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ឧទ្ទសិកថា 

 
េូមឧទទិេបុណយកុ្េល ថ្ដលសក្ើត្ស ើងអរីំការរាយាមអត្ធ់ន់ 

ដក្ព្េង់ព្បមូលសរៀបសរៀងជាសេៀវសៅសនះ ជូ្នចសំ ះមាតាបិតា ព្គូ
ឧបជ្ាយាចារយ ញាត្ិកាទាងំ ៧ េនាត ន ថ្ដលមានជ្ីវតិ្រេ់សៅេរវនលៃក្តី 
ថ្ដលបានថ្ចក្ឋានសៅស ើយក្ត ី េូមអនុសមាទនាកុ្េលផលបុណយ នន
ធមមទានសនះ សោយ    ព្ជ្ះថ្លែ  ស ើយេូមឲ្យបានេសព្មចនូវេមបត្តិទាងំ
ឡាយ ៣ ព្បការ គឺេមបត្តិមនុេស េមបត្តិសទវតា និង េមបត្តិព្រះនិ វ ន  ។ 
 េូមអេ់សលាក្មិត្តអនក្អានបានជួ្បព្បទះ នូវរុទធររ ៤ ព្បការ គ ឺ
អាយុ វណណៈ េុខៈ រលៈ  ។ 
 េូមសាេនាព្រះេមណសោត្មព្រះបរមព្គ ូ មានអាយុយឺនយូរ
ព្គប់ក្ណំត្់ ៥០០០ ព្រះវេា សដើមបជីាមែប់សាខាដព៏្ត្ជាក្់ព្ត្ជ្ដំល់េត្វ
ទាងំឡាយក្នុងនព្ត្ភរ ។ 

េូមសេចក្តីបរេុិទធិ េថិត្សៅក្នុងេនាត នចិត្តេត្តនិក្រជានិចចនិរនតរ ៍។ 
សសព្វ សោត  សខីុ សោនតុ  

សូមសព្វសត្វទាំងឡាយ បានសុខសប្បាយ ។ 
May all beings be happy.  
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សសចកតថី្លែង្អំណរគុណ 
 

 េូមថ្លែងអណំរព្រះគុណ និង អរគុណយា៉ា ងព្ជាលសព្ៅចសំ ះ ៖ 
 ភិក្ខុ វនិយធសោ មហា យ្និ សនឿន ព្បធានរុទធិក្េមាគមថ្ខមរ សៅទី
ព្ក្ុងសាន់តាអាណា (Santa Ana, California) ថ្ដលព្រះអងគបានជួ្យថ្ក្
េព្មួលវាក្យេ័រទ ភាសាបាលី និង អត្ថន័យ ព្រមទាងំបានផតល់ក្បួនចាប់
សផសងៗ េព្មាប់ដក្ព្េង់មក្បញ្ចូ លក្នុងសេៀវសៅសនះ ។ 
 ភិក្ខុធមមសត្ថសោ មហា សខុ សសឿន ថ្ដលព្រះអងគបានជួ្យវាយអក្សរ
កុ្រំយូទរ័ (computer) និងជួ្យរិនិត្យ អត្ថន័យ ឃ្លែ លបះ អក្ខោវរុិទធសោយអេ់
រីេមត្ថភារមិនខាែ ចសនឿយព្រះកាយ ។ 
 សលាក្ អ ុច ណាត ព្បធានវត្តសខមររុទធិកាោម ព្ក្ុង ងប ចិ (Long 

Beach California) ថ្ដលសលាក្បានជួ្យសផទៀងផ្ទទ ត្់ថ្ក្េព្មួលឃ្លែ លបះ 
អក្ខោវរុិទធ និង ផតល់គនិំត្ដល៏អៗ  សធវើឲ្យសេៀវសៅសនះមានអត្ថរូប អត្ថរេ និង 
អត្ថន័យអាចទទួលយក្បាន ។  
 សលាក្ គុជ សជុាតិ ថ្ដលសលាក្បានចណំាយសរលសវលាដម៏ាន
ត្នមែ ជួ្យរចនាព្ក្បសេៀវសៅសនះ ឲ្យមានសសាភ័ណភារគួរជាទីព្ជ្ះថ្លែ ក្នុង
ព្រះរុទធសាេនា ។ 
 ឯក្ឧត្តម ហុ្ង្ ទូ្ោយ្ េមាជ្ិក្ព្រឹទធេភា ននព្រះោជាណាចព្ក្
ក្មពុជាអាណត្តិទី ២ ថ្ដលសលាក្មានចិត្តព្ជ្ះថ្លែ  ក្នុងព្រះរុទធសាេនា 
ផតួចសផតើមគនិំត្ និង េណូំមររ ឲ្យខ្ុ ំ    សេៀវសៅសនះផាយជាធមមទាន ។ 
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 ព្បេិនសបើោម នការឧបត្ថមភជួ្យសព្ជាមថ្ព្ជ្ង រីេណំាក្ព់្រះេងឃ 
និង អេ់សលាក្ដូចបានជ្ព្មាបខាងសលើសនះសទ សេៀវសៅ អាមិ្សទាន និង 
ធម្មទាន សនះ ព្បាក្ដជារុបំានសលចសច ជារូបោង ជាេមិទធិក្មមនលែថ្លែ  
េព្មាប់ព្រះរុទធសាេនាស ើយ ។ 

 
 

                                   ២  
នៅ       ឡងប្ប ៊ិច រដ្ឋ  លីហ្វ័រញ៉ា  ស           

(Long Beach, California, USA)  

 

 

ថ្ងៃ ១៥      ខខ       ព្.ស. ២៥៥៦  
 

 

ត្ត្ូវនឹងថ្ងៃទ ី២៨ ខខ        គ.ស. ២០១២ 
November 28, 2012 

 

 

ឈ   គ ឹ  ៀត 
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អារម្ភកថា 
 

 សេៀវសៅ អាមិ្សទាន     ធម្មទាន សនះជាសាន នដទី ៣ របេ់ខ្ុ  ំ
បនាទ ប់រីសេៀវសៅ ក្ទឹ្សតកីម្ម្ល និង សេៀវសៅ ក្ព្ះពុ្ទ្ធដីកា ថ្ដលបាន
ទទួលការោពំ្ទយា៉ា ងសព្ចើនបងគួ រ រីេណំាក្់េបបុរេជ្ន សលាក្អនក្អានរី
ព្គប់មជ្ឈោា ន ជាស តុ្ញុាងំរូបខ្ុឲំ្យកាន់ថ្ត្មានទឹក្    កាែ ហាន មាន
វរីយិភារ និង សមាទនភារក្នុងក្ិចចការព្បមូល ចងព្ក្ងជាសេៀវសៅ ថ្ផនក្
រុទធសាេនាត្សៅសទៀត្ ។ 
 វណណក្មមលមីសនះ ខ្ុចំងព្ក្ងសរៀបសរៀងស ើង តាមេណូំមរររបេ់
ឯក្ឧត្តម          េមាជ្ិក្ព្រឹទធេភាននព្រះោជាណាចព្ក្ក្មពុជា 
អាណត្តទីិ ២ ថ្ដលជារុទធមាមក្ជ្នមាន    ព្ជ្ះថ្លែ  សចត្នាមុត្ព្េួច 
ព្បាថ្លន បណតុ ះឧបនិេសយ័ទុក្ក្នុងថ្លន លរុទធសាេនា ដូចខ្ុបំាទផងថ្ដរ ។  
 ក្នុងសលាក្េននិវាេ មនុេសមាន ក្់ៗមានទេសនៈ ជ្សំនឿ ទិដាិ មិនដូច
ោន សទ ស ើយព្ត្ូវបានសគចាត្ជ់ា ២ ព្បសភទ ។ ព្បសភទទី ១ ជាមនុេសសជ្ឿក្មម
ផល បុណយបាប ចូល    សធវើទាន រក្ាេីល ចសំរ ើនភាវនា ។ ចថំ្ណក្
ព្បសភទទី ២ ជាមនុេសមិនសជ្ឿក្មមផល កុ្េលាកុ្េល មិនចូល    សធវើ
បុណយេុនទរទាន ថ្លមទាងំរះិគន់ទាយក្ទាយិកា ថ្លជាមនុេសលៃង់សលែ  
យក្ព្ទរយេមបត្តិខែួនឯងសៅថ្ចក្ចាយឲ្យសគទសទៗ សទៀត្ផង ។ 



                   

8 

 ខ្ុេំរសេរសេៀវសៅសនះ សោយថ្ផអក្សៅសលើគមពីរព្រះរុទធសាេនា
          (Theravada Buddhism)             ថ្ផអក្សៅសលើ
ទេសនវជិាជ  (Philosophy)       ក្នុងសោលបណំងជួ្យបភំែឺេបបុរេជ្ន
ព្បសភទទី ១ ឲ្យបានយល់ចាេ់  រីព្បសភទននទានលក្ខណៈននទាន និង 
េិលបៈបសចចក្សទេ ននការសធវើទានឲ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ តាមគនែងព្រះរុទធ
សាេនា ។     មិនមានឆនទៈបញ្ចុ ះបញ្ចូ លមនុេសព្បសភទទី ២ ឲ្យបរចិាច គ 
(giving up) ទានស ើយ ស ើយក្រ៏តិ្ថ្ត្មិនថ្មនសដើមបចីាក្់សចក្ចាក្េ់ករ 
ទាយក្ទាយិកាថ្ដលមានេទាធ  (faith) ព្ជ្ះថ្លែ មក្ស ើយសនាះ ឲ្យសជ្ឿ
អានិេងស (advantage)     ផ្ទក ប់មុខ រ ូត្ោច់    ហា នលក្់
ព្ទរយេមបត្តិ ថ្ព្េចកំារ សោព្ក្បី សេះដរំ ីយក្មក្សធវើទានក្៏សទថ្ដរ ។ 
 លវីសបើព្រះ    បានរក្ស ើ ធមមវនិ័យសោយព្រះអងគឯង ក្ព៏្ទង់រុំ
បានយក្រុទធភារសៅព្គបេងកត្់រួក្សាវក័្ ឲ្យសជ្ឿរុទធវចនៈរបេ់ព្រះអងគ 
ទាងំងងឹត្ងងល់ ខវះការរិចារណារក្ស តុ្ផល ។ ព្រះ   ោេ់សត្ឿនរុទធ
សាេនិក្ជ្នឲ្យសព្បើវចិារណញ្ញញ ណ (reason) ឬ េមាម ទិដាិ (ការយល់ព្ត្ឹម
ព្ត្ូវ) មុននឹង       សជ្ឿអវមួីយ ។ ព្ទង់សទេនាទុក្ក្នុង លាមេូព្ត្ 1   
                            ថ្ល ៖ 

១.            កុ្ពំ្បកាន់         ឮតាមោន ,  
២.          កុ្ពំ្បកាន់                ឬ           ),  

                                                         
1                 ១       ២១៨ 
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៣.    ត      កុ្ពំ្បកាន់                     
    ),  

៤.               កុ្ពំ្បកាន់              ឬ    
គមពីរ   ),  

៥.   ត    ត  កុ្ពំ្បកាន ់  ហ              សោយការនឹក្សៅ ឬ 
សាម នយក្),  

៦.       ត  កុ្ពំ្បកាន់សោយ                (កាត្់    ហ   
ឬ   ត្ព្មូវ),  

៧.           ត     កុ្ពំ្បកាន ់                     ,  
៨.                    កុ្ពំ្បកាន ់                   
                        ,  

៩.            កុ្ពំ្បកាន់                     ,  
១០.          គ  ត  កុ្ពំ្បកាន ់     ថ្ល េមណៈ       ជា
ព្គសូយើង         ។  

 ព្រះ    ព្ទង់សទេនា ក្យ        សនះទុក្  យូរ   ណាេ់មក្
ស ើយ    េថិត្សៅតាមេសំៅសដើមដថ្ដល ហាក្់ដូចជាសៅលមីៗ ។ 
រុទធវចនៈសនះ បញ្ញជ ក្់ចាេ់ថ្ល ព្រះរុទធសាេនាជាសាេនាព្បគល់
សេរភីារឲ្យបុគគលមាន ក្់ៗក្នុងការសជ្ឿ ការនិយាយ ការសធវើ ការគិត្           
                         ស តុ្ផលសទ េូមបថី្ត្ក្នុងការសធវើទាន ដូច
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មានរុទធភាេិត្មួយថ្ល “វិសចយ្យ ទានំ សគុតប្បសតេំ”2 “កាល
រិចារណាស ើយឲ្យ ជាអសំរើថ្ដលព្រះេុគត្3ព្ទង់េរសេើរ ” ។ 
 ខ្ុេំងឃមឹថ្ល សាន នដសនះគងអ់ាចបានជាព្បទីបតូ្ចមួយ ជួ្យបភំែឺ
េបបុរេជ្ន មិត្តអនក្អានឲ្យយល់  រីទានូបនិេសយ័ ទានានិេងស និង
េិលបៈបសចចក្សទេក្នុងការសធវើទានឲ្យបានផលលអ តាមព្រះរុសទាធ វាទ ។ 
 ខ្ុេូំមអភ័យសទាេទុក្ជាមុន រីេណំាក្់អនក្ព្បាជ្ ្ ោជ្បណឌិ ត្ 
អត្ថសកាវទិ ខាងព្រះរុទធសាេនា ព្បេិនសបើអេ់សលាក្ជួ្ប ព្បទះស ើ 
មានក្ ុំេឆគងថ្ផនក្និយមន័យ  ក្យសរចន៍ ឃ្លែ ព្បសយាគ  ឬ អក្ខោវរុិទធ 
ដូចសមតចក្តី េូមសមតាត ថ្ក្លអំ សោយេនាត នចិត្តអនុសព្ោះផង ។ ខ្ុបំាទ រង់
ចាទំទួលការរះិគន់សាថ បនា សោយចិត្តសសាម ះេ រកី្ោយជាទីបផុំត្ ។ 
 សឆែៀត្ក្នុងឱកាេសនះ ខ្ុេូំមសរៀបោប់អរីំជ្ីវព្បវត្តិេសងខបរបេ់ខ្ុ  ំ ។ 
ខ្ុបំាទសក្ើត្សៅឆ្ន  ំ ១៩៤៦ (នលៃថ្ខមិនព្បាក្ដ) សៅភូមិនព្ជ្  ុនំព្ជ្ ព្េុក្
សមាងឫេស ី សខត្តបាត្់ដបំង ។ សលាក្ឪរុក្ស ម្ ះ ឈនុ ហូ្យ្ អនក្មាត យ
ស ម្ ះ សា លន់ ។ ខ្ុបំាទមានបងបអូន ៥ នាក្់ ព្បុេ ២ នាក្់ និង ព្េី ៣ 
នាក្់ ស ើយខ្ុជំាកូ្នព្បុេចបង ។  
 ជ្ីវតិ្សៅមាតុ្ភូមិក្នុងយុវវយ័ ខ្ុបំាន            មធយម ។ ខ្ុបំាទ
បានលាចាក្ការេិក្ាសៅ ឆ្ន  ំ១៩៦៦ មក្រក្ទទួលទានជាជ្នសាមញ្ញ ។ 
                                                         
2                ២        ៥៥ (“                     ,             ឥធ        ;              
       ,                        ”   ។) 
3      (sugata): the Well-Gone one                                    (Siddhattha Gotama) 



                   

11 

សព្កាយរបបព្បល័យរូជ្សាេន៍ប៉ាុល រត្ នាចុងឆ្ន  ំ១៩៧៩ ខ្ុបំានសភៀេ
ខែួនចូលមក្រេ់សៅជ្រំ ំ ខាវអីុោងសៅក្នុងទឹក្ដីននព្បសទេនល ។ សៅថ្ខ
េីហា ឆ្ន ១ំ៩៨១ ព្ត្ូវបានរោា ភិបាល ហ   អាសមរកិ្អនុញ្ញញ ត្ឲ្យចូលមក្
រេ់សៅក្នុងទឹក្ដីេ រដាអាសមរកិ្ ក្នុងនាមជាជ្នសភៀេខែួន សៅព្ក្ុង
 ងប ចិ (Long Beach) រដា លី វ័រញា៉ា  (California) ។ 
 ជ្ីវតិ្ក្នុងទឹក្ដីលមីសនះ ខ្ុ សំឆែៀត្ឱកាេបនតវជិាជ  សៅមហាវទិាល័យ
ទីព្ក្ុង ងប ចិ អេ់រយៈសរល ៣ ឆ្ន  ំ ។ សៅនលៃទី ៨ ថ្ខមិលុនា ១៩៨៤ 
(June 8, 1984) ខ្ុបំានទទួលអនុបរញិ្ញញ ប័ព្ត្ថ្ផនក្សអ  ចព្ត្ូនិច (Associate of 

Art in Science, majoring Electronic Technology) ។ 
 ក្នុងឆ្ក្ជ្ីវតិ្របេ់ខ្ុ  ំ លវីសបើខ្ុ រុំំបានេិក្ាខពង់ខពេ់ថ្វងឆ្ៃ យ ប៉ាុថ្នត
សោយខ្ុមំានជ្សំនឿជាក្់សលើព្រះរុទធសាេនា សដើរតាមព្រះរុសទាធ វាទ ព្បកាន់
យក្មាោ៌ខែះនន           (Noble Eightfold Path) គឺ ព្បកាន់េមាម វាយាមៈ 
(ការព្បឹងថ្ព្បងរាយាមព្ត្ូវ) េមាម ក្មមនតៈ (ការងារព្ត្ឹមព្ត្ូវ) និង 
េមាម អាជ្ីវៈ (ការចិញ្ចឹ មជ្ីវតិ្ព្ត្ឹមព្ត្ូវ) ថ្ខសជ្ីវតិ្ខ្ុ  ំ បានជួ្បព្បទះសេចក្តី
េុខចសំរ ើន មានជ្ីវភារេមរមយក្នុងទឹក្ដលីមី ។ 

“ ត    ត         ”4 
“                           ” 

  
                                                         
4                           ២        ១៥ 
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ស ៀន 
 

ស ៀនក្នុងសលាក្យ៍ី រុអំាចសដើមប ី ព្េដរីណ៌នា 
ស ៀនជ្ក់្បារ ី ស ៀនជាប់េីុសាែ  ស ៀនផកឹ្េុោ 
 ស ៀនជ្ក់្អាសភៀន ។  
ស ៀនថ្លបងេីុេង ស ៀននព្ក្ក្នែង ស ៀនខេូំធយសរៀន 
ស ៀនសដើរសលងយប់ តាមព្ចក្តាមសក្ៀន មួយយា៉ា ងសៅស ៀន 
 ជ្ក់្សមើលមសហាព្េរ ។  
ស ៀនសលងចព្ត្ងគ  ស ៀនថ្ត្ងរូបអងគ ស ៀនលាបទឹក្អប់ 
ស ៀនជ្ក់្ក្ញ្ញា  និងស ៀនទាងំព្គប់ រណ៌នារុចំប់ 
 េុទធថ្ត្សៅស ៀន ។  
ស ៀនអេ់ទាងំសនះ មានស ៀនខែះសចះ បសំរ ការសរៀន 
ឲ្យមានចសំណះ វជិាជ រសបៀន ថ្បបសនះសៅស ៀន 
 បសំរ ព្បសយាជ្ន៍ ។  
ស ៀនសធវើការងារ សធវើថ្ព្េចកំារ មនិឲ្យខវះសហាច 
សនះព្ត្ូវស ៀនចុះ សព្ ះមានព្បសយាជ្ន៍ សបើមានការសហាច 
 កុ្បំសី ៀនស ើយ ។  

 (        សនមេចត្ព្ះសងឃរាជ ជួន ណាត្ នោត្ញ្ញា នណា)  
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អបាយ្ម្ខុ 
 

អបាយមុខជ្ព្ងុក្ ិន េងកនិឲ្យសតត ដួង ឫទយ័ 
សព្ចើននាអំនក្សលងឲ្យេននធ យប់នលៃសដក្ព្រួយនឹក្សាត យសព្កាយ។ 
ក្រុំងព្បព្រឹត្តងងតឹ្ឈងឹ លុះដល់ររឹំងស ើ  ឹក្ យ 
សទើបបានយល់ចាេ់ថ្លខែួនសធាែ យ ជួ្នក៏្បសណាត យសដ សជ្ើងសទៀត្ ។ 
សដ សជ្ើងព្តាថ្ត្ស ើ លិចលង់ រតឹ្ថ្ត្លៃង់ព្ទូងចសងអៀត្ 
អនក្ខែះមែងឹស ើយសៅថ្ត្សឆែៀត្ អសព្ងៀត្នឹងសាែ ប់សទើបលយសព្កាយ ។ 
ទោំភ្ំាក់្ខែួនជួ្នអេ់ព្ទរយ ជួ្នកាលធាែ ក់្ជាប់ដល់រូបសខាយ 
សក្ើត្សោគឈចឺាប់សាែ ប់បសណាត យ គួរឲ្យព្រឺខាែ ចអបាយមុខ ។ 
ស តុ្សនាះយុវន័យុវត្ ី នាងអនក្ព្បុេព្េីគួរខាែ ចទុក្ខ 
ឲ្យស ើយរីសក្មងទាន់មានេុខ ព្ត្ូវខេំព្មុក្ព្បងឹសរៀនេូព្ត្ ។ 
នាងអនក្ចូរសរៀនកុ្ធុំ ព្ទាន់ ទាន់វយ័សៅសក្មងព្ត្ូវខពំ្េូត្ 
ព្េូត្សរៀនឲ្យទាល់ថ្ត្រ ូត្ បានដល់សកាះសព្ត្ើយេឹមេព្មាក្។ 
វទិាជាព្ទរយដ៏ចមបង ក្នែងសលើេថ្លងឥត្ព្ទរយសាក្ 
ជាព្ទរយព្សាលផងមនិលបំាក្ សវចជាបសងវចសាព យរុនថ្រក្ ។ 
សៅមក្យក្ជាប់សៅជាមួយ វទិាអាចជួ្យស ើ ទាន់ថ្ភនក្ 
ចង់បានអវីៗ វទិាថ្ព្េក្ សៅព្ទរយថ្បែក្ៗឲ្យមូលមក្ ។ 

(        សនមេចត្ព្ះសងឃរាជ ជួន ណាត្ នោត្ញ្ញា នណា)  
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សសចកតសី្តើម្ 

 
  ក្យថ្ល ទាន ជាភាសាបាលី ឬ េសំ្កេកឹត្ ជានាមេ័រទផង ជា
ក្ិរយិាេ័រទផង ។ ទាន ជានាមេ័រទ ថ្ព្បថ្ល អសំណាយ (ការឲ្យ) អវីៗថ្ដលគួរ
   ។ រឯី    ជាក្ិរយិាេ័រទ ថ្ព្បថ្ល ឲ្យ ជូ្ន ព្បសគន ថ្លវ យ (តាម
ឋានានុព្ក្ម) ។ ក្៏ប៉ាុថ្នត      ថ្ខមរ និយមនិយាយថ្ល ឲ្យទាន សធវើទាន 
បរចិាច គទាន ថ្ចក្ទាន េូមទាន  ទួលទាន ។  
 សត្ើទានមានព្បវត្តិរីព្ត្ឹមណា ? តាមការព្សាវព្ជាវននអនក្ព្បាជ្្ខាង 
ព្បវត្តិវទិា សាេនវទិា េងគមវទិា និង ទេសនវជិាជ  សគបានព្រមសព្រៀងោន
ថ្ល ទាន ជាគុណធម៌មួយមាន   តាងំរីការក្សក្ើត្ស ើង ននរិភរសលាក្ 
ឬ    សក្ើត្ស ើងននមនុេសជាត្ិ ។ 
 េក្ខីភារចាេ់ព្ក្ថ្ ត្គឺេមិទធិេណំង់ ថ្ដលេសព្មចរូបោងបាន
ទាងំក្នុងបុោណកាល ទាងំបចចុបបននកាល ក្នុងរិភរសលាក្ទាងំមូលសនះ ដូច
ជាទួរថ្អថ្ វល (the Eiffel Tower) សៅព្បសទេបាោងំ, ព្បាសាទរីោ៉ាមីត្ (the 

Pyramid) សៅព្បសទេសអ សបី (Egypt), មហាក្ថំ្ផង (the Great Wall) សៅ
ព្បសទេចិន, អងគរវត្ត (Angkor Wat) សៅព្បសទេថ្ខមរជាសដើម េុទធេឹងថ្ត្
សក្ើត្ស ើងរីអសំណាយ      មនុេស    ។ 
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 មា៉ាងសទៀត្ មនុេសព្គប់ជាត្ិសាេន៍ សលើរិភរសលាក្ជាេមិទធិនន
មនុេសក្នុងេម័យបូោណត្ោន តាមលោំបស់រៀងមក្ដល់េរវនលៃ ។ ចណុំច 
សនះេបញ្ញជ ក្់ថ្ល មនុេសសក្ើត្មក្រេ់សៅ រកី្ចសំរ ើន សព្ ះថ្ត្មាន 
អសំណាយននមនុេស គឺ មាតាបិតា ចិញ្ចឹ មបុព្ត្ធីតា បុរវជ្នចិញ្ចឹ មអនុជ្ន
ត្ៗោន មក្ ។ ការចិញ្ចឹ មសនះ សគនិយមយក្មក្សព្បើជា ក្យថ្ល ទនុំក្បរុំង 
ថ្លផចុងសផតើម ថ្លថ្លរក្ា ។ លុះព្រះរុទធបរមព្គូបានព្តាេ់ដឹង ព្ទង់បានយក្
 ក្យសនះ មក្សព្បើជា    ថ្ដលមានន័យសព្ចើនយា៉ា ងគួរឲ្យក្ត្េ់ោំល់ ។ 
 ក្នុងគមពីរមងគលត្ថទីបនី ព្រះេរវញ្ញូ រុទធព្ទង់ព្តាេ់អរីំទាន មាន
ន័យ ៣ យា៉ា ងសោយអណំាចនន ចាគសចត្នា វរិត្ិ (abstinence) និង 
សទយយធម៌ ។ ន័យ ៣ យា៉ា ងសនាះ គឺ ៖ 
 ១.   ត      សចត្នា (intention) ថ្ដលលះសទយយវត្ថុឲ្យ
ដល់បុគគលដនទ ស ម្ ះថ្ល ទាន ។ 
 ២. វិរតិ ទានំ សចត្នាថ្ដលសវៀរចាក្អកុ្េលក្មម មាន 
បាណាត្ិបាត្ ជាសដើម ស ម្ ះថ្ល ទាន ។ 
 ៣.              សទយយធម៌គឺវត្ថុ ថ្ដលសគព្ត្ូវលះឲ្យដល់
បុគគលដនទ ស ម្ ះថ្ល ទាន ។ 
 ទនទឹមោន សនះផងថ្ដរ ព្រះេមាម េមពុទធ ព្រះអងគព្ទង់េថ្មតងរនយល់
ជាសរឿយៗ អរីំន័យខុេោន  រវាង    (giving) និង  គ  (generosity) ឲ្យ
រុទធបរេ័ិទយល់ចាេ់ ស ើយមានេទាធ ព្ជ្ះថ្លែ  បសំរ ឧបនិេសយ័ (basis) 
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ក្នុងការសធវើទាន ។ ព្រះទេរល ព្ទង់អធិបាយ  រីន័យ ៤ យា៉ា ងសផសង
សទៀត្ ននទាន និង ន័យ ៤ យា៉ា ង     ចាគៈ (relinquishment) ។ 

ន័យ្ ៤ យ៉ា ង្រប្សទ់ាន 
១. អសំណាយណាមួយ ថ្ដលសៅជាបជ់្ ំក្់ សោយមចារយិៈ 

(ក្ណំា ់)  ឬ ឲ្យសោយសាទ ក្ស់េទើរ មិនព្ជ្ះព្េ ះចាក្មចារយិៈ  ឬ ក្៏ជា
អសំណាយតាមទសំនៀមទមាែ ប់ននវងសព្ត្កូ្ល ។ 

២. អសំណាយថ្ដលជាបស់ោយត្ណាា  គឺ ទាយក្ទាយិកាអនក្ឲ្យទាន
ព្បាថ្លន យក្សេរេួីេតី និង ផលព្បសយាជ្ន៍មក្ខែួនវ ិចសំ ះអាមិេេុខ 
ក្នុងភរសនះ ឬ ភរខាងមុខ ។ 
 ៣. អសំណាយមិនេមគួរ គឺ បុគគលណា មានព្ទរយេមបត្ិតសព្ចើន 
មានវត្ថុ នលែថ្លែ សព្ចើន លុះព្ត្ូវការចាត្ថ់្ចងទាន បុគគលសនាះ ក្៏ចាត្់ថ្ចង
សោយរលីបរលាបេតួចសេតើង សោយវត្ថុ សថ្លក្ទាបធមមតា មិនេមតាមេក្តិ
តាមក្មាែ ងំ ននព្ទរយេមបត្តិរបេ់ខែួន ។ 
 ៤. អសំណាយចសំ ះមុខបដិោគ  ក្ៈ (អនក្ទទួល) ផ្ទទ ល់ថ្ដលជា
បុគគលខសត្់សោយគុណធម៌ និង ព្ទរយេមបត្តិ ឬ មានគុណធម៌ខពេ់ ។ 

ន័យ្៤ យ៉ា ង្រប្សច់ាគៈ 
 ១.  គ  (cāga) ការ    វត្ថុណាមួយចសំ ះបដិោគ  ក្ៈសដើមប ី
លះ    សលាភៈ (greed) និង មចារយិៈ (stinginess) ឲ្យព្សាលសេតើងរី
េនាត ន គឺចណំាយព្ទរយធន សដើមបទុីក្ជាអលងាក រ  ឬ ជាក្លាណវត្ថុ នន
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ចិត្ត មិនបសណាត យឲ្យចិត្តព្ជ្លក្់ជាប់សៅក្នុងក្ិសលេ (defilement) ។ 
 ២.  គ  ការឲ្យ  សោយមិនជាបជ់្ ំក្់ត្ណាា  គឺ  ឲ្យសោយ
បណំងចសំ ះនិោមិេេុខ សដើមបសីធវើចិត្តឲ្យបរេុិទធ ឲ្យបញ្ញញ របេ់ខែួនមាន
 មាែ ងំលូត្លាេ់ស ើងផង សដើមបជីាព្បសយាជ្ន៍ និង   លកុ សំលកើង ជាត្ព្មាប់
ដល់បចាា ជ្នជ្នំាន់សព្កាយផង ដូចយា៉ា ង ការចណំាយព្ទរយេមបត្តិ ជួ្យ
ឧបត្ថមភព្រះរុទធសាេនា ក្សាងសេនាេនៈ លនល់សាព ន អណតូ ងទឹក្ 
សាលាសរៀន មនទីរសរទយ មជ្ឈមណឌ លវបិេសនា   េព្មាប់   ជា
សាធារណព្បសយាជ្ន៍ ។ 
 ៣.  គ  ការឲ្យវត្ថុដស៏ព្ចើននព្ក្ថ្លង សលើេវេ័ិយននមនុេស
សាមញ្ញក្នុងសលាក្ ថ្ដលោប់ថ្លជាការបរចិាច គយា៉ា ងខពង់ខពេ់បផុំត្ ក្ព្មអនក្
ផងលះបាន ដូចជាមហាបរចិាច គននព្រះស ធិេត្វ ។ 
 ៤.  គ  ការលះកាត្់អាល័យក្នុងជ្ីវតិ្ និង សេចក្តីេុខក្នុងព្ទរយ
េមបត្តិផ្ទទ ល់ខែួន សដើមបេីវះថ្េវងរក្ឧបាយ ជួ្យសព្ជាមថ្ព្ជ្ង មនុេសក្នុង
សលាក្ ឬ លះបង់ព្ទរយេមបត្ិត ថ្ចក្ចាយជាព្បសយាជ្ន៍ ផតល់សេចក្តីេុខ
ចសំរ ើនរុងសរឿង ដល់មហាជ្នទុក្ជាសក្រ តិ៍ដថំ្ណល ។ 
 តាមរយៈន័យសផសងោន  ដូចថ្ដលបានរិរណ៌នាមក្សនះ សគអាច
េសងកត្សមើលស ើ ចាេ់ថ្ល  គ  មានក្មាែ ងំជាង     ឬ ថ្លជាធម៌ខពង់
ខពេ់ផាយរេមីរុងសរឿងទូលទូំលាយលអជាង    ។ ប៉ាុថ្នត    និង    
សនះ សបើស លតាមលក្ខណៈរួបរួមមានន័យថ្លអសំណាយ ការថ្ចក្រថំ្លក្
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ព្ទរយេមបត្តិចសំ ះេត្វ ឬ បុគគលដនទប៉ាុណាណ ះ ។ ថ្ត្សបើនិយាយតាម
ស តុ្ផលវ ិ         ជាស ម្ ះ បរកិាខ រវត្ថុ  ថ្ដលសគព្ត្ូវឲ្យ ។     
      ជាស ម្ ះ សចត្នា (volition) ថ្ដលជា សចត្េិក្ (mental factors) 

េព្មាប់លះ ។      ចាគៈ       ចាត្់ ជា ស តុ្ រឯី     ទាន 
      ចាត្់ជា ផល ។        អាព្េ័យោន សៅវ ិសៅមក្ គថឺ្លសបើមាន 
ចាគសចត្នា ខវះ សទយយវត្ថុ  ឬ    មាន       សទយយវត្ថុ  ខវះ ចាគសចត្នា 
       ទាន    មិនសក្ើត្ស ើង ឬ ព្បព្រឹត្តសៅបានស ើយ ។ 
                ទុក្ជាលអំាន     រុទធភាេិត្ថ្ល “សទ្វមានិ 
េិកខសវ ទានានិ ។ កតមានិ សទ្វ ។ អាមិ្សទានញ្ច  ធម្មទានញ្ច  ។ 
                          ឯតទ្គគំ េិកខសវ ឥសម្ស ំ ទ្វិននំ 
ទានានំ យ្ទិ្ទំ្ ធម្មទានតិ” ។(5)  “មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ទាន        
មាន ២     ។ ទាន ២     សត្ើដូចសមតច ។          ១       ១ 
។ មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ទានទាងំ     ២          ។         
            ២        ធមមទាន            ” ។ 
 តាមរយៈការេិក្ាថ្េវងយល់លអិំត្អរីំទាន សគបានដឹងថ្ល 
អាមិ្សទាន (Amisa-dana)

6
 និង ធម្មទាន (Dhamma-dana)

7
 ព្ត្ូវបាន

បុោណាចារយចាត្់ជាទានចមបង ២ ក្នុងបណាត ទាន     ក្នុងរុទធ
សាេនា សព្ ះថ្លព្បសភទទានសផសងសទៀត្   ព្ត្ូវ     ចូល ក្នុង
                                                         
5                 ០       ២០៥ 
6 giving material things 
7 giving the Dhamma; giving the Truth; giving the Buddha’s teachings 
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អាមិេទាន ឬ ក្នុងធមមទាន សោយសចៀេមិនរួច ។ មា៉ាងវ ិសទៀត្ ព្រះរុទធ
បរមព្គ ូ មុននឹងព្រះអងគបានព្តាេ់ដឹងេមាម េសមាព ធិញ្ញញ ណ ព្រះអងគព្ទង់
បានបសំរ ទានបារមី ទានឧបបារមី និង ទានបរត្ថបារមីជាសព្ចើនត្ណំ
ជាត្ិ ។  

 
 

           ធ                                  
           ធ                                         ។ 

 
“What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world 

remains and is immortal.” --Albert Pine 
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ធម្មទាន 

 
       មក្រី ក្យថ្ល               ថ្ព្បថ្ល   ឲ្យធមជ៌ា
ទាន ។ ការឲ្យធម៌ជាទានដល់អនក្ដនទ ដូចជាការរនយល់ថ្ណនាបំងាា ត្់
បសព្ងៀនធម៌ េថ្មតងធម៌ សាត បធ់ម៌ ការជាវគមពីរ ថ្ដលជាព្រះរុទធដីកា និង 
ការឲ្យសេៀវសៅក្បួនចាប់ េព្មាប់អាន ទសនទ  សរៀនេូព្ត្ សចះចា ំយល់
ដឹងរីព្រះធម៌ សៅថ្ល ធមមទាន ។ ធមមទាន ថ្ចក្សច ជា ២ ព្បសភទ គឺ ៖ 

១. សោកិយ្ធម្មទាន 

២. សោកតុតរធម្មទាន 
 សោកិយ្ធម្មទាន ថ្ព្បថ្ល  ឲ្យធម៌ដល់មនុេសសលាក្ សោយ 
ន័យថ្ល   ឲ្យបញ្ញញ      ចសំណះវជិាជ  េព្មាប់សធវើឲ្យបានចសំរ ើន ក្នុង
ឥធសលាក្ (សលាក្បចចុបបនន) និង បរសលាក្ (សលាក្ខាងមុខ) បានដល់ វជិាជ
រុទធសាេនា8 ថ្លន ក្់ដបូំង ថ្លន ក្់ក្ណាត ល           វជិាជ អក្សរសាស្កេត 

                                                         
8 វ ៊ិោា ពុ្ទធសាសនា   ោ ៣ ថ្នា កគឺ់ ថ្នា កដ់្ាំប្បងូ (ថ្នា កទី់១), ថ្នា កក់ណាេ ល (ថ្នា កទី់២)     ថ្នា កប់្បាំផុត្ (ថ្នា កទី់៣) ។ 
    ថ្នា កដ់្ាំប្បងូ បានដ្ល់ ទ៊ិដ្ឋធមម៊ិកត្ថត្ប្បនោជន ៍ (ត្ប្បនោជនប៍្បចចុប្បបនា) មាន ៤ ោ៉ា ងគឺ ១) ឧដ្ឋឋ នសមបទ, ២) 
អារកខសមបទ, ៣) កលាណម៊ិត្េតា,      ) សមជីវ ៊ិតា ។     ថ្នា កក់ណាេ លបានដ្ល់ សមបរាយ៊ិកត្ថត្ប្បនោជន ៏
(ត្ប្បនោជនប៍្បរនោក) មាន ៤ ោ៉ា ងគឺ ១) សទធសមបទ, ២) សីលសមបទ, ៣) ចាគសមបទ,      ) 
ប្បញ្ញា សមបទ ។     ថ្នា កប់្បាំផុត្បានដ្ល់ ប្បរមត្ថត្ប្បនោជន ៍   ត្ប្បនោជនល៍អ៊ិត្សុខុម ឯកនេប្បរមសុខ (សុខកាុងត្ព្ះ
ន៊ិព្វវ ន) មាន ៣ ោ៉ា ងគឺ  ធ សីល,  ធ សមាធ៊ិ,      ធ ប្បញ្ញា  ។ ទាំង ៣ ននះនៅថ្ន ថ្ត្ត្ស៊ិក្ខខ  ។ 
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គណិត្វទិា ភូមវិទិា ព្បវត្តវិទិា     វទិាសាស្កេតសេដាក្ិចច។  
 សោកតុតរធម្មទាន ថ្ព្បថ្ល   ឲ្យវជិាជ    ឲ្យបញ្ញញ  (វបិេសនា 
បញ្ញញ  ឬ វបិេសនាញាណ) េព្មាប់ថ្វក្ថ្ ក្ អរីំ េងាខ រធម ៌
នព្ត្លក្ខណធម៌ េចចធម ៌េព្មាប់រសំោះមនុេស េត្វ សច ចាក្នព្ត្សលាក្ 
បានដល់វជិាជ រុទធសាេនា ថ្លន ក្់ទីបផុំត្ ឬ ថ្លន ក្់បរមត្ថវជិាជ  ។ 
សោកតុតរធម្មទាន សនះជួ្នកាលសលាក្សៅថ្ល សបិ្បតតធម្មទាន ។ 
 សដើមបឲី្យេបបុរេជ្ន បានយល់ចាេ់ អរីំការបរចិាច គផសរវផាយ 
ចណំាយធមមទាន បុោណាចារយបានេថ្មតង  រីរសបៀប សធវើធមមទាន សោយ
ថ្ចក្សច ជា ៣ ព្បការ      

១. កលនំ ស ល ក្យរនយល់  
២.      បសព្ងៀន  
៣. ធម្មសទ្សនំ េថ្មតងធមមសទេនា ។ 
កលនំ      ថ្ល ស ល ក្យរនយល់ថ្ណនា ំ សធវើអតាថ ធិបាយ

ព្រះធម៌សោយតាងំចិត្តឲ្យអនក្សាត ប់សចះដឹង យល់អត្ថន័យ និង ជ្សព្ៅរបេ់ 
ព្រះធម៌ ដូចជា កុ្េល   អកុ្េល បាប   បុណយ គុណ   សទាេ ខុេ
   ព្ត្ូវ មិចាា ទិដាិ   េមាម ទិដាិ ធម៌ណាគួរព្បត្ិបត្តិ ធមណ៌ាគួរសវៀរចាក្ ធម៌
ណាអាចជួ្យក្ចំាត្់បង់ក្ិសលេ (kilesa) ក្នុងេនាត ន បានជាលោំប់ មាន
ជាអាទិ សធវើទាន រក្ាេីល ចសំរ ើនភាវនា ជាសដើម ។ អកុ្េលធមម៌ាន
សលាភៈ សទាេៈ សមា ៈ អ ិរកិ្ៈ អសនាត្តបបៈ ថ្ដលជាធម ៌        ទុក្ខ
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សៅ មងចិត្ត នាមំក្នូវក្តវីបិបរតិ្សតត ព្ក្ហាយព្ត្ូវលះបងស់ចាលជាលោំប់ 
។ល។  
           ថ្ល បសព្ងៀនធម ៌ដល់អនក្ថ្ដលមានចិត្តព្បាថ្លន  ចង់
សចះ ចង់ដឹង សោយវធិីសផសងៗ ដូចជាការបសព្ងៀនផ្ទទ ល់មាត្់ េរសេរជា
សេៀវសៅ អាត្់ជាថ្ខសអាត្ ់     ជា េីុឌី (CD) ជា ឌីវឌីី (DVD) ឲ្យដល់
អនក្ទទួលបានអាន សាត ប់ សរៀនទសនទ  េូព្ត្ រ ូត្បានសចះចាយំល់
អត្ថន័យរបេ់ព្រះធម៌ ។ 
 ធម្មសទ្សនំ      ថ្ល ធមាម ចារយ ថ្ដលជារ ុេសូត្ មានព្បាជ្ា 
បានេិក្ាគមពីរព្រះនព្ត្បិដក្ សចះចា ំ ដឹងយល់ ជ្សព្ៅអត្ថន័យព្រះធម ៌
មានេនួំនសវាហាេ័រទ លបលីា  មានលវីមាត្់ អាចេថ្មតងសលើធមាម េនៈក្តី 
ស លេថ្មតងជាទូសៅក្ត ី សធវើឲ្យអនក្សាត បច់ាប់អារមមណ៍ អរីំ រេ របេ់ព្រះ
ធម៌ ដូចជា េថ្មតងអរីំ ទាន (generosity), េីល (ethics)     ភាវនា 
(development) ជាសលាក្ិយធមមទានក្តី េថ្មតង  រី អរយិេចច ៤ ជា
េិបបត្តធមមទានក្ត ី។ 
 គួរព្ជ្ួត្ព្ជាប និង ក្ត្់េមាគ ល់ផងថ្ដរថ្ល ការេថ្មតងធមមសទេនា 
ដល់ជ្នដនទ មិនថ្មនសចះថ្ត្សធវើសៅបានងាយៗសទ ។ ជាការរិត្ ធមាម ចារយ 
ឬ្ ធមមក្លិក្    េថ្មតងធម៌ គបបដីមកល់ធម៌ ៥ យា៉ា ងទុក្ក្នុងខែួនឲ្យបាន ។ 
េមដូចព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្ទង់ព្តាេ់ទុក្9ថ្ល៖  

                                                         
9       ប្ប៊ិដ្ក             (      )     ៤៥ ទាំព្រ័ ១១១ 
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 មាន លអាននទ ការេថ្មតងធមដ៌ល់ជ្នដនទ មិនអាចសធវើបាន សោយ
ងាយសទ  ។ មាន លអាននទ កាលភិក្ខុេថ្មតងធមដ៌ល់ជ្នដនទគបបតី្មកល់ធម ៌
៥ យា៉ា ង ឲ្យមានក្នុងខែួនេិន សទើបគួរេថ្មតងធមដ៌ល់ជ្នដនទ  ។ ធម៌ ៥ 
យា៉ា ងសនាះដូចសមតចខែះ ? គភឺិក្ខុ ព្ត្ូវេថ្មតងធម៌ដល់ជ្នដនទ សោយតាងំចិត្ត
ថ្ល៖  

 “អាតាម អ នឹងេថ្មតងនូវអនុបុរវីក្ថ្ល ១” 
 “អាតាម អ នឹងេថ្មតង ក្យ សលើក្អាងស តុ្ផល ១” 
 “អាតាម អ នឹងេថ្មតងនូវ ក្យ សោយអាព្េ័យនូវការអាណិត្ 

(ដល់អនក្សាត ប់) ១” 
 “អាតាម អ នឹងមិនអាព្េ័យអាមិេជាស តុ្េថ្មតងធម៌ ១” 
 “អាតាម អ នឹងេថ្មតងធម៌ សោយមិនបានសបៀត្សបៀនខែួនឯង 

និង បុគគលដនទ ១” ។ 
 ធមមទានជាអាយុននព្រះរុទធសាេនា អាចសលើក្េទួយរុទធសាេនា 
ឲ្យមានរនែឺរេមីរុងសរឿង េថិត្សេថរដោបដល់ព្គប់ ៥០០០ ព្រះវេា ។ 
ធមមទានជាព្បធានននទានទាងំរួង រថ្មងបានផលាែ និេងសទាងំអនក្េថ្មតង
ទាងំអនក្សាត ប់ ។ ក្នុងគមពីរអដាក្ថ្លធមមបទ ព្រះរុទធបរមព្គពូ្ទង់ព្តាេ់ 
េរសេើរ អនក្បសំរ ធមមទានដូចសនះថ្ល ទាយក្ទាយិកាមានេទាធ ព្ជ្ះថ្លែ  
បានថ្លវ យព្បសគនេរំត្់ចីវរ ថ្ដលមានសាច់ម៉ាដារសលើបរសលាង ចងាា ន់
បិណឌ បាត្ថ្ដលមានក្ែិនព្ក្អូបឈៃុយឈៃបម់ានរេជាត្ិដឆ៏្ៃ  ់រិសា ព្រម
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ទាងំសេនាេនៈ គិលានសភេជ្ជៈ យា៉ា ងព្បណីត្ចសំ ះព្រះេមពុទធ ព្រះ
បសចចក្រុទធ ព្រះអរ នាត ខីណាព្េរ ថ្ដលគង់សៅមីរសដរោេ ក្នុងចព្ក្វា  
សនះ រ ូត្ដល់ព្រ មសលាក្ ក្៏រុពំ្បសេើរសេមើដល់ការអនុសមាទនាសោយោថ្ល 
៤ បាទរបេ់សលាក្ទាងំសនាះក្នុងេមាគមសនាះសទ ។ ក្ិរយិាអនុសមាទនា
ថ្ដលព្រះរុទធជាសដើម ព្ទងប់ានសធវើស ើយ សោយព្រះោថ្លព្បក្បសោយ ៤ 
បាទ ក្នុងេមាគមសនាះឯង ព្បសេើរ បផុំត្ ។ សព្ ះថ្ល ទានសនាះ (ចីវរ 
បិណឌ បាត្ សេនាេនៈ និង គិលានសភេជ្ជទាន) រថ្មងមិនដល់ត្នមែនូវ
ចថំ្ណក្ទី ១៦ ននព្រះោថ្លសនាះសទ ។  
 ទានក្នុងព្រះរុទធសាេនា រថ្មងមានធមមទានជា បទោា ន សព្ ះថ្ល 
បុគគលថ្ដលបសំរ ទាននានា ឲ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវតាមគនែងព្រះរុទធសាេនា 
លុះព្តាថ្ត្បុគគលសនាះ រាយាមព្ត្ងព្តាបស់ាត ប់ សរៀន រីេណំាក្់ ធមមក្លិក្ 
 ឬ ធមាម ចារយ ថ្ដលមានសទរសកាេលយ ក្នុងការ      រនយល់ថ្ណនា ំសបើរុំ
សនាះសសាត្សទ សគនឹងបរចិាច គទានព្បក្បសោយ សសាមនេសេ គត្ចិត្ត 
និង សទាមនេសេ គត្ចិត្ត បានន័យថ្ល ចិត្តព្បក្បសោយសសាមនេស និង
សទាមនេស គឺ ជាចិត្តមានក្សំណើ ត្រីធមមជាត្ិ ។ មានចិត្តមា៉ាងសទៀត្ ថ្ដល
ព្រះេមាម េមពុទធព្ទង់េរសេើរ គឺ ឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត បានន័យថ្ល ចិត្ត
ព្បក្បព្រមសោយភារក្ណាត ល ចិត្តស ើ យល់ចាេ់តាមការរិត្ថ្ដល
មិនស ែងសឃ្លែ ងតាមសសាមនេស និង សទាមនេសចិត្ត ។ ឧសបកាខ ចិត្តសនះ មិន
ថ្មនជាចិត្តសក្ើត្រីធមមជាត្ិសទ គឺជាចិត្តថ្ដលសក្ើត្ស ើងរីការអប់រ ំ សោយ
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ចសំរ ើន េមលក្មមោា ន វបិេសនាក្មមោា ន  ឬ េត្ិបោា ន ។  
 អនក្ថ្ដលបានសាត បព់្រះធម៌ យល់ន័យព្រះធម៌រិត្ ស ើយរាយាម
ព្បត្ិបត្តិ រ ូត្ដល់សក្ើត្មានឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត ថ្ត្ងថ្ត្បសំរ ទាន 
ថ្ដល ូរសច មក្រីព្បភរ ៣ យា៉ា ងគ ឺ៖ 
 ១. ប្សាសទា មានចិត្តព្ជ្ះថ្លែ សាអ ត្បរេុិទធ ចសំ ះគុណធមន៌ន
បដិោគ  ក្ៈ (អនក្ទទួល) មានសមតាត ចិត្តអាណិត្ ដល់អនក្ទទួល ជួ្យឲ្យរួច
ផុត្រីទុក្ខក្ងវល់ និង ក្ងវះខាត្ទាងំឡាយ ។ 
 ២. សសង្វសោ មានចិត្តេសងវគ  រីរូប និង េងាខ រ ត្ក្់េែុត្  រីបញ្ញា
ទុក្ខសទាេក្នុងសលាក្ ខិត្ខសំធវើទាន សដើមបរីសំោះខែួន     រីេងារវដត ។  
 ៣. សតសចុរោិ រាយាមជ្រំះកាយ វាចា ចិត្ត របេ់ខែួនឲ្យ បាន
សាអ ត្បរេុិទធផូរផង់ សោយោក្់កាយ ឱនលសំទាន សោររចសំ ះ
បដិោគ  ក្ៈអនក្ទទួល សទាះបីអនក្ទទួលសនាះ ជាបុគគលព្បសភទណាក្៏
សោយ ព្រមទាងំសោររចសំ ះសទយយវត្ថុ  ថ្ដលខែួនព្ត្ូវលះបង់ សោយការ
េអិំត្េអំាងតាមបសចចក្សទេ េិលបៈ ជាមុនសទើបលះឲ្យ ។ 
       សនាះ បុគគលថ្ដលមានសភាគេមបត្តិេតុក្េតមភ ទទួល
ដថំ្ណងឋាននតរេក្តិ ព្គបជ់ានថ់្លន ក្់ ក្នុងសាថ ប័នននរដា  ឬ ព្បសទេនីមួយៗក្តី 
បុគគលថ្ដលបានរសំោះខែួនរីបុលុជ្ជន (ordinary man) ឆែងសៅកានអ់រយិជ្ន 
(noble person)មានសសាតាបនន (the stream-winner) េក្ទាោមី (the once-

returner) អនាោមី (the non-returner) និង អរ នត (the Worthy One) ជាសដើម
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ក្តី េុទធថ្ត្បានមក្រីការសរៀនេូព្ត្ ការសាត ប ់ការព្បត្ិបត្តិទាងំអេ់ និយាយ
រួមសៅ បានមក្រីធមមទាន ។ អាព្េ័យស តុ្សនះ សទើបព្រះសលាក្នាល  
           រុទធភាេិត្ថ្ល “សព្វទានំ ធម្មទានំ ជិនាតិ”

