្របេយាជន៍ៃន្រពះពុទសា
្ធ
សនា
្រពះមុនីេកាសល សូរ ហាយ េរៀបេរៀង

សាសនាទាំងអស់ កុង
្ន សកលេលាកសុទែ្ធ តមានបញ្ញ ត្តិ មាន្រទឹស្តី មានអត្ថបទ ស្រមាប់
ពន ល់ ដក
ឹ នាំ្របេ

មនុស

េដើម ី្របេយាជន៍ឱ ្រគាន់ ែតមនុស េជឿជាប់ ចត
ិ បា
្ត ក់ ផត
្ន ់ េ

ទំេនៀមទមា្លប់ េដាយឥតេហតុផលក៏មាន ្របេ

ជា

មនុស ឱ មានសីលធម៌ក៏មាន ប៉ែុ ន្តកុង
្ន ទីេនះ

េយើ ងអ្នកនិពន្ធមន
ិ មានបំណងអធិប យអំពី្របេយាជន៍របស់ សាសនាដៃទេទ សូមអធិប យ
ចំេពាះែត្របេយាជន៍ៃន្រពះពុ ទសា
្ធ សនាក្នុង្របេទសកម្ពុជាេយើ ងប៉េុ ណា
្ណ ះ

ដូចេសចក្តត
ី េ

េនះ ៖
វិជា្ជៃនពុទសា
្ធ
សនា
េពលេវលា

ជាវិជា្ជែដលមានគុណភាពមានតៃម្ល

គួរអ្នកសិក ចំណាយ

េដើម ីសិក គម្ពរី ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាែដលជាសាសនារបស់ រដ្ឋែខ្មរេយើ ងឱ យល់

េគាលបំណងរបស់ ្រពះពុ ទន
្ធ ិងេលាកអ្នក្របាជ្ញកុង
្ន សម័យជាន់ មន
ុ ផង

េដើម ីសា្គល់ ច ស់ នវូ

្របេយាជន៍របស់ សាសនាក្នុងបច្ចុប ន្ននិងបរេលាកផង េ្រពាះថាសាសនាទាំងអស់ សុទែ្ធ តមាន
្រទឹស្តីស្រមាប់ េ្របៀន្របេ

មនុស ឱ ចុះចូលេជឿតាមឱវាទរបស់ ្រគូអ្នកេ្របៀន្របេ

េហតុៃនសាសនាេនាះៗ

េដើម ីជាេ្រគឿងសា្ទបស្ទងប្តូរេយាបល់ អំពីសាសនា

នាខ្លះពុំ សូវមាន្របេយាជន៍

។ សាស-

ប៉ុែន្តទក
ុ ជាយា៉ងណាក៏េដាយេយើ ងគួរែតសិក ឱ សា្គល់ មល
ូ

្រតដាង ទុកជាេមគំនិតក្នុងការពិ ចារណាេមើលឱ េកើតសតិប
េយើ ងជាបុរស-្រស្តីអ្នកសិក ។ េយើ ងអ្នកសិក

ស្រមាប់ លាត

្ញ បរិបណ
ូ ៌ ស្រមាប់ ឋានៈៃនខ្លួន

េដាយការេមើលសាសនាេ្រចើន េដាយការពិ និ

ត ពិ ចារណាេ្រចើន អាចេឃើញ្របេយាជន៍ៃន្រពះពុ ទសា
្ធ សនាេ្រចើនយា៉ង ប៉ុែន្តកុង
្ន ទីេនះ សូម
អធិប យេដាយសេង្ខបតាមេយាបល់ ដូចដេណើ រេសចក្តែី ដល្រតូវែវកែញកតេ
១—្រពះពុទសា
្ធ
សនាជាផ្លវ
ូ ៃនសន្តិ ភាព ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាសម ូណ៌េ

េនះ ៖
េដាយសីល

ធម៌និង្របៃពណី ដល្អ ែដលគួរ្របតិបត្តតា
ិ ម ជាផ្លូវេដើម ីឱ េកើត្របាជា្ញភ្លថា
ឺ ្ល េឃើញធម៌រល
ំ ត់ ទក
ុ ្ខ
នាំេសចក្តស
ី ុខមកឱ ដល់ មនុស អ្នក្របតិបត្តិ ទុកដូចជាដួង្របទីបមួយដធំកុង
្ន េលាក ស្រមាប់
េ្រទាលបំភម
្លឺ នុស េលាកឱ េឃើញផ្លូវ្របតិបត្តិ េដើរកាត់ ត្រមងេ

