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១ . គម្ពីេុទធិនិព្វា នបញ្ញា  ចារតួអក្ខរាវាសនារីវិត 

  ពរឿងរា៉ា វតាម្ធម្៌ធម្មជាតិេតិ សនិទធគិតជ្បឌិតគំនិតឯក្ឯង ។ 

២ . តាម្ពោលច្បាប់ក្បួនច្បុងរនួបបបកាេយ បបបបទក្ំណាេយនិេនធតាក្់បតង 

  រសជាតក្វីពព្វលសដីថ្លា បលាង តាម្ច្បរតិបតមងអប់រំស្មម រតី ។ 

៣ . យក្ពោលខ្ាឹម្ស្មរអតសរសឯក្ ពរឿងរា៉ា វបបាក្ៗស្មម្ញ្ាលបីៗ 

  ទីេឹងរតនៈជ្តយ័គុណទងំបី សច្បចៈសក្ខីពសក្ខបុគគល ។ 

៤ . សិក្ារីវិតរិិះគិតរក្ផ្ាវូ ក្នងុភាេជ្តឹម្ជ្តូវរស់ពៅតាម្យល ់

  បវក្បែក្បក្ជ្ស្មយពហតផុ្លទសេល រីក្កាត់ឬសគល់កិ្ពលសតណាា  ។ 

៥ . បានបួសជាសងឃរតឹផ្ចិតផ្ចងគ់ូរ គំនិតគិតយូរជ្តិិះេិចារណា 

  យក្វិជាា ខ្្ុំេុិះព្វរកាប់ឆ្កា រ តាម្ច្បុងបាកាវាចាសុច្បចរិត ។ 

៦ . េិពសសក្ំណត់ជ្បវតតិតាក្់បតង ពរឿងរា៉ា វជាក្់បសដងបែលបតមងរួបេិត 

  ពជ្ោតជ្ោតរូរច្បត់ក្ំសត់ពសនហ៍សនិទធ រសជាតបផ្ែម្សែតិលាីងហឹរពដដ ផ្ា ។ 

៧ . ទុក្ជាគតិម្ុនរលត់ក្ខនធ ែូច្បសូរិយាច្ប័នទរិះលចិ្បយាជ្តា 

  ននម្ួយរីវិតខ្្ុជំ្េិះក្រុណា ពនិះជាសង្ខខ រជាតិច្បុងពជ្កាយច្បុិះ ! 

៨ . ការវិលពក្ើតស្មា បជ់ាជ្បជ្ក្តី ននរនជ្បុសជ្សីេិតណាា៎ !ទនពជ្បាស 

  រស់ពៅរាល់នលៃទពងាើជ្តូវខ្សុ ម្ិនែឹងទុក្ខពទសបាបបុណយែូច្បពម្ដច្ប ! 

៩ . ែូពច្បនិះក្វីនិេនធក្ំណាេយ គិតរក្បុណយបាបជ្បាប់ពសនៀតក្លលបិច្ប 

  គួរពៅជ្តូវពធាើ ឬ ក៏្ពច្បៀសពគច្ប ជ្តូវចាបំំពលាច្បពែើម្បីសុខ្សៃប់ ។ 

១០. ខ្្ុំហួន  រតនាសរូយពេជ្រេិត សូម្រូនគំនិតគិតតាម្ជ្បសប់ 

  ជ្បពសើរជ្បនេែល់ញាតិជ្គប់សេា ខ្ុសម្ួយជ្តវូែប់ពម្តាត ខ្នដ ី ។ 

   ១១ពរាច្បន៍  . ម្ិគសិរ .ម្ម្ី  .២៥៥៨  ជ្តូវនឹង នលៃេុធ .១៧ . ធនូ .២០១៤ 

     ហតសពលខា 

       

       

      ហួន   រតនាសរូយពេជ្រ 
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 ឈ ម្ ោះអត្ថបទ្ ទ្ំព័រ 

១. អារមមកថា ៩ 

២. តលាជីវតិ ១១ 

៣. សូមឧទ្ធិស ១២ 

៤. ម្មមបួនខេតថលកងុខលបតខដើររកកូន ១៣ 

៥. ភជុុំបិណ្ឍ បបកាឋ យស្ដឋ យភាពកតថញ្ដូ   ១៦ 

៦. លុយ និង  ការងារ   ១៨ 

៧. ញញឹម ១៩ 

៨. ជុំខោរបារាណ៍្ទឹ្កថាវ    ២០ 

៩. បណ្នឱរា៉ា  ២១ 

១០. បីតិខស្ដមនសស   ២២ 

១១. សរខសើរ និោធ    ២៤ 

១២. វាខោទឹ្កបភបក ២៥  

១៣. កមយកាយ ២៧ 

១៤. លបវតថិរបូសខងេប « ខស្ដភណ្បផខញដ  បង៉ាត  មខោខសដ្ឋឌ  » ២៨ 

១៥. ចិតថអុំពល់ ៣០ 

១៦. ស្ដងផបួស ៣២ 

១៧. ឡ ៣៣ 

១៨. ខភវើងពណ៌្ហីបហប់ ៣៤ 

១៩. ជីវតិអបកឥតការងារ ៣៦ 

២០. ធនធានលអ ៣៧ 

២១. ការសុំខរចចិតថ ៣៩ 

២២. េញុុំខរៀន ៤១ 

២៣. ខមឃ ៤២ 
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២៤. បឋមភូមិេញុុំ ៤៣ 

២៥. សណ្ដឋ នមិតថ ៤៨ 

២៦. ខនប ត  ឬសស ី តុចាស់ ៥០ 

២៧. ោង ៥១ 

២៨. េុសពូជ ៥២ 

២៩. ទ្ុំនួញខលបតបរខទ្ស ៥៣  

៣០. ឃ្លវ ន ៥៥ 

៣១. ឯកាកាយកមយ ៥៦ 

៣២. អបកសុុំទានក៏ានខបេះដូង ៥៧ 

៣៣. អុំនួតខ្លវ  ៥៨ 

៣៤. ចិតថធម៌សបផុរស ៦០ 

៣៥. ថាកាន់សីលបួន ៦១ 

៣៦. មវិេះលកងជីវតិ  ៦៣ 

៣៧. ស្សខាចតូច  ៦៦ 

៣៨. វសុិទ្និមគ្គ ៦៧ 

៤០. សលមស់ថ្យដ្ឋ ៧០ 

៤១. ជីវតិបម៉ាសុំរាប់កូន ៧៤ 

៤២. កូននឹកបម៉ា ៧៧ 

៤៣. អនិចាច ទឹ្កបភបកបម៉ា ៧៨ 

៤៤. ខរឿងបម៉ាកុំសត់ ៧៩ 

៤៥. ភាពម្ថ្វថ្បូរ ៨២ 

៤៦. សលមស់ភបុំលពេះខនលតលពេះ ៨៨ 

៤៧. និសសយ័ PASTRY ២០១០ ៩០ 

៤៨. សហវតសថ្យីម្នសលមស់បេយរ ៩២ 

៤៩. សិទ្និកុារ ៩៤ 
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៥០. ឬសសកីមភុជាការពាររកា ៩៦ 

៥១. សុំខលៀកបុំពាក់ពណ៌្លបចាុំម្ថ្ង ៩៨ 

៥២. សលមស់ខសៀមរាប ៩៩ 

៥៣. អបកណ្ដអបកបថ្ ! ១០១ 

៥៤. ភជុុំបិណ្ឍ សុបិនឋកូន ១០២ 

៥៥. អភិវឌណន៍េវួនឯង ១០៤  

៥៦. សលមស់បោធ យានជ័យ ១០៦ 

៥៧. សីលធម៌  និង  ការអភិវឌណន៍សងគម ១០៨ 

៥៨. កុសលធម៌ ១០៩ 

៥៩. និសសយ័បពឝជាជ  ១១០ 

៦០. លាមកកបុងផ្កា  ១១១ 

៦១. វខងឝងសតិ ១១៣ 

៦២. ពិខរាេះស្ដច់ធម៌ ១១៥ 

៦៣. និពាឝ នបញដ  ១១៧ 

៦៤. ខមនថ អធាស្ស័យ ១១៨ 

៦៥. គិ្តពិតសុេទុ្កេ ១១៩ 

៦៦. ចខងអៀតចិតថ ១២០ 

៦៧. បវកមិនស្ដគ ល់រសសមវ ១២១ 

៦៨. ខទ្ៀនខឆេះ ១២២ 

៦៩. ខរៀនសងប់រ ុំខដ្ឋេះទុ្កេ ១២៣ 

៧០. ខធឝើប៉ាេះសភ័រខៅលពេះនិពាឝ ន ១២៤ 

៧១. បុទុ្មខទ្វបុលត ១២៦ 

៧២. រខដឋ ណ្ដខលៅជាង  ? ១២៧ 

៧៣. េនឋីសិរសុីេ ១២៩ 

៧៤. ទ្ុំនុកចិតថ ១៣០ 
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៧៥. កូនបួសខហើយ ១៣២  

៧៦. ម្ថ្ងលិច ១៣៤  

៧៧. លតពាុំងលបាស្ដទ្បុណ្រ ១៣៦ 

៧៨. តម្មវសីលធម៌ ១៣៨ 

៧៩. ឈ្លវ សឆ្លវ តខធឝើទាន ១៤០ 

៨០. ភិកេុសុទិ្នប ១៤២ 

៨១. លពាត់ញាតិ ១៤៣ 

៨២. មិនចាស់លាស់ ១៤៤ 

៨៣. អត់ន័យ ១៤៥ 

៨៤. ពុលផសតិស្ដមគ្គី ១៤៧ 

៨៥. បបវកខគ្ ១៤៩ 

៨៦. ខវលាស្ដងផបួស ១៥០ 

៨៧. ទឹ្កតក់ ១៥១ 

៨៨. តុំបប៉ា ១៥២ 

៨៩. សតឝានវរិយិៈ ១៥ ៤ 

៩០. បញដ និធិ ១៥៥ 

៩១. បាតបី ១៥៦ 

៩២. ខលាភ ១៥៩ 

៩៣. ម្លតសិកាេ អាហារ ១៦១ 

៩៤. អាហារជីវតិ ១៦៣ 

៩៥. េួរសុច ១៦៥ 

៩៦. ខរៀនលេះ ១៦៧  

៩៧. ភូត ១៦៨ 

៩៨. ឆាួត ១៧០ 

៩៩. លបាថ្  លបាទ្ ១៧១ 
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១០០. ស្សវងឹជីវតិ ១៧៣ 

១០១. ធមយទាន ១៧៥ 

១០២. ឈប់សឋីរកាសីល ១៧៧ 

១០៣. សុេភាព ១៧៩  

១០៤.លពេះគុ្ណ្លពេះនិពាឝ ន ១៨១ 

១០៥. រស់លបតិបតថិលអ ១៨៣ 

១០៦. វរិៈភាពខលាកឈុតវទុ្នី ១៨៤ 

១០៧. បញ្ចតណ្ដា  ១៨៦ 

១០៨.ពលុំសទាន  ១៩០ 

១០៩.លេះអឝី ? ១៩១ 

១១០. ពាោមអនន ១៩៣ 

១១១. បួសខធឝើអឝី ? ១៩៥ 

១១២.កុំណ្ត់លនពិត ១៩៦ 

១១៣. ទី្កបនវងបដលលតវូខៅ ? ១៩៨ 

១១៤. កូនកតថញ្ដូ ២០០ 

១១៥. វបផធម៌ជាអតថសញដ ណ្ជាតិ ២០៣ 

១១៦. យុវជន  និង ដុំខណ្ដេះស្ស្ដយ ២០៤ 

១១៧. ពលីកមយខញើសឈ្លមស្សស់ ២០៦ 

១១៨. មរតកវបផធម៌បេយរ ២០៧ 

១១៩.ទុ្កេស្រសឋីខមា៉ាយជីវតិាឋ យេញុុំ ២០៨ 

១២០. ទុ្កេស្រសឋបីឋីលបមឹក ២១១ 

១២១. គ្នវឹេះអភិវឌណន៍ ២១៣ 

១២២. ទឹ្កដីានជ័យ ២១៤ 

១២៣. សបរូសុំខលងជួងដ្ឋស់ស្ដយ រតី ២១៥ 

១២៤. ខលកាយខភវៀងខមឃស្សលេះ ២១៦ 
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១២៥.កាវ ហានកបុងភាពកូនលបសុ ២១៧ 

១២៦. គុ្ណ្លគ្ ូ ២១៩ 

១២៧. គិ្តខស្ដយ េះនឹងជាតិញាតិស្ដសោ ២២០ 

១២៨. ភបុំបាបេង ២២១  

១២៩. អប់រ ុំចិតថ ២២២ 

១៣០. កឋីឈឺចាប់សុំរាប់ស្រសឋកូីនេចី ២២៣ 

១៣១. ទ្សសោខសៀមរាបលបាងគលបាស្ដទ្បេយរ ២២៦ 

១៣២. របូភាពទ្ទួ្លសញដ ប័លតសឋីពីការបតងនិពនន ២៣០ 
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១. ជីវតិមិនខទ្ៀងកបុងវដឋសងារ ោមហូន រតោសូររខពលជពិត 

 សូមបូជាថាឝ យរតនៈពិសិដឌ លពេះពុទ្នរងុឬទ្និលពេះធម៌លពេះសងឃ ។ 

២. សូមរលឹកគុ្ណ្ានបិន ជាតិញាតិខេមរាលជេះថាវ ផូរផង់ 

 ខការសក់ស្ដងផបួសរស់ខៅលគ្ងសផង់ លបាថាប លេះបង់ឆ្លញ យចាកកិខលស ។ 

៣. ខនេះនឹងថាវ បថ្វងរ ុំលឹកគុ្ណ្លគ្ ូ បានខចេះគិ្តគូ្រនូវខលគ្ឿងចាក់ខស្សេះ 

 គុ្ណ្អបកសបផុរសបរសុិទ្នវខិសស ខពញខដ្ឋយចុំខណ្េះទូ្ោយ នអប់រ ុំ ។ 

៤. តលាជីវតិពិតជាកផួនរស់ លបវតថិខករ ឋិ៍ខឈ្លយ េះរស់ដូចបុទុ្ម 

 សនសុំកុសលកឋីសុេជួបជុុំ ខលបៀបដូចសតឝឃយុុំស្ដងសុំបុកបផអម ។ 

៥. ពិខស្ដធន៍ជីវតិពិតខលើខលាកិយ ចិតថជនលបសុស្សីលទ្ពរធម៌បបនទម 

 ខលាកិយសទាន ជាខលគ្ឿងខមៅបលកម ខជឿខហើយថ្យបថ្មគិ្តពិចារណ្ដ ។ 

៦. វជិាជ លទ្ពររស់យសសកឋិអុំោច កាវ ហានអង់អាចសុំលាប់អាចាររ 

 ដុតខភវើងបថ្គ្ល់លបឹងបលបងឧសាហ៍ អបកានលបាជាញ ស្ដងផវូវផុតទុ្កេ ។ 

៧. អុំខណ្ដយជីវតិពិតចិតថសបផុរស ម្ថ្វថាវ សយ័លគ្ខស្ដយ េះានយសរស់សុេ 

 អបកតូចក៏ខថ្ាើងអបកធុំទ្ុំនុក ខរៀបចុំដ្ឋក់ទុ្កចុំណ្ងស្ដមគ្គី ។ 

៨. ចាកកឋីខៅហងយវខិោគ្សខងឝគ្ បសនអាសូរខពកអាណិ្តរកសីុ 

 ពុេះពារលេះបង់ស បូឋូរជីវ ី រហូតដល់ទី្ផវូវពីរបុំបបក ។ 

៩. មួយខៅអបាយឆ្លញ យធម៌លពេះពុទ្ន ខវទ្ោរននត់លឺបតសុំបរ ៉ាក 

 មួយខៅសុភមងគលលអឯក ខនេះផវូវបបងបចកបបកធាវ យបញ្ចកេនន ។ 

១០. តលាជីវតិពិតពាករសងឃសតរ លតវូលបណិ្ប័តន៍គាប់គួ្រលបកាន់ 

 ខគាលធម៌សុចចរតឹពិតមិនបុំភ័នឋ ប៉ាុខណ្តេះលគ្ប់លគាន់សមសុេសួសឋ ី ។ 
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១១. ខឃើញេុសជួយបកបថ្លគាប់ពូជលអ ពូជបេយរបរវកមភុជាបដនដី 

 គិ្តជាតិស្ដសោលពេះមហាកសលតម្ថ្វ រងុខរឿងរងសរីងុខរាចន៍ខថ្ាើងថាា ន ។ 

១២. ខនេះលគាន់សតិេញុុំលពេះករណុ្ដ ខលើកសធយួភាស្ដអកេរាកលាណ្ 

 បតងានចខោវ េះខថាវ េះខធាវ យខកើតាន ខដ្ឋយវចិារញាណ្សូមទានអភ័យ ។ 

១៣. ពាករពិតបរ ៉ាងបសវងពាលពិបាកស្ដឋ ប់ េញុុំាច ស់សូមលបាប់ចងលកងខសចកឋី 

 ទុ្កេជាគ្តិលតិេះរេិះស្ដរថ្យី បុំណ្ងខដើមផជីាលបខោជន៍រមួ ។ 

១៤. តលាជីវតិពិតបដលបរោិយ ខលើកអធិបាយគឺ្មិនទាន់លពម 

 ដល់អស់ខលាកអបកជាក់នឹងសលងមួ គឺ្មិនទាន់លយមសពឝលគ្ប់ខសចកឋី ។ 

១៥. សូមអស់ខលាកអបកពិចារណ្ដចុេះ! សូមខលាកសខណ្ដឋ សអត់ខទាសេនឋី 

 រេិះគ្ន់ស្ដទ បោជាការលបម្ព បានខសៀវខៅថ្យីកុំណ្ដពរលអឯក ។ 

  សូមអនុខាទ្ោ!!! 

  ពីេញុុំលពេះករណុ្ដ ស្ដមខណ្រ ហួន រតោសូររខពលជ 
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 នខា      តសស      ភគ្វខន      អរហខន       សាយ សមភុទ្នសស            (៣ចប់) 

១. េញុុំសូមបួងសួងឩទិ្ធសដល់ កុសលមគ្គផលនិពាឝ នណ្ដ 

 ចូរខកើតានដល់ជាតិស្ដសោ លគ្ប់ញាតិខេមរាលពេះមហាកសលត ។ 

២. េញុុំសូមឧទ្ធិសដល់ញាតិមិតថ សណ្ដឋ នឆ្លង យជិតខលចើនខពកកាឋ ត់ 

 អបកខសើចកាអ កកាអ យអបកខសងៀមស្ដង ត់ អបកានវបិតថិទុ្កេលគាុំលគា ។ 

៣. ទី្មួយគឺ្ អបកាឋ យចានបី ខលាកពុកទី្ពីរណុ្ចពុុំងារ 

 បដលានគុ្ណ្ធងន់ធុំមហិា ខលាកបានផឋល់ជាកុំខណ្ើ តេញុុំ ។ 

៤. ចិញ្ច មឹអប់រ ុំលពហយសខណ្ដឋ ស ខលបាសកូនស្សីលបសុរស់ដល់ធុំ 

 បានខអាយកូនខរៀនកបុងសងគម ឩដុងគឩតថមណ្ដស់ខលាកខអើយ ។ 

៥. ទី្បីសូមជូនចុំខពាេះលគ្ ូ ទូ្ោយ នគិ្តគូ្ររកខកាេះខលតើយ 

 ោុំសិសសផុតខលវ េវេះៗខហើយ បានលបាប់ចុំខលើយផវូវសិសសខដើរ ។ 

៦. ទី្បួនសូមជូនជាតិស្ដសោ ទុ្កជាបញដ ដ៏លបខសើរ 

 អប់រ ុំផវូវចិតថខធឝើដុំខណ្ើ រ ជាោនលគាន់ខបើចុំលងមួយ ។ 

៧. ដផតិស្ដប ម្ដខនេះខទ្ើបខកើតខឡើង ពុុំទាន់ថាា នខថ្ាើងបតេុំសធយួ 

 សិលផៈអកសរបណ្ឋូ លលតយួ ទុ្កជាជុំនួយបផបកស្ដយ រតី ។ 

៨. សូមឱរអបកានគុ្ណ្ទាុំងឡាយ រកីរាយស្សស់ស្ស្ដយានសិរ ី

 សុភមងគលសុេសួសឋ ី ខហើយជូនពរជ័យដល់េញុុំបាទ្ ។ 

៩. សូមទុ្កតុំកល់កបុងដួងចិតថ ខដ្ឋយកឋីសុចចរតឹចិតថស្ដអ ងស្ដអ ត 

 ខដ្ឋយការនក់បតងជាកផួនខ្លប ត ឥតានលបាថ្កផួនចាស់ខឡើយ ។ 

១០. សមឋីចុងខលកាយសូមខបឋជាញ  នុំងចិតថរកាអកសរខអើយ 

 អកសរបេយររស់ខចេះឆវងខឆវើយ វបផធម៌ឆវងខលតើយជាតិរងុខរឿង ។ 

   សូមអនុខាទ្ោ!!! 

  លពហសផ តិ៍ឋ .១៨ .មីោ . ២០១០ 

   ពីេញុុំបាទ្  ហួន  រតោសូររខពលជ  
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១. ឆ្លប ុំពីរពាន់ដប់ខបើកទ្ុំព័រថ្យី ទឹ្កប ិចកវសីឋពីីពួកខលបត 

 មកពីបរខទ្សរកកូនលគ្ប់ខេតថ បាក់ខពាេះលកបហតចុេះពីយនឋខហាេះ ។ 

២. ានមកពីឆ្លង យានអាខមរចិណ្ដ សឝីសកាន់ណ្ដដ្ឋបារាុំងចិនខោេះ 

 ម្ថ្ឡាវខវៀតណ្ដមមកសុទ្នដ្ឋច់ខពាេះ លពុំបដនរងខលគាេះតុំរតួបឆកខឆ ។ 

៣. យមបាលខដ្ឋេះបលងខភវចខធឝើប៉ាេះសភ័រ ថ្តរបូគូ្ល័រវាយលនសីុខញ៉ា 

 ថាមកភជុុំបិណ្ឍ កនវេះបេខទ្ អត់មួយកុំខភវថាមិនានអី ។ 

៤. ថាានបតឆអីអស់លុយរលិញ ខកើតទុ្កខទាមបិញរកកូនលបសុស្សី 

 ចូលលចកខបា៉ាយបប៉ាតបោធ យានជ័យ វតថបាលិល័យស្ដប ក់ខៅមួយយប់ ។ 

៥. បឆកអិនធឺខណ្តវតថមិនខឃើញខទ្ ខ្លរា៉ាអូខេបារទ្ល់លពលប់ 

 ពួកខលបតចរចាខដើររកឥតឈប់ រកកូនរាល់យប់ម្ថ្ងពីបិណ្ឍ មួយ ។ 

៦. ខសវេះខលបតជិតខ្លងជាប់ដីកមភុជា បថ្វងខលបតោោានកងជុំនួយ 

 ានលុយទិ្ញឡានជិេះគាយ នលពយួ សណ្ដឌ គារផ្កា យមួយរយមឺុនរេះលពាត ។ 

៧. លពឹកខឡើងខសពខស្ដយកាខហឝភបុំខពញ ឯម្ថ្ងខឡើងវញិបាយឆ្លថ្បល់ជាតិ 

 អស់ពីបាយឆ្លបថ្មបឺគឺ្ខទ្ៀត បសឝងរកស្ដច់ញាតិស្ដា ត់នមវតថវា៉ា ។ 

៨. ានវតថខផសងៗភបុំខពញកណ្ដឋ ល មិនខឃើញបណ្ដឋ លខៅខេតថខផសងណ្ដ 

 កុំពង់សភឺឆ្លប ុំងកុំពង់ចាមរា៉ា  កុំពង់ធុំថារកមិនខឃើញបដរ ។ 

៩. ឩតថរានជ័យលពេះវហិារសធឹងបលតង លទ្ងូបរងចុំបបងកាត់ភបុំវាលបស្ស 

 រតនៈមណ្ឍ លគិ្រាីសខសបហ៍ បម៉ាឪលុំបហរងូតទឹ្កប ូស្ស្ដ ។ 
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១០. លកខចេះម្លពបវងស្ដឝ យខរៀងកុំពត បម៉ាឪខដើរថ្តរកបុលតធីន 

 លកងុបកបលកងុលពេះសីហនុណ្ដ ដួងបកវខនលនរ ុំម្ពរកកូន ។ 

១១. ដល់កុំពង់ខស្ដមខឆ្លមឆវងខកាេះកុង កាត់ភបុំវាលវង់បម៉ាឪខសធើរសូនរ 

 ឆវងស្ដភ នឆវងទឹ្កជិេះទូ្កជិេះកផូន រកមិនខឃើញកូននបកវខពាធិ៍ស្ដត់ ។ 

១២. កាត់នមម្លពភបុំផវូវលុំដីហុយ កាត់លូទឹ្កសអយុម្លពខខ្លយ ចភូមិស្ដង ត់ 

 មកដល់ម្ប៉ាលិនលកងុដុំបងបាត់ បម៉ាានវបិតថិស្ដា ត់ដល់ខសៀមរាប ។ 

១៣. ដប់ម្ថ្ងហត់ខនឿយរកកូនលគ្ប់ខេតថ បាក់ខពាេះលកបហតលកពេះពុុំលជាប 

 អាហារបាយទឹ្កមួយា៉ាត់ោ៉ាងទាប ជួនជាភ័ពឝលាភខសៀមរាបខស្ដយសុេ ។ 

១៤. បានជួបកូនខៅានធម៌សបផុរស អបកានឥតខខ្លច េះខធឝើបុណ្រដ្ឋក់ទុ្ក 

 ឧទ្ធិសមគ្គផលជូនដល់បម៉ាពុក ខអាយស្សួលស្សណុ្កបានសុេខកសមកានឋ ។ 

១៥. វតឋខកសស្ដរាមខស្ដយឆ្លង ញ់ពិស្ដរ ានមាូបអាហារជាទី្កលាណ្ 

 វតថលពេះលពហយរត័បជាឋានសុេស្ដនឋ ដុំណ្ដក់ខថ្ាើងថាា នបរបូិរណ៍្ហូរខហៀរ ។ 

១៦. ឪមកវតថបូរណ៍្វតថខពាធិ៍លងាា រ លពេះឥនធខកាស្ដខកាសីយ៍ខបើកទាឝ រ 

 ក៏ខៅបតបានទ្ទួ្លសទាន  ពីបុលតពុុំងារខស្ដយសុេសាប់សាល់ ។ 

១៧. ខៅម្ថ្ងចុងខលកាយឪខៅវតថថ្យី ទ្ទួ្លសិរពីីបុលតនិមល 

 អធិដ្ឋឌ នជូនបម៉ាឪបានដល់ បម៉ាឪហូបហល់ខៅវតថអងគរ ។ 

១៨. លទ្នផលពាោមចិញ្ច ឹមកូនម្ថ្វ លុំបាករាល់ម្ថ្ងខញើសឈ្លមស្សក់ហូរ 

 ខដើមផកូីនសងនួបម៉ាឪហា នបឋូរ ជីវតិតស ូបាបបុណ្រខ្លនគិ្ត ។ 

១៩. ខទ្ើបជាអកុសលផលបុណ្របម៉ាខសឋើង ឪលកាស់បលកលខឡើងខធឝើកមយទុ្ចចរតឹ 

 ខចេះបានកូនខៅខៅានគ្ុំនិត ខចេះគិ្តស្ដងចិតថខធឝើបុណ្រខធឝើទាន ។ 

២០. ជាចុងខលកាយខនេះមុនឪឃ្លវ តខៅ ជូនពរកូនខៅខអាយានធនធាន 

 សមផតថិសឋកុសឋមមលទ្ពរធនរាប់លាន កុសលផលទានានខជាគ្សិរ ី ។ 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 15 
 

២១. បម៉ាក៏ដូខចបេះជូនបុលតឧតថម បុលតាឋ យស្ដកសមជាបុលតពិសី 

 ជាកូនាសខពលជទឹ្កខដ្ឋេះាឋ យម្ថ្វ ជូនពរចរម្ណ្បានខស្ដយសុខ្ល ។ 

២២. អនិចាច រខលបតេវេះកមយបសនអភ័ពឝ ពុុំជួបពុុំគាប់បានជួបបុលន 

 បុលតីខធឝើបុណ្រទានខៅវតថវា៉ា ឧទ្ធិសលបាថាប ជូនខលាកានគុ្ណ្ ។ 

២៣. ភជុុំបិណ្ឍ បានចប់ខលបតវលិខៅស្សុក េវេះបានខស្ដយសុេេវេះទុ្កេទារណុ្ 

 េវេះខស្ដកសខលងងគួ្កលទ្ងូទុ្កេធងន់ ទឹ្កចិតថទ្ុំងន់ធងន់កមយអកុសល ។ 

២៤. ខលបតេវេះជិេះឡានជិេះទូ្កអូរប័រ ខលបតបាត់ប៉ាេះសភ័រខកើតទុ្កេខ្លឝ យេឝល់ 

 េវេះជិេះយនថខហាេះានលុយខៅសល់ េវេះបថ្មតុំកល់ធាោគារខទ្ៀត ។ 

២៥. ខរឿងខលបតរកកូនខៅកមភុជា សនយត់ខវលារតោសូមឃ្លវ ត 

 ខបើឆគងថាប ងថាប ក់ប៉ាេះពាល់ដល់ជាតិ សូមពងសខៅញាតិអភ័យខទាសផង ។ 

  ខៅរ ៍. ២៤ . កញដ  . ២០១០    

   និពនន   ហួន  រតោសូររខពលជ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  សាងអាីបានឈ ោះ  »  
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១. ភលទ្បទ្ភជុុំបិណ្ឍ កូនឃ្លវ តឆ្លញ យ កូនស្ដឋ យកតថញ្ដូភាពសងគុ្ណ្ 

 អបកាឋ យខម៉ាា៉ាយានគុ្ណ្ធងន់ និពននកុំណ្ដពរកាពរជូនខលាក ។ 

២. កូនស្ដឋ យលាមដប់ខ្លនសុំពេះ ម្នលពេះកបុងផធេះផឋល់ផលខភាគ្ 

 ផឋល់លបខោជន៍កូនខលចើនគ្ខគាក ខលើខលាកខនេះានបតបម៉ាខទ្ ។ 

៣. ជួយកូនលគ្ប់សពឝផវូវចិតថកាយ ឥតណ្ដយស្ដឋ យចិតថគិ្តរេិះខរ 

 េុំរកជួយកូនគាយ នទ្ុំខនរ េុសខគ្អស់ស្សីានបតបម៉ា ។ 

៤. រកសីុលក់ដូរបានកុំម្រ ៉ា មួយម្ថ្ងបានលបាក់ចុំខណ្ញបដរ 

 បតបម៉ាេុំរកឥតខលាើយបលារ ខធឝើបស្សខធឝើស្សូវគាយ នពឹងកូន ។ 

៥. សូមផកីខណ្ឋ ៀវកាន់លចតូស្សូវ កូនខៅបតផធេះមិនស្ដគ ល់សូនរ 

 បម៉ាខមលគ្សួ្ដររកាកូន ជាកផូនដ៏ធុំសធយួលគ្សួ្ដរ ។ 

៦. លពឹកលាង ចបម៉ាគិ្តលគ្ប់ោទី្ ពលីបូជាកបុងខចតោ 

 ខអាយកូនរស់ខរៀនានកិចចការ វាសោអបកខចេះានការងារ ។ 

៧. ខលពាេះបម៉ាគាយ នលទ្ពរអឝីខលៅបត ាសខសបហ៍កូនម្ថ្វផុតខវទ្ោ 

 ានចុំខណ្េះដឹងានការងារ លទ្ពាាឋ យខនេះលអខលើសអឝី ។ 

៨. ខពលកូនបានលតវូឃ្លវ តបម៉ាឆ្លញ យ នឹកាឋ យធាវ ប់បថ្ថាប ក់ថ្បមបី 

 ានភាពបផអមបលាមទាុំងសមឋី អតទន័យអប់រ ុំលអពិសិដឌ ។ 

៩. កូនានអារមយណ៍្ថាឯកា រតោកូនបម៉ាចង់យុំពិត 

 បតកូនមិនចង់ខអាយេូចចិតថ អាណិ្តបម៉ាណ្ដស់ខអាយកូនខរៀន ។ 

១០. មា៉ាងកបុងបេខនេះធាវ ប់កូនលបសុ ដឹងខទាសសុុំាឋ យខអាយទូ្ោយ ន 

 ថាឝ យបងគុំាឋ យលពមទាុំងាន ខធឝើទានានបផវខឈើជូនាឋ យ ។ 
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១១. កូនសូមសនាសចាច គិ្ត ស្ដងចិតថេុំខរៀនមិនេឝល់ខ្លឝ យ 

 ពីអឝីអាប់អួរកូនឃ្លវ តឆ្លង យ សបាយនឹងខរៀនានតុំម្ល ។ 

១២. ខដើមផខីអាយាឋ យបានខលតកអរ អកសរកូនចារខៅកបុងម្ថ្ង 

 ដប់ពីរកញដ អាទិ្តរម្ថ្វ កូនម្លខវលាពីរពាន់ដប់ ។ 

១៣. ខនេះជាកុំណ្ដពរពាករខពចន៍កូន ជុំនូនបតងជូនបម៉ាសុំនពឝ 

 បម៉ាលគ្ប់លគ្ងកូនគិ្តលគ្ប់សពឝ អភ័ពឝអឝីខម៉ាវេះរបូកូនខអើយ ។ 

១៤. កូនជូនពរាឋ យភជុុំបិណ្ឍ ថ្យី សុេីសុខ្លបានបលារខលាើយ 

 សងឃមឹពិតជាកូនដល់ខលតើយ ចុំខលើយបដលាឋ យគិ្តរង់ចាុំ ។ 

  អាទិ្តរ . ១២ . កញដ  .២០១០  

   និពនន  ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. ដុលាវ បាតខរៀលអឺរខូផ្កនខសន លបាក់ដុងវ ៉ានុខយ៉ានលបាក់ខលចើនបបបោ៉ាង 

 ជីវតិការងាររស់ខៅតនុំង សុំរតឹសុំរាុំងកលខសបៀតរកលបាក់ ។ 

២. ចុំខណ្េះសឋចួខសឋើងខធឝើការតូចទាប ជួនជាភ័ពឝលាភានបេសវណ្តៈ 

 ចុំខណ្េះខចេះដឹងខលៅលជេះជាក់លាក់ តួោ៉ាងឋានៈលបាក់បេលគាន់ខបើ ។ 

៣. លុយជាឱសថ្អាវធុមុេពីរ មនុសសេុំរកសីុវក់វដីុំខណ្ើ រ 

 ជីវតិវកឹវរខលពាេះចង់លបខសើរ េុំខលជើសផវូវខដើរេុំរស់ខរៀនរក ។ 

៤. ការងារានផវូវលតវូានសមតទ- ភាពលតវូអារកាត់លតវូខចេះម្លលក 

 ថ្វឹងបថ្វងជួញដូរខៅវញិខៅមក រកាជុំរកអាជីពរបរ ។ 

៥. លុយ និង ការងារលគ្ប់គាប លតវូការ េុំលបឹងសិកាខរៀនសូលតបនឋ 

 ខដើមផកីស្ដងជីវតិបវរ អោគ្តលអរងុខរឿងខថ្ាើងថាា ន ។ 

  ខៅរ.៍១៣ . តុលា .២០១២ 

    និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 

 

  

  



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 19 
 

 

 

 

 

១. ញញឹមស្សស់ស្ស្ដយផាយខមនឋ  ញញឹមខេមរាដូននបេយរ 

 ញញឹមបាយ័នានមនឋខសបហ៍ ញញឹមអបកបស្សបថ្ស្សូវពូជ ។ 

២. ញញឹមញខញមបសនរកីរាយ ញញឹមខពបលជាយបុគ្គលេូច 

 ញញឹមខអៀនខ្លយ ស់ញញឹមដូច ញញឹមរខោចបេងងឹត ។ 

៣. ញញឹមពលពាយរាយកវិនេវួន ញញឹមាសសងនួានខសបហ៍ពិត 

 ញញឹមានន័យស្សីខសបហ៍សបទិ្ន ញញឹមឈឺចិតថបបបខ្លុំខធយញ ។ 

៤. ញញឹមជុំខទ្ើតបបបជុំទាវ ញញឹមទាក់ខភញៀវរកចុំខណ្ញ 

 ញញឹមពីចូលរហូតខចញ ញញឹមខពញខលញខពញសលមស់ ។ 

៥. ញញឹមមុេឌឺបញ្ឃខឺគ្ ញញឹមសីុខញ៉ាខលើកលនខបាេះ 

 ញញឹមេវួនឯងមិនស្សខណ្ដេះ ញញឹមលទ្ពរអស់ញញឹមហិន ។ 

៦. ញញឹមបបបពាលដុំខនៀលបកអក ញញឹមដូចបេឝកលបសប់បិុន 

 ញញឹមពលខេមរភូមិនធ ញញឹមសុបិនឋខឡើងលបាក់បេ ។ 

៧. ញញឹមដូចហីុងខបា៉ាងថាគ មថាវ  ញញឹមសងាា រញញឹមបម៉ា 

 ញញឹមបបបហុំឬកខៅបក ញញឹមផឹកបតបកវមសុំដី ។ 

៨. ញញឹមបផវផ្កា សីុអារមយណ៍្ ញញឹមស្ដកសមគ្ល់ឬសស ី

 ញញឹមបបកកាលឈ្លមខជាគ្ដី ញញឹមស្ដថ្យីសីុដុំបង ។ 

៩. ញញឹមសធីលបបវកបបបបារាុំង ញញឹមខជើងខ្លវ ុំងដ្ឋក់អបកផង 

 ញញឹមបភបកខលៀនដ្ឋក់ខខ្លប េះកង ញញឹមមឋងៗលតវូពូខៅ ។ 

១០. ញញឹមៗានខលចើនបបប ញញឹមសខងេបលបាប់ញាតិខៅ 

 ញញឹមោ៉ាប់យឺនលបាប់កូនខៅ ញញឹមដិតខៅលបាប់អារមយណ៍្ ។ 

  ច័នធ . ០៥ . ឧសភា . ២០១៤ 

   និពនន  ហួន   រតោសូររខពលជ  



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 20 
 

 

 

 

 

១. អងគុយគ្យគ្ន់ស្ដយណ្ា ស្ដយ័ណ្ា  មិនលគ្ប់មិនលគាន់បឆអតកបុងចិោឋ  

  ខនលនសុំលឹងបារាយណ៍្ទឹ្កថាវ  ខមើលម្លពលពឹកាខលកាមម្ផធខមឃ្ល ។ 

២. ជុំខោលតជាក់ធាវ ក់េរល់ផ្កត់ផ្កយ កបុងចិតថរស្ដយកងឝល់ោោ 

 ផឋល់ខសចកឋីសុេផុតទុ្កេលគាុំលគា ខនេះជាខវលាដ៏ានតុំម្ល ។ 

៣. គ្ន់ទឹ្ករលកស្ដឋ ប់បទ្ចុំខរៀង អធិរាជសុំខនៀងចុំខរៀងានន័យ 

 កុំដរដួងចិតថពិតសុេសិរ ី ជុំខោរភកឋីបក់កវិនបុបាព  ។ 

៤. ជលស្ដលឝងឹខលឝើយម្លពខអើយព័ទ្នជិត លបាស្ដទ្ពិសិដឌកណ្ដឋ លជលលា 

 លបាស្ដទ្ខមបុណ្រគុ្ណ្ពុទ្នស្ដសោ កផូរកាច់រចោលអខអើយឥតខខ្លច េះ ។ 

៥. ឆងុយកវិនមចាឆ លបបលងអគ្គី កវិនាន់ការាីន់ដុតស្សស់ៗ 

 ឆងុយកវិនទឹ្កឃយុុំងុំអប់លចមុេះ ខនស្ដស្សីលបសុលជលួខលជើមស្សង់កវិន ។ 

៦. ខឃើញបអូនកុារលក់ចុំណី្រ បផវខឈើទុ្ុំេចីឆ្លង ញ់ណ្ដស់ាសឆអិន 

 ានហាងទ្ុំនិញអប់កបុងសុបិនឋ ស្សីស្ដអ តាសឆអិនរសួរាយរាក់ទាក់ ។ 

៧. ខពលខមឃស្សទុ្ុំសតឝយុំខឆវើយឆវង ខរឿងរា៉ា វអូនបងខសបហាខស្ដយ េះសយ័លគ្ 

 បហលទឹ្កកុំស្ដនឋឋានទី្លតជាក់ ខលងពួនខលងលាក់កូនបាល់តូចមួយ ។ 

៨. បារាយណ៍្ទឹ្កថាវ គួ្ខសបហាម្លក វាសោជលស័យសម័យទុ្កេលពយួ 

 បលកងសលមស់បាត់ខលពាេះពុករលួយ គឺ្គាយ នអបកជួយបថ្ទាុំសុំអាត ។ 

៩. បារាយណ៍្សងឃមឹញញឹមដូចខដើម ខៅានដខងាើមសខនសើមលតវូខ្លប ត 

 ទឹ្កថាវ េចីលាក់ស្សស់ខស្ដភាស្ដអ ត ដូចបដលេញុុំបាទ្បានជួបលគាមុន ។ 

១០. បារាយណ៍្បានលជាបរាបស្ដវាលបស្ស បារាយណ៍្សបទិ្នខសបហ៍គួ្រគាប់គ្យគ្ន់ 

 ម្ថ្ងលិចលាអបកបសអកខឡើងអរណុ្ រសយីស្សទ្ន់សូររខពលជសយ័លគ្ ។ 

  សុលក.២០. កកាដ្ឋ .២០១២ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 

 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 21 
 

 

 

 

 

១. ខរឿងស្សីខលើខលាកគ្ខគាកខលចើនម្លក ខរឿងចត់ជូរម្លបម្ថ្ងលាខលាកា 

 ខរឿងបឋីកផត់ចិតថខលពាេះលបាក់ដុលាវ  ខរឿងរា៉ា វវាសោស្រសឋកូីនបី ។ 

២. ម្ថ្ងខនេះសូមកអួតឈ្លមខបៀមទុ្កេលពយួ ខរឿងរា៉ា វរលួយកបុងជីវតិស្សី 

 នុំងពីពខពាេះរស់រង់ចាុំបឋី ទ្ទឹ្ងស្ដឝ មីមកខមើលបុលតភាញ  ។ 

៣. ខមើលលបពននកូនបដលបសនកុំសត់ មិនដឹងបឋីកផត់លួចានភរោិ 

 ខរៀបការបសនខលពនដផតិរស់ឆ្លង យគាប  បាបកមយផោធ េញុុំ រ ឺោ៉ាងណ្ដ ? 

៤. ឱ!ខករអាករផធេះថ្យដីបស្ស ឱ!បឋីាសខសបហ៍បលបចិតថស្ដវា៉ា 

 បានានលក់ដីបានលបាក់ដុលាវ  ខភវចគិ្តខហើយថាលបពននរង់ចាុំ ។ 

៥. ខពលេវេះកូនសួរបា៉ាបាត់យូរខម៉ាវេះ លឺខហើយខសធើរខលបេះខបេះដូងខលបេះស្ស្ដុំ 

 តឹងបណ្នឱរា៉ាវាសោរងកមយ បានគាប ដប់ឆ្លប ុំបីបាវ យខៅខហើយ ។ 

៦. ាឋ យខកយកខផឋកផឋួលចាុំបតរ ុំអុក ខពលខនេះកូនទុ្កេគាយ នខកាេះគាយ នខលតើយ 

 ពខពាេះលគ្ប់បេឱ!លពេះបម៉ាខអើយ បឋីេលឆវងខឆវើយរវល់សីុការ ។ 

៧. ចាស់ខពាលលបដូចថាទ្ខនវដប់ ថាខៅមិនសាប់មហាជលស្ដ 

 លបដូចបឋីេញុុំឈវក់វក់ស្សីស្ស្ដ ានខពលឯណ្ដបថ្ទាុំលបពនន ។ 

៨. កូនខកើតលគ្ខូពទ្រលបកាសរកបឋី ទឹ្កបភបករបូស្សីស្សក់ហូរទុ្កេធងន់ 

 វាសោកូនសងនួាឋ យស ូបរ ៉ាកពុន កាយកមយទារណុ្ស្ដយណ្ា លាខមឃ ។ 

៩. ខភវងការលគ្ហឹមគ្ងខឃ្លយ េះបនធរ កូនខអើយឈប់រកបា៉ា ខៅបិទ្បភបក 

 ចាុំាឋ យបុំខពរខលចៀងបទ្សខងឝគ្ ខអាយកូនបានខដកបុំខភវចអតីត ។ 

១០. ស្ដងជីវតិថ្យីខលើវថីិ្ថ្យ ខរឿងណ្ដមិនលអក៏េញុុំឈប់គិ្ត 

 ពីម្ថ្ងខនេះខៅស្ដងកុសលចិតថ ោុំកូនពិសិដឌរស់ោ៉ាងសុេស្ដនឋ ។ 

  ច័នធ . ២៦. ឧសភា . ២០១៤ 

   និពនន  ស្ដមខណ្រ ហួន រតោសូររខពលជ  



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 22 
 

 

  

១. ស្ដងផបួសរស់ធម៌ សងគុ្ណ្ពរគ្ភ៌  ានបិន 

 វសិ្ដេបូជា ជាទី្លជេះថាវ   កបុងគុ្ណ្ស្ដសោ 

  លពេះពុទ្នឧតថម ។ 

២. ចុំណ្ងកិខលស លតវូដ្ឋច់រខលេះ  រខបេះពីេញុុំ 

 ពីអងគអានយ  រកាអប់រ ុំ  សខរងាគ េះសងគម 

  រលុំខលាភៈ ។ 

៣. វខងឝងស្ដយ រតី អស់អងគខលាកិយ៍  កាមគុ្ណ្រាគ្ៈ  

 ទុ្កេខលពាេះជុំខទ្ើ អុំខពើជុំពាក់  ខាហៈខទាសៈ 

  វណ្តៈលទ្ពរធន ។ 

៤. លជេះថាវ បានបួស លជេះថាវ ស្ដងផបួស  រស់ផុតទារណុ្ 

 ស្ដងកមយកុសល ផឋល់ទុ្នស្ដងគុ្ណ្  សនសុំជាទុ្ន 

  ឆវងវដឋសងា ។ 

៥. សទាន  និង ចិតថ រកាសីលពិត  សាយ ធិណ្ដ 

 ខកើតកបគ្តិ ដុសខ្លត់បញដ   លបឹងបលបងកាត់ឆ្លា រ 

  ភបុំខភវើងកិខលស ។ 

៦. សទាន ខញាមបម៉ា កូនខញាមធាវ ប់បថ្  បដលានតខលមេះ 

 បានសុុំអនុញដ ត ឃ្លវ តចាករខបេះ  ពីលទ្ងូដូខចបេះ 

  ានកឋីខស្ដមនសស ។ 

៧. បានយល់សពឝខហតុ គុ្ណ្េភស់លតបដត  រចួចាកផុតខទាស 

 ធាវ ប់ស្ដងបាបកមយ រាប់ឆ្លប ុំដូខចាប េះ  ខហតុកមយរស់េុស 

  រស់លទ្សុឋសីលទាន ។ 

៨. បីតិខស្ដមនសស ផបួសសបផុរស  ខលតកអរខដ្ឋយាន 
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 គុ្ណ្អបកានគុ្ណ្ ធងន់ចិតថស្ដងស្ដភ ន  កុសលរាប់លាន 

  រាប់បាលតអនិសងស ។ 

៩. ខកើតចាស់ឈឺស្ដវ ប់ ធមយជាតិស្ដរស័ពធ  ស្ដឋ ប់ោ៉ាងផចិតផចង់ 

 របូខនេះក៏លអ ស្ដច់ឈ្លមផូរផង់  របូខនេះេឝិនេឝង់ 

  គ្ឃវង់ខស្ដយ គ្ខលគាក ។ 

១០. លអ និង អាលកក់ ខរាមសរម្សសក់  សុទ្នខរឿងវខិោគ្ 

 គួ្រគិ្តសខងឝគ្ ខពកពន់ងុយខងាក  បានបួសជាខលាក 

  ជាសងឃស្ដវក័ ។ 

១១. ខរៀនរស់ពិចារណ៍្ ខរៀនសូលតធម៌អាថ៌្  ស្ដឋ ប់លគ្អូគ្គ 

 បណ្ឍិ តធាយ  លាលុេះរាគ្ៈ  ខទាសៈខលាភៈ 

  ខាហៈបិតបាុំង ។ 

១២. គាយ នខភទ្អឝីខសយើ គាយ នអឝីលបខសើរ  គាយ នអឝីកាវ ខ្លវ ុំង 

 គាយ នអឝីទុ្កេខស្ដក វខិោគ្គិ្តទាុំង  លគ្ហសទភវឹកភាវ ុំង 

  លតអាលកាា ។ 

១៣. ឯខភទ្បុពឝជិត ខភទ្ខនេះពិសិដឌ  ខភទ្ខនេះអស្ដច ររ 

 ខភទ្ខនេះបរបូិរណ៍្ សទាន លជេះថាវ   សីល និង បញដ  

  សាយ ធិចិតថ ។ 

១៤. លាខហើយរបូខឆ្លម លាខហើយលបខលាម  លបបលងស្ដប លសបិទ្ន 

 លាខហើយលគ្ហសទ លាសបផុរសមិតថ  លាខហើយលបលពឹតថ 

  បួសជាស្ដមខណ្រ ។ 

១៥. សមណ្ៈសងឃ សទាន ផូរផង់  ខដ្ឋយលតិេះរេិះខរ 

 ោមហួនរតោ សូររខពលជខម  នូវចុំណ្ងខទ្ឝ 

  លេះលាកិខលស ។ 

  ខៅរ ៍.១៧ .ឧសភា . ២០១៤ 

  និពនន   ស្ដមខណ្រ ហួន   រតោសូររខពលជ 
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១. អានយ សូមបថ្វងបចងជាខសចកឋី ខពាលអតទន័យពាករសរខសើរនិោធ  
 តផតិថាជីវតិខលើបផនពសុធា ានលបជាខលើកគុ្ណ្ខទាសសពឝបបប ។ 
២. ខដ្ឋយការពិចារណ្ដអានយ ពិត ខលើកសុចចរតឹកុសលដូចបដកបថ្ប 
 ានកវិនលកអូបគួ្រគាប់និតរបនប បតងបតបអបខៅទី្គួ្រលបខសើរ ។ 
៣. ខលបៀបឧបាដូចបុបាព ស្សស់ បដលឥតខខ្លច េះផសពឝផាយកិវនលបខហើរ 
 ខនស្ដស្សូបកវិនសុបិនឋដុំខណ្ើ រ ខពាលសរខសើរជាគុ្ណ្ធម៌លបម្ព ។ 
៤. ខលបៀបលបដូចសូរោិស្សស់បុំភវឺខលាក បដលងុយខងាកម្នសពឝជនលបសុស្សី 
 បដលវខងឝងកបុងកិខលសខលាកិយ៍ ជួបទុ្កេភ័យរកីរាយខហតុជីវតិ ។ 
៥. លអដូចចរោធ ោខពលខពញវង់ សពឝសតឝលង់នឹងសលមស់រងុរទឹ្និ 
 រងុខរាចន៍រងុខរឿងភវឺថាវ ពិសិដឌ បរមីពិតបុំភវឺអននការ ។ 
៦. ម្ថ្វដូចទឹ្កធាវ ប់បរខិភាគ្ទី្ស្ដង ត់ ឆ្លញ ញ់ខពកកាឋ ត់ខពកខពលេវួនពិស្ដរ 
 លបខសើរដូចខពលជខលគ្ឿងអលងាា រ ម្ថ្វអស្ដច ររដូចលទ្ង់បានលនស់ដឹង ។ 
៧. ទ្នធឹមសរខសើរម្នជនសបផុរស ឯទុ្រយសជនបដលេុំបលបងលបឹង 
 និោធ សុចចរតឹពិតដូចេវួនដឹង ម្ចបដុំណឹ្ងផាយអបាយអសុភ ។ 
៨. លអអីអាទិ្តររេះខៅឋ ផាកាយ ច័នធអាប់ឆ្លង យភវឺបេរខោចយប់ 
 ទឹ្កពិតពិបាកខនឿយហត់គាយ នឈប់ មិនលតឡប់ហូរខឡើងលចាសភបុំបាន ។ 
៩. ាន់មិនស្ដគ ល់ខពលជថាម្ថ្វប៉ាុណ្ដត  ោងចិញច ខពាលពាករពិសស្ដានរ 
 ដល់អងគលពេះពុទ្នឧតថមខថ្ាើងថាា ន និោធ ស្ដយ នលពេះខថាកថ្យខលពាេះេឡួន ។ 
១០. ខហតុកមយអកុសលកខលកើកឋានភព នរកលប់ខលបចិញច នឹមនួន 
 វោិសខលពាេះខហតុកមយនិោធ សងនួ សរខសើរជួនជួបខហតុខភទ្លទ្សុឋធម៌ ។ 
១១. ដូខចបេះខញាមបម៉ាអនយ ស្ដងផបួស ចាកខចញបួសខនេះខញាមកុុំញាប់ញ័ 
 សរខសើរនិោធ អកុសធម៌ ធាវ ប់ពរគ្ភ៌កូនលបាុំបួនបេពិត ។ 
១២. សូមខញាមខលតកអរនូវកុសលជាតិ ផាយដល់ញាតិខអាយខដ្ឋយកឋីសុចចរតឹ 
 លបទី្បបតមួយភវឺសូមបចកញាតិមិតថ រកាចិតថធម៌ខដ្ឋយសងប់ស្ដង ត់ខសងៀម ។ 
  អាទិ្តរ .១៨ .ឧសភា .២០១៤ 
   និពនន ស្ដមខណ្រ ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. រាលតីេរល់ធាវ ក់ សខនសើមលតជាក់  ញាក់ញ័រដល់ចិតថ 
 វាខោផ្កត់កាយ ឆ្លង យពីាឋ យពិត  បតភាពសុចចរតិ 
  បបភិតភ័យលពយួ ។  
២. ទឹ្កហូរទឹ្កខលជាេះ ទឹ្កហូរានខឈ្លយ េះ  ទឹ្កបភបកចិតថមួយ 
 វខងឝងខលាភៈ លាក់លួចរ ុំអួយ  រាគ្ៈបថ្មពួយ 
  កបខកើតខាហ៍បាុំង ។ 
៣. វាចាលគ្លាស់ វាចារាស់  វាចាថាខ្លវ ុំង 
 ខពាលថ្បមក៏េុស ចិតថលទ្សុឋតនុំង  ស ូលបយុទ្នចាុំង 
  តណ្ដា អលបិយ ។ 
៤. ខសៀងសតឝចាបយុំ ខពលលពឹករងុំ  ខលើចុងលពឹកសម្លព 
 ខលតកអររកសីុ ជីវបីកស ី  ម្ថ្ងលិចសតឝម្រ 
  យុំលាស្ដឋ យម្ថ្ង ។ 
៥. ទ្ុំនួញលបឹងខលចៀង បបបបទ្ចខលមៀង  ម្រខលចៀងអាល័យ 
 វខិោគ្ខស្ដយខស្ដក ម្រ ៉ាយុំខសធើរកសយ័  តផតិរកីរាយម្លក 
  ម្ថ្ងភវឺស្សស់ថាវ  ។ 
៦. ទ្ុំនួញទឹ្កហូរ ជុំខោរថ្ងូចថ្ងូរ  ហូរកាត់ថ្យដ្ឋ 
 ឃ្លវ តទី្អាស្ស័យ ធាវ ប់យល់សុខ្ល  ឆវុេះម្ផធលពឹកា 
  ជួបជុុំសនធោ ។ 
៧. ស្ដឋ ប់សុំខលងខទាច កុំសត់ខលបៀបដូច  ការលពាត់លបាស់គាប  
 សុំខលងខលឝើយៗ ស្ដឋ ប់ខហើយខវទ្ោ  ដូចានខវរា 
  កមយខពៀរអតីត ។ 
៨. លតខដវចិយុំ អកអូតខលកៀលឃយុុំ  ខ្លវ ខនេធីងពិត 
 បតងខស្ដកសខលងង កបុងខហតុជីវតិ  បតងភ័យបតងភិត 
  ខ្លវ ចខសចកឋីស្ដវ ប់ ។ 
៩. ទ្ុំនួញបដ្ឋចា ទួ្ញបស្សកខស្ដកា  ថាខបើបានស្ដឋ ប់ 
 ដូចអកលពាត់កូន នមខរឿងកផួនចាប់  អកឈឺចុកចាប់ 
  ទួ្ញយុំខបាកលបាណ្ ។ 
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១០. កតថញ្ដូកូន សុវណ្តស្ដមសូនរ  លតវូលពញួស្ដានរ 
 ទួ្ញខស្ដកពិខរាេះ ខឈ្លយ េះអបកខថ្ាើងថាា ន  អងគចិតថសណ្ដឋ ន 
  ានចិតថេនឋី ។ 
១១. ទឹ្កបភបកបលជកហូរ នមេរល់ជុំខោរ  វាខោសុំដី 
 ហូរខលពាេះតណ្ដា  លបាថាប សិរ ី  រស់បបបឥតន័យ 
  ខពលអវជិាជ  ។ 
១២. បតងខពាលខស្ដកខៅ ចាប់ដុុំខភវើងខៅឋ   បតងតអូញខវទ្ោ 
 វខងឝងវលិវល់ ជុំពាក់ខវរា  ដូចជួបកមយខពៀរ 
  ទុ្កេខភវើងនរក ។ 
១៣. ជីវតិអបកាន ខមឋចមិនខធឝើទាន  ខអាយផុតលជាុំភក់ 
 អកុសលឬ ញុាុំញីវវីក់  ដូចលង់ទឹ្កឈវក់ 
  កបុងបឹងទឹ្កខលៅ ។ 
១៤. កុំសត់ណ្ដស់ឬ កឋីចុកចាប់ឈឺ  ដផតិវខងឝងផវូវ 
 សតិអារមយណ៍្ កបុងការរស់ខៅ  គិ្តមិនលតឹមលតវូ 
  េឝេះពិចារណ្ដ ។ 
១៥. វាខោផ្កយផ្កត់ ពាុំោុំវបិតថិ  ខស្ដយខស្ដកអនចិចារ

ជីវតិសតឝខលាក វខិោគ្ចិោឋ   ខផធៀងខដ្ឋយខស្ដន
 ស្ដថ ប់ខលជាេះទឹ្កបភបក ។ 

  ខៅរ.៍ ២១ .ឧសភា .២០១៤ 
   និពនន ស្ដមខណ្រ ហួន    រតោសូររខពលជ 
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១. កមយណ្ដកមយអបកកមយជាក់កមយផល បតងបតនមផឋល់ផលម្នសណ្ដឋ ន 
 បតងភ័យបតងខ្លវ ចោយីដល់លបាណ្ រស់បានប៉ាុោយ នយល់ខសចកឋីស្ដវ ប់ ។ 
២. ជីវតិមិនខទ្ៀងខរៀងរាល់ខវលា ានកមយកាយជាខវទ្ោខតឿនលបាប់ 
 លតខចៀកទាុំងគូ្បភបកខមើលខឃើញស្ស្ដប់ ចិតថឈឺចុកចាប់ខរឿងអូនលពាត់បង ។ 
៣. ខរឿងេឝេះខដើមទុ្នខធឝើគុ្ណ្បកវមស្ស្ដ លបឹងរកដុលាវ ខផញើជូនខសបហ៍សបង 
 ខរឿងបម៉ាឪលកហួសបថ្វងកនវង ខរឿងបលផងសីុសងចង់ការអស់ដី ។ 
៤. ខរឿងខរៀនផវូវខលាកខ្លងអាណ្ដចលក ខពញខដ្ឋយវបិផលកេណ៍្អខស្ដចន៍អលបិយ 
 កមយកាយខនេះខហើយណ្ដជនលបសុស្សី វក់វគីាយ នអឝីម្នកាមស្សវងឹ ។ 
៥. បបបន់បួងសួងសុុំពរពីលពេះ ខអាយានខតជេះខអាយានខពញធឹង 
 បបជាអងគឯងបតងខធឝើមិនដឹង ខមឋចមិនេុំលបឹងកស្ដងអភិវឌណន៍ ។ 
៦. ផវូវធម៌បួសខរៀនានលពេះស្ដស្ដឋ  លពេះពុទ្នសាធិខពញឯវតថ 
 ចុំលាក់តុំណ្ដងស្ដងពុទ្នលបវតថិ គាយ នអឝីខទ្ៀងទាត់ខៅកបុងខលាកា ។ 
៧. គ្ង់បតបបកធាវ យពុេះកេននលបាុំបបក រស្ដត់ខ្លច ត់បេញកបបករបួកាោ 
 គួ្រអខស្ដចន៍ខេភើមរខអើមខនលន ខឃើញយល់កាលណ្ដដ្ឋច់បាយដប់ឆ្លប ុំ ។ 
៨. ានអឝីនឹងលអនឹងកាយសមផតថិ អស់អងគសពឝសតឝគឺ្លតវូបតចាុំ 
 គ្ង់បតនឹងសូនរខភវចខហើយបណ្ដឋ ុំ យមបាលឃ្លវ នខ្លុំោុំកមយកាយអបក ។ 
៩. កុុំខភវើតនឹងកាលអតីតអោគ្ត សបាយរននត់កាមគុ្ណ្រាគ្ៈ 
 គុ្កកាមកិខលសខរឿងខភទ្រមួរក័ស កុុំអាងអមតៈសងាេ មិនខទ្ៀង ។ 
១០. កាយកមយខស្ដយ គ្ខលគាកគួ្រខអាយសខងឝគ្ ខេភើមរខអើមខពកខបើមិនដុេះលាង 
 លតខចៀកលចមុេះកវិនសអយុគួ្រខវៀង ខ្លវ ចខហើយលតវូខរៀងវខិោគ្ចិោឋ  ។ 
១១. គាយ នអឝីបដលស្ដអ តដូចផ្កា សទាន  និង បផវបូជាដល់លពេះសាយ  
 លេះលារបូខឆើតធាវ ប់ខកើតខទ្វន បួសកបុងស្ដសោបូជាកាយកមយ ។ 
១២. សូមជូនមគ្គផលដល់សងារវដឋ កបុងខលាកលបាកដខសៀងស័ពធលបាប់ផ្កឋ ុំ 
 ស្ដឋ យអឝីរបូលអលកខចេះលកចាុំ រងទុ្កេរាប់ឆ្លប ុំរាល់ខពលអកុល ។ 
  ច័នធ. ១៩ . ឧសភា .២០១៤ 
   និពនន  ស្ដមខណ្រ ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. េញុុំសូមវោធ អញ្ច លីបងគុំ ខឆ្លភ េះលពេះបរមឧតថមស្ដស្ដឋ  

 គុ្ណ្រតនលត័យម្ថ្វេភស់អស្ដច ររ េញុុំលពេះករណុ្ដលបាថាប លគ្ប់ជាតិ ។ 

២. នឹងខលើកបរោិយលបវតថិសខងេប ខរៀបរា៉ា ប់បទ្បបបពីោមរបូធាតុ 

 ោមបង៉ាតមខោខសដ្ឋឌ ានខទ្ៀត លគ្សូ្ដគ ល់ាោទ្ខស្ដភបផខញដ  ។ 

៣. ច័នធលបាុំបីខកើតបេបចលតពុទ្នសក ពីរលបាុៗំ ជាក់បី(១)បូកនមខហា 

 ជាកូនទី្លបាុំចាុំដូចចាក់ខស្ដ លបសុបួនឱស!ឱ!ពីរោក់ជាស្សី ។ 

៤. ខញាមលបសុបចកឋានបាត់ខឈ្លយ េះបង៉ាតខគ្ឿន ខញាមស្សីស្ដខរឿនខញាមរស់ភូមិម្លព(២) 

 ស្សុកបោធ យាសខេតថកុំពតម្ថ្វ បតដល់សពឝម្ថ្ងខៅបាត់ដុំបង ។ 

៥. កាលពីកុារខរៀនស្ដលារដឌ ខរៀនខៅកបុងវតថសុំព័រខោេះផង 

 ដល់ថាប ក់លបាុំពីរលាញាតិបអូនបង ខធឝើស្ដភ នធម៌ឆវងវតឋកុំពតចាស់ ។ 

៦. បានលគ្ឧូបជាយ៍លពេះោមពនៈ បានមួយឆ្លប ុំជាក់ចាុំលតវូបឋូរផ្កវ ស់ 

 ខៅខរៀនបាលីភាស្ដខអាយចាស់ បីឆ្លប ុំលអណ្ដស់បានជាប់ថាប ក់រង ។ 

៧. ឧបសមផទាងារជាភិកេុ ម្មមពីរអាយុទ្ុំោក់ទ្ុំនង 

 មកខៅខនប តជុុំខៅបាត់ដុំបង ខរៀនលពេះធម៌ផងអភិធមយវន័ិយ ។ 

៨. ជាមួយខលាកលគ្អូគ្គបណ្ឍិ ត ធាយ ចាររពិតប ុតស្ដវងសម្ថ្វ 

 រស់សុផ្កត គាុំអីុវ បញដ ម្វ លឹមធន់លគ្ថូ្យីសតិបផដ្ឋឌ ន ។ 
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៩. បួនឆ្លប ុំបានចប់បានផ្កវ ស់ទី្នុំង មួយឆ្លប ុំបានចាុំងស ូខរៀនខអាយបាន 

 ខរៀនលពេះបាលីស្ដឝ យដងគុំថាា ន ព.ស គឺ្ស្ដយ នឆ្លប ុំលបាុំរយហា ។ 

១០. គ្ណ្ៈកមយការខៅវតថលពេះផុស និមនឋទានខលបាសខធឝើខៅអធិការ 

 បខលងៀនវន័ិយអភិធមយណ្ដ បួនឆ្លប ុំសិកាបិដកឧតថម ។ 

១១. ខដ្ឋយានសទាន ជាមងគលម្ថ្វ ខលបើលបាជាញ ម្វម្ចបទានអប់រ ុំ 

 បចកជាធមយទានជូនដល់សងគម ខហើយបានខបាេះពុមភមួយពាន់លបាុំរយ ។ 

១២. ចាប់មួយសិកាអុំពីទានៈ សីលជាអរយិៈលទ្ពរទី្ពីរខលកាយ 

 មួយឆ្លប ុំបានឃ្លវ តាតុភូមិខលឿនលយ(៣) ពីរពាន់លបាុំរយហាសិបលបាុំឆ្លប ុំ ។ 

១៣. បចចុបផនបគ្ង់ខៅវតថវសុិទ្និមគ្គ បខលងៀនខលាកជាក់អភិធមយសូលតចាុំ 

 ខចេះដល់ភិកេុស្ដមខណ្រលគ្ប់ឆ្លប ុំ ចុងខលកាយសូមផ្កឋ ុំពីេញុុំករណុ្ដ ។ 

១៤. មុននឹងស្ដវ ប់បុំខពញខសចកឋីលអ ខធឝើកុសលធម៌បវរម្ថ្វថាវ  

 ខដើមផចីាកទុ្កេកបុងវដថសងារ ឧទ្ធិសលបាថាប បចកបុណ្រលគ្ប់ញាតិ ។ 

១៥. សូមអនុខាទ្ោធមយៈលបម្ព លាខញាមលបសុស្សីអានយ សូមឃ្លវ ត 

 េនឋីណ្ដខញាមសូមអភ័យជាតិ បដលបានឃ្លវ តញាតិអស់មួយវសា ។ 

 ១.ព.ស ២៥៥៣   

 ២.ភូមិស្សខៅម្លព 

 ៣.ការនិមនឋខៅសិកាខៅលបខទ្សម្ថ្ 

  វតថវសុិទ្និមគ្គ . ពិស្ដេ.  ព.ស ២៥៥៨ 

   និពនន  ស្ដមខណ្រ ហួន រតោសូររខពលជ 

 
  



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 30 
 

 

 

 

 

១. ចិតថខអើយចខងអៀតអឝីខម៉ាវេះខទ្ ចិតថខអើយេុសខគ្បសនចម្លង 

 ចិតថខអើយមួហយងអឝីខម៉ាវេះម្ថ្វ ចិតថខអើយចង់កសយ័ស្ដឋ យលបាថាប  ។ 

២. េវួនប៉ាងពុុំបានបសនអាណិ្ត េវួនប៉ាងនមចិតថបសនខស្ដកា 

 េវួនប៉ាងចង់េភស់រស់ម្ថ្វថាវ  េវួនប៉ាងោ៉ាងណ្ដផុតពីបស្ស ។ 

៣. អបកខអាើយខមឋចខឡើយចង់ខលាភលន់ អបកខអាើយមិនធន់ចង់ពូបក 

 អបកខអាើយគិ្តខមើលខអាយហូរបហរ អបកខអាើយលតវូបតបកបឋូរចិតថ ។ 

៤. ខសចកឋីខលាភៈពុុំខចេះលគ្ប់ ខសចកឋីខលើសលប់ខលើសការពិត 

 ខសចកឋីអាប់យសេុំលបលពឹតថ ខសចកឋីលបឌិតចង់សុំខរច ។ 

៥. ោុំបតឲ្រខយើងខកើតអុំពល់ ោុំបតងប់ងល់ហា នបឋូរផ្កឋ ច់ 

 ោុំបតស្ដវ ប់េវួនអបកនកាច់ ោុំបតមិនខស្សចេូចចិតថធុំ ។ 

៦. ខហតុអឝីចិតថខលាភពុុំសាប់សាល់ ខហតុអឝីចិតថេឝល់អុំពល់េញុុំ 

 ខហតុអឝីចិតថឯងបសឋងសងគម ខហតុអឝីសុេតមពុុំបរបូិរណ៍្ ។ 

៧. ចិតថធុំោុំខអាយខកើតខៅហយង ចិតថធុំមួខ ៉ាបសនធងន់ធងរ 

 ចិតថធុំបាក់លចាុំងទ្ខនវហូរ ចិតថធុំម្ថ្វថ្បូរខទ្ើបេភង់េភស់ ។ 

៨. ចិតថចាុំចង់បតានខសរ ី ចិតថចាុំចង់លផាីនកិតថិយស 

 ចិតថចាុំចង់បានានខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះ ចិតថចាុំខ្លវ ុំងហួសខកើតជុំងឺ ។ 

៩. អឝីគួ្រលេះបង់ខដើមផសុីេ អឝីគួ្រលេះទុ្កេោុំខអាយឈឺ 

 អឝីគួ្រមិនស្ដឋ ប់មិនគួ្រលឺ អឝីគួ្រមិនដឺចង់ឈបេះខគ្ ។ 

១០. ធមយនខបើអបកឈបេះេវួនឯង ធមយនខគ្បលកងអបកខម៉ាវេះខទ្ 

 ធមយនសមញ្ដអបករេិះខរ ធមយនទ្ុំខនរអបករវល់ ។ 
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១១. ខោេះកាវ យបចចុបផនបជាអតីត ខោេះកាវ យជីវតិានមងគល 

