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ភេវតព្វកិចច 

អុបសកអុបសិកបនទទួលសមទននូវអុេបសថសីល កនងៃថងអុេបសថកលុ  េនះរចួេហើយ េបើចង់េ  

យមនផ និសង េ្រចើន កនងៃថងេនះយប់េនះ្រតូវស្រងមួកយ ចុ  េ យបនសមគួរេរៀបរយ ម 

ពុទធ នុញញ តទុកមក។  

ែអករស្រងមួកយេ យបនសមគួរេនះ គឺ្រតូវលះបង់នូវករងរទំង យមន ភជរែ្រសួ កប់ចំករជ 

េដើមែដលជករេ ហមងដល់្រពហមចរសីីល ែដលខ្លនបនទទួលសមទនេហើយកនងៃថងេនះយប់េនះួ ុ  ស 

្រងួម ចេ យបនសមគួរេនះគឺ្រតវូ លះបង់នូវតិរចឆ នកថទំង៣២យ៉ង មននិយយអំពីបយ្រសូវអ 

ងករថ ្រកក់ល្អ អំពីទឹករអំឺពីដីថកនងទីេនះទីេនះមនទឹកថ្ល ទឹក ្រកក់ដីល្អដី ្រកុ ក់ អំពីេ្រគ ងេស្ល កព 

ក់ថល្អ ្រកក់ អំពីញតិរបស់ខ្លនថល្អួ  ថចំេរ ើនេ យេសចក្តីសុខ អំពីរបូ្រសី ្របសុថ ្រកក់ថល្អជេដើ 

ម េហើយគួរ្របកបេពលនូវពកយជទីសបបយដប់្របករមនេពលអំពីសីល៥ សីល៨ និង និសង  

ៃនសីល៥ សីល៨ អំពីសមធិកមម ្ឋ នទំ៤០ អំពីវបស នបញញ ជេដើម។ិ   

េបើបនស្រងមួកយ ចសមគួរេហើយ កនងៃថងេនះយប់េនះុ  ្រតូវ ្ត ប់ធម៌េទសន រេឺធ្វើនូវធមម កចឆ គឺ 

កសួរអំពីធម៌ េបើមិនបន ្ត ប់ធម៌េនះេទ ្រតូវស្រងួម ចិត្ត ំងចំេរ ើននូវកមម ្ឋ នកនងសមថកមម ្ឋ នទំងុ  

៤០ ្របករ្រតង់កមម ្ឋ ន មួយក៏បន ែអកមម ្ឋ នទំង៤០ េនះមនេសចក្តីពិ ្ត រ េនកនងគមពីរវសុទធិមគគុ ិ  

បលីរសំឺ យ ្រតង់សមធិនិេទទសជនិេទទទីពីរ កនងទីេនះុ  មិនបនសំែដងអំពីកមម ្ឋ នទំងេនះេ យសព្វ 

្រគប់េទ្រគន់ែត្របប់រេបៀប និងធម៌ែដល្រតូវចំេរ ើនេនះខ្លះបុ៉េ ្ណ ះ។ ពុទធភសិតសំែដងថ អនកនឹងចំេរ ើន 

មូលកមម ្ឋ ន គឺពុទធ នុស តិកមម ្ឋ នជមុនសិន េហើយេទើបេ យចំេរ ើននូវកមម ្ឋ នែអេទៀតតេទ មគួរ 

ដល់អធយ្រស័យ។ 

វធីែដលនឹងចំេរ ើនេនះដូេចនះិ  អុបសកអុបសិកមុនែដលនឹងចំេរ ើនកមម ្ឋ នេនះ ្រតូវពិចរ នូវេទស 

ៃនកមគុណេ យេឃើញចបស់ថ របូ សំេលង ក្លិន រស សមផស ទំង៥េនះរែមងេកើតេទសទុកខេផ ងៗ 

រនឹឺងពិចរ នូវខនធ៥ េ យេឃើញថជ អនិចចំ ទុកខំ អន ្ត  គឺេ យេឃើញថរបូកខនធេនះមិនេទៀង ែតង 
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វនសេទេ យេហតុេផ ងៗិ  មនវនសេ យចំ យេក្ត ្រតជក់ជេដើមិ  របូេនះរែមងនំមកនូវេសច 

ក្តីទុកខ្រពួយ របូេនះរែមងែបកធ្ល យជធមម រកខ្លឹម គម នេ ះេឡើយ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ 

