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 អារមភក្ថា 

 រៅកនុងសា នារពះ មាម  មពុទធឆនរយើងរនះ  រពះអងគ
រទង់រត្ម ់អុំពីបុញ្ដកិរយិាវត្ថុ  (វត្ថុ ន្ដលនា ុំឱយរកើត្បុណ្យ) ន្ដល
មានទា ុំងអ ់ ១០របការ  មានទានមយៈ   ីលមយៈ  ភាវនាមយៈ  

អបចាយនមយៈ វយាវចចមយៈ បត្តិទានមយៈ បត្មត នុរមាទនា-
មយៈ ្មម សវនមយៈ ្មមរទ នាមយៈ និងទិដឋិជុកមមមយៈ ។ 
រៅកនុងវ ិ្ ីបដិបត្តិនា ុំឱយរកើត្បុណ្យរនះ បុណ្យន្ដលពុទធបរ ័ិទ
រ្វើរៅអ ់លុយ កាក់ មា  រាក់រនាះ មានន្ត្មួយរទគឺ ការ
ឱយទាន ។ ការឱយទាន គឺរតូ្វលះបង់នូវរទពយ មបត្តិ ។ ឯចុំន្ណ្ក
រា ុំបួនរទៀត្ មានការរកា ីល ចុំររ ើនភាវនា រហូត្ដល់ការ
យល់រតូ្វ មិនាច់ចុំណាយរទពយ មបត្តិ  ូមបនី្ត្មួយកាក់ មួយ
រ នរ ើយ ។  

រ ៀវរៅរនះ ខញុ ុំរពះករុណាឱយរ ម្ ះថាទានមយៈ ន្ដល
និយាយអុំពីការឲយទាន រហើយក៏ជាភាគទី ១ ផងន្ដរ ។  
 រ ៀវរៅ ទានមយៈរនះ ខញុ ុំ ងឃមឹថា នឹងានជាផលូ វ 
ចងអុលបង្កា ញអុំពីអានិ ងសខលះៗ ឆនការរ្វើទានរប ់ពុទធបរ ័ិទ 
ន្ដលជាអនករាថាន នូវបុណ្យ  រាថាន នូវរ ចកតី ុខរនាះ ។  

ទទរត្ម បុញ្ដុំ  បវឌឍតិ្ 
បុណ្យរន្មងចររមើនដល់អនកឲយទាន ។  

សូមអនុេោទនា !!!  
ឆថ្ង ៩ ររាច ន្ខអ សុជ ឆ្ន ុំមាញ់ បញ្ច  ័ក ព. . ២៥៥៧ 
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ទាន 

 ូនជាទីស្សឡាញ់ ! 
កូនរត្វូ ិកានូវចុំណុ្ចឆនទានទា ុំង ១០ រនះគ៖ឺ 

១-ឲយទានមិនរត្ូវ ងឃមឹផល អនកទទួលមិនគួររភលច ។ 
២-របើមិនរ្វើលអរទរ ់រៅ ១០០ ឆ្ន ុំក៏ពុុំមានរបរយាជន៍ន្ដរ ។ 
៣-របើរឃើញន្ត្ពីានរទ កុុំ ងឃមឹទឹកចិត្តអនកដឆទ  ។ 
៤-កុ ុំទុកចិត្តមនុ សន្ដលគិត្ន្ត្ពីរបរយាជន៍ខលួនឯង ។ 
៥-មនុ សរត្ូវន្ត្រចះឲយទាន របើមិនររចើនក៏ត្ិចន្ដរ ។ 
៦-មនុ សលអ រន្មងរពញចិត្តជួយឲយរគាន ុខ ។ 
៧-ឲយទាន រន្មងានមិត្ត និងកមាច ត់្គុ ុំនុុំកនុ ងចិត្ត ។ 
៨-ឲយទាន ដូចជាការនា ុំរទពយរចញពីផទះន្ដលរត្ូវរភលើងរឆះ ។ 
៩-ទានគឺជារ បៀងកនុ ងដុំរណ្ើ រផលូ វរៅកាន់រពះនិពាវ ន ។ 
១០-រចះឲយទានរហើយ មិនគួររបៀត្របៀន ត្វរទ ។ 
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នញមា ត្សស ភគវញោ អរហញោ សមាមោសមពុទធសស។ 
សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 
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អំពីបុណ្យ 
ពាកយថា បុណ្យ ជាភាសា ុំស្ក ាឹត្ ភាសាាលីថា      

បុញ្ដៈ របើភាសាន្ខមរថា  រពញ  ន្របថា ្មមជាតិ្ឯណាន្ដលសាអ ត្
បរ ុិទធផូរផង់រា ចាកមនទិល  គឺរ ចកតីរៅហមងចិត្ត  មដូច
បទពិររោះ ន្ដលរោកចងទុករៅកនុងគមពីរអភិធានបបទីបិកា-
 ូចិថា  នាត នុំ បុនាតិ្ រសារ្តី្តិ្បុញ្ដុំ  ន្របថា  កុ ល្ម៌ឯ
ណាន្ដលជរមះ នាត នចិត្តឱយសាអ ត្ាន កុ ល្ម៌រនាះ រ ម្ ះ
ថា បុណ្យ ដូរចនះ ។ 

ន័យមាង៉រទៀត្ថា  បុណ្យ  រោក ុំរៅយករ ចកតី ុខ     
ចុំររ ើន  ន្ដលរតូ្វានដល់អនករ្វើ  ។  ដូចមានពុទធភា ិត្ ន្មតង    
ទុករៅកនុងគមពីរអងគុត្តរនិកាយ   ត្តនិាត្ថា មា ភិកខរវ បុញដ នុំ     
ភយិត្ថ  ុខរ សត្ុំ ភិកខរវ អ្ិវចនុំ យទិទុំ បុញដ និ រោយរ ចកតី
ថា មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ  អនកទា ុំងឡាយកុុំខ្លល ចបុណ្យឱយរសាះ ។ 

 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ររពាះពាកយន្ដលរៅថា បុណ្យន៎ះ 
មិនគឺអវីន្ដលដឆទរ ើយ គឺជារ ម្ ះឆនរ ចកតី ុខ, រ ចកតី ុខ
ន៎ុះរសាត្ ក៏ជារ ចកតី ុខរប ់បុណ្យ ដូរចនះ ។ 

ពុទធភា ិត្រនះ រពះ មាម  មពុទធបរមរគូជាមាច  ់ រទង់
រត្ម ់រទ នាថា របើបុរ ស្ក តីណាមួយានរ្វើបុណ្យ រតូ្វខិត្ខុំ



2             ទានមយៈ   
រ្វើបុណ្យរនាះឱយររឿយៗ គឺរទង់ោ ់រត្ឿនពុទធបរ ័ិទឱយរបឹងរ្វើ
បុណ្យន្ដលជារហតុ្ គឺជា្មមជាតិ្ជរមះ នាត នចិត្តឱយរា 
ចាករ ចកតីរោភៈ រទា ៈ រមាហៈ ឱយញឹកញយរដើមបយីក
បុណ្យន្ដលជាផល គឺរ ចកតី ុខចររមើនរនាះឯង ររពាះអនក
ន្ដលានរ្វើចិត្តឱយរា ចាកអកុ ល ៣ យ៉ាងជារដើមរនាះ 
ានរ ម្ ះថា អនកមានចិត្តជាបុណ្យ ។ ្មមត្មអនកមានចិត្តជា
បុណ្យរនាះឯង ន្ត្ងរ្វើនូវបុញ្ដកិរយិាវត្ថុទា ុំងឡាយ មានការ  
រ្វើទាន រកា ីល ចររមើនរមត្មត ភាវនាជារដើម ានរោយង្កយ 
អុំរពើន្ដលរ្វើទាន រកា ីល ភាវនាហនឹងរហើយ រោករៅថា 
រ្វើបុណ្យ, បុណ្យរនះរហើយន្ដលជារហតុ្ផតួចរផតើមឱយរកើត្កឆរម
ផល គឺរ ចកតី ុខ បាយរោយយ  កតិ  មបត្តិ បរវិារ 
អាយុយឺនយូរ និង តិ្បញដ ឱយានផលជាតិ្រនះ និងបរជាតិ្  
គឺជាតិ្ខ្លងមុខ ។ 

បុណ្យកាលរកើត្រ ើងរហើយ រន្មងត្មក់ន្ត្ងនូវចិត្តឱយ
មានគុណ្ភាពលអរ ើង រ្វើឱយចិត្តអាចររជើ ររ ើ  គិត្ចុំរពាះ
ររឿងណាន្ដលលអ រតូ្វ ន្ដលគួរ ន្ដលមានរបរយាជន៍ រហើយ
និយាយានលអ រ្វើានលអត្មមន្ដលគិត្រនាះ ។ 

បុណ្យរនះ ពិត្ន្មនន្ត្មនុ សទូរៅរមើលរោយន្ភនក មិន
រឃើញ ន្ត្ក៏អាចដឹងនូវអាការៈរប ់បុណ្យ ឬផលរប ់បុណ្យ
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ាន គឺកាលបុណ្យរកើត្រ ើងរហើយ រន្មងត្មក់ន្ត្ងនូវចិត្តឱយ
 បាយរកីរាយ រត្ជាក់ ងប់ ររបៀបាននឹងរភលើងអគគិ នីយ៍ 
 ូមបរីយើងរមើលមិនរឃើញតួ្រភលើងរោយរត្ង់ ន្ត្រយើងអាច
ទទួលដឹងអាការៈរប ់រភលើងាន ដូចរពលន្ដលរភលើងរនាះ ឆលង
ចូលរៅកនុងអុំពូលរភលើងរហើយ ក៏មានពនលឺភលឺរ ើង ឬកាលឆលង
ចូលរៅកង្កា  ឬមា ីុនរត្ជាក់រហើយ រ ចកតីរត្ជាក់ រន្មងរកើត្
រ ើងជារដើម ។ 

បុណ្យន្ដលរកើត្រ ើងរហើយ ន្ត្ង នស ុំទុកកនុងចិត្តទា ុំង
អ ់ មិនសាប ូនយរៅរទ  ូមបបុីគគលរនាះរ្វើមរណ្កាលរៅ 
ចិត្តរន្មងនា ុំយកនូវបុណ្យរនាះ ឆលងភព ឆលងជាតិ្ត្រៅ ។ 

កាលរយើងនិយមចូលចិត្តរ្វើបុណ្យររឿយៗ ចិត្តរប ់
រយើងនឹងរពញរៅរោយបុណ្យ រហើយកិរល រផសងៗ នឹងមិន
មានឱកា រគប ងាត់្ចិត្តរយើងានរ ើយ រ្វើឱយចិត្តរត្ជាក់
 ងប់មិនមានរ ចកតីកងវល់ ដូចជាមិនគិត្ចង់ានរទពយ មបត្តិ
អនកដឆទ និងគិត្កសាងរ ចកតីលអឱយខលួនឯងបុ៉រណាណ ះ ។ 

 

វិធីបដិបតតិនាំឱ្យេ ើតបុណ្យ 
ការរ្វើរ ចកតីលអរគប់យ៉ាង  ុទធន្ត្ានទទួលផលរចញ

មកជាបុណ្យទា ុំងអ ់ ន្ត្រដើមបឱីយង្កយយល់ និងនា ុំរៅបដិបត្តិ 
រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ រទើបរទង់ន្បងន្ចកវ ិ្ ីរ្វើបុណ្យជា ១០ 
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វ ិ្ ី ន្ដលរៅថា បុញ្ដកិរយិាវត្ថុ  ១០ របការ ានដល់ៈ 
១- ទានមយៈ បុណ្យរកើត្អុំពីការឲយទាន 

២-  ីលមយៈ បុណ្យរកើត្អុំពីការរកា ីល 
៣- ភាវនាមយៈ បុណ្យរកើត្អុំពីការចររមើនភាវនា   
៤- អបចាយនមយៈ បុណ្យរកើត្អុំពីការរោរព   
៥- រវយាវចចមយៈ  បុណ្យរកើត្អុំពីការខវល់ខ្លវ យ 
៦- បត្តិទានមយៈ បុណ្យរកើត្អុំពីការជូន ឬឧទទិ បុណ្យ 
៧- បត្មត នុរមាទនាមយៈ បុណ្យរកើត្អុំពីការអនុរមាទនា  
៨- ្មមរទ នាមយៈ បុណ្យរកើត្អុំពីការ ន្មតងរពះ្ម៌ 
៩- ្មម សវនមយៈ បុណ្យរកើត្អុំពីការសាត ប់្ម៌ 
១០- ទិដឋិជុកមម បុណ្យរកើត្អុំពីការយល់រតឹ្មរត្ូវ ។ 

វ ិ្ ីបដិបត្តិនា ុំឱយរកើត្បុណ្យទា ុំង ១០ របការរនះ ខញុ ុំរពះ
ករុណានឹងអ្ិបាយររៀបរាប់នូវចុំណុ្ចនីមួយៗ រៅត្មមរពះ
ឆរត្បិដក និងរពះអដឋកថា  មួយអរនលើរោយគមពីររផសងៗរទៀត្   
ន្ដលមានត្មមលុំោប់កាល រៅកនុងបុញ្ដកិរយិាវត្ថុទា ុំង ១០ 
របការ ។ ជាដុំបូងរនះនឹងអ្ិបាយរៅកនុងទានមយៈ ន្ដលជា
កាលទី ១ ដូចត្រៅ៖ 

 



                         បុណ្យរកើត្អុំពីការឲយទាន          5 

ទានមយៈ 
បុណ្យរកើត្អុំពីការឲយទាន

 
ពាកយថា ទានមយៈ ានដល់ រចត្នាជាររគឿងបរចិាច គ

រទយយ្ម៌រប ់ខលួនដល់អនកដឆទ  រោយអុំណាចឆនការអនុររោះ 
ឬរោយអុំណាចឆនការបូជារប ់អនកន្ដលកាត់្ឫ គល់ គឺភព
រៅមិនទាន់ោច់, រ ម្ ះថា ទាន ររពាះជារហតុ្ឆនការឱយ ។ 
ទានរនាះឯង រ ម្ ះថា ទានមយៈ ។ រចត្នាន្ដលរបរពឹត្តរៅ
រហើយកនុងកាលទាុំង ៣ គឺកនុងកាលន្ដលជាចុំន្ណ្កខ្លងរដើម 
ត្ម ុំងអុំពីការឱយបចច័យ  ៤ ទាុំងរនាះរកើត្រ ើង ១ កនុងរវោបរចិាច គ 
១ កនុងការរសាមន សចិត្តរលឹកដល់ខ្លងររកាយ (អុំពីការឱយ
រហើយ) ១ រប ់អនកឱយវត្ថុ រនាះៗ កនុងបណាត បចច័យ ៤ មានចីវរ
ជារដើម ឬកនុងបណាត ទានវត្ថុ  ១០ យ៉ាង មានាយជារដើម ឬ     
បណាត អារមមណ៍្ ៦ មានរូបជារដើម រ ម្ ះថា បុញ្ដកិរយិាវត្ថុ  
ន្ដល ររមចរោយការឲយទាន ។ 
 មា៉ងរទៀត្ កនុងរវោន្ដលអនកឱយាយជារដើម(ឱយទាន) 
រោយគិត្ថា រយើងនឹងឱយាយ និងទឹកជារដើមកតី រោយរលឹក
ដល់ទានារមីកតី ឬកិរយិាវត្ថុជា ទានមយៈ ។ 
 រៅកនុងគមពីរបរមត្ថរជាតិ្ក អ្ិបាយថា៖ 
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 ទាន  ន្មតងជាវចនត្ថៈថា ទីឃតិ ឯតតនាតិ ទានំ
ជនទា ុំងឡាយ គបបឱីយរោយរចត្នារនះ ដូរចនះ រចត្នាន្ដលជា
រហតុ្ឆនការឱយ រ ម្ ះថា ទាន ។ 
 ពាកយថា ទាន ត្មមវចនត្ថៈរនះ ានដល់ តួ្រចត្នាន្ដល
ជារហតុ្ឆនការឱយទាន ររមចាន ។ 
 មា៉ងរទៀត្ ទាតពវនតិ  ទានំ វត្ថុ រប ់យ៉ាងណា ន្ដល
ជនទា ុំងឡាយគបបឱីយដូរចាន ះ វត្ថុ រប ់យ៉ាងរនាះ រ ម្ ះថា ទាន 
ានដល់ វត្ថុ រប ់ន្ដលគបបឱីយ (ទាត្ពវវត្ថុ  ឬរទយយ្ម៌) ។ 

វចនត្ថៈទា ុំងពីររនះ ជាររគឿងចងអុលបង្កា ញឱយដឹងថាៈ  
ទានមាន ២ យ៉ាង គឺរចត្នាទាន និងវត្ថុទាន ។ កនុងពីរ

យ៉ាងរនះ រចត្នាមាន ៣ រពាលរោយកាលគឺ៖ 
 ១-  បុពវរចត្នាទាន រចត្នាន្ដលរកើត្រ ើងមុនឱយត្ម ុំងអុំពី
កាលន្ដលានគិត្ថា និងរ្វើបុណ្យ ឱយទាន ឬត្ម ុំងអុំពីកាល
ន្ វងរកវត្ថុ ន្ដលជារទយយ្ម៌ ។ 
 ២- មុញ្ចនរចត្នាទាន រចត្នាន្ដលរកើត្រ ើងកនុងខណ្ៈ 
ន្ដលកុំពុងឱយរោយមិនសាត យនូវរទយយ្ម៌ន្ដលឱយរនាះ ។ 
 ៣-  អបរាបររចត្នាទាន រចត្នាន្ដលរកើត្ររកាយអុំពី 
ការឱយទាន រួចរហើយភាពឆនបីតិ្ន្ឆអត្ចិត្តកនុងការឱយរនាះ ។ 
 រចត្នាទា ុំង ៣ មានបុពវរចត្នាទានជារដើមរនះ របើ   
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មានឱកា  ក៏នឹងអាចបរញ្ចញផលកនុងបដិ នធិកាល ឱយរកើត្
ជាមនុ ស ឬរទវត្មាន ដូចមាន ន្មតងទុករៅកនុងរពះាលី    
គមពីរអបទានថា ឯកបុបឆំ យជិត្វវ ន អសីតិកបបតោដិ
តោ ទុគគតឹ នាភិជានាមិ ឯក បបឆសសទិំ ផលំ ការបូជា
រោយផ្កា រឈើមួយទង រ្វើឱយខញុ ុំមាច  ់មិនសាគ ល់ទុគគតិ្ភព មាន
នរកជារដើមរហូត្ដល់អ ់ ៨០ រកាដិអាយុកបប ឬរហូត្ដល់
អ ់ ៨០  រកាដិជាតិ្ រនះឯងជាអានិ ងសឆនផលន្ដលាន
ទទួលអុំពីការបូជាផ្កា រឈើរតឹ្មន្ត្មួយទង ។ 

ត្មមរពះាលីរនះ មិនន្មនថា នឹងបរញ្ចញផលឱយរកើត្
ជាមនុ ស រទវត្មជាប់ត្ោន ររឿយៗ រហូត្ ៨០ រកាដិ អាយុកបប 
ឬ ៨០ រកាដិភព ជាតិ្បនតរោយរត្ង់ន្ត្មតងន៎ុះរទ គឺរតឹ្មន្ត្ជា
រដើមរហតុ្ជួយឱយរកើត្ជាមនុ ស រទវត្មកនុងភពទីពីរ រពលាន
រកើត្ជាមនុ ស រទវត្មកនុងភពទីពីររហើយ ក៏ានកសាងកុ ល
រផសងៗរ ើងថ្មីត្រៅរទៀត្ កុ លន្ដលានរកើត្ថ្មីកនុងភពទីបី
រនាះ ក៏ជួយឱយរកើត្ជាមនុ ស រទវត្ម កនុងភពទីបួនត្រៅយ៉ាង
រនះររឿយៗ មិនោច់រយៈរពលរហូត្ដល់ ៨០ ភពជាតិ្ ដូរចាន ះ 
រោករទើបរពាលថា អានិ ងសឆនបូជាផ្កា រឈើរត្ឹមន្ត្មួយទងរនាះ 
អាចជួយឱយផុត្ចាកទុគគតិ្ភពានអ ់កាលជាយូរអន្ងវង ។ 
 មា៉ងរទៀត្ រចត្នាទាុំង ៣ មានបុពវរចត្នាជារដើមរនះ



8             ទានមយៈ   
មិនន្មន មានបរបូិណ៌្រគប់កាលទា ុំង ៣ ជានិចចរៅរនាះ        
រទ រពាលគឺរពលខលះ មុញ្ច នរចត្នាមាន ន្ត្បុពវរចត្នា          
អបររចត្នាមិនមាន, បុពវរចត្នាមាន ន្ត្ខវះមុញ្ច នរចត្នា   
អបររចត្នា, អបររចត្នាមានបុពវរចត្នាទា ុំង ២ មាន ន្ត្    
អបររចត្នាមិនមាន, មុញ្ច នរចត្នា អបររចត្នាមាន ន្ត្       
បុពវរចត្នាមិនមាន, បុពវរចត្នា អបររចត្នាមាន ន្ត្         
មុញ្ច នរចត្នាមិនមាន រពលខលះក៏មិនមានទា ុំង ៣ កាល ។ 
 កនុងរចត្នាទា ុំង ៣ រនះ កាលនឹងរពាលរោយការរកើត្
ង្កយរ ួល ឬលុំាករហើយ មុពាច នរចត្នារកើត្ង្កយរ ួល 
អបររចត្នារកើត្ានលុំាកដូរចាន ះ របើរចត្នារកើត្រ ើងមិន
រគប់កាលទាុំង ៣ កាលដូរចាន ះ គួរពាយាមរ្វើទានឱយរពម
រោយរចត្នាទា ុំង ៣ របើរចត្នារកើត្រ ើងរពមទា ុំង ៣ កាល
រោយលអ ការរ្វើទានយ៉ាងរនះ រន្មងមានអានិ ងស្ុំទូោយ 
ដូចន្ដលនឹងគបបរីឃើញ គបបដឹីងានរោយរ ចកតីរផសងៗោន  
រប ់រទវត្មទា ុំង ៦ ជាន់ និងរបជាជនទា ុំងឡាយកនុងរោក   
រនះ ទា ុំងន្ដលជាអតី្ត្ និងបចចុបបនន ន្ដលមានការរបរពឹត្តរៅ      
រផសងៗោន យ៉ាងណា រពាលគឺរផសងៗោន រោយជាតិ្ រោយ
រត្កូលខលះ រោយឋានៈ រទពយ មបត្តិបរវិារខលះ ន្ដលរបរពឹត្តរៅ 
ដូរចនះ ក៏បរ ុិទធរហើយ ជាប់មកអុំពីទាន  ីល ភាវនា ន្ដល
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ដល់រពមរោយរចត្នាទា ុំង ៣កាល ឬមិនរពមទា ុំង ៣ កាល
ខវះ រៅយ៉ាងណាមួយ ឬមិនមានាត់្រៅរនាះឯងជារហតុ្ 
រោយរហតុ្រនះ រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់ រទើបរទង់ន្ណ្នាុំ
ទុកកនុងរពះាលីឆ ងគុត្តរថា៖ 
 បុតពវវ ទានា សុមតនា ទទំ ចិតតំ បសាទតយ 
 ទត្វវ  អតតមតនា តោតិ ឯសា យញ្ដសស សមបទា ។ 
 ទាយកមានចិត្តរកីរាយកនុងរវោមុនអុំពីកាលឱយ កុំពុង
ឱយរ្វើចិត្តឱយរជះថាល  លុះឱយរហើយក៏មានចិត្តររត្កអរ (ត្មម
ររកាយ) រនះជារ ចកតីបរបូិរណ៌្ឆនទាន ។ 
 រពះមហាពុទធរោសាចារយ ាន ន្មតងទុកកនុង ត្តនិាត្ 
អងគុត្តរនិកាយ អដឋកថាថា  ៖  
 ទានញ្ហិ នាម តិតសោ តចតនា បរបុិណ្ណំ  
 ោតុំ សតោោ នតតសសវ មហមផលំ តោតិ ។ 
 ការឱយន្ដលានរ ម្ ះថា ទានរនាះ រត្ូវន្ត្ជាទានន្ដល
អនករ្វើឱយរកើត្រ ើង ានយ៉ាងបរបូិណ៌្បុ៉រណាណ ះ ទានរនាះ រទើប
មានផលយ៉ាងររចើន ។ 
 ន័យមា៉ងរទៀត្ ទាន ន្របថា ការឱយ  ុំរៅដល់ការ
លះបង់នូវរទយយ្ម៌រប ់ខលួន រដើមបជីារបរយាជន៍ដល់អនកដឆទ 
រោយរ ចកតីរពញចិត្ត ។ 
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 ការឱយទាន មានរបរយាជន៍យ៉ាង្ុំរ្ងដល់របរទ 
ជាតិ្ របើោច់ ឬមិនមានការឱយទានរនះរហើយ រៅកនុង ងគម
ជាតិ្ទា ុំងមូល ក៏មិនមាននូវរ ចកតី ុខន្ដរ ដូចជា៖ 

 មាត្មបិត្ម របើមិនានឱយទាន គឺមិនចិញ្ចឹ មរយើងរទ 
រយើងរាដកជារតូ្វសាល ប់ត្ម ុំងអុំពីរកើត្មករម៉លះ ។ 

 សាវ មីភរយិារករទពយ មបត្តិានមក  របើមិនររបើរា ់
ចាយវាយ  ឬចិញ្ចឹ មោន  ចិញ្ចឹ មរគួសាររទ វារាកដជាន្បកាក់
ោន ជាមិនខ្លន ។ 
  រគូអាចារយ របើមិនឱយទានគឺមិនលះបង់នូវមនតវជិាជ ដល់
កូន ិ សរទ កូន ិ សនឹងលងិត្លងង់រកទីពឹងោម ន ។ 
 មនុ សរយើងរបើមានរ ចកតីខឹងររកា្រហើយ គឺមិនមាន 
អភយទានរទ កាលរបើយ៉ាងរនះ រៅកនុងរោក និងរចបូក      
រចបល់ ។ ជីវតិ្រប ់មនុ សរយើងន្ដលអាចរ ់រៅាន ក៏
ររពាះទាន, រយើងមានវយ័្ុំមកាន ក៏ររពាះទាន, រយើងមាន  
រ ចកតីរចះដឹងកនុងកិចចការរផសងៗ ក៏ររពាះទាន, រោករនះនឹង
មានរ ចកតី ុខានក៏ររពាះទាន, រហតុ្រនះការឱយទានរទើបជា
ការចាុំាច់បុំផុត្ និងមានគុណ្របរយាជន៍យ៉ាង្ុំរ្ង  រមាប់
មនុ សទូរៅ ។ 
 មា៉ងរទៀត្ ពាកយថា ទាន រៅកនុងវចនានុរកម រមតច
រពះ ងឈរាជ ជួន ណាត្ ានពនយល់ថា អុំរណាយ, ការឱយ, 
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អវីៗន្ដលគួរឱយ ។ ន្ខមររយើងររចើននិយាយថា ឱយទាន រ្វើទាន, 
បរចិាច គទាន, ន្ចកទាន,  ូមទាន ឬ ុុំទាន, ទទួលទាន ឬ 
ទទួលយកទាន...។ 

ពា យតស្ោស់របស់ស្ពះអង្គេរឿង្ទាន  
 រៅកនុងទាន ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៥៣ ទុំព័រ ២៥ រពះ
មានរពះភាគ រទង់ានរត្ម ់អុំពីការឱយទានន្ដលមានផលររចើន 
ជាមួយនឹងភិកខុទា ុំងឡាយថា មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ របើពួក ត្វដឹង
ផលឆនការន្ចកទាន ដូចជាត្ថាគត្ដឹងដូរចាន ះ របើមិនទាន់ឱយទាន
រទ ក៏មិនហ៊ានបររិភាគរ ើយ មាង៉រទៀត្ មនទិលគឺរ ចកតីកុំណាញ់
រប ់ ត្វទា ុំងរនាះ ក៏មិនរគប ងាត់្ចិត្តានរ ើយ ។ រទាះបីពុំនូត្
ាយជាដុំបូង ដុុំាយជាដុំបូងឯណារប ់ ត្វទា ុំងរនាះ  ត្វ
ទា ុំងឡាយ មិនានរ ុំន្លកអុំពីពុំនូត្ាយរនាះ ក៏មិនបររិភាគ
រ ើយ របើ ត្វទា ុំងរនាះមានបដិោគ ហកបុគគល ។ មាន លភិកខុទា ុំង
ឡាយ ត្ថាគត្ដឹងផលឆនការឱយ និងការន្ចករ ុំន្លកយ៉ាងណា
 ត្វទា ុំងឡាយ មិនដឹងយ៉ាងរនាះរទ ររពាះរហតុ្ណា រហតុ្រនាះ 
 ត្វទា ុំងឡាយមិនានឱយទានរហើយ រទើបហ៊ានបររិភាគ មួយរទៀត្ 
មនទិលគឺរ ចកតីកុំណាញ់ ក៏មិនរគប ងាត្់ចិត្ត ត្វទា ុំងឡាយរនាះ ។ 
 លុះរពះមានរពះភាគ រទង់ ន្មតងរ ចកតីរនាះរហើយ  រទង់
រត្ម ់ោថាព័នធរនះ កនុង ូរត្រនាះថា៖ 
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 របើ ត្វទា ុំងឡាយ គបបដឹីងផលឆនការន្ចករ ុំន្លកថា មាន
ផលររចើន ដូចរពះពុទធរទង់ន្ វងរកគុណ្ដ៏្ុំរត្ម ់ទុករហើយ
យ៉ាងរនះ  ត្វទា ុំងឡាយមានចិត្តរជះថាល  គបបបីរនាទ បង់មនទិល    
គឺរ ចកតីកុំណាញ់រចញ ទានន្ដលរគឱយរហើយដល់រពះអរយិៈ
ទា ុំងឡាយណា រន្មងមានផលររចើន បុគគលទា ុំងឡាយ គួរឱយ
ទានដល់រពះអរយិៈទា ុំងរនាះកនុងកាលដ៏គួរ មួយរទៀត្ ជនររចើន
នាក់ ឱយាយជាទកខិណាទានដល់ទកខិរណ្យយបុគគលទា ុំងឡាយ 
ទាយកទា ុំងឡាយ លុះចុតិ្អុំពីអត្តភាពជាមនុ សរនះរហើយ 
រន្មងរៅកាន់ឋាន ួគ៌ ទាយកទា ុំងរនាះ លុះរៅកាន់ឋាន ួគ៌ 
ជាអនកមានចុំណ្ង់កនុងកាម រន្មងរកីរាយកនុងសាថ ន ួគ៌រនាះ  ត្វ
ទា ុំងឡាយមិនកុំណាញ់ រន្មងរសាយផលឆនការន្ចករ ុំន្លក ។ 

