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បុពវកថា 

 បណ្តែ មនសុសទំងឡាយ ែនុងពិភពរោែទំងរសុងម្តងោនការរជឿជាធ ំ ជា

របធាន ជាចបង ជាែោល ំង ជារគូ ជាចំណុ្ចរបស់ចិតែជារដើម រមួរសចែែីយ៉ងខ្លីមែ ែ៏គឺ

សទធ រនះឯង, កាលរបើមនុសសទំងឡាយោនសទធ មែរបតិស្ឋា នរៅែនុងមតថឡុងគ (ខួ្រ

ែាល) ដរូចនះរ ើយ ចមំ្ណ្ែរសចែែរីជះថ្លល រសឡាញ់ជតិដតិសនិទ្ធស្ឋន ល រធវើសកាា រៈ

រោរពបូជារគប់ម្បបយ៉ង ែ៏រែើតរឡើងជាលំដាប់រដាយតាមររកាយជា ូរម្ មែ។ 

 ម្តមនុសសទំងឡាយរ ះ កាលរបើោនសទធ  គឺរសចែែីរជឿនិងបស្ឋទ្ៈ រសចែែី

រជះថ្លល  មែដែ់រតាំរៅែនុងខួ្រែាលរវោណ្ត ែ៏ម្តងម្តោនវតថុបំណ្ង២យ៉ង។ 

 ចះុវតថុបំណ្ង២យ៉ងគអឺ្វីខ្លះ? 

