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 អំលពើអវីក៏លោយដដលលគល្វើ ល ះបីលអឬអារកក់ លៅថា កមម។ ចហំាយ

ឬកម្រមដដលលកើត្លលចលចញមកអំពីលនាះ លៅថា ផលរបស់កមម។ កនុងលោក

លនះមានជនពួកខលះដដលរបកបលោយលមាហៈ រដមងលោលបដលិស្ផលរបស់

កមម ថាផលរបស់កមមមនិមាន, ល ះលគល្វើលអកត ីល្វើអារកក់កត ីក៏គ្មម នផល, ការល្វើ

លនះទកុជាមនិល្វើដដរ។ ជនពួកលនះ មនិដមនលោលបដលិស្ចលំោះដត្ផល

របស់កមមប៉ុលណ្ណា ះលទ សូមបីបរលោក (លោកខាងមខុ) ក៏លោលបដលិស្ថា 

គ្មម នផងដដរ។ 

 ចដំែកខាងពុទធសាសនាមិនលោលបដលិស្ដលូ ន្ ះលទ គលឺោលថា ផល

របស់កមមក៏មាន បរលោកក៏មាន។ លយើងសូមលលើកយកលរឿងមយួមកបញ្ជជ ក់

ជាឧ ហែ៍ ដដលមានរាកដកនុងគមពរីខុទទកនិកាយ រត្ងម់ហានារទកសសប

ជាត្ក មានលសចកតថីា មានរពះរាជាមយួរពះអងគកនុងដដនវលិទហៈ ជាកសរត្យ៍ិ

រទងរ់ពះនាមអងគត្ិ។ រពះាទអងគត្ ិអងគលនះជាលសតចសមបូែ៌លោយយានវាហនៈ 

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

០១ 



ពួកពលនិងរទពយជាលរចើន។ លៅកនុងលពលបឋមយាមម្នរារត្ទីី១៥ ជាខាងចងុ

ម្នរដវូលភលៀង៤ដខជារដវូរកីម្នផ្កា កមុទុ, រពះអងគរទងរ់បជុើអាមាត្យ ំងឡាយជា

បែឌ ិ ត្អនករាជញ ល ម្ ះវជិយៈ១ ល ម្ ះសុនាមៈ១ ល ម្ ះអោត្ៈ១ លហើយ

រទងរ់ាស់សួរអាមាត្យ  ំងលនាះជាលំោប់គ្មន ថា អនក ំងឡាយ ចរូលោលាម

លសចកតីយល់លឃើញនិងលសចកតលីពញចតិ្តលផសងៗគ្មន  ចុះម្ងងលនះជារារត្ីទី១៥ មាន

មែឌ លរពះចនទដស៏ កមាច ត់្បងន់វូងងតឹ្គរួឲ្យរកីរាយចតិ្តយ៉ាងម្រកដលង លយើង

 ំងឡាយ នឹងល្វើយ៉ាងណ្ណលទើបមានលសចកតសីបាយរកីរាយកនុងរារត្រីដវូលនះ? 

