់ធរមនេនេឡយេនះ រពះអងគែតងេរបសសតវ 
ដឹកនំសតវ ឲយចូលេទកនុងនវរពះៃរតលកខណ៍ បនេរចនជអេនក ។ 
ចប់ទំងអំពីរពះសមពុទធបរនិិពវ នេទ រពះអរហនត រពះអនគមិ សកទមិ 
េសតបនន ក៏អស់េទ នវៃរតលកខណ៍ក៏េនទំេនរ ឥតមនមនុសសជិះ 
ឬមនខលះែដរ មន ក់ៗ េរពះេហតុអវី? េរពះខវះអនកដឹកនំ ។ ឥឡូវេនះ 
នវៃរតលកខណ៍ ភលឺរងុេរឿងរតចះរតចង់ដូចកលែដលរពះសមម សមពុទធ 
ជបរមរគូ គង់ធរមនេនេនះែដរ េនះជពនលឺទី៣ ។ 
 វញិញ ណសួរសញញ ថ េយងបនសត ប់ធម៌េឃញថ មនធមមរស 
ភលឺសវ ងកនុងដួងចិតត របេសរពន់េពកណស់េហយ េតេយងបនវតថុអវីបូជ 
ដល់គុណ រពះពុទធ រពះធម៌ រពះសងឃ ? 
 សញញ េឆលយថ េបតមេសចកតីយល់របស់ខញុំថ រពះពុទធ រពះធម៌ 
រពះសងឃ េយងបូជនូវវតថុអវីៗក៏មិនេសមនឹងបូជកយ វច ចិតត បដិបតតិ 
េទតមរពះឱវទ ែដលរទង់ទូនម នថ េនះមិនែមន េនះមិនែមន 
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ដូចបនអធិបបយកនុងរពះៃរតលកខណ៍សពវរគប់រសប់ ។ បូជយ៉ងេនះ 
េហថ បូជយ៉ងរបេសបំផុត េនកនុងរពះពុទធសសន ។ 
 វញិញ ណថ របេសរេហយៗ ចុះសញញ អនកមនេយបល់ ជួយ 
ដឹកនំឲយមនុសស ែដលជអនកមនឧបនិសស័យ ចូលេទេនកនុង 
នវៃរតលកខណ៍ បនែដរឬដូចេមតច?  

ខញុំជួយមិនបនេទអនក េរពះេយងទំង២នក់េនះ គម នបុណយ 
ខងដឹកនំ ដូចរពះពុទធជមច ស់េនះេទ េបដូេចន ះមនែតេយងទំង២ 
នក់េនះ ជួយទំនុកបំរងុរពះពុទធសសន ឲយបនរងុេរឿងេទអនគត 
េយងរតូវែតរសឡញ់រប់អន រពះពុទធសសន េដយសទធ ពិតៗ 
ែតថឲយខញុំដឹកនំចូលមកេនកនុងនវៃរតលកខណ៍េនះពំុបនេទ េរពះ 
ករែដលដឹកនំអំពី នវៃរតេលក េហយដឹកនំឲយចូលមក 
នវៃរតលកខណ៍វញិ េនះេទៀតតឹងណស់ េរពះធម៌ែដលមនកនុង 
នវៃរតេលកេនះមិនរតូវគន  នឹងធម៌ែដលមនមក កនុងនវៃរត- 
លកខណ៍េទ ។  
 ៃរតេលក៣ ពរ៤ េលកធម៌៨ សមបតតិ៨ អកសធតុ១ 
េនះជធម៌ៃរតេលក ។  
 ៃរតលកខណ៍៣ អរយិសចចៈ៤ អងគមគគ៨ មគគផល៨ និពវ នធតុ១ 
េនះជពួកៃរតលកខណ៍ ។  
 ៃរតេលក៣ មិនរតូវគន នឹងៃរតលកខណ៍៣  
 ពរ៤មិនរតូវគន នឹងអរយិសចចៈ៤  
 េលកធម៌៨ មិនរតូវនឹងអងគមគគ៨  
 សមបតតិ៨ មិនរតូវគន នឹងមគគផល៨  
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 អកសធតុ១ មិនរតូវនឹងនិពវ នធតុ១  
ធម៌មិនរតូវគន ដូេចនះឯង ។ 
 វញិញ ណសួរសញញ ថ ចុះនវៃរតេលក េហតុដូចេមតចបនជ 
មនុសសជិះេរចនេមល៉ះ? 
