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អុបសកនិេទទស 

សំែដងអំពីនមថ អុបសក និងធម៌របស់អុបសកេផ ងៗ មនសីលជេដើម។ ជនែដលមននមបញញ តិ្ត 

ថ អុបសក អុបសិក េនះេ យេហតុែដលបនចូល េទជិតនូវ្រពះរតនៃ្រតជទីពឹងទីរលឹក ដូចពុទធភ 

សិតែដល្រពះសមម សមពទធុ  ្រទង់្រ ស់សំែដងចំេពះ នឹងម នមសកយ ជថ មន លម នម ្រគហសថ 

ែអ មួយ បនដល់នូវ្រពះពុទធ ្រពះធម៌ ្រពះសងឃជទីពឹងទីរលឹកេហើយ ្រគហសថេនះែអងបនេឈម ះថ 

អុបសក េបើ្រស្តីេ ថ អុបសិក។  

មយ៉ងេទៀតមនបលីថ រតនត្តយំ អុបសតីតិ អុបសេក ែ្របថ  ជនែអ ចូល េទអងគយជិត្រពះរតនុ  

ៃ្រត ជនេនះេឈម ះថ អុបសក។ 

អធិបបយថ ជនែដលចូលេទអងគុយជិត្រពះរតនៃ្រតេនះ គឺមិនែមនចូលេទអងគយជិត្រពះពុទធុ  ្រពះធម៌ 

្រពះសងឃ ជនិចចេ យរបូកយេនះេទ គឺេ កសេ្រងគ ះយកនមកយជ្របមណ សូមបីអនកេនះសថិត 

េនកនងទីឆង យបុ៉នម នុ  ែតមនសន្ត នចិត្ត ្រប្រពឹត្តចប់េនកនងគុណ្រពះរតនៃ្រតជនិចចុ  ចិត្តេនះេ នេទ 

េ ងយកគុណ្រពះរតនៃ្រតជទីពឹងទីរលឹកេហើយជនេនះេឈម ះថ បនចូលេទអងគយជិត្រពះរតនៃ្រតជុ  

និចច េបើ្រគន់ែតចូលេទអងគយជិតុ  ្រពះពុទធេ យរបូកយ ែតសន្ត នចិត្តេនះសថិតេនកនងទីឆង យអំពីគុណុ  

្រពះរតនៃ្រត មិនមនបេង្អ នចិត្តេទកនងគុណ្រពះរតនៃ្រតុ  េឡើយ ជនេឈម ះថ សថិតេនកនងទីឆង យអំពីគុុ  

ណ្រពះរតនៃ្រត មិនែមនជ អុបសក អុបសិកេឡើយ។ 

សីលៃនអុបសក 

  បពច វរតិេចតនិ  គឺេវៀរចកេវ ៥ េឈម ះថជសីលៃនអុបសក ដូចពុទធភសិតែដល្រពះបរម្រគូជមច ស់ 

្រទង់្រ ស់សំែដងចំេពះម នមសកយ ជថ មន លម នម អុបសកែអ បនេរៀរចកប តិបត 

គឺមិនសំ ប់សត្វ១ េវៀរចកអទិនន ទន គឺមិនលួច្រទពយអនកដ៏ៃទ១ េវៀរចកកេមសុមិចច ចរ គឺមិន្រប 
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្រពឹត្តខុសកនងកមទំង យុ ១ េវៀរចកមុ ទ គឺមិននិយយកុហក១ េវៀរចកសុ េមរយគឺមិន ផឹកនូវ 

សុ  និងេមរយ័១ អុបសកេនះេឈម ះថ អុបសកមនសីល។  

ជីវៈនអុបសក 

កិរយិលះបង់នូវជំនួញខុស ៥្របករ េហើយ្របកបកិចចករចញច ឹមជីវតេ យ្រតឹិ ម្រតូវ មធម៌ េឈម ះថ 

ជីវៈៃនអុបសក ដូចមនពុទធបញញ ត្តិែដល្រពះសមម សមពទធ្រទង់ មចំេពះនឹងភិកខទំង យុ ុ  ជំនួញខុស 

ទំង យ៥្របករេនះគឺ 

  ១ -សតថវណិជជ   

 

 

២ -សត្តវណិជជ  

៣ -មំសវណិជជ   

 

៤ -មជជវណិជជិ   

 