 រឆលើយថ្ល វតថុបំណ្ង២យ៉ងរ ះគៈឺ 

 ១-ចងស់ម្មែងខ្លួនឱ្យរ ែដរដើមបីឱ្យអ្នែទំងពួងរគដងឹរគឮថ្ល ខ្លួនជាអ្នែោន

រសចែែរីជឿរៅរលើវតថុឬសរណ្ៈរ ះៗ។ 

 ២-ចងស់ម្មែងខ្លួនឱ្យរ ែដជាែ់ដល់សរណ្វតថុម្ដលខ្លួនរជឿរ ះ រដើមបីនឹង

 នស្ឋគ ល់ជាែ់ោែ់នវូសរណ្វតថុរ ះ រ ើយនឹងឱ្យសរណ្វតថុរ ះ ជយួរមើលសុខ្

ទ្ែុខរបស់ខ្លួនវញិផង។ 

 រររះរ តរុ ះ រដើមបីសម្មែងសទធ និងបស្ឋទ្ៈឱ្យរ ែដ ម្ដលរោរពរាប់ 

អានស្ឋស រពះពុទ្ធែែ ី ស្ឋស ររ មណ៍្ែែ ី ស្ឋស រមម ចម្ដលកាល យរចញពី

ស្ឋស ររ មណ៍្ជារដើមែែី រគម្តងោនវធិីសូរតធម៌ថ្លវ យបងគើចំររះស្ឋស រ ះៗ 

ម្ដលរគរៅថ្ល នមស្ឋា រ ដចូស្ឋស ខ្លះៗ ររៅពីពុទ្ធស្ឋស  ោនបទ្នមស្ឋា រ

របស់រគថ្ល ឱ្ម សិទ្ធឹ ស្ឋវ  ៈ ជារដើម។  

នរោរតនែថ្ល 

០១ 



 ម្តចមំ្ណ្ែរពះពុទ្ធស្ឋស  ម្ដលរយើងជាតែិមពុជាទំងឡាយធាល ប់កាន់រជឿ

តាមជាយូរយរររចើនយុគនិងសតវតសរម៍ែរ ើយរ ះ ែ៏គងោ់នបទ្នមស្ឋា រមួយ

រដាយម្ឡែម្ដរ។ 

 រ តរុនះ ែនុងដើរណ្ើ ររនះ រយើងខំុ្្នឹងអ្ធបិាយពនយល់រតងប់ទ្នមស្ឋា រនន

អ្នែកាន់ពុទ្ធស្ឋស  ដចូរយើងធាល ប់សូរតធាល ប់ថ្លរចួមែរ ើយថ្ល នរោ។ល។ រដាយ

រសចែែជីាសងខតិន័យដចូតរៅរនះ ៖ 

 រែយថ្ល “នរោ” រនះ គឺជាបទ្នមស្ឋា រមួយម្ដលោំផង មល ំងពូម្ែស័ែែិសិទ្ធិផង 

របរសើរវរិសសផង សរោប់អ្នែម្ដលកាន់រពះពុទ្ធស្ឋស រគប់ជាតរិគប់ភាស្ឋទំង

អ្ស់ សឹងម្ដលោនមែែនុងគមពីរ លីជាររចើនែម្នលង ដូចជាោនែនុងសូរតរផសងៗ 

ោនគមពីរមជឈិមនិកាយ មជឈិមបណ្តណ សែៈនិងគមពីរទី្ឃនិកាយ  ដែិវគគ ម្ដលរពះ

គនថរច ចារយទំងឡាយរោែ នរដាតរែងទ្ែុតាមដើរណ្ើ ររសចែែ ី ម្ដលរោែ 

សម្មែងទ្ែុថ្ល រែយថ្លនរោរនះ ជាឧទនវាចា មិនម្មនជារែយនមស្ឋា រម្ដលរគ

ធាល ប់សូរតរគប់រពឹែរគប់ោង ចដចូសពវនងងរនះរទ្។ 

 តាមរសចែែពិីត រែយថ្លឧទនៗរនះ រោែម្របថ្លរែយសរោប់បនលឺរឡើង 

 នដល់វាចាម្ដលោន់ឮរចញមែរដាយអ្ំណ្តចននរសចែែរីែីរាយែនុងចតិែ ចម្មលែ

អ្ស្ឋច រយែនុងចតិែនិងរសចែែរីជះថ្លល ផរូផងន់នចតិែឬរដាយការម្ដលោនសមបជញ្ញា  គឺ

រសចែែដីងឹខ្លួន, រដាយរពញែោល ំងឥតរទ្ើសទែ់ចរំរះរពឹតែកិារណ៍្រ ះៗ រយើងគរួ

សននិដាា ន នថ្ល រែយថ្លនរោបទ្រនះ ទ្ែុដចូជាវតថុម្ដលោនតនមលនងលងនូរគរួគបបី

រែាទ្ែុនិងគរួ ំយែរៅបរចចញសម្មែងឱ្យសមតាមកាលៈរទ្សៈ មិនម្មនសរោប់

ររបើជាអ្ចនិ្នែយ៍ដចូជាវតថុធមមតារទ្ ម្តរពលររកាយតមែ ែ៏នរោរនះ នម្របកាល យ

នរោរតនែថ្ល 

០២ 



រៅជាធម៌មួយយ៉ងសំមន់បំផតុ គរឺវោរធវើបុណ្យពិធអី្វីនីមួយមែងៗ រគម្តងយែ    

នរោរនះរៅតាំងរធវើជារបធានរគប់ពិធទី្រួៅទំងអ្ស់  នជាយែររបើដរូចាន ះរ ះ ែ៏

រររះនរោរនះជាបទ្នមស្ឋា រ ម្ដលសម្មែងរសចែែរីោរពឱ្នលំរទនចរំរះរពះ

រតនរតយ័ រដាយអារស័យបស្ឋទ្ៈ គរឺសចែែរីជះថ្លល របស់អ្នែម្ដលររលបនលឺរឡើង 

ម្ដលរគរាប់អានថ្ល ទ្ែុជាធម៌នមស្ឋា រ ម្ដលសមរមយតាមទំ្នងរបស់ែចិចការនិង

រគប់កាលរគប់រវោរបស់អ្នែកាន់រពះពុទ្ធស្ឋស ទំងអ្ស់។ 

 រររះរ តុរ ះ រយើងខំុ្្នឹងសម្មែងែនុងដើរណ្ើ រររឿងនរោរនះ រដើមបីជាដើរណ្ើ រ 

សរោប់បណ្ែ ុះបណ្តែ លនវូសទធ និងបស្ឋទ្ៈរបស់រោែអ្នែរតូវការចងរ់ជាប ែនុង

ដើរណ្ើ រននររឿងនរោរនះ រយើងខំុ្្ោនរសចែែសីងឈឹមទ្ែុជាមុនថ្ល នរោែថ្ល រនះ 

គង ់នរៅជារបកាន់នដរបស់រោែអ្នែោនរសចែែរីតូវការចងរ់ចះែនុងររឿងរនះ របើ

មិនររចើនែ៏តចិ រ តរុនះ របើោនរឃលៀងឃ្លល តឬខុ្ស ត់ មិនសមរមយរតងឯ់ណ្ត

នីមួយ សូមអ្ភយ័រទសអ្ំពីសោន ែ់អ្នែអាននិងអ្នែស្ឋែ ប់រដាយរមរតភីាព ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