 បនជមនុសសជិះេរចន េរពះកនុងនវេនះ មនមរ៥ជអនកដឹកនំ 
ចងទញ េកៀរគររបមូលមនុសសសតវតូចធំ ឲយចូលេទេនកនុង 
នវៃរតេលកទំងអស់ មិនឲយេសសសល់េឡយ ។  
 ចុះមរទំង៥េនះ េតដូចេមតច?  
 មរ៥េនះគឺ ខនធមរ១ កិេលសមរ១ អភិសងខ រមរ១ េទវ- បុតតមរ១ 
មចចុមរ១ ។  
 ឯខនធមរេនះគឺ របូ១ េវទន១ សញញ ១ សងខ រ១ វញិញ ណ១ ។ 
 កិេលសមរេនះគឺ េលភៈ១ េទសៈ១ េមហៈ១ មរទំង៣ 
េនះមនែខសចងសតវ ឲយជប់េនកនុងនវៃរតេលកទំង៣ េដយ 
ចំណងមរទំង៣េនះ េនកនុងអកុសលចិតត១២ េហយនំេទទុកកនុង 
នវៃរតេលក មិនឲយេទណបន ។ មរេនះមនគន េរចនណស់ 
េដររបមូលសតវតូចធំ មិនឲយសល់មន ក់ ឲយជប់ចំណងរគប់ៗគន  
េហយនំយកេទចងទុកកនុងនវៃរតេលក ។ ឯកិេលសមរេនះក៏ 
បញចូ នសតវទំងអស់េនះរបគល់ឲយេទអភិសងខ រមរ ។  
 អភិសងខ រមរេនះមន៣គឺ បុញញ ភិសងខ រមរ១ អបុញញ ភិសងខ រ- 
មរ១ អេនញជ ភិសងខ រមរ១ ។ មរទំង៣េនះ ជអនកតក់ែតងចត់ែចង 
ឲយសតវែដលជប់ចំណងទំងអស់ ែដលេនកនុងនវៃរតេលកេនះ ឲយ 
េរៀបរយគន េទតមឋនៈរបស់សតវ ែដលមនេទសធងន់រសល េរពះ 
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កនុងនវេនះមន៣ជន់ កនុងជន់ទី១ េបែចកជថន ក់មន១១ថន ក់ 
កនុងជន់ទី២ េបែចកជថន ក់មន១៦ថន ក់ កនុងជន់ទី៣ េបែចកជ 
ថន ក់មន៤ថន ក់ ។  
 ករែដលេរៀបរយសតវអនកេនកនុងនវេនះ ឲយសតវេនះេទេន 
រតង់ទីេនះ សតវេនះេទេនរតង់ទីេនះ សតវេនះមកេនឯេណះ 
សតវេនះេទេនឯេណះ រតង់េរៀបរយសតវឲយេនរគប់ថន ក់រគប់ជន់េនះ 
េរសចែតេលអភិសងខ រមរទំង៣ ។ លុះមរេនះេរៀបរយេរសចេហយ 
បញជូ នសតវទំងអស់េនះរបគល់ឲយេទេទវបុតតមរ ។ េទវបុតតមរមន៣គឺ 
សសសតទិដឋិេទវបុតតមរ១ ឧេចឆទទិដឋិេទវបុតតមរ១ អនតគហិកទិដឋិ- 
េទវបុតតមរ១ ។ ទិដឋិទំង៣េនះ ជេសតចរគប់រគងរតួតរតេល 
មរទំងអស់ គឺខនធមរកតី កិេលសមរកតី អភិសងខ រមរកតី មចចុមរកតី 
មរទំងអស់េនះលុះកនុងអំណចេទវបុតតមរទំងអស់ ។ ដូចយ៉ង 
