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Forwards 

The tittle of this book is “The Principles of Dhamma”. It is my 

fourth achievement, but if we include a book written in only Khmer 

language, it becomes fifth achievement. It is written in both, Khmer 

and English languages. One section is written in Khmer language and 

another one is in English. Such compilation is made based on 

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

accept English as Foreign Language. And we almost use English in 

sections such as studying, teaching, guiding, making communication 

and etc.  

My purpose in compiling this book is to help students, 

university students and laypeople in searching for and knowing the 

main principals of Dhamma. Without them, they will encounter 

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

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

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

details. 

Preah Gandhakuṭi Temple, Battambang Town, Cambodia 

The 8th of thw waxing moon of Cetra (April) B.E. 2563. 

Venerable Santacitto  Ren Ratha 
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I. The Sets of One Dharma  

All beings are maintained by  

1. Āhāra  food or nutrition 

II. The Sets of Two Dharma 

 Two Kinds of Dharma that Safeguard the World (the 
Guardians of the World) 

1. Hiri  Moral Shame 
2. Ottappa Moral Dread 

 Two Dharma of Great Assistance  

1. Sati  Mindfulness  
2. Sampajañña  Clear knowing/ Full awareness 

III. The Sets of Three Dharma 

 Triple Gem 

1. Buddho  The Buddha (Awakened One or fully-Enlightened One) 

2. Dhammo   The Dhamma (The Teachings of the Buddha) 
3. Sangho  The Sangha (the Community of monks) 

 Threefold Training: 

1. Sila  Morality or virtue 

2. Samādhi  Concentration or meditation 
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១. ធមព៌ួកមួយ 
ពួកសត្វទាំងអស់ឋតិ្នៅបាននររោះអារស័យ 
១. អាហារ អាហារ ។ 
២. ធម៌ពួកពីរ 

 ធម ៌២ យ៉ា ង ដដលរកានោក  

១. ហរិ ិនសចកតខី្មម សបាប 
២. ឱត្តបប នសចកតីខ្មល ចបាប ។ 

 ធមម៌ានឧបការៈនរចើន មាន ២ យ៉ា ង គ ឺ  

១. សតិ្ ស្មម រតី្ 
២. សមបជញ្ញ  នសចកតីដឹងខ្លួន ។ 
៣. ធម៌ពកួប ី

 រពោះរត្នរត្យ័  

១. ពុទ្ធធ  រពោះពុទ្ធ (បុគគលដដលភ្ញញ កពី់អវជិ្ជជ  ឬដដលបានរាស់ដឹង) 
២. ធទ្មម  រពោះធម ៌(ការបនរងៀនរបស់រពោះសមាម សមពុទ្ធ) 
៣. សទ្ងោ រពោះសងឃ (គណៈសងឃ) ។ 

 ត្រត្សិកាា  
១. សលី សីល (នសចកតសីរងួមកាយវាចា) 
២. សមធិ សមាធិ (ការត្មកល់ចិត្តឱ្យនឹងកនុងអារមមណ៍ដត្មយួ) 
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3. Paññā  Wisdom or insight 

 Three Common Characteristics 

1. Aniccaṁ  Impermanence 

2. Dukkhaṁ  Suffering 

3. Anattā  Non-self 
 Three Unwholesome Roots 

1. Lobha  Greed 

2. Dosa   Anger 

3. Moha  Delusion  

 Three Wholesome Roots 

1. Alobha  Non-greed 

2. Adosa  Non-anger 

3. Amoha  Non-delusion1 

 Three Kinds of Unwholesome Thought: 

1. Kāmavitakko  The thought of sensuality 

2. Byāpādavitakko  The thought of ill will or enmity 

3. Vihiṁsāvitakko  The thought of cruelty 

                                                             
1 Bhikkumuniputto Dhavi, S. (2020). Dhamma Terminology. Washington, United 
State. 
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៣. បញ្ញញ  បញ្ញដ  (របាជ្ជញ យល់ន ើញធមា៌មសភ្ញវៈពិត្) ។ 

 ស្មមញ្ដលកាណៈ ៣ យ៉ា ង គ ឺ
១. អនិចចំ ភ្ញពមនិនទ្ៀង 
២. ទុកខំ នសចកតីទុ្កា  
៣. អនត្តត  មនិដមនខ្លួន ។ 

 ឫសត្នអកុសល ៣ យ៉ា ង គ ឺ
១. ទ្ោភ នោភៈ 
២. ទ្ធស នទសៈ 
៣. ទ្មហ នមាហៈ ។ 

 ឫសត្នកុសល ៣ យ៉ា ង គ ឺ
១. អទ្ោភ អនោភៈ 
 ២. អទ្ធស អនទសៈ 
៣. អទ្មហ អនមាហៈ1 ។ 

 នសចកតរីត្ោិះរោិះជ្ជអកុសល ៣ យ៉ា ង គ ឺ
១. កាមវិត្ទ្កាោ  ត្រមោិះរបកបនោយកាម 

                                         
1ភិក្ខុមុនបិិតិតោ ស ុខិធុវី  ុ(២០២០).ុ វាក្យខព្ទព្ព្ះធមុន៌ុ (Dhamma Terminology), រដ្ឋវា៉ា ខិ៊ីបតោ បុ
ខហរដ្ឋអាតោមុនរិក្.  



3 

 

 

 Three Kinds of Wholesome Thought: 

1. Akāmavitakko  The thought of renunciation 

2. Abyāpādavitakko  The thought of non-enmity 

3. Avihiṁsāvitakko  The thought of non-cruelty2 

 

IV. The Sets of Four Dharma 

 There Are These Four Gateways (types) that One Can Be 
Known as Enemies in Friendly Guises 

1. Aññadatthuharo amitto mittappaṭirūpakā  One can be known 

as taker (who seeks what he can get), enemy in friendly guise. 

2. Vacīparamo amitto mittappaṭirūpakā   One can be known as 

good talker, enemy in friendly guise. 

 3. Anuppiyabhāṇī amitto mittappaṭirūpakā  One can be known as 

flatterer, enemy in friendly guise. 

 

 

                                                             
2 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19. 
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២. ពាបាទវិត្ទ្កាោ  ត្រមោិះរបកបនោយការពាបាទ្ 
៣. វិហសឹាវិត្ទ្កាោ  ត្រមោិះរបកបនោយការនបៀត្នបៀន ។ 

 នសចកតរីត្ោិះរោិះជ្ជកុសល ៣ យ៉ា ង គ ឺ
១. ទ្នកខមមវិត្ទ្កាោ  ត្រមោិះរបកបនោយការនចញចាកកាម 
២. អពាបាទវិត្ទ្កាោ  ត្រមោិះរបកបនោយការមនិពាបាទ្ 
៣. អវិហសឹាវិត្ទ្កាោ  ត្រមោិះរបកបនោយការមនិនបៀត្នបៀន2 ។ 

៤.ធម៌ពកួបនួ 

 អនករត្វូស្មគ ល់ពកួមនុសសដដលមនិដមនជ្ជមតិ្ត រានដ់ត្
ជ្ជមតិ្តបលម (ន ោះ) អនករត្វូស្មគ ល់នោយស្មថ ន ៤ យ៉ា ង គ ឺ

១. អញ្ញទត្ថុហទ្ោ អមិទ្ត្តត  មិត្តបបដិរបូកា អនករត្ូវស្មគ ល់មនុសសដដល 
    គិត្យកដត្របនយជនខ៍្លួន មនិដមនជ្ជមតិ្ត រានដ់ត្ជ្ជមតិ្តបលម ។ 
២. វចីបរទ្ម អមិទ្ត្តត  មិត្តបបដិរបូកា អនករត្ូវស្មគ ល់មនុសសលអដត្សាំដី 
    ថា មនិដមនជ្ជមតិ្ត រានដ់ត្ជ្ជមតិ្តបលម ។ 
៣.អនុបបយិណី ី អមិទ្ត្តត  មិត្តបបដិរបូកា អនករត្ូវស្មគ ល់មនុសសដដល 

                                         
2 Wikipitaka- The Completing Tipitakaុ(ខធក្ិមុនភៈុឆ្ន ាំ២០២០).ុខង្គ៊ីតិខូព្ត.ុដ្ក្ព្ខង្់តោេញមុនក្ព្៊ុី
https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Pageុ បិង្ព្ក្ុមុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្តតដិ្ក្.(១៩៣០-៦៨).ុ ព្ព្ះ
ត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ១៩ុក្នុង្ខង្គ៊ីតិខូព្ត. 
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4. Apāyasahāyo amitto mittappaṭirūpakā One can be known as 

fellow-spendthrift, enemy in friendly guise. 

 

 1. One who seeks what he can get (taker) can be known as 
a false friend for four things: 

1. Aññadatthuharo hoti  He seeks what he can get. 

2. Appena bhumicchati  He asks for a lot while giving little.  

3. Bhayassa kiccaṁ na karoti  What he has to perform he 

performs out of fear. 

4. Sevati atthakāraṇā  He makes friends with people in order to 

gain something. 

 

 2. The good talker can be known as a false friend by four 
things: 

1. Atītena paṭisantharati  He talks of generosity in the past. 

2. Anāgatena paṭisantharati  He talks of generosity in the future.  
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    និយយចាកប់នតត យឱ្យាបចិ់ត្ត មនិដមនជ្ជមតិ្ត រានដ់ត្ជ្ជមតិ្តបលម ។ 
៤. អបាយសហាទ្ោ អមិទ្ត្តត  មិត្តបបដិរបូកា អនករត្ូវស្មគ ល់មនុសស 
    ជ្ជទី្រសឡាញ់ កនុងការវ ិសនភ្ញគៈទាំងឡាយថា  មនិដមនជ្ជមតិ្ត  
    រានដ់ត្ជ្ជមតិ្តបលម ។ 

 (១).មនុសសគតិ្យកដត្របនយជនខ៍្លួន មនិដមនជ្ជមតិ្ត 
រានដ់ត្ជ្ជមតិ្តបលម (ន ោះ) អនករត្វូស្មគ ល់នោយស្មថ ន ៤ 
យ៉ា ង គ ឺ

១. អញ្ញទត្ថុហទ្ោ ទ្ហាតិ្ មតិ្តគិត្យកដត្របនយជនខ៍្លួន  
២. អទ្បបន ពហុមិចឆតិ្ មតិ្តរបាថាន យករបស់នរចើននោយ (ឱ្យ) របស់តិ្ច-  
    -តួ្ច  
៣. ភយសស កិចចំ ន កទ្ោតិ្ ទល់ដត្មានភយ័នទ្ើបជួយ នធវើកិចចរបស់មតិ្ត 
៤. ទ្សវតិ្ អត្ថការណា នសពគបម់តិ្តនររោះនហតុ្ដត្របនយជន ៍។ 

 (២). មតិ្តលអដត្សាំដ ី មនិដមនជ្ជមតិ្តនទ្ រានដ់ត្ជ្ជមតិ្តបលម 
អនករត្វូស្មគ ល់នោយស្មថ ន ៤ យ៉ា ង គ ឺ 

១. អតី្ទ្ត្ន បដិសនថរតិ្ មតិ្តទ្ទួ្លរាកទ់កន់ោយរបស់ ដដលកនលង 
    នហើយ  
២. អនាគទ្ត្ន បដិសនថរតិ្ ទ្ទ្ួលរាកទ់កន់ោយរបស់ដដលមនិទន ់
    មានមក 
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3. Niratthakena saṅgaṇhāti  He mouths empty words of kindness. 

4. Paccuppannesu kiccesu byasanaṁ  When something requires 

to be performed immediately, he protests personal misfortune 
(disaster).   

 3. The flatterer can be known as a false companion 
(friend) for four things:  

1. Pāpakammaṁpissa anujānāti  He consents to bad activity.  

2. Kalyāṇaṁpissa anujānāti  He assents to good activity. 

3. Sammukhassa vaṇṇaṁ bhāsati  He praises you in your present 

(your face). 

4. Parammukhassa avaṇṇaṁ bhāsati He discredits (criticizes) 

you behind your back. 

 4. The reckless companion can be identified by four 
things:  

1. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānānuyoge sahāyo hoti By 

accompanying you in drinking 

2. Vikālavisikhācariyānānuyoge sahāyo hoti  By accompanying 

you in roaming around at night 
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៣. និរត្ថទ្កន សងគណាា តិ្ សនគ គ្ ោះនោយអាំនពើឥត្របនយជន ៍ 
 ៤. បចចុបបទ្ននស ុកិទ្ចចស ុពយសនំ ទទ្សសតិ្ កាលកិចចទាំងឡាយនកើត្ 
     នឡើងភ្ញល មៗ កស៏ាំដដងអាងរបស់ខូ្ចខ្មត្ ។ 

 (៣). មតិ្តនយិយចាកប់នតត យឱ្យាបច់តិ្ត មនិដមនជ្ជ
មតិ្តនទ្ រានដ់ត្ជ្ជមតិ្តបលម អនករត្វូស្មគ ល់នោយស្មថ ន ៤ 
យ៉ា ង គ ឺ

១. បាបកមមំបិសស អនុជានាតិ្ នបើមតិ្តនធវើអាំនពើអារកក ់កយ៏ល់រពមាម  
២. កលា ំបិសស អនុជានាតិ្ មតិ្តនធវើអាំនពើលអកយ៏ល់រពមាម  
៣. សមមុខសស វ ណំ  ណីសតិ្ ពណ៌ គុណមតិ្ត ដត្កនុងទី្ចាំនរោះមុខ្  
៤. បរមមុខសស អវ ណំ  ណីសតិ្ នរលនទសមតិ្ត កនុងទី្កាំបាាំងមុខ្ ។ 
 

 (៤). មនុសសជ្ជសមាល ញ់កនុងផលូវវ ិស មនិដមនជ្ជមតិ្តនទ្ 
រានដ់ត្ជ្ជមតិ្តបលម អនករត្វូស្មគ ល់នោយស្មថ ន ៤ យ៉ា ង គ ឺ 

១.សោុទ្មរយមជជបបមទ ឋ្ាន នានុទ្ោទ្គ សហាទ្ោ ទ្ហាតិ្ សមាល ញ់  
    កនុងកិរយិរបកបនរឿយៗ នូវការផឹកទឹ្ករសវងឹ គឺសុរានិងនមរយ័ ដដលជ្ជ  
    ទី្ាាំងត្ននសចកតីរបមាទ្ ។ 
២. វិកាលវិសខិាចរោិនុទ្ោទ្គ សហាទ្ោ ទ្ហាតិ្ ជ្ជសមាល ញ់កនុង 
    ការរបកបនរឿយៗនូវការរាចន់ៅាមរចកលហកខុ្សកាល ។ 



6 

 

3. Samajjābhicaraṇa sahāyo hoti By accompanying you in 

partying 

4. Jūtappamāṭṭhānānuyoge sahāyo hoti  By accompanying you 

in gambling3 

 The Four Sublime States of Mind 

1. Mettā  Loving-kindness 

2. Karuṇā  Compassion 

3. Muditā  Sympathetic Joy 

4. Upekkhā  Equanimity 

 (Blessings of Mettā: 

1. Sukhaṁ supati  One who practices Mettā sleeps well. 

2. Sukaṁ paṭibujjhati  He gets up with a loving heart. 

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

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

5. Amamussānaṁ  piyo hoti  He is also dear to non-human beings. 
                                                             
3 Walshe, M. (1987-95). The Long Discourse of The Buddha: Sigālaka  Sutta, pp. 
461 & The Triptaka Commision. (1930-68). The khmer Tripitaka: Siṅgālaka 
Sutta, Vol.19. 
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៣. សមជាជ ភិចរទ្  សហាទ្ោ ទ្ហាតិ្ ជ្ជសមាល ញ់កនុងកិរយិនដើរ 
     នមើលដលបងមនហារសព ។ 
៤. ជូត្បបមទ ឋ្ាន នានុទ្ោទ្គ សហាទ្ោ ទ្ហាតិ្ ជ្ជសមាល ញ់កនុង 
     កិរយិរបកបនរឿយៗនូវដលបងភ្ញន ល់ ដដលជ្ជនហតុ្ជ្ជទី្ាាំងត្ននសចកត-ី  
     -របមាទ្3 ។ 

 រពហមវហិារធម ៌៤ 
១. ទ្មត្តត  នសចកតីរសឡាញ់រាបអ់ាន 
២. ករណុា នសចកតីអាណិត្ 
៣. មុទិត្ត នសចកតីនរត្កអរាម 
៤. ឧទ្បកាខ  ការាាំងចិត្តជ្ជកតឋ ល ។ 

(អានិសងសនមាត  ១១ គឺ 
១. សខំុ សបុតិ្ នដកលកជ់្ជសុខ្ 
២. សខំុ បដិពុជឈតិ្ ភ្ញញ កន់ឡើងជ្ជសុខ្ 
៣. ន បាបកំ សបិុនំ បសសតិ្ មនិយល់សបតិអារកក ់
៤. មនុសានំ បិទ្ោ ទ្ហាតិ្ ជ្ជទី្រសឡាញ់របស់ពួកមនុសស 
៥. អមនុសានំ បិទ្ោ ទ្ហាតិ្ ជ្ជទី្រសឡាញ់របស់ពួកអមនុសស 
                                         
3 តោោក្ុWalshe, M.ុ (១៩៨៧-៩៥).ុទ៊ីឃបិកាយៈុខិង្គគ េក្ខូព្តុទាំព្័រុ៤៦១.ុបងិ្ព្ក្ុមុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្ត-

តិដ្ក្. (១៩៣០-៦៨).ុព្ព្ះត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ១៩ុក្នុង្ខិង្គគ េក្ខូព្ត. 
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6. Devatā rakkhanti  Deities protect him. 

7. Nassa aggi vā visaṁ vā satthaṁ vā kamati  Fire, poison and 
weapons cannot touch him. 

8. Tuvasaṁ cittaṁ samādhiyati His mind gets concentration 
quickly. 

9. Mukhavaṇṇo vippasīdati  His complexion is bright. 

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

11. Uttariṁ appaṭivijjhanto brahmalokūpago hoti  If he does not 
attain Noble Path and Fruition (supramundane states), he will be born 
in the Brahma worlds (blissful states)4. 

 Four Roads to Power: 

1. Chanda  Will 

2. Virīya  Energy/ Effort 
3. Citta  Consciousness/Intention 
4. Vimaṁsā  Wisdom/Investigation 
 

 Four Efforts: 
1. Saṁvarappadhānaṁ  The effort of restraint 

                                                             
4 Dr. Pheng, K. et al. (2014). Education and Character Building in School, Phnom 
Penh, Cambodia. 
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៦. ទ្ទវត្ត រកខនតិ ពួកនទ្វាដត្ងរកា  
៧. នសស អគគិ វា វិស ំវា សត្ថំ វា កមតិ្ នភលើងកឋី ថាន ាំពិសកឋ ី 
     នរគឿងសគស្មត វុធកឋី មនិអាចមកជិត្កាយ នធវើនូវអនតរាយនឡើយ 
៨. តុ្វស ំចិត្តំ សមធិយតិ្ ចិត្តរដមងាាំងមាាំនោយឆាប ់
៩. មុខវទ្ណាណ  វិបបសទីតិ្ សមបុរមុខ្រសស់ថាល  
១០. អសមមូទ្ហា  កាល ំកទ្ោតិ្ ជ្ជអនកមនិវនងវងកនុងនពលនធវើកាលកិរយិ 
១១. ឧត្តរ ឹអបបដិវិជឈទ្នាត  រពហមទ្ោកបូទ្ោ ទ្ហាតិ្ កាលមនិទន ់
      រាស់ដឹងនូវគុណធមជ៌្ជនខ់្ពស់គឺនោកុត្តរធមន៌ទ្ រដមងចូលនៅកាន ់
      រពហមនោក4។) 

 ឥទ្ធបិាទ្ ៤ 

១. ឆទ្នាទ    បាំណង 
២. វីរយិ ំ  ការពាយម 
៣. ចិត្តំ      ការគិត្ ការយកចិត្តទុ្កោក ់
៤. វិមំសា រតិ្ោះរោិះរកនហតុ្ផល ។ 

 ការពាយម(ជ្ជនរគឿងត្មកល់) ៤ យ៉ា ង គ ឺ

១. សវំរបបធានំ ការពាយមកនុងនសចកតសីរងួម 

                                         
4 តោោក្តណ្ឌ ិតក្ិេុតោេង្ជាតោដ្ើមុនុ(២០១៤).ុការអត់រំបិង្ការក្សាង្េរិតក្នុង្សាោ, ភនាំតោព្ញ, ក្មុនពុជា. 
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2. Pahānappadhānaṁ  The effort of abandoning 

3. Bhāvanāpadhānaṁ  The effort of development 

4. Anurakkhanāpadhānaṁ  The effort of preservation 

 

         What is the effort of restraint? Here, a monk, on seeing a sight 

with the eye, doesn’t catch the whole or its details, striving to protect 

unwholesome states, hankering and sorrow from flooding in on him.  

Therefore, he restrains and guards the sense of sight. 

Here, a monk, on hearing an object, smelling an object, tasting an 

object and touching an object, thinking an object with his ear, nose, 

tongue, body and mind does not catch the whole of them or their 

details, striving to protect unwholesome states, hankering and sorrow 

from flooding in on him. Therefore, he restrains and guards them. 

