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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
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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
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My purpose in compiling this book is to help students,
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main principals of Dhamma. Without them, they will encounter
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only types the each principle of Dhamma then they can see it and its
details.
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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

1

១. មង្គល ៣៨ របការ


គាថាទី ២

១. អសេវនា ច ពាលានំ ករិ យាម
ន
ិ
ិ សេពគប់នូវបុគគលពាលទាំងឡាយ
២.បណ្ឌិតានញ្ច សេវនា កិរយាសេពគប់
នូវបុគគលជាបណ្ឍិតទាំងឡាយ
ិ
៣. បូជា ច បូជនីយានំ កិរយាបូ
ជាដល់បុគគល ដដលគួរបូជាទាំងឡាយ
ិ
ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង ៣ សនេះ ជាមងគលដ៏ឧតតម ។



គាថាទី ៣

១. បដិរ ូបសទេវាសោ ច កិរយាសៅកន
ិ
ុ ងរបសទេដ៏េមគួរ

២.បុសពវ ច កតបុញ្ញតា ភាវៈននបុគល
គ បានសធវើបណ្
ុ យទុកស យ
ើ កនុងកាលមុន
៣. អតតេម្មមបណ្ីធិ ច កិរយាតមក
ល់ខ្ួ នសោយរបនព
ល
ិ
ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៣សនេះ ជាមងគលដ៏ឧតតម ។



គាថាទី ៤

១. ពាហុេចចញ្ច ភាវៈននបុគគលបានស្តតប់បានសរៀនស

យ
ើ សោយសររន
ើ

២. េិបបញ្ច េិលបស្តស្រេតគសឺ េរកតសី ្លៀវឈ្លលេកនុង

តថកមមរបេ់ អ្នកបួេ

នង
ិ រគ

េថ

៣. វិនសយា ច េុេក
ិ ិសខ តា វន័
ិ យដដលបុគគលេិកាសោយរបនព
៤. េុភាេិតា ច យា វាចា វាចាដដលបុគគលសពាលរតឹមរតូវ
ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៤សនេះ ជាមងគលដ៏ឧតតម ។



គាថាទី ៥

១. ម្មតាបិតុឧបដ្ឋឋនំ កិរយាបសរម
ន
ន
ិ
ើ ូវមាតា ១ កិរយាបសរម
ិ
ើ ូវបិតា ១
២. បុតតទារេស េង្គសោ សេរកតេ
ី សស្រ្គេះដល់បុរតនិងភរយា
ិ

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.

2

៣. អនាកុលា ច កមមនាត ការ្រទាំងឡាយដដលមន
ិ ររបូកររបល់
ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៤សនេះ ជាមងគលដ៏ឧតតម ។



គាថាទី ៦

១. ទានញ្ច កិរយាបរ
ចា
ិ
ិ ច គទន

២. ធមមចរ ិយា ច កិរយារបរព
ិ
ឹតតនូវធម៌
៣. ញាតកានញ្ច េង្គសោ សេរកតីេសស្រ្គេះដល់ញាតិទង
ាំ ឡាយ
៤. អនវជាានិ កម្មមនិ ការ្រទាំងឡាយដដលមន
ិ មានសទេ
ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៤សនេះ ជាមងគលដ៏ឧតតម ។



គាថាទី ៧

១. អារតី វិរតី បាបា ករិ យាម
ន
ិ
ិ សរតកអ្រកនុងបាប នង
ិ ករិ យាសវៀរចាកបាប
ិ
២. មជាបានា ច េញ្ញ សម្ម សេរកតេ
ក
ឹ នូ វទក
ឹ
ី រងួមចាកករិ យាផ
ិ
ឹ រេវង
៣. អបបម្មសទា ច ធសមមេ ុ សេរកតម
ាំ ឡាយ
ី ន
ិ របមាទកនុងធម៌ទង
ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៣សនេះ ជាមងគលដ៏ឧតតម ។



គាថាទី ៨

១. គារសវា ច សេរកតសី គារពរាំសពាេះបុគគលដដលគួរសគារព
២. និវាសតា ច កិរយារបរព
ិ
ឹតតបន្ទទបនូ វខ្លួន

៣. េនតដឋ
ុ ី ច សេរកតសី រតកអ្ររាំសពាេះរបេ់ ដដលមាន

៤. កតញ្ញុ តា ភាវៈននបុគគលអ្នកដឹងនូ វឧបការៈ ដដលអ្នកដនទសធវើស
ដល់ខ្ួ ន
ល

៥. កាសលន ធមមេសវនំ ករិ យាស្ត
ត ប់នូវធម៌តាមកាល
ិ

2

ើយ

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.

3

ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៥សនេះ ជាមងគលដ៏ឧតតម ។



គាថាទី ៩

១. ខនតិ ច សេរកតីអ្ត់ធន់

២. សោវចេសតា ភាវៈននបុគគលដដលសគរបសៅបានសោយ្យ
៣.េមណានញ្ច ទេសនំ កិរយាបានស
ញ
ិ
ើ បានជួបនូ វេមណ្ៈទាំងឡាយ
៤. កាសលន ធមមោកចាា ធមមស្តកចាឆ គឺករិ យាេនទ
ន្ទសៅវញសៅមក
នូវ
ិ
ិ
ធម៌តាមកាល

ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង ៤ សនេះ ជាមងគលដ៏ឧតតម ។



គាថាទី ១០

១. តសបា ច សេរកតីពាយាមដុ តនូ វបាបធម៌
២. រពហមចរ ិយញ្ច កិរយារបរព
ិ
ឹតតនូវធម៌ដរ៏ បសេើរ
៣. អរ ិយេចាចន ទេសនំ កិរយាស
ិ

ទង
ាំ ឡាយ
ើញនូ វអ្រយេរច
ិ

៤. និពាវនេចាិកិរ ិយា ច កិរយាសធវ
ិ
ើឱ្យជាក់រាេ់ នូវរពេះនិពាវន
ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង ៤ សនេះ ជាមងគលដ៏ឧតតម ។



គាថាទី ១១

១. ផុដឋេស សលាកធសមមហ ិ ចិតតំ យេស ន កមបតិ រិតតននបុគគលឯណា
ដដលសោកធម៌ទង
ាំ ឡាយពាល់រតូវស
២. អសោកំ មន
ិ មានសេរកតសី ស្តក

៣. វិរជំ មានធូ លី គឺរាគៈសៅរបាេស
៤. សខមំ ជារិតតសកេមកានត

3

យ
ើ មន
ិ រ ាំសភប
ើ ញាប់ញ័រ
ើយ

Etammaṅgalamuttamaṁ These four are the highest blessings 1.
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-2-4maha-mangala-sutta/.
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ឯតមមង្គលមុតតមំ ទាំង៤សនេះ ជាមងគលដ៏ឧតតម ។

២. ធម៌នា ំឱ្យសកើតជាសទវតា

 កមមបថ ៤០ យា៉ាង
សយាងតាមបិដកសលខ្ ៥១ រពេះេមាមេមពុទធរទង់េដមតងបុគល
គ
របកបសោយធម៌ ៤០ យា៉ាង នង
ឹ សៅសកត
ើ ឋានេួ គ ៌ ។ កមមបថ ៤០ យា៉ាង

ដូ រខាងសរកាម គឺ

១. បាណាតបា
ិ តា សវរមណ្ី មាន ៤ គឺ
១. អតតនា ច បាណាតិបាតា បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការេមាលប់

េតវ សោយខ្លួនឯង

២. បរញ្ច បាណាតិបាតា សវរមណ្ិយា េម្មទសបតិ បបួលអ្នកដនទ
ឱ្យសវៀរចាកការេមាលប់េតវ

៣. បាណាតិបាតា សវរមណ្ិយា ច េមនុសញ
ញ សោតិ សរតកអ្រកនុង
ការសវៀរចាកការេមាលប់េតវ

៤. បាណាតិបាតា សវរមណ្ិយា ច វណ្ណំ ភាេតិ សពាលេរសេើរគុ ណ្
ននការសវៀរចាកការេមាលប់េតវ ។

ក្រុមជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៥២ រនុងមងគេសូក្ៃ. និង Colombo
Dhamma Friends. (ទី២៦ ខ្មរមភៈ ឆ្នំ២០២០). មហាមងគេសូក្ៃៈ សូក្ៃនិយាយរីមងគេ. ដរក្សង់
លេញរី https://www.serenecolombo.org/snp-2-4-maha-mangala-sutta/.
1
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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

5

២. អ្ទន្ទ
ិ ន ទន្ទ សវរមណ្ី មាន ៤ គឺ
១. អតតនា ច អទិនានទានា បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការលួ ររទពយ
អ្នកដនទ សោយខ្លួនឯង

២. បរញ្ច អទិនានទានា សវរមណ្ិយា េម្មទសបតិ បបួលអ្នកដនទ ឱ្យ
សវៀរចាកការលួ ររទពយអ្នកដនទ

៣. អទិនានទានា សវរមណ្ិយា ច េមនុសញ
ញ សោតិ សរតកអ្រកនុងការ
សវៀរចាកការលួ រ

៤. អទិនានទានា សវរមណ្ិយា ច វណ្ណំ ភាេតិ សពាលេរសេើរគុ ណ្
ននការសវៀរចាកការលួ រ ។

៣ កាសមេុ មចា
ិ ឆ ចារា សវរមណ្ីមាន ៤ គឺ
១. អតតនា ច កាសមេុ មិចាាចារា បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការ
របរពឹតតខ្ុេកនុងកាម សោយខ្លួនឯង

២. បរញ្ច កាសមេុ មិចាាចារា សវរមណ្ិយា េម្មទសបតិ បបួលអ្នក
ដនទ ឱ្យសវៀរចាកការរបរពឹតតខ្ុេកនុងកាម

៣. កាសមេុ មិចាាចារា សវរមណ្ិយា ច េមនុសញ
ញ សោតិ សរតកអ្រ
កនុងការសវៀរចាកការរបរពត
ឹ តខ្ុេកនុងកាម

៤. កាសមេុ មិចាាចារា សវរមណ្ិយា ច វណ្ណំ ភាេតិ សពាលេរសេើរ
គុ ណ្ ននការសវៀរចាកការរបរពត
ឹ តខ្ុេកនុងកាម ។

5

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. មុស្តវាទ សវរមណ្ី មាន ៤ គឺ
១. អតតនា ច មុោវាទា បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការនិយាយពាកយ
កុ

ក សោយខ្លួនឯង

២. បរញ្ច មុោវាទា សវរមណ្ិយា េម្មទសបតិ បបួលអ្នកដនទ ឱ្យ
សវៀរចាកការនយា
ិ យពាកយកុ

ក

៣. មុោវាទា សវរមណ្ិយា ច េមនុសញ
ញ សោតិ សរតកអ្រកនុងការ
សវៀរចាកការនិយាយពាកយកុ

ក

៤. មុោវាទា សវរមណ្ិយា ច វណ្ណំ ភាេតិ សពាលេរសេើរគុ ណ្នន
ការសវៀរចាកការនិយាយពាកយកុ

ក។

៥. បេ
ិ ុ ណាវាចា សវរមណ្ី មាន ៤ គឺ
១. អតតនា ច បិេណា
ុ
យ វាចាយ បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការ
នយា
ិ យពាកយញុេះញង់ សោយខ្លួនឯង

២. បរញ្ច បិេណា
ុ
យ វាចាយ សវរមណ្ិយា េម្មទសបតិ បបួលអ្នក
ដនទ ឱ្យសវៀរចាកការនិយាយពាកយញុេះញង់

៣. បិេណា
ុ
យ វាចាយ សវរមណ្ិយា ច េមនុសញ
ញ សោតិ
សរតកអ្រកនុងការសវៀរចាកការនិយាយពាកយញុេះញង់
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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. បិេណា
ុ
យ វាចាយ សវរមណ្ិយា ច វណ្ណំ ភាេតិ សពាល
េរសេើរគុ ណ្ននការសវៀរចាកការនិយាយពាកយញុេះញង់ ។

៦. ផរុេវាចា សវរមណ្ី មាន ៤ គឺ
១. អតតនា ច ផរ ុោយ វាចាយ បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការ
នយា
ិ យពាកយរទសគាេះសបាេះសបាក សោយខ្លួនឯង

២. បរញ្ច ផរ ុោយ វាចាយ សវរមណ្ិយា េម្មទសបតិ បបួលអ្នក
ដនទ ឱ្យសវៀរចាកការនិយាយពាកយរទសគាេះសបាេះសបាក

៣. ផរ ុោយ វាចាយ សវរមណ្ិយា ច េមនុសញ
ញ សោតិ សរតកអ្រ
កនុងការសវៀរចាកការនិយាយពាកយរទសគាេះសបាេះសបាក

៤. ផរ ុោយ វាចាយ សវរមណ្ិយា ច វណ្ណំ ភាេតិ សពាលេរសេើរ
គុ ណ្ននការសវៀរចាកការនិយាយពាកយរទសគាេះសបាេះសបាក ។

៧. េមផបបោបា សវរមណ្ី មាន ៤ គឺ
១. អតតនា ច េមផបបលាបា បដិវិរសតា សោតិ សវៀរចាកការនិយាយ
សរាយរាយឥតរបសយាជន៍ សោយខ្លួនឯង

២. បរញ្ច េមផបបលាបា សវរមណ្ិយា េម្មទសបតិ បបួលអ្នកដនទ ឱ្យ

សវៀរចាកការនិយាយសរាយរាយឥតរបសយាជន៍
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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 សវរមណ្ិយា ច េមនុសញ
ញ សោតិ សរតកអ្រកនុងការ
សវៀរចាកការនិយាយសរាយរាយឥតរបសយាជន៍

៤. េមផបបលាបា សវរមណ្ិយា ច វណ្ណំ ភាេតិ សពាលេរសេើរគុ ណ្
ននការសវៀរចាកការនិយាយសរាយរាយឥតរបសយាជន៍ ។

៨. អ្នភជ
ិ ាមាន ៤ គឺ
១. អតតនា ច អនភិជាលុ សោតិ ជាអ្នកមន
ិ េមលង
ឹ រ ាំនពរទពយេមបតតិអ្នក
ដនទ សោយខ្លួនឯង

២. បរញ្ច អនភិជាយ េម្មទសបតិ បបួលសគ មន
ិ ឱ្យេមលង
ឹ រ ាំនពរទពយ

េមបតតិអ្នកដនទ

៣. អនភិជាយ ច េមនុសញ
ញ សោតិ សរតកអ្រកនុងការមន
ិ េមលង
ឹ រ ាំនព
រទពយេមបតតអ្
ិ នកដនទ

៤. អនភិជាយ ច វណ្ណំ ភាេតិ សពាលេរសេើរគុ ណ្ ននការមន
ិ េមលង
ឹ
រ ាំនពរទពយេមបតតអ្
ិ នកដនទ ។

៩. អ្ពាបាទ មាន ៤ គឺ
១. អតតនា ច អពាបននចិសតាត សោតិ មានរិតតមន
ិ ពាបាទ សោយខ្លួន

ឯង

២. បរញ្ច អពាបាសទ េម្មទសបតិ បបួលសគ មន
ិ ឱ្យពាបាទ
ញ សោតិ សរតកអ្រកនុងការមន
៣. អពាបាសទ ច េមនុសញ
ិ ពាបាទ
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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 សពាលេរសេើរគុ ណ្ននការមន
ិ
ពាបាទ ។

១០. េមាមទដ
ិ ឌិ មាន ៤ គឺ
១. អតតនា ច េម្មមទិដឋិសកា សោតិ ជាអ្នកយល់រតូវ សោយខ្លួនឯង
ឋ
េម្មទសបតិ បបួលសគ ឱ្យមានការយល់រតូវ
២. បរញ្ច េម្មមទិដិយា

៣.េម្មមទិដឋិយា ច េមនុសញ
ញ សោតិ សរតកអ្រកនុងការយល់រតូវ
៤.េម្មមទិដឋិយា ច វណ្ណំ ភាេតិ សពាលេរសេើរគុណ្ននការយល់រតូវ2។
៣. ធម៌ដដលនា ំឱ្យបានជាសេតចសទវតា

វតតបទទាំង៧ ដូរខាងសរកាម៖
១. បុគគលរតូវរញ្
ួ ជីវត
ិ ។
ិ ច ឹ មមាតាបតា
ិ អ្េ់ មយ
២. បុគគលរតូវសគារពរតកូ លសរៀមរបងអ្េ់ មយ
ួ ជវី ត
ិ ។
៣. បុគគលរតូវនិយាយពាកយពីសរាេះពិស្តអ្េ់ មយ
ួ ជីវត
ិ ។
៤. បុគគលរតូវសវៀរចាកការនយា
ួ ជវី ត
ិ ។
ិ យពាកយញុេះញង់អ្េ់ មយ
៥. បុគគលមន
វ
ិ កាំណាញ់ េិ ត

ដតរូ លរិតតដរករ ាំដលកអ្វីដដលមានជាមួយ

អ្នកដនទ រករាយកន
ី
ុ ងការឱ្យទន ជាបុគគលដដលសគអារេុ ាំ បាន ។
៦. បុគគលរតូវនិយាយពាកយពិតអ្េ់ មយ
ួ ជីវត
ិ ។
2

ក្រុមជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លេម ៥១ ទំរ័រ 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 worldsCatummarajika 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. 4445.
4
Chamroeun, H. (B.C. 2553). Khmer Sumaṅgalavilāsinī Commentary, vol. 17, pp.
54-57.
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៧. បុគគលរតូវមន
ិ សរកាធខ្ឹង របេិនសបសើ រកាធសកើតស
កតសី រកាធមន
ិ ឱ្យសកត
ើ ស

ើង សគរតូវហាមសេរ-

3
ង
ួ ជវី ត
ិ ។
ើ តសៅសទៀតកនុងខ្ណ្ៈសន្ទេះឯង អ្េ់ មយ

៤. កិចរច បជុំរបេ់ពួកសទវតា
ការរបជុរាំ បេ់សទវតាសធវសើ

ើងសោយស

តុ ៤ យា៉ាង គឺ

១. សដើមបស្ត
ី ត ប់រពេះធម៌
២. សដើមបសី លងដលបងបារ្តត
ិ កីឡា
៣. សដើមបេ
ី សស្រ្គេះដល់រពេះេងឃនថងរូលវេា
៤. សដើមបេ
ី សស្រ្គេះដល់រពេះេងឃនថងបវារណាសរញវេា ។
កនុងរពត
តិ រណ្៍ទាំងសនេះ សៅនថងអាស្ត
ឹ កា

