កម្មនិងផលរបស់ កម្ម
មានមម្នឬទេ?
រពះសាសនមុនី កិ ម្ តូ រ ចនទមងគលោ
វត្តឧណ្ណ
ា លោម ភនលំ ពញ
ដករសង់លចញពី ទសសនាវដតព
ី នលឺពុទច
ធ រក
លលខ៨ ព.ស.២៥០៥ គ.ស.១៩៦២
***

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

កម្មនិងផលរបស់ កម្ម មានមម្នឬទេ?
រពះសាសនមុនី កិ ម្ តូ រ ចនទមងគលោ
វត្តឧណ្ណ
ា លោម ភនលំ ពញ
ដករសង់លចញពី ទសសនាវដតព
ី នលឺពុទច
ធ រក
លលខ៨ ព.ស.២៥០៥ គ.ស.១៩៦២
***
អំលពើ អវីក៏លោយដដលលគល្វើ ល

ះបីលអឬអារកក់ លៅថា កមម។ ចំហាយ

ឬកម្រមដដលលកើត្លលចលចញមកអំពីលនាះ លៅថា ផលរបស់ កមម។ កនុងលោក
លនះមានជនពួ កខលះដដលរបកបលោយលមាហៈ រដមងលោលបដិលស្ផលរបស់
កមម ថាផលរបស់ កមមមន
ិ មាន, ល
លនះទុកជាមិនល្វដើ ដរ។

ះលគល្វល
ើ អកតី ល្វអា
ើ រកក់ កតី ក៏គ្មមនផល, ការល្វើ

ជនពួ កលនះ

មិនដមនលោលបដិលស្ចំលោះដត្ផល

របស់ កមមប៉ុលណ្ណ
ា ះលទ សូមបីបរលោក (លោកខាងមុខ) ក៏លោលបដិលស្ថា
គ្មមនផងដដរ។
ចំដែកខាងពុ ទសា
ធ សនាមិនលោលបដិលស្ដូល្នះលទ គឺលោលថា ផល
របស់ កមមក៏មាន បរលោកក៏មាន។ លយើ ងសូមលលើកយកលរឿងមួយមកបញ្ជជក់
ជាឧ

ហែ៍ ដដលមានរាកដកនុងគមពរី ខុទក
ទ និកាយ រត្ង់មហានារទកសសប

ជាត្ក មានលសចកតថា
ី
មានរពះរាជាមួយរពះអងគកុង
ន ដដនវិលទហៈ ជាកសរត្ិយ៍
រទង់រពះនាមអងគត្ិ។ រពះាទអងគត្ិ អងគលនះជាលសតចសមបូែ៌លោយយានវាហនៈ
០១

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

ពួ កពលនិងរទពយជាលរចើន។ លៅកនុងលពលបឋមយាមម្នរារត្ីទី១៥ ជាខាងចុង
ម្នរដូវលភលៀង៤ដខជារដូវរីកម្នផ្កាកុមទ
ុ ,

រពះអងគរទង់របជុអា
ើ មាត្យ

ំងឡាយជា

បែឌិត្អនករាជញ ល្មះវិជយៈ១ ល្មះសុនាមៈ១ ល្មះអោត្ៈ១ លហើ យ
រទង់រាស់ សួរអាមាត្យ

ំងលនាះជាលំោប់ គ្មនថា អនក

ំងឡាយ ចូរលោលាម

លសចកតីយល់ លឃើញនិងលសចកតលី ពញចិត្តលផសងៗគ្មន ចុះម្ងងលនះជារារត្ីទី ១៥ មាន
មែឌលរពះចនទដស
៏
កមាចត្់ បង់នវូ ងងឹត្គួរឲ្យរីករាយចិត្យា
ត ៉ ងម្រកដលង លយើ ង
ំងឡាយ នឹងល្វយា
ើ ៉ ងណ្ណលទើបមានលសចកតស
ី បាយរីករាយកនុងរារត្ីរដូវលនះ?
លំោប់ លនះលសនាបត្ីល្មះអោត្ៈ ានរកាបបងគទ
ើ ល
ូ មុនលគថា បពិ រត្រពះ
សមមត្លិ ទព រពះអងគមានយានវាហនៈនិងពួ កពលលសនាជាលរចើនណ្ណស់ សុទ ធ
ដត្ជាអនកកាលហានអង់អាច

លយើ ងនឹងលលើកលចញលៅលដើមបីចាំងត្ាំងនឹងរពះ

រាជាណ្ណ ដដលមិនមកចុះកនុងអំណ្ណច ទូលបងគជា
ើ ខញំន
ុ ឹងនាំរពះរាជាលនះមកចុះ
អំណ្ណចរពះអងគ លនះជាលសចកតយ
ី ល់ ផ្កទល់ ខលួនរបស់ ទល
ូ រពះបងគជា
ើ ខញំ,ុ សូមរពះ
អងគរទង់លរត្កអរកនុងចមាំងជាមួយនឹងទូលរពះបងគជា
ើ ខញំ។
ុ
អាមាត្យល្មះសុនាមៈ
ក៏រកាបទូលដូលចនះថា

ានសាតប់ ោកយអោត្លសនាបត្ីលនាះលហើ យ

បពិ រត្មហារាជ ពួ កសរត្ូវ

ំងអស់

មកចុះចូលកនុង

អំណ្ណចរពះអងគរសាប់ លហើ យលត្ើ, ពួ កសរត្ូវមានលរគឿងសស្រ្សាតោក់ ចះុ លហើ យ
ដត្ងរបរពឹ ត្ប
ត នទន់បនាទបមករករពះអងគលហើ យ ឯការចាំងចូលទូលរពះបងគជា
ើ ខញំុ
មិនលពញចិត្លត ទ។ កនុងម្ងងលនះ សូមរពះអងគរទង់រកសាលមលហារសព លហើ យឲ្យ
លគនាំយករពះរកយាលសាងយមកថាវយ, បពិ រត្រពះសមមត្លិ ទព សូមរពះអងគរទង់
០២

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

លរត្កអរកនុងការរាំលរចៀងនិងលរគឿងរបគំលោយកាម

ំងឡាយវិញចុះ។

អាមាត្យល្មះវិជយៈ ានសាតប់ ោកយសុនាមៈអាមាត្យលនាះលហើ យ ក៏
រកាបទូលដូលចនះថា បពិ រត្មហារាជ កាម
និចលច ហើ យលត្ើ។ កាម

ំងអស់ ដត្ងរាកដដល់ រពះអងគជា

ំងលនះមិនដមនរពះអងគានលោយរកលទកាលលបើរពះអងគ

រាថានរីករាយលោយកាម

ំងឡាយណ្ណ កាម

ំងលនាះរពះអងគានសពវ ៗកាល

លនះមិនដមនជាលសចកតលី ពញចិត្រត បស់ ទល
ូ រពះបងគជា
ើ ខញំលុ ទ។

ទូលរពះបងគជា
ើ ខញំុ

យល់ លឃើងថា សមែរោហម ែ៍ណ្ណជាពហុ សសូត្ជាអនកដឹងអត្ថនិង្ម៌ ជា
អនកដសវងរកគុែ

គបបីបលនាទបង់នវូ លសចកតស
ី ងស័យម្នលយើ ង

លនះាន

ំងឡាយគួរចូលលៅរកសមែរោហម ែ៍ជាពហុ សសូត្លនាះ

លយើ ង

ំងឡាយកនុងម្ងង

លនះលទើបជាលសចកតលី ពញចិត្រត បស់ ទល
ូ រពះបងគជា
ើ ខញំ។
ុ
រពះរាជារពះនាមអងគត្ិ

រទង់រពះសណ្ណ
ត ប់ ោកយម្នវិជយាមាត្យលនាះ

លហើ យ រទង់រាស់ ថា កាែ៍ លនះលទើបលពញចិត្លត យើ ង ដូចោកយដដលវិជយាមាត្យលនះលោល។ លបើដលូ ចនះលយើ ងគួរចូលលៅរកបែឌិត្ណ្ណ ដដលជាអនកដឹង
អត្ថនិង្ម៌ ជាអនកដសវងរកគុែអាចបលនាទបង់នវូ លសចកតស
ី ងស័យម្នពួ កលយើ ង
កនុងម្ងងលនះាន។ អោត្លសនាបត្ី ានសាតប់ រពះបនទល
ូ ម្នរពះាទវិលទហៈ
លហើ យ ក៏រកាបទូលថា បពិ រត្មហារាជ មានអលចលក៍មួយរពះអងគ ដដលលគ
សនមត្ថាជាអនករាជញ គង់លៅកនុងមិគ

