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សូមជរមបសួរេនះជករពនយល់េទេលអតថន័យៃនករសំពះេនកនុងរបេទសែខមរ ពកយថ សំពះ 
គឺមនន័យថគឺជករែដលេយងេលកៃដទងំសងខង េលកៃដរបណមផគុ ំគន  េហយេលកមកខងេល 
េហយករសំពះគឺជវធីិមួយ ឬក៏មេធយបយមួយែដលសែមតងនូវករអរគុណ ឬក៏ករជរមបសួរ 
អញច ឹងគឺកនុងករេពលែដលជួបគន  របជជនែខមរគឺករជួបគន គឺេរបរបស់ករសំពះ 
អញច ឹងគឺករសំពះែដលបងហ ញអំពីអតថន័យ បងហ ញពីករជរមបសួរ ជួបគន ជេលកដំបូង 
ឬក៏ករសវ គមន៍គន គឺសំពះ េហយករសំពះក៏េរបសរមប់ករសំុេទស  [...]េរបសំពះ។ 
អញច ឹងគឺករសំពះ គឺជករដឹងគុណ េហយនឹងបងហ ញអំពីករសំុេទស [...] េហយនិងករជរមបសួរ 
[...] រក់ទក់គន ករជរមបសួរ ករដឹងគុណ អរគុណ េហយនិងករសំុេទស អញច ឹង 
ករសំពះគឺេរបកនុងឱកសដូចជ ករជួបគន  ជរមបសួរ ជួបគន  រក់ទក់សវ គមន៍គន  គឺសំពះ 
េហយករសំពះក៏េរបសរមប់េពលែដលេយងេធវខុស ឧទហរណ៍ថេកមងឬ ក៏អនកណមន ក់េធវខុស 
គឺេយងេរបករសំពះេនះែដរ គឺបងហ ញអំពីករេសកសដ យ ករសំុេទស [...] សំពះ។ 
េហយមួយេទៀត គឺេយងសំពះេនេពលែដលេយងអរគុណ ដឹងគុណេពលអនកណឲយរបស់ 
ឬក៏អនកណែដលេធវករលអសរមប់េយងគឺេយងដឹងគុណ គឺ អរគុណ គឺសំពះអរគុណ។ 
េហយករសំពះជទូេទគឺមន ៥ ែបប គឺមនន័យថករសំពះគឺបងហ ញអំពីឋនៈ ឬក៏កលៈេទសៈ 
ឬក៏េពលេវលខុសគន  េហយ កនុងេនះករសំពះគឺមន ៥ ែបប អញច ឹងគឺេយងេរបករសំពះេនះ 
គឺសរមប់បងហ ញអំពីទី ១ េយងដឹងេហយសំពះគឺេដមបីជួបគន  សំពះជរមបសួរ សំពះសំុេទស 
សំពះអរគុណ។ ែតករសំពះេនះផងែដរគឺមន ៥ ែបប គឺមនន័យថបងហ ញអំពីកលៈេទសៈ ៥ 
ខុសគន   
 
ទី ១ ករសំពះគឺ េយងេរបរមមៃដទងំសងខង គឺេយងេរបបតៃដទងំសងខងនិងផគុ ំចូលគន  
អញច ឹងគឺសំពះ គឺ េលកៃដទងំសងខង ែដលេយងផគុ ំចូលគន  
និងេហយេពលែដលេយងេលកៃដកន់ែតខពស់ អញច ឹងគឺជករសំពះរពះ ឬក៏េរគឿងសកក របូជេផសងៗ 
អញច ឹងគឺសំពះ សំពះរពះ សំពះរពះដូចជរពះពុទធ ឬក៏ករបន់រសន់ បួងសួង ឬក៏វតថុសកតិសិទធ 
វតថុសកតិសិទធនឹងគឺសំេដេទេលអបបិយជំេនឿ ដូចជករេជឿេទេលអវីមួយ 
េជឿថែដលអចនិងជួយបននិងគឺ ករបន់រសន់ អញច ឹងដូចជ របជជនែខមរ 
េពលែដលគត់ចង់បនអវីមយួ គត់បន់រសន់ គត់មនជំេនឿ ឬក៏េយងេហថ អបបិយជំេនឿ 
អបបិយជំេនឿគឺជករេជឿេទេលអវីមួយេដយមិន [...] មិនបនដឹងពិតរបកដ មនន័យថ 
អបបិយជំេនឿេជឿេទេលរបស់សកតិសិទធ ឬក៏េពលខលះេយងេជឿេទេលរពះពុទធសសន 
អញច ឹងករបន់រសន់ ករថវ យបងគំរពះ គឺករសំពះេនះ 
គឺៃដទងំសងខងេលកេទដល់ថង សេលកឲយខពស់េទដល់ថង ស អញច ឹងគឺបងហ ញអំពី ករសំពះនិងគឺ 
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ជទូេទ េពលែដលេយងេរបសរមប់ថវ យបងគំរពះ ឬក៏វតថុសកតិសិទធ ឬក៏អបបិយជំេនឿ[…]េផសងៗ [...] 
ករបន់រសន់ គឺសំពះគឺេលកៃដទងំសងខងគឺខពស់មកដល់ថង ស។  
 
