ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១. ធម្មជាតិក ើតក
បានជួរគ្នាក

ើយលម្អរផែនដី

ជាតិម្នុស្សប្រុស្ប្ស្ី ូនរតីផម្៉ែឪ

ើយគង់ផតប្រាត់ក ា

ុុំជាស្ប្តូវប្តូវក ើតជាម្ិតត ។

២. រស្់ប្តឹម្ម្ួយជាតិញាតិកេញក

ាកា ប្តូវមានកម្ត្តាវាចាស្នាលស្និទ្ធ

កម្ត្តាកាយ ម្មប្រចាុំដួងចិតត

ករាលផតរា យេិតឥតមានម្ុស្ា។

៣. ប្ត ូលម្ន្តនតីកស្ដឋី នុងវាុំង
ថ្ងៃ រីម្ី ា ុំក
៤. បានរួស្ស្ាម្ក

ត្ាចឹ ប្េម្ទាុំង

ើក ាត្ា
រស្ម្

ាម្
ភិ ខុ

ួនក ាោះណា

ួនរត ាស្ូរយកេប្ជថ្ងៃ ។

ឧទ្ទិស្ជូនេុ កញាម្

ុចចរថ្

ុស្លរ៉ែុ មានបានជា ថ្ប្ម្

ដបិតរិត្ា ស័យត្មារួស្ស្ងគុ

៥. ស្ូម្ជូន ុស្លែលជូនកញាម្នី

រងណាតរងធីរងភាជាម្ុន

ប្េម្ទាុំង មួយក ាស្ូម្ទ្ទ្ួលរុ
៦. ១០០០រាប្តីរីរយផរ៉ែតបៃាយ
បាន

ាមាត្ាប្បាថ្នាម្គគែល

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

យ កប្ត ជរជាទ្ុនប្ទ្េយរុ

។

យ ុស្ល។

ផងម្ប្បាុំរួនថ្ងៃរុប្តក ាម្និម្ល
និរវានដុំ ល់ដា ់ នុងស្

តាន។
ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៧. ប្ជុញ និង កាុំរិតចិតរផនៃស្ៃ
គ
៨.

ាChef រូរលអស្ លកងកើងថ្កាន

កនយយវិជជាប្បាថ្នាលុយឡាន

ស្ងឃឹម្ប្តឹម្ស្មានម្ន្តនតីេនធដា ។

ាកម្ៅនុំរុ័ងម្ហូរFranceជង់កគៃស្

ាម្ហូរេិកស្ស្ ៃាញ់ៗេីស្ារ

ារុំ

ងេូជស្នងតុំផ

ងត្ា

៩. ប្េោះថ្ប្តរិដ ម្រត ប្េោះេុទ្ធ

ប្េោះតថ្ាគតស្ាស្ ាជិនប្ស្ី

វិស្ុទ្ធិម្គគវតតថ្ប្េឬស្សី

ម្ហាវ័នម្ហាថ្ប្េកចតិយកគ្ាតម្ ។

១០.បានខិតខុំករៀនេុុំរុញរា

ករៀនកដាយស្ទធារឹងរុឹងម្ុតមាុំ

ទ្កនទញរិដ ត្ាុំងេីរឋម្

ដល់ថ្នា ់ឧតតម្ក ាគីរីរម្យ ។

១១.រួស្បានម្ួយផខកទាោះរីឈឺថ្កាត់
ប្ េោះករាោះកវៀនឈឺធៃន់ធៃរធុំ
១២.រររស្មៃាញ់ផលង ៃាញ់ក

រួស្ នុងស្ាស្ ាស្ិ ាវិន័យ ។

ឧរស្គគវិរតតិរុ រានកាយខ្ុុំ
ប្បាុំម្យ
ួ ផខម្ុុំកលរថ្នាុំបារាុំង ។

ើយជន

ាន់ អួត ាន់ខ្ជា ់ធ្ៃា ់កងៀតប្តីអាុំង

កដើរម្ួយជុំហាន អួតចក្អារខ្ៃាុំង ស្ាច់សាម្កស្ៃ ស្ៃាុំងចូលកេទ្យរូស្សី។
១៣.ម្ងគលរូរីដីកខតតភនុំស្វាយ
រកប្ម្ើក

ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ូនករើ ផភន ម្ម្ី

ជរគុ

ជន មដាយកញាម្នីទាុំងេីរ

ឱ!ជន មដាយនីកញាម្អាត្មាថ្ងៃ ។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
១៤.ឥឡូវស្ាច់សាម្ ាម្ជន ជម្ៃឺ
ខុំកធវើរុ

យទានជាករៀងរាល់ថ្ងៃ

កទាោះរីខៃួនឈឺម្ិនផ្ដាច់និស្ស័យ
ស្ាងបារម្ី ាម្ ូន តតញ្ញូ ។

១៥.ថ្វាយទានប្េោះស្ងឃកដាយរចច័យរួន លោះជស្់េីខៃួនគ្មានស្ល់តថ្ម្ៃ
រូជា ស្ាងប្េោះរតនប្ត័យ

ប្េោះធម្មកចតិយប្េោះេុទ្ធរដិមា ។

១៦.ប្េោះេុទ្ធម្ងគលស្ុម្ក ាកគ្ាតម្
រិយទ្ស្សីស្ិរីម្ត្ា
១៧.ជូនទានប្េោះរស្់កសមាោះរុ

ស្ុជាតរទ្ុម្រម្ុតតរា
ធ្ាតុប្េោះស្ាស្តារូជាកដាយកេប្ជ។

យស្ងឃទានជស្់ដរ់េីរ

ានត្មាចាុំេុុំកភៃច

បានស្តារ់ប្េោះស្ងឃកទ្ស្ ារំកលច ជធិរាយរា យកេចន៍ប្េោះេុទ្ធដីកា។
១៨.ជរគុ

កញាម្រងលោះរង់ប្ទ្េា

បានកធវើរុ
១៩.ជរគុ

ក

យទានជូនដល់មាត្ា

កដាយ ដីប្ជោះថ្ៃាជាម្ហា ុស្ល ។

ា មចាស្់ប្គរ់រូរប្គរ់ជងគ តុំណាងប្េោះស្ងឃបានថ្វាយកភាគែល

ស្េវប្គរ់ប្រការជាឃៃាុំងដុំ ល់
២០.រុ

ខ្ាតរង់ការ្ាគ្មានកលស្ករាលថ្ា

យ ឋិនទានមានថ្ប្តចីវរ

ាុំទានកភាគដល់ស្េវញាតិការ ។
ត្ាកជវកេើងងមគូកលនរេវត្ា

ប្ជារ់ចាស្់ដីស្អិតប្េម្ទាុំងកទ្ស្ ា វតតម្ហាវ័នណា និង គល់ទ្ទ្ឹង ។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
២១.និង រុ

យកែសងៗកទ្ៀតកប្ចើនជកន ថ្ងៃកនោះថ្ងៃផស្អ ផរ គ្នាថ្ងៃ

ឬ ថ្ងៃរ ទារ់ខ្ុុំម្ិនទាន់ដឹង

ចិតតជន់កប្កាធខឹងនឹងខ្ុុំ រុណា ។

២២.ស្ូម្ជន កប្ត ជរនូវ ុស្លទាន
ជាស្មពាយប្ទ្េយប្គរ់រូរអាត្មា
២៣.រុគគលខឹងកប្កាធបានប្រក

នឹង

រុ

យទាុំងរ៉ែុ មានកដាយ ដីប្ជោះថ្ៃា

បានស្ួគ៌កទ្វត្ាកប្តើយស្ុខនិរវាន ។

ាជន៍ជវី? ជន មានខនតីកទ្ើរទ្រ់កប្កាធបាន

រីជន ស្របុរស្ទាុំងរ៉ែុ មាន

ផតងមានស្

២៤.រីជន ុំណាញ់ផតងចាញ់ជន ឲ្យ

រីជន ករាលក

តានឈនោះជស្របុរស្ ។
ើយម្ិនេិតស្ម័ប្គកស្មាោះ

ផតងចាញ់ស្ម្ដីករាលេិតទាុំងជស្់ ម្ិនករាលកឡោះកឡាោះរ ាស្ចច ។
២៥.ឈនោះម្នុស្សកដាយ
ល ខ

៉ែាងស្ាងជុំកេើលអរស្់ក ារនត ៃាយចា ជ ទា ់

៍កគ្ាលស្ាស្ ាប្េោះេុទ្ធស្ម្

២៦.ប្េោះេុទ្ធស្ាស្ ាចារជាគម្ពីរ
ស្វាធាយរដិរតតិត្ាម្ប្េោះប្រធ្ាន
២៧.ជួរក

េិតមានជម្ត រទ្ប្េោះនិរវាន ។
រិដ ស្ុំភីស្ងឃស្ិ ាករៀន
ឈរ់ក ាវិមាន នុងថ្ែទមាត្ា។

ើយគង់ផរ ប្រាត់ជាម្ិនខ្ាន ញាតិម្ិតតរ៉ែុ មានគង់ផតម្រណា

ផប្គកនោះស្ងឃឹម្ជាធម្មកទ្ស្ ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

គិតស្ងឃឹម្ថ្ាជាផប្គចុងកប្កាយ។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
២៨.ប្េោះធម្៌ម្ិនផម្នស្ុំរារ់កលងកស្ើច
ប្េោះធម្៌កទ្ស្ ាជាកកាោះឆ្ៃងកប្តើយ

ទ្ុ ជាស្ុំក
ដល់និរវានក

ើចចុំជ ឡ ឡឺយ
ើយកទ្ើរបាន ដីស្ុខ ។

២៩.កប្ត ជរ នុងកាម្មានស្ុខតិចណាស្់រូរកាន់ផតចាស្់ផ្ៃាស្់រតូរមាត់ម្ុខ
កស្ន

៍ស្ុខ នុងទ្ុ ខៗកស្ន

៍ នុងស្ុខ រង ម្មរងទ្ុ ខ ត្ាម្ ម្មចាត់ផចង។

៣០.កេលឈឺម្តងៗបានផស្វងកាត់កប្គ្ាោះក ើតករឿងតរ់កសៃាោះថ្ា ម្មត្ា ់ផតង
រតីថ្វក

ើម្ម្ុខថ្ាដួលខៃួនឯង

៣១.គុំនួចវាក

ាផ្ៃាស្់រតូររដូវ

រតីមានប្ស្ីក មងកទ្ើរដឹងខៃួនចាស្់។
ការគិតយលប្តូវេិបា យល់ណាស្់

ដូចឧតតរាប្ស្ីប្ស្ដីកម្ែទោះ

ស្ិរីមា នាស្់ធោះខ្ៃាញ់ដា ់ ាង ។

៣២.Butter រឺរក្តាប្ស្ីក្ៃារារ

បានរដីកគស្ម័ប្គកធវើឯងកាច់រាង

កាច់ឬ ផ្កាមាស្ខ្ៃាុំងខ្ាងរាុំកប្ចៀង បានប្តូវ ុំកែៃៀងកទ្ើរបានស្ៃុតភ័យ ។
៣៣.ររិវារកចាម្ជិតេិតជួយចាហវាយ
ករាលរា យស្ចច ដឹងគុ
៣៤.ឋានប្េ

ស្ិរី-

មកទ្វត្ាគង់ផតចកងអៀត

ករើស្ិរីមាប្បាថ្នារុំរាន

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ឧតតរាក ាម្ ាយកម្ត្តាខនតី
មា រុំករើរតីខៃួនបានកធវើទាន។
ាងរនតកទ្ៀតថ្ា នុងវិមាន
រារ់រយដង

ានរុំរានកលើប្ស្ី។

ទព័ំ រ
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៣៥. ៏ម្ិនតអូញថ្ា ម្មកនោះធៃន់កឡើយ
បាន ាងកនោះក

ើយរកប្ម្ើកជើងរតី

៣៦.រកប្ម្ើប្េោះស្ងឃជងគប្េោះជិនប្ស្ី
កធវើទានេុុំស្តាយកភាគប្ទ្េយតម្កល់
៣៧.ឧរដាឋ យិកាឧតតរាឧតតម្
លោះភាេជាម្នុស្សប្ស្ស្់ប្ស្ី លា
៣៨.មានវិការេ

៌ស្ម្បុរមាស្

ដល់ប្េោះកតេរផដលខៃួនបានចាុំ
៣៩.ប្េោះធម្៌ចារផចងស្ផម្តងជាកាេយ
ផរររទ្ស្កងខរេុុំបានេិស្តារ
៤០.ករឿងរាវេិស្ដារគ្ាថ្ាេីករាោះ
ជដឋ ថ្ារិដ ប្បា ដ

ប្េោះធម្មកទ្ស្ ាស្ារស្័េទផ្ៃាស្់រតូរ

ឥតរី

ខៃួនមានស្ិរីរុំកេញ ុស្ល។
ដបិតថ្ាប្េោះជរិយកស្ាត្ារតតិែល
ប្គ្ាន់ជាស្ុំ

ល់យ ក ាេុុំបាន។

រកប្ម្ើកគ្ាតម្ប្េោះេុទ្ធកងកើងថ្កាន
បានក ើត នុងឋានស្ួគ៌ជាន់ទ្ីប្បាុំ។
ធីត្ាឱភាស្ទ្ូលេិប្តផែតផ្តាុំ
េុទ្ធចុំណាុំជាស្ ទាគ្ា ។
កឃៃាងឃាៃ ុំណាេយករៀររារ់េ
ដបិតកេលកវ

៌ ា

ាមានកាល ុំ

មានតួជងគកសមាោះត្ាម្ក

ថ្ងៃខួរ ុំក

ត់។

ា ស្នមតិ។

ើតខ្ុុំជូនកាដូ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជស្ូម្

។.០៣.២៥៦០ ប្តូវនឹងថ្ងៃ េុធ ទ្ី ០១ផខម្ី ា

និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ើយមានគុ

ចារចរ់ផរររទ្ឯវំធកមមា។

៤១.ករើឆ្គងខនតីបារម្ីជន ក ើត

០៤

ដបិត ាងកនោះក

ា៕

នាុំ២០១៧

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
ទព័ំ រ
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១.

២.

៣.

៤.

កលើ

តេប្រ

ក ពាោះប្េោះភគវាេុទធាបានប្ត្ាស្់

ប្ទ្ង់ស្ាងបារម្ីស្ាម្ស្ិរឥតខវោះ

ប្េោះស្ងឃលអលអោះចាស្់ នុងស្ិកខា

ស្ូម្ថ្វាយរងគុំប្េោះរតនប្ត័យ

ម្ិនអាចកាត់ថ្ងៃខ្ុុំស្ូម្នម្ស្ការ

ប្េោះស្ងឃគីរីរម្យជាទ្ីប្ជោះថ្ៃា

មានការស្ិ ារដិរតតិត្ាម្ធម្៌

កគ្ាតម្កចតិយខពស្់ែុតថ្ប្េប្ស្ល់

ប្េោះធ្ាតុដុំ ល់រ ា

ស្ួនចារក្មាខចីចុំរុីផ្កាស្

ប្

កដើម្ជស្សតេប្េឹ ស
មានកដើម្ ុំក

៥.

ម្យរងគុំវ ទា

។

៉ែាងលអ

ន៎!លុំជររូជា

។

ាស្់ស្ៃឹ កខៀវខចី ម្ៃរ់ករាធិ៍បារម្ីថ្នប្េោះភគវា

ើតក ាឯឥ

ឌា

ក ាគីរីរម្យភនុំវតតម្ហាវ័ន
ស្មឹងស្មាធិ៍ស្មាធិកប្កាម្ម្ៃរ់ លា

៦.

ម្ក ាោះ

។

និង ប្ស្ីល្កាបានប្រតិស្ឋាន
មានប្េោះជរ

។

នតម្ុននីស្ូរយកានត

ជាទ្ីស្ុខស្ានតមានេីរប្េោះជងគ

។

នុងកចតិយមានប្េោះជងគកប្បាស្ស្តវ ជាទ្ីស្ៃរ់ស្ៃាត់ស្ប្មារ់ប្េោះស្ងឃ
កធវើការរូជាត្ាុំងចិតតែូរែង់

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ទ្ិស្ក ាតប្ម្ង់ក ពាោះកាន់និរវាន

ទព័ំ រ

។
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៧.

៨.

៩.

ឧរដឋានស្ា

ាផស្នប្ជោះថ្ៃាថ្ប្

នឹងប្េោះជិនប្ស្ីដូចគង់ធរមាន

ទ្ីផដលររិស្ទ្យផតងរុំកេញទាន

ត្ាម្ប្ទ្េយធនធ្ានទានកែ្ើរនឹងស្ងឃ ។

ក

រច ាវិចិប្តេិស្ិដឋប្គរ់ជងគ

ើញប្េោះរដិមាផស្នប្ជោះថ្ៃាេិត

មាន ាម្រញ្ញតតិរលឹ េុទ្ធវងស

និម្នតប្ទ្ង់គង់រលៃ័ងរទ្ុមា

ម្ៃរ់ករាធិប្េឹ សជងគប្េោះជិនប្ស្ី

ម្ៃរ់ករាធិ៍បារម្ីថ្នប្េោះស្ាស្ដា

ជកន កប្ចើនថ្ប្ ផស្នលអជស្ចារយ

រទ្ុម្ុតតរាប្ត្ាស្់កប្កាម្កដើម្ប្ស្ល់

១០. ជងគស្ុជាត មានកដើម្ឫស្សី

ម្ៃរ់ករាធិ៍បារម្ីស្ាងរុ

ម្ងគលស្ុម្ក ាជន កជើយ ុុំឆ្ៃល់
១១. ជងគរទ្ុម្ប្ត្ាស្់ក ាកប្កាម្កដើម្ប្ម្ុុំ
រិយទ្ស្សីគួរផស្នរម្យ ា
១២. ប្េោះេុទ្ធកគ្ាតម្ ាគម្ុចលិនទ
េស្់ផេនផភននេ័ទ្ធប្តូវកយើងចងចាុំ
១៣. កនោះជាស្ទធាជន ផដនមានជ័យ
ភនុំកេញ ុំេតជាទ្ីរលឹ
១៤. ជិោះឡានរត់ផរនកាត់ប្ជលងភនុំ
ផតែៃូវលុំបា ចិតតឥតរងអង់
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

។

។

យ ុស្ល

ាគប្េឹ សក ាោះដល់ជាករាធិ៍ប្េឹ ា ។
ទ្ូលប្េោះរងគុំខ្ុុំស្ូម្វ ទា
កដើម្ថ្ៃាន់ក ាោះជាម្ៃរ់ករាធិ៍ប្តូវចាុំ

។

ប្ទ្ង់មានប្េោះជនមគឺម្ួយរយ នាុំ
ម្ុចលិនទ ាគប្ត្ាុំក ា នុងប្ស្ោះទ្ឹ

។

ញាតិកញាម្ប្រុស្ប្ស្ីរីកខតតគួរនឹ
នឹ ដល់ថ្ងៃដឹ អារាធ ាប្េោះជងគ
ក

។

ើញគីរីរម្យភនុំប្ស្ស្់ែូរែង់

តុំផរតប្ម្ង់ស្កប្ម្ចកគ្ាលក ា
ទព័ំ រ

។
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១៥. ឥឡូវគីរីរម្យែៃូវភនុំចូលវតត
ឥឡូវប្ស្ួលកដើរកធវើដុំក

ុំេុងជភិវឌ្ឍន៍ឈូស្ ាយដាុំក្មា

១៦. មានក
គ

ើរក ា

កដាយស្ារញាតិក ាររិចចាគធនធ្ាន ។

ា មចាស្់ប្គូជាទ្ីប្ជោះថ្ៃា

ប្េោះក ាជធិការក

ម្មការសៃាស្ថ្វរួម្មាន

កញាម្វុធ រុណាទានប្រធ្ានប្ស្ីៗ ។

១៧. ឥឡូវែទោះបាយស្ាងរួចស្េាេរ

ជាទ្ីកប្ត ជរកធវើម្ហូរចុំ

ម្ហូរក្ដាប្តជា ់កដាយជ ាម្័យ
១៨. ស្ា

ាបាលីស្ិ ាររិយតតិ

រី ុដិប្េោះស្ងឃក ាផ បរកប្ជាោះជូរ

២០. កងរ នវភិ ខុស្ាម្ក

រ

ស្ូម្វតតម្ហាវ័នជាទ្ីកប្ត ជរ
២១. រីខ្ុុំអាត្មារញ្ញាឋាន
ខុស្ឆ្គងខនដីអាត្មាស្ូម្ស្ុុំ

ី

ថ្វាយប្េោះស្ងឃថ្ងៃរាល់ថ្ងៃររិរូ

៍

រណណាល័យស្ៃាត់ឯ ស្ារផ

ូរ

រ

។

កទាចយុំលឺស្ូរេីករាោះជារ់ចិតត

១៩. ប្េោះស្ងឃធុតងគគង់ក ាថ្ប្េស្ៃាត់
កភៃើងកទ្ៀនែៃុងៗរុំរុងប្តិោះគិត

ា ជាប្រធ្ាន

។

ស្មាធិរដិរតតិយរ់ស្ៃាត់ងងឹត
រស្់ជរ់រំចិតតប្រប្េឹតត ដីលអ

។

ទាុំងខ្ុុំទាុំងកគរស្់ករៀនស្ូធយធម្៌
ទ្ីស្េានរវរស្ុខស្ានតម្ក ារម្យ

។

រត ាស្ូរយកេប្ជផងៃងម្ិនស្ម្
ស្ប្ម្ស្់គីរីរម្យភនុំវតតម្ហាវ័ន

។

។

៣ ១១ .០៤ .២៥៦០
វតតម្ហាវ័ន .ជ្គារ .២៣ .ម្ី ា .២០១៧
និេនធ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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១. គតិរ
គឺស្ា
២. ជាចុំ

ឌិតេិតម្ួយដ៏ឧតតម្
ាស្

ជូនស្ងគម្ ម្ពុជាប្ ុងជងគរ

ឋាគ្ារ និង កទ្ស្ចរ

៍

ងការចងថ្ដ ុលរុប្តផខមរ

មានអាជីេេិតប្បា ដរស្់ថ្ងៃថ្ៃា
៣. រ៉ែូលឌ្ុលប្ររូលមចាស្់ទ្ីប្ ុង
កែតើម្រកងកើតស្ា

ង
វុ ផតនរៃូ

ាករៀនមានជុំរ

៤. កដើម្បីរ្ហាញេីទ្ឹ ចិតតកស្មាោះស្
វុងផតនរៃូ និង កស្ៀម្រារ
៥. ថ្ម្ៃប្បាុំម្ួយផខ ុម្ៃ េីររាន់េីរ
ររស្់ក

ា រ៉ែូលឌ្ុលប្ររូលដ៏ថ្ងៃថ្ៃា

៦. កទាោះជាែៃូវផស្នផវង ៃាយលុំបា កម្តច
កសមាោះស្ា

ាស្

ឋាគ្ារនិងកទ្ស្ចរ

៧. កដាយជិោះ ង់េទ្
ី ីប្ ុង

វុងផតនរៃូ

ជាគុំនិតគិតទ្ុ កប្ស្ចឥតប្រួលផប្រ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ដ៏រវរជាជុំនូនជូនកខម្រា ។
ជាម្នតកស្ន

៍ឲ្យ ូនផខមរបានស្ិ ា

គឺប្បាថ្នាផតម្ួយគត់ររស្់ក
ក

ា គិតគូរេី ូនផខមរក

ា ។

ា ថ្លល

ផខមរបានប្ជ បានរស្់ករៀនមានរស្មី។
ថ្ងៃរវរ ៏ក

ា បានចងកម្ប្តី

ប្ ុងម្ួយងមីផដលមានន័យជាប្គួស្ារ។
ការេលីដ៏ស្ុំខ្ាន់ដ៏ជស្ចារយ
ការករតជ្ាការតស្រូម្ួយដ៏លអ។
ក

ា េុុំកភៃចការ ស្ាងជគ្ាររវរ

៍ ចិតតកស្មាោះស្កដាយចាយកេលប្បាុំេីរផខ។
ក

ា តស្រូម្ កស្ៀម្រារទ្ឹ ដីផខមរ

កដាយ ដីកស្ន

៍ករើ ស្កមៃាធ ិចចស្ិ ា។

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៨. ការេុោះរារកទាោះកវទ្ ាជួរឧរស្គគ
ស្រូជិោះ ង់កដាយលុំបា កធវើស្ញ្ញា

ា េញ្ញា ់រញ្ជា ់ប្បារ់រុប្តកខម្រា

ចង់ប្បារ់ថ្ាម្ិនប្តូវចុោះចាញ់ជវី ិត។

៩. មានជីវិតប្តូវករៀនរស្់រ ការ្ារ
កទ្ើរប្បាថ្នាក

ក

កប្រើកវ

ា ស្កប្ម្ចស្ម្ដូចចិតត

១០.ជាេិកស្ស្គឺយុវជនទ្ុនស្ងគម្

ផដលក

ាជាប្រក

ាជន៍ស្ងគម្េិត

ា គិតជភិវឌ្ឍន៍ធនធ្ានផខមរ។

ជាផែន ធុំប្តូវខុំករៀនឲ្យេូផ

ចារ់ជុំ ាញម្ួយប្បា ដផដលខៃួនកស្ន

៍ ឥតប្រួលផប្រប្បាុំម្ួយម្ុខក

ា រកងកើត។

១១. មានខ្ាងCOOK .PBI.RESTERANT ត្ាម្ចិតតចង់FRON OF FICE ៏លអកឆ្ើត
TOURISM ៏មានផដរ នុង ុំក

ើត

១២.កយើងខ្ុុំេិតជា ូនផខមរទាុំងប្រុស្ប្ស្ី
កយើងករតជ្ាខុំស្ិ ាស្ាងស្ងគម្

បាន ក ើតក ាកស្ៀម្រារឋានឧតតម្ ។
ជូនេរជ័យស្ូម្ឲ្យក

ា បានស្ុខុម្

គឺេួ ប្ ុម្ស្ាងប្រក

ាជន៍រស្់មានន័យ។

នាុំ ២០១០
និេនធ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ន
ួ រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១. នា២
ុំ ០០០បៃាយស្រាយណាស្់ឬ? ម្នុស្សមានជម្ៃឺឈឺស្េវផររ
ជន ឆ្កួតវិជជាេូផ ជួតអាង

ដឹ

២. ជន ឆ្កួតជុំណាចខ្ុុំខ្ៃាចញ័រខៃួន
ខ្ុុំម្ិនស្រកស្ើរថ្ាខ្ុុំអាប្

់

ជីេជនមចុងស្ ់កប្រាោះខ្ៃាចក

ាុំជភិវឌ្ឍន៍ស្ងគម្

៤. ដូចគ្នារាល់កលើ កស្ទើររាល់អា

។

លរលួចរុំេួនល ់ក រតិ៍ម្រត

៣. ថ្ាផររធិរកតយយកបាោះក នាតកស្រី
ករើស្ជន ដឹ

ាុំ ស្ាងផររភូត ុ

៉ែាង

ប្រជាប្រុស្ប្ស្ីផខមរដ៏ឧតតម្
ជារ់ក នាតក

តតិ

ា ធុំ។

ើយម្ុុំប្តូវរត់កចាលប្ស្ុ ។

ផខមរជួរវិរតតិម្ិនស្ូវបានស្ុខ

យល់ញាតិឃៃាតចារ់កចោះដឹងជារ់គុ កប្រាោះមានឪេុ គឺេុ រលួយ។
៥. ដីផខមររួម្តូចខូចចាតធម្មជាតិ
រ ាស្ម្បតតិដូនត្ាផស្នប្េួយ
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

វរបធម្៌ ៏ឃៃាតកតើជន ណាជួយ?
ករើផខមរផតម្ួយកម្តចមានកលើកប្កាម្។
ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៦.

ផស្នអាស្ូរកេ ទ្ឹ ផភន ប្ស្ ់
បា ់ផរ ស្ាម្គគីស្ុីកលើស្ុីកប្កាម្

៧.

៨.

៩.

