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រ�ៀបរ�ៀងរោយ ខ្ញ ុំព្រះក�ញណា អាត្មា ភា្ ភកិ្ញសន្តចិរត្្ត  រ� េន �ោឋា  ជាសាសា្ត ចា�្យ គងរ់ៅ 

ក្ញងវត្តព្រះគន្ធកញដិ ឃញុំ�តនៈ ពករុងបាតដ់ុំបង រខត្តបាតដ់ុំបង ពបរេសកម្ញជា ្.ស. ២៥៦៤



Forwards 

The tittle of this book is “The Principles of Dhamma To Be 

Known Part II”. It is my fifth achievement, but if we include a book 

written in only Khmer language, it becomes sixth achievement. It is 

written in both, Khmer and English languages. One section is written 

in Khmer language and another one is in English. Such compilation 

is made based on people’s needs in the present time. As you know, 

we, Cambodians, accept English as Foreign Language. And we 

almost use English in sections such as studying, teaching, guiding, 

making communication and etc.  

My purpose in compiling this book is to help students, 

university students and laypeople in searching for and knowing the 

main principals of Dhamma. Without them, they will encounter 

difficulty in doing research, but it becomes easy for them to do 

research when they know tittles or principles of Dhamma; they just 

only types the each principle of Dhamma then they can see it and its 

details. 

Preah Gandhakuṭi Temple, Battambang Town, Cambodia 

            The tenth of the waning moon of Srāvaṇa (August) B.E. 2564. 

Venerable Santacitto  Ren Ratha 

  



អារម្ភកថា 
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ភាគ២» ដដលជាស្នន ដដជលើកទី៥ (ជលើកទី៦ រមួនឹងជ ៀវជៅ រជ រជា
ភាស្នដមមរ ុទធ) រប ់មំុ្ ។ វាត្រូវបាន រជ រជាភាស្នដមមរផង ភាស្ន
អងជ់គេ ផង ដដលមយួចំជ ៀងត្រូវបាន រជ រជាភាស្នដមមរនិងមយួ
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ការ ិកាជរៀន ូត្រ ការបង្ហា រប់ជត្ងៀន ការដណន ំនិងការទំនកទំ់នងជា
ជដើម ។  
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 ំខាន់ៗ  ។ ជបើោម នជោលធមជ៌ទ  ិ សនិ សរិនិងពុទធបរ ័ិទនឹង ួប
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 ត្មាបពួ់កជគជធវើការត្ស្នវត្ជាវ ជៅជពលពួកជគដឹងពីចំណងជ ើងឬជោល
ធម ៌ត្មាបត់្ស្នវត្ជាវ ។ ពួកជគត្ោនដ់រវាយ( រជ រ)ជោលធមនី៌មយួៗ 
ប ុជ ណ្ េះ ពួកជគនឹងអាចជ ើញជោលធមនិ៌ងជ ចកែីអធិបាយបាន ។ 

វរែត្ពេះគនធកុដិ ត្កុងបារដ់បំង ត្បជទ កមពុជា 
ដងៃ ១០ ជោច ដមត្ស្នពណ៍ ( ីហា) ព. .២៥៦៤ ។ 

                                                          ភិកខុ នែចិជតែ  ជរ  ន រដ្ឋា  
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1. The Thirty-eight Blessings 
 

 Verse 2 
1. Asevanā ca bālānaṁ  Not to associate with the foolish, 
2. Panditānañca sevanā  but to associate with the wise, and 
3. Pūjā ca pūjanīyānaṁ  to honor those who are worthy of honor. 
Etammaṅgalamuttamaṁ These three are the highest blessings. 
 

 Verse 3 
1. Paṭirūpadesavāso ca To reside in a suitable locality, 
2. Pubbe ca katapuññatā to have done meritorious actions in  
                                          the past, and  
3. Attasammāpaṇīdhi ca to set oneself in the right course. 
Etammaṅgalamuttamaṁ These three are the highest blessings. 
 

 Verse 4 
1. Bāhusaccañca To have much learning,  
2. Sippañca to be skillful in handicraft,  
3. Vinayo ca susikkhito well-trained in discipline, and  
4. Subhāsitā ca yā vācā  to be of well-speech. 
Etammaṅgalamuttamaṁ These four are the highest blessings. 

 Verse 5 

1. Mātāpituupaṭṭhānaṁ To support mother and father, 

2. Puttadārassa saṇgaho to cherish wife and children, and 

 

 



១. មង្គល ៣៨ របការ  
 គាថាទី ២ 

១. អសេវនា ច ពាលានំ កិរយិាមនិសេពគបនូ់វបុគគលពាលទាំងឡាយ 
២.បណ្ឌិ តានញ្ច  សេវនា  កិរយិាសេពគបនូ់វបុគគលជាបណ្ឍិ តទាំងឡាយ 
៣. បូជា ច បូជនីយានំ   កិរយិាបូជាដល់បុគគល ដដលគួរបូជាទាំងឡាយ 
      ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង ៣ សនេះ ជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 គាថាទី ៣ 
១. បដិរបូសទេវាសោ ច កិរយិាសៅកនុងរបសទេដេ៏មគួរ 
២.បុសពវ ច កតបុញ្ញតា ភាវៈននបុគគលបានសធវើបណុ្យទុកស ើយកនុងកាលមនុ 
៣. អតតេម្មម បណី្ធិ ច កិរយិាតមកល់ខ្លួនសោយរបនព 
     ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៣សនេះ ជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 គាថាទី ៤ 
១. ពាហុេចចញ្ច  ភាវៈននបុគគលបានស្តត បប់ានសរៀនស ើយសោយសររើន 
២. េបិបញ្ច  េិលបស្តស្រេតគឺសេរកតីស ល្ៀវឈ្លល េកនុង តថកមមរបេ់អ្នកបេួ   
     និងរគ េថ 
៣. វិនសយា ច េេុកិខិសតា វនិយ័ដដលបុគគលេិកាសោយរបនព 
៤. េភុាេតិា ច យា វាចា វាចាដដលបុគគលសពាលរតឹមរតូវ 
     ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៤សនេះ ជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 គាថាទី ៥ 
១. ម្មតាបិតុឧបដ្ឋឋ នំ កិរយិាបសរមើនូវមាតា ១ កិរយិាបសរមើនូវបិតា ១ 
២. បុតតទារេស េង្គសោ សេរកតេីសស្រ គ្ េះដល់បុរតនិងភរយិា 
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3. Anākulā ca kammantā to be engaged in peaceful occupation. 

Etammaṅgalamuttamaṁ These four are the highest blessings. 

 Verse 6 

1. Dānañca To be generous in giving, 

2. Dhammacariyā ca to be righteous in conduct, 

3. Ñātakānañca saṇgaho to help one's relatives, and 

4. Anavajjāni kammāni to be blameless in action. 

Etammaṅgalamuttamaṁ These four are the highest blessings. 

 Verse 7 

1. Āratī viratī pāpā To loathe more evil and abstain from it, 

2. Majjapānā ca saññamo to refrain from intoxicants, and 

3. Appamādo ca dhammesu to be steadfast in virtue. 

Etammaṅgalamuttamaṁ These three are the highest blessings. 

 Verse 8 

1. Gāravo ca To be respectful, 

2. Nivāto ca  to be humble, 

3. Santuṭṭhī ca to be contented,  

4. Kataññutā to be grateful, and 

5. Kālena dhammassavanaṁ to listen to the Dhamma on due 

occasions. 
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៣. អនាកលុា ច កមមនាត  ការ្រទាំងឡាយដដលមនិររបូកររបល់ 
      ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៤សនេះ ជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 គាថាទី ៦ 
១. ទានញ្ច កិរយិាបរចិាច គទន 
២. ធមមចរយិា ច កិរយិារបរពឹតតនូវធម ៌
៣. ញាតកានញ្ច េង្គសោ សេរកតីេសស្រ គ្ េះដល់ញាតិទាំងឡាយ 
៤. អនវជាា និ កម្មម និ ការ្រទាំងឡាយដដលមនិមានសទេ 
     ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៤សនេះ ជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 គាថាទី ៧ 
១. អារតី វិរតី បាបា កិរយិាមនិសរតកអ្រកនុងបាប និងកិរយិាសវៀរចាកបាប 
២. មជាបានា ច េញ្ញសម្ម សេរកតីេរងួមចាកកិរយិាផឹកនូវទឹករេវងឹ 
៣. អបបម្មសទា ច ធសមមេ ុសេរកតីមនិរបមាទកនុងធមទ៌ាំងឡាយ 
      ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៣សនេះ ជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 គាថាទី ៨ 
១. គារសវា ច សេរកតសីគារពរាំសពាេះបុគគលដដលគួរសគារព 
២. និវាសតា ច កិរយិារបរពឹតតបន្ទទ បនូវខ្លួន 
៣. េនតុដឋី ច សេរកតសីរតកអ្ររាំសពាេះរបេ់ដដលមាន 
៤. កតញ្ញុតា ភាវៈននបុគគលអ្នកដឹងនូវឧបការៈ ដដលអ្នកដនទសធវើស ើយ
ដល់ខ្លួន 
៥. កាសលន ធមមេសវនំ កិរយិាស្តត បនូ់វធមត៌ាមកាល 
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Etammaṅgalamuttamaṁ These five are the highest blessings. 

 Verse 9 

1. Khanti ca To be patient, 

2. Sovacassatā to be obedient,  

3. Samaṇānañca dassanaṁ to associate with monks, and 

4. Kālena dhammasākacchā to have religious discussions on due 

occasions. 

Etammaṅgalamuttamaṁ These four are the highest blessings. 

 Verse 10 

1. Tapo ca Self-restraint, 

2. Brahmacariyañca a holy and chaste life,  

3. Ariyasaccānadassanaṁ the realization of the Noble Truths, and 

4. Nibbānasacchikiriyā ca the realization of Nibbāna. 

Etammaṅgalamuttamaṁ These four are the highest blessings.  

 Verse 11 

1. Phuṭṭhassa lokadhammehi cittaṁ yassa na kampati A mind 

unruffled by the vagaries of fortune, 

2. Asokaṁ freed from sorrow,  

3. Virajaṁ freed from defilements, and 

4. Khemaṁ liberated from fear. 
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     ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៥សនេះ ជាមងគលដឧ៏តតម ។ 
 គាថាទី ៩ 

១. ខនតិ ច សេរកតីអ្តធ់ន ់
២. សោវចេសតា ភាវៈននបុគគលដដលសគរបសៅបានសោយ្យ 
៣.េមណានញ្ច ទេសនំ កិរយិាបានស ើញបានជួបនូវេមណ្ៈទាំងឡាយ 
៤. កាសលន ធមមោកចាា  ធមមស្តកចាឆ  គឺកិរយិាេនទន្ទសៅវញិសៅមក នូវ
ធមត៌ាមកាល  
     ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង ៤ សនេះ ជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 គាថាទី ១០ 
១. តសបា ច  សេរកតីពាយាមដុតនូវបាបធម ៌
២. រពហមចរយិញ្ច  កិរយិារបរពឹតតនូវធមដ៌រ៏បសេើរ 
៣. អរយិេចាច ន ទេសនំ កិរយិាស ើញនូវអ្រយិេរចទាំងឡាយ 
៤. និពាវ នេចាិកិរយិា ច កិរយិាសធវើឱ្យជាករ់ាេ់នូវរពេះនិពាវ ន  
     ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង ៤ សនេះ ជាមងគលដឧ៏តតម ។ 

 គាថាទី ១១ 
១. ផុដឋេស សលាកធសមមហ ិ ចិតតំ យេស ន កមបតិ រិតតននបុគគលឯណា 
ដដលសោកធមទ៌ាំងឡាយពាល់រតូវស ើយ មនិរ ាំសភើបញាបញ័់រ 
២. អសោកំ មនិមានសេរកតីសស្តក 
៣. វិរជំ មានធូលី គឺរាគៈសៅរបាេស ើយ 
៤. សខមំ ជារិតតសកេមកានត 
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Etammaṅgalamuttamaṁ These four are the highest blessings1.  
 
2. The Practiced Dhamma to Become a God  

 Forty Kammapadas  

According to Tripitaka volume 51, The lord Buddha stated that 

one with forty Dhamma will be born in the celestial world. The forty 

Kamapadas as followings:  

 

 

1. Pāṇātipātā veramaṇī  contains four as follows:  

 

(1)  Attanā ca pāṇātipātā paṭivirato hoti  Refraining from killing 

living beings 

(2)  Parañca pāṇātipātā veramaṇiyā samādapeti  Urging other 

people to do it  
(3) Pāṇātipātā veramaṇiyā ca samanuñño hoti  Being delighted in as 

other people do it 

(4)  Pāṇātipātā veramaṇiyā ca vaṇṇaṁ bhāsati Encouraging other 

people to do it by showing them the advantages of such action 

 

                                                             
1 The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka: Mangala Sutta, 
Vol.52. & Colombo Dhamma Friends (26 February, 2020). Maha Mangala Sutta: 
Discourse on Blessings. Retrieved from https://www.serenecolombo.org/snp-2-4-
maha-mangala-sutta/.  
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     ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៤សនេះ ជាមងគលដឧ៏តតម1។ 
 
២. ធម៌នាឱំ្យសកើតជាសទវតា  

 កមមបថ ៤០ យា៉ា ង 
សយាងតាមបិដកសលខ្ ៥១ រពេះេមាម េមពុទធរទងេ់ដមតងបុគគល 

របកបសោយធម ៌ ៤០ យា៉ា ង នឹងសៅសកើតឋានេួគ ៌ ។ កមមបថ ៤០ យា៉ា ង 
ដូរខាងសរកាម គឺ 
១. បាណាតបិាតា សវរមណី្ មាន ៤ គ ឺ
១. អតតនា ច បាណាតិបាតា បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការេមាល ប់
េតវ សោយខ្លួនឯង 
២. បរញ្ច  បាណាតិបាតា សវរមណិ្យា េម្មទសបតិ  បបលួអ្នកដនទ 
ឱ្យសវៀរចាកការេមាល បេ់តវ  
៣. បាណាតិបាតា សវរមណិ្យា  ច េមនុសញញ  សោតិ សរតកអ្រកនុង
ការសវៀរចាកការេមាល បេ់តវ 
៤. បាណាតិបាតា សវរមណិ្យា ច វណ្ណំ  ភាេតិ សពាលេរសេើរគុណ្ 
ននការសវៀរចាកការេមាល បេ់តវ ។ 
                                                             
1 ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបដិរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៥២ រនុងមងគេសូក្ៃ. និង  Colombo 

Dhamma Friends. (ទី២៦ ខ្មរ មភៈ ឆ្ន ំ២០២០). មហាមងគេសូក្ៃៈ សូក្ៃនិយាយរមីងគេ. ដរក្សង់
លេញរី https://www.serenecolombo.org/snp-2-4-maha-mangala-sutta/. 
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2.  Adinnādānā veramaṇī  contains four as follows:  

 
(1)  Attanā adinnādānā paṭivirato hoti Refraining from stealing 
other‟s possessions 
 
(2) Parañca adinnādānā veramaṇiyā samādapeti Urging other 
people to do it 
 
(3) Adinnādānā veramaṇiyā ca samanuñño hoti Being delighted in as 
other people do it 
 
(4) Adinnādānā veramaṇiyā ca vaṇṇaṁ bhāsati Motivating other 
people to do it by showing them the advantages of such action 
 

3. Kāmesu micchācārā veramaṇī  contains four as follows:  
 
(1) Attanā ca kāmesu micchācārā paṭivirato hoti Abstaining from 
sexual misconduct 
 
(2) Parañca kāmesu micchācārā veramaṇiyā samādapeti Urging 
other people to do it  
 
(3)  Kāmesu micchācārā veramaṇiyā ca samanuñño hoti Being 
delighted in as other people do it 
 
(4) Kāmesu micchācārā veramaṇiyā ca vaṇṇaṁ bhāsati 
 Motivating other people to do it by showing them the advantages of 
such action 
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២. អ្ទនិ្ទន ទន្ទ សវរមណី្ មាន ៤ គ ឺ
១. អតតនា ច អទិនាន ទានា បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការលួររទពយ
អ្នកដនទ សោយខ្លួនឯង  
២. បរញ្ច  អទិនាន ទានា សវរមណិ្យា េម្មទសបតិ បបលួអ្នកដនទ ឱ្យ
សវៀរចាកការលួររទពយអ្នកដនទ 
៣. អទិនាន ទានា សវរមណិ្យា ច េមនុសញញ  សោតិ សរតកអ្រកនុងការ
សវៀរចាកការលួរ 
៤. អទិនាន ទានា សវរមណិ្យា ច វណ្ណំ  ភាេតិ សពាលេរសេើរគុណ្ 
ននការសវៀរចាកការលួរ ។ 

៣ កាសមេុ មចិាឆ ចារា សវរមណី្មាន ៤ គ ឺ
១. អតតនា ច កាសមេ ុ មិចាា ចារា បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការ
របរពឹតតខុ្េកនុងកាម សោយខ្លួនឯង  
២. បរញ្ច  កាសមេ ុ មិចាា ចារា សវរមណិ្យា េម្មទសបតិ បបលួអ្នក
ដនទ ឱ្យសវៀរចាកការរបរពឹតតខុ្េកនុងកាម 
៣.  កាសមេ ុមិចាា ចារា សវរមណិ្យា ច េមនុសញញ  សោតិ សរតកអ្រ
កនុងការសវៀរចាកការរបរពឹតតខុ្េកនុងកាម 
៤. កាសមេ ុមិចាា ចារា សវរមណិ្យា  ច វណ្ណំ  ភាេតិ សពាលេរសេើរ
គុណ្ ននការសវៀរចាកការរបរពឹតតខុ្េកនុងកាម ។ 
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4. Musāvādā veramaṇī contains four as follows:  

(1) Attanā ca musāvādā paṭivirato hoti Refraining from telling lies 

(2)  Parañca musāvādā veramaṇiyā samādapeti Urging other people 

to do it 

(3)  Musāvādā veramaṇiyā ca samanuñño hoti Being pleased with as 

other people do it 

(4) Musāvādā veramaṇiyā ca vaṇṇaṁ bhāsati Motivating other  

people to do it by telling them the benefits of such action 

 

5. Pisuṇāvācā veramaṇī  contains four as follows:  

(1) Attanā ca pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti Refraining from 

slandering 

(2) Parañca pisuṇāya vācāya veramaṇiyā samādapeti Urging others 

to do it 

(3) Pisuṇāya vācāya veramaṇiyā ca samanuñño hoti Being pleased 

with as others do it 
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៤. មសុ្តវាទ សវរមណី្ មាន ៤ គ ឺ
១. អតតនា ច មុោវាទា បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការនិយាយពាកយ
កុ ក សោយខ្លួនឯង 
២. បរញ្ច  មុោវាទា សវរមណិ្យា េម្មទសបតិ បបលួអ្នកដនទ ឱ្យ
សវៀរចាកការនិយាយពាកយកុ ក 
៣. មុោវាទា សវរមណិ្យា ច េមនុសញញ  សោតិ សរតកអ្រកនុងការ
សវៀរចាកការនិយាយពាកយកុ ក 
៤. មុោវាទា សវរមណិ្យា ច វណ្ណំ  ភាេតិ សពាលេរសេើរគុណ្នន
ការសវៀរចាកការនិយាយពាកយកុ ក ។ 
 

៥. បេុិណាវាចា សវរមណី្ មាន ៤ គ ឺ
១. អតតនា ច បិេណុាយ វាចាយ បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការ
និយាយពាកយញុេះញង ់សោយខ្លួនឯង 
២. បរញ្ច  បិេណុាយ វាចាយ សវរមណិ្យា េម្មទសបតិ បបលួអ្នក
ដនទ ឱ្យសវៀរចាកការនិយាយពាកយញុេះញង ់ 
៣. បិេណុាយ វាចាយ សវរមណិ្យា ច េមនុសញញ  សោតិ 
សរតកអ្រកនុងការសវៀរចាកការនិយាយពាកយញុេះញង ់
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(4) Pisuṇāya vācāya veramaṇiyā ca vaṇṇaṁ bhāsati Encouraging  

others to do it by telling them the advantages of such action 

6. Pharusavācā veramaṇī  contains four as follows:  

(1)  Attanā ca pharusāya vācāya paṭivirato hoti Refraining from 

harsh speech  

(2)  Parañca pharusāya vācāya veramaṇiyā samādapeti Urging 

others to do it  

(3) Pharusāya vācāya veramaṇiyā ca samanuñño hoti Being pleased 

with as others do it  

(4) Pharusāya vācāya veramaṇiyā ca vaṇṇaṁ bhāsati Encouraging 

others to do it by telling them the advantages of such action 

7. Samphappalāpā veramaṇī contains four as follows:  

(1) Attanā ca samphappalāpā paṭivirato hoti Refraining from vain 

talk 

(2)  Parañca samphappalāpā veramaṇiyā samādapeti Urging others 
to do it  
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៤. បិេណុាយ វាចាយ សវរមណិ្យា ច វណ្ណំ  ភាេតិ សពាល
េរសេើរគុណ្ននការសវៀរចាកការនិយាយពាកយញុេះញង ់។ 
 

៦. ផរុេវាចា សវរមណី្ មាន ៤ គ ឺ
១. អតតនា ច ផរោុយ វាចាយ បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការ
និយាយពាកយរទសគាេះសបាេះសបាក សោយខ្លួនឯង 
២. បរញ្ច  ផរោុយ វាចាយ សវរមណិ្យា េម្មទសបតិ  បបលួអ្នក
ដនទ ឱ្យសវៀរចាកការនិយាយពាកយរទសគាេះសបាេះសបាក  
៣. ផរោុយ វាចាយ សវរមណិ្យា ច េមនុសញញ  សោតិ សរតកអ្រ
កនុងការសវៀរចាកការនិយាយពាកយរទសគាេះសបាេះសបាក 
៤. ផរោុយ វាចាយ សវរមណិ្យា ច វណ្ណំ  ភាេតិ សពាលេរសេើរ
គុណ្ននការសវៀរចាកការនិយាយពាកយរទសគាេះសបាេះសបាក ។ 
 
 

៧. េមផបបោបា សវរមណី្ មាន ៤ គ ឺ
១. អតតនា ច េមផបបលាបា បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការនិយាយ
សរាយរាយឥតរបសយាជន ៍សោយខ្លួនឯង  
២. បរញ្ច  េមផបបលាបា សវរមណិ្យា េម្មទសបតិ បបលួអ្នកដនទ ឱ្យ
សវៀរចាកការនិយាយសរាយរាយឥតរបសយាជន ៍
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(3) Samphappalāpā veramaṇiyā ca samanuñño hoti Being pleased 

with as others do it 

 

(4) Samphappalāpā veramaṇiyā ca vaṇṇaṁ bhāsati Encouraging 

others to do it by telling them the advantages of such action 

 

8. Anabhijjhā contains four as follows:  

 

(1) Attanā ca anabhijjhālu hoti Having non-covetousness 

 

(2) Parañca anabhijjhāya samādapeti Urging others to do it  

 

(3) Anabhijjhāya ca samanuñño hoti Being pleased with as others do 

it 

(4) Anabhijjhāya ca vaṇṇaṁ bhāsati Encouraging others to do it by 
telling them the profit of such action 
 

9. Abyāpāda contains four as follows:  
 

(1)  Attanā ca abyāpannacitto hoti Having non-harming 
 
(2)  Parañca abyāpāde samādapeti Urging others to do it  
 

(3) Abyāpāde ca samanuñño hoti Being pleased with as others do it 
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៣. េមផបបលាបា សវរមណិ្យា ច េមនុសញញ  សោតិ សរតកអ្រកនុងការ
សវៀរចាកការនិយាយសរាយរាយឥតរបសយាជន ៍
៤. េមផបបលាបា សវរមណិ្យា ច វណ្ណំ  ភាេតិ សពាលេរសេើរគុណ្
ននការសវៀរចាកការនិយាយសរាយរាយឥតរបសយាជន ៍។  
៨. អ្នភជិាមាន ៤ គ ឺ
១. អតតនា ច អនភិជាល ុសោតិ ជាអ្នកមនិេមលងឹរ ាំនពរទពយេមបតតិអ្នក
ដនទ សោយខ្លួនឯង 
២. បរញ្ច  អនភិជាយ េម្មទសបតិ បបលួសគ មនិឱ្យេមលងឹរ ាំនពរទពយ
េមបតតិអ្នកដនទ 
៣. អនភិជាយ ច េមនុសញញ  សោតិ សរតកអ្រកនុងការមនិេមលងឹរ ាំនព
រទពយេមបតតិអ្នកដនទ 
៤. អនភិជាយ ច វណ្ណំ  ភាេតិ សពាលេរសេើរគុណ្ ននការមនិេមលងឹ
រ ាំនពរទពយេមបតតិអ្នកដនទ ។ 
 

៩. អ្ពាបាទ មាន ៤ គ ឺ
១. អតតនា ច អពាបននចិសតាត  សោតិ មានរិតតមនិពាបាទ សោយខ្លួន
ឯង 
២. បរញ្ច  អពាបាសទ េម្មទសបតិ បបលួសគ មនិឱ្យពាបាទ 
៣. អពាបាសទ ច េមនុសញញ  សោតិ សរតកអ្រកនុងការមនិពាបាទ 
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(4)  Abyāpādassa ca vaṇṇaṁ bhāsati Encouraging others to do it by  
 
showing them the interests of such action 

 
10. Samādiṭṭhi contains four as follows:  

 
(1) Attanā ca samādiṭṭhiko hoti Having right understanding 
 
(2)  Parañca samādiṭṭhiyā samādapeti Urging others to do it  
 
(3) Samādiṭṭhiyā ca samanuñño hoti Being delighted in as others do 
it 
(4) Samādiṭṭhiyā ca vaṇṇaṁ bhāsati Encouraging others to do it by  
 
telling them the   interests of such action2 
 
3. The Dhamma Is Practiced to Be a King of Gods 

1. A person has to foster his parents for his whole life.  

2. A person has to pay respect to the elders in his family for  

his life.  