10 “ធមមទាន
រថ្មងឈនះអេ់ទានទាងំរួង” ។ 
 ការបសំរ ធមមទាន ឲ្យមានផលាែ និេងសសព្ចើន ដូចថ្ដលព្រះភគវា
មានរុទធដីកាសនាះ រុទធបរេ័ិទមិនចាបំាច់សចះេថ្មតងធម៌អាល៌ េរសេរ ចារ
ជាសេៀវសៅធម៌ រនយល់បសព្ងៀនអនក្ដនទឲ្យយល់ចូលចិត្តស ើយ ។ ព្ោនថ់្ត្
មានេទាធ ព្ជ្ះថ្លែ  ថ្ចក្ចាយផាយព្រះធម៌ តាមរយៈការ  គមពីររុទធ
សាេនា សបាះរុមពសេៀវសៅធម៌ លត្េសមែងព្រះធម៌សទេនាននសលាក្អនក្
ព្បាជ្ ្ រ ុេសូត្ ធមមក្លិក្ ធមាម ចារយ ថ្ដលមានសវាហាេដំីលវីមាត្់ ក្នុងការ
េថ្មតង បញ្ចូ លក្នុងបនទះ េីុឌី (CD)  ឬ ឌីវឌីី (DVD) ថ្ចក្ចាយដល់អនក្
យក្សៅសរៀន សាត ប់ អាន រ ូត្ដល់ សចះចា ំដឹងយល់រីអត្ថន័យរបេ់ព្រះ
ធម៌ រាយាមព្បត្ិបត្តិឲ្យបានសៅជាគុណព្បសយាជ្ន៍ក្នុងបចចុបបនន និង
បរសលាក្ ស ម្ ះថ្លជាអនក្បានបសំរ ធមមទានសោយរិត្ព្បាក្ដ ។ 

 

 “            ត              ត  ” 
“           ធ                            ” 

  

                                                         
10                      (      )     ៥២        ៦ (       ធ                   ធ            
       ធ                                   ។) 
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អាម្សិទាន 
 

អាមិ្សទាន មក្រី ក្យ អាមិេ + ទាន = អាមិេទាន ថ្ព្បថ្ល ឲ្យ
អាមិេជាទាន ។  អាមិ្ស ថ្ព្បថ្ល នុយសព្គឿងបសញ្ញា ត្ចិត្ត ឬ អនាទ ក្់ននចិត្ត 
ឬ ក្ ៏ ថ្លជារបេ់ថ្ដលសគគបបបី៉ាះ ល់ព្ត្ូវ សោយក្ិសលេមានត្ណាា ជា
សដើម ។ ប៉ាុថ្នតក្នុងន័យសនះ អាមិ្ស បានដល់បចច័យ ៤ យា៉ា ង (ចតុ្បបចច័យ) 
និង ទានវត្ថុ  ១០ យា៉ា ង ។ 
  ក្យ ប្ចច័យ្ (necessities; requisites) ថ្ព្បថ្ល សព្គឿងអាព្េ័យនន
េត្វសលាក្ ឬ សព្គឿងព្ទព្ទង់ជ្ីវតិ្េរវេត្វឲ្យព្បព្រឹត្តសៅបានក្នុងសលាក្ ។ 

ប្ចច័យ្ ៤ យ៉ា ង្ 
១. ចីវរប្បចច័យ្ បានដល់នព្ត្ចីវរ េបង់ េងាដជីាសដើម 
២. បិ្ណឌ បាតប្បចច័យ្ បានដល់ចងាា នប់ិណឌ បាត្ និងសភាជ្នាហារជាសដើម  
៣. សសនាសនប្បចច័យ្ បានដល់ទីេព្មាប់សដក្ អងគុយមានកុ្ដិ សាលា 

ព្រះវហិារជាសដើម 
៤ គិោនសេសជជប្បចច័យ្ បានដល់ថ្លន េំព្មាប់រាបាលសោគសផសងៗ មាន

ថ្លន លំាប ថ្លន សំលប ថ្លន ផំឹក្ជាសដើម ។ 
  ក្យថ្ល បចច័យ ដូចរិរណ៌នាមក្សនះ សាត ប់សៅហាក្់បីដូចជា
 ក្យេព្មាប់សព្បើចសំ ះថ្ត្ព្រះេងឃ ប៉ាុថ្នតរុំថ្មនដូសចាន ះសទ  ក្យសនះ
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េព្មាប់សព្បើទូសៅ សព្ ះមនុេសេត្វរថ្មងព្ត្ូវការបចច័យទាងំ ៤ សនះ
ណាមួយ មិនអាចខវះបានស ើយ ព្ោន់ថ្ត្សព្បើ ក្យេដំីសផសងរីព្រះេងឃ 
ដូចជា           េព្មាប់   ដណត ប ់ បិទបាងំោងកាយ ទីជ្ព្មក្
េព្មាប់ព្ជ្ក្អាព្េ័យសៅ បាយទឹក្ នចំណីំ ព្ត្ីសាច់េព្មាប់បរសិភាគ និង 
ឱេលេព្មាប់រាបាលសោគសផសងៗជាសដើម ។ 

  វតេ១ុ០ យ៉ា ង្ 
១. អនន ំសព្គឿងបរសិភាគ មាន   បថ្ងអម ចអំាប ព្គបមុ់ខ  
២. បានំ ទឹក្អដាបាន ៨ យា៉ា ង មានទឹក្ថ្ដលសគសធើវរីថ្ផែសាវ យ ព្ក្ឳ

ឈូក្ជាសដើម (           បិដក្     ៦៦ ទំរ័រ ៦១)  
៣. វតេ ំេរំត្់សេែៀក្ដណត ប់ បិទបាងំោងកាយ  
៤. យនំ យានជ្និំះ ថ្ដលញុាងំដសំណើ រឲ្យេសព្មច មាន

សទាចព្ក្យានយនត ជាសដើម មានថ្េបក្សជ្ើងជាទីបផុំត្  
៥. មាោ ផ្ទក សឈើព្គប់យា៉ា ងថ្ដលសគសោត្ព្ក្ង ចងជាភួងមាល័យ 

ឬ មិនទាន់ព្ក្ងចងជាភួងមាល័យ  
៦. គនធំ សព្គឿងព្ក្អូបថ្ដលជាគនធជាត្ិមានក្ែិន និង សព្គឿង ថ្ផសផស ំ

ដល់សព្គឿងព្ក្អូប ថ្ដលសគក្ិនក្តី ឬ មិនទាន់ក្ិនក្តី  
៧. វិសលប្នំ សព្គឿងលាប គឺវត្ថុេព្មាប់លាបថ្េបក្ខាងសព្ត ឲ្យ

គួរជាទីសព្ត្ក្អរសរ ចិត្ត  
៨. សយ្នំ ទីសដក្ក្ថ្នែងេព្មាប់សដក្ អងគុយ មានថ្ព្គតាងំ វាងំនន 
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សចៀមព្រជំាសដើម  
៩. អាវសលំ ទីលសំៅ មានផទះេថ្មបង ភូមិព្គឹះ វមិានេព្មាប់

ការ ររយុះ សភែៀង ខយល់ ក្សំៅនលៃជាសដើម  
១០. ប្ទី្សប្យ្យ ំព្បទីបជាវ លា មានសព្បង ចសងកៀងសោមជាសដើម ។ 

 អាមិេទាន ដូចបានស លមក្សនះ ព្រះេមាម េមពុទធព្ទង់ព្តាេ់
េថ្មតងថ្ ក្ស ម្ ះតាមលក្ខណៈ  ឬ តាមក្ិចចននទានសនាះមានសព្ចើន
ព្បការ ប៉ាុថ្នតេូមសលើក្យក្ព្ត្ឹមថ្ត្ទាន ២ ព្បសភទ គឺ      គ       
និង       មក្អធិបាយមុន សព្ ះទានទាងំ ២ ព្បសភទសនះ រុទធ
សាេនិក្ទាងំឡាយ ព្ត្ូវការសធវើជា ឹក្ញាប់ជាងទានឯសទៀត្ៗ ។ រឯីទាន
សផសងៗ សទៀត្     នឹងរិរណ៌នាក្នុង         សៅទរំ័រខាងសព្កាយ ។  

បាដបិ្គុគលកិទាន 
បាដិបុ្គគលកិទាន ថ្ព្បថ្ល ទានថ្ដលសគឲ្យចសំ ះរូបបុគគលមួយៗ 

សោយតាងំចិត្តថ្ល សលាក្សនះ ជាព្គអូាចារយ អនក្សនះជាញាត្មិិត្តសាច់
សាសលា ិត្ ជាមាតាបិតា ជាសាវ មី ភរយិា ជ្នសនះជាទីព្េឡា ់ោប់អាន 
ជ្នសនាះមិនថ្មនជាទីោប់អាន ស ើយក្ម៏ានចិត្តបសំរ ទានចសំ ះថ្ត្ជ្ន
សនាះៗ ឬ ការសាងេង់ អវីមួយេព្មាប់ថ្ត្ក្នុងរងវងព់្គួសាររបេ់ខែួន ឬ 
ឧទទិេជូ្នចសំ ះថ្ត្បុគគលជាទីោប់អានព្េឡា ់ សរ ចិត្ត សៅថ្ល
បាដិបុ្គគលកិទាន ឬ   គ       ឬ         ។ 

បាដិបុ្គគលកិទាន មានបុគគលអនក្ទទួល ១៤ ថ្បប គឺ៖  
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១. ព្រះេរវញ្ញូ រុទធ (one who has already understood)  
២. ព្រះបសចចក្រុទធ (a private Buddha)  
៣. អរ ត្តផលបុគគល (the fruition of arahantship) 
៤. អរ ត្តមគគបុគគល (the path to arahantship) 

៥. អនាោមិផលបុគគល (the fruition of non-returning) 
៦. អនាោមិមគគបុគគល (the path to non-returning) 
៧. េក្ទាោមិផលបុគគល (the fruition of once-returning) 
៨. េក្ទាោមិមគគបុគគល (the path to once-returning) 
៩. សសាតាបត្តិផលបុគគល (the fruition of stream-entry) 
១០. សសាតាបត្តិមគគបុគគល (the path to stream-entry)  
១១. បគគលសព្តសាេនា ថ្ត្មានការសនឿយណាយចាក្កាម  
១២. មនុេសមានេីល  
១៣. មនុេសព្ទុេតេីល  
១៤. េត្វត្ិរចាា ន 

សង្ឃ   
 សង្ឃ   ថ្ព្បថ្ល “ព្បសគនេងឃ” ។ ទានថ្ដលទាយក្ទាយិកា
ព្បសគនចសំ ះព្រះេងឃសោយសោររ និង សោយតាងំចិត្តព្ជ្ះថ្លែ  មិនគិត្
ព្បកាន់ថ្ល ភិក្ខុ ថ្ដលសគនិមនតរីេណំាក្់ភិក្ខុេងឃ ជាភិក្ខុ ព្បសភទណាមាន
េីល ឬ ព្ទុេតេីលសៅថ្ល       ឬ    គោទ្កខិណាទាន ឬ 
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សង្ឃគោទាន ។  
សង្ឃ   ថ្ចក្តាមព្បសភទបុគគលអនក្ទទួលមាន៧ គឺ៖  
១. ភិក្ខុេងឃមានព្រះរុទធជាព្បធាន  
២. ភិក្ខុ នីេងឃមានព្រះរុទធជាព្បធាន  
៣. ភិក្ខុេងឃ និង ភិក្ខុ នីេងឃមានព្រះរុទធជាព្បធាន  
៤. ភិក្ខុេងឃ និង ភិក្ខុ នីេងឃ  
៥. ភិក្ខុេងឃ  
៦. ភិក្ខុ នីេងឃ  
៧. សាមសណរ ។ 

  ក្យថ្ល សង្ឃ មានន័យ ២ យា៉ា ង គឺ េងឃក្នុងព្រះធម ៌ និង េងឃ
ក្នុង   វនិ័យ ។  
 ១.  សង្ឃកនងុ្ក្ព្ះធម៌្ បានដល់េងឃរត្នៈេសំៅយក្ព្រះអរយិ
បុគគល ៤ រួក្ ថ្ដលបានេសព្មច ១  សសាតាបត្តិមគគ     សសាតាបត្តិផល, 
២) េក្ទាោមិមគគ     េក្ទាោមិផល, ៣) អនាោមមិគគ     
អនាោមិផល, ៤) អរ ត្តមគគ     អរ ត្តផល ថ្ដលជាសាវក័្របេ់ 
ព្រះេមាម េមពុទធបរមនាល អនក្ព្បត្ិបត្តិលអ អនក្ព្បត្ិបត្តិព្ត្ង់ អនក្ព្បត្ិបត្តិ
សោយព្បនរ ព្បត្ិបត្តិសដើមបដីឹងចាេ់នូវអរយិេចចធម៌ ព្បត្ិបត្តិសដើមបគួីរ
ដល់ការថ្លវ យបងគ ំការបូជាជាសដើម ។  
 ២) សង្ឃកនងុ្   វិន័យ្ េសំៅយក្រួក្ននបរវជ្ិត្ គឺ ភិក្ខុ  តាងំរី 
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៤ រូបស ើងសៅ ។  
 ក្នុងវចនានុព្ក្មថ្ខមរ  ក្យថ្ល សង្ឃ តាមលទធិរុទធសាេនា េសំៅ
ចសំ ះភិក្ខុតាងំរី ៤    ស ើងសៅ ។ តាមការរនយល់ របេ់ភិក្ខុធមមបាសលា 
  ៀ      ថ្លភិក្ខុេងឃ ឬ ភិក្ខុ នីេងឃ ឬ សាមសណរទាងំសៅបុលុជ្ជនទាងំបាន
េសព្មចអរយិមគគ អរយិផលស ើយ ព្ត្ូវមានចនួំនយា៉ា ងត្ិច ៤ អងគស ើង
សៅ សទើបសៅថ្លេងឃ ។  ក្យថ្ល សង្ឃ ក្នុងវនិ័យ សៅបានថ្ត្ចសំ ះ េិកខុ
សង្ឃ និង េិកខនីុសង្ឃ ចថំ្ណក្សាមសណរ មិនស ើ មាន សៅថ្ល 
         សទ សព្ ះសាមសណរសព្បើព្បាេ់បានចសំ ះថ្ត្េងឃចតុ្វគគ 
េព្មាប់ទាយក្ទាយិកាសធវើបុណយេងឃទាន ។ ឯេងឃបញ្ច វគគ េព្មាប់សធវើ
េងឃក្មម (ក្ិចចការរបេ់េងឃថ្ដលព្បជុ្ោំន ក្នុងេីមា) នានា មិនស ើ មាន
សាមសណរស ើយ ។  
 មក្ដល់ចណុំះសនះ បញ្ញា មួយសចាទស ើង ថ្លសដើមបបីសំរ  
េងឃទានចាបំាច់ព្ត្ូវថ្ត្មានភិក្ខុេងឃ ចាបរី់ ៤ អងគស ើងសៅ ឬ ? សត្ើការ
ក្ណំត្់ចនួំនភិក្ខុេងឃសនះ ជារុទធបញ្ញត្តិ  ឬ អវី ?  
 ខ្ុេូំមមិនសឆែើយត្បេ ំ  ទាងំសនះសទ ប៉ាុថ្នតខ្ុេូំមសលើក្យក្ 
អត្ថបទវភិាគរបេ់ព្រះសត្ជ្ៈព្រះគុណបណឌិ ត្ ហុ្ក សាវណណ  សព្កាម
ព្បធានបទ “ការសវរចងាា ន់” មក្រិចារណាទាងំអេ់ោន  ។  

      ង្ហា   ់
ការសវរចងាា ន់ជារិធកី្មមមួយដល៏អថ្ដរ ។ ោល់សរលសធវើបុណយកុ្េល 
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សៅសវលានលៃជ្ិត្ព្ត្ង់ រុទធបរេ័ិទថ្ត្ងសធវើការសវរចងាា ន ់ ។ ការសវរចងាា ន់ទុក្
ដូចជាេុនទរក្ថ្ល ទូល ព្រះេងឃឲ្យបានព្ជាប និង តាងំចិត្តរបេ់ខែួនក្នុង
ការបសំរ ទានសនះ ។ ក្នុងការសវរសនាះ មាន ក្យថ្ល ព្បក្បសោយធម ៌
បានមក្សោយធម៌ សក្ើត្ស ើងសោយធម ៌ ។ បាន   ថ្ល    ថ្ដលបានយក្
មក្សធវើទានសនះរុំថ្មនបានរីការលួចបែន់  ឬ េមាែ ប់េត្វយក្មក្សធវើបុណយ
សទ គឺបានមក្ព្បក្បសោយធម ៌។ ការស លដូសចនះ សដើមបកុី្ឲំ្យព្រះេងឃមាន
ការេងសយ័ អរីំចងាា ន់ថ្ដលយក្មក្ព្បសគនសនះ សព្ ះព្រះេងឃអាចឆ្ន់
សាច់បានមិនព្ត្ូវអាបត្តិ សោយការបរេុិទធិសោយស តុ្ ៣ យា៉ា ង គ ឺ មិន
ស ើ សគេមាែ ប់ មិនបានឮេត្វថ្ព្េក្សរលថ្ដលសគេមាែ ប់ និង មិនបាន
េងសយ័ថ្លសគេមាែ ប់សដើមបខីែួន ។ ក្នុងធមស៌វរសនាះ បានបនត សទៀត្ថ្ល ខ្ុ ពំ្រះ
ក្រុណាេូមឧទទិេកុ្េលជូ្នព្ក្ុមព្គួសារ ថ្ដលថ្ចក្សាថ នសៅមានមាតា
បិតាជាសដើម ។ សនះចាត្់ជាការព្បសគនសោយវាចា និង បញ្ញជ ក្់អរីំ
សោលបណំងននការសធវើកុ្េលសនះ ។ ប៉ាុថ្នតសបើសគព្បសគនមិនសវរក្៏ោម នទាេ់
អវីថ្ដរ សព្ ះបុណយកុ្េលសក្ើត្ស ើងរីសចត្នាលះបងម់ចារយិៈក្នុងផែូ វចិត្ត ។ 
 ការសវរសនះ មានបញ្ញា មួយថ្ដលរុទធបរេ័ិទអនុវត្តត្ៗ ោន មក្សោយ
សារសេៀវសៅ “គិ ិព្បត្ិបត្តិ” េរសេរថ្លភិក្ខុ១ អងគសវរជាបុគគល    រី ២ 
អងគសៅ ៣ អងគ សវរជាគណៈ    រី ៤ អងគស ើងសៅសទើប សវរជាេងឃ ។ 
សនះជាការភាន់ព្ច  ំ សព្ ះការសធវើទានសនះ សក្ើត្រី សចត្នាក្មមរុថំ្មន
បញ្ញត្តកិ្មមសទ ។  ក្យថ្លសធវើទានចសំ ះព្រះេងឃមានន័យថ្ល ព្កាលចិត្ត
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ទូសៅមិនចសំ ះអងគណាមួយ ។ ដូចជាការោក្់បាព្ត្ចសំ ះព្រះេងឃ ១ 
អងគថ្ដលនិមនតមក្បិណឌ បាត្    ចិត្តទូសៅ មិនចសំ ះអងគណាជាព្រះ
េងឃថ្ដលនិមនតមក្អរីំទិេទាងំ ៤ ។ ការ   ចិត្តថ្បបសនះ ជាការសធវើទាន
ចសំ ះព្រះេងឃ ស ើយមិនគិត្រីចនួំនព្រះេងឃស ើយ ។ ព្ត្ងស់ចត្នាថ្បប
សនះ ភិក្ខុប៉ាុនាម នអងគក្៏ចាត្់ថ្លជាេងឃថ្ដរ ។ អនក្ខែះនិមនតចសំ ះភិក្ខុ  ១ អងគៗ  
    សព្ចើនវត្ត      ផគុោំន សធវើជាេងឃ   រុអំាចសៅជាេងឃសក្ើត្សទ សព្ ះ 
  មានចិត្តចសំ ះបុគគលរួចសៅស ើយ ។  
 ចសំ ះព្រះេងឃ ៤ អងគ ឬ ៤ អងគស ើងសៅ ជាបញ្ញត្តិក្មម ថ្ដលព្រះ
រុទធបានបញ្ញត្តិចសំ ះព្រះេងឃ េព្មាប់បសំរ ក្ិចចការរបេ់េងឃថ្ដល
សៅថ្ល េងឃក្មម ។ ឧទា រណ៍ ព្រះេងឃ ៤ អងគអាចសធវើឧសបាេលេថ្មតង
បាត្ិសមាក្ខបាន។ ព្រះេងឃ ៥ អងគអាចសធវើក្ឋិនក្មមបាន ។ ព្រះេងឃ ២០ 
អងគ ក្នុងមជ្ឈមិព្បសទេថ្ដលេបូំរព្រះេងឃ អាចបបួំេកុ្លបុព្ត្ជាភិក្ខុ
បានជាសដើម ។ ស តុ្ថ្ដលេងឃក្មមមានចនួំនព្រះេងឃត្ិចជាងោន សនះ គឺ 
សយាលសៅតាមទ ំំការងារ ។ សបើការងារសនាះមានទ ំំតូ្ច ព្ត្ូវការព្រះ
េងឃក្៏មានចនួំនត្ិច ដូចជាការសធវើឧសបាេលក្មម ការេថ្មតងបាត្ិសមាក្ខ ជា
សដើម ។ សបើការងារសនាះេខំាន់ខាែ ងំ ក្ព៏្ត្ូវការព្រះភិក្ខុេងឃជាេមាជ្ិក្អងគ
ព្បជុ្មំានចនួំនសព្ចើនអងគ ស ើយព្ត្ូវរិសព្ោះ រិភាក្ាោន ឲ្យបានលអិត្លអន ់
ដូចជាការបបួំេកុ្លបុព្ត្ជាសដើម ។ 
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   បញ្ញជ ក្់ថ្ល ចនួំនព្រះេងឃចាប់រី ៤ អងគ ស ើងសៅសនាះ
េព្មាប់សធវើជាអងគព្បជុ្ ំ សដើមបបីសំរ ក្ិចចការរបេ់ព្រះេងឃ រុំថ្មនេព្មាប់
េងឃទានសនាះស ើយ ។ សនះជាបញ្ញត្តកិ្មម ថ្ដលព្រះរុទធបានបញ្ញត្តិ សដើមប ី
ឲ្យព្រះេងឃអនុវត្តេព្មាប់បសំរ ក្ិចចការរបេ់េងឃ ។ ចថំ្ណក្េងឃទាន 
គឺទានចសំ ះព្រះេងឃសនាះ គឺ សចត្នាក្មម ជាសចត្នារបេ់អនក្សធវើទាន 
   ចិត្តទូសៅមិនចសំ ះភិក្ខុអងគណាមួយ ។ ព្រះរុទធមិនបានេថ្មតងថ្ល សធវើ
ទានឲ្យសក្ើត្ជាេងឃទាន ព្ត្ូវថ្ត្មានភិក្ខុចនួំនប៉ាុណាណ ស ើយ ។ សោយសារ
ការភ័នតព្ច  ំ យក្បញ្ញត្តកិ្មមរបេ់េងឃក្មម មក្សធវើជាសចត្នាក្មមរបេ់
េងឃទានសនះ បានជាសេៀវសៅ “គិ ិព្បត្ិបត្តិ” េរសេរដូចបានស លមក្
ស ើយ ។ រុទធសាេនាសបើក្េិទធិសេរភីារ សទាះបីអនក្សធវើទាន សោយការ
ព្េឡា ់សរ ចិត្តក្តី សោយ   ចិត្តទូសៅ ថ្ដលសៅថ្ល េងឃទានក្តី ក្៏
សព្េចថ្ត្ទឹក្ចិត្តរុទធបរេ័ិទ សធវើសៅតាមេទាធ  ។ 

 វភិាគក្ថ្ល ថ្ដលបានដក្ព្េង់មក្រិរណ៌នាស ើយសនះចាត្់ទុក្ជា
ព្បទីបឆែុះបញ្ញច ងំ េព្មាប់ទាយក្ទាយិកា រិចារណា ថ្េវងយល់អរីំភារ
ខុេោន  រវាងបាដិបុគគលិក្ទាន និង េងឃទាន ព្រមទាងំអានិេងសននទាន
ទាងំ ២ សនះផង ។ ព្រះបរមសាសាត េថ្មតងថ្ល   “វិសចយ្យ ទានំ 

សគុតប្បសតេំ ថ្ព្បថ្ល កាលរិចារណាស ើយឲ្យ ជាអសំរើថ្ដលព្រះេុគត្
ព្ទង់េរសេើរ” ។ 
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រវាងទានទាងំ ២ ព្បសភទសនះគឺ បាដិបុគគលិក្ទាន និងេងឃទាន 
បុោណាចារយសលាក្ស លថ្ល េងឃទាន មានផលាែ និេងស សព្ចើនជាង
បាដិបុគគលិក្ទាន ។ ប៉ាុថ្នតសបើទាយក្ទាយិកាសធវើ  ដល់     សព្ចើន ចាប់
តាងំរី ៤    ស ើងសៅ ទានរបេ់សគក្៏មានផលាែ និេងសសព្ចើនមិនចា ់
េងឃទានប៉ាុនាម នសទ ដូចជាចណំាយធនធានថ្ដលខែួនមានសដើមបកី្សាង
េមបត្តិជាត្ិ សាេនា ជាសាធារ ព្បសយាជ្ន៍ ឬ បសងកើត្ជាអងគការ
េមាគមអវីមួយ នរអងាគ េ សដើមបជួី្យេសស្កងាគ ះ ដល់ជ្នព្ក្ីព្ក្ អត្់ឃ្លែ នខវះ
ខាត្  ឬ ជ្នរិការ កុ្មារក្ពំ្ រ ូត្ដល់ សធវើផែូ វ ជ្ីក្ព្េះ អណតូ ងទឹក្ េង់
សាព ន សាលាសរៀន មនទីរសរទយ ផារ ក្សាងវត្តអាោម មានកុ្ដិ សាលា ព្រះ
វហិារ េួនចារឧទទិេ ជូ្នចសំ ះសាេនាជាសដើម ។               
ទានទាងំអេ់សនះ  សង្ឃទាន ប៉ាុថ្នតសគអាចសៅ        ថ្ល 
សាធារណទាន បាន សព្ ះ ក្យ េងឃ                     ហ    
                វនិ័យ                           ៤        
       ក្យ សាធារណៈ មានន័យថ្ល    ទូសៅ             
                                ៗ ។  
 េរុបសេចក្តីមក្ ទានមានសព្ចើនព្បសភទ   ឯការបរចិាច គទាន ក្ម៏ាន
សព្ចើនថ្បបបទតាមលក្ខណៈរបេ់ទាន ។ ស តុ្សនះ    រុទធបរេ័ិទ
រិចារណាយល់ដឹងឲ្យបានលអិត្លអន់អរីំទានណាមួយ ថ្ដលខែួនបរុំងនឹង
សធវើ សដើមបបីសងកើនេ  ឲ្យសក្ើត្ខាែ ងំកាែ ក្នុងេនាត ន រួចស ើយលះមចារយិៈ 
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េរួំចចិត្តព្ជ្ះថ្លែ  បសំរ ទានសនាះ សោយសោររ តាមគនែងព្រះរុទធ
សាេនា សទើបរុទធបរេ័ិទបានទទួលផលាែ និេងសសព្ចើនជាទីសរ ចិត្ត ថ្ដល
ជាឧបនិេសយ័សព្រងវាេនាេព្មាប់អនាគត្ជាត្ិ ។ 
 ទក្ខិណាទាន ថ្ដលនឹង  ផលបរបូិណ៌សៅបាន ព្ត្ូវអាព្េ័យសលើ
ចិត្តេទាធ ព្ជ្ះថ្លែ  សចត្នា (will) មុត្ព្េួចននទាយក្ទាយិកាសនាះ ។ សបើចិត្ត
ព្ជ្ះថ្លែ ខាែ ងំ ផលក្៏បានសព្ចើន សបើចិត្ត      ព្ជ្ះថ្លែ  ផលថ្ដលព្ត្ូវបានក្៏
ត្ិចថ្ដរ ។ ដូចសនះ ជ្នអនក្បរចិាច គទាននានា ថ្ដលព្បាថ្លន ឲ្យបានអានិេងស
សព្ចើនសនាះ គួរតាងំចិត្តព្ជ្ះថ្លែ បរេុិទធ សាអ ត្សៅសរលមុនសធវើ ក្រុំងសធវើ និង 
សព្កាយសរលសធវើរួច ។  
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        មក្រី ក្យ           ថ្ព្បថ្ល ការដក្ព្េង់

សេចក្តីសច រីទានយក្មក្សោយេសងខប ។ ទានក្នុងព្រះរុទធសាេនា 
មានព្បភរ    ធម៌សព្ចើនរួក្ ស តុ្សនះស ើយ សទើបសលាក្   ចូលក្នុង
ធម៌ទាងំឡាយ ថ្ដលព្រះរុទធបរមព្គពូ្ទង់េថ្មតង   ដូចត្សៅសនះ ៖  
 ក្. បុ្ញ្ញកិរយិ ១០ សៅថ្ល ទានម្យ្ៈ បានន័យថ្លបុណយ
េសព្មចអរីំសធវើទាន ។  
 ខ. អរយិ្ក្ទ្ព្យ ៧ 11   ថ្ល ចាគធនំ បានន័យថ្លព្ទរយ គឺការឲ្យ
ទានជាព្ទរយដ៏ព្បសេើរ ។ 
 គ. ទ្សពិ្ធរាជធម៌្ ១០ សៅថ្ល ទាន បានន័យថ្ល ការចិញ្ចឹ ម
ទនុំក្បរុំងឲ្យអភ័យ ។ 
  . ក្ប្សយជន៍ប្រសោក ៤ សៅថ្ល ចាគៈ បានន័យថ្លលះបង់
ព្ទរយេមបត្តិក្សាង ។ 
 ង. បារមី្ធម៌្១០ សៅថ្ល ទាន បានន័យថ្លការក្សាងក្មាែ ងំ
                                                         
11 អរ ៊ិយត្ទព្យ   ៧ ោ៉ា ង គឺ ១) សទធ ធនាំ, ២) សីលធនាំ, ៣) ហ្៊ិរ ៊ិធនាំ,  ) ឱត្ប្បបធនាំ, ៥) សុត្ធនាំ, ៦) ចាគធនាំ 
    ៧) ប្បញ្ញា ធនាំ ។ 
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ព្តាេ់ដឹងសោយព្ទរយ ។  
 ច. ម្ង្គល ៣៨ សៅថ្ល ទាន បានន័យថ្ល ការបសំរ ទានជា
គុណធម៌នាឲំ្យចសំរ ើន ។ 
 ឆ. សង្គហ្ធម៌្ ៤ សៅថ្ល ទាន បានន័យថ្ល ការបរចិាច គទានជា
គុណធម៌សធវើឲ្យេងគមមនុេសមានសាមគគធីម ៌។ 
 ជ្. អនុបុ្ព្វីកថា ៥ 12 សៅថ្ល ទានកថា បានន័យថ្លធម៌ថ្ដលព្រះ
េមាម េមពុទធព្ទង់េថ្មតងព្បចានំលៃ ។ 
 ឈ. សប្បរុសិប្ញ្ញតតិ សៅថ្ល ទាន បានន័យថ្ល ធម៌ថ្ដល
េបបុរេទាងំឡាយបញ្ញត្តិេព្មាប់សលាក្ ។  
  . សប្បរុសិធម៌្ សៅថ្ល សកកចចំ ទានំ សទ្តិ បានន័យថ្ល 
េបបុរេឲ្យទានសោយសោររ ។  
 ទានក្នុងរុទធសាេនា មានព្បភរ    ធមស៌ព្ចើន      ។ សត្ើ  
សេចក្តីអធិបាយយា៉ា ងណា ? មានសារព្បសយាជ្ន៍ខុេោន ដូចសមតច ?  
 ខ្ុេូំមមិនអធិបាយអរីំទានទាងំអេ់ ក្នុងសេៀវសៅដ៏តូ្ច សេតើងសនះ
សទ សព្ ះក្នុងធម៌ខែះ សលាក្អនក្អានបានសចះចារួំចស ើយខ្ុអំធិបាយខែះ 
ចសំ ះថ្ត្សរឿងរិបាក្យល់ប៉ាុសណាណ ះ ។ 

   ន           ថា 
រុទធបរេ័ិទធាែ ប់បានដឹងរួចមក្ស ើយថ្ល ក្នុងស ធិេម័យ ៤៥ ព្រះ

                                                         
12 អនុ  ព្វ៊ិកថ្ន   ៥    គឺ ៖ ទនៈ សីលៈ សគគៈ ក្ខមាទីនវៈ     ននកខមាម ន៊ិសាំសៈ ។ 
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វេា ព្រះរុទធព្ទងប់សំរ រុទធក្ិចច ៥ យា៉ា ង សោយោម នសនឿយណាយព្រះ
កាយរល ។ ក្នុងរុទធក្ិចច ៥ យា៉ា ងសនាះបានស លថ្ល សរលនលៃរសេៀលព្រះ
េមាម េមពុទធព្ទង់េថ្មតងព្រះធម ៌ ។ ក្នុងសរលសនាះ ព្រះអងគព្ទង់ចាប់សផតើម
េថ្មតងអរីំទានទុក្ជាមុន ស ើយព្ទង់េថ្មតងអរីំេីល ឋានេួគ៌ 
កាមាទីនវៈ និង សនក្ខមៈ តាមលោំប់  ។  ហ        ព្ទងេ់ថ្មតងអរីំ
ទានជាមុន ? សព្ ះព្ទង់ទត្ស ើ និេសយ័េនាត នននមនុេស ថ្ដលចាប់
អារមមណ៍ សលើព្ទរយេមបត្ត ិ េុខចិត្តរេ់សៅជាមួយព្ទរយ នឹក្ថ្លជ្ីវតិ្ខពង់
ខពេ់សោយសារព្ទរយ សព្បើក្មាែ ងំព្ទរយជ្ិះជាន់អនក្ដនទ គិត្ថ្ត្រីរេ់យក្រួច
ខែួនថ្ត្មាន ក្់ឯង មិនសអើសរើដល់ការរេ់សៅ របេ់អនក្ដនទ ។ល។ ក្នុងធម៌
សទេនាសនាះ ព្រះអងគព្ទង់ថ្ណនាឲំ្យ មនុេសលះបង់ព្ទរយេមបត្តិ សធវើ
អសំណាយដល់មនុេសថ្ដលព្ត្ូវសធវើ     អសំណាយ   អនក្ទីទាល់ព្ក្ក្េំត្់
ទុគ៌ត្ និង អនក្រងសព្ោះសោយសព្ោះថ្លន ក្់ធមមជាត្ិជាសដើម ចិញ្ចឹ មមនុេស
ថ្ដលព្ត្ូវចិញ្ចឹ ម មាន មាតាបិតា ភរយិាសាវ មី បុព្ត្ធីតាជាសដើម ។ 
 រិសេេជាងសនះសៅសទៀត្ ព្រះអងគព្ទងរ់នយល់ថ្ល ព្ទរយេមបត្តិ សគ
មិនព្ត្ូវព្េឡា ់ជាប់ចិត្តទាល់ថ្ត្ចាយមិនសក្ើត្សទ ។ សគមិនព្ត្ូវេនសពំ្ទរយ
េមបត្តិ              ឬ        សព្បើព្បាេ់ ជាក្មាែ ងំជ្ិះជាន់
អនក្ដនទ     ។ ក្នុងនាមជាមនុេសមិនព្ត្ូវសធវើខែួនឲ្យធាែ ក្ដុ់នោបសៅជា
អនក្សោររបូជាព្ទរយេមបត្តិសទ ។ ជាមនុេសព្ត្ូវថ្ត្ជាសៅហាវ យរបេ់ព្ទរយ
េមបត្ត ិស ើយព្ត្ូវបសំរ មុខងាររបេ់ខែួនសោយព្ទរយេមបត្តិ សព្ ះបុគគល
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ព្គប់រូប មិនអាចនាយំក្ព្ទរយេមបត្តិសៅជាមួយខែួនបានសទ សរលអត្តភារ
ថ្បក្ធាែ យចាក្សលាក្សនះសៅ ។ សនះេបញ្ញជ ក្ឲ់្យស ើ យា៉ា ងចាេ់ថ្ល 
ព្រះរុទធបរមព្គពូ្ទង់បានគិត្ដល់ជ្ីវភារននមនុេសជាដបូំង សទើបព្រះអងគ
េថ្មតងអរីំទានមុនអនុរវីក្ថ្លដនទៗ ។  
 អាព្េ័យសោយញាណទេសនៈថ្បបសនះស ើយ សទើបព្រះសាសាត  
ព្ទង់ព្បទានភាេិត្                          ៤១       ១៣៥ ថ្ល៖  

អាទិ្តតសម ឹ  អោរសម ឹ
យ្ ំ  នីហ្រតិ   ភាជនំ  
តំ   តសស   សោតិ   អោេ យ្ 
សនា   ច   យ្ ំ  តតេ   ឌយ្ហតិ  
ឯវមាទិ្តត     សោសកា  
ជរាយ្   ម្រសណន   ច 
និហ្សរសលវ   ទាសនន  
ទិ្នន ំ  សោតិ   សនិុ  តំ ។ 13 

 កាល   ផទះ                               ភាជ្ន៍ណា 
សច              ឬ                                 ហ    
                                               
                                                
                                                
     ហ                                 ។ 
                                                         
13                       (      )     ២        ៧  ឬ (      )      ១       ១៣៥ 
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 សេចក្តីសនះបភំែឺថ្ល រូបកាយមនុេសសព្បៀបដូចផទះ ចិត្តមនុេសសព្បៀប
ដូចបុគគលថ្ដលសៅក្នុងផទះ ព្ទរយេមបត្តសិព្បៀបដូចជាភាជ្នៈសៅក្នុងផទះ ។ 
កាលសភែើងសឆះផទះ    មាច េ់ផទះជ្ញ្ជូ នសច នូវ    ណាបាន     សនាះក្៏  ជា
ព្បសយាជ្ន៍របេ់សគ ។ ចថំ្ណក្    ថ្ដលយក្   មិនបាន ក្៏ព្ត្ូវជាចណីំ
សភែើង យា៉ា ងណាមិ  រូបកាយ                        ព្ត្ូវសភែើង
ជ្ោ និង មរណៈ  សឆះ        ហ  ព្ទរយេមបត្តិ       
                                ។ សយើង  នា ំ 
                សច    សោយការឲ្យទាន              
             ។                       ព្ទរយេមបត្តិ   សនាះ    
ក្៏មិនមានព្បសយាជ្ន៍   ដល់សយើងក្នុងជាត្ខិាងមុខ          ដូចជា
ភាជ្នៈថ្ដលព្ត្ូវសភែើងសឆះអេ់មិនមានព្បសយាជ្ន៍ដល់មាច េ់ផទះ ។ ចថំ្ណក្
ព្ទរយេមបត្តិ ថ្ដលសយើងបានសធវើទានជាសព្េចស ើយសនាះ រថ្មងជា
ព្បសយាជ្ន៍ ដល់សយើងសៅអនាគត្    ដូចជាភាជ្នៈថ្ដលមាច េ់ផទះយក្
សច រីផទះ    សភែើងសឆះបានដូសចាន ះ ។  

ទានកនងុ្សប្បរុសិប្ញ្ញតតធិម្ ៌
សប្បរុសិប្ញ្ញតតិធម៌្ មានន័យថ្ល ធម៌ថ្ដលេបបុរេព្បកាេឲ្យ

មនុេសសលាក្ដឹង ឬ ធមថ៌្ដលេបបុរេបញ្ញត្តិ ទុក្មក្ ក្នុងសលាក្ ។  
សប្បរុសិប្ញ្ញតតិធម្ម៌ាន ៣ យ៉ា ង្ 

១. ទាន ការបរចិាច គ  
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២.       ការបួេជាភិក្ខុ  សាមសណរ  
៣.     ត       ការបសំរ ើមាតាបិតា ។ 

  ក្យថ្ល សប្បរុស បានដល់អនក្ព្បាជ្្ទាងំឡាយ មានព្រះរុទធជា
សដើម។ ប៉ាុថ្នតធម៌ ៣ យា៉ា ងខាងសលើសនះ រុំថ្មនជារុទធបញ្ញត្តិ សទ ជាបញ្ញត្តិ
របេ់អនក្ព្បាជ្្បុោណាចារយទាងំឡាយ ជាយូរយាណាេ់មក្ស ើយ ។ លុះ
ព្រះរុទធបានព្តាេ់ដឹងនូវេមាម េសមាព ធិញ្ញញ ណ ព្ទង់យល់ស ើ ថ្ល ធម៌
សនះលអ សទើបព្ទង់ោក្់ចូល ក្នុងសាេនារបេ់ព្រះអងគ សោយឥត្មានថ្ក្ថ្ព្ប
េូមបបីនតិចបនតួច ។ ព្រះរុទធព្ទង់សធវើយា៉ា ងសនះ សព្ ះព្រះអងគរក្ាទុក្នូវធម៌
បុោណននេបបុរេទាងំឡាយ ក្នុងអត្ីត្កាលសដើមបឲី្យេម ដល់ក្ិត្តិយេ
របេ់ព្រះអងគជាអនក្ថ្េវងរក្ព្ត្ូវ មិនថ្មនថ្េវងរក្សក្រ តិ៍ ស ម្ ះស ើយ ។ 
 េបបុរេិបញ្ញត្តិធម ៌មានព្បសយាជ្ន៍ដល់េងគមមនុេសសព្ចើនណាេ់ 
សបើសយើងសាគ ល់ន័យ សាគ ល់បណំងរិត្របេ់ធម៌សនះ ស ើយនាោំន សោររ
ព្បត្ិបត្តិឲ្យបានព្ត្ូវព្គប់ទាងំ ៣ យា៉ា ង ។ 
 ន័យរបេ់ ទាន រុំថ្មនសៅយក្ថ្ត្ព្ត្ឹមបាដិបុគគលិក្ទាន ឬ 
េងឃទាន មានោក្់បាព្ត្ សវរោរបងសុកូ្លប៉ាុសណាណ ះសទ គឺសៅ យក្ការរួម
រេ់ដ៏មានេីលធម៌ក្នុងេងគម មានការលះបង់នូវព្ទរយ េមបត្តិ សាង
សាធារណព្បសយាជ្ន៍ឲ្យេងគម មានការេង់សាព ន សាលាសរៀន មនទីរសរទយ 
វត្តអាោម មជ្ឈមណឌ លវបិេសនា ។  
 ន័យរបេ់       មិនថ្មនសៅយក្ព្ត្ឹមថ្ត្ការបួេ  ភិក្ខុ  
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សាមសណរប៉ាុសណាណ ះសទ គឺសៅការ   សបៀត្សបៀនោន សោយសព្បើយេេក្តិ 
វណណៈ សៅរងស ។  រិសេេ      ព្ត្ូវមានេីលធម៌េព្មាប់ព្ក្ុមព្គួសារ 
    មានមនុេសធម៌េព្មាប់មនុេសជាត្ិក្នុងរិភរសលាក្ ។  
 ន័យរបេ់     ត       មិនថ្មនសៅយក្ថ្ត្ការបសំរ ើមាតា
បិតាសទ គឺសៅយក្ការបសំរ ើបុរវបុរេទាងំអេ់ ននរិភរសលាក្ សព្ ះ
រិភរសលាក្សក្ើត្មានវត្ថុ សផសងៗ េព្មាប់ឲ្យបចាា ជ្នរេ់សៅបានេុខ
េបាយក្នុងបចចុបបននសនះសោយសាន នដរបេ់សលាក្ ។ 
 ន័យរបេ់ ទាន ទូលទូំលាយណាេ់តាមការេសងកត្រិចារណា
ក្នែងមក្សនះ ។ ផទុយសៅវ ិ ចិត្តននមនុេសព្គប់ជាន់ថ្លន ក្់ រថ្មងចសងអៀត្ក្នុង
ការសធវើទាន សព្ ះចិត្តរបេ់សគលុះសព្កាមអណំាចរបេ់មចារយិៈ (ក្ណំា ់) 
សព្ចើនជាងសព្កាមអណំាចរបេ់េទាធ  ។ ដូចមានរុទធភាេិត្មួយស លថ្ល៖  

“ទានញ្ច យ្ទុ្ធញ្ច  សមានមាហុ្ អប្ាបិ្ សនាត  ព្ហុ្សក ជិននតិ 
អប្បម្ប ិសច សនទោសនា ទ្ទាតិ សតសនវ សសា សខីុ ប្រតេ” ។ 
អនក្ព្បាជ្ទ្ាងំឡាយ ស លថ្ល ការឲ្យទាន និងការ ចាំងជារបេ់

សេមើោន  អនក្ចាំងព្បលុយលះបង់ជ្ីវតិ្ េូមបមីានោន  ត្ិច ក្៏អាចឈនះេព្ត្ូវ
មានោន សព្ចើន អនក្ឲ្យទានេូមបថី្ត្មានព្ទរយេមបត្តិត្ិចតួ្ច ថ្ត្មានេ  ក្៏
អាចឲ្យទានបានសេចក្តីេុខនឹងមានក្នុងសលាក្ខាងមុខ សោយផលនន
សចត្នាទាន ។  
 អធិបាយថ្ល ជាធមមតា បុគគលថ្ដលខាែ ចអេ់ព្ទរយេមបត្តិរថ្មងឲ្យ
ទានមិនសក្ើត្ អនក្ខាែ ចសាែ បក់្ច៏ាំងមិនសក្ើត្។ បុគគលកាត្់ក្តីអាល័យ ក្នុង
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ជ្ីវតិ្របេ់ខែួនបានសទើបអាចសៅជាអនក្ចាំងបាន បុគគលកាត្អ់ាល័យក្នុង
ព្ទរយេមបត្តិរបេ់ខែួនបានសទើបអាចសៅជាអនក្សធវើទានបាន ។ ដូសចនះ សទើប
អនក្ព្បាជ្ស្លាក្ស លថ្ល ការសធវើចមាំង និង ការសធវើទានមានទ ំំប៉ាុនោន  ។ 
 អនក្ចាំងេូមបរួីក្ខែួនមានោន ត្ិច មានអាវុធត្ិច ថ្ត្ហា ន ព្បលុយ
លះបងជ់្ីវតិ្ សដើមបបុីរវស តុ្អវីមួយ អនក្ចមាំងថ្ដលមាន  កាែ ហានថ្បប
សនះ     ជ្័យជ្នំះក្នុងចមាំងរបេ់សគ។ 
 អនក្សធវើទាន េូមបខីែួនមានព្ទរយេមបត្តិព្ត្ឹមថ្ត្បនតិចបនតួច ថ្ត្មាន
ចិត្តចង់ឲ្យទាន មានេទាធ ខាែ ងំកាែ  មានឥស្កនទីយ៍ធម ៌ ព្បក្បព្រមសោយ
ក្មាែ ងំមាមួំន សគព្ត្ូវថ្ត្ឲ្យទានបាន ស ើយសគនឹងបាន សេចក្តីេុខចសំរ ើន 
ក្នុងសលាក្ខាងមុខ ។ 

សប្បរុសិទាន 
សប្បរុសិទាន ថ្ព្បថ្ល អសំណាយរបេ់ជ្នេបបុរេ  ឬ អសំណាយ

របេ់ជ្នអនក្មានចិត្តេៃប់ចាក្បាប ។ េបបុរេសធវើទានសោយសាម រត្ខីពេ់
ក្នុងរសបៀប ៥ យា៉ា ងគឺ៖  
 ១. សទាធ  ទានំ សទ្តិ ឲ្យទានសោយេទាធ គឺឲ្យសោយចិត្តសជ្ឿក្មម 
និង ផលវបិាក្របេ់ក្មម សជ្ឿថ្លេត្វទាងំឡាយ មានក្មមថ្ដលខែួនបានសធវើ
ស ើយជារបេ់ខែួន ។  
 ២. សកកចចំ ទានំ សទ្តិ ឲ្យទានសោយសោររ គឺសោររសទយយវត្ថុផង 
សោររបដិោគ  ក្ៈ (អនក្ទទួលផង) ។ សោររសទយយវត្ថុ  គឺ េអំាត្ទានវត្ថុ
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សោយផចិត្ផចង់ មិនខជីខាជ តាមថ្ត្បាន ។ ឯ  សោររ បដិោគ  ក្ៈ គឺ េថ្មតង
  ោប់អានដ៏ខពង់ខពេ់ ចសំ ះអនក្ទទួល ទានមិនសរ ើេមុខ សរ ើេវណណៈ ។  
 ៣. កាសលន ទានំ សទ្តិ ឲ្យទានតាមកាលគួរ គឲឺ្យតាមកាលតាម
រដូវថ្ដលសគព្ត្ូវសធវើ ដូចជាចូលវេា សច វេា រដូវរងាឲ្យសព្គឿងសេែៀក្
ដណត ប់ រដូវសតត ឲ្យទឹក្ ឬ ក្៏សរលមានវត្ថុលមីសថ្លម ងមានថ្ផែសឈើជាសដើម ។ 
 ៤. អនុគគហ្តិចិសោត  ទានំ សទ្តិ ឲ្យទានសោយការអនុសព្ោះគឲឺ្យ
សោយចិត្តសមតាត  អាណិត្អាេូរយា៉ា ងសទារទន់ចសំ ះេមណៈ  ឬ ជ្នព្ក្ីព្ក្
លបំាក្ថ្ដលរងទុក្ខសវទនា សោយការសព្េក្ឃ្លែ នជាសដើម ឲ្យបានេុខព្េួល
ផុត្អរីំទុក្ខព្រួយ ស ើយឥត្ តាងំចិត្តថ្លនឹងទារយក្គុណបណំាច់អវីរី
បដិោគ  ក្ៈសនាះមក្វ ិស ើយ ។  
 ៥. អោត នញ្ច  ប្រញ្ច  អនុប្ហ្ចច ទានំ សទ្តិ ឲ្យទានសោយមិន
បានតាងំចិត្តសបៀត្សបៀនខែួនឯង និង អនក្ដនទ គឲឺ្យសដើមបបីសនាទ បង់សលាភៈ 
និង មចារយិៈ ព្រមទាងំអាេវក្ិសលេ ថ្ដលនាឲំ្យវលិវល់ក្នុងេងារវដតថ្ត្
ប៉ាុសណាណ ះ មិនអួត្អាងឲ្យអនក្ដនទសេៃើចេរសេើរ ។    ថ្លមិនសបៀត្សបៀន
ខែួន គឺមិនឲ្យអនក្ដនទេរសេើរខែួន     មិនសបៀត្សបៀនអនក្ដនទ គឺមិន
បងាអ ប់បនាទ បអនក្ដនទ ។  

