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-សមណនិសសតិ ផល វារាក ់
-សមណនិសសតិ សៅ វណ្ណ សេត 
-សមណនិសសតិ ស ូចាន់ស ៊ីម 
-សមណនិសសតិ យាន ស ខសឃឿន 
-សមណនិសសតិ សោម ស ភា 
-សមណនិសសតិ រត័ន ន៊ីម 
-សមណសិសស ស ខ អានផលល៊ី 
-ឧបាសក ឆន 
-ឧបាសិកា ជួប ចនន៊ី 
-ឧបាសិកា យ៉ាន 
-ឧបាសិកា បាន ស ម៉ ន 
-ឧបាសិកា សេង និង សេត 

 
នាមអ្នកមានឧបការៈកន ងការងារធមមទាន 

3 
 -រពះធមមវង្សាធិបតី បណីតធម្មម  ស ខ ថាន រពះម្មគណម្េតត 
 -រពះបាឡាតគ់ណម្េតត វនិយធម្ោ សទព ធឺន 
 -រពះសមហ៍ុគណម្េតត សង្សឃមនាម្បា ហែម េតូ 
 -រពះវនិធ័រគណ និង្ស អនុគណរកុង្ស ធមមម្កាសម្ោ ខ ន ថ ន 
 -សមណនិសសតិ វង វ៉ាង  
 -សមណនិសសតិ សែង ស ភិន 
 -សមណនិសសតិ វ៊ី វ័នត    
 -សមណនិសសតិ ផន ស ឡា 
 -សមណនិសសតិ ែួន រ៉ាន ់     
 -សមណនិសសតិ ប៉ក់ ស ព ុំ 
 -សមណសិសស សយឿន រ៉ាក់ 
 -ឧបាសិកា ស និ ស ៊ីថា 
 -ឧបាសក ជា យាន 
 -ឧបាសិកា ធូ ោសវឿន 
 -ឧបាសិកា សោម ស ប ត្ត 
 -ឧបាសិកា សោ សយត៉ 
និង្ស រកុមសមជិកផសពវផាយរពះធម៌ននកមមវធីិរពះពុទធសាសនា និង្ស         

សង្សគមខ្េមរ របចាំម្ៅម្េតតកាំពង្ស់ឆ្ន ាំង្ស ទាំង្សអស់អង្សគ ។ 



II 

    បទ 

3 
 មលូម្ហតុខ្ែលនាាំឲ្យេុ្ាំម្រៀបម្រៀង្សម្សៀវម្ៅម្នះម្ឡើង្ស ម្ោយម្សចកតីយ
ល់ម្ ើញថាពួកពុទធបរស័ិទទូម្ៅ ភាគម្រចើននិយមកនុង្សការម្ធវើទនខ្ែលជាកិចច
ម្នឿយហតល់ាំបាកជាង្សម្ធវើការកុសលែនទម្ទៀតទាំង្សអស់ ម្ររះម្ហតុម្នាះ 
បានជាេុ្ាំេាំរបឹង្សរសាវរជាោវរក និង្ស របមលូចង្សរកង្សនូវគមពរីនានាខ្ែលទក់
ទង្សពីម្រឿង្សទន និង្ស អានិសង្សសម្ផសង្សៗខ្ែលមនកនុង្សសូរតនានា ែករសង្ស់មក
ម្រៀបម្រៀង្សជាម្សៀវម្ៅម្នះម្ឡើង្ស ម្ហើយសនមតឲ្យម្ ម្ ះថា “ ទានបបញ្ហា  
និង ទានានសិងស ” ខ្ែលនិយាយពីសាំណួរ ចម្មលើយននការម្ធវើទន និង្ស
កនរមអានិសង្សសននការម្ធវើទន របស់ទយក ទយិកា ម្ែើមបរីតិះរះិពិចរណា
ម្ោយការអាន ពិនិតយ សម្ង្សេតកនុង្សបញ្ហា នីមយួៗឲ្យបានយល់ម្សចកតីចាស់
ោស់ និង្ស ម្ពញចិតតចាំម្រះទន រពមទាំង្សអាចយកជាវតតរបតិបតតិបាន ។ 

 ជាធមមតាកិចចការអវីនីមយួកនុង្សម្ោក អាចឲ្យសម្រមចរបម្យាជន ៍ តាម
ចាំណង្ស់របស់មនុសសអនករតូវការម្ោយរសួលម្ៅបាន លុះខ្តអារស័យម្ោយ
ពួកអនកម្ធវើម្នាះម្ចះចាប ់ និង្ស មនភាពបុិនរបសប់នលលករចនាឲ្យែឹង្សថា
សម ឬ មនិសមផង្ស ម្ទើបកិចចការម្នាះៗ ម្កើតម្ឡើង្សម្ហើយជាទីគាបចិ់តតននអនក
ែនទ ទាំង្សអាចឲ្យសម្រមចផលរបម្យាជនែ៍ល់អនកម្ធវើម្នាះ ម្រចើនខ្ថមម្ទៀត
ផង្ស យ៉ាង្សណាមញិ,ពួកពុទធបរស័ិទ អនកម្ធវើទនគួរខ្តសិកាចាប់របស់ទន
ឲ្យបានម្ចះែឹង្សសពវរគប់ជាមនុ ម្ែើមបមី្ចៀសវាង្សកុាំឲ្យមនការទស់េុសឆ្គង្សពី
ពុទធបបញ្ញតតិ និង្ស ពុទធ នុញាតកនុង្សម្វោខ្ែលបរចិច គទនមតង្សៗម្ទើបទនម្នាះ
ឯង្សអាចឲ្យសម្រមចរបម្យាជនគឺ៍ ផោនិសង្សសែល់មច ស់ទនម្រចើន ។ 



III 

សសចកត៊ីហថលងអ្ុំណ្រត្ពះគ ណ្ និងអ្រគ ណ្ 

3 
 េុ្ាំរពះករណុា អាតាម ភាព ភកិខុសចចសីម្ោ សងួន ចាំម្រ ើន សូមខ្ថលង្សអាំណរ  
រពះគុណ និង្ស អរគុណយ៉ាង្សរជាលម្រៅ ចាំម្រះ ៖ 
 -មតាបិតា បម្ង្សេើត និង្ស មតាបិតាចិញ្ច ឹមទាំង្សអស់ បង្សរបុស បង្សរសី 
ខ្ែលជាសាម្ោហិតអនកែនទម្សាះ ខ្តអនកទាំង្សអស់គាន រសឡាញ់េុ្ាំែូចកូន 
និង្ស បអូនបម្ង្សេើត ម្ទះអនកមនិបានឲ្យកាំម្ណើ ត ខ្តពួកអនកបានម្ធវើរបម្យាជនជ៍ា
ម្រចើនសរមបរ់ូបេុ្ាំ ខ្ែលមនិអាចរតាគណនាបាន របមណពុាំអស់ ។ 
 -រពះរគូឧបជាយេុ្៍ាំពីសាមម្ណររពះនាម ”ហប៉ន សេង” អនុគណ
រសុកទឹកផុស កាលេុ្ាំឧបសមបទជាភកិខុ ឧបជាយរ៍ពះនាម បណីតធម្មម  
“ស ខ ថាន “ រពះម្មគណម្េតតសពវនថង និង្ស ឧសមបទចរយ សុវណណ ម្ជាម្តា 
ជា សពជញ និង្ស ឧបសមបទចរយ សារធម្មម  កង ស ផល ។ 
 -ម្ោករគូ អនករគូ សាស្រ្សាត ចរយ ខ្ែលបម្រង្សៀនេុ្ាំតាាំង្សពីករមតិបឋម
សិកា រហូតែល់បញ្ចបក់ារសិកាម្ៅមហាវទិាល័យ ។ 
 -រកុមសមណមតិតផសពវផាយរពះធម៌កនុង្សកមមវធីិរពះពុទធសាសនា និង្ស
សង្សគមខ្េមរ ម្េតតកាំពង្សឆ់្ន ាំង្សទាំង្សអស់អង្សគ ។ 
 -ពុទធបរស័ិទទូម្ៅខ្ែលបានចូលរមួឧបតថមភម្សៀវម្ៅរពះធមម៌្នះ ។ 
 សូមជូនបណុយខ្ែលម្កើតពីធមមទនម្នះជូនែល់មតាបិតា និង្សបង្សបអូន
របស់េុ្ាំ របម្គនកុសលម្នះែល់រពះឧបជាយាចរយរបស់េុ្ាំ រពមទាំង្សជូន
ចាំខ្ណកបណុយទាំង្សម្នះ ែល់ពុទធបរស័ិទទាំង្សអស់ ឲ្យបានរបកបជួបម្ៅនឹង្ស
ពុទធពរ ៤ របការ គឺ អាយុ វណណ ៈ សុេៈ ពលៈ រគប់ៗ គាន កុាំបីខាន ។ 



IV 

ឧទទិសកថា 

3 
 េុ្ាំរពះករណុា អាតាម ភាពសូមឧទទិសបុណយកុសល ខ្ែលម្កើតម្ឡើង្សអាំពី
ម្សចកតីពាយាមអតធ់ន ់ែករសង្ស ់របមលូម្រៀបម្រៀង្សម្សៀវម្ៅម្នះ ជូនចាំម្រះ
មតាបិតា គុណរគូឧបជាយាចរយ ញាតិការ ៧ សនាត ន ខ្ែលមនជីវតិរស់
ម្ៅសពវនថងម្នះកតី ខ្ែលបានខ្ចកសាថ នម្ៅម្ហើយកតី សូមអនុម្មទនាកុសល
ផលបណុយ ននធមមទនម្នះម្ោយចិតតរជះថាល  ម្ហើយសូមឲ្យបានសម្រមចនូវ
សមបតតិទាំង្សឡាយ ៣ របការគឺ សមបតតិមនុសស សមបតតិម្ទវតា និង្ស សមបតតិ 
រពះនិរវ ន កុាំបីម្ លៀង្សឃ្លល តម្ឡើយ ។ 
 មា៉ង្សម្ទៀត េុ្ាំរពះករណុា អាតាម ភាពសូមឲ្យ អស់ម្ោកមតិតអនកអាន 
បានជួបរបទះនូវពុទធពរទាំង្សឡាយ បនួ របការ គឺ អាយុ វណណ ៈ សុេៈ និង្ស     
ពលៈ កុាំបីម្ លៀង្សឃ្លល តម្ឡើយ ។ 
 សូមសាសនារពះសមណម្គាតមរពះបរមរគូ មនអាយុកាលយឺនយូរ 
រគបក់ាំណត ់ ៥០០០ រពះវសា ម្ែើមបជីាមលបស់ាខាែរ៏តជាករ់តជាំ ែល់សតវ
ម្ោកទាំង្សឡាយកនុង្សនរតភព ។ 
 សូមឲ្យម្សចកតីបរសុិទធិ សថិតម្ៅកនុង្សសនាត នចិតតសតតនិករជានិចចនិរនតរ!៍ 
                                 ! 
    ឲ្យ                             
                                   ! 
      វតតអារញ្ញិកាោម,នថង ១៥ ម្កើត ខ្េ ភរទបទ 

                          ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ច ស័ក ព.ស ២៥៥៧ 



V 

មាតិកា 
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នមត្ថុ រត្នត្តយស្ស សូមនមសសការចំព ោះលពោះរតនៈត្លត ! 
របវត្តិននទាន        
3 

 លពោះសកយ សមភុទនើកច សទ្ លទងទ្ននលងសទ្ដឹងពម្ចជាងម្មបុងពាម្ម លពោះអងគ
ននសម្មថងពនរលទ្ពុទនបរស័ិទពីការឲ្រទាន ពោយន័យពលចជានើអពនម្ម នន
ទាងំលទងទ្លបពៅវធីិម្មបុងការបរចិ្ចច គទាន ពោយសពឝលគបទ្សឹងកនលនម្មដមម្ម
ម្មបុងគមភរីពោយពលចជាន លពោះអងគលទងទ្យលទ្ពឃជាញគុណគឺការបរចិ្ចច គទាន ឬ ការ
បំពពញទានពនោះ ើម្មលាណវតថមយួដវ៏ពិសស ម្ដលលបកានទ្ើបទ្ើបពវណី
មម្មងងំពីមនុពុទនកាល ព ជាយច្ចតទ្ើមងគលមយួដល៏បពសជារ របសទ្សបផុរស
ទាងំឡាយ និង ើទាននរមតី្នលពោះពុទនលគបទ្អងគលតូវបំពពញផងម្ដរ ។ 
 ចំម្ណម្មខាងពោគសមផទ័ទាងំអសទ្ម្មបុងពាម្មពនោះ រម្មងពម្មជាតពៅើ
ពទាសម្មក៏នពៅើគុណម្មក៏ន ។ ពោគសមផទ័ណាម្ដលពៅម្មបុងម្មណាថ បទ្ត្ដ
របសទ្មនុសសលងងទ្ពលវ  ើអបម្មមនិយលទ្លបពោជនដ៍ធំ៏ទូាយម្មបុងកាលឥមូ្ចវ
ពនោះ និងកាលខាងមខុ ពោគសមផទ័ព ោះនឹងលតម្ចបទ្ពៅើពទាសដលទ្ខវួនើ
កច សទ្វញិពោយពិត ជួនកាលលានទ្ម្តើម្មណាថ លៗ មនិសពលមចលបពោជន៍
ដធំ៏ទូាយតពៅពទៀតម្ម៏កន ដូចអបម្មកនលបទីបសលកបទ្អជុបំភវ ឺម្តពបជាកច សទ្
មនិននអជុបំភវឺពទ ម្មម៏និកនលបពោជន៍អឝីអំពីលបទីបព ោះពម្ចជាយ ។  
 ពោគសមផទ័ណា ម្ដលសទិតពៅម្មបុងត្ដរបសទ្មនុសសអបម្មពចោះដឹង ើ
អបម្មយលទ្លបពោជនដ៍ធំ៏ទូាយ ពោគសមផទ័ព ោះនឹងលតម្ចបទ្ពៅើគុណ
ដលទ្ខវួនើកច សទ្វញិើលនម្មដ ។ ឯលទពរសមផតថិម្ដលើគុណ ឬលបពោជន៍
ព ោះ គឺសលកបទ្ច្ចយវាយចិញ្ច ឹមជីវតិ (ខវួន) ទំនុម្មបលមុងកងបិងលគូអាច្ចររ
និង អព ថ ជន   ិរជន គឺ បលុតភរោិ ទាសម្មមយម្មរ ពធឝជាទម្មខិណាទានចំព ោះ 
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បពឝជិតម្មបុងលពោះពុទនសាស  ពដជាមផើីបុញ្ដ និធិរបសទ្ខវួន ពធឝជាពលី ៥ ោ៉ា ង
កនញាតិពលី ើពដជាម ។ ការពលបជាលនសទ្លទពរសមផតថិម្បបពនោះ ព យ្ ោះថា
ពលងីម្ម ឬ  បណថុ ោះលទពរសមផតថិ ឲ្រននពៅើគុណ ើលបពោជន៍ចពលមជាន
ទូាយទាងំឥធពាម្ម (ពាម្មពនោះ) និង បរពាម្ម (ពាម្មខាងមខុ) ។ 
 មយួពទៀតជនណាើលគ សទ កនលនើញ ពៅលគបទ្លគងផធោះ កាលពបជា
ននត្លលម្មធនធានឲ្រទានទុម្មើមំ្មណបទ្ ជនព ោះព យ្ ោះថាននជញ្ជូ ន
លទពរសមផតថិទុម្មោម្មទ្ឲ្រផុតច្ចម្មពសចម្មថីអនថរាយ ពដជាមផើីលបពោជនត៍ពៅ 
សមដូចពុទនោសិតថាៈ«កាលពបជាផធោះលតូវពភវជាងឆាបពឆោះជនកច សទ្ផធោះម្តងជញ្ជូ ន
លទពរសមផតថិ កនោជនៈ ើពដជាម ពចញអំពីផធោះ លទពរណាម្ដលពគលបញាបទ្
ជញ្ជូ នពចញផុត ពភវជាងពឆោះមិននន លទពរសមផតថិព ោះ រម្មងននពៅើ
លបពោជនរ៍បសទ្ពគតពៅពទៀត ោ៉ា ងណាមិញ សតឝពាម្មម្ដលលតូវពភវជាងគឺ
ជរា និង មរណៈឆាបពឆោះ គួរលបញាបទ្ជញ្ជូ នពចញឲ្រផុតអំពីផធោះ គឺ រាងកាយ
ពោយការឲ្រទាន ពល ោះថា ទាន ម្ដលពគឲ្រព ជាយព ោះឯង ព យ្ ោះថានន
ជញ្ជូ នលទពរទុម្មពោយលអ មិនឲ្រពភវជាងពឆោះនន ម្មោ៏៉ា ងព ោះម្ដរ » ។ 
 ពសចម្មថីពនោះបំភវឺឲ្រពឃជាញថា កាលពបជាផធោះ គឺ រាងកាយលតូវពភវជាង គឺ ជរា 
និង មរណៈ ឆាបពឆោះ លទពរសមផតថិម្ដលពៅម្មបុងមំ្មណានទ្របសទ្ជនមចឆរយិៈ 
ម្ដលពគមនិលបញាបទ្ជញ្ជូ នយម្មពចញ ពោយការបំពពញទានពទ ម្មម៏ុខើនឹង
លតូវពភវជាងជរា និង ពភវជាងមរណៈ ឆាបពឆោះពខធចខធី ើមយួនឹងរាងកាយពៅើ
របសទ្ឥតកនសារលបពោជនខ៍វឹមសារមនិខាន ពល ោះព តុព ោះននើលពោះ
សមភុទនលទងទ្សម្មថងពនរលទ្ អំពីគុណសមផតថិ គឺការឲ្រទានើពរឿយៗ ពដជាមផឲី្រ
ពម្មជាតលបពោជន៍ដធំ៏ទូាយអំពីលទពរសមផតថិព ោះៗ ម្ម៏ោ៉ា ងដូពច្ចប ោះម្ដរ ។ 
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ជីវិត្ស្ត្វលោកពិត្រត្ូវការអាហារ 

3 
 ជីវតិរបសទ្សពឝសតឝម្មបុងពាម្មពនោះ ម្ដលនឹងអាចរសទ្ងងំពៅនន  

អាលស័យពោយរាងកាយ រាងកាយម្ដលនឹងលបលពឹតថពៅនន ម្មល៏តូវអាលស័យ
ពោយអាហារ ពទជាបជីវតិរបសទ្សតឝព ោះៗអាចរសទ្ពៅនន ការរម្មាជីវតិរបសទ្
សតឝពាម្មទាងំអសទ្ើោរៈោ៉ា ងធងនទ្បំផុត សាចទ្្ម ម្សផម្មសរត្ស   

ពណ៌សមផុរ ម្ដលចពលមជានលសសទ្បសទ្ពម្ចជាងនន ម្មព៏ល ោះអាលស័យអាហារ 
កាលពបជាលនសច្ចម្មអាហារព ជាយ សនថតិរបូ គឺរបូម្ដលចពលមជានើបទ្តពៅព ោះ
ម្មឈ៏បទ្ចពលមជាន រាងកាយទាងំមូលម្មស៏ឝិតលសព នថយចុោះពៅើលំោបទ្ ទាងំ
ជីវតិពទៀតពសាតម្មង៏ងំពៅននពោយលម្ម ។ 

 អាហារើរបសទ្សំខានទ្សលកបទ្ឧបតទមមជីវតិឲ្រលបលពឹតថពៅ សមដូច
លពោះពុទនដីកាថា “ ស្លពវ ស្ត្តត  អាហារដឋតិ្ិកា “ ពួម្មសតឝរាលទ្របូកនជីវតិ
ងងំពៅននម្មព៏ល ោះអាហារ ។ វតទុដត្ទពលៅពីអាហារព ោះពទៀត ជនើតិើ
មនុសស លតូវកនលំពៅសលកបទ្លជម្មពកាន, សំពតទ្សលកបទ្ពសវៀម្មដណថ បទ្,ថាប ំ
សលកបទ្ម្ម្មពរាគម្មបុងលាម្ដលលតូវការ វតទុទាងំអមាលពនោះ សុទនម្តើរបសទ្
សលកបទ្ឧបតទមមទបទ្ទលទ្ជីវតិពោយពិត ពល ោះព តុព ោះមនុសស សតឝម្មបុង
ពាម្ម ពបជាលនសច្ចម្មរបសទ្ណាមយួ ជីវតិរម្មងងងំពៅននពោយលំនម្ម ឬ
ងងំពៅពំុននពសាោះពម្ចជាយ  ។ 

 ជនើតិមនុសសនីមយួៗលុោះម្តកនចំពណោះវើិជ  ឬ ម្មកវ ងំកាយ ម្មកវ ងំ
លនើញ បរបិណ៌ូ ពទជាបអាចម្សឝងរម្មអាហារបរពិោគនន រម្មទីអាលស័យពៅ និង
ពលគឿងពលបជាលនសទ្សលកបទ្ជួយ ជីវតិននលគបទ្លានទ្លអ  ។ ចំម្ណម្មខាងមនុសស 
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ម្ដលាយ នចំពណោះវើិជ  និងពខាយម្មកវ ងំ ឬ ឥតគុណសមផតថិណាមយួម្មបុងខវួន 

ម្មម៏និអាចនឹងរម្មាជីវតិ  រាងកាយឲ្ររសទ្ពៅងមទំពនជាងខវួនឯងននពម្ចជាយ ។ 

មនុសសម្បបពនោះលតូវអាលស័យពឹងម្ផអម្មនឹងអបម្មដត្ទ ឲ្រពគជួយ ចិញ្ច ឹមជីវតិខវួន
ើដរាប ពល ោះមនុសសទាងំអសទ្ម្មបុងពាម្មរម្មងកនវាស  ឬ គុណសមផតថិ 
ម្មកវ ងំពផសងៗាប  ។ ចំម្ណម្មខាងមនុសសម្ដលខសតទ្ពខាយវាស  និង   

គុណសមផតថិ ឬ ពខាយម្មកវ ងំកាយនឹងសមងពំៅងមទំពនជាងខវួនឯងមិននន 

លតូវពធឝជាសកគមគបទ្រម្មមនុសសម្ដលបរបិណ៌ូវាស  និង គុណសមផតថិ ឬ 

ម្មកវ ងំកាយ ឲ្រជួយ ម្ណ បំង្ហា តទ្បពលងៀន ជួយ ពលើមម្លជងពោយលទពរ
របសទ្ ឬ ពោជ ហារសលកបទ្ចិញ្ច ឹមជីវតិ ។ មនុសសម្ដលកនវាស  និង
គុណសមផតថិខភងទ្ខភសទ្ ម្មល៏តូវម្តទទួលអភនិលរម្មាមនុសសម្ដលខសតទ្ពខាយ
វាស ពៅទនទ្ខចី ឬ ពថាម្មទាបើងខវួនពោយមិ្មចចពលបៀនលបពៅ និង លទពរ-
សមផតថិើពដជាមទុន ឬ អាហារសលកបទ្បរពិោគរាលទ្ត្ថងើដរាប ដូចកងបិង 

ើលបធានត្នបលុតធីង ។ ពល ោះព តុព ោះ ការឲ្រអាហារ ឬ  ពលគឿងពលបជាលនសទ្
លគបទ្ោ៉ា ងពនោះ ើម្មលាណបផពវណី ើទំពនៀមមយួ ដវ៏ពិសសើបទ្មម្មងងំ
អំពីមនុពុទនកាល ងមោសានលីពាម្មពៅថា “ ទាន”  ម្លបថា អំពណាយ, 
ការឲ្រ, អឝីៗម្ដលគួរឲ្រ ។ 

  ពតជា ម្មរថា ទាន ពនោះពៅម្មបុ ងលពោះពុទនសាស  កនអតទនយ័ អតទរស 
និង ខវឹមសារោ៉ា ងណា ? កនប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? ការពធឝជាទានពនោះ ទទួលនន  

ផានិសងសោ៉ា ងដូចពមថច ?  ព ជាយវាកនសារលបពោជនោ៍៉ា ងណាខវោះដលទ្
សងគមមនុសសពយជាង ? ពតជាមនុសសពយជាងអាចរសទ្ពៅម្មបុ ងពាម្មពនោះ ពោយមិន
ច្ចនំចទ្លតូវការទានពីអបម្មដត្ទននម្ដរឬពទ ? សូមងមោន សិម្មាទាងំអសទ្
ាប សថី អំពី “ ទាន” ដូចតពៅ...! 
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ទានកនងុរពះវិន័យបិដកមាន ៤ យ៉ងគឺៈ 

3 
 ១-ចីវរទាន ើពលគឿងអាលស័យ គឺចីវរកនសំពតទ្សលកបទ្ងូតទឹម្ម
ពភវៀងរបសទ្ភមិ្មខុ សាមពណរ ើពដជាម ។ 
 ២-បិណ្ឌ បាត្ទាន ើពលគឿងអាលស័យ គឺ ចង្ហា នទ្បិណឍ នតម្ដល
កន ខាទនីយពោជនីោហារ ( បម្ងអម និងចកអ ប ) ើពដជាម ។ 
 ៣-លស្នាស្នទាន ើពលគឿងអាលស័យ គឺ ទីលជម្មពកាន ទីសាប ម្មទ្
អាលស័យ ទីពដម្ម ទីអងគុយ កនមុ្មដិ សាា លពោះវហិារ ម្លគ តុ ទូ ើពដជាម ។ 
 ៤-គិោនលភស្ជជទាន ើពលគឿងអាលស័យ គឺ ថាប មំ្ម្មពរាគលគបទ្
លបពភទ កនទឹម្មពោោះពា ម្ត សករ កាព ឝ ទឹម្មឃយុ ំ ទឹម្មអំពៅ ទឹម្មពងប ត និង    
ឱសថសលកបទ្ពានលពរាគពផសងៗ ពទៀត ើពដជាម ។ 

សេចក្តអីត្ថា ធបិ្បាយ 
 ១-ចីវរបបចច័យ ើពលគឿងអាលស័យ គឺ ចីវរ ម្លបថា សំពតទ្ម្ដលភមិ្មខុ
គបផសីនស ំឬ សំពលៀម្មបំ ម្មទ្ សលកបទ្បិទនងំអតថោព ។  
 ចីវរ ឬ ចីពរពនោះ លពោះសកយ សមភុទនបរមលគូត្នពយជាង លទងទ្អនុញ្ញដ តឲ្រភមិ្មខុ
សាមពណរពលបជាលនសទ្នន ។ ភមិ្មខុ សាមពណរម្ដលមម្មបសួពៅម្មបុងលពោះពុទន
សាស ពនោះ សុទនម្តអាលស័យពោយសំពតទ្ចីវរពនោះទាងំអសទ្ាប  ពដជាមផើី
ពលគឿងការ ររារាងំនូវលតើម្មទ្ផង នូវម្មពដឋ ត្ថងផង នូវសមពសសផង នូវរពនម
មសូ ខរលទ្ ពសទ្តូចពសទ្ធំទាងំឡាយផង និងពដជាមផបិីទនងំនូវអវយវៈម្ដល
ពធឝជាពសចម្មថីពអៀនខាយ សឲ្រពម្មជាតពម្ចជាងផង ។ មា៉ាងពទៀតសំពតទ្ចីវរពនោះអាចញុាងំ
សមផុរកាយរបសទ្ភមិ្មខុ សាមពណរើអបម្មពលបជាលនសទ្ឲ្រកនសោពភវឺថាវ លសសទ្
លអ ។ ដូពចបោះព ជាយ ទាយម្ម ទាយិកាម្ដលកនសទាន លជោះថាវ  ននច្ចតទ្ម្ចងឲ្រ



r6s 

សំពតទ្ើទាន ពទជាបននព យ្ ោះថា ឲ្រពណ៌សមផុរលអ ដលទ្អបម្មទទួលពលបជា
លនសទ្ព ោះ ។ សមដូចពៅម្មបុងគមភរីសំយុតថនិកាយលតងទ្ពទវងសំយុតថ នន
សម្មឋងថា ម្មបុងសមយ័មយួលពោះដក៏នលពោះោគើកច សទ្ លទងទ្កនលពោះជនយពៅ
ពម្ចជាយ កនពទវងមយួអងគ ម្មន៏នចូលមម្មទូលសួរចំព ោះលពោះអងគថាៈ កឹ 
ទលទា វណ្ណ លទា លហាត្ិ បពិលតលពោះអងគដច៏ពលមជាន បគុគលឲ្ររបសទ្អឝីើ
ទាន ពទជាបននព យ្ ោះថា ឲ្រពណ៌សមផុរ ?  
 លពោះដក៏នលពោះោគើកច សទ្ លទងទ្លងសទ្តបពៅនឹង ម្មរពទវងព ោះថា 
វត្ថលទា លហាត្ ិ វណ្ណ លទា បគុគលឲ្រនូវសំពតទ្ើទាន ពទជាបននព យ្ ោះ
ថា ឲ្រពណ៌សមផុរ គឺននព យ្ ោះថា ឲ្រវណត ទាន ដលទ្អបម្មទទួលពលបជាលនសទ្
ម្មបុងបចចុបផនបើតិពនោះ ព ជាយពយជាងើកច សទ្ទានព ោះ ម្តងននើអបម្មកន
ពណ៌សមផុរលអ សមផូរពលគឿងពសវៀម្ម ម្មទ្ និង លទពរសមផតថិម្មបុងអ គតើតិ 
មនិខានពម្ចជាយ ។ ពល ោះព តុព ោះននើបគុគលម្ដលកនសទាន លជោះថាវ  នន
ឲ្រនូវសំពតទ្ចីវរើទាន ដលទ្អបម្មកនសីល រម្មងកនផានិសងសពលចជាន ។ 
 ២-បិណ្ឌ បាត្បបចច័យ ើពលគឿងអាលស័យ គឺចង្ហា នទ្បិណឍ នត ។  
 ម្មរថា បិណឍ នត ននពសចម្មថីថា ដំុត្នអាមសិ កននយទឹម្ម នំ ចំណី និង
ម្ផវពឈជាើពដជាម ម្ដលើរបសទ្គួរដលទ្ការទំ រសីុ (បរពិោគ) គួរដលទ្ការ
ពលបពៅម្មបុងបំពងទ្ម្មនន សរបុឲ្រខវីមម្មពាម្មពៅថា បិណឍ នតទាងំអសទ្ ។ 
 ម្មរថាអាហារ ពាម្មសំពៅយម្មខាទនីយៈ និង ពោជនីោហារទាងំឡាយ 
ម្ដលលតូវបរពិោគពដជាមផញុីាងំនូវជីវតិពនោះ ឲ្ររសទ្ននពោយង្ហយលសួល ។ 
ភមិ្មខុ សាមពណរ ម្ដលើអបម្មបសួពៅម្មបុងលពោះពុទនសាស  លតូវអាលស័យនូវ
អាហារបិណឍ នតទាងំពនោះ ពទជាបអាចកនម្មកវ ងំលបលពឹតថនូវលព យចរយិធម ៌ ឬ 
អាចញុាងំជីវតិិន្រនធីយ ៍ ព លគឺរាងកាយទាងំមូលពនោះឲ្រលបលពឹតថពៅនន ។ 
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ពបជាអតទ្អាហារបិណឍ នតពនោះព ជាយ   អបម្មបសួលគបទ្របូទាងំអសទ្ មនិអាចនឹង
លទលទងទ្ផបួសតពៅពទៀតននពម្ចជាយ ពល ោះថាអាហារបិណឍ នតពនោះើរបសទ្
សំខានទ្ខាវ ងំណាសទ្សលកបទ្ភមិ្មខុ សាមពណរទាងំអសទ្ព ោះ ព ជាយម្ម៏ើ
អាហារសបាយរបសទ្អបម្មបសួផងម្ដរ ។  
 មនិលតឹមម្តអបម្មបសួមា៉ាងប៉ាពុណាត ោះពទ ម្តថាអាហារបិណឍ នតពនោះ ម្មើ៏
តលមូវការដច៏្ចនំចទ្បំផុតសលកបទ្មនុសសសតឝ ម្មបុងពាម្មលគបទ្របូព ជាយមនុសស
សតឝលគបទ្របូទាងំអសទ្ព ោះ ម្ដលកនជីវតិរសទ្ពៅននសុទនម្ត អាលស័យ
ពោយសារម្តអាហារពនោះទាងំអសទ្ ។ អបម្មម្ដលននឲ្រនូវអាហារបិណឍ នត
ទាងំពនោះ ព យ្ ោះថាននឲ្រនូវម្មកវ ងំ ដលទ្ភមិ្មខុសាមពណរម្ដលើអបម្មទទួល
ឆានទ្ចង្ហា នទ្ព ោះៗ ឯង ។ ដូចពៅម្មបុងគមភរីសំយុតថនិកាយ លតងទ្ពទវងសំយុតថ
ននសម្មឋងថា សម័យមយួលពោះសកយ សមភុទនើកច សទ្ លពោះអងគលទងទ្កនលពោះ
ជនយពៅពម្ចជាយ កនពទវងមយួអងគចូលមម្មទូលសួរ ចំព ោះលពោះអងគថា កឹ 
ទលទា ពលលទា លហាត្ ិ បពិលតលពោះអងគដច៏ពលមជាន បគុគលឲ្ររបសទ្អឝី ើ
ទានពទជាបននព យ្ ោះថា ឲ្រនូវម្មកវ ងំ ?  
 លពោះដក៏នលពោះោគ ពទជាបលទងទ្លងសទ្ពឆវជាយពៅនឹង ម្មររបសទ្ពទវង
ព ោះថា អននលទា ពលលទា លហាត្ ិ បគុគលឲ្រនយើទាន ពទជាបនន
ព យ្ ោះថាឲ្រនូវម្មកវ ងំ ព ជាយម្ម៏ឲ្រព យ្ ោះថា ឲ្រពលទានដលទ្អបម្មពលបជាលនសទ្ 
ម្មបុងពពលបចចុបផនបើតិពនោះ  ព ជាយពយជាងើកច សទ្ទានព ោះ ម្តងម្តននើ
អបម្មសមផូរពោយម្មកវ ងំ និងកនលទពរសមផតថិពលចជានម្មបុងអ គតើតិ មនិខាន
ពម្ចជាយ ។ ពល ោះព តុព ោះ ននើបុគគលអបម្មកនសទាន លជោះថាវ  ពទជាបននឲ្រ
នូវចង្ហា នទ្បិណឍ នតើទាន ដលទ្បគុគលអបម្មកនសីលព ោះៗ រម្មងនននូវ 
ផានិសងសពលចជាន ។  
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 ៣-លស្នាស្នបបចច័យ ើពលគឿងអាលស័យ គឺពស សនៈ កននយ័
ថា ទីម្មម្នវងសលកបទ្ពដម្ម និង សលកបទ្អងគុយ ។ ចំម្ណម្មលពោះសងឃពៅម្មបុង
លពោះពុទនសាស វញិ ម្មល៏តូវម្តកនទីម្មម្នវងសលកបទ្សាប ម្មទ្អាលស័យ ដូចើ 
មុ្មដិ សាា លពោះវហិារ ម្លគ តុ ងងំ ពៅអី ទូ និង លបោបទ្លបោពផសងៗ      
ើពដជាម ។ សលកបទ្សិង សលកបទ្អងគុយ និង សលកបទ្សាប ម្មទ្អាលស័យ ពដជាមផី
ការ ររារាងំនូវអនថរាយទាងំឡាយកនពភវៀង ខរលទ្ ម្មពដឋ ត្ថង និង សតឝកាច
សាហាវើពដជាម ពដជាមផើីពលគឿងញុាងំឥរោិបថទាងំ ៤ កនពដម្ម ពដជារ ឈរ 
និង អងគុយឲ្រលបលពឹតថពៅពទជាបម្សឝងរម្មពសចម្មថីសុខនន លបសិនពបជាលនសច្ចម្ម
ទីពស សនៈ ើពលគឿងញុាងំឥរោិបថ ឲ្រលបលពឹតថពៅោ៉ា ងពនោះ ពតជាព យ្ ោះ
ថានននូវពសចម្មថីសុខមម្មពីណាពម្មជាត ? អបម្មណាននឲ្រនូវ ពស សនទាន
ពនោះ ពទជាបននព យ្ ោះថាឲ្រនូវពសចម្មថីសុខដលទ្អបម្មទទួលពលបជាលនសទ្ ឬ 
ទាយម្មអបម្មថាឝ យ រម្មងនននូវពសចម្មថីសុខលគបទ្ោ៉ា ង ម្ថមទាងំនននូវបណុរ
ទាងំយបទ្ ទាងំត្ថង ពទៀតផង  ។ សមដូចពសចម្មថី ម្ដលកនមម្ម ពៅម្មបុងគមភរី
សំយុតថនិកាយ ពៅលតងទ្ពទវងសំយុតថសម្មឋងថា ៖ 
 សមយ័មយួលពោះបរមសាសាឋ  ពសថចលទងទ្គងទ្លពោះធរកនពៅពម្ចជាយ ម្ម៏
កនពទវងមយួអងគ ននចូលមម្មទូលសួរ ចំព ោះលពោះអងគថា លយ ច ស្ពវ
ទលទា  លហាត្ ិ បពិលតលពោះអងគដច៏ពលមជាន បគុគលឲ្រនូវរបសទ្អឝីើទាន ពទជាប
ននព យ្ ោះថា ឲ្ររបសទ្លគបទ្មខុ ?  លពោះអងគលទងទ្លងសទ្ពឆវជាយតប ពៅនឹង   
ពទវងព ោះថា លោ ច ស្ពវទលទា លហាត្ិ លយ ទទាត្ិ ឧបស្សយ ំ   
បគុគលណាននឲ្រទីសាប ម្មទ្អាលស័យ ើទាន បគុគលព ោះព យ្ ោះថា ននឲ្រ
របសទ្លគបទ្មខុ ។ 
 ម្មបុងគមភរីសំយុតថនិកាយពនោះម្ដរ កនសម្មឋងតពៅពទៀត ថា៖ 
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 កនពទវងមយួអងគ ននចូលពៅទូលសួរលពោះអងគថា លត្ស្ ំទិវា ច       
រលត្តត  ច ស្ទា បុញ្ញ  ំ  បវឌឍត្ ិ បពិលតលពោះអងគដច៏ពលមជាន បណុររម្មង
ចពលមជានទាងំយបទ្ទាងំត្ថងសពឝៗកាលទាងំពួង  ពតជាដលទ្បុគគលពួម្មណាខវោះ ?      
លពោះពុទនអងគលទងទ្លងសទ្ថាៈ អារាមលរាបា វនលរាបា លយ ។ លប ។ 
បុញ្ញ  ំបវឌឍត្ ិធមមដ្ឋឋ  ស្លីស្មបនាន  លត្ ជនា ស្គគគាមិលនា ។ 
 ម្លបើពខមរោសា កាពរថាៈ 
   ជនណាោសួំនផ្កក ចារពដជាមពឈជា 
   ពធឝជាសាភ នសាងពរាងរានឲ្រទានទឹម្ម 
   ជីម្មលសោះអណឋូ ងសលកបទ្ងូតផឹម្ម 
   ទាងំត្ថងយបទ្លពឹម្មដលទ្ជន   ។ 
   ជនណាឲ្រទីសំណាម្មទ្អាលស័យ 
   ដលទ្អបម្មដត្ទពោយចិតថសទាន  
   បណុរម្តងចពលមជានពម្មជានវឌណ  
   លគបទ្ទិនទិវាដលទ្ជនព ោះៗ ។ 
   ជនព ោះព យ្ ោះថា ងងំពៅម្មបុងធម៌ 
   និងបរបិណ៌ូពោយសីលខភងទ្ខភសទ្ 
   រម្មងពៅកានទ្សួា៌ពសាម្ចស 
   ថកុ ំពថកជាងលសួចលសសទ្សុខសានថរមី្មរាយ ។ 
 មា៉ាងពទៀត ពស សនទានពនោះ ើទានម្ដលកនអាយុកាលម្វងើង
ទានពផសងៗ ពទៀត  អាចពលបជាលនសទ្ននយូរ មនិង្ហយខូចខាត ពពលខវោះកច សទ្
អបម្មម្មសាងសាវ បទ្ពៅមនុព ជាយ ទីពស សនទានព ោះពៅមនិទានទ្ខូចម្មក៏ន
ម្ដរ ។ ផានិសងសត្នការម្មសាង នូវទីពស សនទានពនោះ ពបជាពៅម្មបុង
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ពាមី្មយ ៍ រម្មងពធឝជាឲ្រនននូវលតមូ្មលដខ៏ភងទ្ខភសទ្ ។  ពល ោះព តុព ោះ ននើ
បគុគលម្ដលកនសទាន លជោះថាវ  ននឲ្រនូវទីពស សនៈើទាន ដលទ្បគុគល
អបម្មកនសីល រម្មងនននូវផានិសងសពលចជាន ។  
 ៤-គិោនលភស្ជជបបចច័យ ពលគឿងអាលស័យ គឺថាប មំ្ម្មពរាគ ។  ម្មរ
ថា គិានពភសជជៈ កននយ័ថា ថាប សំលកបទ្ពានលជំងឺពផសងៗ ។ សពឝត្ថង
ពនោះកនជំងឺ ើពលចជានោ៉ា ង ពលចជានម្បបណាសទ្ កនធងនទ្ កនលសាល ជំងឺខវោះ
អាចពានលឲ្រើសោះពសផជាយនន ជំងឺខវោះពទៀតម្មម៏និអាចពានល ឲ្រើ
សោះពសផជាយននម្ដរ ។ មនុសសពយជាងកប ម្មទ្ៗ កាលណាពបជាននដឹងថាខវួនកន
ជំងឺព ជាយ រម្មងពៅមនិសុខពម្ចជាយ កនចិតថរននតទ្តម្មទ្សវុត កនពសចម្មថីភយ័
ខាវ ច ពោយលបការពផសងៗ ដូចើភ័យខាវ ចអំពីការសាវ បទ្ើពដជាម ព ជាយម្មល៏បឹង
ម្លបងសឝោះម្សឝង ពាោមរម្មថាប មំម្ម សលកបទ្ពានលជំងឺព ោះ ។ ពពលខវោះ
ពទៀត សូមផមី្តននដឹងោ៉ា ងលនម្មដព ជាយថា ជំងឺរបសទ្ខវួនព ោះ មនិអាច
ពានលននម្ម៏ពោយ ម្មម៏និអាចសមងពំៅពសងៀម រងទ្ច្ចមំ្តពសចម្មថីសាវ បទ្ព ោះ
ននពទ ។ ដូពច្ចប ោះព ជាយមនុសសពយជាងកប ម្មទ្ៗ សុទនម្តលតូវការថាប ពំានលពរាគ
ពនោះដូចាប ទាងំអសទ្ ពោយមនិអាចខឝោះននពម្ចជាយ ោ៉ា ងណាមញិ ភមិ្មខុ
សាមពណរ ម្ដលើអបម្មបសួពៅម្មបុងលពោះពុទនសាស ពនោះ ម្មដូ៏ចាប ម្ដរ ។ 
ពាម្មពចញមម្មអំពីលតមូ្មលពផសងៗ ាប  កនខវោះ លម្មខវោះ ពៅងមវងសលតមូ្មល  
ពរៀងៗ ខវួន ។ ប៉ាមុ្នថពៅពពលចូលមម្មបសួើលពោះសងឃ ពៅលជម្មពលកាមដំបលូ
លពោះពុទនសាស ម្តមយួ ពោយកនពុទនបរស័ិទើអបម្មទំនុម្មបលមុង លពោះពុទន-
សាស  ។ លពោះសកយ សមភុទនើកច សទ្ត្នពយជាង លពោះអងគលទងទ្លងសទ្សម្មថងថាៈ  
អលរាគា បរមា ោភា ការមិនកនពរាគ គឺ ើាភដឧ៏តថមត្លម្មម្លង ។     
ើការពិតណាសទ្ លបការម្ដលមនិកនពរាគពៅននព ោះ លុោះលងម្តដលទ្
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លពមពោយបុណរ ម្ដលននម្មសាងមម្មព ជាយផង ដលទ្លពមពោយការរម្មា
ពានល ព ោះផង ។ មនុសសម្ដលកនជំងឺរម្មងកនអាយុខវី កនពសចម្មថី
ទុម្មខពលចជាន ចងទ្ពធឝជាអឝីម្ម៏មនិននដូចបំណង ពៅទីណាម្មម៏ិនពម្មជាត  ពទាោះបីើជំងឺ
ព ោះតិចតួចម្មព៏ោយ ឲ្រម្ត ម្មរថា កនជំងឺព ជាយ គឺមនិម្ដលពចោះលសួល
និង កនពសចម្មថីសុខពម្ចជាយ ។ បគុគលម្ដលននឲ្រថាប សំលកបទ្ពានលពរាគ 
ព យ្ ោះថា ឲ្រអាយុ គឺការរសទ្ពៅយឺនយូរដលទ្អបម្មដត្ទ ។ ពល ោះព តុព ោះ
ព ជាយ ននើបគុគលម្ដលកននូវសទាន លជោះថាវ  ននឲ្រនូវគិានពភសជជៈើ
ទាន គឺថាប មំ្ម្មពរាគ ដលទ្បុគគលអបម្មកនសីល រម្មងទទួលនននូវផានិសងស
ពលចជាន ។  
 បចចយ័ទាងំ ៤ ពនោះ ើទាន ម្ដលកនមម្មពៅម្មបុងលពោះវនិយ័ ដូពចបោះលុោះ
លងម្តបគុគលអបម្មឲ្រព ោះ កនបញ្ញដ  ឆាវ ត វ្ ស វាងត្វ ម្មបុងការច្ចតទ្ម្ចងឲ្រ
លតឹមលតូវពៅងមមិ្មចចរបសទ្លពោះវនិយ័ ពទជាបនននូវផានិសងសពលចជាន ។ ឯមិ្មចច
លពោះវនិយ័ព ោះ ននច្ចតទ្ម្ចងបចចយ័ទាងំ ៤ ពនោះើពីរលមុ្មម គឺ ចីវរបផចចយ័ 
និង ពស សនបផចចយ័ ច្ចតទ្ើលមុ្មមទី ១ បិណឍ នតបផចចយ័ និង គិាន-
ពភសជជបផចចយ័ ច្ចតទ្ើលមុ្មមទី ២ ។ 
 សលកបទ្លមុ្មមទី ១ គឺ ចីវរបផចចយ័ និង ពស សនបផចចយ័ ឲ្រព យ្ ោះថា            
  ិរបរពិោគ កននយ័ថា របសទ្ម្ដលមនិគួរដលទ្ការឆានទ្  ឬ ពលបម្មនវង
នូវបំពងទ្ ម្ម នន ។ បចចយ័លមុ្មមទី ១ ពនោះ ពុទនបរស័ិទគបផ ីពធឝជាការច្ចតទ្ម្ចង
ោ៉ា ងពនោះ  គឺ ពយជាងលានទ្ម្តបវារណាពាម្ម ពោយវាច្ចម្មន៏ន មនិច្ចនំចទ្
លបពគន ឲ្រលតឹមលតូវម្មន៏នព យ្ ោះថាគួរម្ដរ ។ ឧទា រណ៍ដូចើ សផងទ្ ចីវរ 
ច្ចន សាវ បល  ម្មពនធល ពូម្ម ពខបជាយ ភយួ មងុ មុ្មដិ សាា និង លពោះវហិារ    
ើពដជាម ពយជាងមនិច្ចនំចទ្លបពគនពាម្មពទ លានទ្ម្តពិតទូលពាម្ម ពោយ
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បិណ្ឌ បាតពីរយ៉ាងដែលមានអានសិងសច្រើនជាងចគ 
១.បិណ្ឌ បាតរបសន់ាងសជុាតា  ( ឆង្ហា ន ់ឆានម់នុបាន្តាស់ែឹង) 
២.បិណ្ឌ បាតរបសន់ាយរនុទ  ( ឆង្ហា ន ់ឆានច់ ើយបរនិពិ្វា ន ) 
-ចីវរំ រូប ំហ ោត ិការឲ្យរវីរ ច ម្ ោះថាឲ្យរូបលអ 
-បិណ្ឌបាតំ ពលំ ហ ោតិ ឲ្យអាហារ ច ម្ ោះថាឲ្យកមាល ាំង 
-ហេនាេនំ េខុំ ហ ោតិ ឲ្យទសីមាា កអ់ាស្ស័យ ច ម្ ោះថាឲ្យកតសីខុ 
-គិលានហេេជ្ជំ អហរោហគោ ហ ោតិ ឲ្យថាា ាំពាបាល ច ម្ ោះថាមិនមានចោគ 
 

 ម្មរសមថ ី ពាម្មម្ម៏អាចទទួលពលបជាលនសទ្ននម្ដរ គឺាយ នលតូវពទាស ឬ លតូវ
អាបតថិ ពាម្មពម្ចជាយ ។ ពល ោះព តុអឝី ? ពល ោះម្តបចចយ័ពៅម្មបុងលមុ្មមទី ១ 
ពនោះ មនិម្មនើរបសទ្ម្ដលលតូវបរពិោគ ឬ ពលបម្មនវងចូលបំពងទ្ ម្ម ពទ ។ 
 លមុ្មមទី ២ គឺ បិណឍ នតបផចចយ័ និង គិានពភសជជបផចចយ័ ឲ្រព យ្ ោះ
ថា មជឈតថិម្មបរពិោគ កននយ័ថា របសទ្ម្ដលគួរដលទ្ការឆានទ្ ម្ដលលតូវ
បរពិោគ ឬ ម្ដលពលបម្មនវងពៅងមបំពងទ្ ម្ម នន ។ បចចយ័លមុ្មមទី ២ ពនោះ 
ពុទនបរស័ិទគបផចី្ចតទ្ម្ចងោ៉ា ងពនោះ គឺពយជាងលតូវម្តលបពគនពាម្មឆានទ្ ឲ្រនន
លតឹមលតូវពៅងមមិ្មចចរបសទ្លពោះវនិយ័ ម្ដលលពោះដ៏កនលពោះោគលទងទ្ននបញ្ដតថិ
ទុម្មមម្ម ។ វតទុទាងំព ោះកន នយ ទឹម្ម នំ ចំណី សាចទ្ កាព ឝ ទឹម្មពោោះពា 
និង វតទុពផសងៗ ពទៀតើពដជាម ។ ម្ដលគួរពលបម្មនវងបំពងទ្ម្មនន (សំពៅយម្ម
របសទ្ម្ដលឆអិនពទជាបគួរ) គឺពយជាងលតូវលបពគនឲ្រននលតឹមលតូវពៅងមអងគត្នការ
លបពគន ពទជាបលពោះសងឃអាចទទួលយម្មមម្មឆានទ្នន ពោយមនិលតូវពទាស ឬ
មនិលតូវអាបតថិ ព ជាយពយជាងើអបម្មពធឝជា នឹងទទួលននអានិសងសពលចជាន ។ 
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លធវើទានបចច័យ ៤ ចំល ះស្ងឃ 