 ខោេះកាវ យខជាគ្ជ័យខដ្ឋយកឋីយល់ ខោេះកាវ យរសឹគ្ល់ជាបផវផ្កា  ។ 

១២. ខដើមផអីប់រ ុំចិតថឲ្រលអ ខដើមផខីស្ដយ េះសរ និង អានយ  

 ខដើមផខីធឝើខអាយដួងចិោឋ  ខដើមផខីេមរាចិតថទូ្លាយ ។ 

១៣. េិតេុំខរៀនសូលតជាលតីមុេ េិតេុំរកសុេចិតថរកីរាយ 

 េិតេុំអប់រ ុំចិតថរស់ងាយ េិតេុំពណ្តរាយដុសខ្លត់ចិតថ ។ 

១៤. សុំខរចអាលកក់លអគឺ្អបក សុំខរចនមធាប ក់ថាប ក់គ្ុំនិត 

 សុំខរចសុំរលួម្ចបលបឌិត សុំខរចបានពិតចិតថសុេស្ដនឋ ។ 

១៥. ជូនពរឲ្រញាតិជាតិខេមរា ជូនពរចិោឋ ឲ្រកលាណ្ 

 ជូនពរឲ្រដល់លគ្ប់សណ្ដឋ ន ជូនពរឲ្របានជួបចិតថធម៌ ។ 

  ច័នធ . ២៣ . សីហា . ២០១០ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. ដប់បួនឧសភា ស្ដងផបួសបពឝជាជ   ោកាលរាលតី 
 ពីរពាន់ដប់បួន ស្ដងេវួនកបុងម្លព  វសុិទ្និមគ្គម្ថ្វ 
  បុំខពញសីលទាន ។ 
២. អកុសលកមយ បតងបតនមផ្កឋ ុំ  កាមគុ្ណ្ខស្សកឃ្លវ ន 
 ខកើតទុ្កេខ្លឝ យេឝល់ នឹងលទ្ពរធនធាន  ខលាភៈចង់ាន 
  ខដើមផនីរណ្ដ ? 
៣. ខហតុកុសលកមយ បីឆ្លប ុំបដលចាុំ  បណ្ដឋ ុំាន 
 ខពលកូនខរៀនចប់ កិចចការសិកា  ខៅថាប ក់ស្ដលា 
  កូនអាចបួសបាន ។ 
៤. វសិ្ដេបូជា អានយ អញលា  លុំខៅភូមិដ្ឋឌ ន 
 ស្ដឋ ប់ធម៌ខទ្សោ លជេះថាវ ឥតស្ដយ ន  កុសលផលបាន 
  ខការសក់ស្ដងផបួស ។ 
៥. បានកលាណ្មិតថ លកាបបងគុំពិត  សុុំលពេះកិតថិយស 
 ខៅអធិការ ករណុ្ដបានបួស  បឋូរខភទ្ស្ដងខឈ្លយ េះ 
  រស់ជាស្ដមខណ្រ ។ 
៦. ចិតថជាអារមយណ៍្ នុំងោ៉ាងឧតថម  េុំគិ្តរេិះខរ 
 លតវូបដិបតថិធម៌ កុុំខៅទ្ុំខនរ  សិកាខរៀនខទ្ឝ 
  លពេះម្លតបិដក ។ 
៧. ខរៀនអាថ៌្បាលី ខរៀនសីលវន័ិយ  ខរៀនខចៀសអាលកក់ 
 ខរៀនស្ដគ ល់សខលយ  កាយកមយមរតក  លាលកចកសក់ 
  លគ្ង់សផង់ចីពរ ។ 
  ១៤. ឧសភា. ២០១៤ 
   និពនន    ហួន  រតោសូររខពលជ  
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១. ឡខអើយពរញ្ជ នៈ ឡខអើយខលាហៈ  ឡខអើយដីឥដឌ 
 ឡលាក់លផចិខសបៀត ញាតិណ្ដសុចចរតឹ  ស្ដគ ល់ឡលអពិត 
  ជីវតិសុេស្ដនឋ ។ 
២. ឡបដកឡស្ដភ ន់ ឡសវលបាក់ពាន់  ឡាសកលាណ្ 
 ឡសវអាហារ ឡដុតនុំបាន  ឡលុយឡឡាន 
  ឡា៉ាសីុនម្ថ្វ ។ 
៣. ឡខអើយដុតខខ្លយ ច ឡកវិនអខស្ដចន៍  ឡអស់និសសយ័ 
 ឡលាបផនដី ពួកជនខពលកសយ័  ឡអស់អាល័យ 
  ខសបហាបងអូន ។ 
៤. ឡកខ ឋ េវួន ខបើបានស្ដគ ល់សងនួ  នួនេវឹមលតវូសូនរ 
 ជីវតិលតវូគាយ ន វាិនលាក់កូន  កិខលសពួនលូន 
  ចាកខចាលតណ្ដា  ។ 
៥. អវជិាជ ខកើតាន ខសចកឋីខស្សកឃ្លវ ន  រាគ្ៈកាា 
 ខភវចគុ្ណ្បម៉ាឪ លពេះពុទ្នស្ដសោ  ខាហៈខទាស្ដ 
  វខងឝងស្ដយ រតី ។ 
៦. ឡឡានលុយលាន ឡឡាុំងធុងទាន  ឡានសិរ ី
 ឡឆខបាកខគ្ ឡបតងភិតភ័យ  ឡានខលើសអឝី 
  ឡស្ដគ ល់បតទុ្កេ ។ 
៧. នរឡដឹង យល់ខហតុេុំលបឹង  ស្ដងកុសលសុេ 
 បូជាេវួនថាឝ យ កាយកមយស្ដគ ល់ទុ្កេ  កស្ដងវតថទុ្ក 
  ដ្ឋនដ្ឋស់ស្ដយ រតី ។ 
   ភបុំជញជ ុំង.អាទិ្តរ.២៥.ឧសភា.២០១៤ 
   និពនន  ស្ដមខណ្រ  ហួន  រតោសូររខពលជ  
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១. លពេះសូរោិោលនផុតខៅ បនសល់ទុ្កខៅម្សផអននការ 

 រាលតីខភវើងពណ៌្ញ័រេធប់ឱរា៉ា  ខភាជនីយដ្ឋឌ នបារខភវងកវឹបហីបហប់ ។ 

២. បានស្ដគ ល់រសជាតិបានយល់សលមស់ លកមុុំកុំខលាេះខស្ដយ េះខសបហ៍លពលប់ 

 រាុំបរ ៉ាកសបាយមិនស្ដឋ យខពលយប់ ច័នធចរឥតឈប់លគ្ប់កាលខវលា ។ 

៣. រសជាតិរាលតីខភវើងពណ៌្ចុំរេុះ ស្សីស្សស់លតវូលបសុខកៀកខកើយឲ្រគាប  

 បនបនិតរសបទិ្នស្ដប លលគ្ប់កាលលគ្ប់លគា បឺតាត់ដូចជាជញ្ជ ក់ខលច េរង ។ 

៤. នខឡើងកញច ស់មិនខ្លយ ស់ខអៀនវយ័ ឲ្រខកយងស្សីៗខៅថាបងៗ 

 ផឹកស្ស្ដបកវមស្សីចុំនីមាូបផង បផអមបលាមខផ្កឋ េះផឋងឆវងខឆវើយសមឋី ។ 

៥. ស្សីខសវៀកេវីៗបខញ្ចញគ្ល់ខៅវ  សិចសីុឲ្រលតវូនូវស្ដច់សេចី 

 ផ្កា ចុំរេុះពណ៌្លតវូខភវើងរាលតី គួ្រឲ្រខបតីម្នពួកលបសុៗ ។ 

៦. លបសុចាយដុលាវ ដូចចាយលកដ្ឋស លបសុតណ្ដា លកាស់ខផឋសផ្កឋ សឥតេុស 

 ម្ដរាវដូចមឹកាត់ និង លចមុេះ ខថ្ើបបឺតដូខចបេះបវន់លពហយចារយ៍ី ។ 

៧. ឱ!ខភវើងពណ៌្ខអើយខភវងញ័រករោឋ ក់ យុវវយ័ខស្ដយ េះសយ័លគ្ញាក់នមតរនឋី 

 ផឹកស្ស្ដបកវមស្ដច់លូកលាន់ស្សីៗ បុំបាត់ទុ្កភ័យកងឝល់ទាុំងឡាយ ។ 

៨. បថ្វងពីយុវវយ័ម្នសិសសនិសិសត ខចេះភរលបឌិតខបាកឪពុកាឋ យ 

 តខា៉ាងខរៀនគួ្រពិតគួ្រឲ្រស្ដឋ យ យកលុយមកចាយខរៀនរបូខភវងញ័រ ។ 

៩. កាលខា៉ាងលបាុំមួយាឋ យឥតលពយួខស្ដេះ រ ុំលងខពលហួសកូនវក់ខភវើងពណ៌្ 

 សអិតឱបរមួលដូចខគ្បិតជ័រ លទ្ងូាឋ យញាប់ញ័រខឃើញកូនខរៀបលពឹក ។ 

១០. មួយឆ្លប ុំកូនខរៀនបានប៉ាុោយ នម្ថ្ង ខបើកូនអាល័យ និង បារខបៀផឹក 

 ខចេះស្សីខចេះបលផងស្ស្ដផឹកដូចទឹ្ក បរញិដ លបមឹកសញដ ប័លតកូន ។ 
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១១. ចុំបនកបុរសស្ដយ ានអុំបរ ៉ាក លបពននលអខពកខៅផធេះស្ដង ត់សូនរ 

 ទ្នធឹងចាុំបឋីមមីុខមើលកូន ងងឹតរាវលូនខបើកទាឝ ឲ្របឋី ។ 

១២. ខដើរសបាយខហើយធុុំស្ស្ដឲ្រសអយុ ផឹកសីុអស់លុយតុំខលើងសមឋី 

 ដ្ឋក់លបពននកូនឥតដឹងេរល់អី ខធឝើឯងកុងសីហ៍បឋីអបករកលបាក់ ។ 

១៣. ចុេះស្សីខភវើងពណ៌្ខោេះោ៉ាងណ្ដបដរ? ខធឝើេវួនទាក់ខសបហ៍គួ្រឲ្រអបផលកេណ៍្ 

 េុសធាតុស្សីបេយរគួ្រឲ្រខស្ដយ េះសយ័លគ្ ខរឿងពិតខលៅរាក់ោងខទ្ើបដឹងពិត ។ 

១៤. ខគ្ថាកងឝល់ទុ្កេលពយួទាុំងឡាយ ជីវតិសបាយគួ្រឲ្របនបនិតរ 

 បកវមស្សីផឹកស្ស្ដយកបារខធឝើមិតថ បុំខពញនមចិតថបដលេវួនលតវូការ ។ 

១៥. ផឹកចុេះបកវមចុេះរាុំចុេះមិនថ្ឝី ខហតុបតខលាកិយ៍បតងានទុ្កាេ  

 មនុសសសតឝទាុំងឡាយខពញខដ្ឋយតណ្ដា  បតសូមោ៉ាងណ្ដមឋងាា លបានខហើយ ។ 

  សុលក . ២៧ .កកាដ្ឋ .២០១២ 

   និពនន ហួន   រតោសូររខពលជ 
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១. អបករស់រាល់ម្ថ្ងគាយ នអាល័យខា៉ាង អងគុយខចាងខហាងម្ដលចត់ចងាា  

 អងគុយទ្ុំខនរខគ្មិនខធឝើការ រ ុំពឹងនរណ្ដខបើកលបាក់បេឲ្រ ។ 

២. ការងារតូចនចថាមិនខធឝើខទ្ ទុ្កខពលទ្ុំខនរខដកខដើរឲ្រខលាើយ 

 ទ្ទឹ្ងការេភស់បបណ្ឋ តបខណ្ដឋ យ ដល់ខពលងាកខលកាយឆវុេះខមើលកញ្ច ក់ ។ 

៣. អួតេវួននិសសតិបណ្ឍិ តបរញិដ  បតខធឝើកិចចការបបជាលិកលក់ 

 ខមើលបតកូនខកយងខចេះខដើរតិកតក់ បបខមើលខៅសក់សាវូសមួយៗ ។ 

៤. អបកចង់ខធឝើការេភស់ហួសពីគិ្ត បតបបគ្ុំនិតចិតថគិ្តខដកលពយួ 

 ខធឝើការងារនឹងរ ុំពឹងខគ្ជួយ េវួនេជិលរលួយៗដល់ឆអឹង ។ 

៥. មួយម្ថ្ងៗ ខដកខៅបតផធេះ េជិលខហើយានេះចិតថរងឹទ្ទឹ្ង 

 ចខចសរងឹរសូអាងលចខឡាតេឹង ខបើេជិលមវឹងៗលបឹងរស់ខធឝើអី ! 

៦. អងគុយបតស្ដង បខមើលខមឃរកផ្កា យ ខមើលបតផវូវាឋ យបញ្ចុ កចុំនី 

 េវួនធុំដូចខឃ្លវ កមិនដឹងរកអឝី តាញកខញ្ជ ើលអីម្ដមិនេចីពាល់ ។ 

៧. ចង់ស្សួលស្សណុ្កសុេកាយសុេចិតថ ស្ស្ដលស្សួលគ្ុំនិតចិតថចង់ជួបស្ដគ ល់ 

 លុំបាកទុ្គ៌្តជីវតិលកទ័្ល រស់រងខ្លឝ យេឝល់មិនចង់យល់ខឡើយ ។ 

៨. ខរឿងខនេះខដើមខហតុមកពីនរណ្ដ បខោធ សរដ្ឋឌ សងគមគាយ នខលតើយ 

 រ ឺក៏មកពីបញា ខចាទ្ខឆវើយ មិនានចុំខលើយខលតើយសុេសួសឋ ី ។ 

៩. អងគការស្ដទ ប័នណ្ដបដលពាក់ព័នន សខរងាគ េះបោធ ន់ដល់ជនលបសុស្សី 

 អបកអត់ការងារវខងឝងស្ដយ រតី អបកលតវូខ្លយ តេយីនមតួោទី្ ។ 

១០. ជីវតិធាវ ក់ផុងកបុងអបាយភូមិ ពាលកបុងសងគមវកឹវរវក់វ ី

 ខលពាេះបតទ្ុំខនរគាយ នការរកសីុ ពីមួយខកើនពីរធនធានគ្រខជើង ។ 

  អាទិ្តរ .២៩ .កកាដ្ឋ .២០១២ 

   និពនន   ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. លទ្ពរធនតុំម្លម្ថ្វោ៉ាងណ្ដ ពុុំអាចចាត់ថាលអឧតថម 

  ានបតធនធានមនុសសសងគម ខទ្ើបជាតិសុេតមថ្ាុុំខថ្ើាងថាា ន ។ 

២. មនុសសជាធនធានានបតមួយ ជាអបកខលើកសធយួលទ្ភពឋាន 

 បសឝងរកឧតថមភាពសុេស្ដនថ ជាអបកសុំរានថកបុងសនថិភាព ។ 

៣. ខតើខធឝើដូចខមថចខទ្ើបធនធាន បេយរខយើងខកើតានជាខជាគ្លាភ 

 ចុំខណ្េះជុំោញសមទភាព េភង់េភស់ទ្ន់ទាបសីលធម៌លអ ។ 

៤. បេយរានោមបេយរពូជេភង់េភស់ បេយរានកិតថិយសពូជអងគរ 

 គ្ង់វងសលផលីាញរាប់តុំណ្     ពូជបេយរបវរលអគាយ នពីរ ។ 

៥. បុពឝបុរសានចុំខណ្េះ លបាជាញ តខលមេះខចេះសុំភី 

 គិ្តម្ចបលបឌិត និង ពលី បូជាជីវបីថ្ខេមរា ។ 

៦. អរយិធម៌រងុខរឿងខថ្ាើងឧតថម វបផធម៌សថកុសថមជាតិស្ដសោ 

 សិលផេះអកសរកផួនដីកា ទ្ុំខនៀមដូននចាប់អប់រ ុំ ។ 

៧. ខទ្ើបដូចខចបេះខហើយខយើងរាល់គាប  លបសុស្សីលបជាកបុងសងគម 

 កមភុជាចាប់ខផឋើមលបមូលផឋុុំ បញ្ដវនថឧតថមខពញសមផតថិ ។ 

៨ ឥលូវមកដល់ស្សុកសុំបូរ ស្ដលាបហហូរលគ្ប់សងាា ត់ 

 លគ្ប់ភូមិឃុុំស្សុកខេតថបលងស្ដង ត់ បលងជួបវបិតថិខលគាេះលងង់ខលវ  ។ 

៩ ខលាកលគ្អូបកលគ្អូបកោុំខយើង រខបៀនថ្ាុុំខថ្ាើងលអលតឹមលតវូ 

 គុ្ណ្ភាពជីវតិការរស់ខៅ ជាលទ្ពរឆអិនខអអ ដូចាសខពលជ ។ 

១០ យុវជនខេមរាខបាេះជុំហាន សឝេះបសឝងរកខរៀនឈ្លនជានិចច 

 ចុំខណ្េះលបាជាញ ថាវ ជាងខពលជ យុវជនពុុំខភវចការសិកា ។ 

១១ នុំងពីបឋមដល់អនុ វទិ្ាល័យបាក់ទូ្កដល់មហា 

  វទិ្ាល័យខផសងៗខលចើនស្ដខ្ល ខរៀនចប់បរញិដ ចប់បណ្ឍិ ត ។ 
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១២ ខនេះគឺ្អឝីៗបដលស្ដងខឡើង ធនធានថ្ាុុំខថ្ាើងម្នគ្ុំនិត 

 វទិ្ាស្ដស្រសថខចេះម្ចបលបឌិត រងុខរឿងរងឹរតឹខកើតវជិាជ  ។ 

១៣ វជិាជ ជាអាវធុមួយ លបាជាញ ខលើកសធយួជាអាហារ 

 ខនេះខហើយខទ្ើបខយើងចាត់ទុ្កថា អបកានលបាជាញ ចុំខណ្េះដឹង ។ 

១៤ គឺ្ជាធនធានលអជួយជាតិ បថ្រកាញាតិជាលពលឹង 
 ាតុភូមិសុេស្ដនថបានលុំនឹង គឺ្អបកលតវូដឹងធនធានខនេះ ។ 

១៥. ដូខចបេះកុលបុលតខេមរាខអើយ អបកកុុំលពខងើយេុំលតិេះរេិះ 
 េិតេុំសិកាខធឝើជុំនិេះ សុំរាប់អបកជិេះជួយជីវតិ ។ 

  លបកាសទុ្តិយភូមិ. ខៅរ.៏ ២១. សីហា. ២០១០ 

  និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. េញុុំគិ្តលតិេះរេិះលបខមើលខមើលបវងឆ្លង យឯោយ 

 បួនឆ្លប ុំគួ្របតរកីរាយអរខពកបសនម្លកបលង 

 ជីវតិខពើបលបទ្េះបតខសចកឋីសុេហួសបថ្វង 

 ខរៀបកាលវភិាគ្ចាត់បចងបតងទុ្កជាតលា ។ 

២. កបុងខពលបតមួយខយើងបានទ្ទួ្លភារកិចចលអ 

 ជាប់គាប ខលចើនតុំណ្ដុំណ្ដក់កាលម្នការងារ 

 ដូខចបេះលតវូបតម្លលករកខពលកាលខវលា 

 តស ពុូេះពារលគ្ប់លគាការលុំបាកតូចធុំ ។ 

៣. សទិតកបុងភាពជាយុវវយ័មិនសុំខរចកុំលាុំង 

 រដូវបេវសាលបាុំងស្ដងលបខោជន៍សងគម 

 កសិកមយជួញដូរខធឝើសិបផកមយ រ ឺខធឝើនុំ 

 មុេរបរលបមូលផឋុុំលតវូការយុវវយ័  ។ 

៤. ការសិកាជាលបចាុំគិ្តជាលបព័ននលតវូ 

 ចកេុវស័ិយខឆ្លភ េះផវូវានខគាលខៅានន័យ 

 ខធឝើការងារដឹងភារកិចចសុចចរតឹមិនសវតុភ័យ 

 លតង់តុំម្លអាស្ស័យខលើគុ្ណ្ភាពជីវតិ ។ 

៥. ានជុំខនឿានស្ដសោានវន័ិយម្ថ្វថ្បូរ 

 សុេភាពចិតឋបរបូិរណ៍្ខដ្ឋយរស់សុចចរតិ 

 ភ័ពឝសុំណ្ដងពីខលពងោយលពមទាុំងលពហយលិេិត 

 ស្ដងបុណ្របាបកាលអតីតលតវូជុំរេះខវរា ។ 

៦. ជាតិខនេះជាតិខលកាយជាតិមុេខៅបតចងចាុំថា 

 ខធឝើបុណ្រកុសលលបាថាប លាងសាអ តកមយខពៀរ 

 េុំស្ដងសនឋិភាពលាភខជាគ្ជ័យលគ្ប់ខវលា 
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 លពមទាុំងជាតិកមភុជាោកុំខណ្ើ តកូនបេយរ ។ 

៧. កូនបេយរពូជអងគរេញុុំលតវូខរៀនរស់ខៅលអ 

 នុំងចិតថខអាយខស្ដយ េះសរសយ័លគ្គុ្ណ្ធម៌ជាហូរបហ 

 នឹងជួយជុំរញុទឹ្កចិតថគិ្តគូ្គាប់គួ្រខសបហ៍ 

 លតវូចិតថពុកលតវូចិតថបម៉ាលតវូចិតថខៅសណ្ដឋ ន ។ 

៨. ភាពពិបាកចិតថសយគុ្ស្ដយ ញស្ដញដូចនខោងទុ្ុំ 

 បញា ទាុំងឡាយតូចធុំលតវូស្ស្ដយរ ុំខដ្ឋេះលបាណ្ 

 ផុតសុំណ្ដញ់ទុ្កេខវទ្ោបានជាខសផើយស្ស្ដកស្ស្ដនឋ 

 បញា ទុ្កេទាុំងប៉ាុោយ នបានស្ស្ដយខចញបានសុេ ។ 

៩. កុុំខលាភៈោុំរាគ្ៈខាហៈខទាសៈខ្លវ ុំង 

 លតវូរារាុំងលបឹងបិទ្បាុំងលាកមយអបាយមុេ 

 ខទ្ើបានលបាជាញ ការសុំខរចចិតថបានសុេ 

 លេះនិសសយ័កុំបអលទុ្កេម្នកមយជីវតិខយើង ។ 

  រាលតីម្ថ្ងខៅរ ៍. ២២ . កញដ  .២០១២ 

   និពនន   ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. ខពលលពឹកលពលឹមលតវូខៅសិកា ម្ថ្ងលតង់ខធឝើការម្ថ្ងលាង ចរាលតី 

 េុំលបឹងខធឝើការរកលបាក់ខដើមផ ី ដផតិខលពាេះលកលកីេឝេះលទ្ពរវជិាជ  ។ 

២. ជីវតិខៅលងង់ពុុំទាន់ខចេះសពឝ បានលាក់បងាប់កបុងកិចចការងារ 

 ខធឝើខអាយេញុុំលតវូតស ពុូេះពារ លគ្ប់ខពលខវលាគិ្តចាយខអាយអស់ ។ 

៣. ខពលណ្ដលតវូខគ្ងខធឝើការ និង ខរៀន ខដើរខលងខធឝើទានខរៀនខធឝើចិតថខស្ដយ េះ 

 ខសពគ្ប់មិតថភកឋិរាក់ទាក់សបផុរស ខឆវើយឆវងផឋងខផ្កឋ េះខស្ដយ េះសយ័លគ្ភកឋី ។ 

៤. លតវូរស់សុចចរតឹនមធម៌ជីវតិ មិនខបៀតទុ្ចចរតឹពិតរស់ានន័យ 

 អត់ធយត់ពាោមសខណ្ដឋ សលបណី្ អត់ខទាសេនឋីអធាស្ស័យលអ ។ 

៥. ខទ្ើបលពហយលិេិតពិតានសុំណ្ដង បុណ្រលអកស្ដងខលចើនជាតិតុំណ្ 

 អុំខពើលអខយើងខចេះស្ដងបនឋ ស្ដយ លាជាតិលកខថាកទាបពាលា ។ 

៦. ខធឝើបុណ្ររាប់បាលតសនសុំកុសល េុំខរៀនរកផលចុំខណ្េះវជិាជ  

 ខទ្ើបអាចរកសីុបានលបាក់លទ្ពា ខទ្ើបានការងារធូរធារសឋកុសឋមម ។ 

៧. ខទ្ើបពិតជាទ្ុំពាុំងសបងឬសស ី សរខសើរជាតីកស្ដងសងគម 

 ខនេះភាពតស ជីូវតិរស់េញុុំ ខតើមិតឋឧតថមរស់ោ៉ាងណ្ដបដរ ? 

  ០១. កញដ  . ២០១៣ 

    និពនន   ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. ជីវតិរស់ខលកាមខមឃបសនធុំខធង ធុំលឝងឹវខងឝងខកយងខអើយតូចនច 

 ខបើធុំមវឹងៗសុំលឹងភ័យខ្លវ ច កាវ ហានអង់អាចអុំោចខលាកធុំ ។ 

២. ខមឃខអើយលគ្ប់លជងុសពឝស្ដយសុេះសតឝ ខមឃហា នអាកាត់វបិតថិសងគម 

 អបកតូចលកលកីខលបៀបកញ្ជ េះេញុុំ រស់ពុុំសុេតមសុេុមដូចខមឃ ។ 

៣. ខមឃខលយ ងងឹតបាុំងបិទ្រសយ ី លបជាលបសុស្សីគួ្របសនសខងឝគ្ 

 អបកលកទុ្គ៌្តអត់ធយត់ដួលខដក អាសូរទឹ្កបភបកហូរកាវ យជាឈ្លម ។ 

៤. ខបើខមឃស្សលេះរេះអរណុ្លអ សូររលនច់ចរដុំខណ្ើ រនមោម 

 ជីវតិសពឝសតឝរស់ឈប់លកុំខលកៀម អបកលកឈប់ខសងៀមខលតៀមកសិកមយ ។ 

៥. ខធឝើបស្សចុំការសួនចារដ្ឋុំដុេះ អាជីពចុំរេុះស្សុេះស្សួលដ្ឋក់ដ្ឋុំ 

 លពមខលពៀងចិញ្ច ឹមសតឝៗ ឈឺខចេះថាប ុំ ខរៀនជាលបចាុំគិ្តជាលបព័នន ។ 

៦. ខបើខមឃខៅផគរមិនខឃើញខភវៀង ខបើសិនរាស្រសថខលចៀងចុំខរៀងលួចាន់ 

 ខបើខមឃឬកបេងសបមឋងហាក់លគាន់ រនធេះផគរលាន់ចុំអកលបហារ ។ 

៧. ខមឃខៅឋ ខលបេះដីដូចលកឡាពស់ ខមឃអាងសកឋិយសរស់លយអស្ដច ររ 

 ធមយជាតិស្សខពានសឝតិខលកៀមខខ្លវ ចផា គួ្របសនអនិចាច វាសោខលកាមខមឃ ។ 

៨. សងឃមឹម្ថ្ងណ្ដខមឃថាវ ភវឺស្សស់ រកុេជាតិខេៀវស្សស់ម្បតងពន់ខពក 

 សិរមីងគលយល់ខហតុសខងឝគ្ បានលឺសខលមកបស្សកឃ្លវ នទានម្ថ្វ ។ 

៩. ខមឃគាប់លតវូជាដុំបូលលុំខៅ ខមឃគាប់លអលតវូយល់សពឝនិសសយ័ 

 ខមឃខលជពណ៌្ាសបសនសីុវល័ីយ ខមឃលអនមម្ថ្ងឧខបាសថ្សីល ។ 

  អាទិ្តរ. ២៥ .ឧសភា . ២០១៤ 

   និពនន  ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. មួយឆ្លប ុំមួយបភវតដូចមួយម្ថ្ង ខពលបដលស្សម្ម៉ាក៏ចូលដល់ 

 ធាវ ប់ខរៀនមួយឆ្លប ុំចាុំសួរឆងល់ ខយើងទ្ទួ្លផលការលបលង ។ 

២. ានសិសសខលចើនណ្ដស់មិតថលបសុស្សី េវេះស្ដច់សេចីេវេះខលយ ផង 

 មកពីភូមិឃុុំស្សុកខសបហ៍សបង លតវូមកលបលងជប់វារ ី ។ 

៣. ម្ថ្ងដប់កកាដ្ឋចារប ិចបតង សរខសរថាវ បថ្វងខា៉ាងលបាុំពីរ 

 ពីរពាន់លបាុំពីរជាោទី្ មិតថលបសុោរលីបលងយក ។ 

៤. ម្នសញដ ប័លតបឋមភូមិ លកសួងឩតថមបានម្លលក 

 ខអាយសិសសលបបជងលបកួតយក ចុំខណ្េះខោេះមកខធឝើកិចចការ ។ 

៥. េញុុំបាទ្រតោចូលរមួបដរ ជួបលគ្មិូតឋខសបហ៍ខលចើនអស្ដច ររ 

 លបលងលបកួតបផបកបញដ  លគ្សួ្ដរស្ដស្រស្ដឋ ចាររអនុរកស ។ 

៦. េវេះានាឌសគមេវេះាុំធាត់ ានរបូមុេាត់សមនឹងភ័រកឋ 

 ានសីលធម៌លអសមចាស់ជាក់ ានលគ្ខូលចើនោក់ានចិតឋលអ ។ 

៧. លគ្េូវេះខធឝើកាចខអាយសិសសខចេះ បងាា ញចុំខណ្េះខដ្ឋយខស្ដយ េះស 

 ខអាយសមជាសិសសបដលបវរ ចុំលងខគ្ណ៎្!មិនខអាយខទ្ ។ 

៨. ខលាកលគ្អូបកលគ្សូុំដីបផអម កិរោិបបនទមរតឹលអខទ្ឝ 

 បភបកមុតាុំាត់មិនទ្ុំខនរ សិសសលួចខមើលខគ្លគ្ខូលាកចាប់ ។ 

៩. ដុំខនើររហ័សលតខចៀកម្វ ខលាកានភកឋីលអចុំណ្ដប់ 

 ខរឿងេវេះសុំងាត់េញុុំមិនលបាប់ ជាខរឿងឈឺចាប់មិនលបាប់ខឡើយ ។ 
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១០. ម្មមលបាុំ មួយថាប ក់  ដ្ឋក់លបលង មិនអាចខផ្កឋ េះផឋង រ ឺឆវងខឆវើយ 

 បភបកបួនខមើលបតវឱ!បម៉ាខអើយ អនិចាច រចុំខលើយស្ស្ដយលុំហាត់ ។ 

១១. េញុុំសូមខរៀបរាប់កលាណ្មិតថ និង មិតថជិតសបទិ្ននឹកមិនបាត់ 

 េញុុំខពាលពាករខនេះជាពាករសតរ ខលពាេះចិតថខសងៀមស្ដង ត់បាត់គ្បីគាប  ។ 

១២. នឹកមិតថលបសុស្សីធាវ ប់សបាយ ចិតថវាចាកាយដូចកុំលពា 

 លបាុំលាង ចបបកគាប ជាខវលា បបកកាយពុុំងារមិតថសុំលាញ់ ។ 

១៣. មិតថហួតមខោរទឹ្នសិសសរមួថាប ក់ ានភកឋីជាក់បសនស្សលាញ់ 

 ប៉ាូលីរទិ្នីមិតថសុំលាញ់ មុេស្សស់គួ្រខ្លប ញ់ានចិតថលអ ។ 

១៤. មិតថោរសី្សីហួនរដ្ឋឌ  ានភ័រកថស្សស់ថាវ ចិតថខស្ដយ េះសរ 

 បចខឈៀវខហៀងចិតថវាចាលអ ខចេះសពឝដ្ឋុំសវគួ្រខបតី ។ 

១៥. េួនលីេួនលីមជាកូនខភាវ េះ និោយញាប់ហួសមិនដឹងសអ ី

 ក៏ានចិតថលអសមភកឋី ម្ឡខហៀងមិតថស្សីដូចតួចិន ។ 

១៦. សក់បេះបវងេវីសមនឹងភ័រកថ សុំដីរាក់ទាក់លបសពឝបិុន 

 ា៉ាឡាមិតថស្សីបេយរលាយចិន មិតថខនេះមិនញិននឹងេញុុំខទ្ ។ 

១៧. ខលពាេះមិតថស្សីខនេះសបិទ្នបុំផុត ធាវ ប់ខលងបកងកុតជាមួយខគ្ 

 ក៏ជាមិតថលអកូនលអខទ្ឝរ មិនបដលទ្ុំខនរនឹងការងារ ។ 

១៨. មិតថទ្ន់រទិ្នីខចេះយល់គាប  មិតថស្ដយសុភាានបញដ  

 ខសងហាក់វណ្តៈលបាជាញ ថាវ  សុំបូរបងដ្ឋចិតថខស្ដយ េះលតង់ ។ 

១៩. មិតថសុេខហៀងចាន់ណ្ដឆវ ី ជាមិតថោររីាងស្ដអ តេញង់ 

 បិុនខលងសុំដីឲ្រេញុុំចង់ ស្ដឋ ប់មិតថខឆ្លមយង់ខសើចរាល់ម្ថ្ង ។ 

២០. មិតថធាវស្សីធាងជួយមិតថភកឋិ សុំដីរា៉ា ក់ទាក់ពិខរាេះម្លក 

 ពនរល់ខមខរៀនេញុុំរាល់ម្ថ្ង ចិតថកាយចរម្ណ្លអបវរ ។ 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 45 
 

២១. មិតថបកវវឌណោតូចបមនពិត លបាជាញ គ្ុំនិតចិតថកាយលអ 

 សុេុនរបូស្ដអ តចិតថខស្ដយ េះសរ ខចេះជួយអបកលកខដ្ឋយលបណី្ ។ 

២២. ខទ្វរីសយីសុំដីបផអម កិរោិខទ្ៀតបថ្មលអភកឋី 

 មិតថជួបសុគ្ននមិនសូវសឋ ី បតជាមិតថស្សីចូលចិតថខរៀន ។ 

២៣. កុលាបលីហួងសិររីត័ប កាយចិតថមុេាត់ជាអបកាន 

 មិតថខនេះខចេះជួយជនអត់ឃ្លវ ន ការសិកាខរៀនក៏ពូបក ។ 

២៤. មួយលីថាលីគឹ្មសីុមិតថ ចិតថលអពិតៗមិនខគ្ចបក 

 សុខ្លន់ណ្ដវនិចិរោថ បដរ គ្ោន ានខសបហ៍សុំដីបផអម ។ 

២៥. បុតា៉ាឡាជិនសា៉ាឡា សុខ្លចិោឋ សុទ្នបតបអម 

 គឹ្មខយឿតផលាវ ស្សីស្សបអម សុផលពាករបផអមខៅអាមុុំ ។ 

២៦. សុគី្មបងខ្លន់ និង បងហន ជាមិតថគូ្រកនម្នពួកេញុុំ 

 ជាមិតថលអានាឌតូចធុំ ទ្ុំខនរមូលផឋុុំខលងបាល់ទាត់ ។ 

២៧. មិតថខអៀមវណ្តៈពនហុកលី ខចេះរមួស្ដមគ្គីដូចបេសលព័ត 

 របូរាងសងាា សមមុេាត់ ចូលចិតថបាល់ទាត់ខលងសបាយ ។ 

២៨. សុំខនៀងគឹ្មឆ្លយេញុុំស្ដឋ យណ្ដស់ ឥឡូវបឋូរផ្កវ ស់ខដើរលយឆ្លយ 

 ខដើរខលងឥតគិ្តៗបតចាយ អស់លុយពុកាឋ យខ្លតកិចចការ ។ 

២៩. ឥឡូវខឃើញមិតថខចេះបកេវួន អុំខពើពាលពួនខគ្ចស្ដលា 

 េិតេុំខរៀនសូលតជួយលគ្សួ្ដរ លអចិតថកាោវាចាសម ។ 

៣០. ស្ដលឹកចាន់ខសៀកស្ដក់មិតថស្សី ចិតថកាយហាសឋមិីនខលកៀមលកុំ 

 មិនបមនជាកូនអបកសឋកុសឋមម ចិតថលអកាយសមជាមិតថលអ ។ 

៣១. ខស្ដភ័ណ្រទិ្នីោរឆី្លប ស់ ឆ្លប ស់សមខ្លវ ុំងណ្ដស់បតបវរ 

 មិនឆ្លប ស់េុសខរឿងខឈ្លវ េះខគ្ណ៎្! វាចាខស្ដយ េះសរពិតលតឹមលតវូ ។ 
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៣២. មិតថស្សីម្ឡហាឝ លកេិណ្ដ មុេកាយវកិារមិនលកញ៉ាូ វ 

 គឹ្មខញឿនខលយ ដូចលកញូងខៅ មិនគួ្រឥឡូវឈប់សិកា ។ 

៣៣. ខសវេះឈប់ខរៀបរាប់ពីមិតថភកឋិ ខលពាេះានខលចើនោក់មិនបានចារ 

 សូមអភ័យផងណ្ដមិតថណ្ដ ដល់េញុុំរតោជាអបកបតយង ។ 

៣៤. េញុុំសូមខរៀបរាប់លគ្បូខលងៀន ខលាកបានទូ្ោយ នថាថាវ បថ្វង 

 លគ្ភូាស្ដបេយរបខលងៀនបតង ពនរល់សបមឋងឲ្រសិសសខចេះ ។ 

៣៥. មិនដឹងលគ្ខូលាកបាត់ខៅណ្ដ បាត់ពីស្ដលាខពលពិខសស 

 លបលងម្ថ្ងខនេះជាចុំខណ្េះ សិសសនឹកលគ្ខូម៉ាវេះដូចបាត់ាឋ យ ។ 

៣៦. ធាវ ប់បតបខលងៀនសិសសរាល់ម្ថ្ង ថ្បមចិតថសិសសម្លកមិនានណ្ដយ 

 ថ្បមបថ្ដូចបុលតទាុំងចិតថកាយ ធាវ ប់ខលងសបាយដូចស្ដច់ញាតិ ។ 

៣៧. មិនគួ្រណ្ដខស្ដេះខលាកមិនខៅ លគ្ខូលាកប៉ាេះលតវូចាកឆ្លង យឃ្លវ ត 

 ពីស្ដលាខយើងខៅខគ្ខទ្ៀត ខដើមផបីតជាតិស្ដងសងគម ។ 

៣៨. េញុុំសូមខរៀបរាប់ខឈ្លយ េះខលាកលគ្ ូ បដលេុំតស ដ៏ូឧតថម 

 សុទ្នបតជាលគ្ាូនខឈ្លយ េះសម គុ្ណ្លគ្ខូលាកធុំផឋល់បញដ  ។ 

៣៩. ខលាកោយកផ្កតានចិតថលអ កិចចការបវរដ៏ម្ថ្វថាវ  

 គិ្តពីលបខោជន៍ម្នស្ដលា អបកលគ្ាូ៉ារា៉ាកាចពិតលតវូ ។ 

៤០. គាត់កាចបតសិសសេុសមិនបក ដុេះបសបងដុេះបចខដើរេុសផវូវ 

 ខធឝើពាលខគ្ចព័ទ្នស្ដលាខៅ ខពលខា៉ាងបដលលតវូខពលខរៀនសូលត ។ 

៤១. ខលាកោយករងខឈ្លយ េះវរិៈ ពាករខពចន៍រាក់ទាក់ខហើយសវតូបូត 

 ខលាកលគ្នូបខលងៀនរហូត គាត់ក៏សវតូបូតកាចេវេះបដរ ។ 

៤២. ខលាកលគ្ខូឆងខអឿនចិតថលអលអេះ បខលងៀនដ្ឋច់លេះានមនឋខសបហ៍  

 សីលធម៌សមផតថិពិតឈ្លមបេយរ សិសសចង់ខៅបកផរស្សលាញ់ខលាក ។ 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 47 
 

៤៣. ដូចជាឪពុកបខលងៀនកូន មិនឲ្រកូនសូនរលតវូរលក 

 បក់ខបាកស្ដវ ប់កសយ័គាយ នដីលជក េុំោុំជ័យខជាគ្សខលមចផល ។ 

៤៤. ខលាកលគ្បូកវបតុជាេញីចាស់ បខលងៀនលអណ្ដស់គាយ នលផចិកល 

 ពនរល់ខមខរៀនសិសសបាត់ឆងល់ ខលាកេិតេុំផឋល់បផបកបញដ  ។ 

៤៥. ខលាកបខលងៀនបផបកភាស្ដបេយរ ខលាកានមនឋខសបហ៍បិុនខវាហា 

 ានលពហយវហិារធម៌បួនណ្ដ ករណុ្ដខមនថ ានចិតថលអ ។ 

៤៦. ខលាកលគ្មុូនបីបផបកគ្ណិ្ត ខលាកានទឹ្កចិតថជួយអបកលក 

 បខងាើតជាកវឹបលអបវរ ានចិតថខស្ដយ េះសរជួយសងគម ។ 

៤៧. ខលាកលគ្សូមផតថិបខលងៀនសិសស បដលជាចងាឹេះាុំឧតថម 

 បខលងៀនរបូគី្មីស្ដកសម ខលាកានគុ្ណ្ធុំផឋល់ចុំខណ្េះ ។ 

៤៨. អបកលគ្វូាសោបផបកខគ្ហៈ ខដឌិនចាក់បា៉ា ក់ឆ្លវ ក់តខលមេះ 

 អបកលគ្ពិូតលអដ៏វខិសស គាត់ផឋល់ចុំខណ្េះបថ្មអប់រ ុំ ។ 

៤៩. អបកលគ្សុូខភទ្ពិតសវតូបូត បផបកការខរៀនសូលតពិតរមរទ្ម 

 បខលងៀនពលរដឌជួយសងគម គាត់បតងអប់រ ុំសិសសខធឝើេុស ។ 

៥០. ខលាកលគ្ពិូសិដឌានខមនថ  ខលាកខពាលវាចាខដ្ឋយសខណ្ដឋ ស 

 ខទាេះជាកូនសិសសានកុំហុស ជួយបកអឝីេុសខអាយលតឹមលតវូ ។ 

៥១. អបកលគ្សុូេៈបផបកបផនដី គាត់ពិតជាស្សីស្ដគ ល់ដីផវូវ 

 គាត់ានមុេស្សស់មិនលកម៉ាូវ គាត់មិនខចេះសូវសឋបី៉ាុោយ ន ។ 

៥២. េញុុំចប់សមឋីបថ្វងវាចា កុំណ្ដពរអកេរាមិតថកលាណ្ 

 េញុុំខលើលាមដប់លុំខអានលបាណ្ លាលគ្ខូថ្ាើងថាា នមិតថលបសុស្សី ។ 

៥៣. ខបើានសមឋីេុសឆ្លគ ុំឆគង ខលើសលួសរ ុំលងសូមអភ័យ 

 ខលពាេះរបូេញុុំខនេះខៅខកយងេចី ទឹ្កម្ដកវពុីុំទាន់លអ ។ 

  អងាគ រ . ១០ .កកាដ្ឋ . ២០០៧ 

   និពនន ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. រាលតីទី្ម្មមបេកុមមៈ ខា៉ាងលបាុំបីជាក់ជាខវលា 

 ឆ្លប ុំពីរពាន់ដប់មួយខរៀបឃ្លវ  ខរៀបរាប់ពណ៌្ោសណ្ដឋ នមិតថ ។ 

២. មិតថលអមិតថជាក់មួយរយឆ្លប ុំ រមួសុេទុ្កេកមយចាុំខសបហ៍សបិទ្ន 

 មិតថលអគឺ្មិតថខចេះយល់ចិតថ មិតថពិតរងឹរតឹរមួភកឋី ។ 

៣. ខដកខដើរញុាុំខគ្ងសុេសបាយ ឥតានខនឿយណ្ដយខសពគ្ប់ម្ថ្វ 

 រតឹបតរាប់អានានតុំម្ល ចងភាជ ប់និសសយ័ជាសុំលាញ់ ។ 

៤. ទឹ្កចិតថខស្ដយ េះសរកុំររក ដូចខៅពនវកគួ្រឲ្រខ្លប ញ់ 

 ខសើចញញឹមស្សស់គួ្រស្សលាញ់ ចិតថខយើងលតបាញ់រមួចូលគាប  ។ 

៥. ប៉ាុបនឋឥឡូវលតវូលបលួបលប មិតថម្ថ្វាសខសបហ៍បលបខវលា 

 ជាមិតថសុំអប់ចិតថលគាុំលគា ពុុំគួ្រពុុំងារស្ដគ ល់អបកខស្ដេះ ។ 

៦. ចូលដល់ដីលកងុដីខភវើងពណ៌្ ចិតថមិតថញាប់ញ័របលបទាុំងអស់ 

 មិតថបានមិតថថ្យីខភវចមិតថខស្ដយ េះ ឲ្រទុ្កេខលកៀមខលកាេះសុំលាញ់អបក ។ 

៧. អបកខជឿនមខគ្ខភវចមិតថេវួន មិតថម្ថ្វាសសងនួនួនវលកេណ៍្ 

 ពីមុនរសួរាយខចេះរា៉ា ក់ទាក់ ចិតថខយើងខស្ដយ េះសយ័លគ្ខស្ដយ េះខសបហា ។ 

៨. មិតថថ្យីខគ្លយខគ្ខឆើតឆ្លយ ចូលចិតថសបាយរាុំនមបារ 

 ហីបហប់សម័យចាយដុលាវ  ខសវៀកបាក់ហឺុហាស្ដធ វសធលីថ្យី ។ 

៩. ខគ្ចូលចិតថោុំពួកមិតថភកឋិ លួចលាក់រមួរក័សនមដុបម្លព 

 ចូលចិតថលបលពឹតថបលផងស្ស្ដស្សី េូចលពហយចារយ៍ីេូចេវួនលបាណ្ ។ 

១០. េូចទាុំងកិតថិយសខឈ្លយ េះនិសិសត េូចទាុំងជីវតិស្សស់កលាណ្ 
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 បម៉ាឪេូចចិតថតផតិភុុំផ្កន ខនេះខហើយសណ្ដឋ នមិតថពាលា ។ 

១១. មិតថលអោុំលអស្ដងលបខោជន៍ បាបមិតថោុំខខ្លវ ចផាលគាុំលគា 

 ខបើចងខមលតីរាប់អានគាប  សូមម្ថ្វពុុំងារបសឝងយល់មិតថ ។ 

១២. ខសុើបសួរស្ដកលផងស្ដឋ ប់ខបេះដូង លជាបចូលកបុងលទ្ងូភពងងឹត 

 ស្ដគ ល់ខថ្វើមលបា៉ា ត់ខលគ្ឿងកបុងពិត ខោេះខទ្ើបរាប់មិតថៗ កលាណ្ ។ 

១៣. ធមយនមនុសសខយើងខលើខលាកា បតងបតចរចាលគ្ប់សណ្ដឋ ន 

 មនុសសពងសខៅញាតិទាុំងប៉ាុោយ ន លបាថាប ជួបបាននឹងមនុសសលអ ។ 

១៤. ជាចុងខលកាយខនេះសូមផ្កឋ ុំខៅ មិតថខឆ្លមាសខៅធាវ ប់បវរ 

 សវតូបូតសុភាពចិតថខស្ដយ េះស ខហើយមិតថបនថេុំលបលពឹតថ ។ 

១៥. ដប់ពីរអលធាតរាលតីស្ដង ត់ េញុុំានវបិតថិស្ដឋ យរបូមិតថ 

 មិតថលអខស្ដយ េះសយ័លគ្ពីអតីត ដួងចិតថវមិលតលាេញុុំខហើយ ។ 

  ខៅរ.៍២០.កុមមៈ .២០១០ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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តាឈតាោ ត្ 
បទ្ព្វក្យរបាពំរី 

១. ខនប តដុេះកបុងបស្សបកផរភូមិេញុុំ ាមីងពូអ ុ ៊ុំកូរសារខនប ត 

 េវេះម្ចបលបឌិតគួ្រខអាយខកាត ខធឝើតុទូ្ខបា៉ាតបបបសម័យ ។ 

២. អនិចាច ខនប តខអើយម្បតងស្សស់ ធាវ ប់ានសលមស់លអខពកម្លក 

 ឥឡូវលតវូបាត់េវួនកសណិ្កសយ័ បនសល់ស្ដប ម្ដអួតកូនខៅ ។ 

ឬស្ស ី
បទ្ព្វក្យរបាពំរី 

១. ទ្ុំពាុំងទូ្លដីឬសសដុីេះ ផធេះអ ុ ៊ុំស្សីលបសុព័ទ្នរបង 

 ផឋល់តុំរវូការដល់ញាតិផង ខវលាកនវងឬសសធីុំ ។ 

២. រោបតុទូ្ផធេះដុំបូល ខដើរខចញខដើរចូលផធេះខលាកអ ុ៊ុំ 

 ខធឝើពីឬសសដ៏ីមខោរមរ រស់ខៅសុេតមជុុំញាតិមិតថ ។ 

ត្ចុាស្ ់
បទ្ព្វក្យរបាពំរី 

១. តុានខជើងបួនានេវួនមួយ អបកផឋល់ជុំនួយជួយសិកា 

 សលាប់អងគុយខៅស្ដលា ខរៀនចប់កាលណ្ដតុឯខកា ។ 

២. ខរៀនចប់បានេភស់ខឈ្លយ េះលាញលផ ី ខភវចតុឬសសបីដលចាស់ខលបា 

 ធាវ ប់អងគុយខរៀនគិ្តគូ្ខហារ ខភវចទាុំងប៉ាុ័ងខនខធឝើតុខរៀន ។ 

  អាទិ្តរ. ១៩. មីោ.២០១៤ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. ខឃើញភាវ មស្សលាញ់ម្នភស្រស្ដឋ  កផូរកាច់រចោហូលខគាមម្សផ 

 ធមយជាតិយូរលង់រមួស្ដប ម្ដ ខៅកបុងវស័ិយវាយនភណ្ឍ  ។ 

២. ោងឃ្លវ តាតុភូមិខលចើនបាវ យឆ្លប ុំ មិនស្ដគ ល់មិនចាុំធាតុលគ្ប់លគាន់ 

 លុំអរកាយស្សីស្សស់ខស្ដភ័ណ្ លចលុំភាុំងភ័នឋពីកុំខណ្ើ ត ។ 

៣. ោងស្ដធ បអបងអលខលើកខថ្ើបបី បសនខពញចិតថស្សីបដលបានខកើត 

 បានពាល់បានលបានខសវៀកខឆើត វលិមកកុំខណ្ើ តបសនលកីលក ។ 

៤. ស្សុកសីុវល័ិយសម័យចាស់ ឥឡូវបលបផ្កវ ស់រាប់តុំណ្ 

 សហវតសថ្យីបសនអ ូអរ សបិទ្នស្ដប លខស្ដយ េះសរបស់េសត់ ។ 

៥. ោងខេភើមដងាូវេបងតូចទ្ន់ ោងអនិជនខភវចជនបទ្ 

 ជួញដូរលាញលផគីាយ នកុំណ្ត់ លពុំបដនកុំសត់កមភុជា ។ 

៦. មិនយូរប៉ាុោយ នោងកញដ  កាវ យជាខសដ្ឋឌ ានមហិា 

 ជួលអបកផលិតទាន់ខវលា ផ្កមួងកទាហូលផ្កហ មុ ។ 

៧. សុំពត់អនវូញសូលតលកា៉ា  ចរបា៉ា ប់ម្សផផ្កា ម្ចបតូចធុំ 

 វាុំងននសូលតឯកបតងជុំរុ ុំ ជុំរកសុេុមវាិនសូលត ។ 

៨. ាននុំងពីខេបើយខកើយកល់គ្ង ខស្ស្ដមពូកលទាប់េបងជាយជរ ហូត 

 ឈុតមងគលការបសនសវតូបូត ផលិតផលសូលតលកេណ្ៈបេយរ ។ 

៩. យូរខហើយកសិដ្ឋឌ នបានខដ្ឋយោង ជួយទុ្នជួយខសផៀងជាហូរបហ 

 ទ្ឝីបខលាកជួបគាប គាយ នអឝីបលប ភស្រស្ដថ ោងខសបហ៍បដរោងសអប់ ។ 

១០. ម្ថ្ងខនេះម្ថ្ងបសអកោងយល់ចាស់ គាយ នអឝីបលបផ្កវ ស់សូលតសុំណ្ពឝ 

 ដងាូវសីុមនឈប់កុំសត់ ដផតិឯងបានកប់នឹងាច ស់ខហើយ ។ 

  ភូមិកុំខណ្ើ ត.អងាគ រ.២៥.មីោ.២០១៤ 

   និពនន   ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. ខដើមលតស់បបរខកើតសតឝអនធង់ ឯសតឝមមុងខកើតពីលាឝ  
 សតឝបថ្វនខកើតស្ដា េុសពូជវា ដល់កាលខវលាកុំខណ្ើ តជាតិ ។ 
២. ធមយជាតិបានបចងជាខសចកឋី េុសពូជានបីបបបខនេះឃ្លវ ត 
 មួយខកើតពីខៅសណ្ដឋ នញាតិ ពីរខកើតពីធាតុជាតិកុំបអល ។ 
៣. បីខកើតពីស តុានាន់ទា ខនេះខរឿងពិតជាមិនលបបហល 
 មិនស្ដយ នថាខលងថាមិនបដល សតឝខកើតពីបកអលជាសតឝម្ច ។ 
៤. ខរឿងវទិ្រស្ដស្រសថ និង ស្ដសោ ានខលចើនបញា ខលចើនវស័ិយ 
 សូមអស់ខលាកអបកនឹកស្សម្ម៉ា ជុំខនឿសពឝម្ថ្ងបផបកផវូវចិតថ ។ 
៥. ខជឿខលើជុំហរខគាលលពេះពុទ្ន អបកណ្ដបរសុិទ្នលអពិសិដឌ 
 កាន់ខគាលសីលធម៌រស់សុចចរតឹ េវួនអបកស្ដងពិតបានបុណ្របាប ។ 
៦. េុសពីស្ដសោអបកខជឿលគឹ្សថ ខធឝើបាបឩទ្ធិសភាពខឆអេះឆ្លអ ប 
 បដលេវួនលបលពឹតថខហើយលពសួស្ដប ទ្ុំលាក់ទុ្កបាបលពេះទ្ទួ្ល ។ 
៧. បតខបើខជឿសវងុកបុងភពខលយ  អស់អងគពូជខៅគាយ នទ្ុំនួល 
 ស្ដងកមយទុ្ចចរតឹលពេះទ្ទួ្ល ខម៉ាវេះសមចាប់ដួលរលុំរដឌ ។ 
៨. ខបើអស់ខលាកខចារខៅស្ដអ តសអុំ លពេះេុំសនសុំបាបខពញវតថ 
 ខពញលពេះវហិារលិចមុេាត់ ខម៉ាវេះលពេះអភិវឌណន៍ខចារធិបតី ។ 
៩. លបបហលស្សុកបេយរានបដរអត់! សខមឋចជនបទ្ឯកមរនឋី 
 សុំងុំសុេស្សួលគាយ នខរឿងអឝី បដលេវួនលតវូភ័យដ្ឋុំពូជហបឹង ! 
១០. ទ្ុំពាុំងបានសបងលុេះលនធុំ ឬសសទីាុំងគុ្មភធុំាុំរងឹ 
 បបបមិនេុសពូជលពិកខទ្ដឹង ដផតិខគ្សុំលឹងខលតៀមកាត់សវ ។ 
១១. ពុខទាន !ថាបមនដផតិឃ្លវ នណ្ដស់ ខរឿងសីុលចុំលចាស់សីុទ័្លក 
 អបកានសីុដក់លក់បនឋ អបកលកៗអត់មួយជីវតិ ។ 
១២. ពិបាកខពាលពាករពិតបរងបសវង ដផតិេុសពូជឯងពូជពិសិដឌ 
 នរគ្ខថ្ាើងលផសីុំបូរឬទ្និ ឥឡូវសុុំចិតថលក់ខករសីុ ។ 
  ខៅរ ៍.២៦.ខមស្ដ.២០១៣ 
   និពនន  ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. ភលទ្បទ្ភជុុំបិណ្ឍ មកដល់ខហើយ ខលបតយុំឆវងខឆវើយនមទូ្រស័ពធ 

 ទួ្ញយុំខស្ដកាចារបចងលបាប់ ជូនញាតិសណ្ដឋ ប់ទ្ុំនួញថ្យី ។ 

២. អបកធាវ ប់បានស្ដឋ ប់ទ្ុំនួញចាស់ ឥឡូវសូមផ្កវ ស់ខដ្ឋយកវ ី

 រតោចាបចងបថ្វងសុំដី ខទ្ើបដប់លបាុំបីខៅេចីខពក ។ 

៣. ខលពាេះបតយប់មួយលពយួនឹកគិ្ត អាសូរខខ្លវ ចចិតថគិ្តសខងឝគ្ 

 ដូននខៅឆ្លង យបាវ យដីអខនក ខកើតខលបតឆ្លង យខពកខៅបរខទ្ស ។ 

៤. ខលាកជិេះយនឋខហាេះមកពីោយ ភជុុំបិណ្ឍ រកីរាយអរអឝីខម៉ាវេះ 

 យមបាលខដ្ឋេះបលងមកស្សុកខទ្ស ជួបកូនដូខចបេះដីកមភុជា ។ 

៥. េវេះមកពីឡាវយួនចិនម្ថ្ ខលាកមកដល់ម្ថ្ងមិនខវទ្ោ 

 េវេះមកពីអាខមរចិណ្ដ សឝីសកាណ្ដដ្ឋបារាុំងខអើយ ។ 

៦. ចាយលុយទាុំងគី្បបាតដុលាវ  េុំដូរនមផារលុយបេយរខអើាយ 

 េុំដូរកាច់ទឹ្កមិនកខនឋើយ បានលុយខលចើនខហើយខៅឲ្រកូន ។ 

៧. ខៅដល់ផធេះកូនបសនអាសូរ េុំយុំថ្ងួចថ្ងូរខសធើរបតសូនរ 

 ខផញើស្ដរអីុបមលខៅឲ្រកូន បម៉ាឪវាលូនខលៅរបង ។ 

៨. កូនអងគុយខអាើយផឹកបតស្ស្ដ រាុំខលចៀងដូចបារានខសបហ៍សបង 

 លាន់លឺលទ្ហឹងខ្លវ ុំងអឹងកង សបាយកនវងខភវចឪបម៉ា ។ 

៩. ថាម្ថ្ងខៅចុេះខៅខលៅផធេះ ខស្សកឃ្លវ នខ្លវ ុំងណ្ដស់េឹងនឹងបឆា 

 វាលពសូវាខ្លុំឥតខលាើយបលា យប់ខឡើងផងបដរស្ដា ត់ខៅវតថ ។ 
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១០. បលកងកូនខធឝើបាយខបាេះបាយបិណ្ឍ  បានឪាសឆអិនបានមួយាត់ 

 មួយា៉ា ត់មួយឆ្លង ញ់ចារលបវតថិ ខកើតខលបតកុំសត់លពាត់លបាស់គាប  ។ 

១១. េុំស្ដា ត់ពីឆ្លង យបាវ យដីផង បានលតឹមនួនលអងបុលតពុុំងារ 

 ខៅវតថដ្ឋក់បាលតមួយស្ដវ បលពា ក៏ឪពុកលាកូនអស់ចិតថ ។ 

១២. មកលបាុំពីរម្ថ្ងចាយលុយអស់ ឪបសនស្សខណ្ដេះបសនអាណិ្ត 

 នឹកកាលខៅរស់េុំលបលពឹតថ អធម៌ទុ្ចចរតឹចិញ្ច ឹមសងនួ ។ 

១៣. កាលរស់ស អូត់សីុាត់ឯង បានអឝីចាត់បចងបតងជូននួន 

 េវេះរកេវេះលួចលាក់បុំពួន រហូតធាវ ក់េវួនខលបតស្សុកឆ្លង យ ។ 

១៤. ឪេសត់ខេាយធនខលបើលបាស់ស្ដយ ត ឪេុំខកាសកាតេលបរោិយ 

 នឹកកូនអលបិយអឝីបលងស្ដថ យ េលអធិបាយលបាប់កវ ី ។ 

១៥. ឪក៏ដ្ឋច់លុយអស់វាចា សងឃមឹរតោចារកាពរថ្យី 

 បចកជូនខេមរាញាតិលបសុស្សី ឪលាវលិម្វខៅខហើយកូន ។ 

  អងាគ រ . ២៤ . សីហា  .២០១០ 

   និពនន   ហួន  រតោសូររខពជ 
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១. លពលឹមញញឹមអួតទ្ឝីបខលាកា  សូរោិអរណុ្សួសឋអីបក 

 អារមយណ៍្ស្សស់ថាវ ថាឃ្លវ នរាក់ទាក់ ម្ថ្ងលតង់ជាក់ពិតឃ្លវ នទ្ទួ្លទាន ។ 

២. តណ្ដា លបាថាប រកាទានសីល មិនអុំបិលអបកេជិលខពករស់រាន 

 មិនខធឝើការខស្ដេះចង់ខធឝើអបកាន គឺ្ថាគាយ នខទ្ខលើខលាកសកល ។ 

៣. កុុំសីុនមឃ្លវ នកុុំហា ននមចង់ សុុំខពាលលតង់នមបូរាណ្ខហតុផល 

 លបយ័តបបបកខពាេះរស់ខៅខ្លឝ យេឝល់ រស់ដុំកល់េវួនលទ្ងុាសបកស ី ។ 

៤. ខបើអត់ឱររកស្ដងលទ្ពរធនធាន កុុំខចេះឃ្លវ នខពកខដករកបតឆី 

 លតវូខចេះអត់ធយត់ដុេះខ្លត់ស្ដយ រតី លបាជាញ ម្វអបកចិញ្ច ឹមអបកបាន ។ 

៥. ខពាេះបដលធាវ ប់ថ្ងូរខរឿងកាមតណ្ដា  បលផងស្សីស្ស្ដឃ្លវ នហួសខហតុលបាណ្ 

 លបាថ្ជីវតិខលពាេះខរឿងលុយឡាន វឡីាថាា នខថ្ាើងលតវូបង់ខលពាេះឃ្លវ ន ។ 

  ខេមរៈសិកា.លពហសផតថិ៍.១០.ខមស្ដ.២០១៤ 

   និពនន  ហនួ  រតនាសរូយពេជ្រ 
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១. ខរៀមបរ ៉ាងរលឹកខា៉ាងពីរយប់ ខៅឋ ញាក់ឥតឈប់អស់កុំលាុំង 

 ដល់ជិតខា៉ាងបីរតឹបតខ្លវ ុំង តស េូុំចាុំង និង ខរាគា ។ 

២. ឈឺលពយួចុកចាប់គាយ នអបកដឹង េញុុំស េូុំលបឹងទាុំងរងារ 

 ញាក់ញ័រអងគលបាណ្ពុុំបានជា កអកបសនខវទ្ោទុ្កេខខ្លវ ចផា ។ 

៣. េុំេលរកាឋ យឲ្របានលឺ ពីទុ្កេកូនឈឺខកើតទុ្កាេ  

 អស់មួយរាលតីខៅឯកា គឺ្គាយ ននរណ្ដដឹងខលៅបម៉ា ។ 

៤. កូនេុំលបវា៉ាចាប់កបនសង លទ្ងូបរ ៉ាងចុំបបងទុ្កេឥតបលា 

 លជលក់ទឹ្កខៅឋ បាត់ខៅឋ បដរ កូនម្ថ្វាសខសបហ៍យកជូតេវួន ។ 

៥. បានថ្យកុំខៅសុេស្សួលេវេះ បតទុ្កេកមយលកាស់មកអលងនួ 

 ខៅឋ រងារញាក់ញ័រខពញេវួន ខនេះកមយជួបជួនខៅាប ក់ឯង ។ 

៦. កូនបន់ឲ្រភវឺខឃើញអរណុ្ រសយីស្សទ្ន់ខលចចាុំងបចង 

 ឲ្រកូនបានខសផើយទុ្កេចុំបបង កូនចង់េលបថ្វងលបាប់អបកាឋ យ ។ 

៧. ឲ្របានដឹងពីទុ្កេធុរៈ កូនញ័រកូនញាក់កូនខៅឆ្លង យ 

 ឲ្របម៉ាបានដឹងឈប់េឝល់ខ្លឝ យ កូនបានស្សស់ស្ស្ដយខសផើយេវេះខហើយ ។ 

៨. កូនក៏ខលកាកខឡើងបតងកុំណ្ដពរ ពាករខពចន៍ជាកាពរជាចុំខលើយ 

 សុំរាប់េលរកាឋ យឆវងខឆវើយ ឲ្របម៉ាបានខសផើយឈប់បារមយណ៍្ ។ 

៩. ខនេះកមយអនិចាច ឃ្លវ តឆ្លង យស្សុក ជួនទុ្កេជួនសុេលពាត់លទ្នុុំ 

 ពុុំខចេះបតបានកឋីសុេុម ដូចជារបូេញុុំជាគ្ុំរ ូ ។ 

១០. ដូខចបេះខៅផធេះាឋ យទី្ម្ទ្ រឯីខៅម្លពាឋ យជាលគ្ ូ

 លតវូបតយល់ការេុំតស  ូ  ខទាេះេវី រ ឺយូរឆវងខលតើយសុេ ។
  អាទិ្តរ . ១០ . តុលា .២០១០ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. សូមខរៀបរាប់បថ្វងទឹ្កចិតថជីវតិជន  ខកើតទុ្កេធងន់ចាស់ជរាគាយ នការងារ 
 ភាពេឝេះខ្លតភាពអត់ឃ្លវ នភាពខវទ្ោ ខកយងកុំលពាកាវ យជាអបកខដើរសុុំទាន  ។ 
២. កមយលិេិតជីវតិខកើតកបុងលតកូល  បដលចាត់ចូលអបកលកីលកលទ្ពរពុុំាន 
 ោយសុុំទានបម៉ាសុុំទានខលពាេះអត់ឃ្លវ ន កូនមិនហា នក៏លតវូហា នខ្លយ ស់នរណ្ដ ។ 
៣. ខបើរបររកសីុចិញ្ច មឹជីវតិ បម៉ាពុកពិតអបកសុុំទានបសនអនិចាច  
 ខធឝើខមឋចកូនបានខៅខរៀនចូលស្ដលា បានសិកាសធយួលគ្សួ្ដរខថ្ាើងខមឋចបាន ។ 
៤. ានបតកមយរស់មួយម្ថ្ងខគ្ងចាុំម្ថ្ង ជីវតិកសយ័ខចាលខលាកាទុ្កេឥតស្ស្ដនថ 
 រងរបួសរស់សបាយកាន់ផឋិលចាន ភាពស្ដានរសុំរានថនឹងផ្កធ ល់ធរណី្ ។ 
៥. លពេះលបទានលពេះជួយបតអបកខធឝើបុណ្រ ពីជាតិមុន និង បចចុបផនបលគាន់ជាទី្ 
 រស់សុេស្សួលានកិតថិយសខលើលបឹថ្ពី ចុេះ!គាប គ្បីលគ្សួ្ដរអបកសុុំទានខមឋច ។ 
៦. ានទឹ្កចិតថខបេះដូងបដរបតលងង់ខលវ  គាយ នគិ្តខលៅបានបវងឆ្លង យខអាយបានខលច 
 នូវពនវឺភវឺភពខលយ ដូចតផូងខពលជ ជួបជានិចចកាន់ផឋិលចានខដើរសុុំខគ្ ។ 
៧. ប៉ាុបនឋអបកក៏លគាន់ជាងពួកខធឝើខចារ ខគ្ខឆ្លខឡាបវន់សុំលាប់គាយ នរេិះខរ 
 លគាន់បតអបកគាយ នការងារលអដូចខគ្ ខពលទ្ុំខនរសីុឈបួលខគ្ខដើរខសៀនតុុំ ។ 
៨. ានបតកុំលាុំង និង កាយខលយ កេឝក់ ខលបៀបនរកថាបចចុបផនបលូនវាសុុំ 
 ជួបបតកមយទុ្កេខវទ្ោគាយ នសុេុម ទាុំងពូជលកមុលគ្សួ្ដរខសធើរអស់សងឃមឹ ។ 
៩. ម្ដសុំពេះម្ដកាន់ចានលូកសុុំខគ្ អបកេវេះខជរថាដូចខគ្លអលតវូលតឹម 
 មិនពិការរបូរាងកាយស្សស់ញញឹម ខតើចិញ្ច មឹចិតថសុុំទាន  រ ឺោ៉ាងណ្ដ? 
១០. អបកេវេះខពាលថាមិនដ្ឋក់ក៏ហីចុេះ! សូមទានខលបាសកុុំសឋីខជរេញុុំខខ្លវ ចផា 
 ានខបេះដូងានជីវតិសូមខមនថ  សូមជីវា៉ាអាណិ្តផងកុុំខមើលងាយ ។ 
១១. ខលពាេះគាយ នទុ្នគាយ នចុំខណ្េះបានខរៀនសូលត ចិតថសវតូបូតចិតថសុភាពបតទ្ន់លជាយ 
 ខលពាេះជីវតិខសធើរបតផុតបតរលាយ កុុំខមើលងាយពួកេញុុំអីណ្ដាច ស់ម្ថ្វ ។ 
១២. សូមអបកខធឝើបុណ្រទានខដ្ឋយភាពសុទ្នចិតថ ខដ្ឋយអាណិ្តខដ្ឋយអាសូរខទាេះបកម្ចប 
 ខធឝើេឝិនខ្លឝ ក់ពិការថ្វង់ខលចើនលកាស់ម្លក រស់មួយម្ថ្ងមួយជីវតិសុំរាប់គាត់ ។ 
  លតបបក.បុសផូវ . ០៣ .មីោ .២០០៩ 
   និពនន   ហួន   រតោសូររខពលជ 
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១. ខ្លវ អួតេវួនានអុំោច ខ្លវ ុំងអង់អាចពិតកាវ ហាន 

 ចាប់ឈវូសខបាកខអាយកសយ័លបាណ្ ស ូមិនបានអុំោចខ្លវ  ។ 

២. ចងាូមស្សួចសមុតខសញញ ហាបខញ្ចញខធយញភវឺថាវ  

 ខជើងាឌាុំធុំអស្ដច ររ វាយលបហារសលតវូេវួន ។ 

៣. មួយរ ុំខពចខញចបានភាវ ម ខ្លវ គ្ុំរាមសតឝឈវូសពួន 

 ខចញខអាយខយើងសីុចុំនួន នមចិតថសងនួគាប់ចិតថអញ ។ 

៤. អុំោចអញមិនចាញ់ខគ្ ឯងដឹងខទ្អញមិនចាញ់ 

 អាឈវូសឯងអញស្សលាញ់ ចុំណី្ឆ្លង ញ់អញទ្ុំពារ ។ 

៥. ចង់សុេស្សួលលតវូថាឝ ត់ថាឝ យ ឯងទាុំងឡាយលគ្ប់គ្បីគាប  

 បងគុុំអញលគ្ប់ខវលា ខលពាេះអញជាខសឋចពួកឯង ។ 

៦. លតវូបតខគារពជានិចច ចាុំមិនខភវចលតវូខកាតបលកង 

 ខចស្ដឋ អញណ្ដពួកឯង លគ្ប់កបនវងអញលគ្ប់លគ្ង ។ 

៧. ដឹង រ ឺខទ្ពួកថាប ក់តូច ឯងកុុំេូចេុសគ្នវង 

 កុុំមកចង់ស្ដកលបលង ខផ្កវ េះខលើេបងកាលខយើងខវ ើយ ។ 

៨. កុុំលពខហើនកុុំខកាងកាច លតវូខចេះខ្លវ ចបតអញខហើយ 

 មិនលតវូឆ្លគ ុំឆគងខស្ដេះខឡើយ កុុំកខនឋើយដ្ឋក់អញខនេះ ។ 

៩. លតវូានេួរេវួនតូចទាប លតវូលជតួលជាបលតវូលតិេះរេិះ 

 ឯងកញ្ជ េះជាជុំនិេះ ស្ដច់ឯងមវិេះលកអូបឆ្លង ញ់ ។ 

១០. ខ្លវ បានខពាលខអាយខគ្ខ្លវ ច ឬទ្និអុំោចខអាយខគ្ចាញ់ 

 ខអាយខគារពេវួនស្សលាញ់ ថាេវួនអញធុំជាងខគ្ ។ 
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១១. ខ្លវ លបបហលខភវចខហើយថា ានសីហាអុំណ្ដចខទ្ឝ 

 ខហើយានខនមិនរេិះខរ អួតខមវ៉ាេះខទ្បងខ្លវ ខអើយ ។ 

១២. ភបុំឯងេភស់ខគ្េភស់ជាង កុុំខចេះខលចៀងអួតឆវងខឆវើយ 

 កុុំវខងឝងលយមបានខហើយ បលកងចុំខលើយសល់ខៅអី ។ 

១៣. សល់កិតថយសខឈ្លយ េះអុំោច  បងខ្លវ កាចមកពីម្លព 

 ចុេះខបើបានជួបអបកថ្យី  ចាស់ជាភ័យខ្លវ ខឈ្លយ លខម ។ 

១៤. ខ្លវ ដឹងខហើយថាេវួនខ្លវ ុំង  ជាមួយខ្លយ ុំងតូចទាបខទ្ 

 ខនដុំររីាជសីហ៍ខេវ  រត់ខលឿនខសវផ្កសលកញាុំ ។ 

១៥. ភបុំទាបជាងខៅយ លបាកដ  ខស្ដវ កសនយត់ខអាយលបចាុំ 

 កុុំកាងខពកលបយ័តបកមយ  លតវូចុំោុំខគ្ខ្លវ ុំងបដរ ។ 

  ភបុំជញជ ុំង. ០៣ .មីោ .២០០៩ 

   និពនន   ហួន   រតោសូររខពលជ 
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ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 60 
 

 
 
 

១. បុណ្របាបបានបចកដ្ឋច់ពីគាប  បុណ្របានសួគ៌ាបាបនរក 

 មនុសសខលាកេឝល់ខ្លឝ យគិ្តវវីក់ ពីកមយលាមក  និង អកុសល ។ 

២. នរកមនុសសខលាកខ្លវ ចភ័យណ្ដស់ ខហតុេវួនកមយលកាស់គិ្តខ្លឝ យេឝល់ 

 េុំខធឝើបុណ្រទានខដ្ឋយកងឝល់ ខ្លវ ចអាចបានផឋល់កុសលធម៌ ។ 

៣. សួគ៌្សុេឋានលអដផតិស្សម្ម៉ា ខហើយខអាយតុំម្លដូចានគ្ភ៌ 

 ចិតថសអតិចង់បានខលបៀបដូចជ័រ េុំស្ដងខអាយពណ៌្ចិតថខអាយស្ដអ ត ។ 

៤. ានបតបញដ លតិេះរេិះគិ្ត អុំពីផវូវចិតថខអាយស្ដអ តបាទ្ 

 គិ្តគូ្ជាន់ថាប ក់ម្នកផួនខ្លប ត ខដ្ឋយមិនលបាថ្ភាពបរសុិទ្ន ។ 

៥. យករតនៈម្លតជាជុំហរ ចិតថខយើងហបងឹនរមិនតក់សវតុ 

 ស្ដងអុំខពើលអអាចខចៀសផុត នរកទុ្គ៌្តកបុងជាតិខនេះ ។ 

  ភបុំជញជ ុំង . ២៧ .ខមស្ដ .២០១០ 

   និពនន   ហួន   រតោសូររខពលជ 
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ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 61 
 

 

 
 

១. ថាកាន់សីលបួន លពេះពុទ្នផ្កឋ ុំផធួន  ថាកាន់សីលលបាុំ 

 កុុំសុំលាប់សតឝ កាត់មុស្ដចាុំ  កុុំលួចខគ្កមយ 

  ផឹកស្ស្ដខលងស្សី ។ 

២. ខពលានបុណ្រទាន ចិតថេញុុំខនេះហា ន  បឋូរកាន់សីលថ្យី 

 ផឹកស្ស្ដខបា៉ាងខពាេះ ខលពាេះសីលបួនេចី  ពីបួនសល់បី 

  ខលងស្សីបថ្មខទ្ៀត ។ 

៣. ានស្សីានស្ស្ដ លតវូានអាហារ  បកវមជុុំខៅញាតិ 

 លតវូសុំលាប់សតឝ ដ្ឋច់សីលមួយខទ្ៀត  ហា នមុស្ដវាទ្ 

  អស់លទ្ពរលួចខគ្ ។ 

៤. ថាកាន់សីលបួន បេយរខសៀមឡាវយួន  ចិនភាគ្អាខគ្បយ៍ 

 កុុំកាន់សីលបួន ខភវចេវួនទ្ខទ្  ថាខពលទ្ុំខនរ 

  ផឹកស្ស្ដខលងៗ ។ 

៥. ខនេះខហើយសីលបួន កាន់សីលខភវចេវួន  អងគុយខដើរខគ្ង 

 លបមឹកដឹកោុំ លឺបតសុំខលង  ចុំខរៀងអត់ខភវង 

  ហឹងាលគ្សួ្ដរ ។  

៦. អត់សគរខបាកឆ្លប ុំង ខបាកទាុំងកោឋ ុំង  ចានខហាេះអស្ដច ររ 

 វាយពាងខ្លច យទឹ្ក លបមឹកខហើយណ្ដ  បលងយល់ស្ដច់ការ 

  ខឆើតឆ្លយសបាយ ។ 

៧. សបាយហួសបហត ខដើមផខីពាេះបឆអត  លកពេះានបាយ 

 សីលលបាុំក៏ឃ្លវ ត ចខងអៀតចិតថកាយ  លគាុំលគាខនឿយណ្ដយ 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 62 
 

  ឆ្លង យធម៌លពេះពុទ្ន ។ 

៨. ជួបបតលុំបាក ខវទ្ោខនកោ៉ាក  លកីលកទុ្គ៌្ត 

 វជិាជ លងតិឈឹង ខចេះដឹងបុំផុត  កាវ ហានខាេះមុត  
  ខដើរខបាកបវន់ឆក់ ។ 

៩. ខនេះខហើយខមខរៀន ជាការទូ្ោយ ន  លអខៅអាលកក់ 

 សីលមួយរលុំ ខញើសឈ្លមហូរស្សក់  បនសល់មរតក 

  ចុកឈ្លមតកូន ។ 

១០. ច័នធម្មមខមស្ដ េញុុំហួនរតោ  ចារគិ្តខធឝើកផូន 

 ខអាយញាតិជិេះឆវង ចុំលងកូនៗ  រចួផុតខស្ដេះសូនរ 

  ដ្ឋច់សីលដ្ឋច់ទាន ។ 

  ច័នធ  . ២០ .ខមស្ដ .២០០៩ 

   និពនន   ហួន   រតោសូររខពលជ 
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១. ផ្កា មវិេះមួយទ្ង ចាប់ខចាទ្ខដ្ឋតលកង  ជាកុំរងផ្កា  

 ានខស្ដភ័ណ្ឍ ណ្ដស់ ខរៀបកាច់រចោ  គ្ន់គាប់ខនលន 

  ញាតិផងទាុំងពួង ។ 

២. ប៉ាុបនឋខពលខនេះ កវលីតិេះរេិះ  ចារកិចចលផចិលផួង 

 កុំរងជីវតិ បនបនិតរខលាមលួង  អបកផងទាុំងពួង 

  ខអាយយល់តុំម្ល ។ 

៣. កុំរងជីវតិ អបកតូចធុំពិត  គិ្តគូ្បកម្ចប 

 នុំងពីកុារ ដល់ធុំថាវ ម្ថ្វ  រហូតានម្ថ្ង 

  សុំខរចលបាថាប  ។ 

៤. រស់ានរបរ េវេះកសិករ  េវេះខធឝើចុំការ 

 េវេះជួញជុំនួញ េវេះខធឝើរាជការ  ទាុំងអស់ខនេះណ្ដ 

  ម្ចបកាច់ជីវតិ ។ 

៥. ជីវតិបដលស្ដអ ត គាយ នពាករអាលកាត  កាយវាចាចិតថ 

 េវឹមលអទាុំងបី ម៉ាត់ចត់ពិនិតរ  លបយ័តបពិតៗ 

  ខ្លវ ចអន់ជាងខគ្ ។ 

៦. គិ្តគូ្រខអាយដល់ គិ្តកុុំខអាយសល់  គិ្តលតិេះរេិះខរ 

 ខអាយានលបខោជន៍ បានខលចើនគុ្ណ្ខទ្ឝ  គាយ នខពលទ្ុំខនរ 

  គិ្តខអាយលបខោជន៍ ។ 

៧. បុំណ្ដច់បានរស់ លបឹងស្ដងខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះ  ខទាេះស្ដវ ប់ជាខខ្លយ ច 

 ខឈ្លយ េះខៅពិខរាេះ ពុុំកវិនអខស្ដចន៍  រស់ានលបខោជន៍ 

  ាតុភូមិស្ដងខសបហ៍ ។ 

៨. ស្ដងកឋីស្សលាញ់ ស្ដងកឋីេបក់ខ្លប ញ់  ស្ដងផវូវខធឝើបស្ស 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 64 
 

 ស្ដងគ្ុំនិតលអ ស្ដងគុ្ណ្ឪបម៉ា  ស្ដងកតថញ្ដូបេយរ 

  ស្ដងពូជពងសេភស់ ។ 

៩. ស្ដងេវឹមស្ដងេវួន សអប់អបករកុគួ្ន  ចូលចិតថតប់ខឈ្លវ េះ 

 ចូលចិតថខលាភលន់ ចូលចិតថសអយុខឈ្លយ េះ  ចូលចិតថគាយ នយស 
  ានសោឋ នខលយ  ។ 

១០. មករស់ស្សុកបេយរ មកខធឝើខៅបក  ដផតិថាបេយរខលវ  

 ពីរពាន់ដប់បួន ដុតខភវើងកុំខៅ  ទាុំងកបុងទាុំងខលៅ 

  បេយរសុំបូរខផេះ ។ 

១១. ជីវតិជីវា៉ា ជីវតិសុខ្ល  ជីវតិខដៀលតយិេះ 

 ជីវតិទាុំងឡាយ ឆ្លង យពីតខលមេះ  រលួយរខលេះ 

  រលុំរលាយ ។ 

១២. ខបើមិនរ ុំខលច ខឆវៀតឈវបរកខឈវច  លផចិស្សស់ពណ្តរាយ 

 ខបើមិនខកើនខតឿន ស្ដយ រតីទ្ន់លជាយ  ខោេះបេយរមិនងាយ 

  ខងើបរចួពីផុង ។ 

១៣. ពីថ្វុកពីភក់ ពីកមយនរក  ពីខរាងអនវុង 

 ពីកាយកមយលកាស់ ពីងងឹតសវងុ  លតវូខចញពីកបុង 

  ភាពមិនដឹងេរល់ ។ 

១៤. ភាពមិនដឹងអី ភាពខកយងគិ្តេចី  លតវូជួយខោបល់ 

 លតវូជូនដុំណឹ្ង លបឹងលបាប់ខហតុផល  ខបើអបកហា នឆងល់ 

  អបកក៏លជាបចាស់ ។ 

១៥. ខសដឌកិចចជាតិខដើរ របរអបកខផញើរ  និង គ្ុំនិតចាស់ 

 រខបើកគ្ុំខឃើញ េុសលតវូបឋូរផ្កវ ស់  កផួនចាប់ចុំណ្ដស់ 

  លតិេះរេិះស្ដរថ្យី ។ 

១៦. ខពលខចេះបតឃ្លវ ត មនុសសខៅខៅញាតិ  ខកយងចាស់លបសុស្សី 

 ខកើតចាស់ឈឺស្ដវ ប់ លបាប់ផ្កឋ ុំបផនដី  រាស្រសថ រ ឺ មរនថី 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 65 
 

  បានស្ដគ ល់ រ ឺខៅ ? 

