ភេវតព្វកិចច
អុបសកអុបសិកបនទទួលសមទននូវអុេបសថសីល កនុងៃថងអុេបសថកល េនះរួចេហើយ េបើចង់េ
យមនផ

និសង េ្រចើន កនុងៃថងេនះយប់េនះ្រតូវស្រងួមកយ ច េ

យបនសមគួរេរៀបរយ

ម

ពុទធនុញញតទុកមក។
ែអករស្រងួមកយេ
េដើមែដលជករេ
្រងួម ចេ
ងករថ
ក់ថល្អ

យបនសមគួរេនះ គឺ្រតូវលះបង់នូវករងរទំង

យមន ភជួរែ្រសកប់ចំករជ

ហមងដល់្រពហមចរ ីសីល ែដលខ្លួនបនទទួលសមទនេហើយកនុងៃថងេនះយប់េនះ ស

យបនសមគួរេនះគឺ្រតូវ លះបង់នូវតិរចឆនកថទំង៣២យ៉ ង មននិយយអំពីបយ្រសូវអ

្រកក់ល្អ អំពីទឹករ ឺអំពីដីថកនុងទីេនះទីេនះមនទឹកថ្លទឹក
្រកក់ អំពីញតិរបស់ខួន
្ល ថល្អ ថចំេរ ើនេ

្រកក់ដីលដ
្អ ី

្រកក់ អំពីេ្រគ ងេស្ល កព

យេសចក្តីសុខ អំពីរប
ូ ្រសី ្របុសថ

្រកក់ថល្អជេដើ

ម េហើយគួរ្របកបេពលនូវពកយជទីសបបយដប់្របករមនេពលអំពីសីល៥ សីល៨ និង

និសង

ិ
ៃនសីល៥ សីល៨ អំពីសមធិកមម ្ឋ នទំ៤០ អំពីវបស
នបញញជេដើម។

េបើបនស្រងួមកយ ចសមគួរេហើយ កនុងៃថងេនះយប់េនះ ្រតូវ
កសួរអំពីធម៌ េបើមិនបន
៤០ ្របករ្រតង់កមម ្ឋ ន

្ត ប់ធម៌េនះេទ ្រតូវស្រងួម ចិត្ត

្ត ប់ធម៌េទសន រ ឺេធ្វើនូវធមម

កចឆគឺ

ំងចំេរ ើននូវកមម ្ឋ នកនុងសមថកមម ្ឋ នទំង

មួយក៏បន ែអកមម ្ឋ នទំង៤០ េនះមនេសចក្តីពិ

ិ ទិម
្ត រ េនកនុងគមពីរវសុ
ធ គគ

បលីរ ឺសំ យ ្រតង់សមធិនិេទទសជនិេទទទីពីរ កនុងទីេនះ មិនបនសំែដងអំពីកមម ្ឋ នទំងេនះេ
្រគប់េទ្រគន់ែត្របប់រេបៀប និងធម៌ែដល្រតូវចំេរ ើនេនះខ្លះប៉ុេ
មូលកមម ្ឋ ន គឺពុទធនុស តិកមម ្ឋ នជមុនសិន េហើយេទើបេ

យសព្វ

្ណ ះ។ ពុទធភសិតសំែដងថ អនកនឹងចំេរ ើន
យចំេរ ើននូវកមម ្ឋ នែអេទៀតតេទ

មគួរ

ដល់អធយ្រស័យ។

ិ ែដលនឹងចំេរ ើនេនះដូេចនះ អុបសកអុបសិកមុនែដលនឹងចំេរ ើនកមម ្ឋ នេនះ ្រតូវពិចរ
វធី
ៃនកមគុណេ
រ ឺនឹងពិចរ

