
 

សេចក្តីមនិប្រមាទ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ររៀបររៀងរោយ 

ភិក្ខងិុន សភន ឥនទរបសញោ  

វត្តរោធិវងស  របរេសបារំាង 

 

 

 

 

 

 

ព.ស.២៥៤៥                         គ.ស.២០០១ 
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អារមភក្ថា 

 

 ពុេធវចនៈ ោក្យររបៀរបរៅរបស់រពះពុេធមានររចើនណាស់  រោក្រោលថា មានដល់រៅ 

៨៤,០០០ រពះធមមក្ខនធ  ។ បុ៉ន្នត ោក្យមួយន្ដលរពះពុេធរេងៀសន្មតងររោយបំផុត្  គឺ អបបមាេៈ ន្របថា 

រសចក្តី មិនរបមាេ  ។ រសចក្តី មិនរបមាេ  ជាកំ្ពូលននកុ្សលធម៌ទាងំឡាយ  កុ្សលធម៌ទាងំឡាយ 

ន្ត្ងរបជុើចុះក្ន ុងរសចក្តី មិនរបមាេ ។ ោលរបើរសចក្តី មិនរបមាេរក្ើត្រ ើងរ ើយ  កុ្សលធម៌ទាងំឡាយ 

ន្ដលមិនទាន់រក្ើត្ រន្មងរក្ើត្រ ើងផង អកុ្សលធម៌ទាងំឡាយន្ដលរក្ើត្រ ើងរ ើយ  រន្មងសាបសូនយ 

រៅវញិផង ។ 

 រោយរ ើញថា អត្ថន័យដ៏មានខ្លឹមសារ និងធំរធង ដូចរនះ រេើបខ្ញុំដក្រសងៀយក្រពះធម៌រោះមក្ 

ររៀបររៀងេុក្ជូនរោក្អនក្សិក្ាបដិបត្តិ  ។ ខ្ញុំ រជឿថារោក្អនក្ នឹងបានរបរោជន៍ររចើនពីោរបដិបត្តិ  

តាមរពះធម៌រនះ ។ 

 

 

                                                                                  វត្តរោធិវងស, នងងេី ៨ ន្ខ្តុ្ោ ឆ្នន ២ំ០០១ 

 

                                                                                    ភិក្ខ ុងិន សភន ឥនទរបសញោ  

 

 

 

 

 

 

 

 នូវរាល់កំ្ ុសឆគងន្ដលរក្ើត្រ ើងពីោរវាយពុមភអក្សររនះ  សូមអស់រោក្អនក្ជួយន្ក្លមឡរដើមបីឲ្យបាន រតឹ្មរតូ្វ  

និង លឡរបរសើររ ើងវញិផង  ។  អរគុណ  !!! 

 

នគរបឋម, នងង ២៨ ន្ខ្មីោ ឆ្នន ២ំ០១៣ 

 

                                                                                                                                    អគគធររា  អឹុម ឧត្តម 

                                                                                                                                  udom_student@hotmail.com  

 

 



រសចក្តីមិនរបមាេ                       ររៀបររៀងរោយ  ភិក្ខ ងិុន រភន ឥនទបបរញោ                        ព.ស.២៥៤៥  គ.ស.២០០១ 

3 

 

នមត្ថុ រត្នត្តយេស 

 

អប្បមាទទន សម្្ាទទថ 
ោនកទាងំឡាយ ចូរញុ៉ងំសេចកតីមិនប្រមាទឲ្យសកើតសៃើងសោយប្រឡៃចុះ 1។ 

 

អប្បមាទ ោក្យថាមិនរបមាេ ឬកំុ្របមាេ រនះជាបចឆឹមវាចាគឺជារពះវាចាចុងររោយបំផុត្  

របស់រពះពុេធ បានរសចក្តីថា រពះពុេធរេងៀរតាស់ោក្យរនះរ ើយន្លងមានរពះពុេធដីោអវី រេៀត្ទាងំអស់  

រ ូត្ដល់រពលបរនិិោវ ន ។ ោក្យចុងររោយបំផុត្ោ៉ងរនះ របើតាមេមាល ប់របស់អនក្រសុក្រគថាជាោក្យ 

បណាត  ំជាោក្យផ្តត ំរផញើ ជាោក្យមានខ្លឹមសារ សំខាន់បំផុត្រ ើយ ។ ចំន្ណក្រពះពុេធសាសោ  មិនបានកំ្ណត់្ 

េុក្ថាអវីៗ ន្ដលររោយបំផុត្ សុេធន្ត្លឡរោះរេ រគរតូ្វពិចារណាឲ្យម៉ត់្ចត់្សិន  សឹមឲ្យត្នមលរៅតាម 

សាច់ររឿងរោះ ៗ ។ ចំរោះរពះពុេធ រពះអងគរេងៀសន្មតងធម៌សំខាន់  ៗ សន្មតងសចចធម៌ររៀងរ ូត្មក្  

រ ើយោក្យថាមិនរបមាេរនះ រពះអងគបានសន្មតងញឹក្ញាប់ណាស់ បុ៉ន្នតរបើរយើងយក្ោក្យរនះរៅ 

ពិនិត្យរមើលតាមេមាល ប់របស់អនក្រសុក្ ក៏្នឹងរ ើញថាសមរសបគ្នន ន្មន  ររោះោក្យរនះមានខ្លឹមសារ 

សំខាន់ណាស់ ។ រ តុ្រនះ រយើងជាពុេធសាសនិក្រតូ្វន្ត្សិក្ា  និងបដិបត្តិតាម រពះបចឆឹមវាចារនះឲ្យបាន 

ម៉ត់្ចត់្រតឹ្មរតូ្វលឡ  ។ 

រដើមបីឲ្យងាយយល់ថា  មិនរបមាេមានខ្លឹមសារោ៉ងណា រយើងរតូ្វយក្ោក្យ  ២ គឺ រមាទ ន្របថា 

របមាេ និង អរបមាទ ន្របថា មិនរបមាេ មក្ររបៀបរធៀបគ្នន រមើល រត្ើមានអត្ថន័យន្បលក្គ្នន ោ៉ងរម៉ច ? 

រមាទ គឺ ៖ 

១-ការប្រហែេសវេេ ការរហតត តរសតត យ ការរហងែរងែង់  
ការមិនយកចិតតទុកោក់ -ល- ។ 
២-សេចកតីប្េវងឹ ។ 
៣-កងេះេតិ ។ 

អរបមាទ គឺ ៖ 

១-ការមិនប្រហែេសវេេ ការមិនរហតត តរតត យ ការមិនរហងែរងែង់  
ការយកចិតតទុកោក់ -ល- ។ 
២-សេចកតីមិនប្េវងឹ ។ 

                                                                 
1

  អនក្ខ្លះន្របថា ចូរញុាងំកិ្ចចទាំងពួងឲ្យសររមច រោយរសចក្តី មិនរបមាេចុះ ។ 
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៣-ការមានេតិប្ររ់កាល ។ 
 

អត្ថថ ធិរាយ 

១-រយើងមានរេពយសមបត្តិ  របើរយើងរបន្ សរធវស មិនរបុងរបយ័ត្ន  មិនេុក្ោក់្ឲ្យលឡ  

រេពយសមបត្តិរោះ  នឹងវោិសអនតរាយ រេើបមានោក្យចាស់រោក្រោលថា របន្ សបាត់្ របយ័ត្នគងៀ ។ 

រយើងរបើក្រងយនត  របើរយើងបររងយនត របើរយើងរបន្ ស នឹងមានររគ្នះថាន ក់្ររចើន របើរយើងរបុងរបយ័ត្ន 

អាចនឹងផុត្ពីររគ្នះថាន ក់្បាន  ឬសូមបីមានខ្លះក៏្តិ្ចជាង ។ រយើងមានកូ្នរៅ  របើរយើងបន្ណត ត្បរណាត យ 

រពក្រយើងមិនសូវមានសងឃមឹថាវាមានអោគត្លឡរេ ... ។ រធវើោរងារអវី  របើរយើងបន្ងឡបងឡងៀ រវល់ន្ត្ចាអីំ  

រចះ ចាអីំចុះ ចារំពលរនះអី ចារំពលរោះ  រយើងរៅមិនទាន់សភាពោរណ៍រេ  សូមបីរយើងមិនបន្ងឡបងឡងៀ 

ក៏្រោយ របើរយើងរធវើោររោយមិនយក្ចិត្តេុក្ោក់្  ោរងាររោះក៏្មិនបានសររមចលេធផលលឡន្ដរ ។ 

២-រសចក្តីរសវងឹមានររចើនណាស់  ក្ន ុងគមពី រសរមាម  វរិោេនីរោលថាមាន  ២៦ ោ៉ង រយើងមិន 

ចាបំាច់ររៀនឲ្យរចះទាងំអស់រគប់គ្នន រេ  រចះន្ត្លមមបដិបត្តិ ក៏្បានន្ដរ ររឿងរសវងឹរនះ រទាះបីរសវងឹអី 