យវ័ន។ អលចលក៍លនាះល្មះ គុែៈ

ជាកសសបលគ្មរត្ ជាអនកលចះដឹង ជាអនកលោលោកយដ៏វច
ិ រិ ត្ ជាគណ្ណ្រយ,
បពិ រត្រពះសមមត្ិលទព

លយើ ងគួរចូលលៅរកអលចលក៍លនាះ
០៣

លោកអាចនឹង

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

បលនាទបង់នវូ លសចកតីសងស័យម្នពួ កលយើ ងាន។ រពះរាជារទង់រពះសណ្ណ
ត ប់ ោកយ
ម្នអោត្លសនាបត្ីលហើ យ រទង់រាស់ បង្គគប់ នាយសារងីថា លយើ ងនឹងលៅកាន់
មិគ

យវ័ន អនកចូរនាំយកនូវយានដដលទឹមលហើ យមកកនុងទីលនះ។ នាយសារងី

លុះទទួលរពះរាជបញ្ជជលហើ យ ក៏ ្ត្់ ដចងទឹមរាជរងនាំមកថាវយរពះរាជាៗ រទង់
លសតចយាងលៅលោយរាជរងដ៏លអវច
ិ រិ ត្លនាះ ជាមួយនឹងពួ កអាមាត្យ មាន

ំង

លសនាលរហ៍ ពលជាលរចើនាមដដងែរពះអងគលៅផង។ រពះាទវិលទហៈ រទង់លសតច
យាងលៅកាន់ មគ
ិ

យវ័ន លុះដល់ លហើ យ រទង់ចះុ ពី រាជរង យាងផ្កទល់ រពះ

ាទជាមួយនឹងពួ កអាមាត្យ ចូលលៅរកអាជីវកល្មះ គុែៈ។ រគ្មលនាះពួ ក
រោហម ែ៍និងគហបត្ីណ្ណ ដដលមករបជុម
ើ ន
ុ កនុងឧទានលនាះ រពះរាជាក៏មន
ិ
បលែតញរោហម ែ៍និងគហបត្ី ំងលនាះ

ដដលមកកាន់ ទីលោយមិនានល្វើ

ឱកាសលឡើយ។ លំោប់ លនាះរពះរាជា រទង់យាងចូលលៅគង់របថាប់ លលើរាជាសនៈកនុងទីដស
៏ មគួរលហើ យ លទើបរទង់រាស់ នវូ ោកយដដលគួររីករាយនិងោកយ
ដដលមិនគួររឭកជាមួយអលចលក៍លនាះថា បពិ រត្លោកដ៏ចលរមើន សរីរៈរបស់
លោកអាចរបរពឹ ត្លត ៅានលទឬ? សុខភាពរបស់ លោករបរពឹ ត្លត ៅរសួល មិន
មានជើងត្
ឺ មាាត្់ លទឬ? ការចិញ្ចឹមជីវត្
ិ របស់ លោកមិនលំាកលទឬ? ចកខុរបស់
លោកមិនងងឹត្រសវាំងលទឬ? អលចលក៍ល្មះ គុែៈ ានសដមតងអាការរីក
រាយត្បនឹងរពះាទវិលទហៈវិញលោយោកយថា បពិ រត្មហារាជ រពះអងគរទង់
រាស់ សួរអាាមភាពចំលោះលហត្ុការែ៍ ណ្ណ លហត្ុការែ៍ លនាះអាាមភាពាន
សុខរសួលបួល

ំងអស់

ឥត្មានអវីជាការលំាកលឡើយ,
០៤

បពិ រត្មហារាជ

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

បចចនរត គ្មម

ំងឡាយរបស់ រពះអងគានសុខសនតិភាព

មិនមានការបះលារលទ

ឬ? រាជរងរបស់ រពះអងគដដលរទង់រពះរាជដើលែើ រមក មិនមានការខូចខាត្លទ
ឬ? ពា្ិ ំងឡាយមិនដុត្កលតតសរីរៈរបស់ រពះអងគលទឬ? លំោប់ លនះរពះាទ
វិលទហៈ

ដដលមានរពះរាជហឫទ័យរទង់រាថាន្ម៌

ក៏រក
ី រាយត្ប

លទើបរទង់

រារពធ សួរអត្ថផង ្ម៌ផងនិងលហត្ុដដលគួរដឹងផងថា បពិ រត្កសសបលគ្មរត្
សត្វគបបីរបរពឹ ត្្
ត ម៌ចលំ ោះមាាបិាដូចលមតច? គបបីរបរពឹ ត្ច
ត លំ ោះអា្រយដូច
លមតច? គបបីរបរពឹ ត្ច
ត លំ ោះកូននិងរបពនធដច
ូ លមតច? គបបីរបរពឹ ត្ច
ត លំ ោះមនុសស
្ស់ រពឹ ធ ្រយដូចលមតច? ចំលោះសមែរោហម ែ៍ដូចលមតច? ចំលោះពួ កពល
ដូចលមតច? មួយលទៀត្ សត្វ ំងឡាយរបរពឹ ត្្
ត ម៌ដច
ូ លមតចដដលលះលោកលនះ
លហើ យលៅកាន់ សុគត្ិ? សត្វពួកណ្ណដដលឋិ ត្លៅកនុងអ្ម៌ដច
ូ លមតចមានកាល
សំយុងចុះធ្លលក់ លៅកាន់ នរក? អលចលក៍ល្មះ គុែៈ ានសាតប់ រពះបនទល
ូ
រពះាទវិលទហៈលហើ យ ក៏ លឆលយ
ើ ទូលដូលចនះថា បពិ រត្មហារាជ សូមរពះអងគរទង់
រពះសណ្ណ
ត ប់ នវូ បទដដលពិ ត្មិនលឃលៀងឃ្លលត្របស់ អាាមភាពលនះចុះ:
បពិ រត្រពះសមមត្លិ ទព ផលលអនិងផលអារកក់ របស់ បុគល
គ អនករបរពឹ ត្ត
្ម៌មន
ិ មានលទ, បរលោកក៏មន
ិ មានដដរ លរោះថាកនុងលោកលនះ មាននរណ្ណ
មកពី បរលោក។ មួយលទៀត្មាាបិាមិនមានលទ, អា្រយមិនមានលទ, អនកណ្ណ
នឹងទូនាមននូវបុគល
គ ដដលមិន

ន់ ទនា
ូ ម នាន,

សត្វ ំងឡាយមានត្ុលយភាព

លសមើៗគ្មន, សត្វ ំងឡាយលទៀងដូចជាទូកត្ូចចងភាជប់ នឹងទូក្ំ, សត្វដត្ងាន
នូវរបស់ ដដលរត្ូវានឯងៗ ផល

នកនុងបរលោកនឹងមានមកពី ណ្ណ។ បពិ រត្
០៥

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

រពះសមមត្លិ ទព ផល

នមិនមានលទ, លសចកតព
ី ាយាមមិនមានអំណ្ណចលទ,

ន

គឺពួកជនោលលទលត្ើ ដដលបញ្ញ ត្ទ
ត ក
ុ មក ឯពួ កបែឌិត្្ំដត្ទទួលយកនូវ

ន

លនាះពួ កជនោលជាអនកមិនមានអំណ្ណច សមាគល់ ខលួនថាជាបែឌិត្ រដមងឲ្យ
នដល់ បែឌិត្

ំងឡាយ។ ដី ទឹក លភលង
ើ ខយល់ សុខ ទុកន
ខ ិងជីវត្
ិ

ំង៧

លនះ លទើបល្មះថាជារបស់ លទៀងជាសភាវៈឲ្យោច់ មិនានឲ្យកលរមើកមិនាន។
ពួ កលទៀង

ំង៧លនះ គបបីរស់ ជាដរាប លបើល

ះជាបុគល
គ កាត្់លហើ យ មិនល្មះ

ថាកាត្់ បុគល
គ អនកសមាលប់ កតី អនកកាត្់ កតី ក៏មន
ិ មាន អនក ណ្ណសមាលប់ មានល្មះ
ថាមិនសមាលប់

ឯលរគឿងសស្រ្សាត

ំងឡាយ រគ្មន់ ដត្ចូលលៅកនុងចលនាលះម្នពួ ក

ំងលនាះប៉ុលណ្ណ
ា ះ បុគល
គ ណ្ណយកោវលៅកាត្់ កាលជនដម្ទ បុគល
គ លនាះមិន
មានល្មះថាកាត្់ ពួកលទៀង

