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  I - ររភពកឋិនទាន  

          សម័យពទុ្ធឿល េពលែដលរពះសម្មើសមពហទ្ធេទ្ើរបានរាសដ់ឹងថ្មីៗ  រទ្ងអ់នុញ្ញើតឲើយភិកហសងើេររើរបាសែ់តសំពត់
រងើឝហកូល គឺសំពតឥ់តម្ងើស ់ែដលភិកហរកបានពីៃរពសមសាន ឬពីគំនរសំរាម រ៉ុែនតេរឿយមកេទ្ើររទ្ងអ់នុញ្ញើតឲើយភិកហអាចេររើ
របាសគ់ហរតីចីវរ គឺសំពត់ម្នម្ងើស ់ែដលភិកហបានមកេោយសារេគររេគន។ ចារ់ពីេពលេនះេហើយ ែដលកឋិនទានចារ់
េ្ដើមម្នកំេ ើតេឡើង។ ឯេរឿងរា ើវែដលទាក់ទ្ងដល់រញ្ហើេនះ ម្នដំេ ើរសេងរដូចតេៅ : 

          សម័យេ ះ រពះដ៏ម្នរពះភាគគង់កនហងវតតេជតពន ជាអារាមររសអ់ ថ្រិ ឌិកេសដឋេីទ្ៀររកុងសាវតថ។ី រេេ ះ 
ពួកភិកហេៅកនហងែដនបាេឋយើយ ររម្ ៣០រូរ សុទ្ធែតជាអនករររពឹតតេររើែតចីវររី  ំេទើេៅឿន់រកុងសាវតថី េដើមើបេីល់រពះ
ម្នរពះភាគ, ឿលេរើតិថ្ចីូលវសើាជិតណាស់មកេហើយ កម៏ិនអាចនឹងេៅឲើយទាន់ចូលវសើា កនហងរកុងសាវតថបីានេឡើយ 
េហើយក៏ ំេទើចូលេៅចំាវសើាកនហងរកុងសាេកត  កណាដើល្លឡវ។ ភិកហទាំងេ ះ េៅចំាវសើាទាំងម្នេសចកដអី្ើឝហកយ ើងៀ្ើងំ 
េររះគិតថា រពះម្នរពះភាគគង់េៅកនហងទី្ជិតេយើងទាំងឡាយ ចម្ឃើយ៦េយជន៍អំពទីី្េនះ ែតេយើងទាំងឡាយ មិនសមេរើ
មិនបានេៅេល់រពះអងេសាះ។ 

          លុះភិកហទាំងឡាយ េៅចំាវសើារគររី់ែែេហើយ ក៏ ំេទើេ្វើរវារណាេចញវសើា រួចេ្វើដំេ ើរតរមង់េៅឿន់រកុង
សាវតថ។ី េោយរដូវេ ះេៅម្នេភលៀងធ្្ើកេ់ជាកជា ំម្នទ្ឹកភក់រអិលេៅេឡើយ, ភិកហទាំងេ ះក៏ម្នចីវរទ្ទ្ឹកេជាគ ម្ន
ឿរលំបាក រ៉ុែនតតស៊េូ្វើដំេ ើររហូតដល់វតតេជតពន ែដលរពះម្ន រពះភាគគង់េៅ។ េពលចូលេៅដល់ពួកភិកហទាំងេ ះក៏
ថាវើយរងរំពះម្នរពះភាគ រួចអងហយកនហងទី្សមគួរ។ លំោរ់េ ះ រពះសាសាដើម្នរពះរនទឡលថា "ម្ទើលភិកហទាំងឡាយ អនក
រាល់េទើលមមអត់រទាបំានេទ្ឬ អនករាល់េទើលមមរររពឹតតេៅបានរសួលេទ្ ឬអនកទាំងឡាយម្នសាមគេីសាមើះសរ មិនវវិាទ្ទាស់
ែទ្ងេទើ េៅចំាវសើារសួលរួល មិនលំបាកេោយអាហាររិ ឌបាតេទ្ឬ? ភិកហទាំងេ ះក៏រឿរទ្ូលេរៀររារអ់ំពដីំេ ើរេដើម
ោនែដលែកមកចូលវសើាេៅកនហងរកុងសាវតថជីាមួយរពះអង និងពីសុែទ្ុកររសែ់លអនកនហងឿរេៅចំាវសើារក់កណាដើល្លឡវ
េ ះ រពមទាំងទ្ូលពីឿរលំបាកកនហងឿរេ្វើដំេ ើរមកេល់រពះអងេៅទី្េនះ។ រពះសាសាដើលុះរទ្ងរ់ពះសណាដើរេ់ហើយ ក៏
រទ្ងេ់្វើ្ មមិកថា រាសេ់ៅភិកហទាំងឡាយឲើយមកជួរជំុេទើ េហើយរទ្ងអ់នុញ្ញើតថា អនជុា ម ិភកិេវ វសើឝំ វាុណើន ំភកិឡនំ កឋិន ំ
អតថរតិុ ំ។ អតថតកឋ ិន ំេវា ភកិេវ រញ្ ករើបសិើឝនត ិអ មនតចាេរា អសាមើទានចាេរា គ េភាជនំ យវទ្តថចវីរ ំេយ ច គតថ ចវីរុ
រើាេទា េសា េនស ំភវសិើឝតិ ម្ទើលភិកហទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញើតឲើយភិកហែដលបានេៅចំាវសើារួចេហើយរឿលកឋិនបាន។ 
ម្ទើលភិកហទាំងឡាយ ឿលេរើអនកទាំងឡាយបានរឿលកឋិន (ររឿសឲើយសងើឮរគរ់រូរថាយកចីវរណា (សើបងច់ីពរ ឬ
សងើាដី ជាកឋនិ)។ េហើយនិងសេរមចអានិសងើឝ៥យ ើងគឺ រាចេ់ៅណាមិនបាច់លាភិកហ្ ងេទើ១ រាចេ់ៅណាមិនបាច់

