
៧ - យមលោកនរក ១០ 

 ១_ លោហកុម្ភីនរក ប្របថា “នរកខ្ទះទង់ប្ដង” ។ នរកន ះគឺ រស់នៅកនុងទឹកខ្ទះ 
ទង់ប្ដង ប្ដលនតៅ មហាប្សននតៅ  ន ើយពុះកន្រោ ល រគបន់ពលនវលា ។ គឺសត្វនរកន ះ 
បានងាប់នកើត្ៗ កនុងទឹកខ្ទះទង់ប្ដង នឹងឯង បានលិចចុះនៅបាត្ខ្ទះ ៣មុឺនឆ្ន ាំ ន ើយផុស 
មកនៅររ ាំខាងនលើ ៣មុនឺឆ្ន ាំ  វលិសារចុះសារន ើង ។ នោសកាំ ុសមកពី នរបើលបចិកិចចកល់ 
ជិះជាន់សងកត្់សងកិននគ របរពឹត្ៅខុ្សឆគង ចាំន ះកូនរបពនធ ឬបៅីសីរបស់នគ ប្ដលមាន 
នគ ួងប្ ងន ើយ នធវើបាបអ្នកមានគុណ របមាថអ្នកមានសិល ។ គដូឺចកូនមហានសដឋ ី ៤ ក ់
ប្ដលបានយកអ្ាំណាចទឹកលុយ នៅរ ាំលាយរព មចារយ៍ីកូនរកមុាំ និងរបពនធរបស់នគ 
លុះសាល ប់នៅ បានធ្លល ក់នៅកនុង នលា កុមភនីរកននះឯង ។ 

 ២_ សីវលីវន ឬ សិម្ពលីនរក ប្របថា “នរកព្រពនឈើនដើមរការ” ។ នរកននះគ ឺ
សុទធប្ត្ព្រពមាននដើមរការប្ដកធាៗំ  មីរនដរដាស គមឺានប ល  ១៦ ប្វងៗ ប្ដលមាននភលើងនឆះ 
នតៅ អ្សាច រយ ន ើយពពួកនរកន ះ បាននៅអ្ងគុយនលើប ល  នដើមរការន ះឯង  ន ើយអ្គគ 
 យកនិរយបាល បានបងាគ បឱ់្យសត្វនរកន ះឯង ន ើងនៅនលើដល់ចុង នដើមរការន ះ 
ន ើយក៏មុត្ព្ដមុត្នជើង នឹងខ្លួនរបាណ កធ៏្លល កម់កនរកាម កប៏ានប៉ះប ល រមប្មកធ្លង 
នដើមរការន ះ   មុត្សុះនពញោ ាំងខ្លួនរបាណ ឈាម ូររហាម យ៉ងនវទ ជាទីបាំផុត្ 
ន ើយរត្ូវបានសត្វប្កែកនិងរម ត្ នដញចឹកសីុ ជានរៀងរាល់ព្ថៃ រ ូត្ដល់អ្ស់កមមនពៀរ ។ 
នោសរបស់នរកននះ គមឺកពីនធវើអ្ាំនពើ ការផិត្កបត្់ មានសហាយសមន ់ រវាងបៅីឬរបពនធ 
ន ើយនឹងនដាយសារ របរពឹត្ៅខុ្ស ដូចជាចាប់រ ាំនលាភ កូនរបពនធនគជានដើម ។ល។ 

 ៣_ អសិនខនរក ប្របថា “នរកមានរកចកជាដាវ” ។ នរកននះគជឺា 
សត្វនរកប្ដលមានដុះរកចកព្ដនជើង សុទធប្ត្ដាវ យ៉ងមុត្អ្សាច រយ គឺន ើញគ្នន កាលណា 
ក៏ចាប់នផៅើមកាបច់ាក់ នខ្វះប្ កគ្នន សីុ ដូចខាល រគប់នពលនវលា ។ នោសកាំ ុសរបស់ពួកនរកននះ 



មកពីនខ្វះខាវ រសត្វនដាយប្ដក, របកាន់ឫកនកាងកាចកៅីកាៅ ាំ, ឬបនលាំព្គយករទពយនគ, វាយឫក 
នកាងកាចដាក់អ្នកសលូត្រត្ង់ ។ 

 ៤_ តាលភភ ទនរក ប្របថា “នរកទឹកទង់ប្ដង” ។ នរករបនភទននះ គឺពួក 
 យនិរយបាលបាន ដួសយកទឹកទង់ប្ដងប្ដលកាំពុងពុះ មកបងែកសត្វនរកឱ្យផកឹ 
នបើផឹកកាលណាន ើយ វានតៅ រលាយរលួយរន ះរលះ ន ះនវៀនអ្ស់ ន ើយ ូរជាទឹក 
នចញមក ។ នោសរបស់នរកននះគឺ មកពីការញុះញង់មនុសស ឱ្យប្បកបាកគ់្នន , 
នធវើឱ្យបៅរីបពនធនគប្បកបាកគ់្នន , នធវើឱ្យគូរសងារនគរ ត្រ់បាស់គ្នន , បងែកទឹកអ្ាំបលិសត្វ, 
បងែកថាន ាំពិស, បងែកទឹកនតៅ សត្វ, និងនធវើឱ្យនគខាត្លាភ ជានដើម ។ល។  

 ៥_ អលោគុឡនរក ប្របថា “នរកដុាំប្ដក” ។  នរកននះគមឺានដុាំប្ដកយ៉ងនតៅ  
ពួក យនិរយបាល បាននថកៀបដុាំប្ដកប្ដលមាននភលើងកាំពុងនឆះ មកបុករុករមមាត្,់ 
នធវើឱ្យសីុខ្លះ, នថកៀបកខ្លះ, នថកៀបរត្នចៀកខ្លះ, និងនថកៀបខ្លួនខ្លះ បាននធវើឱ្យនរកននះមាន 
នសចកៅទុីកខនតៅ         រកហាយ រគប់នពលនវលា ។ នោសធ្លល ក់នរកប្បបននះ គឺមកពីការលួចសត្វ 
  ននគ, លួចខ្្ុ ាំកាំដរនគ, បុកនឈើឬប្ដករមមាត្ស់ត្វ, ជាភិកខុសាមនណរ នរបើរបាសបចចយ័ ៤ 
មិនបានពិចារណា, បៅីនជររបពនធ របពនធនជរបៅី មិននចះនគ្នរពគ្នន  ។ 