១៧. ជីវតិបដលស្ដអ ត ជីវតិបដលឆ្លវ ត  ជីវតិរស់លតវូ 

 ជីវតិលបខសើរ ជីវតិខលជើសផវូវ  ជីវតិរស់ខៅ 

  ជីវតិឧតថម ។ 

១៨. ជីវតិលតឹមរស់ ស្ដគ ល់ការតប់ខឈ្លវ េះ  ស្ដគ ល់ការស្ដកសម 

 បត់បបនដូចពស់ រស់កបុងសងគម  ឈឺផាមខោរមរ 

  អោគ្តបចចុបផនប ។ 

១៩. អតីតជូរចត់ បចចុបផនបអុំនត់  អោគ្តបបរបន់ 

 លបាថាប ភវឺស្ដឝ ង គាយ នភ័យអាសនប  ខអាយបតបចចុបផនប 

  អបកខធឝើបតលអ ។ 

២០. មវិេះលកងបានស្ដអ ត ជីវតិលតវូខ្លប ត  លកងបានបវរ 

 តុំណ្ដលតកូន លបាប់ភាពខស្ដយ េះសរ  តុំណ្ដលបនថ 

  ពីកវផីង ។ 

  ភបុំជញជ ុំង  .  ០៦  . មីោ  . ២០១៤ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. លតវូលនប់ស្សខាច មិនឆអិនខអខខ្លវ ច  អខស្ដចន៍ខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះ 
 ខៅណ្ដក៏លផ ី ានន័យពិខរាេះ  ានសកថិកិតថិយស 
  េភស់ផុតអបកផង ។ 
២. ស្ដមគ្គីជាធវុង កូនខៅពូជពងស  ញាតិខៅបអូនបង 
 េុំរកចុំណី្ ដបងាលតសង  មួយម្ថ្ងកនវង 
  ឥតខ្លនខស្ដេះខឡើយ ។ 
៣. ពាោមសិកា ខរៀនទាុំងខធឝើការ  កុុំខៅកខនឋើយ 
 លតវូេុំសឝេះបសឝង មិនលតវូលពខងើយ  ពិតមិនកខនឋើយ 
  ចុំខណ្ញសមម្ថ្វ ។ 
៤. ចុំខណ្េះវជិាជ  គឺ្លទ្ពរមហិា  ការងាររាល់ម្ថ្ង 
 ស្សខាចពិតតូច ឥតានសុំម្ច  កុំលាុំងលាិតម្លា 
  េវួនបនឋិចខទ្ ។ 
៥. ចូរអបករេិះគិ្ត លតវូានគ្ុំនិត  ស្សខាចរេិះខរ 
 អុំនត់អត់ធយត់ បានផលជាងខគ្  ឧសាហ៍គាប ន់ខគ្ប 
  អាហារដូចភបុំ ។ 
៦. ការងារកិតថិយស ចង់បានខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះ  អុំោចខលាកធុំ 
 លតវូស្ដងសមទភាព ខអាយបានឧតថម  តុំបណ្ងស្ដកសម 
  ស្ដងជាតិចុំខរ ើន ។ 
៧. យុវជនលអៗ  គឺ្ជាសរសរ  លទ្ជាតិខថ្ាើងខថ្ាើន 
 ស្សខាចតូចលអិត គ្ុំនិតខគ្ខកើន  ខបើចង់ចុំខរ ើន 
  លបឹងបលបងសិកា ។ 
៨. រដ្ឋឌ ភិបាល បបកគុ្មភខករកាល  ោយករដ្ឋឌ  
 លតវូដឹកោុំជាតិ លបជាខេមរា  ខលបើកផួនតលា 
  ស្សខាចតូចលអិត ។ 
៩. ខលាកមិនលតវូខភវច យុវជនដូចខពលជ  ានវជិាជ ពិត 
 លតវូខមើលខអាយអស់ ខស្ដយ េះសយ័លគ្ខសបហ៍សបទិ្ន  ខលជើសខដ្ឋយខពញចិតថ 
  សបិទ្នបុំខរ ើជាតិ ។ 
  ភបុំជញជ ុំង . ០៦ . មីោ .២០១៤ 
   និពនន  ហួន រតោសូររខពលជ 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 67 
 

 
 
 
១. វសុិទ្និមគ្គ លពេះសងឃស្ដវក័  គាប់គួ្រលជេះថាវ  
 បពឝជិតសលងមួ នមពុទ្នដីកា  អងគលពេះសាយ  
  សមភុទ្នខគាតថម ។ 
២. សទាន មុេះមុត មិនភ័យតក់សវតុ  កបុងខរឿងសងគម 
 តណ្ដា ខលាកិយ ស្សីស្ស្ដាសមុុំ  ខរឿងរា៉ា វខសើចយុំ 
  កបុងសងគមទុ្កេ ។ 
៣. សុធមយរទិាន  ោមអបកបូជា  ស្ដងកុសលសុេ 
 បូជាថាឝ យដី កស្ដងវតឋទុ្ក  ខគាលធម៌លតីមុេ 
  ខធឝើបុណ្រកុសល ។ 
៤. លពេះគុ្ននកុដិម្ថ្វ ផុសផុតលពឹកសម្លព  អស់កឋីខ្លឝ យេឝល់ 
 បានបូជាលពេះ ខតជេះមគ្គផល  លពេះធាតុតុំកល់ 
  ខលើដុំរាីស ។ 
៥. ខសោសនៈសងឃ ចីវរសផង់  បិណ្ឍ បាលតពីរាស្រសឋ 
 គិ្លានខភសជជៈ បរបូិរណ៍្ខពញពាស  បាបធម៌លតវូខវៀស 
  ចាកពីកិខលស ។ 
៦. តណ្ដា គឺ្ជា ខសចកឋីខវទ្ោ  ជាខលគ្ឿងចាក់បស្សេះ 
 រាគ្ៈខទាសៈ ខាហៈដូខចបេះ  អវជិាជ រខបេះ 
  ខលពាេះខ្លយ ស់បាបធម៌ ។ 
៧. លពមពុទ្នបរស័ិទ្ លពមខលពៀងលបណិ្ប័ត    មឺុងា៉ា ត់បថ្គ្ភ៌ 
 ដូចាឋ យបថ្កូន ពុុំសូនរញាប់ញ័រ  បថ្ខករវបផធម៌ 
  មរតកស្ដសោ ។ 
៨. គួ្របសញងគួ្រខសញើច ពួកនិោធ ខសើច  អងគលពេះសាយ  
 ខេភើមលពេះបិដក ខេភើមសងឃលជេះថាវ   គួ្រខអាយអនិចាច រ 
  សខងឝគ្ខពកម្លក ។ 
៩. ខឃើញសងឃស្ដវក័ បសផកខជើងមិនពាក់  មិនកាន់បចច័យ 
 បបរខពាលអនិចាច  កូនានម្ថ្វ  មិនសីុវល័ិយ 
  ដូចខៅលគ្ហសឋ ។ 
១០. ចិខញ្ច ើមក៏គាយ ន សក់ក៏មិនាន  លាខឆ្លមសមពសស 
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 កូនធាវ ប់ខកាងកាច ខឃើញយល់ខឃើញទាស់  មិនសមណ្ដខស្ដេះ 
  មកខធឝើដូខចបេះ ។ 
១១. សលងមួឥរនធិយ មិនចុកមិនសីុ  ឃ្លវ នលួចឃ្លវ នខបេះ 
 ខដើរបិណ្ឍ បាលតខគ្ ជុំរេះកិខលស  ពិតជាវខិសស 
  ាឋ យខលតកអរណ្ដស់ ។ 
១២. ខហតុអវជិាជ  ោុំកឋីខវទ្ោ  ខលពាេះតណ្ដា លកាស់ 
 ាឋ យខៅឈវក់ចិតថ តផតិចិតថខផឋសផ្កឋ ស  រស់ឆ្លញ យធម៌លពេះ 
  ធម៌សុេធម៌សងប់ ។ 
១៣. អស់ញាតិទាុំងឡាយ អានយ សូមផាយ  បចកចាយកុំណ្ប់ 
 សបមឋងលពេះធម៌ ជូនញាតិលគ្ប់សពឝ  ចូលលាក់បងាប់ 
  លជាបកបុងសណ្ដឋ ន ។ 
១៤. វសុិទ្និមគ្គ ផវូវបរសុិទ្នជាក់  គាប់សយ័លគ្ទី្ឋាន 
 រកាសីលទាន ានលទ្ពរប៉ាុោយ ន  បូជាលេះបាន 
  អស់កឋីខ្លឝ យេឝល់ ។ 
១៥. ចិញ្ច មឹកិរោិ សទាន លជេះថាវ   ទានជាកុសល 
 ខទាេះលទ្ពរតិចកឋី បរចិាច កបចកដល់  សុំខរចបានផល 
  លបខសើរលបម្ព ។ 
១៦. ធម៌ជាឧបាយ សូមលបខគ្នថាឝ យ  ដល់ជនលបសុស្សី 
 គាថាមួយបទ្ លអខលើសទានម្លក  ប៉ាងនិពាឝ នម្ថ្វ 
  ជាអបកលបាជាញ  ។ 
១៧. វសុិទ្និមគ្គ ទី្ឋានលតជាក់  កបុងម្លពលពឹកា 
 លពេះធម៌បិតក ជាពុទ្នដីកា  លពេះសងឃអងគណ្ដ 
  សិកាខរៀនសូលត ។ 
១៨. ខនេះផវូវបរសុិទ្ន ខភវើងកមយរលត់  សលងមួខអាយសវតូ 
 េញុុំលពេះករណុ្ដ លបាថាប រហូត  មិនខអាយរបូត 
  ខភទ្ជាបពឝជិត ។ 
១៩. សូមផាយខសចកឋី សួគ៌្សុេសិរ ី  គាប់គួ្រស្ដប លសបិទ្ន 
 នឹងពួកសបផុរស បុគ្គលដឹងចិតឋ  លពេះសទ្នមយពិត 
  រចួចាកទុ្កេខទាស ។ 
  វតថ វសុិទ្និមគ្គ. ២៣.ឧសភា. ២០១៤ 
   និពនន  ស្ដមខណ្រ  ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. ជុំរាបសួរញាតិ បងគុំថាឝ យជាតិ  លពេះរតនម្លត 

 គុ្ណ្បម៉ាឪលគ្ ូ គុ្ណ្គាប់មហាម្ថ្វ  គុ្ណ្ធងន់លកាស់ម្លក 

  ម្ថ្វគាប់ឧតថម ។ 

២. េញុុំបាទ្ចាប់ប ិច អកេរារ ុំខលច  ពុធដប់បីសម 

 ពីរពាន់លបាុំពីរ យប់ងងឹតធុំ  េញុុំចារខរឿងភូមិ 

  សលមស់ថ្យដ្ឋ ។ 

៣. បោធ យានជ័យ រងុខរឿងរងស ី  ទឹ្កដីខេមរា 

 ស្សុកលពេះខនលតលពេះ ានភ័ពឝវាសោ  ភបុំជញជ ុំងចារ 
  ថ្យដ្ឋគ្យគ្ន់ ។ 

៤. ឱ!ភបុំនងិល រកសីុខដ្ឋយសីល  កមយករទ្ន់ភវន់ 

 ហាលខៅឋ ហាលខភវៀង គាស់ថ្យបរ ៉ាកពុន  ខទាេះជាស្ស្ដលធងន់ 

  នមខដ្ឋយកុំលាុំង ។ 

៥. សុំខលងដុំបដក ប៉ាេះថ្យសូរបបវក  ខផសផស់ផូងផ្កុំង 

 រណ្ឋុំ ដួងចិតថ ខអាយគិ្តភវឹកភាវ ុំង  េួបវសាលបាុំង 

  រកឥតអាក់ខ្លន ។ 

៦. កមយករលបសុស្សី ខៅបកភកឋី  ានន័យខថ្ាើងថាា ន 

 ខទាេះជាហត់ខនឿយ លុំបាកប៉ាុោយ ន  ខទ្សភាពកលាណ្ 

  កុំដរជីវតិ ។ 

៧. ខទ្សភាពមខោរមរ ម្លពខឈើថ្យភបុំ  លួងខលាមដួងចិតថ 
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 វាខោលតជាក់ បក់ផ្កត់ខអាបរតឹ  កមយករជិតសបទិ្ន 

  ពិតខចេះជួយគាប  ។ 

៨. អារមយណ៍្ស្សស់ថាវ  កបខដ្ឋយបញដ   លគ្ប់ខពលខវលា 

 ដ្ឋប់គាស់ដុុំថ្យ របួរមួស្ដមគាគ   លគ្ប់ខពលលគ្ប់លគា 

  ជួយគាប លគ្ប់ម្ដ ។ 

៩. រដូវវសា ទឹ្កដក់ខលតៀបលន  ចាុំងពនវឺម្ថ្ង 

 កបុងរខដឋ ថ្យ លអដូចខពលជម្ចប  ថ្យានតុំម្ល 

  បថ្ញាតិសងគម ។ 

១០. ថ្យដ្ឋលអឯក របូរាងបបវកៗ  ានតូចានធុំ 

 ចុំលាក់វចិិលត ពិតម្ថ្វឧតថម  សមផតថិសឋកុសឋមម 

  វបផធម៌ធមយជាតិ ។ 

១១. ឱ!អនវង់ថ្យ ស្សស់ទាុំងកមយករ  សោឋ នខៅញាតិ 

 បានខឃើញជួបខហើយ មិនចង់ចាកឃ្លវ ត  ខលពាេះបតធមយជាតិ 

  សលមស់លតកាល ។ 

១២. ទឹ្កដក់ថាវ ខឈឝង ចុេះកផង់ងូតខលង  ថាវ ដូចខពលជលកាល 

 ដូចខៅឋានសួគ៌្ វខិសសវសិ្ដល  ោុំចិតថបណ្ដឋ ល 

  ចង់ខឃើញជាក់ចាស់ ។ 

១៣. ពពកសកផុស ពណ៌្ខមឃខមើលចុេះ  ខពលសូរោិផ្កវ ស់ 

 ខរៀបអសឋងគត បសនស្ដអ តខ្លវ ុំងណ្ដស់  វាខោផ្កត់ប៉ាេះ 

  លតជាក់កាោ ។ 

១៤. ខមើលខៅស្ដអ តហួស ផ្កធ ុំងថ្យេភស់ៗ  ដូចខលជាេះប ូស្ស្ដ 

 ដូចទី្លបាស្ដទ្ ស្ដអ ងស្ដអ តថ្យដ្ឋ  លបាងគលបាសិលា 
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  ឥតកាច់ចុំលាក់ ។ 

១៥. ថ្យពណ៌្ស្ដច់លអ ម្ថ្វសមបវរ  លក់បានទឹ្កលបាក់ 

 ខមើលនមស្ដច់ថ្យ ខធឝើលអចុំលាក់  ដុំដ្ឋប់ចាក់ឆ្លវ ក់ 

  រ ឺអាការ៉ា ូ ។ 

១៦. ចុំលាក់វចិិលត លក់នមផវូវពិត  លផលីាញខ្លធ រេធរ 

 លពេះពុទ្នអបសរា ដ្ឋក់នុំងម្ថ្វថ្បូរ  បបបកាច់អងគរ 

  កផូរកាច់រចោ ។ 

១៧. គ្យគ្ន់ចុំលាក់ លក់សុទ្នបានលបាក់  បេយរបាតដុលាវ  

 ចុំលាក់មួយៗ សងប់បសញងអស្ដច ររ  សលមស់ថ្យដ្ឋ 

  ឆ្លវ ក់ម្ចបលបឌិត ។ 

១៨. ថ្យដ្ឋឧតថម ចិញ្ច មឹភូមិេញុុំ  គុ្ណ្ធុំពិតៗ 

 លកកាវ យអបកាន ខលពាេះស្ដភ នគ្ុំនិត  ចិញ្ច មឹជីវតិ 

  ចុំលាក់លបម្ព ។ 

១៩. ថ្យលបខោជន៍ខលចើន ភូមិជាតិចុំខរ ើន  ខលពាេះានថ្យម្លព 

 ភបុំខលជាេះទ្ខនវ ស្ដច់បបនវលតី  ានលគ្ប់អឝីៗ 

  ដីបេយរសុវណ្ត ។ 

២០. ថ្យខអើយថ្យផុស ថ្យដ្ឋចុំរេុះ  ថ្យដុេះបណ្នណ្ដន់ 

 េវេះខលៅេវេះរាក់ ទាក់ចិតថខៅកាន់  ថ្យដ្ឋសុវណ្ត 

  អនវុងថ្យខអើយ ។ 

២១. ខទ្សភាពខឆើតឆ្លយ មិនចង់ឃ្លវ តឆ្លង យ  ឱ!អបកខស្ដេះខឡើយ 

 ជុំខោរវាខោ បក់ផ្កត់ខលឝើយៗ  ជាប់ចិតថអបកខហើយ 

  ខមឋចក៏បបកគាប  ។ 
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២២. ខពាធិ៍ស្ដត់ទឹ្កដី បានលង់ខសបហ៍ស្សី  បកវស្សស់ពុុំងារ 

 រស់ខៅឧដុងគ ខៅឆ្លង យពីគាប   ដល់ខពលខវលា 

  បងខៅជួបអូន ។ 

២៣. ឱ!ថ្យដ្ឋខអើយ េញុុំលាអបកខហើយ  មិនលាខស្ដេះសូនរ 

 គ្ង់មកជួបវញិ ជួបញាតិបងបអូន  បានោុំរបូអូន 

  មកខមើលថ្យដ្ឋ ។ 

២៤. វាចាអបកបតយង សឋីថាចារបតង  េុសឆគងោ៉ាងណ្ដ 

 អត់ខទាសខអាយផង ដល់េញុុំរតោ  សូររខពលជថាវ  

  េនឋីខទាសផង ។ 

២៥. េញុុំសុំពេះលា ញាតិលគ្ប់អងាគ រ  ជាទី្ខសបហ៍សបង 

 ពិខសសញាតិ ឆ្លង យជិតកនវង  អ ុ ៊ុំពូបអូនបង 

  អស់អបកខធឝើថ្យ ។ 

  ពុធ .១០.  ធបូ . ២០០៧ 

   និពនន    ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. បម៉ាចាប់ានគ្ភ៌ លទ្ងូាឋ យញាប់ញ័រ  ខលពាេះតផតិានកូន 

 បម៉ាេុំរកា តមអាហារសងនួ  បលកងកូនខស្ដេះសូនរ 

  ចាកខចាលាន ។ 

២. បម៉ាកអួតចខងាអ រ ចាញ់កូនឱស!ឱ!  ឃ្លវ នមជូរណ្ដស់ណ្ដ 

 អុំពិលកនឋួត ខសធើរឆាួតចិោឋ   បម៉ាឃ្លវ នពិស្ដរ 

  ខលគ្ឿងហឹរចត់ជូរ ។ 

៣. បម៉ាតមចុំណី្ ខដើមផពិីសី  បម៉ាេុំតស  ូ

 តមហឹរខៅថ ម្លប បម៉ាេុំគិ្តគូ្រ  បម៉ាឆ្លង ញ់ខលគ្ឿងមជូរ 

  េុសកាលលកមុុំ ។ 

៤. ខពលដល់លគ្ប់បេ ដួងចិតថរបូបម៉ា  ខសធើរខសើចខសធើរយុំ 

 បម៉ាឆវងទ្ខនវ សមុលទ្មហាធុំ  ខពលលឺកូនយុំ 

  បម៉ាបានខសផើយទុ្កេ ។ 

៥. បានលតឹមសុំបរ ៉ាក បានលឺកូនបស្សក  ពុុំបានខឃើញមុេ 

 បម៉ាបាត់ស្ដយ រតី បម៉ាភ័យបលងសុេ  បម៉ាបានស្សណុ្ក 

  ខពលបានខឃើញម្ថ្វ ។ 

៦. ខពលកូនខៅតូច កូនេូចបសនេូច  យុំគាយ នសុំម្ច 

 បម៉ាលួងបុំខពរ ខលចៀងលួងចរម្ណ្  បម៉ាភាជ ប់និសសយ័ 

  កូនលអកូនបម៉ា ។ 

៧. ខទាេះជាការងារ ហត់ខនឿយខវទ្ោ  ខធឝើចុំការបស្ស 
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 លក់ដូរខនស្ដទ្ ហត់ខនឿយឥតបលា  ក៏ខដើមលទ្ងូបម៉ា 

  ដ្ឋក់កូនថ្បមបី ។ 

៨. បម៉ាេុំរកសីុ បម៉ាេុំពលី  ខលពាេះកូនលបសុស្សី 

 ចិញ្ច មឹអប់រ ុំ ខអាយកូនានន័យ  ពុុំចង់បានអឝី 

  ពីកូនវញិខឡើយ ។ 

៩. ខញើសបម៉ាស្សក់ហូរ កាវ យជាសធងឹអូរ  ស្ដគ្រគាយ នខលតើយ 

 ទឹ្កបភបកបម៉ាស្សក់ ហូរគាយ នចុំខលើយ  ខៅឋ ខភវៀងខមឋចខអើយ 

  បម៉ាមិនរញុរា ។ 

១០. បម៉ាខលបៀបបកស ី លបឹងរកចុំណី្  បញ្ចុ កកូនភាញ  

 ស្ដវ បបម៉ាទាុំងគូ្ តស ពុូេះពារ  ខសចកឋីខវទ្ោ 

  បម៉ាមហាធុំខធង ។ 

១១. បម៉ារស់ខលពាេះកូន ខទាេះជីវតិសូនរ  សូនរទាុំងសុំខលង 

 េុំចិញ្ច មឹកូន នុំងពីវយ័ខកយង  លួងខលាមខអាយខគ្ង 

  រហូតខពញវយ័ ។ 

១២. ដល់ខពលកូនធុំ កុំខលាេះលកមុុំ  បម៉ារតឹបតភ័យ 

 បលកងកូនេុសឆគង ចាប់លបម្ពណី្  កូនលបសុកូនស្សី 

  បលងស្ដឋ ប់ពាករបម៉ា ។ 

១៣. បម៉ាសឋមូីយា៉ា ត់ ថាកូនស្ដង ត់ៗ  កូនខគ្ចមុេបបរ 

 កូនេវេះតាត់ ខចេះលបាជញហូរបហរ  សឋីថាខអាយបម៉ា 

  បម៉ាស្សក់ខនលន ។ 

១៤. បម៉ាហត់ទាុំងកាយ ចិតថបម៉ាក៏ណ្ដយ  សបាយខស្ដកា 

 ក៏ខលពាេះបតកូន លគ្ប់ពាករវាចា  ចិតថបម៉ាខខ្លវ ចផា 
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  ខពលកូនខភវើតខភវើន ។ 

១៥. បម៉ាខកើតទុ្កេធុំ ខពលលឺកូនយុំ  ខពលកូនលពខហើន 

 ហិចខហាេះខហខហើរ ខដើរខលងផគរខផគើន  ានខសបហ៍ខភវើតខភវើន 

  ពុុំយល់ចិតថាឋ យ ។ 

១៦. ាឋ យរស់បានសុេ ាឋ យរស់ផុតទុ្កេ  ទាុំងចិតថទាុំងកាយ 

 រស់ខដើមផកូីន និង បឋីខឆ្លមឆ្លយ  ចិតថបម៉ាសបាយ 

  ម្នជីវតិបម៉ា ។ 

១៧. កបុងមួយជាតិខនេះ បម៉ាគិ្តលតិេះរេិះ  គិ្តជាហូរបហរ 

 ខអាយកូនបានគូ្រ អបកលកងុអបកបស្ស  បតចិតថពិតបម៉ា 

  ចង់ខអាយកូនសុេ ។ 

១៨. ជុំហានបម៉ាខបាេះ ខទាេះខស្ដកស្សខណ្ដេះ  ខពញខដ្ឋយមហាទុ្កេ 

 ខបើបម៉ាគិ្តថា ការឈ្លនខៅមុេ  របូកូនបានសុេ 

  បម៉ាអរខពកម្លក ។ 

១៩. ជីវតិបតមួយ ខទាេះបម៉ាទុ្កេលពយួ  ខកើតទុ្កេរងីម្រ 

 បម៉ាស អូត់ធយត់ ភាជ ប់ជានិសសយ័  លបឹងខដ្ឋយស្ដប ម្ដ 

  ចិញ្ច មឹកូនភាញ  ។ 

២០. បម៉ាបានពាករបម៉ា កូនខៅនុំងបត  ពីខពលខវលា 

 កូនបានខចេះសឋ ី ខរៀបរាប់ពណ៌្ោ  ជីវតិបម៉ាជា 

  ពលីខលពាេះកូន ។ 

  ០៨.មិថុ្ោ.២០១០ 

   និពនន  ហួន   រតោសូររខពលជ 
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១. បម៉ាបតងថាប ក់ថ្បម បម៉ាបតងលួងខលាម  ខអាយកូនបានបលា 

 បានខលាើយខសផើយទុ្កេ បានសុេខលពាេះបម៉ា  បម៉ាថាប ក់ថ្បមបថ្ 

  កូនបានកក់ខៅឋ  ។ 

២. បម៉ាបានអប់រ ុំ កូនរស់សុេុម  ឥតានហយងខៅ 

 លបាជាញ ស្ដយ រតី កូនទាុំងកបុងខលៅ  បម៉ាខលបៀនលបខៅ 

  ខអាយកាវ យមនុសសលអ ។ 

៣. បម៉ាបានឃ្លវ តឆ្លញ យ ខអាយកូននឹកាឋ យ  នឹកបម៉ាបវរ 

 ឥឡូវកូនាន នឹកបម៉ាកាលលក  អបកបម៉ាខស្ដយ េះសរ 

  ស ូចិញ្ច មឹកូន ។ 

៤. ហត់ខនឿយខមឋចាឋ  លុំបាកោ៉ាងណ្ដ  ជីវតិខសធើសូនរ 

 បម៉ាស ជូុំនេះ េវួនទី្ពឹងេវួន  បម៉ាគឺ្ជាកផូន 

  សុំរាប់កូនឆវង ។ 

៥. ខពលដឹងគាយ នបម៉ា ខពលគាយ នអបកបថ្  គាយ នអបកខសបហ៍សបង 

 ខទ្ើបកូនដឹងេវួន ស្ដថ យបម៉ាកនវង  ស្ដឋ យភាពឆ្លគ ុំឆគង 

  កូនពុុំស្ដឋ ប់ាឋ យ ។ 

៦. ខលពាេះកូនខភវើតខភវើន កូនខនេះលពខហើន  ឥតានខនឿយណ្ដយ 

 ខសពគ្ប់បាបមិតថ ខធឝើបាបចិតថាឋ យ  ខដើរខលងឆ្លង យៗ 

  បម៉ាចាុំខមើលផវូវ ។ 

៧. បម៉ាខអើយខពលខនេះ កូនខចេះលតិេះរេិះ  ខចេះគិ្តលតឹមលតវូ 

 បតបម៉ាខ្លនខឃើញ កូនខពលឥឡូវ  ខ្លនបាននិតរនូវ 

  បថ្កូនខទ្ៀតខហើយ ។ 

  អងាគ រ.៍០៨.មិថុ្ោ.២០១០ 

   និពនន   ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. បម៉ាានលពេះគុ្ណ្ធងន់ខលើសលប់ បម៉ាលគ្ប់លគ្ងកូនបថ្រកា 

 បីបាច់ចិញ្ច មឹកូនសុខ្ល ានជាលពេះដ៏ឧតថម ។ 

២. លពហយវហិារធម៌របស់ាឋ យ ផសពឝផាយដល់កូនបានសុេុម 

 កូនានចិតថធម៌សុេសងគម បម៉ាយុំលគាខនេះខលពាេះខហតុអឝី ? 

៣. បសនអាសូរខខ្លវ ចដួងចិតថណ្ដស់ កមយលកាស់ខចារកាចដ៏អលបិយ 

 ដ្ឋក់ថាប ុំអបកាឋ យោុំខៅម្លព ស្សស់ស្សីខចារពាលខធឝើបាបបម៉ា ។ 

៤. លួងខដ្ឋេះលកវលិខដ្ឋេះចិខញ្ច ៀន លទ្ពរានប៉ាុោយ នបម៉ាេុំបថ្ 

 នុំងពីលកមុុំឥតលបលួបលប គួ្របដរោងស្សីចិតថទុ្រយស ។ 

៥. បម៉ាលតវូថាប ុំវខងឝងស្ដយ រតី ោងស្សីខចារខឆើតមិនស្ដគ ល់ខឈ្លយ េះ 

 េលខៅខចារលបសុគួ្រខ្លវ ចហួស លជងខលជាេះភបុំបាក់ខគ្ោុំខៅ ។ 

៦. ខចារដឹកបម៉ាខចាលខៅភបុំជញជ ុំង បម៉ាភាវ ុំងវខងឝងគិ្តអឝីបលងលតវូ 

 សិរខីស្ដភ័ណ្ផារបម៉ាជិេះខៅ នមផវូវបិេះលតវូឡានបុកបម៉ា ។ 

៧. បម៉ាខដើរខអាបថាប ុំខដើរបឆឝលផារ អនិចាច ទឹ្កបភបកស្សក់ចុេះបដរ 

 កាត់ថាភ ល់អបកលកខលាកខធឝើបស្ស ឥតបលាខលាើយខស្ដេះខនឿយហត់ណ្ដស់ ។ 

៨. បម៉ាឈឺភិតភ័យបីបួនម្ថ្ង ចម្លងខចារកាចគាយ នខអៀនខ្លយ ស់ 

 មកខធឝើទុ្កេខទាសខធឝើបាបចាស់ កមយលកាស់ខនេះទុ្កខអាយខចារឯង ។ 

៩. ទឹ្កបភបកបម៉ាេញុុំហូរប៉ាុោយ ន ឥតស្ដយ នជុំខៅទុ្កេចុំបបង 

 សូមលិចលង់ដល់របូអបកឯង គាយ នបលកងញខញើតខ្លវ ចបាបបុណ្រ ។ 

១០. ទឹ្កបភបកបម៉ាេញុុំបសនអាសូរ ស្សក់ហូរខរៀបរាប់ភាពទារណុ្ 

 សុំខណ្ដកសុំបរ ៉ាកអបកានគុ្ណ្ បរ ៉ាកពុនយកចុេះកមយផលអបក ។ 

  អាទិ្តរ. ០១. សីហា . ២០១០ 

   និពនន   ហួន   រតោសូររខពលជ 
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១. រាលតីងងឹតគិ្តអតីត អុំពីជីវតិអបកាឋ យេញុុំ 

 អាសូរឪពុកទុ្កេាឋ យធុំ ឥឡូវសុេុមស្ដនឋលនណ្ខលតើយ ។ 

២. ខលើកប ិចរ ុំលិចខលើម្ផធស ម្មមធបូបវរពីរពាន់ខអើយ 

 បថ្មលបាុំបួនខទ្ៀតកត់ចុំខលើយ ពាករខពចន៍ឆវងខឆវើយនឹងអារមយណ៍្ ។ 

៣. មុននឹងថាវ បថ្វងបចងខសចកឋី នមស្ដា រសិរសីគុ្ណ្ឧតថម 

 លពេះរតនលត័យបុំភវឺេញុុំ គុ្ណ្បម៉ាពុកធុំលគ្ផូងបដរ ។  

៤. ទឹ្កចិតថរបូកូនបសនកឋុកកឋួល រ ុំខជើបរ ុំជួលបតងពីបម៉ា 

 ជីវតិអភ័ពឝផឋិតជាប់ខសបហ៍ ជួបពុកថ្បមបថ្បបរលពាត់លបាស់ ។ 

៥. លបវតថិអបកបម៉ាពីខកយងវយ័ ជាអបកលកលកីបសនលកណ្ដស់ 

 យកបម៉ាឱរខៅជុុំខគ្ចាស់ បុំខរ ើបុំរាស់កបុងលគ្សួ្ដរ ។ 

៦. បដលឋានៈខគ្ពូជេភង់េភស់ ានសកឋិានយសពិខរាេះណ្ដ 

 ឯកឧតថមជុំទាវណ្ដខេមរា អបកណ្ដនរណ្ដក៏ស្ដគ ល់បដរ ។ 

៧. ានខភញៀវបុរសកុំខលាេះាប ក់ ចូលចិតថរាក់ទាក់ជុំពាក់ខសបហ៍  

 នឹងកិចចការផធេះសលមស់បម៉ា របូស្សស់ដូចបេខពញបរមី ។ 

៨. ខដ្ឋយកឋីស្សលាញ់កឋីអាណិ្ត ចូលចិតថខសបហ៍សបទិ្នបម៉ាពិសី 

 ដ្ឋក់ឋានៈេវួនជាកុងសីហ៍ ចូលដណ្ឋឹ ងសឋអីបកបុំខរ ើ ។ 

៩. ឈ្លនដល់ខរៀបការម្ថ្ងមងគល បម៉ាស្ដគ ល់បម៉ាយល់ម្ថ្ងលបខសើរ 

 កមយលិេិតកត់កុំណ្ត់ខដើរ ជួបសុេទុ្កេខតើរស់ខមឋចាឋ  ? 

១០. បម៉ាបានោមជាភរោិលអ កិចចការបវរកបុងលគ្សួ្ដរ 

 វជិាជ ខមផធេះសពឝកិចចការ ខរៀបចុំអាហារឆ្លង ញ់លគ្ប់មុេ ។ 

១១. ានសណ្ដឋ ប់ធាប ប់ានវន័ិយ លគ្ប់កិចចការអឝីខចេះដ្ឋក់ទុ្ក 
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 ចាត់បចងខរៀបចុំជាបផបកមុេ របស់បម៉ាពុកបងបអនូបឋី ។ 

១២. បម៉ាខធឝើឥតឈប់ឥតសុំរាក ជួបទុ្កេលុំបាកកាយខមឋចកឋី 

 ចិតថបម៉ាញញឹមានរសយ ី ឲ្រាឋ យខកយងម្ថ្ងបាក់ទ្ន់ចិតថ ។ 

១៣. ពីមុនខរ ើសខអើងបម៉ាអបកលក ដល់ខឃើញបម៉ាលអក៏អាណិ្ត 

 ខឃើញកូនលបស្ដរគាត់រេិះគិ្ត កូនលកលទ្ពរពិតគ្ុំនិតបាន ។ 

១៤. មិនដូចកូនលបស្ដរមួយខទ្ៀត ានកិចចកលខសបៀតានលុយឡាន 

 ឋានៈសកឋិយសរកផធឹមមិនបាន ខភវចបម៉ាកលាណ្ខកយកខនេះខហើយ ។ 

១៥. រឯីបម៉ាវញិទាុំងម្ថ្ងយប់ លពលឹមលពលប់ឥតបលាខលាើយ 

 ទឹ្កខៅឋ លតជាក់ពុុំខភវចខឡើយ គ្ក់បក់ឥតខសផើយឲ្របម៉ាខកយក ។ 

១៦. មា៉ាងខទ្ៀតឪពុកអាណិ្តបម៉ា ខឃើញខធឝើឥតបលាស្សក់ទឹ្កបភបក 

 លួចយុំាប ក់ឯងខដ្ឋយសខងឝគ្ បសនអាណិ្តខពកលបពននម្ថ្វ ។ 

១៧. ឪពុក និង បម៉ារមួខមលតី បម៉ាពរខពាេះម្ផធបុលតចរម្ណ្ 

 លបសូលតរចួរាល់ខលចើនបេម្ថ្ង បតកមយចម្លងម្ថ្ងលពាត់លបាស់ ។ 

១៨. ចិតថលបាុំផ្កឋ ុំទុ្កេកុំបហងខមឃ ទឹ្កបភបកស្សក់បលជកបផនដីចាស់ 

 បងលពាត់អូនខៅស្សខណ្ដេះណ្ដស់ កូនខយើងជាក់ចាស់អត់ឪខៅ ។ 

១៩. បងលពាត់របូអូនកូនលបសុសងនួ បងធាវ ក់កប់េវួនកបុងរខដឋ  

 កុំណ្ប់មរណ្ដទុ្កេខស្ដកខៅ ឲ្រអូនចាុំខៅផវូវវលិវញិ ។ 

២០. សុំដីបម៉ាកបុងកឋីជូរចត់ ឯពុកក៏លពាត់បម៉ាខទាមបិញ 

 ខកើតជាទាសករជាទ្ុំនិញ ខធឝើបាបលជក់លជីញលឝងីខខ្លវ ចផា ។ 

២១. មា៉ាងក៏កូនលពាត់ពីាឋ យបដរ ខសធើរខភវចមុេបម៉ាបថ្រកា 

 ខដ្ឋយស្ដរប៉ាុលពតដ៏ឬសា បងេុំខធឝើការគាយ នលបណី្ ។ 

២២. ចាប់ម្ដខរៀបការខដ្ឋយការខសបើ បុរសលបខហើរកវិនសុំដី  

 ចង់បាននរណ្ដបុបាព ស្សី ខធឝើលបពននបឋីសម័យខោេះ ។ 

២៣. មា៉ាងបដរបម៉ាក៏ទ្ុំខនរយូរ លបសុាប ក់គិ្តគូ្ខសបហ៍បម៉ាលុេះ 

 សុុំខសបើអងគការខដ្ឋយអនុខលគាេះ ានខឈ្លយ េះលបពននបឋីថ្យីខទ្ៀត ។ 
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២៤. ឲ្ររបូកូនានឪពុកចុង យប់ងងឹតសវងុវាលពិឃ្លត 

 បីឆ្លប ុំរលត់រ ុំខដ្ឋេះញាតិ ដូចបានចាប់ជាតិកុំខណ្ើ តថ្យី ។ 

២៥. ប៉ាុបនឋអបកាឋ យខៅលគាុំចិតថ នឹកខឡើងអាណិ្តៗបឋី 

 លពាត់គាប សូនរឈឹងពុុំដឹងអឝី   រស់ស្ដវ ប់ខមឋចកឋីគាយ នស្សខាល ។ 

២៦. ដុំខណ្ើ រជីវតិបម៉ាលនច់ចរ  ខលើម្ផធទឹ្កសដ៏បតកខនល 

 ជុុំពុកថ្យីហាក់គាយ នស្សខាល បតេុំលបឹងខដ្ឋលកផូនជីវតិ ។ 

២៧. រកខកាេះរកខលតើយបានកូនបី លបសុមួយពីរស្សីថ្យីពិតៗ 

 ស្ដងជីវតិថ្យីខលើម្ផធចិតថ ជុំខោរឧលកិដឌចិតថលគាុំលគា ។ 

២៨. សុភមងគលសុេសួសឋ ី ខលបាសលពុំសិរដ៏ីរមរោ 

 ធម៌អាថ៌្លតីមុេជាាគ៌ា បម៉ាពុកោុំគាប ខៅវតថវា៉ា ។ 

២៩. ទុ្កេខស្ដកសខលងងខភវងេវងបេក បលងយុំបលងបស្សកបលងខស្ដកា 

 បម៉ានីជាទី្ចិតថខសបហា សុំរាប់បុលនបុលតីម្ថ្វ ។ 

៣០. សូមចប់ខសចកឋីសខងេបកាវ យ  គ្ុំនិតលបាជញលបាយនក់បតងម្ចប 

 េញុុំបតងខពលយប់មិនបមនម្ថ្ង គ្ុំនិតស្ដប ម្ដបតងខៅេចី ។ 

៣១. មិនលតវូមិនសមឆគងពាករខពចន៍ រ ុំខលចអកេរាពុុំលតវូន័យ 

 េុសឆគងខមឋចាឋ សូមេនឋី សូមឱនសិរសីរតោលា ។ 

  ភបុំជញជ ុំង . ២០ .ធបូ . ២០០៩  

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. េញុុំលបណ្មរម្ដលុំខអានកាយ ខគារពថាឝ ត់ថាឝ យញាតិលបសុស្សី 
 គុ្ណ្បម៉ាឪលគ្ជូាតិទឹ្កដី គុ្ណ្បកវទាុំងបីរតនម្លត ។ 

២. គុ្ណ្ជាតិសខរងាគ េះខឆ្លភ េះអប់រ ុំ លគ្សួ្ដរសងគមពុុំរុាុំម្រ ៉ា 

 នឹងខភវើងសរងាគ មរស់កសណិ្កសយ័ ខហើយខរឿងសពឝម្ថ្ងខលចើនសណ្ដឌ ន ។ 

៣. ម្មមបេធបូរពីរពាន់លបាុំពីរ ខរៀនជប់វារទីី្កលាណ្ 

 ថាប ក់ទី្ដប់«គ្»ស្សស់ភុុំផ្កន ខលបាសចិតថេវួនលបាណ្បានខចេះដឹង ។ 

៤. ចាប់ចារថាវ បថ្វងបចងខសចកថី លពឹកខា៉ាងលបាុំបីជាដុំណឹ្ង 

 ចាប់ប ិចខសៀវខៅគិ្តសញ្ច ឹង សនថិភាពលពលឹង  និង រស់ខៅ ។ 

៥. ខសចកថីម្ថ្វថ្បូរោុំសនថិភាព ចុំខណ្េះលជតួលជាបគិ្តសញ្ច ឹង 

 ខគារពលបណិ្ប័តន៍ោុំខឆ្លភ េះខៅ ជាពនវឺផវូវរស់កិតថិយស ។ 

៦. លគ្ប់ធម៌ទាុំងឡាយគឺ្ម្ថ្វថ្បូរ លផលីាញខ្លធ រេធរានខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះ 

 រស់សុេឧតថមដ៏េភង់េភស់ កិតិថស័ពធពិខរាេះខពញខលាកា ។ 

៧. លពហយវហិារធម៌ជាលតីមុេ រស់ចាកផុតទុ្កេខទាេះមរណ្ដ 

 ខមនថ ករណុ្ដឧខបកាេ  និង មុទិ្នជាប់ដួងចិតថ ។ 

៨. សីលធម៌រស់ខៅគឺ្លបខសើរ ខនេះជាដុំខណ្ើ រខសចកឋីពិត 

 រស់គាយ នបញា កបុងជីវតិ លតវូេុំលបលពឹតថលគ្ប់ៗលបាណ្ ។ 

៩. គុ្ណ្ធម៌សមផតថិលគ្ប់ៗមនុសស ជាសកឋិកិតថិយសដ៏កលាណ្ 

 ជាាគ៌ាោុំខឆ្លភ េះសុេស្ដនឋ ជីវតិខថ្ាើងថាា នានរសយ ី ។ 
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១០. សចចៈធម៌គឺ្កិចចសនា មិនបលបស្ដវា៉ាខអាយអលបិយ 

 ឧតថមគ្ុំនិតគិ្តលបម្ព ខនេះជាខសចកថីម្នម្ថ្វថ្បូរ ។ 

១១. យុតថិធម៌ជាភាពខស្ដយ េះលតង់ លអស្សស់ផូរផង់លផខី្លធ រេធរ 

 បញជ ក់ការពិតជាសុំណូ្រ គាយ នការអាសូរខោគ្យល់គាប  ។ 

១២. សបផុរសធម៌ការស្សខណ្ដេះ ានការសយ័លគ្ខស្ដយ េះលគ្ប់ជោយ  

 ខដ្ឋយចិតថសខណ្ដឋ សលគ្ប់អងាគ រ សពឝអស់លបជារស់សុេស្ដនឋ ។ 

១៣. សុជីវធម៌លបម្ពណ្ដស់ រស់សុេចាកលបាស់ពាលស្ដានរ 

 រស់ងងឹតសវងុកបុងតិរចិាឆ ន ធម៌ខនេះកលាណ្បានម្ថ្វថ្បូរ ។ 

១៤. ខដ្ឋយការខចេះបលកងរបអងខគ្ ខដ្ឋយចិតថាសខមខចេះអាសូរ 

 ខគារពសុំពេះកផួនអងគរ ញុាុំខគ្ងខដើរឈរានរខបៀប ។ 

១៥. ខចេះស្ដគ ល់េុសលតវូនូវផវូវលអ ខចេះគិ្តខលយ សយកខលបៀបខធៀប 

 ស្ដគ ល់ខលយ អាលកក់សជាលាភ ខលយ ពិតខថាកទាបកុុំខបៀតអី ។ 

១៦. កតថញ្ដូនធម៌លអពិសិដឌ ខចេះដឹងគុ្ណ្ពិតញាតិលបសុស្សី 

 កូនស្ដគ ល់បម៉ាឪានរសយ ី រស់សុេសិរកីឋីសបាយ ។ 

១៧. អរយិធម៌ភាពដ៏អស្ដច រ វបផធម៌ម្ថ្វថាវ លអខឆើតឆ្លយ 

 មនុសសធម៌លអលអេះលគ្ប់របូកាយ ោុំផលទាុំងឡាយខអាយម្ថ្វថ្បូរ ។ 

១៨. ចិតថធម៌សមផតថិដ៏វខិសស វជិាជ តខលមេះខចេះអាសូរ 

 ចិតថខស្ដយ េះស្សខណ្ដេះលផខី្លធ រេធរ គុ្ណ្ធម៌សុំបូរគាប់ចិោថ  ។ 

១៩. ចរោិធម៌លអាោទ្ម្ថ្វ កិរោិខពលជម្ចបភវឺអស្ដច ររ 

 ឬកពារសមរមរអមលបារជាញ  សុំដីវាចាជាប់ចិតថខសបហ៍ ។ 

២០. វន័ិយលកឹតរលកមបចងជាចាប់ ទូ្ោយ នបលបលបាប់កុលបុលតបេយរ  
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 ទ្ុំលាប់លអលអេះពុុំផ្កវ ស់បលប យកសធលីថ្យីបដរពុុំសមរមរ ។ 

២១. សុំពេះកផួនចាប់បសថងខគារព ខកយងចាស់សពឝលគ្ប់ខចេះរមរទ្ម 

 បងាា ញភាពបផអមដូចទឹ្កឃយុុំ សថីពីសងគមម្ថ្វថ្បូរពិត ។ 

២២. លបកបរបររកសីុអឝី? លគ្ប់ជនលបសុស្សីលតវូសុចចរតឹ 

 រកខដ្ឋយកុំលាុំង រ ឺគ្ុំនិត ចិញ្ច មឹជីវតរស់សបាយ ។ 

២៣. ខសចកឋីម្ថ្វថ្បូរោុំសនថិភាព ោុំពរជ័យលាភផលទាុំងឡាយ 

 ខកើតអរយិធម៌ស្សស់ខឆើតឆ្លយ ផសពឝផាយវបផធម៌សងគមធម៌ ។ 

២៤. លបខទ្សកមភុជាដ៏លាញលផ ី ានជាតិទឹ្កដីានឈ្លមជ័រ 

 លបសូលតសនថិភាពពីម្ផធគ្ភ៌ លអស្សស់ខលាមពណ៌្លអគាយ នពីរ ។ 

២៥. ខដ្ឋយឈ្លមដូននបុពឝបុរស កាវ ហានទាុំងអស់ហា នពលី 

 ខសបហ៍ាតុភូមិលគ្ប់ោទី្ លេះបង់ជីវសីខរងាគ េះជាតិ ។ 

២៦. ខលកាមការដឹកោុំបញដ ញាណ្ ស្ដសន៍ខផសងពុុំហា នលបឆក់ខឆវៀត 

 បនវុំលបវញ័្ច ខកងដីខទ្ៀត ពូជពងសខៅញាតិរស់សុេស្ដនថ ។ 

២៧. ពូជបេយរអងគរឈរខៅមុេ ខនេះគ្ុំរទុូ្កសុេខកសមកានថ 

 តផតិហួសពាន់ឆ្លប ុំលង់សុំរានថ បេយរចាុំលគ្ប់លបាណ្លគ្ប់អងាគ រ ។ 

២៨. បេយរានសនថិភាពផុតសរងាគ ម ឈប់បងាូរឈ្លមកសយ័ជោយ  

 ានយុទ្នស្ដស្រសថខ្លវ ុំងចាុំងឈបេះា ឥទ្និពលកមភុជាានធនធាន ។ 

២៩. ជនជាតិញាតិបេយរដ៏វខិសស វជិាជ តខលមេះខចេះរស់រាន 

 េិតេុំសិកាខបថជាញ ខរៀន ខហើយេុំខអាយទានជនគាយ នឆី ។ 

៣០. ប៉ាុលពតផ្កឋ ច់ការបសនខឃ្លខៅ េុសបលបជាលតវូចិតថអលបិយ 

 សុំលាប់ញាតិឯងគាយ នលបណី្ គាយ នហា នតសឋអីឝីបានខឡើយ ។ 
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៣១. បងេុំខធឝើការដូចមនុសសធាតុ ពុុំយល់ស្ដច់ញាតិមិតថខស្ដេះខអាើយ 

 គាយ នខសរភីាពតិចខស្ដេះខហើយ ជួបទុ្កេឥតខសផើយសគមរងីម្រ ។ 

៣២. រស់លពាត់លបាស់គាប ពុុំជួបមុេ រស់ជួបបតទុ្កេទាុំងកូនបថី 

 បម៉ាខផសងឪខផសងកូនទី្ម្ទ្ បីឆ្លប ុំលបាុំបីបេមិនខភវច ។ 

៣៣. ភាពខថាកអលបិយលតវូអនថរាយ សងគមស្សស់ស្ស្ដយពនវឺខពលជ 

 សម័យឈុតខលយ ក៏លង់លិច ពុុំអាចរត់ខគ្ចពីចាប់បាន ។ 

៣៤. មកដល់សពឝម្ថ្ងម្លកសបាយ ញាតិមិតថស្សស់ស្ស្ដយជុុំសណ្ដឋ ន ាស

លកាក់បកវកងពាសខពញលបាណ្ ានផធេះលុយឡានមាូបចុំណី្ ។ 

៣៥. ានស្ដលាខរៀនស្ដភ នផវូវថ្បល់ សមផតថិខភាគ្ផលខលចើនសឹងអី 

 ានមនធីរខពទ្រខពញទឹ្កដី ខពលានខលគាេះភ័យដល់លបជា ។ 

៣៦. កបាទ្លកហមានភារកិចច ចាុំជួយជានិចចដល់លគ្ប់គាប  

 រងខលគាេះរាុំងសងតួ រ ឺពរុេះា ធមយជាតិោោបដលរ ុំខ្លន ។ 

៣៧. សុំខរចភារកិចចនមដុលាវ  នខោបាយទី្ផារជាតិខថ្ាើងថាា ន 

 បខងាើតរបរលអកលាណ្ អនុវតថន៍ខអាយបានលគ្ប់លបជា ។ 

៣៨. ានសនថិសុេសងគមលអ ខសដឌកិចចបវរដ៏រមរោ 

 កសិករកសិកមយពួតម្ដគាប  រស់ានការងារពុុំេឝល់ខ្លឝ យ ។ 

៣៩. ានផារលក់ដូរលគាន់រកសីុ ចិញ្ច មឹជីវរីស់សបាយ 

 ានអងារស្ដច់លតីលយតុស្ដឝ យ របស់ទាុំងឡាយឥតានភ័យ ។ 

៤០. ានរដឌស្ដទ ប័ន និង មនធីរ ានមុេោទី្រកាកឋី 

 ខៅខេឿនវបផធម៌លបម្ពណី្ នមបខចចកខទ្សថ្យីរកាសុេ ។ 

៤១. ានវតថអារាមលគ្ប់តុំបន់ ោខពលបចចុបផនបរ ុំងាប់ទុ្កេ 
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 ខដើរនមបិដកបដលចារទុ្ក លពេះឱវាទ្សុេោុំរកីរាយ ។ 

៤២. កូនខៅបានខរៀនបានសិកា ចាប់ពុទ្នស្ដសោខរៀនខដ្ឋយងាយ 

 ានលពឹទ្នខចេះដឹងគឺ្នោយ ខរៀបរាប់រសួរាយរស់លតឹមលតវូ ។ 

៤៣. សម័យតិចនិចបខចចកខទ្ស លតសួលនយលតិេះរេិះបវករកផវូវ 

 វទិ្ាស្ដស្រសថពិតោឥឡូវ ចាស់លាស់លតឹមលតវូរកីចុំខរ ើន ។ 

៤៤. សិលផៈភាពយនថលអគ្ន់គាប់ របាុំរាជលទ្ពររាុំរ ុំខពើន 

 ចខលមៀងខភវងភាវ ត់បបបបទ្ខលចើន ការស្ដងសង់ខកើនឥតឈប់ឈរ ។ 

៤៥. បខងាើតបានសុំណ្ង់ធុំៗ ផារផធេះថ្យផថុុំខលចើនគ្ុំនរ 

 ជូសជុលរកាលកងុអងគរ ខលើកថ្យទ្ប់លទ្ពុុំខអាយបាត់ ។ 

៤៦. បនឋរបថ្លបាស្ដទ្បុរាណ្ ខអាយគ្ង់ខថ្ាើងថាា នកុុំខអាយស្ដង ត់ 

 ានខភញៀវខទ្សចរឥតានបាត់ ខលពាេះខៅពុុំខ្លច ត់បាត់ខៅណ្ដ ។ 

៤៧. បេយរានធមយជាតិភបុំលពឹកសម្លព បរ ៉ាតផូងកបុងដីខលចើនអស្ដច ររ 

 ានសមុលទ្ខលជាេះទឹ្កលអថាវ  សតឝម្លពមចាឆ ខលចើនខសអកសអេះ ។ 

៤៨. ទឹ្កដីតុំបន់ម្នខទ្សចរណ៍្ បានខឃើញខលតកអរសបាយណ្ដស់ 

 ជួបខហើយពុុំចង់ឃ្លវ តលពាត់លបាស់ ខទ្សភាពបលបផ្កវ ស់ដូចគ្ុំនូរ ។ 

៤៩. ខនេះខហើយខភាគ្ផលសនថិភាព ោុំពរជ័យលាភលបឹងគិ្តគូ្រ 

 ខដ្ឋយរស់ស្ដមគ្គីរស់ម្ថ្វថ្បូរ េនឋីអាសូរស្សលាញ់គាប  ។ 

៥០. ខចេះគិ្តថ្វឹងបថ្វងលអអាលកក់ មិនខធឝើខចារឆក់រស់ខវទ្ោ 

 ោុំគាប លបឹងខរៀនខធឝើការងារ េិតេុំការពារជាតិទឹ្កដី ។ 

៥១. តផតិថាជាតិរស់ខលពាេះញាតិេវួន មិនរស់លជកឌួនពួនលបឆី 

 សមផតថិជាតិបេយរសពឝលពឹកសម្លព ខដ្ឋយញាតិលបសុស្សីអបកលបលពឹតថ ។ 

៥២. ខបើជនលគ្ប់របូានសីលធម៌ លបសូលតពីគ្ភ៌បេយរពិសិដឌ 

 មិនកផត់ាតុភូមិខទ្ើបរងុឬទ្និ បណ្ឋុ េះគ្ុំនិតកស្ដងជាតិ ។ 

៥៣. រមួរស់ជួបជុុំខដ្ឋយម្ថ្វថ្បូរ សមពូជអុំបូររកាញាតិ 

 ស្សលាញ់ឆនធៈសនថិភាពខទ្ៀត រកាាោទ្ពូជខថ្ាើងថាា ន ។ 
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៥៤. លពេះពុទ្នលពេះធម៌សងឃសផង់ថ្យី កាន់ធម៌វន័ិយជាតិខអាយបាន 

 ដឹកោុំស្ដសនិករ ុំលឹកស្ដទ ន បេយរពីបូរាណ្ពូជវរ យន័ ។ 

៥៥. ជុំហររងឹាុំគឺ្េវួនអបក ខស្ដយ េះសយ័លគ្ខជឿជាក់ខលើអាតយ័ន 

 អានយ និយមកុុំលបកាន់ សូមផឧីសយ័នគ្ង់រាវរងឹ ។ 

៥៦. ដូខចបេះលបណិ្ប័តន៍កិចចអនុវតថន៍ សូលតធម៌រត់ាត់ចិតថរងឹបឹុង 

 ខចេះចាុំលបាកដចិតថនឹងធឹង ខបើកបភបកសុំលឹងខមើលខដ្ឋយចិតថ ។ 

៥៧. ធម៌ណ្ដលបណិ្ប័តន៍ានេវឹមស្ដរ គិ្តពិចារណ្ដសយ័លគ្ខស្ដយ េះសបិទ្ន 

 ធម៌ណ្ដមិនខថ្ាើងេុសការពិត េុសគិ្តលតវូគិ្តអប់រ ុំញាតិ ។ 

៥៨. ដូខចបេះញាតិខអើយេញុុំសនយត់ អកេរាកុំណ្ត់ខពលលតវូឃ្លវ ត 

 ខរឿងរស់ម្ថ្វថ្បូរគឺ្ខរឿងជាតិ សូមអបកសយ័លគ្ខសបៀតខ្លងខលើចុេះ ។ 

៥៩. ដផតិថាកវក៏ីខកយងេចី សូមញាតិលកម្លខដ្ឋយសខណ្ដឋ ស 

 សណ្ដឋ នជាតិបេយរលតវូ រ ឺេុស េនឋីទានខលបាសសុំពេះលា ។ 

  ភបុំជញជ ុំង.២០.ធបូ.២០០៧ 

   និពនន   ហួន  រតោសូររខពលជ 

  



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន  រតនាសរូយពេជ្រ ទំេ័រ 88 
 

 
 

 

១. គ្ន់ពីចុំងាយខឃើញអបកម្ថ្វ ខតជេះលកាស់ម្លកបារមីសុេ 

 ខឈ្លយ េះអបកយកដ្ឋក់ជាខឈ្លយ េះស្សុក ចារកបុងលកាុំងទុ្កលពេះខនលតលពេះ ។ 

២. ស្សុកទាុំងលបាុំបីខៅានជ័យ អបកក៏ខឈ្លយ េះលផាីនខតជេះ 

 ជាប់ខេតថខសៀមរាបកាវ ហានឈបេះ ពួកខសៀមកញ្ជ េះខចារសមុលទ្  ។ 

៣. ឱ!ដងគិ្ររីាងតូចលចឡឹង េុំលទ្ទ្ប់លបឹងថ្យមិនស្សុត 

 ផ្កធ ុំងថ្យធុំកុំពូលបុំផុត បកវបភបកដ៏មុតសុំលឹងឆ្លង យ ។ 

៤. គ្ន់ខ្លងខកើតខឃើញភបុំលតយ៉ាូង សុំលឹងខ្លងតផូងខស្សេះជិតអាយ 

 សុំលឹងខ្លងខកើតខឃើញភបុំស្ដឝ យ ខ្លងខជើងឥតណ្ដយខឃើញលគ្ប់ភបុំ ។ 

៥. ខឃើញភបុំជញជ ុំងឃ្លវ ុំងភបុំលទ្ពរ កូនបេវងផ្កគ ុំជាប់តលបជុុំ 

 ជួរភបុំដងបរ ៉ាកស្សស់មខោរមរ ម្លពខឈើព័ទ្នភបុំទឹ្កកាត់បស្ស ។ 

៦. ជុំខោរលតជាក់ធាវ ក់រ ុំខភើយ ខមើលម្ផធខមឃខអើយលជាលខលជបដរ 

 ម្ថ្ងអសថងគតគាប់ចិតថខសបហ៍ ម្ផធខមឃលបលួបលបពណ៌្ចុំរេុះ ។ 

៧. លកអូបកវិនភាយផ្កា យុទ្នការ ភាគ្ខលចើនបុបាព ខដើមតូចេភស់ 

 ខបើស្ដសងគាប ពិតពិខរាេះ អាចស្ដងខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះខលើផ្កធ ុំងថ្យ ។ 

៨. គ្យគ្ន់បខណ្ថើ រខៅោគ្ខេៀវ ខៅលាអ ងលបខចៀវដុំរសី 

 បោធ ប់ខៅខគ្ងខលកាមខគ្ើបថ្យ រចួខហើយបនថខមើលស្សស់ស្សី ។ 

៩. ខមើលោងមចាឆ ខលើរាម្ដ លកខពើខធឝើម្ចបខចញពីដី 

 ផ្កា ឈូកលកពុុំសវកឹខេៀវេចី ខមើលសតឝបកសមី្រ ៉ាហីុងលពហយ ។ 
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១០. សុំលឹងខដើមខពាធិ៍ខមើលសតឝស្ដឝ  លបបលងខេញៀវខ្លញ ចង់សីុឃយុុំ  

 ចង់សីុបផវខចកលបឹងបស្សកយុំ ទិ្ដឌភាពមខោរមរស្សស់លតកាល ។ 

១១. បោធ ប់ខៅខលងទី្លបស្ដទ្ កផូរកាច់ស្ដអ ងស្ដអ តពីបូរាណ្ 

 ានផ្កធ ុំងសិលាចារចុំណ្ដន បងាា ញខថ្ាើងថាា នវបផធម៌បេយរ ។ 

១២. កុំពូលភបុំបដរបកផរផវូវចូល ខឆ្លមស្សស់និមលសយ័លគ្ខស្ដយ េះខសបហ៍ 

 លពេះបាទ្ស្សីលបសុខនេះផងបដរ ថ្យដ្ឋច់ជាប់បកផរលកខពើលបាុំ ។ 

១៣. ចុំកុំពូលភបុំានថ្យផុស សូមញាតិស្សីលបសុខមើលខអាយចាុំ 

 ឆ្លវ ក់របូលពេះសងឃខ្លងខឆឝងស្ដថ ុំ ឥសីសូលតផ្កឋ ុំជិតដុំរ ី ។ 

១៤. ានកាលបីពាុំហិបាសមួយ ខដើមផយីកជួយបដនបូរ ី

 ានលពេះខគាតថមទ្តទឹ្កដី ខឃើញរបូភាពបីចាស់ឈឺស្ដវ ប់ ។ 

១៥. ខរៀបរាប់ប៉ាុខណ្តេះខសវេះចប់ឃ្លវ  ពីឋានរមរោលអចុំណ្ដប់ 

 ខទ្សភាពម្លពភបុំខរៀបរាប់លបាប់ ជាទី្សណ្ដឋ ប់កុំដរចិតថ ។ 

១៦. ទី្ដប់លបាុំពីរបេខមស្ដ ោុំញាតិទ្សសោទី្ពិសិដឌ 

 ទី្ស្សុកកុំខណ្ើ តខកើតខសបហ៍សបទិ្ន ឧតថមជីវតិពិតសុេស្ដនឋ ។ 

១៧. េញុុំហួនរតោសូររខពលជ ចងចាុំមិនខភវចទី្កលាណ្ 

 ទ្ុំខនរសុំរាកលុំបហលបាណ្ ដួងចិតថស្ស្ដកស្ស្ដនឋកថីកងឝល់ ។ 

១៨. េញុុំខគារពលាទាុំងអាល័យ ចិតថនឹកស្សម្ម៉ាោុំខៅដល់ 

 ខបើចង់លជាបចាស់បាត់ចុំងល់ ភូមិភបុំខភាគ្ផលរង់ចាុំអបក ។ 

  ភូមិភបុំជញជ ុំង .សុលក .១៧.ខមស្ដ.២០០៩ 

   និពនន  ហួន រតោសូររខពលជ  
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១. ឱ! ខេតថខសៀមរាបជាឋានឧតថម ភាជ ប់និសសយ័េញុុំបោធ យានជ័យ 