បត់ចិតតគុំនិតកស្មាោះនឹងមាតុភូម្ិ

ូរ ខ្ុុំផស្នអាស្ូរជងគរកឆ្ើតក ាម្
កេលណាកទ្ើរលមម្ស្ម្ចិតតជន បត់។
ប្បាងគងមទ្ួញយុំប្េ

មផស្ន ុំស្ត់

ករៀនបានកចោះដឹងប្រឹងរ ែៃូវរត់

ផខមរក្មាទ្ុរគត នុងទ្វីក

ផតស្ករៗងមប្បាងគដុោះផស្ៃ

កទ្ស្ចរ

កម្តចផខមរក ាប្

ឬ ៏ដូនត្ាមានក រតិ៍តិចកេ ។

៏កប្រាោះនរណា

រីវតតអារាម្ត្ាម្ភូម្ិ

ុុំប្ស្ុ

ូរផ

រផខមមានដុ

ៃា

ជន រួស្ជួរទ្ុ ខគួរឲ្យស្កងវគ

ប្ទ្ុស្តធម្៌វិន័យ ាន់ស្ឹង ាន់កដ
១០. ស្ាងផតវិហារក

៍

ាកា។

ា រ្ារេង

កប្រាោះផតតកប្ម្ ក

ាភលន់ ស្ាង។

កេលខឹងម្តងៗចង់កចញេីប្បាងគ

មានឡានមានលុយលួចលុយ ៏ស្ាង

ករើគ្មានស្ុំអាងម្ិនហរានករាលកឡើយ។

១១. រិដ ជារ់គុ ទ្ុ ផត នុងទ្ូ

ធម្៌ររម្ប្គូជាជន អាចកឆ្ៃើយ

កាត់ តីរុគគលជន រួស្ក ាោះក

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ើយ កនោះជាចុំកលើយររិស្័ទ្ចង់ស្តារ់។

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
១២. វតតធម្៌វិន័យមានការភ័យខ្ៃាច

រស្់កប្កាម្ជុំណាចខ្ៃាចណាស្់ស្ូម្ប្បារ់

ករាលធម្៌វិន័យកគម្ិនខចីស្ដារ់

រស្់កស្ៃៀម្ដល់ស្ៃារ់រដិរតតិត្ាម្ធម្៌។

១៣. ចង់ ស្ាងជាតិញាតិមានស្ាស្ ា ជរ

នតស្មមាស្ម្ពុទ្ធរវរ

ស្ីលប្បាុំចាុំចាស្់រដិរតតិកដាយលអ រល ក
១៤. ម្ិនដឹឹងថ្ងៃណាផខមរមានវាស្ ា
ស្ម្័យជងគរមានគុ

ចង់ក

រុងករឿងជស្ចារយដូចប្េោះម្ហា សប្ត

ស្ម្បតតិ

១៥. ស្ូម្ជធាប្ស្័យខនតីស្ក

ា ធម្៌នឹងបានស្ៃរ់ស្ៃាត់។

វរម័នេូជខតតិយវងសេិត។

តោស្

ដល់ខ្ុុំែងចុោះកដាយ ដីអា

ិត

ើញញាតិកញាម្បានស្ុខែៃូវចិតតស្ាម្គគីម្ូលម្ិតតរួម្ ស្ាងជាតិ។
៣។

៧

មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

ជ្គារ ២៣ ម្ រា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១. ករៀនរស្់កប្ត ជរនឹងស្ម្បតតិស្ងឃ

ករៀនរស្់កស្ៃៀ ស្បង់ប្គងចីវរស្ម្

ករៀនរស្់ឲ្យប្តូវនូវកភទ្ឧតតម្

ករៀនរស្់ជររំត្ាម្េុទ្ធឱវាទ្។

២. ករៀនរស្់ករៀនគិតករៀនកធវើករៀនថ្ចន

ករៀនរស្់ឲ្យថ្ងនងនូរឧតតម្ស្អាត

ករៀនរស្់កប្បាស្ស្តវប្ត្ាច់ចររិ
៣. ករៀនរស្់ស្ក តាស្ត្ាម្ប្េោះជរិយ
ករៀនរស្់ជួរជុុំស្ាងម្ិតតភាេលអ
៤. ករៀនរស្់ឯ ជងគប្តង់ប្តូវែៃូវម្ួយ
ករៀនរស្់ តតញ្ញូរកប្ម្ើផែនដី

ឌបាតករៀនរស្់ក ាស្អាតជ ាម្័យលអ។
ករៀនរស្់ករាលស្ដីគ្ាថ្ាប្េោះធម្៌
ករៀនរស្់រវរកដើរត្ាម្ជិនប្ស្ី។
ករៀនរស្់ឈរ់ប្េួយស្ម្បតតិក

ា ិយ

ករៀនរស្់មានន័យស្គាល់ធ្ាតុទាុំងរួន។

៥. ករៀនរស្់កស្មាោះប្តង់ករាលផតរា យេិតករៀនរស្់ស្គាល់ចិតតកចតស្ិ
ករៀនរស្់កាត់រង់ ិកលស្គុុំគួន

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

នុងខៃួន

ករៀនរស្់មាុំម្ួនស្ុខភាេរវរ។

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៦. ករៀនរស្់ប្រ រកដាយធម្៌ស្ុចចរិត
ករៀនរស្់ករៀនយល់ទ្ុ ខលុំបា ប្
៧. ករៀនរស្់ករៀនស្េវស្ារកេើរ ិចចការ
ករៀនរស្់ស្ាម្គគីស្ិ ារដិរតតិ

ករៀនរស្់ប្រប្េឹតតត្ាម្ឱវាទ្ធម្៌
ករៀនរស្់កដាយលអម្ិនករៀតករៀនស្តវ។
ករៀនរស្់ស្ិ ាប្េោះធម្៌ររិយតតិ
ករៀនរស្់ស្ៃរ់ស្ៃាត់គង់បានរដិកវធ។

៨. ករៀនរស្់ស្គាល់ជាតិឋាន ស្ តិយស្ ករៀនរស្់ករៀនរស្់រស្់ក ាស្កងកត
ករៀនរស្់េិនិតយយល់ចិតតដូចកេទ្យ
២។

១៣

ករៀនរស្់រដិកវធស្នតិរទ្ស្ៃរ់។
មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

ច័នទ ២៩ ម្ រា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១. ទ្ឹ ចិតតជរ
ទ្ឹ ចិតតក

នតជរ

តតទាុំងឡាយ

ា េិតចង់ឲ្យ ូនស្ុខ

២. ទ្ឹ ផភន ផប្ជ

ូរអាស្ូរកេ េន់

ទ្ឹ ផភន ប្េោះរស្់ររស្់មាស្កម្
៣. ទ្ឹ
ទ្ឹ

ូរម្ិន

ត់ស្ងកត់ងមដា

ទ្ឹ ចិតតជន មតាយទ្ឹ ចិតតឪេុ
ទ្ឹ ចិតតទ្ឹ ម្ុខក

ា ប្ស្ស្់កម្ៃ៉ែោះកទ្។

ទ្ឹ ផភន ប្េោះគុ

ធៃន់ធៃរគុ

ទ្ឹ ផភន ឥតផលហផ
ទ្ឹ

ូរកាត់ថ្ពាល់មាស្មតាយ ូនកជហើយទ្ឹ

៤. ទ្ឹ ចិតត តតញ្ញូស្រូលោះរង់ប្បា
ទ្ឹ ចិតតផម្៉ែេុ ទ្ុ ខផស្នស្កងវគ
៥. ទ្ឹ ប្ស្ ់ត ់ៗទ្ុំលុោះងម
ទ្ឹ ប្ស្ ់ម្ិនដាច់ ូនៗគួរនឹ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

កទ្វ

ូរឥតកស្បើយ។

ូរប្បារ់ថ្ារ កកាោះរ កប្តើយ
ូរកនោះក

ើយកស្មើរកដាយទ្ឹ ផភន ។

ទ្ឹ ចិតតស្ុខស្ានតខវល់ខ្វាយជកន
ទ្ឹ ចិតតទ្ឹ ផភន

ូនគួររំឮ ។

ទ្ឹ ប្ស្ ់តៗទាុំងយរ់ថ្ងៃប្េឹ
ទ្ឹ ប្ស្ ់ស្នធឹ កៃាយជាកប្ជាោះ ម្ម។

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៦. ទ្ឹ រាងទ្ឹ ងៃុ ជន ប្ស្ុ ែឹ បាន
ទ្ឹ រាងផម្៉ែេុ ដងជាប្រចាុំ

ទ្ឹ រាង

ាងចានបានរាល់ផខ នាុំ

ទ្ឹ រាងទ្ឹ កៃាុំប្រចាុំវងសក រ។

៧. ទ្ឹ រស្ងៃុ ថ្ៃាផវ ច កអានែឹ

ទ្ឹ រស្ប្រម្ឹ នឹ កាម្មាស្កម្

ទ្ឹ រស្ជុំរា ់វដត ខ្ុុំកគ

ទ្ឹ រស្ជាតិកស្ន

៨. ទ្ឹ ចិតតខនតីជភ័យកទាស្ា

៍ តតញ្ញូប្តូវគិត។

ទ្ឹ ចិតតមាត្ារិត្ាវម្ិប្ត

ទ្ឹ ចិតតផតម្ួយប្េួយភ័យកស្ន

៍ស្និទ្ធ ទ្ឹ ចិតតទ្ឹ ចិតតកស្មើរកដាយទ្ឹ ផភន ។

២។

១៣

មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

ច័នទ ២៩ ម្ រា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.ចាុំកម្ើលផតែៃូវ ូនក ាេនៃ

ចាុំកម្ើលផម្៉ែម្ េីែារវិលថ្វ

ចាុំកម្ើលផតែៃូវជន មដាយេិស្ី

ចាុំកម្ើលចុំ

២. ចាុំកជើយផស្នចាុំៗជារ់ដួងចិតត

ចាុំកជើយកស្ន

ចាុំកជើយមាស្ស្ៃួនប្ស្ស្់ប្ស្ីប្រកស្ើរ ចាុំកជើយប្រក
៣. កេល ូនម្ រួស្ ូនរស្់ផររស្ងឃ
កេល ូនរិ

ឌបាតគួរឲ្យប្ស្

ាញ់

៤.កេលផដល នៃងែសងជួរជុុំគ្នា

ីនុំមាត្ាកែ្ើរ។
៍ស្និទ្ធជន កធវើដុំក

ើរ

ើរផម្៉ែស្ៃឆ្ៃុយ ៃាញ់។

កេល ូនកស្ៃៀ ស្បង់ចីវរគួរកនាញ់
កេល ូនចុោះចាញ់ផម្៉ែជួយស្មារតី។
កេលផដល ុំប្រាផម្៉ែឃៃាតចា រតី

កេលផដលេុ ស្ៃារ់ចា កចាលផែនដី កេលផដលគ្មានជវីកទ្ើរ ូនប្ស្កណាោះ។
៥.ម្ួយនឹ រិត្ាម្ួយនឹ មាត្ា
ម្ួយនឹ រងរអូនប្គ្ាប្ កាលក ាោះ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ម្ួយនឹ កស្នហាផដលខៃួនស្ម័ប្គកស្មាោះ
ម្ួយនឹ ប្ស្កណាោះកាលវ័យ ុមារ។

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៦. ូនកលងប្រផឡងផតងជារ់នឹងក្ៃា

ូនកលងនិតយក ាកលើក្ៃាប៉ែាៗ

ូនកលងជាម្ួយជន ម៉ែា ់ែងណា
៧.ឥឡូវឯកាឯកកាមនា ់ឯង

ូនកលងចរចារចងចិតតចាុំជា ់។
ឥឡូវចផម្បងផតមងរ ជន ស្ម័ប្គ

ឥឡូវចង់បានមានប៉ែាមានម៉ែា ់

ឥឡូវម្ិតតភ តិមានគូជស្់ក

៨.កទ្ើរដឹងរស្ជាតិកទ្ើរស្គាល់កស្នហា
កទ្ើរដឹងជាទ្ុ ម្ិនផម្នខៃួនកឡើយ
២ ។

១៣

ើយ។

កទ្ើរដឹងជនិចចាស្្ខារស្តវកជើយ
កទ្ើរដឹងចកម្ៃើយក ើតចាស្់ឈឺស្ៃារ់។
មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

ច័នទ ២៩ ម្ រា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១. ម្នុស្ស ៃាតកធវើការ្ារមានតថ្ម្ៃ

ម្នុស្ស ៃាតកចោះថ្ចនកាលកេលកវ

ា

ម្នុស្ស ៃាតកចោះធម្៌រស្់ែុត ម្មកេៀរ ម្នុស្ស ៃាតប្គរ់គ្នារស្់ក ាគ្មានខ្ុុំ។
២. ជន លៃង់លង់កាម្ត្ាម្ភៃ ់ត្ាម្លិឌ្ ជន លៃង់ឥតគិតខវោះការជរ់រំ
ជន លៃង់គុំនិតចង់កធវើផតធុំ

ជន លៃង់ជួរជុុំរុំផ្ៃាញផតប្ទ្េយ។

៣. ជន ក ាតលៃីកលៃើលីកលើខុស្រទ្

ជន ក ាត ុំស្ត់ប្ ីប្ ទាល់្ារ់

ជន ក ាតកឆ្ើត ាយកធវើត្ាម្ទ្មៃារ់
៤. ជន ជារ

ឌិតផតងរួចកទាស្ភ័យ

ជន ជាម្ិនលៃង់ក ាតគ្មានគុំនិត
២។

១៣

ជន ក ាតតជារ់េូជតម្ៃង់េិត។
ជន ជា វីស្ិ ាេីចិតត
ជន ជាជវីេិតគង់ដឹងខៃួនឯង។
មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

ច័នទ ២៩ ម្ រា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១. រួស្ម្ិនករៀនធម្៌ញ័រកផ្ៃា ញា ់ថ្ដ រួស្កប្រាោះនិស្ស័យស្ងាផរ ចិតត
រួស្កប្រាោះខជិលករៀនដបិតគ្មានគុំនិត រួស្ជារ

ឌិតករៀនធម្៌រដិរតតិ។

២. ជន រួស្ខិលខូចអារ់កអានស្ាស្ ា ជន រួស្ប្ជោះថ្ៃាស្ិ ាររិយតតិ
ជន រួស្ប្រថ្េរស្់ក ាស្ៃរ់ស្ៃាត់
៣.

ជន រួស្ ុំចាត់ត

ុុំរួស្ប្តឹម្ស្បង់ប្តឹម្ប្គងចីវរ

ហាទាុំងឡាយ។

ុុំរួស្ភូតភរប្តឹម្ផតស្រាយ

ុុំរួស្កបា កញាម្លមម្រួស្ផតកាយ ុុំរួស្កអា កអាយដូច
៤. រេវជិតស្ប្ងួម្េិតជាប្រថ្េ
រេវជិតមានស្ីលរស្់ម្ិនកធវើកេទ្យ
៥.ប្រា
ប្រា

ម

រេវជិតមានន័យរួស្ករៀនស្កងកត
រេវជិតក ើតកជដស្៍គួរឲ្យស្ងស័យ។

៍ផតងរស្់ក ាម្ិនស្ាងបារ ម្មប្រា
ម

៍រ ាចិតតឲ្យលអប្រថ្េ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ីនកភទ្។

ប្រា

ម

ម

៍រស្់កដាយថ្នាុំប្េ

មវិហារថ្ងៃ

៍រស្់ នុងថ្ប្េការ់ ការ ិកលស្។
ទព័ំ រ

22

ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៦. ស្ម្
ស្ម្

ជន រួស្រស្់ប្ទ្ប្ទ្ង់ធម្៌

ស្ម្

រវរមានធម្៌េិកស្ស្

ជន រួស្រស្់មានចុំក

ស្ម្

រា យកនោះកប្រើស្ប្មារ់ស្ងឃ។

ោះ

៧. ភិ ខុជន ស្មូម្លមម្រស្់កដាយស្ុខ

ភិ ខុនិរទ្ុ ខរវរែូរែង់

ភិ ខុកចោះដឹងកទ្ើរកដើរែៃូវប្តង់

ភិ ខុផដលលៃង់រួស្ស្ឹ ៗ។

៨. ស្ាម្ក

ររេវជាជស្ទធាម្ុតមាុំ

ស្ាម្ក

រស្រូប្ទាុំការ ាន់ការែឹ

ស្ាម្ក

រក ាក មងប្តូវការរំឮ

ស្ាម្ក

រ

៩. កនោះករឿងជន រួស្រស្់ នុងស្ាស្ ា

ៃាចប្េឹ ប្តូវកធវើ ិចចវតត។

កនោះករឿង ិចចការចារជាប្រវតតិ

កនោះករឿងជន រួស្លអ និង ភៃាុំងភៃាត់ កនោះករឿងម្ុខមាត់ នុងេុទ្ធស្ាស្ ា។
៥ ។
ប្េ

៩

មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

ស្បតតិ៍ ២៥ ម្ រា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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១. ថ្ងៃម្ិនទាន់រោះក ាប្េឹ ប្េហាម្
ស្ូរិ

ផតថ្ងៃរោះភៃាម្កសមាោះថ្ាជរុ

ាករៀងរោះគួរឲ្យគយគន់

ស្ុភាេទ្ន់ភៃន់ស្តវកចញរ ស្ុី។

២. ស្តវមានរញ្ញារស្់រ កដាយប្ស្ួល ស្តវផដល តុ
ស្តវផដលវកងវងវឹ វររវ ់វី
៣. ម្ក ាវិញ្ញា
ុំក

ស្តវមាន ាទ្ីរស្់រ កធវើជវី?

និទានេីចិតត

ើតស្តវក

តួលរ ស្ុីវ ់វី

ា ជារ់វដត ភ័យ

៤. ករើប្បាថ្នាកប្ចើនចកប្ម្ើនផតទ្ុ ខ

ម្ក ាជីវិតផស្វ រ កស្រី

ស្តារ់ប្េោះជិនប្ស្ីែុតភ័យ នៃង។
ករើចង់បានស្ុខលោះទ្ុ ខក្ា

ករើមានែៃូវកដើរស្ប្មារ់ញាតិែង

កធវើជាស្ពានឆ្ៃងចម្ៃងជរ

ក

ក

៥. ដូចករាធិស្តវកាត់រង់ត

ហា

ើញភ័យវឹ វររស្់រ អាស្នន

៦. ស្ងឃឹម្ជាតិកនោះបានរួស្ស្ងគុ
រិត្ាែងចុោះផដលក

៧. ក

ើយក

ា ម្រណា

១

។

ើញប្េោះភគវនកទ្ើរប្ទ្ង់ប្បាថ្នា។

លោះ

ាប្រេនធស្កន្ត្គាោះមាត្ា

ឧទ្ទិស្ែ

ៃាម្ហា ុស្ល។

ា ជស្់ទ្ុ ខកស្ាយស្ុខកភាគែល

ជស្់ទ្ុ ខខ្វាយខវល់ដល់ប្េោះនិរវាន។

១៣ មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

អាទ្ិតយ ១៤ ម្ រា ២០១៨

និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

នត។

ាប្ ុម្ប្គួស្ារស្ម្បតតិរារ់រាន់

ា កប្ត ជរទ្ទ្ួលស្ាធុស្ូម្ក

កភាគស្ម្បតតិទ្ិេវនិម្ិតតបានដល់

មង

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
ទព័ំ រ
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១. ស្ប្ម្ស្់ថ្ប្េភនុំជុំរំជន រួស្

ស្ប្ម្ស្់ទ្ឹ កប្ជាោះលម្អធម្មជាតិ

ស្ប្ម្ស្់ស្ាស្ ារ ាក ាញាតិ
២. ស្ប្ម្ស្់ភិ ខុរញ្ញាឋាន

ាទ្ជន ប្ទ្ប្ទ្ង់ធម្៌។

ស្ប្ម្ស្់ស្ូរយកេប្ជេិតរវរ

ស្ប្ម្ស្់ស្ិ ាកស្នហាគុ

ធម្៌

៣. ស្ប្ម្ស្់មាតុភូម្ិ ម្ពុជាជងគរ
ស្ប្ម្ស្់េលរដឋស្ិ ាររិយតតិ
៤. ស្ប្ម្ស្់កស្ៀវក្ាលម្អវិជាជ

ស្ប្ម្ស្់កធវើលអករៀនធម្៌ររិយតតិ។
ស្ប្ម្ស្់នរគមានភាេស្ៃរ់ស្ៃាត់
ស្ប្ម្ស្់ស្េវស្តវលម្អក

ាកា។

ស្ប្ម្ស្់ជគ្ារស្អាតកដាយរច ា

ស្ប្ម្ស្់ ូនស្ិស្សខិតខុំស្ិ ា
៥. ស្ប្ម្ស្់មាត្ារិត្ាមានគុ
ស្ប្ម្ស្់ម្ួយកនោះផដលក

ស្ប្ម្ស្់ទា

ស្ប្ម្ស្់ស្ា

ាលបីកដាយស្ិស្សប្គូ។

ស្ប្ម្ស្់គិតគន់ ូនប្តូវ តតញ្ញូ
ា តស្រូ

ស្ប្ម្ស្់គុំរូប្រថ្េ

ីផខមរ។

៦. ស្ប្ម្ស្់ ុលរុប្តកស្ៃៀ រា ់ស្ម្រម្យស្ប្ម្ស្់ស្ងគម្ទ្ឹ ដីមាស្កស្ន
ស្ប្ម្ស្់ម្នស្ិការកខម្រាងិតផង

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

៍

ស្ប្ម្ស្់រា យផម្៉ែរា យេុ ទ្ូ មាន។

ទព័ំ រ
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៧. ស្ប្ម្ស្់ បួនខ្នាតឱវាទ្ជិនប្ស្ី

ស្ប្ម្ស្់វិន័យធម្៌ប្តូវស្ូប្តករៀន

ស្ប្ម្ស្់ស្ងឃស្តយ ុុំករៀនករៀតករៀនស្ប្ម្ស្់ស្ីលទាននិងភាវ ា។
៨. ស្ប្ម្ស្់ស្ងឃស្តយរដិរតតិស្ប្ងួម្ ស្ប្ម្ស្់ដល់ប្េម្ជងគថ្ប្តស្ិកខា
ស្ប្ម្ស្់រេវជិតជីវិតឯកា
៩. ស្ប្ម្ស្់ នុងក

ស្ប្ម្ស្់ក

ា គកគ្ា កប្ចើនថ្ប្

ា ណាជស្់ភេវដត ។

ស្ប្ម្ស្់ត្ាម្វ័យក ើតចាស្់ម្រ

ស្ប្ម្ស្់ប្ស្ស្់ស្អាតកប្ស្ើរប្ស្ាលរាគ ស្ប្ម្ស្់ជ ទា ់ ូនកទ្វរុប្តមារ។
១០.ស្ប្ម្ស្់ៗ ភិ ខុទាុំងឡាយ

ស្ប្ម្ស្់ស្រាយរស្់កដាយធមមា

ស្ប្ម្ស្់ប្ស្ស្់កនោះម្ិនចាស្់ជរា

ស្ប្ម្ស្់េុុំ្ាររួស្ក

ើយ ុុំស្តាយ។

១១.ស្ប្ម្ស្់កធមញស្ ់ប្ ច ផស្ប ឆ្អឹង ស្ប្ម្ស្់ប្េលឹងរាលក ាក ាម្ ាយ
ស្ប្ម្ស្់ទាុំងកនោះគង់ផតជនតរាយ
១២.ស្ប្ម្ស្់ស្េវស្តវរដិរតតិត្ាម្ធម្៌
ស្ប្ម្ស្់គុ

ជាតិគុ

ស្ប្ម្ស្់រូរកាយជរាគ្មានស្ល់។
ស្ប្ម្ស្់រវរជស្់ទ្ុ ខ ងវល់

ប្េោះទ្ស្េលស្ប្ម្ស្់ជស្់ខវល់កប្បាស្ស្តវែុតទ្ុ ខ។
៦

។

៩ មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

ស្ុប្ ៩ ុម្ៃ ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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១. ក ើតស្ៃារ់ៗស្ប្មារ់ស្ងារ

ក ើតវដតជនិចចាទ្ុ ខឥតប្ស្ា ប្ស្ានត

ក ើតឃៃានខឹងស្អរ់ម្ិនចរ់ភេឋាន ក ើតបានរ៉ែុ មានប្តឹម្ម្ួយរយ នាុំ។
២. ក ើតម្ រូរលអ ៏ជារ់ជុំរា ់
ក ើតម្ អាប្

់ វីស្ូម្ផ្តាុំ

ក ើតម្ កគស្ម័ប្គកស្មាោះកស្ន
ក ើតម្ យ

ម្មករៀតករៀនស្េវស្តវ។

៣. ក ើតម្ ប្រឹងរស្់ទាុំងគ្មានស្ម្បទា ក ើតម្ កវទ្ ាជាគុ
ក ើតម្ ចថ្ប្ងគ្មានគុ

ស្ម្បតតិ

៤. ក ើតម្ កដើម្បីទ្ទ្ួលទ្ុ ខកទាស្
ក ើតម្ ខវង់គងៃង់េិការ
៥. ក ើតម្ រស្់ក ាដូចជាស្តវធ្ាតុ
ក ើតម្ បានរស្់ប្តឹម្បាយម្ួយផវ

៍ចិតតចាុំ

វិរតតិ

ក ើតម្ ស្ៃរស្ៃាត់គ្មានយស្ររិវារ។
ក ើតម្ ដូចខុស្ផរៃ ម្នុស្សធម្មត្ា
ក ើតម្ កស្ាកាកជាគកដាយទ្ឹ ផភន ។
ក ើតម្ ប្គរ់ជាតិគួរឲ្យស្កងវគ
ក ើតម្ ជកន ជាតិរារ់ម្ិនជស្់។

៦. ក ើតម្ ជាម្នុស្សរស្់ដូចជាកប្រត ក ើតម្ កដើម្ក

តុត្ាម្ ម្មខៃួនកស្ាោះ

ក ើតម្ ខវោះខ្ាតគួរផស្នប្ស្កណាោះ ក ើតម្ កប្ ៀម្កប្កាោះប្ ុំកប្ ៀម្ឯកា។
៧. ក ើតម្ ជាម្នុស្សរស្់ដូចជាយ ស ក ើតម្ កទាស្ រាគ កមាហា
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ទព័ំ រ
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ក ើតម្ វកងវងស្ម្បតតិកា

ា

ក ើតម្ ឬស្ាម្ិនរ ាទវារ។

៨. ក ើតម្ ជាម្នុស្សរស្់ដូចនរ

ក ើតម្

ក ើតម្ ស្នសុំចង ម្មចងកេៀរ

ាម្ ប្រប្េឹតតរា

ា

ក ើតម្ កវទ្ ារងទ្ុ ខជានិចច។

៩. ក ើតម្ ជាម្នុស្សរស្់ដូចតិរិចឆាន
ក ើតម្ រុំរានហរានកធវើផររកភៃច
១០.ក ើតម្ ម្ិនស្គាល់ ូនក ាប្រេនធ
ក ើតម្ ជួរជាតិគួរកខពើម្រកជើម្

ក ើតម្ ស្ាមានយបានខ្ាង ុំកទ្ច
ក ើតម្ កធវើ ិចចផដលស្ងគម្កខពើម្។
ក ើតម្ កទាស្ធៃន់កាម្គុ
ក ើតម្

ៃាតកឆ្នើម្រំក

ចារ់កែតើម្

ាភ ូនឯង។

១១.ក ើតម្ ជាម្នុស្សរស្់ដូចជាម្នុស្ស ក ើតម្ មានយស្រស្់កចោះខ្ៃាចផប្ ង
ក ើតម្ បាររុ

យនឹងត្ាម្ចាត់ផចងក ើតម្ ប្រឹងផប្រងត្ា ់ផតង ុស្ល។

១២.ក ើតម្ ម្ួយជាតិធ្ាតុប្តឹម្ម្ួយចាន ក ើតម្
ក ើតម្ ម្ិនរស្់ករៀនស្ួរករៀនឆ្ៃល់
១៣.ក ើតម្ ម្ ក ើតក ើតក
ក ើតម្ រកងកើតរ

ុុំស្មានបានកចោះយល់ដឹង

ក ើតម្ ខវល់ខ្វាយផតនឹងកាម្គុ

។

ើយក ើតកទ្ៀតក ើតម្ ចកងអៀតម្ រស្់ទ្ម្ៃន់

ូនប្រេនធ
៦

។

ក ើតម្ ខវោះរុ

៩ មា

យទ្ុ ខកវទ្ ាណាស្់។

រកា េ.ស្ ២៥៦១

ស្ុប្ ៩ ុម្ៃ ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
ទព័ំ រ
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១.

ទ្ុ ខកប្ ៀម្ប្ ុំប្ ុំកប្ ៀម្ចិតតចិតតប្ស្ករាន
ទ្ុ ខប្

ូន ូនប្ ដឹងដឹងចិតតឪ

ទ្ុ ខកេ េន់េនធអា រ ៏ចាុំែៃូវ
ទ្ុ ខជារ់ក ាក ាត្ាម្ជារ់ជារ់ចិតតកាម្។
២.

ទ្ុ ខកជើយទ្ុ ខទ្ុ ជារ់ប្បា

ប្បា

ក្ា

មង

ទ្ុ ខជូនរងរងរអូនកយើងកយើងផតងត្ាម្
ទ្ុ ខកជើយទ្ុ ខទ្ុ ខកស្ា ស្តាយស្តាយថ្ម្ៃស្ាម្
ទ្ុ ខដិតស្នាម្ស្នាម្រង ម្ម ម្មរងទ្ុ ខ។
៣.

ទ្ុ ខថ្ងៃកនោះកនោះថ្ងៃរុ

យរុ

ទ្ុ ខភគវា

ាេួ កយើងកយើងចាុំទ្ុ

ទ្ុ ខផខមា

មា

ថ្ងៃកស្ា កស្ា ជួរស្ុខ

ទ្ុ ខជួរទ្ុ ខទ្ុ ខដបិតខ្ុុំខ្ុុំត
៤.

យរូជា

ហា។

ទ្ុ ខកប្រាោះ ម្ម ម្មកាយចិតតចិតតជារ់ជួន
ទ្ុ ខកប្រាោះខៃួនខៃួនមានកាម្កាម្ស្ញ្ញា
ទ្ុ ខកខ្ៃាចែារែារជួលក្ដាក្ដាកម្ៃ៉ែោះណា
ទ្ុ ខរុប្ត្ាប្ត្ាផតជស្់ជស្់ ិកលស្។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ទព័ំ រ
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៥.

ទ្ុ ខរយ នាុំ នាុំថ្ម្ៃបៃាយបៃាយកចញរួស្
ទ្ុ ខកេ

ួស្

ួស្ថ្ៃាផងៃងផងៃងកប្ចើនកម្ៃ៉ែោះ

ទ្ុ ខកប្រាោះថ្ប្េថ្ប្េស្តុ ប្កាស្់ប្កាស្់ ិកលស្
ទ្ុ ខដូកចនោះកនោះកាម្ភេភេស្ៃារ់ក ើត។
៦.

ទ្ុ ខកជើយទ្ុ ខទ្ុ រុ

យខ្ុុំខ្ុុំឯណា?

ទ្ុ ខកស្ាកាការក ើតចាស្់ចាស្់កជើងកឆ្ើត
ទ្ុ ខឈឺកប្ចើនកប្ចើនឈឺចារ់ចារ់ ុំក

ើត

ទ្ុ ខការក ើតក ើតចាស្់ស្ៃារ់ស្ៃារ់ឥតន័យ។
៧.

ទ្ុ ខកប្ចើនថ្ប្ ថ្ប្ ប្កាស្់កាម្កាម្ត

ហា

ទ្ុ ខកនោះណាណាជន កជើយកជើយេិស្ី
ទ្ុ ខរាល់រូររូរជួរទ្ុ ខទ្ុ ខប្រុស្ប្ស្ី
ទ្ុ ខភិតភ័យភ័យរាល់រូររូររាល់ជន ។
៨.

