
ររឿងព្រះមាល័យបនិមនតរៅឋាននរក 

៣-ររឿងរ ើម 

 អតីតត កាតល កិរ បានឮមកថា កនុងអតតីកាល កនលងទៅទ ើយមាន 
រពះទេរៈមួយអងគ រពះនាមថា មាលយ័ ដដលអាររ័យ គង់ទៅររុកមួយទ ម្ ះ កុទមាោ ជរាម 
ជាទីទាចរបិណ្ឍ បាត ទ ើយរណំាក់ទៅជារបរកតី កនុងទោ នជនបទ ។ បានជាទគនិយម 
ទៅថា មាលយ័ ពីទររះទោកដតងនិមនត ឬទ ះទៅទកាះមាល័យ ទៅកនុងរបទទរ 
លង្កា ទវីបជាទរឿយៗ ទដើមបរីទរមចររមានត ឥរយិាបេកនុង្នរមាបតត ិ អនុបុពវវ ិរ 
របាកដររមីដូចនាយររនព្រព ដតងរាចច់រ ទៅកនុងព្រព ជារបរកតីដូទចនះឯង ។ 

 មយង៉ទទៀត ទកាះទនាះរមបូណ៌្ទៅទោយទដើមចនទន៍រក ម រឯីទឈើឯទទៀតមានដដរ 
ប៉ុដនតមនិទរចើនមទីដរោរ ដូចទដើមខ្លឹមចនទនរ៍ក មទនាះទទ ដូចមានទ តុដូចទនាះទ ើយ 
ទទើបអនកររុកបាននាាំន ទៅថា “ទកាះមាល័យ “ ជាប់រ ូតមក ។ 

 រពះទេរៈមាល័យ គជឺាតួរអងគរពះអរ នតខី្ណាររព មានរបាជាញ រសិាទញាណ្ 
ទឆលៀវឆ្លល តរជាលទរៅ បុនិរបរប់ខាងការទ្វើអនតរាគមន ៍ ទាកទ់ងរវាងពួកមនុរសនឹងទទរវ  
រពមទាងំពួករតវនរក ។ ពួកមនុរសទទវា និងរតវនរកបានរុខ្សានត ទោយសាររពះអងគ 
ក៏ទរចើន បានជាទគររឡាញ់រាបអ់ានរពះអងគ ដូចកូននឹងមាត យ រពះអងគមានបរវិារទរចើនជាងទគ 
ទពញចតិតទជឿសាត បា់ម រពះអងគដតងមានរទនាត រ ជារបរកតកីនុងចតុបបចចយ័ រាបថ់ា 
ជារពះអរ នត ដ៏របទរើរកនុងបចឆឹម ( បជឈមឹ ) កាល រពះអងគរកា្ុតងគ ទៅជារបរកត ី
ជាអនករទរទងឫ់ទធិតបៈទតជៈ វរិកានតយ៉ាងជាញជយ័ មានកតិតិរ័ពទឮលបរុីងទរឿង សាវ ងផាយ 
ទចញទៅទពញទាងំជមោូទវីព រពះអងគជារនូលខាងជទំនឿ របរ់បច្ឆឆ ជនាជន យ៉ាងជាក ់
ដរតងកនុងចទំណាមពពួកមនុរស និងទទរត ទាងំឡាយ ដូចរពះច័នទទពញវង់ កនុងព្េងទពញបូណ៌្ម ី
នាតិតថី ១៥ទកើតដូទច្ឆន ះឯង ។ រពះអងគដតងដតនិមនតទៅទាកទ់ង នឹងពពួករតវនរក 



និងពពួកទទវា ទដើមបពិីភាកាការបុណ្យបាបទផសងៗ ជាញឹកញាប់ ។ កាតពវកិចចរបរ់រពះអងគ 
ដដលរតូវ របតបិតតកិារមមាញឹក គរឺបការពុទធសារនា ឱ្យភលសឺាវ ងដបកសាយ កាយទរចើន 
ទ ើងទៅ ទ្វើឱ្យជទំនឿខាងពុទធសារនា ឱ្យរបាកដជាកដ់រតងដល់ពពួកមនុរស ទដើមបបីរុំង 
រពះពុទធសារនា ឱ្យេិតទេរចិរកាលជាសាថ ពរ ឱ្យពពួកមនុរស ដដលមានជទំនឿកនុង 
រពះពុទធសារនា ឱ្យបានទីពឹងដ៏ឧតតម កនុងទោកទនះនិងបរទិោក បដំបរពួកមនុរសលងង់ទលល  
ឱ្យមានរតិរបាជាញ  ភលសឺាវ ងរកផលូ វរតូវ នាមំកទៅរុខ្ដល់ខ្លួន ។ បានជាមុខ្របររបរ់រពះអងគ 
ដលែងដឹកនាជំនួំញ រកយរចចៈខាងជទំនឿ ទៅកាន់ឋាននរក ឋានរួគ ៌ ដូចជារពះម  
ទមាគគោនដដរ ។ 

