ធម៌សម្រាប់ធធវើឲ្យានទីពឹង
នាថករណធម៌ ១០
នាថករណធម៌ គឺ ធម៌សម្រាប់ធធវើឲ្យានទីពឹង ាន ១០ យ៉៉ ង គឺ ៖
១. សីលវា ធោតិ បាតិធាកខសំវរសំវធុ ោ វ ិហរតិ អាចារធោចរសមបធនាន

អណុមធតតសុ វធជេសុ ភយទសាវ ី សាទាយ សិកត
ខ ិ សិក្ខខបធទសុ
ជាអនកានសីល សម្រងួមកនុងបាតិ ធាកខ- សំវរៈ បរ ិបូណ៌ធោយអាចារៈ និងធោចរៈ

ជាអនកធ

ើញភ័យកនុងធទាស សូមបីបនតិចបនតួច សាទានសិកា កនុង សិក្ខខបទទាំងឡាយ

២. ពហុសសុធោ

ធោតិ សុតធធោ សុតសននិចធយ៉ ធយ ធត ធាា

អាទិកលាណា មធជេ-កលាណា បរ ិធយ៉សានកលាណា សាតថំ សពយញ្េនំ
ធកវលបរ ិបុណំ ណ បរ ិសុទំធ ម្រពហា-ចរ ិយំ អភិវទនតិ តថារូបាសស ធាា ពហុសសុោ
ធោនតិ ធោ វចសា បរ ិចិោ មនសានុ-ធបកខិោ ទិដ្ិយ៉
ឋ
សុបបដ្ិវ ិទាធ

ភិកុជាពហុ
ខ
សសូត ម្រទម្រទង់នូវពុ ទធវចនៈ ដដ្លខ្លួនបានសាតប់ ធហើយ សនសំនូវពុទធវចនៈ ដដ្លខ្លួនបានសាតប់ធហើយ

ធម៌ទាំងឡាយណា ានលំអបទធដ្ើម លំអបទកណា
ត ល លំអបទចុងម្របក្ខសនូវម្រពហាចរ ិយៈ

ម្រពមទាំងអតថទាំងពយញ្េនៈដ្៏បរ ិបូណ៌ បរ ិសុទធទាំងអស់ ធម៌ ានសភាព ដ្ូ ធចានះ ភិកុធនាះក៏
ខ
ធចះចាំធម្រចើន
បានចាំទុក ចាំជាប់កុងចិ
ន
តត បានចាក់ធុះលអ
ល
ធោយទិ ដ្ិឋ

៣. កលាណមិធោត ធោតិ កលាណសោធយ៉ កលាណសមបវធកោ
ភិកុានមិ
ខ
តតលអ ាន សាលញ់លអ ជាអនកពត់ ខ្ួនោមមិ
ល
តស
ត ាលញ់លអ
៤. សុវធចា ធោតិ ធសាវចសសករធណហិ ធធមាហិ សមនានគធោ ខ្ធា

បទកខិណោាហី អនុសាសនី ភិកុជាអន
ខ
កម្របធៅកយ ម្របកបធោយធម៌ ទាំងឡាយ

ជាធម្រគឿងធធវើឲ្យម្របធៅកយ ជាអនកអត់ធន់ ទទួលយកនូវពាកយធម្របៀនម្របធៅ ធោយផចិតផចង់
៥. យ៉និ ោនិ សម្រពហាចារ ីនំ ឧចាចវចានិ កឹករណីយ៉និ តតថ ទធក្ខខ ធោតិ

អនលធសា តម្រតុបាយ៉យ វ ីមំសាយ សមនានគធោ អលំ ក្ខតុំ អលំ សំវ ិធាតុំ
អំធពើណា ដ្៏ខ្ពស់និងទាប ដដ្លពួកសម្រពហាចារ ីបុគាល ម្រតូវសួរគនីោនធហើយធទើបធធវើ
ភិកុជាអន
ខ
កឈ្លលសវវមិ នខ្េិលម្រចអូស កនុងអំ ធពើ ធនាះ ម្របកបធោយក្ខរពិចារណា
ធោយឧបាយកនុងអំធពើធនាះថា គួ រធធវើគួរចាត់ ដចងបាន

៦. ធមាក្ខធា ធោតិ បិយសមុទាោធោ អភិធធមា អភិវ ិនធយ ឧឡារបាធាធជាេ
ភិកុជាអន
ខ
កម្របាថានធម៌ ធពញចិតតនឹងក្ខរនិយ៉យធម៌ ានធសចកតិរ ីកោយដ្៏ធលើសលុប

កនុងអភិធម៌ និ ងអភិ វ ិន័យ

៧. អារទធវ ីរ ិធយ៉ ធោតិ អកុសាននំ ធាានំ បោនាយ កុសាននំ

ធាានំ

ឧបសមបទាយ ថាមវា ទឡបរកោ
ា អនិកិត
ខ ធ
ត ុធោ កុសធលសុ ធធមាសុ
ហ

ភិកុជាអន
ខ
កម្របារពធពាយ៉ម ធដ្ើ មបីលះបង់ នូវ ពួ កអកុ សលធម៌ និ ងញ៉
ំ ពួកកុ សលធម៌
ុ ង

ឲ្យសធម្រមច ជាអនកានកាលំង សកវតាំមួន មិ នោក់ ចុះនូ វធុ រៈ កនុង កុសលធម៌ទាំងឡាយ
៨. សនតុធោឋ ធោតិ

ឥតរ ីតរចីវរបិណឌបាតធសនាសនគិាននបបចចយធភសជេបរ ិក្ខខធរន ភិកុជា
ខ

អនកសធនាតសធោយចីវរ បិណឌបាត ធសនាសនៈ និងគិាននបបយធភសជេបរ ិក្ខខរ ោមាន
ោមបាន
៩. សតិា ធោតិ បរធមន សតិធនបធកោន សមនានគធោ ចិរកតមបិ ចិរភាសិតមបិ

