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អាជីវបរសិទុ្ធិសលី 
អាជពី ( ន. ) [ --ជីប] o r  អាជីវ ឬ អាជីវៈ (--

ជីវៈ)   ( សំ., បា. ) (អាជីវ, ែខមរេរបើផ្ល្ស ់វ ជ្ ព > 
អាជីព) ដំេ ើរេៅមានជីវិត, ការេៅរស់; ការចិញ្ចឹម
ជីវិត, ដំេ ើរេធវើការរបរចិញ្ចឹមជីវិត : គាត់មានការ
លក់ដូរជ្អាជីពរបស់គាត់, អនករកសុីេោយការបំបាត់
របវញ័្ចន ៍េ ្ោ្ះថាអនកមានអាជីវៈមិនបរិសុទ្ធ (មិច្ឆជ្ីវៈ) ។ 

- អាជីវកមម ការរបកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត; ការ
ច្ត់ែចងេធវើយកផលពដីំណំ, ពីេឈើៃរព, ពីរពោះ
ធរ ីជ្េដើម; ទ្ីដីែដលេគរបកបេធវើការយកផលេ ោះ
ៗ : របកបអាជីវកមមខាងេឈើៃរព ។  

- អាជីវករ ជនអនករបកបអាជីវកមម ។  

http://somneang.tovnah.com/abbrev
http://somneang.tovnah.com/word/អាជីវ%20ឬ%20អាជីវៈ%20(--ជីវៈ)
http://somneang.tovnah.com/word/អាជីវ%20ឬ%20អាជីវៈ%20(--ជីវៈ)
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- អាជីវបារិសុទ្ធិ (--បា ្--) េសចកឋីបរិសុទ្ធ េររោះ
ការចិញ្ចឹមជីវិតរតឹមរតូវ ។  

- អាជវីបារសិទុ្ធសិលី (--បា ្--) សីលរបស់
បពវជិតអនកមានេសចកឋបីរិសុទ្ធេររោះការចិញ្ចឹមជីវិត
រតឹមរតូវ (ម. ព. ចតុប្ារិសុទ្ធិសីល ផង)។  

ចូឡសលី ២៦ 
១. បាណាតិបាតា បដិវរិតតា វវៀរររឡះចាក

បាណាតិបាត 

២. អទិន្ន ាទាន្ បដិវរិតតា វវៀរររឡះចាក  

អទិន្នន ទាន  

៣. អារាចារ ី  វរិតតា តេថុន្ វវៀរចាកវមថុនធមម 

ជាធម៌របរ់អនកររុក  

http://somneang.tovnah.com/?q=%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%96&dic=all&criteria=start
http://somneang.tovnah.com/?word=ចតុប្បារិសុទ្ធិសីល
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៤. េុសាវាទា បដិវរិតតា វវៀរររឡះចាកមុសាវាទ  

៥. បិសុណាយ វាចាយ បដិវរិតតា វវៀរររឡះ

ចាកបិរុណាវាចា  

៦. ផរុសាយ វាចាយ បដិវរិតតា វវៀរររឡះចាក

ផរុរវាចា  

៧. សេផបបលាបា បដិវរិតតា វវៀរររឡះចាក  

រមផបបលាបៈ  

៨. ពីជគាេភតូគាេសមារមាភ ា បដិវរិតតា វវៀរ

ររឡះចាកការវធវើពីជគាមនិងភូតគាម  

៩. រតតបូរតតា វរិតតា វកិាលតោជន្ វវៀរលលង

បរវិោគកនុងរារតី  វវៀរលលងបរវិោគកនុង កាលខុរ  
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១០. នច្ចគីតវាទិតវសូិកទសសន្ បដិវរិតតា 

វវៀរររឡះចាកកិរយិាវមើលនូវរបា ាំ  និងការសាា ប់នូវ
ចវរមៀង និងវភលងរបគាំ លដលជាររតូវដល់កុរលធម៌ 

១១. មាលាគនធវតិលបនធារណេណឌ នវភិសូន

ដ្ឋ ាន្ បដិវរិតតា វវៀរររឡះចាកកិរយិា រទរទង់

របដាប់រអិតសាអ ងរាងកាយវដាយផ្កា ករមង និងវរគឿង
រកអូបនិងវរគឿងលាបវផេងៗ  

១២. ឧចាច ាសយនេហាសយន្ បដិវរិតតា វវៀរ

ររឡះចាកទីវដកទីអងគុយដ៏ខពរ់ និងទីវដកទីអងគុយដ៏
របវរើរ  

១៣. ជាតរូបរជតបដិគគហណា បដិវរិតតា វវៀរ

ររឡះចាកកិរយិាទទួលមារនិងរបាក់  
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១៤. អាេកធញ្ញបដិគគហណា បដិវរិតតា វវៀរ
ររឡះចាកកិរយិាទទួលធញ្ដជាតវៅ  

១៥. អាេកេំសបដិគគហណា បដិវរិតតា វវៀរ
ររឡះចាកកិរយិាទទួលសាច់វៅ  

១៦. ឥតថិកុមារកិបដិគគហណា បដិវរិតតា វវៀរ
ររឡះចាកកិរយិាទទួលររីនិងវកមងររី  

១៧. ទាសិទាសបដិគគហណា បដិវរិតតា វវៀរ
ររឡះចាកកិរយិាទទួលខញុ ាំររីនិងខញុ ាំរបុរ  

១៨. អតជឡកបដិគគហណា បដិវរិតតា វវៀរ
ររឡះចាកកិរយិាទទួលពលពនិងវចៀម   

១៩. កុកកុដសកូរបដិគគហណា បដិវរិតតា វវៀរ
ររឡះចាកកិរយិាទទួលមាន់និងរជូក  
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២០. ហតថិគវសសវឡវបដិគគហណា បដិវរិតតា 

វវៀរររឡះចាកកិរយិាទទួលដាំរ ីវគា វរះ វមម លញី  

២១. តេតតវតថបុដិគគហណា បដិវរិតតា វវៀរ
ររឡះចាកកិរយិាទទួលលររនិងចមាា រ  

២២. ទូតតយយបហិណគេន្នតុោគា បដិ- 

 វរិតតា វវៀរររឡះចាកកិរយិារបកបនូវទូតកមមគឺន្ន ាំ
រាំបុរតឬពាកយបណាា ាំដល់រគហរថនិងវៅវដាយវគ
បញ្ជូ នអាំពីផទះមួយវៅផទះមួយ  

២៣. កយវកិកោ បដិវរិតតា វវៀរររឡះចាក
ការទិញនិងការលក់  

២៤. តុលាកូដកំសកូដមានកូដ្ បដិវរិតតា 
វវៀរររឡះចាកការឆវបាក ឬបនលាំវដាយជញ្ជី ង និងឆ
វបាកវដាយោជន៍មារ ឆវបាក វដាយរង្វវ រ់រង្វវ ល់  
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២៥. ឧតកាក ាដនវញ្ច ននិកតិសាចិ្តោគា បដិ-

 វរិតតា វវៀរររឡះចាកកិរយិារបកបនូវអាំវពើវវៀច គឺ

ការបងខុរបាំោន់ បវឆឆ តវបាករបារ បនលាំវដាយរបរ់
បលម  

២៦. តេទនវធពនធនវបិរាតមាសអាតលាប-

សហសាការា បដិវរិតតា វវៀរររឡះចាកកិរយិា

កាត់ (នូវអវយវៈមានដដជាវដើម) និងការរមាល ប់ ចង 
វធវើមនុរេឲ្យវវងវងផលូ វ បលន់អនកររុក កាំលហងយករទពយ ។  

(រុតានាបិដក ទីឃនិកាយ រីលកខនធវគគ រពហមជាលរូរត) 

ចូឡរីល ចប់ ។ 
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មជឈមិសលី ១០ 
១. ពីជគាេភតូគាេសមារមាភ ា បដិវរិតតា វវៀរ

ររឡះចាកកិរយិាវធវើពីជគាម និងភូតគាមឲ្យវនិ្នរ  
២. សននិធិការបរតិោគា បដិវរិតតា វវៀរររឡះ

ចាកការបរវិោគវតថុ លដលរនេ ាំទុក  
៣.  វសូិកទសសន្ បដិវរិតតា វវៀរររឡះចាក

កិរយិាសាា ប់ និងការវមើលលលបង លដលជាររតូវដល់
កុរលធម៌  
៤. ជូតបបមាទដ្ឋ ាន្នតុោគា បដិវរិតតា វវៀរ