ក៏្រោយសុេធន្ត្មិនលឡទាំងអស់  ។ រសវងឹរសី  រសវងឹរសា រសវងឹន្លបងោោកំ្ពុងរពញនិយមរ ើយ  

េីណាក៏្ដូចជាេីណា រពះធម៌មិនងាយររជៀត្ចូលចុះរេ  ។ សពវនងងរៅរសុក្រយើង  សរមបើមយក្សរ ើយ 

រសវងឹយសសក្តិ  រសវងឹអំណាច រសវងឹជាតិ្រត្កូ្ល  រសវងឹចំរណះវជិាជ  រសវងឹរេពយសមបត្តិ  រសវងឹខ្ញ ុំ កំ្ដរ 

បរវិាររឆវងសាត ំ មក្ដល់សម័យរនះរ ើយ គ្នម នភាញ ក់្ខ្ល ួនរសាះសបាយនឹងយក្រគមក្រធវើខ្ញ ុំ កំ្ដរខ្ល ួន 

របើតាមសមតី ពួក្រគថាមានរមតាត  ក្រណុា ររចើនណាស់ ន្ត្ខ្ញុំ កំ្ដរវារចះន្ត្ខិ្លខូ្ច អនិចាច  រអើយ...។ 

 

កនុងោភិតហ រចចសវកខតៈ ប្ៃះៃុទធប្ទង់េហមតងនូវសេចកតីប្េវងឹ ៣ ប្រការរឺ ៖ 
១-ទោព្វនម្ទ រសវងឹវយ័ គិត្ថាអញរៅរក្មងរតូ្វន្ត្រលងអវី ឲ្យសបាយ ។ 

២-អាទោគ្យម្ទ រសវងឹថាអញមិនមានររាគរៅមានសុខ្ភាពលឡណាស់ រតូ្វសបាយឲ្យ 

អស់ចិត្តសិន ។ 

៣-ជីវិតម្ទ រសវងឹជីវតិ្  គិត្ថាអញរៅមានជីវតិ្រស់រៅន្វងត្រេៀត្  កំុ្អាលរធវើបុណយកុ្សលអី  

ចាចំាស់រៅរធវើឲ្យន្មនន្េនន្ត្មតង  ។ 

 

ោលរបើរគមានរសចក្តីរសវងឹរនះរ ើយ  មានន្ត្រសចក្តីរបមាេនិងបាបអកុ្សលន្ត្បុ៉រណាោ ះ  

ន្ដលអាចរក្ើត្រ ើងបាន រគថាចាចំាស់រៅ  នឹងរធវើបុណយកុ្សលឲ្យន្មនន្េនន្ត្មតង  រធវើបានន្ត្មតងក៏្មាន  

ជួនោលមិនទាងំបានរធវើមតងផងក៏្មានន្ដរ ។ ររោះរ តុ្រនះ រេើបរពះសមាម សមព ុេធសន្មតងធម៌ឲ្យពួក្រគ 

បរោទ បងៀរសចក្តីរសវងឹរោះ រោយោរពិចារណាររឿយៗ  ថា ជោធទមាោម្ហ ិជរ ំអនតទីោ អាត្មា ោញ 
មានជរាជាវមាត្ម មិនកនលងជរាសៅបានសៃើយ ព្្ាធិធទមាោម្ហ ិព្្ាធ ឹអនតទីោ អាត្មា ោញមាន 
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5 

 

សរាគាៃាវិជាវមាត្ម មិនកនលងសរាគាៃាវិសៅបានសៃើយ ម្រណធម្មម្ហ ិ ម្រណំ អនតទីោ 

អាត្មា ោញមានសេចកតីស្លល រ់ជាវមាត្ម មិនកនលងសេចកតីស្លល រ់សៅបានសៃើយ ។ 

 ួសពីរនះរៅរេៀត្  បុគគលខ្លះរចញចាក្ផទះរៅន្សវងរក្ធម៌ បុ៉ន្នតរៅរសវងឹោភសោា រៈ 

យសសក្តិ  ទាន សីល ភាវោ ក៏្មាន រធវើអវី ៗតាមខ្លួនឯងរចះ តាមខ្លួនឯងចងៀសំគ្នល់ថាខ្លួនឯងរតូ្វ 

អនក្ឯរេៀត្ខុ្ស មិនរពមសិក្ារមើល គមពី រ ដីោ ឲ្យបានម៉ត់្ចត់្រតឹ្មរតូ្វរេ  រធវើតាមខ្លួនឯង ឬ 

រធវើតាមរពះពុេធ ? 

៣-ក្ងវះសតិ្ សតិ្ ធម៌សរមាប់រធវើចិត្តឲ្យភាញ ក់្រឭក្សរមាប់េប់ចិត្ត កំុ្ឲ្យរត់្រចាលោរ  សមបជញ្ោៈ 

ធម៌សរមាប់រធវើចិត្តឲ្យដឹងខ្លួនថាកំ្ពុងរធវើអវី  រធវើរោយវធីិោ៉ងរម៉ច ។ ធម៌ ២ ោ៉ងរនះរៅមក្ជាមួយគ្នន  

របើមានសតិ្ សមបជញ្ោ ក៏្មានន្ដរ របើខ្វះសតិ្ សមបជញ្ោរក្ើត្រ ើងមិនបានរេ សតិ្ សមបជញ្ោ ជាធម៌មាន 

ឧបោរៈ (របរោជន៍) ររចើនណាស់  រតូ្វររបើទាងំផលូវរោក្ ទាងំផលូវធម៌ របើខ្វះសតិ្រ ើយរធវើអវីមានន្ត្ខុ្ស 

ខូ្ចខាត្ ខ្ក្ខាន ជារដើម ។ បមាទ ន្របថា របមាេ គឺរៅរបាសចាក្សតិ្  បានរសចក្តីថា គ្នម នសតិ្  ។ 

បុគគលអនក្របមាេរធវើោរអវី មិនទាន់រគរេ ។ 

អប្បម្ទោោ បម្ទតេស ុ   សុទតេស ុព្ហុជាគទោ 
អព្លស្សំវ សីឃទស្ោ  ហិោា ោត ិសុទម្ធទោ 

2
 ។ 

ោនកមានប្បាជាា  កាលសរើមនុេសទាងំឡាយប្រមាទ សោកមិនប្រមាទកាលសរើ 
មនុេសទាងំឡាយសេកលក់ សោកភ្ញា ក់រឭកសប្ចើន សោករហមងសៅសោល មនុេស 
ហររសោះ េូចសេះហេលមានសលបឿនសៅសោល សេះមានកមាល ងំសសោយេូចសោះ 
ឯង ។ 
ចំន្ណក្ អប្បមាទ មានអតាថ ធិបាយផទុយគ្នន រស ះ ពី បមាទ ។ របើតាមអត្ថន័យជាន់ខ្ពស់ 

រោក្រោលថា អនក្មិនរបមាេ គឺ អនក្ឈប់រធវើអំរពើអារក្ក់្ របើមិនទាន់ឈប់  រមម ះថាអនក្របមាេ ។ 

អនក្របមាេរចះន្ត្ងយររោយទាបចុះៗ  ឯអនក្មិនរបមាេរចះន្ត្រៅមុខ្ខ្ពស់រ ើងជាលំោប់ ។ 

 អព្្ាបទនោ សទា សទោ  អជ្ឈតេ ំសុសមាហិទោ 
 អភជិ្ាវនិទេ សិក្ខ ំ   អប្បម្ទោោត ិវចុ្ចត ិ

3
។ 

រុរគលោនកមិនមានចិតតៃាបាទ មានេតិប្ររ់កាល មានចិតតតមកល់មាបំ្រប្ៃឹតតសៅ 
កនុងខាងកនុង េិកោកនុងការរសោទ េរង់នូវោភិជាតថារតសៅថា ោនកមិនប្រមាទ ។ 

 

 

                                                                 
2

  េុតតនតរិេក សុទទកនិកាយ សុទទកបាឋ ៥២/១២/២៧ ។ 
3

 េុតតនតរិេក ោងគុតតរនិកាយ ចតុកកនិបាត ៤២/១១៦/៣០១ ។ 
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6 

 

អនក្មនិប្រមាទប្ត្ូវរដិរត្តិដូចសមតច  ? 

