ការចម្មើនសតិបបដ្ឋាន៤

មហាសតិបបដ្ឋានសូ្ត «្ពះសូ្តសម្មែងអំពីការចម្មើនសតិ បដ្ឋាន ៤»
សូ្តមនះ្ពះអងគ្ទង់ សំម្ដងយ៉៉ ងពិស្តែរមៅក្នុង សុតែនប
ែ ិដក្

ទីឃនិកាយ ចតុតថភាគ មហាវគគ បិដក្

មលខ១៧ ចាប់ពីទំព័រទី ២៤៤ ដល់ ៣០៤ ។ មៅក្នុង្បកាសមនះ នឹងសូមមលើក្យក្ម្តមសចក្ែីសមងេប
មក្ម្ចក្ជូនដល់ស្តធុជន មដើមបីបានជា្បទីបក្នុងការសិក្ាសតិបដ្ឋាន ស្ាប់ ជាក្ិចចបដិបតែិ។ មបើ ស្តធុជន
ានបំណងចង់អានមសចក្ែីពិស្តែរ សូមទាញយក្តាមតំណភាជប់ ខាងមលើចុះ។ មសចក្ែីសមងេបននសតិបដ្ឋាន
សូ្តានដូចតមៅ៖
សម័យមួយ ខណៈម្ដល្ពះសាាសមពុទធគង់មៅក្នុង ក្ាាសទមានិគម របស់អនក្ម្ដនក្ុរុ ្ទង់ សម្មែងនូវការ
ចម្មើនសតិបដ្ឋាន ឲ្យភិក្ុេទាំងឡាយស្តែប់ មដ្ឋយ្ទង់ មលើក្យក្ាតិកាធម៌ ម

ើងជាឧមទេសដូមចនះ

ភាគឧមទេស សតិបដ្ឋាន ៤
ានលភិក្ុទាំ
េ ងឡាយ ផលូវមនះជាផលូវមូលម្តមួយ ្ប្ពឹតែមៅមដើមបី មសចក្ែីបរ ិសុទធននសតវទាំងឡាយ មដើមបីក្ំចាត់
បង់នូវមសចក្ែីមស្តក្ និង មសចក្ែីខសឹក្ខសួល មដើមបីរ ំលត់ ទុក្េ និង មទាមនសស មដើមបីបានសម្មចនូវមញយយធម៌
(អរ ិយមគគ) មដើមបីមធវើឲ្យជាក្់ ចាស់នូវ្ពះនិព្វវន ផលូវមនះគឺសតិបដ្ឋាន ៤ ្បការ ។

សតិបបដ្ឋានគឺ ការតាំងសតិ សមបជញ្ដ ៈ ពាយ៉មពិចារណា កាយ មវទនា ចិតែ និង ធម៌ មដើមបីក្ំចាត់បង់ អភិជា
និង មទាមនសស ក្នុងមោក្ មដ្ឋយម្បងម្ចក្ការពិចារណាជា៤ ្បការគឺៈ
១) កាយ៉នុបសសនា ពិ ចារណាមឃើញកាយក្នុងកាយជា្ប្ក្តី ានមសចក្ែីពាយ៉ម ានសមបជញ្ដ ៈ ានសតិ
ក្ំចាត់ បង់អភិជា និង មទាមនសសក្នុងមោក្បាន។

២) មវទនានុបសសនា ពិ ចារណាមឃើញមវទនា ក្នុងមវទនាទាំងឡាយជា្ប្ក្តី ានមសចក្ែីពាយ៉ម ាន
សមបជញ្ដ ៈ ានសតិ ក្ំចាត់បង់អភិជា និង មទាមនសសក្នុងមោក្បាន ។

៣) ចិតាែនុបសសនា ពិចារណាមឃើញចិតែក្ុងចិ
ន
តែជា្ប្ក្តី ានមសចក្ែីពាយ៉ម ានសមបជញ្ដ ៈ ានសតិ
ក្ំចាត់ បង់អភិជា និង មទាមនសសក្នុងមោក្បាន ។

៤) ធាានុបសសនា ពិ ចារណាមឃើញធម៌ ក្នុងធម៌ ទាំងឡាយជា្ប្ក្តី ានមសចក្ែីពាយ៉ម ានសមបជញ្ដ ៈ
ានសតិក្ំចាត់ បង់អភិជា និ ង មទាមនសសក្នុងមោក្បាន ។
ភាគនិមទេស
១-កាយ៉នុបសសនា
ការពិ ចារណាមឃើញកាយ ក្នុងកាយម្ចក្ជា ៦ បពវៈគឺ ៈ
១) អានាបាណបពវៈ ការពិចារណាខយល់ដមងហើមមចញចូល (អានាបាណសសតិ) គឺភិក្ុេមៅក្នុងន្ពក្ែី មៅមទៀបគល់
មឈើ ក្ីែ មៅក្នុងន្ពដ៏ស្តាត់ក្ីែ អងគុយម្ពនម្ភននតាំងកាយឲ្យ្តង់ ត្មង់ សតិមពពះមៅរក្ក្មាដ្ឋាន ានសតិ