នរោរតនែថ្ល 

០៣ 



សម្មែងអំពីបទ នមោ 

 រែយថ្ល “នរោ” រនះ គឺជារែយសរោប់នមស្ឋា រមួយយ៉ងសំមន់បំផុតរបស់

អ្នែកាន់រពះពុទ្ធស្ឋស  រររះពួែពុទ្ធបរស័ិទ្ទំងឡាយ រវោម្ដលផែួចរផែើមរធវើការ

ែសុលនីមួយៗ រគម្តងម្តតំាងសូរតនរោ៣ចប់ជាដរាប ដចូោន នឹងអ្ំបិលរម្មងជា

របធានននសមល សឹងជាវតថុម្ដលលះបងរ់ចាលរចញមិន នដរូចាន ះម្ដរ ម្ងមទំង

បុរាណ្សម័យែ៏និយមររបើសូរតជា ូរម្ មែផង ជនួកាលរវោនឹងឱ្យែនូសិសស

ររៀនសូរតធម៌អាងស៌្ឋ្ស្ឋែ  លីឬនឹងរធវើពិធអី្វីៗែែ ី ែ៏រោែម្តងឱ្យតាំងនរោ៣ចប់

ជាមុន ហាែ់ដចូជា “នរោ” រនះ ជាធម៌មល ំងពូម្ែស័ែែសិិទ្ធិ អាចបណ្ែ ុះបណ្តែ លនន

ការសិែាសូរតររៀននឹងពិធរី ះឆាប់ នសររមចផលដចូបំណ្ង ន័យរតងរ់នះ

គបបីរឃើញ នតាមម្បបែបួនតរោចាស់ៗ ររចើនតាំងរឡើងែនុងរពលដើបូងម្ដលនឹង

ររៀនថ្ល “នមោ ពទុ្ធា យ សិទាំ...” ដរូចនះជារដើម សូមបីរពះគនថរច ចារយទំងឡាយ 

ម្ដលជាអ្នែរច  លីនិងអ្ដាែថ្ល តាំងរផែើមនមស្ឋា រជាមុនសិនម្ដរ ម្ដលរៅថ្ល 

បណ្តមោថ្ល ដល់សម័យររកាយរយើងជាពុទ្ធោមែជនទំងឡាយ ំោន រៅថ្ល បទ្

នមស្ឋា រឬការតាំងនរោរដើមបីរកាបថ្លវ យបងគើ នមស្ឋា រដល់រពះជាោច ស់នងលរចួរ ើយ 

រទ្ើបរោរពឱ្នលំរទនដល់អ្នែម្ដលោនគណុ្ ដចូជារគូឧបជាយ៍អាចារយជារដើមឬ

ចរំរះជនណ្តៗ ម្ដលខ្លួនធាល ប់រាប់អានថ្លពូម្ែស័ែែសិិទ្ធិឆតុឆាប់ ដចូសម័យមង

ររកាយរនះ រគររចើនរៅថ្លថ្លវ យរគូ ររបៀបរនះជារបនពណី្និយមម្ដលជាប់តណំ្

តមែអ្ំពីបុពវបុរសជាន់មុន។ 

 ម្មនពិត “នមោ” រនះ ោនមែអ្ំពីទី្ររចើនែម្នលង ដចូជា នរោ៨បទ្, នរោ 

ែនុងរោរបរតិែនិងនរោែនុងអាដា ដយិបរតិែជារដើម, ម្តនរោម្ដលោនមែែនុងគមពីរ

នរោរតនែថ្ល 

០៤ 



ដនទ្ៗ នឹងរលើែម្លងមិន ច់អ្ធបិាយ។ ែនុងទី្រនះនឹងអ្ធបិាយចរំរះបទ្ “នមោ 

តសស ភគវមោ អរហមោ សោា សមពទុាសស” ប៉រុណ្តណ ះ ម្ដលជារបធានននបទ្

នមស្ឋា រ ម្ដលរយើងធាល ប់ោត់ធាល ប់ែជាយូរយរមែរ ើយ រយើងនឹងទញឧទ រណ៍្

មែផសំជាមួយនឹងរសចែែអី្ធបិាយ ម្ដលោនន័យសរងខបៗដចូតរៅរនះ ៖ 

 បទ្ថ្ល “នមោ” រ ះ សម័យជាន់រដើមរោន់ម្តជារែយឧទន ម្ដលជនទំង

ឡាយរ ះៗបនលឺរឡើងរដាយរសចែែរីបីតារ រោទ្យរបស់ចតិែ រដើមបីរបកាសរសចែែី

រជះថ្លល និងរសចែែអី្ស្ឋច រយចតិែ ែនុងរពះរ ជ្ាញាណ្ននរពះដោ៏នរពះភាគជាោច ស់ឬ

ម្ដលោនរសចែែរីជះថ្លល រស្ឋប់រ ើយ រោដល់ជបួរបទ្ះរ តអុាសននអ្នធរែ ឆាប់

របញាប់បនលឺរឡើងនវូឧទនវាចា រដើមបីការររសរតូវនិងរសចែែអី្នែរាយរផសងៗ ម្ត

ររឿងរ៉ាវរបស់នរោរនះ ោនរោលចារែឹរ ែដចាស់ថ្ល ែនុងសម័យពុទ្ធកាល ឥត

ោនររលចរំរះរពះភ័្ ែែរពះស្ឋស្ឋែ  ដចូម្ដលរយើងររលចរំរះរពះភ័្ ែែរពះ

បដោិែនុងឥឡូវរនះរទ្ (ដចូរវោសូរតមនែ ថ្លវ យបងគើរពះែនុងវហិារ ស្ឋោ) ជារែយ

ររលរដាយស្ឋង ត់ែ ំំងរសទើរទំងអ្ស់ែ៏ថ្ល ន តាមពិតែ៏គរួម្តនឹងដរូចាន ះម្មន 

រររះសមែីថ្ល “តសស ភគវមោ” ម្ដលម្របថ្ល ដល់រពះដោ៏នរពះភាគជាោច ស់

រ ះ ឥតបំណ្ងថ្លជារែយររលចរំរះមុខ្រទ្ គចឺងឡុលឱ្យរឃើញថ្លជារែយររល

បិទ្ៗ  ំងៗ រដាយរតង។់  

 តរៅរនះនឹងចាប់និយយអ្ំពីបទ្ថ្លៈ 

 “នមោ តសស ភគវមោ អរហមោ សោា សមពទុាសស” រពមទំងនិទនជា

ឧទ រណ៍្ដចូតរៅរនះ ៖ 

នាមននអនកមោល នមោ គ្រាដបូំង 

នរោរតនែថ្ល 

០៥ 



 នមោ សាោគិរយិមខោ  តសស អសុរមិនាោ  បវចុ្ចតិ ភគវមោ ចាតុ-

មហារាជិខ អរហមោ សមខោ  តថា សោា សមពទុាសសតិ មហាគ្រពមហាហិ 

បវចុ្ចតិ ឥតិ ឯវំ បញ្ច  មទមវហិ បតិដ ឋោិតិ។ 

 ១—នមោ ស្ឋតាគរិយិែស ររលនមស្ឋា រ, 

 ២—តសស អ្សុរនិទរា ូ ររលនមស្ឋា រ, 

 ៣—ភគវមោ រសែចចាតមុហារាជកិា ររលនមស្ឋា រ, 

 ៤—អរហមោ រសែចសែារទ្វរាជ ររលនមស្ឋា រ, 

 ៥—សោា សមពទុាសស រស្ឋែមហារព ម ររលនមស្ឋា រ។ 

 រទ្វតាទំង៥រពះអ្ងគរនះ ជាអ្នែររលនមស្ឋា រ មួយអ្ងគមួយបទ្ៗ ររៀងៗខ្លួន 

រពះោថ្លរនះោនរ ែដែនុងដីកាមងគលមួយរយរ ំបី (១០៨) ម្ដលរពះអ្រ នែទំង

ឡាយ  នរបមូលរដាតរែងទ្ែុ ឱ្យជាបទ្មួយជាមួយោន  សរោប់នឹង ននមស្ឋា រ

ចរំរះរពះសោម សមពុទ្ធជាោច ស់ទំង៣របរភទ្។ 

 ន័យមួយរទ្ៀត ែនុងសុតែនែបិដែ ោននិទនខ្លីៗនិងរសចែែមី្ដលគរួចលូចតិែ

 ន ម្ដលោនមែែនុងរពះសូរតរ ះៗដូរចនះ ៖ 

 ១—នមោ ម្ដលោនមែែនុងសែាបចហសូរត ោនររឿងដើណ្តលថ្លៈ កាលរ ះ 

សរមែចអ្មរនិទ ោនរទ្វបំណ្ងនឹងរសែចរៅោល់រពះស្ឋស្ឋែ  រទ្ើប នរទ្ងត់ាំងគនធពវ

រទ្វបុរតឱ្យជាមគគុរទ្ទស ំផលូវរពះអ្ងគ រសែចរពមរដាយរទ្វបរវិារ មែកាន់សោន ែ់រពះ

បរមស្ឋស្ឋែ  ម្តែនុងរវោរ ះរពះអ្ងគរៅ សតែបបណ្ណ គហូា ជតិភនរំវទ្យិកាបព៌ត 

ែនុងតបំន់អ្មពសណ្ឌ ៈ ែនុងម្ដនរាជរគះឹ រទ្ងទ់្លូសនទ ការរ រស័យជាមួយនឹងរពះ

សមពុទ្ធបរមរគូលមមសមគរួរ ើយ រទ្ើបទ្លូសួរបញ្ញហ ែមមរផសងៗ រពះសមពុទ្ធជាោច ស់

នរោរតនែថ្ល 

០៦ 



រទ្ងរ់ឆលើយរដាះរស្ឋយដរាបដល់រពះអ្ងគអ្ស់រសចែែសីងស័យ រ ើយរទ្ងរ់បកាសនវូ

រសចែែរីែីរាយស្ឋទ្រយ៉ងនរែម្លង ែនុងការម្ដល នទ្ទ្លួររែបរសធម៌រទ្ស 

ជារដើមថ្ល រពះអ្ងគនឹង នចររមើនរពះជ ម យុយឺនយូររបសិនរបើចតុអិ្ំពីរទ្វរោែ 

ែ៏គងម់ិន នរៅកាន់អ្ យភមូិរទ្ៀតតរៅ។ ររសចរ ើយរទ្ើបោនរទ្វបញ្ញា នឹង

គនធពវរទ្វបុរតថ្ល រោែជាអ្នែោនឧបការៈររចើនដល់រយើង ម្ដល នញំុាងរពះ   

ស្ឋស្ឋែ ឱ្យរទ្ងរ់ជះថ្លល ជាដើបូង រ ើយ ន ំរយើងចលូរៅកាន់សោន ែ់រពះអ្ងគែនុង

រពលមងររកាយ រណ្ហ ើយចះុ រយើងនឹងឱ្យរោែ នតមំ្ណ្ងជាគនធពវរទ្វរាជ។ ែនុងទី្

បំផតុ សរមែចអ្មរនិទឥនទរកាសីយ រទ្ង ់នយែរពះ សែរល់ចាប់ម្ផនដ ី រ ើយ

បនលឺរពះឧទនវាចារដាយរសចែែរីរតែអ្ររែីរាយែនុងរពះទ័្យថ្លៈ “នមោ តសស    

ភគវមោ អរហមោ សោា សមពទុាសស” ដរូចនះចនំនួ៣ដង។ 

 ២—នមោ ម្ដលោនមែែនុងបិយជាតិែសូរត ោនររឿងររលទ្ែុថ្លៈ គ បតី

ោន ែ់ោនែនូរបុសមួយជាទី្រសឡាញ់រពញចតិែ ែនូរ ះទ្ទ្លួអ្និចចែមមរៅ ចមំ្ណ្ែ

គ បតជីាបិតាោនរសចែែយំីរស្ឋែខ្សឹែខ្សួល អារឡាះអាល័យស្ឋែ យបុរតជាពន់

របោណ្ដរាបដល់ឈប់រធវើការងារចចិចឹ មជវីតិ គតិម្តរដែសមងំនិងយំែនទែ់ែរនទញ

បរមះនរនៀលររៀបរាប់រដាយរបការរផសងៗ នងងមួយោត់ នចលូរៅោល់រពះស្ឋ-

ស្ឋែ ៗ រតាស់បងាគ ប់ឱ្យសួរររឿងរ តរុចួរ ើយ រទ្ើបរតាស់ថ្លៈ ោន លគ បត ីរសចែែី

រស្ឋយរស្ឋែ អារឡាះអាល័យនិងទ្ែុខរទមនសសទំងឡាយរនះ សុទ្ធម្តរែើតរឡើង

អ្ំពីរសចែែរីសឡាញ់ ោនរបស់រសឡាញ់ជាម្ដនរែើតទំងអ្ស់។ ោត់ែ៏មិនររតែអ្រ 

មិនជើទស់តះិរដៀលរពះពុទ្ធភាសិត រោន់ម្តររកាែអ្ំពីទី្អ្ងគុយរ ើយរដើររចៀស

រចញរៅ រ ើយរៅររលពណ៌្ ររឿងរ ះរ ប់ឱ្យអ្នែផងស្ឋែ ប់។ ដើណឹ្ងរពះពុទ្ធ

នរោរតនែថ្ល 

០៧ 



ភាសិតរនះ នឮផាយរ ូតរៅដល់រពះបរមរាជវាំង។ រពះ ទ្បរសនទិ្រកាសល 

រទ្ើបរតាស់សួររពះ ងមលលិកាថ្លៈ រពះសមណ្រោតម ររលដរូចាន ះម្មនឬមលលិកា? 

