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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ
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                  ទេវេូត ៣ ពួក 

 

 

 

 

ទរៀបទរៀងទោយ 
ភិកខុ   ទេត្តត ធទោ   ទេឿន្   សឺន្ 
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ការផ្សាយរបស់វត្តម្រពះគនធកុដ ិ
 



 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

មហាសមយសូត្រ 

យយ យេចិ ពទុ្ធំ សរណំ គតាយស 

        ន  យរ  គមិសសនតិ  អបាយភមឹូ 

        បហាយ    មានសុំ    យទ្ហំ 

        យទ្វកាយំ   បរបូិយរសសនតីរិ  ។ 

ពួកជនណាមួ្យ បានដល់ម្រពះពុទ្ធជាទ្ីពងឹទ្ីរលឹកហ ើយ 
ពួកជនហ ះឯង    នងឹមិ្នហៅកាន់    អបាយភូមិ្ហ ើយ  
លុះលះបង់រាងកាយ ជារបស់ម្នុសសហៅហ ើយ នងឹហៅ 
បំហពញពពួកននហទ្វតាមិ្នខាន ។(បិដេ.១៧.ទ្ំព័រ.១៧១) 

អដឋេថាអបណណេជារេ 

យយ យេចិ ធមមំ សរណំ គតាយស 

        ន  យរ  គមិសសនតិ  អបាយភមឹូ 

        បហាយ    មានសុំ    យទ្ហំ 

        យទ្វកាយំ   បរបូិយរសសនតីរិ  ។ 



 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

មហាសមយសូត្រ 

យយ យេចិ ពទុ្ធំ សរណំ គតាយស 

        ន  យរ  គមិសសនតិ  អបាយភមឹូ 

        បហាយ    មានសុំ    យទ្ហំ 

        យទ្វកាយំ   បរបូិយរសសនតីរិ  ។ 

ពួកជនណាមួ្យ បានដល់ម្រពះពុទ្ធជាទ្ីពងឹទ្ីរលឹកហ ើយ 
ពួកជនហ ះឯង    នងឹមិ្នហៅកាន់    អបាយភូមិ្ហ ើយ  
លុះលះបង់រាងកាយ ជារបស់ម្នុសសហៅហ ើយ នងឹហៅ 
បំហពញពពួកននហទ្វតាមិ្នខាន ។(បិដេ.១៧.ទ្ំព័រ.១៧១) 

អដឋេថាអបណណេជារេ 

យយ យេចិ ធមមំ សរណំ គតាយស 

        ន  យរ  គមិសសនតិ  អបាយភមឹូ 

        បហាយ    មានសុំ    យទ្ហំ 

        យទ្វកាយំ   បរបូិយរសសនតីរិ  ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ពួកជនណាមួ្យ បានដល់ម្រពះធម៌្ជាទ្ីពងឹទ្ីរលឹកហ ើយ 
ពួកជនហ ះឯង    នងឹមិ្នហៅកាន់    អបាយភូមិ្ហ ើយ  
លុះលះបង់រាងកាយ ជារបស់ម្នុសសហៅហ ើយ នងឹហៅ 
បំហពញពពួកននហទ្វតាមិ្នខាន ។ 

យយ យេចិ សង្ឃំ សរណំ គតាយស 

        ន  យរ  គមិសសនតិ  អបាយភមឹូ 

        បហាយ    មានសុំ    យទ្ហំ 

        យទ្វកាយំ   បរបូិយរសសនតីរិ  ។ 

ពួកជនណាមួ្យ បានដល់ម្រពះសងឃជាទ្ីពងឹទ្ីរលឹកហ ើយ 
ពួកជនហ ះឯង    នងឹមិ្នហៅកាន់    អបាយភូមិ្ហ ើយ  
លុះលះបង់រាងកាយ ជារបស់ម្នុសសហៅហ ើយ នងឹហៅ 
បំហពញពពួកននហទ្វតាមិ្នខាន ។ 

(អដឋេថាជារេ .១.ទ្ពំ័រ.២៨៨) 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អារម្ភកថា 

ហសៀវហៅ ទេវេតូសូត្ត ហនះហកើត្ហ ើង
ហោយអាស្សយ័ហ ត្ុ     ដដលខ្ញមំ្រពះករុណា   អាតាម ភាព  
បានសកិាហរៀនសូម្រត្ម្រពះធម៌្      តាម្រយៈម្រពះនម្រត្បិដក 

មួ្យអហនល ើហោយម្រពះអដឋកថា      បានហ ើញម្រពះពុទ្ធដកីា 

ពហីរាះៗ ដដលសម្គួរដល់ការសកិា ហម្ររះហ ត្ុហ ះ 
បានជាខ្ញមំ្រពះករុណា  អាតាម ភាព ខមំ្របឹងសកិាម្រាវម្រជាវ 
ដកស្សង់ម្រពះពុទ្ធដកីា, អដឋកថា នងិហសៀវហៅដនទ្ហទ្ៀត្ 
ដដលទាក់ទ្ងកនញងហសចកដនីនធម៌្ហនះ ហដើម្បីជាម្របហោជន ៍
សម្រាប់ពុទ្ធបរសិទ័្ សកិាហរៀនសមូ្រត្ នងិ ហោរព
ម្របត្បិត្ត ិហដើម្បីហសចកដចីហម្រម្ើនកនញងម្រពះពុទ្ធាស ត្ហៅ ។   
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ពួកជនណាមួ្យ បានដល់ម្រពះធម៌្ជាទ្ីពងឹទ្ីរលឹកហ ើយ 
ពួកជនហ ះឯង    នងឹមិ្នហៅកាន់    អបាយភូមិ្ហ ើយ  
លុះលះបង់រាងកាយ ជារបស់ម្នុសសហៅហ ើយ នងឹហៅ 
បំហពញពពួកននហទ្វតាមិ្នខាន ។ 

យយ យេចិ សង្ឃំ សរណំ គតាយស 

        ន  យរ  គមិសសនតិ  អបាយភមឹូ 

        បហាយ    មានសុំ    យទ្ហំ 

        យទ្វកាយំ   បរបូិយរសសនតីរិ  ។ 

ពួកជនណាមួ្យ បានដល់ម្រពះសងឃជាទ្ីពងឹទ្ីរលឹកហ ើយ 
ពួកជនហ ះឯង    នងឹមិ្នហៅកាន់    អបាយភូមិ្ហ ើយ  
លុះលះបង់រាងកាយ ជារបស់ម្នុសសហៅហ ើយ នងឹហៅ 
បំហពញពពួកននហទ្វតាមិ្នខាន ។ 

(អដឋេថាជារេ .១.ទ្ពំ័រ.២៨៨) 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អារម្ភកថា 

ហសៀវហៅ ទេវេតូសូត្ត ហនះហកើត្ហ ើង
ហោយអាស្សយ័ហ ត្ុ     ដដលខ្ញមំ្រពះករុណា   អាតាម ភាព  
បានសកិាហរៀនសូម្រត្ម្រពះធម៌្      តាម្រយៈម្រពះនម្រត្បិដក 

មួ្យអហនល ើហោយម្រពះអដឋកថា      បានហ ើញម្រពះពុទ្ធដកីា 

ពហីរាះៗ ដដលសម្គួរដល់ការសកិា ហម្ររះហ ត្ុហ ះ 
បានជាខ្ញមំ្រពះករុណា  អាតាម ភាព ខមំ្របឹងសកិាម្រាវម្រជាវ 
ដកស្សង់ម្រពះពុទ្ធដកីា, អដឋកថា នងិហសៀវហៅដនទ្ហទ្ៀត្ 
ដដលទាក់ទ្ងកនញងហសចកដនីនធម៌្ហនះ ហដើម្បីជាម្របហោជន ៍
សម្រាប់ពុទ្ធបរសិទ័្ សកិាហរៀនសមូ្រត្ នងិ ហោរព
ម្របត្បិត្ត ិហដើម្បីហសចកដចីហម្រម្ើនកនញងម្រពះពុទ្ធាស ត្ហៅ ។   
  



 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

 ម្ (ហ ម្ ះ) ដត្ងធ្លល ក់ចុះហលើសត្វនងិ                       
សង្ខា រទំាងពួង មិ្នានអវ ីនម្រកដលងជាង ម្ហ ើយ                     
សត្វទំាងពួង ដត្ងម្របម្រពតឹ្តហៅតាម្អំណាចធម៌្មួ្យ គឺ
 ម្ ។ 

ចតិ្ត ដត្ង សំត្វហោកហៅ ចតិ្ត ដត្ងហភើចកន្ត្ ត ក់
សត្វហោកហៅ សត្វទំាងពួង ដត្ងម្របម្រពតឹ្តហៅ តាម្
អំណាចធម៌្មួ្យគ ឺចតិ្ត ។ 

ត្ណាា  ដត្ង សំត្វហោកហៅត្ណាា  ដត្ងហភើច
កន្ត្ ត ក់ សត្វហោកហៅ សត្វទំាងពួង ដត្ងម្របម្រពតឹ្តហៅ
តាម្អំណាចធម៌្មួ្យ គតឺ្ណាា  ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ បុគគលខលះកនញងហោកហនះ 
ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយកាយ ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយវាចា 
ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ ហោយចតិ្ត ។ បុគគលហ ះម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្
ហោយកាយ ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ ហោយវាចា ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្
ហោយចតិ្តហ ើយ លុះដបកធ្លល យរាងកាយាល ប់ ហៅខាង
មុ្ខ ដត្ងហកើត្កនញងហម្របត្ អសរុកាយ ត្រិចាា ន នរក ។        
ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជហដញហោលហចាទ្ ាកសរួ

 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហទ្វទូ្ត្ ចំហរះបុរសហ ះថា ាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន               
អនកបាន ហ ើញហទ្វទូ្ត្ ដដលហកើត្ម្របាកដកនញងពួកម្នុសស
ឬហទ្ ។  

ាណពណា ដដលហទ្វទូ្ត្ ោស់ហត្ឿនហ ើយហៅ
ដត្ម្របដ សហធវស ាណពហ ះ  ហៅហកើត្កនញងពួកហថាក
ទាប រដម្ងហាកសហម្រងងអស់រាម្រត្ដីវង ។ 

នរជនណា ជាសបបុរស សងប់ទុ្កាកនញងហោកហនះ                      
ដដលហទ្វទូ្ត្ោស់ ហត្ឿនហ ើយ មិ្នម្របដ សហធវសកនញង
អរយិធម៌្កនញងកាលខលះ ហ ើញភយ័កនញងឧបាទាន ជាដដន
ហកើត្ននជាត្និងិម្រណៈ រដម្ងរចួស្ស ះ ហម្ររះមិ្ន
ម្របកាន់ កនញងការអស់ជាត្ ិនងិម្រណៈ នរជនហ ះដល់នូវ
ហសចកតហីកសម្នងិសខុ រលត់្កហិលស កនញងបចចញបបនន                   
កនលងបង់នូវហពៀរនងិភយ័ ទំាងអស់ កនលងនូវហសចកតទុី្កា 
ទំាងអស់បាន ។ 

ជាទ្ីបញ្ចប់ ហោយផ្សលននការខមំ្របឹងដម្របងរបស់
ខ្ញមំ្រពះករុណាសមូ្ហលើក ហ ើងនូវម្ហាកុសលថាន ក់ធម្ម



 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

 ម្ (ហ ម្ ះ) ដត្ងធ្លល ក់ចុះហលើសត្វនងិ                       
សង្ខា រទំាងពួង មិ្នានអវ ីនម្រកដលងជាង ម្ហ ើយ                     
សត្វទំាងពួង ដត្ងម្របម្រពតឹ្តហៅតាម្អំណាចធម៌្មួ្យ គឺ
 ម្ ។ 

ចតិ្ត ដត្ង សំត្វហោកហៅ ចតិ្ត ដត្ងហភើចកន្ត្ ត ក់
សត្វហោកហៅ សត្វទំាងពួង ដត្ងម្របម្រពតឹ្តហៅ តាម្
អំណាចធម៌្មួ្យគ ឺចតិ្ត ។ 

ត្ណាា  ដត្ង សំត្វហោកហៅត្ណាា  ដត្ងហភើច
កន្ត្ ត ក់ សត្វហោកហៅ សត្វទំាងពួង ដត្ងម្របម្រពតឹ្តហៅ
តាម្អំណាចធម៌្មួ្យ គតឺ្ណាា  ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ បុគគលខលះកនញងហោកហនះ 
ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយកាយ ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយវាចា 
ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ ហោយចតិ្ត ។ បុគគលហ ះម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្
ហោយកាយ ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ ហោយវាចា ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្
ហោយចតិ្តហ ើយ លុះដបកធ្លល យរាងកាយាល ប់ ហៅខាង
មុ្ខ ដត្ងហកើត្កនញងហម្របត្ អសរុកាយ ត្រិចាា ន នរក ។        
ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជហដញហោលហចាទ្ ាកសរួ

 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហទ្វទូ្ត្ ចំហរះបុរសហ ះថា ាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន               
អនកបាន ហ ើញហទ្វទូ្ត្ ដដលហកើត្ម្របាកដកនញងពួកម្នុសស
ឬហទ្ ។  

ាណពណា ដដលហទ្វទូ្ត្ ោស់ហត្ឿនហ ើយហៅ
ដត្ម្របដ សហធវស ាណពហ ះ  ហៅហកើត្កនញងពួកហថាក
ទាប រដម្ងហាកសហម្រងងអស់រាម្រត្ដីវង ។ 

នរជនណា ជាសបបុរស សងប់ទុ្កាកនញងហោកហនះ                      
ដដលហទ្វទូ្ត្ោស់ ហត្ឿនហ ើយ មិ្នម្របដ សហធវសកនញង
អរយិធម៌្កនញងកាលខលះ ហ ើញភយ័កនញងឧបាទាន ជាដដន
ហកើត្ននជាត្និងិម្រណៈ រដម្ងរចួស្ស ះ ហម្ររះមិ្ន
ម្របកាន់ កនញងការអស់ជាត្ ិនងិម្រណៈ នរជនហ ះដល់នូវ
ហសចកតហីកសម្នងិសខុ រលត់្កហិលស កនញងបចចញបបនន                   
កនលងបង់នូវហពៀរនងិភយ័ ទំាងអស់ កនលងនូវហសចកតទុី្កា 
ទំាងអស់បាន ។ 

ជាទ្ីបញ្ចប់ ហោយផ្សលននការខមំ្របឹងដម្របងរបស់
ខ្ញមំ្រពះករុណាសមូ្ហលើក ហ ើងនូវម្ហាកុសលថាន ក់ធម្ម



 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ទានហនះ នងិបុណយកុសលម្រគប់ដបបោ៉ា ង ដដលបាន
សនសំហ ើយកនញងម្រពះពុទ្ធាស ហនះ ជាពហិសសបុណយ
កុសលដដលបាន សហម្រម្ចហៅហលើទ្ឹកដពុីទ្ធភូមិ្ ាន
ម្របហទ្សឥណាា  ម្របហទ្សហណបា៉ា ល់ ម្របហទ្សស្សីលង្ខា  នងិ 
ម្របហទ្សភូា សមូ្ចំដណកបុណយទំាងអស់ម្របហគនចំហរះ  
ម្រពះម្រគូ សាសន្មុ្នី្ញាណ ប៉ាូច សផុ្សល                  
វត្តម្រពះគនធកុដ ិ
ម្រពះម្រគូម្ហាសេធម្មធរទោតិក  ឺុ ជហីៅ                
វត្តសតី្វន័ ម្ហាវហិារ  
ម្រពះម្រគូវិន្យាចារយ កល្យាណធទមម                     
ហយឿន កលាណ    វត្តសតី្វន័ ម្ហាវហិារ 
ម្រពះម្រគូវិន្យាចារយ ញាតិធទមម  ពុយ សវុត្ថឌិ ី           
វត្តសតី្វន័ ម្ហាវហិារ 
ហោកម្រគូវិន្យាចារយ ជយ័ ស ុុន  

 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

មួ្យចំដណកហទ្ៀត្សមូ្ជូនចំហរះ ហោម្ម្របុស 
ទម្ឿន្ មុ្ន្ នងិ ហោម្ស្ស ីផន្ សុ៊ឹម្  ដដលានជវីតិ្
រស់ហៅ   សពវនងងហនះ    ដដលជាហោកអនកាន                  
ឧបការៈចំហរះខ្ញមំ្រពះករុណា ។ នងិ ឧទ្ទសិម្របហគនបុណយ
ចំហរះហោកម្រគូ កិតតិបណឌ ិ តភាសាបាលី្យ 

ធម្មបាទោ  ម្របាក់  ុន ។  
ឧទ្ទ ិសបុណយជូនហោកម្រគូវនិោចារយ ោ ំអីុវ   ជូនចំហរះ
ហោកអនកាន  គុណទំាងអស់កនញងសងារវដដ នងិ សពវ
សត្វទំាងអស់កនញងនម្រត្ភព សមូ្បានចំដណកបុណយហសមើៗ  
ោន  កុបីំហៅជាបការៈដនទ្ហ ើយ ។  

                                                                         សូម្អន្ទុមេនា………!!! 

បាត់ដបំង វតតត្រះគន្ធកុដ ិថ្ងៃទៅរ ៍៤ ទកើត ខែទេសឋ 

      ឆ្ន ាំឆ្លវូ ត្តីស័ក រេុធសករាេ ២៥៦៥ 

            ភិកខ ុទម្ត្តត ធទនា ទម្ឿន្ សឺន្ 



 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ទានហនះ នងិបុណយកុសលម្រគប់ដបបោ៉ា ង ដដលបាន
សនសំហ ើយកនញងម្រពះពុទ្ធាស ហនះ ជាពហិសសបុណយ
កុសលដដលបាន សហម្រម្ចហៅហលើទ្ឹកដពុីទ្ធភូមិ្ ាន
ម្របហទ្សឥណាា  ម្របហទ្សហណបា៉ា ល់ ម្របហទ្សស្សីលង្ខា  នងិ 
ម្របហទ្សភូា សមូ្ចំដណកបុណយទំាងអស់ម្របហគនចំហរះ  
ម្រពះម្រគូ សាសន្មុ្នី្ញាណ ប៉ាូច សផុ្សល                  
វត្តម្រពះគនធកុដ ិ
ម្រពះម្រគូម្ហាសេធម្មធរទោតិក  ឺុ ជហីៅ                
វត្តសតី្វន័ ម្ហាវហិារ  
ម្រពះម្រគូវិន្យាចារយ កល្យាណធទមម                     
ហយឿន កលាណ    វត្តសតី្វន័ ម្ហាវហិារ 
ម្រពះម្រគូវិន្យាចារយ ញាតិធទមម  ពុយ សវុត្ថឌិ ី           
វត្តសតី្វន័ ម្ហាវហិារ 
ហោកម្រគូវិន្យាចារយ ជយ័ ស ុុន  

 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

មួ្យចំដណកហទ្ៀត្សមូ្ជូនចំហរះ ហោម្ម្របុស 
ទម្ឿន្ មុ្ន្ នងិ ហោម្ស្ស ីផន្ សុ៊ឹម្  ដដលានជវីតិ្
រស់ហៅ   សពវនងងហនះ    ដដលជាហោកអនកាន                  
ឧបការៈចំហរះខ្ញមំ្រពះករុណា ។ នងិ ឧទ្ទសិម្របហគនបុណយ
ចំហរះហោកម្រគូ កិតតិបណឌ ិ តភាសាបាលី្យ 

ធម្មបាទោ  ម្របាក់  ុន ។  
ឧទ្ទ ិសបុណយជូនហោកម្រគូវនិោចារយ ោ ំអីុវ   ជូនចំហរះ
ហោកអនកាន  គុណទំាងអស់កនញងសងារវដដ នងិ សពវ
សត្វទំាងអស់កនញងនម្រត្ភព សមូ្បានចំដណកបុណយហសមើៗ  
ោន  កុបីំហៅជាបការៈដនទ្ហ ើយ ។  

                                                                         សូម្អន្ទុមេនា………!!! 

បាត់ដបំង វតតត្រះគន្ធកុដ ិថ្ងៃទៅរ ៍៤ ទកើត ខែទេសឋ 

      ឆ្ន ាំឆ្លវូ ត្តីស័ក រេុធសករាេ ២៥៦៥ 

            ភិកខ ុទម្ត្តត ធទនា ទម្ឿន្ សឺន្ 



 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

                       ាត្កិាអត្ថបទ្ធម៌្                ទំ្ពរ័ 
អារម្ភកថា.......................................................... 
ហទ្វទូ្ត្សូម្រត្...................................................១ 
យម្រាជម្របាប់ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ១..................................៤ 
យម្រាជម្របាប់ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២..................................១០ 
យម្រាជម្របាប់ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ៣..................................១៣ 
អដឋកថាហទ្វទូ្ត្សូម្រត្ទ្៦ី................................២៨ 
យម្រាជសរួហទ្វទូ្ត្.............................................៣០ 
 យនរិយបាល ានពតិ្ឬហទ្..............................៣២ 
យម្រាជ គ ឺវាិនកិហម្របត្......................................៣២ 
អធបិាយសព័ទ អហម្ហត្តយយ អម្រព មញ្ញ...................៣៣ 
យម្រាជោស់ហត្ឿន..............................................៣៤ 
ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ១.......................................................៣៦ 
ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២......................................................៣៧ 
ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ៣.......................................................៣៩ 

 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

នរណាម្រត្ូវសរួដល់ហទ្វទូ្ត្....................................៤១ 
ឧបាអនករលឹកបានតាម្.......................................៤២ 
ឧបាអនកដដលម្រត្ូវោស់ហត្ឿន..............................៤៤ 
ការោក់ហទាសកនញងនរក.........................................៤៥ 
ការោក់ទ្ណា កម្មហៅហលើសត្វនរក..........................៤៩ 
គូងនរក..............................................................៥៤ 
កុកាញលនរក..........................................................៥៥ 
សមិ្ពលីវននរក.....................................................៥៦ 
អសបិត្តវននរក...................................................៥៦ 
ហវត្រណីនរក.......................................................៥៧ 
ហសចកដមី្របាថាន របស់ម្រពះយម្រាជ............................៥៩ 
នរិយភូមិ្............................................................៦២ 
នរកាន ៤ រហតត ..............................................៦២ 
ម្ហានរក ៨រហតត ..............................................៦៣ 
ឧសសទ្នរក ១២៨ រហតត ....................................៦៥ 
យម្ហោកនរក ៣២០ រហតត ...............................៦៦ 
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                       ាត្កិាអត្ថបទ្ធម៌្                ទំ្ពរ័ 
អារម្ភកថា.......................................................... 
ហទ្វទូ្ត្សូម្រត្...................................................១ 
យម្រាជម្របាប់ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ១..................................៤ 
យម្រាជម្របាប់ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២..................................១០ 
យម្រាជម្របាប់ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ៣..................................១៣ 
អដឋកថាហទ្វទូ្ត្សូម្រត្ទ្៦ី................................២៨ 
យម្រាជសរួហទ្វទូ្ត្.............................................៣០ 
 យនរិយបាល ានពតិ្ឬហទ្..............................៣២ 
យម្រាជ គ ឺវាិនកិហម្របត្......................................៣២ 
អធបិាយសព័ទ អហម្ហត្តយយ អម្រព មញ្ញ...................៣៣ 
យម្រាជោស់ហត្ឿន..............................................៣៤ 
ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ១.......................................................៣៦ 
ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២......................................................៣៧ 
ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ៣.......................................................៣៩ 

 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

នរណាម្រត្ូវសរួដល់ហទ្វទូ្ត្....................................៤១ 
ឧបាអនករលឹកបានតាម្.......................................៤២ 
ឧបាអនកដដលម្រត្ូវោស់ហត្ឿន..............................៤៤ 
ការោក់ហទាសកនញងនរក.........................................៤៥ 
ការោក់ទ្ណា កម្មហៅហលើសត្វនរក..........................៤៩ 
គូងនរក..............................................................៥៤ 
កុកាញលនរក..........................................................៥៥ 
សមិ្ពលីវននរក.....................................................៥៦ 
អសបិត្តវននរក...................................................៥៦ 
ហវត្រណីនរក.......................................................៥៧ 
ហសចកដមី្របាថាន របស់ម្រពះយម្រាជ............................៥៩ 
នរិយភូមិ្............................................................៦២ 
នរកាន ៤ រហតត ..............................................៦២ 
ម្ហានរក ៨រហតត ..............................................៦៣ 
ឧសសទ្នរក ១២៨ រហតត ....................................៦៥ 
យម្ហោកនរក ៣២០ រហតត ...............................៦៦ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

យម្ហោកនរក ១០ រហតត ..................................៦៦ 
ហោកនតរនរក ១ រហតត .......................................៦៨ 
បាបដដលហធវ ើឱ្យធ្លល ក់នរក......................................៧០ 
ហទាសដដល ហំៅកាន់ម្ហានរក..........................៧១ 
អធកិរណវគគទ្ ី២................................................៧៥ 
អដឋកថាពនយល់រកយថា ឧបាសក..........................៨០ 
ឧបាសក គ ឺនរណា..............................................៨១ 
ហ ត្ុអវ ី ហទ្ើបហៅថាឧបាសក................................៨១ 
ឧបាសកានសលីដូចហម្តច...................................៨២ 
ឧបាសកានអាជវីៈដូចហម្តច................................៨៣ 
ឧបាសកានវបិត្តដិូចហម្តច..................................៨៣ 
ឧបាសកានសម្បត្តដិូចហម្តច................................៨៥ 
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 ទេវេតូសូត្ត                                                    .1.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ទេវេតូសតូ្ត 

(បិដក.៤១.េាំរ័រ.៩២) 

3 
តីណីមនិ្ ភិកខទវ ទេវេតូ្តនិ្ ។                   

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ហទ្វទូ្ត្ហនះ ាន ៣ ពួក ។   
កតមនិ្ តីណិ ។ ហទ្វទូ្ត្ ៣ ពួក ហត្ើដូចហម្តច ។  

ឥធ ភិកខទវ ឯកទចាោ  កាទេន្ េចុ្ោរតិាំ 

ច្រតិ វាចាេ េចុ្ោរតិាំ  ច្រតិ ម្ន្សា                     

េចុ្ោរតិាំ  ច្រតិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ បុគគលខលះកនញង
ហោកហនះ ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយកាយ ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្
ហោយវាចា ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ ហោយចតិ្ត ។ 

ទសា កាទេន្ េចុ្ោរតិាំ  ច្រតិ្តា  វាចាេ 

េចុ្ោរតិាំ  ច្រតិ្តា  ម្ន្សា េចុ្ោរតិាំ  ច្រតិ្តា                

កាេសស ទភទា បរម្មរណា អបាេាំ              



 ទេវេតូសូត្ត                         
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

យម្ហោកនរក ១០ រហតត ..................................៦៦ 
ហោកនតរនរក ១ រហតត .......................................៦៨ 
បាបដដលហធវ ើឱ្យធ្លល ក់នរក......................................៧០ 
ហទាសដដល ហំៅកាន់ម្ហានរក..........................៧១ 
អធកិរណវគគទ្ ី២................................................៧៥ 
អដឋកថាពនយល់រកយថា ឧបាសក..........................៨០ 
ឧបាសក គ ឺនរណា..............................................៨១ 
ហ ត្ុអវ ី ហទ្ើបហៅថាឧបាសក................................៨១ 
ឧបាសកានសលីដូចហម្តច...................................៨២ 
ឧបាសកានអាជវីៈដូចហម្តច................................៨៣ 
ឧបាសកានវបិត្តដិូចហម្តច..................................៨៣ 
ឧបាសកានសម្បត្តដិូចហម្តច................................៨៥ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ទេវេតូសតូ្ត 

(បិដក.៤១.េាំរ័រ.៩២) 

3 
តីណីមនិ្ ភិកខទវ ទេវេតូ្តនិ្ ។                   

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ហទ្វទូ្ត្ហនះ ាន ៣ ពួក ។   
កតមនិ្ តីណិ ។ ហទ្វទូ្ត្ ៣ ពួក ហត្ើដូចហម្តច ។  

ឥធ ភិកខទវ ឯកទចាោ  កាទេន្ េចុ្ោរតិាំ 

ច្រតិ វាចាេ េចុ្ោរតិាំ  ច្រតិ ម្ន្សា                     

េចុ្ោរតិាំ  ច្រតិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ បុគគលខលះកនញង
ហោកហនះ ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយកាយ ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្
ហោយវាចា ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ ហោយចតិ្ត ។ 

ទសា កាទេន្ េចុ្ោរតិាំ  ច្រតិ្តា  វាចាេ 

េចុ្ោរតិាំ  ច្រតិ្តា  ម្ន្សា េចុ្ោរតិាំ  ច្រតិ្តា                

កាេសស ទភទា បរម្មរណា អបាេាំ              



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .2.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

េគុគតិាំ  វិនិ្បាតាំ និ្រេាំ  ឧបបេជតិ ។                        

បុគគលហ ះម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយកាយ ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ 
ហោយវាចា ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយចតិ្តហ ើយ លុះដបក
ធ្លល យរាងកាយាល ប់ហៅខាងមុ្ខ ដត្ងហកើត្កនញងហម្របត្ 
អសរុកាយ ត្រិចាា ន នរក ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ និ្រេបាោ                         

នានាពាហាសុ គទេត្តា  េម្សស រទញោ  

េទសសន្តិ អេាំ  ទេវ បុរទិសា អទម្ទតតទេា 

អទបទតតទេា អសាម្ទញោ  អត្រេមទញោ  

ន្ កុទល្យ    ទេដ្ឋឋ បចាេី    ឥម្សស    ទេទវា 

េណឌ ាំ  បទណតូតិ ។  ាន លភកិាញទំាងឡាយ                       
ពួកនរិយបាល ចាប់បុគគលហ ះម្រត្ង់ហដើម្នដទំាងពរី  ំ
ហៅ ថាវ យដល់យម្រាជហោយរកយថា បពមិ្រត្ហោក
បុរសហនះម្របម្រពតឹ្តខុស កនញងាតា ម្របម្រពតឹ្តខុសកនញងបិតា 
ម្របម្រពតឹ្តខុសកនញងសម្ណៈ                   ម្របម្រពតឹ្តខុសកនញង  

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .3.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ខណីាសវម្ររ មណ៍ មិ្នហកាត្ខាល ចបុគគលជាធកំនញងម្រត្កូល                         
សមូ្ហោកោក់អាជ្ាដល់បុរសហនះ ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ បឋម្ាំ                 

ទេវេតូាំ សម្ន្េុុញ្ជ តិ សម្ន្គុ្គគ េតិ    

សម្ន្ភុាសតិ អទមភ  បុរសិ ន្ តាាំ  អេទស 

ម្ន្ទុសសសុ បឋម្ាំ ទេវេតូាំ បាតុភូតន្តិ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជហដញហោលហចាទ្ ាកសរួ
ហទ្វទូ្ត្ទ្ ី១ ចំហរះបុរសហ ះថា ាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន 
អនកបានហ ើញហទ្វទូ្ត្ទ្ ី ១ ដដលហកើត្ម្របាកដកនញងពួក
ម្នុសសឬហទ្ ។ 

 ទសា ឯវមេ នាេទសាំ ភទន្តតិ ។                     

បុរសហ ះកម៏្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគមិ្នបានហ ើញហទ្ ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

េគុគតិាំ  វិនិ្បាតាំ និ្រេាំ  ឧបបេជតិ ។                        

បុគគលហ ះម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយកាយ ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ 
ហោយវាចា ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយចតិ្តហ ើយ លុះដបក
ធ្លល យរាងកាយាល ប់ហៅខាងមុ្ខ ដត្ងហកើត្កនញងហម្របត្ 
អសរុកាយ ត្រិចាា ន នរក ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ និ្រេបាោ                         

នានាពាហាសុ គទេត្តា  េម្សស រទញោ  

េទសសន្តិ អេាំ  ទេវ បុរទិសា អទម្ទតតទេា 

អទបទតតទេា អសាម្ទញោ  អត្រេមទញោ  

ន្ កុទល្យ    ទេដ្ឋឋ បចាេី    ឥម្សស    ទេទវា 

េណឌ ាំ  បទណតូតិ ។  ាន លភកិាញទំាងឡាយ                       
ពួកនរិយបាល ចាប់បុគគលហ ះម្រត្ង់ហដើម្នដទំាងពរី  ំ
ហៅ ថាវ យដល់យម្រាជហោយរកយថា បពមិ្រត្ហោក
បុរសហនះម្របម្រពតឹ្តខុស កនញងាតា ម្របម្រពតឹ្តខុសកនញងបិតា 
ម្របម្រពតឹ្តខុសកនញងសម្ណៈ                   ម្របម្រពតឹ្តខុសកនញង  
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ខណីាសវម្ររ មណ៍ មិ្នហកាត្ខាល ចបុគគលជាធកំនញងម្រត្កូល                         
សមូ្ហោកោក់អាជ្ាដល់បុរសហនះ ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ បឋម្ាំ                 

ទេវេតូាំ សម្ន្េុុញ្ជ តិ សម្ន្គុ្គគ េតិ    

សម្ន្ភុាសតិ អទមភ  បុរសិ ន្ តាាំ  អេទស 

ម្ន្ទុសសសុ បឋម្ាំ ទេវេតូាំ បាតុភូតន្តិ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជហដញហោលហចាទ្ ាកសរួ
ហទ្វទូ្ត្ទ្ ី១ ចំហរះបុរសហ ះថា ាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន 
អនកបានហ ើញហទ្វទូ្ត្ទ្ ី ១ ដដលហកើត្ម្របាកដកនញងពួក
ម្នុសសឬហទ្ ។ 

 ទសា ឯវមេ នាេទសាំ ភទន្តតិ ។                     

បុរសហ ះកម៏្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគមិ្នបានហ ើញហទ្ ។ 
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េម្រាេត្បាប់ទេវេតូេី ១ 

3 
តទម្ន្ាំ  ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ  

អទមភ  បុរសិ ន្ តាាំ  អេទស ម្ន្ទុសសសុ ឥតិ្ាំ 

វា បុរសិាំ វា អសីតិកាំ វា ន្វតិុកាំ វា                        

វសសសតិកាំ វា ោតិយា េិណណ ាំ                                

ទគ្គបាន្សិវងកំ ទភាគគាំ េណឌ បរាេន្ាំ            

បទវធមន្ាំ គច្ឆន្តាំ អាតុរាំ គតទយារាន្ាំ 

ែណឌ េន្តាំ បលិ្យតទកសាំ វិលូ្យន្ាំ ែលិ្យតសិរាំ 

វលិ្យតាំ តិល្យកាេតគតតន្តិ ។ ាន លភកិាញ
ទំាងឡាយ យម្រាជហរលហៅនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះ 
ថាាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន អនកបានហ ើញស្សឬីម្របុសដដល
ានអាយុ ៨០កត ីអាយុ ៩០ កត ីអាយុ ១០០ ឆ្ន ំកត ីម្រោមំ្រោ
ហោយជាត្ហិទារដចូជាបងាង់ ានខនងហកាង ាន
ហ ើ ម្រចត់្ មុំ្ខ ហដើររញីរញ័រ រាប់រសល់ហម្ររះជរា 
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ានវយ័កនលងហ ើយ ហធមញបាក់ សក់សាូវ ានកាលឆក 
ានកាលទំ្ដពក ានដសបកម្រជវី ានខលួនហោយ
ម្របម្រជុយ កនញងពួកម្នុសសដដរឬហទ្ ។ 

ទសា ឯវមេ អេទសាំ ភទន្តតិ ។                       

បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគបានហ ើញហ ើយ ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ    បុរសិ   តសស   ទត  វិញ្ោ សុស សទត្ត 

ម្េល្យលកសស  ន្  ឯតេទហាសិ    អេាំ បិ 

ទោម្ហិ   េរាធទមម    េរាំ  អន្តីទត្ត េនាទ េាំ  

កល្យាណាំ        កទរាមិ្   កាទេន្ វាចាេ 

 ម្ន្សាតិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជហរលនងឹ 
បុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ដនបុរសដច៏ហម្រម្ើន អនកឯងជា
ម្នុសសដងឹកត ី ានាម រត្ ី ចាស់ហ ើយ ដត្មិ្នានគនំតិ្
ោ៉ា ងហនះថា អាតាម អញកា៏នហសចកតមី្រោមំ្រោជាធម្មតា 
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េម្រាេត្បាប់ទេវេតូេី ១ 