         What is the effort of abandoning? Here, a monk does not assent 

to a thought of lust that had arisen, but abandons it, dispels it,  
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២. បហានបបធានំ ការពាយមកនុងការលោះ 
៣. ណីវនាបធានំ ការពាយមកនុងការចនរមើន  
៤. អនុរកខនាបធានំ ការពាយមកនុងការរកានរឿយៗ ។  
         មាន លអាវុនស្មទាំងឡាយ ចុោះការពាយម កនុងនសចកតសីរងួមនត្ើ 
ដូចនមតច ។ មាន លអាវុនស្មទាំងឡាយ ភកិាុកនុងស្មស ននោះ ន ើញរូប 
នោយចកាុនហើយ មនិកានយ់កនូវនិមតិ្ត មនិកានយ់កនូវអនុពយញ្ជនៈ 
អកុសលធមទ៌ាំងឡាយដោ៏មក គឺអភជិានិងនទមនសស គបបជី្ជបា់ម 
បុគគលដដលមនិសរងួមចកាុគនទិយន ោះ នររោះនហតុ្មនិសរងួមចកាុគនទិយត 
របតិ្បត្តិនដើមបសីរងួមនូវចកាុគនទិយន ោះ រកានូវចកាុគនទិយ ដល់នូវការសរងួម
កនុងចកាុគនទិយ ។  ឮសាំនឡងនោយរត្នចៀក ។ ធុាំកលិននោយរចមុោះ ។ ទ្ទ្ួល 
រសនោយអតត ត្ ។ រល់រត្ូវសមផសស នោយកាយ ។ ដឹងធមាម - 
រមមណ៍នោយចិត្ត នហើយមនិកានយ់កនូវនិមតិ្ត មនិកានយ់កនូវអនុពយញ្ជនៈ 
អកុសលធមទ៌ាំងឡាយដោ៏មក គឺអភជិានិងនទមនសស គបបជី្ជបា់ម 
បុគគលដដលមនិសរងួមមនិគនទិយនុោ៎ះ នររោះនហតុ្មនិសរងួមមនិគនទិយត 
របតិ្បត្តិនដើមបសីរងួមនូវមនិគនទិយន ោះ រកានូវមនិគនទិយ ដល់នូវការសរងួម
កនុងមនិគនទិយ មាន លអាវុនស្មទាំងឡាយ ននោះរពោះមានរពោះភ្ញគរាស់ 
នៅថា ការពាយមកនុងនសចកតសីរងួម។ 
       មាន លអាវុនស្មទាំងឡាយ ចុោះការពាយមកនុងការលោះ នត្ើដូចនមតច។ 
មាន លអាវុនស្មទាំងឡាយ ភកិាុកនុងស្មស ននោះ មនិបនតត យឲ្យកាមវតិ្កកៈ 
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destroys it, makes it disappear; he does not assent to a thought of 

anger that had arisen, but abandons it, dispels it, destroys it, makes it 

disappear; and he does not assent to a thought of cruelty that had 

arisen, but abandons it, dispels it, destroys it, makes it disappear. 

          What is the effort of development? Here, a monk cultivates the 

enlightenment factor of mindfulness, based on solitude, detachment, 

extinction, leading to maturity of surrender; and he cultivates the 

enlightenment factor of keen investigation of states...of effort...of 

rapture...of calm...of concentration...of equanimity, based on 

solitude, detachment, extinction, leading to maturity of surrender. 

         What is the effort of preservation? Here, a monk keeps firmly 

in his mind a favorable object of concentration which has arisen,  
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ដដលនកើត្នឡើងនហើយ ឲ្យអារស័យនៅបាន គឺលោះបង ់ បន ទ បង ់ នធវើឲ្យ 
វ ិស មនិឲ្យនកើត្មាន មនិបនតត យឲ្យពាបាទ្វតិ្កកៈ ដដលនកើត្នឡើង 
នហើយ ឲ្យអារស័យនៅបាន គឺលោះបង ់ បន ទ បង ់ នធវើឲ្យវ ិស មនិ 
ឲ្យនកើត្មាន មនិបនតត យឲ្យវហិឹស្មវតិ្កកៈ ដដលនកើត្នឡើងនហើយ 
អារស័យនៅបាន គឺលោះបង ់ បន ទ បង ់ នធវើឲ្យវ ិស មនិឲ្យនកើត្មាន 
មនិបនតត យឲ្យអកុសលធមទ៌ាំងឡាយដអ៏ារកក ់ ដដលនកើត្នឡើងនហើយ
នរឿយៗ អារស័យនៅបាន គឺលោះបង ់ បន ទ បង ់ នធវើឲ្យវ ិស មនិឲ្យ
នកើត្មាន ។ 
       មាន លអាវុនស្មទាំងឡាយ ចុោះការពាយមកនុងការចនរមើន នត្ើដូចនមតច 
។ មាន លអាវុនស្មទាំងឡាយ ភកិាុកនុងស្មស ននោះ ចនរមើនសតិ្សនមាព ជឈងគ 
ដដលអារស័យនូវវនិវកធម ៌ អារស័យនូវវរិាគធម ៌ អារស័យនូវនិនរាធធម ៌
ជ្ជធមប៌ន អ្ ននៅ នដើមបកីារលោះកិនលស ។ ចនរមើនធមមវចិយសនមាព ជឈងគ ។ 
ចនរមើនវរីយិសនមាព ជឈងគ ។ ចនរមើនបីតិ្សនមាព ជឈងគ ។ ចនរមើនបសសទ្ធិ
សនមាព ជឈងគ ។ ចនរមើនសមាធិសនមាព ជឈងគ ។ ចនរមើនឧនបកាា សនមាព ជឈងគ 
ដដលអារស័យនូវវនិវកធម ៌ អារស័យនូវវរិាគធម ៌ ចនរមើននូវនិនរាធធម ៌
ជ្ជធមប៌ន អ្ ននៅ នដើមបលីោះកិនលស។  
          មាន លអាវុនស្មទាំងឡាយ ចុោះការពាយមកនុងការរកានរឿយៗ 
នត្ើដូចនមតច ។ មាន លអាវុនស្មទាំងឡាយ ភកិាុកនុងស្មស ននោះ រកានរឿយៗ 
នូវសមាធិនិមតិ្តដល៏អ ដដលនកើត្នឡើងនហើយ គឺអដឌិកសញ្ញដ  [នសចកតសីាំាល់
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such as a skeleton or a corpse that is full of worms, fissured corpse, 

discolored, bluish, corpse, swollen corpse. 

 

 Four  Knowledge: 

1. Dukkhe ñāṇaṁ  Knowledge of suffering  

2. Dukkhasamudaye ñāṇaṁ  Knowledge of the cause of suffering, 

3. Dukkhanirodhe ñāṇaṁ  Knowledge of the cessation of suffering 

4. Dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṁ  Knowledge of 

the path leading to the cessation of suffering 

 Four Factors of Stream Attainment: 

1. Sappurisasaṁseva  Association with good people 

2. Saddhammassavana   Listening to the true dharma 

3. Yonisomanasikāra  Wise attention  

4. Dhammānudhammappaṭipatti  Practice of the dharma in its 

entirety 
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កនុងអដឌិកអសុភ គឺអសុភដដលនៅដត្រាងឆអឹង។ បុឡុវកសញ្ញដ  (នសចកតី
សាំាល់កនុងបុឡុវកអសុភ គឺអសុភដដលមានដងកូវនចាោះ។) វនីិលកសញ្ញដ  
(នសចកតីសាំាល់កនុងវនីិលកអសុភ គឺអសុភ ដដលមានសមបុរនខ្ៀវ។) វចិឆិទ្ទ-
កសញ្ញដ  (នសចកតសីាំាល់កនុងវចិឆិទ្ទកអសុភ គឺអសុភដដលោចរ់ក ់
កតត លខ្លួន។) ឧទ្ធុមាត្កសញ្ញដ  (នសចកតីសាំាល់កនុងឧទ្ធុមាត្កអសុភ 
គឺអសុភដដលនហើមនបា៉ា ង។) 

 ញាណ គនឺសចកតដីងឹ ៤ យ៉ា ងដត្ទ្នទ្ៀត្ 

១. ទុទ្កខ ញា ំ នសចកតីដឹងកនុងទុ្កា  
២. ទុកខសមុទទ្យ ញា ំ នសចកតដឹីងកនុងទុ្កាសមុទ្យ 
៣. ទុកខនិទ្ោទ្ធ ញា ំ នសចកតីដឹងកនុងទុ្កានិនរាធ 
៤. ទុកខនិទ្ោធោមិនិោ បដិបធយ ញា ំ នសចកតីដឹងកនុងទុ្កានិនរា-  
     -ធាមនីិបដិបទ។  

 អងគត្ននស្មាបត្តមិគគ ៤ យ៉ា ង គ ឺ

១. សបបរុសិសទំ្សវ ការនសពគបនូ់វសបបុរស 
២. សទធមមសសវន ការស្មត បធ់មរ៌បស់សបបុរស 
៣. ទ្ោនិទ្សាមនសកិារ ការនធវើទុ្កកនុងចិត្ត នោយឧបាយរបាជ្ជញ   
៤. ធមម នុធមមបបដិបត្តិ នសចកតីរបតិ្បត្តិធម ៌សមគួរដល់នោកុត្តរធម ៌។ 
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 Four Fruits of the Ascetic Life: 

1. Sotāpattiphalaṁ  The fruits of stream entry 

2. Sakadāgāphalaṁ  The fruits of the once returner  

3. Anāgamiphalaṁ  The fruits of the non-returner 

4. Arahattaphalaṁ  The fruits of Arahantship 

 Four Elements: 
1. Paṭhavīdhātu  The elements of earth 

2. Āpodhātu  The element of water 

3. Tejodhātu  The element of fire 

4. Vāyodhātu  The element of air 

 Four Ways of Going Wrong:  
1. Chandāgatiṁ  One goes wrong through desire. 

2. Dosagatiṁ  One goes wrong through anger.  

3. Mohāgatiṁ  One goes wrong through ignorance. 

4. Bhayāgatiṁ  One goes wrong through fear. 

 Four Kinds of Progress: 

1. Dukkha paṭipada dandhābhiññā  Painful progress with 

slow comprehension  
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 ស្មមញ្ដផលមាន ៤ យ៉ា ង គ ឺ
១. ទ្សាត្តបត្តិផល ំនស្មាបត្តិផល 
២. សកធោមិផល ំសកទាមផិល  
៣. អនាោមិផល ំអ ាមផិល 
 ៤. អរហត្តផល ំអរហត្តផល ។ 

 ធាតុ្ ៤ យ៉ា ង គ ឺ

១. បឋវីធាតុ្ ធាតុ្ដី  
២. អាទ្បាធាតុ្ ធាតុ្ទឹ្ក  
៣. ទ្ត្ទ្ជាធាតុ្ ធាតុ្នភលើង  
៤. វាទ្ោធាតុ្ ធាតុ្ខ្យល់ ។ 

 ការលុោះអគត្ ិ៤ យ៉ា ង គ ឺ 
១.ឆនាទ គតឹ្ គចឆតិ្ បុគគលលនមអៀងនររោះរសឡាញ់ (បុគគលលុោះឆ ទ គតិ្)។  
២.ទ្ធសាគតឹ្ គចឆតិ្ បុគគលលនមអៀងនររោះសអប ់(បុគគលលុោះនទស្មគតិ្)។ 
៣.ទ្មហាគតឹ្ គចឆតិ្ បុគគលលនមអៀងនររោះវនងវង (បគុគលលុោះនមាហាគត្ិ)។ 

 ៤.ភោគតឹ្ គចឆតិ្ បុគគលលនមអៀងនររោះភយ័ (បុគគលលុោះភយគតិ្) ។ 

 បដបិទ ៤ យ៉ា ង គ ឺ

១. ទុកាខ  បដិបធ ទនាធ ភិញ្ញញ  បដិបទជ្ជទុ្កា នហើយរាស់ដឹងបាន  
    នោយយតឺ្យូរ 
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2. Dukkha paṭipada khippābhiññā  Painful progress with quick 
comprehension 

3. Sukha paṭipada dandhābhiññā  Pleasant progress with slow 
comprehension 

4. Sukha paṭipada khippābhiññā  Pleasant progress with quick 
comprehension 

 Four Ways of Undertaking the Dharma: There is the way 
that is 

1. Dhammasamādānaṁ paccuppannaṁ dukkhañceva āyata- 
ñca dukkhavipākaṁ  painful (hurtful) in the present and brings 
painful future consequences, 

2. Dhammasamādānaṁ paccuppannaṁ dukkhañceva āyata- 
ñca sukhavipākaṁ   painful in the present and brings pleasant 
future consequences, 

3. Dhammasamādānaṁ paccuppannaṁ sukhañceva āyatañca 
dukkhavipākaṁ   pleasant (pleasurable) in the present and brings 
painful future consequences, and 

4. Dhammasamādānaṁ paccuppannaṁ sukhañceva āyatañca 
sukhavipākaṁ  pleasant in the present and brings pleasant future 
consequences. 

 Four Kinds of Resolves: 

1. Paññādhiṭṭhāna  understanding (wisdom), 

2. Saccādhiṭṭhāna  truth, 
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២. ទុកាខ  បដិបធ ខិបាភិញ្ញញ  បដិបទជ្ជទុ្កា នហើយរាស់ដឹងបាន  
    នោយឆាបរ់ហ័ស  
៣. សខុា បដិបធ ទនាធ ភិញ្ញញ  បដិបទជ្ជសុខ្ ដត្រាស់ដឹងបាន  
     នោយយតឺ្យូរ  
៤. សខុា បដិបធ ខិបាភិញ្ញញ  បដិបទជ្ជសុខ្ នហើយរាស់ដឹងបាន  
    នោយឆាបរ់ហ័ស ។ 

 ការសមាទនធម ៌៤ យ៉ា ង គឺ 

១. ធមមសមធនំ បចចុបបននំ ទុកខទ្ញ្ចវ អាយត្ញ្ច ទុកខវិបាកំ      ការ 
    សមាទនធម ៌ជ្ជទុ្កាកនុងបចចុបបននផង មានផលជ្ជទុ្កាត្នៅខ្មងមុខ្ផង   
២. ធមមសមធនំ បចចុបបននំ ទុកខទ្ញ្ចវ អាយត្ញ្ច សខុវិបាកំ      ការ 
     សមាទនធម ៌ជ្ជទុ្កាកនុងបចចុបបនន ដត្មានផលជ្ជសុខ្ត្នៅខ្មងមុខ្  
៣. ធមមសមធនំ បចចុបបននំ សខុទ្ញ្ចវ អាយត្ញ្ច ទុកខវិបាកំ      ការ 
    សមាទនធម ៌ជ្ជសុខ្កនុងបចចុបបនន ដត្មានផលជ្ជទុ្កាត្នៅខ្មងមុខ្  
៤. ធមមសមធនំ បចចុបបននំ សខុទ្ញ្ចវ អាយត្ញ្ច សខុវិបាកំ     ការ 
    សមាទនធម ៌ជ្ជសុខ្កនុងបចចុបបននផង មានផលជ្ជសុខ្ត្នៅខ្មងមុខ្ ។ 

 អធោិឌ ន ៤ យ៉ា ង គ ឺ

១. បញ្ញញ ធិ ឋ្ាន ន អធិោឌ នគឺបញ្ញដ  

២. សច្ចច ធិ ឋ្ាន ន អធិោឌ ន គឺវចីសចចៈ  
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3. Cāgādhiṭṭhāna  relinquishment, and 

4. Upasamādhiṭṭhāna  tranquility. 

 Four Ways of Answering Questions: the question 

1. Ekaṁsabyākaraṇīyo pañho  to be answered directly, 

2. Paṭipucchābyākaraṇīyo pañho  requesting a counter question, 

3. Vibhajjabyākaraṇīyo pañho  requesting an explanation, and 

4. Ṭhapanīyo pañho  to be set aside. 

 Four Kinds of Kamma—There is 

1. Kammaṁ kaṇhaṁ kaṇhavipākaṁ black Karma with black 

consequences (ten unwholesome acts produce bad results, birth in 
four woeful abodes.), 

2. Kammaṁ sukkaṁ sukkavipākaṁ bright Karma with bright 

consequences (ten wholesome acts produce good results, birth in 
blissful worlds.), 

3. Kammaṁ kaṇhasukkaṁ kaṇhāsukkavipākaṁ black and bright 

Karma with black and bright consequences (ten unwholesome and 
wholesome acts produce both bad and good results.), and 
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៣. ច្ចោធិ ឋ្ាន ន អធិោឌ ន គឺការលោះបងនូ់វអាមសិៈ   
៤. ឧបសមធិ ឋ្ាន ន អធិោឌ ន គឺការរមាង បនូ់វកិនលស ។ 

 បញ្ញហ ពាករណ៍ (ការនឆលើយរបស្មន ) ៤ យ៉ា ង គ ឺ 
១. ឯកំសពាករ ីទ្ោ បទ្ញ្ញា  របស្មន ដដលគួរនឆលើយនៅដត្មតង  
២.បដិបុច្ចឆ ពាករ ីទ្ោ បទ្ញ្ញា  របស្មន ដដលគួរសួរត្បនៅវញិ នហើយ 
    នទ្ើបនឆលើយ  
៣. វិភជជពាករ ីទ្ោ បទ្ញ្ញា  របស្មន ដដលគួរនឆលើយដចករ ាំដលកឲ្យ 
     ពិស្មត រ  
៤. ឋបនីទ្ោ បទ្ញ្ញា  របស្មន ដដលគួរបញ្ឈបទុ់្ក ។ 

 កមម ៤ យ៉ា ង គ ឺ

១. កមមំ ក ាំ  ក ា វិបាកំ កមមនមម  ឲ្យផលនមម កម៏ាន (បានដល់ 
    អកុសលកមមបថ១០ ឲ្យផលនមម  គឺឲ្យនៅនកើត្កនុងអបាយ)។ 
២. កមមំ សកុោំ សកុោវិបាកំ កមមស ឲ្យផលសកម៏ាន (គឺកុសលកមមបទ្១០  
    ឲ្យផលស គឺឲ្យនៅនកើត្កនុងឋានសួគ)៌ ។ 
៣. កមមំ ក ា សកុោំ កណាា សកុោវិបាកំ កមមទាំងនមម ទាំងស  ឲ្យផលទាំង 
     នមម ទាំងសកម៏ាន  (គឺអកុសលនិងកុសលរចឡាំោយាន  ឲ្យផល 
     ទាំងនមម ទាំងស) ។ 
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4. Kammaṁ akaṇhaasukkaṁ akaṇha-asukkavipākaṁ karma 

(knowledge of the four paths) that is neither black nor bright5. 