រកសន្តិសុខទាំងក្នុងបច្ចុប ន្ន

និងបរេលាក ជាសាសនាលូករាវរកេឃើញឫសគល់ កេិ លសមានេលាភៈជាេដើម េឃើញមគ្គ

ផលនិពា្វនបាន។ ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាមានគុណភាព្របកបេដាយ្របេយាជន៍ជាេ្រចើនយា៉ង ដូច
យា៉ងការរីកចេ្រមើនឈានេលឿនេ

មុខរបស់ មនុស េលាក

ក៏េ្រចើនែតេកើតមកអំពី្រពះពុ ទ ្ធ
០១

សាសនាជាអ្នកចង្អុល្របាប់ ជាដបូង

សូម ីេវជ្ជសា្រស្តនិងវិទ សា្រស្ត

ែដលរាប់ ថាជាវិជា្ជ

សម័យថ្មី ក៏េ្រចើនែតេកើតមកអំពី្រទឹស្តី្រពះពុ ទសា
្ធ សនា ែដលអ្នក្របាជ្ញចម្លងផ្តត
ិ យករេបៀប
ទុកជាេមគំនិត។

ស្រមាប់ ្របេទសទាំងអស់ េ្រចើនែតទទួលដឹងថា េសចក្តច
ី េ្រមើនក្នុងសិល វិទ និងសន្តិ
ភាពៃនសង្គមមនុស

បានទទួលកំេណើ តអំពី្រពះពុ ទសា
្ធ សនាេដាយពិ ត។

អ្នក្របាជ្ញ្របវត្តិ

សា្រស្ត្របេទសជប៉ន
ុ បានសរេសរចុះក្នុង្របវត្តសា
ិ ្រស្តថា “្រពះពុ ទសា
្ធ សនា ជាសាសនានាំ

េសចក្តច
ី េ្រមើនមក្របគល់ ឱ ្របេទសជប៉ន
ុ

្រពះពុ ទសា
្ធ សនាបានេបើកទា្វរ្របេទសជប៉ន
ុ េដាយ

្រទឹសម
្តី ន
ុ ដបូងបង្អស់ ឱ ្របេទសជប៉ន
ុ ទទួលសន្តិភាពឈមមុខេ រកេសចក្តច
ី េ្រមើន មានកិត្តិ
ស័ព្ទមន
ុ េគក្នង
ុ ចំេណាមជាតិែភ្នកេ ្ម

េ្រពាះេហតុេនាះ

េយើ ងជាជាតិជប៉ន
ុ

េ

ចុងប៉ច
ូ បូពា៌

្របេទស គួរណាស់ ែតេសើេរើសិក អនុវត្ត្រពះពុ ទសា
្ធ សនាេដាយេគារពមិនសូវេធ្វស្របែហស”។
េបើជាមនុស ក្នុងសកលេលាក្រពមេ្រពៀងគា្នកាន់ ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាឱ ្រតឹម្រតូវដិតដល់ ្រគប់ គា្ន
ទាំងអស់ ្របាកដជាបានសន្តិភាពេដាយពិ តពុំ ខាន។

២—្រពះពុទសា
្ធ
សនាជាឃា
្ល ង
ំ ៃនការសិក

ការសិក

្រពះពុ ទសា
្ធ សនាគា្មន

បំណងខាងសមា្ភរនិយម ដូចវិជា្ជបេច្ចកេទសក្នុងផ្លូវេលាក ែដលទាក់ ទងេដាយេ្រគឿងស្រសា្តវ ុធេទ គឺមានេគាលេ

ចំេពាះែតខាងចិតន
្ត ិយម។ ្របេទសកម្ពុជារបស់ េយើ ង ែដលបានទទួល

គម្ពរី ច ប់ ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាមកសិក ឱ មានការេចះដឹងក្នុងផ្លូវលទ្ធិសាសនាក្តី

ក្នុងផ្លូវអក រ

សា្រស្តក្តី េ្រចើនែតេកើតអំពីវត្តអារាមរបស់ ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាជាដបូង េឃើញថាការសិក របស់
ែខ្មរឋិ តេ

ក្នុងឃា្លំងគឺ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាជាេ្រចើនណាស់ សូម ីវជា
ិ ្ជ េពទ ក៏េ្រចើនែតេកើតមកអំពី