3 
តទម្ន្ាំ  ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ  

អទមភ  បុរសិ ន្ តាាំ  អេទស ម្ន្ទុសសសុ ឥតិ្ាំ 

វា បុរសិាំ វា អសីតិកាំ វា ន្វតិុកាំ វា                        

វសសសតិកាំ វា ោតិយា េិណណ ាំ                                

ទគ្គបាន្សិវងកំ ទភាគគាំ េណឌ បរាេន្ាំ            

បទវធមន្ាំ គច្ឆន្តាំ អាតុរាំ គតទយារាន្ាំ 

ែណឌ េន្តាំ បលិ្យតទកសាំ វិលូ្យន្ាំ ែលិ្យតសិរាំ 

វលិ្យតាំ តិល្យកាេតគតតន្តិ ។ ាន លភកិាញ
ទំាងឡាយ យម្រាជហរលហៅនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះ 
ថាាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន អនកបានហ ើញស្សឬីម្របុសដដល
ានអាយុ ៨០កត ីអាយុ ៩០ កត ីអាយុ ១០០ ឆ្ន ំកត ីម្រោមំ្រោ
ហោយជាត្ហិទារដចូជាបងាង់ ានខនងហកាង ាន
ហ ើ ម្រចត់្ មុំ្ខ ហដើររញីរញ័រ រាប់រសល់ហម្ររះជរា 
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ានវយ័កនលងហ ើយ ហធមញបាក់ សក់សាូវ ានកាលឆក 
ានកាលទំ្ដពក ានដសបកម្រជវី ានខលួនហោយ
ម្របម្រជុយ កនញងពួកម្នុសសដដរឬហទ្ ។ 

ទសា ឯវមេ អេទសាំ ភទន្តតិ ។                       

បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគបានហ ើញហ ើយ ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ    បុរសិ   តសស   ទត  វិញ្ោ សុស សទត្ត 

ម្េល្យលកសស  ន្  ឯតេទហាសិ    អេាំ បិ 

ទោម្ហិ   េរាធទមម    េរាំ  អន្តីទត្ត េនាទ េាំ  

កល្យាណាំ        កទរាមិ្   កាទេន្ វាចាេ 

 ម្ន្សាតិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជហរលនងឹ 
បុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ដនបុរសដច៏ហម្រម្ើន អនកឯងជា
ម្នុសសដងឹកត ី ានាម រត្ ី ចាស់ហ ើយ ដត្មិ្នានគនំតិ្
ោ៉ា ងហនះថា អាតាម អញកា៏នហសចកតមី្រោមំ្រោជាធម្មតា 
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មិ្នកនលងហសចកតមី្រោមំ្រោបានហ ើយ ហបើដូហចាន ះគួរអាតាម
អញ ហធវ ើហសចកតលីអហោយកាយ វាចា ចតិ្ត ។ 

ទសា   ឯវមេ   នាសកខិសសាំ     ភទន្តតិ 

បមេសសាំ ភទន្តតិ ។ បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្ល
ោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគមិ្នអាច 
(នកឹហ ើញហៅហ ើយ) បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះ
អងគបានជាម្របដ សហៅហ ើយ ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ  

អទមភ  បុរសិ បមេវត្តេ ន្                       

កល្យាណម្កាសិ កាទេន្ វាចាេ        

ម្ន្សា     តគឃ    តាំ    អទមភ    បុរសិ    តថា 

ករសិសន្តិ េថាតាំ  បម្តតាំ   តាំ ទោ បទន្តាំ   

បាបកម្មាំ ទន្វ មតរា កតាំ  ន្ បិតរា កតាំ  

ន្ ភាតរា     កតាំ     ន្      ភគិនិ្យា      កតាំ   
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ន្ មិ្ត្តត ម្ទច្ោេិ កតាំ  ន្ ញាតិសាទោេិ

ទតេិ     កតាំ     ន្     ទេវត្តេិ    កតាំ     ន្ 

 សម្ណ   ត្ពាេមទណេិ   កតាំ    អងទោ  

តយាទវតាំ    បាបកម្មាំ     កតាំ        តាទញ្ោ វ    

តសស    វិបាកាំ   បដសិាំទវេិសសសីតិ ។  

ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ង
ហនះថា ដនបុរសដច៏ហម្រម្ើន អនកមិ្នបានហធវ ើនូវអំហពើលអ
ហោយកាយ វាចា ចតិ្ត ហម្ររះដត្ហសចកតមី្របដ ស ាន ល
បុរសដច៏ហម្រម្ើន            ពួកនរិយបាលនងឹហធវ ើហទាសអនក  
តាម្អំហពើដដលអនកម្របដ សហ ើយហ ះឯង អំហពើបាប
ហ ះឯង មិ្នដម្នាតាហធវ ើ      មិ្នដម្នបិតាហធវ ើ មិ្នដម្ន
បងបអូនម្របុសហធវ ើ មិ្នដម្នបងបអូនស្សីហធវ ើ មិ្នដម្នពួកមិ្ត្ត
នងិអាាត្យហធវ ើ មិ្នដម្នពួកោត្និងិាហោ ិត្ហធវ ើ 
មិ្នដម្នពួកហទ្វតាហធវ ើ មិ្នដម្នពួកសម្ណៈនងិ
ម្ររ មណ៍ហធវ ើហទ្ អំហពើអាម្រកក់ហ ះ អនកឯងហធវ ើជាម្របាកដ 
អនកឯងនងឹទ្ទួ្លផ្សលននអំហពើអាម្រកក់ហ ះ ។ 



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .6.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

មិ្នកនលងហសចកតមី្រោមំ្រោបានហ ើយ ហបើដូហចាន ះគួរអាតាម
អញ ហធវ ើហសចកតលីអហោយកាយ វាចា ចតិ្ត ។ 

ទសា   ឯវមេ   នាសកខិសសាំ     ភទន្តតិ 

បមេសសាំ ភទន្តតិ ។ បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្ល
ោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគមិ្នអាច 
(នកឹហ ើញហៅហ ើយ) បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះ
អងគបានជាម្របដ សហៅហ ើយ ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ  

អទមភ  បុរសិ បមេវត្តេ ន្                       

កល្យាណម្កាសិ កាទេន្ វាចាេ        

ម្ន្សា     តគឃ    តាំ    អទមភ    បុរសិ    តថា 

ករសិសន្តិ េថាតាំ  បម្តតាំ   តាំ ទោ បទន្តាំ   

បាបកម្មាំ ទន្វ មតរា កតាំ  ន្ បិតរា កតាំ  

ន្ ភាតរា     កតាំ     ន្      ភគិនិ្យា      កតាំ   
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ន្ មិ្ត្តត ម្ទច្ោេិ កតាំ  ន្ ញាតិសាទោេិ

ទតេិ     កតាំ     ន្     ទេវត្តេិ    កតាំ     ន្ 

 សម្ណ   ត្ពាេមទណេិ   កតាំ    អងទោ  

តយាទវតាំ    បាបកម្មាំ     កតាំ        តាទញ្ោ វ    

តសស    វិបាកាំ   បដសិាំទវេិសសសីតិ ។  

ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ង
ហនះថា ដនបុរសដច៏ហម្រម្ើន អនកមិ្នបានហធវ ើនូវអំហពើលអ
ហោយកាយ វាចា ចតិ្ត ហម្ររះដត្ហសចកតមី្របដ ស ាន ល
បុរសដច៏ហម្រម្ើន            ពួកនរិយបាលនងឹហធវ ើហទាសអនក  
តាម្អំហពើដដលអនកម្របដ សហ ើយហ ះឯង អំហពើបាប
ហ ះឯង មិ្នដម្នាតាហធវ ើ      មិ្នដម្នបិតាហធវ ើ មិ្នដម្ន
បងបអូនម្របុសហធវ ើ មិ្នដម្នបងបអូនស្សីហធវ ើ មិ្នដម្នពួកមិ្ត្ត
នងិអាាត្យហធវ ើ មិ្នដម្នពួកោត្និងិាហោ ិត្ហធវ ើ 
មិ្នដម្នពួកហទ្វតាហធវ ើ មិ្នដម្នពួកសម្ណៈនងិ
ម្ររ មណ៍ហធវ ើហទ្ អំហពើអាម្រកក់ហ ះ អនកឯងហធវ ើជាម្របាកដ 
អនកឯងនងឹទ្ទួ្លផ្សលននអំហពើអាម្រកក់ហ ះ ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ  បុរសិ ន្ តាាំ  អេទស ម្ន្ទុសសសុ ឥតិ្ាំ 

វា បុរសិាំ វា អាពាធិកាំ  េកុខិតាំ                                      

ពាឡ្ហ គិោន្ាំ សទក មុ្តតករទីស បលិ្យបន្នាំ 

ទសមន្ាំ អទញ្ោ េិ វដុ្ឋឋ បិេមន្ាំ អទញ្ោ េិ 

សាំទវសិេមន្ន្តិ ។      ាន លភកិាញទំាងឡាយ                     
យម្រាជហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ាន លបុរសដ៏
ចហម្រម្ើន អនកបានហ ើញស្សកីត ីម្របុសកត ីានអារធដល់នូវ
ហសចកតទុី្កា ឺធងន់ ហដកម្រចបល់កនញងមូ្ម្រត្នងិករសីខលួន 
ដដលពួកជនដនទ្ម្រោ ៍ឲ្យហម្រកាក ពួកជនដនទ្ហផ្សតកឲ្យ
ហដកកនញងពួកម្នុសសដដរឬហទ្ ។ 

ទសា ឯវមេ អេទសាំ ភទន្តតិ ។                      

បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគបានហ ើញហ ើយ ។ 
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តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ បឋម្ាំ                  

ទេវេតូាំ  សម្ន្េុុញ្ជិ ត្តា  សម្ន្គុ្គគ េិត្តា         

សម្ន្ភុាសិត្តា  េតិុេាំ  ទេវេតូាំ                         

សម្ន្េុុញ្ជ តិ សម្ន្គុ្គេតិ សម្ន្–ុ      

ភាសតិ អទមភ  បុរសិ ន្ តាាំ  អេទស                         

ម្ន្ទុសសសុ េតិុេាំ  ទេវេតូាំ បាតុភូតន្តិ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជហដញហោលហចាទ្ាកសរួ
ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ១ ចំហរះបុរសហ ះហ ើយ កហ៏ដញហោល
ហចាទ្ាកសរួហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២ ថាដនបុរសដច៏ហម្រម្ើន                  
អនកបានហ ើញ ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២ ហកើត្ម្របាកដកនញងពួក                       
ម្នុសសឬហទ្ ។ 

 ទសា ឯវមេ នាេទសាំ ភទន្តតិ ។                  

បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគមិ្នបានហ ើញហទ្ ។  
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ  បុរសិ ន្ តាាំ  អេទស ម្ន្ទុសសសុ ឥតិ្ាំ 

វា បុរសិាំ វា អាពាធិកាំ  េកុខិតាំ                                      

ពាឡ្ហ គិោន្ាំ សទក មុ្តតករទីស បលិ្យបន្នាំ 

ទសមន្ាំ អទញ្ោ េិ វដុ្ឋឋ បិេមន្ាំ អទញ្ោ េិ 

សាំទវសិេមន្ន្តិ ។      ាន លភកិាញទំាងឡាយ                     
យម្រាជហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ាន លបុរសដ៏
ចហម្រម្ើន អនកបានហ ើញស្សកីត ីម្របុសកត ីានអារធដល់នូវ
ហសចកតទុី្កា ឺធងន់ ហដកម្រចបល់កនញងមូ្ម្រត្នងិករសីខលួន 
ដដលពួកជនដនទ្ម្រោ ៍ឲ្យហម្រកាក ពួកជនដនទ្ហផ្សតកឲ្យ
ហដកកនញងពួកម្នុសសដដរឬហទ្ ។ 

ទសា ឯវមេ អេទសាំ ភទន្តតិ ។                      

បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគបានហ ើញហ ើយ ។ 
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តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ បឋម្ាំ                  

ទេវេតូាំ  សម្ន្េុុញ្ជិ ត្តា  សម្ន្គុ្គគ េិត្តា         

សម្ន្ភុាសិត្តា  េតិុេាំ  ទេវេតូាំ                         

សម្ន្េុុញ្ជ តិ សម្ន្គុ្គេតិ សម្ន្–ុ      

ភាសតិ អទមភ  បុរសិ ន្ តាាំ  អេទស                         

ម្ន្ទុសសសុ េតិុេាំ  ទេវេតូាំ បាតុភូតន្តិ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជហដញហោលហចាទ្ាកសរួ
ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ១ ចំហរះបុរសហ ះហ ើយ កហ៏ដញហោល
ហចាទ្ាកសរួហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២ ថាដនបុរសដច៏ហម្រម្ើន                  
អនកបានហ ើញ ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២ ហកើត្ម្របាកដកនញងពួក                       
ម្នុសសឬហទ្ ។ 

 ទសា ឯវមេ នាេទសាំ ភទន្តតិ ។                  

បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគមិ្នបានហ ើញហទ្ ។  
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ោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគបានជា
មិ្នអាច (នកឹហ ើញហៅហ ើយ) បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន 
ខ្ញមំ្រពះអងគបានជាម្របដ សហៅហ ើយ ។  

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ  បុរសិ បមេត្តេ ន្                        

កល្យាណម្កាសិ កាទេន្ វាចាេ        

ម្ន្សា តគឃ តាាំ  អទមភ  បុរសិ តថា                        

ករសិសន្តិ េថាតាំ បម្តតាំ  តាំ ទោ បទន្តាំ 

បាបកម្មាំ ទន្វ មតរា កតាំ  ន្ បិតរា កតាំ  

ន្ ភាតរា   កតាំ    ន្    ភគិនិ្យា    កតាំ   ន្ 

មិ្ត្តត ម្ទច្ោេិ     កតាំ     ន្     ញាតិសាទោ-  

េិទតេិ   កតាំ     ន្     ទេវត្តេិ   កតាំ    ន្ 

សម្ណត្ពាេមទណេិ កតាំ  អង ទោ                

តយាទវតាំ   បាបកម្មាំ  កតាំ   តាទញ្ោ វតសស 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .10.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

េម្រាេត្បាប់ទេវេតូេី ២ 

3 
តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ  បុរសិ តសស ទត វិញ្ោ សុស សទត្ត                

ម្េល្យលកសស   ន្    ឯតេទហាសិ   អេាំ បិ 

 ទោម្ហិ      រាធិធទមម     រាធិាំ    អន្តីទត្ត 

 េនាទ េាំ  កល្យាណាំ  កទរាមិ្ កាទេន្ 

វាចាេ ម្ន្សាតិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ                        
យម្រាជហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ាន លបុរសដ៏
ចហម្រម្ើន អនកឯងជាម្នុសសដងឹកតចីាស់ហ ើយ កហ៏ៅដត្ឥត្
ានគនំតិ្ដូហចនះថា អញានពាធជិាធម្មតា មិ្នកនលង
ពាធបិានហ ើយ គួរដត្អាតាម អញ ហធវ ើលអហោយកាយ                               
វាចា ចតិ្ត ។ 

ទសា ឯវមេ នាសកខិសសាំ ភទន្ត                 

បមេសសាំ ភទន្តតិ ។ បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្ល



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .11.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគបានជា
មិ្នអាច (នកឹហ ើញហៅហ ើយ) បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន 
ខ្ញមំ្រពះអងគបានជាម្របដ សហៅហ ើយ ។  

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ  បុរសិ បមេត្តេ ន្                        

កល្យាណម្កាសិ កាទេន្ វាចាេ        

ម្ន្សា តគឃ តាាំ  អទមភ  បុរសិ តថា                        

ករសិសន្តិ េថាតាំ បម្តតាំ  តាំ ទោ បទន្តាំ 

បាបកម្មាំ ទន្វ មតរា កតាំ  ន្ បិតរា កតាំ  

ន្ ភាតរា   កតាំ    ន្    ភគិនិ្យា    កតាំ   ន្ 

មិ្ត្តត ម្ទច្ោេិ     កតាំ     ន្     ញាតិសាទោ-  

េិទតេិ   កតាំ     ន្     ទេវត្តេិ   កតាំ    ន្ 

សម្ណត្ពាេមទណេិ កតាំ  អង ទោ                

តយាទវតាំ   បាបកម្មាំ  កតាំ   តាទញ្ោ វតសស 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .10.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

េម្រាេត្បាប់ទេវេតូេី ២ 

3 
តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ  បុរសិ តសស ទត វិញ្ោ សុស សទត្ត                

ម្េល្យលកសស   ន្    ឯតេទហាសិ   អេាំ បិ 

 ទោម្ហិ      រាធិធទមម     រាធិាំ    អន្តីទត្ត 

 េនាទ េាំ  កល្យាណាំ  កទរាមិ្ កាទេន្ 

វាចាេ ម្ន្សាតិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ                        
យម្រាជហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ាន លបុរសដ៏
ចហម្រម្ើន អនកឯងជាម្នុសសដងឹកតចីាស់ហ ើយ កហ៏ៅដត្ឥត្
ានគនំតិ្ដូហចនះថា អញានពាធជិាធម្មតា មិ្នកនលង
ពាធបិានហ ើយ គួរដត្អាតាម អញ ហធវ ើលអហោយកាយ                               
វាចា ចតិ្ត ។ 

ទសា ឯវមេ នាសកខិសសាំ ភទន្ត                 

បមេសសាំ ភទន្តតិ ។ បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្ល



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .13.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ភាសតិ   អទមភ     បុរសិ    ន្   តាាំ    អេទស 

ម្ន្ទុសសសុ តតិេាំ  ទេវេតូាំ  បាតុភូតន្តិ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះយម្រាជហដញហោលហចាទ្
ាកសរួហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២ ចំហរះបុរសហ ះហ ើយ កហ៏ដញ
ហោលហចាទ្ាកសរួហទ្វទូ្ត្ទ្ី ៣ ថាាន លបុរសដ៏
ចហម្រម្ើន អនកបានហ ើញហទ្វទូ្ត្ទ្ ី៣ ហកើត្ម្របាកដកនញងពួក
ម្នុសសខលះឬហទ្ ។ 
ទសា ឯវមេ នាេទសាំ ភទន្តតិ ។                      

បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគមិ្នហ ើញហទ្ ។  

េម្រាេត្បាប់ទេវេតូេី ៣ 

3 
តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ  បុរសិ ន្ តាាំ  អេទស ម្ន្ទុសសសុ ឥតិ្ាំ  

វា បុរសិាំ វា ឯកាេម្តាំ វា េាីេម្តាំ វា           

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .12.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

វិបាកាំ បដសិាំទវេិសសសីតិ ។ ាន លភកិាញ- 
ទំាងឡាយ យម្រាជហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា 
ាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន អនកមិ្នបានហធវ ើកុសលហោយកាយ 
វាចា ចតិ្ត ហម្ររះហសចកតហីធវសម្របដ ស ដនបុរសដច៏ហម្រម្ើន 
ហអើពួកនរិយបាលនងឹ ហធវ ើហទាសអនកតាម្អំហពើដដល                
អនកម្របដ សហ ើយហ ះ អំហពើអាម្រកក់ហ ះឯង មិ្នដម្ន
ាតាហធវ ើ មិ្នដម្នបិតាហធវ ើ មិ្នដម្នបងបអូនម្របុសហធវ ើ             
មិ្នដម្នបងបអូនស្សហីធវ ើ មិ្នដម្នពួកមិ្ត្តនងិអាាត្យហធវ ើ 
មិ្នដម្នពួកោត្និងិាហោ ិត្ហធវ ើ មិ្នដម្នពួក                
ហទ្វតាហធវ ើ មិ្នដម្នពួកសម្ណៈនងិម្ររ មណ៍ហធវ ើហទ្              
អំហពើអាម្រកក់ហ ះអនកឯង ហធវ ើជាម្របាកដ អនកនងឹទ្ទួ្ល
ផ្សលននអំហពើអាម្រកក់ហ ះ ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ េតិុេាំ        

ទេវេតូាំ សម្ន្េុុញ្ជិ ត្តា  សម្ន្គុ្គគ េិត្តា  

សម្ន្ភុាសិត្តា  តតិេាំ  ទេវេតូាំ                              

សម្ន្េុុញ្ជ តិ    សម្ន្គុ្គគ េតិ         សម្ន្-ុ 



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .13.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ភាសតិ   អទមភ     បុរសិ    ន្   តាាំ    អេទស 

ម្ន្ទុសសសុ តតិេាំ  ទេវេតូាំ  បាតុភូតន្តិ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះយម្រាជហដញហោលហចាទ្
ាកសរួហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២ ចំហរះបុរសហ ះហ ើយ កហ៏ដញ
ហោលហចាទ្ាកសរួហទ្វទូ្ត្ទ្ី ៣ ថាាន លបុរសដ៏
ចហម្រម្ើន អនកបានហ ើញហទ្វទូ្ត្ទ្ ី៣ ហកើត្ម្របាកដកនញងពួក
ម្នុសសខលះឬហទ្ ។ 
ទសា ឯវមេ នាេទសាំ ភទន្តតិ ។                      

បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគមិ្នហ ើញហទ្ ។  

េម្រាេត្បាប់ទេវេតូេី ៣ 

3 
តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ  បុរសិ ន្ តាាំ  អេទស ម្ន្ទុសសសុ ឥតិ្ាំ  

វា បុរសិាំ វា ឯកាេម្តាំ វា េាីេម្តាំ វា           

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .12.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

វិបាកាំ បដសិាំទវេិសសសីតិ ។ ាន លភកិាញ- 
ទំាងឡាយ យម្រាជហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា 
ាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន អនកមិ្នបានហធវ ើកុសលហោយកាយ 
វាចា ចតិ្ត ហម្ររះហសចកតហីធវសម្របដ ស ដនបុរសដច៏ហម្រម្ើន 
ហអើពួកនរិយបាលនងឹ ហធវ ើហទាសអនកតាម្អំហពើដដល                
អនកម្របដ សហ ើយហ ះ អំហពើអាម្រកក់ហ ះឯង មិ្នដម្ន
ាតាហធវ ើ មិ្នដម្នបិតាហធវ ើ មិ្នដម្នបងបអូនម្របុសហធវ ើ             
មិ្នដម្នបងបអូនស្សហីធវ ើ មិ្នដម្នពួកមិ្ត្តនងិអាាត្យហធវ ើ 
មិ្នដម្នពួកោត្និងិាហោ ិត្ហធវ ើ មិ្នដម្នពួក                
ហទ្វតាហធវ ើ មិ្នដម្នពួកសម្ណៈនងិម្ររ មណ៍ហធវ ើហទ្              
អំហពើអាម្រកក់ហ ះអនកឯង ហធវ ើជាម្របាកដ អនកនងឹទ្ទួ្ល
ផ្សលននអំហពើអាម្រកក់ហ ះ ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ េតិុេាំ        

ទេវេតូាំ សម្ន្េុុញ្ជិ ត្តា  សម្ន្គុ្គគ េិត្តា  

សម្ន្ភុាសិត្តា  តតិេាំ  ទេវេតូាំ                              

សម្ន្េុុញ្ជ តិ    សម្ន្គុ្គគ េតិ         សម្ន្-ុ 



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .15.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន 
អនកឯងជាម្នុសសដងឹកត ី ចាស់ហ ើយ ហៅដត្មិ្នានហស
ចកតមី្រត្ះិរះិដូហចនះថា អាតាម អញានហសចកតាីល ប់                  
ជាធម្មតា មិ្នកនលងហសចកតាីល ប់ហៅបាន គួរដត្អាតាម អញ
ហធវ ើលអ ហោយកាយ វាចា ចតិ្ត ។  

ទសា     ឯវមេ     នាសកខិសសាំ    ភទន្ត 

បមេសសាំ ភទន្តតិ ។ បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្ល
ោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគបានជា
មិ្នអាច (នកឹហ ើញហៅហ ើយ) បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន 
ខ្ញមំ្រពះអងគបានជាម្របដ សហធវសហៅហ ើយ ។ 
តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ អទមភ  

បុរសិ បមេត្តេ ន្ កល្យាណម្កាសិ 

កាទេន្ វាចាេ ម្ន្សា  តគឃ 

តាាំ   អទមភ   បុរសិ  តថា  ករសិសន្តិ េថា តាំ  

 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .14.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

តីេម្តាំ  វា ឧេធមុតកាំ វិនី្ល្យកាំ                            

វិបុរាកោតន្តិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជ
ហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន 
អនកបានហ ើញស្សកីត ីម្របុសកត ីដដលាល ប់ ១ នងងកត ីាល ប់ ២ 
នងងកត ី ាល ប់ ៣ នងងកត ី ជាអសភុហ ើម្ហបា៉ា ង ានសម្បុរ
ហខៀវ ានខទញះ ូរហចញកនញងពួកម្នុសសដដរឬហទ្ ។ 

ទសា ឯវមេ អេទសាំ ភទន្តតិ ។                      

បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគបានហ ើញហ ើយ ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ  បុរសិ តសស ទត វិញ្ោ សុស សទត្ត          

ម្េល្យលកសស ន្ ឯតេទហាសិ  អេាំ បិ ទោ

ម្ហិ  ម្រណធទមម  ម្រណាំ  អន្តីទត្ត               េ

នាទ េាំ  កល្យាណាំ  កទរាមិ្ កាទេន្ វាចា

េ ម្ន្សាតិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ        យម្រាជ



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .15.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន 
អនកឯងជាម្នុសសដងឹកត ី ចាស់ហ ើយ ហៅដត្មិ្នានហស
ចកតមី្រត្ះិរះិដូហចនះថា អាតាម អញានហសចកតាីល ប់                  
ជាធម្មតា មិ្នកនលងហសចកតាីល ប់ហៅបាន គួរដត្អាតាម អញ
ហធវ ើលអ ហោយកាយ វាចា ចតិ្ត ។  

ទសា     ឯវមេ     នាសកខិសសាំ    ភទន្ត 

បមេសសាំ ភទន្តតិ ។ បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្ល
ោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគបានជា
មិ្នអាច (នកឹហ ើញហៅហ ើយ) បពមិ្រត្ម្រពះអងគដច៏ហម្រម្ើន 
ខ្ញមំ្រពះអងគបានជាម្របដ សហធវសហៅហ ើយ ។ 
តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ អទមភ  

បុរសិ បមេត្តេ ន្ កល្យាណម្កាសិ 

កាទេន្ វាចាេ ម្ន្សា  តគឃ 

តាាំ   អទមភ   បុរសិ  តថា  ករសិសន្តិ េថា តាំ  

 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .14.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

តីេម្តាំ  វា ឧេធមុតកាំ វិនី្ល្យកាំ                            

វិបុរាកោតន្តិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ យម្រាជ
ហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ាន លបុរសដច៏ហម្រម្ើន 
អនកបានហ ើញស្សកីត ីម្របុសកត ីដដលាល ប់ ១ នងងកត ីាល ប់ ២ 
នងងកត ី ាល ប់ ៣ នងងកត ី ជាអសភុហ ើម្ហបា៉ា ង ានសម្បុរ
ហខៀវ ានខទញះ ូរហចញកនញងពួកម្នុសសដដរឬហទ្ ។ 

ទសា ឯវមេ អេទសាំ ភទន្តតិ ។                      

បុរសហ ះម្រកាបបងគំទូ្លោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ម្រពះអងគដ៏
ចហម្រម្ើន ខ្ញមំ្រពះអងគបានហ ើញហ ើយ ។ 

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ េទម រាោ ឯវមេ 

អទមភ  បុរសិ តសស ទត វិញ្ោ សុស សទត្ត          

ម្េល្យលកសស ន្ ឯតេទហាសិ  អេាំ បិ ទោ

ម្ហិ  ម្រណធទមម  ម្រណាំ  អន្តីទត្ត               េ

នាទ េាំ  កល្យាណាំ  កទរាមិ្ កាទេន្ វាចា

េ ម្ន្សាតិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ        យម្រាជ



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .17.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

មិ្នដម្នបងបអូនស្សហីធវ ើ   មិ្នដម្នពួកមិ្ត្តនងិអាាត្យហធវ ើ 
មិ្នដម្នពួកោត្ ិ   នងិាហោ ិត្ហធវ ើ     មិ្នដម្នពួក 
ហទ្វតាហធវ ើ មិ្នដម្នពួកសម្ណម្ររ មណ៍ហធវ ើហទ្ ម្របាកដ
ជាអនកឯងហធវ ើអំហពើអាម្រកក់ហ ះ អនកឯងនងឹទ្ទួ្លយក
ផ្សលននអំហពើអាម្រកក់ហ ះ ។ 

តទម្ន្ាំ  ភិកខទវ   េទម  រាោ តតិេាំ   

ទេវេតូាំ សម្ន្េុុញ្ជិ ត្តា  សម្ន្គុ្គគ េិត្តា                       

សម្ន្ភុាសិត្តា  តុណហ ី  ទហាតិ ។                             

ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះយម្រាជ ហដញហោលហចាទ្
ាកសរួហទ្វទូ្ត្ទ្ី ៣ ហ ើយកហ៏សងៀម្ ។   

តទម្ន្ាំ          ភិកខទវ         និ្រេបាោ 

បញ្ោ វិធរន្ធន្ាំ   នាម្  កម្មករណាំ   កទរាន្តិ 

តតតាំ      អទយាែីល្យាំ   េទត្   គទម្ន្តិ     តតតាំ  

អទយាែីល្យាំ  េតិុេសមិាំ  េទត្ គទម្ន្តិ  តតតាំ 

 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .16.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

បម្តតាំ    តាំ   ទោ   បន្   ទត  ឯតាំ   បាបកម្មាំ - 

ទន្វ  មតរា   កតាំ    ន្   បិតរា   កតាំ      ន្  

ភាតរា  កតាំ   ន្  ភគិនិ្យា  កតាំ    ន្  

មិ្ត្តត ម្ទច្ោេិ កតាំ    ន្     ញាតិសាទោេិ- 

ទតេិ កតាំ  ន្  ទេវត្តេិ កតាំ  ន្ សម្ណ- 

ត្ពាេមទណេិ កតាំ   អង ទោ  តយាទវតាំ  

បាបកម្មាំ     កតាំ      តាទញ្ោ វតសស     វិបាកាំ   

បដសិាំទវេិសសសីតិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ 
យម្រាជហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ាន លបុរសដ៏
ចហម្រម្ើន អនកមិ្នបានហធវ ើកុសលហោយកាយ វាចា ចតិ្ត
ហម្ររះហសចកតមី្របដ សហធវស    ហអើបុរសដច៏ហម្រម្ើន មុ្ខជា
ពួកនរិយបាលនងឹហធវ ើហទាសអនកតាម្អំហពើ ដដលអនក
ម្របដ សហ ើយហ ះ អំហពើអាម្រកក់ហ ះឯងមិ្នដម្ន
ាតាហធវ ើ មិ្នដម្នបិតាហធវ ើ      មិ្នដម្នបងបអូនម្របុសហធវ ើ  



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .17.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

មិ្នដម្នបងបអូនស្សហីធវ ើ   មិ្នដម្នពួកមិ្ត្តនងិអាាត្យហធវ ើ 
មិ្នដម្នពួកោត្ ិ   នងិាហោ ិត្ហធវ ើ     មិ្នដម្នពួក 
ហទ្វតាហធវ ើ មិ្នដម្នពួកសម្ណម្ររ មណ៍ហធវ ើហទ្ ម្របាកដ
ជាអនកឯងហធវ ើអំហពើអាម្រកក់ហ ះ អនកឯងនងឹទ្ទួ្លយក
ផ្សលននអំហពើអាម្រកក់ហ ះ ។ 

តទម្ន្ាំ  ភិកខទវ   េទម  រាោ តតិេាំ   

ទេវេតូាំ សម្ន្េុុញ្ជិ ត្តា  សម្ន្គុ្គគ េិត្តា                       

សម្ន្ភុាសិត្តា  តុណហ ី  ទហាតិ ។                             

ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះយម្រាជ ហដញហោលហចាទ្
ាកសរួហទ្វទូ្ត្ទ្ី ៣ ហ ើយកហ៏សងៀម្ ។   

តទម្ន្ាំ          ភិកខទវ         និ្រេបាោ 

បញ្ោ វិធរន្ធន្ាំ   នាម្  កម្មករណាំ   កទរាន្តិ 

តតតាំ      អទយាែីល្យាំ   េទត្   គទម្ន្តិ     តតតាំ  

អទយាែីល្យាំ  េតិុេសមិាំ  េទត្ គទម្ន្តិ  តតតាំ 

 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .16.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

បម្តតាំ    តាំ   ទោ   បន្   ទត  ឯតាំ   បាបកម្មាំ - 

ទន្វ  មតរា   កតាំ    ន្   បិតរា   កតាំ      ន្  

ភាតរា  កតាំ   ន្  ភគិនិ្យា  កតាំ    ន្  

មិ្ត្តត ម្ទច្ោេិ កតាំ    ន្     ញាតិសាទោេិ- 

ទតេិ កតាំ  ន្  ទេវត្តេិ កតាំ  ន្ សម្ណ- 

ត្ពាេមទណេិ កតាំ   អង ទោ  តយាទវតាំ  

បាបកម្មាំ     កតាំ      តាទញ្ោ វតសស     វិបាកាំ   

បដសិាំទវេិសសសីតិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ 
យម្រាជហរលនងឹបុរសហ ះោ៉ា ងហនះថា ាន លបុរសដ៏
ចហម្រម្ើន អនកមិ្នបានហធវ ើកុសលហោយកាយ វាចា ចតិ្ត
ហម្ររះហសចកតមី្របដ សហធវស    ហអើបុរសដច៏ហម្រម្ើន មុ្ខជា
ពួកនរិយបាលនងឹហធវ ើហទាសអនកតាម្អំហពើ ដដលអនក
ម្របដ សហ ើយហ ះ អំហពើអាម្រកក់ហ ះឯងមិ្នដម្ន
ាតាហធវ ើ មិ្នដម្នបិតាហធវ ើ      មិ្នដម្នបងបអូនម្របុសហធវ ើ  



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .19.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

តទម្ន្ាំ  ភិកខទវ   និ្រេបាោ   សាំទវសិត្តា  

កុឋារេិី តច្ឆន្តិ  ។         ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួក
នរិយបាលហផ្សតកបុរសហ ះ ចំាងហោយដងឹទំាងឡាយ ។ 
ទសា តត្ េកុាខ  តិពាា  ែរា កដកុា ទវេនា 

ទវេិេតិ ន្ ច្ ត្តវ កាល្យាំ កទរាតិ យាវ               

ន្ តាំ បាបកម្មាំ  រយន្តីទហាតិ ។ បុរសហ ះក៏
ទ្ទួ្លទុ្កាហវទ្ ដក៏ាល រងឹផ្សាហខាល ចកនញងនរកហ ះ អំហពើ 
អាម្រកក់ហ ះមិ្នទាន់អស់ ដរាបណា មិ្នទាន់ហធវ ើម្រណ
កាល ដរាបហ ះ ។  
តទម្ន្ាំ ភិកខទវ      និ្រេបាោ       ឧេធាំបាេាំ 

អទោសិរាំ ឋទបត្តា  វាសីេិ តច្ឆន្តិ…                   

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ និ្រេបាោ រទង                            

ទយាទេត្តា            អាេិត្តត េ             ភូមិ្យា 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .18.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អទយាែីល្យាំ        បាទេ       គទម្ន្តិ          តតតាំ - 

 អទយាែីល្យាំ េតិុេសមិាំ  បាទេ  គទម្ន្តិ  តតតាំ  

អទយាែិល្យាំ    ម្ទេេ ឧរសមិាំ គទម្ន្តិ ។  

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលហធវ ើកម្មករណ៍ ដដល
ហៅថាចំណង ៥ ម្របការចំហរះបុរសហ ះ គហឺបាះដដក
ហោលដហ៏តត ហៅម្រត្ង់នដ ហបាះដដកហោលដហ៏តត ហៅម្រត្ង់
នដទ្ី ២ ហបាះដដកហោលដហ៏តត ហៅម្រត្ង់ហជើង ហបាះដដក
ហោលដហ៏តត ហៅម្រត្ង់ហជើងទ្ ី    ២    ហបាះដដកហោលដ៏
ហតត ម្រត្ង់កណាត លម្រទូ្ង ។ 
ទសា តត្ េកុាខ  តិពាា  ែរា កដកុា ទវេនា 