3 
 អបម្មពធឝជាបចចយ័ ៤ ពបជាកាលណាច្ចតទ្ម្ចងពទយរធមយទាន ននសពឝលគបទ្
បចចយ័ទាងំ ៤ ព ជាយ ពទាោះបីលទនោពននលតឹមម្ត ១ លបោបទ្ម្មថី ២-៣-៤ ឬ
ពលជាសចំនួនពីពនោះពៅពទៀតម្មថី រចួព ជាយចូលពៅវតថអារាមណាមយួ ពិតទូល
លបធានសងឃថា “ សូមលពោះសងឃ ពមងថ ច្ចតទ្ភិម្មខុ  ១ រូប ២-៣-៤ ឬ ពលជាស 
ងមម្តអងគណាម្មន៏ន និមនថពៅទទួល ស្ងឃទាន ឯផធោះខញុ ំលពោះម្មរុណា 
ពវាលពឹម្មពនោះ ឬ ម្សអម្មពក៉ា ងប៉ាពុណត ោះ “ ។ ពបជាការនិមនថកនវធីិដូពចបោះ ពទាោះបី
ពធឝជាម្តនឹងភមិ្មខុ ១ អងគ ម្ដលសងឃច្ចតទ្មម្មព ោះ ម្មព៏ យ្ ោះថា ស្ងឃទាន គឺ
ននពធឝជាចំព ោះសងឃពពញទី ពលសចម្តមថង ។ 
 ចំព ោះទាយម្មកច សទ្ទាន កាលណាពបជាភមិ្មខុម្ដលសងឃច្ចតទ្ និមនថមម្ម
ដលទ្ផធោះព ជាយ លតូវងងំចិតថថា ស្ងឃ ទទួលបដិសណាឌ រៈើស្ងឃ ម្តមា៉ាង 
ពទាោះបីអបម្មនិមនថមម្មព ោះើ ោមលណ្រ ម្មព៏ោយ ។ 
 ការពវរបចចយ័ ៤ លតវូគិតងមចំនួនបដិាគ  ម្ម គឺចំនួនភមិ្មខុអបម្មទទួល 

- ពបជាភមិ្មខុពលជាសពី ៤ អងគពម្ចជាងពៅ លតូវពវរើសងឃ, ពបជាកនម្ត ២-៣ 
អងគ លតូវពវរើគណៈ និង ពបជាកនម្ត ១ អងគ លតូវពវរ ើបគុគល ។ 
ន័យលនះ ស្មនឹងអងគស្ងឃទានមាន ២ យ៉ងគឺ 

 -ទាយម្ម ននសំុនិមនថពាម្ម ម្ដលើបដិាគ  ម្ម អំពីសំណាម្មទ្សងឃ  
 -កាលណា ពាម្មម្ដលើបដិាគ  ម្ម និមនថមម្មដលទ្ផធោះខវួនព ជាយ ខវួន
ននងងំចិតថចំព ោះពលជាសងឃ ម្តមា៉ាង ។  
 ពបជាពធឝជាលតឹមលតូវងមមិ្មចចោ៉ា ងពនោះនន ព យ្ ោះថា ពម្មជាតើ ស្ងឃទាន 
ពពញទី ព ជាយទទួលននផានិសងសពលចជានពទៀតផង ។ 



r14s 
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  ១-អននំ នយ សំពៅយម្មពលគឿងបរពិោគនន គឺ បម្ងអម និងចំអាប
ទាងំអសទ្ននដលទ្នយ នំ ចំណី លតីសាចទ្ លគបទ្លបពភទម្ដលអាច ូបនន។ 
  ២-បានំ ទឹម្ម សំពៅយម្មទឹម្មននទាងំ ៨ ោ៉ា ង ពធឝជាពីម្ផវពចម្មើពដជាម 

៣-វត្ថំ សំពតទ្ សំពៅយម្មសំពតទ្សលកបទ្ពសវៀម្ម និងសំពតទ្សលកបទ្
ដណថ បទ្ កន ពខា អាវ សាវត្សផ មងុ ភយួ ម្មម្នសង ើពដជាម ។ 

៤-យនំ ោនជំនិោះ សំពៅយម្មវតទុម្ដលើពលគឿងញុាងំដំពណជា រ
ឲ្រសពលមច កនរថយនថ ឡាន ម៉ាតូូ សីុម្មវូ ម្មងទ្ និងម្សផម្មពជជាងើពដជាម ។ 

៥-មាោ ផ្កក ម្មលមង ននដលទ្ផ្កក មវោិះរតួ មវោិះា កាថ ងំង្ហ នួនលសី ចំន៉ា
ចំបុី លំចងទ្ សផងកជ័ ម្ដលពគពោតលម្មងើម្មលមងភងួ ើពដជាម ។ 

៦-គនធំ ពលគឿងលម្មអបូ សំពៅយម្មគននើតិទាងំអសទ្ និង ពលគឿង
ឧបម្មរណ៍ននដលទ្ពលគឿងលម្មអបូ ម្ដលពគមិ្មនព ជាយម្មថី មនិទានទ្ននមិ្មនម្មថី ។ 

៧-វិលលបនំ ពលគឿងាប សំពៅយម្មវតទុពធឝជាឲ្រម្សផម្មខាងពលៅើទី
ពលតម្មអរ រពលជាបរពាង ភវថឺាវ  និងមំ្មច្ចតទ្បងទ្នូវពញជាស ម្ម្មអលកនសាប  ូពម្ច ។ 

៨-លស្យយ ំ ទីពដម្ម សំពៅវតទុើទីពដម្ម ទីអងគុយនន កនម្លគ ងងំ 
ម្មពនធល ម្មបលទ្ពខបជាយ ពូម្ម លពំ ពចៀមធំ និង ម្មលកលពផសងៗ ពទៀត ើពដជាម ។ 

៩-អាវស្ថំ ទីលំពៅ សំពៅយម្មផធោះសផូវ ផធោះពម្មផឿង ផធោះថយ តូប 
សាាដំណាម្មទ្ មុ្មដិ សាា លពោះវហិារ និងលនសាទ    ើពដជាម ។ 

១០-បទីលបយយ ំ ពលគឿងបំភវ ឺ កនចពងកៀងពាម ចពងកៀងម៉ាងុសុង 
ក៉ា សីុនពភវជាង អំពូលអគគីសនី ពទៀនតូច ធំ ពលបងលបពឆោះ និងលបទីបើឝ ាដត្ទ
ពទៀត ើពដជាម ។ (ទានទាងំ ១០ ពនោះសលកបទ្លោះឲ្រជនទូពៅ មិនពរ ជាសមខុ) 
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 ១-របូទាន   ការឲ្ររបូើទាន 

 ២-ស្ទទទាន   ការឲ្រសពមវងើទាន 
 ៣-គនធទាន   ការឲ្រម្មវិនើទាន 
 ៤-រស្ទាន   ការឲ្ររសើទាន 
 ៥-លោដឋពវទាន  ការឲ្រសមពសសើទាន 
 ៦-ធមាម រមមណ្ទាន  ការឲ្រអារមយណ៍ងមមព ទាឝ រើទាន ។ 
 ការឲ្រទានើរបូព ោះ ពំុម្មនឲ្ររបូម្មនៗព ោះពទ គឺកាកវចរមុ្មសល

(1)លនរពនយម្មរបូត្នបចចយ័ទាងំ ៤ កនចីវរបផចចយ័ើពដជាម ការពឃជាញនូវបជូ-
នីយវតទុ កនលពោះពុទនបដិក លពោះពចតិយ លពោះសងឃើពដជាម ឬ ពឃជាញវតទុម្ដល
គួរបរចិ្ចច គ កនត្លតចីវរើពដជាមព ោះមម្មើអារមយណ៍ ព ជាយឲ្រពៅើទាន 
ោ៉ា ងពនោះពៅថា របូទាន  “ឲ្រទានរបូ”  ។ 

 ការឲ្រសពមវងើទានព ោះដូពចបោះ គឺលនរពនយម្មការសាថ បទ្ធមព៌ទស 
ឬននសាថ បទ្លពោះសងឃចពលមជានលពោះបរតិថ និង ថាប មំ្ម្មសពមវងម្មថី សពមវងពោស 
ឲ្រពគដឹងម្មថី សពមវងឮពីពោស មម្មម្មថី សពមវងជួងរាងំ សគរវាយឲ្រពគមម្ម
ពធឝជាបណុរមុ្មសលកនការឲ្រទាន រម្មាសីលើពដជាម យម្មសពមវងទាងំអសទ្
ពនោះមម្មើអារមយណ៍ ព ជាយឲ្រទានពៅ ព យ្ ោះថា សទធទាន “ឲ្រទានសពមវង”  

 ការឲ្រម្មវិនើទានព ោះ គឺលនរពនយម្មម្មវិនផ្កក ពឈជា និង ពលគឿងលម្មអបូ 
កនទឹម្មអបទ្ើពដជាមមម្មើអារមយណ៍ ព ជាយកនចិតថនឹម្មបពង្ហអ នចូលពៅ ពដជាមផី

                              
1 កាមាវចរកុសល៨ អាចឲ្យសម្រមចផលកនុងកាមភពទាំង៧ គឺមនុសសម្ោក១,សួគ៦៌ ជាន ់
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បើូចំព ោះលពោះពុទន លពោះធម ៌ លពោះសងឃ ឬម្មន៏នខាងម្មវិនសអុយព ជាយតមកលទ្
ចិតថើម្មមយោឌ ន គឺ អនិចចំ ទុម្មខំ អនងថ  ើអារមយណ៍ពោយខវួនឯង ។ 

 ការឲ្ររសើទានព ោះ គឺលនរពនយម្មវតទុម្ដលកនរសឆាង ញទ្មម្មើ
អារមយណ៍ ព ជាយនឹម្មដលទ្គុណលពោះរតនលតយ័ យំម្មពៅបើូ ។ និងនន
ខាងទទួលរសត្លប សាប លឝីង ជូ ចតទ្ ខា  ឹរ ើពដជាម ម្ដលើទីពពញចិតថ 
ព ជាយកនចិតថលជោះថាវ  គិតបរចិ្ចច គទានដលទ្សយូមោចម្ម សមណល  យណ៍ 
កងបិង ឬ លគូឧបជាោច្ចររ ពាម្មអបម្មកនសីល ។ 

 ការឲ្រសមពសសើទានព ោះ គឺលនរពនយម្មសមពសសើទីពពញចិតថកន
ពូម្មម្លគខបលទ្ពខបជាយ ឬ អាសនៈដវ៏ចិិលតើពដជាម ព ជាយកនចិតថើមុ្មសលពម្មជាត
ពម្ចជាងលនថាប បំពពញទានម្ម៏នឹម្មដលទ្គុណលពោះរតនលតយ័  យំម្មពៅបើូ ។ 

 ការឲ្រអារមយណ៍ើទានព ោះ សំពៅយម្មចិតថម្ដលនឹម្មដលទ្ឱវាទលពោះ
ជិនលសីម្ដលសម្មថងអំពីទាន ៣ ោ៉ា ងគឺៈ ឱជទាន (ពភសជជៈ ៥ ោ៉ា ង),     
ននទាន (ទឹម្មទាងំ ៨ ោ៉ា ង), ជីវតិទាន (សំពៅយម្មភតថទាងំ ១៤ កន
សាម្មភតថ និង សងឃភតថើពដជាម ពល ោះថា ភិម្មខុសងឃម្ដលនឹងរសទ្ព ោះម្ម៏
អាលស័យនឹងភតថ ១៤ ណាមយួ), ទានទាងំ ៣ ម្ដលននព លមម្មពនោះ
ព យ្ ោះថា ធកយ រមយណ៍, ននើឲ្រពៅើទានពម្មជាត ពល ោះចិតថនឹម្មពៅរម្មលតងទ្ 
ឱវាទម្ដលលពោះអងគសម្មថងព ោះមម្មើអារមយណ៍ ព ជាយឲ្រើទាន ព យ្ ោះថា  
(ពៅថា) ធកយ រមយណទាន ។ 

 
                  rrbss 
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(ខ លមឹសារចែើមច ម្ ោះ ទានវនិរិ ឆយ័) 
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១.សំណួរ៖ ដូចពមថច ម្ដលពៅថា  ទានបបញ្ហា  ? 
ចពមវជាយ៖ ម្ដលពៅថា ទានបបញ្ហា  គឺើចំពណាទ សំណួរ ឬ លបសាប ម្ដល
ពរៀបពរៀងពម្ចជាងពដជាមផពីោោះលសាយអំពីបញ្ញា ទាន   ។ 
២.សំណួរ៖  ម្មរថា ទាន ពនោះម្លបនន ោ៉ា ងដូចពមថចខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖  ម្មរថា ទាន ពនោះម្លបថា ការឲ្រ ឬ អំពណាយ ។ 
៣.សំណួរ៖ ទាន ម្លបថា ការឲ្រ, អំពណាយ ពតជាគួរឲ្រពោយអាការៈោ៉ា ង
ណាខវោះ ?  ពបជាឲ្រដូពច្ចប ោះ ទានព ោះពៅថាទានអឝី ? 
ចពមវជាយ៖ គួរឲ្រពោយអាការៈ ដូចខាងពលកាមពនោះគឺៈ 

- បគុគលកនចិតថអាណិតអាសូរទនទ្ពទាពៅរម្មមនុសសសតឝដត្ទ ព ជាយ
ននឲ្រពលគឿងបរពិោគពលបជាលនសទ្ពោយពសចម្មថីអាណិតម្តមា៉ាង មនិអាលស័យ
យម្មបំណាចទ្ ឬម្មកវ ងំពលបជាលនសទ្ ការឲ្រទានម្បបពនោះ ពៅថា ករណុាទាន  

- បគុគលយលទ្ចាសទ្នូវ គុណូបការៈ ឬ គុណសមផតថិណាមយួរបសទ្
ពាម្មអបម្មកនគុណ កនកងបិង លគូអាច្ចររ ឬ ពាម្មអបម្មលទលទងទ្នូវគុណ
កនសីលគុណើពដជាម ម្មព៏ធឝជាទានចំព ោះអបម្មកនគុណព ោះ ការឲ្រទានម្បប
ពនោះពៅថា បូជាទាន ឬ បដិការទាន ម្មន៏ន ។ 

- បគុគលកនចិតថធូរទូាយ ចងទ្ឲ្រលបពោជន ៍ឲ្រពសចម្មថីសុខ ពសចម្មថី
ចពលមជានដលទ្អបម្មដត្ទម្ដលើញាតិសាពា ិត ឬ មិតថសកវ ញទ្ ឬម្មម៏នុសស
រមួើតិើមយួាប  ម្ដលលយមទទួលអំពណាយការសពន្រង្ហគ ោះនន ព ជាយម្ចម្ម
លទពរសមផតថិើពដជាមទុនម្មថី ពលគឿងបរពិោគពលគឿងពលបជាលនសទ្ម្មថី ពដជាមផទុីម្មបលមុង
ជួយ ើម្មកវ ងំសពន្រង្ហគ ោះឲ្រពម្មជាតលបពោជនព៍សយជាមខុាប ពម្ចជាង ការឲ្រទានដូពចបោះ 
ពៅថា អនុគគហទាន ឬ នឹងពៅថា ស្ងគហទាន វញិម្មន៏ន ។ 
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៤.សំណួរ៖ ម្មរ ទាន និង ច្ចគ កនពសចម្មថីដូចាប  ឬពផសងាប ោ៉ា ងណាខវោះ? 
ចពមវជាយ៖  ម្មរ ទាន និង ចាគ ទាងំពីរពនោះពបជាព លសំពៅយម្មពសចម្មថី 
ពឃជាញលនម្មដថាពផសងាប ពបជាព លងមលម្មខណៈម្មព៏ឃជាញថាលសពដៀងៗាប  ។ 
ទាន មានន័យ ៤ យ៉ងដូចមានលស្ចកតីអធិបាយត្លៅលនះគឺៈ 
 ១- ទាន ការឲ្រវតទុណាមយួម្ដលពៅើបទ្ជំ ម្មទ្ពោយមចឆរយិៈ ឬ
ឲ្រពោយសាធ ម្មទ្ពសធជារ មនិលជោះលសម្ចោះច្ចម្មមចឆរយិៈ ឬ ឲ្រងមទំពនៀមទកវ បទ្
លតមូ្មលរបសទ្ពគ មនិម្មនើមិ្មចចអសាច ររ ចំម្ម្ចម្មើងលតមូ្មលម្ដលធាវ បទ្ពធឝជាមម្ម
ប៉ា ុយ ន ។ 
 ២- ទាន ការឲ្រពោយើបទ្ជំ ម្មទ្ពោយតណាា គឺបុគគលអបម្មឲ្រទាន
កនលនថាប យម្មសិរសួីសថី និងផលលបពោជនម៍ម្មខវួនវញិចំព ោះសាមិសសុខ
ម្មបុងើតិពនោះ ឬ ើតិខាងមខុ ។ 
 ៣- ទាន ការឲ្រមនិសមគួរគឺបគុគលណាកនលទពរសមផតថិពលចជាន 
កនវតទុត្ថវថាវ ពលចជានលុោះលតូវការច្ចតទ្ម្ចងទានម្ម៏ច្ចតទ្ម្ចងពធឝជាពោយរលីបរាប
សថួចពសថជាងនឹងវតទុដព៏ថាម្មទាបងមធមយង ទានរបសទ្បុគគលព ោះព យ្ ោះថាើ
ទានមនិសមងមសម្មថិ ងមម្មកវ ងំត្នលទពរសមផតថិម្ដលខវួនកន ។ 
 ៤- ទាន ការឲ្រចំព ោះមខុបដិាគ  ម្ម អបម្មទទួលផ្កធ លទ្ម្ដលើ
បគុគលខសតទ្ពខាយពោយគុណធម ៌ និងលទពរសមផតថិ ឬ ខភងទ្ខភសទ្ពោយគុណ
ធម ៌ើពដជាម ទាងំពនោះើពសចម្មថីត្ន ម្មរថា ទាន ។ 

ចាគៈ មានលស្ចកតីអធិបាយ ៤ យ៉ង ដដរគឺៈ 
 ១- ចាគៈ លោះវតទុណាមយួចំព ោះបដិាគ  ម្ម ពដជាមផលីោះបងទ្ ឬ
សងកតទ្សងកិននូវពាភៈ និង មចឆរយិៈឲ្រលសាលពសថជាងច្ចម្មស ថ នគឺចំណាយ
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លទពរធនពដជាមផទុីម្មើអលង្ហក រ ឬ ើម្មលាណវតថរបសទ្ចិតថ មនិបពណាថ យឲ្រ
ចិតថឈវម្មទ្វពងឝងើបទ្នូវម្មបុងមិ្មពលសពផសងៗ ។ 
 ២- ចាគៈ ការលោះឲ្រម្ដលមនិើបទ្ជំ ម្មទ្ពោយតណាា  គឺឲ្រពោយ
បំណងចំព ោះនិរាមសិសុខ ពដជាមផពីធឝជាឲ្រចិតថបរសុិទន ពបជាម្មឱកាសឲ្របញ្ញដ
របសទ្ខវួនកនម្មកវ ងំលូតាសទ្ចពលមជានពម្ចជាងផង ពដជាមផលីបពោជននិ៍ងពសចម្មថី
សុខថកុ ំពថកជាង ើតលកបទ្ដលទ្យុវជនើនទ្ពលកាយផង តួោ៉ា ងដូចើការ
ចំណាយលទពរសមផតថិទំនុម្មបលមុង ម្មបុងលពោះពុទនសាស ម្មសាងពស សនៈ
ពលជាម្មថបលទ្ សងទ្សាភ ន ជីម្មអណថូ ងទឹម្ម លសោះទឹម្ម សងទ្សាាបលមុងការសិម្មា 
ឬ សាាដំណាម្មទ្ទុម្មសលកបទ្សាធារណៈមិនននចំព ោះបដិាគ  ម្ម ។ 
 ៣- ចាគៈ ការលោះឲ្រវតទុដព៏លចជានត្លម្មម្លង ឬ ខភងទ្ខភសទ្ពលជាសវស័ិយ
របសទ្មនុសសសាមញ្ដ  ម្មបុងពាម្មគួរឲ្រពសញជាច ម្ដលរាបទ្ថាើការបរចិ្ចច គោ៉ា ង
ខភងទ្ខភសទ្បំផុតម្មលមអបម្មផងយម្មតលកបទ្ងមនន តួោ៉ា ងដូច មហាបរចិ្ចច គ( 2 )

ទាងំ ៥ របសទ្លពោះព ធិសតឝ ។ 
 ៤- ចាគៈ ការលោះកាតទ្អាល័យម្មបុងជីវតិ និង ពសចម្មថីសុខម្មបុងលទពរ
សមផតថិរបសទ្ខវួនកប ម្មទ្ឯង ពដជាមផមី្សឝងរម្មឧនយជួយ ពលើមម្លជងលបើជនម្មបុង
ពាម្ម ឬ លោះបងទ្លទពរសមផតថិ ពដជាមផពីរាយរាយ ម្ចម្មច្ចយឲ្រពៅើ
លបពោជន ៍ ផថលទ្ពសចម្មថីសុខ ពសចម្មថីចពលមជាន រងុពរឿង ដលទ្មហាជនទុម្មើ
ពម្មរ ថិ៍ដំម្ណលតពៅ ។  ម្មរថា ទាន និង ចាគៈ កនពសចម្មថីពផសងាប ដូច
ពណ៌ ពនោះឯង ។ 

                              
2  មហាបរចិ្ចច គទាំង ៥ មានៈ ១.លះររពយ ២.លះបុររ ៣. ភរយិា ៤. អវយវៈ ៥. និងជីវរិ 
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៥.សំណួរ៖ ទាន និង ច្ចគៈ ទាងំពីរពនោះ ណាមយួកនម្មកវ ងំើង ?         
ណាមយួើព តុ និង ណាមយួើផល ? 
ចពមវជាយ៖ ចាគៈ កនម្មកវ ងំ កនអានុោពខភងទ្ខភសទ្ ផាយរសយីរងុពរឿងពលច
ទូាយពសចម្មថីលអើង ទាន ។ មយួពទៀត ទាន និង ចាគៈ ពនោះពបជាព ល
ងមលម្មខណៈរបួរមួម្មគឺ៏ការឲ្រ ការម្បងម្ចម្មរមំ្លម្ម លទពរសមផតថិ ចំព ោះសតឝ
បគុគលដត្ទប៉ាពុណាត ោះឯង ម្តពបជាព លងម ព តុផលវញិ ទាន ើព យ្ ោះ
បរកិាខ រវតទុម្ដលលតូវឲ្រ, ចាគៈ ើព យ្ ោះពចត  ម្ដលើតួពចតសិម្មសលកបទ្
លោះ, ទាន ច្ចតទ្ើផល, ចាគៈ ច្ចតទ្ើព តុ អាលស័យាប ដូចដួងលពោះ
អាទិតរ និងពនវឺរសយីត្នលពោះអាទិតរ ។ មយួវញិពទៀត ទាន ដូចើម្ផវផ្កក ម្ដល
ពលចពចញច្ចម្មពដជាម ឬ ទង, ចាគៈ ដូចើពដជាម ឬ ទងត្នរមុ្មខើតិ និង
វលវិើតិ ើបចចយ័ឲ្រពម្មជាតម្ផវផ្កក  ឬថា ចាគៈ ទុម្មដូចើពដជាមពូជមុនដំបងូ, 
ទាន ទុម្មដូចើម្ផវផ្កក  ម្ដលពម្មជាតអំពីពូជខាងពដជាម ដូពចបោះវញិម្មន៏ន ។ 

សកគ លទ្ៈ ទាន និងច្ចគៈ កនពសចម្មថីពផសងាប ខវោះ លតូវាប ខវោះ ។ 
ម្ដលថាពផសងាប ព ោះ ពផសងលតងទ្ ចាគៈ ម្ចម្មើ ពីរ ោ៉ា ងគឺៈ  

- អាមិសច្ចគៈ  ការលោះបងទ្អាមិស  (របសទ្ើពលគឿងទាម្មទ្ចិតថ) 
- មិ្មពលសច្ចគៈ  ការលោះបងទ្មិ្មពលស  (ពសចម្មឋីពៅ យងចិតថ) 

 ម្ដលថាលតូវាប ព ោះ គឺអាមសិច្ចតទ្ចូលម្មបុងទានដូចាប  ទានម្មគ៏ងទ្ឲ្រ
អាមសិ, ច្ចគលោះបងទ្អាមិស ទានម្មគ៏ងទ្កន ច្ចគពចត  ពៅខាងម្មបុងព ោះ
ម្ដរ ននពៅើទានពម្មជាត ឯទានពនោះលបម្មបពោយបដិាគ  ម្មអបម្មទទួលពទៀត 
ចំម្ណម្ម ច្ចគៈ ពបជាាយ នអបម្មទទួលពទ ម្ម៏គងទ្ម្តពគពធឝជាវាឲ្រពម្មជាតពម្ចជាងនន ដូច
ោ៉ា ងមិ្មពលសច្ចគៈ ការលោះមិ្មពលសើពដជាម ពំុកនអបម្មណាពគទទួលពទ ។ 
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៦.សំណួរ៖ ការឲ្រទាន កនម្មត្លម ឲំ្រសពលមចលបពោជន ៍ដូចពមថចខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ កនម្មត្លម ឲំ្រសពលមចលបពោជនគឺ៍ពសចម្មថីលអ ពសចម្មថីសុខ និង
ពសចម្មថីចពលមជាន ទាងំម្មបុងបចចុបផនប និង ម្មបុងបរពាម្ម ដលទ្បគុគលអបម្មពធឝជាព ោះើ
ពលចជានលបការ ។ 
៧.សំណួរ៖ ទាន កនពលចជានើអពនម្ម មិនអាចនឹងពណ៌ ឲ្រសពឝលគបទ្នន 
ម្តពបជាមំ្មណតទ្ព យ្ ោះទាន ងមលបពភទម្ដលពផសងាប  ពោយពចត  និង
ពទយរវតទុ  កន ប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? 
ចពមវជាយ៖ កន ៣ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-ចាគលចត្នា ទានំ ពចត ម្ដលលោះពទយរវតទុដលទ្បគុគលដត្ទ
ព យ្ ោះថា ទាន ។ 
 ២-វិរត្ិ ទាន ំ ពចត ម្ដលពវៀរច្ចម្មអំពពជាអាលម្មម្មទ្ កនពវៀរច្ចម្ម
នណាតិនត ើពដជាម ពៅថា ទាន ។ 
 ៣-លទយយធលមាម  ទានំ ពទយរធម ៌ គឺវតទុម្ដលពគលតូវលោះ ឲ្រដលទ្
បគុគលដត្ទ ព យ្ ោះថា ទាន ។ 
៨.សំណួរ៖ កតិកាម្ដលរាបទ្ព យ្ ោះទានទាងំ ៣ ោ៉ា ងមម្មពនោះ លានទ្ម្តម្លប
ងមរបូពរញ្ជនៈខវីៗ សាថ បទ្ពសចម្មថីមិនទានទ្នន ពតជាកនពសចម្មថីពផសងាប  ឬ 
ើបទ្ទាម្មទ្ទងាប ោ៉ា ងណា ? ចូរអធិបាយ ! 
ចពមវជាយ៖ ពផសងាប ខវោះ ើបទ្ទាម្មទ្ទងាប ខវោះ បណាថ ទានទាងំ ៣ ោ៉ា ងពនោះ 
ពលជាម្ម វរិតិទាន ពចញមនិអធិបាយម្មបុងទីពនោះពទ ពល ោះននដលទ្ការកានទ្
សីល ៥ ឯពណាោះពោយម្ម្ចម្ម, ឯ ច្ចគពចត ទាន និង ពទយរធមយទាន ទាងំ
២ ពនោះពិតើកនព យ្ ោះពផសងាប ងមលបពភទម្មន ប៉ាមុ្នថើធមយើតិោចទ្ោវ ត
ពចញពីាប មនិនន ទាងំមនិអាចនឹងញុាងំមុ្មសលឲ្រសពលមចនន ពោយ



r23s 

ម្ម្ចម្មពីាប ពម្ចជាយ ពល ោះថា បគុគលកនម្តពចត បលមុងលោះឲ្រ ម្តាយ ន
ពទយរវតទុនឹងឲ្រ ម្មព៏ធឝជាទានមនិពម្មជាត ឬ កនពទយរវតទុលយមនឹងលោះឲ្រម្ដរ ម្ត
ាយ នពចត សលកបទ្លោះឲ្រ ម្មព៏ធឝជាឲ្រពម្មជាតើទានមិននន លុោះម្តកនពចត  
និងពទយរវតទុលពមាប ទាងំពីរពទជាបបគុគលពធឝជាឲ្រសពលមចពម្មជាតពៅើទាននន ។ 
៩.សំណួរ៖  ទាន ពបជាម្ចម្មងមពាលពដជាម កនប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ កន ពីរ ោ៉ា ងគឺ អាមិស្ទាន ១ និង ធមមទាន ១ ។ 
១០.សំណួរ៖ ទានទាងំពីរោ៉ា ងពនោះ ពលជាម្មធមយទានទុម្មសិន សូមសួរចំព ោះម្ត
អាមិសទាន ននដលទ្លោះវតទុ  អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ននដលទ្ការលោះឲ្រពទយរវតទុគឺបចចយ័៤ោ៉ា ងនិងទានវតទុ១០ោ៉ា ង។ 
១១.សំណួរ៖   ម្មរថា បចច័យ ម្លប ដូចពមថច ? ននពសចម្មថី ោ៉ា ងណា ? 
ចពមវជាយ៖ បចច័យ ម្លបថា វតទុើពលគឿងអាលស័យ លបលពឹតថពៅរបសទ្សតឝ នន   
ពសចម្មថីថា ពលគឿងម្ដលសតឝលតូវអាលស័យបរពិោគពលបជាលនសទ្ព ជាយលបលពឹតថពៅ
នន ឬ ថាសតឝទាងំឡាយម្មបុងពាម្ម សុទនម្តលតូវពឹង ម្មទ្អាលស័យនូវបចចយ័ 
ពបជាោ៉ា ងពហាចពៅលតឹមម្តបចចយ័ណាមយួ ពទជាបអាចញុាងំជីវតិឲ្រលបលពឹតថពៅ
នន ពបជាមនិននអាលស័យពសាោះពទ ម្ម៏នឹងមនិអាចញុាងំជីវតិឲ្រលបលពឹតថពៅ
ននពម្ចជាយ ពល ោះព តុព ោះ ពទជាបកនព យ្ ោះថា បចច័យ ។ 

 កយថា បចច័យ លនាះមាន ៤ យ៉ងគឺៈ 
 ១-ចីវរ គឺសំពតទ្សលកបទ្ពសវៀម្មដណថ បទ្របសទ្បពឝជិត កនសផងទ្ ចីពរ 
សងាដី ើពដជាម ពៅថា ចីវរបបចច័យ ។ 
 ២-បិណ្ឌ បាត្ គឺអាហារសលកបទ្បរោិគ (ឆានទ្) របសទ្បពឝជិត កន 
ខាទនីយៈ និង ពោជនីោហារ ើពដជាម ម្ដលគួរទទួលទុម្មឆានទ្ននងងំពី
ពវាអរណុរោះ ពៅដលទ្ត្ថងលតងទ្ ពៅថា បិណ្ឌ បាត្បបចច័យ ។ 
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 ៣-លស្នាស្នៈ គឺវតទុើទីពដម្ម និង វតទុើទីអងគុយរបសទ្បពឝជិតកន
មុ្មដិ សាា ម្លគ និង ងងំ ើពដជាម ពៅថា លស្នាស្នបបចច័យ ។ 
 ៤-គិោនលភស្ជជៈ គឺថាប សំលកបទ្ពានល ម្ម្មបំនតទ្ជំងឺពផសង ៗ
របសទ្បពឝជិតកនទឹម្មនន ៨ ោ៉ា ង (អដឌនន) ថាប លំងពំោយទឹម្មមលូត និងថាប ំ
ពពទរសមយ័ទំពនជាប ឬ ថាប ឱំសថបរុាណើពដជាម ម្ដលគួរទទួលទុម្មឆានទ្នន
ងមមំ្មណតទ្កាល ពៅថា គិោនលភស្ជជបបចច័យ ។ 
១២.សំណួរ៖ ទានវតទុ  ម្លបដូចពមថច ?  កន ១០ ោ៉ា ងព ោះ គឺអឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ទានវតទុ ម្លបថា វតទុសលកបទ្ឲ្រ ឬ របសទ្ម្ដលពគគបផឲី្រ កន១០គឺៈ 
 ១-អននំ នយ សំពៅយម្មពលគឿងបរពិោគនន គឺ បម្ងអម និងចំអាប
ទាងំអសទ្ននដលទ្នយ នំ ចំណី លតីសាចទ្ លគបទ្លបពភទម្ដលអាច ូបនន។ 
 ២-បានំ ទឹម្ម សំពៅយម្មទឹម្ម (អដឌនន) ទាងំ ៨ ោ៉ា ងគឺៈ 

- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជាពោយម្ផវសាឝ យ 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជាពោយម្ផវលពីង 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជាពោយពចម្មកនលាបទ្ 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជាពោយពចម្មាយ នលាបទ្ 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជាពោយម្ផវលសគំ 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជាពោយម្ផវច័នធ 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជាពោយពមជាមត្នផលើតិ កនលពលឹតលម្ម មើពដជាម 
- និង ទឹម្មម្ដលពគពធឝជាពោយម្ផវក៉ា ម្មទ្លនង ។ 
 ៣-វត្ថំ សំពតទ្ សំពៅយម្មសំពតទ្សលកបទ្ពសវៀម្ម និង សំពតទ្សលកបទ្    

ដណថ បទ្ កន ពខា អាវ ភយួ ម្មម្នសង ើពដជាម ។ 
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 ៤-យនំ ោនជំនិោះ សំពៅយម្មវតទុម្ដលើពលគឿងញុាងំដំពណជា រឲ្រ
សពលមច កនរថយនថ ឡាន ម៉ាតូូ សីុម្មវូ ម្មងទ្ និង ម្សផម្មពជជាង ើពដជាម ។ 

 ៥-មាោ ផ្កក ម្មលមង សំពៅយម្មផ្កក ពឈជាទាងំអសទ្ ម្ដលលានទ្ម្តពផសង
ាប ពោយពណ៌ និង ម្មវនិ ននដលទ្ផ្កក មវិោះរតួ មវោិះា កាថ ងំង្ហ នួនលសីើពដជាម ។ 

 ៦-គនធំ ពលគឿងលម្មអបូ សំពៅយម្មគននើតិទាងំអសទ្ និង ពលគឿង
ឧបម្មរណ៍ននដលទ្ពលគឿងលម្មអបូ ម្ដលពគមិ្មនព ជាយម្មថី មនិទានទ្ននមិ្មនម្មថី ។ 

 ៧-វិលលបន ំ ពលគឿងាប សំពៅយម្មវតទុ ពធឝជាឲ្រម្សផម្មខាងពលៅើទី
ពលតម្មអរ កនសាប  ូដំុ សាប  ូទឹម្ម និង ពម្ច ាបខវួន ើពដជាម ។ 

 ៨-លស្យយ ំ ទីពដម្ម សំពៅយម្មវតទុើទីពដម្ម ទីអងគុយនន កន ម្លគ 
ងងំ ម្មពនធល ខបលទ្ពខបជាយ ពូម្ម លពំ ពចៀមធំ ើពដជាម ។ 

 ៩-អាវស្ថំ ទីលំពៅ សំពៅយម្មផធោះសផូវ ផធោះពម្មផឿង ផធោះថយ តូប 
សាាដំណាម្មទ្ សាាបណុរ ើទីសំណាម្មទ្អាលស័យ សលកបទ្បព ធ បងទ្នូវ
ពសចម្មថីអនថរាយ ពសចម្មថីលំនម្ម កនខរលទ្ និង មំ្មពៅត្ថង ើពដជាម ។ 

 ១០-បទីលបយយ ំ ពលគឿងលបទីប សំពៅយម្មវតទុសលកបទ្ ទំនុម្មបលមុង
ដលទ្លបទីបកន ពលបងលបពឆោះ ក៉ា សីុនពភវជាង អំពូលពភវជាង ពទៀន ចពងកៀង និង
លបទីបើឝ ា ើពដជាម សលកបទ្អជុ ឬ ដុតបំភវ ឺ។ 

ទានវតទុ ទាងំ ១០ ពនោះ គឺសលកបទ្លោះឲ្រដលទ្ជនទូពៅ ទាងំអសទ្ឥតពរ ជាស
មខុ, ពោយពហាចពៅសូមផមី្តសតឝតិរច្ចឆ ន (ពល ោះើទានខាងលពោះសូលត) ។ 
១៣.សំណួរ៖ ទឹម្មអដឌនន ម្ដលពគពធឝជាពោយម្ផវពឈជាកនម្ត ៨ ោ៉ា ង ឬ កន
ពផសងពីពនោះពទៀត ម្ដរ ឬពទ ? ពបជាកន ពតជាកន អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ កនពផសងពីម្ផវពឈជា និង ផលើតិខាងពលជា ៨ ពទៀតគឺៈ 

- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជា ពោយម្ផវសងឃ័រ 
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- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជា ពោយម្ផវពុលទាតូច 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជា ពោយម្ផវពុលទាធំ 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជា ពោយទឹម្មពោោះរាវ ឬ ទឹម្មពោោះថាវ  
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជា ពោយពលបងកនពលបងលង ើពដជាម 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជា ពោយទឹម្មពោោះលសសទ្ 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជា ពោយបបរ 
- ទឹម្មម្ដលពគពធឝជា ពោយរសរមុ្មខើតិពផសងៗកនសវឹម្ម និង ផ្កក ើពដជាម ។ 

១៤.សំណួរ៖ ទឹម្មអដឌននព ោះ ពតជាពគពធឝជាននលគបទ្ម្ផវពឈជា និង វតទុ ឯពទៀតទាងំ
អសទ្ ឬ  ?  កនពុទនបផញ្ដតថិ  ពវៀរវតទុណាខវោះ ? ចូរពរៀបរាបទ្ចំនួន និង ព យ្ ោះ..! 
ចពមវជាយ៖ មនិម្មនពចោះម្តពធឝជាននលគបទ្ម្ផវពឈជា និង វតទុឯពទៀតទាងំអសទ្ពទ 
កនពុទនបផញ្ដតថិឲ្រពវៀរមហាផល (ម្ផវពឈជាធំ) ៩ ោ៉ា ងពចញគឺៈ 
១.ម្ផវពងប ត ២.ម្ផវដូង ៣.ម្ផវខបុរ ៤.ម្ផវខវុរសមវ 
៥.ម្ផវពោវ ម្ម ៦.ម្ផវពពភ  ៧.ម្ផវលតសម្មទ្ ៨.ម្ផវឪមឹ្ចម្ម ៩.ម្ផវលតឡាច 
និង លតូវពវៀរនូវ ធញ្ដើតិ (ើតិត្នលសូវ) ៧ ោ៉ា ងពចញពទៀតគឺៈ 
១.លសូវសាលី ២.លសូវដំពណជា ប   ៣.លសូវខាយ   ៤.លសម្ង          
៥.ពពភ    ៦.ព ត-សកួយ ឬ ម្មនធុយដំរ ី ៧.និង ម្គលលម្ម ។  
 ម្ផវពឈជាពលៅពីមហាផល ៩ ោ៉ា ង និង ធញ្ដើតិ ៧ ោ៉ា ងពនោះពចញ
កនពុទាន នុញ្ញដ តឲ្រពធឝជាននទាងំអសទ្ ។ 
១៥.សំណួរ៖ ទឹម្មនន ើពភសជជៈសលកបទ្ភិម្មខុកនជងឺំ បណាថ កាលិម្ម ទាងំ៤
ទឹម្មនន ច្ចតទ្ចូលម្មបុងកាលិម្មណា ? ភិម្មខុឆានទ្ននម្មបុ ងកាលណា ? ទទួលទុម្ម
នន ប៉ា ុយ នត្ថង  ?  ពបជាទុម្មឲ្រ សួមំ្មណតទ្ព ជាយ យម្មមម្មឆានទ្ លតវូអាបតថិ អឝី ? 
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ចពមវជាយ៖ ច្ចតទ្ចូលម្មបុងោមកាលិម្ម( 3 ), ភមិ្មខុឆានទ្ម្មបុងកាលនន,ទទួលទុម្ម
ននលតឹម ១ យបទ្ ១ ត្ថងោ៉ា ងយូរ,ពបជាទុម្មឲ្រម្មនវង សួពីមំ្មណតទ្ព ោះពៅ 
ព ជាយយម្មមម្មឆានទ្នឹងលតូវ អាបតថិទុម្មកដ  (អំពពជាអាលម្មម្មទ្,នប) ។ 
១៦.សំណួរ៖ អាមិសទាន លពោះសកយ សមភុទនើធមយសាមី (ើកច សទ្ត្នធម)៌ 
លទងទ្លងសទ្សម្មថងម្ញម្មព យ្ ោះងមលម្មខណៈ ឬ មិ្មចចម្ដលពធឝជាព ោះកន ប៉ា ុយ ន
លបការ ?  កនអឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ កនពលចជានលបការណាសទ្គឺៈ នដិបគុគលិម្មទាន សងឃគតទាន 
សបផុរសិទាន អសមយតទាន កាលទាន និង ម្មឋនិទាន..ើពដជាម ។ 
១៧.សំណួរ៖ ទានម្ដលឲ្រចំព ោះបគុគលណាមយួៗ ងមពសចម្មថីលសាញទ្  
ឬពសចម្មថីពពញចិតថគឺឲ្រពោយងងំចិតថថា ពាម្មពនោះើលគអូាច្ចររ,ពនោះើញាតិ
ើមិតថសំឡាញទ្, ពនោះើមូ្មនើម្មយួយើពៅ, អងគពនោះើពៅអធិការ ើលគសូូលត 
ើពដជាម ពៅថាទានអឝី ?  កនប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? 
ចពមវជាយ៖ ពាម្មពៅថា នដិបគុគលិម្មទាន កន ១៤ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-បគុគលឲ្រទានដលទ្លពោះតថាគត ើលពោះអរ នថសកយ សមភុទន 
 ២-បគុគលឲ្រទានដលទ្លពោះបពចចម្មពុទន 
 ៣-បគុគលឲ្រទានដលទ្លពោះអរ នថើសាវម័្មរបសទ្លពោះតថាគត 
 ៤-បគុគលឲ្រទានដលទ្បគុគលម្ដលលបតិបតថិពដជាមផឲី្រននលុោះនូវអរ តថផល 
 ៥-បគុគលឲ្រទានដលទ្អា ាមិបគុគល 

                              
3  យាវកាលិក, យាមកាលិក, សត្តា ហកាលិក, យាវជីវកិ ទាំង ៤ ម្នះម្ៅថា កាលិក គឺរបស់ដែលម្ករី
ម្ឡងីត្តមកាល,វរថុដែលម្របីរាស់ានត្តមកាលម្វោ។ 
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 ៦-បគុគលឲ្រទាន ដលទ្បុគគលម្ដលលបតិបតថិ ពដជាមផឲី្រននលុោះនូវ
អ ាមផិល 
 ៧-បគុគលឲ្រទាន ដលទ្សម្មទាាមបិុគគល 
 ៨-បគុគលឲ្រទាន ដលទ្បុគគលម្ដលលបតិបតថិ ពដជាមផឲី្រននលុោះនូវ
សម្មទាាមផិល 
 ៩-បគុគលឲ្រទាន ដលទ្ពសាងបនបបគុគល 
 ១០-បគុគលឲ្រទាន ដលទ្បគុគលម្ដលលបតិបតថិ ពដជាមផឲី្រននលុោះនូវ
ពសាងបតថិផល 
 ១១-បគុគលឲ្រទាន ដលទ្បគុគលខាងពលៅលពោះពុទនសាស  ម្តកន  
ពសចម្មថីពនឿយណាយម្មបុងកាមទាងំឡាយ 
 ១២-បគុគលឲ្រទាន ដលទ្បគុគលើបថុុជជនកនសីលបរសុិទន 
 ១៣-បគុគលឲ្រទាន ដលទ្បុគគលើបថុុជជន លទុសថសីល 
 ១៤-បគុគលឲ្រទាន ដលទ្សតឝតិរច្ចឆ ន ។ 
១៨.សំណួរ៖ ឲ្រទានចំព ោះរបូបដិាគ  ម្ម មយួៗ ងងំពីលពោះពុទនើកច សទ្ចុោះ
មម្មដលទ្សតឝតិរច្ចឆ នើទីបំផុត ពៅថា នដិបគុគលិម្មទាន នដិបគុគលិម្មទាន
ពនោះកនអានិសងសពសយជាៗ ាប  ឬ តិចពលចជានើងាប ោ៉ា ងណាខវោះ ? ចូរពនរលទ្ 
ចពមវជាយ៖ កនអានិសងសមនិពសយជាាប ពទ គឺកនចំនួនតិចពលចជានើងាប ងម
គុណធមរ៌បសទ្បដិាគ  ម្មព ោះៗ ដូពចបោះគឺៈ 

- ឲ្រទានដលទ្សតឝតិរច្ចឆ នននអានិសងស(4)មយួរយអតថោពឬ១០០ើតិ 
- ឲ្រទានដលទ្បគុគលបថុុជជនលទុសថសីល ននអានិសងសមយួ នទ្អតថោព 

                              
4  អាយុ,ពណ៌សមបុរកាយ,ម្សចកាសុីខ,កមាល ាំង,រាជាា  ទាំង ៥ ម្នះម្ៅថា អានិសងស ។ 
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- ឲ្រទានដលទ្បគុគលបថុុជជនកនសីលបរសុិទន ននអានិសងសមយួម្សន
អតថោព ឬ ១០០.០០០ ើតិ ។ 

- ឲ្រទានដលទ្បគុគល ខាងពលៅលពោះពុទនសាស  ម្ដលកនពសចម្មថី
ពនឿយណាយម្មបុងកាម ននអានិសងស មយួម្សនពកាដិអតថោព ឬ ើតិ ។ 

- ឲ្រទានដលទ្បគុគលម្ដលលបតិបតថិ ពដជាមផឲី្រននលុោះនូវពសាងបតថិផល 
ននអានិសងសរាបទ្ពំុននលបកណពំុអសទ្ពម្ចជាយ ។ 

- ចំម្ណម្មខាងអានិសងសត្នទាន ម្ដលបគុគលននឲ្រដលទ្ពសាងបនប
បគុគលម្មថី បគុគលម្ដលលបតិបតថិពដជាមផឲី្រននលុោះនូវសម្មទាាមផិលម្មថី លពោះ
សម្មទាាមបិគុគលម្មថី បគុគលម្ដលលបតិបតថិពដជាមផឲី្រននលុោះនូវអ ាមផិល
ម្មថី លពោះអ ាមបិគុគលម្មថី បគុគលម្ដលននលបតិបតថិពដជាមផ ី ឲ្រននលុោះនូវ
អរ តថផលម្មថី លពោះអរ នថើសាវម័្មរបសទ្លពោះតថាគតម្មថី លពោះបពចចម្មពុទនម្មថី 
លពោះតថាគតអរ នថសកយ សមភុទនម្មថី មនិនចទ្និោយពម្ចជាយគឺននអានិសងស
ពលចជានមនិអាចលងគណ នន ថាប៉ាពុណត ោះ ឬ ប៉ាពុណាត ោះពម្ចជាយ ។ 
១៩.សំណួរ៖ ទានម្ដលទាយម្មឲ្រចំព ោះសងឃ មិនននចំព ោះរបូបគុគលណា
មយួ ពៅថាទានអឝី ?  កនប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? 
ចពមវជាយ៖ ពៅថាសងឃទាន ឬ សងឃងទម្មខិណាទាន កន ៧ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-បគុគលឲ្រទានចំព ោះឧភពងសងឃ(5) គឺទាងំភមិ្មខុសងឃ និងភមិ្មខុនីសងឃ
ព ជាយកនលពោះពុទនើលបធាន 

                              
5 ភម្ត្តសងឃ ដរបថាសងឃទាំងពីរចាំដណក គពឺួកភកិខុសងឃអងគុយមាខ ង ពកួភិកខុនីសងឃអងគុយមាខ ង រពះ 
សាសាា ជាមាច ស់គង់ររង់កណ្តា ល ែូម្ចនះម្ ម្ ះថា “សងឃទាំងពីរចាំដណក មានរពះពុរធជារបធាន” ។  
សងឃគត្តរកខណិ្តទនរ ី១ ម្នះ គ្មម នរកខណិ្តទនាណ្តវមិ្សសម្សមីម្ឡយី ប៉ុដនាកាលដែលរពះសាសាា
បរនិិព្វវ នម្ៅម្ហយីម្ ះ ម្គរមកល់រពះពុរធបែិមា ឬ រពះសាររីកិធារុម្លីអាសនៈកនុងរីចាំម្ព្វះមុខសងឃ
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 ២-បគុគលឲ្រទាន ចំព ោះឧភពងសងឃ ម្មបុងកាលម្ដលលពោះតថាគត     
បរនិិ ឝ ន ម្មនវងពៅព ជាយ 
 ៣-បគុគលឲ្រទាន ចំព ោះម្តភមិ្មខុសងឃ 
 ៤-បគុគលឲ្រទាន ចំព ោះម្តភមិ្មខុនីសងឃ 
 ៥- បគុគលឲ្រទាន  ចំព ោះសងឃម្ដលពគនិមនថមម្មពីសំណាម្មទ្ ឧភពងសងឃ 
 ៦- បគុគលឲ្រទានចំព ោះភមិ្មខុនីសងឃម្ដលពគនិមនថពីសំណាម្មទ្ភមិ្មខុនីសងឃ ។ 
២០.សំណួរ៖ ទានទាងំពីរគឺ នដិបគុគលិម្មទាន (6) និងសងឃគតទាន (7) មយួ
ណា កនផានិសងសពលចជានើងណា ?  ពល ោះព តុអឝី ? 
ចពមវជាយ៖ សងឃគតទាន កនផានិសងសពលចជានើងនដិបគុគលិម្មទាន ពល ោះ
ឲ្រើសាធារណៈមនិចំព ោះរបូបដិាគ  ម្មកប ម្មទ្ៗ ។ សមដូចលពោះពុទនដីកា
លពោះអងគលងសទ្នឹងលពោះអាននធ ថា « កប លអាននធ លុោះកាលើអ គតអម្ងឝង
យូរពៅ កនម្តពាលតភបូគុគល (ពាលតភូសងឃ) ើអបម្មលទុសសីល កនធម៌
ាមម្ម កនម្តសំពតទ្កាសាវពន្រសថពន័នពទ័ន ពបជាកនពគឲ្រទានឧទធិសចំព ោះ
សងឃ ម្មបុងពួម្មបគុគលលទុសថសីលទាងំព ោះ គងទ្ពៅកនផលពលចជាន កប លអាននធ 