រពះពុេធររបៀនរបរៅថា 

ច្តហិូ ភកិ្ខទវ ឋាទនហិ អប្បមាទទា ក្រណីទោ ។ ក្តទម្ហិ ឋាទនហិ ។ 
កាេទចុ្ចរិត ំភកិ្ខទវ បជហថ កាេសុច្រតិ ំភាទវថ តតថ ច្ មា បមាទតថ ។ល។ ម្ចិ្ឆាទដិ្ឋ ឹ
ភកិ្ខទវ បជហថ សមាោទដិ្ឋ ឹភាទវថ តតថ ច្ មា បមាទតថ 4

 ។  

មាន លភិកខុទាងំឡាយ រុរគលររបសីវេើសេចកតីមិនប្រមាទសោយសែតុ ៤ យ៉៉ង ។ សោយសែតុ 
៤ យ៉៉ងសតើេូចសមតច ។ មាន លភិកខុទាងំឡាយ ោនកទាងំឡាយ ចូរលះរង់នូវកាយទុចចរតិ វចីទុចចរតិ 
មសោទុចចរតិ មិោា ទិេឋ ិ ចូរចសំរ ើននូវកាយេុចរតិ វចីេុចរតិ មសោេុចរតិ េមាា ទិេឋ ិ
ចូរកុបំ្រមាទកនុងការលះ និងកុបំ្រមាទកនុងការចសំរ ើនសោះសៃើយ ។ 

ច្តសូ ុ ភកិ្ខទវ ឋាទនស ុ អតេរទូបន អប្បមាទទា សតទិច្តទោ អារទកាោ 
ក្រណីទោ ។ មា ទម្ រជនទីេស ុធទម្មស ុច្តិេ ំរជជតី ិអតេរទូបន អប្បមាទទា សតទិច្តទោ 
អារទកាោ ក្រណីទោ ។ល។ មា ទម្ ម្ទនទីេស ុ ធទម្មស ុ ច្តិេ ំ ម្ជជតី ិ អតេរទូបន 
អប្បមាទទា សតទិច្តទោ អារទកាោ ក្រណីទោ 

5 ។ 

មាន លភិកខុទាងំឡាយ សេចកតីមិនប្រមាទ រឺការហែរកោចិតតសោយេតិ រុរគលររបសីវេើត្មម 
េមរួរ េល់សលួន កនុងសែតុ ៤ យ៉៉ង ។ សែតុ ៤ យ៉៉ងេូចសមតចសលះ ។ រឺសេចកតីមិនប្រមាទ 
បានេល់ការហែរកោចិតតសោយេតិ រុរគលររបសីវេើត្មមេមរួរេល់សលួនថា ចិតតររេ់អាត្មា ោញ 
កុសំប្តកប្តអាលកនុងវម៌ទាងំឡាយហេលរួរសប្តកប្តអាលសៃើយ ១ កុបំ្រទូេតកនុងវម៌ទាងំឡាយ 
ហេលរួរប្រទូេតសៃើយ ១ កុភំ្ញន់ប្ចៃកំនុងវម៌ទាងំឡាយហេលរួរភ្ញន់ប្ចៃសំៃើយ ១ កុបំ្េវងឹកន ុ
ងវម៌ទាងំឡាយហេលរួរប្េវងឹ ១ ។ 

បុគគលអនក្បានសិក្ា រ ើយបានបដិបត្តិតាមោក្យររបៀនរបរៅន្ដលរសងៀយក្មក្រោយ  

សរងខបរនះ រមម ះថា អនក្មិនរបមាេ ។ អនក្មិនរបមាេ រន្មងបានេេួលផលរបរោជន៍ររចើន 

ទាងំក្ន ុងរោក្រនះ ទាងំក្ន ុងបររោក្ ពិរសសរៅរេៀត្  នឹងបានសររមចរពះនិោវ នជារក្សមក្ានតចាក្េុក្ខ  

រោយរបោរទាងំពួង  ។ 

 

ព្រះរុទ្ធសម្តែងថា ៖ 
  អប្បមាទទា អម្ត ំបទ ំ  បមាទទា ម្ច្ចទុន បទ ំ

                                                                 
4

  េុតតនតរិេក ោងគុតតរនិកាយ ចតុតថនិបាត ៤២/១១៦/៣០១ ។ 
5

  េុតតនតរិេក ោងគុតតរនិកាយ ចតុតថនិបាត ៤២/១១៦/៣០២ ។ 
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7 

 

  អប្បម្ទោោ ន ម្េីនេ ិ  ទេ បម្ោោ េថា ម្ទោ  6
 ។ 

 សេចកតីមិនប្រមាទ ជាផ្លូ វឡនសេចកតីមិនស្លល រ់ សេចកតីប្រមាទ ជាផ្លូ វឡនសេចកតីស្លល រ់ 
ជនទាងំឡាយហេលមិនប្រមាទសែើយ សមា ះថាមិនស្លល រ់ ជនទាងំឡាយហេលប្រមាទសែើយ 
ទុកេូចជាស្លល រ់សែើយ ។ 
 

អត្ថាធិប្បាយ ៖ 
 រសចក្តី មិនរបមាេ  ជាផលូវននរសចក្តី មិនសាល ប់ ។ ជាផលូវគឺជារ តុ្ បានរសចក្តីថា រសចក្តី មិន 

របមាេជារ តុ្ននរសចក្តី មិនសាល ប់  ។ មិនសាល ប់តាមន័យជាន់ទាប សំរៅយក្ ោររស់រកី្រងុររឿងរ ើង  

ក្ន ុងជីវតិ្របចាំនងង តាមន័យជាន់ខ្ពស់ សំរៅយក្ ោររធវើរសចក្តីលឡ  ោរបានសររមចរពះនិោវ នជាេីរក្សម 

ក្ានត ឥត្មានន្របរបួល ឥត្មានសាល ប់ន្ដលរៅថា អមត្ៈ ។ រសចក្តីរបមាេ  ជារ តុ្ននរសចក្តីសាល ប់  ។ 

រសចក្តីសាល ប់តាមន័យជាន់ទាប សំរៅយក្ ោរររចរលិររៀវររាយអន់ងយចុះ  ោរសាល ប់រសចក្តីលឡ  

តាមន័យជាន់ខ្ពស់  សំរៅយក្ោររក្ើត្សាល ប់  រាប់ជាតិ្មិនអស់ រក្រពះនិោវ នមិនរ ើញរៅន្ត្វលិវល់  ។ 

 អនក្មិនរបមាេ រមម ះថាមិនសាល ប់ បានរសចក្តីថា រសចក្តីលឡរបស់រគមិនសាល ប់ ទាងំកិ្ចចរបស់រគ  

ក៏្រកី្ដុះោលរ ើងជាលំោប់ សូមបីរបូោយរបស់រគសាល ប់  បុ៉ន្នត រក្រត៍រមម ះរបស់រគសថិត្រៅ គឺថា 

មិនសាល ប់ ។ ឯអនក្របមាេ េុក្ដូចជាសាល ប់រ ើយ ររោះរធវើលឡ មិនរក្ើត្ រធវើទានសីលក៏្មិនរក្ើត្  ដូចជា 

មនុសសសាល ប់អីចឹង រស់ន្ត្ដរងហើម  បុ៉ន្នត រសចក្តីលឡសាល ប់ ។ 

 រពះសមាម ពុេធរេងៀសន្មតងរទាសននរសចក្តីរបមាេ  និងគុណននរសចក្តី មិនរបមាេ  េុក្ជាររចើន 

ន្ដលខ្ញុំបានដក្រសងៀយក្មក្ខ្លះរគ្នន់ជាឧទា រណ៍ ៖ 

 មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ ត្ថាគត្រពឹំងរក្រមើលមិនរ ើញនូវធម៌ដនេសូមបីន្ត្ ១ ន្ដលញុាងំពួក្ 

អកុ្សលធម៌មិនទាន់រក្ើត្ឲ្យរក្ើត្រ ើងក្តី  ញុាងំពួក្កុ្សលធម៌ន្ដលរក្ើត្រ ើងរ ើយ  ឲ្យសាបសូនយរៅ 

វញិក្តី ដូចរសចក្តីរបមាេរនះរសាះរ ើយ  មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ ោលរបើបុគគលរបមាេរ ើយ ពួក្អកុ្សល  

ធម៌ន្ដលមិនទាន់រក្ើត្រន្មងរក្ើត្រ ើងផង  ពួក្កុ្សលធម៌ន្ដលរក្ើត្រ ើងរ ើយ  រន្មងសាបសូនយរៅ 

វញិផង ។ 

 មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ ត្ថាគត្រពឹំងរក្រមើលមិនរ ើញនូវធម៌ដនេសូមបីន្ត្  ១ ន្ដលញុាងំកុ្សល 

ធម៌មិនទាន់រក្ើត្ ឲ្យរក្ើត្រ ើងក្តី  ញុាងំពួក្អកុ្សលធម៌ន្ដលរក្ើត្រ ើងរ ើយ  ឲ្យសាបសូនយរៅវញិក្តី 

ដូចរសចក្តី មិនរបមាេរនះរសាះរ ើយ មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ ោលរបើបុគគលមិនរបមាេរ ើយ ពួក្កុ្សល  

ធម៌ន្ដលមិនទាន់រក្ើត្ រន្មងរក្ើត្រ ើងផង ពួក្អកុ្សលធម៌ន្ដលរក្ើត្រ ើងរ ើយ  រន្មងសាបសូនយរៅ 

វញិផង ។ 

េុតតនតរិេក  ោងគុតតរនិកាយ ឯកនិបាត ៤០/៦០/២១ 

                                                                 
6
 េុតតនតរិេក សុទទកនិកាយ សុទទកបាឋទិ ៥២/១២/២៥ ។ 
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 មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ ត្ថាគត្រពឹំងរក្រមើលមិនរ ើញនូវធម៌ដនេសូមបីន្ត្  ១ ន្ដលរបរពឹត្តរៅ 