ទវេិេតិ ន្ ច្ ត្តវ កាល្យាំ កទរាតិ យាវ ន្ 

តាំ បាបកម្មាំ រយន្តីទហាតិ ។ បុរសហ ះទ្ទួ្ល
ហវទ្ ដក៏ាល ហតត ម្រកហាយ កនញងនរកហ ះ អំហពើអាម្រកក់ហ ះ
មិ្នទាន់អស់ ដរាបណា មិ្នទាន់ហធវ ើម្រណកាល                     
ដរាបហ ះ ។  



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .19.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

តទម្ន្ាំ  ភិកខទវ   និ្រេបាោ   សាំទវសិត្តា  

កុឋារេិី តច្ឆន្តិ  ។         ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួក
នរិយបាលហផ្សតកបុរសហ ះ ចំាងហោយដងឹទំាងឡាយ ។ 
ទសា តត្ េកុាខ  តិពាា  ែរា កដកុា ទវេនា 

ទវេិេតិ ន្ ច្ ត្តវ កាល្យាំ កទរាតិ យាវ               

ន្ តាំ បាបកម្មាំ  រយន្តីទហាតិ ។ បុរសហ ះក៏
ទ្ទួ្លទុ្កាហវទ្ ដក៏ាល រងឹផ្សាហខាល ចកនញងនរកហ ះ អំហពើ 
អាម្រកក់ហ ះមិ្នទាន់អស់ ដរាបណា មិ្នទាន់ហធវ ើម្រណ
កាល ដរាបហ ះ ។  
តទម្ន្ាំ ភិកខទវ      និ្រេបាោ       ឧេធាំបាេាំ 

អទោសិរាំ ឋទបត្តា  វាសីេិ តច្ឆន្តិ…                   

តទម្ន្ាំ ភិកខទវ និ្រេបាោ រទង                            

ទយាទេត្តា            អាេិត្តត េ             ភូមិ្យា 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .18.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អទយាែីល្យាំ        បាទេ       គទម្ន្តិ          តតតាំ - 

 អទយាែីល្យាំ េតិុេសមិាំ  បាទេ  គទម្ន្តិ  តតតាំ  

អទយាែិល្យាំ    ម្ទេេ ឧរសមិាំ គទម្ន្តិ ។  

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលហធវ ើកម្មករណ៍ ដដល
ហៅថាចំណង ៥ ម្របការចំហរះបុរសហ ះ គហឺបាះដដក
ហោលដហ៏តត ហៅម្រត្ង់នដ ហបាះដដកហោលដហ៏តត ហៅម្រត្ង់
នដទ្ី ២ ហបាះដដកហោលដហ៏តត ហៅម្រត្ង់ហជើង ហបាះដដក
ហោលដហ៏តត ហៅម្រត្ង់ហជើងទ្ ី    ២    ហបាះដដកហោលដ៏
ហតត ម្រត្ង់កណាត លម្រទូ្ង ។ 
ទសា តត្ េកុាខ  តិពាា  ែរា កដកុា ទវេនា 

ទវេិេតិ ន្ ច្ ត្តវ កាល្យាំ កទរាតិ យាវ ន្ 

តាំ បាបកម្មាំ រយន្តីទហាតិ ។ បុរសហ ះទ្ទួ្ល
ហវទ្ ដក៏ាល ហតត ម្រកហាយ កនញងនរកហ ះ អំហពើអាម្រកក់ហ ះ
មិ្នទាន់អស់ ដរាបណា មិ្នទាន់ហធវ ើម្រណកាល                     
ដរាបហ ះ ។  



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .21.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

សហៅធ ... ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល ចាប់បុរស
ហ ះ បញ្ឈរហជើងហ ើងហលើកាលចុះហម្រកាម្ ហបាះហៅកនញង
ខទះហោ ៈដហ៏តត  ដដលហឆះម្រចាលហអអ សហ ធ សហៅធ  ។  
ទសា តត្ ទផន្ទុេទេកាំ បច្ោតិ ។ បុរសហ ះម្រត្ូវ
បាបកម្មហាង រហៅកនញងខទះហោ ៈហ ះ     ផុ្សលហ ើងដូច
ជាពពុះទ្ឹក ។  
ទសា តត្ ទផន្ទុេទេកាំ បច្ោមទនា  សក៊ឹបិ 

ឧេធាំ គច្ឆតិ  សក៊ឹបិ   អទោ  គច្ឆតិ សក៊ឹបិ 

តិរេិាំ  គច្ឆតិ ។ កាលបុរសហ ះម្រត្ូវបាបកម្មហាង រ
ហៅកនញងខទះហោ ៈហ ះ ផុ្សលហ ើងដចូជាពពុះទ្ឹក                
ជួនណាពុះហខាោ លហ ើងហលើម្តង លិចចុះហម្រកាម្ម្ដង 
ជួនណាហៅទ្ទ្ឹងម្តង ។ 
ទសា តត្ េកុាខ  តិពាា  ែរា កដកុា ទវេនា 

ទវេិេតិ ន្ ច្ ត្តវ កាល្យាំ កទរាតិ យាវ ន្ 

តាំ បាបកម្មាំ  រយន្តីទហាតិ ។ បុរសហ ះ កទ៏្ទួ្ល

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .20.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

សម្បេជលិ្យត្តេ សទញជ តិភូត្តេ                    

សាទរន្តិបិ បចាោ សាទរន្តិបិ.… តទម្ន្ាំ ភិកខទវ 

និ្រេបាោ ម្េន្តាំ អង្គគ របរាតាំ  អាេិតតាំ 

សម្បេជលិ្យតាំ    សទញជ តិភូតាំ   អាទរាទបន្តិបិ 

ឱទរាទបន្តិបិ.… តទម្ន្ាំ ភិកខទវ និ្រេបាោ 

ឧេធាំបាេាំ អទោសិរាំ គទេត្តា  តត្តត េ 

ទោេកុម្ភិយា      បកខិបន្តិ       អាេិត្តត េ 

សម្បេជលិ្យត្តេ   សទញជ តិភូត្តេ ។                 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលចាប់បុរសហ ះ
បញ្ឈរឲ្យានហជើងហ ើង ហលើកាលចុះហម្រកាម្ម្រចាសនងឹ
កាបិំត្ម្ររទំាងឡាយ... ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួក           
នរិយបាលទ្ឹម្បុរសហ ះនងឹរង បរហៅម្កហលើដផ្សនដី
ដដលានហភល ើងហឆះ រុងហរឿងសហ ធ សហៅធ ... ាន លភកិាញ
ទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលឲ្យបុរសហ ះ ហ ើងចុះភន ំ
រហងើកហភល ើងដធ៏ ំ ដដលហភល ើងកពុំងហឆះម្រចាល ហឆះសហ ធ



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .21.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

សហៅធ ... ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល ចាប់បុរស
ហ ះ បញ្ឈរហជើងហ ើងហលើកាលចុះហម្រកាម្ ហបាះហៅកនញង
ខទះហោ ៈដហ៏តត  ដដលហឆះម្រចាលហអអ សហ ធ សហៅធ  ។  
ទសា តត្ ទផន្ទុេទេកាំ បច្ោតិ ។ បុរសហ ះម្រត្ូវ
បាបកម្មហាង រហៅកនញងខទះហោ ៈហ ះ     ផុ្សលហ ើងដូច
ជាពពុះទ្ឹក ។  
ទសា តត្ ទផន្ទុេទេកាំ បច្ោមទនា  សក៊ឹបិ 

ឧេធាំ គច្ឆតិ  សក៊ឹបិ   អទោ  គច្ឆតិ សក៊ឹបិ 

តិរេិាំ  គច្ឆតិ ។ កាលបុរសហ ះម្រត្ូវបាបកម្មហាង រ
ហៅកនញងខទះហោ ៈហ ះ ផុ្សលហ ើងដចូជាពពុះទ្ឹក                
ជួនណាពុះហខាោ លហ ើងហលើម្តង លិចចុះហម្រកាម្ម្ដង 
ជួនណាហៅទ្ទ្ឹងម្តង ។ 
ទសា តត្ េកុាខ  តិពាា  ែរា កដកុា ទវេនា 

ទវេិេតិ ន្ ច្ ត្តវ កាល្យាំ កទរាតិ យាវ ន្ 

តាំ បាបកម្មាំ  រយន្តីទហាតិ ។ បុរសហ ះ កទ៏្ទួ្ល

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .20.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

សម្បេជលិ្យត្តេ សទញជ តិភូត្តេ                    

សាទរន្តិបិ បចាោ សាទរន្តិបិ.… តទម្ន្ាំ ភិកខទវ 

និ្រេបាោ ម្េន្តាំ អង្គគ របរាតាំ  អាេិតតាំ 

សម្បេជលិ្យតាំ    សទញជ តិភូតាំ   អាទរាទបន្តិបិ 

ឱទរាទបន្តិបិ.… តទម្ន្ាំ ភិកខទវ និ្រេបាោ 

ឧេធាំបាេាំ អទោសិរាំ គទេត្តា  តត្តត េ 

ទោេកុម្ភិយា      បកខិបន្តិ       អាេិត្តត េ 

សម្បេជលិ្យត្តេ   សទញជ តិភូត្តេ ។                 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលចាប់បុរសហ ះ
បញ្ឈរឲ្យានហជើងហ ើង ហលើកាលចុះហម្រកាម្ម្រចាសនងឹ
កាបិំត្ម្ររទំាងឡាយ... ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួក           
នរិយបាលទ្ឹម្បុរសហ ះនងឹរង បរហៅម្កហលើដផ្សនដី
ដដលានហភល ើងហឆះ រុងហរឿងសហ ធ សហៅធ ... ាន លភកិាញ
ទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលឲ្យបុរសហ ះ ហ ើងចុះភន ំ
រហងើកហភល ើងដធ៏ ំ ដដលហភល ើងកពុំងហឆះម្រចាល ហឆះសហ ធ



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .23.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ផរតិ្តា  តិដ ឋតិ សរាទាតិ ។ 

          ាន លភកិាញទំាងឡាយ     ឯម្ហានរកហ ះឯងាន  
ម្រជុង ៤ ានទាវ រ ៤ ដដលកម្មដចកហ ើយ ហោយចំដណក 
វាស់ហោយចំដណក ានកដំពងដដកពទ័្ធជំុវញិ ម្របក់
ហោយដដក ដផ្សនដរីបស់នរកហ ះ សទុ្ធដត្ដដក ម្រចាល
ហអអ  ម្របកបហោយហភល ើងផ្សាយហៅអស់ ១០០ ហោជនជំុ៍
វញិ តាងំហៅសពវ ៗ កាល ។ 

ភូតបុរាាំ ភិកខទវ េម្សស រទញោ                         

ឯតេទហាសិ ទេ កិរ ទភា ទោទក                   

បាបកានិ្    កមម និ្    កទរាន្តិ   ទត  ឯវរបូា 

វិវិោ កម្មករណា ករេិន្តិ អទហា                       

វត្តេាំ  ម្ន្សុសតតាំ  ល្យទភេយាំ តថាគទត្ត ច្ 

ទោទក ឧបបទេជេយ អរេាំ  សមម សម្ពទុទាធ  

តញោ េាំ  ភគវន្តាំ បេិរបុាទសេយាំ ទសា ច្ 

ភគវា ធម្មាំ  ទេទសេយ តសស ចាេាំ                     

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .22.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហវទ្ ជាទុ្កាដក៏ាល រងឹ ហតដ ម្រកហាយកនញងនរកហ ះអំហពើ
អាម្រកក់មិ្នទាន់អស់ ដរាបណា កមិ៏្នទាន់ហធវ ើម្រណកាល
ដរាបហ ះ ។ 
តទម្ន្ាំ ភិកខទវ និ្រេបាោ  ម្ហានិ្រទេ 

បកខិបន្តិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ ហទ្ើបពួកនរិយបាល 
ហបាះបុរសហ ះហៅកនញងម្ហានរក (ម្ហាអវចី)ិ ។  

ទសា ទោ បន្ ភិកខទវ ម្ហានិ្រទយា 

   ច្តុកកទណាណ  ច្តុទាា ទរា  

វិភទត្តត  ភាគទសា មិ្ទត្ត 

អទយាបាការបរេិទនាត   

អេសា បដកុិេជិទត្ត  

តសស អទយាម្យា ភូមិ្  

េលិ្យត្ត ទតេសា េុត្ត  

សម្នាត  ទយាេន្សតាំ   



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .23.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ផរតិ្តា  តិដ ឋតិ សរាទាតិ ។ 

          ាន លភកិាញទំាងឡាយ     ឯម្ហានរកហ ះឯងាន  
ម្រជុង ៤ ានទាវ រ ៤ ដដលកម្មដចកហ ើយ ហោយចំដណក 
វាស់ហោយចំដណក ានកដំពងដដកពទ័្ធជំុវញិ ម្របក់
ហោយដដក ដផ្សនដរីបស់នរកហ ះ សទុ្ធដត្ដដក ម្រចាល
ហអអ  ម្របកបហោយហភល ើងផ្សាយហៅអស់ ១០០ ហោជនជំុ៍
វញិ តាងំហៅសពវ ៗ កាល ។ 

ភូតបុរាាំ ភិកខទវ េម្សស រទញោ                         

ឯតេទហាសិ ទេ កិរ ទភា ទោទក                   

បាបកានិ្    កមម និ្    កទរាន្តិ   ទត  ឯវរបូា 

វិវិោ កម្មករណា ករេិន្តិ អទហា                       

វត្តេាំ  ម្ន្សុសតតាំ  ល្យទភេយាំ តថាគទត្ត ច្ 

ទោទក ឧបបទេជេយ អរេាំ  សមម សម្ពទុទាធ  

តញោ េាំ  ភគវន្តាំ បេិរបុាទសេយាំ ទសា ច្ 

ភគវា ធម្មាំ  ទេទសេយ តសស ចាេាំ                     

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .22.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហវទ្ ជាទុ្កាដក៏ាល រងឹ ហតដ ម្រកហាយកនញងនរកហ ះអំហពើ
អាម្រកក់មិ្នទាន់អស់ ដរាបណា កមិ៏្នទាន់ហធវ ើម្រណកាល
ដរាបហ ះ ។ 
តទម្ន្ាំ ភិកខទវ និ្រេបាោ  ម្ហានិ្រទេ 

បកខិបន្តិ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ ហទ្ើបពួកនរិយបាល 
ហបាះបុរសហ ះហៅកនញងម្ហានរក (ម្ហាអវចី)ិ ។  

ទសា ទោ បន្ ភិកខទវ ម្ហានិ្រទយា 

   ច្តុកកទណាណ  ច្តុទាា ទរា  

វិភទត្តត  ភាគទសា មិ្ទត្ត 

អទយាបាការបរេិទនាត   

អេសា បដកុិេជិទត្ត  

តសស អទយាម្យា ភូមិ្  

េលិ្យត្ត ទតេសា េុត្ត  

សម្នាត  ទយាេន្សតាំ   



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .25.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ត្ថាគត្នងឹបានឮនូវ ហ ត្ុហ ះ អំពសំីណាក់ននសម្ណៈ 
ឬម្ររ មណ៍ដនទ្ ហ ើយសដម្តង ោ៉ា ងហនះកហ៏ទ្                  
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ម្របាកដជាត្ថាគត្បានសដម្តងហ ត្ ុ
ហ ះឯងដដលត្ថាគត្ដងឹហោយខលួនឯង ហ ើញហោយ
ខលួនឯង យល់ជាក់ចាស់ហោយខលួនឯង ។ 

ទចាេិត្ត ទេវេទូតេិ  

ទេ បម្េជន្តិ មណវា  

ទត េីឃរតតាំ  ទសាច្ន្តិ  

េីន្កាេូបគ្គ ន្រា ។ 

ាណពណា ដដលហទ្វទូ្ត្ោស់ហត្ឿនហ ើយ ហៅដត្ 
ម្របដ សហធវស ាណពហ ះ ហៅហកើត្កនញងពួកហថាកទាប 
រដម្ងហាកសហម្រងងអស់រាម្រត្ដីវង ។ 

ទេ ច្ ទោ ទេវេទូតេិ  

សទនាត  សបបរុសិា ឥធ  

ទចាេិត្ត ន្បបម្េជន្តិ  

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .24.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ភគវទត្ត ធម្មាំ  អាោទន្េយន្តិ ។                                    

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ធ្លល ប់ានហរឿងម្កថា យម្រាជ      
ានហសចកតមី្រត្ះិរះិដូហចនះថា ាន លអនកដច៏ហម្រម្ើន ឮថាពួក
សត្វណា ហធវ ើអំហពើអាម្រកក់កនញងហោក ពួកសត្វហ ះម្រត្ូវពួក
នរិយបាលហធវ ើកម្មករណ៍ហផ្សសងៗ ានសភាពោ៉ា ងហនះ 
ហអើ ន៎  សមូ្ឲ្យអាតាម អញបានហកើត្ជាម្នុសស សមូ្ឲ្យ              
ម្រពះត្ថាគត្អរ នតសាម សម្ពញទ្ធ ហកើត្កនញងហោក                   
អាតាម អញហាត្ គបបីបានអងគញយជតិ្ ម្រពះដា៏នម្រពះភាគ
ហ ះ គបបីសដម្តងធម៌្ អាតាម អញ គបបយីល់ធម៌្ របស់ 
ម្រពះានម្រពះភាគហ ះ ។  

តាំ ទោ បនាេាំ  ភិកខទវ ន្ អញ្ោ សស 

សម្ណសស វា ត្ពាេមណសស វា សុត្តា  ឯវំ   

វទាមិ្   អបិច្  ទោ  ភិកខទវ  េទេវ  ទម្ 

សាម្ាំ    ញាតាំ     សាម្ាំ    េិដ ឋ ំ   សាម្ាំ    វិេិតាំ 

តទេវាេាំ    វទាមី្តិ  ។  ាន លភកិាញទំាងឡាយ  



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .25.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ត្ថាគត្នងឹបានឮនូវ ហ ត្ុហ ះ អំពសំីណាក់ននសម្ណៈ 
ឬម្ររ មណ៍ដនទ្ ហ ើយសដម្តង ោ៉ា ងហនះកហ៏ទ្                  
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ម្របាកដជាត្ថាគត្បានសដម្តងហ ត្ ុ
ហ ះឯងដដលត្ថាគត្ដងឹហោយខលួនឯង ហ ើញហោយ
ខលួនឯង យល់ជាក់ចាស់ហោយខលួនឯង ។ 

ទចាេិត្ត ទេវេទូតេិ  

ទេ បម្េជន្តិ មណវា  

ទត េីឃរតតាំ  ទសាច្ន្តិ  

េីន្កាេូបគ្គ ន្រា ។ 

ាណពណា ដដលហទ្វទូ្ត្ោស់ហត្ឿនហ ើយ ហៅដត្ 
ម្របដ សហធវស ាណពហ ះ ហៅហកើត្កនញងពួកហថាកទាប 
រដម្ងហាកសហម្រងងអស់រាម្រត្ដីវង ។ 

ទេ ច្ ទោ ទេវេទូតេិ  

សទនាត  សបបរុសិា ឥធ  

ទចាេិត្ត ន្បបម្េជន្តិ  

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .24.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ភគវទត្ត ធម្មាំ  អាោទន្េយន្តិ ។                                    

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ធ្លល ប់ានហរឿងម្កថា យម្រាជ      
ានហសចកតមី្រត្ះិរះិដូហចនះថា ាន លអនកដច៏ហម្រម្ើន ឮថាពួក
សត្វណា ហធវ ើអំហពើអាម្រកក់កនញងហោក ពួកសត្វហ ះម្រត្ូវពួក
នរិយបាលហធវ ើកម្មករណ៍ហផ្សសងៗ ានសភាពោ៉ា ងហនះ 
ហអើ ន៎  សមូ្ឲ្យអាតាម អញបានហកើត្ជាម្នុសស សមូ្ឲ្យ              
ម្រពះត្ថាគត្អរ នតសាម សម្ពញទ្ធ ហកើត្កនញងហោក                   
អាតាម អញហាត្ គបបីបានអងគញយជតិ្ ម្រពះដា៏នម្រពះភាគ
ហ ះ គបបីសដម្តងធម៌្ អាតាម អញ គបបយីល់ធម៌្ របស់ 
ម្រពះានម្រពះភាគហ ះ ។  

តាំ ទោ បនាេាំ  ភិកខទវ ន្ អញ្ោ សស 

សម្ណសស វា ត្ពាេមណសស វា សុត្តា  ឯវំ   

វទាមិ្   អបិច្  ទោ  ភិកខទវ  េទេវ  ទម្ 

សាម្ាំ    ញាតាំ     សាម្ាំ    េិដ ឋ ំ   សាម្ាំ    វិេិតាំ 

តទេវាេាំ    វទាមី្តិ  ។  ាន លភកិាញទំាងឡាយ  



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .27.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

កនលងបង់នូវហពៀរ នងិភយ័ទំាងអស់ កនលងនូវហសចកតទុី្កា 
ទំាងអស់បាន ។ 

ច្ប់ទេវេតូសូត្ត  

3 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .26.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អរេិធទម្ម កុទាច្ន្ាំ  

ឧបាទាទន្ ភេាំ  េិសាា   

ោតិម្រណសម្ភទវ 

អន្បុាទា    វិមុ្ច្ោន្តិ  

ោតិម្រណសងខទេ 

ទត ទែម្បបត្តត  សុែិត្ត 

េិដ ឋធមម ភិនិ្រាតុ្ត 

សរាទវរភយាតីត្ត  

សរាេកុខាំ  ឧបច្ោគុន្តិ ។  

នរជនណា ជាសបបុរស សងប់ទុ្កាកនញងហោកហនះ                      
ដដលហទ្វទូ្ត្ោស់ហត្ឿនហ ើយ មិ្នម្របដ សហធវសកនញង
អរយិធម៌្កនញងកាលខលះ ហ ើញភយ័កនញងឧបាទាន ជាដដន
ហកើត្ននជាត្ ិ នងិម្រណៈ រដម្ងរួចស្ស ះ ហម្ររះមិ្ន
ម្របកាន់កនញងការអស់ជាត្ ិ នងិម្រណៈ នរជនហ ះដល់នូវ
ហសចកតហីកសម្ នងិសខុរលត់្កហិលស កនញងបចចញបបនន                   



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .27.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

កនលងបង់នូវហពៀរ នងិភយ័ទំាងអស់ កនលងនូវហសចកតទុី្កា 
ទំាងអស់បាន ។ 

ច្ប់ទេវេតូសូត្ត  

3 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .26.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អរេិធទម្ម កុទាច្ន្ាំ  

ឧបាទាទន្ ភេាំ  េិសាា   

ោតិម្រណសម្ភទវ 

អន្បុាទា    វិមុ្ច្ោន្តិ  

ោតិម្រណសងខទេ 

ទត ទែម្បបត្តត  សុែិត្ត 

េិដ ឋធមម ភិនិ្រាតុ្ត 

សរាទវរភយាតីត្ត  

សរាេកុខាំ  ឧបច្ោគុន្តិ ។  

នរជនណា ជាសបបុរស សងប់ទុ្កាកនញងហោកហនះ                      
ដដលហទ្វទូ្ត្ោស់ហត្ឿនហ ើយ មិ្នម្របដ សហធវសកនញង
អរយិធម៌្កនញងកាលខលះ ហ ើញភយ័កនញងឧបាទាន ជាដដន
ហកើត្ននជាត្ ិ នងិម្រណៈ រដម្ងរួចស្ស ះ ហម្ររះមិ្ន
ម្របកាន់កនញងការអស់ជាត្ ិ នងិម្រណៈ នរជនហ ះដល់នូវ
ហសចកតហីកសម្ នងិសខុរលត់្កហិលស កនញងបចចញបបនន                   



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .29.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហម្ររះដូចជាោស់ហត្ឿនថា ឥ ូវហនះ ហោកកពុំងចូល
ហៅជតិ្ហសចកតាីល ប់ ហោយបំណងនងឹឲ្យហកើត្ហសចកត ី
សហងវគ ។ 

មួ្យហទ្ៀត្ ហ ម្ ះថា ទេវេតូ ហម្ររះអត្ថថា ជា
ទូ្ត្ដូចហទ្វតាខលះ ។  

អធបិាយថា កាលហទ្វតាតាក់ដត្ងម្របោប់ម្របោ 
ហ ើយ រនោិយហៅកនញងអាកាសថា ហោកនងឹាល ប់
កនញងនងងឯហណាះ រកយនោិយរបស់ហទ្វតាហ ះជារកយ 
គួរហជឿ ោ៉ា ងណា សមូ្បីម្នុសសចាស់ ម្នុសស ឺ                
នងិអនកាល ប់ កដ៏ូហចាន ះដដរ កាលម្របាកដ កដ៏ចូជា
ោស់ហត្ឿនថា សមូ្បីហោកកា៏នសភាពោ៉ា ងហនះ                   
ជាធម្មតា នងិរកយនោិយហ ះ របស់ម្នុសសចាស់ 
ម្នុសស ឺ នងិម្នុសសាល ប់ទំាងហ ះ កដ៏ូចជារកយ
ពាករណ៍របស់ហទ្វតា ហម្ររះមិ្នដម្របម្របួលហៅជាោ៉ា ង 
ដនទ្ហ ើយហម្ររះហ ត្ុហ ះ ហទ្ើបហ ម្ ះថា ទេវេតូ 

ហម្ររះជាទូ្ត្ដូច  ទេវត្ត ។ 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .28.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អដ្ឋកថា  
ទេវេតូវគ្គេី៤ 

ទេវេតូសតូ្ត េី ៦ 
(អដឋកថាម្ទនារងបូរណី.៤១.េាំរ័រ.១៥១) 

3 
“ហទ្វទូ្ត្ ៣ ពួក” 

គបបីម្រជាបវនិចិាយ័កនញង ហទ្វទូ្ត្សមូ្រត្ទ្ី ៦ ដូចត្ហៅហនះ  

ទេវេតូ 

បទ្ថា ទេវេតូ្តនិ្ គ ឺ ទេវេតូ្ត (ហទ្វទូ្ត្
ទំាងឡាយ) ។  

កក៏នញងបទ្ថា ទេវេតូ្តនិ្ ហនះ ានអត្ថរបស់

រកយដូចត្ហៅហនះ ម្ច្ោ ុ ហ ម្ ះថា ទេវៈ ទូ្ត្របស់            

ហទ្វៈហ ះ ហ ម្ ះថា ទេវេតូ អធបិាយថា ម្នុសស

ចាស់ ម្នុសស ឺ នងិម្នុសសាល ប់ ហៅថា ទេវេតូ 



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .29.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហម្ររះដូចជាោស់ហត្ឿនថា ឥ ូវហនះ ហោកកពុំងចូល
ហៅជតិ្ហសចកតាីល ប់ ហោយបំណងនងឹឲ្យហកើត្ហសចកត ី
សហងវគ ។ 

មួ្យហទ្ៀត្ ហ ម្ ះថា ទេវេតូ ហម្ររះអត្ថថា ជា
ទូ្ត្ដូចហទ្វតាខលះ ។  

អធបិាយថា កាលហទ្វតាតាក់ដត្ងម្របោប់ម្របោ 
ហ ើយ រនោិយហៅកនញងអាកាសថា ហោកនងឹាល ប់
កនញងនងងឯហណាះ រកយនោិយរបស់ហទ្វតាហ ះជារកយ 
គួរហជឿ ោ៉ា ងណា សមូ្បីម្នុសសចាស់ ម្នុសស ឺ                
នងិអនកាល ប់ កដ៏ូហចាន ះដដរ កាលម្របាកដ កដ៏ចូជា
ោស់ហត្ឿនថា សមូ្បីហោកកា៏នសភាពោ៉ា ងហនះ                   
ជាធម្មតា នងិរកយនោិយហ ះ របស់ម្នុសសចាស់ 
ម្នុសស ឺ នងិម្នុសសាល ប់ទំាងហ ះ កដ៏ូចជារកយ
ពាករណ៍របស់ហទ្វតា ហម្ររះមិ្នដម្របម្របួលហៅជាោ៉ា ង 
ដនទ្ហ ើយហម្ររះហ ត្ុហ ះ ហទ្ើបហ ម្ ះថា ទេវេតូ 

ហម្ររះជាទូ្ត្ដូច  ទេវត្ត ។ 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .28.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អដ្ឋកថា  
ទេវេតូវគ្គេី៤ 

ទេវេតូសតូ្ត េី ៦ 
(អដឋកថាម្ទនារងបូរណី.៤១.េាំរ័រ.១៥១) 

3 
“ហទ្វទូ្ត្ ៣ ពួក” 

គបបីម្រជាបវនិចិាយ័កនញង ហទ្វទូ្ត្សមូ្រត្ទ្ី ៦ ដូចត្ហៅហនះ  

ទេវេតូ 

បទ្ថា ទេវេតូ្តនិ្ គ ឺ ទេវេតូ្ត (ហទ្វទូ្ត្
ទំាងឡាយ) ។  

កក៏នញងបទ្ថា ទេវេតូ្តនិ្ ហនះ ានអត្ថរបស់

រកយដូចត្ហៅហនះ ម្ច្ោ ុ ហ ម្ ះថា ទេវៈ ទូ្ត្របស់            

ហទ្វៈហ ះ ហ ម្ ះថា ទេវេតូ អធបិាយថា ម្នុសស

ចាស់ ម្នុសស ឺ នងិម្នុសសាល ប់ ហៅថា ទេវេតូ 



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .31.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហឆល ើយថា ហដើម្បីម្រទ្ង់សដម្តងដល់កម្មរបស់បុគគល
ចូលដល់ឋានៈដដលជាហ ត្ ុ (ឲ្យយម្រាជ) សរួដល់               
ឋានៈរបស់ហទ្វទូ្ត្ទំាងឡាយ ។ 

ពតិ្ហ ើយ សត្វហនះ រដម្ងហកើត្កនញងនរកហោយ
កម្មហនះ ។  

យម្រាជ រដម្ងាកសរួដល់ហទ្វទូ្ត្ទំាងឡាយ ។ 
បណាដ បទ្ទំាងហ ះ បទ្ថា កាទេន្ េចុ្ោរតិាំ  

ច្រតិ (ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយកាយ) ហសចកតថីា ម្របម្រពតឹ្ត
ទុ្ចចរតិ្ ៣ ោ៉ា ង តាម្ផ្សលូវកាយទាវ រ ។  

បទ្ថា វាចាេ (ហោយវាចា) ហសចកតថីា 
ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ ៤ ោ៉ា ង តាម្ផ្សលូវវចទីាវ រ ។  

បទ្ថា ម្ន្សា (ហោយចតិ្ត) ហសចកតថីា ម្របម្រពតឹ្ត 
ទុ្ចចរតិ្ ៣ ោ៉ា ង តាម្ផ្សលូវម្ហ ទាវ រ ។ 

 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .30.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ម្ា៉ា ងហទ្ៀត្ ហ ម្ ះថា ទេវេតូ ហម្ររះជាទូ្ត្

របស់វិសុេធិទេរកប៏ាន ។ អធបិាយថា ម្រពះហរធសិត្វ
ម្រគប់អងគ ហ ើញម្នុសសចាស់ ម្នុសស ឺ ម្នុសសាល ប់ 
នងិអនកបួសប៉ាុហណាណ ះ កដ៏ល់ហសចកតសីហងវគ ហ ើយហចញ
បួស ។  

ម្នុសសចាស់ ម្នុសស ឺ ម្នុសសាល ប់ នងិអនក
បួស ហ ម្ ះថា ទេវេតូ ហម្ររះជាទូ្ត្របស់វសិទុ្ធ ិហទ្ព
ទំាងឡាយខលះ ដូចពណ៌ ម្កហនះ ។  
ដត្កនញងសមូ្រត្ហនះ ហោកហរលថា ទេវេតូ្តនិ្ ហម្ររះ
លិងគវបិោល ស ។ 

េម្រាេសួរទេវេតូ 

សរួថា ហម្ររះហ ត្ុអវ ី ម្រពះានម្រពះភាគហទ្ើបម្រទ្ង់
ហផ្សដ ើម្រកយថា ( ម្របម្រពតឹ្ត ) ទុ្ចចរតិ្ហោយកាយ ជាហដើម្ ។ 



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .31.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហឆល ើយថា ហដើម្បីម្រទ្ង់សដម្តងដល់កម្មរបស់បុគគល
ចូលដល់ឋានៈដដលជាហ ត្ ុ (ឲ្យយម្រាជ) សរួដល់               
ឋានៈរបស់ហទ្វទូ្ត្ទំាងឡាយ ។ 

ពតិ្ហ ើយ សត្វហនះ រដម្ងហកើត្កនញងនរកហោយ
កម្មហនះ ។  

យម្រាជ រដម្ងាកសរួដល់ហទ្វទូ្ត្ទំាងឡាយ ។ 
បណាដ បទ្ទំាងហ ះ បទ្ថា កាទេន្ េចុ្ោរតិាំ  

ច្រតិ (ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ហោយកាយ) ហសចកតថីា ម្របម្រពតឹ្ត
ទុ្ចចរតិ្ ៣ ោ៉ា ង តាម្ផ្សលូវកាយទាវ រ ។  

បទ្ថា វាចាេ (ហោយវាចា) ហសចកតថីា 
ម្របម្រពតឹ្តទុ្ចចរតិ្ ៤ ោ៉ា ង តាម្ផ្សលូវវចទីាវ រ ។  

បទ្ថា ម្ន្សា (ហោយចតិ្ត) ហសចកតថីា ម្របម្រពតឹ្ត 
ទុ្ចចរតិ្ ៣ ោ៉ា ង តាម្ផ្សលូវម្ហ ទាវ រ ។ 

 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .30.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ម្ា៉ា ងហទ្ៀត្ ហ ម្ ះថា ទេវេតូ ហម្ររះជាទូ្ត្

របស់វិសុេធិទេរកប៏ាន ។ អធបិាយថា ម្រពះហរធសិត្វ
ម្រគប់អងគ ហ ើញម្នុសសចាស់ ម្នុសស ឺ ម្នុសសាល ប់ 
នងិអនកបួសប៉ាុហណាណ ះ កដ៏ល់ហសចកតសីហងវគ ហ ើយហចញ
បួស ។  

ម្នុសសចាស់ ម្នុសស ឺ ម្នុសសាល ប់ នងិអនក
បួស ហ ម្ ះថា ទេវេតូ ហម្ររះជាទូ្ត្របស់វសិទុ្ធ ិហទ្ព
ទំាងឡាយខលះ ដូចពណ៌ ម្កហនះ ។  
ដត្កនញងសមូ្រត្ហនះ ហោកហរលថា ទេវេតូ្តនិ្ ហម្ររះ
លិងគវបិោល ស ។ 

េម្រាេសួរទេវេតូ 

សរួថា ហម្ររះហ ត្ុអវ ី ម្រពះានម្រពះភាគហទ្ើបម្រទ្ង់
ហផ្សដ ើម្រកយថា ( ម្របម្រពតឹ្ត ) ទុ្ចចរតិ្ហោយកាយ ជាហដើម្ ។ 



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .33.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ឧទ្ានទ្ិពវ នងិពួក ងហទ្ពអបសរជាហដើម្  កនញងវាិន
ទ្ិពវ ។  

ហវោមួ្យ ហាយផ្សលរបស់កម្ម ។ យម្រាជអនក
តាងំហៅកនញងធម៌្ជាធម្មរាជា ានហ ើយ  នងិយម្រាជ
ហ ះ កមិ៏្នដម្នានដត្មួ្យម្រពះអងគឯង ប៉ាុដនតថាាន
ដល់ ៤ អងគ ម្រត្ង់ ៤ ទាវ រ ។ 

អធិបាេស័រទ អទម្ទតតេយ អត្រេមញ្ោ  

បទ្ថា អទម្ទតតេយ ( បុគគលមិ្នចហម្រម្ើនដល់
ាតា ) ហសចកតថីា បុគគលដដលចហម្រម្ើនដល់ាតា                     
ហ ម្ ះថា ម្ទតតទេយ អធបិាយថា ជាអនកបដបិត្ត ិ                       
ម្រត្ូវកនញងាតា បុគគលមិ្នចហម្រម្ើនដល់ាតា ហ ម្ ះថា               
អទម្ទតតេយ អធបិាយថា អនកបដបិត្តខិុសកនញងាតា 
សមូ្បីកនញងបទ្ដហ៏សសកា៏ននយ័ហនះឯង ។ 

កនញងបទ្ថា អត្រេមទញោ  ( អនកបដបិត្តខិុស
កនញងម្ររ មណ៍)ហនះ ានអធបិាយថា ម្រពះខណីាស្សព 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .32.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