 

 Four Floods: 

1. Kāmogha  The flood of sensuality 

2. Bhavogha  The flood of becoming 

3. Diṭṭhogha The flood of (false) views 

4. Avijjogha  The flood of ignorance/delusion6 

 

 Four Ties: 

1. Abhijjhākāyagantha  The bodily tie of covetousness  

2. Byāpādakāyagantha The bodily-ties of ill-will  

3. Sīlabbatakāyagantha The bodily-tie of attachment to rite and 

ritual  

                                                             
5 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19. 
6Somitta, K (2011/2555). Abhidhammaṭṭhsaṅgaha: Pariccheda part7, pp. 5. 
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៤. កមមំ អក ា អសកុោំ អក ា អសកុោវិបាកំ កមមកខោយ សវំត្តតិ្  
    កមមមនិនមម មនិស (បានដល់មគគញ្ញដ ណទាំង៤) ឲ្យផលទាំងមនិនមម   
    ទាំងមនិស ដត្ងរបរពឹត្តនៅនដើមបអីស់កមម5 ។       

 ឱ្ ៈ (ធមជ៌្ជនរគឿងពនលចិសត្វ) ៤ យ៉ា ង គ ឺ
១. កាទ្មឃ អនលងគឺ់កាម 
២. ភទ្វាឃ អនលងគឺ់ភព 
៣. ទិទ្ ឋ្ាន ឃ អនលងគឺ់ទិ្ដឌិ 
 ៤.អវិទ្ជាជ ឃ  អនលងគឺ់អវជិ្ជជ 6 ។ 

 ធមជ៌្ជនរគឿងចងពទ័្ធ ៤ យ៉ា ង គ ឺ 
១. អភិជាកាយគនថ អភជិាជ្ជនរគឿងចងពទ័្ធកាយ 
២. ពាបាទកាយគនថ ពាបាទ្គឺជ្ជនរគឿងចងពទ័្ធកាយ 
៣. សលីពវត្កាយគនថ នសចកតរីបកានខុ់្សនោយសីល និងវត្តជ្ជនរគឿង 
     ចងពទ័្ធកាយ 

                                         
5 Wikipitaka- The Completing Tipitakaុ(ខធក្ិមុនភៈ ឆ្ន ាំ២០២០).ុខង្គ៊ីតិខូព្ត.ុដ្ក្ព្ខង្់តោេញមុនក្ព្៊ុី
https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Pageុ បិង្ព្ក្ុមុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្តតដិ្ក្.(១៩៣០-៦៨).ុ ព្ព្ះ
ត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ១៩ុក្នុង្ខង្គ៊ីតិខូព្ត. 
6 គង្់ុ ខិមុនតិសុ(ព្.ខ.ុ២៥៥៥).ុអភិធមុនែដ្ឋខង្គហៈុតរិតោេេទទ៊ី៧ុទាំព្រ័ ៥. 
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4. Idaṁsaccābhinivesakāyagantha  The bodily-tie of dogmatic 
fanaticism  

 Four Yokes 

1. Kāmayoga   The yoke of sensuality 

2. Bhavayoga  The yoke of  becoming 

3. Diṭṭhiyoga   The yoke of  (false) view 

4. Avijjāyoga   The yoke of ignorance/delusion 

 Four Clinging 

1. Kāmupādāna   Clinging to sensuality 

2. Diṭṭhupādāna: Clinging to (false) views 

3. Sīlabbatupādāna   Clinging to rules and rituals 

4. Attavādupādāna   Clinging to ego-belief 

 Four Kinds of Generation: 

1. Aṇḍajayoni   Generation from an egg 

2. Jalābujayoni  Generation from a womb 

3. Saṁsedajayoni    Generation from moisture 

4. Opapātiyoni  Spontaneous rebirth 
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៤.ឥទំសច្ចច ភិនិទ្វសកាយគនថ នសចកតីរបកានម់ាាំថា រកយននោះជ្ជរកយ  
   ពិត្ រកយដត្ទ្ជ្ជរកយទ្នទ្ ជ្ជនរគឿងចងពទ័្ធកាយ ។ 

 នយគ (ធមជ៌្ជនរគឿងរបកបសត្វកនុងវដតៈ) ៤ យ៉ា ង គ ឺ 
១. កាមទ្ោគ ធមជ៌្ជនរគឿងរបកបសត្វកនុងវដតៈគឺកាម 
២. ភវទ្ោគ ធមជ៌្ជនរគឿងរបកបសត្វកនុងវដតៈគឺភព  
៣. ទិដឋានិទ្ោគ ធមជ៌្ជនរគឿងរបកបសត្វកនុងវដតៈគឺទិ្ដឌិ  
៤. អវិជាជ ទ្ោគ ធមជ៌្ជនរគឿងរបកបសត្វកនុងវដតៈគឺអវជិ្ជជ  ។ 

 ឧបាទន ៤ (ធមមជ្ជត្ជ្ជនរគឿងរបកានម់ាាំ៤យ៉ា ង) គ ឺ 
១. កាមុបាធន (កាម ជ្ជនរគឿងរបកានម់ាាំ)  
២. ទិដឋានុបាធន (មចិាឆ ទិ្ដឌិ ជ្ជនរគឿងរបកានម់ាាំ)  
៣. សលីពវតុ្បាធន (ការរបកានម់ាាំនោយសីលពវត័្) 
 ៤. អត្តវាទុបាធន (ការរបកានម់ាាំនោយនរលថាខ្លួន) ។ 

 កាំនណើ ត្ ៤ យ៉ា ង គ ឺ 
១. អ ឌ ជទ្ោនិ កាំនណើ ត្របស់សត្វដដលនកើត្កនុងស ុត្  
២. ជោពុជទ្ោនិ កាំនណើ ត្របស់សត្វដដលនកើត្កនុងទឹ្ក  
៣. សទំ្សទជទ្ោនិ កាំនណើ ត្របស់សត្វដដលនកើត្កនុងទី្នស្មម កនរាក  
៤. ឱបបាតិ្កទ្ោនិ កាំនណើ ត្របស់សត្វដដលអដណត ត្នៅនកើត្ភ្ញល ម ។ 
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 Four Purifications of Offerings 

1. Dakkhiṇā dāyakato visujjhati no paṭiggāhakato  There is the 

offering purified by the giver but not by the receiver. 

2. Dakkhiṇā paṭiggāhakato visujjhati no dāyakato There is the 

offering purified by the receiver but not by the giver. 

3. Dakkhiṇā neva dāyakato visujjhati no paṭiggāhakato There is 

the offering purified by neither the giver nor the receiver. 

4. Dakkhiṇā dāyakato ceva visujjhati paṭiggāhakato ca: There is 

the offering purified by both the giver and the receiver. 

 Four Bases of Sympathy: 

1. Dānaṁ  Generosity 

2. Piyavajjaṁ  Kindly word 

3. Atthacariyā  Beneficial act 

4. Samānattatā  Impartiality/ Sharing equally with others 

 Four Un-Aryan Modes of Speech: 
1. Musāvādā   Lying speech 

2. Pisuṇā vācā   Slandering speech 

3. Parusā vācā  Harsh speech 
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 នសចកតបីរសុិទ្ធរបស់ទ្កាតិ មាន ៤ យ៉ា ង 

១. ទកខិណា ធយកទ្ត្ត វិសជុឈតិ្ ទ្នា បដិោគ ហកទ្ត្ត ទ្កាិត 
    បរសុិទ្ធអាំពីទយក (អនកឲ្យ) មនិបរសុិទ្ធអាំពីបដិាគ ហក (អនកទ្ទួ្ល) ។ 
២. ទកខិណា បដិោគ ហកទ្ត្ត វិសជុឈតិ្ ទ្នា ធយកទ្ត្ត  
    ទ្កាិតបរសុិទ្ធអាំពីបដិាគ ហក មនិបរសុិទ្ធអាំពីទយក ។ 

៣. ទកខិណា ទ្នវ ធយកទ្ត្ត វិសជុឈតិ្ ទ្នា បដិោគ ហកទ្ត្ត  

     ទ្កាិតមនិបរសុិទ្ធអាំពីទយក មនិបរសុិទ្ធអាំពីបដិាគ ហក ។ 
៤. ទកខិណា ធយកទ្ត្ត ទ្ចវ វិសជុឈតិ្ បដិោគ ហកទ្ត្ត ច  
    ទ្កាិតបរសុិទ្ធអាំពីទយកផង អាំពីបដិាគ ហកផង ។ 

 សងគហវត្ថុមាន ៤ យ៉ា ង គ ឺ               
១. ធនំ ការឲ្យ  
២. បិយវជជំ ការចរចារកយជ្ជទី្រសឡាញ់  
៣. អត្ថចរោិ ការរបរពឹត្តឲ្យជ្ជរបនយជន ៍ 
៤. សមនត្តត្ត ភ្ញវៈជ្ជបុគគលមានខ្លួននស្មម ោះនសមើ ។ 

 នវាហារមនិដមនជ្ជរបស់រពោះអរយិៈ មាន ៤ យ៉ា ង គ ឺ 
១.មុសាវាធ រកយកុហក 
២. បិសណុា វាច្ច សាំដីញុោះញង ់ 
៣. ផរសុា វាច្ច សាំដីរទ្នាោះ 
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4. Samphappalāpo  Idle chatter 

 Four Aryan Modes of Speech 

1. Musāvādā veramaṇa   Refraining from lying speech 

2. Pisuṇāya vācāya veramaṇī  Refraining from slandering speech 

3. Pharusāya vācāya veramaṇī   Refraining from harsh speech 

4. Samphappalāpā veramaṇī   Refraining from idle chatter 

 

 Four More Un-Aryan Modes of Speech: 

 Adiṭṭhe diṭṭhavāditā assute sutavāditā amute mutavāditā 

aviññāte viññātavāditā  Stating that one has seen, heard, sensed,  

known what one has not seen, heard, sensed, known. 
 Four More Un-Aryan Modes of Speech: 

Diṭṭhe adiṭṭhavāditā sute assutavāditā mute amutavāditā 

viññāte aviññātavāditā  Stating that one has not seen, heard, 

sensed, known what one has seen, heard, sensed, known. 

 Four Aryan Modes of Speech:  

Adiṭṭhe adiṭṭhavāditā assute assutavāditā amute amutavāditā 

aviññāte aviññātavāditā Claiming that one has not seen, heard,  
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៤. សមផបបោទ្បា សាំដីនរាយរាយឥត្របនយជន ៍។ 

 នវាហារជ្ជរបស់រពោះអរយិៈ មាន ៤ យ៉ា ង គ ឺ 
១. មុសាវាធ ទ្វរម ី ការនវៀរចាករកយកុហក  
២. បិសណុាយ វាច្ចយ ទ្វរម ី ការនវៀរចាកសាំដីញុោះញង ់ 
៣. ផរសុាយ វាច្ចយ ទ្វរម ី ការនវៀរចាកសាំដីរទ្នាោះ  
៤. សមផបបោបា ទ្វរម ី ការនវៀរចាកសាំដីនរាយរាយ ឥត្របនយជន។៍ 

 នវាហារមនិដមនជ្ជរបស់រពោះអរយិៈ មាន៤យ៉ា ងដត្ទ្នទ្ៀត្  
អទិទ្ដឋាន ទិដឋានវាទិត្ត អសសទុ្ត្ សតុ្វាទិត្ត អមុទ្ត្ មុត្វាទិត្ត  
អវិញ្ញញ ទ្ត្ វិញ្ញញ ត្វាទិត្ត មនិន ើញថាន ើញ១ មនិឮ ថាឮ១  
មនិប៉ាោះរល់ថាប៉ាោះរល់១ មនិដឹងចាស់ ថាដឹងចាស់១ ។ 

 នវាហារជ្ជមនិដមនជ្ជរបស់រពោះអរយិៈ មាន ៤ យ៉ា ងដត្ទ្
នទ្ៀត្ គ ឺ

ទិទ្ដឋាន អទិដឋានវាទិត្ត សទុ្ត្ អសសតុ្វាទិត្ត មុទ្ត្ អមុត្វាទិត្ត 
វិញ្ញញ ទ្ត្ អវិញ្ញញ ត្វាទិត្ត ន ើញថាមនិន ើញ១ ឮ ថាមនិឮ១ 
បានប៉ាោះរល់ ថាមនិបានប៉ាោះរល់១ ដឹងចាស់ ថាមនិដឹងចាស់១។ 

 នវាហារជ្ជរបស់រពោះអរយិៈ មាន៤យ៉ា ងដត្ទ្នទ្ៀត្ គ ឺ 
អទិទ្ដឋាន អទិដឋានវាទិត្ត អសសទុ្ត្ អសសតុ្វាទិត្ត អមុទ្ត្ អមុត្វាទិត្ត    
អវិញ្ញញ ទ្ត្ អវិញ្ញញ ត្វាទិត្ត មនិន ើញថាមនិន ើញ១ មនិឮ ថាមនិឮ១  
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sensed, known what one has not seen, heard, sensed, known. 

 Four Aryan Modes of Speech: 

Diṭṭhe diṭṭhavāditā sute sutavāditā mute mutavāditā viññāte 

viññātavāditā  Claiming that one has seen, heard, sensed, known 
what one has seen, heard, sensed, known. 

 Four Persons:  

1. Attantapo hoti  A certain man torments himself. 

2. Parantapo hoti  A certain man torments others. 

3. Attantapo ca hoti parantapo ca hoti  A certain man torments 

himself and others. 

4. Neva attantapo hoti na na parantapo na  A certain man 

torments neither himself or others.  

 Four More Persons: 

1. Ekacco puggalo parahitāya paṭipanno hoti no parahitāya  A 

man’s life benefits himself but not others. 
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មនិប៉ាោះរល់ ថាមនិបានប៉ាោះរល់១ មនិដឹងចាស់ ថាមនិដឹងចាស់១ ។ 

 នវាហារជ្ជរបស់រពោះអរយិៈ មាន៤យ៉ា ងដត្ទ្នទ្ៀត្ គ ឺ
ទិទ្ដឋាន ទិដឋានវាទិត្ត សទុ្ត្ សតុ្វាទិត្ត មុទ្ត្ មុត្វាទិត្ត វិញ្ញញ ទ្ត្ 
វិញ្ញញ ត្វាទិត្ត ន ើញថាន ើញ១ ឮ ថាឮ១ ប៉ាោះរល់ ថាប៉ាោះរល់១ 
ដឹងចាស់ ថាដឹងចាស់ ១ ។ 

 បគុគលមាន ៤ ពួក  
១. អត្តនតទ្បា ទ្ហាតិ្ បុគគលពួកខ្លោះ ជ្ជអនកនធវើខ្លួនឱ្យនដឋ  ។ 
២. បរនតទ្បា ទ្ហាតិ្ បុគគលពួកខ្លោះ ជ្ជអនកនធវើបុគគលដត្ទ្ឱ្យនដឋ  ។ 
៣. អត្តនតទ្បា ច ទ្ហាតិ្ បរនតទ្បា ច ទ្ហាតិ្ បុគគលពួកខ្លោះ ជ្ជអនកនធវើខ្លួន 
     ឱ្យនដឋ ផង នធវើបុគគលដត្ទ្ឱ្យនដឋ ផង ។ 
៤.  ទ្នវ អត្តនតទ្បា  ទ្ហាតិ្ ន បរនតទ្បា បុគគលពួកខ្លោះ មនិនធវើខ្លួនឱ្យ 
     នដឋ ផង មនិនធវើបុគគលដត្ទ្ឱ្យនដឋ ផង ។ 

 បគុគលមាន ៤ ពួកដត្ទ្នទ្ៀត្  
១. ឯកទ្ច្ចច  បុគគទ្ោ អត្តហតិ្តយ បដិបទ្នាន  ទ្ហាតិ្ ទ្នា បរហតិ្តយ  
    បុគគលពួកខ្លោះ   របតិ្បត្តិនដើមបរីបនយជនខ៍្លួន    មនិរបតិ្បត្តនិដើមប ី
    របនយជនអ៍នកដត្ទ្ ។ 
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 2. Ekacco puggalo parahitāya paṭipanno hoti no attahitāya  A 

man’s life benefits others but not himself. 

 3. Ekacco puggalo neva attahitāya paṭipanno hoti no para- 

hitāya  A man’s life benefits neither himself nor others.  

4. Ekacco puggalo attahitāya ceva paṭipanno hoti parahitāya 

ca  A man’s life benefits both himself and others. 

 

 Four More Persons: 

1. Tamo tamaparāyano  Living in darkness and bound for darkness 

(one performs evil actions after he was born in a poor family.) 

2. Tamo jotiparāyano  Living in darkness and bound for the light 

(one performs good actions after he was born in a poor family.) 

3. Joti tamaparāyano Living in the light and bound for darkness 

(one performs evil actions after he was born in a rich family.) 
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២. ឯកទ្ច្ចច  បុគគទ្ោ បរហតិ្តយ បដិបទ្នាន  ទ្ហាតិ្ ទ្នា  

      អត្តហតិ្តយ បុគគលពួកខ្លោះ កនុងនោកននោះ របតិ្បត្តនិដើមបរីបនយជន ៍  
     អនកដត្ទ្ មនិរបតិ្បត្តនិដើមបរីបនយជនខ៍្លួន ។ 
៣. ឯកទ្ច្ចច  បុគគទ្ោ ទ្នវ អត្តហតិ្តយ បដិបទ្នាន  ទ្ហាតិ្ ទ្នា  

     បរហតិ្តយ បុគគលពួកខ្លោះកនុងនោកននោះ មនិរបតិ្បត្តិនដើមប ីរបនយជន ៍ 
    ខ្លួន មនិរបតិ្បត្តិនដើមបរីបនយជនអ៍នកដត្ទ្ ។ 
៤. ឯកទ្ច្ចច  បុគគទ្ោ អត្តហតិ្តយ ទ្ចវ បដិបទ្នាន  ទ្ហាតិ្  

     បរហតិ្តយ ច បុគគលពួកខ្លោះ កនុងនោកននោះ របតិ្បត្តិនដើមបរីបនយជន ៍
    ខ្លួនផង នដើមបរីបនយជនអ៍នកដត្ទ្ផង។  

 បគុគលមាន ៤ ពួកដត្ទ្នទ្ៀត្ គ ឺ

១. ត្ទ្ម ត្មបោយទ្នា       បុគគលងងឹត្ មានងងឹត្របរពឹត្តនៅខ្មងមុខ្ 
    នទ្ៀត្ (បុគគលនកើត្កនុងរត្កូលនថាកទប នហើយរបរពឹត្តទុ្ចចរតិ្នទ្ៀត្)។ 
២. ត្ទ្ម ទ្ជាតិ្បោយទ្នា បុគគលងងឹត្  ដត្មានពនលឺរបរពឹត្តនៅខ្មងមុខ្  
    បុគគលនកើត្កនុងរត្កូលនថាកទប ដត្របរពឹត្តសុចរតិ្) ។ 
៣. ទ្ជាតិ្ ត្មបោយទ្នា បុគគលមានពនលឺ ដត្មានងងឹត្ របរពឹត្តនៅខ្មង 
    មុខ្ (បុគគលនកើត្កនុងរត្កូលខ្ពងខ់្ពស់ ដត្របរពឹត្តទុ្ចចរតិ្) ។ 
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4. Joti jotiparāyano   Living in the light and bound for the light (one 

performs good actions after he was born in a rich family.)7 

 

V. The Sets of Five Dharma 

 The Five Precepts 

I undertake the precepts:  

1. Pāṇātipātā veramaṇī   To refrain from taking life 

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

3.Kāmesumicchācāra veramaṇī To refrain from sexual 

misconduct 

4. Musāvādā veramaṇī   To refrain from false speech 

                                                             
7 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19. 
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៤. ទ្ជាតិ្ ទ្ជាតិ្បោយទ្នា បុគគលមានពនលឺ មានពនលឺរបរពឹត្តនៅខ្មងមុខ្ 
    នទ្ៀត្ (បុគគលនកើត្កនុងរត្កូលខ្ពងខ់្ពស់ នហើយរបរពឹត្តសុចរតិ្)7 ។ 
៥. ធម៌ពួករបា ំ

 នចិចសីល ឬសីល ៥  
ខ្ញុ ាំសមាទនសិកាា បទ្ដូចត្នៅៈ 
១. បាណាតិ្បាត្ត ទ្វរម ី     នវៀរចាកកិរយិនធវើសត្វមានជីវតិ្ឲ្យធាល ក ់
    ចុោះគនលង គឺសមាល បស់ត្វ ។ 
២. អទិនាន ធនា ទ្វរម ី      នវៀរចាកកិរយិកានយ់កនូវវត្ថុដដលនគមនិ 
     បានឲ្យនោយកាយ ឬនោយវាចា ។ 
៣. កាទ្មស ុមិច្ចឆ ច្ចោ ទ្វរម ី     នវៀរចាកកិរយិរបរពឹត្តខុ្សកនុងកាម 
     ទាំងឡាយ ។ 
៤. មុសាវាធ ទ្វរម ី នវៀរចាកកិរយិនរលនូវរកយកុហក ។ 
 
 

                                         
7 Wikipitaka- The Completing Tipitakaុ(ខធក្ិមុនភៈុឆ្ន ាំ២០២០).ុខង្គ៊ីតិខូព្ត.ុដ្ក្ព្ខង្់តោេញមុនក្ព្៊ុី
https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Pageុ បិង្ព្ក្ុមុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្តតដិ្ក្.(១៩៣០-៦៨).ុ ព្ព្ះ
ត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ១៩ុក្នុង្ខង្គ៊ីតិខូព្ត. 
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5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī To refrain from  

intoxicating drinks and drugs8 

 Five Aggregates: 
1. Rūpūpādānakkhandho   Body aggregate 
2. Vedanūpādānakkhandho   Feeling aggregate 

3. Saññūpādānakkhandho   Perception aggregate 

4. Saṅkhārūpādānakkhandho   Volition aggregate 
5. Viññāṇū pādānakkhandho   Consciousness aggregate 

 
 Five Post-mortem Destinies: 

1. Niraya   Hell realm 

2. Tiracchāyoni   Animal  rebirth 

3. Petavisaya   The world of hungry ghosts 

4. Manussa   Human world 

5. Deva   The deva world 

 Five Kinds of Begrudging with Respect to: 

1. Āvāsamacchariya  Dwelling places 

 
                                                             
8 Access To Insight (March, 2020). The Five Precepts: Pañcasila. Retrieved from 
https://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sila/pancasila.html. 
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៥. សោុទ្មរយមជជបបមទ ឋ្ាន នា ទ្វរម ី    នវៀរចាកនហតុ្ជ្ជទី្ាាំងត្ន 
    នសចកតីរបមាទ្ គឺផឹកនូវទឹ្ករសវងឹ គឺសុរា និង នមរយ័8 ។ 

 ឧបាទនកានធ ៥ យ៉ា ង គ ឺ

១. របូូបាធនកខទ្នាធ   រូបូបាទនកានធ  
២. ទ្វទនូបាធនកខទ្នាធ   នវទ្នូបាទនកានធ 
៣. សញ្ញូបាធនកខទ្នាធ   សញ្ដូ បាទនកានធ  
៤. សង្ខខ របូាធនកខទ្នាធ   ស ា្ រូបាទនកានធ  
៥. វិញ្ញញ  ូបាធនកខទ្នាធ   វញិ្ញដ ណូបាទនកានធ ។ 

 គត្ ិ៥ យ៉ា ង គ ឺ 

១. និរយ នរក  
២. តិ្រច្ចឆ នទ្ោនិ កាំនណើ ត្តិ្រចាឆ ន 
៣. ទ្បត្វិសយ នរបត្វស័ិយ  
៤. មនុសស ពួកមនុសស  

៥. ទ្ទវ ពួកនទ្វា ។ 
 នសចកតកីាំតញ់ ៥ យ៉ា ង គ ឺ 

១. អាវាសមចឆរយិ កាំតញ់អាវាស  

                                         
8 Access To Insight (ខធមុន៊ីនា, ឆ្ន ាំ២០២០)ុ ខ៊ីេ៥:ុ តញ្ចខ៊ីេ.ុ ដ្ក្ព្ខង្់តោេញព្៊ី https://www

.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sila/pancasila.html. 