ទ្ុ ខបាត់កស្ា កស្ា បាត់ទ្ុ ខទ្ុ ភគវន
ទ្ុ ខជរ

នតក

ា ជស្់ទ្ុ ខទ្ុ ខរាគ

ទ្ុ ខស្ាស្តាស្តារបារ ម្ម ម្មក
ទ្ុ ខជស្់ល ខ

៍

ា ជន

ា ់េួ មារមារវដត ។

៤ ។១៥ មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

េុធ ៣១ ម្ រា ២០១៨

និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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១. ភិ ខុ ុំក
ភិ ខុ ុំក

ាោះ្ាយនឹងរងកប្គ្ាោះ

ភិ ខុអារ់យស្កប្រាោះករឿងកស្នហា

ាោះ នុងេុទ្ធស្ាស្ ា

កស្ើចកសៃាោះចរចាធីត្ាក ាប្ស្ី។

២. ប្ ម្ុុំកញម្ញ៉ែុម្ប្ ម្ុុំ ញ្ញា

ក ាវិស្ាខ្ាធីត្ាប្រថ្េ

ឆ្ៃុោះកម្ើលថ្ែទទ្ឹ ញញឹម្ប្រិម្ប្រិយ
៣. ភិ ខុ ុំក

ាោះក ាម្ិនកស្ៃៀម្កស្ាោះ

ភិ ខុ ុំក

ាោះកធវើកស្ើចមនា ់ឯង

៤. ផន!ជន

ាង ញ្ញាក

កស្ើចជីក
៥. ផន!ក

ើញលឺក

កស្ើចម្ិនករាលស្ដីប្ស្ីកស្ៃច
ើ រូរឯង។
ចង់ផតកញ៉ែោះកញ៉ែាោះកលងកស្ើច ុំផរៃង
ក តាច ផនតងកម្ើល ាងប្ ម្ុុំ។

ា មចាស្់កស្ើចលឺហាាស្!ហាស្! ាងខ្មាស្់ ាងយុំ

ា មចាស្់ម្ កស្ើចដា ់ខ្ុុំ

ាងប្ស្ីប្ ម្ុុំកជរស្ដីក

ា ដាច់ ាលជន មាន ាលដាច់ក

ជន ណា ាលដាច់ជន

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ាង ញ្ញា

ា ថ្ា។

ា ខឹងប្រកាច់តរករាលដីកា

ជីដូនជីត្ាជន ឯង ាលដាច់។

ទព័ំ រ
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៦. ប្ស្ីប្ស្ស្់ខឹងណាស្់ក ាប្បារ់មចាស្់ ាយទ្ឹ ផភន ឡុំ ាយប្បារ់ ាយរួចកប្ស្ច
ភិ ខុ ុំក
៧. ឯក

ា

ាោះកគកចាទ្ ាលដាច់
ុំក

ាោះម្ិនជស្់ចិតតកឡើយ ខឹងកធវើ កនតើយក្ដាកឆ្វរំជួល

រតឹងដល់ប្េោះជងគក

ើយក

ា ប្ការទ្ូលចិតតក្ដា តុ

៨. ប្េោះជងគដឹងចិតតភិ ខុក ាោះណា
ភិ ខុ ុំក

ាយក ាស្កប្ម្ចស្ប្ម្ុោះស្ប្ម្ួល។

ាោះឈរ់ម្ុខប្ ម្៉ែូវ

៩. កម្តច ៏ក ាប្ស្ី

ាយករាលដូកចនោះ

ក ាប្ស្ីប្ ម្ុុំឧបាស្ិកា
១០.ឧបាស្ិកាករៀររារ់កស្ច ដី
ជុំេីរា យក ាករាលថ្ា ាលដាច់

តួល

ាយកាន់កជើងក ា។

ប្េោះេុទ្្ធដីកាថ្ាភិ ខុប្តូវ
ប្ទ្ង់ប្ត្ាស្់ស្ុំក ា ាងវិស្ាខ្ា។
ប្ទ្ងប្េោះតកប្ម្ោះប្ទ្ង់ស្ួរក

តុការ

កចាទ្រុប្តស្ាស្តាថ្ាជន ាលដាច់។
េិតប្េោះជិនប្ស្ីរួចរាល់ជាកប្ស្ច
ដបិតភិ ខុករតជ្ាកាត់នខ្ា។

១១.កការស្ ់េុ មាត់កាតជាយចីវរ

រស្់ប្ទ្ប្ទ្ង់ធម្៌ត្ាម្ថ្ប្តស្ិកខា

ភិ ខស្ប្ងួម្ម្ិនមានកទាស្ា

ម្ិនមានកស្នហាធីត្ាក ាោះកទ្។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

៍
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១២.ប្េោះេុទ្ធគ្ាុំប្ទ្ស្ាទ្រស្ាធុ
ភិ ខុ ុំក

ភិ ខុនិរទ្ុ ខចូរជន រិោះករ

ាោះរិោះគិតគន់កទ្វរ

ប្ ម្ុុំមាស្កម្ករាលប្តូវផម្នក

ើយ។

១៣.ខៃួនេិត ាលដាច់កប្ស្ចដូចប្ស្ីថ្ា ក ើតវិរស្ស ាជនិចចារ កប្តើយ
ទ្ុ ខុំជនត្តារស្់ម្ិនយូរកឡើយ
១៤.រត ាចារផចង ៏ក ា ុំក

ចរ់កទ្ស្ ាក

ាោះ

ស្ូរយទ្ុ កសមាោះរស្់ដូចស្ូរិ

ដូច ុយរមាស្រស្់ក ាឯកា
៦

។

ើយស្កប្ម្ចកស្ាត្ា។
ា

ុុំកសៃាោះ ញ្ញាចារជារ់ប្រវតតិ។

៩ មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

ស្ុប្ ៩ ុម្ៃ ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី
ជវិ
់

១. ជងគប្េោះអាននទរនទន់ឥរិ

ា

កគ្ារេកងរ ជា ់ចាស្់ឥតឆ្គង
២. រឋម្ស្្គាយ ាទ្ីម្ួយេិត
ម្ុខបាឋចាុំស្ទាត់ម្ិនបាត់
៣. កាលប្េោះស្ាស្ដាររិនិរវាន
ប្បាុំរយជងគឯ រច ាស្ុំភី
៤. ប្េោះជភិធម្មជតេន័យប្ជាលកប្រា
រញ្ញាអាននទ នុងកាលប្គ្ាក ាោះ

គួរឲ្យប្ជោះថ្ៃាកេ េន់ នៃង
ជារ់កទាស្រីដងថ្ាជាអារតតិ។
ប្រជុុំលអលអិតឃៃាុំងធម្៌ររិយតតិ
រ ាស្ៃរ់ស្ៃាត់គ្មានចារគម្ពីរ។
រីផខណាទាន ស្សរស្ដីទ្ី
អាននទឧបាលីកឆ្ៃើយ

៉ែាងេីករាោះ។

ស្សរស្ួរក ាឥតទា ់ជវីកស្ាោះ
ផតប្តូជារ់កទាស្មានរីប្រការ។

៥. ទ្ីម្ួយកទាស្ក ាោះមានករឿងប្បា ដ េិមពារ ុំស្ត់កអារប្េោះស្ាស្តា
ប្តង់ប្េោះបាទាញីញ ់ក ស្ា
៦. ទ្ីេីរអាននទឲ្យមាតុប្គ្ាម្
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

អាននទរ ាប្តូវមានកទាស្ថ្េ។
ផដលមានប្េោះ ាម្ ាងកគ្ាតតម្ី
ទព័ំ រ
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់
យុំក ាកកៃាងទវារដល់កេលរាប្តី
៧. ជងគប្េោះស្ាស្តាគង់ជស្់ម្ួយ រប
អាននទតូចតន់េិនិតយធមមា

៉ែាងលអេិស្ិដឋ

កនោះជាគុំនិតរអូនកគ្ារេរង។
ការស្តារ់រ្គារ់គុំ ារ់ករៀម្ចបង

ើញកទាស្ គាុំឆ្គង ក
៥។
ប្េ

ាឥតមានកទាស្េិត។

អាននទរី រាយកធវើត្ាម្គ្ារ់ចិតត

៩. ការស្ដារ់កធវើត្ាម្ជាចារ់ទ្មៃារ់
ការស្ដារ់ឱវាទ្ក

ប្េោះកងរ ប្បារ់កទាស្ទាុំងរីប្គ្ា
ទាុំងរីកវ

៨. ផតប្េោះអាននទជនប្រក ា្ាយ
ត្ាម្ប្េោះកងរ

ឯកទាស្ទ្ីរីម្ិនអារាធ ា ។

១

ើញកទាស្តរែង ាុំឲ្យចកប្ម្ើន។

រុស្ស រកា េ.ស្ ២៥៦១

ស្បតតិ៍ ១៥ ុម្ៃ ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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១. កាលេីរុរា
ផរ

បានដឹងប្រវតតិ

ម្នុស្សលៃង់ការ់ភៃាត់ការ់ម្ូស្ស្តវ

ាលឪេុ ជាេីរ ុំណាត់

២. ររម្ករាធិស្តវបានក

ើញក

សិ

តុការ

ម្ូស្កនោះរំខ្ានការ្ារកធវើជ ់

ស័យស្ៃារ់បាត់កទាស្ធ្ៃា ់នរ ។

៍ឪកប្រើរុប្ត្ាប្រហារម្ូស្ន
ឯ ូនគុំរ ់កដញម្ូស្ឲ្យឪ។

៣. ក ាយ េូក ាម្ុខម្ុតស្ស្្ាច

ការ់ម្ូស្គួរខ្ៃាចសាម្ស្ាចការ់ប្តូវ

ម្ូស្ទ្ុុំកលើ ាលេុ ផលងត្ាុំងក ា ការ់បាន
៤. ស្រូមានស្ប្តូវជន ប្បាជ្រ
ាុំទ្ុ ខដល់ប្បា

ឌិត

៉ែាងកប្រាស្ៃារ់ឪកទ្ៀតែង។

ស្រូ ុុំក ាជិតរាលលៃង់ក្ា

ខ្ានជួររអូនរង ករឿងកនោះចងប្ ងជាស្ ខីភាេ។
៥។
ប្េ

១

រុស្ស រកា េ.ស្ ២៥៦១

ស្បតតិ៍ ១៥ ុម្ៃ ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

មង

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី
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១. កាលេីកប្េង ាយបានលឺម្ ថ្ា
ផររស្តាយជឺរុរកាណាដាបារាុំង
២.
៣.

កធវើជាលួងក

៦.
៧.
៨.

តាុំងឲ្យ ៃាញ់មាត់ម្តង។

ស្ុុំកស្ រស្់ក ាជាម្ួយកស្ ែង

ស្ុុំកធវើជារងកគ្ារេរូជា។

ជួយរ ចុំ

ជួយយ អាស្ារកស្ ប្ស្ស្់េុុំ្ារ

ីជួយរ អាហារ

េុតតបុតមា

កស្ តរក ាផ អ ត្ាម្ជធាប្ស្័យ កស្ មាន
ដល់ផ អ

៥.

ផខមរចិន

ាម្កស្ កស្ាម្ករាធិ ស្ុចិរុលិគិតស្ួរស្ាស្ង

ករាលរា យេីករាោះបានរស្់ជុុំគ្នា
៤.

ផ អ ក្មាក ាោះណាឃៃានស្ុីស្ាច់អាុំង

៏ ាុំកដាយ តីស្កន្ត្គាោះ

ាចង់ស្ុីស្ាច់កស្ាោះ។
ឬទ្័យអា

ិតប្ស្កណាោះ

ករាលរា យេីករាោះទ្ូ មានផ អ ថ្ា។

ចូរ ុុំប្រមាទ្រស្់កដាយស្មារតី

ផស្វងរ ចុំ

ជន

៍ផស្វងរ អាហារត្ាម្ជធាប្ស្័យ។

ុុំខជិលកឡើយប្រឹតប្រឹងឧស្ា

ផ អ ជាស្តវខជិលខិលខូចមា

ា

ីត្ាម្ជងគអាត្មា

រ ស្ុីជុុំគ្នាបានេីររីថ្ងៃ

ផ អ ជាកទ្វទ្តតជាស្តវចថ្ប្ង

ក

ថ្ងៃកនោះកស្ ដាស្់ឲ្យកចញរ ឆ្ី

ក ារ ចុំ

កដ ងៃូរក្តាខៃួនឲ្យស្តវកស្ លឺ

កស្ ដឹងជម្ៃឺផ អ ឃៃានស្ាច់អាុំង។

ចុងក្ាែទោះបាយររស្់កស្ដឋី

កធវើម្ហូរចុំ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

តុផតនិស្ស័យេុតកដ ទ្ល់ភៃឺ។
ីកធវើេុតជាឈឺ
ីទ្ុ ដា ់ប្គរ នាុំង
ទព័ំ រ
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់
ផ អ បានឱកាស្លួចរាុំស្ាច់អាុំង ដុុំធុំទ្ុ ត្ាុំងលួចកលរចឹ ឆ្ី។
៩.

ចុងក្ាបាត់ស្ាច់ប្រកាស្កដើរ

ក

ថ្ាជញស្េវថ្ងៃរស្់កដាយកស្ដឋី

យី!ផ អ ជប្រិយកងៃើម្ធុំរាស្កម្

១០. រិទ្ទវារចារ់ផ អ កបាចករាម្
ផ អ កដ

ើញផ អ លួចម្ ទ្ុ កធវើចុំ

ី
។

ារកប្រងប្រឡា ់ររ៊ីកចងជុំរិលកប្ចើនកេ

ុំស្ត់គួរឲ្យស្កងវគ

ម្ិនស្ដារ់រា យកស្ ទ្ឹ ផភន កស្ាកា។

១១. រុគគលកាលករើមានជន ទ្ូ មាន

ម្ិនស្ដារ់ម្ិនករៀនករៀរចុំឥរិ

ា

រា យេិតេីករាោះមានន័យខៃឹម្ស្ារ ប្តូវស្ៃារ់ម្រណាដូចផ អ ម្ិនខ្ាន។
៥។
ប្េ

១

រុស្ស រកា េ.ស្ ២៥៦១

ស្បតតិ៍ ១៥ ុម្ៃ ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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១. ថ្ងៃរុ

យកគកលងស្រាយរី រាយ កាលេីកប្េង ាយជន ផងស្ួនចារ

ចង់ក ា ុំស្ានតផរទ្ុ ចិតតស្វា
២. ក ាស្ួរកម្ស្វាកម្

ចង់ក ាទ្ស្ស ាស្ិលប តន្តនតី។

វូងទាុំងឡាយ

ដបិតថ្ាស្ួនកនោះផែៃផ្កាប្តួយខចី

៣. កម្ស្វាស្ដារ់ក

ើយកឆ្ៃើយឆ្ៃង

យ ថ្ាុំងផស្ប កឈើផដលក

ជញក ាស្រាយកម្ើលស្វាយែងវី!
កធវើជាចុំ

ីឯងឆ្ីរាល់ថ្ងៃ។

៉ែាងប្ស្ួលរួច ៏ររួល

វូងកដាយប្រថ្េ

ា មចាស្់ថ្ងៃ ាុំជូនផ្ទាល់ថ្ដម្ុនក ារុ

៤. ស្វាគិតគ្នាថ្ាេួ កយើងទាុំងឡាយ
ប្តូវស្ដារ់ត្ាម្កយើងជាកម្ប្រធ្ាន
៥. ទ្ឹ ររស្់ថ្ងៃស្ុំថ្ចកចោះគិត

យទាន។

ដងទ្ឹ កប្ស្ាចស្វាយដុំណាុំផដលមាន
ទ្ឹ ដងរ៉ែុ មានកយើងដង

ត់ណាស្់។

ប្តូវដ កម្ើលេិតឬស្ណាកស្អ ស្អោះ

ឬស្ផវងកម្ើម្កប្ចើនប្តូវកប្ស្ាចឲ្យប្កាស្់ករើមានតិចខៃោះកប្ស្ាចតិចបានក

ើយ។

៦. ដ កប្ស្ាចរួចដាុំផស្នស្កងវគស្តវ កម្តច ៏រដិរតតិម្ិនយល់កស្ាោះកឡើយ
ប្េោះករាធិស្តវក

ើញដូកចនាោះក

៧. ចង់ស្ាង ុស្លផតឥតប្បាជ្ា
រុ ខជាតិ នុងស្ួនប្តូវ្ារ់

រ

ឌិតក

ើញកប្តើយកទ្ើរកធវើប្រក

ចង់កធវើ ិចចការលៃង់ក្ៃា ាុំកខ្ៃាច

ិនកហាច ស្វាក

ើញប្រក

ាជន៍។

ាជន៍ផតម្ិនយល់ការ។

១
៥ ។ រុស្ស រកា េ.ស្ ២៥៦១
ប្េ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ើយ

ស្បតតិ៍ ១៥ ុម្ៃ ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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១. ស្ម្័យជតីតប្េោះបាទ្ប្េ

មទ្តត

ករឿងរាវប្រវតតិ នុងេុទ្ធស្ាស្ ា

រងកួយរា ់មាស្ក ា នុងស្ួនចារ

ថ្ងៃម្ួយកចស្ដាប្ត្ាស្់ស្ួរម្កហាស្ង។

កាលម្ុនរងកួយកនោះកចោះកអានលុត

រងគុំលុំជុតកអានជងគ ាលចុោះ។

២. ជនុជរអូនតន់គន់កម្ើលរងកួយ

រួររួម្ជាម្ួយរងកប្ចើនរុំែុត

៣. ថ្ងៃកនោះរងកួយហា ់កធវើប្េកងើយ

កធវើឬ កកាងកឈៃើយជូនគន់កម្ើលក ាោះ

៤. ម្សិលម្ិញថ្ងៃស្ីលក ា នុងនរគ

កស្ ាកដើរ ស្ាច់ជាអាហារ

ម្កហាស្ងលុំជុតកអានជងគប្ការចុោះ ក

តុកភទ្ដូចកចនាោះរេិប្ត សប្ត្ា។

ម្ិនបានកស្ាោះកឡើយកទ្ើរ ាយកស្ ាយ មាស្ក ាោះណារា ់ឲ្យរងកួយ។

៥. រងកួយបានមាស្ត្ាុំងខៃួនដូចកស្ដច ធ្ៃារ់បានស្ុីស្ាច់ម្ិនបាច់ភ័យប្េួយ
ប្តឹម្បានមាស្រា ់កធវើឯងកលខម្ួយ ម្ិនេឹងកគជួយ ៏ម្ិនខវោះឆ្ី។
៦. ជងគប្េោះរាជារញ្ជាកស្ ា

ដ

៧. រងកួយជត់លិឌ្ជីវិតរិោះ ស័យ

ម្កហាស្ង ៃាតថ្វ

រងកួយបានមាស្មានោះជប្រិយ

កធវើឬ ចប្ ីដូចជញែងកតើ!

រងកួយជស្់ជួតឆ្កួតឬ ប្គ្ាន់ករើ
៥។
ប្េ

ូតមាស្កដាវាចា សប្តិយ

១

ើរ

ជន ផដលប្រកស្ើរកចោះរ ទារខៃួន។
រុស្ស រកា េ.ស្ ២៥៦១

ស្បតតិ៍ ១៥ ុម្ៃ ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ាងកស្ដចដុំក

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
ទព័ំ រ
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១. ប្េោះមានប្េោះភាគប្ទ្ង់ប្ត្ាស្់ថ្ា

មានផតចិ តាស្ុខស្ៃរ់ផតម្ួយ

ជាររម្ស្ុខភាេជុំនួយ

ឥតមានទ្ុ ខប្េួយរស្់កស្ាយស្ុខ្ា។

ប្េោះជងគប្ទ្ង់មានថ្ប្តស្ិកខា

ម្នុស្សនិងកទ្រតាស្ាធុស្ាទ្រ។

២. ប្េោះធម្៌ជួយរុំភៃឺែៃូវេិត
៣. ថ្ងៃកនោះមានភ័េវកជាគ

រូជារដិរតតិកងកើងថ្កាន

ប្េោះស្ងឃេិស្ិដឋេិតប្ទ្ង់រ ា
ាភលអ

៤. ម្ៃរ់ករាធិប្េឹ សប្េោះជិនប្ស្ី

កប្ត ជរស្តារ់ធម្៌កាត់ថ្ងៃម្ិនបាន
ចុំករាោះទ្ីស្េានថ្នប្េោះកចតិយ។
ម្ៃរ់ករាធិ៍បារម្ីថ្នប្េោះស្ាស្តា

ជកន កប្ចើនថ្ប្ លអជស្ចារយ

រទ្ុម្ុតតរាប្ត្ាស្់កប្កាម្កដើម្ប្ស្ល់។

ជងគស្ុជាត គួរចារ់ភៃឹ

ម្ៃរ់ករាធិ៍គួរនឹ កដើម្ឬស្សីធុំ។

៥. ម្ងគលស្ុម្ក ាជន

ុុំឆ្ៃល់

ាគប្េឹ សក ាោះដល់ជាករាធិប្េឹ ស

៦. ជងគរទ្ុម្ប្ត្ាស្់កប្កាម្កដើម្ប្ម្ុុំ

ទ្ូលប្េោះរងគុំខ្ុុំស្ូម្វ ទា

៧. ប្េោះេុទ្ធកគ្ាតម្ ាគម្ុចចលិនទ

ប្ទ្ង់មានប្េោះជនមគឺម្ួយរយ នាុំ

រិយទ្ស្សីគួររម្យ ា

ប្ទ្ង់បាប្តលី

ាប្ត្ាស្់កប្កាម្កដើម្ថ្ៃាន់។

េស្់ផេនផភននេ័ទ្ធប្តូវកយើងចាុំ

ម្ុចចលិនទ ាគប្ត្ាុំក ា នុងប្ស្ោះទ្ឹ ។

បានស្ូធយប្រវតតិប្េោះជិនប្ស្ី

ម្ៃរ់ករាធិ៍បារម្ីទាុំងប្បាុំេីរជងគ។

៨. ម្ៃរ់ករាធិ៍ស្ាស្ដាជស្សតេប្េឹ ស

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

មានកដើម្មានស្ៃឹ លអលអោះប្រថ្េ

ទព័ំ រ
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៩. កធវើឲ្យចិតតកយើងខ្ុុំែូរែង់

កដាយគុ

កលើ រទ្កលើ ផរររ្ហាញធម្៌
១។

ប្េោះស្ងឃស្ងឃស្ាវ័ លអ

បានករៀររារ់េ

១០

ភប្ទ្រទ្ វ

៌ ាគុ

េ.ស្ ២៥៦០

អាទ្ិតយ .១១. ញ្ញា .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

១. ស្ាច់ធម្៌ប្េោះគុ
េីអារម្ម

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

មចាស្់េីករាោះណាស្់កវាហារតូរផ្ៃាស្់គួរទ្ីកស្នហា

៍េិតគួរទ្ីប្ជោះថ្ៃា

២. ស្ាច់ធម្៌េីករាោះកប្រាោះជន ស្ផម្ដង
រីឯជន ស្តារ់ជារ់ចិតតធមមា
៥។
ប្េ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ប្េោះេុទ្ធ។

៨

ជធិរាយកទ្ស្ ាប្រស្រ់េ
ផ្កាលអចាត់ផចងត្ាម្េ

៌គ ធា

៌ ា។

ស្ូម្ជនុកមាទ្ ាប្េោះធម្៌ថ្ងៃ។
ជស្សុជ. វ

េ.ស្ ២៥៦០

ស្បតតិ៍. ១១ . ស្ីហា .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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១. រូរមានអារម្ម

៍េិតររស្់កាយ

រូរធ្ៃារ់ក មងខចីប្ស្ស្់ៗកស្ាភា

រូរ ូនរូរមតាយក ើតចាស្់ដូច
ផតងគង់ជរាចាស្់ឈឺបា ់កធមញ។

២. េីម្ុនញញឹម្កស្ើចប្ស្ស្់ស្អាត

កឆ្ៃើយចាស្កឆ្ៃើយបាទ្កធមញលអ ៏កេញ

ប្ស្ារ់ផតឥឡូវប្តូវម្ិនហរានកស្្ញ ចង់កឆ្ៃើយតរវិញខ្ៃាញផប្ ងខ្មាស្់ក ា។
៣. កេលកស្ើចម្ដងៗក
កខ្ៃាងទវារម្ហាវ័នកម្ើលក

ើញដូចកខ្ៃាងទវារ ស្ា
ើញ

ាវិហារផដលកយើងធ្ៃារ់ក ា

៉ែាងកប្រាដូចកធមញផម្៉ែឪបានបា ់គ្មានគ្មានស្ល់។

២។

៥

ជស្សុជ. វ

េ.ស្ ២៥៦០

ច័នទ. ០៨ . ស្ីហា .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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១. ថ្ែទកម្

ប្ស្លោះផ្ៃាស្់េ

៌ប្ស្ទ្ន់ ប្ជាលកប្ជយរ់យន់ទ្ន់កទ្ស្ូរិ

ា

ខ្ុុំស្ូរយកេប្ជរំកលចជ ខរា

ម្ៃរ់ប្ស្ល់ប្េឹ ាមាននរណាគង់?

រទ្ុម្ុតតរ

ប្េោះជងគធ្ៃារ់គង់ប្ត្ាស្់ជាប្េោះេុទ្ធ។

២. ឱ!គីរីរម្យខ្ុុំស្ូម្កស្ន

៍ស្និទ្ធ

ាម្េុទ្ធេូជេងស

៣. ក្ាស្ិររាន់ នាុំប្ទ្ង់កចញចា ែទោះ
វិមានប្ស្ីកស្ន

៤. ប្េម្ទាុំងម្ក

៍មានប្តឹម្រីគត់

កប្ត ជរកេញចិតតនូវប្េោះេុទ្ធវងស

ប្បាស្ាទ្លអលអោះប្ទ្ង់លោះចា ែុត
ឱ!ប្េោះរាជរុប្តប្េោះ ាម្ឧតតរា។

ស្ីប្ស្ីស្អាតដាច់កគ ចិតតឥត្ា ករនឹងការរេវជាជ

វស្ុលទ្ត្តាប្ស្ីប្ស្ឹងគា

ស្វាម្ីស្ូម្

ប្េោះជងគេា

ក

ាកដាយជស្់អាល័យ។

៥. ក ើតចាស្់ឈឺស្ៃារ់ក ើតរាល់រូរខៃួន និម្ិតតទាុំងរួនជប្ងួន
៦. ប្តូវប្េ

ាម្ប្តឹម្ប្បាុំេីរថ្ងៃ

មអារាធ ាប្េោះ ាយ

ប្តូវការស្តារ់ធម្៌រ ទ្ីរំលត់

៧. ឧទ្ានម្ិងិ

ាលអប្រថ្េ

និង ាម្កទ្វិលជគគស្ាវ័

៨. ភិ ខុនីជាជគគស្ាវិកា
បានរុំកេញក

តុផតវិស្័យេនៃ ប្េោះេុទ្ធ។

ស្តវផដលលង់ល ់ នុងភ័យត ់ស្ៃុត
ប្េោះតថ្ាគតស្ផម្តងធម្មចប្ ។
ស្ាវ័ ជិនប្ស្ី ាម្ស្ុជាត
ាម្ស្ុម្ន ឧរដឋា ប្េោះជងគ។

កសមាោះជម្ិត្ាជស្មាប្ទ្ង់

ើយទាន នុងេុទ្ធវងស ឧបាស្ ែូរែង់ែគត់ែគង់ស្ាស្ដា។

៩. កសមាោះជម្ិត តិស្សក ាោះឯង
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ឬទ្័យ

រីប្ស្ីខនោះផខនងឧរដឋា យិកា
ទព័ំ រ
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កសមាោះ

ត្េាម្ួយនិងស្ុចិត្តា

មានចិតតប្ជោះថ្ៃា នុងទានបារម្ី។

១០.ប្េោះម្ហាម្ុននីប្ទ្ង់មាន ុំេស្់

ប្េោះជងគមានយស្ប្េម្ទាុំងស្ិរី

១១.ប្េោះជ មាយុមាន ុំ

ម្ួយផស្ន នាុំគត់រងសីរុងរឬទ្ធិ

តេប្ េុុំេិតកស្មើហាប្បាុំរី

ល ខ

ត់

ជិនស្ាម្ស្ិរេីរេិត។

ស្ាស្ ារុងករឿងស្េវស្តវជីវិត

ជនកប្ចើនេិស្ិដឋឆ្ៃងចា ស្ងា។

ស្ាងក

ើយរួចកប្ស្ចដល់ទ្ីរូជា

ប្េោះជងគធមមាប្ទ្ង់ចូលនិរវាន។

១៣.ចុំផ

រីខ្ុុំប្េោះ រុណា

ភិ ខុរញ្ញាឋាន បានករៀន

១៤.កធវើរុ

យរារ់បាប្តដល់គុ

១២.ប្េោះេុទ្ធជិនប្ស្ីរទ្ុម្ុតតរ

ស្ិ ាប្ជោះថ្ៃាក
គុ

ន ទារាម្ ប្េោះស្តូរស្ាស្តា

ើញឧរដឋាន

រារ់ម្ិនបានប្រមា

១៥.ប្បាុំេីរប្េោះជងគស្ាង

ខ្ានផស្អ កឡើងឡាននិម្នតប្េោះស្ងឃ។
រុណា កធវើជូនមាត្ាមានគុ

ប្ទ្ប្ទ្ង់

ប្តូវប្តង់ អារាធ ាប្េោះជងគរដិមា។

៉ែាងវិចិប្ត

មាន ាម្រូរេិតកដាយកាយវិការ

ប្ទ្ង់បាប្តស្អាងស្អាតមានេីរជ្គារ ប្េោះរទ្ុមារិយទ្ស្សី។
១៦.ប្េោះេុទ្ធេីរជងគប្ទ្ង់មានល ខ

គង់កលើវិជិរ រល័ងគស្ិរី

១៧.គឺជងគស្ម្ពុទ្ធរទ្ុម្ុតតរ

ជងគស្ុជាត ស្ុម្ក ាក ាោះក

ប្េោះេុទ្្ធម្ងគលកប្ចើនផស្នរស្មី

ស្ាស្ ាជិនប្ស្ីស្តវកប្ចើនឆ្ៃងកប្តើយ។

េីរប្េោះជ្គាកប្បាស្ស្តវដល់កប្តើយ ល ខ

១៨.ប្េោះេុទ្ធកគ្ាតម្ត្ាុំងនូវធមមា

កធវើរួចរាល់កប្ស្ចខ្ុុំអារាធ ា
១៩.ស្ទធាកញាយីម្ និង ខ្ុុំ រុណា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ើយ

កនោះកជហើយគួរឲ្យប្ជោះថ្ៃា។

ម្ុចចលិនទ ាគ្ារល័ងគស្ាស្ដា

ទ្ុ ជាប្ទ្េា នុងវតតម្ហាវ័ន។
បានក

ើញស្ាស្តាប្េោះជងគភគវ័នត

ទព័ំ រ
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ផរ កប្រោះស្ីស្ ថ្ា ស្ាងឲ្យទាន់

កទ្ើរចង់និម្នត ស្ាងឲ្យលអ។

២០.កទ្ើរខ្ុុំប្េោះ រុណាចាត់ផចងស្ារស្័េទ ករៀររារ់ប្បាយប្បារ់ដល់រដិមា រ
ប្ទ្ង់ប្ទាយល ខ

ស្ាងជុំេីងម

ស្ាងបានរវរដូចចិតតប្តូវការ។

២១.ឱ!គីរីរម្យភនុំស្ាលប្េឹ ស

ទ្ឹ កប្ជាោះស្នធឹ

ូរែទរ់ងមដា

ថ្ងៃកេញររម្ីអាស្ាឡហរូជា

ឧរដឋានស្ា

ចិតតស្ដារ់ធមមាករៀរឃៃាដុំ ល់

ម្ៃរ់ករាធិ៍បានែតល់នូវទ្ីប្ត្ាស្់ដឹង។

២២.រាប្តីប្តជា ់ធ្ៃា ់ចុោះប្ស្ិចៗ
២៣.បានក

ាខ្ុុំរលឹ ដល់។

ខ្ុុំស្ូរយកេប្ជនឹ ដល់ម្ៃរ់ប្ស្ល់

ើញកចតិយថ្នេុទ្ធភូម្ិ

ជស្សតេប្េឹ សកដើម្ប្ស្ល់កដើម្ខទឹង

កដើម្ថ្ៃាន់កដើម្ប្ម្ុុំឬស្សីធុំ

គួរគ្ារ់ស្ម្ៃឹងស្កងវគកេ េន់។

២៤.ឱ!ម្ៃរ់េុទ្ធភូម្ិទាុំងឡាយកប្ចើនណាស្់ស្តវក

ា ផប្រផ្ៃាស្់រាល់រូរជីេជនម

េនៃ ប្េោះេុទ្ធកប្ចើនជកន គុ

កដាយរុំកេញរុ

ស្ូម្ស្តវទាុំងឡាយរស្់ស្ខ
ុ ស្ិរី

ស្ូម្ក

២៥.ស្ូម្រុ

យ ស្ាងបារម្ី។

យទាុំងឡាយខ្ុុំប្េោះ រុណា ទានស្ីលភាវ ាកម្ត្តាខនតី

២៦.ស្ូម្ញាតិទាុំងឡាយរួចចា ទ្ុ ខ
ខិតខុំកធវើរុ

២៧.ស្ូម្ក

នឹង

យរួចរំកដាោះកេៀរ

ា មចាស្់ថ្ងៃជនុកមាទ្ ា។

ស្ូម្ជួរ ដីស្ុខប្គរ់កេលកវ

រំលត់ស្្ខារជវស្ានតកជើយ។

ា

ា ជត់កទាស្ជត់ជធាប្ស្័យដល់រតនប្ត័យញាតិទាុំងឡាយក

ស្ូម្ជាតិរ

ឌិតផដល ាុំដល់កប្តើយ ដឹ
២។

៥

ជស្សុជ. វ

ាុំខ្ុុំក

ើយ

ើយដល់ប្េោះនិរវាន។

េ.ស្ ២៥៦០

ច័នទ. ០៨ . ស្ីហា .២០១៧
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
ទព័ំ រ
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១. កេល ាលរាប្តីគិតគូរគន់គិត
ស្កប្ម្ចដូចកម្ដចការ

កតើការប្រប្េឹតតររស្់អាត្មា

ាងរដិមា

ស្ាងរច ារួចកប្ស្ចងមីៗ។

២. លុោះផស្អ ប្េលឹម្ញញឹម្រួចកប្ស្ច
បានគងប្រថ្ារ់ នុងវតតម្ហាថ្ប្េ

៤. ក

ផតកាយ និង ចិតតឥតមានតអូញថ្ា

ត់កនឿយខៃួនមានករាគ្ា

តុផតជុំណាចគុ

ាងប្េោះជិនប្ស្ី

ប្ស្ល់កប្ស្ាងប្តួយខចីគួរទ្ីប្ជោះថ្ៃា។

៣. ១០០០គីឡូដីផម្នេិត
ខ្ុុំឈឺ

គិតថ្ារដូរផ្ដាច់

ផតខ្ុុំអាត្មាអាហារផលងចង់។

ប្េោះេុទ្ធថ្ងៃ

ទាុំងប្បាុំេីរេិតចិតតគិតដល់ស្ងឃ
៣។

៦

ែាភជារ់និស្ស័យជាម្ួយប្េោះជងគ
ផដលក

ជស្សុជ. វ

ា ប្ទ្ប្ទ្ង់នូវធម្៌វិន័យ។
េ.ស្ ២៥៦០

ជ្គារ. ០៩ . ស្ីហា .២០១៧
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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១. ដាុំបាយកម្តចក ាកយើងក្ៃាកម្តចក ាត រីប្តកចៀ កប៉ែាតកម្តចស្ដារ់ម្ិនលឺ
ម្នុស្សប្គុនរ្ារកម្តចថ្ាម្ិនឈឺ
២. ប្េោះស្ងឃក ាវតតកម្តចផរ ស្ាម្គគី

ជនមានជម្ៃឺកម្តចចូល ៃឹរបារ។
ត្ាជី

ាយជីកម្តចកភៃចធម្៌អាង៌

លុយកម្តចម្ិនកស្មាោះក ានឹងនរណា ស្ូម្បីអាត្មាកម្តច បត់ខៃួនឯង។
៣. កការស្ ់រាល់ស្ីលប្ជុោះផតក ស្ា
កមា

ក

ិកលស្ត

ហាកទាស្ាស្ផម្្ង

ាភលន់គ្មានកចោះកកាតផប្ ងថ្ា ម្មចាត់ផចងត្ាម្ស្មពាយរុ

យ។

៤. រួស្ ាន់បាយវតតម្ិនផម្នបាយវាុំង បាយកខ្ៃាចបាយកតាុំង ាន់ក ាប្េោះគុ
បាយចុងជងករស្ម្ៃរខវោះទ្ុន

មានករឿងេីម្ុនស្ម្័យេុទ្ធកាល។

៥. ប្េោះធម្៌វិន័យស្ិរីធ្ៃា ់ចុោះ
រ

ឌិតឯ លបីក

៦. រស្់រាល់ប្េឹ
ប្រ

តុជវីរ
ៃាចបាយរិ

ុ ជុំរិលខ ាម្ីស្ួរ

៧. ម្ិនប្គ

ស្េមានម្ហូរ ម្មង់

លឺលបីផតកសមាោះេីករាោះស្និទ្ធស្នាល
តាល

ភាេប្ស្ស្់ប្តកាលឲ្យកៃាយអារ់ជួរ។

ឌបាយបាតកទាោះស្អាតម្ិនស្អាតគួរឬម្ិនគួរ
ដបិតកយើងជាតួភិ ខុស្ាម្ក
ត្ាម្ផតចិតតចង់ត្ាម្ម្ីនុយកទ្

ដបិតជាតិរេវជិតរស្់កដាយស្ារកគ ឈុតម្ួយ ុំករៃរ៉ែុ
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

រ។

ណឹងបានក

ើយ។
ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៨.