ពា យរបស់េទវតាេពាលអំពីផលទាន 
 ការរ្វើទានរនះ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ ន្មតង 
ថា ជាវ ិ្ ីមួយន្ដលអាចនា ុំយករទពយរចញអុំពីរោករនះ ជាប់
ត្មមខលួនរៅកនុងជាតិ្ខ្លងមុខ  ។  មដូចពាកយរប ់រទវត្ម ន្មតង
រៅកនុងអាទិត្ត ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ៧៨ អុំពីផល
ឆនការរ្វើទាន រោយមានរ ចកតីថា  ម័យមួយ រពះមានរពះ
ភាគរទង់គង់រៅកនុងវត្តរជត្ពន រប ់អនាថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋី ជិត្
រកុងសាវត្ថ ី ។ លុំោប់រនាះឯង កាលន្ដលរវោរារតី្ បឋមយាម
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កនលងរៅរហើយ រទវត្មមួយអងគមានរ មីដ៏លអ ញុ ុំងវត្តរជត្ពន ឱយ
ភលឺចូលរៅោល់រពះមានរពះភាគ លុះចូលរៅដល់ ក៏អភិវាទ 
រពះមានរពះភាគ រហើយ ថិត្រៅកនុងទីដ៏ មគួរ ។ 
 លុះរទវត្មរនាះ ឋិត្រៅកនុងទី មគួររហើយានរពាលនូវ
ោថាទាុំងរនះ កនុង ុំណាក់ឆនរពះមានរពះភាគថា៖ 
 បុគគលជញ្ជូ ននូវភាជន៍ណា អុំពីផទះន្ដលរភលើងកុំពុងរឆះ 
ពុុំរនាះរសាត្ រភលើងមិនទាន់រឆះនូវវត្ថុណាកនុងផទះរនាះ ភាជន៍ និង
វត្ថុ រនាះ ជារបរយាជន៍ឆនបុគគលរនាះឯង ។ 
 (យ៉ាងណា)  ត្វរោកន្ដលជរា និងមរណ្ៈរឆះយ៉ាង
រនះ រតូ្វនា ុំរទពយរចញរោយទានកុុំខ្លន ទានន្ដលបុគគលឱយ
រហើយ រ ម្ ះថា នា ុំរចញរោយលអ ។ 
 វត្ថុ ន្ដលបុគគលឱយរហើយ ជាវត្ថុមាន ុខជាផល វត្ថុ ន្ដល
បុគគលមិនឱយរហើយ ជាវត្ថុ មិនមាន ុខជាផលរទ ពួករចារន្ត្ងនា ុំ
រៅ ពួករាជការន្ត្ងរបឹយករភលើងន្ត្ងរឆះវនិា រៅ ។ 
 ពុុំរនាះរសាត្ រវោសាល ប់រៅក៏រន្មងលះបង់នូវ ររីៈ និង
រប ់ន្ដលបុគគលធាល ប់ហួងន្ហង អនករាជញដឹងនូវរ ចកតីរនះ
រហើយ គបបបីររិភាគផង ឱយទានផង បុគគលឱយទានទា ុំងបររិភាគ
ឱយ មគួរត្មម ភាពរហើយ រគមិនន្ដលនិនាទ រទ ន្ត្ងានរៅ
រកើត្កនុងឋាន ួគ៌ ។ 
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រ ម្ ះថា ជរា និងមរណ្ៈរនះ ជារោលឆនរទ នា 
អ្ិបាយថា រោកគឺពួក ត្វរតូ្វរភលើងទា ុំងឡាយ ១១ កង1មាន
រាគៈជារដើម ដុត្ររាលរហើយ ។  

រ ម្ ះថា រោយទាន ានដល់ រោយមរនារចត្នាកនុង
ការឱយទាន ។  

រ ម្ ះថា ទានន្ដលបុគគលឱយរហើយ រ ម្ ះថា នា ុំរចញ
រោយលអ រ ចកតីថា រចត្នាន្ដលជាបុណ្យកនុងការឱយ រន្មងមាន
ដល់ទាយកន៎ុះឯង ដូចវត្ថុ ន្ដលមាច  ់រប ់ផទះនា ុំរចញរហើយ 
ររពាះរហតុ្រនាះ រទើបរោករពាលថា ពួករចារន្ត្ងនា ុំរៅ      
អ្ិបយាថា កាលរភាគន្ដលខលួនមិនានឱយរហើយ  ូមបរីចារ
ទា ុំងឡាយក៏បលន់ាន  ូមបរីពះរាជាទា ុំងឡាយរៅរបឹយកាន 
 ូមបរីភលើងរៅរឆះាន ឬអនតរធានរៅ  ូមបកីនុងទីន្ដលខលួនរកា
ទុករហើយ ។  

រ ម្ ះថា  រោយទីបុំផុត្  គឺរោយការសាល ប់ ។  
រ ម្ ះថា  រន្មងលះបង់នូវ ររីៈ  អ្ិបាយថា រាងកាយ 

និងរភាគមិនវនិា  រៅរោយអុំណាចឆនអនតរាយទា ុំងឡាយ 
                                                           
1
 រភលើង ១១ កងគឺរាគៈ រទា ៈ រមាហៈ ជាត្ិ ជរា មរណ្ៈ រសាកៈ បររិទវៈ ទុកខ 
រទាមន ស ឧាយា  ។ 
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មានរចារជារដើម ។  
រ ម្ ះថា ន្ត្ងានរៅរកើត្កនុងឋាន ួគ៌ អ្ិបាយថា 

រន្មងរកើត្កនុងឋាន ួគ៌ ដូចរ តចមហារាជរវ សនតរ ជារដើម ។ 
 

ទាយ ឲ្យទានេ ្មះថា ឲ្យឋានៈ ៥ ដល់អន ទទួល 
រៅកនុងរភាជនទាន ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ 

៨២ រពះអងគរត្ម ់អុំពីទាយកអនកឲយរភាជនរ ម្ ះថា ឲយឋានៈ ៥ 
យ៉ាងដល់បដិោគ ហកអនកទទួល ន្ដលរពះអងគរត្ម ់ជាមួយនឹង
ភិកខុទា ុំងឡាយថា ៖ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទាយកកាលឱយរភាជនាហារ រ ម្ ះ
ថា ឱយសាថ ន ៥ យ៉ាងដល់បដិោគ ហកទា ុំងឡាយ  ។ សាថ ន ៥ យ៉ាង 
ដូចរមតចខលះ ។ 

១-  អាយុ ំតទតិ គឺឱយអាយុ 
២-  វណ្ណំ  តទតិ ឱយពណ៌្ មបុរ 
៣-  សុខំ តទតិ ឱយ ុខ 
៤-  ពលំ តទតិ ឱយកមាល ុំង 
៥-  បដិភាណំ្ តទតិ ឱយបដិភាណ្ៈគឺរាជាញ វាងឆវ ។ 
 បុគគលន្ដលានឱយអាយុរហើយ រន្មងានចុំន្ណ្កអាយុ

ទិពវ ឬអាយុជារប ់មនុ ស ។ 
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 ឱយពណ៌្ មបុរ រន្មងានចុំន្ណ្កពណ៌្ មបុរទិពវ ឬ

ពណ៌្ មបុរជារប ់មនុ ស ។ 
 ឱយ ុខ រន្មងានចុំន្ណ្ក ុខទិពវ ឬ ុខជារប ់មនុ ស ។ 
 ឱយកមាល ុំង  រន្មងានចុំន្ណ្កកមាល ុំងទិពវ ឬកមាល ុំងជារប ់

មនុ ស ។ 
 ឱយបដិភាណ្ រន្មងានចុំន្ណ្កបដិភាណ្ជាទិពវ ឬ        

បដិភាណ្ជារប ់មនុ ស ។ 
មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទាយកកាលឱយរភាជនាហារ រ ម្ ះ

ថា ឱយសាថ ន ៥ យ៉ាងរនះ ដល់បដិោគ ហកទា ុំងឡាយ  ។ 
  អាយុតទា ពលតទា ធីតោ វណ្ណតទា បដិភាណ្តទា 
សុខសស ទាត្វ តមធាវ ីសុខំ តសា អធិគចឆតិ ។ 
្ីរជនអនកមានរាជាញ  ជាអនកឱយអាយុ ឱយកមាល ុំង ឱយពណ៌្

 មបុរ ឱយបដិភាណ្ ឱយ ុខ(ដល់រគ)រហើយ ្ីរជនរនាះ  រន្មង
ាន ុខ ។ 

អាយុ ំទត្វវ  ពលំ វណ្ណំ  សុខញ្ច  បដិភាណ្តទា 
ទីឃាយុ យសវា តោតិ យតថ យតថូបបជជតិ ។ 
អនករាជញ ឱយអាយុ ពណ៌្ មបុរ រ ចកត ុីខទា ុំងបដិភាណ្

រៅរកើត្កនុងទីណាៗ រន្មងមានអាយុន្វង មានយ បរវិារ ។ 
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អដឋ ថា 

បទថា អាយុ ំតទតិ ានដល់ រ ម្ ះថា រន្មងឱយអាយុ គឺ
ឱយជីវតិ្រ ់រៅ ។ 

បទថា វណ្ណំ  គឺឱយពណ៌្ មបុរកាយ ។ 
បទថា សុខំ គឺឱយ ុខផលូ វកាយ និង ុខផលូ វចិត្ត ។ 
បទថា ពលំ គឺឱយកមាល ុំងកាយ ។ 
បទថា បដិភាណំ្ គឺឱយបញដ ល្  កនុងការចង បញា

 ួរ និង ល្  កនុងការរោះរសាយបញា  ។ 
 

ទានស្តូវឲ្យេរឿយៗ 
រៅកនុងឧទាយ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ១១៨ 

រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីររឿងឧទយរពាហមណ៍្ 
ន្ដល តីថាឲយរពះអងគថា រពះ មណ្រោត្មជាប់ជុំពាក់កនុងរ 
ឆនអាហារ ានជានិមនតមកផទះខញុ ុំរពះអងគររឿយៗ រ ចកតីថា ៖ 

សាវត្ថីនិទាន ។  រោរនាះឯង រពះមានរពះភាគរទង់ បង
របោប់ារត្ និងចីវរកនុងបុពវណ្ា  ម័យ រ តចចូលរៅកាន់លុំរៅ
រប ់ឧទយរពាហមណ៍្ អ ់វារៈពីរដង ។ លុំោប់រនាះឯង ឧទយ-
រពាហមណ៍្ យកាយោក់រពញារត្រពះដ៏មានរពះភាគ ។ 

រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់ បងរបោប់ារត្ និងចីវរកនុង  
បុពវណ្ា  ម័យ រ តចចូលរៅកាន់លុំរៅរប ់ឧទយរពាហមណ៍្
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អ ់វារៈបីដង ។ ឧទយរពាហមណ៍្ ក៏យកាយោក់រពញារត្ 
រពះដ៏មានរពះភាគជាគរមប់ពីរដង ។ 

រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់ បងរបោប់ារត្ និងចីវរកនុង
បុពវណ្ា  ម័យ រ តចចូលរៅកាន់លុំរៅរប ់ឧទយរពាហមណ៍្ 
ជាគរមប់បីដង ។ ឧទយរពាហមណ៍្ក៏យកាយោក់រពញារត្
រពះដ៏មានរពះភាគជាគរមប់បីដង ។ រហើយរពាលពាកយរនះនឹង
រពះដ៏មានរពះភាគថា រពះ មណ្រោត្មរនះជាអនកជាប់ចិត្ត
កនុងរ  រទើបនិមនតមកររឿយៗ ។ 

បុនបបុនុំ រចវ វបនតិ ពីជុំ បុនបបុនុំ វ សតិ្ រទវរាជា 
បុនបបុនុំ  រខត្តុំ ក នតិ    ក សកា បុនបបុនុំ អញ្ដមុរបតិ្ រដឋុំ ។ 
រភលៀងបងអុ រចុះររឿយៗ ជនទា ុំងឡាយ ក៏ររពាះពូជររឿយៗ 

អនកភជួ ររា ់ទា ុំងឡាយ ភជួររា ់ន្រ ររឿយៗ ន្ត្ងនា ុំរ ូវរៅកាន់
ន្ដនក៏ររឿយៗ ។ 

បុនបបុនុំ យាចកា យាចយនតិ បុនបបុនុំ ទានបតី្ ទទនតិ 
បុនបបុនុំ ទានបតី្ ទទិត្មវ  បុនបបុនុំ  គគមុរបនតិ ឋានុំ ។ 
 មូមទា ុំងឡាយ ូមររឿយៗ មាច  ់ទានទា ុំងឡាយក៏ឱយ      

ររឿយៗ លុះមាច  ់ទានទា ុំងឡាយឱយររឿយៗរហើយ រន្មងរៅកាន់
ឋាន ួគ៌ក៏ររឿយៗ ។ 

បុនបបនុំ ខីរណិ្កា ទុហនតិ បុនបបុនុំ វរចាឆ  ឧរបតិ្ មាត្រ ុំ 
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បុនបបុនុំ កិលមតិ្ ផនទតិ្ ច បុនបបុនុំ គពភមុរបតិ្ មរនាទ  
បុនបបុនុំ ជាយតិ្ មិយយតិ្ ច បុនបបុនុំ  ីវថិ្កុំ ហរនតិ ។ 
អនករូត្ទឹករោះរោទា ុំងឡាយរូត្ររឿយៗ កូនរោក៏ចូលរៅ

រករមរោររឿយៗ អនកលងង់រលល លុំាកផង  ញប់ញ័រផងររឿយៗ 
ន្ត្ងចូលរៅកាន់គភ៌ក៏ររឿយៗ ទា ុំងរកើត្ទា ុំងសាល ប់ក៏ររឿយៗ ។ 

មគគញ្ច  លទាធ  អបុនពភវាយ បុនបបុនុំ ជាយតិ្ ភូរបិរញដ តិ្ ។ 
រគនា ុំរៅកាន់ទី មសានក៏ររឿយៗ ចុំន្ណ្កអនកមានបញដ  

ដូចជាន្ផនដី លុះាននូវមគគរហើយ មិនរកើត្កនុងភពថ្មីរទៀត្       
ររឿយៗរ ើយ ។ 

កាលរពះមានរពះភាគរត្ម ់យ៉ាងរនះរហើយ ឧទយ- 
រពាហមណ៍្ានរពាលពាកយរនះនឹងរពះមានរពះភាគថា បពិរត្
រពះរោត្មដ៏ចររមើន ចា ់រពកណា ់ បពិរត្រពះរោត្មដ៏
ចររមើន ចា ់រពកណា ់ ។រប។  ូមរពះរោត្មដ៏ចររមើន ចា ុំ
ទុកនូវខញុ ុំរពះអងគថា ជាឧា កអនកដល់នូវរពះរត្នរត័្យជាទីពឹង 
រ មើរោយជីវតិ្ ត្ម ុំងពីឆថ្ងរនះជារដើមររៀងរៅ ។ 

 

អដឋ ថា 
បទថា ឪទតនន បតូរសិ មានរ ចកតីថា រពាហមណ៍្យក

ាយ និង មល រពមទា ុំងរប ់ន្ដលរគររៀបចុំទុករដើមបខីលួនរៅ
ោក់ារត្រហូត្រពញរហើយរបរគន ។ ានឮថា រពះមានរពះ   
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ភាគរទង់រតួ្ត្រមើលឧបនិ សយ័ ត្វរោក រៅរវោជិត្ភលឺ រទង់    
ក៏ានរឃើញរពាហមណ៍្រនាះ ចូលកនុង ុំណាញ់ញណ្រប ់   
រពះអងគ (លុះរទង់រឃើញរហើយ) រពះអងគរទង់បដិបត្តិរពះ ររីៈ
ត្ម ុំងពីរពលឹម រ តចយាងចូលរពះគនធកុដិ រទង់បិទទាវ ររហើយ   
គង់របថាប់ រពះអងគរទង់ទត្រឃើញរភាជនន្ដលរគរលើកចូលរៅ
ទុកជិត្រពាហមណ៍្ ។ រោរនាះរពះអងគរទង់សាត យារត្ និងរពះ
អងសកូដរ តចយាងអុំពីរពះគនធរកុដិដល់រកាល ងទាវ ររពះនគរ រទង់
នា ុំារត្រចញរហើយ រ តចយាងចូលរពះនគរ រពះអងគរទង់
ដុំរណ្ើ ររៅត្មមលុំោប់ រទង់ឈររបថាប់រៅរត្ង់ ុ៊មទាវ រផទះ
រប ់រពាហមណ៍្ ។ រោរនាះរពាហមណ៍្ានរឃើញរពះដ៏មានរពះ
ភាគរហើយ ានថាវ យរភាជន៍ន្ដលរគចាត់្ន្ចងមករដើមបខីលួន ោក់
រពញារត្ឆនរពះដ៏មានរពះភាគ ។ ពាកយថា ឱទតនន បតូរស ិ
រនះ រោករពាល ុំរៅយករភាជន៍រនាះ ។ 

បទថា ទុតិយមប ិានដល់  ូមបកីនុងឆថ្ងទី ២ ។  
បទថា តតិយមប ិានដល់  ូមបកីនុងឆថ្ងទី ៣ ។ 
ានឮថា កនុងរវាងន្ដលរពះដ៏មានរពះភាគរ តចយាងរៅ

កាន់ទាវ រផទះរប ់រពាហមណ៍្ជាប់ត្ៗោន រហូត្ ៣ ឆថ្ង មិនមានអនក
ណាៗ ន្ដលនឹងអាចររកាករ ើងទទួលារត្ានរ ើយ មហា- 
ជនានរតឹ្មន្ត្ឈររមើលបុ៉រណាណ ះ ។ 
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បទថា ឯតទតវា ច  មានរ ចកតីថា រពាហមណ៍្ ូមបាីន
ថាវ យចង្កា ន់រហូត្អ ់វារៈ ៣ ឆថ្ង ក៏មិនានថាវ យរោយ ទាធ  
រ ើយ ។ រពាហមណ៍្បររិភាគរោយមិនានថាវ យ  ូមបនី្ត្ភិកាខ
ដល់បពវជិត្ន្ដលានមកឈររៅរទៀបនឹងទាវ រផទះ ន្ត្ានថាវ យ 
ររពាះខ្លល ចរគគរហានិនាទ ថា បពវជិត្មកឈរដល់ទាវ រផទះរហើយ  
 ូមបរីតឹ្មន្ត្ភិកាខ ក៏មិនថាវ យ  ីុន្ត្ឯងដូរចនះ ។ កាលន្ដលថាវ យ 
២ ឆថ្ងដុំបូង ថាវ យរហើយមិនាននិយាយអវីៗរ ើយ រត្ ប់ចូលផទះ 
ទា ុំងរពះដ៏មានរពះភាគ ក៏មិនានរត្ម ់អវីៗដូចោន  រទង់យាង
រចញមក បុ៉ន្នតកនុងឆថ្ងទី ៣ រពាហមណ៍្មិនអាចអត់្រទា ុំាន រទើប
ានរពាលពាកយរនះថា បកដឋរកា ានដល់ជាប់ជុំពាក់កនុងរ  ។ 
 ូមបរីពះដ៏មានរពះភាគ រពះអងគយាងរៅរហូត្ដល់រៅ ៣ ដង 
ក៏រដើមបឱីយរពាហមណ៍្បនលឺវាចារនាះៗឯង ។ 

រពះបរមសាសាត  រទង់រពះ ណាត ប់ពាកយរប ់រពាហមណ៍្
រហើយ រទើបរពះអងគានរត្ម ់ថា មាន លរពាហមណ៍្ អនកថាវ យ
បិណ្ឌ ាត្រហូត្ ៣ ឆថ្ង រៅតិ្ចដងរៅរ ើយ កនុងរោករនះមាន
្ម៌ ១៦ របការ ន្ដលគួររ្វើររឿយៗ ។ ដូរចនះ រដើមបនឹីងរទង់ ន្មតង
្ម៌ទា ុំងរនាះ រទើបរទង់រផតើមរពះ្មមរទ នារនះថា បុនបបុនំ     
តចវ វបនតិ ពីជ ំដូរចនះ ។ 

បណាត បទទា ុំងរនាះ បទថា បុនបបុនំ តចវ វបនតិ  រោក
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រពាលទុកកនុង  សវារៈរួចរហើយ  ូមបកីនុង  សវារៈដឆទៗរទៀត្
ក៏ដូចោន  ។ អនកន្រ រន្មងសាបររពាះរោយមិនសាទ ក់រ ទើរចិត្តថា 
បុ៉រណ្ណះលមមរហើយ ដូរចនះរ ើយ ។ 

បទថា បុនបបុនំ វសសតិ រ ចកតីថា  មិនន្មនថាវ យន្ត្មួយ
ឆថ្ងឈប់ ។ រត្ូវថាវ យរាល់ៗឆថ្ង រាល់ៗឆ្ន ុំ ជនបទរន្មងមានរទពយ
ររចើន រោយអាការយ៉ាងរនះ ។ 

បទថា ោចោ រនះ រពះអងគរទង់ ន្មតងរោយភាវៈជា
អនកឆ្ល ត្កនុងរទ នា ។ 

បទថា ខីរណិ្ោ ានដល់ អនករូត្ទឹករោះរោ ររពាះ
ទឹកជារហតុ្។ ពិត្ន្មន ជនទា ុំងរនាះមិនន្មនរាថាន ចង់ានទឹក
រោះរនាះន្ត្មតងរ ើយ  អ្ិបាយថា   រន្មងរាថាន រូត្ទឹករោះ
រ ើងររឿយៗ ។ 

 បទថា កិលមតិ ផនទតិ ច មានរ ចកតីថា  ត្វ
រនះរន្មងលុំាក នឹងររ ើបរមះរោយឥរយិាបថ្រនាះៗ ។ 
 បទថា គពភំ ានដល់ រពាះ ត្វតិ្រចាឆ ន មានន្ឆារ ុក និង
ន្ឆាឆរពជារដើម ។ 
 បទថា មគគញ្ច  លទាធ  អបុនពភវាយ មានរ ចកតីថា រពះ
និពាវ ន រ ម្ ះថា មគគ ររពាះមិនរកើត្រទៀត្ អ្ិបាយថា ានរពះ
និពាវ នរនាះ ។ 
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 បទថា ឯវ ំវុតតត មានរ ចកតីថា កាលរពះមានរពះភាគរទង់
ឈររៅចរនាល ះថ្នល់រនាះឯង រទង់ាន ន្មតងនូវបុនបបុន្ម៌ ១៦ 
របការ ានរត្ម ់យ៉ាងរនះ ។ 
 បទថា ឯតទតវា ច មានរ ចកតីថា កនុងទីបុំផុត្ឆនរទ នា 
រពាហមណ៍្ រពមទា ុំងបុរត្ភរយិា ពួកមិត្ត និងញតិ្រជះថាល ាន
ថាវ យបងគុំរទៀបរពះយុគលាទឆនរពះដ៏មានរពះភាគ រហើយាន
រពាលពាកយរនះថា  អភិកោនតំ តភា (បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើន 
ចា ់រពកណា ់ បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើន ចា ់រពក        
ណា ់ ។រប។  ូមរពះរោត្មដ៏ចររមើន ចា ុំទុកនូវខញុ ុំរពះអងគថា ជា
ឧា កអនកដល់នូវរពះរត្នរត័្យ ជាទីពឹងរ មើរោយជីវតិ្ ត្ម ុំងពី
ឆថ្ងរនះ ជារដើមររៀងរៅ) ។ 

េរឿយៗ ១៦ យ មង្ 
 ១- រភលៀងបងអុ រចុះររឿយៗ 
 ២- ជនទា ុំងឡាយររពាះពូជររឿយៗ 
 ៣- អនកភជួ ររា ់ទា ុំងឡាយ ភជួ ររា ់ន្រ ររឿយៗ 
 ៤- ន្ត្ងនា ុំរ ូវរៅកាន់ន្ដនររឿយៗ 
 ៥-  មូមទា ុំងឡាយ ូមររឿយៗ 
 ៦- មាច  ់ទានទា ុំងឡាយឱយររឿយៗ 
 ៧- មាច  ់ទានទា ុំងឡាយឱយរហើយររឿយៗ 
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 ៨- រន្មងរៅកាន់ឋាន ួគ៌ររឿយៗ 
 ៩- អនករតឺ្ទឹករោះរោទា ុំងឡាយ រតឺ្ររឿយៗ 
 ១០- កូនរោចូលរៅរករមរោររឿយៗ 
 ១១- អនកលងង់រលល លុំាកររឿយៗ 
 ១២- អនកលងង់រលល ញប់ញ័រររឿយៗ 
 ១៣- អនកលងង់រលល ន្ត្ងចូលរៅកាន់គភ៌ររឿយៗ 
 ១៤- អនកលងង់រលល រកើត្ររឿយៗ 
 ១៥- អនកលងង់រលល សាល ប់ររឿយៗ 
 ១៦- រគនា ុំរៅកាន់ទី មសានររឿយៗ ។ 
 

េេតុនាំឱ្យេធវើទានោន ៨ យ មង្ 
 មាង៉រទៀត្ រៅកនុងគមពីរោល ុំងបរយិត្តិភាគ ២ រោកាន
 ន្មតងអុំពីទិ រៅរប ់អនករ្វើទានរៅកនុងរោករនះ មានររចើន
យ៉ាង ដូចជា៖ 
 ១- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះមានអនកនិមនតមកទទួលដល់ទី
កន្នលង ដូចជាមានរពះភិកខុ ងឃនិមនតមកបិណ្ឌ ាត្ដល់ផទះ ខលួនក៏
ចាត់្ន្ចងនូវចង្កា ន់ ឬរទយយ្ម៌រផសងៗ រដើមបរីបរគនរោកអីុចឹង
រៅ ឬក៏មានបុគគលអនកកុំ ត់្ ទុគ៌ត្រដើរមក ុុំទានជារដើម ។ 
 ២- បុគគលខលះឱយទាន  ររពាះខ្លល ចអនតរាយ ខ្លល ចរគតិ្ះរដៀល 
ខ្លល ចមិនានរៅកាន់ ួគ៌ ដូរចនះរហើយក៏ានឱយទានរៅ ។ 
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 ៣- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះគិត្ថា រគឱយដល់អញ ដូរចនះ
អញរត្ូវឱយដល់រគវញិ ។ 
 ៤- បុគគលខលះឱយទាន  ររពាះគិត្ថា រគនឹងឱយដល់អញវញិ 
គួរឱយរគមុន កាលរបើគិត្ដូរចនះរហើយ ក៏ានឱយដល់រគមុន ។ 
 ៥- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះគិត្ថា ការឱយទានរនះគឺជាការ
របរ ើរ ន្ដលអនករាជញត្ម ុំងពីបូរាណ្ន្ត្ងរ្វើ ន្ត្ងបុំរពញមក
យ៉ាងររចើន ។ 
 ៦- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះគិត្ថា រគមិនទាន់ចមអនិ អញ  
ចមអិនរួចមុន តួ្យ៉ាងដូចជាមានរពះ ងឃនិមនតមកបិណ្ឌ ាត្ ផទះ
រប ់បុគគលដឆទ មិនទាន់ចមអិនអាហារ ន្ត្ខលួនានចមអនិរួចមុន 
ដូរចនះក៏ានឱយរៅ ។ 
 ៧- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះគិត្ថា កាលអញឱយទានរនះ 
កិត្តិ ័ពទរប ់ខលួន នឹងខចរខ្លច យរៅ មានរ ម្ ះលបលីាញ ពីរ ុក
មួយរៅរ ុក ពីភូមិមួយរៅភូមិមួយជារដើម ។ 
 ៨- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះរដើមបញុី ុំងឱយចិត្តសាអ ត្ផូរផង់ 
រា ចាកកិរល ត្ណាា  ការជាប់ជុំពាក់ រោភៈរៅកនុងរទពយ
 មបត្តិ ន្ដលជារប ់សាធារណ្ៈទូរៅដល់ ទឹក រភលើង រចារ រពះ
រាជា និងមនុ សន្ដលមិនជាទីរ ឡាញ់ជារដើម ។  
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េេតុនាំឱ្យេធវើទាន ៨ យ មង្េទៀត 