 ទរចកតថីាៈ រពះម ទមាគគោន កាលរទង់គងរ់ពះជនមទៅទ ើយ រពះអងគដតងនិមនតចុះ 
ទៅទរបាររតវនរក បានទ្វើឫទធិបាដ ិរយ បណាត លឱ្យទភលើងនរករលតរូ់នយ ឱ្យរតវនរក 
បានរតជាក់ររួល រពះអងគរដំដងឫទធីទ្វើឱ្យទភលៀងធ្លល ក់ ពនលតអ់ណាត តទភលើង ។ ទ្វើឱ្យទដើមរការ 
ដដកបាក់ខ្ទិចខ្ទីរ ទ្វើឱ្យខ្ទះដដកលងហិនឱ្យរតជាក់ ទ្វើភនដំដលទងគិចាន ឱ្យឈប់ទរងៀម ទ្វើរទឹងទឹក 
ជូរឱ្យមានររ់ជាតិដផែម ទ្វើឱ្យកងចរកខារព្ខ្ ព្នរតវនរករលឹដលងមុត និងឈប់វលិ 
ទៅនឹងេាល់ជាទដើម ។ ពពួករតវនរក ទបើកាលបានរពះអងគ និមនតទៅទពលណា គបឺាន 
ទរចកតីរុខ្របាយ ្ូររទូង្ូរដទងហើម ដូចអនកជមង ឺ កពុំងទតត រក យ ទ ើយបានថាន រំតជាក ់
ទាន់ចិតតដូទច្ឆន ះ ពំុទនាះទទ ទរពៀបបានដូចអនកដររចកំារ បានទឹកទភលៀងដូទច្ឆន ះ ។ មយង៉ទទៀត 
រពះអងគបាន និមនតរត ប់ពីឋាននរកវញិ បានទទួលបណាត រំបរ់រតវនរក មករបាប់ញាតិមតិត 
ទៅឯឋានមនុរស ឱ្យរបយ័តន កុឱំ្យទ្វើបាបយ៉ាងទនះមួយ យ៉ាងទនាះមួយ ទ ើយឱ្យខ្ទំ្វើបុណ្យ 
បទំពញកុរលឧទទិរទៅឱ្យ ។ ពពួកញាតរិនាត នបានទទួលដណឹំ្ងទ ើយ ក៏រលុតចតិតភ័យ 
ខាល ចបាបរបញ៉ាប់ទ្វើបុណ្យ រុនទរទ៍ានមានរបការទផសងៗ ឧទទិរទៅឱ្យពពួករតវនរក 
លុះរតវនរកបានទទួលទ ើយ កប៏ានរួចច្ឆកទុកខទវទនា កនុងកាលទណាះឯង ។ 