បព្វ ជត
ិ ពុ ទសា
្ធ សនាែដរ េទាះបីមានវិន័យហាមមិនឱ បព្វ ជត
ិ េធ្វេើ ពទ េមើលជងឺ ក៏ហាមបាន
េដាយ្រកណាស់ េដាយេហតុបព្វ ជត
ិ េមើលជងឺឱ ទេទៗមិនបាច់ យកៃថ្ល។
៣—វត្ត អារាមជាសភាៃនមហាជន

ការ្របជុគា្នេដើម ីសន្ទនាពី ធម៌អាថឬពី ្រពឹ ត-្តិ

ការណ៍ ណាមួយ តាមេសចក្តេី ចះដឹងក្នុងសម័យនិយមេនាះៗ ក៏្រតូែតេធ្វក
ើ ុង
្ន វត្តអារាម។ មួយ
េទៀត វត្តអារាមទុកជាេរាងហត្ថកម្មរបស់ ការជាង មានការជាងេឈើ ការកសាងសាលា វិហារ
ជាេដើម។

្របភពៃនេសចក្តច
ី េ្រមើនរបស់ ្របេទសេយើ ង

្របេទសមានអក រសា្រស្ត

មានបុរាណវត្ថុជាេករដែណល

មាន្រពះមហាក ្រតេសាយរាជ

ែដលមានេឈា្មះជាប់ មកថា

ជា

មាន្របជាជាតិជាមា្ចស់ ្របេទស

ក៏េដាយអំណាចគុណៃន្រពះពុ ទសា
្ធ សនា

ឬថា្រពះពុ ទ ្ធ

សាសនាទុកជាមន្ទីរស្រមាប់ តាំងទុកឯកសារ្របជុវប ធ៌មខាងែផ្នកអក រសា្រស្ត ្របវត្តសា
ិ ្រស្ត
០២

និងសិល ហត្ថកម្មជាេដើមរបស់ ជាតិ ឱ ជាតិមានជីវត
ិ រស់ េ

រហូ តមក រ ួមេសចក្តថា
ី “្រពះពុ ទ ្ធ

សាសនាមានវត្តេនះេហើ យ ជាទីមហាសន្និបាតរបស់ អ្នក្រសុក”។
៤—វត្ត អារាមជាសាលាេរៀន េយើ ងបានេឃើញជាក់ ច ស់ េហើ យថា វត្តអារាមកាល

ែដល្របេទសេយើ ង

មិនទាន់ មានសាលាេរៀនអក រសា្រស្តខាងេ្រ

មានែតវត្តអារាមហ្នឹ ងឯងជាសាលាេរៀន

វត្តតាមផ្លូវការេ

េឡើយ

កាលែដលមិនទាន់ មានមន្ទីរេពទ ព បាលេរាគ

មានែតវត្តអារាមជាមន្ទីរេពទ ស្រមាប់ េមើលជងឺៃនមហាជន

មិន្រតឹមែតេមើលជងឺកុង
្ន កាយ

ប៉ុេណា
្ណ ះេទ គឺេមើលជងឺកុង
្ន ផ្លូវចិតែ្ត ថមេទៀត េ្រពាះថា ការេកើតទុក្រ្ខ ពួយបារម្ភកុង
្ន ផ្លូវចិតេ្ត នះ
ចាត់ ជាេរាគមួយយា៉ងចំណាស់

វត្តអារាមៃនពុ ទសា
្ធ សនាេឈា្មះថាជាកែន្លងស្រមាប់ រមា្ងប់

េរាគកាយ-ចិតរ្ត បស់ ពុទប
្ធ រិស័ទេជើងវត្តែដលមានទុកឱ
្ខ ធូរ្រសាល ឱ ជាសះេស ើយេ
៥—វត្ត អារាមជាកែន្លងអាហារូបករណ៍

។

រាជធានីភេ្នំ ពញមានវត្តឧណា
្ណ េលាម

វត្តលងា្ក វត្តបទុមវតីជាេដើម ជាវត្តទទួលបន្ទុកៃនពួ កភិកុ-្ខ សាមេណរនិងេក្មងតូចធំបានេ្រចើន
ណាស់ ។

