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 នឡោ ត្សស ្គវឡោ អរ្ហឡោ សោា សម្ពុទធសស ។ 

 ែ្ុ ពំ្រះែរុ្ណា សូម្រឡអោ នកាយ- វាចា- ចិត្ត ព្ការរងគចំឡំ ះព្រះរុទធព្រះធម៌្ព្រះសងឃ ឡដាយ
ឡសចែដីឡោរ្រ ។ 
 លដំារ់ត្រីឡនះឡៅ អាោា ភារសូម្សកំែងនូវព្រះសទធម្ាឡទសនា ឡែើម្បរីំ្ លឺការ្សុែ- ទុែខព្គរ់
ចរូំែ ោម្រ្ឡរៀរចារ់ព្រះរុទធសាសនា កែលោនចារ្ែិែនុងព្រះនព្ត្រិែែ ផ្សាយកចែជូនែល់អស់
ឡោែ- អនែកាន់ព្រះរុទធសាសនា ឡដាយសឡងខរែូចត្ឡៅឡនះ 
 សរវសត្វទងំឡាយ សុទធកត្កសវងរ្ែឡសចែដីសុែព្គរ់ ៗ ព្ាណ កត្មិ្នអយនឹងានជួរព្រទះ
នូវឡសចែដីសុែឡនាះ ែូចយ៉ា ងឡែម្រ្ៈជនឡយើងឡនះ ឡព្ចើនកត្ជួរព្រទះនូវឡសចែដទុីែខលាំែ ឡព្ចើនជាង
ជនជាតិ្នានា ឡនាះមិ្នកម្នម្ែរីឡយើងកាន់ព្រះរុទធសាសនាឡទ ព្ាែែជាម្ែរីឡយើងមិ្នែឹងចារ់ 
ព្រះរុទធសាសនាឲ្យចាស់ោស់ ឬែ៏ឡយើងែឹងកែរ្ កត្ឡយើងមិ្នព្រតិ្រត្តិោម្ឲ្យសរវព្គរ់ ានជាឡយើង
ោវ ងចាែសុែ កែលគួរ្ានអរីំផ្សលូ វព្រះរុទធសាសនា ។ 
 ឡហតុ្ឡនះ អាោា ភារសូម្រណ៌នាអរីំផ្សលូ វសុែ ។  ែយថាសុែ ៗ ឡនះានែល់ឡសចែដីសរាយ 
រ្ែីរាយ ធូរ្ទូោយ ព្សួលននកាយ- នឹងចិត្ត ។ ឯសុែ សព្ោរ់ម្នុសសជាតិ្ ែនុងសែលឡោែឡនះ 
ឡោែកចែឡចញជា ៦ រួែគឺ 
 ១- សុែរ្រស់អនែព្គរ់ព្គងផ្សទះ ។ 
 ២- សុែរ្រស់ម្នុសសមួ្យរូ្រ ៗ ។ 
 ៣- សុែរ្រស់អនែោនរដីព្ររនធ ។ 
 ៤- សុែរ្រស់អនែជាោោរិោ នឹងែូនព្រុស- ព្សី ។ 
 ៥- សុែរ្រស់អនែជានាយ ឡៅហ្វវ យ នឹងែូន- ែាួយ ។ 
 ៦- សុែរ្រស់ព្គូអាចារ្យ នឹងែូនសិសស ។ 
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 សូម្អធិរាយមួ្យរួែម្ដង ៗ ឡដាយឡសចែដីសឡងខរែូចត្ឡៅឡនះ 
  