 ៦_ បិង្សកបព្វតនរក ប្របថា “នរកភនាំទងគិច” ។ នរកននះគឺ មានជាភនុ ាំទងគិចគ្នន  
ន ើយកិនសត្វនរកននះ ឱ្យប្បកខ្ទិច ន ើយក៏រស់ន ើងវញិ រួចន ើយកទ៏ងគិច កនិនទៀត្យ៉ងននះ 
រគប់នពលនវលា ។ នោសប្ដលបានធ្លល កន់រកននះគ ឺ មកពីរបនមៀលថម ឬនឈើកនិនលើសត្វ 
ឱ្យសាល ប,់ បៅឬីរបពនធ លួចឱ្យរបស់ននះន ះ ដល់សាហាយសមន់ នដាយកបត្់ចិត្ៅគ្នន , ន ើយនិង 
មិត្ៅភរ័គ កបត្់ចតិ្ៅគ្នន  ជានដើម ។  

 ៧_ ធុស ឬ ថុសនរក ប្របថា “នរករនងើកនភលើង” ។ នរកននះគឺ មានទឹករត្ជាកថ់ាល  
ប្ត្សត្វនរកផកឹនៅកាលណា កក៏ាល យជារនងើកនភលើង នឆះន ះពុង ុយរទនលាម ។ 



នោសរបស់នរកននះ គឺមកពីយករបស់លែ នៅលាយនឹងរបស់អារកក ់ នដើមបបីនលាំនបាក   
របាសនគ, រកព្ វត្ថុបនរោ ត្នគ, ន ើយនិងមានចិត្ៅគុាំ គាំនុាំគុ ាំគួន ពាបាទនគ ។ 

 ៨_ សីតលនរក ប្របថា “នរករត្ជាក”់  ។ គនឺរកននះ រត្ជាក់ព្រកនលង 
នធវើឱ្យសត្វសាល ប់បាន ។ នពលសត្វនរកផកឹទឹកន ះ វាក៏រត្ជាកញ័់រទោក់ ឬរត្ូវអាកាស 
រត្ជាកធ់្លល ក់មករសឹបៗ អាចឱ្យសាល បន់ ើយរស់វញិ សាល បន់កើត្ៗ ដរាបអ្ស់អាយុ ។ 
នោសធ្លល ក់នរកប្បបននះ គឺមកពីន ើញអ្នកមានគុណ អ្ត្ម់ានសាំនលៀកបាំ ក់ មិនបូជា 
ជូនគ្នត្់ ឬកប៏ានដាកទុ់កមនុសសសត្វ ឱ្យនៅហាលរងារ ហាលខ្យល់ ។ 

 ៩_ សុនខនរក ប្របថា “នរកប្ឆក” ។ គឺនរកននះ ជាប្ឆកបុិនៗដាំរ ី មនិប្ត្ប៉នណាណ ះ 
មានរម ត្, ប្ខ្លង, ឪ , ប្កែក, ចា ាំនដញខា ាំចឹក សត្វនរកន ះឱ្យរប្ ករ ួរអ្ស់ ។ សាល ប់នៅន ើយ 
នកើត្វញិនទៀត្ រត្ូវសត្វោ ាំងន ះ នចាមនរាមចា ាំចឹកខា ាំសីុនទៀត្ គ្នម នឈប់ឈរន ើយ ។ 
នោសប្ដលធ្លល កន់រកប្បបននះ មកពីកាំណាញ់សវិត្មិននធវើោន, បនៅុចបងាែ ក ់ នគមិនឱ្យនធវើោន 
នធវើសិល នធវើសមាធ,ិ រមិលរនមើសគុណនគ, លុបបាំបាត្់គុណនគ, បនណៅើ រប្ឆកនដញសត្វ, 
ន ើយនិងបាំភយ័មនុសសសត្វ ។ 

 ១០_ យនតចាសានរក ប្របថា “នរកថមយនៅ” គឺនរកននះមានថមយនៅ កាលនបើ 
សត្វនរកនៅនលើថមយនៅន ះ គនលិះថមភ្លល ត្ធ់្លល ក់សត្វនរក ន ើយកិនខ្ទិចខ្ទីរ ឱ្យឈផឺារម ិមា 
ពុាំន ះនសាត្ព្ដនជើង និងខ្លួនជាប់អ្ ទ ក់និងប្ខ្សយនៅន ះ   ន ើយកន៏បាលនបាកប៉ះនឹងថម  
ប្បកសាច់ ូរជាឈាមរហាម ។ នោសធ្លល ក់នរកប្បបននះ មកពីនធវើអ្ ទ កដ់ាក់សត្វនផសងៗ ។ 

 

 នឈាម ះនរក និង នោសប្ដលធ្លល កន់រក មានចារកិយ៉ងពិសាៅ រ កនុងគមពីរនទវទូត្សូរត្ 
និងសងកចិចជាត្កឯនណាះ ។ នរ ះន តុ្ននះ សត្វោ ាំងឡាយណា បាននធវើបាបកមម 
នដាយអ្កុសលចតិ្ៅ ១២ ដួង គឺនលាកមូល ៨ នោសៈមូល ២ និងនមា ៈមូល ២ 



កាលខ្លួនរស់នៅលុះសាល បន់ៅ រត្ូវនៅនសាយទុកខនវទ កនុងនរកន ះ រមយថាកមមរបស់ខ្លួន ។ 
នរកធាំោ ាំង ៨ រមនសចកៅីសនងកត្ពិនិត្យ អាគឧដាឋ ននផសងៗ ប្ដលមានប្ចងអ្ាំពីកបួននរក 
នលាកន លទុកថា នរកធាំោ ាំង ៨ន ះ នរកមួយៗ មានទទឹងបនណាៅ យនិងជនរៅ ១០០ 
នយជន៍ ន ើយបទិបា ាំងនដាយជរោ ាំងជុាំទិស ដូចជាជរោ ាំងផទះ ន ើយកម៏ានជរោ ាំង 
បិទបា ាំងពីនលើពីនរកាមផងប្ដរ  ករមាសជរោ ាំងនិមួយៗ ៩ នយជន៍ សុទធប្ត្វកិារៈ 
ព្នប្ដកោ ាំងអ្ស់ ។  ឧសុទនរក ោ ាំង ៤ កនុងកប្នលងនរកនិមួយៗ មានទទឹង បនណាៅ យ 
ករមាសនិងជនរៅ ៣ នយជន ៍ ។ នបើរមគុមពីរធមមបទភ្លគ ១ បានសរនសរទុកថាៈ 
នទវទត្ៅភកិខុបានធ្លល ក់នៅអ្វចិីនរក ជនរៅ ៣០០ នយជន៍ ន ើយខ្លួននទវទត្ៅកាំពស់ ១០០ 
នយជន៍ ។ 