ររឡះចាកកិរយិារបកបវរឿយៗ នូវលលបងបាសាា លដល
ជាវហតុជាទីត ាំងដនវរចកាីរបមាទ  
៥. ឧចាច ាសយនេហាសយន្ បដិវរិតតា វវៀរ

ររឡះចាកឧចាច រយនមហារយនៈ  
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៦. េណឌ នវភិសូនដ្ឋ ាន្នតុោគា បដិវរិតតា 
វវៀរររឡះចាកការរបកបវរឿយៗ នូវវតថុជាទីត ាំងដន
ការរបដាប់រអិតសាអ ងរាងកាយ  
៧. តិរចាឆ ានកថាយ បដិវរិតតា វវៀរររឡះចាក
តិរចាឆ នកថា  
៨.  វគិាគ ាហិកកថាយ បដិវរិតតា វវៀរររឡះ
វហើយចាកពាកយវពាលរបណាាំងរបលជង  
៩. ទូតតយយបហិណគេន្នតុោគា បដិវរិតតា 
វវៀរររឡះវហើយចាកការរបកបនូវទូតកមមគឺន្ន ាំរាំបុរត 
ឬពាកយបណាា ាំដនរគហរថ ឬវៅវដាយវគបញ្ជូ នអាំពីផទះ
មួយវៅផទះមួយ   
១០. កុហនលបន្ បដិវរិតតា វវៀរររឡះវហើយ 
ចាកការកុហក និងពាកយរាក់ទាក់ ។ 

(រុតានាបិដក ទីឃនិកាយ រីលកខនធវគគ រពហមជាលរូរត) 
មជឈមិរីល ចប់ ។ 
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មហាសលី មាន ១៥៣ 

(ដោយការដវៀរចាកតរិចាា នវជិ្ជា ) 

តិរចាឆ ានវជិាជ ាយ េិចាឆ ាជីវា បដិវរិតតា វវៀរររឡះ

ចាកមិចាឆ ជីវៈវរពាះតិរចាឆ នវជិាជ  (ទា ាំង១៥៣) ។ 

តិរច្ឆា នវិជ្ជា  ១៥៣ 
អង្គវគ្គ 

១. អង្គំ ការទាយអវយវៈ  

២. និេិតតំ ទាយនិមិតា (វហតុ)   

៣. ឧបាតំ ទាយឧតាត គឺធ្លល ក់ចុះដនវហតុធាៗំ  មាន

រនទះបាញ់ ជាវដើម  

៤. សុបិនំ ទាយយល់របិា  
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៥. លកខ ណំ ទាយលកខណៈ  

៦. េូសិកច្ឆិននំ ទាយវតថុមានរាំពត់ជាវដើមលដល  

កណាុ រកាត់  

៧. អគគិតហាេំ និយាយអាំពីការបូជាវដាយវភលើង  

៨. ទពពិតហាេំ និយាយអាំពីការបូជាវដាយលវក  

៩. ថុសតហាេំ និយាយអាំពីការបូជាវដាយអង្វា ម  

១០. កណតហាេំ និយាយអាំពីការបូជាវដាយ 

កុណឍ កៈ (កនទក់)  

១១. តណឌុ លតហាេំ និយាយអាំពីការបូជាវដាយ

អងារ  
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១២. សបបិតហាេំ និយាយអាំពីការបូជាវដាយទឹក

វដាះរាវ  

១៣. តតលតហាេំ និយាយអាំពីការបូជាវដាយវរបង  

១៤. េុេតហាេំ និយាយអាំពីការបូជាវដាយមាត់ 

១៥. តលាហិតតហាេំ និយាយអាំពីការបូជាវដាយ

មម  

១៦. អង្គវជិាជ ា វជិាជ ររមាប់ទាយអវយវៈ 

១៧. វតថវុជិាជ ា វជិាជ ររមាប់ទាយទីភូមិឋាន (ថាឲ្យទុកខ

ឲ្យរុខ)   

១៨. េតតវជិាជ ា វជិាជ ររមាប់ទាយទីលររចមាា រ  
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១៩. សិវវជិាជ ា  វជិាជ សាគ ល់ដរពវមម ច  

២០. ភតូវជិាជ ា  វជិាជ ចាប់វមម ច 

២១. ភូរវិជិាជ ា  វជិាជ ររមាប់ការពាររកាភូមិផទះ  

២២. អហិវជិាជ ា  វជិាជ វសាា ះពរ់  

២៣.  វសិវជិាជ ា  វជិាជ រកាពិរ  

២៤.  វចិ្ឆិកវជិាជ ា  វជិាជ វសាា ះខទួយទិច  

២៥. េូសិកវជិាជ ា វជិាជ វសាា ះកណាុ រម ាំ  

២៦. សកុណវជិាជ ា  វជិាជ ររមាប់ទាយរលរមករតវ

សាល ប  

២៧. វាយសវជិាជ ា  វជិាជ ររមាប់ទាយរលរមកលកអក  
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២៨. បកកជានំ  វជិាជ ររមាប់ទាយអាយុ  

២៩. សរបរតិាត ាណំ  វជិាជ ររមាប់រារា ាំងររ  

៣០. េិគច្កកំ  វជិាជ ររមាប់វមើលនូវសាន មវជើងរមឹគ

គឺរតវវជើង ៤ ទា ាំងអរ់ ។ 

មណិលក្ខណវគ្គ 

៣១. េណិលកខ ណំ ការទាយលកខណៈលកវមណី  

៣២. វតថលកខ ណំ ទាយលកខណៈរាំពត់  

៣៣. ទណឌ លកខ ណំ ទាយលកខណៈដាំបង

ឬវឈើរចត់  

៣៤. សតថលកខ ណំ ទាយលកខណៈរស្ត្សាា   
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៣៥. អសិលកខ ណំ ទាយលកខណៈដាវ  

៣៦. ឧសុលកខ ណំ ទាយលកខណៈររ  

៣៧. ធនលុកខ ណំ ទាយលកខណៈធនូ   

៣៨. អាវុធលកខ ណំ ទាយលកខណៈអាវុធ  

៣៩. ឥតថិលកខ ណំ ទាយលកខណៈររី  

៤០. បុរសិលកខ ណំ ទាយលកខណៈរបុរ  

៤១. កុមារលកខ ណំ ទាយលកខណៈវកមងរបុរ  

៤២. កុមារលិកខ ណំ ទាយលកខណៈវកមងររី  

៤៣. ទាសលកខ ណំ ទាយលកខណៈខញុ ាំរបុរ  

៤៤. ទាសិលកខ ណំ ទាយលកខណៈខញុ ាំររី  
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៤៥. ហតថិលកខ ណំ ទាយលកខណៈដាំរ ី 

៤៦. អសសលកខ ណំ ទាយលកខណៈវរះ  

៤៧. េហិិំសលកខ ណំ ទាយលកខណៈរកបី  

៤៨. ឧសភលកខ ណំ ទាយលកខណៈវគាឧរភៈ  

៤៩. តគាលកខ ណំ ទាយលកខណៈវគា  

៥០. អជលកខ ណំ ទាយលកខណៈពលព  

៥១. តេណឌ លកខ ណំ ទាយលកខណៈលកះ  

៥២. កុកកុដលកខ ណំ ទាយលកខណៈមាន់  

៥៣. វដដកលកខ ណំ ទាយលកខណៈចាបឬរកួច  

៥៤. តគាធាលកខ ណំ ទាយលកខណៈទនេង  
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៥៥. កណណិកាលកខ ណំ ទាយលកខណៈវរគឿង

របដាប់ឬកាំពូលផទះ  

៥៦. កច្ឆបលកខ ណំ ទាយលកខណៈអវណាើ ក  

៥៧. េិគលកខ ណំ ទាយលកខណៈរមឹគ ។ 

រញ្ញវគ្គ 

៥៨. រញ្ញ ំនយិាន ំភវសិសតិ ទាយការវលើកទព័ថា 

រពះរាជាគួរវរាចវចញវៅ (កនុងដថងវន្នះ)   

៥៩. រញ្ញំ អនិយានំ ភវសិសតិ រពះរាជាគួរវរាច

ចូលមកវញិ (កនុងដថងវន្នះ)  

៦០. អពភនតរានំ រញ្ញំ ឧបោនំ ភវសិសតិ រពះរាជា

មងកនុងនឹងរុករានចូលវៅ  
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៦១. ពាហិរានំ រញ្ញំ អបោនំ ភវសិសតិ  រពះ
រាជាមងវរៅនឹងថយវចញវៅ  