វញញ ណខនធិ  េ តក៏ជអនិចចំ ទុកខំអន ្ត ដូចគន នឹងរបូកខនធេនះែដរ។  

មយ៉ងេទៀត គបបពិីចរ ធម៌ែដលជទីសេង្វគេនះថ ជនទំង យែដលេកើត មកកនងេ កេនះរកទីុ  

ពឹងពំុនក់េ យមំមួនេនះពំុមន សុទធែតជអនកកំ្រពមន ក់ែអង មនម បិ ្វ មីភរយិកូន្របុស្រសី 

មិត្តសំ ញ់មន្រទពយសមបត្តិ ក៏ទុកដូចជគម ន េ្រពះថ ជនទំង យមនម បិ ជេដើមេនះ មិន  

ចនឹងែបងែចក នូវេសចក្តីសុខទុកខេ យដល់គន បនេឡើយ មិន ចនឹងជួយករពរ រជូឺនដំេណើ រគន េទកនងុ  

កលែដលមរណស្រងគ មមកដល់ចំេពះរបូនិមួយៗេនះបនេឡើយ េពលែដលមរណស្រងគ មមកដល់ខ្លនួ  

សត្វទំងអស់ក៏ជអនកអិតមនគនីគន េឡើយ េបើ្របទះបនេសចក្តីទុកខ ែដលេកើតអំពីអកុសលកមមែដលខ្លនួ  

េធ្វើេហើយ កនងកលមុន ្ល ប់េនះុ  ក៏្រតូវែតទទួលយកនូវេសចក្តីទុកខេនះេ យឆប់រហ័យ រេឺបើ្របទះបន 

េសចក្តីសុខែដលជផលៃនកុសលកមម ែដលខ្លនបនក ងមកេហើយកនងេពលមុន ្ល ប់ួ ុ  េនះក៏្រតវូទទួល 

េ យសុខេ យបរបូិណ៌ចំេពះែតខ្លនមួយបុ៉េ ្ណ ះួ  េទះខ្លនមន្រទពយួ សមបត្តិកនងេ កេនះតិចេ្រចើនុ  

បុ៉នម នៗក្តី ក៏មិន ចយកេទផងបនេឡើយ។  

កលេបើអុបសកអុបសិក បនពិចរ ដូេចនះេហើយ ក៏នឹងេឃើញថ សព្វមនុស ្របុស្រសីទំងអស់ នឹង 

រកគនីគន មកជទីពឹងពំុនក់េ យបនមំមួនេនះពំុមនេឡើយ េឃើញែតគុណទំង យមនគុណ្រពះពុទធ 

្រពះធម៌ ្រពះសងឃ និងទនសីល ភវនជេដើមេនះែអង េទើបជទីពឹងដ៏វេសស ចនឹងជួយអុបតថមភិ  គំពរ 

ទំនុកបំរងុ កនងកលែដលមចចស្រងគ មមកដល់ុ ុ  ផ្ត ច់ផ្តល់នូវជីវតអិ្រនទិយរបស់សត្វទំងពួងេនះិ  េ យសុខ 

បន្រសួលេរៀងដ បេទដល់េ កខងមុខេទៀតបន។ 

អុបសកអុបសិក កលេបើលពិចរ េឃើញេសចក្តីយ៉ងេនះេហើយ ក៏នឹងមនចិត្តេ នេទកន់ពុទធគុ 

ណ ធមមគុណ សងឃគុណ េបើេឃើញថចិត្តរបស់ខ្លនេ នេទកន់គុណ្រពះរតនៃ្រតេហើយួ  គបបីពិចរ  

នូវ្រពះនមរបស់្រពះសមម សមពទធជមច ស់ទំងុ ១០្រពះនម មនអរហំជេដើម េ យបនេកើតេសចក្តី្រជះ 

ថ្ល កនង្រពះនមទំងេនះុ  េហើយគបបីេលើកេឡើងនូវ្រពះនមទំងេនះមកភវន គឺថយកគុណទំងេនះមក 
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នឹករពឹំងែតកនងចិត្តមយ៉ងុ  មិនបនបេពច ញ ចេ យលន់លឺេឡើយ។ 

ែអកិចចែដលនឹងអងគយចំេរ ើនភវនេនះុ  កនងបលីែដលជពុទធភសិតបងគ ប់ថអងគយែពនេជើងុ ុ  េហើយេធ្វើ 