 ោមហួនរតោសូររខពលជម្ថ្វ ពណ៌្ោភកឋីនិសសយ័ផ្កសស្សីុ ។ 

២. ចាប់ចាពាករខពលជកបុងខពលរាលតី ម្ថ្ងខៅរទី៍្ម្មមវចិឆិកាសុំភី  

 ឆ្លប ុំពីរពាន់ដប់ខមើលខា៉ាងោទី្ ជិតខា៉ាងដប់ពីរឆវងចូលម្ថ្ងថ្យី ។ 

៣. ស្ដលាសណ្ដឌ គារ និង ខទ្សចរណ៍្ ប៉ាូលឌុលលប ូលលអខលាកគិ្តលកម្ល 

 ផឋល់ជាជុំនូនដ៏ឆ្លវ តវាងម្វ ដល់យុវជនម្ថ្វខេមរាឧតថម ។ 

៤. នុំងពីរពាន់ពីរខបើកកិចចសខាម ធ ឥឡូវរហូតផឋល់ធនធានធុំ 

 លបាុំបីឆ្លប ុំខហើយខបើកជូនសងគម ជាឋានមខោរមរឧតថមសិកា ។ 

៥. ឱ! P B I កាយចិតថេញុុំខផញើ ខហើយរមួដុំខណ្ើ រជីវតិខធឝើការ 

 លពមទាុំងខផញើចិតថមិតថរមួសិកា របូេញុុំរតោបរោិយខសចកឋី ។ 

៦. ោមបងស នុធីោរលីបធាន បងេុំមកខរៀនខទាេះបងានបឋី 

 អង់ខគ្វសក៏ខដ្ឋយក៏មិនេឝល់អឝី រឯីបងស្សីរណី្ដជប៉ាុន ។ 

៧. របីងស្ដយខរឿស្ដឝ មីបារាុំង ភាស្ដបងខ្លវ ុំងនិោយមិនស នុ 

 ខទាេះEnglish French បងខចេះពីមុន ខឈ្លយ េះដូចតួកុនអូនឆ្លវ តលកេិណ្ដ ។ 

៨. ខចេះខធឝើមងិកម៉ាងក់ខញា៉ាេះលគ្ណូ្ដរនិ វនិម្វាសឆអិនគួ្រខអាយខសបហា 

 ស្សីញញឹមស្សស់គឺ្អូនធីន តុបបតងរចោអូនឆ្លវ តវាងម្វ ។ 

៩. ឱ!បវងសុំពត់មួយា៉ា ត់មួយចាន ខៅអបកកាវ ហានចិនខ្លងលទឹ្សឋ ី

 ឲ្រលគ្ណូ្ដរនិលង់េវួនខលពាេះស្សី វាចាានន័យម្លពបវងខេតថសងនួ ។ 

១០. ស្សីទី្នាឌធុំមុុំមុេបហមបប៉ា ស្ដខវឿនលង់ខសបហ៍ខបេះដូងអលងនួ 

 បាញ់លពញួខសបហាវាចាបុំពួន េញុុំខសើចញ័រេវួនខលពាេះសងនួខថ្វើមម្ថ្វ ។ 

១១. បងេុនាឌតូចខៅកុារ ី កិរោិសុំដីានន័យតុំម្ល 
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 រេីញុុំរតោបិុនលបឌិតម្ចប គិ្តការវាងម្វបតមិនរហ័ស ។ 

១២. បញដ បុរសសងាា ខ្លងបញ៉ា មុេានមនឋខសបហ៍លឺខឈ្លយ េះសូមខ្លយ ស់ 

 ទ្ុំនន់ឡង់ឌីលបសុលពានខបាកលបាស់ គ្ង់ឈីនមុេចាស់មិនាត់មិនក ។ 

១៣. បងសុវជិាជ ពូបកខវាហារ លបាជញខលបាគ្អស្ដច ររខហើយានចិតថលអ 

 រសុីេរតោានចិតថខស្ដយ េះសរ កិចចការបវរលគាន់ខបើផងបដរ ។ 

១៤. បងនីតញុាុំខលចើនគាត់ានទ្ុំងន់ មិនស្ស្ដលមិនធងន់មួយរយបីបន 

 គី្ឡូពិតបមនកុុំលចឡុំខសបហ៍ គាត់សងាា បដរានលបពននខហើយ ។ 

១៥. កុំខលាេះខឆងហីុអាយុខកយងេចី ខទ្ើបដប់លបាុំបីពីរោក់េញុុំខអើយ 

 លបធានសុំអាតឬកពារហាក់ខឈវើយ ជួបដុំបូងខអើយសឹងញ័រេវួន ។ 

១៦. ធារៈាឌសគមដូចនរា ភាពពុទ្និកាដូចោងនឹមនួន 

 ចរោធ បញ៉ាស្សីខទាេះបីមិតថេវួន លចលឺមលបាុំបួនកនឋក់សញដ  ។ 

១៧. សុផលសុភាពដូចជាោរ ី កិចចការសុំភីផចិតផចង់ឧសាហ៍ 

 មិតថទាុំងម្មមពីរខលបៀបដូចលគ្សួ្ដរ ខលកាមបញជ ការលគ្ខូឆើតខឆ្លមឆ្លយ ។ 

១៨. ខលាកលគ្ណូ្ដរនិបិុនថាបិុនទាត់ ដូចខលាកហាត់ស្ដធ ត់ចិតថលអេុសកាយ 

 គិ្តគូ្រពួកេញុុំចិតថខលាកេឝល់ខ្លឝ យ ឲ្រខយើងសបាយចូលចិតថសិកា ។ 

១៩. រខីលាកលគ្សីុូនបខលងៀនតិចណូ្ សិសសស្ដង បបហហូរខលាកគិ្តខមឋចាឋ  

 េញុុំសូមខឆវើយលបាប់ដល់ខលាកលគ្ថូា ខមខរៀនអស្ដច ររពួកខយើងស្សួលខពក ។ 

២០. បានគូ្ទ្អងគុយងុយមួយទ្ុំហឹង គ្ប់មួយឃឝតឺភឹងលតវូបាត់ងុយខដក 

 ឯខលាកលគ្មូ្ហលគ្មូ្វា៉ា សីុនខពក េញុុំឃ្លវ នផឋួលខផឋកខបាកនុំប័ុងណ្ដស់ ។ 

២១. មិនដឹងថាេញុុំវាចាមិនសម សរខសរមិនេុំគិ្តឲ្រជាក់ចាស់ 

 ខរៀបរា៉ា ប់ប៉ាេះពាល់ឲ្រអស់អបកខ្លយ ស់ ប៉ាេះពាល់ខមឋចេវេះខមនថ អភ័យ ។ 

២២. េញុុំចប់បរោិយសូមជូនពរ ញាតិបេយរអងគរខសៀមរាបខជាគ្ជ័យ 

 សូមឲ្រពួកខយើងចាប់អាជីពថ្យី រងុខរឿងានន័យលកមុភីប ីអាយ(PBI) ។ 

  ខៅរ.៍ ២០ . វចិឆិកា .២០១០ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ
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១. ពីរពាន់លបាុំបួនចាប់ចួនអកេរា បតងកាពរខេមរាសហវតសថ្យី 

 សលមស់ជាតិបេយរលអគាប់ខបតី ផូរផង់ឥតបីម្លពលពឹកសវារ ី ។ 

២. រកីរាយខលតកអរអកសរបេយររស់ កស្ដងខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះលផលីាញគាយ នពីរ 

 តរនថីវបផធម៌កុំោពរមខហារ ី ផាយខពញលបឹថ្ពីទឹ្កដីកមភុជា ។ 

៣. សហវតសថ្យីម្នសលមស់បេយរ មុេាត់បថូរបលបលគ្ប់ខពលខវលា 

 អភិវឌណន៍ឈ្លនខឡើងសមិទ្នផលោោ ជូនសុេលបជារងុខរឿងខថ្ាើងថាា ន ។ 

៤. ស្ដប ម្ដដឹកោុំលបមុេរដ្ឋឌ  ទ្សពិធម្ថ្វថាវ មគ្គុខទ្សចុំណ្ដន 

 រ ុំខដ្ឋេះសរងាគ មសនថិភាពសុេស្ដនថ ានម៉ាូតូឡានផធេះថ្យវាិន ។ 

៥. ានកផួនចាប់រដឌលកសួងមនធីរ ានលគ្ប់ទិ្សទី្វតថស្ដលាខរៀន 

 ានមនធីខពទ្រសខរងាគ េះរស់រាន ានសីលានទានលបជាជនបេយរ ។  

៦. សីលធម៌ និង ការអភិវឌណន៍សងគម ទ្សសនៈអប់រ ុំសងគមលបលួបលប 

 ានធនធានមនុសសកុេះករហូរបហរ បណ្ឍិ តខៅបកបថ្ខករ ថិ៍មរតក ។ 

៧. បេយរខដើមផបីេយរខាទ្នៈភាពជាតិ ចុំខណ្េះលជតួលជាបខជៀសស្ដងអាលកក់ 

 សនឋិសុេសងគមខសធើរគាយ នបវន់ឆក់ បតខសៀមគ្ុំរក់ចង់បវន់លពេះវហិារ ។ 

៨. អរយិធម៌បេយរេភង់េភស់ខឆើតឆ្លយ បានខចញផសពឝផាយលគ្ប់ទ្ឝីបោោ 

 រហូតអងគរវតថលពេះវហិារ ខលាកចាត់ទុ្កជាខបតិកភណ្ឍ ជាតិ ។ 

៩. ខធឝើខអាយខទ្សចរណ៍្បេយររកីចុំខរ ើន ខភញៀវខទ្សចរខកើនលគ្ប់ស្ដសន៍ខៅញាតិ 

 រមណី្យដ្ឋឌ នបេយររកីស្ដយខលពាងលពាត ភូមិវបផធម៌ខទ្ៀតស្ដរមនធីរ ។ 
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១០. ានសតឝលពឹកសម្លពភបុំខលជាេះសធងឹអូរ ទ្ខនវទឹ្កហូរសមុលទ្វារ ី

 ានទាុំងលតីខផាតកុំរគាយ នពីរ ទិ្ដឌភាពរមណី្យស្សស់ស្ដអ តគ្យគ្ន់ ។ 

១១. ស្ដសោសិលផៈចុំលាក់វចិិលត សិកាគ្ុំនិតខធឝើចិតថទ្ន់ភវន់ 

 ទ្សសនៈតរនថី និង បេសរភាពយនថ សិលផិ៍ស្ដស្រសថខវទ្មនថយីខកអាម្យ៉ា ។ 

១២. ានខលាេ នចាបីុខភវងភាវ ត់ចុំខរៀង សូរស័ពធស្ដថ ប់ខសៀងខចេះខលចៀងបកម្ចប 

 ពិខរាេះរណ្ថុំ នុំងចិតថស្សម្ម៉ា ខមើលខឃើញវស័ិយបេយរខជឿនខលឿនលអ ។ 

១៣. បេយរចូលអាស្ដ នសាជិកទី្ដប់ អនថរជាតិសងប់បសងងបេយរអងគរ 

 ានលបម្ពណី្ស្ដងលបាស្ដទ្ថ្យ កិតិថយសបវររកផធឹមមិនបាន ។ 

១៤. ជីវភាពស្សុកបេយរធូរធារសថកុសឋមម ឧដុងគឧតថមរងុខរឿងខថ្ាើងថាា ន  

 ខនេះខដ្ឋយស្ដរលបជាលគ្ប់លបាណ្ ឆ្លវ តម្វចុំណ្ដនបានសុេសួសថ ី ។ 

១៥. ម្មមបូនខេតថលកងុកបុងខបេះដូងបេយរ ដក់ជាប់ចិតថបថ្រកាទឹ្កដី 

 កស្ដងអភិវឌណន៍សហវតសថ្យី ថ្ាុុំខថ្ាើងលាញលផមី្នសលមស់បេយរ ។ 

  ភបុំជញជ ុំង . ២៥ .  មិថុ្ោ .២០០៩ 

   និពនន   ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. េញុុំបាទ្រតោចារអកេរា សថីសិទ្នកុារលគ្ប់ស្ដសន៍ជាតិ 

 មុននឹងថាវ បថ្វងលបាប់ខៅញាតិ េញុុំបាទ្សូមខឆវៀតរ ុំលឹកគុ្ណ្ ។ 

២. គុ្ណ្ាថ យឪពុកចិញ្ច មឹបុលត លគ្លូអវសុិទ្នានគុ្ណ្ធងន់ 

 លពេះពុទ្នលពេះធម៌សងឃានបុណ្រ សុទ្នជាលពេះគុ្ណ្ម្ថ្វបវរ ។ 

៣. ខា៉ាងដប់យប់ខលៅម្ថ្ងអងាគ រ ម្មមពីរឧសភាចិតថខស្ដយ េះសរ 

 ពីរពាន់លបាុំពីរចារអកសរ គុ្ណ្រដ្ឋឌ លអសខរងាគ េះកាយ ។ 

៤. ខទ្សភាពលបិមលបិយសនថិភាព ទ្ុំពាុំងតូចទាបរកីសុេះស្ដយ 

 លបសូលតពីគ្ភ៌ម្ផធអបកាឋ យ ានរបូខឆ្លមកាយានសិទ្នភាវ ម ។ 

៥. កុំរងសិទ្នបូនម្នកុារ សកលបថ្វងថាានរាយោម 

 ានសិទ្នបួនខនេះមិនលកុំខលកៀម រការស្ដច់ឈ្លមលគ្ប់ពូជស្ដសន៍ ។  

៦. សិទ្នមួយរស់រានានជីវតិ ខសយើរភាពគាប ពិតឥតលកឡាស់ 

 មិនលបកាន់ពូជ រ ឺជាតិស្ដសន៍ ខកយងខគារពចាស់ស្ដគ ល់េុសលតវូ ។ 

៧. ានសិទ្នថាប ក់ថ្បមរស់សមរមរ ផធេះថ្យតូចធុំស្ដប ក់រស់ខៅ 

 ផឋល់មាូបអាហារថាប ុំសងាូវ លគ្ខូពទ្រទួ្ខៅជួយខកយងឈឺ ។ 

៨. សិទ្នពីរកុារអភិវឌណន៍ ខរៀនស្ដលារដឌបញដ ភវឺ 

 សុេភាពបវរគាយ នជុំងឺ រសយីពនវឺរស់សុេស្ដនថ ។ 

៩. ានសិទ្នយល់ដឹងបផបកពត៌ាន បញា ខលគ្ឿងខញៀនដ៏ស្ដានរ 

 សិកាខរៀនសូលតលគ្ប់អងគលបាណ្ សិទ្នបីខទ្ៀតបានចាប់ការពារ ។ 
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១០. ជួញដូរផវូវខភទ្អាជីវកមយ ជិេះជាន់ពលកមយខកយងោោ 

 វាយខកយងលចុំធាក់ឆាួតលីលា លតវូចាប់ផឋោធ ចាប់ដ្ឋក់គុ្ក ។ 

១១. សិទ្នបួនចូលកបុងសងគម ានសិទ្នអប់រ ុំមីងបម៉ាពុក 

 បខញ្ចញខោបល់នមទ្ុំនុក ដឹងផលលអទុ្កេខដ្ឋយបានខរៀន ។ 

១២. បញា សុេភាពអោម័យ លតវូស្ដអ តរាល់ម្ថ្ងខទ្ើបខរាគ្គាយ ន 

 ជក់ា៉ាហិតកាវខសពខគ្ឿងខញៀន កញឆ អាខភៀនបារសី្ស្ដ ។ 

១៣. ខលគ្ឿងអស់ទាុំងខនេះកុុំលបលពឹតថ បុំផ្កវ ញជីវតិខអាយមរណ្ដ 

 លបឹងខរៀនសូលតវញិជួយលគ្សួ្ដរ អឝីមិនបានការលតវូខបាេះបង់ ។ 

១៤. មួយមិថុ្ោសិទ្នកុារ កុលបុលតធីនស្ដច់ឈ្លមស្សស់ 

 សម័យប៉ាុលពតគាយ នសិទ្នខស្ដេះ កុលបុលតទាុំងអស់រស់ខវទ្ោ ។ 

១៥. ខកយងជាទ្ុំពាុំងសបងឬសស ី ានសិទ្នខសរជីាតិការពារ 

 មួយមិថុ្ោសិទ្នទិ្វា ម្នកុារជាអនថរជាតិ ។ 

   អងាគ រ . ២២ . ឧសភា .២០០៧ 

   និពនន  ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. លតវូបថ្ទឹ្កដីខដើមខនប តឬសស ី ខតើបេយរលបសុស្សីបថ្ដីកមភុជា 

 បថ្ដូចខមឋចបដររកាការពារ របួរមួស្ដមគាគ គិ្តគាប ោ៉ាងណ្ដ ? 

២. បោធ យលបងឝកឃ្លវ ុំងមរតកជាតិ ខឆេះខេធចចាកឃ្លវ តពីដីខេមរា 

 កផួនចាប់បណ្ឍិ តអបកលបាជញបញដ  គ្មភីដីកាភាស្ដអកសរ ។ 

៣. ឬសសខីេធចេធីញាុំញីនរគ្ សងគមវកឹវររាស្រសថភ័យបភបកស 

 ធាវ ប់បតរស់ខៅនរគ្បវរ សុេសនថិភាពលអពុុំធាវ ប់ទុ្រ មកិស ។ 

៤. រាស្រសថខឆ្លតខសឋចខ្លវ ចគាយ នលបាជាញ សឋ ី ខតើរ ុំពឹងអឝីខធឝើស្សូវគាយ នទឹ្ក 

 ឬសសាីនខដើមអត់បោវ សវឹក យប់ម្ថ្ងលាង ចលពឹកនឹកបតអត់ឃ្លវ ន ។ 

៥. ឬសសកីាប់អស់កាប់រ ុំខលើងគ្ល់ ខតើម្ថ្ងណ្ដយល់ឈប់ពុលចង់ាន 

 ចង់បានលបាក់ដួងឥឡូវសុុំទាន ខនេះខហើយរកុរានបុំពានឬសស ី ។ 

៦. លពេះខគាលពេះបកវលទ្ង់លពេះអលមឹត ខលបាសលតជាក់ចិតថរាស្រសថទាុំងលបសុស្សី 

 នរគ្សុេស្ដនឋសុំរានឋទឹ្កដី ភបុំខលជាេះលពឹកសម្លពធមយជាតិលតកាល ។ 

៧. ភពបដនខេមរាស្ដសោលពេះពុទ្ន លពេះសតថាគ្តបារមីវសិ្ដល 

 លពេះធម៌ោុំផវូវទី្ពឹងកណ្ដឋ ល លពេះសងឃសបទិ្នស្ដប លខគារពបូជា ។ 

៨. ឬសសពូីជលអ ខដើមលអកូនលអ ទ្ុំពាុំងបវរបថ្ញាតិលគ្ប់គាប  

 វបផធម៌រកីស្ដយលផលីាញេធរខ្លធ រ ខដ្ឋយស្ដរកមភុជាានខនប តឬសស ី ។ 

៩. ខនប តខឆើតខកើតដុេះខលើម្ផធស្សុកបេយរ ានខដើមដុេះបកផរលបាស្ដទ្លាញលផ ី

 បកផរអងគរវតថកបុងបដនបូរ ី នរគ្រងសបីេសជ័យវរ យន័ ។ 

១០. ខនប តានសលមស់លបខោជន៍ខលាមពណ៌្ បសឋងពីអរយិធម៌លអដូចេវឹមចនធន៍ 
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 ខដើមមូលលកឡង់ដូចវង់លពេះច័នធ ាុំសឝតិខហើយនន់ខធឝើបានលគ្ប់មុេ ។ 

១១. ទាុំងឬសខដើមសវឹកគាវធាងផ្កា បផវ េវេះជាបបនវបកផសុំថាប ុំទុ្ក 

 ទឹ្កខនប តបផអមជូរផឹកបាត់អផសុក ផឹកបុំបាត់ទុ្កេជល់បពងឬសស ី ។ 

១២. បខងាអ ងឬសសចីងខផ្កអ បខដើមខនប ត ចាប់ចិតថសួរខចាទ្ចុេះជាខហតុអឝី 

 ខមឋចខដើមទាុំងពីរស្ដមគ្គីភកថី ខនេះជាខសចកថីគួ្រយល់ខហើយអបក ។ 

១៣. ឬសសតីុំណ្ដងខអាយអបកការពារ រឯីខនប តជាលពលឹងជាតិជាក់ 

 រកុេជាតិទាុំងពីរស្ដមគ្គីជាក់លាក់ សូមញាតិវល័កេសយលគ្ចិតថសបិទ្នបថ្ ។ 

១៤. ខយើងរស់ខលើដីបូរកីមភុជា របួរមួស្ដមគាគ ខយើងជាកូនបេយរ 

 ទ្ុំពាុំងសបងឬសសសីថីលបាប់ខសបហ៍ ខនប តដុេះដបងាបសថងភាពអភិវឌណន៍ ។ 

១៥. ខបើខនប តរលុំជាតិរលាយ វបផធម៌ពណ្តរាយលតវូបាត់មុេាត់ 

 ជាតិរាស្រសថវកឹវរនិរាសលបាស់លពាត់ ខភវៀងមិនខទ្ៀងទាត់ពរុេះផគរឥតឈប់ ។ 

១៦. ម្ថ្ងរេះលបាប់ថាសូរោិលពលឹម ម្ថ្ងលិចសងឃមឹលបាប់ថាលពលប់ 

 ម្ថ្ងលពាត់ខលាកាលបាប់ថាខពលយប់ វបផធម៌ស្ដយលគ្ប់យប់ម្ថ្ងលតវូបថ្ ។ 

១៧. បេយរខអើយលតវូចាុំបណ្ដឋ ុំខេមរា     វបផធម៌ដូននមហានរគ្បេយរ 

 រាស្រសថអបកដឹកោុំកាវ ហានពូបក         ដូចខនេះផងបដរបេយរឬសសខីនប ត ។ 

 វទិ្ាល័យហ នុបសនខសរភីាព.                           

 សុលក.០៨.តុលា.២០០៨ 

 និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. សុំខលៀកបុំពាក់បេយរពណ៌្លបចាុំម្ថ្ង ឧតថមម្ថ្វថ្បូរេភង់េភស់ានអតទន័យ 

 ខសវៀកពាក់នមបបបបទ្ចាប់លបម្ពណី្ ជនលបសុស្សីលបាុំពីរម្ថ្ងខសវៀកនមពណ៌្ ។ 

២. ខខ្លអាវម្សផកផនិផ្កមួងចរបាប់ លអចុំណ្ដប់ហូលខគាមបលបានគុ្ណ្ធម៌ 

 សូលតខដ្ឋយម្ដម្ចបនមម៉ាូដនមកផច់ពណ៌្ ខចញពីគ្ភ៌បេយរពិតៗលអឥតខខ្លច េះ ។ 

៣. ម្ថ្ងអាទិ្តរខសវៀកលកហមពណ៌្ខាេះមុត ច័នធបរសុិទ្នខសវៀកខលឿងទុ្ុំដ៏សយ័លគ្ខស្ដយ េះ 

 អងាគ រខសវៀកពណ៌្ស្ដឝ យចាស់មិនខលកៀមខលកាេះ ឯពុធខោេះខសវៀកម្បតង រ ឺសីុខលៀប ។ 

៤. ម្ថ្ងលពហសផតិ៍ថខសវៀកលតយួខចកលអដូចទាវ សុលកពណ៌្ខេៀវខៅរល៍ពីងទុ្ុំសូមអបកលជាប 

 លបាុំពីរពណ៌្ខសវៀកលតវូម្ថ្ងពិតមហាលាភ អបកេភស់ទាបអបកតូចធុំអាចខសវៀកបាន ។ 

៥. ខនេះខហើយជាវបផធម៌បេយរដ៏លបម្ព លបម្ពណី្ការខសវៀកពាក់ពីបូរាណ្ 

 កបុងោមបេយររកាបថ្បេយរចុំណ្ដន ជាតិខថ្ាើងថាា នខលពាេះបតអបកអនុវតថន៍ ។ 

៦. ខពលបុណ្រទានជាតិធុំៗភជុុំចូលឆ្លប ុំ អបកលតវូចាុំអាចខសវៀកពាក់បានខៅវតថ 

 ពិធីខរៀបមងគលការខសវៀករុ ុំព័ទ្ន ានមុេាត់ានកិតិថយសសមជាបេយរ ។ 

៧. ហូលអាវបា៉ា ក់ចាក់ខគាមម្សផម្ចបពិខសស ម្នតខលមេះោរបីេយរអបកពូបក 

 ខរៀបទុ្កដ្ឋក់ខចេះចាត់បចងខអាយគាប់ខសបហ៍ ហូលខគាមបលបសូលតខដ្ឋយម្ដម្ចបឥតខខ្លច េះ ។ 

៨. សូមកុុំខសវៀកខខ្លេូវប យសុំពត់បឆក មិនគាប់បភបកខសវៀកខៅវតថមិនសមខស្ដេះ 

 េញុុំរតោសូររខពលជពិតជាខស្ដយ េះ អបកទាុំងអស់ខចេះគិ្តគូ្រខសវៀកពាក់សម ។ 

  ភូមិភបុំជញជ ុំង .១៩ .ខមស្ដ .២០០៩ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. លកាបខអានសិស្ដរថាឝ យបងគុំ លាមម្ដលកពុុំឈូកបុបាព  

 គុ្ណ្ាឋ យឪពុកលគ្អូាចាររ គុ្ណ្ខលេអកេរារតនលត័យ ។ 

២. េញុុំបាទ្រតោសួររខពលជ ដឹងគុ្ណ្ជានិចចបថ្និសសយ័ 

 ស្ដងអុំខពើលអខរៀងរាល់ម្ថ្ង ខសៀមរាបថាវ ម្ថ្វចិតថខស្ដយ េះសរ ។ 

៣. ផវូវថ្បល់ខៅស លូូផវូវលុំ ផធេះថ្យតូចធុំមនុសសអ ូអរ 

 ឡានកង់ម៉ាូតូជិេះខបើកបរ នមវថីិ្លអភវឺខបើកខភវើង ។ 

៤. ខទ្សភាពមខោរមរម្លពលពឹកា ផធេះថ្យវឡិាស្សុកបេយរខយើង 

 បដនដីអីលិចខឆៀងខ្លងខជើង ខសៀមរាបខេតថខយើងលកងុអងគរ ។ 

៥. មលនីថរាជការលកសួងជាតិ បេយរលគ្ប់ខៅញាតិមិនវកឹវរ 

 ការពារកស្ដងលកងុអងគរ លផលីាញខ្លធ រេធរភាពស្ដមគ្គី ។ 

៦. ខសៀមរាបទាកទាញខភញៀវខទ្សចរ អងគរបវរលអគាយ នពីរ 

 លបាស្ដទ្ទឹ្កខលជាេះភបុំគិ្រ ី បារាយជាទី្ទឹ្កថាវ ខឈឝង ។ 

៧. លពេះអងគធុំខលជាេះភបុំគូ្ខលន ខទាេះគាយ នមួយខសនចង់ខៅខលង 

 ឱ!ភបុំបាបេងលបគុ្ុំខភវង ានទាុំងចាស់ខកយងខលងពិខរាេះ ។ 

៨. តរនថីលបគុ្ុំបទ្ពិណ្ពាទ្រ គ្ងសគររោតឈឹងដុំខគាេះ 

 ម្រយុំលគ្លូចខលើខឈើេភស់ សូរេវុយពិខរាេះជាប់ចិោឋ  ។ 

៩. លបាស្ដទ្បាយ័នលពហយមុេបួន ញញឹមផធួនៗវង់ភ័រកាថ  

 ញញឹមរាក់ទាក់ជាតិខេមរា មរនថីរាជការទាុំងលបសុស្សី ។ 
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១០. ភូមិវបផធម៌លអអស្ដច ររ ចូរខៅទ្សសោលាុំតរនថី 

 គ្ននបុបាព ខពទ្រខបើកថ្យី ជួយជនជួបភ័យពាបាលជា ។ 

១១. ខសៀមរាបទាក់ទាញខភញៀវបរខទ្ស ខេតថលកងុវខិសសស្សស់រមរោ 

 អាខមរចិចិនចាមម្ថ្យួនជាឝ  បារាុំងភូាចូលទ្សសោ ។ 

១២. អងគរឃរុងយូរនុំងពិពណ៌្ ស្ដប ម្ដវបផធម៌លអអស្ដច ររ 

 ានបលផងរបាុំអបសរា កូខរ ៉ាខេមរាអបកផថួចខផឋើម ។ 

១៣. សកលវទិ្ាល័យស្ដលា ផឋល់ការសិកាជាដខងាើម 

 ផឋល់ចុំខណ្េះដឹងវជិាជ ខឆបើម ខលបាសលពុំសខនសើមជាតិខថ្ាើងថាា ន ។ 

១៤. សលមស់ខសៀមរាបដ៏លបឹមលបិយ េវឹមស្ដរអតទន័យសុេខកសមកានឋ 

 គឺ្ជាទី្លកងុខេតថបូរាណ្ ជាតិទ្ទួ្លបានលបាក់កុំម្រ ៉ា ។ 

១៥. ការអភិវឌណន៍ឈ្លនមុេខគ្ រខសៀលលជាលខលជខពលយប់ម្ថ្ង 

 ជាលកងុខេតថខឆើតទាន់សម័យ ខសដឌកិចចវស័ិយខ្លងខទ្សចរណ៍្ ។ 

  ខៅរ ៍.២៤ .កុមមៈ .២០០៧ 

   និពនន  ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. ម្លពខឈើរលុំជួរភបុំខ្លច ត់ខ្លច យ អស់សតឝទាុំងឡាយខ្លច ត់ខ្លច យលុំខៅ 

 ពរុេះផគរលាន់ខភវៀងក៏េុសរដូវ បរសិ្ដទ នឥឡូវអបកណ្ដអបកបថ្ ? 

២. គាយ នខទ្ខលាកេះខអើយេញុុំរស់ឯកឯង ដីខលបេះលកបហងពរុេះផគររាប់បេ 

 សុំលាប់ញាតិេញុុំោយនពុកបម៉ា អស់ពីដីបេយរសុវណ្តភូមិេញុុំ ។ 

៣. រេីញុុំថ្យដ្ឋចុំលាក់សអិតស្ដអ ង លបាស្ដទ្កស្ដងលបាងគកបុងម្លពភបុំ 

 លមឹគ្ក៏ឃ្លវ តឆ្លង យស្ដថ យម្លពរលុំ មនុសសមួយហឝងូធុំផឋុុំកាត់េញុុំលក់ ។ 

៤. ទឹ្កេញុុំក៏ថ្ងូរហូរកាត់សុំរាម ទឹ្កបភបករហាមលង់លបាណ្កេឝក់ 

 សលមស់ទឹ្កខលជាេះធាវ ប់ថាវ េចីលាក់ បលបកាវ យជាលអក់ហូរចូលបលពកសធឹង ។ 

៥. េញុុំខលបើសខ្លវ កាឋ ន់ពស់លតីដុំរ ី លពមទាុំងបកសភ័ីយខហើយខពលហបងឹ 

 បស្សកឃ្លវ នចុំណី្អត់លទាុំេុំលបឹង សគមបសផកលគ្បឆអឹងបន់លពេះអងឝរ ។ 

៦. េញុុំវង់តរនថីលទ្សគរបូរាណ្ រោតចុំណ្ដនេវុយឃឹមឧបករណ៍្ 

 េញុុំខឃ្លវ ងឃ្លវ កាពរកុំណ្ដពរអកសរ េញុុំឱសថ្លអវទិ្ាស្ដស្រសថចាស់ ។ 

៧. េញុុំជាសិលផៈយីខកអាម្យ៉ា ហូលខគាមខដ្ឋយម្ដក៏បសនលកណ្ដស់ 

 េញុុំជាចុំខរៀងបូរាណ្ចុំណ្ដស់ ឱស!ឱ!ខលាកាច ស់ជួយបថ្េញុុំផង ។ 

៨. សូមជួយេញុុំផងអស់សពឝមរនថី ខកយងចាស់លបសុស្សីម្លស្ស្ដយចុំណ្ង 

 ខអាយេញុុំគ្ងវង់ជួយជួបជុុំបអូនបង ញាតិបេយរបានលគ្ងផាយអរយិធម៌  

៩. ធមយជាតិបរសិ្ដទ នវបផធម៌ថ្ាុុំខថ្ាើង បេយរជួយបថ្ខឡើងខទ្ើបជាតិខលាមពណ៌្ 

 ភារកិចចលតវូចាុំផ្កឋ ុំបថ្ឈ្លមជ័រ ខទ្ើបកថីញាប់ញ័របលបជូនពរជ័យ ។ 

  ភបុំជញជ ុំង .១៥. វចិឆិកា .២០០៨ 

   និពនន  ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. រាលតីភជុុំបិណ្ឍ សុបិនឋកូន បម៉ាឪកសយ័សូនរធាវ ក់ខកើតខលបត 

 ខដ្ឋយស្ដរចិញ្ច មឹកូនខដើមខហតុ ខដើមផខីពាេះបឆអតកមយទុ្ចចរតឹ ។ 

២. បម៉ាឪខស្ដយខស្ដកចុេះនរក សីុបតលជាុំភក់លាមកពិត 

 របូរាងអាលកក់ខខ្លវ ចផាចិតថ នមកមយលបលពឹតថដ្ឋច់ធម៌អាថ៌្ ។ 

៣. ឯកូនលបសុស្សីសុំណ្ពឝេវួន ពុុំខឃើញកូនសងនួខៅវតថវា៉ា 

 ខឃើញកូនងប់ងល់បលផងស្សីស្ស្ដ ខភវចនឹកានបិនខហើយ ។ 

៤. យមបាលខដ្ឋេះបលងអបកានគុ្ណ្ ឈប់ខធឝើទារណុ្លបាប់ចុំខលើយ 

 បតដប់លបាុំម្ថ្ងកូនបកវខអើាយ បម៉ាឪឆវងខលតើយខស្ដយចុំណី្ ។ 

៥. ប៉ាុបនថបម៉ាឪខដើររកកូន កូនបងកូនបអូនទាុំងលបសុស្សី 

 ខដើររកលគ្បវតថលគ្ប់រាលតី មិនខឃើញពិសីខឃើញបតខគ្ ។ 

៦. ខឃើញបតញាតិខគ្អបកដ៏ម្ទ្ ខគ្ខចេះលកម្លគិ្តរេិះខរ 

 ខរៀបចុំអាហារមូយកុំខភវ ខៅវតថនឹងខគ្អធិដ្ឋឌ ន ។ 

៧. ឧទិ្ធសជូនដល់អបកានគុ្ណ្ ខបើជួបទុ្កេធងន់ខលកាយបចកឋាន 

 សូមខអាយបានដល់រ ុំខដ្ឋេះលបាណ្ ជួបកឋីសុេស្ដនឋរ ុំខដ្ឋេះខពៀរ ។ 

៨. កាលបដលខៅរស់ចិញ្ច ឹមកូន ជីវតិមុនសូនរគិ្តពាលា 

 ខបើកបនស្សីស្ស្ដបលផងភាប ល់គាប  លជកូខគាាន់ទាសុំលាប់ខគ្ ។ 

៩. ខទ្ើបធាវ ក់េវួនខលបតខលពាេះទុ្ចចរតឹ កាលានជីវតិមិនគិ្តខទ្ 

 ខអាយបតកូនរស់ស្សួលនឹងខគ្ គាយ នខពលទ្ុំខនរខៅវតថវា៉ា ។ 

១០. ឥឡូវកូនកាវ យឪពីមុន ខភវចគុ្ណ្ខធឝើបុណ្រជូនបិន 

 ានរងកមយទុ្កេខខ្លវ ចផា រងចាុំម្ថ្ងណ្ដឈប់ដូខចបេះ ។ 
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១១. ខលបតយុំគួ្កលទ្ងូបកផរវហិារ បស្សកផ្កឋ ុំកូនលាថាម្ថ្ងខណ្េះ 

 អញខអាើយសមអត់រស់លចាសខឆអេះ កូនគាយ នចុំខណ្េះខចេះខធឝើបុណ្រ ។ 

១២. លគ្ប់ដប់លបាុំម្ថ្ងខលបតលតវូឃ្លវ ត ទួ្ញលបាប់ខៅញាតិខអាយស្ដគ ល់គុ្ណ្ 

 គុ្ណ្ាឋ យឪពុកគុ្ណ្មហាធងន់ លីបសងបរ ៉ាកពុនចិញ្ច មឹបុលត ។ 

១៣. សុបិនឋនិមិតថពិតនឹងបភបក គួ្រខអាយសបងឝគ្លពេះវសុិទ្ន 

 បម៉ាឪធាវ ក់េវួនបសនកុំសត់ កាវ យខលបតទុ្គ៌្តអត់អាហារ ។ 

១៤. រាលតីដ្ឋស់ចិតថខអាយភាញ ក់េវួន កបុងោមកូនសងនួលគ្ប់អានយ  

 ខអាយខចេះខធឝើបុណ្រខៅវតថវា៉ា កុុំវក់ស្សីស្ស្ដបលផងពាលា ។ 

១៥. រដូវភជុុំបិណ្ឍ ដប់លបាុំម្ថ្ង កូនសងនួាសម្ថ្វលគ្ប់អងាគ រ 

 ខធឝើបុណ្រនុំងសីលលគ្ប់គាប ៗ សូមបុលតសងនួភាញ ខស្ដយសុខ្ល ។  

  ភបុំជញជ ុំង .ខៅរ ៍.១២ .កញដ  .២០០៩ 

   និពនន   ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. អភិវឌណន៍េវួនឯង ទឹ្កចិតថសបមឋង ខដ្ឋយកាយវកិារ 

 សីលធម៌អបរ ុំ សងគមវាចា ឬកពាររាបស្ដរ 

  កាវ ហានខាេះមុត ។ 

២. ស្ដយ រតីរងឹបឹុង អាចទ្ប់កុំហឹង  ខឆវឆ្លវតក់សវតុ 

 កាប់ឆ្លា រឧបសគ្គ លុំបាកលបយុទ្ន  ខរឿងរា៉ា វទុ្រគ្ត 

  រននត់ខជៀសឆ្លង យ ។ 

៣. េិតេុំសិកា បខងាើនបញដ   គាយ នការខនឿយណ្ដយ 

 ទ្ខនធញចុំខណ្េះ ខដ្ឋយកឋីសបាយ  ជួបទុ្កេេឝល់ខ្លឝ យ 

  ខដ្ឋេះស្ស្ដយឆ្លវ តម្វ ។ 

៤. សនថិវធីិ របួរមួស្ដមគ្គី  ជុុំញាតិលបសុស្សី 

 ទ្ុំោក់ទ្ុំនង ានេវឹមអតទន័យ  កិចចការហាសឋ ី

  ខអាយញាតិចូលចិតថ ។ 

៥. ពាោមបសឝងយល់ ពីខករ ថិ៍រសឹគ្ល់  េវឹមស្ដរជីវតិ 

 ខចេះសួរេវួនឯង ខរៀនស្ដថ ប់ខរៀនគិ្ត  កត់លនគ្ុំនិត 

  គិ្តខឆ្លភ េះខគាលខៅ ។ 

៦. អោគ្តភវឺថាវ  ពាោមឧសាហ៍  កុំចាត់លងង់ខលវ  

 បសឝងរកខគាលខៅ ខពលជួបខស្ដកខៅ ខភវើងដុតចិតថខៅឋ  

  ោុំខៅនរក ។ 

៧. ខជៀសវបាបស្ដងបុណ្រ ខចេះស្ដគ ល់ខទាសគុ្ណ្ បាបពាលលាមក 

 ស្ដងបុណ្រធម៌លអ រស់ផុតលជាុំភក់  ពាករមនុសសគ្ុំរក់ 

  ទុ្កេមួយរយឆ្លប ុំ ។ 

៨. ខរៀនរស់ខរៀនស្ដគ ល់ ខរៀនដឹងខរៀនយល់  កុសល និង កមយ 
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 ខរៀនពីលមអ ជីវតិលបចាុំ  រាល់ម្ថ្ងបេឆ្លប ុំ 

  លគ្ប់ខពលខវលា ។ 

៩. ខទាេះជាកសិករ ខទាេះជាអបកលក  លុំបាកខវទ្ោ 

 នុំងចិតថខអាយាុំ ចាស់លាស់ការងារ កុុំខៅរញុរា 

  ខដកចាុំសុំណ្ដង ។ 

១០. អឝីបដលេវូនខចេះ េវួនានចុំខណ្េះ  ខចេះខធឝើលគ្ប់ោ៉ាង 

 លតវូលបាកដមួយ ចាស់លាស់ទុ្កអាង  េួបវសាលបាុំង 

  លុយចូលរាល់ម្ថ្ង ។ 

១១. ខពលជួបបរាជ័យ ខពលជួបទុ្កេភ័យ  ចុកខពើតផាម្លក 

 កុុំអស់សងឃមឹ ផឋួលលតីវស័ិយ  លតវូស្ដងស្ដប ម្ដ 

  ដួលខហើយខលកាកឈរ ។ 

១២. លតវូានសងឃមឹ សួសថញីញឹម  អបអរស្ដទ្រ 

 ដុំខណ្ើ រជីវតិ ានខគាលជុំហរ  ឈ្លនខជើងខអាយេធរ 

  កិតថិស័ពធេវួនឯង ។ 

  វ.ិជប់វារ ី. លពហសផតថិ៍ .០៨ .តុលា . ២០០៩ 

   និពនន ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. អាទិ្តរដប់បួនបេធបូរាលតី ពីរពាន់ដប់បីកវចីាប់ចារ 

 សលមស់ានជ័យបដនដីខេមរា កាលខោេះសិកាថាប ក់ទី្ដប់មួយ ។ 

២. បោធ យានជ័យខេតថជាប់លពុំបដន ខេតថលអបមនខទ្នបលងភ័យទុ្កេលពយួ 

 បបកបាត់ដុំបងខផឋើមបណ្ថូ លលតយួ េុំស្ដងខលើកសធយួវបផធម៌ានជ័យ ។ 

៣. អបាលកិចចលអដឹកោុំចុំណ្ដន អនស ុ៊ុំ គឹ្មោ៉ានខនេះោមមរនថី 

 អ ុងខអឿនឯកឧតថមដ៏ឆ្លវ តវាងម្វ អបកដឹកោុំថ្យីជុំោន់ធិបខតយរ ។ 

៤. ានជ័យខពាខពញខៅខដ្ឋយសលមស់ អបកនឹងសយ័លគ្ខស្ដយ េះអស់លគ្ប់វស័ិយ 

 បណ្ថុ េះគ្ុំនិតគិ្តខផថើមស្ដប ម្ដ ផាភាជ ប់និសសយ័លអខពញចិោថ  ។ 

៥. ស្សុកទាុំងលបាុំបីភបុំស្សុកា៉ា ម្ឡ ស្ដឝ យខចកថាវ ម្ថ្វថ្យពួកសងាា  

 មងគលបូរលីពេះខនលតលពេះណ្ដ អូរខលៅជីវា៉ាសិរខីស្ដភ័ណ្ឍ  ។ 

៦. វបផធម៌វស័ិយស្ដប ម្ដកស្ដង សុំអិតសុំអាងលគ្ប់មុេលគ្ប់លគាន់ 

 មនុសសធម៌អបរ ុំេិតេុំបានទាន់ លបញាប់រសួរាន់ទាុំងបផបកកសិកមយ ។ 

៧. ានមនធីខពទ្រស្ដលាខពញដី បឋមវទិ្ាល័យខរៀនបានរាល់ឆ្លប ុំ 

 ានធនធានមនុសសជាឱសថ្ថាប ុំ ចុំខណ្េះខចេះចាុំជួយជាតិសងគម ។ 

៨. ឥឡូវានជ័យកាវ យខេតថានលកងុ ពីរលអខៅកបុងខេតថមួយដ៏ធុំ 

 សិរខីស្ដភ័ណ្ឍ លកងុដ៏ឧតថម ខបា៉ាយបប៉ាតសុេុមលកងុលអចុំណ្ដន ។ 

៩. តុំបន់ខទ្សចរណ៍្ក៏ឥតានេឝេះ អខនកខសអកសអេះធមយជាតិបូរាណ្ 

 ានភបុំលពឹកសម្លពសធងឹអូរកុំស្ដនថ ចង់ខដើរជិេះឡាននមបតចិតថចង់ ។ 

១០. លបាស្ដទ្ភ័រកថលពហយានបោធ យឆ្លយ  បោធ យទ័្ពណ្ដក៏លអផូរផង់ 

 គ្យគ្ន់វាលស្សូវភវឺបស្សក៏លតង់ លពលឹតរ ុំចង់រកីស្សស់ខពញបឹង ។ 

១១. ានបឹងបលពកអូរទឹ្កហូរថាវ ខឈឝង ចុេះកផង់ងូតខលងខហើយានទាុំងសធងឹ 
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 សធឹងលពេះពោវ ទឹ្កថាវ បដរហបឹង ចង់យល់លពលឹងខឡើងភបុំទ្សសោ ។ 

១២. ភបុំស្ដឝ យភបុំបាក់ដូនលពេះជញជ ុំង ខនលនភ័នថភាុំងខឃើញខរឿងអស្ដច ររ 

 ភបុំតូចភបុំធុំពលងកងវា៉ា ខឃើញបស្សចុំការខឃើញលកងុខេតថស្សស់ ។ 

១៣. ភបុំលពេះខនលតលពេះភបុំលាភភបុំបស្សេះ ភបុំលអអឝីខមវ៉ាេះភបុំកុំខបារខោេះ 

 ានលាអ ងានទាុំងផ្កា ថ្យដុេះផុស លបជាស្សីលបសុខផអើលភវូកទឹ្កដី ។ 

១៤. សួនខសបហ៍ជនបទ្បសនស្ដអ តគាយ នពីរ សួនស្ដឝ យលាភីធមយជាតិខេៀវេចី 

 ានឈវូសខលបើសកាឋ ន់ខ្លវ ខនដុំរ ី ានកុកចាបលតីទឹ្កខលជាេះម្លពភបុំ ។ 

១៥. ានសណ្ដឌ គាបុទុ្មយបសសិន ផធេះស្ដប ក់សុបិនថថ្យខពលជមខោរមរ 

 ានហាងទ្ុំនិញស្ដអ តទាុំងតូចធុំ ានគ្មោគ្មន៍វទិ្រុជាតិចាស់ ។ 

១៦. ប៉ាុសិ៍ថខៅលបាុំបួនចុចខៅលបាុំបី ចុចសូនរានជ័យខបើកថ្យីស្សលេះ 

 ប៉ាុសថិ៍លពហយានជ័យានវយ័ចុំណ្ដស់ សុំខលងលឺចាស់ពិខរាេះជាប់ចិតថ ។ 

១៧. ានវតថអារាមស្ដអ តខពញភូមិស្សុក ផវូវធម៌ោុំសុេអប់រ ុំគ្ុំនិត 

 ស្ដសោលពេះពុទ្នរងុខរឿងានឬទ្និ ោុំខៅសុចចរតឹឧតថមម្ថ្វថាវ  ។ 

១៨. ានជ័យានចាប់រដឌជួយសងគម ស្ដលាខេតថធុំស្ដអ តស្សស់អស្ដច ររ 

 ជូនយុតថិធម៌ខដ្ឋេះស្ស្ដយបញា  ចាប់តុលាការជួយខេមរជាតិ ។ 

១៩. ផវូវថ្បល់ខៅស ាួនលូផវូវលុំ លបព័ននគ្មោគ្មន៍ឥតានចខងអៀត 

 បថ្មដ្ឋក់ខភវើងសថបុចរាចរណ៍្ខទ្ៀត យប់ខឡើងភវឺលពាតខលើកសលមស់លកងុ ។ 

២០. ទី្ខវទិ្ការស្ដធារណ្ៈជន គួ្រខអាយគ្យគ្ន់ចូលខៅខលងកបុង 

 លុំបហរហាត់លបាណ្សុេភាពគ្ង់វងស នុំងរបូយូរលង់កូរសមុលទ្ទឹ្កខដ្ឋេះ ។ 

២១. ផារសិរខីស្ដភ័ណ្ឍ ផារថ្យីខស្ដភា លគ្ប់ផារោោានជ័យទាុំងអស់ 

 ានលក់ទ្ុំនិញធូរម្ថ្វរបស់ រសួរាយស្ស្ដយស្សស់ខចេះជួញកបុងស្សុក ។ 

២២. សលមស់ានជ័យដីខេតថដីលកងុ ដ៏លអផូរផង់ឧតថមសួគ៌្សុេ 

 លគ្ប់លកមុលគ្សួ្ដររស់រកស្សណុ្ក ខនេះសលមស់ស្សុកបេយរទឹ្កដីខយើង ។ 

  អាទិ្តរ .១៤. ធបូ.២០០៨ 

   និពនន  ហួន   រតោសូររខពលជ 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន រតនាសូរយពេជ្រ ទំេ័រ 108 

 

 

១. ធមយជាតិខកើតមករស់កបុងសងគម ជុុំជួបសុេតមរមរោម្ថ្វថាវ  

 ចារជាខសចកឋីអប់រ ុំចិោឋ  ថាខបើជនណ្ដរស់ានសីលទាន ។ 

២. ានសីលធម៌លអបវរខពកម្លក ម្ថ្វាននិសសយ័សុំបូរធនធាន 

 ខរៀនខអាយជាងសុុំសមជាអបកាន ខរៀនរស់រកុរានបសឝងរកសចចៈ ។ 

៣. សយ័លគ្ខស្ដយ េះខមលតីសថពិីខរាេះពិត ចិតថខសបហ៍ញាតិមិតថរសួរាយរាក់ទាក់ 

 ជាក់ខជឿទុ្កចិតថសុចចរតឹខស្ដយ េះសយ័លគ្ លាក់លួចាសលបាក់ចាកខជៀសខចញឆ្លង យ ។ 

៤. កាយចិតថសុភាពរាបស្ដរទ្ន់ភវន់ គ្ន់ខមើលអរណុ្រេះភវឺសពឝស្ដយ 

 ផាយលពហយវហិារធម៌ខដ្ឋយសបាយ កាយឥតខនឿយណ្ដយទ្ទួ្លលបលពឺតថ ។ 

៥. ចិតថនុំងសាយ ធិខកើនលបាជាញ  ថាវ ម្ថ្វអស្ដច ររខស្ដយ េះសយ័លគ្មូលមិតថ 

 តផតិថាលជេះថាវ ខដ្ឋយកឋីសុចចរតឹ ពិតជាចង់សបទិ្នតផតិោុំសុេស្ដនថ ។ 

៦. បានជាតិរងុខរឿងរកីលគ្ប់វស័ិយ ម្ថ្វហួសស្សម្ម៉ាខរឿងជាតិខថ្ាើងថាា ន 

 បានផវូវថ្បល់ស្ដភ នានរថ្យនថឡាន ស្ដយ នថាកលាណ្ខៅឋានសួគ៌ា ។ 

៧. ជាលតខចៀកទិ្ពឝានាត់បភបកទិ្ពឝ ផអិបដល់រាប់សិបឧបករណ៍្ោោ 

 ជាសម័យថ្យីបខចចកវទិ្ា ោស្ដកាយជាលគ្ប់គាប ដូចខសឋច ។ 

៨. ខស្សចខលើខលបើលបាស់លអ រ ឺអាលកក់ ដក់ចិតថបវន់ឆក់ោុំអបកនកាច់ 

 ផ្កឋ ច់ចិតថលាមកខលើអបកសុំខរច ស្ដច់ឈ្លមអបកខបថជាញ ជួយាតុភូមិ ។ 

៩. ផឋុុំខដ្ឋយគ្ុំនិតចិតថជួយញាតិផង បងបអូនខផ្កឋ េះផឋងចងលកងសងគម 

 ជុុំជួបលគ្សួ្ដររស់ខៅមខោរមរ អ ុំុំមីងាធុំរមួអភិវឌណន៍ ។ 

១០. គាត់លគ្ប់ៗគាប រស់រកសុចចរតឹ ពិតរបួរមួចិតថកស្ដងមុេាត់ 

 ទាត់ភាពអលបិយគាយ នន័យលគ្វាត់ រដឌអភិវឌណន៍តផតិញាតិានសីល ។ 

  ផាររាលតីអាតរខ៍សនធ័រ.១៥.កុមមៈ.២០១៤ 

   និពនន   ហួន   រតោសូររខពលជ  
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១. រស់រកសុចចរតឹ កុសលពិសិដឌ  ពិតខដ្ឋយសទាន  

 លជេះថាវ ស្ដងលអ កស្ដងលទ្ពា  ខចៀសអទិ្ោប  

  អកុសលកមយ ។ 

២. លបកបធម៌ខសយើ លបម្ពលបខសើរ  រាល់ម្ថ្ងបេឆ្លប ុំ 

 ជួញដូរទ្ុំនិញ លក់ទិ្ញលបចាុំ  អានយ សូមផ្កឋ ុំ 

  រស់ខ្លយ ស់បាបផង ។ 

៣. កុុំចង់លក់លបាណ្ លតឹមបតលក់ឡាន  រចួចាកចុំណ្ង 

 ខពាលពាករពិតសតរ វបិតថិខៅហយង  រចួខទាសកនវង 

  អបាយអលបិយ ។ 

៤. កុុំខលបើកុុំខជរ កុុំវាយផងខគ្  កុុំបសឋងកុុំសឋ ី

 ខពាលមិនពិខរាេះ លទ្ខគាេះគាយ នន័យ  ខទាេះនឹងខធឝើអឝី 

  ឲ្រខគ្យល់បាន ។ 

៥. កុសលធម៌លអ ចិតថាុំបវរ  ម្ថ្វថាវ កលាណ្ 

 រស់ខដ្ឋយពិចារណ៍្ ណ្ដស្សស់ខថ្ាើងថាា ន  លបាថាប ភពឋាន 

  ចាកភពទុ្កាេ  ។ 

៦. សណ្ដឋ នបរសុិទ្ន នុំងចិតថមុេះមុត  លបខសើរម្ថ្វថាវ  

 ស្ដងជីវតិលអ ពិតមហាអស្ដច ររ  បតងបតសុខ្ល 

  លគ្ប់កាលខវលា ។ 

  វតថខកស្ដរារាម. លពហសផតថិ៍ .២៩ .ឧសភា .២០១៤ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 

 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន រតនាសូរយពេជ្រ ទំេ័រ 110 

 

 

 

 

១. ស្ដងផបួសរស់ខៅ ខដើរខឆ្លភ េះខគាលខៅ  កបុងឆ្លកជីវតិ 

 សងគមជីវភាព មិនរាបខសយើពិត  ដូចបដលខយើងគិ្ត 

  តផតិលុំបពងាត់ ។ 

២. ខរៀនធម៌បសឝងយល់ ជីករកឬសគ្ល់  ស្ស្ដវលជាវលបវតថិ 

 ខដើមដ្ឋនខសចកឋី កមយអកុសលភាវ ត់  ជនយមិនខទ្ៀងទាត់ 

  វាលវដឋសងារ ។ 

៣. បួសខគ្ចពីផធេះ រចួចាកស្សលេះ  ចិញ្ច មឹអានយ  

 បួសសនសុំលទ្ពរ ខលងដូចខកយងណ្ដ  បួសខលពាេះលបាថាប  

  រចួចាកផុតទុ្កេ ។ 

៤. បួសខលពាេះលាភយស បួសស្ដងខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះ  បួសរស់ខអាយសុេ 

 បួសឆ្លន់បាយខញាម បួសខឆ្លភ េះខៅមុេ  បួសសងគុ្ណ្ពុក 

  បួសសងគុ្ណ្ាឋ យ ។ 

៥. ខដើមដ្ឋនបដលដឹង េុសលបាថ្េឹង  នឹងជនឃ្លវ តឆ្លញ យ 

 អសវកិខលស តយិេះខដៀលអបាយ  ខវទ្ោរបូកាយ 

  កេននកវិនផសសៈ ។ 

៦. របស់នរណ្ដ របូកេននសងាេ   ពិតមិនអមតៈ 

 តផតិមិនខទ្ៀងទាត់ ជីវតិអបផលកេណ៍្  គួ្រកុុំគិ្តសយ័លគ្ 

  គិ្តខធឝើបុណ្រវញិ ។ 

៧. និសសយ័បពឝជាជ  បួសរចួខវទ្ោ  រចួចាកខទាមបិញ 

 ចាកទុ្កេខទាសពាល នរកលជក់លជិញ  លេះអស់រលិញ 

  អវជិាជ តណ្ដា  ។ 

  សុលក .០៦.មិថុ្ោ . ២០១៤ 

   និពនន ហួន រតោសូររខពលជ  
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១. ានខពទ្រសបផុរសខៅខសៀមរាប សូមអស់អបកលជាបជាខសចកឋី 

 ានកូនស្សលាញ់ទាុំងលបសុស្សី ខពលកូនឈឺភ័យរត់រកខពទ្រ ។ 

២. ឈឺជុំងឺខលចើនសពឝបបបោ៉ាង ានទាុំងភសឋនុងជាខដើមខហតុ 

 សគមស្ដគ ុំងបភបកសវក់ខពាេះលកបហត ខទាេះបីហូបបឆអតកអួតខចញអស់ ។ 

៣. មកខពទ្រគ្ននបុបាព ឯក ជួបខរឿងចបមវកបបវកស្សខណ្ដេះ 

 កូនឈឺបស្សកយុំមិនបាត់ខស្ដេះ លគ្ខូពទ្រមិនខស្ដយ េះនឹងការងារ ។ 

៤. សីលធម៌ហាក់គាយ នានជីវៈ សុំដីទ្ុំោក់ទាក់លបជា 

 អាងេវួនខរៀនេភស់ហួសផងគាប  ចុំណ្ដស់បម៉ាវាសឹងខៅហង ។ 

៥. ពួកខកាង និង កាចអុំណ្ដចពាល ញាតិតយិេះតិេះខដៀលខលចើនកនវង 

 គួ្របកគួ្របលបភាពខៅហយង ខលពាេះញាតិបអូនបងខៅសណ្ដឋ ន ។ 

៦. លតវូការជុំនួយជួយជីវតិ បដលស្សខពានសឝតិឥតលបាណ្ 

 បបរខពលខចេះខដើរមិននឹកស្ដយ ន ថាកូនកលាណ្បានរចួផុត ។ 

៧. ពីពួកយមរាជ និង យមបាល កុំណ្ត់ខពលកាលភាពរននត់ 

 ខលពាេះខហតុេវួនលកធនទុ្គ៌្ត ទឹ្កចិតថខាេះមុតខថាកជាងលបាក់ ។ 

៨. តផតិភាពខឆ្លតលងង់អវជិាជ  ចាញ់ខបាកពាលាជាឧបសគ្គ 

 ពុុំយល់ចាប់ខគ្បដលបចងដ្ឋក់ នមចុំណ្ដត់ថាប ក់អងគស្ដទ ប័ន ។ 

៩. ធាវ ប់កាន់បតចបភាប ងនងគ័ល េវួនលកពុុំស្ដគ ល់ប ិចបានកាន់ 

 ស្ដគ ល់បស្សចុំការដ្ឋុំបណ្នណ្ដន់ ខរឿងបដលពាក់ព័ននចាប់ខពទ្រពិត ។ 

១០. ខៅខពទ្រគ្ននបុបាព ម្ថ្វ ជួបខពទ្រជាតិម្ចខឈវើងខលយ លងតិ 

 ថាខមើលមិនខកើតបសនេកចិតថ តផតិានគ្ុំនិតខគ្ចការងារ ។ 

១១. ខដញមកកុារអងគរវញិ ខដើមខហតុមសលិមិញហួសខវលា 
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 ខហតុបតេវួនលងង់អវជិាជ  ចង់ខអាយកូនជាលបឹងលបណិ្ប័តន៍ ។ 

១២. ដល់មកខពទ្រកុារអងគរ ខពទ្រមួយខោេះមករកកុំចាត់ 

 ថាខមើលមិនខកើតខពាលមិនសតរ កូនេញុុំសងប់ស្ដង ត់បាត់ាត់ឈឹង ។ 

១៣. នុំងពីឈឺស្ស្ដលដល់ឈឺធងន់ ស្ដហ យុខដើមទុ្នបដលរកតឹង 

 ខធឝើស្សូវមួយបស្សបដលេុំលបឹង ដឹកកូនវលិវងឹខៅគ្វីនិក ។ 

១៤. ខពទ្រឯកចុំបលកធាវ ប់លាញលផ ី េូចខឈ្លយ េះលបសុស្សីលបសុអាលពិក 

 សអយុជាងលបហុកជាងកុំពិក ចាុំទុ្កជានិចចមួយជីវតិ ។ 

១៥. លគ្ប់អងគស្ដទ ប័នរដឌឯកជន គួ្រគាប់ដ្ឋក់ទុ្នលតតួពិនិតរ 

 សីលធម៌ជាអាទ្ិ៍ខចេះដឹងពិត ខទ្ើបសយ័លគ្លបលពឹតថបុំខរ ើអបក ។ 

  សុលក.២៥. ខមស្ដ .២០១៤ 

   និពនន   ហួន  រតោសួររខពលជ 
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១. សណ្ដឋ នបានលតឹមញញឹមានបាន លពេះធម៌កលាណ្ពុុំបានខលតកអរ 

 លាភយសខឈ្លយ េះលផសិីរបីវរ លទ្ពរធនានលកតណ្ដា ខស្សើបស្ស្ដល ។ 

២. ញាតិមិតថបានលតឹមសងឃមឹបអបអម បអបអបលួងខលាមបសនខលតកលតអាល 

 ានបតលពេះធម៌បិដកវសិ្ដល ជាទី្លតកាលខលបាសសតឝទាុំងឡាយ ។ 

៣. ចុំខណ្េះវជិាជ ស្សវងឹនឹងកាម ខលបៀបរខទ្េះនមដ្ឋនខដើមមិនឆ្លង យ 

 ខគាខចេះបតខដើរហត់ខនឿយរបូកាយ កង់បសនេឝល់ខ្លឝ យលបឹងវលិវល់វក់ ។ 

៤. ទឹ្កហូរបស្សកថ្ងូរកុំហកថ្យដ្ឋ រឯីសិលាថាមិនេចីឈវក់ 

 ថាមិនដូចពិតគិ្តហួសនរក លិចកប់ដីភក់ដុេះបសវលកាស់ឃយកឹ ។ 

៥. ចុេះទឹ្កលកខពើខឡើងខលើជួបខ្លវ  កណ្ឋុ រលបហារទឹ្កឃយុុំស្សក់ទឹ្ក 

 មចចុដខងាា យខៅលាង ចខៅលពឹក វខងឝងវវកឹកបុងវដឋសងារ ។ 

៦. សតិស្ដយ រតីភ័យខលពាេះខ្លវ ចស្ដវ ប់ បតគាយ នឈឺចាប់កមយឃ្លវ នតណ្ដា  

 ខសចកឋីខលាភលន់លទ្ពរធនលបាថាប  គាយ នគិ្តធម៌អាថ៌្បាលីបុណ្រទាន ។ 

៧. វខងឝងសតិដូចស្សីបឋីស្ដវ ប់ កូនលតវូបេវងចាប់លង់ទឹ្កបលងាន 

 បងបអូនបម៉ាឪឥឡូវក៏គាយ ន ធាវ ក់ឆាួតសុុំទានដូចោងបដ្ឋចា ។ 

៨. គាយ នអឝីទី្ពឹងពុុំនឹងពឹងពាក់ លពេះរតនៈជាក់លពេះពុទ្នស្ដសោ 

 គឺ្ជាទី្ពឹងរចួចាកទុ្កាេ  ដូចលពេះបដ្ឋចារាខថ្រ ី ។ 

៩. សងឃសបមឋងធម៌ពិខរាេះរងុំ កាអ ត់កបងាបយុំខតើខដើមផអីឝី? 