 មិនដតប៉ុទណាណ ះ រពះអងគនិមនតទ ះទ ើងទៅកាន់ឋានរួគ ៌ ទៅទាក់ទងនឹងពួក 
ទទវបុរតនិងទទវ្ាីទាងំឡាយ សាករួរនូវបុញ្ដកមមទផសងៗ ដដលពួកទទវាទាងំទនាះ 
ទសាយរមបតតិទិពវ មានបរវិារទរចើន មានវមិានលែលែះអន័តប អទនក ភលឺទផលកទោយរតនវតថុ  
រគប់យ៉ាង កាលពួកទទរត ទាងំឡាយ ពិតទូលនូវបុញ្ដកមម របរ់ខ្លួនទ ើយ រពះអងគកន៏ា ំ
ពត៌មានទនាះ មកថាល ដេលងដចងរបាប់ ដល់ពួកមនុរសទាងំឡាយ ឱ្យទ្វើបុណ្យបទំពញកុរល 
យ៉ាងទនះខ្លះយ៉ាងទនាះខ្លះ ។ រពះម ទមាគគោន រពះអងគមានគុណូ្បការ ទរចើនជា 
អទនកបបការ ដល់ពួកមនុរស និងទទរត យ៉ាងណាមញិ, ចដំណ្ករពះមាល័យទទវទេរ 
រពះអងគមានទិោឌ នុគត ិ ដូចរពះម ទមាគគោនដដរ គថឺារពះអងគអាចនិមនត ទៅកាន ់    
ឋាននរកនិងឋានរួគ ៌ ចុះទ ើងបានទោយ ឫទាធ នុភាពរបរ់រពះអងគ រ ័រដូចបត់ព្ដ 
ចូលនិងោតព្ដទចញ ទ ើយរពះអងគពនយល់បុណ្យបាប កនុងនរករួគ៌ឱ្យមនុរសសាត ប ់
ាមដដលបានទ ើញ របច័កសផ្ទទ ល់ខ្លួនរពះអងគ ពួកមនុរស ភាញ ក់ទផែើល  និងផិតភ័យតក់រលុត 
ចទំរះបាបកនុងនរក ទ ើយទរតកអរនឹងបុណ្យកនុងឋានរួរ ដដលបានលះទចញនូវអទំពើ    
អារកក់ ទ ើយខ្ទំ្វើបុណ្យរគប់ទិវាររារត ី ឥតបីរបដ រទ ើយ ។ ទរបៀបឧបមាដូចជាអនក 
ទទរចរ ឬជាអនកទរបរិត កនុងរបទទររបរ់ទយើង ទចញទៅកាន់បរទទរ ទផសងៗកនុងពិភព 
ទោក ទដើមបទីរសនាទមើលទិដឌភិាពនានា លុះបានទ ើញនិងកត់រមាគ ល់ នូវ ីនភាពទថាកទាប 
និងអរយិភាពរីុវ ័ីយ របរ់របទទរទគយ៉ាងណាៗ ក៏នាដំណឹំ្ងទនាះមក របាប់ពនយល់ 
ដល់ជាតិរបរ់ទយើង អពីំទទរភាពទនាះ ឱ្យទយើងលះនូវ  ីនភាពទចញ  ទ ើយឱ្យរកា 
យកនូវអរយិភាពដល៏ែទនាះ ។ មនុរសជារបជាពលរដឌ បានឮទ ើយ កភ៏ាញ ក់ទផែើលនាាំន  
លះភាវទថាកទាប ទ ើយរបរពឹតតទរចកតីព្េលេនូ រទ ើង ចងសាមគគាីន យ៉ាងមាមួំន ដរាបបាន 
ទទួលឯករាជយភាព ទររភីាព អ្ិបទតយយភាពបរបូិណ៌្ មានរនតិភាពជាឫរដកវ  
រមបូរទរដឌកិចចនិង ិរញ្ដវតថុ  ទររងររត បានរុខ្របាយ ្ូរដទងហើមរគប់ៗាន  ខ្ទំ្វើការ 
រករីុលះទរចកតីខ្សត់ ទារភាពទចញ ចទំរ ើនទរដឌកិចចខាងមុខ្របរ ដររចកំារជនួំញជួញដរប 



ដរាបមានបាន រមបូររទពយ្នធ្លន ច្ឆយវាយរាប់រាល់ចិតតដូទច្ឆន ះដដរ ។ ដទំណ្ើ ររពះមាល័យ 
រពះអងគក៏ជាអនកទទរចរមួយរូប យ៉ាងទជើងឯក និមនតទៅទរសនាឋាននរក ឋានរួរទរឿយៗ 
បានសាករួរបុណ្យបាបផ្ទទ ល់មាត់ ទ ើយមកទ្វើរននិរិទធ ដេលងរបាប់រពឹតតការណ៍្ទនាះ 
ដល់មនុរសទោក បានឱ្យមនុរសទោកទ ើញ អទំពើអារកក់ ជាកមម ិនភាព ទ ើញអទំពើលែ 
ជាកមមអរយិភាព ។ ពួកមនុរសបានយល់ទ ើយ ក៏នាាំន សាងបុណ្យទាន ទដើមបរីកទររភីាព 
លះទមា ៈភាព តរូ៊ទ្វើកុរល ផតល់ឱ្យជីវតិនិងវញិ្ញដ ណ្ បានជាតខិ្ោង់ខ្ោរ់ ទ ើងព្រកដលង 
ជានិរនតរកាលតទៅ ។៚     

 

៤-អំរីនរក ៨ ររតត  

 ឥ ូវនឹងពណ៌្នា អពីំនរកតទៅទទៀតាម ទទវទូតរូរត ទន្ិរាជរូរត និងរងាិចចជាតក 
ដដលជាគមោរី្ ំ កនុងរពះពុទធសារនា មានដចងពីទរឿងនរក ទុកឱ្យអនករិកា របតិបតតិបានរជាប 
ជាភរតុាងដូចតទៅទនះ ។ 