ពិ្រីុ ើយកឋិនទាន 

កឋិនទាន ជាែ្នកមួយររសច់ីវរទាន រ៉ុែនតទានេនះម្នលក ៈពិេសសែរលកពីចីវរ
ទាន ្មមា េររះអនកេ្វើនិងអនកទ្ទ្ួល រតូវេេរពឲើយបានរតឹមរតូវាមលកែ ័ឌមួយ
ចំនួនែដលម្នែចងកនហងរពះវិន័យ។ 

sÂr 
 



យកៃរតចីវរ រគររ់រោរ់១ ឆាន់គ េភាជនបាន១ ទ្ុកោក់អតិេរកចីវរបានាមរតូវឿរ១ ចីវរណាែដលេកើតេឡើងកនហង
អាវាសេ ះ ចីវរេ ះនឹងម្នដល់ភិកហទាំងេ ះ១។  

          េោយសារម្នពុទាថើនុញ្ញើតេ ះេហើយ េទ្ើរពុទ្ធររិស័ទ្ ំេទើចាត់ែចងសំពត់ឬចីវរយកេៅេវរររេគនចំេរះសងើ
ែដលបានគង់ចំាវសើាម៉តច់ត់មិនោច់ េដើមើបអីនុេរេះឲើយរពះសងើម្នចីវរេររើរបាស់្ ង េដើមើបឲីើយរពះសងើបានអានិសងើឝ៥
ររឿរ្ង េដើមើបជីាឿរកុសលផ្តើលែ់លអន្ង។ 

I I - លកែ ឌរុ ើយកឋិនទាន 

          េោយកឋិនជាទានពិេសសែរលកពីទាន   ឬចីវរទាន្មមាេ ះអនកេ្វើនិងភិកហសងើអនកទ្ទ្ួល រតូវេេរពោច់ៀត 
និងមុឺងម្ ើតរ់ំ្ុតាមលកែ ឌែដលម្នែចងេៅកនហងវិនយរើបញ្ញតត ិដូចតេៅ : 

១-លកែ័ ឌសរម្រអ់នកេ្វើ អនកណាក៏អាចេ្វើកឋិនទានបានេទាះជាមនុសើឝកដ ីេទ្ពាកដ ីអនករួសកដ ីរគហសថកដ ី
ឿលណាដល់កឋិនឿល គឺរដូវកឋិនែដលម្នរយៈឿល ២៩ៃថ្ េោយ គិតពីៃថ្១េរាច ែែអសើឝហជ ដល់១៥េកើត ែែកតតិក 
េហើយអាចយកសំពត់ែដលលមមឿត់ែដរេ្វើជាសើបង ់ឬចីពរឬក៏សងើាដីបានេៅេវរចំេរះរពះភិកហសងើែដលបានគង់ចំាវសើា
អស់រតមី្សេោយរកើយថា ឥម ំទ្សុើឝ ំកឋនិំ សងើសើឝ េទ្ម េយើងែ្ហំសូមេវរសំពត់េនះ ចំេរះរពះសងើេដើមើបរីឿលកឋិន 
រ៉ុេ ណះជាឿរេរសច។ ររសិនេរើ អនកេចះឿត់េដររជលក់េ្វើជាសើបងឬ់ចីពរ ឬសងើាដីឲើយេរសច េទ្ើរយកេៅេវរចំេរះភិកហ
សងើែដលបានគង់ចំាវសើារគរ់រតមី្សកនហងវតតណាមួយេ ះេោយរេញ្ញវាចាថា ឥម ំកឋនិចវីរ ំសងើសើឝ េទ្ម េយើងែ្ហំ
សូមេវរកឋិនចីវរេនះ ចំេរះរពះសងើ រ៉ុេ ណះជាឿរេរសចអនកេ ះេ មើះថាបានេ្វើកឋិនេហើយ។  

២-លកែ ឌសរម្រទ់្ទ្ួល : រពះសងើឬភិកហជាអនកទ្ទ្ួលឬជាអនករឿលកឋិន រតូវអនុវតតឲើយបានម៉ត់ចតា់ម
លកែ ឌែដលម្នែចងកនហងវិនយរើបញ្ញតតជិាអាទ្ិ៍ : 

 សងើអាចទ្ទ្ួលកឋិនបានែតកនហងរដូវកឋិនឿល។ 
 ភិកហអនកបានេៅចំាវសើាអស់រតមី្ស។ 
 សងើអនកទ្ទ្ួល រតូវម្នភិកហចារ់ពី ៥រូរេឡើងេៅ។ 
 េរើេគររេគនជាោច់សំពត់សុទ្ធ សងើរតូវយកេៅេ្វើឲើយេកើតជាសើបងឬ់ចីពរឬជាសងើាដីរតឹមរតូវ 

េទ្ើរយកេៅរឿល។ 
 រតូវេ្វើពិ្រីឿលកឋិនឲើយចរ់កនហងៃថ្ែដលេគេវរររេគន គឺមិនរតូវរងសង់េពល ឬពនើារេពលឲើយកនលង

រារតបីានេឡើយ។ 
 ភិកហរឿលរតូវេចះអានិសងើឝ៥ ម្តិឿ ៨ រេលាេរ្ ២ អនតថាឿរៈ ២៤ អតថាឿរៈ ១៧។ 
 ភិកហអនករឿម្នសិទ្ធយកែតសើបង១់ ឬចីពរ១ ឬសងើាដី១ រ៉ុេណ្ាើះលាភ ឬជាររិឿខើររ តើរ់រនើឝំ