 ចង់រស់ម្ថ្វថ្បូរលតវូកាន់វន័ិយ ខលបៀបដូចរាលតីានច័នធភវឺថាវ  ។ 
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១០. សតិទាុំងឡាយឆ្លង យធម៌លពេះពុទ្ន លពេះសតថាគ្តបរមស្ដស្ដឋ  

 ឆ្លប់វលិម្វវញិដូចបដ្ឋចា បបកញាតិលគ្សួ្ដរគាយ នម្ថ្ងខឃើញមុេ ។ 

១១. អឝីបដលលេះខហើយមិនស្ដឋ យស្សខណ្ដេះ ខោេះគាយ នទុ្កេខទាសបដលលាក់កប់ទុ្ក 

 កុំណ្ប់ទឹ្កបភបកបលជកសមុលទ្ទុ្កេ គឺ្បានកឋីសុេខលពាេះខសចកឋីសងប់ ។ 

១២. នតទិសនឋិបរ ុំសុេុំ ខរឿងអាថ៌្កុំបាុំងគិ្តខអាយលបសប់ 

 បចចុបផនបសពឝម្ថ្ងលតវូគិ្តលគ្ប់សពឝ ានេះេឹងសអប់កប់កបុងចិតថកាយ ។ 

១៣. សតិវញិដ ណ្លបាជាញ ឯណ្ដ ? បដលឃ្លវ តកាោវខងឝងឃ្លវ តឆ្លង យ 

 គ្បផវីលិវញិលាចាកអបាយ ខលតកអរស្សស់ស្ស្ដយកស្ដងកុសល ។ 

១៤. ទី្លបាុំពីរខរាចន៍បេខជសឌពុទ្នសក ពីរលបាុំលបាុំជាក់លបាុំបីខលេសល់ 

 រតោសូររខពលជចារតមាល់ សុំខរចមគ្គផលដល់លពេះនិពាឝ ន ។ 

១៥. ខបើសិនានខទ្ៀតលគ្ប់ជាន់លគ្ប់ជាតិ កុុំខអាយេញុុំឃ្លវ តខធឝើបុណ្រខធឝើទាន 

 ជួបលពេះពុទ្នម្ថ្វស្ដងផបួសរស់ខរៀន  បុរសបដលាននិពទ្នកុសល ។ 

  អាទិ្តរ.៧ខរាចន៍.ខជសឌ.  ព.ស២៥៥៨ 

  អាទិ្តរ.១៩. មិថុ្ោ.២០១៤ 

   និពនន ស្ដមខណ្រ ហួន  រតោសូររខពលជ  
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១. ម្រខលចៀងចុំខរៀងខលើចុងខឈើេភស់ ស័ពធធម៌ពិខរាេះខរៀនសូធរធម៌អាថ៌្ 

 វសុិទ្និមគ្គជាទី្លជេះថាវ  លទ្លទ្ង់ស្ដសោលពេះពុទ្នឧតថម ។ 

២. សលងមួឥរនធីយ៍ខរៀនសូលតវន័ិយ ខលកាមមវប់លពឹកសម្លពម្រ ៉ាយុំរងុំ 

 េរល់បក់រ ុំខភើយសតឝចាបតូចធុំ ជាទី្សុេុមរស់ខផធៀងស្ដឋ ប់ធម៌ ។ 

៣. ស្ដមខណ្រខថ្រៈជនវវិយិៈ ានជុំខនឿជាក់លពេះឈប់ចាប់គ្ភ៌ 

 លនស់ដឹងនិពាឝ នមិនានញាប់ញ័រ លផលីាញខ្លធ រេធ័រសុេះស្ដយសពឝភព ។ 

៤. សពឝឋានបានយល់បានស្ដឋ ប់ធម៌លពេះ ជុំរេះានេះរាល់ខពលម្ថ្ងយប់ 

 កិខលសតណ្ដា ខទាសៈសពឝលគ្ប់ លពលឹមលពលប់សូធរនមស្ដា រ ។ 

៥. បងគុុំថាឝ ត់ថាឝ យមិនស្ដឋ យបញ្ចកេនន ទិ្ដឌិមិនកាន់ធម៌អបផបញដ  

 ធម៌សកឋិស្ដមខណ្រានដប់សិកាេ  ចាប់ខផឋើមបាណ្ដតិបានពិត ។ 

៦. អទិ្ោប ទាោលេះខចារា អលពហយចរោិធម៌ឈប់ស្ដប លសបទិ្ន 

 ធម៌មិនលបខសើរគឺ្ឈប់លបលពឹតថ រាគ្ៈរមួរតឹខសពខមថុ្នធមយ ។ 

៧. មុស្ដវាទាខវៀរចាកកុហក ទ្ុំលាប់អាលកក់ោុំរកភក់លជាុំ 

 ចាកកឋីលបាថ្តខលមកខស្សកោុំ ផឹកស្សវងឹលទាុំសុរាខមរយ័ ។ 

៨. វកិាលខភាជោខវៀរកិរោិ បរខិភាគ្អាហារេុសកាលលបម្ព 

 នចចគី្តៈរាុំខលចៀងតរនថី ខមើលនូវបលផងអឝីសលតវូកុសល ។ 

៩. ាលាលាកវិននូវផលបុបាព  តុបបតងកាោខដ្ឋតលកងបានផល 

 នឹងខលគ្ឿងលកអូបខលគ្ឿងលាបបានដល់ ោុំអកុសលជាប់ចិតថជុំពាក់ ។ 

១០. ឧចាច សយនមហាសយោ ខវៀរចាកលបាថាប ទី្នុំងខសនៈ 

 ដ៏េភស់លបខសើរហួសលបាណ្ជាក់ ជាតរបូរៈលុយកាក់ាស ។ 
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១១. គួ្រកុុំគ្បផកីាន់យកវតទុ ជាខហតុោុំទុ្កេខលាភៈវោិស 

 ចិតថកុុំខលតកអរនឹងឃរាវាស ទុ្កលទ្ពរនិរាសខវាហាចាយបាន ។ 

១២. បានខរៀនបានយល់ធមយជាតិអងគដប់ ផលធម៌កុំណ្ប់ោុំខភាគ្ខថ្ាើងថាា ន 

 ខនេះលពេះអរហនឋគ្ង់ជួបមិនខ្លន យល់ធម៌កលាណ្លពេះបានសបមឋង ។ 

១៣. ខៅរល៍បាុំបួនខរាចន៍ខជសឌឆ្លប ុំមមី ខរៀនសូលតខៅទី្ស្ដលាកបនវង 

 បានខរៀនខសចកឋីាច ស់លគ្ចូាត់បចង េញុុំាច ស់ោមបតយងរតោសូររ ។ 

១៤. ខពលជពិតខពាលពាករខពចន៍សរខសើរ ខរៀនចាកដុំខណ្ើ រនឹងកាមរាគ្ៈ 

 សូមផសងមគ្គផលនិពាឝ នខស្ដយ េះសយ័លគ្ ទី្សងប់លតជាក់ចាកទុ្កេជួបសុេ ។ 

១៥. សូមពុទ្នស្ដសោរងុខរឿងម្ថ្វថាវ  ជាតិញាតិខេមរាដឹកោុំខឆ្លភ េះមុេ 

 នមខគាលធម៌លពេះឈបេះអស់កឋីទុ្កេ ញាតិខញាមបម៉ាពុកសូមអនុខាោ ។ 

  ខៅរ.៍លបាុំបួនខរាចន៍.ខជសឌ.មមី ឆស័ក. ព.ស២៥៥៨ 

   ខៅរ.៍២១.មិថុ្ោ.២០១៤ 

   និពនន ស្ដ.និពានឝបញដ  ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. បានបួសខលពាេះធម៌ឧបាយនិពាឝ ន លពេះសពឝញ្ដុតញដ ណ្និពាឝ នលនស់ខហើយ 

 ខនេះពាក់កណ្ដឋ លស្ដសោាច ស់ខហើយ លពេះគុ្ណ្ាច ស់ខអើយខទ្ើបបានចូលខបៀត ។ 

២. ខទ្ើបបានបូជាខរៀនវជិាជ លពេះ បារមីខតជេះសូមលេះលាញាតិ 

 រកាសីលដប់មិនខអាយឃ្លវ ងឃ្លវ ត បថ្ស្ដសោជាតិាតិភូមិសុវណ្ត ។ 

៣. លបខទ្សកមភុជាទី្ឋានឧតថម កុំខណ្ើ តស្សុកេញុុំខបើអបកខៅកាន់ 

 ស្សុកលពេះខនលតលពេះខតជេះអាតយ័ន ខលបៀបដូចលពេះច័នធបេខពញបរមី ។ 

៤. ឥឡូវខៅសងប់ឆ្លង យភូមិអបកស្សុក ស្ដងកុសលសុេរស់កណ្ដឋ លម្លព 

 វសុិទ្និមគ្គវតថានសិរ ី ខបើញាតិលបសុស្សីបានខធឝើបុណ្រទាន ។ 

៥. កបុងឋានទី្ខនេះនុំងចិតថលជេះថាវ  ខកើតខកើនលបាជាញ ដផតិសទាន ាន 

 ហា នលេះកុំណ្ដញ់នូវលទ្ពរធនធាន លបាថាប និពាឝ នមគ្គផលចាកទុ្កេ ។ 

៦. ខដ្ឋយខហតុខសចកឋីខរៀនធម៌លពេះពុទ្ន លពេះសតថាគ្តបរមសួគ៌្សុេ 

 ខទ្ើបបញដ តិោមេញុុំករណុ្ដទុ្ក និមនថខឆ្លភ េះមុេនិពាឝ នបញដ  ។ 

៧. សូមឲ្រនិពទ្នកុសលខនេះ េញុុំាច ស់លតិេះរេិះទិ្ដឌិសាយ  

 សូមលពេះនិពាឝ នបដលេញុុំអានយ  ខសចកឋីលបាថាប បានដូចបុំណ្ង ។ 

  ដប់ខរាច.ខជសឌ.មមី ឆស័ក. ព.ស២៥៥៨ 

   អាទិ្តរ.២២.មិថុ្ោ.២០១៤ 

   និពនន ស្ដ.និពានឝបញដ  ហួន រតោសូររខពលជ 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន រតនាសូរយពេជ្រ ទំេ័រ 118 

 

 

 

 

១. ខឃើញខទាសអូសដុំខណ្ើ រ មិនលបខសើរកបុងជីវតិ 

 រស់ខៅសុចចរតឹ បតលបលពឹតថេឝេះខមនថ  ។ 

២. េឝេះទាុំងធម៌េនឋី េឝេះវន័ិយដ៏ម្ថ្វថាវ  

 អធាស្ស័យផងណ្ដ ពុទ្នដីកាលអលបម្ព ។ 

៣. ធមយនេឝេះលតិេះគិ្ត ខហើយពិនិតរលអិតឥតបី 

 បបបគិ្តលបាជាញ ម្វ ខលើកលបាជញលផបីបបលពសួពិស ។ 

៤. ការគួ្រដល់ខគារព កាលសពឝលគ្ប់បតងខៅមនបឹស 

 បបបមនុសសជនរពឹស បដលជីកឬសរ ុំខលើងខដើម ។ 

៥. ស្សវងឹនឹងវជិាជ  បបបពាលាលបឹងចាប់ខផឋើម 

 ដូចជនគាយ នដខងាើម ដូចស្រសឋីខផើមគាយ នស្ដឝ មី ។ 

៦. ពាករសួរបតងខដញខដ្ឋល ខពាលពាករខចាលឲ្រតបសឋ ី

 បបបស្ដឋ ប់មិនលបម្ព គាយ នេវឹមន័យរសជីវតិ ។ 

៧. ការសួរដផតិខហតុឆងល់ ចិតថខ្លឝ យេឝល់កបុងដួងចិតថ 

 យល់លតវូស្សួលលបលពឹតថ ានេវឹមពិតរស់លបខសើរ ។ 

  ៨ខរាច.ខជសឌ.មមីឆស័ក.២៥៥៨ 

  សុលក.២០.មិថុ្ោ.២០១៤ 

   និពនន ស្ដ.និពាឝ នបញដ  ហួន រតោសូររខពលជ 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន រតនាសូរយពេជ្រ ទំេ័រ 119 

 

 
 
 
 
១. កបុងខលាកសកលេឝល់ខលពាេះស្សលាញ់ េឝល់ខលពាេះអាងអញឆ្លង ញ់ខៅកបុងកាម 
 ខសចកឋីលបាថាប ថាលបឹងខដើរនម  ខជើងខលចើនដូចកាថ មដ្ឋមដ្ឋនខលបើខដើរ ។ 
២. ចិតថចង់បតសុេទុ្កេឲ្រឃ្លវ តឆ្លង យ ខរឿងណ្ដសបាយកាយអញលបខសើរ 
 បតខមថចមិនលពមលយមខមើលដុំខណ្ើ រ លពេះពុទ្នខទ្ខតើ!ខលបើគិ្តពិចារណ៍្ ។ 
៣. លពេះអងគលបាសទុ្កេសុេលពេះនិពាឝ ន លពេះសពឝញ្ដុតញាណ្ានសីលបញដ  
 យល់ពីភាពពិតចិតថរបូកាោ លពមទាុំងសងាេ ររបស់មិនខទ្ៀង ។ 
៤. របស់មិនខទ្ៀងខគ្ៀងខគ្ៀកបតទុ្កេ អកុសលោុំមុេទុ្កេដូចខមខភវៀង 
 ជួនស្ដវ ប់ពិការអនិចាច របូខរៀង ស្ដវ ប់ដូចកូនោងជាងខដរលតវូការ ។ 
៥. ស្ដអ តក៏ជាសុេទុ្កេក៏ខលពាេះស្ដអ ត ខបើបតលបាថ្ស្ដអ តឃ្លវ តសងាេ រ 
 ដូចោងស្ដវ ប់េវួនជួនលតវូភស្រស្ដថ  ទុ្កេអបផបញដ លបាជាញ េសត់ខេាយ ។ 
៦. ជនេវេះវខងឝងខភវងសូរបបបបទ្ ខកើតទុ្កេកុំសត់េសត់ធនខនេះខហើយ 
 អានយ និយមពុុំខមើលខកាេះខលតើយ សីលពុុំានខឡើយខឆវើយឯណ្ដសុេ ។ 
៧. ឥលនិធយ៍ទាុំងលបាុំចាុំបតខស្សកឃ្លវ ន ចកេុវញិដ ណ្ឃ្លនជីវាា ទុ្ក 
 ខស្ដនកាោថាលគ្ប់ទ្ុំនុក ជាខសចកឋីទុ្កេពុករលួយភ័យ ។ 
៨. សុំខលងពិខរាេះខឈ្លយ េះដឹងខដ្ឋយស្ដឋ ប់ អាលកក់លអស្ស្ដប់លបាប់ខដ្ឋយលបស្សី 
 បកវបភបកមុតថាវ ថាខឃើញអឝីៗ ដឹងកវិនចុំណី្ម្នឃ្លនជីវាា  ។ 
៩. វខងឝងបញ្េននកាន់ទុ្កេមួយជាតិ ចុេះខបើមុនឃ្លវ តញាតិផងលគ្សួ្ដរ 
 ខបើបានបួសខរៀនានលពេះស្ដស្ដឋ  ធម៌លពេះសាយ ថាបប៉ាតសិបបួន ។ 
១០. ពាន់ធមយកេននកាន់ខរៀនលបណិ្ប័តណ៍្ ខសចកឋីសុេស្ដង ត់បាត់អួតអាងេវួន 
 ពិតគិ្តសុេទុ្កេទ្ុំនុកចុងចួន  ចារជាចាប់កផួនជួនម្ថ្ងបួនខរាច ។ 
  ៤ខរាច .ស្ស្ដពណ៍្.មមី.ព.ស ២៥៥៨ 
   អងាគ រ.១៦.កកាដ្ឋ.២០១៤ 

   និពនន   និពាឝ នបញដ  



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន រតនាសូរយពេជ្រ ទំេ័រ 120 

 

 
 
 
 

១. ចខងអៀតចិតថពិតតឹងលទ្ងូរងូងងឹត បសនតឺងចិតថគិ្តអាសូរថ្បូរភាពខលវ  

 ខពាលខរាយរាយងាយអនថរាយឆ្លង យពងសខៅ ឃ្លវ តកូនខៅខលៅកបុងចិតថគិ្តសខងឝគ្ ។ 

២. ខធឝើបណ្ឍិ តគិ្តខពាលសឋីអឝីលអឯក គ្ុំនិតបបវកបបកចុំនិតចិតថលអខពក 

 មិនចខងអៀតខបៀតខបៀនខគ្ខទ្ឝរអខនក ខចេះរ ុំបលកបចកពិខស្ដធន៍ខកាតបលកងខគ្ ។ 

៣. ស ូខដើរយូរស ូខដើរហត់កត់ខគាលខៅ ជាផវូវលតវូខៅគ្ុំនិតចិតថទ្ុំខនរ 

 លជេះលអថាវ ថាលបខសើរខដើរមិនខវរ ការរេិះខរខគ្បគាប ន់ចិតថសបិទ្នអបកផង ។ 

៤. មិនគ្បផអីឝីបដលចង់បង់អនថរាយ ចង់ទាុំងឡាយឆ្លង យសមផតថិបាត់កនវង 

 សយមូសូមខគ្ខររេិះគិ្តចិតថេវួនប៉ាង ឲ្រអបកផងបងបអូនញាតិឃ្លវ តឆ្លង យសុេ ។ 

៥. អបកសយមូមិនសិនខបើខគ្ខរបតសុុំ ឯចិតថេញុុំពុុំានខស្ដេះខស្ដយ េះស្សណុ្ក 

 ផឋល់ទ្ុំនុកទុ្កសបផុរសអស់ចាកទុ្កេ លេះឈប់ទុ្កៗតខទ្ៀតញាតិលជេះថាវ  ។ 

៦. ពុុំគ្បផអីឝីលទ្ពរបានថាា នមិនខថ្ាើង កុុំតុំខកើងខលើកតុំម្លម្ថ្វអស្ដច ររ 

 របស់ខោេះខឈ្លយ េះវជិាជ ខវៀរម្ថ្វថាវ  កុុំលបាថាប ថាទាមទារជាឲ្របាន ។ 

៧. អឝីគួ្រលេះឈបេះេវួនឯងបតងជួបសុេ រចួចាកទុ្កេសុេសបាយកាយសុេស្ដនថ 

 ពិតលបខសើរខដើរយឺតពិតចិតថកលាណ្ ភាពខថ្ាើងថាា នបានខដ្ឋយលអលកអបកយល់ ។ 

៨. លកអបកលបាប់ស្ដឋ ប់អបកលអលកបានដឹង លេះស្សវងឹនឹងវជិាជ ជាពិសពុល 

 លកជួបម្ថ្វម្ថ្ងលបម្ពម្នឬសគ្ល់ អស់ខ្លឝ យេឝល់ឆងល់ទាុំងឡាយឆ្លង យឃ្លវ តឃ្លវ  ។ 

៩. គាប់សឋតិីចឆវិចេវឹមស្ដរលបាជាញ ពិត ងារបណ្ឍិ តគិ្តខស្ដតលអតិចិតថវទិ្ា 

 យល់រាក់ខលៅខៅចខោវ េះខថាវ េះខធាវ យធាវ  ភាពលគាុំលគាជាកឋីេឝេះចាស់បុំខពញ ។ 

  ៥ខរាច.ស្ស្ដពណ៍្.មមី.  ព.ស ២៥៥៨ 

   ពុធ .១៧. កកាដ្ឋ. ២០១៤ 

   និពនន  និពាឝ នបញដ  



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន រតនាសូរយពេជ្រ ទំេ័រ 121 

 

 
 
 
 
១. បវកមិនស្ដគ ល់រសសមវរ បវករបូលអសយ័លគ្ឆ្លប ុំងពិត 

 ដួសសមវររាល់ម្ថ្ងពិត មួយជីវតិគាយ នេវឹមស្ដរ ។ 

២. គួ្រខៅយូររាប់ម្ថ្ងបេ ខតើគួ្របដរបវកម្ថ្វថាវ  

 មិនស្ដគ ល់រសម្នអាហារ ានជីវាា ដូចអបកសវ ។ 

៣. អុំបិលខកៀនបតឆ្លប ុំងខស្ដេះ ខមឋចអបកខស្ដយ េះយល់ខដ្ឋយលក 

 ថាម្លបខម៉ាវេះមិនខស្ដយ េះសរ ខពាលលតវូលអសចចៈសតរ ។ 

៤. ោ៉ាងណ្ដមិញលគាន់បតលឺ មិនលតវូឈឺពាករបកអកសតឝ  

 លតជាក់ចាស់េវួនលបណិ្ប័តណ៍្ លបតិបតថិជាក់លបាកដ ។ 

៥. ភាវៈលអសមងុំខសងៀម មិនរវាមខដ្ឋយសនយត់ 

 អុំខពើពាលខកើនលបាកដ គាយ នកុំណ្ត់បដនខសចកឋី ។ 

៦. ភាវៈលអគាប់សុំរលួ មិនបលបលបលួភាពសិរ ី

 ឲ្រសលមស់ស្សស់បផនដី ញាតិលបសុស្សីបានកឋីសុេ ។ 

៧. សុេចិតថសុេកាយសុេលពម សុេភាពលយមរចួចាកទុ្កេ 

 និពាឝ នម្ថ្វបញដ ទុ្ក ជាទ្ុំនុកោនឧតថម ។ 

៨. បរស័ិទ្នសរខសើរសងឃ លគ្ងខសវៀកសផង់ចីពរសម 

 ជាបុគ្គលបដលអប់រ ុំ ោុំសងគមសនថិភាព ។ 

៩. នតទិសនថិានខហើយ បរមខលតើយសុេខជាគ្លាភ 

 សូមសកលខលាកទានលជាប ខរឿងខលបៀបខធៀបបវកសមវរ ។ 

  ៥ខរាច.ស្ស្ដពណ៍្.មមី.២៥៥៨ 

   ពុធ.១៧.កកាដ្ឋ.២០១៤ 

   និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១. ខចេះបតអស់ខចេះបតខឆេះខចេះបតហូរ ជាចងអូរហូរស្សក់ចុេះបុំភវឺខលាក 

 បុំភវឺកាលភពងងឹតជនងុយខងាក កាត់ថ្យខរាគ្ខជាគ្វាសោអវជិាជ  ។ 

២. ខចេះបតថ្យខចេះបតខកើនខចេះបតភ័យ រាគ្ៈម្លកម្ថ្ងរតឹភវឺភ័យជរា 

 តណ្ដា កាត់ានរសយភ័ីយខវទ្ោ អវជិាជ កាត់ខទាសៈខកើនខមនថ  ។ 

៣. ម្ថ្ងខចេះខដើរអាយុខកើនចាស់មរណ្ដ បឋូរវាសោភាពស្សស់ថាវ របូស្ដអ តជា 

 ខមឋចមិនគិ្តដល់លពេះធម៌សុធាយ  លពេះភគ្វាលទ្ង់លនស់ខហើយលពេះនិពាឝ ន ។ 

៤. គួ្រស្ដឋ យកាលគួ្រស្ដឋ យកាយបតងរងកមយ ជាកុសលានខពលស្ដងខធឝើបុណ្រទាន 

 អប់រ ុំចិតថបដលរងឹតអឹងេឹងបស្សកឃ្លវ ន តណ្ដា ានការចាក់ខស្សេះទាុំងកបុងខលៅ ។ 

៥. មុននឹងបង់អងគអានយ រលត់សូនរ លបឹងខធឝើកផូនសីលសាធិបាត់ខលវ  

 ខកើតបញដ រ ុំលត់ទុ្កេខភវើងដ៏ខៅឋ  ខឆ្លភ េះខគាលខៅលពេះនិពាឝ នដូចខទ្ៀនភវឺ ។ 

  ៨ខរាច.ស្ស្ដពណ៏្.មមី.២៥៥៨ 

  ខៅរ.៍២០.កកាដ្ឋ.២០១៤ 

   និពនន និពាឝ នបញដ  
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១. ខរៀនខធឝើកិចចការ ខរៀនគិ្តសិកា  ខរៀនធម៌៣បទ្ 

 ខរៀនម្លតសិកាេ  បញដ លបាកដ  សីលៈកុំណ្ត់ 

  សាធិខលៅ ។ 

២. អាសូរខញើសឈ្លម តបតសរងាគ ម  ជាខលគ្ឿងហយងខៅ 

 នរកខបើកទាឝ រ អនវុងរខដឋ   ខភវើងខឆេះសខៅន  

  ខៅឋ រាប់អងារ ។ 

៣. គួ្រភ័យគួ្រខ្លវ ច គួ្រកុុំអង់អាច  លបាថ្សងាេ រ 

 បញ្ចកេននឥលនិយ៍ សពឝអងគកាោ  បបកធាវ យកាលណ្ដ 

  អបាយភូមិចាុំ ។ 

៤. គ្បផលីបិតលបឹង ចកេុសុំលឹង  ទ្ខនធញឲ្រចាុំ 

 លពេះបរមលគ្ ូ លទ្ង់លនស់បណ្ដឋ ុំ  គាថាបផឋផ្កឋ ុំ 

  បទ្លពេះនិពាឝ ន ។ 

៥. នតទិសនថិ សីលសាធិ  នុំងបញដ ញាណ្ 

 បរ ុំសុេុំ សុេខ្លវ ុំងខធឝើទាន  ខធឝើបុណ្រក៏ខរៀន 

  ខធឝើឲ្រលជេះថាវ  ។ 

៦. ខរៀនធម៌សុេសងប់ លអជាងកុំណ្ប់  ខលពាេះបាត់ទុ្កាេ  

 ថាខៅនិពាឝ ន ានធមយោលន  រលត់សងាេ រ 

  លបាថាប សុំខរច ។ 

  ៨ខរាច.ស្ស្ដពណ៍្.មមីឆស័ក.២៥៥៨ 

   ខៅរ.៍២០.កកាដ្ឋ.២០១៤ 

    និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១. ខចេះមួលខចេះកឋិចដូចជាស្រសឋ ី ានកូនអត់បឋីពរម្ផធកាលណ្ដ 

 ពស្រស្ដឋ មួយឈុតខសវៀកលគ្ងកាោ សូមលបកាសថាានដុំណឹ្ងលអ ។ 

២. ការខធឝើប៉ាេះសភ័រខៅលពេះនិពាឝ ន ឋានសពឝញ្ដុតញាណ្និពាឝ នបវរ 

 គួ្រទី្លជេះថាវ បរសុិទ្នខលតកអរ ជាទី្កលមនឹងអបកបានខៅ ។ 

៣. ម្ថ្ងសីលលបាុំបីខរាចន៍បេស្ស្ដពណ៍្ជាក់ មមីឆស័កពុទ្នសករាជលតវូ 

 ពីរពាន់លបាុំរយហាលបាុំបីខៅ ម្ថ្ងខនេះឥឡូវលតវូចុំម្ថ្ងខៅរ ៍ ។ 

៤. ហៈរៈសៈេៈនិព្វា នបញ្ញា  សូមខធឝើខឃ្លសោកុំណ្ត់ខគាលខៅ 

 សូមញាតិសណ្ដឋ នកលាណ្ពងសខៅ ទាុំងកូនទាុំងខៅោុំខៅឋានសុេ ។ 

៥. មិនបមនឋានសួគ៌្ឋានខសឋចចលកពតថិ ឥណ្ដឍ លបាកដបារាុំងចតុមយុេ 

 អាខមរចិចិនម្ថ្ឡាវានគុ្ក គឺ្ឋានចាកទុ្កេសុេលពេះនិពាឝ ន ។ 

៦. បណ្ដឋ ុំស្ដសនៈលទ្ង់លពេះស្ដស្ដឋ  និពាឝ នអស្ដច រររកឧបាគាយ ន 

 សីលសមាធបិញ្ញា ពធាើទន គឺ្ជាឯកោនបបវកោនដ៏ម្ទ្ ។ 

៧. មិនបមនយនឋខហាេះរថ្ខភវើងឡានលកងុ កបា៉ាល់ខៅកបុងមហាជលសី 

 ធាវ ប់ដឹកជញ្ជូ នញាតិខញាមលបសុស្សី គឺ្ជាោនថ្យីទ្ុំខនើបគាយ នពីរ ។ 

៨. ចង់ខធឝើប៉ាេះសភ័រខៅលពេះនិពាឝ ន អតថសញដ ណ្ានោមបញ្ជ  ី

 លតវូខចេះខធឝើបុណ្រខពញមួយជីវ ី សីលទានសុំភីេនឋីខមនថ  ។ 

៩. លតវូស្ដា ត់រកវតថលបឹងខធឝើប៉ាេះសភ័រ ថ្តរបូគូ្ល័រសីុខញ៉ាខបាេះលន 

 ខរៀនសូធរធម៌លពេះយល់ធម៌ពិចារណ៍្ នុំងសីលសាធិបញដ ាុំ ។ 

១០. មិនខបៀតខបៀនសតឝលបណិ្ប័តណ៍្លអ បរសុិទ្នសបវរស ូលទាុំ 

 អត់ធយត់លត់ដុំអប់រ ុំចិតថោុំ ឲ្រផុតភក់លជាុំទាឝ រអបាយភូមិ ។ 

១១. អនិច្បចំ ទុក្ខំ អនតាត  កាយកមយសងាេ មិនបមនរបូេញុុំ 
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 លតវូខធឝើវសី្ដឲ្រស្ដអ តស្ដកសម នឺងខភទ្ឧតថមជាសងឃស្ដវក័ ។ 

១២. ស្ដឝ ធាយេិតេុំលតិេះរេិះសឝេះបសឝង លតវូរកកបនវងនិពាឝ នបដលសយ័លគ្ 

 ខរៀនខធឝើប៉ាេះសភ័រលេះបង់ាសលបាក់ មិនជាប់ជុំពាក់រាគ្ៈអវជិាជ  ។ 

១៣. ខរៀនអធាស្ស័យរ ុំលត់ខទាសទុ្កេ ខរៀនរស់ខលៅគុ្កទី្ទុ្កេខវទ្ោ 

 ខរៀនទ្សសនកិចចបុំខភវចខវរា ខរៀនរ ុំងាប់ខពៀរមិនចងអាឃ្លត ។ 

១៤. េុំខធឝើប៉ាេះសភឲ័្របានសុំខរច មុនដខងាើមដ្ឋច់ឃ្លវ តឆ្លង យខៅញាតិ 

 កេននលបាុំបបកធាវ យោមធម៌របូធាតុ លបឹងស្ដងមួយជាតិកុំខណ្ើ តជាមនុសស ។ 

១៥. សូមជនទាុំងឡាយផសពឝផាយខសចកឋី ជូនដុំណឹ្ងថ្យីស័ពធធម៌ពិខរាេះ 

 ហាត់ពត់លត់ដុំកាលខករ ឋិ៍ខៅរស់ ក្ត់ជ្តាជាប់ព ម្ ិះជ្កាងំជ្េិះនិព្វា ន ។ 

  ៨ខរាច.ស្ស្ដពណ៍្.មមីឆស័ក.ព.ស២៥៥៨ 

   ខៅរ.៍២០.កកាដ្ឋ.២០១៤ 

    និពនន   និពាឝ នបញដ  
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១. កុំខណ្ើ តជាស្សីពម្ផធពិបាក កុំខណ្ើ តខនកោ៉ាកពិបាកខពកម្លក 

 ានបិនហាក់គាយ ននិសសយ័ ខពលបដលានបឋីៗក៏មិនសយ័លគ្ ។ 

២. ខហតុបដលលជេះថាវ ខធឝើបុណ្រខធឝើទាន ហា នលេះធនធានថាឝ ត់ថាឝ យសមណ្ៈ 

 ានកឋីលបាថាប ដូចផ្កា វរលកេណ៍្ ានខគ្រាក់ទាក់រាប់រកខសបហា ។ 

៣. បានផុតរចួកមយពីខទាសកាខម ឥឡូវខវៀសខវផុតទុ្កេខស្ដកា 

 ចាប់ជាតិកុំខណ្ើ តកបុងបុទុ្ា ោឋានខទ្វនជាខទ្វបុលតម្ថ្វ ។ 

៤. ពុុំានចុំណ្ងតណ្ដា ខស្សកឃ្លវ ន លបឹតលបឹងខធឝើទានសនសុំនិសសយ័ 

 អស់ផុតកាលណ្ដជោយ មិនកសយ័ ចាប់ខកើតឋានថ្យីខទ្វបុលតជាន់េភស់ ។ 

៥. បុទុ្មខទ្វបុលតផុតចាប់កបុងគ្ភ៌ ានសមផុរពណ៌្ដូចផ្កា ឈូកស្សស់ 

 តផតិនុំងសីលាុំខធឝើទានសយ័លគ្ខស្ដយ េះ ខករ ឋិ៍ខឈ្លយ េះពិខរាេះខឈ្លយ េះអងគបុទុ្ម ។ 

  ៨ខរាច.ស្ស្ដពណ៍្.មមីឆស័ក.ព.ស២៥៥៨ 

   ខៅរ.៍២០.កកាដ្ឋ.២០១៤ 

           និពនន   និពាឝ នបញដ  
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១. ភាពលងតឹចិតថលងង់លង់កបុងស្ដគ្រ ខតើគ្បផរីកអបកណ្ដទី្ពឹង? 

 លពេះពុទ្នលពេះធម៌លពេះសងឃពុុំនឺង គួ្រគិ្តសុំលឹងរ ុំពឹងកឋីសុេ ។ 

២. រខដឋ ពីរបដលគួ្រគិ្តពិចារណ៍្ ខធឝើការសិកាកុំណ្ត់ខដ្ឋេះទុ្កេ 

 ខធឝើការវភិាគ្កុំណ្ត់ខដ្ឋេះទុ្កេ ឧបាទ្ុំនុកពីអណ្ឋូ ងខលៅ ។ 

៣. ខហើយនិង រខដឋ សមុលទ្ជលធី ានមហាគិ្រធីុំៗនុំងខៅ 

 ខតើបណ្ឍិ តលបាជញខហើយ និង ជនខលវ  ពួកជនទូ្ខៅធាវ ក់រខដឋ ណ្ដ ? 

៤. លបាកដអបកស្សុកសុំបូរអណ្ឋូ ង ជីកខលៅរងូេូងជិតភូមិលគ្សួ្ដរ 

 រឯីស្ដគ្របសនឆ្លង យខម៉ាវេះណ្ដ ខធឝើខមឋចនឹងថាងាយធាវ ក់ចូលបាន ! 

៥. ខបើធាវ ក់អណ្ឋូ ងខឃើញម្ផធខមឃតូច គឺ្ថាមិនដូចធាវ ក់សមុលទ្ថាា ន 

 ខឃើញទ្ុំហុំខមឃមិនដឹងថាស្ដយ ន ម្ផធធុំប៉ាុោយ នដូចអណ្ឋូ ងដី ។ 

៦. រោី៉ាងណ្ដមិញជនលបាជាញ ខសធើរ បតធាវ ក់ចូលខទ្ើខលើភពអវចីយ៍ 

 ទី្ឋានងងឹតឥតានរសយ ី រអីបកលបាជញម្វធាវ ក់ទឹ្កមិនលង់ ។ 

៧. ខៅខឃើញដុំខណ្ដេះខដ្ឋេះស្ស្ដយបញា  គិ្តពិចារណ្ដមិនយកកឋីលងង់ 

 ដ៏តូចចខងអៀតខឆវៀតពងខៅពងស ខហើយមិនជាប់ជង់ដូចសតឝទ្នាយ ។ 

៨. ការរ ុំខដ្ឋេះទុ្កេផុតពីខឆ្លតលងង់ គឺ្ការមិនលង់កបុងផវូវអបាយ 

 ខគាលធម៌បណ្ឍិ តពិសិដឌផសពឝផាយ ដល់ជនទាុំងឡាយខមឋចមិនស្ដឝ ធាយ ។ 

៩. បួសជាបពឝជិតពិតានលគ្លូអ មហាបវរកលមនឹងងាយ 

 យល់អាថ៌្ខសចកឋីបាលីសលាយ អដឌពលងាយពិស្ដឋ រពណ៌្ោ ។ 

១០. ខលាកវទូិ្លគ្មូហាបណ្ឍិ ត បានខភទ្បពឝជិតតផតិបានបពឝជាជ  

 សមណ្ៈស្ដមខណ្រភិកេុសមផទា លបឹងខរៀនវជិាជ លពេះរខបៀបណ្ដ ? 

១១. ខបើលគឹ្េះក៏គាយ នានបតកុំលាុំង ខតើតស ចូាុំងកិខលសតណ្ដា  
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 ោ៉ាងដូចខមឋចខៅខបើគាយ នលបាជាញ  ខលបៀបជនពិការធាវ ក់អណ្ឋូ ងម្ដ ? 

១២. ចាប់ខឡើងឈ្លនខឈ្លងមខតយរបណ្ឍិ ត ខរៀនថាប ក់ហួសគិ្តខលៅហួសនិសសយ័ 

 កុំខណ្ើ តេវួនានហា នសីុវល័ិយ បតរសជូរម្លបលឝីងពុុំដឹងខស្ដេះ ។ 

១៣. ខពលខឃើញគួ្រគិ្តអាណិ្តអាសូរ នូវភាពម្ថ្វថ្បូរោមអបកសបផុរស 

 ចាកខចាលលគ្សួ្ដរលទ្ពរធនទាុំងអស់ បានសុំខរចបួសរស់ពឹងលពេះធម៌ ។ 

១៤. លពេះពុទ្នលបធានានអុំណ្ដចបុណ្រ ជាមហាទិ្គុ្ណ្បដលគាយ នលាបពណ៌្ 

 ដល់បុគ្គលណ្ដខធឝើខទាសនុំងគ្ភ៌ លពសួស្ដបវបផធម៌លពេះពុទ្នស្ដសោ ។ 

១៥. ខបើលងតឹបិទ្បាុំងខាហៈខទាសៈ អវជិាជ រាគ្ៈខពញខដ្ឋយតណ្ដា  

 គិ្តានបតអញកុសលអានយ  ទី្បុំផុតណ្ដគ្ង់ខឃើញខទាសេវួន ។ 

  ៨ ខកើត. ស្ស្ដពណ៍្ . មមីឆស័ក. ព.ស ២៥៥៨ 

   អាទិ្តរ .០៣ . សីហា . ២០១៤ 

    និពនន  និពាឝ នបញដ  

 

  

 

  

 

  

 « ខឃើញពិត គិ្តឲ្រលអតិ លពឹទ្នវចិឆ័យ ម្ថ្វថ្បូរឯក» 
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១. ខនេះនឹងថាវ បថ្វងពិត កិចចជីវតិខចេះេនឋី 
 ធម៌ខឆ្លភ េះនិពាឝ នបី សុេសិរមី្នអបកលបាជញ ។ 
២. បួសសងប់អប់អត់ធន កិចចការគុ្ណ្ម្នអុំណ្ដច 
 ការងារខធឝើមិនខ្លវ ច ចិតថអង់អាចភាពសុចរតឹ ។ 
៣. ពីរសងប់អប់រ ុំេវួន ខរាគ្ជួបជួនរកុគួ្នចិតថ 
 លតវូអត់ធនជីវតិ ភាវៈពិតគិ្តស ូរស់ ។ 
៤. បីសងប់អប់រ ុំខស្ដត លតខចៀកខបា៉ាតមិនលឺខស្ដេះ 
 អត់ធយត់ស្ដឋ ប់ពាករខឈ្លវ េះ ពាករលទ្ខគាេះមិនគ្បផ ី ។ 
៥. បានស្ដឋ ប់គាប់គិ្តគូ្រ អត់ធយត់ស ូខទ្ើបសិរ ី
 ខបើអបកានអងគបី ខចេះេនឋីខទ្ើបរស់សុេ ។ 
៦. ខចេះឲ្រខចេះអនុខលគាេះ ខេភើមពាករខឈ្លវ េះអបាយមុេ 
 អធាស្ស័យចាកទុ្កេ ានទ្ុំនុកចិតថអបកផង ។ 
៧. ជាទី្មវប់លតជាក់ ជាទី្សយ័លគ្គាប់ខសបហ៍សបង 
 រាប់រកដូចបអូនបង ស្ដងចុំណ្ងមិតថភាពលអ ។ 
៨. កុុំយកភាពលងតឹលងង់ ោុំេវួនលង់លអក់កករ 
 លបឹតលបឹងេឹងតបត ោុំេវួនលកសុេខស្ដនមសស ។ 
៩. ខពញចិតថភាពអត់ធយត់ បតមួយគ្ត់គិ្តសបផុរស 
 ឈបេះៗខគ្ទាុំងអស់ តផតិេវួនខស្ដយ េះឈបេះេវួនឯង ។ 
១០. េនឋីលបខសើរម្លក ានតុំម្លម្ថ្វថ្បូរបសឋង 
 បុគ្គលណ្ដនក់បតង ដូចបានបថ្វងបចងខសចកឋី ។ 
១១. ជនខោេះជាបណ្ឍិ ត ជាលបាជញពិតតផតិេនឋី 
 ពាោមលពមអភ័យ នូវអឝីៗបីលបការ ។ 
១២. បាត់ខលកាធេឹងខទាសៈ និង ខាហៈអបផបញដ  
 លបាថ្េឝេះពិចារណ៍្ មិនសិកាស្ដឋ ប់ពាករសឋ ី ។ 
  ១១ ខកើត.ស្ស្ដពណ៍្.មមីឆស័ក.២៥៥៨ 
   ពុធ.០៦.សីហា.២០១៤ 
    និពនន ហៈរៈសៈពៈនិពាឝ នបញដ  
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១. កិចចការសពឝកបុងខលាក ខលចើនគ្ខគាកហួសហាសឋ ី

 ខរៀបរាប់លបាប់លបសុស្សី ខលើខលាកិយ៏នឹងលបលពឹតថ ។ 

២. ការងារសពឝទាុំងឡាយ ខធឝើសបាយបានផលពិត 

 ខលពាេះានទ្ុំនុកចិតថ ភាពសុចចរតឹខស្ដតលបម្ព ។ 

៣. ចាស់លាស់ទាុំងពាករខពចន៍ ខចេះរ ុំខលចេវឹមសុំដី 

 ខឃ្លវ ងឃ្លវ អតទន័យ រសជាតសឋគួី្រគាប់ស្ដឋ ប់ ។ 

៤. ខចេះថាលពមខចេះខធឝើ នូវទ្ខងឝើខធឝើចុំណ្ដប់ 

 ចុំណ្ដនខហើយស្ដឝ ហាប់ ទូ្ោយ នលបាប់ខពាលពិសិដឌ ។ 

៥. ឥទ្និពលវាចា ស័ពធខវាហាគាប់ខសបហ៍សបទិ្ន 

 សបផុរសខពាលពាករពិត ការលបលពឹតថអុំខពើលអ ។ 

៦. អនុភាពការយល់ ស្ដគ ល់ឬសគ្ល់ភាពខលយ ស 

 ខកើតខឡើងខដ្ឋយកលម ខលបៀបដូចថ្យលករកីាឌ ។ 

៧. ខបើានវរិយិៈ ភាពខជឿជាក់ម្លលកខឆវៀត 

 ស្ដងចិតថស្ដងាោទ្ ឆនធៈខទ្ៀតគិ្តស្ស្ដវលជាវ ។ 

៨. កបុងកិចចការលបាកដ បដនកុំណ្ត់មិនស្ដបភាវ វ 

 ដផតិបពាល់លតវូចិតថខភញៀវ ដូចោងទាវទុ្ុំយល់ចិតថ ។ 

៩. ការណ្ដេឝេះជុំខនឿ េឝេះការខជឿម្នគ្ុំនិត 

 ខហើយគិ្តបតស្ដប លសបទិ្ន លបឹងលបលពឹតថពឹងអបកផង ។ 

១០. ឲ្រជួយេវួនផុតភ័យ បានខជាគ្ជ័យបានបតមឋង 

 ចុេះកូនញាតិបអូនបង ជួយចមវងញាតិអបកខមឋច ។ 
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១១. ខបើគាយ នឥសសរយិ ឯករាជរជាក់លបឹងកុំខទ្ច 

 ខលគាេះភ័យខកើតជានិចច មិនបុំខភវចរកអបកខឡើយ ។ 

១២. ខសចកឋីស្ដគ ល់សពឝស្ដរ ខហើយពិចារណ៍្ផវូវខកាេះខលតើយ 

 សឝេះបសឝងរកចខមវើយ ខហើយតបខឆវើយសួរេវួនថា ? 

១៣. ខធឝើខកើតខធឝើបានខទ្! មុនសីុខញ៉ាមុនខបាេះលន 

 មុនទ្ទួ្លកិចចការ ពីនរណ្ដ រ ឺអឝីមួយ ? 

១៤. ខបើគាយ នទ្ុំនុកចិតថ បានលតឹមគិ្តេជិលរលួយ 

 លតឹមរ ុំពឹងខគ្ជួយ ខហើយខដកលពយួមួយជីវតិ ។ 

១៥. ស្ដរៈេវឹមស្ដរមនុសស គាប់ខរៀនរស់រកភាពពិត 

 គាយ នអឝីបដលខយើងគិ្ត ថាលបលពឹតថខធឝើមិនបាន ។ 

១៦. តផតិថាសពឝអឝីៗ ខលើខលាកិយ៍ទាុំងប៉ាុោយ ន 

 ខគ្ខធឝើខហើយសុំរានឋ ភាពខថ្ាើងថាា នបនសល់ខករ ឋិ៍ ។ 

១៧. លគាន់បតយកខពលគិ្ត លតតួពិនិតរខលចើនដងខទ្ឝ 

 ឲ្រលអតិគិ្តគាប ន់ខគ្បរ ខលចើនជាងខគ្យល់ខសចកឋី ។ 

១៨. លតវូខឃើញឲ្រជាក់ចាស់ ការបឋូរផ្កវ ស់ឲ្រលបម្ព  

 ចកេុវស័ិយថ្យី ោុំសិរដីល់សពឝសតឝ ។ 

១៩. ខលបៀបកាលលពេះពុទ្នអងគ លបឹងផចិតផចង់ម្នអងគកសលត 

 ស្ដឝ ធាយលបណិ្ប័តណ៍្ បដិបតថិដល់លនស់ដឹង ។ 

២០. ទ្ុំនុកចិតថពិតាុំ ហា នស ូលទាុំសពឝខទាសេឹង 

 ានខហើយអាចសុំលឹង កិចចការលបឹងបលបងសខលមច ។ 

  ១១ ខកើត.ស្ស្ដពណ៍្.មមីឆស័ក.២៥៥៨ 

   ពុធ.០៦.សីហា.២០១៤ 

    និពនន ហៈរៈសៈពៈនិពាឝ នបញដ   

«   ជជឿជ ើឆន្ទៈអ្នក   ជ ោះអ្នកន្ឹងមាន្ទំន្ុកចិត្តខ្លួន្ឯងចាសប់្រាកដ  » 
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១. បានគិ្តខស្សចស្សួល ានទ្ុំនុកានទ្ុំនួល  គិ្តកិចចការងារ 

 សុុំអបកានគុ្ណ្ ខចញចាកធនធានលទ្ពា  កូនសូមសុុំលា 

  បពឝជាជ ស្ដងផបួស ។ 

២. លាខហើយញាតិមិតថ លាសពឝស្ដច់ស្ដខលាហិត  លបលពឹតថការបួស 

 ដឹងគុ្ណ្ស្ដគ ល់ខទាស ស្ដគ ល់េុសខរឿងទុ្កេបាបខលគាេះ លបឹតលបឹងស្ដងយស 

  ខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះបពឝជិត ។ 

៣. ានបិន គ្បផខីលតកអរលជេះថាវ   ានសទាន ពិត  

 សូមកុុំស្ដឋ យកូន មិនសូនរលពាត់មួយជីវតិ  រស់អប់រ ុំចិតថ 

  កបុងម្លតសិកាេ  ។ 

៤. កូនបានលាខឆ្លម កាមគុ្ណ្ទាុំងលបាុំលបខលាម  លបបលងខសបហា 
 ស្ដប លសបទិ្នចិតថខសបហ៍ កូនបម៉ាបដរខលាករកា  ខការសក់ខកស្ដ 

  ពុកចងាា ខទ្ៀត ។ 

៥. ោងនួនោរ ី និតរនូវខធឝើបុណ្រសុំភី  ផសងជួបលគ្ប់ជាតិ 

 បតកបុងជាតិខនេះ លតិេះរេិះអានយ សូមឃ្លវ ត  លាខហើយភពជាតិ 

  ផសងលពេះនិពាឝ ន ។ 

៦. កូនបួសខហើយបម៉ា នឹមនួនលអបវរបដរ  សូមលបឹងខធឝើទាន 

 េុំស្ដងកុសល បុណ្រផលលទ្ពរធនបដលាន សខលមចស្ដងោន 

  និពាឝ នអស្ដច ររ ។ 

៧. ចិតថបានប៉ាងបួស រហូតសខលមចស្ដងផបួស  រស់លពមសិកា 

 លបឹងេុំលបណិ្ប័តន៍ សងប់ស្ដង ត់បសឝងយល់ពិចារណ៍្ សទាន លជេះថាវ  

  សីលបានាុំមួន ។ 

៨. សាធិចិតថ បញដ ខកើតខកើនរេិះគិ្ត  គ្ុំនិតម្នេវួន 
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 យល់ពីេវួនចាស់ ស្ដគ ល់ណ្ដស់ចិតថសអប់គុ្ុំគួ្ន  ចិតថខសបហ៍អលងនួ 

  កាមគុ្ណ្ទាុំងលបាុំ ។ 

៩. របូ រស សមពសស កវិនសុំខឡងគឺ្ានខឈ្លយ េះ  អារមយណ៍្ចងចាុំ 

 ចុំខរ ើនកបុងកាម ដិតដ្ឋមស្ដប មខសបហ៍បណ្ដឋ ុំ  រាល់ម្ថ្ងបេឆ្លប ុំ 

  ចុំខរ ើនកិខលស ។ 

១០. យល់ខហតុយល់ផល ស្ដគ ល់ទុ្កេស្ដគ ល់សុេតផតិឆងល់ ខ្លឝ យេឝល់តខលមេះ 

 គិ្តពិចារណ្ដ យកការខដ្ឋយខលបើចុំខណ្េះ  គិ្តការពិខសស 

  ផវូវចាកផុតទុ្កេ ។ 

១១. ខញាមគាប់ខរៀនគិ្ត លតិេះរេិះសពឝស្ដរខលាហិត  ស្ដរពាងគកាយផធុក 

 អាការស្ដមពីរ ជាទី្ខពញគ្ុំនរទុ្កេ  សក់បភបកាត់មុេ 

  កាយកមយេននលបាុំ ។ 

១២. មុនទ្ាវ យេនន គឺ្មុនស្ដវ ប់បង់គួ្រកាន់  រ ុំលត់េននចាុំ 

 គឺ្ចូលនិពាឝ ន លពេះានលទ្ង់លនស់បណ្ដឋ ុំ  រហូតដ្ឋច់ឆ្លប ុំ 

  លបាុំពាន់វសា ។ 

១៣. ឥឡូវស្ដសនៈ ធម៌លពេះពុទ្នសមណ្ៈ  ពីរពាន់លបាុំណ្ដ 

 រយហាលបាុំបី កូនសឋីខពាលលបាប់ាន  បានបួសអស្ដច ររ 

  ខរៀនធម៌សបផុរស ។ 

១៤. ស្ដភ នបរមសុេ ខរៀនឆវងឲ្រផុតចាកទុ្កេ  ខគាលខៅលតវូខឆ្លភ េះ 

 រស់រ ុំលត់ទុ្កេ មិនសុេកបុងកាមភពខលគាេះ  លតវូស្ដងខករ ឋិ៍ខឈ្លយ េះ 

  លពេះសងឃទាុំងពីរ ។ 

១៥. អរយិសងឃ និង សមយតិសងឃខសវៀកសផង់  បួសមួយជីវ ី

 ជីវតិបូជា លេះលាលពមស ូពលី  រហូតដល់ទី្ 

  ដខងាើមចុងខលកាយ ។ 

  ១២ខកើត.ស្ស្ដពណ៍្.មមីឆស័ក.២៥៥៨ 

   លពហសផតិ៍.០៧.សីហា.២០១៤ 

    និពនន ហៈរៈសៈពៈនិពាឝ នបញដ  
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១. ស្ដយណ្ា ទ្ន់ខទ្លជាលខលជខរៀបលិច សូរោិលបឹងខធយចបុំខភវចខលាកា 

 ចាុំបសអកលពលឹមញញឹមោលន រ ុំលត់សងាេ រកបុងកាលលពលប់ ។ 

២. ពពករស្ដត់ផ្កត់ពណ៌្ចុំរេុះ គ្យគ្ន់ខមើលចុេះម្ផធខមឃខពលយប់ 

 វសុិទ្និមគ្គម្លពស្ដង ត់ចិតថសងប់ អងគុយឈរឈប់ខងើយអងគសីសៈ ។ 

៣. ខនលនទាុំងសងខស្ដនទាុំងគូ្រ កាយគិ្តចិតថស ូខឃើញពិតចាស់ជាក់ 

 របូរាងម្លពលកាស់ផ្កវ ស់ពណ៌្បដលសយ័លគ្ បិទ្បាុំងម្ផធភ័រកថងងឹតសូនរឈឹង ។ 

៤. បញ្ចកននទាុំងឡាយបបកធាវ យសពឝសតឝ ទុ្កេខស្ដកវបិតថិបដលេវួនធាវ ប់ដឹង 

 ស្សលាញ់េបក់ខ្លប ញ់ខលកវខលកាធខ្លតេឹង សុំលក់សុំលឹងសអប់ខេភើមាក់ងាយ ។ 

៥. លបឹងបលបងការពារយសសកឋិលទ្ពរធន បថ្កូនលបពននបម៉ាឪនោយ 

 បតទី្បុំផុតកេននគ្ង់ទ្ាវ យ អងគស្ដព៌ាងគកាយអខស្ដចអលបិយ ។ 

៦. ខបើខឃើញជាក់បសឋងសបមញងសពឝសតឝ ទុ្កេភ័យវបិតថិសភាវៈបី 

 ខកើតចាស់ឈឺស្ដវ ប់អាងចាប់ជាតិថ្យី ភ័យធាវ ក់អវចីយ៍អបាយខវទ្ោ ។ 

៧. លពេះបរមលគ្សូ្ដស្ដឋ បខលងៀន លទ្ង់លនស់ទូ្ោយ ននូវលពេះធាយ  

 ខហតុោុំខកើតទុ្កេបញ្ច ប់ទុ្កាេ  ខឆ្លភ េះចរោលនទី្រ ុំលត់ទុ្កេ ។ 

៨. ពុុំដូចម្ថ្ងលិចលាង ចខនេះវលិបសអក វលិជួបលពាត់បបកខកើតកាលកត់ទុ្ក 

 បចកខពលម្ថ្ងយប់មិនឈប់ខឃើញមុេ ចង់រ ុំលត់ទុ្កេគឺ្ ចូលនិពាឝ ន ។ 

៩. យល់គិ្តលបលពឹតថអនុវតថន៍លពេះសងឃ បពឝជិតខសវៀកសផង់លគ្ងចីវរាន 

 លតវូានខគាលខៅយល់ជាលបធាន ផវូវខឆ្លភ េះនិពាឝ នមគ្គបួនផលបួន ។ 

១០. ផវូវទាុំងលបាុំបីអដឌងគិមគ្គ គិ្តគូ្រខជឿជាក់ម្នឆនធៈេវួន 

 លបលពឹតថលនស់ដឹងរ ុំពឹងផធួនៗ លបាថាប ជួបជួនអនុវតថន៍លបចាុំ ។ 

១១. សីល សាធិ បញដ សិកាេ  កាយកមយវាចាបញ្ចេននទាុំងលបាុំ 
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 គិ្តពិចារណ្ដខរឿយៗបណ្ដឋ ុំ បដលលទ្ង់បផឋផ្កឋ ុំនូវលពេះធម៌ម្ថ្វ ។ 

១២. បប៉ាតសិបបួនពាន់ធមយកននពិត ខរៀនអប់រ ុំចិតថជាខរៀងរាល់ម្ថ្ង 

 ខឃើញចាស់េវួនឯងដូចខមើលបាតម្ដ មុនស្ដវ ប់កសណិ្កសយ័លតវូេុំលបឹងបលបង ។ 

១៣. ខបើអងគណ្ដានលបាជាញ បណ្ឍិ ត ស្ដគ ល់ខឃើញជីវតិធមយទានសបមឋង 

 លតវូស្ដឋ ប់ធម៌ខទ្សោលគ្ប់ទី្កបនវង បដិបតថិជាក់បសឋងេបេះបេបងខធឝើលអ ។ 

១៤. ខទ្ើបរចួចាកភូមិទាុំងបួនអបាយ ខលបតអសុរកាយនរកបនឋ 

 ដល់តិរចិាឆ នភូមិចិតថលអក់កករ ខស្ដមនសសកលមខលពាេះទុ្កេខវទា ។ 

១៥. រ ុំលត់ខភវើងបីសិរបីរសុិទ្ន វជិាជ  វមុិតថិចាកផុតទុ្កាេ  

 ខៅថាលបាជាញ ញាណ្កបុងធាយ   បញដ សាធិសីលបរបូិរណ៍្ ។ 

  ១៥ ខកើត ខពញបរមី.ស្ស្ដពណ៍្ .មមីឆស័ក.២៥៥៨ 

   អាទិ្តរ.១០. សីហា.២០១៤ 

    និពនន និពាឝ នបញដ  
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១. ខឡើងោនរថ្លកងុពីកបុងលពឹកសម្លព ខលាកាច ស់ថាវ ម្ថ្វវសុិទ្និមគ្គ 

 រថ្ចរោលនខពលលពលឹមជាក់ សទាន ខស្ដយ េះសយ័លគ្ផសពឝផាយធម៌លពេះ ។ 

២. ឧតថរានជ័យដីជាយលពុំបដន ានសទាន បមនកបុងចិតថលាលេះ 

 នូវភាពកុំណ្ដញ់ចិតថខលាភានេះ ធម៌ានខតជេះផាយខដ្ឋយសបផុរស ។ 

៣. ខនេះកាលឥឡូវេញុុំាច ស់សបមឋង សូររបសងបបកបផសងសខងឝគ្ស្សខណ្ដេះ 

 សីសៈខៅឋ បហងបតចិតថខៅខស្ដយ េះ លពេះធម៌េភង់េភស់យសសកឋិសមផតថិ ។ 

៤. គិ្តសខងឝគ្សតឝខលៀសលតវូខគ្ហាល កសណិ្កសយ័ខករកាលបណ្ដឋ លបង់បាត់ 

 ខនេះខហតុខវរា រ ឺក៏ខពៀរសតឝ រស់រងវបិតថិគាយ នផវូវចាកទុ្កេ ។ 

៥. ចុេះសិនខបើអបកសបផុរសទាុំងឡាយ បានរស់ស្សស់ស្ស្ដយសបាយរស់សុេ 

 ផសងលពេះនិពាឝ នតខឆ្លភ េះខៅមុេ គួ្រតុំកល់ទុ្កសណ្ដឋ នបរសុិទ្ន ។ 

៦. លកលបាុំមួយោ៉ាងលកស្ដងលកជួប លបាុំងវសាេួបជួបអងគលពេះពុទ្ន 

 បដលបានលនស់ដឹងនិពាឝ នវមុិតថិ បដលបានរចួផុតចាកទុ្កេទាុំងពួង ។ 

៧. លកបានស្ដឋ ប់ធម៌បដលលអលបម្ព លពេះសូលតវន័ិយដ្ឋស់សូរដូចជួង 

 អភិធមយដ្ឋស់ចិតថអប់រ ុំទាុំងពួង លបាថាប បួងសួងស្ដឋ ប់ខដ្ឋយលជេះថាវ  ។ 

៨. លកបានខកើតកបុងបដនអរយិជន សុំបូរលទ្ពរធនទិ្ដឌិសាយ  

 លកានឥរនធិយលគ្ប់អងគកាោ បានខលបើខនលនខស្ដនខរៀនធម៌ ។ 

៩. ភាពខលលាឆាួតរចួបានខដ្ឋយលក ខបើសតិលអរចួផុតញាប់ញ័រ 

 កាមគុ្ណ្កិខលសបតងទូ្ងដូចសគរ នុំងចិតថនឹងនរគ្ង់ចាកឆាួតបាន ។ 

១០. លកទី្លបាុំមួយខពញចិតថនឹងបុណ្រ ខធឝើកុសលគុ្ណ្ដល់លពេះខថ្ាើងថាា ន 

 ខបើសិនជាលកលបាុំជួបកលាណ្ ក៏ជួយមិនបានខលពាេះមិនខលតកអរ ។ 

១១. ម្ថ្ងអងាគ រខនេះកបុងឆ្លប ុំមមី ម្ថ្ងម្មមបួនទី្ានជ័យឧតថរ 

 ឧតថរានជ័យដីបេយភូមិករ ខធឝើកុសលធម៌លពសួពូជបស្សបុណ្រ ។ 
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១២. បានបូជាលពេះបហរសិររីកឹធាតុ ជួបជុុំខៅញាតិខធឝើបុណ្រដឹងគុ្ណ្ 

 ានបិនចុេះទុ្នលទ្ពរធន លេះលាទារណុ្លាអបាយភូមិ ។ 

១៣. ានកិចចសនធោសបមឋងខទ្សោ ខដ្ឋេះស្ស្ដយបញា កងឝល់ទុ្កេធុំ 

 ញាតិខញាមោយនពុកបម៉ាមីងអ ុ ៊ុំ ស្ដឋ ប់ធម៌ជួបជុុំកបុងខគ្ហឋានថ្យី ។ 

១៤. លពេះសងឃស្ដវក័មួយរយម្មមអងគ នុំងសីលផចិតផចង់កបុងធម៌វន័ិយ 

 គួ្រទី្លជេះថាវ ខធឝើបុណ្រលបម្ព ខធឝើទានចុំណី្ខវរភតថបខងាា យ ។ 

១៥. ឯកិចចបនឋនិមនឋស្ដវក័ ស្ដមខណ្សមណ្ៈបស្សបុណ្រជាក់ខអាើយ 

 ខដ្ឋយានសទាន មិនលតឡប់ខលកាយ ោនយនឋខលឿនលយខឆ្លភ េះលពេះវហិារ ។ 

១៦. វតថគិ្រសី្ដឝ រៈអងគលពេះស្ដសោ លគ្ប់លគ្ងរកាការពារកមភុជា 

 សូមនមស្ដា រស័ពធធម៌លពមគាប  នូវលពេះធាយ សូលតលពេះបរតិថ ។ 

១៧. អងគធមយោលនលជេះថាវ ខពកពន់ ខពលខឃើញលពេះគុ្ណ្ាច ស់ដ៏ពិសិដឌ 

 ពលពុទ្នបរស័ិទ្នស្ដឋ បធម៌ចូលចិតថ លពេះវហិាររងុរទឹ្នខបតិកភណ្ឍ  ។ 

១៨. ទ្ង់ជាតិកមភុជាទ្ង់ជាតិសកល សញដ បានដល់ជនមិនបុំភ័នឋ 

 ខគាលសីលធម៌ជាតិញាតិបេយរលគ្ប់លគាន់ សីលទានរាប់ពាន់និពទ្នកុសល ។ 

១៩. នតទិ សនឋិ បរ ុំ សុេុំ សុខ្លដ្ឋក់នុំងតុំកល់មគ្គផល 

 សុំរាប់ជនណ្ដនុំងចិតថតុំកល់ និពាឝ នបានដល់តផតិសងប់ខនេះខហាង ។ 

  ១៣.១៤.ខរាចន៍.ខជសឌ.មមីឆស័ក.២៥៥៨ 

   អងាគ រ.ពុធ.២៤.២៥.មិថុ្ោ.២០១៤ 

                         និពនន  ន្ិព្វាន្បញ្ញា 
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១. បានបួសជាបុពឝជិត គាប់លបលពឹតឋចិតថសបផុរស 

 ខមនឋ េនឋីខស្ដយ េះ លគ្ប់ទាុំងអស់សពឝខវលា ។ 

២. អធាស្ស័យអនុខលគាេះ ខរឿងតប់ខឈ្លវ េះវាយតប់គាប  

 ខជរសឋគួី្រវាសខវៀរ ចាកពាលាលតវូខចៀសឆ្លង យ ។ 

៣. មកបួសគឺ្មកខរៀន នូវរខបៀនលាអបាយ 

 អធម៌ោុំអនឋរាយ ទុ្កេទាុំងឡាយជាកងឝល់ ។ 

៤. លពេះពុទ្នលទ្ង់លនស់ថា លពេះស្ដសោពុទ្នតមាល់ 

 និពាឝ ន និង មគ្គផល ស្ដងកុសលខទ្ើបដលបាន ។ 

៥. កឋីសងប់ជាកឋីសុេ គាយ នកឋីទុ្កេភាពស្ដានរ 

 បុគ្គលពាលតិរចិាឆ ន ផលបតងបានភាពខៅហយង ។ 

៦. បុពឝជិតគាប់សលងមួ ឥរនធិយលពមលតវូនុំងប៉ាង 

 កបុងសីលលតវូចាុំចង មិនកនវងសាធិ ។ 

៧. ខោេះខកើតកបបញដ  ចិតថលជេះថាវ ដ្ឋស់សតិ 

 ាន  សុ ចិ បុ   ិ ានទិ្ដឌិការយល់លតវូ ។ 

៨. រស់ខៅកបខដ្ឋយធម៌ ខលបៀបានគ្ភ៌បដលនុំងខៅ 

 ខលតកអរខលពាេះខឃើញផវូវ បដលខឆ្លភ េះខៅឈប់ចាប់ម្ផធ ។ 

៩. ទ្ុំោក់ទាក់ទ្ុំនង រាប់ញាតិផងទាុំងលបសុស្សី 

 ខឃើញេុសលតវូេនឋី ានវន័ិយសឋីលតវូកាល ។ 

១០. ខរៀនដ្ឋុំខរៀនបណ្ឋុ េះ ខរៀនអត់ខទាសខហើយសបទិ្នស្ដប ល 

 ស្ដងមិតថខអាយលតកាល ានវសិ្ដលភាពធុំខធង ។ 

១១. មិនខបៀតខបៀនរកុគួ្ន គិ្តបុំពួននុំងចិតថខកយង 

 ពុុំធុំខចេះបតខលង ខលបៀបទឹ្កខលបងបចកេ័ណ្ឍ គាប  ។ 
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១២. ខចេះខអានបនធនកាយ ខគារពថាឝ យដល់ធាយ  

 ធម៌ណ្ដជាធម៌ជា ធម៌ោោដឹកោុំលអ ។ 

១៣. ខបើបានយល់ពីខហតុ ខចេះសាប់បឆអតខទ្ើបបវរ 

 និពាឝ នបានខដ្ឋយលក ស្ដងធម៌សសីលធម៌ម្ថ្វ ។ 

១៤. វន័ិយោុំម្ថ្វថ្បូរ លតវូហាត់ស ូខធឝើរាល់ម្ថ្ង 

 ខទ្ើបេវួនានតម្មវ រស់លបម្ពផុតនិោធ  ។ 

១៥. នរណ្ដបានស្ដា ល់ពិត សណ្ដឋ នចិតថលគ្ប់សងាេ រ 

 ថ្វឹងបថ្វងនមពណ៌្ោ េញុុំសូមលាអធាស្ស័យ ។ 

១៦. រាលតីកាន់បតខលៅ មិននុំងខៅមិនអាល័យ 

 ដូខចបេះខលាកាច ស់ម្ថ្វ ខរៀនខអាយម្វស្ដគ ល់ខគាលសីល ។ 

១៧. ជនណ្ដានរបស់ មិនស្ដគ ល់ខស្ដេះខហើយគិ្តេជិល 

 ចាស់ជាហូបអុំបិល មិនស្ដគ ល់សីលបថ្ខមឋចបាន ។ 

   ១០.ខកើត.ខជសឌ.មមីឆស័ក.២៥៥៨ 

    អាទិ្តរ.០៦.កកាដ្ឋ.២០១៤ 

     និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១. ភលទ្បទ្ចូលឆ្លប ុំលបចាុំស្សុកបេយរ ទ្ុំខនៀមហូរបហរលបម្ពណី្ជាតិ 

 លពមបុណ្រោោកឋិនទានខទ្ៀត ឱកាសបដលញាតិអាចខឆវៀតខធឝើបុណ្រ ។ 

២. សុំរាក់សុំរលួផ្កអ កកិចចធុរៈ ខជឿខលើឆនធៈបញដ ទិ្គុ្ណ្ 

 យល់ថាានបិនគុ្ណ្ធងន់ ចិញ្ច មឹបរ ៉ាកពុនជីវភាពលគ្សួ្ដរ ។ 

៣. េបេះបេបងសឝេះបសឝងឲ្របានកូនរស់ ជួនទាស់តប់ខឈ្លវ េះធាវ ក់ខលជាេះបាណ្ដ 

 ខបៀតខបៀនសពឝសតឝបាត់បង់សងាេ រ ខលពាេះបតបុលនបុលតីសុំណ្ពឝ ។ 

៤. េិតេុំឆវិចខឆវៀតខកងញាតិជិតខ្លង យកចាប់សុំអាងលនយសេភស់លប់ 

 ខលើជនទ្ន់ខេាយពុុំានឈរឈប់ ទាុំងម្ថ្ងទាុំងយប់លបឹងរកលទ្ពា ។ 

៥. ខពលានតិចតួចដូចខចារលួចខគ្ ានខពលទ្ុំខនរជួបជុុំលគ្សួ្ដរ 

 ផឋល់ភាពកក់ខៅឋ ដល់កូនលគ្ប់គាប  តផតិយកការងារខធឝើជាចាហាឝ យ ។ 

៦. ខឆវៀតខពលដកឃ្លវ បអបអបយកចិតថ បតខលាកធុំពិតតផតិចង់សបាយ 

 បនបារស្ស្ដស្សីបលផងខៅមិនឆ្លង យ វក់នឹងអបាយឆ្លង យស្ដងកុសល ។ 

៧. ឥឡូវបុណ្រជាតិាតុភូមិកមភុជា ខគាលពុទ្នស្ដសោនិពាឝ នមគ្គផល 

 ភជុុំបិណ្ឍ ភលទ្បទ្ក៏ជិតចូលដល់ ខលតៀមេវួនតុំមាល់ស្ដងចិតថសទាន  ។ 

៨. ខឆវៀវឆ្លវ តឈ្លវ សម្វម្លលកគិ្តគូ្ អត់ធយត់តស ូលគ្ប់កាលខវលា 

 ចុំអិនបិុនពិតលបឌិតអាហារ នមចាប់ធាយ វន័ិយបញដ តិថ ។ 

៩. កុំណ្ត់ខវលាខធឝើបុណ្រស្ដមគ្គី លជេះថាវ កបុងទី្ខធឝើទានលតវូខ្លប ត 

 រមួជាតិសកលស្សបអនឋរជាតិ ខធឝើបុណ្ររាប់បាលតឧទ្ធិសជូនបុណ្រ ។ 

១០. ឧទ្ធិសកុសលមគ្គផលេវួនស្ដង ជូនបុណ្រសុំអាងានជីវតិទុ្ន 

 លបខគ្នថាឝ យដល់ខលាកាច ស់ានគុ្ណ្ នមកុសលបុណ្រកុំរតឹឆ្លវ តម្វ ។ 

១១. ខធឝើបុណ្រនឹងលពេះេីណ្ដស្សពពិត កុសលពិសិដឌជាងជនលបសុស្សី 
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 បតជួយសខរងាគ េះជនជួបខលគាេះភ័យ លបខសើលបម្ពជាងខធឝើដល់សតឝ ។ 

១២. រោី៉ាងណ្ដមិញកតថញ្ដូដឹងគុ្ណ្ ខឈវៀសម្វខធឝើបុណ្រខគារពលបណិ្ប័តណ៍្ 

 សីលទានានពិតចិតថសចចៈសតរ បម៉ាឪខលបៀបកសលតខអានលុតថាឝ ត់ថាឝ យ ។ 

១៣. ទាន់ខលាកខមើលខឃើញយល់រសកវិនជាតិ ញាតិខញាមខៅញាតិពងសខៅទាុំងឡាយ 

 ខខ្លអាវម្សផលអានសមវបាយ ខដ្ឋយចិតថស្សស់ស្ស្ដយខស្ដមនសផលទាន។ 

១៤. ធាវ ប់កស្ដងនិពទ្នកុសល លបឹងខធឝើឲ្រដល់នូវលពេះនិពាឝ ន 

 បដលលទ្ង់លនស់ដឹងខដ្ឋយសពឝញ្ដុតញាណ្ លបឹងខនងជិេះោនឈ្លនរ ុំលត់ទុ្កេ ។ 

១៥. ានពូជានដីខទ្ើបានម្លពដុេះ ានស្សីានលបសុខទ្ើបានកឋីសុេ 

 ានសីលានទានខទ្ើបលបាជញចាត់ទុ្ក ខគាលធម៌ខឆ្លភ េះមុេបរមសុេឯក ។ 

  ១៥.ខកើត.ស្ស្ដពណ៍្.មមីឆស័ក.២៥៥៨ 

   អាទិ្តរ.១០.សីហា.២០១៤ 

    និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១ . ខនេះនឹងដុំណ្ដលដុំខណ្ើ រសុទិ្នប កុលបុលតខឆ្លមវនិបានស្ដឋ ប់ធាយ  

  ម្នលពេះស្ដស្ដឋ អងគលពេះភគ្វា សុំខរចលេះលាចាកខចាលលគ្សួ្ដរ ។ 

២ . មកខចញស្ដងផបួសរសជាបពឝជិត កស្ដងជីវតិលពហយចរោិ 

  អងឌងគិមគ្គទាក់ដួងចិោឋ  យល់ខឃើញលជេះថាវ សុំខរចអរហនឋ ។ 

៣ . បតគួ្រសខងឝគ្ខពកពន់លបាណ្ សុទិ្នបកលាណ្ានភ័យអាសនប 

  គិ្តថាេវួនឯងានខទាសទុ្កេធងន់ មិនសមានបុណ្រានលាភដូខចបេះ ។ 

៤ . សុទិ្នបភិកេុសយគុ្ស្ដយ ញខពកម្លក ខលពាេះខហតុចម្លងចាញ់ខបាកកិខលស 

  ានសុុំពូជតលតកូលខនេះ អួតានតខលមេះអានយ ខធឝើបាន ។ 

៥ . យល់ខហតុេវួនេុសលទ្សុឋសីលបរសុិទ្ន សខងឝគ្ស្សយ៉ាតុសគមស្ដគ ុំងេវួនលបាណ្ 

  បសផកខលឿងបភបកសវក់លអក់ហួសការស្ដយ ន មិនយូរប៉ាុោយ នលាទ្ឝីបខលាកា ។ 

៦ . រ ុំលឹកដុំខណ្ើ រខហតុអងគសុទិ្នប កុលបុលតាសឆអិនលតកូលខសដ្ឋឌ  

  សុេចិតថស កូសយ័ស ូខចាលលគ្សួ្ដរ តផតិប៉ាងលបាថាប កបុងខភទ្បពឝជិត ។ 

៧ . ស ូខដកផ្កធ ល់ដីអត់បាយអត់ទឺ្ក ម្ថ្ងលាង ចយប់លពឹកក៏េវួនសុេចិតថ 

  ខកើតទុ្កេខលពាេះខហតុយល់ខឃើញធម៌ពិត លពមរស់លបលពឹតថកបុងម្លតសិកាេ  ។ 

    ៣ និង ៥ខកើត .ស្ស្ដពណ៍្. មមីឆស័ក .២៥៥៨ 

     និពនន   ហួន  រតោសូររខពលជ  
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១ . បដ្ឋចាវខងឝងខលពាេះបេវងឆក់កូន ោងយុំខសធើរសូនរខលពាេះលពាត់បុលន 
  ស្ដឝ មីពស់ចឹកក៏ចាកខលាកា  រឯីលគ្សួ្ដរក៏ស្ដវ ប់ខចាលអស់  ។ 
២ . ោងឆាួតវខងឝងខភវចអស់ស្ដយ រតី ជាកូនខសដឌីានខឆ្លមសមពសស 
  ឥឡូវរបូោងធាវ ប់ានខករ ឋិ៍ខឈ្លយ េះ ខពលខនេះអាប់យសខលពាេះខរឿងខសបហា ។ 
៣ . ធាវ ប់រស់សុេស្ដនឋានអបកបុំខរ ើ បស្សកខៅលគាន់ខលបើខធឝើសពឝកិចចការ 
  ឥឡូវេវួនធាវ ក់នខោលកាោ បានស្ដឋ ប់ខទ្សោធាយ ជិនស្សី ។ 
៤ . ដឹងយល់សពឝខហតុបឆអតចិតថធមយជាតិ ខរឿងលពាត់លបាស់ញាតិធាវ ប់ខស្ដយ េះភកឋី 
  សខលមចអរហតថខស្ដនយល់ន័យ នូវវយ័ទាុំងបីលតវូចាកបបកធាវ យ ។ 

  ១១ខរាច .មិគ្សិរ .មមី .២៥៥៨ 
   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. សុំដីលតវូផវូវខដ្ឋេះទុ្កេគុ្កតណ្ដា  ថាវាចាថាលតវូកាលស្ដប លសបទិ្នខសបហ៍ 
 បថ្វចីសឋីានេវឹមលតឹមលតវូបដរ  បថ្ឥតបលបខសបហ៍អតទសយ័លគ្លបតិបតថិ ។ 
២. កាត់ខសចកឋីសឋអីប់រ ុំពុុំអាក់អន់ សាន់អាសនបបន់រកលពេះឈបេះសពឝសតឝ 
 បាត់របស់ខស្ដយ េះមិនបថ្ខសបហ៍លបយ័តប បាត់លបណិ្ប័តណ៍្ស្ដង ត់ខសងៀមឈឹងដឹងបលងសឋី។ 
៣. អឝីបដលចង់បង់បតឃ្លវ តញាតិលបាថាប  ថាសឋថីាលបាសភាពពិតឥតេវឹមន័យ 
 ម្នលាមកជក់ចិតថណ្ដស់ចាស់ខពាលអឝី ភ័យលពយួភ័យសឋេីវួនឯងបថ្វងខស្ដឋ េះខលប ។ 
៤. ខលកបរសជាតខលគ្ៀតខលគ្ើមខពកខដកគ្ងថាង ស ខ្លយ ស់េវួនណ្ដស់ចាស់សាវូសក់ដក់ចិតថខសព 
 ខពបលជាយខគ្ខរដូចេរល់េឝល់ដល់ខទ្ព ខលកបលិទ្នខលបខសពធម៌ខលយ ខលវ ខ្លវ ចឃ្លវ ន ។ 
៥. ហា នខកាងកាងអាងានេះលេះមិនបាន ស្ដយ នបតថាា នឋានលបម្ពសឋីបុំពាន 
 គាយ នខ្លយ ស់បាបឆ្លអ បខឆអេះកវិនបិុនរកុរាន ខរៀនអត់ខរៀនគាយ នបានការថាមិនចាស់ ។ 
  ១៣ខកើត .មិគ្សិរ . មមីឆស័ក .២៥៥៨ 
   លពហសផតិ៍ . ០៤. វចិិឆកា .២០១៤ 
    និពនន  ហួន រតោសូររខពលជ 
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១.  ជីវតិានកាយលទ្លទ្ង់ដខងាើម ជីវតិចាប់ខផឋើមកុំខណ្ើ តកបុងម្ផធ 