េបបុរេសធវើទានក្នុងរសបៀបនលែលនូ រ ៥ យា៉ា ងសទៀត្គឺ ៖  
១. សកកចចំ សទ្តិ ឲ្យទានសោយសោររចសំ ះវត្ថុ ថ្ដលព្ត្ូវឲ្យ ។ 
២. ចិតឹ កោវ  សទ្តិ ឲ្យទានសោយតាងំចិត្តសោររចសំ ះសទយយវត្ថុ  
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និង បដិោគ  ក្ៈ ។ 
៣. សហ្ោេ  សទ្តិ ឲ្យទានសោយនដខែួនឯង ។  
៤. អនប្វិដឋំ សទ្តិ ឲ្យទានសោយមិនសបាះឲ្យ ។ 
៥. អាគម្នទិ្ដឋិសកា សទ្តិ ឲ្យទានសោយចតិ្តសជ្ឿថ្លនឹងទទួលផល
សោយរិត្ ។ 

 េបបុរេ  សធវើទានរុសំរ ើេបដិោគ  ក្ៈ (អនក្ទទួល) សទ មនុេសលអ 
ក្៏សលាក្ជួ្យេសស្កងាគ ះ មនុេសអាព្ក្ក្់ ក្ស៏លាក្ជួ្យេសស្កងាគ ះ ។ សលាក្ជួ្យ
េសស្កងាគ ះមនុេសអាព្ក្ក្់សោយសារសលាក្មានចិត្តអាណិត្ សព្ ះ      
មានទុក្ខ ឬ មានសព្ោះថ្លន ក្់សក្ើត្ស ើង         រថ្មងបួងេួងេុំ
ជ្នួំយរីអនក្ដនទ ។ ចរយិាលអរបេ់េបបុរេ  ក្នុងទានសនះអាចសធវើឲ្យ
មនុេសអាព្ក្ក្់ថ្ព្បចិត្តមក្ជាមនុេសលអវ ិក្៏មាន ។ 
 េបបុរេ  មួយរួក្សទៀត្ សវលាសធវើទាន រុំបាននឹក្នាដល់
ក្ិរយិាព្បព្រឹត្តិ ជ្សំនឿ ទិដាិ ជាត្ិសាេន៍ លទធិ ឬ សាេនា ននមនុេសស ើយ ។ 
សលាក្លះបង់ចិត្តធមមតាអេ់ស ើយ    គឺចិត្តថ្ដលេ គត្ជាមួយ
សសាមនេសសវទនា ។ សលាក្អាព្េ័យថ្ត្ជាមួយចិត្ត ថ្ដលេ គត្សោយ
ឧសបកាខ សវទនា ។ សសាមនេសសវទនា ជាសវទនាមានមក្  ឯងជាមួយ
ធមមជាត្ិ សវទនាសនះមានគូជាមួយសទាមនេសសវទនា ។ ចថំ្ណក្ 
ឧសបកាខ សវទនា ជាសវទនាសក្ើត្ស ើងរីការអប់រ ំ(តាមរយៈេមលក្មមោា ន    
វបិេសនាក្មមោា ន)   ជាសវទនាមិនមានគូ ។ មនុេសធមមតាសធវើទាន      
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វត្តថ្ដលខែួនចូលចិត្ត     មនុេសថ្ដលខែួនោប់អាន     សាេនា
ថ្ដលខែួនកាន់     លទធិនិកាយថ្ដលខែួនព្េឡា ់ ។      
ចិត្តរបេ់សគអាព្េ័យជាមួយសសាមនេសសវទនា           សព្ចើនធាែ ក្់
សៅជាបាដិបុគគលិក្ទាន ។ ទានថ្ដលសគសធវើសោយអាព្េ័យឧសបកាខ សវទនា 
សព្ចើនថ្ត្ជាេងឃទាន ឬ សាធារណទាន ។ 
 អសប្បរុស សធវើទានសោយសាម រត្ទីាប ខវះ  នលែលនូ រ និង សោយ  
ព្បមាទ ផទុយព្េ ះអរីំេបបុរេ ។ ទានថ្ដលអេបបុរេសធវើ សៅថ្ល 
អសប្បរុសិទាន ថ្ដលមានន័យផទុយោន  និង េបបុរេិទាន ថ្ដលបាន
ស លរួចមក្ស ើយសនះ ។ 

សង្គ ធម្ ៌
ស       ថ្ព្បថ្ល ធម៌េព្មាប់េសស្កងាគ ះោន  គឺ ធម៌េព្មាប់េសស្កងាគ ះ

រវាងមាតាបិតា និង បុព្ត្ធីតា សាវ មី និង ភរយិា ព្គបូាអាចារយ និង េិេស 
សៅហាវ យនាយ និង ក្មមក្រ ។  
 េងគហធម៌ជា      ព្គឹះរបេ់េងគម ។ េងគហធម៌មានទីតាងំ ឬ្ 
អងគននការេសស្កងាគ ះ ៤ ព្បសភទ សៅថ្ល េងគ វត្ថុ  គឺ ៖ 
 ១. ទាន ការឲ្យសទយយវត្ថុ   
 ២. បិ្យ្វាចា ការស លវាចាគួរឲ្យចង់ឮ ចង់សាត ប់  
 ៣. អតេចរយិ ការព្បព្រឹត្តិអសំរើជាព្បសយាជ្ន៍ដល់ោន   
 ៤. សមានតតោ ការតាងំខែួនសេមើៗសោយគុណធម៌ ។  
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          ម់ាោប្ោិ 
មាតាបិតាេសស្កងាគ ះបុព្ត្ធីតាសោយធម៌ ៥ យា៉ា ង   

 ១. បាបា និវាសរនតិ មាតាបិតា ថ្ត្ងថ្ត្ហាមព្បាមកូ្នឲ្យសវៀរចាក្
អសំរើបាបទាងំឡាយថ្ដលេងគមេអប់សខពើម ស លគឺសវៀរចាក្ការេមាែ ប់េត្វ 
សបៀត្សបៀនរាបាទអនក្ដនទ លួចឆក្់បែន់ សក្ងព្បវញ័្ច ព្ទរយេមបត្តិអនក្ដនទ 
ការព្បព្រឹត្តិសលមើេរសំលាភព្បនរណី សលើព្បរនធកូ្នអនក្ដនទ ការនិយាយ
កុ្ ក្ ឆសបាក្អនក្ដនទ ព្រមទាងំសវៀរចាក្ការសេរសព្គឿងព្េវងឹ ឬ    
ស ៀន              អាសភៀន យា៉ា   មួយអសនែើសោយថ្លបង លា 
អាវាថ្េព្គប់ព្បសភទថ្ដលនាកំារវនិាេអនតោយដល់ខែួន និង េងគមជាត្ិ ។  
 ២. កលាសណ និសវសសនតិ មាតាបិតា ថ្ត្ងថ្ត្ដឹក្នាកូំ្នឲ្យសធវើអសំរើ
បុណយកុ្េល អសំរើេុចរតិ្ យុត្តិធម ៌ ដូចជាការសធវើទាន រក្ាេីល ការសចះ
សោររមាត យឪរុក្ ព្រះេងឃ ចាេ់ទុ ំឧត្តមព្រឹទាធ ចារយ ព្ត្កូ្លសរៀមចបង ។ 
 ៣. សបិ្ប ំ សកិាខ សប្នតិ កាលសបើកូ្នមានវយ័លមមេមនឹងេិក្ា 
ឪរុក្មាត យថ្ត្ងថ្ត្ខនះថ្ខនងបញ្ជូ នកូ្នឲ្យសៅសរៀនេូព្ត្តាមសាលានានា និង 
ជួ្យជ្រុំ សលើក្ទឹក្ចិត្តឲ្យកូ្នព្េឡា ់សរ ចិត្តចសំ ះការេិក្ា ទាងំ
ថ្ផនក្រុទធចព្ក្ និង អាណាចព្ក្ ជារិសេេ មុខវជិាជ ថ្ដលេងគមព្ត្ូវការនា
បចចុបបននសនះ ។ មិនថ្ត្ប៉ាុសណាណ ះ ោត្ថ់្លមទាងំរនយល់អរីំផលវបិាក្ននភារ
លៃង់សលែ  ថ្ដលជាមាោ៌មួយ្នសៅរក្ឱនភារ ភារសថ្លក្ទាប មិនអាច
ថ្លរក្ា ឬ សលើក្េទួយជ្ីវភារព្គួសារ ឲ្យរុងសរឿងលកុ សំលកើងបានស ើយ ។ មាន
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ថ្ត្ចសំណះសចះដឹងប៉ាុសណាណ ះ ថ្ដលសធវើឲ្យ     មានក្ិត្តិយេនលែថ្លែ  មានសគ
សោររោប់អាន និង អាចជួ្យសលើក្េទួយវងសព្ត្កូ្លជាត្ិ សាេនា ឲ្យបាន
រុងសរឿង ចសំរ ើនជាភិសយាភារ ។  
 ៤. ប្ដិរសូប្ន ទាសរន សសញញ សជនតិ មាតាបិតា កាលសបើដឹងថ្ល កូ្ន
របេ់ខែួនចសំរ ើនវយ័ធលំមមមានគូព្េក្រស ើយ ោត្ថ់្ត្ងថ្ត្សរៀបចទុំក្ោក្់
កូ្នសៅឲ្យមានភរយិា សាវ មី សៅតាមេមត្ថភារ ធនធាន រូជ្រងស
វងសព្ត្កូ្ល និង តាមព្បនរណីរបេ់ខែួន ។ 
 ៥. សម្សយ្ ទាយ្ជជំ និយ្ាសទ្នត ិមាតាបិតា ថ្ត្ងថ្ចក្ចាយព្ទរយ
េមបត្តិសក្រមត្៌ក្ របេ់ខែួនតាមេម័យកាល គឺ ថ្ចក្ឲ្យកូ្នជានិចច និង ជា
សរឿយៗមិនថ្ដលខាន ។ កាលេម័យ គឺ មាតាបិតា ថ្ចក្ព្ទរយឲ្យកូ្នតាម
កាល សៅសរលថ្ដលកូ្នថ្បក្មានព្ក្ុមព្គួសារស ើយ ។  
 មាតាបិតា ជាអនក្មានព្រ មវហិារធម៌ ៤ និង េងគ ធម៌ ៥ ចសំ ះ
បុព្ត្ធីតាព្គប់រូប សព្ ះថ្លសលាក្ទាងំសទវ បានចិញ្ចឹ មបីបាច់ ជាអនក្មាន
ឧបការគុណធសំធង រុំអាចគណនាបា  គមឺានអននតគុណ គុណធៃន់ដ៏
នព្ក្ថ្លង អសនក្បបគុណ គុណសព្ចើនោប់មនិអេ់ អេមគុណ គុណសព្បៀប
សេមើរុំបាន អបបមាណគុណ គុណព្បមាណមិនបាន ។  

           ់  ត    
                       ព្រះរុទធសាេនា សដើមបឲី្យ   

      មានក្ត្ញ្ញូ ក្ត្សវទីតាធម៌ ចសំ ះមាតាបិតា បុព្ត្ធីតា     
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ព្ត្ូវ        ត្បេនង  គុណ      មាតាបិតា សោយ               
          េងគ ធម៌ ៥ យា៉ា ង និង េមបទា ៤ យា៉ា ង ។               
                                                     
       ហ                                       ។  

សង្គហ្ធម៌្ ៥ យ៉ា ង្ 
 ១. េសោ សនស ំេរសិាមិ្ បុព្ត្ធីតា គបបចីិញ្ចឹ មថ្លរក្ា មាតាបិតា
វ ិ សោយផគត្់ផគង់ ទនុំក្បរុំងនូវបចច័យទាងំឡាយ ៤ មានជូ្ន បាយទឹក្ នំ
ចណីំ ព្ត្ីសាច់ េសំលៀក្ប ំក្់ ក្សនទលខនល់សខនើយ រូក្ថ្ព្គ ថ្ព្រព្រំ មុងភួយ
                     និង ថ្លន ថំ្ក្សោគ ។  
 ២. កិចចំ សនស ំ រសិាមិ្ បុព្ត្ធីតា គបបជួី្យសធវើការងារ មាតាបិតា 
សបើេិនជាសលាក្មានធុរៈរឹង ក្់សយើង ។ ធមមតាកូ្នថ្ត្ងមានក្ិចចការផ្ទទ ល់
ខែួនសព្ចើនណាេ់ ប៉ាុថ្នតសបើេិនជាសលាក្ទាងំ ២ មានធុរៈព្ត្ូវរឹង ក្ស់នាះ 
កូ្នព្ត្ូវប ឈប់ការងាររបេ់ខែួនេិន សទាះបីជារវល់យា៉ា ងណាក្៏សោយ មិន
ព្ត្ូវសធវើព្រសងើយក្សនតើយ  ឬ សធវើមិនដឹងមិនឮសនាះសទ ។  
 ៣. កលុវំស ំ ឋសប្សាមិ្ បុព្ត្ធីតា គបបថី្លរក្ាវងសព្ត្កូ្លឲ្យ
បានលអ ព្ត្ូវការ រសក្រ តិ៍ស ម្ ះមាតាបិតារបេ់ខែួន និង ត្សំក្ើងវងសព្ត្កូ្លឲ្យ
មានសក្រ តិ៍ស ម្ ះ  ក្នុងេងគម ព្រមទាងំសរៀបចឥំរយិាបល អាក្បបក្ិរយិា 
ឫក្ស   មារយាទឲ្យបាននលែលនូ រ ព្ត្ូវដឹងសាគ ល់ឋានៈសរៀមចបង កុ្ឲំ្យព្ត្ូវដូច
   បូោណថ្ល “ដឹងសឆៃើយត្បតិ្ដង កូ្នសសាត្ថ្រងឆគងត្បតិ្សមបា” ។ បុព្ត្
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ធីតាព្ត្ូវមានេីលធម៌ េុជ្ីវធម៌ជានិចច ស ើយព្បព្រឹត្តថ្ត្អសំរើថ្ដលមាន
ព្បសយាជ្ន៍ដល់ខែួន និង េងគម ។ 
 ៤. ទាយ្ជជំ ប្ដិប្ជាជ មិ្ បុព្ត្ធីតា                          
           គបបសីោររព្បត្ិបត្តិមាតាបិតាឲ្យបានលអសោយនព្ត្បណាម 
   គឺការសោររព្បណិប័ត្ន៍ សោយ              ជារិសេេសរល
ថ្ដលោត្់មានវយ័ចាេ់ជ្ោ ។ មិនព្ត្ូវសធវើមុខព្ក្ ូវ  កាយវកិារ
ព្ចសងងព្ចងាង ចងចិសញ្ចើ ម        ស ល ក្យ                 
                                ឲ្យមាតាបិតាចុក្ថ្ណនសដើមព្ទូង 
ព្េក្់ទឹក្ថ្ភនក្                  ។  
 ៥. ទ្កខិណំ អនុប្បទ្សាមិ្  សរល មាតាបិតាសធវើមរណកាល
បុព្ត្ធីតាគបបសីធវើបុណយ្បនក្ិចច         ឲ្យបានេមរមយ ព្រមទាងំ
សធវើបុណយ           ឲ្យបាន ឹក្ញាប់ សដើមបឧីទទិេកុ្េល   សលាក្
ទាងំ ២ ព្រមទាងំញាត្ិកាទាងំ ៧ េនាត ន             ។  

សម្បទាធម្ ៌៤ យ៉ា ង្ 
 ១. ស   ម្បទា ដល់ព្រមសោយេទាធ  ។ ព្បេិនសបើមាតាបិតាជា
អនក្ោម នេទាធ  សជ្ឿសលើក្មមផលសទ បុព្ត្ធីតាគបបដីឹក្នា ំ  ទាងំ ២ ឲ្យ
មានេទាធ ព្ជ្ះថ្លែ ផង ។ 
 ២. សលីសម្បទា ដល់ព្រមសោយេីល ។ ព្បេិនសបើមាតាបិតាជា
អនក្ព្ទុេតេីល មានការេមាែ ប់េត្វជាសដើម បុព្ត្ធីតាគបបរីនយល់ថ្ណនាំ
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សលាក្ទាងំសទវឲ្យរក្ាេីល រិសេេបញ្ចេីល              ។ 
 ៣. ចាគសម្បទា ដល់ព្រមសោយការលះ ។ ព្បេិនសបើ មាតាបិតា
ជាមនុេសក្ណំា ់      មិនសចះចណំាយធនធានសធវើទាន បុព្ត្ធីតា
គបបរីនយល់ថ្ណនា ំ កុ្ឲំ្យោត្់លុះសព្កាមអណំាចមចារយិៈសធវើជាទាេក្រនន
ព្ទរយេមបត្តិ ឲ្យោត្់សចះបរចិាច គធនធានសធវើជាទាន ។ 
 ៤. ប្ញញ សម្បទា ដល់ព្រមសោយបញ្ញញ  ។ ព្បេិនសបើមាតាបិតាជា
អនក្មិនចូលចិត្តសាត ប់ធមស៌ទេនា           េិក្ាសរៀនេូព្ត្ធម៌អាល៌    
   ចសំរ ើនសមតាត ភាវនា បុព្ត្ធីតាគបបរីនយល់ថ្ណនា ំ  ោត្់ឲ្យសចះសាត ប់
ធម៌    េិក្ាអត្ថន័យរបេ់ព្រះធម ៌       តាងំចិត្តចសំរ ើន          
          ក្មមោា ន សដើមបឲី្យ             សក្ើត្បញ្ញញ              ។ 
 បុព្ត្ធីតា      កាលសបើបានអនុវត្តេងគ ធម៌ទាងំ ៥ យា៉ា ង 
និង េមបទា ៤ យា៉ា ង             ម៉ាត្់ចត្់ មិនសធវេព្បថ្ េ ចសំ ះ
អនក្មានគុណ       នឹងមានស ម្ ះថ្ល បានបសំរ  បូ្ជាទាន ឬ 
ប្ដិការទាន       ស ម្ ះថ្ល  ត    ត      គ  ផង    ។ 

           ់    
សាវ មីគបបេីសស្កងាគ ះភរយិាសោយេងគ ធម៌ ៥ យា៉ា ង គឺ ៖  

 ១.        ព្េឡា ់ោប់អានជាភរយិារបេ់ខែួន ។ សាវ មី
គបបេីសស្កងាគ ះ    សោយចិត្តសសាម ះព្ត្ង់     សលើក្ត្សំក្ើងជាភរយិាសរ 
េិទធិ                  ។ 
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 ២. អវិមាននាយ្ មិនព្បមាលសមើលងាយភរយិាដូចជាខ្ុ កំ្ដំរ
បាវព្ វ ។ ខណៈស លសៅកាន់ភរយិា គបបសី ល ក្យេដំីថ្ផអមថ្លាម 
រិសោះរិសា មិនស ល ក្យសោយោយឥត្ព្បសយាជ្ន៍ សបើភរយិាមាន
ក្ ុំេខុេឆគងបនតិចបនតួច ក្គួ៏រ       ឲ្យ ស ើយទូនាម នសព្បៀនព្បសៅ
    សាៃ ត្់ៗ សោយ       លអ ។ 
 ៣. អនតិចរយិយ្ មិនព្បព្រឹត្តក្នែងចិត្តភរយិា គឺមិនព្បព្រឹត្តក្បត្់
ព្រថំ្ដនជាបតី យក្សបះដូងរបេ់ខែួនថ្ដលមានមាច េ់ស ើយសៅបូជាដល់ស្កេតី
ដនទ េមដូច ក្យបុោណាចារយស លថ្ល “ព្ត្សីងៀត្សឆែៀត្រង” ។ 
 ៤. ឥសសរយិ្សវាសសសគគន ព្បគល់អណំាចជាធចំសំ ះភរយិាជា
ស្កេតីសមផទះ សរៀបចទុំក្ោក្់ព្ទរយេមបត្តិ   ទា ំ       លអំ សគ ោា នឲ្យ
មានេិរេួីេតី ។ 
 ៥. អលង្កក រានុប្បទាសនន សាវ មីគបបសីរៀបចសំព្គឿងអលងាក រ  
ភរយិាព្គប់ព្ោន់ េព្មាប់សព្បើព្បាេ់តាម កាលៈសទេៈ តាមេម័យនិយម 
និង តាមេមត្ថភារ ។ 

           ់    
ភរយិាគបបេីសស្កងាគ ះសាវ មីសោយេងគ ធម៌ ៥ យា៉ា ងគ ឺ៖ 

 ១. សសុវិំហ្តិកម្មនាត  ភរយិាគបប ី     មាូមចណីំអាហារសោយ
ផចឹត្ផចង់            េព្មាប់សាវ មី                   ព្ត្ូវ 
      សរលសវលា ។ 
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 ២. សសុង្គហ្តិប្រជិនា ភរយិា គបបេីសស្កងាគ ះញាត្ិខាងសាវ មី និង 
ខាងខែួនសោយព្បនរ ។ 
 ៣. អនតិចារនីិ ភរយិាមិនគបបពី្បព្រឹត្តក្នែងចិត្តបតី គឺមិនព្ត្ូវយក្
សបះដូងរបេ់ខែួនថ្ដលជាក្មមេិទធិរបេ់សាវ ម ី សៅព្បគល់ឲ្យបុរេដនទសព្ត
រីសាវ មខីែួនស ើយ ។ 
 ៤. សម្ភតំ អនុរកខតិ ភរយិាគបបថី្លទាពំ្ទរយេមបត្តិថ្ដលបតីរក្បាន
មក្ស ើយ មិនឲ្យវនិាេបាត្់បង់ខូចខាត្សោយស តុ្ការណ៍ណា    ។ 
 ៥. ទ្កាខ  ច សោតិ អនលសា សព្វកិសចចស ុភរយិាគបប ី្ ែ េនវ
ក្នុង  ហ     មានការចាត្ថ់្ចងមាូ ចណីំជាសដើម សោយ             មិន
       ហ  ។ 

           ់ៅ      
សៅហាវ យនាយ ព្ត្ូវមានេនាត នចិត្តេសនាត េ េសស្កងាគ ះដល់

ទាេក្មមក្រ សោយេងគ ក្ិចច ៥ យា៉ា ង គ៖ឺ  
 ១. យ្ថាព្ល ំកម្មនតំ សវិំធាសនន ចាត្់ថ្ចងការងារឲ្យសធវើេមគួរ
ដល់ក្មាែ ងំ            ។ សៅហាវ យនាយ កាលសព្បើក្មមក្រឲ្យសធវើ
ការងារណាមួយ គបបពី្បសមើលសមើលេមត្ថភារទាេក្មមក្រេិន សបើក្មមក្រ
សនាះមានព្បាជ្ា      មានក្មាែ ងំមាមួំនលមមទទួលការងារធៃន់ព្សាល
បាន    ចាត្់ថ្ចងឲ្យសធវើតាមេមត្ថភារ ។ 
 ២. េតតសវតតនានុប្បទាសនន ឲ្យសភាជ្នាហារ និង រងាវ ន់ ។ 
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សៅហាវ យនាយគបបទីនុំក្បរុំងសភាជ្នាហារេព្មាប់ទាេក្មមក្រ បរសិភាគ
ឲ្យបានព្គប់ព្ោន់តាមកាល តាមសវលា ។ 
 ៣. គិោនុប្ដ្ឋឋ សនន រាបាលក្នុងសរលមានជ្មៃឺ ។ កាលសបើ
ទាេក្មមក្រមានជ្មៃឺដកំាត្់សផសងៗសក្ើត្ស ើង សៅហាវ យនាយគួរព្បញាប់
ព្បញាល់ទិ ថ្លន េំងកូ វេព្មាប់រាបាលសោគ ឬ អសញ្ជើ សរទយ មមក្
រិនិត្យរាបាល ថ្លទាេុំខភារ ជ្មៃឺទាេក្មមក្រ ឬ បាវព្ វ រ ូត្បានជា
េះសេប ើយ ។ 
 ៤. អចឆរយិនំ រសានំសវិំភាសគន ថ្ចក្សភាជ្នាហារថ្ដលមាន
រេជាត្ិថ្បែក្ៗឲ្យបរសិភាគ ដូចជាចណីំថ្ដលោបព់្បសេើរ ឬ ថ្ផែសឈើណា
ថ្ដលរុំេូវមាន ជួ្នជាបានមតងមាក ល សៅហាវ យនាយ ព្ត្ូវថ្ត្ថ្ចក្រថំ្លក្
ដល់ទាេក្មមក្រឲ្យបានបរសិភាគខែះៗផង ។ 
 ៥. សម្សយ្ សវាសសសគគន សបើក្ឱកាេឲ្យេបាយក្នុងកាលដ៏
េមគួរ ។ ដូចជាមានរិធបុីណយទានអវីមួយ មានថ្លបងរបាមំសហាព្េរ  ឬ 
ក្នុងសរលបុណយចូលឆ្ន ជំាសដើម សៅហាវ យនាយព្ត្ូវសបើក្ឱកាេឲ្យក្មមក្រ
បានសៅសលង ក្សំានត េបាយនឹងសគ ព្រមទាងំសបើក្រងាវ ន់ព្បាក្់កាេ
េព្មាប់ចាយវាយខែះៗផង ។ 

           ់       
ទាេក្មមក្រព្ត្ូវសោររព្បត្ិបត្តិតាមតួ្នាទីរបេ់ខែួនក្នុងេងគ ធម៌ 

៥ យា៉ា ងគឺ៖  
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 ១. បុ្ព្វុដ្ឋឋ យ្សិនា ច សោនតិ សព្កាក្សធវើការមុនសៅហាវ យនាយ ។ 
ក្ិចចការណាថ្ដលសៅ វយនាយចាត្ថ់្ចងោក្់ឲ្យសធវើ គបបេីទុះសាទ រព្បញាប់
ព្បញាល់ សធវើឲ្យបានមុនសៅហាវ យនាយរបេ់ខែួន ។ 
 ២. ប្ចាឆ និបាតិសនា          សព្កាយសៅហាវ យនាយ ។ កាល
សបើ     ការងាររបេ់សៅហាវ យនាយ ព្ត្ូវសធវើឲ្យដល់ទីបផុំត្ ដល់
សរលសវលា មិនព្ត្ូវឈបខុ់េសរលសវលា សបើសៅហាវ យនាយ ឈបស់ ើយ 
ចាឈំប់តាមសព្កាយសទើបគួរ ។ 
 ៣. ទិ្នាន ទាយ្សិនា     ណាថ្ដលសៅហាវ យនាយឲ្យ   យក្ ។ 
ទាេក្មមក្រព្ត្ូវមានេចចសទៀងព្ត្ង់     សៅហាវ យនាយ មិនព្ត្ូវមាន
គនិំត្ព្បព្រឹត្តលួចលាក្់យក្ព្ទរយ      សៅហាវ យនាយស ើយ ។ 
 ៤. សកុតកម្មករា សធវើការងារសោយយក្ចិត្តទុក្ោក្់ ។ ការងារ
ថ្ដលសៅហាវ យនាយបញ្ញជ ឲ្យសធវើ គបបមីានេុឆនទៈ   ខពំ្បឹងថ្ព្បងសធវើសោយ
ផចឹត្ផចង់ មិនធុ ព្ទាន់មិនខជីខាជ  ឬ          ថ្ត្រីនដ     សចះេអិំត្េអំាង
ដូចជារបេ់ខែួន     ខិត្ខខំមីឃ្លម ត្សធវើឲ្យទាល់ថ្ត្បានេសព្មច     ។ 
 ៥. កិតតិវណណ ហ្រា នាកំ្ិត្តិគុណសៅហាវ យនាយសៅស លេរសេើរ
ក្នុងទីដនទ ។ ក្ិត្តិគុណគគុឺណេមបត្តិ   ចរ ិេែូត្បូត្ សទៀងព្ត្ង់  ឬ 
គុណេមបត្តិថ្ដលលបខីចរខាច យ ។ ទាេក្មមក្រគបបនីាគុំណវសិេេសនះសៅ
ស លព្បាប់ជ្នដនទ េរសេើរថ្លសៅហាវ យនាយរបេ់ខែួន      លអ
ណាេ់ សលាក្សចះេសស្កងាគ ះមិនព្បកាន់វណណៈ  ឬ សចះស ល ក្យថ្ផអមថ្លាម 
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សៅកាន់ក្មមក្រ មិនព្បមាលសមើលងាយដល់ជ្នដនទជាសដើម សដើមបសីលើក្
ក្ិត្តិយេរបេ់សៅហាវ យនាយ ។ 
 េងគហធម៌ (assistance)ជា          ដេ៏ខំាន់របេ់េងគមជាត្ិ ។ 
     សបើ េងគហធម៌សក្ើត្មាន      េងគមជាត្ិណា េងគមជាត្ិសនាះ
រថ្មងជួ្បព្បទះេនតិភារ (peace) េុខុមាលភារ (welfare)  ភាត្រភារ 
(fraternity) េមភារ (equality)     វឌឍនភារ (progress) ជាសាថ ររ ។ 
  ហ                                      
   ហ                                               ។ 

 
 

                                       
                                                ។ 

When a person is down in the world,  

an ounce of help is better than a pound of preaching. 

 (Edward G. Bulwer-Lytton) 

 

 

                                                    ។ 
                      ធ                              ។ 
Give a bowl of rice to a man and you will feed him for a day. 

 Teach him how to grow his own rice and you will save his life. 

(Confucius) 
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ទានប្បសេទ្ 

 
         ថ្ព្បថ្ល ព្បសភទននទាន ។ ព្រះេមាម េមពុទធព្ទង់
ព្សាវព្ជាវេថ្មតងរនយល់រុទធបរេ័ិទ អរីំទានមានសព្ចើនព្បសភទ មិនអាច
បរយិាយឲ្យអេ់បានសទ ។ សព្តរីព្បសភទទានថ្ដលបានអធិបាយខាងសដើម
រួចមក្ស ើយសនាះ ខ្ុ េូំមសលើក្យក្ ទានក្នុងព្រះវនិ័យ ទានក្នុងព្រះេូព្ត្ 
ទានក្នុងព្រះអភិធមម ក្រុណាទាន បូជាទាន ឬ បដិការទាន េងគ ទាន ឬ 
អនុគគ ទាន កាលទាន អេមមត្ទាន អភ័យទាន ទក្ខិណានុបបទាន និង 
ក្ឋិនទានមក្រិរណ៌នាសោយេសងខប ។ 

ទានកនងុ្វនិយ័្ប្ដិក 
                ទាន               ៤ យា៉ា ង គ ឺ  ១  

ចីវរបបចច័យ,  ២  បិណឌ បាត្បបចច័យ,  ៣  សេនាេនបបចច័យ, និង  ៤  
គិលានសភេជ្ជបបចច័យ ។ េូមអានការរនយល់សៅក្នុងអាមិេទាន ។ 

ទានកនងុ្សតុនតប្ដិក 
                ទាន               ១០ យា៉ា ង គឺ ១  

អននំ (បាយ), ២  បានំ (ទឹក្), ៣  វត្ថ ំ (េរំត្់), ៤  យានំ (យាន      , ៥  
មាលា (ផ្ទក ), ៦  គនធំ (សព្គឿងព្ក្អូប), ៧  វសិលបនំ (សព្គឿងលាប), ៨  



                   

60 

សេយយ ំ (ទីសដក្), ៩  អាវេល ំ (ទី  សៅ), និង ១០  បទីសបយយ ំ (សព្គឿង
ព្បទីប) ។ េូមអានការរនយល់ននទានវត្ថុ  ១០ យា៉ា ង ក្នុងអាមិេទាន ។  

ទានកនងុ្អេធិម្មប្ដិក 
                               ៦              

      (sense objects)     ៦                             
         ។        ៦        គឺ ៖  

 ១  រូបទាន (a gift of visible object) គឺ  ឲ្យអវីៗជាចណីំចក្ខុ ,  
(២)    ទាន (a gift of sound)     ឲ្យអវីៗ ជាចណីំព្ត្សចៀក្,  
(៣)    ទាន (a gift of smell) គឺការឲ្យអវីៗ ជាចណីំព្ចមុះ,  
(៤)   ទាន (a gift of taste) គ ឺ ឲ្យអវីៗជាចណីំអណាត ត្,  
(៥)       ទាន (a gift of touch) គ ឺ ឲ្យអវីៗជាចណីំនន

កាយវញិ្ញញ ណ ស លគវឺត្ថុអាចប៉ាះ ឬ កានប់ាន ថ្ដលសៅថ្ល េមផេស, និង  
(៦)    ទាន (a gift of mind-object or Dhamma)     ឲ្យអវីៗជាចណីំ

ននចិត្ត ស លគឺធម៌ថ្ដលជាសេចក្តីរិត្សធវើឲ្យសក្ើត្បញ្ញញ  ។  
ករណុាទាន 

មនុេសខែះក្នុងសលាក្សនះ ជាអនក្មានេនាត នចិត្ត អាណិត្ អាេូរ
សទារទន់សៅរក្មនុេសេត្វដនទ ស ើយបានឲ្យសព្គឿងបរសិភាគសោយការ
អាណិត្ថ្ត្មា៉ាង មិនអាព្េ័យយក្ក្មាែ ងំសព្បើព្បាេ់ ។ ការឲ្យទានដូសចនះ 
សៅថ្ល ករណុាទាន ។  
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ប្ជូាទាន ឬ ប្ដកិារទាន 
 មនុេសខែះយល់ចាេ់រីគុណូបការៈ  ឬ គុណេមបត្តិណាមួយ 
របេ់សលាក្អនក្ដ៏មានគុណ មានមាតាបិតា ព្គូអាចារយ  ឬ សលាក្អនក្
ព្ទព្ទង់ នូវេីលគុណខពង់ខពេ់ជាសដើម ស ើយបានសធវើទានចសំ ះសលាក្អនក្
ដ៏មានគុណសនាះ ការឲ្យទានថ្បបសនះ សៅថ្ល បូ្ជាទាន ឬ ប្ដិការទាន 
។  

       ឬ    គ     
មនុេសខែះ មានេនាត នចិត្តធូរទូលទូំលាយ ចង់ឲ្យសេចក្តីេុខចសំរ ើន 

និង ព្បសយាជ្ន៍ដល់អនក្ដនទ ថ្ដលជាញាត្ិមិត្ត សាចស់ាសលា ិត្ក្តី ឬ ជា
មនុេសរួមេងគមជាត្ិក្តី ថ្ដលលមមេមគួរដល់ការទទួលអសំណាយេសស្កងាគ ះ 
ស ើយក្៏ថ្ចក្ព្ទរយេមបត្តិជាសដើមទុនក្ត ី សព្គឿងបរសិភាគសព្បើព្បាេ់ក្តី សដើមប ី
ទនុំក្បរុំងជួ្យជាក្មាែ ងំ េសស្កងាគ ះឲ្យសក្ើត្មានព្បសយាជ្ន៍សេមើមុខោន ស ើង ។ 
ការឲ្យទានដូសចនះ សៅថ្ល     ទាន ឬ    គ  ទាន។ 

កាលទាន 
     ថ្ព្បថ្ល ការឲ្យទានតាមកាលសវលា ។ កាលទាន     

          ៥                 ៖ 
 ១. អាគនតុកទានំ ទានចសំ ះអនក្សទើបនឹងមក្ដល់លមី  
 ២. គមិ្កទានំ ទានចសំ ះអនក្ថ្ដលសរៀបចសំធវើដសំណើ រសៅទីឆ្ៃ យ  
 ៣. គិោនទានំ ទានចសំ ះអនក្ជ្មៃឺ   
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 ៤. ទុ្ព្ភិកខទានំ ទានក្នុងសរលសវលា ថ្ដលក្រុំងអត្់ឃ្លែ ន  
 ៥. នវទានំ ទានថ្ផែសឈើ ឬ វត្ថុ ថ្ដលសទើបនឹងមានដបូំង ។ 

អសម្មតទាន 
អសម្មតទាន ថ្ព្បថ្ល ទាន ថ្ដលសលាក្អនក្ព្បាជ្ ្ មិនេនមត្ថ្លជា

ទាន សព្ ះថ្លទានសនាះ មិនបានបុណយ កុ្េល និង ផលាែ និេងសសទ ។ 
អេមមត្ទាន មាន ៥ យា៉ា ង គ ឺ៖ 
 ១. ឥតេីទានំ ឲ្យស្កេតីដល់បុរេ ការឲ្យបុរេដល់ស្កេតី  
 ២. ឧសេទានំ សបើក្ថ្លងសោឧេភ គ ឺសោបា  ឬ សោស ម្ លដល់
សមសោ ការឲ្យសមសោដល់សោឧេភ  
 ៣. ម្ជជទានំ ការឲ្យទានទឹក្ព្េវងឹ ឬ ថ្លន សំ ៀន  
 ៤. សម្ជជទានំ         និង   សព្ចៀងជាទាន ឬ ឲ្យទានរបាោំ ំ
សព្ចៀងក្បំែុក្ ក្ថំ្បែង ព្ក្មាច់ព្ក្សមើម  
 ៥ ចិតតកម្មទានំ ឲ្យទានរូបគនូំរស្កេតី និង បុរេថ្ដលជារូបនាឲំ្យសក្ើត្
ត្សំរក្សព្ត្ក្ព្ត្អាល សៅរក្កាមគុណ ។ 
 អេមមត្ទានសនះ សាធុជ្នជាេបបុរេ មិនគួរគបបនីាោំន សធវើស ើយ 
សព្ ះថ្លទានសនះ បុោណសលាក្មិនបានេនមត្ថ្លជាទានបានផលាែ និេងស
ដូចទានដនទសទៀត្សទ ។ គួរនាោំន ខវល់ខាវ យសធវើេងឃទាន ឬ សាធារណទាន 
សទើបបានផលក្នព្មសព្ចើន ទុក្ជាបុញ្ញនិធសិៅអនាគត្ជាត្ិ ។ 
 េរវនលៃសនះ សគេសងកត្ស ើ សរលមានរិធីបុណយទានធំៗ  ក្នុងវត្ត
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អាោមមតងៗ មាច េ់សដើមទានព្បធានសដើមបុណយ ថ្ត្ងថ្ត្ជួ្លថ្លបងរបា ំ កុ្ន 
សលាខ ន យីសក្ កាោ៉ា អូសខ ឆ្ក្ក្ថំ្បែង មក្េថ្មតងថ្ចក្ជូ្នអនក្ព្េុក្ អនក្ភូមិ 
ក្សំានតេបាយ ។ សោយេនមត្ិថ្លជាទានមានអានិេងស     សចះថ្ត្នាោំន
សធវើត្ៗោន សរៀងមក្ ។ 

អេយ័្ទាន 
អេ័យ្ទាន ថ្ព្បថ្លឲ្យអភ័យដល់មនុេស េត្វ ឬ សធវើមនុេស េត្វឲ្យ

អេ់ភ័យ ។ អភ័យទានថ្ចក្សច ជា ២ ព្បសភទ គអឺភ័យទានផែូ វចិត្ត និង 
អភ័យទានផែូ វេមាភ រៈ ។ 
 ១. អេ័យ្ទាន ែ្ូវចិតត អភ័យទាន ថ្ដលសគសធវើខាងផែូ វចិត្ត ស ល
គឺការអត្់ឱន        បទសលមើេ   ហ      ឬ   សកាងកាច ថ្ដល
បុគគលដនទ  ព្បព្រឹត្តមក្សលើខែួន ។  
 ២. អេ័យ្ទាន ែ្ូវសមាភ រៈ អភ័យទាន ថ្ដលសគសធវើខាងផែូ វវត្ថុ  បាន
ដល់អសំណាយ     សផសងៗ ថ្ដលជួ្យឲ្យមនុេស    ភ័យ ។  
 ព្រះរុទធ         ថ្ល ភ័យ   ៨ យា៉ា ងគ ឺ៖ 
 ១. ឧទ្កេ័យ្  ភ័យសក្ើត្អរីំទឹក្  
 ២. អគគេ័ិយ្ ភ័យសក្ើត្អរីំសភែើង  
 ៣. សចារេ័យ្  ភ័យសក្ើត្អរីំសចារក្មម  
 ៤. រាជេ័យ្ ភ័យសក្ើត្រីអណំាចអនក្ព្គប់ព្គង  
 ៥. ជាតិេ័យ្ ភ័យអរីំសក្ើត្  
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 ៦. ជរាេ័យ្ ភ័យអរីំចាេ់  
 ៧. ព្ាធិេ័យ្ ភ័យសក្ើត្អរីំឈឺ  
 ៨. ម្រណេ័យ្  ភ័យសក្ើត្អរីំសាែ ប់ ។ 
 ភ័យ ៤ យា៉ា ងខាងសដើម ជាភ័យមានសៅព្បចាបំចចុបបននភរ 
        ។ រឯីភ័យ ៤យា៉ា ងខាងចុងជាភយ័មានព្បចានំព្ត្ភរ       
              ។ អាព្េ័យស តុ្សនះ សទើបបុោណាចារយសលាក្ថ្ចក្
អភ័យទានជា ២ ថ្ផនក្សទៀត្ គឺ អភ័យទានខាងផែូ វសលាក្ិយ និង អភ័យទាន
ខាងផែូ វសលាកុ្ត្តរៈ ។  
 អេ័យ្ទានខាង្ ែ្ូវសោកិយ្ បានដល់អសំណាយ   សាថ បនា
ថ្ព្រក្ ទនំប់ទឹក្ ព្បឡាយ ព្េះ អណតូ ង បនាទ យការ រសចារខាម ងំេព្ត្ូវ 
សព្គឿងរលំត្់សភែើង ជួ្យេសស្កងាគ ះេត្វថ្ដលព្ត្ូវសគចាបោ់ក្់ព្ទុង ឲ្យបានរួច
ភ័យ ឬ ជួ្យថ្លរក្ាការ រជ្ីវតិ្េត្វនព្រ            ជាសដើម ។ 
 អេ័យ្ទានខាង្ ែ្ូវសោកតុតរៈ បានដល់ការ       ធម៌ ឬ   ឲ្យ
ធ     សោយបសព្ងៀន សោយេថ្មតងធមមសទេនា សោយការ  គមពីរ 
ក្បួនខាន ត្ សដើមប ី       សធវើឲ្យមនុេសមានបញ្ញញ  ជាេមាម ទិដាិសមើល
ស ើ អរយិេចចធម៌ បានេសព្មចមគគផល និ វ ន អេ់ភ័យ       រី  
សក្ើត្ ចាេ់ ឈឺ សាែ ប់ ។ អាព្េ័យស តុ្សនះស ើយ បានជាព្រះ
េមណសោត្តមបរមព្គូព្ទង់េសស្កងាគ ះអភ័យទានសនះចូលសៅក្នុងធមមទាន ។ 
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ទ្កខណិានបុ្បទាន 
 ទ្កខិណានុប្បទាន មក្រី ក្យ ទក្ខិណ + អនុបបទាន = 
ទក្ខិណានុបបទាន ។ ទ្កខិណ ថ្ព្បថ្ល ខាងត្បូង ខាងសាត កំ្៏បាន ប៉ាុថ្នតសៅទី
សនះ ទ្កខិណ ថ្ព្បថ្ល អសំណាយ ថ្ដលទាយក្ទាយិកាសជ្ឿក្មម សជ្ឿផល
ចាេ់លាេ់ស ើយ សទើបសគលះឲ្យ ឬ អសំណាយថ្ដលសគឲ្យដល់
ទក្ខិសណយយបុគគល ។ អនុប្បទាន ថ្ព្បថ្ល តាមឧទទិេឲ្យ ។ ដូសចនះស ើយ
 ក្យថ្ល ទ្កខិណានុប្បទាន ថ្ព្បថ្ល ទក្ខិណាទាន ថ្ដលបុគគលតាមឧទទិេ
ឲ្យដល់       ប់ ឬ អសំណាយថ្ដលសគឧទទិេទក្ខិណាទាន ចសំ ះ
បុគគលថ្ដលថ្ចក្ឋានសៅកាន់បរសលាក្ស ើយ ។  
 ឧបការជ្ន មានជ្ីដូនជ្ីតា មាតាបិតា ព្គអូាចារយ    
សាសលា ិត្ មិត្តេមាែ  ់ ថ្ដលបានថ្ចក្ឋាន សយើងរុំបានដឹងថ្ល សលាក្
ទាងំសនាះ សយានយក្ក្សំណើ ត្ ជាសទវតា ជាមនុេស ឬ ជាសព្បត្វេ័ិយ ។ 
ដូសចនះ កុ្លបុព្ត្កុ្លធីតាគួរនាោំន សធវើទក្ខិណានុបបទាន ឧទទិេជូ្នចសំ ះ
អនក្ដ៏មានគុណទាងំសនាះ ឲ្យបាន ឹក្ញាប់            ។  
 ព្រះរុទធបរមសាសាត ព្ទងប់ានព្តាេ់ដឹង និង ស ើ ចាេ់នូវទុក្ខ 
និង ការសព្េក្ឃ្លែ នរបេ់រួក្សព្បត្ក្នុងសបត្ភូមិ (  របេ់រួក្សព្បត្) 
សព្ ះររួក្សព្បត្ទាងំសនាះ អាចញុាងំជ្ីវតិ្ឲ្យរេ់សៅបានសោយសារផល
ននទានថ្ដលញាត្ិមិត្តឧទទិេឲ្យរីសលាក្សនះប៉ាុសណាណ ះ ។ រួក្សព្បត្ទាងំសនាះ 
សទាះបីជាសដើរព្តាច់ថ្េវងរក្ជួ្បជ្នជាញាត្ិមិត្ត បងបអូនកូ្នសៅ ស ើយក្៏
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សោយ ក្៏មិនអាចេុបំចច័យ ៤ យា៉ា ង មាន អាហារបិណឌ បាត្ េរំត្់សខាអាវ 
សេនាេនៈ គិលានសភេជ្ជៈបានស ើយ ។ អាព្េ័យស តុ្សនះ សទើបព្រះដ៏
មានព្រះភាគ ព្ទង់េថ្មតងទុក្ក្នុងត្ិសោកុ្ឌឌេូព្ត្រឭំ ជ្នជាញាត្ិ ថ្ល ៖  
 “បុគគលកាលរឭក្នឹក្ស ើ ឧបការគុណ ថ្ដលសលាក្សធវើទុក្ដល់
ខែួនក្នុងកាលមុនថ្ល អនក្សនះបានឲ្យវត្ថុ សនះដល់អ  អនក្សនះបានសធវើគុណ
សនះដល់អ  ជ្នទាងំសនាះ ជាញាត្ិមិត្ត របេ់អ  ដូសចនះគួរឲ្យ
ទក្ខិណាទាន ចសំ ះសព្បត្ទាងំឡាយសនាះ” ។ 
 សដើមបឧីទទិេផលទាន (ទក្ខិណានុបបទាន) ថ្ដលសយើងសធវើឲ្យេសព្មច
ព្បសយាជ្ន៍ដល់រួក្សព្បត្ទាងំសនាះ ទាល់ថ្ត្សធវើព្បក្បសោយអងគ ៣ ។ 

ទ្កខិណានុប្បទានក្ប្កប្សដ្ឋយ្អង្គ ៣ យ៉ា ង្ 
 ១. ទ្កខិសណយ្យសម្បទាយ្ ដល់ព្រមសោយទក្ខិសណយយបុគគល ។ 
ទក្ខិសណយយបុគគល គឺ បុគគលអនក្ញុាងំទក្ខិណាទានឲ្យបានផលសព្ចើន 
ស លគឺព្រះេងឃ និង សលាក្អនក្មានេីល មានគុណធមខ៌ពេ់ ។ ព្រះ
េងឃមានអានុភារចសំ ះទក្ខិណាទាន ២ យា៉ា ងគ៖ឺ 
 ព្រះេងឃជាបុញ្ញសខត្ត (ថ្ព្េបុណយដព៏្បសេើរ) ថ្ដលអាចញុាងំ
ទាយក្ទាយិកា អនក្មានរូជ្ព្េូវ គឺ សទយយធម៌ េូមបថី្ត្ត្ិចតួ្ចក្៏អាច
េសព្មចបុណយកុ្េលដ៏សព្ចើនបាន ។ សបើមិនមានព្រះេងឃមក្សធវើជា
បដិោគ  ក្ៈ ននទក្ខិណានុបបទានសទ បុណយកុ្េល          
ឧទទិេ     រួក្សព្បត្ជាញាត្មិិត្ត      េសព្មចបានសទ ។  
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 ព្រះេងឃជាអនក្មានេីល មានវត្តព្បត្ិបត្តិលអ មានការព្បព្រឹត្តិសៅ
តាមគនែងននព្រះនរវសលាកុ្ត្តរធម៌ជាសដើម អាចញុាងំចិត្តរួក្សព្បត្ ឲ្យ
ព្ជ្ះថ្លែ សព្ត្ក្អរបាន ។ 
 ២. ទាយ្កានំ ឧទ្ទិសសសន ទាយក្ទាយិកាថ្ដលជាញាត្បិាន
ឧទទិេចថំ្ណក្បុណយឲ្យ ។ ទាយក្ទាយិកាថ្ដលជាអនក្ឲ្យទានគបបតីាងំចិត្ត
ឧទទិេបុណយកុ្េល ចសំ ះស ម្ ះសលាក្អនក្ដម៏ានគុណ មានមាតាបិតា 
ព្រមទាងំញាត្ិកាទាងំ ៧ េនាត នដូចជាស ម្ ះ េុខ សៅ ចាន់ ថ្ចម សដើមប ី
ឲ្យអេ់សលាក្ទាងំសនាះមក្ទទួលយក្ចថំ្ណក្បុណយថ្ដលបងបអូន កូ្នសៅ 
ញាត្មិិត្តបានសធវើក្នុងឱកាេសនះ ។ ប៉ាុថ្នតសបើេិនជាទាយក្     អនក្ឲ្យ
ទានមិនបានឧទទិេចថំ្ណក្បុណយកុ្េលសនាះ  ឲ្យសទ រួក្សព្បត្ថ្ដលជា
ញាត្មិិត្តក្៏មិនអាចទទួលចថំ្ណក្បុណយបានថ្ដរ ។ 
 ៣. សប្ោនំ អតតសនា អនុសមាទ្សនន សព្បត្មក្អនុសមាទនាសោយ
ខែួនឯង ។ រួក្ញាត្ិថ្ដល          សព្បត្វេ័ិយ កាលសបើបានដឹង បាន 
ថ្ល ញាត្ិមិត្ត បងបអូន កូ្នសៅ របេ់ខែួនបានសធវើបុណយកុ្េលឧទទិេផលសៅ
ឲ្យ ព្ត្ូវសចះអនុសមាទនាទទួលយក្សោយខែួនឯងនូវចថំ្ណក្បុណយកុ្េល
សនាះ សបើមិនសចះអនុសមាទនាសទព្បាក្ដជាមិនអាចេសព្មចផលស ើយ ។ 
 ការសរៀបោប់សោយេសងខប    សនះ ក្៏លមមយល់ដឹងស ើយថ្ល 
ទក្ខិណានុបបទានសនះ ទាយក្    សធវើស ើងេព្មាប់អវី ? សធវើយា៉ា ងណា
សទើបបានអានិេងសព្បសេើរនព្ក្ថ្លង ? តាមការរិត្ ការសធវើទានត្ព្មូវឲ្យ
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ទាយក្    សព្បើវចិារណញ្ញញ ណ េរំតិ្េព្មាងំសទយយវត្ថុ  សព្ជ្ើេសរ ើេ
បដិោគ  ក្ៈ(អនក្ទទួល)           ព្ជ្ះថ្លែ  ព្រមទាងំសោររទាងំវត្ថុទាន     
អនក្ទទួលទាន សទើបមាច េ់សដើមទានបានទទួលផលក្នព្មោបព់្បសេើរ ។    
   ព្រះរុទធបរមព្គូព្ទង់         ភាេិត្      ថ្ល ៖ 