លំោប់លនះលសនាបត្លី ម្ ះអោត្ៈ ានរកាបបងគើទលូមនុលគថា បពិរត្រពះ

សមមត្លិទព រពះអងគមានយានវាហនៈនិងពួកពលលសនាជាលរចើនណ្ណស់ សុទធ

ដត្ជាអនកកាល ហានអងអ់ាច លយើងនឹងលលើកលចញលៅលដើមបីចាំងត្ាំងនឹងរពះ

រាជាណ្ណ ដដលមនិមកចះុកនុងអំណ្ណច ទលូបងគើជាខញុំនឹងនាំរពះរាជាលនះមកចះុ

អំណ្ណចរពះអងគ លនះជាលសចកតយីល់ផ្កទ ល់ខលួនរបស់ទលូរពះបងគើជាខញុំ, សូមរពះ

អងគរទងល់រត្កអរកនុងចមាំងជាមយួនឹងទលូរពះបងគើជាខញុំ។ 

 អាមាត្យល ម្ ះសុនាមៈ ានសាត ប់ោកយអោត្លសនាបត្លីនាះលហើយ 

ក៏រកាបទលូដលូចនះថា បពិរត្មហារាជ ពួកសរត្ូវ ំងអស់ មកចះុចលូកនុង

អំណ្ណចរពះអងគរសាប់លហើយលត្ើ, ពួកសរត្ូវមានលរគឿងសស្រ្សាត ោក់ចះុលហើយ 

ដត្ងរបរពឹត្តបនទន់បនាទ បមករករពះអងគលហើយ ឯការចាំងចលូទលូរពះបងគើជាខញុំ 

មនិលពញចតិ្តលទ។ កនុងម្ងងលនះ សូមរពះអងគរទងរ់កសាលមលហារសព លហើយឲ្យ

លគនាំយករពះរកយាលសាង យមកថាវ យ, បពិរត្រពះសមមត្លិទព សូមរពះអងគរទង់

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

០២ 



លរត្កអរកនុងការរាំលរចៀងនិងលរគឿងរបគលំោយកាម ំងឡាយវញិចះុ។  

 អាមាត្យល ម្ ះវជិយៈ ានសាត ប់ោកយសុនាមៈអាមាត្យលនាះលហើយ ក៏

រកាបទលូដលូចនះថា បពិរត្មហារាជ កាម ំងអស់ដត្ងរាកដដល់រពះអងគជា

និចចលហើយលត្ើ។ កាម ំងលនះមនិដមនរពះអងគានលោយរកលទកាលលបើរពះអងគ

រាថាន រកីរាយលោយកាម ំងឡាយណ្ណ កាម ំងលនាះរពះអងគានសពវៗកាល 

លនះមនិដមនជាលសចកតលីពញចតិ្តរបស់ទលូរពះបងគើជាខញុំលទ។ ទលូរពះបងគើជាខញុំ

យល់លឃើងថា សមែរោហមែ៍ណ្ណជាពហុសសូត្ជាអនកដងឹអត្ថនិង្ម ៌ ជា

អនកដសវងរកគែុ គបបីបលនាទ បងន់វូលសចកតសីងស័យម្នលយើង ំងឡាយកនុងម្ងង

លនះាន លយើង ំងឡាយគរួចលូលៅរកសមែរោហមែ៍ជាពហុសសូត្លនាះ

លនះលទើបជាលសចកតលីពញចតិ្តរបស់ទលូរពះបងគើជាខញុំ។  

 រពះរាជារពះនាមអងគត្ ិ រទងរ់ពះសណ្ណត ប់ោកយម្នវជិយាមាត្យលនាះ

លហើយ រទងរ់ាស់ថា កាែ៍លនះលទើបលពញចតិ្តលយើង ដចូោកយដដលវជិយា-   

មាត្យលនះលោល។ លបើដលូចនះលយើងគរួចលូលៅរកបែឌ ិ ត្ណ្ណ ដដលជាអនកដងឹ

អត្ថនិង្ម ៌ ជាអនកដសវងរកគែុអាចបលនាទ បងន់វូលសចកតសីងស័យម្នពួកលយើង

កនុងម្ងងលនះាន។ អោត្លសនាបត្ ី ានសាត ប់រពះបនទលូម្នរពះាទវលិទហៈ

លហើយ ក៏រកាបទលូថា បពិរត្មហារាជ មានអលចលកម៍ួយរពះអងគ ដដលលគ

សនមត្ថាជាអនករាជញ គងល់ៅកនុងមគិ យវន័។ អលចលកល៍នាះល ម្ ះ គែុៈ 

ជាកសសបលគ្មរត្ ជាអនកលចះដងឹ ជាអនកលោលោកយដវ៏ចិរិត្ ជាគណ្ណ្រយ, 

បពិរត្រពះសមមត្ិលទព លយើងគរួចលូលៅរកអលចលកល៍នាះ លោកអាចនឹង

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

០៣ 



បលនាទ បងន់វូលសចកតីសងស័យម្នពួកលយើងាន។ រពះរាជារទងរ់ពះសណ្ណត ប់ោកយ

ម្នអោត្លសនាបត្លីហើយ រទងរ់ាស់បង្គគ ប់នាយសារងថីា លយើងនឹងលៅកាន់

មគិ យវន័ អនកចរូនាំយកនវូយានដដលទឹមលហើយមកកនុងទីលនះ។ នាយសារង ី

លុះទទលួរពះរាជបញ្ជជ លហើយ ក៏្ត់្ដចងទឹមរាជរងនាំមកថាវ យរពះរាជាៗ រទង់

លសតចយាងលៅលោយរាជរងដល៏អវចិរិត្លនាះ ជាមយួនឹងពួកអាមាត្យ មាន ំង

លសនាលរហ៍ពលជាលរចើនាមដដងែរពះអងគលៅផង។ រពះាទវលិទហៈ រទងល់សតច

យាងលៅកាន់មគិ យវន័ លុះដល់លហើយ រទងច់ះុពីរាជរង យាងផ្កទ ល់រពះ  

ាទជាមយួនឹងពួកអាមាត្យ ចលូលៅរកអាជវីកល ម្ ះ គែុៈ។ រគ្មលនាះពួក

រោហមែ៍និងគហបត្ណី្ណ ដដលមករបជុើមនុកនុងឧទានលនាះ រពះរាជាក៏មនិ   

បលែត ញរោហមែ៍និងគហបត្ ីំងលនាះ ដដលមកកាន់ទីលោយមនិានល្វើ    

ឱកាសលឡើយ។ លំោប់លនាះរពះរាជា រទងយ់ាងចលូលៅគងរ់បថាប់លលើរាជា-

សនៈកនុងទីដស៏មគរួលហើយ លទើបរទងរ់ាស់នវូោកយដដលគរួរកីរាយនិងោកយ

ដដលមនិគរួរឭកជាមយួអលចលកល៍នាះថា បពិរត្លោកដច៏លរមើន សររីៈរបស់

លោកអាចរបរពឹត្តលៅានលទឬ? សុខភាពរបស់លោករបរពឹត្តលៅរសួល មនិ

មានជើងតឺ្មាា ត់្លទឬ? ការចញិ្ចឹ មជវីតិ្របស់លោកមនិលំាកលទឬ? ចកខុរបស់

លោកមនិងងតឹ្រសវាំងលទឬ? អលចលកល៍ ម្ ះ គែុៈ ានសដមតងអាការរកី

រាយត្បនឹងរពះាទវលិទហៈវញិលោយោកយថា បពិរត្មហារាជ រពះអងគរទង់

រាស់សួរអាាម ភាពចលំោះលហត្កុារែ៍ណ្ណ លហត្កុារែ៍លនាះអាាម ភាពាន

សុខរសួលបួល ំងអស់ ឥត្មានអវីជាការលំាកលឡើយ, បពិរត្មហារាជ 

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

០៤ 



បចចនតរគ្មម ំងឡាយរបស់រពះអងគានសុខសនតិភាព មនិមានការបះលារលទ 

ឬ? រាជរងរបស់រពះអងគដដលរទងរ់ពះរាជដើលែើ រមក មនិមានការខូចខាត្លទ 

ឬ? ពា្ ិំងឡាយមនិដតុ្កលតត សររីៈរបស់រពះអងគលទឬ? លំោប់លនះរពះាទ

វលិទហៈ ដដលមានរពះរាជហឫទ័យរទងរ់ាថាន ្ម ៌ ក៏រកីរាយត្ប លទើបរទង់

រារពធសួរអត្ថផង ្មផ៌ងនិងលហត្ុដដលគរួដងឹផងថា បពិរត្កសសបលគ្មរត្ 

សត្វគបបីរបរពឹត្ត្ មច៌លំោះមាាបិាដចូលមតច? គបបីរបរពឹត្តចលំោះអា្រយដចូ

លមតច? គបបីរបរពឹត្តចលំោះកនូនិងរបពនធដចូលមតច? គបបីរបរពឹត្តចលំោះមនសុស

្ស់រពឹ ធ ្រយដចូលមតច? ចលំោះសមែរោហមែ៍ដចូលមតច? ចលំោះពួកពល

ដចូលមតច? មយួលទៀត្ សត្វ ំងឡាយរបរពឹត្ត្ មដ៌ចូលមតចដដលលះលោកលនះ

លហើយលៅកាន់សុគត្?ិ សត្វពួកណ្ណដដលឋិត្លៅកនុងអ្មដ៌ចូលមតចមានកាល

សំយុងចះុធ្លល ក់លៅកាន់នរក? អលចលកល៍ ម្ ះ គែុៈ ានសាត ប់រពះបនទលូ

រពះាទវលិទហៈលហើយ ក៏លឆលើយទលូដលូចនះថា បពិរត្មហារាជ សូមរពះអងគរទង់

រពះសណ្ណត ប់នវូបទដដលពិត្មនិលឃលៀងឃ្លល ត្របស់អាាម ភាពលនះចះុ: 