 ១- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះរ ចកតីរ ឡាញ់ ជាញតិ្ មិត្ត 
បងបអូនខលួនឯងអីចឹងរៅ ក៏ានឱយទាន ។ 
 ២- បុគគលខលះឱយទាន  ររពាះរ ចកតីខឹងររកា្ ដូចជារតូ្វ
រគ តីថា ជាមនុ សមិនន្ដលរ្វើទាន ជាមនុ សកុំណាញ់ មិន
ន្ដលថាវ យទានដល់រពះភិកខុ ងឃ ដល់មនុ សទុគ៌ត្ កុំ ត់្ រកីរក 
លុំាករត្មកយ៉ាកជារដើម ក៏ានឱយទានរៅ ។  
 ៣- បុគគលខលះឱយទាន   ររពាះរ ចកតីវរងវង ឱយមិនដឹងរហតុ្ 
មិនដឹងផលយ៉ាងណាៗរនាះរទ រចះន្ត្រ្វើរៅ ។ 
 ៤- បុគគលខលះឱយទាន  ររពាះរ ចកតីភ័យខ្លល ច រគគរមាម
កុំន្ហង រគតិ្ះរដៀល ។ 
 ៥- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះគិត្ថា ជីដូនជីត្មទា ុំងឡាយ
រប ់អញធាល ប់ឱយ ធាល ប់រ្វើមក អញមិនគួរញុ ុំងវងសរត្កូលពី
បុរាណ្ន៎ុះឱយវនិា  ឱយសាប ូនយរោយទរងវើរប ់អញរទ ។ 
 ៦- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះគិត្ថា អញឱយទានរនះ ចិត្ត
រន្មងរជះថាល  ទា ុំងរ ចកតីរពញចិត្ត និងរសាមន សក៏រន្មងរកើត្
រ ើងដល់អាត្មម អញ ។ 
 ៧- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះគិត្ថា អញឱយរនះលុះន្បក
ធាល យរាងកាយសាល ប់រៅ នឹងរៅរកើត្កនុង ុគតិ្  ួគ៌ រទវរោក ។ 
 ៨- បុគគលខលះឱយទាន  ររពាះរតូ្វការរ្វើចិត្តឱយផូរផង់សាអ ត្ ។ 
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េេតុនាំឱ្យេធវើទាន ៨ យ មង្េទៀត 
 ១- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះចង់រៅរកើត្ជាកសរត្យ៍ិ រពាហមណ្
មហាសាល គហបតី្មហាសាល ន្ដលជាអនកមានរទពយររចើន 
មានបរវិារររចើន បរបូិណ៌្រៅរោយកាមគុណ្អីុចឹងរៅ ក៏រកើត្
រ ចកតីរាថាន ចង់រៅរកើត្រៅកនុងកុំរណ្ើ ត្ទា ុំងរនាះ ។ 
 ២- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះចង់រៅរកើត្ជាមួយនឹងរទវត្ម
ជាន់ចាតុ្មមហារាជិកា ន្ដលមានអាយុ ៥០០ ឆ្ន ុំទិពវ ។ 
 ៣- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះចង់រៅរកើត្ជាមួយនឹងរទវត្ម
ជាន់ត្មវត្តិងស ន្ដលមានអាយុ ២០០០ ឆ្ន ុំទិពវ ។ 
 ៤- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះចង់រៅរកើត្ជាមួយនឹងរទវត្ម
ជាន់យាមា ន្ដលអាយុ ៣០០០ ឆ្ន ុំទិពវ ។ 
 ៥- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះចង់រៅរកើត្ជាមួយនឹងរទវត្ម
ជាន់តុ្ ិត្ ន្ដលមានអាយុ ៤០០០ ឆ្ន ុំទិពវ ។ 
 ៦- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះចង់រៅរកើត្ជាមួយនឹងរទវត្ម
ជាន់និមាម នរតី្ ន្ដលមានអាយុ ៥០០០ ឆ្ន ុំទិពវ ។ 
 ៧- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះចង់រៅរកើត្ជាមួយនឹងរទវត្ម
ជាន់បរនិមមិត្វ វតី្ ន្ដលមានអាយុ ៦០០០ ឆ្ន ុំទិពវ ។ 
 ៨- បុគគលខលះឱយទាន ររពាះចង់រៅរកើត្ជារពហម ន្ដលមាន
អាយុន្វងជាងពពួករទវត្មឆកាមាវចរ ួគ៌ទា ុំង ៦ ជាន់ ។ 
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 ទាុំងអ ់រនះ គឺជាទិ រៅរប ់អនករ្វើទានរៅកនុងរោក
រនះ ន្ដលមានរ ចកតីរាថាន រផសងៗោន  ។ 
 
 

អន េធវើទានេ ើតជាតិណាៗ ោនស្ទពយេស្រើន 
ជាការពិត្ណា ់ ចុំរពាះបុគគលន្ដលមិនមានរ ចកតី

កុំណាញ់ ជាអនករៅរគប់រគងផទះ មានឆដោងសាអ ត្រហើយ ន្ត្ង
ររត្កអររៅកនុងការន្ចករ ុំន្លក ររត្កអររៅកនុងការថាវ យទាន 
បុគគលរនាះរ្វើកាលកិរយិារៅ រន្មងរកើត្កនុងរត្កូលន្ដលមាន
រទពយ មបត្តិររចើន ។  មដូចរពះអងគ ន្មតងរៅកនុងចូ កមមវភិងគ-
 ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ២៨ ទុំព័រ ៦៤ ន្ដលនិយាយអុំពីចាប់
រប ់កមមជាមួយ ុភមាណ្ពថា៖ 

មាន លមាណ្ព ស្ក តី ឬបុរ ពួកខលះកនុងរោករនះ ជាអនក
ឱយាយ ទឹក  ុំពត់្ យាន ផ្កា ករមង ររគឿងរកអូប ររគឿងោប
រផសងៗ ទីរដក ទីអារ ័យ របទីបដល់ មណ្ៈ ឬរពាហមណ៍្ ។ 
ររពាះអុំរពើរនាះន្ដលខលួនានបុំរពញយ៉ាងរនះ ានកាន់ខ្លជ ប់
យ៉ាងរនះ បុគគលរនាះលុះទុំោយកាយបនាទ ប់អុំពីរ ចកតីសាល ប់
រៅ រន្មងរៅរកើត្កនុង ុគតិ្  ួគ៌ រទវរោក របើបុគគលរនាះ         
ទុំោយកាយបនាទ ប់អុំពីរ ចកតីសាល ប់រៅ មិនរៅរកើត្ ុគតិ្  ួគ៌ 
រទវរោករទ របើានរត្ ប់មកកាន់ភាពជាមនុ ស រកើត្កនុងទី
ណាៗ រន្មងជាអនកមានរភាគ មបត្តិររចើន ។ មាន លមាណ្ព     
បុគគលន្ដលឱយាយ ទឹក  ុំពត់្ យាន ផ្កា ករមង ររគឿងរកអូប 
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ររគឿងោបរផសងៗ ទីរដក ទីអារ ័យ របទីបដល់ មណ្ៈ ឬ 
រពាហមណ៍្ រនះឯងរ ម្ ះថា បដិបទារបរពឹត្តរៅរដើមបមីានរភាគ
 មបត្តិររចើន ។ 

 

អន  ំណាញ់េ ើតជាតិណាៗ ស្ ស្ទពយ 
រៅកនុងមចឆរ ូិរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ៤៧ មាន

រទវត្មមួយអងគចូលរៅកាន់ មាន ក់រពះមានរពះភាគ រហើយាន
រពាលអុំពីបុគគលឱយទានមិនាន រោយរហតុ្ ២ យ៉ាង គឺ៖ 

១-  មរចឆរា ច ររពាះរ ចកតីកុំណាញ់ ។  
២-  បមាទា ច ររពាះមានរ ចកតីរបមាទ ។ 
បទថា មរចឆរា ច ន្របថា ររពាះរ ចកតីកុំណាញ់  ានដល់ 

ររពាះរ ចកតីកុំណាញ់ ន្ដលមានការបិទា ុំងនូវ មបត្តិរប ់ខលួន
ទុកជាលកខណ្ៈ និងររពាះរ ចកតីរបមាទ ន្ដលមានការរៅ
រា ចាក តិ្ជាលកខណ្ៈន្ត្មតង អនកខលះគិត្ថា កាលរយើងឲយ
វត្ថុ រនះ វត្ថុ រនះក៏នឹងអ ់រៅ វត្ថុ រប ់រយើង ឬវត្ថុជារប ់មានរៅ
កនុងរ ុកក៏នឹងមិនមាន ដូរចនះរ ម្ ះថា មិនឲយទានររពាះរ ចកតី
កុំណាញ់ ។  

បទថា បមាទា ច ន្របថា ររពាះរ ចកតីរបមាទ ានដល់
អនកខលះ ូមបនឹីងរតឹ្មន្ត្ញុ ុំងចិត្តឲយរកើត្រ ើងថា រយើងគួរឲយទាន 
ដូរចនះក៏មិនមាន ររពាះខលួនជាអនកខវល់ខ្លវ យកនុងការរលងជារដើម 
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រនះរ ម្ ះថា មិនឲយទានររពាះរ ចកតរីបមាទ ។ 

ឯវ ំ ទានំ ន ទិយតិ បុញ្ដមាកងខមាតនន តទយយ ំ     
តោតិ វជិានត្វតិ ។ ទាន កាលរបើបុគគលដឹងចា ់ ជាអនក
រាថាន នូវបុណ្យគួរន្ត្ឱយ ។ 

មាង៉រទៀត្រៅកនុង ចូ កមមវភិងគ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ 
២៨ ទុំព័រ ៦៣ និយាយអុំពីចាប់រប ់កមម ន្ដល ុភមាណ្ព
ទូល ួររពះអងគអុំពីបុគគលពួកខលះរៅកនុងរោករនះរកើត្មករកីរក
រទពយ មបត្តិ រោរនាះរពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា៖ 

មាន លមាណ្ព ស្ក តីឬបុរ ពួកខលះកនុងរោករនះ ជាអនកមិន
ានឱយាយ ទឹក  ុំពត់្ យាន ផ្កា ករមង ររគឿងរកអូប ររគឿងោប
រផសងៗ ទីរដក ទីអារ ័យ របទីបដល់ មណ្ៈ ឬរពាហមណ៍្ ។ 
ររពាះអុំរពើរនាះ ន្ដលខលួនានបុំរពញយ៉ាងរនះ ានកាន់ខ្លជ ប់
យ៉ាងរនះ  បុគគលរនាះលុះទុំោយកាយបនាទ ប់អុំពីរ ចកតីសាល ប់
រៅ រន្មងរៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន ររបត្វ ័ិយ អ ុរកាយ 
នរក រប ិនរបើបុគគលរនាះទុំោយកាយ បនាទ ប់អុំពីរ ចកតីសាល ប់
រៅ មិនរៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្តិ្រចាឆ ន ររបត្វ ័ិយ អ ុរកាយ 
នរករទ របើានរត្ ប់មកកាន់ភាពជាមនុ ស រកើត្កនុងទីណាៗ 
រន្មងជាអនកមានរភាគ មបត្តិតិ្ច ។ មាន លមាណ្ព បុគគលន្ដល
មិនានឱយាយ ទឹក  ុំពត់្ យាន ផ្កា ករមង ររគឿងរកអូប ររគឿង
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ោបរផសងៗ ទីរដក ទីអារ ័យ របទីបដល់ មណ្ៈ ឬរពាហមណ៍្
រនះឯង រ ម្ ះថា បដិបទារបរពឹត្តរៅរដើមបមីានរភាគ មបត្តិត្ិច ។ 

មាង៉រទៀត្ ចុំរពាះបុគគលន្ដលមានរ ចកតីកុំណាញ់រនះ 
សាល ប់រៅ រន្មងមិនាននូវរ ចកតី ុខរទ មានន្ត្រ ចកតីទុកខជាប់
ត្មមខលួន តួ្យ៉ាងដូចជាររឿងអាននទរ ដឋី ន្ដលមានរទពយររចើន ន្ត្
ខលួនជាអនកមានរ ចកតីកុំណាញ់ មិនន្ដលានរ្វើទានដល់រពះភិកខុ
 ងឃ ឬក៏រពះ មាម  មពុទធមតងរ ើយ លុះរពលោត់្សាល ប់រៅ ក៏
ានរៅរកើត្រៅកនុងរត្កូលមនុ សចណាឌ ល មានរូបរាងអារកក់
ឆរក ជាមនុ សចឆរង មិនទាន់រកើត្មកផង រ្វើឱយមនុ សចណាឌ ល 
ន្ដលធាល ប់ន្ត្រដើរ ុុំទានរគាន ន្បរជារដើរ ុុំទានរគមិនាន
រហូត្ដល់រគរាះបង់រចាល រគ មមតិ្ថាជាមនុ សចឆរងរៅ ។  

មួយរទៀត្ ដូចជាររឿងរប ់រត្មរទយយរពាហមណ៍្ ន្ដល
ោត់្គឺជាបុររាហិត្រប ់រពះាទបរ នទិរកា ល មានរទពយ
 មបត្តិរហូត្ដល់ ៨៧រកាដិ ន្ត្ោត្់ជាមនុ សមានរ ចកតីកុំណាញ់ 
ោត់្មិនន្ដលានថាវ យទានមតងរ ើយ រោយោត់្គិត្ជានិចចថា 
កាលរបើថាវ យទាន រទពយរន្មងអ ់រៅ ។ លុះរពលោត់្សាល ប់រៅ
ក៏ានរៅរកើត្ជាន្ឆារៅកនុងផទះរប ់ខលួន រង់ទុកខរវទនារៅ ។ ទា ុំង
អ ់រនះ ជាលទធផលរប ់បុគគលន្ដលមានរ ចកតីកុំណាញ់ ។ 
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បុគ្គល ំណាញ់មិនបានេៅកាន់េទវេោ េទ 
កនុងរពះោថា្មមបទ រពះឆរត្បិដករលខ ៥២ ទុំព័រ ៥៩ 

រពះអងគរទង់រារឰ អ ទិ ទានរប ់រពះាទបរ នទិរកា ល 
រោយមានអនកតិ្ះរដៀល មានអនក ររ ើរនូវទានរនាះ រពះដ៏ 
មានរពះភាគរពះអងគរទង់រត្ម ់ថា ៖ 

ន តវ កទរោិ តទវតោកំ វជនតិ 
 ពាោ ហតវ នបបសំសនតិ ទានំ 

  ធីតោ ច ទានំ អនុតមាទមាតនា 
  តតតនវ តសា តោតិ សុខី បរតថ ។ 

បុគគលកុំណាញ់ វិត្សាវ ញ មិនានរៅកាន់រទវរោក
រ ើយ បុគគលពាលទាុំងឡាយ មិន ររ ើរនូវការឱយទានរទ 
ចុំន្ណ្កអនករាជញន្ត្ងអនុរមាទនានូវទាន ររពាះរហតុ្រនាះ ្ីរជន
អនកអនុរមាទនានូវទានរនាះឯង រន្មងាន ុខកនុងរោកខ្លង
មុខ (រពាលគឺានរសាយទិពវ មបត្តិកនុងរទវរោក) ។  

 

េេតុនាំឲ្យស្បសពវបុណ្យេស្រើន 
មនុ សរយើងមាន ក់ៗ រ្វើបុណ្យកុ លរផសងៗ មានការឱយ

ទាន រកា ីល ចុំររ ើនភាវនាជារដើម  ុទធន្ត្ជាអនករាថាន ចង់ាន
បុណ្យររចើនរគប់ៗោន  ។ រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ ន្មតង
អុំពីវ ិ្ ីរ្វើបុណ្យរដើមបឱីយានររចើនរនាះ ទាល់ន្ត្របកបរោយអងគ  
៣ របការគឺ ៖ 
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១- វតថុបរិសុទធ គឺរទយយ្ម៌ន្ដលខលួនរតូ្វឱយទានរនាះ ជា
រប ់ន្ដលានមករោយអុំរពើ ុចរតិ្ រតឹ្មរតូ្វត្មម្ម៌ មិនន្មន
ានមករោយអុំរពើទុចចរតិ្រនាះរទ ។ ការឱយទានរោយរទយយ្ម៌
រៅហមង ន្ដលានមករោយអុំរពើ ុចរតិ្ ានបុណ្យររចើនជាង
ការឱយរទយយ្ម៌របណី្ត្ ន្ដលមានត្ឆមលររចើន រាប់ពាន់មឺុនន្ ន
រោយមា រាក់ ន្ដលានមករោយអុំរពើទុចចរតិ្ មិនបរ ុិទធ ។  
រហតុ្រនះអនកឱយទានខលួនឯងក៏រត្ូវមាន ីលបរ ុិទធ  រទើបានបុណ្យ 
ររចើន ។ ររពាះរហតុ្រនាះ រយើងន្ត្ងរឃើញរគប់រោ មុនរយើង
ថាវ យទានដល់រពះ ងឃ អាចារយន្ត្ងដឹកនា ុំឱយរយើង មាទាន
 ីលជាមុន ិន យ៉ាងរហាចណា ់រៅរពលរនាះ គង់រយើងមាន
 ីល រ្វើយ៉ាងរនះ បុណ្យនឹងរកើត្រពញបរបូិណ៍្ ។ 

២- េរតនាបរិសុទធ  គឺអនកឱយរតូ្វមានរចត្នាកមាច ត់្បង់
នូវរ ចកតីកុំណាញ់រចញអុំពី នាត នចិត្តរប ់ខលួន រ្វើរដើមបយីក
បុណ្យ មិនន្មនរ្វើយកមុខ យករ ម្ ះ យកលបរីទ ។ រត្ូវមាន
រចត្នាបរ ុិទធទា ុំង ៣ ខណ្ៈគឺ៖ 

 -បុពវរចត្នា    មុននឹងឱយទានក៏មានចិត្តរជះថាល ជាខ្លងរដើម  
រពញចិត្តនឹងរ្វើបុណ្យរនាះ ។ 

 -មុញ្ចនរចត្នា ខណ្ៈឱយទាន ក៏ត្ម ុំងចិត្តឱយរោយចិត្តរកី  
រាយ បាយ ។ 
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 -អបរាបររចត្នា ររកាយអុំពីឱយទានរហើយ មានចិត្ត      

ររត្កអរ  ររ ើរ មិននឹកសាត យរប ់ន្ដលឱយរហើយ ។ 
៣- បុគ្គលបរិសុទធ  គឺររជើ ររ ើ ឱយ ានដល់អនកទទួល

ន្ដល ជាអនកមាន ីលបរ ុិទធ ត្ម ុំងចិត្តរបរពឹត្ត្ ម៌ខ្លជ ប់ខជួន រោយ
ទូរៅរពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទង់ ុំរៅយករពះ ងឃថា ជាន្រ 
បុណ្យដ៏របរ ើររប ់ ត្វរោក របើឱយរោយរចាះចុំរពាះបុគគលក៏
រទង់របរៅន្ណ្នាុំឱយររជើ ររ ើ និមនតភិកខុសាមរណ្រណា ន្ដល
របរពឹត្តម៉ត់្ចត់្រៅកនុង ិកាខ ន្ដលគួរជាទីរជះថាល  របើឱយមិនរចាះ
ចុំរពាះរទ រតូ្វឱយរោយត្មុំងចិត្តរ មើចុំរពាះ ងឃទូរៅ រោយមាន
ការចាត់្ត្ម ុំងអុំពីភត្តុ រទទ ក៍ ។ 

 

ទានស្តូវឱ្យដល់បុគ្គលណា? 
មានមនុ សមួយចុំនួនរៅកនុងរោករនះ ន្ត្ងរលើករ ើង

នូវ ុំនួរមួយថា  ទាន រត្ើរតូ្វឱយដល់បុគគលណា មានលកខណ្ៈ
យ៉ាងណា ។ រ ចកតីរនះរៅកនុងឥ សត្ថ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ  
២៩ ទុំព័រ ២៦៧ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពីទានរតូ្វ
ឱយជាមួយអនកមាន ីល̈ មានរ ចកតីថា ៖ 

កាលរពះមានរពះភាគគង់រៅកនុងរកុងសាវត្ថី រោរនាះរពះ
ាទបរ នទិរកា ល ានចូលរៅោល់រពះអងគ រហើយកាន
រកាបទូលរពះមានរពះភាគយ៉ាងរនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
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ទាន រត្ើបុគគលរតូ្វឱយដល់បុគគលណា ។  
រពះអងគរត្ម ់ថា បពិរត្មហារាជ ចិត្តរជះថាល ចុំរពាះបុគគល

ណា (រតូ្វឱយដល់បុគគលរនាះ) ។ 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ទានន្ដលបុគគលឱយរហើយដល់

បុគគលណា រទើបមានផលររចើន ។ 
រពះអងគរត្ម ់ថា បពិរត្មហារាជ ពាកយថា ទាន បុគគល

រត្ូវឱយដល់បុគគលណា រនះជាពាកយដឆទ ពាកយថា ទាន ន្ដល
បុគគលឱយរហើយដល់បុគគលណា រទើបមានផលររចើន រនះក៏ជា
ពាកយដឆទន្ដរ បពិរត្មហារាជ ទានន្ដលបុគគលឱយរហើយដល់
បុគគលមាន ីល រទើបមានផលររចើន ទានន្ដលបុគគលឱយដល់
បុគគលរទុ ត ីល មិនមានផលររចើនរទ ។ 

ពិត្ណា ់ បុគគលន្ដលមាន ីលបរ ុិទធលអ គឺររបៀបដូច
ជាភាជនៈ រមាប់រទទុកនូវវត្ថុ រគប់យ៉ាង មិនឱយធាល ក់រៅកាន់ទី
ទាបរ ើយ រ ចកតីរនះយ៉ាងណាមិញ បុគគលន្ដលានថាវ យ
ទានជាមួយបដិោគ ហក អនកមាន ីលលអបរ ុិទធ មានការរបរពឹត្ត
រៅត្មមរពះ្ម៌វន័ិយរប ់រពះ មាម  មពុទធ ក៏រន្មងមានផល
ររចើនដូរចាន ះន្ដរ ។ ររបៀបដូចជាទឹករៅកនុងមហា មុរទ រយើង
មិនអាចរាប់ានថា ទឹករនះមានបុ៉រណ្ណះ បុ៉រណាណ ះានរ ើយ 
រោន់ន្ត្រយើងដឹងថាជាគុំនរទឹកដ៏្ុំន្ត្បុ៉រណាណ ះ ។ 
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ទានបានបុណ្យស្គ្ប់េពល 

រៅកនុងរពះសា នា មាម  មពុទធឆនរយើងរនះ រពះអងគាន
រត្ម ់អុំពីទាយកទាយិកា ន្ដលានឱយទានមួយរបរភទ រន្មង    
ចុំររ ើនបុណ្យរគប់រពល រ ចកតីរនះរៅកនុងវនររាប ូរត្ រពះឆរត្
បិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ៨៤ មានរទវត្មមួយអងគានចូលរៅរកាប
ទូល ួររពះមានរពះភាគជាមាច  ់ថា ៖ 
 តកសំ ទិវា ច រតត្វត  ច សទា បុញ្ដំ  បវឌឍតិ 
 ធមមដ្ឋា  សីលសមបនាន    តក ជាន សគគគាមិតនាតិ ។ 

បុណ្យរន្មងចររមើនមិនោច់ ទា ុំងឆថ្ងទា ុំងយប់រគប់រវោ 
ដល់ជនណា ជនពួកណារ ម្ ះថា ត្ម ុំងរៅកនុង្ម៌ រ ម្ ះថា  
បរបូិណ៌្រោយ ីល គួររៅកាន់ឋាន ួគ៌ាន ។ 

រពះមានរពះមានរត្ម ់ត្បថា៖ 
អាោមតោបា វនតោោ  តយ ជាន តសតុោរោ 
បបញ្ច  ឧទទានញ្ច      តយ ទទនតិ ឌបសសយ ំ
តតសំ ទិវា ច រតត្វត  ច  សទា បុញ្ដំ  បវឌឍតិ 
ធមមដ្ឋា  សីលសមបនាន     តត ជាន សគគគាមិតនាតិ ។ 
ជនណាោុំចាររឈើមានផ្កា ន្ផល ោ ុំចាររឈើមានមលប់ សាង

សាព ន សាងររាង ឱយទានទឹក ទា ុំងជីករ ះ ជនទា ុំងឡាយណាឱយ
នូវទី ុំណាក់អារ ័យ បុណ្យរន្មងចររមើនមិនោច់ទា ុំងឆថ្ងទា ុំង
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យប់ រគប់រវោដល់ជនទា ុំងរនាះ ជនទា ុំងរនាះរ ម្ ះថា ជាអនក
ត្ម ុំងរៅកនុង្ម៌ រ ម្ ះថា បរបូិណ៌្រោយ ីល គួររៅកាន់ឋាន
 ួគ៌ាន ។ 

អដឋ ថា 
បទថា ធមមដ្ឋា  សីលសមបនាន  ត្ម ុំងរៅកនុង្ម៌ បរបូិណ៌្

រោយ ីល រ ចកតីថា រទវត្មរន្មងទូល ួរថា ជនពួកណាត្មុំង 
រៅកនុង្ម៌ ជនពួកណាបរបូិណ៍្រោយ ីល ដូរចនះ ។ 

រពះមានរពះភាគ កាលនឹងរទង់ ន្មតងបញា រនះរោយ
វត្ថុ មុន រទើបរត្ម ់ថា អាោមតោបា ជារដើម ។ បណាត បទទា ុំង
រនាះ បទថា អាោមតោបា ោ ុំចារជាទីរកីរាយ ានដល់ ោុំចារ
រឈើមានផ្កា  និងចាររឈើមានន្ផល ។ 

បទថា វនតោបា ោ ុំឆរព អ្ិបាយថា រ្វើការរោមព័ទធ 
រពុំរបទល់កនុងឆរព ្មមជាតិ្ន្ដលរកើត្រ ើងឯង រហើយរ្វើរចតិ្យ 
ោុំរដើមរពា្ិរពឹកស រ្វើទីចស្កងាម រ្វើមណ្ឌ ប កុដិ ទីពួន មងុំ និងទី
 រមាកកនុងរវោឆថ្ង និងរវោយប់ ។ កាលបុគគលោុំរដើមរឈើ 
អារ ័យមលប់ឲយអារ ័យរៅក៏រ ម្ ះថា ការោុំពួករឈើ ។ 

បទថា តសតុោរោ ានដល់ ជនទា ុំងឡាយសាង
សាព នកនុងទីន្ដលមិនរ មើោន  ឬរន្មងរបគល់ទូកឲយរៅ ។ 

បទថា បបំ សាងររាង ានដល់ ររាងន្ដលឲយទឹកផឹក ។ 
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បទថា ឧទបានំ ទានទឹក ានដល់ ទីណាមួយមានរ ះ

រាកខរណី្ និងអណ្តូ ងន្ដលមានទឹកជារដើម ។ 
បទថា អបសសយ ំ ទី ុំណាក់ ានដល់ ផទះរៅ រមាក

អារ ័យរពះាលីថា ឧបាសយ ំឲយចូលរៅអារ ័យក៏មាន ។ 
បទថា សទា បុញ្ដំ  បវឌឍនតិ បុណ្យរន្មងចររមើនរគប់

រវោ រ ចកតីថា កាលរតិ្ះរះិដល់អកុ លវតិ្កាកតី កាលរដក  
លក់កតី បុណ្យរន្មងមិនចររមើន ។ ន្ត្កាលនឹកដល់(កុ លរនាះ) 
រវោណាបុណ្យក៏ចររមើន រវោរនាះ ដូរចាន ះ រពះមានរពះភាគ 
រទង់ រតត យករ ចកតីដូចរពាលមករនះ រទើបរត្ម ់ថា បុណ្យ 
រន្មងចររមើនរគប់រវោ ។ 

បទថា ធមមដ្ឋា  សីលសមបនាន  ត្ម ុំងរៅកនុង្ម៌ បរបូិណ៌្
រោយ ីល អ្ិបាយថា រ ម្ ះថា ត្ម ុំងរៅរហើយកនុង្ម៌         
ឬររពាះបុគគលរនាះត្ម ុំងរៅកនុង្ម៌រ ម្ ះថា  មបូរណ៍្រហើយ
រោយ ីល ឬររពាះបុគគលរនាះដល់រពមរហើយរោយ ីល     
 ូមបរីនាះ ។ 

មា៉ងរទៀត្  កាលបុគគលទា ុំងឡាយរ្វើបុណ្យន្បបរនះ 
រ ម្ ះថា រន្មងបុំរពញកុ ល្ម៌ ១០ ។ រ ម្ ះថា ត្ម ុំងរៅកនុង
្ម៌  ឬររពាះត្ម ុំងរៅកនុងកុ ល្ម៌ ១០ ទា ុំងរនាះ នឹងរ ម្ ះថា       
បរបូិណ៌្រោយ ីល  ឬររពាះដល់រពមរហើយរោយ ីលរនាះ
ឯង ដូរចនះ ។ 
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ផលៃនការេធវើេផេង្ៗ 
១-អាមិ ទាន ការឱយវត្ថុបចច័យរប ់រផសងៗ 
២-្មមទាន ការឱយ្ម៌ជាទាន គឺការ ន្មតង្ម៌រទ នា ការ 

បររងៀន្ម៌ និងការកសាងរ ៀវរៅ្ម៌រផសងៗ ន្ចកជា្មមទាន ។ 
 កនុងទានទា ុំងពីរយ៉ាងរនះ ្មមទានជាទានរបណី្ត្ជាង
អាមិ ទាន ដូចជារពះាលីថា៖  

 ពវទានុំ ្មមទានុំ ជិនាតិ្ ្មមទានឈនះអ ់ទានទា ុំងពួង។ 
ចុំរពាះអានិ ងសវញិ គឺ អាមិ ទាន ឱយផលរ្វើឱយមាន