៦២. ពាហិរានំ រញ្ញំ ឧបោនំ ភវសិសតិ  រពះ
រាជាមងវរៅនឹងរុករានចូលមក  

៦៣. អពភនតរានំ រញ្ញំ អបោនំ ភវសិសតិ  រពះ
រាជាមងកនុងនឹងថយវចញវៅ  

៦៤. អពភនតរានំ រញ្ញំ ជតោ ភវសិសតិ  រពះរាជា
មងកនុងនឹងមានជ័យជមនះ  

៦៥. ពាហិរានំ រញ្ញំ បរាជតោ ភវសិសតិ  រពះ
រាជាមងវរៅនឹងបរាជ័យ  

៦៦. ពាហិរានំ រញ្ញំ ជតោ ភវសិសតិ  រពះរាជា
មងវរៅ នឹងមានជ័យជមនះ  
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៦៧. អពភនតរានំ រញ្ញំ បរាជតោ ភវសិសតិ  រពះ

រាជាមងកនុងនឹងបរាជ័យ  

៦៨. ឥតិ ឥេសស ជតោ ភវសិសតិ  រពះរាជាអងគ

វនះនឹងមានជ័យជមនះ  

៦៩. ឥេសស បរាជតោ ភវសិសតិ  ឯរពះរាជាអងគ

វនះនឹងបរាជ័យ ។ 

ចនទគ្គគ ហវគ្គ 

៧០. ច្នទគាគ ាតហា ភវសិសតិ  ការទាយថា (កនុងដថងឯ

វណាះ) នឹងមានចស្ត្នទរគាះ  

៧១. សូរយិគាគ ាតហា ភវសិសតិ ការទាយថា (កនុងដថង

ឯវណាះ) នឹងមានរូរយរគាះ   
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៧២. នកខ តតគាគ ាតហា ភវសិសតិ  ការទាយថា (កនុង

ដថងឯវណាះ) នឹងមាននកេរតរគាះ គឺផ្កា យរពះវរគាះ
វដើររួមចូលគាន  ឬវដើររ ាំលងរពះអាទិតយរពះចស្ត្នទ ឬផ្កា យ
ណាមួយ  

៧៣. ច្នទិេសូរោិនំ បថគេនំ ភវសិសតិ  រពះ

ចស្ត្នទរពះអាទិតយនឹងវដើរតមផលូវរតូវគាន    

៧៤. ច្នទិេសូរោិនំ ឧបបថគេនំ ភវសិសតិ 

រពះចស្ត្នទរពះអាទិតយនឹងវដើរខុរផលូវគាន    

៧៥. នកខ តាត ានំ បថគេនំ ភវសិសតិ  ផ្កា យ

ទា ាំងឡាយនឹងវដើរតមផលូវរតូវគាន   

៧៦. នកខ តាត ានំ ឧបបថគេនំ ភវសិសតិ  ផ្កា យ

ទា ាំងឡាយនឹងវដើរខុរផលូវគាន   
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៧៧. ឧកាក ាបាតតា ភវសិសតិ  នឹងមានឧកាា បាត  

៧៨. ទិសាឌាតហា ភវសិសតិ  នឹងវកើតមានកវដឋ

កនុងទិរ  

៧៩. ភេិូចាតលា ភវសិសតិ  នឹងមានកវរមើកលផនដី  

៨០. តទវទុទ្ទភិ ភវសិសតិ  នឹងមានផគរលាន់ (ឥត

មានវភលៀង)  

៨១. ច្នទិេសូរយិនកខ តាត ានំ ឧគគេនំ ឱគេនំ  

សំកិតលសំ តវាទានំ ភវសិសតិ  រពះចស្ត្នទ រពះ

អាទិតយ ផ្កា យនឹងរះវឡើង ឬអរាងគតវៅវញិ នឹង
វៅហមង ឬផូរផង់  
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៨២. ឯវំវបិាតកា ច្នទគាគ ាតហា ភវសិសតិ  ចស្ត្នទ

រគាះ នឹងបណាា លឲ្យបានរុខទុកខយ៉ាងវនះ (ដល់រតវ
វលាក)  

៨៣. ឯវំវបិាតកា សូរយិគាគ ាតហា ភវសិសតិ   

រូរយរគាះនឹងបណាា លឲ្យមានរុខទុកខយ៉ាងវនះ  

៨៤. ឯវំវបិាតកា នកខ តតគាគ ាតហា ភវសិសតិ 

នកេរតរគាះនឹងបណាា លឲ្យមានរុខទុកខយ៉ាងវនះ  

៨៥. ឯវំវបិាកំ ច្នទិេសូរោិនំ បថគេនំ  

ភវសិសតិ  រពះចស្ត្នទនិងរពះអាទិតយ វដើរតមផលូវរតូវគាន  

នឹងបណាា លឲ្យមានរុខ ទុកខយ៉ាងវនះ   
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៨៦. ឯវំវបិាកំ ច្នទិេសូរោិនំ ឧបបថគេនំ  

ភវសិសតិ រពះចស្ត្នទនិងរពះអាទិតយ វដើរខុរផលូ វគាន  នឹង

បណាា លឲ្យមានរុខទុកខ យ៉ាងវនះ   

៨៧. ឯវំវបិាកំ នកខ តាត ានំ បថគេនំ ភវសិសតិ 

ពួកផ្កា យ វដើរតមផលូវរតូវគាន  នឹងបណាា លឲ្យមានរុខ
ទុកខយ៉ាងវនះ  

៨៨. ឯវំវបិាក ំនកខ តាត ាន ំឧបបថគេន ំភវសិសតិ 

ពួកផ្កា យ វដើរខុរផលូ វគាន  នឹងបណាា លឲ្យមានរុខទុកខ
យ៉ាងវនះ  

៨៩. ឯវំវបិាតកា ឧកាក ាបាតតា ភវសិសតិ ឧកាា បាត 

នឹងបណាា ល ឲ្យមានទុកខរុខយ៉ាងវនះ  
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៩០. ឯវំវបិាតកា ទិសាឌាតហា ភវសិសតិ កវដឋ

កនុងទិរ នឹងបណាា លឲ្យមានរុខទុកខយ៉ាងវនះ  

៩១. ឯវំវបិាតកា ភេិូចាតលា ភវសិសតិ  ការ

កវរមើកលផនដី នឹងបណាា លឲ្យមានរុខទុកខយ៉ាងវនះ  

៩២. ឯវំវបិាតកា តទវទុទ្ទភិ ភវសិសតិ  ផគរលាន់ 

(ឥតមានវភលៀង) នឹង បណាា លឲ្យមានរុខទុកខយ៉ាង
វនះ  

៩៣. ឯវំវបិាកំ ច្នទិេសូរយិនកខ តាត ានំ ឧគគេនំ 

ឱគេនំ សំកិតលសំ តវាទានំ ភវសិសតិ  រពះចស្ត្នទ

រពះអាទិតយនិងផ្កា យរះវឡើង ឬអរាងគត វៅវញិ 
វៅហមងឬផូរផង់ នឹងបណាា លឲ្យមានរុខទុកខយ៉ាង
វនះ ។ 
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សវុុដ្ឋិក្វគ្គ 

៩៤. សុវុដឋិកា ភវសិសតិ  ការទាយថា (កនុងឆ្ន ាំវនះ) 

វភលៀងររួល  

៩៥. ទពុពដុឋិកា ភវសិសតិ  ការទាយថា (កនុងឆ្ន ាំវនះ) 

នឹងមានវភលៀងធ្លល ក់មិនររួល  

៩៦. សុភិកខ ំ ភវសិសតិ  ការទាយថា (កនុងឆ្ន ាំវនះ) 

នឹងមានបាយរមបូណ៌  

៩៧. ទពុភិកខ ំ ភវសិសតិ  ការទាយថា (កនុងឆ្ន ាំវនះ) 

នឹងមានបាយរក   

៩៨. តេេំ ភវសិសតិ  ការទាយថា (កនុងឆ្ន ាំវនះ) នឹង

មានវរចកាីវកេមកានា   
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៩៩. ភយំ ភវសិសតិ  ការទាយថា (កនុងឆ្ន ាំវនះ) នឹង

មានភ័យ  

១០០. តរាតគា ភវសិសតិ  ការទាយថា (កនុងឆ្ន ាំវនះ) 

នឹងមានវរាគ  

១០១. អាតរាគយំ ភវសិសតិ  ការទាយថា (កនុងឆ្ន ាំវនះ) 