3. He has to speak nicely and sweetly for his life.  

4. As long as he lives, he has to refrain from slandering words.  

5. He is not stingy, and he likes to share something with other 
people; he is happy in giving others and he is a man whom   
everyone can ask for.  

6. He speaks only true words for his entire life.  

                                                             
2 The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.51, pp.215-217.  
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៤. អពាបាទេស ច វណ្ណំ  ភាេតិ សពាលេរសេើរគុណ្ននការមនិ
ពាបាទ ។ 
១០. េមាម ទដិឌ ិមាន ៤ គ ឺ
១. អតតនា ច េម្មម ទិដឋិសកា សោតិ ជាអ្នកយល់រតូវ សោយខ្លួនឯង 
២. បរញ្ច  េម្មម ទិដឋិយា េម្មទសបតិ បបលួសគ ឱ្យមានការយល់រតូវ 
៣.េម្មម ទិដឋិយា ច េមនុសញញ  សោតិ សរតកអ្រកនុងការយល់រតូវ 
៤.េម្មម ទិដឋិយា ច វណ្ណំ  ភាេតិ សពាលេរសេើរគុណ្ននការយល់រតវូ2។ 
 
៣. ធម៌ដដលនាឱំ្យបានជាសេតចសទវតា 

វតតបទទាំង៧ ដូរខាងសរកាម៖ 
១. បុគគលរតូវរិញ្ច ឹមមាតាបិតាអ្េ់មយួជីវតិ ។ 
២. បុគគលរតូវសគារពរតកូលសរៀមរបងអ្េ់មយួជីវតិ ។ 
៣. បុគគលរតូវនិយាយពាកយពីសរាេះពិស្តអ្េ់មយួជីវតិ ។ 
៤. បុគគលរតូវសវៀរចាកការនិយាយពាកយញុេះញងអ់្េ់មយួជីវតិ ។ 
៥. បុគគលមនិកាំណាញ់េវិត   ដតរូលរិតតដរករ ាំដលកអ្វីដដលមានជាមយួ 
អ្នកដនទ រកីរាយកនុងការឱ្យទន ជាបុគគលដដលសគអារេុាំបាន ។ 
៦. បុគគលរតូវនិយាយពាកយពិតអ្េ់មយួជីវតិ ។ 
                                                             
2 ក្រុមជនំ ំក្រះត្ក្ៃបដិរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបដិរខ្មែរ លេម ៥១ ទរំ័រ ២១៥-២១៧. 
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7. He has to restrain from anger and if he is angry, he need to halt it 
from happening immediately for his whole life3.  

4. The Deities’ Meeting  

The deities‟ meeting is held for four reasons that are:  

1. To listen to the dharma 

2. To play Paricchattakīļa game 

3. To help Buddhist monks on Vassā (rains retreat) Day  

4. To aid Buddhsit monks on Pavāraṇā (marking the end of rains 
retreat) Day 

In these events, on Āsāļha Pujā Day, gods in both worlds- 

Catummarajika and Tavatimsa have discussed together in Sudhamma 

hall that “Tomorrow is Vassā Day, there is one monk dwells in that 

temple, there are two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 

twenty, thirty, forty, fifty, one hundred, and one thousand monks in 

those temples, so all of you may take care of those temples.” This 

discussion is made in order to look after the Buddhist monks who 

resided in the forest4.  

 
 
 
                                                             
3 Somitta, K. (2555). The Abhidhammatthasangaha: The Fifth Pariccheda, pp. 44-
45. 
4 Chamroeun, H. (B.C. 2553). Khmer Sumaṅgalavilāsinī Commentary, vol. 17, pp. 
54-57.  



10 

 

៧. បុគគលរតូវមនិសរកាធខឹ្ង របេិនសបើសរកាធសកើតស ើង សគរតូវហាមសេរ-
កតីសរកាធមនិឱ្យសកើតស ើងតសៅសទៀតកនុងខ្ណ្ៈសន្ទេះឯង អ្េ់មយួជីវតិ3 ។  

 
៤. កិចចរបជុំរបេព់ួកសទវតា 
ការរបជុាំរបេ់សទវតាសធវើស ើងសោយស តុ ៤  យា៉ា ង   គឺ    

១. សដើមបសី្តត បរ់ពេះធម ៌ 
២. សដើមបសីលងដលបងបារ ិ្ តតកីឡា  
៣. សដើមបេីសស្រ គ្ េះដល់រពេះេងឃនថងរូលវេា 
៤. សដើមបេីសស្រ គ្ េះដល់រពេះេងឃនថងបវារណាសរញវេា ។  
កនុងរពឹតតិការណ៍្ទាំងសនេះ សៅនថងអាស្ត ហបូជា សទវតាកនុងឋានទាំងពីរ 

គឺឋានចាតុមមហារាជិកា និង ឋានតាវតតិងេ បានជួបជុាំពិភាកាគាន សៅកនុង
ស្តោេុធមាម ថា «នថងដេែកគឺជានថងរូលវេា មានភកិខុ ១ អ្ងគ សៅវហិារ
សន្ទេះ ភកិខុ ២ អ្ងគ ៣ អ្ងគ ៤ អ្ងគ  ៥ អ្ងគ ៦ អ្ងគ ៧ អ្ងគ ៨ អ្ងគ ៩ អ្ងគ ១០ 
អ្ងគ ២០ អ្ងគ ៣០ អ្ងគ ៤០ អ្ងគ ៥០ អ្ងគ ១០០ អ្ងគ និង ១០០០ អ្ងគ 
សៅកនុងវហិារសន្ទេះៗ ដូសរនេះ សោកទាំងឡាយរូរសមើលដថវហិារសន្ទេះៗ» ។ 
ការពិភាកាសនេះ គឺសធវើស ើងសដើមបដីថរកាភកិខុេងឃសៅកនុងនរព4 ។ 

                                                             
3  គង់ ស មិៃត (រ.ស. ២៥៥៥.) អភធិមែដឋសងគហៈ បរិលេេទទ៥ី ទំររ័ ៤៤-៤៥. 
4លោរក្គូធម្មែ ចារយ ហាយ េំលរើន (២៥៥៣). ក្រះអដឋរថាស មងគេវិោសិនី ភាគ ១៧ ទរំ័រ ៥៤-៥៧. 
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 Listening to the Dhamma  

Having listened to The Buddha‟s teaching, Janavasabha 

Yakkha said, “A day before the beginning of the Rains retreat 

(Vassā), in the full-moon night all devas in Tavatimsa sat in 

Sudhamma Hall. This was a great congregation of divine beings, and 

the four great kings for the four quarters were there. There was the 

great king named Dhataraṭṭha from the east, facing west at chief of 

his followers; the great king Vessavaṇa from the north, facing south 

at chief of his followers; the great king Viruļhaka from the west, 

facing east at head of his followers; the great king Viruļhaka from  

the south, facing north at head of his followers.  

Deities of Thirty-Three took their seat at the back of chief devas. 

And those deities, who have lived the holy life under the Exalted One 

had been reborn in the world of the Thirty-Three, are better than 

others gods in both shininess and fame. Hence, devas of the Thirty-

Three were delighted, glad, and full of pleasure and joyfulness, 

saying: „The hosts of deities are increasing but the hosts of Asuras 

are decreasing!‟  
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 ការស្តត បធ់ម ៌
សរកាយពីបានស្តត បរ់ពេះធមម៌ក ជនវេភយកេបាននិយាយថា « សៅ 

សពលរារតី សពញបូណ៌្ម ីជានថងជិតរូលរពេះវេា  សទវតាទាំងអ្េ់ សៅកនុង
ឋានតាវតតិងេមករបជុាំគាន  សៅកនុងស្តោេុធមាម  ។ សនេះជានថងមហាេននិបាត
ដធ៏ាំមយួ របេ់ពពួកសទវតា ស ើយមហារាជទាំង ៤ របចាាំទិេទាំងបនួ ក៏
គងស់ៅទីសន្ទេះដដរ ។ មានមហារាជសឈ្លម េះ ធតរដឌៈ គងស់ៅទិេខាងសកើត 
ដបរមុខ្សៅទិេខាងលិរ មានពួកសទវតាសចាមសរាមជាបរវិារ មហារាជ
សឈ្លម េះសវេេវណ័្ គងស់ៅទិេខាងសជើង ដបរមខុ្សៅកានទិ់េខាងតបូង មាន
ពួកសទវតា សចាមសរាមជាបរវិារ ។ មហារាជ សឈ្លម េះវរូិបកខៈ គងស់ៅទិេខាង
លិរ ដបរមុខ្សៅទិេខាងសកើត មានពួកសទវតា សចាមសរាមជាបរវិារ និង  
មហារាជសឈ្លម េះវរុិ ហកៈ គងស់ៅទិេខាងតបូង ដបរមុខ្សៅកានទិ់េខាង
សជើង មានពួកសទវតាសចាមសរាមជាបរវិារ ។ 
ឯអាេនៈរបេ់សយើងទាំងឡាយ សៅខាងសរកាយ   ពួកសទវតាណា បាន
របរពឹតតរព មររយិធម ៌ កនុងេមាន កន់នរពេះមានរពេះភាគ ស ើយសៅសកើតកនុង
ពួកសទវតា ដដលសៅកនុងឋានតាវតតិងេ សៅកនុងកាលឥ ូវសនេះ ពួកសទវតា
សន្ទេះ រដមងរុងសរឿងជាងសទវតាឯសទៀត សោយេមបុរផង សោយយេផង 
សរពាេះស តុសន្ទេះ បានឮថា ពួកតាវតឋិងេសទវតា  មានរិតតសរតកអ្ររកីរាយ 
សកើតបីតិសស្តមនេេស ើងថា សអ្ើ ន៎ ពួកទិពវកាយសៅបរបូិណ៌្ ពួកអ្េុរ 
ស្តបេូនយសៅ ។ 
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Seeing gladness of the Thirty-Three gods, king of the gods 
uttered these verses:  

„The devas of Thirty-Three are pleased, their ruler too, paying 
respect to the Tathāgata, the Dhamma, the good dhamma, The devas 
of Thirty-Three have seen new-come gods, who were bright and 
honored, come (reborn) here because they have lived the holy life 
(Bhamacariya) under the Buddha.  

All these gods outshine all the rest in complexion, glory and age; 

they are the Buddha‟s disciples, mighty sages and particular 

followers who come here. Because of seeing this event, the devas of 

Thirty-Three are pleased, their ruler too, paying respect to the 

Tathāgata, the good Dhamma.‟”  

By the time the devas of Thirty-three and the king of the gods 

gathered together in the Sudhamma Hall, Brahma Sunangkumara 

preached the dharma about three gateways to the bliss, and the four 

foundation of mindfulness and so on to them5.  

5. The Sets of One Dhamma 

1. The Tamed Mind 

I, O monks, do not envision a single thing that, when tamed, leads to  

such great benefits as the mind. The tamed mind, O monks, leads to  

                                                             
5 The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.17.  
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សអ្ើ ន៎ពួកតាវតតិងេសទវតារពមទាំងរពេះឥស្រនទ នមស្តក ររាំសពាេះរពេះតថាគត
ផង រពេះធមជ៌ាធមដ៌ល៏ែផង ស ើយសធវើរិតតឱ្យរកីរាយ ។ 

 ពួកតាវតតិងេសទវតា បានស ើញពួកសទវតាថមីៗ ដដលមានេមបុរកាយ 
និងយេ មកកនុងទីសនេះបាន សរពាេះរបរពឹតតរព មររយិធម ៌ កនុងេមាន កន់ន
រពេះតថាគត ។ ពួកសទវតាថមីៗ រដមងរុងសរឿងជាងពួកសទវតាឯសទៀត សោយ
េមបុរកាយ សោយយេនិងអាយុ ពួកសទវតាថមីៗ ជាស្តវក័របេ់រពេះេមពុទធ 
មានរបាជាញ ដូរដផនដី ជាស្តវក័ពិសេេ បានរូលមកស ើយកនុងទីសនេះ ។ 
ពួកតាវតតិងេសទវតា រពមទាំងរពេះឥស្រនទ នមស្តក ររាំសពាេះរពេះតថាគតផង 
រាំសពាេះរពេះធមដ៌ល៏ែផង ស ើយសធវើរិតតឱ្យសរតកអ្រ សរពាេះស ើញនូវស តុសនេះ។  

សៅសពលតាវតតិងេសទវតានិងេកកសទវរាជ របជុាំគាន សៅស្តោេុធមាម   
េនងកុមាររព មបានេដមតងអ្ាំពីផលូវ ៣ យា៉ា ង សដើមបបីានេុខ្ និងេតិបប-
ោឌ ន ៤ ជាសដើម ដល់ពពួកសទវតា5 ។ 

៥. ធមព៌ួកមួយ 
 រិតតដដលបុគគលទូន្ទម នស ើយ 
មាន លភកិខុទាំងឡាយ តថាគតរ ាំពឹងរកមនិស ើញេភាវៈដនទ េូមបដីត

េភាវៈ ១ ដដលបុគគលទូន្ទម នស ើយ ដតងរបរពឹតតសៅសដើមបរីបសយាជនយ៍ា៉ា ង

                                                             
5 ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៧. 
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great benefit6. 

6. The Sets of  Two Dhamma 

Two Kinds of Gift/Offering 

1. Āmisadāna The gift of material requisites/things  (it refers to 

provide clothing, food, shelter and medicine to others.) 

2. Dhammadāna The gift of the Truth (Dhamma) 

 Two Kinds of Rare Person 

1. Pubbakārī One who does favors first. 

2. Kataññū Katavedī One who is grateful and repays the favor. 

 Two Vocations/Obligations in Buddha’s Teaching 

1. Ganthadhura Vocation of books (learning and teaching of     

                           Tipitaka) 

2. Vipassanādhura Vocation of insight meditation  
                                                             
6 Thanissaro Bhikkhu (2006). Ekadhamma Suttas: A Single Thing. Retrieved from 
https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an01/an01.021-040.than.html. & The 
Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka: Ekanipāta, Vol.40, pp. 12. 
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ធាំ ដូររិតតសនេះសស្តេះស ើយ មាន លភកិខុទាំងឡាយ រិតតដដលបុគគលទូន្ទម ន
ស ើយ ដតងរបរពឹតតសៅ សដើមបរីបសយាជនយ៍ា៉ា ងធាំ6 ។   
 
៦. ធមព៌ួកពីរ 

 ទន (ការឱ្យ) ២ យា៉ា ង គ ឺ
១. អាមិេទាន ឱ្យអាមេិជាទន  (បានដល់ការឱ្យនូវេាំពត ់ សរគឿង
ឧបសភាគបរសិភាគ លាំសៅឋាន និងថាន ាំដកសរាគ សដើមបអី្នុសរគាេះដល់អ្នកដនទ) 
២. ធមមទាន ឱ្យធមជ៌ាទន ។ 
 

 បគុគលរកបានសោយករម ២ ពួក គ ឺ

១. បុពវការ ីអ្នកសធវើឧបការគុណ្មុន ។ 

២. កតញ្ញូ  កតសវទី អ្នកដឹងឧបការគុណ្ដដលសគសធវើស ើយ សធវើតបវញិ ។ 

 ធុរៈ ២ យា៉ា ង កនុងរពេះពុទធស្តេន្ទ គ ឺ

១. គនថធុរ ការេិកានិងបសរងៀនរពេះនរតបិដក  

២.វិបេសនាធុរ ការបដិបតតិនូវវបិេេន្ទកមមោឌ ន ។ 

                                                             
6 ភិរខធុនិសសលោ (ឆ្នំ  ២០០៦). ឯរធមែៈ ធម៌ររួ ១. ដរក្សង់លេញរី https://www.accesstoinsight.

org/tipitaka/an/an01/an01.021-040.than.html.  នងិក្រុមជនំ ំក្រះត្ក្ៃបដិរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះ
ត្ក្ៃបិដរខ្មែរ រនុងឯរនិបាៃ លេម ៤០ ទំរ័រ ១២. 
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 Two Extremes 

1. Kamasukhallikānuyoga Extreme of sensual 

2. Attakilamathānuyoga Extreme of self-mortification 

 Two Kinds Exposition/Sermon 

1. Puggalādhiṭṭhānadesanā Exposition in terms of persons/individual 

2. Dhammādhiṭṭhānadesanā Exposition in terms of principles/ideas 

 Two Kinds of Mental Development 

1. Samathabhāvanā Tranquility meditation 

2. Vipassanābhāvanā Insight meditation 

 Two Kinds of Pleasure or Happiness 

1. Kāyikasukha Bodily Happiness 

2. Cetasikasukha Mental Happiness 

 Two Kinds of Pleasure or Happiness 

1. Sāmisasukha Worldly happiness 
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 អ្នតធម ៌(ធមអ៌្មខាង ឬធមោ៌មក) ២ យា៉ា ង គ ឺ

១. កាមេខុលលកិានុសយាគ ការរបកបខ្លួនឱ្យជាបជ់ាំពាកស់ោយកាម 

២. អតតកិលមថានុសយាគ ការរបកបខ្លួនឱ្យដល់នូវសេរកតីលាំបាក ។  

 សទេន្ទ (ការេដមតង) ២ យា៉ា ង គ ឺ

១. បុគគលាធិដ្ឋឋ នសទេនា ការេដមតងនិយាយទកទ់ងនឹងបុគគល 

២. ធម្មម ធិដ្ឋឋ នសទេនា ការេដមតងនិយាយទកទ់ងនឹងធមេុ៌ទធៗ ។ 

 ភាវន្ទ (ការរសរមើនផលូវរតិត)  ២ យា៉ា ង គ ឺ

១. េមថភាវនា ការរសរមើនរិតតេងប ់

២. វិបេសនាភាវនា ការរសរមើនបញ្ញដ  ។ 

 សេរកតេុីខ្ ២ របសភទ គ ឺ

១. កាយកិេខុ សេរកតេុីខ្របរពឹតតសៅតាមផលូវកាយ  

២. សចតេកិេខុ សេរកតេុីខ្របរពឹតតសៅតាមផលូវរិតត ។ 

 សេរកតេុីខ្ ២ របសភទ គ ឺ

១. ោមិេេខុ សេរកតេុីខ្សរពាេះអារេ័យនឹងកាមគុណ្  
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2. Nirāmisasukha Unworldly happiness 

 Two Kinds of Dhamma 

1. Lokiyadhamma Mundane State 

2. Lokuttaradhamma Supramundane State 

 Two Types of Dhamma 

1. Saṅkhatadhamma Conditioned/compounded things 

2. Asaṅkhatadhamma Unconditioned things/states 

 Two Types of Noble Person 

1. Sekkhapuggala  The learner 

2. Asekkhapuggala The non-learner  

 Two Kinds  of Nibbāna  

1. Saupādisesanibbāna Nibbāna with remaining five aggregates 
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២. និរាមិេេខុ សេរកតីេុខ្សរពាេះរបាេចាកកាមគុណ្ ។ 

 ធម ៌២ របការ គ ឺ

១. សលាកិយធម៌  ធមដ៌ដលជាវេ័ិយននសោក  

២. សលាកតុតរធម៌ ធមដ៌ដលផុតវេ័ិយននសោក ។ 

 ធម ៌២ របការ គ ឺ

១. េង្ខតធម៌ ធមដ៌ដលមានបរចយ័របជុាំតាកដ់តង  

២. អេង្ខតធម៌ ធមដ៌ដលមនិមានបរចយ័របជុាំតាកដ់តង ។  

 អ្រយិបគុគល ២ ពួក គ ឺ

១. សេកខបុគគល បុគគលដដលសៅមានកិរចេិកាសទៀត  

២. អសេកខបុគគល បុគគលដដលអ្េ់កិរចេិកាស ើយ ។ 

 រពេះនពិាវ ន ២ យា៉ា ង គ ឺ

១. េឧបាទិសេេនិពាវ ន និពាវ នដដលសៅមានខ្នធ (និពាវ នកិសលេ)  
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2. Anupādisesanibbāna Nibbāna without remaining five aggregates7 

 The Sets of Two Dharma without Title 

 Skill in entering and returning from Jhāna. 

 Skill in knowing the eighteen elements and in paying 

attention to them (mindfulness). 

 Skill in knowing the twelve sense spheres and dependent 

origination. 

 Skill in knowing what are causes and what are not. 

 Straightforwardness (honesty) and modesty. 

 Patience and gentleness 

 Gentle speech and politeness. 

 Non-harming and purity. 

 Lack of mindfulness and lack of clear awareness. 

 Mindfulness and clear awareness. 

 Unguarded sense doors and non-restrain in eating. 

 

                                                             
7 Bhikkumuniputto Dhavi, S. (2020). Dhamma Terminology. Washington, United 
State, pp. 19-28. 
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២. អនុបាទិសេេនិពាវ ន និពាវ នដដលរលតខ់្នធ7 ។ 

ធម៌ពួក ២ គាម នចំណ្ង្សជើង្ គ ឺ 
 សេរកតីឈ្លល េកនុងេមាបតតិ១ សេរកតឈី្លល េកនុងការសរញចាក
េមាបតតិ ១។  

 សេរកតីឈ្លល េកនុងធាតុ១ សេរកតឈី្លល េកនុងការសធវើទុកកនុងរិតត១ ។ 
 សេរកតីឈ្លល េកនុងអាយតនៈ ១ សេរកតឈី្លល េកនុងបដិរចេមុបា-
ទធម ៌១។  

 សេរកតីឈ្លល េកនុងស តុ១ សេរកតីឈ្លល េកនុងការមនិដមនស តុ១។ 
 សេរកតីេលូតរតង ់១ រិតតទន ់១ 
 សេរកតីអ្តធ់មត ់១ ការរបរពឹតតលែ ឬេលូតមនិសកាងការ ១  
 ពាកយពីសរាេះ ១ ការទទួលរាកទ់ក ់១ ។  
 សេរកតីមនិសបៀតសបៀន ១ សេរកតីស្តែ ត ១ ។  
 សេរកតីភាល ាំងភាល តេ់តិ ១ មនិដឹងខ្លួន ១ ។  
 សេរកតីរឭក ១ ដឹងខ្លួន ១ ។ 
 ភាវៈជាអ្នកមនិរគបរ់គងទវ រ កនុងឥស្រនទិយទាំងឡាយ ១ ភាវៈជាអ្នក
មនិដឹងរបមាណ្កនុងសភាជន ១ ។ 

                                                             
7 ភិរខមុ នបិ លតត  ស ម ធាវើ (២០២០).  វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ា ស ីនលតន 
សហរដឋអាលមរិរ ទំរ័រ ១៩-២៨. 
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 Guarded sense doors and restraint in eating. 