បូ
ហ ជា សទវតាកនុងឋានទាំងពរី

គឋា
នង
ឋានតាវតតង
ិ
ឺ នចាតុ មមហារាជកា
ិ
ិ េ បានជួបជុ ាំពភា
ិ កាគានសៅកនុង
ស្តោេុ ធមាមថា «នថងដេែកគជា
ិ
ឺ នថងរូលវេា មានភក
ិ ុ ខ ១ អ្ងគ សៅវហារ

សន្ទេះ ភក
ិ ុ ខ 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
សៅកនុងវហារសន្ទេះៗ
ដូ សរនេះ សោកទាំងឡាយរូ រសមល
។
ិ
ិ
ើ ដថវហារសន្ទេះៗ»
ការពិភាកាសនេះ គសឺ ធវើស

4
ខ
ើងសដើមបដី ថរកាភក
ិ ុ េងឃសៅកន
ុ ងនរព ។

គង់ សមិៃត (រ.ស. ២៥៥៥.) អភិធមែដឋសងគហៈ បរិលេេទទី៥ ទំររ័ ៤៤-៤៥.
4
ិ សិនី ភាគ ១៧ ទំរ័រ ៥៤-៥៧.
លោរក្គូធម្មែចារយ ហាយ េំលរើន (២៥៥៣). ក្រះអដឋរថាសមងគេវោ
3
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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 ThirtyThree 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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ការស្តតប់ធម៌

សរកាយពបា
ី នស្តតប់រពេះធម៌មក ជនវេភយកេបាននយា
ិ យថា « សៅ
សពលរារតី សពញបូណ្៌មី ជានថងជិតរូ លរពេះវេា សទវតាទាំងអ្េ់ សៅកនុង

ឋានតាវតតង
ិ េមករបជុ ាំគាន សៅកនុងស្តោេុ ធមាម ។ សនេះជានថងមហាេននបា
ិ ត
ដ៏ធាំមយ
ួ
របេ់ ពពួកសទវតា ស

ើយមហារាជទាំង ៤ របចាាំទិេទាំងបួន ក៏

គង់សៅទសី ន្ទេះដដរ ។ មានមហារាជសឈ្លមេះ ធតរដឌៈ គង់សៅទេ
ិ ខាងសកត
ើ
ដបរមុខ្សៅទិេខាងលិរ

មានពួកសទវតាសចាមសរាមជាបរវារ
ិ

មហារាជ

័
សឈ្លមេះសវេេវណ្
គង់សៅទេ
ើ ដបរមុខ្សៅកាន់ទេ
ិ ខាងសជង
ិ ខាងតបូង មាន
ពួកសទវតា សចាមសរាមជាបរវារ
ិ ។ មហារាជ សឈ្លមេះវរូិ បកខៈ គង់សៅទិេខាង
លិរ ដបរមុខ្សៅទេ
មានពួកសទវតា សចាមសរាមជាបរវារ
នង
ិ ខាងសកត
ើ
ិ
ិ
មហារាជសឈ្លមេះវរុិ

កៈ
ហ

គង់សៅទេ
ិ ខាងតបូង

ដបរមុខ្សៅកាន់ទិេខាង

សជើង មានពួកសទវតាសចាមសរាមជាបរវារ
ិ ។
ឯអាេនៈរបេ់ សយង
ើ ទាំងឡាយ សៅខាងសរកាយ
របរពត
ឹ តរព

ពួកសទវតាណា បាន

មររយធម៌
កនុងេមានក់ននរពេះមានរពេះភាគ ស
ិ

យ
ើ សៅសកត
ើ កនុង

ពួកសទវតា ដដលសៅកនុងឋានតាវតតិងេ សៅកនុងកាលឥ ូ វសនេះ ពួកសទវតា
សន្ទេះ រដមងរុងសរឿងជាងសទវតាឯសទៀត សោយេមបុរផង សោយយេផង
សរពាេះស

តុ សន្ទេះ បានឮថា ពួកតាវតឋង
ិ េសទវតា មានរត
ិ សត រតកអ្ររករាយ
ី

សកើតបីតិសស្តមនេេស

ើងថា សអ្ើ ៎ ន ពួកទិពវកាយសៅបរបូ
ិ ណ្៌ ពួកអ្េុ រ

ស្តបេូ នយសៅ ។
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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 ៎ ព
ន ួកតាវតតិងេសទវតារពមទាំងរពេះឥស្រនទ នមស្តកររាំសពាេះរពេះតថាគត
ផង រពេះធម៌ជាធម៌ដល
៏ ផ
ែ ងស

យ
។
ើ សធវរ
ើ ត
ិ តឱ្យរករាយ
ី

ពួកតាវតតង
ិ េសទវតា បានស

ញ
ី ដដលមានេមបុរកាយ
ើ ពួកសទវតាថមៗ

និងយេ មកកនុងទីសនេះបាន សរពាេះរបរពឹតតរព

មររយធម៌
កនុងេមានក់នន
ិ

រពេះតថាគត ។ ពួកសទវតាថមៗ
ី រដមងរុងសរឿងជាងពួកសទវតាឯសទៀត សោយ
័
េមបុរកាយ សោយយេនិងអាយុ ពួកសទវតាថមីៗ ជាស្តវករបេ់
រពេះេមពុទធ

័ សិ េេ បានរូ លមកស
មានរបាជាញដូ រដផនដី ជាស្តវកព
ពួកតាវតតិងេសទវតា

រពមទាំងរពេះឥស្រនទ

រាំសពាេះរពេះធម៌ដល
៏ ផ
ែ ងស

នមស្តកររាំសពាេះរពេះតថាគតផង

យ
ើ សធវើរត
ិ តឱ្យសរតកអ្រ សរពាេះស

សៅសពលតាវតតង
ិ េសទវតានង
ិ េកកសទវរាជ
េនងកុមាររព

យ
ើ កនុងទសី នេះ ។
ញ
ើ នូ វស

តុសនេះ។

របជុ ាំគានសៅស្តោេុ ធមាម

បា
ម នេដមតងអ្ាំពីផូ វល ៣ យា៉ាង សដើមបបា
ី នេុ ខ្ និងេតិបប-

ោឌន ៤ ជាសដើម ដល់ពពួកសទវតា5 ។
៥. ធម៌ពួកមួយ


រត
គ ទូន្ទមនស
ិ តដដលបុគល

យ
ើ

មានលភក
ខ ងឡាយ តថាគតរ ាំពង
ិ ុ ទាំ
ឹ រកមន
ិ ស

េភាវៈ ១ ដដលបុគគលទូ ន្ទមនស

5

ញ
ើ េភាវៈដនទ េូ មបដី ត

ើយ ដតងរបរពឹតតសៅសដើមបរី បសយាជន៍យា៉ាង

ក្រុមជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(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 ដូ ររិតតសនេះសស្តេះស

ស

ខ ងឡាយ រិតតដដលបុគគលទូ ន្ទមន
ើយ មានលភក
ិ ុ ទាំ

6
ើយ ដតងរបរពឹតសត ៅ សដើមបរី បសយាជន៍យា៉ាងធាំ ។

៦. ធម៌ពួកពីរ

 ទន (ការឱ្យ) ២ យា៉ាង គឺ

១. អាមិេទាន ឱ្យអាមេ
ិ ជាទន

(បានដល់ ការឱ្យនូ វេាំ ពត់ សរគឿង

ឧបសភាគបរសភាគ
លាំ សៅឋាន នង
ន ដនទ)
ើ បអ្
ិ
ិ ថានដាំ កសរាគ សដម
ី នុ សរគាេះដល់អ្ក

២. ធមមទាន ឱ្យធម៌ជាទន ។

 បុគល
គ រកបានសោយករម ២ ពួក គឺ
១. បុពវការ ី អ្នកសធវើឧបការគុ ណ្មុន ។
២. កតញ្ញូ កតសវទី អ្នកដឹងឧបការគុ ណ្ដដលសគសធវើស

ិ ។
ើយ សធវើតបវញ

 ធុរៈ ២ យា៉ាង កនុងរពេះពុទស្ត
ធ េន្ទ គឺ
១. គនថធុរ ការេិកានង
ិ បសរងៀនរពេះនរតបដ
ិ ក
ោឌន ។
២.វិបេសនាធុរ ការបដប
ិ តតន
ិ
ិ ូ វវបេេន្ទកមម

ភិរធខុ និសសលោ (ឆ្នំ ២០០៦). ឯរធមែៈ ធម៌ររួ ១. ដរក្សង់លេញរី https://www.accesstoinsight.
org/tipitaka/an/an01/an01.021-040.than.html. និងក្រុមជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះ
ត្ក្ៃបិដរខ្មែរ រនុងឯរនិបាៃ លេម ៤០ ទំរ័រ ១២.
6
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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

14

 អ្នតធម៌ (ធម៌អ្មខាង ឬធម៌ោមក) ២ យា៉ាង គឺ
១. កាមេុខលលកា
ិ នុសយាគ ការរបកបខ្លួនឱ្យជាប់ជាំពាក់សោយកាម
២. អតតកិលមថានុសយាគ ការរបកបខ្លួនឱ្យដល់នូវសេរកតល
ី ាំ បាក ។

 សទេន្ទ (ការេដមតង) ២ យា៉ាង គឺ
១. បុគគលាធិដ្ឋឋនសទេនា ការេដមតងនយា
ិ យទក់ទងនង
ឹ បុគគល
២. ធម្មមធិដ្ឋឋនសទេនា ការេដមតងនយា
ិ យទក់ទងនង
ឹ ធម៌េុទធៗ ។

 ភាវន្ទ (ការរសរមន
ើ ផលូវរត
ិ )ត ២ យា៉ាង គឺ
១. េមថភាវនា ការរសរមន
ើ រិតតេងប ់
២. វិបេសនាភាវនា ការរសរមន
ើ បញ្ញដ ។

 សេរកតេ
ី ុ ខ្ ២ របសភទ គឺ
១. កាយិកេុខ សេរកតេ
ី ុ ខ្របរពឹតតសៅតាមផលូវកាយ
២. សចតេិកេុខ សេរកតេ
ី ុ ខ្របរពត
ឹ តសៅតាមផលូវរត
ិ ត។

 សេរកតេ
ី ុ ខ្ ២ របសភទ គឺ
១. ោមិេេុខ សេរកតេ
ី ុ ខ្សរពាេះអារេ័ យនង
ឹ កាមគុ ណ្
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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. និរាមិេេុខ សេរកតេ
ី ុ ខ្សរពាេះរបាេចាកកាមគុ ណ្ ។

 ធម៌ ២ របការ គឺ
១. សលាកិយធម៌ ធម៌ដដលជាវេ័
ិ យននសោក
២. សលាកុតតរធម៌ ធម៌ដដលផុ តវេ័
ិ យននសោក ។


ធម៌ ២ របការ គឺ

១. េង្ខតធម៌ ធម៌ដដលមានបរចយ
័ របជុ ាំតាក់ដតង
័ របជុ ាំតាក់ដតង ។
២. អេង្ខតធម៌ ធម៌ដដលមន
ិ មានបរចយ

 អ្រយបុ
គល
គ ២ ពួក គឺ
ិ
១. សេកខបុគគល បុគគលដដលសៅមានកិរេ
ច ិ កាសទៀត
២. អសេកខបុគគល បុគគលដដលអ្េ់ ករ
ិ ចេិកាស

យ
ើ ។

 រពេះនពា
ិ វ ន ២ យា៉ាង គឺ
១. េឧបាទិសេេនិពាវន នពា
ិ វ នដដលសៅមានខ្នធ (នពា
ិ វ នកសិ លេ)
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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. អនុបាទិសេេនិពាវន និពាវនដដលរលត់ខ្នធ7 ។
ើ គឺ
ធម៌ពួក ២ គាមនចំណ្ង្សជង្


សេរកតឈ្ល
ី ល េកនុងេមាបតតិ១

សេរកតឈ្ល
ី ល េកនុងការសរញចាក

េមាបតតិ ១។


សេរកតឈ្ល
ី ល េកនុងធាតុ ១ សេរកតឈ្ល
ី ល េកនុងការសធវទ
ើ ុ កកនុងរត
ិ ត១ ។



សេរកតីឈ្លលេកនុងអាយតនៈ ១ សេរកតឈ្ល
ី ល េកនុងបដិរចេមុបាទធម៌ ១។



សេរកតីឈ្លលេកនុងស

តុ ១ សេរកតីឈ្លលេកនុងការមន
ិ ដមនស

តុ ១។



សេរកតេ
ល
១ រត
ី ូ តរតង់
ិ តទន់ ១



សេរកតីអ្ត់ធមត ់ ១ ការរបរពឹតតលែ ឬេលូតមន
ិ សកាងការ ១



ពាកយពសី រាេះ ១ ការទទួលរាក់ទក់ ១ ។



សេរកតីមន
ិ សបៀតសបៀន ១ សេរកតីស្តែត ១ ។



សេរកតភា
ាំ ភាលត់េតិ ១ មន
ី លង
ិ ដឹងខ្លួន ១ ។



សេរកតីរឭក ១ ដឹងខ្លួន ១ ។



ភាវៈជាអ្នកមន
ិ រគប់រគងទវរ កនុងឥស្រនទិយទាំងឡាយ ១ ភាវៈជាអ្នក
មន
ឹ របមាណ្កនុងសភាជន ១ ។
ិ ដង

ភិរមខុ និបលតត សម ធាវើ (២០២០). វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ាសីនលតន
សហរដឋអាលមរិរ ទំរ័រ ១៩-២៨.

7
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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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ភាវៈជាអ្នករគប់រគងទវរ កនុងឥស្រនទិយទាំងឡាយ ១ ភាវៈជាអ្នកដឹង
របមាណ្កនុងសភាជន ១ ។



កមាលង
ាំ គឺរបាជាញ ជាសរគឿងពិចារណា ១ កមាលង
ាំ គឺភាវន្ទ ១ ។



កមាលង
ាំ គេ
ាំ គេ
ឺ តិ ១ កមាលង
ឺ មាធិ ១។



េីលវបតត
ិ ិ ១ ទិដឌិវបតត
ិ ិ១។



េីលេមបទ ១ ទដ
ឌិ មបទ ១ ។
ិ េ



សេរកតីបរេុ
ិ ទធននេីល ១ សេរកតីបរេុ
ិ ទធននទិដឌិ ១ ។



សេរកតម
ាំ ឡាយ ១ មន
ី ន
ិ េសន្ទតេ កនុងកុេលធម៌ទង
ិ រួញរា កនុង
សេរកតីពាយាម ១ ។



8
វជា
ិ ជ ១ វមុ
ិ តតិ ១ ។

៧. ធម៌ពក
ួ បី

 ឱ្វាទ របេ់រពេះពុទទ
ធ ង
ាំ ឡាយ ៣ យា៉ាង គឺ
១. េពវបាបេស អករណ្ំ ករិ យាម
ន
ិ
ិ សធវអ្
ើ ាំសពបា
ើ បទាំងពួង

8

Wikipitaka- The Completing Tipitaka

(ខ្មរមភៈ ឆ្នំ២០២០). សងគៃី ិសូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមររី

https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page

ត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទំរ័រ ១៣២-១៣៣.
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និង ក្រុមជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះ

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

18

២. កុេលេសបេមបទា
កិរយាបាំ
សពញកុ េល
ិ
ូ
ត
ល
ែ តផូ រផង់ ។
៣. េចិតតបរ ិសយាទបនំ ករិ យាជរមេះរ
ិ
ិ តរបេ់ ខ្ួ នឱ្យស្ត

 គុណ្របេ់រពេះពុទធ ៣ យា៉ាង គឺ
១. បញ
ញ គុណ្ គុ ណ្គប
ឺ ញ្ញដ
ុ ធិគុណ្ គុ ណ្គសឺ េរកតប
២. វិេទ
ី រេុ
ិ ទធ

៣. ករ ុណាគុណ្ គុ ណ្គឺសេរកតីអាណ្ិត ។

 ពុទរ
ធ រយា
ិ (ការរបរពត
ឹ រត បេ់រពេះពុទ)ធ ៣ យា៉ាង គឺ
១. សលាកតថចរ ិយា រទង់សធវើនូវរបសយាជន៍ដល់េពវេតវ
២. ញាតតថចរ ិយា រទង់សធវើនូវរបសយាជន៍ដល់ញាតិ
៣. ពុទធតថចរ ិយា រទង់សធវើនូវរបសយាជន៍សដើមបបា
ី នរតាេ់ ជារពេះពុ ទធ ។

 ទុររច ត
ើ រកក់) ៣ យា៉ាង គឺ
ិ (ទសងវអា
១. កាយទុចចរ ិត ទសងវើអារកក់សោយកាយ
២. វចីទុចចរ ិត ទសងវអា
ើ រកក់សោយវាចា
៣. មសនាទុចចរ ិត ទសងវអា
ើ រកក់សោយរត
ិ ត។
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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)

19

 េុ ររត
ិ ៣ យា៉ាង គឺ
១. កាយេុចរ ិត ទសងវើលសែ ោយកាយ
ុ រ ិត ទសងវើលសែ ោយវាចា
២. វចីេច

៣. មសនាេុចរ ិត ទសងវល
ើ សែ ោយរត
ិ ត។


បុញ្ដករិ យាវតថ
ិ
ុ ៣ យា៉ាង គឺ

១. ទានមយ បុណ្យេសរមរសោយការឱ្យទន
២. េីលមយ បុណ្យេសរមរសោយការរកាេីល
៣. ភាវនាមយ បុណ្យេសរមរសោយការរសរមន
ើ ភាវន្ទ ។

 (ស

តុន្ទឱ្
ាំ យសកត
ើ ) បញ្ញដ ៣ យា៉ាង គឺ

១. េុតមយបញ
ញ បញ្ញ
ដ សកើតពីការស្តតប់ នង
ិ ការេិកា
២. ចិនាតមយបញ
ញ បញ្ញ
ដ សកត
ើ ពកា
ី ររតេះិ រេះព
ិ ចា
ិ រណា
ញ បញ្ញ
ដ សកត
៣. ភាវនាមយបញ
ើ ពកា
ី ររសរមន
ើ ភាវន្ទ ។

 បុតត ៣ របសភទ គឺ
១. អតិជាតបុតត កូ នដដលលែនរកដលងជាងមាតាបតា
ល
ិ របេ់ ខ្ួ ន
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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

overcoming


Full

comprehension

of

abandonment

or

9

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 កូ នដដលសរេះស្តតប់និងសធវើតាមឪពុ កមាតយ
៣. អវជាតបុតត កូ នដដលអ្ន់ជាងឪពុ កមាតយ ។

 បរញ្ញ
ិ ដ ៣ យា៉ាង គឺ
១. ញាតបរ ិញ
ញ កាំណ្ត់ដង
ឹ សោយការដង
ឹ
ញ កាំណ្ត់ដង
២. តីរណ្បរ ិញ
ឹ សោយការពចា
ិ រណា
9
៣. បោនបរ ិញ
ញ កាំណ្ត់ដឹងសោយការលេះបង់ ។

 សេរកតេ
ី មាគល់ជាអ្កុេល ៣ យា៉ាង គឺ
១. កាមេញ
ញ សេរកតីេមាគល់របកបសោយកាម
ញ សេរកតេ
២. ពាបាទេញ
ី មាគល់របកបសោយពាបាទ
ឹ េញ
ញ សេរកតីេមាគល់របកបសោយការសបៀតសបៀន ។
៣. វិហោ

 សេរកតេ
ី មាគល់ជាកុេល ៣ យា៉ាង គឺ
១. សនកខមមេញ
ញ សេរកតេ
ី មាគល់របកបសោយការសរញចាកកាម

ភិរខុមនិបលតត សម ធាវើ (២០២០). វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ាសីនលតន
សហរដឋអាលមរិរ ទំរ័រ ៣៣-៤៣.