“វិសចយ្យ ទានំ សគុតប្បសតេំ 
សយ្ ទ្កខិសណយ្ា ឥធ ជីវសោសក 
ឯសតស ុទិ្នាន និ ម្ហ្ប្ផោនិ 
ពិ្ជានិ វុោត និ យ្ថា សសុខសតត” 

“ទានថ្ដលបុគគលសព្ជ្ើេសរ ើេឲ្យជាទានថ្ដលព្រះេុគត្ព្ទងេ់រសេើរ បុគគល
ទាងំឡាយឯណា ជាបុគគលគួរដល់ទក្ខិណាទានក្នុងសលាក្សនះ ទានថ្ដល
សគឲ្យដល់បុគគលរួក្សនះ ជាទានមានផលសព្ចើន ដូចជារូជ្ថ្ដលសគោកំ្នុង
ថ្ព្េលអដូសចាន ះឯង ” ។ 

 ឋ     
បុណយ ក្ឋិនទាន ថ្ដលព្បជាជ្នសធវើក្នុងព្បសទេថ្ខមរ េរវនលៃសនះ សគ

ចាត្់ថ្លជាបុណយមួយធបំផុំត្ខាងអាមិេទាន ។  ក្យ ក្ឋិនទានសនះ មាន 
២ បទគឺ ក្ឋិន + ទាន = ក្ឋិនទាន ។ 
 កឋិន ថ្ព្បថ្ល េរំត្់ ថ្ដលទាយក្    ព្បសគនដល់ភិក្ខុេងឃ
ក្នុងក្ឋិនកាល គឺ    តាងំរីនលៃ ១ សោច ថ្ខ អេសុជ្ ដល់នលៃ ១៥ សក្ើត្ ថ្ខ
ក្ត្តិក្ ។ បុណយក្ឋិនទាន គជឺាបុណយព្បសគនេរំត្់សនះឯង ។ 
 កឋិន មានន័យលអិំត្សផសងសទៀត្ គឺ ក្យថ្ល ក្ឋិន មក្រី ក្លៈ 
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ធាតុ្ថ្ព្បថ្ល ក្ព្ម ឬ រេ់សៅសោយក្ព្ម ស លេរសេើរ ព្បជុ្រួំបរួមនូវរូបធម ៌
និង នាមធម៌ េថិត្សេថរ េសស្កងាគ ះទុក្ ឬ សអាបព្ក្សសាបទុក្ ។ 
 ថ្ព្បថ្ល កក្ម្ មានន័យថ្ល ព្ក្នឹងសធវើឲ្យសក្ើត្ស ើងជាក្ឋិនសរ អងគ 
េមដូចបទវគិគ ៈថ្ល កលិតិ កិសចចន ជិវតីតិ > កឋិសនា េភាវៈឯណា
ថ្ដលរេ់សៅបានសោយក្ព្ម េភាវៈសនាះឯងសៅថ្ល ក្ឋិន សព្ ះសលាក្
មានការសព្បៀបសធៀបសៅនឹងសឈើេនឹង ថ្ដលបុគគលកាត្់សច រីសដើម    
ស ើយយក្សៅសបាះភាជ ប់សៅនឹងដី សឈើេនឹងសនាះដុះលូត្លាេ់បានសោយ
ក្ព្មយា៉ា ងណា រ ី ក្ិចចថ្ដលសក្ើត្ស ើងជាក្ឋិនសរ ទីសនាះ បានសោយ
ក្ព្មយា៉ា ងសនាះថ្ដរ ។ 
 ថ្ព្បថ្ល សាលសរសសើរ រីសព្ ះចីវរទាន ថ្ដលរុទធបរេ័ិទ យក្មក្
សធវើក្ឋិនសនាះ ជាទានវសិេេជាងទានដនទ ថ្ដលព្រះអរយិបុគគលទាងំ
ឡាយ មានព្រះេមាម េមពុទធជាសដើម ថ្ត្ងស លេរសេើរចសំ ះក្ឋិនទាន 
ថ្ដលបុគគលបានសធវើស ើយ សោយេទាធ ព្ជ្ះថ្លែ  សព្ ះថ្ត្បុគគលសនាះ បានឲ្យ
សេចក្តីេុខព្េួល ដល់ភិក្ខុេងឃក្នុងព្រះរុទធសាេនា ថ្ដលបានទទួលនូវ
អានិេងស ៥ ព្បការសនាះថ្ដរ ។  
 ថ្ព្បថ្ល ក្ប្ជំុរបូ្ធម៌្ និង នាម្ធម៌្ គឺ រូបធម៌ បានដល់ភិក្ខុេងឃ 
ថ្ដលសលាក្បានកាន់ព្រះវេា ព្រមទាងំនព្ត្ចីវរ ថ្ដលសក្ើត្ស ើងព្បក្ប
សោយចីវរកាល ។ ឯនាមធម៌ បានដល់    វេា ៣ ថ្ខ   ព្កាលព្គង
        ព្បក្បសោយធម ៌និង អនុសមាទនា ត្តិព្បគល់េរំត្់ក្ឋិន ។ 
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 ថ្ព្បថ្ល សេតិសសេរ  ់     វគិគ ៈថ្ល លិរសតេន កលិនំ ក្ឋិន គឺ ការ
តាងំសៅេថិត្សេថរ     ខែួនអេ់រយៈកាល ៥ ថ្ខ ។  
 ថ្ព្បថ្ល សសគង្កគ ះទុ្ក ក្កសសាប្ទុ្ក គ ឺ សអាបព្ក្សសាបនូវអានិេងស 
៥ មិនឲ្យឃ្លែ ត្សៅទីដនទបាន ។ ក្ឋិនអាចេសព្មចផលដល់បុគគល ២ ថ្ផនក្ 
គឺទាយក្ទាយិកា ក្៏បានទទួលអានិេងស រឯីបដិោគ  ក្ៈ ភិក្ខុអនក្ព្កាល
ព្គង និង អនុសមាទនា ក្ប៏ានទទួលអានិេងស ។ សបើនិយាយឲ្យខែីក្ឋិនជា
ក្ិចចមួយក្នុងព្រះរុទធសាេនា ថ្ដលសក្ើត្តាមរុទាធ នុញ្ញញ ត្ េព្មាប់  ុ ៊ុំទុក្ 
សព្ក្ៀក្ទុក្ នូវអានិេងស ៥ របេ់ភិក្ខុ  ។ 
 ក្ឋិនទានសនះសក្ើត្មានស ើងក្នុងបឋមស ធិកាល ថ្ដលព្រះបរម
សាសាត  ព្ទង់អនុញ្ញញ ត្ឲ្យភិក្ខុេងឃសព្បើព្បាេ់ថ្ត្េរំត្ប់ងសុកូ្លចីវរ រុទំាន់
បានព្ទង់អនុញ្ញញ ត្តឲ្យសព្បើគ បត្ីចីវរសៅស ើយ ។  
 េម័យមួយ កាលថ្ដលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្ទង់គង់ចា ំ វេាសៅ
វត្តសជ្ត្   ជាអាោមរបេ់អនាលបិណឌិ ក្សេដាី សទៀបព្ក្ុងសាវត្ថី មានភិក្ខុ  
៣០ អងគ ស ម្ ះថ្ល ភទទវគគិយសត្ថរ ក្នុងថ្ដនបាឋា ជាអនក្ព្បព្រឹត្តធម៌សៅក្នុង
នព្រ ក្៏នាោំន សច រីទីសនាះមក្កាន់ព្ក្ុង សាវត្ថី សដើមបនឹីងោល់បសំរ ើព្រះ
សលាក្នាល ។ សទើបថ្ត្មក្ដល់ ក្់ក្ណាត លផែូ វ ជួ្នជាដល់នលៃចូលវេា 
នឹងព្េូត្មក្សទៀត្មិនទាន់ ក្ន៏ាោំន ថ្េវងរក្ទីសេនាេនៈសៅចាវំេា សទៀប
ព្ក្ុងសាសក្ត្ នា ក្់ក្ណាត លផែូ វសនាះសៅ ។ ភិក្ខុទាងំឡាយសនាះមាន  
អផសុក្ជាខាែ ងំសោយគិត្ស ើ ថ្ល ព្រះដម៏ានព្រះភាគ ព្ទង់គងស់ៅទីជ្ិត្
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ចមាៃ យ ៦ សយាជ្ន៍សទៀត្សសាះ មិនេមសបើសយើងទាងំឡាយមក្េកុន 
ដសំណើ រមិនបានសៅោល់បសំរ ើព្រះអងគ ។ 
 លុះដល់នលៃសច ព្រះវេា បវរណាសព្េចស ើយ សលាក្ក្ន៏ាោំន
ព្េូត្សច ដសំណើ ររីទីសនាះសទៀត្ ទទួលរដូវសនាះមានសភែៀងរលឹមសជាក្ជាំ
សៅស ើយ តាមផែូ វថ្ដលសៅមក្ ស រសរ សៅ សោយទឹក្ និង ភក្់រអិល
ប៉ាបុិចប៉ាបាច់ ។ កាលមក្ដល់ព្ក្ុងសាវត្ថីស ើយ ក្៏ចូលសៅកាន់វត្ត សជ្ត្   
ព្កាបថ្លវ យបងគពំ្រះបរមសាសាត រួចស ើយ ក្៏អងគុយក្នុងទីដ៏េមគួរ ។ លោំប់
សនាះព្រះដ៏មានព្បាជ្ាញាណព្ទងម់ានព្រះបនទូលោក្់ទាក្់សៅរក្ភិក្ខុទាងំ
សនាះថ្ល   មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ! េររីយនតរបេ់អនក្ទាងំឡាយ លមមអត្់
េងកត្់បាន ឬ សទ? លមមព្បព្រឹត្តសៅបាន ឬ សទ ? អនក្ទាងំឡាយមានការ
ព្រមសព្រៀង សសាម ះសេមើ ឥត្មានវវិាទទាេ់ថ្ទងោន  ឬ សទ ? អនក្ទាងំឡាយសៅ
ចាពំ្រះវេាសនាះសសាត្ ព្េួលបួលមិនលបំាក្សោយអាហារបិណឌ បាត្ ឬ 
សទ ? ភិក្ខុទាងំឡាយ ក្ព៏្កាបថ្លវ យបងគទូំល តាមដសំណើ រសនាះរួចស ើយ ក្៏
ព្កាបថ្លវ យបងគទូំលការលបំាក្របេ់ខែួន ថ្ដលមានមក្តាមផែូ វ សោយេរវ
ព្គប់តាមដសំណើ រ ។  
 ព្រះជ្ិនព្េី ព្ទង់េថ្មតងធមមីក្ថ្ល ព្បាររធអរីំេងារវដត មិនមានទី
បផុំត្ សព្បាេព្បទានដល់ភិក្ខុទាងំសនាះ ។ លុះចបធ់មមសទេនាស ើយភិក្ខុ
ទាងំសនាះ ក្៏បានេសព្មចព្រះអរ នតទាងំអេ់អងគ ។ បនាទ បរី់សនាះមក្ ព្រះ
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អងគព្ទង់ព្រះត្ព្មិះថ្ល      សបើ ត្ថ្លគត្បានអនុញ្ញញ ត្ កឋិនោេ រកិចច1ទុក្
រីព្ោមុនមក្ សម៉ាែះេមភិក្ខុទាងំឡាយសនាះនឹងបានលះចីវរមួយទុក្សៅនឹង
ក្ថ្នែង    យក្មក្ថ្ត្េបង់ និង ចីវរ ប៉ាុសណាណ ះ មានអត្តភារព្សាល មិន
លបំាក្យា៉ា ងសនះសសាះស ើយ ស ើយក្ឋិនតាថ រក្ិចចសនះសសាត្ ព្រះរុទធ    
ព្រះអងគថ្ត្ងអនុញ្ញញ ត្ទុក្ដល់សាវក័្រុថំ្ដលសលាះ     ។ ព្រះដ៏មាន
សជាគព្ទង់ព្រះត្ព្មិះយា៉ា ងដូសចនះស ើយ សទើបព្ទងព់្តាេ់សៅ ភិក្ខុទាងំឡាយ
មក្ ។ ព្រះអងគព្ទង់អនុញ្ញញ ត្ក្ឋិនតាថ រក្ិចចសនះសោយព្រះរុទធដីកាថ្ល ៖ 
 “ … ត្ថ្លគត្អនុញ្ញញ ត្ឲ្យភិក្ខុទាងំឡាយ ថ្ដលបានចាពំ្រះវេារួច
ស ើយ ព្កាលក្ឋិនបាន ។ កាលសបើអនក្ទាងំឡាយ បានព្កាលក្ឋិនស ើយ 
នឹងបានេសព្មចនូវអានិេងស ៥ ព្បការ ...” ។ 

កឋិនថ្ប្ែកព្ចីីវរទាន សដ្ឋយ្សហ្តុ ៥ យ៉ា ង្ 
 ១. ថ្ប្ែកសដ្ឋយ្កាល ព្រះដម៏ានព្រះភាគព្ទង់អនុញ្ញញ ត្ឲ្យសធវើក្ឋិន
      រយៈសរលថ្ត្ ២៩ នលៃ ោប់រីនលៃ ១ សោច ថ្ខ អេសុជ្ រ ូត្ដល់នលៃ 
១៥ សក្ើត្ ថ្ខក្ត្តិក្ ។ រយៈសរលសនះ សៅថ្លក្ឋិនកាល  ក្យសាមញ្ញសៅ
ថ្ល រដូវក្ឋិន ។ វត្តនីមួយៗ   ទទួល    បានថ្ត្មតង ចថំ្ណក្ភិក្ខុ វ ិ ក្៏
ទទួលព្កាលព្គងក្ឋិន និង អនុសមាទនា បានថ្ត្មតងថ្ដរ ។ 
 ២. ថ្ប្ែកសដ្ឋយ្វតេ ុ                    េរំត្ម់ក្សធវើ  

េបង់ ចីវរ េងាដី ព្ត្ឹមព្ត្ូវតាមរុទធបបញ្ញត្តិ  អងគក្ឋិន ។ េរំត្់សព្តរី

                                                         
1 វ ៊ិនយ័ប្ប៊ិដ្ក (      )     ៨ ទាំព្រ័ទី ១ 
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សនាះរុំ                    បានស ើយ ។    េរំត្ទ់ាងំ ៣    
នឹងយក្ទាងំអេ់ជាអងគក្ឋិនរុបំានសទ គឺបានថ្ត្មួយមុខ សទាះបី ទាយក្
     សវរព្បសគនចីវរ ១ នព្ត្ ក្៏សោយ ។ ភិក្ខុអនក្ព្កាលព្គងព្ត្ូវសព្ជ្ើេ
សរ ើេយក្ថ្ត្វត្ថុ មួយមក្សធវើជាក្ឋិនសបើេិនជាសលាក្ចង់ព្កាលព្គង េបងថ់្ត្
មួយក្៏បាន ចីវរក្៏បាន េងាដីក្ប៏ាន ឲ្យថ្ត្សរ ើេយក្ថ្ត្មួយ សដើមបពី្កាល
ព្គងឲ្យព្ត្ឹមព្ត្ូវតាមវនិយបបញ្ញត្តិ ។ 
 ៣. ថ្ប្ែកសដ្ឋយ្អំសព្ើ ទាយក្ទាយិកាគបបសីធវើឲ្យព្ត្ឹមព្ត្ូវតាមព្រះ
វនិ័យ ស ើយភិក្ខុអនក្ព្កាលព្គង និង អនុសមាទនា ឲ្យព្ត្ឹមព្ត្ូវតាម
រុទធបបញ្ញត្តិ និង រុទាធ នុញ្ញញ ត្ សទើបស ើងជាក្ឋិនសរ លក្ខណៈបាន ។ 
 ៤. ថ្ប្ែកសដ្ឋយ្ប្ដិោគ ហ្កៈ មានថ្ត្ភិក្ខុ             ទទួល
ក្ឋិនបាន សព្តរីភិក្ខុ រុំ          បានស ើយ  ហ  ភិក្ខុ សនាះ    ថ្ត្
បានគង់ចាពំ្រះវេាព្គប ់ ៣ ថ្ខ ក្នុងវត្តណាមួយ សទើបទទួលព្កាលព្គង
អនុសមាទនាក្ឋិនក្នុងវត្តសនាះបាន ។ សបើភិក្ខុ រុំបានចាវំេា ឬ បានចាវំេា
ថ្ដរ ប៉ាុថ្នតោច់វេា រុំអាចទទួលព្កាលព្គងក្ឋិនបាន   ។  
 ៥. ថ្ប្ែកសដ្ឋយ្អានិសង្ស ទាយក្ទាយិកា ក្៏បានអានិេងស ៥ ភិក្ខុ
អនក្ព្កាលព្គង អនុសមាទនា ក្៏បានអានិេងស ៥ អេ់រយៈសរល ៥ ថ្ខ ។  

អានិសង្សរប្សេ់ិកខមុាន ៥ យ៉ា ង្ 
 ១. អនាម្នតចាសរា ភិក្ខុ ព្តាច់សៅកាន់ព្េុក្ភូមិនិគមជ្នបទ បាន
សោយសេរមីិនចាបំាច់ព្ត្ូវលាភិក្ខុផងោន  (សោយមិនព្ត្ូវអាបត្តិ ក្នុង
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ចារតិ្េិកាខ បទ)  
 ២. អនាទានចាសរា ភិក្ខុ ព្តាច់សៅកាន់ទីដនទ សោយមិនចាបំាច់
យក្ចីវរ ជាប់សៅជាមួយខែួនទាងំអេ់ (សោយមិនព្ត្ូវអាបត្តិ ក្នុង
បឋមក្ឋិនេិកាខ បទ)  
 ៣. គណសភាជនំ ភិក្ខុឆ្ន់អាហារ សោយរួមវង់ោន បាន (សោយមិន
ព្ត្ូវអាបត្តិ ក្នុងគណសភាជ្នេិកាខ បទ)  
 ៤. យវទ្តេចីវរ ំភិក្ខុ ទុក្ោក្់ចីវរថ្ដលមិនព្ត្ូវការសព្បើព្បាេ់បាន 
(សោយមិនព្ត្ូវអាបត្តិក្នុងបឋមក្ឋិនេិកាខ បទ)  
 ៥. សយ ច តតេ ចីវរបុ្ាសទា សសា សនសំ េវិសសតិ េងឃលាភ
សផសងៗ ថ្ដលសក្ើត្ស ើងព្ត្ូវបានភិក្ខុ  ថ្ដលគងច់ាវំេាក្នុងវត្តថ្ដលសលាក្
បានព្កាលព្គងក្ឋិនសនាះ ។ 

អានិសង្សរប្សទ់ាយ្ក     ៥ យ៉ា ង្ 
 ១. េិកខប្ញញ  វិសារសទា រថ្មងជាអនក្បរបូិណ៌ ព្បក្បព្រមសៅ
សោយបញ្ញញ   
 ២. សរុបូ្ោ រថ្មងជាអនក្មានរូបលអ  
 ៣. សវុណណោ ជាអនក្មានរណ៌េមបុរកាយសាអ ត្លអ  
 ៤. សសុណាឋ នា ជាអនក្មានេណាា នព្ទងព់្ទាយសាអ ត្លអ  
 ៥. ចកកវតតិ រាជា សោតិ រថ្មងបានសក្ើត្ជាសេតចចព្ក្រត្តិ ក្នុងជាត្ិ
ណាមួយមិនខាន ។  
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 េូមសលាក្អនក្អាន រិចារណា វភិាគ លែឹងថ្លែង សព្បៀបសធៀប
អានិេងស  ក្ឋិនទាន ថ្ដលបានស លមក្ខាងសលើសនះ     នឹង
អានិេងស ននអាមិេទាន                  ចុះ ។ 
  អានិេងស      េព្មាប់ទាយក្ទាយិកា មិនស ើ មាន   
សៅក្នុងវនិយបបញ្ញត្តិសទ ប៉ាុថ្នតអានិេងសេព្មាប់បដិោគ  ក្ៈ មាន   សៅ
ក្នុងវនិ័យ     ។ ដូសចនះសយើងមិនអាចេសព្មចសេចក្តីថ្ល អនក្សធវើក្ឋិនទាន 
បានផលត្ិចសព្ចើនប៉ាុណាណ ស ើយ សព្ ះវនិ័យ    ក្ម៏ិនបាននិយាយ 
         ក្៏មិនបាននិយាយ    ។ 
 ក្ឋិនជាេងឃក្មមដរិ៏សេេមួយ ។ ព្រះ    ព្ទងច់ាត្់ក្ឋិនក្មមថ្ល
ជាេងឃក្មមរិសេេ សព្ ះព្ទង់ធាែ បចូ់លរួមព្កាល   ក្ឋិនផ្ទទ ល់ព្រះអងគ 
    ជួ្យចាត្់ថ្ចងសធវើចីវរ    រុទំាន់េសំរចរូ  ។     ក្ជួ៏្យចាត្់ថ្ចង
បុរវក្រណ៍                 ) ខែះ សបើចីវរមានរូបេសព្មចស ើយ ។     ទុក្
ោក្ក់្ឋិនក្មមថ្លជាមុខងារលអព្បនររបេ់ព្រះេងឃ រ ូត្ដល់ព្ទងប់ាន
អនុញ្ញញ ត្ឲ្យផ្ទអ ក្ព្បត្ិបត្តិវនិ័យ ៥ ខ អេ់រយៈ៥ ថ្ខ ។  
 បចចុបបននកាលសនះ ជាេម័យេមាភ រៈនិយម ភិក្ខុមិនចាបំាច់ចាត្់
ថ្ចងសធវើចីវរ ចាត្ថ់្ចងក្នុងបុរវក្រណ៍ ដូចភិក្ខុក្នុងស ធិេម័យ ថ្ដលមាន
ការខវះខាត្េរំត្់ចីវរស ើយ ។ ដូសចនះស ើយបានជា ក្យក្ឋិន មានន័យថ្ល 
ក្ព្ម គឺ ព្ក្ទាងំេរំត្់ចីវរ ព្ក្ទាងំសធវើឲ្យសក្ើត្ស ើងជាក្ឋិនសរ អងគ តាម
រុទាធ នុញ្ញញ ត្ និង រុទធបបញ្ញត្តិ ។ 
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វតេសទា សោតិ វណណ សទា 

                          ។ 
 

                          គ  ត  
                             (               )  

                      (            ) ។ 
 

 
  



                   

77 

 

        
 

ទានលកខណៈ ថ្ព្បថ្ល សព្គឿងចណំា ំឬ េោំល់ននទាន ។ វត្ថុទាងំ
អេ់ សទាះមានរូបក្តី ឥត្រូបក្តី េុទធថ្ត្មានលក្ខណៈេព្មាប់េោំល់ ឬ 
ចណំា ំ ។             ខពេ់ ទាប េ សលម  ឆ្ែ ត្ លៃង់ េែូត្ កាច លអ 
អាព្ក្ក្់ ព្ត្ូវ ខុេ ធ ំ តូ្ច សព្ចើន ត្ិច ។ ។                     
លក្ខណៈ             ។  

   ទាន      ក្ម៏ានលក្ខណៈដូចរូបធាតុ្ និង អរូបធាតុ្ទាងំ
ឡាយសនាះថ្ដរ ។ លក្ខណៈននទានសក្ើត្ស ើងអាព្េ័យចិត្ត, កាយ, វាចា, 
    សទយយ   ។    អនក្សធវើទាន  កាយ, វាចា, ចិត្ត, ឬ សទយយ       
     ទាបសថ្លក្       ទានរបេ់សគក្៏មានលក្ខណៈទាបសថ្លក្ (សៅ
ថ្ល ហ្នីទាន) ។    អនក្សធវើទានមានកាយ, វាចា, ចិត្ត, ឬ សទយយ         
     មធយម  ឬ ក្ណាត ល       ទានរបេ់សគ ក្៏មានលក្ខណៈមធយម 
 ឬ ក្ណាត ល (សៅថ្ល ម្ជឈមិ្ទាន) ។    អនក្សធវើទានមានកាយ, វាចា, ចិត្ត, 
និង សទយយ            ខពងខ់ពេ់       ទានរបេ់សគក្៏មាន
លក្ខណៈខពង់ខពេ់ (សៅថ្ល ឧតតម្ទាន) ។ 
 ចិត្តទាប មានន័យថ្ល ចិត្តរបេ់បុគគលមានឥស្កនទីយ៍ទាងំ ៥ គេឺទាទ , 
វរីយិ, េត្ិ, េមាធិ      បញ្ញញ             ទនស់ខាយ ។ ចិត្តមធយម ឬ 
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ក្ណាត ល មានន័យថ្លចិត្តរបេ់បុគគលមានឥស្កនទីយ៍           មធយម ឬ 
ក្ណាត ល ។ ចិត្តខពេ់ គឺ ចិត្តរបេ់បុគគលមានឥស្កនទីយ៍           ខពេ់ ។ 
កាយវាចាខពេ់ គឺកាយវាចាថ្ដលសគបានអប់រ ំ សោយចរយិាសាក្ល    
     ត្មកល់ទុក្សៅក្នុង ោរវៈ ៦ យា៉ា ង គឺ ៖  ១           (សោររ
ចសំ ះព្រះរុទធ), (២)         (សោររចសំ ះព្រះធម)៌, (៣) 
        (សោររចសំ ះព្រះេងឃ), (៤)          (សោររចសំ ះ
េិកាខ បទ), (៥)           (សោររចសំ ះអបបមាទធម៌),     (៦) 
            (សោររទទួលបដិេណាា រក្ិចច) ។ 
 ចរយិាព្បព្រឹត្ត  កាយវាចា                ទាប ក្ណាត ល ខពេ់ 
សៅតាម       ការអប់រថំ្ផនក្ខាងេីលធម៌    ការព្បត្ិបត្តិ  កាយវាចា 
    ធៃន់ ព្សាល   ក្នុងោរវធម ៌ ។       ទាប ក្ណាត ល ខពេ់     
សទយយទាន   េសំៅ   េមបត្តិ     ចិត្ត សព្ ះថ្លអនក្សធវើទានខែះមាន
សទយយវត្ថុ   អន់ ប៉ាុថ្នត  មានចិត្តខពេ់ មានកាយវាចាព្បក្បសោយការ
សោររ ។ អនក្សធវើទានខែះ    មានសទយយវត្ថុ នលែលនូ រ ប៉ាុថ្នត  មានចិត្តទាប     
     កាយវាចា    សោររ ។ 
                   មនុេស         ថ្ចក្  ៤ រួក្ គ ឺ៖  ១  
             ២              ៣),                         ៤) 
                ។      ទាងំ ៤    សនះមានអារមមណ៍ខុេោន  ក្នុង
ការបសំរ ទាន ។              រួក្ោម ន     ខពំ្បឹងេីុឈនួលសគ សធវើ
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ក្មមក្រលីថ្េងសដើមបយីក្លុយកាក្់មក្ចាត្់ថ្ចងសធវើទាន ។ រួក្ព្ក្     ខំ
ព្បឹងសធវើការ ព្បក្បអាជ្ីវក្មម    ធមមតាសដើមបេីនស ំ   ទុក្ឲ្យបានលមម
     សធវើទានក្នុងសរលណាមួយ ។    មាន      ព្គប់ព្ោន ់   បនថយ
      របេ់ខែួនសដើមប ី   យក្    មក្សធវើទាន ។    មានព្ទរយ
េល់ទុក្ នឹក្ចង់សធវើទានសរលណា  សធវើភាែ ម មិនព្រួយគិត្គូរយូរសរល 
សព្ ះខែួនមានព្ទរយេល់រីការសព្បើព្បាេ់ ។ 
                     ចិត្ត                  
ទាន        ទាប      ក្ណាត ល  ឬ      ខពេ់           
ឥស្កនទីយ៍ េីលធម៌ និង ការសោររ ។ សបើ    តាម       សទយយវត្ថុ  
                                   សៅជា      
                 ។ ទាសទាន ព្បេិនសបើសគយក្    េអំប់ ឬ 
វត្ថុ សថ្លក្ទាបមក្សធវើទាន ។ ស  ទាន ព្បេិនសបើសគយក្វត្ថុេណំប់ ឬ 
            មក្សធវើទាន ។ សា  ទាន ព្បេិនសបើសគយក្វត្ថុជា      
ឬ           ចិត្ត     មក្សធវើទាន ។ វត្ថុេអំប់ ឬ សថ្លក្ទាប បានដល់វត្ថុ
ថ្ដលសគមិនចូលចិត្តសព្បើ សោយសគចាត្ថ់្លជាវត្ថុមិនលអ ឬ ជាវត្ថុលអថ្ដរថ្ត្សគ
មិនព្េឡា ់  ឬ ជាវត្ថុ ថ្ដលសគមិនសរ និយម ឬ ជាវត្ថុ ថ្ដល ួេេម័យ 
។ វត្ថុេណំប់ ឬ             បានដល់វត្ថុលអក្៏មាន មិនលអក្៏មាន 
មនុេសនិយមក្៏មាន មនុេសមិននិយមក្៏មាន សៅក្នុងេម័យក្ម៏ាន ហ  
េម័យក្៏មាន ថ្ត្សគចូលចិត្តសព្បើ ។ វត្ថុជាក្រូំល ឬ បណតូ លចិត្ត   វត្ថុ ថ្ដល
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សគព្េឡា ់ ួេ ឬ ជាវត្ថុទាន់េម័យ សគមិនហា នសព្បើ ឬ មិនទាន់សព្បើ ។ 
          ក្មាែ ងំចិត្ត បុគគលោម ន     និង បុគគលព្ក្     
មានចិត្តកាែ ហានក្នុង  សធវើទាន ជាងបុគគលមាន    ព្គប់ព្ោន់ និង 
បុគគលមាន    េល់ទុក្ សព្ ះ     ោម ន     និង      ព្ក្     សធវើ
ទានរី        ។ ចថំ្ណក្     មាន       សធវើទានរី    េល់ ។ 
  សធវើទានរី       គអឺនក្ព្ក្ខពំ្បឹងសធវើការរក្េីុ សដើមបយីក្លុយមក្
សធវើទាន ។ ព្បេិនសបើទានសនាះធបំនតិច អនក្ព្ក្ខពំ្បឹងត្េ ូេនសពំ្បាក្់ ៣    
៤ ឆ្ន  ំសទើបសធវើ  បាន ។    អនក្មាន             សធវើទានសរលណាក្៏
បាន មិនចាបំាច់         មិនចាបំាច់ត្េ ូសធវើការងារអវីសទ ។ 
 ក្នុងគមពីរធមមបទ បុបផវគគ សរឿងមហាក្េសបសត្ថរ បិណឌ បាត្ទាន ព្រះ
រុទធសឃ្លសាចារយ មាននិយាយអរីំក្េសបសត្ថរថ្ល ព្រះអងគមានចិត្តអាណិត្
អនក្ព្ក្ណាេ់ ។    បិណឌ បាត្ថ្ត្ជាមួយអនក្ព្ក្ សោយសលាក្  ត្ថ្ល អនក្
ព្ក្មានចិត្តកាែ ហាន មានចិត្តត្េ ូចសំ ះបុណយកុ្េល ។ មាននលៃមួយ មាន
សទរធីតាជាសព្ចើនចុះមក្ោក្់បាព្ត្សលាក្        ព្រះសលរៈមិនព្រមទទួល ។ 
សរលសនាះ សលាក្និយាយសៅកាន់សទរធីតាទាងំឡាយថ្ល នាងទាងំអេ់ោន
កុ្មំក្បែន់េមបត្តិអនក្ព្ក្ ។ ដណឹំងសនះមិនបាត្់សាៃ ត្់ បានសលចឮដល់ព្រះ
ឥនទ ។ ការោក្់បាព្ត្ក្ប៏ានេសព្មច សោយព្រះឥនទថ្ក្ែងសភទជាអនក្ព្ក្ ។ តួ្
យា៉ា ងសនះេឲ្យស ើ រីការសលើក្េទួយឋានៈ អនក្ព្ក្ក្នុងមុខងារបសំរ ទាន 
គឺអនក្ព្ក្មានចិត្តកាែ ហានជាង ត្េ ូជាង លសំអានជាង បានជាទា ចិត្តព្រះ
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អរ នតឲ្យមានការអាណិត្ជាងអនក្មាន     ។ 
  សរឿងលាជ្សទវធីតា      គមពីរធមមបទ បាននិយាយថ្ល   នារី
ក្នុងព្ត្កូ្លក្េំត្់មាន ក្់               ោក្់បាព្ត្ព្រះក្េសបៈ ។ 
បនាទ ប់រីោក្់បាព្ត្ស ើយ     ព្ត្ូវសាែ ប់សោយរេ់ចឹក្   បានចាប់
បដិេនធិ លមកី្នុងឋានេួគ៌ ។    រិចារណា    លាជ្     ជាវត្ថុ ធុនទាប 
ក្ណាត ល  ឬ ខពេ់ ? តាមការព្សាវព្ជាវរបេ់អនក្ព្បាជ្ខ្ាងអាហារ ក្នុង
ព្បសទេឥណាឌ  េម័យសនាះសគថ្លលាជ្ជាអាហារធុនអន់ ជាអាហារថ្ដល
សគបរសិភាគបសណាត ះអាេនន ច ំងសរល មិនថ្មនជាអាហារព្បចានំលៃសទ ។
សៅព្បសទេថ្ខមរ លាជ្           ជាអាហារធុនអន់បផុំត្         
  សខាម ច ។  នារ ី    សនះបានសក្ើត្ជាសទរធីតា មិនថ្មនសោយអណំាច  
  លាជ្   សទ គឺព្បាក្ដជាសោយ  ចិត្តត្េ ូ កាែ ហាន សមាះមុត្ ក្នុង
ការសធវើទានរបេ់ខែួន ព្បក្បសោយបសាទៈេទាធ ព្ជ្ះថ្លែ  ។ 
 សរឿង ចុសលែកសាដកក្ាហ្មណ៍      មពីរធមមបទ   មាននិយាយ
អរីំព្  មណ៍ក្េំត្់មាន ក្់    មានេរំត្់បង់ក្ថ្ត្មួយ           
                         ។ សបើមាន ក្់ព្ត្ូវការសៅណាមក្ណា មាន ក្់
    ព្ត្ូវថ្ត្ខាន ។ នលៃមួយព្  មណ៍ជាសាវ មី សៅសាត បធ់ម៌សទេនា របេ់
ព្រះបរមសាសាត  សោយធមស៌នាះព្ទងេ់ថ្មតងនលលក្ឲ្យលមមដល់េនាត នចិត្ត
របេ់ព្  មណ៍ ។ ោត្់សាត បធ់មរិ៌សោះខាែ ងំណាេ់  ហ  ចង់បូជាធម៌
សោយេរំត្់បង់ក្ ។ ោត្ស់ចះថ្ត្សាទ ក្ស់េទើរ មតងកាត្់ចិត្ត បូជា មតងដក្
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លយ តាងំរីក្ាលព្រលប់លុះដល់ជ្ិត្ភែឺ សទើបចិត្តេទាធ ឈនះចិត្តក្ណំា ់
បាន ស ើយេសំរចោក្់េរំត្បូ់ជាចសំ ះព្រះធមស៌ោយភាែ ត្ថ់្ល ជិតំ សម្ 
ជិតំ សម្ (អ ឈនះស ើយៗ) ។    រិចារណា    ចមាំងថ្ដលព្  មណ៍
ក្េំត្ស់នះ បានសធវើជាមួយក្ងទរ័ក្ណំា ់អេ់   ោព្ត្ី ជាចមាំងធំ
ប៉ាុណាណ  មានចិត្ត ត្េ ូប៉ាុណាណ  មាន  កាែ ហានសមាះមុត្ប៉ាុណាណ  មានក្ងរល
ធម៌ គឺ េទាធ  វរីយិៈ េត្ិ េមាធិ បញ្ញញ ខាែ ងំរូថ្ក្ប៉ាុណាណ  ។ ផលទាននន
ព្  មណ៍សនះ បានសធវើឲ្យោត្ស់ ើងឋានៈ ជាមហាសេដាី ក្នុងនលៃទី ៧ សោយ
ការថ្ត្ងតាងំរបេ់ព្រះមហាក្សព្ត្ ព្រះនាមព្រះបាទ បសេនទិសកាេល ។ 
សត្ើផលទានសនាះ បានេសព្មចសោយេរំត្់ក្ញ្ញច េ់  ឬ សោយក្មាែ ងំចិត្ត ? 
 ក្នុងគមពីរធមមបទដថ្ដល             សរឿងទុគ៌ត្បុរេ    
                                  ។                 
                                        អនក្ចាត្់ថ្ចង      
    ចុះស ម្ ះោត្់ចូលក្នុងបញ្ជី  ។       ោត្់ឲ្យសៅ           
                                            
                              ព្រះ   ព្គ ូ ។ ក្នុងសរល
ោត្់ចូលសៅដល់ ព្រះេមាម េមពុទធក្រុំងព្ត្ូវសចាមសោមោល់ សោយរួក្
មហាសេដាី ។ ប៉ាុថ្នតព្រះអងគមិនទាន់ព្បគល់    សៅបុគគលណាមាន ក្់  
       ។ លុះ       ចូលសៅដល់ព្រះអងគព្ទង់ព្បទានបាព្ត្ឲ្យ ។ រួក្
មហាសេដាីបានេុទិំ បាព្ត្សោយសដ     តាងំរី ១០០០ ក្ហាបណៈ 
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ស ើងសៅដល់ សព្ចើន នក់្ហាបណៈ ោត្់រុំព្រមលក្់ឲ្យ។ ោត្យ់ាងព្រះ
រុទធសៅឆ្ន់ក្នុងខទមរបេ់ោត្ទ់ាល់ថ្ត្បាន សព្កាយមក្ផលទានសនះ បាន
ជួ្យឲ្យោត្់ស ើងឋានៈជាមហាសេដាី ។ សត្ើបុរេបានស ើងជាមហាសេដាី
សោយ    ចងាា ន់សាមញ្ញតាមទុគគ   ឬ សោយ  ក្មាែ ងំចិត្តថ្ដល
បានចាំងឈនះក្មាែ ងំព្បាក្់ ?     សោយ  ក្មាែ ងំចិត្តបានជាអនក្ព្ក្សធវើ
ទានបានផលរ ័េជាងអនក្មាន     ។ សនះមិនថ្មន     ោច់ខាត្សទ 
ព្ោន់ថ្ត្មាន    សព្ចើនប៉ាុសណាណ ះ ។ សបើអនក្មាន                   
  ក្មាែ ងំចិត្ត    ដូចអនក្ព្ក្ ទានរបេ់   សគ  ហ  ផលសព្ចើន      ។ 
 អនក្មានព្ទរយ      សព្ចើនសរ ើេយក្ថ្ត្វត្ថុអន់ៗ  ថ្ដលខែួនថ្លងព្ត្ូវ
ការសព្បើព្បាេ់ឲ្យជាទាន សោយគិត្ថ្លទុក្យូរៗសៅមុខជា   សចាល ។ 
ទានថ្ដលមានលក្ខណៈថ្បបសនះ សៅថ្ល ទាសទាន ។ ផទុយសៅវ ិអនក្ព្ក្
ខពំ្បឹងរក្ព្ទរយេមបត្តិ សដើមបសីធវើទាន ប៉ាុថ្នតមិនបានវត្ថុលអៗ សសាះ បានថ្ត្វត្ថុ
អន់ៗ ស ើយយក្សៅសធវើទានសោយគិត្ថ្ល រក្យា៉ា ងណាសៅសទៀត្ក្៏អេ់
បានវត្ថុលអស ើយ ។   ហ   ដូចនារកី្េំត្់មាន ក្់មានដណំាលក្នុងគមពីរ
ធមមបទ នាងមានចិត្តចង់បូជាព្រះសចត្ិយ ថ្ដលសគបញ្ចុ ះព្រះសាររីកិ្ធាតុ្ 
ថ្ត្សោយខែួនព្ក្សរក្រក្សព្គឿងេកាក រៈ នលែលនូ របូជាមិនបាន ក្៏សបះផ្ទក នសនាង
នព្រ ថ្ដលអនក្ផងចាត្់ទុក្ថ្ល ជាផ្ទក អនប់ផុំត្យក្សៅបូជាព្រះសចត្ិយ ។ 
ទានរបេ់នាងក្៏បានសៅជាទានខពង់ខពេ់ សព្ ះចិត្តរបេ់នាងខពេ់ ការ
សោរររបេ់នាងដិត្ដល់ ។ ទានមានលក្ខណៈចិត្តខពេ់ កាែ ហាន ត្េ ូថ្បប
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សនះ ក្៏សៅថ្ល សាមី្ទាន ។ 
 សដើមបសីរៀបចលំោំប់ថ្លន ក្់ននទានឲ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវលអ សយើងព្ត្ូវសរៀបចំ
លោំប់នន  នលែលនូ ររបេ់    វត្ថុ  និង ក្មាែ ងំកាែ ហានននចិត្តទាយក្
ទាយិកាអនក្ឲ្យទាន ។ 
 សដើមបងីាយយល់លក្ខណៈននទាន ខ្ុ េូំមសលើក្យក្ទានទាងំ ៣ 
ព្បសភទតាមលក្ខណៈននសទយយវត្ថុ  គ ឺ ១  សាមី្ទាន, ២  សោយ្ទាន, 
    ៣  ទាសទាន មក្រនយល់សោយេសងខបដូចត្សៅ ៖ 
 ១. សាមី្ទាន   ការឲ្យ ជូ្ន ព្បសគន ថ្លវ យ វត្ថុ ព្បណីត្ថ្ដលមាច េ់
ទាន មិនហា នបរសិភាគ ឬ សព្បើព្បាេ់ ថ្ត្ហា នលះបង ់      ព្បសគន     
បូជា    ។   ហ        អនក្បសំរ ើ    មានចិត្ត ចង់ជូ្នវត្ថុអវមួីយ
  សៅហាវ យនាយ សគថ្ត្ងសព្ជ្ើេ  វត្ថុណាថ្ដលមានត្នមែព្បសេើរជាង
វត្ថុ ថ្ដលខែួនមាន        ជូ្ន        ។ បុគគលណាបានបសំរ  
សាមីទាន បុគគលសនាះស ម្ ះថ្ល ទានប្តី  ឬ ទានសាមី្ ថ្ព្បថ្ល អនក្មាន
ទានជាមាច េ់ ។ 
 ២. សោយ្ទាន   ការឲ្យវត្ថុ ថ្ដលខែួនមាន     បរសិភាគ ឬ 
សព្បើព្បាេ់យា៉ា ងណា ក្ថ៏្ចក្ចាយចណំាយឲ្យយា៉ា ងសនាះ ។ ទាន        
សព្បៀបបាននឹងមិត្តេមាែ  ់ ។ បុគគលណាបានបសំរ េហាយទាន បុគគល
សនាះស ម្ ះថ្ល ទានសោយ្ ថ្ព្បថ្ល អនក្មានទានជាេមាែ  ់ ។ 
 ៣. ទាសទាន   ការឲ្យវត្ថុ ថ្ដលខែួនមិនព្េឡា ់សរ ចិត្ត ដូចជា
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វត្ថុមិនលអ មិនគួរដល់ការបរសិភាគសព្បើព្បាេ់         សទើបចាត្់ថ្ចង
ចណំាយឲ្យដល់អនក្ដនទ ។ ទាន        សព្បៀបសៅនឹងអនក្បសំរ ើ ។ បុគគល
ណាបានបសំរ នូវ ទាសទាន បុគគលសនាះស ម្ ះថ្ល ទានទាស ថ្ព្បថ្ល 
អនក្មានទានជាទាេៈ ។ ក្នុងបណាត ទានទាងំ ៣ ព្បសភទ ខាងសលើសនះ រុទធ
បរេ័ិទជាទាយក្ទាយិកា គួរបសំរ េហាយទាន ស ើងលោំប់ដល់
សាមីទាន តាមេមត្ថភាររបេ់ខែួន ប៉ាុថ្នតសចៀេវាងកុ្បំសំរ ទាេទាន
សព្ ះមានរុទធសាេនេុភាេិត្ស លថ្ល ៖ 

          ត      
អនក្ឲ្យវត្ថុោប់ចិត្ត រថ្មងបានវត្ថុោបច់ិត្តវ ិ ។ 

សសដឋនទសទា សសដឋមុ្សប្តិ ឋានំ 
អនក្ឲ្យទីឋានដ៏ព្បសេើរ រថ្មងដល់នូវទីឋានដ៏ព្បសេើរ ។ 

អគគសស ទាោ លេសត បុ្នគគំ 
អនក្ឲ្យវត្ថុដ៏សលើេ រថ្មងបានវត្ថុដ៏សលើេវ ិ ។ 
អគគទាយ្ ីវរទាយ្ ីសសដឋទាយ្ ីច សយ នសរា 
ទី្ឃាយ្ ុយ្សវា សោតិ យ្តេ យ្តេូប្ប្ជជតិ 

នរជ្នណាឲ្យវត្ថុដ៏សលើេ ឲ្យវត្ថុលអ ឲ្យឋានដ៏ព្បសេើរ នរជ្នសនាះសៅសក្ើត្ 
ក្នុងភរណាៗ រថ្មងជាអនក្មានអាយុថ្វង មានយេ (ក្នុងភរសនាះៗ) ។ 
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ទានមាន្លលអ 

 
 ដូចសមតចសៅថ្លទានមានផល (phala)លអ ? ទានមានផល (fruit) លអ 
គឺទានថ្ដលទាយក្     បុិនព្បេប់សចះសរៀបចចំាត្់ថ្ចង សធវើបាន
ព្ត្ឹមព្ត្ូវតាមរសបៀបបសចចក្សទេ តាមទសំនៀម តាមេម័យនិយម តាម
សេចក្តីព្បាថ្លន ននអារយជ្ន និង តាមការវវិឌឍន៍ខាងេមាភ រៈ ។  
 ក្បួនបសចចក្សទេ សគថ្ចក្សៅតាមមុខវត្ថុ នីមួយៗ ថ្ដលព្ត្ូវបសងកើត្
ស ើងមានជាអាទិ ក្បួនបសចចក្សទេខាងសធវើេសមែៀក្ប ំក្់ ក្បួនបសចចក្សទេ
ខាងសធវើមាូមអាហារ ក្បួនបសចចក្សទេខាងនិយាយ េរសេរ ថ្ត្ងនិរនធ ចង
ព្ក្ង សឃ្លែ ងឃ្លែ  ព្បសយាគ ។ល។ 
 មនុេសសចះសធវើមាូប   ព្គប់ៗោន        អនក្ខែះសធវើព្ត្ូវតាមក្បួន
បសចចក្សទេ អនក្ខែះសធវើខុេក្បួន ។ មាូបអាហារថ្ដលសគសធវើព្ត្ូវតាមក្បួន ជា
មាូបអាហារមានេិលបៈ ។       ទាន                     ។   
                     េិលបៈ ផលទាន   ក្៏ជាផលមាន
េិលបៈ ។ មាូប   តាមក្បួនមានរសបៀបចិត្បថ្នែ ហាន់សព្គឿង បុក្សព្គឿង 
កាត្់សាច់ ចិស្កញ្ញច សំាច់បញ្ចូ លសព្គឿង ឬ ផសសំព្គឿងខុេោន តាមមុខ     ។ ការ
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ោក្ស់ព្គឿង ចូលមុនសព្កាយ ការបា៉ា ន់សាម នចនួំនទឹក្ ចនួំនសព្គឿង ការោក្់
យូរឆ្ប់ និង ការនលសព្បើក្មាែ ងំសភែើង ទាងំអេ់សនះេុទធថ្ត្មានថ្ចងព្បាប់
ក្នុងក្បួន ។ ដូសចនះអនក្សធវើទាន ព្បេិនសបើចង់ឲ្យទានរបេ់ខែួនព្បសេើរ នលែលនូ រ 
ព្ត្ូវចាត្់ថ្ចងសទយយទានរបេ់ខែួន ឲ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវតាមក្បួន សទើបជាទាន
មានេិលបៈ សព្ ះបសចចក្សទេជាស តុ្ននេិលបៈ ។ ក្នុងរុទធេម័យ អនក្សធវើ
ទានធំៗ សគសព្ចើនថ្ត្អសញ្ជើ មហាឧបាេិកា ស ម្ ះ វសិាខា សៅជួ្យចាត្់
ថ្ចង សព្ ះស្កេតីសនះមានបសចចក្សទេខាងសធវើមាូបអាហារផង មានបចចក្សទេ
ខាងព្បាព្េ័យទាក្់ទងសភៀ្ ផង ។ 
 សដើមបឲី្យកាន់ថ្ត្យល់                        ខ្ុេូំម
សលើក្យក្ទក្ខិណាទាន                       រីគមពីរ
ទក្ខិណាវភិងគេូព្ត្ មក្រិរណ៌នាដូចត្សៅ ។ 

ទ្កខណិាទាន 
 ទក្ខិណាទាន មានសេចក្តីបរេុិទធិ ៤ យា៉ា ង សៅ ទក្ខិណាវេុិទធិ គ ឺ 

១) ទាយក្បរេុិទធ     បដិោក  ក្ៈមិនបរេុិទធ,  
២) ទាយក្មិនបរេុិទធ     បដិោគ  ក្ៈបរេុិទធ,  
៣  ទាយក្មិនបរេុិទធ     បដិោគ  ក្ៈមិនបរេុិទធ       
៤) ទាយក្បរេុិទធ     បដិោគ  ក្ៈបរេុិទធ ។   
ទយកប្បរ ៊ិសុទធ គ ឺ           រក្ព្ទរយតាម        ព្ត្ូវ         