រទពយ មបត្តិ វត្ថុ រប ់របរបរបូិណ៌្មិនរចះខវះ ចុំន្ណ្ក្មមទាន 
ឱយផលគឺមានបញដ ររចើន ។ 

ន័យមួយរទៀត្ថាៈ 
១-សាហត្ថកិទាន ការឱយទានរោយឆដខលួនឯង  
២-អាណ្ត្តកិទាន ការឱយទានរោយររបើអនកដឆទឱយរ្វើជុំនួ ។ 

 កនុងទានទា ុំងពីរយ៉ាងរនះ សាហត្ថិកទាន របណី្ត្ជាង    
អាណ្ត្តិកទាន ។ 
 ចុំរពាះអានិ ងសវញិ គឺ សាហត្ថិកទាន កាលបរញ្ចញ 
ផល ក៏រន្មងជាអនកមានរទពយ មបត្តិររចើន និងបរវិារ, ចុំន្ណ្ក
អាណ្ត្តិកទាន  ូមបកីាលបរញ្ចញផលឱយជាអនកបរបូិណ៌្រោយ
រភាគៈ មបត្តិក៏ពិត្  ន្ត្បរវិារមិន ូវមានរទ ។ 
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ន័យមួយរទៀត្ថាៈ 
១-  មបជានទាន ការរ្វើបុណ្យន្ដលរបកបរោយរ ចកតី

រចះដឹង គឺដឹងនូវផលឆនការឱយទានរនាះជារដើម 
២- អ មបជានទាន ការរ្វើបុណ្យរោយមិនមានរ ចកតី

រចះដឹង រ ចកតីចូលចិត្តកនុងររឿងកមម និងផលរប ់កមមជារដើម ។ 
 ចុំរពាះអានិ ងសវញិ គឺ មបជានទាន កាលបរញ្ចញផល ក៏
រន្មងជាអនកមានរទពយ មបត្តិ និងរពមរោយបញដ , ចុំន្ណ្ក   អ
 មបជានទាន កាលបរញ្ចញផល ឱយរតឹ្មន្ត្ជាអនកមានរទពយ
 មបត្តិ ន្ត្ខវះ តិ្បញដ  ។ 

ន័យមួយរទៀត្ថាៈ 
១- វដតនិ សតិ្ទាន ការរ្វើបុណ្យរោយការរាថាន រភាគ- 

 មបត្តិ គឺរាថាន ឱយមានរទពយជារ ដីឋ មហារ ដឋី និងរាថាន នូវ    
ភវ មបត្តិ  ឱយរកើត្ជាមនុ ស ជារទវត្ម ជារពហម 

២- វវិដតនិ សតិ្ទាន ការរ្វើបុណ្យរោយមិនមានរ ចកតី
រាថាន កនុងរភាគ មបត្តិ និងភវ មបត្តិរទ រាថាន ន្ត្ មាម  រមាព ្ិ- 
ញដ ណ្ បរចចករពា្ិញដ ណ្ អគគសាវករពា្ិញដ ណ្ មហាសាវក
រពា្ិញដ ណ្ និងបកតិ្សាវករពា្ិញដ ណ្ យ៉ាងណាមួយ
បុ៉រណាណ ះ ។ 
 ចុំរពាះអានិ ងសវញិ គឺវដតនិ សតិ្ទាន មិនរៅថា ទាន-
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ារមីរទ ជាទានកុ លសាមញ្ដ កាលបរញ្ចញផល ក៏ឱយមាន 
រ ចកត ុីខរត្ឹមន្ត្មនុ ស និងរទវត្មប៉ុរណាណ ះ មនិអាចនឹងឱយដល់
មគគផលរោយឆ្ប់រហ័ ានរទ ចុំន្ណ្កវវិដតនិ សតិ្ទាន រៅ
ថា ទានារមី កាលបរញ្ចញផល ឱយមានរ ចកតី ុខកនុងមនុ ស 
និងរទវត្ម និងអាចឱយដល់មគគផល ានរោយឆ្ប់រហ័  ។ 
 

ោនទានពួ ដៃទេទៀតគ្ឺ ៖ 
១-  េីនទាន 
២-  មជ្ឈិមទាន   =  មានន័យ ៣ គឺ ៖ 
៣-  បណ្ីតទាន  
ន័យទី ១ ហីនទាន ការរ្វើបុណ្យថាន ក់ទាប ានដល់ ការ

រ្វើបុណ្យន្ដលមានរ ចកតីរាថាន ោភ យ  ការរលើក ររ ើរ ។ 
 មជឈមិទាន ការរ្វើបុណ្យថាន ក់កណាត ល ានដល់ ការរ្វើ

បុណ្យន្ដលមានរ ចកតីរាថាន មនុ ស មបត្តិ រទវត្ម មបតិ្ ។ 
 បណី្ត្ទាន ការរ្វើបុណ្យថាន ក់ខព ់ ានដល់ ការរ្វើ

បុណ្យត្មមដុំរណ្ើ រផលូ វរប ់រពះអរយិជាមាច  ់ និងរពះរពា្ិ ត្វ
ទា ុំងឡាយ គឺរ ចកតីរាថាន រពះនិពាវ ន ។ 

ន័យទី ២ ហីនទាន ការរ្វើបុណ្យថាន ក់ទាប ានដល់ ការ
រ្វើបុណ្យន្ដលមានរ ចកតីរាថាន មានុ ស មបត្តិ រទវត្ម មបត្តិ ។ 

 មជឈមិទាន ការរ្វើបុណ្យថាន ក់កណាត ល ានដល់ ការ     
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រ្វើបុណ្យ ន្ដលមានរ ចកតីរាថាន ជាសាវក័រពា្ិញដ ណ្ 
បរចចករពា្ិញដ ណ្ ។ 

 បណី្ត្ទាន ការរ្វើបុណ្យថាន ក់ខព ់ ានដល់ ការរ្វើ
បុណ្យ រាថាន  មាម  រមាព ្ិញដ ណ្ ។ 

ន័យទី ៣ ហីនទាន ការរ្វើបុណ្យថាន ក់ទាប ានដល់ ការ
រ្វើបុណ្យន្ដលរបកបរោយឆនទៈ វរីយិៈ ចិត្តៈ បញដ តិ្ចតូ្ច រពាល
គឺមានការរពញចិត្ត ពាយាមចាប់ចិត្តយល់ដឹងកនុងការរ្វើបុណ្យ
រនាះ រតឹ្មន្ត្បនតិចបនតួច ។ 

 មជឈមិទាន ការរ្វើបុណ្យថាន ក់កណាត ល ានដល់ ការរ្វើ
បុណ្យន្ដលរបកបរោយឆនទៈ វរីយិៈ ចិត្តៈ បញដ  លមមរបមាណ្ 
រពាលគឺមានការរពញចិត្ត ពាយាមចាប់ចិត្តយល់ដឹងកនុងការរ្វើ
បុណ្យរនាះយ៉ាងលអ ្មមត្មសាមញ្ដទូរៅ ។ 

 បណី្ត្ទាន ការរ្វើបុណ្យថាន ក់ខព ់ ានដល់ការរ្វើបុណ្យ
ន្ដលរបកបរោយឆនទៈ វរីយិៈ ចិត្តៈ បញដ យ៉ាងឆរកន្លង រពាល
គឺមានការរពញចិត្ត ពាយាមចាប់ចិត្តយល់ដឹងកនុងការរ្វើបុណ្យ
រនាះយ៉ាងឆរកន្លង ត្មមដុំរណ្ើ រផលូ វរប  ់បបុរ ទា ុំងឡាយ ។ 

 

ោនទានពួ ដៃទេទៀត 
១- ទា ទាន ការរ្វើបុណ្យរោយររគឿងឧបរភាគ បររិភាគ 

ន្ដលអារកក់ជាងវត្ថុបចច័យន្ដលខលួនររបើ ខលួនបររិភាគ ។ 
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២-  ហាយទាន  ការរ្វើបុណ្យរោយររគឿងឧបរភាគ 
បររិភាគន្ដលរ មើោន នឹងវត្ថុបចច័យន្ដលខលួនររបើ ខលួនបររិភាគ ។ 

៣- សាមិ ទាន ការរ្វើបុណ្យរោយររគឿងឧបរភាគ 
បររិភាគ ន្ដលលអជាងវត្ថុបចច័យន្ដលខលួនររបើ ខលួនបររិភាគ ។ 
 ចុំរពាះបុគគលន្ដលរ្វើទាន ៣ របរភទរនះ រៅកនុង      
មងគលត្ថទីបនី មាន ន្មតងថា៖ 

ទាតសា ហុត្វវ  តទតិ តណ្ហហ ទាសពយសស ឧបគតត្វត   
បុគគលអនកឱយទានមាន ភាពជាខញុ ុំឆនទាន ររពាះភាវៈឆនបុគគល
រនាះចូលរៅជិត្កាន់យកជាខញុ ុំឆនត្ណាា  ។ គឺឱយវត្ថុ រថាកទាប 
បររិភាគខលួនឯងដ៏ឆថ្លថាល , ទាតសា វយិ តោតិ ទុកដូចជាបុគគល
ជាខញុ ុំឆនទាន, មនុ សខញុ ុំរគ ជាមនុ សរថាកទាប (របើានរសាយ
រាជយជារ តចៗ អងគរនាះនិងរៅររកាមបង្កគ ប់រគ ។ 

សោតោ ហុត្វវ  តទតិ តសស អបបយិភាវវសិជជនតត្វ 
បុគគលឱយទាន មាន ភាពជា មាល ញ់(រនាះ) ររពាះភាពឆនខលួន
ានលះបង់នូវរទយយ្ម៌ ជាទីរ ឡាញ់រប ់ខលួន (របើាន
រសាយរាជយជារ តចៗអងគរនាះ ឯករាជយ) ។ 

សាមិ ហុត្វវ  តទតិ តតថ តណ្ហហ ទាសពវតត្វ អត្វត នំ  
តមាតចត្វវ  អភិភុយយ បវតតនតត្វ បុគគលអនកឱយទានមាន ភាព
ជាមាច  ់ ររពាះានរោះខលួនរចញអុំពីខញុ ុំឆនត្ណាា កនុងរទយយវត្ថុ
រនាះ ររពាះានរគប ងាត្់រលើត្ណាា  ររពាះជាមាច  ់ឆនរទយយវត្ថុ  គឺ
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បររិភាគខលួនឯងរថាកទាប ដល់ឱយទាន មានវត្ថុ ដ៏ឆថ្លថាល  ឬមានចិត្ត
រគប ងាត់្រលើរោក មិនឱយត្ណាា ជិះជាន់ាន លះបង់មចឆរយិ
មិនមានមនទិល ។ (របើានរសាយរាជយជារ តច គឺានរត្ួត្រលើ
នគរដឆទ)។ 

ោនទានពួ ដៃទេទៀត 
១- រោកា្ិបរត្យយទាន   ការរ្វើបុណ្យន្ដលរារពធមនុ ស  

ចុំន្ណ្កររចើនជា្ុំ គឺខលួនឯងមិនមានរ ចកតីរពញចិត្តនិងរ្វើរទ 
ន្ត្ខ្លល ចអនកដឆទរមើលង្កយ និងតិ្ះរដៀលរទើបានរ្វើ ។ 

២- អត្មត ្ិបរត្យយទាន ការរ្វើបុណ្យរារពធខលួនឯងជា្ុំ      
គឺគិត្ថា រយើងជាមនុ ស ជាអនកមានរទពយ មបត្តិររចើន របើមិន
បរចិាច គរទពយជួយ រស្កង្កគ ះកនុងកិចចការរនាះៗរទ  ក៏ជាការឱយ អប់ 
មិន មគួរដូរចាន ះ រទើបរ្វើ ។ 

៣- ្មាម ្ិបរត្យយទាន ការរ្វើបុណ្យន្ដលរារពធ្ម៌ជា្ុំ 
គឺពិចារណាថា ការបរចិាច គទានរនះ ជា្ម៌ គឺ បបុរ ទា ុំងឡាយ
នីមួយរ្វើ  ូមបរីពះរពា្ិ ត្វទា ុំងឡាយ កាលរៅបុំរពញារមី
រនាះ ក៏ានបុំរពញទានារមីជារដើមមុនរហូត្ដល់សាវក័រផសងៗ 
រប ់រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ទា ុំងឡាយ ក៏រពញចិត្តកនុងការ
សាងទានរនាះដូចោន  ការពិចារណារឃើញជារបរយាជន៍ដូរចនះ 
រហើយក៏រ្វើត្មមឱកា រពលរវោ ។ 

(ចាក.គមពបីរមត្ថរជាត្កិ បររិចផទទី ៥ កាលទី ២ ទុំព័រ ១៨៣) 
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េទវតាោនេសរ តីវេិសសជាង្គ្នមេោយេេតុ ៥ យ មង្ 
មនុ សរយើងកាលសាល ប់រៅរកើត្ជារទវត្ម គឺរោយសារ

បុណ្យន្ដលខលួនានរ្វើរៅឋានមនុ សរនះឯង មិនន្មនរកើត្
រោយសាររពះអាទិរទព រពះរពហមណារនាះរទ ដូចជារពះអងគ  
 ន្មតងរៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៦៣ថាៈ បុគគលន្ដលានរៅ
រកើត្ជារទវត្ម  ុទធន្ត្ជាអនកានរបរពឹត្តនូវ ុចរតិ្្ម៌ កាលរៅ
ជាមនុ ស ។ រកើត្ជារទវត្មរហើយ មិនន្មន ុទធន្ត្មានអានុភាព 
មានរទិធិ មានអុំណាច មានបរវិារ មាន មបត្តិដូចោន ទា ុំងអ ់រនាះ
រ ើយ ។ រ ចកតីរនះរៅកនុង ុមន ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ 
ទុំព័រ ៦៣ រពះអងគាន ន្មតងអុំពីរទវត្មមានលកខណ្ៈខុ ោន
រោយរហតុ្ ៥ យ៉ាង រៅត្មមទរងវើន្ដលខលួនានរ្វើ ដូចមានរពះ
 ូរត្ខ្លងររកាមរនះ ៖ 
 រោរនាះ នាង ុមនារាជកុមារ ី មានរថ្ ៥០០ និងរាជ-
កុមារ ី ៥០០ អងគ ន្ហហមចូលរៅោល់រពះដ៏មានរពះភាគ លុះ
ចូលរៅដល់ថាវ យបងគុំរពះដ៏មានរពះភាគ រហើយរបថាប់កនុងទី
 មគួរ ។ លុះនាង ុមនារាជកុមារ ី របថាប់រៅកនុងទី មគួរ
រហើយ ានទូល ួររពះដ៏មានរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើន សាវក័ពីររូបរប ់រពះដ៏មានរពះភាគកនុងរោករនះ មាន
 ទាធ រ មើោន  មាន ីលរ មើោន  មានបញដ រ មើោន  បុ៉ន្នតមួយអងគជា 
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ទាយក មួយអងគមិនន្មនជាទាយក សាវក័ទា ុំងរនាះដល់ន្បក
ធាល យរាងកាយសាល ប់រៅ ក៏រៅរកើត្កនុង ុគតិ្  ួគ៌ រទវរោក 
បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន សាវក័ទា ុំងពីរន្ដលរកើត្ជារទវត្មរនាះ 
រត្ើមានរ ចកតីវរិ   មានរហតុ្រផសងោន ន្ដរឬរទ ។ 
 រពះដ៏មានរពះភាគរត្ម ់ថា មាន លនាង ុមនា មានន្ដរ 
មាន លនាង ុមនា សាវក័ណាជាទាយក  សាវក័រនាះដល់រកើត្ជា
រទវត្ម រន្មងរគប ងាត់្រទវត្មឯរណាះ ន្ដលមិនន្មនជាទាយក
រោយរហតុ្ ៥ គឺ ៖ 
 ១-  ទិរពវន អាយុនា អាយុទិពវ   
 ២-  ទិរពវន វរណ្ណន  មបុរទិពវ 
 ៣-  ទិរពវន  ុរខន  ុខទិពវ   
 ៤-  ទិរពវន យរ ន យ ទិពវ 
 ៥-  ទិរពវន អា្ិបរត្រយយន អ្ិបរត្យយទិពវ ។ 
 មាន លនាង ុមនា សាវក័ណាជាទាយក សាវក័រនាះដល់
រៅរកើត្ជារទវត្ម រន្មងរគប ងាត់្រទវត្មឯរណាះ ន្ដលមិនន្មន
ជាទាយករោយរហតុ្ ៥ យ៉ាងរនះ ។ 
  . បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ចុះរបើរទវត្មទា ុំងពីររនាះ ចុតិ្
អុំពីរទវរោករនាះមករកើត្កនុងមនុ សរោករនះ បពិរត្រពះអងគ
ដ៏ចររមើន បុគគលទា ុំងពីររនាះន្ដលរកើត្ជាមនុ សរហើយ រត្ើមាន
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រ ចកតីវរិ   មានរហតុ្រផសងោន ន្ដរឬរទ ។ 
 ព. រពះដ៏មានរពះភាគរត្ម ់ថា មាន លនាង ុមនា មាន
ន្ដរ មាន លនាង ុមនា បុគគលណាជាទាយក បុគគលរនាះដល់មក
រកើត្ជាមនុ ស រន្មងរគប ងាត់្បុគគលឯរណាះ ន្ដលមិនន្មនជា
ទាយករោយរហតុ្ ៥ យ៉ាងគឺ៖ 
 ១- មានុសតកន អាយុនា អាយុជារប ់មនុ ស  
 ២- មានុសតកន វតណ្ណន  មបុរជារប ់មនុ ស 
 ៣- មានុសតកន សុតខន  ុខជារប ់មនុ ស 
 ៤- មានុសតកន យតសន យ ជារប ់មនុ ស  
 ៥- មានុសតកន អាធិបតតតយយន អ្ិបរត្យយជារប ់
មនុ ស ។  
 មាន លនាង ុមនា សាវក័ណាជាទាយក សាវក័រនាះដល់
រៅរកើត្ជារទវត្ម រន្មងរគប ងាត់្រទវត្មឯរណាះ ន្ដលមិនន្មន
ជាទាយករោយរហតុ្ ៥ យ៉ាងរនះ ។ 
  . បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ចុះរបើអនកទា ុំងពីររនាះ រចញ
ចាកផទះបួ  បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន បពវជិត្ទា ុំងរនាះ រត្ើមាន
រ ចកតីវរិ   មានរហតុ្រផសងោន ន្ដរឬរទ ។  
 ព. រពះដ៏មានរពះភាគរត្ម ់ថា មាន លនាង ុមនា មាន
ន្ដរ មាន លនាង ុមនា បុគគលណាជាទាយក បុគគលរនាះលុះបួ 



48             ទានមយៈ   
រហើយ រន្មងរគប ងាត់្បពវជិត្ឯរណាះ ន្ដលមិនន្មនជាទាយក
រោយរហតុ្ ៥ យ៉ាងគឺ៖ 
 ១-របើរគអងវរ រន្មងររបើរា ់ចីវរររចើន របើរគមិនអងវរររបើ
រា ់ចីវរតិ្ច  
 ២-របើរគអងវរ រន្មងបររិភាគបិណ្ឌ ាត្ររចើន របើរគមិនអងវរ 
ក៏បររិភាគបិណ្ឌ ាត្តិ្ច 
 ៣-របើរគអងវរ រន្មងររបើរា ់រ នា នៈររចើន របើរគមិន
អងវរ ក៏រន្មររបើរា ់រ នា នៈតិ្ច 
 ៤- របើរគអងវរ រន្មងររបើរា ់គិោនបបចចយរភ ជជបរកិាខ រ
ររចើនរបើរគមិនអងវរ រន្មងររបើរា ់តិ្ច 
 ៥-របើរប ិនជារៅជាមួយពួក រពហមចារណីា ពួក        
 រពហមចាររីនាះ រន្មងរាប់អានភិកខុ រនាះ រោយកាយកមមជាទី
ោប់ចិត្តររចើន មិនជាទីោប់ចិត្តតិ្ច រាប់អានរោយវចីកមមជាទី
ោប់ចិត្តររចើន មិនជាទីោប់ចិត្តតិ្ច រាប់អានរោយមរនាកមមជាទី
ោប់ចិត្តររចើន មិនជាទីោប់ចិត្តតិ្ច ខវល់ខ្លវ យបររមើជាទីោប់ចិត្ត
ររចើន មិនជាទីោប់ចិត្តតិ្ច ។ 
 មាន លនាង ុមនា បុគគលណាជាទាយក បុគគលរនាះដល់
ានបួ រហើយ រន្មងរគប ងាត់្បពវជិត្ឯរណាះ ន្ដលមិនន្មន
ជាទាយករោយរហតុ្ ៥ យ៉ាងរនះ ។ 
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  ុ. បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ចុះរបើបពវជិត្ទា ុំងពីររូបរនាះ 
ាន ររមចជារពះអរហត្ត បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន បណាត
បពវជិត្ទា ុំងពីររូប ន្ដលាន ររមចរពះអរហត្តរហើយន៎ុះ រត្ើ
មានរ ចកតីវរិ   មានរហតុ្រផសងោន ន្ដរឬ ។   
 ព. មាន លនាង ុមនា  រត្ង់ររឿងន៎ុះ   ត្ថាគត្មិន ន្មតង
រហតុ្រផសងោន រត្ង់ចតិ្តន្ដលរួចរ  ះរោយវមុិត្តរិនះរទ ។ បពិរត្
រពះអងគដ៏ចររមើន អសាច រយណា ់ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ចុំន្ ក
ណា ់ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន បុគគលគួរឱយទានទា ុំងឡាយន្មន 
គួររ្វើបុណ្យទា ុំងឡាយន្មន ររពាះថា បុណ្យទា ុំងឡាយជាឧបការៈ
ដល់អនកន្ដលរកើត្ជារទវត្មផង បុណ្យទា ុំងឡាយជាឧបការៈ
ដល់អនកន្ដលរកើត្ជាមនុ សផង  បុណ្យទា ុំងឡាយជាឧបការៈ
ដល់អនកបួ  (ានរៅយូរ)ផង ។ 
 ព. មាន លនាង ុមនា រហតុ្ន៎ុះ យ៉ាងរនះរហើយ មាន លនាង
 ុមនា រហតុ្ន៎ុះយ៉ាងរនះរហើយ មាន លនាង ុមនា បុគគលគួរឱយ
ទានទា ុំងឡាយ គួររ្វើបុណ្យទា ុំងឡាយ ររពាះបុណ្យទា ុំងឡាយ 
ជាឧបការៈដល់អនកន្ដលរកើត្ជារទវត្មផង បុណ្យទា ុំងឡាយជា
ឧបការៈដល់អនកន្ដលរកើត្ជាមនុ សផង បុណ្យទា ុំងឡាយជា
ឧបការៈដល់អនកបួ ផង ។ 
 រពះដ៏មានរពះភាគរត្ម ់ពាកយរនះ លុះរពះ ុគត្ាន



50             ទានមយៈ   
រត្ម ់ពាកយរនះរហើយ រពះសាសាត ានរត្ម ់ជាោថារនះត្រៅ
រទៀត្ថា៖ 
 យថាបិ ចតនាទ  វមិតោ គចឆំ អាោសធាតុោ 
 សតពវ ត្វរគតណ្ តោតក អាភាយ អតិតោចតិ 
 តតេវ សីលសមបតនាន   សតទាធ  បុរសិបុគគតោ 
 សតពវ មចឆរតិនា តោតក ចាតគន អតិតោចតិ ។ 
 រពះចស្កនទមិនមានមនទិល កាលចររៅត្មមអាកា  រន្មង
រុងររឿងរលើ ជាងពួកផ្កា យទា ុំងអ ់ រលើអាកា រោយពនលឺ
(រប ់ខលួន) យ៉ាងណាមិញ បុរ បុគគលមាន ទាធ  បរបូិណ៌្រោយ
 ីល រន្មងរុងររឿងជាងពួកបុគគលកុំណាញ់ទា ុំងអ ់កនុងរោក 
រោយចាគៈក៏យ៉ាងរនាះន្ដរ ។ 
 យថាបិ តមតឃា ផនយ ំវជិជុ មាលី សតតកោកុ 
 េលំ ទិននញ្ច  បតូរតិ  អភិវសស ំវសុនធរ ំ
 ឯវ ំទសសនសមបតនាន  សមាម សមពុ ទធសោវតោ 
 មចឆរ ីអធិគគណ្ហហ តិ  បញ្ច ដ្ឋា តនហិ បណ្ញិ តត្វ 
 អាយុនា យសសា តចវ វតណ្ណន ច សុតខន ច 
 ស តវ តភាគបរពិយុតហហ  តបចច សតគគ មតមាទតិ ។ 
 កាលរភលៀងរបកបរោយរផលកបរនាទ រដ៏រឆវៀលឆ្វ ត់្ បរបូិណ៌្
រោយភនុំទឹកដ៏ររចើន បងអុ រចុះមកបុំរពញន្ផនដីន្ដលខព ់ទាប ឱយ 
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រពាររពញ យ៉ាងណាមិញ សាវក័រប ់រពះ មាម  មពុទធ ន្ដល    
បរបូិណ៌្រោយទ សនៈជាបណ្ឌិ ត្ រន្មងរគប ងាត់្បុគគលអនកមាន
រ ចកតីកុំណាញ់រោយរហតុ្ ៥ យ៉ាងគឺ អាយុ យ   មបុរ  ុខ 
និងអ្ិបតី្ បណ្ឌិ ត្រនាះឯង បរបូិណ៌្រោយរភាគៈដល់រៅរោក
ខ្លងមុខ រន្មងរកីរាយកនុងឋាន ួគ៌ក៏យ៉ាងរនាន្ដះរ ។ 
 

េទវតាបញ្ហម ៥ ខ 
រៅកនុងកិនទទ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ៨២ រពះ

អងគរទង់រត្ម ់ អុំពីរទវត្មបញា  ៥ ខ មានរ ចកតីថា៖ 
រទវត្មទូល ួរថាៈ 
កឹ ទតទា ពលតទា តោតិ កឹ ទតទា តោតិ វណ្ណតទា 
កឹ ទតទា សុខតទា តោតិ កឹ ទតទា តោតិ ចកខុ តទា 
តោ ច សពវទតទា តោតិ តំ តម អោខ ហិ បុចឆិតត្វតិ ។ 
បុគគលឱយអវី រ ម្ ះថា ឱយកមាល ុំង ឱយអវី រ ម្ ះថា ឱយពណ៌្ 

 មបុរ ឱយអវី រ ម្ ះថា ឱយរ ចកតី ុខ ឱយអវី រ ម្ ះថា ឱយចកខុ    
មួយរទៀត្ បុគគលណាឱយរប ់អវី រ ម្ ះថា ឱយរគប់យ៉ាង  ូមរពះ
អងគ ន្មតងរាប់រ ចកតីរនាះដល់ខញុ ុំរពះអងគជាអនក ួរ ។ 

រពះមានរពះភាគរត្ម ់ត្បថាៈ 
 អននតទា  ពលតទា តោតិ វតថតទា  តោតិ  វណ្ណតទា 
 ោនតទា សុខតទា តោតិ ទីបតទា តោតិ ចកខុ តទា 
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 តសា ច សពវទតទា តោតិ អមតនទតទា ច តសា តោតិ  
 តោ ធមមមនុសាសតិ ។ 

បុគគលឱយាយ រ ម្ ះថា ឱយកមាល ុំង ឱយ មពត់្ រ ម្ ះថា ឱយ 
ពណ៌្ មបុរ ឱយយានជុំនិះ រ ម្ ះថា ឱយរ ចកតី ុខ ឱយរបទីប
រ ម្ ះថា ឱយចកខុ  មួយរទៀត្ បុគគលណាឱយទីរៅអារ ័យបុគគល
រនាះ រ ម្ ះថា ឱយវត្ថុ រគប់យ៉ាង បុគគលណាររបៀនរបរៅ្ម៌ 
បុគគលរនាះ រ ម្ ះថា ឱយរពះនិពាវ ន ។ 

អដឋ ថា 
បទថា អននរទា ឱយាយ អ្ិបាយថា បុគគល ូមបមីាន

កមាល ុំងររចើន ន្ត្មិនានបររិភាគអាហារររចើនៗឆថ្ង (ពីរ-បីឆថ្ង) ក៏មិន
អាចរដើមបនឹីងររកាករ ើង ចុំន្ណ្កបុគគលន្ដលមានកមាល ុំងរខាយ 
ានបររិភាគអាហាររហើយ ក៏រន្មងដល់រពមរោយកមាល ុំងាន 
ររពាះរហតុ្រនាះ រទើបរពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា បុគគល
ឱយាយ រ ម្ ះថា ឱយកមាល ុំងដូរចនះ ។  

បទថា វត្ថរទា ឱយ ុំពត់្ អ្ិបាយថា បុគគល ូមបមីានរូប 
លអ ន្ត្របើមាន ុំពត់្រសាម កររោកដូច ុំពត់្ជូត្ ឬមិនមាន ុំពត់្  
រន្មងជាអនកគួរ អប់ រតូ្វរបមាថ្រមើលង្កយមិនគួររមើល ន្ត្របើ
បុគគលមាន ុំពត់្បិទា ុំងលអរហើយ រន្មងលអដូចរទវបុរត្ ររពាះ 
រហតុ្រនាះ រទើបរពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា ឱយ ុំពត់្ រ ម្ ះ
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ថា ឱយពណ៌្ មបុរ ដូរចនះ ។  
បទថា យានរទា ឱយយាន ានដល់ យានទា ុំងឡាយ 

