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សិរ ីមន្តជាតក

ិ នំ ដូន្នេះជានដម
សិរមន្ត
ញ យ
ា ុ បបតំ សិរ ិយា វហី
ា នន្េះ មាន្ពាក្យថា បញ្
ើ ន្ឹង
ី បញ្ហ

មាន្ជាក្់ក្ុ ងមហាឧមងគ
ជាត (មហាសថជាតក្) ។
ន

ខាងនរោមនន្េះជានស្ក្ដដដលមាន្មក្ក្ន
ី
ុ ងររេះបាលី ៖
(ព្រះរាជាវទេហៈព្ាស់
សរួ ថា)
ិ
ិ នំ, យសសសិនំ វាបិ អបបតបញ្ញ ំ;
បញ្
ញ ាយុបបតំ សិ រ ិយា វហី
បុច្ឆាមិ តំ បសនក ឯតមតថំ, កបមតថ បសបយោ កុ សលា វទនតិ។
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នែសេែកៈ

ស

េម្បែតិ ១ បគគលមាែ
ទាំងពីរស

ើងេួរែូវសេចកតីែុ៎ះ

គឺបគគលប្បកបសោ

ប្ាជ្ញានែប្ាេចាកេីរី

េនែប្ាេចាកប្ាជ្ញា ១ អ្នកប្ាជ្ញទាំងឡា

សោលថា បណ្តាបគគល

ុ៎ះ បគគលណ្ត ប្បសេើរជ្ញង ។

(អាចារយទសនកៈេូលថា)
ធីរា ច ពាលា ច ហបវ ជនិន,ទ សិបបូបបន្នា ច អសិបបិបន្ ច;
សុជាតិមបន្តាបិ អជាតិមសស, យសសសិបន្ បបសករា ភវនតិ;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ា និហីបន្ សិ រ ីមាវ បសបយោ។
បពិប្ែប្ពុ៎ះអ្ងគជ្ញធាំជ្ញងជ្ែ ពួកជ្ែប្ាជ្ញ ពួកជ្ែោល ពួកជ្ែអ្នកបរិបូណ៌សោ
េិល្បៈ ែិងពួកជ្ែមិែមាែេិល្បៈ េូម្បីជ្ញអ្នកមាែជ្ញែិខ្ពេ់ រនមងជ្ញអ្នកសធវើែូវការបសប្មើជ្ែ
អ្នកមាែ

េ នែលមិែមាែជ្ញែិ ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ើញសេែសែុ៎ះ សទើបទូលថា បគគលមាែ

ប្ាជ្ញា ជ្ញបគគលសថាកទប ឯបគគលមាែេិរី ជ្ញបគគលប្បសេើរ ។
(ព្រះរាជាវទេហៈព្ាស់
ថា)
ិ
តុវមបិ បុច្ឆាមិ អបន្មបញ្ញ , មបោសធ បកវលធមមទសសិ;
ពាលំ យសសសិិំ បណ្ឌិតំ អបបបោគំ, កបមតថ បសបយោ កុ សលា វទនតិ។
មាាលមសោេធ អ្នកមាែប្ាជ្ញាមិែសថាកថ
ស

ើងេូមេួរអ្នក

អ្ាំពីបគគលោលមាែ

សោលថា បណ្តាបគគលទាំងពីរស

េ

ជ្ញអ្នកស

បណឌិែគ្មាែសោគៈ

ុ៎ះ បគគលណ្តប្បសេើរជ្ញង ។

(ព្រះមទោសធបណ្ឌិតេូលថា)

ើញែូវសេែសោ

េពវប្គប់

សែើអ្នកប្ាជ្ញទាំងឡា

3
បាបានិ កមាមានិ កបរាតិ ពាបលា, ឥធបមវ បសបយោ ឥតិ មញ្ញ មាបន្;
ឥធបលាកទសសី បរបលាកមទសសី, ឧភយតថ ពាបលា កលិមគគបហសិ;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ាវ បសបយោ ន យសសសិ ពាបលា។
ពួកជ្ែោល នែងសធវើែូវអ្ាំសពើអាប្កក់ទាំងឡា
អ្ាំសពើប្បសេើរ ជ្ញអ្នកស
កាែ់