 បពិរត្រពះសមមត្លិទព ផលលអនិងផលអារកក់របស់បុគគលអនករបរពឹត្ត

្មម៌និមានលទ, បរលោកក៏មនិមានដដរ លរោះថាកនុងលោកលនះ មាននរណ្ណ

មកពីបរលោក។ មួយលទៀត្មាាបិាមនិមានលទ, អា្រយមិនមានលទ, អនកណ្ណ

នឹងទនូាម ននវូបុគគលដដលមនិ ន់ទនូាម នាន, សត្វ ំងឡាយមានត្លុយភាព

លសមើៗគ្មន , សត្វ ំងឡាយលទៀងដចូជាទកូត្ចូចងភាជ ប់នឹងទកូ្,ំ សត្វដត្ងាន

នវូរបស់ដដលរត្ូវានឯងៗ ផល នកនុងបរលោកនឹងមានមកពីណ្ណ។ បពិរត្

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

០៥ 



រពះសមមត្លិទព ផល នមនិមានលទ, លសចកតពីាយាមមនិមានអំណ្ណចលទ,  ន

គពួឺកជនោលលទលត្ើ ដដលបញ្ញត្តទកុមក ឯពួកបែឌ ិ ត្្ំដត្ទទលួយកនវូ ន

លនាះពួកជនោលជាអនកមនិមានអំណ្ណច សមាគ ល់ខលួនថាជាបែឌ ិ ត្ រដមងឲ្យ

 នដល់បែឌ ិ ត្ ំងឡាយ។ ដ ី ទឹក លភលើង ខយល់ សុខ ទកុខនិងជវីតិ្  ំង៧       

លនះ លទើបល ម្ ះថាជារបស់លទៀងជាសភាវៈឲ្យោច់មិនានឲ្យកលរមើកមិនាន។ 

ពួកលទៀង ំង៧លនះ គបបីរស់ជាដរាប លបើល ះជាបុគគលកាត់្លហើយ មនិល ម្ ះ

ថាកាត់្ បុគគលអនកសមាល ប់កត ី អនកកាត់្កត ី ក៏មនិមាន អនកណ្ណសមាល ប់មានល ម្ ះ

ថាមនិសមាល ប់ ឯលរគឿងសស្រ្សាត  ំងឡាយ រគ្មន់ដត្ចលូលៅកនុងចលនាល ះម្នពួក

 ំងលនាះប៉ុលណ្ណា ះ បុគគលណ្ណយកោវលៅកាត់្កាលជនដម្ទ បុគគលលនាះមនិ

មានល ម្ ះថាកាត់្ពួកលទៀង ំងលនាះលទ ផលម្នាបកនុងអំលពើលនាះនឹងមានមក

ពីណ្ណ, សត្វ ំងអស់ លុះដត្អលនាទ លលៅអស់មហាកបប៨៤ លទើបបរសុិទធឯង 

កាលលបើមនិ ន់ដល់កាលកែំត់្លនាះលទ ពួកសត្វសូមបីរបរពឹត្តលអលរចើនក៏មិន

បរសុិទធ ល្វើាបលរចើនក៏មនិកនលងហួសនវូខែៈលនាះដដរ លសចកតបីរសុិទធរបស់

លយើងលៅាមលំោប់ម្នកបប៨៤ មិនកនលងហួសករមិត្ដ៏លទៀងលនាះានលទ ដចូ

សាគរមនិកនលងហួសរ្ំងលៅានលឡើយ។ 

 អោត្លសនាបត្ីលុះានសាត ប់ោកយអ្ិបាយម្នអលចលកៈលនាះលហើយ 

ក៏លោលដលូចនះថា លោកមាច ស់លោលោកយណ្ណ ោកយលនាះជាទីលពញចតិ្តខញុំ

ណ្ណស់ លរោះខញុំានរឭកលឃើញជាត្រិបស់ខលួនពីកនុងកាលមនុ ដដលអលនាទ ល

លៅលហើយថា កាលលនាះខញុំានលកើត្ជាមនសុសល ម្ ះបងគលិៈជាអនករបរពឹត្ត

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

០៦ 



អារកក់ ដត្ងសមាល ប់សត្វជាលរចើនមាន លគ្ម រកបី រជូក ពដពជាលដើម លៅកនុងរកុង

ោរាែសី។ លុះខញុំចយុត្្កអត្តភាពលនាះលហើយក៏ានមកលកើត្កនុងរត្កូលលនះ

ានឋានៈជាលសនាបត្ក៏ីសតុកសតមភផងលទៀត្ ផលាបរបស់ខញុំមនិមានពិត្ាន

ជាខញុំមនិលៅនរក។ រគ្មលនាះ មានបុរសកមសត់្មាន ក់ជា សៈល ម្ ះ វជីកៈ រកា

ឧលាសងសីលលហើយ ចលូលៅកាន់សមាន ក់ម្នអលចលកល៍ ម្ ះគែុៈកនុងលពល

លនាះដដរ។ វជីកៈលនាះ លុះានសាត ប់ោកយរបស់គែុៈនិងោកយរបស់អោត្

លសនាបត្ដីដលានលោលលហើយ ដដ៏កដលងែើម្ ំ យំបងែូរទឹកដភនក។ រពះាទ

វលិទហៈ រទងរ់ាស់សួរវជីកៈលនាះថា ដនអនក, លហត្អុវីានជាអនកយំ, អនកយំ

លដើមបីអវី, អនកានឮឬានលឃើញអវីឬក៏អនកដល់នវូទកុខលវទនាដចូលមតច ចរូរាប់

លយើងឲ្យដងឹផង។ វជីកៈានរកាបបងគើទលូថា បពិរត្មហារាជ ទកុខលវទនារបស់

ទលូរពះបងគើជាខញុំមនិមានលទ សូមរពះអងគរទងរ់ពះសណ្ណត ប់ចះុ, ទលូរពះបងគើជា

ខញុំរឭកលឃើញនវូលសចកតសុីខរបស់ទលូរពះបងគើជាខញុំ កនុងជាត្ពីិមនុកាលដដល

ានលកើត្ជាភាវលសដឋ ី ជាអនកលរត្កអរកនុងគែុ្ម ៌ កនុងបុរលី ម្ ះសាលកត្។ 

មានពួករោហមែ៍និងគហបត្ជីាលរចើនដត្ងលោលសរលសើរទលូបងគើជាខញុំថា ជា

អនកលរត្កអរកនុងការដចករដំលក នជាអនករបរពឹត្តសុចរតិ្រត្មឹរត្ូវ ទលូរពះបងគើ

ជាខញុំមនិដដលហ៊ាននឹកនានវូអំលពើអារកក់ណ្ណមយួដដលខលួនល្វើលហើយលទ។ លុះ

ទលូរពះបងគើជាខញុំ ចយុត្្កអត្តភាពលនាះ ក៏រត្ឡប់មកលកើត្កនុងគភម៌្នកមុភ សី 

ជារសីទគុត៌្កនុងរកុងមងិោិលនះ, ាំងពីលកើត្មក ទលូរពះបងគើជាខញុំ ទគុត៌្ម្រក

លពក, សូមបីទលូរពះបងគើជាខញុំទគុត៌្មលងឹលហើយ ក៏លៅដត្ាំងចតិ្តរបរពឹត្តលអ ដត្ង

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

០៧ 



ឲ្យភត្តោក់កណ្ណត លដល់បុគគលអនករត្ូវការ, ដត្ងរកាឧលាសងអស់ម្ងងទី១៤

និងម្ងងទី១៥សពវៗកាលលទៀត្ អំលពើដដលសនសំលអ ំងអស់លនះ ជារបស់ឥត្

ផលលោយពិត្ ទលូរពះបងគើជាខញុំសមាគ ល់ថា  នកត ី សីលកត ី ំងអស់លនះ មនិ

មានរបលយាជន៍លទ ដចូជាអោត្លសនាបត្លីោលដដរ អំលពើដដលទលូរពះបងគើ

ជាខញុំទទលួទកុខល សលោយជាក់ដសតងលនះ លរបៀបដចូអនកលលងមនិមានសិលបៈ 

ឬដចូអោត្លសនាបត្លីលងាសាា ានលរៀនសាទ ត់្លហើយ ក៏ានទទលួនវូការ

ឈនះ។ ទលូរពះបងគើជាខញុំមិនលឃើញ វ រសរមាប់លៅកាន់សុគត្លិសាះ លរោះលហត្ុ

លនាះ ានជាទលូរពះបងគើជាខញុំយំទញួ លរោះានសាត ប់ភាសិត្ម្នអលចលកៈជា 

កសសបលគ្មរត្។ 

 រពះាទវលិទហៈ រទងរ់ពះសណ្ណត ប់ោកយវជីកៈ លហើយរទងរ់ាស់ថា 