ររសក់ឋិន។ 

I I I - កឋិនទានេៅកមពហជា 

          កិនទានកនហងជំ ន់ពុទ្ធឿល ហាក់ដូចជាងាយនឹងេ្វើេសាះ េទាះរីជនរកីរក ែវះៀត ថាទើកទ់ាររំ្ុតក៏េោយ ឲើយេទ្
ម្នសើបង១់ ឬចីពរ១ ឬសងើាដី១ឬម្នសំពត់រតឹមែតពីរឬរីែម៉រត ក៏អាចយកេៅេវរចំេរះ រពះសងើែដលគង់ចំាវសើាអស់
រតមី្សកនហងវតតណាមួយ ក៏េ មើះថាជាអនកបានេ្វើកឋិនេហើយ រ៉ុែនតរុ ើយកឋិនទានេៅកមពហជា លុះណាេទ្អនកម្នសដហកសដមភ 
ឬេទើេរចើនេទ្ើរអាចេ្វើកឋិនេកើតេររះកឋិនទានេៅកមពហជា ពុែំមនម្នរតឹមែតសើបង១់ចីពរ១ ឬសងើាដី១រ៉ុេណ្ាើះេទ្ គឺរតវូ



ម្នររិឿខើរដ៏េរចើនេ្ើឝងៗេទ្ៀតជាពិេសស រចយ័សងត់ៃរតសរម្រក់សាងវតតអារាមនិងសមិទ្ធិសាធ្រ ៈ ម្នសាលាេរៀន 
មនទីរេពទ្ើយ ជាេដើម។ 

១-គេរម្ងរ ុើយកឋនិទាន  

ឿលណាៃថ្រវារណាេចញវសើាររសរ់ពះសងើជិតមកដល់ ពុទ្ធររិស័ទ្រគរេ់ជើងវតត  កនហងររេទ្សកមពហជា
ទាំងមូល ែតងែតពិភាកើាេទើេដើមើបេី្វើកឋិនទានររេគនរពះសងើរគរវ់តតអារាមាមសម័រគេរៀងែលអនេោយម្នជំេនឿជារ់មកជា
ទ្ំេនៀមថា កឋិនទាន ជាឿលទាន ម្ន្លានិសងើឝេរចើនជាងទានទាំងពួង គឺអនកេ្វើក៏បានអានិសងើឝ អនកទ្ទ្ួលក៏បាន
អានិសងើឝ។ ជំេនឿេនះបានចាក់ឫសជារ់េៅកនហងចិតេថ្លើមររសព់ុទ្ធសាសនិកជនទ្ូទាំងររេទ្ស រហូតដល់សំេល់វតតែដល
ដល់រដូវកឋិនេហើយ េមើននរណាែហកឋិនចូលជាវតតមិនេសមើមុែនិងវតតែដលម្ន។ ដូេចនះេហើយបានជាវតតណា ែដលេមើន
ពុទ្ធររិស័ទ្េរៅេជើងវតតែហកឋិនចូល ពុទ្ធររិស័ទ្ជាចំ  ះេជើងវតតេ ះ ែតងសទហះសាតើ អងាគើសេទើេ្វើទាល់ែតេកើតជាអងកឋិន
ទានេឡើងមិនទ្ុកឲើយទ្ំេនរេឡើយ។ រុ ើយកឋិនេនះ មិនែមនរតឹមែតជាទ្ំេនៀមទ្ម្្ើររ់រសរ់រជារាស្តសតរ៉ុេណ្ាើះេទ្ សូមើបែីត
រពះរាជា រពះរាជរោឋើភិបាលកមពហជា ក៏ែតងែតរទ្ងេ់្វើនិងចូលរួមពុែំដលអាក់ៀនឆាទើណំាេឡើយ។ 

អនកម្ន្នធ្នេរចើន ែដលម្នរំ ងនឹងេ្វើកឋិនដែងឞេៅេវរររេគនរពះសងើកនហងវតតណាមួយ ែតងែតសំុ ឬឲើយដំ ឹងេៅ
រពះសងើ ឬអាចារើយវតតេ ះដឹងជាមុន ជាពិេសសាំងពីកនហងវសើាេមល៉ះ ថាែលអនែហកឋិនទានមកឿន់វតតេ ះេៅៃថ្េនះ ឬៃថ្
េ ះពុំៀន។ ឯពុទ្ធររិស័ទ្ ចំ  ះេជើងវតតនីមួយៗ ក៏ែតងែតទ្នទឹងរង់ចាដំំ ឹងាំងពីកនហងវសើាែដរ ថាេតើវតតររសែ់លអនម្ន
ភ័ពវវាស  និងបានទ្ទ្ួលកឋិនទានររសេ់លាកអនកណា? កឋិនទានេ ះឱឡារិក ្ំដុ ំឬក៏តូចាមលមមេទ្? 

២-រណាដើរក់ឋនិទាន : 

រ តើរ់ពីបានសេរមចថា និងេរៀរចេំ្វើជាអងកឋិនេហើយ អនកសាមីេដើមទានែតងែតែវល់ៀវើយពឹងរកេ់លាកអាចា
រើយ ឬរពឹទាថើចារើយែដលធ្្ើរយ់ល់ដឹង ឬធ្្ើរម់្នពិេសា្ន៍ កនហងឿរេរៀរេរគឿងរណាដើរ់កឋិន ឲើយជួយចាត់ែចងេរៀរចឲំើយបានរតឹម
រតូវាមទ្ម្្ើរ់ និងរកឹតើយរកមរពះវិន័យ ។ 