                                                                     
(រ)ទាំងពីរចាំដណក រមកល់មហូបចាំណីម្លីរុ ឬ ម្ជីងរសាប ម្ហយីម្្វីកចិចរកខិម្ណ្តរក ជាម្ែមីថាវ យវរថុ
ទាំងពងួែល់រពះពុរធបែិមា ជាមុនម្រីបថាវ យែល់សងឃទាំងពីរចាំដណកជាងកងម្រកាយ យ៉ាងម្នះក្ម្ ម្ ះ
ថាថាវ យទនែល់សងឃទាំងពីរចាំដណកមានរពះពុរធជារបធានដែរ (ប៉ុដនា សម័យឥឡូវម្នះគ្មម នភិកខុន ី
មានដរភិកខុែូម្ចនះម្ ម្ ះថា ភិកខុសងឃមានរពះពុរធជារបធាន) ។ ម្ោជនដែលថាវ យែល់រពះពុរធបែិមា
យ៉ាងម្នះ ររូវរបម្គនែល់ភិកខុណ្តដែលរបរិបរាិរពះពុរធបែិមា ដែលបរបូិណ៌ម្ោយវរារបរិបរាិ ម្រព្វះជា
វរថុរបស់រពះពុរធជាបិត្ត ររូវានែល់ភិកខុជាកូន ឬ និងរបម្គនែល់សងឃក្គួរ ។ ម្បីវរថុម្ ះជាម្របង ឬ 
សាែក ររូវអុជរបរបីចងជារង់ ឬ ពិត្តនថាវ យ ។ ( អែឋកថាសុរានាបិែក ) 
6  ទនដែលម្គឲ្យចាំម្ព្វះរូបបុគគល ម្ៅថា ាែិបុគគលិកទន (ឬ បុគគលិកទន) 
7  ទនដែលទយករបម្គន ឬ បម្អោ នម្ៅចាំម្ព្វះសងឃ ម្ៅថា សងឃគរទន(ឬ សងឃទន) 
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តថាគតព លថា សងឃគតទានព ោះ កនផលពលចជានរាបទ្ពំុនន កប លអាននធ
តថាគតមនិម្ដលព លថា នដិបគុគលិម្មទានកនផលពលចជានើង សងឃទាន
ពោយបរោិយឯណាមយួពម្ចជាយ » (លទងទ្សរពសជារ សងឃទាន ម្តមា៉ាង) ។ 
 មំ្មណតទ្សកគ លទ្ៈ ពាលតភសូងឃ    សងឃតវងសលតមូ្មល គឺ ពួម្មអបម្មបសួ
ម្មបុ ងលពោះពុទនសាស  ម្ដលលបលពឹតថពឃវៀងោវ តច្ចម្មធមវ៌និយ័ពសធជា រម្តនឹងទាងំ
អសទ្ លានទ្ម្តកនពភទើអបម្មបសួពោយឥតកនម្ម្មវងកាវ យ ឬ រពងកៀស
សងសយ័ពម្ចជាយប៉ាពុណាត ោះឯង, ពោយពហាចពៅ សូមផីពៅលតឹមម្តយម្មសំពតទ្
លជលម្មទ្ពណ៌អមចតទ្មម្មចងនឹងម្មខវោះ ពសៀតនឹងលតពចៀម្មខវោះ ប៉ាពុណាត ោះ ពោយ
កនការពបឋើញ សកគ លទ្ខវួ នថាើអបម្មបសួពោយពិតឥតកនសងស័យ ពល ោះ
ននទទួលផបួសអំពីលគូអាច្ចររមម្ម, ោ៉ា ងពនោះពៅថា ពាលតភសូងឃ; លុោះ
ចំពណរកាលយូរអម្ងឝងឆាង យៗពៅ ម្មបុ ងអ គតខាងមុខ សងឃពួម្មពនោះនឹង
ពម្មជាតកនើលនម្មដ ។ ម្តពបជា កនពគឲ្រទាន ព ជាយឧទធិសចំព ោះសងឃ ម្ម៏
គងទ្ម្តនឹងកន អានិសងសពលចជាន ងមម្បបសងឃគតទាន ដូចាប ម្ដរ ។  
២១.សំណួរ៖ ទានម្បបណាពៅថា សបផុរសិទាន  ?  កនប៉ា ុយ នោ៉ា ង  ?  អឝីខវោះ  ? 
ចពមវជាយ៖ ទានរបសទ្បគុគលើសបផុរសពៅថាសបផុរសិ (8) ទានកន  ៥ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-ឲ្រទាន ពោយសទាន  គឺឲ្រពោយចិតថពជឿម្មមយ និង ផលរបសទ្ម្មមយ 
លនម្មដថា អំពពជាគឺការឲ្រទានពនោះ ើអំពពជាមនិសូនរពសាោះអសារឥតការពម្ចជាយ 
លនម្មដើនឹងលតម្ចបទ្ននផល ើរង្ហឝ នទ្មម្មវញិពំុខាន ។ 
 ២-ឲ្រទាន ពោយពសចម្មថី ពារព គឺពទយរវតទុម្ដលលតូវលោះឲ្រ និង
ពារព បដិាគ  ម្ម អបម្មទទួល ពារពពទយរវតទុព ោះ លតូវសំអាតពទយរវតទុ

                              
8  សូមម្មីល សុរានាបិែក ម្លខ ៤៥ រាំព័រ ៨៨ (បដនថម) 
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ពោយផចិតផចងទ្ មនិពធឝជាខជីខាជ ងមម្តនន, ឯការពារពបដិាគ  ម្មព ោះ លតូវ     
សម្មថងពសចម្មថីរាបទ្រម្មបដិាគ  ម្ម ពោយពសចម្មថីពសាយ ោះពសយជា មនិសម្មថងអាការៈ
លទមងឹលតពមជាយ គឺ លតូវនិមនថ ឬ អពញ្ជ ជាញពម្ចជាងអាសនៈដ៏សមគួរ ើពដជាម ។ 
 ៣-ឲ្រទាន ងមការគួរ គឺឲ្រងមកាល ងមរដូវ ម្ដលពគលតូវពធឝជាលតូវឲ្រ 
ដូចើរដូវចូលវសា និងពចញវសា រដូវរង្ហឲ្រពលគឿងពសវៀម្មដណថ បទ្ រដូវពៅថ
ឲ្រទឹម្ម ឬ ម្មព៏ពលម្ដលកនវតទុថយីពថាយ ងកនម្ផវពឈជា ើពដជាម (ម្ផវដំបងូ) ។ 
 ៤-ឲ្រទាន ពោយពសចម្មថីអនុពលាោះ គឺឲ្រពោយចិតថពមងថ  ោ៉ា ងពទារ
ទនទ្ចំព ោះសមណៈ ឬ អបម្មលមី្មលម្មលំនម្ម ម្ដលរងទុម្មខពវទ ពោយពសចម្មថី
ពលសម្មោវ នើពដជាម ឲ្រននសុខលសួលផុតពីពសចម្មថីទុម្មខលពួយព ជាយឥតងងំ
ចិតថថា នឹងទារយម្មគុណបំណាចទ្ពីអបម្មទទួលទានព ោះវញិពម្ចជាយ ។ 
 ៥-ឲ្រទាន ពោយមិនននងងំចិតថពបៀតពបៀនខវួ នឯង និង អបម្មដត្ទ គឺ
ឲ្រពោយងងំចិតថថានឹងបំនតទ្នូវពសចម្មថីពាភ និងពសចម្មថីមំ្មណាញទ្ ព ជាយ
នឹងពធឝជាឲ្រអសទ្នូវអាសវម្មកិពលស ម្ដលើពម ឲំ្រពម្មជាតពសចម្មថទុីម្មខលពួយ ម្មបុង
វដថសងារប៉ាពុណាត ោះ មនិននងងំចិតថឲ្រអបម្មផងពសងជាចសរពសជារថាលបពសជារើង
អបម្មដត្ទពម្ចជាយ, ម្ដលថាមនិពបៀតពបៀនខវួន គឺ មនិឲ្រអបម្មដត្ទសរពសជារខវួន,
មនិពបៀតពបៀនអបម្មត្ដ គឺបនថុោះបង្ហអ បទ្ទានរបសទ្ពគើពដជាម ។ 
២២.សំណួរ៖ សបផុរសិទាន កនលតឹមម្ត ៥ ប៉ាពុណត ោះពទ ឬ កនពផសងពីពនោះ
ពទៀត ប៉ា ុយ នោ៉ា ង  ?  ពបជាកនចូររាបទ្ និងអធិបាយមម្មផង ! 
ចពមវជាយ៖ សបផុរសិទាន (9) កនពផសងពីពនោះ ៥ ោ៉ា ងពទៀតគឺៈ 
 ១-ឲ្រទាន ពោយពសចម្មថីពារពចំព ោះវតទុម្ដលលតូវឲ្រ 
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 ២-ឲ្រទាន ពោយងងំពសចម្មថីពារពចំព ោះវតទុ  និង បដិាគ  ម្ម 
 ៣-ឲ្រទាន ពោយត្ដខវួនឯង 
 ៤-ឲ្រទាន ពោយមនិពនោះឲ្រ 
 ៥-ឲ្រទាន ពោយចិតថពជឿថានឹងននទទួលផលពោយពិត ។ 

- ទាយម្មកាលម្ដលពធឝជាទាន ននងងំចិតថពារពចំព ោះម្តវតទុប៉ាពុណាត ោះ 
មនិពធឝជាពសចម្មថីពអជាពពជាចំព ោះបគុគលអបម្មទទួល ពទាោះអបម្មទទួលទានព ោះ កន
ចរោិដូចពមថចកថ  ម្មឥ៏តរវលទ្ខំលបឹងម្តសលមតិសលកងំពទយរវតទុម្ដលខវួនលតូវ
លោះបងទ្ឲ្រព ោះ ឲ្រសាអ តម្តមា៉ាងោ៉ា ងពនោះពៅថា ឲ្រទានពោយពសចម្មថី
ពារពចំព ោះវតទុ ។ 

- បគុគលកាលពធឝជាទាន ននងងំចិតថពារពចំព ោះពទយរវតទុផង ចំព ោះ
បគុគលអបម្មទទួលទានផងទាងំពីរោ៉ា ងគឺខំលបឹងពរៀបចំច្ចតទ្ម្ចងពទយរវតទុព ោះ
ឲ្រទាលទ្ម្តននលបពសជារត្ថវថាវ កនឱើរសឆាង ញទ្ពិសាផង ទាងំពិនិតរពមជាល
បគុគលអបម្មទទួលទានឲ្រពឃជាញថា កនចរោិសណាថ បទ្ធាប បទ្ើពដជាម ម្មល៏យមើ
ទីលជោះថាវ គួរម្មម្មទ្ពៅថ ម្មបុងចិតថននផង ព ជាយម្មឲ៏្រពោយពសចម្មថីពារពចំព ោះ
បគុគលអបម្មទទួលមនិលពមសុខចិតថលបថុយឲ្រពៅទាងំខជីខាជ ពម្ចជាយ ោ៉ា ងពនោះ
ពៅថា ឲ្រទានពោយងងំពសចម្មថីពារពចំព ោះទាងំវតទុ និង បដិាគ  ម្ម
ព ជាយពទជាបឲ្រ ។ 

- ទាយម្មកាលម្ដលពធឝជាទាន ននពលជាម្មយម្មពទយរវតទុពោយត្ដខវួនឯង
មនិពលបជាអបម្មដត្ទ ឲ្រពគឲ្រពទយរវតទុរបសទ្ខវួនព ោះជំនួសខវួនពម្ចជាយពោយងងំ
ចិតថថា កាលអាងយ អញលងចទ្រង្ហគ តទ្គឺអព ធ លពម្មជាតសាវ បទ្ម្មបុងវដថសងារមិនកន
ទីបំផុតម្ដលមិនកនត្ដពជជាងព ោះ នឹងលបកណមនិននពម្ចជាយ ពបជាដូពច្ចប ោះ
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អាងយ អញនឹងពធឝជាឲ្រផុតច្ចម្មសងារវដថ នឹងើពលគឿងរាសទ្ខវួនពចញច្ចម្មភព
ោ៉ា ងពនោះពៅថា ឲ្រទានពោយត្ដខវួនឯង ។ 

- ទាយម្មកាលម្ដលពធឝជាទាន មនិននពនោះឲ្រ ឬពច្ចលឲ្រគឺពលជាម្ម ុចឲ្រ
ពោយពសចម្មថីគួរសម សម្មថងអាការទនទ្ភវនទ្ លបម្មបពោយចិតថពមងថ ោ៉ា ងពនោះ
ពៅថា ឲ្រទានពោយមនិននពនោះឲ្រ ។ 

- ទាយម្មកាលម្ដលពធឝជាទាន ពោយពជឿថាបគុគលអបម្មឲ្រទានគងទ្នឹងនន
ផលើអំពណាយរបសទ្ទានព ោះមម្មវញិើពំុខានពម្ចជាយោ៉ា ងពនោះពៅថា ឲ្រ
ទានពោយចិតថពជឿថានឹងននទទួលផលពោយពិត ។ 
មំ្មណតទ្ចំណាបំម្នទមៈ សបផុរសិទាន ម្លបថា អំពណាយរបសទ្ជនសបផុរស ឬ
អំពណាយរបសទ្ជនអបម្មកនចិតថសងបទ្ច្ចម្មនប ។ សបផុរសពធឝជាទាន ពាម្មពំុ
ននពរ ជាសមនុសសអបម្មទទួលពទ មនុសសលអម្មព៏ាម្មជួយ សពន្រង្ហគ ោះ មនុសស
អាលម្មម្មទ្ម្មព៏ាម្មជួយ សពន្រង្ហគ ោះ។ ម្ដលពាម្មពធឝជាោ៉ា ងពនោះមនិម្មនកននយ័ថា 
ពាម្មជួយ មនុសសអាលម្មម្មទ្ឲ្ររតឹម្តកន ម្មកវ ងំលបលពឹតថអាលម្មម្មទ្ពលចជានពៅពទៀត
ពទ គឺកននយ័ថា ពាម្មកនចិតថអាណិត ពល ោះមនុសសពយជាងកាលណាកន
ពសចម្មថីទុម្មខ ឬកនពលាោះថាប ម្មទ្ពម្មជាតពម្ចជាងរម្មងបងួសួងសំុជំនួយអំពីអបម្មដត្ទ។ 
ចរោិលអរបសទ្សបផុរសម្មបុងម្ផបម្មទានពនោះ អាចពធឝជាមនុសសអាលម្មម្មទ្ឲ្រម្លបចិតថ
មម្មើមនុសសលអវញិម្ម៏កន ។ សបផុរសពួម្មមយួពទៀតពវាពធឝជាទានពាម្មពំុ
នននឹម្ម ដលទ្មិ្មរោិលបលពឹតថ ជំពនឿ ទិដឌិ ើតិសាសន ៍ លទនិ និងសាស 
របសទ្មនុសសពម្ចជាយ ។ ពាម្មពធឝជាពនោះពៅម្សនលតូវ ពល ោះពាម្មមនិខចីរវលទ្
ដលទ្មខុង្ហររបសទ្ពគ ពាម្មគិតម្តអំពីមុខង្ហររបសទ្ពាម្ម។ សបផុរសពធឝជាទាន 
ពាម្មពារពម្មបុងពទយរវតទុផង ពារពម្មបុងបដិាគ  ម្មផង ។ ផធុយពៅវញិ 
អសបផុរសពធឝជាទានមនិកនពសចម្មថីពារពម្មបុងពទយរវតទុផង មនិកនពសចម្មថី
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ពារពម្មបុងបដិាគ  ម្មផង ។ដូពចបោះអបម្មអានគបផងីងំចិតថពធឝជាទានលបម្មបពោយ
ស ថ នចិតថើសបផុរសចុោះ ពល ោះកនម្តសបផុរសពទ ម្ដលអាចពធឝជាឲ្រមនុសស
ពាម្មមលូមតិថាប  កនពសចម្មថីសុខសនថិោព ម្ដលើពសចម្មថីលនថាប របសទ្
ពយជាងទាងំអសទ្ាប លគបទ្ើតិសាសនម៍្មបុងពាម្មពនោះ ចងទ្ននលគបទៗ្  ាប  ។ 
២៣.សំណួរ៖ ទានម្ដលផធុយាប នឹងសបផុរសិទាន ពៅថាទានអឝី ? ម្លបដូច
ពមថច ? កនប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? ចូរអធិបាយកតិកាខវោះៗ មម្មពមជាល៍ 
ចពមវជាយ៖ ពៅថា អស្បបរុសិ្ទាន( 10 ) ម្លបថា ទានរបសទ្បគុគលើ
អសបផុរស កន ៥ ោ៉ា ងម្ដរគឺៈ 
 ១-ឲ្រទាន ពោយពសចម្មថីមនិពារពចំព ោះវតទុ 
 ២-ឲ្រទាន ពោយមនិងងំពសចម្មថីពារពចំព ោះវតទុ និង បដិាគ  ម្ម 
 ៣-ឲ្រទាន ពោយការមនិឲ្រពោយត្ដខវួនឯង 
 ៤-ឲ្រទាន ពោយពនោះឲ្រ 
 ៥-ឲ្រទាន ពោយមនិពជឿថានឹងនន ទទួលផលវញិ  

- លតងទ្ចំណុចទី ៤-៥ ថាៈ បគុគលម្ដលពធឝជាទានពោយពនោះឲ្រ ឬ ពច្ចល
ឲ្រព ោះ គឺបគុគលអបម្មឲ្រកនចិតថពជឿថា ឲ្រទានននបុណរម្ដរ ប៉ាមុ្នថម្មបុងពពល
ម្ដលសយូមមម្មដលទ្មនិកនចិតថពមងថ នឹងចងទ្ឲ្រ ឬ លជោះថាវ នឹងឲ្រទានដលទ្
សយូមព ោះពសាោះពោយសារម្តទាលទ្ព ជាយម្មព៏នោះឲ្រពៅ ពទាោះឋតិពៅម្មបុងទី
ជិតាប លយមនឹង ុចឲ្រពោយលសួលននម្មម៏្បរើពនោះឲ្រវញិឥតងងំចិតថយម្ម
បណុរពម្ចជាយ ពំុព ោះពសាតពោយសារម្តកនលទពរពលចជានម្ម ុ៏ច ឬ ពនោះឲ្រ 
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  អងគុរារនិកាយ បញ្ចកនាិរ ៤៥ /៨៧ 



r36s 

ពដជាមផឲី្រអបម្មលមី្មលម្មលបម្ជងាប  ដពណថជា មពរ ជាសយម្ម នឹងននពមជាលព ជាយពសជាច
ពលងសបាយប៉ាពុណាត ោះ ។ 

- បគុគលម្ដលពធឝជាទាន ពោយមនិពជឿថានឹងននទទួលផលព ោះ គឺ
បគុគលមនិពជឿថា កនបណុរ កននប កននរម្ម កនសួគើ៌ពដជាម មនុសសម្មថី
សតឝម្មថី ពម្មជាតពម្ចជាងលអឯង អាលម្មម្មទ្ឯង ឥតកនបណុរនបអឝីងម្មទ្ម្តងឲ្រពម្ចជាយ 
ម្ដលឲ្រទានពនោះពោយងងំចិតថថា ពល ោះម្តសាគ លទ្ាប ព ជាយឲ្រពៅ ឬ ម្ម៏
ពោយសារកនមនុសសមម្មសូមព ជាយឲ្រពៅប៉ាពុណាត ោះឥតកនចិតថម្មម្មទ្ពៅថ  ឬ
នឹម្មសងឃមឹថានឹងននបុណរអំពីទានពនោះពម្ចជាយ ។ 

- លតងទ្បទទី១-២-៣ ពនោះមនិននអធិបាយពទ ពល ោះកនទំនងពសចម្មថីដូចាប
នឹងសបផុរសិទានម្ដរ លានទ្ម្តផ្កវ សទ្ ម្មរថា ពារព  និង មនិពារព ប៉ាពុណាត ោះ ។ 
២៤.សំណួរ៖ ទានម្ដលពាម្មមិនសនយត ឬ មិនរាបទ្ថាើទាន ពៅថា ើ
ទានអឝី ? កន ប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? ពល ោះអឝី ? 
ចពមវជាយ៖ ពាម្មពៅថា អស្មមទាន កន ៥ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-ឲ្រន្រសថីដលទ្បរុស ឬ ឲ្របរុសដលទ្ន្រសថី (ដឹម្មញី លបសីុព យ្ ល) 
 ២-ពបជាម្មម្លងពាឧសភ គឺពាន ឬ ពាព យ្ លដលទ្ពមពា ឬ ឲ្រពម
ពាដលទ្ពាឧសភ (ពាព យ្ ល) 
 ៣-ឲ្រទឹម្មលសវងឹ កនសុរា និង ពលគឿងពញៀនើពដជាម 
 ៤-រានិំងពលចៀងឲ្រើទាន ឬ ឲ្រទានរនកំនពលចៀងរាតំវុម្មលម្មកចទ្ើពដជាម 
 ៥-ឲ្រទានរូបគំនូរន្រសថី និង បរុសន្រសថី ម្ដលើរបូ ឲំ្រពម្មជាតតពលមម្ម
ពលតម្មលតអាលពៅរម្មកាម ។ 
 ទានទាងំ ៥ ពនោះមនិសនយតថាើទានពម្ចជាយ ពល ោះមិនច្ចតទ្ថាើទាន
ននបណុរពទ ើទានឥតកនផលអឝីើទីពឹងពំុ ម្មទ្ ដលទ្ខវួនពសាោះពម្ចជាយ គួរ



r37s 

លបឹងបំពពញទានឯពទៀត កនសងឃគតទានើពដជាមឲ្របរបិណ៌ូចុោះ ពល ោះើ
ទានកនផលើម្មត្លមើទីពឹងពោយពិត ។ 
២៥.សំណួរ៖ដូចពមថចពៅថា កាលទាន ?  កនប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ទានម្ដលពគឲ្រងមកាល ងមសមយ័ ឬ ពគឲ្រមយួដងមយួកាល
ម្ដលគួរឲ្រ ពៅថា កាលទាន(11), កន ៥ ោ៉ា ងគឺៈ 

១-ឲ្រទាន ដលទ្អបម្មម្ដលពទជាបនឹងមម្មដលទ្ថយី 
២-ឲ្រទាន ដលទ្អបម្មម្ដលពរៀបដំពណជា រនឹងពចញពៅកានទ្ទីឆាង យ 
៣-ឲ្រទាន ដលទ្អបម្មជំងឺ 
៤-ឲ្រទាន ម្មបុងពវាម្ដលមំ្មពុងពលសម្មោវ ន (អតទ្ោវ ន) 
៥-ឲ្រទាន ម្ផវពឈជា ឬ វតទុអឝីម្ដលពទជាបនឹងកនពម្ចជាងើដំបងូ ។ 

២៦.សំណួរ៖ ការឲ្រទាន និង ការ រម្មាសីលទាងំពីរពនោះ ណាលម្មលំនម្មើងណា ? 
ចពមវជាយ៖ ការឲ្រទាន ើមិ្មចចម្ដលបុគគលនឹងពធឝជាឲ្របរសុិទនលគបទ្លានទ្នន
ពោយម្មលមើងការកានទ្សីល,ចំម្ណម្មសីលពបជាបុគគលលតូវការរម្មា លានទ្ម្ត
ពរៀនឲ្រពចោះដឹងមិ្មចចម្ដលលតូវតមលតូវពវៀរច្ចម្មប៉ាពុណាត ោះើពដជាមព ជាយសកទាន 
កានទ្យម្មសីលព ោះអំពីសំណាម្មទ្ភិម្មខុ ឬ សាមពណរ ើពដជាម មម្មខំលបលពឹតថ
សលងួមឲ្រលតឹមលតូវងមចាបទ្ព ោះប៉ាពុណាត ោះ ម្មញុ៏ាងំមុ្មសលឲ្រសពលមចបរសុិទន
នន ឬ ថាសីលពនោះ ជនទាងំអបម្មកន ទាងំអបម្មលម្ម អាចពធឝជាននដូចាប  ពល ោះ
ើមុ្មសល ម្ដលបុគគលលតូវរម្មា ចំព ោះវរិតិពចត  (ពចត ត្នការពវៀរ ឬ ការ
លោះបងទ្) កប ម្មទៗ្ នន ពោយមនិច្ចនំចទ្ចំណាយធនធាន ឬ អសទ្លទពរ
សមផតថិពម្ចជាយ ។  
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  សុរានាបែិក អងគុរារនិកាយ ម្លខ ៤៤ រាំព័រ ៨១ 



r38s 

 ចំម្ណម្មឯ ការពធឝជាទាន លុោះម្តបគុគលកនពទយរវតទុ លយមលោះពធឝជាពម្មជាត 
ទាងំ បដិាគ  ម្ម អបម្មទទួលទានម្មក៏នផងពទជាបពធឝជានន ពវាម្ដលពធឝជាព ោះ
ពទៀតកនមិ្មចចលតូវខឝលទ្ខាឝ យម្មព៏លចជាន មនិម្តប៉ាពុណាត ោះពម្ចជាយ ទានម្មបុងលពោះពុទន
សាស ពនោះបុគគលលតូវច្ចតទ្ម្ចងពធឝជាឲ្រលតឹមលតូវពៅងមពុទាន នុញ្ញដ តផងពទៀត 
ពទជាបនឹងននផានិសងសពលចជានពពញពលញសមងមបំណង ពបជានឹងពចោះម្ត
ពធឝជាបំ នទាងំខជីខាជ ពោយការមនិពចោះដឹងពល ោះអាងយសស័ម្មថិ ឬ លទពរ
សមផតថិពលចជានពធឝជាងមទំពនជាងចិតថចងទ្ ពោយញាណវបិផយុតថ( 12 )(ម្ដលលនស
ច្ចម្មពសចម្មឋីដឹង) មនិអាលស័យចាបទ្លពោះពុទនសាស ម្ដលកនមម្ម ម្មបុងគមភរី
ដីកាើពាលផងពទ ទានពនោះមនិននព យ្ ោះថា ពធឝជាពោយលបត្ពពម្ចជាយទាងំ
ផលត្នទានព ោះពសាត ម្មព៏ខាយចុោះមម្មើលំោបទ្ ដូពចបោះពឃជាញថា ការពធឝជា
ទានពិនម្មើងការរម្មាសីលដូចននពិពណ៌ មម្មពនោះឯង ។ 
២៧.សំណួរ៖ ទម្មខិណាវសុិទនិ ពសចម្មថីបរសុិទន (និងពសចម្មថីមិនបរសុិទន)ត្នការ
ឲ្រទាន កន ប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? អឝីខវោះ ?  ចូរពនរលទ្ឲ្រននពម្មាោះម្មាយមម្មពមជាល 
ចពមវជាយ៖ទម្មខិណាវសុិទនិ ពសចម្មថីបរសុិទន និងមនិបរសុិទនត្នទានកន៤ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-ទានបរសុិទនអំពីអបម្មឲ្រ មនិបរសុិទនអំពីអបម្មទទួល 
 ២-ទានបរសុិទនអំពីអបម្មទទួល មនិបរសុិទនអំពីអបម្មឲ្រ 

                              
12  ញាណវបិបយុរា ដែលរាសច្ចកម្សចកដែីឹង; ចិរាដែលមានដរជាំម្នឿឥរម្សចកដែីឹងការខុសឬ ររូវ
ម្ឡយី : ម្្វីបុណយម្ោយញាណវបិបយុរា គមឺ្្វបុីណយកុសលណ្តមួយម្ោយម្ជឿជាកថ់ាានបុណយ ប៉ុដនា
ឥរមានម្សចកដែីឹងអវីដបលកជាងជាំម្នឿម្ ះម្ឡយី; កិចចការអវីៗ ដែលអនកម្្វីៗត្តមដរបអគ បម់្គ ឥរមាន
យល់ជាកខ់លួនាងម្សាះ ក្ម្ៅថា ម្្វមី្ោយញាណវបិបយុរា  ដែរ។ ព្វកយផទុយ : ញាណសមបយុរា ។ 
ញាណសមបយុរា ដែលរបកបម្ោយម្សចកដែីឹង; ចិរាដែលរបកបម្ោយរាជាា  គឺចិរាដែលមានជាំម្នឿ
រពមទាំងរាជាា ក្មានផង : ម្្វបុីណយម្ោយញាណសមបយុរា; គកឺិចចការអវីៗដែលម្គម្្វមី្ោយការយល់
ជាកខ់លួនាង កម្្ៅថា ម្្វីម្ោយញាណសមបយុរា ដែរ ។ 



r39s 

 ៣-ទានមនិបរសុិទនអំពីអបម្មឲ្រផង អំពីអបម្មទទួលផង 
 ៤-ទានបរសុិទនអំពីអបម្មឲ្រផង អំពីអបម្មទទួលផង ។ 

- ទានបរសុិទនអំពីអបម្មឲ្រ មិនបរសុិទនអំពីអបម្មទទួលព ោះគឺ អបម្មឲ្រកន
សីលបរសុិទន កនសីលធមល៌អ ឯអបម្មទទួលើអបម្មលទុសថសីលកនធម៌អាលម្មម្មទ្ 

- ទានម្ដលបរសុិទនអំពីអបម្មទទួល មិនបរសុិទនអំពីអបម្មឲ្រព ោះ គឺអបម្មឲ្រ
ើអបម្មលទុសថសីល កនធមអ៌ាលម្មម្មទ្ ឯអបម្មទទួលកនសីលបរសុិទនកនធមល៌អ 

- ទានម្ដលមិនបរសុិទនអំពីអបម្មឲ្រផង មិនបរសុិទនអំពីអបម្មទទួលផង
ព ោះគឺទាងំអបម្មឲ្រ ទាងំអបម្មទទួលើអបម្មលទុសថសីល កនធមអ៌ាលម្មម្មទ្ទាងំពីរ 

- ទានម្ដលបរសុិទនអំពីអបម្មឲ្រផង បរសុិទនអំពីអបម្មទទួលផងព ោះ គឺអបម្ម
ឲ្រម្មើ៏អបម្មកនសីលបរសុិទន កនធម៌លអ ឯអបម្មទទួលម្មើ៏អបម្មកនសីល
បរសុិទន កនធមល៌អដូចាប ទាងំពីរខាង ។ 
 មា៉ាងវញិពទៀតម្ដលថា,ទាយម្ម (អបម្មឲ្រទាន) បរសុិទន គឺ ទាយម្ម រម្ម
លទពរននពោយផវូវលតឹមលតូវ ច្ចតទ្ម្ចងពទយរទាន ននលតឹមលតូវងមម្មផួន
បពចចម្មពទស ។ ម្ដលថាបដិាគ  ម្ម(អបម្មទទួល)មនិបរសុិទន គឺបដិាគ  ម្មមនិ
កនសីលធម៌សលកបទ្ខវួន មនិកនពសចម្មថីត្វឆាវ ត ម្មបុងការពលបជាវតទុម្ដលពគ
ច្ចតទ្ម្ចងពម្ចជាងងមម្មផួន បពចចម្មពទស ។ ម្ដលថាបដិាគ  ម្ម បរសុិទន គឺ
បដិាគ  ម្ម កនសីលធម៌សលកបទ្ខវួន កនពសចម្មថីត្វឆាវ តពចោះពលបជារបសទ្ម្ដល
ពគច្ចតទ្ម្ចងពម្ចជាងងមម្មផួន បពចចម្មពទស ។ ម្ដលថាទាយម្ម មនិបរសុិទន គឺ
ទាយម្មរម្មលទពរននមម្មពោយផវូវខុស ច្ចតទ្ម្ចងពទយរទានមនិលតឹមលតូវងម
បពចចម្មពទស ។ ទាងំ ៤ ពនោះកនម្តទានទី ៤ ពទ ម្ដលើទានលអបំផុត 
ពល ោះទាងំសង្ហខ ង កន  ពសចម្មថីបរសុិទនដូចាប  ។ បំណងពុទនសាស ចងទ្ឲ្រ
មនុសសពយជាងរម្មពសចម្មថីបរសុិទន រម្មពសចម្មថីពចោះដឹងទាងំអសទ្ាប  ពដជាមផរីសទ្ពៅ
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ម្មបុងពិភពពាម្មម្ដលពចោះម្តរម្មពរឿងាប  មនិកនទីបំផុត ពទជាបពាម្មសរពសជារ
ទានទី ៤ ថាើទានលអើងទី ១ ទី ២ និង ទី ៣ ។ 
 បគុគលពួម្មខវោះម្មបុងពាម្មពនោះ ចូលចិតថពធឝជាទាន ម្តមនិចូលចិតថរម្មពសចម្មថី
បរសុិទនខាងលទពរសមផតថិ លួចបវនទ្សីុសំណូម្មពនម្មបនវំអបម្មដត្ទយម្មមម្មពធឝជា 
ទាន ។ ម្មបុងពពលពធឝជាទានមថងៗមិនចូលចិតថរម្មពសចម្មថីពចោះដឹងខាងផវូវបពចចម្ម-
ពទសពដជាមផចី្ចតទ្ម្ចងពទយរទានរបសទ្ខវួនឲ្រននលតឹមលតូវ ។ ចូលចិតថអតួពម្មរ ថិ៍
ព យ្ ោះរបសទ្ខវួនពោយការពធឝជាទាន ពោយមនិកននឹម្មខាយ សពគថា ពសចម្មថី
ពៅ យងនឹងពសចម្មថីលងងទ្របសទ្ខវួន ពបជាមនិកនអបម្មណាពគដឹងម្មគ៏ងទ្ខវួនឯង
ននដឹងម្ដរ ។ បគុគលពួម្មខវោះពទៀត ម្មបុងពាម្មពនោះចូលចិតថទទួលទានរបសទ្
ពគ ម្តមនិចូលចិតថរម្មពសចម្មថីបរសុិទនសលកបទ្ខវួនខាងផវូវសីលធម ៌ មិនចូល
ចិតថរម្មពសចម្មថីពចោះដឹងសលកបទ្ខវួនខាងផវូវ “បពចចម្មពទស” ទាងំខាងវនិយ័ទាងំ
ខាងសងគមសាន្រសថ ពដជាមផរីសទ្ពៅម្មបុងពាម្មពនោះពោយពសចម្មថីត្ថវថបូរ ។ ចូល
ចិតថអតួពម្មរ ិ៍ព យ្ ោះរបសទ្ខវួន ពោយអំណាចទានអបម្មដត្ទ មនិកននឹម្មខាយ ស
ពគថា  ពសចម្មថីពៅ យងនឹងពសចម្មថីលងងទ្របសទ្ខវួន ពបជាមនិកនអបម្មណាពគដឹង 
ម្មគ៏ងទ្ខវួនឯងននដឹងម្ដរ ។ ពុទនសាស , ននពឃជាញអបម្មឲ្រម្មខឝម្មទ្ នឹងអបម្ម
ទទួលម្មខឝម្មទ្ពនោះព ជាយ ពទជាបនិោយពីទម្មខិណាវសុិទនិ ពដជាមផឲី្រទាយម្ម និង   
បដិាគ  ម្ម ពរៀបចំខវួនឲ្រននបរសុិទន ឲ្រកនពសចម្មថីពចោះដឹងលគបទ្ាប  ។ 
 កាលណា ពយជាងពធឝជាពសចម្មថីបរសុិទនងមបំណងពុទនសាស  សងគម
មនុសសម្មបុងពិភពពាម្មពនោះ ម្មល៏នម្មដើនឹងននទទួលពសចម្មថីចពលមជាន ឋាន
សួគ ៌ម្មល៏នម្មដើនឹងពបជាម្មទាឝ រច្ចទំទួលមនុសសបរសុិទនើពំុខានពម្ចជាយ ។ 
 សូមបញ្ញជ ម្មទ្មថងពទៀតថា ទម្មខិណាវសុិទនិ ពសចម្មថីបរសុិទនម្មបុងការឲ្រទាន
នឹងការទទួលទានព ោះមិនម្មនសំពៅយម្មលតឹមម្តអាជីវម្មមយបរសុិទន ឬ សីល
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បរសុិទនប៉ាពុណាត ោះពទ គឺសំពៅយម្មពសចម្មថីបរសុិទនខាងផវូវពចោះដឹងសាគ លទ្រពបៀប
បពចចម្មពទសទូពៅ ើពិពសស សាគ លទ្វនិយ័បពចចម្មពទស ទាងំខាងអបម្មឲ្រទាងំ
ខាងអបម្មទទួល ពល ោះអឝី ? ពល ោះថាពបជាទាយម្ម មនិសាគ លទ្បពចចម្មពទសទូពៅ 
ទានរបសទ្ពគលានទ្ម្តមនិសូវលអ ម្តពបជាមនិសាគ លទ្វនិយ័បពចចម្មពទសព ោះ ទាន
របសទ្ពគម្មម៏និពម្មជាតើទានងមវនិយ័ពម្ចជាយ ។ ពបជាើម្មឋនិទាន លតូវកន
បពចចម្មពទស ខាងវនិយ័ទាងំសង្ហខ ង គឺខាងទាយម្មសាគ លទ្វនិយ័បពចចម្មពទស 
អំពីពរឿងពដរកាតទ្ពនម្មលជលម្មទ្ចីវរ, អំពីពរឿងអងគខ័ណឍ  ត្នចីវរម្ដលពគពដរ      
ចំណាយលសាបទ្ ។ ចំម្ណម្មខាងភមិ្មខុគឺបដិាគ  ម្មលតូវសាគ លទ្វនិយ័បពចចម្មពទស
ខាងលកាលលគង និង អនុពកទ , ខាងណាមយួកនមំ្ម ុស ម្មបុងវនិយ័
បពចចម្មពទស សូមផលីតឹមម្តបនថិចបនថួច ម្មពំុ៏ពម្មជាតើម្មឋនិពម្ចជាយ ។ 
២៨.សំណួរ៖ ការពធឝជាទានលតវូលបម្មបពៅពោយអងគ ប៉ា ុយ នោ៉ា ង ពទជាបកន         
ផានិសងសពលចជាន ?  កនអឝីខវោះ ? ចូរពរៀបរាបទ្ទាងំសង្ហខ ង 

ចពមវជាយ៖ ពដជាមផពីធឝជាទានននអានិសងសពលចជាន លតូវលបម្មបពោយអងគទាងំ៦
ោ៉ា ងគឺខាងអបម្មឲ្រកន ៣ ខាងអបម្មទទួលកន ៣ ដូចខាងពលកាម ៖ 

អងគខាងអនកឲ្យ ៣ គឺៈ 
១- អបម្មឲ្រ កនចិតថពលតម្មអរ ម្មបុងកាលមនុឲ្រ (បពុឝពចត ) 
២- អបម្មឲ្រ ញុាងំចិតថលជោះថាវ  ម្មបុងកាលមំ្មពុងឲ្រ (មញុ្ចនពចត ) 
៣-  អបម្មឲ្រ កនចិតថពលតម្មអរ  ចំព ោះទានម្ដលឲ្ររចួព ជាយ  (អបរាបរពចត ) 

អងគខាងអនកទទួល ៣ គឺៈ 
១-បដិាគ  ម្ម អបម្មទទួលទាន កនរាគៈពៅលនសទ្(ពីខននស ថ ន)ព ជាយ 

ឬ មំ្មពុងលបតិបតថិពដជាមផមំី្មច្ចតទ្បងទ្នូវរាគៈ (តពលមម្ម,ពលតម្មលតអាលចំព ោះកាម) 
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២-បដិាគ  ម្ម អបម្មទទួលទាន កនពទាសៈពៅលនសទ្ (ពីខននស ថ ន)
ព ជាយឬមំ្មពុងលបតិបតថិពដជាមផមំី្មច្ចតទ្បងទ្នូវពទាសៈ (ការលបទូសថ,មំ្ម ឹង,សមអបទ្) 

៣-បដិាគ  ម្ម អបម្មទទួលទាន កនពក ៈពៅលនសទ្ (ពីខននស ថ ន)
ព ជាយ ឬ មំ្មពុងលបតិបតថិពដជាមផមំី្មច្ចតទ្បងទ្នូវពក ៈ(មិនសាគ លទ្ ខុសលតូវ)  ។ 
 រមួអងគទាងំ ពីរ ចំម្ណម្ម គឺទាងំអបម្មឲ្រ ទាងំអបម្មទទួល លតូវើ ៦ 
លបការ ពៅថា ឆឡងគទាន(13) ម្លបថា ទានលបម្មបពោយអងគទាងំ ៦ ។ 
ទានលបម្មបពោយអងគ ៦ លបការពនោះ លពោះសកយ សមភុទនលទងទ្លងសទ្សរពសជារថា
នឹងននផានិសងសពលចជាន បគុគលណានីមយួ មនិអាចនឹងគណ រាបទ្ថា 
ចំនួន ប៉ាពុណត ោះ ប៉ាពុណាត ោះននពម្ចជាយ  ។ 
២៩.សំណួរ៖ ពបជាទាយម្មអបម្មឲ្រទាន ននលបម្មបម្តអងគពីរខាងពដជាមគឺ ពពល
មនុឲ្រទាន កនចិតថលជោះថាវ រមី្មរាយ ពៅថា បពុឝពចត ១ ពពលមំ្មពុងលោះឲ្រ 
កនចិតថលជោះថាវ រមី្មរាយ ពៅថាមញុ្ច នពចត ១ លុោះឲ្រម្មនវងលសាបទ្ម្តពម្មជាត
អមុ្មសលចិតថ គឺមចឆរយិៈើពសចម្មថីមំ្មណាញទ្ នឹម្មសាថ យពលកាយចំព ោះវតទុទាងំ
ប៉ា ុយ នម្ដលននបរចិ្ចច គរចួព ជាយព ោះពៅវញិ ពតជាទាយម្មព ោះព យ្ ោះថា នន
ទទួលផលពពញពលញម្ដរ ឬោ៉ា ងណា ? ចូរទាញឧទា រណ៍ើតួអាងផង! 
ចពមវជាយ៖ ព យ្ ោះថាទទួលផលពពញពលញម្ដរ ប៉ាមុ្នថ មនិននសពលមច
លបពោជនអ៍ឝីម្មបុងការម្ដលទទួលព ោះពម្ចជាយ ពល ោះខឝោះ អបរាបរពចត  ១ 
ខាងចុងពទៀត តួោ៉ា ងដូចពរឿង អបតុថម្មពសដឌី ម្ដលកនពសចម្មថីដំណាលថា 
កាលពីអតីតើតិ អបតុថម្មពសដឌីព ោះពម្មជាតើគ បតីកប ម្មទ្ ននពឃជាញលពោះ   
បពចចម្ម ពុទនលពោះ មតគរសិខី មំ្មពុងនិមនថបិណឍ នតងមផវូ វ ម្មក៏នពសចម្មថី

                              
13

  សុរានាបែិក ម្លខ ៤៦ រាំព័រ ១១៤ 
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លជោះថាវ  ព ជាយម្លសម្មលនបទ្ពៅភរោិ ឲ្រលបពគនបិណឍ នតដលទ្ពាម្ម លុោះ
លនបទ្ដូពច្ចប ោះព ជាយម្មព៏ចញពៅកានទ្ទីដត្ទពៅ ចំម្ណម្មខាងភរោិ ននឮ
 ម្មរព ោះព ជាយ ម្មព៏លតម្មអរច្ចតទ្ម្ចងពោជនដល៏បណិតផចិតផចងទ្ យម្មពៅោម្មទ្
នលតលបពគន លពោះបពចចម្មពុទនអងគព ោះ រចួព ជាយម្មព៏ាម្មនិមនថពចញពៅ ។ 
គ បតីព ោះលតម្ចបទ្មម្មវញិននជួបនឹងលពោះបពចចម្មពុទនព ោះសួរថា ពាម្ម
កច សទ្នន អឝីខវោះម្ដរ ឬ ពទ ? ព ជាយចូលពៅច្ចបទ្នលតពបជាម្មពមជាល ពឃជាញនូវ
ពោជនោ៉ា ងលអៗ ម្មម៏្បរពៅើនឹម្មសាថ យពលកាយថា ឱ ប! បិណឍ នត(ចង្ហា នទ្)
ពនោះលអណាសទ្ពតជា លបសិនពបជាននទាសម្មមយម្មរបរពិោគវញិ វានឹងពធឝជាការ
ឲ្រអញ ឯសមណៈពនោះយម្មពៅបរពិោគ (ឆានទ្) ឥតលបពោជនព៍សាោះ ។ 
 គ បតីព ោះ លុោះននមម្មពម្មជាតើអបុតថម្មពសដឌី ពោយអំណាចវនិម្ម
(ផល) ព ោះឯង បណាថ លឲ្រកនពសចម្មថីមំ្មណាញទ្ សឝិតសាឝ ញ  ងួម្ ង
លទពរសមផតថិ ទុម្មមិនឲ្រអបម្មដត្ទ ទាងំមិនឲ្រចូលចិតថពលបជាលនសទ្របសទ្លអៗ 
ពពញចិតថ និង ចូលចិតថពលបជាម្តរបសទ្ណាអនទ្ពថាម្មពំុទានទ្សមយ័ម្មបុ ងមយួជីវតិ
ពនោះើពទាស គឺ មម្មពីាយ នពចត មយួខាងចុង អបរាបរពចត   បឹងឯង ។ 
៣០.សំណួរ៖ បដិាគ  ម្ម អបម្មទទួលទាន ម្ដលកន រាគៈ ពទាសៈ និង     
ពក ៈ ពៅលនសពីខននស ថ នព ជាយព ោះ ពតជាសំពៅយម្មបគុគលថាប ម្មទ្ណា ? 
ម្ដលថាមំ្មពុងលបតិបតថិ ពដជាមផីមំ្មច្ចតទ្បងទ្នូវ រាគៈ ពទាសៈ ពក ៈ ព ោះសំពៅ
យម្មបគុគលថាប ម្មទ្ណា ? 
ចពមវជាយ៖ បគុគលម្ដលកនរាគៈពទាសៈពក ៈពៅលនសទ្ពីខននស ថ នព ជាយ 
សំពៅយម្មបគុគលថាប ម្មទ្ខភសទ្គឺ អរយិបុគគល កនពសាងបនបបគុគលើពដជាម ឯ
បគុគលម្ដលមំ្មពុងលបតិបតថិពដជាមផមំី្មច្ចតទ្បងទ្នូវ រាគៈ ពទាសៈ និង ពក ៈ
សំពៅយម្មបគុគលថាប ម្មទ្ប ធ បទ្គឺ មុ្មលបលុតម្ដលលោះបងទ្ ឃរាវាសសមផតថិ 
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ព ជាយពចញពៅបសួ ម្មបុងលពោះពុទនសាស  ព ជាយសិម្មាពរៀនសូលតពចោះដឹង
ព ជាយពធឝជាពសចម្មថីលបតិបតថិពដជាមផមំី្មច្ចតទ្បងទ្នូវមិ្មពលសគឺ រាគៈ ពទាសៈ ពក ៈ 
ឲ្រអសទ្ពីខននស ថ ន បំណងនឹងឲ្រដលទ្ឋានៈើអរយិបគុគលផងម្ដរ ។ 
៣១.សំណួរ៖ ការឲ្រទាន ម្ដលពាម្មពៅថាើ ទានដល៏បពសជារខភងទ្ខភសទ្ កន
ប៉ា ុយ នលបការ ? អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ទានដល៏បពសជារខភសទ្ខភសទ្ព ោះកន ៧ លបការគឺៈ 
 ១-ឲ្រទាន ពដជាមផឆីវងច្ចម្មតណាា  ម្ដលើពលគឿង  ំឬ បពណថជា រសតឝឲ្រ
អព ធ លពម្មជាតសាវ បទ្ម្មបុងភពតូចភពធំ ។ 
 ២-ឲ្រទាន ពោយពសចម្មថីពារព គឺពារពលគបទ្ទាឝ រទាងំបី(កាយ វាច្ច 
ចិតថ) លពមទាងំពទយរវតទុម្ដលលតូវលោះឲ្រ មនិឲ្រពោយអាការៈពសាោះអពងគជាយ 
 ៣-ឲ្រទាន ពោយពសចម្មថីខាយ សនប ពៅថ នឹងនប ។ 
 ៤-ឲ្រទាន ពោយមនិគិតសំត្ចទុម្មគឺមនិនឹម្មសាថ យពលកាយ ។ 
 ៥-ឲ្រទាន ចំព ោះទម្មខិពណយរបគុគល ។ 
 ៦-ឲ្រទាន ពោយពសាមនសសរមី្មរាយ និង ការពិច្ចរណាពឃជាញ
លបពោជនើ៍ម្មទ្ាម្មទ្ មនិលសវនិលសវានទ្ពោយវចិិមិ្មច្ចឆ នីវរណៈ ។ 
 ៧-ឲ្រទាន ពោយពលគឿងអលង្ហក រ និង បរវិាត្នចិតថគឺងងំចិតថថានឹង
យម្មការឲ្រទានើពលគឿងលបោបទ្សលកបទ្ើលំអររបសទ្ើាប នឹងចិតថ ។ 
៣២.សំណួរ៖ វតទុ ម្ដលរាបទ្បញ្ចូ លថាើ ពោជ ហារ ព ជាយពាម្ម ពៅថា
បិណឍ នតបផចចយ័ ព ោះននដលទ្ វតទុ អឝី  ? 
ចពមវជាយ៖ វតទុម្ដលរាបទ្បញ្ចូលថាើពោជ ហារព ោះកនពលចជានោ៉ា ងគឺ នយ 
នំ (នំលសសទ្,នំពលម្មៀម) លតី សាចទ្ ម្ផវពឈជា និង ពមជាមពឈជា ើពដជាម ។ 
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៣៣.សំណួរ៖ វតទុ ម្ដលរាបទ្បញ្ចូ ល ើពោជ ហារព ជាយ ទាយម្មមិនគួរ
លបពគនដលទ្ភិម្មខុ ម្មបុ ងពវាណា ?  ចូរអធិបាយឲ្រននសពឝលគបទ្ ! 
ចពមវជាយ៖ ទាយម្មមនិគួរលបពគនដលទ្ភមិ្មខុម្មបុងពវាវកិាល គឺងងំពីពវា
រពសៀលពៅដលទ្យបទ្ ឲ្រពាម្មទទួលផ្កធ លទ្ត្ដពម្ចជាយ ពបជាលបពគនពោយសមថី
ើម្មបផយិពវាហានន គឺបវរណាឲ្រពាម្មដឹង ព ជាយលបគលទ្វតទុព ោះដលទ្    
ម្មបផយិការម្មៈ គឺមូ្មនសិសសរបសទ្ពាម្ម អបម្មទទួលពរៀបចំទុម្មោម្មទ្ សពលមច
មិ្មចចលបពគន, ចំម្ណម្មពាម្មលតូវលានទ្ម្តទទួលដឹងពោយចិតថម្តប៉ាពុណាត ោះពបជា
លបពគនដូពចបោះ ពទជាបពាម្មឆានទ្ពោជនព ោះពៅត្ថងពលកាយពទៀតននឥតកន
ពទាស ។ ពោជនព ោះមំុ្មថាពម្ចជាយវតទុទទួលផ្កធ លទ្ត្ដម្មបុងកាលខុស សូមផី
ទទួលពោជនណាមយួម្មបុងកាលលតូវព ជាយ ទុម្មោម្មទ្ពោយខវួនឯងឲ្រម្មនវង
រាលតីមយួពម្ចជាងពៅ ភមិ្មខុឆានទ្ពោជនព ោះលតូវ អាបតថិនចិតថិយៈ ពៅលតងទ្សនបិ-
ធិការម្មសិកាខ បទ ពោយពិត ។ មយួពទៀតពោជ ហារម្ដលភមិ្មខុលតូវពលប
ចូលពៅម្មបុងបំពងទ្ម្មទាងំប៉ាុ យ ន លុោះម្តលបពគនពោយលតឹមលតូវពទជាបឆានទ្នន 
ពវៀរម្លងម្តទឹម្មសុទន គឺទឹម្មម្ដលឥតាយពោយវតទុអឝីមយួ និង ពឈជាសធនទ្ 
(ពឈជាច្ចម្មទ្ពធយញ)ពចញ មិននចទ្លបពគន លានទ្ម្តយម្មពៅោម្មទ្ម្ម្មផរភមិ្មខុពលបជា
លនសទ្ឆានទ្ននឥតកនពទាស ឬ អាបតថិអឝីពម្ចជាយ ។ 
៣៤.សំណួរ៖ ការលបពគនវតទុ អឝីមយួដលទ្ភិម្មខុ  លតវូលបម្មបពោយអងគប៉ា ុយ នោ៉ា ង
ពទជាបពៅថា លបពគន ?  អងគលបពគន ទាងំព ោះកន អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ការលបពគនវតទុអឝីមយួដលទ្ភមិ្មខុលតូវលបពគនលបម្មបពោយអងគ ៥ ោ៉ា ង
ពទជាប ពៅថា លបពគន ។ បណាថ អងគលបពគនទាងំ ៥ ព ោះគឺៈ 
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១-វតទុម្ដលកនទមងនទ្លយមបរុសកនម្មកវ ងំោ៉ា ងម្មណាថ ល ពលជាម្មកប ម្មទ្
ឯងរចួ(14)  គឺសំពៅយម្មបរុសម្ដលកនវយ័ម្មណាថ ល មំ្មពុងពពញម្មកវ ងំ។ 
 ២-លតូវ តទនសលនម្មដ គឺអបម្មលបពគនសទិតពៅម្មបុង តទនស២ តទ 
១ ចំអាម (សលកបទ្  តទនសលបពគន គឺកនចកង យ ២  តទ ១ ចំអាម) ។ 
 ៣-អបម្មលបពគនលតូវបនធនទ្ខវួន បពង្ហអ នវតទុចូលមម្ម គឺបពង្ហអ នចូលមម្ម  
សម្មថងឲ្រពឃជាញថា ើអបម្មលតូវការលបពគនពិត ។ 
 ៤-ពទវងម្មថី មនុសសម្មថី សតឝតិរច្ចឆ នម្មថី លបពគនគឺពិតើកនពគលបពគនម្មន ។ 
 ៥-ភមិ្មខុទទួលវតទុព ោះពោយកាយផ្កធ លទ្ម្មថី ពោយវតទុើបទ្នឹងកាយម្មថី។ 
៣៥.សំណួរ៖ លតងទ្អងគទី២  ម្មរថា លតវូ តទនសលនម្មដ គឺអបម្មលបពគនសទិត
ពៅម្មបុង តទនស ២ តទ ១ចំអាមព ោះ ពតជា តទនស ម្លបដូចពមថច ? មំ្មណតទ្
លតឹមណាដលទ្ទីលតឹមណា ពទជាបសទិតពៅម្មបុ ង តទនស ? ចូរពនរលទ្មម្មពមជាល៍ 
ចពមវជាយ៖  តទនស ម្លបថា អ ធ ម្មទ្ត្ដ ម្មបុងទីពនោះើព យ្ ោះឱកាសម្ដលលតូវ
ាតត្ដលបពគន ាតត្ដទទួល មនិាតលូម្ម ឬ ព្ងត្ដចូលពៅឲ្រពម្មជាន
ពលជាសលបកណ ។ ឯពិធីម្ដលនឹងត្ល តទនស ២  តទ ១ ចំអាម ព ោះគឺ 

