
គាថារបស់រពះនាងសុមមធាមេវ ី

បិដកលខ ៥៧ ទំព័រ ២២៦ 

 

នាងសុមមធា ជាធីតាននអគគមមេសីរបស់រពះរាជា រទង់រពះនាមមោញ្ច ៈ កនុងនគរ
ម ម្ ះមនាត វតី ជាស្រសតីដដលរពះអរយិៈអនកមធវើតាមសាសនា បានញំុងនាងឲ្យរជះ
ថាល មេើយ ។ នាងសុមមធា ជាស្សីមានសីល ជាធមមកេិោដ៏វចិិរត ជាពេុសសូតជា
ស្សីបានបទកនុងរពះពុទធសាសនា ចូលមៅជិតរពះមាតារពះបិតាមេើយទូលថា 
សូមរទង់ទំងពីរសាត ប់ (ពាកយខ្ុំមាច ស់) ។ 

 

និពាវ នាភិរតា អេំ អសសសតំ ភវគតំ យទិបិ ទិពវំ 

កិមងគ បន តុច្ឆឆ  ោមា អបបសាទ ពេុវឃិាតា ។ 

 

ខ្ុំមាច ស់ជាអនកមរតកអរ ចំមពាះរពះនិពាវ នភពសូមបជីាទិពវក៏ជារបស់មិនមទៀងទត់ 
នឹងចំ្ឆបាច់មពាលមៅេវីដល់ោមទំងឡាយដដលជារបស់មសាះសូនយ មានោរ
មរតកអរតិច មានមសចកតីចមងអៀតចងអល់មរចើន ។ 

 

ោមា កដុោ អាសីវសូិបមា មយសុ មុចឆិតា ពាលា 

មត ទីឃរតតំ និរមយ  សមបបិតា េញ្ញមនត ទុកខិតា។ 



 

ពួកជនពាល ឈលក់កនុងោមទំងឡាយណា ោមទំងឡាយមនាះ ជាសភាវៈមលល ច
ផា ឧបមាដូចជាអាសិរសិ ពួកជនពាលទំងមនាះ សឹងមពញដែនមរតៀបរតាកនុង
នរក រងទុកខលំបាកអស់ោលដ៏អដងវង ។ 

 

មសាចនតិ បាបកកមាម  វនិិបាមត បាបពុទធិមនា 

សទ ោមយន វាច្ឆយ ច មនសា ច អសំវតុា ពាលា ។ 

 

ពួកជនពាល មានកមមដ៏លាមក មានគំនិតអារកក់មិនសរងមួ ោយ វាច្ឆ ចិតត 
រដមងសមរងងសនរង កនុងវនិិបាត( អបាយ) សពវៗ  ោល ។ 

 

ពាលា មត ទុបបញ្ញញ  អមចតនា ទុកខសមុទមោ រទុធ  

មទមសមនត អជាននាត   ន ពុជឍមរ អរយិសច្ឆច និ ។ 

 

ជនពាលទំងមនាះ ឥតរបាជ្ាឥត មចតនា (គឺសាល ប់គំនិត) រតូវតណាា  ជាមេតុនន
ទុកខរបូរតឹ ោលមិនដឹងនូវធម៌ ដដលរពះសមពុទធ រទង់សដមតង រដមងមិនរតាស់ដឹង 
នូវអរយិសចច ទំងឡាយ ។ 

 



សច្ឆច និ អមម ពុទធវរមទសសិតានិ មត ពេុតរា អជាននាត   

មយ អភិននទនតិ ភវគតំ បិេនតិ មទមវសុ ឧបបតតី ។ 

 

បពិរតរពះមាតា ជនទំងឡាយ ជាមរចើននាក់ណាស់ ដដលមិនដឹងនូវសចចធម៌ ដ៏
ជាធម៌គឺរពះពុទធដ៏របមសើររទង់សដមតង មេើយមរតកអរដតងនឹងភព មពញចិតតដតនឹង
ោរមកើតកនុងពួកមទវតា ។ 

 