 សុែរ្រស់អនែឡៅព្គរ់ព្គងផ្សទះ- ជនជាព្គហសថអនែោនផ្សទះសកំរងព្ែុម្ព្គួសារ្ឡៅែនុងព្សុែ
្ូមិ្មួ្យៗ ឡនាះ លុះកត្ានព្រព្រឹត្តព្រតិ្រត្តិនូវ "ឃរាវាសធម៌្" ឡទើរឡែើត្សុែ ។ ឃរាវាសធម៌្ឡនាះោន 
៤ យ៉ា ងគឺ 
 ១- សចចៈ ព្តូ្វព្រតិ្រត្តិរ្ែាឡសចែដីរិត្ព្ត្ង់ នឹងមិ្នែុហែឡាែរឡឆោ ត្ែល់ោន  ឡដាយផ្សលូវលែ់
ែូរ្ជនួំញកព្រឡផ្សសង ៗ ឬោងំសោគម្ព្ែុម្ហ ុនអវីៗ  ជាឡែើម្ ។ 
 ២- ទម្ៈ ព្ត្ូវព្រព្រឹត្តរនទន់កាយ វាចា ចិត្តឲ្យទន់្លន់នឹងមិ្នរ្ឡំោ្រ ំនឡៅរ្ែោន  ឡដាយ
ែោំងំឡោ្ៈ ឡទសៈ ឡោហៈ ជាឡែើម្ ។ 
 ៣- ែនតី ព្តូ្វោនអណំត់្អត់្ធន់មិ្នែឹងចឡំ ះអនែឡៅរួ្ម្នឹងអត់្ធន់ចឡំ ះការ្អរ្ែ៏លាំែ ៗ 
កែលែលួនព្ត្ូវឡធវើ ែូចែសិែម្ាឬ ណិជជែម្ាជាឡែើម្ ។ 
 ៤- ចាគៈ ព្ត្ូវលះវត្ថុឲ្យជាព្រឡយជន៍ែល់អនែឡៅជាមួ្យ កែលគួរ្កចែជាឡែើម្ ។  
 សុែរ្រស់ម្នុសសមួ្យរូ្រៗ - ម្នុសសោន ែ់កែលោងំចិញ្ចឹ ម្ជីវតិ្ែលួនឲ្យរ្ស់ឡៅានសុែ
រចចុរបននឡនាះ លុះកត្ព្រែរឡដាយសុែរ្រស់អនែរ្ស់ឡៅ ៤ យ៉ា ងគឺ 
 ១- សុែឡែើត្អរីំោនព្ទរយសម្បត្តិែ៏ររ្រូិណ៌ ។ ឯព្ទរយសម្បត្តិរ្រស់រុគគលោន ែ់ ៗ កែលឡរញ
ររ្រូិណ៌ានឡនាះ លុះកត្ព្រែរឡដាយសម្បទ ៤ យ៉ា ងឡទៀត្ គឺព្ត្ូវោនការ្ព្រឹងកព្រងែនះកែនងកសវង
រ្ែឡភាគសម្បទ័ោម្ផ្សលូវទឹែផ្សលូ វឡោែឡដាយលែ់ឡចញទិញចូល ចណូំលចណំាយឲ្យឡព្ចើន១ ព្ត្ូវឡចះ
រ្ែាកងទពំ្ទរយសម្បត្តិ កែលរ្ែានម្ែឡនាះឲ្យគង់វង់ឡៅោជំារ់ឋិត្ឡងរ្លោ ១ ព្ត្ូវឲ្យឡចះឡសរគរ់
មិ្ត្តលោ ៗ គឺឡោែរណឌិ ត្នឹងឡោែសែដិធំៗ  ឲ្យានជាទីទនុំែទុែចិត្ត ១ ព្ត្ូវឲ្យឡចះចាយធនធានឲ្យ
ោនព្រឡយជន៍ នឹងឡចះនលលែសនំចនគឡគនរ្រ្ះិឡរ្ឲ្យសម្លាម្ោម្ែឡំាងំកែលរ្ែាន គឺមិ្នចណំាយ
ចាយវាយែជះខ្ជជ យឲ្យហួសែោល ងំកែលរ្ែាន ១ ។ 
 ២- សុែឡែើត្អរីំានចាយព្ទរយ ។ ជនែលះោនព្ទរយមិ្នឡចះចាយ អនែឡចះចាយកត្ងចាយ
ទនុំែររុំ្ងឡោែោោរិោរ្រស់ែលួនឲ្យានសុែរ្ែីរាយផ្សង ចាយចិញ្ចឹ ម្ព្គួសារ្ឲ្យានរុ្ងឡរ្ឿងផ្សង 
ចាយែនុងកាលកែលែលួនោនឡទសឡព្ោះថាន ែ់ផ្សង ។ 