 កនុងទីខ្លះបានប្ចងថា ពីប្ផនដចុីះនៅនរកាមជនរៅ ១ នយជនដ៍ល់នៅ នរក   
នលា កុមភី នៅពីនរកនលា កុមភីរ ចុះនៅនរកាមចមាៃ យ ១ មុនឺនយជន៍នទៀត្ នទើបដល់ 
អ្វចិីនរក ។ សត្វនរកោ ាំងអ្ស់មាន កាយនិងសមបុរនផសងៗគ្នន ផង ដូចគ្នន ផង នដាយរម 
ឋានរបស់វា ប៉ុប្នៅចិត្ៅប្ដលពួកនគនធវើបាប គឺនដាយអ្កុសលចតិ្ៅ ១២ ដូចគ្នន  គឺសត្វនរកខ្លះ 
មានកាំពស់ ១០០ សិនខ្លះ, ៣០០ សិនខ្លះ, ១ នយជន៍ខ្លះ, រ ូត្ដល់កាំពស់ ១០ នយជន៍ ។ 

 នរ ះន តុ្ននះ សត្វណានធវើកមមអារកក់ត្ិច ក៏រត្ូវធ្លល ក់នៅនរក ប្ត្មួយរនតៅ  
ក៏រួចនោសនៅ ។ សត្វខ្លះនធវើបាបកមមរកាស ក៏រត្ូវធ្លល កន់ៅនរក ន ើយនសាយទុកខនវទ  
កនុងពីររនតៅ  គឺពីរនតៅ មួយនៅរនតៅ មួយ បនៅរគ្នន យ៉ងយូរ រ ូត្ោល់ប្ត្អ្ស់កមម ។ 
នបើនៅនសសសល់កមម ត្ិចតួ្ច មនិោនរ់ជះរស ះ បាននងើបនចញរួចពីនរកន ើយ 
ក៏រត្ូវនៅនកើត្ជានរបត្ ជាសត្វត្ិរចាោ ន និងអាសុរកាយ បនៅរមកនទៀត្ លុះបាននកើត្ជា 
មនុសសន ើយ ក៏នៅជាមនុសសនបនរកម៏ាន មនុសសត្ិរចាោ ន កម៏ាន និងមនុសសនិរយនិកា   
ក៏មាន ។ នបើអ្ស់មានផលកមមអារកក់ន ើយ រត្ូវមានផលបុណយរគប់រគ្នន់ នទើបបាននៅ 
នកើត្នៅទីខ្ពងខ់្ពស់មួយរ ាំនពចប្ដរ ។ អារស័យនដាយន តុ្ដូនចនះន ើយ នយើងោ ាំងអ្ស់គ្នន  



គួរភ័យខាល ច និងត្ក់សលុត្ជាទីបាំផុត្ ចាំន ះ អ្បាយមុខ្ោ ាំង ៤  ឱ្យដូចជានគខាល ចនភលើងរលាក 
ឬខាល ចរបឡាក់លាមកអ្ញ្ចឹ ងប្ដរ ន ើយនឹងនចៀសវាងនូវ អ្ាំនពើទុចចរតិ្រគប់ប្បបយ៉ង 
គឺសូមរបរពឹត្ៅប្ត្អ្ាំនពើសុចចរតិ្ជានរៀងរ ូត្នៅ ។ 

 

៨ - ព្រះមាល័យលព្ោសសត្វនរក 

 ម្លថកទិវសំ កនុងព្ថៃមួយនរកាយមក រគ្នប្ដលរពះមាល័យ របារពវចុះនៅឋាននរក 
ក៏ផ្កក ឈូកផុះន ើងបុនិកងរ់នទះមកទទួល ន ើយរពះអ្ងគបានអាធដិាឋ ន នដាយរទិធីបារម ី
ក៏រសាប់ប្ត្អ្ប្ណៅ ត្ចុះនៅដល់ឋាននរក នទើបរពះអ្ងគនរបើឋាមពលបាដិហារយ សាំប្ដងរទិធិ 
នធវើឱ្យនកើត្ជានភលៀង រ ាំលត្់នភលើងនរក រគប់ទីកប្នលង ឱ្យរត្ជាក់រសួល នធវើឱ្យខ្ទះទឹកទង់ប្ដង 
ប្បកខាច ត្់ខាច យ នធវើឱ្យភនាំនភលើងរលាយ នធវើឱ្យនកាដិប្ដកបាក់ប្បកខ្ទិចខ្ទីរ នធវើឱ្យសទឹងព្របមាន 
រសជាត្ិប្ផែមជានដើម ។ ពពួកសត្វនរកោ ាំងន ះ មានចិត្ៅសបាយរកីរាយ បានធូរនសប ើយ 
ទុកខនខាល ចផារ ដូចជានគដកប ល ប្ដកនចញពីនដើមរទូង ឬនរបៀបបានដូចជាអ្នកជមៃ ឺ
ប្ដលកាំពុងប្ត្ឈនឺតៅ អ្នទះអ្ប្នទង បានថាន ាំរត្ជាកដូ់នចាន ះឯង ។ ពួកនគបាន ាំគ្នន រកន ក 
នមើលមករពះមាល័យ ន ើយក៏បាន ាំគ្នន យ៉ងកុះករ មកថាវ យបងគុ ាំពិត្ទូលសួរ  
រពះមាល័យថាៈ រពះនត្ជគុណនិមនៅមកពីណាប្ដរ ? រពះមាល័យក៏នឆលើយត្បថាៈ អារម ភ្លព 
មកពីជមពូទវីប ជាទីរស់នៅព្នមនុសសនលាក ។ សត្វនរកោ ាំងន ះ ក ៏ ាំគ្នន ទួញយាំប្រសកថាៈ 
បពិរត្រពះគុណមាច ស់ នយើងខ្្ុ ាំន ើញរពះអ្ងគមាច ស់ ជាលាភធាំដុាំណាស់ ចាត្ជ់ាទសស នុត្ៅរ ិ
យ៉ងរបនសើរ  កាលពីព្ថៃមុន បានន ើញរពះមហានមាគគលាន និមនៅមក រពះអ្ងគបាន 
នរបាសឱ្យពួកនយើងខ្្ុ ាំសបាយមៅង យ៉ងអ្សាច រយ  ឥ ូវននះបានរពះនត្ជគុណ និមនៅមក 
ជួយនរបាសពួកនយើងខ្្ុ ាំ ជានលើកទីពីរ  ននះជាភ័ពសាំណាងលែណាស់ ន ើយសូមអ្ងវរ 
រពះនត្ជគុណ សូមនមរៅ និមនៅនៅ ហាមនសៅចយមរាជ ឱ្យហាមឃាត្ពួ់ក យនិរយបាល 