ើញប្ែឹមនែសោកសែុ៎ះ មិែស

េាំគ្មល់ថា អ្ាំសពើសែុ៎ះឯង ជ្ញ

ើញែូវសោកខាងមខ្សទ បគគលោលនែង

កែូវសទេកនញងសោកទាំងពីរ ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ប្ាជ្ញាេនឹងឯង ជ្ញបគគលប្បសេើរ ឯបគគលោលមាែ

សេើ

ើញសេែសែុ៎ះ េូមទូលថា បគគលមាែ
េ មិែប្បសេើរសទ ។

(អាចារយទសនកៈេូលថា)
ិ
ន សិបបបមតំ វទធាតិ
បោគំ, ន ពនធ ុវា ន សររី វប្
ណ ា បយា;
ិ ំ;
បបសសឡមូគំ សុខបមធមានំ, សិ រ ី ហិ នំ ភជបត បោរវនទ
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ា និហីបន្ សិ រ ីមាវ បសបយោ។
េិល្បៈសែុ៎ះ រនមងមិែែល់ែូវសោគេម្បែតិសទ បគគលមាែសៅពង្ស ក៏មិែែល់ែូវបគគល
មាែសោគេម្បែតិនែរ ទាំងបគគលអ្នកមាែឱកាេនែេរីរៈ (មាែរូបសោមលអ) ក៏មិែែល់ែូវ
បគគលមាែោគេម្បែតិនែរ េូមប្ទង់ទែចុ៎ះ អ្នកផងនែងគប់រកែូវសគ្មរវិែសទ េែឋី ជ្ញមែេ្ស
សេៀរទឹកមាែ់ែល់ែូវសេចកតីេខ្ ជ្ញអ្នកសាបេូែ្យចាកេិរី ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស
សេើ

ើញសេែសែុ៎ះ

សទើបទូលថា បគគលមាែប្ាជ្ញា ជ្ញបគគលសថាកទប ឯបគគលមាែេិរី ជ្ញបគគលប្បសេើរ។
(ព្រះមទោសធបណ្ឌិតេូលថា)
លទាធា សុខំ មជជតិ អបបបបញ្
ញ ា, ទុបកេ ន ផុប្ឋាបិ បបមាហបមតិ;
អាគនត ុន្ ទុកេសុបខន ផុប្ឋា, បបវធតិ វារច
ិ បរាវ ឃបមម;
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ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ាវ បសបយោ ន យសសសិ ពាបលា។
បគគលអ្ប្បប្ាជ្ញា ាែសេចកតីេខ្សេើ

រនមងប្េវឹង លុ៎ះប្ែូវសេចកតីទកខបុ៎ះោល់វិញ

ក៏ែល់ែូវសេចកតីវសងវង បគគលអ្ប្បប្ាជ្ញា ប្ែូវសេចកតីេខ្ែិងទកខថម
មី កបុ៎ះោល់សេើ

ក៏រនមង

ញាប់ញរ ែូចជ្ញវារិចរ (េែវសប្ែចសៅកនញងទឹក) នែលញាប់ញរកនញងកាលសតៅ ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែ
ស

ើញសេែសែុ៎ះសេើ

មាែ

សទើបទូលថា បគគលមាែប្ាជ្ញាេនឹងឯង ជ្ញបគគលប្បសេើរ ឯបគគលោល

េ មិែប្បសេើរ ។
(អាចារយទសនកៈេូលថា)
ទុមំ យថា ស្ទុផលំ អរបញ្ញ , សមនតបោ សមភិសរនតិ បកេ ី;
ឯវមបិ អឌ្ឍំ សធនំ សបោគំ, ពហុជជបន្ ភជតិ អតថបហតុ;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ា និហីបន្ សិ រ ីមាវ បសបយោ។
ពួកេែវបក្សី

នែងសេើរេាំសៅសៅសចាមសោមសែើមស

ើ

នែលមាែនផែែ៏ោាញ់កនញងនប្ព

យ៉ាងណ្ត ជ្ែជ្ញសប្ចើែនែងគប់រក ែូវបគគលេតក
ញ េតមភ បរិបូណ៌សោ
សេែនែប្បសយជ្ែ៍

ក៏យ៉ាងស

ុ៎ះនែរ

ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ប្ទព្យែិងសោគៈ សប្ោុ៎ះ

ើញសេែសែុ៎ះសេើ

សទើបទូលថា

បគគលមាែប្ាជ្ញា ជ្ញបគគលសថាកទប ឯបគគលមាែេិរី ជ្ញបគគលប្បសេើរ ។
(ព្រះមទោសធបណ្ឌិតេូលថា)
ិ បត ធនំ;
ន ស្ធុ ពលវា ពាបលា, ស្ហស្ វនទ
កនទនបត មតំ ទុបមមធំ, កឌ្ឍនតិ និរយំ ភុសំ;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ាវ បសបយោ ន យសសសិ ពាបលា។