េទវបុតតមរទី១ គឺសសសតទិសសសតទិសសសតទិសសសតទិដឋដិឋដិឋដិឋិ ទិដឋិេនះេឃញថសមល ប់សតវ លួចរទពយេគ 
េសពេមថុនធមម មុសវទ ផឹកទឹករសវងឹ េឃញថេបរកបនេរចនមក 
រសួលរបេសរសុខណស់ េហយរបកន់យកែតរសួលៗសុខៗ ។ 
េទវបុតតមររគន់ែតេឃញបុ៉េណណះ មរទំងអស់ក៏របរពឹតតេធវនូវអំេពេនះ 
តមេទវបុតតមរពំុហ៊នខនមន ក់ ។ េទវបុតតមរេឃញថរបូលអ សេមលង 
ពិេរះ កលិនរកអូប រសឆង ញ់ េទវបុតតមររគន់ែតេឃញបុ៉េណណះ 
មរទំងអស់ក៏ខំែសវងេទរករបូ សេមលង កលិនេនះៗ ឥតហ៊នខនមន ក់ 
បនេហយរបកន់ឲយែតេនរសួលៗ រតង់កិេលសមរ ែដលេធវចិតតឲយ 
េរតកអរនឹងសុខៗ រសួលៗេនះ មរេនះចងសតវឲយេនកនុងនវគឺ 
កមេលក ឬកមភពក៏បន កិេលសមរែដលេធវចិតតឲយជប់នឹង 
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សុខៗរសួលៗេនះ ចងសតវឲយជប់េនកនុងនវគឺរបូេលក ឬេហថ 
របូភព ដូេចនះវញិក៏បន ។ េទវបុតតមរេនះគត់ចូលចិតតែតនឹងឥដឋ រមមណ៍ 
គឺអរមមណ៍ែដលេកតមកអំពីផលបុណយ េហយគត់ដឹកនំពួកពលមរ 
ទំងអស់ឲយចូលចិតតតមគត់ផង ។ ពួកមរទំងអស់ក៏េជឿតម 
េទវបុតតមរ េហយរបមូលគន មកជួបជំុរតឹរុសំតវតូចធំ នំយកេទចងទុក 
កនុងនវៃរតេលកទំងអស់ ។ េទវបុតតមរទី១ រតឹរុចំងសតវបន 
ែតបុ៉េណណះ ។ 
 េទវបុតតមរទី២ គឺឧេចឆទទិឧេចឆទទិឧេចឆទទិឧេចឆទទិដឋដិឋដិឋដិឋិ ។ េទវបុតតមរេនះ គត់ចូលចិតតនឹង 
អនិដឋ រមមណ៍ គឺអរមមណ៍ែដលេកតមកអំពីផលអកុសល គឺរបូ១ សេមលង១ 
កលិន១ រស១ េផដឋពវៈ១ គត់មិនចង់ឲយរបូចស់ ឈឺ សល ប់ េរពះថ 
េបសល ប់េហយែលងេកតេទៀតសូនយ មិនចង់ឲយរបូសេមលង កលិន រស 
សមផសស រពត់របស់ េរពះថេបរពត់របស់េហយសូនយែលងបនេទៀត 
េម៉ល ះេហយគត់របប់ពួកមរទំងអស់ថ ពួកេយងទំងអស់គន របុង 
របយ័តន កំុឲយចស់ ឈឺ សល ប់ េរពះែតសល ប់េហយសូនយ ។ េម៉ល ះេហយ 
ពួកមរទំងអស់ ក៏ភិតភ័យេដយេទវបុតតមរថឲយរបុងរបយ័តន ។ 
ពួកមរទំងអស់ជំនំុគន ថ េយងេធវដូចេមតចកំុឲយចស់ឈឺសល ប់បន? 