នឹងមិនមានវរាគ  

១០២. េុទាទ ា  ការរាប់វដាយដដទវទ  

១០៣. គណន្  ការរាប់វដាយវធីិនពវនា  

១០៤. សង្ខ ានំ  រាប់បូក  

១០៥. កាតវយយំ  កាពយវលល ង (លតងកាពយវដើមប ី
ចិញ្ចឹ មជីវតិ) 
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១០៦. តលាកាយតំ គមពីរវលាកាយតៈ ។ 

អាវាហនវគ្គ 

១០៧. អាវាហនំ  វធីិវរៀបអាវាហមងគល  

១០៨.  វវិាហនំ  វធីិវរៀបវវិាហមងគល  

១០៩. សំវរណំ  វធីិវធវើឲ្យរពមវរពៀងគាន  (វរនហ៍)   

១១០.  វវិរណំ  វធីិវធវើឲ្យរពាត់របារគាន  

(បង់ចាំលណង)   

១១១. សំកិរណំ  វធីិរបមូលរទពយ  

១១២.  វកិិរណំ  វធីិរបកបជាំនួញ  
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១១៣. សុភគករណំ  វធីិវធវើឲ្យចូលចិតាររឡាញ់

គាន  ឬវធវើឲ្យមានរិរ ី 

១១៤. ទពុភគករណំ  វធីិវធវើឲ្យរអប់គាន   

១១៥.  វរុិទធគពភករណំ  វធីិវធវើគភ៌លដលបាំរុងនឹង

វនិ្នរមិនឲ្យវនិ្នរ  

១១៦. ជិវាហានិពនធនំ  វធីិចងអណាា តឲ្យរងឹវដាយមនា  

១១៧. ហនសំុហននំ  វធីិចងចង្វា ឲ្យរងឹ  

១១៨. ហតាថ ាភិជបបនំ  វធីិរូរតរវបៀនវដើមបមិីនឲ្យ

ឮរាំវឡងវដាយដដ  

១១៩. ហនជុបបនំ  វធីិរូរតរវបៀនវដើមបមិីនឲ្យឮ

រាំវឡងវដាយចង្វា   
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១២០. កណណជបបនំ  វធីិរូរតរវបៀនវដើមបមិីនឲ្យឮ

រាំវឡងវដាយរតវចៀក  

១២១. អាទាសបញ្ហំ  របសាន កញ្ច ក់ គឺមនាមបយក

វទវតឲ្យមកវៅនឹងកញ្ច ក់ វហើយរួររបសាន   

១២២. កុមារកិបញ្ហ ំ របសាន កុមារ ីគឺមនាបញ្ចូ លវទវ

តកនុងរររីៈដនកុមារវីហើយរួររបសាន  

១២៣. តទវបញ្ហំ  របសាន វទវត គឺមនាបញ្ចូ លវទវត

កនុងរររីៈដនទារី វហើយរួររបសាន  

១២៤.  អាទិច្ចបុដ្ឋ ានំ  វធីិបវរមើរពះអាទិតយ  

១២៥. េហតុបដ្ឋ ានំ  វធីិបវរមើមហារពហម  
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១២៦. អពភជុជលនំ  វធីិបវញ្ច ញវភលើងអាំពីមាត់វដាយ

មនា  

១២៧. សិរវិាហាយនំ  វធីិវៅរិរឲី្យមកឋិតកនុងរររីៈ ។ 

សនតិក្មមវគ្គ 

១២៨. សនតិកេមំ  ការបន់ររន់  

១២៩. បណិធិកេមំ  លាបាំណន់  

១៣០. ភតូកេមំ វធវើមនាររមាប់ការពារបិសាច  

១៣១. ភូរកិេមំ  វធវើមនាររមាប់ការពារផទះ  

១៣២. វសសកេមំ  វធវើវខទើយឲ្យដូចជារបុរ  

១៣៣. តវាសសកេមំ វធវើរបុរឲ្យដូចជាវខទើយគឺវរកៀវ  
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១៣៤. វតថកុេមំ  វធវើពិធីរង់ផទះវលើទីដី លដលមិន

ធ្លល ប់បានវធវើ  

១៣៥. វតថបុរកិេមំ វធវើពលិកមមវៅទីដីរង់ផទះ  

១៣៦. អាច្េនំ ជរមះមុខឲ្យសាអ តវដាយទឹកឲ្យវគ  

១៣៧. ន្ហ ាបនំ វរសាចទឹកបងាក់របរិទធីឲ្យវគ  

១៣៨. ជុហនំ បូជាវភលើងឲ្យវគ  

១៣៩. វេនំ ផេ ាំថាន ាំររមាប់ឲ្យកអួត  

១៤០.  វតិរច្នំ ផេ ាំថាន ាំបញ្ចុ ះ  

១៤១. ឧទធំវតិរច្នំ ផេ ាំថាន ាំកមាច ត់បង់នូវវទារមងវលើ  

១៤២. អតធាវតិរច្នំ  ផេ ាំថាន ាំកមាច ត់បង់នូវវទារមង

វរកាម  



អាជីវបរសិទុ្ធិសលី 
 

32 

 

១៤៣. សីសវតិរច្នំ  ផេ ាំថាន ាំកមាច ត់បង់នូវវទារកនុង

កាល  

១៤៤. កណណតតលំ  រលវរបងររមាប់បនាក់រតវចៀក  

១៤៥. តនតតតបបនំ  រលវរបងររមាប់រអាំលភនក  

១៤៦. នតថកុេមំ  ផេ ាំថាន ាំររមាប់ហិត  

១៤៧. អញ្ជ នំ  ផេ ាំថាន ាំររមាប់លាបបង្វា ត់  

១៤៨. បច្ចញ្ជ នំ ផេ ាំថាន ាំរតជាក់ររមាប់លាបររលាប  

១៤៩. សាលាកិយំ វធវើវវជជកមមរកាលភនក  

១៥០. សលលកតតិយំ វធវើកមមរបរ់វពទយ  

១៥១. ទារកតិកិចាឆ ា វធវើវពទយរកាកូនវកមង   
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១៥២. េូលតភសជាជ ានំ អនបុបទានំ ដាក់ថាន ាំ

វរកាយឲ្យជួយកមាល ាំងថាន ាំមុន  

១៥៣. ឱសធនី ំបដតិមាតកាខ ា លាងថាន ាំវដើមវចញ ។ 

(រុតានាបិដក ទីឃនិកាយ រីលកខនធវគគ រពហមជាលរូរត មហា
រីល) 

មហារីល និងតិរចាឆ នវជិាជ  ចប់ ។ 
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ពុទ្ធបញ្ញតត ិ
យា បន ភិកខុ នី តិរចាា នវជិ្ាំ បរយិាបុដេ-

យយ បាចិតតិយ ំ ភិកខុ នីណាមួយវរៀនតិរចាឆ នវជិាជ  ភិកខុ នី
វន្នះ រតូវអាបតាិបាចិតាិយៈ ។ 

តិរចាា នវជិ្ជា  នាម យង្ កិ ញ្ចិ  ពាហិរកំ អនតថ-
សញ្ហិ ត ំ ចាំវណះណាមួយជាមងវរៅ លដលមិន
របកបវដាយរបវយាជន៍ ចាំវណះវន្នះ វមម ះថា 
តិរចាឆ នវជិាជ  ។ 

(បាចិតាិយកណឍ  ចិតា គារវគគ តិរចាឆ នវជិាជ បរយិាបុណនរិកាខ បទ) 

ន ភិកខ ដវ តិរចាា នវជិ្ជា  បរយិាបុេិតពាា  
ដយា បរយិាបុដេយយ អាបតតិ ទុកកដសស មាន ល
ភិកខុទា ាំងឡាយ ភិកខុ មិនរតូវវរៀនតិរចាឆ នវជិាជ វទ ភិកខុណា
វរៀន រតូវអាបតាិទុកាដ ។ 

(វនិយបិដក ចូឡវគគ ខុទទកវតថុកខនធកៈ) 
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ពាហិរក ំ អនត្ថសំហិត្នត ិ ហត្ថិអសសរថ-