 ៣- សុែឡែើត្អរីំមិ្នោនច ំែ់រណុំលឡគ ។ ការ្ណ៍កែលមិ្នច ំែ់រណុំលឡគឡនាះ លុះកត្
រុគគលឡនាះឡវៀរ្រង់ឡទសរីរ្យ៉ា ង គឺជាអនែមិ្នរងកឡហតុ្ឲ្យឡែើត្ែដីកាដ ែំល់ោន នឹងោន  ១ មិ្នព្រព្រឹត្ត
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អាយមុ្ែ កែលជាឡព្គឿងវនិាសោនឡលងព្សី- ព្សា- ឡរៀ- ឡា៉ា  ជាឡែើម្ ១ ។ 
 ៤- សុែឡែើត្អរីំព្រែរការ្អរ្ព្ាសចាែឡទស ។ ការ្ណ៍កែលព្រែរការ្អរ្ព្ាសចាែ
ឡទសឡនាះ លុះកត្ជាអនែព្រតិ្រត្តិឲ្យលោព្តឹ្ម្ព្តូ្វោម្ចារ់ព្រះរាជអាណាចព្ែឡសដចកផ្សនែី ោនមិ្ន
ព្រព្រឹត្តឡចារ្ែម្ាលួចរលន់ជាឡែើម្ ។ 
 សុែរ្រស់អនែោនរដី- ព្ររនធ- រុរ្សស្តសតីកែលានោន ជាគូព្សែរ្ឡហើយ ព្តូ្វព្រតិ្រត្តិធម៌្ព្ា ំៗ
ោន ែ់ ឡទើរឡែើត្សុែែល់ោន ាន គឺរដីព្ត្ូវទនុំែររុំ្ងរ្រស់ែលួនឡដាយធម៌្ ៥ យ៉ា ង 
 ១- ព្ត្ូវរារ់អានឡលើែមុ្ែព្ររនធថាជាព្ររនធរិត្ព្ាែែ ។ 
 ២- ព្ត្ូវែុឡំម្ើលអយព្ររនធរ្រស់ែលួន ែូចជាទសី ។ 
 ៣- ព្ត្ូវែុែំបត់្ចិត្តព្ររនធឡដាយោនព្សីែនទឡទៀត្ ។ 
 ៤- ព្ត្ូវព្រគល់ការ្អរ្ែនុងផ្សទះឲ្យព្ររនធព្ត្ួត្ព្ោ ។ 
 ៥- ព្ត្ូវរ្ែឡព្គឿងអលអក រ្ឲ្យព្ររនធ ។ 
 ចកំណែព្ររនធព្ត្ូវព្រតិ្រត្តសិាវ មី្ព្ត្ូវព្រតិ្រត្តិសាវ មី្ែូចជាឡទវោែនុងផ្សទះ ព្តូ្វឡោរ្រសាវ មី្ឡដាយ 
៥ យ៉ា ង គឺ 
 ១- ព្ត្ូវឡចះោែ់កត្ងឡភាជនហ្វឲ្យោនឱជារ្សឆ្ៃ ញ់រីសាជូនសាវ មី្ែូចជានាង "អម្រា" កាល
ចាត់្កចងរឡំរ្ ើព្រះម្ឡហ្វសងជាសាវ មី្រ្រស់នាងែូឡចាន ះ ។ 
 ២- ព្ត្ូវរារ់អានញាតិ្មិ្ត្ត- វងសព្ត្ែូលខ្ជងសាវ មី្ ។ 
 ៣- ព្ត្ូវែុែំបត់្រដីឡដាយោនព្រុសែនទ ។ 
 ៤- ព្ត្ូវឡចះកងទពំ្ទរយសម្បត្តិកែលសាវ មី្រ្ែានម្ែ យែឡៅទុែដាែ់ឲ្យព្សួលរួលលោ គឺមិ្ន
កម្នជាព្សីែជះខ្ជជ យ ។ 
 ៥- ព្ត្ូវជាព្សីឈ្លល សវយ័ ែនុងការ្ព្គរ់ព្គងផ្សទះ នឹងជាអនែមិ្នែជិលព្ចអូស ែនុងែិចចការ្ទងំរួងគឺ
ជួសជុល ឡែរ្ រ៉ាះ ព្គីរ ា៉ា ែ់ ចាែ់ អនទង ត្ាញ រ្នវ ការ្ខ្ជងព្សីទងំរ៉ាុនាា នព្ត្ូវឡចះឲ្យសាទ ត់្ទងំអស់។
  