មពលដក្ដមងហើមចូល ានសតិមពលដក្ដមងហើមចូលម្វង និ ង ដក្ដមងហើមមចញម្វង ក្៏ ដឹងថា អាតាាអញដក្ដមងហើម
ចូលម្វង ដក្ដមងហើមមចញម្វង។ កាលដក្ដមងហើមចូលខលី និង ដក្ដមងហើម មចញខលី ក្៏ដឹងចាស់ថា អាតាាអញដក្
ដមងហើមចូលខលី ដក្ដមងហើមមចញខលី ។ បុគគលគបបីសិក្ាថា អាតាាអញក្ំណត់ ដឹងនូវខយល់ទាំងពួង ម

ើយដក្ដមងហើម

មចញ និង ចូ ល ។ បុគគលគបបីសិក្ាថា អាតាាអញ រាាប់ កាយសង្ខេរ មទើបដក្ដមងហើមមចញ និង ចូ ល ។ ការ
ក្ំណត់ដឹងខយល់ក្ុងលក្េ
ន
ណៈមនះ ម្បៀបដូចជាង្ក្
ការទាញម្ខស្ក្

ឹង ឬ ក្ូនសិសសននជាង្ក្

ឹងម្វង ឬ ខលី ក្៏ដឹងចាស់ថា អញទាញម្ខស្ក្

ឹងម្វង ឬ ខលី។

ឹងម្ដលានភាពជំនាញក្នុង

២) ឥរ ិយ៉បថបពវៈ ការពិចារណាឥរ ិយ៉បថទាំង ៤ គឺ មពលមដើរក្៏ដឹងចាស់ថាមដើ រ មពលឈរក្៏ដឹងចាស់ថា
ឈរ មពលអងគុយក្៏ដឹងចាស់ថា អងគុយ មពលមដក្ក្៏ដឹងចាស់ថា មដក្។ មពលកាយ សថិតមៅក្នុងឥរ ិយ៉បថ

ណាក្៏ដឹងចាស់ថា អាតាាអញសថិតមៅក្នុងឥរ ិយ៉បថមនាះ ឬថា ខលួនសថិតមៅក្នុងឥរ ិយ៉បថណាៗ ក្៏ ក្ំណត់ ដឹង
កាយថា សថិតមៅក្នុងឥរ ិយ៉បថមនាះៗ។

៣) សមបជញ្ដ បពវៈ ការពិចារណាមដ្ឋយសតិ សមបជញ្ដ ៈ គឺ មសចក្ែីដឹងខលួនក្នុងការឈានមៅមុខ ការថយម្កាយ
ការ្ក្ម

ក្មមើល ការសមលឹងមមើល ការបត់នដចូល និង ោមចញ ការ្គងសងាដី បា្ត និង ចីវរ ការពន់

ការផឹក្ ការទំ ព្វរសុី ការលិទធ ការបមនាេរបង់ នូវឧចាចរៈ និង បសាវៈ ការមដើ រ ការឈរ ការអងគុយ ការមដក្ ការ
ភាញក្់ ការនិយ៉យ ការមៅមសាៀម។

៤) មនសិការបពវៈ គឺការពិចារណាមឃើញនូវអាការៈ ៣២ ្បការ ម្ដលានក្នុងកាយមនះ ចាប់ តាំងពីបាតមជើង
រ

ូតដល់ចុងសក្់ ពី ចុងសក្់ ចុះមក្ដល់បាតមជើង ានម្សបក្

៊ុមព័ទធជុំវ ិញមពញមៅមដ្ឋយវតថុមិនស្តាត

មដ្ឋយ្បការមផសងៗ គឺសក្់ មោម ្ក្ចក្ មធាញ ម្សបក្ ស្តច់ សរនស ឆាឹង ខួរក្នុងឆាឹង ត្មងមនាម (ទាច)

មបះដូង មថលើម វាវ ្ក្ពះ សួត មព្វះមវៀនធំ មព្វះមវៀនតូច អាហារថាី អាហារចាស់ ្បាត់ មសលសា ខេុះ ឈាម

មញើស ខាលញ់ខាប់ ទឹក្ម្ភនក្ ខាលញ់ោវ ទឹក្ាត់ ទឹក្សំមបារ ទឹ ក្រ ំអិល និង ទឹក្មូ្ត ។ ្ទង់ ម្បៀបមធៀបថា ធញ្ដ
ជាតិ មផសងៗគឺស្សូវខាយ ស ស្សូវខាយ្ក្
ានម្ភនក្ភលឺ មពលស្ស្តយាត់ការុង មចញម
្ក្

ម សម្ណែក្មខៀវ សម្ណែក្ោជាស ្ាប់ លា អងករ បុគគលម្ដល
ើយក្៏មមើលមឃើញថា មនះជាស្សូវខាយ ស មនះជាស្សូវខាយ

ម មនះជាសម្ណែក្មខៀវជាមដើមយ៉៉ ងណា បុគគលពិចារណាអាការៈ៣២ ក្៏ យ៉៉ងមនាះម្ដរ។

៥) ធាតុមនសិការបពវៈ គឺពិចារណាមឃើញកាយមនះតាមម្ដលតាំងមៅ តាមម្ដលសថិតមៅមដ្ឋយភាពជាធាតុថា
ក្នុងកាយមនះាន ធាតុដី ទឹក្ មភលើង ខយល់ ។ ្ទង់ ម្បៀបមធៀបថា ដូចបុគគលអនក្សាលប់ មា ឬក្ូនននអនក្សាលប់
មាានភាពជំនាញ មពលសាលប់ មារួចម ើយ បានម្បងអវយវៈមាមនាះមចញជាម្ផនក្ៗ ម ើយអងគុយលក្់មៅ
ម្ក្បរផលូវម្បក្ជា៤ យ៉៉ ងណា ្ពះមយ៉ាវចរ ពិចារណានូវធាតុ ក្៏ យ៉៉ងមនាះម្ដរ។