5
បគគលោលមាែកមាលាំង រនមងាែែូវប្ទព្យ (សប្ោុ៎ះនែសធវើ) ែូវកមមែ៏សកែៀវកាល មិែលអសទ
ពួកែិរ

ាលនែងទញកន្រ្

ៅក់ែូវបគគលោលឥែប្ាជ្ញា នែលកែទក់កសែទញស

កាែ់ែរកែ៏សកែៀវកាល ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ើញសេែសែុ៎ះសេើ

េនឹងឯង ជ្ញបគគលប្បសេើរ ឯបគគលោលមាែ

ុ៎ះ

កសៅ

សទើបទូលថា បគគលអ្នកមាែប្ាជ្ញា

េ មិែប្បសេើរ ។

(អាចារយទសនកៈេូលថា)
យា កាចិ នបជាជា គង្គមភិសសវនតិ, សពាពាវ ោ ន្មបោតតំ ជហនតិ;
គង្គា សមុទំទ បដិបជជមាន្, ន ខាយបត ឥទធិិំ បបញ្
ញ ាបិ បលាបក;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ា និហីបន្ សិ រ ីមាវ បសបយោ។
ទឹកេទឹងទាំងឡា
លុ៎ះបង់ែូវ

ណ្តមួ

រនមងេូរចាក់សៅទសែែគង្គា ទឹកេទឹងទាំងអ្េ់ស

ុ៎ះ រនមង

មែិងសគ្មប្ែ ទឹកទសែែកាលសបើេូរែល់េមប្ទ (រនមងាែស្ាុ៎ះថាមោេមប្ទ

យ៉ាណ្ត) បគគលនែលមាែប្ាជ្ញា ជ្ញសប្គឿងេសប្មច ក៏មិែប្ាកែកនញងសោកយ៉ាងស
ប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ើញសេែសែុ៎ះសេើ

ុ៎ះនែរ ខ្ញញាំ

សទើបទូលថា បគគលមាែប្ាជ្ញា ជ្ញបគគលសថាកទប ឯ

បគគលមាែេិរី ជ្ញបគគលប្បសេើរ ។
(ព្រះមទោសធបណ្ឌិតេូលថា)
យបមតមកា
េ ា ឧទធិិំ មហនតំ, សវនតិ នបជាជា សពពកាលមសង្េយំ;
បស្ ស្គបរា និចចមុឡារបវបោ, បវលំ ន អបចចតិ មោសមុបទាទា។
សោកសេែកៈាែសោលែូវមោេមប្ទណ្ត ថាជ្ញេមប្ទធាំ ទឹកេទឹងទាំងឡា
េូរសៅកនញងេមប្ទស

ុ៎ះោប់មិែាែ អ្េ់កាលទាំងពួង េមប្ទស

ជ្ញែិចចនមែ នែថា ទឹកមោេមប្ទក៏មិែកែែងែូវប្ចាាំងាែសទ ។

នែង

ុ៎ះ មាែេែទញុ៎ះែ៏សលើេលប់

6
ឯវមបិ ពាលសស បជបបិោនិ, បញ្ញ ំ ន អបចចតិ សិ រ ី កទាចិ;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ាវ បសបយោ ន យសសសិ ពាបលា។
ការប្បឹក្ារបេ់មែេ្សោល ក៏យ៉ាងស
រនមងមិែកែែងែូវបគគលមាែប្ាជ្ញាស

ើ

ុ៎ះនែរ តាំងពីកាលណ្តមក បគគលអ្នកមាែេិរី

ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ើញសេែសែុ៎ះសេើ

បគគលអ្នកមាែប្ាជ្ញាេនឹងឯង ជ្ញបគគលប្បសេើរ ឯបគគលោលមាែ

សទើបទូលថា

េ មិែប្បសេើរ ។

(អាចារយទសនកៈេូលថា)
អសញ្ញ បោ បចបិ បបរសមតថំ, ភ្តិ សន្ធានគបោ យសសសី;
តបសសវ តំ រូហតិ ញាតិមបជេ, សិ រ ី ហិ នំ ការយបត ន បញ្
ញ ា;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ា និហីបន្ សិ រ ីមាវ បសបយោ។
បគគលមាែ