ទ្ំេនៀមររស់ររជារាស្តសតកមពហជា 

កនហងឿរេរៀររណាដើរ់អងកឋិនទានម្នដូចៀងេរឿម 

 រណាដើរ់អងកឋិន១សរម្រ ់សរម្ររ់រេគនរពះេថ្រៈ១អងែដលរឿលរគងគឺ សើបង១់ ចីពរ១, សងើាដី១, អងើឝ័ក១, 
វតថពនធចេងះ១, វតថពនធរទ្ូង១, និសីទ្នៈ១, ឆរត១, បាត១, កំេសៀវទ្ឹក១, កេនទល១, េែនើយ១, មុង១, ភួយ១, ែរគ
១, ឆាទើំង១, ចានស្ាើរររ....។ 

 រណាដើរ់ញតត ិឬរណាដើរ់សូរតេឆវង-សាដើំ ២សរម្រ ់: សំរារ់ររេគនរពះេថ្រៈ២អង ែដលសូរតញតតគឺិម្នចីវរ១, 
េលៀង, (សើបង១់, ចីពរ១) និងររិឿខើរមួយចំនួនេទ្ៀត....។ 

 រណាដើរ់ររិឿខើរេរចើនសរម្រ ់សរម្ររ់រេគនរពះភិកហសងើររិស័ទ្ ែដលគង់ហតថបាសអនុេម្ទ្ កឋិន។ រណាដើរ់
េនះ េគនិយមេរៀរេ្វើជាកញ្រ់ េហើយកនហងកញ្រ់េនះម្នជាអាទ្ិ៍ សើបងឬ់សាដក១េទ្ៀន្ូរ ែត សរ បារ ីេឈើគូស 
រចាសថាទើដំុសេ្មញ ថាទើេំពទ្ើយ សារូ៊ េសៀវេៅ រ៊ឣច េ្មើៃដ (របាក)់។ រណាដើរ់េនះ េគអាចេ្វើឲើយម្នចំនួនេរចើន 
សរម្ររ់រេគនសាមេ រ្ង ររសិនេរើវតតេ ះម្នសាមេ រ។ េរៅពីរណាដើរ់ទាំងរីែ្នកេនះ អនកសាមីេដើម
ទាន ែតងររឿសរវារណានូវរបាក់មួយចំនួនសរម្ររ់រេគនរពះសងើផ្តើល ់និងមួយចំនួន្ំសរម្រក់សាង
សមិទ្ធិេ្ើឝងៗ ដូចជា កុដ ិវិហារ រសះ េៀ្ើងទាវើរ ររងវតត សាលាេរៀន មនទីរេពទ្ើយ...។    រណាដើររិឿខើរទាំងអសៃ់ន



កឋិនទាន និយយសរុរម្នែតពីរយ ើងគឺសើបង១់ឬចីពរ១, ឬសងើាដី១, រ៉ុេណ្ាើះជាកឋិនចីវរ គឺចីវរែដលភិកហរតូវ
រឿលនិងររិឿខើរេរៅពីេនះេៅថា អានិសងើឝលាភ។ 

៣-កមមវិ្ កីឋនិ 

រណាដើ២៩ៃថ្ គឺពីៃថ្១េរាច ែែអសើឝហជ ដល់ៃថ្១៥េកើត ែែកតតិក េរើអនកសាមីេដើមទានសម័រគៃថ្ណាមួយេហើយ េគ
ែតងេបាះជាកមមវិ្ី្ ើឝពវ្ើាយែចកចាយដល់ញាតិ មិតត ជិតឆាឃើយេដើមើបឲីើយចូលរួមកនហងពិ្រីុ ើយកឋិនររសេ់គ។ សម័យ
រចហរើបនន េគចូលចិតតកំ តក់មមវិ្េីនះឲើយរតូវេលើៃថ្េៅរន៍ិងៃថ្អាទ្ិតើយ គឺសូរតមនតៃថ្េៅ ដែងឞេៅអាទ្ិតើយ។ 

ក/ ៃថ្សូរតមនត : ៃថ្សូរតជាៃថ្ទី្១ ៃនពិ្រីុ ើយកឋិនទាន ែដលេគនិយមេ្វើេៅេវលាលាឃើច។ លាឃើចេ ះ 
េៅេគហោឋើនអនកសាមីេដើមកឋិនទាន េគសេងតេ ើញម្ន :    

 ពិ្ទី្ទ្ួលរដិសណាឋើរៈយ ើងអ្ិកអ្មេោយេភាជ ហារយ ើងេរររស ចំេរះេភ្ៀវជិតឆាឃើយ ែដល
អេញ្ជើញមកចូលរច័យចារ់កុសលជាមួយ។ 

 ពិ្ចីេរមើនរពះររិតត និងសំែដង្ម៌េទ្ស ។ 
 ជួនឿលម្នសំែដងសិលើបៈ ជូនេភ្ៀវកមើានត្ ង។ 
 េៅកនហងវតតែដលទ្ទ្ួលអងកឋិនទាន ក៏ម្នពិ្ីសូរតមនតេទ្ស ែដរ, 

ែ/ ៃថ្ដែងឞ ឬៃថ្ថ្ត : ជាៃថ្ទី្២ៃនកឋិនទាន ែដលេគនិយមេ្វើេៅេពលរពឹក។ រពកឹេនះ េគសេងតេ ើញ : 

 ឿរជរជំុេទើេៅ្ទះអនកសាមីេដើមទាន េដើមើបរីថ្យនតចូលរួមដែងឞអងកឋិនទានេឆា្ើះេៅឿន់វតតែដលបាន
េរេងទ្ុក។ 

 េពលដែងឞ េគសេងតេ ើញេៅជារ់និងមុែរថ្យនត ៃនអងកឋិនម្នចងរោអកើឝរ្ំៗថា "កឋិនទាន
ដែងឞេៅឿន់វតត......."។ 