22 

 

2. Kulamacchariya   Families 
3. Labhamacchariya   Gains 
4. Vaṇṇamacchariya   Praise or beauty  

5. Dhammamacchariya   Dharma (Dhamma) 
 Five Hindrances: 

1. Kāmacchandanīvaṇaṁ  Sensual desire 

2. Byāpādanīvaṇaṁ   Ill-will 

3. Thinamiddhaīvaṇaṁ   Sloth and torpor 

4. Uddhaccakukkuccanīvaṇaṁ  Restlessness and remorse 

5. Vicikicchānīvaṇaṁ  Doubt 

 Five Lower Fetters: 

1. Sakkayadiṭṭhi  Identity view 

2. Vicikicchā  Skeptical doubt 

3. Sīlabbataparāmāso  Attachment to rite and ritual 

4. Kāmacchando  Sensual desire (or sensuality) 

5. Byāpādo  Ill-will. 

 Five Higher Fetters: 

1. Rūparāgo Material rebirth desire 
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២. កលុមចឆរយិ កាំតញ់រត្កូល  
៣. ោភមចឆរយិ កាំតញ់ោភ  
៤. វ ណ មចឆរយិ កាំតញ់នសចកតីសរនសើរ ឬកាំតញ់ពណ៌សមបុរ  
៥. ធមមមចឆរយិ កាំតញ់ធម ៌។ 

 នវីរណៈ ៥ យ៉ា ង គ ឺ 
១. កាមចឆនទ នសចកតីរបាថាន ឬការនពញចិត្តចាំនរោះកាម 

២. ពាបាទ នសចកតីគុាំកួន នធវើឱ្យអនកដត្ទ្វ ិស 
៣. ថីនមិទធ នសចកតីខ្ជិលរចអូលធុញរទន ់
៤. ឧទធចចកកុោចុច នសចកតីរាយមាយ និងនសចកតីនដត រកហល់រកហាយ 
៥. វិចិកិច្ចឆ  នសចកតីសងសយ័ ។ 

 សាំនយជនៈ ជ្ជចាំដណកខ្មងនរកាម ៥ យ៉ា ង គ ឺ 
១. សកាោ យទិដឋានិ សកាក យទិ្ដឌិ  
២. វិចិកិច្ចឆ  វចិិកិចាឆ   
៣. សលីពវត្បោមទ្សា សីលពវត្បរាមាសៈ  
៤. កាមចឆទ្នាទ  កាមចឆនទៈ  
៥. ពាបាទ្ធ ពាបាទ្ៈ ។ 

 សាំនយជនៈ ជ្ជចាំដណកខ្មងនលើ ៥ យ៉ា ង គ ឺ
១. របូោទ្ោ រូបរាគ  
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2. Arūparāgo  Immaterial rebirth desire 

3. Māno  Conceit 

4. Uddhacco   Restlessness 

5. Avijjā  Delusion (ignorance) 

 Five Kinds of Loss: 

1. Ñātibyasana  Loss of relatives 

2. Bhogabyasana  Loss of wealth 

3. Rogabyasana  Loss of health 

4. Sīlabyasana  Loss of morality (sila) 

5. Diṭṭhibyasana   Loss of right understanding (view) 

       No beings fall into four woeful states (hell, hungry ghost, 

animal and demon realms) after death because of the loss of 

relatives, health and wealth, but beings do fall into such states by loss 

of morality or right understanding.  

 Five Kinds of Gain: 

1. Ñātisampadā  Gain of relatives 
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២. អរបូោទ្ោ អរូបរាគ 
៣. មទ្នា មានោះ 
៤. ឧទធទ្ច្ចច  ឧទ្ធចចៈ  
៥. អវិជាជ  អវជិ្ជជ  ។ 

 ពយសន (នសចកតវី ិស) ៥ យ៉ា ង គ ឺ 
១. ញាតិ្ពយសន នសចកតវី ិសញាតិ្  
២. ទ្ណីគពយសន នសចកតវី ិសនភ្ញគសមបត្ត ិ 
៣. ទ្ោគពយសន នសចកតវី ិសនររោះនរាគ  
៤. សលីពយសន នសចកតីវ ិសសីល  
៥. ទិដឋានិពយសន នសចកតវី ិសទិ្ដឌិ ។ 
       ពួកសត្វលុោះដបកធាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ាំពីនសចកតីស្មល បន់ៅ មនិនៅ 
នកើត្កនុងនរក នរបត្ តិ្រចាឆ ន និងអសុរកាយ នររោះនហតុ្ដត្នសចកតវី ិស 
ញាតិ្កតី នររោះនហតុ្ដត្នសចកតីវ ិសនភ្ញគៈកត ី នររោះនហតុ្ដត្នសចកតីវ ិស 
នោយនរាគកតីន ោះនទ្ ។ ពួកសត្វលុោះដបកធាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ាំពី នសចកតី
ស្មល បន់ៅៗ នកើត្កនុងនរក នរបត្ តិ្រចាឆ ន និងអសុរកាយ នររោះនហតុ្ 
ដត្នសចកតវី ិសសីល ឬនររោះដត្នសចកតវី ិសទិ្ដឌិ (ការយល់ន ើញរតូ្វ)។  

 សមបទ (នសចកតបីរបិណ៌ូ) ៥ យ៉ា ង គ ឺ 
១. ញាតិ្សមបធ បរបូិណ៌នោយញាតិ្  



24 

 

2. Bhogasampadā  Gain of wealth 

3. Ārogyasampadā  Gain of health 

4. Sīlasampadā  Gain of morality (sila) 

5. Diṭṭhisampadā  Gain of right understanding (view) 

       No beings arise in a happy, heavenly state after death because of 

the gain of relatives, wealth and health, but beings are reborn in such 

a state due to gains in morality or right understanding. 

 There Are These Five Dangers for an Immoral One due to 

His Deficiency in Virtuous Behavior: 

1. Pamādādhikaraṇaṁ mahatiṁ bhogajānim nigacchati   loss of 

much wealth due to his carelessness, 

2. Pāpako kittisaddo abbhuggacchati   a bad reputation circu-

lating about an immoral one, 

3. Yadeva parisaṁ upasaṅkamati…avisārado upasaṅkamati  

maṅkubhūto a timid and troubled demeanor in groups of kings 

(khattiyas), Brahmins, householders, or ascetics, 
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២. ទ្ណីគសមបធ បរបូិណ៌នោយនភ្ញគៈ  
៣. អាទ្ោគយសមបធ បរបូិណ៌នោយភ្ញពមនិមាននរាគ  
៤. សលីសមបធ បរបូិណ៌នោយសីល  
៥. ទិដឋានិសមបធ បរបូិណ៌នោយទិ្ដឌិ ។ 
    ពួកសត្វលុោះដបកធាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ាំពីនសចកតសី្មល បន់ៅ មនិនៅនកើត្
កនុងសុគតិ្សួគន៌ទ្វនោក នររោះនហតុ្ដត្បរបូិណ៌នោយញាតិ្កតី នររោះនហតុ្
ដត្បរបូិណ៌នោយនភ្ញគៈកតី នររោះនហតុ្ដត្បរបូិណ៌នោយភ្ញពមនិមាននរាគកតី 
ន ោះនទ្។ ពួកសត្វលុោះដបកធាល យរាងកាយប ទ បអ់ាំពីនសចកតសី្មល បន់ៅ ដត្ង
បាននៅនកើត្កនុងសុគតិ្សួគន៌ទ្វនោក នររោះនហតុ្ដត្បរបូិណ៌នោយសីល 
ឬនររោះនហតុ្ដត្បរបូិណ៌នោយទិ្ដឌិ។ 

 នទសត្នសីលវបិត្តរិបស់បគុគលរទ្សុឋសីល ៥ យ៉ា ង 
១. បមធធិករ ំ មហតឹ្ ទ្ណីគជានឹ និគចឆតិ្     ដត្ងដល់នូវនសចកឋ ី
    វ ិស ត្នសមបត្តយិ៉ា ងធាំ មាននសចកឋីរបមាទ្ជ្ជនហតុ្ ។ 
២. បាបទ្កា កិត្តិសទ្ធទ  អពភុគគចឆតិ្     កិត្តិសពទអារកក ់របស់បុគគលរទ្ុសឋ 
    សីល វបិត្តិចាកសីល រដមងផាយនៅសពវទិ្ស ។ 
៣. យទ្ទវ បរសិ ំឧបសងោមតិ្...អវិសារទ្ធ ឧបសងោមតិ្ មងោុភូទ្ត្ត    
     ចូលនៅរកបរស័ិទ្តៗ    នទោះខ្ត្តិយបរស័ិទ្កឋី    ររហមណបរស័ិទ្កឋ ី    
     គហបតិ្បរស័ិទ្កឋី សមណបរស័ិទ្កឋ ីរដមងមនិនកលៀវកាល  មានមុខ្ឱ្នចុោះ។ 
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4. Sammūļho kālaṁ karoti  death in bewilderment (confusion), and 

5. Kāyassa bhedā paraṁ maraṇā apāyaṁ duggatiṁ vinipātaṁ 

nirayaṁ upapajjati  with the breaking up of the body after death, 

rebirth in a plane of misery, in a woeful state, in the lower world, in 

hell. 

 

 Five Blessings  Accrue to the Moral Person through His 

Practice of Virtue:  

1. Appamādādhikaraṇaṁ mahantaṁ bhogakkhandhaṁ nigac- 

chati  great increase of wealth because of his diligence, 

 2.  Kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchati  a good reputation, 

3. Yadeva parisaṁ upasaṅkamati…avisārado upasaṅkamati 

amaṅkubhūto  a confident deportment, without timidity in groups 

of Khattiyas (kings), Brahmins, householders, or ascetics, 

4.  Asammūļho kālaṁ karoti  a serene death, and 
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៤.សមមូទ្ហា  កាល ំកទ្ោតិ្ ដត្ងវនងវងនពលនធវើមរណកាល ។ 
៥. កាយសស ទ្ភធ បរ ំមរណា អបាយ ំទុគគតឹ្ វិនិបាតំ្ និរយ ំ 
     ឧបបជជតិ្ លុោះដបកធាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ាំពីនសចកឋីស្មល បន់ៅ ដត្ង  
    នៅនកើត្កនុងតិ្រចាឆ ន នរបត្ អសុរកាយ នរក ។ 

 អានសិងសត្នសីលសមបទ ៥ យ៉ា ង រដមងមានដល់បគុគល    
       អនកមានសីល 
១. អបបមធធិករ ំ មហនត ំទ្ណីគកខនធំ អធិគចឆតិ្        រដមងបាននូវ  
    គាំនររទ្ពយនរចើន មាននសចកឋមីនិរបមាទ្ជ្ជនហតុ្ ។ 
២. កលាទ្ណា កិត្តិសទ្ធទ  អពភុគគចឆតិ្         កិត្តិសពទដពី៏នរាោះរបស់បុគគល  
    អនកមានសីល បរបូិណ៌នោយសីល ដត្ងផាយនៅសពវទិ្ស ។ 
៣. យទ្ទវ បរសិ ំឧបសងោមតិ្... វិសារទ្ធ ឧបសងោមតិ្ អមងោុ-  
     -ភូទ្ត្ត ចូលនៅរកបរស័ិទ្តៗ នទោះបីជ្ជខ្ត្តិយបរស័ិទ្កឋី ររហមណ-  
    -បរស័ិទ្កឋី  គហបតិ្បរស័ិទ្កឋី សមណបរស័ិទ្កឋី រដមងនកលៀវកាល    មនិមាន 
    មុខ្ឱ្នចុោះ ។ 
៤. អសមមូទ្ហា  កាល ំកទ្ោតិ្ រដមងមនិវនងវង នពលនធវើមរណកាល ។ 
 
 
 



26 

 

5. Kāyassa bhedā paraṁ maraṇā sugatiṁ saggaṁ lokaṁ 

upapajjati  with the breaking up of the body after death, rebirth in a 

happy abode, in a heavenly realm9.  

 Five Speeches Are Well Spoken: 

1. Kālena  It is spoken at the proper time (not the wrong time). 

2. Bhūtena  What is said is true (not false). 

3. Saṇhena  It is spoken gently (not roughly). 

4. Atthasañhitena  What is said is useful (not useless). 

5. Mettacittena  It is spoken with a mind of loving-kindness10. 

 Five Faculties 

1. Sukhindriyaṁ   Faculty of pleasant bodily feeling 

 

 
                                                             
9 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19. 
10 The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka: Kakacūpama 
Sutta, Vol.21, pp.15. 
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៥. កាយសស ទ្ភធ បរ ំមរណា សគុតឹ្ សគគំ ទ្ោកំ ឧបបជជតិ្  
    លុោះដបកធាល យរាងកាយ ប ទ បអ់ាំពីនសចកឋសី្មល បន់ៅ ដត្ងបាននៅនកើត្  
    កនុងសុគតិ្ សួគ ៌នទ្វនោក9 ។ 

 សមតលីអ ៥ របការ  
១. កាទ្លន     និយយកនុងកាលគួរ   (មនិនិយយកនុងកាលមនិគួរ)  
២. ភូទ្ត្ន       និយយនោយរកយពិត្  (មនិនិយយនោយរកយមនិពិត្)  
៣. សទ្ ា ន    និយយនោយរកយដផអមដលហម  (មនិនិយយនោយរកយ  
    រទ្នាោះ)  
៤. អត្ថសញ្ា ទិ្ត្ន   និយយនោយរកយរបកបនោយរបនយជន ៍  (មនិ 
    និយយនោយរកយមនិរបកបនោយរបនយជន)៍  
 ៥. ទ្មត្តចិត្តត  អាាម អញនិយយនោយចិត្តរបកបនោយនមាត    (មនិ 
     និយយនោយចិត្តរបកបនោយនទសៈ)10 ។ 

 ឥគនទយិមាន ៥ គ ឺ

១. សខិុន្ទនទិយ ំសុខិ្គនទិយ  
                                         
9 Wikipitaka- The Completing Tipitakaុ(ខធក្ិមុនភៈុឆ្ន ាំ២០២០).ុខង្គ៊ីតខិូព្ត.ុដ្ក្ព្ខង្់តោេញមុនក្ព្៊ីុ
https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Pageុបិង្ព្ក្មុុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្តតិដ្ក្.(១៩៣០-៦៨).ុព្ព្ះ
ត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ១៩ុក្នុង្ខង្គ៊ីតិខូព្ត. 
10 ព្ក្ុមុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្តតដិ្ក្.(១៩៣០-៦៨).ុព្ព្ះត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ២១ុក្នុង្ក្ក្េូតមុនខូព្តុទាំព្័រុ១៥. 
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2. Dukkhindriyaṁ  Faculty of pain feeling 
3. Somanassindriyaṁ  Faculty of gladness feeling 
4. Domanassindriyaṁ  Faculty of sadness feeling 
5. Upekkhindriyaṁ  Faculty of indifferent feeling 
 

 Five More Faculties: 

1. Saddhindriyaṁ  Faculty of faith/conviction 

2. Vīriyindriyaṁ  Faculty of effort 

3. Satindriyaṁ  Faculty of mindfulness 

4. Samādhindriyaṁ  Faculty of concentration 

5. Paññindriyaṁ  Faculty of wisdom 

 Five Perceptions Making for Maturity of Liberation:  

1. Aniccasaññā  The perception of impermanence 

2. Anicce dukkhasaññā The perception of suffering in 

impermanence 

3. Dukkhe Anattasaññā   The perception of non-self in suffering 

4. Pahānasaññā  The perception of abandoning (delivering) 
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២. ទុកខិន្ទនទិយ ំទុ្កាិគនទិយ  
៣. ទ្សាមនសសនិ្ទនទិយ ំនស្មមនសសគិនទិយ  
៤. ទ្ធមនសសនិ្ទនទិយ ំនទមនសសគិនទិយ 
៥. ឧទ្បកខិន្ទនទិយ ំឧនបកាិគនទិយ ។ 

 ឥគនទយិមាន ៥ ដត្ទ្នទ្ៀត្ គ ឺ

១. សទធិន្ទនទិយ ំសទ្ធគិនទិយ 
២. វីរយិនិ្ទនទិយ ំវរីយិគិនទិយ  
៣. សតិ្ន្ទនទិយ ំសតិ្គនទិយ  

៤. សមធិន្ទនទិយ ំសមាធិគនទិយ  
៥. បញ្ញ និ្ទនទិយ ំបញ្ដ ិគនទិយ ។ 

 សញ្ញដ  (នសចកតសីាំាល់) ញុាាំងវមិតុ្ត ិ ឲ្យចាស់កាល  មាន ៥ 
       យ៉ា ង គ ឺ 
១. អនិចចសញ្ញញ  នសចកតសីាំាល់ថាមនិនទ្ៀង   
២. អនិទ្ចច ទុកខសញ្ញញ  នសចកតីសាំាល់ថាទុ្កា កនុងរបស់មនិនទ្ៀង  
៣. ទុទ្កខ អនត្តសញ្ញញ  នសចកតីសាំាល់ថា មនិដមនរបស់ខ្លួន កនុងរបស់ 
     របកបនោយទុ្កា 
៤. បហានសញ្ញញ  នសចកតីសាំាល់ កនុងធមជ៌្ជនរគឿងលោះបង ់ 
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5. Virāgasaññā   The perception of dispassion11 

 A Mother and Father Should Be Respected by a Child in 
Five Ways: 

1. Mātāpitaro paccupaṭṭhātabbā bhato nesaṁ bharissāmi  I will 

sustain them who sustained me.  

2. Kiccaṁ nesaṁ bharissāmi  I will do their work for them. 

3. Kulavaṁsaṁ ṭapessāmi  I will maintain the family tradition.  

4. Dāyajjaṁ paṭipajjāmi  I will make myself worthy of my inher- 

itance. 

5. Petānaṁ kālakatānaṁ dakkhiṇaṁ anuppadassāmi  I will 

make constant offerings for them as they have died. 

 The Mother and Father so Respected Reciprocate with 
Compassion in Five Ways:  

1. Pāpā nivāventi   By restraining children from bad action 

 

 

                                                             
11 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Tripitaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19. 
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៥. វិោគសញ្ញញ  នសចកតីសាំាល់កនុងធម ៌ជ្ជនរគឿងននឿយតយ11 ។ 

 កូនរត្វូទ្ាំនុកបរមងុមាាបាិ នោយស្មថ នទាំងឡាយ ៥ 
យ៉ា ង គ ឺ

១. មត្តបិត្ទ្ោ បចចុប ឋ្ាន ត្វា វ  ភទ្ត្ត ទ្នស ំភរសិាមិ  កូនរត្វូាាំង 
    ចិត្តថា អាាម អញ មាាបិាបានចិញ្ច ឹមរកាមកនហើយ នឹងចិញ្ច ឹមមាា 
    បិាវញិ  
២. កិចចំ ទ្នស ំករសិាមិ នឹងជួយ នធវើការ្ររបស់មាាបិា  
៣. កលុវំស ំឋទ្បសាមិ ត្មកល់វងសរត្កូល (រកាវងសរត្កូល)  
៤. ធយជជំ បដិបជាជ មិ របតិ្បត្តិឱ្យជ្ជអនកសមគួរទ្ទ្ួលរទ្ពយមត្ក៌  
៥. ទ្បត្តនំ កាលកត្តនំ ទកខិ ំ អនុបបទសាមិ ឧទ្ទិសទ្កាតិ 
    ទនដល់មាាបិាដដលនធវើកាលកិរយិនៅកានប់រនោកនហើយ ។ 

 មាាបាិ រដមងអនុនរាោះកូន នោយស្មថ នទាំងឡាយ ៥  
        យ៉ា ង គ ឺ

១. បាបា និវាទ្រនតិ ហាមឃាត្កូ់នចាកអាំនពើអារកក ់ 

                                         
11 Wikipitaka- The Completing Tipitakaុ(ខធក្ិមុនភៈុឆ្ន ាំ២០២០).ុខង្គ៊ីតខិូព្ត.ុដ្ក្ព្ខង្់តោេញមុនក្
ព្៊ីុhttps://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Pageុបិង្ព្ក្ុមុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្តតិដ្ក្.(១៩៣០-៦៨).ុព្ព្ះ
ត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ១៩ុក្នុង្ខង្គ៊ីតិខូព្ត. 
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2. Kalyāṇe nivesenti   By guiding them towards good deed 

3. Sippaṁ sikkhāpenti   By teaching them some skills 

4. Paṭirūpena dārena saññojenti   By finding them a spouse 

5. Samaye dāyajjaṁ niyyājenti  By handing over their inheritance 
to them at the proper time 

 Teachers Should Be Respected by a Student in Five Ways:  
1. Uṭṭhānena   By rising to greet them 

2. Upaṭṭhānena   By normally waiting on them 

3. Sussusāya   By eagerly desiring to study 

4. Pāricariyāya   By duly serving them (giving water to wash 
teacher’s face and providing him brush teeth, etc.) 

5. Sakkaccaṁ sippaṁ paṭiggahañena   By mastering the skill 
they teach 

 Teachers so Respected Reciprocate with Compassion in 
Five Ways:  

1. Suvinīti gāhāpenti   By training in self-control (self-discipline)  

2. Suggahitaṁ gāhāpenti By making sure the teachings are well-
grasped 
3. Sabbasippesu taṁsamakkhāyino bhavanti   By teaching them 
in every branch of knowledge 

