របភពៃនរពះរជពិធអ
ី ុំទូក បែណដតរបទីប សំពះរពះែខ
Mores & Customs Commission
របភពៃនរពះរជពិ ធីអុំទូក បែណដតរបទី ប សំពះរពះែខជំ េនឿរបស់ែខមរ កនុងទំ េនៀមរពះរជ
ពិ ធីរបណំ ងទូ ក បែណដតរបទី ប សំពះរពះែខ អងដល់របភពនន ដូចពណ៌នេដយ
សេងខបខងមុ ខ ៖

របភពៃនរពះរជពិធរី បណ ំងទូក
1.ក) េសៀវេភ «ជយវរនទី
័ម
៧» របស់វ ិជជសថនពុ ទធសសនបណិឌ តយ មនែចងថ ៖
«េនសម័យអងគរ នរគិសស
ត តវតសទី ១២ រកុងកមពុជមនេសចកដីសុខេកសមកសនត រុងេរឿង
ណស់ េដយរពះបទជ័ យវរនទី
័ម
៧ េសដចេចញេធវសរងគមេជ ងទឹ កបរងកបពួ កចម េដយ
កងទ័ ពទូ ក

ជចមបំងេដះរកុងកមពុជឲយរួចផុ តរសឡះេចញពី ខមំងសរតូវ

១១៧៧-១១៨១)។

េរឿងចមបំងរគេនះ

(

គ។ស.

មនឆលក់េនេលជញ
ជ ង
ំ របសទបយ័ន

នឹ ង

បនទយឆមរ» ។
កនុងចមលក់េនះ េឃញមនកងទ័ ពទូ កជេរច នមហិម ែដលមនរពះបរមឆយល័កខណ៍ៃន
រពះបទជ័ យវរនទី
័ម
៧ រទង់របថប់ឈរេលរពះទី នំងនវចមបំង េដយរទង់ធូនឹ
ន ងដំ បង
យ៉ ងសេមបម កនុងចំ េណមកងទ័ ពទូ កទំងឡយ ។
ខ) ឯកសរ «ែលបងរបណំ ងទូ ក» របស់រកុមជំ នុំទំេនៀមទមលប់េលខ ១៩.០០៤ និ ពនធេដយ
េលក ថច់ -ែប៉ ន េហ ប៉ ង អចរយេនពុ ទស
ធ
សនបណិឌ តយរង ែខរតឃលង
ំ កមពុជេរកម
មនែចងថ :
«សម័ យលែងវក ( ព។ស. ២០៧១ គ.ស. ១៥២៨ ) រពះបទអងគចនទទី ១ រទង់ តំងពញ
តត ងរជសនិទភ
ធ ូ បល ជេសដចរតញ់េនកមពុជេរកម រសុកបសក់ ។ េសដចរតញ់េនះ
បនចត់រេបៀបេរៀបចំករពររសុក មនរេបៀបដូចេរៀបរប់តេទេនះ ៖
ទហនេជ ងទឹ ក ែចកជ ៣ រកុម៖
រកុមទី ១ េហទ័ ពរសួច ហត់ ចបំងនឹ ងទូ កែដលមនជំ នងដូ ចទូ ករបណំ ងេយងសពវៃថង។

រកុមទី ២ េហទ័ ពជំ នួយ ហត់ ចបំងនឹ ងទូ កែចវពី រជួ រ ែដលមនជំ នងដូ ចទូ កែចវរបណំ ង
េយងសពវៃថង ។
រកុមទី ៣ េហទ័ ពបសក់ គឺ ទុកធំមនដំ បូលមនែចវមនេកដង ែដលមនជំ នងដូ ចទូ ក
បសក់ េហទុ កប៉ុ កចយ ែតរងសដួចែវង មនដំ បូលែតមួ យកត់ខងមុ ខ ឥតជញ
ជ ង
ំ
។ល។ ជទូ កដក់េសបៀងអហរ សរមប់កងទ័ព ។ល។
រេបៀបបងហត់ចបំង (តមទំ េនៀមេសដចរតញ់េនកមពុជេរកម) េរសចេលមរនតីទំង ៤ ទិស
ែដលឋិ តេនកនុងឱវទេលកសនិទភ
ធ ូ បល

(េសដចរតញ់)

រគប់ចំពូក

ែដលបញញ តិច
ត បប់

សរមប់រសុក ។ល។ កំណត់ ៃថងេពញបូ ណ៌មី ែខកតតិក រដូ វអកអំ បុកេនះ, មរនតីទំង ៤ ទិ ស
រតូវេកណឌទហនទំងេជ ងេគកទំងេជ ងទឹ ក

េទរបជុំេនបនទយេសដចរតញ់របឡងឫទធិ

គន (សមយុទធ) ១ ៃថង ១ យប់រល់ឆនំ ។
ចំ ែណកទហនេជ ងទឹ កឲយេទរបឡងឫទធិឯទេនលពមកេនថ កនុងែខរតឃលំង ដបិតកែនលងេនះ
ជទីរបជុំផូលវទឹ ករគប់ ែខរត នឹ ងេទមកបនេដយរសួល ។
តមេសៀវេភ នឹ ងឯកសរ ជរបភពទំង ២ ខងេលេនះ អចឲយសននិដឋនថ របេទស
កមពុជសម័ យបុ រណជរបេទសមនកងទ័ ពេជ ងទឹ កយ៉ ងខលំងពូ ែក

នឹងមនពិ ធីហឹក
វ ហវឺន

ពិ ធីសមយុទក
ធ ងទ័ ពេនះ ជរបៃពណី េរៀងរល់ឆនំ េហយអចសននិដឋនេទៀតថ ែដល
របេទសកមពុជ សម័យបចចុបបននេធវរពះរជពិ ធីអុំទូកេនះ គឺ ជប់ពូជតមកអំ ពីរពះរជពិ ធីសម

យុទធ ែដលរតូវនឹ ងភសបរំងថ ម៉ ណឺរវ ិ៍ ( Manœuvre ) ៃនកងទ័ ពទូ ក កនុងសម័ យបុ រណ

េនះឯង ។
របភពៃន
បែណដ តរបទី
របភពៃនរពះ
ៃនរពះរជ
រពះរជពិ
រជពិធីបែណ
តរបទីប
ក) គមពីរទឋវងស ភសបលី មនែចងថ រពះចងកូមែកវទំង ៤ ៃនរពះសមមសមពុទធជបរម
រគូរបតិ សឋនេនទី ទំង ៥ គឺ
ទី ១ - េនៃរតរតឹ
េនៃរតរតឹងសសួ
សសួគ៌
ទី ២ - េននគ
េននគពិ
នគពិភព
ទី ៣ - េនរសុ
េនរសុកគនធ