នាេនិ្រេបាល្យ មន្រិតឬទេ 

កនញងបទ្ថា តទម្ន្ាំ ភិកខទវ និ្រេបាោ             
( ាន លភកិាញទំាងឡាយ  យនរិយបាល...បុគគលហ ះ) 
ហនះ គបបីម្រជាបវនិចិាយ័ដចូត្ហៅហនះ ម្រពះហងរៈពួកខលះ 
ហរលថា  យនរិយបាលមិ្នានហទ្ កម្មហ ះឯង 
រដម្ងោក់ហទាស ដចូជាភាពយនត ដូហចាន ះ ។ រកយហ ះ 
ម្រត្ូវជំទាស់ទុ្កកនញងគម្ព ីរអភធិម្មហ ើយ ហោយនយ័ាន  
ជាហដើម្ថា កនញងនរក ាន យនរិយបាល នងិថា                     
អនកោក់ហទាសកា៏នហ ើយ ។ ហម្របៀបដូចកនញងម្នុសស
ហោក អនកោក់ហទាសាន ោ៉ា ងណាកនញងនរក                      
 យនរិយបាលកា៏ន ដូហចាន ះដដរ ។ 

េម្រាេ គឺ វិមនិ្កទត្បត 

បទ្ថា េម្សស រទញោ  (ដល់យម្រាជ)              

ហសចកតថីា ហសតចវាិនកិហម្របត្ ហ ម្ ះថា េម្រាេ 
ហវោមួ្យហាយសម្បត្ត ិ ានហដើម្កលបម្រពកឹសទ្ិពវ 



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .33.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ឧទ្ានទ្ិពវ នងិពួក ងហទ្ពអបសរជាហដើម្  កនញងវាិន
ទ្ិពវ ។  

ហវោមួ្យ ហាយផ្សលរបស់កម្ម ។ យម្រាជអនក
តាងំហៅកនញងធម៌្ជាធម្មរាជា ានហ ើយ  នងិយម្រាជ
ហ ះ កមិ៏្នដម្នានដត្មួ្យម្រពះអងគឯង ប៉ាុដនតថាាន
ដល់ ៤ អងគ ម្រត្ង់ ៤ ទាវ រ ។ 

អធិបាេស័រទ អទម្ទតតេយ អត្រេមញ្ោ  

បទ្ថា អទម្ទតតេយ ( បុគគលមិ្នចហម្រម្ើនដល់
ាតា ) ហសចកតថីា បុគគលដដលចហម្រម្ើនដល់ាតា                     
ហ ម្ ះថា ម្ទតតទេយ អធបិាយថា ជាអនកបដបិត្ត ិ                       
ម្រត្ូវកនញងាតា បុគគលមិ្នចហម្រម្ើនដល់ាតា ហ ម្ ះថា               
អទម្ទតតេយ អធបិាយថា អនកបដបិត្តខិុសកនញងាតា 
សមូ្បីកនញងបទ្ដហ៏សសកា៏ននយ័ហនះឯង ។ 

កនញងបទ្ថា អត្រេមទញោ  ( អនកបដបិត្តខិុស
កនញងម្ររ មណ៍)ហនះ ានអធបិាយថា ម្រពះខណីាស្សព 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

នាេនិ្រេបាល្យ មន្រិតឬទេ 

កនញងបទ្ថា តទម្ន្ាំ ភិកខទវ និ្រេបាោ             
( ាន លភកិាញទំាងឡាយ  យនរិយបាល...បុគគលហ ះ) 
ហនះ គបបីម្រជាបវនិចិាយ័ដចូត្ហៅហនះ ម្រពះហងរៈពួកខលះ 
ហរលថា  យនរិយបាលមិ្នានហទ្ កម្មហ ះឯង 
រដម្ងោក់ហទាស ដចូជាភាពយនត ដូហចាន ះ ។ រកយហ ះ 
ម្រត្ូវជំទាស់ទុ្កកនញងគម្ព ីរអភធិម្មហ ើយ ហោយនយ័ាន  
ជាហដើម្ថា កនញងនរក ាន យនរិយបាល នងិថា                     
អនកោក់ហទាសកា៏នហ ើយ ។ ហម្របៀបដូចកនញងម្នុសស
ហោក អនកោក់ហទាសាន ោ៉ា ងណាកនញងនរក                      
 យនរិយបាលកា៏ន ដូហចាន ះដដរ ។ 

េម្រាេ គឺ វិមនិ្កទត្បត 

បទ្ថា េម្សស រទញោ  (ដល់យម្រាជ)              

ហសចកតថីា ហសតចវាិនកិហម្របត្ ហ ម្ ះថា េម្រាេ 
ហវោមួ្យហាយសម្បត្ត ិ ានហដើម្កលបម្រពកឹសទ្ិពវ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

បទ្ថា ទគ្គបាន្សិវងកំ (ខនងហកាង) បានដល់             

ហកាងដចូបងាង់ផ្សទះ ។ បទ្ថា ទភាគគាំ (គម្) បានដល់ 
ហទារចុះ ។ យម្រាជសដម្តងដល់ភាវៈដដលបុគគលហ ះ 
(ានខនង) ហកាងនុះ៎ឯង ហោយបទ្ថា គម្ សមូ្បីហនះ ។ 

បទ្ថា េណឌ បរាេន្ាំ (ានហ ើ ម្រចត់្ មុំ្ខ) 
គ ឺ ានហ ើ ម្រចត់្ជាទ្ីពងឹ បានដល់ ានហ ើ ម្រចត់្ជា
សាល ញ់ ។  

បទ្ថា បទវធមន្ាំ (រញីរញ័រ) បានដល់               

ញ័រហ ើយ ។ បទ្ថា អាតុរាំ (រាប់រសល់) បានដល់ 

 ឺហម្ររះជរា ។ បទ្ថា ែណឌ េន្ដាំ (ហធមញបាក់) បាន
ដល់ ហ ម្ ះថា ានហធមញបាក់ ហម្ររះ ឺ ហោយហ ត្ុនន
ជរា ។ បទ្ថា បលិ្យតទកសាំ (សក់សាូវ) បានដល់ ាន

សក់ស ។ បទ្ថា វិលូ្យន្ាំ បានដល់ កាលឆក ដចូម្រត្ូវ

នរណាដកយកសក់ហៅ ។ បទ្ថា ែល្យតិសាំរាំ           
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហ ម្ ះថា ម្ររ មណ៍ បុគគលដដលបដបិត្តខិុស កនញង
ម្ររ មណ៍ទំាងហ ះ ហ ម្ ះថា អត្រេមញ្ោ ៈ ។ 

បទ្ថា សម្ន្េុុញ្ជ តិ (ាកសរួ) ហសចកតថីា 
យម្រាជឲ្យ រំហបៀប កនញងការាកសរួ ម្កាកសរួ ។ 
ដត្កាលឲ្យបញ្ជោ ក់ដល់លទ្ធ ិ ហ ម្ ះថាាកសរួ ។                    
កាលសរួដល់ហ ត្ុ ហ ម្ ះថា សរួតាម្លំោប់ ។  

ហោយបទ្ថា នាេទសាំ (ខ្ញមិំ្នបានហ ើញ)               
សត្វនរកហរលោ៉ា ងហ ះ សំហៅដល់ថា មិ្នាន               
ហទ្វទូ្ត្អវ ីៗ ដដលម្រត្ូវបញ្ោូនហៅកនញងសំណាក់របស់ខលួន ។ 

េម្រាេដ្ឋស់ទតឿន្ 

ម្រោហ ះ យម្រាជម្រជាបថា បុគគលហនះហៅកណំត់្
អត្ថរបស់រកយនោិយមិ្នបាន ម្រត្ូវការនងឹឲ្យហគកណំត់្
បាន ហទ្ើបហរលរកយជាហដើម្ថា អនកដច៏ហម្រម្ើន ដូហចនះ
ចំហរះហគ ។ បណាដ បទ្ទំាងហ ះ បទ្ថា េិណណ ាំ           
(ចាស់ហ ើយ) បានដល់ ម្រទុ្ឌហម្រទាម្ហម្ររះជរា ។  
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

បទ្ថា ទគ្គបាន្សិវងកំ (ខនងហកាង) បានដល់             

ហកាងដចូបងាង់ផ្សទះ ។ បទ្ថា ទភាគគាំ (គម្) បានដល់ 
ហទារចុះ ។ យម្រាជសដម្តងដល់ភាវៈដដលបុគគលហ ះ 
(ានខនង) ហកាងនុះ៎ឯង ហោយបទ្ថា គម្ សមូ្បីហនះ ។ 

បទ្ថា េណឌ បរាេន្ាំ (ានហ ើ ម្រចត់្ មុំ្ខ) 
គ ឺ ានហ ើ ម្រចត់្ជាទ្ីពងឹ បានដល់ ានហ ើ ម្រចត់្ជា
សាល ញ់ ។  

បទ្ថា បទវធមន្ាំ (រញីរញ័រ) បានដល់               

ញ័រហ ើយ ។ បទ្ថា អាតុរាំ (រាប់រសល់) បានដល់ 

 ឺហម្ររះជរា ។ បទ្ថា ែណឌ េន្ដាំ (ហធមញបាក់) បាន
ដល់ ហ ម្ ះថា ានហធមញបាក់ ហម្ររះ ឺ ហោយហ ត្ុនន
ជរា ។ បទ្ថា បលិ្យតទកសាំ (សក់សាូវ) បានដល់ ាន

សក់ស ។ បទ្ថា វិលូ្យន្ាំ បានដល់ កាលឆក ដចូម្រត្ូវ

នរណាដកយកសក់ហៅ ។ បទ្ថា ែល្យតិសាំរាំ           
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហ ម្ ះថា ម្ររ មណ៍ បុគគលដដលបដបិត្តខិុស កនញង
ម្ររ មណ៍ទំាងហ ះ ហ ម្ ះថា អត្រេមញ្ោ ៈ ។ 

បទ្ថា សម្ន្េុុញ្ជ តិ (ាកសរួ) ហសចកតថីា 
យម្រាជឲ្យ រំហបៀប កនញងការាកសរួ ម្កាកសរួ ។ 
ដត្កាលឲ្យបញ្ជោ ក់ដល់លទ្ធ ិ ហ ម្ ះថាាកសរួ ។                    
កាលសរួដល់ហ ត្ុ ហ ម្ ះថា សរួតាម្លំោប់ ។  

ហោយបទ្ថា នាេទសាំ (ខ្ញមិំ្នបានហ ើញ)               
សត្វនរកហរលោ៉ា ងហ ះ សំហៅដល់ថា មិ្នាន               
ហទ្វទូ្ត្អវ ីៗ ដដលម្រត្ូវបញ្ោូនហៅកនញងសំណាក់របស់ខលួន ។ 

េម្រាេដ្ឋស់ទតឿន្ 

ម្រោហ ះ យម្រាជម្រជាបថា បុគគលហនះហៅកណំត់្
អត្ថរបស់រកយនោិយមិ្នបាន ម្រត្ូវការនងឹឲ្យហគកណំត់្
បាន ហទ្ើបហរលរកយជាហដើម្ថា អនកដច៏ហម្រម្ើន ដូហចនះ
ចំហរះហគ ។ បណាដ បទ្ទំាងហ ះ បទ្ថា េិណណ ាំ           
(ចាស់ហ ើយ) បានដល់ ម្រទុ្ឌហម្រទាម្ហម្ររះជរា ។  
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហោកដច៏ហម្រម្ើនទំាងឡាយ សមូ្បីខ្ញកំប៏ានជាកហាល ះ              
សម្បូណ៍ហោយកាល ងំនដ នងិការរ ័សរ ួន ដចូហោក
ទំាងឡាយម្កហ ើយ (ប៉ាុដនតថា) ហសចកដសីម្បូណ៍ហោយ
កាល ងំ នងិការរ ័សរ ួនទំាងហ ះរបស់ខ្ញ ំ វ ិសហៅ
អស់ហ ើយ សមូ្បីនដ នងិហជើងរបស់ខ្ញ ំកមិ៏្នហធវ ើ ទ្ីរបស់
នដនងិហជើង ខ្ញកំាល យម្កជាម្នុសសោ៉ា ងហនះ កហ៏ម្ររះមិ្ន 
ផុ្សត្ពជីរា ហ ើយមិ្នដម្នដត្ចំហរះខ្ញ ំប៉ាុហណាណ ះ សមូ្បីពួក
ហោក កមិ៏្នផុ្សត្ពជីរា ហៅបានដចូោន  ដចូជរាម្កដល់ខ្ញ ំ
ោ៉ា ងណា ជរាកន៏ងឹម្កសមូ្បដីល់ពួកហោក ដូហចាន ះ 
ហម្ររះជរាហ ះម្កដូចដដលហរលម្កហនះ កនញងនងងខាង
មុ្ខនុះ៎ឯង សមូ្ឲ្យហោកទំាងឡាយ ចូរហធវ ើដត្ហសចកតលីអ
ចុះ ។ ហោយហ ត្ុហ ះ សត្វដដលម្រទុ្ឌហម្រទាម្ហម្ររះជរា
ហ ះហទ្ើបហ ម្ ះថា ទេវេតូ ។ 

ទេវេតូេី ២ 

បទ្ថា អាពាធិកាំ  បានដល់  ឺ ។  

បទ្ថា េកុខិតាំ  បានដល់ ានទុ្កា ។   
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បានដល់ កាលទំ្ដពក ។ បទ្ថា វល្យាំតាំ  បានដល់ 

ដសបកម្រជវីម្រជួញ ។ បទ្ថា តិល្យកាេតគតតាំ        
បានដល់ ានខលួនោស់ហោយម្របម្រជុយ ។  

បទ្ថា េរាធទមម  (ានការចាស់ជាធម្មតា) 
ហសចកតថីា ានជរាជាសភាព គ ឺ មិ្នផុ្សត្ពជីរាហៅបាន 
ធម្មតាថា ជរា រដម្ងម្របម្រពតឹ្តហៅខាងកនញងខលួនហយើងហនះ 
ឯង ។ សមូ្បីកនញងពរីបទ្ត្ម្កថា រាធិធទមម  (ានការ

 ឺជាធម្មតា) ម្រណធទមម  (ានហសចកតាីល ប់ជាធម្ម
តា) កា៏ននយ័ដត្ម្ា៉ា ងដូចោន ហនះឯង ។ 

ទេវេតូេី ១ 

កនញងបទ្ថា បឋម្ាំ ទេវេតូាំ  សម្ន្េុញ្ជិ ត្តា  
(លុះាកសរួដល់ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ១ ហ ើយ) ហនះ គបបីម្រជាប
អធបិាយដូចត្ហៅហនះ ធម្មតាថា សត្វអនកម្រទុ្ឌហម្រទាម្ 
ហម្ររះជរា រដម្ងហរលោ៉ា ងហនះថា ហម្ើលចុះ                
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហោកដច៏ហម្រម្ើនទំាងឡាយ សមូ្បីខ្ញកំប៏ានជាកហាល ះ              
សម្បូណ៍ហោយកាល ងំនដ នងិការរ ័សរ ួន ដចូហោក
ទំាងឡាយម្កហ ើយ (ប៉ាុដនតថា) ហសចកដសីម្បូណ៍ហោយ
កាល ងំ នងិការរ ័សរ ួនទំាងហ ះរបស់ខ្ញ ំ វ ិសហៅ
អស់ហ ើយ សមូ្បីនដ នងិហជើងរបស់ខ្ញ ំកមិ៏្នហធវ ើ ទ្ីរបស់
នដនងិហជើង ខ្ញកំាល យម្កជាម្នុសសោ៉ា ងហនះ កហ៏ម្ររះមិ្ន 
ផុ្សត្ពជីរា ហ ើយមិ្នដម្នដត្ចំហរះខ្ញ ំប៉ាុហណាណ ះ សមូ្បីពួក
ហោក កមិ៏្នផុ្សត្ពជីរា ហៅបានដចូោន  ដចូជរាម្កដល់ខ្ញ ំ
ោ៉ា ងណា ជរាកន៏ងឹម្កសមូ្បដីល់ពួកហោក ដូហចាន ះ 
ហម្ររះជរាហ ះម្កដូចដដលហរលម្កហនះ កនញងនងងខាង
មុ្ខនុះ៎ឯង សមូ្ឲ្យហោកទំាងឡាយ ចូរហធវ ើដត្ហសចកតលីអ
ចុះ ។ ហោយហ ត្ុហ ះ សត្វដដលម្រទុ្ឌហម្រទាម្ហម្ររះជរា
ហ ះហទ្ើបហ ម្ ះថា ទេវេតូ ។ 

ទេវេតូេី ២ 

បទ្ថា អាពាធិកាំ  បានដល់  ឺ ។  

បទ្ថា េកុខិតាំ  បានដល់ ានទុ្កា ។   
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

បានដល់ កាលទំ្ដពក ។ បទ្ថា វល្យាំតាំ  បានដល់ 

ដសបកម្រជវីម្រជួញ ។ បទ្ថា តិល្យកាេតគតតាំ        
បានដល់ ានខលួនោស់ហោយម្របម្រជុយ ។  

បទ្ថា េរាធទមម  (ានការចាស់ជាធម្មតា) 
ហសចកតថីា ានជរាជាសភាព គ ឺ មិ្នផុ្សត្ពជីរាហៅបាន 
ធម្មតាថា ជរា រដម្ងម្របម្រពតឹ្តហៅខាងកនញងខលួនហយើងហនះ 
ឯង ។ សមូ្បីកនញងពរីបទ្ត្ម្កថា រាធិធទមម  (ានការ

 ឺជាធម្មតា) ម្រណធទមម  (ានហសចកតាីល ប់ជាធម្ម
តា) កា៏ននយ័ដត្ម្ា៉ា ងដូចោន ហនះឯង ។ 

ទេវេតូេី ១ 

កនញងបទ្ថា បឋម្ាំ ទេវេតូាំ  សម្ន្េុញ្ជិ ត្តា  
(លុះាកសរួដល់ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ១ ហ ើយ) ហនះ គបបីម្រជាប
អធបិាយដូចត្ហៅហនះ ធម្មតាថា សត្វអនកម្រទុ្ឌហម្រទាម្ 
ហម្ររះជរា រដម្ងហរលោ៉ា ងហនះថា ហម្ើលចុះ                
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ទេវេតូេី ៣ 

កនញងបទ្ថា ឯកាេម្តាំ  (ដដលាល ប់ហ ើយ
មួ្យនងង) ជាហដើម្ គបបីម្រជាប វនិចិាយ័ដូចត្ហៅហនះ ។     
សត្វហ ះាល ប់បានមួ្យនងង ហម្ររះហ ត្ុហ ះ ហទ្ើបហ ម្ ះ 

ថា ឯកាេម្ត ។ (ហោកមិ្នហ ើញ) សត្វាល ប់កនញង
មួ្យនងងហ ះ (ឬ) ។ សមូ្ប ីកនញងពរីបទ្ត្ម្ក (ាល ប់ហ ើយ
ពរីនងងខលះ បីនងងខលះ) កា៏ននយ័ហនះឯង ។ ាកសព 
ហ ម្ ះថា ឧេធមុតក ហម្ររះហ ើងហបា៉ា ងហោយភាវៈ
ដដលហ ើម្ហបា៉ា ង  ហបា៉ា ងហ ើងតាម្លំោប់ រាប់តាងំពី
អស់ជវីតិ្ហៅ ដូចជាសនប់ដដលហពញហោយខយល់             
ដូហចាន ះ ។ 

ាកសពដដលានពណ៌ (ហខៀវ) ហម្របះទូ្ហៅ 
ហៅថា វិនី្ល្យ ។ វិនី្ល្យ ហ ះឯង ហ ម្ ះថា                  

វិនី្ល្យក ។ (ហោកមិ្នហ ើញ) ាកសពពណ៌ហខៀវ
ហ ះ (ឬ) ។ ម្ា៉ា ងហទ្ៀត្ ាកសពដដលានពណ៌ហខៀវ
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

បទ្ថា ពាឡ្ហ គិោន្ាំ ( ឺធងន់) ដម្របថា ជាជំងឺធងន់
 ួសម្របាណ ។ សមូ្បីកនញងទ្ីហនះ ធម្មតាថា សត្វដដល ឺ 
រដម្ងហរលហោយ       ហសចកដោី៉ា ងហនះថា   ហម្ើលចុះ
ហោកដច៏ហម្រម្ើនទំាងឡាយ      សមូ្បីខ្ញកំជ៏ាអនកមិ្នាន
ហរាគដូចពួកហោកម្កហ ើយ   ប៉ាុដនតថា ឥ ូវហនះ ខ្ញមំ្រត្ូវ
ជំងឺម្រគបសងាត់្លិចហៅកនញង     បសាវៈឧចាច រៈរបស់ខលួន  
សមូ្បីដត្នងឹ     (ោំុងកាយ) ឲ្យហម្រកាកហ ើងកមិ៏្នអាច 
នដហជើងរបស់ខ្ញសំមូ្បីនងឹានហៅ កហ៏ធវ ើ ទ្ីរបស់នដហជើង
មិ្នបាន ខ្ញកំាល យជាម្នុសសដូហចនះ កហ៏ម្ររះមិ្ន រចួផុ្សត្ចាក
រាធិ (ហសចកត ឺី) ហ ើយកមិ៏្នដម្នដត្ចំហរះខ្ញបំ៉ាុហណាណ ះ            
សមូ្បីពួកហោក     កមិ៏្នផុ្សត្ពពីាធដិូចោន      ដូចពាធ ិ
ម្កដល់ខ្ញ ំោ៉ា ងណាពាធកិន៏ងឹម្ក សមូ្បដីល់ពួកហោក 
ដូហចាន ះ ហម្ររះពាធហិ ះម្ក ដូចដដលហរលម្កហនះកនញង 
នងងខាងមុ្ខពតិ្            សមូ្ឲ្យហោកទំាងឡាយចូរហធវ ើ 
ដត្ហសចកតលីអចុះ ។ ហម្ររះហ ត្ុ ហ ះ សត្វដដល ឺហ ះ 
ហទ្ើបហ ម្ ះថា ទេវេតូ ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ទេវេតូេី ៣ 

កនញងបទ្ថា ឯកាេម្តាំ  (ដដលាល ប់ហ ើយ
មួ្យនងង) ជាហដើម្ គបបីម្រជាប វនិចិាយ័ដូចត្ហៅហនះ ។     
សត្វហ ះាល ប់បានមួ្យនងង ហម្ររះហ ត្ុហ ះ ហទ្ើបហ ម្ ះ 

ថា ឯកាេម្ត ។ (ហោកមិ្នហ ើញ) សត្វាល ប់កនញង
មួ្យនងងហ ះ (ឬ) ។ សមូ្ប ីកនញងពរីបទ្ត្ម្ក (ាល ប់ហ ើយ
ពរីនងងខលះ បីនងងខលះ) កា៏ននយ័ហនះឯង ។ ាកសព 
ហ ម្ ះថា ឧេធមុតក ហម្ររះហ ើងហបា៉ា ងហោយភាវៈ
ដដលហ ើម្ហបា៉ា ង  ហបា៉ា ងហ ើងតាម្លំោប់ រាប់តាងំពី
អស់ជវីតិ្ហៅ ដូចជាសនប់ដដលហពញហោយខយល់             
ដូហចាន ះ ។ 

ាកសពដដលានពណ៌ (ហខៀវ) ហម្របះទូ្ហៅ 
ហៅថា វិនី្ល្យ ។ វិនី្ល្យ ហ ះឯង ហ ម្ ះថា                  

វិនី្ល្យក ។ (ហោកមិ្នហ ើញ) ាកសពពណ៌ហខៀវ
ហ ះ (ឬ) ។ ម្ា៉ា ងហទ្ៀត្ ាកសពដដលានពណ៌ហខៀវ
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

បទ្ថា ពាឡ្ហ គិោន្ាំ ( ឺធងន់) ដម្របថា ជាជំងឺធងន់
 ួសម្របាណ ។ សមូ្បីកនញងទ្ីហនះ ធម្មតាថា សត្វដដល ឺ 
រដម្ងហរលហោយ       ហសចកដោី៉ា ងហនះថា   ហម្ើលចុះ
ហោកដច៏ហម្រម្ើនទំាងឡាយ      សមូ្បីខ្ញកំជ៏ាអនកមិ្នាន
ហរាគដូចពួកហោកម្កហ ើយ   ប៉ាុដនតថា ឥ ូវហនះ ខ្ញមំ្រត្ូវ
ជំងឺម្រគបសងាត់្លិចហៅកនញង     បសាវៈឧចាច រៈរបស់ខលួន  
សមូ្បីដត្នងឹ     (ោំុងកាយ) ឲ្យហម្រកាកហ ើងកមិ៏្នអាច 
នដហជើងរបស់ខ្ញសំមូ្បីនងឹានហៅ កហ៏ធវ ើ ទ្ីរបស់នដហជើង
មិ្នបាន ខ្ញកំាល យជាម្នុសសដូហចនះ កហ៏ម្ររះមិ្ន រចួផុ្សត្ចាក
រាធិ (ហសចកត ឺី) ហ ើយកមិ៏្នដម្នដត្ចំហរះខ្ញបំ៉ាុហណាណ ះ            
សមូ្បីពួកហោក     កមិ៏្នផុ្សត្ពពីាធដិូចោន      ដូចពាធ ិ
ម្កដល់ខ្ញ ំោ៉ា ងណាពាធកិន៏ងឹម្ក សមូ្បដីល់ពួកហោក 
ដូហចាន ះ ហម្ររះពាធហិ ះម្ក ដូចដដលហរលម្កហនះកនញង 
នងងខាងមុ្ខពតិ្            សមូ្ឲ្យហោកទំាងឡាយចូរហធវ ើ 
ដត្ហសចកតលីអចុះ ។ ហម្ររះហ ត្ុ ហ ះ សត្វដដល ឺហ ះ 
ហទ្ើបហ ម្ ះថា ទេវេតូ ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

 ហម្ររះហ ត្ុហ ះ សត្វាល ប់ហ ះ ហទ្ើបចាត់្ជា 
ទេវេតូ ។                       

ន្រណាត្តូវសួរដល់្យទេវេតូ 

ន្រណាមិ្ន្ត្តូវសួរ 

សរួថា នរណាទ្ទួ្លបានការាកសរួដល់ ទេវេតូ ។  
ហឆល ើយថា បុគគល ណាហធវ ើបាបទុ្កហម្រចើន បុគគលហ ះ 

(ាល ប់ហ ើយ) ហៅហកើត្កនញងនរកភាល ម្ ។ ដត្ បុគគលណាហធវ ើ
បាបបនតចិបនតួច បុគគលហ ះរដម្ងបានការាកសរួដល់
ទេវេតូ ។ 

ឧបា  ដចូរាជបុរស  ចាប់ហចារបាន ម្រពម្ទំាង            
ភសតញតាង រដម្ងហធវ ើហទាស ដដលគួរហធវ ើភាល ម្ មិ្នចំាបាច់
វនិចិាយ័ ដត្អនកដដលហគ សងស័យចាប់បាន ហគនងឹ                 
 ហំៅកាន់ទ្ីសម្រាប់វនិចិាយ័ បុគគលហ ះរដម្ងបាន
ទ្ទួ្លការវនិចិាយ័ ោ៉ា ងណា ការឧបហម្យយហនះ               
កដ៏ូហចាន ះ ។ ហម្ររះអនកដដលានបាបកម្មត្ចិត្ួច រលឹក 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហ ះ រាប់ថា គួររហងាៀស ហម្ររះជារបស់គួរហខព ើម្ ។              
បទ្ថា វិបុរាកាំ  (ានខទញះ ូរ) បានដល់ ាកសព 
ដដលានខទញះ ូរហចញ អធបិាយថា ាកសពដដល
ម្របឡាក់ម្រប ូសហៅហោយ ខទញះដដល ូរហចញអំពទី្ី
ដដលហម្របះ ។ 

កនញងបទ្ថា តតិេាំ  ទេវេតូាំ  (ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ៣) 
ហនះ ានអធបិាយថា ធម្មតាថា សត្វាល ប់ រដម្ងម្របាប់
នូវអត្ថោ៉ា ងហនះថា  ហម្ើលចុះហោកដច៏ហម្រម្ើន 
ទំាងឡាយ ហោកទំាងឡាយ (ចូរហម្ើល) ខ្ញមំ្រត្ូវលះបង់
ហចាលទុ្កកនញងនម្រពហខាម ចស្សស់ ដល់នូវសភាពដដលហ ើម្
ហបា៉ា ងជាហដើម្ កខ្៏ញកំាល យជាដូហចនះ កហ៏ម្ររះមិ្នផុ្សត្ព ី             
ហសចកតាីល ប់ កមិ៏្នដម្នចំហរះខ្ញបំ៉ាុហណាណ ះ សមូ្បីពួក
ហោកកមិ៏្នផុ្សត្អំព ីហសចកតាីល ប់ដូចោន  ដូចហសចកតាីល ប់
ម្កដល់ខ្ញ ំ ោ៉ា ងណា កន៏ងឹម្កដល់ពួក ហោកដូហចាន ះ 
ហម្ររះហសចកតាីល ប់ហ ះ រដម្ងម្កដល់កនញងនងងខាងមុ្ខ
ពតិ្ សមូ្ហោកទំាងឡាយចូរហធវ ើដត្ហសចកតលីអចុះ ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

 ហម្ររះហ ត្ុហ ះ សត្វាល ប់ហ ះ ហទ្ើបចាត់្ជា 
ទេវេតូ ។                       

ន្រណាត្តូវសួរដល់្យទេវេតូ 

ន្រណាមិ្ន្ត្តូវសួរ 

សរួថា នរណាទ្ទួ្លបានការាកសរួដល់ ទេវេតូ ។  
ហឆល ើយថា បុគគល ណាហធវ ើបាបទុ្កហម្រចើន បុគគលហ ះ 

(ាល ប់ហ ើយ) ហៅហកើត្កនញងនរកភាល ម្ ។ ដត្ បុគគលណាហធវ ើ
បាបបនតចិបនតួច បុគគលហ ះរដម្ងបានការាកសរួដល់
ទេវេតូ ។ 

ឧបា  ដចូរាជបុរស  ចាប់ហចារបាន ម្រពម្ទំាង            
ភសតញតាង រដម្ងហធវ ើហទាស ដដលគួរហធវ ើភាល ម្ មិ្នចំាបាច់
វនិចិាយ័ ដត្អនកដដលហគ សងស័យចាប់បាន ហគនងឹ                 
 ហំៅកាន់ទ្ីសម្រាប់វនិចិាយ័ បុគគលហ ះរដម្ងបាន
ទ្ទួ្លការវនិចិាយ័ ោ៉ា ងណា ការឧបហម្យយហនះ               
កដ៏ូហចាន ះ ។ ហម្ររះអនកដដលានបាបកម្មត្ចិត្ួច រលឹក 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហ ះ រាប់ថា គួររហងាៀស ហម្ររះជារបស់គួរហខព ើម្ ។              
បទ្ថា វិបុរាកាំ  (ានខទញះ ូរ) បានដល់ ាកសព 
ដដលានខទញះ ូរហចញ អធបិាយថា ាកសពដដល
ម្របឡាក់ម្រប ូសហៅហោយ ខទញះដដល ូរហចញអំពទី្ី
ដដលហម្របះ ។ 

កនញងបទ្ថា តតិេាំ  ទេវេតូាំ  (ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ៣) 
ហនះ ានអធបិាយថា ធម្មតាថា សត្វាល ប់ រដម្ងម្របាប់
នូវអត្ថោ៉ា ងហនះថា  ហម្ើលចុះហោកដច៏ហម្រម្ើន 
ទំាងឡាយ ហោកទំាងឡាយ (ចូរហម្ើល) ខ្ញមំ្រត្ូវលះបង់
ហចាលទុ្កកនញងនម្រពហខាម ចស្សស់ ដល់នូវសភាពដដលហ ើម្
ហបា៉ា ងជាហដើម្ កខ្៏ញកំាល យជាដូហចនះ កហ៏ម្ររះមិ្នផុ្សត្ព ី             
ហសចកតាីល ប់ កមិ៏្នដម្នចំហរះខ្ញបំ៉ាុហណាណ ះ សមូ្បីពួក
ហោកកមិ៏្នផុ្សត្អំព ីហសចកតាីល ប់ដូចោន  ដូចហសចកតាីល ប់
ម្កដល់ខ្ញ ំ ោ៉ា ងណា កន៏ងឹម្កដល់ពួក ហោកដូហចាន ះ 
ហម្ររះហសចកតាីល ប់ហ ះ រដម្ងម្កដល់កនញងនងងខាងមុ្ខ
ពតិ្ សមូ្ហោកទំាងឡាយចូរហធវ ើដត្ហសចកតលីអចុះ ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហទ្ៀបហជើង (ហោកកូន) កក៏ាន់យកនមិិ្ត្ត កនញងសំហ ងថា 
(ផ្ទ ងំសំពត់្) ។ ត្ម្ក បុរសហ ះ (ាល ប់ហៅ) ហកើត្កនញងទ្ ី
ជតិ្ ឧសសេន្រក រលឹកដល់សំពត់្ាដកហ ះបាន 
ហម្ររះ (បានឮ) សំហ ងអណាដ ត្ហភល ើង ហទ្ើប(ចុត្)ិហៅហកើត្
កនញងឋានសគួ ៌។ 

ជនទំាងឡាយដដលហកើត្កនញងនរក រលឹកដល់
កុសលកម្មបានតាម្ធម្មតា របស់ខលួនហ ើយ (ចុត្ហិៅ) 
ហកើត្កនញងឋានសគួ ៌ដចូពណ៌ ម្កហនះឯង ។ 

ចំដណកសត្វអនករលឹកមិ្នបានតាម្ធម្មតារបស់
ខលួន យម្រាជរដម្ងសរួ ដល់ហទ្វទូ្ត្ ៣  ។  
បណាដ សត្វទំាងហ ះ ខលះរលឹកបានម្រត្មឹ្ដត្ហទ្វទូ្ត្ទ្ ី ១ 
ប៉ាុហណាណ ះ (ដត្) ខលះរលឹកបានដល់ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២ នងិទ្ី ៣ ។ 
សត្វណារលឹកមិ្នបានសមូ្បីហទ្វទូ្ត្ទំាង ៣ យម្រាជនងឹ
ោស់ហត្ឿនសត្វហ ះឲ្យរលឹកបានឯង ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

បានតាម្ធម្មតារបស់ខលួនឯងខលះ ម្រត្ូវោស់ហត្ឿនឲ្យរលឹក 
ហទ្ើបរលឹកបានខលះ ។ 

ឧបមអនករល្យ៊ឹកបាន្ត្តម្ 

ធម្មត្តរបស់ែលនួ្ 

កនញងការរលឹកបានឯង នងិម្រត្ូវោស់ហត្ឿនឲ្យរលឹក
ហ ះ ានឧបាដចូត្ហៅហនះ ។ 

េមិ្ឡ្ ហ ម្ ះ េីឃេេន្ត រលឹកបានឯង

តាម្ធម្មតារបស់ខលួន ។ បានឮ ម្កថា េមិ្ឡ្ ហ ះ យក
សំពត់្ម្រក ម្បូជា អាកាសហចត្យិហៅ ឯសមុ្នគរិមិ្ហា
វហិារ ត្ម្ក(ាល ប់ហៅ) ហកើត្កនញងទ្ីជតិ្                      
ឧសសេន្រក បានឮសំហ ងអណាត ត្ហភល ើង ហទ្ើបរលឹក
ដល់សំពត់្ (ម្រក ម្) ដដលខលួនយកបូជា (អាកាស
ហចត្យិ) ហគក ៏(ចុត្)ិ ហៅហកើត្កនញងឋានសគួ ៌។ 

ានាន ក់ហទ្ៀត្ ថាវ យសំពត់្ាដកាច់រហោង
ដល់ភកិាញកហាល ះ ដដលជាបុម្រត្ ហវោដដលោក់សំពត់្ទុ្ក
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ហទ្ៀបហជើង (ហោកកូន) កក៏ាន់យកនមិិ្ត្ត កនញងសំហ ងថា 
(ផ្ទ ងំសំពត់្) ។ ត្ម្ក បុរសហ ះ (ាល ប់ហៅ) ហកើត្កនញងទ្ ី
ជតិ្ ឧសសេន្រក រលឹកដល់សំពត់្ាដកហ ះបាន 
ហម្ររះ (បានឮ) សំហ ងអណាដ ត្ហភល ើង ហទ្ើប(ចុត្)ិហៅហកើត្
កនញងឋានសគួ ៌។ 