4. Mittāmaccesu paṭivedenti   By introducing them to their friends 
and companions 
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២. កលាទ្  និទ្វទ្សនតិ ឱ្យកូនត្មកល់នៅកនុងអាំនពើលអ  
៣. សបិប ំសកិាខ ទ្បនតិ ឱ្យកូននរៀនសូរត្សិលបស្មគសត  
៤. បដិរទូ្បន ធទ្រន សទ្ញ្ញញ ទ្ជនតិ ដណឋឹ ងភរយិស្មវ មសីមគួរឱ្យ  
៥. សមទ្យ ធយជជំ និយាទ្ទនតិ ដចករទ្ពយឱ្យកូនកនុងសមយ័គួរ ។ 

 សិសសរត្វូរបត្បិត្តអិាចារយ នោយស្មថ ន ៥ យ៉ា ង គ ឺ

១. ឧ ឋ្ាន ទ្នន នោយការនរកាកនឡើងទ្ទួ្ល 
២. ឧប ឋ្ាន ទ្នន នោយការាល់បនរមើ (កនុងកាលនរៀនសិលបៈ) 
៣. សសុសសុាយ នោយការនជឿស្មត បឱ់្វាទ្  
៤.បារចិរោិយ នោយការបនរមើតូ្ចៗ (មានឱ្យទឹ្កលុបមុខ្និងនឈើសទន ់
   ជ្ជនដើម)  
៥. សកោចចំ សបិប ំបដិគគហទ្ ន នោយការនរៀនសិលបស្មគសតនោយ 
    នារព ។ 

 អាចារយរដមងអនុនរាោះនោយស្មថ ន ៥ យ៉ា ង គ ឺ
១. សវិុនីតិ្ វិទ្ននតិ ដឹក ាំលអ  
២. សគុគហតំិ្ ោហាទ្បនតិ ឱ្យនរៀនលអ 
៣. សពវសទិ្បបស ុ តំ្ សមកាខ យទិ្នា ភវនតិ នរបៀនរបនៅសិសសឱ្យនចោះ 
     រតឹ្មរតូ្វកនុងសិលបស្មគសតសពវរគប ់
៤. មិត្តត មទ្ចចស ុបដិទ្វទ្ទនតិ ដត្ងនលើកត្នមកើងកនុងទី្របជុាំមតិ្តអាមាត្យ  
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5. Disāsu parittāṇaṁ karonti By giving them safeguards in all 
directions 

 A Wife Should Be Respected by a Husband in Five Ways:  

1. Sammānanāya   By honoring her 

2. Avimānanāya   By not looking down on her 

3. Anaticariyāya   By being faithful to her 

4. Issariyavossaggena   By giving authority to her 

5. Alaṇkārānuppadānena   By giving gifts to her 

 The Wife so Respected Reciprocates with Compassion in 

Five Ways: 

1. Susaṁvihitakammantā hoti   By organizing her work well 

2. Susaṇgahitaparijanā By being kindly to the in-laws and 

household workers 
3. Anaticārinī   By being faithful to her husband 

4. Sambhataṁ anurakkhati   By keeping the household goods  
5. Dakkhā hoti analasā sabbakiccesu  By being skillful and 

diligent in all she has to do 
 



30 

 

៥. ទិសាស ុបរតិ្តត  ំ កទ្ោនតិ នធវើនសចកតកីារររកនុងទិ្សទាំងឡាយ ។ 

 ស្មវ មរីតូ្វទ្ាំនុកបរមងុនោយស្មថ នទាំងឡាយ ៥ យ៉ា ង គ ឺ
១. សមម ននាយ នោយការរាបអ់ានជ្ជភរយិនពញទី្ 
២. អវិមននាយ នោយមនិនមើល្យ 
៣. អនតិ្ចរោិយ នោយមនិរបរពឹត្តកបត្ចិ់ត្ត 
៤. ឥសសរយិទ្វាសសទ្គគន នោយរបគល់ឱ្យជ្ជធាំ (កនុងការ្រផទោះ)  
៥. អលង្ខោ ោនុបបធទ្នន នោយការឱ្យនរគឿងដត្ងខ្លួន ។ 

 ភរយិរដមងអនុនរាោះស្មវ មនីោយស្មថ នទាំងឡាយ ៥ 
យ៉ា ង គ ឺ

១. សសុវិំហតិ្កមមនាត  ទ្ហាតិ្ ចាត្ដ់ចងការ្រនោយលអ  
២. សសុងគហតិ្បរជិនា សនគ គ្ ោះជនជ្ជញាតិ្ទាំងពីរខ្មងនោយលអ 
៣. អនតិ្ច្ចរនីិ មនិរបរពឹត្តកបត្ចិ់ត្ត  
៤. សមភតំ្ អនុរកខតិ្ ដថទាំរទ្ពយដដលស្មវ មរីកបានមក 
៥. ទកាខ  ទ្ហាតិ្ អនលសា  សពវកិទ្ចចស ុជ្ជអនកឈ្លល ស និងមនិខ្ជិល 
    រចអសូកនុងកិចចការសពវរគប ់។ 
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 Friends and Colleagues Should Be Respected in Five 
Ways: 

1. Dānena   By giving 

2. Piyavajjena   By kindly speech  

3. Atthacariyāya  By doing for their benefits 

4. Samānatthatāya   By sharing equally with others 

5. Avisaṁvādanatāya  By sincerity 

 
 Friends and Colleagues so Respected Reciprocate with 

Compassion in Five Ways: 

1. Pamattaṁ rakkhanti   By protecting him when he is inattentive 

2. Pamattassa sāpateyyaṁ   By looking after his possessions 
when he is careless 

3. Bhitassa saraṇaṁ honti   By being a refuge when he fears 

4. Āpadāsu na vijahanti  By not abandoning when he is in trouble 

5. Aparapajaṁpisa paṭipūjenti By showing concern for all his 
descendants 

 Workers and Servants Should Be Respected by an 
Employer in Five Ways:  

1. Yathābalaṁ kammantaṁ saṁvidhānena  By organizing their 

work in accordance with ability 
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 មតិ្តអាមាត្យ កុលបតុ្តរត្វូរបត្បិត្តនិោយស្មថ នទាំងឡាយ 
៥ យ៉ា ង គ ឺ

១. ធទ្នន នោយការឱ្យរបស់ 
២. បិយវទ្ជជន នោយការនិយយដត្រកយាបចិ់ត្ត 
៣. អត្ថចរោិយ នោយការរបរពឹត្ត ឱ្យជ្ជរបនយជន ៍
៤.ុសមនត្តត្តយ នោយការរបរពឹត្តខ្លួននសមើ 
៥. អវិសវំាទនត្តយ នោយការមនិនរលរកយកុហក ។ 

 មតិ្តអាមាត្យរដមងអនុនរាោះកុលបតុ្តនោយស្មថ ន ៥ យ៉ា ង  
១. បមត្តំ រកខនតិ រកាមតិ្តដដលនធវសរបដហស  
២. បមត្តសស សាបទ្ត្យយ ំរកខនតិ ជួយ ដថទាំរទ្ពយសមបត្តិរបស់មតិ្តដដល 
     នធវសរបដហស 
៣. ភីត្សស សរ ំ ទ្ហានតិ ជ្ជទី្ពឹងរបស់មតិ្តដដលមានភយ័ 
៤. អាបធស ុន វិជហនតិ មនិនបាោះបងា់ន កនុងរាវបិត្ត ិ
៥. អបរបជំបិសស បដិបូទ្ជនតិ រាបអ់ានរហូត្ដល់នៅពងសរបស់មតិ្ត ។ 

 នៅហាវ យ យរត្វូទ្ាំនុកបរមងុទសៈនងិកមមករ 
នោយស្មថ ន ៥ យ៉ា ង គ ឺ

១. យថាពល ំកមមនតំ សវិំធាទ្នន  នោយការចាត្ដ់ចងការ្រសមគួរ 
    ាមកមាល ាំង 
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2. Bhattavettanānuppadānena   By giving them food and wages 

3. Gilānupaṭṭhānena  By looking after them as they get sick 

4. Acchariyānaṁ rasānaṁ saṁvibhāgena By sharing special 
delicacies with them 

5. Samaye vossaggena  By letting them time off work at the 
suitable time 

 Workers and Servants so Respected Reciprocate with 
Compassion in Five Ways:  

1. Pubbaṭṭhāyino   By getting up to work before him 

2. Pacchānipātino   By going to bed (finishing their work) after him 

3. Dinnādāyino   By taking only what they are given 

4. Sukatakammakarā   By doing their work carefully 

5. Kittivaṇṇaharā  By promoting his good repute 

 Ascetics and Brahmans Should Be Respected in Five 
Ways:  

1. Mettena kāyakammena  By friendly actions  

2. Mettena vacīkammena  By friendly words 

3. Mettena manokammena  By friendly thoughts 

4. Anāvaṭdvāratāya   By possessing an open house for them 
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២. ភត្តទ្វត្តនានុបបធទ្នន   នោយការឱ្យនូវភាត ហារនិងត្ថលឈនួល 
៣. គិោនុប ឋ្ាន ទ្នន  នោយការពាបាលកនុងនវោឈថឺាក ត្ ់
៤. អចឆរោិនំ រសានំ សវិំណីទ្គន នោយការដចករ ាំដលកនូវរបស់មាន 
    រសរត្កាលចដមលក 
៥.សមទ្យ ទ្វាសសទ្គគន  នោយការឱ្យឈបស់រមាកកនុងកាលដស៏មគួរ។ 

 ទសៈនងិកមមកររដមងអនុនរាោះនៅហាវ យ យនោយ 
ស្មថ ន ៥ យ៉ា ង គ ឺ

១. បុពវ ឋ្ាន យទិ្នា នរកាកនឡើងនធវើការ្រមុននៅហាវ យ យ 
២. បច្ចឆ និបាតិ្ទ្នា ឈបន់ធវើការ្រនរកាយនៅហាវ យ យ 
៣. ទិនាន ធយទិ្នា កានយ់កដត្របស់ដដលនៅហាវ យ យឱ្យ 
៤.សកុត្កមមកោ នធវើការ្ររបស់នៅហាវ យ យ នោយយកចិត្តទុ្កោក ់
៥.កិត្តិវ ណ ហោ  ាំកិត្តិគុណរបស់នៅហាវ យ យនៅដថលងកនុងទី្ន ោះៗ។ 

 កុលបតុ្តរត្វូផគត្ផ់គងស់មណររហមណ៍ នោយស្មថ ន ៥ 
យ៉ា ង គ ឺ

១. ទ្មទ្ត្តន កាយកទ្មមន នោយកាយកមមរបកបនោយនមាត  
២. ទ្មទ្ត្តន វចីកទ្មមន នោយវចីកមមរបកបនោយនមាត  
៣. ទ្មទ្ត្តន មទ្នាកទ្មមន នោយមន កមមរបកបនោយនមាត  
៤. អនាវដធវ រត្តយ ជ្ជអនកមនិបិទ្ទវ រផទោះ  
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5. Āmisānuppadānena   By giving them material needs 

VI. The Sets of Six Dharma 

 Ascetics and Brahmans so Respected Reciprocate with 
Compassion in Six Ways: 

1. Pāpā nivāventi   By restraining him from evil actions 

2. Kalyāṇe nivesenti  By guiding him to good deeds  

3. Kalyāṇena manasā anukampanti   By thinking compasssio- 
nately 

4. Assutaṁ sāventi   By instructing him what he has not heard 
(know) 

5. Sutaṁ pariyodenti  By clarifying what he already heard (know) 

6. Saggassa maggaṁ ācikkhanti  By pointing out him the path to 
heavenly world 

 These Are the Six Dangers Attached to Frequenting Pairs 
(Partying): 

You constantly seek,  

1.  Kva naccaṁ   “Where is there dancing? 
2. Kva gītaṁ  Where is there singing?   
3. Kva vāditaṁ Where is there music?   
4. Kva akkhātaṁ  Where are these stories? 

5. Kva pāṇissaraṁ  Where is the applause? 
6. Kva  kumbhathūnaṁ Where is the drumming?” 



33 

 

៥. អាមិសានុបបធទ្នន នោយកិរយិឱ្យអាមសិទន ។ 
៦. ធម៌ពួករបាមំួយ 

 សមណររហមណ៍ អនុនរាោះកុលបតុ្តនោយស្មថ ន ៦ យ៉ា ង   
១. បាបា និវាទ្រនតិ ហាមឃាត្កុ់លបុត្តចាកអាំនពើអារកក ់
២. កលាទ្  និទ្វទ្សនតិ ឱ្យាាំងនៅដត្កនុងអាំនពើលអ 
៣. កលាទ្ ន មនសា អនុកមបនតិ អនុនរាោះនោយចិត្តដល៏អ  
៤. អសសតំុ្ សាទ្វនតិ ឱ្យបានស្មត បរ់កយដដលមនិធាល បស់្មត ប ់
៥. សតំុ្ បរទិ្ោទ្ទនតិ បាំភលនឺសចកតីដដលធាល បស់្មត បន់ហើយ  
៦. សគគសស មគគំ អាចិកខនតិ របាបផ់លូវសួគ ៌។ 

 នទសកនុងការនដើរនមើលដលបងមនហារសពននោះ មាន៦យ៉ា ង 
១. កវ នចចំ របាាំកនុងទី្ត កន៏ៅកនុងទី្ន ោះ  
២. កវ គីតំ្ ចនរមៀងកនុងទី្ត កន៏ៅកនុងទី្ន ោះ  
៣. កវ វាទិតំ្ ការរបគាំកនុងទី្ត កន៏ៅកនុងទី្ន ោះ 
៤. កវ អកាខ តំ្ នគរបជុាំនិយយនរឿងនរពងឥត្របនយជនក៍នុងទី្ត កន៏ៅ 
    កនុងទី្ន ោះ  
៥. កវ បា ិសសរ ំដលបងវាយគងកនុងទី្ត កន៏ៅកនុងទី្ន ោះ 
៦. កវ កមុភថូនំ ដលបងវាយរ ត្កនុងទី្ត កន៏ៅកនុងទី្ន ោះ ។ 
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 These Are the Six Dangers Attached to Compulsive 
Gambling:  

1. Jayazṁ veraṁ pasavati jino  Winner makes enemies. 

2. Vittamanusocati  The loser bewails his lost property. 

3. Sandiṭṭhikā dhanañjāni One wastes his present property 

(wealth). 

4. Sabhāgatassa vacanaṁ na rūhati  One's word is not believed in 

a public forum (assembly). 

5. Mittāmaccānaṁ paribhūto hoti One is despised by his friends 

and colleagues. 

6. Āvāhavivāhakānaṁ appatthito hoti akkhadhutto purisapug- 

galo nālaṁ dārabharaṇāyāti  One is not in demand for marriage, 
since a gambler cannot maintain a wife.  

 These Are the Six Dangers Attached to Bad Companion- 
ship:  

1. Ye dhuttā te sahāyā honti  any gambler, 

2. Ye soṇḍhā te sahāyā honti  womanizer,  

3. Ye pipāsā te sahāyā honti  drunkard, 
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 នទសកនុងការរបកបនរឿយៗ នូវការនលងដលបងភ្ញន ល់ដដល
ជ្ជនហតុ្ជ្ជទ្ាីាំងត្ននសចកតរីបមាទ្ ននោះ មាន ៦ យ៉ា ង  

១. ជយ ំទ្វរ ំបសវតិ្ ជិទ្នា បុគគលន ោះនបើឈនោះនគ ដត្ងបាននូវនពៀរ  
២. វិត្តមនុទ្សាចតិ្ នបើចាញ់នគ ដត្ងនស្មកស្មត យរទ្ពយសមបត្ត ិ 
៣. សនទិដឋានិកា ធនញ្ញជ និ វ ិសរទ្ពយសមបត្តដិដលន ើញជ្ជកដ់សតងទន ់ 
     ដភនក 
៤. សណីគត្សស វចនំ ន រហូតិ្ កាលនបើនៅស្មោវនិិចឆយ័ នគមនិ 
    នជឿស្មត បរ់កយ  
៥. មិត្តត មច្ចច នំ បរភូិទ្ត្ត ទ្ហាតិ្  ពួកមតិ្តអាមាត្យ ដត្ងនបាោះបងន់ចាល  
៦. អាវាហវិវាហកានំ  អបបត្ថិទ្ត្ត ទ្ហាតិ្ អកខធុទ្ត្តត  បុរសិ- 

     -បុគគទ្ោ នាល ំធរភរណាោតិ្  ជ្ជបុគគលដដលនគមនិរតូ្វការ  
    ដណឋឹ ង ឬឱ្យកូនរសី នររោះនគគិត្ថា បុរសបុគគលអនកនលងដលបងភ្ញន ល់  
    មនិអាចចិញ្ច ឹមរបពនធបាននទ្ ។  

 នទសកនុងការនសពគបប់ាបមតិ្ត(មតិ្តអារកក)់ មាន ៦ 
យ៉ា ង គ ឺ 

១.ទ្យ ធុត្តត  ទ្ត្ សហាោ ទ្ហានតិ ពួកជនដដលជ្ជអនកនលងដលបងភ្ញន ល់។ 
២. ទ្យ ទ្សាណាឌ  ទ្ត្ សហាោ ទ្ហានតិ ជនដដលជ្ជអនកនលងរសី ។ 
៣. ទ្យ បិបាសា ទ្ត្ សហាោ ទ្ហានតិ ជនដដលជ្ជអនកនលងផឹកសុរា។ 
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4. Ye vañcanikā te sahāyā honti  cheat, 

5. Ye nekatikā te sahāyā honti  trickster, and 

6. Ye sāhasikā tyāssa mittā honti te sahāyā  they becomes his 

friends and colleagues. 

 

 These Are the Six Dangers  Attached to Laziness:  

1. Atisītanti kammaṁ na karoti  Thinking: “It is cold,” one does 
not work.  

2. Atiuṇhanti kammaṁ na karoti   Thinking: “It is too hot,” one 
does not work.  

3. Atisāyanti kammaṁ na karoti  Thinking: “It is too late,” one 
does not work. 

4. Atipātoti kammaṁ na karoti  Thinking: “It is too early,” one 
does not work. 

5. Aticchātosmīti kammaṁ na karoti  Saying: “I am too hungry,” 
one does not work.  

6. Atipipāsitosmīti kammaṁ na karoti  Saying: “I am too thirsty,” 
one does not work.  
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៤. ទ្យ ទ្នកតិ្កា ទ្ត្ សហាោ ទ្ហានតិ ជនដដលជ្ជអនកនបាករបាស់  
    បនញ្ញឆ ត្អនកដត្ទ្ នោយរបស់ដកលង ។ 

៥. ទ្យ វញ្ចនិកា  ទ្ត្ សហាោ ទ្ហានតិ ជនដដលជ្ជអនកបាំបាត្រ់បវញ័្ច   
    អនកដត្ទ្ កនុងទី្ចាំនរោះមុខ្ ។ 
៦. ទ្យ សាហសកិា ត្ាសស មិត្តត  ទ្ហានតិ ទ្ត្ សហាោ ជនដដលជ្ជ 
អនកឆកដ់នណតើ មរទ្ពយអនកដត្ទ្ ជនទាំងន ោះជ្ជមតិ្តសមាល ញ់របស់ជនន ោះ។ 

 នទសកនុងការរបកបនរឿយៗនូវនសចកតខី្ជលិមាន ៦ យ៉ា ង 

១. អតិ្សតី្នតិ កមមំ ន កទ្ោតិ្  មនិនធវើការ្រនោយអាងថា រត្ជ្ជក ់ 
    តស់ 
២. អតិ្ឧ ា នតិ កមមំ ន កទ្ោតិ្ មនិនធវើការ្រនោយអាងថា នដត តស់  
៣. អតិ្សាយនតិ កមមំ ន កទ្ោតិ្   មនិនធវើការ្រនោយអាងថា  ោង ច  
    តស់ 
៤. អតិ្បាទ្ត្តតិ្ កមមំ ន កទ្ោតិ្ មនិនធវើការ្រនោយអាងថា រពឹកតស់  
៥. អតិ្ច្ចឆ ទ្ត្តសមតិី្ កមមំ ន កទ្ោតិ្  មនិនធវើការ្រនោយអាងថា   ឃាល ន  
    តស់  
៦. អតិ្បិបាសទិ្ត្តសមតិី្ កមមំ ន កទ្ោតិ្  មនិនធវើការ្រនោយអាងថា  
    នរសកតស់ ។  
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 With a plenty of excuses for not working, new possession does 
not accrue and existing possession goes to waste12.  