 កុំខណ្ើ តកបុងស តុពីបកអលដូចម្ច ជីវតិឥតន័យខលបៀបសុញ្ដកាស ។ 

២. រស់លតឹមបតស្សូបេរល់អុកសីុបសន រស់លតឹមលចបណ្ននិោធ គាយ នខ្លយ ស់ 

 រស់នុំងពីខកយងរហូតដល់ចាស់ រស់ចាកស្សលេះស្ដងកុសលជាតិ ។ 

៣. ជរាពាធិមរណ្ៈពិត សពឝសតឝជីវតិឥតានឃ្លវ ឃ្លវ ត 

 សងាេ រមិនខទ្ៀងឥតខលអៀងសពឝញាតិ រស់ានគុ្ណ្ជាតខបៀតគុ្ណ្ធម៌លពេះ ។ 

៤. ានជីវតិពិតឥតានរងឹរសូ ចូលចិតថលបទូ្សលទ្សុថសីលានេះ 

 លបាុំបួនលបការនរណ្ដបានឈបេះ ជាលបាជញខតជេះឈបេះអងគបណ្ឍិ ត ។ 

៥. ានលតខចៀកស្ដឋ ប់លតវូស្ដឋ ប់ឲ្រលឺ ានបភបកគឺ្ភវឺខឃើញសពឝពិនិតរ 

 ានេួរតខលមេះចុំខណ្េះខចេះគិ្ត ានខបេះដួងចិតថានខថ្វើមលបាត់ ។ 

៦. ស្ដគ ល់រសបផអមលឝីងម្លបជូរចត់ហឹរ ស្ដគ ល់រសជាតិេជិលបដលលបណិ្ប័តន៍ 

 ស្ដគ ល់ទ្សពិធរាជដូចអងគមហាកសលត ស្ដគ ល់ធម៌បរយិតថិេវឹមពិចារណ្ដ ។ 

៧. ជីវតិអស្ដច ររជីវតិបបវកខគ្ មិនបមនឆាួតខទ្បបវកខគ្អស្ដច ររ 

 ជាជនចង់ខចេះសុំលាប់អាចាររ ចង់បានបផវផ្កា យកខភវើងដុតគ្ល់ ។ 

៨. ជីវតិបតងដូចច័នធខពញបរមី ខពញវង់រសយីរងសឥីទ្និពល 

 បបរបាុំងពពកខដ្ឋយស្ដរបតេរល់ ច័នធមិនេចីេឝល់ខសងៀមស្ដង ត់ស្ដានរ ។ 

៩. ស្ដានរស្ដមញ្ដសញដ អបកលបាជញ ធមយនមិនខ្លវ ចតផតិេវួនកលាណ្ 

 ខទាេះជាឧបសគ្គលុំបាកប៉ាុោយ ន គាយ នលបបហលស្ដយ នចាស់លាស់តស  ូ ។ 

១០. ខរៀនខធឝើខដ្ឋយគិ្តគ្ុំនិតបញដ  ខធឝើការសិកាលតិេះរេិះគិ្តគូ្រ 

 មិនបានបតាត់ខ្លងខពាលរអ ូ ខទាេះចាយខពលយូរក៏ស អូត់លទាុំ ។ 
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១១. គ្ង់កាលណ្ដមួយមុនកេននទ្ាវ យ បញ្ចកេននបបកធាវ យងាយធាវ ក់ភក់លជាុំ 

 ក៏គ្ង់ខចៀសផុតខដ្ឋយលបាជញដឹកោុំ បញដ ការគាុំពារភាពសុចចរតឹ ។ 

១២. ម្ថ្វថ្បូរសបផុរសចិតថលអទូ្លាយ ញញឹមរកីរាយស្សស់ពីដួងចិតថ 

 លតជាក់ខពកម្លកជាងទឹ្កអលមឹត កស្ដងជីវតិលបសិទ្នភាពលអ ។ 

១៣. ខជឿខដ្ឋយបញដ ការស្ដឋ ប់ខគារព ខាហ៍បាុំងផ្កអ កឈប់គិ្តខដ្ឋយបវរ 

 យល់បាតុភូតរបូខឃើញខដ្ឋយកលម ភាពលអក់កករផង់លអតិខៅហយង ។ 

១៤. បតខបើបានដឹងលបឹងបតខគ្ចខវស ខហើយខធឝសលបបហសលបាថ្ឌឺដង 

 គាយ នលបឹងស្សវា៉ាលបាថាប នឹងឆវង រកោនចមវងខលតើយបរមសុេ ។ 

១៥. ជនខោេះបានលតឹមដឹងស្ដគ ល់ប៉ាុខណ្ដត េះ យល់ខហតុលតវូេុសរកបតផវូវទុ្កេ 

 ផវូវខគ្ខធឝើខហើយមិនខដើរខៅមុេ ជនខោេះចាត់ទុ្កអត់ន័យេវឹមស្ដរ ។ 

  ៣ខរាចន៍ .ស្ស្ដពណ៍្. មមីឆស័ក.២៥៥៨  

   ពុធ. ១៣ .សីហា .២០១៤ 

    និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១. ពុលផសតិស្ដមគ្គី ខស្ដង រលជក់បង់ជី  បង់មជូរលកចូឆ្លយ  
 ផសតិកខញជ លាង ច ឆ្លន់ឆ្លង ញ់ពិស្ដរ  បតគួ្រអនិចាច  
  លាយផសតិជាតិពុល ។ 
២. បសនស្ដឋ យខរឿងខធឝស ខភវចខពាលតខលមេះ  វខិសសបដលយល់ 
 ផសតិលកវា៉ាត់ក ខៅស្ដគ ល់ផសតិពុល  ខដើមដ្ឋនឬសគ្ល់ 
  ខរឿងរា៉ា វលពឹតថិការណ៍្ ។ 
៣. ានាច ស់ដកផសតិ ាឌតូចទាបលអិត  ខៅាច ស់ផ្កន់ណ្ដ 
 េញុំាច ស់អបកសវរ បថ្មខលគ្ឿងអាហារ  ោមហួនរតោ 
  សូររខពលជម្ថ្វ ។ 
៤. ខស្ដង រផសតិស្ដមគ្គី ោមាច ស់ខបេះជី  ាច ស់ខណ្ចរម្ណ្ 
 បថ្ខភវើងលាងផសតិ ាច ស់ភ័ណ្ឍ បិេះកសយ័  ឆ្លង ញ់ផសតិខពកម្លក 
  ខលពាេះស្ដប ម្ដឯង ។ 
៥. ឯាច ស់ភីណ្ដ ជូនាច ស់ខសដ្ឋឌ   ខដ្ឋយកឋីខកាតបលកង
 បូជាទានថាឝ យ សពឝកាលបដលបតង  ជួនកមយបបកបផសង 
  ប៉ាេះចុំម្ថ្ងសយ ។ 
៦. ឆ្លង ញ់បមនខស្ដង រលជក់ មិនដូរមិនលក់  លក់បលងងាកខលកាយ 
 ាច ស់ស្សីុមាច ស់ឈឺន គាប់ប៉ាេះចុំសយ  លបឹងឆ្លន់ខលឿនលយ 
  បុំខពញកឋីឃ្លវ ន ។ 
៧. កខញជ រលាង ចបមន លាង ចហួសលពុំបដន  ហួសវតថវាិន 
 ទី្សុេទី្សងប់ បបរជាខឡើងោនថ  ពុលផសតិផលទាន 
  ខៅខពទ្រផុតកសយ័ ។ 
៨. រាងខហើយាច ស់លគ្ ូ ខសងៀមមិនរអ ូ  សលងមួខពកម្លក 
 អនិចាច រផសតិខស្ដង រ ស្ដមគ្គីរាល់ម្ថ្ង  មិនរាងចាលអី 
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  ដផតិខលពាេះានផសតិ ។ 
៩. ឆ្លង ញ់ឃ្លវ នហា នកាត់ បនទយវបិតថិ  កុំចាត់ដួងចិតថ 
 កិខលសតណ្ដា  លបាថាប ស្ដប លសបទិ្ន  នឹងធមយជាតិពិត 
  សបិទ្នឈវក់វជិាជ  ។ 
១០. ខនេះលគាន់ខរឿងមួយ ជួនជួបទុ្កេលពយួ  ខស្ដង រផសតិស្ដមគាគ  
 បតខកាតសរខសើរ ធម៌ខមនថ គាប   លគ្ប់កាលខវលា 
  ធម៌អធាស្ស័យ ។ 
១១. សូមលាញាតិខញាម ខលាកាច ស់ផងលពម  ខហតុផលនិសសយ័ 
 ខរឿងជួបខលគាេះភ័យ បភបកស្ដឝ ុំងខសធើរកសយ័  ខពទ្រចាប់ចាក់ម្ដ 
  ចាក់ថាប ុំឱសថ្ ។ 
១២. មិនសមឆ្លគ ុំឆគង ខលើសលួសរ ុំលង  ដល់អបកបរសុិទ្ន 
 លបខសើរេភង់េភស់ ានចិតថខាេះមុត  ខស្ដយ េះតថាគ្ត 
  សូមអត់ខទាសផង ។ 
  ១៣ ខកើត .ខជសឌ . មមីឆស័ក .២៥៥៨ 
   ០៨.  កកាដ្ឋ  .២០១៤ 
    និពនន និពាឝ នបញដ  
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១. អបកបដលខធឝើអឝីបដលបបវកេុសខគ្  េញុុំាច ស់រេិះខរខរៀបរាប់សមឋី 
 ខបើឲ្រខគ្ខជឿអស្ដច ររានន័យ លពេះពុទ្នជិនស្សីខដើមដ្ឋនគ្ុំរ ូ ។ 
២. ខបើអឝីឆគងេុសបបវកធមយន ខគ្បតងខពាលថាឆាួតពុុំគិ្តគូ្រ 
 ខពលខគ្មិនខជឿរង់ចាុំោ៉ាងយូរ េុំលបឹងតស ូខរៀនធម៌សងប់ស្ដង ត់ ។ 
៣. វាលវដឋសងារស្ដមសិបមួយភូមិ គាយ នទី្សុេុមរស់ដល់សពឝសតឝ 
 ខទាេះខទ្ពឥនធលពហយអរយិកសលត នូវរងវបិតថិអស់បុណ្រសបងកមយ ។ 
៤. វខិោគ្វបិាកកុសលលពមទាុំង អកុសលភាវ ុំងភវឹកនឹកលទាុំលនុំ 
 តណ្ដា កិខលសរាល់ម្ថ្ងលបចាុំ ដ្ឋច់បេដ្ឋច់ឆ្លប ុំខកើតចាស់ឈឺស្ដវ ប់ ។ 
៥. អបាយភូមិកឋីមនុសសភូមិកឋី ខទ្វភូមិសិរឥីនធលពហយចុំណ្ដប់ 
 ចុំណ្ដនោ៉ាងណ្ដក៏ខៅបតោ៉ាប់ េញុុំាច ស់សូមលបាប់សូមកុុំលបាថាប  ។ 
៦. អមតៈនិពាឝ នានមកគាប់គិ្ត នុំងចិតថសុចចរតឹទិ្ដឌិសាយ  
 ខដើរនមផវូវលពេះៗពុទ្នស្ដសោ មុនចាកសងាេ រក៏គ្ងចាកផុត ។ 
៧. អបាយទុ្កេខស្ដកទារណុ្ខវទ្ោ រស់រងកមយខពៀរខវរាទុ្រគ្ត 
 រងទុ្កេទ្ណ្ឍ កមយគួ្រឲ្រតក់សវត់ ខតើអងគវមុិតថិខធឝើខមឋចគ្បផ ី ? 
៨. ខបើបានបួសពិតជាសងឃស្ដវក័ ោមជាស្ដមណ្ៈបដលលអលបម្ព 
 គាប់លតវូសិកាខរៀនសូលតវន័ិយ លបតិបតថិឲ្រម្ថ្វខឈ្លយ េះខភទ្ឧតថម ។ 
៩. កុុំអាងភិកេុកុុំអាងស្ដមខណ្រ ខសវៀកសផង់នឹងខគ្លគ្ងចីវរសម 
 សុំពីងសុំខពាងខៅខលាកមិនសបម គាយ នការេិតេុំខអៀនខ្លយ ស់បាបកមយ ។ 
១០. កុុំអាងយសសកឋិ និង បរវិារ កុុំអាងមហិចឆនកាចខកាងលបចាុំ 
 េញុុំលពេះករណុ្ដសូមចារបណ្ដឋ ុំ កត់ទុ្កចុំណ្ដុំមួយលអមួយោ៉ាប់ ។ 
១១. ជនោ៉ាប់ និង ឆាួតៗេុសលបលកតី ខបើបានហារសឋអីានយ សូមលបាប់ 
 សូមអបកហឝកឹហាត់ខរៀនសូលតខផធៀងស្ដឋ ប់ បិដកានស្ស្ដប់ខមឋចមិនលបឹងអាន ។ 
១២. ទី្ដប់បួនខកើតខេបើតដួងចនធថាវ  េញុុំាច ស់រតោសូររខពលជបាន 
 និពនននក់បតងេុសលតវូប៉ាុោយ ន សូមញាតិសណ្ដឋ នខមនថ អនុខលគាេះ ។ 
  ១៤ខកើត.ស្ស្ដពណ៍្ .មមី ឆស័ក .២៥៥៨១០.កកាដ្ឋ.២០១៤ 

    និពនន  និពាឝ នបញដ  
 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន រតនាសូរយពេជ្រ ទំេ័រ 150 

 

 

 
 
     
១. វាខោស័ពធធម៌ញ័រសពឝទ្ោ ោបផនពសុធាលគាបុំបួសបុលត 
 សវតុខអើយភ័យស្ដឋ យកាយកូនបរសុិទ្ន ផុតចាកខាេះមុតផុតចាកខលាកា ។ 
២. នោយមីងាលាខហើយពុកបម៉ា បម៉ាធាវ ប់ថ្បមបថ្ខសបហ៍លគ្ងរកា 
 ថាសឋអីប់រ ុំពុុំានរអា លបាថាប រកាការពារកូនម្ថ្វ ។ 
៣. ម្ថ្ងខនេះលាខហើយខណ្ាើ យញាតិសណ្ដឋ ន បានលាកលាណ្បានលានិសសយ័ 
 ម្សផអននការភ័យកឋីលងង់លកាស់ម្លក ម្នលគ្ហសឋម្ថ្វម្ថ្ងខនេះលាខហើយ ។ 
៤. ខលាើយបលាខនឿយណ្ដយឆ្លង យអកុសល ផលស្ដងឲ្រដល់ផលគាប់ជាខលតើយ 
 ខឆវើយថានិពាឝ នានជាចខមវើយ ខណ្ាើ យចុេះ!ញាតិខអាើយកុុំស្ដឋ យស្សខណ្ដេះ។ 
៥. ខស្ដយ េះសយ័លគ្សករបុតថលពេះសមភុទ្ន សុទ្នស្ដអ តបរសុិទ្នផុតបលងអាខលាេះ 
 ខស្ដយ េះនឹងសងាលបាថាប ទាុំងអស់ អស់ខហើយស្សីខោេះខឈ្លយ េះសងឃស្ដវក័ ។ 
៦. នខា តសស ភគ្វខន ស្ដវក័សខងាសបរូធម៌គាប់សយ័លគ្ 
 ជាក់ខពលខនេះខៅផវូវលពេះអរយិៈ ជាក់ខជឿនូវលកេណ៍្ជាក់កាន់វន័ិយ ។ 
៧. ភ័យសពឝទាុំងឡាយឆ្លង យផុតអបកបួស រស់ផុតទុ្កេខលគាេះរស់ស្ដងសិរ ី
 ភ័យខ្លវ ចប៉ាុោយ នថាា នលពេះជិនស្សី ថ្យីសុទ្នឥតបីថ្យីលអហួសបថ្វង ។ 
៨. បចងចារខសចកឋីម្នកាពរអកេរា លបាថាប រកាថាបួសខដ្ឋយបលកង 
 បសបងធាវ ប់ខកាងកាចខ្លវ ចខេភើមេវួនឯង បបវងខភទ្ខហើយបតយងបតងតួបុពឝជិត ។ 
៩. ពិតខហើយខរឿងខនេះលតិេះរេិះោ៉ាងចាស់ ណ្ដស់ណ្ដលអលអេះចាស់ណ្ដស់បពិលត 
 ចិតថេញុុំាច ស់ម្ថ្វម្ថ្ងខនេះខសបហ៍សបទិ្ន រតឹបតខពញចិតថពិតបលងវលិម្វ ។ 
១០. បីបមថ្បមគុ្ណ្ធងន់រតនលត័យ ម្ថ្វបួសលុេះកសយ័ម្ថ្ងអស់រសយ ី
 ស្សីស្ស្ដបលផងឆាួតអួតអាងមរនឋី ថី្ធុំខសដឌីធិបតីថ្យីលា ។ 
  ១៥ ខកើត . ខជសឌ .មមីឆស័ក .២៥៥៨ 
   សុលក. ១១ .កកាដ្ឋ .២០១៤ 
    និពនន   និពាឝ នបញដ  
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១. ខពលខមឃខភវៀងផគរខលចៀងលបាប់ស្ដឋ ប់ទឹ្កស្សក់ ទឹ្កមួយតក់តុំណ្ក់ទឹ្កដ៏លបម្ព 

 ខស្ស្ដចស្សប់សពឝរកុេជាតិស្សស់លអឥតបី ស្សស់ខេៀវេចីលុំអរម្លពភបុំខសបហា ។ 

២. ពាករចាស់ខពាលពុុំខោលលបាប់ស្ដឋ ប់ឲ្រជាក់ ដល់របូអបកសយ័លគ្បូរាណ្បានខពាលថា 

 ទឹ្កមួយតក់គ្ង់ស្សក់ដ្ឋច់ធាតុថ្យដ្ឋ ទឹ្កខនលនានម្ថ្វកាត់ចិតថកូន ។ 

៣. តុំណ្ក់ទឹ្កបដលស្សក់ខលើខទ្ើសវកឹឈូក ខបើអបកលូកប៉ាេះសវកឹឈូកចាស់បាត់សូនរ 

 ធាវ ក់កបុងទឹ្កធុំបឹងបួរអបកជិេះកផូន សួរជីដូនអាចដឹងខទ្ទឹ្កតូចខោេះ ? 

៤. ចាស់ជាគាយ ននរណ្ដដឹងទឹ្កខោេះខឡើយ ខលពាេះគាយ នខលតើយចខមវើយអាចបវកបញកលតវូ 

 ខបើទឹ្កខលយ កបុងទឹ្កសក៏ានខឈ្លយ េះ មិនពិខរាេះខឈ្លយ េះទឹ្កលអក់ខលយ កេឝក់ ។ 

៥. ខបើទឹ្កថាវ ធាវ ក់បឹងថាវ ទឹ្កមិនខលយ  មិនខស្ដកខៅខៅឋ មួរហយងប៉ាងអាលកក់ 

 ខបើទឹ្កខលយ ខលវ ចូលេវួនគិ្តបវន់ឆក់ ោុំទឹ្កលអក់ដក់ទឹ្កចិតថគិ្តចបមវក ។ 

៦. ទឹ្កខអើយទឹ្កចិតថខអើយចិតថហូរមិនហត់ ទឹ្កចិតថកត់កុំណ្ត់លនចារនមបផបក 

 ខរឿងជីវតិពិតគិ្តគូ្រខលចើនអខនក កុុំចាុំបសអកានទឹ្កចិតថគិ្តខធឝើការ ។ 

៧. ទឹ្កចិតថធាវ ក់ញាក់ញ័រលគ្នុេឝេះជុំខនឿ កុុំអួតខអឿទ្ុំលុេះថ្យផ្កធ ុំងសិលា 

 ទឹ្កចិតថតូចេូចទឹ្កចិតថឥតរកា េឝេះពិចារណ្ដលតិេះរេិះចាស់បាកសាត ។ 

៨. ខបើទឹ្កតូចខបៀបលបដូចខភវៀងរលឹម ក៏ញញឹមសងឃមឹពិតចិតថសងាឝ ត 

 លបឹងពុេះពារស្ដងេវួនឯងានកផួនខ្លប ត ទឹ្កចិតថស្ដអ តដផតិសាអ តរាល់បញា  ។ 

៩. គ្ង់បតអាចរ ុំលត់ទុ្កេខភវើងកិខលស បដលចាកបស្សេះ អវជិាជ ខាហ៍ខទាស្ដ 

 ខលពាេះតខលមករាគ្ៈកាមគុ្ណ្តណ្ដា  លបឹងលបាថាប លុេះដល់កសយ័ម្ថ្ងចាកខលាក ។ 

១០. មុននឹងឃ្លវ តញាតិទាុំងឡាយលតវូចងចាុំ ពាករបណ្ដឋ ុំទឹ្កតូចពិតចិតថម្លលក 

 កុុំរស់ខៅលទ្សូឋសីលធម៌ចិតថខឈ្លយ គ្ខលគាក កុុំខអាយខគាកេេះរងីសងតួទឹ្កចិតថលអ ។
  ៦ខរាច. ស្ស្ដពណ៍្ .មមីឆស័ក.២៥៥៨ 

   សុលក.១៦.សីហា.២០១៤ 

    និពនន  និពាឝ នបញដ   
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១. ដុំខណ្ើ បសខលយ     ញាតិផងកូនខៅ  ចាត់បចងចុំណី្ 

 ខធឝើជាតុំបប៉ា ខសបហ៍ស្សូវបានថ្យី  គិ្តគូ្រលកម្ល 

  សួសឋីលគ្សួ្ដរ ។ 

២. ខរៀបចុំបកស្សូវ ជុំរេះលតឹមលតវូ  កផួនចាប់កិចចការ 

 ដ្ឋុំបាយទឹ្កពុេះ ស្សួយឆ្លង ញ់ពិស្ដរ  នមកផួនដូនន 

  ការម្ចបលបឌិត ។ 

៣. បីម្ថ្ងបានចប់ បាយដុំខណ្ើ រអប់  កវិនមវិេះពិសិដឌ 

 តុំបប៉ាឆងុយឆ្លង ញ់ បផអមជូរដល់ចិតថ  គួ្រគាប់ស្ដប លសបិទ្ន 

  បរខិភាគ្ខលតកអរ ។ 

៤. តុំបប៉ាខមឋចខៅ រសបផអមផ្កអ ប់ខៅ  កបុងឆ្លប ុំងលកឡ 

 ខបើមិនយល់ដឹង ខចេះខធឝើបានលអ  តុំបប៉ាកលម 

  ានរសទឹ្កលបមឹក ។ 

៥. តុំបប៉ាខោេះពិត ជូរហួសកលមឹត  ឥតយល់ខដើមចម 

 ខមលជលុខលើសខលចើន ខចេះខធឝើបានលអ  តុំបប៉ាកលម 

  ានរសទឹ្កដម ។ 

៦. គិ្តបីម្ថ្ងបដរ ខមឋចមិនលពមបលប  កផួនខលើសអងារ 

 ដ្ឋក់ខមលបតិកមយ កានលីករ  ខមខឡើងដល់ក 

  លកឡាត់ឆ្លប ុំង ។ 
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៧. កុុំខធឝើតុំបប៉ា នមកផួនេវួនខសបហ៍  សធីលស្ដធ យបារាុំង 

 អភិវឌណន៍ឯក បបវកបបបខជើងខ្លវ ុំង  បបរបបបភវឹកភាវ ុំង 

  ភាុំងខភវចខវលា ។ 

៨. ខបើសីុនមឃ្លវ ន ខបើញុាុំនមហា ន  ឃ្លវ នចង់ពិស្ដរ 

 ខរៀនខធឝើចាស់លាស់ លតិេះរេិះពិចារណ្ដ  នមកផួនអាហារ 

  ការងារខជាគ្ជ័យ ។ 

៩. នុំងចិតថពាោម រ ុំលឹកខឃើញភាវ ម  យល់អតទេវឹមន័យ 

 តុំកល់ចិតថនឺង ថាេវួនខធឝើអឝី  ខធឝើតុំបប៉ាឆី 

  សឋីខរឿងតុំបប៉ា ។ 

១០. តុំបប៉ាខធឝើចប់ តុំបប៉ាសុំណ្ពឝ  តុំបប៉ាសបទិ្នខសបហ៍ 

 តុំបប៉ាបូរាណ្ ខដើមដ្ឋនាសបម៉ា  ខធឝើគិ្តលអិតបដរ 

  គាយ នខលយើសវន័ិយ ។ 

១១. ស្ដទ បពរជាខស្សច ខរៀបចុំចានកាច់  ដ្ឋក់តុំបប៉ាថ្យី 

 ជូនអបកានគុ្ណ្ ទ្ទួ្លសិរ ី  ពិស្ដរពិសី 

  ដិតជាប់ចិោឋ  ។ 

១២. តុំបប៉ាបានខហើយ មិនស្សវងឹខឡើយ  ខស្ដយឆ្លន់ពិស្ដរ 

 ខពាលខដ្ឋយសខងេប បបបកផួនដូនន  ខពាលពាករវាចា 

  មិនបមននបប៉ា ។ 

  ៨ ខរាច . ស្ស្ដពណ៍្ . មមីឆស័ក .២៥៥៨ 

   ច័នធ . ១៨ . សីហា .២០១៤ 

    និពនន  និពាឝ នបញដ  

 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន រតនាសូរយពេជ្រ ទំេ័រ 154 

 

 

 

  

១. ស្សខាចតូចពិតឥតានសុំម្ច លបឹងខដើរយប់ម្ថ្ងយប់នមខមដឹកោុំ 

 តូចពិតគិ្តលតង់ការតស ូលទាុំ ចុំណី្លបឹងពាុំោុំខសផៀងអាហារ ។ 

២. ស្សខាចតូចពិតខបើគិ្តស្ដមគ្គី ធវុងមួយគាយ នពីរដូចធមយោលន 

 រដូវខភវៀងធាវ ក់ដល់បេវសា រតឹលបឹងខធឝើការរកាសណ្ដឋ ន ។ 

៣. រ ីសតឝកខណ្ឋ ៀដូចគាប ដូខចបេះ សតឝតូចអឝីខម៉ាវេះមិនសមខធឝើបាន 

 ដុំបូកធុំាុំកាច់កផូរចុំណ្ដន លគាប់ដីរាប់លានខថ្ាើងថាា ននរគ្ ។ 

៤. រឯី សតឝឃយុុំលបខភទ្សតឝលអិត ទឹ្កឃយុុំបផអមពិតពិសិដឌលផេីធរ 

 លផសីពឝេចរខ្លច យស្ដឝ ធាយលបឹងរក៍ លបឹងបលបងរកមក៍ម្នលុំអងផ្កា  ។ 

៥. ចុំបណ្កអរងាង  ឬ ពួកបកស ី សុំបុកពិសីលបខសើរអស្ដច ររ 

 ព័ទ្នសវកឹលកងខៅយ បថ្ខៅលគ្សួ្ដរ ពាោមខធឝើការលពមបញដ ឯក ។ 

៦. រឯី សតឝមនុសសខៅកបុងបដនខលាក ានខលចើនគ្ខគាករស់ខៅបបវកៗ 

 ទី្ឋានតុំបន់ក៏បសនចបមវក ានខលចើនអខនកខចេះម្ចបលបឌិត ។ 

៧. ឆនធៈវរិយិៈចិតថវមិងា ជនានលបាជាញ ខទ្ើបអាចដឹងពិត 

 បុគ្គលលចអូសេជិលសពឝកាយចិតថ អស់ន័យេវឹមសបិទ្នោមសតឝលបម្ព ។ 

៨. មិនបមនខរៀបខរៀងមិនបមនចងលកង មិនបមនចមវងពីជនដ៏ម្ទ្ 

 លតិេះរេិះពិចារណ្ដនមឈ្លវ សម្វ យល់អាថ៌្ខសចកឋីអតទេវឹមស្ដរ ។ 

៩. ខរៀនលបណិ្ប័តណ៍្ស្ដឝ ធាយយល់ដឹង េបេះបេបងបលបងលបឺងសុំលឹងលបាថាប  

 ចកេុឆនធៈទ្សសនៈណ្ដ   ចិតថវមិងាវរិយិៈេវួន ។ 

  ៦ខរាច  . បេខជសឌ . មមីឆស័ក . ២៥៥៨ 

   ១៦ . មិថុ្ោ  .២០១៤ 

    និពនន    និពាឝ នបញដ  
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១. កុំណ្ប់លទ្ពរធនពនខករអាករ ផធេះថ្យីដីលអដ្ឋុំដុេះខភាគ្ផល 

 ខដ្ឋយស្ដរទានសីលអប់រ ុំចិតថដល់ ហឝឹកហាត់ដុំកល់េវួនខលបៀបស្ដកសព ។ 

២. សលងមួឥរនធិយ៍ជាទី្ខគារព ខនេះលទ្ពរកុំណ្ប់ធនធានសុំណ្ពឝ 

 សុំណ្ដងបុខពឝគ្ង់ខពើបលបសពឝ ជាសមផតថិលទ្ពរវជិាជ ចរោិ ។ 

៣. ខហតុផលផឋល់ជូនភាពអាលកក់លអ សមផុរស្ដច់សសមសួនម្ថ្វថ្បូរ 

 គួ្រទី្ខបតីានកឋីលបាថាប  ទាុំងខពាលវាចាពិខរាេះលបម្ព ។ 

៤. ខចារលូចមិនបានបុណ្រអបកស្ដងខហើយ ផលោុំឆវងខលតើយនិពាឝ នពុទ្នជ័យ 

 បុណ្រខធឝើខដ្ឋយសីលបតងសុេសួសឋ ី ខកើតកបសិរលីបសុស្សីខលតកអរ ។ 

៥. ខទ្វនរងចាុំទ្ទួ្លខបើកទាឝ រ ដផតិថាសទាន នុំងាុំកបុងសីលលអ 

 កបខកើនបញដ មងគលបវរ ខហតុខនេះកលមខធឝើបានខដ្ឋយងាយ ។ 

៦. ឆនធៈមុេះមុតមិនសវតុស្ដយ រតី ពាោមខធឝើអឝីខចៀសផុតអនឋរាយ  

 ចិតថាុំកបុងសីលទានផុតអបាយ េិតេុំខដ្ឋេះស្ស្ដយស្ស្ដវលជាវបញា  ។ 

៧. បុគ្គលបដលឆ្លវ តឈ្លវ សម្វលបណិ្ប័តន៍ ការពារលបយ័តបពាករផ្កឋ ុំាន 

 សិកាខដ្ឋយខស្ដយ េះអស់ដួងចិោឋ  ជនលតវូលបាថាប បញដ និធិ ។ 

  ៤ ខរាច . ស្ស្ដពណ៍្.មមី. ២៥៥៨ 

   លពហសផតិ៍.១៣.សីហា. ២០១៤ 

                          និពនន  និពានឝបញដ  
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១. មួយបាតស្ដលា ពីរគឺ្បាតផារ  បីបាតសងគម 

 បាតមួយបកបាន បាតពីកវិនធុុំ  បាតបីសងយុងុុំ 

  ផសពឝផាយសុេះស្ដយ ។ 

២. ខករ ថិ៍កមយដុំបណ្ល លកមរកុំបអល  ទុ្ចចរតឹទាុំងឡាយ 

 ភាពេជិលលចអូស ភាពខឆ្លភ េះអបាយ  ហឺុហាលយឆ្លយ 

  ជាម្ចខឈវើងម្លជ ។ 

៣. ចាុំបតជញ្ជ ក់ អាងពាលលាមក  គ្ុំរក់ហួសសឋ ី

 មិនយល់ចាប់កផួន ដូចជនលួចដី  អបកខធឝើហី!  ហី! 

  អស់ដីខ្លនខៅ ។ 

៤. ខកយងបាតស្ដលា ខៅអាចសិកា  រកខឃើញេុសលតវូ 

 រខីកយងបាតផារ ពិបាករកផវូវ  ដផតិភក់ផារខលៅ 

  េឝេះអោម័យ ។ 

៥. ខកយងបាតសងគម ោ៉ាប់យឺុនដល់ធុំ  ខសធើរលគ្ប់វស័ិយ 

 ពុុំបានខរៀនសូលត កាចសវតូអាងម្វ  ដុំបងស្ដុំម៉ាូម្រ ៉ា 

  អោគ្តឃ្លតករ ។ 

៦. ចាស់បាតស្ដលា ានេះខម៉ាវេះណ្ដ  លបខៅខដ្ឋយលក 

 រចីាស់បាតផារ ខលចើនខធឝើកមយករ  ចាស់ភ័យបភបកស 

  ចាស់បាតសងគម ។ 

៧. ជីវតិេភស់ទាប បុណ្រសកឋិយសលាភ  ទុ្កេសុេមខោរមរ 

 អាស្ស័យបុណ្របាប ស្ដបលពសួបនធុំ  ពីតូចដល់ធុំ 

  េិតេុំរកា ។ 
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៨. បថ្ទាុំសកមយ លបឹងបលបងរាល់ឆ្លប ុំ  ពាោមខធឝើការ 

 បុំខពញេឝេះខ្លត ដុសខ្លត់បញដ   ស្ដងចិតថឧសាហ៍ 

  ខធឝើការសុំខរច ។ 

៩. បថ្អសកមយ ដ្ឋច់បេដ្ឋច់ឆ្លប ុំ  ចាុំជីវតិផ្កឋ ច់ 

 ស្ដវ ប់បង់ម្ថ្ងណ្ដ ខស្សចអបកនកាច់  ខចេះរខបេះកាច់ 

  ភាវ ត់ខសបៀតវន័ក ។ 

១០. ជនគាយ នឆនធៈ េឝេះជុំខនឿជាក់  ឆនធេះេវួនលអ 

 យកខគ្បបងអក ជាកុំបផងថ្យ  េុសលតវូខលយ ស 

  ពុុំខចេះបបងបចក ។ 

១១. ចាុំបតខគ្លបាប់ ចាុំខផធៀងបតស្ដឋ ប់  លនប់ខធឝើអខនក 

 រស់គាយ នឥសសរៈ បុណ្រសកឋិលអឯក  អស្ដច ររមហាបបវក 

  ខលចើនខធឝើេញុុំខគ្ ។ 

១២. ខលចើនសវតូអត់ធន់ ខលចើនខចេះដឹងគុ្ណ្  ខលាកាច ស់ទាុំងខទ្ឝរ 

 ខលចើនេឝេះកាវ ហាន ហា នសួរោុំខគ្  ខ្លវ ចេុសខមវ៉ាេះខទ្ 

  ដផតិខ្លវ ចខលវ ឃ្លវ ន ។ 

១៣. ខលចើនខកាងខលចើនកាច ខធឝើនមអុំណ្ដច  ខលាកធុំអបកាន 

 បញជ បងាគ ប់ ដូចចាប់ទាហាន  ចរតឹកាវ ហាន 

  បានគាយ នេវឹមស្ដរ ។ 

១៤. ានបតសីលទាន ខកើតរស់លបឹងខរៀន  ានការសិកា 

 ខរៀនឲ្រានលគឹ្េះ តិចតួចពិចារណ៍្  ខពលយល់ស្ដច់ការណ៍្ 

  វាសោេភង់េភស់ ។ 

១៥. ថ្ាុុំខថ្ាើងឧតថម ជីវតិសុេុម  បរមសកឋិយស 

 បរវិារខឈឝងស្ដឋ ុំ ចាុំជួយទានខលបាស  កស្ដងខករ ឋិ៍ខឈ្លយ េះ 

  ផុតចាកអបាយ ។ 

១៦. ខបើជនលបាជញណ្ដ បានយល់េវឹមស្ដរ  ខោេះជនលបសុស្សី 
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 ខកើតកបយសសកឋិ ខករ ឋិ៍ខឈ្លយ េះសួសឋ ី  សុេស្ដនឋសិរ ី

  ផុតអវចិយ៍ទុ្កេ ។ 

១៧. ខបើឆគងខលើសលួស ពាករខពចន៍លជលុលជសួ  សូមកុំណ្ត់ទុ្ក 

 សួរេញុុំអបកបតយង បតងជាទ្ុំនុក  និពាឝ នគាយ នគុ្ក 

  កាមគុ្ណ្កិខលស ។ 

១៨. សូមជូនពរជ័យ មងគលសិរ ី  ខកើតកបចុំខណ្េះ 

 រចួបាតទាុំងបី ខពាលខ្លងខលើខនេះ  ជនានតខលមេះ 

  មិនខធឝសលបបហស ។ 

  ៥ខរាច . ស្ស្ដពណ៍្ . មមី .២៥៥៨ 

   សុលក . ១៥. សីហា . ២០១៤ 

    និពនន   និពាឝ នបញដ   
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១. កបុងខលាកិយ៍ម្នមនុសសខលាកខលចើនមនុសសខលាភ ខលចើនបរខិភាគ្ខស្ដយ គ្ខលគាកម្លកម្ថ្វគិ្តថា 

 មិនបឆអតសាប់ទ្នវដប់ពុុំសាប់ស្ដអ  មហាជលាមហាស្ដគ្រមហាជលធី ។ 

២. ជនណ្ដខលាភហួសលបាណ្បានលតឹមទុ្កេ រកទ្ុំនុកទុ្កេទ្ុំនួញខឈ្លវ េះខលពាេះសីុ 

 ជីវតិេវួនសងនួធាវ ប់សុេបបរវក់វ ី យកជាន់ឈវញីីញាុំខ្លញ ុំចាុំបតបាន ។ 

៣. ខបើមិនបានថាា នខថ្ាើងថ្ាុុំសុុំលបាថាប  ខតើម្ថ្ងណ្ដខលចើនអខនកឯកខថ្ាើងថាា ន 

 ានយសសកឋិលបាក់ាសធនវឡិាឡាន លបពននបានបឋីកលាណ្ញាតិអបកាន ? 

៤. េវួនមិតពត់េជិលលចអូសមិនលបឹងបលបង មិនេបេះបេបងបតងសុំលឹងរ ុំពឹងឃ្លវ ន 

 ខឃើញរបស់លអចិតថខលតកអរកាវ ហានហា ន ខធឝើបុំពានឈ្លវ នខបៀនខបៀតញាតិសពឝសតឝ ។ 

៥. េុំលបឹងខមវ៉ាេះខសធើរខលបេះធាវ យស្ដភ យខវចបសង ខរឿងជាក់បសឋងខទាសេវួនឯងជួបវបិតថិ 

 សុចចរតឹធម៌ខមឋចមិនលបឹងបដិបតថិ លបណិ្ប័តន៍លបយ័តបណ្ដស់ចិតថខលាភៈ ។ 

៦. េឝេះេនឋីកឋីខមនថ ករណុ្ដចិតថ េឝេះអាណិ្តឧខបកាេ ខកើតតួយកស 

 មុទិ្ននរណ្ដានគួ្រទី្សយ័លគ្ លេះរាគ្ៈខទាសខាហៈអវជិាជ  ។ 

៧. បដលលងតឹលងង់លង់វដឋកមយវដឋសងារ កមយឯណ្ដបដលលបាថាប ដ៏មហិា 

 ខបៀតខបៀនខគ្រកចាញ់ឈបេះចិតថជាារ ខកើតកមយខពៀរចងខវរាឆវងភពជាតិ ។ 

៨. អបាយភូមិបួនទួ្ញខស្ដកវខិោគ្ណ្ដស់ គ្បផខី្លយ ស់ខអៀនបាបកមយណ្ដខៅញាតិ 

 ខឈ្លវ េះទាស់បទ្ងមិនបលកងខលជាេះខលពាេះវវិាត ម្នលផចិខសបៀតឧបាយកលខពាលមុស្ដ ។ 

៩. ខបើសីលលបាុំមិនលគ្ប់អងគផូរផង់ខមឋច ដូចដុុំខពលជបដលាន់ខឃើញឥតបានការ 

 ខបើអងារពិតានន័យដល់ាន់ណ្ដ ខលពាេះយល់ថាជាអាហារដ៏លបខសើរ ។ 

១០. ខលាភបានអឝីបានបតទុ្កេគាយ នបលាខលាើយ រកខកាេះខលតើយកបុងជីវតិខធឝើដុំខណ្ើ រ 

 ខបាេះជុំហានឆវងខលើស្ដភ នញាណ្លតវូខដើរ ពិតលបខសើរដូចសតឝាន់មិនសីុខពលជ ។ 
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១១. ខលពាេះមិនស្ដគ ល់ខសចកឋីខលាភដូចខមឋចខៅ ? ខពលជខពញផវូវាន់ខឃើញពិតមិនេចីចផចិ 

 ចឹកខលបយកលក់ឲ្រជាងអបកម្ឆបខពលជ ចាុំជានិចចអញឆីបានស្សូវអងារ ។ 

១២. ដផតិតម្មវអាស្ស័យខលើជនអបកឲ្រ កុុំបខណ្ដឋ យភាពចង់បានគិ្តមិនលអ 

 លួចបវន់ឆក់កាប់សុំលាប់កាវ យឃ្លតករ ខឈ្លយ េះបនឋៗ ខឈ្លយ េះខលពាេះខលាភៈ ។ 

១៣. ខបើជនណ្ដលេះកិខលសខលាភ់ខនេះ ខហើយលតិេះរេិះលបលពឹតថនមស្ដសនៈ 

 លពេះពុទ្នឯកានចកេុវរិយិៈ ានទ្សសនៈខលើខលាភៈជាទុ្កាេ  ។ 

១៤. គ្បផខីចៀសដឹងថាខភវើងរលាកខៅឋ  ទុ្កេហយងខៅខៅឋ ខរាលរាលអងគកាោ 

 ខចៀសឲ្រឆ្លង យនមខធឝើបានម្នអានយ  ខទ្ើបេវឹមស្ដរជីវតិខយើងបានសុេស្ដនឋ ។ 

១៥. ខចេះដ្ឋក់ទានដូចអងគកសលតខវសសនឋរ ានចិតថលអខលតកអរណ្ដស់ផធឹមមិនបាន 

 ទានទាុំងលបាុំជីវតិអងគធនបុតថថាា ន   ទាុំងប៉ាុោយ នលពមមខហសីលពមខធឝើទាន ។ 

  ១៤ ខរាច.ស្ស្ដពណ៍្.មមី  .២៥៥៨ 

   អាទិ្តរ.២៤. សីហា. ២០១៤ 

    និពនន   និពានឝបញដ  
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១. អងគម្លតសិកាេ  ានសីលសា  ធិបញដ ពិត 

 អឝីជាអាហារ ដ៏លអពិសិដឌ  ការអប់រ ុំចិតថ 

  កបុងម្លតសិកាេ  ? 

២. ធមយជាតិសតឝខលាក រស់បានគ្ខគាក  អាស្ស័យអាហារ 

 បាយទឹ្កសមវ នុំបនកខលតៀបលន  លពមទាុំងផលាវ  

  ផ្កា ខៅយ ធាងសវកឹ ។ 

៣. ចិញ្ច មឹជីវតិ កបុងខភទ្បពឝជិត  លាង ចយប់ម្ថ្ងលពឹក 

 កបុងការបរខិភាគ្ ខភាជនសននឹក  បាយសមវទឹ្ក 

  ដូចសតឝទូ្ខៅ ។ 

៤. កតថញ្ដូលតវូបួស កតថញ្ដូស្ដងផបួស  លបលពឹតថរស់ខៅ 

 កបុងម្លតសិកាេ  លតសួលនយបវកផវូវ  បវកបញកេុសលតវូ 

  ខរៀនអប់រ ុំចិតថ ។ 

៥. ខសពគ្ប់សបផុរស យល់ធម៌សយ័លគ្ខស្ដយ េះ  បនឋលបលពឹតថ 

 លពហយចរោិធម៌ បរសុិទ្នជីវតិ  រសេវឹមស្ដប លសបិទ្ន 

  អងគធម៌លបាុំបី ។ 

៦. សលងមួឥលនិធយ៍ សងប់ស្ដង ត់កបុងទី្  ឋានសងប់លបម្ព 

 ចខលមើនកមយដ្ឋឌ ន បសឝងយល់អតទន័យ  លតិេះរេិះខសចកឋី 

  ខកើតខកើនបញដ  ។ 

៧. ឧបាខលបៀបដល់ ពនរល់ខហតុផល  ឆងល់នមបញា  

 ខបើដឹងខបើលជាប មិនលបតិបតថិការ  េឝេះពិចារណ្ដ 

  ចខលមើនលគ្ប់កាល ។ 

៨. ចង់ខសពបរខិភាគ្ មិនងុយមិនខងាក  នុំងចិតថផចិតផចង់ 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន រតនាសូរយពេជ្រ ទំេ័រ 162 

 

 យល់េវឹមជីវតិ គិ្តខឆ្លភ េះតលមង់  សតិផូរផង់ 

  ចខលមើនលគ្ប់កាល ។  

៩. មិនថាខពាលសឋ ី លបលពឹតថអឝីៗ  យល់ខហតុកណ្ដឋ ល 

 យល់គួ្រមិនគួ្រ សួរខហតុបណ្ដឋ ល  ខធឝើលតវូលតកាល 

  ឧតថមខថ្ាើងថាា ន ។ 

១០. រស់ខភទ្ស្ដមណ្ៈ លតវូបតខជឿជាក់  ខគាលធម៌កលាណ្ 

 យល់បញ្ច កេននលបាុំ អងគខហតុជាប់លបាណ្  រស់បានប៉ាុោយ ន   

  គ្ង់បតបបកធាវ យ  ។ 

១១. លតវូាុំកបុងសីល លបឹងឆ្លន់អុំបិល  គិ្តខរឿងឲ្រងាយ 

 អុំបិលម្លបពិត ដផតិលតវូរលាយ  សមុលទ្ទាុំងឡាយ 

  ឆ្លង យឋានបឋូរផ្កវ ស់ ។ 

១២. សាធិចិតថ លបឹងឆ្លន់ជីវតិ  សងប់ចាកស្សលេះ 

 សីលអាទិ្ភាព លជាបោ៉ាងជាក់ចាស់  លេះេឝល់ានេះ 

  ានរសជាតិម្លក ។  

១៣. បញដ ឆ្លន់អឝី ? ឆ្លន់ស្ដច់ឆ្លន់លតី  ចុំណី្ណ្ដម្ថ្វ 

 លតជាក់សីុខលៅ បបបសីុវល័ិយ  ទាន់នមសម័យ 

  ទ្ុំខនើបនិយម ។ 

១៤. ឆ្លន់លតវូថាលតវូ ឆ្លន់េុសលជេុះខៅ  ដូចកបុងជុំនុុំ 

 អបកយល់លបណិ្ប័តន៍ រស់បានសុេុម  កបុងឋានសងគម 

  លពេះសងឃរតនៈ ។ 

១៥. អាហារានកផួន ខ្លប តលគ្ប់ចុំនួន  ខលគ្ឿងផសុំចាស់ជាក់ 

 ខទ្ើបឆ្លង ញ់ពិស្ដរ កបុងខភទ្ស្ដមណ្ៈ  អាហារម្លតលកេណ៍្ 

  បរសុិទ្នជីវតិ ។ 

  ១៤ ខរាច .ស្ស្ដពណ៍្ . មមី .២៥៥៨ 

   អាទិ្តរ .២៤. សីហា . ២០១៤ 

    និពនន  និពាឝ នបញដ   
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១. សតឝខលាកទាុំងឡាយធមយជាតិទាុំងអស់់ ជីវតិបានរស់ក៏ខលពាេះអាហារ 

 លទ្លទ្ង់ជីវតិសមនមលបាថាប  លបកបកិចចការចិញ្ច មឹជីវតិ ។ 

២. អាហារម្នមនុសសលទ្លទ្ង់កាយាន បុំបាត់ការឃ្លវ នានសុេភាពពិត 

 ានលបាុំចុំបនកបបងបចកឲ្រលអតិ ខទ្ើបគាប់យល់ចិតថសបទិ្នស្ដប លបរខិភាគ្ ។ 

៣. អាហារថាមពលបានដល់ស្សូវខពាត អបកលងខលបងរហូតសពឝខមៅគ្ខគាក 

 អាហារស្ដងសង់របស់មនុសសខលាក លតីស្ដច់ម្លលកទឹ្កខដ្ឋេះសពឝសតឝ ។ 

៤. អាហារការពារដូចជាបបនវ ជីខលគ្ឿងខទ្សបដរគួ្រលបណិ្ប័តន៍ 

 ខបេះលាងសុំអាតខដ្ឋយលបងុលបយ័តប ខហើយលបតិបតថិបរខិភាគ្លតវូកផួន ។ 

៥. បផវខឈើតូចធុំបផអមជូរលឝីងចត់ អាហារសនយត់លគ្ប់បីចុំនួន 

 បដលថាលបាុំបផបកបបងបចកលបាប់សងនួ ញាតិមិតថនឹមនួនគាប់លជាបខសចកឋី ។ 

៦. មួយស្ដរធាតុបឆអតបុំបាត់ខហវហត់ ពីរពិតលបាកដបផវខឈើចុំណី្ 

 ខលគ្ឿងខទ្សបបនវទាុំងឡាយទី្បី រទីី្បួនលតីស្ដច់សតឝទាុំងឡាយ ។ 

៧. លបាុំចាុំមិនខភវចផលធាតុទឹ្កខដ្ឋេះ ានខ្លប់ានស្សស់លទ្លទ្ង់រាងកាយ 

 ទាុំងលបាុំខនេះពិតលកឹតរលកមផសពឝផាយ បផវខឈើលតីបាយ ...ភាគ្រយប៉ាុោយ ន  ? 

៨. ខសវេះចុេះ!មិនលបាប់លាក់ទុ្កមួយលគា អាហារការពារបតកាយកលាណ្ 

 ចុេះអាហារចិតថសុេភាពសណ្ដឋ ន បថ្បតេវួនលបាណ្ខភវចបថ្សតិ ។ 

៩. មិនលតវូកផួនរស់បានសុេសិរ ី ខគាលខៅខឆ្លភ េះខដើរសីលសាធិ 

 បញដ ខកើតបានសុ.ចិ.បុ.លិ និង  សុ. អ .វ ិចាប់ពុទ្នស្ដសោ ។ 

១០. សតិបរបូិរណ៍្ចខលមើនកមយដ្ឋឌ ន អប់រ ុំចិតថបានបុំបាត់ទុ្កាេ  

 ឈឺចាប់ខលកៀមលកុំឆ្លង យចាកកាោ គិ្តលតវូយល់ការណ៍្ជាក់ចាស់និពាឝ ន ។ 

១១. មហាសតិបដ្ឋឌ នជនណ្ដខចេះដឹង យល់ខហតុផលហបងឹលបឹងសឝេះបសឝងខរៀន 
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 អាហារម្នចិតថពិតឈប់ខស្សកឃ្លវ ន ឱវាទ្ទូ្ោយ នម្នលពេះស្ដស្ដឋ  ។ 

១២. ចិតថបរសុិទ្នស្ដអ តបរសុិទ្នជីវតិ ការងារសុចចរតឹាុំសីលបញដ  

 និង សាធិលគ្ប់ម្លតសិកាេ  ស្ដគ ល់រសកាលណ្ដដផតិបានបរខិភាគ្ ។ 

១៣. ខសពគ្ប់បណ្ឍិ តបានលបលពឹតថលអ ខសពគ្ប់អបកលកជួយគិ្តម្លលក 

 ខសពគ្ប់អបកានធនធានគ្ខគាក ខសពគ្ប់ធម៌ខលាកបរមសុេសងប់ ។ 

១៤. កុុំរស់ដូចបវករស់ខពញមួយជាតិ មិនបដលឃ្លវ ឃ្លវ តពីឆ្លប ុំងសុំណ្ពឝ 

 ានបតអបកសវខទ្ើបយល់លគ្ប់សពឝ បវកលជមុជកប់គាយ នស្ដគ ល់អាហារ ។ 

១៥. េញុុំលពេះករណុ្ដសូមខទាសេនឋី   េុសឆគងលបណី្អនុខលគាេះខមនថ  

 ហៈរៈសៈពៈនិពាឝ នបញដ    សូមប៉ាងលបាថាប ស្ដគ ល់រសនិពាឝ ន ។ 

  ១ខកើត . ភលទ្បទ្ .មមី .២៥៥៨ 

   ច័នធ.២៥.សីហា. ២០១៤ 

    និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១. ពួកអាងគ្មភីេឝេះពិចារណ៍្ េញុុំលពេះករណុ្ដសូមពិលតលបាប់ 

 ជនខោេះេួរសុចតូចលអិតស្ស្ដប់ លងង់លុេះម្ថ្ងស្ដវ ប់ងងឹតឈឺង ។ 

២. ជបជកបវកបញកអាងគ្មភី រស់រានរកសីុមិនេុំលបឹង 

 ឆ្លប់ខជឿនមខគ្លបកាន់ដឹង ឆ្លប់ខឈ្លវ េះទាស់េឹងខលពាេះអាងកផួន ។ 

៣. ជនលបាជញអាងកផួនបណ្ឍិ តខចេះ ានទាុំងចុំខណ្េះខចេះសមសួន 

 សុំដីខពាលលតវូឆនធៈេវួន ខហតុផលចាប់ចួនចុំេវឹមស្ដរ ។ 

៤. បានបតលតឹមដឹងេឝេះលបលពឹតថ មិនសួរេឝេះគិ្តឥតបញដ  

 េវួនឯងមិនចាស់អាងតលា ខផសងៗោោខរៀនខសធើរៗ ។ 

៥. មិនលអតិគិ្តលអន់អាងបន់លពេះ េវួនឯងមិនឈបេះនូវទ្ខងឝើ 

 លបលពឹតថមិនលតវូពាករថាខធឝើ ហាក់បបបលីងខលើងជនលងង់ខលវ  ។ 

៦. អាងបតចាក់ខដ្ឋតខ្លុំឆាឹេះខឆាៀល អាងខពាលតិេះខដៀលោុំហយងខៅ 

 ទិ្ដឌិខលបៀបភក់អនវង់ខលៅ លបឹងជីករខដឋ កប់េវួនឯង ។ 

៧. ានេះរងឹរសូបាត់សតិ សុ.ចិ.បុ.លិ.ពុទ្និបតង 

 ដ្ឋស់ខតឿនឲ្រភាញ ក់ខចេះខ្លវ ចបលកង ចិតថគិ្តសបមឋងកាយវាចា ។ 

៨. េួរសុចខលបៀបលអងលអតិធូលី លតវូេរល់វក់វោីុំោលន 

 គាយ នទិ្សតុំបន់ខៅទី្ណ្ដ អនិចាច រសងាេ រជនអភ័ពឝ ។ 

៩. រស់ខៅមួយជាតិធាតុមួយចាន រស់មិនសុេស្ដនឋថាា នខថ្ាើងគាប់ 

 រហូតដល់ស្ដវ ប់ដល់ម្ថ្ងងាប់ ខទាេះានធនលទ្ពរេឝេះបញដ  ។ 

១០. ក៏មិនលបខសើរដូចបណ្ឍិ ត ចូលចិតថមូលមិតថគួ្រលជេះថាវ  

 លពេះពុទ្នានបុណ្រជាឧបា លបខៅខទ្វនមនុសសសពឝសតឝ ។ 
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១១. ានពាករឱវាទ្ពុុំអាងកផួន គ្មភីចុងចួនយកអារកាត់ 

 លនស់ដឹងេវួនឯងខដ្ឋយលបតិបតថិ លេះរាជសមផតិថខលពាេះនិពាឝ ន ។ 

១២. ជាជនបុគ្គលអរយិធម៌ ជនឈប់ចាប់គ្ភ៌កបុងវាិន 

 ានខទ្ៀតខហើយសពឝញ្ដុតញាណ្ គ្បផរីស់ខរៀនឱវាទ្លទ្ង់ ។ 

១៣. ខដ្ឋយពិតលអតិលអន់លតិេះពិចារណ៍្ ខគាលពុទ្នស្ដសោលុេះឈប់លងង់ 

 ឈប់គិ្តេវីៗងាយលិចផុង នរកអនវង់ចាុំលតបាក់ ។ 

១៤. រស់ានេវឹមស្ដរលុេះលនបត ខចេះគិ្តផងបដរផុតអោធ ក់ 

 អនវង់កាមគុ្ណ្ទុ្កេអបផលកេណ៍្ ពុុំគួ្រទី្សយ័លគ្អបកទាុំងឡាយ ។ 

១៥. ខបើសិនេួរតូចបតឲ្រេវឹម គិ្តគូ្រលតវូលតឹមរស់សបាយ 

 ជាសុេខស្ដមនសទុ្កេចាកឆ្លង យ ភូមិទុ្កេអបាយក៏រចួផុត ។ 

  ៧ ខកើត . ភលទ្បទ្ . មមី .២៥៥៨ 

   អាទិ្តរ. ៣១. សីហា . ២០១៤ 

    និពនន   និពាឝ នបញដ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« ស្ដវ ប់ខលពាេះានេះ  ខលពាេះចង់ចាញ់ឈបេះបតអបកដម្ទ្ » 
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១. ខរៀនលេះរចួចាកស្សលេះ ចាកខចញពីផធេះ បួសជាស្ដមណ្ៈ ។ 

២. លេះបង់លេះខចាលរាគ្ៈ តណ្ដា រមួរក័ស នឹងាតុលគាម ។ 

៣. ខបើេឹងឲ្រលទាុំអត់ខសងៀម កុុំចាញ់សរងាគ ម គ្ុំរាមកិខលស ។ 

៤. បុថុ្ជជនតណ្ដា ចាក់បស្សេះ លបឹងខរៀនចាប់ខបេះ នមពុទ្នឱវាទ្ ។ 

៥. វ.ិ សុ. អភិធមយស្ដអ ត ធមយកេននកផួនខ្លប ត គ្បផសិីកា ។ 

៦. ខរៀនគិ្តលតិេះរេិះពិចារណ៍្ នមម្លតសិកាេ  ផវូវបីជុំហាន ។ 

៧. លនស់ដឹងសខលមចនិពាឝ ន លពេះសពឝញ្ដុតញាណ្ លទ្ង់លនស់បណ្ដថ ុំ ។ 

៨. លគ្ប់អងគទាុំងឡាយលតវូចាុំ ពាករខពចន៍បផឋផ្កឋ ុំ ខគាលពុទ្នស្ដសោ ។ 

៩. សីលសាធិបញដ  ខឆ្លភ េះចរោលន ខគាលពុទ្នស្ដសោ ។ 

១០. ឲ្រលតវូការងារខពាលសឋ ី ចិញ្ច មឹេវួនកឋី រស់ានសីលទាន ។ 

១១. ពាោមលតវូជាលបធាន សតិលតវូាន ការនុំងចិតថាុំ ។ 

១២. លបាជាញ យល់លតវូក៏ោុំ ឆវងផុតភក់លជាុំ ខដ្ឋយការលតិេះរេិះ ។ 

១៣. កុុំរស់បបបកុមយុយនីស កុុំរស់ដូចខនេះ លតវូខវៀសខរៀនលេះ ។ 

១៤. ហាត់ពត់លត់ដុំឲ្រឈបេះ េវួនឯងខតជេះ ដផតិឈបេះេវួនឯង ។ 

១៥. អវជិាជ បលងបាននក់បតង ជនខោេះរបមង រស់ផុតចាកទុ្កេ ។ 

  ៧ ខកើត . ភលទ្បទ្ . មមី .២៥៥៨ 

   អាទិ្តរ. ៣១ .សីហា .២០១៤ 

    និពនន   និពាឝ នបញ្ដ 
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១. អឝីបដលានខហើយានខៅកបុងខលាក ខទ្វនគ្ខគាកសតឝខលាកានពិត 

 ានខខ្លយ ចបិស្ដចបញ្ចកេននរមួរតឹ ធាតុបួនស្ដប លសបិទ្នទឹ្កដីខភវើងេរល់ ។ 

២. មិនបមនភូតភរភូធរភូធន ភូបាលភូម១ជនអបកានខ្លឝ យេឝល់ 

 កបុងការបថ្បដនានឬទ្និទ្សពល ភូមិស្ដស្រសឋចាស់យល់ជាក់ចាស់ស្ដច់ការណ៍្។ 

៣. ភូតកាលបណ្ដឋ លខពាលពិតឥតលាក់ ខរឿងជីវតិអបកអាយុសងាេ រ 

 មិនខទ្ៀងមិនទាត់ថាលពាត់ម្ថ្ងណ្ដ ទុ្កេុំ អននថ  អនិចាច  សខងឝគ្ ។ 

៤. អបកលបាជញខពាលថាជីវតិតិចណ្ដស់ មិនខទ្ៀងលពាត់លបាស់ចាស់កសយ័ម្ថ្ងខដក 

 ខទាេះអបកានលកទុ្គ៌្តពន់ខពក ពាលលបាជញអខនកពាល់លតវូទាុំងអស់ ។ 

៥. ពាលរបមងខដកទាុំងតក់សវតុភ័យ នរកអវចីយ៍លងង់លង់កបុងខលជាេះ 

 រ ីលបាជញឥតបសញងភ័យស្ដវ ប់ស្សខណ្ដេះ ខលពាេះខៅានយសរស់ស្ដបលពសួខករ ថិ៍ ។ 

៦. ជរាពាធិ មរណ្ដបង់ កនវងផវូវលតង់លតឹមលតវូចុំខណ្រ 

 ខចរកាលយូរលង់ពងសខៅាសខម កមយខគ្របូខគ្កមយេវួនស្ដងអឝី ? 

៧. បតងបតតបសបងកមយលអអាលកក់ ប៉ាុនជុំខរៀកសក់ឥតបាត់ខសចកឋី 

 លពាត់កឋីស្សលាញ់ចាកអញធិបតី ឱ!ជនលបសុស្សីគ្បផពិីចារណ៍្ ! 

៨. របូខលបៀបឧបាដុុំពពុេះទឹ្ក ខវទ្ោលាង ចលពឹកយប់ម្ថ្ងឧបា 

 ជាលកខពញទឹ្កខបា៉ាងខឡើងលពចួណ្ដ សញដ ឧបាម្ថ្ងបខណ្ឋើ រកូន ។ 

៩. សងាេ រទាុំងឡាយខលបៀបនឹងខដើមខចក វញិដ ណ្អខនកវលិវល់មិនសូនរ 

 ខលបៀបកលាោខរាគាជីដូន កេននលបាុំកុុំពូនខលពាេះជារបស់ធងន់ ។ 

១០. ដ្ឋក់ការលបកាន់ាុំនូវភារៈ បញ្ចកេននៈខទ្ើបអបកានបុណ្រ 

 ដកឬសតណ្ដា លបាថាប កាមគុ្ណ្ ដល់អរយិជនបរនិិពាឝ ន ។ 

១១. ចុំបណ្កបុពឝជិតពិតសីលបរបូិរណ៍្ វន័ិយម្ថ្វថ្បូរានទ្សសនៈញាណ្ 
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 ឧតថរមិនុសសធម៌កិខលសគាយ ន នឹងមិនខ្លយ ស់ខអៀនមរណ្ៈសម័យ ។ 

១២. អបកានរាលតីមួយចខលមើន បញដ ខកើតខកើនខលពាេះអាល័យ 

 េននលបាុំអតីតអោគ្តលបាស្ស័យ យល់និពាឝ នម្ថ្វជាក់ចាស់បចចុបផនប ។ 

១៣. អនុវតថន៍លបលពឹតថេិតេុំបដិបតថិ ខដ្ឋយលបងុលបយ័តបសងប់ស្ដង ត់ខពកពន់ 

 អត់ធយត់លត់ដុំកាប់ឆ្លា រតុំបន់ ខលគាេះខរាគ្អាសនបចាក់បស្សេះតណ្ដា  ។ 

១៤. ោនលពេះនិពានឝោុំខឆ្លភ េះខគាលខៅ អងគលបាុំបីលតវូផវូវចរោលន 

 ជារថ្សតិចិតថកាយវាចា ពាោមសទាន ខលាកុតថរធម៌ ។ 

១៥. េញុុំលពេះករណុ្ដជាភូតរបូមួយ សូមធម៌លពេះជួយឆវងភពចាប់គ្ភ៌ 

 កបុងវាិនាឋ យោុំកឋីញាប់ញ័រ សូមយកលពេះធម៌លពេះពុទ្នទី្ពឹង ។ 

  ៨ ខកើត . ភលទ្បទ្ . មមី .២៥៥៨ 

   អាទិ្តរ. ៣១ .សីហា .២០១៤ 

    និពនន   និពាឝ នបញ្ដ  ហួនរតោសូររខពលជ 
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១. បាត់បង់សតិវខងឝងស្ដយ រតី បលងយល់ខសចកឋីបលងយល់ស្ដច់ការណ៍្ 

 រស់មិនដឹងខគាលខៅេវួនខៅណ្ដ យល់រស់េវឹមស្ដរជីវតិសុេស្ដនឋ ។ 

២. ខសចកឋីបាត់បង់បញដ សតិ ានបតពុទ្និពុទ្នឱវាទ្ថាា ន 

 ដូចបដ្ឋចារាស្រសឋីកលាណ្ លពាត់ញាតិសោឋ នស្សលាញ់ខពញចិតថ ។ 

៣. រាល់របូរាល់រាងមិនខទ្ៀងបតទុ្កេ ខបើខៅានគុ្កកាមគុ្ណ្ស្ដប លសបទិ្ន 

 ជាប់ជុំពាក់ខ្លវ ុំងកេននលបាុំរមួរតឹ ឃ្លុំងរោុំងគិ្តងងឹតដូចយប់ ។ 

៤. អុំពិលអុំបពកបលជកម្សផអននការ ខទាេះជាោ៉ាងណ្ដក៏យប់ានភ័ពឝ 

 ានច័នធបរមីរសយីសពឝលគ្ប់ ក៏គួ្រខសពគ្ប់ជាងជនលងង់ខលវ  ។ 

៥. លងឹតលងង់លង់លក់កបុងអនវង់កាម លបាថាប ខនងនមខដើរខៅឆ្លង យខៅ 

 ធាវ ក់ខលជាេះអវចីយ៍លជងខលជាេះមហាខលៅ ដផតិការរស់ខៅមិនលតវូខសចកឋី ។ 

៦. ខធឝើបដរគិ្តបដរនមការអូសទាញ ដផតិគាយ នជុំោញខកាសលរធិបតី 

 បតងោុំអនឋរាយឆ្លង យសុេសួសឋ ី និសសយ័លបសុស្សីបាតបញដ ញាណ្ ។ 

៧. បាត់ស្ដគ ល់េុសលតវូស្ដគ ល់គុ្ណ្ទុ្កេខទាស បលងស្ដគ ល់លតវូេុសលបាទ្បុំពាន 

 អនិចាច រេវួន បលងស្ដគ ល់សីលទានទាន បានោមលបធានឆាួតគាយ នសតិ ។
  ៨ខកើត.  ភលទ្បទ្ .មមីឆស័ក .២៥៥៨ 

   ច័នធ .០១. កញដ . ២០១៤ 

    និពនន   និពាឝ នបញដ  
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១. លបាថ្ខមើលងាយ លបាទ្បបកធាវ យ  ងាយខលពាេះវខងឝង 

 សតិស្ដវ ប់បាត់ ទាុំងកាយខៅខកយង  រ ីកិចចខផសងៗ 

  មិនយល់ស្ដច់ការណ៍្ ។ 

២. របូកាយខៅលអ ខបើសតិលក  ម្នអងគបញដ  

 សណ្ដថ នលងង់លងឹត រស់ឥតេវឹមស្ដរ  មួយជាតិអានយ  

  លតឹមធាតុមួយចាន ។ 

៣. ខកយងចាស់ជរា វយ័វដឋខវលា  បឋូររបូកលាណ្ 

 ក៏មិនជាថ្ឝី ឲ្របតសណ្ដឋ ន  ចិតថអបកពាល់បាន 

  រស់សបផុរសធម៌ ។ 

៤. ស្ដគ ល់ខទាសដឹងគុ្ណ្ ជាអបកានបុណ្រ  សីលទានខស្ដយ េះសរ 

 ចាកផុតពីរបទ្ កុំណ្ត់ខដ្ឋយលអ  ខលាកុតថរធម៌ 

  ខបើកទាឝ រនិពាឝ ន ។ 

៥. អបកបដលស្ដគ ល់ខហើយ ស្ដគ ល់រកខកាេះខលតើយ  បតចិតថបុំពាន 

 លទ្សូឋទានសីលធម៌ ញាប់ញ័រខស្សកឃ្លវ ន  តណ្ដា រកុរាន 

  បិទ្ទាឝ រនិពាឝ ន ។ 

៦. មិតពត់លត់ដុំ េុំេិជលេិតេុំ  លចអូសខម៉ាវេះណ្ដ 

 កិចចបដលលតវូខធឝើ ខដ្ឋយេឝេះពិចារណ៍្  ខកើតកមយអនិចាច រ 

  អាក់អន់ចិតថណ្ដស់ ។ 

៧. ផលតបសបងកមយ ដ្ឋច់បេដ្ឋច់ឆ្លប ុំ  ចងចាុំកមយលកាស់ 

 បដលេវួនបានខធឝើ លងីខលងើពកថាង ស  ខវលាបលបផ្កវ ស់ 

  មិនរង់ចាុំអបក ។ 
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៨. ឧបាគុ្ណ្ ម្នអបកានបុណ្រ  ជាទី្សកាា រៈ 

 បម៉ាឪានគុ្ណ្ លពមម្លតរតនៈ  ស្ដគ ល់សភាវៈ 

  ខឈ្លយ េះមិនលបាទ្ ។ 

៩. ខបើគុ្ណ្មិនដឹង ខលកវខលកាធខ្លតេឹង  េុសខលពាេះលបាថ្ 

 ទុ្ទិ្ដឌិេវួន មួនាុំោុំខ្លត  ខធឝើកមយមិនស្ដអ តគួ្រ 

  គួ្រឲ្រសខងឝគ្ ។ 

១០. សូមពងសសណ្ដឋ ន ញាតិខៅកលាណ្  ដ៏ខលចើនអខនក 

 គាប់កុុំលបាថ្ លបាទ្លង់ខដក  វក់នឺងដុំខណ្ក 

  ដុសខ្លត់ជីវតិ  ។ 

១១. ឧសាហ៍ពាោម គ្ុំនិតគិ្តខលតៀម  គូ្សវាសលពាងលបឹត 

 របូសញដ កេនន ខវទ្ោអាណិ្ត  បរមសុេពិត 

  ពិតរចួខដ្ឋយលក ។ 

១២. រតោសូររ ខពលជនិពាឝ នៈ  បញដ បវរ 

 សូមានសតិ ទិ្ដឌិគិ្តលអ  នពឝកុតថរធម៌ 

  សខលមចលបាថាប  ។ 

  ៨ ខកើត ៩ ខកើត .ភលទ្បទ្ .មមី .២៥៥៨ 

   ច័នធ អងាគ រ . ០២.០៣  .កញដ  . ២០១៤ 

    និពនន និពាឝ នបញដ  
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១. បណ្ឍិ តទាុំងឡាយ សបផុរសអធិបាយ  ពីការស្សវងឹ 

 ជីវតិសតឝខលាក ងុយខងាកឥតដឹង  ខភវចភាវ ុំងមវឹងៗ 

  វខងឝងស្ដយ រតី ។ 

២. វខងឝងជីវតិ ធមយជាតិខនេះពិត  ខកយងចាស់លបសុស្សី 

 ឲ្របតលបាទ្ ខ្លតគាយ នលបណី្  ខកើតទុ្កេរងីម្រ 

  ខលពាេះកឋីខសបហា ។ 

៣. ឲ្របតងប់ងុល េុំលបឹងឲ្រដល់  អួតអញអស្ដច ររ 

 អុំនួតអួតអាង ថាេវួនសងាា រ  បានខលើកបកវស្ស្ដ 

  បកវមស្ដច់បថ្មស្សី ។ 

៤. អួតអាងលទ្ពរធន អួតវយ័កាមគុ្ណ្  លតកូលធិបតី 

 វជិាជ ក៏េភស់ យសវណ្តៈលផ ី  បលផងពាលអលបិយ 

  ស្សវងឹឥតស្ស្ដក ។ 

៥. ស្សលាញ់ជាទុ្កេ ខទាមនសសមិនសុេ  ខកើតកឋីលុំបាក 

 សងាេ រលពាត់លបាស គាយ នខពលសលាក  ស្សវងឹមិនផ្កអ ក 

  រចួផុតមរណ្ដ ។ 

៦. អបកស្សវងឹខដក បឆាវាឃ្លវ នខពក  កុំអួតអាហារ 

 ថាប កលិទ្នាត់ាច ស់ ដ្ឋស់ជាសញដ   ឲ្រខៅខធឝើការ 

  ដផតិថាម្ថ្ងខលជ ។ 

៧. អវជិាជ ឈុតខលយ  លីចបពូខៅ  បបប៉ាេះចខងអរ 

 ខចេះបតចាប់យក ថាឲ្រទាន់ខគ្  មិនដឹងអីខទ្ 

  ដផតិមិនទាន់ស្ដឝ ង ។ 

៨. ខរាគ្សភកឹស្សពន់ ខរាគ្េជិលទ្លមន់  ខរាគ្កិខលសអាង 
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 បតបដ្ឋចាឆាួត ានខរឿងភសឋនង  បម៉ាឪតួោ៉ាង 

  ស្ដវ ប់ខចាលរបូស្សី ។ 

៩. សតិកាលខោេះ ខភវចភាវ ុំងគិ្តេុស  ខភវចលបាជាញ ម្វ 

 បដលេវួនខចេះដឹង លបឹងបតរងីម្រ  ជួបលពេះជិនស្សី 

  ស្ដឋ ប់ធម៌ខទ្សោ ។ 

១០. រចួឈប់ខស្ដកស្ដឋ យ កេននលបាុំទាុំងឡាយ  អាយុសងាេ រ  

 គ្ង់បតបបកធាវ យ មិនដឹងម្ថ្ងណ្ដ  ?  យល់វជិាជ ការ 

  ខហតុផលជីវតិ ។ 

១១. ខបើស្ដយ រតីាន ខៅានវញិដ ណ្  យល់ធមយជាតិពិត 

 រស់ានដុំខណ្ើ រ លបខសើរពិសិដឌ  ខលបៀបកាច់វចិិលត 

  ខលើផ្កធ ុំងសិលា ។ 

១២. មិនញាប់មិនញ័រ រស់ានសីលធម៌  ខពញខដ្ឋយបញដ  

 មិនឈវក់វខងឝង ដូចខកយងជក់ា៉ា   ខញៀនថាប ុំកាលណ្ដ 

  ស្សវងឹលុេះស្ដវ ប់ ។ 

១៣. សពឝសតឝទាុំងឡាយ លតរូស់សបាយ  ខផធៀងខស្ដនស្ដឋ ប់ 

 លពេះម្លតបិដក ខវាហាស្ដរស័ពធ  ពាករពិតទូ្លលបាប់ 

  ពីនិពាឝ នម្ថ្វ ។ 

១៤. កាលខៅសតិ ខៅសាធិ  ខៅស្ដគ ល់តម្មវ 

 ខៅានសទាន  ានបញដ ម្វ  យល់សពឝអឝីៗ 

  បដិបតថិកណ្ដឋ ល ។ 

១៥. ខរៀនកាត់ខលាភៈ ខទាសៈខាហៈ  រាគ្ៈសបទិ្នស្ដប ល 

 តណ្ដា កាមគុ្ណ្ ខស្សកឃ្លវ នលតអាល  ជាខហតុបណ្ដឋ ល 

  ស្សវងឹជីវតិ ។ 

  ១៥ខកើត .១ ខរាច  . ភលទ្បទ្  . មមី  . ២៥៥៨ 

   ច័នធ .អងាគ រ .៧.៨  .កញដ  .២០១៤                                                                            
                                                                      និពនន  និពាឝ នបញដ      
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១. ធមយជាតិាតុភូមិធមយទានសបមឋង លពេះធម៌នក់បតងខដ្ឋយលពេះស្ដស្ដឋ  

 ានបទ្លុំអរនមម្លតសិកាេ  គឺ្សីលសាធិបញដ ពិត ។ 

២. លពេះសូលតនិទានានខរឿងដុំណ្ដល ពីខលពងខករ ឋិ៍កាលខលចើនអខនកលអតិ 

 អភិធមយទូ្ោយ នខរៀនអប់រ ុំចិតថ វន័ិយពិសិដឌខគាលលបលពឹតថលអ ។ 

៣. សមណ្ៈសបផុរសបណ្ឍិ តទាុំងឡាយ ជាអបកផសពឝផាយខគាលេវឹមសីលធម៌ 

 បណ្ឋុ េះគុ្ណ្ជាតិជីវតិបវរ េុសលតវូខលយ សខលតកអរពិចារណ៍្ ។ 

៤. នមរយៈបទ្បុណ្រកមយវធីិ វទិ្រុោទី្ធមយទានខទ្សោ 

 នមទី្ោោកបុងបដនមួយណ្ដ ខដ្ឋយការលជេះថាវ ផឋល់ឱវាទ្ទាន ។ 

៥. យកករណុ្ដេនឋីខ្លវ ចបលកង សធេុះស្ដធ រលបឹងបលបងសតិលតវូាន 

 ខរៀនខចេះបរចិាច គ្នមលពេះលបធាន ខឃើញជនអត់ឃ្លវ នអាណិ្តសខរងាគ េះ ។ 

៦. ធមយទានជាទានម្លកបលងឧតថម ជាទានបរមសុេសមេភង់េភស់ 

 អបកខធឝើធមយទានានោមខករ ឋិ៍ខឈ្លយ េះ ផឋល់ជីវតិរស់ផឋល់កឋីភវឺស្ដឝ ង ។ 

៧. ធមយទានឈបេះអស់ទានទាុំងពួងពិត បតលតវូនុំងចិតថសីលាុំទី្អាង 

 ធមយទានជាធនមនឋការកស្ដង កុំណ្ប់ភសឋនុងកុសលបរសុិទ្ន ។ 

៨. ធមយទានានេវឹមជាសងឃមឹជន រស់រងទុ្កេធងន់កាយកមយទុ្គ៌្ត 

 ធមយទានជាបុណ្រកាវ ហានមុេះមុត មិនភ័យតក់សវតុកបុងជាតិសងាេ  ។ 

៩. ជរាពាធិស្សលាញ់េឹងសអប់ ទុ្កេគាយ នឈរឈប់កបុងវដឋសងារ 

 យល់ខហតុខកើតទុ្កេរ ុំលត់ទុ្កាេ  នមចាប់ស្ដស្ដឋ អងគអរយិមគ្គ ។ 

១០. ធមយទានគ្បផលីបលពឹតថសលងមួ សីលលអទាុំងលពមជាទី្ខជឿជាក់ 

 មិនអាងមិនអួតអុំនួតតួយកស ជាប់លាភសកាា រៈជុំពាក់កាមគុ្ណ្ ។ 
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១១. សូមឲ្រធមយទានានពិតខដ្ឋយធម៌ មិនញាប់មិនញ័រមិនខរខទារទ្ន់ 

 ខៅរកលាមកខលាភធម៌ទុ្កេធងន់ លបឹងស្ដភ យបរ ៉ាកពុនគុ្ណ្កមយកិខលស ។ 

១២. និពាឝ នបញដ សូមលបាថាប ផសង សូមផុតកនវងទុ្កេកបុងជាតិខនេះ 

 ខដ្ឋយផាយធមយទានានការលតិេះរេិះ ោុំញាតិឆវងជិេះដល់ខលតើយនិពាឝ ន ។ 

  ៤ ខរាច  . ភលទ្បទ្  . មមី  .២៥៥៨ 

   ពុធ .០៩. កញដ  .២០១៤ 

    និពនន     និពាឝ នបញដ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  «  លពេះសងឃមិនលតឹមបតជាបស្សបុណ្រដ៏លបខសើរប៉ាុខណ្ដត េះខទ្  

  លពេះសងឃជាវរិៈបុរសរ ុំខដ្ឋេះសខរងាគ េះលបជាជាតិ ផងបដរ » 
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១. ឈប់សឋីបថ្សីល ខនឿយណ្ដយចិតថេជិល  រមិលគ្ន់គិ្ត 

 សីលសាធិ បញដ ពិសិដឌ  ដុំខណ្ើ រលបលពឹតថ  

  លពហយចរោិធម៌ ។ 

២. វចីកមយអបក ខពាលលតវូឆនធៈ  ខជឿជាក់លជេះថាវ  

 សឋីលតវូសឹមខពាល នមលបាជញបញដ   លបកបកិចចការ 

  រស់សុេសុចចរតឹ ។ 

៣. ជុំនួញជួញបលប ខពាលសឋីានខសបហ៍  អបកផងចូលចិតថ 

 មិនភូតភរខបាក ខថាកលទ្សឋញាតិមិតថ  ចិញ្ច មឹជីវតិ 

  េឝេះសីលម្ថ្វថ្បូរ ។ 

៤. សីលដប់សីលលបាុំ រាប់អងគបលងចាុំ  គួ្រឲ្រអាសូរ 

 វនិិចឆ័យខទាស សឋីបឹងផ្កឋ ច់បឋូរ  េឝេះការគិ្តគូ្រ 

  ខភវចសតិេវួន ។ 

៥. លយមខធឝើគ្ថ្វង់ ស្ដងចិតថផូរផង់  ផចិតផចង់ខ្លច ប់េជួន 

 ខបើសឋីខបៀតខបៀន ឈ្លវ នពានរកុគួ្ន  រកខគ្ខដកពួន 

  កបុងភូមិធម៌សងប់ ។ 

៦. ជីវតិអាស្ស័យ រស់ខៅរាល់ម្ថ្ង  ានេះេឹងសអប់ 

 លចបណ្ននិោធ  ខឈ្លវ េះគាប មិនឈប់  លពឹកម្ថ្ងលាង ចយប់ 

  ខលពាេះអវជិាជ  ។ 

៧. ខលាភៈខទាសៈ កាមគុ្ណ្រាគ្ៈ  តួទុ្កេខវទ្ោ 

 ខពាលសឋីមិនឈប់ លគ្ប់ខពលខវលា  សតិបលងជា 

  ឆាួតខលពាេះវាចា ។ 
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៨. វក់វវីខងឝង លបឹងខពាលដូចខកយង  ទ្ុំនួញកូនងា៉ា  

 ពិបាកខគ្លួង ខពាេះថ្វង់ខស្ដន  ខតើាននរណ្ដ 

  ស្ដឋ ប់ពាករឥតេវឹម ? 