ំងលនាះលទ ផលម្នាបកនុងអំលពើ លនាះនឹងមានមក

ពី ណ្ណ, សត្វ ំងអស់ លុះដត្អលនាទលលៅអស់ មហាកបប៨៤ លទើបបរិសុទឯ
ធ ង
កាលលបើមន
ិ

ន់ ដល់ កាលកំែត្់ លនាះលទ ពួ កសត្វសូមបីរបរពឹ ត្ល
ត អលរចើនក៏មិន

បរិសុទ ធ ល្វា
ើ បលរចើនក៏មន
ិ កនលងហួ សនូវខែៈលនាះដដរ លសចកតប
ី រិសុទរធ បស់
លយើ ងលៅាមលំោប់ ម្នកបប៨៤ មិនកនលងហួ សករមិត្ដ៏លទៀងលនាះានលទ ដូច
សាគរមិនកនលងហួ សរ្ំងលៅានលឡើយ។
អោត្លសនាបត្ីលុះានសាតប់ ោកយអ្ិបាយម្នអលចលកៈលនាះលហើ យ
ក៏លោលដូលចនះថា

លោកមាចស់ លោលោកយណ្ណ

ោកយលនាះជាទីលពញចិត្ខ
ត ំញ ុ

ណ្ណស់ លរោះខញំា
ុ នរឭកលឃើញជាត្ិរបស់ ខលួនពី កុង
ន កាលមុន ដដលអលនាទល
លៅលហើ យថា

កាលលនាះខញំុានលកើត្ជាមនុសសល្មះបងគល
ិ ៈជាអនករបរពឹ ត្ត
០៦

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

អារកក់ ដត្ងសមាលប់ សត្វជាលរចើនមាន លគ្ម រកបី រជូក ពដពជាលដើម លៅកនុងរកុង
ោរាែសី។ លុះខញំុចយុត្្កអត្តភាពលនាះលហើ យក៏ ានមកលកើត្កនុងរត្កូលលនះ
ានឋានៈជាលសនាបត្ីក៏សតុកសតមផ
ភ ងលទៀត្ ផលាបរបស់ ខំញម
ុ ន
ិ មានពិ ត្ាន
ជាខញំម
ុ ន
ិ លៅនរក។ រគ្មលនាះ មានបុរសកមសត្់ មានក់ ជា

សៈល្មះ វីជកៈ រកា

ឧលាសងសីលលហើ យ ចូលលៅកាន់ សមានក់ ម្នអលចលក៍ល្មះគុែៈកនុងលពល
លនាះដដរ។ វីជកៈលនាះ លុះានសាតប់ ោកយរបស់ គែ
ុ ៈនិងោកយរបស់ អោត្
លសនាបត្ីដដលានលោលលហើ យ ដ៏ដកដលងែម
ើ ្ំ យំ បងែូរទឹកដភនក។ រពះាទ
វិលទហៈ រទង់រាស់ សួរវីជកៈលនាះថា ដនអនក, លហត្ុអវីានជាអនកយំ , អនកយំ
លដើមបីអវី, អនកានឮឬានលឃើញអវីឬក៏អនកដល់ នវូ ទុកលខ វទនាដូចលមតច ចូររាប់
លយើ ងឲ្យដឹងផង។ វីជកៈានរកាបបងគទ
ើ ល
ូ ថា បពិ រត្មហារាជ ទុកលខ វទនារបស់
ទូលរពះបងគជា
ើ ខញំម
ុ ន
ិ មានលទ សូមរពះអងគរទង់រពះសណ្ណ
ត ប់ ចះុ , ទូលរពះបងគជា
ើ
ខញំរុ ឭកលឃើញនូវលសចកតស
ី ុខរបស់ ទល
ូ រពះបងគជា
ើ ខញំុ
ានលកើត្ជាភាវលសដឋី

ជាអនកលរត្កអរកនុងគុែ្ម៌

កនុងជាត្ិពីមន
ុ កាលដដល
កនុងបុរលី ្មះសាលកត្។

មានពួ ករោហម ែ៍និងគហបត្ីជាលរចើនដត្ងលោលសរលសើរទូលបងគជា
ើ ខញំថា
ុ
ជា
អនកលរត្កអរកនុងការដចករំដលក

នជាអនករបរពឹ ត្ស
ត ុចរិត្រត្ឹមរត្ូវ ទូលរពះបងគើ

ជាខញំម
ុ ន
ិ ដដលហា៊ននឹកនានូវអំលពើ អារកក់ ណ្ណមួយដដលខលួនល្វលើ ហើ យលទ។ លុះ
ទូលរពះបងគជា
ើ ខញំុ ចយុត្្កអត្តភាពលនាះ ក៏រត្ឡប់ មកលកើត្កនុងគភ៌ម្នកុមភ

សី

ជារសីទគ
ុ ត្
៌ កនុងរកុងមិងោ
ិ លនះ, ាំងពី លកើត្មក ទូលរពះបងគជា
ើ ខញំុ ទុគត្
៌ ម្រក
លពក, សូមបីទល
ូ រពះបងគជា
ើ ខញំទ
ុ គ
ុ ត្
៌ មលង
ឹ លហើ យ ក៏លៅដត្ាំងចិត្រត បរពឹ ត្ល
ត អ ដត្ង
០៧

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

ឲ្យភត្តោក់ កណ្ណ
ត លដល់ បុគល
គ អនករត្ូវការ,

ដត្ងរកាឧលាសងអស់ ម្ងងទី១៤

និងម្ងងទី១៥សពវ ៗកាលលទៀត្ អំលពើ ដដលសនសំលអ
ផលលោយពិ ត្ ទូលរពះបងគជា
ើ ខញំុសមាគល់ ថា

ំងអស់ លនះ

នកតី សីលកតី

ជារបស់ ឥត្

ំងអស់ លនះ មិន

មានរបលយាជន៍លទ ដូចជាអោត្លសនាបត្ីលោលដដរ អំលពើ ដដលទូលរពះបងគើ
ជាខញំទ
ុ ទួលទុកលខ

សលោយជាក់ ដសតងលនះ លរបៀបដូចអនកលលងមិនមានសិលបៈ

ឬដូចអោត្លសនាបត្ីលលងាសាាានលរៀនសាទត្់ លហើ យ ក៏ានទទួលនូវការ
ឈន ះ។ ទូលរពះបងគជា
ើ ខញំុមិនលឃើញ វ រសរមាប់ លៅកាន់ សុគត្ិលសាះ លរោះលហត្ុ
លនាះ ានជាទូលរពះបងគជា
ើ ខញំយ
ុ ំ ទញ
ួ
លរោះានសាតប់ ភាសិត្ម្នអលចលកៈជា
កសសបលគ្មរត្។
រពះាទវិលទហៈ

រទង់រពះសណ្ណ
ត ប់ ោកយវីជកៈ

លហើ យរទង់រាស់ ថា

មានលវីជកៈ វ រម្នសុគត្ិមន
ិ មានលទ អនកចូរសងឃឹមការដ៏លទៀងចុះ លរោះថាសុខ
និងទុកជា
ខ របស់ លទៀង ដដលពួ កសត្វរដមងដត្ានលសចកតប
ី រិសុទិ ធ លរោះសងារ
របស់ សត្វ ំងអស់ រដមងមាន លរោះលហត្ុលនាះ អនកកុរំ បញាប់ ចង់លឃើញកនុង
កាលដដលមិន

ន់ ដល់ កែ
ំ ត្់ លនាះលឡើយ, ពី លដើមមកលយើ ងជាមនុសសលអ ាន

ខវល់ខាវយបលរមើនវូ ពួ ករោហម ែ៍និងគហបត្ីលោយការលរបៀនរបលៅ
លយើ ងសាបសូនយ្កលសចកតលី រត្កអរកនុងកាមគុែជាលំោប់ ។
រពះរាជា

រទង់រាស់ នឹងអលចលក៍ល្មះគុែៈថា

ក៏នាំឲ្យ

លំោប់ លនាះ

បពិ រត្លោកដ៏ចលរមើន

ភាសិត្របស់ លោកជាទីលពញចិត្ខ
ត ំញលុ ហើ យ, របសិនលបើមានការរបជុើ លយើ ងនឹង
ជួបគ្មនមតងលទៀត្

លុះមានរពះត្រមាស់ ដច
ូ លនះលហើ យ
០៨

ក៏រទង់យាងរត្ឡប់ លៅ

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

កាន់ រពះរាជនិលវសន៍របស់ រពះអងគវញ
ិ ។ កាលលបើរារត្ីលនាះកនលងលៅលហើ យ រពះ
ាទអងគត្ិ រទង់របជុព
ើ ួ កអាមាត្យកនុងរពះរាជដើណ្ណក់ លហើ យរាស់ ថា អាមាត្យ
ំងឡាយ ចូរ្ត្់ ដចងកាម

ំងឡាយ កនុងវិមានច័នក
ទ ៍របស់ លយើ ងសពវ ៗកាល

លុះរទង់រាស់ ត្រមាស់ លនះលហើ យ ក៏សមាគល់ នវូ កាម

ំងឡាយដ៏លរចើន លហើ យ

ឈប់ ខវល់ខាវយចំលោះរោហម ែ៍គហបត្ីនិងករែី យកិចណ្ណ
ច
នីមយ
ួ ។
ាំងពី កាលលនាះមករហូ ត្ដល់ រារត្ីទី១៤