ជនទំាងឡាយដដលហកើត្កនញងនរក រលឹកដល់
កុសលកម្មបានតាម្ធម្មតា របស់ខលួនហ ើយ (ចុត្ហិៅ) 
ហកើត្កនញងឋានសគួ ៌ដចូពណ៌ ម្កហនះឯង ។ 

ចំដណកសត្វអនករលឹកមិ្នបានតាម្ធម្មតារបស់
ខលួន យម្រាជរដម្ងសរួ ដល់ហទ្វទូ្ត្ ៣  ។  
បណាដ សត្វទំាងហ ះ ខលះរលឹកបានម្រត្មឹ្ដត្ហទ្វទូ្ត្ទ្ ី ១ 
ប៉ាុហណាណ ះ (ដត្) ខលះរលឹកបានដល់ហទ្វទូ្ត្ទ្ី ២ នងិទ្ី ៣ ។ 
សត្វណារលឹកមិ្នបានសមូ្បីហទ្វទូ្ត្ទំាង ៣ យម្រាជនងឹ
ោស់ហត្ឿនសត្វហ ះឲ្យរលឹកបានឯង ។ 
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បានតាម្ធម្មតារបស់ខលួនឯងខលះ ម្រត្ូវោស់ហត្ឿនឲ្យរលឹក 
ហទ្ើបរលឹកបានខលះ ។ 

ឧបមអនករល្យ៊ឹកបាន្ត្តម្ 

ធម្មត្តរបស់ែលនួ្ 

កនញងការរលឹកបានឯង នងិម្រត្ូវោស់ហត្ឿនឲ្យរលឹក
ហ ះ ានឧបាដចូត្ហៅហនះ ។ 

េមិ្ឡ្ ហ ម្ ះ េីឃេេន្ត រលឹកបានឯង

តាម្ធម្មតារបស់ខលួន ។ បានឮ ម្កថា េមិ្ឡ្ ហ ះ យក
សំពត់្ម្រក ម្បូជា អាកាសហចត្យិហៅ ឯសមុ្នគរិមិ្ហា
វហិារ ត្ម្ក(ាល ប់ហៅ) ហកើត្កនញងទ្ីជតិ្                      
ឧសសេន្រក បានឮសំហ ងអណាត ត្ហភល ើង ហទ្ើបរលឹក
ដល់សំពត់្ (ម្រក ម្) ដដលខលួនយកបូជា (អាកាស
ហចត្យិ) ហគក ៏(ចុត្)ិ ហៅហកើត្កនញងឋានសគួ ៌។ 

ានាន ក់ហទ្ៀត្ ថាវ យសំពត់្ាដកាច់រហោង
ដល់ភកិាញកហាល ះ ដដលជាបុម្រត្ ហវោដដលោក់សំពត់្ទុ្ក
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ការដ្ឋក់ទទាសកនងុន្រក 

បទ្ថា តតតាំ អទយាែីល្យាំ (ដដកហោលដហ៏តត ) 
ហសចកតថីា  យនរិយបាលទំាងឡាយ ចាប់អត្តភាព (ធ)ំ 
ម្របាណ ៣ ោវុត្ ឲ្យហដកផ្ង រហលើដផ្សនដហីោ ៈ                   
ដដលហភល ើងហឆះ ហ ើយយកដដកហោលប៉ាុនហដើម្ហតាន ត្ 
ហបាះចុះហៅម្រត្ង់នដខាងាត  ំ ម្រត្ង់នដខាងហឆវងជាហដើម្             
កដ៏ចូោន  ។  យនរិយបាលចាប់សត្វនរកហ ះ ឲ្យហដក
ផ្ា ប់មុ្ខខលះ ហផ្សអៀងហៅហឆវងខលះ ហផ្សអៀងហៅាត ខំលះ ឲ្យហដក
ផ្ង រ ហ ើយោក់ហទាស សត្វនរកហ ះ ដូហចាន ះ ។ 

បទ្ថា សាំទវទសត្តា  (ចាប់ឲ្យហដក) ហសចកតថីា 
( យនរិយបាល) ចាប់អត្តភាពម្របាណ ៣ ោវុត្              
ឲ្យហដកហលើដផ្សនដហីោ ៈដដលហភល ើងហឆះ ។  

បទ្ថា កុថារេិី (ហោយដងឹ) ហសចកតថីា ចំាងហោយ
ដងឹធបំ៉ាុនផ្សទះកពូំល ។ ្ម្ ូរដូចជាទ្ហនល ។ អណាដ ត្  
ហភល ើងហឆះពដីផ្សនដហីោ ៈជាប់ ម្រត្ង់កដនលងចំាងហ ះ ។ 
ទុ្កាធហំកើត្ហ ើង (ដល់សត្វនរក) ។ 
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ឧបមអនកខដល្យត្តូវដ្ឋស់ទតឿន្ 

បានឮថា អាាម្រត្ាន ក់បូជាម្រពះម្ហាហចត្យិ 
ហោយផ្ា ម្ល ិះ ១ ឆ្ន ំង ហ ើយបានដចកចំដណកបុណយឲ្យ
ដល់យម្រាជ ។  យនរិយបាលទំាងឡាយ បាន ហំគ
ដដលហកើត្កនញងនរកហោយអកុសលកម្ម ហៅកាន់សំណាក់
យម្រាជ ។ កាលហគរលឹកដល់កុសលមិ្នបានហោយ              
ហទ្វទូ្ត្ទំាង ៣ យម្រាជ ហទ្ើបពចិារណាឯង                      
បានោស់ហត្ឿន  ហគឲ្យរលឹកថា ហោកបានបូជា                 
ម្រពះម្ហាហចត្យិហោយផ្ា ម្ល ិះ ១ ឆ្ន ំង ហ ើយបានដចក
ចំដណកបុណយឲ្យហយើងមិ្នដម្នឬ ។ 

ហវោហ ះ ហគករ៏លឹកបាន ហទ្ើបហៅហកើត្កនញង               
ហទ្វហោក ចំដណកយម្រាជសមូ្បីម្រត្ួត្ហម្ើលហោយ                
ម្រពះអងគឯងហ ើយ កាលមិ្នហ ើញ កន៏ងឹម្រទ្ង់ហសងៀម្ 
ហោយម្រទ្ង់ម្រត្ះិរះិថា សត្វហនះនងឹហាយទុ្កាធ ំ។ 
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ការដ្ឋក់ទទាសកនងុន្រក 

បទ្ថា តតតាំ អទយាែីល្យាំ (ដដកហោលដហ៏តត ) 
ហសចកតថីា  យនរិយបាលទំាងឡាយ ចាប់អត្តភាព (ធ)ំ 
ម្របាណ ៣ ោវុត្ ឲ្យហដកផ្ង រហលើដផ្សនដហីោ ៈ                   
ដដលហភល ើងហឆះ ហ ើយយកដដកហោលប៉ាុនហដើម្ហតាន ត្ 
ហបាះចុះហៅម្រត្ង់នដខាងាត  ំ ម្រត្ង់នដខាងហឆវងជាហដើម្             
កដ៏ចូោន  ។  យនរិយបាលចាប់សត្វនរកហ ះ ឲ្យហដក
ផ្ា ប់មុ្ខខលះ ហផ្សអៀងហៅហឆវងខលះ ហផ្សអៀងហៅាត ខំលះ ឲ្យហដក
ផ្ង រ ហ ើយោក់ហទាស សត្វនរកហ ះ ដូហចាន ះ ។ 

បទ្ថា សាំទវទសត្តា  (ចាប់ឲ្យហដក) ហសចកតថីា 
( យនរិយបាល) ចាប់អត្តភាពម្របាណ ៣ ោវុត្              
ឲ្យហដកហលើដផ្សនដហីោ ៈដដលហភល ើងហឆះ ។  

បទ្ថា កុថារេិី (ហោយដងឹ) ហសចកតថីា ចំាងហោយ
ដងឹធបំ៉ាុនផ្សទះកពូំល ។ ្ម្ ូរដូចជាទ្ហនល ។ អណាដ ត្  
ហភល ើងហឆះពដីផ្សនដហីោ ៈជាប់ ម្រត្ង់កដនលងចំាងហ ះ ។ 
ទុ្កាធហំកើត្ហ ើង (ដល់សត្វនរក) ។ 
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ឧបមអនកខដល្យត្តូវដ្ឋស់ទតឿន្ 

បានឮថា អាាម្រត្ាន ក់បូជាម្រពះម្ហាហចត្យិ 
ហោយផ្ា ម្ល ិះ ១ ឆ្ន ំង ហ ើយបានដចកចំដណកបុណយឲ្យ
ដល់យម្រាជ ។  យនរិយបាលទំាងឡាយ បាន ហំគ
ដដលហកើត្កនញងនរកហោយអកុសលកម្ម ហៅកាន់សំណាក់
យម្រាជ ។ កាលហគរលឹកដល់កុសលមិ្នបានហោយ              
ហទ្វទូ្ត្ទំាង ៣ យម្រាជ ហទ្ើបពចិារណាឯង                      
បានោស់ហត្ឿន  ហគឲ្យរលឹកថា ហោកបានបូជា                 
ម្រពះម្ហាហចត្យិហោយផ្ា ម្ល ិះ ១ ឆ្ន ំង ហ ើយបានដចក
ចំដណកបុណយឲ្យហយើងមិ្នដម្នឬ ។ 

ហវោហ ះ ហគករ៏លឹកបាន ហទ្ើបហៅហកើត្កនញង               
ហទ្វហោក ចំដណកយម្រាជសមូ្បីម្រត្ួត្ហម្ើលហោយ                
ម្រពះអងគឯងហ ើយ កាលមិ្នហ ើញ កន៏ងឹម្រទ្ង់ហសងៀម្ 
ហោយម្រទ្ង់ម្រត្ះិរះិថា សត្វហនះនងឹហាយទុ្កាធ ំ។ 
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ហតត ផុ្សលហ ើង ដូហចាន ះ ។ បទ្ថា ម្ហានិ្រទេ                  

( កនញងម្ហានរក ) គ ឺកនញង អវិចី្ម្ហាន្រក ។ 

បទ្ថា ភាគទសា មិ្ទត្ត (ដបងហចញជា               
ចំដណក ៗ ) គ ឺ(ម្ហានរក) ដបងដចកទុ្កជាចំដណកៗ ។ 
បទ្ថា បរេិទនាត  (ពទ័្ធជំុវញិ) គ ឺ ម្រត្ូវពទ័្ធទុ្ក ។                   

បទ្ថា អេសា (ហោយដផ្សនដដក) គ ឺ ម្រត្ូវម្របក់ខាង
ហលើហោយដផ្សនដដក ។  

បទ្ថា សម្នាដ  ទយាេន្សតាំ ផរតិ្តា  តិដ ឋតិ 
(ផ្សាយកហំៅ) ហសចកតថីា អណាដ ត្ហភល ើង តាងំហៅហ ើយ
ោ៉ា ងហ ះ ។ កាលសត្វនរកហ ះ រហម្ើលហៅ                      
កនញងទ្ី ១០០ ហោជន ៍ ហោយជំុវញិ ដភនកកន៏ងឹផ្សទញះហចញ
ម្កដចូដុំាច់ ២ ដុំ ដូហចាន ះ ។ 

បទ្ថា េីន្កាេូបគ្គ (ចូលដល់កាយ
ហថាកទាប) ហសចកតថីា ជាអនកចូលដល់កហំណើ ត្ដដល
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ចំដណក យនរិយបាលទំាងឡាយ កាលចំាង             
កចំ៏ាងឲ្យជា ៨ ម្រជុងខលះ ៦ ផ្សងខលះ ដចូវាយដខសប ទ ត់្              
ចំាងហ ើ  ។ បទ្ថា វាសីេិ (ហោយកាបិំត្ម្ររ) គ ឺ
ហោយកាបិំត្ទំាងឡាយានទំ្ ំប៉ាុនចហងអ រធ ំ។ 

បទ្ថា រទង ទយាទេត្តា  (ទ្ឹម្រង) ហសចកតថីា 
( យនរិយបាលទំាងឡាយ) ទ្ឹម្សត្វនរកហ ះ ឲ្យទាញ
រងម្រពម្នងឹនមឹ្ ដខស ដម្របក កង់រង ទូ្ករហទ្ះ នងិជនលួញ 
ដដលានហភល ើងហឆះសពវ ។ បទ្ថា ម្េន្តាំ (ធ)ំ គ ឺ              
ានម្របាណ ប៉ាុនផ្សទះកពូំលខាន ត្ធ ំ។  

បទ្ថា អាទរាទបន្តិ (ឲ្យហ ើង) ហសចកតថីា វាយហោយ 
ញញួរដដកដដលហភល ើងហឆះសហ ធ សហៅធ  ហ ើយបង្ខគ ប់
ឲ្យហ ើង (ភនហំភល ើង) ។ បទ្ថា សក៊ឹបិ ឧេធាំ                 
(ម្រោខលះកផុ៏្សលហ ើង) ហសចកតថីា សត្វនរកហ ះ                       
(ម្រត្ូវហភល ើងហឆះ) ផុ្សលហ ើងខាងហលើ លិចចុះខាងហម្រកាម្ 
នងិអដណត ត្ហៅខាងទ្ទ្ឹង ដចូបាយដដលោពុំះកនញងឆ្ន ំង
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ហតត ផុ្សលហ ើង ដូហចាន ះ ។ បទ្ថា ម្ហានិ្រទេ                  

( កនញងម្ហានរក ) គ ឺកនញង អវិចី្ម្ហាន្រក ។ 

បទ្ថា ភាគទសា មិ្ទត្ត (ដបងហចញជា               
ចំដណក ៗ ) គ ឺ(ម្ហានរក) ដបងដចកទុ្កជាចំដណកៗ ។ 
បទ្ថា បរេិទនាត  (ពទ័្ធជំុវញិ) គ ឺ ម្រត្ូវពទ័្ធទុ្ក ។                   

បទ្ថា អេសា (ហោយដផ្សនដដក) គ ឺ ម្រត្ូវម្របក់ខាង
ហលើហោយដផ្សនដដក ។  

បទ្ថា សម្នាដ  ទយាេន្សតាំ ផរតិ្តា  តិដ ឋតិ 
(ផ្សាយកហំៅ) ហសចកតថីា អណាដ ត្ហភល ើង តាងំហៅហ ើយ
ោ៉ា ងហ ះ ។ កាលសត្វនរកហ ះ រហម្ើលហៅ                      
កនញងទ្ី ១០០ ហោជន ៍ ហោយជំុវញិ ដភនកកន៏ងឹផ្សទញះហចញ
ម្កដចូដុំាច់ ២ ដុំ ដូហចាន ះ ។ 

បទ្ថា េីន្កាេូបគ្គ (ចូលដល់កាយ
ហថាកទាប) ហសចកតថីា ជាអនកចូលដល់កហំណើ ត្ដដល
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ចំដណក យនរិយបាលទំាងឡាយ កាលចំាង             
កចំ៏ាងឲ្យជា ៨ ម្រជុងខលះ ៦ ផ្សងខលះ ដចូវាយដខសប ទ ត់្              
ចំាងហ ើ  ។ បទ្ថា វាសីេិ (ហោយកាបិំត្ម្ររ) គ ឺ
ហោយកាបិំត្ទំាងឡាយានទំ្ ំប៉ាុនចហងអ រធ ំ។ 

បទ្ថា រទង ទយាទេត្តា  (ទ្ឹម្រង) ហសចកតថីា 
( យនរិយបាលទំាងឡាយ) ទ្ឹម្សត្វនរកហ ះ ឲ្យទាញ
រងម្រពម្នងឹនមឹ្ ដខស ដម្របក កង់រង ទូ្ករហទ្ះ នងិជនលួញ 
ដដលានហភល ើងហឆះសពវ ។ បទ្ថា ម្េន្តាំ (ធ)ំ គ ឺ              
ានម្របាណ ប៉ាុនផ្សទះកពូំលខាន ត្ធ ំ។  

បទ្ថា អាទរាទបន្តិ (ឲ្យហ ើង) ហសចកតថីា វាយហោយ 
ញញួរដដកដដលហភល ើងហឆះសហ ធ សហៅធ  ហ ើយបង្ខគ ប់
ឲ្យហ ើង (ភនហំភល ើង) ។ បទ្ថា សក៊ឹបិ ឧេធាំ                 
(ម្រោខលះកផុ៏្សលហ ើង) ហសចកតថីា សត្វនរកហ ះ                       
(ម្រត្ូវហភល ើងហឆះ) ផុ្សលហ ើងខាងហលើ លិចចុះខាងហម្រកាម្ 
នងិអដណត ត្ហៅខាងទ្ទ្ឹង ដចូបាយដដលោពុំះកនញងឆ្ន ំង
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ការដ្ឋក់េណឌ កម្មទៅទល្យើសតាន្រក 

(បិដក.២៧.េាំរ័រ.២២២-២៣២) 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល ហធវ ើនូវ              
កម្មករណ៍ ហ ម្ ះបញ្ចពធិពន័ធន ៍ (ចំណងម្របាមំ្របការ) 
ចំហរះបុរសហ ះ គហឺផ្សតក (បុរសហ ះ) ហ ើយហបាះដដក
ហោលដហ៏តត ម្រត្ង់នដ (ខាងាត )ំ ១ ហបាះដដកហោលដហ៏តត
ម្រត្ង់នដខាងហឆវង ១ ហបាះដដកហោលដហ៏តត ម្រត្ង់ហជើង 
(ខាង ាត )ំ ១ ហបាះដដកហោលដហ៏តត ម្រត្ង់ហជើងខាងហឆវង 
១ ហបាះដដកហោលដហ៏តត  ចំកណាត លម្រទូ្ង ១ ។             
បុរសហ ះករ៏ងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា កនញងទ្ីហ ះ 
ហបើបាបកម្មមិ្នទាន់អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្
ហ ះ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះពួកនរិយបាល ចាប់ហផ្សដក
បុរស ហ ះរួចហ ើយ ហទ្ើបចំាងហោយដងឹ ។               
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល ចាប់បុរសហ ះ យក
ហជើងហ ើងហលើ យកកាលចុះហម្រកាម្ ហ ើយម្រចាស ហោយ
កាបិំត្ម្ររ ។  
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ហថាកទាប។ បទ្ថាឧបាទាទន្ (កនញងហសចកតមី្របកាន់ា)ំ 
បានដល់ កនញងហសចកតមី្របកាន់ាហំោយត្ណាា  នងិទ្ដិឋ ិ ។ 
បទ្ថា ោតិម្រណសម្ភទវ (ដដលជាដដនហកើត្នន
ជរា នងិម្រណៈ) បានដល់ ជាហ ត្ុននជាត្ ិនងិ ម្រណៈ ។ 
បទ្ថា អន្បុាទា (ដកហសចកតមី្របកាន់) បានដល់ 
ហម្ររះមិ្នម្របកាន់ ហោយឧបាទាន ៤ ។                       

បទ្ថា ោតិម្រណសងខទេ (ដដលជាទ្ី
អស់ននជាត្ ិ នងិម្រណៈ) ហសចកតថីា រួចផុ្សត្ហម្ររះនរិវ ន 
ដដលជាដដនអស់ហៅននជាត្ ិនងិម្រណៈ ។ 

បទ្ថា េិដ ឋធមម ភិនិ្រាតុ្ត (រលត់្ទុ្កាបានកនញង
បចចញបបននជាត្)ិ ហសចកតថីា រលត់្សនទិ្ធហ ើយ ហម្ររះរលត់្
កហិលសទំាងអស់កនញងទ្ិដឋធម្ម គ ឺកនញងអត្តភាព ហនះ 
នុះ៎ឯង ។ បទ្ថា សរាាំ េកុខាំ  ឧបច្ោគុាំ (កនលងទុ្កាទំាង
អស់បាន) ហសចកតថីា កនលងវដតទុ្កាទំាងអស់ ។ 

ច្ប់អដឋកថា ទេវសូត្តេតូសូត្តេី ៦ 
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ការដ្ឋក់េណឌ កម្មទៅទល្យើសតាន្រក 

(បិដក.២៧.េាំរ័រ.២២២-២៣២) 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល ហធវ ើនូវ              
កម្មករណ៍ ហ ម្ ះបញ្ចពធិពន័ធន ៍ (ចំណងម្របាមំ្របការ) 
ចំហរះបុរសហ ះ គហឺផ្សតក (បុរសហ ះ) ហ ើយហបាះដដក
ហោលដហ៏តត ម្រត្ង់នដ (ខាងាត )ំ ១ ហបាះដដកហោលដហ៏តត
ម្រត្ង់នដខាងហឆវង ១ ហបាះដដកហោលដហ៏តត ម្រត្ង់ហជើង 
(ខាង ាត )ំ ១ ហបាះដដកហោលដហ៏តត ម្រត្ង់ហជើងខាងហឆវង 
១ ហបាះដដកហោលដហ៏តត  ចំកណាត លម្រទូ្ង ១ ។             
បុរសហ ះករ៏ងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា កនញងទ្ីហ ះ 
ហបើបាបកម្មមិ្នទាន់អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្
ហ ះ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះពួកនរិយបាល ចាប់ហផ្សដក
បុរស ហ ះរួចហ ើយ ហទ្ើបចំាងហោយដងឹ ។               
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល ចាប់បុរសហ ះ យក
ហជើងហ ើងហលើ យកកាលចុះហម្រកាម្ ហ ើយម្រចាស ហោយ
កាបិំត្ម្ររ ។  
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ហថាកទាប។ បទ្ថាឧបាទាទន្ (កនញងហសចកតមី្របកាន់ា)ំ 
បានដល់ កនញងហសចកតមី្របកាន់ាហំោយត្ណាា  នងិទ្ដិឋ ិ ។ 
បទ្ថា ោតិម្រណសម្ភទវ (ដដលជាដដនហកើត្នន
ជរា នងិម្រណៈ) បានដល់ ជាហ ត្ុននជាត្ ិនងិ ម្រណៈ ។ 
បទ្ថា អន្បុាទា (ដកហសចកតមី្របកាន់) បានដល់ 
ហម្ររះមិ្នម្របកាន់ ហោយឧបាទាន ៤ ។                       

បទ្ថា ោតិម្រណសងខទេ (ដដលជាទ្ី
អស់ននជាត្ ិ នងិម្រណៈ) ហសចកតថីា រួចផុ្សត្ហម្ររះនរិវ ន 
ដដលជាដដនអស់ហៅននជាត្ ិនងិម្រណៈ ។ 

បទ្ថា េិដ ឋធមម ភិនិ្រាតុ្ត (រលត់្ទុ្កាបានកនញង
បចចញបបននជាត្)ិ ហសចកតថីា រលត់្សនទិ្ធហ ើយ ហម្ររះរលត់្
កហិលសទំាងអស់កនញងទ្ិដឋធម្ម គ ឺកនញងអត្តភាព ហនះ 
នុះ៎ឯង ។ បទ្ថា សរាាំ េកុខាំ  ឧបច្ោគុាំ (កនលងទុ្កាទំាង
អស់បាន) ហសចកតថីា កនលងវដតទុ្កាទំាងអស់ ។ 

ច្ប់អដឋកថា ទេវសូត្តេតូសូត្តេី ៦ 
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ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល កហ៏បាះបុរស
ហ ះហៅកនញងម្ហានរក ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ ម្ហានរក
ហ ះហាត្ ានម្រជុងបួន ានទាវ របួន ដបងដចកហោយ
ចំដណក ៗ ានរបងដដកពទ័្ធពន័ធជំុវញិ  ម្រគបហោយ
គម្រម្បដដក ។  
នផ្សទដផ្សនដខីាងហម្រកាម្ ននម្ហានរកហ ះ សទុ្ធដត្ដដក
ានហភល ើងហឆះម្រចាលរ ទ ល ផ្សាយហៅបានមួ្យរយ
ហោជនជំុ៍វញិ តាងំហៅសពវៗកាល ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ម្ហានរកហ ះឯងាន               
អណាត ត្ហភល ើងហឆះ ហ ើងអំពជីញ្ជោ ំងខាងហកើត្ ឆ្បដល់
ជញ្ជោ ំងខាងលិច ។ 

 អណាត ត្ហភល ើងហឆះហ ើងអំពជីញ្ជោ ំងខាងលិចឆ្ប
ដល់ជញ្ជោ ំងខាងហកើត្ ។  

អណាដ ត្ហភល ើងហឆះហ ើងអំពជីញ្ជោ ំងខាងហជើងឆ្ប
ដល់ជញ្ជោ ំងខាងត្បូង ។  

អណាត ត្ហភល ើងហឆះហ ើងអំពជីញ្ជោ ំងខាងត្បូង ឆ្ប
ដល់ជញ្ជោ ំងខាងហជើង ។ 
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ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលទ្ឹម្បុរស
ហ ះនងឹរង ហ ើយបរហៅបរម្កហលើម្របឹងពដីដលហភល ើង 
កពុំងហឆះហតត សពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល សហ ធ សហៅធ  ។             
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល ហម្របើបុរសហ ះឲ្យ
ហ ើងឲ្យចុះអំពភីនរំហងើកហភល ើងដធ៏ ំ ដដលកំពុងហតត សពវ               
ភលមឺ្រចាលរ ទ ល សហ ធ សហៅធ  ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ       
ពួកនរិយបាល ចាប់បុរសហ ះ យកហជើងហ ើងហលើ             
យកកាលចុះហម្រកាម្ ហ ើយទ្ាល ក់ហៅកនញងខទះទ្ង់ដដង           
ដហ៏តដ  ដដលហភល ើងកពុំងហឆះហតត សពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល 
សហ ធ សហៅធ  ។ បុរសហ ះ កហ៏ឆះនងឹកំសលួពពុះ                 
កនញងខទះទ្ង់ដដងហ ះ ។ កាលបុរសហ ះ ហឆះនងឹ កំសលួ
ពពុះ កនញងខទះទ្ង់ដដងហ ះ  ចួនកាលអដណត ត្ហ ើងហលើ
ម្តង ចួនកាលលិចចុះហម្រកាម្ម្តង ចួនកាលអដណត ត្ហៅ                
ទ្ទ្ឹងម្តង ។ បុរសហ ះ រងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា 
កនញងខទះទ្ង់ដដងហ ះ ហបើបាបកម្មហ ះ មិ្នទាន់អស់ម្រត្មឹ្
ណាកមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 
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ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល កហ៏បាះបុរស
ហ ះហៅកនញងម្ហានរក ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ ម្ហានរក
ហ ះហាត្ ានម្រជុងបួន ានទាវ របួន ដបងដចកហោយ
ចំដណក ៗ ានរបងដដកពទ័្ធពន័ធជំុវញិ  ម្រគបហោយ
គម្រម្បដដក ។  
នផ្សទដផ្សនដខីាងហម្រកាម្ ននម្ហានរកហ ះ សទុ្ធដត្ដដក
ានហភល ើងហឆះម្រចាលរ ទ ល ផ្សាយហៅបានមួ្យរយ
ហោជនជំុ៍វញិ តាងំហៅសពវៗកាល ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ម្ហានរកហ ះឯងាន               
អណាត ត្ហភល ើងហឆះ ហ ើងអំពជីញ្ជោ ំងខាងហកើត្ ឆ្បដល់
ជញ្ជោ ំងខាងលិច ។ 

 អណាត ត្ហភល ើងហឆះហ ើងអំពជីញ្ជោ ំងខាងលិចឆ្ប
ដល់ជញ្ជោ ំងខាងហកើត្ ។  

អណាដ ត្ហភល ើងហឆះហ ើងអំពជីញ្ជោ ំងខាងហជើងឆ្ប
ដល់ជញ្ជោ ំងខាងត្បូង ។  

អណាត ត្ហភល ើងហឆះហ ើងអំពជីញ្ជោ ំងខាងត្បូង ឆ្ប
ដល់ជញ្ជោ ំងខាងហជើង ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលទ្ឹម្បុរស
ហ ះនងឹរង ហ ើយបរហៅបរម្កហលើម្របឹងពដីដលហភល ើង 
កពុំងហឆះហតត សពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល សហ ធ សហៅធ  ។             
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល ហម្របើបុរសហ ះឲ្យ
ហ ើងឲ្យចុះអំពភីនរំហងើកហភល ើងដធ៏ ំ ដដលកំពុងហតត សពវ               
ភលមឺ្រចាលរ ទ ល សហ ធ សហៅធ  ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ       
ពួកនរិយបាល ចាប់បុរសហ ះ យកហជើងហ ើងហលើ             
យកកាលចុះហម្រកាម្ ហ ើយទ្ាល ក់ហៅកនញងខទះទ្ង់ដដង           
ដហ៏តដ  ដដលហភល ើងកពុំងហឆះហតត សពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល 
សហ ធ សហៅធ  ។ បុរសហ ះ កហ៏ឆះនងឹកំសលួពពុះ                 
កនញងខទះទ្ង់ដដងហ ះ ។ កាលបុរសហ ះ ហឆះនងឹ កំសលួ
ពពុះ កនញងខទះទ្ង់ដដងហ ះ  ចួនកាលអដណត ត្ហ ើងហលើ
ម្តង ចួនកាលលិចចុះហម្រកាម្ម្តង ចួនកាលអដណត ត្ហៅ                
ទ្ទ្ឹងម្តង ។ បុរសហ ះ រងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា 
កនញងខទះទ្ង់ដដងហ ះ ហបើបាបកម្មហ ះ មិ្នទាន់អស់ម្រត្មឹ្
ណាកមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 
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ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា កនញងម្ហានរកហ ះហបើបាបកម្មមិ្នទាន់
អស់ ម្រត្មឹ្ណាកមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះកនលងកាលដវងឆ្ង យហៅ
ម្តងៗ ានសម័្យដដលពួកនរិយបាល ហបើកទាវ រខាងលិច
ននអវចិមី្ហានរកហ ះ ។ ហប ។  

ហបើកទាវ រខាងហជើង ។ ហប ។ ហបើកទាវ រខាងត្បូង ។ 
បុរសហ ះ កស៏ទញះហោយសនទញះដរ៏ ័ស ហៅម្រត្ង់ទាវ រហ ះ 
។ កាលបុរសហ ះ សទញះ ហៅហោយសនទញះដរ៏ ័ស ហភល ើងក៏
ហឆះដសបកហម្រតផ្សង      ហឆះដសបកកនញងផ្សង ហឆះាច់ផ្សង 
ហឆះសរនសផ្សង ហឆះឆអងឹផ្សង  ុយដផ្សសងម្រទ្ហោម្ហ ើង 
កាលហលើកហជើងហ ើងរត់្ហៅ ហភល ើងកហ៏ៅដត្ហឆះ ម្របាកដ
ដូហចាន ះឯង ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ កាលបុរសហ ះតាងំ
ហៅកនញងទ្ីហ ះជាហម្រចើនឆ្ន ំ ទាវ រហ ះកន៏រិយបាលបិទ្ហៅ
វញិ ។ បុរសហ ះរងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា កនញង
ម្ហានរកហ ះ ហបើបាបកម្មមិ្នទាន់អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្ន
ទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 
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អណាត ត្ហភល ើងហឆះហ ើងអំពខីាងហម្រកាម្ឆ្បដល់
ខាងហលើ អណាត ត្ហភល ើងហឆះហ ើងអំពខីាងហលើឆ្បដល់
ខាងហម្រកាម្ ។ បុរសហ ះករ៏ងទុ្កា ហវទ្ កាល ខាល ងំ              
ហខាល ចផ្សា កនញងម្ហានរកហ ះ ហបើបាបកម្មមិ្នទាន់អស់ 
ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះកនលងកាលដវងឆ្ង យហៅ
ម្តង ៗ ានសម័្យដដលពួកនរិយបាល ហបើកទាវ រខាង
ហកើត្ននម្ហានរកហ ះ ។  

បុរសហ ះកស៏ទញះហោយសនទញះដរ៏ ័ស ហៅម្រត្ង់ទាវ រ
ហ ះ ។ កាលដដល បុរសហ ះ សទញះហៅហោយសនទញះ            
ដរ៏ ័ស ហភល ើងកហ៏ឆះដសបកហម្រតផ្សង ហឆះដសបកកនញងផ្សង
ហឆះាច់ផ្សង ហចះសរនសផ្សង ហឆះឆអងឹផ្សង  ុយដផ្សសង 
ម្រទ្ហោម្ហ ើង កាលហលើកហជើងហ ើងរត់្ហៅ ហភល ើងកហ៏ៅ
ដត្ហឆះដូហចាន ះឯង ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ កាលបុរស
ហ ះតាងំហៅ (កនញងទ្ីហ ះ) ជាហម្រចើនឆ្ន ំ ទាវ រហ ះក ៏              
នរិយបាលបិទ្ហៅវញិ ។ បុរសហ ះ រងទុ្កាហវទ្ កាល
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ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា កនញងម្ហានរកហ ះហបើបាបកម្មមិ្នទាន់
អស់ ម្រត្មឹ្ណាកមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះកនលងកាលដវងឆ្ង យហៅ
ម្តងៗ ានសម័្យដដលពួកនរិយបាល ហបើកទាវ រខាងលិច
ននអវចិមី្ហានរកហ ះ ។ ហប ។  

ហបើកទាវ រខាងហជើង ។ ហប ។ ហបើកទាវ រខាងត្បូង ។ 
បុរសហ ះ កស៏ទញះហោយសនទញះដរ៏ ័ស ហៅម្រត្ង់ទាវ រហ ះ 
។ កាលបុរសហ ះ សទញះ ហៅហោយសនទញះដរ៏ ័ស ហភល ើងក៏
ហឆះដសបកហម្រតផ្សង      ហឆះដសបកកនញងផ្សង ហឆះាច់ផ្សង 
ហឆះសរនសផ្សង ហឆះឆអងឹផ្សង  ុយដផ្សសងម្រទ្ហោម្ហ ើង 
កាលហលើកហជើងហ ើងរត់្ហៅ ហភល ើងកហ៏ៅដត្ហឆះ ម្របាកដ
ដូហចាន ះឯង ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ កាលបុរសហ ះតាងំ
ហៅកនញងទ្ីហ ះជាហម្រចើនឆ្ន ំ ទាវ រហ ះកន៏រិយបាលបិទ្ហៅ
វញិ ។ បុរសហ ះរងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា កនញង
ម្ហានរកហ ះ ហបើបាបកម្មមិ្នទាន់អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្ន
ទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .52.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អណាត ត្ហភល ើងហឆះហ ើងអំពខីាងហម្រកាម្ឆ្បដល់
ខាងហលើ អណាត ត្ហភល ើងហឆះហ ើងអំពខីាងហលើឆ្បដល់
ខាងហម្រកាម្ ។ បុរសហ ះករ៏ងទុ្កា ហវទ្ កាល ខាល ងំ              
ហខាល ចផ្សា កនញងម្ហានរកហ ះ ហបើបាបកម្មមិ្នទាន់អស់ 
ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះកនលងកាលដវងឆ្ង យហៅ
ម្តង ៗ ានសម័្យដដលពួកនរិយបាល ហបើកទាវ រខាង
ហកើត្ននម្ហានរកហ ះ ។  

បុរសហ ះកស៏ទញះហោយសនទញះដរ៏ ័ស ហៅម្រត្ង់ទាវ រ
ហ ះ ។ កាលដដល បុរសហ ះ សទញះហៅហោយសនទញះ            
ដរ៏ ័ស ហភល ើងកហ៏ឆះដសបកហម្រតផ្សង ហឆះដសបកកនញងផ្សង
ហឆះាច់ផ្សង ហចះសរនសផ្សង ហឆះឆអងឹផ្សង  ុយដផ្សសង 
ម្រទ្ហោម្ហ ើង កាលហលើកហជើងហ ើងរត់្ហៅ ហភល ើងកហ៏ៅ
ដត្ហឆះដូហចាន ះឯង ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ កាលបុរស
ហ ះតាងំហៅ (កនញងទ្ីហ ះ) ជាហម្រចើនឆ្ន ំ ទាវ រហ ះក ៏              
នរិយបាលបិទ្ហៅវញិ ។ បុរសហ ះ រងទុ្កាហវទ្ កាល
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ដសបកកនញង លុះកហករដសបកកនញងហ ើយ កហករាច់            
លុះកហករាច់ហ ើយ កហករសរនស លុះកហករសរនស
ហ ើយ កហករឆអងឹ លុះកហករឆអងឹហ ើយ ហទ្ើបខាសំុខីួរកនញង
ឆអងឹ ។ បុរសហ ះ រងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា              
កនញងគូងនរកហ ះ ហបើបាបកម្ម មិ្នទាន់អស់ម្រត្មឹ្ណា               
កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 