មានហត្ថិយានជារដើម ក៏បុ៉ន្នតកនុងបណាត យានទា ុំងរនាះ យាន 
ដុំរ ីយានរ ះ រន្មងមិន មគួរដល់ មណ្ៈ ការឱយរៅរោយ
រថ្ក៏មិន មគួរន្ដរ  យានន្ដល មគួរដល់ មណ្ៈ  ក៏គឺន្ បក
រជើង រមាប់ មណ្ៈអនករកានូវ ីលខនធ ររពាះដូរចាន ះ បុគគល
ឱយឆរត្ ន្ បករជើង រឈើរចត់្ ន្រគ ត្ម ុំង រ្វើផលូ វ សាងជរណ្តើ រ សាង
សាព ន ចមលងទូក  ូមបទីា ុំងអ ់ រនះក៏រ ម្ ះថា ឱយយាន ដូចោន  ។  

បទថា  ុខរទា រហាតិ្ រ ម្ ះថា ឱយរ ចកតី ុខ គឺរ ម្ ះ
ថា ឱយរ ចកតី ុខ ក៏ររពាះនាុំរ ចកតី ុខកនុងយានមកឱយ ។  

បទថា ចកខុ រទា រហាតិ្ រ ម្ ះថា ឱយចកខុ  អ្ិបាយថា ឱយ
របទីបរោមរភលើង រ ម្ ះថា ឱយចកខុ  ររពាះបុគគលទា ុំងឡាយ  ូមប ី
មានន្ភនកក៏មិនអាចរមើលរឃើញកនុងទីងងឹត្ាន អនកឱយរបទីប
រោមរភលើងរនាះ រន្មងាន ូមបនូីវរ ចកតីដល់រពមឆនទិពវចកខុ
ដូចរពះអនុរុទធរត្ថរ ។  

បទថា  ពវរទា រហាតិ្ រ ម្ ះថា ឱយវត្ថុ រគប់យ៉ាង 
អ្ិបាយថា អនកឱយទីរៅអារ ័យ រ ម្ ះថា ឱយវត្ថុ រគប់យ៉ាង 
អ្ិបាយថា កាលភិកខុ រត្មច់បិណ្ឌ ាត្ ២-៣ ភូមិ  ូមបមិីនាន
អវីៗ រត្ ប់មកងូត្ទឹកកនុងរ ះរាកខរណី្ដ៏រត្ជាក់ចូលរៅកាន់
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ទី រមាក អារ ័យទីរដករលើន្រគមួយន្ភលត្រហើយររកាករ ើង
មកអងគុយកតី កនុងកាយរន្មងានកមាល ុំង ដូចទី រមាកនា ុំយក
មកោក់បុំរពញ ។ ក៏បុគគលរត្មច់រៅកនុងខ្លងររៅ ពណ៌្ មបុរ
កនុងកាយ រន្មងរលម អាប់រៅរោយខយល់ និងកុំរៅឆថ្ង កាលចូល
រៅកាន់ទី រមាកអារ ័យបិទទាវ ររហើយរដក រតឹ្មន្ត្មួយរយៈ
រ ចកតីបនតឆនវ ិភាគៈ(រៅត )  រន្មងចូលរៅ ងប់រមាង ប់រ ចកតីបនត
ឆន ភាគៈ (មលប់) រន្មងរបរពឹត្តរៅ រន្មងានពណ៌្ មបុរវណ្ណៈ 
ដូចទី រមាកនា ុំោក់បុំរពញ ។ ក៏កាលបុគគលរត្មច់រៅខ្លងររៅ 
រជើងរន្មងមុត្បនាល  ជុំពប់នឹងដងគត់្រឈើ អនតរាយទា ុំងឡាយមាន
ព ់ជារដើម និងរចារភ័យ រន្មងរកើត្រ ើង កាលចូលរៅកាន់ទី
 រមាក អារ ័យបិទទាវ ររដករហើយ អនតរាយទា ុំងអ ់រនាះ 
រន្មងមិនមាន   កាលសាវ ្ាយ បីតិ្និងរ ចកតី ុខកនុង្ម៌ រន្មង
រកើត្រ ើង កាលរ្វើកមមោឋ នទុកកនុងចិត្ត រ ចកតី ុខដ៏ ងប់ 
រន្មងរកើត្រ ើង  កាលបុគគលរត្មច់រៅខ្លងររៅរញើ ទា ុំងឡាយ 

រន្មងហូររចញន្ភនកទា ុំងពីរ រន្មងរ វា ុំងកនុងរវោន្ដលចូល
រៅកាន់រ នា នៈ រន្មងដូចជាធាល ក់ចុះរៅកនុងររតត  ន្រគនិង
ត្ម ុំង រន្មងមិនរាកដ ក៏កាលបុគគលរដក រមាករតឹ្មន្ត្មួយ   
រយៈ រ ចកតីថាល ផូរផង់ឆនន្ភនក ក៏នឹងមានហាក់ដូចជាទី រមាក 
នា ុំរាសាទន្ភនកមកោក់ឱយ ។ ទាវ រ បងអូច ន្រគ ត្ម ុំង រន្មងរាកដ 
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ររពាះរហតុ្រនាះ រទើបរពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា  រសា ច         
 ពវទរទា រហាតិ្ រយា ទទាតិ្ ឧប សយុំ  មួយរទៀត្ បុគគលណា
ឱយទីរៅអារ ័យ បុគគលរនាះរ ម្ ះថា ឱយវត្ថុ រគប់យ៉ាង  ដូរចនះ ។ 

បទថា អមត្ុំ ទរទា ច រសា រហាតិ្  បុគគលរនាះ រ ម្ ះថា 
ឱយរពះនិពាវ ន រ ចកតីថា អនកបររងៀន្ម៌រ ម្ ះថា ឱយទានន្ដល
មិនសាល ប់ ដូចរ្វើាត្ឱយរពញរោយរភាជនដ៏របណី្ត្ ។ 

បទថា រយា ្មមមនុសា តិ្ បុគគលណាររបៀនរបរៅ្ម៌ 
អ្ិបាយថា បុគគលណារន្មងទូនាម ន្ម៌ រន្មងរាប់អដឋកថា 
រន្មងបររងៀនាលី(បិដក) រន្មងរោះរសាយបញា ន្ដល ួរ
រហើយ រន្មងរាប់កមមោឋ ន រន្មងរ្វើ្មម វនៈ  ូមបទីា ុំងអ ់
រនះរ ម្ ះថា រន្មងររបៀនរបរៅ្ម៌ ។ គបបរីជាបថា ការឱយ្ម៌
រនះឯង  របរ ើរជាងការឱយទា ុំងពួង ។   មដូចន្ដលរត្ម ់ទុកថាៈ 

 ពវទានុំ ្មមទានុំ ជិនាតិ្  ពវរតឹ្ ្មមរតឹ្ ជិនាតិ្ 
 ពវរ ុំ   ពវររសា ជិនាតិ្ ត្ណ្ា កខរយា  ពវទុកខុំ ជិនាតិ្ ។ 
ការឱយ្ម៌រន្មងឈនះអ ់ការឱយទា ុំងពួង រ ចកតីររត្កអរ

កនុង្ម៌ រន្មងឈនះអ ់រ ចកតីររត្កអរទា ុំងពួង រ ឆន្ម៌ឈនះ
អ ់រ ទា ុំងពួង, ការអ ់រៅឆនត្ណាា ឈនះអ ់ទុកខទា ុំងពួង ។ 
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មូលេេតុនាំឱ្យអន េធវើជ្ំនួញបានរំេណ្ញដូរបំណ្ង្ 

និង្មិនបានដូរបំណ្ង្ 
រៅកនុងវណិ្ជជ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ២០០ 

រពះអងគរទង់រត្ម ់អុំពីការរ្វើជុំនួញ រ ចកតីថា៖ 
រោរនាះ រពះសារបុីរត្ដ៏មានអាយុ ចូលរៅោល់រពះមាន

រពះភាគ លុះចូលរៅដល់ថាវ យបងគុំរពះដ៏មានរពះភាគ រហើយ                       

គង់កនុងទីដ៏ មគួរ ។  
លុះរពះសារបុីរត្ដ៏មានអាយុ គង់រៅកនុងទី មគួររហើយ 

ក៏រកាបបងគុំទូលរពះដ៏មានរពះភាគរោយពាកយដូរចនះថា បពិរត្
រពះអងគដ៏ចររមើន រហតុ្បចច័យដូចរមតច ន្ដលនា ុំឱយជុំនួញន្បប 
រនាះរប ់បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ ន្ដលខលួនរបកបរៅរហើយ   
ខ្លត្ទុនជារបរកតី្ ។ 

បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ចុះរហតុ្ដូចរមតច បចច័យដូចរមតច 
ន្ដលនា ុំឱយជុំនួញន្បបរនាះរប ់បុគគលពួកខលះ កនុងរោករនះ 
ន្ដលខលួនរបកបរៅរហើយ  មិនានចុំរណ្ញដូចបុំណ្ង ។ 

 បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន រហតុ្ដូចរមតច បចច័យដូចរមតច  

ន្ដលនា ុំឱយជុំនួញន្បបរនាះ រប ់បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ 
ន្ដលខលួនរបកបរៅរហើយ  មានចុំរណ្ញដូចបុំណ្ង ។  

បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ចុះរហតុ្ដូចរមតច បចច័យដូចរមតច 
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ន្ដលនា ុំឱយជុំនួញន្បបរនាះរប ់បុគគលពួកខលះ កនុងរោករនះ 
ន្ដលខលួនរបកបរៅរហើយ ានចុំរណ្ញរលើ បុំណ្ង ។ 

រពះដ៏មានរពះភាគរទង់រត្ម ់ត្បថា មាន លសារបុីរត្ 
បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ ចូលរៅរក មណ្រពាហមណ៍្ 
រហើយបវារណាថា បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន ចូររាប់ ុុំរោយ
បចច័យចុះ បុគគលរនាះបវារណារោយបចច័យណាន្មន ន្ត្មិនឱយ
បចច័យរនាះរទ បុគគលរនាះរបើចយុត្អុំពីរោករនះរៅ មករកើត្កនុង
រោករនះបុគគលរនាះរបកបការជុំនួញណា ជុំនួញរប ់បុគគល
រនាះ រន្មងខ្លត្ទុនរៅជារបរកតី្ ។ 

មាន លសារបុីរត្ មួយរទៀត្ បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះចូល
រៅរក មណ្រពាហមណ៍្ រហើយបវរាណាថា បពិរត្រោកដ៏
ចររមើន រោកចូររាប់រោយបចច័យចុះ បុគគលរនាះបវារណា
រោយបចច័យណាន្មន  ន្ត្ឲយបចច័យរនាះមិនត្មមបុំណ្ងរទ  
បុគគលរនាះរបើចយុត្អុំពីរោករនះរៅ ានមករកើត្កនុងរោករនះ 
បុគគលរនាះរបកបការជុំនួញណា ជុំនួញរប ់បុគគលរនាះ មិន
មានចុំរណ្ញដូចបុំណ្ង ។ 

មាន លសារបុីរត្ មួយរទៀត្ បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ 
ចូលរៅរក មណ្ៈ ឬរពាហមណ៍្ រហើយបវារណាថា បពិរត្
រោកដ៏ចររមើន រោកចូររាប់រោយបចច័យចុះ បុគគលរនាះ
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បវារណារោយបចច័យណា ក៏ឲយបចច័យរនាះត្មមបុំណ្ងន្មន 
បុគគលរនាះរបើចយុត្អុំពីរោករនះរៅ ានមករកើត្កនុងរោករនះ 
បុគគលរនាះរបកបការជុំនួញណា ជុំនួញរប ់បុគគលរនាះ រន្មង
មានចុំរណ្ញដូចបុំណ្ង ។ 

មាន លសារបុីរត្ មួយរទៀត្ បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ 
ចូលរៅរក មណ្ៈឬរពាហមណ៍្ រហើយបវារណាថា បពិរត្រោក
ដ៏ចររមើន រោកចូររាប់រោយបចច័យចុះ បុគគលរនាះបវារណា
រោយបចច័យណា ក៏ឱយបចច័យរនាះរលើ បវារណា បុគគលរនាះរបើ
ចយុត្អុំពីរោករនះរៅ ានមករកើត្កនុងរោករនះ បុគគលរនាះ
របកបការជុំនួញណា ជុំនួញរប ់បុគគលរនាះ រន្មងមាន  
ចុំរណ្ញរលើ បុំណ្ង ។ 

មាន លសារបុីរត្ រនះជារហតុ្ រនះជាបចច័យន្ដលនា ុំឱយ
ជុំនួញន្បបរនាះរប ់បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ ន្ដលខលួន
របកបរៅរហើយ មានន្ត្ខ្លត្ទុនជារបរកតី្ ១  

មាន លសារបុីរត្ មួយរទៀត្ រនះជារហតុ្ រនះជាបចច័យ
ន្ដលនា ុំឱយជុំនួញន្បបរនាះ រប ់បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ 
ន្ដលខលួនរបកបរៅរហើយ មិនមានចុំរណ្ញដូចបុំណ្ង ១ 

មាន លសារបុីរត្ មួយរទៀត្ រនះជារហតុ្ រនះជាបចច័យ
ន្ដលនា ុំឱយជុំនួញន្បបរនាះ រប ់បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ 
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ន្ដលខលួនរបកបរៅរហើយ ានចុំរណ្ញដូចបុំណ្ង ១ 
មាន លសារបុីរត្ មួយរទៀត្ រនះជារហតុ្ រនះជាបចច័យ

ន្ដលនា ុំឱយជុំនួញន្បបរនាះ រប ់បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ 
ន្ដលខលួនរបកបរៅរហើយ មានចុំរណ្ញរលើ បុំណ្ង ១ ។ 

អដឋ ថា 
បទថា ត្វទំសាវ រ ចកតីថា ការរ្វើជុំនួញដូចោន រនាះគឺ

រ រដៀងោន រនាះ ។ 
បទថា តឆទគាមិនី តោតិ  គឺខ្លត្ទុន ។  អ្ិបាយថា 

ផលកឆរម ន្ដលខលួនរាថាន សាប ូនយអ ់ ។ 
បទថា ន យថាធិបាោ តោតិ រ ចកតីថា ានផល

ឆករម ន្ដលខលួនរាថាន  មិនានត្មមបុំណ្ងរប ់ខលួន ។ 
បទថា បោធិបាោ តោតិ រ ចកតីថា ានផលរលើ  

គឺរលើ ជាងន្ដលខលួនរាថាន  ។ កនុងបទថា សមណំ្ វា           
រពាហមណំ្ វា រនះ គបបរីជាបថា ជា មណ្ៈ ឬរពាហមណ៍្ 
ររពាះមានាប ងប់រហើយ មានាបអន្ណ្ត ត្រចាលរហើយ ។ 

បទថា វទ ភតនត បចចតយន រ ចកតីថា  រន្មងបវារណា គឺ
និមនតយ៉ាងរនះថា បពិរត្រោកដ៏ចររមើន រោកគបប ូីមបចច័យ 
៤ យ៉ាង មានចីវរជារដើមាន ។ 

បទថា តយនបោតរតិ រ ចកតីថា រគរន្មងបវារណា
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កុំណ្ត់្ទុករោយបចច័យណា ។ 

បទថា តំ ន តទតិ រ ចកតីថា  រគមិនថាវ យបចច័យរនាះ ។ 
បទថា  តំ ន យថាធិបាយ ំតទតិ  រ ចកតីថា  រគរន្មង

មិនអាចនឹងថាវ យបចច័យត្មមន្ដល មណ្ៈ ឬរពាហមណ៍្រនាះ
រាថាន  គឺថាវ យតិ្ចតួ្ច ។ 

បទថា យថាធិបាយ ំ តទតិ រ ចកតីថា  មណ្ៈ ឬ
រពាហមណ៍្រនាះ រន្មងរាថាន បចច័យបុ៉នណា រគក៏ថាវ យបចច័យ
បុ៉រណាណ ះ ។ 

បទថា បោធិបាយ ំ តទតិ រ ចកតីថា រគបវារណាបចច័យ
ទុកតិ្ច ន្ត្ថាវ យររចើនជាង ។ 

 

ទានរបស់សបបុរស ៥ យ មង្ 
រៅកនុង បបុរ ិទាន ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៥ ទុំព័រ 

៨៨ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អុំពីការថាវ យទានរប ់ បបុរ 
ជាមួយភិកខុទា ុំងឡាយថា មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ  បបុរ ិទានរនះ 
មាន ៥ យ៉ាង ។  បបុរ ិទាន ៥ យ៉ាង ដូចរមតចខលះ ។ 

១-  ទាធ យ ទានុំ រទតិ្ គឺឱយទានរោយ ទាធ  ។ មាន លភិកខុ  
ទា ុំងឡាយ បុគគលឱយទានរោយ ទាធ , រោយផលទានរនាះរកើត្
កនុងទីណាៗ ជាបុគគល តុក តមភ មានរទពយររចើន មានរភាគៈររចើន
ផង ជាបុគគលមានរូបលអ គួររមិលរមើល ជាទីរជះថាល  របកបរោយ
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ភាពជាអនកមាន មបុរលអដ៏ឆរកន្លងផង)។ 
២-   កាចចុំ ទានុំ រទតិ្ ឱយទានរោយរោរព ។ មាន លភិកខុទា ុំង 

ឡាយ បុគគលឱយទានរោយរោរព, រោយផលទានរនាះរកើត្កនុង
ទីណាៗ ជាបុគគល តុក តមភ មានរទពយររចើន មានរភាគៈររចើនផង 
ពួកជនណារទាះ កូនកតី របពនធកតី ខញុ ុំកតី អនកបររមើកតី អនករ្វើការង្ករ
កតី រប ់បុគគលរនាះជនទា ុំងរនាះន្ត្ងសាត ប់រោយលអ រផទៀងរសាត្
ត្មុំងចិត្តរដើមបដឹីងផង ។ 

៣- ការលន ទានុំ រទតិ្ ឱយទានត្មមកាលគួរ ។ មាន លភិកខុ  
ទា ុំងឡាយ បុគគលឱយទានរោយចិត្តអនុររោះ, រោយផលទាន
រនាះ រកើត្កនុងទីណាៗ ជាបុគគល តុក តមភ មានរទពយររចើន មាន
រភាគៈររចើនផង រន្មងបរង្កអ នចិត្តរៅរដើមបបីររិភាគកនុងកាមគុណ្ 
៥ ដ៏រលើ លុបផង ។ 

៤- អនុគគហិត្ ចរិត្មត  ទានុំ រទត្ ិឱយទានរោយចិត្តអនុររោះ ។ 
មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ បុគគលឱយទានត្មមកាលដ៏គួរ, រោយផល
ទានរនាះ រកើត្កនុងទីណាៗ ជាបុគគល តុក តមភ មានរទពយររចើន 
មានរភាគៈររចើនផង របរយាជន៍គឺរភាគៈដ៏រពាររពញ រន្មងមក
ត្មមកាលដ៏គួរដល់បុគគលរនាះឯង ។  

៥- អត្មត នញ្ច  បរញ្ច  អនុបហញ្ច  ទានុំ រទតិ្ ឱយទានរោយ 
មិនានរបៀត្របៀនខលួនឯងនិងអនកដឆទ ។ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ 
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បុគគលឱយទានរោយមិនានរបៀត្របៀនខលួនឯង និងអនកដឆទ, 
រោយផលទានរនាះ រកើត្កនុងទីណាៗ ជាបុគគល តុក តមភ មាន
រទពយររចើន មានរភាគៈររចើនផង រ ចកតីអនតរាយឆនរភាគៈទា ុំង
ឡាយ មិនមានមកអុំពីណាមួយ គឺអុំពីរភលើង អុំពីទឹក អុំពីរ តច 
អុំពីរចារ អុំពីរហតុ្មិនជាទីរ ឡាញ់ និងអុំពីមនុ សជាទាយាទ ។ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ  បបុរ ិទានមាន ៥យ៉ាងរនះឯង ។ 
អដឋ ថា 

បទថា សទាធ យ ានដល់ រជឿទាន និងផលរប ់ការរ្វើ
ទាន ។ 

បទថា សកោចចំ ានដល់ រ្វើចិត្តឱយសាអ ត្កនុងការឱយទាន
រោរពរកាត្ន្រកងកនុងរទយយ្ម៌ និងកនុងទកខិរណ្យយបុគគល ។   

ទានទា ុំងពីរយ៉ាងរនះ បុគគលររៀបចុំរទយយ្ម៌ឱយរបណី្ត្ រ ម្ ះ
ថា ចូលរៅត្មុំងរ ចកតីរោរពរកាត្ឆរកងកនុងរទយយ្ម៌ ឯការ
ររជើ ររ ើ បុគគលរហើយឱយ រ ម្ ះថា ចូលរៅត្មុំងរ ចកតីរោរព
រកាត្ន្រកងកនុងទកខិរណ្យយបុគគល ។  

បទថា ោតលន ានដល់ ត្មមកាលន្ដល មគួរឱយ ។ 
បទថា អនុគគហចិតត្វត  ានដល់ មានចិត្តមិនសាត យ គឺ

មានចិត្តលះោច់ន្ត្មតង ។ 
បទថា អនុបហញ្ច  ានដល់ មិនប៉ះទងគិច គឺមិនលុប
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បុំាត់្គុណ្ទាុំងឡាយ ។ 
បទថា ោោគត្វ ចសស អត្វថ  បរបិោូ តោនតិ រ ចកតី

ថា របរយាជន៍ កាលន្ដលនឹងមកដល់មិនន្មនមកកនុងវយ័ទាល់  
ន្ត្ចា ់រហើយរនាះរទ គឺរន្មងមកកនុងរពលដ៏ មគួរកនុងបឋម-     
វយ័រនាះឯង ទា ុំងន្ដលមករោយររចើនផង ។ 

 

ទ ខិណាវិសុទធិ ៤ ស្បការ 
រៅកនុងទកខិណា ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ១៩៨ 

រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីការរ្វើទានរប ់ពុទធ-
បរ ័ិទជាមួយនឹងបដិោគ ហកៈមាន ៤ របរភទ ជាមួយនឹងភិកខុ
ទា ុំងឡាយថា៖  

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាវ ុិទធិ (រ ចកតីបរ ុិទធិឆន
ទកខិណាទាន)រនះ មាន ៤ របការ ។ ទកខិណាវ ុិទធិ ៤ របការ      
ដូចរមតចខលះ ។ 

១- អតថិ ភិកខ តវ ទកខិ ណ្ហ ទាយកតត្វ វសុិជឈតិ តនា 
បដិគាគ ហកតត្វ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាបរ ុិទធិអុំពី
ទាយក មិនបរ ុិទធិអុំពីបដិោគ ហកក៏មាន ។ 

២- អតថិ ភិកខ តវ ទកខិ ណ្ហ បដិគាគ ហកតត្វ វសុិជឈត ិ
តនា ទាយកតត្វ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាបរ ុិទធិអុំពី      
បដិោគ ហក មិនបរ ុិទធិអុំពីទាយកក៏មាន ។ 
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៣- អតថិ ភិកខ តវ ទកខិ ណ្ហ តនវ ទាយកតត្វ វសុិជឈតិ 

តនា បដិគាគ ហកតត្វ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាមិនបរ ុិទធិ
អុំពីទាយក ទា ុំងមិនបរ ុិទធិអុំពីបដិោគ ហកក៏មាន ។ 

៤- អតថិ ភិកខ តវ ទកខិ ណ្ហ ទាយកតត្វ តចវ វសុិជឈត ិ
បដិគាគ ហកតត្វ ច មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាបរ ុិទធិអុំពី
ទាយកផង បរ ុិទធិអុំពីបដិោគ ហកផងក៏មាន ។ 

 

េសរ តីអធិបាយទ ខិណាវិសុទធិ ៤ ស្បការ 
មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ចុះទកខិណាបរ ុិទធិអុំពីទាយក មិន

បរ ុិទធិអុំពីបដិោគ ហកដូចរមតច ។ 
មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទាយកកនុងសា នារនះ មាន ីល 

មានកលាណ្្ម៌ ន្ត្បដិោគ ហក ជាអនករទុ ត ីល មានាប-     
្ម៌ ។ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ យ៉ាងរនះរ ម្ ះថា ទកខិណាបរ ុិទធិ
អុំពីទាយក មិនបរ ុិទធអុំពីបដិោគ ហក ។ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ចុះទកខិណាបរ ុិទធិអុំពីបដិោគ ហក 
មិនបរ ុិទធិអុំពីទាយកដូចរមតច ? 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទាយកកនុងសា នារនះ ជាអនក
រទុ ត ីល មានាប្ម៌ ន្ត្បដិោគ ហក ជាអនកមាន ីល មានក
លាណា្ម៌ ។ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ យ៉ាងរនះរ ម្ ះថា ទកខិណា
បរ ុិទធិអុំពីបដិោគ ហក មិនបរ ុិទធិអុំពីទាយក ។ 
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មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ចុះទកខិណាមិនបរ ុិទធិអុំពីទាយក 
ទា ុំងមិនបរ ុិទធិអុំពីបដិោគ ហក ដូចរមតច ។ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទាយកកនុងសា នារនះ ជាអនក
រទុ ត ីល មានាប្ម៌ ទា ុំងបដិោគ ហក  ក៏ជាអនករទុ ត ីល 
មានាប្ម៌ន្ដរ ។ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ យ៉ាងរនះរ ម្ ះថា       
ទកខិណាមិនបរ ុិទធិអុំពីទាយក ទា ុំងមិនបរ ុិទិអុំពីបដិោគ ហក ។ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ចុះទកខិណាបរ ុិទធិអុំពីទាយកផង 
បរ ុិទធិអុំពីបដិោគ ហកផង រត្ើដូចរមតច ។ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទាយកកនុងសា នារនះ ជាអនកមាន
 ីល មានកលាណា្ម៌ បដិោគ ហកក៏ជាអនកមាន ីល មាន   
កលាណ្្ម៌ដូចោន  ។ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ យ៉ាងរនះរ ម្ ះថា ទកខិណាបរ ុិទធ
អុំពីទាយកផង អុំពីបដិោគ ហកផង ។ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាវ ុិទធិមាន ៤  របការបុ៉រណ្ណះ
ឯង ។  

អដឋ ថា 
បទថា ទកខិ ណ្ហវសុិទធិតោ ានដល់ រហតុ្ទា ុំងឡាយ

ឆនរ ចកតីបរ ុិទធិរប ់ទកខិណា គឺទាន ។   
បទថា ទាយកតត្វ វសុិទធិជឈតិ រ ចកតីថា រន្មងបរ ុិទធិ
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រោយ រ ចកតីន្ដលមានផលររចើន ។  

បទថា កលាណ្ធតមាម  គឺជាអនកមាន្ម៌លអ ។   
បទថា បាបធតមាម  គឺជាអនកមាន្ម៌អារកក់ ។ 
កនុងបទថា ទាយកតត្វ វសុិជឈតិ រនះ គួររពាលដល់ 

រពះរវ សនតរមហារាជ ។ ានឮថា រពះរវ សនតរមហារាជរនាះ ឱយ
កូនទា ុំងពីរ(គឺជាលី និងរគឹសាន )ដល់រពាហមណ៍្រ ម្ ះ ជូជក់ រ្វើឱយ
មហារបថ្ពីញប់ញ័រ ។  

បទថា បដិគាគ ហកតត្វ វសុិទធិជឈតិ រនះគួររពាល ដល់
អនករនសាទ ន្ដលរ ់រៅន្កបរ ទឹងកលាណី្ ។ ានឮថា អនក
រនសារនាះានថាវ យបិណ្ឌ ាត្ ៣ ដង ដល់រពះទីឃ ុមនរត្ថរ 
រោរដករៅរលើកន្រគមរណ្ៈ ានរពាលថា  បិណ្ឌ ាត្ន្ដលាន
ថាវ យដល់រោកមាច  ់ ទីឃ ុមនរត្ថរៈ (អាច)រលើកអាត្មម អញ
រ ើងាន ។ 

កនុងបទថា តនវ ទាយកតត្វ រនះ គួររពាលដល់ នាយ
រពានអនករ ់រៅកនុងរ ុកវឌឍនៈ ានឮថា នាយរពានរនាះ កាល
រ្វើបុណ្យឧទទិ ដល់មិត្តមួយនាក់ន្ដលសាល ប់រៅ    រទើបានថាវ យ
ទានដល់បដិោគ ហកៈ ន្ដលរទុ  ីលមាន ក់រហូត្ ៣ ដង ។       
កនុងរលើកទី ៣ អមនុ ស (អនកសាល ប់រៅរកើត្ជាររបត្) ន្រ កថា          
បដិោគ ហកៈរទុ ត ីលបលន់រយើងរហើយដូរចនះ ។ ទកខិណាន្ដល
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អាច ររមចដល់អនកសាល ប់ានរនាះ គឺរតូ្វន្ត្ជាទកខិណាន្ដល
ថាវ យដល់ភិកខុអនកមាន ីល ។ 

កនុងបទថា ទាយកតត្វ តចវ បដិគាគ ហកតត្វ ច     
វសុិទធិជឈតិ រនះ បណ្ឌិ ត្គួររពោដល់អ ទិ ទាន ។   

 