ទី ៤ - េន
េនទនត
ទនតបុ
បុរៈ កលិ
គរដឋ ។
កលិងរដឋ
ខ) ភណវរៈបលី រតង់ ពុទន
ធ មកករគថ មនែចងថ រពះបទៃនរពះសមមសមពុទធជបរម
រគូរបតិ សឋនេនទី ទំង ៥ គឺ
ទី ១ - េនសុ
មលិកបព៌ត
េនសុវណណមលិ
ទី ២ - េនសុ
បព៌ត
េនសុវណណបព៌
ទី ៣ - េនសុ
េនសុមនកូដបព៌ត
ទី ៤ - េនេយនក
េនេយនកបុ
េយនកបុរ ី
ទី ៥ - េនសទ
េនសទឹងនមមទ ។
គ) ពកយសរេសររពះបទទំងបលី (យសសបេទ) ទំងសរមយក៏ មនែចងថ រពះបទៃន
រពះសមមសមពុទធបរមរគូរបតិ សឋនេនទី ទំង ៥ ដូចកនុងភណវរៈែដរ ។
េដយេហតុ

មនគមពីរដី កជរបភពដូ េចនះ

បនពុ ទធបរ ិស័ទេខមរជតិ ែតងេធវពិធីបែណដត

របទី ប េនយប់េពញបូ ណ៌មី ែខអសសុជ, រពះរជែតងរទង់េធវរពះរជពិធីបែណដតរបទី ប េន
យប់ ១៤ - ១៥ េកតនឹ ង ១ េរច ែខកតតិក បូជចំ េពះរពះចងកូមែកវេននគពិ ភព រពះពុ ទធ
បទេនសទឹងនមមទ នឹងេនទីឯេទៀត ៗ ដូ ចេពលេហយ េដយេជឿថជករកុ សល នឹងជ
រពះរជកុ សលដ៏ ធំែដលបនផលយ៉ ងរបេសរេដ មបីេសចកដីសុខចំ េរ ន-រុងេរឿង

ដល់ខួលន

ដល់រពះអងគ នឹ ងដល់របេទសជតិ ។

របភពៃនរពះរជពិធស
ី ព
ំ ះរពះែខ
គមពីរបរមតថទីបនី អដឋកថចរ ិយបិដក ភសបលីមនែចងថ ៖
កនុងេដ មភទទកបបេនះ

រពះបរមេពធិសតវៃនេយង

រទង់ឧបបតតិជសសបណិឌ ត

(ទនសយ)។ េនៃថងេពញបូ ណ៌មី ១ រទង់អធិ ដឋនឧេបសថសីលេហយរទង់ ឧទទិសរពះមំ សៈ
រពះអងគជទនបរមតថបរមី េដ មបីបំេពញរពះេពធិសមភរឲយបនរតស់ជរពះពុ ទធ ។ រពះ
ឥនទរទង់ រជបរទង់រកឡរពះអងគជរពហមណ៍ចស់ មកសុំរពះមំ សៈសសបណិឌ តជអហរ

។ រពះេពធិ សតវឲយឥនទរពហមណ៍បងកត់េភលង េដមបីដុតរពះអងគេលក ។ កលឥនទរពហមណ៍
បងកត់េភលងេឆះេឡង រពះេពធិ សតវេលតចូ លេភលងេនះ េភលងពុំេឆះ ឥនទរពហមណ៍សទុះេទ
ពររពះេពធិ សតវេឡងេទដល់មណឌលរពះចនទ
អធិ ដឋនឲយេនជប់រហូតដល់ទីបំផុតកបប

េហយរទង់យកមនងសិលគូ ររូបទនសយ

។

េដយអនុ ភពទនបរមតថបរមីៃនរពះ

េពធិ សតវផង េសចកដីអធិ ដឋនរបស់រពះឥនទផង រូបទនសយក៏ េឃញរបកដកនុងចនទមណឌល
ដរបដល់សពវៃថង ។
េដយេជឿតមេរឿងេនះេហយ

បនជេនេវលយប់ ៃនៃថងេពញបូ ណ៌មី

ែខកតតិក

េរៀងរល់ឆនំ ែខមរេយងែតងយកនំចំណីមនអំ បុក នឹ ងេចកជេដ មមកបូ ជរពះចនទេហថ
«ពិ ធីអកអំ បុក ឬេហថ ពិ ធីសំពះរពះែខ» សូមបីរពះរជក៏ រទង់សពវរពះរជហឫទ័យេធវរពះ
រជពិ ធីេនះែដរ ដូ ចបនពណ៌នរួចសពវរគប់ មកេហយ ។

រពះរជរកិតយរកមទសភរ ិយ
Mores & Customs Commission
រពះរជរកិតយ
រកមទសភរ ិយ
កនងរជជ
កលរពះបទសេមដច រពះជ័យ េចសដ (េចពញសូរ ) គ.ស. ១៦៩៣
ុ
ហលួង និពនធ មរនតី ញ៉ុក ែថមរ ួបរ ួម
ពកយេផដម
រពះរជរកិ តយ រកមទសភរ ិយេនះេក តេឡងកនុងរជជកលរពះបទសេមដចរពះជ័ យ េចសដ
(េចពញសួរ)កនុងឆនំជមួ យនឹ ងរកមពលេទព នឹងរកមដៃទៗេទៀតជេរច ន ខុ សគនែតៃថង ែខ គឺ រកមទសភរ ិយេនះ េគបនេរៀបេរៀងឬរួបរួមចមលង េនៃថងអទិ តយែខបុ សសឆនំ មែម ។ ឯ
រកមពលេទព េគបនេរៀបេរៀងឬរសង់ចមលង េនៃថងចនទ ៣ េរច ែខកតដិក ឆនំ មែម កនុងកមលុង
មហសករជ ១៦១៥ ដូចគន ។ឯេសចកដីសរស័ពទេរកអំ ពីេនះ េយងបនេពលរួចមក
េហយកនុងរកមពលេទពឯេណះ។
ពកយថ<<រកមទសភរ ិយ>>ែរបថ<<ចបប់សរមប់ភរ ិយ ១០ ជំ ពូក>>បនដល់ភរ ិយ

