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Forwards 

The tittle of this book is “The Dhamma To Be Known Part 

I”. It is my fifth achievement, but if we include a book written in 

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

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

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

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

Cambodians, accept English as Foreign Language. And we almost 

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

communication and etc.  

My purpose in compiling this book is to help students, 

university students and laypeople in knowing the Buddha’s 

teachings. Having known his teachings, they really practice them in 

their daily lives. Because of dharma practice, they get happiness and 

prosperity. 

Dibbavimāna Temple, Ratanak Mondul District,  

Battambang Province, Cambodia 

The 8th of the waxing moon of Cetra B.E.2564. 

Venerable Santacitto Ren Ratha 

  



អារម្ភកថា 

ចំណងជ ើងជ ៀវជៅជនេះមានជ ម្ េះថា «រពេះធមគួ៌រយល់ដឹង ភាគ 
១ » ដដលជាស្នន ដដជលើកទី៦ (ជលើកទី៧ រមួនឹងជ ៀវជៅ រជ រជាភាស្ន
ដមមរ ុទធ) រប ់មំុ្ ។ វាររូវបាន រជ រជាភាស្នដមមរផង ភាស្នអងជ់គល 
ផង ដដលមយួចំជ ៀងររូវបាន រជ រជាភាស្នដមមរនិងមយួចំជ ៀងជទៀរ 
ររូវបាន រជ រជាភាស្នអងជ់គល  ។ ការជរៀបជរៀងដបបជនេះ ជធវើជ ើងដផែក
ជៅជលើររមូវការរប ់មនុ សកនុងជពលបចចុបបនន ។ ដូចដដលអនកបានដឹង
ជ ើយ ជយើងជាដមមរទទួលយកភាស្នអងជ់គល ជាភាស្នបរជទ  ជ ើយ
ជយើងជរបើភាស្នអងជ់គល ជ ទើរដររគបដ់ផនកជៅជ ើយ ដូចជា ការ ិកាជរៀន
 ូររ ការបង្ហា រប់ជរងៀន ការដណន ំនិងការទំនកទំ់នងជាជដើម ។  

ជោលបំណងរប ់មំុ្កនុងការជរៀបជរៀងជ ៀវជៅជនេះជ ើង គឺជដើមបី
 ួយ  ិ សនិ សរិនិងពុទធបរ ័ិទ ឱ្យមានការយល់ដឹងពីរពេះធមរ៌ប ់រពេះ
 មាម  មពុទធ ។ ជរកាយពី ិ សនិ សរិនិងពុទធបរ ័ិទ បានយល់ដឹងរពេះ
ធមរ៌ប ់រពេះអងគជ ើយ របាកដជាមានការរបរិបរតិនូវធមរ៌ប ់រពេះអងគ  
ជៅកនុង ីវរិរបចដំងៃរប ់ពួកជគមនិខានជ ើយ ។ ជោយស្នរដរពួកជគ
របរិបរតិនូវធម ៌នឹងឯង ជទើបពួកជគបានជ ចកតី ុមនិងជ ចកតីចជរមើន។ 

      
     វរតទិពវវមិាន រ ុកររនមណឌ ល ជមរតបារដ់បំង របជទ កមពុជា 

      ដងៃ ៨ ជកើរ ដម ជចររ ព. . ២៥៦៤.  
   ភិកខុ នតចិជតត  ជរ ៉េន រោា  

 
                                                           



1 

Acknowledgements 

I would like to express my colossal thanks and appreciations to 

all venerable monks, laymen and laywomen who shared their 

valuable time, physical and mental strength and financial support 

with me to complete this book. This work would not be completed if 

they did not sponsor and support it.  

If you want to read my books by smart phone, you can contact 

me via Tel: (855) 962643148 or FB: Ren Ratha. I will tell you how 

to get them. Besides, you can go to Google and type the following 

Khmer tittles: 

១. កមមឱ្យផល (តាមលំដាប)់ ភាគ ១ 

២. កមមឱ្យផល (តាមកាល) ភាគ ២ 

៣. ឋានសួគ ៌៦ ជាន ់ភកិខុសនតចិត្តាត  ត្រ ៉េន រដាា  

៤. រពះត្ចតិយត្ៅភូមា. ភកិខុ សនតចិត្តាត  ត្រ ៉េន-រដាា .  

៥. រពះធមគួ៌រយល់ដឹងភាគ ១  

 
Thank you! 

 



 
 

សេចក្តីថ្លែងអណំរគណុ 

ខ្ញ ុំព្ពះករញណា អាត្មា ភាព សូមថ្ថែងអុំណរព្ពះគញណនងិអរគញណ ចុំព ះ
ព្ពះសងឃព្គបព់្ពះអងគ និង ឧបាសក ឧបាសិកា យ៉ងព្ាលពព្ៅ ថ្ែលបាន 
លះបងព់ពលពវលាែម៏ានតម្មែ កមាែ ុំងកាយ កមាែ ុំងចតិត ព្ពមទុំងព្បាកក់ាក ់
មយួចុំនួនចូលរមួាមយួខ្ញ ុំ ពែើមបពីរៀបពរៀងពសៀវពៅពនះរហូតែល់ចប ់ ។ វា 
នឹងមនិព្តូវបានបញ្ចប ់ ព្បសិនពបើព្ពះសងឃនងិពញទធបរស័ិទមនិបានឧបតថមភ 
និងគុំព្ទកចិចការពនះ ។  

ព្បសិនពបើពលាកអនក   ចងអ់ានពសៀវពៅរបស់ខ្ញ ុំព្ពះករញណាអាត្មា ភាព 
ត្មមរយៈទូរសពទស្មា តហវូន ពលាកអនកអាចទកទ់ងខ្ញ ុំព្ពះករញណាអាត្មា ភាព 
ត្មមទូរសពទពលខ ០៩៦ ២៦៤ ៣១ ៤៨ ឬពហវសប៊ញក Ren Ratha ។ 
ខ្ញ ុំព្ពះករញណាអាត្មា ភាព នឹងព្បាបព់លាកអនកនូវវធិី ពែើមបបីានពសៀវពៅអាន ។ 
មយង៉ពទៀត ពលាកអនកអាចចូលពៅកាន ់ Google ពហើយសរពសរ នូវចុំណង 
ព ើងែូចខាងពព្កាម៖ 

១. កមាឱ្យផល (ត្មមលុំដាប)់ ភាគ ១ 

២. កមាឱ្យផល (ត្មមកាល) ភាគ ២ 

៣. ឋានសួគ ៌៦ ាន ់ភកិខញសនតចពិត្មត  ពរន៉ រដាា  

៤. ព្ពះពចតយិពៅភូមា. ភកិខញ សនតចិពត្មត  ពរន៉-រដាា .  

៥. ពគលធមគួ៌រយល់ែងឹភាគ ១ ។ 

 

       សូមអរព្ពះគញណនិងអរគញណ! 



 
 

Contents 
Text                                                                                             Pages                                                                          
1. A Person Is in Darkness and Bound for Darkness………….…….1 
2. Cūļakammavibhaṅga Sutta…………………………………..……4 
3. Anuttariya Sutta (Unsurpassables Natures)…………………..….17 
4. Gods Notes Names and Surnames of Human Beings………...…24 
5. Acinteyya Sutta (Unthinkables)………………………………....28 
6. Dakkhinā Sutta (Purities in Gifts)…………………………….…29 
7.  Persons Resemble Rain-clouds…………………………………31 
8. Persons Resemble Pots…………………………………………..33 
9. Sumana Sutta………………………………………….…………36 
10. Attarakkhita Sutta (Self-Protected)……………………….……40 
11. Persons Resemble Mangoes………………………..………..…42 
12. Persons Resemble Mice…………………………...……………45 
13. Persons Resemble Oxen………………………………………..48 
14. Persons Resemble Trees…………………………….………….50 
 15. Persons Resemble Snakes………………………….……….…52 
 16. He Is Low and Low………………………………...………….55 
17. Ways of Living Together………………………………………58 
18. Nakula Sutta……………………………………………………61 
19. Anattalakkhaṇa Sutta………………………………….………..66 
Others………………………………………………………………… 
 

 



 
 

មាតកិា 
ឈ ម្ ោះអតថបទ                                                                      ទពំ័រ                                                                         
១. បគុ្គលមកងងតឹ ទៅវញិងងតឹ………………………………………………១ 
២. ចូឡកមមវភិងគសូរត……………………………………………………………៤ 
៣. អនុតតរយិសូរត (សូរតសម្មតងពធីមមជាតិដរ៏បទសើរបផុំត)………………១៧ 
៤. ពួកទេវតាកតទ់ ម្ ោះមនុសសលអេុក………………………………………២៤ 
៥. អចិទនតយយសូរត (ទេតុម្ដលមនិគួ្រគ្តិ)…………………… ……………២៨ 
៦. េកខណិាសូរត………………………………………………………………២៩ 
៧. បគុ្គលទរបៀបដូចជាទមឃ…………………………………………………៣១ 
៨. បគុ្គលទរបៀបដូចកអមេកឹ……………………………………………………៣៣ 
៩. សុមនសូរត…………………………………………………………………៣៦ 
១០. អតតរកខិតសូរត (សូរតសម្មតងពីការរកាខ្លួន) …………………………៤០ 
១១. បគុ្គលទរបៀបដូចម្ផលស្វវ យ………………………………………………៤២ 
១២. បគុ្គលទរបៀបដូចសតវកណ្ដុ រ……………………………………………៤៥ 
១៣. បុគ្គលទរបៀបដូចទោបទរមើ………………………………………………៤៨ 
១៤. បគុ្គលទរបៀបដូចទដើមទ ើ ………………………………………………៥០ 
១៥. បគុ្គលទរបៀបដូចអាសិរពិស (ពស់) ……………………………………៥២ 
១៦. បគុ្គលមកទាប ទៅវញិទាប……………………………………………៥៥ 
១៧. េុតយិសង្វវ សសូរត (ការទៅរមួោា ជាស្វវ មភីរយិា) …………………៥៨ 
១៨. នកុលសូរត………………………………………………………………៦១ 
១៩. អនតតលកខណ្សូរត ………………………………………………………៦៦ 
ដទេទផសងៗទេៀត……………………………………………………………………. 



1 
 
 

     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa 

     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa 

     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa 

     Homage to the Blissful one, the Worthy One, the Fully Enlightened One   

     (repeat three times).  

     1. A Person Is in Darkness and Bound for Darkness 

 "Bhikkus, these four persons are found existing in the world. 

What four? One in darkness who is bound for darkness, one in 

darkness who is bound for light, one in light who is bound for 

darkness, and one in light who is bound for light. 

 "And how, monks, is one the type of person in darkness who is 

bound for darkness?  In this case, monks, a certain person is born 

into a lowly family — the family of a scavenger, a basket-weaver, a 

hunter, a wheelwright, and a sweeper, or in a family that is poor, with 

little food and drink, living in hardship, where food and clothing are 

hard to get. And he is ugly, misshapen, stunted, sickly, half-blind, 

crooked, lame and paralyzed. He doesn't receive any food, drink,  

clothing, vehicles, garlands, perfumes, ointments, bedding, shelter  



១ 

 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្មពទុ្ធស្ស (សូររ៣ 
ដង) ។ រកីរិយិានមស្កា រ ថ្វវ យបងគនំនខ្ុរំពះករណុា ចូរមានដល់រពះដម៏ានរពះ
ភាគអងគន ះ រពះអងគជារពះអរហនតដរ៏បនសើរ ររងរ់ាស់ដឹងនូវនញយយធម៌
ទងំពួងនោយរបនពចនំ ះរពះអងគ ឥរមានរគូអាចារយណា របនៅរពះអងគ
នឡើយ ។ 

១. បុគគលមកងងឹត មៅវញិងងឹត  

មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគល ៤ ពួកននះ រមមងមានរាកដកនុងនោក 
។ បគុគល ៤ ពួក នរើដូចនមតចខលះ ។ គឺបគុគលងងឹរ មានងងឹរនៅខាងមខុនរៀរ 
១ បគុគលងងរឹ មានពនលឺនៅខាងមុខ ១ បគុគលភល ឺមានងងឹរនៅខាងមខុវញិ ១ 
បុគគលភល ឺមានពនលនឺៅខាងមខុនរៀរ ១ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលងងរឹ មានងងរឹនៅខាងមុខនរៀរ នរើ
ដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នកើរកនុងររកូល
នថ្វកទប គឺររកូលចណាា ល ររកូលអនករាញមផង ររកូលអនកននស្ករ 
ររកូលអនកនធវើរថ ររកូលអនកនចាលសរមាម ឬររកូលកមសរ ់ មដលមានាយ
រឹកនងិនភាជនរចិ របរពរឹតចិ ច្ ឹមជីវរិាននោយលំាក មដលជាររកូលរក
អាហារសរមាបប់រនិភាគ នងិសំពរស់រមាបប់រិាងំ ាននោយររោបររដួស 
។ បគុគលន ះ ជាអនកមានសមបុរអារកក ់ មានរូបនោមអារកក ់ ជាមនុសសនរឿ 
មានអា ធនរចើន ខាវ ក ់ មកងងង ខចក ខវិន ជាអនកមនិសូវានាយ រកឹ សំពរ់
យាន ផ្កា ករមង នរគឿងរកអបូ នរគឿងោបនផសងៗ រនីដក ផទះសំណាក ់ នងិ



2 

 

and lamps. He engages in bodily misconduct, verbal misconduct, and 

mental misconduct. Having engaged in bodily misconduct, verbal 

misconduct, and mental misconduct, he — on the break-up of the 

body, after death — reappears in the plane of deprivation, the bad 

destination, the lower realms, and hell. This, monks, is the type of 

person in darkness who is bound for darkness. 

"And how, monks, is one the type of person in darkness who is 

bound for light? In this case, monks, a certain person is born into a 

lower class family — the family of a scavenger, a basket-weaver, a 

hunter, a wheelwright, and a sweeper, or in a family that is poor, with 

little food and drink, living in hardship, where food and clothing are 

hard to get. And he is ugly, misshapen, stunted, sickly, half-blind, 

crooked, lame and paralyzed. He doesn't receive any food, drink, 

clothing, vehicles, garlands, perfumes, ointments, bedding, shelter 

and lamps. He engages in good bodily conduct, good verbal conduct, 

and good mental conduct. Having engaged in good bodily conduct, 

good verbal conduct, and good mental conduct, he — on the break-

up of the body, after death — reappears in the good destination, the 

heavenly realm. This, monks, is the type of person in darkness who is 

bound for light.  
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នរគឿងរបរបី ។ បគុគលន ះ របរពរឹតរុចចររិនោយកាយ របរពរឹតរុចចររិនោយ
វាចា របរពរឹតរុចចររិនោយចិរត លុះបគុគលន ះ របរពរឹតរុចចររិនោយកាយ 
របរពរឹតរុចចររិនោយវាចា របរពរឹតរុចចររិនោយចិរតនហើយ លុះមបកធ្លល យរាង
កាយ ស្កល បន់ៅ មរងនៅនកើរកនុងអាយ រុគគរិ វនិិារ នរក ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ បគុគលងងរឹ មានងងរឹនៅខាងមុខនរៀរ យ៉ាងននះឯង ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបុគគលងងរឹ មរមានពនលនឺៅខាងមខុ នរើដូច
នមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នកើរកនុងររកូល
នថ្វកទប គឺររកូលចណាា ល  ររកូលអនករាញមផង ររកូលអនកននស្ករ 
ររកូលអនកនធវើរថ ររកូលអនកនចាលសរមាម ឬររកូលកមសរ ់ មដលមានាយ
រឹកនងិនភាជនរចិ របរពរឹតចិ ច្ ឹមជីវរិាននោយលំាក មដលជាររកូលរក
អាហារសរមាបប់រនិភាគ នងិសំពរស់រមាបប់រិាងំ ាននោយររោបររដួស 
។ បគុគលន ះ ជាអនកមានសមបុរអារកក ់ មានរូបនោមអារកក ់ ជាមនុសសនរឿ 
មានអា ធនរចើន ខាវ ក ់ មកងង ខចក ខវិន ជាអនកមនិសូវានាយរកឹ សំពរ ់
យាន ផ្កា ករមង នរគឿងរកអបូ នរគឿងោបនផសងៗ រនីដក ផទះសំណាក ់ នងិ
នរគឿងរបរបី ។ ប៉ុមនតបុគគលន ះ របរពរឹតសុចររិនោយកាយ របរពឹរតសុចររិ
នោយវាចា របរពរឹតសុចររិនោយចរិត លុះបគុគលន ះ របរពរឹតសុចររិនោយ
កាយ របរពរឹតសុចររិនោយវាចា របរពឹរតសុចររិនោយចរិត លុះមបកធ្លល យរាង
កាយ ស្កល បន់ៅ មរងនៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ 
បុគគលងងរឹ មរមានពនលឺនៅខាងមុខយ៉ាងននះឯង ។  
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"And how, monks, is one the type of person in light who is bound 

for darkness?  In this case, monks, a certain person is born into an 

upper class family — a noble warrior family, a priestly family, a 

prosperous householder family — a family that is rich, with much 

wealth, with many possessions, with a great deal of money, a great 

many accoutrements of wealth, a great many commodities (wealth of 

crops). And he is well-built, handsome, extremely inspiring, 

possessed of supreme beauty of form. He gets food, drink, clothing, 

vehicles, garlands, perfumes, ointments, bedding, shelter and lamps. 

He engages in bodily misconduct, verbal misconduct, and mental 

misconduct. Having engaged in bodily misconduct, verbal 

misconduct, and mental misconduct, he — on the break-up of the 

body, after death — reappears in the plane of deprivation, the bad 

destination, the lower realms, and hell. This, monks, is the type of 

person in light who is bound for darkness. 

 "And how, monks, is one the type of person in light who is 
bound for light?  

In this case, monks, a certain person is born into an upper class  

family — a noble warrior family, a priestly family, a prosperous 

householder family — a family that is rich, with much wealth, with 

many possessions, with a great deal of money, a great many 

accoutrements of wealth, a great many commodities (wealth of 

crops). And he is well-built, handsome, extremely inspiring,  
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មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលភល ឺមរមានងងរឹនៅខាងមខុ នរើដូចនមតច 
។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នកើរកនុងររកូលខពស់ គឺ
ររកូលខរតយិមហាស្កល ឬររកូលរ ហមណមហាស្កល នងិររកូលគហប-
រិមហាស្កល មដលជាររកូលសតុកសតមភ មានររពយនរចើន មាននរគឿងនរបើរាស់
នរចើន មានមាសរាកន់រចើន មាននរគឿងឧបករណ៍ជារីនររកអរនរចើន មានរសូវ
ជាររពយនរចើន បគុគលន ះ រមមងមានរបូលអ គួរពិរពលិរមលិនមើល គួរជារីរជះ
ថ្វល  របកបនោយរបូនោម លអនរកមលង ជាអនកានាយ រកឹ សំពរ ់ យាន 
ផ្កា ករមង នរគឿងរកអបូ នរគឿងោបនផសងៗ រីនដក ផទះសំណាក ់ នងិនរគឿង
របរីប ជារបរករ ី។ ប៉ុមនតបុគគលន ះ របរពរឹតរុចចររិនោយកាយ របរពឹរតរុចចររិ
នោយវាចា របរពរឹតរុចចររិនោយចរិត  លុះបគុគលន ះ របរពរឹតរុចចររិនោយ
កាយ របរពឹរតរុចចររិនោយវាចា របរពរឹតរុចចររិនោយចិរតនហើយ លុះមបកធ្លល យ
រាងកាយស្កល បន់ៅ មរងនៅនកើរកនុងអាយ រុគគរ ិ វនិិារ នរក ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ បគុគលភល ឺមរមានងងឹរនៅខាងមខុ យ៉ាងននះឯង ។ 

 មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលភល ឺ មានពនលឺនៅខាងមខុនរៀរ នរើដូច
នមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នកើរកនុងររកូល
ខពស់ គឺររកូលខរតយិមហាស្កល ឬររកូលរ ហមណមហាស្កល និងររកូល
គហបរមិហាស្កល មដលជាររកូលសតុកសតមភ មានររពយនរចើន មាននរគឿងនរបើ
រាស់នរចើន មានមាសរាកន់រចើន មាននរគឿងឧបករណ៍ជារីនររកអរនរចើន 
មានរសូវជាររពយនរចើន បុគគលន ះ រមមងមានរបូលអ គួរពិរពលិរមលិនមើល គួរ 
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possessed of supreme beauty of form. He gets food, drink, clothing, 

vehicles, garlands, perfumes, ointments, bedding, shelter and lamps. 

He engages in good bodily conduct, good verbal conduct, and good 

mental conduct. Having engaged in good bodily conduct, good 

verbal conduct, and good mental conduct, he — on the break-up of 

the body, after death — reappears in the good destination, in the 

heavenly realm. This, monks, is the type of person in light who is 

bound for light. These, monks, are the four persons found existing in 

the world1. 

2. Cūļakammavibhaṅga Sutta 

     Thus have I heard. On one occasion the Exalted One was staying 

at Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's Park. Then Subha the 

student (brahman), Todeyya's son, approached the Exalted One and 

exchanged greetings with him, and by the time the courteous and 

amiable talk was finished, he sat down at one side.  

                                                             
1The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 42 pp.109-113. 
& Khikkhu Thāissaro. (n.d.). Tama Sutta. Retrieved from https:// www.dhamma 
talks. org/suttas/AN/AN4_85.html. 
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ជារីរជះថ្វល  របកបនោយរបូនោម លអនរកមលង ជាអនកានាយ រកឹ សំពរ ់
យាន ផ្កា ករមង នរគឿងរកអបូ នរគឿងោបនផសងៗ រនីដក ផទះសំណាក ់ នងិ
នរគឿងរបរបី ជារបរករ ី ។ បគុគលន ះ របរពឹរតសុចររិនោយកាយ របរពរឹត
សុចររិនោយវាចា របរពឹរតសុចររិនោយចរិត  លុះបគុគលន ះ របរពរឹតសុចររិ
នោយកាយ របរពរឹតសុចររិនោយវាចា របរពរឹតសុចររិនោយចិរតនហើយ លុះ
មបកធ្លល យរាងកាយស្កល បន់ៅ មរងនៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក ។ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ បុគគលភល ឺមានពនលនឺៅខាងមខុនរៀរ យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ បគុគល ៤ ពួកននះ រមមងមានរាកដកនុងនោក1 ។ 

២. ចូឡកមាវភិងគស្តូ្ត 

ខ្ុ ំានស្កត បម់កយ៉ាងននះ ។ សមយ័មយួ រពះមានរពះភាគ គងន់ៅ
កនុងវរតនជរពន របស់អ ថបិណាិ កនសដឋី នរៀបរកុងស្កវរថី ។ រាន ះឯង 
សុភមាណព ជាបុរររបស់នានរយយរ ហមណ៍ ានចូលនៅាល់រពះមាន
រពះភាគ លុះចូលនៅដល់នហើយ កន៏ ល កយសំនណះសំណាល នងឹរពះ
មានរពះភាគ លុះប ច្ប ់កយសំនណះសំណាល និង កយគួររលឹកនហើយ ក៏
អងគុយកនុងរីសមគួរ ។ 

                                                             
1 ក្រុមជនំ ំក្រះត្ក្ៃបដិរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤២ រនុងៃមសូក្ៃ ទំរ័រ ២០៩-២១៣. និង
ភិរខុ Thānissaro. ៃមសូក្ៃ. ដរក្សង់លេញរ ីhttps://www.dhammatalks. org/suttas/AN/AN 

4_85.html. 
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     As he had done so, Subha the student said to the Exalted One: 

"Master Gotama, what is the reason; what is the condition; why are 

inferiority and superiority met with among human beings, among 

mankind? Master Gotama, it is because one meets with short-lived 

and long-lived people, sick and healthy people, ugly and beautiful 

people, insignificant and influential people, poor and rich people, 

low-born and high-born people, stupid and wise people. Master 

Gotama , what is the reason, what is the condition, why superiority 

and inferiority are met with among human beings, among mankind?" 

     "Student, beings are owners of kammas, heirs of kammas, and 

they have kammas as their progenitor, kammas as their kin, kammas 

as their homing-place. It is kammas that differentiate beings 

according to inferiority and superiority." 

     "I do not comprehend the detailed meaning of Master Gotama's 

utterance spoken in brief without expounding the detailed meaning. 

It would be good if Master Gotama taught me the doctrine (dharma) 

so that I might comprehend the detailed meaning of Master Gotama's 

utterance spoken in brief without expounding the detailed 

meaning." "Then listen, student, and heed well what I shall say."  
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លុះសុភមាណព នានរយយបុររ អងគុយកនុងរសីមគួរនហើយ ានរកាប
បងគរូំលរពះមានរពះភាគ យ៉ាងននះថ្វ បពិរររពះនារមដច៏នរមើន អវីហន៎ជា
នហរុ អវីហន៎ជាបចចយ័ មដល ឲំ្យពួកមនុសស កាលនកើរមកជាមនុសស មាន  
នសចកតីនថ្វកទបនងិខពងខ់ពស់រាកដនឡើង បពរិររពះនារមដច៏នរមើន នរ ះ
ថ្វ មនុសសទងំឡាយ មានអាយុខលី មានអាយុមវង មានអា ធនរចើន មាន
អា ធរចិ មានសមបុរអារកក ់មានសមបុរលអ មានសកតរូិច មានសកតធិំ មាន
នភាគសមបរតរិិច មាននភាគសមបរតិនរចើន មានររកូលទប មានររកូលខពស់ 
មានរាជ្ារចិ មានរាជ្ានរចើន បពិរររពះនារមដច៏នរមើន អវីហន៎ជានហរុ អវី
ហន៎ជាបចចយ័ មដល ឲំ្យពួកមនុសស កាលនកើរមកជាមនុសស មាននសចកតីនថ្វក
ទប និងខពងខ់ពស់រាកដនឡើង ។ 

មាន លមាណព សរវទងំឡាយ មានកមមជារបស់ខលួន មានកមមជា
ទយារ មានកមមជាកំនណើ រ មានកមមជានៅពងស មានកមមជានរគឿងរលឹក កមម
មរងមចកសរវទងំឡាយ នដើមបឲី្យនថ្វកទបនិងខពងខ់ពស់ ។  

ខ្ុ ំរពះអងគមនិយល់នសចកតីពសិ្កត រ របស់ភាសិរសនងខបននះ មដលរពះ
នារមដច៏នរមើន មនិទនម់ចកនសចកតីនោយពសិ្កត រាននឡើយ សូមរពះនារម
ជាមាច ស់ ររងសំ់មដងធម ៌ ាមរនំងមដលខ្ុរំពះអងគនងឹយល់នសចកតពីិស្កត រ
របស់ភាសិរសនងខបននះ មដលរពះនារមដច៏នរមើន មនិទនម់ចកនសចកតី
នោយពសិ្កត រឲ្យទន ។ មាន លមាណព នបើដូនចាន ះ ចូរអនកយកចរិតរុកោកស់្កត ប់
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Subha the student replied, "Even so, Master Gotama." The Exalted 

One said this: 

     "Here, student, a certain woman or man is a killer of living 

beings, murderous, bloody-handed, given to violence and blows, 

merciless to living beings.  Since having conducted and completed 

such kammas, on the dissolution of the body, after death, he is reborn 

in the realms of the animals, hungry ghosts, demon spirits, and hell. 

If, on the dissolution of the body, after death, he is not born in the 

realms of the animals, hungry ghosts, demon spirits, and hell, he 

comes to the human world; he is short-lived wherever he is reborn. 

This is the way that leads to short life, that is to say, to be a killer of 

living beings, murderous, bloody-handed, given to violence and 

blows, merciless to living beings. 

     "But here a certain woman or man, having got rid of the killing 

living beings, refrains from killing living beings, lays aside the rod 

and lays aside the knife, is shameful and merciful, and dwells 

compassionate for the welfare of all living beings. Since having 

conducted and completed such kammas, on the dissolution of the 

body, after death, he is reborn in a happy destination, in the heavenly  
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ឲ្យរបនពចុះ រថ្វគរនឹងសំមដង ។ សុភមាណព នានរយយបុររ ររួលរពះ
ពុរធដីការបស់រពះមានរពះភាគថ្វ រពះករណុា រពះអងគ ។ 

រពះមានរពះភាគ ានរាស់យ៉ាងននះថ្វ មាន លមាណព ស្តសតី ឬបុរស
ពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកសមាល បស់រវ របរពឹរតអារកក ់ មាននដរបឡាក់
ឈាម ាងំនៅកនុងការនបៀរនបៀននងិការសមាល ប ់ មនិដល់នូវនសចកតីអាណិរ
កនុងពួកសរវ ។ នរ ះអនំពើន ះ មដលខលួនានបនំពញយ៉ាងននះ ានសមាទន
យ៉ាងននះ បុគគលន ះ លុះរោំងកាយ ប ទ បអ់ំពនីសចកតសី្កល បន់ៅ រមមងនៅ
នកើរកនុងកំនណើ ររិរចាឆ ន នរបរវស័ិយ អសុរកាយ នរក របសិននបើរោំងកាយ 
ប ទ បអ់ពំីនសចកតីស្កល បន់ៅ មនិនៅនកើរកនុងកំនណើ ររិរចាឆ ន នរបរវស័ិយ   
អសុរកាយ នរកនរ នបើានររឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស កនុងរណីាៗ រមមង
ជាអនកមានអាយុខលី ។ មាន លមាណព បគុគលសមាល បស់រវ ជាអនករបរពរឹតអារកក ់
មាននដរបឡាកន់ោយឈាម ាងំនៅកនុងការនបៀរនបៀន នងិការសមាល ប ់ មនិ
ដល់នូវនសចកតីអាណិរកនុងពួកសរវ ននះនឈាម ះថ្វ បដបិទ របរពឹរតនៅនដើមបី
ឲ្យមានអាយុខលី ។ 

មាន លមាណព មយួនរៀរ ស្តសតីឬបរុសពួកខលះ កនុងនោកននះ លះបង់
ាណារាិរ នវៀររសឡះចាកាណារិារ មានដបំងោកចុ់ះនហើយ មាន 
សស្តស្កត ោកចុ់ះនហើយ ជាអនកមាននសចកតីនអៀនខាម ស មាននសចកតីអាណិរ
អាសូរ អនុនរាះនោយរបនយាជន ៍ កនុងពួកសរវទងំអស់ ។ នរ ះអនំពើន ះ 
មដលខលួនានបំនពញយ៉ាងននះ ានកានខ់ាជ បយ៉់ាងននះ បុគគលន ះ លុះរោំង
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realm. If, on the dissolution of the body, after death, he is not reborn 

in a happy destination, in the heavenly realm, he comes to the human 

world; he is long-lived wherever he is reborn. This is the way that 

leads to long life, that is to say, to have got rid of the killing living 

beings, to refrain from killing living beings, to lay aside the rod and 

lay aside the knife, to be shameful and merciful, and to dwell 

compassionate for the welfare of all living beings. 

     "Here, student, a certain woman or man is one who harms living 

beings with his hands or with clods or with sticks or with knives. 