 េៅេលើរថ្យនត ម្នរកុមៃឆយ ើ ំឡកេលងររគកំំដរ លាន់ឮរំពងរហូតដល់វតត។ 
 េៅឯវតតអារាមវិញ េគបានេរៀរចំេបាសរចាសយ ើងសាអើតតុរែតងលំអេោយទ្ង់ជាវើលា ទ្ង់ជាត ិទ្ង់

សាស  រំេយលផ្កើភ្យី ើងលសលសះេររងររត។ 
 រ តើរ់ពីររេគនភាឍើហារ និងពិ្ ីទ្ទ្ួលអងកឋិន និងជួនេភាជ ហារចំេរះេភ្ៀវមកម្នពិ្ដីែងឞអង

កឋិនររទ្កើឝិ រពះវិហារជាទ្កិណាព័ត ៌(រត់ពីេឆវងេៅសាដើំ) េោយម្នរកុមៃឆយ ើំររគឡំកេលងរំា
េលងរំាេយងមុែយ ើងរកមិចរកេមើមគួរសរើាយរីករាយរជះថា្ើ, រ តើរ់មក ម្នេលាកអាចារើយ ំមុែអនក
េដើមទានទ្ូលៃរត្ំ រណាដើរ់សូរតេឆវង-សាដើំ និងឿន់រណាដើរ់ររិឿខើរេ្ើឝងៗ រួចេហើយចូលេៅតមល់កនហង
កណាដើលរពះវហិារ ចំេរះរពះភស្តកតរពះពុទ្ធរដិម្ និងរពះភិកហសងើ។ េពលេ ះ ម្នពិ្នីមសើឝឿររពះ
រតនរត័យ សម្ទានសីល ររឿសរច័យសងត់ៃរតេវរអងកឋិនចំេរះរពះសងើ ពិ្រីឿលកឋិន រពះ
សងើសូរត្ម៌អនុេម្ទ្ ឲើយពរសា្ុឿរដល់សាមីេដើមទាន និងសរើបហរសជនទាំងអស។់ 

៤-វិ្ េីវរអងកឋនិ 

ាមទ្ម្្ើរ់ររសេ់លាកអាចារើយែដលជាអនកតំណាងម្ងើសក់ឋិន ែតងេវរអងកឋិនចំេរះរពះសងើាមវិ្ពីីរយ ើង 
េរសចេហើយេលើឿរចូលចិតតររសែ់លអន : 

 ពិ្េីវរែររទី្១,  



 េរើេគយកសាច់សំពត់សុទ្ធមកេវរចំេរះរពះសងើ េដើមើបរីឿលកឋិនេ ះ េលាកអាចារើយែតងេវរថា នេម្ 
តសើឝ ភគវេា អរហេា សម្មើសមពហទ្ធសើឝ (រចីរ់)។ ឥម ំទ្សុើឝ ំកឋនិំ សងើសើឝ េទ្ម, ទ្តុយិមើប ិឥមំ....
េទ្ម, តតយិមើប ិឥម.ំ..េទ្ម េយើងែ្ហំទាំងឡាយ សូមេវរនូវសំពត់េនះេដើមើបកីឋិនចំេរះរពះសងើ, អស់វា
រៈពីរដង្ង អស់វារៈរីដង្ង។ 

 េរើេគយកចីវរេ្វើេរសចមកេវរចំេរះរពះសងើ េដើមើបរីឿលកឋិនេ ះេលាកអាចារើយែតងេវរថា នេម្ ត
សើឝ ភគវេា អរហេា សម្មើសមពហទ្ធសើឝ (រចីរ់) ឥមំ កឋនិចវីរ ំសងើសើឝ េទ្ម, ទ្តុយិមើប ិឥមំ...េទ្ម, ត
តយិមើប ិឥមំ...េទ្ម េយើងែ្ហំទាំងឡាយ សូមេវរនូវកឋិនចីវរេនះចេំរះរពះសងើ អស់វារៈពីរដង្ង អស់
វារៈរីដង្ង។  

 ររសិនេរើម្នររិឿខើរេ្ើឝងៗ េរៅពីសំពត់កឋិន ឬកឋិនចីវរ្ងែដលេៅថាអានិសងើឝលាភ េ ះេលាក
អាចារើយែតងេវររែនថមេទ្ៀតថា េយនម្ហើក ំកឋនិំ គហតិ ំកឋ ិនសិសំានតិេសើឝវ េទ្ម, ទ្តុយិមើប ិេយនម្ហើ
ក.ំ..េទ្ម, តតយិមើប ិេយនម្ហើកំ... េទ្ម រកីឋិនៃនេយើងែ្ហំទាំងឡាយ គឺេលាកម្ងើស់អងណាទ្ទ្ួលឿន់
យក េយើងែ្ហំទាងំឡាយសូមេវរនូវររិឿខើរទាំងឡាយជាអានិសងើឝលាភ ៃនកឋនិចំេរះេលាកម្ងើសអ់ង
េ ះឯង។ អស់វារៈពីរដង្ង។ អស់វាររីដង្ង។  
 

 វិ្េីវរែររទី្២ 
 សម័យរចហរើបនន េលាកអាចារើយរគរវ់តតនិយមេវរេសទើរែតទ្ូេៅថា នេម្ តសើឝ ភគវេា អរហេា 