- ចំម្ណម្មខាងទាយម្មអបម្មលបពគន លតូវគិត តទនសពីលតឹមទីបំផុតខាង
ម្មបុងអវយវៈខវួនចូលពៅ ។ 

                              
14

 ម្បីវរថុគឺោជនៈែូចជា រុ ថាស ជាម្ែីមដែលោក់រមកល់ចអហ ន់ម្លីម្ ះជារបស់្ងន់ហួស
របមាណ ម្បីទយកមនិអាចម្លីរបម្គនមាន ក់ាងរចួម្រ គបបចូីលម្ៅជិរបែគិ្មគ ហក ឲ្យជាប់
ហរថាសម្ហយីច្ចប់ម្លីករជុងរុ ឬ ថាសបម្ងហីបឲ្យផុរបនាិចម្ឡងីរបម្គនម្ៅ ក្ម្ ម្ ះថា
របម្គនម្ោយពរិទាំងបែគិ្មគ ហក ក្គួរររួលឆាន់ានម្ោយឥរមានម្ទសម្ឡយី ។ 
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- ចំម្ណម្មខាងបដិាគ  ម្ម គឺភមិ្មខុអបម្មទទួល លតូវគិតពីលតឹមទីបំផុតខាង
ពលៅអវយវៈ (ពាម្ម) ចូលមម្ម ។ 

- ផសាំប ពៅឲ្រននលបម្វង ២  តទ ១ ចំអាម គឺពបជាទាយម្មឈរលបពគន 
ចំពីមខុ (ភមិ្មខុម្មឈ៏រទទួលដូចោ៉ា ង ទទួលភតថម្ដលពគោម្មទ្នលត) លតូវគិតពី
លតឹមពមពជជាងទាយម្មចូលពៅ ភមិ្មខុលតូវគិតពីចុងបំផុតម្ម្មងពជជាងចូលមម្ម ឲ្រនន
លបម្វង ២  តទ ១ ចំអាម, ោ៉ា ងពនោះពៅថា  តទនស(15)  គឺលយមាតត្ដ
លបពគនាតត្ដទទួលននពោយពារព បរុសម្មថី ន្រសថីម្មថី អាចលបពគន ឬ ោម្មទ្
នលតននដូចាប  ។ 

- ពបជា ទាយម្ម និង បដិាគ  ម្ម អងគុយដូចាប ម្មថី កប ម្មទ្ឈរ កប ម្មទ្អងគុយ ឬ
ពដម្មម្មថី លបពគនចំពីមខុម្មថី ពីពលកាយឬពីខាងម្មថី ម្មក៏នទំនងដូចនយ័ពនោះម្ដរ, 
អបម្មលបពគនលតូវគិតពីខាងម្មបុងចូលពៅ អបម្មទទួលលតូវគិតពីខាងពលៅចូលមម្ម 
រមួលបម្វង តទនសពៅឲ្រនន ២  តទ ១ ចំអាម,មនិច្ចនំចទ្វាសទ្ពទលានទ្
ម្តត្លសាយ នពមជាលឲ្រពឃជាញលយមនន ២  តទ ១ ចំអាម ប៉ាពុណាត ោះ ឬ ឲ្រជិត
ើងពនោះបនថិចម្មឥ៏តទាសទ្ មំុ្មឲ្រម្តជិតពពម្មពបជាន្រសថីម្លម្មងលបពគន ឬ ោម្មទ្នលត
ពំុពម្មជាត លតូវពចោះត្លឲ្រននលសួលទាងំអបម្មលបពគន និង អបម្មទទួល ។ 
៣៦.សំណួរ៖ លតងទ្អងគទី ៥ ថាភិម្មខុ ទទួលវតទុ ព ោះពោយកាយម្មថី ពោយវតទុ   
ម្ដលើបទ្នឹងកាយម្មថី  ម្មរថាទទួលផ្កធ លទ្ពោយកាយព ោះដូចពមថច ? ទទួល
ពោយវតទុ ម្ដលើបទ្នឹងកាយព ោះដូចពមថច ?  ចូរអធិបាយទាងំពីរមម្មពមជាល៍ ! 
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 ហរថាស មានពីរគឺៈ ហរថាសសងឃកមម  មានចមាង យ ១ ហរថ ១ ចាំអាម,  និង ហរថាសរបម្គន 
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ចពមវជាយ៖  ម្មរថាទទួលពោយផ្កធ លទ្កាយព ោះ ពបជាទាយម្មលបពគនអឝីមយួភមិ្មខុ
លូម្មត្ដពៅទទួលច្ចបទ្កានទ្វតទុម្ដលលបពគនព ោះផ្កធ លទ្នឹងត្ដ មនិកនោជនៈ
អឝីមយួកនពជជាង នើពដជាម ពៅទទួលយម្ម ពៅទទួលផ្កធ លទ្ពោយកាយ ។ 
  ម្មរថាទទួលពោយវតទុម្ដលើបទ្នឹងកាយព ោះ ពបជាទាយម្មលបពគនវតទុ
អឝីមយួ ភមិ្មខុកានទ្សំពតទ្ ឬ ោជនៈកនពជជាង នើពដជាម លូម្មពៅទទួលទសទ្
យម្ម ឬ ពផធរយម្មវតទុម្ដលពគលបពគនព ោះមនិននទទួលទសទ្យម្មផ្កធ លទ្នឹងត្ដ
សុទន ពៅថាទទួលពោយវតទុម្ដលើបទ្ពោយកាយ ។ 
សំណួរពិពសស៖ ពតជាកនព តុប៉ា ុយ នោ៉ា ង ម្ដលពធឝជាឲ្រោចទ្លបពគនពាម្ម ? 
ពបជាពយជាងលបពគនចង្ហា នទ្ពាម្មរចួព ជាយ អាចប៉ាោះននម្ដរ ឬ ពទ ?  
ចពមវជាយពិពសស៖ ព តុម្ដល ឲំ្រោចទ្លបពគន ៧ ោ៉ា ង 
១.ចង្ហា នទ្ភមិ្មខុ ម្ដលទទួលលបពគនព ជាយ ម្តពាម្មម្លបពភទើលសីវញិ 
២.ចង្ហា នទ្ភមិ្មខុ ម្ដលទទួលលបពគនព ជាយ ម្តពាម្មពធឝជាមរណកាលពៅ 
៣.ចង្ហា នទ្ភមិ្មខុ ម្ដលទទួលលបពគនព ជាយ ម្តពាម្មាច្ចម្មសិកាខ បទពៅ 
៤.ចង្ហា នទ្ភមិ្មខុ ម្ដលទទួលលបពគនព ជាយ ម្តពាម្មចូលកានទ្សាស ដត្ទវញិ 
៥.ចង្ហា នទ្ភមិ្មខុ ម្ដលទទួលលបពគនព ជាយ ពាម្មលោះបងទ្ដលទ្អនុបផសមផនប 
៦.ចង្ហា នទ្ភមិ្មខុ ម្ដលទទួលលបពគនព ជាយ ពាម្មលោះបងទ្ពច្ចលម្លងអាល័យ 
៧.ចង្ហា នទ្ភមិ្មខុ ម្ដលទទួលលបពគនព ជាយ ពច្ចរដពណថជា មយម្មពៅ ។ 
មំ្មណតទ្ចំណាៈំ លតងទ្ពុទនបរស័ិទប៉ាោះ ឬ កានទ្ពពលលបពគនរចួព ជាយ ព យ្ ោះថា
មនិោចទ្លបពគនពទ ពបជាលតូវការបម្នទមចង្ហា នទ្ ឬ សមវថយីពទៀតម្មបុងច្ចនពាម្ម
មំ្មពុងឆានទ្ លតូវម្តលបពគនសាើថយីពទជាបគួរ ម្តពបជាពាម្មកានទ្ច្ចនព ោះពលសច
ព ជាយ មនិច្ចនំចទ្លបពគនពទៀតពទ ។ លតងទ្ម្មម្នវងម្ដលចពងអៀត ពយជាងអាច
ជួយ កាស ឬ សលមួលចង្ហា នទ្ពាម្មឲ្រននលសួលើការលបត្ពណាសទ្ ។  
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៣៧.សំណួរ៖ ពទយរវតទុើពីជាម ឬ ភតូាម គឺវតទុ ម្ដលកនលាបទ្ ពមជាម 
ពដជាម ឬស ទង ើពូជលយមដុោះពៅពទៀតនន ដូចើម្ផវពមធសទំុ លតម្បម្មទំុ ពដជាម
អំពៅ សម្ណថ ម្មបណថុ ោះ ទងដមូំ្ចង ទងម្មម្ញ្ឆតើពដជាម ពបជាទាយម្មកនលនថាប
នឹងពធឝជាទានដលទ្សមណៈម្មបុងលពោះពុទនសាស គបផី ពធឝជាដូចពមថចឲ្រើរបសទ្គួរ
ពាម្មទទួលឆានទ្នន ? 
ចពមវជាយ៖ គបផអីជុ ដុត ពុោះ ពច្ចោះ ចុច ឬលសុស ពធឝជាឲ្រពលសចើរបសទ្ ម្មបផយិៈ
លតូវងមពុទាន នុញាតម្ដលលពោះសមភុទនលទងទ្អនុញាត សមណម្មបផ ៥ លបការ
ដលទ្ភមិ្មខុទាងំឡាយព ោះពទជាបពាម្មទទួលឆានទ្ននមនិខុសនឹងវនិយបផញ្ដតថិ
ម្មបុងភតូាមសិកាខ បទ ។ 
៣៨.សំណួរ៖ សមណម្មបផ ម្លបដូចពមថច ?  កន ៥ ោ៉ា ងព ោះ អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ សមណម្មបផ ម្លបថា វតទុើរបសទ្គួរដលទ្សមណៈ ឬ វតទុម្ដលគួរ
ដលទ្សមណៈទទួលបរពិោគពលបជាលនសទ្នន,កន ៥ លបការព ោះគឺៈ 
 ១-វតទុម្ដលពគអជុ ដុត មំ្មពៅពភវជាង ឬ លសុស 
 ២-វតទុម្ដលពគពុោះ ពច្ចោះ ចិតពោយសាន្រសាថ  (កាបិំត) 
 ៣-វតទុម្ដលពគចុច ឬ ពម្មោះពោយលម្មចម្ម 
 ៤-វតទុម្ដលាយ នពូជដុោះតពៅពទៀតនន (ម្ផវពឈជាខចី) 
 ៥-ម្ផវម្ដលកនពូជបនវិចយម្មលាបទ្ពចញនន ។ 
៣៩.សំណួរ៖ អងគត្នការទទួលលបពគន ៥ លបការ និងសមណម្មបផ ៥ លបការ
ម្ដលននព លរចួមម្មព ជាយ ទាយម្មអបម្មឲ្រទានគួរសិម្មាឲ្រច្ចសំាធ តទ្ឬពទ ? 
ចពមវជាយ៖ គួរណាសទ្ គួរសិម្មាសពងកតពមជាលឲ្រពចោះច្ចចូំលចិតថសាធ តទ្មំុ្មខាន 
ពល ោះើមិ្មចច ឬើផវូវម្ដលទាយម្ម ទាយិកាម្តងពធឝជាពរឿយៗពដជាមផមំុី្មឲ្រខុសឆគង
នឹងវនិយបផញ្ដតថិ លពមទាងំអាចពធឝជាទានពៅននពោយលអលបពសជារពទៀតផង ។ 
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៤០.សំណួរ៖ បចចយ័ទាងំ ៤ ោ៉ា ងគឺ ចីវរបផចចយ័ បិណឍ នតបផចចយ័ 
ពស សនបផចចយ័ គិានពភសជជបផចចយ័ ពបជាទាយម្មពធឝជាទាន ដលទ្ពវា
លបពគន លតវូម្តពលជាម្មលបពគន ឲ្រើបទ្ តទនសដូចាប   ឬ ពផសងាប ោ៉ា ងណា ?  
ចពមវជាយ៖ ពផសងាប ោ៉ា ងពនោះគឺ ចីវរបផចច័យ និងពស សនបផចចយ័ ទាយម្ម
លបពគនពោយវាច្ច គឺលានទ្ម្តសូលតនលីពវរ ឬ ពគនិោយលបពគនើ
សលកយ ម្មន៏នព យ្ ោះថាលបពគនពោយពិត ភមិ្មខុទទួលពលបជាលនសទ្ននឥត
កនពទាស ពល ោះើបចចយ័មិនននពលបចូលពៅម្មបុងបំពងទ្ម្ម ។  
 រឯី បិណឍ នតបផចចយ័ និង គិានពភសជជបផចចយ័ ពទាោះទាយម្មនន ំ
មម្មតមកលទ្ទុម្មម្មបុងទីចំព ោះមខុភមិ្មខុសងឃើបទ្ តទនស រចួសូលតពវរើនលី 
ឬ សលកយសពឝលគបទ្ព ជាយម្មថី លតូវម្តទាយម្មពលជាម្មបចច័យព ោះលបពគនឲ្រលតូវ
ងមអងគលបពគនទាងំ ៥ លបការព ោះពទៀត ពទជាបព យ្ ោះថាលបពគន, ភមិ្មខុម្ម៏
ទទួលឆានទ្ននឥតកនពទាសត្ពរអ៍ឝីពម្ចជាយ ។ 
៤១.សំណួរ៖ ដពំណជា រការឲ្រទានរម្មងើបទ្ទាម្មទ្ទងពោយវតទុខវោះ ពោយ
ពចត ខវោះ ពោយបគុគលអបម្មឲ្រខវោះ ពោយបគុគលអបម្មទទួលខវោះងមព យ្ ោះ   
ពផសងៗពីាប  ម្តពបជាព លងមភមិូបគុគល  និង វតទុកនប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ កន ៣ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-បគុគលណាបរពិោគ វតទុពថាម្មទាបពោយខវួនឯង លុោះលតូវការឲ្រ
ទានដលទ្បគុគលដត្ទ ម្មច៏្ចតទ្ម្ចងវតទុដត៏្ថវថាវ  បគុគលព ោះព យ្ ោះថា ទានបត្ិ 
ឬ ទានស្ាមិ ម្លបថាអបម្មកនទានើកច សទ្ គឺថាពលជាម្មទានឲ្រពៅើកច សទ្ 
 ២-បគុគលណាបរពិោគវតទុម្បបណា ពោយខវួនឯង លុោះលតូវការឲ្រ 
ទានបគុគលដត្ទម្មឲ៏្រវតទុម្បបព ោះម្ដរ បគុគលព ោះព យ្ ោះថា ទានស្ហាយ 
ម្លបថាអបម្មកនទានើសកវ ញទ្ ឬ ើាប  ។ 
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 ៣-បគុគលណាបរពិោគវតទុត្ថវថាវ ខវួនឯង លុោះពវាឲ្រទានម្មល៏តម្ចបទ្
ើយម្មវតទុពថាម្មទាប ពៅឲ្រដលទ្បគុគលដត្ទវញិ បគុគលព ោះព យ្ ោះថា    
ទានទាស្ ម្លបថា អបម្មកនទានើខញុ ំបពលមជា ឬ ើទានោ៉ា ងពថាម្មថយ ។ 
៤២.សំណួរ៖ ការបរចិ្ចច គទានងមភមិូត្នបគុគលនិងវតទុ  ដូចននព លមម្មពនោះ 
ពតជាននអានិសងសពផសងាប ោ៉ា ងណាខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ននអានិសងសពផសងាប ោ៉ា ងពនោះគឺ ននអានិសងសងមថាប ម្មទ្ោ៉ា ង
ខភងទ្ខភសទ្ ម្មណាថ ល ពថាម្មទាប ងមលំោបទ្ត្នទានព ោះៗ ម្ដរ ។ 
៤៣.សំណួរ៖ ពបជាព លរបួរមួពោយអានិសងសត្នអាមិសទាន កនប៉ា ុយ ន ? 
ចពមវជាយ៖ អានិសងសត្នអាមិសទាន កន ៥ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-អបម្មឲ្រទានរម្មងើទីលសឡាញទ្ពពញចិតថត្នអបម្មផងពលចជានាប  ម្ដល
ពៅជិតខាង ឬ ពៅម្មបុងទីឆាង យ ។ 
 ២-ពួម្មសបផុរសរម្មងរាបទ្រម្មសពន្រង្ហគ ោះ នូវបគុគលម្ដលកនសទាន ពធឝជា
ទាន ពោយការម្សឝងរម្មលបពោជន ៍ នឹងលនថាប ចងទ្ឲ្របុគគលព ោះននពសចម្មថី
សុខ ពសចម្មថីចពលមជានលគបទ្កាល ។ 
 ៣-មិ្មតថិស័ពធគឺ ពម្មរ ិ៍ព យ្ ោះដពិ៏ពរាោះរម្មងខចរខាច យ ផាយពៅម្មបុងទិស
ទាងំពួង ទាងំមនុសស និង ពទវងម្មរ៏ម្មងឲ្រសពធសាធុការពរ ។ 
 ៤-អបម្មឲ្រទាន ពទាោះចូលពៅកានទ្ចំពណាមបរស័ិទណាមយួ រម្មង
កនពសចម្មថីពម្មវៀវកាវ  អងទ្អាច មនិលម្មអឹមលម្មពអៀម ។ 
 ៥-អបម្មឲ្រទាន លុោះម្បម្មធាវ យរាងកាយោវ តច្ចម្មពាម្មពនោះ ម្មព៏ៅ
ពម្មជាតឯសុគតិសួគព៌ទវពាម្ម លុោះចរុតច្ចម្មពទវពាម្មពោយអំណាចអសសនប-
មុ្មសលើបទ្មម្ម ម្មន៏នមម្មពម្មជាតម្មបុងមនុសសពាម្មពនោះពទៀត រម្មងពម្មជាតម្មបុង
លតមូ្មលខភសទ្ម្ដលបរបិណ៌ូពោយពោគសមផទ័ ។ 
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៤៤.សំណួរ៖ អានិសងសទាងំ ៥ ោ៉ា ងដូចព លមម្មពនោះ ម្ចម្មពចញើប៉ា ុយ ន
ម្ផបម្ម ?  ម្ផបម្មប៉ា ុយ នើសនធិដឌិម្មផល ? ម្ផបម្មប៉ា ុយ នើសមផរាយិម្មផល ? 
ចពមវជាយ៖ ម្ចម្មពចញើ ២ ម្ផបម្មគឺម្ផបម្មអានិសងស ៤ ខាងពដជាមើសនធិដឌិម្មផល 
គឺ ផលម្ដលគួរពឃជាញើម្មទ្ចាសទ្ ពោយខវួនឯងម្មបុងបចចុបផនបពនោះ, លពមទាងំ
ម្ផបម្មអានិសងសមយួខាងចុង ើសមផរាយិម្មផល គឺ ផលម្ដលលតូវននជួប
លបសពឝពឃជាញចាសទ្ម្មបុងបរពាម្ម (ពាម្មខាងមខុ) ។ 
៤៥.សំណួរ៖ ការពធឝជាទានម្ដលអាចឲ្រកន ផានិសងសពលចជាន លតវូលបម្មប
ពោយអងគប៉ា ុយ ន ? កនអឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ការឲ្រទានកនផានិសងសពលចជានលតូវលបម្មបពោយអងគ បី គឺៈ  
 ១- ពចត  គំនិតម្ដល ចិំតថឲ្រភបម្ម, ឲ្រផឋួចគិត ម្មបុងការលោះឲ្រ 
 ២- វតទុ  ើរបសទ្ ឬ ពទយរធមម៌្ដលកនសលកបទ្លោះឲ្រ 
 ៣- បដិាគ  ម្ម បគុគល អបម្មទទួលទាន (លពោះសងឃ ឬ អបម្មកនសីល) 
 ការដលទ្លពមពោយអងគទាងំ បី ពនោះើការង្ហយលសួល លបពសជារសលកបទ្
អបម្មពធឝជាទានផង និង ននផានិសងសពលចជានផង ។ 
៤៦.សំណួរ៖ អងគទី ១ គឺ ពចត  ព ោះននដលទ្ ពចត ោ៉ា ងណាខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ននដលទ្ពចត ោ៉ា ងពនោះគឺ អបម្មឲ្រទានលតូវញុាងំពចត ឲ្រលជោះថាវ  
លគបទ្កាលទាងំ បី គឺៈ 

- មនុពពលនឹងឲ្រ លតូវញុាងំចិតថរបសទ្ខវួនឲ្ររមី្មរាយចំព ោះពវាម្ដល
ខវួនបលមុងឲ្រ ១ (បពុឝពចត ) ។ 

- ម្មបុងពពលមំ្មពុងឲ្រ លតូវញុាងំចិតថរបសទ្ខវួនឲ្ររមី្មរាយចំព ោះពទយរវតទុ 
និង បដិាគ  ម្ម ១ (មញុ្ចនពចត ) ។ 
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- ពលកាយពពលម្ដលឲ្ររចួព ជាយ ម្មល៏តូវញុាងំចិតថរបសទ្ខវួន ឲ្ររមី្មរាយ
ម្ថមមយួម្មលមតិពទៀត ១ (អបរាបរពចត ) ។ 
៤៧.សំណួរ៖  អងគទី  ២ គឺ វតទុ  ននដលទ្ វតទុ  អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ននដលទ្វតទុគឺ បចចយ័ កនចីវរបផចចយ័ បិណឍ នតបផចចយ័ើពដជាម ើ
បចចយ័ដប៏រសុិទនលបម្មបពោយធម ៌ននមម្មពោយធម ៌ពម្មជាតពម្ចជាងពោយធម ៌។ 
៤៨.សំណួរ៖ អងគទី៣ គឺបដិាគ  ម្ម ព ោះសំពៅយម្មបដិាគ  ម្ម ម្បបណា ? 
ចពមវជាយ៖ សំពៅយម្មបដិាគ  ម្ម ម្ដលននមំ្មច្ចតទ្ រាគៈ ពទាសៈ និង ពក ៈ 
ពចញពីខននស ថ នព ជាយ និងពាម្មម្ដលមំ្មពុងសិម្មាពធឝជានូវពសចម្មថីលបតិបតថិ 
ពដជាមផមំី្មច្ចតទ្បងទ្នូវ រាគៈ ពទាសៈ ពក ៈឲ្រអសទ្ពីខននស ថ ន ម្មរ៏ាបទ្ថាើ    
បដិាគ  ម្ម ម្ដរ ។ 
៤៩.សំណួរ៖ ទានម្ដលទាយម្មឲ្រដលទ្បដិាគ  ម្ម បដិាគ  ម្ម អាចពធឝជាទាន
របសទ្ទាយម្មព ោះឲ្រកនផានិសងសតិច និងពលចជានើងាប ពិតឬ ? ព តុអឝី? 
ចពមវជាយ៖ បដិាគ  ម្ម អាចពធឝជាទានរបសទ្ទាយម្មឲ្រកនផលតិច និងពលចជាន
ើងាប ពិតម្មន ពល ោះបដិាគ  ម្ម ខវោះ កនគុណធម៌និងសីលធមតិ៌ច ខវោះ
កនគុណធមនិ៌ងសីលធមព៌លចជាន ខវោះឥតកនគុណធម៌ និងសីលធមអ៌ឝីពសាោះ
ើអបម្មលទុសថសីល កនធមដ៌ា៏មម្ម ព តុព ោះននើទាយម្មឲ្រទានកន
ផលតិច និងពលចជានើងាប  ដូចកនពសចម្មថីសម្មថងទុម្មម្មបុងពវាមសូលតថាៈ 
 កាលលពោះសកយ សមភុ ទនើកច សទ្ពយជាង ពម្មជាតើពវាមល  យណ៍ នន
បរចិ្ចច គទាន កនខាទនីយៈនិងពោជនីយៈ (បម្ងអម និងចំអាប) ើពដជាមដលទ្
ពាមិ្មយមហាជន(16) អសទ្ពពល ៧ ឆាប  ំនិង ៧ ម្ខ ឥតកនសលទ្ត្ថងណាមយួ

                              
16 ម្រចីនដរជនររុសាសីល សូមបដីរសរណគមន៍ ៣ ក្មនិមានផង 
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ពម្ចជាយ លុោះដលទ្ត្ថងបពងាជាយបុណរ ម្មន៏នបរចិ្ចច គលទពរោ៉ា ងពលចជានត្លម្មម្លងគឺ 
ោជនៈកសពពញពៅពោយកសោជនៈលនម្មទ្ពពញពៅពោយលនម្មទ្ោជនៈ
សំរតឹពពញពៅពោយសំរតឹ ម្មបុ ងោជនៈមយួមខុៗចំនួន លនបីំមុឺនបនួ នទ្ 
មិនម្តប៉ាពុណាត ោះ ននបរចិ្ចច គ ដរំ ី ពសោះ ពា រថ លសីម្មញ្ញដ  និងសំពតទ្ សុទនម្ត
លបោបទ្ពោយពលគឿងអលង្ហក រលគបទ្ោ៉ា ងទាងំអសទ្ ម្មបុ ងរបសទ្នីមយួៗ កន
ចំនួន លនបីំមុឺនបនួ នទ្ ដូចាប  ទានពនោះ ពាម្មពៅថា    មហាទាន (ការ
ោម្មទ្ទានពលចជាន ឬ ឲ្រទានពលចជានៗ) ។  

- ទានម្ដលពគឲ្រដលទ្ពសាងបនបបុគគលម្តកប ម្មទ្ កនផលពលចជានើង
មហាទានព ោះពៅពទៀត ។ 

- ទានម្ដលពគឲ្រដលទ្ សម្មទាាមបិគុគលម្តកប ម្មទ្ កនផលពលចជានើង
ទានម្ដលពគឲ្រដលទ្ពសាងបនបបុគគលចំនួនមយួរយ ម្មទ្ពៅពទៀត ។ 

- ទានម្ដលពគឲ្រដលទ្ អា ាមបិគុគលម្តកប ម្មទ្ កនផលពលចជានើង
ទាន ម្ដលពគឲ្រដលទ្ សម្មទាាមបិគុគលចំនួន ១០០  ម្មទ្ពៅពទៀត ។ 

- ទានម្ដលពគឲ្រដលទ្ បគុគលើលពោះអរ នថម្តកប ម្មទ្ កនផលពលចជាន
ើងទាន ម្ដលពគឲ្រដលទ្ អា ាមបិគុគលចំនួន ១០០  ម្មទ្ពៅពទៀត ។ 

- ទានម្ដលពគឲ្រដលទ្ លពោះបពចចម្មពុទនម្តមយួអងគ កនផលពលចជានើង
ទាន ម្ដលពគឲ្រដលទ្ បគុគលើលពោះអរ នថចំនួន ១០០ អងគពៅពទៀត ។ 

- ទានម្ដលពគឲ្រដលទ្ លពោះសកយ សមភុទនម្តមយួលពោះអងគ កនផលពលចជាន
ើង ទានម្ដលពគឲ្រដលទ្ លពោះបពចចម្មពុទនចំនួន ១០០ អងគពៅពទៀត ។ 

- ទានម្ដលពគឲ្រដលទ្ សងឃកនលពោះពុទនើលបធាន កនផលពលចជាន
ើងទានម្ដលពគឲ្រដលទ្ លពោះសកយ សមភុទន ម្តមយួលពោះអងគពៅពទៀត ។ 
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- វហិារទាន គឺការឲ្រទីលំពៅ កនមុ្មដិ សាាើពដជាមដលទ្សងឃ 
ម្ដលនិមនថមម្មពីទិសទាងំបនួ កនផលពលចជានើងទាន ម្ដលពគឲ្រដលទ្សងឃ
កនលពោះពុទនើលបធានព ោះពៅពទៀត ។ 

ពសចម្មថីទាងំអសទ្ពនោះ ពលបៀបដូចដីម្លសម្ដលកនជីើតិ និង ដីម្លស
ម្ដលមនិកនជីើតិ ដីម្លសណាម្ដលកនជីើតិលអ អបម្មម្លសយម្មពូជលសូវ
ពៅពល ោះសាបម្មបុងម្លសព ោះ ម្លសព ោះឯងម្មអ៏ាចបណាថ លឲ្រកនផលគឺម្ផវ
ផ្កក ចពលមជានដលទ្អបម្មកច សទ្ម្លសព ោះវញិោ៉ា ងណា ឯបដិាគ  ម្មណាម្ដលកន
គុណធម ៌ និងសីលធមដ៌ប៏រសុិទនលអ ពទយរវតទុម្ដលទាយម្ម យំម្មពៅតមកលទ្
ទុម្មម្មបុង បដិាគ  ម្ម ព ោះៗឯង អាចពធឝជាទានរបសទ្ទាយម្មព ោះឲ្រកនផល
ពលចជាន ម្មោ៏៉ា ងព ោះម្ដរ ។ មយួពទៀតដីម្លសណាម្ដលលបម្មបពោយលគួស 
រវានឥតកនជីើតិ អបម្មម្លសយម្មពូជលសូវពៅពល ោះសាបម្មបុងដីម្លសព ោះៗ
ឯងមនិអាចពធឝជាពូជព ោះឲ្រកនផល គឺម្ផវផ្កក ចពលមជានដលទ្អបម្មកច សទ្ម្លសព ោះ
វញិោ៉ា ងណា,ឯ បដិាគ  ម្ម ម្ដលមនិកនគុណធម៌ និងសីលធមើ៌អបម្ម
លទុសថសីល កនធមដ៌ា៏មម្ម ពទយរវតទុម្ដលទាយម្ម យំម្មពៅតមកលទ្ទុម្ម
ម្មបុងបដិាគ  ម្ម ព ោះៗឯង មនិអាចពធឝជាទានរបសទ្ទាយម្មព ោះ ឲ្រកនផល
ពលចជានពម្ចជាយ ម្ម៏ោ៉ា ងព ោះម្ដរ ពល ោះព តុព ោះបដិាគ  ម្ម អាចពធឝជាទានរបសទ្
ទាយម្មឲ្រកនផលតិច និងពលចជានើងាប ោ៉ា ងពនោះ ។ 
៥០.សំណួរ៖ បដិាគ  ម្ម ម្ដលពធឝជាទាន របសទ្ទាយម្មឲ្រថយផល កន    
ប៉ា ុយ នពួម្ម ?  អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ បដិាគ  ម្ម ម្ដលពធឝជាទានរបសទ្ទាយម្មឲ្រថយផលកន ៨ ពួម្មគឺៈ 
 ១- អបម្មកន ពសចម្មថីយលទ្ពឃជាញខុស 
 ២- អបម្មកន ការលតិោះរោិះខុស 
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 ៣- អបម្មកន វាច្ច( ម្មរសមថ)ីខុស 
 ៤- អបម្មកន ការង្ហរខុស 
 ៥- អបម្មកន ការង្ហរចិញ្ច ឹមជីវតិខុស 
 ៦- អបម្មកន ពាោមខុស 
 ៧- អបម្មកន សតិខុស 
 ៨- អបម្មកន ការងងំចិតថខុស ។ 
៥១.សំណួរ៖ បដិាគ  ម្ម ម្ដលពធឝជាទានរបសទ្ទាយម្មឲ្រកនផលពលចជាន កន
ប៉ា ុយ នពួម្ម ?  កនអឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ បដិាគ  ម្ម ម្ដលពធឝជាទានទាយម្មឲ្រកនផលពលចជានកន ៨ ពួម្មគឺៈ 
 ១- អបម្មកន ពសចម្មថីយលទ្ពឃជាញលតូវ 
 ២- អបម្មកន ការលតិោះរោិះលតូវ 
 ៣- អបម្មកន វាច្ច( ម្មរសមថ)ីលតូវ 
 ៤- អបម្មកន ការង្ហរលតូវ 
 ៥- អបម្មកន ការង្ហរចិញ្ច ឹមជីវតិលតូវ 
 ៦- អបម្មកន ពាោមលតូវ 
 ៧- អបម្មកន សតិលតូវ 
 ៨- អបម្មកន ការងងំចិតថលតូវ ។ 
៥២.សំណួរ៖ ទានណាម្ដលពគឲ្រដលទ្សតឝតិរច្ចឆ ន ពដជាមផីចិញ្ចឹមបំណងឲ្រ  
បរបិណ៌ូពោយគុណ កនលម្មខណៈសមផទ័ើពដជាមម្មថី បំណងយម្មទឹម្មពោោះឬឲ្រ
ច្ចផំធោះឬម្មឲ៏្រម្ថរម្មាលទពរសមផតថិើពដជាមម្មថី ទានព ោះពាម្មសពន្រង្ហគ ោះថាើទាន
ននបណុរ ឬពទ ? ពល ោះព តុអឝី ? 
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ចពមវជាយ៖ទានម្ដលពគឲ្រដលទ្សតឝតិរច្ចឆ នព ជាយសមវងឹយម្មគុណនិងឧបការៈ
អំពីសតឝតិរច្ចឆ នព ោះៗ វញិោ៉ា ងពនោះ ពាម្មមនិសពន្រង្ហគ ោះថា ើទាននន
បណុរពទ ពល ោះព តុត្នការឲ្រព ោះមិនលតូវងមលម្មខណៈរបសទ្ទាន ។ 
៥៣.សំណួរ៖ ការឲ្រទានដលទ្សតឝតិរច្ចឆ ន ម្ដលពាម្មសពន្រង្ហគ ោះថាើទាន
ននបណុរព ោះ ពតជាលតវូឲ្រពោយលម្មខណៈម្បបណា ? 
ចពមវជាយ៖ លតូវឲ្រពោយលម្មខណៈម្បបពនោះគឺ អបម្មឲ្រទានដលទ្សតឝតិរច្ចឆ នកន
ម្ឆក ឆាយ  ើពដជាមលតូវលបម្មបពោយពមងថ គឺងងំចិតថអនុពលាោះពោយពិតៗ មនិ
សមវងឹយម្មគុណបំណាចទ្ ឬ ឧបការៈអឝីពីសតឝព ោះៗវញិពទ ការឲ្រទានដូពចបោះ
ពទជាបពាម្មសពន្រង្ហគ ោះថាើទានននបណុរពិតលនម្មដ ។ 
៥៤.សំណួរ៖ អបម្មឲ្រទានដលទ្បគុគលដត្ទ គឺឲ្រពោយពសចម្មថីខាវ ចពគម្មថី ឲ្រ
ពោយតពលមម្មលសឡាញទ្ាប ម្មថី ឲ្រពោយការសូម្មន៉ា នទ្ម្មថី ោ៉ា ងពនោះើពដជាមនឹង
ច្ចតទ្ថាើទានននបណុរម្ដរឬពទ  ?  ពល ោះអឝី ? 
ចពមវជាយ៖ ការឲ្រទានោ៉ា ងពនោះ នឹងច្ចតទ្ថាើទានននបណុរផងពំុនន 
ពល ោះការឲ្រទានដូពច្ចប ោះើទានលបម្មបពោយពទាស មិនម្មនើលម្មខណៈត្ន
មុ្មសលចិតថម្ដល ឲំ្រពម្មជាតពៅើបណុរពម្ចជាយ ។ 
៥៥.សំណួរ៖ ទានម្ដលពគឲ្ររលីបរាប បនថិចបនថួ ចលតឹមម្តមយួពំនូត ឬ
លតឹមម្តម្មនវោះពំនូតប៉ាពុណាត ោះ ទានព ោះពាម្មសពន្រង្ហគ ោះថាើទានននម្ដរឬពទ ? 
ចពមវជាយ៖ ទានព ោះពាម្មមនិសពន្រង្ហគ ោះថាើទានពទ ពល ោះទានព ោះរលីប    
-រាបមនិអាចឲ្រសពលមចផលងមបំណងរបសទ្អបម្មទទួលនន គឺអបម្មទទួល
មនិអាចញុាងំអតថោពឲ្រលបលពឹតថពៅលយមម្ឆអតលគបទ្លានទ្ពោយសារទានព ោះ
ននពម្ចជាយ ។ 
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៥៦.សំណួរ៖ បគុគលអបម្មឲ្រទាន ពតជាងងំចិតថម្បបណា ច្ចតទ្ើនដិបគុគលិម្ម
ទាន ?  ម្បបណាច្ចតទ្ើសងឃគតទាន ?  ចូរអធិបាយមម្មពមជាល៍ ! 
ចពមវជាយ៖ បគុគលអបម្មឲ្រទាន គឺឲ្រពោយងងំចិតថចំព ោះបគុគលថាពាម្មពនោះ 
ើភមិ្មខុ ពាម្មពនោះើសាមពណរ ពាម្មពនោះលងងទ្ ពាម្មពនោះពចោះដូពចបោះើពដជាម 
ទានព ោះពៅថា នដិបុគគលិម្មទាន ពបជាឲ្រពោយងងំចិតថចំព ោះសងឃម្ត
មា៉ាងទានរបសទ្បគុគលព ោះព យ្ ោះថាសងឃគតទាន ឬសងឃគងទម្មខិណាទាន 
ដូចទាយម្មណានីមយួគិតថា អាងយ អញនឹងឲ្រសងឃគងទម្មខិណាទាន ព ជាយ
ម្មច៏្ចតទ្ម្ចងពទយរធមប៌លមុងទុម្មើពលសច ព ជាយពដជារពៅកានទ្វតថនិមនថពាម្ម
ពោយ ម្មរថា បពិលតលពោះម្មរុណាដច៏ពលមជាន សូមពាម្មកច សទ្ច្ចតទ្លពោះពថរៈ
មយួអងគ ចំព ោះអំពីសងឃឲ្រដលទ្ខញុ ំលពោះម្មរណុា, ពាម្មម្មច៏្ចតទ្សាមពណរអំពី
សងឃបញ្ជូ នពៅឲ្រ ទាយម្មព ោះ លម្មពម្ចម្មពឃជាញម្មដ៏លទ្នូវពសចម្មថីរាយកយ
ចិតថថា ឯងននពៅនិមនថលពោះពថរៈមយួអងគចំព ោះអំពីសងឃ ឥមូ្ចវលតម្ចបទ្ើ
ននសាមពណរពៅវញិដូពចបោះម្មថី ពំុព ោះពសាត ទុម្មើននលពោះមហាពថរព ជាយ
កនពសចម្មថីពសាមនសសពលតម្មអរពម្មជាតពម្ចជាងថា អឺត! អញននលពោះមហាពថរ
អងគពនោះដូពចបោះម្មថី ទានរបសទ្ទាយម្មព ោះ មនិពៅថាសងឃគតទានពទ ទាន
ព ោះលតម្ចបទ្ពៅើ នដិបគុគលិម្មទានពៅវញិ ។  

មយួវញិពទៀត លុោះម្តទាយម្មណាពៅនិមនថពាម្ម សូមផនីនអងគណា
នីមយួពទាោះើសាមពណរម្មថី ភមិ្មខុម្មថី ភមិ្មខុច្ចសទ្ម្មថី ភមិ្មខុពម្មយងម្មថី ភមិ្មខុលងងទ្ម្មថី ភមិ្មខុពចោះ
ម្មថី អំពីសងឃមម្មព ជាយមនិកនពសចម្មថីសនធិោះសងសយ័ សកគ លទ្ថាពាម្មពនោះ 
ពាម្មព ោះ ព ជាយពធឝជាពសចម្មថីពារពចំព ោះសងឃម្តមា៉ាង ពោយគិតថាអាងយ
អញនឹងឲ្រទានដលទ្ភមិ្មខុសងឃដូពចបោះ ទានរបសទ្ទាយម្មព ោះពទជាបព យ្ ោះថាើ
សងឃគតទាន ឬ សងឃគងទម្មខិណាទាន ពោយពិត ។ 
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៥៧.សំណួរ៖ ទាយម្មឲ្រទានដលទ្សមណៈើបថុុជជន ម្ដលខវួននិមនថទទួល
យម្មចំព ោះអំពីសងឃ និងការឲ្រទានដលទ្សមណៈើពសាងបនបបគុគល ម្ដល
ើនដិបគុគលិម្ម ម្ដលខវួ ននិមនថចំព ោះរបូមម្ម ទាងំពីរពនោះណាកនផលពលចជាន
ើង ?  ពល ោះព តុអឝី ? 
ចពមវជាយ៖ ឲ្រទានដលទ្សមណៈើបុថុជជន ម្ដលនននិមនថយម្មចំព ោះអំពី
សងឃមម្មព ោះឯង កនផលពលចជានើងឲ្រទានដលទ្សមណៈ ើពសាងបនប
ម្ដលើនដិបុគគលិម្មម្ដលខវួននិមនថចំព ោះរបូបគុគលមម្ម ពល ោះសមណៈើ
បថុុជជនព ោះ ទាយម្មននពធឝជាពសចម្មថីពារពចំព ោះសងឃ ឯសមណៈើ 
ពសាងបនបព ោះ ទាយម្មពធឝជាពសចម្មថីពារពចំព ោះរបូបុគគល ព តុព ោះពទជាប
កនផលតិចើងាប  ឯបដិាគ  ម្មើពសាងបនបបគុគលម្មថី សម្មទាាមិបគុគល
ម្មថី ើលំោបទ្ពម្ចជាងពៅ គបផដឹីងងមនយ័ពនោះដូចាប  ។ 
៥៨.សំណួរ៖ ពតជាអងគព តុម្ដល ឲំ្រពម្មជាតើសងឃទាន កនប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? 
ចពមវជាយ៖ អងគព តុម្ដល ឲំ្រពម្មជាតើសងឃទាន កន ២ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-ពៅនិមនថបដិាគ  ម្ម អំពីសំណាម្មទ្លពោះសងឃ 
 ២-ពពលពាម្មនិមនថមម្មដលទ្ផធោះ លតូវងងំចិតថពារពចំព ោះសងឃ 
៥៩.សំណួរ៖ ទានម្ដល ឲំ្រចំព ោះរបូបគុគល ពៅថា នដិបគុគលិម្មទាន 
ម្ដលមិនចំព ោះរបូបគុគល ពៅថាសងឃគតទាន ឯសងឃគតទានពនោះសំពៅ
យម្មពាម្មប៉ា ុយ នអងគ ពទជាបព យ្ ោះថាសងឃម្មបុ ងការឲ្រទានពនោះ ? កនពសចម្មថី
ខុសាប ពីសងឃសលកបទ្ពធឝជាម្មមយពផសងៗ កនឧពនសថម្មមយើពដជាមោ៉ា ងណា ? 
ចពមវជាយ៖ សងឃសលកបទ្ពធឝជាទាន និង សងឃសលកបទ្ពធឝជាសងឃម្មមយពផសងៗកន
ឧពនសថម្មមយើពដជាម កនពសចម្មថីខុសាប ោ៉ា ងពនោះគឺៈ 
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- សងឃសលកបទ្ពធឝជាទាន មនិកនមំ្មណតទ្ចំនួនថាប៉ាពុណត ោះប៉ាពុណាត ោះអងគ
ពទ ដូចទាយម្មលតូវការពធឝជាទានព ជាយពៅនិមនថអំពីគណៈសងឃមយួអងគម្មថី ពីរ
អងគម្មថី ឬពលចជានអងគម្មថី ព ជាយគណៈសងឃម្មន៏នច្ចតទ្ភមិ្មខុឬសាមពណរងមចំនួន
ម្ដលពគនិមនថ, ទាយម្មព ោះម្មន៏នទទួលព ជាយពធឝជាពសចម្មថីពារពចំព ោះសងឃ
ម្តមា៉ាងមនិននងងំចិតថសកគ លទ្ថាពាម្មពនោះ ពាម្មព ោះពទ ព ជាយឲ្រងងំ
ចិតថថាអាងយ អញឲ្រទានដលទ្សងឃទានពនោះច្ចតទ្ើសងឃទានឬសងឃគតទាន 
ព យ្ ោះថាទាយម្មននឲ្រដលទ្សងឃពពញទី ។ 

- ឯសងឃសលកបទ្ពធឝជាម្មមយ កនឧពនសថម្មមយើពដជាម លុោះលងម្តលគបទ្
ចំនួនអងគ ពទជាបពៅថាសងឃ អាចពធឝជាម្មមយព ោះៗនន ដូចឧពនសថម្មមយ កន
មំ្មណតទ្ចំនួនភិម្មខុោ៉ា ងតិចលតឹម ៤ អងគ ម្មឋនិម្មមយកនមំ្មណតទ្ចំនួនោ៉ា ងតិច
លតឹម ៥ អងគ ពបជាតិចើងពនោះមនិពៅថាសងឃពម្ចជាយ ។ 

ព តុពនោះសងឃសលកបទ្ពធឝជាទាន និង សងឃសលកបទ្ពធឝជាម្មមយពផសងៗ កន
ឧពនសថម្មមយើពដជាម កនពសចម្មថីខុសាប ោ៉ា ងពនោះឯង ។ 
៦០.សំណួរ៖ ទាយម្មឲ្រទានដលទ្បដិាគ  ម្ម ថាប ម្មទ្ើនទ្ទាប និង ថាប ម្មទ្ើនទ្
ខភសទ្ម្ដលមិនកនគុណវពិសស និងកនគុណវពិសសពលជាសើងាប ព ោះ ពតជា
អំពណាយត្នអានិសងស កនម្មលមិតពផសងាប ោ៉ា ងណាខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ អំពណាយត្នអានិសងសកនម្មលមតិពផសងាប ោ៉ា ងពនោះគឺៈ 