មទវសុបិ ឧបបតតិ អសសសតា ភវគមត អនិចចមាិ 

ន ច ឧតតសនតិ ពាលា បុនបបុនំ ជាយិតពវសស ។ 

 

សូមបោីរមកើតកនុងពួកមទវតាក៏មិនមទៀង ោលមបើភពមិនមទៀង ពួកជនពាល ក៏មៅ
ដតមិនតក់សលុតនឹងភព ដដលសតវរតូវមកើតញយៗ ។ 

 

ចតាត មរា វនិិបាតា មទវ ច គតិមោ កេញ្ច ិ លពភនតិ 

ន ច វនិិបាតគតានំ បពវជាជ  អតថិ និរមយសុ ។ 

 



វនិិបាត ៤ (សតវទំងឡាយបានមោយងាយ) ឯគតិ ២ (គឺមនុសស និងមទវតា) 
បុគគលគបបបីានមោយងាយដូចមមតចមកើតបពវជាជ របស់ពួកសតវវនិិបាតកនុងនរកមិន
មានម ើយ ។ 

 

អនុជានាេ មំ ឧភមោ បពវជិតំុ ទសពលសស បាវចមន 

អមបោសសុោា  ឃដិសសំ ជាតិមរែបបហានាយ ។ 

 

សូមរទង់ទំងពីរអនុញ្ញញ តឲ្យខ្ុំមាច ស់ មៅបួសកនុងសាសនាននរពះទសពល ខ្ុំ
មាច ស់នឹងជាស្រសតីមានមសចកតីខវល់លវ យតិច របឹងដរបងមដើមបលីះបង់នូវជាតិនិងមរ
ែៈ ។ 

 

កឹ ភវគមតន អភិននទិមតន ោយកលិនា អសាមរន 

ភវតណាា និមរាធាយ អនុជានាេ បពវជិសាមិ ។ 

 

របមោជន៍អវី មោយភព ដដលអនកផងដតងមរតករតអាលរបមោជន៍អវីមោយោយ
ជាមទសដ៏ឥតខលឹមសារ សូមរទង់អនុញ្ញញ តខ្ុំមាច ស់នឹងបួសមដើមបរីលំត់នូវភវតណាា  
។ 

 



ពុទធ នំ ឧបោមទ វវិជជិមតា អកខមណា ខមណា លមទធ  

សីលានិ រពេមចរយំិ ោវជីវ ំន ទូមសយយំ ។ 

 

ោរមកើតម ើងននរពះពុទធទំងឡាយ (ខ្ុំមាច ស់បានជួបរបទះមេើយ) ោលមិនដមន
ជាខែៈខ្ុំមាច ស់មវៀរស្ស ះមេើយ ខែៈខ្ុំមាច ស់បានមេើយ ខ្ុំមាច ស់មិនរបទូសត
នូវសីល និងរពេមចរយិៈរេូត អស់ជីវតិ ។ 

 

នាងសុមមធា រោបទូលរពះមាតាបិតាោ៉ងមនះថា ខ្ុំមាច ស់មៅជារគេសថនឹងមិន
មសាយអាហារ ខ្ុំមាច ស់សុខចិតតសាល ប់ ។ 

 

មាតាជាទុកខដស្សកយំ បិតាក៏ជាទុកខ រតូវមសចកតីមសាកសាត យរគបសងាត់ដូចគាន  
របឹងដរបងសរងបួសរងួមធីតាមនាះ ដដលដួលចុះមលើដផនដី នានផទរបាសាទថាៈ 

 

មាន លកូនស្សី ចូរនាងមរោកម ើង របមោជន៍អវីមោយោរមសាក (មដើមបចីង់បួស) 
មយើងបានថាវ យនាងដល់មសតច រទង់រពះនាមអនិករតតៈ ជាមសតចមានរបូលអ កនុង
នគរម ម្ ះវារែវតីមេើយ ។ នាងនឹងបានជាអគគមមេសី នឹងបានជាភរោិ
របស់មសតចអនិករតតៈដនកូនស្សី សីល រពេមចរយិធម៌ និងបពវជាជ  មគមធវើបានមោយ
ករមណាស់ ។ អាណាចរកកនុងរាជយ (ននមសតចអនិករតតៈ) រទពយនិងឥសសរយិយស 
(ក៏មានមរចើន) មភាគសមបតតិទំងឡាយនំាមកនូវមសចកតីសុខ (ក៏មានមរចើន) មភាគ