េហយសំពះមួយេទៀតគឺេពលែដលេយងសំពះេសដច ឬក៏រពះសងឃ 
អញច ឹងេសដចក៏ជអនកែដលមនឋនៈខពស់ែដលកនុងរបេទសែខមរ។ 
គឺេសដចគឺមន[...]ខពស់បំផុតបនទ ប់ពីរពះមកគឺេសដច េហយេសដចេហយនិងរពះសងឃ 
េសដចនិងរពះសងឃ គឺៃដទងំសងខង នឹងគឺរតឹមែតរចមុះេទ គឺរតឹមរចមុះ សំពះេសដច ឬក៏រពះសងឃ។  
 
េហយសំពះមួយេទៀតេពលែដលេយងសំពះឪពុកមដ យ រគូ បងបអូន 
ឬក៏អនកែដលមនវយចំណស់ជងដូចជ ជីដូនជីត ឪពុកមដ យ អនកែដលមនវយចំណស់ជង បង 
[...] អញច ឹងអនកទងំអស់គឺមនអយុេរចនជងេយង អញច ឹងៃដគឺមករតឹមមត់ ដក់មករតឹមមត់ 
ករសំពះៃដទងំសងខងគឺដក់មករតឹមមត់។  
 
េហយសំពះមួយេទៀត មួយែបបេទៀតគឺ បងហ ញពីឋនៈតួនទីែដលគឺ សំពះអនកែដលមនឋនៈទប 
ឋនៈរបែហលេយង គឺអនកែដលមនអយុេសមេយង ឬក៏ឋនៈ[…] ឋនៈដូចេយងែដរ។ 
អញច ឹងសំពះនឹងគឺរតឹមចងក  េរកមពីមត់[…]រតឹមចងក  ៃដទងំសងខងគឺសំពះរតឹមចងក  
 
េហយសំពះចុងេរកយគឺសរមប់អនកែដលមនឋនៈតួនទីទបជងេយង 
ឧទហរណ៍អនកែដលមនអយុតិចជងេយង ដូចជបអូន ឬក៏េកមងៗ 
ឬក៏អនកែដលមនឋនៈតួនទីកនុងសងគមទបជងេយង គឺសំពះេនរតឹមេដមរទូង។  
 
អញច ឹងសរុបេសចកដមីកគឺករសំពះេនកនុងរបេទសែខមរ គឺបងហ ញអំពី គឺបងហ ញ 
គឺេរបសរមប់ករជួបគន  ករសវ គមន៍គន  ដូចជ ករសំពះជរមបសួរ សំពះជរមបល 
េហយសំពះេពលែដលេយងអរគុណ េហយនិងសំពះេពលែដលេយងសំុេទស 
េហយករសំពះេនះេទៀតគឺេរប […]គឺមនលកខណៈ ៥ ែបបែដលេរបកនុងកលៈេទសៈខុសគន  
គឺសំេដេទេលអនកែដលតមឋនៈខុសៗគន អញច ឹង អនកែដលខពស់ជងេគគឺរពះ 
បនទ ប់មកេទៀតគឺេសដច ឬក៏រពះសងឃ បនទ ប់មកេទៀតគឺឪពុកមដ យ ឬក៏អនកែដលមនអយុេរចនជង 
ជីដូនជីត ឪពុកមដ យ បនទ ប់មកេទៀតអនកែដលមនឋនៈេសមេយង ឬក៏អយុេសមេយង 
េហយនឹងចុងេរកយគឺអនកែដលមនឋនៈទបជងេយង ឬក៏អនកែដលមនអយុតិចជងេយង 
េហយខញុ ំក៏សូមបញច ប់េទករពិពណ៌នេទេលករសំពះេនកនុងរបេទសែខមរេនះ េដយបុ៉េណណះែដរ 
សូមអរគុណ។ 