កុាំឱ្យនធវើបាបពួកនយើងខ្្ុ ាំរពះករុណានពក ។ ពួកនគនធវើន ះ វា ួសនិសសយ័នពក គឺបងែកទឹក 
ប្ដកទង់ប្ដង, រុកដុាំនភលើងប្ដកចូលនៅកនុងមាត្,់ និងឱ្យពួកនយើងខ្្ុ ាំសីុលាមកផង ជានដើម។ល។ 
ពួកនយើងខ្្ុ ាំននះបាន នសាយទុកខនវទ ខាល ាំងណាស់  ជានរៀងរាល់ព្ថៃ  គឺសូមឱ្យនសៅចយមរាជ 
បនធូ របនថយនោសខ្លះផង ។ មាង៉នទៀត្ នបើរពះគុណមាច ស់បាន និមនៅវលិរត្ បន់ៅ 
ជមពូទវីបឬសាថ នមនុសសនលាកវញិ នយើងខ្្ុ ាំោ ាំងអ្ស់គ្នន  សូមផ្កៅ ាំនផលើរនៅបងបែូនកូននៅ 
និងសាចស់ានលា ិត្ ឬញាត្ិោ ាំង ៧ស ៅ នរបស់នយើងខ្្ុ ាំផង ប្ដលមាននឈាម ះ 
និងទីកប្នលងោ ាំងន ះផង គឺសូមឱ្យពួកនគនធវើបុណយ សុនទរោ៍ន ឧទទិសកុសលមកឱ្យពួក 
នយើងខ្្ុ ាំផង និងសូមផ្កៅ ាំមកបងបែូនកូននៅ និងញាត្ិស ៅ នោ ាំងអ្ស់ កុាំឱ្យនធវើអ្ាំនពើអារកក ់
រគប់ប្បបយ៉ង គគឺិត្ប្ត្ខ្ាំនធវើអ្ាំនពើលែ គនឺធវើបុណយដាកោ់ន បាំនពញកុសល រគប់យ៉ង 
កុាំបីខានន ើយ ។ ពីនរ ះពួកនយើងខ្្ុ ាំ ប្ដលបានធ្លល កម់កនសាយនសាក កនុងឋាននរក 
ដ៏លាំបាកនវទ ជាទីបាំផុត្ រកអ្វីមកនរបៀបផទឹមពុាំបាននទ គ៏នរ ះប្ត្ពួកនយើងខ្្ុ ាំ បាននធវើអ្ាំនពើ 
អារកក ់អ្ាំនពើបាបរគបប់្បបយ៉ង ដូចបានន លខាងនដើមរសាប់ ។ 

 

៩ - ព្រះមាល័យសនទនាជាមយួលសេចយម 

 លសតចយម្ នបើរមសនងកត្នសចកៅី កនុងនទវសូរត្ ន ើញនសចកៅីរបស់អ្ដឋកថាចារយ 
បានសាំប្ដងទុកថាៈ នសៅចយមន ះ គបឺានដល់នសៅច នវមានិកនរបត្ ប្ដលមានវមិាននៅ 
ជួលកាលបាននសាយរាជសមបត្ៅទិិពវ មាននដើមកបបរពឹកស មានឱ្ទាន មានរសីសនាំទិពវបាំនរ ើ ។ 
ជួលកាលកប៏ានទទួលទុកខរគប់ប្បបយ៉ង ។ បុពវកមមពីជាត្ិមុន ជាអ្នកនធវើបុណយខ្លះ នធវើបាបខ្លះ 
នរត្កអ្រនឹងនគនធវើបុណយខ្លះ នរត្កអ្រនឹងនគនធវើបាបខ្លះ ។ នដាយផលននះ រត្ូវនៅនកើត្ជា 
នវមានិកនរបត្ គឺនសៅចយម នៅរបចា ាំនគរធាំមួយ រមទិសធាំោ ាំង ៤ ។ រឯី យនិរយបាលវញិ 
កាលពីជាត្មុិន មិននធវើបុណយ មិននធវើបាប ប្ត្រគ្នន់ប្ត្ឮ រគ្នន់ប្ត្ន ើញ នគវាយសត្វសមាល ប់កៅ ី



នគវាយមនុសសសមាល ប់កៅី ក៏នរត្កអ្រកនុងចិត្ៅ សនស ាំនរៗយៗ នដាយផលននះ រត្ូវ ាំមកនកើត្ជា 
 យនិរយបាល បាននធវើជានសមៀនរបស់នសៅចយម ។ គឺកនុងនសៅចយមរាជ ១ មាន យ 
និរយបាល ៤  ក់សាំរាបប់ាំនរ ើរាល់ព្ថៃ ជាអ្នកអានដកីារនរៀងមក ។ 

 ព្ព្ះភលយ័ លុះបានសាៅ បនូ់វ កយអ្ងវរកររបស់សត្វនរកន ើយ កម៏ានរពះទយ័ 
ករុណានកើត្ន ើង នទើបចូលឈានមានអ្ភិរា ជាទីរ ាំង រួចកន៏ហាះសាំនៅនៅរក នសៅចយមរាជ 
នសៅចយមរាជ ក៏រទង់រាជានុរា ត្ឱ្យរពះនថរៈ មាល័យ ចូលមកជួបនដាយនសរ ី  ។ រពះនថរៈ 
មាល័យ ក៏និមនៅចូលនៅកនុងរបាសាទ រួចក៏និមនៅគង់នៅនលើអាសនៈ ដ៏សមគួរន ើយ 
នទើបបាននសៅចយមរាជ រពមោ ាំងបរវិារ បានចូលថាវ យបងគុ ាំនដាយនគ្នរព រួចន ើយក៏ររស 
សួរថាៈ  កុលតា អាគចឆថ ភលនត បពិរត្រពះគុណមាច ស់ដច៏ាំនរ ើន នត្ើរពះគុណមាច ស់ 
បាននិមនៅមកពីទីណា នៈ ? នត្ើរពះគុណមាច ស់ មានកិចចការអ្វីប្ដរ ? 