រដើមបីឲ្យខូ្ចរបរោជន៍ររចើនដូចរសចក្តីរបមាេរនះរសាះរ ើយ មាន លភិក្ខទុាងំឡាយ រសចក្តីរបមាេ  

របរពឹត្តរៅរដើមបីឲ្យខូ្ចរបរោជន៍ររចើន ។ 

 េុតតនតរិេក  ោងគុតតរនិកាយ ឯកនិបាត ៤០/៨៣/៣០ 
 

 មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ ត្ថាគត្រពឹំងរក្រមើលមិនរ ើញនូវធម៌ដនេសូមបីន្ត្  ១ ន្ដលរបរពឹត្តរៅ 

រដើមបីឲ្យបានរបរោជន៍ររចើនដូចរសចក្តី មិនរបមាេរនះរសាះរ ើយ  មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ រសចក្តី មិន 

របមាេ របរពឹត្តរៅរដើមបីឲ្យបានរបរោជន៍ររចើន  ។ 

េុតតនតរិេក  ោងគុតតរនិកាយ ឯកនិបាត ៤០/៨៤/៣០ 
 

មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ ត្ថាគត្រពឹំងរក្រមើលមិនរ ើញនូវធម៌ដនេសូមបីន្ត្  ១ ន្ដលរបរពឹត្តរៅ 

រដើមបីវោិស រដើមបីអនតរធានននរពះសេធមម  ដូចរសចក្តីរបមាេរនះរសាះរ ើយ មាន លភិក្ខ ុទាងំឡាយ រសចក្តី  

របមាេ របរពឹត្តរៅរដើមបីវោិស  រដើមបីអនតរធាន នន រពះសេធមម  ។ 

េុតតនតរិេក  ោងគុតតរនិកាយ ឯកនិបាត ៤០/១១៥/៣៨ 

 

មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ ត្ថាគត្រពឹំងរក្រមើលមិនរ ើញនូវធម៌ដនេសូមបីន្ត្  ១ ន្ដលរបរពឹត្តរៅ 

រដើមបីតំាងរៅ រដើមបីមិនវោិស រដើមបីមិនអនតរធានននរពះសេធមម  ដូចរសចក្តី មិនរបមាេរនះរសាះរ ើយ 

មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ រសចក្តី មិនរបមាេរបរពឹត្តរៅរដើមបីតំាងរៅ  រដើមបីមិនវោិស រដើមបីមិនអនតរធាន នន 

រពះសេធមម  ។ 

េុតតនតរិេក  ោងគុតតរនិកាយ ឯកនិបាត ៤០/១១៦/៣៩ 
 

មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ សាន មរជើងឯណានីមួយននសត្វន្ដលរតាច់រលើន្ផនដី  សាន មរជើងទាងំអស់រោះ 

ន្ត្ងដល់នូវោររចក្ចុះក្ន ុងសាន មរជើងននដើរី សាន មរជើងននដើររីបាក្ដជារបរសើរជាង សាន មននពួក្សត្វ  

ទាងំឡាយរោះ ររោះរ តុ្ថា សាន មរជើងរោះជាសាន មរជើងធំ ោ៉ងណាមិញ ។ មាន លភិក្ខ ុទាំងឡាយ 

កុ្សលធម៌ទាងំឡាយឯណានីមួយ  កុ្សលធម៌ទាងំឡាយរោះ មានអបបមាេជាមូល មានអបបមាេជាេី 

របជុើចុះ អបបមាេធម៌របាក្ដជារបរសើរជាងធម៌ទាំងរោះន្ដរ ។ 

 េុតតនតរិេក  េយុំតតនិកាយ មហាវារវរគ ៣៧/២៥៣/១១៦ 

 

សសចក្ែីប្បញ្ជាក់្ ៖ 
 ខ្ញុំមានបំណងនឹងរលើក្យក្ោក្យ អបបមាេៈ រសចក្តី មិនរបមាេ (កំុ្របមាេ) ឲ្យរលចរធាល រ ើង 

រេើបខ្ញុំ និោយន្ត្អបបមាេបុ៉រណាោ ះ បុ៉ន្នត ន្រក្ងអស់រោក្ អនក្ខ្លះសងសយ័ខ្ញុំ សូមជរមាបថា បចឆឹមវាចា 

មាន ២ បាេ (ឃ្លល ) គឺ វេធមាោ សង្ខោោ េង្ខខ រទាងំឡាយមានសេចកតីស្លរេូនយជាវមាត្ម 
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អប្បមាទទន សម្្ាទទថ ោនកទាងំឡាយ ចូរញុ៉ងំកិចចទាងំៃួងឲ្យេសប្មច សោយសេចកតីមិន 
ប្រមាទចុះ 7

។  

 អត្ថា ធិប្បាយ ៖ សងាខ រ គឺ អវី ន្ដលអារស័យរ តុ្បចច័យរមួផសគំ្នន រក្ើត្រ ើង  ជារបូធម៌មានចិត្ត  

មានវញិោ ណដូចជាមនុសស សត្វ ជារដើមក្តី ជារបូធម៌ន្ដរន្ត្មិនមានចិត្ត  មិនមានវញិោ ណដូចភនំ ដុើងម ឬ 

សមាភ រៈររបើរបាស់រផសងៗ ជារដើមក្តី  ជាោមធម៌មិនមានរបូដូចជា រវេោ សញោ  វញិោ ណ ក្តី ។ ទាងំអស់ 

រនះ រោក្រៅថា សងាខ រ ។ សងាខ រមានរសចក្តីសាបសូនយជាធមមតា  គឺ វាន្ត្ងន្ត្ន្របរបួលរៅ មិនគងៀ 

ធន់រៅដូចរដើម និង រលត់្រោយរៅវញិជាធមមតា តាមចាប់របស់រ តុ្បចច័យ ឬ ថាតាមចាប់របស់ 

ធមមជាតិ្ ចាប់របស់សងាខ រ ចាប់របស់រពះនរត្លក្ខណ៍  ។ មិនមាននរណា អាចេប់ឃ្លត់្ ឬ បងាគ ប់បញជ វា 

ឲ្យរបរពឹត្តរៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនបានរ ើយ ។ 

 ខ្លួនរយើងក៏្សងាខ រ  កូ្ន របពនធ បតី រយើងក៏្សងាខ រ របស់ន្ដលរយើងមាន រយើងររបើសរបាស់ក៏្សងាខ រ  

អវីទាងំអស់ន្ដលរក្ើត្មានក្ន ុងរោក្ ក៏្សុេធន្ត្សងាខ រ  គឺថា សងាខ ររស់រៅជាមួយសងាខ រ  មិនរេៀងរស់រៅ 

ជាមួយមិនរេៀង... ដូចរនះ របើរយើងរបមាេ របន្ សរធវស មិនមានសតិ្របុងរបយ័ត្ន  បដិបត្តិឲ្យបានលឡ 

ម៉ត់្ចត់្រតឹ្មរតូ្វរេ េុក្ខលំបាក្ នឹងរតឹ្ន្ត្រក្ើត្រ ើងររចើនជាអរនក្បបោរ  បានជារពះសាសាត បរមរគូ នន 

រយើង ររបៀនរបរៅថា អប្បមាទទន សម្្ាទទថ អនក្ទាងំឡាយ ចូរញុាងំកិ្ចចោរទាងំពួងឲ្យសររមច  

រោយរសចក្តី មិនរបមាេចុះ ។ ម៉ាងរេៀត្ របើមនុសសរយើង មានន្ត្រសចក្តីរបមាេ  នឹងធាល ក់្ចុះក្ន ុងររតត  

េុក្ខោន់ន្ត្ខាល ំងរ ើងៗ បុ៉ន្នត របើមនុសសរយើងចាប់មានរសចក្តី មិនរបមាេវញិ រយើងនឹងបានរសាលេុក្ខជា 

បរណត ើរៗ រសម ើនឹងចំន្ណក្ននរសចក្តី មិនរបមាេន្ដលរយើងមាន  ក្ន ុងេីបំផុត្ រយើងអាចរលំត់្េុក្ខទាងំរសុង  

បានរោលគឺ សររមចរពះនិោវ នពិត្ពំុខាន  បានជារពះពុេធរេងៀរតាស់ចុងររោយបំផុត្ថា  “ កំុ្របមាេ “ ។ 

 

ចាបំាច់សធវើអវីសទៀត្ ? 

