ចរណៈ ១៥ យ៉៉ ង
ក្នុងអត្ថបទននះនឹងនលើក្យក្ចរណៈ១៥របស់ព្ពះសម្មាសមពុទធមក្ និ យ៉យជាបនតនៅនទៀត្
ព្ាន់បានជាឈនួនននសត្ិបញ្ញាក្នុងការសិក្ារ ិះគិ ត្ត្នៅ។
ចរណៈ ប្ព្បថា “ការព្បព្ពឹត្,ត ការព្ាច់នៅ ឬការនដើរ” ។ ចរណៈននះជានមាះបដិបទា
របស់ព្ពះពុទធជាម្មចស់ ឬ ពុ ទធសាវ ័ក្ ប្ដលព្ពះអងគម្មនចរណៈដ៏ បរ ិបូ ណ៌ សំនៅយក្ការ
ព្បព្ពឹត្ល
ត នអ ោយកាយ វាចា ចិត្តឥត្ម្មនបុគគលណាមួយ ចាប់ថានក្់ នចាទព្បកាន់
ក្នុងផលូវសីលធម៌ ឬ រនងកៀសចំ នោះនសចក្តីព្បព្ពឹត្ិព្ត ពះអងគបានន ើយ។ ចរណៈទាង១៥
ប្ចក្នចញជា៣ពួក្គឺ សីល ជាពួក្ទី ១ សទធមា ជាពួក្ទី ២ មន ជាពួក្ទី៣។
ពួក្ទី ១ សីល
១-សីលសំវរៈ សព្ងួមកាយវាចាាមសិកាាបទននសីល។
២-ឥន្ទនទិយសំវរៈ សព្ងួមឥន្ទនទិយទាំង ៦ បានដល់ ១-ចក្ាុន្ទនទីយ គឺ ប្ភនក្, ២-នសាត្ិន្ទនទិយ
ិ ហ ិ យ គឺអណា
គឺព្ត្នចៀក្, ៣-ឃានិន្ទនទិយ គឺព្ចមុះ, ៤-ជី វន្ទនទ
ត ត្, ៥-កាយិន្ទនទិយ គឺកាយ និង ៦មនិន្ទនទិយ គឺចិត្ត។
៣-នោជនន មត្តញ្ុា ា នសចក្តីដឹងព្បម្មណក្នុងនោជន។
៤-ជាគរ ិយ៉នុនយ៉គៈ ព្បក្បនរឿយៗក្នុងការោាក្់ រលឹក្។
ពួក្ទី ២ សទធមា ៧យ៉៉ ង
៥-សទាធ ការនជឿនេត្ុផលប្ដលគួរនជឿ។
៦-េិរ ិ នសចក្តីខ្មាស់បាប។
៧-ឱត្បបៈ នសចក្តីត្ក្់សុត្ខ្ម
ល
ល ចបាប។

៨-ោេុសចចៈ ោពជាអនក្នរៀនសូព្ត្នព្ចើន។
៩-វ ីរយៈ នសចក្តីព្បឹ ងប្ព្បង។
១០-សត្ិ នសចក្តីរលឹក្ចាំបាន។
១១-បញ្ញា ការដឹងចាស់ទូនៅ។
ពួក្ទី ៣ រូបជាន
ោក្យថា “មន” ប្ព្បថា “ការដុត្ក្ំនៅនូវនីវរណៈ, ការពិនិត្យសមលឹងនូវអារមាណ៍” នដើមបី
បងវឹក្ចិត្តទាល់ប្ត្នក្ើត្ អបបនាសម្មធិជាលំោប់ ាំងពីមនថានក្់ទាបរេូត្ដល់
ថានក្់ខ្ស
ព ់។

១២-បឋមជាន មនទី ១ ព្បក្បនោយអងគ៥ គឺ ១-វ ិត្ក្កៈ នសចក្ដីនឹក្សំនៅនពពះនៅរក្
អារមាណ៍ប្ដលក្ំពុង ោវនា។ ២-វ ិចារៈ នសចក្ដីរ ំពឹងពិចារណាអារមាណ៍ប្ដលក្ំពុងោវនា។
៣-បីត្ិ នសចក្ដីប្ឆអត្ចិត្ត ។ ៤-សុខ្ៈ នសចក្ដីសបាយក្នុងចិ ត្ត។ ៥-ឯក្គគា
ដំនណើរមូលចិត្តសុងនៅ
ល
ក្នុងអារមាណ៍ប្ត្មួយ។

១៣-ទុត្ិយជាន មនទី ២ ព្បក្បនោយអងគ៣ គឺ បីត្ិ សុខ្ៈ ឯក្គគា។ លះនូ វវ ិត្ក្កៈ និ ង
វ ិចារៈ។
១៤-ត្ត្ិយជាន មនទី ៣ ព្បក្បនោយអងគ២ គឺ សុខ្ៈ ឯក្គគា។ លះវ ិត្ក្កៈ វ ិចារៈ និ ង
បីត្ិ ។
១៥-ចត្ុត្ជ
ថ ាន មនទី៤ ព្បក្បនោយអងគ២ គឺ ឯក្គគា និង ឧនបកាា។ លះវ ិត្ក្កៈ វ ិចារៈ
បីត្ិ និង សុខ្ៈ។
មនទាំងបួនថានក្់ននះ នៅថា រូបជាន ជាមនម្មនរូបធម៌ជាអារមាណ៍រាប់ បញ្ូច ល