ដូ ចេមដចខលះចបប់េដ មមិ នបនេពលទុ កេដយចបស់លស់េឡយ មននិយយែតពី ចបប់
លក់ពិន័យរបុស - រសី បដីរបពនធ - សហយសមន់អនធករ - អពុ កមដយដូ ចជលក់ពិន័យបដី
របពនធែដលបនគនេហយលះែលងគនវ ិញ -លក់ពិន័យរបុសរសីែដលសហយគន េហយ
ែលងលះគនវ ិញ -លក់ ពិន័យខញំុនំជំរត់ កូនរកមុំេគ - លក់ពិន័យអនកផងនំជំរត់របពនធេគ លក់ពិន័យរកមុំកេមលះសហយគន លក់ ពិន័យអពុ កមដយខងរបុសនឹងកូ នរបុស អំ ពី
ដំ េណរកូ នរកមុំេគរត់មកេនជមួ យនឹ ងកូ នរបុសរបស់ខួលនលក់ពិន័យអនកជេទសហយ
នឹ ងខញំុេគ លក់ពិន័យអនកដក់េសនហ៍កូនរកមុំេគលក់ ពិន័យកូ នរបុសែដលេទសហយនឹ ង
កូ នរកមុំ េគ បនេហយលះែលងេចលលក់ពិន័យខញំុេគនឹ ងខញំុេគបនគនេហយលះែលគន
។ល។ ដូ េចនះជេដ មមិ នមនេរៀបរប់ េចញេឈមះទសភរ ិយេសះេឡយ ។ តមទំ នងេនះ
នំឲយេយងយល់ថតមចបប់េដ មជន់ េដ មេនះ មិ នមនេធវេទសដក់ គុក ឃុំខំងមន
កំ ណត់ ែខ -ឆនំ នឹ ងបងខំ ឲយេធវករដូ ចសពវៃថងេនះេទ, េវៀរែលងែតមនេទសជឧរកិ ដឋ ដូ ច
ជសមលប់េគេដយអឃដពយបទជេដ មេទបរតូវសមលប់ែតមដង ។េរកអំ ពីេនះេរច នែតេធវ
េទសដក់េខនះរចកឃនងនឹ ងវយផចលបេណដ រអេរកស ឬលក់ ពិន័យតិ ចេរច នតម
េទសនុ េទស ដូ ចេពលមកេហយ។
ឯសំដីពកយេពចន៍ កនុងរកមទសភរ ិយេនះ មនពកយរកៗជេរច នអេនល ។ករចមលងេចញ
មកេនះ គង់ មនភលត់ ភលំងមិ នខនេទដបិតចបប់សរសតសលឹករ ឹតេនះមនវ ិបតតិតួអកខរនឹ ង
េសចកដីជេរច នអេនលេដយករចរចមលងេរ ះរុះមកជេរច ន

ធមមវភ
ិ វិនី
Tripitika Commission

ធមមវិភវិនី
រពះរគូសុវឌឍញញណ សូរ - ហយ រកុមជំ នុំរពះៃរតបិ ដក
េរៀបេរៀង

ែរបតមអតថនឹងវីគគហៈរបស់ធមមៈ
ពកយថធមមៈឬធម៌ រពះសមពុទធរទង់សំែដងសំេដយកេសចកដីេរច នយ៉ ងែដលធលប់មន

របកដមកកនុងគមពីររពះសូរតរពះវ ិន័ យ នឹងរពះអភិ ធមមេដយេរច ន ពកយេនះហក់ ដូចជ
សរមប់េរបសធរណៈកនុងទី េផសង ៗ េរសចេហយែតនឹ ងសមរមយេទតមដំ េណរេសចកដី
ដូ ចតេទេនះ៖

១ - ធមមៈ ែរបថ « សភវៈគឺ េសចកដីពិត ឬថចិតតនឹថេចតសិកខងកុ សល, អកុសល
នឹ ងអពយកតៈ » ដូ ចបទថៈ កុ សល ធេមមអកុ សល ធមម អពយកត ធមម ។
២ - ធមមៈ ែរបថ « របជញ » ដូ ចបទថៈ សចចំ ធេមមធិ តិ នេក, សចចៈ ធមមៈ ធិតិ
ចគៈ ( េនះជយរវសធម៌ ) ពកយថធមមៈ កនុងទី េនះ ជេឈមះរបជញ ។
៣ - ធមមៈ ែរបថ « របជញ » ដូ ចបទថៈ ធេមម ហេវ រកខតិ ធមមចរ ី បុណយហនឹងឯង
រែមងរកសបុ គគលអនករបរពឹ តធ
ត ម៌ ។

៤ - ធមមៈ ែរបថ « បញញ តិត ឬលំនំភសគឺ ចបប់ែដរេគតំងទុ កនឹ ងលំនំសំេឡង »
ដូ ចបទថៈ បញញ តិធ
ត មម និ រត
ុ ិធ
ត មម ធម៌គឺបញញ តិត ធម៌ គឺលំនំភស ។
៥ - ធមមៈ ែរបថ « អបតតិ » ដូ ចបទថៈ ចតតេរ ងរជិក ធមម អបតតិបរជិ ក ៤ ។
៦ - ធមមៈ ែរបថ « បរ ិយតតិគឺករសិកស » ដូ ចបទថៈ ឥធ ភិ កខេវ ធមមំ បរ ិេយបុ ណតិ
សុតំត េគយយំ ។ ល ។ មនលភិ កុទំ
ខ ងឡយភិ កុកន
ខ ុងសសនេនះែតងេរៀននូ វបរ ិយតតិគឺសុតត
េតយយ ។ល ។

៧ - ធមមៈ ែរបថ « េទសន » ដូ ចបទថៈ ធមមំ េវ ភិ កខេវ េទសិសសមិ មនលភិ កុទំ
ខ ង

ឡយ តថគតនឹ ងសំែដងធម៌េទសនចំ េពះអនកទំងឡយ ។

៨ - ធមមៈ ែរបថ « និ សសតតិនិជីជវៈ គឺសភវៈ មិនែមនជសតវ មិ នែមនជជី វ ិត » ដូ ច
បទថៈ តសមឹ េខ បន សមេយ ធមម េហនតិ សភវៈែដលមិ នែមនជសតវជបុ គគល មិ នែមន
ជជី វ ិត រែមងមនកនុងសម័ យេនះេ◌ង ។
៩ - ធមមៈ ែរបថ « របរកតី, ធមមត » ដូ ចបទថៈ អនិចច វត សងខរ
ឧបបទវយធមមិេន ឱហន៎សងខរទំងឡយមិ នេទៀងមនករេក តេឡងនឹ ងសូនយេទជរបរកតី
ឬជធមមត ។
១០ - ធមមៈ ែរបថ « វ ិករៈគឺ របស់ែរបរបួល » ដូ ចបទថៈ វយធមម សងខរ សងខរ
ទំងឡយ មនករសបសូនយជេរគឿងែរបរបួល ។
១១ - ធមមៈ ែរបថ «គុ ណឬពរ » ដូ ចបទថៈ ន ហិ ធេមម អធេមម ច ឧេភ
សមវ ិបកិ េន, ចតតេរ ធមម វឌឍនតិ សភវៈពី រយ៉ ងគឺ គុណ ១ េទស ១ ឲយផលមិ នរសបគន
េទ, ពរ ៤ របកររែមងចំ េរ ន ។
១២ - ធមមៈ ែរបថ « កររបរពឹ តិម
ត នសណ
ដ ប់ ធនប់លអ ឬឫកព » ដូ ចបទថៈ
សីលវ