 អនក្ខ្លះរគអាងថា រគមិនសមាល ប់សត្វ មិនលួចរេពយអនក្ដនេ មិនរបរពឹត្តខុ្សឆគង បតី  របពនធ កូ្ន 

រៅ អនក្ដនេ រគមានចាបំាច់រធវើអវី រេៀត្  ។ លឡជាងអនក្ន្ដលរធវើអីចឹងមិនទាន់បានន្ដរ បុ៉ន្នត មិនទាន់ជា 

របរសើររេ ។ រក្មងតូ្ចៗ វាមិនលួចរេពយ មិនសមាល ប់សត្វ មិនរបរពឹត្តខុ្សឆគងក្ន ុងោមរេ បុ៉ន្នត រពះពុេធ 

មិនចាត់្ថា វាមានសីលរេ ររោះខ្វះរចត្ោ ។ អំរពើរបក្បរោយរចត្ោឲ្យផលចាស់ោស់ជាង ។ 

អនក្ខ្លះរគថា រគសមាទានសីលរ ើយ  សមាទានរៅផទះមិនចាបំាច់រៅវត្តរេ  ។ ោរសមាទានសីល   

មិនបងខើឲ្យរៅសមាទានរៅេីវត្តន្ត្ម៉ាងរេ  សមាទានរៅេីណាក៏្បានន្ដរ បុ៉ន្នត ររឿងវត្តជាររឿងន្ដល  

រយើងទាងំអស់គ្នន រតូ្វគិត្ ... មានកិ្ចចន្ដលរតូ្វរៅវត្ត  ឬមិនមាន របើមិនមាន មិនរតូ្វរៅរេ របើមាន 

រតូ្វរៅរបើអាចរៅបាន ។ តាមធមមតា រគរៅវត្តរដើមបីរធវើទាន  រក្ាសីល ចំររើនរមតាត ភាវោ ឬរធវើកិ្ចចោរ 

រផសងៗ ន្ដលគួររធវើរៅេីរោះ  ។ សាសោរបស់រយើង វត្តរបស់រយើង  របើរយើងមិនបដិបត្ត ិ មិនឧបត្ថមភ 
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មិនន្ងទា ំមិនផសពវផាយ រតូ្វន្ត្ចប់  គួរឲ្យចប់រេ ? មិនគួររសាះរ ើយ ររោះគ្នម នសាសោណាលឡរសម ើនឹង 

ពុេធសាសោរេ ដូចរនះរតូ្វន្ត្រៅវត្ត  រតូ្វន្ត្ោគំ្នន រធវើរសចក្តីលឡឲ្យររចើន  ។ រយើងរៅវត្តមិនទាន់បាន  

ររោះជាប់ោរងារររចើនរពក្ មិនទាន់ជារទាសបុ៉ោម នរេ បុ៉ន្នត របើរយើងយល់ខុ្សថាោរន្ដលរយើងបាន  

រធវើរៅផទះគឺចប់សពវរគប់អស់រ ើយ រនះជាកិ្រលស ជាអវជិាជ រ ើយ ។ របើរយើងយល់រ ើយរបោន់ថា 

មិនបាច់រៅេីណារេៀត្រេ រធវើន្ត្រៅផទះបានសពវរគប់រ ើយ  រនះជាកិ្រលស  គឺ េិដឋិ មានៈ រ ើយ ។ រយើង 

បន្ណត ត្បរណាត យមិនរបឹងលះេុចចរតិ្ មិនខំ្របឹងចំររើនសុចរតិ្ជារដើម រនះជារសចក្តីរបមាេរ ើយ 

ទាងំអស់រនះ សុេធន្ត្ជារមកិ្រលសធំៗ  ។ រ តុ្រនះ សូមអស់រោក្អនក្គិត្គូសាជាងមីឲ្យទាន់រពលរវោ 

កំុ្ឲ្យោររចះដឹងរបស់ខ្លួនរោះ  ោល យរៅជាថាន ំពិសពុល ឬជាអាវធុសមាល ប់ខ្ល ួនឯងរ ើយ ៕ 
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រចឆមឹវាចា  

(វាចាចុងររោយបំផុត្របស់រពះពុេធ) 

 

    នទៈ អនក្ទាងំឡាយ  រគប់របូោយមក្អាយរ៉ា 

  ត្ថាគត្នឹងមតា  
8
   ចាក្រចាលបាឥត្ វូរ ើយ  ។ 

  សងាខ រមិនរេៀងរេ    ចូរគ្នន ន់រគនរកំុ្ក្រនតើយ  

  វាអន់អស់រៅរ ើយ   មិនរៅរ ើយដូចធមមតា ។ 

  ន្របរបួលមតងបនតិច   ជាប់ជានិចចរាល់រវោ 

  រយើងរគទាងំអស់គ្នន    គ្នម ននរណារគចផុត្បាន  ។ 

  អនិចចំ និង េុោខ     អនតាត មានរគប់របាណ 

  អនក្រក្ ឬ អនក្មាន   លងងៀ ឬ រចះមានរសម ើគ្នន  ។ 

  សូមបីរេពយសមបត្តិ    វត្ថ ុអវី ផងោោ 

  រក្ើត្រ ើងក្ន ុងរោោ   រៅោររោមចាប់នរត្លក្ខណ៍ ។ 

  ចូរោគំ្នន សិក្ា     ពិចារណាឲ្យយល់ជាក់្   

  ចាស់ចាប់រពះនរត្លក្ខណ៍  រ ើយពួក្អនក្កំុ្រក្ោន់ ។ 

  ឈប់យល់ថាខ្លួនអញ   រតូ្វយល់ថាជាបញ្ចក្ខនធ  

  គ្នម នអវី គួរកួ្ចោន់   ថាជាអញរយើងរគរ ើយ ។ 

  របោន់បានន្ត្េុក្ខ    ឈប់របោន់បានសុខ្រសបើយ 

  ឈប់េូលន្រក្ពុនរ ើយ    ោក់្វាចុះអស់ធងន់រេៀត្ ។ 

  រ តុ្រនះអនក្ទាងំឡាយ    រគប់របូោយកំុ្របមាេ 

  សតិ្ខំ្សងាវ ត្    លះអំរពើេុចចរតិ្ ។ 

  រោយោយ និង វាចា   បីរនះណារពមទាងំចិត្ត   

  មិចាឆ េិដឋិពិត្    រតូ្វន្ត្លះបងៀរចាលផង ។ 

  រ ើយោគំ្នន ចំររើន    សុចរតិ្ឲ្យ មត់្ មង  

  សមាម េិដឋិផង    រតូ្វចំររើនឲ្យររចើនណា៎  !  

  សតិ្កំុ្ររត្ក្អរ     ក្ន ុងអវី គួរគ្នប់របាថាន  

  កំុ្ររោធខឹ្ងរទាសា   ក្ន ុងអវី គួរន្ត្របេូសត  ។ 

  កំុ្មានក្តីវរងវង    ក្ន ុងអវី គួរវរងវងរោះ  

  សតិ្តំាងចំរោះ     រារំាងេប់ចិត្តឲ្យបាន ។ 
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  កំុ្ឲ្យចិត្តរសវងឹ    ក្ន ុងអារមមណ៍ោលសាមានយ  

  របរពឹត្តដូចតិ្រចាឆ ន   មិនសមឋានជាមនុសសរ ើយ ។ 

  អនក្ន្ដលរបមាេរោះ   សូមបីរស់ដូចសាល ប់រ ើយ 

  ររោះគ្នម នក្តីលឡរ ើយ   រក្ើត្រ ើងរោយក្តីរបមាេ  ។ 

  អនក្ន្ដលរធវើលឡវញិ   ចិត្តរគមិញរជះថាល សាឡ ត្ 

  ររោះរគមិនរបមាេ   សូមបីសាល ប់េុក្ដូចរស់ ។ 

  ោក្យរនះន័យររៅណាស់   ររៀនឲ្យចាស់សពវទាំងអស់  

  សរងខបរតឹ្មណឹងចុះ   ចប់ចរចូលនិោវ នរោង ៕ 

 

សេចក្តីប្េវឹង 

 