ម្មនរ ើយរពះអ្ងគ រពះដោ៏នរពះភាគជាោច ស់រទ្ងរ់តាស់រសចែែមី្តមយ៉ងប៉ុរណ្តណ ះ 

សូមរទ្ងរ់ពះរមតាែ ររ ស។ 

 រពះរាជារទ្ងម់ិនរជឿរ ើយោនរពះបនទូលថ្លៈ មលលិការនះឱ្យម្តរពះសមណ្-

រោតមររលថ្លដចូរម៉ចៗ រចះម្តយល់រឃើញថ្លពិតៗទំងអ្ស់ របម្ លោន សិសស

និងអាចារយ និយយអ្វីៗែ៏និយយតាមោន រៅ រ ើយែ៏រទ្ងប់រណ្ែ ញរពះ ងឱ្យរចញ

រៅ។ 

 នងងមួយមងររកាយ រពះ ងចលូរៅោល់រពះរាជា រ ើយទ្លូអ្ធបិាយ

រពះពុទ្ធភាសិតរ ះរដាយពិស្ឋែ រ ម្តែនុងទី្រនះនឹងចបិចរលើែយែចរំរះម្តរសចែែី

សំមន់មែសម្មែងឱ្យរឃើញថ្ល រពះ ងទ្លូសួររពះមហាែសរតថ្លៈ បពិរតរពះមហា

រាជ វជរិែីោុររីាជធតីារបស់រពះអ្ងគែែ,ី រពះ ងវាសភខ្តែយិែែ,ី វឌិឌូភរ បតែីែ,ី 

ខ្លួនរពះ ងខំុ្្ជាោច ស់ែែី, ម្ដនកាសីនិងរកាសលែែី ទំងអ្មាលរនះជារបស់រសឡាញ់

រពញរពះទ័្យខ្លះឬរទ្? រពះរាជាតបថ្លៈ ចាំ ច់រៅនិយយអ្វី មលលិកា! របស់ទំង

រនះ សូមបីម្តមួយមុខ្ៗរ ះ ែ៏រយើងរៅម្តរសឡាញ់រពញចតិែទំងអ្ស់។ ចះុរបើ

របស់ទំងរ ះវ ិសររត់រ សឬម្របរបួលរៅរដាយរបការរផសងៗ រពះអ្ងគនឹង

រទ្ងរ់ទមនសសខ្លះឬរទ្? រណ្ហ ើយចះុ មលលិកា សូមបីម្តខ្លួនរយើងែ៏គងដ់ងឹជាែ់ថ្លជា 

រសចែែទី្ែុខយ៉ងធ ំរពះ ងរចះម្តទ្ទ្ចួទ្លូថ្ល នឹ ងរ ើយ! មហាបពិរត រសចែែសីម

ដចូពុទ្ធភាសិតម្ដលរពះដោ៏នរពះភាគរតាស់មិនម្មនរទ្ឬ? រពះដោ៏នរពះភាគជា

រពះអ្រ នែ រតាស់ដឹងរបនពរដាយរពះអ្ងគឯង រទ្ងប់ំណ្ងយែរសចែែរីនះ រទ្ើបរទ្ង់

នរោរតនែថ្ល 

០៨ 



រតាស់ថ្ល “រសចែែរីស្ឋែសររងងសនរង អារឡាះអាល័យនិងទ្ែុខរទមនសសទំង

ឡាយ សុទ្ធម្តរែើតោនរឡើងមែអ្ំពីរសចែែរីសឡាញ់ ោនរបស់រសឡាញ់ជាម្ដន

រែើតមុន” ដរូចនះ។ 

 ម្មនរ ើយ មលលិកា! គរួអ្ស្ឋច រយណ្តស់ ន៎ ! មិនធាល ប់ោនមែពីមុនរឡើយ! 