 រកយថា “នរក “ កាល យដបកដខ្នងទចញពីរ័ពទថា “និរយ “ ដរបថា “ាម នទរចកតីចទំរ ើន 
របារច្ឆកទរចកតីររណុ្ក “ គឺថាមិនមានទរចកតីចទំរ ើន ទោយោភ យរ រទពយ រុខ្ 
រទរើរទ ើយ មានដតទរចកតីទុកខទវទនាដតមយង៉ នឹងរកទរចកតរីរណុ្ករុខ្របាយ 
រូមបដីតមួយនាទីកីាម ន ទទាះរុខ្កនុងការ ទដក, ទដើរ, ឈរ, អងគុយ, រីុ, ផកឹ, និយាយ, គិត 
ទ ើយនិងរុខ្កនុងកាម ទរវនកចិច កា៏ម នទាល់ដតទសាះ ។ រូមទរបៀបទ្ៀបឱ្យលមម 
ទ ើញបានយល់ដូចទនះ គឺរុខ្របរ់មនុរស ទរចើនជាងរុខ្ របរ់រតវតិរច្ឆឆ នៗ 
បានរុខ្ទរចើនជាងអរុរកាយៗ បានរុខ្ទរចើនជាងទរបតៗ បានរុខ្ទរចើនជាងនរក ។ 
កាលទបើទ្ៀបផទឹមាមលោំប់ទនះទ ើយ ទយើងអាចទ ើញបានថា កនុងនរកមិនមានរុខ្ 
ចទំរ ើនរូមបដីតបបនតិចបនតួចទ ើយ ។ ទបើអនកសាត ប់ទៅមនិទាន់អរ់ចតិត មិនលមមាម 



ទរចកតីទរបៀបទនះទៅទ ើយទទ នឹងរូមទរបៀបទរចកតីរុខ្ របរ់មនុរស ៤ ពួក ជូនឱ្យសាត ប ់
មតងទទៀតដូចតទៅទនះគឺ៖ មនុរសទទទវា ឬមនុរសភូទា មនុរសដដលមានោភ យរ រុខ្ 
របទរើរនិង រឱិ្តតបបៈបរបូិណ៌្ជាទដើម រដមងបានរុខ្ជាងមនុរសតិរច្ឆឆ នៗ គមឺនុរសដដល 
ាម នទចះដឹងគុណ្្ម៌ មិនមាន ិរឱិ្តតបបៈកនុងខ្លួន រករីុផលូ វទុចចរតិទផសងៗ ជនទាទំនះបាន 
ទរចកតីរុខ្ទរចើនជាង មនុរសទបទាៗ គមឺនុរសដដលរកករំពីករំរ អនាថាាម នទីពឹង 
ាម នទីលទំៅ ាម នរទពយរមបតតិ មានដតរពំត់កទញ្ចរកញ្ញច រ់ បិទបាងំកាយដតបទ៉ណាណ ះ 
រតូវទដើររុទំានទគ ជា្នោច់ោប រីុកត ី ទដកកតី មនិបានររួល ាមបណំ្ង 
ប៉ុដនតគងប់ានរុខ្ទរចើនជាង មនុរសនិរទយទកា ។ មនុរសទនះ គឺជាមនុរសទកើតទ ើង 
មានរាងកាយវកិលវកិារ ខាវ ក់ខ្វិន គេលង ់ ព្ដទជើង រកញិុងរកញង ់ ឆាួតលីោបល់បាយ 
ទរោៀតទជើង បាក់ព្ដបាក់ទជើងជាទដើម មានទុកខជារបច្ឆជំានិចច មិនរសាករសានតមតងណាទ ើយ 
ររ់ទៅទាងំរតដរ ទទួលអភ័ពយអរ់មួយជីវតិ ។ 

 ទោយទ តុ ដដលបានទរលមកទនះ ទ ើញថា នរកាម នទីចទំរ ើនរតងណ់ា ដដលលមមឱ្យ 
ទ ម្ ះថារុខ្បាន ។ មានដតទុកខងុរំបច្ឆទំៅជាអចិព្្នតយ៍ ។ នរកទនាះមានទ ម្ ះ្ំៗ  
៨រទតត គ៖ឺ 

 ១_ សញ្ជី វៈ ២_ កាឡសុតតៈ ៣_ សង្ឃាដ ៤_ តោរុវ ៥_ មហាតោរុវ ៦_ តាបន 
៧_ មហាតបន ៨_ អវចិី ។  

 នរកទាងំ ៨ រទតត ទនះ កនុងរទតត នរកនិមួយៗ មានឧរុទនរក ៤ ព័ទធជុវំញិជាបរវិារ 
ទៅជានខ់ាងកនុង ១៦ រទតត ផង ទ ើយមានយមទោកិយនរក ១០ ជាបរវិារព័ទធជុវំញិ 
ទៅជានខ់ាងទរកាម មានរទតត នរកចនួំន ៤០ រទតត ទទៀត កនុងរទតត និមួយៗ ទាងំ ៨ រទតត  
ទនាះ។ ទបើរួបរួមនរក្នំរកតូចទាងំអរ់ រតូវជា ៤៥៦ រទតត នរក ។  ចដំណ្ករបទទរនរក្ ំ   
និមួយៗ មានទទឹងនិងបទណាត យប៉ុនាន ទាងំអរ់ កឺរទតត នរកនិមួយៗ មានរាងបួនរជងុទរមើ 