ធនថុរុសិប្បអាថព្ពណខីលនវសីករណសោ

ោប្នមន្ត ាគទប្បសោគាទិសេទំ ប្រូប្ឃាត្-

ករំ។  

ពីរបទថា ពាហិរក ំ អនត្ថសំហិត្ ំ (ចាំវណះ

ណាមួយជាមងវរៅ លដលមិនរបកបវដាយរបវយាជន៍) 
បានដល់ រិបបវទិាការលដលចូលវៅរមាល ប់ វបៀត 
វបៀនអនកដដទ មានរបវភទដូចវជិាជ លដលរបកបវដាយ
ដាំរ ី វរះ រថ ធនូ  និងដាវ និងមនាអាថពវណ (អាថាន់) 
មនាកប់រូបទីងវមាង មនាវធវើឲ្យមានអាំណាច មនាវធវើ
ឲ្យរគម និងវជិាជ របកបវដាយថាន ាំពិរជាវដើម ។  

ប្រតិ្តនត ិយកខ ប្រតិ្តន្គមណឌ លាទិសេទំ 

សព្ពមបិ វដ្ដត្ិ។ 
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ពាកយថា បរតិាាំ (វជិាជ ការពារខលួន) បានដល់ រូមប ី
វជិាជ ការពារខលួនរគប់យ៉ាង មានរបវភទវជិាជ ការពារពួក
យកេ ការពារពួកន្នគ (ពរ់) ជាវដើម រលមងគួរ (វរៀន
បានមិនរតូវអាបតាិ) ។   

(រមនាបាសាទិកា អដឌកថា វនិយបិដក) 
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ក្លុទ្ូសក្ក្មម ៨ 

១. បបុផទាន ំការឲ្យផ្កា វឈើ  

២. ផលទាន ំការឲ្យលផលវឈើ 

៣. ច្ណុណទាន ំការឲ្យវរគឿងលមអិត 

៤. េតតកិទាន ំការឲ្យដីរអិត 

៥. ទនតកដឋទាន ំការឲ្យវឈើរទន់ 

៦. តវឡទុាន ំការឲ្យឫរេ ី

៧. បណណទាន ំការឲ្យរលឹកវឈើ 

៨. ជង្ឃតបសនកិ ំការបវរមើរតកូលវដាយកមាល ាំង
រមង 

(វនិយាលង្វា រដីកា កុលរងគហវនិិចឆយកថា) 
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បាបធម៌ ៥ 
បាបធម៌ (សំ.), (បា.) (បាប ៈធ័រ) (បាបធមម) 

ធម៌លាមក, អារកក់ គឺសភាវៈែដលជ្ជំនួយចិតត  ំ
ចិតតឲ្យហា ្នេធវើអំេពើអារកក ់ ដូចយ ្ងេសចកឋរីចែ ន
 ន្នីស, ឥតេអៀនខា្្ស ឥតរាងរអាេៅរកអំេពើ
អារកក ់ជ្េដើម ។ 
បាបធម ៌៥ េ ោះគ ឺ៖ 

1. កុហន្  ការកុហកេោយឫករ ។ 
2. លបន្  ការនិយយរាក់ទាក់េោយវាច្ ។ 
3. តនេតិតកិតា  ការេធវើនិមិតឋ គឺេរបើឧបាយកល 
េោយកាយខលោះ េោយវាច្រខលោះ ។ 

4. នតិបបសិកតា  ការេរលគំរាម ឬសងត់េរបើ
សំដីជ្េខាន្សសរមាប់េកាសយកលាភ ។ 

5. លាតភន លាភ ំនជិគិសីនតា  ការរកលាភ
េោយលាភ គឺការយកលាភេៅទាក់លាភ ។ 

(វរុិទធិមគគ រីលនិវទទរ រីលបបវភទកថា ចតុតថចតុកា) 
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អននសនៈ ២១ 

អេនសនៈ (បា.)(អៈេនសៈន ៈ)(--  < អន៑ 
“មិន, ពុំ, ឥត” + ឯស  “ការែសវង, ការសវោះែសវង, ការ
រក”) ការែសវងរកពុរំតវូតាមធម៌ឬពុំរតូវតាមែបបបទ្ : 
កុចំិញ្ចឹមជីវិតេោយអេនសនៈ ។ ការចិញ្ចឹមជីវិតេោយ
ដំេ ើរែសវងរកចតុប្បចច័យ មិនរតូវតាមធម៌វិន័យ : 
បពវជិតពុទ្ធសាសននិករតូវេវៀរច្កអេនសនៈ ២១ និង 
បាបធម៌ ៥ (ព. វិ. ព.ុ) ។ េបើេរៀងភាជ្ប់ពីខាងេដើមសពទ
ដៃទ្សរេសរជ្ អេនសន, ដូចជ្ អេនសនប្បហាន (-
-  ្ប់-ប ៈ--) ការលោះអេនសនៈ គឺការែសវងរករតូវតាម
ធម៌ ។ល។ អេនស  (អៈេនសៈ  ្) 

ភិករុគប់រូបមិនរតូវរបរពឹតតអេនសនៈ ចំេរោះ
រគហសថទាំងឡាយ េរលគឺមិនរតូវផតល់វតថអុវីមួយ
េោយរំពឹងចង់បានលាភសកាក្រៈពីពុទ្ធបរិស័ទ្វិញ
េឡើយ ។ អាេនសនៈ ២១ របការេ ោះ គឺ ៖ 

 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E2%80%8B%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C&action=edit&redlink=1
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១. តវឡទុាន ំ ការឲ្យឫរេ ី

២. បតតទាន ំ ការឲ្យរលឹកវឈើ 

៣. បបុផទាន ំ ការឲ្យផ្កា វឈើ 

៤. ផលទាន ំ ការឲ្យលផលវឈើ 

៥. សិន្ទាន ំ ការឲ្យវតថុររមាប់ជូត 

៦. េតតកិាទាន ំ ការឲ្យដីរអិត 

៧. ច្ណុណទាន ំ ការឲ្យវរគឿងលមអិត 

៨. ទនតកដឋទាន ំ ការឲ្យវឈើរទន់ 

៩. េតុោទកទាន ំ ការឲ្យទឹកលុបមុខ  
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១០. ចាតកុេយតា  ការរបរពឹតឋបន្នទ បបនទន់កាយ

វាចា 

១១. េគុគសបូយតា  ការវពាលពាកយពិតខលះ មិនពិត

ខលះ ដូចជារមលរលណឋ កបាយ 

១២. បារភិតយតា ការផ្កគ ប់ផគុនរតកូល 

១៣. ជង្ឃតបសនយិ ំ ការបវរមើរតកូលវដាយកមាល ាំង

រមង 

១៤. តវជជកេម ំ ការវធវើវពទយពាបាលជាំងឺ 

១៥. ទតូកេម ំ ការវធវើទូត (ន្ន ាំដាំណឹងរបរ់រតកូល) 

១៦. បហិណគេន ំ ការទទួលខលួនជាអនកបវរមើ
រតកូលឲ្យវគវរបើវៅមក (វរៅអាំពីការន្ន ាំដាំណឹង)  
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១៧. បណិឌ បដបិណិឌ  ំ ការឲ្យចង្វា ន់បិណឍ បាតដល់

រតកូលវហើយលរវងរកបរវិោគខលួនឯងជាមងវរកាយ 

១៨. ទាន្នបុបទាន ំ ការឲ្យវៅឲ្យមក 

១៩. វតថវុជិាជ ា  វជិាជ វធវើជារគូវមើលទឹកដីជ័យភូមិ 

២០. នកខ តតវជិាជ ា  វជិាជ វធវើជារគូវមើលនកខតឋឫកេ 

២១. អង្គវជិាជ ា  វជិាជ វធវើរគូទាយលកខណៈខលួនរបាណ 

(អរវមាម ហវលិារិនី ជាតកអភិនវដីកា ទុកនិបាត កលាណធមម-
វគគ រតធមមជាតក) 
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សចូិមខុីសតូ្ត 
(សម សក្យបុរតែតងឆានប់ិ ឌបាតរបកបេោយធម៌) 

សម័យមួយ រពោះសារីបុតតមានអាយុ គង់េៅកនុង
វតតេវឡុវ័ន ជ្កលនទកនិវាបសាថ្ន ជិតរកុងរាជរគឹោះ ។ 
លំោប់េ ោះ រពោះសារីបុតតមានអាយុ េសលៀកស្បង់ 
របោប់បារតនិងចីវរ កនុងបុពវ ឝសម័យ េហើយចូល
េៅចូលកាន់រកុងរាជរគោឹះ េដើម្បីបិ ខបាត លុោះចូល
េៅបិ ខបាតតាមលំោប់រចកកនុងរាជរគឹោះេហើយ បាន
េៅគង់អារស័យែក្បរេជើងជញំ្្ងមួយ ឆាន់ចង្ឝ្ន់
បិ ខបាតេ ោះ ។ រគាេ ោះ បរិរវ្ជិកាេ ្្ោះសចូមិុខ ី
បានចូលេៅរករពោះសារីបុតតមានអាយុ លុោះចូលេៅ
ដល់េហើយ បាននិយយនឹងរពោះសារីបុតតមានអាយុ
ដូេចនោះថា  

បពិរតសម ៈ េលាកឱនមុខឆាន់ឬអវី ?  
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(រពោះសារបីតុតេរលថា) ែនបអូនរស ីអាតា្្មិន
ែមនឱនមុខ ឆាន់េទ្ ។  

(បររិវជ្កិាសចូមិុខេីរលថា) បពិរតសម ៈ 
េបើដូេច្ន្ោះ េលាកេងើយមុខឆាន់ឬ ? 