រគ្មលនាះរពះរាជកញ្ជញរបស់

រពះាទវិលទហៈ រពះនាមរ ុ្ ជា្ីាបលងាត្
ើ ានលោលចំលោះស្រ្សតីរពះសនំជា
បរិវារ

ំងឡាយថា ម្ងងលនះចូរនាងរបោប់ សអិត្សាអងកាយរគប់ ៗគ្មន, លរោះម្ងង

ដសអកជាម្ងងទី១៥ ជាម្ងងទិពវ លយើ ងនឹងលៅកាន់ សមានក់ រពះបិា។ ឯរពះនាងរ ុ្
លនាះ ានសអិត្សាអងកាយលោយលរគឿងអាករែៈ

ំងពួ ង ឋិ ត្លៅកនុងកណ្ណ
ត ល

ម្នពួ កស្រ្សតីជាបរិវារ ានចូលលៅកាន់ វមា
ិ នចនទក៍លោយសិរស
ី មបត្តិដ៏លអរ ុងលរឿង
លុះចូលលៅដល់ លហើ យ ក៏ថាវយបងគរើ ពះាទវិលទហៈជារពះបិា លហើ យឋិ ត្លៅ
កនុងទីដស
៏ មគួរ។ រពះាទវិលទហៈ រទង់ទត្លឃើញការរបជុលើ នាះដូចជាទី របជុម្ើ ន
ពួ កស្រ្សតីលទពអបសរ លទើបមានរពះត្រមាស់ លៅកាន់ នាងរ ុ្ជា្ីាថា មានលនាង
រ ុ្ជាកូនរសីសមាលញ់ឪពុ ក នាងលរត្កអរកនុងរាសាទនិងរសះលាកខរែី ខាង
កនុងដដរឬពួ កជនាននាំយកលភាជនលផសងៗ មកថាវយនាងដដរឬមួយលទៀត្ នាង
ខវះខាត្លោយវត្ថុអវី ជន

ំងឡាយាននាំយកវត្ថុមកថាវយនាងដដរឬ នាងចូរ

ល្វា
ើ មលសចកតស
ី បាយចិត្ច
ត ះុ សូមបីរបស់ លសមើលោយរពះចនទ ក៏ឪពុ កផតល់ឲ្យ
នាងានដដរ។ នាងរ ុ្លទវី ានសាតប់ រពះរាជឱង្គាររពះបិាលហើ យ លទើបទូល
០៩

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

ត្បថា បពិ រត្រពះបិា របស់

ំងអស់ លនាះ ខញំមា
ុ ច ស់ ដត្ងានកនុង សមានក់ រពះអងគ

សពវ កាល ឥត្មានការលំាកអវីលឡើយ។ ដសអកជាម្ងងទី១៥ ជាម្ងងទិពវ សូមរពះ
អងគរទង់រពះរាជ

នកហាបែៈមួយោន់ ដល់ ខំញុមាចស់ ៗ នឹ ងឲ្យ

នដល់ ពួក សមូម

យាចកអនកកមសត្់ ទគ
ុ ត្
៌ ទួលៅ ាមទំនងដដលខញំមា
ុ ច ស់ ធ្លលប់ ឲ្យមកលហើ យ។
រពះរាជាអងគត្ិ

លុះរទង់រពះសណ្ណ
ត ប់ នាងរ ុ្លហើ យ

ក៏រទង់រាស់ ថា

រទពយសមបត្តដ
ិ ល៏ រចើនល្មះថានាងល្វឲ្
ើ យវិនាស ល្វឲ្
ើ យឥត្របលយាជន៍ ល្វឲ្
ើ យឥត្
ផលលហើ យ, នាងរកាឧលាសងត្មមិនបរិលភាគាយទឹកជានិចច បុែយមិនមាន
ដល់ បុគល
គ ដដលមិនបរិលភាគលទ, នាងលឃើញលទ ដូចយា៉ង
ានសាតប់ ភាសិត្របស់ លោករគូអលចលក៍ល្មះគុែៈ

សៈល្មះវីជកៈ

លុះសាតប់ ានលហើ យ

ក៏ដកដលងែម
ើ ្ំយំសរមក់ ទឹកដភនក លោយនឹកសាតយចំលោះអំលពើ លអ ដដលខលួនខំ
ល្វលើ ហើ យរត្ឡប់ លៅជាឥត្របលយាជន៍។ មានលនាងរ ុ្ កាលលបើនាងមានជីវត្
ិ
រស់ លៅដរាបណ្ណ នាងកុំអត្់ ាយលឡើយ, បុែយកុសលអវីគ្មមនលទ

ំង បរលោក

ក៏ គ្មមនដដរ, លរោះលហត្ុអវីនាងខំរបឹងល្វើខលួនឲ្យលំាកឥត្របលយាជន៍, ឪពុ កាន
សាតប់ ភាសិត្របស់ លោករគូអលចលក៍ល្មះគុែៈ

លោកានសដមតងរាប់

ឪពុ កលោយសពវ រគប់ អស់ លហើ យ, ឪពុ កានសននិោឋនចាស់ លហើ យថា កមមនិង
ផលរបស់ កមមមន
ិ មានលទ។
នាងរ ុ្

ជាស្រ្សតីមានរាជាញសាគល់ លហត្ុផល

កាលលបើានសាតប់ រពះ

បនទូលម្នរពះាទវិលទហៈជារពះបិាលហើ យ លទើបលោលោកយលនះនឹងរពះបិា
ថា ពី លដើមខញំមា
ុ ច ស់ រគ្មន់ ដត្ឮលគថា ឥឡូវលរឿងលនះខញំមា
ុ ច ស់ ានលឃើញជាក់ ចាស់
១០

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

លហើ យថា បុគល
គ ណ្ណលសពគប់ នឹងជនោល បុគល
គ លនាះរដមងកាលយលៅជាជន
ោលដដរ។ ដបិត្ថា បុគល
គ វលងវងលៅអារស័យនឹងបុគល
គ វលងវង រដមងដល់ នវូ
លសចកតវី លងវងដ៏ម្រកដលង ដូចអោត្លសនាបត្ីនិង

សៈល្មះវីជកៈ គួរវលងវង

លៅចុះ ដត្រពះអងគកវុំ លងវងដូលចនះលឡើយ។ បពិ រត្រពះសមមត្លិ ទព រពះអងគមាន
រាជាញជាអនករាជញ្លសកនុងលសចកតច
ី លរមើននិងលសចកតីវនា
ិ ស លហត្ុអវីរពះអងគ
លៅជារបដហសនឹ ងពួ កជនោលលហើ យលុះកនុងទិដដ
ឋិ ៏ថាក
លបើ

បលៅវិញ។ របសិន

សត្វរដមងបរិសុទលធ ោយគនលងម្នសងារដូចោកយអលចលក៍ល្មះគុែៈ

លោលដមន

បពវ ជាជ

(ការបួស)

របស់ អលចលក៍ល្មះគុែៈលនាះ

ក៏គ្មមន

របលយាជន៍អវីដដរ, អលចលក៍ល្មះគុែៈជាមនុសសវលងវងលោយលមាហៈដល់ នវូ
ភាពជាអនកអារកាត្ ដូចជាសត្វកែតូបទមាលក់ ខលួនចុះលៅកនុងគំនរលភលើងកំពុងលឆះ។
ជនមានចំនន
ួ ជាលរចើននាក់

ដដលជាមនុសសលងងល់ លល

រត្ូវអលចលក៍ល្មះ

គុែៈទូនាមនលហើ យថា លសចកតប
ី រិសុទិលធ រោះសងារ ក៏លជឿាមលហើ យបដិលស្
កមមផលល្ល របលយាជន៍ដដលបុគល
គ កាន់ យកមិនលអពីកុង
ន កាលមុន ក៏រដមង
កាលយលៅជាល

សដូចរត្ីដដលនឹងរ ួចអំពីសនទូចានលោយរក។

បពិ រត្មហា

រាជ ខញំមា
ុ ច ស់ សូមល្វលើ សចកតឧ
ី បមាថាវយរពះអងគ លរបៀបដូចទូករបស់ ពួកឈម ួញ
ដដលផទុកភារៈដ៏្ន
ង ់ ហួសរបមាែនាំលៅនូវភារៈដ៏្ន
ង ់ លលើសលប់

រដមងលិច

ចុះកនុងនរកក៏យា៉ងលនាះដដរ។ បពិ រត្រពះសមមត្លិ ទព ភារៈដ៏្ន
ង ់ របស់ អោត្
លសនាបត្ីមន
ិ