មាន លវជីកៈ វ រម្នសុគត្មិនិមានលទ អនកចរូសងឃឹមការដល៏ទៀងចះុ លរោះថាសុខ 

និងទកុខជារបស់លទៀង ដដលពួកសត្វរដមងដត្ានលសចកតបីរសុិទធិ លរោះសងារ

របស់សត្វ ំងអស់រដមងមាន លរោះលហត្លុនាះ អនកកុរំបញាប់ចងល់ឃើញកនុង

កាលដដលមនិ ន់ដល់កែំត់្លនាះលឡើយ, ពីលដើមមកលយើងជាមនសុសលអ ាន

ខវល់ខាវ យបលរមើនវូពួករោហមែ៍និងគហបត្លីោយការលរបៀនរបលៅ ក៏នាំឲ្យ

លយើងសាបសូនយ្កលសចកតលីរត្កអរកនុងកាមគែុជាលំោប់។ លំោប់លនាះ

រពះរាជា រទងរ់ាស់នឹងអលចលកល៍ ម្ ះគែុៈថា បពិរត្លោកដច៏លរមើន 

ភាសិត្របស់លោកជាទីលពញចតិ្តខញុំលហើយ, របសិនលបើមានការរបជុើ លយើងនឹង

ជបួគ្មន មតងលទៀត្ លុះមានរពះត្រមាស់ដចូលនះលហើយ ក៏រទងយ់ាងរត្ឡប់លៅ

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

០៨ 



កាន់រពះរាជនិលវសន៍របស់រពះអងគវញិ។ កាលលបើរារត្លីនាះកនលងលៅលហើយ រពះ

ាទអងគត្ ិ រទងរ់បជុើពួកអាមាត្យកនុងរពះរាជដើណ្ណក់ លហើយរាស់ថា អាមាត្យ

 ំងឡាយ ចរូ្ត់្ដចងកាម ំងឡាយ កនុងវមិានចន័ទក៍របស់លយើងសពវៗកាល 

លុះរទងរ់ាស់ត្រមាស់លនះលហើយ ក៏សមាគ ល់នវូកាម ំងឡាយដ៏លរចើន លហើយ

ឈប់ខវល់ខាវ យចលំោះរោហមែ៍គហបត្និីងករែីយកចិចណ្ណនីមយួ។ 

 ាំងពីកាលលនាះមករហូត្ដល់រារត្ទីី១៤ រគ្មលនាះរពះរាជកញ្ជញ របស់

រពះាទវលិទហៈ រពះនាមរ ុ្  ជា្ាីបលងាើត្ ានលោលចលំោះស្រ្សតីរពះសនំជា

បរវិារ ំងឡាយថា ម្ងងលនះចរូនាងរបោប់សអិត្សាអ ងកាយរគប់ៗគ្មន , លរោះម្ងង

ដសអកជាម្ងងទី១៥ ជាម្ងងទិពវ លយើងនឹងលៅកាន់សមាន ក់រពះបិា។ ឯរពះនាងរ ុ្

លនាះ ានសអិត្សាអ ងកាយលោយលរគឿងអាករែៈ ំងពួង ឋិត្លៅកនុងកណ្ណត ល

ម្នពួកស្រ្សតីជាបរវិារ ានចូលលៅកាន់វមិានចនទក៍លោយសិរសីមបត្តិដ៏លអរងុលរឿង 

លុះចលូលៅដល់លហើយ ក៏ថាវ យបងគើរពះាទវលិទហៈជារពះបិា លហើយឋិត្លៅ

កនុងទីដស៏មគរួ។ រពះាទវលិទហៈ រទងទ់ត្លឃើញការរបជុើលនាះដចូជាទីរបជុើម្ន

ពួកស្រ្សតីលទពអបសរ លទើបមានរពះត្រមាស់លៅកាន់នាងរ ុ្ ជា្ាីថា មាន លនាង 

រ ុ្ ជាកនូរសីសមាល ញ់ឪពុក នាងលរត្កអរកនុងរាសាទនិងរសះលាកខរែីខាង

កនុងដដរឬពួកជនាននំាយកលភាជនលផសងៗ មកថាវ យនាងដដរឬមួយលទៀត្ នាង

ខវះខាត្លោយវត្ថុអវី ជន ំងឡាយាននាំយកវត្ថុមកថាវ យនាងដដរឬ នាងចរូ

ល្វើាមលសចកតសីបាយចតិ្តចះុ សូមបីរបស់លសមើលោយរពះចនទ ក៏ឪពុកផតល់ឲ្យ

នាងានដដរ។ នាងរ ុ្ លទវ ី ានសាត ប់រពះរាជឱង្គា ររពះបាិលហើយ លទើបទលូ

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

០៩ 



ត្បថា បពិរត្រពះបាិ របស់ ំងអស់លនាះ ខញុំមាច ស់ដត្ងានកនុងសមាន ក់រពះអងគ

សពវកាល ឥត្មានការលំាកអវីលឡើយ។ ដសអកជាម្ងងទី១៥ ជាម្ងងទិពវ សូមរពះ

អងគរទងរ់ពះរាជ នកហាបែៈមួយោន់ដល់ខញុំមាច ស់ៗ នឹងឲ្យ នដល់ពួកសមូម

យាចកអនកកមសត់្ទគុត៌្ទលួៅ ាមទំនងដដលខញុំមាច ស់ធ្លល ប់ឲ្យមកលហើយ។  

 រពះរាជាអងគត្ ិ លុះរទងរ់ពះសណ្ណត ប់នាងរ ុ្ លហើយ ក៏រទងរ់ាស់ថា 

រទពយសមបត្តដិល៏រចើនល ម្ ះថានាងល្វើឲ្យវនិាស ល្វើឲ្យឥត្របលយាជន៍ ល្វើឲ្យឥត្

ផលលហើយ, នាងរកាឧលាសងត្មមនិបរលិភាគាយទឹកជានិចច បុែយមនិមាន

ដល់បុគគលដដលមិនបរលិភាគលទ, នាងលឃើញលទ ដចូយ៉ាង សៈល ម្ ះវជីកៈ 

ានសាត ប់ភាសិត្របស់លោករគូអលចលកល៍ ម្ ះគែុៈ លុះសាត ប់ានលហើយ 

ក៏ដកដលងែើម្យំំសរមក់ទឹកដភនក លោយនឹកសាត យចលំោះអំលពើលអ ដដលខលួនខំ

ល្វើលហើយរត្ឡប់លៅជាឥត្របលយាជន៍។ មាន លនាងរ ុ្  កាលលបើនាងមានជវីតិ្

រស់លៅដរាបណ្ណ នាងកុំអត់្ាយលឡើយ, បុែយកុសលអវីគ្មម នលទ  ំងបរលោក

ក៏គ្មម នដដរ, លរោះលហត្ុអវីនាងខំរបឹងល្វើខលួនឲ្យលំាកឥត្របលយាជន៍, ឪពុកាន

សាត ប់ភាសិត្របស់លោករគូអលចលកល៍ ម្ ះគែុៈ លោកានសដមតងរាប់

ឪពុកលោយសពវរគប់អស់លហើយ, ឪពុកានសននិោឋ នចាស់លហើយថា កមមនិង 

ផលរបស់កមមមនិមានលទ។ 

 នាងរ ុ្  ជាស្រ្សតីមានរាជាញ សាគ ល់លហត្ផុល កាលលបើានសាត ប់រពះ

បនទូលម្នរពះាទវលិទហៈជារពះបិាលហើយ លទើបលោលោកយលនះនឹងរពះបិា

ថា ពីលដើមខញុំមាច ស់រគ្មន់ដត្ឮលគថា ឥឡូវលរឿងលនះខញុំមាច ស់ានលឃើញជាក់ចាស់

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

១០ 



លហើយថា បុគគលណ្ណលសពគប់នឹងជនោល បុគគលលនាះរដមងកាល យលៅជាជន

ោលដដរ។ ដបិត្ថា បុគគលវលងវងលៅអារស័យនឹងបុគគលវលងវង រដមងដល់នវូ

លសចកតវីលងវងដម៏្រកដលង ដចូអោត្លសនាបត្និីង សៈល ម្ ះវជីកៈ គរួវលងវង

លៅចះុ ដត្រពះអងគកុវំលងវងដលូចនះលឡើយ។ បពិរត្រពះសមមត្លិទព រពះអងគមាន

រាជាញ ជាអនករាជញ ល្ សកនុងលសចកតចីលរមើននិងលសចកតីវនិាស លហត្ុអវីរពះអងគ

លៅជារបដហសនឹងពួកជនោលលហើយលុះកនុងទិដឋដិ៏ថាក បលៅវញិ។ របសិន

លបើ សត្វរដមងបរសុិទធលោយគនលងម្នសងារដចូោកយអលចលកល៍ ម្ ះគែុៈ