9
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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. អពាបាទេញ
ញ សេរកតេ
ី មាគល់របកបសោយការមន
ិ ពាបាទ
ឹ េញ
ញ សេរកតេ
៣. អវិហោ
ី មាគល់របកបសោយការមន
ិ សបៀតសបៀន។

 ធាតុជាអ្កុេល ៣ យា៉ាង គឺ
១. កាមធាតុ ធាតុ របកបសោយកាម (កនុងទសី នេះ េាំ សៅយកមចា
ិ ឆ េងកបប គឺ
តរមេះិ ខ្ុ េ)

២. ពាបាទធាតុ ធាតុ របកបសោយពាបាទ
ឹ ធាតុ ធាតុ របកបសោយការសបៀតសបៀន ។
៣. វិហោ

 ធាតុជាកុេល ៣ យា៉ាង គឺ
១. សនកខមមធាតុ ធាតុ របកបសោយការចាកសរញកាម (កនុងទីសនេះ េាំ សៅ

យកេមាមេងកបប គត
ឺ រមេះិ រតូវ)

២. អពាបាទធាតុ ធាតុ របកបសោយការមន
ិ ពាបាទ
៣. អវិហោ
ឹ ធាតុ ធាតុ របកបសោយការមន
ិ សបៀតសបៀន ។

 ធាតុ ៣ យា៉ាងដនទសទៀត គឺ
១. កាមធាតុ ធាតុ របកបសោយកាម (ធាតុ កុ ងទ
ន សី នេះ េាំ សៅយកភព)
២. រ ូបធាតុ ធាតុ របកបសោយរូប
៣. អរ ូបធាតុ ធាតុ របកបសោយអ្រូប ។
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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 យា៉ាងដនទសទៀត គឺ
១. រ ូបធាតុ ធាតុ របកបសោយរូប
២. អរ ូបធាតុ ធាតុ របកបសោយអ្រូប
៣. និសរាធធាតុ ធាតុ របកបសោយសេរកតរី លត់ គឺ រពេះនពា
ិ វន។

 ធាតុ ៣ យា៉ាងដនទសទៀត គឺ
១. ហីនធាតុ ធាតុ យា៉ាងទប (េាំ សៅយកអ្កុ េលរត
ត
ង១២)
ិ ុ បាទទាំ
ត ល (េាំ សៅយកសតភូមក
២. មជឈ ិមធាតុ ធាតុ យា៉ាងកណា
ិ ធម៌ សរៅអ្ាំពី
អ្កុ េលរត
ត
ិ ុ បាទសន្ទេះ)

៣. បណ្ីតធាតុ ធាតុ យា៉ាងឧតតម (េាំ សៅយកនវសោកុ តតរធម៌) ។

 េសញ្ញដជនៈ ៣ យា៉ាង គឺ
១. េកាាយទិដិឋ េកាកយទិដឌិ
២. វិចិកិចាា វរ
ិ ិកិចាឆ
៣. េីលពវតបរាម្មសោ េីលពវតបរាមាេ ។

 ភព ៣ យា៉ាង គឺ
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. រ ូបភសវា រូបភព
៣.អរ ូបភសវា អ្រូបភព ។


ការដេវងរក ៣ យា៉ាង គឺ

១. កាសមេនា ការដេវងរកកាម
២. ភសវេនា ដេវងរកភព
៣. រពហមចរ ិសយេនា ដេវងរករព

មររយធម៌
។
ិ

 មានេះ ៣ យា៉ាង គឺ
១. សេសយាហមេមត
ី ិ វិធា មានេះថាអាតាមអ្ញរបសេើរជាងសគ
ី ិ វិធា មានេះថាអាតាមអ្ញសេមើនឹងសគ
២. េទិសោហមេមត
ី ិ វិធា មានេះថាអាតាមអ្ញអ្ន់ជាងសគ ។
៣. ហីសនាហមេមត



អ្នតៈ គរ
ឺ ដាំ ណ្ក ៣ យា៉ាង គឺ

១. េកាាសយា អសនាត េកាកយជារាំដណ្ក
២. េកាាយេមុទសយា អសនាត ធម៌ជាសរគឿងសកត
ើ ននេកាកយជារាំដណ្ក
៣. េកាាយនិសរាសធា អសនាត ធម៌ជាសរគឿងរលត់ននេកាកយជារាំដណ្ក ។
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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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 សេរកតល
ី ាំបាក ៣ យា៉ាង គឺ
១. ទុកទ
ខ ុកតា
ខ
លាំ បាកសរពាេះសេរកតទ
ី ុ កខ
ខ
លាំ បាកសរពាេះេ្ខរ
២. េង្ខខរទុកតា
ខ
លាំ បាកសរពាេះសេរកតដី របរបួល ។
៣. វិបរ ិណាមទុកតា

 សភលង
ើ ៣ យា៉ាង គឺ
១. រាគគគិ សភលង
ើ គរា
ឺ គៈ
២. សទាេគគិ សភលង
ើ គសឺ ទេៈ
៣. សម្មហគគិ សភលង
ើ គឺសមា

ៈ។

 សភលង
ើ ៣ យា៉ាងដនទសទៀត គឺ
១. អាហុសនយយគគិ សភលង
ើ គឺអា ុ សនយយបុគគល
២. ទកខិសណ្យយគគិ សភលង
ើ គទ
ឺ កខសិ ណ្យយបុគគល
៣. គហបតគគិ សភលង
ើ គគ
ឺ

បតី ។

 េ្ខរ ៣ យា៉ាង គឺ
១. បុញ
ញ ភិេង្ខខសរា បុញ្ញ
ដ ភេ
ិ ្ខរ
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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. អបុញ
ញ ភិេង្ខខសរា អ្បុញ្ញ
ដ ភេ
ិ ្ខរ
៣. អាសនញ
ា ភិេង្ខខសរា អាសនញ្ញ
ជ ភេ
ិ ្ខរ ។

 បុគល
គ ៣ ពួក គឺ
១. សេសកាខ បុគគសលា បុគគលជាសេកខៈ (បានដល់បុគគល ៧ ពួក មានបុគគល
ដល់នូវសស្តតាបតតិមគគជាសដើម មានបុគគលដដលបានដល់នូវអ្រ

តតមគគជាទី

បាំផុត) ។
២. អសេសកាខ បុគគសលា បុគគលជាអ្សេកខៈ (បានដល់បុគគលបានអ្រ

តត

ផល) ។
៣. សនវសេសកាខ នាសេសកាខ បុគគសលា បុគគលមន
ិ ដមនជាសេកខៈ មន
ិ ដមន

ជាអ្សេកខៈ (បានដល់បុគគលជាបុថុជជន) ។

 ភក
ខ
មាន ៣ ពួក គឺ
ិ ុចាេ់
១. ជាតិសតថសរា ចាេ់ សោយជាតិ
២. ធមមសតថសរា ចាេ់ សោយធម៌
៣. េមមតិសតថសរា ចាេ់ សោយការេនមតិ ។
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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 Devas 10.

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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 ការបានសេរកតេ
ី ុ ខ្ ៣ យា៉ាង គឺ
១. មានពួកេតវសធវន
ើ ូវសេរកតេ
ី ុ ខ្

ឱ្យសកត
ើ ស

ង
ើ សរឿយៗ ស

សេរកតេ
ី ុ ខ្ (សន្ទេះ) ដូ រជាពួកសទវតា សៅកនុងពួករព

យ
ើ ទទួលនូ វ

មសោក សនេះជាការ

បាននូ វសេរកតីេុខ្ទី ១ ។
២. មានពួកេតវដដលសជាកជាាំ រជួតរជាប បរបូ
ិ ណ្៌ពាល់រតូវសោយសេរកតី
េុ ខ្ស
ណាេ់

យ
ពួកេតវទង
ាំ សន្ទេះ ជួនកាលបនលឧ
ើ
ឺ ទនកនុងកាលមតងៗថា េុ ខ្
៎ន

េុ ខ្ណាេ់

៎ន

ដូ រជាពួកសទវតាសៅកនុងជាន់អាភេេររព

-ម

សោក សនេះជាការបាននូវសេរកតេ
ី ុ ខ្ទី ២ ។
៣. មានពួកេតវដដលសជាកជាាំ រជួតរជាប បរបូ
ិ ណ្៌ ពាល់រតូវសោយសេរកតី
េុ ខ្ស

ើយ

ពួកេតវទង
ាំ សន្ទេះេសន្ទតេ

ណ េះ
និងសេរកតីេុខ្ដ៏លិ ត
ែ ប៉ាុសណា

ទទួលសេរកតេ
ី ុ ខ្កនុងរត
ិ ត ដូ រពួកសទវតាសៅកនុងជាន់េុភកណ្
ិ ហ រព

មសោក

សនេះជាការបាននូ វសេរកតីេុខ្ទ10
ី ៣។

10

Wikipitaka- The Completing Tipitaka

(ខ្មរមភៈ ឆ្នំ២០២០). សងគីៃិសូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមររី

https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page

ត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទំរ័រ ១៣៥-១៤៥.
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និងក្រុមជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះ



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 យា៉ាង គឺ
១. សេកាខ បញ
ញ បញ្ញ
ដ ជារបេ់ សេកខបុគគល
ញ បញ្ញ
ដ ជារបេ់ អ្សេកខបុគល
គ
២. អសេកាខ បញ
ញ
បញ្ញដជារបេ់សនវសេកាខន្ទសេកខ៣. សនវសេកាខ នាសេកាខ បញ

បុគគល។

 អាវុធ ៣ យា៉ាង បានដល់
១. េុតាវុធ អាវុធ គេ
ឺ ុ តៈ (ពុ ទធវរនៈ)
២. បវិសវកាវុធ អាវុធ គសឺ េរកតស្ត
ី ង ត់ (ស្តងត់កាយ ស្តងត់រត
ិ ត ស្តងត់ចាក
ឧបធិ) ។

៣. បញ
ញ វុធ អាវុធ គប
ឺ ញ្ញដ ។

 ឥស្រនទយ
ិ ៣ យា៉ាង គឺ
១. អនញ្ញ តញ្ញ េាមីតិន្ទនទិយ ំ

ឥស្រនទិយដដលសកើតស

ើងដល់បុគគលអ្នក

របតប
ឹ នូ វធម៌ ដដលមន
ឹ
ិ តតិ សោយគត
ិ ថា អាតាមអ្ញ នង
ឹ បានដង
ិ ទន់បានដង

(សស្តតាបតតិមគគបញ្ញដ) ។

២. អញ្ញ ន្ទិ នទិយ ំ ឥស្រនទយ
ឹ រាេ់ (សស្តតាបតតផ
ិ គញា
ឺ ណ្ជាសរគឿងដង
ិ លញ្ញដណ្។ល។ អ្រ

តតមគគញ្ញដណ្) ។
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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. អញ
ញ តាវិន្ទនទិយ ំ ឥស្រនទិយ គឺសេរកតីដង
ឹ កនុងធម៌ ដដលបុគគលគួរដឹង

រាេ់ (អ្រ

តតផលញ្ញដណ្) ។

 រកខុ ៣ យា៉ាង គឺ
១. មំេចកខុ មាំេរកខុ (ដភនកស្តរ់ធមមតា)
២. ទិពវចកខុ ដភនកទិពវ
៣. បញ
ញ ចកខុ បញ្ញ
ដ រកខុ (បានដល់សោកយ
ិ បញ្ញដ នង
ិ សោកុ តតរបញ្ញដ) ។


េមាធិ ៣ យា៉ាង គឺ

(បានដល់បឋម១. េវតកាវិចាសរា េម្មធិ េមាធសិ ោយវតកក
ិ វចារៈ
ិ

ជាន) ។

២. អវិតកាវិចារមសតាត េម្មធិ េមាធិមន
ិ ៈ មានរតឹមដតវចារៈ
ិ
ិ មានវតកក

បានដល់ទុតិយជាន ។

៣. អវិតកាវិចាសរា េម្មធិ េមាធិមន
និងវចារៈ
បានដល់តតិ
ិ
ិ
ិ មានវតកក

យជាន រតុ តថជាន បញ្ច មជាន។

 េមាធិ ៣ យា៉ាងដនទសទៀត គឺ
១. េុញ្ញសតា េម្មធិ េុ ញ្ដតេមាធិ
២. អនិមិសតាត េម្មធិ អ្និមត
ិ តេមាធិ
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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. អបបណ្ិហិសតា េម្មធិ អ្បបណ្ិ

ិតេមាធិ ។

 សេរកតស្ត
ី ែ ត ៣ យា៉ាង គឺ
១. កាយសោសចយយ ំ សេរកតស្ត
ី ែ តសោយកាយ
២. វចីសោសចយយ ំ សេរកតស្ត
ី ែ តសោយវាចា
៣. មសនាសោសចយយ ំ សេរកតស្ត
ី ែ តសោយរត
ិ ត។

 អ្នករបាជញ ៣ យា៉ាង គឺ
១. កាយសម្មសនយយ ំ រាប់អ្នករបាជញផូ វកាយ
ល
ល
២. វចីសម្មសនយយ ំ រាប់អ្នករបាជញផូ វវាចា
ល ិតត ។
៣. មសនាសម្មសនយយ ំ រាប់អ្នករបាជញផូ វរ


សេរកតឈ្ល
ី ល េ ៣ យា៉ាង គឺ

១. អាយសកាេលលំ សេរកតឈ្ល
ី ល េកនុងការរសរមន
ើ

២. អបាយសកាេលលំ សេរកតឈ្ល
ិ
ី ល េកនុងការវន្ទេ
៣.ឧបាយសកាេលលំ សេរកតឈ្ល
ី ល េ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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 សេរកតរី េវង
ឹ ៣ យា៉ាង គឺ
១. អាសរាគយមសទា រេវងសោយការម
ន
ឹ
ិ មានសរាគ
័
យ
២. សយាពវនមសទា រេវងសោយវ
ឹ
រិ តកូ ល ។
៣. ជាតិមសទា រេវងសោយជាត
ឹ

 អ្ធប
ិ សតយយ ៣ យា៉ាង គឺ
១. អតាតធិបសតយយ ំ អ្តាតធប
ល
ស
ិ សតយយ (ការសធវខ្
ើ ួ នឱ្យជាធាំ

បាប) ។

២. សលាកាធិបសតយយ ំ សោកាធប
ិ សតយយ (ការសធវសើ ោកឱ្យជាធាំ ស
សធវើបាប)។

ើយមន
ិ សធវើ

យ
ើ មន
ិ

៣. ធម្មមធិបសតយយ ំ ធមាមធិបសតយយ (ការសធវើសោកុ តតរធម៌ឱ្យជាធាំ ស

មន
ិ សធវើបាប) ។

ើយ

 វជា
ិ ជ ៣ យា៉ាង គឺ
១. បុសពវនិវាោនុេសតិញ
ញ ណ្ំ ញាណ្ជាសរគឿងរឭកស
កៈ ដដលធាលប់សៅអារេ័ យកនុងកាលមុន ។

ើញនូ វខ្នធបញ្ច -

២. េតាតនំ ចុតូបបាសត ញាណ្ំ សេរកតីដឹងកនុងរុ តិ 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 ញាណ្ំ សេរកតីដឹងកនុងធម៌ ជាសរគឿងអ្េ់ សៅនន

អាេវៈទាំងឡាយ ។

 វហារធម៌
(ធម៌ជាសរគឿងសៅ) ៣ យា៉ាង គឺ
ិ
១. ទិសពា វិោសរា ទិពយវហារ
(បានដល់េមាបតតិទង
ាំ ៨)
ិ
២. រពហមវិោសរា

រព

មុទិតា ១ ឧសបកាខ ១)

មវហារ
(អ្បបមញ្ញដ ៤ គឺសមតាត ១ ករុណា ១
ិ

៣. អរ ិយវិោសរា អ្រយវ
(ផលេមាបតតិ) ។
ិ
ិ ហារ

 បាដហា
ិ រ ៣ យា៉ាង គឺ
១. ឥទធិបាដិោរ ិយំ ឥទធិបាដិហារយ (សេរកតីអ្ស្តចរយសោយឫទធិ)
២. អាសទេនាបាដិោរ ិយំ
សោយទយរិតតេតវដនទ)

អាសទេន្ទបាដិហារយ (សេរកតីអ្ស្តចរយ

៣. អនុោេនីបាដិោរ ិយំ អ្នុ ស្តេនីបាដិហារយ (សេរកតីអ្ស្តចរយ

សោយការសរបៀនរបសៅ សោយេីល េមាធិ បញ្ញដ) ។
៨. ធម៌ពួកបួន

 បរចយ
័ ឬវតថុជាសរគឿងអារេ័យ ៤ យា៉ាង គឺ

១. ចីវរបបចចយ េសមលៀកបាំពាក់
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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. បិណ្ឌបាតបបចចយ អាហារ រ្ហន់បិណ្ឍបាត
៣. សេនាេនបបចចយ ជរមក ទអា
ី រេ័ យ
៤. គិលានសភេជាបបចចយ ថានដាំ កសរាគ ។