អំណាររបស់ទាន 
  -ទាន ជារហតុ្ឆនរ ចកតី ុខ ។  
  -ទាន ជាមូលឆន មបត្តិ ។ 
  -ទាន ជាទីត្ម ុំងឆនរភាគៈទា ុំងឡាយ ។ 
  -ទាន ជាររគឿងការពារកនុងវដត ងារ ។ 
  -ទាន ជាទីរគចពួនពីការរកលុំាក ។ 
  -ទាន ជាផលូវន្ដលអនករាជញានរដើររហើយ ។ 
  -ទាន ដូចជារ បៀងកនុងដុំរណ្ើ រផលូ វឆ្ង យ ។ 
  -ទាន ដូចជាន្ខស រមាប់រត្មងរយាងខលួន ។ 
  -ទាន ដូចជាអា នៈមា របោប់រៅរោយរត្នៈរផសងៗ 

រោយអត្ថថា ជាទីពឹងអារ ័យ ។ 
 -ទាន ដូចជាមហារបឹថ្ពី រោយអត្ថថា ជាទីត្ម ុំងអារ ័យ ។ 
  -ទាន ដូចជានាវា រោយអត្ថថា ជាររគឿងចមលងឱយរួចផុត្

ចាកទុកខ ។ 
  -ទាន ដូចជាអនកចមាុំងដ៏កាល ហានរៅកនុង ស្កង្កគ ម រោយ
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អត្ថថាមានចិត្តបូជា លះបង់ោច់រ  ះ ។ 

  -ទាន ដូចជារពះនគរន្ដលររៀបចុំលអរហើយ រោយអត្ថថា 
ជាររគឿងការពារភ័យ ។ 

  -ទាន ដូចជាផ្កា ឈូក រោយអត្ថថា មិនរតូ្វមនទិល គឺ       
រ ចកតីកុំណាញ់ជារដើម របឡាក់រ ើយ ។ 

  -ទាន ដូចជារភលើង រោយអត្ថថា ដុត្នូវមនទិលគឺរ ចកតី
កុំណាញ់ជារដើម ។ 

   -ទាន ដូចជាព ់មានពិ  រោយអត្ថថា ចូលជិត្ាន
រោយលុំាក ។ 

 -ទាន ដូចជារាជ ីហ៍ រោយអត្ថថា មិនភ័យត្ក់ លុត្ ។ 
  -ទាន ដូចជារ តចដុំរ ីរោយអត្ថថា មានកមាល ុំងខ្លល ុំងកាល  ។ 
  -ទាន ដូចជារោឧ ភរាជ រោយអត្ថថា ជាមងគលដ៏ឆរក

ន្លង ។ 
  -ទាន ដូចជារ តចរ ះវោហក រោយអត្ថថា រ្វើបុគគល

ឱយ ដល់ទីរកសមយ៉ាងឆ្ប់រហ័  ។ 
  -ទាន ជាផលូវន្ដលរពះត្ថាគត្រ តចយាង ។ 
  -ទាន ជាវងសឆនរពះពុទធរគប់រពះអងគ ។ 
កាលន្ដលរពះត្ថាគត្បុំរពញនូវទានារមី ានបដិបត្តិ

មហាយញ្ដជាអរនក គឺមហាយញ្ដកនុងរោជារវោមរពាហមណ៍្ 
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មហាយញ្ដកនុងរោជាមហារោវនិទរពាហមណ៍្ មហាយញ្ដកនុងរោ
ជារ តចចរកពត្ត ិ រពះនាមមហា ុទ សនៈ មហាយញ្ដកនុងរោ   
ជារពះរវ សនតរ ។ កាលន្ដលរពះត្ថាគត្ជា ត្វទនាយ ាន
លះបង់ខលួនរោយរោត្ចូលគុំនរភនក់រភលើង កុំពុងរឆះរដើមបឱីយទាន
ដល់ មូមន្ដលានមកដល់រហើយ ។ 

្មមត្មទានកនុងរោក រន្មងឱយ កា មបត្តិ ( មបត្តិរពះ
ឥនទ) មារ មបត្តិ រពហម មបត្តិ ចរកពត្តិ មបត្តិ សាវការមី-
ញណ្ បរចចករពា្ិញដ ណ្ និងឱយនូវអភិ រមាព ្ិញដ ណ្ គឺាន
រត្ម ់ជារពះ មាម  មពុទធ ។ 

រុនទីសូស្ត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ៦៧ រពះមានរពះ

ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី វត្ថុន្ដលមានផលដ៏របរ ើរ̈ មាន     
រ ចកតីថា៖ 

 ម័យមួយ រពះដ៏មានរពះភាគគង់រៅកនុងវត្តរវ ុវន ជា
កលនទកនិវាបោឋ ន រទៀបរកុងរាជរគឹះ ។ រោរនាះនាងចុនទីរាជ
កុមារមីានរថ្ ៥០០ និងកុមារ ី៥០០ ន្ហហមចូលរៅោល់រពះដ៏
មានរពះភាគ លុះចូលរៅដល់ថាវ យបងគុំរពះមានរពះភាគ រហើយ
របថាបកនុ ់ងទី មគួរ ។  

លុះនាងចុនទីរាជកុមាររីបថាប់កនុងទី មគួររហើយ ាន
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រកាបទូលរពះដ៏មានរពះភាគដូរចនះថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន 
រាជកុមាររ ម្ ះ ចុនទៈជាបងខញុ ុំរពះអងគរនាះនិយាយយ៉ាងរនះថា 
ត្មមន្ត្បុគគលណាក៏រោយ រទាះស្ក តីកតី បុរ កតីដល់នូវរពះពុទធជា
ទីពឹង ដល់នូវរពះ្ម៌ជាទីពឹង ដល់នូវរពះ ងឃជាទីពឹង រហើយ
រវៀរចាកាណាតិ្ាត្ រវៀរចាកអទិនាន ទាន រវៀរចាកការម ុមិចាឆ - 
ចារ រវៀរចាកមុសាវាទ រវៀរចាក ុរារមរយមជជបបមាទោឋ ន បុគគល
រនាះ លុះន្បកធាល យរាងកាយសាល ប់រៅ រៅរកើត្កនុង ុគតិ្ មិន
រៅរកើត្កនុងទុគគតិ្រទ ។ បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគ ូម ួរ
រពះដ៏មានរពះភាគថា បុគគលរជះថាល កនុងរពះសាសាត  មាន ភាព
ដូចរមតច លុះន្បកធាល យរាងកាយសាល ប់រៅ ានរៅរកើត្កនុង
 ុគតិ្ មិនរៅរកើត្កនុងទុគគតិ្ រជះថាល កនុងរពះ្ម៌ មាន ភាព   
ដូចរមតច លុះន្បកធាល យរាងកាយសាល ប់រៅ ានរៅរកើត្ ុគតិ្ 
មិនរៅរកើត្កនុងទុគគតិ្ រជះថាល កនុងរពះ ងឃមាន ភាពដូចរមតច 
លុះន្បកធាល យរាងកាយសាល ប់រៅ ានរៅរកើត្ ុគតិ្ មិនរៅរកើត្
កនុងទុគគតិ្បុំរពញកនុង ីល មាន ភាពដូចរមតច លុះន្បកធាល យ
រាងកាយសាល ប់រៅ ានរៅរកើត្ ុគតិ្ មិនរៅរកើត្កនុងទុគគតិ្រទ ។  

មាន លនាងចុនទី រាប់ត្ម ុំងពីពួក ត្វឥត្រជើងកតី មានរជើង ២ 
កតី រជើង ៤ កតី រជើងររចើនកតី មានរូបកតី ឥត្រូបកតី មាន ញដ កតី ឥត្
 ញដ កតី រនវ ញដ នា ញដ កតី រពះត្ថាគត្ជាអរហនត មាម - 
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 មពុទធរាកដជារបរ ើរជាងពួក ត្វទា ុំងរនាះ ។ មាន លនាងចុនទី 
ពួកបុគគលណារជះថាល កនុងរពះពុទធ ពួកបុគគលរនាះរ ម្ ះ ថារជះ
ថាល កនុងបុគគលដ៏របរ ើរ ផលដ៏របរ ើរ រន្មងមានដល់ពួកបុគគល
អនករជះថាល កនុងបុគគលដ៏របរ ើរ ។ មាន លនាងចុនទី ពួក ងខត្្ម៌កតី 
អ ងខត្្ម៌កតី ទា ុំងបុ៉នាម ន វរិាគ្ម៌ គឺ្ម៌ញុ ុំងរ ចកតីរ វងឹឱយ
រទុឌររទាម នា ុំរចញនូវរ ចកតីររ កោល ន ោ ់រ ុំរលើងនូវរ ចកតី
អាល័យ ផ្កត ច់បង់នូវវដតៈ អ ់ត្ណាា រា ចាកត្ររមករលត់្ទុកខ
មិនមានររគឿងចាក់រោត្ រាកដជារបរ ើរជាងពួក្ម៌ទា ុំងរនាះ ។ 
មាន លនាងចុនទី ពួកបុគគលណារជះថាល កនុង វរិាគ្ម៌ ពួកបុគគលរនាះ
រ ម្ ះថា រជះថាល កនុង្ម៌ដ៏របរ ើរ ផលដ៏របរ ើរ រន្មងមានដល់
ពួកបុគគលអនករជះថាល កនុង្ម៌ដ៏របរ ើរ ។ មាន លនាងចុនទី  ងឃកតី    
គណ្ៈកតី ទា ុំងបុ៉នាម ន  ងឃសាវក័រប ់ត្ថាគត្ របើរាប់ជាគូបុរ  
មាន ៤ គូ របើរាប់ររៀងជាបុគគលមាន ៨  ងឃទា ុំងរនាះជា ងឃ
សាវក័ឆនរពះដ៏មានរពះភាគ ជាអនកគួរទទួលចតុ្បបចច័យ ន្ដល
បុគគលឧទទិ ចុំរពាះរហើយនា ុំមកបូជា គួរទទួលអាគនតុកទាន គួរ
ទទួលនូវទានន្ដលបុគគលរជឿនូវកមម និងផលឆនកមមរហើយបូជា 
គួរដល់អញ្ជលិកមមន្ដល ត្វរោក គបបរី្វើជាបុញ្ដរកខត្តដ៏របរ ើរ
រប ់ ត្វរោករាកដជារបរ ើរជាង ងឃ ឬគណ្ៈទា ុំងរនាះ ។ 
មាន លនាងចុនទី ពួកបុគគលណារជះថាល កនុងរពះ ងឃ ពួកបុគគល
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រនាះ រ ម្ ះថារជះថាល កនុងរពះ ងឃដ៏របរ ើរ ផលដ៏របរ ើរ រន្មង
មានដល់ពួកបុគគលអនករជះថាល កនុងរពះ ងឃដ៏របរ ើរ ។ មាន ល 
នាងចុនទី  ីលន្ដលរពះអរយិៈ ររ ើរ ទា ុំងអមាលម៉ាន ជា
 ីលមិនោច់ មិន្លុះ មិនពពាល មិនពរពុ  ជា ីលន្ដលវញិ្ដុ
ជន ររ ើរ រហើយមិនប៉ះពាល់រោយត្ណាា  និងទិដឋិរបរពឹត្តរៅ
រដើមប ីមា្ិរនះ រាកដជារបរ ើរជាង ីលទា ុំងរនាះ ។ មាន ល
នាងចុនទី ពួកបុគគលណាជាអនកបុំរពញកនុងពួក ីល ន្ដលរពះ    
អរយិៈ ររ ើររហើយ ពួកបុគគលទា ុំងរនាះ រ ម្ ះថា ានបុំរពញ
កនុង ីលដ៏របរ ើរ ។ 

អគគតត្វ តវ បសនាន នំ អគគំ ធមមំ វជិានតំ 
អតគគ ពុតទធ បសនាន នំ ទកខិ តណ្តយយ អនុតតតរ 
អតគគ ធតមម បសនាន នំ វោិគបូសតម សុតខ 
អតគគ សតងឃ បសនាន នំ បុញ្ដតកខ តតត អនុតតតរ 
អគគសមឹ ទានំ ទទតំ អគគំ បុញ្ដំ  បវឌឍតិ 
អគគំ  អាយុ ច វតណ្ហណ  ច យតសា កិតតិ សុខំ ពលំ ។ 
បុណ្យដ៏របរ ើរ រន្មងចររមើន អាយុដ៏របរ ើរផង  មបុរ

កាយដ៏របរ ើរផង យ  ័កតិដ៏របរ ើរផង រករ តិ៍រ ម្ ះដ៏របរ ើរ
ផង រ ចកតី ុខដ៏របរ ើរផង កមាល ុំងដ៏របរ ើរផង រន្មងចររមើន 
ដល់ពួកបុគគលអនកដឹងចា ់នូវ្ម៌ដ៏របរ ើរ រជះថាល នឹងវត្ថុដ៏របរ ើរ 
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គឺរជះថាល កនុងរពះពុទធដ៏របរ ើរន្ដលជាទកខរិណ្យយបុគគល រកបុគគល
ដឆទឆរកន្លងជាងោម ន រជះថាល កនុងរពះ្ម៌ដ៏របរ ើរជា្ម៌ រា 
ចាករាគៈ ជា្ម៌ ងប់រ ុំង្កប់នា ុំមកនូវ ុខ រជះថាល កនុងរពះ ងឃដ៏
របរ ើរ ជាបុញ្ដរកខត្តរករខត្តដឆទឆរកន្លងជាងោម ន ជាអនកឱយនូវ
ទានចុំរពាះបុគគលដ៏របរ ើរ ។ 

អគគសស ទាត្វ តមធាវ ីអគគធមម សមាហិតត្វ 
តទវភតូត្វ មនុតសោ វា អគគបបតត្វត  បតមាទតិ ។ 
បុគគលអនកមានរាជាញ  មានចិត្តត្មាល់កនុង្ម៌ដ៏របរ ើរ ជា

អនកឱយនូវទានចុំរពាះបុគគលដ៏របរ ើរ ន្ត្ងានរៅរកើត្ជារទវត្ម 
ឬមនុ សដល់នូវរ ចកតីរបរ ើរ រន្មងរកីរាយ ។  

អដឋ ថា 
បទថា បញ្ច ហិ រេសតតហិ រោយរ ចកតីថា រពះនាង    

ចុនទី (រពះរាជ្ីត្មឆនរពះាទពិមពិសារ) រសាយរពះរកយារពឹក
រហើយ ានចូលោល់រពះជនក  ូមឱយចាត់្ន្ចងនូវរថ្ ៥០០
ររគឿង រដើមបរីថ្ទា ុំងរនាះន្ហហម ចូលោល់រពះបរមសាសាត  ។ 
រពះរាជ្ីត្ម មាននូវរពះត្រមិះថា រយើងនឹងទូល ួរចុំណុ្ចន្ដល
ាន នទនានូវបញា  ន្ដលរយើងឱយរបរពឹត្តរៅជាមួយនឹងរពះ
រជដឋភាត្ម ។ ដូរចនះរហើយ ក៏ានកាន់យកផ្កា ករមង និងររគឿង 
រកអូបជារដើម រហើយចូលរៅោល់រពះដ៏មានរពះភាគ ។ 

បទថា អរយិកនាត និ សីោនិ ានដល់  ីលន្ដល
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 មបយុត្តរោយមគគ និងផល ។ ក៏ ីលទា ុំងរនាះជា ីលន្ដលគួរ
រាថាន  គួរររត្កអររប ់រពះអរយិៈទា ុំងឡាយ ររពាះរហតុ្រនាះ 
រទើបមិនលះបង់ ូមបកីនុងភពដឆទ ។  

 

អានិសង្េៃនការឲ្យទាន ៥ យ មង្ 
រៅកនុងទានានិ ងស ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ 

៨០ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់អុំពីអានិ ងសរប ់ទាន ន្ដល
ទាយកទាយិកាានរ្វើ របរគនដល់បដិោគ ហកទា ុំងឡាយ ជា
មួយភិកខុទា ុំងឡាយថា៖ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ អានិ ងសកនុងទានរនះ មាន ៥       
យ៉ាង ។ ៥ យ៉ាង រត្ើដូចរមតចខលះ ។ 

១- ពហុតនា ជនសស បិតោ តោតិ គឺជាទីរ ឡាញ់ជា
ទី ោប់ចិត្តឆនជនររចើន 

២- មនាតបា សតនាត  សបបុរសិា ភជនតិ ពួក បបុរ អនក
 ងប់ រន្មងគប់រក 

៣- កលាតណ្ហ កិតតិសតនាទ  អពហុ គគចឆតិ មានកិត្តិ ័ពទ
ដ៏ពីររាះខចរខ្លច យរៅ 

៤- គិហិធតមាម  អនបគតត្វ តោតិ  មិនានរា ចាក
្ម៌រប ់រគហ ថ 

៥-  ោយសស តភទា បរមមរណ្ហ សុគតឹ សគគំ តោកំ 
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ឧបបជជតិ លុះន្បកធាល យរាងកាយសាល ប់រៅ រន្មងរកើត្កនុង ុគតិ្ 
 ួគ៌ រទវរោក ។ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ រនះអានិ ងសកនុងទានទា ុំង ៥ យ៉ាង ។ 
ទទមាតនា បិតោ តោតិ សតំ ធមមំ អនុកោមំ  
សតនាត  នំ សទា ភជនតិ សញ្ដត្វ រពហមចារតោ 
តត តសស ធមមំ តទតសនតិ សពវទុោខ បនំទនំ 
យ ំតសា ធមមំ ឥធញ្ញដ យ បរនិិពាវ តនាសតវាតិ ។ 
បុគគលកាលឱយទាន រន្មងជាទីរ ឡាញ់ ជាអនកអនុកូល

រៅត្មម្ម៌រប ់ពួក បបុរ  ពួក រពហមចារអីនក រងួម មាន
ចិត្ត ងប់រមាង ប់ រន្មងរាប់រកបុគគលរនាះ ពវកាល ពួក រពហមចារ ី
រនាះ រន្មង ន្មតង្ម៌ ជាររគឿងបរនាទ បង់នូវទុកខទា ុំងអ ់ដល់
បុគគលរនាះ ទា ុំងបុគគលរនាះដឹងនូវ្ម៌រហើយ ជាអនកមិនមាន
អា វៈ រន្មងបរនិិពាវ នកនុងរោករនះ ។  

អដឋ ថា 
បទថា គិហិធតមាម  អនបគតត្វ តោតិ គឺជាអនកមាន

 ីល ៥ មិនោច់ ។ 
បទថា សតំ ធមមំ អនុកោមំ ានដល់ ជាអនករ្វើដុំរណ្ើ រ

រៅត្មម្ម៌រប ់ បបុរ  គឺមហាបុរ  ។ 
បទថា សតនាត  នំ សទា ភជនតិ ានដល់  បបុរ 
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ទាុំងឡាយគឺ រពះ មាម  មពុទធ រពះបរចចកពុទធ និងសាវក័រប ់រពះ
ត្ថាគត្ រន្មងគប់រកអនកឱយទាន ពវកាល ។  

 

េរឿង្េសដឋីេ ្មះបិឡាលប ៈ 
រពះសាសាត  កាលគង់របថាប់រៅកនុងវត្តរជត្ពន រទង់      

រារឰរ ដឋីរ ម្ ះ ពិឡាលបទកៈ (រ ដឋីរជើងឆ្ម )រត្ម ់រពះ្មម- 
រទ នារនះថា មាវមតញ្ញដ េ បុញ្ដសស ជារដើម ។ 

ឱយទានខលួនឯង និងបបួលអនកដឆទាន មបត្ត ិ២ យ៉ាង 
រ ចកតីពិសាត រថា  ម័យមួយ អនករកុងសាវត្ថីនា ុំោន ថាវ យ

ទានដល់ភិកខុ ងឃមានរពះពុទធជារបធាន រោយរួបរួមជាមួយោន  ។ 
រៅឆថ្ងមួយ រពះសាសាត កាលនឹងរទង់រ្វើនូវអានុរមាទនា  រទើប   
រត្ម យ់៉ាងរនះថា ៖ 

ឧា កឧា ិកាទា ុំងឡាយ បុគគលពួកខលះកនុងរោករនះ
ឱយទានរោយខលួនឯង, ន្ត្មិនបបួលអនកដឆទ, រគរន្មងានរភាគ-
 មបត្តិ, ន្ត្មិនានបរវិារ មបត្តិរៅកនុងទីកន្នលងន្ដលខលួនរកើត្
រហើយៗរទ, 

បុគគលខលះរទៀត្ មិនឱយទានរោយខលួនឯង, បបួលន្ត្អនក
ដឆទ, រគរន្មងានបរវិារ មបត្តិ, ន្ត្មិនានបរវិារ មបត្តិរៅកនុង
ទីន្ដលខលួនរកើត្រហើយៗរទ, 

បុគគលខលះរទៀត្ មិនឱយទានរោយខលួនឯងផង ន្ថ្មទា ុំងមិន
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បបួលអនកដឆទរទៀត្, រគរន្មងមិនានរភាគ មបត្តិ មិនាន
បរវិារ មបត្តកិនុងទីកន្នលងន្ដលខលួនរកើត្រហើយៗរទ រហើយជា
មនុ សរដើរររ ើ កាក ុំណ្ល់បររិភាគ, 

បុគគលខលះរទៀត្  ឱយទានរោយខលួនឯងផង  បបួលអនកដឆទ
ផង, រគរន្មងានទា ុំងរភាគ មបត្តិ និងបរវិារ មបត្តិរៅកនុងទី
កន្នលងន្ដលខលួនរកើត្រហើយៗផង ។ 

បណ្ឌិ ត្រាយអង្កគ  រប ់រ្វើបុណ្យ̈ 
រោរនាះ មានបណ្ឌិ ត្បុរ មាន ក់សាត ប់្ម៌រទ នារនាះ 

រហើយគិត្ថា ឱ ! រហតុ្រនះអសាច រយណា ់, ឥ ូវរនះរយើងនឹងរ្វើ
កមមន្ដលរបរពឹត្តរៅរដើមបាីន មបត្តិទា ុំងពីរ, រទើបរកាបទូលរពះ
សាសាត កនុងរវោន្ដលររកាករៅថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចររមើន ឆថ្ង
ន្ អករនះ  ូមរពះអងគទទួលនូវភិកាខ រប ់ពួកខញុ ុំរពះអងគ ។ 

រពះសាសាត . ក៏រោករតូ្វការរោយភិកខុ បុ៉នាម នអងគ? 
បុរ . ភិកខុទា ុំងអ ់ រពះអងគ ។ 
រពះសាសាត រទង់ទទួលរហើយ ។  ូមបរីគក៏ានរៅកាន់

រ ុក រដើរន្រ ករបកា ថា បពិរត្ពុកន្ម៉ទា ុំងឡាយ ខញុ ុំាននិមនត
រពះភិកខុ ងឃន្ដលមានរពះពុទធជារបធាន រដើមបឆី្ន់ភត្មត ហាររៅ
កនុងឆថ្ងន្ អករនះ, អនកណាអាចថាវ យទានដល់ភិកខុទា ុំងឡាយ មាន
របមាណ្បុ៉ណាណ , អនករនាះចូរឱយវត្ថុ រផសងៗ មានអងារជារដើម រដើមប ី
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របរយាជន៍ដល់អាហារមានយាគូជារដើម រដើមបភិីកខុទា ុំងឡាយ 
មានរបមាណ្បុ៉រណាណ ះ, ពួករយើងនឹងោុំរៅកនុងទីកន្នលងន្ត្មួយ 
រហើយថាវ យទានជាមួយ ។ 

រហតុ្ន្ដលរ ដឋមីានរ ម្ ះថាពិឡាលបទកៈ 
ភាល មរនាះមានរ ដឋីមាន ក់ រឃើញបុរ រនាះមកដល់ទាវ រផទះ

រប ់ខលួនរហើយ ក៏មានរ ចកតីររកា្រ ើងថា អនករនះមិននិមនត
រពះភិកខុ ងឃឱយលមមកមាល ុំង(រទពយ)រប ់ខលួនរទ ន្បរជារតូ្វមករដើរ 
បបួលអនករ ុកទា ុំងអ ់ន្ថ្មរទៀត្, រទើបរាប់ថា ឯងចូរនា ុំយក 
ភាជនៈន្ដលកាន់មកដូរចនះរហើយ យករមាមឆដ ៣ រមាមចាប់ាន
ឱយអងារបនតិច,  ន្ណ្ត ករខៀវ  ន្ណ្ត ករាជមា ក៏ដូចោន  ។ ត្ម ុំងពី
រនាះមករ ដឋីរនាះ រទើបមានរ ម្ ះថា ពិឡាលបទករ ដឋី ។  

 ូមបកីាលនឹងឱយរភ ជជៈ  មានទឹករោះ និងទឹកអុំរៅជា
រដើម ក៏រផអៀងមាត់្ចាក់ចូលបនតិចរ្វើឱយមាត់្ដបរនាះជាប់ជាមួយ 
ឱយរភ ជជៈ មានទឹករោះថាល  និងទឹកអុំរៅជារដើមហូរចុះមួយ     
ដុំណ្ក់ៗ ានឱយបនតិចបនតួចបុ៉រណាណ ះ ។ 

ឧា ករ្វើវត្ថុទានន្ដលបុគគលឱយរោយរួមោន  ន្ត្ាន
កាន់យកវត្ថុ  រប ់ន្ដលរ ដឋីរនះឱយទុកមួយចុំន្ណ្ក ។ 
រ ដឋឱីយមនុ សរៅរមើលការរ្វើរប ់បុរ អនករាយអង្កគ   
រ ដឋីរនាះ រឃើញកិរយិារប ់ឧា ករនាះរហើយគិត្ថា 
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រហតុ្អវីហន៎  បុរ រនះ រទើបទទួលយករប ់រយើង រហើយទុករផសង
អីុចឹង? រទើបបញ្ជូ នឧបោឋ កមាន ក់រៅខ្លងររកាយរគ រោយបញជ
ថា ឯងចូររៅ, ចូរដឹងនូវកមមន្ដលបុរ រនះរ្វើ ។ ឧា ករៅ 
រហើយរពាលថា  ូមផល្ុំចូរមានដល់រោករ ដឋី ។ ដូរចនះ 
រហើយានោក់អងារ ១-២ រោប់ រដើមបរីបរយាជន៍ដល់យាគូ ភត្ត 
និងនុំ, ោក់ ន្ណ្ត ករខៀវ  ន្ណ្ត ករាជមា ខលះ បនតក់ដុំណ្ក់
ររបង និងទឹកអុំរៅបនតិចខលះ ចុះកនុងភាជនៈរគប់ៗភាជនៈ ។ ឧបោឋ ក
រៅរាប់ដល់រោករ ដឋីរហើយ ។ រ ដឋីសាត ប់ពាកយរនាះរហើយ 
រទើបគិត្ថា រប ិនរបើបុរ រនាះនឹងរពាលរទា រយើងរៅកនុង     
កណាត លបរ ័ិទរសាត្, លមមវារលើករ ម្ ះរប ់រយើងរ ើងប៉ុរណាណ ះ 
រយើងនឹងរបហារវាឱយសាល ប់ ។ កនុងឆថ្ងន្ អករ ើង រទើបរ ៀត្កា ុំបិត្
ទុករៅកនុងចរនាល ះ ុំពត់្រហើយ ានរៅឈររៅកនុងររាងទាន ។ 
ឆ្ល ត្និយាយរ្វើឱយអនកគតិ្អារកក់រត្ ប់ជាទន់រទារ 
បុរ រនាះ ទុំនុកបរមុងរពះភិកខុ ងឃមានរពះពុទធជារបធាន 

រហើយរកាបទូលរពះមានរពះភាគជាមាច  ់ថា បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើន ខញុ ុំរពះអងគបបួលមហាជនថាវ យទានរនះ ពួកមនុ សន្ដល
ខញុ ុំរពះអងគបបួលរហើយកនុងទីរនាះ ានឱយអងារជារដើមររចើនខលះ 
តិ្ចខលះ ត្មមកមាល ុំងរប ់ខលួន,  ូមផលដ៏បរបូិណ៌្ ចូរមានដល់
មហាជនពួករនាះទា ុំងអ ់ ។ 
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រ ដឋាីនឮពាកយរនាះរហើយ គិត្ថា រយើងមកត្ម ុំងចិត្តថា 

លមមវារលើករ ម្ ះរប ់រយើងថា រ ដឋីរ ម្ ះរនាះកាន់យកអងគរ
ជារដើម រោយចាប់រមាមឲយ រយើង មាល ប់បុរ រនះឲយសាល ប់ ន្ត្
បុរ រនះរ្វើទានឲយរួមោន ទា ុំងអ ់ រហើយរពាលថា ទានន្ដល
ជនពួកណាដួ ឱយរោយនា ិជារដើមឱយកតី, ទានន្ដលជនពួក
ណាកាន់យករោយចាប់រមាមរហើយឱយកតី,  ូមផលដ៏បរបូិណ៌្ 
ចូរមានដល់ជនពួករនាះទា ុំងអ ់, រ ដឋីគិត្ថា របើរយើងនឹងមិន
ឱយបុរ  ភាពរនះ អត់្រទា ឱយរសាត្, អាជាញ រប ់រទពជាមាច  ់
នឹងធាល ក់ចុះរលើ ី ៈរប ់រយើង ។ រ ដឋីរនាះានរកាបចុះរទៀប 
រជើងរប ់ឧា ករនាះរហើយរពាលថា នាយ  ូមនាយចូរអត់្
រទា ឱយខញុ ុំផង, នឹងរតូ្វឧា ករនាះ ួរថា រនះអវី? រទើបរាប់
ររឿងរនាះទា ុំងអ ់ ។ 

រពះសាសាត  រទង់រឃើញកិរយិារនាះរហើយ រត្ម ់ ួរអនក
ខវល់ខ្លវ យកនុងទានថា រនះអវីហ៎ន? រគរកាបទូលររឿងរនាះទា ុំងអ ់ 
ត្ម ុំងពីឆថ្ងដុំបូងមក ។ 