 សុែរ្រស់អនែជាោោ- រោិនឹងែូនព្រុស- ព្សី ជនជាោោរិោអាចទទួលសុែអរីំែូន
ព្រុស- ព្សីានឡនាះ លុះកត្ានសឡស្តអគ ះែូនឡដាយធម៌្ ៥ យ៉ា ងគឺ 
 ១- ព្ត្ូវហ្វម្ោត់្ែុែូំនឲ្យឡធវើអឡំរើអាព្ែែ់ឲ្យឡសាះ ព្ត្ូវែរំអា ត់្រត់្រងវឹែែូនោងំរីឡៅតូ្ច ៗ 
ឲ្យោនសណាដ រ់ធាន រ់លោ ។ 
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 ២- ព្ត្ូវែឹែនាែូំន ឲ្យោងំឡៅែនុងសុចរ្តិ្ទងំ ១០ ោនកាយសុចរ្តិ្ជាឡែើម្ ។ 
 ៣- ព្ត្ូវែឹែនាែូំនព្រុស- ព្សីឲ្យឡរ្ៀនែឡព្ម្ះវជិាជ ផ្សលូ វឡោែផ្សលូវធម៌្ឲ្យានឡចះែឹង ព្តូ្វទនុំែររុំ្ង
ែូនឲ្យចូលសាោសិែា ឲ្យឡចះែឹងអែសរ្សាស្តសតភាសាសាស្តសត ឡលែែាច់- នរវនត ជញ្ជី ង- នាេិ- 
ហ្វរ- រ្អវ ស់រ្អវ ល់ែបួនចារ់ សព្ោរ់ឡោែិយព្គរ់ផ្សលូ វ ។ ព្តូ្វព្សឡាញ់ព្គូកែលរឡព្ងៀនែូនរ្រស់
ែលួន ព្តូ្វជូនចណីំអាហ្វរ្ែល់ព្គូរ្រស់ែូនែលួនឡនាះោម្រ្ែូវោម្កាលែ៏គួរ្ ។ 
 ៤- លុះែូនព្រុសព្សីធចំឡំរ្ ើនឡេើងលាម្រ្ែសាវ មី្- ្រ្យិឲ្យ គរបផី្សសផំ្សគុលំ ាម្ោម្វងសព្ត្ែូលរ្រស់
ែលួន ។ 
 ៥- ព្ត្ូវករងកចែព្ទរយម្ត៌្ែឲ្យែូនព្រុស- ព្សី ឲ្យោនឡព្គឿងសោំល់ជាព្ាែែ ឲ្យែូនោន
ឋានៈលោ ោងំរីែលួនរ្ស់ឡៅ ឡែើម្បកីារ្ រ្ឡសចែដីសុែែល់ែូន ។ 
 ចកំណែែូនព្រុស- ព្សី ព្តូ្វឡោរ្រព្រតិ្រត្តិោោ- រិោ ឡដាយែិចចត្រគុណូរការ្ធម៌្ ៥ យ៉ា ងគឺ 
 ១-  ព្ត្ូវចិញ្ចឹ ម្ោោរិោ ឲ្យានឡៅជាសុែ ឲ្យែូចជាឡោែចិញ្ចឹ ម្ែលួន ។ 
 ២- ឡរើោោរិោែរុំងឡធវើែិចចការ្ណា ឡយើងជាែូនព្ត្ូវនាោំន ជួយឡធវើែិចចការ្ណា ឡយើងជាែូន
ព្ត្ូវនាោំន ជួយឡធវើែិចចការ្ឡនាះជូនឡោែ ឡរើឡោែចាស់ជរា ព្ត្ូវកងទរំ្ែារឡំរ្ ើឡដាយទឹែឡដដ ព្ត្ជាែ់
ព្គរ់យ៉ា ង ឡវោោោរិោចូលែឡំណែ ព្តូ្វគែ់ព្ចាច់ែែឡជើងនែ នឹងរ្តឹ្សរ្នសជូនឡោែ ឡវោ
ឡោែោនជម្ៃពឺ្ត្ូវឡម្ើលរាាលឡដាយថាន ឡំរទយ- ហា ព្រចាកំារ្ ។ 
 ៣- ព្ត្ូវរ្ែាវងសព្ត្ែូលរ្រស់ោោរិោឲ្យោងំឡៅលោ ។ 
 ៤- ព្ត្ូវព្រតិ្រត្តិែលួនឯងឲ្យានសម្រ្ម្យលាម្ឲ្យោោរិោទនុំែរព្ម្ុងទុែចិត្តាន ជាអនែគួរ្
ទទួលយែព្ទរយឡែរ្ តិ៍ម្ត៌្ែាន លាម្ឡោែកចែឲ្យឡដាយអយ ។ 
 ៥- ឡវោោោរិោឡធវើកាលែិរ្យិឡៅ ែូនព្រុស- ព្សីព្ត្ូវនាោំន ឡធវើសរ្រី្ែិចចោម្ធនធានព្គរ់ោន  
រួ្ចព្ត្ូវឡធវើរុណយទែខិណាទនុទទិសផ្សាយផ្សលជូនែល់ឡោែ ។ 
 ឯែិចចទងំ ៥ យ៉ា ងឡនះ ឡរើែូនព្រុស- ព្សីណាានឡធវើឡហើយ ែូនព្រុស- ព្សីឡនាះ ឡោែឡៅថា