កលយណធេមម

បុ គគលមនសីលមនសណ
ដ ប់ ធនប់លអ

។

េសតបេនន

អវ ិនិ បតធេមម េសតបននបុគគលមនសណ
ដ ប់ធនប់មិនធលក់ចុះ ។ ពល ធមម បណិឌ ត
ធមម ឫកពជរបស់ជនពល ជរបស់បណិឌ ត ។
១៣ - ធមមៈ ែរបថ « សមធិ » ដូ ចបទថៈ ភវ ិតធេមម កតសមណធេមម មន
សមធិចំេរ នេហយ មនសមធិបរ ិកមមេរសចេហយ ។

១៤ - ធមមៈ ែរបថ « បចចុបបនន » ដូ ចបទថៈ ធមមដិឋតត ធមមនិយមត សថិតេនឬ
កំ ណត់ េនកនុងបចចុបបនន ។ ទិ ដិឋធមមិេក អេតថ របេយជន៍ បចចុបបនន ។
១៥ - ធមមៈ ែរបថ « េហតុ ឬរបេវណី » ដូ ចបទថៈ ធមមបបដិ សមកិទ ធមមញញត ែបក
ធលយរបជញកនុងេហតុ ដឹ ងចបស់េហតុ ។ ឯសំ ធេមម សននតេន របេវណីេនះ ជរបស់មន
មកកនុងកលមុ ន ។

១៦ - ធមមៈ ែរបថ « សសន » ថ « េសចកដីពិត » ដូ ចបទថៈ សវកខេត ធេមម
សសនមនលំអបទេដ មឬពី េរះបទេដ ម ។ េញយយធេមម ញតធេមម េសចកដីពិតែដល
តថគតគបបីដឹង េសចកដីពិតែដលតថគតដឹ ងេហយ ។ ធមមនុ ធមមបបដិ បេនន បុ គគលរបតិបតតិ
តមេសចកដីពិតសមគួ រដល់េសចកដីពិត ។
១៧ - ធមមៈ ែរបថ « បរមតថសចច » ថ « មគគផល - និពវន » ដូ ចបទថៈ
ទិ ដឋធេមម បតតធេមម បនេឃញបរមតថសចច បនលុះបរមតថសចច ។ ភធិ គេត េខ ធេមម
មគគផល និពវនតថគតបនេហយ ។ ឧទហរណ៍ ែដលសំែដងមកេនះជេសចកដីរប
ួ រួមអតថ
របស់ពកយថធមមៈប៉ុ េណណ ះ ។
លំដប់ពីេនះនឹ ងេពលអំ ពីវ ិគគហៈ របស់ធមម តេទេទៀត ធមមស័ពេទ នះមនវ ិតគហៈ េរចនយ៉ ង
ែតកនុងទី េនះ នឹ ងរសង់យករតឹ ម ៥ យ៉ ងៈ
១ - ចកខសុ
អងេយសុ សំសេរ សេតត អបតមេន នេរតីតិ ធេមម សភពគឺ
ុ
េសចកដីពិតឯណ រែមងរទរទង់នូវសតវទំងឡយ មិ នឲយធលក់ េទកនុងអបយទំង ៤ ឬកនុង
សំសរវដតសភពេនះេឈមះថធម៌ ។

២ - សលកខណំ នេរតីតិ ធេមម សភពឯណរែមងរទរទង់ទុកនូ វលកខណៈរបស់
ខលួនគឺ កុសលទំង ៤ មនកមវចរកុ សលជេដ ម សភពេនះេឈមះថធម៌ ។
៣ - បបេក អកុសេល ធេមម ធុនតីតិ ធេមម សភពឯណរែមងកំ ចត់នូវ
អកុ សលធម៌ ដ៏លមកេចញ ( ចកខនធសនដន ) សភពេនះេឈមះថធម៌ ។
៤ - េសតបេននទីហ ិ អរ ិេយហិ នរ ិយតីតិ ធេមម សភពឯណែដលរពះអរ ិយ
ទំងឡយ មនរពះេសតបននបុគគលជេដ ម ែតងរទរទង់ទុក ( ចំទុកកនុងសនដន ) សភព
េនះេឈមះថធម៌ ។

៥ - យថនុសដ
ិ ំឋ បដិបជជមេន ចតូស ុ អបេយសុ អបតមេន សេតត កតវ
ធេរតីតិ ធេមម សភពឯណរទរទង់េធវនូវពួ កសតវែដលរបតិ បតតិសមគួរដល់ពកយេរបៀន
របេដ មិ នឲយធលក់េទកនុងអបយទំង ៤ សភពេនះេឈមះថធម៌ ។
អតថនឹងវិគគហៈ

របស់ធមមៈ

ដូ ចេពលមកេនះជេសចកដីរជលេរជេទតមែបប

ហួសវ ិស័យេសតវ ិញញណរបស់អនកែដលមិ នបនេរៀន ែបបែផនែរបបលី ែតទុ កជយ៉ ង
ណក៏ គង់យល់េសចកដីខលះពុំ ខន ។ ពកយថធមមៈឬធម៌ មួយម៉ ត់េនះ េបទុកជមិ នមនបទ
គុ ណស័ពទ គឺកុសលឬអកុ សលេនជិ តខង គង់េយងសេងកតយល់បនតមដំ េណរេសចកដី
។ ធមមស័ពទេនះករមនឹ ងនិ យយឲយចបស់ ែរបរសយឲយចំ មកជពកយែខមរេយងបន ដំ េណរ
េនះជវ ិស័យរបស់អនកេរៀនវ ិធីែរបបលីេទ បអចនឹ ងយល់បនេដយងយ