៦) នវសីវតិ កាបពវៈ គឺ ពិចារណាស្តក្សពម្ដលានលក្េណៈមផសងៗាន៩យ៉៉ ងបានដល់ៈ
១- ស្តក្សពម្ដលមគមចាលមៅក្នុងន្ពសាស្តន ម្ដលស្តលប់ម
ម

ើយ មួ យ ពី រ បី នថា ានលក្េណៈម

ើមមបា៉ ង

ៀរទឹក្រនង។

២- ស្តក្សពម្ដលមគមចាលមៅក្នុងន្ពសាស្តន ានសតវម្ក្ាក្ សតវ្តដក្់ សតវតាាត សតវម្ឆកជាមដើម ខាំសុី។
៣- ស្តក្សពម្ដលមគមចាលមៅក្នុងន្ពសាស្តនមៅសល់ម្តម្ាងឆាឹង្បក្បមដ្ឋយស្តច់ និង ឈាម ាន
សរនសរួបរ ិត។

៤- ស្តក្សពម្ដលមគមចាលមៅក្នុងន្ពសាស្តន មៅសល់ម្តម្ាងឆាឹងម្ដលមិនានម្សបក្ ម្តានឈាម
្បឡាក្់ ្ប

ូស និងានសរនសរួបរ ិត។

៥- ស្តក្សពម្ដលមគមចាលមៅក្នុងន្ពសាស្តន មៅសល់ម្តម្ាងឆាឹងម្ដលមិនានស្តច់ និង ឈាម ម្តមៅ
ានសរនសរួបរ ិត។

៦- ស្តក្សពម្ដលមគមចាលមៅក្នុងន្ពសាស្តន មៅសល់ម្តម្ាងឆាឹង ម្ដលមិនានសរនសរួបរ ិត ម

ើយខាចត់

ខាចយមៅ្គប់ ទិសមផសងៗ។

៧- ស្តក្សពម្ដលមគមចាលមៅក្នុងន្ពសាស្តន មៅសល់ម្តក្ំណាត់ ឆឹាងពណ៌សដូចជាពណ៌ននស័ងេ។
៨- ស្តក្សពម្ដលមគមចាលមៅក្នុងន្ពសាស្តនមៅសល់ម្តក្ំណាត់ ឆឹាងម្ដលមៅជាគំនរ ម្ដលក្នលងមៅជាង
១ពនំម

ើយ។

៩- ស្តក្សពម្ដលមគមចាលមៅក្នុងន្ពសាស្តនមៅសល់ ម្តឆាឹងពុក្ផុយ ជាក្ំមទចតូចតាច ។
ក្នុងខនីមួយៗ ្ទង់ ម្បៀបមធៀបឲ្យពិចារណាមឃើញអាការៈរបស់ស្តក្សពនីមួយៗថា ានអាការៈយ៉៉ ងណា
ម ើយឲ្យបមង្ខានកាយរបស់ខួនចូ
ល
លមៅម្បៀបមធៀបថា សូមបីម្តកាយមយើងមនះក្៏ាន សភាពយ៉៉ ងមនាះ ាន
លក្េណៈយ៉៉ ងមនាះ មិនរួចផុតពីសភាពមនាះបានម

ើ យ។

ម៉ាងវ ិញមទៀត ក្នុងកាយ៉នុបសសនានីមួយៗននបពវៈទាំងមនះ ្ទង់ ម្បៀបមធៀបឲ្យពិចារណាតមៅមទៀតជា ៣
លំដ្ឋប់ គឺៈ

១/ ឲ្យពិចារណាកាយខាងក្នុង កាយខាងម្ៅ កាយទាំងខាងក្នុង កាយទាំងខាងម្ៅ ។
២/ ឲ្យពិចារណា ទាំងធម៌ម្ដលជាម

តុ មក្ើត និង ធម៌ ម្ដលជាម

តុ រលត់ ក្នុងកាយរបស់ខួន
ល ។
៣/ ឲ្យពិចារណាចូលមៅតាំងសតិ មពពះមៅមុខថា កាយានមៅ ក្៏្តឹមម្តមដើមបីអាស្ស័យនូវការចម្មើនញាណ
(មសចក្ែីដឹង) ចម្មើនសតិ (មសចក្ែីរពញក្)ប៉ុមណាោះ មិនអាស្ស័យតណា
ហ និ ង ទិដិា មិន ្បកាន់ ាំអីវៗក្នុងមោក្
ម

។

ើយ ។ ្ពះអងគ្ទង់ ្តាស់សរុបថា “ានលភិក្ុទាំ
េ ងឡាយ ភិក្ុេពិចារណាមឃើញកាយក្នុងកាយយ៉៉ ងមនះឯង”

២-មវទនានុបសសនា
ការពិចារណាមវទនាក្នុងមវទនាទាំងឡាយ គឺការពិចារណាការមស្តយនូវមសចក្ែីសុខ ទុក្េ មិនសុខ មិនទុក្េក្ុង
ន
ខលួនឯង ម្ចក្មចញជា៩ ្បមភទគឺៈ