Since having conducted and completed such kammas, on the 

dissolution of the body, after death, he is not reborn in the realms of 

the animals, hungry ghosts, demon spirits, and hell. If, on the 

dissolution of the body, after death, he is not born in the realms of 

the animals, hungry ghosts, demon spirits, and hell, he comes to the 

human world; he is sickly wherever he is reborn. This is the way that 

leads to sickness, that is to say, to be one who harms beings with 

one's hands or with clods or with sticks or with knives. 
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កាយប ទ បអ់ពំីនសចកតីស្កល បន់ៅ រមមងនៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក 
របសិននបើបុគគលន ះ រោំងកាយ ប ទ បអ់ំពនីសចកតសី្កល បន់ៅ មនិនៅនកើរកនុង
សុគរិសួគន៌រវនោកនរ នបើានររឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស នកើរកនុងរី
ណាៗ រមមងមានអាយុមវង ។ មាន លមាណព បគុគលមដលលះបង់
ាណារាិរ នវៀរចាកាណារិារ មានដបំងោកចុ់ះនហើយ មានសស្តស្កត
ោកចុ់ះនហើយ មាននសចកតនីអៀនខាម ស មាននសចកតីអាណិរអាសូរ ជាអនកមាន
នសចកតីអនុនរាះ នោយរបនយាជន ៍ កនុងពួកសរវទងំអស់ ននះនឈាម ះថ្វ 
បដបិទ របរពរឹតនៅនដើមបឲី្យមានអាយុមវង  ។ 

មាន លមាណព ស្តសតីឬបុរសពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកនបៀរនបៀន
សរវទងំឡាយ នោយារនដខលះ នោយដុំដខីលះ នោយដបំងខលះ នោយសស្តស្កត
ខលះ ។ នរ ះអំនពើន ះ មដលខលួនានបនំពញយ៉ាងននះ ានកានខ់ាជ បយ៉់ាងននះ 
បុគគលន ះ លុះរមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំីនសចកតសី្កល បន់ៅ រមមងនៅនកើរ
កនុងកំនណើ រររិចាឆ ន នរបរវស័ិយ អសុរកាយ នរក របសិននបើបុគគលន ះ        
រមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំីនសចកតីស្កល បន់ៅ មនិនៅនកើរកនុងកំនណើ ររិរចាឆ ន 
នរបរវស័ិយ អសុរកាយ នរកនរ នបើានររឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស នកើរ
កនុងរណីាៗ រមមងជាអនកមានអា ធនរចើន ។ មាន លមាណព បគុគលមដលជា
អនកនបៀរនបៀនសរវទងំឡាយ នោយារនដខលះ នោយដុំដខីលះ នោយដំបងខលះ 
នោយសស្តស្កត ខលះ ននះ នឈាម ះថ្វ បដបិទរបរពរឹតនៅនដើមបមីានអា ធនរចើន។ 
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     "But here a certain woman or man is one who does not harm 

living beings with his hands, or with clods, or with sticks, or with 

knives. Since having conducted and completed such kammas, on the 

dissolution of the body, after death, he is reborn in a happy 

destination, in the heavenly realm. If, on the dissolution of the body, 

after death, he is not reborn in a happy destination, in the heavenly 

realm, he comes to the human world; he is healthy wherever he is 

reborn. This is the way that leads to health, that is to say, not to be 

one who harms beings with his hands or with clods or with sticks or 

with knives. 

     "Here, student, a certain woman or man is angry, much given to 

rage; even when little is said, he is furious, angry, ill-disposed, 

resentful, and he shows ill-temper, hate and surliness. Since having 

conducted and completed such kammas, on the dissolution of the 

body, after death, he is reborn in the realms of the animals, hungry 

ghosts, demon spirits, and hell. If, on the dissolution of the body, 

after death, he is not reborn in the realms of the animals, hungry 

ghosts, demon spirits, and hell, he comes to the human world; he is 

ugly wherever he is reborn. This is the way that leads to ugliness,  
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មាន លមាណព មយួនរៀរ ស្តសតីឬបរុសពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកមនិ
នបៀរនបៀនសរវទងំឡាយ នោយារនដខលះ នោយដុដំខីលះ នោយដបំងខលះ 
នោយសស្តស្កត ខលះ ។ នរ ះអំនពើន ះ មដលខលួនានបនំពញយ៉ាងននះ ានកាន់
ខាជ បយ៉់ាងននះ បគុគលន ះ លុះរមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ំពនីសចកតសី្កល បន់ៅ 
រមមងនៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក របសិននបើបគុគលន ះ រមាល យរាងកាយ 
ប ទ បអ់ពំីនសចកតីស្កល បន់ៅ មនិាននៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោកនរ នបើ
ានររឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស នកើរកនុងរណីាៗ រមមងជាអនកមានអា ធ
រិច ។ មាន លមាណព បគុគលមដលជាអនកមនិនបៀរនបៀនសរវទងំឡាយ នោយ
ារនដខលះ នោយដុដំខីលះ នោយដបំងខលះ នោយសស្តស្កត ខលះ ននះនឈាម ះថ្វ 
បដបិទ របរពរឹតនៅនដើមបមីានអា ធរិច ។ 

មាន លមាណព ស្តសតីឬបរុសពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកមាននសចកតី
នរកាធ នរចើននោយនសចកតីចនងអៀរចងអល់ចិរត រានម់រនគសតីថ្វបនតចិបនតួច ក៏
ថ្វន ងំថ្វន ក ់ ខងឹ ពាារ របរ សំមដងនសចកតីនរកាធ នសចកតីរបរូសត និង     
នសចកតីមនិនររកអរ ឲ្យរាកដនឡើង ។ នរ ះអំនពើន ះ មដលខលួនានបនំពញ
យ៉ាងននះ ានកានខ់ាជ បយ៉់ាងននះ បុគគលន ះ លុះរមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ំពី
នសចកតីស្កល បន់ៅ រមមងនៅនកើរកនុងកំនណើ ររិរចាឆ ន នរបរវស័ិយ អសុរកាយ 
នរក នបើបគុគលន ះ រមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំីនសចកតសី្កល បន់ៅ មនិនៅនកើរ
កនុងកំនណើ រររិចាឆ ន នរបរវស័ិយ អសុរកាយ នរកនរ នបើានររឡបម់កកាន់
ភាពជាមនុសស នកើរកនុងរីណាៗ រមមងជាអនកមានសមបុរអារកក ់  ។ មាន ល
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that is to say, to be furious, angry, ill-disposed, resentful, and to show 

ill-temper, hate and surliness. 

     "But here a certain woman or man is not angry or much given to 

rage; even when much is said, he is not furious, angry, ill-disposed, 

resentful, nor does he show ill-temper, hate or surliness. Since having 

conducted and completed such kammas, on the dissolution of the 

body, after death, he is reborn in a happy destination, in the heavenly 

realm. If, on the dissolution of the body, after death, he is not reborn 

in a happy destination, in the heavenly realm, he comes to the human 

world; he is beautiful wherever he is reborn. This is the way that 

leads to beauty, that is to say, not to be angry or given to much rage; 

even when much is said, not to be furious, angry, ill-disposed or 

resentful, or to show ill-temper, hate or surliness. 

     "Here, student, a certain woman or man is envious; he always 

envies, begrudges and harbors envy about others' gain, honor,  
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មាណព បគុគលមដលមាននសចកតីនរកាធ នរចើននោយនសចកតចីនងអៀរចងអល់ចរិត 
រានម់រនគសតីថ្វបនតិចបនតួច កថ៏្វន ងំថ្វន ក ់នរកាធ ពាារ របរ សំមដងនសចកតី
នរកាធ នសចកតរីបរូសត នងិនសចកតមីនិនររកអរ ឲ្យរាកដនឡើង ននះ នឈាម ះថ្វ 
បដបិទ របរពរឹតនៅនដើមប ីមានសមបុរអារកក ់ ។ 

មាន លមាណព មយួនរៀរ ស្តសតីឬបរុសពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកមនិ
នរកាធ មនិនរចើននោយនសចកតចីនងអៀរចងអល់ចរិត រុកជានគសតីថ្វនរចើន កម៏និ
ថ្វន ងំថ្វន ក ់មនិនរកាធ មនិពាារ មនិរបរ មនិសំមដងនសចកតនីរកាធ នសចកតី
របរូសត នងិនសចកតមីនិនររកអរ ឲ្យរាកដនឡើង ។ នរ ះអំនពើន ះ មដលខលួន
ានបនំពញយ៉ាងននះ ានកានខ់ាជ បយ៉់ាងននះ បុគគលន ះ លុះរមាល យរាង
កាយ ប ទ បអ់ំពនីសចកតីស្កល បន់ៅ រមមងនៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក 
របសិននបើបុគគលន ះ រមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំីនសចកតីស្កល បន់ៅ មនិាន
នៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោកនរ នបើានររឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស 
នកើរកនុងរណីាៗ រមមងជាអនករបកបនោយសមបុររជះថ្វល   ។ មាន លមាណព 
បុគគលមដលមនិមាននសចកតនីរកាធ មនិនរចើននោយនសចកតចីនងអៀរចងអល់ចរិត 
រុកជានគសតីថ្វនរចើន កម៏និថ្វន ងំថ្វន ក ់ មនិនរកាធ មនិពាារ មនិរបរ មនិ
សំមដងនសចកតីនរកាធ នសចកតរីបរូសត នងិនសចកតីមនិនររកអរ ឲ្យរាកដនឡើង 
ននះនឈាម ះថ្វ បដិបទ របរពរឹតនៅនដើមបជីាអនកមានសមបុររជះថ្វល  ។ 

មាន លមាណព ស្តសតីឬបរុសពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនករចមណន មរង
រចមណន របរូសត ចងរុកនូវនសចកតរីចមណន កនុងោភ សកាា រៈ នសចកតីនារព 
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veneration, respect, salutations and offerings. Since having 

conducted and completed such kammas, on the dissolution of the 

body, after death, he is reborn in the realms of the animals, hungry 

ghosts, demon spirits, and hell. If, on the dissolution of the body, 

after death, he is not born in the realms of the animals, hungry 

ghosts, demon spirits, and hell, he comes to the human world; he is 

insignificant wherever he is reborn. This is the way that leads to 

insignificance, that is to say, to be envious, to envy, begrudge, and 

harbor envy about others' gain, honor, veneration, respect, salutations 

and offerings. 

     "But here a certain woman or man is not envious; he does not 

envy, begrudge or harbor envy about others' gain, honor, veneration, 

respect, salutations and offerings. Since having conducted and 

completed such kammas, on the dissolution of the body, after death, 

he is reborn in a happy destination, in the heavenly realm. If, on the 

dissolution of the body, after death, he is not reborn in a happy 

destination, in the heavenly realm, he comes to the human world; he 

is influential wherever he is reborn. This is the way that leads to 

influence, that is to say, not to be envious, not to envy, begrudge or  

 



10 

 

ការរាបអ់ាន ការថ្វវ យបងគំ នងិការបូជា របស់បុគគលដនរ ។ នរ ះអនំពើន ះ 
មដលខលួនានបំនពញយ៉ាងននះ ានកានខ់ាជ បយ៉់ាងននះ បុគគលន ះ លុះ
រមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ំពនីសចកតសី្កល បន់ៅ រមមងនៅនកើរកនុងកំនណើ ររិរចាឆ ន 
នរបរវស័ិយ អសុរកាយ នរក នបើបគុគលន ះ រមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំីនសច
កតីស្កល បន់ៅ មនិនៅនកើរកនុងកំនណើ ររិរចាឆ ន នរបរវស័ិយ អសុរកាយ នរកនរ 
នបើានររឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស នកើរកនុងរីណាៗ រមមងជាអនក មានសកតិ
រូច  ។ មាន លមាណព បគុគលជាអនករចមណន មរងរចមណន របរូសត ចងរុក
នូវនសចកតីរចមណន កនុងោភ សកាា រៈ នសចកតនីារព ការរាបអ់ាន ការ
ថ្វវ យបងគ ំ នងិការបូជា របស់បគុគលដនរ ននះនឈាម ះថ្វ បដិបទ របរពរឹតនៅ 
នដើមបមីានសកតិរូច  ។ 

មាន លមាណព មយួនរៀរ ស្តសតីឬបរុសពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកមនិ
រចមណន រមមងមនិរចមណន មនិរបរូសត មនិចងរុកនូវនសចកតីរចមណន កនុង
ោភ សកាា រៈ នសចកតីនារព ការរាបអ់ាន ការថ្វវ យបងគំ នងិការបូជា របស់
បុគគលដនរ ។ នរ ះអនំពើន ះ មដលខលួនានបំនពញយ៉ាងននះ ានកានខ់ាជ ប់
យ៉ាងននះ បគុគលន ះ លុះរមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំីនសចកតីស្កល បន់ៅ រមមង
នៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក នបើបគុគលន ះ រមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ំពី
នសចកតីស្កល បន់ៅ មនិាននៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោកនរ នបើានររឡប់
មកកានភ់ាពជាមនុសស នកើរកនុងរណីាៗ រមមងជាអនកមានសកតិធំ ។ មាន ល
មាណព បគុគលមដលមនិរចមណន មរងមនិរចមណន មនិរបរូសត មនិចងរុក
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harbor envy about others' gain, honor, veneration, respect, salutations  

and offerings. 

     "Here, student, a certain woman or man is not a giver of food, 

water, cloth, sandals, garlands, perfumes, unguents, bed, roof and 

lighting to Buddhist monks or Brahmans. Since having conducted 

and completed such kammas, on the dissolution of the body, after 

death, he is reborn in the realms of the animals, hungry ghosts, 

demon spirits, and hell. If, on the dissolution of the body, after death, 

he is not born in the realms of the animals, hungry ghosts, demon 

spirits, and hell, he comes to the human world; he is poor wherever 

he is reborn. This is the way that leads to poverty, that is to say, not 

to be a giver of food, water, cloth, sandals, garlands, perfumes, 

unguents, bed, roof and lighting to monks and Brahmans. 

     "But here a certain woman or man is a giver of food, water, cloth, 

sandals, perfumes, unguents, bed, roof and lighting to Buddhist 

monks and Brahmans. Since having conducted and completed such 

kammas, on the dissolution of the body, after death, he is reborn in a  
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នូវនសចកតីរចមណន កនុងោភ សកាា រៈ នសចកតនីារព ការរាបអ់ាន ការ
ថ្វវ យបងគ ំ នងិការបូជា របស់បគុគលដនរ ននះនឈាម ះថ្វ បដិបទ របរពរឹតនៅ 
នដើមប ីមានសកតិធ ំ ។ 

មាន លមាណព ស្តសតីឬបុរសពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកមនិាន
ឲ្យាយ រកឹ សំពរ ់យាន ផ្កា ករមង នរគឿងរកអូប នរគឿងោបនផសងៗ រីនដក 
រីអារស័យ របរីប ដល់សមណៈ ឬរ ហមណ៍ ។ នរ ះអំនពើន ះ មដលខលួន
ានបនំពញយ៉ាងននះ ានកានខ់ាជ បយ៉់ាងននះ បុគគលន ះ លុះរមាល យរាង
កាយ ប ទ បអ់ំពនីសចកតីស្កល បន់ៅ រមមងនៅនកើរកនុងកំនណើ ររិរចាឆ ន 
នរបរវស័ិយ អសុរកាយ នរក របសិននបើបុគគលន ះ រមាល យរាងកាយស្កល បន់ៅ 
មនិនៅនកើរកនុងកំនណើ ររិរចាឆ ន នរបរវស័ិយ អសុរកាយ នរកនរ នបើានររ
ឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស នកើរកនុងរណីាៗ រមមងជាអនកមាននភាគសមបរតិ
រិច ។ មាន លមាណព បគុគលមដលមនិានឲ្យាយ រឹក សំពរ ់ យាន 
ផ្កា ករមង នរគឿងរកអបូ នរគឿងោបនផសងៗ រនីដក រីអារស័យ របរបី ដល់
សមណៈ ឬរ ហមណ៍ ននះឯងនឈាម ះថ្វ បដបិទ របរពឹរតនៅនដើមបមីាននភាគ
សមបរតិរចិ  ។ 

មាន លមាណព មយួនរៀរ ស្តសតីឬបុរសពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនក
ឲ្យាយ រកឹ សំពរ ់យាន ផ្កា ករមង នរគឿងរកអូប នរគឿងោបនផសងៗ រីនដក 
រីអារស័យ របរីប ដល់សមណៈ ឬរ ហមណ៍ ។ នរ ះអំនពើន ះ មដលខលួន
ានបនំពញយ៉ាងននះ ានសមាទនយ៉ាងននះ បគុគលន ះ លុះរមាល យរាង
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happy destination, in the heavenly realm. If, on the dissolution of the 

body, after death, he is not reborn in a happy destination, in the 

heavenly realm, he comes to the human world; he is rich wherever he 

is reborn. This is the way that leads to riches, that is to say, to be a 

giver of food, water, cloth, sandals, garlands, perfumes, unguents, 

bed, roof and lighting to monks and Brahmans. 

     "Here, student, a certain woman or man is obdurate and haughty; 

and he neither pay homage to whom he should pay homage, nor rise 

up for whom he should rise up, nor give a seat to whom he should 

give a seat, nor make way for whom he should make way, nor 

worship him who should be worshipped, nor respect him who should 

be respected, nor revere him who should be revered, nor honor him 

who should be honored. Since having conducted and completed such 

kammas, on the dissolution of the body, after death, he is reborn in 

the realms of the animals, hungry ghosts, demon spirits, and hell. If, 

on the dissolution of the body, after death, he is not born in the 

realms of the animals, hungry ghosts, demon spirits, and hell, he 

comes to the human world; he is low-born wherever he is reborn. 

This is the way that leads to low birth, that is to say, to be obdurate 

and haughty, not to pay homage to whom he should pay homage, nor  
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កាយ ប ទ បអ់ំពនីសចកតសី្កល បន់ៅ រមមងនៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក នបើ
បុគគលន ះ រមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំីនសចកតសី្កល បន់ៅ មនិនៅនកើរកនុង
សុគរិសួគន៌រវនោកនរ នបើានររឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស នកើរកនុងរី
ណាៗ រមមងជាអនកមាននភាគសមបរតិនរចើន  ។ មាន លមាណព បុគគលមដល
ឲ្យាយ រកឹ សំពរ ់យាន ផ្កា ករមង នរគឿងរកអូប នរគឿងោបនផសងៗ រីនដក 
រីអារស័យ របរីប ដល់សមណៈ ឬរ ហមណ៍ ននះ នឈាម ះថ្វ បដបិទ របរពឹរត
នៅនដើមបមីាននភាគសមបរតិនរចើន ។ 

មាន លមាណព ស្តសតីឬបុរសពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនករងឹរអងឹ 
នមើលងាយ មនិសំពះបុគគលមដលគួរសំពះ មនិនរកាកររួលបគុគលមដលគួរ
នរកាកររួល មនិឲ្យអាសនៈ ដល់បគុគលមដលគួរដល់អាសនៈ មនិឲ្យផលូវដល់
បុគគលមដលគួរដល់ផលូវ មនិនធវើសកាា រៈ ដល់បុគគលមដលគួរដល់សកាា រៈ មនិនធវើ
នសចកតីនារព ដល់បុគគលមដលគួរនធវើនសចកតនីារព មនិរាបអ់ានដល់បគុគល
មដលគួររាបអ់ាន មនិបូជាដល់បុគគលមដលគួរបជូា ។ នរ ះអំនពើន ះ មដល
ខលួនានបំនពញយ៉ាងននះ ានកានខ់ាជ បយ៉់ាងននះ បុគគលន ះ លុះរមាល យរាង
កាយ ប ទ បអ់ំពនីសចកតីស្កល បន់ៅ រមមងនៅនកើរកនុងកំនណើ ររិរចាឆ ន 
នរបរវស័ិយ អសុរកាយ នរក នបើបគុគលន ះ រមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំី   
នសចកតីស្កល បន់ៅ មនិនៅនកើរកនុងកំនណើ ររិរចាឆ ន នរបរវស័ិយ អសុរកាយ 
នរកនរ នបើានររឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស នកើរកនុងរណីាៗ រមមងជាអនក 
មានររកូលនថ្វកទប  ។ មាន លមាណព បគុគលមដលរងឹរអងឹ នមើលងាយ មនិ
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rise up for whom he should rise up, nor give a seat to whom he 

should give a seat, nor make way for whom he should make way, nor 

worship him who should be worshipped, nor respect him who should 

be respected, nor revere him who should be revered, nor honor him 

who should be honored. 

     "But here a certain woman or man is not obdurate or haughty; he 

pays homage to whom he should pay homage, rises up for whom he 

should rise up, gives a seat to whom he should give a seat, makes 

way for whom he should make way, worships him who should be 

worshipped, respects him who should be respected, reveres him who 

should be revered, honors him who should be honored. Since having 

conducted and completed such kammas, on the dissolution of the 

body, after death, he is reborn in a happy destination, in the heavenly 

realm. If, on the dissolution of the body, after death, he is not reborn 

in a happy destination, in the heavenly realm, he comes to the human 

world; he is high-born wherever he is reborn. This is the way that 

leads to high birth, that is to say, not to be obdurate or haughty, to 

pay homage to whom he should pay homage, to rise up for whom he 

should rise up, to give a seat to whom he should give a seat, to make  
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សំពះបុគគលមដលគួរសំពះ មនិនរកាកររួលបគុគលមដលគួរនរកាកររួល មនិ
ឲ្យអាសនៈ ដល់បគុគលមដលគួរដល់អាសនៈ មនិឲ្យផលូវ ដល់បុគគលមដលគួរ
ដល់ផលូវ មនិនធវើសកាា រៈ ដល់បុគគលមដលគួរនធវើសកាា រៈ មនិនធវើនសចកតនីារព 
ដល់បគុគលមដលគួរនធវើនសចកតីនារព មនិរាបអ់ានបគុគលមដលគួររាបអ់ាន មនិ
បូជាបគុគលមដលគួរបូជា ននះនឈាម ះថ្វ បដិបទ របរពរឹតនៅនដើមបមីានររកូល
នថ្វកទប ។ 

មាន លមាណព មយួនរៀរ ស្តសតីឬបរុសពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកមនិ
រងឹរអឹង មនិនមើលងាយ សំពះបគុគលមដលគួរសំពះ នរកាកររួលបគុគលមដលគួរ
នរកាកររួល ឲ្យអាសនៈ ដល់បគុគលមដលគួរដល់អាសនៈ ឲ្យផលូវ ដល់បុគគល
មដលគួរដល់ផលូវ នធវើសកាា រៈ ដល់បុគគលមដលគួរនធវើសកាា រៈ នធវើនសចកតីនារព 
ដល់បគុគលមដលគួរនារព រាបអ់ានបុគគលមដលគួររាបអ់ាន បូជាដល់បគុគល
មដលគួរបូជា ។ នរ ះអំនពើន ះ មដលខលួនានបំនពញយ៉ាងននះ ានកានខ់ាជ ប់
យ៉ាងននះ បគុគលន ះ លុះរមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំីនសចកតីស្កល បន់ៅ រមមង
នៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក នបើបគុគលន ះ រមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ំពី
នសចកតីស្កល បន់ៅ មនិនៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោកនរ នបើានររឡបម់ក
កានភ់ាពជាមនុសស នកើរកនុងរណីាៗ រមមងជាអនកមានររកូលខពងខ់ពស់  ។ 
មាន លមាណព បគុគលមដលមនិរងឹរអឹង មនិនមើលងាយនគ សំពះបគុគលមដលគួរ
សំពះ នរកាកររួលបុគគល មដលគួរនរកាកររួល ឲ្យអាសនៈ ដល់បគុគលមដល 
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way for whom he should make way, to worship him who should be 

worshipped, to respect him who should be respected, to revere him 

who should be revered, to honor him who should be honored. 

     "Here, student, a certain woman or man when visiting a monk or 

Brahman, does not ask: 'What is meritorious, venerable sir? What is 

unmeritorious? What is blameful? What is blameless? What should 

be performed? What should not be performed? What, by my doing it, 

will be long for my trouble and misery? Or what, by my doing it, will 

be long for my benefit and pleasure?'  

Since having conducted and completed such kammas, on the 

dissolution of the body, after death, he is reborn in the realms of the 

animals, hungry ghosts, demon spirits, and hell. If, on the dissolution 

of the body, after death, he is not born in the realms of the animals, 

hungry ghosts, demon spirits, and hell, he comes to the human world; 

he will be stupid wherever he is reborn. This is the way that leads to 

stupidity, that is to say, when visiting a monk or Brahman, not to ask: 

'What is meritorious, venerable sir? What is unmeritorious? What is 

blameful? What is blameless? What should be performed? What 

should not be performed? What, by my doing it, will be long for my 

trouble and misery? Or what, by my doing it, will be long for my 

benefit and pleasure?' 
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គួរដល់អាសនៈ ឲ្យផលូវ ដល់បគុគលមដលគួរដល់ផលូវ នធវើសកាា រៈ ដល់បុគគលមដល
គួរនធវើសកាា រៈ នធវើនសចកតនីារព ដល់បគុគលមដលគួរនធវើនសចកតីនារព រាបអ់ាន
បុគគលមដលគួររាបអ់ាន បូជាបគុគលមដលគួរបជូា ននះនឈាម ះថ្វ បដបិទ 
របរពរឹតនៅនដើមបមីានររកូលខពងខ់ពស់ ។ 

មាន លមាណព ស្តសតីឬបុរសពួកខលះ កនុងនោកននះ ចូលនៅរកសមណៈ 
ឬរ ហមណ៍ នហើយមនិានសួរថ្វ បពិររនោកមាច ស់ដច៏នរមើន អវីជាកុសល អវី
ជាអកុសល អវីមាននទស អវឥីរនទស អវីគួរនសព អវមីនិគួរនសព អវីកាលនបើខ្ុ ំ
នធវើ របរពរឹតនៅនដើមបនីទស នដើមបរុីកខ អស់កាលដយូ៏រ មយួនរៀរ អវីកាលនបើខ្ុ ំ
នធវើ របរពឹរតនៅនដើមបរីបនយាជន ៍ នដើមបនីសចកតសុីខ អស់កាលដយូ៏រ ។ នរ ះ
អំនពើន ះ មដលខលួនានបនំពញយ៉ាងននះ ានកានខ់ាជ បយ៉់ាងននះ បុគគលន ះ 
លុះរមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំីនសចកតីស្កល បន់ៅ រមមងនៅនកើរកនុងកំនណើ រ
រិរចាឆ ន នរបរវស័ិយ អសុរកាយ នរក នបើបុគគលន ះ រមាល យរាងកាយ ប ទ ប់
អំពនីសចកតសី្កល បន់ៅ មនិនៅនកើរកនុងកនំណើ រររិចាឆ ន នរបរវស័ិយ អសុរកាយ 
នរកនរ នបើានររឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស នកើរកនុងរណីាៗ រមមងជាអនក 
ាម នរាជ្ា  ។ មាន លមាណព បគុគលមដលចូលនៅរកសមណៈ ឬរ ហមណ៍ 
នហើយមនិានសួរថ្វ បពិររនោកដច៏នរមើន អវីជាកុសល អវីជាអកុសល អវី
មាននទស អវឥីរនទស អវគួីរនសព អវមីនិគួរនសព អវីកាលនបើខ្ុនំធវើ របរពរឹតនៅ
នដើមបនីទស នដើមបរុីកខ អស់កាលដយូ៏រ មយួនរៀរ អវីកាលនបើខ្ុ ំនធវើ របរពឹរតនៅ 
នដើមបរីបនយាជន ៍នដើមបនីសចកតីសុខ អស់កាលដយូ៏រ ននះ នឈាម ះថ្វ បដបិទ  
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     "But here a certain woman or man when visiting a monk or 

Brahman, asks: 'What is meritorious, venerable sir? What is 

unmeritorious? What is blameful? What is blameless? What should 

be performed? What should not be performed? What, by my doing it, 

will be long for my trouble and misery? Or what, by my doing it, will 

be long for my benefit and pleasure?' Since having conducted and 

completed such kammas, on the dissolution of the body, after death, 

he is reborn in a happy destination, in the heavenly realm. If, on the 

dissolution of the body, after death, he is not reborn in a happy 

destination, in the heavenly realm, he comes to the human world; he 

is wise wherever he is reborn. This is the way that leads to wisdom, 

that is to say, when visiting a monk or Brahman, to ask: 'What is 

meritorious, venerable sir? What is unmeritorious? What is 

blameful? What is blameless? What should be performed? What 

should not be performed? What, by my doing it, will be long for my 

trouble and misery? Or what, by my doing it, will be long for my 

benefit and pleasure?'  

"Thus, student, the way that leads to short life makes beings  
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របរពរឹតនៅនដើមបមីនិមានរាជ្ា ។ 

មាន លមាណព មយួនរៀរ ស្តសតីឬបុរសពួកខលះ កនុងនោកននះ ចូលនៅ
ជិរសមណៈ ឬរ ហមណ៍ នហើយសួរថ្វ បពិររនោកដច៏នរមើន អវីជាកុសល អវី
ជាអកុសល អវីមាននទស អវឥីរនទស អវីគួរនសព អវមីនិគួរនសព អវីកាលនបើខ្ុ ំ
នធវើ របរពរឹតនៅនដើមបនីទស នដើមបរុីកខ អស់កាលដយូ៏រ មយួនរៀរ អវីកាលនបើខ្ុ ំ
នធវើ របរពឹរតនៅនដើមបរីបនយាជន ៍ នដើមបនីសចកតសុីខ អស់កាលដយូ៏រ ។ នរ ះ
អំនពើន ះ មដលខលួនានបំនពញយ៉ាងននះ ានសមាទនយ៉ាងននះ បគុគលន ះ 
លុះរមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ំពនីសចកតសី្កល បន់ៅ រមមងនៅនកើរកនុងសុគរិសួគ៌
នរវនោក នបើបគុគលន ះ រមាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ពំីនសចកតីស្កល បន់ៅ មនិនៅ
នកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោកនរ នបើររឡបម់កកានភ់ាពជាមនុសស នកើរកនុងរី
ណាៗ រមមងជាអនកមានរាជ្ានរចើន ។ មាន លមាណព បគុគលមដលចូលនៅរក
សមណៈ ឬរ ហមណ៍ នហើយានសួរថ្វ បពិររនោកដច៏នរមើន អវីជាកុសល 
អវីជាអកុសល អវីមាននទស អវីឥរនទស អវគួីរនសព អវមីនិគួរនសព អវីកាលនបើ
ខ្ុ ំនធវើ របរពរឹតនៅនដើមបនីទស នដើមបនីសចកតរុីកខ អស់កាលដយូ៏រ មយួនរៀរ អវី
កាលនបើខ្ុ ំនធវើ របរពឹរតនៅនដើមបរីបនយាជន ៍ នដើមបនីសចកតីសុខ អស់កាលដយូ៏រ 
ននះនឈាម ះថ្វ បដបិទ របរពរឹតនៅនដើមបមីានរាជ្ានរចើន  ។ 

មាន លមាណព នរ ះនហរុថ្វ នសចកតីរបរបិរតិ មដលរបរពឹរតនៅឲ្យ
មានអាយុខលី រមមង ឲំ្យមានអាយុខលី នសចកតីរបរិបរតិ មដលរបរពរឹតនៅនដើមបឲី្យ 
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short-lived, the way that leads to long life makes beings long-lived; 

the way that leads to sickness makes beings sick, the way that leads 

to health makes beings healthy; the way that leads to ugliness makes 

beings ugly, the way that leads to beauty makes beings beautiful; the 

way that leads to insignificance makes beings insignificant, the way 

that leads to influence makes beings influential; the way that leads to 

poverty makes beings poor, the way that leads to riches makes beings 

rich; the way that leads to low birth makes beings low-born, the way 

that leads to high birth makes beings high-born; the way that leads to 

stupidity makes beings stupid, the way that leads to wisdom makes 

beings wise. 

"Beings are owners of kammas, student, heirs of kammas, and they 

have kammas as their progenitor, kammas as their kin, kammas as 

their homing-place. It is kammas that differentiate beings according 

to inferiority and superiority." 