ប៉ុ ែនតអនកែដល

មិ នបនេរៀនរេបៀបែរបបលីក៏គង់មនន័ យកនុងៃផទេសចកដីេនះ ៗ េប កឱកសឲយយល់បន

ដូ ចយល់ថេនះជភេវតពវធម៌ ( ធម៌ គួរចំ េរ ន ) េនះជបហគពវធម៌ ( ធម៌គួរលះបង់ ) ែត
ប៉ុ េណណ ះក៏ អចរបរពឹ តរត បតិ បតតិតមសសនធម៌បន

ឬធម៌ ែដលមនមកកនុងពួ កេផសង

ៗ

េយងអចសននិដឋនបនឥតភ័ នតរចឡំថ េនះជធម៌ដ៏លអ េនះជធម៌ ដ៏លមកដូ េចនះជេដ ម ។
ែដលមនកនុងអតថនឹងវ ិគគហៈ
ដូ ចេពលមកេនះសំេដយកវតត
ចរ ិយែដលគួ ររបរពឹតប
ត នទំងផលូវេលកផលូវធម៌ ឬេសចកដីលែអ ដលជចបប់ មយ៉ ង សរមប់
េសចកដីរបស់ធមមៈ

បនថយកំ ឡង
ំ េសចកដីអរកក់របស់ពួកមនុ សស េដ មបីេលកកំ ឡង
ំ េសចកដីលឲ
អ យមនបរ ិបូ ណ៌
នឹ ងបនឈនេទរកេសចកដីចំេរ នឲយមនដំ ៃឡ មនែបបែផនសណ
ដ ប់ធនប់លែអ បលកអំ ពីពួក
សតវតិចឆន េរពះថករបរ ិេភគកដី េដកកដី ភិ តភ័យកដី រួមសំវសនឹ ងេមថុ នកដី ទំង ៤ យ៉ ង
េនះមនេសមគន ទំងមនុសសទំងសតវតិរចឆនប៉ុ នមន ធម៌ ទុកជរកិ តយរកមសរមប់របរពឹតឲ
ត យ
សមស័កិជ
ត មនុ សស ឬថធម៌េនះជសញញប័ រតសរមប់មនុ សសក៏ បន េរពះថមនុ សសេយង
រតូវែតដំ កល់ខួលនេនកនុងសីលធម៌ណមួ យ ទុ កជេគលដ៏ សំខន់សរមប់ រតកូលរបស់ខួលន
េប មិនេរច នក៏ តិច

ែដលេហថរតកូ លមនធម៌េដ មបីជតរមប់ដល់បុតធ
ត ី តតេរៀងេទ

កលេប របសចកសីលធម៌េហយមុ ខជនឹ ងរសត់ អែណដតេទ

របទះប៉ះទងកិចនឹ ងេសចកដី

ទុ កល
ខ ំបក ដូ ចចកនឹ ងសំឡីែដលរសត់ អែណដតេទតមខយល់ ឬដូ ចរថយនតនឹងនវែដល
គមនចងកូតគមនេរគឿងទប់

មនុ សសែដលសថិតេនកនុងសីលធម៌ខជប់ ខួជនេនះដូ ចរថយនតនឹង

នវែដលមនចងកូត មនយុថកសរមប់ទប់ ។

ពិ តណស់ រពះធម៌ែដលរពះដ៏ មនរពះភគបនសំែដងទុ កេហយេនះជចបប់ដ៏លអ
វ ិេសស
េជឿកន់

សរមប់តរមូវដល់របជជនជតិមនុ សសរគប់ជន់

េប កឱកសឲយរបរពឹតរត បតិ បតតិ

េដ មបីឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់លឈ
អ
មមុ ខរតង់ េទរកេសចកដីសុខេកសមកសនតេចៀស

ចកេរគះថនក់ ទុ កភ
ខ ័ យតំងអំ ពីេលកេនះ រហូតដល់ខងមុ ខ ។

អំពីរបវតតន
ិ ឹងកិតតិគណ
ុ
របស់ធមមៈកនងពុ
ទធសសន៖
ុ
ធមមៈគឺ េសចកដីពិតែតងចប់កំេណតេនកនុងេលកជធមមត

សថិតេនជចេនលះៃន

េសចកដីវ ិនស ធមមតវតថុអវី ៗ ទំងអស់កុនងេលក មនរបក់មសជេដ មែដលបុ គគលតក់

ែតងសិទស
ធ ូនេធវេឡង រែមងមនរូបែរបរបួលេទេផសង ៗ តមកលសម័យែដលនិ យមរប់
អន

ជួ នកលវតថុែដលមិ នែមនជរបក់មសសុទេធ ទ

មនព័ ណ៌ដូ ចរបក់មសសុទក
ធ ៏ បន

ែតេគរកៃឡេធវេដយែកលងកលយឲយ

ប៉ុ ែនតរបស់រកៃឡេនះមិ នយូរប៉ុ នមននឹ ងរបកដដល់

ែភនកអនកផងែដលអចដឹ ងបន ។ របស់េនះរែមងរតឡប់េទជរបស់េថកទបឥតៃថល នំ
ឲយខូ ចេសចកដីរបថនរបស់អនករតូវករទួ េទ កនុងទី បំផុតរបស់ែដលបនលំេនះែរបេទជវតថុេរប
របសពុំ េក ត េសចកដីេនះយ៉ ងណមិ ញ កបួនតរមចបប់ទមលប់ កនុងលិទិណ
ធ
មួ យ ែដលេគ
េហថធម៌

េដយេសចកដីសនមតិរបស់េគែដលតក់ែតងេឡងេដយឧបយមិ នសមេហតុ

ផល គឺថដំ េណរមិ នពិត, កបួនចបប់ទំងេនះ គង់រតូវអនកផងែដលមនរបជញលអ យល់
ទស់ឬចប់េសចកដីខុសបន ថជលទធិមិនពិ ត េប ជមិ នមនអនកណចប់ ថនក់បនភលម ៗ
ក៏ គង់េគដឹ ងបន ឬេគរងចលកនុងកលែដលឲយផលមិ នស័កិស
ដ ិទិធ លទធិេនះក៏េទជរបស់
េរៀវេរយ សបរលប ែលងមនអនកណចុ ះចូ លរតូវកររបតិ បតតិេជឿកន់ក៏យ៉ងេនះែដរ
ចំ ែណកខងធមមៈ គឺេសចកដីពិតជសភពមនអយុជីវ ិតរស់េនកនុងេលក មិ នេចះេរៀវេរយ
ថយចុ ះដូ េចនះេឡយ ។