 េតប
ិ បោឌន ៤ គឺ
១. កាយានុបេសនា ការពចា
ិ រណាស

ញ
ើ កាយកនុងកាយ

២. សវទនានុបេសនា ការពិចារណាស

ើញសវទន្ទកនុងសវទន្ទ

៣. ចិតាតនុបេសនា ការពចា
ិ រណាស

ន ិតត
ើញរិតតកុ ងរ

៤. ធម្មមនុបេសនា ការពិចារណាស

ន
។
ើញធម៌កុ ងធម៌

 សេរកតេ
ី ុ ខ្របេ់រគ េថ ៤ យា៉ាង គឺ
១. អតថិេខ
ុ េុ ខ្សកើតអ្ាំពកា
ី រមានរទពយេមបតតិ
២. សភាគេុខ េុ ខ្សរពាេះសរេះសរបរើ បាេ់ចាយវាយរទពយេមបតតិ
ាំ ក់បាំណ្ុលសគ
៣. អនណ្េុខ េុ ខ្សរពាេះមន
ិ ជពា
ុ េុ ខ្សរពាេះការ្ររបាេចាកសទេ ។
៤. អនវជាេខ
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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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 ទដ
ឌ មមក
ិ ធ
ិ តថ (របសយាជន៍បរចុបបនន) ៤ គឺ
១. ឧដ្ឋឋនេមបទា ឧេា ៍ ពាយាម
២. អារកខេមបទា សរេះដថរការបេ់ ដដលរកបានមក
៣. កលាណ្មិតតតា សេពគប់មត
ិ តលែ
៤. េមជីវិតា រញ្
ិ
ិ ។
ិ ច ឹ មជវី តសេម
ើ មានលាំ នង
ឹ ជវី ត

 េញ្ញដរបេ់មនុេេ ៤ គឺ
១. កាមេញ
ញ ការសេពកាម
ញ ការសដើរដេវងរករាំណ្ី
២. សគាចរេញ
ញ សរេះខាលរសេរកតីស្តលប់
៣. មរណ្េញ
ញ សរេះដឹងខ្ុេរតូវ លែអារកក់ ។
៤. ធមមេញ

 ពរ ៤ របការ គឺ
១. អាយុ អាយុដវង
២. វណ្ណ ពណ្៌េមបុរលែ
៣. េុខ សេរកតេ
ី ុ ខ្រសរមន
ើ
ាំ មាាំមន
ួ ។
៤. ពល កមាលង
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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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 ធម៌ ៤ យា៉ាង ន្ទាំឱ្យជាគូស្តវមភ
បគានរ ូត គឺ
ី រយាជួ
ិ
១. េមេទាធ មានេទធសេមើគាន
២. េមេីលា មានេីលសេមើគាន
៣. េមចាគា មានការបរចា
ិ ច គសេមើគាន
ញ មានបញ្ញ
ដ សេមើគាន11 ។
៤. េមបញ



អាេវៈ ៣ យា៉ាង គឺ

១. កាម្មេវៈ សរគឿងសដករតាាំ គឺ កាម
២. ភវាេវៈ សរគឿងសដករតាាំ គឺ ភព
៣. ទិដ្ឋឋេវៈ សរគឿងសដករតាាំ គឺ ទដ
ិ ឌិ
12
៤. អវិជាាេវៈ សរគឿងសដករតាាំ គឺ អ្វជា
ិ ជ ។

ភិរខុមនិបលតត សម ធាវើ (២០២០). វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ាសីនលតន
សហរដឋអាលមរិរ ទំរ័រ ៤៦-៥៣.

11

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 គឺ
ស

១. មានលអាវុសស្តទាំងឡាយ ភក
ខ ុ ងស្តេន្ទសនេះ ញា
ិ ុ កន
ើ
ុ ាំង្នទៈ ឱ្យសកត

ើង េ្វត របារពធ ពាយាម ផគងរិតត តមកល់រិតត សដើមបប
ី ិទអ្កុ េលធម៌

ទាំងឡាយដ៏ោមក ដដលមន
ិ ទន់សកត
ើ ស
២. ភក
ិ ុ ខ ញា
ុ ាំង្នទៈ ឱ្យសកើតស

ង
ើ មន
ិ ឱ្យសកត
ើ ស

ង
ើ បាន ។

ើង េ្វត របារពធ នូ វសេរកតព
ី ាយាម

ផគងរត
ាំ ឡាយដ៏ោមក ដដល
ិ ត តមកល់រត
ិ ត សដើមបល
ី េះបង់នូវអ្កុ េលធម៌ទង
សកត
ើ ស

ង
ើ ស

យ
ើ ។

៣. ភក
ខ ុ ាំង្នទៈឱ្យសកត
ិ ុ ញា
ើ ស

ង
ើ េ្វត របារពធ នូ វសេរកតព
ី ាយាម ផគង

រត
ត លកុ េលធម៌ទង
ាំ ឡាយ ដដលមន
ិ ត តមកល់រត
ិ ត សដើមបប
ី ណ្ុ ត េះបណា
ិ ទន់
សកើតស

ើង ឱ្យសកើតស

ើង ។

៤. ភក
ខ ុ ាំង្នទៈឱ្យសកើតស
ិ ុ ញា

ើង េ្វត របារពធ នូ វសេរកតីពាយាម ផគង

រត
ាំ ឡាយ ដដលសកត
ើ បឱ្
ិ ត តមកល់រត
ិ ត សដម
ី យកុ េលធម៌ទង
ើ ស
មន
ឱ្យរងរ
ន
ិ
ិ ឱ្យវន្ទេសៅ
ឹ តដតរសរម
ឹ
ើ ស


ង
ើ ធាំទូោយ រសរមន
ើ សពញសលញ ។

អាហារ ៤ យា៉ាង គឺ

១. កវឡិង្ខាោសរា អាហារជាដុ ាំពាំនូត
២. ផេាោសរា ផេាហារ
៣. មសនាេសញ្ច តនាោសរា មសន្ទេសញ្ច តន្ទហារ
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យ
ិ សៅ
ើ ឱ្យឋត

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. វិញ
ញ ណាោសរា វញ្ញ
ិ ដ ណាហារ ។

 ធម៌ដដលបុគល
គ រតូវសធវឱ្
ើ យជាក់រាេ់ ៤ យា៉ាង គឺ
១. បុសពវនិវាេ (ជាតិកសាំ ណ្ើតដដលខ្លួនអារេ័ យសៅកនុងកាលមុន) រតូវសធវើ
ឱ្យជាក់រាេ់ សោយការរលឹក (េត)ិ ។
២. រុ តូបបាត (រុ តិនង
ាំ ឡាយ រតូវសធវើឱ្យជាក់
ិ នធ)ិ របេ់េតវទង
ិ បដេ
រាេ់ សោយទិពវរកខុ ។
៣. វសមាកខ
៨ របការ រតូវសធវើឱ្យជាក់រាេ់សោយន្ទមកាយ ។
ិ
៤. ធម៌ជាសរគឿងអ្េ់ សៅននអាេវៈទាំងឡាយ រតូវសធវើឱ្យជាក់រាេ់ សោយ
អ្រ

តតផលបញ្ញដ ។


បុគល
គ មាន ៤ ពួកដនទសទៀត គឺ

១. េមណ្ចសលា េមណ្ៈមន
ិ កសរមក
ើ (សស្តតាបននេមណ្ៈ)
២. េមណ្បទុសម្ម េមណ្ៈដូ រផ្កកឈូ ករក

ម (េកទគាមេ
ិ មណ្ៈ)

៣. េមណ្បុណ្ឌរ ីសកា េមណ្ៈដូ រផ្កកឈូ កេ (អ្ន្ទគាមេ
ិ មណ្ៈ)
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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. េមសណ្េុ េមណ្េុខុម្មសលា េមណ្ៈជាអ្នកទន់លិ ត
ែ លែកុ ងពួ
ន ក
េមណ្ៈ (អ្រ

នតេមណ្ៈ)13 ។

៩. ធម៌ពួករបា ំ

 នរ
ច ី ល ឬេីល ៥
ិ េ
ខ្ញុាំេមាទនេិកាខបទដូ រតសៅៈ
១. បាណាតិបាតា សវរមណ្ី

សវៀរចាកករិ យាសធវ
ល ក់រុេះ
ិ
ិ
ើេតវមានជវី តឱ្យធា

គនលង គឺេមាលប់េតវ
២. អទិនានទានា សវរមណ្ី

សវៀរចាកកិរយាកាន់
យកនូ វវតថុដដលសគមន
ិ
ិ

បានឱ្យសោយកាយ ឬសោយវាចា
៣. កាសមេុ មិចាាចារា សវរមណ្ី

សវៀរចាកកិរយារបរព
ត ុ េកនុងកាម
ិ
ឹតខ្

ទាំងឡាយ
៤. មុោវាទា សវរមណ្ី សវៀរចាកកិរយាសពាលនូ
វពាកយកុ
ិ

ក

(ខ្មរមភៈ ឆ្នំ២០២០). សងគីៃសិ ូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និងក្រុមជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨). ក្រះ
ត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទំរ័រ ១៥៧-១៧៣.
13

Wikipitaka- The Completing Tipitaka
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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
14

Bitesize (n.d.). The Five Precepts. Retrieved from https://www.bbc. co.uk/bitesize/guides/zf8g4qt/revision/9.
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៥. េុរាសមរយមជាបបម្មទដ្ឋឋនា សវរមណ្ី

សវៀរចាកស

តុ ជាទតា
ាំ នន
ី ង

សេរកតរី បមាទ គផ
័ 14 ។
ឹ នូវទក
ឹ គេ
ឺ ក
ឹ រេវង
ឺ ុ រា នង
ិ សមរយ

 បាណាតបា
ិ ត មានអ្ងគ ៥ គឺ
១. បាសណា េតវមានជវី ត
ិ
ិ
សេរកឋដ
២. បាណ្េញ្ញ តា
ិ
ី ឹងថា េតវមានជីវត

៣. វធកចិតដំ រិតឋគិតនឹងេមាលប់
៤. ឧបកាសម្ម ពាយាមនឹងេមាលប់
៥. សតន មរណ្ំ េតវស្តលប់សោយការពាយាមសន្ទេះ។

 អ្ទន្ទ
ិ ន ទន មានអ្ងគ ៥ គឺ
១. បរបរ ិគគហត
ិ ំ រទពយដដលមានមាចេ់សគ

ួងដ

ងរកា

ិ េញ្ញ តា
ិ
សេរកឋដ
២. បរបរ ិគគហត
ឹ ថា រទពយមានមាចេ់សគ
ី ង

រកា

៣. សថយយចិតដំ រត
ិ ឋគត
ិ នង
ឹ លួ រ

14

Bitesize (

មិនម្មនឆ្ន)ំ . សីេ ៥. ដរក្សង់លេញរី https://www.bbc. co.uk/bite-

size/guides/zf-8g4qt/revision/9.
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ួងដ

ង

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 ពាយាមនឹងលួ រ
៥. សតន ហរណ្ំ លួ របានមកសោយការពាយាមសន្ទេះ។

 កាសមេុ មចា
ិ ឆ រៈ មានអ្ងគ ៤ គឺ
១. អគមនីយវតថុ ស្រេឋីដដលមន
ិ គួរនង
ឹ គប់រក គស្រឺ េឋីដដលមានសគ

ដ

ួង

ងរកា

២. តេមឹ សេវនចិតដំ គត
ិ នង
ឹ សេពសមថុ នធមមនង
ឹ ស្រេឋីសន្ទេះ
៣. សេវនបបសយាសគា ពាយាមនង
ឹ សេពសមថុ នធមម
៤. មសគគន មគគបដិបាទនំ ញា
ិ មគគឱ្យដល់គាន។
ុ ាំងមគគ នង

 មុស្តវាទ មានអ្ងគ ៤ គឺ
១. អតថំ វតថុ វតថុមន
ិ ពត
ិ
ំ ទនចិតដំ រត
២. វិេវា
ិ ឋគត
ិ នង
ឹ សពាលឱ្យខ្ុ េ

៣. តសជាា វាយាសម្ម ពាយាមនឹងសពាលឱ្យខ្ុ េ
15
៤. បរេស តទតថវិជាននំ ញា
ុ ាំងអ្នកដនទឱ្យដឹងរាេ់ នូវសេរកឋសី ន្ទេះ ។

15

១៩០៤-១៩៧៩). រនយេ់រីសិក្ខខបទ ៥ របស់ក្រះរទធសាសនា. ដរក្សង់លេញរី

Edward Conze, E. (

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 គឺ
១. មជានីយវតថុ វតថុជាទតា
ាំ ននសេរកឋរី េវង
័
ឹ គេ
ី ង
ឺ ុ រា នង
ិ សមរយ
២. បាតុកមយតាចិតដំ រត
ិ ឋគត
ិ បរមុងនង
ឹ ផឹក
៣. តសជាា វាយាសម្ម ពាយាមនង
ឹ នូ វទក
ឹ
ឹ ផក
ឹ រេវងសន្ទេះ
ងបាំពង់ករូ លសៅ16។
៤. តេស បានំ បានផក
ឹ នូ វទក
ឹ
ឹ រេវងសន្ទេះឱ្យកនល

 មនុេេ ៥ របសភទ គឺ
១. មនុេសសទសវា មនុ េេដូ រ (មានរិតត) សទវតា
២. មនុេសមនុសេា មនុ េេមានធម៌ជាមនុេេ
៣. មនុេសតិរចាាសនា មនុ េេដូ រ (មានរិតតជា) េតវតរិ ចាឆន
ត ) េតវសរបត
៤. មនុេសសបសតា មនុ េេដូ រ (មានរិតជា
ត ) េតវនរក ។
៥. មនុេសនិរយសកា មនុ េេដូ រ (មានរត
ិ ជា

ាំ ញ
 ជន
ួ ឬមុខ្របរខ្ុេ ៥ របការ គឺ
១. េតថវណ្ិជាា ជួញសរគឿងេស្រស្តតវុធេរមាប់របហារ

16

លោរបណ្ឌ ិៃរេ 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. េតតវណ្ិជាា ជួញមនុ េេ
៣. មំេវណ្ិជាា ជួញស្តរ់
៤. មជាវណ្ិជាា ជួញសរគឿងរេវង
ឹ នង
ិ សរគឿងសញៀន
ាំ េ
ាំ ុ ល ។
៥. វិេវណ្ិជាា ជួញថានព
ិ ឬថានព

 ឱ្យអាហារ សឈ្លមេះថាឱ្យស្តថន ៥ របការ គឺ
១. អាយុ ឱ្យជវី ត
ិ
២. វណ្ណ ឱ្យពណ្៌េមបុរ
៣. េុខ ឱ្យសេរកតេ
ី ុ ខ្
ាំ
៤. ពល ឱ្យកមាលង
៥. បដិភាណ្ ឱ្យរបាជាញ ។

 អានេ
ិ ងេ ៥ ននការស្តតប់ធម៌
១. អេុតំ េុណាតិ រដមងបានស្តតប់នូវធម៌ដដលខ្លួនមន
ិ ធាលប់បានស្តតប់
២. េុតំ បរ ិសយាទសបតិ ធម៌ដដលធាលប់បានស្តតប់ស
រាេ់

យ
កាន់ដតយល់
ើ

៣. កង្ខំ វិសនាសទតិ រដមងកាត់បង់នូវសេរកតេ
ី ងេ័យកនុងរត
ិ ត

41

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.
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៤. ទិដឋឹ ឧជុំ កសរាតិ រដមងសធវើនូវទិដរឌិ បេ់ ខ្ួ នឱ្យរតង់
ល
ល
ដតរជេះថាលស
៥. ចិតតមេស បេីទតិ រដមងញា
ិ រត បេ់ ខ្ួ នឱ្យកាន់
ុ ាំងរត

សទៀត17 ។


ង
ើ

កាមគុណ្ ៥ យា៉ាង គឺ

១. រូបទាំងឡាយដដលគបបដ
ី ឹងសោយដភនក ជាទីរបាថាន ជាទសី ពញរិតត ជាទី
គាប់រិតត មានេភាពជាទីរេឡាញ់ អារេ័យនូ វកាម ជាស
សរតកអ្រ ។
២. េាំ ស

តុ ននសេរកតី

ងទាំងឡាយ ដដលគបបដ
ឹ សោយរតសរៀក ជាទរី បាថាន ជាទី
ី ង

សពញរិតត ជាទីគាប់រិតត មានេភាពជាទីរេឡាញ់ អារេ័ យនូ វកាម ជា
ស

តុ ននសេរកតសី រតកអ្រ។

៣. កលិនទាំងឡាយ ដដលគបបដ
ី ឹងសោយររមុេះ ជាទីរបាថាន ជាទីសពញរិតត
ជាទគា
ី ប់រត
ិ ត មានេភាពជាទរី េឡាញ់

អារេ័ យនូ វកាម ជាស

តុ នន

សេរកតីសរតកអ្រ ។

៤. រេទាំងឡាយ ដដលគបបដ
ត តជាទរី បាថាន ជាទសី ពញរត
ី ឹងសោយអ្ណា
ិ ត
ជាទីគាប់រិតត មានេភាពជាទីរេឡាញ់

អារេ័ យនូ វកាម ជាស

តុ នន

សេរកតសី រតកអ្រ ។

ភិរខុមនិបលតត សម ធាវើ (២០២០). វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ាសីនលតន
សហរដឋអាលមរិរ ទំរ័រ ៥៤-៥៩.