លោលដមន បពវជាជ  (ការបួស) របស់អលចលកល៍ ម្ ះគែុៈលនាះ ក៏គ្មម ន

របលយាជន៍អវីដដរ, អលចលកល៍ ម្ ះគែុៈជាមនសុសវលងវងលោយលមាហៈដល់នវូ

ភាពជាអនកអារកាត្ ដចូជាសត្វកែត ូបទមាល ក់ខលួនចះុលៅកនុងគំនរលភលើងកពុំងលឆះ។ 

ជនមានចនំនួជាលរចើននាក់ ដដលជាមនសុសលងងល់លល  រត្វូអលចលកល៍ ម្ ះ       

គែុៈទនូាម នលហើយថា លសចកតបីរសុិទធិលរោះសងារ ក៏លជឿាមលហើយបដលិស្

កមមផលល្ល របលយាជន៍ដដលបុគគលកាន់យកមនិលអពីកនុងកាលមនុ ក៏រដមង

កាល យលៅជាល សដចូរត្ដីដលនឹងរចួអំពីសនទូចានលោយរក។ បពិរត្មហា

រាជ ខញុំមាច ស់សូមល្វើលសចកតឧីបមាថាវ យរពះអងគ លរបៀបដចូទកូរបស់ពួកឈមួញ 

ដដលផទុកភារៈដ៏្ ងន់ហួសរបមាែនាំលៅនវូភារៈដ៏្ ងន់លលើសលប់ រដមងលិច

ចះុកនុងនរកក៏យ៉ាងលនាះដដរ។ បពិរត្រពះសមមត្លិទព ភារៈដ៏្ ងន់របស់អោត្

លសនាបត្មីនិ ន់លពញលរបៀបលៅលឡើយលទ អោត្លសនាបត្លីៅកាន់ទគុគត្ិ

លរោះាបណ្ណ គ្មត់្លៅដត្សនសំាបលនាះ។ អោត្លសនាបត្ ី ដដលាន

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

១១ 



ទទលួនវូលសចកតសុីខចលរមើន ក៏លោយសារអានិសងសបុែយដម្ទដដលគ្មត់្ាន

ល្វើពីកនុងកាលមនុលនាះឯង។ ឥឡូវបុែយលនាះរបស់គ្មត់្អស់លហើយ ានជា

គ្មត់្លរត្កអរកនុងអកសុលកមម លះបងន់វូផលូវរត្ងល់ហើយលដើរលៅាមផលូវលវៀច

វញិ លរបៀបដចូវត្ថុ្ងន់ ដដលលគោក់កនុងមែឌ លម្នជញ្ចី ង ដងជញ្ជី ងក៏បះលឡើង 

កាលលបើភារៈ្ងន់លនាះលគោក់លចញលហើយ កាលជញ្ជី ងក៏លងើបលឡើង យ៉ាងណ្ណ

មញិ នរជនកាលសនសំបុែយសូមបីបនតិចមតងៗ ដចូជា សៈល ម្ ះវជីកៈ កាល

រាថាន សុគត្ ិរដមងលរត្កអរកនុងកសុលកមមដដលមានផលលអក៏យ៉ាងលនាះដដរ។ 

វជីកៈានលឃើញទកុខណ្ណចលំោះខលួនកនុងម្ងងលនះ ពីលរោះដត្ាបដដលគ្មត់្ាន

ល្វើទកុពីកនុងកាលមនុ លទើបគ្មត់្ានទទលួនវូទកុខលនាះ, ាបរបស់គ្មត់្លនាះ

អស់ ានជាគ្មត់្លរត្កអរកនុងកសុលកមម លរោះលហត្លុនះសូមរពះអងគកុគំប់រក

អលចលកល៍ ម្ ះគែុៈ លហើយមកកាន់ផលូវខុសលឡើយ។ បពិរត្រពះរាជា បុគគល

គប់រកនវូបុគគលណ្ណៗ ជាសបបុរសឬអសបបុរស មានសីលឬមនិមានសីល 

រដមងលុះនវូអំណ្ណចម្នបុគគលលនាះៗឯង លរបៀបដចូបុគគលខចប់រត្សីអុយលោយ

សលឹកលឈើណ្ណ សលឹកលឈើលនាះលៅជាមានកលនិសអុយផាយលៅ ខចប់រកសាន មានកលនិ

រកអូបលោយសលឹកលឈើណ្ណ សលឹកលឈើលនាះលៅជាមានកលនិរកអូបផាយលៅយ៉ាង

មញិ ការលសពគប់នវូបុគគលោលនិងបុគគលជាអនករាជញ ក៏យ៉ាងលនាះដដរ 

លរោះលហត្លុនះ បែឌ ិ ត្អនកមានរាជញ កាលលបើដងឹចាស់នវូភាពម្នខលួនដដល

ដរបរបួលានដចូជាកញ្ចប់ម្នសលឹកលឈើ មនិរតូ្វលសពគប់នឹងអសបបុរសលទ 

រត្ូវដត្លសពគប់នឹងសបបុរស  លរោះថាពួកអសបបុរស ដត្ងនាំលៅកាន់ទគុគត្ ិ

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

១២ 



ពួកសបបុរសដត្ងនាំលៅកាន់សុគត្។ិ 

 បពិរត្រពះសមមត្លិទព ខញុំមាច ស់ានរឭកលឃើញនវូកលំែើ ត្ម្នខលួន ដដល

អលនាទ លលៅមកកនុងភព អស់៧ជាត្មិកលហើយនិង៧ជាត្លិទៀត្ ដដលខញុំមាច ស់

នឹងចយុត្្កអត្តភាពលនះលៅកនុងអនាគត្។ កនុងកាលពីមនុ ជាត្ណិ្ណរបស់ខញុំ

មាច ស់ជាគរមប់៧, កនុងជាត្លិនាះ ខញុំមាច ស់ានលកើត្ជាកនូជាងមាសលភទជារបុស 

កនុងរាជគហបុរ ី ដដនមគ្ៈ។ ាបដ៏លរចើនខញុំមាច ស់ានល្វើលហើយ លរោះអារស័យ

នឹងសមាល ញ់មាន ក់ជាមនសុសោមក ខញុំមាច ស់ ំងពីរនាក់ ដត្ងលបៀត្លបៀននវូ

របពនធម្នជនដម្ទ របរពឹត្តល្វើខលួនហាក់ដចូជាមនិលចះសាល ប់។ អំលពើាបលនាះកប់

លៅដចូរលងើកលភលើងដដលកប់លៅកនុងលផះ, ត្ពីជាត្លិនាះលៅ ខញុំមាច ស់ានលៅលកើត្

កនុងរត្កលូលសដឋកីនុងវើសភមូិ រកុងលកាសមព ីជាកនូរបុសដត្មួយ ជារត្កលូសតុក

សតមភមានរទពយសមបត្តលិរចើនលោយកសុលកមមដម្ទ, កនុងកាលលនាះខញុំមាច ស់ាន

លសពគប់នឹងមិរត្សមាល ញ់មាន ក់ អនកលរត្កអរកនុងកុសលជាបែឌ ិ ត្បរបិូែ៌លោយ

ការលចះដងឹ មរិត្សមាល ញ់លនាះានដកឹនាំខញុំមាច ស់ឲ្យត្មាល់លៅកនុងអំលពើជារប-

លយាជន៍, ខញុំមាច ស់ានរកាឧលាសងអស់រារត្ទីី១៤និងទី១៥ដល៏រចើន កសុល

កមមដដលខញុំមាច ស់ល្វើលនាះលៅកប់ដចូជាកែំប់កនុងទឹក។ បណ្ណត ាកមម ំងឡាយ

បរ រកកមមណ្ណ ដដលខញុំមាច ស់ានល្វើលហើយកនុងកាលដដលលកើត្ជាកនូជាង

មាសកនុងដដនមគ្ៈ ផលម្នបរ រកកមមលនាះផតល់ឲ្យកនុងកាលជាខាងលរកាយ 

ដចូបុគគលអនកបរលិភាគលភាជនដដលោយលោយពិសដក៏ាចដលូចនះ។ បពិរត្

រពះរាជា ខញុំមាច ស់លុះចយុត្្ករត្កលូលសដឋលីនាះមក លៅលឆះលៅកនុងលរារពុនរក 

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

១៣ 



អស់កាលដយូ៏រលោយាបកមមរបស់ខលួនពីមនុលនាះ ខញុំមាច ស់កាលរឭកលឃើញ

លសចកតទីកុខកនុងនរកលនាះ រដមងមនិានលសចកតសុីខលសាះ, ខញុំមាច ស់រងលសចកតី