  ចាត្់ថ្ចង    សទយយទាន    តាមក្បួន    ។ ទយកម៊ិនប្បរ ៊ិសុទធ គទឺាយក្
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ទាយិការក្ព្ទរយតាម                          ចាត្ថ់្ចង     សទយយទាន
មិនព្ត្ូវតាម        ។ ប្បដ្៊ិគ្គគ ហ្កៈប្បរ ៊ិសុទធ គ ឺ           មាន
េីលធម៌    ខែួន មានការនវឆ្ែ ត្សចះសព្បើវត្ថុ ថ្ដលសគចាត្ថ់្ចងស ើងតាម
ក្បួន ។  ប្បដ្៊ិគ្គគ ហ្កៈ   ប្បរ ៊ិសុទធ គ ឺ             ឬ          ។ មាន
ថ្ត្ទានសធវើស ើងសៅក្នុងសាថ នភារទី ៤        ថ្ដលជាទានលអបផុំត្ 
សព្ ះទាងំខាង             ហ         មានសេចក្តីបរេុិទធិ ។ 
 សោលបណំងរុទធសាេនាចង់ឲ្យមនុេសរក្សេចក្តីបរេុិទធិថ្េវងរក្
ការសចះដឹងទាងំអេ់ោន  សដើមបរីេ់សៅក្នុងរិភរសលាក្ ថ្ដលសចះថ្ត្រក្សរឿង
ោន មិនមានទីបផុំត្ សទើបសលាក្េរសេើរទានទី ៤ ថ្លជាទានលអ ជាងទានទី 
២ និងទី ៣ ។                 ទាយក្មិនបរេុិទធ និង 
បដិោគ  ក្ៈមិនបរេុិទធ សទើប                អរីំទក្ខិណាវេុិទធិ សដើមបឲី្យ 
ទាយក្     និង បដិោគ  ក្ៈ សរៀបចខំែួនឲ្យបានបរេុិទធ ឲ្យមាន  
សចះដឹងព្គប់ោន                                 ។ កាលសបើសយើងសធវើ
បរេុិទធក្មម តាមបណំងព្រះរុទធសាេនា េងគមមនុេសព្បាក្ដជាបាន
ទទួលសេចក្តីេុខចសំរ ើន    ឋានេួគ៌ព្បាក្ដជានឹងសបើក្ទាវ រសោយ  ឹម
ចាទំទួលមនុេសបរេុិទធទាងំឡាយសនាះមិនខានស ើយ ។ 
 គួ ក្ត្់េោំល់ថ្ល ទក្ខិណាវេុិទធិ (សេចក្តីបរេុិទធិក្នុងការឲ្យទាន) 
និង ការទទួលទានសនះ មិនេសំៅយក្ព្ត្ឹមថ្ត្អាជ្ីវក្មមបរេុិទធ ឬ 
េីលបរេុិទធ ប៉ាុសណាណ ះសទ គ ឺ េសំៅយក្សេចក្តីបរេុិទធិខាង  សចះដឹង 
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សាគ ល់រសបៀបបសចចក្សទេទូសៅ ជារិសេេសាគ ល់ វនិ័យ បសចចក្សទេ ទាងំ
ខាងអនក្ឲ្យ ទាងំខាងអនក្ទទួល ។ សព្ ះថ្លសបើទាយក្    មិនសាគ ល់
បសចចក្សទេទូសៅ ទានរបេ់សគព្ោនថ់្ត្មិនេូវលអ ថ្ត្សបើមិនសាគ ល់វនិ័យ
បសចចក្សទេសនាះ ទានរបេ់សគក្៏មិនសក្ើត្ជាទានតាមវនិ័យស ើយ ។ 
 សបើជាក្ឋិនទានព្ត្ូវថ្ត្មានបសចចក្សទេខាងវនិ័យទាងំេងខាង គ ឺ
ខាងទាយក្     ក្៏ព្ត្ូវសាគ ល់វនិ័យបសចចក្សទេ អរីំសរឿងកាត្់សដរសបាក្
គក្់ ព្ជ្លក្់ចីវរ អរីំសរឿងខន័ធននចីវរ ថ្ដលសគកាត្់សដរចណំាយព្សាប់ ។ 
ចថំ្ណក្ខាងភិក្ខុ  គឺ បដិោគ  ក្ៈព្ត្ូវថ្ត្សាគ ល់ វនិ័យបសចចក្សទេ ខាងព្កាល
ព្គងអនុសមាទនា ។ ខាងណាមួយ       មានវនិ័យបសចចក្សទេ េូមប ី
បនតិចបនតួច ក្៏រុំសក្ើត្ជាក្ឋិនស ើយ ។ ដូសចនះស ើយបានជាអ  ក្ថ្លចារយ 
សលាក្ឲ្យន័យ ក្យ ក្ឋិន ថ្ល ក្ព្ម គ ឺ ក្ព្មនឹងសធវើឲ្យសក្ើត្ស ើងជាក្ឋិន
សរ អងគ តាមរុទាធ នុញាត្ត និង រុទធបបញ្ញត្តិ ។  
 េរុបសេចក្តីមក្ សបើទាយក្ទាយិកា បានយល់ដឹងអរីំរសបៀប
បសចចក្សទេននការឲ្យទាន ព្រមទាងំអនុវត្តឲ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ សោយយក្
ទក្ខិណាវេុិទធិមក្ឆែុះបញ្ញច ងំជាសោល ផលាែ និេងសជាទីសមាទនៈនឹងសក្ើត្
មានស ើងជាព្បាក្ដ ោម នអណំាចអវីមក្ោោងំ ឃ្លត្់ឃ្លងំបានស ើយ ។ 

 
                    

អននសទា ព្លសទា សោតិ វតេសទា សោតិ វណណ សទា 
យនសទា សខុសទា សោតិ ទី្ប្សទា សោតិ ចកខសុទា 
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អាកឲ្យនត្គឿងប្បរ ៊ិនោគ ន ម្ ះថ្នឲ្យកមាល ាំង អាកឲ្យសាំព្ត្ន់ ម្ ះថ្ន 
ឲ្យព្ណ៌សមបុរ អាកឲ្យោន ន ម្ ះថ្នឲ្យនសចកេសុីខ អាកឲ្យ

ត្ប្បទបី្ប ន ម្ ះថ្នឲ្យចកខុ ។ 
 

សខុសស ទាោ សម្ធាវី សខំុ សសា អធិគចឆតិ  
អាកមានត្បាោា  ោអាកឲ្យនូវនសចកេសុីខ (ដ្ល់អាកឯនទៀត្) នោក

រខមងបាននូវនសចកេីសុខ (ននាះមកខលួនវ ៊ិញ) ។ 
 

កលាណការ ីកលាណំ បាប្ការ ីច បាប្កំ 
អាកនធវើអាំនព្ើលអនឹងបានផលលអ អាកនធវើអាំព្អីាត្កកន់ងឹបានផល

អាត្កក ់។ 
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ឆឡង្គទាន 
 

ឆឡង្គទាន មក្រី ក្យ ឆ + អងគ + ទាន = ឆ ងគទាន ថ្ព្បថ្ល ទាន
ព្បក្បសោយអងគ ៦ ។ អងគ ៦ សនាះ គឺ អងគរបេ់ទាយក្    អនក្ឲ្យ ៣ 
     និង អងគរបេ់បដិោគ  ក្ៈ អនក្ទទួល ៣      ។ 

អង្គរប្សទ់ាយ្ក     ៣      
 ១. បុ្សព្វវ ទានា សមុ្សនា សោតិ ទាយក្    អនក្ឲ្យមានចិត្ត
សព្ត្ក្អរក្នុងកាលមុន      
 ២. ទ្ទំ្ ចិតតំ ប្សាសទ្តិ ទាយក្    អនក្ឲ្យញុាងំចិត្តឲ្យព្ជ្ះថ្លែ  
ក្នុងកាលក្រុំងឲ្យ  
 ៣. ទ្ោវ  អតតម្សនា សោតិ ទាយក្    អនក្ឲ្យមានចិត្តសព្ត្ក្
អរ         ទានថ្ដលខែួនបានឲ្យរួចស ើយ ។ 
 អងគទាងំ ៣ យា៉ា ងសនះសៅថ្ល ១  បុរវសចត្នា ២  មុញ្ជនសចត្នា ៣  
អបោបរសចត្នា ដូសចនះវ ិក្៏បាន ។ 

អង្គរប្សប់្ដិោគ ហ្កៈ ៣      
 ១. វីតរាោ វា សោនតិ រាោវិនយយ្ វា ប្ដិប្នាន  

បដិោគ  ក្ៈ អនក្ទទួលទានអេ់ោគៈ (រីខនធេនាត ន) ស ើយ ឬ ក្រុំង
ព្បត្ិបត្តិសដើមបកី្ចំាត្់បង់ោគៈ  
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 ២. វីតសទាសា វា សោនតិ សទាសវិនយយ្ វា ប្ដិប្នាន  

បដិោគ  ក្ៈអនក្ទទួលទានអេ់សទាេៈ (រីខនធេនាត ន) ស ើយក្រុំងព្បត្ិបត្តិ
សដើមបកី្ចំាត្់បង់នូវសទាេៈ  
 ៣. វីតសមាោ វា សោនតិ សមាហ្វិនយយ្ វា ប្ដិប្នាន  
បដិោគ  ក្ៈ អនក្ទទួលទានអេ់សមា ៈ (រីខនធេនាត ន) ស ើយ ឬ ក្រុំង
ព្បត្ិបត្តិសដើមបកី្ចំាត្់បង់សមា ៈ ។ 
 រួមអងគទាងំថ្ផនក្ខាងទាយក្     និង ថ្ផនក្ខាងបដិោគ  ក្ៈព្ត្ូវ
ជា ៦ ព្បការ សទើបសៅថ្ល ឆ ងគទាន ថ្ព្បថ្ល ទានព្បក្បសោយអងគ៦ ។ 
ព្រះេមាម េមពុទធព្ទង់េរសេើរ ឆ ងគទានសនះថ្ល ទាយក្ទាយិកាអនក្សធវើទាន
នឹងបានអានិេងសសព្ចើនឥត្គណនា ។ 
 ការបសំរ ទានឲ្យបរេុិទធ តាមរសបៀបបសចចក្សទេ ដូចថ្ដលបាន
សរៀបោប់មក្ ជាក្ិចចថ្ដលបុគគលសធវើបានសោយក្ព្មជាងការរក្ាេីល ។ សបើ
បុគគលព្ត្ូវការ         ព្ោន់ថ្ត្សរៀនេូព្ត្ឲ្យសចះដឹងេិកាខ បទថ្ដលព្ត្ូវ
ត្ម ព្ត្ូវសវៀរ     ហ  េមាទានេីលសនាះរីភិក្ខុ  ឬ សាមសណរ ។      
មក្ ខពំ្បឹងព្បត្ិបត្តិេព្ងួមឲ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ ក្អ៏ាចញុាងំកុ្េលសនាះឲ្យ
េសព្មចបរេុិទធ   ។ បុគគលព្គប់ជាន់ថ្លន ក្់ទាងំអនក្មាន ទាងំអនក្មធយម 
ទាងំអនក្ព្ក្ អាចកាន់រក្ាេមាទាន   បានដូចោន  សោយមិនចាបំាច់ 
ចណំាយបង់ព្ទរយធន ។  
 ចថំ្ណក្ការបរចិាច គទាន លុះព្តាថ្ត្បុគគលមានសទយយវត្ថុលមមលះ
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សធវើសក្ើត្ផង និង មានបដិោគ  ក្ៈអនក្ទទួលផង ។ មិនថ្ត្ប៉ាុសណាណ ះ ទាយក្
ទាយិកាព្ត្ូវចាត្់ថ្ចងសធវើទានសនាះ តាមបសចចក្សទេេិលបៈ ព្ត្ឹមព្ត្ូវតាម
រុទាធ នុញាត្ត សទើបនឹងបានផលាែ និេងស សរ សល  េមតាមបណំង    
   មានស ម្ ះថ្ល ជាទានដ៏ព្បនរ ។ 

ទានដក៏្ប្ពព្មានសាេ ន ៧ ក្ប្ការ 
 ១. តណហុ តតរយិ្ទានំ ទានសដើមបឆីែងចាក្ត្ណាា  ថ្ដលជាសព្គឿងនា ំ
េត្វ ឬ បសណតើ រេត្វឲ្យអសនាទ លសក្ើត្សាែ បក់្នុងនព្ត្ភរ  
 ២. ចិតីការទានំ ទានសោយការសោររ គ ឺ សោររ   កាយ   
         ព្រមទាងំសទយយវត្ថុ  ថ្ដលព្ត្ូវលះឲ្យ  
 ៣. ហ្សិរាតតប្បទានំ ទានសោយការខាម េបាប ខាែ ចបាប សខពើមបាប  
 ៤. និរវសសសទានំ ទានសោយមិនគិត្េនំចទុក្ ឬ មិននឹក្
សាត យសព្កាយ  
 ៥. ទ្កខិសណយ្យទានំ ទានចសំ ះទក្ខិសណយយបុគគល  
 ៦. សសាម្នសសបូ្វិចារទានំ ទានសោយសសាមនេស រកី្ោយ និង 
ការរិចារណាស ើ ព្បសយាជ្នជ៍ាក្់លាក្់ សោយ           ។  
 ៧. អលង្កក រប្រវិារទានំ ទានជាសព្គឿងអលងាក រ និង ជាបរវិារនន
ចិត្ត គឺ តាងំចិត្តថ្លនឹងយក្ការឲ្យទាន សធវើជាសព្គឿងអប់រចំិត្ត ។  
 បុគគលថ្ដលបានសធវើទានដ៏ព្បនរ ៧ ព្បការខាងសលើសនះមានស ម្ ះ
ថ្លជាបុគគលភ្ាក្់រឭក្ មានការព្បាថ្លន នឹងជ្ិះនាវានព្ត្លក្ខណ៍សឆ្ព ះសៅរក្ទី
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សាថ នបរមេុខ គឺ ព្រះនិ វ ន ។ ផទុយសៅវ ិបុគគលថ្ដលសធវើទានទាងំប ំន 
ទាងំខជីខាជ  សោយមិនសចះដឹងបសចចក្សទេេិលបៈននការសធវើទាន សព្ ះអាង
សក្រ តិ៍ស ម្ ះយេេក្តិ ព្ទរយេមបត្តិ ក្ស៏ធវើតាមទសំនើងចិត្តចង ់ សោយ
ញាណវបិបយុត្ត មិនអនុវត្តតាមចាបព់្រះរុទធសាេនា ថ្ដលមានមក្ក្នុង
គមពីរដីកា មានស ម្ ះថ្លបុគគលងប់ងល់នឹងត្ណាា  ព្បាថ្លន សលាក្ិយេុខ ឬ 
អាមិេេុខ នាោំន េព្មុក្ជ្ិះថ្ត្នាវានព្ត្សលាក្ ។ 
 នាវានព្ត្សលាក្ សបើក្វលិវល់ក្នុងេមុព្ទវដតេងារននភរទាងំ ៣ គ ឺ
កាមភរ រូបភរ និង អរូបភរ ថ្ដលព្រះអរយិបុគគលទាងំឡាយថ្ត្ងថ្ត្ខំ
សចៀេវាង ។ រឯី នាវានព្ត្លក្ខណ៍ ផទុក្េត្វថ្ដលមានឧបនិេសយ័ចាេ់កាែ  
សបើក្យាព្តាសឆ្ព ះសៅកាន់ព្រះនិ វ ន ។ 
 ព្រះរុទធព្ទង់ព្តាេ់ថ្ល “សព្វរស ំធម្មរសសា ជិនាតិ” “រេធម៌ រថ្មង
ឈនះអេ់រេទាងំរួង” ។ រេ   ទាងំអេ់     សភាជ្នាហារដ៏មានរេ
ជាត្ឆិ្ៃ  ់រិសា ព្ោន់ថ្ត្ជាបចច័យេព្មាប់សសាយទុក្ខ ក្នុងេងារវដត
ប៉ាុសណាណ ះ ។ ចថំ្ណក្ ធមមរេ គឺ ស ធិបក្ខិយធម ៌ (qualities conducive to 

enlightenment) ៣៧ ព្បការ និង សលាកុ្ត្តរធម៌ (supermundane qualities) ៩ 
     ជារេព្បសេើរនព្ក្ថ្លង ជាងរេទាងំរួង សព្ ះថ្ល ធមមរេ អាច
ញុាងំបុលុជ្ជនឲ្យចង់ជ្ិះនាវានព្ត្លក្ខណ៍ជាងនាវានព្ត្សលាក្ ។ 

   បានស លថ្ល ការបានសក្ើត្ជាមនុេស ក្នុងព្បសទេដេ៏ម
គួរទាន់ព្រះរុទធសាេនា ជាស តុ្ការណ៍មួយដក៏្ព្មនព្ក្ថ្លង ។     មិន
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ព្ត្ូវបសណាត យឲ្យឱកាេដ៏ព្បសេើរសនះ ក្នែងសៅសោយរុបំានសព្ក្បជ្ញ្ជក្់
ធមមរេ                             ៗ                     
                                                  
                                              ។  

                 នាោំន ព្តាប់តាមេត្វ មុ  ំ ថ្ដលខសំ ើរ
ថ្េវងរក្លអំងផ្ទក ឈូក្ផ្ទក ក្នុងបឹង ។                         ហ 
                                               
                            ។         ព្តាបក់្ថ្ងកបថ្ដល
ថ្ បបនែឹមក្ាលសបើក្ថ្ភនក្ភែឹះៗ ថ្ក្បរផ្ទក ឈូក្សធវើ ី មិនខចីរវល់នឹងរេជាត្ិ
សក្េរផ្ទក  ថ្ដលភមរជាត្ិក្រុំងព្ត្ឹបសោយវរិយិភារ និង អបបមាទភារ ។ 
                                               
                                                   
                                ។  

 
    ា           ត                  ត    
            ត                        14 

ធ                                 ធ                 (      ) 
                                            (         ) ។  

  

                                                         
14                      (      )     ៥២       ៣៨ 
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ទានានសិង្ស 
 

ទានានិសង្ស មក្រី ក្យ ទាន +  និេងស = ទានានិេងស ថ្ព្បថ្ល 
ផលននការសធវើទាន ឬ ផលាែ និេងសននការសធវើទាន ។ សលាក្ចាត្់    អាមិេ
ទាន និង ធមមទាន ជាក្លាណវត្ថុ មួយដ៏ព្បសេើរ    មានសៅ    សលាក្ 
។ េបបុរេ                        សោយរិត្ ចថំ្ណក្ មនុេស
ក្ណំា ់មិនសជ្ឿក្មមផល យល់ថ្ល      ទាន    អេ់ព្ទរយ ។    
                             ហ                ។  
 សលាក្ោប់ ទាន ថ្លជាព្បនរណីធម៌ននបុរវបុរេ  ឬ ចាត្់ជា 
បុញ្ញនិធិ ជាទីរឹងរំនាក្់ននេត្វសលាក្ ។ ទានរថ្មងេសព្មចព្បសយាជ្ន៍ឲ្យ
ស ើ ជាក្់ចាេ់ ទាងំផែូ វសលាក្ ទាងំផែូ វធម៌ គឺឥធសលាក្ និង បរសលាក្ ។ 
 ទាយក្     អនក្ឲ្យទាន ស ម្ ះថ្ល បានឲ្យនូវអាយុ រណ៌េមបុរ
ក្មាែ ងំ សេចក្តីេុខ   អងអ់ាចដល់បុគគលដនទ ។ ការឲ្យទានសនះ ស ម្ ះ
ថ្ល ជាអនក្ចងមិត្ត ព្បមូលក្មាែ ងំទុក្សោយព្បនរ សព្ ះថ្ល មនុេសក្នុង
សលាក្ រថ្មងមានក្ិចចធុរៈរវល់ជាធមមតា ។ កាលសបើ ក្ិចចការធុរៈសក្ើត្ស ើង 
បុគគលអនក្ឥត្មិត្តេមាែ  ់ រថ្មងោ៉ាប់រងការលបំាក្សនាះ    ឯង ។ កាលសបើ
មានមិត្តេមាែ  ់ព្ត្ឹមចនួំនណា ក្មាែ ងំក្៏មានតាមចនួំនសនាះថ្ដរ ។ 
 បុោណាចារយសលាក្បានចាត្ទ់ាន ជាមិត្តេមាែ  ់  ឬ ជាក្មាែ ងំដ៏
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ព្បសេើរ សព្ ះជាបចច័យជួ្យជូ្នដសំណើ រ ឲ្យជួ្បព្បទះសេចក្តីេុខចសំរ ើន 
តាងំរីបចចុបបននសរៀងដោបដល់បរសលាក្ ។ ោងកាយមនុេសសយើងព្ត្ូវមាន
អវយវៈ គឺ នដសជ្ើងជាមិត្តេមាែ  ់  ឬ ជាក្មាែ ងំេព្មាប់េព្មួល
សោះព្សាយក្ិចចការធុរៈ យា៉ា ងណាមិ  បុគគលអនក្មានេទាធ  សព្ត្ក្អរក្នុង
ការបរចិាច គទាន ក្៏រថ្មងបានទាន សនាះឯងជាមិត្តជាក្មាែ ងំរបេ់ខែួនក្យ៏ា៉ា ង
សនាះថ្ដរ ។ រឯីបុគគលមិនមានេទាធ ជាអនក្ក្ណំា ់ មានស ម្ ះថ្ល បុគគល
ោម នមិត្តេមាែ  ់  ឬ ោម នក្មាែ ងំដូចោន នឹងោងកាយថ្ដលក្បុំត្នដសជ្ើង ។  

អានិសង្ស ៥ យ៉ា ង្ពនអាមិ្សទាន 
 ១. បិ្សយ សោតិ ម្នាសបា រថ្មងជាទីព្េឡា ់សរ ចិត្ត ននជ្ន
ទាងំឡាយ  
 ២. សប្បរុសិា េជនតិ មនុេសថ្ត្ងថ្ត្សេរគបោ់ប់រក្  
 ៣. កលាណកិតតិសសទាទ  អព្ភុគគចឆតិ ក្ិត្តិេ័រទរថ្មងឮលបខីចរខាច យ
ព្គប់ទិសានុទិេ  
 ៤. វិសារសទា ឧប្សង្គម្តិ រថ្មងមាន  កាែ ហានមិនអឹមសអៀន 
សរលចូលសៅកាន់ទីព្បជុ្ជំ្ន  
 ៥. សគុតឹ សគគំ សោកំ ឧប្បជជតិ សរលសធវើកាលក្ិរយិានឹងបានសៅ
សក្ើត្ក្នុងេុគត្ិភរ ។ 
 អានិេងសទាងំ ៥ យា៉ា ង ដូចស លមក្សនះ ថ្ចក្សច ជា ២ ថ្ផនក្ គ ឺ
អានិេងស ៤ ខាងសដើមជា សនទិដឋិក្ល គឺផលគួរស ើ ជាក្់ចាេ់សោយ
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ខែួនឯងក្នុងបចចុបបននសនះ ។ អានិេងសមួយខាងចុងជា សម្បរាយ្កិ្ល គឺ
ផលថ្ដលព្ត្ូវបានជួ្បព្បេរវស ើ ចាេ់ក្នុងបរសលាក្ ។ 

អានិសង្សពនធម្មទាន 
ការេថ្មតងធមមសទេនាជាសាធារណៈក្ត ី សព្បៀនព្បសៅអរីំគុណ 

សទាេ ខុេព្ត្ូវ ផែូ វសលាក្ ផែូ វធម៌    មនុេសមាន ក្ ់ឬ សព្ចើននាក្់ក្តី សៅថ្ល
ធមមទាន ។ ធមមក្លិក្េថ្មតងធម៌សទេនា             ចសំណះវជិាជ      
ព្បាជ្ា ដល់     ដនទ              បានសេចក្តីេុខ       ។ 
 ការេិក្ាព្ត្ងព្តាប់សាត ប់យក្ឧបាយ ោប់ថ្លជាសមគនិំត្ ឬ ជាសដើម
រូជ្ននសារព្បសយាជ្ន៍ព្គបថ់្បបយា៉ា ង ។ បុគគលថ្ដលបានេសព្មចមគគផល
និ វ ន ក្៏សព្ ះអាព្េ័យការសាត ប់ ជាបចច័យ ។ 
 បុគគលអនក្សព្បៀនព្បសៅធម៌ ស ម្ ះថ្ល ឲ្យព្រះនិ វ ន េមដូចរុទធ
ភាេិត្ថ្ល “  ន          ត   ត      ត       ; 
             ត          ត        ;             
  ត       ត        ;   ត            ត     
        ត ”  15 “              (         )        
     ,         (             )                ,          
                ,                   ,                     
                            ,                         
                     ” ។ “សព្វទានំ ធម្មទានំ ជិនាតិ” “ធមមទាន 
                                                         
15                       (      )     ២        ៨០ 
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រថ្មងឈនះទានទាងំរួង ” ។ ធមមទាន ជាទានមានផលាែ និេងសខពេ់ ឈនះ
អាមិេទាន ទាងំអេ់ សព្ ះស តុ្ថ្លធមមទានជាព្បធាន ឬ ជាជ្ីវតិ្នន
អាមិេទាន ។ ធមមទានជាអាយុននព្រះរុទធសាេនា អាចញុាងំព្រះរុទធ
សាេនា ឲ្យមានរនែឺរេមីរុងសរឿងដោបសរៀងមក្ ។ ការេថ្មតងធម៌ដល់អនក្
ដនទ កាលសបើអនក្សាត ប់ទទួលសាត ប់ សោយសោររ រថ្មងបានអានិេងសយា៉ា ង
ព្បសេើរ ចថំ្ណក្ធមមក្លិក្ សលាក្អនក្េថ្មតងធម៌ ក្ប៏ានទទួលអានិេងស ដ៏
នលែថ្លែ សព្ចើនយា៉ា ងមក្វ ិ ។ សបើនិយាយរួមអានិេងសននធមមទានមាន ៥ 
ព្បការ ។ 

អានិសង្ស ៥ ក្ប្ការពនធម្មទាន 
 ១. អតេប្បដិសសំវទី្ ធម្មប្បដិសសំវទី្ សលាក្អនក្េថ្មតងកាលសបើ
េថ្មតងធម៌ សោយផចិត្ផចង់ តាមអងគននធមមក្លិក្ចសំ ះព្រះេទធមម នឹងរងឹរតឹ្
ថ្ត្ជាអនក្យល់ដឹងចាេ់ ធែុ ះធាែ យក្នុងអត្ថននធម ៌ដ៏នព្ក្ថ្លងស ើងសទៀត្  
 ២. បាសមាជជំ   រកី្ោយក្នុងអត្ថននធម៌ រថ្មងសក្ើត្ស ើងសោយ
សសាមនេសព្ជ្ះថ្លែ ជាទីបផុំត្  
 ៣. បី្តិ ការសព្ត្ក្អរក្នុងអត្ថននធមស៌នាះ ក្រ៏ថ្មងសក្ើត្ស ើង  
 ៤. ប្សសទ្ធិ កាយ និង ចិត្តននធមមក្លិក្ និង អនក្សាត ប់េៃប់ ចាក្
អកុ្េលធម៌សផសងៗ រ ូត្ដល់សក្ើត្េសងវគត្ក្់េែុត្ក្នុងេងាខ រទាងំឡាយ  
 ៥. សមាធិ ចិត្តរបេ់សលាក្ថ្ដលក្រុំងេថ្មតងធម៌ ក្៏តាងំមាកំ្នុង
អារមមណ៍េៃប់សាៃ ត្់ចាក្នីវរណធម៌         ៥     ។ 
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 អានិេងសទាងំ ៥ យា៉ា ងសនះជា សនទិដឋិក្ល គឺផលថ្ដលស ើ 
ចាេ់ក្នុងបចចុបបននសនះក្ម៏ាន ជា សម្បរាយ្កិ្ល គឺ ផលថ្ដលព្ត្ូវមាន
ជាបត់្សៅក្នុងបរសលាក្ក្ម៏ាន ។ 

អានិសង្សពនចតុប្បចចយ័្ទាន 
សៅព្ត្ង់      អាមិេទាន ខ្ុបំានរនយល់រួចមក្ស ើយ   

ចតុ្បបចច័យថ្ដលមានចីវរ បិណឌ បាត្ សេនាេនៈ និង គិលានសភេជ្ជៈ  ។ 
ប៉ាុថ្នតសោយយល់ស ើ ថ្ល រុទធបរេ័ិទនិយមសធវើទានបចច័យ ៤  ឬ សៅថ្ល
បុណយបចច័យ ៤ សទើបខ្ុ សំលើក្យក្អានិេងសនីមួយៗននចតុ្បបចច័យទាន មក្
រណ៌នាឲ្យបានរិសាត រជាងមុនបនតិចសទៀត្ សដើមបឲី្យទាយក្ទាយិកា បាន
យល់     មានេទាធ ព្ជ្ះថ្លែ កាន់ថ្ត្សព្ចើនស ើងៗ ។ 

អានិសង្សពនចីវរទាន 
  ក្យថ្ល ចីវរៈ    ដូចជាបានថ្ត្ខាងេបង់ ចីវរ ជាបរកិាខ រ
េព្មាប់បរវជ្ិត្ថ្ត្ ១ មុខប៉ាុសណាណ ះ ។ ប៉ាុថ្នតសបើតាមសេចក្តី ថ្ដលថ្ចងអរីំ
ចីវរបបចច័យសនាះ សលាក្ថ្លេូមបថី្ត្សព្គឿងសេែៀក្ ក្់របេ់ព្គ េថទូសៅ 
ថ្ដលជា          សដរភាជ ប់ោន សោយសចេ ក្ោ៏ប់ចូលចីវរបបចច័យថ្ដរ ។ 
 មនុេសព្គប់រូប សទាះព្គ េថក្តី បរវជ្ិត្ក្តី េុទធថ្ត្ព្ត្ូវការ 
ចីវរបបចច័យ (សព្គឿងសេែៀក្ដណត ប់) ដូចៗោន  ។ សបើរុមំានសព្គឿង សេែៀក្
ដណត ប់សទ មនុេសព្បាដក្ជាមិនអាចរេ់សៅបានេុខព្េួល ស ើយ សព្ ះ
ថ្ត្ការអនតោយសោយភារសតត  និង ព្ត្ជាក្់ជាសដើម ។ សបើសទាះបីជារេ់សៅ
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បានក្៏បានសោយ  សវទនា ដូចជា មនុេសនព្រ  ឬ េត្វសាវ ថ្ដលការ រ
សតត  ឬ ព្ត្ជាក្់សោយសារថ្ត្សោមប៉ាុសណាណ ះ ។ 
 អាព្េ័យស តុ្សនះស ើយ បានជាទាយក្ទាយិកា បានឲ្យ
ចីវរបបចច័យ មានេរំត្់ សខាអាវ ដល់មាតាបិតា សោយបូជាគុណសលាក្ ឬ 
ដល់ព្គ េថ សោយេសស្កងាគ ះ និង ព្បសគននព្ត្ចីវរចសំ ះ បរវជ្ិត្ សោយ
បូជាគុណធម៌របេ់សលាក្ ។ ការឲ្យចីវរទានបានទទួលផលាែ និេងសសព្ចើន 
ទាងំបចចុបបននកាល ទាងំអនាគត្កាល ។ បដិោគ  ក្ៈជាអនក្ទទួលនូវទាន 
រថ្មងមានេមបុរលអ ក្នុងបចចុបបនន ស ើយទាយក្ទាយិកានឹងមានេមបុរលអ 
និង េមបូរសៅសោយសព្គឿងសេែៀក្ ក្ក់្នុងអនាគត្កាល ។ 
 គមពីរេយុំត្តនិកាយ ព្ត្ង់    សទវតាេយុំត្ត ថ្ចងថ្លកាលព្រះ
េមាម េមពុទធ ព្ទង់គង់ព្រះជ្នមសៅស ើយ មានសទវតាចូលមក្ទូលេួរព្រះអងគ
ថ្ល “បរិព្ត្ព្រះដ៏មានព្រះភាគដ៏ចសំរ ើន ឲ្យវត្ថុអវជីាទាន សទើបបានស ម្ ះថ្ល 
ឲ្យរណ៌េមបុរ ?” ព្ទងព់្តាេ់ថ្ល “វតេសទា សោតិ វណណ សទា” “ការឲ្យ
េរំត្ជ់ាទាន បានស ម្ ះថ្ល ឲ្យរណ៌េមបុរជាទាន គបឺានស ម្ ះថ្ល ឲ្យ
វណណទានដល់អនក្ទទួលនូវទាន ក្នុងបចចុបបននជាត្ិ ស ើយទាយក្ទាយិកា
អនក្ឲ្យទានសនាះ ថ្ត្ងបានជាអនក្មានរណ៌េមបុរលអ េបូំរសព្គឿង
សេែៀក្ ក្់ និង ព្ទរយេមបត្ត ិក្នុងអនាគត្ជាត្ិ” ។ 

អានសិង្សពនប្ណិឌ បាតទាន 
ដុអំាហារមានបាយ បបរ នចំណីំជាសដើម ថ្ដលោក្់ចូលសៅក្នុង
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មាត្់ ទ ំរសលបចូលសៅបាន ភាសាបាលី សៅថ្ល បិ្ណឌ បាត ។ អនក្
កាន់ព្រះរុទធសាេនាធាែ បេ់ោំល់  ក្យសនះថ្ត្មា៉ាងថ្ល ជាចងាា ន់របេ់
ព្រះេងឃ ។ ប៉ាុថ្នតតាមសេចក្តីថ្ដលថ្ចងអរីំបិណឌ បាត្បបចច័យសនាះ សលាក្
ថ្លេូមបថី្ត្ អាហាររបេ់ព្គ េថ  ឬ េត្វទូសៅ ថ្ដលជាសព្គឿងសលបចូល
សៅតាមមាត្់ដូចោន  ក្៏សលាក្ោប់ចូលក្នុងរួក្បិណឌ បាត្បបចច័យថ្ដរ ។  
 មនុេសេត្វ       េុទធថ្ត្ព្ត្ូវការបិណឌ បាត្បបបចច័យ សបើោម ន
បិណឌ បាត្បបចច័យ ជាសព្គឿងអាព្េ័យសទ         រិត្ជាមិនអាចរេ់សៅ
បានជាោច់ខាត្ ។ ព្រះបរមសាសាត ព្ទងប់ានេថ្មតងថ្ល “សសព្វ សោត  
អាោរដឋិតិកា េត្វទាងំឡាយទាងំរួង តាងំជ្ីវតិ្រេ់សៅបានសោយ
អាហារ” ។  ក្យថ្ល អាហារ មិនេសំៅយក្ថ្ត្បាយ បបរ នំចណីំេព្មាប់
មនុេសបរសិភាគសនាះសទ េូមបថី្ត្សៅម  ឫេ សដើម េែឹក្សឈើជាសដើម ថ្ដល
េត្វតូ្ចធបំរសិភាគក្៏អាចសៅថ្ល អាហារដូចោន  ។ សបើមនុេសេត្វោម ន
អាហារបរសិភាគ  ឬ ក្៏មានថ្ដរ ថ្ត្បរសិភាគមិនសក្ើត្ សព្ ះមានជ្មៃឺឈឺថ្លក ត្់ 
ក្៏ដល់នូវសេចក្តីសាែ ប់ សទាះបីជាមិនសាែ ប់ ក្៏ោម នក្មាែ ងំរលថំ្ដរ ។ 
 ស តុ្សនះ បានជាទាយក្ទាយិកា បានឲ្យបិណឌ បាត្បបចច័យ មាន
ចណីំអាហារដល់មាតាបិតា សោយបូជាគុណសលាក្ ដល់ព្គ េថសោយ
េសស្កងាគ ះ និង ដល់បរវជ្ិត្សោយបូជាគុណធម៌របេ់សលាក្ ។ ការឲ្យ
បិណឌ បាត្ទាន នឹងបានទទួលផលាែ និេងសសព្ចើនអសនក្ទាងំបចចុបបននកាល 
ទាងំអនាគត្កាល ។ បដិោគ  ក្ៈអនក្ទទួលទាន មានក្មាែ ងំមាមួំន ក្នុង
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បចចុបបននកាល ស ើយទាយក្    មាច េ់ទាន នឹងមានរូបេមបត្តិលអ មាន
ក្មាែ ងំរល ំនិង ព្ទរយេមបត្តិសព្ចើន ក្នុងអនាគត្កាល ។ 
 គមពីរេយុំត្តនិកាយ ព្ត្ង់    សទវតាេយុំត្ត េថ្មតងថ្លកាលព្រះ
បរមសាសាត  ព្ទង់គង់ព្រះជ្នមសៅស ើយ មានសទវតាចូលសៅទូលេួរព្រះអងគ
ថ្ល “ទ្សទា ព្សោ សោតិ” “បរិព្ត្ព្រះដម៏ានបុណយដ៏ចសំរ ើន ! ឲ្យវត្ថុអវីជា
ទាន សទើបបានស ម្ ះថ្លឲ្យក្មាែ ងំ ?” ព្រះរុទធព្ទង់ព្តាេ់ថ្ល “អននសទា 
ព្លសទា សោតិ ឲ្យបាយជាទានបានស ម្ ះថ្លឲ្យរលទាន គឺ ឲ្យក្មាែ ងំ
ដល់បដិោគ  ក្ៈ អនក្ទទួលនូវទានក្នុងបចចុបបននជាត្ិ ស ើយទាយក្ទាយិកា
ជាមាច េ់ទានថ្ត្ងបានេបូំរ ព្ទរយេមបត្ត ិក្នុងអនាគត្ជាត្ិ” ។ 

អានិសង្សពនសសនាសនទាន 
ទីព្ជ្ក្ ទីសដក្ ទីអងគុយក្នុងភាសាបាលីសៅថ្ល សសនាសនៈ ។ 

សយើងជារុទធបរេ័ិទធាែ ប់េោំល់ ក្យសនះថ្ល ជាស ម្ ះទីលសំៅ របេ់េងឃ 
មានកុ្ដិ សាលា ព្រះវហិារ បងគន់ តុ្ ទូ តាងំ រួក្ ក្សនទល សខនើយជាសដើម ។ 
ប៉ាុថ្នតតាម   ថ្ដលសលាក្អធិបាយអរីំសេនាេនបបចច័យ (ក្នុងបចច័យ ៤ ) 
សេនាេនៈ មិនេសំៅព្ត្ឹមថ្ត្កុ្ដិ សាលា ព្រះវហិារ បងគន់ តុ្តាងំ សតអី 
រូក្ថ្ព្គ សខនើយ របេ់ព្រះភិក្ខុេងឃប៉ាុសណាណ ះសទ េូមបផីទះេថ្មបង ខទម ល ំរ 
សតអី រូក្ថ្ព្គ ជាទីសៅ ទីសដក្ ទីអងគុយ របេ់ព្គ េថ ក្៏ោប់ចូលក្នុង
សេនាេនបបចច័យថ្ដរ ។ 
 ទាងំមនុេសទាងំេត្វ ថ្ដលសក្ើត្មក្ក្នុងសលាក្សនះ ថ្ត្ងថ្ត្អាព្េ័យ
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សោយសេនាេនបបចច័យជាទីសដក្រូន ព្ជ្ក្សកាន ដូចោន  ោម នជ្នណាមាន ក្់
អាចសចៀេរួចបាន ។ សបើោម នសេនាេនបបចច័យជាទីអាព្េ័យសទ មនុេស 
និង េត្វមិនអាចរេ់សៅេុខព្េួលបានស ើយ ។ េូមបេីត្វរេ់សៅក្នុងទឹក្
ក្តី សលើសោក្ក្ត ីេត្វមានសជ្ើងក្ត ីឥត្សជ្ើងក្ត ីក្៏ព្ត្ូវមានទឹក្ ដី េបុំក្ រូង រនធ 
ជាទីសាន ក្់អាព្េ័យតាមសាថ នភាររបេ់ខែួន សទើបអាចរេ់សៅបានេុខ ។  
 ស តុ្សនះស ើយ បានជាទាយក្ទាយិកា បានឲ្យ សេនាេនបបចច័យ
មានផទះ រូក្ ថ្ព្គ ក្សនទល ភួយសខនើយ ដល់មាតា បិតា សោយបូជាគុណ
សលាក្ ឲ្យដល់ព្គ េថ អនក្ក្េំត្់ទុគ៌ត្ សោយេសស្កងាគ ះ និង ដល់បរវជ្ិត្
អនក្មានេីលបរេុិទធ សោយបូជាគុណធមរ៌បេ់សលាក្ ។ បដិោគ  ក្ៈអនក្
ទទួលនូវទាន បានជាទីព្ជ្ក្សកានសៅយា៉ា ងេុខព្េួល ក្នុងបចចុបបននកាល 
ស ើយទាយក្     មាច េ់ទាននឹងបានជាអនក្មានព្ទរយធន មានផទះ
េថ្មបង ព្បាសាទ វមិាន រេ់សៅជាេុខសក្សមក្ានតក្នុងអនាគត្កាល ។ 
 ក្នុង គមពីរេយុំត្តនិកាយ ព្ត្ង ់   សទវតាេយុំត្ត េថ្មតងថ្ល កាល
ព្រះដ៏មានបុណយគង់ព្រះជ្នមសៅស ើយ មានសទវតាចូលទូលេួរថ្ល “ សយ 

           ត ”16 “បរិត្ព្រះអងគដ៏ចសំរ ើន !       ឲ្យ    អវី 
     ឲ្យព្គប់    ? ” ព្ទងព់្តាេ់ថ្ល “ សសា ច សព្វទ្សទា សោតិ 

សយ ទ្ទាតិ ឧប្សសយ្ ំ ” “     ណាឲ្យទីសៅ           សនាះ
ស ម្ ះថ្លឲ្យវត្ថុ ព្គប់មុខ ” ។ សទវតាចូលសៅព្កាបទូលេួរព្រះសលាក្នាលថ្ល 
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“   ស ំទិ្វា ច រសោត  ច សទា បុ្ញ្ញ  ំប្វឌ្ឍតិ ”  “បរិព្ត្ព្រះអងគដ៏ចសំរ ើន ! 
បុណយថ្ត្ងចសំរ ើនទាងំយបទ់ាងំនលៃេរវកាលទាងំរួងដល់រួក្ជ្នណា ? ” 

ព្រះេមពុទធព្ទង់េថ្មតងថ្ល “អារាម្សរាបា វនសរាបា សយ្ ជនា 
សសតុការកា ប្ប្ញ្ច  ឧទ្បានញ្ច  សយ្ ទ្ទ្នតិ ឧប្សសយ្ ំសតស ំទិ្វា ច 
រសោត  ច សទា បុ្ញ្ញ  ំប្វឌ្ឍតិ”

17
 “ មាន លសទវតា ! ជ្នទាងំឡាយណា បាន

ោេួំនសឈើផ្ទក  ោេួំនសឈើមានេែឹក្ជាមែប់ េង់សាព ន េង់សោងោក្់ទាន
ទឹក្ សាងអណតូ ងទឹក្ និង សាងទីលសំៅជាទាន បុណយរបេ់ជ្នទាងំសនាះ 
ថ្ត្ងថ្ត្ចសំរ ើនទាងំយប់ទាងំនលៃ េរវកាលទាងំរួង ។ មា៉ាងសទៀត្ផលបុណយ
នានា ថ្ដលរួក្ជ្នទាងំឡាយបានសធវើស ើយ រថ្មងរង់ចាទំទួលរួក្ជ្ន
ថ្ដលសធវើបុណយសនាះ ក្នុងសលាក្ខាងនាយ ដូចញាត្ិមិត្តថ្ដលព្េឡា ់ោន  
ស ើយទនទឹងរង់ចាទំទួលោន យា៉ា ងដូសចាន ះឯង ” ។ 

អានិសង្សពនគិោនសេសជជទាន 
 ថ្លន េំព្មាប់រាបាលសោគព្គបជ់្រូំក្ ក្នុងភាសាបាលី សៅថ្ល 
គិោនសេសជជៈ ថ្ដលក្នុងបចច័យ ៤ សៅថ្ល គិលានសភេជ្ជបបចច័យ ជា
ឱេលេព្មាប់រាបាលជ្មៃឺ ទាងំព្គ េថ ទាងំបរវជ្ិត្ និង ទាងំេត្វ ។ 
 មនុេសេត្វក្នុងសលាក្ ថ្ត្ងថ្ត្មានជ្មៃឺដមាក ត្់ព្គប់ៗរូបព្ោន់ថ្ត្ត្ិច 
និង សព្ចើន ស ើយព្ត្ូវការថ្លន ថំ្ក្សោគជាចាបំាច់ សទើបជ្មៃឺសនាះ បានជា
េះសេប ើយស ើងវ ិ ។ ទាយក្ទាយិកាមានេទាធ ព្ជ្ះថ្លែ បានឲ្យ ឬ បាន
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ព្បសគនសភេជ្ជៈ ថ្លន សំរទយព្គបយ់ា៉ា ងដល់ព្គ េថ និង ព្រះេងឃ ថ្ដលមាន 
ជ្មៃឺ  ឬ អា ធ សៅថ្ល បានសធវើគិលានសភេជ្ជទាន ។ អាព្េ័យស តុ្សនះ 
បានជាទាយក្ទាយិកា បានឲ្យគិលានសភេជ្ជបបចច័យ មានថ្លន េំងកូ វដល់
មាតាបិតាឈឺ ចាេ់ ជ្ោសោយបូជាគុណសលាក្ ឲ្យដល់ព្គ េថអនក្មាន
ជ្មៃឺសោយេសស្កងាគ ះ និង ព្បសគនចសំ ះបរវជ្ិត្អា ធ សោយគុណធម៌
របេ់សលាក្ ។ បដិោគ  ក្ៈ អនក្ទទួល បានជាេះសេប ើយរីជ្មៃឺដមាក ត្់  ឬ 
អា ធក្នុងបចចុបបននកាល ។ ទាយក្ទាយិកាអនក្ឲ្យនឹងបានជាមនុេសោម ន 
សោោរាធិ មានេុខភារលអទាងំផែូ វកាយទាងំផែូ វចិត្ត ក្នុងអនាគត្ ។ 
 េរុបសេចក្តីមក្ ទាយក្ទាយិកាជាអនក្ឲ្យនូវបចច័យ ៤ គ ឺ ចីវរ 
បិ្ណឌ បាត សសនាសនៈ និង គិោនសេសជជៈ ដល់បដិោគ  ក្ៈ អនក្ថ្ដល
គួរទទួលស ម្ ះថ្លជាអនក្ឲ្យឋានៈ ៥ យា៉ា ង ដល់បដិោគ  ៈ ក្នុងសរលថ្ដល
សគទទួល នាបចចុបបននសនះ ។ ស ើយឋានៈទាងំ ៥ យា៉ា ង សនាះនឹងផតល់ឲ្យ
ទាយក្ទាយិកាសនាះវ ិ ក្នុងអនាគត្កាល ។ 

ឋានៈ  ឬ អានិសង្សសាធារណៈ ៥ យ៉ា ង្ 
 ១. អាយ្ៈុ ការមានអាយុរេ់សៅយឺនយូរ  
 ២. វណណ ៈ ការមានរណ៌េមបុរថ្េបក្លអគួរឲ្យគយគន់  
 ៣. សខុៈ ការមានសេចក្តីេុខកាយេបាយចិត្ត  
 ៤. ព្លៈ ការមានក្មាែ ងំកាយ ក្មាែ ងំចិត្ត  
 ៥. ប្ដិភាណៈ ការមានព្បាជ្ា ែ្ េនវ ។ 



                   

107 

 គួរេសងកត្ថ្លមនុេសក្នុងេងគមេរវនលៃសនះ េូមបបីានសាត ប់ បាន
យល់ដឹងថ្ល អានិេងសននទានមានសារព្បសយាជ្ន៍ េព្មាប់ជ្ីវតិ្ក្នុង
បចចុបបនន និង បរសលាក្ក្៏សោយ ក្៏មិនេូវហា នបរចិាច គព្ទរយេមបត្តិ ឲ្យជា
ទានសោយេទាធ ព្ជ្ះថ្លែ ថ្ដរ សព្ ះសគក្រុំងថ្ត្ ព្េវងឹវយ័ ព្េវងឹព្ទរយ 
ព្េវងឹមចារយិៈ េមដូចរុទធភាេិត្ថ្ល “ ម្សចឆរា ច ប្មាទា ច ឯវំ ទានំ 

ន ទី្យ្តិ បុ្ញ្ញ កង្ខមាសនន សទ្យ្យ ំ សោតិ វិជានោ”
18 “បុគគលឲ្យ

ទានមិនបាន សព្ ះស តុ្ ២ យា៉ា ង គសឺោយ ក្ណំា ់ ១ សោយ  ព្បមាទ 
១ អនក្មាន  សចះដឹងព្ត្ូវការសោយបុណយកុ្េលគួរឲ្យទាន (តាមក្មាែ ងំ
របេ់ខែួន)” ។  
 អធិបាយថ្ល  ហ  ថ្ដល    មនុេស     សធវើទានសក្ើត្មាន ២
យា៉ា ងគឺ ក្ណំា ់ និង   សធវេព្បថ្ េ ទាងំ ២ សនះ      មិនថ្មនជា
  ទល័ព្ក្  ឬ ស តុ្ដនទស ើយ ។ សព្ ះសបើមិនក្ណំា ់ មិនសាត យ  ឬ 
មិនព្េវងឹ ក្នុងវយ័សក្មង មិនទាន់ចាេ់ មិនមានជ្មៃឺ               ទាន
តាម       ។ ជ្នថ្ដលជាអនក្ព្ត្ូវការបុណយគួរនាោំន សធវើទាន ។ 
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ទានវចិារណកថា 