(រពោះសារបីតុតេរលថា) មាន្លបអូនរស ីអាតា្្
មិនែមនេងើយមុខឆាន់េទ្ ។  

(បររិវជ្កិាសចូមិខុេីរលថា) បពិរតសម ៈ 
េបើដូេច្ន្ោះ េលាកែបរមុខេៅកាន់ទ្ិសធំ (ទាំងបួន) 
ឆាន់ឬអវី ?  

(រពោះសារបីតុតេរលថា)មាន្លបអូនរស ីអាតា្្មិន
ែមនែបរមុខេៅកាន់ទ្ិសធំឆាន់េទ្ ។ 

(បររិវជ្កិាសចូមិខុេីរលថា) បពិរតសម ៈ 
េបើដូេច្ន្ោះ េលាកង្កមុខេៅកាន់ទ្ិសតូច (ទាំងបួន) 
ឆាន់ឬអវី ?  
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(រពោះសារបីតុតេរលថា) មាន្លបអូនរស ីអាតា្្
មិនែមនង្កមុខេៅកាន់ទ្ិសតូចឆាន់េទ្ ។  

(បររិវជ្កិាសចូមិខុេីរលថា) ចុោះេររោះេហតុ
ដូចេមតច កាលែដលខញុំសួរេលាកថា បពិរតសម ៈ 
េលាកឱនមុខឆាន់ឬអវី េលាកេឆលើយថា ែនបអូនរសី អាតា្្
មិនែមនឱនមុខ ឆាន់េទ្ កាលែដលខញុំសួរេលាកថា 
បពិរតសម ៈ េបើដូេច្ន្ោះ េលាកេងើយមុខឆាន់ឬអវី 
េលាកេឆលើយថា ែនបអូនរសី អាតា្្មិនែមនេងើយមុខឆាន់
េទ្ កាលែដលខញុំសួរេលាកថា បពិរតសម ៈ េបើ
ដូេច្ន្ោះ េលាកែបរមុខេៅកាន់ទ្ិសធំឆាន់ឬអវី េលាក
េឆលើយថា ែនបអូនរសី អាតា្្មិនែមនែបរមុខេៅកាន់ទ្ិស
ធំឆាន់េទ្ កាលែដលខញុសំួរេលាកថា បពិរតសម ៈ 
េបើដូេច្ន្ោះ េលាកង្កមុខកាន់ទ្ិសតូចឆាន់ឬអវី េលាក
េឆលើយថា ែនបអូនរសី អាតា្្មិនែមនង្កមុខេៅកាន់ទ្ិស
តូចឆាន់េទ្ បពិរតសម ៈ ចុោះេលាកឆាន់ដូេមតចវិញ ? 
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(រពោះសារបីតុតេរលថា) ែនបអូនរស ីពួក
សម ររហម ៍ណនីមួយ ចិញ្ចឹមជីវិតេោយមិច្ឆ្
ជីវៈ េររោះតិរច្ឆ្នវិជ្ជ្ គឺវិជ្ជ្េមើលទាយចមាក្រទ្ីដី មាន្ល
បអូនរសី សម ររហម ៍ពួកេនោះ េៅថា អនកឱនមុខ
ឆាន ់។  

មាន្លបអូនរសី ពួកសម ររហម ៍ណនីមួយ 
ចិញ្ចឹមជីវិតេោយមិច្ឆ្ជីវៈ េររោះតិរច្ឆ្នវិជ្ជ្ គឺវិជ្ជ្
េមើលខាងនកតតឫក្ឝ ែនបអូនរសី សម ររហម ៍ពួក
េនោះ េៅថា អនកេងើយមុខឆាន់ ។  

ែនបអូនរសី ពួកសម ររហម ៍ណនីមួយ 
ចិញ្ចឹមជីវិតេោយមិច្ឆ្ជីវៈ េររោះការរបកបេរឿយ ៗ នូវ
ទ្ូតកមម និងការបញ្ជូនដំ ឹង ែនបអូនរសី សម 
ររហម ៍ពួកេនោះ េៅថា ែបរមុខេៅកាន់ទ្ិសធំឆាន់ ។  

ែនបអូនរសី ពួកសម ររហម ៍ណនីមួយ 
ចិញ្ចឹមជវិីតេោយមិច្ឆ្ជីវៈ េររោះ 
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តិរច្ឆ្នវិជ្ជ្ គឺវិជ្ជ្េមើលខាងអងសម្បតតិ (ទាយលក-
 ៈ) ែនបអូនរសី សម ររហម ៍ពួកេនោះ េៅថា 
ែបរមុខេៅកាន់ទ្ិសតូចឆាន់ ។  

ែនបអូនរសី អាតា្្មិនែមនចិញ្ចឹមជីវិតេោយ 
មិច្ឆ្ជីវៈ េររោះតិរច្ឆ្នវិជ្ជ្ គឺវិជ្ជ្េមើលទាយចមាក្រេទ្ 
អាតា្្មិនែមនចិញ្ចឹមេោយមិច្ឆ្ជីវៈ េររោះតិរច្ឆ្នវិជ្ជ្ 
គឺវិជ្ជ្េមើលទាយនកតតឫក្ឝ អាតា្្មិនែមនចិញ្ចឹមេោយ
មិច្ឆ្ជីវៈ េររោះការរបកបេរឿយ ៗ នូវទ្ូតកមម និងការ
បញ្ជូនដំ ឹងេទ្ អាតា្្មិនែមនចិញ្ចឹមេោយមិច្ឆ្ជីវៈ 
េររោះតិរច្ឆ្នវិជ្ជ្ គឺវិជ្ជ្ទាយអងសម្បតតិេទ្ អាតា្្ែតង
ែសវងរកភិកាខ្េោយធម៌ លុោះែសវងរកភិកាខ្បានេោយ
ធម៌េហើយ េទ្ើបឆាន់ ។  

រគាេ ោះ សូចិមុខីបរិរវ្ជិកា េចញអំពីរចកចូល
េៅកាន់រចក េចញពីផលូវរតែឡងែកង ចូលេៅកាន់ផលូវ
រតែឡងែកង កនុងរកុងរាជរគឹោះ របាប់េគយ ្ងេនោះថា 
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សម សក្យបុរតទាំងឡាយ ែតងឆាន់អាហារ
របកបេោយធម៌ សម សក្យបុរតទាំងឡាយ ែតង
ឆាន់អាហារ ែដលមិនមានេទាស អនកទាំងឡាយ ចូល
របេគនដុំបាយដល់ពួក សម សក្យបុរតផងចុោះ ។  

ចប់ សូចិមុខីសូរត ៕ 
(សុតតនតបិដក សំយុតតនិកាយ ខនធវគ សារិបុតតសំយុតត បិដកេលខ 

៣៤ ទ្ំព័រ ១៨៩) 

តិរច្ឆា នវិជ្ជា ក្នងុ្សតូ្តននេះមាន ៣  

 ១. វតថវុជិាជ ា វិជ្ជ្េមើលទាយចមាក្រទ្ីដី 

២. នកខ តតវជិាជ ា វិជ្ជ្េមើលខាងនកតតឫក្ឝ 

៣. អង្គវជិាជ ា វិជ្ជ្េមើលខាងអងសម្បតតិ (ទាយ

លក ៈបុរសស្តសតីជ្េដើម) ។ 

(អដឌកថា) 
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សតធមមជ្ជតក្ 
រពោះសាសាដ្កាលេសឋចគង់េៅវតតេជតពន រទ្ង់

របារពធអេនសនៈ (ការែសវងរកបចច័យមិនរបកបេោយ
ធម៌) ២១ របការ បានរតាស់រពោះធមមេទ្ស េនោះ មាន
រក្យថា តញ្ច  អបប ំដូេចនោះជ្េដើម ។ 