ុុំឲ្យជន ែងេិបានចិញ្ចឹម្

ប្េោះភ័ន្ត តញញឹម្ស្ងឃឹម្រ កប្តើយ

និរវានររម្ុំស្ុខុំក ាោះកជើយ

ផដលជាចកម្ៃើយជស្់ភេ ុំក

៩. ឲ្យស្ម្ជារុប្តប្េោះេុទ្ធកគ្ាតម្
នុងថ្ែទមាត្ាគភ៌ត្ាុំង ុំក

ើត។

ជារុតតឧតតម្ផស្វងឈរ់ការក ើត

ើត

ស្ដារ់ក ាថ្ាកឆ្ើតថ្ា ូនមាស្មដាយ។

១០. ុុំត្ាុំងខៃួនថ្ា ូនផឆ្កឪេុ

មានប្ទ្ុងមានគុ ចិញ្ចឹម្ដា ់បាយ

ប្តូវត្ាុំងខៃួនថ្ាជា ូនមាស្មដាយ
៣។

៦

រុប្តថ្ងៃក ាម្ ាយ ូនមាស្ឪេុ ។
ជស្សុជ. វ

េ.ស្ ២៥៦០

ជ្គារ. ០៩ . ស្ីហា .២០១៧
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១. ប្ស្ីកប្រតផដលមានស្ម្បុរអាប្

់

ជងគុយកទ្ៀរកឆ្នរទ្កនៃរំស្ាយ
២. ប្គ្ាផដល ្ខាករវតតកតេរ

រិទ្បាុំងកដាយស្ ់ផស្នផវងជ ៃាយ
ស្ ់ផវងទាុំងឡាយស្ុំយ៉ែុងចុោះដី។
ស្ឹងកេលថ្ងៃជា ់ភ្ា ់កប្រាោះកប្រតប្ស្ី

ករាលយុំករៀររារ់ទ្ុ ខកស្ា កស្ច ដី ទ្ួញកស្ា ករាលស្ដី តីទ្ុ ខកវទ្ ា។
៣. ចារ់ត្ាុំងខ្ុុំស្ៃារ់៥៥ នាុំ
ម្ិនបានររិកភាគែឹ ទ្ឹ ម្ួយប្គ្ា
៤. រីប្េោះកងរ ជា ់តរវិញថ្ា
ម្ េីក
៥. រេិប្តក

ម្វនតកម្តចជន ម្ិនស្ម័ប្គ
ា មចាស្់ដ៏ចកប្ម្ើនកជើយ

ជីវិតរង ម្មផ បរកឆ្នរគ្គារ
កទ្ើរស្ូម្វ ទាស្ុុំទ្ឹ កងរ ។
ទ្ឹ គ្គាថ្ៃា
ប្តងទ្ឹ

ូរចុោះប្តជា ់
ូរធ្ៃា ់កម្តចស្ុុំអាត្មា។

ទ្ឹ កាន់យ ក

ើយផដលខ្ុុំ រុណា

ផប្រកៃាយជាសាម្ភៃាម្កទ្ើរ ននិដឋា ម្ិនអាចេិស្ារកទ្ើរស្ុុំក
៦. ចុោះ ម្មអាប្

់ ាងបានកធវើជវី

កទ្ើរទ្ឹ គ្គាផប្រសាម្រតូរផ្ៃាស្់
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ា មចាស្់។

កាយវាចាស្តីចិតតដូចកម្តចខៃោះ
ដល់ ាងជា ់ចាស្់ ម្មដូចកម្តចផដរ។
ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៧. រុតតររស្់ខ្ុុំមានកសមាោះឧតតរ
ជាឧបាស្ កធវើទាន

ូរផ

មានស្ទធាជា ់ម្ិនស្តារ់រា យផម្៉ែ

រ

ចុំផ

៨. ខ្ុុំប្តូវ ុំណាញករៀតករៀន ៏កជរ
រចច័យទាុំងរួនដល់ទ្ីរុំែុត
៩. ចីវររិ

ថ្ាម្ិនឲ្យកទ្ស្ម្

ក ាោះស្ុទ្ធ

ដល់ជន ជារុតតចូរក ើតជាសាម្។

ឌបាតកស្ ាស្ន

កេលក ើតររក

ខ្ុុំផរជាហាម្ឃាត់រុតត។

គិ

ា ឲ្យផប្រសាម្

ានកភស្ជជ បានកជរគុំរាម្

កទ្ើរទ្ឹ ផប្រភៃាម្សាម្ម្ហាគ្គា។

១០. ម្មកាចត្ាម្េិតដបិតចិតត ុំណាញ់ គឺមានផតជញ
កេលស្ៃារ់កទ្ើរដឹងរងទ្ុ ខកវទ្ ា

ួងផ

ងប្ទ្េា

ូនបានស្ួគ្៌ាមាត្ាក ើតកប្រត។

១១.ម្ិនផដលបានកប្ រររិកភាគបានម្តង កទ្ើរករាលស្ាស្ងេី ម្មកដើម្ក
ស្ុុំទ្ឹ ស្ម្

បានែឹ កប្ រផឆ្អត បានម្ួយចុំផជតរុំបាត់កប្ស្ ឃៃាន។

១២.ដូកចនោះររិស្ទ្យរដិរតតិឲ្យលអ
រុ

តុ

រស្់ប្ទ្ប្ទ្ង់ធម្៌រារ់បាតកធវើទាន

យ ាុំ តីស្ុខយស្ស្ តិធនធ្ាន ស្ទធាប្តូវមានជាជរិយប្ទ្េយ។
១
៦ ។ .ែលគុន. រកា េ.ស្ ២៥៦១

ស្ុប្ . ០២. ម្ី ា.២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

ាត ភ័យទ្ុ រិៃ សជន

ជួរទ្ុ ទារុ

ប្េោះរកចច េុទ្ធជាដួងប្រទ្ីរ

បានរុំភៃឺទ្វីរកដាយទានកស្ដឋី។

២. ជងករេីរ ាឡិយ ម្ ដាុំបាយ
ករើប្ េោះឃៃានបាយទ្ឹ ចុំ
៣. កស្ដឋីក

វ

ត់ជស្់ ុំ

ប្ស្ស្់ប្ស្ី

ា មចាស្់ប្តូវកធវើដូចកម្តច

បានររកភាគប្តឹម្បានេីររី
៦. កម្

ឌ កស្ដឋីករាល

៉ែាងប្ស្ទ្ន់

ដាុំបាយក ាចុោះណាប្ស្ស្់េុុំ្ារ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ាត ភ័យប្រល័យក

ាុំងណាស្់ ក

ស្ល់ប្តឹម្េីរ ាឡិរិោះរ ខុំខិត
៥. រេិប្តក

ស្ម្បតតិទាុំងឡាយគ្មានតថ្ម្ៃជវី

ី

កតើកយើងថ្ងៃកនោះបានជវីេុុំ្ារ
៤. ចនទរទ្ុម្ លា

ម្ួយជម្ពូរទ្វីរ

ាកា។

ើយមានប្រស្ាស្ន៍ក ាភរិ

ា

កធវើជាអាហារ ាជីវិត?
ករាលប្បារ់កស្ដឋីកដាយប្តង់ការេិត
ផរងថ្ស្ទវិចិប្តេីជញ្ជាុំងដី។
ករើជងករតិចររររបានឆ្ី
ករើដាុំបាយឆ្ីប្តឹម្បានម្ួយប្គ្ា។
តរក ាប្រេនធឧតតម្ភរិ

ា

រុំបាត់កវទ្ ាេូជជាកស្ដឋី។

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៧. ចនទរទ្ុម្េុុំក ា កនតើយ

កធវើត្ាម្រតីក

ដាុំបាយកដាោះដួស្កលើ ជូនក
៨. កទ្ើរផតនិម្នតកចញេីនិករាធ
េិចារ
៩. ក

៍ប្តិោះរិោះរ

័ស្រុំែុត

ឌកស្ដឋីនិងប្ ុម្ប្គួស្ារ

១០.ម្ិនមានផរងផច ចុំផ
លោះ

េីររី

ា ុំណាញ់ស្ូម្ជញចាគ

១១.ករៀររារ់ករាលែសងរុំ

ា រតី

ា រតី ផតគ្ារ់ជួនជីប្េោះរកចច េុទ្ធ។
រូតរោះប្ស្ស្់ប្ស្ូតក

ើញភាេទ្ុរគត

ស្ទធាកមាោះម្ុតបានដល់នរណា។

តុ ម្មរចច័យនិស្ស័យជតីត

កម្

ើយកឆ្ៃើយចាស្ក

ុំ

ាុំងរុ

យេិតភ័េវកប្េងវាស្ ា

បានថ្វាយអាហារដល់ប្េោះកងរ ។
ករើ ទវារទាុំងរីកដាយស្ុចចរិតជា ់
ជន ទាុំងប្បាុំ ា ់កធវើកដាយប្ជោះថ្ៃា។

ងត្ាម្ចិតត ែលទានក ាោះេិតបានត្ាម្ប្បាថ្នា

ធននញ្ជ័យ និង ាងស្ុម្ ា

រុ

ណ ទាស្ាបានដូចរុំ

ង។

១២.ការលោះ ុំណាញ់ប្តឹម្បាយ២ ាឡិ កនោះជាដុំណាលកាលប្េោះេុទ្ធែង
ប្េោះរកចច េុទ្ធបាន ាុំចម្ៃង

ថ្វាយ៥០០ដងដល់ជងគទាុំងឡាយ។

១៣.កធវើឲ្យកស្ាម្នស្សដល់ជន មចាស្់ទាន កម្

ឌ ប្រធ្ានក ើតជាចាហវាយ

លុោះបានកធវើទានស្េវស្តវស្រាយ កដាយែលខៃួនថ្វាយអាហារចុងកប្កាយ។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
១៤.ចិញ្ចឹម្ជីវិតម្ួយជម្ពូរទ្វីរ
ករើក

ទានជាប្រទ្ីរ ុុំគ្ារ់រក

ើញកគជត់កយើងប្តូវកចោះឲ្យ
៧។

១០

តោយ

ែលស្ុខកស្េកស្ាយដល់ស្នតិរទ្។
.រុស្ស. រកា េ.ស្ ២៥៦១

ក្ារ៍. ២៤ . ុម្ៃ .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១. កាលផដលជងគប្េោះបាទ្ជងគតិ

ម្ិចឆាទ្ិដឋិម្ិនយល់ស្ាច់ការ

យល់ផតខ្ាងបារ ាុំភ័យទ្ុកខា

កាលក ាោះធីត្ារុចចា ៃាតថ្វ។

២. បានរំលឹ ជាតិេិប្តប្បារ់ក

តុែល កដាោះប្ស្ាយចុំងល់ ម្មស្តវក

រំលឹ ជាតិខៃួនភេទាុំងប្បាុំរី
៣. កាលប្េោះទ្ស្េល ស្សរប្ទ្ង់ញា
រ ាស្ីលទានប្បាុំរីវិចិប្ត
៤. ក

តុ មៃាុំបារធៃន់ធៃរកេ េន់

កទាស្ដាច់កាកម្ ាុំ ដី ងវល់
៥. ជស្់ម្ួយចក ៃាោះប្េោះេុទ្ធប្ទ្ង់ញា
រួចេីនរ ឋាន ម្មជប្រិយ
៦.

ាងប្តូវក ើតតិរចឆានកស្ាយកស្ា
ប្តូវក ើតជាកខទើយរស្់រងទ្ុកខា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ឲ្យជងគចប្ ីស្

ា ិយ

តារ់ប្តិោះគិត។

ខៃួនជាជន មាន ូនកស្ដឋីេិត
ផត ម្មជតីតផតងត្ាម្ឲ្យែល។
ដបិត មៃាុំងរុ

យេូជជា ុស្ល

កទ្ើរមានលទ្ធែលធ្ៃា ់ នុងជវចី។
ស្សរប្រធ្ានស្េវស្តវក

ា ិយ

ធីត្ាេិស្ីករៀររារ់កទ្ៀតថ្ា។
ប្តូវដាច់េងកទា េផេ និង ស្វា
៥០០ជាតិណាកទ្ើរបានកៃាយប្ស្ី។

ទព័ំ រ
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ី
ជវិ
់
៧. ប្ស្ី៥០០ជាតិកេញកដាយជភ័េវ
ជួរការែិត បត់ដូចកាលកស្ដឋី
៨. ស្គាល់ភាេកវទ្ ានិទទាកឆ្វងស្តាុំ
ភាេស្អរ់ រ់កប្រាក ា នុងស្ តាន
៩. ជស្់ ម្ម ុំក

ើតក ើតកទ្េធីត្ា

ស្រាយកភៃចខៃួនចយុតិរ

័ស្

១០.រេិប្តរិត្ាធុំកលើផែនដី
ការស្មៃារ់ស្តវវិរតតិកខ្ៃាចែារ

ជួរគូរម្ិនគ្ារ់កស្មាោះស្ម័ប្គភ តី
ខៃួនកដើរកលងប្ស្ីជាផលបង ុំស្ានត។
ទ្ឹ ផភន ប្រចាុំថ្ពាល់ប្ស្ី លា
បាន ម្មរ៉ែុ មានធូរងយជស្់ខៃោះ។
ត្ាវតឹងសវងាប្ ងផ្កាលអលអោះ
ឥឡូវជា ់ចាស្់ ាម្ ាងរុចចា។
ស្ូម្ជងគចប្ ីប្ទ្ង់េិចារណា
ម្ិនបានស្ុខ្ាដូចម្ហាអាមាតយ។

១១.ករាលេិតប្េោះជងគជាករឿងកទាស្ធៃន់ ម្ិនផម្នបានរុ
កម្ើលស្េវស្តវបាណាតិបាត
១២.ដូចជារុប្តីកេញវ័យប្ ម្ុុំ
១៦ នាុំរុប្តចាុំរដិរតតិ
១៣.រុចចាធីត្ាវាចាេីករាោះ
ស្តារ់រា យវាចាររស្់រុប្តី

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

យជាករឿងប្រមាទ្

ហាម្ឃាត់ដាច់ខ្ាត ុុំស្មៃារ់ស្តវ។
ត្ាវតឹងសភេខ្ុុំតិចតួចកេ កតាត់
ស្ីលទានររិយតតិ ាុំស្តវក

ា ិយ។

ក ាប្គ្ាកាលក ាោះជងគតិចប្ ី
ភ្ា ់ខៃួនស្ារងមីស្ាងរុ

យ ុស្ល។
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១៤.រុចចាធីត្ាបានជាអាននទ

ផដលរុំកេញរុ

២០០០០ នាុំគត់ញាតិម្ិតត ុុំឆ្ៃល់
១៥.ដបិតកទាស្កាកម្មាុំមាន មៃាុំង
ចង់បាន ដីស្ុខប្តូវរ ចុំក

ោះ

យខុំស្ាងម្គគែល

កម្តចតួ ុស្លប្ បានែលកម្ៃ៉ែោះ។
ម្ិនអាចប្រ ាុំងបារ ម្មចា ់កប្ស្ោះ
រុ

យលអវិកស្ស្កទ្ើររួចវដត ។

៨
៥។ .រុស្ស. រកា េ.ស្ ២៥៦១

ប្េ

ស្បតតិ៍. ២២ . ុម្ៃ .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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១. ស្ម្តីផ្កាករាលេីករាោះកសមាោះប្ ជូរ
កគចង់ប្ស្ូរចង់ក ាផ បរផងរ ា
កគចង់ស្តារ់ជន ករៀររារ់ប្បារ់ ថ្ា
មានខៃឹម្ស្ារជាធម្៌អាង៌ចារ់បាលី។
២. វាចាករាលរា យផែអម្ផលហម្កប្រៀរទ្ឹ

មុុំ

ចាស្បាទ្ខ្ុុំ រុណាទានមានវិន័យ
ស្គាល់ខុស្ប្តូវយល់ក

តុែលស្ួគ៌ស្ិរី

ស្ុខស្ួស្ដីករាលប្ស្ទ្ន់េីករាោះស្ដារ់។
៣. រា យគូង ប្រឡា ់អាចម្៍ប្រកាច់កជរ
េីករាោះកទ្ស្ម្ដីរាលករាលផងៃងប្បារ់
ករាលចា ់កដាតកបា រកញ្ឆាតគួរស្

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

តារ់
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កចញឲ្យ ារ់ប្រយ័តនកសៃាោះទាស្់ផទ្ងគ្នា។
៤. វចី ម្មក ើត ុស្លមានខៃឹម្ស្ារ
ករាល ថ្ាវតេុដរ់ នុងធមមា
េីស្ក តាស្ការេា
ដល់កវ

ាម្ែុត ម្មកេៀរ

ាវិម្ុតតិចា ភេវដត ។

៥. វចី ម្មជ ុស្លែដល់កទាស្កប្ចើន
ម្ិនចកប្ម្ើន នុងវិន័យប្េោះជរិយ
កគម្ិនកប្ រកស្េរស្់ស្ដារ់រា យជរបល ខ
រា យប្រឡា ់កដាយ

៍

ាម្ ជារ់ភេជាតិ។

១
៥។ .រុស្ស. រកា េ.ស្ ២៥៦១

ប្េ

ស្បតតិ៍. ១៥ . ុម្ៃ .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

ុុំជួត ុុំអាង ុុំស្ាងបារ ម្ម

ុុំកភៃចរ

ុុំអាងខៃួនមានហរានស្ដីរក ទាស្

ុុំក

ុុំអាងផែៃផ្កាដុតឬស្ផងគល់

ុុំអាងខៃួនយល់ដឹងចាស្់កស្ច ដី

ុុំអាងខៃួនឯ មាន រ់កស្ដឋី

ុុំអាងជញងវីកធវើជនផ្កាច់ការ។

ុុំអាងជុំនួតជួតខៃួនឯងលអ

ុុំក

ុុំយ ស្ាច់ឯងរញ្ច មាត់ខ្ៃា

ុុំភៃឺ

ុុំកកាងប្េក

ុុំខឹងគុុំគួនប្ត ួនកបាោះទ្ង

ើនកភៃើតកភៃើនកភៃចខៃួន

ើញញាតិក ាោះកស្មើស្ាច់ដ៏ថ្ទ្។

ើញញាតិប្ ឌ្ឺដងផែៃផ្កា
ុឺហាកភៃចរអូនកភៃចរង។

ុុំវាឆ្ៃងរឹងខឹងឈរ់ស្ាស្ង

ុុំៗកស្ន

ុុំអាងប្ទ្េយធនកភៃចគុ

ុុំក ាកស្ន

ញាតិម្ិតត

តាុំ ុុំចាុំខ្ាងខុស្

៍ស្នងសាម្ខ្ារ់ជាងទ្ឹ ។
៍ស្និទ្ធកភៃចម្ិតតផដលនឹ

ុុំកភៃចផម្៉ែឪគ្ាត់ក ារឮ

ុុំកភៃចបាយទ្ឹ ជូនគ្ាត់េិស្ារ។

ុុំរស្់ម្ួយថ្ងៃថ្ប្េថ្ែសស្ាងបារ

ុុំប្េួស្ ុុំស្ារកលើខនងប្គួស្ារ

ុុំក ងប្រវ័ញ្ចចុំរាញ់ដុ

ុុំខ្ៃាុំងជស្ចារយស្មៃារ់សាម្ឯង។

ាៃ

ុុំរស្់ប្រមាទ្ប្រមាងញាតិម្ិតត

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ុុំអាងមានេិតមានោះឥតផប្ ង
ទព័ំ រ
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៨.

ុុំ ាុំស្ាច់ខៃួនរងទ្ុ ខចផម្បង

ុុំខុំប្រឹងផប្រងឆ្កឹោះកឆ្កៀលរ ៃា។

ុុំអាងកទាស្ ប្រឡា ់សាម្ប្ស្ស្់

ុុំម្ិនប្ស្កណាោះប្ត ូលប្គួស្ារ

ុុំេូជផតម្ួយ តិចប្តួយវឌ្ឍ ា

ុុំលយជស្ចារយប្រហារ

ួស្ចារ់។

៨
៥។ .រុស្ស. រកា េ.ស្ ២៥៦១

ប្េ

ស្បតតិ៍. ២២ . ុម្ៃ .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ខ្ុខ្ល
ំ ា ចខាួៃឯង
រទ្រា យប្បាុំរី
១. ខ្ុុំខ្ៃាចខៃួនឯងមាននូវត

ហា

ខ្ុុំខ្ៃាចប្ស្ីប្ស្ាប្បាថ្នាលួងក

ខ្ុុំខ្ៃាចខៃួនឯងទ្ទ្ួលយល់ប្េម្
២. ខ្ុុំខ្ៃាចខៃួនឯងម្ិនប្េម្ចូលរួស្
ខ្ុុំខ្ៃាចចុំ

ងរុតត និង ភរិ

ា

៧។១០ .មា

ាម្

ខ្ុុំខ្ៃាចលមម្ដល់វ័យជរា។
ខ្ុុំខ្ៃាច

ួស្ស្ាង ម្មចងកេៀរ

ខ្ុុំខ្ៃាច ូនមារម្ ប្រក

ាម្កស្ន

៍។

. រកា េ.ស្ ២៥៦១
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១. កាលស្ម្័យម្ួយផ្ៃាស្់រដូរជុំណាច ស្ កកទ្វរាជកវស្សវ័ន សប្ត្ា
បានកឡើងតុំផ

ងប្រម្ុខកទ្វត្ា

២. ជីវិតកទ្វត្ាក ៃៀវកៃាជរូជរ

ផច ភូម្ិរុកខាកទ្វត្ារស្់ក ា។
កប្ជើស្ករើស្ភូម្ិ រកដើម្កឈើផ បរែៃូវ

ខៃោះក ាភនុំខពស្់កប្ជាោះប្ជងផស្នកប្រា

ខៃោះប្តូវតុំរូវទ្ីប្រជុុំជន។

៣. កទ្វត្ាកអា កអាយស្រាយកស្េកស្ាយជុំនូនជុំកណាយត្ាម្ម្នុស្សដឹងគុ
កទ្វត្ា ុំ

ូចម្ិនស្ុំរូររុ

៤. កទ្វត្ាខៃោះកាចជុំណាចម្

យ

ខឹងម្នុស្សរិោះគន់អាងឬទ្ធិករៀតករៀន។

ិមា

ម្ិនកធវើការ្ារជួញដូរកប្គឿងកញៀន

ចុោះជរ់រំកគ ុុំជ ់អាកភៀន
៥. កទ្វត្ាខៃោះកទ្ៀតបានប្ស្ីបានប្ស្ា
ប្រេនធប្ស្ីញីរ ផតប្ ម្ុុំ
៦. ការ្ាររញ្ជីម្ិនខចីរវល់
កស្ដចកទ្េជាធុំប្រជុុំកាលណា
៧. ករើ ផតប្បា ់ផខផវៗដាច់ នាុំ
ម្ិនចូលរកប្ម្ើប្រជាេលរដឋ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ិចចការរកប្ងៀនកធវើដូចស្អាតស្អុំ។
ែឹ ស្ុីស្្ហាអាងយស្ស្ តិធុំ
កនោះជាស្ងគម្រុ ខកទ្វត្ា។
កទ្វត្ាខ្វាយខវល់នឹងកទ្េធីត្ា
រ្ហាញភន្តកតាយ ផតម្ុខមាត់។
កទ្វត្ានូវចាុំករើ លុយកទ្ៀងទាត់
ា ់បាុំងប្រវតតិផតងចារ់េិន័យ។

ទព័ំ រ

62

ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៨. កទ្វត្ាផដលខូច ុំ
ទារផេរស្ុំផ

ូចកេ េន់

នផស្នកេញទ្ឹ ដី

៩. កទ្វត្ាផដលខូចកប្ចើនរស្់ នុងប្ស្ុ
ចង់បាន

ាភជ័យរក

តើរប្ស្ីកស្ន

១០.កទ្វត្ាផដលលអផងរ ាថ្ប្េ

កប្ចើនផតកធវើទ្ុ ខរុ ម្និញឥតផលហ
៍ ម្ កលង

ូរផ

រកដើរកម្ើលជងគរ។
ធម្៌

រស្់ក ារវរថ្ប្េភនុំធុំស្ៃាត់។

១១.ផងៃងជងគកទ្វត្ា សប្ត្ាម្ហារាជ
រុ ខកទ្វត្ាប្តូវផតរដិរតតិ

ជន មានជុំណាចប្គរ់ប្គងស្េវស្តវ
ត្ាម្ជងគម្ហា សប្តររម្ករាធិ។

១២.ទ្ូ មានកទ្វត្ាតូចធុំទាុំងឡាយ
ម្ូលម្ិតតជួរជុុំត្ាុំងស្មាធិ

ជន

ុុំរស្់ ៃាយរួររួម្ទ្ិដឋិ

កទ្វត្ាេលិប្រជុុំប្េឹ សថ្ប្េ។

កទ្វត្ាជាជងគកទ្វទ្តត

ក ារស្់មនា ់ឯងកឈើធុំប្តថ្ឈ
១៤.ដល់ទ្ីរុំែុតថ្ងៃម្ួយេយុោះធុំ

កចោះផតភៃាុំងភៃាត់ខុស្កទ្េដថ្ទ្
រា យករាលប្ស្ដីម្ិនស្ដារ់នរណា។
រ ់ដួលរលុំកឈើធុំរុកខា

កទ្វត្ាកទ្វទ្តតប្រាត់នូវប្គឹហា
៧។

ា ប្រុស្ប្ស្ី

កទ្វត្ា នុងថ្ប្េស្តារ់រញ្ជាកម្។

រស្់មានវិន័យ នុងថ្ប្េគុ

រស្់ក ាជួរជុុំកធវើជុំកេើលអ

១៣.ចុំផ

កឆ្ៃៀតម្ ទារេនធម្នុស្សក

១០

ទ្ួញយុំកស្ាកាផស្នស្ម្ម្ុខក

ើយ។

.រុស្ស. រកា េ.ស្ ២៥៦១

ក្ារ៍. ១០ . ុម្ៃ .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា
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ា ឋាមោ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
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់

១. ត
ត
២. ត
ត
៣. ត
ត
៤. ត
ត

ហាក ាមានកប្ស្ ឥតឈរ់

ត

ហាឥតប្គរ់ស្ប្មារ់ប្បាថ្នា

ហាចា ់កប្ស្ោះ នុងដួងចិ តា

ត

ហាជន ណាជន ក ាោះរង ម្ម។

ត

ហាកស្មាោះប្តង់កាម្គុ

ហាខ្ាងកប្្ាប្តូវការប្រចាុំ

ត

ហាស្ាុំញុាុំចង់

ហាខ្ាង នុងត

ហាខ្ាងកប្្ា

ត

ហាផតងក

ហាកប្ចើនថ្ប្ និស្ស័យ លា

ត

ហាលុយឡានកប្គឿងជល្កា។

ហាក ើតកឡើងត្ាម្ផតចុំ

ហាកលើស្លរ់ក

ង់

ាភលន់េន់កេ ត

ចុំណាុំ

ួស្ប្រមា

។

ាប្បាថ្នាចង់បាន

ហាេុោះផប្ជ ទ្ឹ ផភន កស្ាកា

ហាលយ ាយ ៃាយេីធម្៌អាង៌

ត

ហាឬស្ាប្រហារស្តវក

៥. ត

ហាគ្មានករើស្ជន ប្ ឬ មាន

ត

ហាកប្ស្ ឃៃានគ្មានកចោះថ្លល

ត

ហាចា ់កប្ស្ោះ នុងកប្្ាគកគ្ា

ត

ហាកស្មាគកប្គ្ា គួរកខពើម្រកជើម្។

៧។

១០

ា ។
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ី
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១. ខឹងណាស្់ចត
ិ តក្ដារារ់រាន់
ខឹងនឹងម្នុស្សកបា

