ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រុទ្ធម្ណ្ឌលវិបសសនាធុរៈ
នៃព្រះរាជាណ្ចព្ររម្ពជា
ុ

សបបរុ ិសទាៃសូព្ត

(បិដរលលខ ៤៥ ទ្ំរ័រ ៨៨ ដល់ ៨៩)
ម្នាលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សប្បុរស
ិ ទនននេះម្នន ៥ យ៉ា ង, សប្បុរស
ិ ទន ៥ យ៉ា ង ដូនតេចខ្លេះគឺ៖
១. សទ្ធាយ ទ្ធនំ ទេតិ

ឲ្យទននោយសទា ។

អដឋក្ថាៈ សទ្ធាយ

បានដល់ន ឿទននឹងផលរប្ស់ទន ។

២. សក្កច្ចំ ទ្ធនំ ទេតិ

ឲ្យទននោយនោរព ។

អដឋក្ថាៈ សក្កច្ចំ

ន្វើចិត្េឲ្យស្អាត្ក្ាុងការឲ្យទន នោរពនកាត្ក្រក្ងក្ាុងនេយយ្ត៌ និងក្ាុងេក្ខិនេយយ

ប្ុគគល ។ ទាំងពីរយ៉ា ងន

េះ ប្ុគគលនរៀប្ចាំនេយយ្ត៌ឲ្យរប្េីត្ន្មេះថ ចូលនៅតាំងនសចក្េីនោរព

នកាត្ក្រក្ងក្ាុងេយយ្ត៌ ឯការនរ ើនរស
ើ ប្ុ គគលន
ក្ាុងេក្ខិនេយយប្ុគគល ។
៣. កាទេន ទ្ធនំ ទេតិ

ើយឲ្យ ន្មេះថចូលនៅតាំងនសចក្េីនោរពនកាត្ក្រក្ង

ឲ្យទនតតកាលគួរ ។

អដឋក្ថាៈ កាទេន តតកាលដ៏សតគួរ ។
៤. អនុ គ្គហិតច្ិទតោ ទ្ធនំ ទេតិ ឲ្យទននោយចិត្េអនុនរោេះ ។

អដឋក្ថាៈ អនុ គ្គហិតច្ិទតោ បានដល់ម្ននចិត្េតិនស្អេយ គឺលេះប្ង់ោច់នៅក្ត្តេង ។
ដទេ ។

៥. អតោនញ្ច បរញ្ច អនុ បហច្ច ទ្ធនំ ទេតិ ឲ្យទននោយតិនបាននប្ៀត្នប្ៀនខ្លួនឯងនឹងអាក្
អដឋក្ថាៈ អនុ បហច្ច បានដល់ តិនប្៉ាេះេងគិច គឺតិនលុប្ប្ាំបាត្់ គុេទាំងឡាយ ។
ម្នាលភិក្ុខទាំងឡាយ

ប្ុគគលឲ្យទននោយសទានោយផលទនទនន

េះនក្ើ ត្ក្ាុងេីណាៗ

ជា

ប្ុគគលសេក្សេ
តភម្ននរេពយនរចើន ម្នននោគាៈនរចើនផង ជាប្ុគគលម្ននរូប្លាគួររតិលនតើលរ េះថល រប្ក្ប្
ុ
នោយោពជាអាក្ម្ននសតបុរលាដ៏ទរក្ក្លងផង ។
ម្នាលភិក្ុខទាំងឡាយ

ប្ុគគលឲ្យទននោយនោរពនោយផងទនទនន

េះ

នក្ើត្ក្ាុងេីណាៗ

ជា

ប្ុគគលសេក្សេ
តភម្ននរេពនរចើន ម្នននោគាៈនរចើនផង ពួក្ នណា នទេះក្ូនក្េី រប្ពនាក្ីេ ខ្្ាំុក្ីេ អាក្ប្នរតើ ក្ីេ
ុ
អាក្ន្វើការងារក្េី រប្ស់ប្ុគគលន េះ នទាំងន េះ ក្ត្ងស្អេប្់នោយលា នផាៀងរត្នចៀក្ស្អេប្់ តាំងចិ ត្េនដើតបី
ដឹងផង ។

ម្នាលភិក្ុខទាំងឡាយ

ប្ុគគលឲ្យទនតតកាលដ៏គួរនោយផលទនទនន

េះនក្ើត្ក្ាុងេី

ៗ

ជា

ប្ុគគលសេក្សេ
តភម្ននរេពយនរចើន ម្នននោគាៈនរចើនផង រប្នយ ន៍ គឺសតបត្េិដ៏នពញនោរ រក្តងតក្តត
ុ
កាលដ៏គួរដល់ ប្ុគគលន