េឋិែសៅកនញងទីវិែិឆ្ឆ័

សេចកតីចាំសោុ៎ះពួកជ្ែែនទាែ
កណ្តាលនែពួកញាែិ

សបើទកជ្ញមិែប្ពមសប្ពៀងទក

េាំែរី បេ់បគគលមាែ

េស

ុ៎ះឯង

អ្នកផងមិែអាចញាាំងបគគលនែលមាែប្ាជ្ញា

ឲ្យសធវើការ (អ្វ)
ី ាែសទ ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ើញសេែសែុ៎ះសេើ

ក៏អាចប្ាប់ែូវ

រនមងលូែោេ់កនញង
នែសាបេូែ្យចាកេិរី

សទើបទូលថា បគគលមាែប្ាជ្ញា

ជ្ញបគគលសថាកទប ឯបគគលមាែេិរី ជ្ញបគគលប្បសេើរ ។
(ព្រះមទោសធបណ្ឌិតេូលថា)
បរសស វា អតតបន្ វាបិ បហតុ, ពាបលា មុស្ ោសតិ អបបបបញ្
ញ ា;
បស្ និនិបទ ោ បោតិ សោយ មបជេ, បច្ឆប
ា ិ បស្ ទុគគតិោមី បោតិ;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ាវ បសបយោ ន យសសសិ ពាបលា។

7
បគគលោលអ្ប្បប្ាជ្ញា រនមងែិយ
ោលស

កេក សប្ោុ៎ះសេែនែអ្នកែនទឬខ្ែួែឯង បគគល

ុ៎ះ ប្ែូវសគែិុ៎ះសែៀលកនញងកណ្តាលទីប្បជ្ាំ កនញងកាលខាងសប្កា

សៅកាែ់ទគគែិ ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ើញសេើ

ឯង ជ្ញបគគលប្បសេើរ ឯបគគលោលមាែ

បគគលោលស

ុ៎ះ រនមង

សេែសែុ៎ះ សទើបទូលថា បគគលអ្នកមាែប្ាជ្ញាេនឹង
េ មិែប្បសេើរ ។

(អាចារយទសនកៈេូលថា)
អតថមបិ បច ោសតិ ភូរ ិបបញ្
ញ ា, អន្ឡិបហ យា អបបធបន្ ទលិបទាទា;
ន តសស តំ រូហតិ ញាតិមបជេ, សិ រ ី ច បញ្
ញ ាណ្វបោ ន បោតិ;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ា និហីបន្ សិ រ ីមាវ បសបយោ។
បគគលមាែប្ាជ្ញាប្កាេែូចនផែែី មិែមាែទីសៅ មិែមាែប្ទព្យធែ ជ្ញបគគលប្កីប្ក សបើ
ទកជ្ញសោលែូវសេចកតី (ណ្តមួ

) ោក្យេាំែីរបេ់បគគលនែលមាែប្ាជ្ញាស

ោេ់កនញងកណ្តាលនែពួកញាែិ

ទាំងេិរីរបេ់បគគលមាែប្ាជ្ញាក៏មិែមាែ

ស

ើញសេែសែុ៎ះសេើ

ុ៎ះ ក៏មិែលូែ
ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែ

សទើបទូលថា បគគលមាែប្ាជ្ញា ជ្ញបគគលសថាកទប ឯបគគលមាែេិរី

ជ្ញបគគលប្បសេើរ ។
(ព្រះមទោសធបណ្ឌិតេូលថា)
បរសស វា អតតបន្ វាបិ បហតុ, ន ោសតិ អលិកំ ភូរ ិបបញ្
ញ ា;
បស្ បូជិបោ បោតិ សោយ មបជេ, បច្ឆប
ា ិ បស្ សុគគតិោមី បោតិ;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ាវ បសបយោ ន យសសសិ ពាបលា។
បគគលអ្នកមាែប្ាជ្ញាប្កាេែូចនផែែី រនមងមិែែិយ
នែបគគលែនទឬខ្ែួែឯងសទ បគគលអ្នកមាែប្ាជ្ញាស