ុ

ានផស្ន ខឹងខ្ៃាុំងផម្នផទ្នខុស្ខ្ាតទ្កទ្
កវៀចកវ

ខឹងម្នុស្សកបា កគទាុំងសាម្ប្តជា ់។

២. ខឹងកប្កាធកទាស្ ដូចប្រឡា ដ
់ ី

ខឹងម្នុស្សទារកតឿខុំកជឿខុំស្ប្ម័ គខឹង

៣. ខឹងម្ិនគួរកស្េរួម្រស្់កម្ប្តី

ខឹងម្ិនចង់កឆ្ៃើយកផ្តាោះែតងកស្នហា
ចាញ់កបា ភុុំផ្ាន

៥. ខឹងខ្មាស្់ខៃួនឯងថ្ាជារ

ឌិត

ខឹងកគខ្ាតរង់ម្ិនខុស្ជនរាល

៦. ខឹងនឹង ិកលស្កប្គ្ាតប្គ្ាតក្ា
ខឹង

ួស្និស្ស័យគួរឲ្យធុញប្ទាន់

៧. ខឹងម្ហាជុំណាចខឹងកាចឬស្ា
ខឹងជវីខ្ាៃ ុំងកម្ៃោះ៉ែ ម្ិនកចោះជត់ធមត់

៨. ខឹងគុុំគន
ួ ស្អរ់រញ្ចរ់ប្តឹម្ខឹង

ខឹងកជឿទ្ុ ចិតតនឹងរា យអាចារយ
៧។

១២

ម្នុស្សជរបល ខ

មង

ាយរារ់អាន។

ខឹងខៃួនញញឹម្ប្តឹម្រា យថ្ាស្មាន
ខឹងខៃួន លា

ខឹងកគខូចចិតតរ

រស្់កប្កាម្ម្នុស្សរាល។
ឌិតតិោះកដៀល

ខឹងបាត់ម្ួយករៀលខ្ាតរង់ម្យ
ួ រាន់។
ខឹងកេ

ខឹងកគលូ

នៃងចង់ផតកជរមាន់

ខឹងនឹងត

ាន់ជោះិ ជាន់ស្ងកត់។

ហាម្ិនកចោះប្ទាុំជត់

ខឹងដល់ទ្ុរគតចុតិស្្ខា។

ខឹងជន ខ្ុុំដឹងខឹងម្ិនធម្មត្ា

ខឹងប្តង់វាចាដូចកស្ោះមាត់េីរ។

.រុស្ស. រកា េ.ស្ ២៥៦១

ក្ារ៍. ១២ .ម្ រា.២០១៨

និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

៍ជន់អារ់ប្បាជ្ា។

ខឹងម្ិនចង់ស្ដីករៀររារ់ចរចា
ខឹងម្ិនចង់ថ្ានិ

៤. ខឹងខៃួនឯងេិតកែ្ើចិតតស្ងឃឹម្
ខឹងខៃួន លា

ខឹងម្នុស្សជប្រិយ៍ប្ស្ដីរា ់ទា ់
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ី
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១. ុស្លែលទានមានកដាយស្ទធា

ុស្លរូជាក ើតកឡើងកដាយស្តារ់

ឱវាទ្ស្របុរស្ប្ស្ស្់ប្ស្ាយស្វាហារ់ រា យករាលប្តូវប្ត្ារ់ស្ុចរិតទវាររី។
២. នរណាផដលដឹងម្ិនហរានប្រមាទ្

ស្ិ ាស្ុំអាត ិកលស្ជប្រិយ

៣. វាចាស្របុរស្ស្តារ់ក

វាចាជាធម្៌ត្ាម្ប្េោះស្ាស្តា

ាុំរុ

យ ុស្លជា

ាភស្ិរី

ើយកប្ត ជរ

ាុំស្ុខស្ួស្តីកជាគជ័យ ិចចការ។

ជាេុទ្ធឱវាទ្េិករាោះេិស្ា

ស្តារ់ក ើតរញ្ញាមានជរិយប្ទ្េយ។

ជន ម្ិនប្រមាទ្រដិរតតិគួរគ្ារ់

មាន ិចចទ្ុំ

៤. រុ

យជា ុស្លដល់នូវ ដីស្ុខ

រុ

យ ាុំរួចទ្ុ ខកទាស្ ម្មជភ័េវ
ារ់ជារ់ចុោះវិន័យ។

១ក ើត . កជស្ឋ .ចរ .េ.ស្ ២៥៦១
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

១. រស្់ ុុំតវាជាម្ួយជនរាល
រស្់ក ាខវោះប្ទ្េយម្ េីប្ ីប្
២. ជត់ប្ទ្េយជត់ ូនជត់ប្រេនធរតី

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

រស្់កគតិោះកដៀលម្ េីម្ិនលអ
រស្់ខវោះរុ

យលអខវោះស្ីលខវោះទាន ។

ជត់ក ាប្រុស្ប្ស្ី

ាយត្ា ៏គ្មាន

ប្រាត់ប្បាស្់រងរអូន ូនក ាជត់ឃៃាន ម្ិនបានរស្់ករៀនមានការលៃិតលៃង់ ។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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១. ែៃូវផរ ជាេីរជារីជារួន

ែៃូវកដើរកដាយខៃួនប្ត្ាច់ចរកប្បាស្ស្តវ

ែៃូវទាុំងប្បាុំរីប្តឹម្ប្តូវរដិរតតិ

២. ជន រួស្រស្់ក ារ ែៃូវជរ

ែៃូវករៀនររិយតតិប្បាុំរីម្ុឺនបៃាយ ។

នត

ជន រួស្ម្ិនទាន់ជរ

តតឃៃាត ៃាយ

ជន រួស្រស្់កដាយរចច័យទាុំងឡាយ ជន រួស្ស្រាយរស្់ត្ាម្ធមមា ។

៣. ស្ុខភាេែៃូវចិតតគុំនិតរវរ
ស្ុខភាេររិរូរ
៤. ជីវិតស្តវក

ស្ុខភាេកាយលអប្គួស្ារធូរធ្ារ

៍ស្ប្ងួម្វាចា

ស្ុខភាេប្ស្ស្់ថ្ៃាែៃូវវាចាស្ៃរ់។

ា កប្ចើនរស្់កដាយកាម្ ជីវិតកញៀនញ៉ែាម្ត្ាម្ម្ិនកចោះប្គរ់

ជីវិតល ់លង់លៃង់ នុងកាម្ភេ

ជីវិតរញ្ចរ់ែៃូវដល់និរវាន ។

៥. ស្ូម្ស្តវទាុំងឡាយស្រាយត្ាម្ធម្៌ ស្ូម្ស្តវរវរ ុុំកធវើរុំរាន
ស្ូម្ស្តវមានយស្ប្រឹិងរស្់ខុំករៀន

ស្ូម្ស្តវជន មានឥន្តនទិយស្ប្ងួម្។

កេញចិតតែៃូវឯ ប្តង់ប្តូវដល់ប្េម្

កេញចិតតស្ប្ងួម្ នុងកភទ្រេវជិត ។

៦. កេញចិតតែៃូវផដល ាុំក ពាោះែុតទ្ុ ខ

កេញចិតតែៃូវម្ុខទ្ុ ែៃូវកប្កាយលមម្

១៣ ក ើត មា

រកា េ.ស្ ២៥៦១

២៨ ម្ រា ២០១៨

និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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១. ឈឺកាយផតស្រាយចិតត

ឈឺកាយផតស្និទ្ធកស្នហា

ឈឺកាយផតមានខៃឹម្ស្ារ
២. ឈរ់កស្ន
ឈរ់កស្ន

៍ក
៍ក

ឈឺកាយផតថ្ាបានស្ុខ ។

ើយ ាុំុំឈឺប្បា

ឈរ់កស្ន

ើយ ាុំអារ់ម្ុខ

ឈរ់កស្ន

៣. ភារ ភាវ ភិ ខុ

៍ក

ើយ ាុំុំែុតទ្ុ ខ

៍បានស្ុខ នុងក

ភារ និរទ្ុ ខែុតកស្ា

ភារ និរទ្ុ ខែុតករាគ

ភារ គកគ្ា ខនធប្បាុំ ។

កដាោះប្ស្ាយវិក

កដាោះប្ស្ាយរាល់ នាុំផខថ្ងៃ ។

៤. កដាោះប្ស្ាយប្ស្ុោះប្ស្ួលម្ូលម្ិតត
ាគរង ម្ម

កដាោះប្ស្ាយប្ស្រចិតតចង់ចាុំ

៥. ប្េឹ កប្េៀងករៀងរោះកតកជា

ប្េឹ កប្េៀងអាស្ូរប្រុស្ប្ស្ី

៦. ថ្ងៃប្តង់ជួរជុុំជផជ

ថ្ងៃប្តង់ផវ ផញ រញ្ហា

ប្េឹ កប្េៀងស្ូរិ

៧.

ាងមី

ថ្ងៃប្តង់ស្ួរកឆ្ៃើយ ិចចការ

ៃាចលៃិតលៃង់កលៃើល ់លង់
ៃាចលៃិតកម្ើលម្ិនយល់ភ តិ

៨. ម្នុស្សក
ម្នុស្សក

ា កាម្ស្ុគតិ
ា ជាងរិយ

ប្េឹ កប្េៀងរ ឆ្ីអាហារ ។
ថ្ងៃប្តង់ប្គួស្ារម្ិតតភ តិ ។

ៃាចលៃិតេិតលៃង់រួម្រ័ ស
ៃាចលៃិតរា ់ទា ់ត

ម្នុស្សក
ម្នុស្សក
១២ ក ើត មា

ហ ។

ា េុទ្ធិេុទ្ធ

ា ជ័យជា ់ប្តឹម្ប្តូវ។

រកា េ.ស្ ២៥៦១

២៨ ម្ រា ២០១៨

និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ាកា ។
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១. ក ាក មងកលងម្ិនឈរ់ប្រឡា ់ដី
ក ាក មងវកងវង នុងការប្រប្េឹតត

ក ាក មងកធវើជវីខៃីគុំនិតេិត
ករើចាស្់ជួយគិតជីវិតប្រកស្ើរ។

២. រស្់ក ា ុំស្ត់ជត់ប្ទ្េយធនធ្ាន

រស្់ក ាជត់ឃៃានមាន ិចចដុំក

ើរ

ក ពាោះរងទ្ុ ខកទាស្ទាុំងកដ ឈរកដើរ រស្់ក ាប្រកស្ើរម្ិនករៀតករៀនស្តវ ។
៣. គួរគ្ារ់គុំនិតគិតកាលកវ

ា

រស្់ក ាជុុំគ្នាម្ិនករាលរា យស្តយ

គិតផតម្ុស្ាម្ិនប្រុងប្រយ័តន

ម្ិនករៀនលោះកាត់រង់វដតស្ងារ ។

៤. កេលបានជួរជុុំរនតុុំកអា កអាយ
ឬ រាងកាលីរ
៥. ជីវិតស្តវក
ត
៦.

ុំ

ចិតតចង់ស្រាយលយ ាយស្្ហារ

ួនជស្ចារយ

ផតគ្មានដុ

ា មានម្ួយដូចគ្នា

ៃាក ា នុងហាក ៉ែា។

ស្តវខៃោះប្គ្ាុំប្គ្ាកវទ្ ាកស្ា ក្ា

ហាចា ់កប្ស្ោះទាុំង នុងទាុំងកប្្ា ដបិតកយើងក ាក្ៃាកទាស្ជវិជជា ។

ុុំចង់ស្រាយខវោះការជរ់រំ

ុុំចង់កធវើធុំតុំផ

ជនផដលរុំកេញ ុស្លប្គរ់ប្គ្ា

ស្េវកាលកវ

៤ ករាច អាស្ាធ ចរ េ.ស្ ២៥៦២ ប្តូវនឹង ៣១

ងម្ុខ្ារ
ាធម្ម ស្រាយ ។
កដា ២០១៨

និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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១. ឧតតម្ដួងចិតតឧតតម្កស្នហា
ឧតតម្រុ

យទានឧតតម្ស្របុរស្

២. ឧតតម្មាស្កស្ន

៍ឧតតម្មាស្កម្

ឧតតម្ភាវ ាឧតតម្ជស្់ខវល់
៣. ឧតតម្ខ្ុុំកជើយឧតតម្កភទ្េិត
ឧតតម្ស្ាស្ ាឧតតម្ករាលស្ុនទរ៍
៤. ឧតតម្ដួងច័នទឧតតម្ស្ូរិ
ឧតតម្កវ

ា

ាឧតតម្វល ខ

៍

៥. ឧតតម្ស្ម្ស្ តិឧតតម្ស្ុរិយុទ្ធ
ឧតតម្ប្ ិតយប្ ម្ឧតតម្វិន័យ
៦. ឧតតម្មា

ាឧតតម្ភួងរាន់

ឧតតម្ប្ទ្ង់កប្គឿងឧតតម្ក រតិ៍កសមាោះ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ឧតតម្ចិ តាឧតតម្កស្ាម្នស្ស
ឧតតម្ចិតតកស្មាោះឧតតម្ ុស្ល។
ឧតតម្កម្ៃ៉ែោះកទ្ឧតតម្ម្គគែល
ឧតតម្និម្នតឧតតម្ផប្ស្រុ

យ។

ឧតតម្ដួងចិតតឧតតម្ដឹងគុ
ឧតតម្េុទ្ធគុ

ឧតតម្រតន ។

ឧតតម្ស្ិ ាឧតតម្ស្ូរិយ
ឧតតម្ភៃឺជា ់ឧតតម្យរ់ថ្ងៃ ។
ឧតតម្វិម្ុតតិឧតតម្ប្រថ្េ
ឧតតម្ជិនប្ស្ីឧតតម្ខពង់ខពស្់។
ឧតតម្ប្គរ់ប្គ្ាន់ឧតតម្ប្ទ្ង់យស្
ឧតតម្រួម្រស្់ឧតតម្គតិ។
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70

ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៧. ឧតតម្ឧតតម្ឧតតម្ឧតតម្

ឧតតម្ស្ងគម្ឧតតម្ស្មាធិ

ឧតតម្ប្តឹម្ប្តូវឧតតម្ស្តិ

ឧតតម្ចិលិឧតតម្គិត ត់។

៨. ឧតតម្ប្រថ្េឧតតម្ប្រកស្ើរ

ឧតតម្ដុំក

ឧតតម្រុងករឿងឧតតម្ម្ិនខសត់

ើរឧតតម្ស្នមត់

ឧតតម្ប្បា ដឧតតម្កងកើងថ្កាន។

៦។ ៦.ផចប្ត .រកា .េ.ស្ ២៥៦១
ស្ុប្ ទ្ី ០៦ កម្ស្ា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

ប្េោះមានប្េោះភាគប្ទ្ង់ប្ត្ាស្់ថ្ា

មានផតចិ តាស្ុខស្ៃរ់ផតម្ួយ

ជាររម្ស្ុខភាេជុំនួយ

ឥតមានទ្ុ ខប្េួយរស្់កស្ាយស្ុខ្ា។

ថ្ងៃកនោះជួរជុុំស្តារ់ធម្៌កទ្ស្ ា

ជាតិផខមរកខម្រាបានចូល នាុំងមី

េួ កយើងបាន ស្ាងកចតិយ

ខាច់ស្ប្រថ្េស្ូធយជធិដឋាន។

ប្េោះចូឡាម្

ត្ាវតឹងសទ្ីស្េានររម្ស្ិរី

ីកចតិយកងកើងថ្កាន

ដុំ ល់ក ស្ាប្េោះជិនប្ស្ី

ចងកូម្ផ វថ្ងៃខ្ាងកលើខ្ាងស្តាុំ។

ចូរកយើងររិស្័ទ្យស្ិ ាចងចាុំ

រា យកេចន៍ប្ទ្ងផ្តាុំ ុុំរស្់ប្រមាទ្

ស្ីលទានភាវ ាប្រឹងឱហាត

ខិតខុំស្ុំអាត ុំចាត់ ិកលស្ ។

កចតិយខាច់ស្លអលអោះជវីកម្ៃ៉ែោះ

រច ាវិកស្ស្ជារទ្ុមា

រូជាផ្កាប្ស្ស្់កស្មាោះទាុំងចិ តា

កដាយ តីប្ជោះថ្ៃាកចញេីកាយចិតត ។

និកប្គ្ាធវ័នវតតប្រថ្េេិត

ស្ម្

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

និស្ិតសស្ិ ាវិន័យ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

៧.

រដិរតតិរូជាប្ជោះថ្ៃាកេ ថ្ប្

ររិស្័ទ្យប្រុស្ប្ស្ីកប្ត ជរស្ាទ្រ។

ស្ាធុស្ាធុកប្កាម្ឱវាទ្លអ

រស្់កប្កាម្ម្ៃរ់ធម្៌កប្ត ជរប្គរ់ប្គ្ា

ស្ាងស្ុខ ុស្លែលរូជា

ស្ូម្ជនុកមាទ្ ាស្ាធុស្ាធុ។

៧ ។ ១៤ .ផចប្ត .រកា .េ.ស្ ២៥៦១
ក្ារ៍ ទ្ី ១៤ កម្ស្ា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

ខ្ុុំចាុំជន កភៃចខ្ុុំកភៃច ត់ប្ត្ា

ខ្ុុំយ ជ ខរាកធវើជាស្ា សី

ខ្ុុំគ្មានគុំនិតគិតរ៉ែងជប្រិយ

ខ្ុុំកធវើកដើម្បីប្តឹម្ ុស្លទាន។

ជីវិតផតម្ួយរស្់កដាយបាយបាប្ត កទាោះស្អាតម្ិនស្អាតម្ិនកប្ត ត្ាម្ឃៃាន
ស្ក តាស្ត្ាម្ជត់ជុំ

៣.

ជន ដឹងកទ្ើរដឹងកទ្ើរយល់កស្ច ដី ជន ផដលយល់ន័យជន ររិស្ុទ្ធស្អាត
រស្់កប្កាម្ម្ៃរ់ធម្៌ជន

៤.

៥.

ត់ត្ាម្មាន រ ាស្ីលទានត្ាម្េុទ្ធឱវាទ្។

ុុំប្រមាទ្

រ

ឌិតផដល ៃាតកទ្ើររួចែុតទ្ុ ខ។

ចិតតប្តូវរឹងមាុំចិតតប្តូវស្វាហារ់

ចិតតប្តូវចិតតប្បារ់លោះរង់យ ស្ុខ

ឱវាទ្បាតិកមា ខយ ជាប្រម្ុខ

ប្តូវចងចាុំទ្ុ ដា ់ស្ តាន

។

ុស្លស្ុចចរឹតេិតស្ាងកដាយ្ាយម្ិនប្តូវទ្ន់ប្ជាយប្តូវកធវើឲ្យបាន
កាលណាខនធប្បាុំជក ទាលត្ាម្ប្បា

ករើចង់កងកើងថ្កានមានផតស្ីលទាន ។

១ . ឧស្ភា . ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១. ក

ាជន៍ ៃាយស្ប្មារ់ជន ផដលកដើរែៃូវយរ់យន់យូរកប្រាដបិតកដ ម្ិនល ់

ស្ងារផវង ៃាយដល់ជន

ាម្

បារធ្ៃា ់នរ ដបិតគ្មានស្ីលទាន។

២. ករើម្ិនករៀនធម្៌ជងគប្េោះជិនប្ស្ី

ម្ិនមានវិន័យធម្៌ប្េោះធរមាន

ប្េោះេុទ្ធឱវាទ្យ ជាប្រធ្ាន
៣. ករើប្ស្

កទ្ើរស្តវរស្់រានគ្មានជារ់ជុំរា ់។

ាញ់ខ្ៃាុំងទ្ុ ខខ្ៃាុំងជននត

ុុំហរានត្ាម្ចង់ បត់ែិតលួច

មានរតីប្រេនធជត់ធន់កស្មាោះស្ម័ប្គ
ា ់ ស្ងារវដត ផវង ៃាយប្បា ដ។

៤. មានោះអាងជួតជុំនួតអាគម្
ក

ាភលន់

ួស្ក

តុប្េុំផដន ុំ

កទាស្ ខឹងគុុំគុំនុុំផស្បស្បង
ត់ចាស្់ជា ុំស្ត់ស្កងវគថ្ប្ ផលង។

៥. កម្ត្តាទ្ន់ភៃន់ស្េវស្តវទាុំងឡាយ

ាុំស្តវស្រាយរី រាយ

រុណាមានេិតជីវិតគផម្តង

ស្េវទ្ី ផនៃងប្តូវឧករកខា។

៦. ក

ួស្ផងៃង

ើញកគមានបានប្តូវកចោះកប្ត ជរ កនោះគឺជាធម្៌កសមាោះម្ុទ្ិត្ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
ុំក

ើតក ើតក

៧. ស្កងវគស្តវក
ុុំខឹងកម្

ើយមានស្តវស្្ខារ គួរឲ្យជនិចចាធម្មជាតិម្ិនកទ្ៀង។
ា ស្កងវគខៃួនឯង

ក្តា ុុំខឹងកម្

កភៃៀង

៨. ក ើតម្សិលកស្ាោះប្ស្កណាោះទារ
ដល់ធុំកេញវ័យ ៏កចោះរត់កលង
៩. ឱ!ស្ងារវដត

ាក

ើយ

ាកទ្ៀត

ាជស្់ធម្មជាតិក ើតស្ៃារ់វិលវល់

ម្មក

ា ចាត់ផចងត្ាម្រាល់រូររាង

ប្ស្កណាោះថ្រកប្ចៀងវ ់ជារ់ស្កម្ៃង។
កដ យុំងុយក្ា កនោះក

ា ូនក មង

ថ្ងៃម្ួយស្កម្ៃងខៃងផខ ចូលដល់។
ាជស្់ក ាញាតិ
ាក

ាក ាម្និម្ល

ើយឈរ់ឆ្ៃល់វដត ស្ងារ។

៤ ។១១.ផចប្ត.េ.ស្.២៥៦២
េុធ . ២៥. កម្ស្ា .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

ស្ប្ម្ ់ទ្ឹ ផភន អាស្ូរជីវិត

នឹ ក

ខិតខុំកធវើការរកប្ម្ើកជើងរតី
២.

៣.

អា

ម្មក

ិតរងប្ស្ីគ្មានកស្ច តីស្ុខ

ើញអា

ិតជីវិតរងប្ស្ី

ា ចថ្ប្ងចកងអៀតជវីកម្ៃ៉ែោះ។

រស្់ក ាជួរទ្ុ ខវិរតតិចា ់កប្ស្ោះ

ម្ិនបានករៀនខពស្់មានប្បាជ្តកប្ម្ោះ

ក

ប្គួស្ារលុំបា កត្ា

រងប្ស្ីជត់ធមត់ចិញ្ចឹម្ ូនៗ

៉ែាងទ្ុរគត

ើយមានចុំក

ោះដូចេួ រអូនៗ។

ប្រុស្ប្រានទាុំងឡាយឃៃាត ៃាយកស្ាោះស្ូនយរងចិញ្ចឹម្ ូនទាុំងខៃួន ូនខចី។
៤.

ឱស្!ឱ!ម្ិតតកជើយក

ើញក

ើយស្កងវគ ស្តារ់ក

រងជាមដាយេិតស្និទ្ធស្នាលងនម្រី

ើយទ្ឹ ផភន រអូនធ្ៃា ់ដល់ដី

ទ្ឹ ចិតតរងប្ស្ីរ ផងៃងម្ិនជស្់។

៤ ។១១.ផចប្ត.េ.ស្.២៥៦២
េុធ . ២៥. កម្ស្ា .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

ុុំខវល់កប្ចើនកេ

ុុំឆ្ៃល់ករឿងក ាត

ុុំវកងវងលៃង់ ុុំលង់ជុំេល់
២.

៣.

ុុំប្តកចៀ កប៉ែាត ុុំម្ិនដឹងខយល់
ុុំវ ់វិលវល់វល នុងវដត ។

ទ្ុ ខកប្ចើនថ្ប្ ប្កាស្់ទ្ុ ខណាស្់រាគ

ទ្ុ ខដបិតកទាស្ ទ្ុ ខកមា

ទ្ុ ខជវិជជាទ្ុ ខគ្មានក

ទ្ុ ខកប្រាោះកាថ្ឡទ្ុ ខកប្រាោះត

ចង់ម្ិនប្រ

ាោះថ្ងៃ

ីចង់ត្ាម្ប្បាថ្នា

ចង់បានកទាោះស្ៃារ់ចង់ដឹងក

ចង់មានរញ្ហាចង់ក
ា ិយ

ថ្ប្
ហា។

ាភលន់ជវី

ចង់បានរូរថ្ងៃចង់ចារ់ស្តារ់ស្ៃួន។

៤ ។១១.ផចប្ត.េ.ស្.២៥៦២
េុធ . ២៥. កម្ស្ា .២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

កស្នហាយុវវ័យកស្នហាមានផម្ន

ក ីតទ្ុ ខកប្ចើនផស្នប្ចផ

ប្ស្

ាញ់និងស្អរ់រញ្ចរ់ស្្ខារ

មានតួជ ខរាចារជាស្ា សី

ប្ស្

ាញ់ខ្ៃាុំងណាស្់ទ្ុ ខ ៏ខ្ៃាុំងផដរ ឱ!ភ តីកស្ន

ដុ
៣.

ាៃេងវ ់ល ់ទ្ឹ ល ់ដី

កស្ន

៍ររុនកធឿនេិតផ្តាច់ជីវិតប្ស្ី

កស្នហាកននទ្ុុំ ទ្ុុំម្ុនប្ស្គ្ាល
ស្រូ សិ

៥.

ប្ស្

។

៍ប្រួលផប្រស្ារងមី

កប្រាោះផតរូរប្ស្ីឲ្យថ្ងៃខូចចិតត ។
វិធ្ាវី ស័យផ្កាប្ស្ករានស្វិត

តភាគកស្នហាវាស្ ាក ាចិប្ត
៤.

នឬស្ា

ុន ារីស្និទ្ធកស្ន

ណ ។

នុំធុំជាង ាឡិ ាងទាវកស្មាោះស្ម័ប្គ

ស័យកាយស្ៃារ់ទាុំងេីរ ា ់គូរកស្ន
ាញ់ម្ិនខុស្មានកទាស្រុំរាន ត

ស្ៃារ់ក ីតៗស្ៃារ់ក ាម្ិនរាងចាល

៍ផប្ជ វ

៍ជម្ត ចារជាដុំណាល។

ហាកប្ស្ ឃៃានរារ់ភេក រកាល

ក ើតឋាន

តាល នុងភេកស្នហា។

៥ ។៥ .រុស្ស .េ.ស្.២៥៦៣ ចនទ . ៣០. ធនូ .២០១៩
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

៣.

ជុំរិលរស្ថ្ប្រនិស្ស័យស្ម្ុប្ទ្

ស្ករផែអរុំែុតនិស្ស័យជុំក ា

ដួងចិតតកស្នហា រ់ទ្ុ

កស្នហាត្ាុំងក ាកដាយ តីប្ស្

៉ែាងកប្រា

ករោះដូងររិស្ុទ្ធមានផត នុងប្ទ្ូង

រស្ផែអម្ទ្ឹ ដូងែឹ កដាយ ន ់កនាញ់

តួឯ តួ បត់មានឈនោះមានចាញ់

ប្េួញកស្ន

ក ើតម្

កស្នហាជូនរងមានជវីចផម្ៃ

នុងក

ា ផតមានគូប្គង

ម្នុស្សមានករោះដូងផតងរងទ្ឹ ផភន
៤.

ជុំក ាផែអម្គល់ទ្ល់ស្ារផ បរចុង
ប្ចផ

៥.

លបិច ល

ា ់េុត នុងវិញ្ញា

ម្

ីត្ារារងសី

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

៍ភ តី

តីកស្ន

៍ប្តូវបាញ់ប្តូវប្តង់តួឯ ។

៍រំផល ផរងផច ចុងកដើម្។

នួន ាងក ាម្យ៉ែង់លង់ នុងដកងហើម្

នសនានីស្ ៏ត្ាុំងចារ់កែតើម្

តប្មាស្ាច់ ម្មចាុំកស្ន
៦.

ាញ់។

ម្ម

ាងចុង ាងកដើម្េុុោះផច ស្វាម្ី។
រា យថ្ារង់ចាុំេិបា កលើស្ជវី
ទ្ឹ ចិតតេិជ័យស្ន្ត្គាម្ឈឺចារ់។
រង់ចាុំស្វាម្ីេិជ័យលុោះស្ៃារ់

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
ស្ុវ
៧.

ណមា

ឧតតម្ភរិ

ាជាជន ស្មៃារ់
ាជាជន រងទ្ុ ខ

ជន ផដលបានស្ុខស្ុវ
៨.

ជន ផដលឈឺចារ់គឺជារូរខ្ុុំ។
ជារ់កទាស្ជារ់គុ ក ា នុងវាុំងធុំ

ណមាស្ម្ុុំ

កប្កាយេីស្ន្ត្គាម្សាម្កជាគធរ
រានរ្វាន់កនោះជស្់ភ តីកស្មាោះ

៩.

រងក ាជុុំរំទ្័េម្ិនដឹងកស្ាោះ។

ស្ល់ប្តឹម្ផតធ្ាតុចកងអៀតក
ងងឹតវាុំងច័នទ

ី រានយស្ ារីជារានកប្ ៀម្កប្កាោះ
ឲ្យ ាងរងកប្គ្ាោះបាត់កសមាោះ នុងក

ាកា

ា ់េួនលបិចឈៃ

១០. កស្ៃោះចរ់ស្កងខរកដាយអាង៌ ុំបាុំង
ា ់ទ្ុ

នុងចិតតងងឹតខ្ៃាុំងណាស្់

ា ។

បាត់ប្ស្ស្់ ននិដឋាត្ារាជ័យកជាគ
កគបានថ្លល ដាម្ដានកស្ន

៍ចាស្់។

ស្ល់ស្នូររគ្ាុំងទ្ុ ប្រវតតិស្ាប្ស្ត
ជាតិកនោះចាុំចាស្់ផលង បត់ចិតតប្ស្ី។

០១ ។១២. ែលគុន .េ.ស្.២៥៦២
អាទ្ិតយ . ១៧. ម្ី ា .២០១៩
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

ប្ស្កមាលកស្ន

៍ ផតប្ស្ថ្ម្៉ែ ថ្ងៃករៀម្នឹ

ករៀម្រលឹ នឹ ស្ងារ ណាណាស្់ប្ស្ី
ប្ស្កមាលកស្ន

៍ ផងង្ួនជន ល ខ

៍ វី

ករៀម្រីងថ្រ ថ្ងៃកស្ាយកស្ា កជាគជ័យ ម្ម។
២.

ស្រម្ភូម្ិ ខ្ុុំប្ស្ថ្ម្៉ែ ថ្ងៃស្កងវគ
កដាយទ្ឹ ផភន ផប្ជ កដាយសាម្ ករៀម្ចងចាុំ
ស្ន្ត្គាម្ជាតិ ញាតិទ្ឹ ផភន ផប្ស្ ស្ួរផ្តាុំ
រា យរ

៣.

រ
កស្ន

តាុំ ចាុំរ

តា ់ ជា ់រ

ឌិត។

ឌិតដឹង ប្រឹងរំកដាោះ កស្មាោះស្ម័ប្គកស្ន
៍ងិតផង កស្ន

៍

៍ទ្ឹ ដី ថ្នញាតិម្ិតត

ម្ិតតមាតុភូម្ិ ខ្ុុំកខម្រា ចារជារ់ចិតត

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
ចិតតគុំនិត គិតករឿងជាតិ ញាតិប្គួស្ារ។
៤.

ស្ារករោះដូង ប្ទ្ូងធរ

ី ទ្ីរ ា

ស្ារចរចារ ថ្ាកលើស្លរ់ ឈរ់កស្នហា
ហាករាលស្ៃា ខ្ជា ់វាផស្ៃង ផតងរញ្ហា
ហាករាលថ្ា ថ្ៃាផងៃងក ា ប្តូវប្ទ្ូងឯង។
៥.

រងជារតី រតីជីវិត េិតកស្មាោះស្ម័ប្គ
រងជាជន ជា ់ជាជន េុនផរ ផស្ង
រងជារតី រតីមានកសមាោះ យស្តុំផ

ង

រងជាុំ ់ផស្តង ផតងកជាគជ័យ ប្ស្ីជួយរង។
៦.

រងជារតី រតីផតមនា ់

ា ់ជូនទ្ុ

រងជាេុ ទ្ុ រអូនប្ស្ី រតីនួនលអង
រងជាម្ិតត ម្ិតតភុុំផ្ាន ប្បា

កស្ន

៍ស្នង

រងជារង រងប្រេនធ េុនម្ួយជាតិ។
៧.