មានមាតទ់ាវ រ ៤ រគប់ទិរ ។ កនុងរទតត នរក្និំមួយៗ មានទរតចយមរាជយមួយ ទៅរបច្ឆ ំ    
មួយទិរ ទ ើយមានទររគុីតតអាមាតយ ៤នាកទ់ៅច្ឆបំទំរ ើ  ររំាបក់តទ់ទារ និងអាន 
ទទាររបាបទ់ៅទរតចយមរាជ  ។ ទិរទាងំ ៤ រតូវមានទរតចយមរាជ ៤ ទ ើយមាននាយ 
យមបាលជាបរវិារ ១៦នាក់ កនុងរទតត នរក្និំមួយៗ បូករួមទរតចយមរាជទាងំអរ់មាន ៣២ 
ទ ើយទររគុីតតៈអាមាតយមាន ១២៨នាក់ដដរ ។ កាលទបើដល់ព្េងកណំ្ត់ របជុសំាមញ្ដ 
ពួកនាយនិរយបាល កាន់បញ្ជី ទបើករូរតទទារ របរ់រតវនរកមាន ក់ៗ  ថាវ យទរតចយមរាជ 
ទរតចយមរាជ បានទទួលពត៌មានទ ើយ ក៏កាត់ទទារាមយថាកមមរបរ់ទគទៅ ។ 

 

៥-អធិបាយនរក ៨ ររតត  

 ១_ សញ្ជី វនរក ដរបថា “នរកមានជីវតិទកើតទ ើងឯង “ ។ គឺនរកទនះ មានពួក 
នាយនិរយបាល បានច្ឆចំ្ឆកក់ាប ់ រតវនរកទនះ ទោយលដំពង ោវ កាបំតិ ពូទៅ 
ដដលរុទធដតជារបរ់ទភលើងទឆះ គឺទ្វើឱ្យសាច់ោច់ោចជាដុំៗ តូច្ ំ ទ ើយសាល ប់ភាល ម ដល់មាន 
ខ្យល់រតជាក់បកម់ករតូវទពលណា នរកទនះក៏ររ់ទ ើងវញិ ទររងររតទទៀត ទ ើយពួក 
នាយនិរយបាល បានកាប់ច្ឆក ់ ពួកនរកទនាះ ដូចមុនមនិឈបឈ់រ ។ ទទាររបរ់នរកទនះ 
ទោយសារដតពួកទគ កាលពីមុនជាអនករមាល ប់រតវ, លួចរទពយទគ, និងបុករុកឬរបឹអូរយកដីទគ 
ជាទដើម ។ នរកទនះមាន អាយុកខ័យរបរ់វា ៥០០ឆ្លន ទិំពវ ទរមើនឹង ៩ោនឆ្លន មំនុរស ទ ើយបានដត 
១ព្េង ១យប់ របរ់នរកទនះ ។ 

 ២_ កាឡសុតតនរក ដរបថា “នរកដដលមានដខ្សបនាទ ត់អទំបាះទលម  “ ។ គនឺរកទនះ 
ពួកនាយនិរយបាល រតវូច្ឆប់រតវនរកទនះ ឱ្យទដកតទរមៀបាន  ទ ើយទាញដខ្សបនាទ ត់ដដក 
ទលម ដដលមានទភលើងកពុំងទឆះ វាយរងាត់ពីទលើខ្លួន ទ ើយរតូវោច់ខ្លួន ជាពីរបកីណំាត ់ ទ ើយក ៏
ររ់ទ ើងវញិ ។ ទទាររបរ់ដរបតទនះគឺ ពីទររះចងរតវឱ្យសាល ប,់ រកុងរតវឱ្យសាល ប,់ 



ចិតតមនិទទៀងរតងនឹ់ងាន , របរពឹតតអទំពើខុ្រចាប់វនិយ័, កាត់ព្ដទជើង រចមុះ រតទចៀក រតវដព្ទ ។ 
នរកទនះ មានអាយុកខ័យ ១០០០ឆ្លន ទិំពវ ទរមើនឹង ៣ទកាដិ ៩ោនឆ្លន មំនុរស ដដលបាន      
រតឹមដត ១យប់ ១ព្េងទៅកនុងឋាននរក ។ 