 
 Six Temperaments 

1. Greedy temperament 

2. Hateful temperament 

3. Ignorant temperament 

4. Discursive temperament 

5. Devout temperament 

6. Intelligent temperament13 

 

 Greedy Temperament 

 The person who has greedy temperament likes cleanliness, good 

order and delicacy. His home is prepared well and orderly; and his 

belongings or clothes are clean and tidy. He dislikes dirtiness. He  

 

                                                             
12 Walshe, M. (1987-95). The Long Discourse of The Buddha: Sigālaka  Sutta  & 
The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka: Siṅgālaka Sutta, 
Vol.19. 
13 Dr. Pheng, K. et al. (2014). Education and Character Building in School, Phnom 
Penh, Cambodia. 
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កាលនបើជនអនកខ្ជិលរចអូសន ោះ នរចើននោយការនរលអាងកិចច 
យ៉ា ងននោះ នភ្ញគៈទាំងឡាយដដលមនិទនន់កើត្ កខ៏្មននកើត្នឡើងផង នភ្ញគៈ 
ទាំងឡាយដដលនកើត្នឡើងនហើយ កដ៏ល់នូវនសចកតីនរចរលឹនៅវញិផង12 ។ 

 ចរតិ្ ៦ គ ឺ
១. ោគចរតិ្  រាគចរតិ្ (បុគគលដដលរកាស់នោយរាគៈ) 
 ២. ទ្ធសចរតិ្  នទសចរតិ្ (បុគគលដដលរកាស់នោយនទសៈ) 
៣. ទ្មហចរតិ្  នមាហចរតិ្ (បុគគលដដលរកាស់នោយនមាហៈ) 
៤. វិត្កោចរតិ្  វតិ្កកចរតិ្ (បុគគលដដលរកាស់នោយការរតិ្ោះរោិះ) 
៥. សធធ ចរតិ្  សទធ ចរតិ្ (បុគគលដដលរកាស់នោយការនជឿ) 
 ៦. ពុទធិចរតិ្  ពុទ្ធិចរតិ្13  (បុគគលដដលរកាស់នោយនោយបញ្ញដ ) ។ 
 

 ១. ោគចរតិ្ 
      មនុសសដដលមានរាគចរតិ្ចូលចិត្តភ្ញពស្មអ ត្ ចូលចិត្តមានរនបៀបនរៀប
រយលអនិងភ្ញពរបណីត្។ ផទោះរបស់អនកមានរាគចិត្ត នរៀបចាំបានលអនិងមាន
សតឋ បធ់ាន ប ់ នហើយរបស់របរឬសនមលៀកបាំរកស់្មអ ត្បាត្និងនរៀបរយ ។ 
នគមនិចូលចិត្តភ្ញពកខ្វកនិ់ងភ្ញពឥត្រនបៀបនរៀបរយនទ្ ។ នគនិយយរកយ 

                                         
12  តោោក្ុWalshe, M. (១៩៨៧-៩៥).ុទ៊ីឃបិកាយៈុខិង្គគ េក្ខូព្តុទាំព្័រុ៤៦១.ុបិង្ុព្ក្មុុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្ត-

តិដ្ក្. (១៩៣០-៦៨).ុព្ព្ះត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ១៩ុក្នុង្ខងិ្គគ េក្ខូព្ត. 
13តោោក្តណ្ឌ ិតក្ិេុតោេង្ជាតោដ្ើមុនុ(២០១៤).ុការអត់រំបងិ្ការក្សាង្េរិតក្នុង្សាោ, ភនាំតោព្ញ, ក្មុនពុជា. 
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says nicely and sweetly. He gets a few things, and then he feels 

happy. He likes eating something sweet. 

       When one of greedy nature sees even a slightly pleasing sight, he 

has a long look at it as though surprised, he seizes on trivial virtues, 

discounts genuine mistakes (faults), and when departing, he does so 

with regret as though unwilling to leave. 

In one of lustful temperament there is frequent occurrence of 

such states as deceit, fraud, pride, evilness of wishes, greatness of 

wishes, discontent, foppery and personal vanity. 

 

 Dosa Carita (Hateful temperament) 

One possessing hateful temperament gets angry easily. When he 

gets a little bit something not good, he is disappointed. He speaks 

loudly, eats quickly and walks strongly. Belongings or clothes are 

arranged orderly and well. And he likes eating something bitter. 

When one of hateful nature sees even a slightly unpleasing sight, he 

avoids looking long as though he was tired, he picks out trivial faults, 

discounts genuine virtues, and when departing, he does so  
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លអនិងពីនរាោះ នគបានរបស់បនតិចបនតួច កន៏រត្កអរ និងនគចូលចិត្តបរនិភ្ញគ 
របស់ដផអម ។ 
      បុគគលរាគចរតិ្ ន ើញរូបដដលគួរមន រមយត្នចិត្ត សូមបបីនតិចបនតួច 
កា៏មនមើលអស់កាលដយូ៏រ ហាកដូ់ចជ្ជនកើត្នូវនសចកតវីងវ់កជ់្ជបចិ់ត្ត 
កានយ់កចាំដណកលអ (គុណ) សូមបបីនតិចបនតួច មនិកានយ់កចាំដណកអារកក់
សូមបនីរចើន កាលនចញនៅ កម៏និផុត្អាំពីនសចកតីជ្ជបជ់ាំរក ់ នចញនៅ
ទាំងមាននសចកតីអាល័យ ។ 
       កធ៏មទ៌ាំងឡាយ គឺ មាយ ស្មនថយយ (ការអតួ្អាង) មានោះ បាបិចឆា 
(របាថាន អារកក)់ មហិចឆា(របាថាន នរចើន) អសនតុដឌិា (មនិសន ត ស) សិងគ 
(ការដកលងបនលាំឱ្យអនកដត្ទ្ទុ្កចិត្ត ឬនពញចិត្ត) ចាបលយ (ការសអិត្ស្មអ ង) 
យ៉ា ងននោះជ្ជនដើម រដមងរបរពឹត្តនៅនរចើនដល់បុគគលរាគចរតិ្ ។  
 ២. ទ្ធសចរតិ្ 
      មនុសសដដលមាននទសចរតិ្ ឆាបខឹ់្ងតស់ ។ បានរបស់
មនិលអបនតិចបនតួចកអ៏នចិ់ត្ត ។ មនុសសមាននទសចរតិ្និយយរមុងិរមុាាំង 
បរនិភ្ញគនលឿន នដើរឮសាំនឡងខ្មល ាំង។ របស់របរឬសនមលៀកបាំរក ់ នរៀបចាំមនិ
បាននរៀបរយលអ និង ចូលចិត្តបរនិភ្ញគរបស់ជូរ ។ 

បុគគលនទសចរតិ្ ន ើញរូបដដលមនិនពញចិត្ត សូមបតិី្ចតួ្ច 
កន៏មើលយូរមនិបាន នធវើឫកដូចជ្ជហត្ន់នឿយ នគអនចិ់ត្តកនុងចាំដណកអារកក ់
(នទស) សូមបតិី្ចតួ្ច មនិកានយ់កចាំដណកលអ (គុណ) សូមបនីរចើន     
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without regret as though willing to leave. 

In one of hateful temperament there is frequent occurrence of 
such states as hatred, enmity, disparaging, domineering, envy and 
avarice.  

 Ignorant temperament 

A person possessing ignorant temperament walks with a 
perplexed gait, puts his foot down hesitantly, lifts it up hesitantly, 
and his step is pressed down suddenly. 

When one of ignorant temperament sees any sort of sight, he 
follows what other people do: if he hears other people criticizing, he 
criticizes; if he hears other people praising, he praises; however, he 
actually feels equanimity in himself-the equanimity of non-
comprehension (unknowing). 

In one of ignorant temperament there is frequent occurrence of 

such states as, torpor, agitation, worry, uncertainty, stiffness and 

holding on tenaciously with refusal to relinquish. 

 Discursive temperament 

In one of discursive nature there is frequent occurrence of such 
states as talkativeness, boredom with devotion to the profitable, 
sociability, failure to finish undertakings, smoking by night and 
flaming by day, hatching plans at night and putting them into effect 
by day and mental running hither and thither. This is how the 
temperaments may be recognized by the kind of states occurring. 
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កាលនឹងនចញនៅនស្មត្ កផុ៏ត្អាំពីនសចកតីរសឡាញ់ នចញនៅមនិមាន
អាល័យ ។ 
ធមទ៌ាំងឡាយគឺ នសចកតីនរកាធ ចងនសចកតនីរកាធទុ្ក រមលិគុណនគ 

វាយឫក  រចដណន កាំតញ់ ដូនចនោះជ្ជនដើម រដមងរបរពឹត្តនៅនរចើន
ដល់បុគគលនទសចរតិ្ ។ 

 ៣. ទ្មហចរតិ្  
បុគគលនមាហចរតិ្ នដើរនោយសភ្ញពរនឡមរឡឺមៗ ភ្ញញ កន់ផអើលៗ 

ោកន់ជើងនលើកនជើងដូចជ្ជនផអើលខ្មល ច នហើយគនលងនជើងមានស្មន មមនិរបាកដ 
(ខ្មច ត្ខ់្មច យ) ។ 
បុគគលនមាហចរតិ្ ន ើញរូបឯតមយួ កប៏នតត យាមដត្អនកដត្ទ្ 

បានឮនគនិ ទ កនិ៏ ទ ាម បានឮនគសរនសើរកស៏រនសើរាម ដត្ចាំដណក
ខ្លួនជ្ជមនុសសរពនងើយៗនោយអញ្ញដ ណុនបកាា  (ឧនបកាា លងងន់មល )។  
ធមទ៌ាំងឡាយគឺ នសចកតនី្កងក ់ រញួរា នសចកតរីនវ ើរវាយ នដត

រកហាយចិត្ត វចិិកិចាឆ  នសចកតសីងសយ័ ភ្ញពរងឹរូសនសចកតីរបកានខុ់្ស 
ដូនចនោះជ្ជនដើម រដមងរបរពឹត្តនៅនរចើនដល់បុគគលនមាហចរតិ្ ។ 

 ៤. វិត្កោចរតិ្ 
ធមទ៌ាំងឡាយគឺ និយយនរចើនជ្ជងនធវើ ធុញរទនក់នុងការនធវើកុសល 

ចូលចិត្តគនីាន  មនិពិត្របាកដកនុងកិចចការ នពលយបដ់បកគាំនិត្ហុយដូច
ដផសង នពលត្ថងនឆោះនចញជ្ជអតត ត្នភលើង ចិត្តនឆលឆាល  ដូនចនោះជ្ជនដើម របរពឹត្ត
នៅនរចើនដល់បុគគលវតិ្កកចរតិ្ បណឍិ ត្គបបរីបាបច់រយិនោយធមរ៌បរពឹត្ត 
នោយអាការដូនចាន ោះនហាង។  
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 Faithful/Devout temperament 

In one of faithful temperament there is frequent occurrence of 
such states as free generosity, desire to see noble ones, desire to hear 
the good dharma, great gladness, ingenuousness, sincerity, and trust 
in things that inspire trust. 

 Intelligent temperament 

In intelligent temperament there is frequent occurrence of such 
states as readiness to be spoken to, possession of good friends, 
knowledge of the moderation in eating, mindfulness and full 
awareness, devotion to wakefulness, a sense of urgency about things 
that should inspire a sense of urgency, and wisely directed 
endeavor14.  

 
 Six Internal Sense Bases 

1. Cakkhvāyatana   Eye-base 

2. Sotāyatana   Ear-base 
3. Ghānāyatana  Nose-base 
4. Jivhāyatana  Tongue-base 
5. Kāyāyatana   Body-base 
 
 
                                                             
14 Bhikkhu Nanamoli (February, 1999). The Path Of Purification (VISUDDHI- 
MAGGA). & Sophat, Y. (2554/2010). Visuddhimagga: Samādhiniddesa, Vol.1, 
Battambang, pp.82-87. 
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 ៥.សធធ ចរតិ្ 
ធមទ៌ាំងឡាយគឺ ភ្ញពលោះបងោ់ចរ់សឡោះ ការរបាថាន នដើមបបីាន

ជួបរពោះអរយិបុគគលទាំងឡាយ ការរបាថាន នដើមបសី្មត បរ់ពោះធម ៌ នរចើននោយ
ភ្ញពរកីរាយកនុងធម ៌ ភ្ញពមនិអតួ្អាង ការមនិមានមាយោកពុ់ត្ ការ
រជោះថាល កនុងឋានទាំងឡាយដដលគួររជោះថាល  ដូនចនោះជ្ជនដើម រដមងរបរពឹត្ត
នៅនរចើនដល់បុគគលសទធ ចរតិ្ ។  

 ៦.ពុទធិចរតិ្  
ធមទ៌ាំងឡាយគឺភ្ញពជ្ជអនករបនៅ្យ ភ្ញពជ្ជអនកមានមតិ្តលអ 

ភ្ញពជ្ជអនកស្មគ ល់របមាណកនុងការបរនិភ្ញគនភ្ញជន សតិ្សមបជញ្ដ ៈ  ការ
ភ្ញញ ករ់លឹក សនងវគកនុងឋានទាំងឡាយដដលគួរសនងវគ កាលសនងវគនហើយ
នធវើនសចកតពីាយម របកបនោយបញ្ញដ  ដូនចនោះជ្ជនដើម របរពឹត្តនៅនរចើន
ដល់បុគគលពុទ្ធិចរតិ្14 ។ 

 អាយត្នៈខ្មងកនុង ៦ 
១. ចកាខវ យត្ន អាយត្នៈគឺដភនក 

២. ទ្សាត្តយត្ន អាយត្នៈគឺ រត្នចៀក  
៣. ឃានាយត្ន អាយត្នៈគឺ រចមុោះ  
៤. ជិវាា យត្ន អាយត្នៈគឺ អតត ត្  
៥. កាោយត្ន អាយត្នៈគឺ កាយ  

                                         
14 ភិក្ខនុានាតោោេ៊ីុ(ខធក្មិុនភៈុឆ្ន ាំ១៩៩៩).ុេលូ ត្បតោខេក្ស៊ីតរិខទិធុ( ិខិទធមិុនគគ)ុបងិ្ុតោោក្ោច ខ់ុ យង្់ុខិផាតុ
(២៥៥៤).ុ ិខិទធិមុនគគៈខោធបិិតោទទខុភាគុ១ុព្ក្ុង្បាត់ដ្ាំតង្ុទាំព្័រុ៨២-៨៧. 
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6. Manāyatana   Mind-sense-base 

 
 Six External Sense Bases 

1. Rūpāyatana  Visible object 
2. Saddāyatana  Sound-object 
3. Gandhāyatana  Odor-object 
4. Rasāyatana  Taste-object 
5. Phoṭṭhabbāyatana  Tangible object 
6. Dhammāyatana  Mental object 
 

 Six Groups of Consciousness 

1. Cakkhuviññaṇaṁ   Eye-consciousness 

2. Sotaviññaṇaṁ   Ear-consciousness 

3. Ghānaviññaṇaṁ   Nose-consciousness 

4. Jivhāviññaṇaṁ  Tongue-consciousness 

5. Kāyaviññaṇaṁ  Body-consciousness 

6. Manoviññaṇaṁ   Mind-consciousness 

 
 Six Groups of Contact 

1. Sotasamphasso  Eye-contact 

2. Cakkhusamphasso  Ear-contact 
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៦. មនាយត្ន អាយត្នៈគឺ ចិត្ត ។ 

 អាយត្នៈខ្មងនរដ ៦ យ៉ា ង គ ឺ 
១. របូាយត្ន អាយត្នៈគឺ រូប  
២. សធទ យត្ន អាយត្នៈគឺ សាំនឡង  
៣. គនាធ យត្ន អាយត្នៈគឺ កលិន  
៤. រសាយត្ន អាយត្នៈគឺ រស  
៥. ទ្ោដឋានវា វ យត្ន អាយត្នៈគឺ សមផសស  
៦. ធមម យត្ន អាយត្នៈគឺ ធម ៌។ 

 របជុាំត្នវញិ្ញដ ណ ៦ យ៉ា ង គ ឺ

១. ចកខវិុញ្ញញ  ំ ចកាុវញិ្ញដ ណ  
២. ទ្សាត្វិញ្ញញ  ំ នស្មត្វញិ្ញដ ណ  
៣. ឃានវិញ្ញញ  ំ ឃានវញិ្ញដ ណ  
៤. ជិវាា វិញ្ញញ  ំ ជិវាហ វញិ្ញដ ណ  
៥. កាយវិញ្ញញ  ំ កាយវញិ្ញដ ណ  
៦. មទ្នាវិញ្ញញ  ំ មន វញិ្ញដ ណ ។ 

 របជុាំត្នផសសៈ ៦ យ៉ា ង គ ឺ

១. ចកខសុមផទ្សា ចកាុសមផសស  
២. ទ្សាត្សមផទ្សា នស្មត្សមផសស  
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3. Ghānasamphasso  Nose-contact 

4. Jivhāsamphasso   Tongue-contact 
5.  Kāyasamphasso   Body-contact 
6. Manosamphasso   Mind-contact 

 Six Groups of Feeling 

1. Cakkhusamphassajā vedanā   Feeling based on eye-contact  
2. Sotasamphassajā vedanā   Feeling based on ear-contact 
3. Ghānasamphassajā vedanā   Feeling based on nose-contact  
4. Jivhāsamphassajā vedanā   Feeling based on tongue-contact  
5. Kāyasamphassajā vedanā   Feeling based on body-contact 
6. Manosamphassajā vedanā   Feeling based on mind-contact 

 Six Groups of Perception 

1. Rūpasaññā   Perception of sights 
2. Saddasaññā  Perception of sounds 
3. Gandhasaññā   Perception of odors 
4. Rasasaññā   Perception of tastes 
5. Phoṭṭhabbasaññā   Perception of touches 

6. Dhammasaññā   Perception of mental objects 
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៣. ឃានសមផទ្សា ឃានសមផសស  
៤. ជិវាា សមផទ្សា ជិវាហសមផសស  
៥. កាយសមផទ្សា កាយសមផសស  
៦. មទ្នាសមផទ្សា មន សមផសស ។ 

 របជុាំត្ននវទ្  ៦ យ៉ា ង គ ឺ

១. ចកខសុមផសសជា ទ្វទនា នវទ្ នកើត្អាំពីចកាុសមផសស  
២. ទ្សាត្សមផសសជា ទ្វទនា នវទ្ នកើត្អាំពីនស្មត្សមផសស  
៣. ឃានសមផសសជា ទ្វទនា នវទ្ នកើត្អាំពីឃានសមផសស  
៤. ជិវាា សមផសសជា ទ្វទនា នវទ្ នកើត្អាំពីជិវាហសមផសស  
៥. កាយសមផសសជា ទ្វទនា នវទ្ នកើត្អាំពីកាយសមផសស  
៦. មទ្នាសមផសសជា ទ្វទនា នវទ្ នកើត្អាំពីមន សមផសស ។ 

 របជុាំត្នសញ្ញដ  ៦ យ៉ា ង គ ឺ 
១. របូសញ្ញញ  រូបសញ្ញដ  (នសចកតីសមាគ ល់កនុងរូប) 
២. សទទសញ្ញញ  សទ្ទសញ្ញដ  (នសចកតីសមាគ ល់កនុងសាំនឡង) 
៣. គនធសញ្ញញ  គនធសញ្ញដ  (នសចកតីសមាគ ល់កនុងកលិន) 
៤. រសសញ្ញញ  រសសញ្ញដ  (នសចកតសីមាគ ល់កនុងរស) 
៥. ទ្ោដឋានពវសញ្ញញ  នោដឌពវសញ្ញដ  (នសចកតីសមាគ ល់កនុងសមផសស) 
៦. ធមមសញ្ញញ  ធមមសញ្ញដ  (នសចកតសីមាគ ល់កនុងធម)៌ ។ 
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 Six Groups of Volitions 
1. Rūpasañcetanā   Volition based on sights 
2. Saddasañcetanā   Volition based on sounds 
3. Gandhasañcetanā   Volition based on odors 
4. Rasasañcetanā   Volition based on tastes 
5. Phoṭṭhabbasañcetanā: Volition based on touches 
6. Dhammasañcetanā   Volition based on mental objects  

 
 Six Groups of Craving 

1. Rūpataṇhā   Craving for sights 
2. Saddataṇhā   Craving for sounds 
3. Gandhataṇhā   Craving for odors 
4. Rasataṇhā   Craving for tastes 
5. Phoṭṭhabbataṇhā   Craving for touches 
6. Dhammataṇhā   Craving for mental objects 

 
 Six Kinds of Disrespect:  

1. Satthari agāravo A monk behaves disrespectfully and 

discourteously towards the Teacher (The Buddha). 
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 របជុំននសទ្ញ្ចត្នា ៦ ោ៉ា ង គ ឺ
១. របូសទ្ញ្ចត្នា រូបសនញ្ចត្   
២. សទទសទ្ញ្ចត្នា សទ្ទសនញ្ចត្   
៣. គនធសទ្ញ្ចត្នា គនធសនញ្ចត្   
៤. រសសទ្ញ្ចត្នា រសសនញ្ចត្   
៥. ទ្ោដឋានពវសទ្ញ្ចត្នា នោដឌពវសនញ្ចត្   
៦. ធមមសទ្ញ្ចត្នា ធមមសនញ្ចត្  ។ 

 របជុាំត្នត្តហ  ៦ យ៉ា ង គ ឺ
១. របូត្ណាា  រូបត្តហ  (នសចកតរីបាថាន កនុងរូប) 
២. សទទត្ណាា  សទ្ទត្តហ  (នសចកតីរបាថាន កនុងសាំនឡង) 
៣. គនធត្ណាា  គនធត្តហ  (នសចកតីរបាថាន កនុងកលិន) 
៤. រសត្ណាា  រសត្តហ  (នសចកតីរបាថាន កនុងរស) 
៥. ទ្ោដឋានពវត្ណាា  នោដឌពវត្តហ  (នសចកតរីបាថាន កនុងសមផសស) 
៦. ធមមត្ណាា  ធមមត្តហ  (នសចកតរីបាថាន កនុងធម)៌ ។ 

 អារវៈ (នសចកតមីនិនារព) ៦ យ៉ា ង  
១. សត្ថរ ិអោរទ្វា ភកិាុកនុងស្មស ននោះ មនិមាននសចកតនីារព មនិមាន  
    នសចកតីនកាត្ដរកង កនុងរពោះស្មស្មត  ។ 
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2. Dhamme agāravo A monk behaves disrespectfully and 

discourteously towards the Dharma (doctrine). 