សម្មើសមពហទ្ធសើឝ (រចីរ់)។ មយ ំភេនត ឥម ំកឋនិចវីរ ំសានសិសំ ំសងើសើឝ េទ្ម កឋនិ ំអតថរតិុំ សា្ ុភ
េនត សេងើា ឥមំ កឋនិចវីរ ំសានសិសំ ំសងើសើឝ េទ្ម កឋនិំ អតថរតិុ ំម្ារាិទ្នី ំគ ុវ ឍើនញ្ អម្ហើក
ញ្ ទ្ ីរតតំ អាណើយ ហាិយ សៀុយ, ទ្តុយិមើប ិមយំ ភេនត...ហាិយ សៀុយ, តតយិមើប ិមយំ ភេនត....
ហាិយ សៀុយ រពិរតរពះសងើដ៏ចេរមើន េយើងែ្ហំទាំងឡាយសូមេវរនូវកឋិនចីវររពមទាំងអានិសងើឝ
លាភេនះចំេរះរពះសងើេដើមើបរីឿលកឋិន, រពិរតរពះសងើដ៏ចេរមើន សូមរពះសងើេមាឍើទ្ទ្ួលនូវ
កឋិនចីវរ រពមទាំងអានិសងើឝលាភេនះ េដើមើបរីឿលកឋិន, េដើមើបេីសចកដចីេរមើន េដើមើបីជាររេយជន៍ 
េដើមើបេីសចកដសុីែដល់េលាកអនកម្នគុ ទាំងឡាយ ម្នម្ារិាជាេដើម អស់ឿលជាយូរអែងវងេៅ
េហាង អស់វារៈពីរដង្ង អស់វារៈរីដង្ង។ 

៥-ពិ្ រីឿលកឋនិ   

ចំែ ករពះសងើ ឿលេរើបានទ្ទ្ួលកឋិនចីវរេ ះេោយពិនិតើយពិច័យេ ើញថារតឹមរតូវាមវិន័យសពវរគរ់
េហើយ ក៏អរេលាកឲើយភិកហ១រូរ ែដលជំនុសំងើយល់ថាគួររឿលកឋិនបាន, រួចចាត់ភិកហ២រូរសូរតញតតជិាភាសាបាលីររគល់
ចីវរេ ះ ែដលម្នលំោរ់លំេោយដូចតេៅ : 

 "ដំរូងភិកហ១រូរែដលេៅថា "សូរតេឆវង" ចារ់េ្ដើមេរកើនកឋិនេោយ រកើយថា "ភេនតរពិរតរពះគែមដងសងើដ៏
ចេរមើន រីអងកឋនិទានេនះ ជាររសេ់លាក (....) និង (...) សុទ្ធសឹងជាពុទ្ធម្មកជនររករេោយរសាទ្សទាថើ 
និងកុសលេចត  ជាអសងាខើរិក រជះថា្ើចំេរះគុ រពះរតនរត័យ បានរំេពញនូវរុញ្ញករិយវតថហេចះៃលលកយក
្នធ្នែដលេមើនែលឹមសារ េ្វើឲើយជាររសម់្នែលឹមសារករ់ទ្ុកកនហងរពះពុទ្ធសាស  េដើមើបជីារទ្ពើយមត៌កសរម្រេ់ររើ
របាសេ់ៅកនហងភពៀងមុែេទ្ៀត បានរសុះរសួលររួល្ដអចេ ដ្ើមរេងើតជាអងកឋិនទានេនះេឡើង េដើមើបយីកមកេវរ
ថាវើយភិកហសងើែដលគង់ចំាវសើាអស់រតមី្សកនហងទី្វតត (...) េនះ។ ដូេចនះសំពត់កឋិនេនះហាក់ដូចជាសំពត់ទ្ិពវ
េឿេសយើយពស្តសត អែ ែតរតែសតឰដ៏អាឿសេវហាស៍នភាល័យ េហើយធ្្ើកច់ុះមកកនហងកណាដើលជំនុសំងើ ជាសងើ
ទានដ៏េសាមើះឥតចំេរះរពះករុណាអងណាមួយេឡើយ។ េហតេុនះេហើយ េរើរពះករុណាអងណាម្នៃរតចីវរ



ទ្ុពវលភាពោច់ោចមិនអាចេររើរបាសប់ាន េហើយេចះនូវអានិសងើឝ៥ ចំាម្តិឿ ៨ រលិេរ្ ២ អនតថាឿរៈ 
២៤ អតថាឿរៈ ១៧ អាចញា ើងំសងើឲើយេរតកអរេោយកឋិនាណើរកិចបាន ក៏សូមម្នរពះពុទ្ធដីឿេឆលើយមកចុះ រពះ
សងើនឹងអរេលាកសំពត់កឋិនេនះ ដល់រពះករុណាអងេ ះេោយញតតិទុ្តយិកមមវាចារឿលរគងតេៅ។ (េពល
ែដលភិកហរូរេនះ ររឿសចរ់ រតូវឈរ់រងសង់២ ឬ៣  ទី្េដើមើបរីងចំ់ាេមើលែរកងម្នភិកហរូរណាែដលម្នចីវរោច់
ោច េឆលើយថាែលអនចង់រឿលកឋិនេនះ)។ 