17
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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 ដដលគបបដ
ី ឹងសោយកាយ ជាទរី បាថាន ជាទីសពញ
រិតត ជាទគា
ី ប់រិតត មានេភាពជាទីរេឡាញ់ អារេ័ យនូ វកាម ជាស

តុ នន

សេរកតសី រតកអ្រ ។

 អ្ភពវោឌន (ស

តុដដលមន
ិ គួរ) ៥ យា៉ាង គឺ

១. ភក
ខ
ណា
រេព មន
ើ បដី កលងញា
ិ ។
ិ ុ ជាខ្
ី
ិ គួរសដម
ុ ាំងេតវឱ្យធាលក់រុេះចាកជវី ត
២. ភក
ខ
ិ ុ ជាខ្
ីណារេពមន
ិ គួរ សដើមបកា
ី ន់យករទពយ ដដលសគមន
ិ ឱ្យសោយ
រាំដណ្កននរត
ិ តលួរ ។

៣. ភក
ខ
ណា
រេពមន
ើ បសី េពសមថុនធមម ។
ិ ុ ជាខ្
ី
ិ គួរ សដម
៤. ភក
ខ
ណា
រេពមន
ិ ុ ជាខ្
ី
ិ គួរ សពាលេមបជានមុស្តវាទ ។
៥. ភក
ខ
វរបេ់ ដដលខ្លួនសធវើសេរកតេ
ិ ុ ជាខ្
ីណារេព មន
ិ គួរបរសភាគនូ
ិ
ី នេាំទុក
នង
ិ កាមទាំងឡាយ ដូ រកាលខ្លួនសៅជារគ

េថ កនុងកាលពសី ដើម ។

 េុ ទធវាេ (ទសី ៅរបេ់េតវដប
៏ រេុ
ិ ទធ គរឺ ពេះអ្ន្ទគាម ី នង
ិ
រពេះខ្ណា
រេព) មាន ៥ យា៉ាង គឺ
ី

១. អវិោ អ្វ ិ ៈ
២. អតបា អ្តបបៈ
៣. េុទេា េុ ទេេៈ
៤. េុទេស ី េុ 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។

 អ្ន្ទគាមប
ុ ល
គ ៥ ពួក គឺ
ិ គ
១. អនាតបរ ិនិពាវយី សោកដដលបរន
ត លអាយុ ។
ិ ពា
ិ វ នកនុងពាក់កណា
២. ឧបហចចបរ ិនិពាវយី
កណា
ត លអាយុ ។
៣.អេង្ខខរបរ ិនិពាវយី
យាម ។

សោកដដលបរន
ិ ពា
ិ វ ន សោយកនលង

ួេពាក់

សោកដដលបរន
ិ ពា
ិ វ នសោយមន
ិ មានសេរកតព
ី ា-

៤.េេង្ខខរបរ ិនិពាវយី សោកដដលបរន
ិ ិពាវនសោយសេរកតព
ី ាយាមយា៉ាង
ខាលង
ាំ ។

៥. ឧទធំសោសតា អកនិដឋគាមី សោកដដលមានដខ្េខាងសលើ ស
កាន់អ្កនដ
ិ ឌភព ។

១០. ធម៌ពួករបា ំមួយ

 ទតា
ាំ ននអ្នុេេតមា
ី ង
ិ ន ៦ យា៉ាង គឺ
១. ពុទាធនុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់គុណ្រពេះពុ ទធ
២. ធម្មមនុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់គុណ្រពេះធម៌
៣. េង្ានុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់គុណ្រពេះេងឃ
៤. េីលានុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់េីលរបេ់ ខ្ួ ន
ល
៥. ចាគានុេសតិ ការរឭកសរឿយៗ ដល់ចាគៈរបេ់ ខ្ួ ន
ល
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ើយសៅ

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 នូ វគុ ណ្
ន្ទាំឱ្យសកើតជាសទវតា)18 ។


អភិញ
ញ (សេចកតីដឹង្ដ៏ក្រកដលង្) ៦ គឺ

១. ឥទធិវិធិ េដមតងឫទធបា
ិ ន
២. ទិពវសោត រតសរៀកទព
ិ វ
៣. សចសតាបរ ិយញ
ញ ណ្ ញាណ្កាំណ្ត់ដឹងរិតតអ្នកដនទបាន
៤. បុសពវនិវាោនុេសតិញ
ញ ណ្ ញាណ្រលឹកស

ើញជាតិមុនៗបាន

៥. ទិពវចកខុ ដភនកទិពវ
៦. អាេវកខយញ
ញ ណ្ របាជាញដដលដឹងនូ វការអ្េ់សៅ ននអាេវកិសលេ19។

(ខ្មរមភៈ ឆ្នំ២០២០). សងគីៃសិ ូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រមុ ជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨).
ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទំរ័រ ១៧៤-២០៧.
19
វិគីភីឌា ជាសរវវេនាធិបាយលសរើ (២០២០). អភិញ្ញា. ដរក្សង់លេញរី https://km.wiki
18

Wikipitaka- The Completing Tipitaka

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.

វិគីភីឌា ជាសព្វវចនាធិប្បាយសសរី (២០២០). អភិញ្ញា. ដកស្សង់សចញព្ី https://km.wiki
pedia.org/wiki/អភិញ្ញា និង Wikipedia, the free encyclopedia (2020). Abhijñā.
19

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. ធម៌ពួករបា ំពីរ

 អ្រយរទពយ
៧
ិ
១. េទាធធនំ រទពយគេ
ឺ ទធ
២. េីលធនំ រទពយគេ
ឺ ីល
៣. ហិរ ិធនំ រទពយគសឺ េរកតខា
ី ម េបាប
៤. ឱ្តតបបធនំ រទពយគសឺ េរកតខា
ី ល របាប
៥. េុតធនំ រទពយគកា
ឺ រស្តតប់
៦. ចាគធនំ រទពយគឺការបរចា
ិ ចគ
ញ ធនំ រទពយគឺបញ្ញ
ដ 20 ។
៧. បញ



អ្េទធមម (ធម៌របេ់អ្េបបុរេ) មាន ៧ យា៉ាង

១. អេសសទាធ សោតិ ជាអ្នកមន
ិ សជឿ
២. អហិរ ិសកា សោតិ ជាអ្នកមន
ិ ខាមេបាប
20

ភិរខុមនិបលតត សម ធាវើ (២០២០). វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ាសីនលតន

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 ជាអ្នកមន
ិ ខាលរបាប
៤. អបបេសសតា
សោតិ ជាអ្នកមានការសរេះដង
ឹ តរ
ិ
ុ
៥. កុេសី តា សោតិ ជាអ្នកខ្ជល
ិ ររអ្ូេ
៦. មុដឋេសតិ សោតិ ជាអ្នករបដ

េ

៧. ទុបបសញ
ញ សោតិ ជាអ្នកអ្បបឥតរបាជាញ ។

 េទធមម (ធម៌របេ់េបបុរេ) មាន ៧ យា៉ាង
១. េសទាធ សោតិ ជាអ្នកសជឿ
២. ហិរ ិម្ម សោតិ ជាអ្នកខាមេបាប
៣. ឱ្តតបប ី សោតិ ជាអ្នកខាលរបាប
៤. ពហុេសសតា
សោតិ ជាអ្នកមានការសរេះដឹងសររន
ើ
ុ
៥. អារទធវីរ ិសយា សោតិ ជាអ្នកសផតម
ើ សេរកតព
ី ាយាម
៦. ឧបដឋិតេសតិ សោតិ ជាអ្នករបុងស្តមរតី
៧. បញ្ញ វា សោតិ ជាអ្នកមានរបាជាញ ។

 កមាលង
ាំ មាន ៧ យា៉ាង គឺ
១. េទាធពលំ កមាលង
ាំ េទធ
២. វីរ ិយពលំ កមាលង
ាំ ពាយាម
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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 firstborn 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 Allilluminating 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. ហិរ ិពលំ កមាលង
ាំ

ិរ ិ

៤. ឱ្តតបបពលំ កមាលង
ាំ ឱ្តតបបៈ
៥. េតិពលំ កមាលង
ាំ េតិ
៦. េម្មធិពលំ កមាលង
ាំ េមាធិ
៧. បញ
ញ ពលំ កមាលង
ាំ បញ្ញដ ។


វញ្ញ
ាំ ននវញ្ញ
ិ ដ ណ្ដឌត
ិ ិ (ទតា
ិ ដ ណ្) មាន ៧ យា៉ាង
ី ង

១. មានពួកេតវ មានកាយសផេងគាន មានេញ្ញដសផេងគាន ដូ រពួកមនុ េេ
សទវតាពួកខ្លេះ ។
២. មានពួកេតវ មានកាយសផេងគាន មានេញ្ញដដូ រគាន ដូ រសទវតាកនុង

ពួករព

ម ដដលសកត
ើ កនុងជាន់បឋមជានភូមិ ។

៣. មានពួកេតវ មានកាយដូ រគាន មានេញ្ញដសផេងគាន ដូ រពួកសទវតា
ជាន់អាភេេរៈ ។
៤. មានពួកេតវ មានកាយដូ រគាន មានេញ្ញដដូ រគាន ដូ រពួកសទវតាជាន់
េុ ភកិណ្ហៈ ។
៥. មានពួកេតវ រូ លកាន់អាកាស្តនញ្ញចយតនជាន សោយគិតថា

អាកាេមន
ិ មានទប
ី ាំផុត ។
៦.

មានពួកេតវ

រូ លកាន់វញ្ញ
ិ ដ ណ្ញ្ញចយតនជាន

វញ្ញ
ិ ដ ណ្មន
ិ មានទីបាំផុត ។
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សោយគត
ិ ថា

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 រូ លកាន់អាកិញ្ចញ្ញដយតនជាន សោយគិតថា វតថុតិរ

តួរមន
ិ មាន ។

 បុគល
គ គួរទទួលនូវទកខណា
ទន មាន ៧ ពួក គឺ
ិ
១. ឧភសតាភាគវិមុសតាត សោកជាឧភសតាភាគវមុ
ិ តត
២. បញ
ញ វិមុសតាត សោកជាបញ្ញ
ដ វមុ
ិ តត
៣. កាយេកខី សោកជាកាយេកខី
៤. ទិដឋិបបសតាត សោកជាទដ
ិ ឌិបបតត
៥. េទាធវិមុសតាត សោកជាេទធវមុ
ិ តត
៦. ធម្មមនុោរ ី សោកជាធមាមនុ ស្តរ ី
៧. េទាធនុោរ ី សោកជាេទធនុ ស្តរ ី ។

 អ្នុេយកកសិ លេ មាន ៧ យា៉ាង គឺ
១. កាមរាគានុេសយា កាមរាគានុ េ័យ
២. បដិឃានុេសយា បដិឃានុ េ័យ
៣. ទិដ្ឋឋនុេសយា ទិោឌនុ េ័យ
៤. វិចិកិចាានុេសយា វរ
ិ ក
ិ ចា
ិ ឆ នុ េ័យ
៥. ម្មនានុេសយា មាន្ទនុ េ័យ
៦. ភវរាគានុេសយា ភវរាគានុ េ័យ
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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. អវិជាានុេសយា អ្វជា
ិ ជ នុ េ័យ ។


អ្ធក
ិ រណ្េមថៈ មាន ៧ យា៉ាង គឺ ធម៌េរមាប់រមាងប់នូវ
អ្ធក
ិ រណ្៍ ដដលសកត
ើ ស

ង
ើ ស

យ
ើ

១. េមមខាវិ
នសយា េងឃរតូវឱ្យេមមុខាវន័
ិ យ
ុ
២. េតិវិនសយា េងឃរតូវឱ្យេតវិ ន័
ិ យ
៣. អមូឡវិ
ហ នសយា េងឃរតូវឱ្យអ្មូ

វហ ន័
ិ យ

៤. បដិញ
ញ យ កាសរតពវំ េងឃរតូវសធវតា
ើ មសេរកតសី បតជាញ
៥. សយភុយយេិកា សយភុយយេិកា
៦. តេស បាបិយេិកា តេេបាបយ
ិ េិកា
21
៧. តិណ្វតាថរសកា តណ្
ិ វតាថរកៈ ។

១២. ធម៌ពួករបា ំបី

 មរ
ឆ ៈត (ភាវៈដដលខ្ុេ) មាន ៨ យា៉ាង គឺ
ិ ត
១. មិចាាទិដិឋ ការយល់ស

ើញខ្ុ េ

(ខ្មរមភៈ ឆ្នំ២០២០). សងគីៃសិ ូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រមុ ជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨).
ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទំរ័រ ២១០-២១៥.
21

Wikipitaka- The Completing Tipitaka
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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. មិចាាេង្ាសបា សេរកតរី តិេះរេះខ្ុ
ិ េ
៣. មិចាាវាចា េមតខ្
ី ុេ
៤. មិចាាកមមសនាត ការ្រខ្ុ េ
៥. មិចាាអាជីសវា ការរញ្
ិ េ
ិ ច ឹ មជវី តខ្ុ
៦. មិចាាវាយាសម្ម សេរកតព
ី ាយាមខ្ុ េ
៧. មិចាាេតិ សេរកតីរឭកខ្ុេ
៨. មិចាាេម្មធិ កិរយាតមក
ល់រិតតឱ្យនឹងខ្ុ េ ។
ិ


េមមតៈត (ភាវៈដដលរតូវ) មាន ៨ យា៉ាង គឺ

១. េម្មមទិដឋិ ការយល់ស

ើញរតូវ

២. េម្មមេង្ាសបា សេរកតរី តេះិ រេះរតូ
ិ វ
៣. េម្មមវាចា េមតរី តូវ
៤. េម្មមកមមសនាត ការ្ររតូវ
៥. េម្មមអាជីសវា ករិ យារ
ញ្
វ
ិ
ិ
ិ ច ឹ មជវី តរតូ
៦. េម្មមវាយាសម្ម សេរកតីពាយាមរតូវ
៧. េម្មមេតិ 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.

23

Dr. 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. េម្មមេម្មធិ កិរយាតមក
ល់រិតតឱ្យនឹងរតូវ22 ។
ិ

 វជា
ិ ជ ៨ យា៉ាង គឺ
១. វិបេសនាញាណ្ បញ្ញដពិចារណាស

ើញេ្ខរធម៌សោយនរតលកខណ្៍

២. មសនាមយិទធិ ឫទធេ
ិ សរមរសោយរត
ិ ត
៣. ឥទធិវិធិ េដមតងឫទធិសផេងៗបាន
៤. ទិពវសោត រតសរៀកទព
ិ វ
៥. សចសតាបរ ិយញ
ញ ណ្ ញាណ្កាំណ្ត់ដឹងរិតតអ្នកដនទបាន
៦. បុសពវនិវាោនុេសតិញ
ញ ណ្ ញាណ្រឭកអ្តត
ី ជាតបា
ិ ន
៧. ទិពវចកខុ ដភនកទិពវ

23
៨. អាេវកខយវញ
ញ ណ្ ញាណ្ដដលសធវឱ្
ើ យអ្េ់ អាេវៈ ។

(ខ្មរមភៈ ឆ្នំ២០២០). សងគីៃសិ ូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រមុ ជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨).
ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទំរ័រ ២១៦.
22

Wikipitaka- The Completing Tipitaka

23

បណ្ឌ ិៃ

Thepyanmongkol, P.

៦១. ដរក្សង់លេញរី

(រ.ស. ២៥៥០). ធមែលទសនាត្ងៃអាទិៃយ លេម ១ ទំរ័រ ៦០-

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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 បុគល
គ ទទួលនូវទកខណា
ទន មាន ៨ ពួក គឺ
ិ
១. សោតាបសនាន សោកអ្នកដល់នូវសស្តតៈស

ើយ

២. សោតាបតតិផលេចាិកិរ ិយាយ បដិបសនាន សោកអ្នករបតិបតតិសដើមប ី
សធវឱ្
ើ យជាក់រាេ់ នូវសស្តតាបតតផ
ិ ល
៣. េកទាគាមី ជាេកទគាមី
៤. េកទាគាមិផលេចាិកិរ ិយាយ បដិបសនាន សោកអ្នករបតិបតតសិ ដើមប ី
សធវឱ្
ើ យជាក់រាេ់ នូវេកទគាមផ
ិ ល
៥. អនាគាមី ជាអ្ន្ទគាមី
៦. អនាគាមិផលេចាិកិរ ិយាយ បដិបសនាន សោកអ្នករបតប
ើ បសី ធវើ
ិ តតសិ ដម
ឱ្យជាក់រាេ់ នូ វអ្ន្ទគាមផ
ិ ល
៧. អរោ ជាអ្រ

នត

៨. អរហតតផលេចាិកិរ ិយាយ បដិបសនាន សោកអ្នករបតប
ើ បសី ធវើឱ្យ
ិ តតសិ ដម
ជាក់រាេ់ នូវភាវៈជាអ្រ

 កុេីតវតថុ (ស

នត។

តុរបេ់បគ
ុ គលខ្ជល
ិ ) មាន ៨ យា៉ាង គឺ

ភក
ខ
នត
ិ ុ ខកនុងស្តេន្ទសនេះ រតូវសធវកា
ើ រ្រ ភក
ិ ុ សន្ទេះមានគាំ
ិ យា៉ាងសនេះថា
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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
សៅស

នឹ ឯង អាតាមអ្ញ នង
ង
ឹ រតូវសធវើ ដតថាសបអា
ើ តាមអ្ញសធវកា
ើ រ្រ

ខ
ើយ កាយនឹងលាំ បាក សណ្ហើយរុ េះ អាតាមអ្ញសដកេិន» ។ ភក
ិ ុ សន្ទេះ

ក៏សដក មន
ដដលខ្លួនមន
ើ បដ
ិ
ិ របុងសរបៀបពាយាម សដម
ី ល់នូវគុ ណ្វសេេ
ិ

ទន់ដល់

សដើមបបា
ិ
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ

ដដលខ្លួនមន
ិ ទន់បាន

សដើមបសី ធវើ

ឱ្យជាក់រាេ់ នូ វគុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ ទន់បានសធវើឱ្យជាក់រាេ់ ។
២. ភក
ខ
ិ ុ បានសធវ
ើការ្រស

អ្ញ

បានសធវកា
ើ រ្ររួរស

ខ
និតយា៉ាងសនេះថា «អាតាម
ើយ ភក
ិ ុ សន្ទេះមានគាំ

យ
ើ

ឥ ូវសនេះ

កាយក៏លាំបាកសៅស

យ
ើ

សណ្ើហ យរុ េះ អាតាមអ្ញសដកេិន» ។ ដូ សរនេះ ភក
ខ
ក៏សដក មន
ិ ុ សន្ទេះ
ិ របុងសរបៀប
ពាយាម សដើមបដ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ី ល់នូវគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់ដល់ សដើមបបា
ី ននូវ
គុ ណ្វសេេ
ិ