វត្តនីមួយៗមានភិកុ-្ខ សាមេណរនិងេក្មងែដលេចញស្វះពន្លះអំពី្រសុក-េខត្តេផ ងៗ

មកសមា្នក់ អា្រស័យេ

េដើម ីសិក េរៀនសូ្រតយកចំេណះវិជា្ជ

េ្រពាះថា

្រកុងភ្នេំ ពញជាទី

្របជុធំៃនវិជា្ជ សម ូណ៌េដាយការសិក ជាងទីឯេទៀត។ ពួ កភិកុែ្ខ ដលមកេ

ក្នុងវត្តទាំងេនាះ

បានយូ រឆា្នំ ទាំងមានសមត្ថភាព្រគាន់ េបើ េហើ យបានេធ្វជា
ើ េមកុដិ េម្រកុមៃនវត្តនីមយ
ួ ៗ អាច
ទទួលចិញ្ចឹមភិកុ-្ខ សាមេណរនិងេក្មងឱ េ
ការសិក បាន។

ពួ កេក្មងែដលមកេ

េរៀនសូ្រត ទាល់ ែតសេ្រមចអាចទទួលលទ្ធផលៃន

អា្រស័យ្រជកេកានក្នុងវត្តជាមួយនឹង្រពះសង េនាះ

សុទែ្ធ តជាកូនអ្នកែ្រសចមា្ករ្រកទ័ល្រទព សម ត្ត។
ិ គួរឱ អាេណាចអាធ័ម អាណិ តអាសូរពួ ក
េក្មងកម ត់ ទាំងេនះពន់ េពក

េបើកែុំ តមានវត្ត្រពះពុ ទសា
្ធ សនាជាកែន្លងអាហារ ូបករណ៍ ្រប-

ែហលជាេក្មងកម ត់ ទាំងេនាះមិនបានទទួលរស្មីៃនការសិក ដូចកូនអ្នកមាន្រទព េទ
េសចក្តឱ
ី ច ស់ ថា “កូនអ្នក្រកី្រករស់ េ

េដាយសារបាយវត្ត” ខំ្រទាំ្រទេ

ទាំងរេហមរហាមទាល់ ែតសេ្រមចផលៃនការសិក

អាចេឡើងឋានៈេ

ែ្រប

បំេពញការសិក

ជាអ្នកមានជីវភាព

ខ្ពងខ្ពស់ តាមសមគួរដល់ សមត្ថភាពរបស់ ខ្លួនបាន។ ចំែណកខាងកូនរបស់ អស់ េលាកឥស រជនឬគហបតី េគមិនបាច់ ្រតូវការឱ មក្រជកេកានេ
កូនេ

របស់ អ្នក្រកី្រក

អា្រស័យក្នុងវត្តេឡើយ។

បានទទួលេសចក្តស
ី េ្រងា្គះអំពីបព្វ ជត
ិ ពុ ទសា
្ធ សនិកក្នុងឆា្នំ

នីមយ
ួ ៗបានេ្រចើនអ្នកណាស់ ដូចយា៉ងវត្តធៗ
ំ មានេក្មងពី ចន
ំ ន
ួ ៣០០ដល់ ៤០០នាក់ ។ ចំនន
ួ
ពួ កេក្មងទាំងប៉ុេណ្ណះ េបើជារដា្ឋភិបាលទទួលយកេ

ចិញ្ចឹមេនាះ ខាតបងថវិកាជាតិមន
ិ ែមន
០៣

តិចេទក្នុងមួយឆា្នំៗ។
េ

េក្មងទាំងេនះេឈា្មះថារស់ េ

េដាយអា្រស័យនឹងម្លប់្រពះពុ ទសា
្ធ សនា

្រជកេកានេ្រកាមទងជយៃន្រពះពុ ទសា
្ធ សនាេហើ យតស៊ូខំ្របឹងសិក

្ធ សនាេ
ផលៃនការសិក របស់ ខ្លួន។ ក្នុងករណី េនះេឃើញថា ្រពះពុ ទសា

ទាល់ ែតបានលទ្ធ

្របេទសកម្ពុជាេយើ ង

មាន្របេយាជន៍ធទ
ំ លា
ូ យអាចជួយសេ្រងា្គះទំនក
ុ ប្រមុងដល់ ្របេទសជាតិបាន

គឺថា្រពះពុ ទ ្ធ

សាសនាទុកដូចជាកែន្លងអាហារ ូបករណ៍ មួយដ្របេសើរ របស់ ពួកេក្មងអ្នក្រកី្រក អាចចិញ្ចឹម
ជីវត
ិ មនុស ្រកទ័ល ែដលមិនមានលំេ