 
 ទានវិចារណកថា ថ្ព្បថ្ល ការរិចារណាអរីំទាន ឬ ការ
សោះព្សាយបញ្ញា ទានសោយវចិារណញ្ញញ ណ ។ តាមរយៈការរនយល់អរីំ
ទានព្ត្ង់ៗ ជាសព្ចើនវគគរួចស ើយ មានបញ្ញា សក្ើត្ស ើង អរីំ
បាដិបុគគលិក្ទាន និង េងឃទាន ថ្ដលេរវនលៃសនះព្បជាជ្ននិយ នាោំន សធវើ
 ឹក្ញាប់ជាងសគ ។ 
 បញ្ញា    សចាទស ើងថ្ល ក្នុងការបរចិាច គទាន សត្ើទាយក្ទាយិកាអនក្
សធវើទានព្ត្ូវសព្ជ្ើេសរ ើេសទយយវត្ថុ  ឬ សទ ? ព្ត្ូវសព្ជ្ើេសរ ើេឋានៈននទាន ឬ សទ 
?                       សទយយវត្ថុេព្មាប់សធវើទាន ។       
             បុោណាចារយបានបងាគ បថ់្ល ព្ត្ូវថ្ត្យក្វត្ថុណា ថ្ដលសក្ើត្
ស ើងចាក្អាជ្ីវក្មមព្បក្បសោយធម ៌ ។ សលាក្ថ្ណនាយំា៉ា ងសនះ សព្ ះ
សលាក្មិនចង់ឲ្យមនុេសជ្ិះជាន់មនុេស សោយសរឿងទានគឺការេងកត្់េងកិន
យក្ព្ទរយរីជ្នរួក្មួយ សៅេសស្កងាគ ះដល់ជ្នរួក្មួយ ឬ សបាក្ព្បាេ
េីុ ឹបសលើអរីំជ្នដនទយក្មក្សធវើទាន សព្ ះទានជាកុ្េលធម៌ ព្ទរយ
េមបត្ិត ថ្ដលយក្មក្សធវើទាន ក្៏ព្ត្ូវបានមក្សោយកុ្េលាជ្ីវក្មម 
(អាជ្ីវក្មមព្ត្ឹមព្ត្ូវ) ថ្ដរ ។  
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                        ឋានៈននទាន    ។ ក្នុងការ
សព្ជ្ើេសរ ើេ    សលាក្ថ្ណនាថំ្ល      ទាងំ ២ គឺ េងឃទាន និង 
បាដិបុគគលិក្ទាន ព្ត្ូវសធវើេងឃទានជាមុន សបើសធវើេងឃទានមិនសក្ើត្ ព្ត្ូវសធវើ
បាដិបុគគលិក្ទាន ។ 
 បញ្ញា        សចាទស ើងថ្ល            ជាអនក្សធវើ
េងឃទានព្ត្ូវសព្ជ្ើេសរ ើេរូបភិក្ខុ  សាមសណរ ឬ សទ ?        មិនព្ត្ូវ
សព្ជ្ើេសរ ើេសទ ។      សព្ជ្ើេសរ ើេ        េងឃទាននឹងធាែ ក្់សៅជា
បាដិបុគគលិក្ទាន សោយេវ័យព្បវត្តិ ។ 
 បញ្ញា        សចាទស ើងថ្ល សបើមិនសព្ជ្ើេសរ ើេ   ចុះព្បេិនសបើ
ភិក្ខុទាងំ ៤ អងគ ឬ សព្ចើនជាងសនះ ឬ ភិក្ខុ  ១ អងគថ្ដលេងឃចាត្់សៅក្នុងនាម
របេ់េងឃសនាះជាភិក្ខុ ព្ទុេតេីល សត្ើសក្ើត្ជាេងឃទាន ឬ សទ ?         
       ព្បេិនទាយក្    មិនដឹងថ្ល     ព្ទុេតេីល ឬ ដឹងថ្ដរ 
ប៉ាុថ្នតមិនខចីរវល់សរឿង                    គិត្ថ្ត្សរឿងព្រះេងឃ សរឿងចាត្់
ថ្ចងសទយយទាន     សរឿងព្បណិប័ត្ន៍ព្រះេងឃឲ្យបានដិត្ដល់ ។  
 េងឃទានសលាក្េសំៅយក្ការសោររជាធ។ំ សលាក្រុបំាន េសំៅ
យក្ចិត្តសសាមនេសអរេបាយ ចសំ ះបដិោគ  ក្ៈអនក្មានេីលធម៌ មាន
វេាសព្ចើន ជាធមាម ចារយបសព្ងៀន   ក្មមោា ន និង វបិេសនា        ឬ 
ជាធមមក្លិក្ ។ល។ ផទុយសៅវ ិ ព្បេិនសបើ ទាយក្    េបាយចិត្ត 
សព្ ះបានព្រះមហាសលរ ព្រះធមមក្លិក្ ។ល។ េងឃទានរបេ់សគ ក្៏ធាែ ក្់ចុះ
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សៅជាបាដិបុគគលិក្ទានសោយេវ័យព្បវត្តិ សព្ ះស តុ្ថ្លេងឃទាន ជាទាន
របេ់េបបុរេ  ឬ ជាទានរបេ់អនក្ព្បាជ្ ្ ថ្ដលបានឆែងកាត្់ការអប់រជំាន់
ខពេ់ គឺសលាក្បានឆែងចាក្ សសាមនេសេ គត្ចិត្ត សៅដល់
ឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត ថ្ដលជាចិត្តេព្មាប់សព្បើ ក្នុងក្ិចចបសំរ កុ្េលជាន់
ខពេ់ ។ 
 ដូសចនះ សដើមបសីធវើទានឲ្យមានគុណភារខពេ់ស ើងតាមលោំប់  
ដបូំង ព្ត្ូវសរៀនសធវើទាន សោយរឹងថ្ផអក្សលើ សសាមនេសេ ក្ត្ចិត្ត ស ើយ
       ខរំាយាមលះបង ់      សសាមនេសេ គត្ចិត្ត          
អប់រខំែួនឲ្យមាន ឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត សព្ ះ  សសាមនេសេ គត្ចិត្ត ជា
ចិត្ត សៅមាន  សព្ោត្ព្ោត្ សៅមានគុណភារទន់សខាយ ជាង 
ឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត ។  
 សសាមនេសេ គត្ចិត្ត មិនថ្មនជាចិត្តសក្ើត្ស ើងសោយការអប់រ ំ
សទ        ជាចិត្តសក្ើត្    រីធមមជាត្ិ ។ ចថំ្ណក្ ឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត ជា
ចិត្តសក្ើត្រីការអប់រ ំ សោយ  ចសំរ ើនេមលក្មមោា ន  ឬ វបិេសនាក្មមោា ន 
ជាសដើម ។ សសាមនេសេ គត្ចិត្ត ជាចិត្តថ្ដលញុាងំទាយក្ទាយិកា ឲ្យ
សធវើបានព្ត្ឹមថ្ត្បាដិបុគគលិក្ទាន ។ ចថំ្ណក្ឯ ឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត ជាចិត្ត
ថ្ដលញុាងំទាយក្ទាយិកា ឲ្យសធវើទាងំបាដិបុគគលិក្ទាន     េងឃទាន ។  
 េងឃទានមានផលាែ និេងស សព្ចើនជាង បាដិបុគគលិក្ទាន ។ មាន
  ហ   បញ្ញជ ក្់      កាលព្រះនាង បជាបត្ិសោត្មី ជាមាតាចិញ្ចឹ ម
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     ព្រះេិទធត្ថ        បានថ្លវ យេរំត្់សាដក្ថ្ដលព្រះនាងខតំ្ា 
យា៉ា ងេរំតិ្េព្មាងំ សោយព្រះ េថរបេ់ព្រះនាងផ្ទទ ល់ ចសំ ះព្រះបរម
សាសាត  ថ្ត្ព្ទង់រុំបានទទួលសទ ព្ទង់បានបថ្ងវរឲ្យព្រះនាងថ្លវ យចសំ ះ
េងឃសាវក័្របេ់ព្រះអងគវ ិ ។      ព្រះអងគព្ទង់សឈវងយល់ថ្ល 
អានិេងសននេងឃទាន បានផលសព្ចើនជាង បាដិបុគគលិក្ទាន           
        ព្រះនាង បជាបត្ិសោត្មី ថ្លវ យ           ចសំ ះ  
     ព្រះរុទធអងគ                        ។ សនះបញ្ញជ ក្ច់ាេ់
ថ្ល ព្រះរុទធព្ទង់បានបសព្ងៀនព្រះមាតាចិញ្ចឹ មឲ្យសចះសធវើេងឃទាន សព្ ះ
         ៗ                 បាន ។ 
 ការលបំាក្ក្នុងការសធវើេងឃទាន គ ឺ         ការសរៀបចចំិត្តរី
សសាមនេសេ គត្ចិត្ត ឲ្យសៅជា ឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត ។ កាលព្រះ
សវេសនតរព្ទង់ោក្់ទានោជ្បុព្ត្ទាងំ ២ ឲ្យ          ព្រះអងគព្ទង ់  
ចិត្តសសាមនេស             ចិត្តសទាមនេស  ព្  មណ៍ ស ើយព្ទង់
ដមកល់ចិត្តក្នុងឧសបកាខ ញាណ សទើបព្រះអងគ                 ។ 
 បញ្ញា មានសចាទសទៀត្ថ្ល អនក្ថ្ដលសធវើបាដិបុគគលិក្ទាន សត្ើព្ត្ូវ
សព្ជ្ើេសរ ើេបដិោគ  ក្ៈ ឬ សទ ? ព្ត្ូវសព្ជ្ើេសរ ើេ សព្ ះទានសនះ ព្ត្ូវបាន
ផលាែ និេងសសព្ចើនអរីំការសព្ជ្ើេសរ ើេបដិោគ  ក្ៈ មិនថ្មនដូចេងឃទាន
ទាងំ ៧ ថ្ដលមានផលសេមើៗោន សនាះសទ ។ ថ្លវ យទានព្រះេ  ញ្ញូ រុទធ បាន
ផលសព្ចើនជាងព្រះបសចចក្រុទធ ។ ថ្លវ យទានព្រះបសចចក្រុទធ បានផលសព្ចើន
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ជាង ព្រះអរ ត្តផលបុគគល ។ ថ្លវ យទានព្រះអរ ត្តផលបុគគល បានផល
សព្ចើនជាងព្រះអរ ត្តមគគបុគគល ។ ថ្លវ យទានព្រះអនាោមីបុគគល បានផល
សព្ចើនជាងព្រះេក្ទាោមីបុគគល ។ ថ្លវ យទានដល់ព្រះេក្ទាោមីបុគគល 
 នផលសព្ចើនជាងសសាតាបនន ។ ព្បសគនទានភិក្ខុេងឃមានេីល  នផល
សព្ចើនជាងភិក្ខុ ព្ទុេតេីល ។ ព្បសគនទានភិក្ខុេងឃព្ទុេតេីល  នផលជាង
បុលុជ្ជនមានេីល ។ ឲ្យទានដល់បុលុជ្ជនមានេីល  នផលជាង
បុលុជ្ជនព្ទុេតេីល ។ ឲ្យទានដល់បុលុជ្ជនព្ទុេតេីល បានផលជាងេត្វ
ត្ិរចាា ន ។ ឲ្យទានដល់េត្វត្ិរចាា ន  នផលត្ិចបផុំត្ ។  
 ព្បេិនសបើ បុគគលសធវើបាដិបុគគលិក្ទាន សោយអាព្េ័យ
ឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត គ ឺ       មានឧត្តមគត្ិ   ថ្ល មនុេសព្ត្ូវថ្ត្
ជួ្យរសំោះទុក្ខព្រួយននមនុេសដូចោន ។  បុគគលមានឧត្តមគត្ិ និង បណំង
យា៉ា ងសនះ សរលព្ត្ូវការសធវើទានមតងៗ សគថ្ត្ងថ្ត្សព្ជ្ើេសរ ើេរក្បុគគល ថ្ដល
គួរ    សទយយទានរបេ់សគ   ហ    មនុេសមានទុក្ខព្រួយសោយ 
ឧទក្ភ័យ អគគីភ័យ សចារភ័យ ទុរភិក្ខភ័យ រាធិភ័យ បុគគលថ្ដលក្រុំងមាន
  ខវះខាត្ក្នុងការបសំរ សបេក្ក្មម     ការសរៀនេូព្ត្ ការផសរវផាយ
សាេនា ការផសរវផាយេីលធម៌េងគម ជាសដើម ។ សបើបុគគលគួរទទួលមាន
     សព្ចើន           សព្ជ្ើេសរ ើេ ១       ណា     
                    , ២       ថ្ដល            សព្ចើន  
សគ, ៣       ថ្ដលមានគុណូបការៈសព្ចើន         មនុេស ។  
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 អនក្មានបណំងលអ មានឧសបកាខ េ គត្     មិនសធវើទានសដើមប ី
េបាយសទ គឺសធវើទានសដើមបសីេចក្តីចសំរ ើន សដើមបមីនុេសធម ៌ និង សដើមប ី
េនតិភារ ននេងគមមនុេស ។      សនះមិនចូលចិត្ត    ទានដល់មនុេស
               េមបូរណ៌    ហ        ។         ចូលចិត្ត
ថ្ត្សធវើទានដល់មនុេសថ្ដលមានការខវះខាត្ ថ្ដលក្រុំងព្ត្ូវការវត្ថុ 
   ជាការចាបំាច់ ។ េបបុរេ  ព្បក្បសោយឧសបកាខ ញាណ មិន  
អសំណាយរបេ់     សដើរកាត្់មុខមនុេស         ឃ្លែ ន សៅ       
មាន                 សនាះសទ ។  
               បាដិបុគគលិក្ទាន      សព្ជ្ើេសរ ើេ
     ហ     ផលានិេងសមិនចា ់េងឃទានសទ ព្បេិន      
    សធវើទានព្បក្បសោយេមបទាទា ំ ៤ គឺ ១  សចត្នាេមបទា ២  
បចច័យេមបទា ៣  វត្ថុេមបទា     ៤  គុណាត្ិសរក្េមបទា ។ 
 ១. សចតនាសម្បទា គឺមានសចត្នាលអព្គបទ់ាងំ ៣ កាល សៅថ្ល 
បុរវសចត្នា (កាលមុនឲ្យ) មុញ្ចនសចត្នា (កាលក្រុំងឲ្យ) និង 
អបោបរសចត្នា (កាលថ្ដលបានឲ្យរួចស ើយ)  
 ២. ប្ចច័យ្សម្បទា គសឺទយយទានព្បក្បសោយធម៌ស លគឺ បចច័យ
ទាងំឡាយ ៤       ថ្ដលជាទីរឹង ក្់រំនាក្អ់ាព្េ័យសព្បើព្បាេ់របេ់
បុគគលព្គប់រូបក្នុងសលាក្  
 ៣. វតេុសម្បទា គមឺានបដិោគ  ក្ៈជាព្រះអរ នត ឬ យា៉ា ងទាប
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ណាេ់ព្ត្ឹមអានាោមី   
 ៤. គុណាតិសរកសម្បទា គបឺដិោគ  ក្ៈមានេីលាទិគុណវសិេេ
នព្ក្ថ្លងថ្ដលសទើបសច ចាក្និសោ េមាបត្តិ ។ 
           ទាន មានក្មាែ ងំសព្ចើន អាចផតល់ផលដល់   
    ក្នុងបចចុបបននកាល រ ូត្ដល់អនាគត្កាលោម នទីបផុំត្ស ើយ ។ 
សដើមបឲី្យបានផលាែ និេងសសព្ចើន                បាដិបុគគលិក្ទាន 
ចាបំាចព់្ត្ូវសព្ជ្ើេសរ ើេបដិោគ  ក្ៈ ។ ប៉ាុថ្នតេូមចាថំ្ល           
ព្ត្ូវលះបង់មនុេសព្ទុេតេីល         យក្       មានេីលសទ គឺព្ត្ូវ
  បដិោគ  ក្ៈ       សបើអនក្ព្ទុេតេីល និង អនក្មានេីលសៅជ្ិត្ោន  ។ 
 គួរ     ថ្ល                                 
   អនក្ព្ទុេតេីល     អត្់   សាែ ប់      ។        
ព្ត្ូវយក្ចាប់មនុេសធម ៌ ឬ អភ័យទានលក្ខណៈមក្កាត្់សេចក្តី ។ តាម
ចាបម់នុេសធម៌ ឬ អភ័យទានលក្ខណៈ         ព្ត្ូវ      សៅ
អនក្ព្ទុេតេីល សទើបចាត្់ថ្លជាមនុេសមានចិត្តេបបុរេ េមជារុទធ
សាេនិក្មានឧត្តមគត្ិខពង់ខពេ់ ។ 
 មា៉ាងវ ិសទៀត្ រុទធបរេ័ិទថ្ដលមានចិត្តភក្តី សោររបូជាចសំ ះ
ព្រះបញ្ញញ គុណ ព្រះវេុិទធិគុណ និង ព្រះមហាក្រុណាទិគុណននព្រះ
េមាម េមពុទធបរមព្គ ូគួរនាោំន ខិត្ខសំរៀនផាយព្រ មវហិារធម ៌      សមតាត  
(loving-kindness) ក្រុណា (compassion) មុទិតា (sympathy) និង ឧសបកាខ  
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(equanimity) ឲ្យបានទូលទូំលាយដល់     េត្វក្នុងសលាក្ ។  
 ព្រះរុទធសាេនា ជាមាោ៌ននជ្ីវតិ្ និង ជាចរយិាសាស្កេត េព្មាប់
ជ្ីវតិ្    មានសោលបណំងធថំ្ត្មួយគត្់ គសឺេចក្តីេុខេនិតភារនន
រិភរសលាក្ ។          េថ្មតងថ្ល “                 ”

19 “ការ
មិនសបៀត្សបៀនោន  ជាេុខក្នុងសលាក្ ” ។ “នតេិ សនតិប្រ ំសខំុ”

20 “េុខសព្ត
រីសេចក្តីេៃប់ មិនមាន ” ។ 
 អងគការេ ព្បជាជាត្ិ យល់ត្នមែព្រះរុទធសាេនាថ្ដលមាន ក្យ
សព្បៀនព្បសៅដ៏មានខែឹមសារ គឺធម៌អ ឹងា ការមិនសបៀត្សបៀនោន  ថ្ដលជា
មូលោា នននេុខេនតិភារននមនុេសក្នុងរិភរសលាក្ ក្៏បានេសព្មចអនុម័ត្
ឲ្យសធវើបុណយរិសាខបូជា របេ់ព្រះរុទធសាេនា សៅទីសាន ក្់ការអងគការ
េ ព្បជាជាត្ិ តាងំរីនលៃទី ១០ ថ្ខធនូ  ឆ្ន  ំ១៩៩៩ (រ.េ. ២៥៤៣) ។ 

 

 

 “…   ធ                                                
                ធ                                      
                                                   
                     ”។ 

 
  
                                                         
19

                            ៦       ១០ 
20

                                  ២       ៦៣ 
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សធវើទានបានក្ក ឬ ? 

 
 មនុេសមានទេសនៈយល់                         ។ 
        សព្បើវចិារណញ្ញញ ណព្ត្ិះរះិរក្ស ើ ការរិត្អរីំទាន ក្៏មានេទាធ
សជ្ឿផលាែ និេងសននទានតាមរុទធដីកា ។             មិនមានជ្សំនឿ   
           សព្ ះ   សគយល់ថ្ល       ទាន         ព្ទរយ    
                         មនុេសលៃង់       ថ្ល      ទាន
  ផលបសងកើត្ជាព្ទរយេមបត្ត ិ       មាច េ់ទាន ។               
   មិនយល់ថ្ល ទានជាអសំណាយ ជា  ច ំយ កាលណា  សធវើទាន 
                       ។ សបើក្នុងជាត្ិសនះអេ់     ជាត្ិមុខក្អ៏េ់
    ដូចោន  ។  ក្យថ្លសធវើទាន  ព្ទរយ ជា ក្យ              
មាន    សគសរៀបចកំ្បួន     សបាក្េីុថ្ត្ប៉ាុសណាណ ះ ។ 
 តាមគត្ិបណឌិ ត្ ការសធវើទានមិនថ្មន                   
    សទ គឺឲ្យផលជា             ព្បេិនសបើ       យល់ស តុ្
ផល        ។ សព្ ះថ្លទានជាមូលធនសដើម ននសេចក្តីចសំរ ើនខាងផែូ វ
ចិត្ត ខាងផែូ វេមាភ រៈ េព្មាប់មនុេសជាត្ិ ទាងំក្នុងសលាក្សនះ ទាងំក្នុង
សលាក្ខាងមុខ ។ 
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 ្លទានកនងុ្សោកប្ចចុប្បនន ទានបានសធវើឲ្យរិភរសលាក្បចចុបបនន
រកី្ចសំរ ើន ។ សយើងអាចស ើ    ព្បត្យក្ស        សាលាសរៀន
សព្ចើន មនុេស  សក្ើ គនិំត្បញ្ញញ       មនទីររាបាលសោគសព្ចើន 
មនុេស  មានេុខភារលអ      ផែូ វលនល់ សាព ន ក្រំង់ថ្ផ ចណំត្ 
នព្បេណីយោា ន ផារសព្ចើន សេដាក្ិចច    ព្បសទេ   រកី្ដុះោល
     វត្តអាោមសព្ចើន េីលធមេ៌ងគម  មានការរកី្ចសំរ ើន ។ 
 កាលណា េងគមបានទទួលសេចក្តីេុខចសំរ ើន           
         េងគម ក្ប៏ានទទួលសេចក្តីេុខចសំរ ើនថ្ដរ ។ សនះគឺជា
លទធផលននវភិាគទាន    មនុេស ថ្ដលសយើងស ើ ចាេ់ ក្នុងជ្ីវតិ្
បចចុបបនន ។ ដូសចនះការសធវើទានមិនថ្មនឲ្យផលជាការ   ព្ទរយសទ គឺ  ផល
ជា គនិំត្ព្បាជ្ា      បសចចក្សទេខពេ់ េុខភារលអ ថ្ដលជាក្តាត នាឲំ្យកាែ យ
សៅជាអារយជ្ន ជាធនធានមនុេសថ្ដលេងគមនលែលនូ រព្ត្ូវការជាចាបំាច់ ។  
      ន        តាមព្ទឹេតីរុទធសាេនាអនក្សធវើទានអេ់
ព្ទរយសៅថ្មន ក្៏ប៉ាុថ្នតផលននទាន  ជួ្យឲ្យទាយក្    មានចិត្តលអ ។ 
កុ្េលចិត្តជាបចច័យឲ្យមានបដិេនធិចិត្តលអសៅក្នុងភរលមី ។            
                     ថ្ចក្បដិេនធិ21 (linked appearing) ជា ៤ គ ឺ
១  អបាយបដិេនធិ22, ២  កាម     បដិេនធិ23, ៣  រូបាវចរបដិេនធិ24

, និង 
                                                         
21 Patisandhi          conception, reunion, ឬ rebirth 
22 Apāya-patisandhi: rebirth-linking in the woeful plane. 
23 Kāma-sugati-patisandhi: rebirth-linking in the sensuous blissful plane. 
24 Rūpā-vacara-patisandhi: rebirth-linking in the fine-material sphere. 
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៤  អរូបាវចរបដិេនធិ25 ។ អនក្មានចិត្តលអមិនថ្ដលសៅចាប់បដិេនធិក្នុង
អបាយភូមិសទ សបើអន់ណាេ់ ក្៏គងស់ៅបដិេនធិក្នុងកាមេុគត្ិភរ គថឺ្លសបើ
សក្ើត្ក្នុងឋានមនុេស រថ្មងសក្ើត្ក្នុងព្ត្កូ្លខពង់ខពេ់ ឬ ព្ត្កូ្លមានព្ទរយ
េមបត្តិថ្ដរ ។ 
 ការសោះព្សាយខាងសលើសនះ បានរឹងថ្ផអក្សៅសលើបរមត្ថធម៌ថ្ដល
េតីអរីំចិត្តទាងំព្េុង ។ ខ្ុេូំមរនយល់ព្ត្ួេៗអរីំបដិេនធិ    ។ សបើសយើង
និយាយ  រីភរក្នុងជាត្ិបចចុបបនន ចាបត់ាងំរីតូ្ចមក្ សយើងសធវើបាប 
(អកុ្េលក្មម)ខែះ សធវើបុណយ (កុ្េលក្មម)ខែះជាធមមតា ។ បាបបុណយសនះ
បសងកើត្ជា ផលរួមោន សព្ចើន សលាក្សៅថ្ល វបិាក្  ឬ វបិាក្វញិ្ញញ ណ ។ 
វបិាក្វញិ្ញញ ណ ជាតួ្ បដិេនធិ នន     េត្វ ប៉ាុថ្នតមិនថ្មនជាតួ្ វញិ្ញញ ណ សទ 
គឺព្ោន់ថ្ត្ជា ក្មាែ ងំ ថ្ដលអាចជួ្យរុ ព្ចានសៅភរមួយសទៀត្ប៉ាុសណាណ ះ ។ 
 ក្យថ្ល បដិេនធិ មាន ២ បទគឺ បដិ + េនធិ ។ បដិ ថ្ព្បថ្ល សឆ្ព ះសៅ ឬ 
ចសំ ះសៅ េនធិ ថ្ព្បថ្ល ត្  ឬ ត្ណំ ។ ដូសចនះ  ក្យ  បដិេនធិ ថ្ព្បថ្ល ការ
ត្ជាត្ិ   ត្ភរ សៅមុខសទៀត្ ។ 
 ចិត្តជាន់សព្កាយបផុំត្ននជ្ីវតិ្ ស ម្ ះថ្ល ចុត្ចិិត្ត ។ ក្នុងសរលសនាះ 
ព្ក្ថ្េជ្ីវតិ្សៅរុំទាន់សាបេូនយសទ ។ អណំាចក្មម នឹងរុ ព្ចា           
ឲ្យរអិលឃ្លែ ត្សៅចាប់ភរលម ី សោយអណំាច  បដិេនធិចិត្ត ថ្ដលជាចិត្ត
ភាជ ប់រីអត្ីត្ សៅបចចុបបនន ជាព្បភរននជ្ីវតិ្លមី ។ 
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 មនុេសសក្ើត្មក្មិនដូចោន សទ អនក្ខែះមាន អនក្ខែះព្ក្អនក្ខែះសក្ើត្ក្នុង
វមិានព្បាសាទ អនក្ខែះសក្ើត្ក្នុងផទះសឈើ ឬ ខទមេបូវ ។ េូមបថី្ត្សក្ើត្ក្នុង
ព្បាសាទដូចោន  រូបោងក្ម៏ិនដូចោន  ចិត្តសលែើម ចរយិា មារយាទ ក្៏មិនដូចោន
សទៀត្ ។ សត្ើ       សធវើឲ្យេត្វសលាក្ខុេថ្បែក្ោន យា៉ា ងសនះ? ព្រះរុទធបាន
ព្តាេ់ដឹងសរឿងអាល៌ក្បំាងំសនះ ព្ទង់មានព្រះបនទូលថ្ល “កម្មំ សសតត វិេជជតិ 
យ្ទិ្ទំ្ ហ្ ីប្បណីតោយ្” “ក្មមរថ្មងថ្បងថ្ចក្េត្វទាងំឡាយ ឲ្យ
សថ្លក្ទាប និង នលែថ្លែ  ” ។ 
 ដូសចនះសយើងអាចសឆែើយបញ្ញា បរសលាក្បានថ្ល បដិេនធិចិត្ត     អនក្
សធវើទានក្នុងបចចុបបននសនះ នឹង    ឲ្យ       ជ្ីវតិ្លមី ក្នុងព្ត្កូ្លេតុក្េតមភ
ក្នុងព្បសទេថ្ដលមាន  រុងសរឿង ក្នុងភរខពង់ខពេ់សោយោម នអវីអាចហាម
ឃ្លត្់បាន ។ សបើអនក្សធវើទាន   សយានយក្ក្សំណើ ត្ក្នុងព្ត្កូ្លខពេ់ 
ព្បសទេចសំរ ើន ភរខពង់ខពេ់                             
               េមប  ។ សនះគកឺារសធវើទាន   ហ  ផលក្នុង
បរសលាក្ ។  
 ព្រះ    ព្ទង់ព្តាេ់ថ្ល “ាោ ហ្សវ នប្បសសំនតិ ទានំ” “បុគគល
 លទាងំឡាយមិនេរសេើរទានស ើយ” ។ ធមមតាមនុេស ល មិនថ្ដល
េរសេើរទាន គឺអសំណាយជាវត្ថុដល់េបបុរេជ្នណាមាន ក្់ស ើយ សព្ ះជ្ន
ជ្រូំក្សនះ ជាអនក្លៃង់សលែ  អបបឥត្ព្បាជ្ា ោម នការរិចារណាឲ្យបានថ្វង
ឆ្ៃ យថ្ល ទានថ្ដលសគសធវើស ើយ រថ្មងមានព្បសយាជ្ន៍សនាះសទ ។ ផទុយសៅ
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វ ិ បុគគល លថ្ត្ងថ្ត្យល់ថ្ល អនក្សធវើទានជាមនុេសឥត្សចះគិត្ 
រិចារណាចសំ ះស តុ្ផលសផសងៗសសាះ ចាយវាយព្ទរយរបេ់ខែួន ឲ្យអនក្
ដនទទសទៗ ោម នបានអវមីក្វ ិសសាះ ។ 
 មា៉ាងសទៀត្ ជ្ន លថ្ត្ងេអប់បណឌិ ត្ សព្ ះបណឌិ ត្មិនស ល
េរសេើរមនុេស ល ថ្ដលរេ់សៅខវះេត្ិ ខវះវចិារណញ្ញញ ណ សាបសព្ ះ
ថ្ត្អសំរើអកុ្េល ។ ជ្ន លជាមនុេសខវះេត្ិ ខវះការហាត្់រត្ ់លត្់ដចំិត្ត 
បសណាត យឲ្យចិត្តដឹក្ តាមទសំនើង ។ រឯី បណឌិ ត្ ជាបុគគលថ្ដលទូនាម នចិត្ត
ខែួនឯងបានសោយខនតី ថ្ដលអនក្ដនទលបំាក្នឹងសធវើ    ។      
ព្បក្បសោយធម៌ ៤ យា៉ា ង សៅថ្ល បណឌិ ត្ធម៌ គឺ ៖ 
 ១. អតតសទុ្ធិ  បរេុិទធចសំ ះខែួនឯង  
 ២. ប្រប្រសិទុ្ធិ  បរេុិទធចសំ ះអនក្ដនទ  
 ៣. សង្គហ្ៈ  ជួ្យេសស្កងាគ ះអនក្ដនទ  
 ៤. កតញ្ញូ  ដឹងគុណឧបការជ្ន ។  
 ដូសចនះសយើងគបបសីេរគប់បណឌិ ត្ សព្ ះបណឌិ ត្ជាេបបុរេជ្ន
ថ្ដលបានអប់រ ំ បនទុ ំ ចរយិា បានសោយព្បនរ  ហ  សធវើទានសោយ
ឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត ។ ប៉ាុថ្នត ការទូនាម នខែួនតាមបណឌិ ត្ ជាការលបំាក្ ដូច
រុទធភាេិត្ថ្ល “         តថា       ថា       ត  
        ត                       ”26 “              

                                                         
26                      (      )     ៥២       ៥៥     ១៥  
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   ហ                              ខែួន   ទូនាម នបានសរក្
   ” ។ 
        ព្េី ិសតាបសទេ    ថ្ល “ការព្ោន់ថ្ត្ព្បសៅនរជ្នឲ្យ
បានជាបណឌិ ត្ នរណាក្ស៏ធវើបានងាយ ថ្ត្ការទូនាម នខែួនឯងឲ្យព្បព្រឹត្តសៅ
តាមគនែងធម៌ជាការព្ក្ សធវើបានចសំ ះថ្ត្មនុេសមានមហាត្ម័ន” ។  ក្យថ្ល 
មហាត្ម័ន ថ្ចក្ជា ២ បទគ ឺម ៈ + អាត្ម័ន = មហាត្ម័ន ។ ម ៈ ថ្ព្បថ្ល ធ,ំ 
អាត្ម័ន ជាភាសាេសំ្កេកឹត្ ភាសាបាលីថ្ល អត្ត ថ្ព្បថ្ល ខែួន ឬ ព្រលឹង ។ 
មនុេសមាន   ត្ម័ន គជឺាអនក្មាន វរីយិៈ ខនតី មានជ្ ំរខពេ់ មានចិត្ត
ត្េ ូ យក្ឈនះធមមជាត្ិ    បសនាថ ក្បនាទ ប   ភាររបេ់ខែួន មិនផសងសព្រង 
មិនរឹង ក្ស់ទវតា ឥនទព្រ ម ជាអនក្និយមឈនះសលើខែួនឯង ។ មនុេសមាន 
មហាត្ម័ន មិនរឹងថ្ផអក្សលើអត្ីត្ក្មម (ក្មមចាេ់)      រឹងថ្ផអក្ថ្ត្សលើ
បចចុបបននក្មម (ក្មមលម)ី របេ់ខែួន     ត្េ ូ ព្កា នសនៀលយក្សជាគជ្័យក្នុង
ឆ្ក្ជ្ីវតិ្ ។ 

 មពីរ           ធមមបទ               
“សយ សហ្សស ំសហ្សសសន សង្កគ សម្ មានុសស ជិសន ឯកញ្ច  

សជយ្យម្ោត នំ ស សវ សង្កគ ម្ជុតតសមា” ។27 

“សូមបបុី្បគគលអាចយកជយ័ជាំនះនលើមនុសសកាុងសង្រ្គគ មរាប្ប ់ ដ្ងក៏

                                                         
27                      (      )     ៥២          
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នដ្ឋយ កម៏៊ិនត្ប្បនសើរោងក្ខរឈ្ាះនលើខលួនឯង ខត្មាា កន់ឡើយ បុ្បគគលអាកឈ្ាះខលួនឯង 
ោអាកឈ្ាះសង្រ្គគ មដ្ត៏្ប្បនសើរប្បាំផុត្” ។ 

 

 

“ អោត  ហ្សវ ជិតំ សសសយ្ា ” 

“ឈ្ាះខលួនឯងត្ប្បនសើរោងឈ្ាះអវីៗ ទាំងអស់ ” ។ 
 

 

“ តណហ កខសយ សព្វទុ្កខំ ជិនាតិ ”28
 

“ ក្ខរអស់នៅថ្នត្ណាា  រខមងឈ្ាះនូវទុកខទាំងព្ួង ” ។ 
 
 

   

                                                         
28                      (      )     ៥២        ៦ 
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េព័្វសក្ព្ង្សណំាង្ 

 
 ក្យ េ័ព្វ         ភាសាបាលី      ថ្ល េណំាង ឬ 

សព្រងេណំាង ។  ក្យ សណំាង្       អសំរើថ្ដលបានសាង   រី
សព្រងនាយ  ឬ ភ័រវសព្រង ។     ក្យ វាសនា   េសំៅ   ថ្ល េណំាង 
សព្រងេណំាង ភ័រវសព្រង ។ ដូសចនះ ក្យ ភ័រវ េណំាងនិង វាេនា មាន
និយមន័យដូចោន  សទើបថ្ខមរចូលចិត្តនិយាយរួមោន ថ្ល ភ័រវេណំាង 
ភ័រវសព្រងេណំាង ភ័រវវាេនា  ឬ ភ័រវសព្រងវាេនា ។ 
 សទាះបី       ជាត្ិសាេន៍      ឬ                  
                ការព្បាថ្លន    ោន  ស លគឺ  បណំងសក្ើត្         
  ព្ត្កូ្លអភិជ្ន ឬ វណណៈខពេ់                         េក្តិយេ
              បរវិារ      ។      ព្បាថ្លន      រូបសឆ្មសលាមរណ៌លអ 
     េុខភារបរបូិណ៌      អាយុយឺនយូរ      ក្មាែ ងំកាយ
            ចិត្តកាែ ហាន          សាម រត្រីងឹបុឹង ។ ជារិសេេ    
  ព្បាថ្លន      ព្បាជ្ា ែ្ េនវ មានចសំណះសចះដឹងខពង់ខពេ់ ទាងំ
ផែូ វសលាក្    ផែូ វធម ៌។      ព្បាថ្លន                           ៣ 
      សភាគេមបត្តិ រូបេមបត្តិ និង បញ្ញញ េមបត្តិ ។  
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 ក្៏ប៉ាុថ្នតចសំ ះសោលបណំងទាងំអេ់សនាះ ជួ្នកាលក្៏បានេសព្មច 
ជួ្នកាលក្៏មិនបានេសព្មច េមដូច ក្យសសាែ ក្មួយថ្ល “ មនុេសទាងំអេ់ 
គឺជាសាថ បនិក្ននសជាគវាេនារបេ់ខែួន ” ។ ជាការរិត្ណាេ់ថ្ល មនុេស
សយើងមាន ក្់ៗ សក្ើត្មក្មិនដូចោន សទ អនក្ខែះសក្ើត្មក្ក្នុងវមិាន ក្នុងព្បាសាទ
អនក្ខែះសក្ើត្ក្នុងផទះលម ផទះសឈើ ឬ ខទមេបូវ ។ េូមបថី្ត្សក្ើត្ក្នុងព្បាសាទដូច
ោន  រូបេមបត្តិមិនដូចោន  ចរយិាេមបត្តិក្៏មនិដូចោន  ព្បាជ្ា ែ្ េនវក្ម៏ិន
ដូចោន សទៀត្ ទាងំសនះសព្ ះស តុ្អវី ? សបើស លសៅតាមន័យ ថ្ដលបាន
ថ្ចងក្នុងព្រះរុទធសាេនាថ្ល មក្រីការព្បព្រឹត្តិព្បត្ិបត្ត ិ និង ការរាយាមខំ
េនសឧំបនិេសយ័មិនសេមើោន សនាះឯង ។ ព្រះភគវាព្ទង់េថ្មតងថ្ល “កម្មំ 

សសតត វិេជតិ យ្ទិ្ទំ្ ហ្នីប្បណីតោយ្”
29 “ក្មមរថ្មងថ្បងថ្ចក្េត្វ

សលាក្ឲ្យសថ្លក្ទាប នលែលនូ រ ខុេសោយថ្ ក្រីោន្  ” ។ អសំរើ ថ្ដលេត្វសលាក្
បានសាងេនសមំក្មិនដូចោន  ឬ ឧបនិេសយ័មានមក្ត្ិចសព្ចើនខុេថ្បែក្រី
ោន  សទើបក្សំណើ ត្ និង ការព្បាថ្លន ននេត្វសលាក្ រុអំាចបានសេមើដូចោន  ។ 
  ក្យថ្ល ឧប្និសសយ័្ ជាភាសាបាលី ថ្ព្បថ្ល កុ្េលធម៌ ថ្ដលសដក្
អាព្េ័យសៅក្នុងខនខេនាត ន  ឬ ថ្លកុ្េលថ្ដលបានអប់រកំ្សាងេនសទុំក្
ស ើយ ។ ន័យមា៉ាងសទៀត្ បានដល់ ភ័រវសព្រងេណំាង ថ្ដលបានក្សាង
ទុក្មក្រ ូត្ដក្ជ់ាប់ជាចណុំចចណូំលចិត្ត ។ 
 តាមគមពីរព្រះរុទធសាេនា សលាក្ចាត្់ ឧបនិេសយ័   ៣ យា៉ា ងគ៖ឺ 

                                                         
29                      (      )     ២៨       ៥៥ 
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 ១. ទានូប្និសសយ័្ ភ័រវសព្រងេណំាង ថ្ដលបានសាងទុក្ មក្
សោយអណំាចការបរចិាច គព្ទរយសៅជាទាន  
 ២. សលីបូ្និសសយ័្ ភ័រវសព្រងេណំាង ថ្ដលបានសាងទុក្មក្
សោយការរក្ាេីល  
 ៣. ភាវនូប្និសសយ័្ ភ័រវសព្រងេណំាង ថ្ដលបានសាងទុក្មក្
សោយការ      ភាវនា ។ 
 ឧបនិេសយ័ បានដល់ ទាន េីល     ភាវនា ។ ទាងំ ៣ ព្បការសនះ
ចាត្់ថ្លជាឧបនិេសយ័ ថ្ដលេត្វសលាក្បានេនសសំាងទុក្មក្រ ូត្ដក្់
ជាបជ់ាចណុំចចណូំលចិត្ត ។ 
 េត្វសលាក្ថ្ដលព្តាចរ់ងាគ ត្់ក្នុងេងារវដដ សបើមិនទាន់េសព្មច
និ វ នដោបណា រថ្មងជួ្បបញ្ញា ទុក្ខសសាក្សព្ចើនព្បការ ។ ដូសចនះសដើមបសីរ ើ
បព្មះឲ្យផុត្បញ្ញា ទុក្ខ ព្បាថ្លន សេចក្តីេុខ ព្ត្ូវថ្ត្រាយាមខេំនសបំសំរ 
ទាន េីល     ភាវនា សទើបបានស ម្ ះថ្លជាអនក្មានឧបនិេសយ័លអ   
គុណធម៌ កុ្េលធម៌ ឬ បុញ្ញក្មមព្បចាទុំក្ ថ្ដលជាស តុ្បសងកើត្បានជា 
ភ័រវសព្រងេណំាងលអព្បចាជំ្ីវតិ្ក្នុងេងារវដដ ។ 
 តាម  សាមញ្ញញ  សបើសគស ើ បុគគលណាមាន ក្់សក្ើត្ចសំលើព្ត្កូ្ល
អភិជ្ន មានអណំាច េក្តិយេ ព្ទរយេមបត្តិ បរវិារ មានបញ្ញញ  សាម រត្ី ភែឺ
សាវ ង កាែ ហាន មានរូបេមបត្តិព្េេ់សសាភា ព្បក្បការងារបានេសព្មច
េមតាមបណំងព្បាថ្លន  សគក្៏ថ្ត្ងនាោំន សកាត្េរសេើរចសំ ះបុគគលសនាះថ្ល 
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សគ    មានភ័រវសព្រងេណំាងលអអសាច រយសមែ៉ាះ ន៎ ! ថ្ត្សបើ      សក្ើត្
         ផទុយរី     ដូចបានស លមក្     សនាះ សគរថ្មងនា ំ
ោន និយាយថ្ល ជាបុគគលអភ័រវោម នសព្រងេណំាងលអសសាះស ើយ ។ 
 ភ័រវសព្រងេណំាងរុំថ្មនសក្ើត្ស ើងឯងៗ ឬ សោយព្រះជាមាច េ់អងគ
ណាសលាក្ព្បទានឲ្យសនាះសទ សព្រងេណំាងសក្ើត្ចសំ ះ ថ្ត្បុគគលណា 
មានការរាយាមឧេា ៍េងាវ ត្ ព្បឹងថ្ព្បងេនសឧំបនិេសយ័លអសោយខែួន
ឯងប៉ាុសណាណ ះ ។ បុគគលណាបានបសំរ ឧបនិេសយ័ទុក្ស ើយ បុគគលសនាះ
ស ម្ ះថ្ល ជាមាច េ់សលើភ័រវសព្រងេណំាងសនាះ   ៗ ។ 
 មា៉ាងសទៀត្ រុទធបរេ័ិទមិនគួរសព្បើ ក្យ “ព្រ មលិខិត្” ចសំ ះ
ដសំណើ រជ្ីវតិ្បចចុបបនន ថ្ដលជួ្បព្បទះភ័រវសព្រងេណំាង ឬ អភ័រវ អត្់សព្រង
េណំាងសនាះស ើយ សព្ ះ ក្យ “ព្រ មលិខិត្” សនះ ជា ក្យថ្ដល
ព្  មណ៍បរេ័ិទព្ត្ូវសព្បើថ្ត្ប៉ាុសណាណ ះ ។ ព្រះរុទធព្ទងព់្តាេ់ថ្ល “អោត  ហ្ ិ

អតតសនា នាសថា” “ខែួនទីរឹងខែួន” ។ ចូរកុ្ទីំរឹងអនក្ដនទមានសទវតា 
ឥនទព្រ មជាសដើម ។ េុខ ទុក្ខ មាន ព្ក្ អាព្ក្ក្់ លអ សក្ើត្មក្រីទសងវើរបេ់ខែួន
សយើង ោម នអនក្ដនទណាមក្ជួ្យសយើងបានស ើយ ។ 
 ដូសចនះសដើមបឲី្យបានជាបុគគល មានភ័រវសព្រងេណំាងរិត្ៗ ព្ត្ូវខំ
តាងំចិត្តបសំរ ទានឲ្យបានជាទានូបនិេសយ័ បសំរ េីល ឲ្យបានជា
េីលូបនិេសយ័ បសំរ ភាវនាឲ្យបានភាវនូបនិេសយ័ទុក្ជាក្នព្មេព្មាប់
ជ្ីវតិ្ព្គប់ៗជាត្ិ ។ 
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ទានូប្និសសយ័្ 
ទានូប្និសសយ័្ ថ្ព្បថ្ល ភ័រវសព្រងេណំាង ថ្ដលបានសាងទុក្មក្ 

សោយអណំាចការបរចិាច គព្ទរយសៅជាទាន ។  ក្យថ្លទាន ជាភាសា
េសំ្កេកឹត្ផង ជាភាសាបាលីផង ថ្ព្បថ្ល អសំណាយ (ការឲ្យ) ព្បសគន ជូ្ន 
ថ្លវ យនូវបចច័យទាងំឡាយឲ្យជាទាន ។ ទានសនះ ខ្ុបំានរនយល់ ូរ
ថ្ រសេទើរេរវព្គប់មក្ស ើយ ខ្ុ ពំ្ោន់ថ្ត្ជ្ព្មាបបថ្នថមសទៀត្ថ្ល 
បុគគលថ្ដលអាចបសំរ ទានឲ្យបានជាឧបនិេសយ័សក្ើត្ លុះព្តាថ្ត្
រាយាមចាំងយក្ជ្័យជ្នំះ សលើេព្ត្ូវននចិត្តស លគឺ សលាភៈ មចារយិៈ
ជាមុនេិន សព្ ះការសធវើទានទុក្ដូចជាការសធវើចមាំង ។ ព្រះេមាម េមពុទធ 
ព្ទង់មានព្រះត្ព្មាេ់ថ្ល “ទានញ្ច យ្ទុ្ធញ្ច  សមានមាហុ្” “ទាន និង 
ចមាំងសេមើោន ” ។ 
 ក្នុងន័យសនះ ព្រះអងគព្ទងេ់ថ្មតងបញ្ញជ ក្់ថ្ល ការបសំរ ទានសនះ 
ព្បហាក្់ព្បថ្ លនឹងការសធវើចមាំង ។ សរលណាព្បសទេជាត្ិ មានេស្កងាគ ម
សគថ្ត្ងថ្ត្ព្ត្ូវការសមទរ័ និង ក្ងរលទាហាន ថ្ដលមានក្មាែ ងំខាែ ងំកាែ  
មានព្បាជ្ាសាម រត្វីាងនវ មានចិត្ត កាែ ហាន មានសេបៀងអាហារ និង េ វ វុធ
ព្គប់ព្ោន់សាគ ល់កាលសវលា និង ចណុំចសខាយខាែ ងំ របេ់េព្ត្ូវ
រិត្ព្បាក្ដ ជាអនក្មានអណំត្់អត្ធ់ន់ ត្េ ូបតូ រផ្ទត ច់ សដើមបទីាមទារយក្
ជ្័យជ្នំះរីខាម ងំេព្ត្ូវ ។ យា៉ា ងណាមិ  បុគគលថ្ដលអាចបសំរ ទានបាន 
ក្៏ដូសចាន ះថ្ដរ លុះព្តាថ្ត្រាយាមចាំងឲ្យបានឈនះេព្ត្ូវ ននចិត្តជាមុន
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េិន សទើបអាចបសំរ ទានសក្ើត្ ។ 
 េព្ត្ូវននចិត្តបានដល់សលាភៈ និង មចារយិៈសនះឯង ។ ធមមតាបុគគល
ថ្ដលមានចិត្តជាប់ជ្ ំក្់ ួងថ្ ង ចង់បានចងម់ាន  ួេក្រំតិ្ ចិត្ត
ក្ណំា ់េវិត្សាវ   កុ្ថំ្លដល់សៅហា នលះចាយ ចណំាយព្ទរយធន ថ្ដល
ខែួនមានឲ្យសៅជាទានដល់អនក្ដនទសនាះ ។ េូមបថី្ត្ខែួនឯង ក្៏រុហំា ន
បរសិភាគចាយវាយធនធាន ថ្ដលខែួនមានទាងំឡាយ ឲ្យបានេមគួរដល់
េមត្ថភារខែួន   ។ បុគគលជ្រូំក្សនះ ធាែ ក្់ក្នុងត្ព្មាថ្ល ជាមនុេស
ក្ណំា ់េវិត្ ជាមនុេសចា ់ចាល បសណាត យចិត្តខែួនឲ្យឋិត្សៅសព្កាម
អណំាចសលាភៈ និង មចារយិៈ ។ ចិត្តរថ្មងសៅ មងអនទះអថ្នទង ចង់មាន
បានមិនសចះេកប់េកល់ ថ្ត្ងថ្ត្ព្ក្ ល់ព្ក្ហាយ សាត យសព្កាយ សៅសរល
ថ្ដលព្ទរយេមបត្តិវនិាេបាត្់បង់សៅសោយព្បការសផសងៗ មានខយល់រយុះ
ទឹក្ជ្នំន់ជាសដើម ។ បុគគលព្បសភទសនះ សទាះបីរេ់សៅោប់រយឆ្ន កំ្៏មាន
ស ម្ ះថ្លរុំបានសាងព្បសយាជ្ន៍អវីេព្មាប់ខែួន េព្មាប់េងគមជាត្ិ េងគម
សលាក្ស ើយ   រេ់សៅទមៃន់ថ្ផនដី ។ 
 សោយស តុ្ថ្ល ការសធវើទាន និង ចមាំងព្បហាក្់ព្បថ្ លោន  សទើប
ព្រះបរមសាសាត  ព្ទង់េថ្មតងទុក្ក្នុងអនុបុរវីក្ថ្ល អរីំទានជាមុន ស ើយ
ព្ទង់េថ្មតងអរីំេីលតាមលោំប់ សព្ ះព្ទង់ចងឲ់្យរុទធបរេ័ិទយល់អរីំ
ត្នមែននទាន និងផលននទាន ។ ព្ទង់ចង់ឲ្យ រុទធបរេ័ិទសរៀនសធវើ 
បាដិបុគគលិក្ទាន     សធវើេងឃទាន សដើមបោីផំាំបណតុ ះឧបនិេសយ័ សៅ



                   

129 

ថ្ល ទានូបនិេសយ័ ទុក្ជាបុញ្ញនិធិ ជាភ័រវសព្រង េណំាងេព្មាប់
ឥធសលាក្ និង បរសលាក្ ។ 

សលីបូ្និសសយ័្ 
សលីបូ្និសសយ័្ ថ្ព្បថ្លភ័រវសព្រងេណំាងថ្ដលបានសាងទុក្មក្

សោយការរក្ាេីល ។  ក្យថ្ល េីល ជាភាសាេសំ្កេកឹត្  ឬ បាលី ថ្ព្ប  
វរិត្ិសចត្នា សវៀរចាក្អសំរើអាព្ក្ក្់    ផែូ វកាយ វាចា ការមិនព្បព្រឹត្តិក្នែង
េិកាខ បទ ឬ វនិ័យបញ្ញត្តិ     ចរយិាេណាត ប់ធាន ប ់និេសយ័ (foundation) 