រ ែដជារពះដោ៏នរពះភាគរទ្ងច់ាែ់ធលុះចរំរះ រដាយរពះរ ជ្ាញាណ្ រទ្ើប ន

រទ្ងរ់ឃើញនវូរ តរុនះយ៉ងជាែ់ចាស់។ រពះរាជារទ្ងរ់ពញរពះទ័្យ ដរាបដល់

រសែចររកាែរឡើងពីអាសនៈ រទ្ងរ់ រពះភសូ្ឋ រឆៀងរពះអ្ងាមងស្ឋែ ំ រ ើយរទ្ង់

បនលឺឧទនវាចារដាយរសចែែរីជះថ្លល ថ្លៈ “នមោ តសស ភគវមោ អរហមោ 

សោា សមពទុាសស” ដរូចនះ៣ដង។ 

 ៣—នមោ ម្ដលោនមែែនុងរពហាម យុសូរតរ ះ ោនររឿងដើណ្តលទ្ែុថ្លៈ 

ោនររ មណ៍្ចាស់ោន ែ់ ជាគណ្តចារយយ៉ងធរំ ម្ ះ ររហាម យុ ោនអាយុ១២០ឆាន ំ 

 នរជាបរពះែតិែយិសម្ដលោន់ឮរនទឺលបីមែថ្លៈ រពះសមណ្រោតមរសែចរចញ

រទ្ងរ់ពះផនួសអ្ំពីសែយរតែលូ រ ើយ នរតាស់ដងឹធម៌ពិរសសទំងពួងរដាយ

របនពចរំរះរពះអ្ងគឯង ជារពះអ្រ នែឯែែនុងរោែ ោម នគរូរបៀបជារដើម ឥឡូវរនះ

រពះអ្ងគរទ្ងស់ម្មែងធម៌ររ សរបរៅដល់មហាជន ោនរពះែតិែស័ិពទលបីលាញខ្ទរ

មទ រខ្ចរមច យឮស្ឋយសុសសពវពសុធា ររ មណ៍្ោនបំណ្ងប៉ងរ ថ្លន ចងរ់ជាបនវូ

រសចែែពិីត ដចូោត់អ្នែផងរគនិយយរ ះម្មនឬរទ្ រទ្ើបហាោត់រៅឧតែរោណ្ព 

ម្ដលជាសិសសសំណ្ពវចតិែម្តមួយ ឱ្យជួយរៅរសុើបស្ឋែសួររែរសចែែពិីត។ ឧតែរ

ោណ្ពទ្ទ្លួយ៉ងឆាប់នវូរែយបងាគ ប់ននរោែអាចារយរ ើយ  នរតាច់រដើររងាគ ត់

សងាវ តរែតាមលំដាប់រ ូតចលូរៅដល់ទី្ម្ដនវរិទ្ ៈ ម្ដលរពះស្ឋស្ឋែ រសែចគង់

នរោរតនែថ្ល 

០៩ 



រៅ ោត់ែ៏ចលូរៅជតិោល់រពះអ្ងគ រទ្ើបរកាបទ្លូសួរសនទ រ រស័យ លុះលមម

សមគរួរ ើយរទ្ើបលុតជងគងអ់្ងគុយចះុ។ ោត់ នគន់គពិូចារណ្តរមើលមហាបុរសិ

លែខណ្ៈ៣២របការ ម្ដលោនែនុងរពះកាយរបស់រពះស្ឋស្ឋែ  រឃើញរគប់សពវបរ-ិ 

បូណ៌្ ោត់ែ៏ោនរសចែែរីរតែអ្ររស្ឋមនសសយ៉ងច ុំត ម្តោនបំណ្ងបួង ច់ចង់

រជាបចងដ់ឹងឱ្យនរែម្លងតរៅរទ្ៀត រទ្ើបឃ្លល ំចំារមើលជាប់តាមរពះអ្ងគរគប់ឥរយិបង 

ដចូរសរោលរៅតាមខ្លួនអ្ស់វារៈចនំនួ៧ម្ខ្រទ្ើប នដងឹចាស់។ លុះអ្ស់រសចែែី

វមិុតែសងស័យរ ើយ រទ្ើបោត់របញាប់របញាល់វលិរតឡប់មែកាន់រែុងមិងោិវិញ 

ចលូរៅកាន់សោន ែ់អាចារយ និយយររៀបរាប់អ្ំពីររឿងរ៉ាវរផសងៗ តាំងម្តអ្ំពីមង

រដើមរ ូតដល់ចប់ឱ្យររ មណ៍្ជាអាចារយស្ឋែ ប់។ រពហាម យុររ មណ៍្ចាស់ជរាែ៏

រពញររពៀបរៅរដាយរបីតារ រោទ្យ បនលឺនវូឧទនវាចារដាយរសចែែរីរតែអ្ររែី

រាយននចតិែថ្លៈ “នមោ តសស ភគវមោ អរហមោ សោា សមពទុាសស” ដរូចនះ  

៣ដង។ 

 ៤—នមោ ម្ដលោនមែែនុងោរវសូរត ោននិទនរោែររលទ្ែុថ្លៈ ែនុង

ម្ដនរកាសលោន ងររ មណី្ោន ែ់រ ម្ ះ ធនញ្ញា នី ជារសីោនរសចែែរីជះថ្លល

យ៉ងនរែម្លងែនុងរពះពុទ្ធស្ឋស  អារស័យរៅែនុងរសុែរ ម្ ះ អ្ចលែបបៈ  ន

ជាភរយិននភារទវ ជររ មណ៍្ ម្ដលរតូវជាបងរបុសអ្រកាា សែភារទវ ជររ មណ៍្ 

 ងជារពះរស្ឋតាបននបុគគល  ងរ ះែណ្តែ ស់ែែ ីែឡែែែ ីភាល ត់ភាល ំងរអ្ិលជើពប់ែែ ី ង

ររចើនម្តភ្ាែ់ោន់ោត់បនលឺឧទនវាចាថ្លៈ “នមោ តសស ភគវមោ អរហមោ 

សោា សមពទុាសស” ដរូចនះជានិចចកាល។ ររឿងរនះរបើចងពិ់ស្ឋែ រចរូរៅរមើលែនុង     

ររ មណ្វគគ និទនអ្រកាា សែភារទវ ជររ មណ៍្ ទី្២៧៨ននធមមបទ្ខុ្ទ្ទែនិកាយ 

នរោរតនែថ្ល 

១០ 



ភាគ៨និងោរវសូរតរ ះចះុ។ ចមំ្ណ្ែររឿងរ៉ាវរផសងៗ ម្ដលោនែនុងសូរតដចូម្ដល

 ំមែពណ៌្ រនះ ែ៏រោន់ម្តជាន័យសរងខបម្ដរ រររះោនរសចែែមី្ដលនឹងរតូវ

និយយតរៅរទ្ៀតររចើន រ តរុនះសូមសងខតិន័យម្តប៉ុរណ្ណ ះ។ 

គ្របមោជន៍ននខរមោល នមោ 

 ១-រដើមបីនឹងឱ្យអ្នែរ ជទ្ំងឡាយរោែរជាបថ្ល ការរបរពឹតែយ៉ិងរនះជតិ

ចរំរះវងសននរពះអ្រយិជាោច ស់។ 

 ២-រដើមបីការររសពវវនែរាយ។ 

 ៣-រដើមបីនឹងជរមះស ែ នចតិែឱ្យបរសុិទ្ធ។ 

 ៤-រដើមបីនឹងឱ្យជវីតិិ្នទីយោនខ្លឹមស្ឋរ។ 