ជាអនែ "ែត្ញ្ញូ ែត្ឡវទី" ។  
 សុែរ្រស់ឡោែជានាយនឹងែូនែាួយ- រួែជនកែលឡៅព្ជែឡកាន ឬឡធវើការ្សីុឈ្នួលឡៅ
ឡព្កាម្រអគ រ់រ្រស់ឡោែជានាយឡៅហ្វវ យណា នាយឡៅហ្វវ យព្ត្ូវសឡស្តអគ ះែល់ាវព្ វ ឬែូនែាួយ
ឡនាះឡដាយធម៌្ ៥ យ៉ា ង គឺ 
 ១- ព្ត្ូវឡចះចាត់្កចងការ្ឲ្យសាទ ត់្ជនំាញ ឡហើយឡចះនលលែការ្ឲ្យសម្គួរ្ែល់ែោំងំនឹង
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ែឡព្ម្ះវជិាជ កែលាវព្ វែូនែាួយលាម្ឡធវើាន ។ 
 ២- ព្ត្ូវោងំចិត្តអាណិត្ាវព្ វ- ែូនែាួយឲ្យឡសាើៗោន  ព្តូ្វកចែរ្អវ ន់ព្ាែ់កាស ឲ្យររ្ឡិភាគ
ចាយវាយលាម្ព្គរ់ព្ោន់ ។ 
 ៣- ព្ត្ូវកងទាំវព្ វ- ែូនែាួយ ែនុងឡវោោនជម្ៃឺឈឺ្ចារ់ព្ត្ូវជួយរាាលថាន នឹំងរ្ែឡរទយ- 
ហា ជួយការ្ រ្ែនុងឡវោោនឡទសទុែខឡព្ោះថាន ែ់ឡផ្សសង ៗ ។ 
 ៤- ព្ត្វូកចែោ្សកាក រ្ៈ នឹងអាហ្វរ្កែលោនឱជារ្សករលែៗ ឲ្យាវព្ វ- ែូនឡៅររ្ឡិភាគផ្សង 
 ៥- ព្ត្ូវឡរើែឲ្យាវព្ វ- ែូនែាួយានសរាយោម្រ្ែូវ ព្តូ្វោនឡរលឈ្រ់សព្ោែ ោនរ្ែូវ
ចូលឆ្ន ជំាឡែើម្ ។ 
 ចកំណែាវព្ វ- ែូនែាួយ ព្តូ្វព្រតិ្រត្តិឡោែនាយឡៅហ្វវ យ ឡដាយធម៌្ ៥ យ៉ា ងកែរ្ គឺ 
 ១- ព្ត្ូវឡព្កាែឡេើងឡធវើការ្មុ្នឡៅហ្វវ យ ជាអនែមិ្នែជិលព្ចអូសព្រកចព្រចា ំ នឹងនាយឡៅហ្វវ យ
ឡេើយ ។ 
 ២- ព្ត្ូវឡធវើការ្ ជាខ្ជងឡព្កាយឡៅហ្វវ យ មិ្នហ្វ នឡផ្សដើម្ការ្អរ្មុ្ននាយឡៅហ្វវ យ លុះកត្ការ្
ណាកែលឡោែអនុឆញ ត្ឲ្យ ឡទើរែលួនព្ត្ូវឡធវើការ្ឡនាះាន ។ 
 ៣- ព្ត្ូវទទួលយែកត្រ្រស់កែលឡៅហ្វវ យឲ្យ ។ 
 ៤- ព្ត្ូវឡធវើការ្ឲ្យព្តឹ្ម្ព្តូ្វលោជូនឡៅហ្វវ យ ។ 
 ៥- ាវព្ វ- ែូនែាួយព្ត្ូវនាយំែគុណសម្បត្តិ នឹងសម្ត្ថភាររ្រស់នាយឡៅហ្វវ យ ឡៅ
សរ្ឡសើរ្អួត្ព្ារ់ែនុងទីព្រជុជំន នឹងមិ្ត្តអាោត្យធ ំៗ ជាឡែើម្ ។ 
 សុែរ្រស់ព្គូនឹងែូនសិសស- ចកំណែព្គកូែលគួរ្ទទួលសុែអរីំែូនសិសសានឡនាះ លុះកត្
សឡស្តអគ ះែូនសិសស ឡដាយធម៌្ ៥ យ៉ា ងគឺ 
 ១- ព្ត្ូវែឹែនាសិំសសឲ្យឡរ្ៀនឡដាយលោ ព្តូ្វញុាងំសិសសឲ្យោងំចិត្តព្រែរឡដាយសុចរ្តិ្ យុត្តិធម៌្
យ៉ា ងចណំាន ឬ នងលងនូ រ្ ។ 
 ២- ព្ត្ូវែឹែនាសិំសសឲ្យឡរ្ៀនចារ់ផ្សលូ វឡោែ ផ្សលូ វធម៌្ ឲ្យឡចះចណំានឡែើម្បរី្ែាជាតិ្- សាសនា 
ម្ហ្វែសព័្ត្ ។ 
 ៣- ព្ត្ូវរអា ត់្រអា ញសិលបវជិាជ  ែល់សិសសអស់ែឡព្ម្ះវជិាជ រីែលួនមិ្នោែ់ឡលៀម្ទុែ ។ 