នូវេទស

យេឃើញចបស់ថ រូប សំេលង ក្លិន រស សមផស ទំង៥េនះរែមងេកើតេទសទុកេខ ផ ងៗ
នូវខនធ៥ េ

យេឃើញថជ អនិចំច ទុកំខ អន ្ត គឺេ

យេឃើញថរូបកខនេធ នះមិនេទៀង ែតង

1

ិ
វនសេទេ

ិ
យេហតុេផ ងៗ មនវនសេ

ក្តីទុក្រខ ពួយ រូបេនះរែមងែបកធ្លយជធមម
ិ ញ ណខនធ េ
វញ

មិត្តសំ

យេក្ត្រតជក់ជេដើម រូបេនះរែមងនំមកនូវេសច

រកខ្លឹម

គមនេ

ះេឡើយ េវទនខនធ សញញខនធ សងខរកខនធ

តក៏ជអនិចំច ទុកំអ
ខ ន ្ត ដូចគននឹងរូបកខនធេនះែដរ។

មយ៉ ងេទៀត គបបីពិចរ
ពឹងពុំនក់េ

យចំ

ធម៌ែដលជទីសេង្វគេនះថ ជនទំង

យែដលេកើត មកកនុងេ

យមំមួនេនះពុំមន សុទធែតជអនកកំ្រពមនក់ែអង មនម

ញ់មន្រទពយសមបត្តិ ក៏ទុកដូចជគមន េ្រពះថ ជនទំង

ចនឹងែបងែចក នូវេសចក្តីសុខទុកខេ

យដល់គនបនេឡើយ មិន

បិ

កេនះរកទី

្វ មីភរ ិយកូន្របុស្រសី

យមនម

បិ

ជេដើមេនះ មិន

ចនឹងជួយករពរ រ ឺជូនដំេណើរគនេទកនុង

កលែដលមរណស្រងគមមកដល់ចំេពះរូបនិមួយៗេនះបនេឡើយ េពលែដលមរណស្រងគមមកដល់ខួន
្ល
សត្វទំងអស់ក៏ជអនកអិតមនគនីគនេឡើយ េបើ្របទះបនេសចក្តីទុកខ ែដលេកើតអំពីអកុសលកមមែដលខ្លួន
េធ្វើេហើយ កនុងកលមុន

្ល ប់េនះ ក៏្រតូវែតទទួលយកនូវេសចក្តីទុកខេនះេ

េសចក្តីសុខែដលជផលៃនកុសលកមម ែដលខ្លួនបនក
េ

យសុខេ

យបរ ិបូណ៌ចំេពះែតខ្លួនមួយប៉ុេ

ប៉ុនមនៗក្តី ក៏មិន

យឆប់រហ័យ រ ឺេបើ្របទះបន

ងមកេហើយកនុងេពលមុន

្ល ប់ េនះក៏្រតូវទទួល

្ណ ះ េទះខ្លួនមន្រទពយសមបត្តិកុនងេ

កេនះតិចេ្រចើន

ចយកេទផងបនេឡើយ។

កលេបើអុបសកអុបសិក បនពិចរ
រកគនីគនមកជទីពឹងពុំនក់េ

ដូេចនះេហើយ ក៏នឹងេឃើញថ សព្វមនុស ្របុស្រសីទំងអស់ នឹង

យបនមំមួនេនះពុំមនេឡើយ េឃើញែតគុណទំង

ិ
្រពះធម៌ ្រពះសងឃ និងទនសីល ភវនជេដើមេនះែអង េទើបជទីពឹងដ៏វេសស

យមនគុណ្រពះពុទធ

ចនឹងជួយអុបតថមភ គំពរ

ិ ្រនទិយរបស់សត្វទំងពួងេនះ េ
ទំនុកបំរង
ុ កនុងកលែដលមចចុស្រងគមមកដល់ ផ្តច់ផ្តល់នូវជីវតអិ
បន្រសួលេរៀងដ បេទដល់េ

យសុខ

កខងមុខេទៀតបន។

អុបសកអុបសិក កលេបើលពិចរ

េឃើញេសចក្តីយ៉ងេនះេហើយ ក៏នឹងមនចិតេ្ត

ណ ធមមគុណ សងឃគុណ េបើេឃើញថចិត្តរបស់ខួ្លនេ

នេទកន់ពុទគ
ធ ុ

នេទកន់គុណ្រពះរតនៃ្រតេហើយ គបបីពិចរ

នូវ្រពះនមរបស់្រពះសមមសមពុទធជមចស់ទំង១០្រពះនម មនអរហំជេដើម េ

យបនេកើតេសចក្តី្រជះ

ថ្លកនុង្រពះនមទំងេនះ េហើយគបបីេលើកេឡើងនូវ្រពះនមទំងេនះមកភវន គឺថយកគុណទំងេនះមក
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នឹករ ំពឹងែតកនុងចិត្តមយ៉ ង មិនបនបេពចញ ចេ

យលន់លឺេឡើយ។

ែអកិចចែដលនឹងអងគុយចំេរ ើនភវនេនះ កនុងបលីែដលជពុទភ
ធ សិតបងគប់ថអងគុយែពនេជើង េហើយេធ្វើ
កយេ