ទកុខលៅកនុងលរារពុនរកលនាះអស់ឆ្ន ំដល៏រចើន លុះរចួលហើយក៏ានមកលកើត្ជាសត្វ

ពដព រត្ូវលគលរកៀវអែឌ ៈកនុងរកុងភនិាន គត្។ ខញុំមាច ស់ាននាំពួកកនូម្នអាមាត្យ

លោយខនងផង លគទឹមលោយរងផង លនះជាផលកមម គកឺារគប់រកនវូរបពនធម្ន

បុគគលដម្ទរបស់ខញុំមាច ស់លនាះ។ បពិរត្រពះរាជា ខញុំមាច ស់លុះចយុត្្កអត្តភាព

ម្នពដពលនាះលហើយ ក៏លៅលកើត្ជាសាវ កនុងម្រព្ ំ រត្ូវសាវ ជាលមហវ ូងជាសត្វកាច

ខាំកាត់្ពូជខញុំមាច ស់លចញ លនះជាផលកមម គកឺារគប់រកនវូរបពនធម្នបុគគលដម្ទ

របស់ខញុំមាច ស់លនាះ។ បពិរត្រពះរាជា ខញុំមាច ស់លុះចយុត្្កអត្តភាពម្នសាវ លនាះ

លហើយ ក៏លៅលកើត្ជាលគ្មកនុងដដនទសននៈ ជាលគ្មបលរមើមានសនទុះលលឿន រត្ូវលគ

លរកៀវ, ខញុំមាច ស់ានអូសរលទះអស់កាលដយូ៏រ លនះជាផលកមម គកឺារគប់រកនវូ

របពនធម្នបុគគលដម្ទរបស់ខញុំមាច ស់លនាះ។ បពិរត្រពះសមមត្លិទព ខញុំមាច ស់ចយុត្

្កអត្តភាពម្នលគ្មលនាះលហើយានមកលកើត្កនុងរត្កូលមួយកនុងដដនវជជ ី លោយ

លភទជាមនសុសលខទើយ គមឺនិដមនរសី មនិដមនរបុស លនះជាផលកមម គកឺារគប់

របពនធម្នបុគគលដម្ទរបស់ខញុំមាច ស់។ បពិរត្រពះសមមត្លិទព ខញុំមាច ស់ចយុត្្ក

អត្តភាពលខទើយលនាះលហើយ ានលៅលកើត្ជារសីលទពអបសរកនុងឋានាវត្តងិសលទវ

លោកជាស្រ្សតីបលរមើម្នលទវរាជល ម្ ះសកាៈ។ បពិរត្រពះរាជា ខញុំមាច ស់ឋិត្លៅ

កនុងឋានាវត្តងិសលនាះ ានរឭកលឃើញជាត្៧ិលទៀត្ ដដលខញុំមាច ស់នឹងលៅកនុងអ

នាគត្។ កសុលណ្ណដដលខញុំមាច ស់លកើត្ជាកនូលសដឋកីនុងរកុងលកាសមព ី កសុល

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

១៤ 



លនាះាមមកឲ្យផល ខញុំមាច ស់ចយុត្្កអត្តភាពជាលទព្ាីលនាះលហើយ នឹង

អលនាទ លលៅកនុងលទវលោកនិងមនសុសលោក។ បពិរត្មហារាជ ខញុំមាច ស់ដដល

មានលគល្វើសកាា របូជាជានិចចអស់៧ជាត្ ិ ដត្ខញុំមាច ស់លៅដត្មនិរចួ្កលភទជា

រសីអស់គត្៦ិលនះ លុះដល់គត្ជិាគរមប់៧ ខញុំមាច ស់នឹងលកើត្ជាលទវបុរត្លភទ

របុស មានឫទធិលរចើនដឧ៏ត្តមកនុងពួកលទវា។ 

 បពិរត្មហារាជ សូមរពះអងគរទងរ់ជាបថា កមម ំងឡាយរដមងអលនាទ ល

ាមអស់ជាត្ជិាអសលងខយយដលូចនះឯង លរោះថា កមមលអកត ី កមមអារកក់កត ី ដដល

បុគគលល្វើលហើយ មិនវនិាសសាបសូនយលទ។ បុគគលណ្ណ  ចងា់នលភាគៈជាទិពវ 

អាយុ យសនិងសុខជាទិពវ រត្ូវលវៀរបងន់វូអំលពើាប ំងឡាយ លហើយរបរពឹត្ត

សុចរតិ្្ម៌៣យ៉ាង។ បុរសឬស្រ្សតី ជាអនកមនិល្វសរបដហសកនុងអំលពើអារកក់

លោយកាយវា្ចតិ្ត មានរាជាញ ជាលរគឿងពិ្រណ្ណ ល ម្ ះថាលកើត្មកលដើមបី

របលយាជន៍របស់ខលួន។ ពួកមនសុសណ្ណមយួ កនុងជវីលោក ជាអនកមានយសនិង 

លភាគៈបរបិូែ៌ ំងអស់ ពួកមនសុស ំងលនាះ ល ម្ ះថាលគានសនសំកមមលអ

លហើយពីកនុងកាលមនុលោយឥត្សងស័យលឡើយ លរោះថាសត្វ ំងអស់ សុទធដត្

មានកមមលអនិងអារកក់ជារបស់ខលួន បពិរត្រពះសមមត្លិទព សូមរពះអងគរទងរ់ពះ

ត្រមះិលរឿយៗ លោយរពះអងគឯងចះុ។ រពះរាជកញ្ជញ រពះនាមរ ុ្  ានញំុាង

រពះាទអងគត្ិជារពះបិាឲ្យលរត្កអរយ៉ាងដូលចនះឯង នាងជាអនកមានវត្តលអ ាន

រាប់ផលូវសុគត្ដិល់រពះបាិ ដចូជាលគរាប់ផលូវដល់មនសុសវលងវង។  

 រគ្មលនាះ នារទរពហម របលមើលលមើលជមពូទវីប ានលឃើញរពះាទអងគត្ិ

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

១៥ 



មានទិដឋវិបិោល ស ក៏ចះុមកអំពីរពហមលោកលោយត្ដំែងខលួនជាឥសី មកឋិត្

លៅពធដអ៏ាកាសកនុងរាសាទខាងមខុម្នរពះាទវលិទហៈ។ នាងរ ុ្  ានលឃើញ

នារទរពហមលនាះដដលមកដល់លហើយដ៏ថាវ យបងគើលោយលសចកតលីគ្មរព, ចំដែក

ខាងរពះរាជាានលឃើញនារទរពហមលនាះក៏រត្ឡប់ជាមានរពះហឫទ័យត្ក់សលុត្

ខាល ច លហើយចះុអំពីអសនៈសាកសួរនារទរពហមថា លោកមានវែា ៈដចូជាលទវ

ា ញំុាងទិស ំងអស់ឲ្យភលដឺចូរពះចនទ លត្ើលោកលទើបនឹងមកពីណ្ណ, លោកចរូ

រាប់នាមនិងលគ្មរត្ឲ្យលយើងានសាគ ល់ផង។ នារទរពហម —អាាម ភាពលទើបនឹង

មកអំពីលទវលោក, មនសុស ំងឡាយដត្ងសាគ ល់ថា អាាម ភាពល ម្ ះ នារទៈ ជា

កសសបលគ្មរត្។ រពះរាជា —រទងរ់ យរបស់លោកកត ី ជើហរនិងដើលែើ ររបស់

លោកកត ី ពធដអ៏ាកាស មានសភាពជាអសាច រយ, បពិរត្រពះនារទៈ ខញុំសួរលសចកតី

លនះនឹងលោក លត្ើឫទធិរបស់លោកលនះ លកើត្មានលឡើងលោយលហត្អុវី? នារទ-

រពហម —សចចៈ១ ្ម១៌ ទមៈ១ ្គៈ១ គែុ្ម ៌ំងលនះ អាាម ភាពានរបរពឹត្ត

មកលហើយអំពីជាត្មិនុ លទើបអាាម ភាពមានសនទុះចតិ្តលៅាមរាថាន ាន លរោះ

្មដ៌ដលអាាម ភាពានសនសំលអលហើយ ំងលនាះឯង។ រពះរាជា —លោកាន

រាប់ការសលរមចម្នបុែយជារបស់អសាច រយលហើយ, បពិរត្នារទៈ របសិនលបើដចូ

ជាោកយដដលលោកលោលយ៉ាងលនះដមន ខញុំសូមសួរលសចកតលីនះនឹងលោកលទៀត្ 

លបើខញុំសួរលហើយ សូមលោកលឆលើយលោយរបម្ពចះុ។  នារទរពហម —បពិរត្មហា

រាជ រពះអងគមានលសចកតសីងស័យរត្ងណ់្ណ សូមរទងសួ់រអាាម ភាពចះុ អាាម