ដដលខ្លួនមន
ិ ទន់បាន

សដម
ើ បសី ធវឱ្
ើ យជាក់រាេ់

នូវគុ ណ្

វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ ទន់បានសធវើឱ្យជាក់រាេ់ ។

៣. ភក
ខ វសដើរផលូវ ភក
ខ
និតយា៉ាងសនេះថា «អាតាមអ្ញ នឹងសដើរ
ិ ុ រតូ
ិ ុ សន្ទេះមានគាំ

ផលូវ ដតថាសបើអាតាមអ្ញសដើរផលូវ កាយនឹងលាំ បាក សណ្ហើយរុ េះ អាតាមអ្ញសដក
េិន»។ ភក
ខ
ក៏សដក មន
ើ បដ
ិ ុ សន្ទេះ
ិ របុងសរបៀបពាយាម សដម
ី ល់នូវគុ ណ្

វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ
ិ ទន់ដល់ សដើមបបា
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ
ិ
ទន់បាន សដម
ដដលខ្លួនមន
ើ បសី ធវឱ្
ិ
ើ យជាក់រាេ់ នូវគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់បានសធវើ
ឱ្យជាក់រាេ់ ។

៤. ភក
ខ រើ ផលូវរួរស
ិ ុ សដ

សដើរផលូវរួរស

យ
ខ
នត
ើ ភក
ិ ុ សន្ទេះមានគាំ
ិ យា៉ាងសនេះថា អាតាមអ្ញ បាន

ើយ ឥ ូវសនេះ កាយក៏លាំបាកសៅស
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ើយ សណ្ហើយរុ េះ អាតាមអ្ញ

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។ ភក
ខ
ក៏សដក មន
ិ ុ សន្ទេះ
ិ របុងសរបៀបពាយាម សដើមបដ
ី ល់នូវគុ ណ្

វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ
ិ ទន់ដល់ សដើមបបា
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ
ិ
ទន់បាន សដម
ដដលខ្លួនមន
ើ បសី ធវឱ្
ិ
ើ យជាក់រាេ់ នូវគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់បានសធវើ
ឱ្យជាក់រាេ់ ។

៥. ភក
ខ រើ សៅកាន់រេុក ឬនិគម សដើមបប
ិ ុ សដ
ី ណ្
ិ ឍ បាត ដតមន
ិ បានសភាជន

សៅ

មង ឬនថលថាល ឱ្យបរបូ
ខ
មានគាំនិតយា៉ាង
ិ ណ្៌ដរាបដល់ដ្ែតសទ ភក
ិ ុ សន្ទេះ

សនេះថា អាតាមអ្ញ កាលដដលសដើរសៅកាន់រេុក ឬនគ
ិ ម មន
ិ បានសភាជន
សៅ

មង ឬនថលថាល ឱ្យបរបូ
ិ ណ្៌ដរាបដល់ ដ្ែតសស្តេះ កាយរបេ់អាតាមអ្ញ

សនេះ ក៏លាំបាកសៅស

យ
សធវើការ្រមន
ើ
ិ សកត
ើ សណ្ហើយរុ េះ អាតាមអ្ញសដក

េិន។ ភក
ខ
ក៏សដក មន
ិ
ិ ុ សន្ទេះ
ិ របុងសរបៀបពាយាម សដើមបដ
ី ល់នូវគុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ ទន់ដល់ សដើមបបា
ី ននូវគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់បាន

សដម
ដដលខ្លួនមន
ើ បសី ធវឱ្
ិ
ើ យជាក់រាេ់ នូ វគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់បានសធវើឱ្យជាក់
រាេ់ ។

៦. ភក
ខ ើរសៅកាន់រេុក ឬនគ
ិ ុ សដ
ិ ម សដើមបប
ី ណ្
ិ ឍ បាត បានសភាជនសៅ

មង

ឬនថលថាល បរបូ
ខ
មានគាំនិតយា៉ាងសនេះថា អាតាមអ្ញ
ិ ណ្៌ដរាបដល់ដ្ែត ភក
ិ ុ សន្ទេះ
កាលដដលសដរើ សៅកាន់រេុក
សៅ

ឬនគ
ិ ម

សដម
ើ បប
ី ណ្
ិ ឍ បាត

មង ឬនថលថាល បរបូ
ិ ណ្៌ដរាបដល់ដ្ែតដដរស

បានសភាជន

ើយ ដតកាយរបេ់អាតាម

អ្ញ ក៏ធងន ់ សធវើការ្រមន
ិ សកើត ទាំនងដូ រជាមាននផទសពាេះ សណ្ើហ យរុ េះ អាតាម

អ្ញសដកេិន។ ភក
ខ
ក៏សដក មន
ិ ុ សន្ទេះ
ិ របុងសរបៀបពាយាម សដើមបដ
ី ល់នូវ
គុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ដដលខ្លួន
ិ
ិ
ិ ទន់ដល់ សដើមបបា
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ
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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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មន
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ ទន់បាន សដើមបសី ធវឱ្
ើ យជាក់រាេ់ នូ វគុណ្វសេេ
ិ ទន់
បានសធវឱ្
ើ យជាក់រាេ់ ។
៧. ភក
ខ ត
ខ
មានគាំនត
ិ ុ សក
ើ អាពាធតរ
ិ តួរ ភក
ិ ុ សន្ទេះ
ិ យា៉ាងសនេះថា អាតាមអ្ញ
បានសកើតអាពាធតិរតួរសនេះស

ើយ មានទាំនងនឹងសដកបាន សបើដូសចានេះ អាតាម

អ្ញសដកេិន។ ភក
ខ
ក៏សដក មន
ើ បដ
ិ ុ សន្ទេះ
ិ របុងសរបៀបពាយាម សដម
ី ល់នូវ
គុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ដដលខ្លួន
ិ
ិ
ិ ទន់ដល់ សដើមបបា
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ
មន
ដដលខ្លួនមន
ើ បសី ធវឱ្
ិ
ិ ទន់បាន សដម
ើ យជាក់រាេ់ នូ វគុណ្វសេេ
ិ ទន់
បានសធវើឱ្យជាក់រាេ់ ។
៨.

ភក
ខ
យ
ិ ុ េេះសេប
ើ អ្ាំពីជមងសឺ

ើយ

សទើបនឹងេេះសេបយ
ើ អ្ាំពីជមងម
ឺ ន
ិ យូរ

ប៉ាុន្ទមន ភក
ខ
មានគាំនត
ិ ុ សន្ទេះ
ិ យា៉ាងសនេះថា កាយរបេ់ អាតាមអ្ញ សៅមន
ិ ទន់
មានកមាលង
ាំ សធវើការ្រមន
ខ
ិ សកើត សណ្ើហ យរុ េះ អាតាមអ្ញសដកេិន។ ភក
ិ ុ សន្ទេះ
ក៏សដក មន
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ របុងសរបៀបពាយាម សដើមបដ
ី ល់នូវគុ ណ្វសេេ
ិ
ទន់ដល់ សដើមបបា
ដដលខ្លួនមន
ិ
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់បាន សដើមបសី ធវឱ្
ើ យ
ជាក់រាេ់ នូវគុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ ទន់បានសធវើឱ្យជាក់រាេ់ ។

 អារពភវតថុ (ស

តុរបេ់បគ
ុ ល
គ របុងសរបៀបពាយាម) មាន

៨ យា៉ាង គឺ
១. ភក
ខ ុ ងស្តេន្ទសនេះ រតូវសធវកា
ខ
មានគាំនត
ិ ុ កន
ើ រ្រ ភក
ិ ុ សន្ទេះ
ិ យា៉ាងសនេះថា

« អាតាមអ្ញ នឹងរតូវសធវើការ្រ ដតថាសបើអាតាមអ្ញ 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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ទុ កកនុងរិតតនូវស្តេន្ទ

របេ់រពេះពុ ទទ
ធ ង
ាំ ឡាយ

មន
ិ បានរេួលស

ើយ

សណ្ើហ យរុ េះ អាតាមអ្ញរបុងសរបៀបពាយាម សដម
ដដល
ើ បដ
ិ
ី ល់នូវគុ ណ្វសេេ

ខ្លួនមន
ដដលខ្លួនមន
ើ បបា
ិ
ើ បី
ិ ទន់ដល់ សដម
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់បាន សដម
សធវើឱ្យជាក់រាេ់នូវគុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ ទន់បានសធវើឱ្យជាក់រាេ់ »
។ ភក
ខ
ក៏របុងសរបៀបពាយាមសធវដ
ិ ុ សន្ទេះ
ើ ូ សរនេះដមន ។
២. ភក
ខ
ិ ុ បានសធវ
ើការ្ររួរស

អ្ញ បានសធវកា
ើ រ្ររួរស

ខ
មានគាំនិតយា៉ាងសនេះថា «អាតាម
ើយ ភក
ិ ុ សន្ទេះ

យ
កាលដដលអាតាមអ្ញសធវើការ្រ ក៏មន
ើ
ិ អារ

សធវើទុកកនុងរិតត នូ វស្តេន្ទ របេ់រពេះពុ ទធទង
ាំ ឡាយបាន សណ្ើហ យរុ េះ គួរ
អាតាមអ្ញ របុងសរបៀបពាយាម សដម
ដដលខ្លួនមន
ើ បដ
ិ
ី ល់នូវគុ ណ្វសេេ
ិ

ទន់ដល់ សដើមបបា
ដដលខ្លួនមន
ិ
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់បាន សដើមបសី ធវឱ្
ើ យ
ជាក់រាេ់នូវគុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ ទន់បានសធវើឱ្យជាក់រាេ់ »។ ភក
ិ ុខ
សន្ទេះ ក៏របុងសរបៀបពាយាមសធវដ
ើ ូ សរនេះដមន ។

៣. ភក
ខ វសដរើ ផលូវ ភក
ខ
មានគាំនត
ិ ុ រតូ
ិ ុ សន្ទេះ
ិ យា៉ាងសនេះថា « អាតាមអ្ញ នង
ឹ រតូវ

សដើរផលូវ កាលសបអា
ើ តាមអ្ញ នង
ឹ សដើរផលូវ មន
ិ ្យសធវទ
ើ ុ កកនុងរត
ិ ត នូ វស្តេន្ទ
របេ់រពេះពុ ទធទង
ាំ ឡាយបាន សណ្ើហ យរុ េះ អាតាមអ្ញ របុងសរបៀបពាយាម
សដម
ើ បដ
ិ
ី ល់នូវគុ ណ្វសេេ
វសេេ
ិ

ដដលខ្លួនមន
ិ ទន់ដល់

ដដលខ្លួនមន
ិ ទន់បាន

សដម
ើ បបា
ី ននូ វគុ ណ្

សដើមបសី ធវឱ្
ិ
ើ យជាក់រាេ់នូវគុ ណ្វសេេ

ដដលខ្លួនមន
ខ
ក៏របុងសរបៀបពាយាម
ិ ទន់បានសធវើឱ្យជាក់រាេ់ »។ ភក
ិ ុ សន្ទេះ
សធវដ
ើ ូ សរនេះដមន ។

៤. ភក
ខ រើ ផលូវរួរស
ិ ុ សដ

បានសដើរផលូវរួរស

យ
ភក
ខ
មានគាំនត
ើ
ិ ុ សន្ទេះ
ិ យា៉ាងសនេះថា « អាតាមអ្ញ

ើយ កាលដដលអាតាមអ្ញកាំពុងសដើរផលូវ មន
ិ អារសធវើទុកកនុង
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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 នូ វស្តេន្ទរបេ់រពេះពុ ទធទង
ាំ ឡាយ សណ្ហើយរុ េះ អាតាមអ្ញ របុងសរបៀប
ពាយាម សដើមបដ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ី ល់នូវគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់ដល់ សដើមបបា
ី ននូ វ

គុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ើ បសី ធវឱ្
ិ
ិ ទន់បាន សដម
ើ យជាក់រាេ់នូវគុ ណ្វសេេ

ដដលខ្លួនមន
ខ
ក៏របុងសរបៀបពាយាម
ិ ទន់បានសធវើឱ្យជាក់រាេ់ »។ ភក
ិ ុ សន្ទេះ
សធវដ
ើ ូ សរនេះដមន ។

៥. ភក
ខ ើរសៅកាន់រេុក ឬនិគម សដើមបប
ិ ុ សដ
ី ណ្
ិ ឍ បាត មន
ិ បានសភាជន

សៅ

មង ឬនថលថាល ដរាបដល់ដ្ែត ភក
ខ
នត
ិ ុ សន្ទេះមានគាំ
ិ យា៉ាងសនេះថា « អាតាម

អ្ញ សដើរសៅកាន់រេុក ឬនិគម សដើមបប
ី ិណ្ឍបាត មន
ិ បានសភាជនសៅ

មង

ឬនថលថាល ឱ្យបរបូ
ិ ណ្៌ដរាបដល់ ដ្ែត កាយរបេ់ អាតាមអ្ញក៏រស្តល គួរសធវើ

ការ្របាន សណ្ហើយរុ េះ អាតាមអ្ញរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដ
ី ល់នូវគុ ណ្

វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ
ិ ទន់ដល់ សដើមបបា
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ
ិ

ទន់បាន សដម
ដដលខ្លួនមន
ើ បសី ធវើឱ្យជាក់រាេ់នូវគុ ណ្វសេេ
ិ
ិ ទន់បានសធវើ
ឱ្យជាក់រាេ់ »។ ភក
ខ
ក៏របុងសរបៀបពាយាមសធវើដូសរនេះដមន ។
ិ ុ សន្ទេះ

៦. ភក
ខ ើរសៅកាន់រេុក ឬនគ
ិ ុ សដ
ិ ម សដើមបប
ី ណ្
ិ ឍ បាត បានសភាជនសៅ

មង

អ្ញ បានសដរើ សៅកាន់រេុក ឬនគ
ើ បប
ិ ម សដម
ី ណ្
ិ ឍ បាត បានសភាជនសៅ

មង

ឬនថលថាល បរបូ
ខ
និតយា៉ាងសនេះថា « អាតាម
ិ ណ្៌ដរាបដល់ដ្ែត ភក
ិ ុ សន្ទេះមានគាំ

ឬ នថលថាល បរបូ
ាំ លមមសធវើ
ិ ណ្៌ដរាបដល់ដ្ែត កាយរបេ់អាតាមអ្ញ មានកមាលង
ការ្របាន សណ្ើហ យរុ េះ អាតាមអ្ញរបុងសរបៀបពាយាម សដើមបដ
ី ល់នូវគុ ណ្

វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ
ិ ទន់ដល់ សដើមបបា
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ
ិ

ទន់បាន សដើមបសី ធវើឱ្យជាក់រាេ់នូវគុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ ទន់បានសធវើ
ឱ្យជាក់រាេ់ »។ ភក
ខ
ក៏របុងសរបៀបពាយាមសធវដ
ិ ុ សន្ទេះ
ើ ូ សរនេះដមន ។
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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. មានលអាវុសស្តទាំងឡាយ មួយសទៀត ភក
ខ ើតអាពាធតិរតួរ ភក
ិ ុ សក
ិ ុខ

សន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ាងសនេះថា « អាតាមអ្ញ សកើតអាពាធតិរតួរសនេះស
អាពាធ របេ់ អាតាមអ្ញ គង់មានទាំនងរសរមន
ើ ស

ើយ

ង
ើ មន
ិ ខាន សណ្ហើយរុ េះ

អាតាមអ្ញ របុងសរបៀបពាយាម សដើមបដ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ី ល់នូវគុ ណ្វសេេ
ិ

ទន់ដល់ សដម
ដដលខ្លួនមន
ើ បបា
ិ
ើ បសី ធវឱ្
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់បាន សដម
ើ យ
ជាក់រាេ់នូវគុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ិ
ិ ទន់បានសធវើឱ្យជាក់រាេ់ »។ ភក
ិ ុខ
សន្ទេះ ក៏របុងសរបៀបពាយាមសធវើដូសរនេះដមន ។
៨. ភក
ខ
យ
ិ ុ បានេេះសេប
ើ អ្ាំពីជមងសឺ

ើយ លុ េះសេបយ
ើ អ្ាំពីជមងម
ឺ ន
ិ ទន់យូរ

ប៉ាុន្ទមន ភក
ខ
មានគាំនត
ិ ុ សន្ទេះ
ិ យា៉ាងសនេះថា « អាពាធរបេ់អាតាមអ្ញ គង់មាន
ទាំនងសរសើ

ង
ិ សណ្ហើយរុ េះ អាតាមអ្ញ របុងសរបៀបពាយាម សដើមបដ
ើ វញ
ី ល់នូវ

គុ ណ្វសេេ
ដដលខ្លួនមន
ដដលខ្លួន
ិ
ិ
ិ ទន់ដល់ សដើមបបា
ី ននូ វគុ ណ្វសេេ

មន
ដដលខ្លួនមន
ើ បសី ធវឱ្
ិ
ិ ទន់បាន សដម
ើ យជាក់រាេ់នូវគុ ណ្វសេេ
ិ ទន់បាន
សធវើឱ្យជាក់រាេ់ »។ ភក
ខ
ក៏របុងសរបៀបពាយាមសធវើដូសរនេះដមន ។
ិ ុ សន្ទេះ

 ទនវតថុមាន ៨ យា៉ាង គឺ
១. អាេជា ទានំ សទតិ បុគល
គ ឱ្យទន សរពាេះបុគគលរស្តប់ដតមកដល់ ។
២. ភយា ទានំ សទតិ បុគគលឱ្យទនសរពាេះខាលរ (សគតេះិ សដៀល ឬខាលរ
អ្បាយភូម)ិ ។

៣. អទាេិ សមតិ ទានំ សទតិ បុគល
គ ឱ្យទនសោយគត
ិ ថា សគធាលប់ឱ្យដល់
អាតាមអ្ញស

ើ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 បុគល
គ ឱ្យទនសោយគិតថា សគនឹងឱ្យដល់
អាតាមអ្ញវញ
ិ ។

៥. ោធុ ទាននតិ ទានំ សទតិ បុគគលឱ្យទនសោយគិតថា ទនជាការឱ្យ
េសរមររបសយាជន៍ ។

៦. អហំ បចាមិ ឥសម ន បចនតិ ននារោមិ បចសនាត អបចនាតនំ ទានំ
ន ទាតុនតិ ទានំ សទតិ បុគល
គ ឱ្យទនសោយគត
ិ ថា អាតាមអ្ញ រមែន
ិ ជន

ទាំងសនេះ មន
កាលសបអា
មន
ិ រមែន
ិ
ើ តាមអ្ញបានរមែន
ិ
ិ គួរនឹងមន
ិ ឱ្យទន
ដល់ពួកជនដដលមន
ិ បានរមែន
ិ សទ ។