យ្រតង់លម
ម ្រសួល ែបរមុខេ

យចំេទមុខ តំកល់

ម រតីេ

យនឹង េនកនុង

រមមណ៍ែដលខ្លួន

ិ ភវេនះ
បំរង
ុ នឹងេលើកេឡើងមកកន់វធី
ី ភវនមនបីយ៉ង
វធី
១-េ

យរ ំពឹងថ អិតិបិ េ

េ បុរ ិសទមម

ភគ

ិ ជ ចរណសមបេនន សុគេ
អរហំ សមមសមពុេទធ វជ

រថិ ស ថ េទវមនុស នំ ពុេទធ ភគ តិ។ េហើយ្រតឡប់មក

រ ំពឹងយ៉ ងេនះេទះ ១០០ចប់ រ ឺ ១០០០ចប់ ក៏បន

២ - នឹងរ ំពឹងថ េ

ភគ

អិតិបិ អរហំ េ

មបេនន ។ល។ េហើយ្រតឡប់មក
ក៏បន

មកំ

ភគ

មកំ

េ

ិ អនុត្ត
ក វទូ

ំងរ ំពឹងពីខងេដើមេទេទៀត។

ង
ំ សទធ។

អិតិបិ សមមសមពុេទធ េ

ភគ

ិ ជ ចរណស
អិតិបិ វជ

ំងនឹករ ំពឹងខងេដើមេទេទៀត រ ំពឹងយ៉ ងេនះេទះ១០០ចប់ រ ឺ ១០០០ចប់

ង
ំ សទធ។

៣ - នឹងនឹករ ំពឹងែតមួយបទៗ ដូចរ ំពឹងថ អរហំៗៗ.. រ ឺថ សមមសមពុេទធៗៗ រ ឺពុេទធ ៗៗ រ ឺថ ភគ ៗៗ ដូេចនះ
ក៏បន នឹករ ំពឹងយ៉ ងេនះកនុង ១បទៗ េទះបន១រយចប់កី្ត ១ពន់ចប់កី្ត

មេពញចិត្តរបស់ខួ្លន ្រតូវនឹករ ំពឹង

េ

ប់េហើយ។

យដឹងេសចក្តីផង ដូចមនែបប ែ្របកនុង្រតៃ្រប

មខងេដើមេនះ្រ

ែអទីេសនសនៈែដលអុបសកអុបសិកនឹងអងគុយចំេរ ើនេនះ គបបីរកទីេ
្រតូវរកេ

យ

ង ត់ចកសូរសពទសំេលងទំងពួង កុំេ

យ

យ

ង ត់ ទំងេពលេ

ន់លឺគឺកង េដើមបីនឹងេធ្វើ

រមមណ៏េ

ត ក៏
យ

ំង

េននឹងល្អ។

កលេបើអុបសកអុបសិកបន

ំងភវនរ ំពឹងដល់ពុទគ
ធ ុណដូេចនះេហើយ ក៍នឹងេ

យបនេកើតបនែត្រតឹម

បីតិ៥ យ៉ ងគឺ



១ -ខុទទក បីតិ េសចក្តីេ្រតកអរ្រពឺេ ម្រពឺែសបក។
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២ -ខណិក បីតិ េសចក្តីេ្រតកអរ្របកដដូចជេផ្លកបេនទរ



៣-េ



៤ -អុេព្វងគ បីតិេសចក្តីេ្រតកអរខ្លំង

ចញំ
ុ ងកយេ



៥ - ផរ

យ្រតជក់្រជួត្រជបទូេទកនុងកយ។

កកនិក
្ត បីតិ េសចក្តីេ្រតកអរមន

បីតិ េសចក្តីេ្រតកអរ េធ្វើេ

បីតិ៥្របករេនះ្រតង់បីតិ

មួយ រែមងេកើតេឡើងេ

កមម ្ឋ ន េហើយនឹងបនផ

និសង

ចេ

យអំ

ករដូចជរលកទឹកេបកខទប់ មក្រតូវ
យអែណ្តតេឡើង

ចភវន រ ំពឹងដល់ ពុទគ
ធ ុណែដលជមូល

យសំេរចបន ្រតឹមអុបចរជឈនប៉ុេ

្ណ ះ មិន

ចនឹងេ

យ

ដល់អបបនឈន គឺបឋមឈនេនះបនេឡើយ េ្រពះពុទគ
ធ ុណេនះ ជគុណ្រជលេ្រជអេនកអនន្តពន់
េពក

ស់ អនកែដលចំេរ ើនេនះមិន

ចនឹងពិចរ

េ

ចប់ភេវតព្វកិចច េ

យយល់សព្វ្រគប់េទបន។
យសេងខបែតប៉ុេ

្ណ ះ

4