កុុំរមើលង្កយបុណ្យថាត្ចិតួ្ច 
ភាល មរនាះ រពះសាសាត រទង់រត្ម ់ ួររ ដឋីរនាះថា ន័យថា 

ជាយ៉ាងរនាះឬរ ដឋី, កាលរគរកាបទូលថា យ៉ាងរនាះ រពះអងគ, 
រទង់រត្ម ់ថា ឧា កន្ដលរ ម្ ះថា បុណ្យន្ដលអនកណាៗ 
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មិនគួររមើលថា តិ្ចតួ្ច ន្ដលបុគគលថាវ យទានដល់ភិកខុ ងឃ មាន
រពះពុទធដូចជាត្ថាគត្ជារបធាន រហើយមិនគួររមើលង្កយថា   
ជារប ់តិ្ចតួ្ច, រោយថា បុរ អនកជាបណ្ឌិ ត្រ្វើបុណ្យររឿយៗ 
រន្មងរពញរៅរោយបុណ្យជាលុំោប់ពិត្ ររបៀបដូចភាជនៈ
ន្ដលរបើកមាត់្រន្មងរពញរៅរោយទឹកដូរចាន ះ ។ ដូរចនះរហើយ 
កាលនឹងរទង់បនតអនុ នធិ ន្មតង្ម៌ រទើបរត្ម ់រពះោថារនះថា 

មាវមតញ្ញដ េ បុញ្ដសស  ន មតតំ អាគមិសសតិ 
ឧទពិនទុ និបាតតន     ឧទកុតមាភ បិ បរូតិ 
អាបរូតិ ធីតោ បុញ្ដសស តថាកំ តថាកំបិ អាចិនំ ។ 
បុគគលមិនគួររមើលបុណ្យថា បុណ្យមានរបមាណ្តិ្ច និង

មិនឱយផលដូរចនះរ ើយ ររបៀបដូចកអមទឹក រន្មងរពញានរោយ
ដុំណ្ក់ទឹកន្ដលធាល ក់ចុះ យ៉ាងណា អនកមានរាជាញ  កាល នស ុំ
បុណ្យបនតិចមតងៗ គង់រពញានរោយបុណ្យយ៉ាងរនាះន្ដរ ។ 

អធិបាយគ្ថា 
រ ចកតីឆនរពះោថារនាះថា បុរ ជាបណ្ឌិ ត្ កាលរបើរ្វើ

បុណ្យរហើយកុុំរមើលង្កយ គឺមិនគួររមើលង្កយបុណ្យយ៉ាងរនះ
ថា រយើងរ្វើបុណ្យមានរបមាណ្តិ្ច បុណ្យមានរបមាណ្តិ្ច
រនាះ នឹងមិនមករោយអុំណាចឆនវាិកក៏រទ កាលរបើដូរចនះ កមម
បនតិចបនតួចនឹងរឃើញរយើងទីណា ឬថា រយើងនឹងរឃើញកមមរនាះ  



82             ទានមយៈ   
ទីណា? កាលណាបុណ្យរនាះ នឹងមកឱយផល? ដូចយ៉ាងថា         
ភាជនៈដីន្ដលរគរបើករគបចុំហមាត់្ទុកកណាត វាល រន្មងរពញ
រោយត្ុំណ្ក់ទឹក ន្ដលធាល ក់ចុះមក(មតងមួយត្ុំណ្ក់ៗ) មិនោច់
ន្ខសយ៉ាងណា, ្ីរជន គអឺនកជាបណ្ឌិ ត្ កាល នស ុំបុណ្យបនតិចមតងៗ 
រន្មងរពញរោយបុណ្យាន ដូរចាន ះន្ដរ ។ 
បណ្ឌិតេធវើទានេោយខលួនឯង្រែមង្បានស្ទពយយ មង្េនះ 
១- ានរកើត្កនុងរត្កូលអភិជន ន្ដលមានរទពយ មបត្តិ 

អាចបររិភាគររបើរា ់ត្ម ុំងន្ត្រៅកនុងឆផទមាត្ម ។ 
២- កាលរបកបការង្ករចិញ្ចឹ មជីវតិ្  រន្មងរករទពយាន 

រោយង្កយ ។ 
៣- រទពយ មបត្តិន្ដលរកើត្រ ើងជារទពយរត្ជាក់ ាន     

ជារបរយាជន៍ដល់ខលួនឯង និង អនកដឆទមិននា ុំមកនូវការរៅត
រកហាយចិត្តរ ើយ ។ 

៤- រទពយ មបតិ្ន្ដលរកើត្រ ើង មិនមានវបិត្តិរោយភ័យ
ណានីមួយរ ើយ ។ 
បណ្ឌិតបបួលអន ដៃទឱ្យេធវើទានរែមង្បានបរិវារសមបតតិទំាង្េនះ 

១- មានមនុ សលអ រសាម ះរត្ង់ ុចរតិ្ជាបរវិារយ៉ាងររចើន, 
២- រន្មងមានមិត្តលអ អាចទីពឹងអារ ័យាន, 
៣- រន្មងានជួបន្ត្បណ្ឌិ ត្ជាកលាណ្មិត្ត មនុ សពាល 
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ឬភយអនតរាយរផសងៗ រន្មងរៅឆ្ង យរោយអុំណាចបុណ្យ ន្ដល
បបួលអនកដឆទឲយរ្វើរ ចកតីលអដូរចនះ ។ 

 

កាលទានសូស្ត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៤ ទុំព័រ ៨០ រពះមានរពះ

ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពីកាលទាន ៥ យ៉ាង មានរ ចកតីថា៖ 
មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ កាលទានរនះមាន ៥ យ៉ាង ។ ៥ 

យ៉ាង ដូចរមតចខលះ ។ 
១- អាគនតុ កសស ទានំ តទតិ គឺឱយទានដល់អនកមកថ្មី 
២- គមិកសស ទានំ តទតិ ឱយទានដល់អនករ្វើដុំរណ្ើ រ 
៣- គិោនសស ទានំ តទតិ ឱយទានដល់អនកមានជមងឺ 
៤- ទុពភិតកខ  ទានំ តទតិ ឱយទានកនុងរពលអត់្ាយ  
៥- ោនិ ត្វនិ នវសសោនិ នវផោនិ ត្វនិ បឋមំ 

សីលវតនតសុ បតិដ្ឋា តបត ិ ានដមាល់រ ូវថ្មី ន្ផលរឈើដុំបូងដល់
បុគគលមាន ីលទា ុំងឡាយជាដុំបូង ។ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ រនះឯងជាកាលទាន ៥ យ៉ាង ។ 
ោតល ទទនតិ សបបញ្ញដ  វទញ្ដូ  វតីមចឆោ 
ោតលន ទិននំ អរតិយសុ ឧជុភតូតសុ ត្វទិសុ 
វបិបសននមនា តសស វបិបោ តោតិ ទកខិ ណ្ហ។ 
ពួកជនមានបញដ  ដឹងភា ិត្រប ់អនករាជញ មានរ ចកតី



84             ទានមយៈ   
កុំណាញ់រា រចញរហើយ មានចិត្តរជះថាល រហើយ រន្មងឱយទាន
កនុងកាលគួរ ទានន្ដលបុគគលឱយត្មមកាលគួរ ចុំរពាះរពះអរយិ- 
បុគគលទា ុំងឡាយ ន្ដលជាបុគគលមានកាយ និងចិត្តរបកបរោយ
ត្មទិគុណ្ ទកខិណាទានរប ់បុគគលរនាះ ជាទានមានផល          
បរបូិណ៌្ ។ 
 តយ តតថ អនុតមាទនតិ  តវយាវចចំ កតោនតិ វា 
 ន តតន ទកខិ ណ្ហ ឧនា តតបិបុញ្ដសសភាគិតនា។ 

ពួកជនណាអនុរមាទនា រ្វើរ ចកតីខវល់ខ្លវ យកនុងទកខិណា-
ទានរនាះ  ទកខិណាទានរប ់អនកទា ុំងរនាះនឹងានរ ម្ ះថា ជា
ទានថ្យរថាក ររពាះន្ត្អនុរមាទនា ឬរ្វើការខវល់ខ្លវ យរនាះក៏រទ 
ពួកជនទា ុំងរនាះជាអនកានចុំន្ណ្កបុណ្យន្ដរ ។ 

តសាម  ទតទ អបបដិវាណ្ចិតត្វត  យតថ ទិននំ មហបឆលំ 
បុញ្ញដ និ បរតោកសម ឹបតិដ្ឋា  តោនតិ បាណិ្ននតិ ។ 
ររពាះរហតុ្រនាះ ទានន្ដលបុគគលឱយរហើយដល់បុគគល

ណា ជាទានមានផលររចើន បុគគលមានចិត្តមិនានរួញរា គបប ី
ឱយទានចុំរពាះបុគគលរនាះ ររពាះថា បុណ្យទា ុំងឡាយ រន្មងជា             
ទីពឹងឆនពួក ត្វកនុងរោកខ្លងមុខ ។ 

អដឋ ថា 
បទថា ោលទានានិ គឺទានន្ដលគួរ ទានន្ដលមកដល់
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រហើយ អ្ិបាយថា ទានដ៏ មគួរ ។ 
បទថា វនសសោនិ គឺរ ូវ ុំណាប់លអ ។ 
បទថា វនផោនិ ានដល់ ន្ផលរឈើន្ដលលអរចញរោ

ដុំបូងអុំពី ួន ។ 
បទថា បឋមំ សីលវតនតសុ បតិដ្ឋា តបតិ រ ចកតីថា រគ

ថាវ យដល់អនកមាន ីលមុនរហើយ ខលួនក៏បររិភាគខ្លងររកាយ ។ 
បទថា វទញ្ដូ  គឺជាអនកដឹងនូវភា ិត្ ។ 
បទថា ោតលន ទននំ ានដល់ ទានន្ដលរគឱយដ៏ មគួរ

ត្មមកាល ។ 
បទថា អនុតមាទនតិ ានដល់ ជនន្ដលអនុរមាទនាកនុងទី

ដ៏ មគួរ ។ 
បទថា តវយាវចចំ ានដល់ រ្វើការន្ដលជាការង្ករជួយ   

ខ្លវ យខវល់ផលូ វកាយ ។ 
បទថា យតថ ទិននំ មហបឆលំ ានដល់ គបបឱីយទានកនុង

បុគគលណា ន្ដលជាទានឱយរហើយមានផលររចើន ។ 
អាទិតតវគ្គ មរឆរិសូស្ត 

រៅកនុងរពះបិដករលខ ២៩ ទុំព័រ ៨៧ រពះមានរពះភាគ
ជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី ផលវាិករប ់មនុ សកុំណាញ់ មាន   
រ ចកតីថា៖ 



86             ទានមយៈ   
រទវត្មទូល ួរថាៈ 
តយធ មចឆរតិនា តោតក កទរោិ បរភិាសោ 
អតញ្ញដ សំ ទទមានានំ អនតោយកោ នោ 
កីទិតសា តតសំ វបិាតោ សមបោតោ ច កីទិតសា 
ភគវនតំ បុដាុ មាគមម កេំ ជាតនមុ តំ មយនតិ ។ 
កនុងរោករនះ ជនទា ុំងឡាយណា ជាអនកកុំណាញ់ វិត្

សាវ ញ ជាអនករពាលពាកយរទរោះ ជាអនករ្វើរ ចកតីអនតរាយដល់
ជនដឆទ ន្ដលកុំពុងឱយទាន ផលវាិករប ់ជនទា ុំងឡាយរនាះ
ដូចរមតច  មបរាយភពរប ់ជនទា ុំងឡាយរនាះដូចរមតច រយើងខញុ ុំ
មករដើមបរីកាបបងគុំទូល ួររពះមានរពះភាគ ដូចរមតចហន៎  នឹងដឹង
នូវរ ចកតីរនាះាន ។ 

រពះមានរពះភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ត្បថាៈ 
តយធ មចឆរតិនា តោតក កទរោិ បរភិាសោ 
អតញ្ញដ សំ ទទមានានំ អនតោយកោ នោ 
និរយ ំតិរចាឆ នតោនឹ យមតោកបូបជជតរ  
សតច ឯនតិ មនុសសតតំ ទឡតិទទ ជាយតរ កុតល 
តចាឡំ បិតណ្ហោ  រតី ខិឌ្ឌោ  យតថ កិតចឆន លពភតិ 
បរតត្វ អាសឹសតរ ពាោ តំបិ តតសំ ន លពភតិ  
ទិតដា ធតមមស វបិាតោ សមបោតោ ច ទុគគតីតិ។ 
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កនុងរោករនះ ជនទា ុំងឡាយណាជាអនកកុំណាញ់ វិត្
សាវ ញ ជាអនករពាលពាកយរទរោះ ជាអនករ្វើរ ចកតីអនតរាយដល់
ជនដឆទ ន្ដលកុំពុងឱយទាន ជនទា ុំងឡាយរនាះ ន្ត្ងរៅរកើត្កនុង
នរក កនុងកុំរណ្ើ ត្ ត្វតិ្រចាឆ ន និងកនុងយមរោក រប ិនរបើដល់
នូវភាពមនុ ស រន្មងរកើត្កនុងរត្កូលកុំ ត់្ ន្ វងរកន្ត្ ុំពត់្ 
និងអាហារ និងរ ចកតីររត្កអរកនុងបញ្ចកាមគុណ្ និងន្លបងក៏
ានរោយករម ពួកពាលន្ត្ងនឹកប៉ងនូវរទពយណាអុំពីទីដឆទ 
រទពយរនាះ មិនន្ដលានដល់ពួកពាលរនាះរ ើយ រនះជាផល
វាិកកនុងទិដឋ្ ម៌ គឺកនុងទីន្ដលរកើត្ ចុំន្ណ្ក មបរាយភព រន្មង
មានទុគគតិ្ជាផល ។ 

រទវត្មទូល ួរថាៈ 
ឥតិ តហតំ វជិានាម អញ្ដំ  បុចាឆ ម តគាតមំ 
តយធ លទាធ  មនុសសតតំ វទញ្ដូ  វតីមចឆោ 
ពុតទធ បសនាន  ធតមម ច សតងឃ ច តិពវគារវា 
កីទិតសា តតសំ វបិាតោ សមបោតោ ច កីទិតសា 
ភគវនតំ បុដាៗមាគមម កេំ ជតនមុ តំ មយនតិ ។ 
រយើងខញុ ុំដងឹរ ចកតរីនះជាក់ចា ់ដូរចនះរហើយ  រយើងខញុ ុំ ូម 

រកាបបងគុំទូល ួរនូវរ ចកតីដឆទនឹងរពះរោត្មជាមាច  ់  ត្រៅ
រទៀត្ កនុងរោករនះ ជនទា ុំងឡាយណាាននូវអត្តភាពមនុ ស
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រហើយ ជាអនករជះថាល ទា ុំងមានរ ចកតីរោរពយ៉ាងខ្លល ុំងកនុងរពះ   
ពុទធ រពះ្ម៌ រពះ ងឃ ផលវាិករប ់ជនទា ុំងរនាះ ដូចរមតច 
 មបរាយភពរប ់ជនទា ុំងរនាះដូចរមតច រយើងខញុ ុំមករដើមបរីកាប 
បងគុំទូល ួររពះមានរពះភាគ ដូចរមតចហន៎  នឹងដឹងនូវរ ចកតីរនាះ
ាន ។ 

រពះមានរពះភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់ត្បថាៈ 
តយធ លទាធ  មនុសសតតំ វទញ្ដូ  វតីមចឆោ 
ពុតទធ បសនាន  ធតមម ច សតងឃ ច តិពវគារវា 
ឯតត សតគគ បោតសនតិ យតថ តត ឧបបជជតរ 
សតច ឯនតិ មនុសសតតំ អតឌឍ អាជាយតរ កុតល 
តចាឡំ បិតណ្ហោ  រតី ខិឌ្ឌោ  យត្វថ កិតចឆន លពភតិ 
បរសមភតតសុ តភាតគសុ វសវតវី តមាទតរ 
ទិតដា ធតមមស វបិាតោ សមបោតោ ច សគូតីតិ ។ 
កនុងរោករនះ ជនទា ុំងឡាយណា ានអត្តភាពជាមនុ ស

រហើយ ជាអនកដងឹនូវពាកយរពាល ជាអនករា ចាករ ចកតីកុំណាញ់ 
ជាអនករជះថាល  ទា ុំងមានរ ចកតីរោរពយ៉ាងខ្លល ុំងកនុងរពះពុទធ រពះ
្ម៌ រពះ ងឃ ជនទា ុំងឡាយរនាះ រន្មងរុងររឿងកនុងឋាន ួគ៌ 
ជនទា ុំងឡាយរនាះ រទាះរៅរកើត្កនុងទីណា របើដល់នូវអត្តភាព
ជាមនុ ស រន្មងរកើត្កនុងរត្កូលដ៏ តុក តមភ ន្ វងរក ុំពត់្ និង
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អាហារ និងរ ចកតីររត្កអរកនុងបញ្ចកាមគុណ្ និងន្លបងាន
រោយង្កយ ទាុំងមានអុំណាចផាយរៅកនុងរភាគៈទា ុំងឡាយ 
ន្ដលអនកដឆទ នស ុំានមក  បាយរកីរាយកនុងចិត្ត រនះជាផល
វាិកកនុងទិដឋ្ ម៌គឺ កនុងទីន្ដលរកើត្ ចុំន្ណ្ក មបរាយភព  រន្មង
មាន ុគតិ្ជាផល ។  

អដឋ ថា 
បទថា មចឆររិនា ន្របថា អនករបកបរោយរ ចកតី

កុំណាញ់ ។ ពិត្ន្មន អនកខលះមិនរពមលូកឆដរចញ ុំពះ ូមប ី
ភិកខុទា ុំងឡាយកនុងទីជាទីរៅរប ់ខលួន គឺថាឧា កមាន ក់ រៅ
កនុងទីដឆទចូលរៅកាន់វហិារ ុំពះរោយរោរពរហើយ រ្វើការ
រាក់ទាក់រារ ័យនឹងភិកខុ រោយពាកយដ៏ពីររាះថា បពិរត្រោក
ដ៏ចររមើន រោកទាុំងឡាយ រន្មងមិនមកកាន់ទីជាទីរៅរប ់ 
ពួកខញុ ុំ រពលរនាះជារបរទ ន្ដល មបូរណ៍្ ពួកខញុ ុំអាចរដើមប ី
នឹងរ្វើការទុំនុកបរមុងរោកមាច  ់ទា ុំងឡាយរោយយាគូ និង
ភត្តជារដើម ។ ភិកខុ គិត្ថា ឧា ករនះ មាន ទាធ នឹង រស្កង្កគ ះ
ពួករយើងរោយាយយាគូជារដើម ។ លុំោប់រនាះ រពះរថ្រៈ
មួយរូបចូលរៅរ ុករនាះ រដើមបរីត្មច់បិណ្ឌ ាត្ ។ ចុំន្ណ្ក
ឧា ករនាះ រឃើញរពះរថ្រៈរនាះរហើយរន្មងរជៀ រៅផលូ វដឆទ‰
ចូលរៅកាន់ផទះគិត្ថា របើរពះរថ្រៈមករៅចុំរពាះមុខរយើងក៏
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រតូ្វរលើកឆដ ុំពះ រហើយក៏រតូ្វថាវ យភិកាខ ដល់រោកមាច  ់ កុុំ
ដូរចាន ះរ ើយ រយើងនឹងរៅរោយការង្ករអវីមួយ ដូរចនះរហើយ
រគចរជៀ រចញរៅ រពះរថ្រៈរត្មច់រៅកាន់រ ុកទា ុំងអ ់ ជា
អនកមានារត្ទរទរចញមករហើយ ។ របការរនះ រ ម្ ះថា    
រ ចកតីកុំណាញ់យ៉ាងរខាយ (មុទុមចឆរយិៈ) ។ 

បុគគល ូមបមិីនន្មនជាទាយក  រន្មងរ្វើហាក់បីដូច       
ជាទាយក គឺជាអនករបកបររពាះរហតុ្យ៉ាងណារនាះ កនុងទី    
រនះ រោករាថាន យកបុគគលន្ដលមានរ ចកតីកុំណាញ់ខ្លល ុំង  
(ថ្ទធមចឆរយិៈ)គឺថា ឧា ករនាះ របកបរោយមចឆរយិៈយ៉ាង
ណា កាលមានអនករពាលថា ភិកខុទា ុំងឡាយចូលរៅរដើមប ី
បិណ្ឌ ាត្ រពះរថ្រៈទា ុំងឡាយឈររហើយដូរចនះ ក៏នឹងនិយាយ
ថា រជើងរប ់រយើងឈឺមិនន្មន នឹងជាអនករងឹឆាឹង ឈរដូច
  រថ្ម ‰ដូចដងគត់្រឈើ រន្មងមិនរ្វើ ូមបសីាមីចិកមម ។ 

បទថា កទរយិា រ ចកតី វិត្សាវ ញ រនះទុកជាវចនៈ
រប ់រ ចកតីកុំណាញ់រនាះឯង ររពាះថា រ ចកតីកុំណាញ់យ៉ាង
រខាយ រោករៅថា មចឆរយិៈ  ចុំន្ណ្ករ ចកតីកុំណាញ់ រោក
រៅថា ករទិយៈ ។ ពាកយថា បរភិា កា រពាលពាកយរទរោះ គឺ
ថារឃើញភិកខុទា ុំងឡាយឈររត្ង់ទាវ ររ ុក ក៏នឹងគុំរាមរោយ
ពាកយថា ពួករោកមកភជួ រន្រ ‰ ‰មកសាបររពាះរ ូវ រទើបមក



                         បុណ្យរកើត្អុំពីការឲយទាន          91 

រោយរហ័   ូមបពួីករយើងក៏មិនទាន់ានរដើមបខីលួន នឹងាន
អាហាររដើមបរីោកអុំពីណា ដូរចនះជារដើម ។ ពាកយថា អនតរាយ
ន្របថា រ្វើការជុំទា ់រារា ុំង គឺជាអនករ្វើអនតរាយទា ុំងឡាយរប ់
ជនទា ុំងរនះ គឺរ្វើអនតរាយ ួគ៌រប ់ទាយក រ្វើអនតរាយោភ
រប ់បដិោគ ហក  និងទមាល យខលួនឯង  ។  ពាកយថា   មបរារយា 
 ានដល់បររោក ។ 

ពាកយថា រតិ្ ានដល់ រ ចកតីរកីរាយកងនុកាមគុណ្ ៥។ 
ពាកយថា ខិឌ្ឌឌ  ានដល់ រ ចកតី បាយរកីរាយ ៣ 

យ៉ាង មានរ ចកតី បាយរកីរាយផលូ វកាយជារដើម ។ 
ពាកយថា ទិរដឋ ្រមម  វាិរកា ានដល់ រនាះជាវាិក

កនុងភពបចចុបបននន្ដលជាទីកន្នលងខលួនរកើត្រហើយៗ ។ 
ពាកយថា  មបរារយា ច ទុគគតិ្ ានដល់ បុគគលទា ុំងរនាះ 

រន្មងចូលដល់យមរោក ររពាះរហតុ្រនាះ រទើបរពះមានរពះ
ភាគរត្ម ់ថា ភពមុខក៏ជាទុគគតិ្ ។ 

ពាកយថា វទញ្ដូ  ដឹងពាកយ រ ចកតីថា ភិកខុទា ុំងឡាយឈរ 
រត្ង់ទាវ ររ ុក នឹងជាអនករ ងៀម ូមបក៏ីពិត្ ន្ត្ក៏រ ម្ ះថា រន្មង
រពាលថា  ូមពួករោកចូរឱយភិកាខ រដើមបរីបរយាជន៍ ដូរចនះ គឺថា 
ជនពួកណារន្មងន្បងន្ចករទយយ្ម៌រោយរពាលថា ពួករយើង
នឹងោុំាយ ជនទា ុំងរនះរន្មងមិនោុំ កាលរយើងមិនោុំ ពួក
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ភិកខុ នឹងានាយអុំពីណាដូរចនះ ររពាះរហតុ្រនាះ ជនទា ុំងរនាះ
រទើបរ ម្ ះថា វទញ្ដូ  ន្របថា ដឹងពាកយ ។ 

ពាកយថា បការ នតិ រន្មងរាកដ គឺថា រន្មងរុងររឿង 
រោយរ មីឆនវមិាន ។ ពាកយថា បរ មភរត្ ុ ន្របថា រភាគរទពយ
ន្ដលអនកដឆទ នស ុំទុក ានដល់ ន្ដលអនកដឆទរួបរួមទុក ។ 
ពាកយថា ទា ុំងភពមុខក៏ជា ុគតិ្ រ ចកតីថា  មបរាយភពន្ដល
រពះមានរពះភាគរត្ម ់រហើយយ៉ាងរនះថា ឯរត្ មោគ  ដូរចនះ 
រ ម្ ះថា  ុគតិ្ ។ 

មា៉ងរទៀត្ អ្ិបាយថា កាលជនទា ុំងរនាះ  ូមបទីា ុំង
ពីរពួក ោល ត្រហើយអុំពីទីរនាះភពខ្លងមុខរទៀត្ រន្មងជាទុគគតិ្ 
និង ុគតិ្ ដូរចនះឯង ។ 

េវោមសូស្ត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៩ ទុំព័រ ៧៧ រពះ មាម - 

 មពុទធជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់រពះ ូរត្មួយន្ដលនិយាយអុំពី ការឱយ
ទានន្ដលមានផលររចើន រ ចកតីថា៖ 

 ម័យមួយ រពះដ៏មានរពះភាគ កាលគង់រៅកនុងវត្ត
រជត្ពន រប ់អនាថ្បិណ្ឌិ ករ ដឋី រទៀបរកុងសាវត្ថី ។ រោរនាះ 
អនាថ្បិណ្ឌិ កគហបតី្ ចូលរៅោល់រពះដ៏មានរពះភាគ លុះ
ចូលរៅដល់ក៏រកាបថាវ យបងគុំរពះដ៏មានរពះភាគ រហើយអងគុយ
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កនុងទី មគួរ ។ លុះអនាថ្បិណ្ឌិ កគហបតី្អងគុយកនុងទី មគួរ
រហើយ រទើបរពះដ៏មានរពះភាគរត្ម ់ ួរដូរចនះថា មាន លគហបតី្ 
ទានកនុងរត្កូលអនករៅន្ត្ឲយន្ដរឬ ។  

រោកអនាថ្បិណ្ឌិ កគហបតី្ទូលថា បពិរត្រពះអងគដ៏
ចររមើន ទានកនុងរត្កូលខញុ ុំរពះអងគរៅន្ត្ឱយន្ដរ ន្ត្ទានរនាះឯង
រៅហមង គឺាយចុងអងារ និងទឹករជក់ជាគរមប់ពីរ ។ 

ព. មាន លគហបតី្ បុគគលឱយទានរៅហមងកតី ឱយទានឆថ្លថាល កតី 
ន្ត្ឱយទានមិនរោរព រ្វើរ ចកតីមិនរកាត្ឆរកងរហើយឱយ មិនឱយ
រោយឆដខលួនឯង រាះឱយ យល់ថា មិនមានផល រហើយឱយ វាិក
រប ់(អនកឲយ)ទានរនាះៗ រកើត្កនុងរត្កូលណាៗ ចិត្តក៏មិនឱនរៅ
រដើមបរីរបើរា ់នូវភត្តដ៏ឆថ្លថាល  ចិត្តមិនឱនរៅរដើមបរីរបើរា ់នូវ
 មពត់្ដ៏ឆថ្លថាល  ចិត្តមិនឱនរៅរដើមបរីរបើរា ់នូវយានដ៏ឆថ្លថាល  ចិត្ត
មិនឱនរៅរដើមបរីរបើរា ់កនុងកាមគុណ្ ៥ ដ៏ឆថ្លថាល  មួយរទៀត្ 
ពួកជនណាន្ដលជាកូនកតី របពនធកតី ទា ៈកតី អនកបុំររ ើកតី កមមករកតី 
រប ់បុគគលរនាះ ជនទា ុំងរនាះមិនសាត ប់ មិនផចង់រត្រចៀកសាត ប់ 
រន្មងបពានជូចិត្តរៅកាន់អារមមណ៍្ដឆទ ។ ដុំរណ្ើ ររនាះ ររពាះ
រហតុ្អវី ។ មាន លគហបតី្ ររពាះថា វាិកឆនកមមទា ុំងឡាយ ន្ដល
បុគគលរ្វើមិនរោរព រន្មងមានយ៉ាងរនះឯង ។ 

មាន លគហបតី្ បុគគលឱយទានរៅហមងកតី ឆថ្លថាល កតី ន្ត្ឱយទាន
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រនាះរោយរោរព រ្វើរ ចកតីរកាត្ឆរកងរហើយឱយ ឱយរោយឆដ
ខលួនឯង មិនរាះឱយ យល់ថា  មានផលរហើយឱយ វាិករប ់ទាន
រនាះៗ រកើត្កនុងរត្កូលណាៗ ចិត្តរន្មងឱនរៅរដើមបរីរបើរា ់នូវ
ភត្តដ៏ឆថ្លថាល  ចិត្តរន្មងឱនរៅរដើមបរីរបើរា ់នូវ មពត់្ដ៏ឆថ្លថាល  ចិត្ត
រន្មងឱនរៅរដើមបរីរបើរា ់នូវយានដ៏ឆថ្លថាល  ចិត្តរន្មងឱនរៅ
រដើមបរីរបើរា ់កនុងកាមគុណ្ ៥ ដ៏ឆថ្លថាល  មួយរទៀត្ ពួកជនណា
ន្ដលជាកូនកតី របពនធកតី ទា ៈកតី អនកបុំររ ើកតី កមមករកតី រប ់បុគគល
រនាះ ជនទា ុំងរនាះរន្មងសាត ប់ ផចង់រត្រចៀកសាត ប់មិនបញ្ជូ នចិត្ត
រៅកាន់អារមមណ៍្ដឆទរ ើយ ។ ដុំរណ្ើ ររនាះ ររពាះរហតុ្អវី ។ 
មាន លគហបតី្ ររពាះថា វាិករប ់កមមទា ុំងឡាយ ន្ដលបុគគល 
រ្វើរោយរោរព រន្មងមានយ៉ាងរនះឯង ។ 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ  កាលពីររពងនាយមានរពាហមណ៍្
រ ម្ ះ រវោម រោកានឱយទាន ជាមហាទាន មាន ភាព
យ៉ាងរនះគឺ៖ 