 ៣_ សង្ឃាដនរក ដរបថា “នរកឃ្នន ប ឬនរកតបុត, នរកទកៀប “ នរកទនះគ ឺ
មានភនដំដកពីរ ទឆះជាទភលើង ទ ើយប៉ះទងគចិាន ជាទរៀងរាល់ព្េង ទ្វើឱ្យរតវនរកទនះ ដបកខ្លួន 
ខ្ទិចខ្ទីរដូចអងារទគបុក ទ ើយទកើតទ ើងវញិដដដល ។ កនុងកដនលងខ្លះ ទគតបុតរតវនរកទនះ 
ទោយដដកតមបុតរុទធដតជាទភលើង ដូចទគតបុតរតអីាងំ ។ ទទាររបរ់នរកទនះ ពីទររះដត 
ទគបានវាយរពំងទគ ឱ្យរងទុកខទវទនាយ៉ាងខាល ងំ, លបគុបទគ, លបទច្ឆលកាបច់្ឆកទ់គ, តបុតឬ 
ទគៀបរតវទាងំររ់, និងទរបើរតវបងែត់អា រជាទដើម ។ នរកទនះមានអាយុកខយ័ ២០០០    
ឆ្លន ទិំពវ ដដលទរមើនឹង ១៥ទកាដិ និង ៤០ដរនឆ្លន មំនុរស ដដលរតូវជា ១យប់ ១ព្េង 
ទៅឋាននរកទនះ ។  

 ៤_ តោរុវនរក ដរបថា “នរកមានរដរមកទរាររ៍សាលៗ “ ។ នរកទនះគមឺានទផះទតត  
និងដផសងផង បពំក់រតវនរកទនះឱ្យទតត  ឱ្យផារឈចឺ្ឆប់ ដររកទរារទ៍ាងំយប់ទាងំព្េងទរមើៗ ។ 
ទទាររបរ់នរកទនះមកពី ទកងរបវញ័្ចយក្រណី្ (ដី្ល)ី ទគ, ដទណ្តើ មយករទពយបរវិារទគ, 
យករបរ់ដដលទគរបទគនរពះរងឃ ទោយព្គបនលំ ។ នរកទនះ មានអាយុកខយ័ ៤០០០ឆ្លន ទិំពវ 
ដដលរតូវជា ៥៧ទកាដិ និង ៦០ដរនឆ្លន មំនុរស ដដលបានដត ១ព្េង ១យប់ កនុងឋាននរកទនះ ។ 

 ៥_ មហាតោរុវនរក ដរបថា “នរកមានរដរមកទរារខ៍ាល ងំ“ ។ គឺនរកទនះ មាន 
ផ្ទា ឈូកដដកទឆះជាទភលើង រតវនរកទៅកនុងផ្ទា ឈូកទនាះ រតូវទភលើងទឆះទតត  ក៏បរមះនទនៀល 
រទុះកទំរបាងទ ើង ទ ើយរតូវនាយនិរយបាល ច្ឆកក់ាបទ់រៀងរាល់ព្េង ាម នរសាករសានត 
ទ ើយដររកទរារក៍ងរពំងទាងំយប់ទាងំព្េង ។ ទទាររបរ់នរកទនះគឺ មកពីលួចរទពយពុទធបូជា 
្មមបូជា រងឃបូជា, ទបៀតទបៀនមនុរសរតវទោយទភលើង មានលួចដុតផទះទគ, រួចរទពយ 



ឪពុកមាត យ, លួចរទពយរគូបា្យយ, និងបលន់ទគជាទដើម ។ អាយុកខយ័នរកទនះ មាន៥០០០ 
ឆ្លន ទិំពវដដលទរមើនឹង ៣០ទកាដិ ៤០ដរនឆ្លន មំនុរសទយើង ដដលរតូវបានដត ១ព្េង ១យប ់
កនុងឋាននរកទនះទទ ។ 

 ៦_ តាបននរក ដរបថា “នរកមានកទំៅរសាល ឬទឆែើតចិៗ (?)“ គឺនរកទនះ 
រតូវបាននាយនិរយបាល ច្ឆប់ពួកទគទបាះទៅទលើចរូំងដដក, ោក់ទលើចទងែើរដដក 
ដដលមានរុទធដតទភលើងទឆះរទនាធ រទៅធ  ប៉ុនៗទដើមទាន ត ទ ើយរតូវទឆះរក ល់រក យ 
ទពញទាងំខ្លួនរបាណ្ ពួកនាយនិរយបាល កច៏្ឆបក់ាបច់្ឆក់រុកទខ្វះ ដូចទគដុតទខាម ច ។ 
ទទាររបរ់នរកទនះ គមឺកពីរមាល បក់ាបច់្ឆក ់ មនុរសរតវទាងំររ់ ដុតព្រព ដុតភូមិររុក 
និងដុតមនុរសរតវទាងំររ់ ។ អាយុកខ័យនរកទនះមាន ១៦រនឆ់្លន ទិំពវ ដដលទរមើនឹង 
៩២១ទកាដនិិង ៦ដរនឆ្លន មំនុរសទយើង ដដលមានដត ១ យប់ ១ព្េងកនុងឋាននរកទនះទទ ។    