១- មពលមស្តយសុខមវទនា ក្៏ ដឹងចាស់ថា អាតាាអញមស្តយសុខមវទនា។
២- មពលមស្តយទុក្េមវទនា ក្៏ ដឹងចាស់ថា អាតាាអញមស្តយទុក្េមវទនា។
៣- មពលមស្តយអទុក្េមសុខមវទនា ក្៏ ដឹងចាស់ថា អាតាាអញមស្តយអទុក្េមសុខមវទនា។
៤- មពលមស្តយសុខមវទនា្បក្បមដ្ឋយអាមិស ក្៏ ដឹងចាស់ថា អាតាាអញ មស្តយសុខមវទនា ្បក្បមដ្ឋយ
អាមិស ។
៥- មពលមស្តយសុខមវទនាមិន្បក្បមដ្ឋយអាមិស ក្៏ដឹងចាស់ថា អាតាាអញមស្តយសុខមវទនា មិន្បក្ប
មដ្ឋយអាមិស។

៦- មពលមស្តយទុក្េមវទនា្បក្បមដ្ឋយអាមិស ក្៏ ដឹងចាស់ថា អាតាាអញមស្តយទុក្េមវទនា ្បក្បមដ្ឋយ
អាមិស។
៧- មពលមស្តយទុក្េមវទនា មិ ន្បក្បមដ្ឋយអាមិស ក្៏ដឹងចាស់ថា អាតាាអញមស្តយទុក្េមវទនា មិន្បក្ប
មដ្ឋយអាមិស។
៨- មពលមស្តយអទុក្េមសុខមវទនា្បក្បមដ្ឋយអាមិស ក្៏ ដឹងចាស់ថាអាតាាអញ មស្តយអទុក្េមសុខមវទនា
្បក្បមដ្ឋយអាមិស។
៩- មពលមស្តយអទុក្េមសុខមវទនាមិន្បក្បមដ្ឋយអាមិសក្៏ដឹងចាស់ថា អាតាាអញ មស្តយអទុក្េមសុខ
មវទនាមិន្បក្បមដ្ឋយអាមិ ស។
ក្នុងមវទនាទាំង ៩្បការមនះ ្ទង់បម្ងៀនឲ្យភិក្ុពិ
េ ចារណា មវទនា ជា ៣ លំដ្ឋប់ គឺៈ
១/ ឲ្យពិចារណាមវទនាខាងក្នុង ឲ្យពិចារណាមវទនាខាងម្ៅ ឲ្យពិចារណាមវទនាទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងម្ៅ។
២/ ឲ្យពិចារណាទាំងធម៌ជាម

តុ មក្ើត ទាំងធម៌ ជាម

តុ រលត់ ក្នុងមវទនាទាំងឡាយ។
៣/ ឲ្យតាំងសតិមពពះមៅរក្ក្មាដ្ឋានថា មវទនា ានជា្ប្ក្តីក្៏្តឹមម្តស្ាប់ ចម្មើនញាណ និងការចម្មើន
សតិ ប៉ុមណាោះ មិនអាស្ស័យតណា
ហ និង ទិដិា ឬ្បកាន់ ាំអីវៗក្នុងមោក្ម

ើយ ។

្ពះអងគ្តាស់សរុបថា “ានលភិក្ុទាំ
េ ងឡាយ ភិក្ុេពិចារណាមឃើញ មវទនាក្នុងមវទនាទាំងឡាយ ជា្ប្ក្តី
យ៉៉ ងមនះឯង” ។

៣-ចិតាែនុបសសនា
ការពិចារណាមឃើញចិតែក្ុងចិ
ន
តែ គឺពិចារណាចិតែរបស់ខួន
ល ឲ្យមឃើញសភាវៈ ម្ដល្បាក្ដក្នុងខណៈមនាះ និង
ដឹងចាស់តាមមសចក្ែីពិត មដ្ឋយការតាមដ្ឋនចិតែ ៨គូគឺៈ

១- ចិតែ្បក្បមដ្ឋយោគៈ ចិតែ្បាសចាក្ោគៈ ក្៏ ដឹងចាស់ថា ចិត្ែ បក្បមដ្ឋយោគៈ ចិតែ្បាសចាក្ោគៈ។
២- ចិតែ្បក្បមដ្ឋយមទាសៈ ចិតែ្បាសចាក្មទាសៈ ក្៏ ដឹងចាស់ថា ចិតែ្បក្បមដ្ឋយមទាសៈ ចិតែ្បាសចាក្
មទាសៈ ។
៣- ចិតែ្បក្បមដ្ឋយមា
មា

ៈ ចិតែ្បាសចាក្មា

ៈ ក្៏ ដឹងចាស់ថា ចិតែ្បក្បមដ្ឋយមា

ៈ ចិតែ្បាសចាក្

ៈ។

៤- ចិតែ្បក្បមដ្ឋយថីនមិទធៈ ចិតែ្បាសចាក្ថីនមិទធៈ ក្៏ ដឹងចាស់ថា ចិតែ្បក្បមដ្ឋយថី នមិទធៈ ចិតែ្បាសចាក្
ថីនមិទធៈ ។
៥- ចិតែជាម