  នពលន ះ រពះមាល័យថាវ យរពះពរថាៈ បពិរត្មហាយមរាជ អារម ភ្លពបាន    
និមនៅមកអ្ាំពី ជមពូទវីប គឺនៅឋានមនុសសនលាក របាថាន និងជួប អ្ងគមហាយមរាជ ! 
យមរាជក៏សួរត្បនៅរពះអ្ងគវញិថាៈ នត្ើរពះគុណមាច ស់រពះ មអ្វីប្ដរ ? រពះមាល័យ 
ក៏នឆលើយថាៈ អារម ភ្លពរពះ ម ភលយ័លទវលថរៈ  ។ 

 លសតចយម្រាជ ក៏សួរនទៀត្ថាៈ ខ្្ុ ាំរពះករុណាសងសយ័ណាស់ រពះ មរបស់រពះអ្ងគ 
មាច ស់អី្កប៏្វងនមលះ ? នត្ើមានន័យថាយ៉ងនម៉ច ? 

 ព្ព្ះភលយ័ ក៏នឆលើយថាៈ ថាវ យរពះពរ មហារាជ នបើនសៅចមានរបាថាន ចងដ់ងឹ 
ចង់យល់នសចកៅីអ្ាំពី រពះ មរបស់អារម ភ្លពៗ អាចនិយយពនយល់បាន ។ ប្ដលនឈាម ះថា 
ភលយ័ មកពីអារម ភ្លព ប្ត្ងប្ត្គងន់ៅ ល ះភលយ័ នកាះន ះមាននដើមខ្លឹមចនទន ៍
រក មជានរចើន បានជានគនៅអារម ថា ភលយ័ ដូនចនះជាប់រ ូត្មក  ន ើយ កយថា លទវ 
មកពីអារម ភ្លពជា វសុិទធលិទវ ដ៏របនសើរជាងនទវរនិងមនុសសោ ាំងឡាយ  ចាំប្ណក កយថា លថរ 



ពីនរ ះអារម ភ្លព ជាអ្នកមានភ្លពមាាំមួន ខាោ បខ់្ោួន នដាយសិល សមាធិ និងបរា  ។ 
អ្ញ្ចឹ ង កយថា ភលយ័លទវលថរ មាននយ័ថា “រពះមាល័យជាវសុិទធិនទពខាោ ប់ខ្ោួននដាយសិល 
សមាធ ិបរា  “  

 ម្ហាយម្រាជ មានរបសាសន៍នទៀត្ថា រមប្ដលរពះគុណបានវសិជោ មកននះ 
ខ្្ុ ាំរពះករុណាចូលចិត្ៅន ើយ ប៉ុប្នៅរពះគុណមាច ស់ និមនៅមកននះ មានការអ្វីប្ដរ ? 

 ព្ព្ះភលយ័ មានរពះនថរដកីារថាៈ បពិរត្មហាយមរាជ អារម ភ្លពនិមនៅមកកនុង 
ទីននះព្ថៃននះ មាននគ្នលបាំណង ចង់សនទ សាកចាោ ការពិត្ ជាមួយមហារាជថា 
បណាៅ សត្វនរកោ ាំងឡាយ ប្ដលបានទទួលទុកខនវទ រួចន ើយ ប្ដលកាំពុងទទួលទុកខនវទ  
និងបាំរុងនឹងទទួលទុកខនវទ   នពលខាងមុខ្ កនុងសាំណាក់របស់រពះមហារាជ ជាបនៅរ 
ប ៅ បគ់្នន ននះ នត្ើអ្ាំនពើទុកខនវទ  ោ ាំងអ្មាលមានននះ រពះមហារាជ ជាអ្នកបរោ រឬ ? 
ឬក៏ យនិរយបាល នធវើនដាយចិត្ៅឯងនទ ? 

 យម្រាជ មានរបសាសន៍ថាៈ ខ្្ុ ាំរពះករុណា មិនបាននចញ កយ បងាគ ប់បរោ រ 
នដាយខ្លួនឯងនទ ! 

 ព្ព្ះភលយ័ មាននថរដីការថាៈ នបើរពះមហារាជ មិនបានបងាគ ប់បរោ រនទ 
នត្ើអ្នកណាអ្នកនធវើ ? 

 ម្ហាយម្រាជ កប៏ាននឆលើយថាៈ បពិរត្រពះមាល័យ នរៗងននះនដាយសារប្ត្ កមមផល 
គឺអ្ាំនពើរបស់មនុសសនធវើ នដាយអ្កុសលចិត្ៅោ ាំង ១២ដួង  នឹងន ើយ ប្ដលបណាៅ លឱ្យបាន 
ទទួលផលយ៉ងននះ ។ 

 ព្ព្ះភលយ័ ក៏បនៅរនទៀត្ថាៈ បពិរត្មហារាជ នសៅចមិនបានបងាគ បប់រោ រនទ 
គឺបណាៅ លមកពីផលកមម ជាអ្នកបងាគ ប់ អារម ភ្លពចូលចតិ្ៅន ើយ ! ប៉ុប្នៅគួរប្ដរឬ ? 