សវកខធម៌ ែដលរពះសមមសមពុទធរបស់េយង រទង់ បនរតស់ដឹងេឡងេហយ រទង់

របកសរបេដរបជជនកនុងេលក កលេដ មដំ បូង មិ នសូវមនមនុ សសរជះថលេជឿកន់េរច ន
ប៉ុ នមន លុះដល់កលខងេរកយមក េទ បពួ កេទវតនឹ ងមនុ សសបនដឹ ងឮសុះសយេរច ន
គនេសងចសរេសរ ថ ឱហន៎េនះជធម៌ពិត របរពឹតតេទតមេសចកដីសុខេកសមកសនត រួចនំគន
របតិ បតតិកន់តម

រហូតបនមគគផលនិ ពវនតមនិ សស័យវសន

យ៉ ងសកដិសិទិដ
ធ ូ ចទឹ ក

សរមប់លត់េភលង ។ ធមមៈ គឺ េសចកដីពិត ៃនអយុជីវ ិតដ៏ មំមួន ជរបស់មិនេចះចស់មិនេចះ
សលប់ អចរស់េនទំងមនដំ ៃឡអែងវងតេទមិ នេចះចុ ះៃថលេឡយ េសចកដីេនះគបបីសននិដឋន
បនេដយងយ ដូ ចយ៉ ងរពះធម៌របស់រពះសមពុទធៃនេយងទំងឡយ ែដលរពះអងគសំែដង

េឡងតមពិ ត មិ នវ ីបរ ីតខុ សចកេសចកដីពិត េប េយងគិ តតំងអំ ពីឆនំែដលរពះអងគបរ ិនិពវន
មកដល់ឥឡូវេនះបន ២៤៨៩ ឆនំេហយ េទះបី យូរអែងវងមកប៉ុ េណណះ រពះធម៌ក៏េនថមី

េទៀងទត់ដែដលដូ ចរបរកតីឥតមនចស់រគំរគ ែរបរបួល ខូ ចដំ ៃឡយ៉ ងណ ៗ េឡយ
សមដូ ចពុ ទភ
ធ សិតថៈ
ជីេនត◌ិេវ រជរថ សុចិតត អេថ សរ ីរមប ិ ជរ ំ ឧេបតិ
សតញច ធេមម ន ជរ ំ ឧេបតិ សេនដ ហេវ សពភិ បេវទយនតិ
េសចកដីថ រជរថទំងឡយ ែដលនយជងរចនលអេហយ រែមងចស់រគំរគេទពុំ
បន មិ នរតឹ មែតរថទំងឡយប៉ុ េណណះេឡយ េទះទំងសរ ីរៈរងកយ ( របស់សតវទំង
ឡយ ) ក៏ គង់ដល់នូវេសចកដីចស់រគំរគដូ េចនះែដរ មនែតធម៌ របស់ពួកសមបុរសេទ បមិ ន

ដល់នូវេសចកដីចស់រគំរគ ពួ កសបបុរសែតងចរចរជមួ យនឹ ងសបបុរសផងគន យ៉ ងេនះ
ឯង ។ ពុ ទភ
ធ សិតដូ ចេពលមកេនះជេរគឿងអងេដ មបីបញ
ជ ក់ ពកយថធម៌ឲយេឃញពិ ត ថ

ជសភពមិ នេចះចស់រគំរគ កលេប មិនមនេសចកដីចស់េទ េសចកដីឈឺចប់ ក៏មិនមន
កលេប មិនមនេសចកដីឈឺចប់ េទ េសចកដីសលប់ ក៏មិនមន ។ ពកយថធមមៈែដលអធិ បបយ
មកេនះសំេដយកេសចកដីពិត ែដលសំែដងអំ ពីេសចកដីលអ
អ រកក់ ជសភពឥតរូប មនែត
នម ៗ ែដលចប់កំេណតេនកនុងេលកសរមប់ដឹងបនេដយបញញចកខុប៉ុ េណណះ ឥតមន
នរណរសវរជវរករបវតតិឲយេឃញថធម៌េនះចប់ កំេណតពី កលណ ៗ បនេឡយ ដូ ច
េភលងនឹ ងខយល់ែដលេគមិ នអចដឹ ងេដ មកំ េណតបនដូ េចនះែដរ

គឺជធមមជតិែតងេក តមន

េនកនុងេលកជធមមត ។
េសចកដីខងេលេនះ លមមយល់បនថ អំ េពលអ
អ រកក់ជរបស់ឋិតេឋររស់េនពស
េពញេលក ទំងមគគផលនិ ពវន ក៏មនេនរបកដមិ នរតូវវ ិនសបត់បង់ ចកេលកេដយ
អនតរយណមួ យ សូមបីេលកធតុទំងមូ លរតូវេភលងេឆះ អំ េព នឹងមគគផលនិ ពវនអចតំង
េនដែដល េទះបី នរណក៏ លុបលងេចញពុំ បន ចំ ែណកខងពកយរែចករចកថ ធម៌ ថីម
ធម៌ចស់ េនះនឹ ងទរនទនចូ លមកកត់ កំែផងគឺ េសចកដីពិតមិ នបនេឡយ ។ បុ ណយគឺអំេព
លអ បបគឺ អំេពអរកក់គុណគឺ េសចកដីចំេរ ន េទសគឺេសចកដីវ ិនស ទំង ៤ យ៉ ងេនះជេដ ម
េឈមះថរបវតតិគឺដំណឹងឬកំ េណតរបស់ធម៌

ែដលជេសចកដីពិតមនេនរបចំេលកសូមបី

កនុងកលកបបខំងកំ បំងបត់សងត់ គឺ កលែដលមិ នមនរពះពុ ទធរតស់េឡង ឬមិ នមនអនក
របជញក៏េដយក៏គង់ បុណយ បប គុ ណ េទស ឋិ តេថរតំងេនជរបរកតីឥតមនសបរលប
រលត់បត់េទ តំងរបជជនកនុងេលកក៏មិនែដលឮនិ យយថ ឥឡូវេនះបុ ណយ បប គុ ណ
េទស គស់រគំរគណស់ ឈឺដុនដបណស់ ឬថ សលប់ បត់ េទេហយ ដូ េចនះេឡយ
ពកយែដលេគនិ យយរែចករចកជ ធម៌ ថីម ធម៌ចស់េនះរតឡប់េទជឥតរបេយជន៍ ទេទ
។