 ៧_ មហាតាបននរក ដរបថា “នរកដុតកទំៅខាល ងំ “ ។ នរកទនះ 
គឺមានភនទំភលើងជាអវកិារៈព្នដដកជាទរចើនមីរទដរោរ ។ ពួកនាយកនិរយបាលទដញ 
ច្ឆក់រតវនរក រទុះរត់ទៅកានទិ់រតូច ទិរ្ទំ ើងទលើភនទំភលើង រតូវទភលើងទឆះទតត  ក៏អនទះ មាត ់
ទតត ងុជុំខំ្លួន រត់ពួនចុះទ ើង រតូវបះ៉ដតទភលើង ដរាបអរ់អាយុកខ័យ ។ ទទារធ្លល ក់នរកទនះ ពីទររះ 
ដតទដញរតវ ទដញមនុរសច្ឆកក់ាប ់ ទដញរតវឱ្យធ្លល ក់ទរជាះរទតត  អនលុងឱ្យរតូវ 
ទភលើងរតូវអាវុ្ជាទដើម ។ អាយុកខ័យនរកទនះ រតូវជាកនលះ ១ អនតរាកបបឆ្លន ទិំពវ ។ 

 ៨_ អវចីិនរក ដរបថា “នរកអណាត តទភលើង “ ។ នរកទនះគមឺានដផនដី ជាដដកទឆះទភលើង 
ទ្វើឱ្យរតវនរកទតត ទឆះ ទខាល ចសាច់្ម បានទុកខទវទនាយ៉ាងទារុណ្ណារ់ ។ 
ដូចនិទានទទវទតតភិកខុកនុងគមោីរ្មមបទ ខុ្ទទកនិកាយកថា = ទទវទតតភកិខុបានទ្វើអទំពើយ៉ាង 
រ ័រដ៏អារកក់កនុងរពះពុទធសារនា មានរបទុរតចទំរះរពះសាសាត ជាទដើម បានរបឆ្លងំ 
ទពញទីចទំរះរពះពុទធ ទោយផលកមមអារកក់ទនះរតូវ រពះ្រណី្ររូបទៅ ធ្លល កដ់ល់ 



នរកអវចីិទនះ ។ ាមគុមោីរ្មមបទ បានររនាថា = ទទវទតតភិកខុធ្លល កទ់ៅអវចីិនរក ទដក  
ទៅទរងៀម ទលើដផនដដីដកដដល មានទភលើងកពុំងទឆះ ទ ើយមានដដកររួចៗ បុិនទដើមទាន ត 
រុទធដតទភលើងទឆះបុកទមាល យកាយទទវទតត ប្ញ្ញច រាន ទៅមក ពីតបូងទៅទជើង ពីទជើងទៅតបូង 
ពីទកើតទៅលិច ពីលិចទៅទកើត ពីទលើទៅទរកាម ពីទរកាមទៅទលើ ញឹកញាប់ដូចជាម៉ារីុន 
ទដររពំត ់ ទទវទតតមានទុកខទវទនា ជាម នតខាល ងំណារ់ គួរឱ្យទគភយ័ខាល ច រញប់ដរញង 
យ៉ាងរទមប ើម ។ ទទារធ្លល កន់រកទនះ មកពីរបទុរតអនកមានគុណ្, ទ្វើបាបអនកមានរិល, 
បលន់ដុតផទះរមាល ម់ទគ, ទ្វើអននតរយិកមម ៥ គរឺមាល បម់ាា ១ រមាល ប់បាិ ១, រមាល ប ់
រពះអរ នត១ ទ្វើឱ្យទោ ិតរបរ់រពះពុទធ ូរទចញ ១ បដំបករងឃ ១ ។ នរកទនះ អាយុកខយ័ 
១វវិដឋោឌ យីអរទងខយយកបប ។  

 តតតា បរ ំដព្ទអទំពើនរក្ ំ៨ រទតត ទនាះមក មានឧរុទនរក ៤ ជាបរវិារនរក្ទំនាះ 
ទៅទីព័ទធជុវំញិ កដំពងជញ្ញជ ងំខាងកនុង ។ នរក្ ំ ១ មានឧរុទនរក ៤ x ៤ រតូវជា ១៦ ។ 
ពួករតវនរក ទបើទរ ើខ្លួនរួចទគចរួចពីព្ដ នាយកនិរយបាលបាន ក៏គង់មនិរួចពី ឧរុទនរកដដរ ។   

 

៦ - ឧសុទនរក ៤ 

 ១_ គថូនរក ដរបថា “នរកោមក“ ។ នរកទនះគឺ រុទធដតមកពីមានកលិនរែុយ 
មាន វូងដងាូ វ្ំៗ  ទដញរុករីុពួករតវនរក ដូចជារតវគរំង់ដឆា ឱ្យមានទុកខឈឺផារ 
ោចស់ាច់ ូរ្ម ។ ទទារនរកទនះមកពី របទុរតអនកដដលខ្លួនអាររ័យទៅ, ទជររបទទចទគ, 
តមិះតះិទដៀលទគ, និយាយទដើមទគ, និងបងខូចដ កទករ តិ៍ទគ ។ 