  ខ្ញុំ នឹងថាល ន្ងលងន្ចងរសចក្តី    ជូនជនរបុសរសីឲ្យបានដឹង  

ររៀបររៀងរាយរាប់ររឿងរសវងឹ   េុក្ជាដើណឹងត្ររៀងរៅ  ។ 

រសវងឹក្ញឆ រសាអារភៀន    រ រ៉អីុូនរញៀនរពលឥ វូ  

ជក់្ផឹក្ឬរលបវាចូលរៅ   ន្លងសាគ ល់ខុ្សរតូ្វន្ម៉ឪឯង ។ 

រគររបើរធវើអវី ក៏្រធវើន្ដរ    លួចបល ន់ ូរន្ ររ ើញជាក់្ន្សតង  

សីុឈន លួសមាល ប់ឥត្រោត្ន្រក្ង   រពមលក់្ខ្លួនឯងបររមើរគ ។ 

រសវងឹរបុសរសីក្តីរសនោ    ជាប់ចិត្តរបាថាន ររឿងោរម 

មិនយល់បតី កូ្នរបពនធរគ    រះិរររធវើរម៉ចខាងន្ត្បាន ។ 

មិនខាល ចផលបាបអកុ្សល   ន្ដលផតល់េុក្ខរសាក្មក្ដល់របាណ 

ចុះនរក្ររបត្តិ្រចាឆ ន     បាបបុណយបុ៉ោម នន្លងខ្ចីគិត្ ។ 

រសវងឹយសសក្តិរបាក់្អំំំណាច    អត់្ខាល ចដល់រាស្រសតជាមាច ស់សិេធិ 

រធវើកិ្ចចោររដឋររសចន្ត្ចិត្ត    របរោជន៍ជាតិ្ពិត្បាត់្បងៀអស់ ។ 

នរណាោ៊នថាសមាល ប់រចាល    សូមបីរសរមាលអត់្រ ើញរសាះ 

រេពយរដឋយក្លក់្ឥត្រសរណាះ    សមបត្តិជាតិ្អស់រសទ ើគ្នម នសល់  ។ 

រាស្រសតរតូ្វររោក្រ ើងអូសេមាល ក់្    ពួក្អនក្រសវងឹអកុ្សល 

េុក្យូររៅរេៀត្ោសំល់វឿល់    ជាតិ្លិចលងៀដល់ន្ក្ន្លងរក្ើត្ ។ 

រសវងឹរេពយធននិងពួជពងស    ថាវងសរត្កូ្លខ្លួនលឡរឆើត្  

ពូជរគឯរេៀត្សុេធមិនរក្ើត្    លឡរឆើត្សុេធន្ត្ពូជពងសខ្លួន  ។ 

តាមពិត្គឺពូជពួក្ខ្លួនន្ដរ     ោត់្េឹក្ដីន្ខ្មរ ឲ្យរសៀមយួន  

ជញ្ជក់្មមរាស្រសតរបស់ខ្លួន   បានរពញសំនួនរមើលងាយគ្នន  ។ 
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រសវងឹនិងរលងរបៀអារប៉ាង   ោសីុណូផងន្លបងោោ 

រសវងឹរជប់រជុលរចាលោរងារ   ចាញអ់ស់រេពារដើរលួចបល ន់ ។ 

រសវងឹវយ័ថាខ្លួនរៅរក្មង    គិត្ន្ត្ររឿងរលងគ្នម នបងឡន់  

រសវងឹអត់្ររាគថាខ្លួនរគ្នន់   មិនទាន់របញាប់រធវើោរងារ ។ 

រសវងឹថាខ្លួនមិនទាន់សាល ប់   ជីវតិ្សវិត្ជាប់តាមពូជធារ 

កំុ្អាលរធវើទាន សីល ភាវោ   ពួក្រយើងរាល់គ្នន មិនទាន់ចាស់រេ  ។ 

ខ្លះរសវងឹ ទាន សីល ភាវោ   ផងរយើងរាល់គ្នន រគ្នន់ជាងរគ 

គ្នម ននរណារសម ើនឹងរយើងរេ    របរសើររលើសរគគឺពួក្រយើង  ។ 

រសវងឹទាងំរោក្ទាំងបាសក្    រថាក្ទាបអារក្ក់្មិនងាុំរងាើង  

ជាតិ្និងសាសោរបស់រយើង    រងុររឿងមិនរចួររោះរសវងឹ ។ 

រសវងឹ នឹងរ ើយគឺរបមាេ    រោក្ោងសន្មតងេុក្អីចឹង 

ោគំ្នន របមាេររចើនមលឹងៗ    ជាតិ្សាសន៍រយើង នឹងសូនយពំុខាន  ។ 

ឈប់របមាេរេៀត្ជាតិ្រងាើងថាា ន   សាសោរយើងបានរងុររឿងរអើយ  ៕ 

 

អាការររេេ់អនក្ប្រមឹក្ 

 សរមបើមយក្ស  អារក្សសនធំ រងើចិត្ត   អាណិត្ខ្លួន សងនួចំណី  

សមតី រខាម ច អរសាចរក្រត ៍ ចរងឡរបក់្ បងតក់្េឹក្ រដក្វាស់រពឹក្ ោស់ន្លងភាញ ក់្ 

ោក់្មឈុស អូសរៅក្ប់ ងាប់តាយរោង ។ 

 សេចក្តីពន្យល់ ៖ ផឹក្១ន្ក្វមុនដើបូងន្បបសរមបើម រ ើញដើរសីាម នថាក្ណត ុរ... ផឹក្ររចើនន្ក្វយូរ រៅ 

រតត ដូចរខាម ចសនធំនិោយរងើន្ត្មាន ក់្ឯងដូចជាអាណិត្ខ្លួន រគយក្ចំណីរៅជនូ ូបមិនសូវរកី្ត្ និោយ 

សរមលងខ្ាវ  ៗ ដូចរខាម ចក្លិនអរសាច ក្ឡ ូត្ចរងាឡ ររខារបូត្រ ូត្ដល់សនលប់ គ្នម នផលិត្យក្ចរងឡរបងៀ 

ផឹក្េឹក្មិនរក្ើត្ជួយបនតក់្តិ្ច  ៗរដក្វាស់រពឹក្ ោស់ន្លងភាញ ក់្ ោក់្មឈូស អូសរៅក្ប់ ងាប់តាយរោង ។ 

  

េុភាេិត្ខ្លី  ៗ

របតិ្នេិនរបចានំឆនននវត្តរោធិវងស  របរេសបារំាងរត្ងៀក្ន្នលងសល់ចរោល ះៗ មានចុះពុេធភាសិត្ខ្លះ  

បុរាណភាសិត្ខ្លះ ភាសិត្ន្ត្ងរ ើងងមីៗខ្លះ ។ ឥ វូខ្ញុំដក្រសងៀយក្ភាសិត្ន្ត្ងរ ើងងមីៗខ្លះរោះ 

មក្ចុះរក្ាេុក្ក្ន ុងកូ្នរសៀវរៅរនះ  ។  

   

រមួគ្នន ជាតិ្រស់   រមម ះគ្នន ជាតិ្សាល ប់ 

ជាតិ្ចុះអន់អាប់   ររោះអនក្ដឹក្ោ ំ។ 

*** 
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ជួយយួនជាតិ្វោិស   ជួយរាស្រសតជាតិ្រងុររឿង  ។ 

*** 

ជាតិ្លូត្ោស់   រោយសារសាមគគី  

ជាតិ្រខ្ទចខ្ទី   រោយសារោរបាក់្ន្បក្ ។ 

*** 

ឈនះរដើមបីខ្ល ួន  ឈនះរដើមបីយួន  ឬជាតិ្ដនេ 

ឈនះជាតិ្លិចលងៀ ឈនះន្សនចនរង   ឈនះលឡរបនព 

    ឈនះរដើមបីន្ខ្មរ ។ 

*** 

  អនក្រធវើនរោបាយផ្តត ច់ោរ  ដឹក្ោរំោឋ រៅរក្េុក្ខ  

  គងៀន្ត្រេោត បរាមុខ្   រសាយេុក្ខទាន់ ន់រគចមិនផុត្  ។ 

*** 

  កំុ្ខាល ំងពូន្ក្ន្ត្គ្នន ឯង   រតូ្វរចះគិត្ន្រក្ងគិត្ន្វងឆ្នង យ  

ន្ខ្មររយើងពីរដើមសុខ្សបាយ  ដីធំេូោយររោះសាមគគី  ។ 

*** 

រធវើនរោបាយបំន្បក្បក្ស  ចងៀបានយសសក្តិរបាក់្ន្ខ្ចាយ  

រគសាគ ល់មារោេរគទាត់្ឆ្នង យ  រក្ើត្រោត រក្ោយររោះក្តីក្បត់្  ។ 

*** 

ទាន់រគខាង ូបនិងខាងររបើ   ពិត្ពំុរបរសើរន្ខ្មរគួរគិត្  

របើរយើងទាន់រគខាងផលិត្  រោះពិត្ជាន្ខ្មររសនោជាតិ្ ។ 

*** 

រសុក្ន្ខ្មររសុក្រធវើក្សិក្មម   រសូវបន្នលោំមិនរគប់សីុ  

រវល់ន្ត្រមម ះគ្នន វក់្វ ី   រាស្រសតអត់្អីសីុេិញរសៀមយួន ។ 

រសៀមយួនរគរធវើោលំក់្រចញ   រគបានចំរណញន្ត្ររៀងខ្លួន  

ជាតិ្រគធំធាត់្រងឹមំាមួន    របើក្ន្ភនក្រគលួងសមល ក់្ន្ខ្មរ ។ 

*** 

បំផុសគ្នន និោយខាងផលិត្  កំុ្គិត្និយមន្ត្បររិភាគ ។ 

*** 

អនក្រសឡាញ់ជាតិ្    កំុ្ឃ្លត្ពីសាសោ 

អនក្អត់្ធម៌អាងេ    កំុ្នឹក្ថាដឹក្ោរំក្ើត្  ។ 

របើរសឡាញ់ជាតិ្   កំុ្គិត្រោភលន់ 

របើរសឡាញ់ធន    កំុ្គិត្រធវើធំ  
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រធវើរមដឹក្ោំ    កំុ្ចងគំនំុ 