េប បុគគលរបុសរសីឯកនុងេលកមនកយវចចិ តត

របរពឹ តល
ត រអ តូវតមសីលធម៌

មន

រពហមវ ិហរផសយេទកនុងពួ កសតវ

មនកតញញូ កតេវទី ចំ េពះេលកអនកមនគុ ណគឺ មត
បិ តជេដ ម បុ គគលេនះក៏ រែមងបនបុ ណយចួ បរបទះេសចកដីចំេរ ន េប ជមនកយវចចិ តត
របរពឹ តអ
ត រកក់ខុសចកសីលធម៌មិនមនរពហមវ ិហរផសយេទកនុងពួ កសតវ

មិ នមន

កតញញូ កតេវទីចំេពះេលកអនកមនគុ ណេទ ក៏ រែមងបនបប ទទួលេទសេដយខលួនឯង
មិ នចំបច់មននរណរបគល់បុណយរបគល់បបឲយេទ
េនះជេសចកដីសំែដងឲយេឃញថ
បុ ណយបបមិ នេចះវ ិនស អនកណេធវកុនងកលណ អនកេនះរតូវបនកនុង កលេនះឬកល
ខងមុ ខ ៗ ។ បុ ណយបបគុ ណេទសទំងេនះឯងេហថធម៌ , មួ យេទៀតកនុងគមពីរអដឋកថ

ឧទនខុ នទរនិ កយ មនេសចកដីថពួ កធម៌ ជកុ សល េហថសកធម៌ គឺ ជផលូវដ៏ ពិតមួ យ
យ៉ ងសរមប់នំមកនូ វសុខសួសីដ នំមកនូ វេសចកដីចំេរ ន ដល់បុគគលអនករបរពឹ តស
ត ុចរ ិត, ពួ ក
អកុ សលេហថបរធម៌គឺជផលូវពិ តេដយែឡក

សរមប់នំមកនូ វទុ កខ

នំមកនូ វេសចកដី

វ ិនសដល់បុគគលអនករបរពឹ តទ
ត ុ ចចរ ិត ចំ ែណកខងពួ កកុ សលធម៌ មនសីល សមធិ បញញ
ជេដ មែដលេធវរបេយជន៍ ឲយដល់ខួលនដូ ចជ មតបិ តេធវរបេយជន៍ដល់បុតធ
ត ី ត េរពះ
េហតុេនះេទ បេលកេហថសកធម៌, ពួ កអកុសលធម៌ មនរគៈ េទសៈ េមហៈ ជេដម

ែដលនំបណ
ដ លេធវរបេយជន៍ ឲយវ ិនស ដូ ចជបចចមិ តត ជសឹកសរតូវមកពី ខងេរក មក
េធវឲយខូ ចរបេយជន៍ េរពះេហតុេនះេទ បេលកេហថបរធម៌ ។
បុ ណយ បប គុ ណេទស សកធម៌ បរធម៌ ដូចសំែដងមកេនះ េឈមះថរបវតតិរបស់
ធម៌ ែដលជេដ មពូ ជចប់ កំេណតេក តឯងេហយចក់ឫសជប់ េនេទៀងទត់ជធមមត មិន
េចះចស់រគំរគឬវ ិនសសបសូនយេដយពិ ត

ែតជរបស់សងត់ កំបំងអំ ពីបញញរបស់

បុ ថុជជន ដូចេភលងជរបស់មនេនេទៀងទត់ែតងចប់កំេណតដច់េននឹ ងអកស ឬេនកនុង
េដ មេឈ កលេប េគេចះវ ិជជខងេរគឿងផសំ រតូវតមេហតុផលលអ េភលងក៏ េឆះលះអណ
ដ ត
េឡង េបមិនេចះេរគឿងផសំេទ េភលងមិ នអចេឆះេឡងបនមួ យេទៀតេភសជជៈថនំែកេរគែដល
េក តអំ ពីជតិេឈ ឬអំ ពីធតុអីវេផសង ៗ ក៏ ជរបស់សិត
ថ េនមនេនជធមមត មិ នេចះវ ិនស,
រគូេពទយអនកេចះចំកបួនតរមរែមងផសំធតុឬលំអិតអវីេផសង ៗ ឲយេទជេភសជជៈែកេរគបន
េដយងយ ពកយែដលេយងធលប់និយយថ េភលងរលត់ េនះជេសចកដីសនមតិគឺេភលងរគន់

ែតរលត់បត់អំពីចេងកៀងប៉ុ េណណះ នឹ ងថរលត់បត់ េទចកេលកែមនែទនក៏ េទ េសចកដី
យ៉ ងណមិ ញ ដំ ណឹងនឹ ងកិ តិតគុណរពះធម៌ជសភពែដលពិ តរបកដរែមងមនេនេដយ
មំមួន មិ នេចះែរបរបួលវ ិនសសបសូនយ មិ នេចះសលប់ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ពកយែដលេយង
និ យយថរពះធម៌សបសូនយ ឬថសសនេរៀវេរយ េនះជសមមតិេវហររគន់ែតជពកយ
សរមប់េរបេហបេណ
ត ះអសនន ឬពកយថ សបសូនយេរៀវេរយេនះរគន់ែតសំេដយកថ
រពះធម៌សបសូនយចកខនធសនដនរបស់បុគគលអនកសិកសេរៀនសូរតរបតិ បតតិប៉ុេណណះ
មគគផលនិ ពវនេឈមះថកិ តិតគុណរបស់ធម៌

។

ែតងឮខចរខចយេនកនុងេលកេដយហូរែហរជ

ដរបមកមិ នដច់ េរពះេហតុេនះបុ គគលអនកេសុបដំ ណឹងរកធម៌កុងេលកេនះ
ន
ែតងមនែត

រល់ ៗ កល តមេសចកដីរបតិ បតតិកុនងសសនរបស់េគ ប៉ុ ែនតេរច នែតរបទះេទេលផូលវវង

េដយអំ ណចអវ ិជជនំសតវឲយវេងវង ឬេដយគំនិតយល់ខុសតមលិទិរធ បស់រគូេដយខលួន ៗ
។

កនុងកលចេនលះរពះពុ ទធរតស់េឡងគង់របកដថ
មនបុ គគលខលះកនុងេលកមនចិ តត
េនឿយណយចកកមគុ ណ នឹ កភនកចង់ សះ
វ ែសវងរករបវតតិពងសវតរ ែដលជរកែសៃន
េមកខធម៌គឺរពះនិ ពវន