គគតៈ ចិតែមិនម្មនជាម

គគតៈ ក្៏ ដឹងចាស់ថា ចិតែជាម

គគតៈ ចិតែមិនម្មនជាម

គគតៈ។

៦- ចិតែានចិតែដនទន្ក្ម្លងជាង ចិតែមិនានចិតែដនទន្ក្ម្លងជាង ក្៏ ដឹងចាស់ថា ចិតែានចិតែដនទន្ក្ម្លង
ជាង ចិតែមិន ានចិតែដនទន្ក្ម្លងជាង។
៧- ចិតែជាសាធិ ចិតែមិនម្មនជាសាធិ ក្៏ ដឹងចាស់ថា ចិតែជាសាធិ ចិតែមិនម្មនជាសាធិ ។

៨- ចិតែម្ដលរួចផុតម

ើយ និងចិតែម្ដលមិនទាន់រច
ួ ផុត ក្៏ដឹងចាស់ថា ចិតែម្ដលរួចផុតម

ើយ និងចិតែម្ដលមិន

ទាន់ រច
ួ ផុត ។
មៅក្នុងចិតែទាំង ៨ គូ មនះ ្ទង់ឲ្យភិក្ុពិ
េ ចារណាចិតែជា ៣ លំដ្ឋប់គឺៈ
១/ ឲ្យពិចារណាចិតែខាងក្នុង ចិតែខាងម្ៅ ចិតែទាំងខាងក្នុង ចិតែទាំងខាងម្ៅ ។
២/ ឲ្យពិចារណាធម៌ជាម

តុ មក្ើត និង ធម៌ ជាម

តុ រលត់ ក្ុងចិ
ន
តែរបស់ខួន
ល ។

៣/ ឲ្យតាំងសតិមពពះមៅរក្ក្មាដ្ឋានថា ចិតែានជា្ប្ក្តី ក្៏្តឹមម្ត មដើមបីអាស្ស័យនូវការចម្មើនញាណ
ចម្មើនសតិ ប៉ុមណាោះ មិនអាស្ស័យ តណា
ហ និង ទិដិា មិន្បកាន់ ខាជប់អីវៗក្នុងមោក្ម

ើយ។ ម

ើយ្ទង់្តាស់

សរុបថា “ានលភិក្ុេទាំងឡាយ ភិក្ុេពិចារណាមឃើញ ចិតែក្ុងចិ
ន
តែ យ៉៉ ងមនះឯង” ។
៤-ធាានុបសសនា

ការពិចារណាមឃើញធម៌ក្ុងធម៌
ន
ទាំងឡាយ ជា្ប្ក្តី គឺ ពិ ចារណាថា ក្នុងខណៈមនះ ានធម៌អីវមៅក្នុងចិតែ

របស់ខួន
ល ក្៏ ដឹងចាស់ធម៌មនាះៗ មដ្ឋយពិចារណាធម៌ទាំងជាក្ុសល អក្ុ សល និង អពា-្ក្ិត មដ្ឋយម្បងម្ចក្
ការពិចារណាជា ៥ ពួក្គឺៈ
ពួក្ទី ១ នី វរណបពវៈ
នីវរណៈ គឺ ពួក្ធម៌ម្ដលោោំងចិតែ មិនឲ្យសម្មចនូវក្ុសលធម៌ ាន ៥្បការគឺៈ
១) កាមចឆនេៈ ការម្តក្អរក្នុងកាម ។
២) ពាបាទៈ ការពាបាទ ។

៣) ថីនមិទធៈ ការរុញោ មង្ខក្ងុយ ងុ យមដក្ ។
៤) ឧទធចចក្ុក្ុចច
ក ៈ មសចក្ែីោយាយអម្ណែតអណូែ ង ។
៥) វ ិចិក្ិចាឆ ការសងស័យមិនមចះចប់ ។

្ទង់ បម្ងៀនឲ្យភិក្ុេក្ំណត់ ពិចារណានីវរណធម៌ តាមលំដ្ឋប់ ដូមចនះគឺៈ
១/ មពលាននីវរណធម៌ ខ ណាមួយមៅក្នុងចិតែ ក្៏ឲ្យដឹងចាស់នីវរណធម៌ មនាះ ។
២/ នីវរណធម៌ ខ នីមួយៗម្ដលមិនមក្ើតម
៣/ នី វរណធម៌ ខ នីមួយៗម្ដលមក្ើតម

ើងមដ្ឋយម

ើង និងលះបានមដ្ឋយ ម

៤/ នីវរណធម៌ ខ នីមួយៗម្ដលលះបង់បានម
ម

តុ ណា ក្៏ ដឹងចាស់នូវម

ើយ មិនមក្ើ តម

តុ មនាះ ។

តុ ណា ក្៏ ឲ្យដឹងចាស់នូវម

ើងតមៅមទៀតមដ្ឋយម

តុ មនាះ។

តុណា ក្៏ ដឹងចាស់នូវ

តុ មនាះ ។

ពួក្ទី ២ ខនធបពវៈ
បញ្ចក្េនធ (ខនធ ៥) គឺពួក្ធម៌ ម្ដលមព្វលអំពីឧបាទានក្េនធ ឲ្យពិចារណា ក្ំ ណត់ ដឹងខនធ៥ គឺ រូប មវទនា សញ្ញដ
សង្ខេរ វ ិញ្ញដណ តាមស្តថន ៣្បការគឺ ១.ការាន គឺានយ៉៉ ងដូចមមែច ២.ការមក្ើត គឺ មក្ើតម