     As this was said, Subha the student, Todeyya's son, said to the  



16 

 

មានអាយុមវង រមមង ឲំ្យមានអាយុមវង នសចកតរីបរបិរតិរបរពឹរតនៅនដើមបឲី្យ
មានអា ធនរចើន រមមង ឲំ្យមានអា ធនរចើន នសចកតីរបរិបរតិមដលរបរពរឹត
នៅនដើមបអីា ធរចិ រមមង ឲំ្យមានអា ធរចិ នសចកតីរបរបិរតិ មដលរបរពរឹត
នៅ នដើមបឲី្យមានសមបុរអារកក ់រមមង ឲំ្យមានសមបុរអារកក ់នសចកតរីបរបិរត ិ
មដលរបរពរឹតនៅ នដើមបជីាអនកមានសមបុររជះថ្វល  រមមង ឲំ្យជាអនកមានសមបុរ
រជះថ្វល  នសចកតីរបរបិរតមិដលរបរពរឹតនៅ នដើមបឲី្យមានសកតរូិច រមមង ឲំ្យមាន
សកតិរូច នសចកតីរបរបិរតិមដលរបរពឹរតនៅ នដើមបឲី្យមានសកតធិំ រមមង ឲំ្យមាន
សកតិធំ នសចកតរីបរបិរតមិដលរបរពរឹតនៅ នដើមបឲី្យមាននភាគសមបរតរិចិ រមមង
 ឲំ្យមាននភាគសមបរតរិចិ នសចកតីរបរិបរតមិដលរបរពរឹតនៅ នដើមបឲី្យមាន
នភាគសមបរតិនរចើន រមមង ឲំ្យមាននភាគសមបរតិនរចើន នសចកតីរបរបិរតមិដល
របរពរឹតនៅ នដើមបឲី្យមានររកូលនថ្វកទប រមមង ឲំ្យមានររកូលនថ្វកទប 
នសចកតីរបរិបរតិមដលរបរពរឹតនៅ នដើមបឲី្យមានររកូលខពងខ់ពស់ រមមង ឲំ្យមាន
ររកូលខពងខ់ពស់ នសចកតរីបរបិរតមិដលរបរពឹរតនៅ នដើមបមីនិមានរាជ្ា រមមង
 ឲំ្យមនិមានរាជ្ា នសចកតីរបរបិរតិមដលរបរពរឹតនៅ នដើមបឲី្យមានរាជ្ា
នរចើន រមមង ឲំ្យមានរាជ្ានរចើន ។ មាន លមាណព សរវទងំឡាយ មានកមម
ជារបស់ខលនួ មានកមមជាទយារ មានកមមជាកំនណើ រ មានកមមជានៅពងស មាន
កមមជានរគឿងរលឹក កមមមរងមចកពួកសរវនដើមបឲី្យនថ្វកទប នងិខពងខ់ពស់ ។ 

កាលរពះមានរពះភាគ ររងរ់ាស់យ៉ាងននះនហើយ សុភមាណព នា-
នរយយបុររ ានរកាបបងគរូំលរពះមានរពះភាគ ដូនចនះថ្វ បពរិររពះនារមដ៏
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Blessed One: "Magnificent, Master Gotama! Magnificent, Master 

Gotama! The Dhamma has been made clear in many ways by Master 

Gotama, as though he were turning upright what had been 

overthrown, revealing the hidden, showing the way to a person who 

is lost, holding up a lamp in the darkness for those with eyes to see 

forms." 

     "I take Master Gotama , the Dhamma and the Sangha of bhikkhus 

as my refuge. From today let Master Gotama accept me as a layman 

who has gone to him for refuge for life2." 

3.  Anuttariya Sutta (Unsurpassables Natures) 

     "Bhikkhus, these are six unsurpassables (Anuttariya). What are 

they? They are as followings: 

     (1) Dassanānuttariya is unsurpassable vision 

     

                                                             
2 The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 28, pp.54-71. & 
Bhikkhu Thānissaro. (1994). Cūļakammavibhaṅga Sutta. Retrieved from https: //w 
ww .accesstoinsight.org/ati/tipitaka/mn/mn.135.nymo.html. 
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ចនរមើន ពីនរាះណាស់ បពិរររពះនារមដច៏នរមើន ពនីរាះណាស់ បពរិររពះ
នារមដច៏នរមើន ធមម៌ដលរពះអងគសំមដងនហើយ នោយអននកបរយិាយយ៉ាង
ននះ (ភលចឺាស់ណាស់) ដូចជានគផ្កង ររបស់មដលផ្កា ប ់ឬនបើកបងាា ញរបស់មដល
កំាងំ ឬករ៏ាបផ់លូវ ដល់មនុសសវនងវង ពុំន ះនស្ករ ដូចជានគនរទលរបរបី 
បំភលកឺនុងរងីងរឹ នោយគរិថ្វ ឲ្យពួកមនុសសមដលមានមភនកភល ឺ នមើលនឃើញរបូ
ទងំឡាយាន។ 

 ខ្ុ ំរពះអងគសូមដល់នូវរពះនារមដច៏នរមើនផង រពះធមផ៌ង រពះសងឃ
ផង ជារពីឹង រីរលឹក សូមរពះនារមដច៏នរមើន ចារុំកនូវខ្ុ ំរពះអងគថ្វជា
ឧាសក អនកដល់នូវសរណៈ នសមើនោយជីវរិ ចាបន់ផតើមាងំពីនថងននះរនរៀង
នៅ2 ។ 

        ៣. អនតុតរយិស្តូ្ត (ស្តូ្តស្ម្មតងពីធមាជាតិដ៏ត្បមស្ើរបំផុត) 

មាន លភកិខុទងំឡាយ អនុរតរយិៈ (ធមមជាររិបនសើរបផុំរ) ននះ មាន ៦ 
។ ៦ នរើអវខីលះ។ (អនុរតរយិ ៦)គ ឺ

១. រសស នុរតរយិៈ (ការនឃើញដរ៏បនសើរបផុំរ)  

                                                             
2 ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ២៨ ទរំ័រ ៥៤-៧១. និង ភិរខ ុThānissaro
(១៩៩៤). េឡូរមែវិភងគសូក្ៃ. ដរក្សង់លេញរ ីhttps: //w ww .accesstoinsight.org/ati /tipitaka 

/mn/mn.135.nymo.html. 
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    (2) Savanānuttariya is unsurpassable listening 

     (3) Lābhānuttariya is unsurpassable gain 

     (4) Sikkhānuttariya is unsurpassable training 

     (5) Paricariyānuttariya is unsurpassable service  

     (6) Anussatānuttariya is unsurpassable recollection  

     "What is the unsurpassable vision?    Here, monks, a certain 

person goes to see the elephant treasure, the horse treasure, the gem 

treasure, or a person goes to see this and that, or a person goes to see 

a recluse or a Brahmin of wrong understanding and wrong practice. 

This, monks, is called vision, but that vision, monks, is low, vulgar, 

worldly, ignoble, unprofitable, and brings about no revulsion, no 

fading away (of lust), no disappearance (of defilements), no ending 

(of suffering), no direct knowledge (of the four noble truths), no self-

awakening, and no nirvana. But, monks, when one, set in faith, set in 

love, single-minded, full of faith, goes to see the Tathāgata, or the 

Tathāgata’s follower, this, monks, is called the unsurpassable vision  
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២. សវ នុរតរយិៈ  (ការស្កត បរ់បនសើរបំផុរ)  

៣. ោភានុរតរយិៈ (ការានរបនសើរបផុំរ)  

៤. សិកាខ នុរតរយិៈ (ការសិការបនសើរបផុំរ)  

៥. ារចិរយិានុរតរយិៈ (ការបនរមើរបនសើរបផុំរ)  

៦. អនុសសានុរតរយិៈ (ការរឭករបនសើរបំផុរ) ។  

១. មាន លភកិខុទងំឡាយ រសស នុរតរយិ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ បុគគលខលះកនុងនោកននះ នៅនមើលដំររីរន ៍ (ដរំមីកវ) កតី នៅនមើល
នសះររន ៍ (នសះមកវ)កត ី  នៅនមើលមណីររន ៍ (មកវមណី)កតី ឬនៅនមើលរបស់ធំ
រូចណាមយួកតី នៅនមើលសមណៈឬរ ហមណ៍ ជាមចិាឆ រដិឋ ិ អនករបរបិរតខុិសកតី 
មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ ការនឃើញនុះ៎ នឈាម ះថ្វនឃើញនហើយ 
ការនឃើញន ះមនិមមនជាមនិនឃើញនរ មាន លភកិខុទងំឡាយ មរថ្វ ការនឃើញ
នុះ៎ជារបស់នថ្វក សរមាបអ់នករសុក ជារបស់បុថុជជន មនិរបនសើរ ឥរ
របនយាជន ៍ មនិរបរពរឹតនៅ នដើមបនីនឿយណាយនរនដើមបរីាសចាករនរមកនរ 
នដើមបរីលរក់ិនលសនរ នដើមបសីងបរុ់កខនរ នដើមបដីឹងរបនសើរនរ នដើមបរីាស់ដងឹ
នរ នដើមបនី ិវ ននរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ លុះមរបុគគលណា នៅនឃើញ
រថ្វគរ ឬស្កវក័ននរថ្វគរជាអនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចរិតរសឡាញ់មា ំ
នជឿស៊បរ់ជះថ្វល ខាល ងំ មាន លភកិខុទងំឡាយ ការនឃើញន៎ុះ នរើបរបនសើរបផុំរជាង
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for the purification of beings, for abandoning sorrow and 

lamentation, for the disappearance of physical and mental pain, for 

gaining the right way, and for realizing nirvana. That is to say, when 

one, set in faith, set in love, single-minded, full of faith, goes to see 

the Tathāgata, or the Tathāgata’s follower, this, monks, is called the 

unsurpassable vision. Such is the unsurpassable vision. 

     "And what is the unsurpassable listening? Here, monks, a certain 

person goes to listen to the sound of drums, the sound of the vina, the 

sound of singing, or a person goes to listen to this and that, or a 

person goes to listen to the Dhamma of a recluse or of a Brahmin of 

wrong understanding and wrong practice.  

     "This, monks, is listening, however that listening, monks, is low, 

vulgar, worldly, ignoble, unprofitable, and brings about no revulsion, 

no fading away of lust, no ending of suffering, no disappearance of 

defilements, no direct knowledge of the four noble truths, no self-

awakening, and no nirvana. But, monks, when a person, set in faith, 

set in love, single-minded, full of faith, goes to listen to the Dharma 

of the Tathāgata, or of the Tathāgata’s follower—that, monks, is the 

unsurpassable listening for the purification of beings, for abandoning  
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ការនឃើញទងំឡាយ (នរ ះរបរពឹរតនៅ) នដើមបនីសចកតីបរសុិរធដល់សរវ
ទងំឡាយ នដើមបកីនលងបងនូ់វនសចកតនីស្កកខសកឹខសួល នដើមបឱី្យអស់នៅននរុកខ
និងនទមនសស នដើមបរីាស់ដងឹនូវមគគ នដើមបនីធវើឱ្យជាកច់ាស់នូវរពះនិ វ ន គឺ
នៅររងប់គុគលនៅនឃើញរថ្វគរ ឬស្កវក័ននរថ្វគរ ជាអនកមានសទធ
ខាជ បខ់ជួន មានចរិតរសឡាញ់មា ំ នជឿស៊បរ់ជះថ្វល ខាល ងំ មាន លភកិខុទងំឡាយ ការ
នឃើញននះ នរើបរថ្វគរឱ្យនឈាម ះថ្វ ការនឃើញរបនសើរបផុំរ។ 

ចំមណកសវ នុរតរយិៈ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលខលះ
កនុងនោកននះ នៅស្កត បសំ់នឡងសគរកតី នៅស្កត បសំ់នឡងពិណកតី នៅស្កត ប់
សំនឡងនរចៀងកត ី ឬនៅស្កត បសំ់នឡងធំរូចណាមយួកត ី  នៅស្កត បរ់ពះធមរ៌បស់
សមណៈឬរ ហមណ៍ ជាមចិាឆ រិដឋ ិ អនករបរិបរតិខុសកតី មាន លភកិខុទងំឡាយ 
រថ្វគរន លថ្វ ការស្កត បនុ់ះ៎ កន៏ឈាម ះថ្វស្កត បម់ដរ ការស្កត បនុ់ះ៎ មនិមមនថ្វ
មនិស្កត បន់រ មាន លភកិខុទងំឡាយ មរថ្វការស្កត បនុ់ះ៎ ជារបស់នថ្វក សរមាប់
អនករសុក ជារបស់បថុុជជន មនិរបនសើរ ឥររបនយាជន ៍ មនិរបរពរឹតនៅ នដើមបី
ននឿយណាយនរ នដើមបរីាសចាករនរមកនរ នដើមបរីលរក់ិនលសនរ នដើមបសីងប់
រុកខនរ នដើមបដីងឹរបនសើរនរ នដើមបរីាស់ដងឹនរ នដើមបនីិ វ ននរ ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ លុះមរបគុគលណា ស្កត បរ់ពះធមរ៌ថ្វគរ ឬស្កវក័ននរថ្វគរ ជា
អនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចិរតរសឡាញ់មា ំ នជឿស៊បរ់ជះថ្វល ខាល ងំ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ ការស្កត បនុ់ះ៎ នរើបរបនសើរបផុំរជាងការស្កត បទ់ងំឡាយ (នរ ះ
របរពរឹតនៅ) នដើមបនីសចកតីបរសុិរធដល់សរវទងំឡាយ នដើមបកីនលងបងនូ់វនសច-
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sorrow and lamentation, for the disappearance of physical and mental 

pain, for gaining the right way, and for realizing nirvana. That is to 

say, when a person, set in faith, set in love, single-minded, full of 

faith, goes to listen to the Dhamma of the Tathāgata, or of the 

Tathāgata’s follower; this, monks, is called the unsurpassable 

listening. Such is the unsurpassable vision and unsurpassable 

listening. 

     "And what is the unsurpassable gain? Here, monks, a certain 

person gains a child, a wife, wealth, or a person gains this and that, 

or a person gains faith (belief) in a recluse or a Brahmin of wrong 

understaning and wrong practice. This, monks, is called gain, but that 

gain, monks, is low, vulgar, worldly, ignoble, unprofitable, and 

brings about no revulsion, no fading away of lust, no ending of 

suffering, no disappearance of defilements, no direct knowledge of 

the four noble truths, no self-awakening, and no nirvana.  But, 

monks, when a person, set in faith, set in love, single-minded, full of 

faith, goes to see the Tathāgata, or the Tathāgata’s follower, this, 

monk, is called the unsurpassable gain for the purification of beings, 

for abandoning sorrow and lamentation, for the disappearance of 

physical and mental pain, for gaining the right way, and for realizing  
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កតីនស្កកខសកឹខសួល នដើមបឱី្យអស់នៅននរុកខនងិនទមនសស នដើមបរីាស់ដងឹនូវ
មគគ នដើមបនីធវើឱ្យជាកច់ាស់នូវរពះនិ វ ន គឺនៅររងប់គុគលនៅស្កត បរ់ពះធម៌
រថ្វគរ ឬស្កវក័ននរថ្វគរ ជាអនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចរិតរសឡាញ់មា ំ
នជឿស៊បរ់ជះថ្វល ខាល ងំ មាន លភកិខុទងំឡាយ ការស្កត បន់នះ នរើបរថ្វគរឱ្យនឈាម ះ
ថ្វ ការស្កត បរ់បនសើរបផុំរ ។ រសស នុរតរយិៈ សវ នុរតរយិៈ ដូនចនះឯង ។  

ឯោភានុរតរយិៈ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលខលះកនុង
នោកននះ ានោភគកូឺនកតី ានោភគឺរបពនធកតី ានោភគឺររពយកតី ឬក៏
ានោភធំរូចណាមយួកត ី ាននសចកតនីជឿកនុងសមណៈឬរ ហមណ៍ជាមចិាឆ
រិដឋ ិ អនករបរបិរតិខុសកត ី មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ ោភនុះ៎ ក៏
ជាោភមដរនហើយ មនិមានឥរោភនរ មាន លភកិខុទងំឡាយ មរថ្វោភនុះ៎ 
ជារបស់នថ្វក សរមាបអ់នករសុក ជារបស់បុថុជជន មនិរបនសើរ ឥររបនយាជន ៍
មនិរបរពរឹតនៅ នដើមបនីនឿយណាយនរ នដើមបរីាសចាករនរមកនរ នដើមបរីលរ់
កិនលសនរ នដើមបសីងបរុ់កខនរ នដើមបដីឹងរបនសើរនរ នដើមបរីាស់ដងឹនរ នដើមបី
និ វ ននរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ លុះមរបគុគលណា ាននសចកតនីជឿកនុង
រថ្វគរ ឬស្កវក័របស់រថ្វគរ នហើយជាអនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចរិត
រសឡាញ់មា ំ នជឿស៊បរ់ជះថ្វល ខាល ងំ មាន លភកិខុទងំឡាយ ការាននុះ៎ របនសើរ
បំផុរជាងការានោភទងំឡាយ (នរ ះរបរពឹរតនៅ) នដើមបនីសចកតបីរសុិរធ
ដល់សរវទងំឡាយ នដើមបកីនលងបងនូ់វនសចកតីនស្កកខសកឹខសួល នដើមបឱី្យអស់
នៅននរុកខនិងនទមនសស នដើមបរីាស់ដងឹនូវមគគ នដើមបនីធវើឱ្យជាកច់ាស់នូវរពះ
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nirvana. That is to say, when one, set in faith, set in love, single-

minded, full of faith, gains faith in the Tathāgata, or in the 

Tathāgata’s follower; this, monks, is called the unsurpassable gain. 

Such is the unsurpassable vision, unsurpassable listening and 

unsurpassable gain. 

     "And what is the unsurpassable training? Here, monks, a certain 

person trains in elephant-lore, in horsemanship, in the chariot 

(chariotry), in archery, and in swordsmanship, or a person trains in 

this and that, or a person trains after the way of a recluse or a 

Brahmin of wrong understanding and wrong practice. This, monks, is 

called training, however that training, monks, is low, vulgar, worldly, 

ignoble, unprofitable, and brings about no revulsion, no fading away 

(of lust), no ending of suffering, no disappearance of defilements, no 

direct knowledge of the four noble truths, no self-awakening, and no 

nirvana.  

     "But, monks, when a person, set in faith, set in love, single-

minded, full of faith, trains in the dhamma and discipline proclaimed 

by the Tathāgata, or trains himself in the higher morality, the higher 

mind, the higher wisdom, that, monks, is the unsurpassable training 

for the purification of beings, for abandoning sorrow and 

lamentation, for the disappearance of physical and mental pain, for 

gaining the right way, and for realizing nirvana. That is to say, when  
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និ វ ន គឺនៅររងប់ុគគលាននសចកតីនជឿកនុងរថ្វគរ ឬស្កវក័ននរថ្វគរ 
នហើយជាអនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចរិតរសឡាញ់មា ំ នជឿស៊បរ់ជះថ្វល ខាល ងំ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ ការានននះ នរើបរថ្វគរឱ្យនឈាម ះថ្វ ោភដរ៏បនសើរ
បំផុរ ។       រសស នុរតរយិៈ សវ នុរតរយិៈ ោភានុរតរយិៈ ដូនចនះឯង ។  

 ចំមណកខាង សិកាខ នុរតរយិៈ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ 
បុគគលខលះកនុងនោកននះ សិកាវជិាជ ដំរកីតី សិកាវជិាជ នសះកតី សិកាវជិាជ រថកតី 
សិកាវជិាជ ធនូកត ី សិកាវជិាជ ដងោវកត ី ឬកសិ៏កាវជិាជ ខពស់ទបកត ី សិកាវជិាជ របស់
សមណៈឬរ ហមណ៍ជាមចិាឆ រដិឋិ អនករបរបិរតិខុសកត ី មាន លភកិខុទងំឡាយ 
រថ្វគរន លថ្វ ការសិកានុះ៎ កជ៏ាការសិកានហើយ មនិមមនមនិសិកានរ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ មរថ្វ ការសិកានុះ៎ ជារបស់នថ្វកសរមាបអ់នករសុក ជា
របស់បុថុជជន មនិរបនសើរ ឥររបនយាជន ៍ មនិរបរពឹរតនៅ នដើមបនីនឿយណាយ
នរ នដើមបរីាសចាករនរមកនរ នដើមបរីលរក់ិនលសនរ នដើមបសីងបរុ់កខនរ នដើមបី
ដឹងរបនសើរនរ នដើមបរីាស់ដឹងនរ នដើមបនីិ វ ននរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ លុះ
មរបុគគលណា សិកានូវអធិសីល សិកានូវអធិចរិត សិកានូវអធបិបញ្ញា  កនុង
ធមមវនិយ័ មដលរថ្វគរសមមតងនហើយ ជាអនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចរិត
រសឡាញ់មា ំ នជឿស៊បរ់ជះថ្វល ខាល ងំ មាន លភកិខុទងំឡាយ ការសិកានុះ៎ របនសើរ
បំផុរជាងការសិកាទងំឡាយ (នរ ះរបរពរឹតនៅ) នដើមបនីសចកតីបរសុិរធដល់
សរវទងំឡាយ នដើមបកីនលងបងនូ់វនសចកតីនស្កកខសកឹខសួល នដើមបឱី្យអស់នៅនន
រុកខនងិនទមនសស នដើមបរីាស់ដងឹនូវមគគ នដើមបនីធវើឱ្យជាកច់ាស់នូវរពះនិ វ ន 
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one, set in faith, set in love, single-minded, full of faith, trains in the 

dhamma and discipline proclaimed by the Tathāgata, or trains 

himself in the higher morality, the higher mind, and the higher 

wisdom; this, monks, is called the unsurpassable training. Such is the 

unsurpassable vision, unsurpassable listening, unsurpassable gain, 

and unsurpassable training. 

     "And what is the unsurpassable service? Here, monks, a certain 

person serves a Kshatriya (a king), a Brahmin, a householder, or a 

person serves this and that person, or a person serves a recluse or a 

Brahmin of wrong understanding and wrong practice. This, monks, is 

called service, but that service, monks, is low, vulgar, worldly, 

ignoble, unprofitable, and brings about no revulsion, no fading away 

(of lust), no ending of suffering, no disappearance of defilements, no 

direct knowledge of the four noble truths, no self-awakening, and no 

nirvana.   

     "But, monks, when a person, set in faith, set in love, single-

minded, full of faith, serves the Tathāgata, or the Tathāgata’s 

follower, it is, monks, the unsurpassable service for the purification 

of beings, for abandoning sorrow and lamentation, for the 

disappearance of physical and mental pain, for gaining the right way, 

and for realizing nirvana. That is to say, when one, set in faith, set in  
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គឺនៅររងប់ុគគលសិកានូវអធិសីលកតី សិកានូវអធចិរិតកត ីសិកានូវអធិបបញ្ញា កតី 
កនុងធមមវនិយ័ នហើយជាអនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចរិតរសឡាញ់មា ំ នជឿស៊ប់
រជះថ្វល ខាល ងំ មាន លភកិខុទងំឡាយ ការសិកាននះ នរើបរថ្វគរឱ្យនឈាម ះថ្វ 
សិការបនសើរបផុំរ ។ រសស នុរតរយិៈ សវ នុរតរយិៈ ោភានុរតរយិៈ សិកាខ
នុរតរយិៈ ដូនចនះឯង ។  

ឯារចិរយិានុរតរយិៈ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលខលះ
កនុងនោកននះ បនរមើកសររយិក៍តី បនរមើរ ហមណ៍កតី បនរមើគហបរកីតី ឬបនរមើ
បុគគលធរូំចណាមយួកតី បនរមើសមណៈឬរ ហមណ៍ជាមចិាឆ រដិឋិ អនករបរពរឹតខុស
កតី មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ ការបនរមើនុះ៎ កជ៏ាការបនរមើនហើយ
មនិមមនមនិបនរមើនរ មាន លភកិខុទងំឡាយ មរថ្វការនរមើនុះ៎ ជារបស់នថ្វក 
សរមាបអ់នករសុក ជារបស់បថុុជជន មនិរបនសើរ ឥររបនយាជន ៍មនិរបរពរឹតនៅ 
នដើមបនីនឿយណាយនរ នដើមបរីាសចាករនរមកនរ នដើមបរីលរក់ិនលសនរ 
នដើមបសីងបរុ់កខនរ នដើមបដីងឹរបនសើរនរ នដើមបរីាស់ដឹងនរ នដើមបនីិ វ ននរ ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ លុះមរបគុគលណា នៅបនរមើរថ្វគរ ឬស្កវក័របស់
រថ្វគរ ជាអនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចិរតរសឡាញ់មា ំ នជឿស៊បរ់ជះថ្វល ខាល ងំ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ ការបនរមើនុះ៎ នរើបរបនសើរបផុំរជាងការបនរមើទងំឡាយ 
(នរ ះរបរពរឹតនៅ) នដើមបនីសចកតបីរសុិរធដល់សរវទងំឡាយ នដើមបកីនលងបងនូ់វ
នសចកតីនស្កកខសកឹខសួល នដើមបឱី្យអស់នៅននរុកខនងិនទមនសស នដើមបរីាស់
ដឹងនូវមគគ នដើមបនីធវើឱ្យជាកច់ាស់នូវរពះនិ វ ន គនឺៅររងប់គុគលនៅបនរមើ
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love, single-minded, full of faith, serves the Tathāgata, or the 

Tathāgata’s follower; this, monks, is called the unsurpassable 

service.  Such is the unsurpassable vision, unsurpassable listening, 

unsurpassable gain, unsurpassable training, and unsurpassable 

service. 

     "And what is the unsurpassable recollection? Here, monks, a 

certain person recollects the gain of a child, of a wife, of wealth, or 

of this and that, or a person recollects a recluse or a Brahmin of 

wrong understanding and wrong practice. This, monks, is called 

recollection, but that recollection, monks, is low, vulgar, worldly, 

ignoble, unprofitable, and brings about no revulsion, no fading away 

(of lust), no ending of suffering, no disappearance of defilements, no 

direct knowledge of the four noble truths, no self-awakening, and no 

nirvana. But, monks, when one, set in faith, set in love, single-

minded, full of faith, recollects the Tathāgata, or the Tathāgata’s 

follower, that, monks, is the unsurpassable recollection for the 

purification of beings, for abandoning sorrow and lamentation, for 

the disappearance of physical and mental pain, for gaining the right 

way, and for realizing nirvana. That is to say, when a person, set in 

faith, set in love, single-minded, full of faith, recollects the 

Tathāgata, or the Tathāgata’s follower; this, bhikshus,  
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រថ្វគរ ឬស្កវក័ននរថ្វគរ នហើយជាអនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចរិត
រសឡាញ់មា ំ នជឿស៊បរ់ជះថ្វល ខាល ងំ មាន លភកិខុទងំឡាយ ការបនរមើននះ នរើប
រថ្វគរឱ្យនឈាម ះថ្វ ការបនរមើរបនសើរបផុំរ ។ រសស នុរតរយិៈ សវ នុរតរ-ិ
យៈ ោភានុរតរយិៈ សិកាខ នុរតរយិៈ ារចិរយិានុរតរយិៈ ដូនចនះឯង ។  

ចំមណកអនុសសានុរតរយិៈ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគល
ខលះកនុងនោកននះ រឭកនូវការានកូនកតី  រឭកនូវការានរបពនធកត ី រឭកនូវការ
ានររពយកតី ឬករ៏ឭកនូវការានរបស់រូចធំកត ី រឭកនូវសមណៈឬរ ហមណ៍ជា
មចិាឆ រដិឋិ អនករបរបិរតខុិសកតី មាន លភកិខុទងំឡាយ ការរឭកនុះ៎ កន៏ឈាម ះថ្វ រឭក
មដរ មនិមមនមនិរឭកនរ មាន លភកិខុទងំឡាយ  មរថ្វ ការរឭកនុះ៎ ជារបស់
នថ្វក សរមាបអ់នករសុក ជារបស់បថុុជជន មនិរបនសើរ ឥររបនយាជន ៍ មនិ
របរពរឹតនៅនដើមបនីនឿយណាយនរ នដើមបរីាសចាករនរមកនរ នដើមបរីលរ់
កិនលសនរ នដើមបសីងបរុ់កខនរ នដើមបដីឹងរបនសើរនរ នដើមបរីាស់ដងឹនរ នដើមបី
និ វ ននរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ លុះមរបគុគលណា រឭកនូវរថ្វគរ ឬស្កវក័
របស់រថ្វគរនហើយជាអនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចរិតរសឡាញ់មា ំ នជឿស៊ប់
រជះថ្វល ខាល ងំ មាន លភកិខុទងំឡាយ ការរឭកនុះ៎ របនសើរបផុំរជាងការរឭក
ទងំឡាយ (នរ ះរបរពរឹតនៅ) នដើមបនីសចកតបីរសុិរធដល់សរវទងំឡាយ នដើមបី
កនលងបងនូ់វនសចកតនីស្កកខសកឹខសួល នដើមបឱី្យអស់នៅននរុកខនងិនទមនសស 
នដើមបរីាស់ដងឹនូវមគគ នដើមបនីធវើឱ្យជាកច់ាស់នូវរពះនិ វ ន គឺនៅររងប់ុគគល
រឭកនូវរថ្វគរ ឬស្កវក័របស់រថ្វគរ ជាអនកមានសទធ ខាជ បខ់ជួន មានចរិត
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is called the unsurpassable recollection. These, monks, are the six 

unsurpassables. 

Those who have gained noble vision, the supreme listening, 

Who have reached the unsurpassable gain, who delight in the 

supreme training, 

Who is established in service, who cultivates recollection— 

They are connected to solitude, secure, bound for the 

deathless, 

Rejoicing in heedfulness, prudent, restrained by morality; 

They shall in time realize where misery ends3. 

4. Gods Notes Names and Surnames of Human Beings 

     i. "O' monks on the eight day of Pakkha, servants of the four 

chiefs of the gods always go to check human world and think, ‘many  

                                                             
3The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 46, pp.93-101. & 
Tan, P. (2005). Anuttariya Sutta 2. Retrieved from http://www.themindingcentre .o 
rg/dharmafarer/wp-content/uploads/2009/12/14.15-Anuttariya-S-2-a6.30-pi ya. Pdf 
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រសឡាញ់មា ំ នជឿស៊បរ់ជះថ្វល ខាល ងំ មាន លភកិខុទងំឡាយ ការរឭកននះ នរើប
រថ្វគរឱ្យនឈាម ះថ្វ ការរឭករបនសើរបផុំរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ ននះឯង 
អនុរតរយិៈទងំ ៦ យ៉ាង ។ 

ពួកជនណាាន នូវរសស នុរតរយិៈផង នូវសវ នុរតរយិៈផង  

ាននូវោភានុរតរយិៈផង នររកអរកនុងសិកាខ នុរតរយិៈផង 

ាងំនៅកនុងារចិរយិានុរតរយិៈ ចនរមើននូវអនុសសានុរតរយិៈ 

មដលរបកបនោយវនិវកដន៏កសម ជានរគឿងឱ្យដល់រពះនិ វ នផង 

ពួកជនន ះ រកីរាយកនុងនសចកតមីនិរបមហស មានបញ្ញា ចាស់ សរងមួ
នហើយកនុងសីល រមមងដងឹនូវអមរនិ វ ន មដលជារីរលររុ់កខ ាម
កាលដគួ៏រ3 ។ 

៤. ពួកមទ្វោកត់ម ា្ ោះមនុស្សលអទ្កុ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ កនុងនថងរ ី៨ ននបកខ ពួកអាមារយ ជាបរសិរយរបស់
នសតចធំ (មហារាជ) ទងំ ៤ មរងនដើរររួរនោកននះ នោយគិរថ្វ បណាា

                                                             
ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤៦ ទរំ័រ ៩៣-១០០. នងិ Tan, P. 