3. Saṅghe agāravo A monk behaves disrespectfully and 

discourteously towards the Sangha (the community of Buddhist 
monks). 

4. Sikkhāya agāravo A monk behaves disrespectfully and 

discourteously towards the training.  
5. Appamāde agāravo  A monk behaves disrespectfully and 

discourteously in respect of earnestness. 
6. Paṭisanthāre agāravo A monk behaves disrespectfully and 

discourteously in respect of hospitality. 

 

 Six Kinds of Respect:  

1. Satthari gāravo  Here, a monk behaves respectfully and courtly 

towards the Teacher (The Buddha). 

2. Dhamme gāravo  Here, a monk behaves respectfully and courtly 

towards the Dharma (doctrine). 

3. Saṅghe gāravo  Here, a monk behaves respectfully and courtly 

towards the Sangha (the community of Buddhist monks). 
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២. ធទ្មម អោរទ្វា ភកិាុកនុងស្មស ននោះ មនិមាននសចកតនីារព មនិមាន   
    នសចកតីនកាត្ដរកងកនុងរពោះធម ៌។ 
៣. សទ្ងឃ អោរទ្វា  ភកិាុកនុងស្មស ននោះ  មនិមាននសចកតីនារព   មនិ  
    មាននសចកតនីកាត្ដរកងកនុងរពោះសងឃ ។ 
៤. សកិាខ យ អោរទ្វា ភកិាុកនុងស្មស ននោះ មនិមាននសចកតីនារព  មនិ 
    មាននសចកតនីកាត្ដរកងកនុងសិកាា  ។ 
៥. អបបមទ្ទ អោរទ្វា ភកិាុកនុងស្មស ននោះ មនិមាននសចកតីនារព  
    មនិមាននសចកតនីកាត្ដរកងកនុងអបបមាទ្ធម ៌។ 
៦. បដិសនាថ ទ្រ អោរទ្វា  ភកិាុកនុងស្មស ននោះ   មនិមាននសចកតនីារព  
    មនិមាននសចកតនីកាត្ដរកងកនុងបដិសតឌ រៈ ។ 

 សារវៈ (នសចកតនីារព) ៦ យ៉ា ង  
១. សត្ថរ ិសោរទ្វា  ភកិាុកនុងស្មស ននោះ  របកបនោយនសចកតីនារព  
    របកបនោយនសចកតីនកាត្ដរកង កនុងរពោះស្មស្មត  ។ 
២. ធទ្មម សោរទ្វា  ភកិាុកនុងស្មស ននោះ   របកបនោយនសចកតីនារព  
    របកបនោយនសចកតីនកាត្ដរកងកនុងរពោះធម ៌។ 
៣. សទ្ងឃ សោរទ្វា ភកិាុកនុងស្មស ននោះ របកបនោយនសចកតីនារព  
     របកបនោយនសចកតីនកាត្ដរកងកនុងរពោះសងឃ ។ 
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4. Sikkhāya gāravo  Here, a monk behaves respectfully and courtly 
towards the training. 

5. Appamāde gāravo  Here, a monk behaves respectfully and 
courtly in respect of earnestness. 

6. Paṭisanthāre gāravo  Here, a monk behaves respectfully and 
courtly in of hospitality15. 

 

 
 Six Things Conductive to Communal Living  

1. Mettaṁ kāyakammaṁ  Friendly acts 
2. Mettaṁ vacīkammaṁ  Friendly words 

3. Mettaṁ manokammaṁ  Friendly thoughts 

4. Sadhāraṇabhogī  Sharing of gains 

5. Sīlasāmaññgato  Virtuous harmony (equal virtuous conduct) 

6. Diṭṭhisāmaññgato  Harmony of understanding 

                                                             
15 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Triptaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19. 
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៤. សកិាខ យ សោរទ្វា ភកិាុកនុងស្មស ននោះ របកបនោយនសចកតនីារព  
    របកបនោយនសចកតីនកាត្ដរកងកនុងសិកាា  ។ 
៥. អបបមទ្ទ សោរទ្វា  ភកិាុកនុងស្មស ននោះ     របកបនោយនសចកត-ី  
    -នារព របកបនោយនសចកតនីកាត្ដរកងកនុងអបបមាទ្ធម ៌។ 
៦. បដិសនថទ្រ សោរទ្វា   ភកិាុកនុងស្មស ននោះ    របកបនោយនសចកត-ី  
    -នារព របកបនោយនសចកតនីកាត្ដរកងកនុងបដិសតឌ រៈ15។ 

 ស្មរាណីយធម ៌៦ យ៉ា ង គ ឺ
១. ទ្មត្តំ កាយកមមំ ត្មកល់នូវកាយកមមរបកបនោយនមាត   
២. ទ្មត្តំ វចីកមមំ  ត្មកល់នូវវចីកមម របកបនោយនមាត   
៣. ទ្មត្តំ មទ្នាកមមំ  ត្មកល់នូវមន កមម របកបនោយនមាត   
៤. សាធារ ទ្ណីគី ការដចករ ាំដលក ោភដដលបានមក  
៥. សលីសាមញ្ញគទ្ត្ត  ភ្ញពជ្ជអនកមានសីលនសមើាន   
៦. ទិដឋានិសាមញ្ញគទ្ត្ត  ភកិាុមាននសចកឋយីល់ន ើញនសមើាន  ឬរត្វូាន ។ 

                                         
15 Wikipitaka- The Completing Tipitakaុ(ខធក្ិមុនភៈុឆ្ន ាំ២០២០).ុខង្គ៊ីតខិូព្ត.ុដ្ក្ព្ខង្់តោេញមុនក្ុុ
ព្៊ីុhttps://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Pageុបិង្ព្ក្ុមុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្តតិដ្ក្.(១៩៣០-៦៨).ុព្ព្ះ
ត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ១៩ុក្នុង្ខង្គ៊ីតិខូព្ត. 
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 A monk sets friendly acts on his fellows in the holy life, to their 

faces and behind their backs. This is a condition that is causing to 

amiability that makes affection and makes respect, leading to rescue 

(assistance), agreement (no argument), harmony, and a state of unity. 

A monk sets friendly speech on his fellows in the holy life, to 

their faces and behind their backs. This is a condition that is causing 

to amiability that makes affection and makes respect, leading to 

rescue (assistance), agreement (no argument), harmony, and a state 

of unity. 

 A monk sets friendly thought on his fellows in the holy life, to 

their faces and behind their backs. This is a condition that is causing 

to amiability that makes affection and makes respect, leading to 

rescue (assistance), agreement (no argument), harmony, and a state 

of unity. 
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     ភកិាុកនុងស្មស ននោះ ត្មកល់នូវកាយកមមរបកបនោយនមាត  ចាំនរោះ 
សរពហមចារទីាំងឡាយ ទាំងទី្ចាំនរោះមុខ្ ទាំងទី្កាំបាាំងមុខ្ ននោះជ្ជធមគួ៌រ 
រលឹក នធវើនសចកតរីសឡាញ់ នធវើនសចកតីនារព របរពឹត្តនៅនដើមបនីសចកតី 
សនគ គ្ ោះ នដើមបមីនិទស់ាន  នដើមបសី្មមគគី នដើមបឯីកភ្ញព (ភ្ញពរត្ូវាន ) ។ 
ននោះជ្ជធមគួ៌ររលឹក នធវើនសចកតរីសឡាញ់ នធវើនសចកតីនារព របរពឹត្តនៅ 
នដើមបសីនគ គ្ ោះាន  នដើមបមីនិទស់ដទ្ងាន  នដើមបសី្មមគគី នដើមបឯីកភ្ញព។ 
     ភកិាុត្មកល់នូវវចីកមម របកបនោយនមាត  ចាំនរោះសរពហមចារទីាំងឡាយ 
ទាំងទី្ចាំនរោះមុខ្ ទាំងទី្កាំបាាំងមុខ្ ននោះជ្ជធមគួ៌ររលឹក នធវើនសចកតីរសឡា- 
ញ់ នធវើនសចកតីនារព របរពឹត្តនៅនដើមបនីសចកតីសនគ គ្ ោះ នដើមបមីនិទស់ាន  
នដើមបសី្មមគគី នដើមបឯីកភ្ញព ។  ននោះជ្ជធមគួ៌ររលឹក នធវើនសចកតរីសឡាញ់ 
នធវើនសចកតនីារព របរពឹត្តនៅនដើមបសីនគ គ្ ោះាន  នដើមបមីនិទស់ដទ្ងាន  នដើមប ី
ស្មមគគី នដើមបឯីកភ្ញព។ 
     ភកិាុត្មកល់នូវមន កមម របកបនោយនមាត  ចាំនរោះសរពហមចារទីាំង- 
ឡាយ ទាំងទី្ចាំនរោះមុខ្ ទាំងទី្កាំបាាំងមុខ្ ននោះជ្ជធមគួ៌ររលឹក នធវើនសចកត ី
រសឡាញ់ នធវើនសចកតីនារព របរពឹត្តនៅនដើមបនីសចកតសីនគ គ្ ោះ នដើមបមីនិ 
ទស់ាន  នដើមបសី្មមគគ ី នដើមបឯីកភ្ញព ។  ននោះជ្ជធមគួ៌ររលឹក នធវើនសចកតី
រសឡាញ់ នធវើនសចកតនីារព របរពឹត្តនៅនដើមបសីនគ គ្ ោះាន  នដើមបមីនិទស់-
ដទ្ងាន  នដើមបសី្មមគគ ីនដើមបឯីកភ្ញព។ 
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Whatever rightful gift the monk is able to get in an rightful way 

— even if only the almsgivings in his bowl — he does not eat them 

alone; it means that he eats them after sharing them in common with 

his virtuous fellows in the holy life. This is a condition that is 

causing to amiability that makes affection and makes respect, leading 

to rescue (assistance), agreement (no argument), harmony, and a 

state of unity. 

The monk dwells with his moral conducts in tune with that of his 

fellows in the holy life, to their faces and behind their backs; and his 

moral conducts are untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, 

abandoning, and admired by the wise people, untarnished, causing to 

concentration. This is a condition that is causing to amiability that 

makes affection and makes respect, leading to rescue (assistance), 

agreement (no argument), harmony, and a state of unity. 

The monk dwells with his right understandings in tune with 

those of his fellows in the holy life, to their faces and behind their 

backs; and his right understandings are noble, leading outward, that  
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     ោភត ដដលរបកបនោយធម ៌បានមកនោយធម ៌ នោយនហាចនៅ 
សូមបដីត្ច ហ្ នន់ៅកនុងបារត្ ភកិាុជ្ជអនកមានការបរនិភ្ញគ ជ្ជស្មធារណៈ 
នោយសរពហមចារទីាំងឡាយ ដដលមានសីល ។ ននោះជ្ជធមគួ៌ររលឹក 
នធវើនសចកតរីសឡាញ់ នធវើនសចកតីនារព របរពឹត្តនៅនដើមបសីនគ គ្ ោះាន  នដើមប ី
មនិទស់ដទ្ងាន  នដើមបសី្មមគគ ីនដើមបឯីកភ្ញព ។ 
      ភកិាុជ្ជអនកមានសីលនសមើាន  នោយសរពហមចារទីាំងឡាយ កនុងសីល 
ទាំងឡាយ ដដលជ្ជសីលមនិោច ់មនិធលុោះ មនិពរល មនិពរពុស ជ្ជសីល 
រចួខ្លួន គឺមនិជ្ជខ្ញុ ាំត្តហ  ដដលវញិ្ដូ ជនសរនសើរនហើយ មនិមានត្តហ  
និងទិ្ដឌិប៉ាោះរល់បាន ជ្ជសីលរបរពឹត្តនៅនដើមបសីមាធិ ទាំងទី្ចាំនរោះមុខ្ 
ទាំងទី្កាំបាាំងមុខ្ ។ ននោះជ្ជធមគួ៌ររលឹក នធវើនសចកតីរសឡាញ់ នធវើនសចកតី 
នារព របរពឹត្តនៅនដើមបសីនគ គ្ ោះាន  នដើមបមីនិទស់ដទ្ងាន  នដើមបសី្មមគគ ី
នដើមបឯីកភ្ញព ។ 
      មយួនទ្ៀត្ ភកិាុមាននសចកតីយល់ន ើញនសមើាន  នឹងសរពហមចារបុីគគល 
កនុងទិ្ដឌិដរ៏បនសើរ ជ្ជទី្នរស្មចរសងស់ត្វ របរពឹត្តនៅនដើមបអីស់នៅត្នទុ្កា
នោយរបត្ព ដល់អនកនធវើាមទិ្ដឌិន ោះ ទាំងទី្ចាំនរោះមុខ្ ទាំងទី្កាំបាាំងមុខ្ 
ននោះជ្ជធមគួ៌ររលឹក   នធវើនសចកតរីសឡាញ់   នធវើនសចកតីនារព  របរពឹត្តនៅ 
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cause those who practice in agreement with them to the great 

cessation of misery16.  

 Six Unsurpassed Things:  

1. Dassanānuttariya The greatest sights 

2. Savanānuttariya  The greatest things heard 

3. Lābhānuttariya  The greatest gains  

4. Sikkhānuttariya  The greatest trainings 

5. Pāricariyānuttariya  The greatest forms of service 

6. Anussatānuttariya  The greatest objects of recollection 

      Seeing royal houses, royal elephants, rivers, mountains, etc. is 
just only  simple sight (not good), but seeing The Buddha and his 
followers is the greatest sight because it makes one free from 
defilements and it leads us to reach real happiness.   
  Listening to the Buddha’s teaching (not listening to songs, 
music, etc.) is the greatest sight.  

                                                             
16 The Triptaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka: Kosambiya Sutta, 
Vol.22, pp.349-351. 
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នដើមបសីនគ គ្ ោះាន  នដើមបមីនិទស់ដទ្ងាន  នដើមបសី្មមគគី នដើមបឯីកភ្ញព16 ។ 
 អនុត្តរយិៈ (ធមមជ្ជត្ របនសើរបាំផុត្) មាន ៦ យ៉ា ង គ ឺ

១. ទសសនានុត្តរយិ ការន ើញដរ៏បនសើរបាំផុត្  
២. សវនានុត្តរយិ ការស្មត បដ់រ៏បនសើរបាំផុត្ 
៣. ោណីនុត្តរយិ ការបានដរ៏បនសើរបាំផុត្ 
៤. សកិាខ នុត្តរយិ ការសិកាដរ៏បនសើរបាំផុត្ 
៥. បារចិរោិនុត្តរយិ ការបនរមើដរ៏បនសើរបាំផុត្ 
៦. អនុសសត្តនុត្តរយិ ការរលឹកនរឿយៗដរ៏បនសើរបាំផុត្ ។ 
       ការន ើញនសោះដកវកត ីដាំរដីកវកត ី ទ្ននលកត ី ត្រពភនាំកតី។ល។ រានដ់ត្ជ្ជការ
ន ើញប៉ាុនតណ ោះ (មនិលអរបនសើរនទ្) ប៉ាុដនតការន ើញរពោះពុទ្ធនិងស្មវក័ពុទ្ធគឺ
ជ្ជការន ើញដរ៏បនសើរបាំផុត្ នររោះការន ើញន ោះនធវើឱ្យបុគគលរចួចាកពី
កិនលសនិង ាំឱ្យដល់រពោះនិរវ ន ។ 
      ការស្មត បរ់ពោះធម ៌(មនិដមនស្មត បច់នរមៀងនិងបទ្នភលងជ្ជនដើម) គឺជ្ជការ
ស្មត បដ់រ៏បនសើរបាំផុត្ ។ 

                                         
16 ព្ក្ុមុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្តតដិ្ក្.(១៩៣០-៦៨).ុព្ព្ះត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ២២ុក្នុង្តោកាខមុនពិយខូព្ត, ទាំព្័រុ៣៤៩-

៣៥១. 
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         Having wife, children, wealth and etc. is not noble, but having 

faith in the Buddha and his followers is greater objects of 

recollection. 

       The greatest training means a study of threefold training 

(morality, concentration and wisdom). 

       The greatest forms of service are presented that one renders 

services to the Buddha and his disciple (not kings, treasures and etc.)  

       Reminding of wife, children, wealth and so on is not noble, but 

reminding of the Buddha and his followers is greater objects of 

recollection17. 

 

 Six Species:  

1. Ekacco kaṅhābhijtiko samāno kaṅhaṁ dhammaṁ abhijāyati 

One born in dark conditions lives a dark life. 

2. Ekacco kaṅhābhijātiko samāno sukkaṁ dhammaṁ abhijā- 

yati  One born in dark conditions (poor family) lives a bright life. 

                                                             
17 The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka: Anuttariya Sutta, 
Vol.46, pp. 93-100. 
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      ការបាននូវរបពនធ កូនរបុសរសី និងរទ្ពយជ្ជនដើម មនិរបនសើរនឡើយ 
ដត្ការបាននូវសទធ កនុងរពោះពុទ្ធនិងស្មវក័ពុទ្ធគឺការបានដរ៏បនសើរ។ 
     ការសិកាដរ៏បនសើរបាំផុត្ មាននយ័ថា ការសិកាត្រត្សិកាា គឺ សិកាពី
សីល សមាធិ និងបញ្ញដ  ។ 
     ការបនរមើដរ៏បនសើរបាំផុត្រតូ្វបាននគប ហ្ ញថា បុគគលបនរមើរពោះត្ថាគត្
និងស្មវក័របស់រពោះត្ថាគត្ (មនិបនរមើកសរត្និងគហបតី្ជ្ជនដើមនឡើយ)។
ការរឭករបពនធ កូនរបុសរសី និងរទ្ពយសមបត្តិជ្ជនដើម មនិរបនសើរនឡើយ 
ដត្ការរឭកដល់រពោះពុទ្ធនិងស្មវក័របស់រពោះពុទ្ធ គឺជ្ជការរឭកដរ៏បនសើរ17 ។ 

 អភជិ្ជត្ ិ(កាំនណើ ត្) មាន ៦ យ៉ា ង  
១. ឯកទ្ច្ចច  កណាា ភិជាតិ្ទ្កា សមទ្នា ក ាំ  ធមមំ អភិជាយតិ្  
    បុគគលពួកខ្លោះ នកើត្កនុងរត្កូលនមម  (រត្កូលទប) នហើយរបរពឹត្តធមន៌មម    
    (ទុ្ចចរតិ្) នទ្ៀត្ ។ 
២. ឯកទ្ច្ចច  កណាា ភិជាតិ្ទ្កា សមទ្នា សកុោំ  ធមមំ អភិជាយតិ្   
     បុគគលពួកខ្លោះ នកើត្កនុងរត្កូលនមម  នហើយរបរពឹត្តធមស៌ (សុចរតិ្) ។ 
 
 
                                         
17 ព្ក្ុមុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្តតដិ្ក្.(១៩៣០-៦៨).ុព្ព្ះត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ៤៦ុក្នុង្អបតិសរិយខូព្ត ទាំព្័រុ៩៣-១០០. 
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3. Ekacco kaṅhābhijātiko samāno akaṅhaṁ asukkaṁ nibbā- 

naṁ abhijāyati  One born in dark conditions reaches Nibbāna (real 
happiness), which is neither dark nor bright. 

4. Ekacco sukkābhijātiko samāno kaṅhaṁ dhammaṁ abhij- 

āyati  One born in bright conditions (rich family) lives a dark life. 

5. Ekacco sukkābhijātiko samāno akaṅhaṁ asukkaṁ nibbā- 

naṁ abhijāyati  One born in bright conditions lives a bright life. 

6. Ekacco sukkābhijātiko samāno akaṅhaṁ asukkaṁ nibbā- 

naṁ abhijāyati One born in bright conditions reaches Nibbāna, 
which is neither dark nor bright. 