ភាពដដលមកលនះជារបលយាជន៍របស់រពះអងគលហើយ អាាម ភាពនឹងញំុាងរពះ

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

១៦ 



អងគឲ្យដល់នវូភាពជាអនកមិនមានលសចកតីសងស័យ លោយន័យនិងលោយញាែ

 ំងឡាយ។ រពះរាជា —បពិរត្នារទៈ ខញុំសូមសួរលសចកតលីនះនឹងលោកថា លទវ-

ាមានដមនឬ? មាាបិាមានដមនឬ? បរលោកមានដមនឬ?។ នារទរពហម     

—លទវាមាន, មាាបិាមាន, បរលោកមាន ដត្ពួកជនណ្ណជាអនកជាប់លៅកនុង

កាម ជាអនកវលងវងរបកបលោយលមាហៈ ពួកជនលនាះ រដមងមនិដងឹនវូបរលោក  

ឬមនិលជឿថាបរលោកមានលឡើយ។ រពះរាជា —បពិរត្នារទៈ លបើលោកលជឿថា 

លំលៅម្នជន ំងឡាយដដលសាល ប់លៅលហើយ មានកនុងបរលោកដមន, លោកចរូ

ឲ្យកហាបែៈ៥០០ដល់ខញុំកនុងលោកលនះចះុ ខញុំនឹងសងកហាបែៈជាមយួោន់

ដល់លោក កនុងបរលោកវញិ។ នារទរពហម —លបើអាាម ភាពដងឹថា មហារាជជា

អនកមានសីល ជាអនកមាន ន សលស្រ្ង្គគ ះដល់ពួកសមូម អាាម ភាពនឹងឲ្យកហា-  

បែៈ៥០០ ដល់មហារាជ ប៉ុដនតលបើមហារាជជាមនសុសអារកក់ធ្លល ក់លៅរងទកុខ

កនុងនរក លត្ើអនកណ្ណនឹងលៅ រកហាបែៈមយួោន់កនុងបរលោកាន, សូមបី

កនុងលោកលនះ បុគគលណ្ណមនិមាន្ម៌ជារបរកត្ ីមានមារយាទដោ៏មក ជាអនក

ខជិលរចអូស មានការង្គរអារកក់ បែឌ ិ ត្ ំងឡាយ ក៏មនិឲ្យបុគគលលនាះ បុលឬ 

ខចីរទពយលទ លរោះថាការានរទពយអំពីបុគគលមានសភាពដលូ ន្ ះមនិមានលសាះ

លឡើយ។ បពិរត្រពះរាជា លបើរពះអងគចយុត្្កអត្តភាពលនះលៅ នឹងទត្លឃើញ

ខលួនរពះអងគឯងកពុំងលៅកនុងឋាននរក ដដលរត្ូវហវ ូងដកអក ាម ត្និងដឆា ចកឹ

ជដញ្ជងទំោសីុ មានខលួន្លុះធ្លល យ កពុំងមាន្មហូរសរសាក់ រងទកុខលវទនា 

លត្ើអនកណ្ណនឹងលៅ រកកហាបែៈមយួោន់កនុងបរលោកាន។ សភាពងងតឹ្

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

១៧ 



ខាល ំង រដមងមានកនុងនរកលនាះ រពះចនទនិងរពះអាទិត្យក៏មិនមានកនុងនរកលនាះ

មានផ្កទ ំងងងតឹ្ដរ៏កាសសពវកាល មានសភាពគរួខាល ច យប់ក៏មនិរាកដ ម្ងងក៏

មនិរាកដ លត្ើនរណ្ណជាអនករត្ូវការលោយរទពយ លហើយរាច់លៅកនុងនរក

ដលូ ន្ ះាន។  ដឆាពោលនិងដឆាលលឿង ំងពីរពួក មានកាយដធ៏្លត់្្ ំ មាន

កមាល ំងដត្ងខាំសីុនវូសត្វរបរពឹត្តអំលពើអារកក់ លហើយចយុត្អំពីលោកលនះធ្លល ក់ចះុ

លៅកនុងបរលោក លោយលឆមញជាវកិារៈម្នដដក, រពះអងគកាលលៅកនុងនរកកពុំង

រងទកុខដខ៏ាល ំងខាល  រត្ូវដឆាដក៏ាចអារកក់ ំងលនាះខាំសីុ មានខលួន្លុះធ្លល យ ហូរ

្មសរសាក់ លត្ើនរណ្ណនឹងលៅ រកហាបែៈមយួោន់ អំពីរពះអងគកនុង

បរលោកាន។ ពួកនាយនិរយាលល ម្ ះកាលូបកាលៈ កនុងនរកលនាះគរួឲ្យ

ខាល ចដព៏នលឹក ជាប ច្ មរិត្ដត្ង្ក់កាប់សមាល ប់នរជនដដលល្វើអំលពើអារកក់កនុង

កាលមនុ លោយរពួញនិងលំដពងដដលសំលលៀងមតុ្លហើយ, រពះអងគកាលលៅ

កនុងនរក រត្ូវពួកនិរយាល ំងលនាះ ្ក់រត្ងល់កលៀក រត្ងឆ់អងឹជើនីរ វះលោះ 

មានខលួន្លុះធ្លល យ មាន្មហូរលចញសរសាក់ លត្ើនរណ្ណនឹងលៅ រយក       

កហាបែៈមយួោន់អំពីរពះអងគកនុងបរលោកាន។ កនុងនរកលនាះ មានលភលៀង

បងអុរចះុជាអាវ ុ្ លផសងៗ គលំឺដពង រពួញនិងចបូក, លភលៀងអាវ ុ្ លនាះ មាន          

អណ្ណត ត្លឆះដចូជារលងើកលភលើង រដមងធ្លល ក់ចះុលលើកាលម្នសត្វដដលល្វើអំលពើ

អារកក់, កនុងនរកលនាះ មានខយល់ដល៏តត លខាល ចផា, អត់្្ន់ានលោយរក រពះអងគ

ដដលមានកមមអារកក់ រដមងលតត រកហាយអនទះសាជានិចច សទុះលឆលឆ្ល លៅមកគ្មម ន

លពលរសាករសានតលសាះ លត្ើនរណ្ណនឹងលៅរកកហាបែៈមយួោន់អំពីរពះអងគ

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

១៨ 



កនុងបរលោកាន។ នាយនិរយាល ទឹមរពះអងគកនុងរងលហើយ្ក់លោយ       

ជនលូញ រពះអងគសទះុលៅមក ជាន់ដផនដមីានអណ្ណត លភលើងសលនាធ សលៅធ ទទលួរង

ទកុខលវទនាជានិចច លត្ើនរណ្ណនឹង រកហាបែៈមួយោន់អំពីរពះអងគកនុងបរលោក

ាន។ រពះអងគលឡើងកាន់ភនដំល៏ដរោសលោយកាំបិត្ ជាភនមំានអណ្ណត ត្លភលើង

រ្លរនាទ លឆអនិលអអ  គរួឲ្យត្ក់សលុត្ម្រកដលង រពះអងគមានខលួនោច់្លុះធ្លល យ 

កពុំងហូរ្មសរសាក់ ជាសត្វករំោទញួយំដកតងៗ លត្ើនរណ្ណនឹង រយក    

កហាបែៈមយួោន់អំពីរពះអងគកនុងបរលោកាន។ លដើមលឈើដខ៏ពស់លសមើនឹង

ពពកជាលឈើរចូងរ្ងលោយបនាល ជាវកិារៈម្នដដកដម៏តុ្ ពួកស្រ្សតីនិងបុរស 

ដដលកបត់្កត ីកបត់្របពនធ រត្ូវពួកនាយនិរយាលកាន់ោវ ជាអនកល្វើាមបញ្ជជ

របស់យមរាជកាប់្ក់បងខើឲ្យលឡើងលដើមលឈើលនាះ។ រពះអងគនឹងលឡើងលដើមរកា

ដដកកនុងនរក មានកាយមតុ្ោច់រាត់្រាយលោយ្ម មានដសបករបករលាច

លតត រកហាយជានិចច មានទកុខលវទនាដខ៏ាល ំងកាល លៅលលើចងុលដើមរកា លត្ើនរណ្ណនឹង

 រយករទពយលនាះអំពីរពះអងគាន។ រពះអងគលចញអំពីនរកលដើមរកាលនាះលហើយ 

ក៏ធ្លល ក់លៅកនុងសទឹងនរកល ម្ ះលវត្តរែី មានទឹកផាលតត ដល៏ដរោសលោយសលឹក