 Powers of reflection and power of mental development. 

 Powers of mindfulness and powers of concentration. 

 Failure of morality and right view. 

 Attainment of morality and right view. 

 Purity of morality and right view. 

 Not being content with wholesome acts and not shrinking 

from exertion. 

 Knowledge and liberation8. 

7. The Sets of Three Dharma 

 Three Forms of the Buddhas’ Teachings 

1. Sabbapāpassa akaraṇāṁ Not to do any evil 

                                                             
8 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19, pp. 132-133.  
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 ភាវៈជាអ្នករគបរ់គងទវ រ កនុងឥស្រនទិយទាំងឡាយ ១ ភាវៈជាអ្នកដឹង
របមាណ្កនុងសភាជន ១ ។  

 កមាល ាំង គឺរបាជាញ  ជាសរគឿងពិចារណា ១ កមាល ាំង គឺភាវន្ទ ១ ។ 
 កមាល ាំង គឺេតិ ១ កមាល ាំង គឺេមាធិ ១។  
 េីលវបិតតិ ១ ទិដឌិវបិតត ិ១ ។  
 េីលេមបទ ១ ទិដឌិេមបទ ១ ។ 
 សេរកតីបរេុិទធននេីល ១ សេរកតីបរេុិទធននទិដឌិ ១ ។ 
 សេរកតីមនិេសន្ទត េ កនុងកុេលធមទ៌ាំងឡាយ ១ មនិរញួរា កនុង

សេរកតីពាយាម ១ ។  
 វជិាជ  ១ វមុិតតិ8 ១ ។ 

៧. ធម៌ពកួប ី

 ឱ្វាទ  របេ់រពេះពុទធទាំងឡាយ ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. េពវបាបេស អករណំ្ កិរយិាមនិសធវើអ្ាំសពើបាបទាំងពួង 

                                                             
8 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (ខ្មរ មភៈ ឆ្ន ំ២០២០). សងគៃីិសូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមររ ី
https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះ
ត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទរំ័រ ១៣២-១៣៣. 
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2. Kusalassūpasampadā To do only good deed 

3. Sacittapariyodapaṇāṁ To purify one‟s mind 

 Three Attributes/Qualities 

1. Paññāguṇa Attribute of wisdom  

2. Visuddhiguṇa Attribute of purification‟ 

3. Karuṇāguna Attribute of compassion 

 Three Buddha’s Conducts/ Behaviors 

1. Lokatthacariyā The conducts of benefit to all beings 

2. Ñātatthacariyā The conducts of benefit to relatives 

3. Buddhatthacariyā The conducts of benefit in order to attain 

enlightenment 

 Three Evil Deeds 

1. Kāyaduccarita Evil bodily deed 

2. Vacīduccarita Evil verbal deed 

3. Manoduccarita Evil mental deed 
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២. កេុលេសបូេមបទា កិរយិាបាំសពញកុេល  

៣. េចិតតបរសិយាទបនំ កិរយិាជរមេះរិតតរបេ់ខ្លួនឱ្យស្តែ តផូរផង ់។ 

 គុណ្របេ់រពេះពុទធ ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. បញញ គុណ្  គុណ្គឺបញ្ញដ  

២. វិេទុធិគុណ្  គុណ្គឺសេរកតីបរេុិទធ 

៣. ករណុាគុណ្ គុណ្គឺសេរកតីអាណិ្ត ។ 

 ពុទធររយិា (ការរបរពតឹតរបេ់រពេះពុទធ) ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. សលាកតថចរយិា រទងស់ធវើនូវរបសយាជនដ៍ល់េពវេតវ 

២. ញាតតថចរយិា រទងស់ធវើនូវរបសយាជនដ៍ល់ញាតិ 

៣. ពុទធតថចរយិា រទងស់ធវើនូវរបសយាជនស៍ដើមបបីានរតាេ់ជារពេះពុទធ ។ 

 ទុរចរតិ (ទសងវើអារកក)់ ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. កាយទុចចរតិ ទសងវើអារកកស់ោយកាយ 

២. វចីទុចចរតិ ទសងវើអារកកស់ោយវាចា 

៣. មសនាទុចចរតិ ទសងវើអារកកស់ោយរិតត ។ 
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 Three Wholesome Deeds 

1. Kāyasucarita Wholesome bodily deed 

2. Vacīsucarita Wholesome verbal deed 

3. Manosucarita Wholesome mental deed 

 Three Grounds of Good Deed 

1. Dānamaya Good deed is done through generosity  

2. Silamaya Good deed is done through precept 

3. Bhāvanāmaya Good deed is done through concentration 

(meditation) 

 Three Kinds of Wisdom 

1. Cintāmayapaññā Wisdom arises from learning 

2. Cintāmayapaññā Wisdom arises from thinking 

3. Bhāvanāmayapaññā Wisdom arises from meditation  

 Three Types of Offspring (son & daughter) 

1. Atijātaputta Superior-born offspring (to one‟s offspring) 
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 េុររតិ ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. កាយេចុរតិ ទសងវើលែសោយកាយ 

២. វចីេចុរតិ ទសងវើលែសោយវាចា 

៣. មសនាេចុរតិ ទសងវើលែសោយរិតត ។ 

 បញុ្ដករិយិាវតថុ ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. ទានមយ បុណ្យេសរមរសោយការឱ្យទន  

២. េលីមយ បុណ្យេសរមរសោយការរកាេីល  

៣. ភាវនាមយ បុណ្យេសរមរសោយការរសរមើនភាវន្ទ ។ 

 (ស តុន្ទាំឱ្យសកើត) បញ្ញដ  ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. េតុមយបញញ  បញ្ញដ សកើតពីការស្តត ប ់និងការេិកា  

២. ចិនាត មយបញញ  បញ្ញដ សកើតពីការរតិេះរេិះពិចារណា  

៣. ភាវនាមយបញញ  បញ្ញដ សកើតពីការរសរមើនភាវន្ទ ។ 

 បតុត ៣ របសភទ គ ឺ

១. អតិជាតបុតត កូនដដលលែនរកដលងជាងមាតាបិតារបេ់ខ្លួន  
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2. Anujātaputta Like-born offspring (similar to one‟s parents) 

3. Avajātaputta Inferior-born offspring (to one‟s parents) 

 Three Kinds of Full Understanding/ Comprehension 

1. Ñātapariññā Full comprehension of the known 

2. Tīraṇapariññā Full comprehension of investigating 

3. Pahānapariññā Full comprehension of abandonment or 

overcoming9 

 Three Kinds of Unwholesome Perception 

1. Kāmasaññā Perception of sensuality 

2. Byāpādasaññā Perception of enmity 

3. Vihiṁsāsaññā Perception of cruelty 

 

 Three Kinds of Wholesome Perception 

1. Nekkhammasaññā Perception of renunciation 

                                                             
9 Bhikkumuniputto Dhavi, S. (2020). Dhamma Terminology. Washington, United 
State, pp.33-43. 
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២. អនុជាតបុតត កូនដដលសរេះស្តត បនិ់ងសធវើតាមឪពុកមាត យ  

៣. អវជាតបុតត កូនដដលអ្នជ់ាងឪពុកមាត យ ។ 

 បរញិ្ញដ  ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. ញាតបរញិញ  កាំណ្តដឹ់ងសោយការដឹង 

២. តីរណ្បរញិញ  កាំណ្តដឹ់ងសោយការពិចារណា 

៣. បោនបរញិញ  កាំណ្តដឹ់ងសោយការលេះបង9់ ។ 

 សេរកតេីមាគ ល់ជាអ្កុេល ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. កាមេញញ  សេរកតីេមាគ ល់របកបសោយកាម 

២. ពាបាទេញញ  សេរកតេីមាគ ល់របកបសោយពាបាទ   

៣. វិហោឹេញញ  សេរកតីេមាគ ល់របកបសោយការសបៀតសបៀន ។  

 សេរកតេីមាគ ល់ជាកុេល ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. សនកខមមេញញ  សេរកតីេមាគ ល់របកបសោយការសរញចាកកាម 

                                                             
9ភិរខុម និប លតត  ស ម ធាវើ (២០២០).  វារយសរទក្រះធម ៌(Dhamma Terminology), រដឋវា៉ា ស ីនលតន 
សហរដឋអាលមរិរ ទំរ័រ ៣៣-៤៣. 
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2. Abyāpādasaññā Perception of non-enmity 

3. Avihiṁsāsaññā Perception of non-cruelty  

 Three Unwholesome Elements 

1. Kāmadhātu The element of sensuality  

2. Byāpādadhātu The element of enmity  

3. Vihiṁsādhātu The element of cruelty 

 Three Wholesome Elements 

1. Nekkhammadhātu The element of renunciation  

2. Abyāpādadhātu The element of non-enmity  

3. Avihiṁsādhātu The element of non-cruelty  

 Three More Elements 

1. Kāmadhātu The element of sense desire 

2. Rūpadhātu The element of form 

3. Arūpadhātu The formless element 
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២. អពាបាទេញញ  សេរកតេីមាគ ល់របកបសោយការមនិពាបាទ 

 ៣. អវិហោឹេញញ  សេរកតីេមាគ ល់របកបសោយការមនិសបៀតសបៀន។ 

 ធាតុជាអ្កុេល ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. កាមធាតុ ធាតុរបកបសោយកាម (កនុងទីសនេះ េាំសៅយកមចិាឆ េងកបប គឺ 
     តរមេិះខុ្េ) 
២. ពាបាទធាតុ ធាតុរបកបសោយពាបាទ 

 ៣. វិហោឹធាតុ ធាតុរបកបសោយការសបៀតសបៀន ។ 

 ធាតុជាកុេល ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. សនកខមមធាតុ ធាតុរបកបសោយការចាកសរញកាម (កនុងទីសនេះ េាំសៅ 
យកេមាម េងកបប គឺតរមេិះរតូវ) 
២. អពាបាទធាតុ ធាតុរបកបសោយការមនិពាបាទ 

៣. អវិហោឹធាតុ ធាតុរបកបសោយការមនិសបៀតសបៀន ។  

 ធាតុ ៣ យា៉ា ងដនទសទៀត គ ឺ 

១. កាមធាតុ ធាតុរបកបសោយកាម (ធាតុកនុងទីសនេះ េាំសៅយកភព) 

២. របូធាតុ ធាតុរបកបសោយរូប 

៣. អរបូធាតុ ធាតុរបកបសោយអ្រូប ។ 
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 Three More Elements 

1. Rūpadhātu The element of form 

2. Arūpadhātu The formless element 

3. Nirodhadhātu The element of cessation 

 Three More Elements 

1. Hīnadhātu The low element 

2. Majjhimadhātu The middling element 

3. Panīdhātu The sublime element  

 The Three Fetters 

1. Sakkāyadiṭṭhi The fetter of personality belief 

2. Vicikicchā  The fetter of doubt 

3. Silabbataparāmāso The fetter of rites and rituals 

 Three Kinds of Becoming 

1. Kāmabhavo The World of sense desire 
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 ធាតុ ៣ យា៉ា ងដនទសទៀត គ ឺ 

១. របូធាតុ ធាតុរបកបសោយរូប 

២. អរបូធាតុ ធាតុរបកបសោយអ្រូប  

៣. និសរាធធាតុ ធាតុរបកបសោយសេរកតីរលត ់គឺ រពេះនិពាវ ន ។ 

 ធាតុ ៣ យា៉ា ងដនទសទៀត គ ឺ 

១. ហនីធាតុ ធាតុយា៉ា ងទប (េាំសៅយកអ្កុេលរិតតុបាទទាំង១២) 

២. មជឈមិធាតុ ធាតុយា៉ា ងកណាត ល (េាំសៅយកសតភូមកិធម ៌ សរៅអ្ាំពី
អ្កុេលរិតតុបាទសន្ទេះ) 

៣. បណី្តធាតុ ធាតុយា៉ា ងឧតតម (េាំសៅយកនវសោកុតតរធម)៌ ។ 

 េសញ្ញដ ជនៈ ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. េកាា យទិដឋិ េកាក យទិដឌិ  

២. វិចិកិចាា   វរិិកិចាឆ  

៣. េលីពវតបរាម្មសោ េីលពវតបរាមាេ ។  

 ភព ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. កាមភសវា កាមភព  
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2. Rūpabhavo The World of form 

3. Arūpabhavo The formless World 

 Three Quests 

1. Kāmesanā Quest for sense desires 

2. Bhavesanā Quest for becoming 

3. Brhmacriyesanā Quest for the holy life 

 Three Forms of Conceit 

1. Seyohamasmīti vidhā I am better than him/her 

2. Sadisohamasmīti vidhā I am equal to him/her 

3. Hīnohamasmīti vidhā I am worse than him/her 

 Three Ends 

1. Sakkāya anto Personality belief 

2. Sakkāyasamudayo anto The arising (arising of personality) 

3. Sakkāyanirodho anto The cessation (the cessation of personality) 
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២. របូភសវា រូបភព 

 ៣.អរបូភសវា អ្រូបភព ។  

 ការដេវងរក ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. កាសមេនា ការដេវងរកកាម 

២. ភសវេនា ដេវងរកភព 

៣. រពហមចរសិយេនា ដេវងរករព មររយិធម ៌។  

 មានេះ ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. សេសយាហមេមតិី វិធា មានេះថាអាតាម អ្ញរបសេើរជាងសគ   

២. េទិសោហមេមតិី វិធា មានេះថាអាតាម អ្ញសេមើនឹងសគ 

៣. ហសីនាហមេមតិី វិធា មានេះថាអាតាម អ្ញអ្នជ់ាងសគ ។  

 អ្នតៈ គរឺាំដណ្ក ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. េកាា សយា អសនាត  េកាក យជារាំដណ្ក 

២. េកាា យេមុទសយា អសនាត  ធមជ៌ាសរគឿងសកើតននេកាក យជារាំដណ្ក 

៣. េកាា យនិសរាសធា អសនាត  ធមជ៌ាសរគឿងរលតន់នេកាក យជារាំដណ្ក ។ 
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 Three Kinds of Suffering 

1. Dukkhadukkhatā Suffering due to pain 

2. Saṅkhāradukkhatā Suffering due to formations 

3. Vipariṇāmadhukkhatā Suffering due to change 

 Three Fires 

1. Rāgaggi The fire of lust 

2. Dosaggi The fire of hate 

3. Mohaggi The fire of delusion 

 Three More Fires 

1. Āhuneyyaggi The fire of those to be revered 

2. Dakkhiṇeyyaggi The fire of the householder 

3. Gahapataggi The fire of those worthy of offerings 

 Three Kinds of Karmic Formation 

1. Puññābhisaṅkhā Meritorious formations   
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 សេរកតលីាំបាក ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. ទុកខទុកខតា លាំបាកសរពាេះសេរកតីទុកខ  

២. េង្ខខ រទុកខតា លាំបាកសរពាេះេ ខ្ រ  

៣. វិបរណិាមទុកខតា លាំបាកសរពាេះសេរកតដីរបរបួល ។ 

 សភលើង ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. រាគគគិ សភលើង គឺរាគៈ 

២. សទាេគគិ សភលើង គឺសទេៈ 

៣. សម្មហគគិ សភលើង គឺសមា ៈ ។ 

 សភលើង ៣ យា៉ា ងដនទសទៀត គ ឺ

១. អាហុសនយយគគិ សភលើង គឺអា ុសនយយបុគគល  

២. ទកខិសណ្យយគគិ សភលើង គឺទកខិសណ្យយបុគគល   

៣. គហបតគគិ សភលើង គឺគ បតី ។ 

 េ ខ្ រ ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. បុញញ ភិេង្ខខ សរា បុញ្ញដ ភេិ ខ្ រ  
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2. Apuññābhisaṅkhā Demeritorious formations 

3. Āneñjābhisaṅkhā Imperturbable formations 

 Three Types of Persons 

1. Sekkho puggalo The learner (it refers to seven types of persons 

that we can count from one who attains Sotāpatti Path to one who 

attains Arahat Path.) 

2. Asekkho puggalo The non-learner (it refers to one who attains 

Arahat Fruition.) 

3. Nevasekkho nāsekkho puggalo The one who is neither (it refers to 

common one.) 

 Three Types of Elders 

1. Jātitthero Elder by birth 

2. Dhammatthero Elder in Dhamma 

3. Sammatitthero Elder by convention 
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២. អបុញញ ភិេង្ខខ សរា អ្បុញ្ញដ ភេិ ខ្ រ  

៣. អាសនញា ភិេង្ខខ សរា អាសនញ្ញជ ភេិ ខ្ រ ។ 

 បគុគល ៣ ពកួ គ ឺ

១. សេសកាខ  បុគគសលា បុគគលជាសេកខៈ (បានដល់បុគគល ៧ ពួក មានបុគគល 

ដល់នូវសស្តតាបតតិមគគជាសដើម មានបុគគលដដលបានដល់នូវអ្រ តតមគគជាទី
បាំផុត) ។  

២. អសេសកាខ  បុគគសលា បុគគលជាអ្សេកខៈ (បានដល់បុគគលបានអ្រ តត
ផល) ។ 

៣. សនវសេសកាខ  នាសេសកាខ  បុគគសលា បុគគលមនិដមនជាសេកខៈ មនិដមន
ជាអ្សេកខៈ (បានដល់បុគគលជាបុថុជជន) ។  

 ភកិខុចាេ់មាន ៣ ពកួ គ ឺ 

១. ជាតិសតថសរា ចាេ់សោយជាតិ 

២. ធមមសតថសរា ចាេ់សោយធម ៌ 

៣. េមមតិសតថសរា ចាេ់សោយការេនមតិ ។ 
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 Three Happy Rebirths 

1. There are beings, who having continually produced pleasure 

(happiness), now they dwell in happiness such as the Devas of the 

Brahma Group. 

2. There are beings who are overflowing with pleasure, drenched 

with it, full of it, immersed in it, so that they occasionally exclaim 

"O, what bliss" such as the Radiant Devas. 

3. There are beings who are overflowing with pleasure, drenched 

with it, full of it, immersed in it, who are supremely blissful, 

experience only perfect pleasure, such as the Lustrous Devas10. 

 

                                                             
10 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19, pp. 135-145. 
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 ការបានសេរកតេុីខ្ ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. មានពួកេតវសធវើនូវសេរកតីេុខ្  ឱ្យសកើតស ើងសរឿយៗ ស ើយទទួលនូវ
សេរកតីេុខ្ (សន្ទេះ) ដូរជាពួកសទវតា សៅកនុងពួករព មសោក សនេះជាការ
បាននូវសេរកតីេុខ្ទី ១ ។ 

២. មានពួកេតវដដលសជាកជាាំ រជួតរជាប បរបូិណ៌្ពាល់រតូវសោយសេរកតី
េុខ្ស ើយ ពួកេតវទាំងសន្ទេះ ជួនកាលបនលឺឧទនកនុងកាលមតងៗថា េុខ្
ណាេ់ ន៎ េុខ្ណាេ់ ន៎ ដូរជាពួកសទវតាសៅកនុងជានអ់ាភេេររព ម-
សោក សនេះជាការបាននូវសេរកតីេុខ្ទី ២ ។  

៣. មានពួកេតវដដលសជាកជាាំ រជួតរជាប បរបូិណ៌្ ពាល់រតូវសោយសេរកតី
េុខ្ស ើយ ពួកេតវទាំងសន្ទេះេសន្ទត េ និងសេរកតីេុខ្ដល៏ែិតប៉ាុសណាណ េះ 
ទទួលសេរកតីេុខ្កនុងរិតត ដូរពួកសទវតាសៅកនុងជានេុ់ភកិណ្ហ រព មសោក 
សនេះជាការបាននូវសេរកតីេុខ្ទី10 ៣ ។  

                                                             
10 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (ខ្មរ មភៈ ឆ្ន ំ២០២០). សងគីៃិសូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមររ ី
https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និងក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះ
ត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទំរ័រ ១៣៥-១៤៥. 
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 Three Kinds of Wisdom 

1. Sekkhā paññā Wisdom of the learner 

2. Asekkhā paññā Wisdom of the non-learner 

3. Nevasekkhā nāsekkhā paññā Wisdom of the one who is neither 

 Three Armaments 

1. Sutāvudha Armament of what one has learnt 

2. Pavivekāvudha Armament of detachment 

3. Paññāvudha Armament of wisdom 

 Three Faculties 

1. Anaññataññassāmītindriyaṁ Faculty of the practitioner who 

thinks, “I will know the unknown.it refers to Sotāpatti Path” 

2. Aññindriyaṁ Faculty of highest knowledge (it refers to 7 

knowledge that we can count from Sotāpatti Fruition to Arahat Path.)  
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 បញ្ញដ  ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. សេកាខ  បញញ  បញ្ញដ ជារបេ់សេកខបុគគល  

២. អសេកាខ  បញញ  បញ្ញដ ជារបេ់អ្សេកខបុគគល   

៣. សនវសេកាខ  នាសេកាខ  បញញ  បញ្ញដ ជារបេ់សនវសេកាខ ន្ទសេកខ-    
បុគគល។   

 អាវុធ ៣ យា៉ា ង បានដល់ 

១. េតុាវុធ អាវុធ គឺេុតៈ (ពុទធវរនៈ) 

២. បវិសវកាវុធ អាវុធ គឺសេរកតីស្តង ត ់(ស្តង តក់ាយ ស្តង តរិ់តត ស្តង តច់ាក 
     ឧបធិ) ។ 
 ៣. បញញ វុធ អាវុធ គឺបញ្ញដ  ។ 

 ឥស្រនទយិ ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. អនញ្ញតញ្ញេាមីតិន្ទនទិយ ំ  ឥស្រនទិយដដលសកើតស ើងដល់បុគគលអ្នក
របតិបតតិ សោយគិតថា អាតាម អ្ញ នឹងបានដឹងនូវធម ៌ដដលមនិទនប់ានដឹង 
(សស្តតាបតតិមគគបញ្ញដ ) ។ 

២. អញ្ញ និ្ទនទិយ ំឥស្រនទិយ គឺញាណ្ជាសរគឿងដឹងរាេ់ (សស្តតាបតតិផលញ្ញដ -
ណ្។ល។ អ្រ តតមគគញ្ញដ ណ្) ។ 
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3. Aññātāvindriyaṁ Faculty of the one who knows the truth (it refers 

to Arahat Fruition.) 