សមបតតិទំងឡាយនំាមកនូវមសចកតីសុខ ទំងខលួននាងក៏មៅរកមំុ មរពាះមេតុមនាះ
នាងចូរមរបើរបាស់មភាគសមបតតិតាមរបាថាន ចុះ មាន លកូនស្សី កិចចដដលមគរតូវដ
ែតឹ ង ចូរមានដល់នាង ។ 

 

អេ មន ភែតិ សុមមធា មា ឯទិសោនិ ភវគតំ អសារ ំ

បពវជាជ  វា មហាតុ មរែំ វា មតនមចវ វាមរយយំ ។ 

 

រគាមនាះ រពះនាងសុមមធា រោបទូលមាតាបិតាមនាះថាសមបតតិទំងឡាយរបាកដ
ដូមចនះ ចូរកំុមាន (ដល់ខ្ុំមាច ស់) ភពជារបស់គាម នខលឹមសារ បពវជាជ  ឬមរែៈ ចូរមាន
ដល់ខ្ុំមាច ស់ មរពាះមេតុមនាះកិចចដដលមគរតូវដែតឹ ង (ចូរកំុមានដល់ខ្ុំមាច ស់ម ើយ 
) ។ 

 

កិមិវ បូតិោយំ អសុចី សវនគនធំ ភោនកំ 

កុែបំ អភិសំវមិសយយំ គតតំ សកិបគយរតំិ អសុចិបុែណំ  ។ 

 

(សររីៈមនះ) ដូចជាដងាូវ ជាោយសអុយ មិនសាអ ត មានកលិនផាយមៅ គួរឲ្យលល ច 
ដូចជាោរងុជាវោិរននដសបក មពញមោយសាកសព មពញមោយរបស់មិនសាអ ត 
ដដលេូតមចញកនុងោលមតងៗ ។ 



 

កិមិវ តាេំ ជាននតី វកូិលកំ មំសមលាេិតុបសិតតំ 

កិមិកុលាលយំ សកុែភតតំ កម វរ ំកិសសទិសសតីតិ ។ 

 

ខ្ុំមាច ស់ដឹងនូវសររីៈមនាះថា ដូចជាអវីមួយ ដដលបូកលាបមោយសាច់និង្ម 
ជារបស់គួរមខពើមនរកមពក ជាលំមៅននេវូងដងាូវ ជាចំែីននសតវសាល ប ជាសាកសព 
(មគ) នឹងឲ្យដល់អនកណា មមតចបាន ។ 

 

និពវុយាតិ សុសានំ អចិរ ំ ោមោ អមបតវញិ្ញញ ណា 

ឆឌឌិមតា កលិងគរ ំវយិ ជិគុចឆមាមនេិ ញតីេិ ។ 

 

ោយដដលមានវញិ្ញញ ែ របាសមចញមេើយ មិនយូរបុ៉នាម នមគដតងដុតកនុងនរព
សមសាន ពួកញតិ ដដលមខពើមរមអើម ក៏មបាះបង់មច្ឆលដូចជាអងាត់អុស ។ 

 

ឆឌូន នំ សុសាមន បរភតតំ នាា យនតិ ជិគុចឆនាត  

និយោ មាតាបិតមរា កី បន សាធារណា ជនតា។ 

 



មាតាបិតារបស់ខលួន មច្ឆលសាកសពមនាះ ឲ្យជាចំែីសតវដនទកនុងនរពសាម សាន 
មខពើមរមអើម ងូតលាង (ខលួែមដើរមចញមៅ) ចំែង់មបើសាធារែជន (នឹងមិនមខពើម) 
ដូចមមតចមកើត ។ 

 

អមជោសិតា អសាមរ កម វមរ អដឋិនាា រសុងាមត 

មខ សសុមុច្ឆឆ ទនសាវ បរបុិមែណ បូតិោយមាិ ។ 

 