ឈូកជាវកិារៈម្នដដក រដមងហូរលៅាមសលឹកដម៏តុ្។ រពះអងគមានរាងកាយ្លុះ

ធ្លល យរបឡាក់លោយ្ម ដដលដខសទឹកហូរកចួលៅកនុងសទឹងនរកល ម្ ះលវត្តរ-

ែីលនាះ ជាសទឹងមនិមានអវីលាង លត្ើនរណ្ណនឹងលៅ រកហាបែៈមយួោន់អំពី

រពះអងគកនុងបរលោកាន។ 

 រពះរាជា —ខញុំញាប់ញ័រ ដចូលដើមលឈើដដលបរមុងនឹងាក់, ខញុំវលងវង

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

១៩ 



សញ្ជញ មនិដងឹទិស លតត រកហាយលរឿយៗ លរោះភយ័នឹងាបដដលខលួនានល្វើ

លហើយ, បពិរត្ឥសី ភយ័ដ៏្ លំកើត្លឡើងដល់ខញុំ លរោះខញុំានសាត ប់ភាសិត្ដដល

លោកសដមតងលហើយ។ បពិរត្ឥសី សូមលោកជាទីពឹងរបស់ខញុំ ដចូជាបុគគល

ដដលចុះលៅកាន់ទីោក់កណ្ណត លទឹក លរោះកាយរត្ូវលភលើងកំពុងលឆះឬដចូជាលកាះ

របស់ពួកជនដដលធ្លល យសំលៅកនុងមហាសមរុទឬក៏ដចូជារបទីបរបស់ពួកជន

ដដលលដើរលៅកនុងទីងងតឹ្។ បពិរត្ឥសី សូមលោកលរបៀនរបលៅនវូអត្ថនិង្ម៌

ដល់ខញុំផង កហុំសដ៏្  ំ គខឺញុំានរបរពឹត្តកនលងអស់កាលដយូ៏រលហើយ, បពិរត្ 

នារទៈ សូមលោករាប់ផលូវម្នលសចកតបីរសុិទធិដល់ខញុំ កុឲំ្យខញុំធ្លល ក់លៅនរកលឡើយ។ 

 នារទរពហម —រពះាទ្ត្រដឋ១ លវសសមតិ្ត១ អដឋកៈ១ យមទត្ត១ិ ឧសិននរៈ

១ រពះរាជា ំង៦អងគលនះនិងពួករពះរាជាដម្ទលទៀត្ ានលវៀរបងន់វូអ្ម៌

លចញ លហើយរបរពឹត្តកាន់នវូ្ម ៌ ជាអនកបលរមើម្នពួកសមែរោហមែ៍លហើយ

ានលៅកាន់ឋានសួគ ៌ យ៉ាងណ្ណ, បពិរត្រពះអងគជា្លំលើដផនដ ី រពះអងគចរូ

លវៀរអ្មល៌ហើយរបរពឹត្ត្ ម ៌ យ៉ាងលនាះចះុ។ មយួយ៉ាងលទៀត្ សូមរពះអងគរទង់

បញ្ជជ ពួករាជបុរសដដលលៅកនុងបុររីបស់រពះអងគ ឲ្យលឃ្លសនាថា នរណ្ណឃ្លល ន 

នរណ្ណលរសក នរណ្ណចងា់នករមងផ្កា  នរណ្ណចងា់នលរគឿងោប នរណ្ណ

អារកាត្ចងល់សលៀកដែត ប់សំពត់្ពែ៌លផសងៗ នរណ្ណចងា់នឆរត្ាំងលដើរកនុង

ផលូវ នរណ្ណចងា់នដសបកលជើងលអ, ពួករាជបុរសចរូលឃ្លសនាកនុងបុររីបស់រពះ

អងគរាល់រពឹក រាល់ោង ចដលូចនះឯង។ សូមរពះអងគកុទឹំមលគ្មនិងលសះជាសត្វ

ចញិ្ចឹ ម្ស់ៗ ដចូកនុងកាលពីមនុលទៀត្លឡើយ សត្វណ្ណដដលមានកមាល ំងល្វើ

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

២០ 



ឧបការៈលរចើនដល់រពះអងគៗ  ចរូរប នការរកា រប នអភយ័ដល់សត្វ ំង

លនាះផង។ 

 មយួយ៉ាងវញិលទៀត្ កាយរបស់រពះអងគៗ  ចរូសមាគ ល់ថាដចូរង មានចតិ្ត

ជានាយសារង ី មានការមនិលបៀត្លបៀនជាលលល  មានការដចករដំលក នជាផទុរ 

មានការសរងួមលជើងជាខនងកង ់មានការសរងួមម្ដជារត្ពង មានការសរងួមម្ផទ

ជាលរបងោប មានការសរងួមវា្ជាសូរដដលមនិោន់ឮ មានោកយពិត្ជាត្ួ

ម្នរង មានការមនិញុះញងជ់ាដើណ្ណប់ជតិ្លអមានវា្ពីលរាះមនិមានល សជា

អងគម្នរង មានការលោលលមមរបមាែជាលរគឿងចង មានស ធ និងអលោភៈជា

លរគឿងរបោប់រង មានការបនទន់បនាទ បនិងអញ្ជលិកមមជាទកូ មានការមនិរងឹត្អងឹ

ជាចលនាទ លរង មានការសរងួមសីលជារព័រត្រជាម មានការមនិលរកា្ជាការ

មនិសែត កឬមនិរលង្គគ ះរលងគើ មានសុចរតិ្្មជ៌ាឆរត្ស មានោហុសចចៈជាដខស

ចលនាទ ល មានចតិ្តាំងលៅនឹងជាអាសនៈ មានការដងឹនវូកាលជាខលឹមដវ៏ចិរិត្ 

មានលសចកតលីកលៀវកាល ជាចនទល់ មានការរបរពឹត្តបិនទន់ខលួនជាដខស មានការមនិ

លមើលង្គយជានឹមដរ៏សាល មានចតិ្តមនិរញួរាជាករមាល មានការអប់រលំ្វើឲ្យ

ចលរមើនលោយបញ្ជញ ជាអំលាស សត្រិបស់រពះអងគទកុជាជនលួញ មានពាយាម

ដមំ៏ាជាដខសបរ។ ចតិ្តដដលទនូាម នានលហើយរដមងលៅកាន់ផលូវលអ ដចូរងដដល

លៅកាន់ផលូវរត្ង ់ លោយសារលសះ ំងឡាយដដលនាយសារងីហវឹ កហវឺ នលអលហើយ

លរោះលសចកតរីាថាន និងលសចកតលីោភជាផលូវខុស ការសរងួមជាផលូវរត្ងល់អ។ 

បពិរត្រពះរាជា កាលលបើរងគកឺាយរបស់រពះអងគ សទុះលៅកនុងរបូ សំលឡង កលនិ 

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

២១ 



រស ត្បួញ្ជញ ជាជនលួញសរមាប់លគ្មះ ឯខលួនរពះអងគជានាយសារង ី កនុងរងលនាះ។ 

បពិរត្រពះរាជា លបើការរបរពឹត្តលសមើនិងលសចកតពីាយាមដមំ៏ាលោយយាន គឺ

កាយលនាះលហើយ រដមងសលរមចលសចកតរីាថាន រគប់យ៉ាង សត្វរដមងមនិលៅ

កាន់នរកលឡើយ។ 

 នារទរពហម ានសដមតង្មទ៌នូាម នរពះរាជារពះនាមអងគត្ ិឲ្យលះបងទិ់ដឋិ

អារកក់ដដលយល់ខុស មនិលជឿកមមនិងផលរបស់កមម លហើយឲ្យកាន់យកនវូ

សមាម ទិដឋិលឡើងវញិ លរោះលហត្លុនាះ អនក ំងឡាយចូរ្ំនវូនិ នលនះថា អោត្

លសនាបត្ ី គលឺទវទត្ត, សុនាមៈអាមាត្យ គភឺទទជ,ិ វជិយៈអាមាត្យ គសឺារបីុត្ត,      

 សៈល ម្ ះវជីកៈ គលឺមាគគោល ន, អលចលកល៍ ម្ ះគែុៈ គសុឺនកខត្តលិចឆវបីុត្ត, 

នាងរ ុ្  ានញំុាងរពះរាជា ជារពះបាិឲ្យរជះថាល  គអឺាននទ, រពះរាជា (អងគត្)ិ 

ដដលមានទិដឋអិារកក់ កនុងកាលលនាះ គឧឺរលុវលកសសប, នារទរពហម គ ឺ លោ្ិ

សត្វ ។ 

រសាវរជាវលោយៈ ថាច់ សុតឹម្ 

 

 

 

កមមនិងផលរបស់កមម មានដមនឬលទ? 

២២ 