រតីប្រឹងផប្រង ផតងកធវើការ ណាស្ុចរិត

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
រតីប្រឹងេិត ចិតតស្រូប្ទាុំ ាុំក ាញាតិ
រតីប្រឹងកប្រាោះ រស្់ ិតតិយស្ រស្់រស្ជាតិ
រតីប្រឹងកទ្ៀត ឃៃាតម្ិនបាន ប្បា
៨.

ជាតិផខមរ ។

កធវើកម្ទ្័េ ភ័េវស្ុំណាង ស្ាងកដាយជូន
កធវើកម្រអូន ូនកយើងលអ ស្រងិតផង
កធវើកម្ បួន ជួនផ្ៃាស្់ ាច់ កប្ស្ចប្រួលផប្រ
កធវើកម្កស្ន

៩.

៍ ផដរផដលកស្មាោះ កប្រាោះទ្ឹ ដី ។

ដីផដលដាុំ ដាុំចិតតកស្មាោះ កស្មាោះទ្ឹ ដី
ប្ស្ីប្ស្ស្់ប្ស្ី ប្ស្ីប្ស្ស្់ស្ាអ ត ស្អាតប្ស្ស្់ប្ស្ី

១០.

ថ្ប្េកស្ន

៍ស្និទ្ធ ស្និទ្ធកស្ន

តីកស្ន

៍ប្ស្ី ប្ស្ីប្គរ់ល ខ

ស្
៍ នង ស្នងកស្ន
៍ល ខ

៍ថ្ប្េ

៍ភ តី ។

តីកស្នហា ហាករាលេិត េិតប្គរ់ តី
ជីវផដលរតី រតីករាលក

ើយ ក

ើយករាលជវី

ប្ស្ីមានន័យ ន័យស្ួស្ដី ស្តស្
ី ួគ៌ប្ស្ី

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
ភ័យចាុំងជវី ជវីផដលជូន ជូនភិយភ័យ ។
១១. ជូនកជើយជូន ូនកជើយជន ស្នស្ួនស្ៃួន
ស្ៃួនស្ុុំស្ួន ស្ួន ស្ុខស្ៃរ់ ស្ៃរ់ស្ុខប្ស្ី
ប្ស្ីស្រកស្ើរ កស្ើររ ករឿង ករឿងរងសី
ប្ស្ីស្តារ់ស្តី ស្តីថ្ៃាផងៃង ផងៃងប្បារ់រតី ។
១២. រតីរម្រី រីមាស្ម្ិតត ម្ិតតកស្ន
ស្នងកស្ន

៍ស្នង

៍ស្និទ្ធ ស្និទ្ធស្ម័ប្គកស្មាោះ កស្មាោះស្វាម្ី

ម្ីជអា អាករាលរា យ រា យក ាោះថ្ន
ថ្នប្ស្ស្់ប្ស្ី ប្ស្ីនួន ាង ាងេុុំករាល ។
១៣. បានក
នឹ
រតីនឹ

ាគយល់ យល់នួន ាង ាងលអលអោះ

ាងណាស្់ ណាស្់ផស្នស្ល់ ស្ល់ប្ស្កមាល
ាង ាងនឹម្នួន នួនផត កត្ាល

រងចុោះកចាល កចាលកចញចា ចា ក ាម្ ាយ។
១៤. រង់ចាុំចិតត ចិតតរាករៀម្ ករៀម្រារ់រង

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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រងចាុំចង ចងចាុំចិតត ចិតតប្ស្ស្់ប្ស្ាយ
រាល់ទ្ុ ខកទាស្ កទាស្រងបាន បានកឆ្ើត ាយ
ផស្នឆ្ៃល់ ៃាយ ៃាយជូនកជើយ កជើយនឹម្នួន ។
០២ ។០៩ ភប្ទ្រទ្.េ.ស្.២៥៦៣
ក្ារ៍. ២៤. ស្ីហា.២០១៩
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ុំណាេយកនោះ ប្រជុុំកជើងកាេយរា យ៩ នុងប្រធ្ានរទ្ផតម្ួយផដលក ើត
កចញេីរទ្ជារ់ទ្ង មាន៧ផររ នុងទ្ប្ម្ង់ងីម
 រទ្ជារ់ទ្ង

 រទ្ជារ់កស្ន

៍

 រទ្ឈូ រី ជារ់ទ្ង
 រទ្ឈូ រី

ៃាស្់ទ្ង

 រទ្ប្ រចប្ វាឡជារ់កស្ន
 រទ្ប្ ងជារ់កស្ន

៍

៍

 រទ្ប្ ងជារ់ទ្ង ។
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ា ឋាមោ
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១.

ករោះដូងរង ម្មរញ្ចាុំចិតតកស្ន
ប្ស្

២.

៣.

៍

ករោះដូង ូនផម្៉ែកស្ន

ាញ់មាតុភូម្ិកស្មាោះស្ម័ប្គទ្ឹ ដី

ម្នតកស្ន

ផែៃអាវកប្កាោះលីផ្គា ់កលើស្មា

ជិោះកលើគុជស្ាប្រហារស្ប្តូវ។

កស្តចជវាក

កម្ទ្័េម្ិនខ្ៃាចជុំណាចរាលក្ៃា

ាភលន់វាទ្ទ្ីជុំណាច

ជយុធាកជើយផដនដីភូម្ិ រ
ាម្ ាងម្

៦.

ីត្ារាវតតី

៍មានភ័េវជារ់រា យស្ចចា

រ់កដាយផែសងក្មាេយុោះ ម្ម ុំណាច។

ស្ុរិយងគកេប្ជឯ ដាវផដ ម្ុខកេប្ជ

កាត់ ាលកស្តចជវាសាម្កចញបាញ់ វាច

៥.

អាណាចប្ លបីជងគរជចឆរា។

ជរសរលុំជរដួងចិតតកម្ទ្័េ

នុងកភៃើងស្ន្ត្គាម្ស្ក ធាស្ក ធា
៤.

៍កស្មាោះភ តី

កៃាហានជានិចច ុំកទ្ចម្ិនខ្ៃាច

សាម្កប្ស្ាចបាចស្ាចកប្ស្ាចកលើផែនដី។

ស្នាម្កស្ន
កស្ន

៍ដ៏លអ ប្ម្មានប្ស្ី

៍កស្មាោះភ តីជួយរតីជស្់ខវល់។

វតតអារាម្ស្ាងតុំណាងស្របុរស្

កយើងបានរួម្រស្់ ស្ាងម្គគែល

ប្បាងគប្េោះវិហារកយើងបានដុំ ល់

រួម្ស្ាង ុស្លជួស្ជុលរដិមា។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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កធវើរុ

យរារ់បាប្តត្ាម្ឱវាទ្ប្េោះ

រំលួស្ជ ុស្លែលចុំ
៨.

៩.

ងកេៀរ

ប្េោះេុទ្ធកតជោះឈនោះកស្តចប្ ុងមារ
ស្ន្ត្គាម្រានរារកលើអាយុស្តវ។

ជុំណាចកស្តចចប្ ស្ូរយវរម័ន

ប្េោះរាម្អាតម័នជាជងគម្ហា សប្ត

េប្ងី ទ្ឹ ដីក

ទ្ស្េិធេិតស្តយស្ចច យុតតិធម្៌។

ើយប្ទ្ង់រដិរតតិ

កាលជ័យជុំនោះឈនោះកស្តចប្ ុងជវា

ស្ុវ

ណមា

ប្ទ្ង់ប្េោះរាជទានកធវើប្ស្ី ុំដរ

ប្ទ្េយធនផ

ាជាប្ស្ីរវរ
រ

ូរនគរខ្ាងលិច។

១០. លុោះកាលជាតិជវារង់បាត់ម្ហា សប្ត ជាតិមានវិរតតិវឹ វរជានិចច
ទ្ឹ ដី

ិនកហាចកប្គ្ាោះកាចប្តូវកខទច

១១. កាលក ាោះកម្ទ្័េឯ កស្ ារតី
ស្យុស្យងគភុជជងភូផស្
១២. ស្ុវ

១៣. ស្ុវ

ូតតភជារ់

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ស្ុរចប្ ីរម័នម្

ា ់ខៃួន នុងផខមរ។

ីវងសផខ

ជាកម្ទ្័េលបីផងដីផដលជារ់
កាន់ចារ់ទ្មៃារ់ក ាភាគរូរា៌។

ណភូម្ិកនោះស្ុំរូរដុំរី

ទ្ឹ កប្ជាោះទ្កនៃស្ម្ុប្ទ្ម្

លលបិច

មានរឹទ្ធេូផ ផងផដនរាយ័េយ។

ណវងសរាជម្ក ាមាល័យ

ប្េុំផដនចម្ប៉ែារ

ផតប្ ុម្

ករាងជាងករាងជ័យថ្ប្េប្េឹ សរម្យ ា
ិមា

នុងផដន ម្ពុជារាជាណាចប្ ។
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១៤. ចប្ ភេជងគរប្តូវែសេវែាយក រ វរបធម្៌មាស្កម្មាស្កស្ន
គុនដាវលុំផេងស្ីលម្នតជម្ត

៍កស្មាោះស្ម័ប្គ

ស្ិលប ទ្ស្សន ប្ទ្េយកម្

១៥. រញ្ញវ័នជុុំជិតេិតកស្មាោះរកប្ម្ើ

ជាតិស្ាស្ន៍ប្រកស្ើរកលើគុំនរលុយ

ចាយមាស្ដូរបាយកអា កអាយឈៃុរឈ
់ ៃយ

កដើរកដ ក្ា ងុយម្ហូរឈៃុយបាយ ៃាញ់។

១៦. ប្រជា ស្ិ ររ រស្់ត្ាម្ធម្៌

ស្ុចរិតរវរភារតប្ស្

រួររួម្ស្ាម្គគីគួរ ន ់កនាញ់

ាញ់

ស្ន្ត្គាម្ម្ិនចាញ់េូជខ្មាុំងស្ប្តូវ ។

១៧. ខ្មាុំងររាជ័យ នុងថ្ដកៃាហាន

េូជរាលស្ាមានយកចាលប្បា

ហរាន បត់ជាតិខៃួនជារ់កទាស្កឃាក

ា

១៨. រីតុ

ជងគុយ។

ាការយុតតិធម្៌ត្ាម្ចារ់

វិន័យម្៉ែត់ចត់ជនុវតតស្េវប្គរ់

ឆ្អឹងក ា

កាត់ ាលកាត់ក្ៃារុំផរ ស្ា ស្េ។
ប្តូវកទាស្ចងចារ់ស្មៃារ់ម្ិនឈរ់
រាជាជាម្ៃរ់ជុំណាចកប្កាម្កម្

។

០៦ ។០១. ផចប្ត.េ.ស្.២៥៦២
ស្ុប្ .០៥ .កម្ស្ា .២០១៩
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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១.

ជ
ប្រ

២.

ាម្

៥.

រុ

យប្គូអាចារយ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ស្ូម្កលើ ផរររទ្ ុំ
នឹ គុ

ប្េោះថ្ប្តរ័តន
ត់រា យផម្៉ែ។

ជ ខរាភាស្ាជាតិផខមរ

ចារ់ចាររំកលចរា យកេចន៍ករាលក ា

ផម្៉ែឲ្យបានប្តឹម្ប្តូវ

ូន ុំប្រាឪត្ាុំងេី ុមារ ។

ផម្៉ែជាប្េោះរស្់េករាោះ ូនថ្ងៃ

ចិញ្ចឹម្រាល់ថ្ងៃនិស្ស័យថ្ងៃថ្ៃា

ផម្៉ែឲ្យ ូនករៀនបានចូលស្ិ ា

ផម្៉ែជាអាចារយកទ្វត្ា នុងែទោះ ។

ផម្៉ែជាប្េោះប្េ

មមានប្េ

មវិហារ

ផម្៉ែជាស្មៃាញ់ម្ិតតក ា នុងែទោះ
៦.

យគុ

ើត ូនប្រុស្េូជេងសជន ផប្ស្ ងនម្ថ្នា ់ឋិតផងផម្៉ែរកងកើតក ា ។

េីប្េោះគុ
៤.

ស្ូម្រុំកេញរុ

ម្វ ទាជា ់ជាប្បា ដ

ស្ូម្រំឮ គុ
ុំក

៣.

ុំរីខ្ុុំ រុណាប្េោះគុ

ផម្៉ែមានម្នតកស្ន

ផម្៉ែគឺជាប្េោះជរ

យកតជោះ

នតរុតតថ្ងៃ ។

៍លអលអោះកលើស្ប្ស្ី ផម្៉ែងនម្រម្រីប្រុស្ប្ស្ីចរថ្

ជា ូនជាក ាផម្៉ែឲ្យតថ្ម្ៃ
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

រុណាកម្ត្តាកដាយរុ

គុ

ផម្៉ែប្កាស្់ថ្ប្ កាត់ថ្ងៃម្ិនបាន។
ទព័ំ រ

90

ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៧.

ផម្៉ែមានស្ម្បតតិចរិ

ាវិជាជ

ផម្៉ែមានប្ទ្េាផច

ចង់ឲ្យ ូនស្ុខែុតទ្ុ ខប្គរ់ប្បា
៨.

៩.

ូន លា

មានលុយែទោះឡានឋាន ស្ តិយស្។

ផម្៉ែករាលរា យកេចន៍រំកលចរា យលអ ឲ្យស្គាល់ក្មាស្ធម្៌អាង៌េិករាោះ
ផម្៉ែរកប្ងៀន ូនឲ្យស្គាល់ទារខពស្់

ស្អរ់កខពើម្រា យកសៃាោះរ ស្នតិរទ្។

ផម្៉ែផតង

ប្គួស្ារកត្ា

ា ់បាុំង តីទ្ុ លុំបា

ផម្៉ែកលើ ទ្ឹ ចិតតឲ្យ ូនស្រូជត់
១០. ផម្៉ែបានចុំ

ីជវីម្ិនផដល

៉ែា លុំបា ប្បា ដ

ខនតីជត់ធមត់ផស្វងរ វិជាជ។

ា ់

កស្ន

៍ ូនកស្មាោះជា ់ស្ម័ប្គស្រូេុោះរារ

រ ស្ីុចិញ្ចឹម្ដល់ ូនប្គរ់គ្នា

កទាោះក្តារ្ារផម្៉ែឥតករាលស្តី។

១១. ផម្៉ែកប្រាោះផត ូនកេលខៃោះស្ាងបារ

វាយប្តីកបាចចារ អារខៃួន ៃិនប្តី

៏កប្រាោះផត ូនបាន
១២. គុ

ផម្៉ែដរ់េីរធរ
ូនរួស្ស្ងគុ

ូរបានឆ្ី

ផម្៉ែកធវើជវីៗចង់ឲ្យ ូនស្ុខ។

ីម្ិនកស្មើ

ផម្៉ែេិតប្រកស្ើរដុំក

ជូនដល់ផម្៉ែេុ ស្ូម្ឲ្យក

ើរែុតទ្ុ ខ

ា ស្ុខលុោះជវស្ានតកជើយ។

៥ ។១១.អាស្ាធ ជូត .េ.ស្.២៥៦២
ប្េ

ស្បតិ៍.០២ .

កដា.២០២០

និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

៣.

៤.

វិស្ាខរូជាជាថ្ងៃ ុំក

៦.

ផដលអាត្មាក ើតកស្ច ដីរឮ

ជតីត នៃងចងចិតតផដលនឹ

ក ាត្ាុំងេីប្េឹ កលើភនុំបាផខង។

ឱ!កខតតកស្ៀម្រារវិស្ុទ្ធិម្គគ

នឹ ម្ិតតភ តិមនា ់ផដលជាម្ិតតផតមង

កាលក ាប្គ

នឹងស្ដីថ្ៃាផងៃងដុំក

ស្េកស្មាោះស្ម័ប្គគផម្តង

ើរ

ាប្ត្ា។

កាលក ាោះរត ាស្ូរយកេប្ជ

នឹ ក

ក

ស្ៃរ់ស្ៃាត់កម្ៃ៉ែោះណាកដាយធម្៌ជរ់រំ។

ើញថ្ប្េឬស្សីដីកប្ចើន

ិចត្ា

ើញជានិចចកដាយ ដីប្ជោះថ្ៃា

ម្នុស្សកប្ចើនជរូជរស្ដារ់ធម្៌ស្ៃាត់ឈឹង ជន ដឹងកទ្ើរដឹងក ា នុងស្ងគម្
ស្ងឃរុតតជិនប្ស្ីរស្់

៥.

ើត

៉ែាងស្ុខុម្

កទ្ើរបានរូរខ្ុុំស្កងវគស្្ខារ។

ស្ុុំប្េោះជងគប្គូ ាម្ស្ានស្រាយ

រុំរួស្រូរកាយកដាយ ដីប្ជោះថ្ៃា

គុ

ស្ាម្ក

ប្េោះឧរជាយ៍ក ាជធិការ

ររត ាស្ូរយកេប្ជេិត។

ខិតខុំករៀនស្ូប្តប្េោះេុទ្ធវចន

ករៀនលោះវដត រស្់កដាយស្ុចចរិត

ជរ់រំរនទុំដុស្ខ្ាត់ជីវិត

ម្ួយវស្ាស្និទ្ធប្បាុំផខ នៃង។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

ដុំរូលលិចទ្ឹ នឹ ដល់ឱវាទ្

ជារទ្ជាខ្នាតទ្ូ មាន

ជនមានរាគ រស្់ក ា ុំដរ

ផស្ប ស្ាច់កធមញស្រូរ ៃិនស្ុំកឡង។

ម្ិនយល់កស្ាោះកឡើយចុំកលើយក
ក

៣.

ាភ យស្ស្ តិវ

ម្ិនយល់ស្តវក

ា ខុំប្រឹងខ្ៃាុំងកម្៉ែៃោះ

ដឹងផតស្រាយនឹងផលបងប្ស្ាប្ស្ី
៥.

ធម្មត្ាធម្មជាតិជារ់ចិតតប្ស្
េិភេក

៦.

ាញ់

ា កនោះស្តវផតងចយុតិ

ូនក មង

កបា ប្បាស្់។

ជនផតងតិោះកដៀលេួ ជនឥតខ្មាស្់

ស្ាងផតបារ ម្មវកងវងខ្ៃាុំងណាស្់
៤.

ណ ទ្ឹ ផភន

ាភចង់ផតបានផតកធវើកលងៗ ករាលកែសងចិតតកែសង ុ

ករើចង់បានេិតផតចិតតក ារាល

៉ែាងលអ

ម្មកាចថ្ប្ ប្កាស្់នរ ជវចី។
ត

ហាចា ់កប្ស្ោះម្ិនផដលកចោះភ័យ

នឹងម្ហូរចុំ
និ

ីវកងវងស្តិ។

ន ់ ិន ខ្នាញ់លោះស្មាធិ

តប្មាលិខិលិខិត ត់ប្ត្ា។

កដាយស្ារផតជញៗធុំជាងកគ

ជញលអកម្ៃ៉ែោះកទ្គួរឲ្យកស្នហា

គួរឲ្យកស្ន

លុោះ នុងររាភវស្ូប្តស្េវ។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

៍ស្និទ្ធកេញចិតតចរចារ

ទព័ំ រ
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ី
ជវិ
់
៧.

៨.

ម្ិនមានម្ងគលជុំេល់កទាកម្នញ

វិ ាស្ចា កចញេីប្ទ្េយ ុំ

ស្តវក

ករឿងដុតករឿង រ់កចោះផតកភៃចនឹ ។

នឹ ក

ា ប្បាថ្នាម្ិនផដលកចោះចរ់
ើញផតប្ស្ីនឹ ក

ើញផតប្ស្ានឹ ក

ុុំថ្ាករឿងស្ៃារ់ផដលគួរចារ់ភៃឹ

ើញកាលណាកភៃច

ស្ូម្បីបាយទ្ឹ

រ់

ៃាចកភៃចប្េឹ

៏ម្ិនខចីខវល់។

០៦ ។០១. ផចប្ត.េ.ស្.២៥៦២
ស្ុប្ .០៥ .កម្ស្ា .២០១៩
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

កលើ កជើងដា ់ប្រុស្ខុស្ស្ីលធម្៌ផខមរ ខូចក រតិ៍ឪផម្៉ែខុស្ទ្ុំកនៀម្មតាយ
ក

២.

ា ករាលជរ់រំឱវាទ្ទាុំងឡាយផររថ្ាែសេវែាយចង់បានឡាយផស្ររ។

ចរឹតរម្ទ្ម្យស្ុភាេរារស្ារ
ខុស្ប្រថ្េ

៣.

៤.

ីថ្ាស្តាយដូចផឆ្ក

នរណាក ាថ្ាខុស្ស្ីលធម្៌ផខមរ
កដាយត្ាម្វាលផប្ស្ផ បរមាត់ស្ម្ុប្ទ្។

ដូចជាករាលប្ជុលឬ ៏ក ាកស្ទើរ

ក ាត្ាម្ទ្កងវើឲ្យស្ម្រុំែុត

ចុំករាោះក មងរាលឌ្ឺការ់ម្ិនម្ុត

េូផ ប្រយុទ្ធយុទ្ធស្ាប្ស្តជនធរាល។

ម្នុស្សតិរិចឆានប្េោះបានស្ផម្តង

ត្ាម្ចិតតចាត់ផចងគុំនិតករាលរាល

ករៀររារ់ម្ិនជស្់រា យករាលតិោះកដៀលក មងជនជនធរាលករាលស្តីម្ិនស្តារ់។
៥.

កថ្ា ទារម្ៃឹងក

ើយក ាកឡើយកធវើ

ី ក

ារល់ករាលស្តីផខងផរងចុំណារ់

ម្ិនកចោះឈឺចិតតករឿងេិតឈឺចារ់រា យផដលក
៦.

សនានីស្ប្ចផ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ននិ ទាេួ ជន

កតើចុំក

ា ប្បារ់តិចតួចរ៉ែុកណណាោះ។
ញជា ់រ៉ែុ មានទានកប្បាស្

ទព័ំ រ
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ី
ជវិ
់

៧.

បានរ៉ែុ មានបាប្តបាយេួ ប្ស្ីប្រុស្

ខុំប្រឹងយ កទាស្ឲ្យជន ប្រមាង។

ក ាករៀនម្ួយថ្ងៃ ៏ប្បាុំដុ

ករៀនធម្៌កទ្ស្ ា ៏ចិតតថ្ៃាស្អាត

ៃា

ករើម្ិនដឹងខយល់ម្ិនស្គាល់ចារ់ខ្នាត ម្ិនខុំស្្វាត ៏ម្ិនកចោះផដរ។
៨.

៩.

ករើត្ាម្ស្ម្តីដូចក មងបាតែារ

ដូចគ្មាន ិចចការកធវើក ាប្ស្ុ ផខមរ

កចោះធម្៌ប្ជាលកប្រាក ាស្តាយដូចផឆ្ក

គ្មានេូជឪផម្៉ែបារកប្រៀនប្រក ា។

ត្ាម្ផតស្ាច់សាម្ ាម្ ូនកស្ដឋី

ផតចរិតប្ស្ីគ្មានេូជេងសក ា

ករាលស្តីតិចតួចផតផររជាក្តា

ឱវាទ្ប្រក ាឲ្យខៃួនលអកស្ាោះ។

១០. ករើម្ិនស្គាល់ខុស្កទាស្ក មងប្េក
ផម្៉ែឪអារ់យស្កប្រាោះ ូនប្ស្ីប្រុស្

ើន ចាស្់ក ើត ក ើនវរបធម្៌ស្ារប្េួស្
ករើដឹង ុំ

ុស្កទ្ើរជារ

ឌិត។

១១. ស្ូម្ជធាប្ស្័យកញាម្ប្រុស្កញាម្ប្ស្ីផដលបានករាលស្តីថ្ា ូនជន េិត
ចង់ឲ្យកគលអម្ិនដូចត្ាម្ចិតត

ស្ម្ត្ាម្គុំនិតចិតតធម្៌ស្របុរស្។

០៦ ។០១. ផចប្ត.េ.ស្.២៥៦២
ស្ុប្ .០៥ .កម្ស្ា .២០១៩
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ី
ជវិ
់

១.

២.

៣.

៤.

ជន មានក

ា

ិតសាម្ជ័រផតម្ួយ

ជន ក ើតទ្ុ ខប្េួយករឿងរាវ នុងក

ា

ជន មានទ្ឹ ចិតតជួយគិតថ្លល

ជន ខិតខុំរ ផ្គារ់ចិតតត

ហា។

ស្ងគម្ប្គួស្ារចិ តាងនម្ថ្នា ់

រងរអូនកស្មាោះស្ម័ប្គកប្ជាម្ផប្ជងប្គួស្ារ

វាចាករៀររារ់គ្ារ់ចិតតកស្នហា

ម្ក ាស្កញ្ចត ាញាតិរួម្សាម្ម្ួយ។

ដួងចិតតផតម្ួយគ្មានេីរចុំផ

ស្ប្មារ់ផរងផច ចាត់ផចងទ្ុ ខប្េួយ

ជន ស្ៃារ់រនត ៏ជាជុំនួយ

ស្តិជួរជួយេញ្ញា ់ស្មារតី។

ករោះដូងររិស្ុទ្ធម្ិនស្ៃុតរញ្ហា

ករឿង នុងក

ាកាកសៃាោះទាស្់ស្ម្តី

កប្រាោះប្ទ្េយស្ តិយស្ក រតិ៍កសមាោះម្ន្តនតី ល ់កកាោះក រតិ៍ដីម្ត៌ ដូនត្ា។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

៣.

៤.

៥.

អាស្ូរប្គូែងនួនលអងជាស្ិស្ស

ជន

ប្គូលុយតិចណាស្់ជូន ុុំតស្រូ

ចង់បានរតីប្គូរជរូម្ិនឈរ់។

ករើរងជាប្គូរងប្តូវផតស្តី

ករើរងជារតីរងប្តូវកធវើម្ៃរ់

ថ្នា ់ងនម្ទាុំងថ្ងៃថ្នា ់ងនម្ទាុំងយរ់

ឲ្យជូនស្ុំ

ករើក ាជាស្ិស្សជូន ុុំកលមើស្ជី

រងជាប្គូប្ស្ីកម្ើល ុំ

ករើ ាងកស្ៃៀ ខៃីកម្ើលម្ិនទ្ុំនង

ប្តូវប្គូរារ់រងកគកដៀលនិ ទា។

ករើជន

ារស្ ់ហាយឡាយប្

៍ក

ា ប្គូ

េវ រ់ នុងករោះដូង។
ុស្ឆ្គង

ម្ ផតងខៃួនម្ិនលមម្ស្ម្ស្ិស្សរម្យ ា

កខ្ាចកលើកខ្ាចកប្កាម្ម្ិនខ្ៃាចរ្ារ

ខុស្ស្ិស្ស ម្ពុជាស្ុភាេរម្យទ្ម្យ។

រងជាប្គូជូនជា ូន ស្ិ រ

រងជាប្គូលអលុំជរស្ងគម្

ឋាន:ជាប្គូម្ិនស្ូវធុំដុុំ
៦.

ុុំហរានកលមើស្លួចកស្ន

ឱ! កេលកវ

ាជាករឿងជភ័េវ

ឱ! ស្ិស្សប្ ម្ុុំស្ុុំចិតតប្រួលផប្រ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ូនស្ិស្សប្ ម្ុុំ ុុំស្ុុំប្គូកស្ន

៍។

ប្គូរកប្ងៀនជារ់ក ាត្ាម្ប្ស្ុ ផប្ស្
ដបិតផតប្បា ់ផខប្គូផស្ស្ិរម្ុឺន។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៧.

៨.

ទ្ឹ

វឺតកតារកខៀនរកប្ងៀនកឡើងស្ឹ

ក ាទាុំងថ្ងៃប្េឹ រកប្ងៀន

ឱ! ស្ិស្សប្ស្ីៗកចោះផតក ើតក ើន

ស្ុីប្តឹម្១ម្ុឺនដុ

រកប្ងៀនដរ់ នាុំចាុំជូនកឡើងស្កូវ

ប្បា ់ផខឥឡូវដ

គូកប្េងក

ា ប្គូដរ់ នាុំ នៃង

កទ្ើរជួរកស្ន

៉ែាងកប្ចើន

ៃាកទ្រង។
តឹងនួនលអង

៍ម្តងដបិតរងកស្មាោះប្តង់។

៤ក ើតកជស្ឋ ចរ េ.ស្២៥៦២
ស្ុប្ ១៨ ឧស្ភា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

ចិតតកនោះេិតផរៃ ណាស្់

ខៃួនកាន់ចាស្់កម្តចចង់ក មង

ចាស្់ក

ើយ ុុំចង់កលង

ដូចជាក មងម្ិនទាន់ធុំ។

ចាស្់ក

ើយ ុុំកជារកេ

កដើរ ឬ កដ កធវើឲ្យស្ម្

រស្់ក ា នុងស្ងគម្
៣.

ុុំកស្ើចម្ិនខទរ់មាត់
កាន់ស្ីលប្បាុំប្ជក្ា

ភាេឧតតម្ភាេថ្ងៃងនូរ។
កាន់កឈើប្ច័ត ុុំវាយកគ្ា
កគលឺស្ូរផតអាប្ស្ូវ។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

ម្នុស្សខូចដូចទ្ឹ

នៃោះកប៉ែាត

ម្នុស្សក ាតដូចកប៉ែាតស្អាតទ្កទ្

ម្នុស្សរឹងមានោះចង់ផតឈនោះកគ

ម្នុស្សកចោះរិោះករគិតរ

ម្នុស្សលអដូចងមភនុំធុំមាុំត្ាន់

ម្ិនកចោះប្រកាន់កដាយអាងក

ដួងចិតតេិតប្ស្

ក ា នុង ុស្លម្គគែលនិរវាន។

ាញ់កដាយដុំ ល់

ុស្ល។
តុែល
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

ស្ម្ៃឹងកកាោះប្តល់ជស្់ខវល់ នៃង

រា យកស្ន

កលើ ុំេូលភនុំរូ កគ្ាកស្នហា

ស្ល់ប្តឹម្ចិ តាកដាយ តីអាល័យ។

ស្ម្ៃឹងកកាោះប្តល់នឹ ដល់ តីទ្ុ ខ

រងរអូនជារ់គុ ទារុ

កម្ើលក
៣.

៤.

៍ជូនរងចងជាជ ខរា

ថ្ប្េថ្ែស

ើយប្ស្កណាោះនឹ គិតប្ស្ថ្ម្៉ែ ជីវិតស្ារថ្ប្រកាថ្ឡមាស្ស្ុទ្ធ។

ស្ម្ៃឹងកកាោះប្តល់នឹ ដល់ដីកកាោះ

អាល័យអាកឡាោះជាទ្ីរុំែុត

ស្ប្ម្ស្់ថ្ប្េភនុំជុំរុំររិស្ុទ្ធ

កម្ើលក

ើញត ់ស្ៃុតរនធត់ចិតតណាស្់។

ស្ម្ៃឹងកកាោះប្តល់នឹ ដល់ក រផខមរ កកាោះក រប្រួលផប្រផស្នប្ស្កណាោះមចាស្់
បានប្តឹម្ស្ម្ៃឹងដឹងថ្ាផប្រផ្ៃាស្់

ដីផដន ម្មប្កាស្់ នុងផដនជភ័េវ។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

កឈើប្តឹម្ម្ួយកដើម្ទ្ុ ប្គ្ាន់ប្ជ ម្ៃរ់ កនឿយ
ុុំការ់រំលុំ ុុំរុំផ្ៃាញវា

២.

៣.