ន់ លពញលរបៀបលៅលឡើយលទ

អោត្លសនាបត្ីលៅកាន់ ទគ
ុ ត្
គ ិ

លរោះាបណ្ណ គ្មត្់ លៅដត្សនសំាបលនាះ។ អោត្លសនាបត្ី ដដលាន
១១

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

ទទួលនូវលសចកតស
ី ុខចលរមើន ក៏លោយសារអានិសងសបុែយដម្ទដដលគ្មត្់ ាន
ល្វព
ើ ី កុង
ន កាលមុនលនាះឯង។
គ្មត្់ លរត្កអរកនុងអកុសលកមម

ឥឡូវបុែយលនាះរបស់ គ្មត្់ អស់ លហើ យ

ានជា

លះបង់នវូ ផលូវរត្ង់លហើ យលដើរលៅាមផលូវលវៀច

វិញ លរបៀបដូចវត្ថុ្ន
ង ់ ដដលលគោក់ កុង
ន មែឌលម្នជញ្ចី ង ដងជញ្ជី ងក៏បះលឡើង
កាលលបើភារៈ្ងន់លនាះលគោក់ លចញលហើ យ កាលជញ្ជី ងក៏ លងើបលឡើង យា៉ងណ្ណ
មិញ នរជនកាលសនសំបុែយសូមបីបនតិចមតងៗ ដូចជា

សៈល្មះវីជកៈ កាល

រាថានសុគត្ិ រដមងលរត្កអរកនុងកុសលកមមដដលមានផលលអក៏យា៉ងលនាះដដរ។
វីជកៈានលឃើញទុកណ្ណ
ខ
ចំលោះខលួនកនុងម្ងងលនះ ពី លរោះដត្ាបដដលគ្មត្់ ាន
ល្វទ
ើ ក
ុ ពី កុង
ន កាលមុន

លទើបគ្មត្់ ានទទួលនូវទុកលខ នាះ,

ាបរបស់ គ្មត្់ លនាះ

អស់ ានជាគ្មត្់ លរត្កអរកនុងកុសលកមម លរោះលហត្ុលនះសូមរពះអងគកគ
ុំ ប់ រក
អលចលក៍ល្មះគុែៈ លហើ យមកកាន់ ផូវល ខុសលឡើយ។ បពិ រត្រពះរាជា បុគល
គ
គប់ រកនូវបុគល
គ ណ្ណៗ

ជាសបបុរសឬអសបបុរស

រដមងលុះនូវអំណ្ណចម្នបុគល
គ លនាះៗឯង

មានសីលឬមិនមានសីល

លរបៀបដូចបុគល
គ ខចប់រត្ីសអុយលោយ

សលឹកលឈើ ណ្ណ សលឹកលឈើ លនាះលៅជាមានកលន
ិ សអុយផាយលៅ ខចប់រកសានមានកលន
ិ
រកអូបលោយសលឹកលឈើ ណ្ណ សលឹកលឈើ លនាះលៅជាមានកលន
ិ រកអូបផាយលៅយា៉ង
មិញ

ការលសពគប់ នវូ បុគល
គ ោលនិងបុគល
គ ជាអនករាជញ

ក៏យា៉ងលនាះដដរ

លរោះលហត្ុលនះ បែឌិត្អនកមានរាជញ កាលលបើដង
ឹ ចាស់ នវូ ភាពម្នខលួនដដល
ដរបរបួលានដូចជាកញ្ច ប់ម្នសលឹកលឈើ
រត្ូវដត្លសពគប់ នឹងសបបុរស

មិនរត្ូវលសពគប់ នឹងអសបបុរសលទ

លរោះថាពួ កអសបបុរស ដត្ងនាំលៅកាន់ ទគ
ុ ត្
គ ិ
១២

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

ពួ កសបបុរសដត្ងនាំលៅកាន់ សុគត្ិ។
បពិ រត្រពះសមមត្លិ ទព ខញំមា
ុ ច ស់ ានរឭកលឃើញនូវកំលែើ ត្ម្នខលួន ដដល
អលនាទលលៅមកកនុងភព អស់ ៧ជាត្ិមកលហើ យនិង៧ជាត្ិលទៀត្ ដដលខញំមា
ុ ច ស់
នឹងចយុត្្កអត្តភាពលនះលៅកនុងអនាគត្។ កនុងកាលពី មន
ុ
ជាត្ិណ្ណរបស់ ខំញុ
មាចស់ ជាគរមប់ ៧, កនុងជាត្ិលនាះ ខញំមា
ុ ច ស់ ានលកើត្ជាកូនជាងមាសលភទជារបុស
កនុងរាជគហបុរ ី ដដនមគ្ៈ។ ាបដ៏លរចើនខញំមា
ុ ច ស់ ានល្វើលហើ យ លរោះអារស័យ
នឹងសមាលញ់មានក់ ជាមនុសសោមក

ខញំមា
ុ ច ស់

ំងពី រនាក់

ដត្ងលបៀត្លបៀននូវ

របពនធម្នជនដម្ទ របរពឹ ត្លត ្វខ
ើ លួនហាក់ ដច
ូ ជាមិនលចះសាលប់ ។ អំលពើ ាបលនាះកប់
លៅដូចរលងើកលភលង
ើ ដដលកប់ លៅកនុងលផះ, ត្ពី ជាត្ិលនាះលៅ ខញំមា
ុ ច ស់ ានលៅលកើត្
កនុងរត្កូលលសដឋក
ី ុង
ន វើសភូមិ រកុងលកាសមពី ជាកូនរបុសដត្មួយ ជារត្កូលសតុក
សតមមា
ភ នរទពយសមបត្តលិ រចើនលោយកុសលកមមដម្ទ, កនុងកាលលនាះខញំមា
ុ ច ស់ ាន
លសពគប់ នឹងមិរត្សមាលញ់មានក់ អនកលរត្កអរកនុងកុសលជាបែឌិត្បរិបូែ៌លោយ
ការលចះដឹង

មិរត្សមាលញ់លនាះានដឹកនាំខំញមា
ុ ច ស់ ឲ្យត្មាល់លៅកនុងអំលពើ ជារប-

លយាជន៍, ខញំមា
ុ ច ស់ ានរកាឧលាសងអស់ រារត្ីទី១៤និងទី១៥ដ៏លរចើន កុសល
កមមដដលខញំមា
ុ ច ស់ ល្វលើ នាះលៅកប់ ដច
ូ ជាកំែប់ កុង
ន ទឹក។ បណ្ណ
ត ាកមម
បរ