សតវទំងឡាយដតងរជុលរជប់កនុងមរគាងោយ ជាសាកសពឥតខលឹមសារ ដដល
សងាខ រផសផំគុំ មោយឆអឹងនិងសរនស ជាោយសអុយមពញមោយទឹកមាត់ទឹកដភនក ទឹក
សមមោរ និង ទឹករនង ។ 

 

មោ នំ វនិិពភុជិតាវ  អពភនតរមសស ពាេិរ ំ

កយិរា គនធសស អសេមានា សោបិ មាតា ជិគុមចឆយយ ។ 

 

មបើបុគគលពនាល ត់រាងោយមនាះ មធវើអាោរលងកនុងននវាឲ្យរត ប់មកលងមរៅវញិ 
សូមបមីាតារបស់ខលួនក៏មខពើមរមអើមអត់រទំនឹងកលិនពំុបាន ។ 

 

ខនធធាតុអាយតនំ សងខតំ ជាតិមូលកំ 



ទុកខំ មោនិមសា អរចឹុ ភែនតី វាមរយយំ កិសស ឥមចឆយយំ ។ 

 

ខ្ុំមាច ស់និោយមោយឧបាយននរបាជ្ានូវខនធ ធាតុ អាយតនៈ ដដលសងាខ រតាក់
ដតង ថាមានជាតិជាឬសគល់ នំាមកនូវទុកខ មិនជាទីមពញចិតត នឹងរបាថាន  នូវកិចច
ដដលមគរតូវដែតឹ ង មដើមបអីវី ។ 

 

ទិវមស ទិវមស តិសតតិសតានិ នវនវា បាមតយយំុ ោយមាិ 

វសសសតមបិ បឃាមតា មសមយោ ទុកខសស មចវ ខមោ ។ 

 

លំដពង ៣ រយ ដដលសំមលៀងេមីៗ គបបធីាល ក់ចុះមលើោយរាល់ៗ នេង របសិនមបើ ោរ
អស់មៅននទុកខ សូមបីមានោរលំបាក(ោ៉ងមនះ) អស់រយឆ្ន ំ ជាោររបមសើរ ។ 

 

អជឍុកគមចឆ ឃាតម មោ  វញិ្ញូ ឯវ ំសតថុមនា វចនំ 

ទីមឃា ច មតសំ សំសាមរា បុនបបុនំ េញ្ញមានានំ ។ 

 

បុគគលណា ដឹងរពះពុទធដីោររបស់រពះសាសាត  ោ៉ងមនះមេើយបានទទួលនូវមស
ចកតីលំបាក (ោរអស់ននទុកខដតងមានដល់បុគគលមនាះ ) សងារ (ោរអមនាទ លមៅ) 
របស់បុគគលពាលទំងឡាយដដលលំបាកមរឿយៗ ជាសងារដវងឆ្ង យ ។ 



 

មទមវសុ មនុមសសសុ ច តិរច្ឆឆ នមោនិោ អសុរោមយសុ 

មបមតសុ ច និរមយសុ ច អបរមិិតា ទិសសមនត ឃាតា ។ 

 

ោរលំបាកតានតឹងមិនមានរបមាែ រដមងរបាកដកនុងពួកមទវតា ពួកមនុសសកនុង
កំមែើ តតិរច្ឆឆ ន កនុងពួកអសុរោយ កនុងពួកមរបតនិងកនុងពួកនរក ។ 

 

និរមយសុ ពេូ វនិិបាត គតសស កិលិសសមានសស 

មទមវសុបិ អតាត ែំ និពាវ នសុល បរ ំនតថិ ។ 

 

កនុងនរកមានមសចកតីលំបាកមរចើន សតវដដលមកើតកនុងវនិិបាតក៏លំបាក សូមបកីនុង
មទវតា ក៏មិនមានទីពឹង មសចកតីសុខដនទនរកដលងជាងមសចកតីសុខកនុងរពះនិពាវ ន 
មិនមានមទ ។ 

 

បតាត  មត និពាវ នំ មយ យុតាត  ទសពលសស បាវចមន 

អមបោសសុោា  ឃមដនតិ ជាតិមរែបបហានាយ ។ 

 