ត់ប្គ្ាន់ឈរ់ស្ប្មា ម្ួយប្គ្ា

ទ្ុ ឲ្យលអជាបានែលផែៃផ្កា។

ផតកដើម្កឈើខៃោះស្អុយគល់ដាច់ចុង

រលួយដល់ នុងេិបា នឹងថ្ា

ម្ិនចារ់អារម្ម

ចង់ចរ

៍កខពើម្ទាុំងកស្នហា

រស្់ក ាប្តូវយល់ស្គាល់តួ ាទ្ី
ុុំប្រឹង

ួស្ក

តុ ាុំទ្ុ ខក្ា

ាប្ត្ាឲ្យ

ួស្ផតម្តង។

រស្់ប្តូវស្ុំភីជីវិតកស្ន
មង

៍ស្នង

ស្គាល់ស្ុខទ្ុ ខែងដល់ជន ដថ្ទ្។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

ស្ីលស្ាយស្ុោះស្េវ រាយរារ់ករៀររារ់

គន់គូរគិតគ្ារ់

រនតរ ទារ់

ប្េលឹម្ប្េលរ់

ឈៃុយកសៃា ឈៃុយឈៃរ់
យរ់យង់យនតយូរ។

២.

រួស្រាយរ ា

រា ់ទា ់ចរចារ

ចូលចិតតគូស្គូរ

ត្ា ់ផតងរិោះរ

ប្រឹងផប្រងស្ិ ខស្រូ

គុំនិតគុំនូរ

វិ វី។
៣.

ប្េោះស្ងឃប្េោះស្ូប្ត

ស្ីលស្ងឃស្ៃូតរូត

ស្ិរីស្ួស្តី

ប្េោះប្េ

រុងករាចរងសី

មានម្នតប្រថ្េ

មប្េោះេរ

ស្ីលលអទ្ុនទាន។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

ជីវិត នុងកាយជីវិត នុងស្ាច់

ជីវិតរតូរផ្តាច់ជីវិតស្ាច់ស្

ជីវិតកស្នហាជីវិតភ័េវលអ

ជីវិត ុំដរជីវិតប្ ស្ុខ។

រស្់ក ាស្ុខទ្ុ ខរស្់ក ាកវទ្ ា

រស្់ក ា ុំប្រារស្់ក ាជួរទ្ុ ខ

រស្់ក ា ុំស្ត់រស្់ក ាជត់េុ

រស្់ក ាត្ាុំងទ្ុ រស្់ក ាស្ុចរឹត។

០៦ ។០១. ផចប្ត.េ.ស្.២៥៦២
ស្ុប្ .០៥ .កម្ស្ា .២០១៩
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ

105

ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

ស្ិទ្ធិ ារីជាស្ិទ្ធិប្ស្តី
ុុំកចញមា

២.

ផតម្ុនកធវើជវីកគ្ារេរុរស្

ា ុុំរកញ្ចញកដាោះ

ារីជាមតាយមាត្ាក

ា ិយ

រកញ្ចញក រតិ៍ក ាោះទាស្់ខុស្កេ ក

ើយ។

ករៀរឬ ករាលស្តីរា យករាលឆ្ៃងកឆ្ៃើយ

ឲ្យស្គាល់ឋាន រា យេិតម្ុនកប្កា វាចាចុំកលើយស្ម្ប្ស្តីកភទ្។
៣.

ប្ស្ីតស្េវថ្ងៃកគកលើ

ុំេស្់

ុុំកធវើអារ់យស្កប្រាោះកគស្កងកត

ខូចខៃួនម្ុនការអាងថ្ាចូលកេទ្យ ខៃោះប្ជុលក ើតកជដស្៍ដបិតប្ស្ីចិតត្ាយ។
៤.

៥.

ម្នុស្សប្ស្ីជាជនជឋាន

គ្មានយស្គ្មានស្ តិកថ្ា ទារទ្ន់ប្ជាយ

កទ្ើរភិ ខុនីដាច់េូជរ

េួ ប្រុស្ទាុំងឡាយផតងកចាម្ចារ់ចិតត។

រំក

ាយ

ាភរុំរានគ្មានអាស្ូរប្ស្ី

កទ្ើរភិ ខុនីគួរឲ្យអា

ិត

កទ្ើរប្ស្ីស្េវថ្ងៃម្ិនអាចប្រប្េឹតត កការស្ ់ចូលជិតឧរស្ម្បទា។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៦.

៧.

ជស្់ក

ើយគុ

ធម្៌ស្តវក

ា ទាុំងឡាយជរ

នតខ្ចាត់ខ្ចាយស្រាយរា

វកងវង នុងភេជារ់ចិតតការ្ារ

រស្់ខវោះធមមារ្ារកេ េន់។

រួស្ស្ឹ នឹ ណាស្់ស្ុខទ្ុ ខកវទ្ ា

រស្់កដាយ ុំប្រាប្បាថ្នាកាម្គុ

ចង់ក ាោះស្េវប្គរ់ភេភ័េវប្រេនធ

ប្ស្ីលអស្ស្ុនទរ៍ប្រេនធប្រថ្េ។

១៥ក ើត កជស្ឋ ចរ េ.ស្ ២៥៦២
ជ្គារ ២៩ ឧស្ភា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយ កេប្ជ
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ា

ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

៣.

៤.

៥.

ប្ កេើជាស្តវរាលយង់ខនង

ប្ កេើកនោះែង ុុំយ អាស្ារ

ប្ កេើ លលបិច ល់ឬស្ា

ប្ កេើប្បាថ្នាករោះដូងកគ។

ប្រេនធចាញ់គភ៌ឃៃានចផម្ៃ

ប្រេនធលអឯ គិតរិោះករ

ប្រេនធប្បារ់រតីប្ស្ីមាស្កម្

ប្រេនធមាស្កស្ន

ប្ កេើចិញ្ចាវាចាប្បារ់

ប្ កេើរតីស្តារ់ក

ប្ កេើជូនប្ស្ីរតី

ប្ កេើជូនណា ុុំបារម្ៃ។

ប្

ិចចប្

ាប្ត្ា

ល់ផស្នខវល់ខ្វាយ

៍ឃៃានស្ុស្
ី វា។
ើយតរថ្ា

ប្ ស្វាស្ុីស្វាយឆ្ៃងកប្តើយធុំ

ប្ ស្វាមាឌ្មាុំប្េោះររម្

ប្ ស្វាមាស្ម្ុុំអាងប្តបា ់។

ឃៃានណាស្់ចង់ផ្គារ់ករោះដូងប្ស្ី

ឃៃានណាស្់េិស្ីប្ស្ីវល ខ

៍

ឃៃានណាស្់នួងលអងរងប្េម្ស្ម័ប្គ ឃៃានណាស្់ចាស្់ជា ់ប្ស្ីចាញ់គភ៌។
៦.

ករោះដូងរងម្ួយជូនជូនបាន

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ករោះដូង លា

ប្ស្ស្់រវរ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

៧.

៨.

៩.

ករោះដូងស្វាក ាោះចាស្់ជាលអ

ករោះដូង ុំរកទ្ើរឃៃានឆ្ី។

ដូងកត្នាតកប្តៀរប្ត្ាែ

ដូងកត្នាតកប្ចើនណាស្់ស្ុំរូរប្េឹ សថ្ប្េ

ៃាកស្អ ស្អោះ

ដូងខនុរទ្ុករនស្វាយទ្ុុំខចី

ដូងស្វាយចុំ

ស្វា

ស្វាប្បាជ្ាលអផស្នស្រាយ

់កផ្ៃាោះកផ្ៃាតរកញ្ឆាតងម

ីស្តវទាុំងឡាយ។

ស្វាផតងឆ្ៃងកប្តើយក ាឆ្ីស្វាយ

ស្វាម្ីទាុំងឡាយផ្គារ់ចិតតភរិ

ប្ កេើកទ្វទ្តតផ ៃងជាងម

ប្ កេើកធវើលអប្បា ដជា

ប្ កេើកស្ៃៀម្ស្ៃាត់កប្រាោះេុុំ្ារ

ប្ កេើចិញ្ចាមានចុំ

១០. ស្តវស្វាកលវៀស្ថ្លវសៃាស្ ៃាតណាស្់ស្តវស្វាក
ស្តវ ឬ ដុុំងម ៏ស្ា ចង់

រងងមក

ាតឆ្ៃងកប្តើយ

១២. ប្ កេើកភៃើៗម្ិនដឹងដរ់

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ើញចាស្់ងមប្តូវប្តង់

តុជវីកធវើ កនតើយ

រងងមម្ិនកឆ្ៃើយគកទ្ជី។
ប្ កេើលៃង់ រ់ស្មានប្រប្ តី

ប្ កេើថ្ាងមកចោះករាលស្តី
១៣. ជឺកជើ! រងស្វាក ាណា

ង់។

ស្តវស្ួរងមងៃង់បានម្ិនកឆ្ៃើយ។

១១. រងងមៗកម្តចម្ិនស្តី
រងងមខ្ុុំចង់ក

ា។

ប្ កេើខុំភ័យកឆ្ៃើយរ
ន៎!

័ស្។

ជឺកជើ! ជញងមប្ កេើចាស្់
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
ជឺកជើ! ស្វាដឹងយល់ជា ់ចាស្់
១៤. ឆ្ៃងកប្តើយករោះស្វាយទ្ុុំឆ្ីផឆ្អត
ឆ្ៃងកប្តើយឆ្ៃងស្ទឹងកចញចា ថ្ប្េ
១៥. ករាលប្បារ់ប្ កេើកាលឆ្ីកប្ស្ច
ករាលប្បារ់ប្ កេើករើ មាត់ហា
១៦. ប្ កេើហាមាត់ឲ្យប្ច្ាង

ឌិត

ាុំែុត តីម្រណា

ករាលប្បារ់ដូចកម្តចគឺករាលថ្ា
ករាលប្បារ់ ារ់រាត្ាម្ស្ចច ។

៍លៃង់ដរ់ជិត។

ជាតិជារាលក ាោះផតងខ្ាតេិត
ជាតិជន ករាលេិតឥតម្ុស្ា។

១៨. ស្ចច កស្មាោះប្តង់ ាុំស្ុខស្ានត
ស្ចច

តុកងៃើម្ថ្ៃាថ្ងៃ

ឆ្ៃងកប្តើយវិលថ្វត្ាម្ស្នា។

ប្ កេើជរបល ខ

ឌិតែុតទ្ុ ខកទាស្

ជាតិជាជន ប្បាជ្ជារ

ឆ្ៃងកប្តើយកដើម្ក

័ស្ថ្ប្ ។

ប្ កេើកជើរខ្ាងអាងប្តបា ់

ប្ កេើហាមាត់ផររជាខ្វា ់
១៧. ជាតិជារ

ជឺកជើ! កផ្ៃាតផ្ៃាស្់រ

ស្ចច កងកើងថ្កានលអថ្ងៃថ្ៃា
ស្ចច រងស្វាស្ុខលុោះ ស័យ។

១៥ក ើត កជស្ឋ ចរ េ.ស្ ២៥៦២
ជ្គារ ២៩ ឧស្ភា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

៣.

កេលជន ឃៃាតក ាខ្ុុំក ាឯកា

គ្មានេុ គ្មានប៉ែាជា ូន ុំប្រា

រស្់ក ា ុំស្ត់ជត់ឃៃានកវទ្ ា

ជន មតាយជរាខុំចិញ្ចឹម្ ូន។

ថ្ងៃរោះក

ើយលិចកចាលទ្វីរក

ា ិយ

ទ្ុ

ូនប្រុស្ប្ស្ីរស្ាត់ដូច បូន

អា

ិតអាស្ូរជីវិតរូរ ូន

ផម្៉ែខុំប្ការលូនប្គរ់ជក

អា

ិតជវីកម្៉ែៃោះជាតិ ូន ុំប្រា

រស្់ក ារ្ាររងទ្ុ ខ ម្មប្កាស្់

ជត់ស្េវជត់ប្គរ់ជត់ម្ៃរ់កតជោះ ចង់មានខ្ៃាុំងណាស្់ផតក
៤.

គុ

ក

ា គុ

ធុំគុ

ផស្នអាននតេុ ផម្៉ែមានគុ

េុ ជាទ្ូ ធុំផម្៉ែជុុំគ្មានកលហើយ
៥.

ជាតិ ូន ុំប្រាផតងដក្ហាយក
លួងក

៦.

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ា ឃៃាតក

ើយ។

រ្ហាញកកាោះកប្តើយ

ឱស្! ឱ! ូនកជហើយរំថ្េនឹ ជន ។
ា

ាម្ប្រផលងទ្ឹ ក្តាប្តជា ់

កេលជន ឃៃាតក ាខ្ុុំក ាផតនឹ

តើរែទោះ។

មានផម្៉ែមានឪក ាងនម្ក ាថ្នា ់
ជាជន កស្មាោះស្ម័ប្គប្ស្
រលឹម្រលឹ នឹ ប្េឹ

ាញ់ ូនេិត។
ៃាចលៃិត

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
េុ ធ្ៃារ់និទានករឿងរាវជីវិត
៧.

៨.

៩.

ករឿងេិតប្រឌ្ិតលិខិតវាចា។

ស្ូរស្័េទស្តារ់កស្ៀងកែទៀង ុំដរកាយចុំផ

ជន មតាយ

ត់កនឿយ

៉ែាងណា

ទ្ឹ ម្ុខញញឹម្ម្ េីកធវើការ

ករៀររារ់ភាស្ាករោះដូងររិស្ុទ្ធ។

ផម្៉ែខ្ុុំេុ ខ្ុុំៗយុំនឹ គ្ាត់

នឹ ករឿង ុំស្ត់ជីវិតទ្ុរគត

ជីវិតប្គួស្ាររស្់ក ាជត់ធមត់

កសៃាោះគ្នារុំែុតដូចចាន នុងរាវ។

ឱ! ជីវិត ូនរស្ាត់ដូចច

កប្រៀរជួរកស្ន

ម្ិនអាចជួរម្ុខៗជូរដូចកភ្ៀវ
១០. ែទោះកឈើែទោះធុំប្ទ្នុុំ

៍ខ ប្រាត់ប្បាស្់ដូចទាវ

ករឿងចាន នុងរាវរ

តុំដួងចិតត។

់ក្តា ករឿងទ្ុ ខកស្ា ក្ាដិតស្នាម្ជីវិត

២០ នាុំចាុំជា ់ជន ចារករឿងេិត

ចុំ

ងលិខិតខ្ុុំចារម្ិនជស្់។

១១. កេលជន ឃៃាតបាត់ស្ៃាត់កស្ៃៀម្ករៀម្ប្េួយេុ មានផតម្ួយឲ្យ ូនប្ស្កណាោះ
អា
១២.

ិតផម្៉ែប្ស្ីរស្់ក ាមានកសមាោះ

ក រតិ៍ម្ិនេិករាោះជាប្ស្តីកម្ម៉ែាយ។

ត់ណាស្់កនឿយណាស្់ជីវិតឯ ជងគរស្់ជាប្េោះស្ងឃរិតផតឃៃាត ៃាយ
បារម្ៃយរ់ថ្ងៃកញាម្ជា ់ជាមតាយ ដល់ ូនទាុំងឡាយជាសាម្ក

១៣. កេលផដលរូរ ូនកេលមានប្គួស្ារ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ា

ិត។

កទ្ើរ ូនយល់ការរា ់កប្រាក ាោះេិត

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
ចុំ

ីម្ួយម៉ែាត់ ៏ ូនផតងគិត

១៤. ជាតិចាស្់ជាតិខ្ីជាតិមានខៃឹម្ស្ារ
ករៀរចុំប្គួស្ារឲ្យបាន

់ក្តា

ដល់ ូនស្ៃួនស្និទ្ធផម្៉ែគិតដល់ក ា។
ុលរុប្តធីត្ារ ាេងសក ា
ម្ុនជន ឃៃាតក ារររម្ក

ា កជើយ។

៦ ។៤កជស្ឋ ចរ េ.ស្២៥៦២
ស្ុប្ ១៨ ឧស្ភា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

នឹ ជន ផដលយល់ប្ស្

ាញ់ងនម្រី

នឹ ជន ៗនឹ ផតងរន់រួងស្ួង
២.

៣.

៤.

នឹ ដល់ជន ឃៃាតទាុំងក

នឹ ជន ករតីប្ស្ីផដលក

ាម្លួង

នឹ ស្ុំកលងជួងរឋម្ស្ិ ា។

ើញប្ជក្ារ នឹ ដល់េុកទធាធកមមាស្្ខារ

នឹ ដល់ប្េោះស្ងឃជាទ្ីប្ជោះថ្ៃា

នឹ ដល់ដូនត្ាប្រឹងផប្រងស្ាងជាតិ។

នឹ ដល់វាចាវរបធម្៌ប្រថ្េ

នឹ ដល់ស្ិរីទ្ុំកនៀម្ក ាញាតិ

នឹ ដល់ករឿងលអផដលកចោះផតឃៃាត

នឹ ដល់រស្ជាតិចងចាុំជារ់ចិតត។

នឹ រងនឹ រអូននឹ

នឹ

នឹ

តីកស្ន

ូនប្រេនធ

៍ស្នងនឹ គុ

រ

ឌិត

ម្មទារុ

នឹ គុ

ស្នាលស្និទ្ធ

នឹ ភាេស្ុចរិតប្រប្េឹតត ុស្ល។

៦ ។៤កជស្ឋ ចរ េ.ស្២៥៦២
ស្ុប្ ១៨ ឧស្ភា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

ករឿងក ា នុងក

ា កប្ចើនស្េវផររ

៉ែាង

វិល នុងវដត ឧរនិស្ស័យ
២.

ស្តវក
ចង់បាន

៣.

៤.

ិកលស្ចថ្ប្ងត្ា ់ផតងរញ្ហា។

ា ងុយក្ា ករាគកប្ចើនជកន ថ្ងៃកនោះថ្ងៃផស្អ ជារ់កដាយត
ាភយស្ក រតិ៍កសមាោះថ្ងៃថ្ៃា

ស្ម្បតតិ នុងក

ា កប្ចើនជកន ថ្ប្

ស្តវមាននិស្ស័យស្គាល់រស្ររម្
រស្់ នុងស្ងគម្កាម្ភេក

ករឿងរាវតិោះកដៀលក ើតកឡើងរនត

ករឿងរាវជន ប្

ធម្៌មានស្ផម្តងត្ា ់ផតលអលអោះ

ហា

រន់ប្េោះប្បាថ្នារូរលអស្ តិធុំ។

កចោះស្ករ់កចោះលមម្កចោះប្េម្ស្គាល់ខ្ុុំ

ករឿងរាវជន រួស្រស្់មានប្រេនធ
៥.

ស្តវផដល ស្ាងកប្ចើនជស្ងខ័យ

ករឿងរាវកាម្គុ

ាភលន់។

៏ជួរទ្ុ ខធៃន់
កទាស្ធៃន់ថ្ប្ ផលង។

ប្េោះេុទ្ធបានប្ត្ាស្់គ្ាថ្ាស្ផម្តង

ការក ើតជាម្នុស្សផស្នប្ ថ្ប្ ផលង កម្តចកចាលខៃួនឯង នុងជបាយភូម្ិ។
៦ ។៤កជស្ឋ ចរ េ.ស្២៥៦២ .ស្ុប្ ១៨ ឧស្ភា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

៣.

៤.

រស្់កដើម្បីខឹងកប្កាធចកងអៀតចងអល់

រស្់កដើម្បីខវល់ ងវល់ក

រស្់កដើម្បីទ្ុ ខឥតប្ត្ាប្រ

រស្់កដើម្បីជវីករៀនស្ួរខៃួនឯង?

ី

ា ិយ

ម្ួយជាតិបានជួរម្នុស្សម្ិនខឹងកប្កាធម្ួយជាតិរស្់ក ាតត្ាម្ ម្មត្ា ់ផតង
ម្ួយជាតិកដើរតួប្គរ់ករាងស្ផម្តង

ម្ួយជាតិ ុំផរៃងកស្ើចរ៉ែុ មានដង?

ម្ិនខឹងម្ួយជាតិជ ាគ្ាម្ី

ម្ិនខឹងជីវីជីវិតស្ុខែង

ម្ិនខឹងម្ួយថ្ងៃស្ុខថ្ប្

ម្ិនខឹងរអូនរងករៀនឲ្យជភ័យ។

នៃង

លអអាចកធវើប្គូគុំរូជីវិត

លអជាគុំនិតជីវិតប្រថ្េ

លអជាវិន័យស្ួស្តីស្ិរី

លអញាតិប្រុស្ប្ស្ីកម្ត្តា ុុំខឹង។
៦ ។៤កជស្ឋ ចរ េ.ស្២៥៦២
ស្ុប្ ១៨ ឧស្ភា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

៣.

៤.

៥.

រស្់ក ារាល់ថ្ងៃរស្់កដើម្បីប្ទ្េយ

រស្់រ យស្គ្ារ់ប្ទ្េយគ្ារ់ចិ តា

រស្់វកងវងភេយរ់ថ្ងៃកស្ាកា

រស្់ នុងស្ងារ នុងវដត ភ័យ ។

ុស្លស្តវក

ា ក

ាភមានតិចតួច ភរភូតខ្ាងលួចឆ្ ់ ារស្ទូចប្តី

ផ ៃម្ជួតជផជ ស្ុរាកម្រ័យ

ែឹ ប្ស្ាផែនដីមានរស្ជាតិកប្រា។

្ា កឆ្វងរត់ស្តាុំចាុំផ បរកភៃើងស្តុរ

កដ កដើរឈរឈរ់ផ្ៃា ហាងត្ាុំងក ា

យីកហាប្ស្ាលបីប្គរ់ប្ច លហ ែៃូវ

រចចុរបននឥឡូវប្តូវេីររាន់ផ្ៃាយ។

វកងវងនឹងប្ស្ាស្្ហារនឹងប្ស្ី

ឆ្កួតនឹងភាេលបីស្ីលធម្៌ឃៃាត ៃាយ

ងងឹត និង ខ្វា ់ ាុំគ្នាស្រាយ

រី រាយកអា កអាយក ាជបាយភូម្ិ។

កប្រាោះផតយស្ស្ តិមាស្ប្បា ់ដុ
កប្រាោះផតញាតិម្ិតតផ្គារ់ចិតតមាស្ម្ុុំ

ៃា

កប្រាោះផតរាជការស្ម្័យស្ងគម្
កប្រាោះចង់កធវើធុំលោះធម្៌ស្របុរស្។

៦ ។៤កជស្ឋ ចរ េ.ស្២៥៦២
ស្ុប្ ១៨ ឧស្ភា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា
ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

ស្ុខ្ា ស្ទ្ធម្មកទ្ស្ ា

ស្ុខករាលវាចាធម្៌ប្េោះជិនប្ស្ី

បានស្ុខកប្រាោះស្ងឃម្ិនផរ េីររី

ស្ាម្គគីស្ិរីប្េម្កប្េៀងត្ាម្ធម្៌។

ថ្ងៃកនោះប្តូវចូលរនទុំដួងចិតត

រីផខផម្នេិតវស្ារវរ

ស្ូម្ជួរប្េោះគុ
៣.

ប្េោះស្ងឃផដលលអ កចោះស្គាល់ក្មាស្លអអាប្

ថ្ងៃចូលវស្ាម្ហាកម្

ធ្ៃា ់ចុោះ

់ដឹង។

រុ ខជាតិកខៀវប្ស្ស្់លូត

ាស្់ខុំប្រឹង

ប្ស្ល់កប្ស្ាងតូចធុំប្េិចក្មាវលៃិ៍ងនឹង ថ្ងៃកនោះខ្ុុំនឹងចូលចាុំវស្ា។
៤.

៥.

៦.

នុងវតតម្ហាវ័នវស្ាទ្ីរី

គង់ នុង ុដិករៀនវិរស្ស ា

ទ្កនទញធម្៌ស្ូធយររិតតិនម្ស្ការ

ប្េម្ទាុំងគ្ាថ្ាេិករាោះរ

ទ្ឹ កប្ជាោះ

រល តៗងមដាច់ជាដុុំ

ូរក ាកាត់ផែនផ្ទាុំងងម

តុំ។

ដា ់ចិតតករៀនស្ូប្តប្តូវផតខិតខុំ

កទ្ើរ ាម្ស្ា ស្ម្រេវជិតស្ិ ា។

រ ាទាវររីកដាយ តីស្ុចចរឹត

តស្រូប្រប្េឹតតត្ាម្ការករតជ្ា

៉ែាងកហាចណាស្់គង់កចោះម្ួយគ្ាថ្ា ធម្៌ជនិចចាេិចារ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

៍ប្គរ់កាល។

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

ថ្ងៃលិចបាត់កទ្ៀតលិចបាត់ក ាក

ើយ ឱ!មាស្មតាយកជើយទ្នទឹងចាុំស្តារ់

រា យកេចន៍ ូនក ាប្តូវករៀររារ់ប្បារ់ រា យកេចន៍ស្ារស្័េទធម្មរស្និទាន។
២.

ឱស្!ឱ!មាត្ាកខ្ៃាចែារដួងចិតត
ូនម្ិនយល់ចិតតដបិតប្ ម្ិនមាន

៣.

ស្ូម្ម្ុនថ្ងៃលិច ូនស្ាង ុស្ល
ូនក ាជួរម្ុខម្ិនចង់ស្តីកទ្

តូចចិតតអា

ិតជីវិតខវោះឃៃាន

ឲ្យទ្ទ្ួលទានគ្ារ់ចិតតប្េោះកម្រ៍។
រយរាន់ក

តុែលផែអម្ផលហម្ជាងកគ

ចង់ស្តារ់មាស្ ូនស្ុំ

េវក ា។

ក្ារ៍ ១ករាច ជស្សុជ ចរ េ.ស្២៥៦២
ក្ារ៍ ២៨

កដា ២០១៨

និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

េិករាោះនឹងស្ាច់ធម្៌

ប្ជារដល់ជ័រសាម្ស្ តាន

បានស្តារ់ម្ិតត លា

បានប្ស្ា ប្ស្ានតទ្ុ ខក្ា

តីកស្ា

តី តុ

តួល

ក ើតទ្ុ ខកប្រាោះកស្ន
៣.

៤.

៥.

តីរំជួលកប្រាោះជូនរង
៍ស្នង

ចិតតរឹតចង ាម្ភរិ

ា។

បានម្ ជាស្វាម្ី

ប្រេនធរតីរស្់ជុុំគ្នា

មានស្ុខទ្ុ ខកវទ្ ា

ប្គរ់កវ

ប្ស្

ដបិតមានខ្មាុំងមារខ្វាយខវល់

ាញ់ខ្ៃាុំងទ្ុ ខខ្ៃាុំង

ាកាល ិចច ល់។

រកងកើតទ្ុ ខ ងវល់

វិលរចល់ នុងវដត ។

ស្ប្តូវ នុងក

គ្មាននរណាគឺរាគ

ាកា

កទាស្ និងកមា

ផដលមនា ់ៗមានប្គរ់រូរ។

ក្ារ៍ ១ករាច ជស្សុជ ចរ េ.ស្២៥៦២ .ក្ារ៍ ២៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

មង។

កដា ២០១៨
ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

ម្ួយផភៃតម្ួយ នាុំ នៃងែុតក ា
ក ើតចាស្់ឈឺស្ៃារ់បាររុ

២.

៣.

៤.

៥.

ប្តឹម្ផតស្ល់ក ារូរងតរនសល់
យ ុស្លកញាម្ផ្ាតបានែតល់ក ើត ុំក

ស្ុម្ក ា ូនប្រុស្ មួយប្រុស្ស្ុំ

ើតងមី។

េវ ស្ាច់សាម្ប្ស្ស្់គ្ារ់រតូរកភទ្េីប្ស្ី

ម្ ក ើតជាប្រុស្ឥតខុស្ទាស្់ជី

មាឌ្ម៉ែារ់ចារ់រីរីគីឡូ

ន៎ !

ស្ៃារ់ទាុំង ុំស្ត់ស្ល់ប្តឹម្ភ តី

ម្ ក ើតឋានងមីស្ិរីស្ាច់ស្

មាឌ្កថ្ៃាស្ម្ុខមាុំស្ុខភាេរវរ

ម្ិនស្ូវមាត់ យុំរ ទារក ៉ែា។

ស្ុម្ក ា ាម្ងមីឲ្យជួនកសមាោះកដើម្

ខ្ុុំនឹងនឹ កែតើម្ករាលករឿងកញាម្ក ា

ក ាផ្ាតបានស្ៃារ់កាលេី នាុំក ា

នុង ាម្ចុងក្ារកប្ម្ើប្េោះស្ងឃ។

កាលថ្ងៃគ្ាត់ស្ៃារ់ខ្ុុំយុំករៀររារ់

កទ្ស្ ាតជារ់ទ្ុ ខកស្ា ឯ ជងគ

គ្ាត់ជងគុយកលើម្ជឈូស្ប្តូវប្តង់

ចុងម្ជឈូស្ ុំរៃង់ក

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ើយករាលវាចា។

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៦.

៧.

រេិប្តក

ា មចាស្់ជួយប្បារ់រងប្ស្ី ២៥ផខងមីស្ូម្ប្បារ់រងថ្ា

ខ្ុុំក ើតជាងមីជា ូនប្រុស្ណា

កាលក ាោះអាត្មា ៏គង់ចាុំស្តារ់។

លុោះរាប្តីកាល នៃងចូលប្េឹ

កម៉ែាងេីររលឹ ក

ជងគុយគល់កឈើម្ិនករាលរាយរារ់ ដល់ផ
៨.

៩.

ើញកញាម្ផ្ាតស្ៃារ់

រកខ្មាចប្ស្ារ់ដល់រញ្ចុោះស្េ។

ដូចកជើយផស្នដូចេិតកជើយផស្នេិត ថ្ប្េកឈើជុុំជិតដូចកាលយល់ស្រតិ
ស្ួរជន ភូម្ិែង ៏បានករៀររារ់

កឈើធុំក ាោះជារ់មានគល់ធុំម្ួយ។

រយ រួនផខ នៃងែុតក ា

រងប្ស្ីខ្ុុំក ាផដលធ្ៃារ់ម្ ជួយ

ដាុំបាយកធវើម្ហូររួម្គ្ាត់ជាម្ួយ

គ្ាត់ផតងក

១០. គ្ាត់ថ្ាគ្ាត់មានទ្ុំងន់រីផខ
លុោះដល់ប្បាុំផខក ាោះឈឺករាោះភ័យ

ក

១១. លុោះដល់ជិតក ើតក ាម្ួយស្បតា
ថ្ងៃស្ុប្ ទ្ីថ្ម្ៃ នាុំកនោះទានកប្បាស្
១២. ឥឡូវទ្ីថ្ម្ៃរីថ្លរងក ់

ា មួយម្ េីមានជ័យ។

ើយ ូនក ាោះផដរគឺជា ូនប្ស្ី

៍

ក ាជួរកេទ្យលបីកេទ្យថ្ា ូនប្រុស្។
យល់ស្រតិ ូន្៉ែាឥតមានឲ្យខុស្
កដាយ តីស្ក តាស្ប្រស្ូប្តស្ុខស្ានត។
ជាប្ទ្េយម្រត

ូនប្រុស្ លា

ាម្ សាន ស្ុម្ក ា ចិតតលអកងកើងថ្កាន ប្ទ្េយធនលុយឡានវិឡាែទោះងម។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
១៣. ករើ ផភន ក

ើញ

ាភ កដើរកចញរ ចូល

ប្គួស្ារស្ុខស្ានតស្ុខភាេរវរ
១៤. ជក
ជក

ា!ស្ិរី ជក

ា!េល

លុយកា ់ចុំ

៨ ក ើត ប្ស្ាេ

ាភចូលរនត

ស្ុម្ក ាចិតតលអប្តជា ់ប្តជុុំ។
ជក

ា!អាយុ ស្ុខស្ានតម្ក ារម្យ

ូល

ា!វ

ណ ជ័យកជាគឧតតម្

ស្ុម្ក ា ូនខ្ុុំ មួយខ្ុុំងកុុំកងកើង។
៍ ចរ េ.ស្ ២៥៦២

១៩ ស្ីហា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

ផស្នស្ុំណាងលអរងបានជួរប្ស្ី

មាន ូនជត់រតីកការស្ ់គ្មានស្ល់

រងម្ ជួរជូនផស្វងរ ម្គគែល

ជួយប្ស្ាយចុំងល់ ងវល់ខវល់ខ្វាយ។

ផស្នស្ុំណាងលអរងបានជួរជូន

មានក ាមាន ូនជួរជុុំស្រាយ

ប្េលឹម្ករៀរចុំតុរផតងរាងកាយប្ស្ង់ទ្ឹ ប្ស្ស្់ប្ស្ាយស្រាយរា យករាល។
៣.