៩. សឋីគាយ នអបកស្ដឋ ប់ បថ្វងខរឿងឈឺចាប់  ខរឿងអស់សងឃមឹ 

 ខរឿងធាវ ប់រកីរាយ ខរឿងធាវ ប់ញញឹម  ខរឿងឆ្លង យសនវឹម 

  ខពាលមិនខចេះចប់ ។ 

១០. វលិវល់កបុងវដឋ ខដ្ឋយស្ដរបតាត់  ខពាលសឋីឡប់ៗ 

 រកសីលមិនខឃើញ អគ្តិលុបកប់  ខឃើញបតសុំណ្ពឝ 

  អងគអញអានយ  ។ 

១១. ខបើសីលមិនស្ដអ ត េឝេះកផួនេឝេះខ្លប ត  ខដ្ឋយខពាលវាចា 

 លជាបចាស់លបាកដ ធមយជាតិខលាកា  សឋីខលចើនកាលណ្ដ 

  ខវលាកេននឃ្លវ ត ។ 

១២. សឋីខលចើនេុសខលចើន សឋីលតវូចខលមើន  សឋីានរសជាតិ 

 លុេះានវជិាជ  សនធោជុុំញាតិ  សមឋីសជាតិ  

  ាោទ្សពូជ ។ 

  ៤  ខរាច .  ភលទ្បទ្  . មមី  .២៥៥៨ 

   លពហសផតិ៍  .  ១០.  កញដ  . ២០១៤ 

    និពនន    និពាឝ នបញដ  

 

   



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
 

ហួន រតនាសូរយពេជ្រ ទំេ័រ 179 

 

 

 

 

១ . ជីវតិរស់ខៅលតវូការសុេពិត សុេភាពផវូវចិតថជីវតិស្សស់ថាវ  

  សររីាងគកាយសបាយខកវៀវកាវ  សតិបញដ លបាជាញ ឈ្លវ សម្វ ។ 

២ . ជីវតិខកើតមកលតវូបសឝងខរៀនរស់ រាប់រកសបផុរសលពេះធម៌ជិនស្សី 

  ធមយជាតិបខងាើតសតឝខលាកិយ ដឹងគុ្ណ្បផនដីលទ្មនុសសជាតិ ។ 

៣ .  ខៅខកយងក៏ឈឺចាស់ក៏ឈឺបដរ មិនថាចិនបេយរម្ថ្ឡាវសូខវៀត 

  ស្ដសន៍ណ្ដក៏ខដ្ឋយឈឺលគ្ប់សញជ តិ គុ្ណ្ាច ស់ខញាមញាតិសូមលជាបណ្ដទាន។ 

៤ . ពាធិជាទុ្កេខឆ្លភ េះមរណ្ៈ គាយ នខទ្អមតៈសូមលបាប់ថាគាយ ន 

  ខកើតចាស់ឈឺស្ដវ ប់ខទាេះលក  ឬ  ាន សមផតថិធនធានជួយមិនបាន ។ 

៥ . កុុំផ្កគ ប់ចិតថខពកខលាកធម៌កិខលស សូមផឋល់តខលមេះពិខសសកលាណ្ 

  ពីរកុេជាតិគ្ជូនញាតិសណ្ដឋ ន ផ្កា កឋឹបប៉ាុោយ នគ្ង់បតលជេុះដី ។ 

៦ . មិនថាចាស់ទុ្ុំក៏ដូចបតគាប  ធាវ ក់ខលើពសុធាខលៅបតសុំលី 

  បដលទុ្ុំធវុេះធាវ យខហាេះខហើរខសរ ី សូមញាតិលបសុស្សីគិ្តខលើសងាេ រ ។ 

៧ . ម្ថ្ងណ្ដបដលស្ដវ ប់បលងស្ដគ ល់ទុ្កេខស្ដក របូកាយខស្ដយ គ្ខលគាកគួ្រខេភើមរអា 

  រកលបខោជន៍គាយ នដូចលពេះលនស់ថា លបដូចរកុាេ ជាកុំណ្ដត់អុស ។ 

៨ . ខលាកខនេះបចចុបផនបខ្លវ ចណ្ដស់ការស្ដវ ប់ ខ្លវ ចណ្ដស់ឈឺចាប់រស់ជាអបកខទាស 

  បង់ពននមចចុរាជតស ូលបឹងរស់ ទាុំងលតវូទាុំងេុសឥតពិចារណ៍្ខស្ដេះ ។ 

៩ . រស់ទាុំងលតដរអងឝររកសុេ បតបបជួបទុ្កេសុេភាពរងខលគាេះ 

  ដផតិញាតិស្ស្ដស្សីខលគ្ឿងខញៀនោុំខឈ្លវ េះ ទាស់បទ្ងរបួសសុេភាពកាយចិតថ ។ 

១០ . ធមយជាតិវខងឝងជាប់នឹងកាមគុ្ណ្ កផត់បឋីលបពននរាគ្ៈរមួរតឹ 

  ដផតិចង់បឋូររសយសខករ ថិ៍ខសបហ៍សបទិ្ន ខធឝើឲ្រជីវតិជួបម្សផអននការ ។ 

១១. បួសជាបពឝជិតសបទិ្នធម៌វន័ិយ ខចាលផបួសខលពាេះស្សីដផតិចាញ់អានយ  

  ទុ្កេខស្ដកជីវតិដផតិកាមតណ្ដា  ដផតិមិនកាប់ឆ្លា រកិខលសចាក់បស្សេះ ។ 
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១២. និសសយ័គ្ុំនិតឥតអបផធនធាន លទ្ពរធនមិនានដផតិគាយ នចុំខណ្េះ 

  គាយ នគុ្ណ្សមផតថិគាយ នគុ្ណ្វខិសស គ្ុំនិតតខលមេះកុំខណ្ើ តអន់ថ្យ ។ 

១៣. និសសយ័គ្ុំនិតពិតានតម្មវ ចកេុវស័ិយម្ចបខឆ្លភ េះខលឿនលយ 

  ខគាលខៅខៅមុេឥតបកងាកខលកាយ វបិតថិខហងស យពុុំខពើបលបទ្េះ ។ 

១៤. ពិខសសសបផុរសធម៌លបណិ្ប័តន៍ លបឹងបដិបតថិខគាលធម៌ខតជេះ  

  ខគាលពុទ្នស្ដសោខគាលការណ៍្ឈបេះ!ឈបេះ! រចួចាកស្សឡេះផុតទុ្កេអបាយ ។ 

១៥. សុេភាពជាេវឹមញញឹមជីវតិ ខបើអបកលបលពឹតថចិតថវាចាកាយ 

  នមខគាលសីលធម៌រស់ជាសបាយ រស់ខៅមិនឆ្លង យឱសថ្អបរ ុំ ។ 

   ៥ខកើត .  អសសុជ .មមីឆស័ក  . ២៥៥៨ 

    អងាគ រ  .១៣  .តុលា  .  ២០១៤ 

     និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១ . អហុំរេីញុុំលពេះករណុ្ដ និពាឝ នបញដ សូមលកាបវោធ  

  បងគុុំថាឝ ត់ថាឝ យនូវលពេះភគ្វា អងគលពេះធាយ បទ្លពេះនិពាឝ ន ។ 

២ . ម្ទនិម្មទទពនាបទ្ម្ថ្វ និពាឝ នចរម្ណ្ម្ថ្វរកទី្គាយ ន 

  ធម៌ញុាុំញីនូវស្សវងឹបុំពាន ឋានៈធនធានលតកូលវជិាជ  ។ 

៣ . បិបាសវិនពយានិពាឝ ន ធម៌បុំបាត់ឃ្លវ នកាមគុ្ណ្ខរាគា 

  ឯបទ្អាលយម្ុគា- ពតាលពេះនិពាឝ នៈកាត់អាល័យ ។ 

៤ . រាគ្ៈកាមគុ្ណ្វែដបូពច្បេ- ពទបទ្សរខសរធម៌បលងវលិម្វ 

  កបុងវដឋសងាឲ្រដ្ឋច់ទាុំងបី បទ្និពាឝ នថ្យីតណា ក្ខពយា ។ 

៥ . ខនេះបទ្និពាឝ នធម៌អស់តណ្ដា  ធម៌លបាសចាករាគ្ៈ វិរាពោ 

  ធម៌រ ុំលត់តណ្ដា នពិរាពោ ធុវំធពមាមនុំងាុំជានិចច ។ 

៦ . អររធំម៌ពិតមិនជរា លពេះនិពាឝ នជាធម៌ម្ថ្វជាងខពលជ  

  លបាសចាកបញ្ច ធម៌ៗខោេះដូចខមឋច? បាលីពាករខពចន៍និបបបញ្ច ំ ។ 

៧ . សច្បចនិំពាឝ នសភាពលបាកដ បារចំាកផុតលចាុំងវដឋទុ្កេុំ 

  បទ្លពេះនិពាឝ នសុទទុទស ំ បទ្ធម៌សិវលំបាសចាកកិខលស ។ 

៨ . អម្តធំម៌មិនានកឋីស្ដវ ប់ ពខ្ម្ពិំតលបាប់លបាសភ័យដូខចបេះ 

  ធម៌មហស្ដច ររម្លកអេភតុំខនេះ បទ្ធម៌វខិសសអណីតិក្ ំ ។ 

៩ . តាណរំកាវដឋសងាសតឝ ពួនភ័យវបិតថនិពាឝ នពលណ ំ

  ខកាេះផុតលិចលង់បទ្ធម៌ទីបំ ធម៌វរសំបផុរសលបាថាប  ។ 

១០ .  វិសុទធធិម៌លបាសកិខលសពិត ធម៌សុេុមលអតិនិបុណណំ្ដ 

  ពមាពកាខ ធម៌ផុតកិខលសតណ្ដា  លបខសើរម្ថ្វថាវ វខិសសពសពឋោ  ។ 
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១១ . និព្វា នធម៌បដលលបខសើរខថ្ាើងថាា ន មកខលបៀបមិនបានអនតុតពរា 

  បទ្លពេះនិពាឝ នពោក្សសពនាដ  រចួផុតជាប់ខស្ដពីខលាកទាុំងបី ។ 

១២. សុខ្ំទិែោិម្រិពយក្ ិ សកាា យសសនិពរាធបាល ី

  បច្បចនីក្ម្ិទំពោត ី សេាពោពក្នីបសសតំ ។ 

១៣. លពេះតថាគ្តលទ្ង់លនស់ទិ្ដឌិ នតសិសនតិបរំសុខ្ ំ

  ខសចកឋីសុេសងប់លបាសចាកទុ្កេុំ សូមតុំកល់នុំងទុ្កេជាសតិ ។ 

១៤. សូមលពេះនិពាឝ នម្មមលបាុំបួនបទ្ បាលីសនយត់សុ .ច្បិ. បុ.លិ  

  សូមលពេះបិដក អ.សុ.វ ិ ជួយខលបាសទិ្ដឌិសខរងាគ េះសពឝសតឝ ។ 

១៥. ហៈរៈសៈេៈនិព្វា នបញ្ញា  ភលទ្បទ្លជេះថាវ ចារខពាលពាករសតរ 

  បទ្លពេះនិពាឝ នផុតភ័យវបិតថិ ធម៌សុេសងប់ស្ដង ត់បលងានជាតិថ្យី ។ 

១៦. សូមអធាស្ស័យថាឝ យបងគុំអត់ខទាស ចារខពាលបលបេុសបបបបទ្បាលី 

  ពីលពេះគុ្ណ្ាច ស់ខញាមញាតិលបសុស្សី ពម្តាត ខ្នដេីញុុំករណុ្ដ ។ 

១៧. សូមថាឝ យលបខគ្នបចកជូនធមយទាន កុសលលបធាននិពាឝ នអស្ដច ររ 

  អឝីបដលស្ដងលអសីលទានបញដ  កិចចបុណ្រលជេះថាវ អនុខាទ្ោ ។ 

   ១២ខរាច.ភលទ្បទ្ .មមីឆស័ក .២៥៥៨ 

    ខៅរ.៍២០.កញដ . ២០១៤ 

     និពនន   និពាឝ នបញ្ដ 
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១ . ដុំខណ្ើ រដុំណ្ដលកាលខករ ថិ៍ជីវតិ ខរៀនរស់លបលពឹតថពិតានវន័ិយ 

  លពហយវហិារធម៌ជ័រឈ្លមេនឋី រស់រកសិរមី្នអងគអានយ  ។ 

២ . ខតើខៅអាល័យម្ថ្ងណ្ដលពមស្ដវ ប់ ? រស់សឋីខចេះស្ដឋ ប់លបាប់ឬកកិរោិ 

  បញ្ចកេននខនេះធងន់ពន់ខពកខមវ៉ាេះណ្ដ ឬ ខៅខសបហាថាវ ម្ថ្វពិសី ។ 

៣ . ខពលណ្ដបដលបានលបាណ្វាចាចិតថ ម្ថ្ងណ្ដលបលពឹតថពិតគិ្តសិរ ី

  មងគលសូលតលកាុំងទាុំងស្ដមលបាុំបី សពឝសតឝខលាកិយ៍ស្សីលបសុលបតិបតថិ ។ 

៤ . ម្ថ្ងណ្ដអនុវតថន៍វតថករណី្កិចច សូលតម្ថ្វជាងខពលជខភវចមិនលបយ័តប 

  ស្សគ្ត់ស្សគុ្ុំជុុំជួបសងប់ស្ដង ត់ លបិតលបណិ្ប័តណ៍្សតរខពាលពាករពិត ។ 

៥ . ខវលាណ្ដម្ថ្វម្ថ្ងណ្ដសុេកាយ លពមរស់សបាយកាយលពមសុេចិតថ 

  លពមចាញ់លពមឈបេះលពេះម្ថ្វសុចចរតឹ ពិសីពិសិដឌពិតគួ្រលជេះថាវ  ។ 

៦ . ជាទី្រាប់អានបានគួ្រខស្ដមនសស សពឝជនស្សីលបសុេុសលតវូពិចារណ៍្ 

  មិនងាយខជឿសវងុកបុងពាករមុស្ដ ខទាសៈខាហារាគ្ៈអវជិាជ  ។ 

៧ . កមយណ្ដស្ដងអឝីម្នកមយទ្ខងឝើ កមយណ្ដអបកខធឝើខសធើរស្ដធ ក់រញុរា 

  លតវូគិ្តឲ្រលអតិពិតខដ្ឋយសទាន  សាធិបញដ ពាោមសតិ ។ 

៨ . លតិេះរេិះបសឝងយល់គ្ល់ខករបញា  ដុំខណ្ើ រដូននសាយ ទិ្ដឌិ 

  បណ្ឍិ តទ្ុំនុក  សុ . ចិ . បុ . លិ ចតុពុទ្និពុទ្នបាទ្ទូ្ោយ ន ។ 

៩ . ឆនធៈ វរិយិៈ វមិងា ចិតុំថ ខនេះណ្ដថាជារខបៀន 

  ាោទ្ខទ្ៀតខស្ដតខផ្កឋ តេិតេុំខរៀន លបាថាប ខស្សកឃ្លវ នានការេបេះបេបង ។ 

១០. រស់លបតិបតថិកសលតរាស្រសឋមរនឋី ោហយនឺខសដឌីស្សីលបសុសបមឋង 

  កបុងកិចចជីវតិពិតដូចបដលបថ្វង នមពាករខពចន៍បតយងជីវតិបវរ ។ 

    ៥ខកើត . ភលទ្បទ្  .មមីឆស័ក  .២៥៥៨ 

    ខៅរ ៍ .២៨ . កញដ   .២០១៤ 

     និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១ . ម្លពខឈើរលុំភបុំបេយរអស់ថ្យ េឝេះម្លពលមអបុពឝនគី្រ ី

  បថ្វងវរិៈភាពខលាកឈុតវទុ្នី ស ូកសយ័ពលីជីវបីថ្ម្លព ។ 

២ . ម្ថ្ងខនេះម្ថ្ងបសអកបេយរចាុំមិនខភវច ចងចាុំជានិចចទឹ្កចិតថមរនឋី 

  ានមនសិការេភស់រស់បថ្ទឹ្កដី បថ្ញាតិលបសុស្សីការពារបរសិ្ដទ ន ។ 

៣ . ានគុ្ណ្បុំណ្ដច់សុំខរចលទ្នផល ជុំនូនជូនផឋល់លុំខៅសុេស្ដនឋ 

  សុេសពឝសតឝខលាកលគ្ប់ខៅសណ្ដឋ ន ម្លពស្សស់កលាណ្លបាណ្សុេភាពលអ ។ 

៤ . ខទាេះបីខលាកស្ដវ ប់បតកាយបមនពិត ខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះជីវតិរស់ោ៉ាងបវរ 

  សកលផឋល់កិតថិយសខស្ដយ េះសរ ពីជនកលមមរនឋីស្ដអ តសអុំ ។ 

៥ . ភាពស្ដអ តបរសុិទ្នខលបៀបាសទឹ្កដប់ ខទាេះបីយកកប់កបុងខភវើងខៅឋ ងុំ 

  ក៏មិនភិតភ័យខកើតកលទុ្កេធុំ ខហើយរស់មខោរមរស ូលទាុំអត់ធយត់ ។ 

៦ . តស ូលបឆ្លុំងខ្លយ ុំងបុំផ្កវ ញជាតិ បុំផ្កវ ញខៅញាតិស្ដហាវបុំផុត 

  ជួញខឈើដុតម្លពយកដីកុំសត់ រាស្រសឋរដឌទុ្គ៌្តានបតមរនឋី ។ 

៧ . ពរុេះផគរខភវៀងបលងស្ដគ ល់លបាុំងវសា ជួបកមយខខ្លវ ចផាសពឝសតឝខលាកិយ 

  ខលពាេះបតខហតុអឝី ? ខលពាេះបតអស់ម្លព ខៅសល់បតដីានអឝីជាមវប់ ។ 

៨ . បូរាណ្ខលពងលពឹទ្នបណ្ឍិ តខតមិយ ពាករពិតស្សដីោ៉ាងបិុនលបសប់ 

  រស់លជកមវប់ណ្ដលតវូរកាមវប់ គ្បផលីតវូឈប់កាច់បមកខឈើលអ ។ 

៩ . ទុ្កឲ្រអបកខលកាយបានខឃើញបានស្ដគ ល់ បានស្ដធ បបានពាល់ខដើមខឈើបវរ 

  ជាមវប់លតជាក់សពឝសតឝនិករ ជាទី្ខលតកអរេុសស្ដហារា៉ា (១) ។ 

១០. សមុលទ្វាលេាច់ខសឋចរស់គាយ នម្លព គឺ្ានបតដីពិតបសនអនិចាច  

  រស់េសត់េាយទឹ្កចុំណី្អាហារ ដល់អងគោលនខឆ្លភ េះនមខគាលខៅ ។ 

១១. គុ្ណ្ធម៌បុគ្គលសទតិខលើទឹ្កចិតថ កបុងការលបលពឹតថម្នភាពលតឹមលតវូ 
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  កាប់ឆ្លា រឧបសគ្គសយ័លគ្បងាា ញផវូវ លពមោុំខឆ្លភ េះខៅមិនអាងបតសឋ ី ។ 

១២. ជីវតិអបកានតិចតួចបុំផុត មុនកេននរលត់ ឬ ស្ដវ ប់ឥតន័យ 

  លតវូបតេបេះបេបងលបឹងបលបងខធឝើអឝី ដ្ឋស់ខតឿនស្ដយ រតីស្ដងលបខោជន៍សុេ ។ 

   ៥ខកើត .ភលទ្បទ្  .មមី  .២៥៥៨ 

    ខៅរ ៍ .២៨ .កញដ  .២០១៤ 

     និពនន និពាឝ នបញដ  
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១ . ខលាកិយស្សីលបសុមនុសសខលាកខនេះ គិ្តគូ្រលតិេះរេិះបញ្ច តណ្ដា  

  ខសចកឋីចង់បាននមតុំរវូការ ខសចកឋីលបាថាប លគ្ប់ជនទាុំងឡាយ ។ 

២ . ទី្មួយលតវូការបផបកសិររីៈ សុវតទិភាពជាក់ការពាររបូកាយ 

  ទី្បីឯករាជរាច ស់ការខឆ្លមឆ្លយ រកីរាយសបាយស្សលាញ់ខពញចិតថ ។ 

៣ . ទី្បួនតុំរវូការផឋល់តុំម្ល ទី្លបាុំនិសសយ័ម្ថ្វបញជ ក់ពិត 

  ឲ្រខឃើញតុំម្លពីេវួនឯងគិ្ត ខតើខគាលគ្ុំនិតខយើងលបខសើរខទ្ ? 

៤ . បញ្ចកាមគុ្ណ្បញ្ចតណ្ដា  បញ្ចកេននណ្ដសងាេ រេញុុំខគ្ 

  ជាតិេញុុំមចចុរាជខលបៀបម្ថ្ងលិចខលជ ដូចបទ្បុំខពរាឋ យលួងខលាមកូន ។ 

៥ . បតមុននឹងបង់ផចង់សតិកាយ រស់ខពញសបាយធម៌សងប់សុេសូនរ 

  ទុ្កស្ដបលពសួពូជតុំណ្កពូន កផួនចាប់ជុំនូនជូនកិចចលបខសើរ ។ 

   ៥ ខកើត . អសសុជ  . មមីឆស័ក . ២៥៥៨ 

    ច័នធ .១៣ . តុលា .២០១៤ 

     និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១ . ធមយទានលបខសើរឧតថម សទាន អប់រ ុំពាោមពិត 
  សតិខ្លជ ប់េជួននឹងេវួនចិតថ លបលពឹតថសាយ ធិបញដ  ។ 
២ . កុំលាុំងពលៈជាក់ជាសយ័លគ្ ខនេះោមសមណ្ៈពុទ្នស្ដសោ 
  លពេះឧបាលិដ៏ម្ថ្វថាវ  ពិតខពាលវាចាចាត់វន័ិយ ។ 
៣ . លតិេះរេិះកផួនចាប់ពិតពិលតខលាក កុំពុងងុយខងាកខរាគ្ខលាកិយ 
  កិខលសតណ្ដា លបាជាញ េចី សទាន ពិសីទ្ន់ខេាយណ្ដស់ ។ 
៤ . ខសវៀកសផង់ផចង់កាយលគ្ងចីវរ ឬករាបស្ដរលអានខតជេះ 
  ស្ដកសមឥតខខ្លច េះអបកចាកផធេះ ឃ្លវ តឆ្លញ យស្សលេះបរខិភាគ្ ។ 
៥ . កាមគុ្ណ្ទាុំងលបាុំលនុំទុ្កេខទាស លតវូខឃើញកុំហុសបដលខស្ដយ កខលគាក 
  លបឹងញុាុំងសទាន យកជ័យខជាគ្ លបឹងយកឈបេះខរាគ្លាចាកផបួស ។ 
៦ . បពឝជិតពិតពាករខពាលពាករខពចន៍ ខទ្សោរ ុំខលចេវឹមអតទរស 
  សិកាលអិតលអន់ឲ្រសមខឈ្លយ េះ ខភទ្ឧតថមេភស់ងារបណ្ឍិ ត ។ 
៧ . សណ្ដឋ នទឹ្កចិតថលជេះស្សលេះ បុំណ្ដច់ចាកផធេះលកមុញាតិមិតថ 
  នុំងាុំកបុងសីលខលមើនចិតថ លបលពឹតថវបិសសោបញដ  ។ 
៨ . ដុសខ្លត់អបរ ុំអប់គ្ោន  សទាន មហិាខផឋើមខគាលការណ៍្ 
  ខបើយល់ចាស់ខហើយកបុងធម៌អាថ៍្ ខសចកឋីលជេះថាវ លបឹតខលពៀងកាយ ។ 
៩ . សីលទានភាវោជាតួោ៉ាង ភសឋនុងសុំអាងខដ្ឋយសបាយ 
  សតិស្ដយ រតីកឋីរកីរាយ សាធិងាយលពមដល់ធម៌ ។ 
១០. ធម៌ខកើតខឡើងធមយចកេុ ទី្រ ុំខដ្ឋេះទុ្កេឋានញាប់ញ័រ 
  ខឆ្លភ េះកាន់ខលាកុតថរធម៌ ចាកវាិនគ្ភ៌ភពជាតិថ្យី ។ 
   ២ ខរាច .អសសុជ .មមី .២៥៥៨ 

    សុលក .១០ .តុលា .២០១៤ 
     ន្ពិន្ធ ន្ិព្វាន្បញ្ញា 
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បទ  កាកគត្ ិ

 

 

 

 

១ . រស់រងធមយៈ ធមយជាតិម្លតលកេណ៍្  ទុ្កេអនិចាច  

  អននថ លពម ទ្ាវ យសងាេ រ  លតវូពិចារណ្ដ 

   មុនម្ថ្ងស្ដវ ប់ ។ 

២ . សខងឝគ្ខពកពិត អាសូរជីវតិ  លពេះបរមលគ្ ូ

  វខងឝងនឹងរបូ ភពជាតិចុំណ្ដប់  ដផតិពុុំបានស្ដឋ ប់ 

   លពេះពុទ្នស្ដសោ ។ 

៣ . ស្ដស្រស្ដឋ ចាររឯក អស្ដច ររមហាបបវក  លពេះបរមលគ្ ូ

  សល់បតឱវាទ្ ស្ដអ តសអុំសមយូរ  លបាុំពាន់គិ្តគូ្រ 

   លពេះពុទ្នស្ដសោ ។ 

៤ . លពេះម្លតបិដក ជាខករ ឋិ៍មរតក  លបខសើរម្ថ្វថាវ  

  ធមយទានឧតថម និពាឝ នខេា  សូមញាតិខេមរា 

   សិកាខរៀនសូលត ។ 

៥ . ឲ្ាជាក់ឲ្រចាស់ អឝីបដលលតវូលេះ  ?  ជាខរៀងរហូត 

  ខលាភៈខទាសៈ ខាហៈរបូត  ខទ្ើបចិតថឬកសវតូ 

   សនសុំកុសល ។ 

៦ . រាគ្ៈតណ្ដា  កាមគុ្ណ្ខសបហា  អវជិាជ ផឋល់ 

  ជាខទាសខទាមនសស អបកលតវូគិ្តឆងល់  ខនេះជាខហតុផល 

   ម្នអនថរាយ ។ 

៧ . លចបណ្ននិោធ  ហឹងាខឈ្លវ េះគាប   វក់នឹងអបាយ 
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  ខលគ្ឿងញាតិស្សីបលផង បតងខគ្ាក់ងាយ  តិេះខដៀលខពបលជាយ 

   អកុសកមយ ។ 

៨ . ខទាសខពាលពាករភូត កវិនសអយុដូចគូ្ថ្  រាល់ខពលលបចាុំ 

  បខោធ រលាមក សតិលតវូចាុំ  ខពាលពិតរាល់ឆ្លប ុំ 

   លគ្ប់ខពលសឋីលតវូ ។ 

៩ . សីលទានភាវោ លគ្ប់ខពលខវលា  ភារកិចចតុំរវូ 

  សាធិពិត បញដ និតរនូវ  ោលនខឆ្លភ េះខៅ 

   ផវូវលពេះនិពាឝ ន ។ 

១០. ស្ដឋ ប់លពេះសទ្នមយ ខរៀនលេះភក់លជាុំ  កិខលសអននធាន 

  សតិបញដ  មនសិការាន  គ្បផលីបឹងខរៀន 

   សតិបដ្ឋឌ ន ។  

១១. សមផជញ្ដៈ របូកាយចិតថសយ័លគ្  ធម៌ខវទ្ោបាន 

  ឲ្រខឃើញចាស់ពិត ស្ដយ រតីកលាណ្  រស់ជាទី្កានឋ 

   អភិសុេម្លក ។ 

១២. សតឝខលាកជាប់លកាស់ នឹងខភទ្ខករ ថិ៍ខ្លយ ស់  ហួសពីនិសសយ័ 

  សុេនឹងកាមភព អាខឡាេះអាល័យ  លុេះដល់ម្ថ្ងកសយ័ 

   លេះអឝីភ័យហួស ។ 

១៣. ខៅានស្ដយ រតី គួ្រគិ្តខធឝើអឝី  ឲ្របានេភង់េភស់ 

  អុំណ្ដចបុញ្ដ ម្លតលកេណ្សកិឋយស កបុងកាលខករ ឋិ៍រស់ 

   ជាកុំណ្ប់លទ្ពរ ។ 

   ១០ ខរាច  . អសសុជ . មមី . ២៥៥៨ 

    ខៅរ ៍.១៨ .តុលា . ២០១៤ 

     និពនន  និពាឝ នបញ្ដ 
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១ . ទុ្កេខវទ្ោចិតថអផសុកសុេកាមគុ្ណ្ បួសមិនទ្ន់ខទាររកធម៌សុេសងប់ស្ដង ត់ 

  ខកើតវខិវកសខងឝគ្ចិតថពិតវបិតថិ ដូចអារកាត់របូកាយខនេះខចញខលាហិត ។ 

២ . អានយ រ ឺ? េញុុំ ឬ ខគ្ ?ជានរណ្ដ ? សួរខហើយថាលបាប់ខដ្ឋយលតង់ផចង់គ្ុំនិត 

  បួសខធឝើអឝី ! ឥតយល់ន័យធម៌ពិសិដឌ ពុុំរេិះគិ្តពិចារណ្ដយកលបណិ្ប័តន៍ ។ 

៣ . េវីណ្ដស់ណ្ដសងាេ ខនេះរស់ពុុំយូរ ោ៉ាងខហាចស បូានមួយរយឆ្លប ុំអាណ្តឋិ 

  ខនេះអាយុមនុសសទាុំងឡាយម្នសតឝ ខមឋចលបយ័តបថ្បមកិខលសរកាកាយ ។ 

៤ . ពាោមបថ្ទុ្កេដ្ឋក់េវួនបុំប៉ានខសបហ៍ លបឹងេុំបថ្បសផកខធយញឆអឹងរបូខឆ្លមឆ្លយ 

  ខ្លវ ចលជីវលជញួបាត់សមពសសរស់េឝល់ខ្លឝ យ បលងសបាយេជិលលបឹងរស់ខ្លយ ស់អបកផង ។ 

៥ . ធមយជាតិខកើតចាស់ឈឺស្ដវ ប់ជាធមយន គាយ ននរណ្ដថាមិនស្ដវ ប់ជាធមយន 

  ខលជាេះមចចុរាជយមបាលផុតកនវង ខទាេះបន់ផសងខលបឱសថ្អឝីក៏ខដ្ឋយ ។ 

៦ . អមតៈានបតខឈ្លយ េះខទ្បដលរស់ខៅ ជនទូ្ខៅលតវូបតធាវ យកេននខស្ដកខស្ដយ 

  ដូចបេសទឹ្កហូរោុំកផូនចាក់បខណ្ដឋ យ ឥតថ្យខលកាយហូរលចាស់ទឹ្ក ។ 

៧ . ខលបៀបខរឿងខសឋចលិចឆវលីបាថាប ទាន ថាឝ យលទ្ង់ញាណ្ឲ្រទាន់ខពលខវលាលពឹក 

  បតរវល់បតបតងេវួនមិនគិ្តនឹក ខគ្ានបាយទឹ្កថាឝ យលពេះអងគលពេះជិនស្សី ។ 

៨ . លគាកាលខោេះស្សីផ្កា ាសានសទាន  ខឆ្លភ េះភគ្វាោមោងអមភបាលី 

  ពិតពាោមរហ័សខ្លវ ុំងឈបេះចលកី លិចឆវបីថ្មឌឺដងឲ្រខទ្ៀតផង ។ 

៩ . ខទាេះថាឝ យលទ្ពរសួយអាករទាុំងនរគ្ ក៏មិនយកធនចលកីខលចើនកនវង 

  ខលពាេះបុណ្រស្សីបានខលតៀមខហើយលអហយត់ហយងជាស្ដភ នឆវងបដលោងស្ដងតជាតិមុេ ។ 

១០. ខបើអបកគិ្តពិតពាោមនឹងខធឝើអឝី លតវូខ្លយ តេយីលតវូទ្ុំនងលតវូទ្ុំនុក 

  បបបកផួនចាប់ម្នអបកលបាជញខលាកស្ដងទុ្ក រស់ជាសុេខឆ្លភ េះខៅមុេបានខជាគ្ជ័យ ។ 

១១. ខបើពាោមគិ្តលតវូខហើយខៅខឡើយេជិល ឆីអុំបិលសីលអុំប ីដូចអត់ន័យ 
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  ឆ្លកជីវតិេុំលបឹងណ្ដស់ខទ្ើបសិរ ី សតឝរាជសីហ៍បដលខដកលក់សតឝខបាលចូល ។ 

១២. ការពាោមរបស់អបកលតវូបតភវឺ មិនខ្លឝ ក់ឌឺបងឈខឺគ្ជាលបផបូល 

  លតវូបតម្ថ្វដូចេវឹមច័នធន៍ជាបណ្ឋូ ល រេិះរកសបលូការពាោមោមសមណ្ៈ ។ 

១៣. បដលានសីលសាធិានបញដ  លអម្ថ្វថាវ វងសស្ដស្ដឋ បុតថសករ 

  ពិតបពឝជិតសបទិ្នវន័ិយោ៉ាងលបចកស លបាកដជាក់លពេះសទ្នមយលពេះស្ដស្ដឋ  ។ 

១៤. ចាស់បតងខពាលកាឋ មចូលរនុនកុុំចូលនម ខលាកទាុំងហាមកុុំលបឹងជុេះដូចគ្ជស្ដរ 

  ឥដឌមួយដុុំពិតណ្ដស់ខផឋើមស្ដងវឡិា ខកើតលគឺ្េះហារពាោមចុេះមិនអននខឡើយ ។ 

១៥. ចុំណុ្ចណ្ដេឝេះខ្លតសូមជួយបុំខពញ ឲ្រខពញខលញដ្ឋស់សតិរកឆវងខលតើយ 

  ឋានសុេសងប់ដល់និពាឝ នជាចខមវើយ  ពាោមខហើយគ្ង់សខលមចផុតអននការ ។ 

   ១០ ខរាច . អសសុជ . មមី .២៥៥៨ 

    ខៅរ ៍. ១៨ . តុលា . ២០១៤ 

     និពនន និពាឝ នបញដ  
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១ . ភស្រស្ដឋ ខលឿងទុ្ុំទឹ្កឃយុុំពណ៌្ាស លាឃរាវាសាសលបាក់លទ្ពរធន 

  លាអបកានគុ្ណ្កូន និង លបពនន ស្ដយ លាកាមគុ្ណ្គុ្កកមយកិខលស ។ 

២ . បួសជាស្ដមខណ្រខរៀនធម៌វន័ិយ ដផតិេចីខសចកឋីធម៌អាថ៌្ពិខសស 

  ហាត់ពត់លត់ដុំអប់រ ុំចុំខណ្េះ ម្ថ្ងណ្ដបដលខចេះបាខាកេបាលី ។ 

៣ . ឧបសមផទាភាវៈភិកេុ បាខាកេដឹកមុេផុតទុ្កេអវចីី 

  ខបើមិនស្ដគ ល់បុណ្របាបបួសខធឝើអឝី ? បួសខរៀនវន័ិយចង់ស្សីលជេុះសផង់ ។ 

៤ . ខលាកាច ស់ានបុណ្រានសីលបញដ  ជាទី្លជេះថាវ ស្ដកសមជាសងឃ 

  ខភទ្ឧតថមេភស់រស់ខឆ្លភ េះផវូវលតង់ ាោទ្ផចិតផចង់លតិេះរេិះធមយកេនន ។ 

៥ . របូកាយសងាេ រសញដ វញិដ ណ្ ធាតុទាុំងប៉ាុោយ នពិតមិនលបកាន់ 

  នុំងាុំជាអញធាតុពិតគឺ្លគាន់ អាយុមិនទាន់បបកធាវ យប៉ាុខណ្ដត េះ ។ 

៦ . កុុំឲ្រដូចខចកស្ដវ ប់ខដើមខលពាេះបផវ លពេះសងឃាសខសបហ៍កុុំគិ្តផវូវេុស 

  េុំខរៀនខលពាេះស្សីវន័ិយធាវ ក់ចុេះ ធាវ ក់េវួនលគ្ហសឋជាធាយ ចាររ ។ 

៧ . រក៏ឺលជេុះសផង់ខលពាេះលាភយសសកឋិ អុំណ្ដចទឹ្កលបាក់ទាក់ទិ្ញអានយ  

  លុយឡានស្សីខកយងវខងឝងបលផងស្ស្ដ ឃ្លវ តកុដិសុខ្លខគ្ងវឡិាថ្យី ។ 

៨ . បុំណ្ដច់បតបួសរស់មួយជីវតិ ស្ដងធម៌លបលពឹតថលទ្លទ្ង់វន័ិយ 

  ពុេះពារកាប់ឆ្លា រតណ្ដា ខលាកិយ ចតុអរយិសចចៈចាុំអបក ។ 

៩ . លតិេះរេិះបសឝងយល់ោនខឆ្លភ េះនិពាឝ ន ភាវោសីលទានោនខលាកុតថរៈ 

  ការបួសខនេះពិតសមជាស្ដមណ្ៈ បដលលតវូខស្ដយ េះសយ័លគ្នមពុខទាន វាទ្ ។ 

  ១២ខរាច . អសសុជ .មមី . ២៥៥៨ លតវូនឹង ច័នធ .២០ . តុលា .២០១៤ 

   និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១ . ជីវតិរស់ខៅានកុំណ្ត់ខហតុ ភវឺចាស់លកបឡតបឆអតចិតថសណ្ដឋ ន 

  សតិអារមយណ៍្ផឋុុំជុុំលគ្ប់លបាណ្ ពីភាពខថ្ាើងថាា នកុំណ្ត់លនពិត ។ 

២ . ភាពពិតឥតបឋូរលតលប់លបវតថិ រកាមុេាត់ពងសវងសញាតិមិតថ 

  កុំណ្ត់រកាបថ្ទាុំផវូវចិតថ បណ្ឋុ េះគ្ុំនិតស្ដអ តសអុំខស្ដយ េះលតង់ ។ 

៣ . ជាតិស្ដសន៍អតថសញដ ណ្ជាតិេវួន បេយរចាមចិនយួនបារាុំងហូឡង់ 

  អាខមរចិម្ថ្ឡាវភូាលតង់ គិ្តគូ្រផចិតផចង់លតង់លបវតថិស្ដស្រសថ ។ 

៤ . វបផធម៌សងគមៗធម៌ជាតិ ទឹ្កដីខៅញាតិស្ដសោលអលអេះ  

  សិលផៈភាស្ដអកេរាចារចាស់ សុំគាល់ពូជស្ដសន៍សញដ ណ្លបាកដ ។ 

៥ . កុុំអាងបុំពានឈ្លវ នឈវក់អុំណ្ដច អាងខកាងអាងកាចគ្ុំរាមសុំលុត 

  ខលាភលន់ខាហ៍បាុំងគូ្សវាសកុំណ្ត់ អវជិាជ សងាត់គាបកត់ឲ្រេុស ។ 

៦ . បណ្ឋុ េះគ្ុំនិតមនសិការ ឆនធៈខកវៀវកាវ ខមនថ សខណ្ដឋ ស 

  េនឋីអនុខលគាេះដ្ឋក់ានេះចុេះ រកខឃើញកុំហុសបកតុំរវូ ។ 

៧ . ភាសិតពិតខពាលានរកាេសត់ កាយពឹងសុំពត់បាុំងខករ ថិ៍អាស្សូវ 

  ោវកឹដឹកោុំោវាស្ដគ ល់ផវូវ ខគាលខៅខឆ្លភ េះខៅរកសនឋិភាព ។ 

៨ . មិនបងាូរឈ្លមសរងាគ មវកឹវរ ខលពាេះលបវតថិភរោុំខ្លតេូចលាភ 

  ខជឿឥតពិចារណ៍្បញដ ខថាកទាប បលងស្ដគ ល់ េភង់រាបេភស់ទាបបដនភបុំ ។ 

៩ . កុុំខធឝើឃ្លតករអកេរាលបវតថិ ោុំភាពជូរចត់ទុ្គ៌្តសងគម 

  លតវូចារអកេរាភាស្ដសុេុម ពិខរាេះឧតថមេភង់េភស់ម្ថ្វថាវ  ។ 

១០ . កុុំដ្ឋច់មុស្ដខដ្ឋយវាចាកាយ ោុំចិតថខឆ្លមឆ្លយផាយខរឿងខខ្លវ ចផា 

  លចបណ្នឈ្លប នីសោុំខកើតហឹងា ខលពាេះលកាុំងតលាខលចើនចារកផួនកផត់ ។ 
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១១. ឆនធៈបរសុិទ្នលកមសីលធម៌ សបបបលបពណ៌្ខលយ លឝងីជូរចត់ 

  ជាតិអបកេសត់ខេាយអបកខ្លវ ុំងសងាត់ លបវតថិកុំសត់ោុំខកើតសរងាគ ម ។ 

១២. កូណ្ដទានាច ស់លបវតថិស្ដស្រសឋជាតិ ពិតលតដ្ឋងលាតលបាប់ញាតិភាវ មៗ 

  យល់ចាស់លាស់ពិតឥតបងាូរឈ្លម ខលពាេះកិតថិោមស្ដគ ល់លបវតថិលតវូ ។ 

១៣. ខនេះគុ្ណ្លបខោជន៍សមផតថិឯកខទ្ស ជុំោញពិខសសស្ស្ដវលជាវបវកផវូវ 

  សយគុ្ស្ដយ ញងងឹតខគាលខៅខឆ្លភ េះខៅ សុំរលួតុំរវូលបវតថិស្ដស្រសថេុស ។ 

១៤. លគ្ប់ជាតិសកលលតវូផឋល់តម្មវ សីលធម៌វស័ិយស្ដប ម្ដេភង់េភស់  

  អបកចារភាពពិតខពញខដ្ឋយកិតថិយស រកាខករ ឋិ៍ខឈ្លយ េះរស់ជាអមតៈ ។ 

១៥. េុសឆគងសុំដីេនឋីខមនថ  ពីបតយងអកេរាខសបហាខស្ដយ េះសយ័លគ្ 

  ភាពពិតឥតភូតលបវតថិលួចលាក់ ានភាពខជឿជាក់បញដ ខឃើញពិត ។ 

   ១០ខកើត. ភលទ្បទ្. មមីឆស័ក .២៥៥៨ 

    ០១. តុលា .២០១៤ 

     និពនន និពាឝ នបញដ  
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១ . វខងឝងវលិវល់បតភពជាតិ ជុំពាក់ខៅញាតិកាមកិខលស 

  ខលាភៈខទាសៈខាហៈខនេះ សុំបូរខលចើនខមវ៉ាេះខលាមលួងអបក ។ 

២ . កាយណ្ដកមយអបកខភវចសតិ ចិតថណ្ដឬទ្និេឝេះខជឿជាក់ 

  ខវទ្ោកមយណ្ដជាប់ជុំពាក់ ធម៌ណ្ដបលងសយ័លគ្សបផុរស ។ 

៣ . ដខងាើមខចញចូលសងាេ រម្ថ្វ រស់ខៅរាល់ម្ថ្ងមិនដឹងខស្ដេះ 

  ខតើស្ដវ ប់ម្ថ្ងណ្ដយុំស្សខណ្ដេះ ទុ្កេខស្ដកខលកៀមខលកាេះឈឺចុកចាប់ ? 

៤ . ខឃើញលអក៏ជាប់ជុំពាក់ចិតថ ខវទ្ោវបិរតិធម៌រា៉ាយរា៉ា ប់ 

  ខស្ដយ កខលគាកកវិនសអយុខេភើមចុំណ្ដប់ មិនចង់លឺស្ដឋ ប់ពាករលទ្ខគាេះ ។ 

៥ . អ ូអររ ុំខ្លនអបកបសឝងធម៌ ជាទី្ខលតកអរពួកសកឋិយស 

  ខញ៉ាញា៉ាយឡូឡាបសនថ្វង់ហួស ជាបោវ ខលគាេះរបួសកមយ ។ 

៦ . ដល់ពួកសមណ្ៈពុុំជាក់ចាស់ បញដ េសត់ណ្ដស់េឝេះចងចាុំ 

  លពេះពុទ្នខទ្សោចារបណ្ដឋ ុំ ខពាលពាករខពចន៍ផ្កឋ ុំសតិបដ្ឋឌ ន ។ 

៧ . អប់រ ុំបខលងៀនាុំសតិ នុំងសាធិឲ្រខថ្ាើងថាា ន 

  ចខលមើនកមយដ្ឋឌ នបួនខដើមដ្ឋន ោុំសតិបានបរសុិទ្នពិត ។ 

៨ . អភិធមយៈជាក់ខជឿពុទ្ន អងគសថាគ្តោុំជីវតិ 

  សូលតខឆ្លភ េះនិពាឝ នខគាលគ្ុំនិត កបុងការលបលពឹតថអរយិមគ្គ ។ 

៩ . ឲ្រកាន់បតចាស់កាន់បតភវឺ បានខឃើញបានលឺបានខជឿជាក់ 

  សទាន ាុំសអតិពិតខស្ដយ េះសយល័គ្ ដុំខណ្ើ រម្លតលកេណ៍្រ ុំលត់ទុ្កេ ។ 

១០ . នរណ្ដរាគ្ៈខទាសៈាុំ អវជិាជ ោុំេឝេះកឋីសុេ 

  គួ្រលតវូានអបកោុំដឹកមុេ នមកផួនទ្ុំនុកចាប់អប់រ ុំ ។ 
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១១. ធាតុមនសិការៈ លបាុំមួយពិតជាក់លបមូលផឋុុំ 

  ទឹ្កដីខភវើងេរល់អាកាសជុុំ វញិដ ណ្ធាតុធុំលគ្ប់ខសចកឋី ។ 

១២. លតវូយកចិតថទុ្កដ្ឋក់គិ្តគូ្រ គ្ុំនិតគ្ុំនូរកុំខណ្ើ តថ្យី 

  អងឌងគិមគ្គផវូវអរយិ ដុំខណ្ើ រខជាគ្ជ័យវបិសសោ ។ 

១៣. ខសពគ្ប់សបផុរសអប់រ ុំចិតថ សតិាុំពិតចិតថលអថាវ  

  ដឹកោុំជីវតិម្នអានយ  លពហយចរោិធម៌បួនខនេះ ។ 

១៤. ខកើតកបបញដ ចាក់ឆវុេះខឃើញ ទ្ុំខហើគ្ុំខហើញខដ្ឋយលតិេះរេិះ 

  សុំងុំទី្ស្ដង ត់គិ្តដូខចបេះ លបាជាញ តខលមេះពីធាតុកេនន ។ 

១៥. ធមយសខងឝគ្ជាក់ចាស់ខហើយ ទី្ឋានចខមវើយលតវូខៅកាន់ 

  ខលបៀបទី្ខៅយ េចីសុំរាប់កាឋ ន់ ខលបៀបដូចេវឹមចនធន៍ផាយគ្ោន  ។ 

   ១៤ ខរាច .អសសុជ. មមី .២៥៥ 

    ពុធ . ២២ . តុលា . ២០១៤ 

     និពនន  និពាឝ នបញដ  
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១ . ាប លអបកទាុំងឡាយជាតិជាកុលបុលត កូនលអបរសុិទ្នស្ដគ ល់កាតពឝកិចច 

  បញ្ចកតថញ្ដូសូលតខរៀនជានិចច លតវូចាុំកុុំខភវចបញ្ច កតថញ្ដូ ។ 

២ . ទី្មួយលតវូចាុំានបិន សទាន លជេះថាវ ពុទ្នស្ដសន៍ជាលគ្ ូ

  ឱវាទ្លពេះធម៌លពេះសងឃតស  ូ សបផុរសខនេះយូរលតវូយកទី្ពឹង ។ 

៣ . ពីញុាុំងខសចកឋីឲ្រខលាកទាុំងពីរ ចិញ្ច មឹជីវខីដ្ឋយការេុំលបឹង 

  នុំងាុំកបុងសីលខដ្ឋយមិនស្សវងឹ បីផឋល់ខចេះដឹងខរៀនស្ដឋ ប់ខដ្ឋយលអ ។ 

៤ . សុតៈលទ្ពរលកខលចើនបតលបបហស ពនវឺភវឺបចសបមនមិនខស្ដយ េះសរ 

  ខលចើនខភវើនខភវចេវួនរស់ោ៉ាងលតដរ ពាករលអបវរលពេះលនស់មិនស្ដឋ ប់ ។ 

៥ . បួនពិតឥតលាក់ចាគ្ៈលេះបង់ ខធឝើបុណ្រផចិតផចង់ខរៀបរយរណ្ដឋ ប់ 

  ស្ដគ ល់ធម៌វន័ិយសងឃខរៀបរាប់លបាប់ ខធឝើទានចុំណ្ដប់ខពញខដ្ឋយកុសល ។ 

៦ . លបាុំញុាុំងលពេះម្ថ្វានគុ្ណ្អខនក ខរៀនលតិេះបវកបញកឆងល់សួរខហតុផល 

  ឲ្រានបញដ លតិេះគិ្តខ្លឝ យេឝល់ បសឝងរកមគ្គផលនិពាឝ នបវរ ។ 

៧ . ឲ្រខញាមញាតិពិតរេិះគិ្តលតឹមលតវូ ខធឝើដុំខណ្ើ រខៅនមផវូវដ៏លអ 

  អងឌងគិមគ្គសយ័លគ្ខស្ដយ េះលនច់ចរ ខធឝើបានខហើយណ៎្!កុលបុលតដឹងគុ្ណ្ ។ 

៨ . ស្ដគ ល់គុ្ណ្យល់ខទាសខឃើញេុសបកេវួន ខធឝើបុណ្រទាន់សងនួកុុំបីទ្ុំរន់ 

  កុុំជាប់បញ្ចកេននរបស់ធងន់ ដ្ឋក់ទានចុេះទុ្នសងគុ្ណ្លពេះរស់ ។ 

៩ . លតវូខធឝើជានិចចលគ្ប់កាលខវលា ខលពាេះថាជរាពាធិជាខលគាេះ 

  កាត់ម្ថ្វបង់ពននទ្ុំលាក់សកឋិយស គ្បផខីលកបរសជាតិេវឹមកូនពិត ។ 

១០. នមពុទ្នឱវាទ្ខ្លប តកផួនលបខសើរ លតវូចាប់ខផឋើមខដើរោ៉ាងខស្ដយ េះខសបហ៍សបទិ្ន 

  ឲ្រខលាកានគុ្ណ្បានស្ដងលបលពឹតថ រស់អប់រ ុំចិតថេវួនទី្ពឹងេវួន ។ 
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១១. កុុំចិញ្ច មឹខលាកលតឹមបតរាងកាយ បុំខពញសបាយកាយរមួនឹមនួន 

  លតវូចិញ្ច ឹមចិតថបណ្ឋុ េះញាតិសងនួ ឲ្រខលាកជួបជួនធម៌រ ុំខដ្ឋេះទុ្កេ ។ 

១២. កូនណ្ដមិនឆ្លវ តសងាឝ តបតខធឝើ េវួនខលវ លងីខលងើខភវើចង់បតសុេ 

  សីុហូបបឆអតឆអល់បលងេឝល់បម៉ាពុក ខហើយបថ្មខធឝើគុ្កបិតបាុំងសិរ ី ។ 

១៣. ឲ្រខលាកលពេះរស់គាយ នខពលសុំរាក បានខធឝើចាគ្ៈសុតៈលបម្ព 

  ទាុំងសីលនុំងាុំសទាន សួសឋ ី បញដ ខស្ដតេចីអកតថញ្ដូពិត ។ 

១៤. ខទាេះបីចិញ្ច មឹខលាកខពញមួយជាតិ ខលើកបរ ៉ាកកខណ្ឋ ៀតដ្ឋក់ស្ដយ ោ៉ាងសបទិ្ន 

  លាងអាចម៍ពូតខោមខមើលបថ្យកចិតថ កិចចខនេះលបលពឹតថសងគុ្ណ្សឋចួខសឋើង ។ 

១៥. េវីណ្ដស់សងាេ រលគ្ប់របូសពឝសតឝ គ្បផលីបយ័តបដ្ឋស់សតិខឡើង 

  លតវូស្ដគ ល់ភារកិចចដូចខឃ្លវ កខឡើងខលទ្ើង ទាុំងខគ្ទាុំងខយើងខធឝើកូនកតថញ្ដូ ។ 

   ៥ ខកើត . អសសុជ .មមី . ២៥៥៨ 

    ច័នធ . ២៧ . តុលា. ២០១៤ 
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១. េញុុំហួនរតោសូររខពលជ ដឹងគុ្ណ្ជានិចចជប់វារ ី

 ខលាកពុកអបកាឋ យណុ្ចចានបី គុ្ណ្ខលាកទាុំងពីរចិញ្ច មឹេញុុំ ។ 

២. គុ្ណ្តួអកេរាស្ដមសិបបី គុ្ណ្លគ្លូបសុស្សីខលាកជាធុំ 

 លពេះពុទ្នលពេះធម៌សងឃសុេុម បងាា ញផវូវេញុុំលបលពឹតថលអ ។ 

៣. ទ្ង់ជាតិទ្ង់ជ័យទ្ង់ស្ដសោ សុំគាល់ស្ដវនដ៏បវរ 

 ានពណ៌្ចុំរេុះខេៀវខលឿងស ដ្ឋក់នុំងលុំអរនមលបខទ្ស ។ 

៤. ចុំខណ្េះដឹងានលគ្ប់ស្ដសន៍ជាតិ ពូជពងសខៅញាតិឥតានខធឝស 

 រកាទឹ្កដីជាតិលបខទ្ស នមបខចចកខទ្សខរៀងៗេវួន ។ 

៥. ភាស្ដនិោយខដ្ឋយបឡកគាប  ស្ដឋ ប់ការសនធោស្សស់នួនលអង 

 ស្ដរស័ពធវាចាស្ដសន៍ជាតិេវួន ចិនចាមបេយរយួនអាខមរចិកាុំង ។ 

៦. អកសរស្ដស្រសថសិលផិ៍ានលគ្ប់ជាតិ មិនខអាយចាកឃ្លវ តចារដ្ឋក់លកាុំង 

 រចោអកេរាោ៉ាងសុំរាុំង អកេរបារាុំងបេយរអង់ខគ្វស ។ 

៧. លគ្ប់ជាតិបតងបតានស្ដសោ េវេះខៅវតថវា៉ានមចិតថខគ្ 

 ខគារពលពេះពុទ្នឥតងាកខរ មិនដូចគាប ខទ្លគ្ប់ជនជាតិ ។ 

៨. ជាតិេវេះខគារពលគឹ្សឋស្ដសោ ហិណ្ឍូ ឆ្លយណ្ដមហាា៉ាតខទ្ៀត 

 លពហយណ្រអាបជលខលចើនខលពាងខលពៀត អប់រ ុំាោទ្រកខកាេះខលតើយ ។ 

៩. ទ្ុំខនៀមទ្ុំលាប់លបម្ពណី្ បលផងលបជាលបិយឆ្លវ ស់ឆវងខឆវើយ 

 ពិធីបុណ្រទានជាតិខនេះខហើយ បដលជាចុំខលើយលបាប់សញជ តិ ។ 

១០. សុំខលៀកបុំពាក់ហូលអាវបា៉ា ក់ តាញកីហូតចាក់ខេមរៈជាតិ 
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 ពិតជាកូនបេយរានាោទ្ េិតេុំជួយខឆវៀតរកកុំម្រ ៉ា ។ 

១១. សុំខលៀកបុំពាក់ចិនចាមយួន ពាក់មួកពាក់ឌួនខចេះបតម្ចប 

 រ ុំព័ទ្នជិតឈឹងហួសសម័យ រយីរម្យ៉ាថាសងាា  ។ 

១២. សិលផៈភាពយនថសុំគាល់ស្ដសន៍ ខមើលរបូខឃើញចាស់បសនអស្ដច ររ 

 ចុំខរៀងរបាុំអបសរា របូកាយវកិារដ៏លឝត់លឝន់ ។ 

១៣. យីខកអាម្យ៉ាខលចៀងខឆវើយឆវង ចាបីុលទ្ផងសុំខលងទ្ន់ 

 ខរឿងហូលីហឝតូគួ្រគ្យគ្ន់ កាច់ដ្ឋល់កាច់គុ្ណ្ដូចជាក់បសឋង ។ 

១៤. េវេះខលចៀងចុំខរៀងខដញចាបីុ ទាុំងលបសុទាុំងស្សីេុំលបឹងបលបង 

 ានទាុំងភាពយនថខចេះកុតបកង ផាយការសបមឋងនមខវហា ។ 

១៥. ភាស្ដនិោយនមអកសរ លកឹតលកមជាតិលអចាប់ស្ដសោ 

 ទ្ុំខនៀមទ្ុំលាប់កាយវកិារ សិលផៈឆ្លវ ក់ចារសុំគាល់ជាតិ ។ 

  ពាក់កណ្ដឋ លអលធាតដល់ខា៉ាងមួយលពឹក.០៩.តុលា.២០០៧ 

  និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 

«ខនេះជាអតទបទ្កុំណ្ដពរដុំបូងបុំផុតបតងចូលរមួលបលងខៅខេតថខសៀមរាប» 
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១. បញា យុវជន និង ខដ្ឋេះស្ស្ដយ ចារអធិបាយខរឿងអាស្សូវ 

 បដលយុវជនបេយរជួបឥឡូវ លតវូបកតុំរវូខៅផវូវលអ ។ 

២. យុវជនេូចចិតថតផតិខរឿងអឝី បញា ស្ស្ដស្សីបលផងលកីលក 

 បញា សុេភាពមិនខលតកអរ ខលគ្ឿងខញៀនបនថររកុរានខទ្ៀត ។ 

៣. ខតើវាបណ្ដថ លមកពីណ្ដ គឺ្បួនកនថ លគ្សួ្ដរញាតិ 

 កនថ ស្ដលាសងគមជាតិ បុគ្គលេវួនខទ្ៀតខកើតបញា  ។ 

៤. កនថ លគ្សួ្ដរភាពលកីលក ទាញយុវជនលអងាយណ្ដស់ណ្ដ 

 គាយ នខពលអប់រ ុំជុុំលគ្សួ្ដរ រវល់ខធឝើការកូនខភវើតខភវើន ។ 

៥. ខៅខរៀនខគ្ចស្ដលាបញ៉ាស្សី ខសពស្ស្ដបារកូីនលពខហើន 

 ខសពខលគ្ឿងខញៀនខទ្ៀតរតឹផគរខផគើន ឆក់បវន់កខកើនខផអើលខពញស្សុក ។ 

៦. ឯកនថ ស្ដលាខរៀនបដរ សិសសេវេះលបលួបលបេឝេះអប់រ ុំ 

 អាងានជាងលគ្កូូនខលាកធុំ បងារសងគមខអាយវកឹវរ ។ 

៧. ស្ដលាានខពលតិចតួចណ្ដស់ អបរ ុំកូនាច ស់ខអាយនឹងនរ 

 ខពលេវេះលតវូខធឝើខ្លឝ ក់ថ្វង់គ្ ខ្លវ ចខគ្បញ្ឈរខឈ្លយ េះខធឝើការ ។ 

៨. ចុំខពាេះកនថ សងគមវញិ ខទាេះោ៉ាងណ្ដមិញចាប់ខេមរា 

 ខៅធូររលុងានបញា  វបផធម៌ពាលាចូលខលជៀតបលជក ។ 

៩. មជឈដ្ឋឌ នសងគមានកុំរតឹ ការចូលរមួពិតលតវូឃ្លវ តបបក 

 កបុងការអប់រ ុំបចករ ុំបលក ចុំខណ្េះដឹងបបវកដល់យុវជន ។ 

១០. លបព័ននផសពឝផាយមួយចុំនួន ផសពឝផាយខភវចេវួនកមយទារណុ្ 

 អុំខពើអាលកក់ដល់យុវជន ដូចជាភាពយនឋអាសអាភាស ។ 

១១. ខធឝើខអាយខស្សើបស្ស្ដលអារមយណ៍្ខភទ្ លបឈមនឹងខអដស៍កឋីវោិស 
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 អុំខពើអាលកក់ផាយខពញពាស លួចបវន់ខពលជាសកាប់សុំលាប់ ។ 

១២. ការស្ដបលពសួនូវឥទ្និពល អាលកក់ពុុំយល់អបកកាន់ចាប់ 

 ពីកូនអបកានអុំោចស្ស្ដប់ ខលចើនរចួពីចាប់មិនបវរ ។ 

១៣. ឯកនឋ បុគ្គលផ្កធ ល់េវួន ខសពគ្ប់មិតថជួនប៉ាេះមិនលអ 

 ោុំខដើរេិលេូចលអក់កករ អាងឪមិនលកបុណ្រស័កថិធុំ ។ 

១៤. សទិតខៅចុំខពាេះមុេបញា  ខយើងចាត់កិចចការជួយសងគម 

 លតវូខរៀនរស់ខៅខអាយសុេុម សីលធម៌អប់រ ុំេុំសិកា ។ 

១៥. លតវូខជៀសវាងអុំខពើអាលកក់ លតវូបថ្មរតកជាតិម្ថ្វថាវ  

 លតវូខគារពចាប់ជាតិខេមរា ចូលរមួកិចចការការពារជាតិ ។ 

១៦. លតវូរេិះរកលគ្ប់មខធាបាយ ខដើមផខីជៀសឆ្លង យពាលចាកឃ្លវ ត 

 កាវ យយុវជនលអសរសរជាតិ បថ្មអភិវឌណន៍ខទ្ៀតបេយររងុខរឿង ។ 

  ភបុំជញជ ុំង. ឧសភា .២០០៩ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. ពម្ឃពលាៀងពជាគជាជំ្ជាលំក្់ពជ្ៅ ពដដ ខាា ងំពជ្បិះផ្ាវូបងាយុែ ី

