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 ររះររជាា ញាណរែស់ររះរុ ធ ធទំធង ទរែៀែរៃៃឹង
មហាសមុរ ។ ររះ ័យរែស់ររះអងគ ទពារទរញទៅទោយ
ទសចក្តីក្រុណាអាណិតអាសូរ។ 
 ររះរុ ធ គ្នា ៃរូែរាងទ ។ ប្តររះអងគរ ង់ែទញ្ច ញឲ្យ
ទ ើញទ ើងក្ាុងសភ្ញរលអឥតទខាច ះ ទ ើយដឹក្នាទំយើងទងំ
អស់គ្នា  ទោយររះ យ័ទរញទៅទោយករទររសរែណី។ 
 ទសៀវទៅទៃះមាៃតនមលណាស់ ទរពាះមាៃសារៈសខំាៃ់នៃ
រុទទធ វា ទៅក្ាុងទនាះ។ រុទទធ វា ទងំទនាះ រតូវរៃក្ត់រត
 ុក្ជារមពីរជាង ៥០០០ ក្ាល ទ ើយផ្តល់ជាែៃតែនាា ែ់មក្
ដល់ទយើងរាល់គ្នា  ក្ាុងរយៈជាង ២៥០០ ឆ្ា មំក្ទ ើយ ទោយ
ឆ្លងកត់តមរដឋសីមា ៃិងររងំជាតិរៃធជាទរចើៃ នៃរិភរ-
ទោក្ទៃះ។ 
 រុ ធវាចាសរមាងំក្ាុងទសៀវទៅទៃះ ែងាា ញឲ្យទ ើញៃូវ
សភ្ញររិតនៃជីវតិៃិងចិតតរែស់មៃុសសទោក្។ រុ ធវាចាទងំ
ទៃះ ទក្់ ងជាែនាា ល់ ៃឹងមៃុសសទោក្ទយើងទៃះ។ 

 
 



 

ធមមបទ 

 ទសចក្តីសអែ់ មិៃអាចែញ្ចែ់ទសចក្តីសអែ់រៃជាោច់ខាត។ 
មាៃប្តទសចក្តីរសឡាញ់ទ  ប្ដលអាចែញ្ចែ់ទសចក្តីសអែ់រៃ។ 
ទៃះជាចាែ់រីែុរាណ ។          -ធមាែ   (៥)- 
 

 មៃុសសឆ្រួតប្ដលរិតថាខលួៃឆ្រួត ជាែណឌិ ត។ មៃុសសឆ្រួត
ប្ដលរិតថាខលួៃជាែណឌិ តរិតជាមៃុសសឆ្រួត។-ធមាែ   (៦៣)- 
 

 ទរអាចឈ្ាះសរតូវរាែ់ពាៃ់នាក្់ ក្ាុងោៃរែយុ ធរាែ់ពាៃ់
ក្ប្ៃលង។ ប្តៃរណាអាចជមាះខលួៃឯងរៃ ជាជ័យជមាះរែទសើរ
ែផុំ្ត។                  -ធមាែ   (១០៣)- 
 
 រស់ប្តមួយនងៃ ទ ើយរៃយល់ទសចក្តីរិតែផុំ្ត រែទសើរ
ជាជាងរស់មួយរយឆ្ា  ំ ទ ើយមិៃរៃយល់ទសចក្តីរិតែផុំ្ត
ទនាះ។       -ធមាែ   (១១៥)- 
 



 

 ទក្ើតមក្ជាមៃុសស ជាកររក្។ កររស់ទៅក្ាុងសភ្ញរជា
មៃុសស ជាកររក្។ រៃសាត ែ់ឮទសចក្តីរិតែផុំ្ត ជាកររក្។ 
រៃទមើលទ ើញររះរុ ធ ជាកររក្។           -ធមាែ  (១៨២)- 

 កុ្រំែររឹតតអទំរើរែ ចូរសាែទរពាះែណតុ ះអទំរើលអ ចូរទធវើ
ចិតតឲ្យរៃែរសុិ ធ។ ទៃះរឺ ឱវា រែស់ររះរុ ធ។ 

         -ធមាែ  (១៨៣)- 

 កលណាទសចក្តីសាល ែ់មក្ដល់ទ ើយ កូ្ៃក្៏ទោយ ឪរុក្
ក្៏ទោយ សាច់ញាតិក្៏ទោយ មិៃអាចជួយឲ្យរួចផុ្តរីករ
សាល ែ់ទៃះរៃទ ។      -ធមាែ  (២៨៨)- 
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