 

 Three Eyes 

1. Maṁsacakkhu The fleshy eye 

2. Dibbacakkhu The divine eye 

3. Paññācakkhu The eye of wisdom (mundane and supramundane 

wisdom) 

 Three Kinds of Concentration 

1. Savitakkavicāro samādhi Concentration with thinking and 

pondering 

2. Avitakkavicāramatto samādhi Concentration with pondering 

without thinking 

3. Avitakkavicāro samādhi Concentration with neither 

 Three More Kinds of Concentration 

1. Suññato samādhi Concentration on emptiness 

2. Animitto samādhi Concentration on the "sign-less" 
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៣. អញញ តាវិន្ទនទិយ ំ ឥស្រនទិយ គឺសេរកតីដឹងកនុងធម ៌ ដដលបុគគលគួរដឹង
រាេ់ (អ្រ តតផលញ្ញដ ណ្) ។ 

 រកខុ ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. មំេចកខ ុមាំេរកខុ (ដភនកស្តរធ់មមតា)  

២. ទិពវចកខ ុដភនកទិពវ 

៣. បញញ ចកខ ុបញ្ញដ រកខុ (បានដល់សោកិយបញ្ញដ  និងសោកុតតរបញ្ញដ ) ។ 

 េមាធ ិ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. េវតកាវិចាសរា េម្មធិ េមាធិសោយវតិកកវចិារៈ (បានដល់បឋម-
ជាន) ។ 

២. អវិតកាវិចារមសតាត  េម្មធិ េមាធិមនិមានវតិកកៈ មានរតឹមដតវចិារៈ 
បានដល់ទុតិយជាន ។ 

៣. អវិតកាវិចាសរា េម្មធិ េមាធិមនិមានវតិកក និងវចិារៈ បានដល់តតិ
យជាន រតុតថជាន បញ្ចមជាន។  

 េមាធ ិ៣ យា៉ា ងដនទសទៀត គ ឺ

១. េញុ្ញសតា េម្មធិ េុញ្ដតេមាធិ 

២. អនិមិសតាត  េម្មធិ អ្និមតិតេមាធិ  
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3. Appaṇihito samādhi Concentration on desire-less 

 Three Purities 

1. Kāyasoceyyaṁ Purity of body 

2. Vacīsoceyyaṁ Purity of speech 

3. Manosoceyyaṁ Purity of mind 

 Three Qualities of the Sage 

1. Kāyamoneyyaṁ Quality of the sage as to body 

2. Vacīmoneyyaṁ Quality of the sage as to speech 

3. Manomoneyyaṁ Quality of the sage of as to mind 

 Three Skills 

1. Apāyakosallaṁ Skill in going forward 

2. Āyakosallaṁ Skill in going down 

3. Upāyakosallaṁ Skill in means to progress 
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៣. អបបណិ្ហសិតា េម្មធិ អ្បបណិ្ ិតេមាធិ ។  

 សេរកតសី្តែ ត ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. កាយសោសចយយ ំសេរកតីស្តែ តសោយកាយ   

២. វចីសោសចយយ ំសេរកតីស្តែ តសោយវាចា  

៣. មសនាសោសចយយ ំសេរកតីស្តែ តសោយរិតត ។ 

 អ្នករបាជញ ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. កាយសម្មសនយយ ំរាបអ់្នករបាជញផលូវកាយ  

២. វចីសម្មសនយយ ំរាបអ់្នករបាជញផលូវវាចា  

៣. មសនាសម្មសនយយ ំរាបអ់្នករបាជញផលូវរិតត ។ 

 សេរកតឈី្លល េ ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. អាយសកាេលល ំសេរកតីឈ្លល េកនុងការរសរមើន 

២. អបាយសកាេលល ំសេរកតឈី្លល េកនុងការវនិ្ទេ   

៣.ឧបាយសកាេលល ំសេរកតីឈ្លល េកនុងឧបាយ (ស តុរបេ់ផលសន្ទេះៗ) ។ 
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 Three Intoxications 

1. Ārogyamado Intoxication with health 

2. Yobbanamado Intoxication with youth 

3. Jātimado Intoxication with life  

 The Governing Principles 

1. Attādhipateyyaṁ Self as a governing principle 

2. Lokādhipateyyaṁ Cosmos as a governing principle 

3. Dhammādhipateyyaṁ Dhamma as a governing principle  

 Three Knowledge 

1. Pubbenivāsānussatiññāṇaṁ Knowledge of one‟s past lives 

2. Sattānaṁ cutūpapāte ñāṇaṁ Knowledge of the decease and rebirth 

of beings 
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 សេរកតរីេវងឹ ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. អាសរាគយមសទា រេវងឹសោយការមនិមានសរាគ 

២. សយាពវនមសទា រេវងឹសោយវយ័  

៣. ជាតិមសទា រេវងឹសោយជាតិរតកូល ។ 

 អ្ធបិសតយយ ៣ យា៉ា ង គ ឺ

១. អតាត ធិបសតយយ ំ អ្តាត ធិបសតយយ (ការសធវើខ្លួនឱ្យជាធាំ ស ើយមនិសធវើ     
បាប) ។  

២. សលាកាធិបសតយយ ំសោកាធិបសតយយ (ការសធវើសោកឱ្យជាធាំ ស ើយមនិ
សធវើបាប)។ 

៣. ធម្មម ធិបសតយយ ំ ធមាម ធិបសតយយ (ការសធវើសោកុតតរធមឱ៌្យជាធាំ ស ើយ
មនិសធវើបាប) ។ 

 វជិាជ  ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. បុសពវនិវាោនុេសតិញញ ណំ្ ញាណ្ជាសរគឿងរឭកស ើញនូវខ្នធបញ្ច -
កៈ ដដលធាល បស់ៅអារេ័យកនុងកាលមុន ។ 

២. េតាត នំ ចុតូបបាសត ញាណំ្ សេរកតីដឹងកនុងរុតិ និងបដិេនធិរបេ់
ពួកេតវ ។ 
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3. Āsavānaṁ khaye ñāṇaṁ Knowledge of the destruction of the 

cankers 

Three Abiding 

1. Dibyo vihāro Deva-Abiding (the eight meditative attainments) 

2. Brahma vihāro Brahma-Abiding (the four sublime states of mind: 

loving-kindness, compassion, sympathetic joy and equanimity) 

3. Ariyavihāro The Aryan-Abiding (fruition attainment) 

 Three Miracles 

1. Iddhippāṭihāriyaṁ Miracle of psychic power 

2. Ādesanāpāṭihāriyaṁ Miracle of telepathy 

3. Anusāsanīpāṭihāriyaṁ Miracle of instruction 

8. The Sets of Four Dhamma 

 Four Requisites 

1. Cīvarappaccaya Clothes, robes 
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៣. អាេវានំ ខសយ ញាណំ្ សេរកតីដឹងកនុងធម ៌ ជាសរគឿងអ្េ់សៅនន
អាេវៈទាំងឡាយ ។  

 វហិារធម ៌(ធមជ៌ាសរគឿងសៅ) ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. ទិសពា វិោសរា ទិពយវហិារ (បានដល់េមាបតតិទាំង ៨)  

២. រពហមវិោសរា  រព មវហិារ (អ្បបមញ្ញដ  ៤ គឺសមតាត  ១ ករុណា ១ 
មុទិតា ១ ឧសបកាខ  ១)  

 ៣. អរយិវិោសរា អ្រយិវហិារ (ផលេមាបតតិ) ។  

 បាដហិារ ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. ឥទធិបាដិោរយិ ំឥទធិបាដិហារយ (សេរកតីអ្ស្តច រយសោយឫទធិ)  

២. អាសទេនាបាដិោរយិ ំ  អាសទេន្ទបាដិហារយ (សេរកតីអ្ស្តច រយ
សោយទយរិតតេតវដនទ)  

៣. អនុោេនីបាដិោរយិ ំ អ្នុស្តេនីបាដិហារយ (សេរកតីអ្ស្តច រយ
សោយការសរបៀនរបសៅ សោយេីល េមាធិ បញ្ញដ ) ។  

៨. ធមព៌ួកបួន 
 បរចយ័ឬវតថុជាសរគឿងអារេ័យ ៤ យា៉ា ង គ ឺ

១. ចីវរបបចចយ េសមលៀកបាំពាក ់
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2. Piṇḍapātappaccaya Food, nutriments 

3. Senāsanappaccaya Lodging, accommodation, sleeping place 

4. Gilābabgesahhappaccaya Medicine 

 Four Foundations of Mindfulness 

1. Kāyānupassanā Mindfulness of the body 

2. Vedanānupassanā Mindfulness of feeling/ sensation  

3. Cittānupassanā Mindfulness of mind 

4. Dhammānupassanā Mindfulness of mental objects or mental 

phenomena 

 Four Kinds of Happiness of Householders (Laypeople) 

1. Atthisukha The happiness of ownership 

2. Bhogasukha The happiness of using wealth 

3. Anaṇasukha The happiness of debtlessness 

4. Anavajjasukha The happiness of right livelihood 
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២. បិណ្ឌ បាតបបចចយ អាហារ រ ហ្ នបិ់ណ្ឍ បាត 

៣. សេនាេនបបចចយ ជរមក ទីអារេ័យ 

៤. គិលានសភេជាបបចចយ ថាន ាំដកសរាគ ។  

 េតបិបោឌ ន ៤ គ ឺ

១. កាយានុបេសនា ការពិចារណាស ើញកាយកនុងកាយ  

២. សវទនានុបេសនា ការពិចារណាស ើញសវទន្ទកនុងសវទន្ទ 

៣. ចិតាត នុបេសនា ការពិចារណាស ើញរិតតកនុងរិតត 

៤. ធម្មម នុបេសនា ការពិចារណាស ើញធមក៌នុងធម ៌។ 

 សេរកតេុីខ្របេ់រគ េថ ៤ យា៉ា ង គ ឺ

១. អតថិេខុ េុខ្សកើតអ្ាំពីការមានរទពយេមបតតិ 

២. សភាគេខុ េុខ្សរពាេះសរេះសរបើរបាេ់ចាយវាយរទពយេមបតត ិ

៣. អនណ្េខុ េុខ្សរពាេះមនិជាំពាកប់ាំណុ្លសគ 

៤. អនវជាេខុ េុខ្សរពាេះការ្ររបាេចាកសទេ ។ 
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 Four Present Benefits 

1. Uṭṭhānasampadā Endowment of industriousness 

2. Ārakkhasampadā Endowment of watchfulness 

3. Kalyāṇamittatā Endowment of good company 

4. Samajīvitā Endowment of balanced livelihood 

 Four Perceptions of Human Being 

1. Kāmasaññā Perception of sense desire 

2. Gocarasaññā Perception of seeking food 

3. Maraṇasaññā Perception of the fear of death 

4. Dhammasaññā Perception of knowing the cause and effect 

 

 Four Blessings 

1. Āyu Longevity 

2. Vaṇṇa Good complexion  

3. Sukha Happiness 

4. Bala Strength  
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 ទដិឌធមមកិតថ (របសយាជនប៍រចុបបនន) ៤ គ ឺ

១. ឧដ្ឋឋ នេមបទា ឧេា ៍ពាយាម 

២. អារកខេមបទា សរេះដថរការបេ់ដដលរកបានមក 

៣. កលាណ្មិតតតា សេពគបម់តិតលែ 

៤. េមជីវិតា រិញ្ច ឹមជីវតិសេមើ មានលាំនឹងជីវតិ ។ 

 េញ្ញដ របេ់មនុេេ ៤ គ ឺ

១. កាមេញញ  ការសេពកាម 

២. សគាចរេញញ  ការសដើរដេវងរករាំណី្ 

៣. មរណ្េញញ  សរេះខាល រសេរកតីស្តល ប ់

៤. ធមមេញញ  សរេះដឹងខុ្េរតូវ លែអារកក ់។ 

 ពរ ៤ របការ គ ឺ

១. អាយ ុអាយុដវង 

២. វណ្ណ  ពណ៌្េមបុរលែ 

៣. េខុ សេរកតេុីខ្រសរមើន 

៤. ពល កមាល ាំងមាាំមនួ ។ 
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 Four Factors of Long-lasting Spouse 

1. Samasaddhā Balanced devotion 

2. Samasīlā Balanced morality/virtue 

3. Samacāgā Balanced charity  

4. Samapaññā Balanced wisdom11 

 

 Four Kinds of Canker 

1. Kāmāsava The canker of sensuality  

2. Bhavāsava The canker of becoming 

3. Diṭṭhāsava The canker of wrong view 

4. Avijjāsava The canker of ignorance12 

                                                             
11 Bhikkumuniputto Dhavi, S. (2020). Dhamma Terminology. Washington, United 
State, pp.46-53. 
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 ធម ៌៤ យា៉ា ង ន្ទាំឱ្យជាគូស្តវ មភីរយិាជបួគាន រ ូត គ ឺ

១. េមេទាធ  មានេទធ សេមើគាន  

២. េមេលីា មានេីលសេមើគាន  

៣. េមចាគា មានការបរចិាច គសេមើគាន  

៤. េមបញញ  មានបញ្ញដ សេមើគាន 11 ។ 

 អាេវៈ ៣ យា៉ា ង គ ឺ 

១. កាម្មេវៈ សរគឿងសដករតាាំ គឺ កាម 

២. ភវាេវៈ សរគឿងសដករតាាំ គឺ ភព 

៣. ទិដ្ឋឋ េវៈ សរគឿងសដករតាាំ គឺ ទិដឌ ិ

៤. អវិជាា េវៈ  សរគឿងសដករតាាំ គឺ អ្វជិាជ 12 ។  

 

                                                             
11 ភិរខុម នបិ លតត  ស ម ធាវើ (២០២០).  វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ា ស ីនលតន 
សហរដឋអាលមរិរ ទំរ័រ ៤៦-៥៣. 
12 Perera, T. H. (១៩៦៧). អាសវៈ៤. ដរក្សង់លេញរី https://www.bps.lk/olib/bl/b

l035_Perera_The-Four-Cankers-(Asavas).html. 
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 Four Great Efforts:  

1. Here a monk rouses his will, makes an effort, stirs up energy, 

exerts his mind and strives to prevent the arising of un-arisen evil 

unwholesome mental states that have arisen.  

2. He rouses his will, makes an effort, stirs up energy, exerts his 

mind and strives to overcome evil unwholesome mental states that 

have arisen. 

3. He rouses his will, makes an effort, stirs up energy, exerts his 

mind and strives to produce un-arisen wholesome mental states.  

4. He rouses his will, makes an effort, stirs up energy, exerts his 

mind and strives to maintain wholesome mental states that have 

arisen, not to let them fade away, to bring them to greater growth, to 

the full perfection of development. 

 Four Nutriments:  

1. Kavaļiṅkāhāra Material nutriment 

2. Phassāhāra Contact nutriment 

3. Manosañcetanāhāra  Volition nutriment 

                                                                                                                                             
12 Perera, T. H. (1967). The Four Cankers (Āsavas). Retrieved from https://www.b
ps.lk/olib/bl/bl035_Perera_The-Four-Cankers-(Asavas).html. 
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 េមមបបធាន ៤ គ ឺ
១. មាន លអាវុសស្តទាំងឡាយ ភកិខុកនុងស្តេន្ទសនេះ ញុាាំង្នទៈ ឱ្យសកើត

ស ើង េ វ្ ត របារពធ ពាយាម ផគងរិតត តមកល់រិតត សដើមបបិីទអ្កុេលធម៌
ទាំងឡាយដោ៏មក ដដលមនិទនស់កើតស ើង មនិឱ្យសកើតស ើងបាន ។ 

២. ភកិខុ ញុាាំង្នទៈ ឱ្យសកើតស ើង េ វ្ ត របារពធ នូវសេរកតពីាយាម 
ផគងរិតត តមកល់រិតត សដើមបលីេះបងនូ់វអ្កុេលធមទ៌ាំងឡាយដោ៏មក ដដល 

សកើតស ើងស ើយ ។ 

៣. ភកិខុញុាាំង្នទៈឱ្យសកើតស ើង េ វ្ ត របារពធ នូវសេរកតីពាយាម ផគង
រិតត តមកល់រិតត សដើមបបីណ្តុ េះបណាត លកុេលធមទ៌ាំងឡាយ ដដលមនិទន់
សកើតស ើង ឱ្យសកើតស ើង ។ 

៤. ភកិខុញុាាំង្នទៈឱ្យសកើតស ើង េ វ្ ត របារពធ នូវសេរកតីពាយាម ផគង
រិតត តមកល់រិតត សដើមបឱី្យកុេលធមទ៌ាំងឡាយ ដដលសកើតស ើយ ឱ្យឋតិសៅ 
មនិឱ្យវនិ្ទេសៅ ឱ្យរងឹរតឹដតរសរមើនស ើងធាំទូោយ រសរមើនសពញសលញ ។ 

 អាហារ ៤ យា៉ា ង គ ឺ 

១. កវឡងិ្ខា ោសរា អាហារជាដុាំពាំនូត 

២. ផេាោសរា ផេាហារ 

៣. មសនាេសញ្ចតនាោសរា មសន្ទេសញ្ចតន្ទហារ 
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4. Viññāṇāhāra Consciousness nutriment 

 Four Things to Be Realized by Seeing: 

1. Former lives to be realized by recollections 

2. Passing away and re-arising to be realized by the divine eye 

3. The eight deliverances to be realized with the mental body 

4. The destruction of the cankers to be realized by wisdom. 

 Four more persons: 

1. Samaṇacalo The unshakable ascetic (stream winner ascetic) 

2. Samaṇapadumo The blue-lotus ascetic (once returner ascetic) 

3. Samaṇapuṇḍarīko The white-lotus ascetic (non-returner ascetic) 
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៤. វិញញ ណាោសរា វញិ្ញដ ណាហារ ។ 

 ធមដ៌ដលបគុគលរតវូសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ ៤ យា៉ា ង គ ឺ

១. បុសពវនិវាេ (ជាតិកាំសណ្ើ តដដលខ្លួនអារេ័យសៅកនុងកាលមុន) រតូវសធវើ
ឱ្យជាករ់ាេ់ សោយការរលឹក (េតិ) ។ 

២. រុតូបបាត (រុតិនិងបដិេនធិ) របេ់េតវទាំងឡាយ រតូវសធវើឱ្យជាក់
រាេ់ សោយទិពវរកខុ ។ 

៣. វសិមាកខ ៨ របការ រតូវសធវើឱ្យជាករ់ាេ់សោយន្ទមកាយ ។ 

៤. ធមជ៌ាសរគឿងអ្េ់សៅននអាេវៈទាំងឡាយ រតូវសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ សោយ
អ្រ តតផលបញ្ញដ  ។ 

 បគុគលមាន ៤ ពកួដនទសទៀត គ ឺ 

១. េមណ្ចសលា េមណ្ៈមនិកសរមើក (សស្តតាបននេមណ្ៈ) 

២. េមណ្បទុសម្ម េមណ្ៈដូរផ្កក ឈូករក ម (េកទគាមេិមណ្ៈ) 

៣. េមណ្បុណ្ឌ រសីកា េមណ្ៈដូរផ្កក ឈូកេ (អ្ន្ទគាមេិមណ្ៈ) 
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4. Samaṇasukhumālo The subtly perfect ascetic (arahant ascetic)13 

9. The Sets of Five Dharma 

 The Five Precepts 

I undertake to observe the rule: 

1. Pāṇātipātā veramaṇī  To refrain from taking life 

2. Adinnādānā veramaṇī  To refrain from taking what is not given 

3. Kāmesu micchācārā veramaṇī To refrain from sensuous 

misconduct 

4. Musāvādā veramaṇī  To refrain from false speech 

 

                                                             
13 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19, pp. 157-173.  
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៤. េមសណ្េ ុ េមណ្េខុុម្មសលា េមណ្ៈជាអ្នកទនល់ែិតលែកនុងពួក
េមណ្ៈ (អ្រ នតេមណ្ៈ)13 ។  

៩. ធមព៌ួករបា ំ

 នរិចេីល ឬេីល ៥  
ខ្ញុ ាំេមាទនេិកាខ បទដូរតសៅៈ 

១. បាណាតិបាតា សវរមណី្     សវៀរចាកកិរយិាសធវើេតវមានជីវតិឱ្យធាល ករុ់េះ
គនលង គឺេមាល បេ់តវ  

២. អទិនាន ទានា សវរមណី្      សវៀរចាកកិរយិាកានយ់កនូវវតថុដដលសគមនិ 

បានឱ្យសោយកាយ ឬសោយវាចា  

៣. កាសមេ ុមិចាា ចារា សវរមណី្     សវៀរចាកកិរយិារបរពឹតតខុ្េកនុងកាម 

ទាំងឡាយ  

៤. មុោវាទា សវរមណី្ សវៀរចាកកិរយិាសពាលនូវពាកយកុ ក  

                                                             
13 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (ខ្មរ មភៈ ឆ្ន ំ២០២០). សងគីៃសិូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និងក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះ
ត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទរំ័រ ១៥៧-១៧៣. 
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5. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇī To refrain from 

intoxicants as tending to cloud the mind14 

1. Abstain from Taking Life 

 Five factors are involved:  

1. Paṇo A living being  

2. Paṇasaññitā  The perception of a living being 

3. Vadhakacittaṁ  A thought of murder 

4. Upakkamo  The action of carrying it out 

5.  Tena maraṇaṁ  Death as a result of it 

 

2. Abstain from Taking What Is Not Given 

 Five factors are involved: 

1. Parapariggahitaṁ Someone else‟s belongings  

2. Parapariggahita saññitā  Knowing that they are someone else‟s 

3. Theyyacittaṁ The thought of theft 
                                                             
14Bitesize (n.d.). The Five Precepts. Retrieved from https://www.bbc. co.uk/bite- 
size/guides/zf8g4qt/revision/9. 
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៥. េរុាសមរយមជាបបម្មទដ្ឋឋ នា សវរមណី្    សវៀរចាកស តុជាទីតាាំងនន
សេរកតីរបមាទ គឺផឹកនូវទឹករេវងឹ គឺេុរា និង សមរយ័14 ។ 

 បាណាតបិាត មានអ្ងគ ៥ គ ឺ

១. បាសណា េតវមានជីវតិ  

២. បាណ្េញ្ញតិា សេរកឋដឹីងថា េតវមានជីវតិ 

៣. វធកចិតដ ំរិតឋគិតនឹងេមាល ប ់

៤. ឧបកាសម្ម ពាយាមនឹងេមាល ប ់

៥. សតន មរណំ្ េតវស្តល បស់ោយការពាយាមសន្ទេះ។ 

 អ្ទនិ្ទន ទន មានអ្ងគ ៥ គ ឺ

១. បរបរគិគហតំិ រទពយដដលមានមាច េ់សគ ួងដ ងរកា 

២. បរបរគិគហតិេញ្ញតិា សេរកឋដឹីងថា រទពយមានមាច េ់សគ ួងដ ង     
រកា 

៣. សថយយចិតដ ំរិតឋគិតនឹងលួរ  

                                                             
14 Bitesize (មិនម្មនឆ្ន )ំ. សីេ ៥. ដរក្សង់លេញរ ីhttps://www.bbc. co.uk/bite- 

size/guides/zf-8g4qt/revision/9. 
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4. Upakkamo  The action of carrying it out 

5. Tena haraṇaṁ  The taking away as a result of it 

 

3. Abstaining from Committing Sexual Conduct 

 It involves four factors:  

1. Agamanīyavatthu  Someone who should not be gone into 

2. Tasmiṁ sevanacittaṁ  The thought of cohabiting with that one 

3. Sevanappayogo  The actions which lead to such cohabitation 

4. Maggena Maggapadipādaṇaṁ  Its actual performance 

 

4. Abstain from False Speech 

 Four factors are involved:  

1. Atathaṁ vatthu Something which is not so 

2. Visaṁvādanacittaṁ The thought of deception 

3. Tajjo vāyāmo  An effort to carry it out 

4. Parassa tadatthavijānanaṁ The communication of the falsehood 
to someone else15 

 

                                                             
15 Edward Conze, E. (1904-1979). Five Precepts of Buddhism Explained. 
Retrieved from https://tricycle.org/magazine/the-five-precepts/. 
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៤. ឧបកាសម្ម ពាយាមនឹងលួរ 

៥. សតន ហរណំ្ លួរបានមកសោយការពាយាមសន្ទេះ។ 

 កាសមេុមចិាឆ រៈ មានអ្ងគ ៤ គ ឺ

១. អគមនីយវតថុ ស្រេឋីដដលមនិគួរនឹងគបរ់ក គឺស្រេឋីដដលមានសគ ួង
ដ ងរកា 

២. តេម ឹសេវនចិតដំ គិតនឹងសេពសមថុនធមមនឹងស្រេឋីសន្ទេះ 

៣. សេវនបបសយាសគា ពាយាមនឹងសេពសមថុនធមម 

៤. មសគគន មគគបដិបាទនំ ញុាាំងមគគ និងមគគឱ្យដល់គាន ។ 

 មសុ្តវាទ មានអ្ងគ ៤ គ ឺ

១. អតថំ វតថុ វតថុមនិពិត  

២. វិេវំាទនចិតដំ រិតឋគិតនឹងសពាលឱ្យខុ្េ  

៣. តសជាា  វាយាសម្ម ពាយាមនឹងសពាលឱ្យខុ្េ 

៤. បរេស តទតថវិជាននំ ញុាាំងអ្នកដនទឱ្យដឹងរាេ់នូវសេរកឋសីន្ទេះ15។ 

                                                             
15 Edward Conze, E. (១៩០៤-១៩៧៩). រនយេ់រីសិក្ខខ បទ ៥ របស់ក្រះរ ទធសាសនា. ដរក្សង់លេញរ ី

https://tricycle.org/magazine/the-five-precepts/. 
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5. Abstaining from Intoxicants as Tending to Cloud the Mind 

 Four factors are involved: 

1. Majjanīyavatthu There must be an intoxicant. 

2. Pātukamyatācittaṁ There must be the intention of taking it. 

3. Tajjo vāyāmo Action must be taken to ingest it. 

4. Tassa pānaṁ There must be actual ingestion of the intoxicant16. 

 Five Kinds of Human 

1. Manussadevo Deity-like human 

2. Manussamanusso Typical human 

3. Manussatiracchāno Animal-like human 

4. Manussapeto Hungry ghost-like human 

5. Manussaniriyako Hell-like human 

 Five Types of Wrong Livelihood/Vocation 

1. Satthavaṇijjā Trading weapons 

 