- ឲ្រទានដលទ្សតឝតិរច្ចឆ នននអានិសងស(17)  មយួរយ អតថោព ឬ ១០០ ើតិ 
- ឲ្រទានដលទ្បគុគលបថុុជជនលទុសថសីល ននអានិសងសមយួ នទ្អតថោព 

                              
17 អាយុ ១,ពណ៌សមបុរកាយ ១,សុខ ១,កមាល ាំង ១,រាជាា  ១ ទាំង ៥ ម្នះម្ៅថា អានិសងស ។ 
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- ឲ្រទានដលទ្បគុគលបថុុជជនកនសីលបរសុិទន ននអានិសងសមយួម្សន
អតថោព ឬ ១០០.០០០ ើតិ ។ 

- ឲ្រទានដលទ្បគុគល(ងបស)ខាងពលៅលពោះពុទនសាស ម្ដលកនពសច
ម្មថីពនឿយណាយម្មបុងកាម ននអានិសងសមយួម្សនពកាដិអតថោព ។ 

- ឲ្រទានដលទ្បគុគលម្ដលលបលពឹតថ ពដជាមផពីធឝជាឲ្រើម្មទ្ចាសទ្នូវពសាងបតថិ
ផល(18 )ននអានិសងសរាបទ្ពំុននលបកណពំុអសទ្ពម្ចជាយ ។ 

- ចំម្ណម្មខាងអានិសងសត្នទាន ម្ដលបគុគលននឲ្រដលទ្ពសាងបនប
បគុគលម្មថី បគុគលម្ដលលបតិបតថិពដជាមផពីធឝជាឲ្រើម្មទ្ចាសទ្នូវសម្មទាាមផិលម្មថី 
លពោះសម្មទាាមបិគុគលម្មថី បគុគលម្ដលលបតិបតថិ ពដជាមផពីធឝជាឲ្រើម្មទ្ចាសទ្នូវ
អ ាមផិលម្មថី លពោះអ ាមបិគុគលម្មថី បគុគលម្ដលននលបតិបតថិពដជាមផពីធឝជាឲ្រ
ើម្មទ្ចាសទ្នូវអរ តថផលម្មថី លពោះអរ នថើសាវម័្មរបសទ្លពោះតថាគតម្មថី លពោះ
បពចចម្មពុទនម្មថី លពោះតថាគតអរ នថសកយ សមភុទនម្មថី មនិនចទ្និោយពម្ចជាយ គឺ
កនអានិសងសពលចជានពលជាសលបកណនឹងរាបទ្មំ្មណតទ្ចំនួនថាប៉ាពុណត ោះ ប៉ាពុណាត ោះ
ពំុននពម្ចជាយ (រាបទ្ចំនួនមនិអសទ្ គឺអានិសងសពលចជានើអពនម្ម) ។ 
៦១.សំណួរ៖ ព តុម្ដល ឲំ្រពធឝជាទាន កនប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ព តុម្ដល ឲំ្រពធឝជាទាន កន ៨ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-ឲ្រទានពោយ ពសចម្មថីលសឡាញទ្ពពញចិតថ 
 ២-ឲ្រទានពោយ ពសចម្មថីខឹងពលកាធ 

                              
18 សូមបឧីាសកែល់ររឹមត្ររសរណគមន៍៣កាី កាន់សីល៥កាី សីល១០កាី សាមម្ណរឬភិកខុ
ម្រីបនងឹបសួានមួយត្ងងកាី ភិកខុមានវរារបរបិរាិដែលបសួយូរម្ហយីកាី ភកិខុររររង់វបិសស កាី
ទាំងអស់ម្នះ ម្ ម្ ះថារបរិបរាិម្ែមីបមី្្វីឲ្យជាក់ចាស់នូវ ម្សាត្តបរាិផល ។ 
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 ៣-ឲ្រទានពោយ ពសចម្មថីវពងឝង 
 ៤-ឲ្រទានពោយ ពសចម្មថីភយ័ខាវ ច 
 ៥-ឲ្រទានពោយ គិតថាលតមូ្មលរបសទ្ខវួនធាវ បទ្ម្តឲ្រទានមម្ម 
 ៦-ឲ្រទានពោយ ងងំចិតថថានឹងននពៅពម្មជាតម្មបុងសុគតិ 
 ៧-ឲ្រទានពោយ គិតថាអាងយ អញមំ្មពុងឲ្រទាន នឹងពម្មជាតចិតថលជោះថាវ  
 ៨-ឲ្រទានពដជាមផើីពលគឿងលបោបទ្ ឬ ពលគឿងបរកិាខ រត្នចិតថ ។ 
៦២.សំណួរ៖ បគុគលអបម្មឲ្រទាន ព យ្ ោះថាននឲ្រនូវអឝី ដលទ្បគុគលដត្ទ ?     
មយួពទៀត អបម្មឲ្រទានព យ្ ោះថាើអបម្មចងមិតថទុម្មោ៉ា ងដូចពមថច ? 
ចពមវជាយ៖ បគុគលអបម្មឲ្រទានព យ្ ោះថាននឲ្រនូវ អាយុ, ពណ៌សមផុរកាយ, 
ពសចម្មថីសុខ,ម្មកវ ងំ,និងពសចម្មថីអងទ្អាចដលទ្បគុគលដត្ទ, មយួពទៀត អបម្មឲ្រ
ទានព ោះព យ្ ោះថាើអបម្មចងមតិថទុម្ម ឬ លបមលូម្មកវ ងំទុម្មពោយលបត្ព ពល ោះ
ថាមនុសសម្មបុងពាម្មរម្មងកនមិ្មចចរវលទ្ើធមយង កាលពបជាមិ្មចចការម្ដលលតូវពធឝជា
ពម្មជាតពម្ចជាងព ជាយ បគុគលម្ដលមនិកនមតិថសកវ ញទ្ រម្មងននពសចម្មថីលំនម្ម
ពោយមិ្មចចការព ោះៗ ផ្កធ លទ្ខវួនឯង ម្តកាលពបជាកនមតិថសកវ ញទ្គបីាប ពលចជាន
លតឹមណា ព យ្ ោះថាើអបម្មកនម្មកវ ងំរងឹកពំលចជានលតឹមពណាោះម្ដរ ។ 
 មា៉ាងពទៀត ទានពនោះច្ចតទ្ទុម្មើមតិថសកវ ញទ្ ើម្មកវ ងំដល៏បពសជារ ើ
បចចយ័ជួយ ជូនដំពណជា រឲ្រននទទួលផល គឺ ពសចម្មថីសុខ ពសចម្មថីចពលមជានដធំ៏
ទូាយងងំអំពីពាម្មពនោះ រ ូតដលទ្ពាម្មខាងមុខ ពលបៀបដូចរាងកាយ
ទាងំមលូ លតូវកនអវយវៈ គឺត្ដពជជាងើមតិថសកវ ញទ្ ឬ ើម្មកវ ងំសលកបទ្ជួយ 
ធុរៈននពោយលសួល,ោ៉ា ងណាមញិ អបម្មកនសទាន  ពលតម្មអរម្មបុងការបរចិ្ចច គ
ទាន ម្មរ៏ម្មងនននូវទានព ោះឯងើមតិថសកវ ញទ្របសទ្ខវួនោ៉ា ងព ោះម្ដរ ។ 
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៦៣.សំណួរ៖ បគុគលកនលទពរសមផតថិ លយមនឹងលោះពធឝជាពៅើទានននខវោះម្ដរ 
ទាងំសទាន ម្មក៏នខវោះម្ដរ ម្តមម្មពីកនធមអ៌ឝីើជទំាសទ្ ឬើពលគឿងសាធ ម្មទ្ដពំណជា រ
ចិតថមិនឲ្រចំណាយលទពរពធឝជាពៅើទានពម្មជាត ? ចូរអធិបាយ 
ចពមវជាយ៖ មម្មពីកនធម ៌ មចឆរយិៈ ពសចម្មថីមំ្មណាញទ្ ពម្មជាតពម្ចជាងើទំ សទ្ ឬ
រារាងំសាធ ម្មទ្ដំពណជា រោតទ្ចិតថមនិឲ្រលោះបងទ្លទពរពធឝជាពៅើទានពម្មជាត តួោ៉ា ង
ដូចបគុគលអបម្មពធឝជាម្លស ឬ ពធឝជាជំនួញើពដជាម ពវាមំ្មពុងពធឝជាកនគំនិតគិតទុម្មថា
របរម្លស ឬ ជំនួញម្ដលអាងយ អញពធឝជាពនោះ កាលណាផលលបពោជនន៍ន
សពលមចព ជាយលសាបទ្ម្តកនមចឆរយិចិតថ គឺ ចិតថមំ្មណាញទ្ពម្មជាតពម្ចជាងរារាងំគិត
ទុម្មើមនុថា ចុោះពបជាអាងយ អញចំណាយលទពរព ោះៗ ពធឝជាើទានអសទ្ពៅ ខវួន
អញម្មថី លបពននមូ្មនរបសទ្អញម្មថី នឹងននអឝីចិញ្ច ឹមជីវតិនឹងននអឝីពលបជាលនសទ្ម្មបុង
លគួសារ នឹងននអឝីសនសទុំម្មសលកបទ្ការ រពៅមខុ កាលពបជាពសចម្មថីមំ្មណាញទ្
ដក៏នម្មកវ ងំពម្មជាតពម្ចជាងលគបសងកតទ្ ច្ចម្មចិតថមនិឲ្រពងជាបម្មាលរចួដរាបណា 
បគុគលព ោះឯងព យ្ ោះថា មិនអាចលោះបងទ្លទពរពធឝជាពៅើទានននដរាបព ោះ
ពល ោះព តុព ោះ មចឆរយិៈពសចម្មថីមំ្មណាញទ្ពនោះើមនធិលរារាងំ សាធ ម្មទ្ដំពណជា រ
បគុគលមនិឲ្រពធឝជាទានពម្មជាតដូពចបោះឯង ។ 
៦៤.សំណួរ៖ បគុគលឲ្រទានអឝី ព យ្ ោះថាននបណុរទាងំត្ថង ទាងំយបទ្ លគបទ្
ពវា ?  ពល ោះព តុអឝី ? 
ចពមវជាយ៖ បគុគលណា ោសួំនពឈជាផ្កក ម្មថី ោសួំនពឈជាពដជាមម្មថី សាងសាភ នម្មថី ដង
ទឹម្មោម្មទ្ ងតមកលទ្ទុម្មពទៀបផវូវម្មថី ជីម្មលសោះ ឬ ជីម្មអណថូ ងម្មថី ពធឝជាទីពៅសាប ម្មទ្
អាលស័យកនសាា ើពដជាមម្មថី ឲ្រើទានដលទ្បគុគលដត្ទ បណុររម្មង
ចពលមជានត្លម្មម្លងដលទ្បគុគលព ោះទាងំត្ថង ទាងំយបទ្ លគបទ្ពវា ពល ោះរបសទ្
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ទាងំព ោះើសាធារណៈទូពៅដលទ្ជនទាងំពួងម្ដលពគលតូវពឹង ម្មទ្អាលស័យ 
មនិកនពពលមំ្មណតទ្ថាត្ថង ឬ យបទ្ពម្ចជាយ ។ 
៦៥.សំណួរ៖  បគុគលឲ្រទានអឝី ព យ្ ោះថាឲ្រម្មកវ ងំ ? 
ចពមវជាយ៖ ឲ្រទានពលគឿងបរពិោគពផសងៗ កននយ ទឹម្ម នំ ចំណី ើពដជាម
ព យ្ ោះថាឲ្រនូវម្មកវ ងំ ។ 
៦៦.សំណួរ៖  បគុគលឲ្រទានអឝី ព យ្ ោះថាឲ្រពណ៌សមផុរកាយ ? 
ចពមវជាយ៖ ឲ្រទានពលគឿងអលង្ហក រពផសងៗ កនសំពតទ្សលកបទ្ពសវៀម្មដណថ បទ្ើ
ពដជាម ព យ្ ោះថាឲ្រពណ៌សមផុរកាយ ។ 
៦៧.សំណួរ៖  បគុគលឲ្រទានអឝី ព យ្ ោះថាឲ្រពសចម្មថីសុខ ? 
ចពមវជាយ៖ ឲ្រទានោនជំនិោះ កនរថយនថ ម្សផម្មពជជាង និង ឆល័ត ើពដជាម 
ព យ្ ោះថាឲ្រពសចម្មថីសុខ ។ 
៦៨.សំណួរ៖  បគុគលឲ្រទានអឝី ព យ្ ោះថាឲ្រចម្មខុ  (ម្ភបម្ម) ? 
ចពមវជាយ៖ ឲ្រទានលបទីបពលគឿងបំភវ ឺ កនអំពូលពភវជាង សំាង ឬ ពលបងក៉ា សីុន 
ក៉ា សីុនពភវជាង ចពងកៀងពាម ើពដជាម ព យ្ ោះថាឲ្រចម្មខុ ។ 
៦៩.សំណួរ៖  បគុគលឲ្រទានអឝី ព យ្ ោះថាឲ្រវតទុ លគបទ្ោ៉ា ង ? 
ចពមវជាយ៖ ឲ្រទានទីលំពៅអាលស័យ កនមុ្មដិ សាា ពរាងើពដជាម ព យ្ ោះថា
ឲ្រវតទុលគបទ្ោ៉ា ង ។ 
៧០.សំណួរ៖  បគុគលឲ្រទានអឝី  ព យ្ ោះថាឲ្រនូវលពោះនិ ឝ ន ? 
ចពមវជាយ៖ អបម្មឲ្រទានធម ៌ គឺពលបៀនលបពៅធម ៌ បង្ហា តទ្បង្ហា ញធម ៌ សម្មថងធម៌
ឲ្រពគសាថ បទ្ ព យ្ ោះថាឲ្រនូវលពោះនិ ឝ ន ។ 
៧១.សំណួរ៖ កនទានមយួពៅថា អភយ័ទាន អភយ័ទានព ោះ ម្លប       
ដូចពមថច ? ននដលទ្ការលបលពឹតថោ៉ា ងណាខវោះ ? 
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ចពមវជាយ៖ ម្លបថាការឲ្រអភ័យដលទ្អបម្មដត្ទ ឬ ពធឝជាអបម្មដត្ទមនិឲ្រកនភយ័ 
មនិឲ្រកនពសចម្មថីខាវ ច ននដលទ្មិ្មរោិលបលពឹតថកានទ្សីល ៥ គឺ ពវៀរច្ចម្មការ
សកវ បទ្សតឝ ពវៀរច្ចម្មការកានទ្យម្មរបសទ្អបម្មដត្ទម្ដលពគមនិននឲ្រ ពវៀរច្ចម្ម
ការលបលពឹតថខុសម្មបុងផវូវកាម ពវៀរច្ចម្មការនិោយមុ្ម ម្ម ពវៀរច្ចម្មការផឹម្ម
ពលគឿងលសវងឹ គឺសុរានិងពមរយ័ ពៅថាអភយ័ទាន ។ 
៧២.សំណួរ៖ ពបជាលានទ្ម្តការលបលពឹតថកានទ្សីល៥ផ្កធ លទ្ខវួ នប៉ាពុណាត ោះពទ ពម៉ាចម្ម៏
ពៅថាអភយ័ទានម្ដរ ? បណាថ លទានទាងំ ពីរ គឺ អាមិសទាន និងធមយទាន 
អភយ័ទានពនោះ សពន្រង្ហគ ោះចូលម្មបុងទានណា ? ចូរអធិបាយ 
ចពមវជាយ៖ ការលបលពឹតថកានទ្សីល៥ ននើពៅថាអភ័យទាន ពល ោះថាសតឝ
ម្ដលពម្មជាតមម្មម្មបុងពាម្មសនបិវាសពនោះមនិថាសតឝលបពភទណាពម្ចជាយ សុទនម្ត
កនពសចម្មថីភ័យខាវ ចវ ិសជីវតិ ព ជាយចងទ្រសទ្ពៅើធមយង កនពសចម្មថី
ភយ័ខាវ ចវ ិសលទពរសមផតថិ ព ជាយ ងួម្ ងរម្មាទុម្មើធមយង,កនពសចម្មថី
ភយ័ខាវ ចពគមុ្ម ម្មពនម្មលនសទ្ បពញ្ញឆ តឲ្រខូចលបពោជនរ៍បសទ្ខវួនើធមយង,
កនពសចម្មថីភ័យខាវ ចពគលបកថពមជាលង្ហយដលទ្ខវួន និង លគួសាររបសទ្ខវួនើ
ធមយង បគុគលរម្មាសីល ៥ ននពវៀរច្ចម្មនូវការផ្កថ ចទ្ផថិលជីវតិសតឝ ឲ្រសាវ បទ្ 
ព យ្ ោះថាននឲ្រជីវតិដលទ្សតឝទាងំពួង, ពវៀរច្ចម្មការលួចលទពរសមផតថិរបសទ្
ជនទាងំពួង ព យ្ ោះថាននឲ្រពសចម្មថីសុខដលទ្អបម្មដត្ទ, ពវៀរច្ចម្មការរពំាភ
ពោយផវូវកាមចំព ោះលបពននមូ្មនរបសទ្ជនទាងំពួង ព យ្ ោះថាននឲ្រ ពសចម្មថី
សុខដលទ្ពគ ពវៀរច្ចម្មការនិោយមុ្ម ម្ម បពញ្ញឆ តពនម្មលនសទ្ជនទាងំពួង ឲ្រ
ពគខូច  លបពោជនព៍ោយសារសមថខីវួន ព យ្ ោះថាននឲ្រពសចម្មថីសុខដលទ្ពគ, 
ពវៀរច្ចម្មការផឹម្មទឹម្មលសវងឹ គឺ សុរា និង ពមរយ័ ម្ដលើព តុឲ្រកនពសចម្មថី
ពកាងកាច លបកថពមជាលង្ហយដលទ្ជនទាងំពួង ព យ្ ោះថាននឲ្រពសចម្មថីសុខ
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ដលទ្ពគ ោ៉ា ងពនោះឯងពៅថា អភយ័ទាន អភយ័ទានពនោះពាម្មសពន្រង្ហគ ោះចូល
ម្មបុងធមយទានម្ដរ ។ 
៧៣.សំណួរ៖ ទម្មខិណាទាន  ម្ដលអាចឲ្រសពលមចផលដលទ្ ពលបតទាងំឡាយ 
លតវូលបម្មបពោយអងគ ប៉ា ុយ ន ? អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ លតូវលបម្មបពោយអងគ ៣ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-អតថព  អនុពកទពនន ពោយពសចម្មថីអនុពកទ របសទ្ខវួនគឺពួម្ម
ពលបត (ពួម្មអបម្មម្ដលពធឝជាមរណកាល ពៅកានទ្ពាម្មខាងមខុ) ននមម្ម
អនុពកទ រមី្មរាយទទួលយម្មម្មបុងខណៈម្ដលពគឧទធិសដលទ្ខវួន (ពលបត) ។ 
 ២-ទាយកានំ ឧទធិពសន ពោយពសចម្មថីឧទធិសរបសទ្ទាយម្មទាងំឡាយ 
គឺទាយម្មអបម្មឲ្រទាន ម្មបុងពវាពធឝជាទាន លនរពននូវបគុគលណាម្មឧ៏ទធិសមុ្មសល
ជូនដលទ្បគុគលព ោះ ឬ ពគពធឝជាឧទធិសចំព ោះញាតិការទាងំ ៧  ស ថ នម្មថី ញាតិ
ម្មបុងសងារវដថម្មថី ។ 

៣-ទម្មខិពណយរសមផទាយ ពោយការដលទ្លពមគឺទម្មខិពណយរបគុគល 

គឺ ពាម្មើបដិាគ  ម្ម អបម្មទទួលទាន (អបម្មកនសីល) កនពៅើលបធាន
ម្មបុងទីចំព ោះមុខទាយម្ម ។ 
៧៤.សំណួរ៖ អបម្មម្ដលឲ្រទានព ជាយ ឧទធិសមុ្មសលជូនពៅពបតជន កន
កងបិង ើពដជាម ម្ដលពធឝជាមរណៈកាលពៅកានទ្ពាម្មខាងមខុព ជាយព ោះ 
សុទនម្តននដលទ្ទាងំអសទ្ ឬ មិនននដលទ្ខវោះម្ដរ ? លបសិនពបជាមិនននដលទ្
ជនព ោះពទ ពតជាមុ្មសលម្ដលអបម្មឧទធិសជូនពៅព ោះ នឹងពៅើ អឝីវញិ ? 
ចពមវជាយ៖ មនិម្មនននទាងំអសទ្ពទ ននដលទ្ខវោះ មនិននដលទ្ខវោះ, ពបជាមនិ
ននដលទ្ពទ មុ្មសលព ោះនឹងលតូវននមម្មកច សទ្ទានវញិ, សូមអាននិទាន....! 



r67s 

 ម្មបុងគមភរីអងគុតថរនិកាយ ទសម្មនិនតមម្មពឆវជាយបញ្ញជ ម្មទ្ម្មបុងបញ្ញា ពនោះថា 
កនល  យណ៍កប ម្មទ្ព យ្ ោះ ើណុពសាណិ ននចូលពៅលកាបថាឝ យបងគំទូល
សួរលពោះកនលពោះោគថា បពិលតលពោះពាតមដច៏ពលមជាន ខញុ ំលពោះអងគើល  យណ៍
ននឲ្រនូវទាន ទាងំពធឝជានូវជំពនឿថា “ ទានពនោះរម្មងសពលមចផលដលទ្ញាតិ 
និងសាពា ិតម្ដលសាវ បទ្ព ជាយពៅកានទ្បរពាម្ម ចំម្ណម្មខាងពួម្មញាតិ
និងសាពា ិតម្មរ៏ម្មងននទទួលនូវទានពនោះ ” បពិលតលពោះពាតមដ៏ចពលមជាន 
ទានពនោះននសពលមចដលទ្ពួម្មញាតិ និង សាពា ិតម្ដលសាវ បទ្ព ជាយពៅ
កានទ្បរពាម្មម្ដរ ឬ ពទ ? ឯពួម្មញាតិ និង សាពា ិតព ោះននទទួលនូវ
ផលទានព ោះម្ដរ ឬ ពទ ? 
លពោះកនលពោះោគលទងទ្លងសទ្ថា៖ កប លល  យណ៍ ទានពនោះននសពលមចម្មបុង
ទីម្ដលគួរ និង មនិននសពលមចម្មបុងទីម្ដលមិនគួរ ។ 
ល  យណ៍សួរថា៖ បពិលតលពោះពាតមដច៏ពលមជាន ទីណាម្ដលគួរ ? និង ទីណា
ម្ដលមនិគួរ ? 
លពោះសមភុ ទនលទងទ្លងសទ្ថា៖ កប លល  យណ៍បគុគលខវោះម្មបុងពាម្មពនោះើអបម្ម
សកវ បទ្សតឝ ។ល។ ើអបម្មកនទិដឌិយលទ្ខុស បគុគលព ោះលុោះម្បម្មធាវ យរាង
កាយព ជាយ ពៅពម្មជាតម្មបុងនរម្ម ម្មមយវនិម្មណាើអាហាររបសទ្សតឝនរម្ម សតឝ
នរម្មព ោះម្មរ៏ម្មងញុាងំអតថោពឲ្រលបលពឹតថពៅពោយម្មមយវនិម្មព ោះ ទានម្ដល
ពគឧទធិសឲ្រពៅព ោះ រម្មងមនិសពលមចដលទ្សតឝនរម្មព ោះពម្ចជាយ ទីពនោះឯង
ពៅថាទីមនិគួរ ។ មយួពទៀត កប លល  យណ៍បគុគលខវោះម្មបុងពាម្មពនោះើអបម្ម
សកវ បទ្សតឝ ។ល។ ើអបម្មកនទិដឌិយលទ្ខុស បគុគលព ោះលុោះម្បម្មធាវ យរាង
កាយព ជាយ ពៅពម្មជាតើសតឝតិរច្ចឆ ន វតទុកនពៅយ និងសវឹម្មពឈជាើពដជាមឯណា
ើអាហាររបសទ្សតឝតិរច្ចឆ ន សតឝតិរច្ចឆ នព ោះរម្មងញុាងំអតថោពឲ្រលបលពឹតថ
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ពៅពោយវតទុកនពៅយ  និងសវឹម្មពឈជាើពដជាមព ោះ។ទានម្ដលពគឧទធិសឲ្រពៅ
ព ោះរម្មងមនិសពលមចដលទ្សតឝតិរច្ចឆ នព ោះពម្ចជាយទីពនោះឯងពៅថាទីមនិគួរ
ម្ដរ ។ មយួវញិពទៀត កប លល  យណ៍បគុគលខវោះម្មបុងពាម្មពនោះើអបម្មមនិ
សកវ បទ្សតឝ ។ល។ ើអបម្មកនទិដឌិយលទ្លតូវ បគុគលព ោះលុោះម្បម្មធាវ យរាង
កាយព ជាយ ពៅពម្មជាតម្មបុងមំ្មពណជា តើមនុសស វតទុកននយើពដជាមឯណាើ
អាហាររបសទ្មនុសស មនុសសព ោះរម្មងញុាងំអតថោពឲ្រលបលពឹតថពៅពោយវតទុ
កននយើពដជាមព ោះ ទានម្ដលពគឧទធិសពៅឲ្រព ោះ រម្មងមនិសពលមច
ដលទ្មនុសសព ោះពម្ចជាយ ទីពនោះឯងម្មព៏ៅថាទីមនិគួរម្ដរ ។ មយួវញិពទៀត 
កប លល  យណ៍បគុគលខវោះម្មបុងពាម្មពនោះើអបម្មមនិសកវ បទ្សតឝ ។ល។ ើអបម្ម
កនទិដឌិយលទ្លតូវ បគុគលព ោះលុោះម្បម្មធាវ យរាងកាយព ជាយ ពៅពម្មជាតម្មបុង
មំ្មពណជា តើពទវង វតទុកនសុធាពោជនដទិ៏ពឝ ើពដជាមឯណា ើអាហាររបសទ្
ពទវង  ពទវងព ោះរម្មងញុាងំអតថោព ឲ្រលបលពឹតថពៅពោយវតទុកនសុធា-
ពោជនដទិ៏ពឝ ើពដជាមព ោះ ទានម្ដលពគឧទធិសពៅឲ្រព ោះ រម្មងមនិសពលមច
ដលទ្ពទវងព ោះពម្ចជាយ ទីពនោះឯងម្មព៏ៅថាទីមនិគួរម្ដរ ។ មយួវញិពទៀត  
កប លល  យណ៍បគុគលខវោះម្មបុងពាម្មពនោះើអបម្មសកវ បទ្សតឝ ។ល។ ើអបម្ម
កនទិដឌិយលទ្ខុស បគុគលព ោះលុោះម្បម្មធាវ យរាងកាយព ជាយ ពៅពម្មជាតម្មបុង
មំ្មពណជា តើពលបត វតទុកនទឹម្មកតទ្ និងទឹម្មសំពនរើពដជាមឯណាើអាហារ
របសទ្ពលបត ពលបតព ោះរម្មងញុាំងអតថោពឲ្រលបលពឹតថពៅពោយវតទុ កនទឹម្ម
កតទ្ និងទឹម្មសំពនរើពដជាមព ោះ ម្តពបជាកនញាតិនិងសាពា ិត ពគឧទធិស
ផលត្នទានណាអំពីពាម្មពនោះពៅពដជាមផពីលបតព ោះ ពលបតព ោះឯងរម្មងញុាងំ
អតថោពឲ្រលបលពឹតថពៅពោយផលទានព ោះ ទានម្ដលពគឧទធិសឲ្រពៅព ោះ 
រម្មងសពលមចផលដលទ្ពលបតព ោះនន ទីពនោះឯងពៅថាទីគួរ ។ 
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ល  យណ៍ទូលសួរថា៖ បពិលតលពោះពាតថមដច៏ពលមជាន លបសិនពបជាញាតិនិង
សាពា ិតម្ដលសាវ បទ្ព ជាយាយ នពៅពម្មជាតើពលបតពទ ពតជាននអបម្មណា
ទទួលនូវទានព ោះ ?  
លពោះពុទនលងសទ្ថា៖ កប លល  យណ៍ ពួម្មញាតិនិងសាពា ិតដត្ទពទៀត
របសទ្បគុគលព ោះ ម្ដលសាវ បទ្ព ជាយពៅពម្មជាតើពលបតទទួលនូវទានព ោះឯង។ 
ល  យណ៍ទូលសួរពទៀតថា៖ បពិលតលពោះពាតមដច៏ពលមជាន ចុោះលបសិនពបជាញាតិ
និងសាពា ិតដត្ទពទៀតរបសទ្បគុគលព ោះ ម្ដលសាវ បទ្ព ជាយម្ម៏ាយ នពៅ
ពម្មជាតើពលបតម្ដរ ពតជាននអបម្មណាទទួលនូវទានព ោះ ? 
លពោះសមភុ ទនលងសទ្ថា៖ កប លល  យណ៍ ទីណាម្ដលសូនរសាង តទ្អសទ្កាលើ
អម្ងឝង ាយ នញាតិនិងសាពា ិតណាមយួម្ដលសាវ បទ្ ព ជាយពៅពម្មជាតើ
ពលបតពទ ទីព ោះឯងពៅថាទីមនិគួរ មនិម្មនើឱកាស កប លល  យណ៍
ចំម្ណម្មខាងទាយម្មអបម្មឲ្រទានព ជាយ ឧទធិសមុ្មសលជូនដលទ្បគុគលណា 
ពទាោះននសពលមចដលទ្បុគគលព ោះម្មថី មនិននសពលមចដលទ្បគុគលព ោះម្មថី ឯ
ទាយម្មម្មម៏និម្មនើឥតផលពម្ចជាយ គឺថាផលត្នទានព ោះ លតូវលតម្ចបទ្នន
មម្មទាយម្មើកច សទ្ទានព ោះវញិើម្មទ្ើពំុខានពម្ចជាយ ។ 
៧៥. សំណួរ៖ ទាយម្ម ទាយិកា ពវាពធឝជាទានមថងៗខវោះសូលតពវរើនលី,ខវោះ
សូលតពវរម្ត ម្មរសលកយ ខវោះសូលតពវរទាងំនលីទាងំ ម្មរសលកយ ពលបជាពលចជាន
ម្បបដូពចបោះ ពតជាពសចម្មថីសំខានទ្ពៅលតងទ្សូលតពវរម្បបណា ? 
ចពមវជាយ៖ ពសចម្មថីសំខានទ្ព ោះ ពៅលតងទ្យលទ្ឬដឹងពសចម្មថី ពទាោះបីសូលតពវរម្ត
ើោសានលីសុទនម្មថី ើោសាសលកយសុទនម្មថី ឲ្រម្តសាថ បទ្ពសចម្មថីនន
ព ជាយលតូវងមលម្មខណៈត្នការពវរព ជាយម្មព៏ យ្ ោះថាននការដូចាប ទាងំអសទ្. 
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៧៦.សំណួរ៖ មិ្មចចម្ដលពលជាម្មលបពគនម្តមថង និង មិ្មចចម្ដលសូលតពវរពផសងាប   
ឬដូចាប  ? ចូរអធិបាយមម្មពមជាល៍ 
ចពមវជាយ៖ ពផសងាប ពោយពវាហារ និងរពបៀបម្ដលពធឝជា ដូចាប ពោយពសចម្មថីរមួ
មម្មគឺើការលបគលទ្ឲ្រ ឬ ពលជាម្មឲ្រ បឹងឯង ប៉ាមុ្នថ ម្មរថាពវរពនោះបពវណីមា៉ាង
របសទ្ពុទនបរស័ិទម្ដលធាវ បទ្ពធឝជាើលំោបទ្មម្ម គឺពរៀបពលគឿងសកាក រៈោម្មទ្តមកលទ្
ទុម្មម្មបុងទីចំព ោះមខុត្នភិម្មខុសងឃ ព ជាយកប ម្មទ្សូលតពវរនលី ឬ ើសលកយឲ្រ
អបម្មឯពទៀតថាងម ឬ ម្មសូ៏លតថាលពមាប ទាងំអសទ្ម្មន៏ន កនពសចម្មថីពផសងាប
ខវោះ អំពី ម្មរលបពគនដូពចបោះឯង ។ 
៧៧.សំណួរ៖ ពបជាមិនននសូលតពវរ ពលជាម្មលបពគនផ្កធ លទ្ម្តមថង និង សូលតពវរ
ព ជាយពទជាបពលជាម្មលបពគនើខាងពលកាយ ពតជាមិ្មចចទាងំពីរពនោះ មយួណាកនផល
ពលចជានើង ឬ ោ៉ា ងណា ?  ពល ោះអឝី ? 
ចពមវជាយ៖ មិ្មចចទាងំពីរកនផលពសយជាាប ពទ ប៉ាមុ្នថ មិ្មចចម្ដលសូលតពវរព ោះកន  
ពសចម្មថីវពិសសើង ពល ោះការសូលតពវរើមិ្មចចសលកបទ្ពធឝជាម្មបុងពពលម្ដលកន
ាប ពលចជាន ម្មទ្ ពដជាមផលីបមូល ឬ ោសទ្ពតឿនពលជាម្មទឹម្មចិតថ ឲ្រលបមលូលតនញទ្
ើមយួ សម្មថងឆនធៈគឺពសចម្មថីពពញចិតថរមី្មរាយចំព ោះម្មបុងការលោះ ម្មបុងការ
ឧទធិសឲ្រននពសយជាោពាប ប៉ាពុណាត ោះ ។ 
៧៨.សំណួរ៖ ពបជានិោយងមផវូ វធមវ៌ញិ ការម្ដលសូលតពវរើនលី ឬ
សលកយចំព ោះមខុភិម្មខុសងឃ ព យ្ ោះថាទាយម្មឲ្រពោយវាច្ចោចទ្លសម្ចោះដលទ្
ភិម្មខុសងឃព ជាយ គួរពាម្មទទួលឆានទ្ននឥតកនពទាស ចុោះព តុអឝីននើ
លតវូឲ្រពលជាម្មលបពគនម្ថមពទៀត ?  ពល ោះអឝី ? 
ចពមវជាយ៖ ននើលតូវឲ្រពលជាម្មលបពគនម្ថមពទៀតព ោះ ពល ោះកនវនិយបផញ្ដតថិ
ថា ភមិ្មខុទទួលបិណឍ នតបផចចយ័ម្មថី គិានពភសជជបផចចយ័ម្មថី លុោះម្តទទួល
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លបម្មបពោយអងគលបពគនទាងំ ៥ោ៉ា ង ពទជាបគួរទទួលឆានទ្ននមនិកនពទាស 
ឯចីវរបផចចយ័ និងពស សនបផចចយ័ ពបជាទាយម្មសូលតពវរលបពគនពោយវាច្ចរចួ
ព ជាយ ពទាោះបីពលជាម្មលបពគនម្ថមពទៀតម្មថី មនិននពលជាម្មលបពគនម្មថី ភមិ្មខុគួរទទួល
ពលបជាលនសទ្នន ឥតកនពទាសពម្ចជាយ ពល ោះើរបសទ្ពលបជាលនសទ្ផ្កធ លទ្កាយ
ខាងពលៅ មនិននពលបចូលពៅម្មបុងបំពងទ្ម្ម ដូចើ បិណឍ នតបផចច័យ និង
គិានពភសជជបផចចយ័ព ោះពម្ចជាយ ។ 
៧៩.សំណួរ៖ ពបជាទាយម្មទាយិកា កនពសចម្មថីលជោះថាវ ពម្មជាតពម្ចជាងម្មបុ ងស ថ នចិតថ 
ព ជាយលនថាប នឹងច្ចតទ្ម្ចងនូវភតថណានីមយួ ងមពសចម្មថីពពញចិតថរបសទ្ខវួ ន ឬ
ពវរដលទ្ភិម្មខុសងឃ ភតថព ោះកនព យ្ ោះប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ភតថព ោះកនព យ្ ោះ ១៩ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-សងឃភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្សងឃ ។ 
 ២-ឧពទធសម្មភតថ ំភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុ ១ អងគម្មថី ២ អងគម្មថី ៣ អងគ
ម្មថី ើពដជាម ងម ម្មរម្ដលសងឃច្ចតទ្ឲ្រ ។ 
 ៣-និមនថនភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុម្ដលនននិមនថមម្ម ។ 
 ៤-សាម្មភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុពលចជានអងគ ម្ដលពគសរពសរ
ព យ្ ោះម្មបុងសាវ ម្មព ជាយច្ចបទ្យម្ម ។ 
 ៥-បម្មខិម្មភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុសងឃម្មបុងត្ថងបម្មសទាងំពីរ គឺ
សុម្មកបម្មស ចំម្ណម្មខាងពខបជាត, កាម្ចបម្មស ចំម្ណម្មខាងរព ច ម្មបុងមយួបម្មស
លបពគនម្តមយួត្ថង គឺត្ថងណាមយួមនិកនមំ្មណតទ្ ។ 
 ៦-ឧពនសថិម្មភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុសងឃម្មបុងត្ថងឧពនសថ។ 
 ៧-នដិបទិម្មភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុសងឃម្មបុងត្ថង១ពម្មជាត-ពរាច 
 ៨-អាគនថុម្មភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុសងឃម្ដលពទជាបមម្មដលទ្ថយី 
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 ៩-គមមិ្មភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភិម្មខុសងឃ ម្ដលកនដំពណជា រពៅ
កានទ្ទីណាមយួ ។ 
 ១០-គិានភតថ ំភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុសងឃអបម្មកនជំងឺ ។ 
 ១១-គិានុបផោឌ ម្មភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុសងឃ អបម្មរម្មាជំងឺ
ភមិ្មខុ សាមពណរផងាប  ។ 
 ១២-និចចភតថំ ភតថម្ដលលបពគនើនិចចដលទ្ភមិ្មខុសងឃ ។ 
 ១៣-មុ្មដិម្មភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុសងឃ ម្ដលពៅម្មបុងលំពៅ 
កនមុ្មដិើពដជាម (ភតថពនោះពៅននងមព យ្ ោះម្មម្នវងម្ដលសងឃពៅ) ។ 
 ១៤-វារមិ្មភតថ ំភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុសងឃ ច្ចតទ្ើពវន (ដូចើពវន
ោម្មទ្បិណឍ  ឬ ពវនពគពធឝជាងមភមូើិពដជាម) ។ 
 ១៥-វហិារភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុសងឃម្ដលពៅម្មបុងវតថមយួៗ
ននឆានទ្លគបទ្លានទ្បរបិូណ៌ទាងំអសទ្ ។ 
 ១៦-ចតុម្មកភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភមិ្មខុសងឃ ៤ អងគៗម្ដលខវួននន
និមនថអំពីគណៈសងឃ ពដជាមផទីទួលចង្ហា នទ្ពៅផធោះខវួនរាលទ្ៗ ត្ថងពំុម្ដលោចទ្ ។ 
 ១៧-អដឌម្មភតថំ ភតថម្ដលលបពគនដលទ្ភិម្មខុសងឃ ៨ អងគៗម្ដលខវួន
នននិមនថអំពីគណៈសងឃ ពដជាមផទីទួលចង្ហា នទ្ពៅផធោះខវួនរាលទ្ៗ ត្ថងពំុោចទ្ ។ 
 ១៨-គុម្ចភតថំ ភតថម្ដលាយពោយសករអំពៅ កននយដំពណជា ប 
បបរសករ នំលតើពដជាម ចំព ោះភមិ្មខុសងឃម្មបុងវតថនីមយួៗ ងមសទាន  ។ 
 ១៩-មតម្មភតថំ ពវរនូវភតថឧទធិសចំព ោះបគុគលម្ដលសាវ បទ្ព ជាយ ។ 
 ភតថទាងំ ១៩ ពនោះ ពបជាទាយម្មលនថាប នឹងពវរភតថណា លតូវពលជាម្មយម្ម
ព យ្ ោះភតថព ោះមម្មោម្មទ្បញ្ចូលលតងទ្ វងទ្លម្មចម្ម (........) ោជ បទ្ើមយួនឹង ម្មរ 
(ឥមំ...........) ម្ដលកនពៅម្មបុងនលីពវរ ដូចខាងពលកាម ៖ 
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បាលីវវរភត្ត 

3 
នវោ ត្ស្ស ភគវវោ អរហវោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស (៣ចបទ្) 

អយ ំ លនា ភលនត បិណ្ឌ បាលត្ត ធមមិលកា ធមមលលទាធ  ធលមមលនវ 
ឧបាទិលត្ត មាត្តបិត្ុអាទិលក គុណ្វលនត ឧទទិស្ស (ឥមំ......)
ស្បរកិាា រ ំ ពុទធបបមុខស្ស ស្ងឃស្ស លទម លត្ គុណ្វនាត ទលយ 
(ឥមំ.......)អត្តលនា ស្នតក ំវិយ មញ្ញមានា អនុលមាទនតុ អនុលមា
ទិត្តវ ន យថិចឆិត្ស្មបត្តីហ ិស្មិជឈនតុ ស្ពវទកុាា  បមុញ្ជនតុ ឥមនិា 
និស្សលនទន ។ ទុត្ិយមប.ិ..............។ ត្ត្ិយមប.ិ.............។ 
ម្លបថា៖ បពិលតលពោះគម្មថងសងឃដច៏ពលមជានពអជាយ រចីង្ហា នទ្បិណឍ នតត្នពយជាងខញុ ំ
ទាងំឡាយពនោះ លបម្មបពោយធម ៌ ននមម្មពោយធម៌ ពម្មជាតពម្ចជាងពោយធម៌ 
ពយជាងខញុ ំទាងំឡាយ សូមឧទធិសចំព ោះ ដលទ្ពាម្មអបម្មកនគុណទាងំឡាយ 
កនកងបិងើពដជាម ព ជាយពយជាងខញុ ំទាងំឡាយ សូមពវរនូវ(..........ពនោះ)
លពមទាងំបរកិាខ រ លបពគនដលទ្លពោះសងឃកនលពោះពុទនើលបធាន សូមពាម្មអបម្ម
ដក៏នគុណទាងំឡាយ កនកង និងបិងើពដជាមព ោះ សកគ លទ្នូវ(....ពនោះ) 
ថាដូចើរបសទ្ត្នខវួន ព ជាយសូមអនុពកទ យម្មចុោះ លុោះអនុពកទ រចួ
ព ជាយ សូមឲ្ររចួរពំោោះច្ចម្មទុម្មខទាងំពួង សូមឲ្រននសពលមចពោយសមផតថិ
ទាងំឡាយបីលបការ គឺសមផតថិមនុសស១ សមផតថិពទវង១ សមផតថិលពោះនិ ឝ ន១ 
ពោយសមគួរងមពសចម្មថីលនថាប  របសទ្ពាម្មអបម្មកនគុណទាងំឡាយព ោះ
ចុោះ ពោយអំណាចផានិសងសម្ដល ូរជូនពៅើមិនោចទ្ពនោះពហាង ។     
........អសទ្វារៈ២ដងផង ។ ..........អសទ្វារៈ៣ដងផង ។ 
សូមអនុពកទ លបពគន(ចង្ហា នទ្.....).....ដលទ្លពោះសងឃ...។  
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៨០.សំណួរ៖ កងបិង ទុម្មើ បដិាគ  ម្ម គួរទទួលពទយរទានរបសទ្មូ្មន
លបសុ មូ្មនលសីផង នន ឬ ពទ ? ចូរពនរលទ្ និងទាញពាលអាង ! 
ចពមវជាយ៖ គួរណាសទ្គឺគួរទទួលពទយរទានរបសទ្មូ្មនលបុស-លសីននពោយពិត
ពល ោះម្មបុងសលព យម្មសូលតគមភរីអងគុតថរនិកាយចតុម្មកនិនត លពោះពុទនលទងទ្សម្មថង
ថា កងបិងើអា ុពនយរបុគគលរបសទ្មូ្មនលបុសលសីៗ គួរច្ចតទ្ម្ចងវតទុដ៏
សមគួរ ព ជាយបពង្ហអ នចូលពៅបើូ ។ បគុគលអបម្មកនសទាន ននច្ចតទ្ម្ចង
ពលគឿងសកាក រៈដត៏្ថវថាវ កននយ និងទឹម្មើពដជាម ព ជាយ មំម្មបពង្ហអ នចូលពៅ
បើូចំព ោះបពឝជិតទាងំឡាយ ម្មបុងសាស ពោយពារពោ៉ា ងណា ឯមូ្មន
លបុស មូ្មនលសី ម្មល៏តូវម្តច្ចតទ្ម្ចងពលគឿងសកាក រៈដផ៏ចិតផចងទ្កននយ និងទឹម្មើ
ពដជាម  ចូំលពៅជូន ឬ បើូដលទ្កងបិងពោយពារព ពវៀរម្លងម្តរបសទ្
ណាមយួម្ដលកងបិងទទួលពលបជាលនសទ្ពំុនន ម្មោ៏៉ា ងព ោះម្ដរ ។ 
៨១.សំណួរ៖ កងបិងពៅម្មបុ ងផធោះើមយួ ឬ ពៅផធោះជិតខាងមូ្មនលបសុលសី 
ច្ចតទ្ម្ចងវតទុកនខាទនីយពោជនីោហារ (បម្ងអមនិងចកអ ប) ើពដជាម មិននន
ពអជាពពជាច្ចបទ្រមំ្លម្មវតទុ ព ោះខវោះយម្មពៅជូនកងបិងសិនពទ ព ជាយ បំងាួសពៅ
លបពគនលពោះសងឃឯវតថម្តមថង ពតជាមូ្មនលបសុលសីព ោះព យ្ ោះថា លបលពឹតថពោយ
លបត្ពចំព ោះកងបិង នន ឬពទ ? 
ចពមវជាយ៖ ពបជាពធឝជាដូពច្ចប ោះ មនិននព យ្ ោះថាលបលពឹតថពោយលបត្ពពទ ពល ោះកង
បិង ពាម្មទុម្មើបដិាគ  ម្ម វពិសសមយួម្ផបម្មខាងម្មបុងរបសទ្មូ្មនៗ ពំុគួរ
រលំងពច្ចលពម្ចជាយ ពល ោះម្មបុងកងបិតុបផោឌ នសូលត ថាសូមផមូី្មនបសួើ
បពឝជិតព ជាយ ពដជារពៅម្សឝងរម្មបិណឍ នតននមម្មព ជាយនឹម្មពឃជាញដលទ្កង
បិងម្ដលមំ្មពុងខសតទ្ពខាយ ម្មមូ៏្មនើបពឝជិតព ោះច្ចបទ្រមំ្លម្មយម្មពៅជូន
កងបិងមនុើនិចច ព ជាយពទជាបបរពិោគខវួនឯងើខាងពលកាយម្ដរ ។ 
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ធម្ាទាន 

3 
៨២.សំណួរ៖ ធមយទាន ម្លបថា ការឲ្រធមើ៌ទានដលទ្អបម្មដត្ទ ពៅថាធមយ
ទាន ពតជាននដលទ្ការឲ្រដូចពមថចខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ននដលទ្ការបពលងៀនធម ៌ សម្មថងធមល៌នបទ្អបម្មដត្ទ ដូចលនបទ្ថា 
ធមព៌នោះើមុ្មសលធម ៌ ពនោះើអមុ្មសលធម ៌ ធមព៌នោះលបម្មបពោយពទាស ធម៌
ពនោះមនិលបម្មបពោយពទាសើពដជាម ឬ សម្មថងលនបទ្ម្មមយ និង ផលរបសទ្ម្មមយឲ្រ
ពឃជាញើម្មទ្លនម្មដម្មបុងពាម្មពនោះ និង ពាម្មខាងមុខ ហាម្មទ្ដូចើចងអុល
លនបទ្ពោយើម្មទ្ចាសទ្ និង សម្មថងធមញុ៌ាងំជនដត្ទឲ្រង្ហម្មម្បរពចញអំពី
អមុ្មសលធម ៌ព ជាយឲ្រតមកលទ្ពៅម្មបុងមុ្មសលធមវ៌ញិ។ មា៉ាងពទៀត ការខំលបឹង
សរពសរច្ចរចមវងពុទនវចនៈ គឺលពោះត្លតបិដម្មលពមទាងំអដឌម្មថា ឬ ចំណាយ
លទពរម្មសាងគមភរីដីកា ចាបទ្លពោះពុទនសាស ទុម្មសលកបទ្ឲ្រសិកាខ កាមមុ្មល-
បលុតពរៀនសូលតឲ្រននពចោះដឹងននលបលពឹតថកានទ្ងមពដជាមផពីធឝជាមគគឲ្រពម្មជាតពម្ចជាង 
និង ននតវងសលពោះពុទនសាស ឲ្ររមី្មចពលមជានងងំពៅអសទ្កាលើយូរអម្ងឝង
តពៅោ៉ា ងពនោះើពដជាម ពៅថាធមយទាន (ឬ ពាមិ្មយធមយទាន ម្មន៏ន) ។ 
៨៣.សំណួរ៖ ការឲ្រទានធមម៌្បបណា ម្ដលពាម្មច្ចតទ្ថាើធមយទានដ៏
ខភងទ្ខភសទ្ ឬ ើមំ្មពូលត្នទានទាងំពួង ? 
ចពមវជាយ៖ ការសម្មថងលនបទ្នូវសចចៈ(19)ទាងំបនួដលទ្អបម្មដត្ទថា ធមព៌នោះបគុគល
គួរមំ្មណតទ្ដឹង (ម្មងទុម្មខ)(20),ធមព៌នោះបុគគលគួរលោះបងទ្ (តណាា )(21),     ធមព៌នោះ 
                              