ើងបានយ៉៉ ងដូច

មមែច ៣.ការរលត់ គឺរលត់ មៅបានយ៉៉ ងដូចមមែច ?
ពួក្ទី ៣ អាយតនបពវៈ
អាយតនៈ ១២ គឺ ពួក្ធម៌ ម្ដលមព្វលអំពីអាយតនៈខាងក្នុង ៦ បានដល់ ម្ភនក្ ្តមចៀក្ ្ចមុះ អណា
ែ ត កាយ
ចិតែ និង អាយតនៈ ខាងម្ៅ៦ បានដល់ រូប សមមលង ក្លិន រស មោដាពវៈ ធាារមាណ៍ ។
្ទង់ សម្មែងក្ំណត់ជាវគគ ឲ្យពិចារណាអាយតនៈដូមចនះគឺៈ

១/ ឲ្យក្ំណត់ អាយតនៈខាងក្នុង អាយតនៈខាងម្ៅ ្គប់ ចំណុចនីមួយៗ ។
២/ ្តូវដឹងឲ្យចាស់ថា សំមយ៉ជនៈមក្ើតម

ើង ម្ព្វះអាស្ស័យ អាយតនៈមនាះៗ ។

៣/ ្តូវដឹងឲ្យចាស់ថា សំមយ៉ជនក្ិមលសម្ដលមិនទាន់មក្ើតម
ម

ើង ម

ើយ លះបង់ បានយ៉៉ ងដូចមមែច ម្ដលលះបង់បានម

ើង មក្ើតម

ើយ មិនមក្ើតម

ើងបានយ៉៉ ងដូចមមែច ម្ដលមក្ើត
ើងមទៀត បាន យ៉៉ ងដូចមមែច ។

ពួក្ទី ៤ មព្វជឈងគបពវៈ
មព្វជឈងគៈ គឺ អងគធម៌ជាម្គឿង្តាស់ដឹងាន ៧ ្បការគឺៈ
១-សតិសមាពជឈងគៈ ធម៌ ជាអងគននការ្តាស់ដឹងគឺសតិ មសចក្ែីរពញក្បាន ។
២- ធមាវ ិចយសមាពជឈងគៈ ធម៌ ជាអងគននការ្តាស់ដឹងគឺ ការពិចារណាធម៌ឲ្យលាិតលាន់ ។
៣- វ ិរ ិយសមាពជឈងគៈ ធម៌ ជាអងគននការ្តាស់ដឹងគឺ មសចក្ែីពាយ៉ម ។
៤- បីតិសមាពជឈងគៈ ធម៌ ជាអងគននការ្តាស់ដឹងគឺ មសចក្ែីម្ឆាតសកប់សល
ក ់ក្ុងចិ
ន
តែ។

៥- បសសទធិសមាពជឈងគៈ ធម៌ ជាអងគននការ្តាស់ដឹងគឺ មសចក្ែីសប
ា ់កាយ សាប់ចិតែ ។
៦- សាធិ សមាពជឈងគៈ ធម៌ ជាអងគននការ្តាស់ដឹងគឺ ការតាំងចិតែាំ ចិតែសប
ា ់។
៧- ឧមបកាេសមាពជឈងគៈ ធម៌ ជាអងគននការ្តាស់ដឹងគឺ ការតាំងចិតែជាក្ណា
ែ ល។
វ ិធី ពិចារណា គឺពិចារណាឲ្យដឹងចាស់ក្ុងខណៈមនាះៗ
ន
ថា មព្វជឈងគៈ ៧ ខ នីមួយៗ ានមៅក្នុងខលួនឬមទ
ម្ដលមិនទាន់ មក្ើត មក្ើតម

ើងបានយ៉៉ ងដូចមមែច ម្ដលមក្ើតម

ើង ម

ើយ ចម្មើនឲ្យមពញបរ ិបូរណ៍ បានយ៉៉ ង

ដូចមមែច ។
ពួក្ទី ៥ សចចបពវៈ
សចចៈ ៤ ្ទង់បម្ងៀនឲ្យភិក្ុមឃើ
េ
ញធម៌ក្ុងធម៌
ន
ទាំងឡាយ ដឹងចាស់តាមមសចក្ែីពិតថា មនះជាទុក្េ (ទុក្េសចចៈ)
មនះជាម

តុ ននមសចក្ែីទុក្េ(សមុទយសចចៈ) មនះជាទីរ ំលត់ ទុក្េ(និមោធសចចៈ) មនះជាផលូវបដិបតែិមដើមបីមចញចាក្

ទុក្េ(មគគសចចៈ) ។

បនាេប់ ពីមនាះមក្្ទង់ សម្មែងអំពីទុក្េអរ ិយសចចនិមទេសថា ទុក្េអរ ិយសចច បានដល់ ជាតិ ជោ ពាធិ មរណៈ
មស្តក្ៈ បរ ិមទវៈ ទុក្េ មទាមនសសៈ ឧបាយ៉សៈ ការជួប្បទះនូវរបស់ មិនជាទីស្សឡាញ់ ក្៏ ជាទុក្េ ការ្បាស
ចាក្នូវរបស់ជាទីស្សឡាញ់ក្៏ជាទុក្េ ការមិនបានវតថុម្ដលជាទី ស្សឡាញ់ ក្៏ ជាទុក្េ និង្ទង់សរុបថា
ឧបាទានក្េនធ ក្៏ ជាទុក្េ យ៉៉ ងមនះ ។