៧. ឥទំ សម ទានំ ទទសតា កលាសណា កិតតិេសទាទ អពភគគ
ុ ចាតីតិ ទានំ
សទតិ បុគល
គ ឱ្យទនសោយគត
ិ ថា កាលសបអា
ើ តាមអ្ញ ឱ្យទនសនេះសៅស

កិតតិេពទដល
៏ ែ រដមងខ្ចរខាចយសៅ ។

យ
ើ

៨. ចិតាតលង្ខារចិតតបរ ិកាខរតថំ ទានំ សទតិ បុគល
គ ឱ្យទនសដើមបជា
ី សរគឿង
របោប់រត
ើ បប
ិ ត នង
ិ សដម
ី រកា
ិ ខ ររបេ់រត
ិ ត។

 ទនុបបតតិ (ការសកត
ើ ស

ង
ើ សរពាេះទន) មាន ៨ យា៉ាង

១. បុគគលពួកខ្លេះ កនុងសោកសនេះ ឱ្យទនបាយ ទឹក េាំ ពត់ យាន ផ្កក

ករមង សរគឿងរកអ្ូប សរគឿងោប ទសី ដក ទសី ៅ នង
ិ វតថុេរមាប់របទប
ី ដល់
េមណ្ៈ ឬរពា

មណ្៍ បុគគលសន្ទេះ ឱ្យវតថុណា របាថានយកវតថុសន្ទេះវញ
ិ

(សរពាេះ) បុគគលសន្ទេះ ស
គ

ញ
ើ ខ្តតយ
ិ មហាស្តលកតី រពា

មណ្មហាស្តលកតី

បតម
់ កល់ មូលមត
ិ ហាស្តលកតី ដដលដ្ែតេកបេ
ិ ត បសរមសើ ោយកាម

គុ ណ្ ៥ បុគគលសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ាងសនេះថា ឱ្ ៎ ន អាតាមអ្ញ លុ េះមានរាង-
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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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កាយដបកធាលយបន្ទទប់អ្ាំពសី េរកតីស្តលប់សៅ េូ មឱ្យសៅសកើតរួម ជាមួយនឹង
ខ្តតិយមហាស្តល

ឬរពា

មណ្មហាស្តល

ឬក៏គ

បតិមហាស្តល។

បុគគលសន្ទេះ ក៏តមកល់រត
ិ តសន្ទេះទុ ក អ្ធោ
ិ ឌ នរត
ិ តសន្ទេះទុ ក អ្ប់រ ាំរត
ិ តសន្ទេះទុ ក។
រិតតរបេ់ បុគគលសន្ទេះ ផុ តរេ
ស

េះចាកកាមគុណ្ដ៏សថាកទប ដតមន
ិ រសរមន
ើ

ង
ើ បរី បសយាជន៍
ើ (កនុងអ្ដឌកថា េាំ សៅយករត
ិ ត ដដលមន
ិ បានរសរមន
ើ សដម

ដល់មគគ នង
ិ ផល ដដលសលើេលុ បជាងេមបតតខ្
ិ តតយ
ិ មហាស្តលជាសដើម
សន្ទេះ)។ តសៅ ដតងរបរពឹតតសៅ សដើមបសី កើតកនុងទីដដលខ្លួនរបាថានសន្ទេះ។ ដតខ្ញុាំ
សពាលនូ វដាំសណ្ើរសន្ទេះ
រទុេតេីលស

រាំសពាេះបុគគលមានេីល

មន
ិ សពាលរាំសពាេះបុគគល

ាំ រិតតរបេ់ បគ
ុ គលមានេីល រដមងេសរមរ
ើយ។ សេរកតតា
ី ង

បាន សរពាេះសេរកតីតាង
ាំ រិតតសន្ទេះ ជារបេ់ បរេុ
ិ ទធ ។

២. បុគល
គ ពួកខ្លេះ កនុងសោកសនេះ ឱ្យទនបាយ ទឹក េាំ ពត់ យាន ផ្កក

ករមង សរគឿងរកអ្ូប សរគឿងោប ទសី ដក ទសី ៅ នង
ិ របទប
ី ដល់េមណ្ៈ
ឬរពា

មណ្៍ បុគគលសន្ទេះ ឱ្យវតថុណា របាថានយកវតថុសន្ទេះវញ
ិ បុគគលសន្ទេះបាន

ឮថា ពួកសទវតាកនុងឋានចាតុ មមហារាជិកា មានអាយុដវង មានេមបុរលែ មាន
សេរកតេ
ី ុ ខ្សររន
ើ ។ បុគគលសន្ទេះ មានគាំនត
ិ យា៉ាងសនេះថា ឱ្ ៎ ន អាតាមអ្ញ

លុ េះមានរាងកាយដបកធាលយ ខាងមុខ្បន្ទទប់អ្ាំពីសេរកតីស្តលប់សៅ េូ មឱ្យ

សៅសកត
ិ ។ បុគគលសន្ទេះ ក៏
ើ រួមជាមួយនង
ឹ ពួកសទវតាកនុងឋានចាតុ មមហារាជកា
តាាំងរត
ិ តសន្ទេះទុ ក អ្ធោ
ិ ឌ នរត
ិ តសន្ទេះទុ ក អ្ប់រ ាំរត
ិ តសន្ទេះទុ ក រត
ិ តរបេ់ បុគគល
សន្ទេះ ផុ តរេ

ដតងរបរពត
ឹ សត ៅ

េះចាកកាមគុ ណ្ ដ៏សថាកទប ដតមន
ិ រសរមន
ើ ស
សដម
ើ បសី កត
ើ កនុងទដី ដលខ្លួនរបាថានសន្ទេះ។

ើងតសៅ

ដតខ្ញុាំសពាលនូ វ

ដាំសណ្ើរសន្ទេះ រាំសពាេះបុគគលមានេីល មន
ិ សពាលរាំសពាេះបុគគលរទុេតេីល
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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

ាំ រិតតរបេ់ បុគគលមានេីល
ើយ។ មានលអាវុសស្តទាំងឡាយ សេរកតតា
ី ង

រដមងេសរមរបាន សរពាេះសេរកតតា
ាំ រិតតសន្ទេះជារបេ់ បរេុ
ី ង
ិ ទធ។

៣. បុគល
គ ពួកខ្លេះ កនុងសោកសនេះ ឱ្យទនបាយ ទឹក េាំ ពត់ យាន ផ្កក

ករមង សរគឿងរកអ្ូប សរគឿងោប ទសី ដក ទសី ៅ នង
ិ របទប
ី ដល់េមណ្ៈ
ឬរពា

មណ្៍។ បុគគលសន្ទេះ ឱ្យរបេ់ណា របាថានយករបេ់ សន្ទេះវញ
ិ បុគគល

សន្ទេះ បានឮថា ពួកសទវតាកនុងឋានតាវតតិងេ

៤. ។សប។ ពួកសទវតាកនុងឋានយាមៈ។សប។
៥. ពួកសទវតាកនុងឋានតុ េិត។សប។
៦. ពួកសទវតាកនុងឋាននិមាមនរតី។សប។
៧. ពួកសទវតាកនុងឋានបរនម
មិ វេវតី មានអាយុដវង មានេមបុរលែ មាន
ិ ត

សេរកតេ
ី ុ ខ្សររើន។ បុគគលសន្ទេះ មានគាំនិតយា៉ាងសនេះថា ឱ្ ៎ ន អាតាមអ្ញ

លុ េះមានរាងកាយដបកធាលយខាងមុខ្បន្ទទប់អ្ាំពសី េរកតស្ត
ី ល ប់សៅ េូ មឱ្យសៅ
សកើតរួមជាមួយនឹងពួកសទវតាកនុងឋានបរនិមត
មិ វេវតីត។ បុគគលសន្ទេះ ក៏តាង
ាំ
រិតតសន្ទេះទុ ក អ្ធិោឌនរិតសត ន្ទេះទុ ក អ្ប់រ ាំរិតតសន្ទេះទុ ក រិតតរបេ់ បុគគលសន្ទេះ
រួររេ

េះចាកកាមគុ ណ្ដ៏សថាកទប

ដតមន
ិ រសរមន
ើ ស

ង
ើ តសៅ

ដតង

របរពឹតតសៅ សដើមបសី កើតកនុងទីដដលខ្លួនរបាថានសន្ទេះ។ ដតខ្ញុាំសពាលនូ វដាំសណ្ើរ
សន្ទេះ រាំសពាេះបុគល
គ មានេីល មន
ត ី លស
ិ សពាលរាំសពាេះបុគគលរទុេេ

យ
ើ ។

មានលអាវុសស្តទាំងឡាយ សេរកតតា
ាំ រត
ី ង
ិ ត របេ់ បុគគលមានេីល រដមង
េសរមរបាន សរពាេះសេរកតតា
ាំ រិតតសន្ទេះ ជារបេ់ បរេុ
ី ង
ិ ទធ ។
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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 េាំ ពត់ យាន ផ្កក

ករមង សរគឿងរកអ្ូប សរគឿងោប ទសី ដក ទសី ៅ និងរបទីប ដល់េមណ្ៈ
ឬរពា

មណ្៍ បុគគលសន្ទេះ ឱ្យរបេ់ ណា របាថានយករបេ់ សន្ទេះវញ
បុគគល
ិ

សន្ទេះ បានឮថា ពួកសទវតាកនុងរព

សម ោក មានអាយុដវង មានេមបុរលែ

មានសេរកតេ
ី ុ ខ្សររន
ើ ។ បុគគលសន្ទេះ មានគាំនត
ិ យា៉ាងសនេះថា ឱ្ ៎ ន អាតាម
អ្ញ លុ េះមានរាងកាយដបកធាលយខាងមុខ្បន្ទទប់អ្ាំពីសេរកតស្ត
ី ល ប់សៅ េូ ម
ឱ្យសៅសកើតរួមជាមួយនឹងពួកសទវតាកនុងរព

មសោក។ បុគគលសន្ទេះ ក៏តាង
ាំ

រត
ិ តសន្ទេះទុ ក អ្ធោ
ិ ឌ នរត
ិ សត ន្ទេះទុ ក អ្ប់រ ាំរត
ិ តសន្ទេះទុ ក រត
ិ រត បេ់ បុគគលសន្ទេះ
រួររេ

េះចាកកាមគុ ណ្ដ៏សថាកទប ដតមន
ិ រសរមន
ើ ស

ើងសៅ ដតងរបរពឹតត

សៅ សដើមបសី កើត កនុងទដី ដលខ្លួនរបាថានសន្ទេះ។ ដតខ្ញុាំសពាលនូ វដាំសណ្ើរសន្ទេះ
រាំសពាេះបុគល
គ មានេីល មន
ត ី លស
ិ សពាលរាំសពាេះបុគគលរទុេេ

យ
សពាល
ើ

រាំសពាេះដតបុគគលរបាេចាករាគៈ មន
គ របកបសោយរាគៈ
ិ សពាលរាំសពាេះបុគល
ស

យ
ាំ រត
ើ ។ មានលអាវុសស្តទាំងឡាយ សេរកតតា
ី ង
ិ រត បេ់ បុគគលមានេីល

រដមងេសរមរបាន សរពាេះសេរកតតា
ាំ រត
ី ង
ិ តសន្ទេះ ជារបេ់របាេចាករាគៈ។

 បរេ័
ិ ទមាន ៨ ពួក គឺ
១. ខតតិយបរ ិោ ខ្តតយ
ិ បរេ័
ិ ទ
២. រពាហមណ្បរ ិោ រពា
៣. គហបតិបរ ិោ គ

មណ្បរេ័
ិ ទ

បតប
ិ រេ័
ិ ទ

៤. េមណ្បរ ិោ េមណ្បរេ័
ិ ទ
៥. ចាតុមមោរាជិកបរ ិោ ចាតុ មមហារាជិកបរេ័
ិ ទ
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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. តាវតតឹេបរ ិោ តាវតតិងេបរេ័
ិ ទ
៧. និម្មមនរតិបរ ិោ នមា
ិ ម នរតប
ិ រេ័
ិ ទ
៨. រពហមបរ ិោ រព

មបរេ័
ិ ទ។

១៣. ធម៌ពក
ួ របា ំបួន

 អាឃាតវតថុ (ស

តុននសេរកតគ
ាំ ន
ួ ) មាន ៩ យា៉ាង គឺ
ី ុក

១. បុគល
គ រងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ បានរបរពឹតតស
អ្ាំសពម
ើ ន
ិ ជារបសយាជន៍ ដល់អ្ញ ។

ើយ នូវ

២. បុគល
គ រងអាឃាត សោយគត
ិ ថា ជនឯសណាេះ កាំពុងរបរពត
ឹ ត នូ វអ្ាំសពម
ើ ន
ិ
ជារបសយាជន៍ ដល់អ្ញ។

៣. បុគល
គ រងអាឃាត សោយគត
ិ ថា ជនឯសណាេះ នង
ឹ របរពត
ឹ ត នូ វអ្ាំសពម
ើ ន
ិ
ជារបសយាជន៍ ដល់អ្ញ។

៤. បុគល
គ រងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ បានរបរពឹតតស

ើយ នូវ

អ្ាំសពម
ើ ន
ិ ជារបសយាជន៍ ដល់បុគគលជាទរី េឡាញ់ ជាទគា
ី ប់រត
ិ តរបេ់ អ្ញ។

៥. បុគល
គ រងអាឃាត សោយគត
ិ ថា ជនឯសណាេះ កាំពុងរបរពត
ឹ ត នូវអ្ាំសពម
ើ ន
ិ
ជារបសយាជន៍ ដល់បុគគលជាទរី េឡាញ់ ជាទគា
ី ប់រត
ិ តរបេ់ អ្ញ ។

៦. បុគល
គ រងអាឃាត សោយគត
ិ ថា ជនឯសណាេះ នង
ឹ របរពត
ឹ ត នូ វអ្ាំសពម
ើ ន
ិ
ជារបសយាជន៍ ដល់បុគគលជាទីរេឡាញ់ ជាទគា
ី ប់រិតតរបេ់ អ្ញ។
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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. បុគល
គ រងអាឃាត សោយគិតថា ជនឯសណាេះ បានរបរពឹតតស

ើយ នូ វ

អ្ាំសពើជារបសយាជន៍ ដល់បុគគលមន
ិ ជាទីរេឡាញ់ មន
ិ ជាទីគាប់រិតត របេ់
អ្ញ។

៨. បុគល
គ រងអាឃាត សោយគត
ិ ថា ជនឯសណាេះ កាំពុងរបរពត
ឹ ត នូ វអ្ាំសពជា
ើ
របសយាជន៍ ដល់បុគគលមន
ិ ជាទីរេឡាញ់ មន
ិ ជាទីគាប់រិតត របេ់ អ្ញ ។
៩.

រងអាឃាត

សោយគត
ិ ថា

ជនឯសណាេះ

នង
ឹ របរពត
ឹ ត

នូវអ្ាំសពជា
ើ

របសយាជន៍ ដល់បុគគលមន
ិ ជាទីរេឡាញ់ មន
ិ ជាទីគាប់រិតត របេ់ អ្ញ។

 េតាតវាេៈ (របសទេជាទសី ៅរបេ់េតវ) មាន ៩ យា៉ាង
១. ពួកេតវមានកាយសផេងគាន មានេញ្ញដសផេងគាន ។
២. ពួកេតវមានកាយសផេងគាន មានេញ្ញដដូរគាន ។
៣. ពួកេតវមានកាយដូ រគាន មានេញ្ញដសផេងគាន ។
៤. ពួកេតវមានកាយដូ រគាន មានេញ្ញដដូ រគាន ។
៥. ពួកេតវឥតេញ្ញដ មន
ិ ដឹងរាេ់ (នូ វអារមមណ្៍) ។
៦. ពួកេតវរូលកាន់អាកាស្តនញ្ញចយតនជាន សោយបរកមម
ិ ថា អាកាេ
មន
ិ មានទីបាំផុត។

៧. ពួកេតវរូលកាន់វញ្ញ
ិ ដ ណ្ញ្ញចយតនជាន សោយបរកមម
ិ ដ ណ្មន
ិ ថា វញ្ញ
ិ
មានទប
ី ាំផុត ។
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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.ពួកេតវរូលកាន់អាកិញ្ចញ្ញដយតនជាន សោយបរកមម
ិ ថា វតថុបនតិរបនតួរ
មន
ិ មាន ដូ សរនេះ ។

៩. ពួកេតវរូលកាន់សនវេញ្ញដន្ទេញ្ញដយតនជាន សោយបរកមម
ិ ថា វតថុ
សនេះេងបរ់ មាងប់ វតថុសនេះរបសេើរ ។

 អ្កខណ្អ្េម័យ ននការសៅរបរពត
ឹ រត ព មចារយ មាន ៩
យា៉ាង គឺ

១. រពេះតថាគត ជាអ្រ
ផង

នតេមាមេមពុទធ សកត
ើ ស

ធម៌ដដលសធវើកិសលេឱ្យេងបរ់ មាងប់

ង
ើ ស

យ
ើ កនុងសោកសនេះ

របរពឹតតសៅសដើមបរី ពេះនិពាវន

ជា

ដាំសណ្ើរសដម
៏ ន
ើ បរី តាេ់ ដង
ឹ ជាធម៌ដដលរពេះេុ គតរបកាេទុ ក រពេះអ្ងគកបា

េដមតងស

គ សនេះ សៅសកើតកនុងនរក សនេះជាអ្កខណ្អ្េម័យ
ើយផង។ ដតបុគល

ននការសៅរបរពឹតរត ព

ចា
ម រយទី១ ។

២. រពេះតថាគត ជាអ្រ

នតេមាមេមពុទធ សកើតស

ើងស

ើយកនុងសោកផង

ធម៌ដដលសធវក
ើ បរី ពេះនពា
ើ សិ លេឱ្យេងបរ់ មាងប់ របរពត
ឹ សត ៅសដម
ិ វ ន ជាដាំសណ្ើរ

សដើមបរី តាេ់ ដឹង ជាធម៌ដដលរពេះេុ គតរបកាេទុ ក រពេះអ្ងគកបា
៏ នេដមតង
ស

ើយផង។ ដតបុគគលសនេះ សៅសកើតកនុងកាំសណ្ើតតិរចាឆន ។

៣. ។សប។ សៅសកើតកនុងបិតវតិ េ័
ិ យ។សប។
៤. សៅសកើតកនុងអ្េុ រកាយ។សប។
៥. សៅសកើតកនុងពួកសទវតា មានអាយុដវងណាមួយ
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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។