19 ពិរជាមានរុកខ, ពិរជាមានរបភពរុកខ,ពិរជាមានកដនលងរ ាំលរ់រុកខ,ពិរជាមានវ ិ្ ីរ ាំលរ់រុកខ 
20 រុកខទាំង១២កង (ឬរុកខមាន៤កង ជារិរុកខ,ជរារុកខ,ពា្រុិកខ,មរណរុកខ) 
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បគុគលគួរពធឝជាឲ្រើម្មទ្ចាសទ្ ( និ ឝ ន )(22), ធមព៌នោះបគុគលគួរចពលមជាន ( អដឌងគ-ិ
ម្មមគគ )(23) ោ៉ា ងពនោះើពដជាម ពៅថា ធមយទានមំ្មពូលត្នទានទាងំពួង ។ 
៨៤.សំណួរ៖ ការឲ្រវតទុ ម្ដលកនរបូ អាចច្ចបទ្កានទ្ទទួលនន ច្ចតទ្ថាើ
អាមិសទានមិនម្មនឬ ចុោះដូចពុទនវចនៈ គឺធមយវនិយ័ើចាបទ្សម្មថងលនបទ្ផវូ វ
ពាម្ម និង ផវូ វធមម៌្ដលច្ចរមឹ្មោម្មទ្នឹងលម្មោស ឬ សវឹម្មរតឹពៅថា ពសៀវពៅ ឬ 
គមភីរ ើរបសទ្កនរបូអាចច្ចបទ្កានទ្ទទួលននដូចាប ម្ដរ និងច្ចតទ្ថាើទានអឝី
ពៅវញិ ? ពល ោះព តុអឝី ? 
ចពមវជាយ៖ ច្ចតទ្ថាើធមយទានពពញទី ពល ោះព តុថាពសៀវពៅ ឬ គមភរីព ោះពគ
លានទ្ម្តច្ចរមឹ្មធមយវនិយ័ ើរបសទ្កនរបូអាចច្ចបទ្កានទ្ទទួលននម្ម៏ពិតម្មន 
ប៉ាមុ្នថ ពគមនិអាចបរពិោគពលបចូលពៅម្មបុងបំពងទ្ម្ម និងមនិអាចពលបជាលនសទ្   
ផ្កធ លទ្កាយ ដូចើបចច័យទាងំបនួព ោះននពម្ចជាយ ព តុពនោះពទជាបននពាម្ម
ច្ចតទ្ើធមយទាន ។ 
៨៥.សំណួរ៖ អាមិសទាន និងធមយទានទាងំពីរពនោះទានណាកនផានិសងស
ខភងទ្ខភសទ្លបពសជារើង ? ចូរអធិបាយមម្មពមជាល៍ ! 
ចពមវជាយ៖ ធមយទានកនអានិសងសខភងទ្ខភសទ្លបពសជារើង ពល ោះការសម្មថងធម៌
ើសាធារណៈដលទ្បគុគលដត្ទម្មថី ការពលបៀនលបពៅលនបទ្អំពីគុណពទាស ខុស
លតូវ ម្មបុងផវូវពាម្ម ផវូវធម ៌ចំព ោះមនុសសកប ម្មទៗ្ ម្មថី ការបង្ហា តទ្បពលងៀនធមអ៌ាថ៌

                                                                     
21  រណ្តហ  ដរបថាចាំណង់, ម្សចកដរីាថាន មាន ៣ កាមរណ្តហ ១, ភវរណ្តហ ១, វភិវរណ្តហ ១ 
22  និព្វវ នមាន២គឺ សឧារិម្សសនិព្វវ ន១ និង អនុារិម្សសនិព្វវ ន១ 
23  ម្ឃញីររូវ,ររិះរះិររូវ,សមាីររូវ,ការអរររូវ,ចញិ្ច ឹមជីវរិររូវ,ពាយាមររូវ,រលឹកររូវ,ត្តាំងចិរា
ររូវ ទាំង៨ម្នះម្ោកម្ៅថាអែឋងគកិមគគ (ឬ អរយិមគគ ផលូវែ្របម្សីររបកបម្ោយអងគ៨) 
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ចំព ោះពួម្មគណៈសាធារណៈម្មថី ព យ្ ោះថាលបគលទ្នូវចំពណោះវើិជ លនើញ សាយ រតី 
ដធំ៏ទូាយពៅដលទ្បគុគលដត្ទ ដូចោ៉ា ងបគុគលម្ដលននទទួលអំពណាយ   
ពសចម្មថីសុខពោយពោគសមផទ័ ឬ ពោយឋាននថរ គឺតំម្ណងយសស័ម្មថិណា
មយួ សុទនម្តននមម្មពីការពរៀនសូលតសាថ បទ្ទាងំអសទ្ ឬ ថាកនការសាថ បទ្ពនោះ
ឯងើមលូព តុ ។ ការសិម្មា ការលតងទ្លងបទ្សាថ បទ្យម្មឧនយ ពនោះរាបទ្ថា
ើពមគំនិត ឬើពដជាមពូជត្នលបពោជនព៍សចម្មថីលអលគបទ្ោ៉ា ង បគុគលម្ដលនន
សពលមចមគគផលនិ ឝ នើគុណវពិសសដខ៏ភសទ្បំផុត ពល ោះអាលស័យការសាថ បទ្
ពនោះើបចចយ័ ។ ចំម្ណម្មខាងបគុគលអបម្មពលបៀនលបពៅធមព៌ យ្ ោះថា ឲ្រទាន
លពោះនិ ឝ ន សមដូចពុទនោសិតថាៈ “ អមត្នទលទា ច លោ លហាត្ិ លយ 
ធមមមនុោស្ត្ិ ” បគុគលណាពលបៀនលបពៅធម ៌ បុគគលព ោះព យ្ ោះថាឲ្រ
លពោះនិ ឝ នដលទ្ជនដត្ទ ។   

- ធមយទាន ើទានកនផានិសងសដខ៏ភងទ្ខភសទ្ ឈបោះទានទាងំអសទ្ 
ពោយព តុថាើលបធាន ឬ ថាើជីវតិត្នអាមិសទាន ។ 

- ធមយទាន ើអាយុត្នពុទនសាស  អាចពធឝជាពុទនសាស ឲ្រកនពនវឺ
រសយីរងុពរឿង ឋតិពថរដរាបពៅ ។ 

- លបសិនពបជាបគុគលឲ្រចីវរ ម្ដលកនសាចទ្លអដូចបណថូ លពចម្មចំព ោះ
លពោះពុទន លពោះបពចចម្មពុទន លពោះខីណាលសពម្ដលអងគុយលបជំុាប ពលតៀបលងឥត
កនចព វ ោះម្មបុងត្ផធចលម្មវាម្ចរ ូតដលទ្លព យពាម្ម ពៅម្មបុងទីលបជំុព ោះកន
ធមយម្មថិម្មអងគណាមយួ ពធឝជាអនុពកទ ពោយាថា( 24 )បនួនទ( 25 ) ម្មល៏បពសជារ

                              
24 គ្មថា  ករមងវាច្ចដែលមានរម្បៀបកាំណរ់ ម្ោយខយលអ់កសរមាន ឆនទ គណៈ ឃ្លល  លបះ។ 
25  ារ   ឃ្លល សអក រ់របស់គ្មថា, របសក់ាពយម្ឃ្លល ង : ាររី១, ាររ២ី...។ 
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ើងចីវរទានព ោះពៅពទៀត ។ ឯចីវរទានព ោះមនិននមយួចំពរៀម្មត្នាថា
ព ោះ ម្ដលពគពលចៀម្មឲ្រើ ១៦ ចំពរៀម្ម អសទ្វារៈ ១៦ ដង, ចំម្ណម្ម
បិណឍ នតទានម្មថី ពស សនទានម្មថី គិានពភសជជទានម្មថី ម្មក៏ននយ័ដូចាប
ពនោះម្ដរ ពល ោះព តុព ោះ ការសម្មថងធមម៌្មថី ការសាថ បទ្ធមម៌្មថី ើការលបពសជារ
ោ៉ា ងពនោះឯង ។ 

- ពោយពហាចពៅ ធមយទាន លានទ្ម្តបគុគលអនុពកទ ពោយាថា
បនួនទប៉ាពុណាត ោះ ម្មព៏ៅម្តលបពសជារើងទានម្ដលបគុគលយម្មចង្ហា នទ្បិណឍ នត
ដឧ៏តថមោម្មទ្ពពញម្មបុងនលត ព ជាយឲ្រដលទ្អរយិបគុគល កនលពោះពុទនើពដជាម 
ដូពចបោះផង, ើងគិានពភសជជទានម្ដលបគុគលយម្មទឹម្មពោោះលសសទ្ និង
ពលបងើពដជាម ោម្មទ្ពពញម្មបុងនលតព ជាយឲ្រដលទ្អរយិបុគគល កនលពោះពុទនើ
ពដជាមដូពច្ចប ោះផង, ើងពស សនទានម្ដលបគុគលសាងវហិារ ដូចោ៉ា ងមហា
វហិារ ឬ ោ៉ា ងពា លនសាទរាបទ្ម្សនមនិម្តមយួ ព ជាយឲ្រដលទ្អរយិ-
បគុគលកនលពោះពុទនើពដជាមដូពច្ចប ោះផង ពល ោះព តុអឝី ពល ោះបគុគលម្ដលពចោះ
ត្លលម្មពធឝជាបុណរទានកនសោពដូពច្ចប ោះពម្មជាត លុោះម្តននសាថ បទ្ធម ៌ម្មរ
ពលបៀនលបពៅើមនុព ជាយពទជាបពចោះពធឝជា ពបជាមនិននសាថ បទ្ធមព៌សាោះពទ ម្មម៏ិន
អាចពធឝជាអឝីននពម្ចជាយ ។ 

- ម្មនពិត សតឝទាងំឡាយពបជាមនិម្ដលននសាថ បទ្ធមព៌ ជាយ សូមផមី្ត
បបរមយួពនយម្មថី នយមយួម្វម្មម្មថី ម្មម៏និអាចពធឝជាពៅើទានននពម្ចជាយ។
ដូពចបោះព ជាយ ពទជាបធមយទានននព យ្ ោះថា កនផានិសងសខភងទ្ខភសទ្លបពសជារ
ើងអាមសិទានពោយព តុពនោះឯង ។ 
៨៦.សំណួរ៖ ធមយទាន ម្លបដូចពមថច ? ធមយទានម្ចម្មើ ប៉ា ុយ នលបពភទ ?        
កន អឝីខវោះ ?  ចូរពនរលទ្ឲ្រននង្ហយសាថ បទ្មម្មពមជាល៍ 
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ចពមវជាយ៖ ធមយទាន ម្លបថា ឲ្រធម ៌ពោយនយ័ថា ឲ្របញ្ញដ  ឲ្រវើិជ  ពោយការ
សម្មថងឲ្រសាថ បទ្,ពោយការបពលងៀន និង ពោយការសាងតលក (ពសៀវពៅ) ។ 

ធមមទានដចកលចញជាពីររបលភទគឺៈ 
 ១-ពាមិ្មយធមយទាន ម្លបថា “ឲ្រធមស៌លកបទ្ពាម្ម” ពោយនយ័ថា 
ឲ្របញ្ញដ ,ឲ្រវើិជ  សលកបទ្ពធឝជាឲ្រននចពលមជានម្មបុងផវូវបចចុបផនប និងបរពាម្ម នន
ដលទ្វើិជ ពុទនសាស ថាប ម្មទ្ទី ១( 26 ) និង ទី ២( 27 ) វើិជ អម្មសរសាន្រសថ គណិ-
តសាន្រសថ ភមូសិាន្រសថ លបវតថិសាន្រសថ ពសដឌសាន្រសថ ើពដជាម ។ 
 ២-ពាមុ្មតថរធមយទាន ម្លបថា “ឲ្រធមស៌លកបទ្ឆវងច្ចម្មពាម្ម” ពោយ
នយ័ថា ឲ្របញ្ញដ  ឲ្រវើិជ  សលកបទ្ម្វម្មម្ញម្មសង្ហខ រធម,៌ សលកបទ្រពំោោះមនុសស
សតឝពចញច្ចម្មត្លតពាម្ម ននដលទ្វើិជ ពុទនសាស ថាប ម្មទ្ទី ៣ ឬ ថាប ម្មទ្ទី
បំផុត ឬ បរមតទវើិជ  ។ 
៨៧.សំណួរ៖ អានិសងសត្នធមយទាន ពបជាព លពោយរបួរមួកនប៉ា ុយ នលបការ? 
អឝីខវោះ ?  ចូរពរៀបរាបទ្ឲ្រង្ហយសាថ បទ្ននមម្មពមជាល៍ 
ចពមវជាយ៖ អានិសងសត្នធមយទាន កន ៥ លបការគឺៈ 
 ១-ពាម្មអបម្មសម្មថង កាលពបជាសម្មថងពោយផចិតផចងទ្ ងមអងគត្ន    
ធមយម្មថិម្មចំព ោះលពោះសទនមយ នឹងរងឹរតិម្តើអបម្មយលទ្ចាសទ្ធវុោះធាវ យម្មបុងអតទ 
ម្មបុងធមត៌្លម្មម្លងតពៅពទៀត ។ 

                              
26  ានែល់សមបទរបម្យាជន៍បចចុបបនន៤យ៉ាង(ឧោឋ នសមបទៈពាយាម១,អារកខសមបទៈ
រការរពយសមបរាិ១,កលាណមរិាត្តៈ ម្សពគប់មរិាលោ១,សមជីវតិ្តៈ ចិញ្ច ឹមជីវរិសមគួរ១) 
27  ានែលស់មបទរបម្យាជន៍បរម្ោក៤យ៉ាង(សទធ , សីល, ច្ចគ និង បញ្ញា សមបទ) 
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 ២-ពសចម្មថីរមី្មរាយម្មបុងអតទ ម្មបុងធមរ៌ម្មងពម្មជាតពម្ចជាងគឺធមយពទស ព ោះ 
ម្មពិ៏ពរាោះច្ចបទ្ចិតថខវួនឯង និង បគុគលអបម្មសាថ បទ្ងមលំោបទ្ត្នធមម៌្ដលពលជាម្ម
ពម្ចជាងសម្មថង ។ 
 ៣-ពសចម្មថីថពលតម្មអរកនម្មកវ ងំម្ឆអតចិតថម្មបុងអតទ ម្មបុងធមព៌ ោះៗម្មព៏ម្មជាតពម្ចជាង 
 ៤-របូកាយ និង មកាយរបសទ្អបម្មសម្មថង និងអបម្មសាថ បទ្ម្មស៏ងបទ្រកង បទ្
ច្ចម្មអមុ្មសលធមព៌ផសងៗដរាបដលទ្ចិតថសពងឝគតម្មទ្សវុតម្មបុងសង្ហខ រទាងំឡាយ 

៥-ចិតថរបសទ្ពាម្មម្ដលមំ្មពុងសម្មថងធម ៌ម្មង៏ងំកមំ្មបុងការសងបទ្សាង តទ្
ច្ចម្មនីវរណធម៌(28)( ើធមរ៌ារាងំចិតថមនិឲ្រង្ហម្មពៅរម្មអំពពជាើមុ្មសល ) ។ 
អានិសងសទាងំ ៥ ោ៉ា ងពនោះ ើសនធិដឌមិ្មផល គឺផលម្ដលពឃជាញចាសទ្ម្មបុង
បចចុបផនបពនោះម្ម៏កន ើ សមផរាយិម្មផល គឺផលម្ដលលតូវកនើបទ្ពៅម្មបុង
បរពាម្មម្មក៏ន ។ 
៨៨.សំណួរ៖ ពតជាអបម្មសាថ បទ្ធមទ៌ទួលននអានិសងសប៉ា ុយ នោ៉ា ង? កនអឝីខវោះ? 
ចពមវជាយ៖ អបម្មសាថ បទ្ធមរ៌ម្មងទទួលននអានិសងស ៥ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-រម្មងននសាថ បទ្ធមម៌្ដលមនិទានទ្ននសាថ បទ្ ។ 
 ២-ធមណ៌ាម្ដលធាវ បទ្សាថ បទ្ព ជាយ ម្តមនិទានទ្ចូលចិតថ និងចូលចិតថ
ចាសទ្ពម្ចជាងនន ។ 
 ៣-រម្មងមំ្មច្ចតទ្បងទ្នូវពសចម្មថីសងសយ័នន ។ 

                              
28 មាន ៥ យ៉ាង គ ឺ១-កាមចឆនទៈ ម្សចកដរីាថាន ឬការម្ពញចិរាចាំម្ព្វះកាម; ២-ពាារៈ គាំនុាំ
ឬ ម្សចកដីគុាំកួនម្្វីឲ្យអនកែត្រវ ិស; ៣-ងនីមរិធៈ ការរចអូស្ុញរទន់និងការងងុយម្ែក;  
៤- ឧរធចចកុកកុចចៈ ម្សចកដរីាយមាយនិងម្សចកដរីសាប់រសលឬ់ម្ដដ រកហាយកនុងចិរា; ៥-វចិកិចិ្ចឆ  
ម្សចកដសីនទិះសងសយ័មិនោច់ម្រសចកនុងចិរា : នីវរណ្ម៌ជារាំ សត់្នសមា្ិ ។ 
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 ៤-រម្មងពធឝជាពសចម្មថីពឃជាញឲ្រលតងទ្ងមការពិត ។ 
 ៥-ចិតថអបម្មសាថ បទ្ព ោះរម្មងលជោះថាវ  ។ 
 អបម្មសាថ បទ្នឹងទទួលនននូវអានិសងសទាងំ ៥ ោ៉ា ងពនោះ លតូវងងំចិតថ
សាថ បទ្ បញ្ជូ នលម្មម្សចិតថពៅងមធម ៌ មនិបពណាថ យឲ្រចិតថរពវ ជារវាយ កន
សុោសិតើពលគឿងោសទ្ពតឿនសតិថា “សុសសូសំ លភពត បញ្ដ ំ” ការសាថ បទ្
ពោយលអ រម្មងនននូវបញ្ញដ  ។ ការងងំចិតថសាថ បទ្ដូពចបោះ រម្មងសពលមច
លបពោជនត៍្នការសាថ បទ្ គឺទទួលននអានិសងសដូចព លមម្មព ជាយពនោះ ។ 
 មា៉ាងពទៀត វាច្ចសុោសិតរម្មងននផលដលទ្អបម្មសាថ បទ្ពោយពារព 
ដូចើផ្កក ពឈជាម្ដលកនលទងទ្លទាយសណាឌ នលអ ទាងំពណ៌សមផុរម្មល៏អ ម្មវិនម្ម៏
លម្មអបូ រម្មងលជួតលើបពៅម្មបុងកាយរបសទ្អបម្មលទលទងទ្ម្ម៏ដូពច្ចប ោះម្ដរ ។ 

 
សព្វទាន ំធម្មទានំ ជិនាត ិ

អំពណាយធម ៌ឈបោះអសទ្អំពណាយទាងំអសទ្! 
សព្វរស ំធម្មរសោ ជនិាត ិ

រសត្នលពោះធម ៌ឈបោះអសទ្រសទាងំអសទ្! 
សព្វរត ឹធម្មរត ិជិនាត ិ

ការពលតម្មអរម្មបុងធម ៌ឈបោះអសទ្ការពលតម្មអរទាងំពួង! 
តណ្ហ ក្ខសោ សព្វទុក្ខំ ជនិាត ិ

ការអសទ្ពៅត្នតណាា  ឈបោះអសទ្ទុម្មខទាងំពួង! 
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៨៩.សំណួរ៖ ងមទានលបវតថិថា ទានកនមម្មើមយួការពម្មជាតពម្ចជាងត្នពិភព
ពាម្ម, ចងទ្ដឹងថា ពតជាអបម្មណាើអបម្មបពងកជាតទានពនោះ មិនម្មនលពោះពុទនបរមលគូ
របសទ្ពយជាងពទឬ ? 
ចពមវជាយ៖ទានពម្មជាតមម្មពីសញ្ញជ តិញាណត្នមនុសស គឺមនុសសទាងំអសទ្ាប ដឹង
ថាខវួនកប ម្មទៗ្ ពំុអាចរសទ្ពៅននពោយមនិកនអំពណាយអំពីមនុសសាប ឯង។ 
លពោះពុទនបរមលគូរបសទ្ពយជាង លទងទ្មនិបពងកជាតទានពទ ម្តលទងទ្សាគ លទ្ថាជីវតិ
មនុសសពបជាមិនកនទាន ម្មម៏ិនអាចរសទ្ពៅននម្មបុងពិភពពាម្មសឹងលបម្មបពៅ
ពោយពលាោះថាប ម្មទ្ននពម្ចជាយ ។ ការសាគ លទ្របសទ្លពោះអងគអំពីពរឿងទានពនោះ មនិ
លតឹមម្តពធឝជាឲ្រលពោះអងគយម្មចិតថទុម្មោម្មទ្ សំអាតទានធមយង(នដិបគុគលិម្មទាន)
ឲ្រលអពលជាសពដជាមបុពណាត ោះពទ គឺម្ថមទាងំពធឝជាឲ្រលពោះអងគពរៀបចំសងឃទាន សលកបទ្
សាស របសទ្លពោះអងគ ពោយការបដិវតថនច៍្ចម្មទានទូពៅម្មបុងមនុសសពាម្ម ។ 
៩០.សំណួរ៖ ធមយទាន និង អាមិសទានម្ដលកននិោយម្មបុងទានលបពភទ
ណាមយួកនផលពលចជានើង ? 
ចពមវជាយ៖ ធមយទានកនផលពលចជានើង ពល ោះធមយទានពធឝជាឲ្រមនុសសកនបញ្ញដ
ើសកយ ទិដឌិ ។ បញ្ញដ ម្បបពនោះកាលណាពម្មជាតពម្ចជាង រម្មងពធឝជាឲ្រមនុសសពយជាង
ពឃជាញសចចធម៌ននសពលមចមគគផលនិ ឝ ន អសទ្ពសចម្មថីទុម្មខលបច្ចខំនន ៥ ។ 
ចំម្ណម្ម អាមសិទានកនលតឹមម្តពធឝជាឲ្រមនុសសធូរថយច្ចម្មពសចម្មថីទុម្មខម្មបុង
បចចុបផនបបនថិចបនថួច ។ ឧទា រណ៍ សាងមនធីរពពទរជួយ ឲ្រមនុសសននើ   
ជំងឺ  ម្តមនិននយូរប៉ា ុយ នម្ម៏ច្ចបទ្ឈពឺម្ចជាងវញិ។សាងធមព៌ោយបពលងៀន ឬ 
ពោយគមភរីម្មផួនតលក ជួយ ឲ្រមនុសសពឃជាញនូវអរយិសចច (ទុម្មខ,សមទុយ,
និពរាធ,មគគ) ម្មបុងទីបំផុតម្មន៏ននិ ឝ ន ។ សាងមនធីរពពទរើមុ្មសលើនទ្ទាប 
សាងធមើ៌មុ្មសលើនទ្ខភសទ្ ។  
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៩១.សំណួរ៖ ម្មបុ ងទានលម្មខណ:កននិោយអំពីរបសទ្អាលម្មម្មទ្លអ,ចងទ្ដឹងថា 
ពតជាគុណោពពនោះសំពៅយម្មវតទុ ម្ដលកនតត្មវពលចជាន ឬ សំពៅយម្មទឹម្មចិតថ
លសឡាញទ្រាបទ្អាន ? 
ចពមវជាយ៖ គុណោពលតូវថវឹងងមទឹម្មចិតថ លបសិនពបជាើមនុសសទាលទ្លម្ម ។ លតូវ
ថវឹងងមវតទុកនតត្មវពលចជាន លបសិនពបជាើមនុសសកនទានសឋុម្មសឋមម ។ ម្ត
បញ្ញា ពនោះមនិអាចសពលមចោចទ្ខាតននពទ ពល ោះម្មបុងគមភរីើនទ្ខភសទ្ត្នលពោះ
ពុទនសាស  ពាម្មមនិននសំអាងយម្មវតទុ ពាម្មសំអាងយម្មម្តទឹម្មចិតថ
ប៉ាពុណាត ោះ ។ ដូពចបោះព ជាយបញ្ញា អាលម្មម្មទ្លអ  នឹងើគុណោពរបសទ្ចិតថ ឬ 
របសទ្វតទុព ោះ ពយជាងលតូវទុម្មឲ្រអបម្មពធឝជាទានពឆវជាយពោយខវួនឯងចុោះ ។ រពបៀប
ពឆវជាយគឺពបជាអបម្មលម្មឲ្រទានពោយអំបិលបមុ្មលម្មសំាង ម្ដលើអាហារ ពគច្ចតទ្ថា
អនទ្បំផុតម្មបុងសងគមអបម្មកនសឋុម្មសឋមម ម្តចិតថរបសទ្អបម្មលម្មនឹម្មថា ើអាហារ
ខភងទ្ខភសទ្សលកបទ្ខវួនពគ ម្មអ៏ាចសពលមចននថាគុណោពខភងទ្ខភសទ្ ពលសច
ព ជាយម្តចិតថខភងទ្ខភសទ្ មនិម្មនពលសចពលជាវតទុព ោះពទ ។ ផធុយពៅវញិអបម្មកន
ទានសឋុម្មសឋមមឲ្រពោយវតទុដម្ដលពនោះ ម្តពគសកគ លទ្ថាើវតទុខភងទ្ខភសទ្របសទ្
ពគម្ដរព ោះ ម្មល៏តូវសពលមចថា ពសចម្មថីខភងទ្ខភសទ្ពលសចព ជាយម្តចិតថ ។ ម្តងម
ធមយងពសចម្មថីពិតម្ដលកនពៅម្មបុងចិតថរបសទ្មនុសសពយជាង មនិអាចលបលពឹតថ
ពៅននពសយជាាប  ឬ ដូចាប ទាងំអសទ្ពទ ។ ពបជាអបម្មលម្មគិតថាអំបិលបមុ្មលម្មសំាង 
ើអាហារខភងទ្ខភសទ្របសទ្ខវួន គំនិតពនោះលបម្ លកនពិតម្មន ពល ោះអបម្មលម្មាប
ពធឝជាទានអំពីាយ ន ។ ចំម្ណម្មអបម្មកនសឋុម្មសឋមមគិតថា អំបិលបមុ្មលម្មសំាងើ
អាហារខភងទ្ខភសទ្របសទ្ខវួនម្ដរព ោះ គំនិតពនោះលបម្ លើមនិពិតពទ ពល ោះអបម្ម
កនពគពធឝជាទានអំពីសលទ្ ។ 
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៩២.សំណួរ៖ ម្មបុ ងទានបផពចចម្មពទស កននិោយអំពីអបម្មពធឝជាទាន លតវូសាគ លទ្
រពបៀបបពចចម្មពទស, ចងទ្ដឹងថា ពតជារពបៀបបពចចម្មពទសព ោះកនលគបទ្ពទយរទាន
ទាងំអសទ្ ឬ សលទ្ខានមិនកនខវោះម្ដរ ? 
ចពមវជាយ៖ កនលគបទ្ទាងំអសទ្ ពល ោះរពបៀបពធឝជាទានគឺើរពបៀបហាតទ្ពរៀនរបសទ្
មនុសសពយជាង ពល ោះមនុសសកប ម្មទៗ្ ពបជាងមនិសសយ័ស ឋ នម្ដលកនមម្មើ
មយួធមយើតិព ោះ សុទនចងទ្លអលគបទ្ៗាប  ។ ពដជាមផឲី្រននសពលមចងមបំណង
របសទ្ខវួន អបម្មពធឝជាទានលតូវម្តហាតទ្ពរៀនពធឝជាឲ្រលតូវរពបៀបបពចចម្មពទស ពទជាបលតូវ
ននទទួលផលងមរពបៀបបពចចម្មពទស ។ 
៩៣.សំណួរ៖ ម្មបុ ងទានវចិ្ចរណ៍ កននិោយអំពីទានម្ដលបគុគលពធឝជាពោយពលជជាស
ពរ ជាស  និង ទានម្ដលបគុគលពធឝជាពោយមិនកនពលជជាសពរ ជាស ពតជា ពលជជាសពរ ជាស អឝីខវោះ ? 
ចពមវជាយ៖ ពលជជាសពរ ជាសទាងំពទយរទាន  ទាងំបដិាគ  ម្ម ។ ម្ដលថាពលជជាស
ពរ ជាសពទយរទានគឺពលជជាសពរ ជាសរបសទ្ម្ដលលតូវឲ្រ ។ រពបៀបពលជជាសពរ ជាស គឺលតូវ
យម្មរបសទ្ណាម្ដលរម្មននពោយម្មកវ ងំការង្ហរដល៏តឹមលតូវរបសទ្ខវួន ពល ោះ
ពុទនសាស  មនិចងទ្ឲ្រពគជិោះើនទ្យម្មលទពរសមផតថិអំពីជនពួម្មមយួ មម្ម   
សពន្រង្ហគ ោះជនពួម្មមយួពទៀត គឺពធឝជានបពលជាជនពួម្មមយួ ពធឝជាបណុរពលជាជនពួម្ម   
មយួ ។ ដត្ទអំពីពនោះពទៀត ពុទនសាស មនិចងទ្ឲ្រអបម្មពធឝជាទាន យម្មរបសទ្
ម្ដលខវួនពលបជាម្លងពម្មជាត ឬ របសទ្ម្ដលខវួនពច្ចលម្លងពលបជាមម្មពធឝជាទានព ោះពទ 
ពល ោះទានើអនុសាវរយីរ៍បសទ្អបម្មបំពពញទាន ។ ដូពចបោះលតូវពរ ជាសយម្មរបសទ្
ណាម្ដលខវួនលសឡាញទ្ ម្ដលខវួនទុម្មោម្មទ្ថាើរបសទ្ត្ថវថបូរ យម្មមម្មពធឝជាទាន
ពទជាបព យ្ ោះថាននបំពពញមខុង្ហរខាងពទយរទាន ។ ម្ដលថាពលជជាសពរ ជាស
បដិាគ  ម្មព ោះ គឺពលជជាសពរ ជាសបគុគលអបម្មទទួលទាន ។ រពបៀបពលជជាសពរ ជាសគឺ
ម្សឝងរម្មបគុគលកនសីលធម ៌ កនពសចម្មថីពាោមលោះបងទ្នប កនបញ្ញដ
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សាគ លទ្ខុសលតូវ ។ល។ ពល ោះពុទនសាស ចងទ្ឲ្រមនុសសកនសីលធមល៌បច្ចំ
ខវួន កនពសចម្មថីពាោមពធឝជាការលអសលកបទ្មនុសស កនបញ្ញដ សាគ លទ្បញ្ញា
ជីវតិ ។ល។ មនិចងទ្ឲ្រកនមនុសសគំជិល មនិចងទ្ឲ្រកនមនុសសទុចចរតិ មនិ
ចងទ្ឲ្រមនុសសកនករោទពថាម្មទាបរសទ្ពៅម្មបុងសងគម ពល ោះការរសទ្ពៅ
ពថាម្មទាបត្នជនពួម្មពនោះ អាចពធឝជាឲ្រសងគមមនុសស កនពលាោះថាប ម្មទ្ ម្មបុង
អ គតកាលើមនិខាន ។ 
៩៤.សំណួរ៖ការពលជជាសពរ ជាស បដិាគ  ម្ម ព ោះពគលតវូពលជជាសពរ ជាសម្មបុ ងឋាន:ទាន
ណាើ នដិបគុគលិម្មទាន  ឬ សងឃទាន ? 
ចពមវជាយ៖ ពគពលជជាសពរ ជាសម្តម្មបុងនដិបគុគលិម្មទាន, ចំម្ណម្មសងឃទាន ពគមិន
លតូវពលជជាសពរ ជាសពទ ពល ោះ ម្មរថា “សងឃ” ម្មដូ៏ចើ ម្មរ “រាជការ” ម្ដរ សងឃ
មនិកនលទុសថសីល ម្តបគុគលកនលទុសថសីល ។ រាជការមនិកនទុចចរតិ ម្ត
ោប ម្មទ្ង្ហររាជការ កនទុចចរតិ ។ 
៩៥.សំណួរ៖ ពតជាពុទនសាស របសទ្ពយជាងើសលតវូនឹងមនុសសទុចចរតិ ឬពទ ? 
ចពមវជាយ៖ មនិម្មនពទ ។ 
៩៦.សំណួរ៖ ពបជាមិនើសលតវូពទ ព តុដូចពមឋចពទជាបដឹម្ម មិំនឲ្រមនុសសពធឝជា 
អំពណាយដលទ្មនុសសទុចចរតិ ? 
ចពមវជាយ៖ មនិម្មនមិនឲ្រពធឝជាអំពណាយម្មបុងពពលម្ដលមនុសសទុចចរតិមំ្មពុងរង
ពលាោះថាប ម្មទ្ព ោះពទ គឺមនិឲ្រពធឝជាអំពណាយម្មបុងពពលម្ដលមនុសសទុចចរតិសុខ 
សបាយធមយង  ពល ោះពុទនសាស មនិកនលនើញ អឝីពលៅពីការកាតទ្ជំនួយ 
ពបជាជនទុចចរតិដឹងខវួនសូមចុោះចូលពុទនសាស ឲ្រសពន្រង្ហគ ោះពដជាមផសុីខសនថិោព
ម្មបុងជីវតិរបសទ្ពគ ។ 
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៩៧.សំណួរ៖  ម្ដលថាសងឃទានពធឝជាននពោយលំនម្មព ោះ  ពតជាលំនម្មពល ោះ អឝី  ? 
ចពមវជាយ៖ លំនម្មពល ោះពរៀបចំចិតថឲ្រពៅម្មបុងោពើលបលម្មតីមនិនន  ពល ោះ  
ចិតថរបសទ្មនុសសពយជាងម្តងពរពៅម្មបុងពសាមនសសោព លបសិនពបជាននពទយរ-
ទាន និង បដិាគ  ម្ម ម្ដលខវួនធាវ បទ្លសឡាញទ្ ធាវ បទ្សាគ លទ្រាបទ្អាន ។ ម្តងពរ
ពៅម្មបុង ពទាមនសសោព លបសិនពបជាននពទយរទាន និង បដិាគ  ម្ម ម្ដល
ខវួនមនិចូលចិតថ មនិធាវ បទ្ននលនលស័យទាម្មទ្ទង ។ 
៩៨.សំណួរ៖ ទានម្ចម្មើ ២ គឺើនដិបគុគលិម្មទាន និង សងឃគងទម្មខិណា-
ទាន លពោះពុទនលទងទ្សរពសជារថា សងឃគងទម្មខិណាទាន លបពសជារើងនដិបគុគ-
លិម្មទាន សូមផីថាឝ យដលទ្លពោះពុទនននមិនដលទ្សងឃគងទម្មខិណាទាន ចុោះ
ព តុអឝីននើសងឃគងទម្មខិណាទាន មិនម្ដលឲ្រផលើទិដឌធមយពវទនីយម្មមយ
ពសាោះ ហាម្មទ្ដូចើនដិបគុគលិម្មទានកនផលពលចជានើង ? 
ចពមវជាយ៖ សងឃគងទម្មខិណាទាន ពៅម្តកនបណុរពលចជានើង ឲ្រងងំពីត្ថង
ពធឝជាពៅទលទ្នឹងននលពោះនិ ឝ នពទជាបអសទ្ ចំម្ណម្មទិដឌធមយពវទនីយព ោះ ឲ្រម្ត
ម្មបុងមយួើតិពនោះពទ មនិជូនពៅើតិមខុពទៀតពម្ចជាយ ពលបៀបដូចអបម្មពធឝជាម្លស
ពធឝជាលសូវលសាល ៣ ម្ខ ឆាបទ្នន ម្តមនិសូវននផលពលចជាន អបម្មពធឝជាលសូវធងនទ្ពិត
ម្មនម្តយូរ ប៉ាមុ្នថកនផលពលចជានើង,ទិដឌធមយពវទនីយ ដូចើលសូវលសាល,
សងឃគងទម្មខិណាទាន ដូចើលសូវធងនទ្ ។ 
៩៩.សំណួរ៖ ទានលបម្មបពោយធមប៌៉ា ុយ នោ៉ា ងពទជាបននបណុរ ? ពគឲ្រទាន 
ដត្ទៗពលៅសាស គងទ្ពគឲ្រពម្មជាតម្ដរ ម្មមិ៏នច្ចតទ្ថាននបណុរផង ? 
ចពមវជាយ៖ ទានលបម្មបពោយធម ៌៤ ោ៉ា ងពទជាបននបណុរគឺៈ 
 ១-សទាន   ពសចម្មឋីពជឿបណុរ, ពជឿនប, ពជឿម្មមយ, ពជឿផល  
 ២- ិរ ិ គឺពសចម្មឋខីាយ សទុចចរតិ, ខាយ សអំពពជាអាលម្មម្មទ្, ខាយ សនប 



r87s 

 ៣-ច្ចគពចត   គឺើពចត ត្នការលោះឲ្រ 
 ៤-វរិតិ  គឺការពវៀរ, ពវៀរម្លង, ការតមោចទ្ខាត, ការកានទ្លតណម ។ 
 ពគឲ្រទានដត្ទៗពលៅសាស  ននើច្ចតទ្ថាមនិននបណុរ ពល ោះ
មនិលបម្មបពោយធមទ៌ាងំ ៤ ោ៉ា ងខាងពលជាពនោះឯង ។ 
១០០.សំណួរ៖  ព តុម្ដលឲ្រពម្មជាតើទាន ពតជា កនប៉ា ុយ នោ៉ា ង ? 
ចពមវជាយ៖ ព តុម្ដលឲ្រពម្មជាតើទានកន ២ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-សទាន    ការពជឿ 
 ២-អបផកទ  ពសចម្មថីមនិពធឝសលបម្ ស ។ 
១០១.សំណួរ៖  ឲ្រទានមិនពម្មជាតពល ោះធម ៌អឝី ? 
ចពមវជាយ៖ ឲ្រទានមនិពម្មជាតពល ោះធម ៌ពីរ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-មចឆរយិ ពសចម្មថីមំ្មណាញទ្  
 ២-បកទ   ពសចម្មថីលបកទ 
១០២.សំណួរ៖  ម្មរថា ”ទាន” សំពៅយម្មធម ៌ប៉ា ុយ នោ៉ា ង ?  
ចពមវជាយ៖  ម្មរថា “ទាន” សំពៅយម្មធម ៌៣ ោ៉ា ងគឺៈ 
 ១-សទាន    ការពជឿ 
 ២- ិរ ិ  ពសចម្មថីខាយ សអំពពជានប 
 ៣-មុ្មសល   ពសចម្មថីលអ ។ 
 ការពធឝជាទាន អាចឲ្រសពលមចលតឹមមគគ ៣ គឺៈ 

 ១-ពសាងបដិមគគ 
 ២-សម្មទាាមិមគគ 
 ៣-អ ាមមិគគ 
ពបជាពធឝជាសីលផងពទជាបសពលមចផលនន ៕៚ 
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១០៣.សំណួរ៖ សាចទ្ម្ដលមិនគួរលបពគនពាម្ម និង ពាម្មមិនគួរឆានទ្ កន
ប៉ា ុយ នោ៉ា ង ?  ពបជាភិម្មខុ ដឹងព ជាយ ពៅម្តឆានទ្ ពតជា ភិម្មខុ ព ោះលតវូ អាបតថិ អឝី ? 
ចពមវជាយ៖ សាចទ្មនិគួរឆានទ្ មនិគួរលបពគន ពៅថា អម្មបផយិមសំៈ ១០ ោ៉ា ង 
 ១-សាចទ្មនុសស   ២-សាចទ្ដំរ ី
 ៣-សាចទ្ពសោះ   ៤-សាចទ្ម្ឆក 
 ៥-សាចទ្ពសទ្   ៦-សាចទ្សី ៈ 
 ៧-សាចទ្ខាវ ធំ   ៨-សាចទ្ខាវ ដំបង 
 ៩-សាចទ្ខាវ ឃយុ ំ   ១០-សាចទ្ខាវ រខិន ។ 
 លពោះសកយ សមភុទនបរមលគូើកច សទ្ លពោះអងគលទងទ្លងសទ្សម្មឋងថា កប ល
ភមិ្មខុទាងំឡាយ ភមិ្មខុមនិលតូវឆានទ្សាចទ្មនុសសពទ ភមិ្មខុណាឆានទ្លតូវអាបតថិ     
ថុលវចចយ័ ។ ភមិ្មខុមនិលតូវឆានទ្សាចទ្ដំរ-ីពសោះ-ម្ឆក-ពសទ្-សី ៈ-ខាវ ធំ-ខាវ ដំបង-
ខាវ ឃយុ ំ និងសាចទ្ខាវ រខិនពទ ពបជាភមិ្មខុណាឆានទ្លតូវអាបតថិទុម្មកដ ។ 
ចំណាៈំសាចទ្ដត្ទពទៀត ពផសងអំពីសាចទ្ទាងំ ១០ ខាងពលជាពនោះ ពុទនបរស័ិទ 
អាចលបពគនភិម្មខុនន ព ជាយភិម្មខុអាចឆានទ្ននពោយមិនកនពទាសពម្ចជាយ ។ 

(វន័ិយបិដក ភាគ ៧ ទំព័រ ២៧៩-២៨៤) 
ោច់បរសិ្ទុធលដ្ឋយលហត្ុ ៣ យ៉ង 

3 
 កប លភមិ្មខុទាងំឡាយ ភមិ្មខុដឹងថាសាចទ្ពគពធឝជាចំព ោះ (ខវួន) មំុ្មគបផី
បរពិោគ ភមិ្មខុណាបរពិោគលតូវអាបតថិទុម្មកដ ។ 
 កប លភមិ្មខុទាងំឡាយ តថាគតអនុញ្ញដ តលតី និងសាចទ្ ម្ដលបរសុិទនើទី
បំផុតពោយព តុ ៣ ោ៉ា ងគឺ មនិននពឃជាញ ១ មនិននឮ១ មនិនន
រពងកៀស ១ ។        (វន័ិយបិដក ភាគ ៧ ទំព័រ ៣៣៧) 
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ទានានិស្ងស 

3 
  ម្មរថាទា និសងស កននយ័ថា ផលត្នការពធឝជាទាន ឬ ផានិសងស
ត្នការពធឝជាទាន ។ ចំព ោះអានិសងសទានពនោះ ជនពួម្មមយួម្មបុងពាម្មពនោះពគមនិ
កនជំពនឿផងពទ ពល ោះពគយលទ្ថា ទានពធឝជាពៅអសទ្លទពរ ផលរបសទ្ទានកន
លទពរ ព តុ និងផលមនិសីុាប  ។ ម្មបុងចំណុចពនោះខញុ ំយលទ្ថា ព តុផលសីុាប
ព ជាយ ព តុអឝីននើថាសីុាប  ? ព តុថា កនពម្មជាតពីអសទ្ អឝីម្តមនិកនអសទ្ 
ម្មម៏និកន កនម្ដរ ។ អបម្មពធឝជាទានអសទ្លទពរពៅ ម្តផលរបសទ្ទានជួយ ឲ្រ
អបម្មពធឝជាកនចិតថលអ ចិតថលអើបចចយ័ឲ្រកនបដិសននិចិតថលអ ពៅម្មបុងភពថយី ។ 
បដិសននិពាម្មម្ចម្មើ ៤ គឺ អនយបដិសននិ, កាមសុគតិបដិសននិ, រនូវចរ
បដិសននិ និងអរនូវចរបដិសននិ ។ អបម្មកនចិតថលអ មិនម្ដលពៅបដិសននិម្មបុង
អនយពទ ពបជាោ៉ា ងអនទ្ណាសទ្ម្ម៏គងទ្ពៅបដិសននិម្មបុងកាមសុគតិភព គឺពបជាពម្មជាត
ម្មបុងលសុម្មមនុសសរម្មងពម្មជាតម្មបុងលតមូ្មលខភងទ្ខភសទ្ ឬលតមូ្មលកនលទពរសមផតថិ។ 
ការពោោះលសាយពនោះលតូវពយជាងច្ចទុំម្ម ពល ោះការពោោះលសាយពនោះ ននម្ផអម្មពៅ
ពលជាបរមតទធម ៌ម្ដលសថីអំពីចិតថទាងំលសុង ម្តប៉ាុពណាត ោះ ។  
 មម្មដលទ្ចំណុចពនោះ ខញុ ំសូមពលជាម្មយម្មនូវអានិសងស ត្នការពធឝជាទាន 
  ម្ដលកនពៅម្មបុងគមភរីលពោះលត័យបិដម្ម និងសូលតពផសងៗពទៀត ពដជាមផឲី្រ
ពុទនបរស័ិទអបម្មពធឝជាទាន ននើគំនិតលតិោះរោិះពិច្ចរណា លបម្មបពោយបញ្ញដ ពចោះ
ម្សឝងរម្មព តុ រម្មផល ម្ដលលបម្មបពោយវចិ្ចរណញាណ និង កានទ្ម្តកន
សទាន ោ៉ា ងមតុកបំម្នទមពទៀត ពៅពលជាផលម្មត្លម ត្នការបរចិ្ចច គទានព ោះៗ 
ដូចតពៅពនោះ ៖ 
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 ១.អានិស្ងសទឹកឃមុ ំ
 រមី្មរាយម្មបុងពទវពាម្មអសទ្ ៣ មុនឺម្មបផ 
 ពភវៀងទឹម្មឃយុ ំ 
 ើអបម្មកននយ និងទឹម្មើលបលម្មតី 
 ពម្មជាតម្តម្មបុងពទវពាម្ម និងមនុសសពាម្ម 
 ើអបម្មននសពលមចនូវ ពសចម្មថីលនថាប លគបទ្ោ៉ា ង 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៣ មុនឺម្មបផ 
 នននូវបដិសមមិទា(29)៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៤ ទំព័រ ១៨៤) 
 ២.អានិស្ងសឱស្ថពាបាលជំង ឺ
 នឹងពលតម្មអរម្មបុងពទវពាម្មអសទ្ ១ ម្សនម្មបផ 
 ននើពសថចចលម្មពតថិ ១  នទ្ដង 
 រមី្មរាយម្មបុងការលបគំតន្រនថី ម្មបុងពទវពាម្មព ោះសពឝៗកាល 
 ននពសាយរាជរើម្មសលត 
 ពម្មជាតើពទវងម្មថី ើមនុសសម្មថី មនិកនអា ធ ពវៀរបងទ្នូវពាធិើ

ពលគឿងពៅថ លម្មហាយម្មបុងពាម្ម 
 ម្មបុងម្មបផលបកណមនិននអំពីម្មបផពនោះ មនិសាគ លទ្ទុគគតិ 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៤ ទំព័រ ១៩៤) 

                              
29  បែសិមភទិ ៤ គឺៈ១.រាជាា ដែលដបកចាំម្ព្វះអរថ, ២.រាជាដែលដបកចាំម្ព្វះកនុង្ម៌,         
៣.រាជាា ដែលដបកចាំម្ព្វះកនុងោសានិយាយ,៤.រាជាា ដែលដបកចាំម្ព្វះកនុងបែិោណ ។ 
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 ៣.អានិស្ងសថាវ យទឹក 
 ននពៅពម្មជាតម្មបុងឋានងវតឹងស 
 កនវកិនដល៏អលបពសជារ 
 លបពសជារើងលសីអបសរ ១០០០  ម្មទ្ 
 លគបសងកតទ្ពលជាលសីទាងំព ោះ ពោយព តុ ១០ ោ៉ា ង 
 ននពម្មជាតើមព សីត្នពសថចពទវរាជ ៥០ ដង 
 ននពម្មជាតើមព សីពសថចចលម្មពតថិ ២០ ដង 
 កាលណាលនថាប ចងទ្ននទឹម្ម ពៅពលជាមំ្មពូលភបមំ្មថី ពៅពលជាចុងពឈជាម្មថី 

ពនដអ៏ាកាសម្មថី ពៅពលជាម្ផនដីម្មថី ម្ម៏នននូវទឹម្មព ោះដឆ៏ាបទ្ 
 ពបជាចងទ្ននទឹម្មកាលណាពមឃម្មញុ៏ាំងពភវៀងឲ្រធាវ ម្មទ្ម្មបុងកាលព ោះ 
 មំ្មពៅម្មថី ពសចម្មថីលម្ម លលម្មហាយម្មថី ធូលីម្មថីម្មម៏ិនកនម្មបុងកាយពម្ចជាយ 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩១ ម្មបផ 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ(30)៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៦ ទំព័រ ២១) 
 ៤.អានិស្ងសលភស្ជជៈ 
 ើអបម្មកនអាយុម្វង  - កនម្មកវ ងំ  - កនលនើញ ពលចជាន 
 កនពណ៌សមផុរលអ - កនពសចម្មថីសុខ -មនិកនឧបលទុព 
 មនិកនចត្លង  -លតូវពគពារពពកាតម្លម្មងសពឝកាល 
 មនិកនការលនសច្ចម្មសតឝ និងសង្ហខ រើទីលសឡាញទ្  
 កនយស ។ 

                              
30  វមិ្មាកខ្ ម៌ គជឺា ្ម៌ដែល ាំឲ្យរចួរសឡះច្ចកម្សចកដមី្ៅហមងចរិា (រពះនិញ្វន) ។ 
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 ៥. អានិស្ងសស្បប ិ(ទឹកលដ្ឋះថាល ) 
 ននពម្មជាតើពទវង និងមនុសសម្តងននពសចម្មថីសុខដធំ៏ 
 ននដលទ្នូវអចលបទ គឺលពោះនិ ឝ ន 
 ននពសាយរាជរើពសថចពទវង ៥៤ ដង 
 ននើពសថចចលម្មពតថិ ៥១ ដង 
 នននូវពោគៈលបកណមនិនន 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៣០  នទ្ម្មបផ 
 មនិម្ដលសំុសបផអិបម្មដត្ទ 
 សបផពិម្មជាតពម្ចជាងងមពសចម្មថីលនថាប  
 នននូវសបផរិាបទ្មនិអសទ្ 
 នននូវសំពតទ្ពលគឿងលម្មអូប និងសបផ ិ និងវតទុដត្ទម្ដលលបលពឹតថពៅ

ម្មបុងបចចុបផនប 
 កនសតិបផោឌ នើទីពដម្ម កនសកធិជានើពាចរ ញុាងំព ជឈងគ

ឲ្រពម្មជាតពម្ចជាង 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៤ ទំព័រ ២២) 
 ៦.អានិស្ងសបាយ និងទឹក 
 កនអាយុម្វង  - កនម្មកវ ងំ - កនពសចម្មថីសុខ 
 កនពណ៌សមផុរលអ - កនយស - ើអបម្មកនលនើញ  
 ើអបម្មពម្មវៀវកាវ   - ើអបម្មកននយ និងទឹម្ម ។ 
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 ៧.អានិស្ងសទឹកលដ្ឋះរាវ 
 នននូវទឹម្មពោោះថាវ លបកណមនិនន 
 នននូវម្មបផលពឹម្មសើទិពឝ 
 ននពសាយបពទសរាជររាបទ្ើតិមនិអសទ្ 
 ននពម្មជាតើលពោះឥន្រនធពសាយពទវរាជរ ៥០ ដង 
 ននើពសថចចលម្មពតថិ ៥១ ដង 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩៤ ម្មបផ 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ (31)៦ ។ 
 ៨.អានិស្ងសទឹកលដ្ឋះជូរ 
 ននបរពិោគភតថ គឺអមតៈ និង កាយគងសតិដល៏បពសជារ ។ 
 ៩.អានិស្ងសដស្បកលជើង (លធវើពីដស្បកស្ទុធ) 
 កនោនដំរ ីោនពសោះ ម្លគម្សបង និង រថលទុងពលគឿង រថ ៦ មុនឺ 