 ៤- ព្ត្ូវឡលើែែឡំែើងសិសស ែនុងទីព្រជុមិំ្ត្តអាោត្យ មិ្នរឡនាទ សរអោ រ់សិសសែនុងទីព្រជុជំន ។ 
 ៥- ព្ត្ូវឡធវើឡសចែដីការ្ រ្សិសស ែនុងទិសទងំរួងថា មិ្នឲ្យសិសសលាំែឡដាយអាហ្វរ្ជាឡែើម្ 
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ែនុងឡវោោនែឡំណើ រ្ឡៅកាន់ទិសទងំរួង ។ 
 ចកំណែយុវជន- នារ្ ី ជាសិសសទងំឡាយ ព្តូ្វនាោំន ព្រតិ្រត្តិឡោរ្រព្គអូាចារ្យរ្រស់ែលួនឡដាយ
ធម៌្ ៥ យ៉ា ងគឺ 
 ១- សិសសព្ត្ូវនាោំន  ឡធវើឡសចែដីឡោរ្រព្គអូាចារ្យរ្រស់ែលួន ោនការ្ររួលោន ឡព្កាែទទួលព្គូ
ជាឡែើម្ ។ 
 ២- សិសសព្ត្ូវនាោំន  ចារំឡំរ្ ើព្គឡូដាយែិចចឡផ្សសង ៗ ែដីមិ្នោនែិចចអវែីដី ោនទឹែឡដដ ព្ត្ជាែ់ជានិចច
ជាឡែើម្ ។ 
 ៣- សិសសព្ត្ូវនាោំន  ទនុំែររុំ្ងព្គូ ឡរលណាកែលព្គោូនអា ធឬជម្ៃឺ សិសសព្ត្ូវរ្ែថាន  ំ ឬ
ឡរទយហា ម្ែរាាលព្គូ នឹងជូនចណីំអាហ្វរ្ឡផ្សសង ៗ ែល់ព្គរូ្រស់ែលួនជាឡរ្ឿយៗ ែដី ែនុងរ្ែូវម្ដងមួ្យ
កាលែដី ឬែ៏រ្ែូវចូលឆ្ន ងំាីជាឡែើម្ែដី 
 ៤- សិសសព្ត្ូវឡជឿឱវាទកែលព្គូឡព្រៀនព្រឡៅ គឺព្ត្ូវយែចិត្តទុែដាែ់សាដ រ់ឲ្យានការ្ ឡែើម្បយីែ
ឡៅឡធវើជាចារ់ទោល រ់រ្រស់ែលួនឲ្យឡចះចាពំ្ាែែចូលចិត្តឲ្យចាស់ោស់ ។ 
 ៥- សិសសព្ត្ូវនាោំន ឡរ្ៀនសូព្ត្ឡដាយឡោរ្រ  ែយថាឡរ្ៀនសូព្ត្ឡដាយឡោរ្រឡនាះ គឺព្ត្ូវែំ
ព្រឹងកព្រងែនះកែនងឡរ្ៀនសូព្ត្ មិ្នែជឹលព្ចអូសែនុងការ្សិែា ឡរើសិែាវជិាជ ណាៗ ព្ត្ូវឧសាហ៍ទឡនទញឲ្យ
ឡចះចាសំាទ ត់្រ្ត់្ោត់្ ចូលចិត្តចាស់ោស់ែនុងសិលបវទិាឡណាះ ឡទើរឡឈ្លា ះថាឡរ្ៀនសូព្ត្ឡដាយឡោរ្រ 
 នហយុវជន- យុវនារ្ ី អនែព្ត្ូវការ្សិែាសិលបសាស្តសត- អែសរ្សាស្តសត- វទិាសាស្តសត នឹង
នរវនតសាស្តសត- ឡលែជាឡែើម្ ព្តូ្វនឹែរិចារ្ណាែល់ចារ់ឡោែនីតិ្រែរ្ណ៍ថា 
  ែុឡំម្ើលអយម្នតសិលបសាស្តសាត   គិត្ថាតិ្ចតួ្ចកព្ែងមិ្នឡព្សច 
  វជិាជ មួ្យកម្នឡរើមិ្នឡ្លច   គង់នឹងសឡព្ម្ចព្រឡយជន៍ាន ។ 
   ឡចះមួ្យឡចះរីរ្ឲ្យកត្សាទ ត់្   ព្រែរព្ាែែអនែចណំាន ។ 
  ជាឡហតុ្ចិញ្ចឹ ម្ជីវតិ្ាន   សនាដ នជួលរឹងរំនឹងឡអើយ ។ 
  សិលបសាស្តសតឯណាមិ្នសាទ ត់្រិត្  ឡៅែនុងសលឹែរ្តឹ្ឬឡសៀវឡៅ 
  ព្ទរយធនឯណាកែលោនឡៅ  ធាល ែ់ឡៅែនុងនែអនែែនទ ។ 
  ឡរើោនែិចចការ្ណាែល់ម្ែ   សិលបព្ទរយឡនាះយែម្ែអាព្ស័យ 
  រុំានែូចចិត្តែបតិ្ឆ្ៃ យនែ   សិលបព្ទរយឡនាះននឡៅោា នឡហ្វង ។ 