(២០០៥). អន ៃតរិយសូក្ៃ ២. ដរក្សង់លេញរ ី http://www.themindingcentre .o rg/dharm 

afarer/wp-content/uploads/2009/12/14.15-Anuttariya-S-2-a6.30-pi ya. Pdf. 
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of all people pay respect to parents, recluses (Samanas) and 

Brhmans, be awe of the elders in the family, undertake Pakati 

Uposatha Sila (the eight precepts) and Paṭijāgara Uposatha Sila  (by 

keeping Sila on the days preceding and following the Uposatha 

Day)."' 

     ii. "O' monks on the fourteenth day of Pakkha, princes of the four 
chiefs of the gods always go to check human world and think, ‘many 
of all people pay respect to parents, recluses (Samanas) and 
Brhmans, be awe of the elders in the family, undertake Pakati 
Uposatha Sila (the eight precepts) and Paṭijāgara Uposatha Sila  (by 
keeping Sila on the days preceding and following the Uposatha 
Day)."' 

     iii. "O' monks on the fifteenth day (full moon day), four chiefs of 
the gods themselves always go to check human world and think, 
‘many of all people pay respect to parents, recluses (Samanas) and 
Brhmins, be awe of the elders in the family, undertake Pakati 
Uposatha Sila (the eight precepts) and Paṭijāgara Uposatha Sila  (by 
keeping Sila on the days preceding and following the Uposatha 
Day4)."' 

     In this case, if there are a small number of all people in human 

world who pay respect to their parents, monks and so on, four kings 

of the gods always reported news to Tāvatimsa devas gathering in 

Sudhamma Hall.  

                                                             
4 The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 41, pp.101-102. 
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មនុសសទងំឡាយ គងម់ានពួកមនុសសនរចើន ជាអនកនារពមាាបិា នារព
សមណៈនារពរ ហមណ៍ នការមរកងបគុគលជាធំកនុងររកូល រកាបករិ
ឧនាសថ រកាបដិជាគរឧនាសថ នធវើបុណយទងំឡាយខលះមដរឬ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ កនុងនថងរី ១៤ ននបកខ ពួករាជបុររបស់នសតចធ ំ
(មហារាជ) ទងំ ៤ មរងនដើររររួនោកននះ នោយគិរថ្វ បណាា មនុសស
ទងំឡាយ គងម់ានពួកមនុសសនរចើន ជាអនកនារពមាាបិា នារពសមណៈ
នារពរ ហមណ៍ នការមរកងបគុគលជាធំកនុងររកូល រកាបករិឧនាសថ រកា
បដិជាគរឧនាសថ នធវើបណុយទងំឡាយខលះមដរឬ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ កនុងនថងបណណ រសីឧនាសថន ះ នសតចធំ (មហា
រាជ) ទងំ ៤ មរងនដើរ រររួនោកននះនោយខលួនឯង នោយគរិថ្វ បណាា
មនុសសទងំឡាយ គងម់ានពួកមនុសសនរចើន ជាអនកនារពមាាបិា នារព
សមណៈ នារពរ ហមណ៍ នការមរកងបគុគលជាធំកនុងររកូល រកាបករិ
ឧនាសថ រកាបដិជាគរឧនាសថ នធវើបុណយទងំឡាយខលះមដរឬ4  ។  

នៅកនុងករណីននះ បណាត មនុសសទងំឡាយ នបើពួកមនុសសមដល
នារពមាាបិា នងិពួកសមណៈជានដើមមានចំនួនរិច នសតចមហារាជទងំ ៤ 
មរងរាបដ់ំណឹងន ះដល់ពួកាវរតិងសនរវា មដលអងគុយរបជុនំៅកនុងស្កោ

                                                             
4 ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបដិរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤១ ទំរ័រ ១០១-១០២. 
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Having heard that, Tāvatimsa devas are disappointed, and they utter 
that Asuras will increase but devas will decrease.  

    In the contrary, if there are a large number of all people in human 

world who pay obedience to their parents, monks and the like,  four 

kings of the gods always report news to Tavatimsa devas sitting in 

Sudhamma Hall. Thus, Tāvatimsa gods are delighted, and they say 

that Asuras will decrease but gods will increase.  

     Observing this world means: having heard that on eighth day of 

Pakkha, king of the gods ordered four chiefs of the gods by saying,  

"Dear sirs, today is the eighth day of Pakkha, so go to human realm 

and name those men who did good actions, please." Four chiefs of 

the gods turned to order their servants by saying, "Go to human 

realm, dear sirs, write down names and surname of men who 

performed good deeds on golden scroll and bring them to us." Those 

of their servants have followed them. Therefore, the Blessed One 

said that checking this world (based on the commentary). Later on, it 

is said further in commentary that there were men who performed 

various meritorious deeds such as taking refuge in the Three Jewels, 

observing the five precepts, offering flowers to the Buddha, listening 

to the Dhamma, displaying thousand lamps, erecting temples and so 

on. 
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សុធមាម  ។ នរ ះនហរុន ះ ពួកាវរតងិសនរវា មានការរូចចិរតនោយនិយាយ
ថ្វ ពួកអសុរនងឹកុះករ ប៉ុមនតពួកនរវានឹងស្កបសូនយ ។  

ផទុយនៅវញិ បណាត មនុសសទងំឡាយ នបើពួកមនុសស មដលនារព
មាាបិា នងិពួកសមណៈជានដើមមានចំនួននរចើន នសតចមហារាជទងំ ៤ 
មរងរាបដ់ំណឹងន ះ ដល់ពួកាវរតិងសនរវា មដលអងគុយ របជុំនៅកនុង
ស្កោសុធមាម  ។ នរ ះនហរុន ះ ពួកាវរតិងសនរវា មានការនពញចិរត
នោយនយិាយថ្វ ពួកអសុរនងឹស្កបសូនយ ប៉ុមនតពួកនរវានឹងកុះករ ។ 

ការរររួនមើលនូវនោកននះ មាននសចកតីថ្វ ានឮថ្វ នៅនថង ៨ ននបកខ 
សកានរវរាជ ានបញ្ញជ មហារាជទងំ ៤ ថ្វ «មននោកទងំឡាយ នថងននះជា
នថង ៨ ននបកខ នោកទងំឡាយចូរនៅកានម់នុសសនោកនហើយយកនឈាម ះ នងិ
នារររបស់មនុសសមដលនធវើបុណយមក នសតចមហារាជទងំ ៤ ករ៏រឡបន់ៅ
បញ្ញជ បរវិាររបស់ខលួនថ្វ «នៅចុះនោកទងំឡាយ  នោកចូរនៅកានម់នុសស
នោកសរនសរនឈាម ះ   និងនាររមនុសសមដលនធវើបុណយ កនុងរកាងំមាសនហើយ
 មំកចុះ» ។ បរវិារទងំន ះាននធវើាមបញ្ញជ ពួកនគ នរ ះនហរុន ះ នរើប
រពះដម៏ាននជាគរាស់ថ្វ ររួរនមើលនូវនោកននះ ដូនចនះ (នយាងនៅាមរពះ
អដឋកថ្វ) ។ នរកាយមក នោកសមមតងបមនថមនរៀរ នៅកនុងរពះអដឋកថ្វ 
មនុសសនធវើនូវបណុយមានរបការនផសងៗ ដូចជា មានការដល់រពះររនររយ័ជារី
ពឹង រកាសីល ៥ បូជាផ្កា នឈើ ស្កត បរ់ពះធម ៌ាងំនូវរបរីប ១.០០០ ដួង នងិ
កស្កងវហិារជានដើម ។  
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     When these gods go to human world, they wrote names and 

surnames of those men who performed good deeds on golden scroll 

and they take them to four chiefs of devas. In this meaning: If there 

are a small number of human beings, it means that servants of the 

four chiefs of devas go to village, district and capital. After gods who 

abide in that village, district and capital see servants of the four 

chiefs of devas coming, they take presents together to those gods.  

     Having received those presents, servants of the four kings of gods 

questioned them about man beings’ good deeds as mentioned above, 

"Dear sirs, do many of all people foster their parents?" Then gods, 

who dwell in those places, reported, "In fact, dear sirs, in this district 

these men and those men done wholesome deeds are over there." 

They wrote down names and surnames of those and then moved to 

other places. 

     On the fourteenth day of Pakkha, later on, prince of the four 

chiefs of the gods also take golden scroll and check this world as 

mentioned above; and they write names and surnames of those. 
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កាលនរវាទងំន ះ នៅកានម់នុសសនោកនហើយសរនសរនឈាម ះនងិ
នាររមនុសស មដលនធវើបុណយរុកនៅកនុងរកាងំមាស នហើយ មំកថ្វវ យមហា
រាជទងំ៤ ។  នៅកនុងនសចកតនីនះ គឺរបសិននបើមានចនួំនមនុសសរចិ ាន   
នសចកតីថ្វ បរវិាររបស់នសតចមហារាជទងំ ៤ ចូលនៅកានា់ម នគិម នងិរាជ-
ធ្លនី ។ លុះនរវាទងំឡាយ មដលនៅកនុងាម និគម និងរាជធ្លននី ះ 
នឃើញនូវបរវិាររបស់មហារាជទងំ៤មក ក ៏ាំន កានយ់កបណាណ ការ នៅកាន់
សំណាកន់រវាទងំន ះ ។ 

នរកាយបរវិាររបស់នសតចមហារាជទងំ ៤ ររួលយកបណាណ ការ ទងំ
ន ះនហើយ ពួកនគានសួរពួកនរវា អពំីការនធវើអនំពើលអរបស់មនុសស ាមនយ័
មដលានន លរុកថ្វ «នោកអនកនរិ៌ុកខទងំឡាយ មនុសសចនួំននរចើន រនុំក
បរមុងមាាបិាឬនរ» ។ កាលពួកនរវា មដលនៅកនុងកមនលងន ះៗ រាយ
ការណ៍ថ្វ «នោកទងំឡាយ នៅកនុងាមននះ អនកឯនណាះ នងិអនកឯនណាះ 
ជាអនកនធវើអនំពើលអ នហើយករន់ឈាម ះ នងិនារររបស់មនុសសទងំន ះ នហើយក៏
នៅរដីនរ» ។  

នរកាយមក នៅនថងរី១៤ ននបកខ សូមបរីាជបុរររបស់នសតចមហារាជ
ទងំ៤ កក៏ានយ់ករកាងំមាស រររួនមើលនូវនោកននះដូចមដលនរៀបរាបន់ហើយ 
កស៏រនសរនឈាម ះនងិនារររបស់មនុសសទងំន ះមដរ ។ 
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     On fifteenth day (Uposatha Day), four chiefs of the gods note 

names and surnames of human beings as earlier mentioned. Based on 

numbers in golden scroll, they know that there is a minority of 

people during this time and there is a majority of people during this 

time. 

     If there are a small number of people performing good conducts, 

gods will decrease. This means that gods will decrease because new 

gods will not occur, and the enjoyable celestial world containing ten 

thousand leagues will be empty. The increasing number of Asuras 

means that the four woeful abodes will be full of beings. Therefore, 

gods are disappointed by saying, "We will not play Nakkhattariksa in 

a crowd of gods in celestial world.5" 

 

5.  Acinteyya Sutta (Unthinkables) 

 "There are these four unthinkables that are not to be thought of, 

that would bring madness and grief to anyone who thought about 

them. What four? 

"The Buddha-range of the Buddhas, monks, is an unthinkable 

that is not to be thought of, that would bring craziness and grief to 

anyone who thought of it. 

                                                             
5 Chamroeun, H. (B.C. 2557). Khmer Manorthapurani Commentary, Vol, 41, pp. 
165-169. 
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នៅនថង ១៥ (នថងឧនាសថ) នសតចមហារាជទងំ ៤ សរនសរនឈាម ះ 
និងនារររបស់មនុសស ដូចមដលាននរៀបរាបន់ហើយ ។ ពួកនគរជាបថ្វ នៅ
នវោននះមានមនុសសចនួំនរចិរួច នៅនវោននះមានមនុសសនរចើន ាមចនួំន
នៅកនុងរកាងំមាស ។ 

របសិននបើមានចនួំនមនុសសរិច មដលនធវើនូវអនំពើលអ   ពួកនរវានងឹ
ស្កបសូនយ ។ ននះមាននយ័ថ្វ ពួកនរវានងឹស្កបសូនយ ពីនរ ះពួកនរវា
ថមីៗ មនិរាកដ នហើយឋានសួគម៌ដលគួរឱ្យរកីរាយ មដលមានរំហំរបមាណ
មយួមុនឺនយាជន ៍ នងឹស្កង រឈ់ងឹ ។ ជាមយួាន ននះ ពួកអសុរនឹងស្កបសូនយ 
ាននសចកតីថ្វ  អាយភមូ ិ៤ នងឹនពញនរពៀបនៅនោយពពួកសរវ ។ នរ ះ
នហរុន ះ ពួកនរវារូចចរិតថ្វ «នយើងនងឹមនិាននលងនកខរតឫកស នៅកនុង   
កណាត លពួកនរវានៅកនុង ឋាននរវនោកមដលនរចើនកុះករ5  ។  

៥. អចិមនតយយស្តូ្ត (មហតុម្ដលមិនគួរគិត) 

មាន លភកិខុទងំឡាយ អចនិស្តនតយ ៍ (នហរុមដលមនិគួរគរិ) ននះមាន ៤ 
របការ មដលបគុគលមនិគួរគិរនរ មរអនកណាគរិ អនកន ះ គបបាីននូវចំមណក
នននសចកតឆីាួរនងិនសចកតលំីាក ។ អចិនស្តនតយ ៍៤ របការ ដូចនមតចខលះ ។ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ ពុរធវស័ិយរបស់រពះពុរធទងំឡាយ ជាអចនិស្តនតយ ៍ មដលបុគគល
មនិគួរគរិ មរអនកណាគិរ អនកន ះ គបបាីននូវចមំណកនននសចកតីឆាួរ និង 
                                                             
5 លោរក្រូធម្មែ ចារយ ហាយ េំលរើន (២៥៥៣). ក្រះអដឋរថាមលោរថបូរណី ភារ ៤១ ទំរ័រ ១៦៥-១៦៩. 
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"The jhāna -range of a person in jhāna, monks, is an unthinkable 

that is not to be thought of, that would bring craziness and grief to 

anyone who thought of it. 

"The fruit of kamma, monks, is an unthinkable that is not to be 

thought of, that would bring craziness and grief to anyone who 

thought of it. 

"World-speculations (who made moon, son and etc.?), monks, is 

an unthinkable that is not to be thought of, that would bring craziness 

and grief to anyone who thought of it. 

"These, monks, are the four unthinkables that are not to be 

thought of, that would bring craziness and grief to anyone who 

thought of them6." 

6. Dakkhinā Sutta (Purities in Gifts) 

"Monks, there are these four purities in gifts. What four? There is 

a gift, monks, which is made pure on the part of the giver, not of the 

receiver. There is a gift, monks, which is made pure on the part of the 

receiver, not of the giver. There is a gift which is made pure on  

                                                             
6The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 42, pp.197-198. 
Bhikkhu Thānissaro. (1997). Acintita Sutta. Retrieved from https://www. accessto 
insight.org/tipitaka/an/an04/an04.077.than.html. 
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នសចកតលំីាករនរ ១ មាន លភកិខុទងំឡាយ ឈានវស័ិយរបស់បុគគលអនកាន
ឈាន ជាអចនិស្តនតយ ៍មដលបុគគលមនិគួរគិរ មរអនកណាគរិ អនកន ះ គបបាីន
នូវចំមណកនននសចកតឆីាួរ នងិ នសចកតលំីាករនរ ១ មាន លភកិខុទងំឡាយ 
វាិករបស់កមម អចិនស្តនតយ ៍ មដលបគុគលមនិគួរគិរ មរអនកណាគរិ អនកន ះ 
គបបាីននូវចមំណកនននសចកតឆីាួរ នងិ នសចកតលំីាករនរ ១ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ នោកចិ ត  (គិរថ្វ អនកណាបនងាើររពះចស្តនទរពះអារិរយជានដើម)   
អចនិស្តនតយ ៍ មដលបគុគលមនិគួរគិរ មរអនកណាគរិ អនកន ះ គបបាីននូវ
ចំមណកនននសចកតឆីាួរ នងិ នសចកតលំីាករនរ ១ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ    
អចនិស្តនតយ ៍មាន ៤ របការប៉ុនណណ ះ  មដលបគុគលមនិគួរគរិ មរអនកណាគិរ អនក
ន ះ គបបាីននូវចំមណកនននសចកតឆីាួរ និង នសចកតលំីាករនរៗ6 ។ 

៦. ទ្កខណិាស្តូ្ត 

មាន លភកិខុទងំឡាយ រកខិណាវសុិរធិ (នសចកតបីរសុិរធិននរកខិណាទន) 
ននះមាន ៤ របការ ។ រកខណិាវសុិរធិ ៤ របការដូចនមតចខលះ ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ រកខិណា បរសុិរធអពំីទយក មនិបរសុិរធអំពបីដិាគ ហកៈកម៏ាន ១ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ រកខណិា បរសុិរធអពំបីដាិគ ហកៈ មនិបរសុិរធអពំីទយកក៏

                                                             
6 ក្រុមជនំ ំក្រះត្ក្ៃបដិរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤២ ទំរ័រ ១៩៧-១៩៨. និងភរិខ ុ
Thānissaro (១៩៩៧). អាេិនតិតាសូក្ៃ. ដរក្សង់លេញរ ីhttps://www. accessto insight.org/ tipi 

taka/an/an04/an04.077.than.html. 
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neither side, and there is a gift which is made pure on both sides.  

     "Now, monks, how is a gift made pure on the part of the giver,   

not of the receiver? In this case, monks, the giver is virtuous, of a 

lovely nature; the receivers are immoral and of a wicked nature. 

Therefore, the gift is made pure on the part of the giver, not of the 

receiver. 

     "And how is, monks, a gift made pure on the part of the receiver, 

not of the giver? In this case, monks, the giver is virtuous, of a lovely 

nature; the receivers are immoral and of a wicked nature. Thus, 

monks, the gift is made pure on the part of the receiver, not of the 

giver. 

     "And how is, monks, a gift made pure neither on the part of the 

giver nor of the receiver? In this case, monks, both giver and receiver 

are immoral, of wicked nature. Thus, monks, the gift is made pure 

neither on the part of the giver nor of the receiver. 
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មាន ១ រកខិណា មនិបរសុិរធអពំីទយក ទងំមនិបរសុិរធអពំបីដិាគ ហកៈកម៏ាន 
១ មាន លភកិខុទងំឡាយ រកខណិា បរសុិរធអពំីទយកផង បរសុិរធអពំបីដិាគ ហ-
កៈផងកម៏ាន ១ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះរកខិណា បរសុិរធអពំីទយក មនិបរសុិរធអពំីប
ដិាគ ហកៈដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ ទយកកនុងស្កស ននះ មាន
សីល មានកលាណធម ៌ មរបដិាគ ហកៈជាអនកររុសតសីល មានាបធម ៌ ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ យ៉ាងននះ នឈាម ះថ្វ រកខិណាបរសុិរធអពំីទយក មនិ
បរសុិរធអពំបីដិាគ ហកៈ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះរកខណិាបរសុិរធអពំបីដិាគ ហកៈ មនិបរសុិរធ
អំពីទយក នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ ទយកកនុងស្កស ននះ ជា
អនកររុសតសីល មានាបធម ៌ មរបដិាគ ហកៈជាអនកមានសីល មានកលាណ
ធម ៌។ មាន លភកិខុទងំឡាយ យ៉ាងននះនឈាម ះថ្វ រកខណិា បរសុិរធអពំីបដិាគ ហ
កៈ មនិបរសុិរធអពំីទយក ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះរកខណិា មនិបរសុិរធអពំីទយក ទងំមនិ
បរសុិរធអពំបីដិាគ ហកៈ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ ទយកកនុង
ស្កស ននះ ជាអនកររុសតសីល មានាបធម ៌ទងំបដិាគ ហកៈកជ៏ាអនកជាអនក
ររុសតសីល មានាបធម ៌។ មាន លភកិខុទងំឡាយ យ៉ាងននះនឈាម ះថ្វ រកខិណា 
មនិបរសុិរធអពំីទយក ទងំមនិបរសុិរធអពំីបដាិគ ហកៈ ។ 
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     "And how is, monks, a gift made pure both on the part of the giver 

and of the receiver? In this case, monks, the giver is virtuous, of a 

lovely nature, and the receiver is one of a like nature. Thus, monks, 

the gift is made pure on both sides. These, monks, are the four 

purities in gift.7" 

7. Persons Resemble Rain-clouds 

     "Monks, there are these four rain-clouds. What four? They are as 

followings: 

1. The thunderer is not the rainer 

2. The rainer is not the thunderer 

3. The neither thunderer nor rainer 

4.  The both thunderer and rainer 

                                                             
7The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 42, pp.198-200. 
 F.L. Woodward, M.A. (2001). Anguttara-Nikāya in Gift, pp. 90-91. 
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មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះរកខណិា បរសុិរធអពំទីយកផង បរសុិរធអពំី  
បដិាគ ហកៈផង នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ ទយកកនុងស្កស ននះ 
មានសីល មានកលាណធម ៌ បដិាគ ហកៈកជ៏ាអនកមានសីល មានកលាណ
ធមដូ៌ចាន  ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ យ៉ាងននះ នឈាម ះថ្វ រកខិណាបរសុិរធអំពី
ទយកផង អពំីបដិាគ ហកៈផង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ រកខិណាវសុិរធ ិមាន ៤ 
របការប៉ុនណណ ះឯង7 ។ 

៧. បុគគលមត្បៀបដចូជាមមឃ 

រពះដម៏ានរពះភាគ ររងរ់ាស់ថ្វ មាន លភកិខុទងំឡាយ នមឃននះ មាន ៤ 
យ៉ាង ។ នមឃ ៤ យ៉ាង ដូចនមតចខលះ ។ នមឃ គ ឺ

១. នមឃរគហឹមឥរនភលៀង  

 ២. នមឃបងអុរនភលៀង ឥររគហឹម  

៣. នមឃទងំមនិរគហឹមទងំមនិបងអុរនភលៀង  

៤. នមឃរគហឹមផង បងអុរនភលៀងផង  ។ 

                                                             
7ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤២ ទំរ័រ ១៩៨-២០០. និង លោរ F.L. 

Wooeward. (២០០១). អងគុៃតរនិកាយ រនងុទរខិណា ទរំ័រ ៩០-៩១.  
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     "In like manner, monks, these four persons who resemble rain-

clouds are to be found existing in the world.  

What four? They are as followings: 

1. The thunderer is not the rainer 

2. The rainer is not the thunderer 

3. The neither thunderer nor rainer 

4.  The both thunderer and rainer 

"Now, monks, how is a person a thunderer but no rainer? In this 

world, monks, a certain person speaks but he does not act. Thus, 

monks, he is one who thunders but does not rain. Just as that cloud 

thunders but does not rain, so using this figure do I speak of this 

person. 

"And in this world, monks, how is a person a rainer but no 

thunderer? In this world, monks, a certain person is one who acts but 

he does not speak. Thus, monks, he is one who rains but does not 

thunder. Just as that cloud rains but does not thunder, so using this 

figure do I speak of this person. 
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មាន លភកិខុទងំឡាយ នមឃមាន ៤ យ៉ាងននះ។  មាន លភកិខុទងំឡាយ 
បុគគលមដលឧបមានោយនមឃននះ មាន ៤ ពួក រមមងមាននៅកនុងនោក
ដូនចាន ះមដរ ។ បគុគល ៤ ពួក នរើដូចនមតចខលះ ។ គឺ បគុគលជាអនករគហឹម ឥរបងអុរ
នភលៀង ១ បងអុរនភលៀង ឥររគហឹម ១ ទងំមនិរគហឹម ទងំមនិបងអុរនភលៀង១ 
រគហឹមផង បងអុរនភលៀងផង ១ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលជាអនករគហឹម ឥរបងអុរនភលៀង នរើដូចនមតច។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកានមរនិយាយ មរ
មនិនធវើ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលជាអនករគហឹម ឥរបងអុរនភលៀង យ៉ាងននះឯង 
។ មាន លភកិខុទងំឡាយ នមឃន ះរគហឹម ឥរបងអុរនភលៀង មានឧបមាយ៉ាងណា 
មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះ    
មដរ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលជាអនកបងអុរនភលៀង ឥររគហឹម នរើដូច
នមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកនធវើ មរមនិ
និយាយ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលជាអនកបងអុរនភលៀង ឥររគហឹម យ៉ាងននះ
ឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ នមឃន ះបងអុរនភលៀង ឥររគហឹម មានឧបមាយ៉ាង
ណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះ
មដរ ។  
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     "And how, monks, is a person one who is neither thunderer nor 

rainer? In this world, monks, a certain person neither speaks nor acts. 

Therefore, he is one who neither thunders nor rains. Just as that cloud 

neither thunders nor rains, so using this figure do I speak of this 

person. 

     "And how, monks, is a person both thunderer and rainer? In this 

world, monks, a certain person both speaks and acts. Therefore, he is 

one who thunders and rains. Just as that cloud both thunders and 

rains, so using this figure do I speak of this person. These, therefore, 

are the four persons found existing in the world." 

8. Persons Resemble Pots 

     "Monks, there are these four pots. What four? The closed and 

empty, the open and full, the open and empty, and the closed and 

full. 
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មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលទងំមនិរគហឹម ទងំមនិបងអុរនភលៀង នរើ
ដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកទងំមនិ
និយាយ ទងំមនិនធវើ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលទងំមនិរគហឹម ទងំមនិបងអុរ
នភលៀង យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ នមឃន ះទងំមនិរគហឹម ទងំ
មនិបងអុរនភលៀង មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ 
បុគគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ 

 មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលជាអនករគហឹមផង បងអុរនភលៀងផង នរើ
ដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកនិយាយ
ផង ជាអនកនធវើផង មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលជាអនករគហឹមផង បងអុរនភលៀងផង 
មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះ មាន
ឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលមដលឧបមានោយ នមឃ 
៤ ពួកននះ រមមងមាននៅកនុងនោក។ 

៨. បុគគលមត្បៀបដចូកអមទ្កឹ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ កអមននះ មាន ៤ យ៉ាង ។ កអម ៤ យ៉ាង ដូចនមតច 

ខលះ ។ គកឺអមរនររគបមារ ់១ កអមនពញ (នោយរឹក) មរនបើកចំហមារ ់១ កអម
រនរនបើកចំហមារ ់១ កអមនពញ (នោយរកឹ) រគបមារ ់១ ។ 
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      "In like manner, monks, there are these four persons resembling 

pots to be found existing in the world. What four? The closed and 

empty, the open and full, the open and empty, and the closed and 

full. 

     "Now, bhikkhus, how is a person closed and empty? In this case 

the mien of a certain person is charming, whether he is departing or 

approaching, looking forward or backward, bending or unbending his 

arm, or bearing outer robe, bowl and ordinary robe. But he does not 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is suffering.' He does 

not understand, as it really is, the meaning of: 'This is the origin of 

suffering.' He does not understand, as it really is, the meaning of: 

'This is the cessation of suffering.' He does not understand, as it 

really is, the meaning of: 'This is the path leading to the cessation of 

suffering.' Therefore, bikkhus, a person is closed and empty. Just as 

pot is closed and empty, even so using this figure do I speak of this 

person. 

     "And how, monks, is a person open and full? In this case the mien 

of a certain person is not charming, whether he is departing or 

approaching, looking forward or backward, bending or unbending his 

arm, or bearing outer robe, bowl and ordinary robe. Yet he does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is suffering.' He does  
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មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានឧបមានោយកអម ៤ ពួកននះ រមមង
មាននៅកនុងនោកដូនចាន ះមដរ ។ បគុគល ៤ ពួក នរើដូចនមតច ។ គបឺុគគលរនរ
រគបមារ ់១ បគុគលនពញនោយរកឹ មរនបើកចហំមារ ់១ បគុគលរនរ នបើកចំហ
មារ ់១ បគុគលនពញនោយរកឹ ទងំរគបមារ ់១ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលរនរ រគបមារ ់នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ បុគគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នដើរឈាននៅមុខ នដើរឈានថយ
នរកាយ រកនឡកនមើលចំ រកនឡកនមើលចនំហៀង បរអ់វយវៈចូលោរអវយវៈ
នចញ ររររងស់ងាដិ ាររនងិចីវរ គួរជារីរជះថ្វល  បគុគលន ះ មនិដងឹចាស់
ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ មនិដងឹចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជា
រុកខសមរុយៈដូនចនះ មនិដឹងចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះជារុកខននិរាធដូនចនះ 
មនិដងឹចាស់ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខនិនរាធាមនិបីដបិទ ដូនចនះ ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលរនរ រគបមារ ់ យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ កអមន ះជាកអមរនរ រគបមារ ់ មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះមានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ 

 មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលនពញនោយរកឹ នបើកចំហមារ ់ នរើដូច
នមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នដើរឈាននៅមខុ 
នដើរឈានថយនរកាយ រកនឡកនមើលចំ រកនឡកនមើលចំនហៀង បរអ់វយវៈចូល
ោរអវយវៈនចញ ររររងស់ងាដ ិាររនិងចវីរ មនិជារីរជះថ្វល  បគុគលន ះ 
រមមងដឹងចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ ដឹងចាស់ាមនសចកតពីរិ
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understand, as it really is, the meaning of: 'This is the origin of 

suffering. 'He does understand, as it really is, the meaning of: 'This is 

the cessation of suffering.' He does understand, as it really is, the 

meaning of: 'This is the path leading to the cessation of suffering.' 

Therefore, bhikkhus, he is open and full. Just as pot is open and full, 

even so using this figure do I speak of this person. 

     "And how, monks, is a person open and empty? In this case the 

mien of a certain person is not charming, whether he is departing or 

approaching, looking forward or backward, bending or unbending his 

arm, or bearing outer robe, bowl and ordinary robe. And he does not 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is suffering.' He does 

not understand, as it really is, the meaning of: 'This is the origin of 

suffering.' He does not understand, as it really is, the meaning of: 

'This is the cessation of suffering.' He does not understand, as it 

really is, the meaning of: 'This is the path leading to the cessation of 

suffering.' Thus, bhikkhus, he is open and empty. Just as pot is open 

and empty, even so using this figure do I speak of this person. 

     "And how, monks, is a person closed and full? In this case the 

mien of a certain person is charming, whether he is departing or 

approaching, looking forward or backward, bending or unbending his  
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ថ្វ ននះជារុកខសមុរយៈដូនចនះ ដងឹចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជារុកខននិរាធៈ
ដូនចនះ ដឹងចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជារុកខននិរាធាមនិីបដបិទ ដូនចនះ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលនពញនោយរកឹ នបើកចំហមារយ៉់ាងននះឯង ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ កអមន ះជាកអមនពញនោយរឹក នបើកចំហមារ ់មានឧបមា
យ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះមានឧបនមយយ
ដូនចាន ះមដរ ។ 

 មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលរនរ ទងំនបើកចហំមារ ់នរើដូចនមតច ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នដើរឈាននៅមខុ នដើរ
ឈានថយនរកាយ រកនឡកនមើលចំ រកនឡកនមើលចនំហៀង បរអ់វយវៈចូល
ោរអវយវៈនចញ ររររងស់ងាដ ិាររនិងចវីរ មនិជាររីជះថ្វល  បគុគលន ះ 
មនិដងឹចាស់ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ មនិដងឹចាស់ាមនសចកតី
ពិរថ្វ ននះជារុកខសមុរយៈដូនចនះ មនិដងឹចាស់ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខ
និនរាធដូនចនះ មនិដងឹចាស់ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខនិនរាធាមនិបីដិបទ 
ដូនចនះ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលរនរ នបើកចំហមារ ់ យ៉ាងននះឯង ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ កអមន ះជាកអមរនរ នបើកចំហមារ ់មានឧបមាយ៉ាងណា 
មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះមានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលនពញនោយរកឹ ទងំរគបមារ ់ នរើដូច
នមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នដើរឈាននៅមខុ 
នដើរឈានថយនរកាយ រកនឡកនមើលចំ រកនឡកនមើលចំនហៀង បរអ់វយវៈចូល
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arm, or bearing outer robe, bowl and ordinary robe. And he does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is suffering.' He does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is the arising of 

suffering.' He does understand, as it really is, the meaning of: 'This is 

the ending of suffering.' He does understand, as it really is, the 

meaning of: 'This is the practice going to the ending of suffering.' 