ក្នុងរូបាវចរភូ មិ ។ បុ គល
គ អនក្ចនព្មើនោវនា បានសនព្មចផលូវមន សូមបីព្ត្ឹ មប្ត្
បឋមជានប៉ុនណាោះ ក្៏ជួបព្បទះនសចក្ដីសុខ្សបាយធមាា ពងញ់ពិសាជាងរសជាត្ិអីៗ
វ
ទាំង អស់។
ព្ពះសម្មាសមពុទធជាម្មចស់ព្ទង់បរ ិបូណ៌នោយចរណៈទាំង១៥ននះឥត្ម្មនខ្វះចននាលះព្ត្ង់ណា
ន

ើ យ។

សិក្ាោក្យ
រូបជាន (រូបុ័ច-មន) មនប្ដលម្មនរូបធម៌ជាអារមាណ៍ ។
អបបនាសម្មធិ (អ័ប-ប៉ៈ នា៉ –) សម្មធិប្ដលចុ ះសលងស៊
ប់ក្ុងអងគ
ន
មននពញបរ ិបូ រ ។
ុ
រូបភព (រូប៉ៈភប់) ក្ប្នលងនក្ើត្ននរូបព្ពេា។

រូបាវចរ (រូបា៉វ ៉ៈចៈរៈ ឬ-ច; បា. < រូប + អវចរ) ចិត្តប្ដលព្ាច់ រង្គគត្់ ឬអននាទលនៅ ក្នុងរូបភព
។

រូបាវចរភូមិ (រូបា៉វៈចៈរៈ ភូម; បា. < រូប + អវចរ + ភូមិ) ភូមិ, ទី ឬថានក្់របស់របា
ូ វចរ ។
ឥន្ទនទិយ ឬ ឥន្ទនទីយ៍ (អិន-ព្ទី)ោវៈជាធំ, ឥសសរោព; អានុោព, អំណាច;
គុណានុោពឬគុណសមបត្តិរបស់ព្ពះឥន្ទនទឬប្ដលជាប់ទាក្់ទងអំពីព្ពះ ឥន្ទនទក្ម; រូបកាយ;
ក្ម្មលំង, ក្ម្មលំងកាយ; នសចក្ដីដឹង, ព្បាជាា; អារមាណ៍; មុខ្ការ, នាទី; អាយត្នៈខ្មងក្នុង,

ព្បសាទឬព្បសាទរូប : សព្ងួម ឥន្ទនទិយ ព្បុងព្បយ័ត្នអាយត្នៈខ្មងក្នុងម្មនប្ភនក្ជានដើម។
ឥន្ទនទិយ សពទននះម្មនន័យនព្ចើនយ៉៉ ងណាស់, ព. ពុ. ព្បាប់ថាអវីប្ដលជាធំ
ាមមុខ្ាមនាទីរបស់ខ្ួនឬប្ដលម្មនប្បបោពនផសងនោយប្
ល

ក្នៅថា ឥន្ទនទិយ, ដូចជា

ប្ភនក្ នៅ ចក្ាុន្ទនទិយ; ព្ត្នចៀក្ នៅ នសាត្ិន្ទនទិយ; ព្ចមុះ នៅ ឃានិន្ទនទិយ; អណា
ដ ត្ នៅ

ជីវ ហិន្ទនទិយ; កាយ នៅ កាយិន្ទនទិយ; មននា ឬ ចិត្ត នៅ មនិន្ទនទិយ (នព្ោះអាយត្នៈខ្មងក្នុងទាំង

៦ ននះជាធំក្ុងការទទួ
ន
ល អារមាណ៍ាមនាទី របស់ខ្ួន
ល ជាជំនួសានពុំបាន) ។
(វចនានុព្ក្មសនមតចព្ពះសងឃរាជ ជួន ណាត្)

សិកាាបទ (–បត្់) ចំប្ណក្, ម្មព្ារបស់សីលឬរបស់វ ិន័យ ។
នីវរណៈ = ធម៌ប្ដលជានព្គឿងរារាំងចិត្ម
ត ិនឲ្យបានសនព្មចនសចក្តីលអ នៅថា នីវរណធម៌
ម្មន ៥យ៉៉ ងគឺៈ
១- កាមចឆនៈទ ស្សឡាញ់ចូលចិត្តក្ុងអារមា
ន
ណ៍ម្មនរូបជានដើម ប្ដលជាទី ាប់ចិត្ត។
២- ពាបាទៈ ចងចិត្តគំនុំគុំគួនអនក្ដនទ។

៣- ថីនមិទធៈ ដំនណើរប្ដលចិត្តរញ
ុ ថយ និងដំនណើរងុយនង្គក្ងក្់។
៤- ឧទធចចក្ុក្ុក្ុចច
ក ៈ (អ៊ុ ត្-ធាច់ចៈ – ក្ុក្ក្ុច ចៈ) ដំនណើរប្ដលចិត្រា
ត យម្មយនិងរសាប់រសល់។
៥- វ ិចិក្ិចាឆ នសចក្តីសងស័យមិ ននចះោច់នស្សច។

សូមអស់នោក្អនក្អនុនម្មទនា !
ចប់