ស្រមាប់ ្រជកេកាននិងអាហារបរិេភាគ។ វត្ត្រពះពុ ទ ្ធ

សាសនាេឈា្មះថាបានជួយស្រមាលភារៈៃនរដា្ឋភិបាលឱ ធូរ្រសាលបានេ្រចើនណាស់ ។
៦—វត្ត អារាមគាំ្រទទាំងផ្លវ
ូ ធម៌ ទាង
ំ ផ្លវ
ូ េលាក េលាក្រគូេ

អធិការឬ្រគូសូ្រតជា

េដើមក្នុងវត្តនីមយ
ួ ៗ ែដលភា្ញក់ ខ្លួនេដាយការសិក ធម្មវន
ិ ័យ បានយល់ ផូវ្ល សិក តាមសម័យ
និយមេទៀត។ ការសិក ច ប់ ្រពះពុ ទសា
្ធ សនារបស់ បព្វ ជត
ិ ពុ ទសា
្ធ សនិកេនាះ ជាកមា្លំងមួយ

ែដលនាំឱ មាន្របាជា្ញសា្មរតីបរិបូណ៌ ក្នុងផ្លូវធម៌ផង ផ្លូវេលាកផង គឺថាការសិក េនាះអាច
ជួយឱ មានមេធ បាយ ជួយឱ មានេយាបល់ ល្អ ជួយឱ មានឧត្តមគតិ មានសមត្ថភាពដល់
ខ្លួន

ដល់ ពួកឧបាសកេជើងវត្តែដលជាអ្នកសិក

អាចដឹកនាំចត
ិ ឱ
្ត មានសទា្ធ្រជះថា្លក្នុងការ

កសាងេសនាសនៈ ស្រមាប់ បេ្រមើ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាផង ចេ្រមើនដល់ ្របេទសជាតិផង។ ដូច
យា៉ងសាលាសិក អក រសា្រស្តមានសាលាបឋមសិក ជាេដើម

ែដលេកើតមានេ្រពាង្រពាត

្ត ល តាែកវ សា្វយេរៀងជាេដើម េ្រចើនែតេកើតអំពីចហា
ំ
យ
ក្នុង្រសុក-េខត្តេផ ងៗ មានេខត្តកណា
ៃនការសិក ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាជាេដើម
េដាយសារសា្នៃដ្រពះសង

ជាអាទិ៍

មានេលាក្រគូេ

គឺថាសាលាសិក ទាំងេនាះេកើតេឡើងបាន

អធិការឬ្រគូសូ្រតជាេដើម ែណនាំពួក្រគហស្ថ

េជើងវត្តឱ កសាងេដាយឥតេមើលបំណាំរដា្ឋភិបាលេឡើយ
សាលាសិក េនាះដល់ រដា្ឋភិបាល

លុះកសាងេហើ យ

ជូន្របគល់

េដើម ីឱ រាជការចាត់ ែចងរក្រគូបេ្រងៀនតាមផ្លូវការតេ

ែដលអាចគាំពាររដា្ឋភិបាល ជួយកមា្លំងឱ រដា្ឋភិបាលចំេណញថវិកាជាតិបានេ្រចើនណាស់ ។
ដេណើ រេនះសឱ េឃើញថា “សាសនាកាលបុគល
្គ ណាមួយ បានទទួលការអប់ រស
ំ ិក

ល្អេហើ យ អាចនាំឱ ឆ្លះុ េឃើញសារ្របេយាជន៍កុង
្ន ផ្លូវធម៌ផង ផ្លូវេលាកផង”។ ្រពះពុ ទសា
្ធ សនា
េឈា្មះថាជាសាសនាមួយជួយមហាជន្របេទសកម្ពុជាឱ េចះ្រសឡាញ់្របេទសជាតិរបស់ ខ្លួន
បានេដាយបរិបូណ៌ ជាសាសនាមាន្រទឹស្តីល្អ អាចជួយសាងសាមគ្គរី បស់ ជាតិឱ មានវឌ នធម៌ ឱ មានការេគារពជាតិ េលើកតេម្កង
ើ ជាតិ។
៧—វត្តអារាមជាកែន្លងវប ធម៌ ជាតិ