                                                             
16 Dr. Pheng, K. et al. (2014). Education and Character Building in School, Phnom 
Penh, Cambodia. 
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 េុរាសមរយៈ មានអ្ងគ ៤ គ ឺ 

១. មជានីយវតថុ វតថុជាទីតាាំងននសេរកឋរីេវងឹ គឺេុរា និងសមរយ័ 

២. បាតុកមយតាចិតដំ រិតឋគិតបរមុងនឹងផឹក 

៣. តសជាា  វាយាសម្ម ពាយាមនឹងផឹកនូវទឹករេវងឹសន្ទេះ 

៤. តេស បានំ បានផឹកនូវទឹករេវងឹសន្ទេះឱ្យកនលងបាំពងក់រូលសៅ16។ 

 មនុេេ ៥ របសភទ គ ឺ

១. មនុេសសទសវា មនុេេដូរ (មានរិតត) សទវតា 

២. មនុេសមនុសេា មនុេេមានធមជ៌ាមនុេេ 

៣. មនុេសតិរចាា សនា មនុេេដូរ (មានរិតតជា) េតវតិរចាឆ ន 

៤. មនុេសសបសតា មនុេេដូរ (មានរិតតជា) េតវសរបត 

៥. មនុេសនិរយសកា មនុេេដូរ (មានរិតតជា) េតវនរក ។ 

 ជាំនញួឬមខុ្របរខុ្េ ៥ របការ គ ឺ

១. េតថវណិ្ជាា  ជួញសរគឿងេស្រស្តត វុធេរមាបរ់បហារ 

                                                             
16 លោរបណ្ឌ ិៃរ េ លេងជាលដើម (២០១៤). ក្ខរអប់រំនិងក្ខររសាងេរិៃរនុងសាោ, ភនំលរញ, រមពុជា. 
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2. Sattavaṇijjā Human-trafficking  

3. Maṁsavaṇijjā Handling animal flesh, killing animals 

4. Majjavaṇijjā Trading in intoxicating drinks and narcotics 

5. Visavaṇijjā Trading in poisons 

 

 Five Things Given When Giving A Meal 

1. Āyu Logevity 

2. Vaṇṇa Beauty 

3. Sukha Happiness 

4. Bala Strength 

5. Paṭibhāṇa Quick-wittiness 

 Five Rewards of Listening to the Dhamma 

1. Asutaṁ suṇāti One hears what one has not heard before. 

2. Sutaṁ pariyodapeti One clarifies what one has heard before.  

3. Kaṅkhaṁ vinodeti One gets rid of doubt. 
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២. េតតវណិ្ជាា  ជួញមនុេេ 

៣. មំេវណិ្ជាា  ជួញស្តរ ់

៤. មជាវណិ្ជាា  ជួញសរគឿងរេវងឹ និងសរគឿងសញៀន 

៥. វិេវណិ្ជាា  ជួញថាន ាំពិេឬថាន ាំពុល ។ 

 ឱ្យអាហារ សឈ្លម េះថាឱ្យស្តថ ន ៥ របការ គ ឺ

១.  អាយ ុឱ្យជីវតិ 

២. វណ្ណ  ឱ្យពណ៌្េមបុរ 

៣. េខុ ឱ្យសេរកតេុីខ្ 

៤. ពល ឱ្យកមាល ាំង 

៥. បដិភាណ្ ឱ្យរបាជាញ  ។ 

 អានេិងេ ៥ ននការស្តត បធ់ម ៌

១. អេតំុ េណុាតិ រដមងបានស្តត បនូ់វធមដ៌ដលខ្លួនមនិធាល បប់ានស្តត ប ់ 

២. េតំុ បរសិយាទសបតិ ធមដ៌ដលធាល បប់ានស្តត បស់ ើយ កានដ់តយល់
រាេ់ 

៣. កង្ខំ វិសនាសទតិ រដមងកាតប់ងនូ់វសេរកតេីងេយ័កនុងរិតត 
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4. Diṭṭhiṁ ujuṁ karoti One‟s views are made straight. 

5. Cittamassa pasīdati One‟s mind grows serene17. 

Five Strands of Sense Desire: 

1. Sight seen by the eye as being desirable, attractive, nice, charming, 

associated with lust and arousing passion. 

2. A sound heard by the ear as being desirable, attractive, nice, 

charming, associated with lust and arousing passion. 

3. A smell smelled by the nose as being desirable, attractive, nice, 

charming, associated with lust and arousing passion. 

4. A flavor tasted by the tongue as being desirable, attractive, nice, 

charming, associated with lust and arousing passion. 

                                                             
17 Bhikkumuniputto Dhavi, S. (2020). Dhamma Terminology. Washington, United 
State, pp. 54-59.  



42 

 

៤. ទិដឋឹ ឧជំុ កសរាតិ រដមងសធវើនូវទិដឌរិបេ់ខ្លួនឱ្យរតង ់

៥. ចិតតមេស បេទីតិ រដមងញុាាំងរិតតរបេ់ខ្លួនឱ្យកានដ់តរជេះថាល ស ើង
សទៀត17 ។ 

 កាមគុណ្ ៥ យា៉ា ង គ ឺ

១. រូបទាំងឡាយដដលគបបដឹីងសោយដភនក ជាទីរបាថាន  ជាទីសពញរិតត ជាទី
គាបរិ់តត មានេភាពជាទីរេឡាញ់ អារេ័យនូវកាម ជាស តុននសេរកតី
សរតកអ្រ ។  

២. េាំស ងទាំងឡាយ ដដលគបបដឹីងសោយរតសរៀក ជាទីរបាថាន  ជាទី
សពញរិតត ជាទីគាបរិ់តត មានេភាពជាទីរេឡាញ់ អារេ័យនូវកាម ជា
ស តុននសេរកតសីរតកអ្រ។  

៣. កលិនទាំងឡាយ ដដលគបបដឹីងសោយររមុេះ ជាទីរបាថាន  ជាទីសពញរិតត 
ជាទីគាបរិ់តត មានេភាពជាទីរេឡាញ់ អារេ័យនូវកាម ជាស តុនន   
សេរកតីសរតកអ្រ ។ 

៤. រេទាំងឡាយ ដដលគបបដឹីងសោយអ្ណាត តជាទីរបាថាន  ជាទីសពញរិតត 
ជាទីគាបរិ់តត មានេភាពជាទីរេឡាញ់ អារេ័យនូវកាម ជាស តុនន   
សេរកតីសរតកអ្រ ។ 

                                                             
17 ភិរខុម នបិ លតត  ស ម ធាវើ (២០២០).  វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ា ស ីនលតន 
សហរដឋអាលមរិរ ទំរ័រ ៥៤-៥៩.  
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5. A tangible object felt by the body as being desirable, attractive, 

nice, charming, associated with lust and arousing passion. 

 Five Impossible Things:  

1. An Arahant (a holy man) is incapable of deliberately taking the 

life of a living being. 

2. An Arahant is incapable of taking what is not given in such a 

manner as to constitute theft. 

3. An Arahant is incapable of committing sexual misconduct. 

4. An Arahant is incapable of telling a deliberate lie. 

5. An Arahant is incapable of storing up goods and sensual 

indulgence as he formerly did in the household life. 

 Five Pure Abodes: 

1. Avihā Aviha 

2. Atappā Unworried 

3. Sudassā Clearly visible 

4. Sudassī Clear Sighted 
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៥. េមផេេទាំងឡាយ ដដលគបបដឹីងសោយកាយ ជាទីរបាថាន  ជាទីសពញ
រិតត ជាទីគាបរិ់តត មានេភាពជាទីរេឡាញ់ អារេ័យនូវកាម ជាស តុនន
សេរកតីសរតកអ្រ ។ 

 អ្ភពវោឌ ន (ស តុដដលមនិគរួ) ៥ យា៉ា ង គ ឺ
១. ភកិខុជាខី្ណារេព មនិគួរសដើមបដីកលងញុាាំងេតវឱ្យធាល ករុ់េះចាកជីវតិ ។  

២. ភកិខុជាខី្ណារេពមនិគួរ សដើមបកីានយ់ករទពយ ដដលសគមនិឱ្យសោយ
រាំដណ្កននរិតតលួរ ។ 

៣. ភកិខុជាខី្ណារេពមនិគួរ សដើមបសីេពសមថុនធមម ។ 

៤. ភកិខុជាខី្ណារេពមនិគួរ សពាលេមបជានមុស្តវាទ ។ 

៥. ភកិខុជាខី្ណារេព មនិគួរបរសិភាគនូវរបេ់ដដលខ្លួនសធវើសេរកតេីនេាំទុក 
និងកាមទាំងឡាយ ដូរកាលខ្លួនសៅជារគ េថ កនុងកាលពីសដើម ។ 

 

 េុទធ វាេ (ទសីៅរបេ់េតវដប៏រេុិទធ គរឺពេះអ្ន្ទគាម ី នងិ
រពេះខ្ណីារេព) មាន ៥ យា៉ា ង គ ឺ 

១. អវិោ អ្វ ិៈ 

២. អតបា អ្តបបៈ 

៣. េទុេា េុទេេៈ 

៤. េទុេស ីេុទេេ ី
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5. Akaniṭṭhā Peerless 

 Five Kinds of Non-returner:   

1. Antāparinibbāyī Non-returner attains real peace (Nibbāna) when 

his age is less than half timer 

2. Upahaccapariparinibbāyī Non-returner attains real peace 

(Nibbāna) when his age is more than half timer 

3. Asaṅkhāraparinibbāyī The gainer (non-returner attains real peace) 

without exertion 

4. Sasaṅkhāraparinibbāyī The gainer with exertion 

5. Uddhaṁsoto akaniṭṭhagāmī He goes upstream to the acme, the 

pinnacle 

10. The Sets of Six Dharma 

 Six Subjects of Recollection:  

1. Buddhānussati Recollection of the Buddha 

2. Dhammānussati Recollection of the Dhamma 

3. Saṅghānussati Recollection of the Sangha 

4. Sīlānussati Recollection of morality 

5. Cāgānussati Recollection of generosity 
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៥. អកនិដ្ឋឋ  អ្កនិដឌ។   

 អ្ន្ទគាមបិគុគល ៥ ពួក គ ឺ 
១. អនាត បរនិិពាវ យ ីសោកដដលបរនិិពាវ នកនុងពាកក់ណាត លអាយុ ។ 

២. ឧបហចចបរនិិពាវ យ ី   សោកដដលបរនិិពាវ ន សោយកនលង ួេពាក ់       
កណាត លអាយុ ។ 

៣.អេង្ខខ របរនិិពាវ យ ី សោកដដលបរនិិពាវ នសោយមនិមានសេរកតីពា- 
យាម ។ 

៤.េេង្ខខ របរនិិពាវ យ ីសោកដដលបរនិិពាវ នសោយសេរកតពីាយាមយា៉ា ង
ខាល ាំង ។ 

៥. ឧទធំសោសតា អកនិដឋគាមី  សោកដដលមានដខ្េខាងសលើ ស ើយសៅ
កានអ់្កនិដឌភព ។  

១០. ធម៌ពួករបាមំួយ  

 ទតីាាំងននអ្នុេេតមិាន ៦ យា៉ា ង គ ឺ
១. ពុទាធ នុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់គុណ្រពេះពុទធ 

២. ធម្មម នុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់គុណ្រពេះធម ៌

៣. េង្ានុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់គុណ្រពេះេងឃ 

៤. េលីានុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់េីលរបេ់ខ្លួន 

៥. ចាគានុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់ចាគៈរបេ់ខ្លួន 
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6. Devatānussati Recollection of the devas18 

 Chaļabhiññā (The Six Types of Higher Powers)   

1. Iddhividhi Magical powers 

2. Dibbasota Divine ear 

3. Cetopariyaññāṇa Penetration of the minds of others 

4. Pubbenivāsānussati Remembrance of former existence 

5. Dibbacakkhu Divine eye 

6. Āsavakkhayaññāṇa Knowledge of the extinction of mental 

intoxicants19 

                                                             
18 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19, pp. 174-207.  
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៦.សទវតានុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់សទវតា (ការរឭកសរឿយៗ នូវគុណ្ 
ន្ទាំឱ្យសកើតជាសទវតា)18 ។ 

 
 អភិញញ (សេចកតីដឹង្ដ៏ក្រកដលង្) ៦ គ ឺ 

១. ឥទធិវិធិ េដមតងឫទធបិាន 

២. ទិពវសោត រតសរៀកទិពវ 

៣. សចសតាបរយិញញ ណ្ ញាណ្កាំណ្តដឹ់ងរិតតអ្នកដនទបាន 

៤. បុសពវនិវាោនុេសតិញញ ណ្ ញាណ្រលឹកស ើញជាតិមុនៗបាន 

៥. ទិពវចកខ ុដភនកទិពវ 

៦. អាេវកខយញញ ណ្ របាជាញ ដដលដឹងនូវការអ្េ់សៅ ននអាេវ-
កិសលេ19។ 

                                                             
18 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (ខ្មរ មភៈ ឆ្ន ំ២០២០). សងគីៃសិូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រមុជនំ ំក្រះត្ក្ៃបដិរ.(១៩៣០-៦៨). 
ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទរំ័រ ១៧៤-២០៧.  
19 វិគីភីឌា ជាសរវវេនាធបិាយលសរើ (២០២០).  អភិញ្ញា . ដរក្សង់លេញរ ី https://km.wiki

pedia.org/wiki/អភិញ្ញា  និង  Wikipedia, the free encyclopedia (2020).  Abhijñā. 

Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Abhij%C3%B1%C4%8. 
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11. The Sets of Seven Dharma 

 The Seven Noble Treasure/ Wealth 

1. Ānussati The treasure of devotion 

2. Saddhādhanaṁ The treasure of virtue 

3. Sīlādhanaṁ The treasure of shamefulness 

4. Ottappadhanaṁ The treasure of dreadfulness 

5. Sutadhanaṁ The treasure of listening 

6. Cāgadhanaṁ The treasure of liberality 

7. Paññādhanaṁ The treasure of wisdom20 

 Seven Wrong Practices:  

 1. Assaddho hoti  A monk lacks faith. 

2. Ahiriko hoti He lacks moral shame. 

                                                                                                                                             
19 វិគីភីឌា ជាសព្វវចនាធបិ្បាយសសរី (២០២០).  អភិញ្ញា . ដកស្សង់សចញព្ ី https://km.wiki

pedia.org/wiki/អភិញ្ញា  និង  Wikipedia, the free encyclopedia (2020).  Abhijñā. 

Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Abhij%C3%B1%C4%8. 
 
20 Bhikkumuniputto Dhavi, S. (2020). Dhamma Terminology. Washington, United 
State, pp. 63. 
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១១. ធម៌ពួករបាពំីរ 

 អ្រយិរទពយ ៧ 

១. េទាធ ធនំ រទពយគឺេទធ  

២. េលីធនំ រទពយគឺេីល 

៣. ហរិធិនំ រទពយគឺសេរកតីខាម េបាប 

៤. ឱ្តតបបធនំ រទពយគឺសេរកតខីាល របាប 

៥. េតុធនំ រទពយគឺការស្តត ប ់

៦. ចាគធនំ រទពយគឺការបរចិាច គ 

៧. បញញ ធនំ រទពយគឺបញ្ញដ 20 ។ 

 អ្េទធមម (ធមរ៌បេ់អ្េបបុរេ) មាន ៧ យា៉ា ង 

១. អេសសទាធ  សោតិ ជាអ្នកមនិសជឿ  

២. អហរិសិកា សោតិ ជាអ្នកមនិខាម េបាប 

                                                             
20 ភិរខុម នបិ លតត  ស ម ធាវើ (២០២០).  វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ា ស ីនលតន 
សហរដឋអាលមរិរ ទំរ័រ ៦៣. 
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3. Anottappī hoti He lacks moral dread. 

4. Appassuto hoti He gas little learning. 

5. Kusīto hoti He is slack. 

6. Muṭṭhassati hoti He is unmindful. 

7. Duppañño hoti He lacks wisdom. 

 Seven Right Practices:  

1. Saddho hoti A monk has faith. 

2. Hirimā hoti He has moral shame. 

3. Ottappī hoti He has moral dread. 

4. Bahussuto hoti He has much learning. 

5. Āraddhavīriyo hoti  He has aroused vigor. 

6. Upaṭṭhitassati hoti He has established mindfulness. 

7. Paññavā hoti He possesses wisdom. 

 Seven Powers:  

1. Saddhābalaṁ Power of faith 

2. Vīriyabalaṁ Power of energy 
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៣. អសនាតតបប ីសោតិ ជាអ្នកមនិខាល របាប 

៤. អបបេសសុតា សោតិ ជាអ្នកមានការសរេះដឹងតិរ 

៥. កេុសីតា សោតិ ជាអ្នកខ្ជិលររអូ្េ  

៦. មុដឋេសតិ សោតិ ជាអ្នករបដ េ 

៧. ទុបបសញញ  សោតិ ជាអ្នកអ្បបឥតរបាជាញ  ។ 

 េទធមម (ធមរ៌បេ់េបបុរេ) មាន ៧ យា៉ា ង  
១. េសទាធ  សោតិ ជាអ្នកសជឿ  

២. ហរិមិ្ម សោតិ ជាអ្នកខាម េបាប 

៣. ឱ្តតបប ីសោតិ ជាអ្នកខាល របាប 

៤. ពហុេសសុតា សោតិ ជាអ្នកមានការសរេះដឹងសររើន 

៥. អារទធវីរសិយា សោតិ ជាអ្នកសផតើមសេរកតពីាយាម 

៦. ឧបដឋិតេសតិ សោតិ ជាអ្នករបុងស្តម រតី 

៧. បញ្ញវា សោតិ ជាអ្នកមានរបាជាញ  ។ 

 កមាល ាំងមាន ៧ យា៉ា ង គ ឺ
១. េទាធ ពល ំកមាល ាំងេទធ  

២. វីរយិពល ំកមាល ាំងពាយាម  
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3. Hiribalaṁ Power of moral shame 

4. Ottappabalaṁ Power of moral dread 

5. Satibalaṁ Power of mindfulness 

6. Samādhibalaṁ Power of concentration 

7. Paññabalaṁ Power of wisdom 

 Seven Stations of Consciousness:  

1. Beings are different in body, different in perception, such as men, 

some heavenly beings 

2. Beings are different in body, alike in perception, such as the first-

born gods of the Brahma world 

3. Beings are alike in body, different in perception, such as the 

Radiant Gods 

4. Beings are alike in body, alike in perception, such as the All-

illuminating Gods 

5. Beings are reborn in the sphere of infinite space 

6. Beings are reborn in the sphere of infinite consciousness 
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៣. ហរិពិល ំកមាល ាំង ិរ ិ 

៤. ឱ្តតបបពល ំកមាល ាំងឱ្តតបបៈ 

៥. េតិពល ំកមាល ាំងេតិ 

៦. េម្មធិពល ំកមាល ាំងេមាធិ 

៧. បញញ ពល ំកមាល ាំងបញ្ញដ  ។ 

 វញិ្ញដ ណ្ដឌតិ ិ(ទតីាាំងននវញិ្ញដ ណ្) មាន ៧ យា៉ា ង 

១. មានពួកេតវ មានកាយសផេងគាន  មានេញ្ញដ សផេងគាន  ដូរពួកមនុេេ 
សទវតាពួកខ្លេះ ។ 

២. មានពួកេតវ មានកាយសផេងគាន  មានេញ្ញដ ដូរគាន  ដូរសទវតាកនុង
ពួករព ម ដដលសកើតកនុងជានប់ឋមជានភូម ិ។ 

៣. មានពួកេតវ មានកាយដូរគាន  មានេញ្ញដ សផេងគាន  ដូរពួកសទវតា
ជានអ់ាភេេរៈ ។ 

៤. មានពួកេតវ មានកាយដូរគាន  មានេញ្ញដ ដូរគាន  ដូរពួកសទវតាជាន់
េុភកិណ្ហ ៈ ។ 

 ៥. មានពួកេតវ រូលកានអ់ាកាស្តនញ្ញច យតនជាន សោយគិតថា 
អាកាេមនិមានទីបាំផុត ។ 

៦. មានពួកេតវ រូលកានវ់ញិ្ញដ ណ្ញ្ញច យតនជាន សោយគិតថា 
វញិ្ញដ ណ្មនិមានទីបាំផុត ។ 
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7. Beings are reborn in the sphere of nothingness 

 Seven Persons Worthy of Offerings:  

1. Ubhatobhāgavimutto One emancipated in both ways 

2. Paññāvimutto One emancipated by insight 

3. Kāyasakkhī The bodily aware 

4. Diṭṭhippatto One has won vision 

5. Saddhāvimutto One emancipated by faith 

6. Dhammānusarī  One conforming to the Dhamma 

7. Saddhānusarī  One conforming by faith 

 The Seven Obsessions: 

1. Kāmarāgānusyo The obsession of complacence 

2. Paṭighānusayo The obsession of resentment 

3. Diṭṭhānusayo The obsession of views 

4. Vicikicchānusayo The obsession of doubt 

5. Mānānusayo The obsession of conceit 

6. Bhavarāgānusayo The obsession of craving for becoming 
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៧. មានពួកេតវ រូលកានអ់ាកិញ្ច ញ្ញដ យតនជាន សោយគិតថា វតថុតិរ
តួរមនិមាន ។ 

 បគុគលគរួទទលួនូវទកខណិាទន មាន ៧ ពួក គ ឺ
១. ឧភសតាភាគវិមុសតាត  សោកជាឧភសតាភាគវមុិតត 

២. បញញ វិមុសតាត  សោកជាបញ្ញដ វមុិតត 

៣. កាយេកខី សោកជាកាយេកខី  

៤. ទិដឋិបបសតាត  សោកជាទិដឌិបបតត  

៥. េទាធ វិមុសតាត  សោកជាេទធ វមុិតត  

៦. ធម្មម នុោរ ីសោកជាធមាម នុស្តរ ី

៧. េទាធ នុោរ ីសោកជាេទធ នុស្តរ ី។ 

 អ្នុេយកកសិលេ មាន ៧ យា៉ា ង គ ឺ
១. កាមរាគានុេសយា កាមរាគានុេ័យ 
២. បដិឃានុេសយា បដិឃានុេ័យ 

៣. ទិដ្ឋឋ នុេសយា ទិោឌ នុេ័យ 

៤. វិចិកិចាា នុេសយា វរិិកិចាឆ នុេ័យ 

៥. ម្មនានុេសយា មាន្ទនុេ័យ 

៦. ភវរាគានុេសយា ភវរាគានុេ័យ 
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7. Avijjānusayo The obsession of ignorance 

 

 Seven Rules for the Pacification for the Disputed 

Questions that Have Been Raised: 

1. Sammukhāvinayo  Proceedings face to face 

2. Sativinayo Recollection 

3. Amūļhavinayo Mental Derangement 

4. Paṭiññāya Confession 

5. Yebhuyyasikā Majority Verdict 

6. Tassa pāpiyasikā Habitual Bad Character 

7. Tiṇavatthārako Covering over with grass21 

 

12. The Sets of Eight Dharma 

 Eight Wrong Factors:  

1. Micchādiṭṭhi  Wrong view 

 
                                                             
21 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19, pp. 210-215. 
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៧. អវិជាា នុេសយា អ្វជិាជ នុេ័យ ។ 

 អ្ធកិរណ្េមថៈ មាន ៧ យា៉ា ង គ ឺ ធមេ៌រមាបរ់មាង បនូ់វ
អ្ធកិរណ៍្ ដដលសកើតស ើងស ើយ 

១. េមមុខាវិនសយា េងឃរតូវឱ្យេមមុខាវនិយ័  

២. េតិវិនសយា េងឃរតូវឱ្យេតិវនិយ័ 

៣. អមូឡហវិនសយា េងឃរតូវឱ្យអ្មូ ហវនិយ័ 

៤. បដិញញ យ កាសរតពវំ េងឃរតូវសធវើតាមសេរកតីសបតជាញ  

៥. សយភុយយេកិា សយភុយយេិកា 

៦. តេស បាបិយេកិា តេេបាបិយេិកា  

៧. តិណ្វតាថ រសកា តិណ្វតាថ រកៈ21 ។  

១២. ធម៌ពួករបាបំ ី

 មរិឆតតៈ (ភាវៈដដលខុ្េ) មាន ៨ យា៉ា ង គ ឺ
១. មិចាា ទិដឋិ ការយល់ស ើញខុ្េ 

                                                             
21 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (ខ្មរ មភៈ ឆ្ន ំ២០២០). សងគីៃសិូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រមុជនំ ំក្រះត្ក្ៃបដិរ.(១៩៣០-៦៨). 
ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទរំ័រ ២១០-២១៥. 
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2. Micchāsaṅkappo Wrong thought 

3. Micchākammanto Wrong speech 

4. Micchāvācā Wrong action 

5. Micchāājīvo Wrong livelihood 

6. Micchāvāyāmo Wrong effort 

7. Micchāsati Wrong mindfulness  

8. Micchāsamādhi Wrong concentration 

 Eight Right Factors:  

1. Sammādiṭṭhi  Right view 

2. Sammāsaṅkappo Right thought 

3. Sammākammanto Right speech 

4. Sammāvācā Right action 

5. Sammāājīvo Right livelihood 

6. Sammāvāyāmo Right effort 

7. Sammāsati Right mindfulness  
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២. មិចាា េង្ាសបា សេរកតរីតិេះរេិះខុ្េ 

៣. មិចាា វាចា េមតខុី្េ 

៤. មិចាា កមមសនាត   ការ្រខុ្េ 

៥. មិចាា អាជីសវា  ការរិញ្ច ឹមជីវតិខុ្េ   

៦. មិចាា វាយាសម្ម សេរកតីពាយាមខុ្េ 

៧. មិចាា េតិ សេរកតីរឭកខុ្េ 

៨. មិចាា េម្មធិ កិរយិាតមកល់រិតតឱ្យនឹងខុ្េ ។ 

 េមមតតៈ (ភាវៈដដលរតវូ) មាន ៨ យា៉ា ង គ ឺ

១. េម្មម ទិដឋិ ការយល់ស ើញរតូវ 

២. េម្មម េង្ាសបា សេរកតរីតិេះរេិះរតូវ 

៣. េម្មម វាចា េមតរីតូវ 

៤. េម្មម កមមសនាត  ការ្ររតវូ 

៥. េម្មម អាជីសវា កិរយិារិញ្ច ឹមជីវតិរតូវ 

៦. េម្មម វាយាសម្ម សេរកតីពាយាមរតូវ 

៧. េម្មម េតិ សេរកតីរឭករតូវ 
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8. Sammāsamādhi Right concentration22 

 

 Eight Kinds of Higher Knowledge 

1. Vipassanāñāṇa Insight knowledge 

2. Manomayiddhi Iddhividhi Mind-made-magical power 

3. Iddhividhi  Psychic (supernormal) powers 

4. Dibbasota Divine ear 

5. Cetopariyaññāṇa Knowledge of the minds of others 

6. Pubbenivāsānussatiññāṇa Knowledge of past existence 

7. Dibbacakkhu Divine eye 

8. Āsavakkhayavaññāṇa  Knowledge of the extinction of mental 

intoxicants23 

                                                             
22 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19, pp. 216.  
 