សុភាសិត្ថា 
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  ោនព្ទរយឡលើែឲ្យឡគែចីឡៅ   ែឡព្ម្ះឡចះកត្ែនុងែបួន 
  ព្ររនធឡៅឆ្ៃ យអរីំែលួន   ែល់ជួនព្ត្ូវការ្រ្អាចិត្ត ។ 
 ធម៌្ឡទសនាសកំែងម្ែឡនះ ឡែើម្បឲី្យឡែម្រ្ជនទងំឡាយសទុះឡព្កាែឡេើង ែពំ្រឹងកព្រងរ្ែ
ឡសចែដីសុែែល់ែលួន នឹងែល់ជាតិ្ព្រឡទសែនុងរចចុរបនន សូម្សនាត្ថាចរ់កត្រ៉ាុឡណណះ .ឯវ ំ។ 
 ឡដាយអណំាចននធម៌្ឡទសនាឡនះសូម្ឲ្យជាតិ្ សាសនា ម្ហ្វែសព័្ត្ននឡែម្រ្ជាតិ្ឡយើង ចឡំរ្ ើន
ឡសចែដីសុែព្គរ់ព្រការ្អស់កាលែ៏យូរ្អកងវងឡៅ ។ 
 

ចរ់ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               ១៩៥២ 
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ឡជាគវាសនាញញឹម្ទទួលចឡំ ះកត្អនែកាល ហ្វន 

 

អនែចិត្តកាល ហ្វនានជួយជាតិ្ 

យិត្ឡយងឲ្យោល ត្ទសភារ 

រ្កម្ងោនឡឈ្លា ះែពស់ែរារ 

ឡរើទុែែុនដារគង់ឡទរជួយ ។ 

 

         

        យ. អ 
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