្ទង់ សម្មែងសមុទយអរ ិយសចចនិមទេសថា ទុ ក្េសមុទយអរ ិយសចចៈ ដូចមមែច? អវីជា បិយរូប ស្តតរូប (សភាវៈ
ម្ដលគួរឲ្យស្សឡាញ់ មពញចិតែនាំឲ្យមក្ើតតណា
ហ ) ក្នុងមោក្? ្ទង់ អធិបាយ អាយតនៈ ខាងក្នុង ានចក្េុជា
មដើម អាយតនៈខាងម្ៅ ានរូបជាមដើម វ ិញ្ញដណ ៦ ានចក្េុវ ិញ្ញដណជាមដើម សមផសស ៦ ានចក្េុសមផសស

ជាមដើម មវទនា ៦ ានរូបមវទនា ជាមដើម សញ្ញដ ៦ ានរូបសញ្ញដជាមដើម សមញ្ចតនា ៦ ានរូបសមញ្ចតនាជា
មដើម តណា
ហ ៦ ានរូបតណា
ហ ជាមដើម វ ិតក្កៈ ៦ ានរូបវ ិតក្កៈ ជាមដើម វ ិចារៈ ៦ ានរូបវ ិចារៈជាមដើម ្គប់ ចំណុច
នីមួយៗ ជាបិយរូប ស្តតរូប ក្នុងមោក្ ។តណា
ហ មពលមក្ើតម
តាំងមៅក្នុងធម៌ទាំងមនះ ។

ើង ក្៏ មក្ើតម

ើង ក្នុងធម៌ទាំងមនះ មពលតាំងមៅ ក្៏

្ទង់ សម្មែងនិមោធអរ ិយសចចនិមទេសថា ទុក្េនិមោធអរ ិយសចចៈ ដូចមមែច? អវីជាបិយរូប ស្តតរូប ក្នុងមោក្?

មសចក្ែីអធិបាយនន ការរ ំលត់តណា
ហ (និ មោធសចចៈ) មនះានន័យផេុយានពីសមុទយសចច និមទេស ខាងមដើម ។

្ទង់ សម្មែងមគគសចចនិមទេសថា មតើ ទុក្េនិមោធាមិនីបដិបទា ដូចមមែច? ្ទង់ អធិបាយថា បានដល់ អរ ិយមគគ
្បក្បមដ្ឋយអងគ ៨ ានសាាទិដិា ជាមដើម ។ បនាេប់ ពីមនាះ ្ទង់អធិបាយ អរ ិយមគគ ្បក្បមដ្ឋយអងគ ៨
្បការ្គប់ចំណុច ដូចជាសាាទិដិា គឺ ការយល់ ដឹងក្នុងទុក្េក្ុងសមុ
ន
ទ័យ ក្នុងទុក្េនិមោធ និង ក្នុងទុក្េនិមោធា
មិនីបដិបទា ជាមដើម ។

បនាេប់ មក្មទៀត ្ទង់ បម្ងៀនឲ្យភិក្ុមឃើ
េ
ញធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ក្នុងលក្េណៈមផសងៗ ៣លំដ្ឋប់ គឺៈ
១/ ឲ្យពិចារណាធម៌ខាងក្នុង ធម៌ខាងម្ៅ ធម៌ ទាំងខាងក្នុងធម៌ទាំងខាងម្ៅ ។
២/ ឲ្យពិចារណាធម៌ជាម

តុ មក្ើតនិងធម៌ជាម

តុ រលត់ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ។
៣/ ឲ្យតាំងសតិ មពពះមៅរក្ក្មាដ្ឋានថា ធម៌ ានមៅជា្ប្ក្តី ក្៏្តឹមម្តមដើមបីអាស្ស័យនូវការចម្មើនញាណ
និង ការចម្មើនសតិ ប៉ុមណាោះ មិនអាស្ស័យតណា
ហ និង ទិដិា មិន្បកាន់ ខាជប់ នូវអវីៗក្នុងមោក្ម

ើយ ។ ម

ើយ

្ទង់ ្តាស់ថា “ានលភិក្ុេទាំងឡាយ ភិក្ុេពិចារណា មឃើញធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ជា្ប្ក្តី យ៉៉ ងមនះឯង” ។
ភាគនិគមន៍
អានិសងសនន ការចម្មើនសតិ បដ្ឋាន ៤
្ពះសាាសមពុទធ ្ទង់ សម្មែងអានិសងសននការចម្មើនសតិ បដ្ឋានជានិគមវចនៈ ថា បុគគលចម្មើនសតិបដ្ឋាន
អស់រយៈមពល ៧ ពនំ ៦ ពនំ ៥ ពនំ ៤ពនំ ៣ពនំ ២ពនំ ១ពនំ ។ អស់រយៈមពល ៧ម្ខ ៦ម្ខ ៥ម្ខ ៤ម្ខ ៣ម្ខ ២ម្ខ
១ម្ខ អស់រយៈមពល ក្នលះម្ខ ឬអស់រយៈមពល ៧ នថា គង់ នឹងបានសម្មចផលណាមួយ បណា
ែ ផលទាំង ២
យ៉៉ ងគឺ អរ

តែផលក្នុងបចចុបបនន ឬ មបើ ានឧបាទានសល់មៅ ក្៏ នឹងបានជា្ពះអនាាមី ។ ម

ើយ្ទង់ ្តាស់

សរុបថា “ផលូវមនះជាផលូវមូលម្តមួយ ្ប្ពឹតែមៅមដើមបីមសចក្ែីបរ ិសុទធននសតវទាំងឡាយ មដើមបីក្ំចាត់បង់ នូវ