23Dr. Thepyanmongkol, P. (BE 2550).Sunday Dhamma Talks Volume 1, pp. 60-61. 
Retrieved from https://books.google.com.kh/books?id=_SDwAQAAQBAJ&pg 
=PA 60&lpg=PA60&dq=eight+vijja&source=bl&ots=mhyO8-tNPR&sig =ACfU 3 
U0YHmruLn9RS5ZrEoVKxppLs8Z9lQ&hl=km&sa=X&ved=2ahUKEwi3_LWu_
szqAhXYyYsBHaBiA3wQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=eight%20vijja&
f=false. 
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៨. េម្មម េម្មធិ កិរយិាតមកល់រិតតឱ្យនឹងរតូវ22 ។ 

 

 វជិាជ  ៨ យា៉ា ង គ ឺ
១. វិបេសនាញាណ្ បញ្ញដ ពិចារណាស ើញេ ខ្ រធមស៌ោយនរតលកខណ៍្ 
២. មសនាមយទិធិ ឫទធិេសរមរសោយរិតត  
៣. ឥទធិវិធិ េដមតងឫទធិសផេងៗបាន 
៤. ទិពវសោត រតសរៀកទិពវ 
៥. សចសតាបរយិញញ ណ្ ញាណ្កាំណ្តដឹ់ងរិតតអ្នកដនទបាន 
៦. បុសពវនិវាោនុេសតិញញ ណ្ ញាណ្រឭកអ្តីតជាតិបាន 
៧. ទិពវចកខ ុដភនកទិពវ  
៨. អាេវកខយវញញ ណ្ ញាណ្ដដលសធវើឱ្យអ្េ់អាេវៈ23 ។ 

                                                             
22 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (ខ្មរ មភៈ ឆ្ន ំ២០២០). សងគីៃសិូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រមុជនំ ំក្រះត្ក្ៃបដិរ.(១៩៣០-៦៨). 
ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទំរ័រ ២១៦. 
23 បណ្ឌ ិៃ Thepyanmongkol, P. (រ.ស. ២៥៥០).  ធមែលទសនាត្ងៃអាទិៃយ លេម ១ ទំរ័រ ៦០-

៦១. ដរក្សង់លេញរី https://books.google.com.kh/books?id=_SDwAQAAQBAJ&pg=

PA60&lpg=PA60&dq=eight+vijja&source=bl&ots=mhyO8-tNPR&sig=ACfU3
U0YHmruLn9RS5ZrEoVKxppLs8Z9lQ&hl=km&sa=X&ved=2ahUKEwi3_LWu_
szqAhXYy YsBHaBiA3wQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=eight%20
vijja&f=false.  
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 Eight Persons Worthy of Offerings:  

1. Sotāpanno The stream winner  

2. Sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno 

One had practiced to gain the fruit of stream entry  

3. Sakadāgāmī The once returner 

4. Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno One has practiced to 

gain the fruit of once returner.  

5. Anāgāmī The non-returner 

6. Anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno One has practiced to gain 

the fruit of non-returner 

7. Arahā The Arahant 

8. Arahattaphalasacchikiriyāya paṭipanno One has practiced to gain 

the fruit of Arahant  

 Eight Occasions of Indolence:  

1. A monk has a job to do. He thinks, “I have got this job to do,  
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 បគុគលទទួលនូវទកខណិាទន មាន ៨ ពកួ គ ឺ

១. សោតាបសនាន  សោកអ្នកដល់នូវសស្តតៈស ើយ 

២. សោតាបតតិផលេចាិកិរយិាយ បដិបសនាន  សោកអ្នករបតិបតតិសដើមបី
សធវើឱ្យជាករ់ាេ់ នូវសស្តតាបតតិផល 

៣. េកទាគាមី ជាេកទគាម ី 

៤. េកទាគាមិផលេចាិកិរយិាយ បដិបសនាន  សោកអ្នករបតិបតតសិដើមបី
សធវើឱ្យជាករ់ាេ់ នូវេកទគាមផិល 

៥. អនាគាមី ជាអ្ន្ទគាម ី

៦. អនាគាមិផលេចាិកិរយិាយ បដិបសនាន  សោកអ្នករបតិបតតិសដើមបសីធវើ
ឱ្យជាករ់ាេ់ នូវអ្ន្ទគាមផិល  

៧. អរោ ជាអ្រ នត 

៨. អរហតតផលេចាិកិរយិាយ បដិបសនាន  សោកអ្នករបតិបតតិសដើមបសីធវើឱ្យ
ជាករ់ាេ់ នូវភាវៈជាអ្រ នត។  

 

 កុេីតវតថុ (ស តុរបេ់បគុគលខ្ជលិ) មាន ៨ យា៉ា ង គ ឺ

    ភកិខុកនុងស្តេន្ទសនេះ រតូវសធវើការ្រ ភកិខុសន្ទេះមានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា     
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but it will make me tired. I will have a rest.” So he lies down and 

does not stir up enough energy to complete the uncompleted, to 

accomplish the unaccomplished and to realize the unrealized. 

2. He has done some work. He thinks, “I have done this work, now I 

am tired. I will have a rest.” So he lies down and does not stir up 

enough energy to complete the uncompleted, to accomplish the 

unaccomplished and to realize the unrealized. 

3. He has to go on a journey, and thinks, “I will go on this journey, 

and it will make me tired. I will have a rest.” So he lies down and 

does not stir up enough energy to complete the uncompleted, to 

accomplish the unaccomplished and to realize the unrealized.  

4. He has been on a journey, and thinks, “I have done this work, now 

I am tired. I will have a rest.” So he lies down and does not stir up 

enough energy to complete the uncompleted, to accomplish the  
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១. «ការ្រ នឹងឯង អាតាម អ្ញ នឹងរតូវសធវើ ដតថាសបើអាតាម អ្ញសធវើការ្រ
សៅស ើយ កាយនឹងលាំបាក សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញសដកេិន» ។ ភកិខុសន្ទេះ 
កស៏ដក មនិរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិ
ទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ាន សដើមបសីធវើ
ឱ្យជាករ់ាេ់ នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ ។  

២. ភកិខុបានសធវើការ្រស ើយ ភកិខុសន្ទេះមានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា «អាតាម
អ្ញ បានសធវើការ្រររួស ើយ ឥ ូវសនេះ កាយកល៏ាំបាកសៅស ើយ 
សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញសដកេិន» ។ ដូសរនេះ ភកិខុសន្ទេះ កស៏ដក មនិរបុងសរបៀប
ពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវ
គុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់ នូវគុណ្
វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ ។  

៣. ភកិខុរតូវសដើរផលូវ ភកិខុសន្ទេះមានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា «អាតាម អ្ញ នឹងសដើរ
ផលូវ ដតថាសបើអាតាម អ្ញសដើរផលូវ កាយនឹងលាំបាក សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញសដក
េិន»។ ភកិខុសន្ទេះ កស៏ដក មនិរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្
វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិ
ទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់ នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើ
ឱ្យជាករ់ាេ់ ។  

៤. ភកិខុសដើរផលូវររួស ើយ ភកិខុសន្ទេះមានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា អាតាម អ្ញ បាន
សដើរផលូវររួស ើយ ឥ ូវសនេះ កាយកល៏ាំបាកសៅស ើយ សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញ
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unaccomplished and to realize the unrealized.  

5. He goes on the alms round in a village or town. He does not get 

his fill of food. He thinks, “I have gone on the alms round in a village 

or town. I have not got his fill of food; my body is tired and useless. I 

will have a rest.” So he lies down and does not stir up enough energy 

to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished and 

to realize the unrealized.  

6. He goes on the alms round in a village or town and gets his fill of 

food. He thinks, “I have gone on the alms round in a village or town. 

I have got his fill of food, but my body is heavy and useless as if I 

were pregnant. I will have a rest.” So he lies down and does not stir 

up enough energy to complete the uncompleted, to accomplish the  
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សដកេិន។ ភកិខុសន្ទេះ កស៏ដក មនិរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្
វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិ
ទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់ នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើ
ឱ្យជាករ់ាេ់។  

៥. ភកិខុសដើរសៅកានរ់េុក ឬនិគម សដើមបបិីណ្ឍ បាត ដតមនិបានសភាជន
សៅ មង ឬនថលថាល  ឱ្យបរបូិណ៌្ដរាបដល់ដ ែ្តសទ ភកិខុសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ង
សនេះថា អាតាម អ្ញ កាលដដលសដើរសៅកានរ់េុក ឬនិគម មនិបានសភាជន
សៅ មង ឬនថលថាល  ឱ្យបរបូិណ៌្ដរាបដល់ដ ែ្តសស្តេះ កាយរបេ់អាតាម អ្ញ
សនេះ កល៏ាំបាកសៅស ើយ សធវើការ្រមនិសកើត សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញសដក   
េិន។ ភកិខុសន្ទេះ កស៏ដក មនិរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្វសិេេ 
ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ាន 
សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់ នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើឱ្យជាក់
រាេ់ ។ 

៦. ភកិខុសដើរសៅកានរ់េុក ឬនិគម សដើមបបិីណ្ឍ បាត បានសភាជនសៅ មង 
ឬនថលថាល  បរបូិណ៌្ដរាបដល់ដ ែ្ត ភកិខុសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា អាតាម អ្ញ 
កាលដដលសដើរសៅកានរ់េុក ឬនិគម សដើមបបិីណ្ឍ បាត បានសភាជន
សៅ មង ឬនថលថាល  បរបូិណ៌្ដរាបដល់ដ ែ្តដដរស ើយ ដតកាយរបេ់អាតាម
អ្ញ កធ៏ងន ់សធវើការ្រមនិសកើត ទាំនងដូរជាមាននផទសពាេះ  សណ្ហើ យរុេះ អាតាម  

អ្ញសដកេិន។ ភកិខុសន្ទេះ កស៏ដក មនិរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវ
គុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួន
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unaccomplished and to realize the unrealized.  

7. He has developed some slight indisposition, and he thinks, “I have 

developed some slight indisposition; I had better have a rest.” So he 

lies down and does not stir up enough energy to complete the 

uncompleted, to accomplish the unaccomplished and to realize the 

unrealized.  

8. He is recuperating having not long recovered from an illness, and 

he thinks, “My body is weak and useless, so I will have a rest.” So he     

  lies down and does not stir up enough energy to complete the  

uncompleted, to accomplish the unaccomplished and to realize the 

unrealized.  

 Eight Occasions for Making an Effort 

1. A monk has a job to do, and he thinks, “I have got this job to do, 

but in doing it I will not find it easy to pay attention to the teachings 
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មនិទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់ នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទន់
បានសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ ។  

៧. ភកិខុសកើតអាពាធតិរតួរ ភកិខុសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា អាតាម អ្ញ 
បានសកើតអាពាធតិរតួរសនេះស ើយ មានទាំនងនឹងសដកបាន សបើដូសចាន េះ អាតាម
អ្ញសដកេិន។ ភកិខុសន្ទេះ កស៏ដក មនិរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវ
គុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួន
មនិទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់ នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទន់
បានសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ ។  

៨. ភកិខុេេះសេបើយអ្ាំពីជមងសឺ ើយ សទើបនឹងេេះសេបើយអ្ាំពីជមងមឺនិយូរ
ប៉ាុន្ទម ន ភកិខុសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា កាយរបេ់អាតាម អ្ញ សៅមនិទន់
មានកមាល ាំង សធវើការ្រមនិសកើត សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញសដកេិន។ ភកិខុសន្ទេះ 
កស៏ដក មនិរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិ
ទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យ
ជាករ់ាេ់ នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ ។  

 អារពភវតថុ (ស តុរបេ់បគុគលរបុងសរបៀបពាយាម) មាន  

៨ យា៉ា ង គ ឺ
១. ភកិខុកនុងស្តេន្ទសនេះ រតូវសធវើការ្រ ភកិខុសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា    

« អាតាម អ្ញ នឹងរតូវសធវើការ្រ ដតថាសបើអាតាម អ្ញ សធវើការ្រសៅ នឹងសធវើ
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of the Buddhas. So I will stir up enough energy to complete the 

uncompleted, to accomplish the unaccomplished and to realize the 

unrealized.” Then he does so. 

2. He has done some work, he thinks, “Well, I did the job, but 

because of it I was not able to pay sufficient attention to the teaching 

of the Buddhas, so I will stir up enough energy to complete the 

uncompleted, to accomplish the unaccomplished and to realize the 

unrealized.” Then he does so. 

3. He has to go on a journey, and thinks, “I will go on this journey, 

but because of it, I am not able to pay sufficient attention to the  

teaching of the Buddhas, so I will stir up enough energy to complete 

the uncompleted, to accomplish the unaccomplished and to realize 

the unrealized.” Then he does so.  

4. He has been on a journey... “I have been on this journey, but 

because of it, I was not able to pay sufficient attention to the teaching 

of the Buddhas, so I will stir up enough energy to complete the 
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ទុកកនុងរិតតនូវស្តេន្ទ របេ់រពេះពុទធទាំងឡាយ មនិបានរេួលស ើយ 
សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្វសិេេ ដដល
ខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ាន សដើមបី
សធវើឱ្យជាករ់ាេ់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ »
។ ភកិខុសន្ទេះ ករ៏បុងសរបៀបពាយាមសធវើដូសរនេះដមន ។ 

២. ភកិខុបានសធវើការ្រររួស ើយ ភកិខុសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា «អាតាម
អ្ញ បានសធវើការ្រររួស ើយ កាលដដលអាតាម អ្ញសធវើការ្រ កម៏និអារ
សធវើទុកកនុងរិតត នូវស្តេន្ទ របេ់រពេះពុទធទាំងឡាយបាន សណ្ហើ យរុេះ គួរ
អាតាម អ្ញ របុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិ
ទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យ
ជាករ់ាេ់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ »។ ភកិខុ
សន្ទេះ ករ៏បុងសរបៀបពាយាមសធវើដូសរនេះដមន ។ 

៣. ភកិខុរតូវសដើរផលូវ ភកិខុសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា « អាតាម អ្ញ នឹងរតូវ
សដើរផលូវ កាលសបើអាតាម អ្ញ នឹងសដើរផលូវ មនិ្យសធវើទុកកនុងរិតត នូវស្តេន្ទ 
របេ់រពេះពុទធទាំងឡាយបាន សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញ របុងសរបៀបពាយាម 
សដើមបដីល់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្
វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់នូវគុណ្វសិេេ 
ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ »។ ភកិខុសន្ទេះ ករ៏បុងសរបៀបពាយាម
សធវើដូសរនេះដមន ។ 

៤. ភកិខុសដើរផលូវររួស ើយ ភកិខុសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា « អាតាម អ្ញ
បានសដើរផលូវររួស ើយ កាលដដលអាតាម អ្ញកាំពុងសដើរផលូវ មនិអារសធវើទុកកនុង
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uncompleted, to accomplish the unaccomplished and to realize the 

unrealized.”  Then he does so. 

5. He goes on the alms round in a village or town. He does not get 

his fill of food, so he thinks, “I have gone on the alms round in a 

village or town. I have not got his fill of food; my body is light and  

fit, so I will stir up enough energy to complete the uncompleted, to 

accomplish the unaccomplished and to realize the unrealized.” Then 

he does so. 

6. He goes on the alms round in a village or town and gets his fill of 

food. He thinks, “I have gone on the alms round in a village or town. 

I have got his fill of food; my body is strong and fit, so I will stir up 

enough energy to complete the uncompleted, to accomplish the 

unaccomplished and to realize the unrealized.” Then he does so. 
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រិតត នូវស្តេន្ទរបេ់រពេះពុទធទាំងឡាយ សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញ របុងសរបៀប  
ពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវ
គុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់នូវគុណ្វសិេេ 
ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ »។ ភកិខុសន្ទេះ ករ៏បុងសរបៀបពាយាម
សធវើដូសរនេះដមន ។ 

៥. ភកិខុសដើរសៅកានរ់េុក ឬនិគម សដើមបបិីណ្ឍ បាត មនិបានសភាជន
សៅ មង ឬនថលថាល  ដរាបដល់ដ ែ្ត ភកិខុសន្ទេះមានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា « អាតាម
អ្ញ សដើរសៅកានរ់េុក ឬនិគម សដើមបបិីណ្ឍ បាត មនិបានសភាជនសៅ មង 
ឬនថលថាល  ឱ្យបរបូិណ៌្ដរាបដល់ដ្ែត កាយរបេ់អាតាម អ្ញករ៏ស្តល គួរសធវើ
ការ្របាន សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្
វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិ
ទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើ
ឱ្យជាករ់ាេ់ »។ ភកិខុសន្ទេះ ករ៏បុងសរបៀបពាយាមសធវើដូសរនេះដមន ។ 

៦. ភកិខុសដើរសៅកានរ់េុក ឬនិគម សដើមបបិីណ្ឍ បាត បានសភាជនសៅ មង 
ឬនថលថាល  បរបូិណ៌្ដរាបដល់ដ ែ្ត ភកិខុសន្ទេះមានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា « អាតាម
អ្ញ បានសដើរសៅកានរ់េុក ឬនិគម សដើមបបិីណ្ឍ បាត បានសភាជនសៅ មង 
ឬ  នថលថាល  បរបូិណ៌្ដរាបដល់ដ្ែត កាយរបេ់អាតាម អ្ញ មានកមាល ាំង លមមសធវើ
ការ្របាន សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្
វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិ
ទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើ
ឱ្យជាករ់ាេ់ »។ ភកិខុសន្ទេះ ករ៏បុងសរបៀបពាយាមសធវើដូសរនេះដមន ។ 
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7. He has developed some slight indisposition, and he thinks, “I have 

some slight indisposition; and this might get worse, so I will stir up 

enough energy to complete the uncompleted, to accomplish the 

unaccomplished and to realize the unrealized.” Then he does so. 

8. He is recuperating having not long recovered, and he thinks, “It 

might be that the illness with recur, so I will stir up enough energy to 

complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished and to 

realize the unrealized.” Then he does so. 

 Eight Bases for Giving:  

1. Āsajja dānaṁ deti One gives as occasion offers (one gives because 

receivers just come.). 

2. Bhayā dānaṁ deti One gives from fear (he fears someone 

criticizes or he fears falling into four woeful states.) 

3. Adāsi meti dānaṁ deti One gives when he thinks, “He (someone) 

gave me something.” 
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 ៧. មាន លអាវុសស្តទាំងឡាយ មយួសទៀត ភកិខុសកើតអាពាធតិរតួរ ភកិខុ
សន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា « អាតាម អ្ញ សកើតអាពាធតិរតួរសនេះស ើយ 
អាពាធ របេ់អាតាម អ្ញ គងម់ានទាំនងរសរមើនស ើងមនិខាន សណ្ហើ យរុេះ 
អាតាម អ្ញ របុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិ
ទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យ
ជាករ់ាេ់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ានសធវើឱ្យជាករ់ាេ់ »។ ភកិខុ
សន្ទេះ ករ៏បុងសរបៀបពាយាមសធវើដូសរនេះដមន ។ 

៨. ភកិខុបានេេះសេបើយអ្ាំពីជមងសឺ ើយ លុេះសេបើយអ្ាំពីជមងមឺនិទនយូ់រ
ប៉ាុន្ទម ន ភកិខុសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា « អាពាធរបេ់អាតាម អ្ញ គងម់ាន
ទាំនងសរ ើស ើងវញិ សណ្ហើ យរុេះ អាតាម អ្ញ របុងសរបៀបពាយាម សដើមបដីល់នូវ
គុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនដ់ល់ សដើមបបីាននូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួន
មនិទនប់ាន សដើមបសីធវើឱ្យជាករ់ាេ់នូវគុណ្វសិេេ ដដលខ្លួនមនិទនប់ាន
សធវើឱ្យជាករ់ាេ់ »។ ភកិខុសន្ទេះ ករ៏បុងសរបៀបពាយាមសធវើដូសរនេះដមន ។ 

 

 ទនវតថុមាន ៨ យា៉ា ង គ ឺ 
១. អាេជា ទានំ សទតិ បុគគលឱ្យទន សរពាេះបុគគលរស្តបដ់តមកដល់។ 

២. ភយា ទានំ សទតិ បុគគលឱ្យទនសរពាេះខាល រ (សគតិេះសដៀល ឬខាល រ
អ្បាយភូម)ិ ។ 

៣. អទាេ ិសមតិ ទានំ សទតិ បុគគលឱ្យទនសោយគិតថា សគធាល បឱ់្យដល់
អាតាម អ្ញស ើយ ។ 
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4. Dassati meti dānaṁ deti One gives when he thinks, “He will give 

me something.” 

5. Sādhu dānanti dānaṁ deti One gives when he thinks, “It is good to 

give.” 

6. Ahaṁ pacāmi ime na pacanti nanārahāmi pacanto apacantānaṁ 

dānaṁ na dātunti dānaṁ deti One gives when he thinks, “I am 

cooking something, but they are not. It would not be right not to give 

something to those who are not cooking.” 