Thus, bhikkhus, a person is closed and full. Just as pot is closed and 

full, even so using this figure do I speak of this person. Thus, 

bhikkhus, these are the four persons found existing in the world8." 

 

9. Sumana Sutta 

     On that occasion Princess Sumanā, escorted by five hundred 

chariots and five hundred royal maidens, went up to the Buddha. On 

arrival, having bowed down to him, she sat to one side.  

     As she was sitting there, she said to him, "Suppose there were two 

disciples of the Exalted One, equal in faith, equal in morality, equal 

in wisdom, but one was a giver of alms, the other was a non- giver 

                                                             
8 The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 42, pp.254-263. 
& F.L. Woodward, M.A. (2001). Anguttara-Nikāya , pp. 110-112. 
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ោរអវយវៈនចញ ររររងស់ងាដិ ាររនិងចីវរ គួរជារីរជះថ្វល  បុគគលន ះ 
រមមងដឹងចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ ដឹងចាស់ាមនសចកតពីរិ
ថ្វ ននះជារុកខសមុរយៈដូនចនះ ដងឹចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជារុកខននិរាធៈ
ដូនចនះ ដឹងចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជារុកខននិរាធាមនិីបដបិទ ដូនចនះ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលនពញនោយរកឹទងំបរិមារ ់ យ៉ាងននះឯង ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ កអមន ះជាកអមនពញនោយរឹក រគបមារ ់ មានឧបមា
យ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះមានឧបនមយយ 
ដូនចាន ះមដរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានឧបមានោយកអម ៤ ពួកននះ 
រមមងមាននៅកនុងនោក8 ។ 

៩. ស្មុនស្តូ្ត 

រាន ះ  ងសុម រាជកុមារ ី មានរថ ៥០០ នងិរាជកុមារ ី ៥០០ 
អងគ មហហមចូលនៅាល់រពះដម៏ានរពះភាគ លុះចូលនៅដល់ ថ្វវ យបងគំរពះ
ដម៏ានរពះភាគ នហើយរបថ្វបក់នុងរីសមគួរ ។ លុះ ងសុម រាជកុមារ ី
របថ្វបក់នុងរីសមគួរនហើយ ានរូលសួររពះដម៏ានរពះភាគដូនចនះថ្វ បពិររ
រពះអងគដច៏នរមើនស្កវក័ពរីរបូរបស់រពះដម៏ានរពះភាគ កនុងស្កស ននះ មាន
សទធ នសមើាន  មានសីលនសមើាន  មានបញ្ញា នសមើាន  ប៉ុមនតមយួអងគជាទយក មយួ

                                                             
8 ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបដិរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤២ ទំរ័រ ២៥៤-២៦៣.និង លោរ F.L. 

Wooeward. (២០០១). អងគុៃតរនិកាយ ទរំ័រ ១១០-១១២. 
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of alms. At the break-up of the body, after death, they would 

reappear in a good destination, a heavenly world. Having become 

devas, would there be any distinction, any difference between the 

two?" The Exalted One said, "There would, Sumanā. The one who 

was a giver of alms, on becoming a deva, would excel the non-giver 

of alms in five areas: in divine life span, divine beauty, divine 

happiness, divine fame, and divine sovereignty. The one who was a 

giver of alms, on becoming a deva, would excel the non-giver of 

alms in these five areas." 

     "And if they were to fall from there and reappear in this world: 

Having become human beings, would there be any distinction, any 

difference between the two?" The Blessed One said, "There would, 

Sumanā. The one who was a giver of alms, on becoming a human 

being, would excel the non-giver of alms in five areas: in human life 

span, human beauty, human happiness, human fame, and human 

sovereignty. The one who was a giver of alms, on becoming a human 

being, would surpass the non-giver of alms in these five areas." 
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អងគមនិមមនជាទយក ស្កវក័ទងំន ះ ដល់មបកធ្លល យរាងកាយស្កល បន់ៅ ក៏
នៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក បពិរររពះអងគដច៏នរមើន ស្កវក័ទងំពីរមដល
នកើរជានរវាន ះ នរើមាននសចកតីវនិសស មាននហរុនផសងាន មដរឬនរ ។ រពះ
ដម៏ានរពះភាគរាស់ថ្វ មាន ល ងសុម  មានមដរ មាន ល ងសុម  ស្កវក័
ណាជាទយក ស្កវក័ន ះ ដល់នកើរជានរវា រមមងរគបសងារន់រវាឯ
នណាះ មដលមនិមមនជាទយក នោយនហរុ ៥ យ៉ាង គឺ អាយុរពិវ ១ សមបុរ
រិពវ ១ សុខរិពវ ១ យសរពិវ ១ អធបិនរយយរពិវ ១ ។ មាន ល ងសុម     
ស្កវក័ណា ជាទយក ស្កវក័ន ះ ដល់នៅនកើរជានរវា រមមងរគបសងារ ់ 
នរវាឯនណាះ មដលមនិមមនជាទយកនោយនហរុ ៥ យ៉ាងននះ ។  

បពរិររពះអងគដច៏នរមើន ចុះនបើនរវាទងំពីរន ះ ចយុរអំពនីរវនោក
ន ះ មកនកើរកនុងមនុសសនោកននះ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន បុគគលទងំពីរ
ន ះ មដលនកើរជាមនុសសនហើយ នរើមាននសចកតីវនិសស មាននហរុនផសងាន មដរ
ឬនរ ។ រពះដម៏ានរពះភាគរាស់ថ្វ មាន ល ងសុម  មានមដរ មាន ល ង
សុម  បគុគលណា ជាទយក បុគគលន ះ ដល់នកើរជាមនុសស រមមងរគប
សងារប់គុគល       ឯនណាះ មដលមនិមមនជាទយក នោយនហរុ ៥ យ៉ាង គ ឺ
អាយុជារបស់មនុសស ១ សមបុរជារបស់មនុសស ១  សុខជារបស់មនុសស ១  
យសជារបស់មនុសស ១  អធបិនរយយជារបស់មនុសស ១ ។ មាន ល ងសុម  
បុគគលណា ជាទយក បុគគលន ះ ដល់មកនកើរជាមនុសស រមមងរគបសងារ់
បុគគល         ឯនណាះ មដលមនិមមនជាទយក នោយនហរុ ៥ យ៉ាងននះ ។  
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     "And if they were to go forth from home into the homeless life (of 

a monk): Having gone forth, would there be any distinction, any 

difference between the two?" The Exalted One said, "There would, 

Sumanā. The one who was a giver of alms, on going forth, would 

surpass the non-giver of alms in five areas: He would often be asked 

to make use of robes and rarely not be asked. He would often be 

asked to take food and rarely not be asked. He would often be asked 

to make use of shelter and rarely not be asked. He would often be 

asked to make use of medicine and rarely not be asked. He would 

live with companions in the holy life who would often treat him with 

pleasing actions and rarely with unpleasing ones, with pleasing 

words and rarely with unpleasing ones, with pleasing thoughts and 

rarely with unpleasing ones, who would present him with pleasing 

gifts and rarely with unpleasing ones. The one who was a giver of 

alms, on going forth, would surpass the non-giver of alms in these 

five areas." 

     "And if both attained arahantship, would there be any distinction, 

any difference between their attainments of arahantship?" 
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បពរិររពះអងគដច៏នរមើន ចុះនបើអនកទងំពីរន ះ នចញចាកផទះមកបសួ 
បពរិររពះអងគដច៏នរមើន បពវជរិទងំន ះ នរើមាននសចកតីវនិសស មាននហរុ
នផសងាន មដរឬនរ ។ រពះដម៏ានរពះភាគរាស់ថ្វ មាន ល ងសុម  មានមដរ 
មាន ល ងសុម  បុគគលណា ជាទយក បុគគលន ះ លុះដល់ានបសួនហើយ 
រមមងរគបសងារប់ពវជរិឯនណាះ មដលមនិមមនជាទយក នោយស្កថ ន ៥ 
យ៉ាង គឺ នបើនគអងវរ រមមងនរបើរាស់ចីវរនរចើន នបើនគមនិអងវរ នរបើរាស់ចវីររិច 
១ នបើនគអងវរ រមមងបរនិភាគបិណា ារនរចើន នបើនគមនិអងវរ កប៏រនិភាគ
បិណា ាររិច ១ នបើនគអងវរ រមមងនរបើរាស់នស សនៈនរចើន នបើនគមនិអងវរ 
កន៏របើរាស់នស សនៈរចិ ១ នបើនគអងវរ រមមងនរបើរាស់គិោនបបចចយ-
នភសជជបរកិាខ រនរចើន នបើនគមនិអងវរ កន៏របើរាស់គិោនបបចចយនភសជជបរកិាខ រ
រិច ១ នបើរបសិននៅជាមយួសរពហមចារណីា ពួកសរពហមចារនី ះ រមមង
រាបអ់ានភកិខុន ះ នោយកាយកមមជារីាបច់ិរតនរចើន មនិាបច់រិតរិច នោយ
វចកីមមជារីាបច់ិរតនរចើន មនិាបច់រិតរចិ នោយមន កមមជារីាបច់ិរតនរចើន 
មនិាបច់រិតរចិ ខវល់ខាវ យបនរមើជារីាបច់ិរតនរចើន មនិាបច់រិតរចិ មាន ល ង
សុម  បគុគលណា ជាទយក ដល់ានបសួនហើយ រមមងរគបសងារប់ពវជរិឯ
នណាះ មដលមនិមមនជាទយក នោយស្កថ ន ៥ យ៉ាងននះ ។ 

បពរិររពះអងគដច៏នរមើន ចុះនបើបពវជរិទងំពីរន ះ ានសនរមចរពះ
អរហរត បពិរររពះអងគដច៏នរមើន បណាា បពវជរិទងំពីររបូ មដលានសនរមច
រពះអរហរតនហើយនុះ៎ នរើមាននសចកតវីនិសស មាននហរុនផសងាន មដរឬនរ ។ 
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"In that case, I tell you, Sumanā, there would be no difference 

between them as to their release." "It is amazing, lord, and 

astounding. One, lord, should give alms and make merit in that merit 

is helpful to those who have become a deva, merit is helpful to those 

who have become a human being, and merit is helpful to those who 

have gone forth." "That is so true, Sumanā. So it is. It is quite enough 

to justify giving alms and making merit. For merit is helpful to those 

who have become a deva, merit is helpful to those who have become 

a human being, and merit is helpful to those who have gone forth." 

That is what the Blessed One said. Having said it, the One Well-

Gone, the Teacher, said further: 

Just as the moon, unblemished, going through the property of 

space, outshines through brightness all the constellations in 

the cosmos, in the same way, the person of faith, consummate 

in virtue, outshines through generosity all misers in the world. 

Just as a hundred-billowed, lightning-garlanded, thundering 

cloud, raining down on the wealth-bearing (earth), fills the 

highlands and low, just so does one consummate in vision, a  
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មាន ល ងសុម  ររងន់រឿងនុះ៎ រថ្វគរមនិសមមតង នហរុនផសងាន  ររងច់រិត
មដលរចួរសឡះ នោយវមិរុតិននះនហើយ ។ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន អស្កច រយ 
ណាស់ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន ចមមលកណាស់ បពរិររពះអងគដច៏នរមើន បុគគល
គួរឱ្យទនទងំឡាយមមន គួរនធវើបុណយទងំឡាយមមន នរ ះថ្វបណុយ
ទងំឡាយ ជាឧបការៈដល់អនកមដលនកើរជានរវាផង បណុយទងំឡាយ ជា
ឧបការៈដល់អនកមដលនកើរជាមនុសសផង បណុយទងំឡាយ ជាឧបការៈដល់
អនកបសួ (ាននៅយូរ) ផង ។ មាន ល ងសុម  នហរុនុះ៎ យ៉ាងននះនហើយ  
មាន ល ងសុម  នហរុនុះ៎ យ៉ាងននះនហើយ មាន ល ងសុម  បគុគលគួរឱ្យ
ទនទងំឡាយ គួរនធវើបុណយទងំឡាយ (នរ ះ) បុណយទងំឡាយ ជាឧបការៈ
ដល់អនកមដលនកើរជានរវាផង បណុយទងំឡាយ ជាឧបការៈដល់អនកមដល
នកើរជាមនុសសផង បណុយទងំឡាយ ជាឧបការៈដល់អនកបសួផង ។ រពះដ៏
មានរពះភាគ ានរាស់ កយននះ លុះរពះសុគរានរាស់ កយននះនហើយ 
រពះស្កស្កត ានរាស់ កយជាាថ្វននះរនៅនរៀរថ្វ  

 រពះចនទមនិមានមនទលិ កាលចរនៅាមអាកាស រមមងរងុនរឿងនលើស
ពួកផ្កា យទងំឡាយ ពធដអ៏ាកាសនោយពនលឺ (របស់ខលួន) យ៉ាងណាមញិ បុរស
បុគគលមានសទធ បរបិូណ៌នោយសីល រមមងរុងនរឿងជាងពួកបុគគលកណំាញ់
ទងំអស់ កនុងនោកនោយចាគៈកយ៉៏ាងន ះមដរ ។ 

កាលនមឃ របកបនោយនផលកបន ទ រដន៏ឆវៀលោវ រប់របិូណ៌នោយភន ំ 
រឹក នភលៀងកប៏ងអុរចុះមកបំនពញមផនដី មដលខពស់ទបឱ្យន រនពញ  យ៉ាងណា



40 

 

disciple of the fully awakened Buddha, wise, excel the miser 

in five ways—in life-span, beauty, happiness,  fame and 

sovereignty—and, having been strengthened by property, 

after death, rejoices in heavenly world9. 

10. Attarakkhita Sutta (Self-Protected) 

     Seated to one side, King Pasenadi said to the Buddha, "When, 

lord, I was in private retreat, this thought came to mind, ‘Who are 

those who protect themselves? And who are those who do not protect 

themselves?’ Then it, lord, occurred to me, ‘Those who perform evil 

deeds by way of body, speech, and mind do not protect themselves. 

Even if they are protected by a company of elephants, cavalry, 

chariots, or infantry, they still do not protect themselves. Why is 

that? It is because such protection is exterior and not interior. That is  
                                                             
9 Savong, D.B. (B.E. 2555).  Dānakathā, pp. 1-7. & Bhikkhu Thānissaro.  (n.d.). 
Sumana Sutta. Retrieved from https://www.dhammatalks. org/suttas /AN/ AN 5_ 
31.html. 
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មញិ ស្កវក័របស់រពះសមាម សមពុរធមដលបរបិណ៌ូនោយរសសនៈ ជាបណាិ រ 
រមមងរគបសងារប់គុគល អនកមាននសចកតកីំណាញ់នោយនហរុ ៥ យ៉ាង គ ឺ
អាយុ យស សមបុរ សុខ នងិ អធបិនរយយ បណាិ រន ះឯង បរបិូណ៌នោយនភា
គៈ ដល់នៅនោកខាងមខុ រមមងរកីរាយ កនុងឋានសួគ ៌កយ៉៏ាងន ះមដរ9 ។  

១០. អតតរកខតិស្តូ្ត (ស្តូ្តស្ម្មតងពកីាររកាខ្លួន) 

រពះារបនសនរិនកាសល ររងគ់ងក់នុងរីសមគួរនហើយ រកាបបងគំ
រូលរពះមានរពះភាគ ដូនចនះថ្វ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន ខ្ុរំពះអងគនៅកនុងរី
ស្កង រ ់ សមងនំៅមរមាន កឯ់ងកនុងរឯីនណាះ មាននសចកតីររិះរះិកនុងចរិតនកើរនឡើង 
យ៉ាងននះថ្វ ខលួនរបស់បគុគលដូចនមតចហន៎ មដលនឈាម ះថ្វរកានហើយ ខលួនរបស់
បុគគលដូចនមតចហន៎ មដលនឈាម ះថ្វមនិរកានហើយ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន ខ្ុ ំ
រពះអងគន ះ មាននសចកតយីល់នឃើញដូនចនះថ្វ បុគគលណាមយួ របរពឹរតរុចចររិ
នោយកាយ របរពរឹតរុចចររិនោយវាចា របរពរឹតរុចចររិនោយចរិត បគុគលទងំ
ន ះ នឈាម ះថ្វមនិរកាខលួននរ បគុគលន ះ រុកជាមានពលដំររីកា មានពល
នសះរកា មានពលរថរកាឬមានពលនថមើរនជើងរកាកន៏ោយ មរថ្វបគុគលន ះ 
នឈាម ះថ្វមនិរកាខលួននោយពរិ នសចកតីន ះ នរ ះនហរុដូចនមតច នរ ះថ្វ 
ការរកាននះជាខាងនរៅ ការរកាននះមនិមមនជាការរកាខាងកនុងនរ នរ ះ

                                                             
9 លោរក្រូអរគបណឌ ិៃ ធម្មែ ចារយ ប  ៃ សាវងស (២៥៥៥). ទានរថា ទំរ័រ ១-៧. និង ភិរខ ុThānissaro . ស -
មនសូក្ៃ. ដរក្សង់លេញរ ីhttps://www.dhammatalks. org/suttas /AN/ AN 5_ 31.html. 
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why they do not protect themselves. Those who perform good deeds 

by way of body, speech, and mind do protect themselves. Even if 

they are not protected by a company of elephants, cavalry, chariots, 

or infantry, they still protect themselves. Why is that? It is because 

such protection is interior and not exterior. That is why they do 

protect themselves."' 

     The Exalted One said, "That is so true, great king! That is so 

true!" And he said (repeated king’s statement): "Those who perform 

evil deeds by way of body, speech, and mind do not protect 

themselves. Even if they are protected by a company of elephants, 

cavalry, chariots, or infantry, they still do not protect themselves. 

Why is that? It is because such protection is exterior and not interior. 

That is why they do not protect themselves. Those who perform good 

deeds by way of body, speech, and mind do protect themselves. Even 

if they are not protected by a company of elephants, cavalry, 

chariots, or infantry, they still protect themselves. Why is that? It is  
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នហរុន ះ បគុគលទងំន ះ នរើបនឈាម ះថ្វមនិរកាខលួននរ លុះមរបគុគលណា
មយួរបរពរឹតសុចររិនោយកាយ របរពរឹតសុចររិនោយវាចា របរពរឹតសុចររិ
នោយចរិត បុគគលន ះ នរើបនឈាម ះថ្វរកាខលួន បុគគលន ះ រុកជាមនិមានពល
ដំររីកា មនិមានពលនសះរកា មនិមានពលរថរកា មនិមានពលនថមើរនជើងរកា
កន៏ោយ គងម់របគុគលទងំន ះ នឈាម ះថ្វរកាខលួននោយពរិ នសចកតនីនះ 
នរ ះនហរុដូចនមតច នរ ះថ្វ ការរកាននះជាខាងកនុង ការរកាននះមនិមមនជា
ការរកាខាងនរៅនរ នរ ះនហរុន ះ បុគគលទងំន ះ នរើបនឈាម ះថ្វរកា   
ខលួន ។ 

រពះមានរពះភាគរាស់ថ្វ បពរិរមហារាជ នសចកតនុីះ៎ យ៉ាងននះឯង 
បពរិរមហារាជ នសចកតនុីះ៎យ៉ាងននះឯង បពរិរមហារាជ មមននហើយ បគុគល
ណាមយួ របរពរឹតរុចចររិនោយកាយ របរពរឹតរុចចររិនោយវាចា របរពឹរតរុចចររិ
នោយចរិត ខលួនរបស់បគុគលទងំន ះ នឈាម ះថ្វមនិរកានរ នសចកតនី ះនរ ះ
នហរុដូចនមតច បពិររមហារាជ នរ ះថ្វ ការរកាននះជាខាងនរៅ ការរកាននះ
មនិមមនជាការរកាខាងកនុងនរ នរ ះនហរុន ះ បគុគលទងំន ះ នរើបនឈាម ះ
ថ្វ មនិរកាខលួននរ បពិររមហារាជ លុះមរបគុគលណាមយួ របរពរឹតសុចររិ
នោយកាយ របរពរឹតសុចររិនោយវាចា របរពរឹតសុចររិនោយចិរត បុគគលទងំ
ន ះនរើបនឈាម ះរកាខលួន រុកជាមនិមានពលដរំ ី មនិមានពលនសះរកា មនិ
មានពលរថរកា មនិមានពលនថមើរនជើងរកាកន៏ោយ គងម់របុគគលទងំន ះ 
នឈាម ះរកាខលួននោយពិរ នសចកតីន ះ នរ ះនហរុដូចនមតច បពិររមហារាជ 
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because such protection is interior and not exterior. That is why they 
do protect themselves. " He added: 

"Restraint of the body is good;  

restraint of speech is good;  

restraint of mind is good;  

restraint everywhere is good.  

A person who is ashamed of evil doing,  

and restrained everywhere,  

is said to be ‘the one who is protected.10"' 

11. Persons Resemble Mangoes 

      "Bhikkhus, there are these four mangoes. What four? The unripe 

which looks ripe, the ripe which looks unripe, the unripe which looks 

unripe, and the ripe which looks ripe. These, bhikkhus, are the four 

mangoes. 

      "In like manner, bhikkhus, there are these four persons 

resembling mangoes found existing in the world. What four? The 

unripe which looks ripe, the ripe which looks unripe, the unripe 

which looks unripe, and the ripe which looks ripe. 

                                                             
10The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 29, pp.198-200. 
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នរ ះថ្វ ការរកាននះជាខាងកនុង ការរកាននះមនិមមនជាការរកាខាងនរៅនរ 
នរ ះនហរុន ះ បគុគលទងំន ះ នរើបនឈាម ះថ្វរកាខលួន ។ រពះមានរពះភាគ 
ររងា់នរាស់ កយននះនហើយ ។នប ។  

នសចកតីសរងមួនោយកាយ ជាការរបនព នសចកតសីរងមួនោយវាចា ជា
ការរបនព នសចកតីសរងមួនោយចរិត ជាការរបនព នសចកតីសរងួមកនុង
ទវ រទងំអស់ ជាការរបនព បគុគលលមាននសចកតីខាម ស ានសរងួម 
កនុងទវ រទងំអស់បណាិ រនៅថ្វ រកាខលួន10 ។ 

១១. បុគគលមត្បៀបដចូម្ផលស្វា យ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ មផលស្កវ យននះមាន ៤ យ៉ាង ។ មផលស្កវ យ ៤ 
យ៉ាង នរើដូចនមតចខលះ ។ គឺមផលស្កវ យខចីមានសមបុររុំ ១ មផលស្កវ យរុំមានសមបុរខចី
១ មផលស្កវ យខចីមានសមបុរខចី ១ មផលស្កវ យរុមំានសមបុររុំ ១ ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ មផលស្កវ យមាន ៤ យ៉ាងននះ ។ 

 មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានឧបមានោយមផលស្កវ យ ៤ ពួកននះ 
រមមងមាននៅកនុងនោកដូនចាន ះមដរ ។ បគុគល ៤ ពួក នរើដូចនមតចខលះ ។ គឺ
បុគគលខចីមានសមបុររុំ ១ បុគគលរុំមានសមបុរខច ី ១ បគុគលខចីមានសមបុរខចី ១ 
បុគគលរុំមានសមបុររុំ ១ ។ 

                                                             
10 ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបដិរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ២៩ ទំរ័រ ១៩៨-២០០.  
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     "And how, bhikkhus, is a person unripe but ripe-looking? In this 

case the mien of a certain person is charming, whether he is 

departing or approaching, looking forward or backward, bending or 

unbending his arm, or bearing outer robe, bowl and ordinary robe. 

But he does not understand, as it really is, the meaning of: 'This is 

suffering.' He does not understand, as it really is, the meaning of: 

'This is the origin of suffering.' He does not understand, as it really is, 

the meaning of: 'This is the cessation of suffering.' He does not 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is the path leading to 

the cessation of suffering.' Therefore, bhikkhus, one is unripe but 

ripe-looking. Just as mango is unripe but ripe-looking, even so using 

this figure do I speak of this person. 

   "And how, bhikkhus, is a person ripe but looks unripe? In this case 

the mien of a certain person is not charming, whether he is departing 

or approaching, looking forward or backward, bending or unbending 

his arm, or bearing outer robe, bowl and ordinary robe. Yet he does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is suffering.' He does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is the origin of 

suffering. 'He does understand, as it really is, the meaning of: 'This is 

the cessation of suffering.' He does understand, as it really is, the 

meaning of: 'This is the path leading to the cessation of suffering.' 

Therefore, bhikkhus, a person is ripe but looks unripe. Just as mango 

is ripe but looks unripe, even so using this figure do I speak of this  
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 មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលខចីមានសមបុររុ ំ នរើដូចនមតច ។ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ បុគគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នដើរឈាននៅមខុ នដើរឈានថយ
នរកាយ រកនឡកនមើលចំ រកនឡកនមើលចនំហៀង បរអ់វយវៈចូលោរអវយវៈ
នចញ ររររងស់ងាដិ ាររនងិចីវរ គួរជារីរជះថ្វល  បគុគលន ះ មនិដងឹចាស់
ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ មនិដងឹចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជា
រុកខសមរុយៈដូនចនះ មនិដឹងចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះជារុកខននិរាធដូនចនះ
មនិដងឹចាស់ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខនិនរាធាមនិបីដបិទ ដូនចនះ ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលខចីមានសមបុររុយ៉ំាងននះឯង ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ មផលស្កវ យន ះខចីមានសមបុររុំមានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះមានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលរុំមានសមបុរខចី នរើដូចនមតច ។ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ បុគគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នដើរឈាននៅមខុ នដើរឈានថយ
នរកាយ រកនឡកនមើលចំ រកនឡកនមើលចំនហៀង បរអ់វយវៈចូល ោរអវយវៈ
នចញ ររររងស់ងាដិ ាររនងិចវីរ មនិជាររីជះថ្វល  បគុគលន ះ រមមងដឹង
ចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ ដងឹចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះ
ជារុកខសមរុយៈដូនចនះ ដងឹចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះជារុកខនិនរាធដូនចនះ 
ដឹងចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជារុកខនិនរាធាមនិបីដបិទ ដូនចនះ ។ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ បគុគលរុំមានសមបុរខចយ៉ីាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ មផល
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person. 

     "And how, bhikkhus, is a person unripe and looks unripe? In this 

case the mien of a certain person is not charming, whether he is 

departing or approaching, looking forward or backward, bending or 

unbending his arm, or bearing outer robe, bowl and ordinary robe. 

And he does not understand, as it really is, the meaning of: 'This is 

suffering.' He does not understand, as it really is, the meaning of: 

'This is the origin of suffering.' He does not understand, as it really is, 

the meaning of: 'This is the cessation of suffering.' He does not 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is the path leading to 

the cessation of suffering.' Therefore, bhikkhus, a person is unripe 

and looks unripe. Just as mango is unripe and looks unripe, even so 

using this figure do I speak of this person. 

     "And how, bhikkhus, is a person ripe and looks ripe? In this case 

the mien of a certain person is charming, whether he is departing or 

approaching, looking forward or backward, bending or unbending his 

arm, or bearing outer robe, bowl and ordinary robe. And he does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is suffering.' He does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is the arising of 

suffering.' He does understand, as it really is, the meaning of: 'This is 

the ending of suffering.' He does understand, as it really is, the 

meaning of: 'This is the practice going to the ending of suffering.'  
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ស្កវ យន ះរុំមានសមបុរខចី មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរ
ន លថ្វ បគុគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ 

 មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលខចីមានសមបុរខច ី នរើដូចនមតច ។ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ បុគគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នដើរឈាននៅមខុ នដើរឈានថយ
នរកាយ រកនឡកនមើលចំ រកនឡកនមើលចំនហៀង បរអ់វយវៈចូល ោរអវយវៈ
នចញ ររររងស់ងាដិ ាររនងិចីវរ មនិជាររីជះថ្វល  បគុគលន ះ មនិដងឹចាស់
ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ មនិដងឹចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជា
រុកខសមរុយៈដូនចនះ មនិដឹងចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះជារុកខននិរាធដូនចនះ 
មនិដងឹចាស់ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខននិរាធាមនិបីដបិទ ដូនចនះ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ បុគគលខចី មានសមបុរខច ី យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ 
មផលស្កវ យន ះខចី មានសមបុរខចី មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ 
រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលរុំ មានសមបុររុ ំ នរើដូចនមតច ។ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ បុគគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នដើរឈាននៅមខុ នដើរឈានថយ
នរកាយ រកនឡកនមើលចំ រកនឡកនមើលចំនហៀង បរអ់វយវៈចូល ោរអវយវៈ
នចញ ររររងស់ងាដិ ាររនងិចវីរ គួរជាររីជះថ្វល  បគុគលន ះ រមមងដឹង
ចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ ដងឹចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះ
ជារុកខសមរុយៈដូនចនះ ដងឹចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះជារុកខនិនរាធដូនចនះ 
ដឹងចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជារុកខនិនរាធាមនិបីដបិទ ដូនចនះ មាន លភកិខុ
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Thus, bhikkhus, a person is ripe and looks ripe. Just as mango is ripe 

and looks ripe, even so using this figure do I speak of this person. 

Thus, bhikkhus, there are these four persons that resemble mangoes 

found existing in the world." 

` 12. Persons Resemble Mice 

     "Bhikkhus, there are these four mice. What four? The one that 

digs a hole but does not live in it, the one that lives in a hole it has 

not dug, the one that neither digs a hole nor lives in a hole, and the 

one that both digs a hole and lives in it. These, monks, are the four 

mice. 

     "In like manner, monks, there are these four persons resembling 

mice found existing in the world. What four? The one that digs a 

hole but does not live in it, the one that lives in a hole it has not dug, 

the one that neither digs a hole nor lives in a hole, and the one that 

both digs a hole and lives in it. 