កុកកលុ្យន្រក 

ន្រកទរញទដ្ឋេទផះទដដ  

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ានកុកាញលនរក ដធ៏តំាងំហៅ 
ប ទ ប់ោន នងឹគូងនរកហ ះឯង ។ បុរសហ ះធ្លល ក់ហៅកនញង
កុកាញលនរក ហ ះ ។ បុរសហ ះ រងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ 
ហខាល ចផ្សា កនញងកុកាញលនរកហ ះ ហបើបាបកម្មមិ្នទាន់អស់
ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។  
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ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះកនលងកាលដវងឆ្ង យហៅ
ម្តងៗ ានសម័្យដដលពួកនរិយបាល ហបើកទាវ រខាង
ហកើត្ននម្ហានរកហ ះ ។ បុរសហ ះ កស៏ទញះហៅហោយ
សនទញះដរ៏ ័សហៅម្រត្ង់ទាវ រហ ះ ។ កាលបុរសហ ះ               
សទញះហៅហោយសនទញះដរ៏ ័ស ហភល ើងកហ៏ឆះដសបកហម្រតផ្សង              
ហឆះដសបកកនញងផ្សង ហឆះាច់ផ្សង ហឆះសរនសផ្សង               
ហឆះឆអងឹផ្សង  ុយដផ្សសងម្រទ្ហោម្ហ ើង កាលហលើកហជើង
ហ ើងរត់្ហៅ ហភល ើងកហ៏ៅដត្ហឆះ ម្របាកដដូហចាន ះឯង ។ 
បុរសហ ះកស៏ទញះហចញហៅតាម្ទាវ រហ ះ ។  

គូងន្រក 

ន្រកទរញទេៀរទដ្ឋេោម្ក 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ានគូងនរក ដធ៏តំាងំហៅ
ប ទ ប់ោន នងឹម្ហានរកហ ះឯង ។ បុរសហ ះធ្លល ក់ហៅ
កនញងគូងនរកហ ះ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ កនញងគូងនរក 
ហ ះហាត្ ានសត្វទំាងឡាយាត់្ស្សចួដចូម្ោញល 
កហករដសបកហម្រត លុះកហករដសបកហម្រតហ ើយ កហករ
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ដសបកកនញង លុះកហករដសបកកនញងហ ើយ កហករាច់            
លុះកហករាច់ហ ើយ កហករសរនស លុះកហករសរនស
ហ ើយ កហករឆអងឹ លុះកហករឆអងឹហ ើយ ហទ្ើបខាសំុខីួរកនញង
ឆអងឹ ។ បុរសហ ះ រងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា              
កនញងគូងនរកហ ះ ហបើបាបកម្ម មិ្នទាន់អស់ម្រត្មឹ្ណា               
កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 

កុកកលុ្យន្រក 

ន្រកទរញទដ្ឋេទផះទដដ  

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ានកុកាញលនរក ដធ៏តំាងំហៅ 
ប ទ ប់ោន នងឹគូងនរកហ ះឯង ។ បុរសហ ះធ្លល ក់ហៅកនញង
កុកាញលនរក ហ ះ ។ បុរសហ ះ រងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ 
ហខាល ចផ្សា កនញងកុកាញលនរកហ ះ ហបើបាបកម្មមិ្នទាន់អស់
ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។  
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ាន លភកិាញទំាងឡាយ លុះកនលងកាលដវងឆ្ង យហៅ
ម្តងៗ ានសម័្យដដលពួកនរិយបាល ហបើកទាវ រខាង
ហកើត្ននម្ហានរកហ ះ ។ បុរសហ ះ កស៏ទញះហៅហោយ
សនទញះដរ៏ ័សហៅម្រត្ង់ទាវ រហ ះ ។ កាលបុរសហ ះ               
សទញះហៅហោយសនទញះដរ៏ ័ស ហភល ើងកហ៏ឆះដសបកហម្រតផ្សង              
ហឆះដសបកកនញងផ្សង ហឆះាច់ផ្សង ហឆះសរនសផ្សង               
ហឆះឆអងឹផ្សង  ុយដផ្សសងម្រទ្ហោម្ហ ើង កាលហលើកហជើង
ហ ើងរត់្ហៅ ហភល ើងកហ៏ៅដត្ហឆះ ម្របាកដដូហចាន ះឯង ។ 
បុរសហ ះកស៏ទញះហចញហៅតាម្ទាវ រហ ះ ។  

គូងន្រក 

ន្រកទរញទេៀរទដ្ឋេោម្ក 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ានគូងនរក ដធ៏តំាងំហៅ
ប ទ ប់ោន នងឹម្ហានរកហ ះឯង ។ បុរសហ ះធ្លល ក់ហៅ
កនញងគូងនរកហ ះ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ កនញងគូងនរក 
ហ ះហាត្ ានសត្វទំាងឡាយាត់្ស្សចួដចូម្ោញល 
កហករដសបកហម្រត លុះកហករដសបកហម្រតហ ើយ កហករ
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ម្រត្ហចៀក កាត់្ម្រចមុ្ះ កាត់្ទំាងសលកឹម្រត្ហចៀកទំាងម្រចមុ្ះ 
(របស់បុរសហ ះ) ។ បុរសហ ះរងទុ្កាហវទ្  កាល ខាល ងំ 
ហខាល ចផ្សា ហៅកនញងនម្រពសសតិ្ហ ះ ហបើបាបកម្មហ ះ            
មិ្នទាន់ អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 

ទវតរណីន្រក 

សទ៊ឹងមន្េ៊ឹកថ្ត្បទរញទដ្ឋេបនាល  

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ានសទងឹទ្ឹកផ្សា ដធ៏តំាងំ
ហៅប ទ ប់ោន នងឹនម្រពហមម សសតិ្ហ ះឯង ។ បុរសហ ះក៏
ធ្លល ក់ហៅកនញងសទងឹហ ះ ។ បុរសហ ះ ជួនកាលអដណត ត្
បហណាត យដខសទ្ឹក ជួនកាលអដណត ត្ម្រចាសដខសទ្ឹក
ជួនកាលអដណដ ត្ទំាងបហណាត យដខសទ្ឹកទំាងម្រចាសដខស
ទ្ឹក កនញងសទងឹហ ះ ។ បុរសហ ះរងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ 
ហខាល ចផ្សា កនញងសទងឹហ ះ ហបើបាបកម្មហ ះ មិ្នទាន់អស់
ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្ន ទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។   

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលយកសនទូច       
សទចូ បុរសហ ះវាត់្ហ ើងោក់ម្កហលើហោកហ ើយសរួ
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សិម្ពលី្យវន្ន្រក 

ថ្ត្ររកាទរញទដ្ឋេបនាល  

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ាននម្រពរកាដធ៏ខំពស់ម្រត្ដួច
ហ ើង មួ្យហោជន ៍ានប ល  ១៦ ធ្លន ប់ានហភល ើងហឆះ
ហតត សពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល សហ ធ សហៅធ  តាងំហៅប ទ ប់ោន
នងឹកុកាញលនរកហ ះឯង ។ ពួកនរិយបាល កហ៏ម្របើបុរស
ហ ះឲ្យហ ើង ឲ្យចុះអំពនីម្រពរកាហ ះ ។ បុរសហ ះ              
រងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា ហលើហដើម្រកាហ ះ             
ហបើបាបកម្មមិ្នទាន់ អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្
ហ ះ ។ 

អសិបតតវន្ន្រក 

ថ្ត្រទៅម មុ្តដចូ្កាាំបិត 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ាននម្រពហមម សសិត្ ដធ៏តំាងំហៅ 
ប ទ ប់ោន នងឹនម្រពរកាហ ះឯង ។ បុរសហ ះចូលហៅកនញង
នម្រពហមម  សសតិ្ហ ះ ។ ខយល់បក់សលកឹសសតិ្ហ ះ ម្ក
កាត់្នដ កាត់្ហជើង កាត់្ទំាងនដទំាងហជើង កាត់្សលកឹ
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ម្រត្ហចៀក កាត់្ម្រចមុ្ះ កាត់្ទំាងសលកឹម្រត្ហចៀកទំាងម្រចមុ្ះ 
(របស់បុរសហ ះ) ។ បុរសហ ះរងទុ្កាហវទ្  កាល ខាល ងំ 
ហខាល ចផ្សា ហៅកនញងនម្រពសសតិ្ហ ះ ហបើបាបកម្មហ ះ            
មិ្នទាន់ អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 

ទវតរណីន្រក 

សទ៊ឹងមន្េ៊ឹកថ្ត្បទរញទដ្ឋេបនាល  

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ានសទងឹទ្ឹកផ្សា ដធ៏តំាងំ
ហៅប ទ ប់ោន នងឹនម្រពហមម សសតិ្ហ ះឯង ។ បុរសហ ះក៏
ធ្លល ក់ហៅកនញងសទងឹហ ះ ។ បុរសហ ះ ជួនកាលអដណត ត្
បហណាត យដខសទ្ឹក ជួនកាលអដណត ត្ម្រចាសដខសទ្ឹក
ជួនកាលអដណដ ត្ទំាងបហណាត យដខសទ្ឹកទំាងម្រចាសដខស
ទ្ឹក កនញងសទងឹហ ះ ។ បុរសហ ះរងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ 
ហខាល ចផ្សា កនញងសទងឹហ ះ ហបើបាបកម្មហ ះ មិ្នទាន់អស់
ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្ន ទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។   

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលយកសនទូច       
សទចូ បុរសហ ះវាត់្ហ ើងោក់ម្កហលើហោកហ ើយសរួ
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សិម្ពលី្យវន្ន្រក 

ថ្ត្ររកាទរញទដ្ឋេបនាល  

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ាននម្រពរកាដធ៏ខំពស់ម្រត្ដួច
ហ ើង មួ្យហោជន ៍ានប ល  ១៦ ធ្លន ប់ានហភល ើងហឆះ
ហតត សពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល សហ ធ សហៅធ  តាងំហៅប ទ ប់ោន
នងឹកុកាញលនរកហ ះឯង ។ ពួកនរិយបាល កហ៏ម្របើបុរស
ហ ះឲ្យហ ើង ឲ្យចុះអំពនីម្រពរកាហ ះ ។ បុរសហ ះ              
រងទុ្កាហវទ្ កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា ហលើហដើម្រកាហ ះ             
ហបើបាបកម្មមិ្នទាន់ អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្
ហ ះ ។ 

អសិបតតវន្ន្រក 

ថ្ត្រទៅម មុ្តដចូ្កាាំបិត 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ាននម្រពហមម សសិត្ ដធ៏តំាងំហៅ 
ប ទ ប់ោន នងឹនម្រពរកាហ ះឯង ។ បុរសហ ះចូលហៅកនញង
នម្រពហមម  សសតិ្ហ ះ ។ ខយល់បក់សលកឹសសតិ្ហ ះ ម្ក
កាត់្នដ កាត់្ហជើង កាត់្ទំាងនដទំាងហជើង កាត់្សលកឹ
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សហ ធ សហៅធ  ម្កហបើកាត់្បុរសហ ះ ហ ើយបងអកទ្ឹក
ទ្ង់ដដង ដហ៏តដ  ដដលហភល ើងកពុំងហឆះសពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល 
សហ ធ សហៅធ  ហៅកនញង ាត់្ ។ ទ្ឹកទ្ង់ដដងហ ះ កហ៏ឆះ
បបូរាត់្ ហឆះាត់្ ហឆះបំពង់ក ហឆះហរះ យំកទំាង
ហរះហវៀនធទំំាងហរះហវៀនត្ូច របស់បុរសហ ះហចញ 
ម្កអំពភីាគខាងហម្រកាម្ ។ បុរសហ ះរងទុ្កាហវទ្                   
កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា      កនញងនរកហ ះ ហបើបាបកម្មហ ះ មិ្ន
ទាន់អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ ម្រត្មឹ្ហ ះ ។                    
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល កហ៏បាះទ្ាល ក់បុរស
ហ ះ ហៅកនញងម្ហានរកវញិ ។  

ទសច្កដីត្បាថាន របស់ត្រះេម្រាេ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ហរឿងរា៉ាវធ្លល ប់ានម្កហ ើយ
ថា ម្រពះយម្រាជ ានហសចកតមី្រត្ះិរះិ ដូហចនះថា បានឮថា 
សត្វទំាងឡាយណា ហធវ ើបាបកម្មទំាងឡាយ កនញងហោក 
សត្វទំាងហ ះឯង រដម្ងម្រត្ូវហគហធវ ើកម្មករណ៍ ហផ្សសងៗ 
ានសភាពោ៉ា ងហនះ ឱ្ ន៎  អាតាម អញ សមូ្ឲ្យបានអត្ត

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .58.  
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ោ៉ា ងហនះថា ដនបុរស អនកឯងម្របាថាន អវ ី ។ បុរសហ ះ
ហឆល ើយោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ហោកដច៏ហម្រម្ើន ខ្ញឃំ្លល នបាយ។ 
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល កយ៏កកហងវរដដក                
ដហ៏តត  ដដលហភល ើងកពុំងហឆះសពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល              
សហ ធ សហៅធ  ម្កហបើកាត់្បុរសហ ះហ ើយោត់្នូវដុំ
ទ្ង់ដដងដហ៏តដ  ដដលហភល ើងកពុំងហឆះសពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល 
សហ ធ សហៅធ  ហៅកនញងាត់្ ។ ដុំទ្ង់ដដងហ ះ កហ៏ឆះបបូរ
ាត់្ ហឆះាត់្ ហឆះបំពង់ក ហឆះហរះ  យំកទំាង
ហរះហវៀនធ ំ ទំាងហរះហវៀនត្ូច របស់បុរសហ ះ ហចញ
ម្កអំពភីាគខាងហម្រកាម្ ។ បុរសហ ះ រងទុ្កាហវទ្                 
កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សាកនញងនរកហ ះ ហបើបាបកម្មហ ះ មិ្ន
ទាន់អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល សរួបុរសហ ះ ោ៉ា ង
ហនះហទ្ៀត្ថា ដនបុរសអនកឯងម្របាថាន អវ ី ។ បុរសហ ះហឆល ើយ
ោ៉ា ងហនះថា  បពមិ្រត្ហោកដច៏ហម្រម្ើន  ខ្ញហំស្សកទ្ឹក ។         
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលយក កហងវរដដក                 
ដហ៏តត ដដលហភល ើង កពុំងហឆះសពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល                     
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សហ ធ សហៅធ  ម្កហបើកាត់្បុរសហ ះ ហ ើយបងអកទ្ឹក
ទ្ង់ដដង ដហ៏តដ  ដដលហភល ើងកពុំងហឆះសពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល 
សហ ធ សហៅធ  ហៅកនញង ាត់្ ។ ទ្ឹកទ្ង់ដដងហ ះ កហ៏ឆះ
បបូរាត់្ ហឆះាត់្ ហឆះបំពង់ក ហឆះហរះ យំកទំាង
ហរះហវៀនធទំំាងហរះហវៀនត្ូច របស់បុរសហ ះហចញ 
ម្កអំពភីាគខាងហម្រកាម្ ។ បុរសហ ះរងទុ្កាហវទ្                   
កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សា      កនញងនរកហ ះ ហបើបាបកម្មហ ះ មិ្ន
ទាន់អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ ម្រត្មឹ្ហ ះ ។                    
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល កហ៏បាះទ្ាល ក់បុរស
ហ ះ ហៅកនញងម្ហានរកវញិ ។  

ទសច្កដីត្បាថាន របស់ត្រះេម្រាេ 

ាន លភកិាញទំាងឡាយ ហរឿងរា៉ាវធ្លល ប់ានម្កហ ើយ
ថា ម្រពះយម្រាជ ានហសចកតមី្រត្ះិរះិ ដូហចនះថា បានឮថា 
សត្វទំាងឡាយណា ហធវ ើបាបកម្មទំាងឡាយ កនញងហោក 
សត្វទំាងហ ះឯង រដម្ងម្រត្ូវហគហធវ ើកម្មករណ៍ ហផ្សសងៗ 
ានសភាពោ៉ា ងហនះ ឱ្ ន៎  អាតាម អញ សមូ្ឲ្យបានអត្ត
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ោ៉ា ងហនះថា ដនបុរស អនកឯងម្របាថាន អវ ី ។ បុរសហ ះ
ហឆល ើយោ៉ា ងហនះថា បពមិ្រត្ហោកដច៏ហម្រម្ើន ខ្ញឃំ្លល នបាយ។ 
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល កយ៏កកហងវរដដក                
ដហ៏តត  ដដលហភល ើងកពុំងហឆះសពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល              
សហ ធ សហៅធ  ម្កហបើកាត់្បុរសហ ះហ ើយោត់្នូវដុំ
ទ្ង់ដដងដហ៏តដ  ដដលហភល ើងកពុំងហឆះសពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល 
សហ ធ សហៅធ  ហៅកនញងាត់្ ។ ដុំទ្ង់ដដងហ ះ កហ៏ឆះបបូរ
ាត់្ ហឆះាត់្ ហឆះបំពង់ក ហឆះហរះ  យំកទំាង
ហរះហវៀនធ ំ ទំាងហរះហវៀនត្ូច របស់បុរសហ ះ ហចញ
ម្កអំពភីាគខាងហម្រកាម្ ។ បុរសហ ះ រងទុ្កាហវទ្                 
កាល ខាល ងំ ហខាល ចផ្សាកនញងនរកហ ះ ហបើបាបកម្មហ ះ មិ្ន
ទាន់អស់ម្រត្មឹ្ណា កមិ៏្នទាន់ាល ប់ម្រត្មឹ្ហ ះ ។ 
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាល សរួបុរសហ ះ ោ៉ា ង
ហនះហទ្ៀត្ថា ដនបុរសអនកឯងម្របាថាន អវ ី ។ បុរសហ ះហឆល ើយ
ោ៉ា ងហនះថា  បពមិ្រត្ហោកដច៏ហម្រម្ើន  ខ្ញហំស្សកទ្ឹក ។         
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ពួកនរិយបាលយក កហងវរដដក                 
ដហ៏តត ដដលហភល ើង កពុំងហឆះសពវ ភលមឺ្រចាលរ ទ ល                     
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ទាប រដម្ងហាកហម អស់កាលយូរអដងវង ចំដណក
ាណពណា កនញងហោកហនះជាសបបុរស    ានស ត ន
សងប់រាង ប់ ដដលយម្រាជោស់ហត្ឿនហោយហទ្វទូ្ត្
ទំាងឡាយហ ើយ ដត្ងមិ្នម្របាទ្កនញងអរយិធម៌្ កនញង
កាលណាហ ើយ រដម្ងហ ើញ នូវភយ័កនញងឧបាទាន ជា
ហ ត្ុហកើត្ហ ើងននជាត្ ិនងិម្រណៈ ដត្ងចុះចតិ្តសប់៊កនញង
ម្រពះនរិវ ន ជាធម្មជាត្អស់ហៅននជាត្ ិនងិម្រណៈ ហម្ររះ
មិ្នម្របកាន់ា ំាណពហ ះឯង ជាអនកដល់នូវទ្ដីហ៏កសម្ 
ានហសចកតសីខុរលត់្កហិលសកនញងបចចញបបនន ជាអនកកនលង
ផុ្សត្នូវហពៀរ នងិភយ័ទំាងពួង បានឆលងផុ្សត្នូវទុ្កា 
ទំាងពួង ។ 

ច្ប់ការដ្ឋក់េណឌ កម្ម 

ទៅទល្យើសតាន្រក 

3 
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ភាពជាម្នុសស ឲ្យទាន់ម្រពះត្ថាគត្អរ នតសាម សម្ពញទ្ធ
ម្រតាស់ហ ើងកនញងហោក សមូ្ឲ្យអាតាម អញ ចូលហៅអងគញយ
ជតិ្ម្រពះានម្រពះភាគអងគហ ះ ហបើម្រពះានម្រពះភាគ         
អងគហ ះ ម្រទ្ង់សដម្តងធម៌្ហម្របាសអាតាម អញ សមូ្ឲ្យ        
អាតាម អញ យល់ចាស់នូវធម៌្របស់ម្រពះានម្រពះភាគ   
អងគហ ះ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ ឯត្ថាគត្ មិ្នដម្នបាន
ាត ប់ហរឿងហ ះឯង អំពសីម្ណៈឬ ម្ររ មណ៍ដនទ្ណា
មួ្យហ ើយ ( មំ្ក) សដម្តងហទ្ តាម្ដដលពតិ្ហ ះ 
ត្ថាគត្ សដម្តងហរឿងដដលត្ថាគត្ដងឹខលួនឯង ហ ើញខលួន
ឯងយល់ខលួន ឯងដត្មួ្យោ៉ា ង ។ 

លុះម្រពះានម្រពះភាគ ម្រទ្ង់ម្រតាស់នូវម្រពះសមូ្រត្ហនះ
ចប់ហ ើយលុះម្រពះសគុត្ ម្រទ្ង់ម្រតាស់នូវម្រពះសមូ្រត្ហនះចប់
ហ ើយហទ្ើបម្រពះាាត ម្រទ្ង់ ម្រតាស់នពិនធោថាហនះ               
ត្ហៅថា  

ាណពទំាងឡាយណា ដដលយម្រាជ ោស់ហត្ឿន 
ហោយហទ្វទូ្ត្ទំាងឡាយហ ើយ កហ៏ៅដត្ម្របាទ្ 
ាណពទំាងហ ះឯង ជាអនកបាននូវកាយ           ដហ៏ថាក
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ទាប រដម្ងហាកហម អស់កាលយូរអដងវង ចំដណក
ាណពណា កនញងហោកហនះជាសបបុរស    ានស ត ន
សងប់រាង ប់ ដដលយម្រាជោស់ហត្ឿនហោយហទ្វទូ្ត្
ទំាងឡាយហ ើយ ដត្ងមិ្នម្របាទ្កនញងអរយិធម៌្ កនញង
កាលណាហ ើយ រដម្ងហ ើញ នូវភយ័កនញងឧបាទាន ជា
ហ ត្ុហកើត្ហ ើងននជាត្ ិនងិម្រណៈ ដត្ងចុះចតិ្តសប់៊កនញង
ម្រពះនរិវ ន ជាធម្មជាត្អស់ហៅននជាត្ ិនងិម្រណៈ ហម្ររះ
មិ្នម្របកាន់ា ំាណពហ ះឯង ជាអនកដល់នូវទ្ដីហ៏កសម្ 
ានហសចកតសីខុរលត់្កហិលសកនញងបចចញបបនន ជាអនកកនលង
ផុ្សត្នូវហពៀរ នងិភយ័ទំាងពួង បានឆលងផុ្សត្នូវទុ្កា 
ទំាងពួង ។ 

ច្ប់ការដ្ឋក់េណឌ កម្ម 

ទៅទល្យើសតាន្រក 

3 
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ភាពជាម្នុសស ឲ្យទាន់ម្រពះត្ថាគត្អរ នតសាម សម្ពញទ្ធ
ម្រតាស់ហ ើងកនញងហោក សមូ្ឲ្យអាតាម អញ ចូលហៅអងគញយ
ជតិ្ម្រពះានម្រពះភាគអងគហ ះ ហបើម្រពះានម្រពះភាគ         
អងគហ ះ ម្រទ្ង់សដម្តងធម៌្ហម្របាសអាតាម អញ សមូ្ឲ្យ        
អាតាម អញ យល់ចាស់នូវធម៌្របស់ម្រពះានម្រពះភាគ   
អងគហ ះ ។ ាន លភកិាញទំាងឡាយ ឯត្ថាគត្ មិ្នដម្នបាន
ាត ប់ហរឿងហ ះឯង អំពសីម្ណៈឬ ម្ររ មណ៍ដនទ្ណា
មួ្យហ ើយ ( មំ្ក) សដម្តងហទ្ តាម្ដដលពតិ្ហ ះ 
ត្ថាគត្ សដម្តងហរឿងដដលត្ថាគត្ដងឹខលួនឯង ហ ើញខលួន
ឯងយល់ខលួន ឯងដត្មួ្យោ៉ា ង ។ 

លុះម្រពះានម្រពះភាគ ម្រទ្ង់ម្រតាស់នូវម្រពះសមូ្រត្ហនះ
ចប់ហ ើយលុះម្រពះសគុត្ ម្រទ្ង់ម្រតាស់នូវម្រពះសមូ្រត្ហនះចប់
ហ ើយហទ្ើបម្រពះាាត ម្រទ្ង់ ម្រតាស់នពិនធោថាហនះ               
ត្ហៅថា  

ាណពទំាងឡាយណា ដដលយម្រាជ ោស់ហត្ឿន 
ហោយហទ្វទូ្ត្ទំាងឡាយហ ើយ កហ៏ៅដត្ម្របាទ្ 
ាណពទំាងហ ះឯង ជាអនកបាននូវកាយ           ដហ៏ថាក
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២.ឧសសេន្រក បានដល់ នរករហតដ ត្ូចជាងម្ហា
នរក ដដលហៅថា ចូ នរក ាន ១២៨ រហតដ  ។ 
៣.េម្ទោកន្រក ាន ៣២០ រហតដ  ។ 

៤.ទោកន្តរន្រក ាន ១ រហតដ  ។ 

មហានរេ ៨រយ ត្ ៅ 

១.សញ្ជី វន្រក សត្វនរកដដលម្រត្ូវម្របហារហោយ
អាវុធានោវ ជាហដើម្សាល ប់ហ ើយ ម្រត្ ប់ជាហកើត្
ហ ើងម្កហទ្ៀត្ ានសភាពដូហចនះ ហៅរ ូត្ដល់អស់
អាយុ  ។ 
២.កាឡ្សុតតន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវវាយហោយ
ដខសហមម  ហ ើយចំាង ឬកាត់្នូវសត្វដដលកនញងនរកហ ះ 
តាម្ាន ម្ដខសដដលវាយហ ះ ។ 
៣.សងាតន្រក សត្វនរកដដលម្រត្ូវភនដំដករហម្ៀល
សងាត់្ ។  
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និ្រេភូមិ្ 

ភូមិ្របស់សតាន្រក 

 ន្រក បានដល់ ហសចកដហីតដ ម្រកហាយ ការមិ្ន
ានហសចកដសីខុ ហម្ររះម្រត្ូវហធវ ើទារុណកម្មជានចិច ។ 
 សតាន្រក បានដល់ សត្វដដលម្រត្ូវហធវ ើ
ទារុណកម្មរ ូត្ដល់រកហសចកដសីខុមិ្នបាន ។ 
 ភូមិ្របស់ន្រក បានដល់ ទ្ីហៅរបស់សត្វ
ដដលម្រត្ូវហធវ ើទារុណកម្ម រកហសចកដសីខុមិ្នបាន ភូមិ្របស់
សត្វនរកហនះានហ ម្ ះហៅថា និ្រេភូមិ្ ។ 
កាលរួម្ហសចកដហី ើយ នរិយ បានដល់ មិ្នានហសចកដ ី
ចហម្រម្ើន មិ្នានហសចកដសីខុ ឬមិ្នានកុសលហកើត្
ហ ើង ។ 

នរេមាន ៤ រយ ត្ ៅ 

១.ម្ហាន្រក បានដល់ នរករហតដ ធាំន ៨រហតដ ។ 
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២.ឧសសេន្រក បានដល់ នរករហតដ ត្ូចជាងម្ហា
នរក ដដលហៅថា ចូ នរក ាន ១២៨ រហតដ  ។ 
៣.េម្ទោកន្រក ាន ៣២០ រហតដ  ។ 

៤.ទោកន្តរន្រក ាន ១ រហតដ  ។ 

មហានរេ ៨រយ ត្ ៅ 

១.សញ្ជី វន្រក សត្វនរកដដលម្រត្ូវម្របហារហោយ
អាវុធានោវ ជាហដើម្សាល ប់ហ ើយ ម្រត្ ប់ជាហកើត្
ហ ើងម្កហទ្ៀត្ ានសភាពដូហចនះ ហៅរ ូត្ដល់អស់
អាយុ  ។ 
២.កាឡ្សុតតន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវវាយហោយ
ដខសហមម  ហ ើយចំាង ឬកាត់្នូវសត្វដដលកនញងនរកហ ះ 
តាម្ាន ម្ដខសដដលវាយហ ះ ។ 
៣.សងាតន្រក សត្វនរកដដលម្រត្ូវភនដំដករហម្ៀល
សងាត់្ ។  
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និ្រេភូមិ្ 

ភូមិ្របស់សតាន្រក 

 ន្រក បានដល់ ហសចកដហីតដ ម្រកហាយ ការមិ្ន
ានហសចកដសីខុ ហម្ររះម្រត្ូវហធវ ើទារុណកម្មជានចិច ។ 
 សតាន្រក បានដល់ សត្វដដលម្រត្ូវហធវ ើ
ទារុណកម្មរ ូត្ដល់រកហសចកដសីខុមិ្នបាន ។ 
 ភូមិ្របស់ន្រក បានដល់ ទ្ីហៅរបស់សត្វ
ដដលម្រត្ូវហធវ ើទារុណកម្ម រកហសចកដសីខុមិ្នបាន ភូមិ្របស់
សត្វនរកហនះានហ ម្ ះហៅថា និ្រេភូមិ្ ។ 
កាលរួម្ហសចកដហី ើយ នរិយ បានដល់ មិ្នានហសចកដ ី
ចហម្រម្ើន មិ្នានហសចកដសីខុ ឬមិ្នានកុសលហកើត្
ហ ើង ។ 

នរេមាន ៤ រយ ត្ ៅ 

១.ម្ហាន្រក បានដល់ នរករហតដ ធាំន ៨រហតដ ។ 
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ឧសសទ្នរេ ១២៨ រយ ត្ ៅ 

ឧសសទ្នរក គ ឺនរករហតដ ត្ូច ឬចូ នរក ហឡាម្
ពទ័្ធម្ហានរក ទំាង ៨ រហតដ ទំាង ៤ ទ្សិៗនមួី្យៗ ាន
ឧសសទ្នរក   ៤   រហតដ     កនញងម្ហានរក នមួី្យៗ ាន 

ឧសសទ្នរក ១៦ រហតដ  រួម្ម្ហានរកទំាង ៨ រហតដ  
ហទ្ើបានឧសសទ្នរក ១២៨ រហតដ  ។ 

១.គូងន្រក គនឺរករហតដ ត្ចូ ដដលហពញហៅ
ហោយឧចាច រ ដដលសអញយ ។ 

២.កុកកលុ្យន្រក គនឺរករហតដ ត្ូចដដលជា
រហតដ  ហផ្សះ ។ 

៣.សិម្ពលី្យវន្ន្រក គនឺរករហតដ ត្ចូ ដដល
ជានម្រពហដើររកាដដលហពញហោយប ល  ។ 

៤.ទវតរណីន្រក គ ឺ នរករហតដ ត្ចូ ដដល
ានសទងឹទ្ឹកនម្របហពញហោយប ល ហតត  ។ 
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៤.ទរារវុន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវហធវ ើទារុណកម្ម
ហោយដផ្សសងហភល ើង ឲ្យចូលហៅកាន់ទាវ រទំាង ៩ ហធវ ើឲ្យ
ដស្សកហោយសំហ ងដខ៏ាល ងំ ។ 
៥.ម្ហាទរារវុន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវហភល ើងហឆះ
តាម្ទាវ រទំាង ៩ ហធវ ើឲ្យដស្សកយំហោយសំហ ងដខ៏ាល ងំ ។ 
៦.ត្តបន្ន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវហោត្ហោយដដក
អហណាដ ត្ដដលហតដ ខាល ងំ ។ 
៧.ម្ហាត្តបន្ន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវហ ើង
ហៅខាងហលើកកំពូលភនដំដលកពុំងហតដ ខាល ងំ ហ ើយធ្លល ក់
ហៅហលើដដកអហណាដ ត្ដដលហៅខាងហម្រកាម្ ទំាងម្រត្ូវហភល ើង
ហឆះហទ្ៀត្ផ្សង ។ 
៨.អវីចិ្ន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវហោត្ហោយដដក
អហណាដ ត្ហតដ ម្រក ម្ទំាង ៤ ដផ្សនក នងិម្រត្វូហភល ើងហឆះរ ូត្
អស់កាលជានចិច ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ឧសសទ្នរេ ១២៨ រយ ត្ ៅ 

ឧសសទ្នរក គ ឺនរករហតដ ត្ូច ឬចូ នរក ហឡាម្
ពទ័្ធម្ហានរក ទំាង ៨ រហតដ ទំាង ៤ ទ្សិៗនមួី្យៗ ាន
ឧសសទ្នរក   ៤   រហតដ     កនញងម្ហានរក នមួី្យៗ ាន 

ឧសសទ្នរក ១៦ រហតដ  រួម្ម្ហានរកទំាង ៨ រហតដ  
ហទ្ើបានឧសសទ្នរក ១២៨ រហតដ  ។ 

១.គូងន្រក គនឺរករហតដ ត្ចូ ដដលហពញហៅ
ហោយឧចាច រ ដដលសអញយ ។ 

២.កុកកលុ្យន្រក គនឺរករហតដ ត្ូចដដលជា
រហតដ  ហផ្សះ ។ 

៣.សិម្ពលី្យវន្ន្រក គនឺរករហតដ ត្ចូ ដដល
ជានម្រពហដើររកាដដលហពញហោយប ល  ។ 

៤.ទវតរណីន្រក គ ឺ នរករហតដ ត្ចូ ដដល
ានសទងឹទ្ឹកនម្របហពញហោយប ល ហតត  ។ 
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៤.ទរារវុន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវហធវ ើទារុណកម្ម
ហោយដផ្សសងហភល ើង ឲ្យចូលហៅកាន់ទាវ រទំាង ៩ ហធវ ើឲ្យ
ដស្សកហោយសំហ ងដខ៏ាល ងំ ។ 
៥.ម្ហាទរារវុន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវហភល ើងហឆះ
តាម្ទាវ រទំាង ៩ ហធវ ើឲ្យដស្សកយំហោយសំហ ងដខ៏ាល ងំ ។ 
៦.ត្តបន្ន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវហោត្ហោយដដក
អហណាដ ត្ដដលហតដ ខាល ងំ ។ 
៧.ម្ហាត្តបន្ន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវហ ើង
ហៅខាងហលើកកំពូលភនដំដលកពុំងហតដ ខាល ងំ ហ ើយធ្លល ក់
ហៅហលើដដកអហណាដ ត្ដដលហៅខាងហម្រកាម្ ទំាងម្រត្ូវហភល ើង
ហឆះហទ្ៀត្ផ្សង ។ 
៨.អវីចិ្ន្រក សត្វនរក ដដលម្រត្ូវហោត្ហោយដដក
អហណាដ ត្ហតដ ម្រក ម្ទំាង ៤ ដផ្សនក នងិម្រត្វូហភល ើងហឆះរ ូត្
អស់កាលជានចិច ។ 
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២.សិម្ពលី្យន្រក នរកនម្រពរកាានប ល មុ្ត្ស្សចួ
ានពសិ សម្រាប់ោក់ហទាស ស្រសដបុីរសដដលម្របម្រពតឹ្តខុស                    
កនញងកាម្ ។ 
៣.អសិន្ែន្រក នរកដដលានសត្វនរកហម្របើ
ម្រកចកនដម្រកចកហជើងដមុ៏្ត្ ស្សចួជាអាវុធខាវ រាច់ខនង
របស់ខលួនឯងសុជីាអាហារ ។ 
៤.ត្តម្ទពាេកន្រក  នរកដដលាន  ឆ្ន ំងដដក
ទ្កឹទ្ង់ដដង ។ 

៥.អទយាគុឡ្ន្រក នរកដដលហពញហៅហោយដុំ

ដដកម្រក ម្ ហឆះជាហភល ើងដដលសត្វនរកម្រត្ូវបរហិភាគជា
អាហារ ។ 

៦.បិសសកបរាតន្រក នរកដដលកំពូលភនធំំតាងំ
ហៅទំាង ៤ ទ្ិស ជាភនដំដលរហម្ៀលកនិសងាត់្សត្វនរកឱ្យ
ាល ប់ហ ើយម្រត្ ប់ានជវីតិ្ ហ ើងម្ក ងមបីានទ្ទួ្លទុ្កា
លំបាកជានចិច ។ 
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យមយោេនរេ ៣២០ រយ ត្ ៅ 