៥ -វសវណិជជឹ  

ជួញស្រ ្ត វធុសំ ប់្រប រ គឺេធ្វើេ្រគ ងស្រ ្ត វធុេនះេ យខ្លនែអួ  

ង រេឺ យអនកដៃទេគេធ្វើេ យ របឺនមកេ យេហតុែអ មួយេហើ 

យលក់ដូរេ្រគ ងស្រ ្ត វធុេនះ។ 

ជួញដូរមនុស ។ 

ជួញ ច់គឺចិញច ឹមនូវសត្វទំង យមន្រជូកជេដើមលុះដល់សត្វទំង 

យេនះ ចំេរ ើនធំេឡើងក៏សំ ប់យក ច់លក់។ 

ជួញទឹក្រសវងឹ គឺផ ំេ្រគ ង មួយ េ យេកើតេឡើងជទឹក្រសវងេឹ  

យខ្លនែអងួ  រទិឺញេគយកមក េហើយលក់ដូរទឹក្រសវងេនះ។ឹ  

ជួញថន ំពិសគឺចត់ែចងផ ំថន ំពិសេ យេកើតេឡើងេ យខ្លនែអងួ  រេឺ  

យេគផ ំេ យ របឺនមកេ យេហតុែអ មួយេហើយលក់នូវថន ំពិស 

េនះ។ 

អុបសក កលេបើេវៀរចកជំនួញខុសទំង៥្របករេនះ េហើយបន្របតិបត្តិករចិញច ឹមជីវតេ យធម៌ិ  

េឈម ះថ មន ជីវធម៌េ យ្របៃព។ 

វបត្តិៃនអុបសកិ  

ធមមជតិែដលញំងសីលនិង ជីវធម៌ៃនអុបសកេ យវនសេឈម ះថវបត្តិុ ិ ិ  វបត្តិិ  េនះមន៥យ៉ងគឺ៖ 

  ១ - អស េទធ  េ តិ អុបសកមិនេជឿគុណ្រពះរតនៃ្រត។ 
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២ - ទុស ីេ  េ តិ អុបសក្រទុស្តសីល។ 

៣ - េកតុហលមងគលិេក េ តិ អុបសក្របកបេ យមងគលភញ ក់េផ្អើល។ 

៤ - មងគលំ បេចចតិ េន កមមំ អុបសក្របកន់េជឿថ មងគលមនរទិធពរេវ ជេដើមេ យផល 

      មិន្របកន់េជឿថកមមជកុសលអកុសលេ យផលេឡើយ។ 

៥ - អិេ  ច ពហិទធ  ទកខិេណយយំ គេវសតិ តត្ត ចបុព្វករ ំកេ តិ អុបសករែស្វងរកែតទកខិេណ 

      យយបុគគល គឺបដិគគ ហកៈអនកទទួលទនខងេ្រក ្រពះពុទធ សន េហើយេធ្វើនូវទនដល់ទកខិ 

      េណយយ បុគគលខងេ្រក្រពះពុទធ សនេនះ។ 

អុបសកែអ ្របកបេ យវបត្តិិ ៥យ៉ងេនះ ្រតង់វបត្តិែអ មួយិ  អុបសកេនះ េឈម ះថ អុបសកច 

្ឌ ល គឺអុបសកដូចជមនុស ច ្ឌ ល េឈម ះថ អុបសក មល គឺអុបសកមនធម៌មនទិលេ ហមងផង 

េឈម ះថ អុបសកបដិកិដ្ឋៈ គឺអុបសកែដលអនក្របជញទំង យេ កតិះេដៀលផង។ 

សមបត្តិៃនអុបសក 

ធមមជតិែដលញំងសីលនិង ជីវធម៌ុ  ៃនអុបសកេ យបរបូិណ៌េ យបរសុិទធ្របៃព េឈម ះថសមបត្តិ 

សមបត្តិេនះមន្របំយ៉ងគឺ 

  ១ - សេទធ  េ តិ  

២ - សីលេ  េ តិ  

៣ - នេកតុហលមងគលិ 

៤ - កមមំ បេចចតិ េន  

 

 

៥ - ន អិេ  ពហិទធ ទកខិ 

 

អុបសកមនេសចក្តីេជឿជក់ចបស់កនងគុណ្រពះរតនៃ្រត។ុ  

អុបសកមនសីល។ 

េកេ តិ អុបសក្របកបេ យសុភមងគលមិនភញ ក់េផ្អើល។ 

មងគំ អុបសក្របកន់េជឿថ កមមជកុសល និងកមមជអកុសលេ  

យផល មិន្របកន់េជឿមងគលមនរទិធពរេវ ជេដើមេ យ 

ផលេឡើយ។ 

េណយយំ គេវសតិ អិធ ចបុព្វករ ំកេ តិ អុបសកមិនែស្វងរកទកខិ 

េណយយបុគគល គឺបដិគគ ហកៈអនកទទួលទនខងេ្រក្រពះពុទធ 

សនេឡើយ េហើយេធ្វើទនែតកនងទកខិេណយយបុគគលកនង្រពះុ ុ  
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ពុទធ សនេនះ។ 