     "And how, bhikkhus, is a person one who digs a hole but does not 

live in it? In this case, monks, a certain person masters Dhamma, to 

wit: Sutta, Geyya, Veyyākaraṇa, Gāthā, Udāna, Itivuttaka, Jātaka, 

Abbhutadhamma and Vedalla. But he does not understand,                

as it really is, the meaning of: 'This is suffering.' He does not 
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ទងំឡាយ បគុគលរុំមានសមបុររុយ៉ំាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ មផល
ស្កវ យន ះរុំ មានសមបុររុំ មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ 
រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ បគុគលមានឧបមានោយមផលស្កវ យ ៤ ពួកននះ រមមងមាននៅកនុង
នោក ។ 

១២. បុគគលមត្បៀបដចូស្តាកណ្ដុ រ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ កណាុ រននះមាន ៤ ពួក ។ កណាុ រ ៤ ពួក នរើដូច
នមតចខលះ ។ គកឺណាុ រកកាយរនធ មរមនិនៅ ១ នៅមរមនិកកាយរនធ ១ ទងំមនិ
កកាយរនធទងំមនិនៅ ១ កកាយរនធផង នៅផង ១ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ 
កណាុ រមាន ៤ ពួកននះឯង ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលឧបមានោយកណាុ រ ៤ ពួកននះ រមមងមាន
នៅកនុងនោកកដូ៏នចាន ះមដរ។ បុគគល ៤ ពួក នរើដូចនមតចខលះ ។ គបឺគុគលកកាយ
រនធ មរមនិនៅ ១ នៅមរមនិកកាយរនធ ១ ទងំមនិកកាយរនធទងំមនិនៅ១ 
កកាយរនធផង នៅផង ១ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលជាអនកកកាយរនធ មរមនិនៅ នរើដូចនមតច 
។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នរៀនសូររនូវធម ៌គឺសុរតៈ 
នគយយៈ នវយាករណៈ ាថ្វ ឧទនៈ ឥរិវរុតកៈ ជារកៈ អពភូរធមមៈ នវរលលៈ 
បុគគលន ះ មនិដឹងចាស់ាមពរិថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ មនិដងឹចាស់ាម  
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understand, as it really is, the meaning of: 'This is the origin of 

suffering.' He does not understand, as it really is, the meaning of: 

'This is the cessation of suffering.' He does not understand, as it 

really is, the meaning of: 'This is the path leading to the cessation of 

suffering.' Therefore, bhikkhus, a person is one who digs a hole but 

does not live in it. Just as that mouse digs a hole but does not live in 

it, even so using this figure do I speak of this person. 

     "And how, bhikkhus, is a person one who lives in a hole he has 

not dug? In this case, bhikkhus, a certain person does not master 

Dhamma, to wit: Sutta, Geyya, Veyyākaraṇa, Gāthā, Udāna, 

Itivuttaka, Jātaka, Abbhutadhamma and Vedalla. Yet he does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is suffering.' He does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is the origin of 

suffering.' He does understand, as it really is, the meaning of: 'This is 

the cessation of suffering.' He does understand, as it really is, the 

meaning of: 'This is the path leading to the cessation of suffering.' 

Therefore, bhikkhus, he is one who lives in a hole he has not dug. 

Just as that mouse lives in a hole it has not dug, so using this figure 

do I speak of this person. 

     "And how, bhikkhus, is a person one who neither digs a hole nor 
lives in a hole? In this case, bhikkhus, a certain person neither 
masters Dhamma, to wit: Sutta, Geyya, Veyyākaraṇa, Gāthā, Udāna, 
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នសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខសមរុយៈដូនចនះ មនិដងឹចាស់ាមនសចកតីពរិថ្វ 
ននះជារុកខននិរាធដូនចនះ មនិដងឹចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជារុកខននិរាធា-
មនិបីដិបទ ដូនចនះ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលជាអនកកកាយរនធ មរមនិនៅ
យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ កណាុ រន ះ កកាយរនធ មរមនិនៅមាន
ឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះមាន
ឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលជាអនកនៅ មរមនិកកាយរនធ នរើដូចនមតច 
។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ មនិនរៀនសូររនូវធម ៌ គ ឺ
សុរតៈ នគយយៈ នវយាករណៈ ាថ្វ ឧទនៈ ឥរិវរុតកៈ ជារកៈ អពភូរធមមៈ   
នវរលលៈ បុគគលន ះ រមមងដងឹចាស់ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ ដឹង
ចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះជារុកខសមរុយៈដូនចនះ ដងឹចាស់ាមនសចកតី
ពិរថ្វ ននះជារុកខនិនរាធដូនចនះ ដងឹចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជារុកខននិរាធ-
ាមនិបីដបិទ ដូនចនះ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលជាអនកនៅ មរមនិកកាយ
រនធ យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ កណតុ រន ះនៅ មរមនិកកាយរនធ
មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះ មាន
ឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលទងំមនិកកាយរនធទងំមនិនៅ នរើដូច
នមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ មនិនរៀនសូររនូវ
ធម ៌គឺសុរតៈ នគយយៈ នវយាករណៈ ាថ្វ ឧទនៈ ឥរិវរុតកៈ ជារកៈ អពភូរ-  
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Itivuttaka, Jātaka, Abbhutadhamma and Vedalla nor understand, as it 
really is, the meaning of: 'This is suffering.' He does not understand, 
as it really is, the meaning of: 'This is the origin of suffering.'                
He does not understand, as it really is, the meaning of: 'This is the 
cessation of suffering.' He does not understand, as it really is, the 
meaning of: 'This is the path leading to the cessation of suffering.' 
Thus, bhikkhus, he is one who neither digs a hole nor lives in a hole. 
Just as that mouse neither digs a hole nor lives in a hole, so using this 
figure do I speak of this person. 

     "And how, bhikkhus, is a person one who both digs a hole and 

lives in it? In this case, bhikkhus, a certain person both masters 

Dhamma, to wit: Sutta, Geyya, Veyyākaraṇa, Gāthā, Udāna, 

Itivuttaka, Jātaka, Abbhutadhamma and Vedalla. And he does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is suffering.' He does 

understand, as it really is, the meaning of: 'This is the arising of 

suffering.' He does understand, as it really is, the meaning of: 'This is 

the ending of suffering.' He does understand, as it really is, the 

meaning of: 'This is the practice going to the ending of suffering.' 

Therefore, bhikkhus, a person is one who both digs a hole and lives 

in it. Just as that mouse is one that both digs a hole and lives in it, so 

using this figure do I speak of this person. These, bhikkhus, are the 

four persons found existing in the world." 
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ធមមៈ នវរលលៈ បគុគលន ះ មនិដងឹចាស់ាមពរិថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ មនិដឹង
ចាស់ាមនសចកតពីិរថ្វ ននះជារុកខសមរុយៈដូនចនះ មនិដឹងចាស់ាមនសច-
កតីពរិថ្វ ននះជារុកខនិនរាធដូនចនះ មនិដងឹចាស់ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខ-
និនរាធាមនិបីដបិទ ដូនចនះ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលទងំមនិកកាយរនធ 
ទងំមនិនៅយ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ កណាុ រន ះទងំមនិកកាយ
រនធ ទងំមនិនៅ មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ
បុគគលននះមានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលជាអនកកកាយរនធផង នៅផង នរើដូច
នមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នរៀនសូររនូវធម ៌គឺ 
សុរតៈ នគយយៈ នវយាករណៈ ាថ្វ ឧទនៈ ឥរិវរុតកៈ ជារកៈ អពភូរធមមៈ   
នវរលលៈ បគុគលន ះ ដឹងចាស់ាមពរិថ្វ ននះជារុកខដូនចនះ ដងឹចាស់ាម  
នសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខសមរុយៈដូនចនះ ដងឹចាស់ាមនសចកតពីរិថ្វ ននះជា
រុកខនិនរាធដូនចនះ ដងឹចាស់ាមនសចកតីពរិថ្វ ននះជារុកខនិនរាធាមនិបីដិបទ 
ដូនចនះ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលជាអនកកកាយរនធផង នៅផង យ៉ាងននះ
ឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ កណាុ រន ះ កកាយរនធផង នៅផង មានឧបមា
យ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះ មានឧបនមយយ
ដូនចាន ះមដរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគល ៤ ពួកននះ មានឧបមានោយកណាុ រ 
រមមងមាននៅកនុងនោក ។ 
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13. Persons Resemble Oxen 

     "There are, bhikkhus, these four oxen. What four? The one that is  

fierce to the cows of its own herd but not to the cows of another herd, 

the one that is fierce to the cows of another herd but not to those of 

its own herd, the one that is fierce to both the cows of its own herd 

and the cows of another herd, and the one that is fierce to neither the 

cows of its own herd nor of another herd. These, bhikkhus, are the 

four oxen. 

     "In like manner, bhikkhus, these four persons resembling oxen are 

to be found existing in the world. What four? The one that is fierce to 

the cows of its own herd but not to the cows of another herd, the one 

that is fierce to the cows of another herd but not to those of its own 

herd, the one that is fierce to both the cows of its own herd and the 

cows of another herd, and the one that is fierce to neither the cows of 

its own herd nor of another herd. 

     "And how, bhikkhus, is a person like an ox that is fierce to the 

cows of its own herd but not to the cows of another herd? In this 

case, bhikkhus, a certain person is a terror to his own company but 

not to another's company. Therefore, bhikkhus, a person is like an ox 

that is fierce to the cows of its own herd but not to the cows of 

another herd. Just as, bhikkhus, an ox is fierce to the cows of its own 
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១៣. បុគគលមត្បៀបដចូមោបមត្មើ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ នាបនរមើននះ មាន ៤ ពួក ។ នាបនរមើ ៤ ពួក  

នរើដូចនមតចខលះ ។ គឺជាសរវកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន មនិកាចកនុងហវូងនា
ដនរ ១ ជាសរវកាចកនុងហវូងនាដនរ មនិកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន ១ ជាសរវ
កាចកនុងហវូងនារបស់ខលួនផង កាចកនុងហវូងនាដនរផង ១ ជាសរវមនិកាចកនុង
ហវូងនារបស់ខលួន ទងំមនិកាចកនុងហវូងនាដនរ ១ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ 
នាបនរមើមាន ៤ ពួកននះឯង ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានឧបមានោយនាបនរមើ ៤ ពួកននះ 
រមមងមាននៅកនុងនោក ដូនចាន ះមដរ ។ បគុគល ៤ ពួក នរើដូចនមតចខលះ ។ គឺ
បុគគលដូចនាកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន មរមនិកាចកនុងហវូងនាដនរ ១ កាច
កនុងហវូងនាដនរ មរមនិកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន ១ កាចកនុងហវូងនារបស់
ខលួនផង កាចកនុងហវូងនាដនរផង ១ មនិកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន ទងំមនិ
កាចកនុងហវូងនាដនរ ១ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលដូចនាកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន មរ
មនិកាចកនុងហវូងនាដនរ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ 
កនុងនោកននះ ជាអនកគរំាមបរស័ិររបស់ខលួន មរមនិគរំាមបរស័ិរដនរ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ បុគគលដូចនាកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន មរមនិកាចកនុងហវូងនា
ដនរ យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ នាបនរមើន ះជាសរវកាចកនុងហវូង
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herd but not to the cows of another herd, so using this figure do I 

speak of this person. 

     "And how, bhikkhus, is a person like an ox that is fierce to the 

cows of another herd but not to those of its own? In this case, 

bhikkhus, a certain person is a terror to another's company but not a 

terror to his own. Therefore, bhikkhus, a person is like an ox that is 

fierce to the cows of another herd but not to those of its own. Just as, 

bhikkhus, an ox is fierce to the cows of another herd but not to those 

of its own, so using this figure do I speak of this person. 

     "And how, bhikkhus, is a person like an ox that is fierce to the 

both cows of its own herd and another’s? In this case, bhikkhus, a 

certain person is a terror to both his own company and another's. 

Therefore, bhikkhus, a person is like an ox that is fierce to both cows 

of its own herd and another’s. Just as, bhikkhus, an ox is fierce to 

both cows of its own herd and another’s, so using this figure do I 

speak of this person. 

 



49 

 

នារបស់ខលួន មរមនិកាចកនុងហវូងនាដនរ មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះ មានឧបនមយយ ដូនចាន ះមដរ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលដូចនាកាចកនុងហវូងនាដនរ មរមនិ
កាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ 
កនុងនោកននះ ជាអនកគរំាមបរស័ិរអនកដនរ មរមនិគរំាមបរស័ិររបស់ខលួន មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ បគុគលដូចនាកាចកនុងហវូងនារបស់អនកដនរ មរមនិកាចកនុង
ហវូងនារបស់ខលួន យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ នាបនរមើន ះ ជា
សរវកាចកនុងហវូងនាដនរ មរមនិកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន មានឧបមាយ៉ាង
ណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះមានឧបនមយយដូនចាន ះ
មដរ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលដូចនាកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួនផង 
កាចកនុងហវូងនាដនរផង នរើដូចនមាច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ 
កនុងនោកននះ ជាអនកគរំាមបរស័ិររបស់ខលួនផង គំរាមបរស័ិររបស់អនកដនរផង 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលដូចនាកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួនផង កាចកនុងហវូង
នាដនរផង យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ នាបនរមើន ះ កាចកនុង
ហវូងនារបស់ខលួនផង កាចកនុងហវូងដនរផង មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះ មានឧបនមយយ ដូនចាន ះមដរ ។ 
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      "And how, bhikkhus, is a person like an ox that is fierce neither 

to the cows of its own herd nor to the cows of another herd? In this 

case, bhikkhus, a certain person is a terror neither to his own 

company nor to another's company. Therefore, bhikkhus, a person is 

like an ox that is fierce neither to the cows of its own herd nor to the 

cows of another herd. Just as, bhikkhus, an ox is fierce neither to the 

cows of its own herd nor to the cows of another herd, so using this 

figure do I speak of this person. These four persons, bhikkhus, 

resembling oxen, are found existing in the world." 

14. Persons Resemble Trees 

     "Monks, there are these four trees. What four? Sapwood 

surrounded by sapwood, sapwood surrounded by heartwood, 

heartwood surrounded by sapwood, and heartwood surrounded by 

heartwood. These, monks, are the four trees.  

     "In like manner, bhikkhus, these four persons resembling trees are 

found existing in the world. What four?  Sapwood surrounded by 

sapwood, sapwood surrounded by heartwood, heartwood surrounded 

by sapwood, and heartwood surrounded by heartwood. 
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មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលដូចនាមនិកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន 
ទងំមនិកាចកនុងហវូងនាដនរ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួក
ខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកមនិគរំាមបរស័ិររបស់ខលួន ទងំមនិគរំាមបរស័ិរ
របស់អនកដនរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលដូចនាមនិកាចកនុងហវូងនារបស់
ខលួន ទងំមនិកាចកនុងហវូងនាដនរ យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ នា
បនរមើន ះ ជាសរវមនិកាចកនុងហវូងនារបស់ខលួន ទងំមនិកាចកនុងហវូងនាដនរ 
មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះ មាន
ឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលឧបមានោយនាបនរមើ ៤ 
ពួកននះ រមមងមាននៅកនុងនោក ។ 

១៤. បុគគលមត្បៀបដចូមដើមម ើ  

មាន លភកិខុទងំឡាយ នដើមនឈើ មាន ៤ ពួក ។ នដើម នឈើ ៤ ពួក នរើ
ដូចនមតចខលះ ។ គឺនដើមនឈើរស្កយ មាននដើមនឈើរស្កយជាបរវិារ ១ នដើមនឈើ
រស្កយ មាននដើមនឈើខលឹមជាបរវិារ ១ នដើមនឈើខលមឹមាននដើមនឈើរស្កយជា
បរវិារ ១ នដើមនឈើខលមឹ មាននដើមនឈើខលមឹជាបរវិារ ១ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ 
នដើមនឈើមាន ៤ ពួកននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានឧបមានោយ
នដើមនឈើ ៤ ពួកននះ រមមងមាននៅកនុងនោកដូនចាន ះមដរ ។ បុគគល ៤ ពួក នរើ
ដូចនមតចខលះ ។ គឺបគុគលរស្កយ មានរស្កយជាបរវិារ ១ បគុគលរស្កយមានខលមឹ
ជាបរវិារ ១ បុគគលខលមឹ មានរស្កយជាបរវិារ១ បគុគលខលមឹ មានខលឹមជាបរវិារ១ ។  
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    "And how, monks, is a person like sapwood surrounded by 

sapwood? In this case, monks, a certain person is immoral, of a 

wicked nature, and his company is immoral, of a wicked nature.  

Therefore, bhikkhus, a person is like sapwood surrounded by 

sapwood. Just as that tree of sapwood is surrounded by sapwood 

trees, even so using this figure do I speak of this person. 

     "And how, bhikkhus, is a person like sapwood surrounded by 

heartwood? In this case, monks, a certain person is immoral, of a 

wicked nature, but his company is virtuous, of a lovely nature. 

Therefore, bhikkhus, a person is like sapwood surrounded by 

heartwood. Just as that tree of sapwood is surrounded by heartwood 

trees, even so using this figure do I speak of this person. 

     "And how, bhikkhus, is a person like heartwood surrounded by 

sapwood? In this case, monks, a certain person is virtuous, of a 

lovely nature, but his company is immoral, of a wicked nature. 

Therefore, bhikkhus, a person is like heartwood surrounded by  
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មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលរស្កយ មានរស្កយជាបរវិារ នរើដូច
នមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកររុសតសីល 
មានធមដ៌ោ៏មក ទងំបរស័ិររបស់បគុគលន ះ កជ៏ាអនកររុសតសីល មានធមដ៌៏
ោមកមដរ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលរស្កយ មានរស្កយជាបរវិារយ៉ាងននះ
ឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ នដើមនឈើន ះ ជានឈើរស្កយ មាននដើមនឈើ
រស្កយជាបរវិារ មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ 
បុគគលននះមានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបុគគលរស្កយ មានខលមឹជាបរវិារ នរើដូចនមតច 
។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកររុសតសីល មាន
ធមដ៌ោ៏មក ប៉មុនតបរស័ិររបស់បុគគលន ះ ជាអនកមានសីល មានធមល៌អ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ បុគគលរស្កយ មានខលមឹជាបរវិារ យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ នដើមនឈើន ះជានដើមនឈើរស្កយ មាននដើមនឈើខលមឹជាបរវិារ មាន
ឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះ មាន
ឧបមាដូនចាន ះមដរ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលខលឹមមានរស្កយជាបរវិារ នរើដូចនមតច ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកមានសីល មានធម៌
លអ ប៉ុមនតបរស័ិររបស់បគុគលន ះ ជាអនកររុសតសីល មានធមដ៌ោ៏មក មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ យ៉ាងននះនឈាម ះថ្វ បុគគលខលមឹ មានរស្កយជាបរវិារ យ៉ាងននះ
ឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ នដើមនឈើន ះ ជានដើមនឈើខលមឹ មាននដើមនឈើ 
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sapwood. Just as that tree of heartwood is surrounded by sapwood 

trees, even so using this figure do I speak of this person. 

     "And how, bhikkhus, is a person like heartwood surrounded by 

heartwood? In this case, monks, a certain person is virtuous, of a 

lovely nature, and his company is virtuous, of a lovely nature. 

Therefore, bhikkhus, a person is like heartwood surrounded by 

heartwood. Just as that tree of heartwood is surrounded by heartwood 

trees, even so using this figure do I speak of this person. These, 

bhikkhus, are the four persons found existing in the world." 

15. Persons Resemble Snakes 

     "Bhikkhus, there are these four snakes. What four? The venomous 

but not fierce, the fierce but not venomous, the one that is both 

venomous and fierce, and the one that is neither venomous nor 

fierce. 

     "Just in the same way, bhikkhus, these four persons resembling 

snakes are found existing in the world. What four? The venomous  
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រស្កយជាបរវិារ មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ 
បុគគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលខលឹម មានខលមឹជាបរវិារ នរើដូចនមតច ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ ជាអនកមានសីល មានធម៌
លអ ទងំបរស័ិររបស់បគុគលន ះ កជ៏ាអនកមានសីល មានធមល៌អមដរ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ បគុគលខលឹម មានខលមឹជាបរវិារ យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ 
នដើមនឈើន ះ ជានដើមនឈើមានខលមឹ មាននដើមនឈើខលមឹ ជាបរវិារ មានឧបមា
យ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះ មានឧបនមយយ
ដូនចាន ះមដរ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានឧបមានោយនដើមនឈើ ៤ ពួក
ននះ រមមងមាននៅកនុងនោក ។  

១៥. បុគគលមត្បៀបដចូអាស្រិពសិ្(ពស្)់  

មាន លភកិខុទងំឡាយ អាសិរពិសននះ មាន ៤ ពួក ។ អាសិរពិស ៤ 
ពួក នរើដូចនមតចខលះ ។ គឺ អាសិរពិស មានពិសរជួររជាបោប ់មរមនិមានពិស
ដព៏នលកឹ ១ មានពិសដព៏នលកឹ មរមនិមានពិសរជួររជាបោប ់១ មានពិសរជួរ
រជាបោបផ់ង មានពិសដព៏នលកឹផង ១ មនិមានពិសរជរួរជាបោប ់ ទងំមនិ
មានពិសដព៏នលឹក ១ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ អាសិរពិសមាន ៤ ពួកននះឯង ។  

 មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានឧបមានោយអាសិរពិស ៤ ពួកននះ 
រមមងមាននៅកនុងនោក ដូនចាន ះមដរ។ បគុគល ៤ ពួក នរើដូចនមតចខលះ ។ គឺ
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but not fierce, the fierce but not venomous, the one that is both 

venomous and fierce, and the one that is neither venomous nor fierce. 

     "And how, monks, is a person venomous but not fierce? In this 

case, bhikkhus, a certain person is quick to anger, but his anger lasts 

not long. Thus, bhikkhus, a person is venomous but not fierce. Just as 

that snake is venomous but not fierce, so using this figure do I speak 

of this person. 

     "And how, monks, is a person fierce but not venomous? In this 

case, bhikkhus, a certain person is not quick to anger, but his anger 

lasts long. Thus, bhikkhus, a person is fierce but not venomous. Just 

as that snake is fierce but not venomous, so using this figure do I 

speak of this person. 
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បុគគលមានពិសរជរួរជាបោប ់មរមនិមានពិសដព៏នលកឹ ១ មានពសិដព៏នលឹក មរ
មនិមានពិសរជរួរជាបោប ់១ មានពិសរជួររជាបោបផ់ង មានពិសដព៏នលឹក 

ផង ១ មនិមានពិសរជរួរជាបោប ់ទងំមនិមានពិសដព៏នលឹក ១ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលមានពិសរជួររជាបោប ់ មរមនិមាន
ពិសដព៏នលកឹ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ 
រមមងនរកាធនរឿយៗ មរនសចកតីនរកាធរបស់បគុគលន ះ មនិងំនៅអស់កាលយូរ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានពិសរជរួរជាបោប ់ មរមនិមានពិសដព៏នលកឹ
យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ អាសិរពិសន ះ មានពិសរជួររជាប
ោប ់ មរមនិមានពិសដព៏នលឹក មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុទងំឡាយ 
រថ្វគរន លថ្វ បគុគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលមានពិសដព៏នលកឹ មរមនិមានពិសរជរួ
រជាបោប ់ នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលពួកខលះ កនុងនោកននះ 
រមមងមនិនរកាធនរឿយៗនរ មរនសចកតីនរកាធរបស់បុគគលន ះ រមមងងនំៅអស់
កាលយូរ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានពសិដព៏នលកឹ មរមនិមានពិសរជួរ
រជាបោប ់យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ អាសិរពិសន ះ មានពិសដ៏
ពនលកឹ មរមនិមានពិសរជរួរជាបោប ់ មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។  
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       "And how, monks, is a person both fierce and venomous? In this  

case, bhikkhus, a certain person is quick to anger, and his anger lasts  

long. Thus, bhikkhus, a person is both fierce and venomous. Just as 

that snake is fierce and venomous, so using this figure do I speak of 

this person. 

     "And how, bhikkhus, is a person neither fierce nor venomous? In 

this case, bhikkhus, a certain person is neither quick to anger nor 

does his anger last long. Thus, bhikkhus, a person is neither fierce 

nor venomous. Just as that snake is neither fierce nor venomous, so 

using this figure do I speak of this person. Therefore, bhikkhus, these 

are the four persons resembling snake that are found existing in the 

world11.'' 

                                                             
11The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 42, pp.266-281.
& Suttas.come. (n.d.). Valahaka Vagga. Retrieved from http://www.suttas.com/ 
third -fifty.html. 
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មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលមានពិសរជរួរជាបោបផ់ង មានពិស
ដព៏នលកឹផង នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលពួកខលះ កនុងនោកននះ 
រមមងនរកាធនរឿយៗផង នសចកតនីរកាធរបស់បុគគលន ះ រមមងងំនៅអស់កាល
យូរផង មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានពិសរជួររជាបោបផ់ង មានពិសដ៏
ពនលកឹផង យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ អាសិរពិសន ះ មានពិស
រជរួរជាបោបផ់ង មានពិសដព៏នលកឹផង មានឧបមាយ៉ាងណា មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលមនិមានពិសរជរួរជាបោប ់ ទងំមនិ
មានពិសដព៏នលឹក នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោក
ននះ មនិនរកាធ  នរឿយៗ ទងំនសចកតីនរកាធរបស់បុគគលន ះ កម៏និងនំៅអស់
កាលយូរ មាន លភកិខុទងំឡាយ បុគគលមនិមានពិសរជរួរជាបោប ់ ទងំមនិ
មានពិសដព៏នលឹកយ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ អាសិរពិសន ះ មនិ
មានពិសរជួររជាបោប ់ទងំមនិមានពិសដព៏នលកឹ មានឧបមាយ៉ាងណា មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ រថ្វគរន លថ្វ បុគគលននះ មានឧបនមយយដូនចាន ះមដរ ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលមានឧបមានោយអាសិរពិស ៤ ពួកននះ រមមងមាន
នៅកនុងនោក11 ។ 

                                                             
11 ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបដិរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤២ ទំរ័រ ២៦៦-២៨១. និង Suttas.   
   come. (n.d.). វោហរ វរគ. ដរក្សងល់េញរ ីhttp://www.suttas.com/ third -fifty.html.  
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16. He Is Low and Low 

     "Bhikkus, these four persons are found existing in the world.  

What four?  He who is low and low, he who is low and high, he who 

is high and low, and he who is high and high. 

     "And how, monks, is a person low and low?  In this case, monks, 

a certain person is born into a lowly family — the family of a 

scavenger, a basket-weaver, a hunter, a wheelwright, and a sweeper, 

or in a family that is poor, with little food and drink, living in 

hardship, where food and clothing are hard to get. And he is ugly, 

misshapen, stunted, sickly, half-blind, crooked, lame and paralyzed. 

He doesn't receive any food, drink, clothing, vehicles, garlands, 

perfumes, ointments, bedding, shelter and lamps. He engages in 

bodily misconduct, verbal misconduct, and mental misconduct. 

Having engaged in bodily misconduct, verbal misconduct, and 

mental misconduct, he — on the break-up of the body, after death —  
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១៦. បុគគលមកទាប មៅវិញទាប 

មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគល ៤ ពួកននះ រមមងមាននៅកនុងនោក ។  

បុគគល ៤ ពួក នរើដូចនមតចខលះ ។ គឺ បគុគលទប កានម់រទបនៅ ១ បគុគលទប 
ររឡបន់ៅជាខពស់វញិ ១ បគុគលខពស់ររឡបម់កជាទបវញិ១ បគុគលខពស់
កានម់រខពស់នឡើង ។ 

 មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលទបកានម់រទបនៅ នរើដូចនមតច ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នកើរកនុងររកូលនថ្វកទប 
គឺររកូលចណាា ល ររកូលអនករាញមផង ររកូលអនកននស្ករ ររកូលអនកនធវើ
រថ ររកូលអនកនចាលសរមាម ឬររកូលកមសរ ់ មដលមានាយរកឹនងិនភាជន
រិច របរពឹរតចិ ច្ ឹមជវីរិាននោយលំាក មដលជាររកូល រកអាហារសរមាប់
បរនិភាគ និងសំពរស់រមាបប់រិាងំ ាននោយររោបររដួស ។ បគុគលន ះ 
ជាអនកមានសមបុរអារកក ់ មានរបូនោមអារកក ់ ជាមនុសសនរឿ មានអា ធ
នរចើន ខាវ ក ់មកងង ខចក ខវនិ ជាអនកមនិសូវានាយរឹក សំពរ ់យាន ផ្កា ករមង 
នរគឿងរកអបូ នរគឿងោបនផសងៗ រនីដក ផទះសំណាក ់ នងិនរគឿងរបរបី ។ 
បុគគលន ះ របរពរឹតរុចចររិនោយកាយ របរពរឹតរុចចររិនោយវាចា របរពឹរតរុចចររិ
នោយចរិត លុះបគុគលន ះ របរពឹរតរុចចររិនោយកាយ របរពរឹតរុចចររិនោយ
វាចា របរពឹរតរុចចររិនោយចរិតនហើយ លុះមបកធ្លល យរាងកាយ ស្កល បន់ៅ មរង
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reappears in the plane of deprivation, the bad destination, the lower 

realms, and hell. This, monks, is the person who is low and low.  

     "And how, monks, is a person low and high? In this case, monks, 

a certain person is born into a lower class family — the family of a 

scavenger, a basket-weaver, a hunter, a wheelwright, and a sweeper, 

or in a family that is poor, with little food and drink, living in 

hardship, where food and clothing are hard to get. And he is ugly, 

misshapen, stunted, sickly, half-blind, crooked, lame and paralyzed. 

He doesn't receive any food, drink, clothing, vehicles, garlands, 

perfumes, ointments, bedding, shelter and lamps. He engages in good 

bodily conduct, good verbal conduct, and good mental conduct. 

Having engaged in good bodily conduct, good verbal conduct, and 

good mental conduct, he — on the break-up of the body, after death 

— reappears in the good destination, the heavenly realm. This, 

monks, is the person who is low and high.  

     "And how, monks, is a person high and low? In this case, monks, 

a certain person is born into an upper class family — a noble warrior 

family, a priestly family, a prosperous householder family — a  
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នៅនកើរកនុងអាយ រុគគរិ វនិិារ នរក ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលទប
កានម់រទបនៅយ៉ាងននះឯង ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបុគគលទបររឡបជ់ាខពស់វញិ នរើដូចនមតច ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នកើរកនុងររកូលនថ្វកទប 
គឺររកូលចណាា ល  ររកូលអនករាញមផង ររកូលអនកននស្ករ ររកូលអនកនធវើ
រថ ររកូលអនកនចាលសរមាម ឬររកូលកមសរ ់ មដលមានាយរកឹនងិនភាជន
រិច របរពឹរតចិ ច្ ឹមជវីរិាននោយលំាក មដលជាររកូល រកអាហារសរមាប់
បរនិភាគ និងសំពរស់រមាបប់រិាងំ ាននោយររោបររដួស ។ បគុគលន ះ 
ជាអនកមានសមបុរអារកក ់ មានរបូនោមអារកក ់ ជាមនុសសនរឿ មានអា ធ
នរចើន ខាវ ក ់មកងង ខចក ខវនិ ជាអនកមនិសូវានាយរឹក សំពរ ់យាន ផ្កា ករមង 
នរគឿងរកអបូ នរគឿងោបនផសងៗ រនីដក ផទះសំណាក ់ នងិនរគឿងរបរបី ។ 
ប៉ុមនតបគុគលន ះ របរពរឹតសុចររិនោយកាយ របរពរឹតសុចររិនោយវាចា របរពឹរត
សុចររិនោយចរិត លុះបគុគលន ះ របរពឹរតសុចររិនោយកាយ របរពរឹតសុចររិ
នោយវាចា របរពរឹតសុចររិនោយចិរត លុះមបកធ្លល យរាងកាយ ស្កល បន់ៅ មរង
នៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលទបររឡប់
ជាខពស់វញិយ៉ាងននះឯង ។ 

 មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលខពស់ ររឡបម់កជាទបវញិ នរើដូច
នមតច ។ មាន លភកិខុទំងឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នកើរកនុងររកូល
ខពស់ គឺររកូលខរតយិមហាស្កល ឬររកូលរ ហមណមហាស្កល និងររកូល
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family that is rich, with much wealth, with many possessions, with a 

great deal of money, a great many accoutrements of wealth, a great 

many commodities (wealth of crops). And he is well-built, 

handsome, extremely inspiring, possessed of supreme beauty of 

form. He gets food, drink, clothing, vehicles, garlands, perfumes,  

ointments, bedding, shelter and lamps. He engages in bodily 

misconduct, verbal misconduct, and mental misconduct. Having 

engaged in bodily misconduct, verbal misconduct, and mental 

misconduct, he — on the break-up of the body, after death — 

reappears in the plane of deprivation, the bad destination, the lower 

realms, and hell. This, monks, is the person who is high and low. 