 មសច្កែីសមងោតៈ ម្ដលថ្លជតិចរំរះអ្រយិរបនពណី្រ ះ រររះរពះសមពុទ្ធ

និងសបបុរសទំងឡាយ កាលម្ដលនឹងសម្មែងធម៌ែែ ី ស្ឋែ ប់ធម៌ែែនិីងរធវើការមងគល     

ឯណ្តៗែែ ី រម្មងររលនមស្ឋា ររពះរតនរតយ័ជាមុន ទល់ម្តជារបនពណី្ជាប់មែ

ដរាបដល់ឥឡូវរនះ។ ម្ដលថ្លរដើមបីការររអ្នែរាយ រររះកាលរបើបុគគលរឭែដល់

គណុ្រពះរតនរតយ័ជាប់ោំរ ើយ រម្មងមិនោនរសចែែតីែ់សលុតរនធត់ចតិែ សូមបីនឹង

រតូវស្ឋល ប់ែនុងទី្ណ្តរ ះ ែ៏គងអ់ាចនឹងការររមិនឱ្យរៅរែើតែនុងចតរុា យ ន។ 

ម្ដលថ្លរដើមបីជរមះស ែ នចតិែឱ្យបរសុិទ្ធរ ះ រររះថ្លកាលរបើបុគគលរឭែដល់

គណុ្រពះរតនរតយ័រ ើយ អាចឱ្យរែើតបីត ិរោជាៈែនុងកាលណ្ត ចមំ្ណ្ែស ែ ន

ចតិែរម្មងបរសុិទ្ធរ សចាែរាគៈ រទសៈ រោ ៈ ែនុងកាលរណ្តះ។ ម្ដលថ្លគបបីឱ្យ

ជវីតិោនខ្លឹមស្ឋររ ះ រររះអ្នែម្ដលោនរ ជ្ាពិចារណ្តឱ្យរឃើញគុណ្រពះរតន

រតយ័ជាែ់ចាស់រ ើយ រ ម្ ះថ្លជាអ្នែ នបំរពញរធវើជវីតិរបស់ខ្លួនឱ្យោនខ្លឹម

នរោរតនែថ្ល 

១១ 



ស្ឋររដាយពិតរ ែដ។ 

មហតុម្ដលគ្រតូវមោលនមោ៣ច្ប់ 

 ១-រដើមបីនឹងរធវើការតាំងនមស្ឋា ររ ះឱ្យមា ប់ខ្ាួនោំមួន។ 

 ២-រដើមបីនឹងនមស្ឋា រដល់រពះពុទ្ធទំង៣របរភទ្។ 

នមោ៣ច្ប់សគ្រោប់នមសាោ រដល់គ្រពះពទុាទ្ធងំ៣គ្របមភទ 

 ចប់ទី្១-សរោប់នមស្ឋា ររពះសមពុទ្ធជាសទធ ធែិ 

 ចប់ទី្២-សរោប់នមស្ឋា ររពះសមពុទ្ធជាបញ្ញា ធែិ 

 ចប់ទី្៣-សរោប់នមស្ឋា ររពះសមពុទ្ធជាវរីយិធែិ 

 មាលច្ណំៈំ ដើរណ្ើ រសចែែីទំងអ្ស់រនះ  នដែពីគមពីរសុមងគលវោិសិនី

ដកីា១, ខុ្ទ្ទែ ឋ១, បរមតថរជាតកិា១, និទនសំយុតែ១។ 

គ្រពះនគ្រតសរណគមន៍ 

 រពះពុទ្ធ—រពះធម—៌រពះសងឃ រតូវជា៣។ 

កម្នែងម្ដលគ្រោស់នគ្រតសរណគមន៍ 

 រពះនរតសរណ្គមន៍រនះ រពះដោ៏នរពះភាគជាោច ស់ រតាស់ នរពឥសិបតន

មិគទយវន័ ជតិរែុងររាណ្សី ដល់រពះអ្រ នែស្ឋវែ័ទំង៦០អ្ងគ ម្ដលរទ្ងនឹ់ង

បចាូនរៅរបកាសរពះពុទ្ធស្ឋស  រដាយោនពុទ្ធបំណ្ងនឹងឱ្យសររមចែចិចបពវជាា

និងឧបសមបទដល់ែលុបុរតទំងពួង រដាយពិធកីាន់យែរពះនរតសរណ្គមន៍រនះ 

រៅថ្ល តសិរណ្គមនបូសមបទ។ 

(តពីស្ឋរតថសងគ ៈ ម្របរចញពីរសៀម) 

វតថបំុណងននគ្រពះរតនគ្រត័យ 

នរោរតនែថ្ល 

១២ 



 ១-រមិតពវំ  រមានែិ  ឯោថ តិ រ។ំ  

 ជនទំងឡាយម្តងររតែអ្រនវូវតថុម្ដលអ្រយិបណ្ឌ ិ ត គបបីររតែអ្រែនុងរបជុើ៣

ននបូជនីយវតថុរនះ រ តរុ ះ របជុើ៣ននបូជនីយវតថុ (គរឺតនរតយ័) រនះ រទ្ើប ន

 មថ្ល រៈ។ 

 ២-អោែ នំ  ភជមនែ  ឧបមសវមនែ  ទគុគតិមោ  សំសារមហណណ វមោ  វា 

ោមរតីតិ  តំ។  

 របជុើ៣ននបូជនីយវតថុឯណ្ត ម្តងញុាំងជនអ្នែគប់ គថឺ្លចលូរៅរសពនវូខ្លួន

ឱ្យឆលងផតុពីទ្គុគតនិិងអ្នលងម់ ណ្ណ ព គឺសងារវដែ រ តរុ ះរបជុើ៣ននបូជនីយវតថុ

រ ះ រទ្ើប ន មថ្ល តៈ។ 

 ៣-អោែ នំ  អនសុសរមនែ  សុគតិ  និោវ នានិ  មនតីតិ  នំ។  

 របជុើ៣ននបូជនីយវតថុឯណ្ត ម្តង ំជនអ្នែរឭែដល់ខ្លួនរៅកាន់សុគតិនិង

រពះនិរវ ន រ តរុ ះ របជុើ៣ននបូជនីយវតថុរ ះ រទ្ើប ន មថ្ល នៈ។ 

(ដែពីអ្ភធិានបបទី្បិកា សូច)ិ 

 មសច្កែីសមងោតៈ រតនៈរនះរគម្ចែរចញជា៣អ្ែសរ គតឺមួែពី រមៈ ធាត ុែនុង

អ្តថថ្ល ររតែអ្រ។ តៈ មែពី តរៈ ធាត ុែនុងអ្តថថ្ល ឆលង។ នៈ មែអ្ំពី និ ធាត ុែនុងអ្តថថ្ល 

ឱ្យដល់។ រមួចលូោន ជា រតនៈ ម្របថ្ល ជាទី្ររតែអ្រ (រែីរាយ) របស់អ្នែរ ជ១្។ ជា

ររគឿងឆលងផតុពីទ្គុគតិនិងសងារវដែ១។ ជាររគឿង ំឱ្យដល់សុគតនិិងរពះនិរវ ន១។ 

សរណគមន៍ោន២ោ៉ងគឺៈ 

 ១-មោកិយសរណគមន៍  នដល់សរណ្គមន៍របស់បុងជុាន។ 

 ២-មោកុតែរសរណគមន៍  នដល់សរណ្គមន៍របស់រពះអ្រយិ។ 

នរោរតនែថ្ល 

១៣ 



(ដែពីអ្ដាែថ្ល ស្ឋមចាផលសូរត ទី្ឃនិកាយ) 