 េរើេមើនភិកហរូរណាមួយ េឆលើយថាែលអនសំុរឿលកឋិនេនះេទ្ ភិកហ១រូរេទ្ៀតែដលេៅថា "សូរតសាដើំ" រតូវររឿស
េរកើនកឋិនេោយរកើយថា "ភេនតរពិរតរពះគែមដងសងើដ៏ចេរមើន ែ្ហំរពះករុណាជាអនកតំណាងសងើរគរអ់ងកនហង
ឱឿសេនះ សូមពិតរពះពុទ្ធដីឿចំេរះរពះសងើរគរអ់ង សូមទានរជារ។ េយើងែ្ហំទាំងអសសុ់ទ្ធសឹងែតម្នចីវរ
លមមរគរ់រេនេ់ររើរបាសេ់ហើយ រ៉ុែនតាមេយរល់ររសែ្់ហំរពះករុណាយល់េ ើញថា ម្នែតរពះេតជគុ  (...) 
អងេនះ េទ្ើរសមគួរនឹងរឿលរគងនូវសំពត់កឋិនេនះ េររះេលាកជាអនកេចះនូវអានិសងើឝ៥ ចំានូវម្តិឿ៨ រលិ
េរ្២ អនតថាឿរៈ២៤ អតថាឿរៈ១៧ េហើយេឆលៀវឆា្ើសកនហងកឋិនាណើរកិចអាចញា ើងំសងើឲើយេរតកអរបាន។ 
េហតេុនះ េរើរពះសងើរគរអ់ងយល់េ ើញថាសមគួរដូចជារឿសនវាចា ែដលែ្ហំរពះករុណាបានែថ្លងមកេនះ ក៏
សូមរេញ្ញនូវសញ្ញើថា សា្ុ ឲើយរពមៗរគរអ់ងេៅេហាង។ (េពលេ ះ ជំនុសំងើក៏ទ្ទ្ួលរពមៗេទើថា "សា្ុ"
។ 

-រ តើរ់មក េលាកអនកសូរតទាំងពីររូរ អងហយរចេហាងទឹ្មេទើេលើកៃដររ មើយេឆា្ើះេៅរកភិកហែដលរតូវរឿលរគង េោយ
សូរតបាលី ញតតទិ្ុតិយកមមវាចា ថា សុណាត ុេម ភេនត សេងើា ឥទំ្ សងើសើឝ កឋិនទ្ុសើឝ ំឧរើបនន ំ។ យទ្ិសងើសើឝ រតតកលល ំ
សេងើា ឥទំ្ កឋិនទ្ុសើឝ ំ(ឥតថ ទើមសើឝ) ភិកហេ  ទ្េទ្យើយ កឋិនំ អតថរិតំុ ។ ឯសា ញតត ិ។ សុណាតុ េម ភេនត សេងើា ឥទ្ំ 
សងើសើឝ កឋិនទ្ុសើឝំ ឧរើបននំ ។ សេងើា ឥទ្ំ កឋិនទ្ុសើឝំ (ឥតថ ទើមសើឝ) ភិកហេ  េទ្តិ កឋិនំ អតថរិតុំ ។ យសើាយសមេា 
ែមតិ ឥមសើឝ យសើឝ នកមតិ េសា ភាេសយើយ ។ ទ្ិននំ ឥទ្ំ សេងើន កឋិនទ្ុសើឝ ំ(ឥតថ ទើមសើឝ) ភិកហេ  កឋិនំ អតថរិតុំ ។ 
ែមតិ សងើសើឝ តសាមើ តុ ហី ឯវេមតំ ធ្រយមិ រពិរតរពះសងើដ៏ចេរមើន សូមរពះសងើសាដើរ់ែ្ហំ ដើបិតសំពត់កឋិនេនះេកើត
េឡើងដល់សងើេហើយ។ េរើកមមម្នឿលគួរដល់សងើេហើយ គួរសងើឲើយសំពត់កឋិនេនះដល់ភិកហ (េ មើះេនះ) េដើមើបនីឹង
រឿលកឋិន។ េនះជាញតត។ិ រពិរតរពះសងើដ៏ចេរមើន សូមរពះសងើសាដើរ់ែ្ហំ ដើបិតសំពត់កឋិនេនះេកើតេឡើងដល់សងើ
េហើយ។ ឥឡឡវសងើឲើយសំពត់កឋិនេនះដល់ភិកហ (េ មើះេនះ) េដើមើបនីឹងរឿលកឋិន។ ឿរឲើយសំពត់កឋិនេនះដល់ភិកហ
(េ មើះេនះ) េដើមើបនីឹងរឿលកឋិនេរើគួរដល់េលាកម្នអាយុអងណា រតូវេលាកម្នអាយុអងេ ះេសៀម េរើមិនគួរដល់
េលាកម្នអាយុអងណាេទ្ រតូវេលាកម្នអាយុអងេ ះនិយយេឡើង។ សំពតក់ឋិនេនះ សងើឲើយដល់ភិកហេ មើះេនះ េដើមើបី
និងរឿលកឋិនេហើយ។ ឿរឲើយសំពត់កឋិនេនះគួរដល់សងើេហើយ េររះេហតេុនះបានជាសងើេសៀម។ ែ្ហំសូមចំាទ្ុកនូវឿរ
េនះេោយអាឿរៈេសៀមេៅយ ើងេនះ។  

-ភិកហអនករឿល រតូវសូរតបាលីដកសងើាដី ចីពរ សើបង់ចាស់េចញថា ឥមំ សងើាដឹ រចហទ្ធរាម ិអាាមើអញដកនូវសងើាដីេនះ។ 
ឥមំ ឧតតរាសង ំរចហទ្ធរាម ិអាាមើអញដកនូវចីពរេនះ។ ឥមំ អនតរវាសក ំរចហទ្ធរាម ិអាាមើអញដកនូវសើបងេ់នះ។  

-ភិកហអនករឿលរតូវយកេ្មើៃដេ្វើពិនទហករើបរតងម់ុមចីវរ ែដលររមុងរឿល (គឺេ្វើជាចំ  ចមួយមូលដូចជារាងកូន ល)ី េរើ
យកសើបងថ់ា ឥមំ អនតរវាសក ំអ្ិោឋើម ិ។ ទ្ុតិយមើប.ិ.. តតិយមើបិ... អាាមើអញអ្ិោឋើននូវសើបងេ់នះ អស់វារៈពីរដង្ង, អស់
វារៈរីដង្ង។ េរើចីពរថា ឥមំ ឧតតរាសង ំអ្ិោឋើននូវចីពរេនះ អស់វារៈពីរដង្ង, អស់វារៈរីដង្ង។ េរើសងើាដីថា ឥមំ 
សងើាដឹ អ្ិោឋើម.ិ.., ទ្ុតិយមើបិ... តតិយមើបិ... អាាមើអញអ្ិោឋើននូវសងើាដីេនះ អស់វារៈពីរដង្ង, អស់វារៈរីដង្ង។ 