សត្វទំាងឡាយ កាលបានទ្ទួ្លហទាសហាយ 

ទុ្កាកនញងម្ហានរក នងិឧសសទ្នរកតាម្សម្គួរដល់កម្ម
ហ ើយ នងឹម្រត្ូវហាយទុ្កាកនញងរហតដ ដនទ្ហទ្ៀត្ បានដល់
យម្ហោកនរក ដដលតាងំហៅឆ្ង យពឧីសសទ្នរក             
ជានរកដដលតាងំហៅហឡាម្ពទ័្ធឧសសទ្នរកទំាង ៤ ទ្ិស 
ទ្ិសនមួី្យៗ ាន ១០ រហតដ  រួម្ទំាង ៤ ទ្ិស ាន
យម្ហោកនរក ៤០ រហតដ  ដូហចាន ះកាលរាប់យម្ហោក
នរកដដលពទ័្ធម្ហានរកទំាង ៨ រហតដ  ហទ្ើបរួម្ទំាងអស់
ាន ៣២០ រហតដ  ។ 
យមយោេនរេទងំ្ ១០ រយ ត្ ៅមាន

យ ម ៅោះដូចរយៅ 

១.ទោេកុម្ភីន្រក នរកឆ្ន ំងដដកខាន ត្ធដំដល

ានទ្ឹកហតត ពុះអស់ កាលជានចិច ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

២.សិម្ពលី្យន្រក នរកនម្រពរកាានប ល មុ្ត្ស្សចួ
ានពសិ សម្រាប់ោក់ហទាស ស្រសដបុីរសដដលម្របម្រពតឹ្តខុស                    
កនញងកាម្ ។ 
៣.អសិន្ែន្រក នរកដដលានសត្វនរកហម្របើ
ម្រកចកនដម្រកចកហជើងដមុ៏្ត្ ស្សចួជាអាវុធខាវ រាច់ខនង
របស់ខលួនឯងសុជីាអាហារ ។ 
៤.ត្តម្ទពាេកន្រក  នរកដដលាន  ឆ្ន ំងដដក
ទ្ឹកទ្ង់ដដង ។ 

៥.អទយាគុឡ្ន្រក នរកដដលហពញហៅហោយដុំ

ដដកម្រក ម្ ហឆះជាហភល ើងដដលសត្វនរកម្រត្ូវបរហិភាគជា
អាហារ ។ 

៦.បិសសកបរាតន្រក នរកដដលកំពូលភនធំំតាងំ
ហៅទំាង ៤ ទ្ិស ជាភនដំដលរហម្ៀលកនិសងាត់្សត្វនរកឱ្យ
ាល ប់ហ ើយម្រត្ ប់ានជវីតិ្ ហ ើងម្ក ងមបីានទ្ទួ្លទុ្កា
លំបាកជានចិច ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

យមយោេនរេ ៣២០ រយ ត្ ៅ 

សត្វទំាងឡាយ កាលបានទ្ទួ្លហទាសហាយ 

ទុ្កាកនញងម្ហានរក នងិឧសសទ្នរកតាម្សម្គួរដល់កម្ម
ហ ើយ នងឹម្រត្ូវហាយទុ្កាកនញងរហតដ ដនទ្ហទ្ៀត្ បានដល់
យម្ហោកនរក ដដលតាងំហៅឆ្ង យពឧីសសទ្នរក             
ជានរកដដលតាងំហៅហឡាម្ពទ័្ធឧសសទ្នរកទំាង ៤ ទ្ិស 
ទ្ិសនមួី្យៗ ាន ១០ រហតដ  រួម្ទំាង ៤ ទ្ិស ាន
យម្ហោកនរក ៤០ រហតដ  ដូហចាន ះកាលរាប់យម្ហោក
នរកដដលពទ័្ធម្ហានរកទំាង ៨ រហតដ  ហទ្ើបរួម្ទំាងអស់
ាន ៣២០ រហតដ  ។ 

យមយោេនរេទងំ្ ១០ រយ ត្ ៅមាន

យ ម ៅោះដូចរយៅ 

១.ទោេកុម្ភីន្រក នរកឆ្ន ំងដដកខាន ត្ធដំដល

ានទ្ឹកហតត ពុះអស់ កាលជានចិច ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

សត្វដដលហកើត្ហ ើងកនញងហោកនតរនរកហនះានរាងកាយ
ធាំន ម្រកចកនដម្រកចកហជើងដវង ហម្របើម្រកចកខ្ាហំតាងហៅ
តាម្នផ្សទកណាត ប់ចម្រកវាល សំយុងកាលហោគខលួនហៅ
រ ូត្អស់កាលយូរ ។ 

រមួ្ច្ាំន្នួ្ ន្រកទាាំងអស់មន្ដទូច្នះ 

ម្ហានរកាន ៨ រហតដ  ឧសសទ្នរកាន ១២៨ រហតត  
យម្ហោកនរកាន ៣២០ រហតដ  ហោកនតរនរកាន 
១ រហតត  ។ 

ចប់នរេមាន ៤ រយ ត្ ៅ 

3 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

៧.ធុសនរក សត្វដដលហកើត្កនញងនរកហនះានការហស្សក
ទ្ឹកោ៉ា ងខាល ងំ ។ 
៨.សតី្ហោសតិ្នរក នរកដដលានទ្ឹកម្រត្ជាក់ោ៉ា ង
ខាល ងំជាង ភាពម្រត្ជាក់ដនទ្ណាទំាងអស់ សត្វនរកធ្លល ក់
ហៅម្រត្ូវាល ប់ហោយភាពម្រត្ជាក់ ហ ើយកម៏្រត្ ប់ហកើត្
ហ ើងម្កងមហីទ្ៀត្  យនរិយបាល ទ្ាល ក់ហៅហទ្ៀត្           
ហៅោ៉ា ងហនះរ ូត្អស់កាលយូរ ។ 
៩.សុន្ែន្រក នរកដដលហពញហៅហោយសត្វសនុខ ។ 

១០.េន្តបាសាណន្រក នរកដដលានភនពំរីប៉ាះ
ខទប់ោន ជានចិច  យនរិយបាល ចាប់សត្វនរកហបាះចូល
ហៅកនញងចហ ល ះភនទំំាងពរីដដល ម្រត្ូវប៉ាះខទប់ោន ហ ះ ។ 

យោេនតរនរេ ១ រយ ត្ ៅ 

១.ទោកន្តរន្រក ជាសត្វនរកានរហតត ធ ំ ហៅក
ណាត ប់ចម្រកវាល ហទ្ើបហៅកនញងចហ ល ះកណាត ប់ចម្រកវាល
ទំាង៣ចម្រកវាលដដលជាប់ត្ោន  ហោកនតរនរកហនះាន
ភាពងងឹត្ោ៉ា ងខាល ងំ ។ 
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សត្វដដលហកើត្ហ ើងកនញងហោកនតរនរកហនះានរាងកាយ
ធាំន ម្រកចកនដម្រកចកហជើងដវង ហម្របើម្រកចកខ្ាហំតាងហៅ
តាម្នផ្សទកណាត ប់ចម្រកវាល សំយុងកាលហោគខលួនហៅ
រ ូត្អស់កាលយូរ ។ 

រមួ្ច្ាំន្នួ្ ន្រកទាាំងអស់មន្ដទូច្នះ 

ម្ហានរកាន ៨ រហតដ  ឧសសទ្នរកាន ១២៨ រហតត  
យម្ហោកនរកាន ៣២០ រហតដ  ហោកនតរនរកាន 
១ រហតត  ។ 

ចប់នរេមាន ៤ រយ ត្ ៅ 

3 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

៧.ធុសនរក សត្វដដលហកើត្កនញងនរកហនះានការហស្សក
ទ្ឹកោ៉ា ងខាល ងំ ។ 
៨.សតី្ហោសតិ្នរក នរកដដលានទ្ឹកម្រត្ជាក់ោ៉ា ង
ខាល ងំជាង ភាពម្រត្ជាក់ដនទ្ណាទំាងអស់ សត្វនរកធ្លល ក់
ហៅម្រត្ូវាល ប់ហោយភាពម្រត្ជាក់ ហ ើយកម៏្រត្ ប់ហកើត្
ហ ើងម្កងមហីទ្ៀត្  យនរិយបាល ទ្ាល ក់ហៅហទ្ៀត្           
ហៅោ៉ា ងហនះរ ូត្អស់កាលយូរ ។ 
៩.សុន្ែន្រក នរកដដលហពញហៅហោយសត្វសនុខ ។ 

១០.េន្តបាសាណន្រក នរកដដលានភនពំរីប៉ាះ
ខទប់ោន ជានចិច  យនរិយបាល ចាប់សត្វនរកហបាះចូល
ហៅកនញងចហ ល ះភនទំំាងពរីដដល ម្រត្ូវប៉ាះខទប់ោន ហ ះ ។ 

យោេនតរនរេ ១ រយ ត្ ៅ 

១.ទោកន្តរន្រក ជាសត្វនរកានរហតត ធ ំ ហៅក
ណាត ប់ចម្រកវាល ហទ្ើបហៅកនញងចហ ល ះកណាត ប់ចម្រកវាល
ទំាង៣ចម្រកវាលដដលជាប់ត្ោន  ហោកនតរនរកហនះាន
ភាពងងឹត្ោ៉ា ងខាល ងំ ។ 
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ដត្កាលហរលហោយកម្មដដល ហំៅហកើត្ កនញងម្ហានរក
ណាហោយ ចំហរះហ ើយ ានសដម្ដងទុ្កដូហចនះគ ឺ។ 

ទទាសខដល្យនាាំទៅកាន់្ម្ហាន្រក 

(វីងមុិ្តតសងគេវិភាគ (ភិកខញុាតិធទមម ) 

    3 
១.ហបៀត្ហបៀនបុគគលដដលទាបជាងខលួន  ហំៅកាន់                
សញ្ោីវនរក ដូចជាបុគគលដដលានអំណាចហម្រចើនកនញង
ហោកហវោហៅកនញងម្នុសសហោក ហបៀត្ហបៀនបុគគល
ដដលានអំណាចទាបជាងខលួនហោយមិ្នជាធម៌្ ឬពួក 
ម្ហាហចារដដលបលន់ នងិទ្ាល យផ្សទះ យកម្រទ្ពយសម្បត្ត ិ
បុគគលអនកហបៀត្ហបៀន ហនះកាលាល ប់ហ ើយ រដម្ងបាន
ហៅហាយទុ្កាកនញង សញ្ជី វន្រក ហោយហម្រចើន ។ 
២.ហបៀត្ហបៀន ឬសាល ប់អនកបួស ានភកិាញ ាម្ហណរ 
តាបស ឬ ហពជឈឃ្លត្ដដលាន ទ្ីម្របហារបុគគល ឬ
ភកិាញាម្ហណរ អនកម្រទុ្សតសលី ជាអលជោបុីគគល         ទំាង
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បាបខដល្យទធាើឱយោល ក់ន្រក 

    3 
ហ ត្ុដដលសត្វ នងឹម្រត្ូវហៅឧបបត្ត ិ ជាសត្វនរក 

ហាយទុ្កាហវទ្   ោ៉ា ងធងន់ហៅកនញងនរកហ ះ ហម្ររះហធវ ើ
អកុសលកម្មបង ១០ ានកាយ ទុ្ចចរតិ្ ៣ វចទុី្ចចរតិ្ ៤ 
នងិ ម្ហ ទុ្ចចរតិ្ ៣ ហ ះឯង ។ 

ហបើអកុសលកម្មបងហ ះ ហធវ ើហោយហចត្ ដដល
ខាល ងំកាល  នងិហធវ ើដល់អនកានគុណដវ៏ហិសស រដម្ងម្រត្ូវបាន
ទ្ទួ្លផ្សលហៅហកើត្កនញងនរក ហ ះបានដចូជាហធវ ើបញ្ជច ននត
រយិកម្ម ហោយកាយ ានសាល ប់ាតា សាល ប់បិតា 
សាល ប់ម្រពះអរ នត ហធវ ើហោ ិត្ុបាទ្ ហោយវាចាាន
ការបំដបកសងឃឱ្យដបកោន  នងិផ្សលូវចតិ្តានការយល់
ហ ើញខុសោ៉ា ងកាល ខាល ងំ ជានយិត្មិ្ចាា ទ្ដិឋកិម្ម              
ជាហដើម្ ។ 
អកុសលកម្មបងទំាងហនះ កាលឱ្យផ្សលរដម្ងហកើត្កនញង
នរក រហតត ធ ំ ហោយអំណាចអកុសលកម្មហៅមិ្នទាន់
អស់ ម្រត្ូវហៅហកើត្កនញងរហតត ត្ចូហទ្ៀត្ ។ 
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ដត្កាលហរលហោយកម្មដដល ហំៅហកើត្ កនញងម្ហានរក
ណាហោយ ចំហរះហ ើយ ានសដម្ដងទុ្កដូហចនះគ ឺ។ 

ទទាសខដល្យនាាំទៅកាន់្ម្ហាន្រក 

(វីងមុិ្តតសងគេវិភាគ (ភិកខញុាតិធទមម ) 

    3 
១.ហបៀត្ហបៀនបុគគលដដលទាបជាងខលួន  ហំៅកាន់                
សញ្ោីវនរក ដូចជាបុគគលដដលានអំណាចហម្រចើនកនញង
ហោកហវោហៅកនញងម្នុសសហោក ហបៀត្ហបៀនបុគគល
ដដលានអំណាចទាបជាងខលួនហោយមិ្នជាធម៌្ ឬពួក 
ម្ហាហចារដដលបលន់ នងិទ្ាល យផ្សទះ យកម្រទ្ពយសម្បត្ត ិ
បុគគលអនកហបៀត្ហបៀន ហនះកាលាល ប់ហ ើយ រដម្ងបាន
ហៅហាយទុ្កាកនញង សញ្ជី វន្រក ហោយហម្រចើន ។ 
២.ហបៀត្ហបៀន ឬសាល ប់អនកបួស ានភកិាញ ាម្ហណរ 
តាបស ឬ ហពជឈឃ្លត្ដដលាន ទ្ីម្របហារបុគគល ឬ
ភកិាញាម្ហណរ អនកម្រទុ្សតសលី ជាអលជោបុីគគល         ទំាង
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បាបខដល្យទធាើឱយោល ក់ន្រក 

    3 
ហ ត្ុដដលសត្វ នងឹម្រត្ូវហៅឧបបត្ត ិ ជាសត្វនរក 

ហាយទុ្កាហវទ្   ោ៉ា ងធងន់ហៅកនញងនរកហ ះ ហម្ររះហធវ ើ
អកុសលកម្មបង ១០ ានកាយ ទុ្ចចរតិ្ ៣ វចទុី្ចចរតិ្ ៤ 
នងិ ម្ហ ទុ្ចចរតិ្ ៣ ហ ះឯង ។ 

ហបើអកុសលកម្មបងហ ះ ហធវ ើហោយហចត្ ដដល
ខាល ងំកាល  នងិហធវ ើដល់អនកានគុណដវ៏ហិសស រដម្ងម្រត្ូវបាន
ទ្ទួ្លផ្សលហៅហកើត្កនញងនរក ហ ះបានដចូជាហធវ ើបញ្ជច ននត
រយិកម្ម ហោយកាយ ានសាល ប់ាតា សាល ប់បិតា 
សាល ប់ម្រពះអរ នត ហធវ ើហោ ិត្ុបាទ្ ហោយវាចាាន
ការបំដបកសងឃឱ្យដបកោន  នងិផ្សលូវចតិ្តានការយល់
ហ ើញខុសោ៉ា ងកាល ខាល ងំ ជានយិត្មិ្ចាា ទ្ដិឋកិម្ម              
ជាហដើម្ ។ 
អកុសលកម្មបងទំាងហនះ កាលឱ្យផ្សលរដម្ងហកើត្កនញង
នរក រហតត ធ ំ ហោយអំណាចអកុសលកម្មហៅមិ្នទាន់
អស់ ម្រត្ូវហៅហកើត្កនញងរហតត ត្ចូហទ្ៀត្ ។ 
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ហសចកតលំីបាក លួចហម្រគឿងសកាា រ បូជា បុគគលទំាងហនះ
កាលាល ប់ ហ ើយបានហៅ ហាយទុ្កាកនញង                
ម្ហាទរារវុ ហោយហម្រចើន ។ 
៦.បុគគលដដលដុត្នគរ កុដ ិ ហរាងឧហបាសង វហិារ 
ឧបោឋ នាោ បុគគលទំាងហនះកាលាល ប់ហ ើយបានហៅ
ហាយទុ្កាកនញង ច្ឡូ្ត្តបន្ន្រក ហោយហម្រចើន ។ 
៧.មិ្ចាា ទ្ដិឋបុិគគល ដដលហ ម្ ះថា ធម៌្ជារបស់មិ្នលអ 
មិ្នាន ារៈម្របហោជន ៍ចំដណកអធម៌្ជារបស់លអាន
ារៈម្របហោជន ៍ គ ឺ បុគគលដដលាន នត្ថកិទ្ដិឋ ិ            
ឧហចាទ្ទ្ដិឋ ិនងិសសសត្ទ្ិដឋ ិ ដដលហធវ ើទុ្ចចរតិ្កម្ម រដម្ង ំ
បុគគលទំាងហ ះឱ្យហាយទុ្កាកនញងម្ហាត្តបន្រក 

ឬទវតរណីឧសសេន្រក ហស្សចហ ើយដត្កម្មាន
កាល ងំខាល ងំឬត្ចិ ។ 
៨.បុគគលដដលសាល ប់ាតា បិតា ម្រពះអរ នត ហធវ ើម្រពះ
ពុទ្ធអងគឱ្យពុរពងម្រពះហោ ិត្ ហធវ ើសងឃហភទ្ គញុឺះញង់
សងឃឱ្យដបកោន  នងិបុគគល ដដលទ្ាល យពុទ្ធហចត្យិ ម្រពះ
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ហនះ កាលាល ប់ ហ ើយបានហៅ ហាយទុ្កាកនញង                  
កាឡ្សុតតន្រក ។ 
៣.បុគគលាន ទ្ីហធវ ើទារុណកម្មសត្វ ដូចជាដំរ ី ហសះ 
ហោ ម្រកបី នងិបុគគលដដលហបៀត្ហបៀនសត្វដដលខលួនកពុំង
ហម្របើហធវ ើម្របហោជនហ៍ោយ មិ្នានហសចកតកីរុណាសត្វ 
នងិពួក យម្ររនបកសី ម្ររនម្រមឹ្គ បុគគលទំាងហនះកាល 
ាល ប់ហ ើយ បានហៅហាយទុ្កាកនញង សងាតន្រក 
ហោយហម្រចើន ។ 
៤.បុគគលដុត្នម្រពដដល សត្វទំាងឡាយអាស្សយ័ហៅ 
ហដើម្បីចាប់សត្វហ ះ ឬពួកអនកម្របម្ង់ដដលអូសអួនហម្របើ
ហភល ើងឆក់ ហម្របើថាន ពំសិ ឬបុគគលដដលឃ្លំងសត្វទុ្កសាល ប់ 
ឬបុគគលដដលហសពសរុាហដើម្បី ម្របទូ្សដរា៉ាយអនកដនទ្ដដល
មិ្នគួរ បុគគលទំាងហនះកាលាល ប់ហៅរដម្ង ហាយទុ្កា
កនញង ច្ឡូ្ទរារវុន្រក ហោយហម្រចើន ។ 
៥.បុគគលដដល លួចម្រទ្ពយសម្បត្ត ិ របស់ឪពុកាត យ            
ម្រគូអាចារយ ឬភកិាញ ាម្ហណរ តាបស ដូនជ ីឱ្យបានទ្ទួ្ល
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ហសចកតលំីបាក លួចហម្រគឿងសកាា រ បូជា បុគគលទំាងហនះ
កាលាល ប់ ហ ើយបានហៅ ហាយទុ្កាកនញង                
ម្ហាទរារវុ ហោយហម្រចើន ។ 
៦.បុគគលដដលដុត្នគរ កុដ ិ ហរាងឧហបាសង វហិារ 
ឧបោឋ នាោ បុគគលទំាងហនះកាលាល ប់ហ ើយបានហៅ
ហាយទុ្កាកនញង ច្ឡូ្ត្តបន្ន្រក ហោយហម្រចើន ។ 
៧.មិ្ចាា ទ្ដិឋបុិគគល ដដលហ ម្ ះថា ធម៌្ជារបស់មិ្នលអ 
មិ្នាន ារៈម្របហោជន ៍ចំដណកអធម៌្ជារបស់លអាន
ារៈម្របហោជន ៍ គ ឺ បុគគលដដលាន នត្ថកិទ្ដិឋ ិ            
ឧហចាទ្ទ្ដិឋ ិនងិសសសត្ទ្ិដឋ ិ ដដលហធវ ើទុ្ចចរតិ្កម្ម រដម្ង ំ
បុគគលទំាងហ ះឱ្យហាយទុ្កាកនញងម្ហាត្តបន្រក 

ឬទវតរណីឧសសេន្រក ហស្សចហ ើយដត្កម្មាន
កាល ងំខាល ងំឬត្ចិ ។ 
៨.បុគគលដដលសាល ប់ាតា បិតា ម្រពះអរ នត ហធវ ើម្រពះ
ពុទ្ធអងគឱ្យពុរពងម្រពះហោ ិត្ ហធវ ើសងឃហភទ្ គញុឺះញង់
សងឃឱ្យដបកោន  នងិបុគគល ដដលទ្ាល យពុទ្ធហចត្យិ ម្រពះ
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ហនះ កាលាល ប់ ហ ើយបានហៅ ហាយទុ្កាកនញង                  
កាឡ្សុតតន្រក ។ 
៣.បុគគលាន ទ្ីហធវ ើទារុណកម្មសត្វ ដូចជាដំរ ី ហសះ 
ហោ ម្រកបី នងិបុគគលដដលហបៀត្ហបៀនសត្វដដលខលួនកពុំង
ហម្របើហធវ ើម្របហោជនហ៍ោយ មិ្នានហសចកតកីរុណាសត្វ 
នងិពួក យម្ររនបកសី ម្ររនម្រមឹ្គ បុគគលទំាងហនះកាល 
ាល ប់ហ ើយ បានហៅហាយទុ្កាកនញង សងាតន្រក 
ហោយហម្រចើន ។ 
៤.បុគគលដុត្នម្រពដដល សត្វទំាងឡាយអាស្សយ័ហៅ 
ហដើម្បីចាប់សត្វហ ះ ឬពួកអនកម្របម្ង់ដដលអូសអួនហម្របើ
ហភល ើងឆក់ ហម្របើថាន ពំសិ ឬបុគគលដដលឃ្លំងសត្វទុ្កសាល ប់ 
ឬបុគគលដដលហសពសរុាហដើម្បី ម្របទូ្សដរា៉ាយអនកដនទ្ដដល
មិ្នគួរ បុគគលទំាងហនះកាលាល ប់ហៅរដម្ង ហាយទុ្កា
កនញង ច្ឡូ្ទរារវុន្រក ហោយហម្រចើន ។ 
៥.បុគគលដដល លួចម្រទ្ពយសម្បត្ត ិ របស់ឪពុកាត យ            
ម្រគូអាចារយ ឬភកិាញ ាម្ហណរ តាបស ដូនជ ីឱ្យបានទ្ទួ្ល
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អធកិរណវគគទ្ ី២ 
(បិដក.៤០.េាំរ័រ.១២៣)  

បិដក នងិអដឋកថា សមូ្រត្ទ្ី៦ 
អង ទោ អញ្ោ តទរា ត្ពាេមទណា  

ទេន្ ភគវា ទតន្បុសងកមិ្ ឧបសងកមិ្ត្តា  

ភគវត្ត     សេធ៊ឹ    សទមម េិ   សទមម េនី្េាំ   

កង ំ  សារាណីេាំ    វីតិសាទរត្តា   ឯកម្ន្តាំ  

និ្សីេិ ។ 

ម្រោហ ះ     ានម្ររ មណ៍    ាន ក់ចូលហៅោល់ 
ម្រពះានម្រពះភាគ លុះចូលហៅដល់ហ ើយក ៏ហរលរកយ 
រកីរាយនងឹ ម្រពះានម្រពះភាគ លុះហរលរកយគួររកីរាយ 
នងឹរកយគួរ រលឹកហ ើយអងគញយកនញង ទ្ីសម្គួរ ។ 
ឯកម្ន្តាំ និ្សិទនាន  ទោ ទសា ត្ពាេមទណា  

ភគវន្តាំ   ឯតេទវាច្  ទកា   ន្ ុ  ទោ   ទភា  

ទគ្គតម្   ទហាតុ   ទកា   បច្ោទយា   ទេន្- 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ពុទ្ធរូបហដើម្ហរធ ិដដលម្រពះពុទ្ធអងគម្រតាស់ដងឹ ហោយចតិ្ត
គតិ្ម្របទូ្សដរា៉ាយ                 នងិបុគគលដដលត្ះិហដៀល               
ម្រពះអរយិសងឃ បុគគលដដលហរលម្កហនះ កាលាល ប់
ហៅរដម្ងហាយទុ្កា កនញងអវីចី្ម្ហាន្រក ឬ

ទោេកុម្ភី ឧសសេន្រក ហស្សចហ ើយដត្កម្ម 
ដដលានកាល ងំខាល ងំ ឬត្ចិ ។ 
៩.ស្រសតដីដលទ្ាល ក់កូនកនញងភគរ៌បស់ខលួន កាលាល ប់ហ ើយ
រដម្ងហៅហាយទុ្កាកនញងទវតរណីឧសសេន្រក។ 
១០.ស្រសតដីដលផ្សតិ្កបត់្នងឹាវ មី្របស់ខលួនហៅគប់រកនងឹ
បុរសដនទ្ ឬបុរសដដលគប់រកនងឹភរោិរបស់អនកដនទ្ 
កាលាល ប់ហ ើយរដម្ង ហាយទុ្កាកនញង សិម្ពលី្យវន្

ឧសសេន្រក ឬ ទោេកុម្ភីន្រក ដដលាន
ទ្ឹកហតត ដូចហភល ើង ហស្សចហ ើយដត្កម្មដដលានកាល ងំ
ខាល ងំឬត្ចិ ។ 

ច្ប់ទទាសខដល្យនាាំទៅកាន់្ម្ហាន្រក 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អធកិរណវគគទ្ ី២ 
(បិដក.៤០.េាំរ័រ.១២៣)  

បិដក នងិអដឋកថា សមូ្រត្ទ្ី៦ 
អង ទោ អញ្ោ តទរា ត្ពាេមទណា  

ទេន្ ភគវា ទតន្បុសងកមិ្ ឧបសងកមិ្ត្តា  

ភគវត្ត     សេធ៊ឹ    សទមម េិ   សទមម េនី្េាំ   

កង ំ  សារាណីេាំ    វីតិសាទរត្តា   ឯកម្ន្តាំ  

និ្សីេិ ។ 

ម្រោហ ះ     ានម្ររ មណ៍    ាន ក់ចូលហៅោល់ 
ម្រពះានម្រពះភាគ លុះចូលហៅដល់ហ ើយក ៏ហរលរកយ 
រកីរាយនងឹ ម្រពះានម្រពះភាគ លុះហរលរកយគួររកីរាយ 
នងឹរកយគួរ រលឹកហ ើយអងគញយកនញង ទ្ីសម្គួរ ។ 
ឯកម្ន្តាំ និ្សិទនាន  ទោ ទសា ត្ពាេមទណា  

ភគវន្តាំ   ឯតេទវាច្  ទកា   ន្ ុ  ទោ   ទភា  

ទគ្គតម្   ទហាតុ   ទកា   បច្ោទយា   ទេន្- 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ពុទ្ធរូបហដើម្ហរធ ិដដលម្រពះពុទ្ធអងគម្រតាស់ដងឹ ហោយចតិ្ត
គតិ្ម្របទូ្សដរា៉ាយ                 នងិបុគគលដដលត្ះិហដៀល               
ម្រពះអរយិសងឃ បុគគលដដលហរលម្កហនះ កាលាល ប់
ហៅរដម្ងហាយទុ្កា កនញងអវីចី្ម្ហាន្រក ឬ

ទោេកុម្ភី ឧសសេន្រក ហស្សចហ ើយដត្កម្ម 
ដដលានកាល ងំខាល ងំ ឬត្ចិ ។ 
៩.ស្រសតដីដលទ្ាល ក់កូនកនញងភគរ៌បស់ខលួន កាលាល ប់ហ ើយ
រដម្ងហៅហាយទុ្កាកនញងទវតរណីឧសសេន្រក។ 
១០.ស្រសតដីដលផ្សតិ្កបត់្នងឹាវ មី្របស់ខលួនហៅគប់រកនងឹ
បុរសដនទ្ ឬបុរសដដលគប់រកនងឹភរោិរបស់អនកដនទ្ 
កាលាល ប់ហ ើយរដម្ង ហាយទុ្កាកនញង សិម្ពលី្យវន្

ឧសសេន្រក ឬ ទោេកុម្ភីន្រក ដដលាន
ទ្ឹកហតត ដូចហភល ើង ហស្សចហ ើយដត្កម្មដដលានកាល ងំ
ខាល ងំឬត្ចិ ។ 

ច្ប់ទទាសខដល្យនាាំទៅកាន់្ម្ហាន្រក 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អំពមី្រណៈ ហៅហកើត្កនញងអបាយ ទុ្គគត្ ិ វនិបិាត្ នរក 
ោ៉ា ងហនះ ហម្ររះហ ត្ុម្របម្រពតឹ្តមិ្នម្រត្ូវតាម្ធម៌្ ម្របម្រពតឹ្ត
មិ្នហសមើ ។  

ទកា បន្ ទភា ទគ្គតម្ ទេតុ ទកា  

បច្ោទយា ទេន្មិ្ទធកទច្ោ សត្តដ  កាេសស 

ទភទា បរម្មរណា សុគត៊ឹ សគគាំ ទោកាំ  

ឧបបេជន្តីតិ ។  

បពមិ្រត្ម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើន    ចុះអវ ីជាហ ត្ុអវ ី    
ជាបចចយ័  ដដលបណាត លឲ្យសត្វពួកខលះ     កនញងហោកហនះ  
លុះទំ្ោយរាងកាយ   ប ទ ប់អំពមី្រណៈ   ហៅហកើត្កនញង 
សគុត្ ិសគួ ៌ហទ្វហោក ។ 

ធម្មច្រេិសម្ច្រយិាទេតុ      ទោ  

ត្ពាេមណ ឯវមិ្ទធកទច្ោ សត្តដ  កាេសស 

ទភទា   បរម្មរណា   សុគត៊ឹ   សគគាំ   ទោកាំ  

ឧបបេជន្តីតិ ។ 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .76.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

មិ្ទធកទច្ោ សត្តដ  កាេសស ទភទា បរម្ម- 

រណា   អបាេាំ   េគុគត៊ឹ   វិនិ្បាតាំ   និ្រេាំ   

ឧបបេជន្តីតិ ។ 

លុះម្ររ មណ៍ ហ ះអងគញយកនញង ទ្ីសម្គួររចួហ ើយ 
ហទ្ើបម្រកាបបងគំទូ្ល ម្រពះានម្រពះភាគ  ដហូចនះថា  បពមិ្រត្ 
ម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើន    អវ ីជាហ ត្ុ    អវ ីជាបចចយ័    ដដល 
បណាត លឲ្យសត្វពួកខលះ   កនញងហោកហនះទំ្ោយរាងកាយ 
ប ទ ប់អំពមី្រណៈ   ហៅហកើត្កនញងអបាយ   ទុ្គគត្ ិ វនិបិាត្ 
នរក ។  

អធម្មច្រេិវិសម្ច្រយិាទេតុ  ទោ  

ត្ពាេមណ ឯវមិ្ទធកទច្ោ សត្តដ  កាេសស 

ទភទា បរម្មរណា អបាេាំ  េគុគត៊ឹ វិនិ្បាតាំ  

និ្រេាំ  ឧបបេជន្តីតិ ។ 
ម្រពះានម្រពះភាគ ម្រទ្ង់ម្រតាស់ថា ាន លម្ររ មណ៍ 

សត្វពួកខលះ កនញងហោកហនះលុះទំ្ោយរាងកាយ ប ទ ប់ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អំពមី្រណៈ ហៅហកើត្កនញងអបាយ ទុ្គគត្ ិ វនិបិាត្ នរក 
ោ៉ា ងហនះ ហម្ររះហ ត្ុម្របម្រពតឹ្តមិ្នម្រត្ូវតាម្ធម៌្ ម្របម្រពតឹ្ត
មិ្នហសមើ ។  

ទកា បន្ ទភា ទគ្គតម្ ទេតុ ទកា  

បច្ោទយា ទេន្មិ្ទធកទច្ោ សត្តដ  កាេសស 

ទភទា បរម្មរណា សុគត៊ឹ សគគាំ ទោកាំ  

ឧបបេជន្តីតិ ។  

បពមិ្រត្ម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើន    ចុះអវ ីជាហ ត្ុអវ ី    
ជាបចចយ័  ដដលបណាត លឲ្យសត្វពួកខលះ     កនញងហោកហនះ  
លុះទំ្ោយរាងកាយ   ប ទ ប់អំពមី្រណៈ   ហៅហកើត្កនញង 
សគុត្ ិសគួ ៌ហទ្វហោក ។ 

ធម្មច្រេិសម្ច្រយិាទេតុ      ទោ  

ត្ពាេមណ ឯវមិ្ទធកទច្ោ សត្តដ  កាេសស 

ទភទា   បរម្មរណា   សុគត៊ឹ   សគគាំ   ទោកាំ  

ឧបបេជន្តីតិ ។ 
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មិ្ទធកទច្ោ សត្តដ  កាេសស ទភទា បរម្ម- 

រណា   អបាេាំ   េគុគត៊ឹ   វិនិ្បាតាំ   និ្រេាំ   

ឧបបេជន្តីតិ ។ 

លុះម្ររ មណ៍ ហ ះអងគញយកនញង ទ្ីសម្គួររចួហ ើយ 
ហទ្ើបម្រកាបបងគំទូ្ល ម្រពះានម្រពះភាគ  ដហូចនះថា  បពមិ្រត្ 
ម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើន    អវ ីជាហ ត្ុ    អវ ីជាបចចយ័    ដដល 
បណាត លឲ្យសត្វពួកខលះ   កនញងហោកហនះទំ្ោយរាងកាយ 
ប ទ ប់អំពមី្រណៈ   ហៅហកើត្កនញងអបាយ   ទុ្គគត្ ិ វនិបិាត្ 
នរក ។  

អធម្មច្រេិវិសម្ច្រយិាទេតុ  ទោ  

ត្ពាេមណ ឯវមិ្ទធកទច្ោ សត្តដ  កាេសស 

ទភទា បរម្មរណា អបាេាំ  េគុគត៊ឹ វិនិ្បាតាំ  

និ្រេាំ  ឧបបេជន្តីតិ ។ 
ម្រពះានម្រពះភាគ ម្រទ្ង់ម្រតាស់ថា ាន លម្ររ មណ៍ 

សត្វពួកខលះ កនញងហោកហនះលុះទំ្ោយរាងកាយ ប ទ ប់ 
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បពមិ្រត្ម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើន  ពហីរាះណាស់  បពមិ្រត្ 
ម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើន ពហីរាះណាស់ បពមិ្រត្ម្រពះអងគដចំ៏ហរ ើន 
ធម៌្ដដល  ម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើន      សំដដងហ ើយហោយ 
អហនកបរោិយោ៉ា ងហនះ ដូចជាម្នុសសចាប់របស់ដដល 
ហគផ្ា ប់ចុះឲ្យផ្ង រហ ើង ពំុហ ះដូចជាម្នុសសហបើក
បង្ខា ញរបស់ដដលហគោក់បិទ្បាងំ         ពំុហ ះហាត្  
ដូចជា   ម្នុសសម្របាប់ផ្សលូវដល់អនកវហងវងទ្សិ   ឬកដ៏ូចជា 
ម្នុសស  កាន់ម្របទ្ីបហម្រទាលបំភលកឺនញងទ្ីងងតឹ្ហោយគតិ្ថា 
ម្នុសសអនកានដភនកភលទំឺាងឡាយ   នងឹបានហ ើញនូវរូប 
ខ្ញមំ្រពះអងគសមូ្ដល់នូវម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើនផ្សង    ម្រពះធម៌្ 
ផ្សង ម្រពះសងឃផ្សង   ជាទ្ីពងឹទ្ីរលឹក    សមូ្ម្រពះហោត្ម្ 
ដចំ៏ហរ ើន   ត្ោបន្វូត្រះអងគ   ថាោឧបាសក     
អនកដល់សរណគម្ន ៍   ហសមើហោយជវីតិ្    ចាប់ហដើម្តាងំ 
អំពនីងងហនះហៅ ។ 