នបើមហាយមរាជរពះអ្ងគគង់នៅ នសៃៀមកនៅឹមកននៅើយ មិនរវល់ហាម  យនិរយបាល 
ឱ្យបនធូ របនថយ បននថើរព្ដខ្លះផង ឱ្យនធវើបាបនគរនបៀប នឹង មិនសមសួនោល់ប្ត្នសាះ ។ 

 ម្ហាយម្រាជ បានមានរបសាសន៍នឆលើយត្បថាៈ ព្អ្យ៉ ! រពះមាល័យកិននញាម 
ដូចនគកិនអ្ងករ ន ើយនត្ើ ! នរៗងននះសូមពិត្ទូល រពះអ្ងគថា ខ្្ុ ាំរពះករុណា មនិអាច 
បនធូ របនថយបានជាដាច់ខាត្ ពីនរ ះខ្្ុ ាំរពះករុណា មិនប្មនជាអ្នកមាច ស់បាបកមមឯណា ! 
នបើអ្ាំនពើបាបកមមប្ដលមនុសសបាននធវើ ធៃន់ឬរសាលយ៉ងណា គមឺនុសសនទ ប្ដលរត្ូវទទួល 
រមផលកមមរបស់ខ្លួន ប្ដលបាននធវើ យ៉ងន ះឯង ។  នបើរពះអ្ងគចង់រជាបបប្នថមនូវ 
ការពិត្ន ះ ខ្្ុ ាំរពះករុណា សូមពនយល់រពះអ្ងគថាៈ នៅនពលប្ដលមនុសសសាល ប់នៅ 
រត្ូវចុះមកឋាននរកននះ រមផលកមមរបស់ខ្លួន ាំមក ន ើយនៅនពលប្ដល ពួក យ 
និរយបាលនគបានបនណៅើ រអ្នកោ ាំងន ះមក ខ្្ុ ាំរពះករុណាបានន ើញ នឹងប្ភនកន ើយ 
គឺមានចិត្ៅអាណិត្អាសូរ នខាល ចផារខាល ាំងណាស់ ។ នៅនពលប្ដល យនិរយបាល 
កានប់ញ្ោី សូរត្នូវនោសកាំ ុសរបស់ពួកនគឱ្យសាៅ ប ់ ខ្្ុ ាំរពះករុណា រតិ្ប្ត្អាសូរន ើង 
ន ើយបានសួរនៅនទវទូត្ោ ាំង ៥ ចាំន ះមុខ្ នដើមបឱី្យមានសាម រត្ីភ្្លក់ខ្លួន នឆលើយរួម ១ម៉ាត្ ់ ២ 
ម៉ាត្់ នដើមបអីាលនឹងនលើកប្លងនោស ឱ្យនៅឋានមនុសសនលាកវញិ ឬឋានសួគ៌វញិ 
ប៉ុប្នៅគ្នម នសត្វណាមួយនឆលើយរួចនសាះ ! មនិប្ត្ប៉ុនណាណ ះ ពួកនគប្ថមោ ាំងន ល កយ 
រត្នគ្នះនបាះនបាក មកនលើខ្្ុ ាំរពះករុណាផង ! ខ្្ុ ាំរពះករុណា ោល់គាំនិត្ ក៏បងាគ ប់ឱ្យ យ 
និរយបាល  ាំខ្លួនពួកនគនៅទមាល ក់កនុ រនតៅ នរក ឱ្យនសាយទុកខនវទ  នៅរមកមមផល 
របស់ខ្លួនពួកនគ ប្ដលបានរបរពឹត្ៅ នដើមបឱី្យពួកនគបានរាងចាល  ។ 

 ព្ព្ះភលយ័ រពះអ្ងគមានបនទូលត្បថាៈ យនីអ្ើ ! មកពីន ះ មកដល់ននះ 
គឺសងាវ ត្មកសួរការនទនត្ើ ! នបើមនិកនិ នធវើនមច៉នឹងបានអ្ងករ ! សមនឹង កយចាស់ថាៈ 
អ្នករបាជចុ្ះរនតៅ  អ្នកនលល ន ើងឋានសួគ៌ ! នបើមិនសួរនធវើនម៉ចនឹងបានដឹងខុ្សរត្ូវ ! 



ចុះមហារាជបានពិរត្ថាៈ សួរនទវទូត្ោ ាំង ៥ ន ះ នត្ើសួរយ៉ងនមច៉ខ្លះ ? នត្ើនទវទូត្ ោ ាំង ៥ 
ន ះ គឺអ្វីខ្លះ ? 

 ម្ហាយម្រាជ កប៏ាននឆលើយត្បថាៈ បពិរត្រពះគុណមាច ស់ ! ប្ដលនៅថា នទវទូត្ 
ន ះគឺ សាំនៅយកនសចកៅសីាល ប់ នឹងឯង ។ ខ្្ុ ាំរពាំករុណា បានសួរនទវទូត្ោ ាំង ៥ 
ន ះយ៉ងននះថាៈ គឺខ្ណៈប្ដលសត្វនរក រត្វូមកជួបនឹងខ្្ុ ាំរពះករុណា ខ្្ុ ាំរពះករុណា 
បានសួរនដាយសាំដបី្ផែមប្លែមថាៈ ភទន្តត  ប្នអ្នកដ៏ចាំនរ ើន ! កាលអ្នកនៅឯឋានមនុសសនលាក 
នត្ើអ្នកធ្លល បប់ានន ើញ នទវទូត្ទី ១ ប្ដរឬនទ ? សត្វនរកន ះ កន៏ឆលើយបដិនសធថាៈ 
មិនធ្លល បប់ានន ើញនទ មនិប្ដលបានដងឹថា នទវទូត្ន ះយ៉ងនម៉ចផង !  ខ្្ុ ាំរពះករុណា 
ក៏សួរបរោ ក់នទៀត្ថាៈ  នត្ើអ្នកប្ដលធ្លល បប់ានន ើញ កូនង៉ានដកនៅនលើសាំពត្រ់ទ ប ់
រាករូសលាមក និងទឹកមូរត្ ន ើយនដកបរមះនននៀលនលើលាមក និងទឹកមូរត្របស់ខ្លួននទ ?  
សត្វនរកបាននឆលើយរបាបថ់ាៈ ខ្្ុ ាំធ្លល ប់បានន ើញប្ដរ ។ ខ្្ុ ាំរពះករុណា បានរបាប់ថាៈ 
 នឹងន ើយប្ដលនៅថា នទវទូត្ទី ១ ន ះ!  មហាយមរាជ បានសួរនទៀត្ថាៈ ចុះអ្នកមាន 
វចិារណរា ណរត្ះិរះិថាៈ នត្ើនយើងមានជាត្ិ គឺកាំនណើ ត្របស់ខ្លួន កាលណាសាល ប់នៅ 
រត្ូវរត្ ប់នកើត្វញិជាកូនង៉ា នដកនៅរច ាំនដាយលាមក និងទឹកមូរត្របស់ខ្លួន យ៉ងននះនទៀត្ 
ដូនចនះខ្លះប្ដរឬនទ ? សត្វនរកនឆលើយត្បថាៈ ខ្្ុ ាំបាទជាមនុសសលៃងន់លលណាស់ គ្នម នបរា  
គិត្ន ើញយ៉ង នឹងនទ ! គិត្ប្ត្ការរកសីុចិញ្ចឹ មន ះប្ត្មាង៉ ។ ខ្្ុ ាំរពះករុណាថាៈ 
អ្នកឯងរបមាថនពញទីកនុងជាត្ទុិកខ នដាយនសចកៅីរបមាថននះ រត្ូវ ាំខ្លួនឯងមកកាន ់
ឋាននរកននះ ។ អ្ាំនពើរគប់យ៉ង គ្នម នអ្នកណានធវើបាន មានប្ត្ខ្លួនឯងនធវើផ្កទ ល់ខ្លួន 
ន ើយខ្លួនរត្ូវទទួលរងទុកខនដាយខ្លួនឯង ។ 