េះផង ។

័ ទល់ក្ត្ចាស់
អដឋក្ថាៈ នសចក្េីថ រប្នយ ន៍ទាំងឡាយ កាលក្ដលនឹងតក្ដល់ តិ នក្តនតក្ក្ាុងវយ
ន

ើយន

័ ន
េះនេ គឺរក្តងតក្ក្ាុងនពលដ៏សត គួរក្ាុងប្ឋតវយ

េះឯង ទាំងក្ដលតក្នោយនរចើនផង ។

ម្នាលភិក្ុខទាំងឡាយ ប្ុគគលឲ្យទននោយចិត្េអនុនរោេះ នោយផលទនទនន

េះ នក្ើត្ក្ាុងេីណាៗ

ជាប្ុគគលសេុក្សេតភ ម្ននរេពយនរចើន ម្នននោគាៈនរចើនផងរក្តងប្នងាានចិត្េនៅនដើ តបីប្រនិ ោគក្ាុងកាតគុ េ
៥ ដ៏នលើសលប្់ផង ។
ទនន

ម្នាលភិក្ុខទាំងឡាយ ប្ុគគលឲ្យទននោយតិនបាននប្ៀត្នប្ៀនខ្លួនឯងនិងអាក្ដទេ នោយផលទន
េះនក្ើត្ក្ាុងេីណាៗ ជាប្ុគគលសេុក្សេតភ ម្ននរេពយនរចើនម្នននោគាៈនរចើនផង នសចក្េីអនេរាយទន

សតបត្េិទាំងឡាយតិនម្ននតក្អាំពីេីណាតួយគឺអាំពីនភលើង អាំ ពីេឹក្ អាំពីនសេចអាំពីរនចារ អាំពីន

ត្ុតិនជាេី

ស្សឡាញ់ និង អាំពីតនុសសក្ដលជាទយេផង ។
ម្នាលភិក្ុខទាំងឡាយ សប្បុរស
ិ ទនម្នន៥ យ៉ា ងននេះឯង ។
ចាំក្េក្ អសបបុរសទ្ធន
មាន ៥ យ
៉ា ងគ្ឺ៖
ិ
១. អសក្កច្ចំ ទ្ធនំ ទេតិ

ថលជាងតុន។

ឲ្យទននោយតិននោរពវត្ថុ គឺតិនបានសម្នាត្ផចិត្ផចង់នេយយវត្ថុឲ្យទលល

២. អបច្ិតឹ ក្តា ទ្ធនំ ទេតិ ឲ្យទននោយតិនតាំងចិត្េចាំនោេះវត្ថុ និងអាក្េេួ ល (នតើលងាយ)
៣. អសហតា ទ្ធនំ ទេតិ តិនឲ្យនោយទដខ្លួនឯង (នរប្ើនគ)
៤. អបវដ្ឋ
ិ ំ ទ្ធនំ ទេតិ

ឲ្យទនន្វើដូចយក្នៅនបាេះនចាល

៥. អនាគ្មនាេដ្
ិ ទឋិ កាទ្ធនំ ទេតិ ឲ្យទននោយយល់ថតិ នម្ននផល។

ដូនចាេះ ក្ូនន្វើអីវតួយរត្ូវពិចារណាឲ្យបាននរចើនផងណា ក្ូនរប្ស់ក្ត៉ានរោេះអាំនពើ ក្ដលនយើងន្វើនៅ
នលើអីត
វ ួយ រក្តងម្ននការលា និងអារក្ក្់ យ៉ាងននេះន

ើយតុន នឹងនិយយសដីអីត
វ ួយចូរពិចារណាេុក្ជាតុ ន

ថនត្ើអីក្វ ដលនយើងន្វើ អវីក្ដលនយើ ងន្វើ អវីក្ដលនយើងនោលនៅន
ដក្ស្សង់នចញពីនសៀវន

ាៈ ទនក្ថ និងនសៀវន

េះម្នននទស ឬក្៏ ោមននទស។

ក្េីសងឃឹតអាក្ម្ននគុ េ

នរៀប្នរៀងនោយាៈ អគគប្េិ ឌ ត្ ្ម្នមចារយ ប្ុ ត្ ស្អវងស
Website:

www.bvdcc.org

YouTube:

Vipassana Dhurak Buddhist Centre

E-mail:

chhenchhoun@gmail.com

Address:

Vipassana Dhurak Buddhist Centr of Kingdom of Cambodia, Phnom Atharas,
Khum Phsar Dek, Srok Ponhea Leu, Khet Kandal, Cambodia.
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