របើចងៀជួបជុើ    រតូ្វយុត្តិធម៌ ។ 

*** 

រគមល នោនមក្មិនត្វាឿ    វាយសិសសសាោឲ្យបិេមាត់្ 

រគប់រគងន្បប នឹងមុខ្ជាភាល ត់្  បាត់្េឹក្ដីរដឋពិត្ពំុខាន  ។ 

*** 

កំុ្មានចិត្តលរលើ    ពឹងរក្រពើឲ្យចមលង   

កំុ្ោច់អូសរបង     វំាងចំណារឯអាតាម  ។ 

កំុ្គិត្ពឹងរសៀមមយួន    ថាមំាមួនជាងរខ្មរា 

រតូ្វន្ខ្មរដូចគ្នន     រេើបក្មព ុជា ផុត្េុក្ខភ័យ ។ 

េំរនៀមេមាល ប់វបបធម៌ន្ខ្មរ  កំុ្ោគំ្នន ន្ក្រោយលងិត្លងងៀ  

គំនិត្មិនដល់ោលិំចលងៀ   វបបធម៌សូនយសុងជាតិ្រោយ  ។ 

*** 

កំុ្សុខ្សបាយន្ត្គ្នន ឯង   រតូ្វរចះគិត្ន្រក្ងដល់គនីគ្នន  

ន្ខ្មរភាគររចើនណាស់េុក្ខរវេោ   រតូ្វខំ្ជួយគ្នន ឲ្យសុខ្ផង ។ 

*** 

រគរសឡាញ់ជាតិ្រតឹ្ន្ត្មាន   មាសរបាក់្ធនធានរាប់មិនអស់  

ឯងរសឡាញ់ជាតិ្គ្នម នអីរសាះ   រត្ើមានេំោស់មក្ពីអវី  ? 

*** 

ខ្លបខាល ចបាក់្សាត្ោំរដើមគរ  រដើរអងគុយឈរបិេមាត់្ឈឹង 

រធវើរមតចកូ្នរៅនឹងយល់ដឹង   អំរពើន្បប នឹងជាតិ្រោយ ។ 

*** 

កំុ្រជារចងៀបានោក្យសររសើរ   ោក្យរោះេុក្រសម ើថាន ំពិសពុល  

ចូលរៅរពលណាចិត្តងប់ងុល  វក់្វរងវងរជុលន្លងដឹងពិត្ ។ 

*** 

ជនមិនមានោយក្ក៏្វោិស   ោយក្ររចើនោសវោិសដូចគ្នន  

ោយក្លងិត្លងងៀមិនគងៀរេពា  រតូ្វរបួរមួគ្នន ជយួគិត្រោះរសាយ ។ 

*** 

រេពយសមបត្តិជាតិ្គិត្ន្ត្លក់្   គំនិត្គរមក់្ចងៀបានរបាក់្  

ងងិត្ងងល់ដូចមនុសសខាវ ក់្  រមើលមិនរ ើញជាក់្រ តុ្វោិស ។ 

*** 

ោគំ្នន រៅោន់ោរបាក់្ន្បក្   រ ើយខំ្របឹងន្របងន្រសក្ថាចំររើន 
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រទាះជួយោ៉ងណាក៏្មិនរក្ើន  េុក្ខរក្ើត្ររនថើនររចើនឥត្អាក់្  ។ 

*** 

ជូនពរឆ្នន ងំមី  បងបឡ ូនរបុរសី  បានរជាគជោ  អាយុ វណោ ះ

 សុខ្ះ  ពោ រក្ើត្មានរគប់គ្នន  កំុ្បីរ ល ៀងឃ្លល  ។ 

កំុ្រស់ន្ត្ឯង  រតូ្វរចះន្ចក្ន្បង  ដល់រគឯរេៀត្ រក្ើត្មក្ជាន្ខ្មរ   

ពូន្ក្មារោេ គិត្របរេសជាតិ្ និងរពះសាសោ ។ 

*** 

ោរជាតិ្ោរន្ខ្មរទាងំអស់គ្នន   រមតចរគរធវើជារបស់ខ្លួនខុ្សខូ្ច  

ខាត្ចាញរ់បាក្យួន   រគរបាប់ផទួនៗ រតូ្វន្ត្សាត ប់ ។ 

*** 

របើោន់សាសោកំុ្រភលចជាតិ្  ររោះជាតិ្ជាលំនឹងសាសោ 

របើជាតិ្លិចលងៀបងៀរៅរ៉ា  សាសោតំាងរៅដូចរមតចបាន  ។ 

*** 

រសុក្ន្ខ្មររសុក្រធវើក្សិក្មម   រាស្រសតខិ្ត្ខំ្ោំសពវបន្នល 

របើរដឋមិនជួយគ្នរំេន្ខ្មរ   បន្នលបររេសចូលរពញរសុក្  ។ 

*** 

អនក្គំនិត្ខ្លី   មិនគិត្េឹក្ដី   គិត្ន្ត្អាតាម  

រៅរសងៀមរពរងើយ   ដូចអត់្បញហ    េុរជនអសារ 

    គួរកំ្ចាត់្រចាល  ។ 

របើរសឡាញ់ជាតិ្  កំុ្ឃ្លល ត្ពីធម៌    របើរសឡាញ់លឡ  

កំុ្លឡន្ត្មាន ក់្ឯង   របើរសឡាញ់ជាតិ្  កំុ្សាត យតំ្ន្ណង 

រតូ្វោ៊នោន្លង   េុក្ឲ្យជាតិ្រស់  ។ 

*** 

របើរសឡាញ់ធម៌  កំុ្អរកំុ្អន់  ចិត្តរសម ើរពក្ពន់  

រពលជួបអារមមណ៍  រតូ្វមានសតិ្  េប់ចិត្តឲ្យមំា 

ខិ្ត្ខំ្សនសំ   បានធម៌ពិត្រោង ។ 

*** 

រចះឯងឲ្យន្រក្ងរចះរគ  រចះគិត្គ្នន ន់រគនរ   ដល់រចះរគផង ។ 

រចះររចើនគ្នន លឡក្នលង  សាក្សួរសាសង សនសសំាងខុ្ស ។ 

នងងយប់ោំយក្   អាយុសត្វរោក្  ទាងំរបុសទាងំរសី  

ឥត្បងឡងៀឈប់   មួយោេីអី  របើមិនលក្នល 

    សាល ប់បងៀអសារ ។ 
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ភាញ ក់្រ ើងររោក្រ ើង   កំុ្រៅចរចើង  ជាប់ចិត្តោមា 

រតូ្វររៀនសមងៈ    វបិសសោ  ដឹក្ោអំាតាម  

    រៅរក្ក្តីសុខ្ ។ 

*** 

រៅវត្តរគ្នន់ន្ត្ជាពិធី     មិនគិត្សំភីខំ្រក្ធម៌  

អប់រខំ្ល ួនរបាណឲ្យបានលឡ     រទាះវត្តណាក៏្ជួយមិនបាន ។ 

រៅដល់រសះេឹក្រ ើយមិនងូត្    រសូត្រតូ្ររក្បផឹក្ចំន្អត្របាណ  

រត្ើរសះេឹក្ណាជួយអនក្បាន   ឲ្យសាឡ ត្ន្ឆឡត្របាណជួសខ្លួនអនក្  ។ 

*** 

ផលូវរៅសាថ នសួគ៌រដើរេក់្ៗ    ផលូវរៅនរក្រដើរខូ្ងដី  

រៅោន់សាសោគ្នន ពីរបី    រៅោន់រសារសីគ្នន រាប់រយ  ។ 

*** 

ររៀនធម៌រតូ្វន្ត្បដិបត្តិ     កំុ្ោត់្រតឹ្មរចះចាសូំរត្បាន  

រយើងរគបានក្តីសុខ្រក្សមក្ានត    ររោះបានបដិបត្តិ មិនន្មនសូរត្ ។ 

*** 

របើោន់សាសោកំុ្ថាន្ត្មាត់្   រតូ្វចូលរៅវត្តបដិបត្តិធម៌ផង  

ជួយន្ងរក្ានិពនធចមលង     ផសពវផាយធម៌ផងរេើបបានរបរសើរ ។ 

*** 

អប់រចិំត្តឲ្យសងប់   កំុ្ឲ្យសឡប់កំុ្រសឡាញ់  

ឧរបោខ ចិត្តវញិ   បានចំរណញរបរសើរជាង  ។ 

*** 

  រពះពុេធោរំគឲ្យបដិបត្តិ     មិនន្ដល វឹក្ោត់្ឲ្យបន់រសន់ 

របើអនក្ចូលចិត្តន្ត្បំណន់   រៅបនអនក្តាឯណាចុះ ។ 

*** 

របើរសឡាញ់ខ្ល ួនឲ្យសងនួរពះធម៌    របើរសឡាញ់លឡឲ្យសង ួនខ្នតី ។ 

 

រោយ ភិក្ខ ុ  ងិន រភន  ឥនទបបរញោ  

 