េហយលះេភទរគហសថេចញចកកមរមមណ៍

ឥសីរបរពឹ តត
ត បវតតេដ មបីរសូតេទរករពះនិ ពវនជធមមត

។

កន់េភទជតបស

តបសខលះរបទះបនែតរតឹ ម

ឈនសមបតតិ ឬអភិញញជេលកិ យប៉ុ េណណះ តបសខលះឃវងរហូតេដយេហតុខវះេរគឿង
ផសំ ឬមនេរគឿងផសំធតុ វ ិជជរបជញសមរតី មិនទន់រគប់រគន់, រពះសមពុទធរបស់េយង កលេន

ជេពធិសតវ ក៏េនកនុងពួ កតបសដូ េចនះែដរ រពះអងគែតងជប់រពះហឫទ័យកនុងករែសវងរក

រពះធម៌េទះបី រពះអងគបនជកសរតិយ៍េសយរជយ ែដលគួ ររសវ ឹងកនុងសមបតតិនឹងយសបរ ិវរ
រទង់ក៏មិនេភលចអំ ពីដំណឹងបុ ណយបប ែតងេពញរពះហឫទ័យកនុងេភទតបសជេរឿយ ៗ ខំ

របរពឹ តិវត តតយ៉ងឧរកឹ ដជ
ឋ ងតបសឯេទៀត ៗ ជដរបអស់េរច នជតិ ណស់ ។ រពះមហ
បុ រសមនពយយមេកលៀវកលអេនទកអេនទលមិ នតក់ មិនែលងេចលអំ ពីករែសវងរកេមកខធម៌
េរពះអរស័យករដឹ ងថមុ ខជនឹ ងបនដូ ចរបថនរពះអងគខំរបឹ ងសនសំេសចកដីលល
អ ះ
អ េសចកដី
អរកក់ចំណំរបវតតិរបស់រពះអងគនឹងរពះធម៌ ែដលរពះអងគធលប់របតិ បតតិមកេរៀងរបដរប
ដល់បចចិមជតិ េទ បបនេរគឿងផសំធតុសពវរគប់ែដលេហថបរមីធម៌ ១០ របករេនះឯង
។
លុះរពះបរមេពធិសតវមនបរមីធម៌
ពងសវតររពះធម៌ជអនុេលមបបដិ េលម

ចូ លមករគប់រគន់

ក៏បនរ ំពឹ ងរសវរជវរក

បនេឃញជក់ចបស់េដយសពវញុញ តញញណ

េហយរទង់សំែដងេប កបេងហបបងហញធម៌េនះ ៗ ដល់ពួកពុ ទប
ធ រ ិស័ទឲយភលឺចបស់ហក់ ដូចជ
រពះច័ នរទ ះេឡងកនុងៃថង ១៥ េកត ។ រពះធម៌ែដលចប់កំេណតេនកនុងៃផទេលកធតុ ជយូរ
លង់មកេហយេនះរសប់ ែតផុ ះអែណដតេឡង

ហក់ ដូចជរបសូតចកេលកធតុមក

របតិ សឋនថមី ៗ ចំ េពះរពះភ័ រកតរពះដ៏ មនរពះភគ េនះឯងេហថរពះអងគរតស់ដឹង ។ មូ ល
េហតុែដលនំឲយពួ កតបសឯេទៀត ៗ កដីតបសគឺ រពះេពធិ សតវកីដ ខំសងវតបំ េពញបរមី
ធម៌ទំងេនះ ក៏េរពះអរស័យករដឹ ងកលិនរកអូប ករចំរបវតតិនឹងកិ តិគ
ត ុ ណរបស់ធមមៈជប់
ែហ ៗ មក ដូ ចដំ ណឹងថមសេពរជជបចច័យ នំឲយេគែសវងរកមសេពរជ គឺ អរស័យករ
ដឹ ងជេដ មេហតុ េទ បមនករែសវងរកជខងេរកយ ត ៗ មករហូតបនដូ ចរបថន ដំ ណឹង
ថមគគផលថនិ ពវនក៏រែមងមនកលិនរកអូ បជប់េនកនុងេលក

សូមបីមគគផលជធម៌ នំសតវ

ឲយឆលងេឡងចកេលក រពះនិ ពវនជគុ ណជតិ ផុតរសឡះចកេលកេហយក៏ ពិតែមន ែត
កិ តិតស័ពរទ ែមងសល់េនកនុងេលកមិ នេចះសបសូនយ

។

លុះរពះអងគបរ ិបូ ណ៌េដយរបជញ

សមរតី រគប់ រគន់េដយេសចកដីរតិ ះរ ិះរជបចបស់ចំេពះរពះអងគេហយេទ បរទង់ េលករសង់
រសវរជវរបមូ លយក

រពះធម៌ែដលមនេនកនុងេលករសប់ េនះមកសំែដងេសេរ ែចក

រែលកឲយមនេមមតិ កេដតរកងតេរមៀប

ដូចមនករមងមនរេបៀបជេគលចរ ឹករក់

េរជ សេងខបពិ សដរចបស់លស់ជក់ ែសដងេឡងេដ មបីឲយពួ កពុ ទប
ធ រ ិស័ទនិ កយរបស់រពះអងគ
ងយសដប់ ងយពិ ចរណរកផលូវរបតិ បតតិពួករបជជនអនកមនេសចកដីរជះថលកនុងធម៌ េគរព
ចំ េពះរពះអងគក៏នំគនេហថរពះអងគបនរតស់ ដរបមក ។ ធម៌ ែដលរពះអងគបនរតស់
ដឹ ងទំងេនះ ក៏គឺធម៌ែដលធលប់មនរសប់ េនកនុងេលកេនះឯង ។ រពះបរមសសដចរយ

បនរតស់ដឹងធម៌េឡងកនុងេលកកនុងកលណមដង ៗ គួ រេហថអគគសងគយនមួ យេលក
េហយ កនុងកលេនះរប់ ថ សងគយនមុ នដំ បូងបងអស់ ជគុ ណដ៏របេសរបំ ផុតធំ បណ
ដ ច់
ជងសងគយនរបស់រពះអរហនតទំងឡយ ែដលេធវកុនងកលជខងេរកយ ។

ពណ៌នមកអំ ពីអតថនឹងវ ិគគហៈ របស់ធមមៈ
រពមទំងរបវតតិនឹងកិ តិតគុណរបស់ធមមៈចប់ ែតប៉ុ េណណះ ។
bymahahormmonysohan (MBA,MED.MAG)
at kampong chamcambodia