មចាស្់ជូនមចាស្់រងប្ស្ងប្ស្ស្់ប្តឹម្ប្តូវ
កទាងកត្ាង ុមារៗ ូនផតងក

៤.

៥.

៦.

ាល

ុុំលុោះ នុងស្និទ្កេញចិតតរា យផែអម្

ម្ុខម្ិនប្ ម្៉ែូវប្តូវទ្ឹ កខ្ជាល

កត្ាោះកយើងចុោះចូលរនទូលប្េោះជងគ។
ប្ស្ីប្ស្ស្់

ារកប្ ម្

ារកម្ៅែូរែង់

ស្រកស្ើរប្ស្ស្់ប្ស្ីដូចច័នទកេញវង់

ជូនក ាផតលង់រា យលួងក

មាន ូនតូចធុំក ើតម្ិនកចោះប្គរ់

មាន ូនម្ិនឈរ់ជួនយរ់ជួនថ្ងៃ

មាន ូនដរ់ថ្ម្ៃកភៃាោះ

កដើម្បីចរថ្

ួស្និស្ស័យ

ស្ម្ៃឹងកម្ើលខទោះជុំរោះបាយកតាុំង
ជូនកជើយខុំផង ូនក ាកយើង

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ាម្ថ្ងៃ។

រងកចោះផតប្រឹង។

ូនឃៃានស្ាច់អាុំងណាប្ស្ស្់ប្េលឹង
នឹង

ដល់ធុំមាុំឆ្អឹងរឹងែនួស្រស្់ស្ុខ។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

វិញ្ញា

កស្នហាវិញ្ញា

វិញ្ញា

ចងចាុំវិញ្ញា

ស្ចចា
បានដឹង វិញ្ញា

ស្ម្បងស្បងផស្បរផងងួនរាន់ នាុំ
រ់ទ្ុ ម្ុឺនថ្ងៃអាល័យក ាម្ក ៃា

វិញ្ញា
ម្ួយ

ចិ តាវិញ្ញា

នឹងដឹងករឿងកស្ា ក្ា។

ចិតតរងចងចាុំក ានឹ រាលក ា
រ់ទ្ុ ប្ ក ាករោះដូងររិស្ុទ្ធ។

៣.ម្ក ា ម្មកបា កលរកប្ស្ារយ ទ្ុ ខកស្ា ថ្លល វិក
ប្ស្យុងគលុងខៃួនគ្មានទ្ីរុំែុត

ាគទ្ុ ខកស្ា ប្ស្យុត

កៃាហានម្ុោះម្ុតចាញ់ស្ន្ត្គាម្កស្ន

៤.ស្ន្ត្គាម្ស្ម្រភូម្ិចាុំងម្ិនផដលចាញ់ចាញ់ តីប្ស្

៥.

ប្េលឹង

ាញ់លបិច ល់ប្រួលផប្រ

ម្តងខឹងម្តងស្អរ់ប្ស្វឹងឡរ់ផឡរ

ប្ស្ីមានេិស្កស្ន

ត្ាម្ផតត

ចិតតចង់ប្រហារម្នុស្សក

ហាចិតតកាចឬស្ា

ផដលស្មៃារ់ ាងមានភ តីកស្មាោះ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

៍។

៍រផងអរចិតតកស្មាោះ។
ា ទាុំងជស្់

ចុំករាោះរុរស្រតីលៃង់ម្ួយប្គ្ា។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៦.

ទ្ឹ ថ្នាុំមានេិស្ម្នុស្សចិតតកឃាក
លួងក

៧.

កភៃើងកស្ន

ា បាន ាុំយ ក ាឲ្យប្ស្ស្់េុុំ្ារ

ាម្រកញ្ឆាតចិតតចង ម្មកេៀរ
៍ ារកឆ្ោះកភៃើងកស្ន

ទ្ុ ខទ្ុំងន់កស្ន

អា

ិតភរិ

ាកដើម្លអប្រថ្េ។

៍ករាលរាលញាតិែងតិោះកដៀលករឿងប្រថ្េ

៍ម្ិនអាចផងប្ស្ី
៨ ក ើត ប្ស្ាេ

ជាប្រេនធរតីកស្មាោះម្ួយនឹងម្ួយ។
៍ ចរ េ.ស្ ២៥៦២

១៩ ស្ីហា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុរញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី

ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

មនា ់ឯងក ា នុងឋានវិមានស្ួគ៌

ករឿងគួរម្ិនគួរស្ួរកចាទ្ប្រស្នា

ករៀរឬ ផតងតួស្ុំនួររញ្ញា

ករៀររារ់វាចាស្ិ ាជីវិត។

តស្រូជុំ

កាត់រង់ត

ត់ នុងការស្ិ ា

ហារ ាករឿងេិត

ប្រវតតិយូរលង់កាលក រតិ៍ជតីត ផែអម្ផលហម្ជិតស្និទ្ធក ាស្ល់ប្តឹម្ធ្ាតុ។
៣.

៤.

៥.

ប្រុស្ៗស្្ហារ ញ្ញាកត្ាងស្អិត

ម្ ស្ុុំកស្ន

កដើម្បីបានរងយ ម្ កធវើញាតិ

កប្ រភៃ ់រស្ជាតិកស្ន

ស្ូម្បីជន រួស្ ៏ម្ិនកលើ ផលង

ប្ស្ីយ ជាផលបងផតងករៀរឬ រារ

ក

កទាោះរីឃៃាតឃៃាេីែនួស្ម្ិនងវី។

ា ជងគណាកខសោយខវោះេុទ្ធធមមា

ជងគឯង ៏បានម្ិនស្គម្ប្បា

គិត

ុុំឲ្យ ម្មកេៀរត្ាម្កដៀលកជរស្តី
៦.

ខវោះស្េវខវោះប្គរ់ខវោះម្ៃរ់

់ក្តា

ខវោះកាយស្ុចចរិតចិតតករាលវាចា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

៍ស្និទ្ធប្គរ់ផររប្គរ់កស្នៀត
៍ប្គរ់កវ

ា។

ត់កនឿយគុំនិតគិតេីប្ស្ស្់ប្ស្ី
នុង ាម្ជារតីខវោះភាេកស្នហា។
ខវោះស្ុីជុំក ាលុំក ាវីឡា
ខវោះស្េវខៃឹម្ស្ារស្ិកខាម្នុស្សលអ។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៧.

៨.

៩.

ជងគឯងឯការរ ា ិតតិយស្

រ ាក រតិ៍កសមាោះរស្់កប្កាម្ម្ៃរ់ធម្៌

រងស្ូម្

ភ តីកស្មាោះស្រទ្ឹ ចិតតរតី បត់។

ាប្ស្ីរតីធ្ៃារ់

រ

កចញចាុំងបានរានវិមានប្ស្ីប្ស្ស្់ កាច នាស្់ជស្់ទាស្់ឲ្យជូន ុំស្ត់
ទ្ុំងន់កស្នហាឲ្យកយើងប្បាស្់ប្រាត់

ស្ាងជាប្រវតតិស្បងែសងស្ចចា។

ឲ្យបានជួររងចុំ

ជាប្រេនធរតីកស្មាោះស្ម័ប្គកស្នហា

ងកស្ន

៍ងមី

គ្មានជន ទ្ីរីកដាយ តីប្បាថ្នា
១០.ចុំផ
ទ្វីរក

រងវិញបានក

ញ
ើ ទ្ុ ខក

ជូនែសងស្ចចាជួររងប្គរ់ជាតិ។
ា ផដលប្តូវកស្ាយកស្ា វិក

ា ធុំណាស្់ផររតូចចកងអៀតកដាយស្ាររស្ជាតិត

១១. ជវិជជារិទ្បាុំងឃាត់ឃាុំងទ្ុ ក ា
ករើរងត្ាម្ជូនមាន ូនដូកចនោះ
១២. េីម្ុនក ាលៃង់ត្ាុំងែសងជួរជូន
ឥឡូវបានរួស្រស្់ករៀនរិោះករ
១៣. ឱ!រស្ជាតិកស្ន

៍ជតីតជូរចត់

ស្ូម្ជូនបានស្ុខរស្់ក ាកដាយរវរ

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ក
ចុំ

ាគកប្គ្ាតប្គ្ាត

ហាចា ់កប្ស្ោះ។

ាភ រិទ្ែៃូវនិរវានេិកស្ស្
ង ិកលស្រួម្រឹតគុ

កទ្វរ។

ប្េម្ទាុំងជួរ ូន! ូនៗមាស្កម្
លោះរង់ តីកស្ន
ភរិ

៍ចារ់យ ប្េោះធម្៌។

ា ុំស្ត់ភ តីកស្មាោះស្រ

ជាតិកនោះជូនលអ ូនចាហវាយកខតត។
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ី
ជវិ
់
១៤. ឋាន ស្ តិយស្ជូនខពស្់កេ េន់
ភ័េវរុ

ជូនមានប្ទ្េយធនលមម្ស្ករ់ស្កល់ផឆ្អត

យជូនលអខពង់ខពស្់ប្តផដត

ូនចាហវាយកខតត ុំេង់ស្ពឺកជើយ។

១៥. រងជាជន រួស្រស្់ក ា នុងថ្ប្េ
ឱស្!ឱ!ភរិ

ាស្ុំ

កាន់ធម្៌វិន័យស្ូម្កែ្ើរចកម្ៃើយ

េវចិតតកជើយ

១៦. ករើម្ិតតបានអានស្ូម្ប្ចានស្ុំក
រារ់រយ នាុំផខក ាផតចាុំចង

កាត់ចិតតឲ្យក
ា

ើយ ុុំប្បាថ្នារង។

ុំណាេយកស្ា ក្ា រ់កប្រា នៃង
ស្បងស្ចចាែសងជួរគ្នាប្គរ់ជាតិ។

ជ្គារ៍ ២ករាច ប្ស្ាេ

៍ េ.ស្ ២៥៦២

២៨ ស្ីហា ២០១៨
និរវាន ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ

ករើជន បានអានស្ូម្កម្ត្តាកែ្ើរស្ារកនោះជូនក ាគ្ាត់ែង កដើម្បីឲ្យគ្ាត់
កាត់ចិតតរុំកភៃចខ្ុុំចុោះ។ ករើអាត្មាបានជួរជន អាត្មាស្ូម្ឲ្យជន ជភ័យកទាស្
ដល់ជតីតរតី បត់មនា ់កនោះែង (ក
ក

ា កស្ ារតីធនញ្ជ័យប្រម្ុខរដឋម្ហានរគ

ា ស្ុរិយងគកេប្ជ វិជ័យស្ន្ត្គាម្)។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ី
ជវិ
់

១.

២.

៣.

៤.

វិស្ាខរូជាជាថ្ងៃ ុំក

៦.

ផដលអាត្មាក ើតកស្ច តីរលឹ

ជតីត នៃងចងចិតតផដលនឹ

ក ាត្ាុំងេីប្េឹ កលើភនុំបាផខង។

ឱ! កខតតកស្ៀម្រារវិស្ុទ្ធិម្គគ

នឹ ម្ិតតភ តិមនា ់ផដលជាម្ិតតផតមង

កាលក ាប្គ

នឹងស្តីថ្ៃាផងៃងដុំក

ស្េកស្មាោះស្ម័ប្គគផម្តង

ើរ

ាប្ត្ា។

កាលក ាោះរត ាស្ូរយកេប្ជ

នឹ ក

ក

ស្ៃរ់ស្ៃាត់កម្៉ែៃោះណាកដាយធម្៌ជរ់រំ។

ើញថ្ប្េឬស្សីដីកប្ចើន

ិចត្ា

ើញជានិចចកដាយ តីប្ជោះថ្ៃា

ម្នុស្សកប្ចើនជរូជរស្តារ់ធម្៌ស្ៃាត់ឈឹង ជន ដឹងកទ្ើរដឹងក ា នុងស្ងគម្
ស្ងឃរុតតជិនប្ស្ីរស្់

៥.

ើត

៉ែាងស្ុខុម្

កទ្ើរបានរូរខ្ុុំស្កងវគស្្ខារ។

ស្ុុំប្េោះជងគប្គូ ាម្ស្ាន ស្រាយ

រុំរួស្រូរកាយកដាយ តីប្ជោះថ្ៃា

គុ

ស្ាម្ក

ប្េោះឧរជាយក ាជធិការ

ខិតខុំករៀនស្ូប្តប្េោះេុទ្ធវចន

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ររត ាស្ូរយកេប្ជេិត។

ករៀនលោះវដត រស្់កដាយស្ុចចរឹត

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

៧.

៨.

ជរ់រំរនទុំដុស្ខ្ាត់ជីវិត

ម្ួយវស្ាស្និទ្ធប្បាុំផខ នៃង។

ស្ូម្ប្េោះជងគប្គូឧរស្ម្បទា

កប្ត ជររេវជជាស្ទធាម្៉ែត់

ស្តារ់ស្តិរបដឋានយល់ស្េវចិតតរ៉ែង

រួស្ែនួស្រុំ

កទាោះរីឈឺថ្កាត់ជា មៃាុំង ម្ម

ឈឺជិតម្ួយ នាុំតស្រូរស្់ករៀន

ម្ិនឃៃានត្ាម្ចង់ចុំ
៩.

មង

ងប្បាថ្នានិរវាន។

ង់ផដលឃៃាន ស្ក តាស្ត្ាម្មានរស្់ នុងថ្ប្េស្ៃរ់។

ស្ាច់ស្ារញាតិម្ិតតកទាោះជិតរកងកើយេុុំឆ្ៃងកឆ្ៃើយកឡើយកដាយប្ស្

ាញ់ស្អរ់

ផតខុំស្ិ ាេនយល់ឲ្យគ្ារ់

នតី។

កញាម្ប្ស្ីស្ុំ

១០. ជស្់ប្បាុំម្ួយផខកញាម្ផម្៉ែឈរ់យុំ
ធ្ៃារ់ក

ើញស្្ហារស្ទាត់ខ្ាងចុំ

ី

១១. វស្ាទ្ីរួនភាវ ភិ ខុ
ុដិវិហារទាន នុងថ្ប្េ

ស្តាយថ្ា ូនខ្ុុំក ារស្់ នុងថ្ប្េ
ស្

ឋាគ្ារលបីឱ! ក

ា

ូនក ា។

ជងគរុតតនិរទ្ុ ខបានស្ាងលុំក ា
៉ែាងកប្រា

១២. ផស្នកប្ត ជរថ្ប្ និស្ស័យជន រួស្
ូនប្រេនធរតីយស្ស្ តិកតជោះ
១៣. ឱ! គីរីរម្យភនុំទ្ឹ កប្ជាោះធ្ៃា ់

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

េវជងគជរ

នុងកាលឥឡូវប្បាុំ នាុំចា ែទោះ។
ហរានលោះរង់ខពង់រស្់ករៀនហរានលោះ
ការយ ចាញ់ឈនោះគ្មានទ្ីរញ្ចរ់។
ទ្ីឋានស្ម្

ស្ា ស្ម្ស្េវប្គរ់

ទព័ំ រ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
ប្តជា ់ស្េវកាលមានថ្ប្េជាម្ៃរ់
១៤. ឮផតស្តវកទាចទ្ួញយុំឆ្ៃងកឆ្ៃើយ
យរ់ស្ៃាត់ងងឹតកភៃើងកហាោះគួរឆ្ៃល់
១៥. កហាោះក

ូរឥតឈរ់ផ បម្ៃរ់ថ្ប្េប្ស្ល់។

ថ្រម្ិន កនតើយកឆ្ៃើយឆ្ៃងម្ិនខវល់
ក ាម្កឆ្ើតនិម្លជុំេិលជុំផេ ។

ើរកប្រាងប្រាតភៃឺកេញជនធកា ផតចាញ់ធមមាជាប្េោះធម្៌ឯ

រុំភៃឺស្តវក

ា

ាលោះទ្ឹ ផភន

១៦. វស្ាទ្ីរួនចិតតជារ់កស្នហា
ម្មដឋាន ស្ិ

ជស្់ភេថ្ងៃផស្អ ផរ បា ់ញាតិម្ិតត។
ប្បាថ្នាស្ិ ារស្់ជរ់រំចិតត

ស្ុរិនតនិម្ិតត

១៧. ស្ូម្ជធាប្ស្័យករៀររារ់ផវង ៃាយ
ស្ូម្រុ

ទ្ឹ

យ ុស្លម្គគែលកចត ា

១៨. ស្ូម្ ុស្លទានមានស្ាងេុទ្ធរូរ
បានដល់កប្តើយស្ុខររម្ស្ុខស្ានត

ផស្វងរ ភាេេិតផដលរ៉ែងប្បាថ្នា។
ផស្នផវងជ ៃាយករៀររារ់េិស្តារ
ដល់ញាតិការប្គរ់ក ាស្ តាន។
ស្ូម្ជន ស្ាធុប្គរ់រូរប្គរ់ប្បា
និរវាន លា

ឋានែុតវដត ។

១៣ក ើត ផចប្ត ចរ េ.ស្២៥៦០
ស្ុប្ ២៧ កម្ស្ា២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី
ជវិ
់

១.

២.

ការ្ារវ ់វីវល់វ ់វឹ វរ

ដូចទ្ឹ

ចាត់ផចងការ្ារកធវើផររស្មានៗ

ដូចជាកចាលប្បា

កាលផវងកេលយូរតស្រូធ្ៃា ់ងៃុ

ឆ្ៃងកាត់ភ ់ែុ ស្តុ ប្បា

កា

ចុំ

ាទ្ុ ខកស្ា ដួងចិតតកវទ្ ា

ររ ែឹ ម្ិនបាន
នុងភេកវ

ា។

ប្គ្ាុំប្គ្ា

ង ម្មកេៀររនតវដត ។

១៣ក ើត ផចប្ត ចរ េ.ស្២៥៦០
ស្ុប្ ២៧ កម្ស្ា២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ួន រត ាស្ូរយកេប្ជ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

មមោៃិវារណរូ ត្តទី៤
(រិដ ២៩/៣៤)
យកត្ា យកត្ា ម្ក ា និវារកយ

ន ទ្ុ ខកម្តិ នុំ តកត្ា តកត្ា

ស្ ស្េវកត្ា ទ្ុកខា រម្ុចចតីតិ។
រុគគលគួរឃាត់ហាម្ចិតត ចា ជុំកេើអាប្

់ ឬ លអណាៗទ្ុ ខរផម្ងម្ិនម្

ដល់រុគគលក ាោះកប្រាោះជុំកេើក ាោះ។ រុគគលក ាោះ គួរហាម្ឃាត់ចិតតស្េវជកនៃើ
រុគគលក ាោះរផម្ងរួចចា ទ្ុ ខទាុំងេួង។
ន ស្េវកត្ា ម្ក ា និវារកយ

ម្ក ា យតតតមាគតុំ

យកត្ា យកត្ា ច បារ ុំ

តកត្ា តកត្ា ម្ក ា និវារកយតិ។

រុគគលម្ិនគួរហាម្ឃាត់ចិតតស្េវជកនៃើ និង ចិតតផដលដល់នូវកស្ច តី
ស្ប្ងួម្កទ្ លុោះផតចិតតអាប្

់ក ើតកឡើង នុងកាលណាៗ កទ្ើរប្តូវរុគគល

ហាម្ឃាត់ចិតត នុងកាលក ាោះ។
ចម្ៃងកដាយ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ី
ជវិ
់

១.

២.

កេលកម្

ប្ស្ទ្ុុំេេ ចុោះជ័េទ ចង់ករៀររារ់ប្បារ់ញាតិកញាម្ប្រុស្ប្ស្ី

េី ិចចប្េោះស្ងឃប្ទ្ប្ទ្ង់វិន័យ

ការ្ារគរបីស្ផម្តងធម្មទាន។

ប្េោះេុទ្ធវចន កប្ចើនថ្ប្ គកគ្ា

ប្េោះស្ងឃថ្លល ខិតខុំប្រឹងករៀន

ត្ាម្េុទ្ធឱវាទ្ប្េោះជងគទ្ូ មាន
៣.

៤.

ស្ទធារុ

បាតិកមា ខបាឡីេីររយថ្ម្ៃបៃាយ

ប្េោះស្ងឃស្រាយស្វាធាយស្ផម្តង

កធវើឧកបាស្ងប្គរ់ប្េោះគផម្តង

ប្េោះេុទ្ធត្ា ់ផតងចារ់ជងគស្ិកខា។

ប្េោះស្ងឃម្ិនហរានរុំរានកលមើស្កឡើយប្េោះស្ងឃប្តង់ក
ប្េោះស្ងឃរួស្េិតកាត់រង់កមាហាក

៥.

៦.

យទានប្េោះស្ងឃប្រឹងផប្រង។

ើយករាលឥតម្ុស្ា

ាភលន់កទាស្ាកាត់ផ្តាច់ ិកលស្

ប្េោះស្ងឃស្ាម្គគីរ ា តីស្ុខ

ប្េោះស្ងឃនិរទ្ុ ខត

ប្េោះស្ងឃលអណាស្់កេញកដាយចុំក

ោះប្េោះស្ងឃេិកស្ស្ស្កប្ម្ចជរ

ម្គគែលស្ប្ងួម្ប្េម្កធវើត្ាម្ប្េោះ

ជត់ធមត់ស្រូលោះញាតិខុំរដិរតតិ

ត្ាម្ធម្៌វិន័យថ្នប្េោះររិយតតិ

រស្់ក ាស្ៃរ់ស្ៃាត់ែាយកម្ត្តាចិតត។

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ហាចា ់កប្ស្ោះ

ទព័ំ រ

តត។

135

ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៨.

៩.

រា យថ្ាប្េោះស្ងឃជាផប្ស្រុ

យលអ

ប្េោះស្ងឃប្ទ្ង់ធម្៌រវរេិស្ិដឋ

ករើ ទវារទាុំងរីប្រប្េឹតតស្ុចចរិត

កាយវាចាចិតតឥតមានក្ា

ប្េោះស្ងឃគឺជាជន ស្ូម្តុ

ម្ិនករាលម្ិនស្ដីស្ុុំ

ហី

កប្្ាេីញាតិខៃួន ាុំប្តូវកទាស្ែង
១០. ប្េោះស្ងឃលជជីខ្មាស្់បារខ្ៃាចបារ
ប្េោះស្ងឃមានគុ

ខពង់ខពស្់រុំែុត

១១. ប្េោះស្ងឃររិស្ុទ្ធែុតប្ស្ីផលបងប្ស្ា
រដិរតតិម្៉ែត់ចត់ប្គរ់កេលកវ
១២. ស្ូម្ថ្វាយរងគុុំប្រ

ទ្ុ ខដរ់េីរ ងក

ប្េោះជរិយស្ងឃជស្់ភ័យចផម្បង

ួស្ នៃង

ា ប្រឹងរួចែុត។

ប្េោះស្ងឃប្េួស្ស្ារ ថ្ាវិម្ុតតិ
ជងគង់កអានលុតរងគុុំវ ទា។
ប្េោះស្ងឃជស្ចារយ ស្ិ ាធមមា

ា ប្េោះស្ងឃេិតជាផប្ស្រុ

ម្យជញ្ចលី

មង ។

យថ្ប្ ផលង។

ប្េោះស្ងឃទាុំងេីរប្គរ់ទ្ី ផនៃង
អាត្មាចារផងៃងផតងស្ូម្ខនតី។

១៣. ផប្ ងភៃាត់រា យកេចន៍រំកលចខុស្ឆ្គង ផប្ ងកលើស្លស្់ែងស្ូម្ទានប្រ
គុ

រតនប្ត័យគុ

ផ វទាុំងរី

១៤. ស្ូម្ថ្វាយរងគុុំចកប្ម្ើនេរ

ា

ប្េោះេទ្ធប្េោះស្ងឃប្េោះធម្៌ លា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ាុំកជាគស្ិរីលុោះជម្ត ស្េាន។
ជភិវាទ្វ ទារតនកងកើងថ្កាន
ស្ូម្ឲ្យខ្ុុំបានឋានស្នតិរទ្។
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ី

ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

ជនិចចាស្្ខារម្ិនកទ្ៀងកឡើយ
ុុំកាន់ផតកម្ទស្ចិប្ញាុំច ាខ្ី

២.

ៃា ់ក្ពា ៃា ់ចិតតរ ាគុ
ថ្ាក

ឱស្!ឱ!ផស្

វកជើយប្តូវ ារ់ឃមាតខមី

ប្តូវករៀនបាលីនកមា តស្ស ។
ធម្៌

ម្ិនកជារញារ់ញ័នឹងរា យស្រកស្ើរ

ា កចោះ ៃា ់ ាច់បានប្គ្ាន់ករើ ម្ិនផម្នដុំក

ើរប្េោះជរិយ។

៧ ក ើត ផចប្ត រកា ២៥៦០
ស្ុប្ ២៣ ម្ី ា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់

១.

២.

តឹងប្ទ្ូងរ៉ែុណណាចាុំបាត់ៗ

ជន មានវិរតតិស្ៃាត់ចា ក

ាកា

តឹងប្ទ្ូងធុញងរ់ដួងចិតតកខ្ៃាចែារ

រង់ចាុំស្ងារជស្់កប្ចើនវដត ។

រង់ចាុំចាុំកគចាុំកប្ចើនផខថ្ងៃ

រង់ចាុំកងៃើម្ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃកជឿជា ់

រង់ចាុំដួងចិតតជីវិតកស្មាោះស្ម័ប្គ

រង់ចាុំវល ខ

៍ នុង តីស្ុរិន។

៧ ក ើត ផចប្ត រកា ២៥៦០
ស្ុប្ ២៣ ម្ី ា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ជវិ
់

១.

២.

ប្ស្ម្៉ែលអលអោះខៃោះតូចខៃោះធុំ

បានថ្ចនករៀរចុំរូជារតន

ជាថ្នាុំស្ងកូវប្តូវជាតិស្ម្

ប្េោះស្ងឃស្ាវ័ ប្ទ្ង់ ាន់

ប្ស្ម្៉ែកទាោះលវីង ៏ជាឱស្ង

រស្ជាតិលអែុតប្រកស្ើរដល់ប្បា

ប្េោះស្ងឃរស្់ស្ុខ នុងទ្ី លា

ៃាចបាន។

ស្ុខស្ានតក សម្ ានតកប្រាោះមានឱស្ង។

៧ ក ើត ផចប្ត រកា ២៥៦០
ស្ុប្ ២៣ ម្ី ា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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ី
ជវិ
់

១.

ជួយកប្ជាម្ជួយផប្ជងជួយផស្ងជួយលី
ុដិកឈើ ុដិងម

២.

តាលថ្ប្េភនុំ

គឺជាជុំរុំជុំរ

ជួយកលើ ទ្ឹ ចិតត ុំរឹត មៃាុំង

ស្ាម្គគីស្ុំភីរម្យទ្ម្
ម្មដឋាន។

ជួយកធវើស្ប្មាុំងស្ប្ម្ិតប្គរ់ស្េាន

ប្គរ់ផែន ប្គរ់ែនត់ស្ងកត់ឲ្យបាន
៣.

ស្ម្

ត់កនឿយរ៉ែុ មានកាត់រង់កប្កាធខឹង។

ជួយជាម្តិជួយជារចច័យ

កាត់រង់អាល័យលុយកា ់គ្ារ់ដឹង

មានកប្ចើនចាយកប្ចើនណាប្ស្ស្់ប្េលឹង ករើដឹងជញ្ចឹងកប្រើឲ្យបានការ។
៤.

៥.

រូជារចច័យប្ស្ម្័យត្ាម្ដាន

កធវើលុំក ាឋានម្ិនបាន

ម្ិនកប្រើខុស្ខទង់លៃង់កប្រាោះស្ងារ

រុលខចីជីវាជុំរា ់កស្តចមារ។

មានកស្តចម្ចចុយម្បាលក

ផតងត្ាម្រុំភ័យប្គរ់កេលកវ

ា

ិយ

កាលម្ុនក មងវ័យប្គរ់ជងគប្គរ់គ្នា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ

ុឺហារ

ា

ឥឡូវជរាចាស្់ជាលុំដារ់។
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ី តថ្មនៃស្រមោលចារ
ី
ជវិ
់
៦.

ែទោះងមតូចធុំែតុុំេីខាច់ងម
ស្ុំ

៧.

៨.

៩.

រូ ឥដឋរនតកប្ចើនត្ាម្គុ

ង់ប្គឹោះមាុំកទ្ើរស្ុំ

ង់ជារ់

ជន ប្តូវទ្មៃារ់ជារ់ជួយអាស្ារ។

កាត់រង់ តីខជិលជុំរោះ ិកលស្

ត

រួតរោះរ

ស្វាហារ់ឧស្ា

័ស្ផ្ៃាស្់រតូរឥរិ

ា

គ្ារ់

ហាចា ់កប្ស្ោះករោះកដាយ ិចចការ
៍ការ្ារស្ុចចរិត។

ករៀនធម្៌វិន័យកដើម្បីរដិរតតិ

កែតើម្េីររិយតតិកទ្ើរអាចប្រប្េឹតត

រ ក

ករៀនក

ើញរដិកវធស្ចច ធម្៌េិត

ើយកចោះគិតកចោះេិចារ

៍។

ុុំករៀនអាងជួតឆ្កួតនឹងវិជជា

ខជិលកធវើការ្ារកធវើវិរស្ស ា

ម្មដឋានស្ុខស្ៃរ់កាត់ផ្តាច់ ម្មកេៀរ

ស្ុខទ្ុ ខកវទ្ ាជា មៃាុំង ម្ម។

១០. រ៉ែុ មានថ្ងៃកនោះ

ត់កនឿយកេ ថ្ប្

បាយទ្ឹ ចុំនីថ្លល ចុំណាុំ
១១. បាយចត់

ត់កាយកប្រើម្ិនស្តាយប្បា

កឡើងភនុំចុោះភនុំកស្ទើរយុំទ្ុ ម្ុន
១២. ជរគុ

ក

ា មចាស្់ជន មានអាយុ

ករាយកជើងករាយថ្ដចិតតក ាចងចាុំ
ររិកភាគត្ាម្ ម្មត្ាម្ស្មពាយរុ

យ។

ខាច់ឥដឋរ៉ែុ មាន២០០០ប្េោះគុ
កប្រាោះចង់បានរុ
ស្ាធុ!ស្ាធុ! ជរគុ

យរូជាក ាចុោះ។
ទានកប្បាស្

បានជួយខនោះផខនងប្រឹងផប្រងកដាយកស្មាោះតូចេិតមានកសមាោះថ្ាជន កៃាហាន។
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ី
ជវិ
់
១៣. ដបិតផត ុដិកនោះជា ុដិរុគគល

កដាយការក

ាគយល់រួម្ចិតតស្ តាន

ដបិតែៃូវកប្ជាោះប្ជងម្ិនអាចចូលឡាន កទ្ើរស្ុុំ លា

ម្ិតតជួយស្ាម្គគី។

អាទ្ិតយ ១៤ ជស្សុជ ចរ េ.ស្ ២៥៦២
២៣ ញ្ញា ២០១៨
និេនធ ភិ ខុ រញ្ញាឋាក ា

ភិក្ុ ខ បញ្ញ
ា ឋាមោ
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