 -ានឱយភាជន៍មា  ៨៤,០០០ ន្ដលរពញរោយរាក់ 
 -ានឱយភាជន៍រាក់ ៨៤,០០០ ន្ដលរពញរោយមា  
 -ានឱយភាជន៍ ុំរទិធិ ៨៤,០០០ ន្ដលរពញរោយរាក់ 
 -ានឱយដុំរ ី ៨៤,០០០ ន្ដលមានររគឿងអលង្កា រមា  

មានទង់ជ័យមា  រពមទា ុំងា ុំងរោយបណាត ញមា  
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 -ានឱយរថ្ ៨៤,០០០ ន្ដលពា រោយន្ បក ីហៈ 
ន្ដលពា រោយន្ បកខ្លល ្ុំ ន្ដលពា ន្ដលន្ បកខ្លល ដុំបង 
ពា រោយ មពត់្កមពល មានពណ៌្រលឿង មានររគឿងអលង្កា រ
មា  មានទង់ជ័យមា  បិទា ុំងរោយបណាត ញមា  

 -ានឱយរមរោ ៨៤,០០០  រមាប់រូត្បងាូ រ(ទឹករោះ) មាន
ភាជន៍ ុំរទឹធិ រមាប់រត្ង 

 -ានឱយនាងកញដ  ៨៤,០០០ ន្ដលពាក់ន្កវមណី្ និង
កណ្ឌ ល 

 -ានឱយបលល័ងា ៨៤,០០០ ន្ដលរកាលរោយរពុំរកាល 
រោយករមាលររាមមានពណ៌្-  រកាលរោយករមាលររាមមាន
ផ្កា ជាចរង្កា ម  រកាលរោយករមាលដ៏របរ ើររ្វើពីររាមរមឹគឈមុ 
មានរខនើយពណ៌្រកហមទា ុំងពីរខ្លង រពមទា ុំងពិត្មនមានពណ៌្
រកហម 

 -ានឱយរកាដិឆន មពត់្ ៨៤,០០០ គឺ មពត់្ថ្មី មានសាច់
លអិត្  មពត់្ ូរត្មានពណ៌្លអិត្  មពត់្អរមាះមានសាច់លអិត្ 
ាច់និយាយថ្វី ដល់ាយ ទឹក បន្ងអម រភាជនររគឿងោប ទីរដក 
ដូចជា ទឹងន្ត្ងហូររៅ មាន លគហបត្ី អនករបន្ហលជាមានរ ចកតី
 មាគ ល់នូវរវោមរពាហមណ៍្ រនាះយ៉ាងរនះថា កនុង ម័យរនាះ
រវោមរពាហមណ៍្ ជាបុគគលដឆទរោយពិត្ (ររៅពីត្ថាគត្) 
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រោកានឱយទានរនាះជាមហាទាន ។ មាន លគហបតី្ រហតុ្ន៎ុះ
អនកមិនរតូ្វយល់យ៉ាងរនះរ ើយ កនុង ម័យរនាះ រវោម-  
រពាហមណ៍្ ក៏គឺត្ថាគត្ ទានន្ដលត្ថាគត្ានឱយរនាះជាមហា- 
ទាន ។ មាន លគហបតី្ មិនមានទកខិរណ្យយបុគគលណាមួយកនុង
ទានរនាះ មិនមានបុគគលណាមួយ រមាប់ទកខណិាទានរនាះរទ។  

-មាន លគហបតី្ រវោមរពាហមណ៍្ានឱយទានណា ន្ដល
រ ម្ ះថា មហាទាន នឹងបុគគលណាញុុំងបុគគលន្ដលមានទិដឋិលអ 
១ រូប (រសាត្មបននបុគគល)ឱយបររិភាគទានរនាះ ជាទានមានផល
ររចើន ជាងមហាទាន (ន្ដលឱយដល់បុថុ្ជជន) 

 -បុគគលណាញុុំងបុគគលន្ដលមានទិដឋិលអ គឺរសាត្មបនន-
បុគគល ១០០ រូបឱយបររិភាគ (ក៏រៅតិ្ចជាងការថាវ យទានដល់
 កទាោមី ១ រូប) 

 -បុគគលណាញុុំងបុគគលជា កទាោមី ១០០  រូបឱយ
បររិភាគ (ក៏រៅតិ្ចជាងការថាវ យទានដល់អនាោមីបុគគល ១ រូប) 

 -បុគគលណាញុុំងបុគគលជាអនាោមីបុគគល ១០០ រូបឱយ
បររិភាគ (ក៏រៅមានផលតិ្ចជាងការថាវ យទានដល់រពះអរហនត 
១ រូប) 

 -បុគគលណាញុុំងបុគគលជារពះអរហនត ១០០ រូបឱយ
បររិភាគ    (ក៏រៅមានផលតិ្ចជាងការថាវ យទានដល់រពះបរចចក- 
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ពុទធ ១ រូប) 
 -បុគគលណាញុុំងបុគគលជារពះបរចចកពុទធ ១០០ រូប       

ឱយបររិភាគ (ក៏រៅមានផលតិ្ចជាងការថាវ យទានដល់រពះ
 មាម  មពុទធ ១ អងគ) 

 -បុគគលណាញុុំងរពះត្ថាគត្ជាអរហនត មាម  មពុទធ ឱយ
បររិភាគ (ក៏រៅមានផលតិ្ចជាងការថាវ យទានដល់រពះភិកខុ ងឃ 
( ងឃទាន) មានរពះពុទធជារបធាន) 

 -បុគគលណាញុុំង ងឃមានរពះពុទធជារបធាន ឱយបររិភាគ 
(ក៏រៅមានផលតិ្ចជាងការសាងវហិារទាន ឧទទិ ដល់រពះភិកខុ
 ងឃន្ដលនិមនតមកអុំពីទិ ទា ុំង ៤) 

 -បុគគលណាឱយរគរ្វើវហិារឧទទិ ចុំរពាះ ងឃ មកពីទិ 
ទា ុំង ៤ ក៏រៅមានផលតិ្ចជាងរប ់បុគគលន្ដលមានចិត្តរជះថាល  
ដល់នូវរពះពុទធផង រពះ្ម៌ផង រពះ ងឃផង ជាទីពឹង 

 -បុគគលណាមានចិត្តរជះថាល ដល់រពះពុទធផង រពះ្ម៌ផង 
រពះ ងឃផង ជាទីពឹង (ក៏រៅមានផលតិ្ចជាងរប ់បុគគលន្ដល
មានចិត្តរជះថាល   មាទាននូវ ិកាខ បទទា ុំងឡាយ គឺរចត្នារវៀរ-
ចាកាណាតិ្ាត្ រវៀរចាកអទិនាន ទាន រវៀរចាកការម ុមិចាឆ ចារ 
រវៀរចាករហតុ្ជាទីត្ម ុំងឆនរ ចកតីរបមាទ  រោយការផឹកនូវទឹក
រ វងឹ គឺ ុរានិងរមរយ័ (រពមទា ុំងឆរត្ រណ្គមន៍)   
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 បុគគលណាមានចិត្តរជះថាល   មាទាននូវ ិកាខ បទទា ុំង

ឡាយ គឺរចត្នារវៀរចាកាណាតិ្ាត្ (រវៀរចាកអទិនាន ទាន រវៀរ-
ចាកការម ុមិចាឆ ចារ រវៀរចាករហតុ្ជាទីត្ម ុំងឆនរ ចកតីរបមាទ 
រោយការផឹកនូវទឹករ វងឹ គឺ ុរានិងរមរយ័ (និងការដល់រពម
រោយ រណ្គមន៍) ក៏រៅមានផលតិ្ចជាងរប ់បុគគលន្ដល
រោយរហាចរៅានចររមើននូវរមត្មត ចិត្ត  ូមបអី ់កាលរតឹ្មន្ត្ 
មួយរូត្ទឹករោះរោបុ៉រណាណ ះ ការចររមើនរមត្មត ចិត្តរនះ រប ់
បុគគលរនាះ មានផលររចើនជាងទានរនាះរៅរទៀត្ ។ 

-មាន លគហបតី្ រវោមរពាហមណ៍្ ានឱយទានជាមហាទាន
និងបុគគលណា ញុុំងបុគគលមានទិដឋិលអ ១ រូបឱយបររិភាគ, បុគគល
ណាញុុំងបុគគលមានទិដឋិលអ ១០០ រូបឱយបររិភាគ, និងបុគគលណា
ញុុំងបុគគលជា កទាោមី ១ រូបឱយបររិភាគ, បុគគលណាញុុំង
បុគគលជា កទាោមី ១០០ រូបឱយបររិភាគ, និងបុគគលណាញុុំង
បុគគលអនាោមី ១ រូបឱយបររិភាគ, បុគគលណាញុុំងបុគគល
អនាោមី ១០០ រូបឱយបររិភាគ, និងបុគគលណាញុុំងរពះអរហនត 
១ អងគឱយបររិភាគ, បុគគលណាញុុំងរពះអរហនត ១០០ អងគឱយ
បររិភាគ, នឹងបុគគលណាញុុំងរពះបរចចកពុទធ ១ អងគឱយបររិភាគ, 
បុគគលណាញុុំងរពះបរចចកពុទធ ១០០ អងគឱយបររិភាគ, នឹងបុគគល
ណាញុុំងរពះត្ថាគត្អរហនត មាម  មពុទធឱយបររិភាគ, នឹងបុគគល



                         បុណ្យរកើត្អុំពីការឲយទាន          99 

ណាញុុំងរពះភិកខុ ងឃមានរពះពុទធជារបធាន ឱយបររិភាគនឹង
បុគគលណាឱយរគរ្វើវហិារឧទទិ ចុំរពាះ ងឃមកអុំពីទិ ទា ុំង ៤, 
បុគគលណាមានចិត្តរជះថាល ដល់នូវរពះពុទធផង រពះ្ម៌ផង រពះ
 ងឃផង ជាទីពឹង, និងបុគគលណាមានចិត្តរជះថាល   មាទាននូវ
 ិកាខ បទទា ុំងឡាយ គឺរចត្នារវៀរចាកាណាតិ្ាត្ (រវៀរចាក- 
អទិនាន ទាន រវៀរចាកការម ុមិចាឆ ចារ រវៀរចាករហតុ្ជាទីត្ម ុំងឆន
រ ចកតីរបមាទ រោយការផឹកនូវទឹករ វងឹ គឺ ុរានិងរមរយ័
រោយរហាចរៅនឹងបុគគលណាចររមើនរមត្មត ចិត្ត  ូមបអី ់កាល
រតឹ្មន្ត្មួយរូត្ទឹករោះរោបុ៉រណាណ ះ, និងបុគគលណាចុំររ ើននូវ
អនិចច ញដ   ូមបអី ់កាលរោន់ន្ត្ផ្កទ ត់្រមាមឆដបុ៉រណាណ ះ ការ
ចររមើនរនះ មានផលររចើនជាងទានរនាះរៅរទៀត្ ។ 

 

បុញ្ញមភិសនទសូស្ត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ១៤៦ រពះមានរពះ

ភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី គុំនរបុណ្យកុល  មានរ ចកតីថា៖ 
មតោទធឹ អបរមិិកំ មោសរ ំ
ពហុតភរវ ំរតនគណ្ហនមាលយ ំ
នតជាជ  យថា មចឆគណ្សងឃតសវតិ្វ 
បុេ ូសវនតី ឧបយនតិ សាគរ ំ
ឯវ ំនរ ំអននទបានវតថន ំ
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តសយានិសជជតថរណ្សស ទាយកំ 
បុញ្ដសស ធាោ ឧបយនតិ បណ្ោិ តំ 
នតជាជ  យថា វារវិោវ សាគរនតិ ។ 
ទរនលទា ុំងឡាយ ជាទីរៅអារ ័យឆនពួករតី្ ររចើនន្ត្ហូរ

ចុះរៅកាន់សាគរ មានអនលង់ទឹក្ុំន្ដលបុគគលរាប់មិនាន  ជា
រ ះ្ុំ របកបរោយអារមមណ៍្គួរ ងប់ន្ ងងដ៏ររចើន ជាទីរកើត្ឆន
រត្នវត្ថុទា ុំងឡាយ យ៉ាងណាមិញ ។ ធារឆនបុណ្យរន្មងរបរពឹត្ត
ហូររៅកាន់ជនន្ដលជាបណ្ឌិ ត្ អនកឱយនូវាយ ទឹក និង ុំពត់្ 
អនកឱយនូវទីរដក ទីអងគុយ នឹងររគឿងករមាល ដូចជាទរនល  ទឹង 
ន្ដលហូររៅកាន់សាគរយ៉ាងរនាះន្ដរ ។ 

 

េរឿង្េទពធីតា ២៥ រូប 
(អនលក់ ១ កាត ប់រប ់ស្ក តីមាន ទាធ អាចដូរយក មបត្តិ ួគ៌ាន) 

 ម័យមួយ រពះមហារមាគគោល នាននិមនតរៅឋានឆរត្
រតឹ្ងសរទវត្ម រោកានរឃើញវមិានរាសាទ និងរូបរឆ្មពនលឺរ មី
រប ់រទព្ីត្ម ២៥ រូប ន្ដលមានទីលុំរៅជិត្ៗោន  ក៏ចូលរៅកនុង
រទវ ង្កា ត់្រនាះ ពួករទព្ីត្មទា ុំង ២៥ រូបានរឃើញរពះមហា- 
រមាគគោល នរហើយ ក៏នា ុំោន រៅថាវ យបងគុំ រួច ថិត្រៅកនុងទី មគួរ 
រទើបរពះមហារមាគគោល ន ួរថា មាន លរទព្ីត្មទា ុំងឡាយ នាង 
បរបូិណ៌្រោយរភាគៈ គឺវត្ថុ ទិពវទា ុំង ១០ យ៉ាង រត្ើនាងានរ្វើ
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បុណ្យអវីកនុងជាតិ្មុន? 
  រទព្ីត្មទី ១ រឆលើយថា រយើងខញុ ុំទា ុំងអ ់ោន  ានរឃើញ

ភិកខុ និមនតរៅបិណ្ឌ ាត្កនុងភូមិ មានរ ចកតីរជះថាល ានរបរគន
 ារអុំរៅបនតិច ។ 

រទព្ីត្មទី ២   មានចិត្តរជះថាល  របរគនន្ផលទមាល ប់មួយ ។ 
រទព្ីត្មទី ៣ មានចិត្តរជះថាល  របរគនអុំរៅ ១កុំណាត់្ ។ 
រទព្ីត្មទី ៤ មានចិត្តរជះថាល   របរគនន្ផលរត្ ក់ ១ ។ 
រទព្ីត្មទី ៥ មានចិត្តរជះថាល  របរគនន្ផលរពព  ១។ 
រទព្ីត្មទី ៦ មានចិត្តរជះថាល  របរគនន្ផលរត្ ក់រ ូវ១។ 
រទព្ីត្មទី ៧ មានចិត្តរជះថាល  របរគនន្ផលមាក់រា ុំង១ ។ 
រទព្ីត្មទី ៨ មានចិត្តរជះថាល  របរគនចស្កង្កា នកុំរៅឆដ១ ។ 
រទព្ីត្មទី ៩ មានចិត្តរជះថាល  របរគនអនលក់ ១កាត ប់ ។ 
រទព្ីត្មទី ១០ មានចិត្តរជះថាល   របរគនផ្កា  ១កាត ប់ ។ 
រទព្ីត្មទី ១១ មានចិត្តរជះថាល  របរគនរមើមដុំ ូង ១ដុុំ ។ 
រទព្ីត្មទី ១២ មានចិត្តរជះថាល  របរគន លឹករៅព  ១កាប់ ។ 
រទព្ីត្មទី ១៣ មានចិត្តរជះថាល  របរគនរជក់សាវ យបនតិច។ 
រទព្ីត្មទី ១៤ មានចិត្តរជះថាល  ានរបរគនលងបុកបនតិច។ 
រទព្ីត្មទី ១៥ មានចិត្តរជះថាល  របរគនវត្ថពនធចរងាះ ១ ។ 
រទព្ីត្មទី ១៦ មានចិត្តរជះថាល   របរគនរយាគារត្ ១ ។ 
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រទព្ីត្មទី ១៧ មានចិត្តរជះថាល  របរគនរសាល ការត្ ១ ។ 
រទព្ីត្មទី ១៨ មានចិត្តរជះថាល  របរគនផលិត្ លឹក ១។ 
រទព្ីត្មទី ១៩ មានចិត្តរជះថាល  របរគនផលិក លឹករត្មន ត្ ១។ 
រទព្ីត្មទី ២០ មានចិត្តរជះថាល  របរគនផលិត្កនទុយរកាង ក១។ 
រទព្ីត្មទី ២១ មានចិត្តរជះថាល  របរគនឆរត្១។ 
រទព្ីត្មទី ២២ មានចិត្តរជះថាល    របរគនន្ បករជើង ១គូ។  
រទព្ីត្មទី ២៣ មានរ ចកតីរជះថាល  របរគននុំ១ ។ 
រទព្ីត្មទី ២៤ មានរ ចកតីរជះថាល  របរគនរត្ន្ប៉កបនតិច។ 
រទព្ីត្មទី ២៥ មានរ ចកតីរជះថាល  របរគននុំររកៀមមួយ។ 
រទព្ីត្មទា ុំង ២៥ រូប ានរាប់បុពវកមមរប ់ខលួនៗ ដូរចនះ

រហើយ ាននិយាយចុំរពាះមហារមាគគោល នថា  ូមរោកមាច  ់
រមើលនូវវមិានរប ់រយើងខញុ ុំចុះ រយើងខញុ ុំជារ ីរទពអបសរមាន
 មបុរជាទីរាថាន  មានបរវិារមាន ក់ ១ ពាន់រូប រចាមររាមបររមើ រនះ
ជាផលបុញ្ដកមមរនាះឯង ។ 

រពះមហារមាគគោល ន  ានរជាបរ ចកតីរនះ ពវរគប់
រហើយ ក៏និមនតាត់្អុំពីទីរនាះរៅ ។ 

អានិសង្េថាវមយបាយជាទាន 
១- មានអាយុន្វង ២-  មានកមាល ុំង  
៣-  មានរាជាញ  ៤-  មានពណ៌្ មបុរលអ  
៥-  មានយ  ៦-  មានរ ចកតី ុខ  
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៧-  ជាអនកានាយ ៨-  ជាអនកានទឹក  
៩-  ជាអនករកលៀវកាល  ១០-  ជាអនករាជាញ  ។  

អានិសង្េថាវមយបាយដ៏ស្បេសើរ 
១-  ានរៅរកើត្ឋានត្មវត្តឹងស  
២-  ានជាមរហ ីឆនរ តចរទវត្ម ៣០ ដង  
៣-  រាថាន អវីកនុងចិត្តក៏រកើត្រ ើងដូចរ ចកតីរាថាន   
៤-  ានជាមរហ ីឆនរ តចចរកពត្តិ ២០ ដង  
៥-  មិនន្ដលសាគ ល់ទុគគតិ្  
៦-  ាននូវវជិាជ  ៣ បដិ មភិទា ៤ វរិមាកខ ៨ អភិញដ ៦ ។  

អានិសង្េថាវមយបាយមួយែវ  
១-  ានរៅរកើត្កនុងឋានត្មវត្តឹងស  
២-  ានជាមរហ ីឆនរ តចរទវត្ម ៣៦ ដង  
៣-  ានជាមរហ ីឆនរ តចចរកពត្តិ ៥០ ដង  
៤-  ាន មបត្តិទា ុំងពួងត្មមរាថាន   
៥-  មិនន្ដលសាគ ល់ទុគគតិ្  
៦-  ាននូវវជិាជ  ៣ បដិ មភិទា ៤ វរិមាកខ ៨ អភិញដ ៦ ។  
អានិសង្េថាវមយទឹ េោះេគ្ជាទានោន ៥ ស្បការ 
១-  មានកមាល ុំង  
២-  បរបូិណ៌្រោយរូប(រូបសាអ ត្)  
៣-  ជាអនកមានចិត្តរកីរាយ  
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៤-  ជាអនកមានកូន ពវកាល  
៥-  ជាអនកមិនមានជមងឺរគប់កាលទា ុំងពួង  
ទឹករោះរោរនះ រោក រស្កង្កគ ះចូលកនុងរភាជនន្ដរ 

ររពាះជារប ់បររិភាគដូចោន  ។ 
អានិសង្េថាវមយទឹ ជាទាន 

ានរៅរកើត្កនុងឋានត្មវត្តិងស មានវមិានដ៏លអ របរ ើរជាង
ពួករ ីរទពអបសរ ១០០០នាក់ រគប ងាត់្ពួកឫ ីទា ុំងរនាះ 
រោយរហតុ្ទា ុំងរនះគឺ៖ 

១-  ានជាមរហ ីឆនរ តចរទវរាជ ៥០ ដង  
២-  ានជាមរហ ីឆនរ តចចរកពត្តិ ២០ ដង  
៣-  កាលណាចង់ានទឹករលើកុំពូលភនុំកតី រលើចុងរឈើកតី  

រលើអាកា កតី រលើន្ផនដីកតី ក៏ាននូវទឹកយ៉ាងឆ្ប់  
៤- ចង់ានទឹកកាលណា មហារមឃក៏ញុ ុំងរភលៀងឱយរកើត្

កនុងកាលរនាះ ករតត កតី រ ចកតីរកហលរកហាយកតី មិនមានកនុង 
 ររីៈកាយរ ើយ  

៥-  មិនរៅកាន់ទុគគតិ្អ ់ ៩១ កបប  
៦-  ាននូវវជិាជ  ៣ បដិ មភិទា ៤ វរិមាកខ ៨ អភិញដ ៦ ។   

អានិសង្េថាវមយេភសជ្ជៈជាទាន 
១-  ជាអនកមានអាយុន្វង  
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២-  ជាអនកមានកមាល ុំង  
៣-  ជាអនកមានរាជាញ   
៤-  ជាអនកមានពណ៌្ មបុរលអ  
៥-  ជាអនកមានយ   
៦-  ជាអនកមានរ ចកតី ុខ  
៧-  ជាអនកមិនមានឧបរទព  
៨-  ជាអនកមិនមានចឆរង 
៩-  ន្ត្ងមានរគរោរពរកាត្ន្រកងរគប់កាល  
១០-  មិនន្ដលមានការរពាត់្ា ចាក ត្វ និង ង្កខ រជា

ទីរ ឡាញ់ ។  (រពះឆរត្បិដកភាគ ៧៤, ទុំព័រ ១៥១)  
 

អានិសង្េថាវមយទឹ ឃ្ុជំាទាន 
១-  ានរកីរាយកនុងរទវរោកអ ់ ៣ មឺុនកបប រភលៀងទឹក

ឃមុ ុំបងអុ រចុះមក  
២-  ជាអនកានាយជារបរកតី្ និងទឹក  
៣-  រកើត្កនុងមនុ សរោក និងរទវរោក  
៤-  ជាអនកាន ររមចនូវរ ចកតីរាថាន រគប់យ៉ាង  
៥-  មិនរៅកាន់ទុគគតិ្អ ់ ៣ មឺុនកបប  
៦-  ាននូវវជិាជ  ៣ បដិ មភិទា ៤ វរិមាកខ ៨ អភិញដ ៦ ។  
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អានិសង្េថាវមយសបបជិាទាន 

  (ទឹករោះរាវ ទឹករោះថាល ) 
១- រកើត្ជារទវត្ម ឬជាមនុ សន្ត្ងមានរ ចកតី ុខ 
២- ានដល់នូវអចលបទ គឺរពះនិពាវ ន  
៣- ានជារ តចរទវត្មអ ់ ៥៤ ដង  
៤- ានជារ តចចរកពត្តិអ ់ ៥១ ដង 
៥- ាននូវរភាគរបមាណ្មិនាន  
៦- មិនរៅកាន់ទុគគតិ្អ ់ ៣០ ពាន់កបប 
៧- មិនន្ដល ូម បបអិនកដឆទ 
៨-  បបរិកើត្រ ើងត្មមរ ចកតីរាថាន  
៩- ាននូវ មបត់្ ររគឿងរកអូប  បប ិនិងវត្ថុដឆទរបរពឹត្ត

រៅកនុងបចចុបបនន 
១០- ាននូវ បបរិាប់មិនអ ់ 
១១- មាន តិ្បោឋ នជាទីរដក មាន មា្ិជានជារោរច ។ 

( រពះឆរត្បិដករលខ ៧៤ ទុំព័រ ២២៥) 
 

គ្ុណ្របស់ទាន 
ទានចញិ្ចឹ មបុរត្បរ ុិទធកនុងឆផទ      រហូត្ដល់ឆថ្ងបុរត្ឆថ្លចាកគភ ៌
ទានចញិ្ចឹ មរសាម ះទឹករោះបបរ    កូនរ ់ានលអររពាះ្ម៌ បបុរ  ។ 
ទានថាវ យដល់ ងឃផចង់ឧទទិ ទាន ររបត្រួចពីោល នររពាះទានរ ុំរោះ 
ទានជារទវ្មល៌មអ បបុរ        ទានមានចតិ្តរសាម ះ រស្កង្កគ ះជីវតិ្។ 
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ទានគជឺារទពយជាប់ត្មម នាត ន   ជាមតិ្តរួមរាណ្ឆលងភពងងឹត្ 
ទានកាច់បុំាករ់មាហៈកនុងចិត្ត    ានរត្ម ់ដឹងពិត្ដបតិ្ទានារមី ។ 
ឆហកូនរបុ រ ីគបបចីា ុំទុក        គុណ្មាត យឪពុកទានា្ិបត្ ី
កូនដងឹមងគលសាម ិបរា ុំបី     រចៀ កមមអរបីយ៍ផុត្ភយ័អបយា ។ 

                                          (រោយរោករគូ ប៊ុត្ សាវងស) 
 

មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ របើពួក ត្វដឹងផលឆនការន្ចកទាន 
ដូចជាត្ថាគត្ដឹងដូរចាន ះ របើមិនទាន់ឲយទានរទ ក៏មិនហ៊ាន
បររិភាគរ ើយ មាង៉រទៀត្ មនទិល គឺរ ចកតីកុំណាញ់រប ់ ត្វ
ទា ុំងរនាះ ក៏មិនរគប ងាត់្ចិត្តានរ ើយ ។ 

 

ទទេតា បុញ្ញំ បវឌ្ឍនតិ ។ 
បុណ្យ រន្មងចុំររ ើនដល់អនកឱយទាន ។ 

 

ទានមយៈ រប់ 
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គ្មពីរជាឧប រណ្៍ នុង្ការេរៀបេរៀង្េសៀវេៅ 
គមពីររពះឆរត្បិដករប ់ពុទធសា នបណ្ឌិ ត្ ព. . ២៥៥៧ 
អដឋកថាពនយល់រ ចកតីឆនគមពីររពះឆរត្បិដក ព. . ២៥២២ 
 គមពីរោល ុំងបរយិត្តិភាគ ១ ២ ព. . ២៥៤៧ 
 គមពីរ្មាម វលី រប ់ភិកខុ  ្មមវរាចារយ 
 គមពីរបរមត្ថរជាតិ្កា បររិចឆទទី ៥ កាលទី ១ ព. .២៥៤០ 
 បុញ្ដកិរយិាវត្ថុ  រោករគូ ភួង  ុវណ្ណ ព. . ២៥៥៥ 
 វចនានុរកម រមតចរពះ ងឃរាជ ជួន ណាត្ ព. .២៥១១ 
 រពមទា ុំងឯកសាមួយចុំនួនរទៀត្ 
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រពះពុទធោថា 
  ញយ នំ ទទនតិ សទ្ធោយ វិបបសញនេន ញេត្សា  

 ត្ញមវ អនេំ ភជតិ្ អសមឹ ញោញក្ បរមហិ េ 
 ត្សាមោ វិញនយយ មញេេរំ  ទជ្ជោ ទ្នំ មោភិភូ  
 បុ្ញោនិ បរញោក្សមឹ    បត្ិដ្ឋោ ញោនតិ បាណិនំ ។ 
ពួកជនណា មានចិត្តរជះថាល ឲយនូវាយរនាះរោយ ទាធ  ាយ
រនាះឯង រន្មងរៅត្មមនូវពួកជនរនាះ កនុងរោករនះផង កនុង
រោកខ្លងមុខផង ររពាះរហតុ្រនាះ បុគគលគបបបីរនាទ បង់នូវ   
រ ចកតីកុំណាញ់ រគប ងាត់្នូវមនទិល គឺរ ចកតីកុំណាញ់  រហើយ
ឲយទាន ររពាះបុណ្យទា ុំងឡាយ រន្មងជាទីពឹងរប ់ពួក ត្វកនុង
រោកខ្លងមុខ ។ 
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