ម្តងពច្ចមពរាមលគបទ្កាលទាងំពួង 
 អព ធ លពៅម្មបុងភពកនលទ បទ្ពជជាងកសលនម្មទ្ ើវកិារៈត្នម្ម្មវមណី 

ម្តងម្តពម្មជាតពម្ចជាងលគបទ្ជំហាន 
 លទ បទ្ពជជាងទាងំពនោះ ម្តង ឲំ្រសធុោះពៅកានទ្សមយតិនិោម ើពលគឿង

ជលមោះនូវអាការៈ និង គុណធម៌ 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩១ ម្មបផ 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

                              
31

 អភញិ្ញា  ម្សចកដែីងឹយ៉ាងខពស;់ ម្សចកដែីឹងវមិ្សសដែលម្កីរអាំពកីមាល ាំងត្ន្ន:  
ានសម្រមចអភិញ្ញា  ។ 
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 ១០. អានិស្ងសលបាស្ស្អំាត្ 
 រមី្មរាយម្មបុងពទវពាម្ម 
 កនចិតថឥតម្មម្មរលអម្មទ្ពម្ចជាយ ើចិតថថាវ សាអ តសពឝៗកាល 
 មនិម្ដលសាគ លទ្ពសចម្មថីពសាម្មម្ដលើព តុពធឝជាឲ្រចិតថពៅថ ពម្ចជាយ 
 ពរាគឃវងទ្ ពម្ម ម្លសង ឆកួតលជូម្ម ឃវងទ្ម្ដម្ម ពិស ម្មមរកសពំុកន 
 ើចិតថលតងទ្ លនថាប សកធិណា សកធិព ោះរម្មងសពលមច 
 មនិម្ដលពលតម្មលតអាល ចំព ោះវតទុម្ដលគួរពលតម្មលតអាល 
 មនិម្ដលលបទូសថ ចំព ោះវតទុម្ដលគួរលបទូសថ 
 មនិម្ដលវពងឝង ចំព ោះវតទុម្ដលគួរវពងឝង 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩១ ម្មបផ 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៥ ទំព័រ ៣៨) 
 ១១.អានិស្ងសកោងរពះលចត្ិយខាច ់
 ននពៅពម្មជាតម្មបុងពទវពាម្ម ១៨ ម្មបផ(32) 
 ននពម្មជាតើពសថចចលម្មពតថិ ៥០០ ដង 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ១ ម្សនម្មបផ 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៥ ទំព័រ ១៨២) 
 
 

                              
32 កបប (កលប) កាលដែលត្តាំងម្ៅយូរអដងវង : មួយកបប, ម្ភលីងរបល័យកបប ។  
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 ១២.អានិស្ងសជរមះលមម  លលើរពះលចត្ិយ 
 នននូវវកិនម្មបុងឋានងវតឹងសព ោះ កនសមផុរភវដូឺចកស កន

ម្មមភសទ្ ៦០ ពោជន ៍កនទំ ំ ៣០ ពោជន៍ 
 ននពសាយពទវរាជ ៣០០ ដង 
 ននើពសថចចលម្មពតថិ ២៥ ដង 
 នននូវពោគៈពលចជាន មនិកនការខឝោះនូវពោគៈ 
 កាលចូលពៅម្មបុងត្លពធំ ម្តងពៅពោយម្លគម្សបង ឬ ជិោះពលជា ម្មដំរ ី
 មនិម្ដលពឃជាញដងគតទ្ ឬ ប វ ពោយចម្មខុពម្ចជាយ (មនិកនប វ ពីមខុ) 
 មនិពម្មជាតពរាគឃវងទ្ ពម្ម ម្លសង ឆកួតលជូម្ម ម្មមរកសទ្ 
 ម្តងអព ធ លពម្មជាតម្មបុងភពពីរគឺ មនុសស និងពទវង 
 កនសមផុរដូចកស កនរសយីរុងពរឿងម្មបុងទីទាងំពួង 
 កនពសចម្មថីាបទ្ចិតថលបម្មដពម្ចជាងខាជ បទ្ខជួន 
 ចិតថលអសាអ ត ើចិតថកនអារមយណ៍ម្តមយួ 
 នននូវ បដិសមមទិា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 
 ១៣.អានិស្ងសដ្ឋសំ្នួ 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩៤ ម្មបផ 
 ននើពសថចចលម្មពតថិ ៧ ើតិ 
 នននូវ បដិសមមទិា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

 
bbrcsbb 
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 ១៤.អានិស្ងសកោងលខឿនននលដើមល ធរិពឹកស 
 ននពៅពម្មជាតឋានតុសិតពៅម្មបុងផធោះម្ម្មវ សមពសសទាងំឡាយ ពៅថ ម្មថី 

លតើម្មទ្ម្មថី ខរលទ្ម្មថី មនិម្ដល លទ្លតូវពម្ចជាយ ។ 
 ននើពសថចចលម្មពតថិ លនសាទព យ្ ោះមងគលម្ដលពវសសម្មមយពទវបតុថ 

និមយតិថាឝ យ កនទទឹង ១ ពោជន ៍កនទំ ំ ១ ពោជនម៍្មនវោះ កន
សសរ ៨៦០០០ សឹងើវកិារៈត្នកស និងលនម្មទ្ លនសាទមំ្មពូល
ើវកិារៈត្នម្ម្មវមណី ដំបលូើវកិារៈត្នលនម្មទ្។ 

 លនសាទើវកិារៈត្នកស វសិសម្មមយពទវបុតថនិមយតិថាឝ យ ។ 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៣ មុនឺម្មបផ ។ 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដក លលខ ៧៥ ទំព័រ ១០៤) 
 ១៥.អានិស្ងសបូជាស្ររីៈរពះពុទធ 
 ននើពទវង ។  
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩១ ម្មបផ 
 កាលពម្មជាតើពទវង ឬ មនុសសម្តងបំពពញបំណងនន 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 
 ១៦.អានិស្ងសថាវ យបងគំរពះពុទធ 
 ពម្មជាតើពសថចចលម្មពតថិ 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិ ៩២ ម្មបផ 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដក លលខ ៧២ ទំព័រ ២៨៨) 
 



r98s 

 ១៧.អានិស្ងសបូជារបទីបចំល ះរពះពុទធ 
 ននពសាយរាជរម្មបុងពទវពាម្មអសទ្ ៣៦ ដង 
 ពគនឹងលទលទងទ្លបទីបឲ្រទាងំយបទ្ ទាងំត្ថង 
 ននពសាយរាជរដធំ៏ទូាយពលជាម្ផនដីនន ៧០០ ដង 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ១ ម្សនម្មបផ 
 ននពសាយបពទសរាជរដ៏ធំទូាយនន ១ អសពងខយរម្មបផ 
 នននូវទិពឝចម្មខុនឹងពឃជាញទីជំុវញិ ២៥០ ជួរធបូសពឝកាល 
 ពម្មជាតមំ្មពណជា តណាៗពទាោះើមនុសស ឬ ពទវងម្តងកនពគបពលមជា 
 ពលតម្មអរម្មបុងពទវពាម្មអសទ្ ៦ មុនឺម្មបផ ព ជាយកនលបទីបចំនួន 

១០០ ភវរឺងុពរឿង អសទ្កាលើនិចចម្មបុងទីព ោះ 
 រសយីពចញពីសររីៈផាយពៅពទវពាម្ម និង មនុសសពាម្ម 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដក លលខ ៧៤ ទំព័រ ២១០) 
 ១៨.អានិស្ងសរបទីប 
 នឹងនននូវទិពឝចម្មខុ 
 ើអបម្មកនើតិខភងទ្ខភសទ្ 
 បរបិណ៌ូពោយអវយវៈ 
 ននពៅពម្មជាតម្មបុងឋានងវតឹងស 
 កនលនើញ ម្ដលលពោះពុទនសនយតិឲ្រ ។ 
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 ១៩.អានិស្ងសោា ឈកូ 
 ននពៅពម្មជាតម្មបុងឋានងវតឹងស 
 ននពម្មជាតើលពោះឥន្រនធពសាយរាជរ ១០០០ ដង 
 កនវកិនម្មបុងឋានងវតឹងសម្មមភសទ្៦០ពោជន ៍និងទំ ំ ៣០ពោជន ៍
 ននពម្មជាតើពសថចចលម្មពតថិ ៧៥ ដង 
 ននពសាយបពទសរាជរដ៏ធំទូាយនន ១ អសពងខយរម្មបផ 
 ននពសាយនូវសមផតថិទាងំឡាយ 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ១ ម្សនម្មបផ 
 ននពធឝជាឲ្រើម្មទ្ចាសទ្នូវលពោះធម៌ 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដក លលខ ៧៤ ទំព័រ ៦៦) 
 ២០.អានិស្ងសយកទឹកអប់រកអូបបូជារពះស្មពុទធ 
 ននពសាយើពទវរាជ ២៥០០ ដង 
 ននពម្មជាតើពសថចចលម្មពតថិ ២៥០០ ដង 
 លាបទ្ពភវៀងម្តងបងអុរចុោះ ១ ពាម ជំុវញិរាងកាយកនម្មវិនលម្មអបូ 
 ម្មវិនម្ដលើបទ្សររីៈផាយពៅននម្មនវោះគីមូ្ច (៥០០ ម្ម៉ាលត) 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិ ១ ម្សនម្មបផ 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

 
bbrcsbb 
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 ២១.អានិស្ងសលោកិយស្រណ្គមន៍ ១០ យ៉ង 
 ១.កនអាយុទិពឝយូរើងពទវងដត្ទ 
 ២.កនរសយីើទិពឝពចញអំពីកាយ ភវឺើងពទវងដត្ទ 
 ៣.កនពសចម្មថីសុខម្មបុងឥរោិបថ ពលចជានើងពទវងដត្ទ 
 ៤.កនយសធំើងពទវងដត្ទ 
 ៥.កនតំម្ណងធំើងពទវងដត្ទ 
 ៦.កនរបូទិពឝដព៏លជាសើងពទវងដត្ទ 
 ៧.នឹងកនសពមវងពិពរាោះើងពទវងដត្ទ 
 ៨.កនម្មវិនលម្មអបូទិពឝោយើងពទវងដត្ទ 
 ៩.នឹងននរសើតិម្ដលលបណិតើងពទវងដត្ទ 
 ១០.នឹងកនសមពសសចពលមជានពពញចិតថើងពទវងដត្ទ ើអបម្មកនលពោះ
រតនៈត្លតើទីពឹង កាលចុតិពៅពម្មជាតសុគតិភព បរបិូណ៌ពោយសកាថ នុោព
កនសពមវងទិពឝ ។ 
 ២២.អានិស្ងសដលន់ូវនរត្ស្រណ្គមន ៍
 ននពៅពម្មជាតម្មបុងឋានងវតឹងស 
 កនសមផុរដូចកស 
 ើអបម្មកនលនើញ ពកោះមុត 
 ើអបម្មកនយសខភងទ្ខភសទ្ 
 ើអបម្មកនបញ្ញដ វាងត្វ 
 ពគម្តងបើូម្មបុងទិសទាងំឡាយ 
 ម្តងននពោគៈរាបទ្ចំនួនមនិនន 
 មនិម្មពលមជាម្មច្ចម្មមតិថទាងំឡាយ 
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 ពួម្មពទវងទាងំអសទ្ម្តងលបលពឹតថពៅងមបគុគលព ោះ 
 នឹងននពសាយរាជរើពទវរាជធំើងពទវងទាងំអសទ្ ៨០ ដង 
 ននពម្មជាតើពសថចចលម្មពតថិ ៧៥ ដង 
 ពម្មជាតើពសថចពសាយរាជរម្មបុងលបពទសធំ ១ អសពងខយរើតិ 
 ននពម្មជាតម្មបុងលតមូ្មលមហាសាលដស៏ថុម្មសថមម 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិម្មបុងម្មបផលបកណមិននន 
 ននដលទ្លពោះអរ នថម្មបុងអាយុ ៧ ឆាប  ំ
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដក លលខ ៧២ ទំព័រ ១៦៩) 
 ២៣.អានិស្ងសថាវ យបងគំរពះរត្នរត្័យ ១០ យ៉ងគឺៈ 
 ការ រអនថរាយទាងំពួង 
 ម្តងបម្មរណ៍សពលមចពោយលអ 
 ការសិម្មាពរៀនសូលតសពលមចននលអ 
 ពធឝជាឲ្រឧសា ៍ដលទ្អបម្មសិម្មាពម្មជាតពម្ចជាង 
 លសួលដលទ្ការពរៀនលពោះគមភរី 
 ដឹង មរបូពោយសរបុើពដជាម 
 ដឹង មរបូងមសោពពិត 
 ពម្មជាតការពនឿយណាយម្មបុង មរបូ 
 ដឹងនូវផវូវលបតិបតថិពដជាមផលីនសច្ចម្មពទាស 
 ននផលញាណ (បដិបតថិននផល) ។ 

 
              bbrcsbb 
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 ២៤.អានិស្ងសស្លី ៥ 
 កនលទពរពលចជាន 
 ើអបម្មកនលនើញ ពកោះមុត 
 ពម្មជាតើពសថចចលម្មពតថិ ៧៥ ដង 
 ននពៅពម្មជាតឋានងវតឹងស 
 នឹងននពសាយរាជរើពទវរាជធំើងពទវងអសទ្ ៣០ ដង 
 ពម្មជាតើពសថចពសាយរាជរលបពទសធំទូាយ ១ អសពងខយរើតិ 
 ននពម្មជាតម្មបុងលតមូ្មលមហាសាលដស៏ថុម្មសថមម 
 ននដលទ្លពោះអរ នថម្មបុងអាយុ ៧ ឆាប  ំកនអាយុម្វង 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិម្មបុងម្មបផលបកណមិននន 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាកបិដក ៧២ ទំព័រ ១៧៤)  
 ២៥.អានិស្ងសឧលបាស្ថ (ឯកលុបាស្ថិកាលថរ)ី 
 ននពៅពម្មជាតម្មបុងឋានងវតឹងស ។ 
 លសីអបសរ ១ ម្សនម្តងបពលមជាសពឝៗកាល និងរងុពរឿងណាសទ្ ។ 
 វកិនមំ្មពសទ្ ១ ពោជន ៍ កនមំ្មពូលខភសទ្ដល៏បពសជារនិង កននូវ   

អាសនៈសអិតសាអ ងព ជាយ ។ 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិ ៩១ ម្មបផ ។ 
 ននពម្មជាតើមព សីត្នពសថចពទវរាជ ៦៤ ដង ។ 
 ននពម្មជាតើមព សីពសថចចលម្មពតថិ ៣៦ ដង ។ 
 កនពណ៌ដូចកសម្តងអព ធ លពៅម្មបុងភពទាងំពួង ។ 
 អាយុ ៧ ឆាប  ំសពលមចលពោះអរ តថ ។ 
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 នននូវវតទុទាងំពួងើវកិារៈត្នកសលនម្មទ្ម្ម្មវផលិម្ម 
 នននូវវតទុទាងំពួង គឺសំពតទ្ពកាពសយរពន្រសថផង សំពតទ្ម្មមភលផង 

សំពតទ្សមផម្មពឈជាផង សំពតទ្ទិពឝផង និងសំពតទ្តត្មវពលចជានផង 
 នននូវវតទុទាងំពួងគឺ នយ ទឹម្ម ខាទនីយៈ ពស សនៈ ។ 
 នននូវវតទុទាងំពួង គឺពលគឿងលម្មអបូដល៏បពសជារ និង ម្មលមងផ្កក លំអិត   

សលកបទ្ាប ។ 
 នននូវវតទុទាងំពួងគឺ ផធោះកនមំ្មពូល លនសាទ មណឍ បលនសាទ កន

ដំបលូរលីង និង គុហា ។ 
 ម្តងនននូវវតទុទាងំពួង គឺោនដំរ ីោនពសោះ និងោនរថ ។ 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 
 ២៦.អានិស្ងសអនកបួស្ ៧ នថង 
 មនិពៅពម្មជាតម្មបុងទុគគតិ តិរច្ចឆ ន ពលបត ើពដជាម អសទ្ ៩១ ម្មបផ 
 ននើពសថចចលម្មពតថិ ៧ ើតិ 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាកបិដក ៧៣ ទំព័រ ២២៦) 
 ២៧.អានិស្ងសននបពវជាជ (ោមលណ្រ) និងឧបស្មបទា (ភិកា)ុ 
 បគុគលណាននបំបសួទាសាទាសី ឲ្រើសាមពណរ នននូវ

អានិសងស ៤ ម្មបផ 
 បគុគលណាននឲ្រនូវបុតថរបសទ្ខវួនបសួើសាមពណរ រម្មងនននូវ

អានិសងស ៨ ម្មបផ, ពបជាមុ្មលបលុតព ោះឧបសមផទាើភិម្មខុរម្មងនននូវ
អានិសងស ១៦ ម្មបផ 
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 ពបជាសាឝ ម ី ឬ ភរោិណា ននលពមពលពៀងាប ឲ្របសួើសាមពណរ
រម្មងនននូវអានិសងស ១៦ ម្មបផ, ពបជាននអនុញាតិឲ្របសួើភិម្មខុ 
រម្មងនននូវអានិសងស ៣២ ម្មបផ 

 បគុគលណាពចញបសួពោយខវួនឯង ើសាមពណរ រម្មងនននូវ
អានិសងស ២៣ ម្មបផ, ពបជាបសួើភមិ្មខុ នននូវអានិសងស ៦៤ ម្មបផ ។ 
(ដកស្រងលេញពី សាស្រ្សាា រលកឹរតឹ) 

 ២៨.អានិស្ងសបូជាោា មលិះ 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩៤ ម្មបផ 
 ពម្មជាតើពសថចចលម្មពតិថ ១៣ ើតិ 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៣ ទំព័រ ៥) 
 ២៩.អានិស្ងសថាវ យោា ជាវិការៈននមាស្ 
 ននពៅពម្មជាតម្មបុងឋានតុសិត 
 ននពម្មជាតើពសថច ១៦ ើតិ 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩១ ម្មបផ 
 ពម្មជាតើពសថចចលម្មពតថិកនម្មកវ ងំពលចជាន 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៣ ទំព័រ ២២) 
 

bzb 
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 ៣០.អានិស្ងសថាវ យោា ឈកូ 
 ននពសាយសមផតថិទាងំឡាយ 
 ននពម្មជាតើពសថចចលម្មពតថិ 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ១ ម្សនម្មបផ 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៣ ទំព័រ ៤៥) 
 ៣១.អានិស្ងសអនកទំនុកបរមុងអារាម (លោមវត្ត) 
 មនិពៅកានទ្មំ្មពណជា តតិរច្ចឆ ន ពលបត អសុរកាយ នរម្ម អសទ្៣១ ម្មបផ 
 ននើពសថច ៧ ើតិ បរបិណ៌ូពោយម្ម្មវ ៧លបការ កនម្មកវ ងំពលចជាន 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៣ ទំព័រ ១១០) 
 ៣១.អានិស្ងស ឧបដ្ឋឋ ក (អនកបលរមើ) 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩៤ ម្មបផ 
 ននើពសថចចលម្មពតថិ 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៣ ទំព័រ ២២៤) 
 ៣២.អានិស្ងសលវយាវចចៈ(ការខឝលទ្ខាឝ យ, ការខបោះម្ខបង) 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩១ ម្មបផ 
 ននើពសថចចលម្មពតថិ 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧២ ទំព័រ ៣០៩) 
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 ៣៣.អានិស្ងសស្ពំត្ ់
 កាលអព ធ លពៅម្មបុងភពតូចភពធំ សំពតទ្ ១ ម្សន សំពតទ្ពណ៌ស 

ពណ៌ពលឿង ពណ៌លម្ម ម រម្មងនងំពលជាម្មាល 
 កនសមផុរដូចកស 
 លនសច្ចម្មធូលី 
 លបម្មបពោយពនវឺ 
 កនពតជៈ 
 រម្មងននសំពតទ្ពកាពសយរពន្រសថ និង សំពតទ្ម្មមភល 
 ននសំពតទ្ពធឝជាពីសមផម្មពឈជា ពធឝជាពីម្មបាសម្មបុងទីទាងំពួង 

(ចាក បិដកលលខ ៧៤ ទំព័រ ១៤៤) 
 ៣៤.អានិស្ងសលធវើផលូវ 
 មនិពៅកានទ្មំ្មពណជា តតិរច្ចឆ ន ពលបត អសុរកាយ នរម្ម ៩៤ ម្មបផ 
 ននើពសថចឥសសរៈពលជាជនទាងំពួង 
 នននូវបដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៣ទំព័រ ៧១) 
 ៣៥.អានិស្ងសោព ន 
 មនិពៅកានទ្ទុគគតិអសទ្ ៩៤ ម្មបផ 
 នននូវវើិជ  ៣ បដិសមមិទា ៤ វពិកម្មខ ៨ និង អភញិ្ញដ  ៦ ។ 

(ចាក បិដកលលខ ៧៥ទំព័រ ១២៤) 
 

kcdkcc 
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 ៣៦.អានិស្ងសផលរបស្ទ់ានមាន ១៨ យ៉ង 

3 
 ១.ទានើជពណឋជា រពម្ចជាងឋានសួគ៌ 
 ២.ទានរម្មងឲ្រនូវឥសសរយិយសផង 
 ៣.ទានើទីចូលពៅកានទ្ឋានសួគ៌ 
 ៤.ទានទុម្មើលចម្មទាឝ រត្នឋានសួគ៌ 
 ៥.ទានើទីលោះបងទ្នូវពសចម្មឋីទាលទ្លម្ម 
 ៦.ទានើទីពឹងដលទ្មនុសសទាងំឡាយ 
 ៧.ទានើទីរចួផុតច្ចម្មនរម្ម 
 ៨.ទានលបលពឹតថពៅពដជាមផពីោគសមផតថិ 
 ៩.ទានរម្មងរម្មាជីវតិរងុពរឿង 
 ១០.ទានញុាងំលទពរឲ្រពម្មជាតពម្ចជាង 
 ១១.ទានើទីឲ្រសពលមចនូវពសចម្មឋីលនថាប ទាងំពួងនន 
 ១២.ទានកនឧបកដូចពដជាមម្មបផលពឹម្មស 
  (ពដជាមពឈជាអាចឲ្រសពលមចពសចម្មឋីលនថាប លគបទ្ោ៉ា ង) 
 ១៣.ទានើទីញុាងំសកវ ញទ្លអឲ្រពម្មជាតពម្ចជាង 
 ១៤.ទានើោជនស៍លកបទ្លទនូវសមផតថិ 
  ១៥.អបម្មឲ្រទានរម្មងជួបនូវអបម្មកនចិតថលអ កនចិតថពសាយ ោះលតងទ្ ។ 
  ១៦.ទានើផវូវត្នលពោះនិ ឝ នដល៏បពសជារ 
  ១៧.ទានើទីបិទនងំនូវអនយភូមិ 
  ១៨.ទានើទីពាចរត្នលពោះពុទនទាងំឡាយ ។ 
    (ចាកគម្ពីរនានាធម្មរងគហៈ) 
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 ៣៧.អានិស្ងសផលរបស្ប់ុណ្យ ៤៧ របការ 

3 
  ១.នរណានឹងមម្មដពណឋជា មមនិនន 
  ២.ើបទ្ងមខវួនពៅលគបទ្ជំហាន 
  ៣.រម្មងើបទ្ពៅងម (ទីពម្មជាត) 
  ៤.មនិទូពៅដលទ្ពួម្មជនដត្ទ 
  ៥.ពច្ចរលួចពៅមនិនន 
  ៦.ឲ្រសមផតថិដលទ្ពយជាងងមលតូវការ 
  ៧.លនថាប ោ៉ា ងណាននោ៉ា ងព ោះ 
  ៨.កនសមផុរផូរផងទ្លអពល ោះបុណរ 
  ៩.កនសពមវងពិពរាោះពល ោះបុណរ 
  ១០.កនលទងទ្លទាយលអពល ោះបណុរ 
  ១១.កនរបូលអពល ោះបុណរ 
  ១២.ននើអធិបតីធំ ម្មព៏ល ោះបណុរ 
  ១៣.កនយសបរវិារ 
  ១៤.ោពើពសថចលបពទសរាជរ 
  ១៥.ននឥសសរយិយសម្មព៏ល ោះបណុរ 
  ១៦.ននពសឋចចលម្មពតថិម្ម៏ពល ោះបុណរ 
  ១៧.ោពើពសឋចត្នពទវងម្មព៏ល ោះបណុរ 
  ១៨.ននសមផតថិើមនុសសម្មព៏ល ោះបណុរ 
  ១៩.ននពទវពាម្មសមផតថិម្មព៏ល ោះបណុរ 
  ២០.ននលពោះនិ ឝ នសមផតថិម្មព៏ល ោះបណុរ 
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  ២១.ននមតិថសមផទាលអម្ម៏ពល ោះបុណរ 
  ២២.ននវើិជ វមិតុថិម្មព៏ល ោះបណុរ 
  ២៣.ននម្មបុងបដិសមផទា ៤ ម្មព៏ល ោះបណុរ 
  ២៤.ននវពិកម្មខ ៨ ម្មព៏ល ោះបណុរ 
  ២៥.ននពុទនសាវម័្មនរមីម្មព៏ល ោះបុណរ 
  ២៦.ននើបពចចម្មព ធិញាណម្មព៏ល ោះបណុរ 
  ២៧.ននើលពោះពុទនភមូិណាៗ ម្មព៏ល ោះបណុរ 
  ២៨.ើពដជាមព តុរបសទ្ពសចម្មឋីសុខលគបទ្ោ៉ា ង 
  ២៩.ើព តុឲ្រសមផតថិទាងំពួង 
  ៣០.ើទីងងំអាលស័យរបសទ្ពោគទាងំពួង 
  ៣១.ើពលគឿងការ រាប ម្មបុងវដឋសងារ 
  ៣២.ទីពឹងដត្ទមនិពសយជាបណុរ 
  ៣៣.លនម្មដពសយជាពោយអាសនពសឋចរាជសី ៍ 
  ៣៤.លនម្មដពសយជាពោយម្ផនដី 
  ៣៥.លនម្មដពសយជាពោយម្ខសលបទាញទុម្ម 
  ៣៦.លនម្មដពសយជាពោយ វា ឆំវងលច្ចងំផុតទុម្មខ 
  ៣៧.ើបគុគលកាវ ហានម្មបុងសន្រង្ហគ ម 
  ៣៨.លនម្មដពសយជានគរម្ដលខវួនងម្មទ្ម្តងព ជាយ 
  ៣៩.ដូចផ្កក បទុមលម្មអូបមនិលបឡាម្មទ្ភម្មទ្ 
  ៤០.លនម្មដពសយជាពភវជាងដុតនបពច្ចលឲ្រអសទ្ពៅ 
  ៤១.ដូចអសិរពិសពល ោះកាតទ្នបពច្ចល 
  ៤២.ដូចពសឋចរាជសី ៍អងទ្អាចកាវ ហាន 
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  ៤៣.លនម្មដពសយជាពោយពាឧសុភរាជលបពសជារ 
  ៤៤.លនម្មដពសយជាពសឋចដំរ ីពល ោះកនម្មកវ ងំពលចជាន 
  ៤៥.ពសយជាពសោះវា ម្មៈឆវងសមលុទ 
  ៤៦.ើផវូវម្ដលអបម្មលនជញននពដជារព ជាយ 
  ៤៧.ើវងសរបសទ្លពោះពុទនើកច សទ្លគបទ្លពោះអងគ អបម្មលនជញពទជាបសរពសជារ
ថា បគុគលអបម្មនន ពធឝជាបុណរទុម្មខវោះព ជាយអំពីើតិមនុលអោ៉ា ងពនោះ ។ 

អានិស្ងសបុណ្យ ៥ យ៉ងគឺៈ 

3 
 ១. ត្ិកាបញ្ហញ វិោរលទា កនបញ្ញដ ពម្មវៀវកាវ  ពកោះមុត 
 ២. ស្វុណ្ណ ត្ត កនសមផុរកាយលសសទ្សសាអ ត ភវរឺពាង ។ 
 ៣. ស្រុបូត្ត កនរបូ អាការលម្មខណៈសមផតថិលអ ។ 
 ៤. ស្សុ្ណាឋ នា កនលទងទ្លទាយលអលបពសជារ សមរមរ ។ 
 ៥. ចកាវត្តិរាជា លហាត្ ិើបគុគលសមផូរពៅពោយសមផតថិ ។ 

កមមឲ្យផលលផសងគាន  ៧ យ៉ង 
  ១.កនអាយុម្វង   ពល ោះមនិសកវ បទ្សតឝ 
  ២.មនិកនពរាគ   ពល ោះមនិពបៀតពបៀនសតឝ 
  ៣.កនសមផុរលអ  ពល ោះមនិពលកាធពិពរាធ 
  ៤.កនពតើនុោពពលចជាន ពល ោះមនិលចម្ណន ប្ នីសពគ 
  ៥.កនលទពរសមផតថិពលចជាន ពល ោះននបរចិ្ចច គទាន 
  ៦.កនលតមូ្មលខភងទ្ខភសទ្  ពល ោះពារពចំព ោះបគុគលគួរពារព  
  ៧.កនលនជញពលចជាន  ពល ោះពសពគបទ្នឹងសបផុរស ។ 

ចប់អានិសង្សទាន rrbssដ ោយសដងេប   
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កឋិនានិស្ងស 

3 
 អានិសងសម្មឋនិ ធាវ បទ្និោយាប មម្មកនពីរោ៉ា ងគឺ អានិសងសសលកបទ្
ទាយម្ម ទាយិកាអបម្មថាឝ យសំពតទ្ និង អានិសងសសលកបទ្ភមិ្មខុអបម្មលកាលលគង 
អនុពកទ  ។ អានិសងសសលកបទ្ទាយម្មមនិកនម្មបុងវនិយបញ្ដតថិពទ ម្ត
អានិសងសសលកបទ្បដិាគ  ម្មកនម្មបុងវនិយ័ ។ ដូពចបោះ ពយជាងមនិអាចសពលមច
ពសចម្មថីថា អបម្មពធឝជាម្មឋិនទានននផលតិចពលចជានប៉ាណុាត ននពម្ចជាយ ។ ពល ោះអឝី? 
ពល ោះថាលពោះវនិយ័ម្មម៏និកននិោយ លពោះសូលតម្មម៏និកននិោយ ។ ពាម្ម 
អបម្ម អានលផងគិតពិច្ចរណាើមយួខញុ ំថា ម្មឋនិទាន ើទានពធឝជាពោយសំពតទ្ 
លតូវម្តននអានិសងសដូចចីវរទានទូពៅ ។ ពសចម្មថីសនបិោឌ នរបសទ្ពយជាងម្មបុង
ចំណុចពនោះ លបម្ លើមនិពពញចិតថអបម្មពធឝជាម្មឋនិទានពទ ពោយព តុថា 
ម្មឋនិទានម្ដលពគពធឝជាម្មបុងលបពទសម្ខយរពយជាងសពឝត្ថងពនោះ ពគច្ចតទ្ថាើបុណរ
មយួធំបំផុត ខាងម្ផបម្មអាមសិទាន ។ ពសចម្មថីសនបិោឌ នរបសទ្ពយជាង ននម្ផអម្ម
ពៅពលជាម្ត ពទយរទានម្តមា៉ាង មនិននម្ផអម្មពៅពលជាម្មកវ ងំចិតថ ឥន្រនធីយធម៌ 
និងរពបៀបបពចចម្មពទស លបសិនពបជាអបម្មពធឝជាម្មឋនិ ពគពលបជាម្មកវ ងំចិតថពលចជាន,ពគកន
ឥន្រនធីយធមខ៌ភសទ្, ពគកនរពបៀបបពចចម្មពទសលអិតលអនទ្ ព ជាយម្ថមទាងំ កន
ចិតថលំឱនពៅម្មបុង គុណលពោះសកយ សមភុទន ម្ដលលពោះអងគលទងទ្អនុញ្ញដ តម្មឋនិ,
កនចិតថលបម្មបពោយពសចម្មថីអនុពលាោះ ចំព ោះសងឃ, កនគំនិតគិតទុម្មយូរ, 
ព ជាយកនពសចម្មថីកាវ ហានពលចជាន,កនពាោមធំ ។ ម្មឋនិទានរបសទ្ពគម្ម៏
កនផលពលចជានើងទានដត្ទៗ ពល ោះម្មឋនិទាន ើទានលំនម្មពធឝជា កន
រពបៀបបពចចម្មពទសពលចជាន,កនការគិតគូរអសទ្ពពលពវាោ៉ា ងយូរ ។ 
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 ចំម្ណម្មអានិសងស ម្ដលភមិ្មខុលតូវននទទួលអំពីការលកាលព ោះ វនិយ័
សំពៅដលទ្ការផ្កអ ម្មឈបទ្លបតិបតថិងមសិកាខ បទខវោះ ម្ដលវនិយ័ននចងទុម្ម
មម្ម ើពរឿង ឲំ្រកនពសចម្មថីចពងអៀតចងអលទ្ ពធឝជាឲ្រភមិ្មខុរសទ្ពៅម្មបុងពសចម្មថីតឹង
ម្តង លនសច្ចម្មពសចម្មថីសបាយរមី្មរាយ ។ លពោះពុទនបរមលគូ ពទជាបលទងទ្ពឆវៀត
យម្មឱកាសម្ដលភមិ្មខុននពធឝជាការលអណាមយួ ើពិពសសសលកបទ្ពធឝជាើមិ្មចចឲ្រ
ឈបទ្ផ្កអ ម្ម រម្មាសិកាខ បទខវោះ ពោយកនមំ្មណតទ្ពពល អានិសងសម្មឋនិពម្មជាត
កនពម្ចជាងពោយព តុពនោះឯង ។ 
 ការផ្កអ ម្មរម្មាសិកាខ បទម្ដលើអានិសងសម្មឋនិព ោះកន ៥ លបការគឺៈ 
 ១-ចូលពៅកានទ្លសុម្មភូមិននពោយពសរ ី មិនច្ចនំចទ្លតូវាភិម្មខុ ផង
ាប  (មិនលតូវអាបតថិពោយច្ចរតិសិកាខ បទ) ។ 
 ២-ពធឝជាដពំណជា រពោយមិនច្ចនំចទ្យម្មចីវរើបទ្ពៅើមយួខវួ នទាងំអសទ្
(មិនលតូវអាបតថិពោយទុតិយម្មឋិនសិកាខ បទ) ។ 

៣-ឆានទ្អាហារ(ចង្ហា នទ្)ពោយរមួវងទ្ាប នន (មិនលតូវអាបតថិ ពោយ
គណពោជនសិកាខ បទ) ។ 

៤-ទុម្មោម្មទ្ចីវរម្ដលមិនលតូវការពលបជានន (មិនលតូវអាបតថិ ពោយបឋម
ម្មឋិនសិកាខ បទ) ។ 

៥-ាភម្ដលពម្មជាតពម្ចជាងលតូវននភិម្មខុ  ម្ដលពៅច្ចវំសាម្មបុ ងវតថម្ដល
ននលកាលម្មឋិនព ជាយ ។ 
 ម្មបុងវនិយ័ ភមិ្មខុនឹងចូលពៅកានទ្លសុម្មភូមលិតូវាាប ,ពៅណាមម្មណា 
លតូវយម្មចីវរពៅទាងំអសទ្(សផងទ្ចីវរនិងសងាដី),ពវាឆានទ្អាហារលតូវអងគុយ
ពរៀងាប គឺអងគុយើជួរ និងអងគុយើវងទ្មនិនន,សំពតទ្ចីវរម្ដលសលទ្ទុម្មនន
លតឹមម្ត ១០ ត្ថង, ាភម្ដលពម្មជាតពម្ចជាងលតូវននភមិ្មខុកនវសាពលចជាន គឺភមិ្មខុ
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ម្ដលបសួយូរើងពគវនិ័យលតងទ្ពនោះ,អាចពម្មជាតននើពសចម្មថីលំនម្មដលទ្ភមិ្មខុ 
ព ជាយកនពពលខវោះ វនិយ័ពនោះននលបទោះជួបព តុការណ៍ខវោះ លុោះលងម្តមនិ
អាចលបតិបតថិនន ដូចើការចូលពៅកានទ្លសុម្មភមូិ លតូវាាប ើនិចចព ោះ 
កនពពលខវោះជួនើពៅម្តកប ម្មទ្ឯង មនិកនភិម្មខុដត្ទទទួលការារបសទ្ខវួន,
ការពធឝជាដំពណជា រលតូវយម្មចីវរពៅទាងំអសទ្ លបសិនពបជាចីវរទាងំអសទ្ព ោះសុទនម្ត
ចីវរកនសាចទ្លកាសទ្ដូចាប ម្មម៏និង្ហយនឹងយម្មពៅននពោយលសួល ។ កន
ភមិ្មខុ ៣០ របូ ម្ដលពធឝជាដំពណជា រពៅថាឝ យបងគំលពោះសកយ សមភុទនបរមលគូ លតូវនន
ទទួលពសចម្មថីលំនម្មអំពីពរឿងពនោះរចួមម្មព ជាយ ។ 

ការឆានទ្អាហាររមួវងទ្ នឹងការបង្ហគ បទ្ឲ្រអងគុយពរៀងាប ឆានទ្អាហារព ោះ 
លបសិនពបជាអាហារកនតិច ម្ម ៏ឲំ្រកនពសចម្មថីលំនម្មម្មបុងការម្បងម្ចម្មាប
ើងអងគុយឆានទ្មយួវងទ្ ។ 

ចីវរម្ដលកនពលចជាន ពលជាសអំពីចីវរម្ដលលតូវពលបជា វនិយ័ហាមមនិឲ្រទុម្ម 
បំណងរបសទ្វនិ័យគឺមនិចងទ្ឲ្រភមិ្មខុសនសលំទពរសមផតថិ ពបជាកនសលទ្លតូវឲ្រ
ពៅអបម្មដត្ទ ។ ពោយចំព ោះពរឿងចីវរពនោះ កនបញ្ដតថិថា ពបជាភមិ្មខុកនចីវរ
ពលជាសលតូវទុម្មននលតឹមម្ត ១០ ត្ថង  ួសអំពីពនោះលតូវលោះបងទ្ឲ្រពៅអបម្មដត្ទ 
ពបជាមនិលោះបងទ្លតូវពធឝជាពិធី ២ ោ៉ា ង ។ ោ៉ា ងទី១ពៅថា“វមិ្មបផ” គឺពធឝជាពសចម្មថី
លពមពលពៀងើមយួភមិ្មខុមយួរបូពទៀតឲ្រពធឝជាើកច សទ្ចីវរផងាប  ព ជាយលបគលទ្
ឲ្រខវួនទុម្មោម្មទ្ ។ ោ៉ា ងទី២ ពៅថា”អធិោឌ ន” គឺយម្មចីវរថយីមម្មអធិោឌ នពលបជា 
ព ជាយលោះបងទ្ចីវរច្ចសទ្ឲ្របគុគលដត្ទ ។ ការបញ្ដតថិតឹងរងឹមនិឲ្រទុម្មោម្មទ្
សំពតទ្ចីវរពលជាសកាលមំ្មណតទ្ដូចពនោះ កនពពលខវោះ ភមិ្មខុកនពសចម្មថីលំនម្ម
ពលចជាន ដូចពពលចីវរលតូវននពច្ចរលួច ឬពភវជាងពឆោះ ឬកនពសចម្មថីអនថរាយណា
មយួពម្មជាតពម្ចជាង ពោយមនិននដឹងើមនុ ព ជាយខវួនមនិកនចីវរសំណលទ្ ។ 
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ពរឿងាភម្ដលពម្មជាតពម្ចជាងម្មបុងវតថ វនិ័យថាលតូវននភិម្មខុច្ចសទ្ គឺភមិ្មខុ
ម្ដលបសួមនុពគ ។ ពុទនបំណងពនោះមនិកនអឝីពលៅអំពីពសចម្មថីសងឃមឹទុម្មចិតថ
ថា ភមិ្មខុម្ដលកនវសាពលចជានើងពគព ោះ ននទទួលការអបទ្រពំលចជាន,កនការ
ពិពសាធនម៍្មបុងធមវ៌និយ័លគបទ្លានទ្ មិនពលបជាលនសទ្ាភម្ដលខវួនននពៅម្មបុង
ផវូវខុស ឬ ទុម្មពលបជាម្តកប ម្មទ្ឯង គងទ្នឹងម្ចម្មច្ចយឲ្រភិម្មខុដត្ទម្ដលពៅម្មបុងវតថ
ើមយួ ។ ម្តកនបញ្ញា ពច្ចទពម្ចជាងថា ចុោះពបជាជួនើម្មបុងត្ថងម្ដលកនាភ
ពម្មជាតពម្ចជាងព ោះ កនភមិ្មខុមម្មច្ចម្មទីដត្ទម្ដលពៅថា ”អាគនថុម្ម” ព ជាយភមិ្មខុ    
អាគនថុម្មៈព ោះកនវសាពលចជានើងភមិ្មខុម្ដលពៅម្មបុងវតថ ភមិ្មខុអាគនថុម្មៈព ោះ
មនិលតូវននទទួលាភទពទៗ ពៅព ជាយឬ ? ។ 

ទំ សទ្ម្ដលកនពម្មជាតពម្ចជាងម្មបុងវនិយ័ពនោះ ននពឃជាញពរឿយៗ លបសិន 
ពបជាចាបទ្អាណាចលម្ម មខុើលតូវពលជាម្មម្លងពលបជា ឬម្ម្មម្លប(វពិសាធនម្មមយ) ប៉ាមុ្នថ
ខាងវនិយ័ ពលជាម្មម្លងពលបជាពំុនន ម្ម្មម្លបម្មពំុ៏ពម្មជាត ននលតឹមម្តពធឝជាមិ្មចចសលកបទ្
ផ្កអ ម្មលបលពឹតថនូវសិកាខ បទខវោះ ពោយកនមំ្មណតទ្កាល គឺម្មឋនិម្មមយពនោះព ជាយ 
ម្ដលើមិ្មចចរបសទ្វនិយ័ ពល ោះវនិយ័ពលៅពោយមិ្មចច “ វនិពោ មិ្មចចគមមីពរា “ ។
លពោះសកយ សមភុទនលទងទ្ច្ចតទ្ទុម្មនូវការលកាល ការអនុពកទ ម្មឋនិរបសទ្ភមិ្មខុថា 
ើការលអលបត្ព ើពិពសស សមគួរនឹងលបពគនអានិសងស ពោយពិធីផ្កអ ម្ម
លបលពឹតថនូវសិកាខ បទខវោះ ម្មបុងកាលត្នម្មឋនិ គឺគិតពីលតឹមត្ថងលកាល អនុពកទ  
ព ជាយរ ូតដលទ្ត្ថង ១៥ ពម្មជាត ម្ខ ផលគុន រមួពពលទាងំអសទ្លតូវើ ៤ ម្ខ ។  

អានិសងសម្មឋនិននពម្មជាតកនពម្ចជាង ពោយលបការដូពចបោះឯង ។ 
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អានិស្ងសមាច ស្ក់ឋិនទាន 

3 
ចំម្ណម្មខាងទាយម្ម ទាយិកា ម្ដលើអបម្មពធឝជាម្មឋនិទាន ម្មទ៏ទួលនន

អានិសងស ៦ ោ៉ា ងម្ដរគឺ ៖ 
 ១- ត្ិកាបញ្ហញ វិោរលទា កនបញ្ញដ ពម្មវៀវកាវ  ពកោះមតុអាចកាតទ្នូវ
ពសចម្មឋីសងសយ័ត្នជនទាងំពួងនន ើអបម្ម វ្ ស ើបណឍិ ត ើមំ្មពូលត្ន
ជនទាងំពួង ។ 
 ២- ស្វុណ្ណ ត្ត កនសមផុរកាយលសសទ្សសាអ ត ភវរឺពាងពឃជាញ
ព ជាយគួរចងទ្ឲ្រសាធ បអម្ងអលដូចើ  ងអព ើ ើពដជាម ។ 
 ៣- ស្រុបូត្ត កនរបូអាការលម្មខណៈសមផតថិលអ លពមទាងំមនិវមិ្មល
វកិាជនទាងំឡាយពឃជាញព ជាយគួរឲ្រចងទ្គយគនទ្ដូចើ ងឧកយ ទនថីើពដជាម  
 ៤- ស្សុ្ណាឋ នា កនលទងទ្លទាយមហាសម ពសយជាពលជាពសយជាពលកាម តូច
មនិតូច ធំមនិធំ ខភសទ្មនិខភសទ្ ទាបមនិទាប កនសោពគួរឲ្រពមលតីម្មឋីពសបហា  
 ៥- ចកាវត្តិរាជា លហាត្ ិ ើបគុគលសមផូរពៅពោយសមផតថិ
ចលម្មពតថិ និង ឫទនិអំណាចរាជលតមូ្មលខភងទ្ខភសទ្ សួពសឋចឯពទៀត ។ 
 ៦- ឯហភិិកាភុាលវា លហាត្ិ ម្មបុងអវសានើតិ ពបជាើបុរស ព ជាយ
កនបំណងចងទ្បួស ម្មបុងសំណាម្មទ្លពោះពុទនណាមួយនឹងននើឯ ិភិម្មខុ 
ម្ដលកនសផងទ្ត្សផ ត្លតចីវរ ពម្មជាតពម្ចជាងឯងពោយឫទនិពៅពពលបពឝើជ  ព ជាយ
ននសពលមចមគគផលលពោះនិ ឝ ន ម្មបុងពពលព ោះពិតលនម្មដពំុខានពម្ចជាយ  
ពោយមនិច្ចនំចទ្កនអបម្មបំបសួព ោះពម្ចជាយ ។ 
 ចំម្ណម្មឯន្រសថី វញិ ពបជាងមគមភីរធមយបទខុទធម្មនិកាយ បុបពវគគវណត   
ពាម្មសម្មថងថា “ឥត្ថីនំ ហ ិចីវរទានំ មហាលត្តបោធលនន      
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មត្ថកំ ស្លបាត្ិ បុរោិនំ ឥទធិមយបត្តចីវលរនាត្ិ” ពសចម្មឋីថា    
ចីវរទានត្នន្រសថីទាំងឡាយរម្មងនន លបោបទ្ពោយពលគឿងមហាសាលងប-
សាធនៈ  តួោ៉ា ងដូច ងវសិាខាមហាឧនសិកា  ងននលបោបទ្ពោយ
ពលគឿង    មហាសាលងបសាធនៈពនោះ ពោយផានិសងសម្ដល ងនន
ថាឝ យ ចីវរ សាដម្ម អំពនោះ ពចស និង ទឹម្មលជលម្មទ្ដលទ្ភមិ្មខុសងឃ ២០  នទ្អងគ
ម្មបុងសាស ត្នលពោះសកយ សមភុទនលទងទ្លពោះ ម  ម្មសសបៈ   ឯពណាោះ ឯពលគឿង
លបោបទ្ ងព ោះតត្មវ ៩ ពកាដិ ឈបួលើងម្ដលពធឝជា ១ ម្សន ព ជាយនឹងនន
សពលមចមគគផលើនទ្ខភសទ្ម្មបុងើតិណាមយួមនិខានពម្ចជាយ ។ 
 ពលៅពីអានិសងសខាងពលជា ពៅកនបទាថា ម្ដលកនលពោះបរម      
សាសាថ ច្ចររពទស   ើបទនលីថា “ លយ លោ វិលនយយ មលចឆរមល ំ      
វិបបស្លននន លចត្ោ ទជាជ  កាលលន    អរលិយស្ុ យត្ថទិននំ       
មហបផលំ កឋិនញ្ច  ”  អធិបាយថា បុគគលណាកនចិតថលជោះថាវ អាច
ម្មកច តទ្បងទ្នូវមចឆរយិ: គឺពសចម្មថីមំ្មណាញទ្ព ជាយលសឡាញទ្មុ្មសលផលបុណរ
ននលោះបងទ្នូវធនធានពធឝជាម្មឋិនទានថាឝ យចំព ោះលពោះអរយិសងឃ ឬ សមយតិ
សងឃម្មបុងលពោះពុទនសាស  គួរើទម្មខិណា ចពលមជានផលនន លុោះលងម្តអបម្ម
ព ោះរកវ យខននច្ចម្មអតថោពើមនុសសព ោះព ជាយម្ម៏ននពៅកានទ្ឋានសួគ៌
ពទវពាម្ម ពសាយទិពឝសមផតថិើឱឡារមិ្មអធិម្មអធមម ិកម្មបុងសួា៌ អសទ្
កាលើយូរអម្ងឝងម្វងឆាង យ សបាយពម្មសមម្មានថសលកនថ ពោយ ងម្មញ្ញដ  
ពលចៀងរាលំបគំបពលមជាពសយជាទាងំយបទ្ត្ថង លុោះដលទ្អសទ្កាលអាយុខ័យម្ម៏ម្មស័យចរុត
លសុតចុោះមម្មពម្មជាតម្មបុងលតមូ្មលទាំងពីរ គឺលតមូ្មលល  យណ៍ និងលតមូ្មលម្មសលត 
លបម្មបពោយសមផតថិស័ម្មកិយសខភសទ្ត្លម្មម្លងើងជន   ពៅ ពាមិ្មយ
ពនោះ ព ជាយអព ធ លពៅអព ធ លមម្មម្មបុងសងារម្តងពម្មជាតម្មបុងឋានពទវង និង
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មនុសសឧតថមមិនលចមំ្ចពៅពម្មជាតម្មបុងលតមូ្មល ិនពហាចឥតពងា ពំុម្ដលពៅ
ពម្មជាតម្មបុងទុគតិភពចតុរានយទាងំបនួអសទ្ ១ ម្សនម្មបផ មិនម្ដលសាគ លទ្នូវ
ពសចម្មថីពងម្មោ៉ា ម្មលំនម្មលមី្មលម្មពម្ចជាយ ពបជាបុគគលព ោះចងទ្លនថាប ពៅ  ើពុទន
ភមូមិ្មថី ើបពចចម្មភមូមិ្មថី ើសាវម័្មភមូមិ្មថី ម្មអ៏ាចសពលមចដូចពសចម្មថីលនថាប  ឬចងទ្
នន    បម្មតិសាវកិា ម្មបុងសំណាម្មទ្ត្នលពោះអរយិពមលតីម្ដលលពោះអងគនឹងោង
មម្មលងសទ្ចាសទ្ម្មបុងខាងមុខព ោះ និមិតថម្តចូលពៅសាឋ បទ្ស័ពធលពោះសទនមយ
វពិសសពទស ត្នលពោះអងគ ម្មន៏នលុោះសមផតថិអរ តថមិ្មពលស លុោះដលទ្នូវធម៌
មំ្មពូល គឺនន បដិសមមិទា ៤ កន អតទបផដិសមមិទា ើពដជាម នននូវវើិជ  និង 
អភិញ្ញដ ទាងំ ៦ ផង ព ជាយកនលនើញ ថាវ ពកោះមុតោ៉ា ងពម្មវៀវកាវ ម្មបុង្ន
សកបតថិ ើលពោះអរ នថកនឬទនិកនពតជៈឈបោះនូវបញ្ចករ(ទាំង៥លបការ) 
ើលពោះអរយិបុគគលដ៏លបពសជា រម្មបុ ងលពោះពុទនសាស ត្នលពោះអរយិពមលតី 
សកយ សមភុទន ពៅអសទ្មំ្មណតទ្ ម្ម៏រលតទ្ខននពៅកានទ្នគរម្ម្មវ គឺ អមតៈមហា
និ ឝ ន ើឋានពម្មសមម្មានថសុខ លនសច្ចម្មចតុទុម្មខ គឺើតិ ជរា ពាធិ មរណៈ  
ពៅងមមនិដលទ្ពោយអំណាចមុ្មសលផលម្មឋនិពនោះឯង ។ 
 លពមទាងំកនពសចម្មថីបញ្ញជ ម្មទ្មយួម្មម្នវងពទៀតថាៈ 
លយ ជនា ស្ខុមិចឆនាត  ទត្តវ ន កថិនចីវរ ំលត្បិ ទុកាា  បមុញ្ចនតិ 
ភុត្តវ  លទវាស្ ុមនុលស្សស្ ុ។លប។ កថិនទានស្សទិំ ផល ំ។ 
ជនទាំងឡាយឯណាលនថាប នូវពសចម្មថីសុខ ឲ្រនូវចីវរពដជាមផមី្មឋិនទាន ជន
ទាងំឡាយព ោះឯង រម្មងរចួច្ចម្មទុម្មខម្មបុងពទវង និងមនុសសទាងំឡាយ នឹង
មនិពៅពម្មជាតម្មបុងអនយទាងំឡាយ កននរម្មើពដជាម, ពនោះើផលរបសទ្ម្មឋិន
ទាន ជនទាងំឡាយព ោះនឹងននពសាយនូវសមផតថិដ៏ើទិពឝ ម្មបុងពទវពាម្ម
ទាងំ ៦ ើនទ្អសទ្កាលដយូ៏រអម្ងឝង ។ 
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 លុោះចរុតិអំពីពទវពាម្មព ោះមម្ម នឹងននើពសថចម្មបុងមនុសសពាម្មពនោះ 
ើពសថចកនម្មកវ ងំពលចជាន បរបិូណ៌ពោយរតនៈ ៧ លបការ នឹងននើធំម្មបុង
ទឝីបទាំង ៤ កាលពបជាពៅអព ធ លពៅមម្មម្មបុងមនុសសពាម្មពនោះ នឹងមិននន
ពៅម្មបុងអនយ រម្មងពម្មជាតម្មបុងលតមូ្មលទាងំពីរគឺ ខតថិយលតមូ្មល ១, ល  យណ៍
លតមូ្មល ១, មនិពម្មជាតម្មបុងលតមូ្មលពថាម្មទាបពម្ចជាយ, ពនោះើផលរបសទ្ម្មឋិនទាន
ម្ដលជនទាងំឡាយននម្មសាងព ជាយ ។ 