ោក្យស

ុ៎ះសឡាុ៎ះ សប្ោុ៎ះសេែ

ុ៎ះ មាែសគបូជ្ញកនញងកណ្តាលទីប្បជ្ាំ លុ៎ះ

8
កាលខាងសប្កា

អ្នកមាែប្ាជ្ញាស

ុ៎ះ រនមងសៅកាែ់េគែិ ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ើញសេើ

សែុ៎ះ សទើបទូលថា បគគលអ្នកមាែប្ាជ្ញាេនឹងឯង ជ្ញបគគលប្បសេើរ ឯបគគលោលមាែ

សេែ
េ មិែ

ប្បសេើរ ។
(អាចារយទសនកៈេូលថា)
ហតថី គវសា មណ្ិកុណ្ឌលា ច, ថិបយា ច ឥបទធសុ កុ បលសុ ជាោ;
សពាពាវ ោ ឧបបោោ ភវនតិ, ឥទធសស បបាសសស អនិទិម
ធ បន្តា;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ា និហីបន្ សិ រ ីមាវ បសបយោ។
ែាំរី សគ្ម សេុ៎ះ នកវមណី កណឌល ែិង
សេុ៎ះ ជ្ញសែើម ទាំងអ្េ់ស

រី នែងសកើែមាែកនញងប្ែកូលអ្នកេតញកេតមភ ែាំរី សគ្ម

ុ៎ះ ជ្ញរបេ់មិែមាែបញទធិ សទើបជ្ញសប្គឿងឧបសោគ (សប្បើប្ាេ់) របេ់

បរេជ្ញឥេ្សរៈ ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ើញសេែសែុ៎ះសេើ

សទើបទូលថា បគគលមាែប្ាជ្ញា ជ្ញ

បគគលសថាកទប ឯបគគលមាែេិរី ជ្ញបគគលប្បសេើរ ។
(ព្រះមទោសធបណ្ឌិតេូលថា)
ិ តកមមនំ,ត ពាលំ ទុបមមធមនតិនំ;
អសំ វហិ
សិ រ ី ជហតិ ទុបមមធំ, ជិណ្ណំវ ឧរបោ តចំ;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ាវ បសបយោ ន យសសសិ ពាបលា។
េិរីគឺឥេ្សរិ

េ រនមងលុ៎ះបង់ែូវបគគលោល នែលមិែសចុ៎ះចាែ់នចងែូវការង្គរ ជ្ញ

អ្នកមាែគាំែិែអាប្កក់ ឥែប្ាជ្ញា ែូចពេ់នែលលុ៎ះសចាលែូវេាំណកចាេ់ ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែ
ស

ើញសេែសែុ៎ះសេើ

ោលមាែ

សទើបទូលថា បគគលអ្នកមាែប្ាជ្ញាេនឹងឯង ជ្ញបគគលប្បសេើរ ឯបគគល

េ មិែប្បសេើរសទ ។

9
(អាចារយទសនកៈេូលថា)
បញ្ច បណ្ឌិោ មយំ ភទទបនត, សបពព បញ្ជលិកា ឧបដឋិោ;
តវំ បន្ អភិភយ
ុ យ ឥសសបរាសិ, សបកាកាវ ភូតបតិ បទវរាជា;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ា និហីបន្ សិ រ ីមាវ បសបយោ។
បពិប្ែប្ពុ៎ះអ្ងគែ៏ចសប្មើែ ពួកខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគទាំង ៥
បសប្មើប្ពុ៎ះអ្ងគទាំងអ្េ់គ្មា

ក់ េទធេឹងជ្ញបណឌិែ ប្បណម្យនែ

ប្ពុ៎ះអ្ងគជ្ញធាំសលើេលប់សលើពួកខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគ

េកកៈជ្ញមាាេ់នែសទវត ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ើញសេើ

ែូចជ្ញសទវោជ្ៈស្ាុ៎ះ

សទើបទូលថា បគគលមាែប្ាជ្ញា ជ្ញបគគល

សថាកទប ឯបគគលមាែេិរី ជ្ញបគគលប្បសេើរ ។
(ព្រះមទោសធបណ្ឌិតេូលតបកាត់ផ្ដាច់វាេៈអាចារយទសនកៈថា)
ិ
ទាបស្វ បញ្ញ សស យសសសិ ពាបលា, អបតថសុ ជាបតសុ តថាវបធសុ
;
ិ
យំ បណ្ឌិបោ និបុណ្ំ សំ វបធតិ
, សបមាមាហមាបជជតិ តតថ ពាបលា;
ឯតមបិ ទិស្
វ ាន អហំ វទាមិ, បបញ្
ញ ាវ បសបយោ ន យសសសិ ពាបលា។
បគគលោលនែលមាែ
សេែទាំងឡា

េ ទកែូចជ្ញទេៈ របេ់បគគលអ្នកមាែប្ាជ្ញា

ប្ាកែែូសចាាុ៎ះសកើែសេើ

អ្នកប្ាជ្ញាតក់នែងែូវប្បសាាែ៏លអិែណ្ត

ោលរនមងែល់ែូវការវសងវងកនញងប្បសាាែ៏លអិែស

ុ៎ះ ខ្ញញាំប្ពុ៎ះអ្ងគាែស

ើញសេែសែុ៎ះសេើ

ទូលថា បគគលអ្នកមាែប្ាជ្ញាេនឹងឯង ជ្ញបគគលប្បសេើរ ឯបគគលោលមាែ

បគគល
សទើប

េ មិែប្បសេើរ

សទ ។
អទាធា ហិ បញ្
ញ ាវ សតំ បសោ
ថ ា, កន្តា សិ រ ី បោគរោ មនុសា;
ញាណ្ញ្ច ពុទាធានមតុលយរូបំ, បញ្ញ ំ ន អបចចតិ សិ រ ី កទាចិ។

កាល

10
តមពិែ ពួកេប្បញរេ នែងេរសេើរប្ាជ្ញានែម្យ៉ាង ពួកមែេ្សនែងសប្ែកអ្រចាំសោុ៎ះ
សោគៈ េិរីប្គ្មែ់នែជ្ញទីសប្ែកអ្ររបេ់ (ពួកមែេ្សោល) មួ
ទាំងឡា

សទៀែ ញាណនែអ្នកប្ាជ្ញ

មិែមាែអ្វីសប្បៀបផទឹមាែសទ តាំងពីកាលណ្តមក បគគលអ្នកមាែេិរី រនមងមិែ

កែែងែូវបគគលមាែប្ាជ្ញាាែស

ើ

។

(ព្រះបាេវទេហរាជព្ាស់
ថា)
ិ
យំ តំ អបុចឆិម ហ អកិតតយី បន្, មបោសធ បកវលធមមទសសី;
គវំ សហសស ំ ឧសភញ្ច ន្គំ, អាជញ្ញ យុបតត ច របថ ទស ឥបម;
បញ្ហ សស បវយោករបណ្ន តុប្ឋា, ទទាមិ បត ោមវរានិ បស្ឡស។
មាាលមសោេធ ជ្ញអ្នកស
សោុ៎ះប្សា
ស

ើង) ស

ែូវប្បសាាស

ុ៎ះែល់ស

ើញធម៌េពវប្គប់ ស
ើង ស

ើងសប្ែកអ្រសោ

ើងេូមឲ្យប្ទព្យទាំងសែុ៎ះ គឺសគ្មមួ

នែលទឹមសោ

សេុ៎ះអាជ្ញសែ

(េែតែតបែ
ិ ក ខ្ទទកែិកា

ង
ើ ាែេួរែូវប្បសាាណ្ត អ្នកាែនថែង
ការសោុ៎ះប្សា

ែូវប្បសាា (របេ់

ោែ់ មាែសគ្មឧេភៈ (ជ្ញសែើម) ផង ែាំរីផង រថ

្យ ១០ ផង ប្េកេួ

១៦ ផង ែល់អ្នក ។

ជ្ញែក វីេែិែិាែ បិែកសលខ្ ៦០ ទាំព័រ ៨០ ែិងអ្ែឋកថា)

នថៃ ច័ែទ ១១ សកើែ នខ្ទែិយសាឍ ោាាំច េាំរិទធិេ័ក ច.េ. ១៣៨០ ម.េ. ១៩៤០
នថៃទី ២៣ នខ្ កកកោ ព.េ. ២៥៦២ គ.េ.២០១៨
សោ

េ.ែ.វ.ថ.