     "And how, monks, is a person high and high? In this case, monks, 

a certain person is born into an upper class family — a noble warrior 

family, a priestly family, a prosperous householder family — a 

family that is rich, with much wealth, with many possessions, with a 

great deal of money, a great many accoutrements of wealth, a great 

many commodities (wealth of crops). And he is well-built, 

handsome, extremely inspiring, possessed of supreme beauty of 

form. He gets food, drink, clothing, vehicles, garlands, perfumes, 

ointments, bedding, shelter and lamps. He engages in good bodily 

conduct, good verbal conduct, and good mental conduct. Having  
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គហបរមិហាស្កល មដលជាររកូលសតុកសតមភ មានររពយនរចើន មាននរគឿងនរបើ
រាស់នរចើន មានមាសរាកន់រចើន មាននរគឿងឧបករណ៍ជារីនររកអរនរចើន 
មានរសូវជាររពយនរចើន បគុគលន ះ រមមងមានរបូលអ គួរពរិពលិរមលិនមើល គួរ
ជារីរជះថ្វល  របកបនោយរបូនោម លអនរកមលង ជាអនកានាយ រកឹ សំពរ ់
យាន ផ្កា ករមង នរគឿងរកអបូ នរគឿងោបនផសងៗ រនីដក ផទះសំណាក ់ នងិ
នរគឿងរបរបី ជារបរករី ។ ប៉មុនតបគុគលន ះ របរពរឹតរុចចររិនោយកាយ របរពរឹត
រុចចររិនោយវាចា របរពរឹតរុចចររិនោយចិរត  លុះបគុគលន ះ របរពរឹតរុចចររិ
នោយកាយ របរពឹរតរុចចររិនោយវាចា របរពរឹតរុចចររិនោយចរិតនហើយ លុះមបក
ធ្លល យរាងកាយ ស្កល បន់ៅ មរងនៅនកើរកនុងអាយ រុគគរិ វនិិារ នរក ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលខពស់ ររឡបម់កជាទបវញិ យ៉ាងននះឯង ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះបគុគលខពស់កានម់រខពស់នឡើង នរើដូចនមតច ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ បគុគលពួកខលះ កនុងនោកននះ នកើរកនុងររកូលខពស់ គឺ
ររកូលខរតយិមហាស្កល ឬររកូលរ ហមណមហាស្កល នងិររកូលគហប-
រិមហាស្កល មដលជាររកូលសតុកសតមភ មានររពយនរចើន មាននរគឿងនរបើរាស់
នរចើន មានមាសរាកន់រចើន មាននរគឿងឧបករណ៍ជារីនររកអរនរចើន មានរសូវ
ជាររពយនរចើន បគុគលន ះ រមមងមានរបូលអ គួរពិរពលិរមលិនមើល គួរជារីរជះ
ថ្វល  របកបនោយរបូនោម លអនរកមលង ជាអនកានាយ រកឹ សំពរ ់ យាន 
ផ្កា ករមង នរគឿងរកអបូ នរគឿងោបនផសងៗ រីនដក ផទះសំណាក ់ នងិនរគឿង
របរីប ជារបរករី ។ បុគគលន ះ របរពឹរតសុចររិនោយកាយ របរពរឹតសុចររិ
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engaged in good bodily conduct, good verbal conduct, and good 

mental conduct, he — on the break-up of the body, after death — 

reappears in the good destination, in the heavenly realm. This, 

monks, is one who is high and high. These, monks, are the four 

persons found existing in the world12." 

17. Ways of Living Together 

"Bhikkhus, there are these four ways of living together: What 

four? A vile man lives along with a vile woman; a vile man lives 

along with a Devi (a goddess); a deva (a god) lives along with a vile 

woman; and a deva lives along with a Devi.  

"And how, bhikkhus, does a vile man live along with a vile 

woman? In this case, bhikkhus, a certain husband is one who takes 

life, steals, commits sexual misconduct, tells lie, uses divisive, rude 

and foolish words, has covetousness, ill-will and wrong view; he is 

an immoral and a wicked man. He, who maintains the household  

                                                             
12The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 42, pp.213-215. 
& F.L. Woodward, M.A. (2001). Anguttara-Nikāya   pp. 95-96.  
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នោយវាចា របរពរឹតសុចររិនោយចរិត  លុះបគុគលន ះ របរពរឹតសុចររិនោយ
កាយ របរពរឹតសុចររិនោយវាចា របរពរឹតសុចររិនោយចរិតនហើយ លុះមបក
ធ្លល យរាងកាយ ស្កល បន់ៅ មរងនៅនកើរកនុងសុគរិសួគន៌រវនោក ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ បុគគលខពស់កានម់រខពស់នឡើង យ៉ាងននះឯង ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ 
បុគគលទងំ ៤ ពួកននះ រមមងមានរាកដកនុងនោក12 ។ 

១៧. ទ្ុតយិស្ង្វា ស្ស្តូ្ត (ការមៅរមួោា ជាស្វា មភីរយិា) 

មាន លភកិខុទងំឡាយ សងាវ ស ( ការនៅរមួាន ជាមយួនងឹស្កវ មភីរយិា ) 
ននះមាន ៤ យ៉ាង ។ សងាវ ស ៤ យ៉ាង នរើ ដូចនមតចខលះ ។ គឺ នខាម ចរបុសនៅរមួ
ាន ជាមយួនឹងនខាម ចរសី ១ នខាម ចរបុសនៅរមួាន ជាមយួនងឹនរវារសី ១ នរវា
របុសនៅរមួាន ជាមយួនងឹនខាម ចរសី ១ នរវារបុសនៅរមួាន ជាមយួនងឹនរវា
រសី ១ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះនខាម ចរបុសនៅរមួាន ជាមយួនងឹនខាម ចរសី នរើ
ដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ ស្កវ មកីនុងនោកននះ ជាអនករបរពរឹតនធវើនូវ
ាណារាិរ នធវើនូវអរិ ន ទន នធវើនូវកានមសុមចិាឆ ចារ ន ល កយមុស្ក 
ន ល កយញុះញង ់ ន ល កយអារកក ់ ន ល កយនរាយរាយ មានអភជិា 
មានចរិតពាារ មាននសចកតីនឃើញខុស ររុសតសីល មានធមោ៌មក មានចរិត

                                                             
12 ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបដិរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤២ ទំរ័រ ២១៣-២១៥. នងិ លោរ F.L. 

Wooeward. (២០០១). អងគុៃតរនិកាយ  ទំរ័រ ៩៥-៩៦. 
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with a heart soiled by the taint of stinginess, curses and reviles 

recluses and Brahmins. His wife is also one who takes life, steals, 

commits sexual misconduct, tells lie, uses divisive, rude and foolish 

words, has covetousness, ill-will and wrong view; she is an immoral 

and a wicked woman. She, who maintains the household with a heart 

soiled by the taint of stinginess, curses and reviles recluses and 

Brahmins. Thus, bhikkhus, a vile man lives along with a vile woman. 

     "And how, bhikkhus, does a vile man live along with a Devi? In 

this case, bhikkhus, a certain husband is one who takes life, steals 

and so on. He, who maintains the household with a heart soiled by 

the taint of stinginess, curses and reviles recluses and Brahmins. But 

his wife is one who restrains from taking life, stealing, committing 

sexual misconduct, telling lie, using divisive, rude and foolish words 

and who has no covetousness, ill-will and wrong view. She is one 

who is virtuous, of lovely nature, who lives at home with a heart 

freed from the taint of stinginess and who is not abuser or reviler of 

recluses and Brahmins. Thus, bhikkhus, a vile man lives along with a 

Devi. 

     "And how, bhikkhus, does a deva live along with a vile woman? 

In this case, bhikkhus, a certain husband is one who restrains from 
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ររូវមនទលិ គឺនសចកតីកណំាញ់របួររឹ នៅរគបរ់គងផទះ នជររបនរចពួកសមណ
រ្ហមណ៍ ទងំភរយិារបស់បរុសន ះ កជ៏ាអនករបរពរឹតនធវើនូវាណារិារ នធវើ
នូវអរិ ន ទន នធវើនូវកានមសុមចិាឆ ចារ ន ល កយមុស្ក ន ល កយញុះញង ់
ន ល កយអារកក ់ន ល កយនរាយរាយ មានអភជិា មានចរិតពាារ មាន
នសចកតីនឃើញខុស ររុសតសីល មានធមោ៌មក មានចរិតររវូមនទលិ គឺនសចកតី
កំណាញ់របួររឹ នៅរគបរ់គងផទះ នជររបនរចពួកសមណរ្ហមណ៍មដរ ។ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ យ៉ាងននះនឈាម ះថ្វ នខាម ចរបុសនៅរមួាន ជាមយួនឹងនខាម ចរសី។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះនខាម ចរបុសនៅរមួាន ជាមយួនងឹនរវារសី នរើ
ដូចនមតច។ មាន លភកិខុទងំឡាយ ស្កវ មកីនុងនោកននះ ជាអនករបរពឹរតនធវើនូវ
ាណារាិរ នធវើនូវអរិ ន ទន។ល។ មានចរិតររូវមនទលិ គឺនសចកតកីណំាញ់
របួររឹ នៅរគបរ់គងផទះ នជររបនរចពួកសមណរ្ហមណ៍ ប៉មុនតភរយិារបស់
បុរសន ះ ជាអនកនវៀរចាកាណារិារ នវៀរចាកអរិ ន ទន នវៀរចាកកានមសុ-
មចិាឆ ចារ នវៀរចាក កយមុស្ក នវៀរចាក កយញុះញង ់នវៀរចាក កយអារកក ់នវៀរ
ចាក កយនរាយរាយ មនិមានអភជិា មានចរិតមនិពាារ មាននសចកតីនឃើញ
ររូវ មានសីល មានធមល៌អ មានចរិតរាសចាកមនទលិ គឺនសចកតីកណំាញ់នៅ
រគបរ់គងផទះ មនិនជររបនរចពួកសមណរ្ហមណ៍ ។ មាន លភកិខុទំងឡាយ 
យ៉ាងននះឯង នឈាម ះថ្វ នខាម ចរបុសនៅរមួាន ជាមយួនងឹនរវារសី ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះនរវារបុសនៅរមួាន ជាមយួនងឹនខាម ចរសី នរើ
ដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ ស្កវ មកីនុងនោកននះ ជាអនកនវៀរចាក
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taking life, stealing, committing sexual misconduct, telling lie, using     

divisive, rude and foolish words and who has no covetousness, ill-

will and wrong view. He is one who is virtuous, of lovely nature, 

who lives at home with a heart freed from the taint of stinginess and 

who is not abuser or reviler of recluses and Brahmins. But his wife is 

one who takes life and etc.  She, who maintains the household with a 

heart soiled by the taint of stinginess, curses and reviles recluses and 

Brahmins. Thus, bhikkhus, a deva lives along with a vile woman. 

     "And how, bhikkhus, does a deva live long with a Devi? In this 

case, bhikkhus, a certain husband is one who restrains from taking 

life and the like. He, who lives at home with a heart freed from the 

taint of stinginess, is not abuser or reviler of recluses and Brahmins. 

And his wife is one who restrains from taking life and so on. She, 

who lives at home with a heart freed from the taint of stinginess, is 

not abuser or reviler of recluses and Brahmins. Thus, bhikkhus, a 

deva lives along with a Devi. These, bhikkhus, are the four ways of 

living together13." 

                                                             
13   The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 42, pp.246-
248. & Pathama-samvasa Sutta h&w.htm. (n.d.). Pathama-samvasa Sutta. 
Retrieved from http://www.myanmarnet.net/nibbana/h&w.htm. 
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ាណារាិរ នវៀរចាកអរិ ន ទន នវៀរចាកកានមសុមចិាឆ ចារ នវៀរចាក កយ
មុស្ក នវៀរចាក កយញុះញង ់ នវៀរចាក កយអារកក ់ នវៀរចាក កយនរាយរាយ 
មនិមានអភជិា មានចរិតមនិពាារ មាននសចកតនីឃើញររូវ មានសីល មាន
ធមល៌អ មានចិរតរាសចាកមនទលិ គឺនសចកតកីណំាញ់នៅរគបរ់គងផទះ មនិនជរ
របនរចពួកសមណរ្ហមណ៍ មរភរយិារបស់បុរសន ះ ជាអនករបរពឹរតនធវើនូវ
ាណារាិរ ។ល។ មានចរិតររូវមនទលិ គឺនសចកតកីណំាញ់របួររឹ នៅ
រគបរ់គងផទះ នជររបនរចពួកសមណរ្ហមណ៍ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ យ៉ាង
ននះឯង នឈាម ះថ្វ នរវារបុសនៅរមួាន ជាមយួនឹងនខាម ចរសី ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ ចុះនរវារបសុនៅរមួាន ជាមយួនឹងនរវារសី 
នរើដូចនមតច ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ ស្កវ មកីនុងនោកននះ ជាអនកនវៀរចាក
ាណារាិរ ។ល។ មានចរិតរាសចាកមនទលិ គនឺសចកតកីំណាញ់នៅ
រគបរ់គងផទះ មនិនជររបនរចពួកសមណរ្ហមណ៍ ទងំភរយិារបស់បុរសន ះ 
កជ៏ាអនកនវៀរចាកាណារិារ ។ល។ មានចរិតរាសចាកមនទលិ គនឺសចកតី
កំណាញ់នៅរគបរ់គងផទះ មនិនជររបនរចពួកសមណរ្ហមណ៍មដរ ។ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ យ៉ាងននះឯងនឈាម ះថ្វ នរវារបុសនៅរមួាន ជាមយួនឹងនរវា
រសី ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ សងាវ សមាន ៤ យ៉ាងននះឯង13 ។ 

                                                             
13ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤២ ទំរ័ ២៤៦-២៤៨. និង Pathama-

samvasa Sutta h&w.htm. (n.d.).  បឋមសង្វា សសូក្ៃ. ដរក្សង់លេញរ ីhttp://www. myan ma 

rnet.net/nibbana/h&w.htm. 
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18. Nakula Sutta 

     On a certain occasion the Buddha was staying among the Bhaggas 

in the Deer Park at Bhesakala Grove, near Crocodile Haunt. 

     At that time, Nakula’s father, the householder, was diseased, in 

pain, severely ill. Then Nakula’s mother said to him: "Don’t be 

worried when you die, householder. Death is painful for one who is 

worried. The Exalted One has criticized being worried at the time of 

death. 

     "Now, householder, it may be that you are thinking, 'Mother of 

Nakula will not be able to foster the children or maintain the 

household after I pass away,' but you should not see things in that 

way. I am skilled at spinning cotton, at carding matted wool. I am 

able to foster the children and maintain the household after you pass 

away. So, householder, don't be worried when you die. Death is 

painful for one who is worried. The Exalted One has criticized being  
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១៨. នកលុស្តូ្ត  

សមយ័មយួ រពះដម៏ានរពះភាគររងគ់ងន់ៅ កនុងនភសកឡាវន័ ជារ ី

ឱ្យនូវអភយ័ដល់រមគឹ ជរិរកុងនឈាម ះសំុសុមារគីរៈកនុងភគគជនបរ ។ សមយ័
ន ះឯង នកុលបិាគហបរី មានអា ធ ដល់នូវរុកខ ឈធឺងន ់ ។ រាន ះ    
នកុលមាាគហបានី ាននយិាយនឹងនកុលបិាគហបរដូីនចនះថ្វ បពិររ
គហបរ ី អនកកុំនធវើមរណកាលទងំនសចកតីអាល័យនឡើយ បពរិរគហបរី 
(នរ ះ) កាលករិយិារបស់បុគគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រមមង ំ
មកនូវរុកខផង កាលកិរយិារបស់បុគគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រពះ
ដម៏ានរពះភាគររងរ់ិះនដៀលផង។ 

បពរិរគហបរី អនករបមហលជាមាននសចកតរីរះិរះិយ៉ាងននះថ្វ អណឹំះ
អំពអីញនៅ នកុលមាាគហបានីនងឹមនិអាចនដើមបចីិ ច្ ឹមនូវទរកទងំ 
ឡាយ ទងំរគបរ់គងនូវឃរាវាសាននឡើយ បពរិរគហបរី ដំនណើ រនុះ៎ អនក
មនិររវូយល់នឃើញយ៉ាងនុះ៎នឡើយ បពរិរគហបរី ខ្ុ ំជាស្តសតីរបសបរ់នវកបាស 
នឆលៀវោល សបងួភនួងសក ់បពិររគហបរី អំណឹះអពំីអនកនៅ ខ្ុ ំអាចនដើមបចីិ ច្ ឹមនូវ
ទរកទងំឡាយ ទងំរគបរ់គងនូវឃរាវាសាន បពរិរគហបរី នរ ះនហរុ
ដូនចាន ះ អនកកុំនធវើមរណកាលទងំនសចកតីអាល័យនឡើយ  (នរ ះ) កាលកិរយិា
របស់បុគគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រមមង មំកនូវរុកខផង 
កាលកិរយិារបស់បគុគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រពះដម៏ានរពះ
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worried at the time of death.  

     "Now, householder, it may be that you are thinking, 'Mother of 

Nakula will take another husband after I pass away,' but you should 

not see things in that way. 

You and I know how my fidelity has been constant for the past 

sixteen years. So, householder, don't be worried when you die. Death 

is painful for one who is worried. The Exalted One has criticized 

being worried at the time of death. 

     "Now, householder, it may be that you are thinking, ' Mother of 

Nakula will not have a wish to go to see the Exalted One, to go to see 

the community of monks, after I pass away,' but you should not see 

things in that way. I will have an even greater wish to go to see the 

Exalted One, to go to see the community of monks, after you pass 

away. Thus, householder, don't be worried when you die. Death is 

painful for one who is worried. The Exalted One has criticized being  
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ភាគររងរ់ិះនដៀលផង ។ បពិររគហបរី អនករបមហលជាមាននសចកតីររិះរះិ
យ៉ាងននះថ្វ អណឹំះអំពអីញនៅ នកុលមាាគហបានី ថបម់រយកបតនីរៀរ 
បពរិរគហបរី ដំនណើ រនុះ៎ អនកមនិររវូយល់នឃើញយ៉ាងនុះ៎នឡើយ បពិររ
គហបរី អនកកតី ខ្ុកំតី កដ៏ងឹថ្វ រពហមចរយិធមរ៌បស់រគហសថ នយើងធ្លល បស់នសមំក
អស់ ១៦ ោន នំហើយ បពិររគហបរ ីនរ ះនហរុន ះ អនកកុនំធវើមរណកាលទងំ
នសចកតីអាល័យនឡើយ (នរ ះ) កាលកិរយិារបស់បគុគល មដលរបកបនោយ 
នសចកតីអាល័យ រមមង មំកនូវរុកខផង កាលកិរយិារបស់បគុគល មដល
របកបនោយនសចកតីអាល័យ រពះដម៏ានរពះភាគររងរ់ិះនដៀលផង បពិររ
គហបរីកាលកិរយិារបស់បគុគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រមមង ំ
មកនូវរុកខផង កាលកិរយិារបស់បុគគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រពះ
ដម៏ានរពះភាគររងរ់ិះនដៀលផង ។ 

 បពិររគហបរី អនករបមហលជាមាននសចកតរីរះិរះិយ៉ាងននះថ្វ 
អំណឹះអពំីអញនៅ នកុលមាាគហបានី ថបម់រមនិចងន់ឃើញរពះដម៏ានរពះ
ភាគ មនិចងន់ឃើញរពះភកិខុសងឃ បពរិរគហបរី ដំនណើ រនុះ៎ អនកមនិររវូយល់
នឃើញយ៉ាងនុះ៎នឡើយ បពិររគហបរ ី នជឿចុះអណឹំះអពំអីនកនៅ ខ្ុនំងឹរងឹររឹមរ
ចងន់ឃើញរពះដម៏ានរពះភាគផង នឹងរងឹររឹមរចងន់ឃើញរពះភកិខុសងឃផង 
បពរិរគហបរី នរ ះនហរុន ះ អនកកុនំធវើមរណកាលទងំនសចកតីអាល័យ
នឡើយ  (នរ ះ) កាលកិរយិារបស់បគុគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ 
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worried at the time of death. 

     "Now, householder, it may be that you are thinking, ' Mother of 

Nakula will not act completely in accordance with the precepts after I  

die,' but you should not see things in that way. To the extent that the 

Exalted One has white-clad householder female disciples who act 

completely in accordance with the precepts, I am one of them. If 

anyone doubts or denies this, let him go to ask the Buddha, the 

worthy one, the rightly self-awakened one who is staying among the 

Bhaggas in the Deer Park at Bhesakala Grove, near Crocodile Haunt. 

So don't be worried when you die, householder. Death is painful for 

one who is worried. The Exalted One has criticized being worried at 

the time of death. 

     "Now, householder, it may be that you are thinking, 'Mother of 

Nakula will not attain inner tranquility of awareness after I die,' but 

you should not see things in that way. To the extent that the Exalted 

One has white-clad householder female disciples who attain inner 



63 

 

រមមង មំកនូវរុកខផង កាលករិយិារបស់បគុគល មដលរបកបនោយនសចកតី
អាល័យ រពះដម៏ានរពះភាគររងរ់ិះនដៀលផង ។  

បពរិរគហបរី អនករបមហលជាមាននសចកតរីរះិរះិយ៉ាងននះថ្វ អណឹំះ
អំពអីញនៅ នកុលមាាគហបានី ថបម់រមលងបនំពញសីលទងំឡាយ 
បពរិរគហបរី ដំនណើ រនុះ៎ អនកមនិររវូយល់នឃើញយ៉ាងនុះ៎នឡើយ បពិររ
គហបរី ពួកស្តសតីរគហសថ ជាស្កវកិារបស់រពះដម៏ានរពះភាគទងំប៉ុ ម ន ក ់
ជាស្តសតីនសលៀក ដណត បសំ់ពរស់ បណាា ពួកស្កវកិាទងំន ះ ខ្ុ ំជាស្កវកិាមយួ
មដរ (នរឿងននះ) នបើបគុគលណាមាននសចកតីសងសយ័កតី មាននសចកតីនងឿងឆងល់កត ី
រពះដម៏ានរពះភាគ ជារពះអរហនតសមាម សមពុរធអងគន ះ ររងគ់ងន់ៅនភសក
ឡាវន័ ជារឱី្យនូវអភយ័ដល់រមគឹ ជិររកងុសំុសុមារគីរៈ កនុងភគគជនបរ បុគគល
ន ះចូរចូលនៅាល់រពះដម៏ានរពះភាគន ះនហើយ សួរលបងចុះ បពិររ
គហបរ ី នរ ះនហរុន ះ អនកកុំនធវើមរណកាលទងំនសចកតីអាល័យនឡើយ  
(នរ ះ) កាលករិយិារបស់បុគគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រមមង ំ
មកនូវរុកខផង កាលកិរយិារបស់បុគគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រពះ
ដម៏ានរពះភាគររងរ់ិះនដៀលផង ។ 

បពរិរគហបរី អនករបមហលជាមាននសចកតរីរះិរះិយ៉ាងននះថ្វ អណឹំះ
អំពអីញនៅ នកុលមាាគហបានី ជាស្តសតីមនិាននចនាសមថៈកនុងស ត ន 
បពរិរគហបរី ដំនណើ រនុះ៎ អនកមនិររវូយល់នឃើញយ៉ាងនុះ៎នឡើយ បពិររ
គហបរី ពួកស្តសតីរគហសថ ជាស្កវកិារបស់រពះដម៏ានរពះភាគទងំប៉ ុម ន ក ់
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tranquility of awareness, I am one of them. If anyone doubts or 

wonder, let him go to request the Buddha, the worthy one, the rightly 

self-awakened one who is staying among the Bhaggas in the Deer 

Park at Bhesakala Grove, near Crocodile Haunt. So don't be worried 

when you die, householder. Death is painful for one who is worried. 

The Exalted One has criticized being worried at the time of death. 

     "Now, householder, it may be that you are thinking, 'Mother of 

Nakula will not reach firm ground, will not get a firm foothold, will 

not attain consolation, get rid of her doubts, overcome her perplexity, 

gain fearlessness in this doctrine and discipline or get independence 

from others with regard to the Teacher's message,' but you should not 

see things in that way. To the extent that the Exalted One has white-

clad householder female disciples who reach firm ground, get a firm 

foothold, attain consolation, get rid of their doubts, overcome their 

perplexity, gain fearlessness in this doctrine and discipline, and get 
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ជាស្តសតីនសលៀកដណត បសំ់ពរស់ ាននូវនចនាសមថៈកនុងស ត ន បណាា ពួក
ស្កវកិាទងំនុះ៎ ខ្ុ ំកជ៏ាស្កវកិាមយួមដរ (នរឿងននះ) នបើបគុគលណាមាននសចកតី
សងសយ័កតី  មាននសចកតីនងឿងឆងល់កតី រពះដម៏ានរពះភាគ ជារពះអរហនត
សមាម សមពុរធអងគន ះ ររងគ់ងន់ៅនភសកឡាវន័ ជារីឱ្យនូវអភយ័ដល់រមគឹ ជរិ
រកងុសំុសុមារគីរៈ កនុងភគគជនបរ បុគគលន ះចូរចូលនៅាល់រពះដម៏ានរពះ
ភាគន ះនហើយ សួរលបងចុះ។ បពរិរគហបរី នរ ះនហរុន ះ អនកកុំនធវើ
មរណកាលទងំនសចកតីអាល័យនឡើយ  (នរ ះ) កាលករិយិារបស់បគុគល 
មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រមមង មំកនូវរុកខផង កាលករិយិារបស់
បុគគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រពះដម៏ានរពះភាគររងរ់ះិនដៀល
ផង ។  

បពរិរគហបរី អនករបមហលជាមាននសចកតរីរះិរះិយ៉ាងននះថ្វ អណឹំះ
អំពអីញនៅ នកុលមាាគហបានី មនិទនដ់ល់នូវការចុះចរិតស៊ប ់ មនិទន់
ដល់នូវរពីងឹ មនិទនដ់ល់នូវការកកន់ៅត  មនិទនឆ់លងផុរនសចកតីសងសយ័ មនិ
ទនរ់ាសចាកនសចកតីនងឿងឆងល់ មនិទនដ់ល់នូវនសចកតីនកលៀវកាល  កនុងធមមវនិយ័
ននះ មនិទនម់លងនជឿាមបគុគលដនរ កនុងស្កស ននរពះស្កស្កត  បពិររ
គហបរ ី ដនំណើ រនុះ៎ អនកមនិររូវយល់នឃើញយ៉ាងនុះ៎នឡើយ បពិររគហបរី 
ពួកស្តសតីរគហសថជាស្កវកិា របស់រពះដម៏ានរពះភាគទងំប៉ ុម ន ក ់ ជាស្តសតី
នសលៀកដណត បសំ់ពរស់ ដល់នូវការចុះចរិតស៊ប ់ ដល់នូវរពីឹង ដល់នូវការកក់
នៅត  មាននសចកតីសងសយ័ឆលងផុរនហើយ រាសចាកនសចកតីនងឿងឆងល់ ដល់នូវ
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independence from others concerning the Teacher's message, I am 

one of them. If anyone doubts or denies this, let him go to ask the 

Blessed One, the worthy one, the rightly self-awakened one who is 

staying among the Bhaggas in the Deer Park at Bhesakala Grove,    

near Crocodile Haunt. So don't be worried when you die, 

householder. Death is painful for one who is worried. The Exalted 

One has criticized being worried at the time of death." 

     While Nakula's father the householder was being exhorted by 

Nakula's mother with this exhortation, his disease was immediately 

allayed. And he recovered from his disease. That was how disease of 

Nakula's father was recovered. 

      Then, soon after Nakula's father the householder had recovered 

from being sick, not long after his recovery from his illness, he went 

leaning on a stick to the Exalted One. On arrival, having bowed 

down to the Exalted One, he sat to one side. As he was sitting there, 

the Exalted One said to him, "It is your gain, your great gain, 

householder, that you have Nakula's mother — sympathetic and 
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នសចកតីនកលៀវកាល  កនុងធមមវនិយ័ននះ មនិនជឿាមបុគគលដនរ កនុងស្កស ននរពះ
ស្កស្កត  បណាា ស្កវកិាទងំនុះ៎ ខ្ុ ំជាស្កវកិាមយួមដរ (នរឿងននះ) នបើបុគគលណា 
មាននសចកតីសងសយ័កត ី មាននសចកតីនងឿងឆងល់កត ី  រពះដម៏ានរពះភាគ ជារពះ
អរហនតសមាម សមពុរធអងគន ះ ររងគ់ងន់ៅនភសកឡាវន័ ជារឱី្យនូវអភយ័ដល់
រមគឹ ជរិរកងុសំុសុមារគីរៈ កនុងភគគជនបរ បគុគលន ះចូរចូលនៅាល់រពះដ៏
មានរពះភាគន ះនហើយ សួរលបងចុះ ។ បពរិរគហបរី នរ ះនហរុន ះ អនក
កុំនធវើមរណកាលទងំនសចកតីអាល័យនឡើយ  (នរ ះ) កាលករិយិារបស់បគុគល 
មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រមមង មំកនូវរុកខផង កាលករិយិារបស់
បុគគល មដលរបកបនោយនសចកតីអាល័យ រពះដម៏ានរពះភាគររងរ់ះិនដៀល
ផង ។  

លំោបន់ ះ នកុលបិាគហបរ ី មដលនកុលមាាគហបាន ី រូ ម ន
នោយឱ្វារននះ អា ធន ះកស៏ងបរ់មាង ប ់ នោយឋានៈ ទងំនកុលបិា
គហបរី កស៏ះនសបើយចាកអា ធន ះ ។ អា ធន ះជារសឡះអពំីនកុល
បិាគហបរីនហើយ ។ លុះនកុលបិាគហបរី នសបើយចាកជងំឺ នរកាកចាកជងំឺ
មនិយូរប៉ ុម ន ករ៏ចរនូ់វនឈើរចរចូ់លនៅាល់រពះដម៏ានរពះភាគ លុះចូល
នៅដល់នហើយ កថ៏្វវ យបងគរំពះដម៏ានរពះភាគ នហើយអងគុយកនុងរដីស៏មគួរ ។ 
លុះនកុលបាិគហបរី អងគុយកនុងរីដស៏មគួរនហើយ នរើបរពះដម៏ានរពះភាគ 
ររងរ់ាស់ដូនចនះថ្វ មាន លគហបរ ីអនកនពញជាមានោភនហើយ មាន លគហបរ ី
អរតភាពជាមនុសស អនកនពញជាានលអនហើយ ររងម់ដលអនកាននកុលមាា-
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wishing for your welfare — as your counselor and instructor. To the 

extent that I have white-clad householder female disciples who act 

fully in accordance with the precepts, she is one of them. To the 

extent that I have white-clad householder female disciples who attain 

inner tranquility of awareness, she is one of them. To the extent that I 

have white-clad householder female disciples who reach firm 

ground, attain a firm foothold, attain consolation, overcome their 

doubts, dispel their perplexity, reach fearlessness in this doctrine and 

discipline, and gain independence from others with regard to the 

Teacher's message, she is one of them. It is your gain, your great 

gain, householder, that you have Nakula's mother — sympathetic and 

wishing for your welfare — as your counselor and instructor.14" 

 

19. Anattalakkhaṇa Sutta 

     Thus I heard. On one occasion the Exalted One was staying at 

Benares, in the Deer Park at Isipatana. There he addressed group of  

 
                                                             
14The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol. 46, pp.35-41. & 
Bhikkhu Thanissaro. (19997). Nakula Sutta: Nakula's Parents. https://www. 
accesstoinsight.org/tipitaka/an/an06/an06.016.than.html. 
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គហបានមីក ជាអនកអនុនរាះ រាថ្វន របនយាជន ៍ ជាអនករូ ម ននរបៀនរបនៅ 
មាន លគហបរី ពួកស្តសតីរគហសថជាស្កវកិា របស់រថ្វគរទងំប៉ុ ម ន ក ់ជាស្តសតី
នសលៀកដណត បសំ់ពរស់ បនំពញសីលទងំឡាយ បណាត ស្កវកិាទងំនុះ៎ នកុល-
មាាគហបានី ជាស្កវកិាមយួមដរ មាន លគហបរ ី ពួកស្តសតីរគហសថជាស្កវកិា 
របស់រថ្វគរទងំប៉ុ ម ន ក ់ ជាស្តសតីនសលៀកដណត បសំ់ពរស់  ដល់នូវការចុះ
ចិរតស៊ប ់ ដល់នូវរពីងឹ ដល់នូវការកកន់ៅត  មាននសចកតសីងសយ័ឆលងផុរនហើយ 
រាសចាកនសចកតីនងឿងឆងល់ ដល់នូវនសចកតីនកលៀវកាល  កនុងធមមវនិយ័ននះ មនិនជឿ
ាមបគុគលដនរ កនុងស្កស ននរពះស្កស្កត  បណាា ស្កវកិាទងំនុះ៎ នកុល-
មាាគហបានី ជាស្កវកិាមយួមដរ មាន លគហបរី អនកនពញជាមានោភ
នហើយ មាន លគហបរី អរតភាពជាមនុសស អនកនពញជាានលអនហើយ ររងម់ដល
អនកាននកុលមាាគហបានីមក ជាអនកអនុនរាះ រាថ្វន របនយាជន ៍ជាអនក   
រូ ម ននរបៀនរបនៅ14 ។ 

១៩. អនតតលកខណ្ស្តូ្ត 

ខ្ុ ំានស្កត បម់កនហើយយ៉ាងននះថ្វ សមយ័មយួ រពះដម៏ានរពះភាគ 
ររងគ់ងន់ៅកនុងរីនរពឥសិបរនមគិទយវន័ ជរិរកុង រាណសី។ រពះដម៏ាន

                                                             
14ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្រះត្ក្ៃបិដរខ្មែរលេម ៤៦ ទំរ័រ ៣៥-៤១. និង ភរិខ ុ
Thanissaro. (១៩៩៧). នរ េសូក្ៃៈ នរ េម្មតានរ េបិតា. ដរក្សង់លេញរី https://www. 

accesstoinsight.org/tipitaka/an/an06/an06.016.than.html. 
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five monks: "Bhikkhus." — "Venerable sir," they replied. The 

Exalted One said this: 

"Form, monks, is not-self. If form, monks, were self, then this 

form would not lead to disease, and one could have it of form: 'Let 

my form be thus, let my form be not thus.' And because form, monks, 

is not-self, so it leads to disease, and none can have it of form: 'Let 

my form be thus, let my form be not thus.'  