 ខ្្ុ ាំរពះករុណាបានសួរនទវទូត្ទី ២ ថាៈ នត្ើអ្នកសាគ ល់នទវទូត្ទី ២ ឬនទ ? 
សត្វនរកបាននឆលើយថាៈ ខ្្ុ ាំមិនបានសាគ ល់នទ នលាកមាច ស់នអ្ើយ ! ខ្្ុ ាំរពះករុណា សួរនទៀត្ថាៈ 
នត្ើមនុសសចាស់ជរា កាន់នឈើរចត្ន់ៅព្ដ សក់សកូវនធមញបាក ់ ខ្នងនកាងប្សបកយរ 



នដើររត្ង់ផលូ វប្ដរឬនទ ? នត្ើអ្នកគិត្ពិចារណា ដូចនមៅចខ្លះ ? សត្វនរកនឆលើយថាៈ រពះបាទមាច ស់ ! 
ធ្លល បប់ានន ើញជនចាស់ៗ ដូនចនះប្ដរ ។ ន ើយខ្្ុ ាំបាទគិត្ថាៈ បុគគលចាស់នកាងខ្នងយ៉ងននះ 
កាន់នឈើរចត្ន់ដើរទរោក់ទនរទើក នសុើកៗ រញីរញ័រ ដូចនគចាកថ់លុក នដើរឱ្យប្ត្ោស់នគ ។ 
ខ្្ុ ាំរពះករុណាថាឱ្យពួកនរកថាៈ ព្អ្យ៉ ! ឯងមិនសាគ ល់មិនដឹងនទ នទវទូត្ទី ២ ! 
ឯងរបមាថនពញធឹងន ើយ កនុងជរាទុកខ ឯងមនិដឹងនទ ឬ ?  មនុសសនយើងនកើត្ន ើយ 
ប្ត្ងមានភ្លព ចាស់ជរា ដូចជាជនចាស់ៗ ោ ាំងន ះឯង ។ 

 ខ្្ុ ាំរពះករុណា សួរនៅនទវទូត្ទី ៣ នៅសត្វនរកនទៀត្ថាៈ នត្ើអ្នកសាគ ល់នទវទូត្ទី ៣ នទ 
? សត្វនរកនឆលើយថាៈ ខ្្ុ ាំមិនសាគ ល់នទ ! ខ្្ុ ាំរពះករុណា សួរនរកនទៀត្ថាៈ នត្ើមនុសសមាន 
នកើត្នរាគនផសងៗ ដូចជា ឈឺខ្នង ឈឺចនងកះ រគនុ សពឹក ពិស បូស និងកម រមាស់ ជានដើម 
ន ើយនលបថាន ាំ ផឹកថាន ាំ នដកថៃូ រ ឹសៗ នត្ើអ្នកធ្លល បប់ានន ើញឬនទ ? នត្ើអ្នកគិត្យ៉ងនម៉ចខ្លះ ? 
សត្វនរកនឆលើយថាៈ រពះបាទមាច ស់ ធ្លល ប់ប្ដលបានន ើញប្ដរ ! ន ើយរពះបាទគតិ្ន ើញថា 
អ្នកន ះនដកឈ ឺ នធវើមុខ្ជូរប្ភនកភលសឹៗ មាត្់នសពះ ដូចថលុកនលាខ ន ។ ខ្្ុ ាំរពះករុណា នឆលើយត្បថាៈ 
អី្យ៉ ! អ្នកឯងន ើញអ្នកឈថឺាក ត្ ់ ថាដូចថលុកនលាខ នផង !  ឯងរបមាថសនមប ើមណាស់ 
ចាំន ះពាធទុិកខ  នឹងន ើយជានទវទូត្ទី ៣ ន ះ ។ ឯងរត្ូវគិត្ថា នគឈរឺបកាចរ់បកនិ 
យ៉ងណា អារម អ្ញ ក៏នគចមនិរួច ពីការឈឺបានន ើយ ។  

 ខ្្ុ ាំរពះករុណា សួរអ្ាំពីនទវទូត្ទី ៤ នៅសត្វនរកនទៀត្ថាៈ នត្ើអ្នកឯងសាគ ល់នទវទូត្           
ទី ៤ នទ ? សត្វនរក នឆលើយថាៈ រពះបាទមាច ស់ ខ្្ុ ាំរពះបាទមិនសាគ ល់នទ ! នត្ើអ្នកឯងធ្លល ប ់
ប្ដលបានន ើញ មនុសសសាល បរ់មភូមិ រមរសុក ប្ដរឬនទ ? សត្វនរកនឆលើយថាៈ បាទ, 
ធ្លល បប់ានន ើញគនគ្នក មនុសសសាល ប់ន ះ ។ ខ្្ុ ាំរពះករុណា ថា នឹងន ើយ ជានទវទូត្ទី ៤ ន ះ ។ 
ចុះអ្នកឯងមានចិត្ៅគិត្ពិចារណាន ើញ ដូចនមៅចប្ដរ ? សត្វនរកនឆលើយថាៈ រពះបាទមាច ស់ ! 
ឥត្គតិ្ន ើញដូចនមៅចនទ ! ខ្្ុ ាំរពះករុណាថាៈ អ្នកឯងរបមាថ ចាំន ះមរណទុកខ នពញទាំ ឹង 



ប្ត្មៅង ។ អ្នកឯងគួរប្ត្គិត្ន ើញថាៈ នសចកៅីសាល ប់ នឹងមានរគប់រូប មិនអាចជនណា 
នគចផុត្បានន ើយ ។ 