ព្បព្ក្ត្ី      ការេព្ងួមមិនសធវើអសំរើអាព្ក្ក្់ទាងំរួង ។ 
  ក្យថ្ល វិរតិ  ថ្ព្បថ្ល សចត្នាសវៀរចាក្ មាន ៣ យា៉ា ង គ ឺ៖ 
 ១. សម្បតតិវិរតិ សវៀរចាក្សោយការដល់ព្រម សព្ ះរិចារណា
ស ើ ចាេ់នូវគុណធម៌ និង ត្នមែជាត្ិក្សំណើ ត្ ថ្ដលបានសក្ើត្មក្ជា
មនុេស សោយក្ព្ម ។ ដូសចនះ មិនគួរសៅសធវើបាបក្មមទាងំរួងសសាះស ើយ 
សទាះបីជាចសំ ះមុខ ឬ ក្បំាងំមុខអនក្ដនទក្តី ក្៏មិនហា នព្បព្រឹត្ត ដូចជាជួ្ប
ព្បទះេត្វមានជ្ីវតិ្ ថ្ដលគួរេមាែ ប់ក្ម៏ិនេមាែ ប់ ស ើ ព្ទរយេមបត្តិអនក្
ដនទ ថ្ដលគួរកាន់យក្ក្ម៏ិនកាន់យក្ដូសចនះជាសដើម ។ 
 ២. សមាទានវិរតិ ការសវៀរចាក្មិនសធវើបាបទាងំឡាយ សោយបាន
េមាទានេីល រីភិក្ខុសាមសណរ ឬ សលាក្អនក្មានេីលរូបណាស ើយ ក្៏
បានរាយាមព្បត្ិបត្តិតាមទាវ រកាយវាចា មិនហា នព្បព្រឹត្តឲ្យក្នែងចាក្
េិកាខ បទ  ឬ វនិ័យបញ្ញត្តិសនាះ សោយមានការសអៀនខាម េ និង មានការ
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ថ្ព្ក្ងរថ្អងសខពើមចសំ ះផលអាព្ក្ក្់លាមក្ទាងំសនាះ ។ 
 ៣. សមុ្សចឆទ្វិរតិ ការសវៀរចាក្សោយោច់ខាត្ គឺអសំរើបាបណា 
ថ្ដលបានសវៀរចាក្សោយកាយវាចាស ើយ អសំរើបាបទាងំឡាយសនាះរុអំាច
វលិព្ត្ ប់សក្ើត្សទៀត្បានសទ េសំៅយក្ការសវៀរចាក្ននព្រះអរយិបុគគល
មានសសាតាបននជាសដើម ។ អសំរើបាបណាថ្ដលព្ទង់បានលះបង់ស ើយ គឺ
ព្ជ្ះព្េ ះមិនអាចព្ត្ ប់សក្ើត្វ ិបានស ើយ ។ េីលថ្ដលថ្ព្បថ្ល 
េព្ងួម គឺ េព្ងួមព្បយ័ត្នបិទបាងំទាវ រកាយវាចាសោយេត្ិ មិនបសណាត យ
ឲ្យបាបទាងំឡាយ សព្ជ្ៀត្ថ្ព្ជ្ក្ចូលមក្បាន ។ រាយាមរក្ាកាយវាចាឲ្យ
ជាព្បព្ក្ត្ីធមមតាទាងំចរយិា េណាត ប់ធាន ប់ ក្រ៏ាយាមរក្ាឲ្យបាននលែលនូ រលអ
ព្បសេើរព្គប់សរលសវលា ។  

                  
១. និចចសលី បានដល់េីលថ្ដលគួររក្ាជានិចច  ឬ សៅថ្ល

បញ្ចេីល គឺេីលថ្ដលមានេិកាខ បទ ៥  
 ២. ឧសបាសលសលី េីលេព្មាប់ដុេខាត្់ ជ្ព្មះចិត្តឲ្យបានថ្លែ
សាអ ត្ជាលោំប់ស ើងសៅ ឬ សៅថ្លេីល ៨ សព្ ះមានេិកាខ បទ ៨   
 ៣. ចតុប្ារសិទុ្ធសលី េីល ៤ មានបាត្ិសមាក្ខេវំរេីល ជាសដើម 
ជាេីលេព្មាប់ភិក្ខុេងឃអងគ ថ្ដលបានបួេក្នុងព្រះរុទធសាេនាសលាក្
េិក្ាសោររព្បត្ិបត្តិ ។ 
 េព្មាប់ខណៈសនះខ្ុេូំមសលើក្យក្ព្ត្ឹមថ្ត្េីល ៥  ឬ និចចេីល



                   

131 

មក្អធិបាយខែះៗប៉ាុសណាណ ះ សដើមបបីញ្ញជ ក្់រីេីលូបនិេសយ័ ឲ្យព្េបសៅ
តាមន័យខាងសដើម ។      េត្វថ្ត្ងជួ្បព្បទះបញ្ញា ទុក្ខសសាក្ជាសព្ចើនជ្ំ
រូក្ ។ បញ្ញា ទុក្ខសសាក្ថ្ដលសក្ើត្រីេភាវធម៌ គបឺញ្ចក្ខនធព្ត្ូវជួ្បព្បទះនឹង 
ការសក្ើត្ ចាេ់ ឈឺ សាែ ប់ ។ បញ្ញា ខវះខាត្ក្នុងការរក្សដើមបបីបំ៉ានបញ្ចក្ខនធផង 
។ បញ្ញា ភ័យខាែ ចត្ក្់េែុត្ ថ្ដលសក្ើត្សច រីេងគម ដូចជាការសព្បើអណំាច
អាព្ក្ក្់ជួ្រជាត្ិ កាប់េមាែ ប់សបៀត្សបៀន សធវើទុក្ខបុក្សមន  លួចឆមក្់ឆក្់ព្បវញ័្ច  
រសំលាភប ំរប ំនបបំាត្់េិទធិសេរភីារ ស ល ក្យេមតីកុ្ ក្
សបាក្ព្បាេ មួលបងាក ច់ព្បាេចាក្រីេភាវរិត្ មានចិត្តសលម ងងឹត្វសងវង
សភែចសាម រត្ី ។ ទាងំសនះេុទធថ្ត្ជាមហាភ័យ ថ្ដលបងកសច ជាផនត្់គនិំត្នន
     េត្វថ្ដលសលាក្ស លថ្ល ខវះេីលធម៌សនាះឯង ។ 
 ដូសចនះអនក្ថ្ដលបានរក្ាេីល ជាអនក្រេ់សៅក្នុងព្ក្បខណ័ឌ ននចាប ់
យុត្តិធម៌ មិនបានបងកការភ័យខាែ ចដល់េងគម ។ និចចេីល គឺេីលថ្ដលព្ត្ូវ
រក្ា ព្បត្ិបត្ត ិដុេខាត្់ ឲ្យបានព្បសេើរព្គប់សរលសវលា ។ 

       ៥ 
១. បាណាតិបាត ការេមាែ ប់េត្វ បបំាត្់ជ្ីវតិ្សគ  
២. អទិ្នាន ទាន ការលួចព្ទរយរបេ់សគ  
៣. កាសម្សមិុ្ចាឆ ចារ ការព្បព្រឹត្តខុិេក្នុងកាម  
៤. មុ្សាវាទ្ ការស ល ក្យកុ្ ក្  
៥. សរុាសម្រយ្ ការផឹក្ទឹក្ព្េវងឹ ។ 



                   

132 

           ព្ត្ូវេិក្ាេិកាខ បទ    ៥ សនះ ឲ្យបាន           
អសំរើអាព្ក្ក្់ ។ កាលសបើបុគគលណាបានព្បព្រឹត្ត     ស ើយ ស ម្ ះថ្លជា
បុគគលបាប នាឲំ្យេងគមភ័យខាែ ចត្ក្់េែុត្ ធុ ព្ទាន់សខពើមរសអើម និង បាន
ស ម្ ះថ្លជាបុគគលព្ទុេតេីល គឺជាអនក្ោម នេីល ។ ដូសចនះសដើមបបីានស ម្ ះ
ថ្ល ជាបុគគលមានេីល           ព្ត្ូវ      េិកាខ បទទាងំ ៥ ខ សនះ ។ 
   រក្ាេីល       ការសវៀរចាក្  េមាែ ប់     េត្វ   
លួចព្ទរយសគ   ព្បព្រឹត្តិខុេក្នុងកាម    ស ល ក្យកុ្ ក្សបាក្ព្បាេ  
  ផឹក្ទឹក្ព្េវងឹ ។   រក្ាេីល            រក្ាកាយ វាចា      
ឲ្យមានេណាត ប់ធាែ ប់លអនលែលនូ រ េមគួរដល់ ក្យថ្ល េីលធម៌ ។ 
 និចចេីល គឺជាេីលថ្ដលបុគគលមាន ក្់ៗ ព្ត្ូវរក្ាព្បត្ិបត្តិឲ្យបាន
ជាបជ់ានិចច សដើមបសីេចក្តីេុខសក្សមក្ានតក្នុងរងវង់េងគមព្គួសារ េងគមជាត្ិ 
និង រិភរសលាក្ទាងំមូល ។ 
 និចចេីលសនះ ជាចាបេ់ព្មាប់េងគម ជាធម៌មានព្បចាសំលាក្ ឬ ថ្ល
ជាបណំងននមនុេសេត្វ ជាចាបំាច់ព្គប់សរលសវលាសទាះសបើមានព្រះរុទធ
ព្តាេ់ដឹងក្ត ី មិនមានព្រះរុទធព្តាេ់ដឹងក្តី ក្៏េងគមមនុេសេត្វថ្ត្ងប៉ាង
ព្បាថ្លន ជាចាបំាច់ សដើមបេិីទធិសេរភីារសេចក្តីេុខព្េួលក្នុងេងគម ។ 
 ដូសចនះបុគគលព្គប់រូប ព្ត្ូវរាយាមខេំនសអំប់រឲំ្យមានេីលជា
ទមាែ បដ់ក្់ជាបក់្នុងចិត្ត ថ្ដលសៅថ្លេីលូបនិេសយ័ សព្ ះេីល ថ្ដល
បុគគលរក្ាព្បត្ិបត្តិលអស ើយនឹងបានជាក្មាែ ងំ ៤ យា៉ា ង ។ 
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               ់    
១. ឧទ្កសរណសលីគុសណា េីលមានអានុភារព្ត្ជាក្់ដូចទឹក្  
២. ឧសបាសលសសមាសលីគុសណា េីលមានអានុភារដូចឱេល  
៣. អាចារសសមាសលីគុសណា េីលមានអានុភារញុាងំអនក្រក្ា

ឲ្យព្បព្រឹត្តលអ  
៤. ម្ណីសសមាសលីគុសណា េីលមានអានុភារដូចជាថ្ក្វមណីដ៏

មានរេមីភែឺថ្លែ  ។ 
 បុគគលថ្ដលបានរក្ាេីលឲ្យបានបរេុិទធ មិនធែុះធាែ យ មិនឆែក្
រ ល រថ្មងបានអានិេងស ៥ យា៉ា ងគឺ ៖ 
 ១. អនក្រក្ាេីល នឹងបានព្ទរយដស៏ព្ចើន មិនមានអធិក្រណ៍ សព្ ះ
មានការមិនព្បមាទ  
 ២. អនក្រក្ាេីល នឹងមានសក្រ តិ៍ស ម្ ះរិសោះលអជាក្លាណ េ័រទ
ផុេអថ្ណត ត្ស ើងលបរីនទឺព្គបទិ់េសានុទិេ  
 ៣. អនក្រក្ាេីល កាលនឹងចូលសៅកានទី់ព្បជុ្ជំ្ន ថ្ត្ងថ្ត្រកី្ោយ 
មិនសអៀនអន់ ោក្់មុខេយុំងចុះ  
 ៤. អនក្រក្ាេីល សវលានឹងសធវើកាលក្ិរយិា មិនវសងវងសាម រត្ី  
 ៥. អនក្រក្ាេីល បនាទ ប់រីថ្បក្ធាែ យខនធសៅ រថ្មងបានសៅសក្ើត្ក្នុង
េុគត្ិភរ ។ 
 មា៉ាងសទៀត្ សលាក្សព្បៀបេីល ដូចជាថ្ផនដី ។        នព្រព្រឹក្ា
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លតាត វលែិ៍ អាច   សៅបានសព្ ះមានថ្ផនដីជាមូលោា ន ។ កុ្េលធម ៌   
                     អាចសក្ើត្មាន និង តាងំសៅបានលុះព្តាថ្ត្
មានេីលជាមូលោា ន ។        េីលជាជ្ហំានទី ២ បនាទ ប់រីទានក្៏
រិត្ថ្មន អនក្សធវើទានព្ត្ូវថ្ត្   េីល    ។ សបើេិន       
ព្ទុេតេីល យក្                           ទាន        
បានបុណយថ្ដរ ថ្ត្ជាបុណយលាយបាប មិន   បរេុិទធសាអ ត្ ។ 
 ការស លោប់សរៀបមក្សនះ បញ្ញជ ក្់ឲ្យស ើ ចាេ់ថ្ល េីលជា
គុណធម៌ដព៏្បសេើរ ជាទីតាងំននកុ្េលដនទ សធវើឲ្យកុ្េលធមទ៌ាងំរួងសក្ើត្
តាងំសៅ និង ចសំរ ើនបាន និង ជាជ្ហំាន្នចូលដល់ភាវនា ថ្ដលជា
ឧបនិេសយ័ជាន់ខពេ់សទៀត្ផង ។ 
 សាធុជ្ន   ចង់បានភ័រវសព្រងេណំាងលអ ព្ត្ូវរាយាមខិត្ខំ
េនសបំសំរ េីល ឲ្យបានជាឧបនិេសយ័ សៅថ្ល េីលូបនិេសយ័ ។ 

ភាវនូប្និសសយ័្ 
ភាវនូប្និសសយ័្ ថ្ព្បថ្ល ភ័រវេណំាង ថ្ដលបានសាងទុក្សោយ

ការបសំរ ភាវនា ។ ភាវនា ជាភាសាបាលី ឬ េសំ្កេកឹត្ ថ្ព្បថ្ល ការចសំរ ើនការ
នឹក្ព្ត្ង់ចសំ ះអារមមណ៍ លអថ្ត្មួយ ដថ្ដលៗ សព្ចើនដង ជាសរឿយៗ នឹក្
ស ើយនឹក្សទៀត្ ររឹំងេមឹងសាម ធ ិ។ 
 ភាវនា (cultivation) ថ្ព្បថ្ល ការចសំរ ើន េព្មាប់សព្បើជាមួយនឹង ក្យ
ដនទ ដូចជា            ចសំរ ើន   ឭ     ឬ សាម រត្ី),       
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(          ), សមតាត ភាវនា (ការចសំរ ើន                  ), 
                   ),     េមាធិភាវនា (ការចសំរ ើន        ) ។ 
 ភាវនា (spiritual cultivation) បានដល់ការអប់រចំិត្តឲ្យេថិត្សៅក្នុង
អារមមណ៍មូលេៃប់លអថ្ត្មួយ ព្បាេចាក្នីវរណធម ៌  (mental hindrances) 
    ៥       ១         (sensual desire) ២       (ill-will) ៣  
        (sloth and torpor) ៤               (restlessness and remorse)     ៥  
         (doubts)       បសងកើត្បញ្ញញ  សដើមបចីាក្់ធែុ ះនព្ត្លក្ខណធម៌    អនិចច ំ
(impermanence) ទុក្ខ ំ(suffering) អនតាត  (non-self) ។ ភាវានាសនះ ជាធមថ៌្លន ក្់
ខពេ់ក្នុងព្រះរុទធសាេនា ។ សលាក្អនក្ព្បាថ្លន សេចក្តីេុខចសំរ ើន ក្នុង
េងារវដដ  ឬ ព្បាថ្លន រសំោះខែួនឲ្យរួចផុត្ចាក្ជ្ីវតិ្អសនាទ លសក្ើត្សាែ ប់ ព្ត្ូវខំ
រាយាមេនសបំសំរ ភាវនាធម៌     េមលភាវនា           និង 
វបិេសនាភាវនា          ឲ្យសក្ើត្បានជាឧបនិេសយ័បចច័យ សព្ ះជា
គុណធម៌េព្មាប់ទូនាម នចិត្ត ឲ្យេថិត្សៅក្នុងកុ្េលធមទ៌ាងំរួង ។ ព្រះរុទធ
ព្ទង់ព្តាេ់េថ្មតងក្នុងគមពីរ          ថ្ល “              ”30 “ធម៌
ទាងំឡាយមានចិត្ត        ជា     ” ។  
 ព្រះរុទធដីកាសនះបញ្ញជ ក្់ថ្ល ធម៌ជាកុ្េលក្ត ី ជាអកុ្េលក្តី រថ្មង
មានចិត្តជាថ្ដនសក្ើត្ មានចិត្តជាព្បធាន ។ សដើមបចីសំរ ើនភាវនាឲ្យបានផល
ព្បសយាជ្ន៍រិត្ព្បាក្ដ សគព្ត្ូវក្ណំត្ ់ សាគ ល់ ក្យថ្ល      ជាមុនេិន ។ 

                                                         
30                      (      )     ៥២       ២១ 
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 ព្រះរុទធ         គមពីរអភិធមម     ចិត្ត (citta) សចត្េិក្ (cetasika) 

រូប (rupa)     និ វ ន (nibbana) ។ ធមទ៌ាងំ ៤ ព្បការសនះមានន័យលអិត្
េុខុម ថ្ដលសលាក្អនក្ព្បាជ្ទ្ាងំឡាយ មិនងាយនឹងសលើក្មក្ េថ្មតង
រនយល់អនក្សាត ប់ឲ្យយល់បានសោយងាយៗសនាះសទ ។ 
  ក្យថ្ល ចិត្ត (mind) ជាអរូបធម៌ រុំអាចសមើលស ើ សោយថ្ភនក្ ឬ 
         ឬ ចាប់សោយនដបានសទ ។ ចិត្ត ជានាមធម៌មានព្ត្ឹមថ្ត្ស ម្ ះ
េព្មាប់ក្ណំត្់សៅឲ្យដឹងថ្លព្ោន់ថ្ត្ជាចិត្តប៉ាុសណាណ ះ ។ 
 ចិត្ត ជាធាតុ្សសាយអារមមណ៍ ជាធាតុ្ទទួលដឹងព្ត្ិះរះិ រិចារណា
េនសអំារមមណ៍ ជួ្នកាលសលាក្សៅថ្ល មសនាធាតុ្  ឬ វញិ្ញញ ណធាតុ្ មាន
សចត្េិក្ ជាធាតុ្សក្ើត្រលត្ស់ៅរួមជាមួយ ។ ចិត្ត និង សចត្េិក្ ជា
អរូ ធាតុ្ ថ្ត្ងអាព្េ័យសៅនឹងរូបធាតុ្     រូបោងកាយជាទីជ្ព្មក្
អាព្េ័យ ។ រូបោងកាយននមនុេស េត្វទាងំឡាយ ជាជ្ព្មក្ននចិត្ត ។ 
 រូបោងកាយជាធាតុ្ មិនយល់មិនដឹង ព្ោន់ថ្ត្ជាទីជ្ព្មក្ននចិត្ត
ប៉ាុសណាណ ះ ។ ចិត្តមិនថ្មនព្ជ្ក្សៅ ឬ ព្តាច់ចរថ្ត្ក្នុងោងកាយសទ ថ្ត្ងនឹក្សរ
សទារទន់បសងាអ នសៅកាន់អារមមណ៍សផសងៗ ខាងសព្ត សទាះជាទីជ្ិត្ ឬ ឆ្ៃ យ
ចិត្តថ្ត្ងអថ្ណត ត្ព្ត្ថ្េត្នឹក្រក្អា មមណ៍ព្គប់សរលសវលា ។  ក្យថ្ល 
អារម្មណ៍ បានដល់ធមមជាត្ិថ្ដលចិត្តថ្ត្ងនឹក្រក្ ឬ ជានុយជាចណីំចិត្ត ។ 
អារមមណ៍ ជាចណីំននចិត្តមានសព្ចើនយា៉ា ងណាេ់ ោប់មិនអេ់ ថ្ត្សបើស ល
សោយខែីមានព្ត្ឹម ៦ យា៉ា ង    ១) រូបារមមណ៍ (អារមមណ៍បានដល់រូប), ២) 
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េទាទ រមមណ៍ (អារមមណ៍បានដល់េសមែង), ៣) គនាធ រមមណ៍ (អារមមណ៍បាន
ដល់ក្ែិន), ៤) រសារមមណ៍ (អារមមណ៍បានដល់រេជាត្ិ), ៥) សផ្ទដា វ រមមណ៍ 
(អារមមណ៍បានដល់ការប៉ាះ ល់), ៦) ធមាម រមមណ៍ (អារមមណ៍បានដល់វត្ថុ  ឬ 
អវីថ្ដលចិត្តរថ្មងនឹក្រក្ជាអត្ីត្ អនាគត្ បចចុបបននក្ត)ី ។ រូប េសមែង ក្ែិន 
រេ េមផេស ធមាម  សនះស ើយ ថ្ដលចិត្តថ្ត្ងសសាយថ្ត្ងនឹក្រក្មិនោច់ ។  
 អារមមណ៍ទាងំ ៦ សនះ ថ្ត្ងសក្ើត្ស ើង ឬ ព្តាច់ចរចុះស ើងតាម ទាវ រ 
ននរូបកាយ ៦ ថ្ដរ    ១) ចក្ខុទាវ រ (ទាវ រថ្ភនក្), ២) សសាត្ទាវ រ (ទាវ រព្ត្សចៀក្), 
៣) ឃ្លនទាវ រ (ទាវ រព្ចមុះ), ៤) ជ្ីវាាទាវ រ (ទាវ រអណាត ត្), ៥) កាយទាវ រ (ទាវ រ
កាយ),     ៦  មសនាទាវ រ (ទាវ រចិត្ត) ។ ថ្ភនក្ ព្ត្សចៀក្ ព្ចមុះ អណាត ត្ កាយ 
មសនា   ជាទាវ រ សព្ ះជាចសនាែ ះព្បសហាងសច ចូលននអារមមណ៍ សៅថ្ល 
អាយត្នៈ    ថ្ព្បថ្ល អណតូ ង េព្មាប់ផទុក្អារមមណ៍   ជាអណតូ ង
ថ្េនសព្ៅ សព្ ះមិនសចះសរ សោយអារមមណ៍ទាងំឡាយសសាះស ើយ ។ 

                  
 ១.          អារមមណ៍ជាទីព្បាថ្លន   
 ២.            អារមមណ៍មិនជាទីព្បាថ្លន  ។  
 កាលសបើ រូប េមែង ក្ែិន រេ េមផេស     ធមាម  បានប៉ាះ ល់  ឬ 
សក្ើត្ស ើងតាមផែូ វ ថ្ភនក្ ព្ត្សចៀក្ ព្ចមុះ អណាត ត្ កាយ មសនាវញិ្ញញ ណ គ ឺ
ដឹងថ្ល រូបសាអ ត្ េសមែងរិសោះ ក្ែិនព្ក្អូប រេជាត្ិឈៃុយឆ្ៃ  ់ េមផេសទន់
ភែន់ ធមាម   ឬ វត្ថុ ស តុ្ការណ៍នាអត្ីត្   ឬ បចចុបបនន   ជាទីោប ់   
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ក្៏សក្ើត្ការព្បាថ្លន សរ ចិត្ត សសាមនេស សព្ត្ក្អរ េបាយរកី្ោយសោយ
កាម គ ឺ ចង់ឲ្យសក្ើត្ោគៈ ត្សព្មក្សព្ត្ក្ព្ត្អាល សភែើត្សភែើន សព្េើបព្សាល
ចសំ ះអារមមណ៍ជាទីព្បាថ្លន សនាះ ។ អារមមណ៍ថ្បបសនះស ម្ ះថ្ល 
ឥោា រមមណ៍ ។ 
 ផទុយសៅវ ិ កាលសបើជួ្បព្បទះអារមមណ៍ដូចជា រូប េសមែង ក្ែិន 
េមផេស ធមាម  ជាទនំាេ់ មិនជាទីោបគួ់រ មិនេមព្បាថ្លន  ក្៏សក្ើត្សទាមនេស 
និង េអប់ ថ្លន ងំថ្លន ក្់ភាែ ម ចសំ ះអាមមណ៍ទាងំសនាះ ។ អារមមណ៍ថ្បបសនះ 
ស ម្ ះថ្ល អនិោា រមមណ៍ ។  
 ចិត្តឥត្មានរូបសទ ថ្ត្សគអាចដឹងបាន េមាគ ល់បាន ព្ត្ង់ចលនានន
ចិត្ត ថ្ដលថ្ត្ងគិត្េនសសំរសៅកាន់អារមមណ៍ព្គបស់រលសវលា ។ ចិត្តជាធាតុ្
ដឹងអាចបញ្ញជ ោងកាយ ជាធាតុ្មិនដឹងឲ្យមានចលនាព្បព្រឹត្តអសំរើជាបាប 
បុណយ គុណសទាេ ខុេព្ត្ូវ កុ្េលអកុ្េល ព្គប់ថ្បបយា៉ា ង សោយមាន
សចត្េិក្ ថ្ដលជាអរូបធមដូ៌ចោន  រថ្មងសក្ើត្រលត្់ជាមួយោន  សបើជា
អកុ្េលសចត្េិក្ ក្៏ជ្ព្មុ បញ្ញជ ចិត្តឲ្យសៅជាអកុ្េល សបើជា
កុ្េលសចត្េិក្ ក្ជ៏្ព្មុ បញ្ញជ ចិត្តឲ្យសៅជាកុ្េល ។ 
 ដូសចនះ សដើមបឲី្យបានគុណព្បសយាជ្ន៍រីចិត្ត សគព្ត្ូវខិត្ខ ំ រាយាម
អប់រទូំនាម នចិត្ត សោយទា ព្បគងចិត្តឲ្យឋិត្សៅ ក្នុងកុ្េលធមជ៌ានិចច ។ 
សព្ ះសបើសគមិនបានទូនាម នអប់រ ំ   សទ     រថ្មងសរសៅកាន់អារមមណ៍ជាទី
ព្បាថ្លន ខែះ មិនជាទីព្បាថ្លន ខែះ ។ សៅសរល    ប៉ាះព្បទះអារមមណ៍ទាងំសនាះ
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ស ើយ សបើោម នេត្ិរឭក្នឹក្ដឹង    បញ្ញញ រិចារណាឲ្យស ើ គុណសទាេ
សទ ចិត្តរថ្មងគិត្យល់ខុេ ព្បកាន់ខុេ ជាស តុ្ធាែ ក្់ចុះសៅក្នុងសព្ជាះ ស រ
សរ សៅសោយ  សៅ មង ។ កាលសបើចិត្តព្បក្បសោយមនទិលសៅ មង 
    ទុក្ខនឹងសក្ើត្មានរិត្ព្បាក្ដ ដូច  រុទធភាេិត្    ក្នុង     
           ថ្ល “ចិសតត សង្កិលសិដឋ ទុ្គគតិ បាដិកង្កខ ”31 “កាលសបើចិត្ត
សៅ មងស ើយ ទុគត្ិនឹងសក្ើត្ស ើងព្បាក្ដ” ។  
  ក្យថ្ល ភាវនា បានដល់ការចសំរ ើន ការនឹក្ព្ត្ង់ចសំ ះអារមមណ៍ដ៏
លអថ្ត្មួយ នឹក្ស ើយនឹក្សទៀត្ ។  ក្យ នឹក្ ឬ រឭក្ េសំៅយក្ េត្ិ បាន
ដល់ការចសព្មើនេត្ិឲ្យសរឿយៗ សព្ចើនដង។ េត្ិ ថ្ព្បថ្ល ការរឭក្បានជាគូ 
នឹងេមបជ្ញ្ញៈ ថ្ព្បថ្ល ការដឹងខែួន ។  
 ធម៌ទាងំ ២ ព្បការសនះ គឺ េត្ិ និង េមបជ្ញ្ញៈជាធមម៌ានឧបការ
សព្ចើន ជាកុ្េលសចត្េិក្សក្ើត្ស ើងជាមួយចិត្ត ញុាងំចិត្តឲ្យព្បព្រឹត្តសៅ 
ក្នុងគុណព្បសយាជ្ន៍ជានិចច ។  ក្យថ្ល ការរឭក្ គឺរឭក្មុនសរលសធវើ មុន
សរលនិយាយេតី គិត្ព្បក្បក្ិចចការអវីៗ  មានសាម រត្មីិនសភែចភាែ ងំ ។ 
េមបជ្ញ្ញៈ គឺការដឹងខែួនក្នុងសរលថ្ដលក្រុំងសធវើ ក្រុំងស លេតី ព្បក្បក្ិចច
ការព្គប់ថ្បបយា៉ា ង ។ ការមានធម៌ទាងំ ២ ព្បការសនះ រថ្មងញុាងំឲ្យបាន
េសព្មចផលព្បសយាជ្ន៍ទាងំខាងផែូ វសលាក្ ទាងំខាងផែូ វធម៌ តាងំរីថ្លន ក្់
ទាប ថ្លន ក្់ក្ណាត ល រ ូត្សៅដល់ថ្លន ក្់ខពេ់បាន ។ 

                                                         
31                      (      )     ២០       ១១៥ 
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 ការសរៀបោប់         បញ្ញជ ក្់ឲ្យស ើ រីគុណព្បសយាជ្ន៍ ថ្ដល
សក្ើត្រីភាវនា គឺការចសំរ ើននូវេត្ិ ថ្លន ក្់ទាប     ថ្លន ក្់ក្ណាត ល ។ ការចសំរ ើន
េត្ិរឭក្រិចារណានូវធម៌ ៤ ព្បការ គឺ កាយ សវទនា ចិត្ត ធម ៌ជាព្រះរុទធ
ដីកា ក្នុងេត្ិបោា នេូព្ត្ សទើបចាត្ថ់្លជា ការចសំរ ើនេត្ិថ្លន ក្់ខពេ់ អាច
រសំោះេត្វឲ្យឆែងផុត្ចាក្េងារវដដ ។ 
 ព្រះេមាម េមពុទធបរមនាល ព្រះអងគព្ទង់ព្តាេ់យា៉ា ងសនះថ្ល “មាន ល
ភិក្ខុទាងំឡាយ មានថ្ត្េត្ិបោា នសនះសទ ថ្ដលជាខព្បត្ិបត្តិក្ចំាត្់បងទុ់ក្ខ
សទាេទាងំរួង និង ជាមាោ៌េព្មាប់សធវើដសំណើ រសឆ្ព ះសៅកាន់ទីរលំត្់ទុក្ខ” ។ 
សបើចង់ព្ជាបចាេ់រីេត្ិបោា ន េូមសមតាត អាន      បិដក្     ១៧ 
ទរំ័រ ២៤៤ បថ្នថមសទៀត្ចុះ ។ 
 ការចសំរ ើនេត្ិបោា នក្ត ី ការចសំរ ើនេមាធិវបិេសនាក្តី មានន័យ និង 
សោលសៅថ្ត្មួយដូចោន  គឺជាមាោ៌េព្មាប់អប់រផំែូ វចិត្តឲ្យព្បព្រឹត្តសៅក្នុង
កុ្េលធម៌ សដើមបសីាងចិត្តថ្ដលធាែ ប់ថ្ត្ព្តាច់ចរតាមទសំនើង ថ្ដលធាែ ប់ថ្ត្ង
ងឹត្វសងវង សោយអណំាចក្ិសលេឲ្យសៅជា ចិត្តថ្លែ បរេុិទធសាអ ត្ គួរដល់ការ
ងារ ជាគុណព្បសយាជ្ន៍តាងំរីថ្លន ក្់ទាប ក្ណាត ល និង ខពេ់បាន ។ 
 េូមព្ជាបថ្ល ទាន េីល ភាវនា ទាងំ ៣ ព្បការសនះ រថ្មងអាព្េ័យ
ជាជ្នួំយដល់ោន  ។ ទាន គឺ ការថ្ចក្រថំ្លក្ ជួ្យបសំរ ដល់អនក្ថ្ដលមាន
សេចក្តីព្ត្ូវការ             ខាត្ ឬ      សព្េក្ឃ្លែ ន ជាជ្ហំានជួ្យ
ឧបត្ថមភដល់េងគមមនុេសេត្វ ឲ្យព្បព្រឹត្តសៅបានេុខព្េួល ។ េីល គឺ
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ព្បនរណីចាប់ េណាត ប់ធាន ប់ ចរយិាព្បនរ នលែលនូ រលអព្បសេើរ ការសោររេិទធិ
ោន  ក្នុងេងគមព្គួសារ សោយឲ្យត្នមែសៅសលើជ្ីវតិ្ ព្ទរយេមបត្តិ បតីព្បរនធ កូ្ន 
មិនសបៀត្សបៀន ប៉ាះ ល់ រសំលាភេិទធិោន  កាយវាចា និយាយេតី ឈរសលើ
សាម រត្ីព្បកាន់សលើយុត្តិធម ៌ ។ ភាវនា ជាធម៌ថ្លន ក្ខ់ពេ់ក្នុងព្រះរុទធសាេនា 
អាចនាបុំគគលអនក្ព្បត្ិបត្តិឲ្យឆែងផុត្ទុក្ខសទាេ សោយមានបញ្ញញ ជារនែឺ
ក្ចំាត្ប់ង់សមា ៈ អវជិាជ  មិចាា ទិដាិ សធវើចិត្តឲ្យមានការេសណាត េសព្បាេ
ព្បណី សមតាត អាណិត្ សោយមានទឹក្ចិត្តេសងវគ ត្ក្់េែុត្រីជ្ីវតិ្ ថ្ដល
ក្រុំងថ្ត្ព្បព្រឹត្តសៅសៅក្នុងេងារវដដសនះ ។ ភាវនាធមស៌នះអាចជួ្យ ុំ
ព្គងទាន េីល ឲ្យព្បព្រឹត្តសៅកាន់ថ្ត្ព្បសេើរស ើងសទៀត្ ។ អនក្សធវើទាន មាន
ភាវនាចិត្តជាជ្នួំយ សគថ្ត្ងឲ្យសោយចិត្តេសងវគសផតក្អារមមណ៍សៅសលើធម ៌
៣ ព្បការគឺ អនិចច ំ ទុក្ខ ំ អនតាត  មាន  អាណិត្ គិត្ព្បាថ្លន ឲ្យអនក្ទទួល
បានេុខេបាយ រួចផុត្រីទុក្ខក្ងវល់សោយការខវះខាត្ អត្់ឃ្លែ នទាងំសនាះ 
មិនបានគិត្រីក្ិត្តិយេ សក្រ តិ៍ស ម្ ះ សព្ ះអណំាចទានសនាះសទ ។ សគ
បសំរ ទានសដើមបបីសំរ សេចក្តីព្ត្ូវការ និង ជួ្យេព្មាលទុក្ខសសាក្ នន
មនុេសេត្វក្នុងសលាក្ និង សដើមបរីសំោះខែួនសគ សច ចាក្រីអនែង់ទុក្ខសសាក្
ក្នុងសលាក្សនះផង ។ 
 អនក្រក្ាេីល  ភាវនាចិត្ត ថ្ត្ងគិត្អាណិត្ជួ្យេសស្កងាគ ះជ្ីវតិ្
មនុេសេត្វ ឲ្យរួចផុត្វបិត្តិភ័យសរៀរសវោ សោយោម នគិត្រីក្ិត្តិយេសលើក្
ក្រំេ់  ឬ ចង់បាន ក្យស លេរសេើររីអនក្ដនទណាមាន ក្់ស ើយ ។ 
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 េីលជាជ្នួំយដល់ទាន ។ អនក្បសំរ ទានព្ត្ូវមានេីល គឺ រក្ា
េីលឲ្យបានបរេុិទធសាអ ត្ សទើបសធវើទាន  ផលាែ និេងសព្បាក្ដសៅបាន ។ 
សបើរុំសនាះសសាត្សទ នឹងមានស ម្ ះថ្លសធវើបាបលាយបុណយ ឬ យក្បាបសៅ
រថំ្លក្បុណយ នាឲំ្យខាត្ទុនបាត្់បងក់្នព្មផល ដូចអនក្ថ្ដលលួចឆមក្់សក្ង
ព្បវញ័្ច ព្ទរយេមបត្តិអនក្ដនទ យក្សៅសធវើទានសោយចង់បានអណំាច បាន
សក្រ តិ៍ស ម្ ះមុខមាត្់  ឬ េមាែ ប់ជ្ីវតិ្េត្វក្តី ភូត្ភរកុ្ ក្សបាក្ព្បាេក្តី 
សទាះបីបសំរ ទានមានចិត្តសធវើបុណយ ក្៏ស ម្ ះថ្លមិនបរេុិទធថ្ដរ ។ 
 េីលជាជ្នួំយដល់ភាវនា ។ េមាធិភាវនាក្តី វបិេសនាភាវនាក្តី 
ថ្ដលអាចព្បព្រឹត្តសៅបាន លុះព្តាថ្ត្មានេីលបរេុិទធជាខាងសដើម ។ 
ដូសចនះ េីលជាជ្នួំយដល់ទាន ជាជ្នួំយដល់ភាវនា ។ ចថំ្ណក្ទាន ជា
ជ្នួំយដល់េងគមជាចាបំាច់ និង ជាជ្នួំយដល់េីលភាវនាថ្ដរ ។ សលាក្
អនក្ថ្ដលរក្ាឧសបាេលេីល រ ូត្ដល់ចតុ្បារេុិទធិេីល បសំរ ភាវនា 
ក្៏សោយសារមានអនក្បសំរ ទាន ជួ្យទនុំក្បរុំង ។ ដូសចនះ សទើបស លថ្ល 
ធម៌ ៣ ព្បការសនះ គឺទាន េីល ភាវនា ព្ត្ូវអាព្េ័យោន  ។ 
 មា៉ាងវ ិសទៀត្ សលាក្ចាត្់ទុក្ថ្លជាឧបនិេសយ័ សព្ ះទានេីល
ភាវនាសនះ េត្វសលាក្ព្ត្ូវរាយាមខេំនស ំខបំសំរ ឲ្យបានជាសាន មគនូំេ
ដិត្ដក្់ជាប់ក្នុងចិត្តឲ្យជាទមាែ បន់នចិត្ត គឲឺ្យមានស ម្ ះថ្ល អនក្សចះសធវើទាន 
សចះរក្ាេីល ជាអនក្មានភាវនាធម ៌។ សបើោម នឧបនិេសយ័ទាងំ ៣ ព្បការ
សនះសទ មនុេសសលាក្មិនអាចជាអនក្សចះថ្ចក្រថំ្លក្ ជាអនក្មានចិត្តសលាភ
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លន់ ក្ណំា ់ជាប់ជ្ ំក្់ ជាអនក្មានចរយិាេណាត ប់ធាន ប់មិនលអ មិនគួរ
ោបរ់ក្ ជាអនក្ព្បទូេត សធវើទុក្ខបុក្មនិ  ដល់េងគម មានចិត្តដ៏ងងឹត្ងងល់ 
ខវះរនែឺរេមីក្នុងជ្ីវតិ្ សព្ ះត្បតិ្  វសងវង ។ 
 មនុេសថ្ដលមានបុណយភ័រវសព្រងេណំាង បានសាងមក្ រីអត្ីត្
ជាត្មិានក្សំណើ ត្បានស ើ រនែឺសលាក្សនះ ព្បក្បសោយសេចក្តីេុខសរ 
លក្ខណៈ ជាមនុេស ជាសទវតា ជាព្រ ម សោយសារមានឧបនិេសយ័ទាងំ 
៣ ព្បការសនះ ។ ដូសចនះព្ត្ូវរាយាមខេំនសបំនតសទៀត្កុ្ពំ្បមាទភាែ ងំសភែចឲ្យ
សាន មគនូំេសនះ រលប់រលាយេូនយបាត្រី់ចិត្តស ើយ ។ សបើេិនជា
បសណាត យឲ្យសាន មគនូំេសនះ រលប់បាត្អ់េ់សនាះ សទាះបីជាសគសក្ើត្ក្នុង
េម័យរុទធកាលទាន់ព្រះេមាម េមពុទធ ក្ស៏គមិនអាចបសំរ ទាន       
ថ្លវ យចងាា ន់ដល់ព្រះេមពុទធបរមព្គ ូ ព្រមទាងំព្រះអរយិសាវក័្ទាងំឡាយ 
ដូច សតាសទយយព្  មណ៍ ។  
 សទាះបីវទិាសាស្កេតបសចចក្សទេ រកី្ចសំរ ើនដល់ក្រំតិ្ណា ក្៏     មិន
អាចថ្ក្នចនេណំ  ឬ សាព នឲ់្យសក្ើត្ជាមាេ ស ើយរុអំាចនចនមាេ ឲ្យ    ជា
សរព្ជ្ មានរនែឺថ្ចងចាងំបានយា៉ា ងណា បុគគលថ្ដលោម នបុណយសព្រង
េណំាង សទាះបីជា      សលើក្ោក្ឲ់្យអងគុយសលើបលែ័ងក ក្៏មិនអាចរក្ា
បលែ័ងកសនាះឲ្យគង់វង់ឋិត្សឋរបាន ។       ការរាយា សធវើឲ្យ     េសំរច
                           ថ្ត្សបើោម នបុណយសព្រងេណំាងជា
ជ្នួំយ   សគ   ព្បទះឧបេគគវបិត្តិយា៉ា ង     រ ូត្ដល់សរលខែះ   
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មានការតូ្ចចិត្តត្បតិ្ថ្ត្មិនបានេសព្មច តាមបណំងព្បាថ្លន  ។ 
 ព្រះរុទធដីកា      ថ្ដលព្រះេមាម េមពុទធព្ទង់បានព្តាេ់
េថ្មតងធម៌សទេនាទូនាម នេត្តនិក្រ                      បពំ្រួ   ខែី 
មានព្ត្ឹមថ្ត្ ៣ យា៉ា ង គ ឺ៖ 
 ១.               មិនព្ត្ូវសធវើបាបព្គបយ់ា៉ា ង  
 ២.              ព្ត្ូវបសំរ បុណយកុ្េល  
 ៣.    ត           ព្ត្ូវដុេខាត្់ចិត្តរបេ់ខែួនបានឲ្យសាអ ត្ ។  
 ព្រះរុទធសាេន៍សនះ រុំថ្មន      ជាដីកា របេ់ព្រះ       
  ត្ម ថ្ត្ ១ ព្រះអងគសទ   ជារុទធវចនៈរបេ់ព្រះរុទធព្គប់ព្រះអងគ ។ 
 ដូសចនះការបសំរ ទាន រក្ាេីល ចសំរ ើនភាវនា   ជាការព្គប់ព្ោន់ 
សព្ ះ  ទានអាចក្ចំាត្់បងស់លាភៈ និង មចារយិៈ, េីលអាចក្ចំាត្់បង់
សទាេៈ,  ហ   ភាវនាអាចក្ចំាត្់បងស់មា ៈ ។ សលាភៈ សទាេៈ សមា ៈ
      ចាត្់ជាអកុ្េលមូល គឺ ឫេគល់ននអសំរើបាបទាងំឡាយ ។ សបើ
ឫេគល់ននអសំរើបាបទាងំសនាះព្ត្ូវបានក្ចំាត្់បង់អេ់  ថ្មក្ធាងេែឹក្ថ្ផែផ្ទក  
ននអសំរើបាបអកុ្េលទាងំសនាះ នឹងមិនអាចសក្ើត្មានស ើយ ។ 
 បុគគលថ្ដលមានការរាយាម បសំរ ទាន េីល ភាវនា ឲ្យបានជា
ឧបនិេសយ័ ស ម្ ះថ្ល ជាអនក្បានសាងភ័រវសព្រងវាេនា បុណយបារមី និង 
ស ម្ ះថ្ល បានដុេខាត្់េអំាត្ចិត្តឲ្យបរេុិទធផូរផង់ តាមឱវាទរបេ់ព្រះ
អរ នតេមាម េមពុទធ រួចសព្េចសៅស ើយ ។ 
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ឧប្និសសយ័្ ៣ ក្ប្ការ មាន្ោែ និសង្សស្សង្ៗោន  
 ១. ទានូប្និសសយ័្ បុគគលមានទានូបនិេសយ័នឹងសក្ើត្ក្នុងព្ត្កូ្ល
ព្បក្បសោយសភាគេមបត្តិ ជាអនក្សធវើអាជ្ីវក្មមេសព្មចតាមសេចក្តីព្បាថ្លន  
ឥត្មានឧបេគគោោងំ ឲ្យខូចខាត្បាត្់បងគុ់ណព្បសយាជ្ន៍សទ ។ 
 ២. សលីបូ្និសសយ័្ បុគគលមានេីលូបនិេសយ័នឹងបានសក្ើត្ក្នុង
ព្ត្កូ្លខពង់ខពេ់ ព្បក្បសោយក្ិត្តិយេ ត្ថំ្ណងតួ្នាទីលអ មានរូបេមបត្តិ
សឆើត្ឆ្យ េសំ ងរិសោះ េុខភារបរបូិណ៌ អាយុយឺនយូរ ឥត្មាន
សោោ ធ សបៀត្សបៀន ។  
 ៣. ភាវនូប្និសសយ័្ បុគគលមានភាវនូបនិេសយ័នឹងសៅជាអនក្
មានព្បាជ្ាឆ្ែ ត្នវ មានសាម រត្ ី ចិត្តគនិំត្ រងឹបុឹង កាែ ហាន ព្បក្បការ
ងារេិក្ាសរៀនេូព្ត្ ឆ្ប់សចះចាដំឹង យល់សាគ ល់ចាេ់ស តុ្ការណ៍ តាម
េភាររិត្ៗ ។ 
 ការសរៀបោប់អានិេងសទាន េីល ភាវនា សោយេសងខប គសឺដើមប ី
បញ្ញជ ក្់ន័យស ើងវ ិ អរីំ ក្យថ្ល ភ័រវសព្រងេណំាងលអ ។ អវីថ្ដលសៅថ្ល 
ភ័រវសព្រង េណំាងលអ ? ភ័រវសព្រងេណំាងលអ គឺជាសភាគេមបត្តិ 
រូបេមបត្តិ បញ្ញញ េមបត្តិ ថ្ដលសក្ើត្រីបុណយសព្រងេណំាង ខេំនស ំ
បសំរ ទាន េីល ភាវនា ឲ្យបានជាឧបនិេសយ័ ដូចស លរួចមក្ស ើយ ។ 
 េរុបសេចក្តីមក្ រូបេមបត្តិក្ត ី សភាគេមបត្តិក្ត ី បញ្ញញ េមបត្តិក្តី េុទធ
ថ្ត្ជាវត្ថុ ព្បាថ្លន  ននេត្វសលាក្ ក្នុងឋានមនុេស សទវតា ព្រ ម ថ្ដលព្ត្ូវបាន
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សៅតាមឧបនិេសយ័ និង ការរាយាមខេំនសកំ្សាង ។ ប៉ាុថ្នតភ័រវសព្រង
េណំាងលអ ក្នុងក្សំណើ ត្មនុេស សទវតា ព្រ ម រុបំានសេមើោន សនាះសទ សព្ ះ
សៅមានការព្បណាងំព្បថ្ជ្ង គឺសៅមានឋានៈ ទាបខពេ់ ខុេសោយថ្ ក្រី
ោន  ។ សបើសេើ មោន វ ិសនាះ គឺសេមើសោយភារអសនាទ លវលិសក្ើត្ ចាេ់ ឈឺ សាែ ប ់ 
ឬ សេមើសោយនព្ត្លក្ខណធមទ៌ាងំ ៣ គឺ អនិចច ំ ទុក្ខ ំអនតាត  ។ ោល់ក្សំណើ ត្
ថ្ដលមានសៅក្នុងកាមភរ រូបភរ អរូបភរ មិនអាចសគចផុត្រត្់រួចរី
េភារមិនសទៀង (អនិចច)ំ េភារជាទុក្ខ (ទុក្ខ)ំ និង េភារេូនយទសទ ឬ 
ហាមមិនបាន (អនតាត ) ជាោច់ខាត្ ។ 
 អនក្   បានបសំរ ទាន េីល ភាវនា ឲ្យបានជាឧបនិេសយ័សេមើ
ដូចោន  សបើសក្ើត្ក្នុងឋានមនុេស រថ្មងបានជួ្បោន សោយក្តីេុខ មសនារមយ ជា
គូសាវ មីភរយិា បងបអូនកូ្នសៅសៅញាត្ិ មាតាបិតា មិត្តភក្តិ  ឬ    សធវើការរួម
ោន ជាេមាគមអវីមួយ ថ្ត្ងព្បព្រឹត្តសៅសៅក្នុងសោលសៅ សចះថ្បងថ្ចក្
រថំ្លក្ ឲ្យអភ័យ ជួ្យោន មានចិត្តសសាម ះព្ត្ង់ ចរយិាអធាព្េ័យទន់ភែន់មិន
សបៀត្សបៀនោន  សោររេិទធិ មិនគិត្សក្ងព្បវញ័្ចយក្ឈនះចា ់ោន  មានចិត្ត
សមតាត អាណិត្អាេូរ ថ្ចក្រថំ្លក្គុណព្បសយាជ្ន៍ដល់ោន  ព្បក្បសោយ
ត្មាែ ភារ មានត្ព្មិះព្បាជ្ា រិចារណាស តុ្ផល យល់ចាេ់រិត្ព្បាក្ដ ។ 
 អាព្េ័យស តុ្សនះ សបើចង់ឲ្យមានស ម្ ះថ្ល ជាអនក្មានភ័រវសព្រង
េណំាងលអ ព្បក្បសោយសភាគេមបត្តិ រូបេមបត្តិ បញ្ញញ េមបត្តិ រុទធបរេ័ិទ
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ទាងំឡាយ ថ្ដលមាន   32 គួរគបបសីរៀនសធវើទាន រក្ាេីល ចសំរ ើនភាវនា 
ឲ្យបានខាជ ប់ខជួន បានជាមនុេសមានេីល ទាន ភាវនា ជាក្លាណការ ី។ 
បចចុបបននជាត្ិសនះ នឹងកាែ យជាអត្ីត្ជាត្ិ ននអនាគត្ជាត្ិ ។ ព្ទឹេតីក្មមផល
និយាយថ្ល អវីៗ ថ្ដល     មានក្នុងបចចុបបននជាត្ិ អាព្េ័យមក្រីផលនន
ក្មមរបេ់     រីអត្ីត្ជាត្ ិ ស ើយផលននក្មមក្នុងបចចុបបននជាត្ិសនះ
សាថ បនាជ្ីវតិ្       អនាគត្ជាត្ិ ។  
 គួរចាប់អារមមណ៍ថ្ល លវសីបើអវីៗ         មានក្នុងបចចុបបននជាត្ិ គឺ
ជាផលននក្មមបនតមក្រីអត្ីត្ជាត្ិ ប៉ាុថ្នតអត្ីត្ជាត្ិ និង បចចុបបននជាត្ិ មិន
ដូចោន ទាងំព្េុងសទ ។      ដូចោន     ព្ត្ង់បចចុបបននជាត្ិ ជាផលននក្មម
រីអត្ីត្ជាត្ិ         ខុេោន     ព្ត្ងប់ចចុបបននជាត្ិ      មានការ
េិក្ា ក្សាង អប់របំណតុ ះបណាត លលមី  ។      ក្នុងបចចុបបននជាត្ិ      
មានឱកាេថ្ក្នចនរចនាជ្ីវតិ្ឲ្យបានចរុំងចសំរ ើនេព្មាប់អនាគត្ជាត្ិ ។ 