អក រសា្រស្តរបស់ ជាតិ

េបើកែុំ តបានវត្ត
០៤

អារាម ្របែហលជាសាបសូន អស់ េ
េហតុអ្វីក៏េពាលដូេច្នះ

េហើ យ។

កាល្របេទសេយើ ងស្ថិតេ

េ្រកាមអំណាចព បាលបរេទស

េគេ្របើភាសាែខ្មរ្រគាន់ ែតប្រង្គប់ការប៉ុេណា
្ណ ះ ក្នុងសាលាេរៀនមានបេ្រងៀនែដរ ែតមានសភាព
ស្តួចេស្តើងណាស់

េ

តាម្រកសួងរាជការនានាេ្របើសុទែ្ធ តភាសាបរេទស

េលើកែលងែត

្រកសួងយុ តធ
្តិ ម៌េចញ ជា្រកសួងែដលមានេ្របើភាសាែខ្មរេដាយភាគេ្រចើនបន្តិច។ ចុះេហតុអ្វីក៏
ភាសាែខ្មរ អក រសា្រស្តែខ្មរ វប ធម៌ែខ្មរមានអាយុ រហូ តមកដល់ សព្វ ៃថ្ងេនះ? េ្រពាះមានវត្ត

អារាមជាកែន្លងចិញ្ចឹមទុកឱ មានជីវត
ិ រស់ េ

។ កុមារកូនអ្នក្រសុក ែតងមកេ

េរៀនអក រែខ្មរ

ឯវត្តអារាម ឧបាសក ឧបាសិកា ក៏េរៀនធម៌្រពះពុ ទសា
្ធ សនាែដលចារឹកជាអក រែខ្មរ េ

វត្ត

អារាម ភិកុ-្ខ សាមេណរសិក ធម៌វន
ិ ័យ្រពះសម្ពុទ្រ្ធ ពមទាំងគម្ពរី ត្រមា ក ួនច ប់ េផ ងៗ ចារឹក
ជាអក រែខ្មរេ

ែតក្នុងវត្តអារាម។ ដូេច្នះ វត្តអារាមជាឃា្លំងអក រសា្រស្តែខ្មរ ែដលទុកជាពន្លឺ

រស្មីរបស់ ជាតិ កាលេបើបាត់ អក រសា្រស្ត ជាតិក៏អាប់ ឱនសាបសូន េ
េហតុេនះ ពុ ទសា
្ធ សនាេ

ជាលំដាប់ ។ េដាយ

្របេទសេយើ ង េឈា្មះថាជាសាសនាជួយេ្រជាមែ្រជងរក ទុកនូវ

វប ធម៌ អក រសា្រស្តជាតិេដាយពិ ត។
បព្វ ជត
ិ ពុ ទសា
្ធ សនិក ែដលបានេរៀនក្នុងផ្លូវគន្ធធរុ ៈ គឺេរៀនគម្ពរី ្រពះៃ្រតបិដក េចះចាំ
យល់ ស័ព្ទភាសាបាលី

និពន្ធជាេសៀវេ

អាចែ្របពី បាលីមកជាភាសាែខ្មរយកេសចក្តបា
ី នេដាយងាយនិង

សិក ជាដបូនា្មនអប់ រ ំ ជាកវីនិពន្ធន៍ ជាេរឿងេល ើក្របកបេដាយគតិែវងខ្លះ

ខ្លីខ្លះ បានេបាះពុ មផ
្ព យជាេសៀវេ

ធម៌អាថធំតច
ូ គរេគាក សូមអេញ្ជើ ញេមើលក្នុងមន្ទីរពុ ទ ្ធ

សាសនបណ្ឌិត នឹងេឃើញេសៀវេ

ែខ្មរេដរដាសមាន្រពះៃ្រតបិដកជាេដើម ្រពមទាំងបណា
្ណ -

គារេផ ងៗ នឹងេឃើញេសៀវេ

ែខ្មរផ យែផ្នក្រពះពុ ទសា
្ធ សនាេចញេ្រពាង្រពាត េ្រចើនែត

េកើតអំពីសា្នៃដ្រពះសង ែដលបានេរៀនក្នុងផ្លូវ្រពះពុ ទសា
្ធ សនា។ ្របេទសកម្ពុជា ែដលមាន
វឌ នធម៌ចេ្រមើនរ ុងេរឿងលឹមៗមកេនះ េដាយកមា្លំងរស្មីវប ធម៌្រពះពុ ទសា
្ធ សនាជា្របាកដ។

្រសាវ្រជាវេដាយៈ ថាច់ សុតឹម

០៥