រកកមមណ្ណ

មាសកនុងដដនមគ្ៈ

ំងឡាយ

ដដលខញំមា
ុ ច ស់ ានល្វលើ ហើ យកនុងកាលដដលលកើត្ជាកូនជាង
ផលម្នបរ

រកកមមលនាះផតល់ឲ្យកនុងកាលជាខាងលរកាយ

ដូចបុគល
គ អនកបរិលភាគលភាជនដដលោយលោយពិ សដ៏កាចដូលចនះ។

បពិ រត្

រពះរាជា ខញំមា
ុ ច ស់ លុះចយុត្្ករត្កូលលសដឋលី នាះមក លៅលឆះលៅកនុងលរារ ុពនរក
១៣

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

អស់ កាលដ៏យូរលោយាបកមមរបស់ ខលួនពី មន
ុ លនាះ

ខញំមា
ុ ច ស់ កាលរឭកលឃើញ

លសចកតទ
ី ក
ុ ក
ខ ុង
ន នរកលនាះ រដមងមិនានលសចកតស
ី ុខលសាះ, ខញំមា
ុ ច ស់ រងលសចកតី
ទុកលខ ៅកនុងលរារ ុពនរកលនាះអស់ ឆ្នំដល៏ រចើន លុះរ ួចលហើ យក៏ានមកលកើត្ជាសត្វ
ពដព រត្ូវលគលរកៀវអែឌៈកនុងរកុងភិនានគត្។ ខញំមា
ុ ច ស់ ាននាំពួកកូនម្នអាមាត្យ
លោយខនងផង លគទឹមលោយរងផង លនះជាផលកមម គឺការគប់ រកនូវរបពនធម្ន
បុគល
គ ដម្ទរបស់ ខំញមា
ុ ច ស់ លនាះ។ បពិ រត្រពះរាជា ខញំមា
ុ ច ស់ លុះចយុត្្កអត្តភាព
ម្នពដពលនាះលហើ យ ក៏លៅលកើត្ជាសាវកនុងម្រព្ំ រត្ូវសាវជាលមហវ ូងជាសត្វកាច
ខាំកាត្់ ពូជខញំមា
ុ ច ស់ លចញ លនះជាផលកមម គឺការគប់ រកនូវរបពនធម្នបុគល
គ ដម្ទ
របស់ ខំញមា
ុ ច ស់ លនាះ។ បពិ រត្រពះរាជា ខញំមា
ុ ច ស់ លុះចយុត្្កអត្តភាពម្នសាវលនាះ
លហើ យ ក៏លៅលកើត្ជាលគ្មកនុងដដនទសននៈ ជាលគ្មបលរមើមានសនទុះលលឿន រត្ូវលគ
លរកៀវ, ខញំុមាចស់ ានអូសរលទះអស់ កាលដ៏យូរ លនះជាផលកមម គឺការគប់ រកនូវ
របពនធម្នបុគល
គ ដម្ទរបស់ ខំញមា
ុ ច ស់ លនាះ។ បពិ រត្រពះសមមត្លិ ទព ខញំមា
ុ ច ស់ ចយុត្
្កអត្តភាពម្នលគ្មលនាះលហើ យានមកលកើត្កនុងរត្កូលមួយកនុងដដនវជជី លោយ
លភទជាមនុសសលខទើយ គឺមន
ិ ដមនរសី មិនដមនរបុស លនះជាផលកមម គឺការគប់
របពនធម្នបុគល
គ ដម្ទរបស់ ខំញមា
ុ ច ស់ ។ បពិ រត្រពះសមមត្លិ ទព ខញំុមាចស់ ចយុត្្ក
អត្តភាពលខទើយលនាះលហើ យ ានលៅលកើត្ជារសីលទពអបសរកនុងឋានាវត្តង
ិ សលទវ
លោកជាស្រ្សតីបលរមើម្នលទវរាជល្មះសកាៈ។ បពិ រត្រពះរាជា ខញំមា
ុ ច ស់ ឋិត្លៅ
កនុងឋានាវត្តង
ិ សលនាះ ានរឭកលឃើញជាត្ិ៧លទៀត្ ដដលខញំមា
ុ ច ស់ នឹងលៅកនុងអ
នាគត្។ កុសលណ្ណដដលខញំុមាចស់ លកើត្ជាកូនលសដឋក
ី ុង
ន រកុងលកាសមពី កុសល
១៤

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

លនាះាមមកឲ្យផល

ខញំមា
ុ ច ស់ ចយុត្្កអត្តភាពជាលទព្ីាលនាះលហើ យ

នឹង

អលនាទលលៅកនុងលទវលោកនិងមនុសសលោក។ បពិ រត្មហារាជ ខញំមា
ុ ច ស់ ដដល
មានលគល្វស
ើ កាារបូជាជានិចអ
ច ស់ ៧ជាត្ិ

ដត្ខញំុមាចស់ លៅដត្មិនរ ួច្កលភទជា

រសីអស់ គត្ិ៦លនះ លុះដល់ គត្ិជាគរមប់ ៧ ខញំមា
ុ ច ស់ នឹងលកើត្ជាលទវបុរត្លភទ
របុស មានឫទធិលរចើនដ៏ឧត្តមកនុងពួ កលទវា។
បពិ រត្មហារាជ សូមរពះអងគរទង់រជាបថា កមម

ំងឡាយរដមងអលនាទល

ាមអស់ ជាត្ិជាអសលងខយយដូលចនះឯង លរោះថា កមមលអកតី កមមអារកក់ កតី ដដល
បុគល
គ ល្វលើ ហើ យ មិនវិនាសសាបសូនយលទ។ បុគល
គ ណ្ណ ចង់ានលភាគៈជាទិពវ
អាយុ យសនិងសុខជាទិពវ រត្ូវលវៀរបង់នវូ អំលពើ ាប

ំងឡាយ លហើ យរបរពឹ ត្ត

សុចរិត្្ម៌៣យា៉ង។ បុរសឬស្រ្សតី ជាអនកមិនល្វសរបដហសកនុងអំលពើ អារកក់
លោយកាយវា្ចិត្ត មានរាជាញជាលរគឿងពិ ្រណ្ណ ល្មះថាលកើត្មកលដើមបី
របលយាជន៍របស់ ខលួន។ ពួ កមនុសសណ្ណមួយ កនុងជីវលោក ជាអនកមានយសនិង
លភាគៈបរិបូែ៌

ំងអស់

ពួ កមនុសស

ំងលនាះ

ល្មះថាលគានសនសំកមមលអ

លហើ យពី កុង
ន កាលមុនលោយឥត្សងស័យលឡើយ លរោះថាសត្វ ំងអស់ សុទដធ ត្
មានកមមលអនិងអារកក់ ជារបស់ ខលួន បពិ រត្រពះសមមត្លិ ទព សូមរពះអងគរទង់រពះ
ត្រមិះលរឿយៗ លោយរពះអងគឯងចុះ។ រពះរាជកញ្ជញរពះនាមរ ុ្ ានញាុំង
រពះាទអងគត្ិជារពះបិាឲ្យលរត្កអរយា៉ងដូលចនះឯង នាងជាអនកមានវត្តលអ ាន
រាប់ ផូវល សុគត្ិដល់ រពះបិា ដូចជាលគរាប់ ផូវល ដល់ មនុសសវលងវង។
រគ្មលនាះ នារទរពហម របលមើលលមើលជមពូទីប
វ ានលឃើញរពះាទអងគត្ិ
១៥

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

មានទិដវឋិ ប
ិ ោលស ក៏ចះុ មកអំពីរពហម លោកលោយត្ំដែងខលួនជាឥសី មកឋិ ត្
លៅពធ ដអា
៏ កាសកនុងរាសាទខាងមុខម្នរពះាទវិលទហៈ។ នាងរ ុ្ ានលឃើញ
នារទរពហម លនាះដដលមកដល់ លហើ យដ៏ថាវយបងគលើ ោយលសចកតលី គ្មរព, ចំដែក
ខាងរពះរាជាានលឃើញនារទរពហម លនាះក៏រត្ឡប់ ជាមានរពះហឫទ័យត្ក់ សលុត្
ខាលច លហើ យចុះអំពីអសនៈសាកសួរនារទរពហម ថា លោកមានវែាៈដូចជាលទវ
ា ញាុំងទិស

ំងអស់ ឲ្យភលដ
ឺ ច
ូ រពះចនទ លត្ើលោកលទើបនឹងមកពី ណ្ណ, លោកចូរ

រាប់ នាមនិងលគ្មរត្ឲ្យលយើ ងានសាគល់ ផង។ នារទរពហម —អាាមភាពលទើបនឹង
មកអំពីលទវលោក, មនុសស

ំងឡាយដត្ងសាគល់ ថា អាាមភាពល្មះ នារទៈ ជា

កសសបលគ្មរត្។ រពះរាជា —រទង់រ

យរបស់ លោកកតី ជើហរនិងដើលែើ ររបស់

លោកកតី ពធ ដអា
៏ កាស មានសភាពជាអសាចរយ, បពិ រត្រពះនារទៈ ខញំស
ុ ួរលសចកតី
លនះនឹងលោក លត្ើឫទធិរបស់ លោកលនះ លកើត្មានលឡើងលោយលហត្ុអវី? នារទរពហម —សចចៈ១ ្ម៌១ ទមៈ១ ្គៈ១ គុែ្ម៌

ំងលនះ អាាមភាពានរបរពឹ ត្ត

មកលហើ យអំពីជាត្ិមន
ុ លទើបអាាមភាពមានសនទុះចិត្លត ៅាមរាថានាន លរោះ
្ម៌ដដលអាាមភាពានសនសំលអលហើ យ

ំងលនាះឯង។ រពះរាជា —លោកាន

រាប់ ការសលរមចម្នបុែយជារបស់ អសាចរយលហើ យ, បពិ រត្នារទៈ របសិនលបើដច
ូ
ជាោកយដដលលោកលោលយា៉ងលនះដមន ខញំុសូមសួរលសចកតលី នះនឹងលោកលទៀត្
លបើខំញុសួរលហើ យ សូមលោកលឆលយ
ើ លោយរបម្ពចុះ។ នារទរពហម —បពិ រត្មហា
រាជ រពះអងគមានលសចកតស
ី ងស័យរត្ង់ណ្ណ សូមរទង់សួរអាាមភាពចុះ អាាម
ភាពដដលមកលនះជារបលយាជន៍របស់ រពះអងគលហើ យ
១៦