3 
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ាន លម្ររ មណ៍  សត្វពួកខលះ  កនញងហោកហនះ  លុះ 
ទំ្ោយរាងកាយ ប ទ ប់អំពមី្រណៈ ហៅហកើត្កនញងសគុត្ិ
សគួ ៌  ហទ្វហោក   ោ៉ា ងហនះ    ហម្ររះហ ត្ុម្របម្រពតឹ្តម្រត្ូវ 
តាម្ធម៌្ ម្របម្រពតឹ្តហសមើ ។ 

អភិកកន្តាំ  ទភា  ទគ្គតម្ អភិកកន្តាំ ទភា 

ទគ្គតម្ ទសេយថាបិ ទភា ទគ្គតម្ និ្កកេុជិ- 

តាំ    វា   ឧកកទុេជេយ   បដចិ្ឆន្នាំ   វា   វិវទរេយ  

មូ្ឡ្ហ សស វា ម្គគាំ អាចិ្ទកខេយ អន្ធកាទរ វា 

ទតល្យបបទោជ តាំ ោទរេយ ច្កខមុ្ទនាត  របូានិ្ 

េកខន្តីតិ     ឯវទម្វ     ទភាត្ត    ទគ្គតទម្ន្ 

អទន្កបរយិាទេន្   ធទមម    បកាសិទត្ត  

ឯសាេាំ   ភវន្តាំ  ទគ្គតម្ាំ  សរណាំ   គចាឆ មិ្  

ធម្មញ្ោ    ភិកខសុងឃញ្ោ    ឧបាសកាំ   ម្ាំ   ភវំ  

ទគ្គតទម  ោទរតុ  អេជតទគគ  បាណុទបតាំ  

សរណាំ  គតន្ដិ ។ 
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បពមិ្រត្ម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើន  ពហីរាះណាស់  បពមិ្រត្ 
ម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើន ពហីរាះណាស់ បពមិ្រត្ម្រពះអងគដចំ៏ហរ ើន 
ធម៌្ដដល  ម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើន      សំដដងហ ើយហោយ 
អហនកបរោិយោ៉ា ងហនះ ដូចជាម្នុសសចាប់របស់ដដល 
ហគផ្ា ប់ចុះឲ្យផ្ង រហ ើង ពំុហ ះដូចជាម្នុសសហបើក
បង្ខា ញរបស់ដដលហគោក់បិទ្បាងំ         ពំុហ ះហាត្  
ដូចជា   ម្នុសសម្របាប់ផ្សលូវដល់អនកវហងវងទ្សិ   ឬកដ៏ូចជា 
ម្នុសស  កាន់ម្របទ្ីបហម្រទាលបំភលកឺនញងទ្ីងងតឹ្ហោយគតិ្ថា 
ម្នុសសអនកានដភនកភលទំឺាងឡាយ   នងឹបានហ ើញនូវរូប 
ខ្ញមំ្រពះអងគសមូ្ដល់នូវម្រពះហោត្ម្ដចំ៏ហរ ើនផ្សង    ម្រពះធម៌្ 
ផ្សង ម្រពះសងឃផ្សង   ជាទ្ីពងឹទ្ីរលឹក    សមូ្ម្រពះហោត្ម្ 
ដចំ៏ហរ ើន   ត្ោបន្វូត្រះអងគ   ថាោឧបាសក     
អនកដល់សរណគម្ន ៍   ហសមើហោយជវីតិ្    ចាប់ហដើម្តាងំ 
អំពនីងងហនះហៅ ។ 

3 
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ាន លម្ររ មណ៍  សត្វពួកខលះ  កនញងហោកហនះ  លុះ 
ទំ្ោយរាងកាយ ប ទ ប់អំពមី្រណៈ ហៅហកើត្កនញងសគុត្ិ
សគួ ៌  ហទ្វហោក   ោ៉ា ងហនះ    ហម្ររះហ ត្ុម្របម្រពតឹ្តម្រត្ូវ 
តាម្ធម៌្ ម្របម្រពតឹ្តហសមើ ។ 

អភិកកន្តាំ  ទភា  ទគ្គតម្ អភិកកន្តាំ ទភា 

ទគ្គតម្ ទសេយថាបិ ទភា ទគ្គតម្ និ្កកេុជិ- 

តាំ    វា   ឧកកទុេជេយ   បដចិ្ឆន្នាំ   វា   វិវទរេយ  

មូ្ឡ្ហ សស វា ម្គគាំ អាចិ្ទកខេយ អន្ធកាទរ វា 

ទតល្យបបទោជ តាំ ោទរេយ ច្កខមុ្ទនាត  របូានិ្ 

េកខន្តីតិ     ឯវទម្វ     ទភាត្ត    ទគ្គតទម្ន្ 

អទន្កបរយិាទេន្   ធទមម    បកាសិទត្ត  

ឯសាេាំ   ភវន្តាំ  ទគ្គតម្ាំ  សរណាំ   គចាឆ មិ្  

ធម្មញ្ោ    ភិកខសុងឃញ្ោ    ឧបាសកាំ   ម្ាំ   ភវំ  

ទគ្គតទម  ោទរតុ  អេជតទគគ  បាណុទបតាំ  

សរណាំ  គតន្ដិ ។ 
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ឧបាសក គឺ ន្រណា 

បណាដ លបទ្ទំាងហ ះ បទ្ថា ទកា ឧបាសទកា 
(ឧបាសក គ ឺនរណា) បានដល់ ម្រគ សថពួកខលះ ដដលដល់
សរណៈបី ។ សម្ដូចដដលម្រតាស់ទុ្កថា ាន លម្ហា ម្ 
បុគគលជាឧបាសកហោយហ ត្ុណាដដរ បុគគលជាអនកដល់ 
ម្រពះពុទ្ធជាសរណៈ     ដល់ម្រពះធម៌្ជាសរណៈ   ដល់ម្រពះ 
សងឃជាសរណៈ ាន លម្ហា ម្ បុគគលរដម្ងជា
ឧបាសក ហោយហ ត្ុោ៉ា ងហនះឯង ។ 

ទេតុអាី  ទេើបទៅថាឧបាសក 

សរួថា ហ ត្ុអវ ីហទ្ើបហៅថា ឧបាសក ?  ហឆល ើយថា 
ហៅថា   ឧបាសក   ហម្ររះអងគញយជតិ្ម្រពះរត្នម្រត្យ័   គ ឺ 
ហៅហគថា  ឧបាសក  ហម្ររះអងគញយជតិ្ម្រពះពុទ្ធ  ហៅថា
ឧបាសក ហម្ររះអងគញយជតិ្ម្រពះធម៌្ ម្រពះសងឃ ។ 
 
 

 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .80.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អដឋកថារន្យល់្យពាកយថា ឧបាសក 

បទ្ថា ឧបាសកាំ ម្ាំ ភវំ ទគ្គតទម ោទរតុ 
(  សមូ្ម្រពះហោត្ម្      ចូរចំាខ្ញមំ្រពះអងគថាជាឧបាសក )  
ហសចកតថីា   សមូ្ម្រពះហោត្ម្ដច៏ហម្រម្ើន   ចូរចំា គ ឺចូរម្រទ្ង់
ម្រជាបខ្ញមំ្រពះអងគោ៉ា ងហនះថា     ខ្ញមំ្រពះអងគហនះជាឧបាសក 
ដូហចនះ ។  

ហដើម្បភីាពជាអនកឆ្ល ត្     កនញងហរឿងរបស់ឧបាសក 
គបបីម្រជាបហសចកតកីនញងទ្ីហនះដូហចនះថា « 
ឧបាសក គ ឺនរណា ? 
ហ ត្ុអវ ី ហទ្ើបហៅថាឧបាសក ? 
ឧបាសកានសលីដូចហម្តច ? 
ានអាជវីៈដូចហម្តច ?  
ានវបិត្តដិចូហម្តច ?  
ានសម្បត្តដិចូហម្តច ? 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ឧបាសក គឺ ន្រណា 

បណាដ លបទ្ទំាងហ ះ បទ្ថា ទកា ឧបាសទកា 
(ឧបាសក គ ឺនរណា) បានដល់ ម្រគ សថពួកខលះ ដដលដល់
សរណៈបី ។ សម្ដូចដដលម្រតាស់ទុ្កថា ាន លម្ហា ម្ 
បុគគលជាឧបាសកហោយហ ត្ុណាដដរ បុគគលជាអនកដល់ 
ម្រពះពុទ្ធជាសរណៈ     ដល់ម្រពះធម៌្ជាសរណៈ   ដល់ម្រពះ 
សងឃជាសរណៈ ាន លម្ហា ម្ បុគគលរដម្ងជា
ឧបាសក ហោយហ ត្ុោ៉ា ងហនះឯង ។ 

ទេតុអាី  ទេើបទៅថាឧបាសក 

សរួថា ហ ត្ុអវ ីហទ្ើបហៅថា ឧបាសក ?  ហឆល ើយថា 
ហៅថា   ឧបាសក   ហម្ររះអងគញយជតិ្ម្រពះរត្នម្រត្យ័   គ ឺ 
ហៅហគថា  ឧបាសក  ហម្ររះអងគញយជតិ្ម្រពះពុទ្ធ  ហៅថា
ឧបាសក ហម្ររះអងគញយជតិ្ម្រពះធម៌្ ម្រពះសងឃ ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

អដឋកថារន្យល់្យពាកយថា ឧបាសក 

បទ្ថា ឧបាសកាំ ម្ាំ ភវំ ទគ្គតទម ោទរតុ 
(  សមូ្ម្រពះហោត្ម្      ចូរចំាខ្ញមំ្រពះអងគថាជាឧបាសក )  
ហសចកតថីា   សមូ្ម្រពះហោត្ម្ដច៏ហម្រម្ើន   ចូរចំា គ ឺចូរម្រទ្ង់
ម្រជាបខ្ញមំ្រពះអងគោ៉ា ងហនះថា     ខ្ញមំ្រពះអងគហនះជាឧបាសក 
ដូហចនះ ។  

ហដើម្បភីាពជាអនកឆ្ល ត្     កនញងហរឿងរបស់ឧបាសក 
គបបីម្រជាបហសចកតកីនញងទ្ីហនះដូហចនះថា « 
ឧបាសក គ ឺនរណា ? 
ហ ត្ុអវ ី ហទ្ើបហៅថាឧបាសក ? 
ឧបាសកានសលីដូចហម្តច ? 
ានអាជវីៈដូចហម្តច ?  
ានវបិត្តដិចូហម្តច ?  
ានសម្បត្តដិចូហម្តច ? 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ឧបាសកមន្អាេីវៈដចូ្ទម្តច្ 

សរួថា ានអាជវីៈដូចហម្តច  ។ ហឆល ើយថា ហវៀរចាក 
ជំនួញដដលខុស ៥ ោ៉ា ងចញិ្ច ឹម្ជវីតិ្សម្គួរហោយធម៌្ ។ 
សម្ពតិ្ដូចដដលម្រតាស់ទុ្កថា       ាន លភកិាញទំាងឡាយ 
ជំនួញ ៥ ោ៉ា ង ឧបាសកមិ្នគបបីហធវ ើ ៥ ោ៉ា ងអវ ីខលះ គ ឺ 
១.សត្វណិោជ   លក់សន្ត្ាត   

២.សតដវណិោជ   លក់សត្វានជវីតិ្  

៣.ម្ាំសវណិោជ   លក់ាច់  

៤.ម្េជវណិោជ   លក់ទ្ឹកស្សវងឹ  

៥.វិសវណិោជ   លក់ថាន ពំសិ  
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ជំនួញ៥ោ៉ា ងហនះឯង 

ឧបាសកមិ្នគបបីហធវ ើ ។ 
ឧបាសកមន្វិបតតិដចូ្ទម្តច្ 

សរួថា ានវបិត្តដិូចហម្តច ។ ហឆល ើយថា សលីវបិត្ត ិ
នងិអាជវីៈវបិត្តហិ ះឯង ជាវបិត្តរិបស់ឧបាសក ។  
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ឧបាសកមន្សីល្យដចូ្ទម្តច្ 

សរួថា ឧបាសកានសីលដូចហម្តច   ?   ហឆល ើយថា  
ានហចត្ ជាហម្រគឿង ហវៀរបាប ៥ ម្របការ ។  
ដូចដដលម្រតាស់ថា ាន លម្ហា ម្ ហោយហ ត្ុណា 
១.បាណាតិបាត្ត  ទវរម្ណី  ឧបាសកជាអនក 
ហវៀរចាក បាណាត្បិាត្  
២.អេិនាន ទានា  ទវរម្ណី         ជាអនកហវៀរចាក 
អទ្ិ ន ទាន  
៣.កាទម្សុ មិ្ចាឆ ចារា ទវរម្ណី    ហវៀរចាក 
កាហម្សមិុ្ចាា ចារ  
៤.មុ្សាវាទា ទវរម្ណី ហវៀរចាកមុ្ាវាទ្  

៥.សុរាទម្រេម្េជបបមេដ្ឋឋ នា ទវរម្ណី

ហវៀរចាកការផ្សកឹទ្ឹកស្សវងឹ គ ឺសរុានងិហម្រយ័ ដដលជាទ្ ី
តាងំននហសចកតមី្របាទ្ ាន លម្ហា ម្ ឧបាសករដម្ង 
ានសលីហោយ ហ ត្ុម្រត្មឹ្ហនះឯង ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ឧបាសកមន្អាេីវៈដចូ្ទម្តច្ 

សរួថា ានអាជវីៈដូចហម្តច  ។ ហឆល ើយថា ហវៀរចាក 
ជំនួញដដលខុស ៥ ោ៉ា ងចញិ្ច ឹម្ជវីតិ្សម្គួរហោយធម៌្ ។ 
សម្ពតិ្ដូចដដលម្រតាស់ទុ្កថា       ាន លភកិាញទំាងឡាយ 
ជំនួញ ៥ ោ៉ា ង ឧបាសកមិ្នគបបីហធវ ើ ៥ ោ៉ា ងអវ ីខលះ គ ឺ 
១.សត្វណិោជ   លក់សន្ត្ាត   

២.សតដវណិោជ   លក់សត្វានជវីតិ្  

៣.ម្ាំសវណិោជ   លក់ាច់  

៤.ម្េជវណិោជ   លក់ទ្ឹកស្សវងឹ  

៥.វិសវណិោជ   លក់ថាន ពំសិ  
ាន លភកិាញទំាងឡាយ ជំនួញ៥ោ៉ា ងហនះឯង 

ឧបាសកមិ្នគបបីហធវ ើ ។ 
ឧបាសកមន្វិបតតិដចូ្ទម្តច្ 

សរួថា ានវបិត្តដិូចហម្តច ។ ហឆល ើយថា សលីវបិត្ត ិ
នងិអាជវីៈវបិត្តហិ ះឯង ជាវបិត្តរិបស់ឧបាសក ។  
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ឧបាសកមន្សីល្យដចូ្ទម្តច្ 

សរួថា ឧបាសកានសីលដូចហម្តច   ?   ហឆល ើយថា  
ានហចត្ ជាហម្រគឿង ហវៀរបាប ៥ ម្របការ ។  
ដូចដដលម្រតាស់ថា ាន លម្ហា ម្ ហោយហ ត្ុណា 
១.បាណាតិបាត្ត  ទវរម្ណី  ឧបាសកជាអនក 
ហវៀរចាក បាណាត្បិាត្  
២.អេិនាន ទានា  ទវរម្ណី         ជាអនកហវៀរចាក 
អទ្ិ ន ទាន  
៣.កាទម្សុ មិ្ចាឆ ចារា ទវរម្ណី    ហវៀរចាក 
កាហម្សមិុ្ចាា ចារ  
៤.មុ្សាវាទា ទវរម្ណី ហវៀរចាកមុ្ាវាទ្  

៥.សុរាទម្រេម្េជបបមេដ្ឋឋ នា ទវរម្ណី

ហវៀរចាកការផ្សកឹទ្ឹកស្សវងឹ គ ឺសរុានងិហម្រយ័ ដដលជាទ្ ី
តាងំននហសចកតមី្របាទ្ ាន លម្ហា ម្ ឧបាសករដម្ង 
ានសលីហោយ ហ ត្ុម្រត្មឹ្ហនះឯង ។ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ថាម្ងគលានឫកសររហវោជាហដើម្ឱ្យផ្សល មិ្នម្របកាន់
ហជឿថាកម្មជាកុសល នងិ អកុសលឱ្យផ្សលហ ើយ  
៥.ឥទត្ត ច្ រេិទាធ  េកខិ ទណេយាំ គទវសតិ 

តត្ ច្ បុរាការាំ កទរាតិ ឧបាសកដសវងរកដត្
ទ្កាហិណយយបុគគល គបឺដោិគ  កៈ អនកទ្ទួ្លខាងហម្រត   
ម្រពះពុទ្ធាស  ហ ើយហធវ ើនូវទានដល់ទ្កាហិណយយបុគគល
ខាងហម្រតម្រពះពុទ្ធាស ហ ះ ។ 

ឧបាសកមន្សម្បតតិដចូ្ទម្តច្ 

សរួថា ានសម្បត្តដិូចហម្តច ។ ហឆល ើយថា សីល
សម្បត្ត ិ នងិអាជវីៈសម្បត្ត ិ ហ ះឯង ជាសម្បត្តរិបស់
ឧបាសក ។ ធម៌្ ៥ ម្របការ ានសទាធ ជាហដើម្ ហធវ ើឲ្យ 
ឧបាសកហ ះ ជាឧបាសកដកវជាហដើម្ ។ ដូចដដលម្រតាស់
ថាាន លភកិាញទំាងឡាយ ឧបាសកម្របកបហោយធម៌្ ៥
ម្របការ    រដម្ងជាឧបាសកដកវ    ឧបាសកបទុ្ម្     នងិ 
ឧបាសកបុណា រកិ ធម៌្ ៥ ម្របការអវ ីខលះ គ ឺ 
១.សទទាធ  ទហាតិ ឧបាសកានហសចកដហីជឿជាក់ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ម្ា៉ា ងហទ្ៀត្    ករិោិដដលជាហ ត្ុឲ្យ   ឧបាសកជាអនក 
ហថាកទាប ហម មង អាម្រកក់ហ ះ គបបីម្រជាបថា ជាវបិត្ត ិ
របស់ឧបាសកហ ះ   ។       ករិោិ    ដដលហរលហ ះ  
ហោយអត្ថ កគ៏ ឺធម៌្ ៥ ម្របការ ហម្ររះជាអនកមិ្នានសទាធ  
ជាហដើម្ ។ ដចូដដលម្រតាស់ថា ាន លភកិាញទំាងឡាយ 
ឧបាសកម្របកបហោយធម៌្ ៥ ម្របការ រដម្ងជាឧបាសក
ហថាកទាប ជាឧបាសកហម មង ជាឧបាសកអាម្រកក់ ធម៌្ 
៥ ម្របការអវ ីខលះ គ ឺ 
១.អសសទទាធ   ទហាតិ  ឧបាសកមិ្នហជឿគុណ  
ម្រពះរត្នម្រត្យ័  
២.េសុសទីោ    ទហាតិ   ឧបាសកម្រទុ្សដសីល  

៣.ទកាតុល្យម្ងគលិ្យទកា    ទហាតិ    ឧបាសក

ម្របកបហោយម្ងគលភ្ាក់ហផ្សអ ើល  
៤.ម្ងគល្យាំ បទច្ោតិ ទនា កម្មាំ ឧបាសកម្របកាន់ហជឿ 



 ទេវេតូសូត្ត                                                    .85.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ថាម្ងគលានឫកសររហវោជាហដើម្ឱ្យផ្សល មិ្នម្របកាន់
ហជឿថាកម្មជាកុសល នងិ អកុសលឱ្យផ្សលហ ើយ  
៥.ឥទត្ត ច្ រេិទាធ  េកខិ ទណេយាំ គទវសតិ 

តត្ ច្ បុរាការាំ កទរាតិ ឧបាសកដសវងរកដត្
ទ្កាហិណយយបុគគល គបឺដោិគ  កៈ អនកទ្ទួ្លខាងហម្រត   
ម្រពះពុទ្ធាស  ហ ើយហធវ ើនូវទានដល់ទ្កាហិណយយបុគគល
ខាងហម្រតម្រពះពុទ្ធាស ហ ះ ។ 

ឧបាសកមន្សម្បតតិដចូ្ទម្តច្ 

សរួថា ានសម្បត្តដិូចហម្តច ។ ហឆល ើយថា សីល
សម្បត្ត ិ នងិអាជវីៈសម្បត្ត ិ ហ ះឯង ជាសម្បត្តរិបស់
ឧបាសក ។ ធម៌្ ៥ ម្របការ ានសទាធ ជាហដើម្ ហធវ ើឲ្យ 
ឧបាសកហ ះ ជាឧបាសកដកវជាហដើម្ ។ ដូចដដលម្រតាស់
ថាាន លភកិាញទំាងឡាយ ឧបាសកម្របកបហោយធម៌្ ៥
ម្របការ    រដម្ងជាឧបាសកដកវ    ឧបាសកបទុ្ម្     នងិ 
ឧបាសកបុណា រកិ ធម៌្ ៥ ម្របការអវ ីខលះ គ ឺ 
១.សទទាធ  ទហាតិ ឧបាសកានហសចកដហីជឿជាក់ 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ម្ា៉ា ងហទ្ៀត្    ករិោិដដលជាហ ត្ុឲ្យ   ឧបាសកជាអនក 
ហថាកទាប ហម មង អាម្រកក់ហ ះ គបបីម្រជាបថា ជាវបិត្ត ិ
របស់ឧបាសកហ ះ   ។       ករិោិ    ដដលហរលហ ះ  
ហោយអត្ថ កគ៏ ឺធម៌្ ៥ ម្របការ ហម្ររះជាអនកមិ្នានសទាធ  
ជាហដើម្ ។ ដចូដដលម្រតាស់ថា ាន លភកិាញទំាងឡាយ 
ឧបាសកម្របកបហោយធម៌្ ៥ ម្របការ រដម្ងជាឧបាសក
ហថាកទាប ជាឧបាសកហម មង ជាឧបាសកអាម្រកក់ ធម៌្ 
៥ ម្របការអវ ីខលះ គ ឺ 
១.អសសទទាធ   ទហាតិ  ឧបាសកមិ្នហជឿគុណ  
ម្រពះរត្នម្រត្យ័  
២.េសុសទីោ    ទហាតិ   ឧបាសកម្រទុ្សដសីល  

៣.ទកាតុល្យម្ងគលិ្យទកា    ទហាតិ    ឧបាសក

ម្របកបហោយម្ងគលភ្ាក់ហផ្សអ ើល  
៤.ម្ងគល្យាំ បទច្ោតិ ទនា កម្មាំ ឧបាសកម្របកាន់ហជឿ 



  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គម្ពីរទផសងៗ កនងុការទរៀបទរៀងទសៀវទៅទន្ះ    
3 

 ត្រះសុតតន្តបិដក ភាគ ១៧  

 ត្រះសុតតន្តបិដក ភាគ ២៧ 

 ត្រះសុតតន្តបិដក ភាគ ២៩ 

 ត្រះសុតតន្តបិដក ភាគ ៤១   

 ត្រះសុតតន្តបិដក ភាគ ៦២  

 វីងមុិ្តតសងគេ(ភិកខញុាតិធទមម  ) 

 ទេវេតូសូត្ត (ភិកខ ុសុវណណ ទោទត្ត ) 

 អដឋកថា ម្ទនារងបូរណី ភាគ ៤០  

 អដឋកថា ម្ទនារងបូរណី ភាគ ៤១ 

 អដឋកថា ោតក ឯកនិ្បាត ភាគ ១ 

3 
 ទបាះរមុ្ភទល្យើកេី ១ ច្ាំន្នួ្ ១០០០ កាល្យ  

បាត់ដបំង វតតត្រះគន្ធកុដ ិ 

ថ្ងៃទៅរ ៍៤ ទកើត ខែទេសឋ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តីស័ក រេុធសករាេ ២៥៦៥  

ត្តូវន្៊ឹងថ្ងៃទៅរ ៍េី១៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១  

ភិកខ ុ ទម្ត្តត ធទនា ទម្ឿន្ សឺន្ 

3 
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វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ចាស់កនញង គុណម្រពះរត្នម្រត្យ័ 
២.សីល្យវា ទហាតិ ឧបាសកានសលី  

៣.ន្    ទកាតុេល្យម្ងគលិ្យទកា     ទហាតិ 

ឧបាសកមិ្នម្របកបហោយម្ងគលភ្ាក់ហផ្សអ ើល  
៤.កម្មាំ   បទច្ោតិ  ទនា  ម្ងគល្យាំ    ឧបាសក
ម្របកាន់ហជឿថាកម្មជា    កុសល នងិអកុសលឱ្យផ្សល  
មិ្នម្របកាន់ហជឿថាម្ងគលានឫកសររហវោជាហដើម្ឱ្យ 
ផ្សលហ ើង  
៥.ន្     ឥទត្ត     រេិទាធ      េកខិ ទណេយាំ 

 គទវសតិ    ឥធ     ច្   បុរាការាំ  កទរាតិ 

ឧបាសកមិ្នដសវងរកទ្កាហិណយយបុគគល គបឺដោិគ  កៈ 
អនកទ្ទួ្លទានខាងហម្រតម្រពះពុទ្ធាស ហ ើយ ហ ើយ
ហធវ ើទានដត្កនញងទ្កាហិណយយ បុគគលកនញងម្រពះពុទ្ធាស ហនះ ។ 
គបបីម្រជាបនយ័ ឧបាសិកា ហោយនយ័ដចូោន នងឹ
ឧបាសកហ ះឯង ។ 

ចប់អដឋកថា សមូ្រត្ទ្ី៦



  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គម្ពីរទផសងៗ កនងុការទរៀបទរៀងទសៀវទៅទន្ះ    
3 

 ត្រះសុតតន្តបិដក ភាគ ១៧  

 ត្រះសុតតន្តបិដក ភាគ ២៧ 

 ត្រះសុតតន្តបិដក ភាគ ២៩ 

 ត្រះសុតតន្តបិដក ភាគ ៤១   

 ត្រះសុតតន្តបិដក ភាគ ៦២  

 វីងមុិ្តតសងគេ(ភិកខញុាតិធទមម  ) 

 ទេវេតូសូត្ត (ភិកខ ុសុវណណ ទោទត្ត ) 

 អដឋកថា ម្ទនារងបូរណី ភាគ ៤០  

 អដឋកថា ម្ទនារងបូរណី ភាគ ៤១ 

 អដឋកថា ោតក ឯកនិ្បាត ភាគ ១ 

3 
 ទបាះរមុ្ភទល្យើកេី ១ ច្ាំន្នួ្ ១០០០ កាល្យ  

បាត់ដបំង វតតត្រះគន្ធកុដ ិ 

ថ្ងៃទៅរ ៍៤ ទកើត ខែទេសឋ ឆ្ន ាំឆ្លវូ ត្តីស័ក រេុធសករាេ ២៥៦៥  

ត្តូវន្៊ឹងថ្ងៃទៅរ ៍េី១៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១  

ភិកខ ុ ទម្ត្តត ធទនា ទម្ឿន្ សឺន្ 

3 
 

 ទេវេតូសូត្ត                                                    .86.  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

ចាស់កនញង គុណម្រពះរត្នម្រត្យ័ 
២.សីល្យវា ទហាតិ ឧបាសកានសលី  

៣.ន្    ទកាតុេល្យម្ងគលិ្យទកា     ទហាតិ 

ឧបាសកមិ្នម្របកបហោយម្ងគលភ្ាក់ហផ្សអ ើល  
៤.កម្មាំ   បទច្ោតិ  ទនា  ម្ងគល្យាំ    ឧបាសក
ម្របកាន់ហជឿថាកម្មជា    កុសល នងិអកុសលឱ្យផ្សល  
មិ្នម្របកាន់ហជឿថាម្ងគលានឫកសររហវោជាហដើម្ឱ្យ 
ផ្សលហ ើង  
៥.ន្     ឥទត្ត     រេិទាធ      េកខិ ទណេយាំ 

 គទវសតិ    ឥធ     ច្   បុរាការាំ  កទរាតិ 

ឧបាសកមិ្នដសវងរកទ្កាហិណយយបុគគល គបឺដោិគ  កៈ 
អនកទ្ទួ្លទានខាងហម្រតម្រពះពុទ្ធាស ហ ើយ ហ ើយ
ហធវ ើទានដត្កនញងទ្កាហិណយយ បុគគលកនញងម្រពះពុទ្ធាស ហនះ ។ 
គបបីម្រជាបនយ័ ឧបាសិកា ហោយនយ័ដចូោន នងឹ
ឧបាសកហ ះឯង ។ 

ចប់អដឋកថា សមូ្រត្ទ្ី៦



  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

នាម្ទោកមោ ស់និ្ងញាតិទញាម្បាន្បរ

វាណាបច្ោ័េ៤ សត្មប់រកកុាំរយេ័ូរ 

3 
ភិកខ ុ  ចាគរទត្ត ផាត់ សុភន្ 

សាម្ទណរ អន្តុតរធទមម  នី្ សុផាន្តុ 

សាម្ទណរ ងរិបណឌ ិ ទត្ត េួម្ សុរា៉េណាវី 

សាម្ទណរ ធីទរា មីុ្ ថា  

ឧបាសិកា kong Houhoun ( គីម្ េ ូន្ )  

ឧបាសិកា  ទឡ្ង  រា៉េ ធី 

ឧបាសិកា  គូ  សុភារ 

ឧបាសិកា  ទរត្េ  សុវណណ ឌ ី 

ឧបាសិកា  សុគនាធ  

ឧបាសិកា  តូច្ ច្ន្ទ័សាក់ត្គីយា៉េ  

ឧបាសិកា  ទៅ  េីច្ន្ា 

3 

 
 

  
 

វតតត្រះគន្ធកុដ ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នាម្ទោកមោ ស់អនកមន្ឧបការៈ 

កនងុការង្គរធម្មទាន្ 

3 

១.ភិកខ ុច្ឡូ្វរធទមម  េឺុ េីទៅ 

២.ភិកខ ុសន្តចិ្ទត្តត  ទរ៉េន្ រដ្ឋឋ  

៣.ភិកខ ុញាតិធទមម  រេុ សុវតិ្ឌ ី 

៤.សាម្ទណរ អន្តុតរធទមម  នី្ សុផាន្តុ 

៥.សាម្ទណរ េវន្បបទញោ  ឡ្ងុ េីវា៉ា  

៦.ឧបាសិកា ទឡ្ង រា៉េ ធី 

៧.ឧបាសិកា  ទៅ  េីច្ន្ា 

៨.ឧបាសិកា ទបា៉េ  ទេាៀោភ 

3 
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នាម្ទោកមោ ស់និ្ងញាតិទញាម្បាន្បរ

វាណាបច្ោ័េ៤ សត្មប់រកកុាំរយេ័ូរ 

3 
ភិកខ ុ  ចាគរទត្ត ផាត់ សុភន្ 

សាម្ទណរ អន្តុតរធទមម  នី្ សុផាន្តុ 

សាម្ទណរ ងរិបណឌ ិ ទត្ត េួម្ សុរា៉េណាវី 

សាម្ទណរ ធីទរា មីុ្ ថា  

ឧបាសិកា kong Houhoun ( គីម្ េ ូន្ )  

ឧបាសិកា  ទឡ្ង  រា៉េ ធី 

ឧបាសិកា  គូ  សុភារ 

ឧបាសិកា  ទរត្េ  សុវណណ ឌ ី 

ឧបាសិកា  សុគនាធ  

ឧបាសិកា  តូច្ ច្ន្ទ័សាក់ត្គីយា៉េ  

ឧបាសិកា  ទៅ  េីច្ន្ា 

3 
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នាម្ទោកមោ ស់អនកមន្ឧបការៈ 

កនងុការង្គរធម្មទាន្ 

3 

១.ភិកខ ុច្ឡូ្វរធទមម  េឺុ េីទៅ 

២.ភិកខ ុសន្តចិ្ទត្តត  ទរ៉េន្ រដ្ឋឋ  

៣.ភិកខ ុញាតិធទមម  រេុ សុវតិ្ឌ ី 

៤.សាម្ទណរ អន្តុតរធទមម  នី្ សុផាន្តុ 

៥.សាម្ទណរ េវន្បបទញោ  ឡ្ងុ េីវា៉ា  

៦.ឧបាសិកា ទឡ្ង រា៉េ ធី 

៧.ឧបាសិកា  ទៅ  េីច្ន្ា 

៨.ឧបាសិកា ទបា៉េ  ទេាៀោភ 

3 
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១៤.ឧបាសកិា Eang Thearith (Kay sun).................. 
១៥.ឧបាសកិា ធមឹ្ សគុនធ នងិ ាវ មី្........................... 
១៦.ណាវ ីនុត្ នងិាវ មី្បុម្រត្..................................... 
១៧.ឧបាសកិា   សភុាព នងិាវ មី្បុម្រត្……………… 
១៨.ឧ.ស.ិ សវុណាណ វ ីហៅស្សមំុី្ នងិាដ យម្រពម្ទំាងបុម្រត្ 
១៩.ឧបាសកិា នណ សខុា នងិាវ មី្ បុម្រត្……………… 
២០.ឧបាសកិា Chantha chum នងិ ាវ មី្ម្រពម្ទំាងបុម្រត្ 
២១.ឧបាសកិា ភមឹ្ វណាណ  នងិាវ មី្ បុម្រត្…សរុប១៥០$ 
២២.ឧបាសក ស ូសំអាត្ នងិឧបាសកិា ជំុ យូសុមី្ ៣០$ 
២៣.ឧបាសកិា ហៅ  ទ្ចី ថ   ៥មឺុ្នហរៀល 
២៤.ឧបាសកិា គូ សភុាព   ៦មឺុ្នហរៀល 
២៥.ឧបាសកិា គមី្ ហ ៀក   ៥ មឺុ្នហរៀល 
២៦.ឧបាសកិា សគុ ធ    ៥ មឺុ្នហរៀល 
២៧.ឧបាសក ស ារទិ្ធ  ៥ មឺុ្នហរៀល
២៨.ឧបាសកិា ស ូសំហអឿន   ១០មឺុ្នហរៀល 
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១៤.ឧបាសកិា Eang Thearith (Kay sun).................. 
១៥.ឧបាសកិា ធមឹ្ សគុនធ នងិ ាវ មី្........................... 
១៦.ណាវ ីនុត្ នងិាវ មី្បុម្រត្..................................... 
១៧.ឧបាសកិា   សភុាព នងិាវ មី្បុម្រត្……………… 
១៨.ឧ.ស.ិ សវុណាណ វ ីហៅស្សមំុី្ នងិាដ យម្រពម្ទំាងបុម្រត្ 
១៩.ឧបាសកិា នណ សខុា នងិាវ មី្ បុម្រត្……………… 
២០.ឧបាសកិា Chantha chum នងិ ាវ មី្ម្រពម្ទំាងបុម្រត្ 
២១.ឧបាសកិា ភមឹ្ វណាណ  នងិាវ មី្ បុម្រត្…សរុប១៥០$ 
២២.ឧបាសក ស ូសំអាត្ នងិឧបាសកិា ជំុ យូសុមី្ ៣០$ 
២៣.ឧបាសកិា ហៅ  ទ្ចី ថ   ៥មឺុ្នហរៀល 
២៤.ឧបាសកិា គូ សភុាព   ៦មឺុ្នហរៀល 
២៥.ឧបាសកិា គមី្ ហ ៀក   ៥ មឺុ្នហរៀល 
២៦.ឧបាសកិា សគុ ធ    ៥ មឺុ្នហរៀល 
២៧.ឧបាសក ស ារទិ្ធ  ៥ មឺុ្នហរៀល
២៨.ឧបាសកិា ស ូសំហអឿន   ១០មឺុ្នហរៀល 

 29>Pikçú Cienaresa R)ak; y:ug               10muWnerol

30>])asika tUc cnÞsak;RKIy:a           10muWnerol

31>])asika efag fgéb                  5muWnerol

32>Pikçú Kuy Kg;                              5muWnerol

33>])asika CYn RsI                        20$
34>Pikçú brvFemµa eTB Nat;               6muWnerol
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