រាេ់ ោេ់

សៅសកើតកនុងពួកមល
ិ កខជន

កនុងពួកបរចនតិមជនបទ

ដដលជារបសទេគាមនភក
ិ ុខ

ឧបាេក ឧបាេិកា សៅដល់។

៧. បានសកត
ើ កនុងមជឈម
ិ ជនបទស

សេរកតីស
បូជាស

ជាអ្នកមន
ិ ដឹងការខ្ុេរតូវ

ភក
ខ ី
ិ ុន

យ
ដតអ្នកសន្ទេះ ជាមចា
ើ
ិ ឆ ទដ
ិ ឌិ មាន

ទនដដលបុគល
គ ឱ្យស
ិ តថា
ើញវបរ
ិ

ើយ គាមនផល របេ់ដដលសគ

ិ
ើយ គាមនផល ការបូជាធាំ គាមនផល ការបូជាតូ រ គាមនផល និងវបាក

របេ់ កមម ដដលេតវសធវល
ើ ែ សធវអា
ើ រកក់ មន
ិ មាន សោកសនេះមន
ិ មាន សោក
ដនទមន
ិ មាន មាតាមន
ិ មាន (គុ ណ្) បតា
ិ មន
ិ មាន (គុ ណ្) ពួកេតវជាឱ្បបាតក
ិ ៈមន
ិ មាន

ពួកេមណ្រពា

មណ្៍

កនុងសោកជាអ្នករពមសរពៀងគាន

របតប
ិ តតសិ ោយលែ សធវើឱ្យជាក់រាេ់នូវសោកសនេះ នង
ិ សោកខាងមុខ្ សរពាេះ
ដឹងរាេ់ សោយខ្លួនឯង ស
៨.
លងងស់ លល

ើយឱ្យអ្នកដនទបានរតាេ់ដឹងផង មន
ិ មាន។

បានសកើតកនុងពួកមជឈម
ិ ជនបទស
ជាមនុ េេគថលង ់

ើយ ដតជាបុគគលអ្បបឥតរបាជាញ

មន
ើ បដ
ឹ សេរកតីននេុ ភាេិត
ិ អារសដម
ី ង

ទុ ពាភេិតបាន សនេះជា អ្កខណ្អ្េម័យ ននការសៅរបរពត
ឹ រត ព
៩. រពេះតថាគត ជាអ្រ

នតេមាមេមពុទធ មន
ិ សកត
ើ ស

សធវើនូវសេរកតេ
ី ងបរ់ មាងប់កសិ លេ

នង
ិ

ចា
ម រយទ៨
ី ។

ង
ើ កនុងសោកផង ធម៌

របរពឹតតសៅសដើមបរី ពេះនិពាវន

ជាដាំសណ្ើរ

សដម
៏ ន
ើ បរី តាេ់ ដង
ឹ ជាធម៌ដដលរពេះេុ គតរទង់របកាេទុ ក រពេះអ្ងគកម
ិ បាន
េដមតងផង។ ដតបុគគលសនេះ បានសកត
ើ កនុងមជឈម
ិ ជនបទ ជាអ្នកមានរបាជាញ

មន
ិ លងងស់ លល មន
ិ ជាមនុេេគថលង ់ អ្ង់អារ សដើមបដ
ី ឹងសេរកតីននេុ ភាេិត
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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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និងទុ ពាភេិតបាន។ សនេះជា អ្កខណ្អ្េម័យ ននការសៅរបរពឹតរត ព
៩24 ។

ចា
ម រយទី

១៤. ធម៌ពួកដប់

 បារម ី ១០ យា៉ាង គឺ
១. ទាន ការឱ្យ ការបរចា
ិ ច គ និងការដរករ ាំដលក
២. េីល ការរបរពត
ែ មកាយនង
ឹ តលតា
ិ វាចា
៣. សនកខមម ការរោេ់ កាយរត
ិ តចាកកាម
៤. បញ
ញ កាំណ្ត់ដង
ឹ នូ វស

តុ ផលកនុងេភាវៈទាំងឡាយតាមពត
ិ

៥. វីរ ិយ សេរកតព
ី ាយាម សកលៀវកាល មន
ិ លេះបង់សចាលនូ វធុ រៈ
៦. ខនតី សេរកតីអ្ត់ធន់សោយេតិបញ្ញដ
៧. េចច សេរកតីពិត គឺនិយាយពិត សធវើពិត នង
ិ សស្តមេះរតង់

(ខ្មរមភៈ ឆ្នំ២០២០). សងគីៃសិ ូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រមុ ជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨).
ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទំរ័រ ២១៦-២៤០.
24

Wikipitaka- The Completing Tipitaka
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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. អធិដ្ឋឋន ការតាាំងរិតតមុតមាាំសដើមបន
ី ឹងសធវឱ្
ើ យបាននូ វសគាលសៅ
៩. សមតាត ការរេឡាញ់ រាប់អានសោយបាំណ្ងលែរាំសពាេះេពវេតវ
១០. ឧសបកាខ ការសធវរ
ឋ ល ឱ្យេងបជា
់ នរ
ើ ត
ិ តឱ្យសៅកណា
ិ ច មន
ិ លាំ សអ្ៀង ។

 ទេបុញ្ដករិ យាវតថ
ិ
ុ
១. ទាន ការឱ្យវតថុដដលគួរឱ្យ
២. េីល ការរបរពឹតតលតា
ែ មកាយនិងវាចា
ន្ទមនរិតត
៣. ភាវនា កិរយាទូ
ិ
៤. អបចាយន កិរយាសគារពសកាតដរកង
ិ
៥. សវយាវចច ជួយខ្នេះដខ្នងឬយកអាស្តអ្នកដនទ
៦. បតតិទាន ដរករ ាំដលកបុណ្យជាមួយអ្នកដនទ
៧. បតាតនុសម្មទនា អ្នុ សមាទន្ទសរតកអ្រនង
ឹ អ្ាំសពល
ើ រែ បេ់ អ្នកដនទ
៨. ធមមេសវន ករិ យាស្ត
ត ប់នូវពាកយទូ ន្ទមន
ិ
ង
ន ដនទ
៩. ធមមសទេនា ករិ យាបសរងៀនន
ិ
ិ ដណ្ន្ទាំអ្ក
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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 សធវើទិដឌិរបេ់ ខ្ួ នរតង់
ល
តាមគនលងធម៌25 ។

 ទេកុេលកមមបថ
១. បាណាតិបាតា សវរមណ្ី សវៀរចាកការេមាលប់េតវមានជីវត
ិ
២. អទិនានទានា សវរមណ្ី សវៀរចាកការលួ ររទពយអ្នកដនទ
៣. កាសមេុ មិចាាចារា សវរមណ្ី សវៀរចាកការរបរពត
ឹ តខ្ុេកនុងកាម

ទាំងឡាយ

៤. មុោវាទា សវរមណ្ី សវៀរចាកការសពាលពាកយកុ

ក

៥. ផរ ុេវាចា សវរមណ្ី សវៀរចាកការសពាលពាកយរទសគាេះ
ុ
វាចា សវរមណ្ី សវៀរចាកការសពាលពាកយញុេះញង់
៦. បិេណា

៧. េមផបបលាបា សវរមណ្ី សវៀរចាកការសពាលពាកយសរាយរាយ
៨. អនភិជា មន
ិ េមលង
ឹ រ ាំនពរទពយអ្នកដនទ
៩. អពាបាសទា មន
ិ ពាបាទ
១០. េម្មមទិដឋិ យល់រតូវ ។
25

ភិរខុមនិបលតត សម ធាវើ (២០២០). វារយសរទក្រះធម៌ (Dhamma Terminology), រដឋវា៉ាសីនលតន

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 យា៉ាង គឺ
១. បាណាតិបាត ការេមាលប់េតវមានជវី ត
ិ
២. អទិនានទាន ការលួ ររទពយអ្នកដនទ
៣. កាសមេុមិចាាចារ ការរបរពត
ឹ តខ្ុេកនុងកាម
៤. មុោវាទ ការសពាលពាកយកុ

ក

៥. បិេណា
ុ
វាចា ការសពាលពាកយរទសគាេះ
៦. ផរ ុេវាចា ការសពាលពាកយញុេះញង់
៧. េមផបបលាប ការសពាលពាកយសរាយរាយ
៨. អភិជា ការេមលង
ឹ រ ាំនពរទពយអ្នកដនទ
៩. ពាបាទ ការពាបាទ
១០. មិចាាទិដឋិ ការយល់ស

26
ញ
ើ ខ្ុ េ ។

(ខ្មរមភៈ ឆ្នំ២០២០). សងគីៃសិ ូក្ៃ. ដរក្សង់លេញមរ
រី https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page និង ក្រមុ ជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨).
ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ១៩ រនុងសងគីៃិសូក្ៃ ទំរ័រ ២៤៧-២៤៨.
26

Wikipitaka- The Completing Tipitaka
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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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េីល ១០ (េិកាខបទ ១០)

១. បាណាតិបាតា សវរមណ្ី សវៀរចាកការេមាលប់េតវមានជីវត
ិ
២. អទិនានទានា សវរមណ្ី សវៀរចាកករិ យាកាន់
យកនូ វវតថុ ដដលសគមន
ិ
ិ
បានឲ្យ

៣. អរពហមចរ ិយា សវរមណ្ី សវៀរចាកការរបរពឹតតខ្ុេកនុងកាម
៤. មុោវាទា សវរមណ្ី សវៀរចាកការនិយាយពាកយកុ

ក

៥. េុរាសមរយមជាបបម្មទដ្ឋឋនា សវរមណ្ី សវៀរចាកការសេពសរគឿង
រេវង
័
ឹ គេ
ឺ ុ រា នង
ិ សមរយ
៦. វិកាលសភាជនា សវរមណ្ី សវៀរចាកករិ យាបរ
សភាគនូ
វសភាជន្ទអាហារ
ិ
ិ
កនុងកាលខ្ុ េ (សពលោងរ)

៧. នចចគីតវាទិតវិេក
ូ ទេសនា សវរមណ្ី សវៀរចាកការរាាំ សររៀង ដូ រ
តស្រនតី និងការសមល
ើ មសហារេពសផេងៗ ដដលជាេរតូវដល់កុេលធម៌
៨. ម្មលាគនធវិសលបនធារណ្មណ្ឌនវិភូេនដ្ឋឋនា សវរមណ្ី សវៀរ
ចាកការរទរទង់

របោប់តាក់ដតងេែិតស្តែងរាងកាយ

សោយផ្កកករមង

សរគឿងរកអ្ូប នង
ិ សរគឿងោបសផេងៗ

៩. ឧចាចេយនមោេយនា សវរមណ្ី សវៀរចាកនូវសេន្ទេនៈដ៏ខ្ពេ់
ួេរបមាណ្ និងសេន្ទេនៈដ៏របសេើរ
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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. ជាតរ ូបរជតបបដិគគហណា សវរមណ្ី សវៀរចាកការទទួលយកនូ វ
27
មាេ នង
ិ របាក់ ។

កុឱ្
ាំ យសជឿកនុងសរឿង ១០
១. ម្ម អនុេសសវន កុ ាំរបកាន់ (សជឿ) សោយរគាន់ដតឮតាមគានៗ
២. ម្ម បរមារាយ កុ ាំរបកាន់(សជឿ) តាមពាកយបរមបរា
៣. ម្ម ឥតិកិរាយ កុ ាំរបកាន់ (សជឿ)សោយបានឮថាដូ សរនេះ
៤. ម្ម បិដកេមបទាសនន កុ ាំរបកាន់ (សជឿ) សោយកបនតរមា
ួ
៥. ម្ម តកាសហតុ កុ ាំរបកាន់ (សជឿ) តាមស

តុ ដដលរតេះិ រេះិ

៦. ម្ម នយសហតុ កុ ាំរបកាន់ (សជឿ) សោយកាត់ដាំរយ
ួ ដផេផេាំ
៧. ម្ម អាការបរ ិវិតសកាន កុ ាំរបកាន់ (សជឿ) សោយរគាន់ដតរតេះិ រេះនូ
ិ វ
អាការ

27

មនីលក្ខសេយ លៅ ត្ហឡុន (២៥៥៤). គហដឋសីេ ទំរ័រ ១៣៧-១៣៩ និង ក្រមុ ជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.

(១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤១ រនុងក្ខោមសូក្ៃ និង Access To Insight (២០០៥). សិក្ខខ
បទ ១០: ទសសីេ. 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.

The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka: Kālāma Sutta,
Vol.41.
28
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៨. ម្ម ទិដឋិនិជានកខនតិយា កុ ាំរបកាន់ (សជឿ) សោយសេរកតសី ពញរិតតតាម
ការពន
ិ ត
ិ យថា េមនង
ឹ សេរកតយ
ី ល់ស

ញ
ើ

៩. ម្ម តពវរ ូបតាយ កុ ាំរបកាន់ យល់ថា មានេភាពគួរ (សជឿ)
១០. ម្ម េមសណា សនា គរ ុ កុ ាំរបកាន់សោយគត
ិ ថា េមណ្ៈ (សនេះ) ជា
រគូសយង
ើ ។
មានលកាោមកេរតិយ៍ កាលណាសបើអ្នកដឹង សោយខ្លួនឯងថា ធម៌
ទាំងសនេះជាកុ េល ធម៌ទង
ាំ សនេះ មន
ាំ សនេះ ដដលអ្នក
ិ មានសទេ ធម៌ទង
របាជញេរសេើរ

ធម៌ទង
ាំ សនេះ

ដដលបុគល
គ េមាទនសពញសលញស

ើយ

របរពត
ើ បរី បសយាជន៍ សដម
ើ បសី េរកតេ
ឹ តសៅសដម
ី ុ ខ្ មានលកាោមកេរតយ
ិ ៍ កនុង
កាលសន្ទេះ អ្នកទាំងឡាយរូ រដល់នូវធម៌ទាំងសន្ទេះស

28
យ
ើ សៅ ។

១៥. ធម៌ពួកដប់មួយ

 អានេ
ិ ងេសមតាត ១១ គឺ
១. េុខំ េុបតិ សដកលក់ជាេុ ខ្

28

ក្រុមជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(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. េុខំ បដិពុជឈតិ ភាញក់ស

ើងជាេុ ខ្

៣. ន បាបកំ េុបិនំ បេសតិ មន
ិ យល់េបតិអារកក់
៤. មនុេានំ បិសយា សោតិ ជាទីរេឡាញ់ របេ់ ពួកមនុ េេ
៥. អមនុេានំ បិសយា សោតិ ជាទីរេឡាញ់ របេ់ ពួកអ្មនុ េេ
៦. សទវតា រកខនតិ ពួកសទវតាដតងរកា
ាំ ិេកឋី សរគឿង
៧. នេស អគគិ វា វិេំ វា េតថំ វា កមតិ សភលង
ើ កឋី ថានព
េស្រស្តតវុធកឋី មន
ិ កាយ សធវន
ិ អារមកជត
ើ ូវអ្នតរាយស

យ
ើ

៨. តុវេំ ចិតតំ េម្មធិយតិ រត
ិ តរដមងតាាំងមាាំសោយឆាប់
៩. មុខវសណា
ណ វិបបេីទតិ េមបុរមុខ្រេេ់ ថាល
១០. អេមមសហ
ិ វសងវងកនុងសពលសធវកា
ើ លករិ យា
ិ
ូ
ហ កាលំ កសរាតិ ជាអ្នកមន
១១. ឧតតរ ឹ អបបដិវិជឈសនាត រពហម សលាកូបសគា សោតិ កាលមន
ិ ទន់
រតាេ់ ដឹងនូវគុ ណ្ធម៌ជាន់ខ្េ
ព ់ គឺសោកុ តរត ធម៌សទ រដមងរូ លសៅកាន់រព
សោក29។

29

លោរបណ្ឌ ិៃរេ លេងជាលដើម (២០១៤). ក្ខរអប់រំនិងក្ខររសាងេរិៃរនុងសាោ, ភនំលរញ, រមពុជា.
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ម

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

ច មុបាទធម៌
 បដរ
ិ េ
១. េ្ខរទាំងឡាយសកើតមាន សរពាេះអ្វជា
័
ិ ជ ជាបរចយ
២. វញ្ញ
័
ិ ដ ណ្សកើតមាន សរពាេះេ្ខរជាបរចយ
៣. ន្ទមរូបសកើតមាន សរពាេះវញ្ញ
័
ិ ដ ណ្ជាបរចយ
៤. អាយតនៈ៦សកត
័
ើ មាន សរពាេះន្ទមរូបជាបរចយ
៥. ផេេៈសកត
័
ើ មាន សរពាេះអាយតនៈ៦ជាបរចយ
៦. សវទន្ទសកត
័
ើ មាន សរពាេះផេេៈជាបរចយ
៧. តណា
ហ សកត
័
ើ មាន សរពាេះសវទន្ទជាបរចយ
៨. ឧបាទនសកត
ហ ជាបរចយ
័
ើ មាន សរពាេះតណា
៩. ភពសកើតមាន សរពាេះឧបាទនជាបរចយ
័
១០. ជាតិសកើតមាន សរពាេះភពជាបរចយ
័
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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.

77

១១. ជរាមរណ្ៈ សេរកតសី ស្តក សេរកតខ្
សេរកតល
ី េក
ឹ ខ្េល
ី ាំ បាកកាយ
ួ
លាំ បាករិតត និងសេរកតីរសងែៀតរងែល់រិតត ក៏សកើតមានរពម សរពាេះជាតជា
ិ
បរចយ
័ ។ ការសកត
ើ ស

ង
ាំ អ្េ់ នុេះ៎ រដមងមានយា៉ាងសនេះ។
ើ រពម ននកងទុ កខទង

មានលភក
ខ ងឡាយ សនេះសៅថា បដិរេ
ច មុបាទធម៌30។
ិ ុ ទាំ

ភិរខុ ធនិសសលោ. (១៩៩៧). បដិេសច មបាទវិភងគសូក្ៃៈ ក្ខរវិភាគអំរីធម៌អាក្ស័យគ្ននលរើៃលឡើង. ដរក្សង់
លេញរី Retrieved from https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.
002.than.html. & និងក្រមុ ជំនំក្រះត្ក្ៃបិដរ.(១៩៣០-៦៨).ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម៣១ និទានវគគ ទំរ័រ២.

30
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