3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

សខុចតា សខុតានាំ ឲ្យសខុែលច់គ ចគឲ្យសខុមកវញិ  

ទកុ ខចតា ទកុ ខតានាំ ឲ្យទកុ ខែលច់គ ចគឲ្យទកុ ខមកវញិ ។ 

សខុសសទាតា ចមធាវ ីសខុាំ ចសា អធគិរ ឆត ិ

អាកមាន្ាជាា  ជាអាកឲ្យនវូចសរកតសីខុែលអ់ាកែទទ            
ច ើយរដមងបាននវូចសរកតសីខុចនាោះ មកខ លនួវញិ ។ 
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អំពីកឋិន ជាស្ងឃកមមពិលស្ស្ 

3 
 លពោះសកយ សមភុទន លទងទ្ច្ចតទ្ម្មឋនិម្មមយថាើម្មមយពិពសស លពោះអងគធាវ បទ្
ចូលរមួការលកាលម្មឋនិផ្កធ លទ្លពោះអងគរ ូតដលទ្លទងទ្ច្ចតទ្ម្ចងពធឝជាចីវរ លបសិន
ពបជាចីវរមនិទានទ្សពលមចរបូ លទងទ្ជួយ ច្ចតទ្ម្ចងម្មបុងបពុឝម្មរណ៍(មិ្មចចលតូវពធឝជាមុន)
ខវោះ លបសិនពបជាចីវរកនរបូសពលមចព ជាយ។ លពោះអងគលទងទ្ទុម្មោម្មទ្ម្មឋនិម្មមយ ថា
ើមខុង្ហរលអលបត្ពរបសទ្សងឃ រ ូតដលទ្លទងទ្អនុញ្ញដ តឲ្រផ្កអ ម្មលបតិបតថិវនិយ័
៥ ខ អសទ្រយៈពពល ៤ ម្ខ ព តុផលម្ដលលទងទ្ជួយ ខឝលទ្ខាឝ យម្មបុងមខុង្ហរ
របសទ្ម្មឋនិ ដូចកនតពៅពនោះគឺៈ 
 ១-ពដជាមផឲី្រននើតួោ៉ា ង ឲ្រភមិ្មខុទាងំឡាយននពឃជាញថា សំពតទ្
ម្ដលលតូវលកាលម្មឋនិ លតូវននមម្មពោយពសចម្មថីបរសុិទន ពោយមនិកន       
រពងគៀស ។ កាលណាននសំពតទ្មម្មម្បបពនោះព ជាយ លតូវជួយ ាប ច្ចតទ្ម្ចងពធឝជា
សំពតទ្ម្ដលមនិទានទ្សពលមចរបូ ឬ ជួយ ាប ពធឝជាបុពឝម្មរណ៍ចំព ោះសំពតទ្ម្ដល
សពលមចរបូព ជាយ ។ ពនោះបង្ហា ញឲ្រពឃជាញថា ពុទនសាស ចងទ្ឲ្រភមិ្មខុពចោះពធឝជា
ការលគបទៗ្ ាប  ។ 
 ២- ឝឹម្មហាតទ្ឲ្រសងឃពចោះសាមគគីាប  ជួយ ាប ពធឝជាការរបសទ្សងឃ 
 ៣-សំពតទ្ម្មឋនិលតូវននពៅភមិ្មខុមយួអងគ គឺអងគណាម្ដលសងឃនន
លបគលទ្សំពតទ្ពដជាមផលីកាលម្មឋនិ ម្តភមិ្មខុទាងំអសទ្ម្ម៏យម្មចិតថទុម្មោម្មទ្ជួយ ពធឝជា
បពុឝម្មរណៈ ។ ពនោះើឧនយសំខានទ្មយួ ម្ដលលពោះអងគលទងទ្ដឹម្ម ឲំ្រភមិ្មខុ
កនចិតថលសឡាញទ្រាបទ្អានាប  ។ ភមិ្មខុពលចជានរបូជួយ ាប ពធឝជាលបពោជនឲ៍្រភមិ្មខុ
មយួរបូ ពបជាភមិ្មខុលកាលម្មឋិន កនចីវរច្ចសទ្ម្ម៏ននព យ្ ោះថាភមិ្មខុទាងំឡាយ
ននរមួាប ជួយ ទំនុម្មបលមុងភមិ្មខុលម្មខសតទ្ ពោយពសចម្មថីពមងថ  ។ ពបជាភមិ្មខុលកាល
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ម្មឋនិកនវសាច្ចសទ្ម្មន៏នព យ្ ោះថា ភមិ្មខុទាងំឡាយននរមួម្មកវ ងំាប ជួយ 
ទំនុម្មបលមុងលពោះមហាពថររបសទ្ខវួន ។ 
 ការអនុពកទ  ម្មក៏នពសចម្មថីសំខានទ្ពលចជាន ពល ោះធមយងចិតថរបសទ្
មនុសស កាលណាពៅើមយួាប ពលចជាន កនាភសកាក រៈពម្មជាតពម្ចជាងដលទ្
បគុគលកប ម្មទ្ អបម្មឯពទៀតរម្មងកនពសចម្មថីលចម្ណន ម្តវនិយ័ឲ្រជួយ 
អនុពកទ  គឺឲ្រជួយ ពលតម្មអរាប  ពនោះើវធីិបពលងៀន វធីិអបទ្រពំម្មជាតពម្ចជាងច្ចម្ម
គំនិតខភសទ្បំផុត គឺបពលងៀនឲ្រជួយ ពលតម្មអរ ម្មបុងកាលអបម្មដត្ទននលបពោជន៍ 
ពទាោះបី អបម្មម្ដលននលបពោជនព៍ ោះ កនម្តកប ម្មទ្ម្មបុងចំពណាមមនុសសពលចជាន
 ម្មទ្ម្មព៏ោយ ។ 
 ពនោះគឺើពសចម្មថីលអម្មបុងពរឿងម្មឋនិ កាលពបជាភមិ្មខុទាងំឡាយននឆវងកាតទ្
ការអបទ្រោំ៉ា ងខភសទ្ពនោះព ជាយ ម្មស៏មគួរនឹងននទទួលអានិសងស ដូចនន
ព លមម្មខាងពលជាពនោះព ជាយ ។ 
សកគ លទ្ៈ (បចចុ បផនបកាលពនោះ ើសមយ័សកម រៈនិយម ភិម្មខុ មិននចទ្ច្ចតទ្ម្ចង
ពធឝជាចីវរ ច្ចតទ្ម្ចងម្មបុ ងបពុឝម្មរណ៍ ដូចភិម្មខុ ម្មបុ ងព ធិសមយ័ម្ដលកនការខឝោះ
ខាតសំពតទ្ចីវរពម្ចជាយ ។ ដូពចបោះព ជាយននើ ម្មរ “ម្មឋិន” កននយ័ថា ម្មលម 
គឺលម្មទាងំសំពតទ្ចីវរ លម្មទាងំពធឝជាឲ្រពម្មជាតពម្ចជាងពៅើម្មឋិនពពញអងគមយួ ងម
ពុទាន នុញ្ញដ ត និងពុទនបផញ្ដតថិ) ។ 
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បាលីវវរអង្គកឋិន 

3 
មយ ំ ភលនត ឥមំ កឋិនចីវរ ំ ោនិស្សំ្ ំ ស្ងឃស្ស លទម 

ោធុ លនា ភលនត ស្លងោ ឥមំ កឋនិចីវរ ំ ោនិស្សំ្ ំ កឋិន ំ   
អត្ថរតិ្ុំ បដិគគណ្ា ត្ុ មាត្តបិត្ុអាទីនលញ្ចវ គុណ្វនាត ន ំ          
អមាា កញ្ច  ទីឃរត្តំ អត្តថ យ ហតិ្តយ ស្ខុាយ ។   

ទុត្ិយមប.ិ.....។ ត្ត្ិយមប.ិ......។ 
 បពិលតលពោះសងឃដច៏ពលមជាន ពយជាងខញុ ំលពោះម្មរុណាទាងំឡាយ សូមពវរនូវ
សំពតទ្ពនោះ ើសំពតទ្ពដជាមផមី្មឋនិចីវរ លពមទាងំអានិសងសាភ ចំព ោះលពោះ
សងឃ បពិលតលពោះសងឃដច៏ពលមជាន សូមលពោះសងឃពមងថ ទទួលយម្មនូវម្មឋនិចីវរ
ពនោះ លពមទាងំអានិសងសាភ របសទ្ពយជាងទាងំឡាយ ពដជាមផនីនលកាលម្មឋនិ 
ពដជាមផនីននូវពសចម្មថីចពលមជាន ពដជាមផនីនើលបពោជន ៍ ពដជាមផពីសចម្មថីសុខដលទ្
ពាម្មអបម្មកនគុណទាងំឡាយ កនកងបិងើពដជាមផង ដលទ្ពយជាងខញុ ំលពោះ
ម្មរណុាទាងំឡាយផង អសទ្កាលើអម្ងឝងពៅពហាង ។  

អសទ្វារៈពីរដងផង.....។ អសទ្វារៈបីដងផង.......។ 
ចវរកឋនិទាន ដបបខ លី 

ឥទំ វត្ថំ កឋិនចីវរ ំស្ងឃស្ស លទម ។ 
ទុត្ិយមប.ិ...........។ ត្ត្ិយមប.ិ..........។ 

បពិលតលពោះម្មរុណាដច៏ពលមជានពអជាយ ពយជាងខញុ ំទាងំឡាយ សូមពវរនូវសំពតទ្ពនោះ 
ើសំពតទ្ពដជាមផមី្មឋនិចីវរ លបពគនដលទ្លពោះសងឃ ។ 

....អសទ្វារៈពីរដងផង ។ ....អសទ្វារៈបីដងផង ។ 
 



r122s 

វវរស្ម្រោបស់្មូ្រត្ឧទ្ទិស្បណុ្យទាងង្ាយមោនទានាដវម ម្ 

3 
ស្ទុិននំ វត្ លនា ទានំ ស្ពវស្មបត្តិស្ទិធកំ ន ិវ នស្ង្ខា ត្ ំ

អាស្វកាយវហ ំលហាត្ ុអនាគលត្ កាលល ។ 
រទីានត្នពយជាងខញុ ំទាងំឡាយពនោះ ម្ដលននបើូព ជាយពោយលបត្ព សូមឲ្រ
ននសពលមចពោយសមផតថិទាងំពួង ទាងំសូមឲ្រននើបចចយ័  មំម្មនូវធម៌
ើទីអសទ្ពៅ ត្នអាសវម្មកិពលសព លគឺលពោះនិ ឝ ន ពឌដអ៏ គតកាលពៅ
ខាងមខុព ោះពហាង ។ 

ចវរមួយដបបចទៀត 
ឥទំ វត្ លនា បុញ្ញ  ំអាស្វកាយវហ ំលហាត្ុ អនាគលត្ កាលល 
របីណុរត្នពយជាងខញុ ំទាងំឡាយពនោះ សូមឲ្រននើបចចយ័ មំម្មនូវធមើ៌ទី
អសទ្ពៅ ត្នអាសវម្មកិពលសគឺលពោះនិ ឝ ន ពឌដអ៏ គតកាលពៅខាងមុខព ោះ
ពហាង ។ 

ចវរមួយដបបចទៀត 
ឥទំ  លនា ទានំ លហាត្ុ ស្ខុិត្ត លហានតុ ោត្លយ ។ 

រទីានត្នពយជាងខញុ ំទាងំឡាយពនោះ ចូរកនដលទ្ញាតិទាងំឡាយ សូមញាតិ
ទាងំឡាយនននូវពសចម្មថីសុខ ។ 
 កំណត់ចំណាំាំៈ ចាំម្ព្វះបរកិាខ រអងគកឋនិទនទាំងអស់ ដែលានម្វរ ែល់

សងឃម្ហយី ពុរធបរសិ័រជាមាច ស់ទនមិនច្ចាំាច់ម្លីករបម្គនម្រៀរម្រ ។ 
 ម្ពលខណៈចិរាកាំពុងម្វរ សូមនឹកគិរថា ម្វររបម្គនសងឃ ម្រព្វះសងឃ

ទន ជាទនដែលអាចញុាាំងឲ្យមាច ស់ទនមានផលម្រចីន,ានបុណយម្រចីន ។ 



r123s 

បត្តិទានគាថា 

3 
ពុទនសាសនិម្មជន ម្ដលននពធឝជាមុ្មសលណាមយួរចួព ជាយ ពបជាកនលនថាប

នឹងឲ្រចពលមជានផានិសងសដលទ្ខវួនពលចជានពម្ចជាងម្ថមពទៀត គបផឧីទធិសផាយ
ចំម្ណម្មត្នមុ្មសលព ោះដលទ្សតឝទាងំឡាយ ពោយបតថិទានាថាពនោះ ថា ៖ 
យកំិញ្ច  ិកសុ្លកមមំ កត្តពវំ កិរយិ ំមម កាលយន វាចាមនោ 

ត្ិទលស្ ស្គុត្ ំ កត្ ំ លយ ស្ត្តត  ស្ញ្ញ លិនា អត្ថិ លយ ច ស្ត្តត        
អស្ញ្ញ លិនា កត្ំ បញុ្ញផល ំមយា ំស្លពវ ភាគី ភវនតុ លត្ លយ ត្ ំ  
កត្ំ ស្វុិទិត្ ំទនន ំបុញ្ញផល ំមយ លយ ច ត្ត្ថ ន ជាននត ិលទវា 
គនាតវ  និលវទយុ ំស្លពវ លោកមាិ លយ ស្ត្តត  ជិវនាត ហារលហត្ុកា 
មនុញ្ញ  ំលភាជន ំស្លពវ លភនត ុមម លចត្ោត្ិ ។ (ពមជាលគិ ិ.បម្នទម) 

ឧទ ទសិកសុលជនូមាតាបិតា 
3 

ទានម្ដលខញុ ំននពធឝជាព ជាយ លពោះគុណពអជាយសូមសច្ចច  ឧទធិសផលពនោះណា 
ជូនកងបិងខញុ ំ ជីដូននិងជីង លគូអាច្ចររទាងំតូចធំ ញាតិមតិថលគបទ្និគម មម្ម
ជួមជំុទទួលផល ម្ដលមូ្មនពៅននពធឝជា នូវអំពពជាើមុ្មសល សូមទានឲ្រនន
ដលទ្ ពទាោះមណឍ លឆាង យោ៉ា ងណា ។ មុ្មសលទាងំអសទ្ បឹង សូមទីពឹងពលជា
ពទវង សូមកនចិតថពមងថ   ផំាទាងំអសទ្ពនោះ ពៅជូនឲ្រខញុ ំផង ដូចបំណង
មំុ្មបីពធឝស មូ្មនពៅពៅឯពណោះ មនិលបម្ សបញ្ជូ នមម្ម ។ សូមកនចិតថ
រមី្មរាយ ព ជាយសបាយទទួលយម្ម មូ្មនពៅននត្លលម្ម បញ្ជូ នមម្មលគបទៗ្ ាប  
ពដជាមផពីសាយម្មមានថ នឹងឲ្រនននូវសុខើ មូ្មនពៅទាងំអសទ្ាប  សូមបើូជូន
ពៅពហាង ។ 



r124s 

ឧទ ទសិកសុលផលទាន 
3 

 រផីលទានសីល ខញុ ំសូមផ្កថ ចទ្ផថិល មនធិលពទាសា ឲ្រទានថយីៗ  
 ពោយចិតថលជោះថាវ  ពោយកាយវាច្ច ចិតថឥត យងពៅ ។ 

 រផីលទានពនោះ ខញុ ំសូមឧទធិស ចំព ោះជូនពៅ កងបិង  
 លគូអាច្ចររញាតិពៅ ពទាោះសាវ បទ្រសទ្ពៅ ននដូចបំណង ។  
 រផីលទានពនោះ ទុម្មើជំនិោះ ជិោះកាតទ្ចមវង ឲ្រននផុតទុម្មខ 
 ទាងំដបទ្ពីរម្មង ពសាយសុខម្មនវង ដលទ្និ ឝ នពហាង ។ 

ជនូកសុល នងិ ផាយផល 
3 

 សូមឲ្រអបម្មទាងំឡាយ សុខសបាយទាងំអសទ្ាប  
 មំុ្មឲ្រកនពរាា លពមទាងំញាតិសាចទ្ស ថ ន ។ 
 ចូរខំលបឹងលបលពឹតថ សាងសុចរតិធមឲ៌្រនន 
 សពឝត្ថងសាស កន ខំពធឝជាទានសីលោវ  ។ 
 ពម្មជាតមម្មម្មបុងពាមី្មយ៍ ទាងំលបុសលសីកនវាស  
 ខំពរៀនសូលតធម៌អាថ៌ ទានទ្សាស លពោះលទងទ្ញាណ ។ 
 តផតិពយជាងមនិសាគ លទ្ផវូវ នឹងពដជារពៅកានទ្និ ឝ ន 
 ើទីសុខពម្មសមម្មានថ លោះបងទ្ននច្ចម្មមនធិល ៕៚ 

 
ចប់្បសោយេសខេប្ប 

tbt 
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ឯកោរពិលរគាះ 

3 
១-លពោះលតយ័បិដម្មនលី និងម្លបពសចម្មថីើោសាម្ខយរ 
២-សពមថចលពោះសងឃរាជ ពើតញ្ញដ ណ ជួន ណាត “ វច នុលម្មមម្ខយរ “ 
៣-ភមិ្មខុ ចនធមងគពា មឹ្មម តូរ “ ទានវនិិចឆយ័ ” 
៤-ភមិ្មខុ ពើតញ្ញដ ពណា ម្ ម ពចៀវ “ ទានម្មថា ” 
៥-ភមិ្មខុ ធមយនល ពខៀវ ជំុ “ ទានទសសនៈ ” 
៦-ភមិ្មខុ  នួ សំណាង “ ទានវណត   ” 
៧-ភមិ្មខុ ធមយពើពង  អុឹម វទុាន  “ អានិសងស ៦០ និង គិ ិបដិបតថិ ” 
៨-ពាម្ម ឈុន គឹមពអៀត “ អាមសិទាន និង ធមយទាន ” 
៩-ភមិ្មខុ សុវណត ពើពង ភងួ សុវណត  “ បញុ្ដ មិ្មរោិវតទុ ១០ “ 
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-រពះមមគណ សុខ ថាន  ................. ៤៣ក្ប 
-រពះបាឡាត់គណ មទព ធនឺ ............ ០៣ក្ប 
-សមុហ៍គណ ហហម ឡូត ............... ១០០ក្ប 
-អនុគណ ខុន ថុន ....................... ១០០ក្ប 
-រពះរគូសារធមមម  ក្ង សុផល 
-មោមរបុស ហឡន ពន .................. ៥០ក្ប 
-មោមរសី សួស អាន 
-រក្ុមឧ.ស.ហង់ មហង ឧ.ចាន់យុ៉ាំ ..... ២៨ក្ប 
-មលក្ សាប់ មសឿង នងិ សុធា ........ ២០ក្ប 
-អនក្រគូ ហីុ សីុថា ........................... ២០ក្ប 
-មលក្ ហីុ ណាត នងិ បុរត ............. ២០ក្ប 
-ល.ឡុង សីុដារទិធ អ. ហួត សីុផា ...... ២០ក្ប 
-ឧ.សិ. អ៊នុ គឹមសាន ..................... ២០ក្ប 
-ឧ.ស. ឆន ឧ.សិ. គាវ នងិបុរត ........ ២០ក្ប 
-មលក្ មទៀង សុថា និងអនក្រសី ........ ១៥ក្ប 
-រក្ុម ឧ.សិ. មចត សីុម  .................. ១៤ក្ប 
-មៅអធកិារ សូ ចាន់សីុម ................ ១៣ក្ប 
-អនក្រគូ សាត់ វុទធ ី........................... ១១ក្ប 
-ឧ.ស.សស ឧ.សិ.ធូ សាមវឿន,បុរត ..... ១០ក្ប 
-អនក្រសី ប៊ុន មរឿង លក្ខណិា............. ១០ក្ប 
-ល.ប៊ូ ឡូ អនក្រសី ហក្វ ណាត្ថថ លី ...... ១០ក្ប 
-អនក្រសី សួ គឹមមទៀង ,សាវ ម.ី........... ១០ក្ប 
-មលក្ ជា រនិ អ.ស ឃុត វ៉នឌ់ ី....... ១០ក្ប 
-ឧ.ស. ទុយ អុន និងបុរត ............... ១០ក្ប 

-យុវជន ភក្ត ី(한국) ...................... ៦៦ក្ប 
-យុវជន ច៉ាំណាន (한국) ................ ៦៦ក្ប 
-យុវជន ថាន ធមី (한국) ............... ៥៣ក្ប 
-យុវ.ហសម មសាភ័ណមុនី (한국) ..... ៤០ក្ប 
-យុវជន សិត កុ្សល (한국) .......... ៤០ក្ប 
-ល.ពាញ សង្វវ ត និង គី ចិន្តត  ......... ៣០ក្ប 
-ឌីម៉រ,ី គី សុភ័សស, គង់ សុផាត ....... ៣០ក្ប 
-បងរសី ហ៊ន់ មសៀងលី .................. ២០ក្ប 
-ឧ.សិ.មទព មសៀ ........................... ២០ក្ប 
-ក្ញ្ញា  មយួ មហៀង ភ.ព ................. ១៣ក្ប 
-អនក្រសី ម៉ក្់ ផលលី នងិបុរត ............. ១៣ក្ប 
-ឧ.ស.មៅ អុនឺ ឧ.អ៊ុង សាមរឿន ........ ១០ក្ប 
-បងរសី មៅ ចាន់ថូ ....................... ១០ក្ប 
-បងរសី មៅ ចន្តថ  នងិសាវ ម ី............ ១០ក្ប 
-ឧ.សិ.សុខ មរជៀន, សុខ ណារនិ ...... ១០ក្ប 
-ក្ញ្ញា  បុចិ ពិសី............................ ១០ក្ប 
-អនក្រសី ក្ក្់ សុឃីម នងិបុរត .......... ១០ក្ប 
-មលក្រសី សុខ ស៉ាំមបៀន  ............... ១០ក្ប 
-ជួន ភមីយ និង គី រសីរត័ន ............... ១០ក្ប 
-ចាប សុឃន នងិ កា៉ាំង ថងឌ ី.......... ១០ក្ប 
-មលក្រគូ ចន័ទ សុខា ...................... ១០ក្ប 
-អនក្រគូ ត្ថ៉ាំ សុមខង ........................ ១០ក្ប 
-អាចារយ គណៈក្មមការវតតសុវមណណ  ..... ១០ក្ប 
-ល.បតឹ សារ ីអ.ស. ចក្់ ឆវ៉ន ់........ ១០ក្ប 
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-រគូញឹប សាមរន៉,ទត មឆងយុង ......... ១០ក្ប 
-មលក្ ហម៉ន មធឿន ភរយិ និងបុរត ... ១០ក្ប 
-អ.ស.បុលិ មៅឌី នងិសាវ ម ីមខង ..... ១០ក្ប 
-ឧ.ស.ន្តង អុន ឧ.សិ.អ៊កុ្ ថន ......... ១០ក្ប 
-អនក្រសី មដត សុគនធសីុយ៉.............. ១០ក្ប 
-អនក្រសី មដត សុគន្តធ  ..................... ១០ក្ប 
-មលក្ ហប៉ន វុឌឍ,ភរយិ និងបុរត ...... ១០ក្ប 
-អនក្រគូ ប៉ម សារមី,សាវ មនីិងបុរត ..... ១០ក្ប 
-ឧ.សិ. ភនួ ងិនសឆ នងិបុរត ............. ១០ក្ប 
-ឧ.ស.អុនិ ហុ៊ត ឧ.សិ.បក៉្់ វ ៉ុន .......... ១០ក្ប 
-ឧ.សិ. ហប៉ន សាសវ ៉នងិបុរត ............. ១០ក្ប 
-អនក្រសី ហបន៉ សាវនី ...................... ១០ក្ប 
-អនក្រសី សូរ វណណ  សាវ មនីិងបុរត ....... ១០ក្ប 
-ឧ.ស.ពាង សុង ឧ.សិ.ចក្់ ស៉ាំបូរ ..... ១០ក្ប 
-ឧ.សិ. មុ៉ាំ យង៉ ់............................. ១០ក្ប 
-មលក្ សុខ កុ្សល នងិហក្វ រសី ...... ១០ក្ប 
-មលក្ ហីុ រតនៈ .......................... ១០ក្ប 
-ក្ញ្ា  អ៊ចូ រសីមុ៉ាំ ............................ ១០ក្ប 
-មលក្រសី ហួត សីុវមវង៉ នងិបុរត ..... ១០ក្ប 
-មស ឌុក្ទី នងិ សហ សុជាតិរដាា  ...... ១០ក្ប 
-ក្ញ្ញា  ឡុង សិលវតត ី..................... ១០ក្ប 
-កុ្មរ ឡុង ចនទរសមី ...................... ១០ក្ប 
-ឧ.ស.ឡូត ឧ.សិ.យ៉ុម នងិបុរត ....... ១០ក្ប 
-ឧ.ស.រសី យ៉ន់ ឧ.សុខ ឡាង  ....... ១០ក្ប 
-ឧ.ស.ចាប ឧ.សិ.មស គឹមហ៊ន ..... ១០ក្ប 
-ល.ឡាយ អ៊ាងមមង៉ អ.មន ផល ..... ១០ក្ប 

-ឧ.ស.សុខ មហង ឧ.សិ.ជួប ចនន ី........ ៦ក្ប 
-ទាយក្.ហស ណាក្.់........................ ៦ក្ប 
-រក្ុម ឧ.សិ.ធូ សាមវឿន .................... ៥ក្ប 
-ជួន ចានណ់ា, ជបួ ចានទ់ី, ចនធ ី......... ៥ក្ប 
-អនក្រគូមពទយ លី នងិបុរត ................. ៥ក្ប 
-ទាយិកា ប៊នុ លី ............................ ៥ក្ប 
-លី ចន្តថ ....................................... ៥ក្ប 
-ឧ.ស.ប៊នុ រស៊ន ឧ.សិ. គឹមមហៀង ..... ៥ក្ប 
-ម៉ូត សុជាត្ថ នងិបុរត,មៅ ............... ៥ក្ប 
-សីុវ បុណាណ ង ជា សារនិ,បុរត ............ ៥ក្ប 
-ណុប សុផាន់ណា ......................... ៥ក្ប 
-មលក្ ស៉ាំ សាមតី .......................... ៥ក្ប 
-ជឹម សុភ័រក្ .................................. ៥ក្ប 
-មលក្ ចាន់សុផានតិ ,អនក្រសី .......... ៥ក្ប 
-មលក្ ចានតុ់ល និងភរយិ ............. ៥ក្ប 
-មលក្ចាន់ សុផានន់ី នងិភរយិ ........ ៥ក្ប 
-មលក្ ចាន់ មក្រ និងភរយិ ............ ៥ក្ប 
-មលក្ ចាន់ សុផានណ់ា,ភរយិ ........ ៥ក្ប 
-ក្ញ្ញា  ចាន់ រដាា  នងិ ល.ហ៊ត រទិធ ី....... ៥ក្ប 
-មលក្ ចាន់ ម៉រ៉ នងិភរយិ ............. ៥ក្ប 
-ល. ក្យ សុធី នងិមឡាសីុណាត ....... ៥ក្ប 
-ល.ហមន៉ ធូ នងិភរយិ ,បុរត ............. ៥ក្ប 
-អ.ស.គមឺ ឡាង សាវ ម ីជិន រទិធ ី.......... ៥ក្ប 
-គឹម ហហ, មៅ សយ និងបុរត ........... ៥ក្ប 
-ហ៊៉ាំ រសីម ៉ និងក្មួយៗ ..................... ៥ក្ប 
-ឧ.សិ. មអង (រកា៉ាំងត្ថមុ៉ាំ) .................. ៥ក្ប 
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-ឧ.សិ. ចាន ់................................. ១០ក្ប 
-ឧ.ស.សុខ ជូ ឧ.សិ.មទៀង មលៀង ..... ១០ក្ប 
-ហុ៊យ សុវ ីនិង ក្ញ្ញា  មុ៉ាំ សុគនធ ី........ ១០ក្ប 
-ហញ៉ម ឆាយ នងិ ជបួ ម ី................. ១០ក្ប 
-អនក្រសី សុខ គា ល.មសង មឃ ...... ១០ក្ប 
-អនក្រសី មជៀម មអឿន នងិបុរត .......... ១០ក្ប 
-មលក្ សុខ ស៉ាំបូរ ........................ ១០ក្ប 
-ក្ញ្ញា  សុខ វណាណ  ......................... ១០ក្ប 
-ឧ.សិ.ហក្វ សាម៉តុ កុ្មរ ីសបាត ហ៍ ..... ១០ក្ប 
-សុខ រុន រពមទា៉ាំងបុរត .................. ១០ក្ប 
-ឧ.សិ. សាយ លនហូយ ............... ១០ក្ប 
-ហក្វ សុជាត្ថត  ................................ ៧ក្ប 
-មអៀន មឈៀរ ................................ ៧ក្ប 
មលក្ ស៉ាំ សុផល,អ.ស.កុ្យ សុផាត . ៦ក្ប 
-ទនតបណឌិ ត សឆ ឈាន .................... ៦ក្ប 
-ឧ.សិ. ស៉ាំ សុត ............................. ៦ក្ប 
-មសៀង សួរ, ភរយិ នងិបុរត............. ៦ក្ប 
-ភកិ្ខុ មណាម សីុហណត (វតតមលបើក្) ..... ៦ក្ប 
-មលក្ ខាត់ សុខន និងភរយិ .......... ៥ក្ប 
-អ.ស ខាន់ សុវណណ នី និងសាវ ម ី......... ៥ក្ប 
-សុខ លភ រសីទូច និងបុរត ............ ៥ក្ប 
-លី គឹមលីន នងិបុរត ...................... ៥ក្ប 
-ហប៉ន បបុាផ  សាវ ម ីនងិបុរត,មៅ .......... ៥ក្ប 
-ឧ.សិ. លន និងបុរត, មៅ ............... ៥ក្ប 
-ហិុនលង ហួរ (ក្លូ), ឆន បូសុគា ....... ៥ក្ប 
-សថ សុខជា និងសាវ ម ី...................... ៥ក្ប 

-សមណសិសស មៅ វណណ មដត .......... ៥ក្ប 
-សមណសិសស មហៀង សុភ័ក្តក្ត .......... ៥ក្ប 
-សមណសិសស អ៊កុ្ សារទិធ ិ............... ៥ក្ប 
-ភកិ្ខុ យឹម ឧតតមស៉ាំអូន ..................... ៥ក្ប 
-ឧ.សិ. អុនិ សាវនិ នងិបុរត .............. ៥ក្ប 
-មលក្ សីុម សុផល នងិភរយិ ......... ៥ក្ប 
-ឧ.សិ. ឡាច សុខ នងិបុរត .............. ៥ក្ប 
-ឧ.សិ. គមឹ លន............................. ៥ក្ប 
-មលក្ ចាន់ សុមខម នងិភរយិ ......... ៥ក្ប 
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-ចិន្តត  នងិ សីុណា .......................... ៥ក្ប 
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-អនក្រសី គង់ ចន័ទបរ៉ូ នងិបុរត ........... ៣ក្ប 
-ឧ.មហៀង ថាត់ អ.ស.អ៊ុ៊ុំ វសន្ត ........ ៣ក្ប 
-ភកិ្ខុ ធមមធមរ រត័ន នមី ...................... ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. សូ នត .............................. ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. ជា ហុ៊៊ុំ នងិបុរត .................... ៣ក្ប 
-យុវជន មហង ជ៉ាំនតិ ....................... ៣ក្ប 
-សីលវតតី ហុ៊ន អ៊ុន ......................... ៣ក្ប 
-ឧ.ស. ឡុង សុច (ក្ងមស) ............ ៣ក្ប 
-ប៊ូ នីត្ថ និង ប៊ូ ឡាឡុង .................. ៣ក្ប 
-ក្ញ្ញា  ប៊ូ ឡាហឡន ......................... ៣ក្ប 
-មុ៉ាំ សុរយិ .................................... ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. គង់ គាវ ............................. ៣ក្ប 
-អនក្រសី បាន សុធាវ ីនងិសាវ ម ី.......... ៣ក្ប 

-ល.ជនិ សុខ អ.ស.សុខ សីុណាត ..... ៣ក្ប 
-មលក្យយ ចាស រនួ ................... ៣ក្ប 
-ម៉ក្់ ស៉ាំបូរ .................................... ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. រ ៉ុម មវឿន ............................. ៣ក្ប 
-អ៊ុក្ សីុថា យយ គ ួ....................... ៣ក្ប 
-លី សីុណាត នងិ លី វណណ ៈ.............. ៣ក្ប 
-សូ៊ យយ ឃូន ឃិន ...................... ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. បុិល សយ .......................... ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. ចាន់ សីុម ........................... ៣ក្ប 
-ជា សារនួ និងអនក្រសី វ ី, បុរត ......... ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. ឡាក្់ ចន្តថ  .......................... ៣ក្ប 
-ត្ថ ម៉ូវ យយ សឺុន ........................ ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. គមី រស៊ន ........................... ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. ឌី ថន ................................ ៣ក្ប 
-បងរសី សូ មខង ............................ ៣ក្ប 
-យយ មក្ន, មក្ៀន, សុ៊៊ុំ, វនួ ............. ៣ក្ប 
-ឧ.ស. សុខ ឧ.សិ. សឆ នងិបុរត ......... ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. ជនួ គឹម យឹុម នងិបុរត ........... ៣ក្ប 
-ឆយ មហង និង មអង គមឹ ................ ៣ក្ប 
-អ៊ុ៊ុំ វ៉ន់ ន ី..................................... ៣ក្ប 
-មលក្ សុខ រស៊ន ......................... ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. បុចិ ជុន ............................. ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. ហវន៉ មន ............................. ៣ក្ប 
-សីលវនត មសៀន សីលវតតី តមឹ ........... ៣ក្ប 
-ល. មៅ យ៉ុន យយ សូ ឃុត ......... ៣ក្ប 
-មហង ជបួ និង សឹុង ផលលី ................ ៣ក្ប 
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-ឧ.សិ. មោគ សារនិ ....................... ៣ក្ប 
-មឆង នុប , នី មៅ នងិបុរត .............. ៣ក្ប 
-ល.ឆាយ មឆងមអៀក្,រសី ចនធ ី........... ៣ក្ប 
-មលក្ ហួ៊ , អនក្រសី លីម លីវនួ ........ ៣ក្ប 
-យយ គីម រពមទា៉ាំងបុរត ................ ៣ក្ប 
-អនក្រសី ប៉ូច រពមទា៉ាំងបុរត............... ៣ក្ប 
-ម៉ញួ អុតិ រពមទា៉ាំងបុរត .................. ៣ក្ប 
-អ៊ុច នី និង ចាន់ មហង .................... ៣ក្ប 
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-រ ៉ុម ោន ់...................................... ៣ក្ប 
-ឆាយ សាមវឿន .............................. ៣ក្ប 
-ល.មុ៉ាំ មឃៀង ហក្់ នងិភរយិ .......... ៣ក្ប 
-ល.នុត សមដុាា ន និងភរយិ ............ ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. អុមឹ ឯក្ ឧ.សិ. អុមឹ មៅ ......... ៣ក្ប 
-ឧ.សិ. ផាន់ មសង នងិបុរត .............. ៣ក្ប 
-គឹម មទព ី..................................... ៣ក្ប 
-អនក្រសី មៅ វ៉ន ់.......................... ៣ក្ប 
-ល.ឈមឹ វ៉ នងិយយ មង៉្វ មឡង ...... ៣ក្ប 
-លឹម មហឿន សុ៊យ ផលល ,បុរត .......... ៣ក្ប 
-រទី ប៊ុន ធីម ស៊ន សុក្ណា,បុរត ....... ៣ក្ប 
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-ឧ.សិ. មពរជ មយឿន ....................... ៣ក្ប 
-ជួប សម៉ (ភូមវិលសបូវ) ................... ៣ក្ប 
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-អ៊ុត ថុន ...................................... ២ក្ប 
-យន សុជាត ិ............................... ២ក្ប 
-ឧ.សិ. សីុន មុ៉ាំ .............................. ២ក្ប 
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-ឧ.សិ. ឯក្ ................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. វង ់.................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. ម៉ចុ ................................... ១ក្ប 
-ឧ.ស. មសឿន ............................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មបៀន ................................. ១ក្ប 
-ឧ.ស. យ៉ត ................................. ១ក្ប 
-ឧ.ស. យីុម និង ឧ.ស. ម៉នុ  ............ ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មៅ .................................. ១ក្ប 
-ឧ.ស. ម ៉ ................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មមឿន ................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. ផូ ..................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. ហហ ................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. វុត .................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. នុន ................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មសៀក្ ............................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. អូយ .................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. សយ ................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. យិុម .................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. យ៉ត ................................. ១ក្ប 
-ឧ.ស. ក្ន ................................... ១ក្ប 

-មលក្ សុខ អនក្រសី ហសល នងិបុរត .. ១ក្ប 
-អាចារយ ហហម ហន ឧ.សិ.សូ មសឿន .. ១ក្ប 
-ត្ថ ណុប មយឿន ឧ.សិ. សូ ខាត ់........ ១ក្ប 
-ត្ថ សួន សផ ឧ.សិ. ហញ៉ម សមបតត ិ....... ១ក្ប 
-ត្ថ កុ្យ ថន ឧ.សិ.ចាន់ សុម៉ន ........ ១ក្ប 
-ឧ.សិ. គមឹ ថូ មៅ រត័មន្តន  .................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. ជមឹ លឺ នងិបុរត ................... ១ក្ប 
-ត្ថ មរសឿង សយ ឧ.សិ. ឡូ សីុម ....... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. សុខុម នងិបុរត .................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. អូ នងិបុរត .......................... ១ក្ប 
-មលក្ ក្ង រនឺ ឧ.សិ. មម៉ល មន៉ ....... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. ប៉ាត់ ភ័ន និងបុរត ................. ១ក្ប 
-មលក្ឍ មរសៀង ឧ.សិ. មុងឹ ............ ១ក្ប 
-សុង សីុម .................................... ១ក្ប 
-មលក្ សុខ មឃឿន អ.ស. សាមរន៉ ..... ១ក្ប 
-មលក្យយ ធនឺ ........................... ១ក្ប 
-យយ ោព (វតតខាម) .................... ១ក្ប 
-យយ ផាត (វតតខាម) .................... ១ក្ប 
-អុឺន មននីរដា ................................... ១ក្ប 
-អុឺន រសីលក្ខៈមសាោរ ..................... ១ក្ប 
-មលក្ ពូ គមឹ អុល និងកូ្នមៅ.......... ១ក្ប 
-មងី គឹម មធឿន............................... ១ក្ប 
-បងរសី ហណម ជឹម សារ ៉ុម ............... ១ក្ប 
-មលក្យយ យីម .......................... ១ក្ប 
-អាចារយ សូ សមបតតិ យយ ហអត ........ ១ក្ប 
-ត្ថ ម ៉ យយ ខុ៉ាំ ........................... ១ក្ប 
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-ឧ.សិ. ន ី..................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មប៊ន .................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មនឿន ................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. អកុ្ ................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. វនួ .................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. ទន ................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. សឡ ................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. ហួន .................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មបៀរ .................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មសៀ .................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មអៀង ................................. ១ក្ប 
-ឧ.ស. អុមី ................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. តូ ..................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. សុខ .................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មភឿន ................................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. ថង ់................................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. មធង .................................. ១ក្ប 
-បអូន ផល ង៉ុន ............................... ១ក្ប 
-មលក្យយ គាវ ហតម ................... ១ក្ប 
-ត្ថ ឡូត យយ ន្តង ...................... ១ក្ប 
-យយ ណណ .............................. ១ក្ប 
-ត្ថ សាត យយ មហន ................... ១ក្ប 
-ទាយក្ មក្ើត ទាយិកា ហុ៉ាំ ................ ១ក្ប 
-ត្ថ ឡុ៉ាំ យយ មន ........................ ១ក្ប 
-ទាយក្ មវឿន ទាយិកា មគឿន ............ ១ក្ប 
-ត្ថ ម៉ន យយ ហុ៊៊ុំ យយ រ ី............. ១ក្ប 

-ត្ថ មពញយយ មធឿន ..................... ១ក្ប 
-ត្ថ ឌួង យយ សាត ...................... ១ក្ប 
-ត្ថ លី រពមទា៉ាំងបុរត,យយ បុិច ....... ១ក្ប 
-យយ ជា .................................... ១ក្ប 
-ត្ថ រនិ យយ ម ៉ .......................... ១ក្ប 
-ត្ថ សឺុន នងិបុរត ........................... ១ក្ប 
-យយ មយឿង ................................ ១ក្ប 
-ត្ថ ថន យយ យ៉ុម ........................ ១ក្ប 
-យយ ញ៉ និងបុរត ......................... ១ក្ប 
-ត្ថ មអន យយ រជកុ្ ...................... ១ក្ប 
-ត្ថ សាយ យយ ប៉ាង .................... ១ក្ប 
-យយមសៀង,ត្ថ យត៉ យយ មយឿន .. ១ក្ប 
-ត្ថ ហហ៊ល យយ បុចិ ..................... ១ក្ប 
-ត្ថ ហ៊ន យយ មភឿន ..................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. កាក្់ និងកូ្ន មៅ .................. ១ក្ប 
-ឧ.សិ. យីម និងមៅ ........................ ១ក្ប 
-មលក្ ប៊ុយ អនក្រសី សុផល នងិបុរត . ១ក្ប 
-មលក្ សុខា នងិអ.ស. មអង ត្ថ៉ាំងអុ ី... ១ក្ប 
-រគូ ជា សុមយឿន អ.ស.លីគមីឡា ...... ១ក្ប 
-អនក្រសី មអងសុខុម នងិបុរត ............. ១ក្ប 
-អនក្រសី ង្វន គមីផា នងិបុរត ............ ១ក្ប 
-អនក្រសី ឈុន មអង និងបុរត ............. ១ក្ប 
-មលក្ មម៉ញ សុមខង, មអង គីមហន . ១ក្ប 
-មលក្ ហឹុម ផុន អនក្រសី យូ យី......... ១ក្ប 
-មលក្ មស ម៉នុ អនក្រសី សឹុម សុ៊ន ... ១ក្ប 
-មលក្ ដួង ឡាយ អនក្រសី មសៀង ...... ១ក្ប 
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-ត្ថ រស់ យយ មក្ង ....................... ១ក្ប 
-យយ ន្តវ................................... ១ក្ប 
-ទាយក្ ទន ទាយិកា អូន ................ ១ក្ប 
-ទាយក្ ឌុច ទាយិកា ញ៉ ................. ១ក្ប 
-ត្ថ សាន យយ ហសន ................... ១ក្ប 
-ក្ញ្ញា  ម ៉ .................................... ១ក្ប 
-ត្ថ មូល យយ គង ់....................... ១ក្ប 
-ឧ.សិ. រព៉ាំ មរ ៉និងបុរត ..................... ១ក្ប 
-ក្ញ្ញា  សយ សុផា ......................... ១ក្ប 
-រុតិ បាត់ នងិកូ្ន ............................ ១ក្ប 
-មុលិ ថន នងិកូ្ន .......................... ១ក្ប 
-ឧ.ស. នីល បុិច ............................ ១ក្ប 
-ឧ.សិ. ជាត ខុន ............................ ១ក្ប 
-ក្ញ្ញា  នុទ ធាន ី............................. ១ក្ប 
  
 សូមអធារស័យច៉ាំមពាះសបបុរសជន ហដលបានចូលរមួមហើយ ហតបាតម់និមឃើញ
មឈាម ះ ឬ សរមសរមឈាម ះមនិបានរតឹមរតូវ មរពាះហរក្ងមលោល ៉ាំងោល ត់មដាយអមចតន្ត ហត
មទាះបីជាយ៉ងណាក្ថ៏វកិាទា៉ាំងអស់មន្តះ ខ្ុ ៉ាំបានដាក្ប់ញ្ចូ លមៅក្នុងការមបាះពុមពមសៀវមៅ
មនះរគប់ច៉ាំនួនអស់មហើយផងហដរ ។ 
 សូមហថលងអ៉ាំណរគុណយ៉ងរជាលមរៅច៉ាំមពាះ ពុទធបរស័ិទទា៉ាំងអស់ហដលបានបរចិាច គ
ថវកិា មដើមបជីួយ ឧបតថមភក្នុងការមបាះពុមពមសៀវមៅធម៌មនះ និង មសៀវមៅមរកាយៗមទៀតរបស់    
“ ក្មមវធិីរពះពុទធសាសន្ត នងិសងគមហខមរ មខតតក្៉ាំពងឆ់ាន ៉ាំង ”  ។ 
 សូមជូននូវរពះពុទធពរ ៤ របការគឺ អាយុ វណណ ៈ សុខៈ  ពលៈ ចូរមនដល់ពុទធបរស័ិទ 
និងសូមបានរបក្បមដាយសុខសួសដី កុ្៉ាំបឃីាល តកាល យមៅជាបការៈដសទមឡើយ !  

សូមអនុមមទន្ត..! 
 

-ឧ.សិ. ឈុ៉ាំ ផាត និងឧ.សិ.ឃឹម វ៉ន ... ១ក្ប 
-មអឿន មចិ និងកូ្ន .......................... ១ក្ប 
-ទន ម៉ុល នងិកូ្ន ........................... ១ក្ប 
-ហពក្ បុចិ នងិកូ្ន ........................... ១ក្ប 
-ម៉ង សុផា និងកូ្ន ......................... ១ក្ប 
-យយ យ៉ាំ ................................... ១ក្ប 
-យីុវ យុ៉ាំ និងកូ្ន ............................. ១ក្ប 
-វ ៉ុន សុអុមី និងកូ្ន .......................... ១ក្ប 
-ឧ.ស. ពាន មអៀន នងិកូ្ន ................ ១ក្ប 
-លី យី និងកូ្ន ............................... ១ក្ប 
-ត្ថ មផង យយ រ ៉ុម ......................... ១ក្ប 
-ខា លីម នងិកូ្ន ............................ ១ក្ប 
-យយ មធឿន នងិកូ្ន ...................... ១ក្ប 
-កុ្មរ ម៉ាំង មក្រ .......................... ១ក្ប 
 