7. Idaṁ me dānaṁ dadato kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchatīti  

dānaṁ deti One gives when he thinks, “If I make this gift, I shall 

acquire a good reputation.” 

8. Cittālaṅkāracittaparikkhāratthaṁ dānaṁ deti One gives in order 

to adorn and prepare one‟s mind. 

 Dānupatti 

1. Someone gives an ascetic or Brahmin food, drink, clothes, 

transport, garlands, perfumes and ointments, accommodation, a 

dwelling and lights, and he hopes to receive a return for his gifts. He 

sees a rich Khattiya, Brahmin and Householder living in full 
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៤. ទេសតិ សមតិ ទានំ សទតិ បុគគលឱ្យទនសោយគិតថា សគនឹងឱ្យដល់
អាតាម អ្ញវញិ ។ 

៥. ោធុ ទាននតិ ទានំ សទតិ បុគគលឱ្យទនសោយគិតថា ទនជាការឱ្យ 
េសរមររបសយាជន ៍។ 

៦. អហ ំបចាមិ ឥសម ន បចនតិ ននារោមិ បចសនាត  អបចនាត នំ ទានំ 
ន ទាតុនតិ ទានំ សទតិ បុគគលឱ្យទនសោយគិតថា អាតាម អ្ញ រមែនិ ជន
ទាំងសនេះ មនិរមែនិ កាលសបើអាតាម អ្ញបានរមែនិ មនិគួរនឹងមនិឱ្យទន 
ដល់ពួកជនដដលមនិបានរមែនិសទ ។ 

៧. ឥទំ សម ទានំ ទទសតា កលាសណា កិតតិេសទាទ  អពភុគគចាតីតិ  ទានំ 
សទតិ បុគគលឱ្យទនសោយគិតថា កាលសបើអាតាម អ្ញ ឱ្យទនសនេះសៅស ើយ 
កិតតិេពទដល៏ែ រដមងខ្ចរខាច យសៅ ។ 

៨. ចិតាត លង្ខា រចិតតបរកិាខ រតថំ ទានំ សទតិ បុគគលឱ្យទនសដើមបជីាសរគឿង
របោបរិ់តត និងសដើមបបីរកិាខ ររបេ់រិតត ។ 

 ទនុបបតត ិ(ការសកើតស ើង សរពាេះទន) មាន ៨ យា៉ា ង 
១. បុគគលពួកខ្លេះ កនុងសោកសនេះ ឱ្យទនបាយ ទឹក េាំពត ់យាន ផ្កក

ករមង សរគឿងរកអូ្ប សរគឿងោប ទីសដក ទីសៅ និងវតថុេរមាបរ់បទីប ដល់     
េមណ្ៈ ឬរពា មណ៍្ បុគគលសន្ទេះ ឱ្យវតថុណា របាថាន យកវតថុសន្ទេះវញិ 
(សរពាេះ) បុគគលសន្ទេះ ស ើញខ្តតិយមហាស្តលកតី រពា មណ្មហាស្តលកតី  
គ បតិមហាស្តលកតី ដដលដ ែ្តេកបេ់កល់ មូលមតិត បសរមើសោយកាម
គុណ្ ៥ បុគគលសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា ឱ្ ន៎ អាតាម អ្ញ លុេះមានរាង-
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enjoyment of the pleasures of the five senses and he thinks, "If only 

when I die I may be reborn as one of these rich people." He sets his 

heart on this thought, fixes it, and develops it. And this thought being 

launched at such a low level and not developed to a higher level 

leads to rebirth right there. But I say this of a moral person, not of an 

immoral one. The mental aspiration of a moral person is effective 

through its purity. 

2. Someone gives an ascetic or Brahmin food, drink, clothes, 

transport, garlands, perfumes and ointments, sleeping 

accommodation, a dwelling and lights, and he hopes to receive a 

return for his gifts. And he have heard that the devas in the realm of 

the four great kings live long, are good looking, and lead a happy 

life, he thinks, "If only when I die I could be reborn there! " He sets 

his heart on this thought, fixes it, and develops it. And this thought 

being launched at such a low level and not developed (in the 

commentary, it refers to mind which is not developed to gain path 

and fruit that are greater that a rich Khattiya and etc.) to a higher 
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កាយដបកធាល យបន្ទទ បអ់្ាំពីសេរកតីស្តល បស់ៅ េូមឱ្យសៅសកើតរមួ ជាមយួនឹង
ខ្តតិយមហាស្តល ឬរពា មណ្មហាស្តល ឬកគ៏ បតិមហាស្តល។ 
បុគគលសន្ទេះ កត៏មកល់រិតតសន្ទេះទុក អ្ធិោឌ នរិតតសន្ទេះទុក អ្បរ់ ាំរិតតសន្ទេះទុក។ 
រិតតរបេ់បុគគលសន្ទេះ ផុតរេ េះចាកកាមគុណ្ដស៏ថាកទប ដតមនិរសរមើន
ស ើង (កនុងអ្ដឌកថា េាំសៅយករិតត ដដលមនិបានរសរមើន សដើមបរីបសយាជន៍
ដល់មគគ និងផល ដដលសលើេលុបជាងេមបតតិខ្តតិយមហាស្តលជាសដើម
សន្ទេះ)។ តសៅ ដតងរបរពឹតតសៅ សដើមបសីកើតកនុងទីដដលខ្លួនរបាថាន សន្ទេះ។ ដតខ្ញុ ាំ
សពាលនូវដាំសណ្ើ រសន្ទេះ រាំសពាេះបុគគលមានេីល មនិសពាលរាំសពាេះបុគគល
រទុេតេីលស ើយ។ សេរកតតីាាំងរិតតរបេ់បគុគលមានេីល រដមងេសរមរ
បាន សរពាេះសេរកតីតាាំងរិតតសន្ទេះ ជារបេ់បរេុិទធ ។  

  ២. បុគគលពួកខ្លេះ កនុងសោកសនេះ ឱ្យទនបាយ ទឹក េាំពត ់យាន ផ្កក
ករមង សរគឿងរកអ្ូប សរគឿងោប ទីសដក ទីសៅ និងរបទីប ដល់េមណ្ៈ 
ឬរពា មណ៍្ បុគគលសន្ទេះ ឱ្យវតថុណា របាថាន យកវតថុសន្ទេះវញិ បុគគលសន្ទេះបាន
ឮថា ពួកសទវតាកនុងឋានចាតុមមហារាជិកា មានអាយុដវង មានេមបុរលែ មាន
សេរកតីេុខ្សររើន។ បុគគលសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា ឱ្ ន៎ អាតាម អ្ញ 
លុេះមានរាងកាយដបកធាល យ ខាងមុខ្បន្ទទ បអ់្ាំពីសេរកតីស្តល បស់ៅ េូមឱ្យ
សៅសកើតរមួជាមយួនឹងពួកសទវតាកនុងឋានចាតុមមហារាជិកា។ បុគគលសន្ទេះ ក៏
តាាំងរិតតសន្ទេះទុក អ្ធិោឌ នរិតតសន្ទេះទុក អ្បរ់ ាំរិតតសន្ទេះទុក រិតតរបេ់បុគគល
សន្ទេះ ផុតរេ េះចាកកាមគុណ្ ដស៏ថាកទប ដតមនិរសរមើនស ើងតសៅ 
ដតងរបរពឹតតសៅ សដើមបសីកើតកនុងទីដដលខ្លួនរបាថាន សន្ទេះ។ ដតខ្ញុ ាំសពាលនូវ
ដាំសណ្ើ រសន្ទេះ រាំសពាេះបុគគលមានេីល មនិសពាលរាំសពាេះបុគគលរទុេតេីល
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level leads to rebirth right there. But I say this of a moral person, not 

of an immoral one. The mental aspiration of a moral person is 

effective through its purity. 

Someone gives an ascetic or Brahmin food, drink, clothes, transport, 

garlands, perfumes and ointments, sleeping accommodation, a 

dwelling and lights, and he hopes to receive a return for his gifts. 

And he have heard that the devas in the heavens of   

3. The Thirty Three Gods 

4. The Yama Devas 

5. The Tushita Devas 

6. The Nimmanarati Devas 

7. The Paramanimmita Vasavatti Devas live long, are good looking, 

and lead a happy life, he thinks, "If only when I die I could be reborn 

there!” He sets his heart on this thought, fixes it, and develops it. 

And this thought being launched at such a low level and not 

developed to a higher level leads to rebirth right there. But I say this 

of a moral person, not of an immoral one. The mental aspiration of a 

moral person is effective through its purity. 
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ស ើយ។ មាន លអាវុសស្តទាំងឡាយ សេរកតតីាាំងរិតតរបេ់បុគគលមានេីល 
រដមងេសរមរបាន សរពាេះសេរកតតីាាំងរិតតសន្ទេះជារបេ់បរេុិទធ។  

 ៣. បុគគលពួកខ្លេះ កនុងសោកសនេះ ឱ្យទនបាយ ទឹក េាំពត ់យាន ផ្កក
ករមង សរគឿងរកអ្ូប សរគឿងោប ទីសដក ទីសៅ និងរបទីប ដល់េមណ្ៈ           
ឬរពា មណ៍្។ បុគគលសន្ទេះ ឱ្យរបេ់ណា របាថាន យករបេ់សន្ទេះវញិ បុគគល
សន្ទេះ បានឮថា ពួកសទវតាកនុងឋានតាវតតិងេ 

៤. ។សប។ ពួកសទវតាកនុងឋានយាមៈ។សប។ 

៥. ពួកសទវតាកនុងឋានតុេិត។សប។ 

៦. ពួកសទវតាកនុងឋាននិមាម នរតី។សប។  

៧. ពួកសទវតាកនុងឋានបរនិមមតិវេវតី មានអាយុដវង មានេមបុរលែ មាន  
សេរកតេុីខ្សររើន។ បុគគលសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា ឱ្ ន៎ អាតាម អ្ញ 
លុេះមានរាងកាយដបកធាល យខាងមុខ្បន្ទទ បអ់្ាំពីសេរកតីស្តល បស់ៅ េូមឱ្យសៅ
សកើតរមួជាមយួនឹងពួកសទវតាកនុងឋានបរនិមមតិវេវតីត។ បុគគលសន្ទេះ កត៏ាាំង
រិតតសន្ទេះទុក អ្ធិោឌ នរិតតសន្ទេះទុក អ្បរ់ ាំរិតតសន្ទេះទុក រិតតរបេ់បុគគលសន្ទេះ 
ររួរេ េះចាកកាមគុណ្ដស៏ថាកទប ដតមនិរសរមើនស ើងតសៅ ដតង
របរពឹតតសៅ សដើមបសីកើតកនុងទីដដលខ្លួនរបាថាន សន្ទេះ។ ដតខ្ញុ ាំសពាលនូវដាំសណ្ើ រ
សន្ទេះ រាំសពាេះបុគគលមានេីល មនិសពាលរាំសពាេះបុគគលរទុេតេីលស ើយ។ 
មាន លអាវុសស្តទាំងឡាយ សេរកតីតាាំងរិតត របេ់បុគគលមានេីល រដមង
េសរមរបាន សរពាេះសេរកតតីាាំងរិតតសន្ទេះ ជារបេ់បរេុិទធ ។  
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8. Someone gives an ascetic or Brahmin food, drink, clothes, 

transport, garlands, perfumes and ointments, sleeping 

accommodation, a dwelling and lights, and he hopes to receive a 

return for his gifts. And he have heard that the devas in the world of 

Brahma live long, are good looking, and lead a happy life, he thinks, 

"If only when I die I could be reborn there! " He sets his heart on this 

thought, fixes it, and develops it. And this thought being launched at 

such a low level and not developed to a higher level leads to rebirth 

right there. But I say this of a moral person, not an immoral one. One 

freed from passion, not one still swayed by passion. The mental 

aspiration of such a moral person is effective through liberation from 

passion. 

 Eight Assemblies:  

1. Khattiyaparisā The assembly of Khattiyas 

2. Brāhmaṇaparisā The assembly of Brahmins 

3. Gahapatiparisā The assembly of Householders  

4. Samaṇaparisā The assembly of Ascetics 

5. Cātummahārājikaparisā The assembly of Devas of the Realm of 

the Four Great Kings 
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៨. បុគគលពួកខ្លេះ កនុងសោកសនេះ ឱ្យទនបាយ ទឹក េាំពត ់យាន ផ្កក
ករមង សរគឿងរកអ្ូប សរគឿងោប ទីសដក ទីសៅ និងរបទីប ដល់េមណ្ៈ 
ឬរពា មណ៍្ បុគគលសន្ទេះ ឱ្យរបេ់ណា របាថាន យករបេ់សន្ទេះវញិ បុគគល
សន្ទេះ បានឮថា ពួកសទវតាកនុងរព មសោក មានអាយុដវង មានេមបុរលែ 
មានសេរកតេុីខ្សររើន។ បុគគលសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ា ងសនេះថា ឱ្ ន៎ អាតាម
អ្ញ លុេះមានរាងកាយដបកធាល យខាងមុខ្បន្ទទ បអ់្ាំពីសេរកតីស្តល បស់ៅ េូម
ឱ្យសៅសកើតរមួជាមយួនឹងពួកសទវតាកនុងរព មសោក។ បុគគលសន្ទេះ កត៏ាាំង
រិតតសន្ទេះទុក អ្ធិោឌ នរិតតសន្ទេះទុក អ្បរ់ ាំរិតតសន្ទេះទុក រិតតរបេ់បុគគលសន្ទេះ 
ររួរេ េះចាកកាមគុណ្ដស៏ថាកទប ដតមនិរសរមើនស ើងសៅ ដតងរបរពឹតត
សៅ សដើមបសីកើត កនុងទីដដលខ្លួនរបាថាន សន្ទេះ។ ដតខ្ញុ ាំសពាលនូវដាំសណ្ើ រសន្ទេះ 
រាំសពាេះបុគគលមានេីល មនិសពាលរាំសពាេះបុគគលរទុេតេីលស ើយ សពាល
រាំសពាេះដតបុគគលរបាេចាករាគៈ មនិសពាលរាំសពាេះបុគគលរបកបសោយរាគៈ
ស ើយ។ មាន លអាវុសស្តទាំងឡាយ សេរកតតីាាំងរិតតរបេ់បុគគលមានេីល 
រដមងេសរមរបាន សរពាេះសេរកតតីាាំងរិតតសន្ទេះ ជារបេ់របាេចាករាគៈ។ 

 បរេ័ិទមាន ៨ ពួក គ ឺ 
១. ខតតិយបរោិ ខ្តតិយបរេ័ិទ 

២. រពាហមណ្បរោិ រពា មណ្បរេ័ិទ  

៣. គហបតិបរោិ គ បតិបរេ័ិទ  

៤. េមណ្បរោិ េមណ្បរេ័ិទ 

៥. ចាតុមមោរាជិកបរោិ ចាតុមមហារាជិកបរេ័ិទ 
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6. Tāvattiṁsaparisā The assembly of The Thirty Three Gods,  

7. Nimmānaratiparisāi The assembly of Maras 

8. Brahmaparisā The assembly of Brahmas. 

13. The Sets of Nine Dharma 

 Nine Causes of Malice:  

1. Malice is stirred up by the thought: “He has done me an injury.” 

2. Malice is stirred up by the thought: “He is doing me an injury.” 

3. Malice is stirred up by the thought: “He will do me an injury.” 

4. Malice is stirred up by the thought: “He has done an injury to 

someone who is dear and pleasant to me.” 

5. Malice is stirred up by the thought: “He is doing an injury to 

someone who is dear and pleasant to me.” 

6. Malice is stirred up by the thought: “He will do an injury to 

someone who is dear and pleasant to me.” 
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៦. តាវតតឹេបរោិ តាវតតិងេបរេ័ិទ 

៧. និម្មម នរតិបរោិ និមាម នរតិបរេ័ិទ 

៨. រពហមបរោិ រព មបរេ័ិទ ។  
 
១៣. ធម៌ពកួរបាបំនួ 

 អាឃាតវតថុ (ស តុននសេរកតគុីាំកនួ) មាន ៩ យា៉ា ង គ ឺ 
១. បុគគលរងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ បានរបរពឹតតស ើយ នូវ
អ្ាំសពើមនិជារបសយាជន ៍ដល់អ្ញ ។  

២. បុគគលរងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ កាំពុងរបរពឹតត នូវអ្ាំសពើមនិ
ជារបសយាជន ៍ដល់អ្ញ។  

៣. បុគគលរងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ នឹងរបរពឹតត នូវអ្ាំសពើមនិ
ជារបសយាជន ៍ដល់អ្ញ។ 

៤. បុគគលរងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ បានរបរពឹតតស ើយ នូវ
អ្ាំសពើមនិជារបសយាជន ៍ដល់បុគគលជាទីរេឡាញ់ ជាទីគាបរិ់តតរបេ់អ្ញ។  

៥. បុគគលរងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ កាំពុងរបរពឹតត នូវអ្ាំសពើមនិ
ជារបសយាជន ៍ដល់បុគគលជាទីរេឡាញ់ ជាទីគាបរិ់តតរបេ់អ្ញ ។  

៦. បុគគលរងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ នឹងរបរពឹតត នូវអ្ាំសពើមនិ
ជារបសយាជន ៍ដល់បុគគលជាទីរេឡាញ់ ជាទីគាបរិ់តតរបេ់អ្ញ។  
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7. Malice is stirred up by the thought: “He has done a favor for 

someone who is hateful and unpleasant to me.” 

8. Malice is stirred up by the thought: “He is doing a favor for 

someone who is hateful and unpleasant to me.” 

9. Malice is stirred up by the thought: “He will do a favor for 

someone who is hateful and unpleasant to me.” 

 Nine Abodes of Beings: 

1. Beings different in body and different in perception 

2. Beings different in body and alike in perception 

3. Beings alike in body and different in perception 

4. Beings alike in body and like in perception 

5. The realm of unconscious beings 

6. Beings have attained to the sphere of infinite space 

7. Beings have attained to the sphere of infinite consciousness 
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៧. បុគគលរងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ បានរបរពឹតតស ើយ នូវ
អ្ាំសពើជារបសយាជន ៍ ដល់បុគគលមនិជាទីរេឡាញ់ មនិជាទីគាបរិ់តត របេ់  
អ្ញ។  

៨. បុគគលរងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ កាំពុងរបរពឹតត នូវអ្ាំសពើជា
របសយាជន ៍ដល់បុគគលមនិជាទីរេឡាញ់ មនិជាទីគាបរិ់តត របេ់អ្ញ ។  

៩. រងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ នឹងរបរពឹតត នូវអ្ាំសពើជា
របសយាជន ៍ដល់បុគគលមនិជាទីរេឡាញ់ មនិជាទីគាបរិ់តត របេ់អ្ញ។ 

 
 េតាត វាេៈ (របសទេជាទសីៅរបេ់េតវ) មាន ៩ យា៉ា ង 

១. ពួកេតវមានកាយសផេងគាន  មានេញ្ញដ សផេងគាន  ។ 

២. ពួកេតវមានកាយសផេងគាន  មានេញ្ញដ ដូរគាន  ។ 

៣. ពួកេតវមានកាយដូរគាន  មានេញ្ញដ សផេងគាន  ។  

៤. ពួកេតវមានកាយដូរគាន  មានេញ្ញដ ដូរគាន  ។  

៥. ពួកេតវឥតេញ្ញដ  មនិដឹងរាេ់ (នូវអារមមណ៍្) ។  

៦. ពួកេតវរូលកានអ់ាកាស្តនញ្ញច យតនជាន សោយបរកិមមថា អាកាេ
មនិមានទីបាំផុត។ 

៧. ពួកេតវរូលកានវ់ញិ្ញដ ណ្ញ្ញច យតនជាន សោយបរកិមមថា វញិ្ញដ ណ្មនិ
មានទីបាំផុត ។  
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8. Beings have attained to the sphere of no-thing-ness 

9. Beings have attained to the realm of neither perception nor non 

perception. 

 Nine Unfortunate, Inopportune Times for Leading the 

Holy Life 

1. A Tathāgata has been born into the world, Arahant, fully 

enlightened Buddha, and the Dhamma is taught which leads to calm 

and perfect Nibbāna, which leads to enlightenment as taught by the 

Well Farer, but this person is born in a hell state. These are 

unfortunate, inopportune times for leading the first holy life. 

2. A Tathāgata has been born into the world, Arahant, fully 

enlightened Buddha, and the Dhamma is taught which leads to calm 

and perfect Nibbāna, which leads to enlightenment as taught by the 

Well Farer, but this person is born among the animals. 

3. …but this person is born among the Petas 

4. …but this person is born among the Asuras 

5. …but this person is born in a long-lived group of Devas 
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៨.ពួកេតវរូលកានអ់ាកិញ្ចញ្ញដ យតនជាន សោយបរកិមមថា វតថុបនតិរបនតួរ
មនិមាន ដូសរនេះ ។ 

៩. ពួកេតវរូលកានស់នវេញ្ញដ ន្ទេញ្ញដ យតនជាន សោយបរកិមមថា វតថុ
សនេះេងបរ់មាង ប ់វតថុសនេះរបសេើរ ។ 

 អ្កខណ្អ្េមយ័ ននការសៅរបរពតឹតរព មចារយ មាន ៩
យា៉ា ង គ ឺ

១. រពេះតថាគត ជាអ្រ នតេមាម េមពុទធ សកើតស ើងស ើយកនុងសោកសនេះ
ផង ធមដ៌ដលសធវើកិសលេឱ្យេងបរ់មាង ប ់ របរពឹតតសៅសដើមបរីពេះនិពាវ ន ជា
ដាំសណ្ើ រសដើមបរីតាេ់ដឹង ជាធមដ៌ដលរពេះេុគតរបកាេទុក រពេះអ្ងគកប៏ាន
េដមតងស ើយផង។ ដតបុគគលសនេះ សៅសកើតកនុងនរក សនេះជាអ្កខណ្អ្េមយ័ 
ននការសៅរបរពឹតតរព មចារយទី១ ។  

 ២. រពេះតថាគត ជាអ្រ នតេមាម េមពុទធ សកើតស ើងស ើយកនុងសោកផង 
ធមដ៌ដលសធវើកិសលេឱ្យេងបរ់មាង ប ់ របរពឹតតសៅសដើមបរីពេះនិពាវ ន ជាដាំសណ្ើ រ
សដើមបរីតាេ់ដឹង ជាធមដ៌ដលរពេះេុគតរបកាេទុក រពេះអ្ងគកប៏ានេដមតង
ស ើយផង។ ដតបុគគលសនេះ សៅសកើតកនុងកាំសណ្ើ តតិរចាឆ ន ។ 

៣. ។សប។ សៅសកើតកនុងបិតតវិេ័ិយ។សប។  

៤. សៅសកើតកនុងអ្េុរកាយ។សប។  

៥. សៅសកើតកនុងពួកសទវតា មានអាយុដវងណាមយួ 
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6. He is born in the border regions among foolish barbarians where 

there is no access for monks and female monks, or male and female 

lay followers.  

7. He is born in the middle country, but he has wrong views and 

distorted vision, thinking, "there is nothing given, bestowed and 

offered in sacrificing; there is no fruit or result of good or bad deeds. 

There is not this world and the next world; there are no parents and 

there is no spontaneous rebirth. There are no ascetics and Brahmins 

in the world, who having attained to the highest, and realized for 

themselves the highest knowledge about this world and the next and 

proclaim it."  

 

8. He is born in the middle country, but he lacks wisdom and is 

stupid. He is dumb and deaf, and cannot tell whether something has 

been well said or has been ill-said. These are unfortunate, 

inopportune times for leading the eighth holy life. 