សរ ិោ អនុសសរ ិោ ភិកុជាអន
ខ
កានសាារតី ម្របកបធោយសាារតី និ ងបញ្ញាដ្៏ ឧតតម

ជាអនករលឹកធ

ើញ រលឹកោមនូវអំធពើ ដដ្លធធវើយូរធហើយផង

នូវពាកយដដ្លនិយ៉យយូរធហើយផង
១០. បញ្ាវា ធោតិ ឧទយតថោមិនិយ៉ បញ្ញាយ សមនានគធោ អរ ិយ៉យ

និធពវធិក្ខយ សាាទុកក
ខ ខយោមិនិយ៉ ភិកុជាអន
ខ
កានម្របាជាា

ម្របកបធោយម្របាជាាជាធម្រគឿងដ្ឹងនូវក្ខរធកើត និងក្ខររលត់វន ( ខ្នធ ) ដ្៏ម្របធសើរ ជាម្របាជាា
សម្រាប់ទមលុះទាលយនូវកិធលស ម្របម្រពឹតតធៅកនុងធម៌ ជាធម្រគឿងអស់ធៅវនទុ កខធោយ ម្របវព
ស្សង់ចាកសុតន
ត តបិដ្ក អងាុតតរនិក្ខយ ទសកនិបាត ធលខ្ ៥០ ទំព័រ ៥១ ដ្ល់ ៥៦,

កនុងបិដ្កធលខ្ធនះ ដ្ដដ្ល ម្រតង់ ទំព័រ ១៩១ ម្រពះានម្រពះភាគ ម្រោស់ធៅធម៌ទាំង ១០ ធនះ
ថា ជាធម៌ម្របម្រពឹតធត ៅធដ្ើមបីធសចកតីម្រពមធម្រពៀងោន ធដ្ើមបីមូលមិម្រតោន ( សាមគាិយ៉ ឯកីភាវាយ
សំវតតនិត ) ។
និងកនុងទំព័រ ៣៣០ ដ្ល់ ៣៣៤ អាននទសូម្រត ម្រពះអងាម្រោស់ថា

ភិកុដដ្លម្របកបធោយធម៌
ខ
ទាំង ១០ ធនះ នឹងជាអនកចធម្រមើនលូតានស់ កនុងធមាវ ិន័យធនះ (
ធមាវ ិនធយ វុឌ្ឍឹ វ ិរូឡឹហ ធវបុលំ ល អាបជេិសសតិ ) ។

នាថករណធម៌ទាំង ១០ សរធសរដបបសធងខប ៖ សីលវា, ពហុសសុធោ, កលាណមិធោត,
សុវធចា, ទធក្ខខ, ធមាក្ខធា, អារទធវ ិរ ិធយ៉, សនតុធោឋ, សតិា, បញ្ា វា

ពនយល់
ឧចាចវចានិ កឹករណីយ៉និ
ពាកយថា ឧចាចវចានិ កឹករណីយ៉និ ( អំធពើដ្៏ខ្ពស់ និងទាប ) បានដ្ល់
ក្ខរករដដ្លសួរគនីោនយ៉៉ ងធនះថា ខ្ាំុនឹងធធវើ ធហើយធទើ បធធវើ ។ បណា
ត ក្ខរករខ្ពស់ និងទាប
ធឈ្លាះថាក្ខរករខ្ពស់ បានដ្ល់ ក្ខរករដ្ូចជា ធធវើចីវរ ម្រជលក់ចីវរ ជួសជុលម្រពះធចតិយ

ក្ខរករដដ្លគបបីធធវើកុងធោងឧធបាសថ
ន
ធចតិ យ និងធដ្ើមធពាធិម្រពឹកសជាធដ្ើម ។ ធឈ្លាះថា
ក្ខរករទាប បានដ្ល់ ក្ខរករតូចៗ ដ្ូចជា ានងបាម្រត ានបធម្របងជាធដ្ើម ។

ធមាក្ខធា
ពាកយថា ធមាក្ខម បានដ្ល់ រដមងស្សឡាញ់ម្រពះវម្រតបិដ្កពុទធវចនៈ ។

អភិធធមា អភិវ ិនធយ
ពាកយថា អភិ ធធមា អភិ វ ិនធយ ធនះ គបបីម្រជាបពួក ៤ គឺ ធម៌ អភិធម៌ វ ិន័យ អភិវ ិន័យ ។
កនុងពួកទាំង ៤ ធនាះ ធឈ្លាះថា ធម៌ បានដ្ល់ ម្រពះសុតតនតបិដ្ក ធឈ្លាះថា អភិធម៌ បានដ្ល់
បករណ៍ទាំង ៧ ។ ធឈ្លាះថា វ ិន័យ បានដ្ល់ វ ិភងាទាំង ២ [ ភិ កុវខ ិភងា និងភិ កុនី
ខ វ ិភងា ]
ធឈ្លាះថា អភិ វ ិន័ យ បានដ្ល់ ខ្នធកៈ និងបរ ិវារ ។ ន័យមា៉ ងធទៀត ទាំងសុតតនតបិដ្ក

ទាំងអភិធមាបិដ្ក ធឈ្លាះថាធម៌ទាំងអស់ ។ មគាផល ធឈ្លាះថា អភិ ធម៌ វ ិនយបិ ដ្កទាំងអស់
ធឈ្លាះថា វ ិន័យ ក្ខរធធវើក្ខររាាប់កិធលស ធឈ្លាះថា អភិ វ ិន័ យ ៕

សូមអស់ធានកអនកអនុធាទនា!
(ចប់)