 មសច្កែីសមងោតៈ សរណ្គមន៍ ម្ដលមិនមា ប់ខ្ាួនអាចដាច់ធលុះធាល យ រ ម្ ះ

ថ្ល រោែយិសរណ្គមន៍។ សរណ្គមន៍ ម្ដលោំទំសថិតរសថរ មិនរចះធលុះធាល យ 

រ ម្ ះថ្ល រោែតុែរសរណ្គមន៍។ 

មហតុនាឱំ្យដាច់្មោកិយសរណគមន៍២ោ៉ងគឺៈ 

 ១-រររះកាន់លទ្ធិដនទ្ររៅពុទ្ធស្ឋស ។ 

 ២-រររះទ្ោល យខ្នធរលត់នវូជវីតិិ្ នទីយ។ 

 មសច្កែីសមងោតៈ បុគគលម្ដលដល់រពះរតនរតយ័ថ្លជាទី្ពឹងទី្រឭែរ ើយ 

រពលមងររកាយចលូរៅរាប់អានស្ឋស ដនទ្ យល់រឃើញថ្ល បុគគលនិងវតថុដនទ្

ថ្លលឡជាងរពះរតនរតយ័ សរណ្គមន៍ែ៏ដាច់ លុះរធវើកាលែរិយិទ្ោល យខ្នធស្ឋល ប់រៅ 

ែ៏ជារ តឱុ្យនរតសរណ្គមន៍ដាច់ដូចោន ម្ដរ។ 

ផលននខរដាច់្នគ្រតសរណគមន៍២ោ៉ងគឺៈ 

 ១-សាវមជោ  ដាច់របែបរដាយរទស។ 

 ២-អនាវមជោ  ដាច់រដាយមិនោនរទស។ 

 មសច្កែីសមងោតៈ ដាច់របែបរដាយរទស សរតែ យែការដាច់សរណ្គមន៍

រររះកាន់លទ្ធិស្ឋស ដនទ្។ ដាច់មិនោនរទស សរតែ យែការដាច់សរណ្គមន៍ 

រររះរធវើកាលែរិយិទ្ោល យខ្នធ។ 

មហតុម្ដលនាឱំ្យមៅហាងនគ្រតសរណគមន៍៣ោ៉ងគឺៈ 

 ១-អវិជោ  មនិដងឹលែខណ្ៈននរពះរតនរត័យ។ 

 ២-វិចិ្កិចាា  សនទិះសងស័យែនុងគណុ្រពះរតនរតយ័។ 

នរោរតនែថ្ល 

១៤ 



 ៣-មិចាា ទិដ ឋ ិោនរសចែែយីល់រឃើញខុ្ស។ 

 មសច្កែីសមងោតៈ បុគគលម្ដលរ សចាែបញ្ញា  មិនដងឹចាស់ថ្ល រពះរតន

រតយ័រ ះោនលែខណ្ៈដចូរមែច លឡវរិសសយ៉ងណ្តែែ ី ោនរសចែែសីនទិះសងស័យ

ថ្ល រពះរតនរតយ័នឹងជាសរណ្ៈដរ៏បរសើរម្មនឬមិនម្មនែែ ីោនរសចែែយីល់រឃើញ

ខុ្សពីរពះរតនរតយ័ែែ ី សឹងសុទ្ធម្តជារ តបុណ្តែ លឱ្យនរតសរណ្គមន៍របស់ខ្លួន

រៅ មង មិនផរូផងរ់ងុររឿងបរសុិទ្ធ នរឡើយ។ 

មហតុម្ដលផរូផង់រងុមរឿងនននគ្រតសរណគមន៍៣ោ៉ងគឺៈ 

 ១-ោនបញ្ញា ដងឹស្ឋគ ល់ចាស់ែនុងគណុ្រពះរតនរតយ័។ 

 ២-រ សចាែរសចែែសីនទិះសងស័យ។ 

 ៣-សោម ទិ្ដា ិរឃើញរតូវរបនពែនុងរពះរតនរតយ័។ 

មោកិយសរណគមន៍៤ោ៉ងគឺៈ 

 ១-អតែសននិោតសរណគមនំ ដល់រពះរតនរតយ័ រដាយរបគល់កាយ

ថ្លវ យជវីតិ។ 

 ២-តបបរាយនោសរណគមនំ ដល់រពះរតនរតយ័ រដាយរលើែគណុ្

រពះរតនរតយ័ទ្ែុែនុងមងរដើម។ 

 ៣-សិសសភាវបូគមនសរណគមនំ ដល់រពះរតនរតយ័ រដាយថ្លវ យខ្លួន

ទ្ែុជាសិសស។ 

 ៤-បាណិបាតសរណគមនំ ដល់រពះរតនរតយ័ រដាយរោរពសំពះ

ថ្លវ យបងគើ។ 

(ដែពីអ្ដាែថ្ល ស្ឋមចាផលសូរត ទី្ឃនិកាយ) 

នរោរតនែថ្ល 

១៥ 



 មសច្កែីសមងោតៈ អ្តែសននិយតសរណ្គមន៍រ ះ ដចូបរចចញវាចាថ្ល    

“អជោ  អាទឹ  កោវ   អហំ  អោែ នំ  ពទុាសស  និោមទម។ល។  ធមាសស  និោ-

មទម។ល។ សងឃសស និោមទម” ខំុ្្ោច ស់រធវើនងងរនះឱ្យជារដើម រ ើយសូមរបគល់

កាយថ្លវ យជវីតិដល់រពះពុទ្ធជាោច ស់។ល។ ដល់រពះធម៌។ល។ ដល់រពះសងឃជា   

ោច ស់។ តបបរាយនតាសរណ្គមន៍ បរចចញវាចាថ្ល “អជោ អាទឹ កោវ  អហំ ពទុា-

បបរាយមនា ឥតិមំ ធាមរថ។ល។ ធមាបបរាយមនា។ល។ សងឃបបរាយមនា 

ឥតិមំ ធាមរថ” ចាប់រដើមអ្ពីំនងងរនះជារដើមរៅ សូមរោែទំងឡាយចរូចាំខំុ្្ោច ស់

ទ្ែុថ្ល ោនរពះពុទ្ធជាោច ស់ជាមងមុខ្។ល។ ោនរពះធម៌។ល។ ោនរពះសងឃជា

ោច ស់ជាមងមុខ្។ សិសសភាវបូគមនសរណ្គមន៍ បរចចញវាចាថ្ល “អជោ អាទឹ 

អហំ ពទុាសស អមនែវាសិមខ ធមាសស សងឃសស ឥតិមំ ធាមរថ” ចាប់រដើមអ្ពីំ

នងងរនះជារដើមរៅ សូមរោែទំងឡាយ ចរូចាំខំុ្្ោច ស់ទ្ែុថ្លជាអ្រនែវាសិែរបស់រពះ

ពុទ្ធ រពះធម៌ រពះសងឃ។  ណិ្ តសរណ្គមន៍ បរចចញវាចាថ្ល “អជោ  អាទឹ  

កោវ   អភិវាទនបច្ចបុបដាឋ នំ  អញ្ោ លិកមាំ   ពទុ្ធា ទីនំ  មយវ  តិណណ ំ   វតថនំូ  

កមរាមិ ឥតិ ធាមរថ” ចាប់រដើមតាំងពីនងងរនះជារដើមរៅ សូមរោែទំងឡាយចរូ

ចាំខំុ្្ោច ស់ទ្ែុខថ្ល ខំុ្្ោច ស់នឹងរធវើអ្ភវិាទ្នែចិចនិងររកាែរឡើងទ្ទ្លួនិងរធវើអ្ចាលិែមម

និងស្ឋមីចែិមម ដល់វតថុទំងឡាយ៣ ោនរពះពុទ្ធជាោច ស់ជារដើម។ 

មហតុននខរថាវ យបងគំោន៤ោ៉ងគឺៈ 

 ១-ញាតិបាណិបាត ថ្លវ យបងគើរោរព រដាយរបកាន់ថ្លរតូវជាញាត។ិ 

 ២-ភយបាណិបាត ថ្លវ យបងគើរោរព រររះមល ចម្រែង។ 

 ៣-អាច្រយិបាណិបាត ថ្លវ យបងគើរោរព រដាយរបកាន់ថ្លរតូវជាអាចារយ។ 

នរោរតនែថ្ល 

១៦ 



 ៤-ទកោិមណយយបាណិបាត ថ្លវ យបងគើរោរព រដាយសោគ ល់ថ្លជាទ្ែខ-ិ

រណ្យយបុគគល។ 

(ដែពីអ្ដាែថ្ល ស្ឋមចាផលសូរត ទី្ឃនិកាយ) 