*** 

សីលធម៌មិនរត្ ប់មក្    សក្លរោក្នឹងវោិស  ។ 

*** 

ចិត្តមនុសសអត់្សីលធម៌     កំុ្ររត្ក្អររក្សនតិភាព ។ 
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*** 

សភាអត់្ជនសបបុរស     កំុ្សងឃមឹរសាះថាជាតិ្សុខ្សានត  ។ 

*** 

េូក្លឡមានមិនគិត្ជិះ    ន្បរជាបុ៉នប៉ងជិះន្ត្េូក្លិច 

ចងៀអភិវឌឍន៍ឲ្យសររមច     ន្បរជាកំ្រេចមនុសសលឡ  ។ 

*** 

រពលបានមក្បានឲ្យរតឹ្មរតូ្វ    រេើបមិនោល យរៅជាេុក្ខរោង 

រពលសាល ប់សាល ប់កំុ្ឲ្យរៅ មង   នឹងបានសុខ្ផងលឡលឡះនរក្ ។ 

*** 

ន្ខ្មរបានសងឃឹមថា    អនក្រសនោសូ៊លះបងរបាណ 

រោះមុខ្ជានឹងបាន    ជាតិ្រងាើងថាា នលឡរត្ចះ  ។ 

ឥ វូខុ្សបំណង    ន្បរជារងឯក្មម រោស់ 

ររោះន្ខ្មរចាញរ់បាក្របាស់   អនក្រសនោអកុ្សល ។ 

*** 

ររឿងអារក្ក់្មិនរតូ្វរធវើ     គួររអើរពើន្ត្ររឿងលឡ  ។ 

*** 

មនុសសរមាស់មាត់្    ពិបាក្ឃ្លត់្ឲ្យរៅរសងៀម 

ររោះចិត្តរៅជាំរចៀម    រសងៀមមិនរក្ើត្ររោះរមាស់ ។ 

*** 

សុខ្ឬេុក្ខរក្ើត្មក្ពីចិត្ត     ររោះន្ត្កិ្ត្ខុ្សរពលផសា 

បានជាញាប់ញ័រអនទះសា    រ ើងចុះរឆលឆ្នល តាមរោក្ធម៌ ។ 

*** 

សភាន្ដលអត់្សបបុរស     ន្ត្ងខ្វះោររសាម ះរត្ងៀដល់ជាតិ្ ។ 

*** 

នរោបាយោយរោយសីលធម៌   ជាតិ្រស់បានលឡសុខ្សបាយ  

គ្នម នសីលធម៌រធវើនរោបាយ    ជាតិ្នឹងន្របោល យជាសាបសូនយ  ។ 

*** 

របើឥត្យុត្តិធម៌ សីលធម៌    កំុ្ខំ្អងវរសំុសនតិភាព 

លុះន្ត្គុណធម៌រពញរបូភាព   រេើបសុខ្សនតិភាពរបាក្ដរោង ។ 

ររោះអំណាចវត្ថ ុនិយមនរក្   រេើបនរោបាយគិត្ន្ត្របរោជន៍ 

ន្លងគិត្សីលធម៌របរេស ិចរោច   គួរឲ្យអារណាចដល់របជារាស្រសត  ។ 

*** 
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បំផុសគំនិត្ជួយសាងជាតិ្   កំុ្គិត្ន្ត្វាត្របរោជន៍ផ្តទ ល់ខ្ល ួន  

រយើងខ្វះអនក្ជួយជាតិ្ឲ្យមំាមួន   ររចើនអនក្ក្ប់ខ្ល ួនពួនសីុជាតិ្ឯង  ។ 

*** 

ោរជួយសរស្រងាគ ះអនក្ដនេ    េុក្ជាក្នរមននជីវតិ្  

លះបងៀរបរោជន៍ផ្តទ ល់ខ្ល ួនពិត្   សូ៊បត ូរជីវតិ្ជួយជាតិ្សាសោ ។ 

*** 

អនក្រសនោជាតិ្រគប់េិសេី    ររចើនន្ត្វក់្វរីក្ើបរបរោជន៍  

មានរេពយមានសក្តិក្លិនអរសាច    គួរឲ្យអារណាចជាតិ្រខ្មរា ។ 

*** 

នត្ថិ  បញោ សមា អាភា    រពះភគវារេងៀសន្មតងថា  

គ្នម នពនលឺអវី ភលឺរសម ើបញោ     រតូ្វររបើបញោ រគប់រគងោរងារ ។ 

*** 

នត្ថិ  ត្ណាហ សមា នេី    រពះមុនីរេងៀរេសោេូោម ន  

សទឹងរសម ើរោយត្ណាហ ពិត្ជាគ្នម ន   អនក្សាគ ល់របមាណរេើបបានសុខ្ ។ 

*** 

នត្ថិ  អត្តសមំ របមំ    កំុ្រសឡាញ់ខាម ំងជាងរសឡាញ់ខ្លួន  

រមួគ្នន សាងជាតិ្ឲ្យបានមំាមួន   រេើបបានរចួខ្ល ួនពីររគ្នះអាសនន ៕ 

 

រោយ រពះមោបុណយ  សគុណ  

 

 

អប្បមាទទា អម្ត ំបទ ំ  សេចកតីមិនប្រមាទជាផ្លូ វឡនសេចកតីមិនស្លល រ់ ។ 
បមាទទា ម្ច្ចុទន បទ ំ  សេចកតីប្រមាទជាផ្លូ វឡនសេចកតីស្លល រ់ ។ 

 

 

 ខ្ញុេូំមឧទ្ទិេចំណែក្បុ្បែយកុ្េលសន្ះ ប្ប្បសេន្ ជូន្ ចំសោះវិញ្ញា ែក្ខន្ធនន្សោក្អនក្ដ៏មាន្េុែ 

ទាងំឡាយ មាន្ប្េូឧប្បជាយាចារយ និ្ង មាត្ថបិ្បត្ថ ជាសដើ មផង ប្ពមទាងំញាតិមិតតទាំងឡាយផង ។ 

េូមសោក្អនក្ដ៏មាន្េុែជាសដើមសោះ អនុ្សមាទ្ោទ្ទួ្លយក្នូ្វឥដឋមនុ្ញ្ាផលជាទី្គាប់្បចិតត ត្ថមសេចក្ត ី

ប្ជះថ្លា សរៀង  ៗខ្ាួន្ កំុ្បី្បអាក់្ខាន្ស ើយ ។ 

 

ចរ់ 
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សេៀវសៅណដលនិ្ពន្ធសោយ    

ប្រះ មហាសេរៈ ងិន  សភន  ឥនទរបសញោ  

អតីតប្ពះសមេែប្កុ្ងភន ំសពញ  វតតស្វា យពណព 

 

១-មងគលសូត្តគ្នថា  និង បរាភវសូត្ត    ឆ្នន ំ ១៩៩២ 

២-ពុរទាធ វាេសរងខប    ឆ្នន ំ ១៩៩៤ 

៣-របសាន អដឋងគិក្មគគ     ឆ្នន ំ ១៩៩៤ 

៤-សមងសរងខប      ឆ្នន ំ ១៩៩៤ 

៥-វបិសសោសរងខប    ឆ្នន ំ ១៩៩៤ 

៦-កំ្ណាពយរសមីជីវតិ្    ឆ្នន ំ ១៩៩៥ 

៧-ខ្នធ ៥      ឆ្នន ំ ១៩៩៦ 

៨-ឧបក្រណ៍វបិសសោ    ឆ្នន ំ ១៩៩៨ 

៩-រសចក្តី មិនរបមាេ     ឆ្នន ំ ២០០០ 

១០-ក្មមផល     ឆ្នន ំ ២០០០ 

១១-ពុេធសាសោរងុររឿង ឬររាយររៀវ  ឆ្នន ំ ២០០២ 

១២-របាថាន សមង និង វបិសសោ ភាគ ១,២,៣, ឆ្នន ំ ២០០២ 

១៣-បាប និង បុណយ    ឆ្នន ំ ២០០៣ 

១៤-រក្ើត្ សាល ប់     ឆ្នន ំ ២០០៤ 

១៥-នដគូអនក្ោន់ពុេធសាសោ   ឆ្នន ំ ២០០៤ 

១៦-រយើងអាចចំររើនអាយុបាន និងកំ្ណាពយ  ឆ្នន ំ ២០០៦ 

១៧- ិនោន មោោន    ឆ្នន ំ ២០០៧ 

១៨-ន្ខ្មរមានពូជ     ឆ្នន ំ ២០០៧   

 

 រសៀវរៅទាងំបុ៉ោម នរនះ តាមពិត្គឺរគ្នន់ន្ត្ជាោរបានសាគ ល់របស់ខ្ញុំខ្លះ  ៗ ន្ត្បុ៉រណាោ ះ របើតាមខ្ញុំដឹងគឺ 

រោក្សររសរនិងរបាះពុមភ រដើមបីន្ចក្ជាធមមទានជាររៀងរាល់ឆ្នន ំ អាចនិោយបានថា រៅមានររចើនជាងរនះរេៀត្ 

ន្ដលរយើងមិនអាចដឹងអស់បាន ។  

 