9. A Tathāgata has not been born into the world, Arahant, fully 

enlightened Buddha, and the Dhamma is taught which leads to calm 

and perfect Nibbāna, which leads to enlightenment as not taught by 

the Well Farer, but this person is born in the middle country and is 
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៦. ។សប។ សៅសកើតកនុងពួកមលិកខជន ជាអ្នកមនិដឹងការខុ្េរតូវ
រាេ់ោេ់ កនុងពួកបរចនតិមជនបទ ដដលជារបសទេគាម នភកិខុ ភកិខុនី 
ឧបាេក ឧបាេិកា សៅដល់។ 

 ៧. បានសកើតកនុងមជឈមិជនបទស ើយ ដតអ្នកសន្ទេះ ជាមចិាឆ ទិដឌិ មាន  
សេរកតីស ើញវបិរតិថា ទនដដលបុគគលឱ្យស ើយ គាម នផល របេ់ដដលសគ
បូជាស ើយ គាម នផល ការបូជាធាំ គាម នផល ការបូជាតូរ គាម នផល និងវបិាក
របេ់កមម ដដលេតវសធវើលែ សធវើអារកក ់ មនិមាន សោកសនេះមនិមាន សោក
ដនទមនិមាន មាតាមនិមាន (គុណ្) បិតាមនិមាន (គុណ្) ពួកេតវជាឱ្ប-
បាតិកៈមនិមាន ពួកេមណ្រពា មណ៍្ កនុងសោកជាអ្នករពមសរពៀងគាន  
របតិបតតិសោយលែ សធវើឱ្យជាករ់ាេ់នូវសោកសនេះ និងសោកខាងមុខ្ សរពាេះ
ដឹងរាេ់សោយខ្លួនឯង ស ើយឱ្យអ្នកដនទបានរតាេ់ដឹងផង មនិមាន។  

៨. បានសកើតកនុងពួកមជឈមិជនបទស ើយ ដតជាបុគគលអ្បបឥតរបាជាញ  
លងងស់លល  ជាមនុេេគថលង ់ មនិអារសដើមបដឹីងសេរកតីននេុភាេិត និង
ទុពាភ េិតបាន សនេះជា អ្កខណ្អ្េមយ័ ននការសៅរបរពឹតតរព មចារយទី៨ ។ 

៩. រពេះតថាគត ជាអ្រ នតេមាម េមពុទធ មនិសកើតស ើងកនុងសោកផង ធម៌
សធវើនូវសេរកតេីងបរ់មាង បកិ់សលេ របរពឹតតសៅសដើមបរីពេះនិពាវ ន ជាដាំសណ្ើ រ
សដើមបរីតាេ់ដឹង ជាធមដ៌ដលរពេះេុគតរទងរ់បកាេទុក រពេះអ្ងគកម៏និបាន
េដមតងផង។ ដតបុគគលសនេះ បានសកើតកនុងមជឈមិជនបទ ជាអ្នកមានរបាជាញ  
មនិលងងស់លល  មនិជាមនុេេគថលង ់ អ្ងអ់ារ សដើមបដឹីងសេរកតីននេុភាេិត 
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intelligent, not stupid, and not dumb or deaf, and well able to tell 

whether something has been well said or ill said. These are 

unfortunate, inopportune times for leading the ninth holy life24. 

14. The Sets of Ten Dhamra 

 Ten Perfections  

1. Dāna Generosity, charity, contribution 

2. Sīla Morality, virtue, good conduct, integrity 

3. Nekkhamma  Renunciation  

4. Paññā Wisdom, insight 

5. Vīriya Energy, strength, effort, persistence 

6. Khantī Patience, forbearance, tolerance 

7. Sacca Truthfulness, honesty 

 

                                                             
24 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19, pp. 216-240.  
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និងទុពាភ េិតបាន។ សនេះជា អ្កខណ្អ្េមយ័ ននការសៅរបរពឹតតរព មចារយទី 
៩24 ។  

 

១៤. ធម៌ពួកដប ់

 បារម ី១០ យា៉ា ង គ ឺ

១. ទាន ការឱ្យ ការបរចិាច គ និងការដរករ ាំដលក 

២. េលី ការរបរពឹតតលែតាមកាយនិងវាចា 

៣. សនកខមម ការរោេ់កាយរិតតចាកកាម 

៤. បញញ  កាំណ្តដឹ់ងនូវស តុផលកនុងេភាវៈទាំងឡាយតាមពិត 

៥. វីរយិ សេរកតីពាយាម សកលៀវកាល  មនិលេះបងស់ចាលនូវធុរៈ 

៦. ខនតី សេរកតីអ្តធ់នស់ោយេតិបញ្ញដ  

៧. េចច សេរកតីពិត គឺនិយាយពិត សធវើពិត និងសស្តម េះរតង ់ 

                                                             
24 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (ខ្មរ មភៈ ឆ្ន ំ២០២០). សងគីៃសិូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រមុជនំ ំក្រះត្ក្ៃបដិរ.(១៩៣០-៦៨). 
ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទរំ័រ ២១៦-២៤០. 
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8. Adhiṭṭhāna Resolution, determination 

9. Mettā Loving-kindness 

10. Upekkhā Equanimity, even-mindedness 

 

 Ten Grounds for Merit-making 

1. Dāna Generosity 

2. Sīla Morality 

3. Bhāvanā Mental  Culture 

4. Apacāyana Reverence 

5. Veyyāvacca Rendering a service 

6. Pattidāna Transference of merits 

7. Pattānumodanā Rejoicing in others‟ merits 

8. Dhammassavana Listening to the Dhamma  

9. Dhammadesanā Expounding the Dhamma 
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៨. អធិដ្ឋឋ ន ការតាាំងរិតតមុតមាាំសដើមបនឹីងសធវើឱ្យបាននូវសគាលសៅ 

៩. សមតាត  ការរេឡាញ់រាបអ់ានសោយបាំណ្ងលែរាំសពាេះេពវេតវ  

១០. ឧសបកាខ  ការសធវើរិតតឱ្យសៅកណាឋ ល ឱ្យេងបជ់ានិរច មនិលាំសអ្ៀង ។ 

 ទេបញុ្ដករិយិាវតថុ 

១. ទាន ការឱ្យវតថុដដលគួរឱ្យ 

២. េលី ការរបរពឹតតលែតាមកាយនិងវាចា 

៣. ភាវនា កិរយិាទូន្ទម នរិតត 

៤. អបចាយន កិរយិាសគារពសកាតដរកង 

៥. សវយាវចច ជួយ ខ្នេះដខ្នងឬយកអាស្តអ្នកដនទ  

៦. បតតិទាន ដរករ ាំដលកបុណ្យជាមយួអ្នកដនទ 

៧. បតាត នុសម្មទនា អ្នុសមាទន្ទសរតកអ្រនឹងអ្ាំសពើលែរបេ់អ្នកដនទ 

៨. ធមមេសវន កិរយិាស្តត បនូ់វពាកយទូន្ទម ន 

៩. ធមមសទេនា កិរយិាបសរងៀននិងដណ្ន្ទាំអ្នកដនទ 
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10. Diṭṭhijukamma Straightening one‟s views25 

 Ten  Wholesome Deeds 

1. Pāṇātipātā veramaṇī To abstain from killing living beings 

2. Adinnādānā veramaṇī To abstain from stealing 

3. Kāmesu micchācārā veramaṇī To abstain from sexual misconduct 

4. Musāvādā veramaṇī To abstain from lying/ false speech 

5. Pisuṇāvācā veramaṇī To abstain from harsh words 

6. Pharusavācā veramaṇī To abstain from slandering 

7. Samphppalāpa veramaṇī To abstain from vain talk, idle chatter 

8. Anabhijjhā veramaṇī Non-covetousness 

9. Abyāpāda veramaṇī Non-ill will 

10. Sammādiṭṭhi veramaṇī Right understanding 

 

                                                             
25 Bhikkumuniputto Dhavi, S. (2020). Dhamma Terminology. Washington, United 
State, pp. 66-73. 
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១០. ទិដឋិជុកមម សធវើទិដឌិរបេ់ខ្លួនរតងត់ាមគនលងធម2៌5 ។ 

 ទេកុេលកមមបថ 

១. បាណាតិបាតា សវរមណី្ សវៀរចាកការេមាល បេ់តវមានជីវតិ  

២. អទិនាន ទានា សវរមណី្ សវៀរចាកការលួររទពយអ្នកដនទ 

៣. កាសមេ ុ មិចាា ចារា សវរមណី្ សវៀរចាកការរបរពឹតតខុ្េកនុងកាម
ទាំងឡាយ 

៤. មុោវាទា សវរមណី្ សវៀរចាកការសពាលពាកយកុ ក 

៥. ផរេុវាចា សវរមណី្ សវៀរចាកការសពាលពាកយរទសគាេះ 

៦. បិេណុាវាចា សវរមណី្ សវៀរចាកការសពាលពាកយញុេះញង ់

៧. េមផបបលាបា សវរមណី្ សវៀរចាកការសពាលពាកយសរាយរាយ 

៨. អនភិជា មនិេមលងឹរ ាំនពរទពយអ្នកដនទ 

៩. អពាបាសទា មនិពាបាទ 

១០. េម្មម ទិដឋិ យល់រតូវ ។ 

                                                             
25 ភិរខុម នបិ លតត  ស ម ធាវើ (២០២០).  វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ា ស ីនលតន 
សហរដឋអាលមរិរ ទំរ័រ ៦៦-៧៣. 
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 Ten Unwholesome Courses of Action 

1. Pāṇātipātā Taking life 

2. Adinnādānā Taking what is not given 

3. Kāmesu micchācārā Sexual misconduct,  

4. Musāvādā false speech, 

5. Pisuṇāvācā Slander 

6. Pharusavācā Rude speech 

7. Samphppalāpa Idle chatter 

8. Abhijjhā Covetousness 

9. Byāpāda Ill-will 

10. Micchādiṭṭhi Wrong view26. 

 

 

                                                             
26 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19, pp. 247-248.  
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 អ្កុេលកមមបថមាន ១០ យា៉ា ង គ ឺ
១. បាណាតិបាត ការេមាល បេ់តវមានជីវតិ 

២. អទិនាន ទាន ការលួររទពយអ្នកដនទ 

៣. កាសមេមិុចាា ចារ ការរបរពឹតតខុ្េកនុងកាម 

៤. មុោវាទ ការសពាលពាកយកុ ក 

៥. បិេណុាវាចា ការសពាលពាកយរទសគាេះ 

៦. ផរេុវាចា ការសពាលពាកយញុេះញង ់

៧. េមផបបលាប ការសពាលពាកយសរាយរាយ 

៨. អភិជា ការេមលងឹរ ាំនពរទពយអ្នកដនទ 

៩. ពាបាទ  ការពាបាទ 

១០. មិចាា ទិដឋិ ការយល់ស ើញខុ្េ26 ។ 

 

 

                                                             
26 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (ខ្មរ មភៈ ឆ្ន ំ២០២០). សងគីៃសិូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រមុជនំ ំក្រះត្ក្ៃបដិរ.(១៩៣០-៦៨). 
ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទរំ័រ ២៤៧-២៤៨. 
 



  

72 

 

 The Ten Precepts 

I undertake the precepts: 

1. Pāṇātipātā veramaṇī  To refrain from taking life 

2. Adinnādānā veramaṇī  To refrain from taking what is not given 

3. Abrahmacariyā veramaṇī  To refrain from sexual activity 

4. Musāvādā veramaṇī   To refrain from false speech 

5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī To refrain from  

intoxicating drinks and drugs 

6. Vikālabhojanā veramaṇi  To refrain from eating at the forbidden/ 

wrong time (i.e., after noon) 

7. Naccagītavāditavisūkadassanā veramaṇi To refrain from dancing, 

singing, music and going to see entertainments 

8. Mālāgandhavilepana dhāraṇamaṇdana vibhūsanaṭṭhānā veramaṇi 

To abstain from wearing garlands, using perfumes and beautifying 

the body  

9.  Uccāsayanamahāsayana veramaṇi  To abstain from a tall, high 

sleeping place 
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 េលី ១០ (េកិាខ បទ ១០) 

១. បាណាតិបាតា សវរមណី្ សវៀរចាកការេមាល បេ់តវមានជីវតិ  

២. អទិនាន ទានា សវរមណី្ សវៀរចាកកិរយិាកានយ់កនូវវតថុ ដដលសគមនិ
បានឲ្យ  

៣. អរពហមចរយិា សវរមណី្ សវៀរចាកការរបរពឹតតខុ្េកនុងកាម  

៤. មុោវាទា សវរមណី្ សវៀរចាកការនិយាយពាកយកុ ក  

៥. េរុាសមរយមជាបបម្មទដ្ឋឋ នា សវរមណី្ សវៀរចាកការសេពសរគឿង  

រេវងឹ គឺេុរា និងសមរយ័  

៦. វិកាលសភាជនា សវរមណី្ សវៀរចាកកិរយិាបរសិភាគនូវសភាជន្ទអាហារ
កនុងកាលខុ្េ (សពលោង រ) 

៧. នចចគីតវាទិតវិេកូទេសនា សវរមណី្ សវៀរចាកការរាាំ សររៀង ដូរ
តស្រនតី និងការសមើលមសហារេពសផេងៗ ដដលជាេរតវូដល់កុេលធម ៌ 

៨. ម្មលាគនធវិសលបនធារណ្មណ្ឌ នវិភូេនដ្ឋឋ នា សវរមណី្ សវៀរ
ចាកការរទរទង ់ របោបត់ាកដ់តងេែិតស្តែ ងរាងកាយ សោយផ្កក ករមង 
សរគឿងរកអូ្ប និងសរគឿងោបសផេងៗ  

៩. ឧចាច េយនមោេយនា សវរមណី្ សវៀរចាកនូវសេន្ទេនៈដខ៏្ពេ់
 ួេរបមាណ្ និងសេន្ទេនៈដរ៏បសេើរ  
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10. Jātarūparajatappaṭiggahaṇā veramaṇi To abstain from accepting 

gold and silvers (money)27 

 Do Not Blindly Believe Ten Things 

1. Mā anussavena Do not go upon by what has been acquired by  

mere repeated hearing 

2. Mā parampārāya Nor upon tradition  

3. Mā itikirāya Nor upon hearsay or rumor 

4. Mā piṭakasampadānena Nor upon what is written in scriptures or 

religious texts 

5. Mā takkahetu Nor upon surmise or logical conjecture 

6. Mā nayahetu Nor upon an axiom 

7. Mā ākāraparivitakkena Nor upon mere specious reasoning 

considering or outward appearances 

                                                             
27 Venerable Hailun, N.  (2010 /B.C.2554). Gahaṭṭhasila, pp. 137-139 & 
 Access To Insight (2005). The Ten Precepts: Dasa Sila. Retrieved from https:// 
www. Acce- ss toinsight.org/ptf/dhamma/sila/dasasila.html. 
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១០. ជាតរបូរជតបបដិគគហណា សវរមណី្ សវៀរចាកការទទួលយកនូវ
មាេ និងរបាក2់7 ។ 

កុាំឱ្យសជឿកនុងសរឿង ១០ 
១. ម្ម អនុេសសវន កុាំរបកាន ់(សជឿ) សោយរគានដ់តឮតាមគាន ៗ  

២. ម្ម បរមារាយ កុាំរបកាន(់សជឿ) តាមពាកយបរមបរា  

៣. ម្ម ឥតិកិរាយ កុាំរបកាន ់(សជឿ)សោយបានឮថាដូសរនេះ  

៤. ម្ម បិដកេមបទាសនន កុាំរបកាន ់(សជឿ) សោយកបួនតរមា 

 ៥. ម្ម តកាសហតុ កុាំរបកាន ់(សជឿ) តាមស តុដដលរតិេះរេិះ  

៦. ម្ម នយសហតុ កុាំរបកាន ់(សជឿ) សោយកាតដ់ាំរយួដផេផេាំ  

៧. ម្ម អាការបរវិិតសកាន កុាំរបកាន ់ (សជឿ) សោយរគានដ់តរតិេះរេិះនូវ
អាការ  

                                                             
27 ម នីលក្ខសេយ លៅ ត្ហឡនុ (២៥៥៤). គហដឋសីេ ទំរ័រ ១៣៧-១៣៩ និង ក្រមុជនំ ំក្រះត្ក្ៃបដិរ.
(១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤១ រនុងក្ខោមសូក្ៃ និង Access To Insight (២០០៥). សិក្ខខ
បទ ១០: ទសសេី. ដរក្សង់លេញរី Retrieved from https:// www. Acce- ss 

toinsight.org/ptf/dhamma/sila/dasasila.html. 
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8. Mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā Nor upon agreement through 

pondering views 

9. Mā tabbarūpatāya Nor upon probability 

10. Mā samaṇo no garu Nor upon the thought, „this reclusive (monk) 

is our teacher 

When you yourselves know that, “These qualities are skillful; 

these qualities are blameless; these qualities are admired by the wise; 

these qualities, when undertaken and carried out, lead to the benefit 

and pleasure_ then you should enter and abide in them.”28 

15. The Sets of Eleven Dharma 

 Blessings of Mettā: 

1. Sukhaṁ supati  One who practices Mettā sleeps well. 

 

                                                             
28 The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka: Kālāma Sutta, 
Vol.41. 
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៨. ម្ម ទិដឋិនិជានកខនតិយា កុាំរបកាន ់ (សជឿ) សោយសេរកតសីពញរិតតតាម
ការពិនិតយថា េមនឹងសេរកតីយល់ស ើញ 

៩. ម្ម តពវរបូតាយ កុាំរបកាន ់យល់ថា មានេភាពគួរ (សជឿ)  

១០. ម្ម េមសណា សនា គរ ុ កុាំរបកានស់ោយគិតថា េមណ្ៈ (សនេះ) ជា
រគូសយើង។ 

មាន លកាោមកេរតិយ ៍ កាលណាសបើអ្នកដឹង សោយខ្លួនឯងថា ធម៌
ទាំងសនេះជាកុេល ធមទ៌ាំងសនេះ មនិមានសទេ ធមទ៌ាំងសនេះ ដដលអ្នក
របាជញេរសេើរ ធមទ៌ាំងសនេះ ដដលបុគគលេមាទនសពញសលញស ើយ 
របរពឹតតសៅសដើមបរីបសយាជន ៍សដើមបសីេរកតេុីខ្ មាន លកាោមកេរតិយ ៍កនុង 

កាលសន្ទេះ អ្នកទាំងឡាយរូរដល់នូវធមទ៌ាំងសន្ទេះស ើយសៅ28 ។ 

១៥. ធម៌ពួកដប់មួយ 

 អានេិងេសមតាត  ១១ គ ឺ

១. េខំុ េបុតិ សដកលកជ់ាេុខ្ 

                                                             
28 ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤១ រនុងក្ខោមសូក្ៃ. 
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2. Sukaṁ paṭibujjhati  He gets up with a loving heart. 

3. Na pāpakaṁ supinaṁ passati   He dreams no evil dream. 

4. Mamussānaṁ  piyo hoti  He is dear to human beings.  

5. Amamussānaṁ  piyo hoti  He is also dear to non-human beings. 

6. Devatā rakkhanti  Deities protect him. 

7. Nassa aggi vā visaṁ vā satthaṁ vā kamati  Fire, poison and 

weapons cannot touch him. 

8. Tuvasaṁ cittaṁ samādhiyati His mind gets concentration quickly. 

9. Mukhavaṇṇo vippasīdati  His complexion is bright. 

10. Asammūļho kālaṁ karoti   He dies happily (without confusion). 

11. Uttariṁ appaṭivijjhanto brahmalokūpago hoti  If he does not 

attain Noble Path and Fruition (supramundane states), he will be born 

in the Brahma worlds (blissful states)29. 

 

                                                             
29 Dr. Pheng, K. et al. (2014). Education and Character Building in School, Phnom 
Penh, Cambodia. 
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២. េខំុ បដិពុជឈតិ ភាញ កស់ ើងជាេុខ្ 

៣. ន បាបកំ េបិុនំ បេសតិ មនិយល់េបតិអារកក ់

៤. មនុេានំ បិសយា សោតិ ជាទីរេឡាញ់របេ់ពួកមនុេេ 

៥. អមនុេានំ បិសយា សោតិ ជាទីរេឡាញ់របេ់ពួកអ្មនុេេ 

៦. សទវតា រកខនតិ ពួកសទវតាដតងរកា  

៧. នេស អគគិ វា វិេ ំ វា េតថំ វា កមតិ សភលើងកឋី ថាន ាំពិេកឋ ី សរគឿង    
េស្រស្តត វុធកឋ ីមនិអារមកជិតកាយ សធវើនូវអ្នតរាយស ើយ 

៨. តុវេ ំចិតតំ េម្មធិយតិ រិតតរដមងតាាំងមាាំសោយឆាប ់

៩. មុខវសណាណ  វិបបេទីតិ េមបុរមុខ្រេេ់ថាល  

១០. អេមមូសហហ  កាល ំកសរាតិ ជាអ្នកមនិវសងវងកនុងសពលសធវើកាលកិរយិា 

១១. ឧតតរ ឹ អបបដិវិជឈសនាត  រពហមសលាកបូសគា សោតិ កាលមនិទន់
រតាេ់ដឹងនូវគុណ្ធមជ៌ានខ់្ពេ់គឺសោកុតតរធមស៌ទ រដមងរូលសៅកានរ់ព ម
សោក29។ 

                                                             
29 លោរបណ្ឌ ិៃរ េ លេងជាលដើម (២០១៤). ក្ខរអប់រំនិងក្ខររសាងេរិៃរនុងសាោ, ភនំលរញ, រមពុជា. 



  

76 

 

 

16. The Sets of Twelve Dharma  

 Dependent Origination  

1. With ignorance (Avijjā) as conditions there arises volition 
(Saṅkhāra) 

2. With volition as conditions there arises consciousness (Viññāṇa) 

3. With consciousness as conditions there arises mind and matter 
(Nāmrūpa)  

4. With mind and Rupa as conditions there arises sixfold sense bases 
(Saļāyatana)  

5. With sixfold sense bases as conditions there arises contact 
(Phassa) 

6. With contact as conditions there arises feeling (Vedanā) 

7. With feeling as conditions there arises craving (Taṇhā) 

8. With craving as conditions there arises clinging (Upādāna) 

9. With clinging as conditions there arises becoming (Bhava) 

10. With becoming as conditions there arises birth (Jāti) 
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១៦. ធម៌ពួកដប់ពីរ 

 បដរិចេមបុាទធម ៌

១. េ ខ្ រទាំងឡាយសកើតមាន សរពាេះអ្វជិាជ ជាបរចយ័ 

២. វញិ្ញដ ណ្សកើតមាន សរពាេះេ ខ្ រជាបរចយ័  

៣. ន្ទមរូបសកើតមាន សរពាេះវញិ្ញដ ណ្ជាបរចយ័  

៤. អាយតនៈ៦សកើតមាន សរពាេះន្ទមរូបជាបរចយ័ 

៥. ផេេៈសកើតមាន សរពាេះអាយតនៈ៦ជាបរចយ័  

៦. សវទន្ទសកើតមាន សរពាេះផេេៈជាបរចយ័  

៧. តណាហ សកើតមាន សរពាេះសវទន្ទជាបរចយ័  

៨. ឧបាទនសកើតមាន សរពាេះតណាហ ជាបរចយ័ 

៩. ភពសកើតមាន សរពាេះឧបាទនជាបរចយ័ 

១០. ជាតិសកើតមាន សរពាេះភពជាបរចយ័  



  

77 

 

 

11. With birth as conditions there arises old age (Jarā), death  

(Maraṇa), sorrow (Soka), lamentation (Parideva), pain (Dukkha), 

grief (Domanassa) and despair (Upāyāsa)30.  

 

 

 

 

                                                             
30 Thanissaro Bhikkhu (1997). Paticca-samuppada-vibhanga Sutta: Analysis of 
Dependent Co-arising. Retrieved from https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/ 
sn/sn12/sn12.002.than.html. & The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer 
Tripitaka: Nidānavagga, Vol.31, pp. 2.  
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១១. ជរាមរណ្ៈ សេរកតសីស្តក សេរកតីខ្េកឹខ្េួល សេរកតីលាំបាកកាយ 
លាំបាករិតត និងសេរកតីរសងែៀតរងែល់រិតត កស៏កើតមានរពម សរពាេះជាតិជា    
បរចយ័។ ការសកើតស ើងរពម ននកងទុកខទាំងអ្េ់នុេ៎ះ រដមងមានយា៉ា ងសនេះ។ 
មាន លភកិខុទាំងឡាយ សនេះសៅថា បដិរចេមុបាទធម3៌0។ 

 

                                                             
30 ភិរខ ុធនិសសលោ. (១៩៩៧). បដិេចសម បាទវិភងគសូក្ៃៈ ក្ខរវិភាគអរំីធម៌អាក្ស័យគ្នន លរើៃលឡើង. ដរក្សង់
លេញរី Retrieved from https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.
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