អាាមភាពនឹងញាុំងរពះ

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

អងគឲ្យដល់ នវូ ភាពជាអនកមិនមានលសចកតីសងស័យ លោយន័ យនិ ងលោយញាែ
ំងឡាយ។ រពះរាជា —បពិ រត្នារទៈ ខញំស
ុ ូមសួរលសចកតលី នះនឹងលោកថា លទវាមានដមនឬ? មាាបិាមានដមនឬ? បរលោកមានដមនឬ?។ នារទរពហម
—លទវាមាន, មាាបិាមាន, បរលោកមាន ដត្ពួ កជនណ្ណជាអនកជាប់ លៅកនុង
កាម ជាអនកវលងវងរបកបលោយលមាហៈ ពួ កជនលនាះ រដមងមិនដឹងនូវបរលោក
ឬមិនលជឿថាបរលោកមានលឡើយ។ រពះរាជា —បពិ រត្នារទៈ លបើលោកលជឿថា
លំលៅម្នជន

ំងឡាយដដលសាលប់ លៅលហើ យ មានកនុងបរលោកដមន, លោកចូរ

ឲ្យកហាបែៈ៥០០ដល់ ខំញក
ុ ុង
ន លោកលនះចុះ ខញំន
ុ ឹងសងកហាបែៈជាមួយោន់
ដល់ លោក កនុងបរលោកវិញ។ នារទរពហម —លបើអាាមភាពដឹងថា មហារាជជា
អនកមានសីល ជាអនកមាន

ន សលស្រ្ង្គគះដល់ ពួកសមូម អាាមភាពនឹងឲ្យកហា-

បែៈ៥០០ ដល់ មហារាជ ប៉ុដនតលបើមហារាជជាមនុសសអារកក់ ធ្លលក់ លៅរងទុកខ
កនុងនរក លត្ើអនកណ្ណនឹងលៅ

រកហាបែៈមួយោន់ កុង
ន បរលោកាន, សូមបី

កនុងលោកលនះ បុគល
គ ណ្ណមិនមាន្ម៌ជារបរកត្ី មានមារយាទដ៏ោមក ជាអនក
ខជិលរចអូស មានការង្គរអារកក់ បែឌិត្
ខចីរទពយលទ

ំងឡាយ ក៏មន
ិ ឲ្យបុគល
គ លនាះ បុលឬ

លរោះថាការានរទពយអំពីបុគល
គ មានសភាពដូល្នះមិនមានលសាះ

លឡើយ។ បពិ រត្រពះរាជា លបើរពះអងគចយុត្្កអត្តភាពលនះលៅ នឹងទត្លឃើញ
ខលួនរពះអងគឯងកំពុងលៅកនុងឋាននរក

ដដលរត្ូវហវ ូងដកអក

ាមត្និងដឆា ចឹក

ជដញ្ជ ងទំោសុី មានខលួន្លុះធ្លលយ កំពុងមាន្មហូ រសរសាក់ រងទុកលខ វទនា
លត្ើអនកណ្ណនឹងលៅ

រកកហាបែៈមួយោន់ កុង
ន បរលោកាន។ សភាពងងឹត្
១៧

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

ខាលំង

រដមងមានកនុងនរកលនាះ

រពះចនទនិងរពះអាទិត្យក៏មិនមានកនុងនរកលនាះ

មានផ្កទំងងងឹត្ដ៏រកាសសពវ កាល មានសភាពគួរខាលច យប់ ក៏មន
ិ រាកដ ម្ងងក៏
មិនរាកដ

លត្ើនរណ្ណជាអនករត្ូវការលោយរទពយ

ដូល្នះាន។

ដឆាពោលនិងដឆាលលឿង

លហើ យរាច់ លៅកនុងនរក

ំងពី រពួ ក មានកាយដ៏ធ្លត្់ ្ំ មាន

កមាលំងដត្ងខាំសុីនវូ សត្វរបរពឹ ត្អ
ត ំលពើ អារកក់ លហើ យចយុត្អំពីលោកលនះធ្លលក់ ចះុ
លៅកនុងបរលោក លោយលឆមញជាវិការៈម្នដដក, រពះអងគកាលលៅកនុងនរកកំពុង
រងទុកដ
ខ ខា
៏ ល ំងខាល

រត្ូវដឆាដកា
៏ ចអារកក់

្មសរសាក់

លត្ើនរណ្ណនឹងលៅ

ំងលនាះខាំសុី

មានខលួន្លុះធ្លលយ

រកហាបែៈមួយោន់

ហូ រ

អំពីរពះអងគកុង
ន

បរលោកាន។ ពួ កនាយនិរយាលល្មះកាលូបកាលៈ កនុងនរកលនាះគួរឲ្យ
ខាលចដ៏ពនលឹក ជាប្ចមិរត្ដត្ង្ក់ កាប់ សមាលប់ នរជនដដលល្វអ
ើ ំលពើ អារកក់ កុង
ន
កាលមុន លោយរពួញនិងលំដពងដដលសំលលៀងមុត្លហើ យ, រពះអងគកាលលៅ
កនុងនរក រត្ូវពួ កនិរយាល
មានខលួន្លុះធ្លលយ

ំងលនាះ ្ក់ រត្ង់លកលៀក រត្ង់ឆង
អឹ ជើនីរ វះលោះ

មាន្មហូ រលចញសរសាក់

លត្ើនរណ្ណនឹងលៅ

រយក

កហាបែៈមួយោន់ អំពីរពះអងគកុង
ន បរលោកាន។ កនុងនរកលនាះ មានលភលៀង
បងអុរចុះជាអាវ ុ្លផសងៗ

គឺលំដពង

អណ្ណ
ត ត្លឆះដូចជារលងើកលភលង
ើ

រពួញនិងចបូក,

លភលៀងអាវ ុ្លនាះ

មាន

រដមងធ្លលក់ ចះុ លលើកាលម្នសត្វដដលល្វអ
ើ ំលពើ

អារកក់ , កនុងនរកលនាះ មានខយល់ ដល៏ តតលខាលចផា, អត្់ ្ន់ ានលោយរក រពះអងគ
ដដលមានកមមអារកក់ រដមងលតតរកហាយអនទះសាជានិចច សទុះលឆលឆ្លលៅមកគ្មមន
លពលរសាករសានតលសាះ លត្ើនរណ្ណនឹងលៅរកកហាបែៈមួយោន់ អំពីរពះអងគ
១៨

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

កនុងបរលោកាន។

នាយនិរយាល

ទឹមរពះអងគកុង
ន រងលហើ យ្ក់ លោយ

ជនលូញ រពះអងគសះទុ លៅមក ជាន់ ដផនដីមានអណ្ណ
ត លភលង
ើ សលនាធសលៅធទទួលរង
ទុកលខ វទនាជានិចច លត្ើនរណ្ណនឹង រកហាបែៈមួយោន់ អំពីរពះអងគកុង
ន បរលោក
ាន។

រពះអងគលឡើងកាន់ ភដ
នំ ល៏ ដរោសលោយកាំបិត្

រ្លរនាទលឆអន
ិ លអអ

គួរឲ្យត្ក់ សលុត្ម្រកដលង

កំពុងហូ រ្មសរសាក់

ជាភនមា
ំ នអណ្ណ
ត ត្លភលង
ើ

រពះអងគមានខលួនោច់ ្ុះល ធ្លលយ

ជាសត្វករំ ោទួញយំ ដកតងៗ

កហាបែៈមួយោន់ អំពីរពះអងគកុង
ន បរលោកាន។

លត្ើនរណ្ណនឹង

រយក

លដើមលឈើ ដខ
៏ ពស់លសមើនឹង

ពពកជាលឈើ រចូងរ្ងលោយបនាលជាវិការៈម្នដដកដ៏មត្
ុ

ពួ កស្រ្សតីនិងបុរស

ដដលកបត្់ កតី កបត្់ របពនធ រត្ូវពួ កនាយនិរយាលកាន់ ោវ ជាអនកល្វា
ើ មបញ្ជជ
របស់ យមរាជកាប់ ្ក់ បងខឲ្
ើ យលឡើងលដើមលឈើ លនាះ។ រពះអងគនឹងលឡើងលដើមរកា
ដដកកនុងនរក មានកាយមុត្ោច់ រាត្់ រាយលោយ្ម មានដសបករបករលាច
លតតរកហាយជានិចច មានទុកលខ វទនាដ៏ខាលំងកាលលៅលលើចង
ុ លដើមរកា លត្ើនរណ្ណនឹង
រយករទពយលនាះអំពីរពះអងគាន។ រពះអងគលចញអំពីនរកលដើមរកាលនាះលហើ យ
ក៏ធ្លលក់ លៅកនុងសទឹងនរកល្មះលវត្តរែី

មានទឹកផាលតតដ៏លដរោសលោយសលឹក

ឈូ កជាវិការៈម្នដដក រដមងហូ រលៅាមសលឹកដ៏មត្
ុ ។ រពះអងគមានរាងកាយ្លុះ
ធ្លលយរបឡាក់ លោយ្ម