ភិកហអនករឿល រតូវេោះសងើាដីចាស់ ចីពរចាស់ សើបង់ចាស់ណាមួយែដលែលអនរតូវរឿលរគងេចញ េហើយរទ្ងស់ើបងថ់្ម ីចីពរថ្ម ី
សងើាដីថ្ម ីរួចគង់រត់រពះបាទ្េលើករពះហសតសំពះជំនុសំងើៗ សំពះតរវិញ េរើយកសងើាដីរឿលរតូវររឿសរបារជ់ំនុំ



សងើថា ឥម្យ សងើាដិយ កឋិនំ អតថរាម ិែ្ហំរឿលកឋិនេោយសងើាដីេនះ។ េរើយកចីពររឿលរតូវររឿសរបារជ់ំនុំ
សងើថា ឥមិ  ឧតតរាសេងន កឋិន ំអតថរាម ិែ្ហំរឿលកឋិនេោយចីពរេនះ។ េរើយកសើបងរ់ឿលរតូវររឿសរបារជ់ំនុសំងើ
ថា ឥមិ  អនតរវាសេកន កឋិនំ អតថរាម ិែ្ហំរឿលកឋិនេោយសើបងេ់នះ។  

-ភិកហអនករឿលរតូវអងហយរចេហាងររ មើយអញ្ជលីេឆា្ើះេៅរកសងើឬគ ៈ ឬរុគល (ែដលបាន គង់ចំាវសើាជាមួយេទើ) 
េហើយេរលថា អតថតំ អាវុេសា សងើសើឝ កឋិនំ ្មមិេឿ កឋិនាណើេរា អនុេម្ទ្ថ្ (អនុេម្ទាហិ) ម្ទើលអាវុេសា កឋិនររស់
សងើ ែ្ហំរឿលេហើយ ឿររឿលកឋិន (េនះ) ររករេោយ្ម៌ សូមេលាកទាំងឡាយអនុេម្ទ្ ចុះ។  

 ភិកហអនកអនុេម្ទ្  រតូវអងហយរចេហាងររ មើយអញ្ជលីេរលថា អតថតំ ភេនត សងើសើឝ កឋនិំ ្មមេិឿ កឋនិាណើេរា 
អនេុម្ទាម រពរិតេលាកម្ងើសដ៏់ចេរមើន កឋិនររសស់ងើ េលាករឿលរួចេហើយ, ឿររឿលកឋិន (េនះ) ររករ
េោយ្ម៌ េយើងសូមអនុេម្ទ្ "។ 

លុះចរ់ពិ្រីឿលេនះេហើយ រពះសងើក៏សូរត្ម៌ររសិទ្ធិពរជូនសាមីេដើមទាន និងសរើបហរសជនទាំងអស។់ េលាក
អាចារើយ ក៏ ំសូរត្ម៌ យំ កិញ្.ិ.. ឧទ្ទិសកុសលជូនចំេរះរុពវឿរជីន ែដលបានេ្វើមរ ឿលេៅេហើយ ជាកិចរញ្រ់ពិ្ី
រុ ើយកឋិនទានររសែ់លអន កនហងររយិឿសសរើាយរីករាយ និងមេ សេញ្ត រជះថា្ើឥតឧរម្។  

I V-េសចកដីសននិោឋើន 

          កឋិនជាពិ្ជីូនរងាវើន់ ឬ្ដលសិ់ទ្ធពិិេសស េលើកទ្ឹកចិតតចំេរះភិកហសងើ ែដលបានែិតែយំកចិតតទ្ុកោក់េរៀនសូរត 
ររតិរតតិ្ម៌វិន័យ រទាំរទ្ឿរលំបាកេ្ើឝងៗ អសេ់ថ្រេវលារីែែកនហងរដូវវសើា។ ភិកហសងើែដលបានសេរមចទ្ិសេៅរគរ់
ែ្នឿរ ៃនឿរចំាវសើា អាចម្នសិទ្ធិរឿលកឋិន និងអនុេម្ទ្ កឋិនបាន។ ឿលេរើបានទ្ទ្ួលកឋិនេហើយ និងបាន
អានិសងើឝ គឺសទិ្ធ ិឬ្លររេយជន៥៍ យ ើងអស់រយៈឿល៥ែែ គឺពីៃថ្ទ្ទ្ួលកឋិន រហូតដល់ៃថ្១៥េកើត ែែ្លហន។ េោយ
ែឡកកឋិនទានេនះ ពុំែមនជាចល សកមមសថតិេៅែតកនហងរករែ័ ឌ និងរេរមើែត្លររេយជន៍ៀងែ្នកពុទ្ធសាស 
រ៉ុេណ្ាើះេទ្ ាមពិត កឋិនទានបានឿ្ើយជាចល សកមមររសស់ងមកមពហជាទាំងមូលនិងរេរមើសំ ូមពរ្ំេ្ងជាក់ែសដង 
ររស់ររជារាស្តសតកមពហជាទាំងររេទ្សចូលេរៅកនហងកិចកសាង និងអភិវឌើឍនរ៍រេទ្សជាតិាំងពីរុរា ឿល រហតូមកដល់
រចហរើបននឿលេនះ។ 

 

 

sÂr 
េរៀរេរៀងេោយ 

ែម៉ន-របាង និង អាំ ឆន 

ពិនិតើយសរមួលេោយ ឱម ែែម 

 