មសចក្ែីមស្តក្ និងមសចក្ែីខសឹក្ខសួល មដើមបីរ ំលត់ ទុក្េ និងមទាមនសស មដើមបីសម្មចនូវមញយយធម៌ (អរ ិយមគគ)
មដើមបីមធវើឲ្យជាក្់ ចាស់នូវ ្ពះនិព្វវន ។ ផលូវមនាះ គឺសតិបដ្ឋាន ៤ ្បការ តថាគតអាស្ស័យផលូវមនះឯង មទើប
ពណ៌នាដូចមព្វលមក្មនះ។
កាល្ពះសាាសមពុទធ្តាស់សម្មែងចប់ម
ន្ក្មពក្ ៕

ើយ ភិក្ុេទាំងមនាះ ក្៏ ានចិតែម្តក្អរ រ ីក្ោយ ចំ មព្វះពុទធភាសិតមនះ

ចំណុចគួរសមងកត
សូមសមងកតមមើលថា ្ពះសាាសមពុទធ្ទង់ សម្មែងសតិបដ្ឋាន ទុក្ក្នុងទីមផសងៗម្ចើនក្ម្នលង ដូចាន្បាក្ដក្នុង

្ពះសុតែនែបិដក្ និង ្ពះអភិ ធមាបិដក្ ប៉ុម្នែម្ដល្តាស់សម្មែងទុក្មដ្ឋយពិស្តែរ ម្ដលមៅ ថា្ពះសូ្តធំ មនាះ
ាន្បាក្ដពីរក្ម្នលងប៉ុមណាោះ គឺក្ុង្ពះសូ
ន
្តមនះ និងក្នុងមជឈិមកាយ មូ លបណាោសក្ៈ ។ ចំណុចម្ដលគួរ
សមងកតតមៅមទៀតមនាះគឺ អដាក្ថា របស់ទីឃនិ កាយ មហាវគគ និង អដាក្ថា របស់មជឈិមនិកាយ

មូលបណាោសក្ៈ ក្ត់ ្តាទុក្ចាស់ថា សតិ បដ្ឋាន ក្នុងមជឈិមនិកាយ មូលបណាោសក្ៈ ានមឈាាះថា សតិប

ដ្ឋានសូ្ត រ ីឯក្នុងទីឃនិកាយ មហាវគគមនះ ានមឈាាះថា មហាសតិបបដ្ឋានសូ្ត ។ អដាក្ថាទាំងពីរក្ាលមនះ
ក្ត់្តាទុក្ចាស់ថា ្ពះសូ្តទាំង ២ មនះ ចាត់ ចូលមៅក្នុង្ពះសូ្ត ម្ដលានអតថ្ជាលម្ៅ ទាំង៨ សូ្តគឺ
មៅក្នុងទីឃនិ កាយពីរសូ្តគឺ មហានិទានសូ្ត និង មហាសតិបដ្ឋានសូ្ត ក្នុងមជឈិមនិកាយ ៦ សូ្តគឺ
សតិបដ្ឋាន សូ្ត ស្តមោបមសូ្ត រុមកាេបមសូ្ត រដាបាលសូ្ត ាគណិឌ យសូ្ត និង អាមនញ្ជសបាយសូ្ត

។ ្ពះសូ្តទាំងមនះ ្ពះសាាសមពុទធ ្ទង់ សម្មែងដល់ពុទធបរ ិស័ទម្ដនក្ុ រុ ម្ព្វះពួក្មគ ានការចាប់ អារមាណ៍
ក្នុងការមរៀនធម៌ និង បដិបតែិធម៌ យ៉៉ងខាលំងកាលណាស់ មោក្ឧបាទុក្ថា បុរសម្ដលបាន្បអប់ ាសម ើយ
យក្ោកាន ្បមភទមផសងៗមក្ទុក្ក្នុង្បអប់ មនាះ យ៉៉ ងណា ឬបុរសបាន ិប ាសម ើយ យក្រតនៈ ៧

្បការ មក្ទុក្ក្នុង

ិបមនាះ យ៉៉ ងណា ្ពះសាាសមពុទធ ្ទង់បានពុទធបរ ិស័ទអនក្ម្ដនក្ុរុ ម

្ពះធម៌មទសនា ម្ដលានអតថដ៏្ជាលម្ៅ ដល់ពុទធបរ ិស័ទមនាះ យ៉៉ ងមនាះ ដូចាន ៕

ខលឹមស្តរម្ដលគួ រសិក្ា ស្តរសំខាន់ ម្ដលគួរសិក្ាមដ្ឋយលំអិតគឺៈ
-១វ ិភាគអតថន័យ និងមាលការណ៍ របស់សតិបដ្ឋាន ៤ ។
-២វ ិភាគស្តរៈសំខាន់ ននការចម្មើនសតិបដ្ឋាន ៤ ។
-៣ឹក្
វ ហាត់ចម្មើនសតិបដ្ឋាន តាមម្ដល្ទង់អធិបាយ ។
-៤វ ិភាគផលននការចម្មើនសតិ បដ្ឋាន ៤ ៕
“ចប់មហាសតិបដ្ឋានសូ្តមដ្ឋយសមងេប ”

សូមអស់មោក្អនក្អនុមាទនា!

ើយក្៏្ទង់សម្មែង