      "Feeling, monks, is not-self. If feeling, monks, were self, then 

this feeling would not lead to disease, and one could have it of 

feeling: 'Let my feeling be thus, let my feeling be not thus.' And 

because feeling, monks, is not-self, so it leads to disease, and none 

can have it of feeling: 'Let my feeling be thus, let my feeling be not 

thus.' 

     "Perception, monks, is not-self. If perception, monks, were self, 

then this perception would not lead to disease, and one could have it  
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រពះភាគ ររងរ់ាស់នៅនូវប ច្ វគគយិភ៍កិខុទងំឡាយ កនុងរនី ះ (ឲ្យ ាំន
ាងំចរិតស្កត បនូ់វភាសិរននះ) ថ្វ៖ មាន លភកិខុទងំឡាយ រូប គរឺាងកាយជា
អនាត មនិមមនជារបស់ខលួននឡើយ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ របសិននបើរូបននះជា
របស់ខលួនពរិមមន រូបននះកម៏និគបបរីបរពឹរតនៅនដើមបអីា ធ គជឺំងរឺំការន់ឡើយ 
មាង៉នរៀរ បុគគលគបបាីន (នូវអំណាច) កនុងរបូថ្វ សូមឲ្យរូបរបស់អញយ៉ាង
ននះនៅ សូមកុឲំ្យរូបរបស់អញយ៉ាងននះនឡើយ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ របូជា
អនាត មមនពរិ នរ ះនហរុន ះ ានជារបូនចះមររបរពរឹតនៅនដើមបអីា ធ 
មាង៉នរៀរ បុគគលមនិាន(នូវអណំាច) កនុងរបូថ្វ សូមឲ្យរបូរបស់អញយ៉ាង
ននះនៅ សូមកុឲំ្យរបូរបស់អញយ៉ាងននះនឡើយ ។ 

នវរ មនិមមនជារបស់ខលួននឡើយ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ របសិននបើ
នវរ ននះជារបស់ខលួនពរិមមន នវរ ននះកម៏និគបបរីបរពរឹតនៅនដើមបអីា ធ
នឡើយ មាង៉នរៀរ បគុគលគបបាីន (នូវអណំាច) កនុងនវរ ថ្វ សូមឲ្យនវរ 
របស់អញយ៉ាងននះនៅ សូមកុឲំ្យនវរ របស់អញយ៉ាងននះនឡើយ ។ មាន ល
ភកិខុទងំឡាយ នវរ ជាអនាត ពរិមមន នរ ះនហរុន ះ ានជានវរ នចះមរ
របរពរឹតនៅនដើមបអីា ធ មា៉ងនរៀរ បុគគលមនិាន(នូវអណំាច) កនុងនវរ ថ្វ 
សូមឲ្យនវរ របស់អញយ៉ាងននះនៅ សូមកុឲំ្យនវរ របស់អញយ៉ាងននះ
នឡើយ ។ 

សញ្ញា មនិមមនជារបស់ខលួននឡើយ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ របសិននបើ
សញ្ញា ននះជារបស់ខលួនពរិមមន សញ្ញា ននះកម៏និគបបរីបរពរឹតនៅនដើមបអីា ធ
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of perception: 'Let my perception be thus, let my perception be not 

thus.' And because perception, monks, is not-self, so it leads to 

disease, and none can have it of perception: 'Let my perception be 

thus, let my perception be not thus.' 

     "Determinations, monks, are not-self. If determinations, monks, 

were self, then these determinations would not lead to disease, and 

one could have it of determinations: 'Let my determinations be thus, 

let my determinations be not thus.' And because determinations, 

monks, are not-self, so they lead to disease, and none can have it of 

determinations: 'Let my determinations be thus, let my 

determinations be not thus.' 

     "Consciousness, monks, is not self. If consciousness, monks, were 

self, then this consciousness would not lead to disease, and one could 

have it of consciousness: 'Let my consciousness be thus, let my 
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នឡើយ ។ មាង៉នរៀរ បគុគលគបបាីន (នូវអណំាច) កនុងសញ្ញា ថ្វ សូមឲ្យ
សញ្ញា របស់អញយ៉ាងននះនៅ សូមកុឲំ្យសញ្ញា របស់អញយ៉ាងននះនឡើយ ។ 
មាន លភកិខុទងំឡាយ សញ្ញា ជាអនាត ពរិមមន នរ ះនហរុន ះានជាសញ្ញា
នចះមររបរពរឹតនៅនដើមបអីា ធ មាង៉នរៀរ បគុគលមនិាន (នូវអណំាច) កនុង
សញ្ញា ថ្វ សូមឲ្យសញ្ញា របស់អញយ៉ាងននះនៅ សូមកុំឲ្យសញ្ញា របស់អញ
យ៉ាងននះនឡើយ ។ 

សងាខ រទងំឡាយមនិមមនជារបស់ខលួននឡើយ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ 
របសិននបើសងាខ រទងំឡាយននះជារបស់ខលួនពរិមមន សងាខ រទងំឡាយននះក៏
មនិគបបរីបរពរឹតនៅនដើមបអីា ធនឡើយ ។ មា៉ងនរៀរ បគុគលគបបាីន (នូវ
អំណាច) កនុងសងាខ រទងំឡាយថ្វ សូមឲ្យសងាខ រទងំឡាយរបស់អញយ៉ាង
ននះនៅ សូមកុំឲ្យសងាខ រទងំឡាយរបស់អញយ៉ាងននះនឡើយ ។ មាន លភកិខុ
ទងំឡាយ សងាខ រទងំឡាយជាអនាត ពរិមមន នរ ះនហរុន ះានជាសងាខ រ
ទងំឡាយនចះមររបរពឹរតនៅនដើមបអីា ធ មាង៉នរៀរ បុគគលមនិាន (នូវ
អំណាច) កនុងសងាខ រទងំឡាយថ្វ សូមឲ្យសងាខ រទងំឡាយរបស់អញយ៉ាង
ននះនៅ សូមកុឲំ្យសងាខ រទងំឡាយរបស់អញយ៉ាងននះនឡើយ ។  

វញិ្ញា ណមនិមមនជារបស់ខលួននឡើយ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ របសិននបើ
វញិ្ញា ណននះជារបស់ខលួនពិរមមន វញិ្ញា ណននះកម៏និគបបរីបរពរឹតនៅនដើមបី
អា ធនឡើយ ។ មា៉ងនរៀរ បគុគលគបបាីន (នូវអណំាច) កនុងវញិ្ញា ណថ្វ 
សូមឲ្យវញិ្ញា ណរបស់អញយ៉ាងននះនៅ សូមកុឲំ្យវញិ្ញា ណរបស់អញយ៉ាងននះ
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consciousness be not thus.' And because consciousness, monks, is 

not-self, so it leads to disease, and none can have it of consciousness: 

'Let my consciousness be thus, let my consciousness be not thus.' 

   "How, monks, do you conceive it: is form permanent or 

impermanent?" — "Impermanent, venerable sir." — "Is what is 

impermanent painful or pleasant?" — "Painful, venerable sir." — "Is 

what is impermanent, what is painful since subject to change, fit to 

be regarded thus: 'This is mine, this is me, this is my self? '" — "No, 

venerable sir." 

     "How, monks, do you conceive it: is feeling permanent or 

impermanent? — "Impermanent, venerable sir." — "Is what is 

impermanent painful or pleasant?" — "Painful, venerable sir." — "Is 

what is impermanent, what is painful since subject to change, fit to 

be regarded thus: 'This is mine, this is me, this is my self?'" — "No, 

venerable sir." 
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នឡើយ ។ មាន លភកិខុទងំឡាយ វញិ្ញា ណជាអនាត ពរិមមន នរ ះនហរុន ះ 
ានជាវញិ្ញា ណនចះមររបរពរឹតនៅនដើមបអីា ធ មាង៉នរៀរ បុគគលមនិាន (នូវ
អំណាច) កនុងវញិ្ញា ណថ្វ សូមឲ្យវញិ្ញា ណរបស់អញយ៉ាងននះនៅ សូមកុំឲ្យ
វញិ្ញា ណរបស់អញយ៉ាងននះនឡើយ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ អនកទងំឡាយសំាល់នូវនសចកតីន ះថ្វដូច
នមតច ។ របូនរៀងឬមនិនរៀង ។ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន របូមនិនរៀងនរ ។ 
របស់ណាមនិនរៀង របស់ន ះជារុកខឬជាសុខ ។ បពរិររពះអងគដច៏នរមើន 
របស់ន ះជារុកខ ។ ករ៏បស់ណាមដលមនិនរៀង មដលជារុកខ មាននសចកតមីរប
របលួជាធមមា គួរឬនដើមបនីងឹយល់នឃើញនូវរបស់នុះ៎ថ្វ នុះ៎របស់អញ នុះ៎ជា
អញ នុះ៎ជាខលួនអញ ។  បពិរររពះអងគដច៏នរមើន មនិគួរនដើមបនីឹងយល់នឃើញ
យ៉ាងន ះនរ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ អនកទងំឡាយសំាល់នូវនសចកតីន ះថ្វដូច
នមតច ។ នវរ នរៀងឬមនិនរៀង  ។ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន នវរ មនិនរៀងនរ 
។ របស់ណាមដលមនិនរៀង របស់ន ះជារុកខ ឬជាសុខ ។ បពិរររពះអងគដ៏
ចនរមើន របស់ន ះជារុកខ ។ ករ៏បស់ណាមដលមនិនរៀង មដលជារុកខ មាន  
នសចកតមីរបរបលួជាធមមា គួរឬនដើមបនីឹងយល់នឃើញនូវរបស់ន ះថ្វ នុះ៎របស់
អញ នុះ៎ជាអញ នុះ៎ជាខលួនអញ ។  បពរិររពះអងគដច៏នរមើន មនិគួរនដើមបនីឹង
យល់នឃើញយ៉ាងន ះនរ ។ 
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     "How, monks, do you conceive it: is perception permanent or 

impermanent? — "Impermanent, venerable sir." — "Is what is 

impermanent painful or pleasant?" — "Painful, venerable sir." — "Is 

what is impermanent, what is painful since subject to change, fit to 

be regarded thus: 'This is mine, this is me, this is my self? '" — "No, 

venerable sir." 

     "How, monks, do you conceive it: "Are determinations permanent 

or impermanent? — "Impermanent, venerable sir." — "Is what is 

impermanent painful or pleasant?" — "Painful, venerable sir." — "Is 

what is impermanent, what is painful since subject to change, fit to 

be regarded thus: 'This is mine, this is me, this is my self?'" — "No, 

venerable sir." 

     "How, monks, do you conceive it: "Is consciousness permanent 

or impermanent?" — "Impermanent, venerable sir." — "Is what is 

impermanent pleasant or painful?" — "Painful, venerable sir." — "Is 

what is impermanent, what is painful since subject to change, fit to  
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 មាន លភកិខុទងំឡាយ អនកទងំឡាយសំាល់នូវនសចកតីន ះថ្វដូច
នមតច ។  សញ្ញា នរៀងឬមនិនរៀង ។ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន សញ្ញា មនិនរៀងនរ 
។ ករ៏បស់ណាមដលមនិនរៀង របស់ន ះជារុកខឬជាសុខ ។ បពរិររពះអងគដ៏
ចនរមើន របស់ន ះជារុកខ ។  ករ៏បស់ណាមដលមនិនរៀង មដលជារុកខ មាន 
នសចកតមីរបរបលួជាធមមា គួរឬនដើមបនីឹងយល់នឃើញនូវរបស់ន ះថ្វ នុះ៎របស់
អញ នុះ៎ជាអញ នុះ៎ជាខលួនអញ ។ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន មនិគួរនដើមបនីឹង
យល់នឃើញយ៉ាងន ះនរ ។  

មាន លភកិខុទងំឡាយ អនកទងំឡាយសំាល់នូវនសចកតីន ះថ្វដូច
នមតច ។ សងាខ រទងំឡាយនរៀងឬមនិនរៀង ។ បពរិររពះអងគដច៏នរមើន សងាខ រ
ទងំឡាយមនិនរៀងនរ ។ ករ៏បស់ណាមដលមនិនរៀង របស់ន ះជារុកខឬជា
សុខ ។ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន របស់ន ះជារុកខ ។  ករ៏បស់ណាមដលមនិ
នរៀង មដលជារុកខ មាននសចកតមីរបរបលួជាធមមា គួរឬនដើមបនីងឹយល់នឃើញ
នូវរបស់ន ះថ្វ នុះ៎របស់អញ នុះ៎ជាអញ នុះ៎ជាខលួនអញ ។ បពរិររពះអងគដ៏
ចនរមើន មនិគួរនដើមបនីងឹយល់នឃើញយ៉ាងន ះនរ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ អនកទងំឡាយសំាល់នូវនសចកតីន ះថ្វដូច
នមតច ។ វញិ្ញា ណនរៀងឬមនិនរៀង ។ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន វញិ្ញា ណមនិនរៀង
នរ ។ ករ៏បស់ណាមនិនរៀង របស់ន ះជារុកខ ឬជាសុខ ។ បពរិររពះអងគដ៏
ចនរមើន របស់ន ះជារុកខ ។ ករ៏បស់ណាមដលមនិនរៀង មដលជារុកខ មាន  
នសចកតមីរបរបលួជាធមមា គួរឬនដើមបនីឹងយល់នឃើញនូវរបស់ន ះថ្វ នុះ៎របស់
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be regarded thus: 'This is mine, this is me, this is my self?'" — "No, 

venerable sir." 

     "Thus, bhikkhus any kind of form whatever, whether past, future 

or presently arisen, whether in oneself or external, whether gross or 

subtle, whether inferior or superior, whether far or near, must with 

right view how it is, be regarded thus: 'This is not mine, this is not 

me, this is not myself.' 

     "Any kind of feeling whatever, whether past, future or presently 

arisen, whether in oneself or external, whether gross or subtle, 

whether inferior or superior, whether far or near, must with right 

view how it is, be regarded thus: 'This is not mine, this is not me, this 

is not myself.' 

"Any kind of perception whatever, whether past, future or 

presently arisen, whether in oneself or external, whether gross or 

subtle, whether inferior or superior, whether far or near, must with  
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អញ នុះ៎ជាអញ នុះ៎ជាខលួនអញ ។ បពិរររពះអងគដច៏នរមើន មនិគួរនដើមបនីឹង
យល់នឃើញយ៉ាងន ះនរ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ នរ ះនហរុន ះ របូឯណាមយួជាអររីកតី ជា
អ គរកតី ជាបចចុបបននកតី ខាងកនុងកតី ខាងនរៅកតី នរាររារកតី លអិរកតី នថ្វក
ទបកត ីឧរតមកតី របូណាមដលមានកនុងរោីង យកត ីកនុងរជីិរកត ីរបូទងំអស់ន ះ ក៏
រានម់រជារូប (ប៉ុនណាណ ះឯង) អនកទងំឡាយ គួរនឃើញនូវនសចកតីនុះ៎នោយ
រាជ្ាដល៏អ ាមនសចកតីពរិយ៉ាងននះដូនចនះថ្វ នុះ៎មនិមមនរបស់អញ នុះ៎មនិ
មមនជាអញ នុះ៎មនិមមនជាខលួនរបស់អញនឡើយ ។  

នវរ ឯណាមយួជាអររីកត ី ជាអ គរកតី ជាបចចុបបននកតី ខាងកនុងកត ី
ខាងនរៅកតី នរាររារកត ីលអិរកតី នថ្វកទបកត ី ឧរតមកតី នវរ ណាមដលមាន
កនុងរោីង យកតី កនុងរជីរិកតី នវរ ទងំអស់ន ះករ៏ានម់រជានវរ  (ប៉នុណាណ ះ
ឯង) អនកទងំឡាយ គួរនឃើញនូវនសចកតីនុះ៎នោយរាជ្ាដល៏អ ាមនសចកតពីិរ
យ៉ាងននះដូនចនះថ្វ នុះ៎មនិមមនរបស់អញ នុះ៎មនិមមនជាអញ នុះ៎មនិមមនជា
ខលួនរបស់អញនឡើយ ។  

សញ្ញា ឯណាមយួជាអររីកត ី ជាអ គរកតី ជាបចចុបបននកតី ខាងកនុងកត ី
ខាងនរៅកតី នរាររារកត ីលអិរកតី នថ្វកទបកត ី ឧរតមកតី សញ្ញា ណាមដលមាន
កនុងរោីង យកតី កនុងរជីរិកតី សញ្ញា ទងំអស់ន ះករ៏ានម់រជាសញ្ញា  (ប៉នុណាណ ះ
ឯង) អនកទងំឡាយ គួរនឃើញនូវនសចកតីនុះ៎នោយរាជ្ាដល៏អ ាមនសចកតពីិរ
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right view how it is, be regarded thus: 'This is not mine, this is not 

me, this is not myself.' 

     "Any kind of determinations whatever, whether past, future or 

presently arisen, whether in oneself or external, whether gross or 

subtle, whether inferior or superior, whether far or near, must with 

right view how it is, be regarded thus: 'This is not mine, this is not 

me, this is not myself.' 

     "Any kind of consciousness whatever, whether past, future or 

presently arisen, whether in oneself or external, whether gross or 

subtle,  whether inferior or superior, whether far or near, must with 

right view how it is, be regarded thus: 'This is not mine, this is not 

me, this is not myself.' 

     "By the time, monks, a noble disciple who has heard the truth and 

sees thus, he gets disenchanted with form, disenchanted with feeling, 

disenchanted with perception, disenchanted with determinations, and 

disenchanted with consciousness. 

     "By the time he gets disenchanted, passion fades out. With the  
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យ៉ាងននះដូនចនះថ្វ នុះ៎មនិមមនរបស់អញ នុះ៎មនិមមនជាអញ នុះ៎មនិមមនជា
ខលួនរបស់អញនឡើយ ។ 

សងាខ រទងំឡាយឯណាមយួជាអររីកតី ជាអ គរកត ី ជាបចចុបបននកតី 
ខាងកនុងកតី ខាងនរៅកត ី នរាររារកតី លអិរកត ី នថ្វកទបកតី ឧរតមកតី សងាខ រ
ទងំឡាយណាមដលមានកនុងរោីង យកតី កនុងរជីរិកត ីសងាខ រទងំឡាយទងំអស់
ន ះករ៏ានម់រជាសងាខ រ (ប៉នុណាណ ះឯង) អនកទងំឡាយ គួរនឃើញនូវនសចកតនុីះ៎
នោយរាជ្ាដល៏អ ាមនសចកតពីិរយ៉ាងននះដូនចនះថ្វ នុះ៎មនិមមនរបស់អញ នុះ៎
មនិមមនជាអញ នុះ៎មនិមមនជាខលួនរបស់អញនឡើយ ។ 

វញិ្ញា ណឯណាមយួជាអរីរកត ី ជាអ គរកតី ជាបចចុបបននកតី ខាងកនុងកត ី
ខាងនរៅកតី នរាររារកតី លអិរកតី នថ្វកទបកតី ឧរតមកតី វញិ្ញា ណណាមដលមាន
កនុងរោីង យកតី កនុងរីជរិកតី វញិ្ញា ណទងំអស់ន ះករ៏ានម់រជាវញិ្ញា ណ 
(ប៉ុនណាណ ះឯង) អនកទងំឡាយ គួរនឃើញនូវនសចកតនុីះ៎នោយរាជ្ាដល៏អ ាម
នសចកតពីិរយ៉ាងននះដូនចនះថ្វ នុះ៎មនិមមនរបស់អញ នុះ៎មនិមមនជាអញ នុះ៎
មនិមមនជាខលួនរបស់អញនឡើយ ។ 

មាន លភកិខុទងំឡាយ អរយិស្កវកានស្កត បន់ហើយ យល់នឃើញយ៉ាង
ននះ កន៏នឿយណាយកនុងរបូផង ននឿយណាយកនុងនវរ ផង ននឿយណាយកនុង
សញ្ញា ផង ននឿយណាយកនុងសងាខ រទងំឡាយផង ននឿយណាយកនុងវញិ្ញា ណ
ផង កាលនបើននឿយណាយ (យ៉ាងននះនហើយ) ករ៏ាសចាករនរមក ចរិតកផុ៏រ
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fading of passion, he is fully released. When released, there is 

knowledge that he is released. He understands: 'Birth is ended, the 

holy life has been lived out, what can be done is done, there is 

nothing further for this world.'" 

     That is what the Exalted One said. The group of five monks was 

pleased by his words. Now during this utterance, the minds of the 

group of five monks were liberated from cankers through clinging no 

more15. 

 

 

 

 

 
                                                             
15 So, D. S. (2508). Prajumbhāṇavāra-bisesa-pali-pre, pp. 225-240. & Thera 
Ñanamoli. (1993). Anatta-lakkhana Sutta: The Discourse on the Not-self 
Characteristic. Retrieved from https://www.accesstoinsight.org/ tipitaka/sn/sn22 
/sn22.059.nymo.html.  
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រសឡះ (ចាកអាសវៈ) នរ ះកិរយិារាសចាករនរមក កាលមដលចិរតផុរ
រសឡះ (ចាកអាសវៈ) នហើយ   ញាណ (របស់អរយិស្កវកន ះ) កន៏កើរនឡើង
រាកដថ្វ ចរិត (របស់អញ) ផុររសឡះ (ចាកអាសវៈ) នហើយ  (អរយិស្កវក
ន ះ) កដ៏ឹងចាស់ដូនចនះថ្វ ជារ ិ (របស់អញ) អស់នហើយ មគគរពហមចរយិធម ៌
អញាននៅរចួនហើយ កិចចមដលគួរនធវើ អញកា៏ននធវើរចួនហើយ កិចចឯនរៀរនរៅ
ពីននះ  មនិមាន (ដល់អញ) នឡើយ ។ 

          រពះដម៏ានរពះភាគជាមាច ស់ ររងា់នសំមដងនូវសូររននះចបន់ហើយ ។ 
ប ច្ វគគយិភកិខុទងំឡាយ កម៏ានចិរតនររកអររកីរាយចំន ះភាសិរននរពះដ៏
មានរពះភាគជាមាច ស់ ។ កក៏ាលមដលរពះដម៏ានរពះភាគជាមាច ស់កំពុងរាស់
សំមដងនូវនវយាករណ៍ននះ ចរិតរបស់ភកិខុទងំ៥ រូប ានរចួរសឡះនហើយចាក
អាសវៈទងំឡាយ នរ ះមនិរបកានម់ា ំ(ថ្វអញថ្វនយើង) នរៀរនឡើយ15 ។ 

 

 

 

                                                             
15 បណឌ ិៃ ខ្សម សូរ (២៥០៨). ក្បជ ំភាណវាររិលសស-បាេីខ្ក្ប ទរំ័រ ២២៥-២៤០. និងក្រះលថរ ញាណ
លម្មេី. (១៩៩៣). អនៃតេរខណសូក្ៃៈ សូក្ៃសតរីីអនៃតេរខណៈ. ដរក្សង់លេញរ ីhttps://www. 

accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn22/sn22.059.nymo.html. 
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៣. សាមមេរ ម ីន ី
៤. សាមមេរ មអ្ឿន មអ្ង 
៥. សាមមេរ ឡុង ជីវ៉ា  
 អ្នកត្ររួពនិរិយភាសាខ្មោរនងិអ្ងម់លេស 
១. បងត្បុស មរ ៉ាន សារ ៉ាន  
២. បងត្សី ខ្សម ភរីា៉ា រ ់
 មសៀវមៅរបស់ម្ុ ុំត្ពះករណុាអាត្តោ ភាពបានសរមសររចួ៖ 
១. កមោឱ្យផលត្តមលុំដាប ់(Order of Kamma) 
២. កមោឱ្យផលត្តមកាល (Time of Effect) 
៣. ឋានសួល ៌៦ ជាន ់(The Six Heavenly Worlds) 
៤. ត្បវរាិត្ពះមចរយិោោ មៅត្បមទ្សភូម  
៥. មោលធមលួ៌រយល់ដងឹ ភាល១ (The Principles of Dhamma To  
     Be Known Part I) 
៦. មោលធមលួ៌រយល់ដងឹ ភាល២ (The Principles of Dhamma To      
      Be Known Part II) ។ 

 

 



រាយនាមពុទ្ធបរសិទ័្ចូលរមួប ោះពុមពបសៀវបៅបនោះ មានដូចតបៅ៖ 
១. ភកិ្ខ៊ុចាគរតោ ផាត ់ស៊ុភន ១០ ម៊ុ៊ឺនតរៀល 
២. ឧបាសិកា ស៊ួន ស៊ុ៊ីណាត ៧០ ដ៊ុល្លា រ 
៣. ឧបាសិកា គ៊ីម ស៊ុវណាា  ១០០ អ៊ូស្ត្រា ល៊ី 
៤. ឧបាសិកា តម៉េង ប ៊ុន្ធា រ ៊ី ៥០ ដ៊ុល្លា រ 
៥. ឧបាសិកា អ៊ុ៊ឹង ដាល៊ីដា ៥០ ដ៊ុល្លា រ 
ញាតិតញាមច៊ូលោមរយៈឧបាសិកាអ៊ុ៊ឹង ដាល៊ីដា 
បានបចចយ័សរ៊ុប ២៩០ ដ៊ុល្លា រ មានរាយន្ធមដ៊ូច
តតៅ៖ 
៦. ឧបាសិកា ព៊ឹង យក្ម់៊ុន៊ី និងឧបាសក្ ឡាយ 
គ៊ឹមហ៊ុ៊ឺ និង ប៊ុត្ត៊ី តហតឡន 
៧. ឧបាសិកា ហ៊ុ៊ឹមចានត់េន និងរា ម៊ីត្ពមទាំង
ប៊ុត្ត + ៨. ឧបាសិកា អ៊ុ៊ឹង ស៊ុមា៉េ ល៊ី និងរា ម៊ី
ត្ពមទាំងប៊ុត្ត 
៩. ឧបាសក្ វរិល + ១០. ឧបាសិកា ចាវ ម៊ុ៊ី ម៊ុ៊ី 
និងរា ម៊ី 
១១. ឧបាសិកា ឈាត រទ៊ុាំ+១២. ឧបាសិកា 
ល៊ី គ៊ឹមរន 
ញាតិតញាមច៊ូលោមរយៈឧបាសិកាឈ៊ឹម ថាវ ៊ី 
បានបចចយ័សរ៊ុប ១០០ ដ៊ុល្លា រ មានរាយន្ធមដ៊ូច
តតៅ៖ 
 ១៣. ឧបាសិកា ឌ៊ុជ សមបតាិ និងក្៊ូនតៅ  
១៤. ឧបាសិកា តសង យ៊ុវផា ត្ពមទាំងប៊ុត្ត 
 

១៥. ឧបាសិកា ឈ៊ឹម ថាវ ៊ី និង មាា យត្ពមទាំងប៊ុត្ត 
១៦. ឧបាសិកា គ៊ុជ ឡាាំងតអង និង ក្៊ូនតៅ 
១៧. ឧបាសិកា ភ៊ឹម វណាា  និងរា ម៊ី ត្ពមទាំងក្៊ូន 
១៨. ឧបាសិកា ធ៊ីម ស៊ុគនា និង រា ម៊ី 
១៩. ឧបាសិកា Lor Lakhena និង រា ម៊ី ត្ពម
ទាំងក្៊ូន+ ២០. ឧបាសិកា Navi Nuth និង រា ម៊ី 
ត្ពមទាំងប៊ុត្ត 
២១. ឧបាសិកា ឈរ ស៊ុភាព និងរា ម៊ី ត្ពមទាំង
ប៊ុត្ត 
២២. ឧបាសិកា តឡ ស៊ុវណាា រ ៊ី តៅត្ស៊ីម៊ុាំ ត្ពម
ទាំងប៊ុត្ត  
 ២៣. ឧបាសិកា Nay sokha និង រា ម៊ី ត្ពមទាំង
ប៊ុត្ត 
២៤. ឧបាសិកា Chantha Sok និង រា ម៊ី ត្ពម
ទាំងប៊ុត្ត 
២៥. ឧបាសិកា Lor Hour ត្ពមទាំងប៊ុត្ត 
២៦. ឧបាសិកា ល៊ី តម៉េង 
២៧. ឧបាសិកា ញ៊ឹក្ ស៊ុ៊ីេន ៥០$ 
២៨. ឧបាសិកា មា៉េ  ស៊ុភ៊ី  
២៩. ឧបាសិកា ម៊ុយ តហង  
៣០. រមតេរ ណាប ់ជ៊ុន ១០$  
៣១. អនក្ត្គូជ៊ីវ យ៉េ  ១០$  
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