 កនុងកាលេ ោះ ភិកុទាំងឡាយជ្េរចើនសេរមច
ការចិញ្ចឹមជីវិតេោយអេនសនៈ ២១ របការែដលមាន
សភាពែបបេនោះ គឺ េវជជកមម  (ការេធវើេពទ្្យព្ាបាល
ជំងឺ) ទ្តូកមម (ការេធវើទ្តូ ំដំ ឹងរបស់រតកូល)  
បហ ិកមម (ការទ្ទ្ួលខលួនជ្អនកបេរមើរតកូលឲ្យេគ
េរបើេៅមក េរៅអំពីការ ំដំ ឹង) ជង្េបសនកិៈ 
(ការបេរមើរតកូលេោយកមាល្ំងសមង) បិ ឌបដបិិ ឌៈ 
(ការឲ្យចង្ឝ្ន់បិ ឌបាតដល់រតកូល េហើយែសវងរក

បរិេភាគខលួនឯងជ្ខាងេរកាយ) ។ អវនរនៈវន្នះនឹង
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មានជាក់ចារ់កនុងសាវកតជាតក១ ។ រពះសាសាឋ បាន
ដឹងនូវោពដនការចិញ្ចឹ មជីវតិយ៉ាងវន្នះ របរ់ភិកខុទា ាំង
វន្នះវហើយ រទង់រតិះរះិថា ឥឡូវវនះ ភិកខុទា ាំងឡាយជា
វរចើន រវរមចការចិញ្ចឹ មជីវតិវដាយអវនរនៈ វបើភិកខុ
ទា ាំងឡាយវន្នះរវរមចការចិញ្ចឹ មជីវតិយ៉ាងវនះ នឹង
មិនរួចផុតអាំពីោពជាយកេ នឹងមិនរួចផុតអាំពីោពជា
វរបត នឹងវកើតជាវគាន្ន ាំរវទះ នឹងកាន់យកបដិរនធិកនុង
នរក តថាគតគួរនឹងរលមឋងធមមវទរន្នមួយ តម
អធាររ័យរបរ់ខលួន លដលជាបដិោណរបរ់ខលួន 
វដើមបជីារបវយាជន៍ វដើមបវីរចកឋីរុខដល់ភិកខុ
ទា ាំងឡាយវន្នះ ដូវចនះវហើយ រទង់ឲ្យភិកខុរងឃរបជុាំគាន
វហើយរតរ់ថា មាន លភិកខុទា ាំងឡាយ អនកទា ាំងឡាយ
                                                           
១.

 (កនុ ងសាវកតជាតកទា ាំងពីរមិនវឃើញមាននិយាយអាំពីអវនរ
នៈវនះវទ របលហលជាមានកនុ ងជាតកដដទ)។ 
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មិនគួរញុ ាំងបចច័យឲ្យវកើតវដាយអវនរនៈ ២១ របការ
វឡើយ វរពាះបិណឍ បាតលដលវកើតវដាយអវនរនៈ  
របាដកដូចដុាំលដកវៅឋ  មានឧបមាដូចថាន ាំពិរដ៏មល ាំងកាល  ។ 
ពិតលមនវហើយ វមម ះថា អវនរនៈវន្នះ គឺរពះពុទធ 
រពះបវចចកពុទធ សាវកពុទធគបបតិីះវដៀល និងបាន
ជាំទារ់វហើយ ។ វរចកឋីរកីរាយកឋី វរចកឋីវសាមនរេ
កឋី របរ់អនកលដលបរវិោគបិណឍ បាត លដលវកើតវដាយ
អវនរនៈវន្នះ រលមងមិនមាន ។ កនុងសារន្នរបរ់
តថាគត (ចាត់ទុក) បិណឍ បាតលដលវកើតវឡើងយ៉ាង
វន្នះ វរបៀបដូចជាអាហាររាំណល់ពីមនុរេចណាឍ ល 
លដលដូចជា ការបរវិោគអាហាររាំណល់ពីមនុរេ
ចណាឍ ល របរ់រតធមមមាណពដូវចាន ះ ដូវចនះវហើយ 
រពះអងគបានន្ន ាំអតីតនិទានមកថា 
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 កនុងអតីតកាល កាលរពះបាទរពហមទតាវសាយ
រាជរមបតាិកនុងនគរពារាណរី រពះវពាធិរតវវកើតកនុង
កាំវណើ តជាមនុរេចណាឍ ល កាលចវរមើនវយ័ធាំវហើយ 
កនុងដថងមួយ បានកាន់យកអងារជាវរបៀង និងកញ្ច ប់
បាយ វហើយវធវើដាំវណើ រវចញវៅ វដាយករណីយកិចច
យ៉ាងណាមួយ ។ កនុងកាលវន្នះ មានមាណពមាន ក់
វមម ះ រតធមមៈ វកើតកនុងរតកូលរពាហមណមហា-
សាល កនុងនគរពារាណរី ។ រូមបរីតធមមមាណព
វន្នះក៏វធវើដាំវណើ រវៅវដាយករណីយកិចចយ៉ាងណា
មួយលដរ លតវគវន្នះមិនកាន់យកអងារជាវរបៀង និង
កញ្ច ប់បាយវឡើយ ជនទា ាំងពីរវន្នះបានវៅជួបគាន
រតង់ផលូ វធាំ ។ មាណពរួររពះវពាធិរតវថា អនកមាន
ជាតិអវី ? រពះវពាធិរតវវពាលថា ខញុ ាំជាមនុរេចណាឍ ល 
វហើយរួរមាណពថា ចុះអនកមានជាតិអវីលដរ ? 
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មាណពវពាលថា ខញុ ាំជាឧទិចចរពាហមណ៍ ។ ជនទា ាំងពីរ
វពាលថា លអវហើយ វយើងនឹងវៅ វហើយបានវធវើ
ដាំវណើ រវៅជាមួយគាន  ។ កនុងវវលាបរវិោគអាហារ
វពលរពឹក រពះវពាធិរតវអងគុយកលនលងលដលមានទឹក
រកបានង្វយ លាងដដ រួចរសាយកញ្ច ប់បាយវហើយ
វពាលថា លនមាណព ចូរមកបរវិោគបាយ (ជាមួយខញុ ាំ) ។ 
មាណពវពាលថា លនមនុរេចណាឍ លចដរង វរចកឋី
រតូវការវដាយបាយ របរ់ខញុ ាំ មិនមាន ។ រពះវពាធិរតវ
វពាលថា លអវហើយចឹង វធវើមិនឲ្យកញ្ច ប់បាយជារបរ់
រល់ ដួរបាយលមមមួយចលមអត ដាក់វលើរលឹកវឈើដដទ 
វហើយចងកញ្ច ប់ ទុកកលនលងមួយ រួចវទើបបរវិោគ និង
ផឹកទឹក មានដដនិងវជើងលាងវហើយ កាន់យកវរបៀង
និងបាយលដលរល់ វពាលថា លនមាណពវយើងនឹង
វៅវទៀត វហើយក៏វចញដាំវណើ របនា ។ 
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   រពះវពាធិរតវនិងមាណពវន្នះវធវើដាំវណើ រវៅ 
រហូតអរ់វពលដថង ដល់វវលាលាង ច ជនទា ាំងពីរមុជទឹក
កនុងទីលដលមានទឹកលអ វហើយវឡើងមក ។ រពះវពាធិ-
រតវអងគុយកលនលងជារុខមួយ រសាយកញ្ច ប់បាយ 
វហើយមិនបានវៅមាណពដូចមុនវទ របារពធនឹង
បរវិោគលតមឋង ។ មាណពកាលវនឿយហត់វដាយការ
វធវើដាំវណើ រផលូ វអរ់ដថង វកើតវរចកឋីលល ន ឈររមលឹង
វមើលវដាយគិតថា វបើមនុរេចណាឍ លឲ្យបាយដល់
វយើង វយើងនឹងបរវិោគ ។ ចាំលណករពះវពាធិរតវបាន
និយាយអវីវឡើយ គិតលតបរវិោគលតមាង៉ ។ មាណព
គិតថា មនុរេចណាឍ លវនះ មិននិយាយនឹងវយើង គង់
នឹងបរវិោគទា ាំងអរ់ វយើងគួរលតដវណឋើ មយកអាហារ
វន្នះ វកៀរអាហារលដលវៅមងវលើវបាះវចាល វហើយ



អាជីវបរសិទុ្ធិសលី 
 

55 

 