 

 The Six Elements: 
1. Paṭhavīdhātu  The earth element 

2. Āpodhātu  The water element 

3. Tejodhātu  The fire element 

4. Vāyodhātu   The wind element 

5. Ākāsadhātu   The space element 

6. Viññāṇa  The consciousness element 
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៣. ឯកទ្ច្ចច  កណាា ភិជាតិ្ទ្កា សមទ្នា អក ាំ  អសកុោំ និវា វ នំ  
     អភិជាយតិ្ បុគគលពួកខ្លោះ នកើត្កនុងរត្កូលនមម  នហើយរបរពឹត្តធមម៌និ    
    នមម មនិស គឺរពោះនិរវ ន ។ 
៤. ឯកទ្ច្ចច  សកុាោ ភិជាតិ្ទ្កា សមទ្នា ក ាំ  ធមមំ អភិជាយតិ្  
    បុគគលពួកខ្លោះ នកើត្កនុងរត្កូលស (រត្កូលខ្ពស់) នហើយរបរពឹត្តធមន៌មម  ។ 
៥. ឯកទ្ច្ចច  សកុាោ ភិជាតិ្ទ្កា សមទ្នា សកុោំ ធមមំ អភិជាយតិ្  
     បុគគលពួកខ្លោះ នកើត្កនុងរត្កូលស នហើយរបរពឹត្តធមស៌ ។ 
៦. ឯកទ្ច្ចច  សកុាោ ភិជាតិ្ទ្កា សមទ្នា អក ាំ  អសកុោំ និវា វ នំ  
     អភិជាយតិ្ បុគគលពួកខ្លោះ នកើត្កនុងរត្កូលស នហើយរបរពឹត្តធមម៌និ   
    នមម មនិស គឺរពោះនិរវ ន ។ 
 

 ធាតុ្ ៦ គ ឺ

១. បឋវីធាតុ្      ធាតុ្ដី 

២. អាទ្បាធាតុ្    ធាតុ្ទឹ្ក 

៣. ទ្ត្ទ្ជាធាតុ្    ធាតុ្នភលើង 

៤. វាទ្ោធាតុ្   ធាតុ្ខ្យល់ 

៥. អាកាសធាតុ្  អាកាសធាតុ្ 

៦. វិញ្ញញ  ធាតុ្  វញិ្ញដ ណធាតុ្ ។ 
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VII. The Sets of Seven Dharma 
 

 Seven Factors of Enlightenment: 

1. Satisambojjhaṅga   mindfulness/carefulness, 

2. Dhammavicayasambojjhaṅga  investigation of phenomena, 

3. Vīriyasambojjhaṅga   effort/energy, 

4. Pītiisambojjhaṅga   joy/rapture, 

5. Passaddhisambojjhaṅga   tranquility/serenity/ repose, 

6. Samādhisambojjhaṅga   concentration/meditation, and 

7. Upekkhāsambojjhaṅga  equanimity/neutrality/indifference. 
 

 Seven Qualities of Ideal Person 
1. Dhammaññutā   A knower of the Dhammas, causes 

2. Atthaññutā   A knower of meanings, results 

3. Attaññutā   A knower of self 

4. Mattaññutā   A knower of moderation 

5. Kālaññutā   A knower of the right time 
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៧. ធម៌ពួករបាពំីរ 
 

 នរជឈងគ មាន ៧ យ៉ា ង គ ឺ 
១. សតិ្សទ្មព ជឈងគ              សតិ្សនមាព ជឈងគ 
២. ធមមវិចយសទ្មព ជឈទ្ង្ខគ    ធមមវចិយសនមាព ជឈងគ 
៣. វីរយិសទ្មព ជឈទ្ង្ខគ           វរីយិសនមាព ជឈងគ 
៤. បីតិ្សទ្មព ជឈងគ               បីតិ្សនមាព ជឈងគ 
៥. បសសទធិសទ្មព ជឈទ្ង្ខគ         បសសទ្ធសិនមាព ជឈងគ 
៦. សមធិសទ្មព ជឈទ្ង្ខគ         សមាធិសនមាព ជឈងគ 
៧. ឧទ្បកាខ សទ្មព ជឈទ្ង្ខគ        ឧនបកាា សនមាព ជឈងគ ។ 
 

 សបបុរសិធម(៌ធមរ៌បស់សបបុរស) 
១. ធមមញ្ញុត្ត ជ្ជអនកស្មគ ល់នូវនហតុ្ 
២. អត្ថញ្ញុត្ត ជ្ជអនកស្មគ ល់នូវផល (របស់នហតុ្) 
៣. អត្តញ្ញុត្ត ជ្ជអនកស្មគ ល់ខ្លួន 
៤. មត្តញ្ញុត្ត ជ្ជអនកស្មគ ល់របមាណ (កនុងនភ្ញជន) 
៥. កាលញ្ញុត្ត ជ្ជអនកស្មគ ល់កាលគួរ 
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6. Parisaññutā  A knower of company 

7. Puggalaññutā  A knower of groups of persons18 

 

VIII. The Sets of Eight Dharma 

 The Eight Precepts 

I undertake the precepts: 

1. Pāṇātipātā veramaṇī  To refrain from taking life 

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

3. Abrahmacariyā veramaṇī  To refrain from sexual activity 

4. Musāvādā veramaṇī   To refrain from false speech 

5.Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī To refrain from 

intoxicating drinks and drugs 

 

                                                             
18 Wikipitaka- The Completing Tipitaka (February, 2020). Sangiti Sutta. Retrieved 
from https://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Page & The Triptaka Commision. 
(1930-68). The Khmer Tripitaka: Sangiti Sutta, Vol.19. 
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៦. បរសិញ្ញុត្ត ជ្ជអនកស្មគ ល់បរស័ិទ្ 

៧. បុគគលញ្ញុត្ត ជ្ជអនកស្មគ ល់បុគគល (គួរគបរ់កនិងមនិគួរគបរ់ក)18។ 

 
៨. ធម៌ពួករបាបំី 

 ឧនបាសថសីល (សីល ៨) 
     ខ្ញុ ាំសមាទនសិកាា បទ្ដូចត្នៅៈ 
១. បាណាតិ្បាត្ត ទ្វរម ី នវៀរចាកកិរយិនធវើសត្វមានជីវតិ្ឲ្យធាល ក ់
    ចុោះគនលង គឺសមាល បស់ត្វ។ 
២. អទិនាន ធនា ទ្វរម ី នវៀរចាកកិរយិកានយ់កនូវវត្ថុដដលនគមនិ 
     បានឲ្យនោយកាយ ឬនោយវាចា។ 
៣. អរពហមចរោិ ទ្វរម ី នវៀរចាកកិរយិរបរពឹត្តនូវធមម៌និរបនសើរគឺ 
     នសពនូវនមថុនធមម ។ 
៤. មុសាវាធ ទ្វរម ី នវៀរចាកកិរយិនរលនូវរកយកុហក ។ 
៥. សោុទ្មរយមជជបបមទ ឋ្ាន នា ទ្វរម ី  នវៀរចាកនហតុ្ជ្ជទី្ាាំងត្ន 

                                         
18 Wikipitaka- The Completing Tipitakaុ(ខធក្ិមុនភៈុឆ្ន ាំ២០២០).ុខង្គ៊ីតខិូព្ត.ុដ្ក្ព្ខង្់តោេញមុនក្ុ
ព្៊ីុhttps://tipitaka.fandom.com/wiki/Main_Pageុបិង្ព្ក្ុមុនជាំបិាំព្ព្ះត្ព្តតិដ្ក្.(១៩៣០-៦៨).ុព្ព្ះ
ត្ព្តតិដ្ក្ខធែរតោេធុ១៩ុក្នុង្ខង្គ៊ីតិខូព្ត. 
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6. Vikālabhojanā veramaṇi  To refrain from eating at the 

forbidden/ wrong time (i.e., after noon) 

7. Naccagītavāditavisukadassanā mālāgandhavilepana dhāra- 

namandana vibhūsanaṭṭhānā veramaṇi To refrain from dancing, 

singing, music, going to see entertainments, wearing garlands, using 

perfumes, and beautifying the body  

8.  Uccāsayanamahāsayana veramaṇi  To refrain from a tall, high 

sleeping place19 

 The Noble Eightfold Path 

1. Sammā diṭṭhi   Right Understanding/View 

2. Sammā saṅkappo   Right Thought  

3. Sammā vācā   Right Speech/Word 

4. Sammā kammanto   Right Action/Conduct  

 

                                                             
19 Venerable Hailun, N.  (2010 /B.C.2554). Gahaṭṭhasila, pp. 114-116. & 
 Access To Insight (2005). The Eight Precepts:attha-sila. https://www.accessto
insight.org/ptf/dhamma /sila/atthasila.html. 
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     នសចកតរីបមាទ្ គឺផឹកនូវទឹ្ករសវងឹ គឺសុរា និង នមរយ័ ។ 
៦. វិកាលទ្ណីជនា ទ្វរម ី នវៀរចាកកិរយិបរនិភ្ញគនូវនភ្ញជ ហារ 
    កនុងកាលខុ្ស ។ 
៧. នចចគីត្វាទិត្វិសកូទសសន មោគនធវិទ្លបនធារ ម ឌ ន  
     វិភូសន ឋ្ាន នា ទ្វរម ី  នវៀរចាកកិរយិរាាំ និង នរចៀង និងរបគាំ និង 
    នមើលនូវដលបងដដលជ្ជសរត្ូវដល់កុសលធម ៌ និងកិរយិរទ្រទ្ង ់  និង   
    របោបា់កដ់ត្ងសអិត្ស្មអ ងរាងកាយនោយោក ករមង  និងនរគឿងរកអូប     
    និងនរគឿងោបនផសងៗ ។ 
៨. ឧច្ចច សយនមហាសយនា ទ្វរម ី នវៀរចាកទី្នស សនៈ ដខ៏្ពស់  
    ហួសរបមាណ និងទី្នស សនៈដរ៏បនសើរ19 ។ 

 អរយិដឌងគកិមគគ (មគគដរ៏បនសើររបកបនោយអងគ ៨ របការ) 
១. សមម ទិដឋានិ ការយល់រត្ូវ  
២. សមម សងោទ្បា ការរតិ្ោះរោិះរតូ្វ 
៣. សមម វាច្ច សមតរីតូ្វ 
៤. សមម កមមទ្នាត  ការ្ររត្ូវ 

                                         
19 មុនិប៊ីតោកាខេយុ តោៅ ុ ត្ហឡុបុ (២៥៥៤).ុ គហដ្ឋខ៊ីេ.ុ ទាំព្័រ១១៤-១១៦.ុ បិង្ Access To Insight 

(២០០៥).ុ ឧតោបាខថខ៊ីេ.ុ ដ្ក្ព្ខង្់តោេញព្៊ី https://www.accesstoinsight.org/ptf/dham-ma 

/sila/atthasila.html. 
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5. Sammā ājīvo  Right Livelihood/Living 

6. Sammā vāyāmo  Right Effort/Energy  

7. Sammā sati   Right Mindfulness/Carefulness  

8. Sammā samādhi  Right Concentration 

 The Eight Worldly Conditions 

1. Lābho   Gain/Wealth 

2. Alābho   Loss of wealth 

3. Yaso   Repute/Honor  

4. Ayaso   Disrepute/Dishonor  

5. Pasaṁsā   Praise 

6. Nindā   Blame/ Criticism 

7. Sukkhaṁ   Happiness/Pleasure 

8. Dukkhaṁ  Suffering/Misery 

 

IX. The Sets of Nine Dhamma 

 The Nine Divisions of the Buddha’s Teaching 

1. Sutta   Discourse 
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៥. សមម អាជីទ្វា ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្រតូ្វ 
៦. សមម វាោទ្ម ពាយមរត្ូវ 
៧. សមម សតិ្ នសចកតរីឭករតូ្វ  
៨. សមម សមធិ កិរយិត្មកល់ចិត្តរតូ្វ ។ 

 នោកធម ៌មាន ៨ យ៉ា ង គ ឺ 
១.ោទ្ណី ោភ (មានោភ) 
២. អទ្ោទ្ណី អោភ (អត្ោ់ភ) 
៣. យទ្សា យស (មានយស) 
៤. អយទ្សា អយស (អត្យ់ស) 
៥. បសសំា សរនសើរ  
៦. និនាទ  និ ទ  
៧. សខំុ សុខ្ 
៨. ទុកខំ  ទុ្កា ។ 

 
៩. ធម៌ពួករបាបំួន 

 ពុទ្ធវចនៈមានអងគ ៩ 

១. សតុ្ត រពោះសូរត្ទាំងឡាយ (មានមងគលសូរត្ជ្ជនដើម) ។ 
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2. Geyya   Prosimetrum  

3. Veyyākaraṇa   Explanation  

4. Gāthā   Verse  

5. Udāna   Exalted Utterance  

6. Itivuttaka   Thus-Said  

7. Jātaka   Stories of Previous Births 

8. Abbhūtadhamma   Wonderful Thing 

9. Vedala   Elaboration20 

 
                                                             
20 Bhikkumuniputto Dhavi, S. (2020). Dhamma Terminology. Washington, United 
State. 
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២. ទ្គយយ រពោះសូរត្ដដលរបកបនោយាថាទាំងអស់ ។ 

៣. ទ្វយាករ   រពោះអភធិមមបិដក   មានរពោះសូរត្ដដលមនិមានាថា    

     ោយ និងពុទ្ធវចនៈដដលមនិចាត្ចូ់លកនុងអងគ ៨ ។  

៤. ោថា គឺធមមបទ្ នថរាថា នថរាីថា និងាថាសុទ្ធៗ ដដលមនិមាន 

    នឈ្លម ោះថា នរលដល់រពោះសូរត្កនុងសុត្តនិបាត្ ។ 

៥. ឧធន គឺរពោះសូរត្៨២សូរត្ ដដលរពោះពុទ្ធរទ្ងប់នលឺនោយនស្មមនសស-   

    -ញាណ ។ 

៦. ឥតិ្វុត្តក គឺរពោះសូរត្ ១១០ សូរត្ ។ 

៧. ជាត្ក នរឿងអតី្ត្ជ្ជតិ្របស់រពោះមានរពោះភ្ញគនិងស្មវក័ ។ 

៨. អពភូត្ធមម រពោះសូរត្ដដលរបកបនោយអរយិអពភូត្ធម ៌

៩. ទ្វទលល លាំោបរ់កយដដលអនកសួរបានយល់ចាស់ និងបាននសចកត ី

    នរត្កអរត្រកដលងនឡើងៗ20 ។ 
                                         
20 ភិក្ខមុុនិបតិិតោ ស ុខធិុវី  ុ(២០២០).ុ វាក្យខព្ទព្ព្ះធមុន៌ុ(Dhamma Terminology), រដ្ឋវា៉ា ខិ៊ីបតោ បុ
ខហរដ្ឋអាតោមុនរិក្. 
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X. The Sets of Ten Dharma 

 The Ten Protective Virtues 

1. Sīlaṁ  Morality 

2. Bāhusacc   Much experience and high learning  

3. Kalyāṇamittatā   Good friends  

4. Sovacassatā   One easily spoken to 

5. Kiṁkaraṇīyesudakkhatā  Making an effort with the group’s acts  

6. Dhammakāmatā   Being a lover of truth (the Dhamma) 

7. Vīriya   Making an effort to do good acts 

8. Santosa  Contentment  

9. Sati  Mindfulness  

10. Paññā  Wisdom  

 

 Dasavidharājadhamma    

(The Ten Law of Good Governance) 

1. Dāna  Charity or giving—with this charity, one sacrifices his own 

happiness for the well-being of the public, such as giving away his  
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១០. ធម៌ពួកដប់ 

  ថករណធម ៌គធឺមជ៌្ជទ្ពីងឹ 
១. សលី រកាកាយវាចានអាយលអបរសុិទ្ធរបត្ព 
២. វា ហុសចច  មានចាំនណោះនរចើន 
៣. កលា មិត្តត្ត នសពគបម់នុសសលអ 
៤. ទ្សាវចសសត្ត ្យរបនៅ 
៥. កឹករ ីទ្យស ុទកខត្ត ឈ្លល សត្វកនុងសងឃកិចច (ការ្រជ្ជរកុម) 
៦. ធមមកាមត្ត ប៉ាងរបាថាន ធមល៌អ 
៧. វីរយិ ពាយមនធវើអាំនពើលអ 
៨. សទ្នាត ស នពញចិត្តនឹងអវីជ្ជរបស់ខ្លួន 
៩. សតិ្ ចងចាាំមនិនភលច  
១០. បញ្ញញ  មានរបាជ្ជញ  ។ 
 

 ទ្សពធិរាជធម ៌

១. ធន ការឱ្យទន ឬការបរចិាច គ គឺ ជ្ជមយួការឱ្យទនននោះ បុគគល    
      លោះបងន់សចកតីសុខ្របស់ខ្លួនសរមាបសុ់ខុ្មាលភ្ញពស្មធារណៈ  
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possessions or other things to help others, including providing 

knowledge and serving public interests. 

2. Sīla Morality, virtue and moral—applying (practicing) physical 

and mental morals, and being a role model (good example) of others. 

3. Pariccāga   Renunciation—being generous, avoiding stinginess 

and practicing donation. 

4. Ājjava  Honesty—being honest with others, performing one's 

duties with loyalty. 

5. Maddava  Gentleness — having gentle temperament, refraining 

from arrogance and harming others. 

6. Tapa   Self-controlling — destroying defilements and performing 

duties without easiness. 

7. Akkodha  Non-hatred — being free from anger and remaining 

peace in the midst of confusion. The national leaders must calm 

down anger and revenge. 

8. Avihiṁsa   Non-violence — exercising non-violence and resolving 

problem peacefully. 

9. Khanti   Patience — practicing forbearance without being afraid of 

different obstacles (e.g. heat, cool) for serving public interests. 
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    ដូចជ្ជការលោះបងរ់ទ្ពយសមបត្តិ ឬរបស់នផសងនទ្ៀត្នដើមបជួីយ អនកដត្ទ្  
     រមួទាំងការផតល់ចាំនណោះដឹង និងការបនរមើផលរបនយជនស៍្មធារណៈ។ 
២. សលី  សីល បានដល់របតិ្បត្តសីិលធម ៌ ាមផលូវកាយនិងផលូវចិត្ត   និង 
    នធវើជ្ជគាំរូលអដល់អនកដត្ទ្ ។ 
៣. បរចិ្ចច គ ការបរចិាច គគឺ  មានចិត្តសបបុរស  នចៀសវាងនសចកតីកាំតញ់ 
    និងមានការបរចិាច គរទ្ពយនធវើទន ។ 
៤. អាជជវ ភ្ញពនស្មម ោះរត្ង ់បានដល់នស្មម ោះរត្ងច់ាំនរោះអនកដត្ទ្ និងអនុវត្ត 
    ភ្ញរកិចចរបស់ខ្លួននោយនស្មម ោះរត្ង ់។ 
៥. មទទវ សុភ្ញពរាបស្ម មានចរតិ្សុភ្ញពរាបស្ម នចៀសវាងពីភ្ញពរកអឺត្ 
    រកទ្មនិងមនិនធវើបាបអនកដត្ទ្។ 
៦. ត្ប ការរគបរ់គងខ្លួនឯង គឺ ការដុត្បាំោល ញនូវកិនលសនិងបាំនពញ 
    ភ្ញរកិចចនោយាម នការខ្ជិលរចអូស ។ 
៧. អទ្កាធន មនិខឹ្ង គឺ រចួផុត្ពីការខឹ្ងនរកាធនិងសងបស់្មង ត្ក់នុងនពល 
     មានភ្ញពរចបូករចបល់ ។ អនកដឹក ាំជ្ជតិ្ រត្ូវដត្នចោះរ ា្ំ បចិ់ត្ត មនិឱ្យ 
     មានកាំហឹងនិងការសងសឹក ។ 
៨. អវិហសឹា អហិងា (ការមនិនបៀត្នបៀន) គឺ មនិនរបើអាំនពើហិងានិង 
    នោោះរស្មយបញ្ញហ នោយសនតិវធីិ ។ 
៩. ខនតិ ការអត្ធ់មត្ ់គឺ អនុវត្តភ្ញពអត្ធ់មត្ ់មនិមានការភយ័ខ្មល ចឧបសគគ 
   នផសងៗ ដូចនដត រត្ជ្ជកជ់្ជនដើម នដើមបបីនរមើផលរបនយជនស៍្មធារណៈ។ 



57 

 

10. Avirodhana  Uprightness (not violate the law) — the king or 

national leader should obey the law in force. The law must be 

imposed on the individual21. 

 

                                                             
21 Sreyoun, C. (2016, July 6). Dasavidh-rājadhamma or Ten Dhamma a leader 
follows. Retrieved from https://wmc.org.kh/ទសពិធរាជធម%៌E2%80%8B-ឫ%E2% 

80%8B-ធម%៌ E2%80%8Bទាំង/ & Wikipedia, the free encyclopedia. (2020, March 

23). Dasavidh-rājadhamma. Retrieved from https://en.m.wik ipedia.org/wiki 
/Dasavidh-rājadhamma. 
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១០. អវិទ្ោធន  ភ្ញពនទ្ៀងរត្ង ់(មនិបាំរនចាប)់   គឺ រពោះមហាកសរត្ 
       ឬអនកដឹក ាំជ្ជតិ្ រត្ូវនារពចាបជ់្ជធរមាន ។ រទ្ងរ់ត្ូវដត្ោកច់ាប ់
      ឱ្យនៅនលើបុគគល21 ។ 
 
 

                                         
21 ព្េឹក្ុ ព្ខ៊ីអូបុ (ទ៊ី៦ុ ខធក្ក្កដាុឆ្ន ាំ២០១៦).ុ ទខព្ធិរាជធមុន៌ុ ឬធមុន៌ទាំង្១០ខដ្េអនក្ដ្កឹ្នាាំព្តូ ខតោប. ដ្ក្
ព្ខង្់តោេញព្៊ី https://wmc.org.kh/ទខព្ធិរាជធមុន%៌E2%80%8B-ឫ%E2%80%8B-ធមុន%៌ E2%

80%8Bទាំង្/ុ បិង្ុ Wikipedia, the free encyclopedia. (ទ៊ី២៣ុ ខធមុន៊ីនាុ ឆ្ន ាំ២០២០).ុ ទខ-

ព្ិធរាជធមុន៌.ុដ្ក្ព្ខង្់តោេញព្៊ី https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dasavidh-rājadhamma. 
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