ថេយងរតូវអប់ររំបូេនះេដយេរគឿងអហរណ ែដលមនរសឆង ញ់ៗ 
បរេិភគឲយបនេរចនៗ េហយតក់ែតងេរគឿងេដក េរគឿងអងគុយ 
សំេលៀកបំពក់ឲយលអៗ  េដមបីករពរកំុឲយចស់ឈឺសល ប់ ។ មរទំងអស់ 
ក៏នំគន របរពឹតតេធវដូចពកយជំនំុេនះ មិនយូរបុ៉នម នក៏សក់ សកូវេរពង 
េធមញបក់រគហុប ែភនកេឡងែសល រតេចៀកក៏េទជថលង់ ។ មរទំងអស់ 
េទជំនំុនឹងេទវបុតតមរ ថឲយខញុំរបយ័តនកំុឲយចស់េនះរបយ័តនមិនបនេទ។ 
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េទវបុតតមរថ េបរបយ័តនមិនឈនះេទ ឲយចស់ចុះែតរតូវរបយ័តនកំុឲយឈឺ ។ 
ពលមរទំងអស់ក៏របយ័តនកំុឲយឈឺ ។ មិនយូរ បុ៉នម នក៏ឈឺមកេទៀត 
ពួកមរទំងអស់ក៏េទទូលេទវបុតតមរថ ឥឡូវេនះ ឈឺេទៀតេហយ ។ 
េទវបុតតមរថ េបឈឺក៏ឈឺចុះ បុ៉ែនតរបយ័តនកំុឲយសល ប់។ កិេលសមរ 
មនគន េរចនចំនួន១៥០០នក់ មកជួយករពរកំុឲយសល ប់។ មរទំងអស់ 
ជំនំុគន ថ េយងគិតេធវដូចេមតចកំុឲយសល ប់? កិេលសមរថ េយងយកជមងឺ 
េនះេទឲយេពទយពិនិតយេមលេតឈឺេនះវខវះអវី? េពទយថឈឺេនះវខវះ 
ឈម េពទយេនះក៏េមលមិនជ ។ កិេលសមរថ េយងយក 
ជមងឺេនះេទឲយអរកសដូនមុ៉កដូនមីុេមលេទៀត អរកសេនះថខុសខង 
េខម ចវេធវ ។ អរកសេនះក៏េមលមិនជ ក៏សល ប់េទ ។ េទវបុតតមរទី២េនះ 
ចងសតវឲយជប់េនកនុងនវៃរតេលក េដយគំនិតយល់ខុសដូេចនះ 
េទៀត។ 
 េទវបុតតមរទី៣េនះ គឺ អនតគហិកមិចឆ ទិអនតគហិកមិចឆ ទិអនតគហិកមិចឆ ទិអនតគហិកមិចឆ ទិដឋដិឋដិឋដិឋិ គត់ចូលចិតតនឹង 
ឥដឋ រមមណ៍ ដូចេទវបុតតមរទី១ែដរ ។ អនតគហិកទិដឋិេនះេឃញថ េធវទន 
សីល ភវន បនបុណយកុសល បុណយកុសលេនះនឹងឲយេទេកត 
ជរពះឥរនទ រពះរពហម េហយមនសមបតតិក៏េរចន អយុក៏ែវង 
េសចកតីសុខក៏េរចន ។ េទវបុតតមរេនះ រគន់ែតេឃញដូេចន ះេហយ 
ខនធមរកតី កិេលសមរកតី អភិសងខ រមរកតី ក៏នំគន េធវទន សីល ភវន 
តមេទវបុតតមរេឃញេនះ ខំេធវទនសីល បនកុសលមកេហថ 
កមវចរកុសល៨ មរខំចំេរ នកមមដឋ ន ចូលកន់បឋមជឈន ទុតិយជឈន 
តតិយជឈន ចតុតថជឈន បញច មជឈន បនរបូវចរកុសល៥ ។ 