 



 ២_ កុកកុលនរក ដរបថា “នរកទផះ” ។ នរកទនះគ ឺ រុទធដតជានរកទផះទតត  
ទ ើញទផះសាម នដតដីខ្ាច ់ ក៏នាាំន អងគុយ ឬទដើរទៅ រតូវទផះទតត ទរាលរាល រលួយរលះ 
សាច់្ ម បានរងទុកខទវទនា ឈផឺារញ័រចរំបប់រគប់ទពលទវោ ។ ទទារដដលនាឱំ្យ 
ធ្លល កន់រកទនះគ ឺ មកពីទទារកណំាញ់្ម,៌ កណំាញ់ោភ, ដុតទរាលរតវទាងំររ់, 
របទុរតអនកបួរ ឬរមណ្ររ មណ៍្ច្ឆរ់ទុ ំ។ 

 ៣_ អសីបតតវនិនរក ដរបថា “នរកព្រពមានរលឹកទឈើជាោវ “ ។ នរកទនះគ ឺ
ជារលឹកទឈើរុទធ ដតដបរជាោវលដំពង ដដលមានទកើតជាទភលើង ទឆះរក មទអែ ទៅវញិ ។ 
រតវនរកទនាះទ ើញព្រពទឈើ ក៏ចូលទៅរជក ទ ើយរតូវខ្យល់បកផ់្ទត់ រតូវរលឹកទឈើ      
ទាងំទនាះធ្លល ក់មក ទកើតជាោវជាលដំពង មកច្ឆក់ទោត កាប់កាតស់ាចន់រកទាងំទនាះ 
ឱ្យ ូរជា្មរ ម ទ ើយនាាំន រតចុ់ះរត់ទ ើង រនររដតកនុងព្រពទឈើទនាះឯង ។   
ទទាររបរ់នរកទនះគ ឺ ទ ល្ ះកាប់ច្ឆកា់ន , ច្ឆបរ់តវច្ឆក់រមាល ប,់ លបលួចច្ឆកឬ់ 
បាញ់រមាល ប់រតវ ។  

 ៤_ តវតរណីនរក ដរបថា “នរកទតត  ឬរទឹងទឹកព្រប “ នរកទនះគជឺារទឹងមួយ្ ំ
មានទឹកព្របខាល ងំ ទ ើយមានទតត ្ំៗ  មានបនាល ររួចៗ ដុះាមមាត់រទឹង រទវមរវាម 
ដដលមានបនាល និងរលឹកមុតដូចកាបំតិទការ រតវនរកទាងំទនាះទ ើញទឹក ក៏នាាំន ផឹកទឹកទនាះ 
រសាប់ដតទឹកទនាះក៏កាល យជា ទភលើងទឆះទឹកពុះទតត យ៉ាងខាល ងំមួយរទំពច ទ ើយរតូវពួក  
និរយបាល ទដញបទញ្ឆះ ក់ចុះរទឹង ទឹកក៏ ូរយ៉ាងខាល ងំ កួចរតវនរកទាងំទនាះ 
ឱ្យរសាត់អដណ្ត តាមរទឹង ក៏បានបះ៉នឹងទតត  រុព័ំទធខ្លួនរបរ់នរក ឱ្យមុតោច់ោចសាច ់
រដ កទចញ្មរ ម យ៉ាងលបំាកទវទនាជាទីបផុំត ។ ទទារក ុំររបរ់នរកទនះ 
គឺមកពីទបាករបារលុយកាក ់ របាកក់ារទគរីុច្ឆយ, ទរពរុរានិងទមរុយ័, កុ ក់ភូតភរទគ, 
បងែកថាន ពិំរដល់រតវ, ច្ឆប់រតវរជមុជទឹកឱ្យសាល ប់, និងមានទភាជនា រ មិនរពមឱ្យទាន 
ជាទដើម ។ល។ 



 តតតា ឧសុទតតា បនាទ ប់អពីំ ឧរុទនរក ៤ ដដលទៅអមនរក្ ំ ខាងកនុងកដំពង 
ជញ្ញជ ងំទនាះមក មានយមទោកិយនរក ១០ទទៀតាមរជងុនិមួយៗ ដផនកខាងទរតកដំពង 
ជញ្ញជ ងំ ព្ននរក្ទំនាះ ទ ើយទៅរជុងខាងទរតនិមួយៗ ព្ននរក្ំៗ ទនាះ មានយមទោកនរក 
៤០ទទៀតជាបរវិារ ។ 

 
 

 