 
“  ត ត              ត  ត    ថា            

       ត           ត     ត           គត       ”។33 
“                                                            
     (         )                                                

                (      )          ” ។ 
                                                         
32         ោ៉ា ង គឺ ១) កមមសទធ  (ក្ខរនជឿនលើកមម គឺអាំនព្ើខដ្លសត្វបាននធវើ), ២) វ ៊ិបាកសទធ  (ក្ខរនជឿផល គឺ
ផលថ្នកុសល ន៊ិង អកុសកមម), ៣) កមមសសកតាសទធ  (ក្ខរនជឿថ្ន សត្វទាំងឡាយមានកមមខដ្លខលួននធវើនហ្ើយោ
រប្បស់ខលួន),     ៤) ត្ថ្នគត្នព្វធ៊ិសទធ  (នជឿក្ខរត្តាស់ដឹ្ងរប្បស់ត្ថ្នគត្) ។ 

33                      (      )     ៥៨        ៣ 
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“ ថា           ន          ត     ត    
        ត    ត         ត     ត ”  34 

“                                       
                                             ” ។ 

 
 
 

“      ថា         ត          ត  
                                    ”  35 

“                                                               
                            (     )         ” ។ 

 
 
 

 
  

                                                         
34                      (      )     ៥២       ២៣ 

35                      (      )     ៥២       ៣៨ 
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សរឿង្សោសទ្យ្យក្ាហ្មណ៍ 
 

ក្នុងរុទធេម័យ   ព្រះ       សោត្ម ព្ទង់គង់ធរមានសៅស ើយ 
មានព្  មណ៍មាន ក្់ស ម្ ះសតាសទយយព្  មណ៍ (The Brahmin Todeyya) ជា
អនក្មានព្ទរយេមបត្តិសព្ចើន ប៉ាុថ្នតោត្ប់ានកាែ យសៅជាមនុេសអភ័រវោម នសជ្ឿ
បុណយបាប គុណសទាេ សព្រងេណំាងអវីសសាះ ។ 
 ព្  មណ៍សនះ ជាមនុេសក្ណំា ់េវិត្ ឥត្ហា នចាយវាយ 
បរសិភាគសព្បើព្បាេ់ខែួនោត្់  ឬ ថ្ចក្ចាយចណំាយ ដល់កូ្នសៅញាត្មិិត្ត
សាច់សាសលា ិត្ណាក្៏សទថ្ដរ ។ កាលោត្់មានជ្ីវតិ្រេ់សៅ ោត្់ខលំប
លួចយក្ព្ទរយមានមាេសរព្ជ្ថ្ក្ ក្ង សៅក្បទុ់ក្សៅសព្កាមជ្សណតើ រផទះ 
មិនឲ្យអនក្ណាមាន ក្់ដឹង េូមបថី្ត្កូ្នព្បុេ បសងកើត្របេ់ោត្់ក្៏រុឲំ្យដឹងថ្ដរ ។ 
 ោល់ព្រឹក្ព្រះេមាម េមពុទធ មួយអសនែើសោយព្រះអាននទព្រម ទាងំភិក្ខុ
េងឃទាងំឡាយ ព្ទង់និមនតបិណឌ បាត្ សៅមុខផទះោត្់ ក្៏ព្  មណ៍រុំសអើសរើ
នឹងោក្់បាព្ត្បាយ ១ ថ្វក្  ឬ បបរ ១ សបាយសសាះស ើយ ។ មិនថ្ត្
ប៉ាុសណាណ ះ ព្  មណ៍ទុយ៌េ មានចិត្តេអប់សខពើមធុ ព្ទាន់ ចសំ ះព្រះ
េមាម េមពុទធ ជាខាែ ងំថ្លមសទៀត្ផង ។ 
 ោល់ព្រឹក្ឲ្យថ្ត្ស ើ ព្រះអងគនិមនតសៅដល់ ព្  មណ៍តាងំថ្ព្េក្
សជ្រត្ិះសដៀលថ្ល “យីសអើ ! េមណសោត្តមអងគសនះមិនសចះសធវើការរក្េីុអវីនឹង
សគសសាះ  ១ នលៃៗ  គិត្ថ្ត្រីសដើរេូមទានសគ ” ។ ោត្់ថ្ព្េក្សជ្រ សោយេដំី
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ដថ្ដលៗ ជាសរៀងោល់ព្រឹក្ រ ូត្ដល់ព្រះអាននទ ជាឧបោា ក្របេ់ព្រះអងគ 
មានការធុ ព្ទាន់ សទើបទូលេូមអងវរព្រះេមាម េមពុទធយា៉ា ងសនះថ្ល “បរិព្ត្
ព្រះអងគដ៏ចសំរ ើន េូមព្រះអងគកុ្និំមនតបិណឌ បាត្មុខផទះសតាសទយយព្  មណ៍
សទៀត្អី នាថំ្ត្សគសជ្រព្រះអងគសទ ព្កាបទូល” ។ ព្រះដម៏ានព្រះភាគព្ទង់ព្រះ
ត្ព្មាេ់េួរសៅអាននទវ ិថ្ល “មាន លអាននទ សបើដូសចាន ះសត្ើសយើងនឹងសៅខាង
ណាសទៀត្អាននទ”? អាននទ ត្បទូលព្រះរុទធដីកាថ្ល “សៅផែូ វសផសងសទៀត្” ។ 
ព្រះេមពុទធព្ទង់ព្តាេ់េួរសៅកាន់អាននទសទៀត្ថ្ល “ចុះសបើមានសគសជ្រសយើង
សទៀត្ សត្ើសយើងសៅខាងណាសទៀត្អាននទ ? ” អាននទ ទូលថ្ល “សចះថ្ត្សៅផែូ វ
ឯនុ៎ះសផសងសទៀត្ព្រះអងគ ” ។ ព្រះរុទធអងគ ព្ទង់មានព្រះភស្កក្ត  ឹម ព្រម
ទាងំមានព្រះត្ព្មាេ់សៅកាន់អាននទ យា៉ា ងសនះថ្ល  “មាន លអាននទ ក្នុង
សលាក្សនះ សទាះបីសៅក្នុងទីណាក្ស៏ោយ អនក្ថ្ដលសគមិននិនាទ សនាះ ឥត្
មានសសាះស ើយ  (នតេិ សោសក អនិនទិសោ)36 ស ើយសៅក្នុងសលាក្សនះ ក្៏
ោម នទីណាឲ្យសាៃ ត្់ក្បំាងំថ្ដរ (នតេិ សោសក រសោ នាម្)” ។37  

ព្រះអងគថ្ត្ងថ្ត្និមនតបិណឌ បាត្ ោល់ៗព្រឹក្ ជាព្បចាសំៅរីមុខផទះ
សតាសទយយព្  មណ៍ ដម៏ហាថ្េនក្ណំា ់េវិត្ ។ សព្កាយមក្ សតាសទយយ
ព្  មណ៍ ធាែ ក្់ខែួនមានជ្មៃឺឈឺដល់សាែ ប់ បានសៅចាប់ក្សំណើ ត្ជាេត្វថ្ឆក

                                                         
36                          ៥២       ៦  (“             ,              ;                   , 
                ;                  ,                   ” ។) 
37                             ១       ១១៨ (“                ,               ;        
       ,                 ” ។) 
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សៅសព្កាមផទះរបេ់ោត្់ ។ លុះដល់កូ្នថ្ឆកធសំ ើង សោយអណំាច    ជាប់
ជ្ ំក្់នឹងព្ទរយេមបត្តិ ជាសរៀងោល់នលៃ ថ្ត្ងថ្ត្សៅសដក្សព្កាមជ្សណតើ រ
សោយមាន     នឹក្ខាែ ចថ្ព្ក្ងសគមក្ដសណតើ មយក្ក្ណំប់ព្ទរយេមបត្តិ ។ 
 ោល់សរលព្រឹក្ឲ្យថ្ត្ព្រះរុទធបរមសាសាត  ព្រះអងគនិមនតដល់មុខផទះ 
ថ្ឆកសតាសទយយព្  មណ៍ េទុះសច មក្ឈរេមែឹងសមើល ព្រះភស្កក្តព្រះអងគ 
ស ើយព្រុេឥត្ឈប់ ។ សៅសរលព្រឹក្មួយ ព្រះបរមសាសាត ព្ទង់មានព្រះ
ភស្កក្ត  ឹម សទើបព្ទង់ព្តាេ់សៅកានថ់្ឆក សតាសទយយព្  មណ៍ថ្ល “មាន ល
សតាសទយយព្  មណ៍ កាលអនក្សៅជាត្ិជាមនុេស អនក្េអប់សខពើមត្ថ្លគត្
ណាេ់ ។ អនក្មិនថ្ដលសធវើបុណយទាន ព្បសគនចងាា នដ់ល់ត្ថ្លគត្ ឬ ព្រះ
េងឃអងគណា េូមបថី្ត្បាយ ១ ថ្វក្ក្៏ោម នថ្ដរ មិនថ្ត្ប៉ាុសណាណ ះ អនក្ថ្លម
ទាងំេអប់ត្ថ្លគត្ថ្ព្េក្សជ្រត្ថ្លគត្ ោល់សរលសវលា ។ ឥ ូវសនះ អនក្បាន
សាែ ប់សៅចាប់ក្សំណើ ត្ជាេត្វថ្ឆក ហ   ក្៏សៅថ្ត្េអបស់ខពើមត្ថ្លគត្សទៀត្ ” ។ 
 ក្នុងសរលថ្ដលព្រះអងគមានព្រះត្ព្មាេ់ ចសំ ះថ្ឆកយា៉ា ងសនះ      
(Subha)     ព្បុេ    សតាសទយយព្  មណ៍សាត បឮ់ មានការថ្លន ងំថ្លន ក្់
អាក្់ អន់ចិត្តជាខាែ ងំ សទើបទូលេួរព្រះេមពុទធ អរីំស តុ្ការណ៍សនាះ ។ ព្រះ
រុទធេថ្មតងរនយល់ ព្  មណ៍បុព្ត្ថ្ល  “មាន លព្  មណ៍បុព្ត្! អនក្អត្ប់ាន
យល់ដឹងសទថ្ល ឪរុក្អនក្ជាមនុេសក្ណំា ់េវិត្ ជាមនុេសមានចិត្តជាប់
ជ្ ំក្់នឹងព្ទរយេមបត្តិ មិនថ្ដលសចះលះបង់ថ្ចក្ចាយចណំាយជួ្យអនក្
ដនទ េូមបថី្ត្បនតិចបនតួចស ើយ ទាងំខែួនឯងសសាត្សទៀត្ក្៏មិនហា នចាយ
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បរសិភាគថ្ដរ ។ សោយអណំាចការជាប់ជ្ ំក្នឹ់ងព្ទរយេមបត្តិ និង 
ក្ណំា ់េវិត្សទើបសធវើឲ្យោត្់សាែ បស់ៅសក្ើត្ជាេត្វថ្ឆក សដក្ចាថំ្លរក្ាព្ទរយ
សោយខាែ ចមានសគមក្ដសណតើ មយក្ ។ សបើអនក្មិនសជ្ឿសទ អនក្សៅជ្ីក្សៅ
សព្កាមជ្សណតើ រ អនក្នឹងស ើ មាេព្បាេ់ថ្ក្វក្ងសនាះស ើយ ” ។ 
 ព្  មណ៍បុព្ត្ ព្បញាប់នាអំនក្បសំរ ើសៅជ្ីក្សព្កាមជ្សណតើ រ ស ើ 
មាេសរព្ជ្ថ្ក្វក្ងយា៉ា ងសព្ចើនេនធឹក្េនាធ ប់ សទើបលាន់មាត្់ថ្ល “ឱ ! ឪរុក្
សយើងជាមនុេសលៃង់ណាេ់ ឥត្ហា នចាយវាយបរសិភាគព្ទរយេមបត្តិខែួន
ឯងផង ទាងំឥត្បានចណំាយព្ទរយធនបសំរ បុណយទានឲ្យបានជាផល
ព្បសយាជ្ន៍ផង ថ្លមទាងំបផំ្ទែ  ជាត្ិក្សំណើ ត្ ជាមនុេសេូនយសសាះ កាែ យ
សៅជាក្សំណើ ត្ត្ិរចាា នវ ិយា៉ា ងសនះ ។ ដូសចនះសយើងនឹងខបំសំរ ទាន ឲ្យ
បានជាផលព្បសយាជ្ន៍សក្ើត្រីព្ទរយេមបត្តិទាងំឡាយត្សរៀងសៅ ” ។ 
 អណឹំះត្មក្ ព្  មណ៍បុព្ត្ បានជារុទធសាេនិក្ដ៏សឆនើមខំ
រាយាមបសំរ ទាន រក្ាេីល ចសំរ ើនភាវនា តាមព្រះរុទធដីកា យា៉ា ង
ខាជ ប់ខជួន ឥត្មានសធវេព្បថ្ េស ើយ ។ 
 សរឿងនិទានខាងសលើសនះ បញ្ញជ ក្់ឲ្យស ើ ថ្ល អនក្មានព្ទរយេមបត្ត ិ
ដ៏មហាសាលយា៉ា ងណាក្៏សោយ ថ្ត្សបើបសណាត យចិត្តឲ្យេថិត្សៅសព្កាម
អណំាចសលាភៈ មចារយិៈស ើយ ក្៏រុំអាចបសំរ ទានសក្ើត្ថ្ដរេមដូចព្រះ
រុទធ    ក្នុងគមពីរ          ថ្ល  “ម្សចឆរ ំទ្ទ្សោ ម្លំ”38 “ក្ណំា ់ជា

                                                         
38                      (      )     ៥២       ៧២ 
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មនទិលរបេ់អនក្ឲ្យ (ទាន)” ។ មា៉ាងសទៀត្ អនក្ថ្ដលមានចិត្តសលាភលន់ជាប់
ជ្ ំក្់ ួងថ្ ងចសំ ះសភាគេមបត្តិ សោយខវះព្បាជ្ារិចារណាឲ្យស ើ 
គុណសទាេ ថ្ដលសក្ើត្មានអរីំព្ទរយេមបត្តិសនាះៗ ទុក្ដូចជាមនុេស
េមាែ ប់ខែួន ឬ បានបផំ្ទែ  ខែួនសព្ ះថ្ត្សភាគព្ទរយ មានតួ្ យា៉ា ងដូចជា
សតាសទយយព្  មណ៍យា៉ា ងសនះឯង បានជាព្រះរុទធអងគព្ទងេ់ថ្មតងបញ្ញជ ក្់
យា៉ា ងសនះសទៀត្ថ្ល ៖ 

“                         គ      ; 
  គត ា                       ត    ”39 

“                                                    
                                                          
                                    ” ។ 
 ដូសចនះ សដើមបចីាំងឈនះចិត្តសលាភលន់ ក្ណំា ់បាន      ព្ត្ូវ
សព្បើវចិារណញ្ញញ ណ សៅតាមព្រះរុទធដីកា ថ្ដលព្ទង់មានព្រះត្ព្មាេ់
បញ្ញជ ក្់សទៀត្ថ្ល “កាលសបើផទះព្ត្ូវសភែើងឆ្បសឆះស ើយ ព្ទរយេមបត្តិណា 
ថ្ដលសគព្បញាប់ ជ្ញ្ជូ នសច ផុត្មក្បាន ព្ទរយេមបត្តិសនាះ នឹងបានសៅ
ជាព្បសយាជ្ន៍របេ់សគ យា៉ា ងណាមិ  អត្តភារោងកាយននេត្វទាងំឡាយ 
កាលសបើព្ត្ូវសភែើង គឺជ្ោ រាធិ មរណៈ ឆ្បសឆះស ើយ ព្ទរយេមបត្តិទាងំ
ឡាយ ក្៏ព្ត្ូវថ្ត្វនិាេអនតោយសៅជាមួយនឹងរូបោងកាយសនាះថ្ដរ ។ ដូសចនះ

                                                         
39

                      (      )     ៥២        ៧ 
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សដើមបឲី្យបានព្បសយាជ្ន៍អរីំព្ទរយេមបត្ត ិគបបជី្ញ្ជូ នព្ទរយេមបត្តិសច  ឲ្យ
ផុត្រីអត្តភារ ស លគរូឺបោងកាយសោយការខវល់ ខាវ យ បសំរ ទាន ។ 
ទានថ្ដលសគបានបរចិាច គស ើយ ស ម្ ះថ្លសគបានចាំងឈនះេព្ត្ូវស លគ ឺ
សលាភៈ មចារយិៈ ផង ស ម្ ះថ្ល សគបានជ្ញ្ជូ នេមបត្តិឲ្យផុត្រីសភែើងសឆះ 
ផង និង បានសធវើព្ទរយេមបត្ត ិថ្ដលឥត្ខែឹមសារ ឲ្យមានខែឹមសារផង” ។ 
 ព្រះរុទធបរមព្គូ ព្ទង់ព្តាេ់បថ្នថមថ្ល ៖ 

 

“                ត    ” 
“នោគៈទាំងឡាយឥត្ខលឹមសារ ខត្អាកមានត្បាោា អាចនធវើឲ្យ មានខលឹមសារបាន” ។ 

“                  ន    ត       ត  
   ន           ត      ន    ត  ត  តថា ”   

“                                                       
                                                         

                ” ។ 

“  ថា                       គ   
             ន             ត  ”   

“                                                         
                                                      
                                                 ” ។ 
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ក្ព្ះសបាឋលិសតេរ 
 

 េម័យមួយ ព្រះទេរលព្ទង់គង់សៅក្នុងវត្តសជ្ត្   ព្ទង់ព្បាររធ
ចសំ ះសបាឋិលសត្ថរ ជាអនក្មានព្បាជ្ាវាងនវ សចះចាចំប់ព្រះនព្ត្បិដក្ ជា
ធមាម ចារយដស៏ឆនើម បសព្ងៀនធម៌ដល់ភិក្ខុទាងំឡាយ ។ 
 ព្ោមួយ ព្រះសបាឋិលៈ បានសាត បឮ់ព្រះបរមសាសាត ព្តាេ់សៅខែួន
ថ្ល   “ភិក្ខុមានគមពីរទសទ” ក្ស៏ក្ើត្មាន  ត្ក្់េែុត្យា៉ា ងខាែ ងំ ស ើយបាន
ចូលសៅអាព្េ័យជាមួយនឹងរួក្ភិក្ខុ  ថ្ដលេុទធេឹងថ្ត្ជាព្រះអរ នតមាន
ព្បមាណ ៣០ អងគសៅក្នុងនព្រសាៃ ត្់មួយក្ថ្នែង ។ ដបូំងព្រះសបាឋិលៈបាន
ចូលសៅរក្ព្រះសលរៈ ថ្ដលជាព្បធានមុនសគ េុយំក្ព្រះសលរៈសធវើជាព្គូ
បសព្ងៀនវបិេសនា របេ់ខែួន ប៉ាុថ្នតព្រះសលរៈជាព្បធានបានបដិសេធមិនព្រម
ទទួល ។ 
 បនាទ ប់មក្ ព្រះសបាឋិលៈ បានចូលសៅរក្ព្រះសលរៈដនទៗសទៀត្សធវើជា
ព្គ ូ ថ្ត្ព្ត្ូវព្រះសលរៈទាងំសនាះបដិសេធដថ្ដល ។ ទីបផុំត្ក្ប៏ានចូលសៅរក្
សាមសណរអាយុ ៧ ឆ្ន  ំ ។ សាមសណរបានគងស់ធវើព្រសងើយដូចជាមិនចង់
ទទួលព្រះសបាឋិលៈសធវើជាេិេស ។ 
 ព្រះសបាឋិលៈ បានេុអំងវរក្រ សាមសណរ ជាសព្ចើនសលើក្សព្ចើនព្ោ 
លុះសាមសណរសនាះ ដឹងថ្ល ព្រះសបាឋិលៈ លះទិដាិមា  ខែះស ើយ សលាក្ក្៏
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បានព្បាប់ថ្ល “សលាក្អាចារយ ដបូំក្មួយ មានរនធដល់សៅ ៦ េត្វទនសង 
ចូលសៅសៅខាងក្នុងបាន តាមរនធថ្ត្មួយ ឯបុគគលថ្ដលព្បាថ្លន ចង់ចាប់េត្វ
ទនសងសនាះ ព្ត្ូវថ្ត្ ៉ាុ ក្រនធទាងំ៥ ស ើយ ចាចំាប់វាសៅថ្ក្បរមាត្់រនធ ថ្ដល
ទនសងសនាះចូលសៅ យា៉ា ងណាមិ  សលាក្ព្គអូាចារយ ព្ត្ូវបិទទាវ រទាងំ ៥ 
ស ើយព្ត្ូវក្ណំត្់ការងារក្នុងមសនាទាវ រ ក្៏យា៉ា ងសនាះឯង” ។ 
 ព្រះសបាឋិលៈ បានសាត ប់យា៉ា ងដូសចនះស ើយ សក្ើត្មានបញ្ញញ  យល់
ជាក្ច់ាេ់ ឥត្មានការេងសយ័ សព្ ះសលាក្ ជារហ    ត្ស ើយបានចាប់
សផតើមព្បាររធបសំរ នូវេមណធម ៌។  
 ព្រះបរមព្គ ូ ព្ទង់បានបសញ្ច ព្រះរេមីសៅ      ដូចជាព្បថ្លបគ់ង់
សៅក្នុងទីចសំ ះមុខ ស ើយព្តាេ់ព្រះោថ្លសនះថ្ល ៖ 

“សយោ  សវ  ជាយ្តី          អសយោ  េូរសិង្ខសយ  
ឯតំ  សទ្វធា  ប្លំ                           
ត       និសវសសយ្យ         យ្ថា  េូរ ិប្វឌ្ឍតិ ” 

40 

 “បញ្ញញ សក្ើត្ស ើងបាន សព្ ះការព្បក្បរិត្ ការអេ់សៅននបញ្ញញ  
សព្ ះការមិនព្បក្ប បណឌិ ត្សាគ ល់ផែូ វទាងំ ២ យា៉ា ង (គឺផែូ វ) ននសេចក្តីចសំរ ើន 
និង សេចក្តីវនិាេសនាះស ើយ គបបតី្មកល់ខែួនសោយស តុ្ថ្ដលបញ្ញញ នឹង
សក្ើត្ស ើងបាន ” ។ 
 ព្រះរុទធ        ថ្លមនុេសមានបញ្ញញ  ៣ យា៉ា ង េព្មាប់បណតុ ះ
បណាត លផ្ទទ ល់ខែួននាបចចុបបននកាល ។ បញ្ញញ ទាងំ ៣ យា៉ា ងសនាះគ ឺ៖ 
                                                         
40                     (      )     ៥២       ៨០  
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 ១. សតុម្យ្ប្ញញ  បញ្ញញ បានមក្រីការសាត ប់ធមមសទេនា សាត ប់
បាឋក្ថ្ល សាត បព់្គបូសព្ងៀន អានសេៀវសៅ េិក្ាបរយិត្តិធម ៌ជាសដើម  
 ២. ចិនតម្យ្ប្ញញ  បញ្ញញ បានមក្រីការេញ្ចឹ ងគិត្ ការព្ត្ិះរះិរក្
ស តុ្ផលតាមធមមតាននមនុេស ឬ រិចារណាអវីៗ ថ្ដលបានសរៀនបានអាន 
បានសាត ប់មក្ស ើយជាសដើម  
 ៣. ភាវនាម្យ្ប្ញញ  គឺបញ្ញញ បានមក្រីការចសំរ ើន ការព្បត្ិបត្តិ 
ការយក្បរយិត្តិធម៌ថ្ដលបានសរៀន បានអាន បានព្ត្ិះរះិ មក្  ត្ិបត្ត ិ
(អនុវត្ត) ផ្ទទ ល់ខែួនមានជាអាទិ គឺ   ការចសំរ ើនភាវនា េមលក្មមោា ន 
(calming of the mind) វបិេសនាក្មមោា ន (arising of insight) ឬ េត្ិបោា ន 
(foundation of mindfulness) ។ 
 បញ្ញញ  សៅក្នុងោថ្លខាងសលើសនះ ព្រះរុទធព្ទង់េសំៅយក្ ភាវនាម្
យ្ប្ញញ  ថ្ដលជាបញ្ញញ សក្ើត្ស ើង បានសោយសារការព្បក្បរិត្ ស ើយ
ព្រះអងគព្ទង់ឲ្យត្នមែខពេ់បផុំត្ ។ រឯី សតុម្យ្ប្ញញ  និង ចិនតម្យ្ប្ញញ
ថ្ដលជាបញ្ញញ ខចីរីអនក្ព្បាជ្ដ្នទសនាះ ព្រះអងគមិនេូវសរ ព្រះទយ័ប៉ាុនាម ន
ស ើយ ។ ដូសចនះស ើយបានជាព្ទង់ព្តាេ់សៅព្រះសបាឋិលៈ ថ្ដលសរៀនសចះ
ចាពំ្រះនព្ត្បិដក្រ ូត្បានជាធមាម ចារយថ្ល “ភិក្ខុមានគមពីរទសទ” ។ ព្រះ
ត្ព្មាេ់ថ្ល “ភិក្ខុមានគមពីរទសទ” គឺ ព្រះភគវា ព្ទង់បផុំេន័យថ្ល “ភិក្ខុមាន
ថ្ត្ព្ទឹេតី ខវះការបដិបត្តិ” ។  
 េម័យរុទធកាលជាេម័យចិត្តនិយម គឺេម័យថ្ដលមនុេសោប់
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អានការហាត្់រត្់ចិត្តជាធ ំ ។ សគរាយាម វឹក្ វឺនចិត្តឲ្យបានដល់ក្រំតិ្ជា
ចិត្តខពេ់ឯក្ ។ ចិត្តថ្ដលសគ វឹក្ វឺនលអបរេុិទធស ើយ អាចឲ្យសគបាន
េសព្មចមគគផលដល់ថ្លន ក្់ខពេ់បផុំត្ គឺេសព្មចអរ ត្តបដិេមភិទា ជាព្រះ
ខីណាព្េរ ព្បក្បសោយឫទធិ ដូចព្រះមហាសមាគគលាែ ន ជាទុត្ិយសាវក័្នន
ព្រះេមពុទធជាសដើម ។ 
 សព្កាយព្រះរុទធបរនិិ វ ន ការអប់រចំិត្តសោយចសំរ ើន េមលក្មមោា ន 
វបិេសនាក្មមោា ន  ឬ េត្ិបោា ន ជាសដើម ព្ត្ូវបានសាវក័្ សធវេព្បថ្ េ  ឬ 
សេទើរថ្ត្បសំភែចសចាល នាោំន ខវល់ខាវ យថ្ត្ខាងបរយិត្តិធម៌ថ្ត្មា៉ាង ។ ដូសចនះ
ស ើយបានជាលោំប់ខាងសព្កាយមក្ទល់ោន នឹងបចចុបបននសនះ សគរុំធាែ ប់ជួ្ប
ព្បទះព្រះអរយិបុគគល គឺ ព្រះព្រះសសាតាបនន ព្រះេក្ទាោមី ព្រះ
អនាោមី និង ព្រះអរ នតសសាះស ើយ ។ 

             ត             ន       
        ត                 ត      

                                            
                                                         

           ។ 
The mind is excitable and unsteady; it is difficult to control and to restrain. 

The wise one trains his mind to be upright as a fletcher straightens an arrow. 
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អវសានកថា 

 
 ទាន ជាក្លាណព្បនរណី ជាទសំនៀមមួយដវ៏សិេេរបេ់
េបបុរេជ្ន មានជាប់តាងំរីមុនរុទធេម័យមក្សមែ៉ាះ ស ើយក្៏ជាចរយិាដ៏
វសិេេននបណឌិ ត្ទាងំឡាយ មានព្រះស ធិេត្វជាសដើម ថ្ដលសលាក្ថ្ត្ង
បសំរ ទុក្ជាឧបនិេសយ័ សៅថ្ល ទានូបនិេសយ័ ជាសរៀងោល់ជាត្ិ មិន
ថ្ដលរលំងខក្ខាន ។ 
 ជ្នជាត្ិថ្ខមរសធវើទាន សោយក្រុណាអាណិត្អាេូរផង សោយ
អនុសព្ោះចសំ ះការខវះខាត្ផង សោយការបូជាគុណធម៌ផង សោយ
ត្បេនងេងគុណូបការៈផង ។ ជារិសេេ  ជាត្ិថ្ខមរនិយមសធវើទានដល់
បរវជ្ិត្ក្នុងរុទធសាេនា ជាងដល់ជ្នដនទសទៀត្ ដោបដល់សភែចគិត្មាតា
បិតាក្៏េឹងមាន ។    មក្រី       ល់ស ើ ថ្លបរវជ្ិត្ មានការខវះ
ខាត្ គួរអនុសព្ោះផង មានគុណធមគួ៌រដល់ការសោររបូជាផង ។ 
 ការសធវើទានដល់រួក្បរវជ្ិត្សនះ ជាមសធាបាយជួ្យរព្ងីក្ សេចក្តី
េុខចសំរ ើន ឲ្យរកី្ធទូំសៅដល់េរវេត្វឥត្សរ ើេមុខ សព្ ះរួក្បរវជ្ិត្ជាអនក្
បសព្មើព្រះរុទធសាេនា សោយធាែ ប់មានព្បនរណីសធវើទាន តាងំរីបុោណ
កាល សទាះបីព្េុក្សទេធាែ ក្ក់្នុងវបិត្តិធំៗ  ខសត្់អនក្ព្បាជ្ ្ខសត្់គមពីរក្បួនខាន ត្ 



                   

160 

ដូចក្នុងេម័យខែះ មានេម័យលថ្ងវក្ជាសដើម ជ្នជាត្ិថ្ខមរក្ស៏ៅថ្ត្រក្ា
ព្បនរណីសធវើទានដោប ។ ចថំ្ណក្ជ្នជាត្ិសៅបេចិមព្បសទេ ថ្ដលកាន់
  ិរសាេនា (សាេនាសផសងរីព្រះរុទធ) និយ សធវើទាន សោយមានចិត្ត
ជាសាក្ល គឺ មិនសធវើចសំ ះថ្ត្ក្នុងរងវងជ់ាត្ិសាេន៍ របេ់សគ ប៉ាុសណាណ ះសទ 
សគថ្លមទាងំចូលចិត្តសធវើរវាងជាត្ិ និង ជាត្ិ (អនតរជាត្ិ) សទៀត្ផង ។ 
ឧទា រណ៍ ជាក្ថ់្េតងមានអងគការក្មមវធិសីេបៀងអាហាររិភរសលាក្ 
(World Food Program) អងគការជ្នួំយរិភរសលាក្ (World Relief 

Organization) អងគការកាក្បាទព្ក្ មអនតរជាត្ិ (International Red Cross) 

និង អងគការសផសងៗ ជាសព្ចើន ថ្ដលថ្ត្ងថ្ត្ផតល់ជ្នួំយ ជាអសំណាយ
មនុេសធម៌ដល់ព្បសទេព្ក្ីព្ក្ក្រុំងអភិវឌឍនានា ក្នុងរិភរសលាក្ ក្នុងព្ោ
មានទុរភិក្ស ជ្មៃឺឆែងកាចសាហាវ សព្ោះភយនតោយធមមជាត្ិ ដូចជាទឹក្
ជ្នំន់ រយុះេងឃោ រញ្ជួ យថ្ផនដី ភនសំភែើងផទុ ះជាសដើម សព្ ះសគយល់ចាេ់ថ្ល 
ទានជាេងគ ក្មមមួយដព៏្បនរ ចសំ ះមនុេសជាត្ិសលើរិភរសលាក្ ។ 
 រុទធសាេនា អធិបាយថ្ល ទានមាន ២ ព្បការ គ ឺអាមិេទាន និង 
ធមមទាន ។ អាមិេទាន បានដល់ការឲ្យបចច័យ ៤ និងទានវត្ថុ  (វត្ថុេព្មាប់
ឲ្យទាន) ១០ យា៉ា ងជាទាន ។ រឯីធមមទាន បានដល់ការឲ្យធមជ៌ាទាន ។ 
បណាត ទានទាងំ ២ ព្បការសនះ ធមមទានជាទានព្បសេើរជាងអាមិេទាន ។ 
 ព្រះេមាម េមពុទធ ព្ទង់ព្តាេ់េថ្មតងថ្ ក្ អាមិេទាន តាម
លក្ខណៈក្ិចចននទានជាសព្ចើនព្បការ មានជាអាទិ បាដិបុគគលិក្ទាន 
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(អសាធារណទាន) េងឃទាន និង សាធារណទាន ។ បាដិបុគគលិក្ទាន
បានដល់ទានថ្ដលសគឲ្យចសំ ះរូបបុគគល ព្គួសារ  ឬ បក្សរួក្មួយៗ ។ 
េងឃទាន បានដល់ទានថ្ដលសគព្បសគនចសំ ះព្រះេងឃសោយសោររ និង 
តាងំចិត្តព្ជ្ះថ្លែ  ។ សាធារណទាន បានដល់ទានថ្ដលសគឲ្យចសំ ះមនុេស
ទូសៅ មិនព្បកាន់ជាត្ិ សាេន៍ រណ៌េមបុរ ។ េងឃទាន និង 
សាធារណទានបានផលជាងបាដិបុគគលិក្ទាន ឬ អសាធារណទាន ។ 
 សាធារណទាន បានផលព្បហាក្់ព្បថ្ លោន នឹងេងឃទាន ខុេ
ថ្បែក្  ព្ត្ង់សាធារណទាន ងាយព្េួេសធវើជាងេងឃទាន ។
សាធារណទាន ងាយសធវើ គឺទាយក្ទាយិកា ងាយនឹង    ចិត្តចសំ ះ
សាធារណព្បសយាជ្ន៍ ដូច   សាងេង់អាោរេិក្ា មនទីរសរទយ 
មណឌ លកុ្មារក្ពំ្  មជ្ឈមណឌ លវបិេសនា កុ្ដិ សាលា ព្រះវហិារ ។ល។ 
សដើមបជីាផលព្បសយាជ្ន៍ដល់េិេស អនក្ជ្មៃឺ សក្មងក្ពំ្ អនាថ្ល វបិេសនាជ្ន 
ព្រះេងឃមិនសរ ើេមុខ ។  េងឃទានលបំាក្សធវើ គឺថ្លទាយក្ទាយិកាលបំាក្
នឹងសធវើព្បក្បសោយ ឧសបកាខ េ គត្ចិត្ត សព្ ះថ្លសបើទាយក្ទាយិកា សធវើ
ព្បក្បសោយ សសាមនេសេ គត្ចិត្ត ឬ សទាមនេសេ គត្ចិត្តសនាះ 
ទានរបេ់សគនឹងធាែ ក្់សៅជា បាដិបុគគលិក្ទាន សោយេវ័យព្បវត្តិ ។ 
 ទេសនរុទធនិយមបងាា  ថ្ល ផលននការឲ្យទានរថ្មងបណាត លឲ្យ
រួក្ទាយក្ទាយិកាបានជាទីសរ ចិត្ត ននសាធុជ្នទាងំឡាយ       
មនុេសលអនិយមសេរគប់ោបរ់ក្ មាន  កាែ ហានមិនអឹមសអៀន សរលចូល
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សៅទីព្បជុ្ជំ្ន មានក្ិត្តិេ័រទលបខីចរខាច យ ព្គប់ទិសានុទិេ មានក្សំណើ ត្ដ៏លអ
ក្នុងេុគត្ិភរ បនាទ ប់អរីំសធវើមរណកាល លាចាក្សលាក្សនះសៅ ។ 
    ញាណទេសនៈថ្ល ការបរចិាច គទាន មានសារព្បសយាជ្ន៍
ដល់ជ្ីវតិ្បចចុបបនន និង អនាគត្ដូសចនះ សទើបព្រះរុទធបរមព្គ ូព្ទង់ខិត្ខពំ្សាវ
ព្ជាវេថ្មតងរនយល់រុទធបរេ័ិទ អរីំទាន និង រសបៀបសធវើទានឲ្យបានបរេុិទធ
យា៉ា ងលអិត្លអន់េរវព្គប់    មានព្បាក្ដក្នុងសាថ នធម៌សផសងៗ ដូចជាក្នុង
អនុបុរវីក្ថ្ល បារមីធម៌ េបបុរេិបញ្ញត្តិ បុញ្ញក្ិរយិាវត្ថុ  ទេរិធោជ្ធម ៌
អរយិព្ទរយ អធិោា ន េងគ ធម៌ ឧបនិេសយ័ ។ល។ 
 ក្នុងអនុបុរវីក្ថ្ល ព្រះេមាម េមពុទធ ព្ទង់េថ្មតងអរីំទាន ជាមុន សទើប
ព្ទង់េថ្មតងអរីំេីល ភាវនាជាសព្កាយ ។ ព្រះសលាក្នាលព្ទង់ចាត្់ទានជា
ក្មមវត្ថុដបូំង សព្ ះព្ទងច់ងរ់នយល់េត្វសលាក្ ឲ្យយល់អរីំភារខសត្់ អត្់
ឃ្លែ ន ក្ងវះខាត្ សេចក្តីព្ត្ូវការ    ថ្ត្ងសចាទជាបញ្ញា      មនុេសេត្វ
តាងំរី       ។                       ឲ្យលះបង់សលាភៈ មចារយិៈ 
សរៀនសធវើទានេនសឧំបនិេសយ័មុននឹង្ន      េីល និង ភាវនា ។ 
 រុទធបរេ័ិទ ថ្ដលព្បាថ្លន ចងប់ានសេចក្តីេុខចសំរ ើន គួរថ្ត្ខរំាយាម
េនសបំសំរ ទាន តាមេមត្ថភារ ថ្ដលអាចសធវើសៅបាន សដើមបបីណតុ ះ
ឧបនិេសយ័រីបចចុបបននជាត្ិ សរៀងរ ូត្សៅតាមលោំប់ ជាត្ិ សព្ ះទានទុក្
ដូចជាសេបៀង ឬ ជាក្ណំបព់្ទរយជាប់តាមខែួនជានិចច ។ អនក្មាន
ទានូបនិេសយ័រីអត្ីត្ជាត្ិ ស ម្ ះថ្លជាអនក្មានក្ណំប់សព្រង ឬ ថ្លមាន
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ភ័រវេណំាងលអ ជាប់តាមមក្ក្នុងបចចុបបនន ។ អនក្ថ្ដលសាងទានក្នុង
បចចុបបនន បានស ម្ ះថ្លជាអនក្មានភ័រវសព្រងេណំាងលអសៅអនាគត្ ។ 
 មនុេសមាន ក្់ៗ ព្បាថ្លន      េមបត្តិ ៣ ព្បការគឺ សភាគេមបត្តិ 
រូបេមបត្តិ និង បញ្ញញ េមបត្តិ ។ េមបត្តិទាងំ ៣ ព្បការសនះ សក្ើត្មានស ើង
អាព្េ័យរីការេនសឧំបនិេសយ័ ៣ យា៉ា ងថ្ដរ គឺទាន េីល ភាវនា ។ ដូសចនះ
សដើមបឲី្យបានព្បក្បសោយេមបត្តិ ៣ ព្បការ ឬ  ក្យសាមញ្ញថ្លសព្រង
េណំាងលអសនាះ គួរនាោំន ហាត្់សរៀនសធវើទាន រក្ាេីល ចសំរ ើនភាវនា តាម
ថ្ដលអាចសធវើសៅបាន កុ្សំធវេព្បថ្ េ កុ្ពំ្េវងឹនឹងវយ័ ឈែក្់វសងវងនឹង
ព្ទរយេមបត្តិ ដូច ក្យសសាែ ក្បុោណថ្ល “ ព្េវងឹព្ទរយសភែចបុណយ ព្េវងឹ
ព្បរនធសភែចមាត យ ព្េវងឹកាយសភែចចាេ់ ” ។ 
 ក្៏ប៉ាុថ្នតគួរព្ជាបថ្ល ការសធវើទាន រក្ាេីល ការព្បត្ិបត្តិដុេខាត្់
េអំាត្ចិត្ត រិត្ជារុថំ្មនងាយព្េួល ដូចស ល ក្យជាសលាក្សវាហារ 
តាមការសចះចា ំ យល់ដឹងរីព្ទឹេតីសនាះសសាះស ើយ េមដូច ក្យសសាែ ក្ថ្ល 
“និយាយងាយជាងសធវើ " ។ ស តុ្សនះ បានជាព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្រះអងគ
ព្ទង់េថ្មតងធម៌ព្េបសៅតាមឧបនិេសយ័ននេត្វ ។ ព្រះអងគេថ្មតងអរីំទាន
ជាលោំប់ថ្លន ក្់ខាងសដើម ជាលហំាត្់ថ្ដលបុគគលព្គប់ព្បសភទ ងាយព្េួល
ក្នុងការបសំរ  ។ បនាទ ប់មក្ េីល គឺជាថ្លន ក្់ក្ណាត ល សទើបភាវនា គឺជា
ថ្លន ក្ខ់ពេ់េព្មាប់អប់រចំិត្ត ឲ្យបរេុិទធផូរផង់ ជាលោំប់ត្សៅ ។ 
 ក្នុងសលាក្    សាេនា              រះិគន់ស ើយ សព្ ះ
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មនុេសមាន ក្់ៗ មានទេសនៈ គនិំត្ សយាបល់សផសងៗោន  ។          
                                          សយាបល់ថ្ល រុទធ
សាេនាអប់រមំនុេសឲ្យរឹងថ្ផអក្ខែួនសលើសព្រងេណំាង ជាស តុ្មួយនាឲំ្យ
មនុេសខជិលសធវើការងារ ។ សយាបល់   សក្ើត្ស ើងតាមអារមមណ៍ មិនថ្មន
សក្ើត្ស ើង តាមវចិារណញ្ញញ ណ ថ្ផអក្សៅសលើវត្ថុបណំងដ៏រិត្ព្បាក្ដ នន
រុទធសាេនាស ើយ ។ ការរិត្ រុទធសាេនា មិនបសព្ងៀនមនុេសឲ្យអងគុយ
ព្ត្សបាមក្ាលជ្ងគង់ យក្នដព្ទចងាក រងច់ាសំព្រងវាេនាសទ ។ ផទុយសៅវ ិ 
រុទធសាេនាបសព្ងៀនមនុេសមាន ក្់ៗ ឲ្យទទួលខុេព្ត្ូវចសំ ះសជាគវាេនា
របេ់ខែួន បានន័យថ្លសជាគវាេនាននមនុេសមាន ក្់ៗ េថិត្សៅក្នុងក្ណាត ប់នដ
របេ់ខែួន រុថំ្មនេថិត្សៅក្នុងក្ណាត ប់នដននព្រះអាទិសទរស ើយ ។ 
 រុទធសាេនា   ជាញាណទេសនវជិាជ  ននក្មមនិយម ជាសាេនា
បសព្ងៀនមនុេសឲ្យ                    មនុេសឲ្យសដក្ផសងសព្រង
     ប៉ាុថ្នត       រនយល់ថ្ល មនុេស   មានភ័រវវាេនារថ្មង
មានក្សំណើ ត្លអ សធវើការងារឆ្ប់បានេសព្មចផល ។ 
 ព្រះរុទធ       នព្ត្ឹមថ្ត្សព្ក្ើនរឭំក្ឲ្យមនុេស  សធវើការងារប៉ាុសណាណ ះ
សទ ព្រះអងគថ្លមទាងំបានសៅថ្ល “វិរសិយ្ន ទុ្កខម្សចឆតិ”  “សោយការ
រាយាម មនុេសអាចឆែងរីទុក្ខសទាេព្គប់យា៉ា ងបាន ”។ អធិបាយថ្ល ទុក្ខ
ននមនុេសថ្ដលនឹងអេ់សៅបាន ក្ស៏ោយសារការខពំ្បឹងរាយាមនន
មនុេសទាងំឡាយ ។ 
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 ដូសចនះស ើ ថ្ល ព្រះរុទធសាេនា មិនថ្មនជាសាេនាសាងសេចក្តី
េុខ និងរលំត្់រលំាយទុក្ខសោយការផសងសព្រងសទ ។ ប៉ាុថ្នតមនុេសក្ជំ្ិលសចះ
ថ្ត្នាោំន សដក្ផសងសព្រង លុះធាែ ក្់ខែួនសៅជាមនុេសព្ក្ខសត្់ ក្៏តាងំសចាទរុទធ
សាេនាថ្ល បសព្ងៀនខែួនឲ្យសដក្ផសងសព្រងសៅវ ិ ។ 
 គួរឲ្យសសាក្សាត យ មានរុទធបរេ័ិទមួយចនួំន មានចិត្តរសវ ើរវាយ
មានេទាធ ដូចទឹក្សលើេែឹក្ឈូក្ រុពំ្រមចងស់ព្បើព្បាជ្ារិចារណាថ្ល “មនុេស
ទាងំឡាយមានេមត្ថភារសៅក្នុងខែួន េព្មាប់រចនាថ្ក្នចនជ្ីវតិ្របេ់ខែួន
តាមព្បឡាយឆនទៈ ” ។ រួក្ោត្់ថ្បរជានាោំន ចុះចា ់វរិយិភារ ខវះ  
កាែ ហាន បសនាថ ក្បនាទ ប    ភាររបេ់ខែួន េុខចិត្តសធវើជាអាយ៉ាងរបេ់ព្រះ
ព្រ ម បសណាត យឲ្យព្រះព្រ ម ចារសព្រងវាេនារបេ់ខែួនតាមព្រះទយ័ ។ 
 ព្រះ                      ភាេិត្ថ្ល “        ត    
  ថា          ថា           ត                     ត  
      ”  41 

“ខែួន ទីរឹង    ខែួន                           
              ហ   ហ      ហ                         
      ” ។                        ព្រះអងគ         ឭ 
ដល់សាវក័្ព្រះអងគ សៅក្នុង       ហា   និ វ នេូព្ត្ ថ្ល  “ត  ត      
 ត            ត                           
       ”  42 “មាន ល          ហ      អនក្ទាងំឡាយចូរយក្
                                                         
41                      (      )     ៥២       ៥  
42

                    (      )     ១៦       ២១  



                   

166 

ខែួន   រឹង យក្ខែួនជាទី     កុ្យំក្    ដនទ                 
                                      ស ើយ ” ។ 
 ជាអវសាន េូមមិត្តអនក្អាន បានជួ្បព្បទះនូវរុទធររទាងំ ៤ 
ព្បការ គឺ អាយុ វណណៈ េុខៈ រលៈកុ្បំីស ែៀងឃ្លែ ត្ស ើយ ។ 
 េូមព្រះរុទធសាេនា គង់វងេ់ថិត្សេថរ សៅបានយឺនយូរ ព្គប់
ក្ណំត្់ ៥០០០ ព្រះវេា សដើមបជីាមែប់សាខាព្ត្ជាក្់ព្ត្ជ្ដំល់េត្តនិក្រ 
ក្នុងនព្ត្ភរ ។ 
 េូមព្រះោជាណាចព្ក្ក្មពុជា េថិត្សៅក្នុងេុខេនតិភារព្បាេចាក្
េស្កងាគ មជានិចចនិរនតរ ៍ ។ េូមវឌឍនភារ េុខុមាលភារ េុភមងគល សក្ើត្
មានដល់ព្បជារលរដាថ្ខមរទូទាងំព្បសទេ ។ េូមជ្មៃកឺាចសាហាវសផសងៗ
ថ្ដលក្រុំងោត្ត្ាត្រិភរសលាក្ និង សព្ោះថ្លន ក្់ធមមជាត្ិទាងំឡាយ បរ
សវៀេសចៀេឆ្ៃ យរីថ្ដនដីថ្ខមរ ។  

េូមេត្វសលាក្ទាងំឡាយទាងំរួង កុ្ឲំ្យមានសរៀរនឹងោន  េូមេត្វ
សលាក្ទាងំឡាយទាងំរួង បានដល់នូវសេចក្តី   សក្សមក្ានត ។ 

េូមេត្វសលាក្ទាងំឡាយ ព្បក្បសោយសេចក្តីេុខជានិចចនិរនតរ ៍។ 

ចប់្សដ្ឋយ្សនមតិ  
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1) មងគលត្ថទីបនីថ្ព្ប (ភាគ ១-៤)     ភកិ្ខុ   យិន សនឿន 
2) ោថ្លធមមបទថ្ព្ប     ភកិ្ខុមហា យិន សនឿន 
3) ទានក្ថ្ល          ថ្ ម សចៀវ 
4) ទានទេសនៈ     ភកិ្ខុ  សខៀវ ជុ្ ំ 
5) រនែឺធមមសទេនា សោយ       ជួ្ន ចនិាត            ខួន សារ ៉ាុន 
6) ឧបនិេសយ័ សោយ មុ ិ សាវា៉ាន 
7) សាេនេុភាេិត្ (ភាគ ១-៣)             រុទធសាេន ណឌិ ត្យ  
8) អតាថ ធបិាយសាេនេុភាេិត្     ថ្េម េូរ 
9) ព្ទឹេតីក្មមផល សោយ ឈុន គមឹសអៀត្ 
10) ព្រះរុទធដកីា     ឈុន គមឹសអៀត្ 
11) បុណយព្បនរណី សោយ ឆងឹ ផ្ទន់ េុផុន 
12) រនែឺរុទធសាេនា សោយ សសាម ងន 
13) រុទធសាេនា ២៥០០ សោយ        រុទធសាេនបណឌិ ត្យ 
14) Buddhism by Richard Abbotts Gard 

15) Buddha: the Intelligent Heart by Alistair Shearer 
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សសចកតជីនូដណឹំង្ 

 

សបើរុទធបរេ័ិទព្ត្ូវការសេៀវសៅ អាមិ្សទាន     ធម្មទាន សនះ  
      ថ្ចក្ជាធមមទាន េូមទាក្់ទងជាមួយនឹង   

ភិក្ខុមហា យ្និ សនឿន  
វត្ត    សាន់តាអាណា  

2630 N Grand Ave, Santa Ana, CA 92705, USA  
ទូរេ័រទ (714) 744-2834 

សលាក្ ង្៉ាូវ ោ  
ផទះសលខ 256 ព្ក្ុមទី ១ ភូមទួិលតាឯក្  ុទួំលតាឯក្  

ព្េុក្បាត់្ដបំង សខត្តបាត់្ដបំង            
ទូរេ័រទ 012-726-856 

សលាក្ ហុ្ង្ ប្ ូហុ្នី  
ផទះសលខ 13 FE. ផែូ វសលខ 146 េងាក ត់្វាលវង់  

ខណ័ឌ  ៧ មក្ោ      ភនសំរ             
ទូរេ័រទ 012-245-476 

សេៀវសៅ អាម្ិសទាន     ធម្មទាន សនះ មានចុះផាយក្នុង 

សគ ទរំ័រ           ់     
http://www.dhamma4khmer2.org 

  

http://www.dhamma4khmer2.org/
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