 ខ្្ុ ាំរពះករុណា សួរអ្ាំពីនទវទូត្ទី ៥ នៅសត្វនរកនទៀត្ថាៈ នត្ើអ្នកឯងសាគ ល់នទវទូត្ទី ៥ 
ឬនទ ? សត្វនរកបាននឆលើយថាៈ រពះបាទមាច ស់,  មនិបានសាគ ល់នទ ! ខ្្ុ ាំរពះករុណា សួរនទៀត្ថាៈ 
នត្ើអ្នកឯងមានធ្លល បប់ានន ើញ មនុសសជាប់នោស ដាកន់ខាន ះឃាន ង  ុាំឃាាំង ឬរត្ូវនគវាយដាំ 
រចាំធ្លក់ និងនគរបហារជីវតិ្ ប្ដរឬនទ ? សត្វនរកបាននឆលើយថាៈ រពះបាទមាច ស់, 
ធ្លល បប់ានន ើញន ើយ មនុសសប្ដលនគបានដាក់នោសន ះ ។ ខ្្ុ ាំរពះករុណា និយយនទៀត្ថាៈ 
 នឹងន ើយជានទវទូត្ទី ៥ ន ះ ! ចុះអ្នកឯងគតិ្ន ើញយ៉ងនម៉ចប្ដរ ? សត្វនរកនឆលើយថាៈ 
នគបាននធវើដាក់នោសអ្ញ្ចឹ ង សមមុខ្វាន ើយ ! ខ្្ុ ាំរពះករុណា និយយនទៀត្ថាៈ 
អ្នកឯងចាំជាមនុសសរបមាថខាល ាំង ចាំន ះវដដទុកខន ើយ  អ្នកឯងគួរគិត្ន ើញថាៈ  នគកៅី នយើងកៅ ី
ឱ្យប្ត្របរពឹត្ៅខុ្សនឹងចាបវ់និ័យរដឋន ើយ រត្ូវប្ត្ទទួលនោស កាំ ុសអារកក់របស់ខ្លួន 
យ៉ងននះឯង ! គឺនយើងមនិគួររបរពឹត្ៅខុ្សចាបទ់មាល ប់នទ ។ នបើបានគតិ្យ៉ងននះ នទើបរាបថ់ា 
មិនរបមាថ ឯងជាមនុសសនភលើត្នភលើន កនុងកាមគុណ រជលុ ួសរបមាណ ដរាបនភលចគិត្ន ើញ 
ផលូ វរត្ូវអ្ស់រលីង ។ 

 បពិរត្រពះមាល័យ ចូរសាៅ ប់នមើលចុះ ធមមររគូកៅី មារបរិកៅី ប្ត្ងហាមកូន 
កុាំឱ្យរបរពឹត្ៅខុ្ស ទុកជាមុនញយៗ លុះកូនន ះ កនលងដមបូ ម ន ន ើយរបរពឹត្ៅខុ្ស រគកូីៅ 
ឪពុកមាៅ យកៅ ី ប្ត្ងចាប់នោសកូន ន ើយនធវើនោស នដាយដាក់ទណឌ កមម មានវាយនជរជានដើម 
នដាយនសចកៅីអាណិត្អាសូរ ចង់ឱ្យកូនបានលែ យ៉ងណាមិញ, ខ្្ុ ាំរពះករុណា 
ក៏មាននសចកៅអីាណិត្នមរៅ  ដល់សត្វនរកោ ាំងន ះយ៉ងដូនចាន ះប្ដរ ។ បានសួរនៅនទវទូត្ 
ដល់នៅ ៥ នដើមបបីរោ ក់ជាមុន នដើមបឱី្យមានសាម រត្ី នឆលើយប្ត្ខ្មួយ កទុ៏កជាបានការ 
នឹងឱ្យរួចនោស ប្ត្ដល់សួរនៅមនិដឹង ន ើញប្ត្របមាថនមើលងាយ ចាំន ះទុកខោ ាំង ៥ 
របការន ះ មនិសមនឹងបានឋានខ្ពស់នៅនទ បានជាខ្្ុ ាំរពះករុណា បរោ រឱ្យ យនិរយបាល 



 ាំយកនៅទមាល ក់កនុង រនតៅ នរក រមយថាកមមនរៀងៗខ្លួននៅ ។ នបើមលងឹៗ នត្ើរពះមាល័យ 
យល់យ៉ងនមច៉ប្ដរ ? នត្ើឱ្យខ្្ុ ាំរពះករុណា នធវើយ៉ងនម៉ចនទៀត្ ? 

 រពះមាល័យ បានសនទ ជាមួយនសៅចយមរាជ អ្ស់នពលយ៉ងយូរ ក៏ន ើញថា 
នសៅចយមរាជមានអ្ធារស័យ អ្នុនរគ្នះសត្វនរកបានលែប្ដរ នទើបថាវ យរពះពរថាៈ សាធុ ! 
សាធុ ! រួចន ើយ ក៏រពះអ្ងគ និមនៅលាន ើងមកកាន់ឋានមនុសសនលាកននះវញិ 
ន ើយបាននិមនៅមករបាបញ់ាត្ិស ៅ ន របស់សត្វនរក រគបរ់ចកលែក រមបណាៅ ាំរបស់សត្វនរក 
លុះបងបែូនញាត្សិ ៅ ន បានទទួលដាំណឹងននះន ើយ កម៏ានចតិ្ៅភយ័ខាល ច ចាំន ះខ្លួននគ 
ន ើយបានទមាល ក់នចាលនូវ អ្ាំនពើបាបរគប់យ៉ង ន ើយបាន ាំគ្នន នធវើបុណយដាក់ោន រកាសិល 
ចាំនរ ើននមរៅ ភ្លវ  របមូលផៅុ ាំរបជុាំកុសលរាសី ឧទទិសជូនមគគផល នៅចាំន ះរពះភរ័គ 
រពះមាល័យ នផ្ើរមកនបត្ជន ជាញាត្ិរបស់ខ្លួន ។ ពួកសត្វនរកបានទទួល អ្នុនមាទ  
បុណយន ើយ កប៏ានរសាលខ្លួន រួចរបូត្ចាកឋាននរក ន ើយបាននៅរកទីឋាន 
សុខ្នកសមកានៅត្នរៀងនៅ ។ ចប់ ទីនសៅចយមរាជ រត្ឹមប៉ុនណណះឯង ។៚  