 មសច្កែីសមង ោតៈ បគុគលម្ដលថ្លវ យបងគើរោរពរពះស្ឋស្ឋែ  រដាយការសោគ ល់

ថ្ល រពះពុទ្ធអ្ងគរតូវជាបរមញាត ិ រ ម្ ះថ្ល ញាត ិណិ្ ត។ បុគគលម្ដលោន     

រសចែែមីល ចម្រែងចរំរះរពះពុទ្ធជាោច ស់ថ្ល រពះអ្ងគជាបុគគលោនឥទធ នភុាព របើមិន

ថ្លវ យបងគើរៅ មល ចម្រែងរពះអ្ងគនឹងរបទ្សូរ៉ាយដល់ខ្លួន រ ើយែ៏ថ្លវ យបងគើរោរពរៅ 

រ ម្ ះថ្ល ភយ ណិ្ ត។ បុគគលម្ដលថ្លវ យបងគើរពះស្ឋស្ឋែ រដាយរាប់អានថ្ល រពះ

អ្ងគធាល ប់ជារគូ ជាអាចារយ រ ម្ ះថ្ល អាចរយិ ណិ្ ត។ បុគគលម្ដលថ្លវ យបងគើ

រោរពឱ្នលំរទនរពះសមពុទ្ធបរមរគូ រដាយសោគ ល់ថ្ល រពះអ្ងគជាទ្ែខរិណ្យយបុគគល

ដរ៏បរសើរ រ ម្ ះថ្ល ទ្ែខរិណ្យយ ណិ្ ត។ ការរកាបថ្លវ យបងគើរោរពទំង៣មង

រដើមមិនរាប់ថ្លជាសរណ្គមន៍រទ្ ម្ដលរាប់ថ្លជាសរណ្គមន៍ នចរំរះម្តទ្ែខ-ិ

រណ្យយ ណិ្ តប៉ុរណ្តណ ះ។ 

គណុនភុាពននរតនគ្រត័យ៥ោ៉ងគឺៈ 

 “ចិ្តែឹកតំ មហគឃញ្ច  អតុលំ ទលុែភទសសនំ អមនាមសតែបរមិភាគំ 

រតនំ មតន វចុ្ចតិ”។ 

 ១-ចិ្តែឹកតំ ជាបូជនីយវតថុ ម្ដលបុគគលទ្លូទ្ែុែនុងចតិែ។ 

 ២-មហគឃ ំជាវតថុោននងលររចើន។ 

 ៣-អតុលំ រទ្រទ្ងន់វូគណុ្ គរឺែបុគគលដនទ្ងលងឹរសមើោម ន។ 

 ៤-ទលុែភទសសនំ តចិោន ណ្តស់នឹង នរឃើញ។ 

នរោរតនែថ្ល 

១៧ 



 ៥-អមនាមសតែបរមិភាគំ មនសុសជាន់ទបរែមិន ន។ 

 “រតនំ មតន វចុ្ចតិ” រ តរុ ះ អ្នែរ ជរ្ទ្ើបតាំងរ ម្ ះថ្ល “រតនៈ”។ 

(ដែពី និរតុែសិ្ឋរមចាុស្ឋ ែនុង លីនិឃណ្ឌ ុ) 

អានិសសមោកុតែរសរណគមន៍៤ោ៉ងគឺៈ 

 ១-រម្មងជាបចចយ័ឱ្យសររមច រស្ឋតាបតែផិល។ 

 ២-រម្មងជាបចចយ័ឱ្យសររមច សែទោមិផល។ 

 ៣-រម្មងជាបចចយ័ឱ្យសររមច អ្ ោមិផល។ 

 ៤-រម្មងជាបចចយ័ឱ្យសររមច អ្រ តែផល។ 

អានិសងសមោកិយសរណគមន៍ 

 “មយមកចិ្ ពទុាំ សរណំ គោមស ន មត គមិសសនែិ អបាយភូមំ          

បហាយ ោនសំុ មទហំ មទវោយំ បារបូិមរសសនែិ” សតវទំងឡាយឯណ្តនីមួយ 

ដល់នវូរពះពុទ្ធជាោច ស់ថ្លជាទី្ពឹងជាទី្រឭែ សតវទំងឡាយរ ះនឹងមិន នរៅកាន់

អ្ យភមូិរឡើយ លះរចាលនវូអ្តែភាពជាមនសុសរចញរ ើយ នឹង នរៅរែើតែនុង

រតនវោិន ញុាំងពួែអ្មររទ្វតាែនុងសួោ៌ល័យឱ្យបរបិូណ៌្។ 

(ដែពី ដកីាមហាសម័យសូរត) 

អានិសងសននមោកិយសរណគមន៍ មួយន័យមទៀត 

 “សាធមុរា មទវានមិនោ ពទុាសរណគមនំ មហាតិ” បពិរតរសែចសែារទ្វ-

រាជ រពះអ្ងគជាែពូំលននរទ្វតា ជនឯណ្ត នដល់រពះពុទ្ធជាោច ស់ថ្លជាទី្ពឹងទី្រឭែ 

“ពទុាសរណគមនមហតុ មោ មទវានមិនោ ឯវមិមេកមច្ច សោែ  ខយសស, 

មភទ្ធ បរមារណ សុគតឹ សគគំ មោកំ ឧបបជោនែ”ិ បពិរតសែារទ្វរាជ រពះអ្ងគ

នរោរតនែថ្ល 

១៨ 



ជាែពូំលននរទ្វតា សតវទំងឡាយែនុងរោែរនះ ចរំរះបណ្តែ ជនម្ដលោនចតិែ

បស្ឋទ្រស្ឋមនសសរាប់អានរពះពុទ្ធជាោច ស់ថ្លជាទី្ពឹងទី្រឭែ លុះកាលទ្ោល យបចច-

ែខនធរលត់ផតុអ្ស់ជវីតិិ្ នទីយររសចរ ើយ មងមុខ្ចតុចិតិែរ ះ នឹង នរៅបរងាើត

ែនុងសុគតរិោែសួោ៌និងបរបិូណ៌្រដាយស័កាែ នភុាព អាចែនលងរលើសនវូរទ្ពតា

ដនទ្រដាយរ ត១ុ០របការគៈឺ 

 ១-ទិមពវន អាយុនា រដាយអាយុទិ្ពវម្វងជាងរទ្វតាដនទ្។ 

 ២-ទិមពវន វមណណ ន ទិ្ពវរសមីោនកាយភលសឺ្ឋវ ងជាងរទ្វតាដនទ្។ 

 ៣-សុមេន រដាយរសចែែសុីខ្ស្ឋនែែនុងឥរយិបង៤ររចើនជាងរទ្វតាដនទ្។ 

 ៤-អធិបមតមយយន រដាយសភាវៈជាធនំរែម្លងជាងរទ្វតាដនទ្។ 

 ៥-យមសន រដាយោនយសររចើនជាងរទ្វតាដនទ្។ 

 ៦-ទិមពវហិ រមូបហិ រដាយទិ្ពវរបូរលើសម្លងជាងរទ្វតាដនទ្។ 

 ៧-សមទោន រដាយនឹង នសូរសំរឡងពីររាះអ្ស្ឋច រយជាងរទ្វតាដនទ្។ 

 ៨-គមនាហិ រដាយនឹង នែលនិរែអ្ូបបែ់ផាយរៅឆាង យជាងរទ្វតាដនទ្។ 

 ៩-រមសហិ រដាយនឹង នរសដប៏ចចងវ់រិសសជាងរទ្វតាដនទ្។ 

 ១០-មោដឋមពវហិ រដាយនឹង នសមផសសដជ៏ាទី្ចររមើនចតិែយ៉ងនរែម្លង

ជាងរទ្វតាដនទ្។ 

(ដែពី ស្ឋរតថសងគ ៈម្រប) 

“រែរ ែិ៍រ ម្ ះមនិលះបង ់ អ្នែតាងំអ្ងគរៅែនងុធម”៌ 

អ្វស្ឋនំ 

រស្ឋវរជាវរដាយៈ ថាច់្ សុតឹម 

នរោរតនែថ្ល 

១៩ 