កយេ យ្រតង់លមម្រសួល ែបរមុខេ យចំេទមុខ តំកល់ ម រតីេ យនឹង េនកនង រមមណ៍ែដលខ្លនុ ួ  

បំរងុនឹងេលើកេឡើងមកកន់វធីភវេនះិ  

វធីភវនមនបីយ៉ងី  

១ - េ យរពឹំងថ អិតិបិ េ  ភគ  អរហំ សមម សមពេទធុ  វជជ ចរណសមបេននិ  សុគេ  េ ក វទិូ អនុត្ត 

េ បុរសិទមម រថិ ស ថ េទវមនុស នំ ពុេទធ  ភគ តិ។ េហើយ្រតឡប់មក ំងរពឹំងពីខងេដើមេទេទៀត។ 

រពឹំងយ៉ងេនះេទះ ១០០ចប់ រ ឺ១០០០ចប់ ក៏បន មកំ ងំសទធ ។  

២ - នឹងរពឹំងថ េ  ភគ  អិតិបិ អរហំ េ  ភគ  អិតិបិ សមម សមពេទធុ  េ  ភគ  អិតិបិ វជជ ចរណសិ  

មបេនន  ។ល។ េហើយ្រតឡប់មក ំងនឹករពឹំងខងេដើមេទេទៀត រពឹំងយ៉ងេនះេទះ១០០ចប់ រ ឺ១០០០ចប់ 

ក៏បន មកំ ងំសទធ ។ 

៣ - នឹងនឹករពឹំងែតមួយបទៗ ដូចរពឹំងថ អរហំៗៗ.. រថឺ សមម សមពេទធ ៗៗុ  រពុឺេទធ  ៗៗ រថឺ ភគ ៗៗ ដូេចនះ 

ក៏បន នឹករពឹំងយ៉ងេនះកនងុ  ១បទៗ េទះបន១រយចប់ក្តី ១ពន់ចប់ក្តី មេពញចិត្តរបស់ខ្លនួ  ្រតូវនឹករពឹំង 

េ យដឹងេសចក្តីផង ដូចមនែបប ែ្របកនង្រតៃ្រប មខងេដើមេនះ្រ ប់េហើយ។ុ  

ែអទីេសនសនៈែដលអុបសកអុបសិកនឹងអងគយចំេរ ើនេនះុ  គបបីរកទីេ យ ង ត់ ទំងេពលេ ត ក៏ 

្រតូវរកេ យ ង ត់ចកសូរសពទសំេលងទំងពួង កំុេ យ ន់លឺគឺកង េដើមបនឹីងេធ្វើ រមមណ៏េ យ ំង 

េននឹងល្អ។ 

កលេបើអុបសកអុបសិកបន ំងភវនរពឹំងដល់ពុទធគុណដូេចនះេហើយ ក៍នឹងេ យបនេកើតបនែត្រតឹម 

បីតិ៥ យ៉ងគឺ  

 ១ -ខុទទក បីតិ េសចក្តីេ្រតកអរ្រពឺេ ម្រពឺែសបក។  
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 ២ -ខណិក បីតិ េសចក្តីេ្រតកអរ្របកដដូចជេផ្លកបេនទ រ  

 ៣ - េ កកន្តិក បីតិ េសចក្តីេ្រតកអរមន ករដូចជរលកទឹកេបកខទប់ មក្រតវូ  

 ៤ -អុេព្វងគ  បីតិេសចក្តីេ្រតកអរខ្ល ំង ចញំងកយេ យអែណ្ត តេឡើងុ   

 ៥ - ផរ បីតិ េសចក្តីេ្រតកអរ េធ្វើេ យ្រតជក់្រជួត្រជបទូេទកនងកយ។ុ   

បីតិ៥្របករេនះ្រតង់បីតិ មួយ រែមងេកើតេឡើងេ យអំ ចភវន រពឹំងដល់ ពុទធគុណែដលជមូល 

កមម ្ឋ ន េហើយនឹងបនផ និសង  ចេ យសំេរចបន ្រតឹមអុបចរជឈនបុ៉េ ្ណ ះ មិន ចនឹងេ យ 

ដល់អបបនឈន  គឺបឋមឈនេនះបនេឡើយ េ្រពះពុទធគុណេនះ ជគុណ្រជលេ្រជអេនកអនន្តពន់ 

េពក ស់ អនកែដលចំេរ ើនេនះមិន ចនឹងពិចរ េ យយល់សព្វ្រគប់េទបន។ 

ចប់ភេវតព្វកិចច េ យសេងខបែតបុ៉េ ្ណ ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