មរខំចំេរ នេទៀត ចូលកន់ អរបូវចរកុសល៤ កុសលទំងេនះ 
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េកតេឡងេដយសរេទវបុតតមរេឈម ះ អនតគហិកមិចឆអនតគហិកមិចឆអនតគហិកមិចឆអនតគហិកមិចឆ ទិទិទិទិដឋដិឋដិឋដិឋិផង តណហតណហតណហតណហ  
ផង អរស័យជមួយគន  កុសលទំង៣េនះេឈម ះថ វដដគមិនីកុសលវដដគមិនីកុសលវដដគមិនីកុសលវដដគមិនីកុសល 
េរពះកុសលេនះជតួមរ កមវចរកុសល៨ របូវចរកុសល៥ េឈម ះថ 
បុញញ ភិសងខបុញញ ភិសងខបុញញ ភិសងខបុញញ ភិសងខ រមររមររមររមរ មរេនះនំសតវេទចងេរកៀកទុកកនុងនវគឺ កមកមកមកម----    
េលកេលកេលកេលក១ ១ ១ ១ រូររូូរូបេលកបេលកបេលកបេលក១១១១ ។ អរបូវចរកុសល៤េនះេឈម ះថ អេនញជអេនញជអេនញជអេនញជ ----    
ភិសងខ រមរភិសងខ រមរភិសងខ រមរភិសងខ រមរ មរេនះនំសតវេទចងេរកៀកទុកកនុងនវគឺ អរបូេលក 
កែនលងែដលគម នរបូ ។ រមួេសចកតីមកថ េទវបុតតមរ ទំង៣េនះ 
ខទប់សតវឲយេនែតកនុងនវៃរតេលក បិទេសត បិទរពះនិពវ ន មិនឲយ 
សតវេឃញជដច់ខត ។  
 កលេបអភិសងខ រមរទំង៣ េរៀបចំចងសតវឲយជប់េនកនុង 
នវៃរតេលក រចួេរសចេហយ ក៏នំសតវទំងអស់េនះេទរបគល់ឲយ 
េទវបុតតមរ ។ េទវបុតតមរបនទទួលេហយ នំសតវទំងអស់េទរបគល់ 
ឲយមចចុមរ មចចុមរេនះមន៣គឺ ចស់១ ឈឺ១ សល ប់១ ។ មចចុមរ 
ទំង៣េនះរកសួងគត់ខងឯសមល ប់សតវតូចធំ េនកនុងនវៃរតេលក 
ទំង៣េនះ ។ េទះសតវេនះមនបុណយសកតិធំយ៉ងណកតី ឥតមន 
បុណយសកតិកតី មនរទពយេរចនកតី ឥតរទពយកតី មនកូនេរចនកតី ឥតកូនកតី 
សតវធំកតី សតវតូចកតី រតូវគត់សមល ប់ទំងអស់ ឥតមនអនកណមួយ 
េទអងវរករបនេឡយ ។ េហតុដូចេមតចបនជមចចុមរេចះែតសមល ប់ 
ដូេចនះ? បនជសមល ប់េនះ េរពះសតវេនកនុងនវៃរតេលកទំង៣េនះ 
ជសតវជប់េដយចំណងមរទំងអស់គន  េហយេលកទំង៣េនះ 
មនអកសធតុជេមធតុេលសធតុទំងពួង ។ មចចុមរសមល ប់ 
របូឲយអស់េចញេទ ឲយេទេនរតង់ចេនល ះេសះសូនយទេទៗ ។ 
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រតង់ទេទៗ េនះេហយេហថ អកសធតុអកសធតុអកសធតុអកសធតុ ។ េហតុែដលមនុសសសតវ 