 ពទិះោម នសំរាក្ែូច្បពម្ដច្បក្ដ ី រួបពជ្ោិះទុក្ខល័យក្៏ការព្វរ ។ 

២. រក្សុីច្បិញ្ច ឹម្រីវិតខ្ានួ រក្សុីរួបរួនពឋយពវទនា 

 តបិតភាេពម្មា៉ា យក្ូនកំ្ជ្ព្វ ជ្តូវបតេុិះព្វររក្ពកាិះពជ្តើយ ។ 

៣. ពែើសជ្សក់្ៗតក្់កាត់ពនជ្តា ឈឺពដត ពខាា ច្បផ្ាយា៉ា ងណាពអើយ 

 ោម នោ៊ា នលៃចួ្បលៃរូពអាយលឺព ើយ មានបតច្បំពលើយខ្ំជ្បឹងបជ្បង ។ 

៤. ក្ង់ពអើយក្ងច់ាស់ផ្ចង់ស្មម រតី មានបតរូបជ្សីពទិះល័យបជ្ក្ង 

 ខាពំធមែអត់ធមត់ពទិះច្បំបបង ក្ពនាត ច្បក្បនតងបផ្សងអត់ពលាើង ។ 

៥. ជ្ទខំ្ំេាយាម្េុំពសៃៀម្ព ើយ ពែើម្បីរក្ពជ្តើយអនក្មាដ យពយើង 

 ពៅពក្ើតពៅលិច្បពៅតបូងពរើង បផ្សងបង្ខា ត់ពលាើងព ិះតិច្បព ើង ។ 

៦. ពទិះជាឧបសគគតូច្ប រឺ ធំ អនក្មាដ យឧតតម្ពលើក្តំពក្ើង 

 តម្ាល់កូ្នខ្ានួពអាយខ្ពស់ព ើង តបិតពលាើងច្បំពបើងឆ្កប់រលត់ ។ 

៧. ក្៏អនក្ខ្ំជ្បឹងរំេឹងគិត ពធាើស្មព នគំនិត ាងពអាយផ្ុត 

 ភាេព្វលលៃង់ពលា ភាេទុគ៌ត ពបតជ្ាពមាិះម្ុតសពគង្ខគ ិះក្ូន ។ 

  លនំរញ្ញា ងំ. ច្ប័នទ .១៥ . ក្ុម្ៈ .២០១០ 

   និេនធ  ហួន  រតនាសូរយពេជ្រ 
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១. ក្កាន់បាកាចាពក្រ្ តវបបធម្ ៌ ខ្ខ្ំខាទ រខ្ទរលបីពេែស្មក្ល 

 គពគសរពសើរគំនិតបខ្មរែល់ ឃពឃើែបសន ៃល់សលិបៈពខ្ម្រា ។ 

២. ងង្ខក្ជ្ក្ពលក្ពម្ើលវង់តគនត ី ច្បចិ្បតតពបតីម្ពោរីពលាងការ 

  ឆ្កប់ចាប់ជ្សួលស្មត បខ់្ាឹម្ស្មរ រជាប់ពសនោសិលបៈបរូាណ ។ 

៣. ឈរ្នពែើរនឹក្យីពក្អានយ៉ា ែែឹម្នឹក្នលាអក្សរជាតិថ្លា ន 

 ែែឹងស្មសនាជ្េិះេុទធក្លាណ ឋឋាននាជំ្បាណពៅឋាននិព្វនា ។ 

៤. ឌឌិតគតិនច្បនបផ្នក្វិទាស្មគសត ឍធនលែណាស់ពជ្បើជ្បាស់ធនោន 

 ណបណនបសនពជ្ច្បើនធម្មជាតិរាបោ់ន តបតងតាងំមានរពទិះពោបែរ ។ 

៥. លថ្លជ្បាស្មទលមអស្មច រយលមលែអស្មច រយ ទទួលស្មគ ល់ថ្លស្មងពឋយនែបខ្មរ 

 ធធនោនលែអងគរវតតពសនហ៍ នរគពក្រ ត្បលរាប់រយព្វន់ឆ្កន  ំ ។ 

៦. បបានលក្នលនម្ភបួនពខ្តតជ្ក្ងុ ផ្ពភាគផ្លរុងពរឿងពជ្ជាងជ្មាម្ជ្បា ំ

 េរជ្េិះវិោរពក្រ្ តបខ្មររយួចា ំ លពសៀម្លតូក្ម្មផ្ដ ពំអាយែក្លយ ។ 

៧. ម្យយល់ច្បាស់ច្បាប់ជ្បនេណ ី រ ល វ សដីពក្រ ត្រំនាន់ពជ្កាយ 

 សហវតសលមីអលិវឌឍន៍ពលឿនលយ   អ អស់ស៊ាយពក្រវបបធម្៌បខ្មរ ។ 

  អង្ខគ រ . ១៨ .សីោ .២០០៩ 

   និេនធ   ហួនរតនាសូរយពេជ្រ 
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១. លុំខអានកាយខគារពញាតិមិតថ ស្ដច់ស្ដរខលាហិតឈ្លមកមភុជា 

 គុ្ណ្បម៉ាពុកលគ្លូពេះធាយ  ចារខដ្ឋយសទាន បថ្វងសណ្ដឋ ន ។ 

២. អាទិ្តរទី្ពីរបេកញដ  េញុុំបាទ្រតោលុំខអានលបាណ្ 

 ពីរពាន់លបាុំពីរចារបថ្វងបាន ពីរបម៉ាកលាណ្ទុ្កេជីវតិ ។ 

៣. ទុ្កេស្រសថីខម៉ាា៉ាយជីវតិាថ យ រស់លគាុំលគាកាយពិបាកចិតថ 

 ចារទាុំងទឹ្កបភបកកាត់ថាភ ល់ពិត ឥតានលបឌិតភូតភរខឡើយ ។ 

៤. ទ្ុំនួញទួ្ញយុំម្ថ្ងពុកស្ដវ ប់ បម៉ាបសនឈឺចាប់ទុ្កេឥតខសផើយ 

 ខលាកពុកចង ក ជាចុំខលើយ គាត់ឈឺយូរខហើយអត់ជាខស្ដេះ ។ 

៥. លពហសផតិ៍ម្មមបួនបេតុលា ពីរពាន់មួយណ្ដទុ្កេខលកៀមខលកាេះ 

 ចងខៅខដើមស្ដឝ យខលកាយផធេះខោេះ ញាតិមិតថទាុំងអស់លតឹមខងើយខមើល ។ 

៦. ខា៉ាងមួយកនវេះផ្កវ ស់ខា៉ាងពីរ បានផ្កឋ ច់ជីវពុីកបលងខរ ើ 

 េញុុំបានខឡើងកាត់ពីចុងខឈើ អបកជួយលទ្ខទ្ើពុកបួនោក់ ។ 

៧. អ ុ ៊ុំខរឿនពូបិុបងបូរ ី បងភ័រកថភកថីបួនវលកេណ៍្ 

 ឯញាតិខផសងខទ្ៀតលតឹមខមើលភ័រកថ នុំងមួយស្ដម១ជាក់ជាខវលា ។ 

៨. លុេះខពលបានសពឪពុកខហើយ ញាតិជិតភូមិខអើយជួយលគ្ប់គាប  

 ដ្ឋុំសវខធឝើមជឈូសលគ្ប់អងាគ រ ជីករខដថ ជាទុ្កកប់សព ។ 

៩. ទាុំងលងតិលពិលៗខៅខគាកខខ្លយ ច កាប់ដីខៅយ ខបាចរខដថ កប់ 

 កាលខោេះខៅតូចមិនដឹងដប់ កណ្ដថ លយប់សងប់បម៉ាបថ្កូន ។ 

១០. កូនពីរខៅមួយសុទ្នបតលបសុ បងស្សីពីរខោេះមិនដឹងសូនរ 

 ខដរខៅខរាងចលកលពាត់បម៉ាបអូន មិនដឹងពុកសូនរស្ដវ ប់ខស្ដេះខឡើយ ។ 

១១. រឯីយប់ខៅម្ថ្ងនឹងបដរ ញាតិគាយ នមកបថ្បកផរខស្ដេះខឡើយ 

 បម៉ាមិនសុំរានថលក់ខស្ដេះខហើយ ដូចបដ្ឋចាខអើយកុំសត់ណ្ដស់ ។ 
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១២. ចខងាៀងខលបងកាតភវឺផវុងៗ យប់ងងឹតសវងុបសអកបលបផ្កវ ស់ 

 បានខៅរកកូនបដលលពាត់លបាស់ កូនខៅឆ្លង យណ្ដស់ខៅភបុំខពញ ។ 

១៣. លុេះលបាុំពីរម្ថ្ងខធឝើបុណ្រពុក បម៉ាកូនខកើតទុ្ករតឹខទាខមបញ 

 ខធឝើខដើមផកិីចចការបុំខពញ ខអាយបថីខពញខលញបានកុសល ។ 

១៤. ខទាេះពុកខៅរស់លបមឹកស្ស្ដ ានខរឿងហិងាទុ្កបនសល់ 

 ស្ដប មរបួសចិតថខលចើនខហតុផល ក៏កូនតមាល់គុ្ណ្ពុកបដរ ។ 

១៥. កាលពុកខៅខកយងជាមួយាឋ យ រកសីុលបាជញលបាយឥតានបលា 

 អត់ខចេះផឹកសីុខទ្ញាតិខសបហ៍ ពុកចាប់ខផឋើមបលបខពលេូចចិតថ ។ 

១៦. រកសីុេូចខ្លតឥតចុំុំខណ្ញ ខនេះខហើយខពារខពញវបិតថិពិត 

 គិ្តបតផឹកជក់ខកើតរមួរតឹ ខកើតានគ្ុំនិតចិតថហិងា ។ 

១៧. ណ្ដមួយផឹកខៅឥតរកអឝី ខតើបានលបាក់អីចូលលគ្សូ្ដរ 

 ានបតបម៉ាខហើយខធឝើកិចចការ បានលុយេវេះណ្ដចិញ្ច ឹមញាតិ ។ 

១៨. សពឝម្ថ្ងានបតសុំបកផធេះ បស្សខគារលេះចាកអស់ឃ្លវ ត 

 សល់បស្សមួយបដរចិញ្ច ឹមញាតិ ដីមួយកខណ្ថ ៀតលគាន់រស់ខៅ ។ 

១៩. នុំងពីពុកស្ដវ ប់ខៅខចាលកូន បម៉ាផងបងបអូនេញុុំកូនខៅ 

 អាយុដប់លបាុំខពលឥឡូវ ខចេះគិ្តលតឹមលតវូរកផវូវខដើរ ។ 

២០. បម៉ាេុំរកសីុឥតានឈប់ ចង់ខអាយបានលគ្ប់ហូបលបខសើរ 

 ខអាយកូនបានខរៀនស្ដភ នដុំខណ្ើ រ ជីវតិលបខសើរកុុំដូចាថ យ ។ 

២១. ជិេះកង់លក់ដូរលបាុំងវសា ខទាេះខភវៀងខៅថ ណ្ដមិនសបាយ 

 តស ចិូញ្ច ឹមកូនលគ្ប់កាយ បម៉ាគិ្តបវងឆ្លង យខលពាេះបតកូន ។ 

២២. បងលបសុសុភាបានបាក់ម្ដ បម៉ាយុំខពកម្លកខសធើរបតសូនរ 

 េុំរកលគ្បូេយរខពទ្រពា២កូន បោធ ប់មកបអូនបាក់ខជើងខទ្ៀត ។ 

២៣. ទ្ុំនួញទួ្ញយុំឥតឈប់ឈរ ឥឡូវវកឹវរចិតថខលគាតលគាត 

 រកសីុមិនបានលគាន់ចាយខទ្ៀត កូនក៏េុំខឆវៀតជួយលគ្ប់គាប  ។ 

២៤. កូនស្សីពីរោក់ានបថីខហើយ ខៅកូនលបសុខអើយពីរអងាគ រ 
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 កុំពុងសិកាោ៉ាងខវទ្ោ េិតេុំពុេះពាររាល់ឧបសគ្គ ។ 

២៥. ឥឡូវខនេះបម៉ាពិបាកចិតថ អាយុហាពិតកាយខសៀតចាក់ 

 ខរាគ្បតងខបៀតខបៀនឥតានលបាក់ ជួយកូនចាស់ជាក់ខរៀនតខទ្ៀត ។ 

២៦. ណ្ដមួយកូនចផងឥតការខធឝើ ខ្លតខពលអុំខពើខវលាឃ្លវ ត 

 ណ្ដមួយគិ្តកូនទាុំងពីរខទ្ៀត ខ្លវ ចកូនចាកឃ្លវ តឈប់សិកា ។ 

២៧. ខលពាេះកូនទាុំងពីរពិបាកណ្ដស់ ទ្ុំខនរខរៀនផ្កវ ស់ខធឝើកិចចការ 

 ខលពាេះអាណិ្តបម៉ាចាស់ខហើយណ្ដ រកថ្វកិារបានខរៀនសូលត ។ 

២៨. លគាន់បានទិ្ញប ិចទិ្ញខសៀវខៅ សុំភារៈលតវូការរហូត 

 លុយេវេះបង់គួ្រខលៅខរៀនសូលត េញុុំជួយរហូតអស់ពីចិតថ ។ 

២៩. េញុុំជាកូនខៅខឈ្លយ េះរតោ សូររខពលជថាវ ចារអតីត 

 ខពលទ្ុំខនរខឆវៀតខធឝើការពិត េញុុំពិបាកចិតថចូលកងខនេះ ។ 

៣០. ខពលដល់ចូលខរៀនគាយ នទ្ុំខនរ ខអាយបានដូចខគ្រកតខលមេះ 

 ខ្លវ ចគាយ នលុយខរៀនគឺ្ោ៉ាងខនេះ ញាតិជួយលតិេះរេិះជួយេញុុំផង ។ 

៣១. សូមពូតុននខលចៀងចាបីុ សូមផាយខសចកថីបដលចងលកង 

 សូមសបផុរសជនជួយេញុុំផង ស្ស្ដយនូវចុំណ្ងវបិតថិចិតថ ។ 

៣២. សូមអុំពាវោវដល់អងគការ បដលចិតថលជេះថាវ ជួយេញុុំពិត 

 ចង់បានការងារខធឝើសមចិតថ បនថលបលពឹតថបានខរៀនខទ្ៀត ។ 

៣៣. ខនេះទ្ុំនួញពិតមិនទាន់អស់ លគាបដលស្សខណ្ដេះខពលខលគាតលគាត 

 បតខដ្ឋយខពលេវីេញុុំសូមឃ្លវ ត ជុំរាបលាញាតិទាុំងលបសុស្សី ។ 

៣៤. ខបើានកុំហុសេុសឆ្លគ ុំឆគង ខលើសលួសរ ុំលងសូមលបណី្ 

 វាចាមិនសមឆគងសមឋី សូមទានអភ័យខកយងខនេះផង ។ 

៣៥. ជាចុងខលកាយខនេះសូមជូនពរ ញាតិបេយរអងគរភាជ ប់ចុំណ្ង 

 និសសយ័កាវ ហានលពមលតសង ជាតិញាតិខសបហ៍សបងថ្ាុុំខថ្ាើងថាា ន ។ 

 (១)ខា៉ាង១:៣០ោទី្ សីុសុផុន. អាទិ្តរ.០២.កញដ .២០០៧ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. េញុុំខលើកលាមដប់នឹកគុ្ណ្បុណ្រ ពុកាឋ យានគុ្ណ្ចិញ្ច មឹបុលត 

 លពេះពុទ្នលពេះធម៌សងឃវមុិតថ លគ្លូអវសុិទ្នខលបៀនលបខៅ ។ 

២. សុលកម្មមខមស្ដចារអកេរា គិ្តពិចារណ្ដភាពហយងខៅ 

 គ្.សពីរពាន់លបាុំពីរខៅ ស្ដវ កស្ដប មដុំខៅទុ្កេស្រសថីបេយរ ។ 

៣. ទុ្កេលពាត់លបាសកូនបថីសុំលាញ់ ខគ្យកបថីបាញ់មិនខគ្ចបក 

 សម័យប៉ាុលពតកូនឃ្លវ តបម៉ា ជួបទុ្កេហូរបហឥតបលាខលាើយ ។ 

៤. សម័យឈុតខលយ ដ៏យង់ឃបង ស្ដវ ប់ងាប់រគ្ងមិនខចេះខសផើយ 

 អបកេជិលខធឝើការមិនទុ្កខឡើយ ខមកងបអូនខអើយខឡើងរាយការណ៍្ ។ 

៥. ខអាយស្រសថីបេយរេុំបថ្ខធឝើ កាប់គាស់ដីខឈើទាុំងហិចន 

 បរ ៉ាកដីខលើកភវឺទាុំងខស្ដកា ហូរទឹ្កខនលនកាត់បផនថាភ ល់ ។ 

៦. របបអលបិយបានបថូរផ្កវ ស់ របូកាយកមយលកាស់របបទ័្ល 

 របបម្លពម្ផសឈប់បានពាល់ រាងកាយបលងស្ដគ ល់លឝងីជូរចត់ ។ 

៧. ឱ!ស្រសថីបេយរខបៀមទុ្កាេ  កមយលិេិតចារខលាកកុំណ្ត់ 

 ជីវតិេញុុំខអើយរស់បបនបត់ ឆវងភពកុំសត់អវជិាជ  ។ 

៨. កស្ដងជីវតិម្នលគ្សួ្ដរ ប៉ាេះបឋីផឹកស្ស្ដគាយ នម្ថ្ងជា 

 ឱ!ភាពរងកមយនមផថោធ  ជួបទុ្កេខវទ្ោចិតថខខ្លវ ចផា ។ 

៩. រកសីុខធឝើការលគ្ប់បបបោ៉ាង រស់ខៅតនុំងបថីឬសា 

 គិ្តបតទារលុយខដើរផឹកស្ស្ដ មិនជួយខធឝើការគិ្តបតផឹក ។ 

១០. ខលាកបឋីសុំលាញ់គិ្តោ៉ាងណ្ដ គិ្តបតផឹកស្ស្ដដូចផឹកទឹ្ក 

 គិ្តបតដ្ឋស់ចិនខៅចឹកៗ អញទិ្ញស្ស្ដផឹកមួយលីលតពីរ ។ 
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១១. កូនពីរបីោក់គិ្តោ៉ាងណ្ដ លទ្ងូាឋ យខខ្លវ ចផាណ្ដស់ឆវ ី

 បម៉ាេុំគិ្តកូនខសធើរកសយ័ជី - វតិទី្មួយពីរមិនសិកា ។ 

១២. ចាកខចាលពីរផធេះខដើរខញៀនថាប ុំ ហិតកាវលបចាុំកាន់ដបស្ស្ដ 

 ាឋ យរតឹរងទុ្កេឈឺចាប់ផា កូនខដើរជក់ា៉ាបងតូចធុំ ។ 

១៣. ទុ្កេស្រសថបីថីផឹកដល់ទាុំងកូន ទាុំងបងទាុំងបអូនគ្ុំនិតេូច 

 ខសពគ្ប់មិតថពាលបងធុំតូច រពិលរប៉ាូចខដៀលខជរចាស់ ។ 

១៤. ឯខលាកបថីវញិផឹកស្សវងឹ គាត់រកខរឿងេឹងខហើយខផឋសផ្កឋ ស 

 វាយបុំផ្កវ ញអស់ខលាេះខលបើលបាស់ រងទុ្កេកមយលកាស់បសនខវទ្ោ ។ 

១៥. វាយទូ្រទ្សសន៍ពាងឆ្លប ុំងចាន បកវផឋិលចរងាា នគាយ នសល់ជា 

 វាយលបពននកូនលគ្ប់ៗគាប  សឹងឆាួតលីលាឡប់អស់ខហើយ ។ 

១៦. កាលស្សលាញ់អូនបងថាប ក់ថ្បម លួងខលាមបីបមខគ្ងខកៀកខកើយ 

 ខពលខនេះជួបទុ្កេគាយ នសុេខឡើយ ទឹ្កបភបកខជាគ្ខេបើយខលពាេះពុុំងារ ។ 

១៧. ខលាកបឋីសុំលាញ់ផឹកមិនគិ្ត  មិនអាសូរចិតថភរោិ 

 ខបើបឋីបលងខៅកូនកុំលពា ាឋ យស ូលគាុំលគាខៅបថ្កាយ ។ 

១៨. ឱ!បថីសុំលាញ់លយមភាញ ក់េវួន ឱ!បថីាសសងនួចាកខអាយឆ្លង យ 

 ចាកឆាួតទាុំងបីណ្ដខឆ្លមឆ្លយ ខ្លវ ចខឃើញមុេាថ យលបពននខទ្ៀត ។ 

១៩. ឱ!កូនសុំលាញ់ាសាឋ យខអើយ កូនកុុំកខនឋើយបកាោទ្ 

 ខធឝើេវួនខអាយលអពាលចាកឃ្លវ ត េុំខរៀនជួយជាតិញាតិស្ដរខលកាយ ។ 

២០. េញុុំបាទ្សូមលាចប់ខសចកថី ទ្ុំនួញស្រសថីសថដីខងាា យ 

 ទ្ុំនួញខរៀបរាប់លបាប់ញាតិខអាយ ខកយងជុំោន់ខលកាយពិចារណ្ដ ។ 

២១. ខបើានេុសឆគងពាករសមឋី សូមញាតិអភ័យសូមខមនថ  

 ខលពាេះខៅខកយងេចីបតយងអកេរា េញុុំហួនរតោសូររខពលជ ។ 

  ភបុំជញជ ុំង.សុលក.២០.ខមស្ដ.២០៧   

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. លបាុំកកាដ្ឋពីរពាន់លបាុំបួន ោមហួន រតោ ជាយុវជន 

 បតងកាពរបញា ទុ្កេទារណុ្ ទ្ុំងន់បីធងន់បញា បេយរ ។ 

២. មួយខអដស៍ពីរខលគ្ឿងខញៀនស្ស្ដស្សី ទី្បីខលគាេះថាប ក់ចរាចរណ៍្បដរ 

 មនុសសស្ដវ ប់រាល់ម្ថ្ងជាហូរបហ លតវូបតខដ្ឋេះស្ស្ដយជួយខេមរា ។ 

៣. មរនថីលគ្ប់ថាប ក់េុំេបេះបេបង សឝេះបសឝងគ្នវឹេះស្ស្ដយបញា  

 ទ្ប់ស្ដា ត់បនទយការមរណ្ដ ខសពា៉ា រមួខភទ្ភាុំងស្ដយ រតី ។ 

៤. រហូតខបើកបរកាចលពខហើន ខភវើតខភវើនបខងាា េះបលងខ្លវ ចអឝី 

 បុកគាប ដួលភីងឈ្លមខជាគ្ដី លបសុស្សីសូមភាញ ក់េវួនការពារ ។ 

៥. សូមមនុសសខលើខលាក និង ខេមរា កិចចការខរៀនសូលតេុំលគ្ប់គាប  

 ចុំខពាេះខលគ្ឿងខញៀនលតវូស្ដយ លា ដូចជាស្ស្ដស្សីកុុំលបលពឹតថ ។ 

៦. លតវូលបងុស្ដយ រតីការខបើកបរ ខលតកអរខគារពចាប់សុចចរតឹ 

 ខចេះចាប់ចរាចរណ៍្ពាក់មួកពិត១ ជីវតិការពារផុតខលគាេះថាប ក់ ។ 

៧. គ្នវឹេះអភិវឌណន៍ស្ស្ដយទ្ុំងន់ ទុ្កេធងន់កមភុជាជាឧបសគ្គ 

 ខចៀសវាងទុ្កេខស្ដកអស់លុយកាក់ លុំបាកកូនខៅាតុភូមិខយើង ។ 

 (១)មួកសុវតទិភាព 

  ភបុំជញជ ុំង. ០៥. កកាដ្ឋ. ២០០៩ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ  



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
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១. បោធ យានជ័យដីកុំខណ្ើ ត ស្សុកលពេះខនលតខកើតលពេះឬទាន  

 បោធ យានជ័យលផលីាញេធរខ្លធ  ដីកមភុជាលអណ្ដស់ខសបហ៍សបង ។ 

២. ពីរពាន់លបាុំបួនខេតថខជឿនខលឿន ឯកឧតថមអុងខអឿនអបកលគ្ប់លគ្ង 

 បតមួយឆ្លប ុំខស្ដេះខនេះកនវង ខឃើញសមឥតឆគងខេតថានជ័យ ។ 

៣. លកងុសិរខីស្ដភ័ណ្ឍ លកងុខបា៉ាយបប៉ាត គ្យគ្ន់មិនបឆអតលគ្ប់វស័ិយ 

 ផវូវស្ដភ នលអផធេះថ្យសាមឹម្សា ទាកទាញនិសសយ័ខភញៀវខទ្សចរ ។ 

៤. សួនខសបហ៍ជនបទ្សួនលាភី បោធ យឆ្លយ ទី្លបាស្ដទ្ថ្យ 

 ានសណ្ដឌ គារផធេះស្ដប ក់លអ មាូបឆ្លង ញ់បវរបបបខេមរា ។ 

៥. ានវតថអារាមស្សស់ផូរផង់ ស្ដកលខឆ្លមយង់េវឹមសិកា 

 ានមនធីខពទ្រលយអស្ដច ររ ជួយស្សង់សងាេ រស់មងគលបូរ ី ។ 

៦. បផបកកសិកមយចុំការបស្ស ខភាគ្ផលហូរបហលគ្ប់លបសុស្សី 

 ជីវភាពធូរធារសុេសួសឋ ី ានលគ្ប់អឝីៗជួញកបុងស្សុក ។ 

៧. ម្លពភបុំសធឹងលតីបកសសីតឝ ចតុបាទ្ខលចើនកាថ ត់រស់ឈប់ទុ្កេ 

 បោធ យានជ័យបលបាត់មុេ ឋានសួគ៌្ឋានសុេអស្ដនថខអើយ ។ 

  ភបុំជញជ ុំង.២៨.មិថុ្ោ.២០០៩ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. កាលពីកុារធាវ ប់ខរៀនមខតថយរ សិសសលបសុសិសសស្សីសបាយខកវៀវកាវ  

 ទ្ង់ជាតិបេយរបក់ខៅបុលតខេមរា សបរូជួងលបាប់ថាដល់ខពលខវលា ។ 

២. លតវូចូលសិកាស្ដលាលបក់សផូវ ជួងជាប់ខដើមខៅប ខៅបកផរទី្ធាវ  

 បអបខកៀនស្ដលាជិតខដើមពុរទាន  ជួងចាស់ជរាបតសបរូខៅលអ ។ 

៣. ជួងខអើយជួងបដកសុំបរ ៉ាកពិខរាេះ ជួងចារខករ ថិ៍ខឈ្លយ េះចាុំជាតុំណ្ 

 ពុុំខភវចធាតុខដើមធាតុេវួនលកីលក បតខៅបនថបនវឺសុំខលង ។ 

៤. ខពលខរៀនកេជាមួយអបកលគ្ ូ ខលេបូកគិ្តគូ្រកាលវយ័ពីខកយង 

 ជួងវាយលឺមថងលបាប់ថាខចញខលង ចាកខចញផសងខលពងខលងជុុំមិតថភកថិ ។ 

៥. ខផ្កថ េះផឋងសុំដីស្ដកសួរសុេទុ្កេ បតជួងខកើតទុ្កេពុុំដូចរបូអបក 

 ជាអបកសិកាអាចផាយភាពសយ័លគ្ បតជួងវល័កេណ៍្បានលតឹមលបឹកា ។ 

៦. ជួងចាស់របូពិតដផតិចាប់ធមយជាតិ បតសបរូលបាប់ញាតិខពញខដ្ឋយបញដ  

 សបរូសូរមឋងៗលបាប់ពីខហតុការណ៍្ ឥលូវវាសោជួងកាវ យបុពឝជិត ។ 

៧. ជួងខរាទ្ិ៍ខលើកខនេះេុសកាលលគាមុន សុំខលងទ្ន់ភវន់រតឹបតពិសិដឌ 

 ប៉ាុបនថបនថចាុំកាលអតីត លបាប់ខកយងតូចលអិតថាអបកធុំខហើយ ។ 

៨. អបកឈប់ខៅខកយងមខតថយរសិកា បិុនយុំខស្ដកាមិនដឹងអីខឡើយ 

 លតវូហា នស្ស្ដយចិតថខអាយបានធូរខសផើយ ខទ្ើបអាចឆវងខលតើយដូចកថីបុំណ្ង ។ 

៩. លតវូហា នហាខ្លជ ក់ខបើស្ដវ ក់ជាតិបសវង ជួយស្ដថ រជាតិឯងបដលលបាថាប ផសង 

 លបាប់ជាតិញាតិអបកខអាយស្ដគ ល់បអូនបង ស្ដគ ល់ខៅកនវងពូជពងសស្ដវន ។ 

១០. េញុុំហូនរតោសូររខពលជពិត ខៅរម៍្មមលបាុំសបទិ្នគិ្តបេមករា     

    ពីរពាន់ដប់បួនជួនានវាសោ ខរៀនចារអកេរាជួបជួងចាស់លផ ី ។ 

  បណ្ដត ល័យខេមរៈ ខៅរ ៍២៥ មករា ២០១៤ 

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 



ពុទ្ធិនិព្វា នបញ្ញា  
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១. រលឹមរលឹកនឹកម្ផធខមឃ ខភវៀងខ្លវ ុំងណ្ដស់ខពកខមឃងងឹត 

 ជីវតិរងកមយរស់ខខ្លវ ចចិតថ ភពខលយ ជីវតិបាុំងបិទ្ចិតថខខ្លវ ចផា ។ 

២. ឱ!កមយខអើយកមយជីវតិេញុុំ រស់ជួបទុ្កេធុំខរឿងលគ្សួ្ដរ 

 ឪពុកលបមឹកខដើរផឹកស្ស្ដ មិនជួយខធឝើការទារបតលុយ ។ 

៣. ជួនកាលវាយកូនវាយអបកាថ យ របស់ខ្លច ត់ខ្លច យខចាលខហាេះសគយុ 

 វាយកូនខលចអាចម៍ខផ្កមខចញសគយុ បត់ខជើងអងគុយអងឝរឪ ។ 

៤. ដល់ខពលស្ដឝ ងស្ស្ដថាស្សវងឹ កូនខអើយកុុំេឹងណ្ដកូនខៅ 

 ពុកនឹងបកេវួនរកផវូវលតវូ លុេះម្ថ្ងបសអកខៅខៅដបដល ។ 

៥. បសអកខឡើងពុកផឹកខលចើនខទ្ឝដង មួយបកវធុំផងដ្ឋក់ខលចើនបលកល 

 ពុកខដើរខរផវូវចាស់លបបហល វាយមួតដុេះបកអលរាគ្អាចម៍ខោម ។ 

៦. បម៉ាេុំរកសីុមិនានឈប់ កុំលាុំងមិនលគ្ប់ខលពាេះលតវូខលទាម 

 រកសីុាប ក់ឯងគាយ នអបកខលជាម បលជងជួយខលាងខលាមពីខលាកបថី ។ 

៧. បម៉ាជួយខអាយកូនបានសិកា ខអាយានលបាជាញ ខចេះដប់ម្មម 

 អប់រ ុំកុលបុលតទាុំងលបសុស្សី ខអាយានវន័ិយសីលធម៌លអ ។ 

៨. ខលាកពុកផឹកស្ស្ដផឹកមិនគិ្ត ខលាកអស់ជីវតិខដ្ឋយចងក 

 ខបើសិនឪខៅកូនខលតកអរ កូនលអបវរានកិតិថយស ។ 

៩. កូនទ្ទួ្លបានលបខោជន៍ខលចើន កូនរកីចុំខរ ើនកូនានយស 

 ោមកូនកុំលពាតស ូរស់ លផលីាញខករ ឋិ៍ខឈ្លយ េះខលពាេះកុំណ្ដពរ ។ 

១០. ខពលខនេះរបូកូនបានសុេុម លគ្សួ្ដរសុេតមខលពាេះបតងកាពរ 

 សមុលទ្ទឹ្កម្លបកាវ យទឹ្កស្ដប បណ្ថុ េះសុំណ្ដបបានផលស្សូវ ។ 

  រាលតីម្ថ្ងលពហសផតិ៍.១៧.ឧសភា.២០០៧   

   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ                         
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១. េញុុំសូមវោធ ភាវោខគារព គុ្ណ្ដ៏ខលើសលប់មិនអាចកាត់ម្ថ្វ 

 គុ្ណ្បម៉ាឪលគ្លូពេះភាជ ប់និសសយ័ លពេះរតនៈលត័យផាយខដ្ឋយលពេះសងឃ ។ 

២. េញុុំជាកូនលបសុកុលបុលតខេមរា ជាតិេញុុំខសបហាស្ដយ រតីផចិតផចង់ 

 អង់អាចកាវ ហានយុតថិធម៌ខស្ដយ េះលតង់ ស្ដថ រជាតិរ ុំចង់សចចៈគុ្ណ្ធម៌ ។ 

៣. លបណី្លបណិ្តចិតថេញុុំសយ័លគ្ខស្ដយ េះ ស្ដថ រជាតិរ ុំខដ្ឋេះញាតិពីម្ផធគ្ភ៌ 

 សនថិភាពសងគមផគុុំអរយិធម៌ លអស្សស់ខលាមពណ៌្វបផធម៌លបណិ្ត ។ 

៤. នរគ្ខគាកធវកបដលបេយរបានស្ដង សុំអិតសុំអាងបានជាតិពិសិដឌ 

 រចោសមភ័ននលអស្សស់វចិិលត ស្ដប ម្ដកុំរតឹលពេះពិសណខុលាក ។ 

៥. កាវ ហានទាុំងស្សីម្នលពេះនរគ្ គាយ នភាពវកឹវរគាយ នភាពអនិចាច  

 លពេះោងលីវយី(១)ធិបខតយរាន រាស្រសថខស្ដយសុខ្លរងុខរឿងខថ្ាើថាា ន ។ 

៦. ឆ្លប ុំចាស់កនវងឆវងចូលឆ្លប ុំថ្យី ផ្កវ ស់បថូរមរនថីទាុំងចិតថេវួនលបាណ្ 

 បុំខរ ើទឹ្កដីជាតិបេយរខថ្ាើងថាា ន ខរឿងផ្កវ ស់បូរាណ្តនមសម័យ ។ 

៧. ខសថចស្សីខសថចលបសុខលបាសរាស្រសថរកីរាយ វបផធម៌ពណ្តរាយបសនសីុវល័ិយ 

 លបាស្ដទ្ថ្យផុសធុំេភស់សាមឹម្សា រចោបកម្ចបកផូកាច់ជាបេយរ ។ 

៨. ផ្កវ ស់មួយជុំោន់តមួយជុំោន់ បេយរខៅបតលគាន់គ្ន់គាប់ចិតថខសបហ៍ 

 ខដ្ឋយស្ដរបតអបកដឹកោុំពូបក ខចេះរកាបថ្របេយរអបកខចេះដឹង ។ 

៩. វបផធម៌រលត់ជាតិបេយររលាយ វបផធម៌ពណ្តរាយបេយរានលពលឹង 

 សតវតសដប់មួយទឹ្កដីសននឹង ខដ្ឋយការេុំលបឹងានមហាកសលតលអ ។ 

១០. លពេះបាទ្ជ័យវរ យន័ទី្លបាុំពីរ ខលើបផនលបឹថ្ពីគាយ នខលយ ានស 

 រាស្រសថសុេខកសមកានឋពុុំថាជាតិលក នរគ្បវររាជធានីសាមឹម្សា 
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១១. បាយ័នវចិិលតផឋិតធម៌ទាុំងបួន កាន់ធម៌ខ្លជ ប់េជួនលគ្ប់បផបកវស័ិយ 

 ខសដឌកិចចជាតិខដើរបានផលលកាស់ម្លក មកដល់សពឝម្ថ្ងឆវងសហវតស ។ 

១២. លគាមួយកឋុកកឋួលរ ុំជួលឱរា៉ា  លបងឝកអនិចាច រមិនបានខទ្ៀងទាត់ 

 ឬសសទីាុំងគុ្មភរលុំស ូលពាត់ បាត់ទាុំងមុេាត់មរតកដូនន ។ 

១៣. ឆវងមួយចូលមួយលពយួភ័យខខ្លវ ចចិតថ របបឧលកិដឌទឹ្មជនខេមរា 

 អាណ្ដនិគ្មបារាុំងខ្លវ ុំងអស្ដច ររ របបលបហារប៉ាុលពតខឃ្លខៅ ។ 

១៤. ប៉ាុលពតបានចប់ចារលបវតថិស្ដស្រសឋ ទាុំងខកយងទាុំងចាស់ចាុំចាស់ឥលូវ 

 ពនវឺបចងចាុំងជេះបុំភវឺផវូវ រាស្រសថបេយរទូ្ខៅផុតនឹមនងគ័ល ។ 

១៥. ខពលខនេះឈប់ស្ដវ ប់ចាប់ចិតថឃ្លវ នបាយ កូនឃ្លវ តពុកាឋ យញាតិមិតថខ្លនពាល់ 

 លគាខោេះឃ្លវ នខ្លវ ុំលកខហើយបសនទ័្ល បបកនឹមនងគ័លចូលរបបថ្យី ។ 

១៦. លបាុំឆ្លប ុំផ្កវ ស់បថូរនរគ្ខបាេះខឆ្លប ត អបកឆ្លវ តអបកខឆ្លតខបាេះខឆ្លប តខសរ ី

 កមភុជាបានដុេះផុសពនវកថ្យី បានលតវូរសយចីតុមយុេនរគ្ ។ 

១៧. រាជធានីភបុំខពញខពញខដ្ឋយសលមស់ ខសៀមរាបឥតខខ្លច េះលផលីាញខ្លធ រេធរ 

 ខបតិកភណ្ឍ ជាតិទី្លកងុអងគរ ចង់ខដកខដើរឈរខហាេះខហើរក៏បាន។ 

១៨. កបុងោមកូនលបសុេុសមឋងលតវូចាុំ ខមខរៀនចុំោុំចាុំខអាយចុំណ្ដន 

 ខឃើញខទ្ជាតិខយើងរងុខរឿងខថ្ាើងថាា ន ដូននកាវ ហានបានជាតិសុេដុម ។ 

១៩. េុសខហើយកុំស្ដកកាយចិតថទ្ន់លជាយ ជាតិខគ្ខមើលងាយខដៀលតយិេះសងគម 

 ថាបេយរខយើងអន់អាសនបទុ្កេធុំ ស្ដមគ្គីគាប ផឋុុំកុុំកុំស្ដកអី ។ 

២០. ខយើងលតវូកាវ ហានកបុងភាពកូនលបសុ ដូចបុពឝបុរសមិនបដលភិតភ័យ 

 ខលគ្ឿងខញៀនខចៀសឆ្លង យកុុំខ្លឝ យេឝល់អឝី    បករេវួនស្ដរថ្យីគឺ្េុំសិកា ។   

  ខពាធិ៍ចិនតុង ១៦ តុលា ២០០៨ 

        និពនន ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. ចាប់ប ិចរ ុំខលចអកេរា េញុុំចារពីគុ្ណ្លគ្ឧូតថម 

  បខលងៀនបងាា ត់បងាា ញេញុុំ សុេុមជីវតិពិតបវរ ។ 

២. លគ្ជូាឪពុកាឋ យទី្ពីរ ោទី្ខលាកលបាប់ទូ្ោយ នលអ 

  ផឋល់ភាពកក់ខៅឋ លទ្ពរកុំរ ខស្ដយ េះសរខសយើភាពគុ្ណ្លគ្ពិូត ។ 

៣. បថ្រកាសិសសមិនលុំខអៀង ខទាេះខភវៀងពរុេះផគរផ្កឋ ច់ជីវតិ 

  ខឃើញសិសសពាលព័ននខលាកអាណិ្ត ខលាកគិ្តជួយភាវ មផុតពីខលជាេះ ។ 

៤. ខលជាេះឆាួតទាុំងបីស្សីស្ស្ដបលផង ចុំបបងទុ្កេខស្ដកខរឿងតប់ខឈ្លវ េះ 

  ខភវចអស់សិកាលគ្សួ្ដរខលពាេះ ានខឈ្លយ េះខញៀនថាប ុំបវន់កាប់ចាក់ ។ 

៥. លគ្ខូពទ្រសខរងាគ េះជីវតិភាវ ម ខនេះោមគុ្ណ្លគ្សូ្ស្ដយឧបសគ្គ 

  ខពលជាសេះខសផើយខលាកទាញដ្ឋក់ នមថាប ក់ជុំោញបដលខធឝើបាន ។ 

៦. លគ្ផូឋល់ចុំខណ្េះលទ្ពរវជិាជ  ខនេះជាលទ្ពាលអខថ្ាើថាា ន 

  ចាយមិនខចេះអស់លុេះស្ដវ ប់លបាណ្ កុុំស្ដយ នថាអស់គាយ នតុំម្ល ។ 

៧. លទ្ពរនឹងដូចជាបផបកសិលផៈ ខដឌិនចាក់បា៉ា ក់ឆ្លវ ក់បកម្ចប 

  កផួនចាប់បនសល់កាលខៅម្ថ្ង មុនកសយ័ជីវតិផុតខលាកា ។ 

៨. ខនេះខហើយគុ្ណ្លគ្មូ្ថ្វឧតថម គុ្ណ្ធុំខលបៀបានបិន 

  បុំភវឺផវូវសិសសរស់ម្ថ្វថាវ  វាសោរស់ផុតពាលខវទ្ោ ។ 

៩. ឱ!សិសសទាុំងឡាយបានស្ដឋ ប់ខហើយ ចុំខលើយគុ្ណ្លគ្ធូុំមហិា 

  ដូខចបេះសិសសខអើយលគ្ប់អងាគ រ ោុំគាប ខគារពបថ្លគ្លូអ ។ 

១០. ខបើសិសសលបាថ្លគ្ទូាុំងឡាយ សបាយបលបកាវ យលអក់កករ  

  ខទាេះលគ្េូឝិនេឝង់លគ្លូកីលក ក៏លអជាលគ្មូ្នខយើងបដរ ។           
                                                         យប់ម្ថ្ងអងាគ រ.១៧.កញដ .២០០៧  
   និពនន  ហួន   រតោសូររខពលជ 
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១. ដឹកោុំខអាយានមនសិការ ខអាយជាតិស្ដសោានកឋីសុេ 

  ជាតិខថ្ាើងរងុខរឿងរស់ស្សណុ្ក កុុំយកបតមុេសុេបតឯង ។ 

 ២. ម្លពខឈើរលុំភបុំកិខលស តណ្ដា ចាក់បស្សេះលគ្ប់កបនវង 

  លតូវបកតុំរវូខចេះចាត់បចង បញា ខ្លឝ ត់បេឝងលតូវខដ្ឋេះស្ស្ដយ ។ 

 ៣. កុុំយកសុេខលើទុ្កេអបកផង ខគ្ានបុំណ្ងចង់សបាយ  

  លបវញ័្ច ជិេះជាន់បតងអនថរាយ អបកផងទាុំងឡាយនឹងផឋោធ  ។ 

 ៤. សុំខ្លន់ដឹកោុំលតូវលបាជាញ  រកាអងគទ្សពិធធាយ  

  សងគមបានសុេលគ្ប់ខវលា ខដ្ឋយស្ដរលបជាានធនធាន ។ 

 ៥. សុំភារៈថ្វកិារគិ្ត ខរៀនសូលតពិតៗគ្ុំនិតាន 

  ខដ្ឋេះស្ស្ដយជីវភាពបានរស់រាន បញា អត់ឃ្លវ នគាយ នខទ្ៀតខឡើយ ។ 

 ៦. ស្ដងអឝីខធឝើអឝីខអាយលបាកដ អភិវឌណន៍សនយត់ជាខកាេះខលតើយ 

  កុុំយកខលសខនេះបុំផ្កវ ញខអាយ ជាតិេវួនខនេះខហើយឈរឺាុំម្រ ៉ា ។ 

 ៧. េវួនឯងរស់សុេកបុងវឡីា អបកបស្សចុំការលបឹងយប់ម្ថ្ង 

  លកពេះខលកៀមសឝតិដផតិសុំម្ច ខលាកគិ្តលកម្លពិចារណ្ដ ? 

   អាទិ្តរ . ១៩ . កុមមៈ .២០១២ 

    និុំពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. មកដល់ខជើងភបុំជុុំរ ុំលពឹកា ញុាុំដួងចិោថ ចង់ទ្សសោម្លក 
 ខករបុពឝបុរសបនសល់ស្ដប ម្ដ ដ៏ានតុំម្លម្ថ្វឥតខលបៀបផធឹម ។ 
២. ឈ្លនខជើងខឡើងភបុំពុុំានរាថ្យ មិនងាកខលកាយខអាយអស់សងឃមឹ 
 មិនានខនឿយណ្ដយទឹ្កមុេញញឹម លបាងគេភស់សនវឹមញញឹមរាក់ទាក់ ។ 
៣. នមដងវថីិ្លពឹកសម្លពស្ដឝ គ្មន៍ ខភញៀវដ៏មខោរមរគួ្រខអាយខស្ដយ េះសយ័លគ្ 
 កុំលប៉ាុករត់ឆ្លវ ខនលនវល័កេ ខបតីពិតជាក់ធមយជាតិលបាកដ ។ 
៤. ខបើងាកលកខលកដ្ឋក់បភបកខមើលលបាងគ ដូននកស្ដងលបាងគេភស់បុំផុត 
 ដូចឋានសួគ៌ាជាឋានខទ្វបុលត ជាការសនយត់នមការជាក់បសថង ។ 
៥. បានខឡើងលបាស្ដទ្ស្ដអ ងស្ដអ តខពកពន់ គួ្រខអាយគ្យគ្ន់ខហើយខសញើចសញប់បសញង 
 លបស្ដទ្ស្ដអ តពិតចរតឹបាបេង លបដូចកបនវងភបុំលពេះសុខមរ ៍ ។ 
៦. គ្ន់ខមើលខ្លងខកើតខឃើញភបុំគូ្ខលន រតឹលអបមនបទ្នគ្ន់ភាគ្អាខគ្បយ៍ 
 អងគរវតថផុសលតបដតបសនខសបហ៍ ខ្លងតផូងងាកខរខឃើញលកងុភបុំខលកាម ។ 
៧. នរតីអីលិចលពិចចាុំងរសយ ី ខលពៀងរាងរាលតីម្ថ្ងលារបូខឆ្លម 
 ឆវុេះនឹងបារាយណ៍្កាយលិចខៅខលកាម មនុសសាប ខចាមខរាមខមើលអបកលគ្ប់គាប  ។ 
៨. ពាយ័ពរឯខជើងខយើងខមើលឦស្ដនថ អារមយណ៍្ស្ស្ដកស្ស្ដនថបានខឃើញខមឃ្ល 
 ឱ!ភបុំកាលស្ដភ ននិពាឝ នរមរោ ផុតផុសពសុធាខឃើញបតលពឹកសម្លព ។ 
៩. សូរោិខរៀបលិចបុំខភវចខលាកា ដួងបកវខនលនទ្សសោខបតី 
 លាចុំលាក់កាច់ធមយជាតិខេៀវេចី លាទាុំងអាល័យស្សម្ម៉ាជួបខទ្ៀត ។ 
១០. េរលបក់រ ុំខភើយជុំខោរលតជាក់ ខទ្សចរណ៍្ខស្ដយ េះសយ័លគ្លគ្ប់ស្ដសន៍ជនជាតិ 
 ម្រខលចៀងបុំខពរខភវងបេយរពិណ្ពាទ្រ កុំដរខៅញាតិធមយជាតិបាបេង ។ 
១១. ខភវងបេយរគ្ងសគររោតដុំខគាេះ េវុយផវុំពិខរាេះម្រខលចៀងឯកឯង 
 លទ្កូដរងុំលបគ្ុំសបមឋង លាភបុំបាបេងលបាប់ញាតិខទ្សចរ ។ 
១២. រតោសូររខពលជសុំពេះលា ខរៀបខរៀងចារឃ្លវ ទី្ដប់បវរ 
 សីហាពីរពាន់ដប់ពីរខស្ដយ េះសរ េញុុំបានលនច់ចរដល់ភបុំបាបេង ។ 
  ភបុំបាបេង . ១០. សីហា . ២០១២ 
   និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. ខគ្ងគិ្តខដើរគិ្ត រស់អប់រ ុំចិតថ ជីវតិស្សស់ថាវ  
 ខៅខលើខលាកខនេះ សុំបូរបញា  ស្ស្ដយខដ្ឋយលបាជាញ  
  ខទ្ើបរស់សងប់ស្ដង ត់ ។ 
២. មនុសសរស់ខលើខលាក ជនេវេះខឈ្លយ គ្ខលគាគ្ រស់ជួបវបិតថិ 
 ជនេវេះស្ដអ តជា ដូចលាឝ លបា៉ាត  គិ្តរស់ដូចសតឝ 
  មនុសសនឹងខគ្បដរ ។ 
៣. ចិតថជាថាមពល ខបើសិនអបកយល់  ពីចិតថលបលួបលប 
 បត់បបននមកាល បណ្ដឋ លកឋីខសបហ៍  ដូខចបេះលតវូបត 
  បថ្ចិតថឲ្រលអ ។ 
៤. ចិតថថាវ លជេះខសយើ ចិតថលអលបខសើរ  វខិសសបវរ 
 ខបើចិតថវខងឝង ខលយ លអក់កករ  ខលបើខគ្បនឋ 
  នមតណ្ដា ចិតថ ។ 
៥. លតវូខរៀនបសឝងធម៌ ខស្ស្ដបចិតថខលាមពណ៌្  ឲ្រលអលបណី្ត 
 ខធឝើបានដូចខនេះ ខហើយលតិេះរេិះគិ្ត  ពិចារណ៍្ឲ្រលអតិ 
  ភាពពិតចិតថលអ ។ 
៦. ានេះតឹងតអឹង ោុំចិតថឲ្ររងឹ  នឹងអកុលធម៌ 
 ស្ដយ រតីវខងឝង ចិតថសបលបពណ៌្  បលងខៅកបុងគ្ភ៌ 
  សណ្ដឋ នសបផុរស ។ 
៧. ចិតថានខតជេះ ចិតថឈបេះានេះ  លេះលាភពខលគាេះ 
 ចិតថបានទូ្ោយ ន ចិតថសចចៈខស្ដយ េះ  ចិតថបានរ ុំខដ្ឋេះ 
  តណ្ដា ចាក់បស្សេះ ។ 
  ស្ដកលវ.ិខមគ្ងគកមភុជា .ពុធ . ២៨. ឧសភា . ២០១៤ 
   និពនន  ហួន រតោសូររខពលជ 
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១. ខពលខៅលកមុុំលកពុុំដូចផ្កា  ដូចជាបុបាព លអខហើយបសនស្សស់ 

 លកអូបគ្ោន លបជាសយ័លគ្ខស្ដយ េះ កនវង់កុំខលាេះខចាមខរាមរបូស្សី ។ 

២. លួងខលាមថាប ក់ថ្បមបមបីលតកង ពាករបផអមអូនបងខស្ដយ េះសយ័លគ្ភកឋី 

 រហូតភាជ ប់ពាករការចូលខរាងជ័យ ញាតិខៅចងម្ដខអាយពរលគ្ប់គាប  ។ 

 ៣. មួយបេពីរបេបីបេមួយឆ្លប ុំ ខៅបតចងចាុំលគ្ប់ពាករសនធោ 

  កាលជួបដុំបូងបសនស្សស់ខស្ដភា ចិតថឥតកុំលពាានគាប ខកៀកខកើយ ។ 

 ៤. ឥលូវយប់ខលៅខមឃខលយ ងងឹត ធមយជាតិខសបហ៏សបទិ្នដួងចិតថឥតខសផើយ 

  ឱ!ស្ដឝ មីេញុុំខៅណ្ដបាត់ខហើយ ទឹ្កបភបកខជាគ្ខេបើយយុំខលចៀងបុំខពរ ។ 

 ៥. កូនខអាើយខគ្ងខៅខៅខអាើយឈប់យុំ លទ្ងូាថ យទុ្កេធុំយុំគិ្តរេិះខរ 

  ជីវតិកូនខអាើយកុំសត់ខមវ៉ាេះខទ្ ឱ!កូនាសខមគាយ នខទ្បិន ។ 

 ៦. លទ្នុុំខនេះលក រ ឺក៏គាយ នចិតថ ខមថចមិនអាណិ្តចិតថបងឬសា  

  លបពននមិនលអបានឈប់ខសបហា រ ឺកាមតណ្ដា ស្សីញីខលៅផធេះ ។ 

 ៧. លបពននខពញចាប់ចាស់ទុ្ុំដឹងលឺ អូនឈឺរតឹឈឺនឹកខឡើងបសនខ្លយ ស់ 

  ហនទ ទាុំខទ្ឝផធឹមការលអណ្ដស់ ពរជ័យចាស់ៗខសបហ៍មួយគាយ នពីរ ។ 

 ៨. ឥលូវរបូអូនកូនខពញបនធុក រស់បសនខកើតទុ្កេដផតិបតជីវ ី

  ជីវតិអភ័ពឝគាយ នការរកសីុ ស្ដថ យការពលីដ្ឋក់ចិតថខសបហ៍ម្ថ្វ ។ 

 ៩. ខម៉ាា៉ាយខៅចុេះខអាយញាតិនិោធ  បឆអតខហើយស្ដយ លាលបសុជាខឈវើងម្ច 

  កុុំខអាយរបូេញុុំខកើតទុ្កេរងីម្រ ជាខរឿងរាល់ម្ថ្ងខកើតកថីឈឺផា ។ 

១០. កូនយុំខៅចុេះចាប់ពីបសអកខៅ កូនបលងានឪបលងបានខៅបា៉ា  

  តផតិខគ្ានស្សីខចាលបុលតធីន ាថ យរងទុ្កាេ អនិចាច កូនណ្ដស់ ។ 

១១.  ាថ យទួ្ញខរៀបរាប់លបាប់ខរឿងកូនចុេះ! សូមញាតិសខោឋ សទាុំងខកយងទាុំងចាស់ 
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  ខនេះខរឿងពិតេញុុំឥតបកលកឡាស់ ចិតថឥតបឋូរផ្កវ ស់កផត់ចិតថគូ្ខសបហ៍ ។ 

១២.  ានខទ្ខលើខលាកលបសុបផអមដូចសារ ស្ដឝ មីចិតថលអចិតថឥតលបលួបលប 

  ខគារពសនាឥតានកិចចបក ខគារពឳបម៉ាខសបហ៍ញាតិលគ្សួ្ដរ ។ 

 ១៣.  លបពននពខពាេះបថីចាកខចញឆ្លង យ រកសីុលយឆ្លយសបាយស្សីស្ស្ដ 

  លបពននលកេសត់ខគ្ងអត់អាហារ ស្សខណ្ដេះកូនងា៉ា ខរ ើខៅកបុងម្ផធ ។ 

១៤.  ម្ដស្ដធ បអបងអលទ្ទឹ្ងខមើលផវូវ ឈរខលកាមខដើមខៅប ស្ដថ ប់សូរឬសស ី

  េរល់បក់រស្ដយប៉ាេះរបូកាយស្សី ទ្ទឹ្ងចាុំបថីខមើលបុលតវលកេណ៍្ ។ 

១៥. ម្ថ្ងឆវងទ្ខនវអនិចាច ពន់ខពក នឹកខឡើងទឹ្កបភបកស្សក់ហូរខជាគ្ភ័រកឋ 

  អនិចាច ខពទ្រធុំបុបាព គ្ននៈ ានបតបអូនាប ក់ជូនបងឆវងខលតើយ ។ 

 ១៦. កូនខអាើយកូនខៅឈប់យុំខៅសងនួ ឈ្លមាថ យខជាគ្េវួនាថ យពុុំដឹងខឡើយ 

  ាថ យបាត់ស្ដយ តីអឝីៗកូនខអាើយ ពាករខពចន៍ឆវងខឆវើយលឺសូរអុកបអ ។ 

១៧. ខឃើញបតបថីខគ្ខមើលបថ្លបពនន សុំលឹងគ្យគ្ន់ខមើលភ័រកថកូនបម៉ា 

   បស្សកយុំរកឳខៅទី្ណ្ដបដរ វាចាលបសុខសបហ៍ថាខៅសីុការ ។ 

 ១៨. សីុផឹកសបាយខចាលខពាេះធុំ អបកានទ្ុំងន់លគ្ប់បេម្ថ្ងណ្ដ 

  ម្ថ្ងសុំរាលកូនខសធើរសូនរសងាេ  ឈ្លមទឹ្កខនលនស្សក់គាយ នសងឃមឹ ។ 

 ១៩. កណ្ដថ លអលធាតរាលតីក៏ស្ដង ត់ ាថ យានវបិតថិគាយ នអឝីខលបៀបផធឹម 

  ខបើសិនខលបៀបភបុំបដលេភស់សនវឹម ក៏អាចញញឹមថាគ្ង់ខឃើញបាន ។ 

 ២០. បតខបើបាត់បថីខពលឆវងទ្ខនវ ស្សីេញុុំស្សីខគ្បសនអាសូរលបាណ្ 

  ដល់ខពលឆវងផុតខៅមិននឹកស្ដយ ន លបសុម្ថ្វកលាណ្ខបាេះលនបលងស្សី ។ 

 ២១. ខបើបងគិ្តអូនជាទាសករកាម ឈប់ខនងឈប់នមលបសុលពានអលបិយ 

  ចុតហាយ យមចចុរាជលបល័យភកថី កាយកមយខលាកិយកូនេចីាប ក់ឯង ។ 

 ២២. ខបើខកើតកូនលបសុលតវូានទ្ុំនួល កុុំរស់ខផឋកផឋួលនឹងពាករថាវ បថ្វង 

  លតវូខចេះអនុខលគាេះលតវូខចេះខកាតបលកង លតវូខចេះសបមថងចិតថស្ដឝ មីភកថិ ។ 

 ២៣. កុុំខអានមុេេធប់លាក់ដូចពលងលូ ដខងាើមខចញចូលគិ្តភរោិអបក 

  ខមើលបថ្រកាផថល់ភាពខជឿជាក់ កុុំរស់លួចលាក់កផត់កូនលបពនន ។ 
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 ២៤. ដផតិភាពខវទ្ោកមយខពៀានពិត បចចុបផនបអតីតអោគ្តធងន់ 

  ម្ថ្ងខនេះបចចុបផនបអូនរស់បរ ៉ាកពុន ហួសផុតទារណុ្កាវ យអតីតកាល ។ 

 ២៥. ខរឿងរស់ខមើលកូនអូនស ូខៅចុេះ! ខបើបងជាលបសុចារខករ ថិ៍ដុំណ្ដល 

  ទុ្កេកូនកុំលពាជាខហតុបណ្ដថ ល បនថខករ ថិ៍កាលតុំណ្ដលតខៅ ។ 

 ២៦. ខរឿងរស់រកសីុចិញ្ច មឹបុលតភាញ  ខទាេះខដ្ឋយខវទ្ោលុំបាកខស្ដកខៅ 

  ខទាេះខភវៀងរងាហាលេរល់ហាលខៅថ  មិនខអាយកូនខលវ រស់អវជិាជ  ។ 

 ២៧. ខទាេះលកខមឋចាឋ កូនលតវូលបឹងខរៀន រស់ខចេះដ្ឋក់ទានកាន់សីលភាវោ 

  ស្ដងអុំខពើលអខអាយផុតកមយខពៀ ខចេះខេភើមស្ដយ លាភាពពាលខឃ្លខៅ ។ 

 ២៨. ម្មមបីមករាពីរពាន់ដប់បួន កវជួីបជួនជីវតិរស់ខៅ 

  ទុ្កេស្រសឋកូីនេចីបាត់បថីលតឹមលតវូ បលងទ្នធឹងផវូវរង់ចាុំលគាខដើម ។ 

 ២៩. េញុុំហួនរតោសូររខពលជពិត បតងកាពរលបឌិតពិតណ៎្ដ!ម្ថ្វខថ្វើម 

  រកុេជាតិខេៀវេចីដផតិលតវូសខនសើម ោងានដខងាើមតផតិស្ដឝ មីជា ។ 

    ខសៀមរាប . ពុធ . ២៣ . មករា . ២០១៤ 

     និពនន  ហួន  រតោសូររខពលជ 
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១. ជិេះកាត់នមដងវថីិ្ ឆវងកាត់លពឹកសម្លព ខទ្សភាពមខោរមរ ។ 

២. លតជាក់ធាវ ក់េរល់សុេុម រស់បានសុេដុម ខពញខដ្ឋយសបាយ ។ 

៣. គ្ន់ស្ដឝ រត់ខលងលបញាយ អារមយណ៍្ស្សស់ស្ស្ដយ ម្រ ៉ាខលចៀងបុំខពរ ។ 

៤. គ្យគ្ន់ខមើលខយើងខមើលខគ្ សបាយខមវ៉ាេះខទ្ ខដើរគ្ន់លបាស្ដទ្ ។ 

៥. កផូរកាច់ចុំលាក់លតវូខ្លប ត គ្ន់យូររតឹស្ដអ ត រតឹលអអស្ដច ររ ។ 

៦. រាប់រយពាន់លបាងគសិលា ចូលេវួនទ្សសោ ខសៀមរាបអងគរ ។ 

៧. ទឹ្កដីអរយិធម៌ េភង់េភស់បវរ លអឥតផធឹមបាន ។ 

៨. លបាងគលបាស្ដទ្លង់លក់សុំរានថ សទិតខៅកបុងឋាន សួគ៌ាខេមរា ។ 

៩. ខទ្សចរណ៍្កុេះករទ្សសោ ខទាេះឆ្លង យោ៉ាងណ្ដ េុំស្ដា ត់ជួបម្ថ្វ ។ 

១០. ខដើមផចីង់ខឃើញ ស្ដប ម្ដ ដ៏ានតុំម្ល បុពឝបុរសបេយរ ។ 

១១. សងប់បសញងភាពខ្លវ ុំងពូបក ខហើយានមនថខសបហ៍ ពុុំខចេះរងីសងតួ ។ 

១២. កុំលាុំងអុំោចអុំនួត បេយរមិនចង់អួត លបកួតគ្ុំនិត ។ 

១៣. បតខធឝើអឝីគឺ្លបណិ្ត ពីខបេះដូងចិតថ ពូជដឹកោុំលអ ។ 

១៤. អងគវរ យន័ពងសបវរ ខករវងសតុំណ្ តកសលតកូនខៅ ។ 

១៥. ពូជស្ដងសុេលគ្ប់ពងសខៅ ពូជខលបៀនលបខៅ នមលកមអប់រ ុំ ។ 

១៦. ពូជខនេះពូជស្ដងសងគម រស់បានសុេដុម ខពលជខពញចុំលាក់ ។ 

១៧. ពូជស ជូុំនេះឧបសគ្គ រាប់បសនលុំបាក ខដ្ឋយស្ស្ដយបញា  ។ 

១៨. ខដ្ឋយគិ្តគ្ុំនិតលបាជាញ  កផួនចាប់ភាស្ដ សនថិវធីិ ។ 

១៩. បុំខរ ើជាតិស ពូលី បូជាជីវ ី ខដើមផាីតុភូមិ ។ 

២០. សនថិភាពកស្ដងសងគម រស់បានសុេុម កបុងថ្យកាច់លបាងគ ។ 

២១. តុំកល់កិតថិយសសអតិស្ដអ ង តពូជសុំណ្ដង ានលបាងគថ្យលអ ។ 
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២២. ានោមានខរឿងតុំណ្ អងគរវតថលអ ខបតិកភណ្ឍ ជាតិ ។ 

២៣. បាយ័នញញឹមឥតឃ្លវ ត ពូជបេយរជាញាតិ ញញឹមវបផធម៌ ។ 

២៤. រកីរាយស្សស់ស្ស្ដយស្ដទ្រ ខដ្ឋយកឋីអុំណ្រ ទ្សសោលបាងគលបា ។ 

២៥. បាភួនពួនពុទ្នស្ដសោ ភិានអាកាស្ដ លពេះបាលិល័យ ។ 

២៦. គ្ន់ខមើលលានជលដុំរ ី គ្ន់ខមើលស្សេះស្សី ស្សេះលបសុខសបហ៍សបទិ្ន ។ 

២៧. លបាស្ដទ្នលពហយកិលពិត គួ្រខអាយអាណិ្ត ដួងចិតថខស្ដកា ។ 

២៨. លបាស្ដទ្ភបុំបាបេងណ្ដ លបាស្ដទ្បកា បកសចីាុំលកងុ ។ 

២៩. គ្ន់ខមើលលបាស្ដទ្ខរាងមុង លបាស្ដទ្បីកបុង ជិតថ្យបាយបកអក ។ 

៣០. លបាងគខនេះបបកបាក់ខ្លច ត់ខ្លច យ គួ្រខអាយខស្ដកស្ដឋ យ ពន់ខពកពនវក ។ 

៣១. ខយើងខៅបន់ស្សន់លពេះខងាក លពេះអងគខគាកធវក វតថនុំងតុបតង ។ 

៣២. និង វហិារលបាុំពីរបលឝង លពេះឥនធខទ្ពបថ្វង ជាវតថស័កថិសិទ្ន ។ 

៣៣. លពេះពិធូរលពេះពុទ្នពាន់ពិត លបាស្ដទ្តូចលអតិ សួរលពាត់ដប់ពីរ ។ 

៣៤. បរមរាជវាុំងធានី លបាស្ដទ្ឃ្លុំវ ងពីរ ខ្លងខជើងខ្លងតផូង ។ 

៣៥. គ្ន់លពេះលានខសថចគ្ុំលង គ្ុំលង់កបុងខរាង ដូចឆ្លវ ក់ពុុំខហើយ ។ 

៣៦. លបាស្ដទ្មងគលលាថ៌្ខអើយ លបាស្ដទ្តុបខតើយ ចប់អងគរធុំ ។ 

៣៧. វង់តូចគ្ន់មខោរមរ ធមយននធឧតថម ខៅស្ដយខទ្វន ។ 

៣៨. នបកវលាក់ោងលបាងគលបា ស្ដភ នថ្យទឹ្កថាវ  នលពហយនម្ន ។ 

៣៩. គ្ន់លបាស្ដទ្បោធ យកថី ស្សេះស្សង់ស្សស់ស្សី លបាស្ដទ្តុបៈ ។ 

៤០. កុដិគូ្រលកវា៉ាន់ខស្ដយ េះសយ័លគ្ ចប់លតឹមវល័កេ លបាស្ដទ្បាតជុុំ ។ 

៤១. េញុុំសូមគ្ន់ខមើលវង់ធុំ បលបរបូតុបតុុំ លាក់ោងលបាងគលបា ។ 

៤២. ខមបុណ្រខ្លងខកើតសិលា នខស្ដមខសបហា ខលកាលរាសខគា ។ 

៤៣. លពេះេ័ននោគ្ព័ននទឺ្កហូរ គ្ន់លបាស្ដទ្ទ្ គ្ន់លបាស្ដទ្ម្លព ។ 

៤៤. លបាស្ដទ្ទ្នវសងតីួ លបាងគបោធ យម្លព គ្ន់ចប់វង់ធុំ ។ 

៤៥. គ្យគ្ន់លបាស្ដទ្អកយុំ លបាងគបោធ យធុំ បារាយណ៍្ទឹ្កថាវ  ។ 

៤៦. គ្ន់ខកាេះខស្ដយ េះនឹងសិលា ខមបុណ្រលបាងគ ខ្លងលិចរងុឬទ្និ ។ 
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៤៧. វតថលពេះឥនធខកាសីសិទ្ន១ ម្លពលបាស្ដទ្ពិត សបិទ្នបោធ យស្សី ។ 

៤៨. កាច់កផូររចោឥតបី លបាងគបោធ យស្សី លអស្សស់ផ្កថ ច់ខគ្ ។ 

៤៩. ភបុំបូកម្លពស្សស់ញញឹម កាលស្ដភ នប៉ាលបឹម ខទ្សភាពមខោរមរ ។ 

៥០. គ្ន់ខមើលសួនសតឝសុេុម លមឹគ្ទាុំងតូចធុំ បកាបកស ី ។ 

៥១. ខៅខលងភបុំគូ្ខលនម្លព បន់ទ្សបារមី លពេះអងគធុំពិត ។ 

៥២. ទឹ្កខលជាេះធាវ ក់លតជាក់ចិតថ គួ្រខអាយខសញើចឬទ្និ ខពើងថ្យមហស្ដច ររ ។ 

៥៣. អណ្ថូ ងមួយមឺុនឆ្លប ុំណ្ដ ទឹ្កលអខហើយថាវ  មិនខចេះរងីសងតួ ។ 

៥៤. ខពើងថ្យមឺុនឆ្លប ុំអុំនួត អខណ្ថើ កខអើតអួត ប៉ាុនា៉ា បលឝងផធេះ ។ 

៥៥. គ្ន់ខមើលខពើងថ្យខតជេះ កូនលបសុស្សីឈបេះ អស់ាសលតវូ ។ 

៥៦. ខពើងថ្យផ្កា ឈូកោងខៅ លកពុុំនិតរនូវ ដល់ឥលូវខនេះ ។ 

៥៧. គួ្រខយើងញាតិខលកាយលតិេះរេិះ សធឹងលអអឝីខមវ៉ាេះ សធឹងលិងគមួយពាន់ ។ 

៥៨. គ្ន់ខមើលលបាងគខៅជុំោន់ លបស្ដទ្លគ្ប់លគាន់ ានលបាុំបីលកមុ ។ 

៥៩. ានខរាងចិនលទ្ងុខ្លវ ឃយុុំ អបកនឧតថម អូរផអុងថ្យដ្ឋប់ ។ 

៦០. លបាស្ដទ្លកហមេធីងស្ដវ ប់ ដុំរលីកាបលកាប់ េញុុំលបាប់អស់ខហើយ ។ 

៦១. លបាស្ដទ្ភបុំខលកាមខអាើយ គ្ន់ខមើលខកាេះខលតើយ ចុងឃ្លប សទ្ខនវ ។ 

៦២. បោធ យសុំបរ ៉ារេិះខរ ថាលអខមវ៉ាេះខទ្ ស្ដទ នបឹងាលា ។ 

៦៣. ធមយជាតិលាតកវិនគ្ោន  ានបឹងទឹ្កធាវ  ថាវ ឆវុេះកាោ ។ 

៦៤. រមណី្យរលួសលបាងគលបា លពេះខគាខសបហា បាគ្ងលម្ល ។ 

៦៥. ខៅគ្ន់ខៅឯខមម្លជ ខឃើញសពឝបកស ី លតីសពឝបកា ។ 

៦៦. ចូលភូមិវបផធម៌ទ្សសោ អស់លបាុំដុលាវ  ពីលពឹកសទ្ល់យប់ ។ 

៦៧. រាលតីភកឋីលពលប់ ខនឿយហត់េញុុំឈប់ ខរៀបរាប់កុំស្ដនថ ។ 

៦៨. អលធាតរាលតីសុំរានថ លង់លក់កបុងឋាន ខទ្សចរណ៍្ខសៀមរាប ។ 

៦៩. លពឹកសខលពៀងខរៀងម្ថ្ងសុភាព អរណុ្រេះខរៀប បអបខកៀនអងគរ ។ 

៧០. កាពរកិចចបតងទុ្កជាយូរ ម្ថ្ងខនេះេញុុំស  ូ បញ្ច ប់កថា ។ 

៧១. ផុតម្ថ្ងម្នបុណ្រសងា ទី្ដប់លបាុំណ្ដ ពីរពាន់ដប់ពីរ ។ 
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៧៣. រតោចារោ៉ាងសុំភី កូនអបកបម៉ានី ណុ្ចឪពុកេញុុំ ។ 

៧៤. សូមផាយបចកចាយសងគម ញាតិមិតថឧតថម ខេមរាអរយិៈ ។ 

៧៥. ទី្លកងុកមភុជាអមតៈ ទ្សសោទ្សសនៈ ខស្ដយ េះសយ័លគ្ឥតណ្ដយ ។ 

៧៦. ជូនពរខទ្សចរទាុំងឡាយ អារមយណ៍្ស្សស់ស្ស្ដយ បានបកកុំស្ដនថ ។ 

៧៧. សូមខលើកចាប់កុំណ្ដពរអាន សយលូតសូតខអាយបាន ពិខរាេះជាប់ចិតថ ។ 

៧៨. េុសឆគងសូមញាតិមិតថ អភ័យខទាសពិត កវសូីមលា ។ 

៧៩. លាមដប់អប់កវិនគ្ោន  សូមសុំពេះលា ខដ្ឋយអាថ៌្កុំបាុំង ។ 

៨០. បប៉ាតសិបវគ្គចារសុំរាុំង ខនេះជាឃ្លវ ឃ្លវ ុំង េវឹមស្ដរខសៀមរាប ។ 

  (១ )ស័កិឋសិទ្និ រាលតី .ពុធ .១៥. ២០១២ 

    និពនន  ហួន   រតោសូររខពលជ 
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