បរវិោគអាហារដ៏វររ ។ មាណពវន្នះក៏បានវធវើ
យ៉ាងវន្នះ វហើយបរវិោគបាយរាំណរ់ ។  

លាំដាប់វន្នះ វពលបរវិោគបាយរួចោល ម 
មាណពវកើតវរចកឋីវៅឋ រកហាយ សាឋ យវរកាយដ៏មល ាំង
ថា អញបានវធវើអាំវពើមិនរមគួរដល់ជាតិ វគារត 
រតកូល និងរបវទររបរ់ខលួន អញបានបរវិោគ
អាហារលដលរល់ពីមនុរេចណាឍ ល ។ វពលវន្នះ
អាហារលដលលាយវដាយមម បានកអួតវចញពីមាត់ 
របរ់មាណពវន្នះ ។ មាណពកាលបរវិទវន្នការ 
វរពាះោពជាអនកមានវរចកឋីវសាកដ៏មល ាំងថា អញ
បានវធវើកមមលដលមិនរមគួរ វរពាះវហតុដនអាហារ
បនាិចបនាួច ដូវចនះវហើយ វទើបវពាលគាថាទី ១ ថា       
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តញ្ច  អបបញ្ច  ឧច្ឆដិឋ,ំ    

តញ្ច  កតិច្ឆន តន្ អទា; 

តសាហំ ទ្ពាហម ណជាតតិកា,   

យ ំភតុត ំតេប ិឧគគត។ំ 

(អាហារណែដលបានបរេិភាគេហើយ) បាយ
េ ោះជ្របស់តចិផង សលែ់ដលផង បុរសចណឌល្ 
បានឲយ្បាយេ ោះដលេ់យើងេោយេសចកឋីពបិាក េយើង
របកបេោយជ្តជិ្ររហម  ៍អាហារណែដលេយើង
បានបរេិភាគេហើយ អាហារេ ោះឯង កក៏អតួេចញមក ។ 

 គាថាវន្នះ មានវរចកឋីរវងខបដូចវនះថា 
អាហារណាលដលវយើងបរវិោគវហើយ អាហារវន្នះជា
របរ់តិចផង ជារាំណល់ផង មនុរេចណាឍ លវន្នះ 
មិនបានឲ្យអាហារវន្នះដល់វយើងវដាយវរចកឋីវពញ
ចិតារបរ់ខលួនវទ គឺវយើងដវណឋើ មយកមក វទើបឲ្យមក
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វដាយវរចកឋីលាំបាក វយើងវន្នះ ជារពាហមណ៍មាន
ជាតិបររុិទធ អាហារណាលដលវយើងបរវិោគវហើយ 
អាហារវន្នះវទើបកអួតវចញជាមួយនឹងមម ។  

 មាណពបរវិទវៈយ៉ាងវនះវហើយ គិតថា ឥឡូវ
វនះ វយើងបានវធវើកមមលដលមិនរមគួរមានរោព
លបបវនះ នឹងមានរបវយាជន៍អវីវដាយជីវតិ ដូវចនះ
វហើយ ក៏ចូលវៅកាន់ដរព មិនឲ្យអនកណាវឃើញខលួនវគ
វឡើយ វហើយដល់នូវមរណៈយ៉ាងអន្នថា ។ 

រពះសាសាឋ បានរលមឋងអតីតនិទានវនះវហើយ 
រទង់រតរ់ថា មាន លភិកខុទា ាំងឡាយ  
រតធមមមាណពបរវិោគអាហារ លដលរល់ពីមនុរេ
ចណាឍ ល វរពាះោពជាអនកបរវិោគវោជនលដលមិន
រមគួរដល់ខលួន វទើបមិនបានវរចកឋីរកីរាយ និង
វសាមនរេ យ៉ាងណា បុគគលណាបួរវហើយកនុង
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សារនវនះ កាលរវរមចការចិញ្ចឹ មជីវតិវដាយអ
វនរនៈ បរវិោគបចច័យលដលបានមកវហើយវន្នះ ក៏
យ៉ាងវន្នះលដរ វរចកឋីរកីរាយ និងវសាមនរេរលមង
មិនវកើតវឡើង វរពាះោពដនជីវតិរបរ់បុគគលវន្នះ រតូវ
រពះពុទធហាមលត់ និងតិះវដៀល ដូវចនះវហើយ រពះអភិ
រមពុទធវទើបរតរ់រពះគាថាទី ២ ថា    

ឯវ ំធេម ំនរិកំតាវ ា,   

 តោ អធតេមន ជវីត;ិ 

សតធតមាម ាវ លាតភន,    

លតទធនប ិន ននទត។ិ 

ភកិណុលោះបងន់វូធម ៌គអឺាជវីបារសិទុ្ធសិលី 
េហើយចញ្ចមឹជីវតិេោយខសុធមយ៌ ង្ េនោះ ភកិេុ ោះ
មនិេរតកអរ េោយលាភែដលខលនួបានេហើយ ដចូ
ជ្សតធមមមា ព ។ 
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 បណាឋ បទទា ាំងវន្នះ បទថា ធេម ំបានដល់ ធម៌
គឺ អាជីវបររុិទធិរីល (រីលលដលមានវរចកឋីបររុិទធ
វរពាះការចិញ្ចឹ មជីវតិរតឹមរតូវ) ។  បទថា នរិកំតាវ ា 

វរចកឋីថា លះបង់ វបាះវចាលវហើយ ។ បទថា អធ-

តេមន វរចកឋីថា មិចាឆ ជីវៈ វពាលគឺវដាយអវនរនៈ 
២១ ។ បទថា សតធតមាម ា បានដល់ ជាវមម ះដន
មាណពវន្នះ បាឋៈថា រនាធវមាម  ដូវចនះក៏មាន ។ បទ
ថា ន ននទត ិវរចកឋីថា រតធមមមាណពមិនវរតកអរ
វដាយវលាភៈវន្នះថា វយើងបានអាហារលដលរល់ពី
មនុរេចណាឍ ល យ៉ាងណា រូមបកុីលបុរតលដលបួរ
កនុងសារនវនះ កាលបរវិោគលាភលដលបានមក
វដាយអវនរនៈរលមងមិនរកីរាយ មិនវរតកអរ ក៏យ៉ាង
វន្នះលដរ ជាអនកដល់វរចកឋីវទាមនរេថា អញររ់វៅ
វដាយការចិញ្ចឹ មជីវតិលដលរពះពុទធតិះវដៀល ។ វរពាះ
វហតុវន្នះ បុគគលលដលរវរមចការចិញ្ចឹ មជីវតិវដាយ
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អវនរនៈ ចូលដរពសាល ប់យ៉ាងអន្នថារបវរើរជាង ដូច
ជារតធមមមាណពដូវចាន ះ ។ 
 រពះសាសាឋ បានន្ន ាំរពះធមមវទរន្នវនះមក
វហើយ រទង់របការរចចៈទា ាំងឡាយ និងរបជុាំជាតក 
កនុងកាលជាទីបញ្ច ប់ដនរចចៈ ភិកខុទា ាំងឡាយជាវរចើន
បានដល់នូវវសាតបតាិផលជាវដើម ។ 
 តទា មាណតវា អានតន្ទ ា អតហាសិ 

មាណពកនុងកាលវន្នះ បានមកជាអាននទ ។ 
 អហតេវ ច្ណាឌ ាលបតុតាត ា អតហាសិិំ បុរត
របរ់មនុរេចណាឍ ល គឺតថាគតវនះឯង ។      

ចប់ សតធមមជ្តក  ៕ 
(ជ្តកដឌកថា សុតតនតបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជ្តក ទ្ុកនិបាត 

កល្ា ធមមវគ បិដកេលខ ៥៨ ទ្ំព័រ ៨៦)  
 



 
ឧត្តដិ្ឋេ នប្បមដ្ជេយ្យ, ធមម ំសចុរតំិ្ ចដ្រ; 

ធមមចារ ីសខំុ ដ្សតិ្, អសមិិំ ដ្ោដ្េ ប្រម ហ ិច។ 

បញគគលមិនគួរព្បមាទកនញងដញ ុំបាយដដលខលួនគបប ី
រព្ោករ ើងទទួល គបបពី្បព្ពឹត្តធម៌ឲ សញចរតិ្ 
បញគគលអ្នកព្បព្ពឹត្តធម៌ជាព្បព្កត្ ីរដមងរដកជាសញខ 
កនញងរោករនះផង កនញងរោកខាងមញខផង 

(សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកន្ិកាយ ធម្មបទ្ លោកវគគ បិដកលលខ ៥២ 
ទ្ំព័រ ៥៧) 