ដដលដខសទឹកហូ រកួចលៅកនុងសទឹងនរកល្មះលវត្តរ-

ែី លនាះ ជាសទឹងមិនមានអវីលាង លត្ើនរណ្ណនឹងលៅ

រកហាបែៈមួយោន់ អំពី

រពះអងគកុង
ន បរលោកាន។
រពះរាជា

—ខញំញា
ុ
ប់ ញ័រ

ដូចលដើមលឈើ ដដលបរមុងនឹងាក់ ,
១៩

ខញំវុ លងវង

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

សញ្ជញមិនដឹងទិស លតតរកហាយលរឿយៗ លរោះភ័យនឹងាបដដលខលួនានល្វើ
លហើ យ, បពិ រត្ឥសី ភ័យដ៏្លំ កើត្លឡើងដល់ ខំញុ លរោះខញំា
ុ នសាតប់ ភាសិត្ដដល
លោកសដមតងលហើ យ។ បពិ រត្ឥសី សូមលោកជាទីពឹងរបស់ ខំញុ ដូចជាបុគល
គ
ដដលចុះលៅកាន់ ទីោក់ កណ្ណ
ត លទឹក លរោះកាយរត្ូវលភលើងកំពុងលឆះឬដូចជាលកាះ
របស់ ពួកជនដដលធ្លលយសំលៅកនុងមហាសមុរទឬក៏ដច
ូ ជារបទីបរបស់ ពួកជន
ដដលលដើរលៅកនុងទីងងឹត្។ បពិ រត្ឥសី សូមលោកលរបៀនរបលៅនូវអត្ថនិង្ម៌
ដល់ ខំញផ
ុ ង កំហុសដ៏្ំ គឺខំញា
ុ នរបរពឹ ត្ក
ត នលងអស់ កាលដ៏យូរលហើ យ, បពិ រត្
នារទៈ សូមលោករាប់ ផូវល ម្នលសចកតប
ី រិសុទិដ
ធ ល់ ខំញុ កុឲ្
ំ យខញំុធ្លលក់ លៅនរកលឡើយ។
នារទរពហម —រពះាទ្ត្រដឋ១ លវសសមិត្១
ត អដឋកៈ១ យមទត្ត១
ិ ឧសិនរន ៈ
១

រពះរាជា

ំង៦អងគលនះនិងពួ ករពះរាជាដម្ទលទៀត្

ានលវៀរបង់នវូ អ្ម៌

លចញ លហើ យរបរពឹ ត្កា
ត ន់ នវូ ្ម៌ ជាអនកបលរមើម្នពួ កសមែរោហម ែ៍លហើ យ
ានលៅកាន់ ឋានសួគ៌ យា៉ងណ្ណ, បពិ រត្រពះអងគជា្ំលលើដផនដី រពះអងគចរូ
លវៀរអ្ម៌លហើ យរបរពឹ ត្្
ត ម៌ យា៉ងលនាះចុះ។ មួយយា៉ងលទៀត្ សូមរពះអងគរទង់
បញ្ជជពួ ករាជបុរសដដលលៅកនុងបុររី បស់ រពះអងគ ឲ្យលឃ្លសនាថា នរណ្ណឃ្លលន
នរណ្ណលរសក នរណ្ណចង់ានករមងផ្កា នរណ្ណចង់ានលរគឿងោប នរណ្ណ
អារកាត្ចង់លសលៀកដែតប់ សំពត្់ ពែ៌ លផសងៗ នរណ្ណចង់ានឆរត្ាំងលដើរកនុង
ផលូវ នរណ្ណចង់ានដសបកលជើងលអ, ពួ ករាជបុរសចូរលឃ្លសនាកនុងបុររី បស់ រពះ
អងគរាល់ រពឹ ក

រាល់ ោងចដូលចនះឯង។

សូមរពះអងគកទ
ុំ ឹមលគ្មនិងលសះជាសត្វ

ចិញ្ចឹម្ស់ ៗ

ដូចកនុងកាលពី មន
ុ លទៀត្លឡើយ
២០

សត្វណ្ណដដលមានកមាលំងល្វើ

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

ឧបការៈលរចើនដល់ រពះអងគៗ

ចូររប

នការរកា

រប

នអភ័យដល់ សត្វ ំង

លនាះផង។
មួយយា៉ងវិញលទៀត្ កាយរបស់ រពះអងគៗ ចូរសមាគល់ ថាដូចរង មានចិត្ត
ជានាយសារងី មានការមិនលបៀត្លបៀនជាលលល មានការដចករំដលក

នជាផទុរ

មានការសរងួមលជើងជាខនងកង់ មានការសរងួមម្ដជារត្ពង មានការសរងួមម្ផទ
ជាលរបងោប មានការសរងួមវា្ជាសូរដដលមិនោន់ ឮ មានោកយពិ ត្ជាត្ួ
ម្នរង មានការមិនញុះញង់ជាដើណ្ណប់ ជត្
ិ លអមានវា្ពី លរាះមិនមានល

សជា

អងគម្នរង មានការលោលលមមរបមាែជាលរគឿងចង មានស ធ និងអលោភៈជា
លរគឿងរបោប់ រង មានការបនទន់បនាទបនិងអញ្ជ លិកមមជាទូក មានការមិនរឹងត្អង
ឹ
ជាចលនាទលរង មានការសរងួមសីលជារព័ រត្រជាម មានការមិនលរកា្ជាការ
មិនសែតកឬមិនរលង្គគះរលងគើ មានសុចរិត្្ម៌ជាឆរត្ស មានោហុ សចចៈជាដខស
ចលនាទល មានចិត្ា
ត ំងលៅនឹងជាអាសនៈ មានការដឹងនូវកាលជាខលឹមដ៏វច
ិ រិ ត្
មានលសចកតលី កលៀវកាលជាចនទល់

មានការរបរពឹ ត្ប
តិ នទន់ខលួនជាដខស

មានការមិន

លមើលង្គយជានឹមដ៏រសាល មានចិត្ម
ត ន
ិ រ ួញរាជាករមាល មានការអប់ រលំ ្វឲ្
ើ យ
ចលរមើនលោយបញ្ជញជាអំលាស សត្ិរបស់ រពះអងគទក
ុ ជាជនលួញ មានពាយាម
ដ៏មាំជាដខសបរ។ ចិត្ដត ដលទូនាមនានលហើ យរដមងលៅកាន់ ផូវល លអ ដូចរងដដល
លៅកាន់ ផូវល រត្ង់ លោយសារលសះ ំងឡាយដដលនាយសារងីហវឹកហវឺ នលអលហើ យ
លរោះលសចកតរី ាថាននិងលសចកតលី ោភជាផលូវខុស

ការសរងួមជាផលូវរត្ង់លអ។

បពិ រត្រពះរាជា កាលលបើរងគឺកាយរបស់ រពះអងគ សទុះលៅកនុងរ ូប សំលឡង កលន
ិ
២១

កមមនិងផលរបស់ កមម មានដមនឬលទ?

រស ត្ួបញ្ជញជាជនលួញសរមាប់ លគ្មះ ឯខលួនរពះអងគជានាយសារងី កនុងរងលនាះ។
បពិ រត្រពះរាជា
កាយលនាះលហើ យ

លបើការរបរពឹ ត្លត សមើនិងលសចកតព
ី ាយាមដ៏មាំលោយយាន
រដមងសលរមចលសចកតរី ាថានរគប់ យា៉ង

គឺ

សត្វរដមងមិនលៅ

កាន់ នរកលឡើយ។
នារទរពហម ានសដមតង្ម៌ទនា
ូ ម នរពះរាជារពះនាមអងគត្ិ ឲ្យលះបង់ទិដឋិ
អារកក់ ដដលយល់ ខុស មិនលជឿកមមនិងផលរបស់ កមម លហើ យឲ្យកាន់ យកនូវ
សមាមទិដឋិលឡើងវិញ លរោះលហត្ុលនាះ អនក ំងឡាយចូរ្ំនវូ និ

នលនះថា អោត្

លសនាបត្ី គឺលទវទត្ត, សុនាមៈអាមាត្យ គឺភទទជ,ិ វិជយៈអាមាត្យ គឺសារីបុត្,ត
សៈល្មះវីជកៈ គឺលមាគគោលន, អលចលក៍ល្មះគុែៈ គឺសុនកខត្ល
ត ិចវឆ ប
ី ុត្,ត
នាងរ ុ្ ានញាុំងរពះរាជា ជារពះបិាឲ្យរជះថាល គឺអាននទ, រពះរាជា (អងគត្)ិ
ដដលមានទិដអា
ឋិ រកក់ កនុងកាលលនាះ គឺឧរ ុលវលកសសប, នារទរពហម គឺ លោ្ិ
សត្វ ។
រសាវរជាវលោយៈ ថាច់ សុតឹម្

២២