ចូលចិតតជិះនវៃរតេលកេរចនេនះ មកអំពីមរទំង៥េនះ ជអនកទក់ 
ចងសតវទុក ដូចសញញ បនអធិបបយរចួមកេហយ ។  
 វញិញ ណ េអគួរសេងវគដល់របូរងកយមន ក់ៗេនះ ែដលបន
េកតមកេហយ សល ប់េទវញិគម នរចួមន ក់េសះ េកតេហយសល ប់ សល ប់ 
េហយេកត រប់មិនអស់ ។ េសចកតីសល ប់េកតេនះ ទុកខេហយ 
ទុកខេទៀតរតួតៗេលគន  ទុកខេរពះរពត់របសឪពុកមត យ ទុកខេរពះ 
រពត់របសកូនេច ទុកខេរពះរពត់របសបងបអូន ទុកខេរពះរពត់ 
របសរទពយសមបតតិ ទុកខេរពះរពត់របសបតីរបពនធ ទុកខេហយទុកខេទៀត 
ទុកខេហយទុកខខល ំងពន់របមណ ពីតូចដល់ធំ ទុកខទំកនុងរបណ ទុកខឥត 
រសករសនត ទុកខដលខលួនកស័យ ។ អនិចចំពំុសថិត ពំុេសថរេននិតយ 
យឺនយូរេឡយៃន សល ប់េទជេខម ច អេសច�អរបិយ ឆអឹងសច់សរៃស 
ជរពះធរណី ។ វញិញ ណថ គួរអេណចអធមមសេងវគដល់របូមរណៈ 
េរពះសល ប់េទេគយកេទដុត កនុងភនក់េភលងេចល ឥតបនរបេយជន៍អវីៗ 
ជរបស់េសះសូនយទេទៗ ទុកខេទសទំងអស់េនះ មកែតអំពីមរទំង៥ 
ដូចសញញ បនសំែដងរចួមកេហយ ។ សញញ សួរវញិថ េបទុកខេទស 
េនះេរចនយ៉ងេនះ េធវដូចេមតចេទបនឹងរលំត់ទុកខេទសេនះបន? 
ងយណស់! ឲយែតេឡងជិះេលនវៃរតលកខណ៍បន ទុកខទំងេនះ 
ក៏រលត់អស់ េរពះកនុងនវៃរតលកខណ៍េនះ មនពល៥យ៉ងគឺ 
សទធ ពល១ សតិពល១ វរិយិពល១ សមធិពល១ បញញ ពល១ ។ 
េបពលទំង៥េនះមនកមល ំងេសមគន េហយ េទវបុតតមរក៏វនិសខច ត់ខច យ 
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អស់ ចុះចញ់េហយមរទំងអស់េនះក៏វនិសបត់បង់េទ ទុកខទំងអស់ 
ក៏រលត់ែដរ េដយអំណចបនជិះនវៃរតលកខណ៍េនះឯង ។ 
 េរឿងធម៌រលំត់ទុកខេនះ រពះបញញ បនសំែដងរចួេហយពីខងេដម 
រសប់ កនុងទីេនះេយងទំងពីរនក់សងឃឹមទុកជមុនថ រពះពុទធសសន 
ែដលមនេនកនុងៃផទៃនេសៀវេភ វបិសសនបញហ  រពះៃរតលកខណ- 
ញណធិបបយេនះ សូមតំងេនឲយបនសថិតេសថរចីរកល កំុបីែរបកល យ 
េទជរបករដៃទេឡយ ៕ 
 
    នវៃរតលកខណ៍ចប់ែតបុ៉េណណះ 
 

សិរបិញញ ភិកខុ ឱក-ែណម 
ៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ំ១៩៦៥ 

 
 
 
 
 
 
 