អុបសកែអ ្របកបេ យសមបត្តិ ៥យ៉ងេនះេហើយ អុបសកេនះេឈម ះថ អុបសករតនៈ គឺអុបសក 

ដូចជរតនវតថមនុ ែកវជេដើមផង េឈម ះថអបសកបទុមៈ គឺជអុបសកដូចជផក ឈូកមនពណ៌សផង។ 

គុណៃនអុបសក 

ធម៌សំ ប់អុបសកអុបសិក្របតិបត្តិ្រគប់របូ េដើមបនឹីងេ យេកើត េ យចំេរ ើននូវសមបត្តិទំងពួងេឈម ះ 

ថគុណ គុណេនះជរបស់អុបសកអុបសិកេ ថ អុបសកគុណ មន១០យ៉ងគឺ៖  

១ - សេងឃន សទធឹ សមនសុខទុេកខ  េ តិ អុបសកអនករមួេសចក្តីសុខ ទុកខមួយ អេន្លើេ យភិកខសងឃុ  គឺ 

      ថ េបើភិកខសងឃមនេសចក្តីសុខក៏េ្រតកអរុ  េបើភិកខុ សងឃមនេសចក្តីទុកខ្រពួយក៏្រពួយជមួយផង។ 

២ - កយិកវចសិកពច  សុរកខិតំ េ តិ អុបសកមនធម៌ជអធិបតី គឺថ កលេបើ្រប្រពឹត្តេធ្វើអ្វីៗ រែមងក 

      ន់យកធម៌ជធំ ជទី ំង ជទី ងមំ មិនេ យ ខុសមិនេ យេឃ្ល ងឃ្ល តអំពីធម៌េឡើយ។ 

៣ - ធេមម  អធិបេតេយយ េ តិ អុបសកមនធម៌ជអធិបតី គឺថកល េបើ្រប្រពឹត្តេធ្វើអ្វីៗ រែមងកន់ 

      យកធម៌ជធំ ជទី ំងជទី ងមំ មិនេ យខុសមិន េ យេឃ្ល ងឃ្ល តអំពីធម៌េឡើយ។ 

៤ - យថ ថេមន សំវភគរេិ  វ េ តិ អុបសកជអនកេ្រតកអរកនងុ  ករបរចិច គទន មសមគួរដល់ 

      កម្ល ំងៃនខ្លនួ  គឺេធ្វើទន មសមគួរដល់្រទពយតិច និងេ្រចើន េបើមនតិចក៏េធ្វើតិច េបើមនេ្រចើនេធ្វើ 

      េ្រចើនមិនមនមចឆរយិធម៌្រគបសងកត់ សន្ត នចិត្តេឡើយ។ 

៥ - ជិន សនំ ជនិតុពច  យមតិ អុបសកអុស ហ៍ពយយមេដើមប ីនឹងេ យដឹងចបស់នូវ សនៈ គឺព 

      កយេ្រប ន្របេ ពកយប ្ត ំៃន្រពះជិន្រសី។ 

៦ - សមម ទិដ្ឋិេក វ េ តិ អុបសកជសមម ទិដ្ឋិ គឺមន្របជញ េឃើញ្រតូវ មេសចក្តីពិត។ 

៧ - អបគេ  េកតុហលមងគលិេកវ េ តិ អុបសក្របសចកមងគល ភញ ក់េផ្អើលេហើយជអនកមិន្រប 

      កន់េជឿថ មងគលមនរទិធពរេវ ជេដើមេ យផលេឡើយ្របកន់េជឿែតកមមជកុសល និងអកុស 

      លថេ យផល។ 

៨ - ជីវតេហតុបិិ  អញញំ ស ថ រ ំន អុទទិសតិ អុបសក េបើទុកជមនេហតុគួរដល់នូវេសចក្តីវនសជីវតក្តីិ ិ  ក៏មិ 

      នលះបង់្រពះរតនៃ្រត េហើយ្រតឡប់េទកន់យកមនុស ដៃទជ្រគូ ចរយជទីពឹងរបស់ខ្លនថួ  ្រប 
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      េសើរជង្រពះរតនៃ្រតេឡើយ។ 

៩ - សមគគ េម វ េ តិ អុបសកមនេសចក្តីេ្រតកអរកនង មគគីធម៌ុ  គឺេសចក្តី្រពមេ្រព ងគន ។ 

១០ - សេន ចរតិ អុបសក្រប្រពឹត្តិល្អកនង្រពះពុទធ សនុ  គឺ្រប្រពឹត្ត មែតធម៌ វន័យជពុទធ សន។ិ  

       អុបសកៈគុណ ១០យ៉ងេនះ អុបសកអុបសិកគបបី្រប្រពឹត្ត មកំុេ យេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ េ្រពះ 

       ជធម៌ ចនឹងេធ្វើចិត្តអុបសក អុបសិកអនក្រប្រពឹត្ត្របតិបត្តិេ យសុចរតិផូរផង់កនង្រពះពុទធ សុ  

       នេហើយេ យបនជបចច័យៃននិព្វ ន សមបត្តិផង។ 

ចប់អុបសកនិេទទសេ យសេងខបបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 