បុគគលពួកណា ខំរបឹងដរបងកនុងសាសនារបស់រពះទសពលជាអនកមានមសចកតី
ខវល់លវ យតិច ខំពោោមលះបង់ជាតិនិងមរែៈបុគគលពួកមនាះក៏បានដល់នូវ
រពះនិពាវ ន ។ 

 

អមជជវ តាត អភិនកខមិសសំ មភាមគេិ កី អសាមរេិ 

និពវិណាណ  មម ោមា វនតសមា តាលវតថុកតា ។ 

 

បពិរតរពះបិតា ខ្ុំមាច ស់នឹងមចញបួសកនុងនេងមនះរបមោជន៍អវីមោយមភាគៈទំង
ឡាយ ដដលជាឥតខលឹមសារ ោមទំងឡាយទុកមសមើនឹងវតថុដដលមគលជ ក់មច្ឆល ខ្ុំ
មាច ស់មនឿយណាយមេើយ មធវើឲ្យដូចមដើមមតាន ត ដដលោច់ក មានដតទីតំាង(មិន
អាចដុះតមៅមទៀតបាន) ។ 

 

រពះនាងសុមមធាមនាះ កំពុងដតនិោយនឹងបិតាោ៉ងមនះស្សាប់ដតរពះបាទអនិករ
តតៈ ដដលបិតាបានថាវ យនាងឲ្យដល់រទង់មសតចរពះរាជដំមែើ រចូលមៅដល់ មោយ
មានពួកកំមលាះដេេម(មរពាះ) ោររតូវដែតឹ ងមានកនុងោលរបាកដ មេើយ ។ 
កនុងោលមនាះ នាងសុមមធា ោត់នូវសក់ទំងឡាយ ដដលមានពែ៌មមម រមលើប 
សលូតទន់ មោយរពះលន់ មេើយបិទទវ ររបាសាទ រចួចូលបឋមជោន ។ នាង
សុមមធាកំពុងដតចូលសមាបតតិ ចមរមើននូវអនិចចសញ្ញញ  មលើរបាសាទ គាប់ជួនមសតច
អនិករតតៈក៏ោងមកដល់នគរ ។ 



 

នាងសុមមធាមនាះ កំពុងដតមធវើទុកកនុងចិតត (នូវអនិចចសញ្ញញ ) មសតចអនិករតតៈ ដដល
សអិតសាអ ងរពះអងគ មោយមរគឿងអលងាា រជាវោិរៈដកវមែីនិងមាស ក៏ម ើងមក
មោយរសួរាន់ មេើយមធវើអញ្ជ លីអងវរនាងសុមមធាថា ។ អាជាជ កនុងរាជយរបស់មយើង 
រទពយនិងឥសសរយិយស (ក៏មានមរចើន) មភាគសមបតតិទំងឡាយ នំាមកនូវមសចកតី
សុខ ទំងខលួននាងមសាត ក៏មៅរកមំុ នាងចូរមរបើរបាស់មភាគសមបតតិតាមរបាថាន ចុះ 
(មរពាះថា) ោមសុខកនុងមលាក មគរកបានមោយករមណាស់ ។ រាជសមបតតិ មយើង
របគល់ផ្តត ច់ឲ្យនាងនាងចូរមរបើរបាស់នូវមភាគសមបតតិទំងឡាយ ចូរឲ្យនូវទនចុះ 
នាងកំុតូចចិតតម ើយ មាតាបិតារបស់នាងជាទុកខ ។ 

 

តនតំ ភែតិ សុមមធា ោមមេិ អនតថិោ វគិតមមាហា 

មា ោមម អភិននទិ ោមមសាវ ទីនវម បសស ។ 

 

នាងសុមមធា ជាស្រសតីមិនរតូវោរមោយោម មានមមាេៈមៅរបាសមេើយ ក៏ទូល
តបមសតចអនិករតតៈមនាះថា រពះអងគកំុមរតករតអាល ចំមពាះោមទំងឡាយ រពះ
អងគចូរមឃើញមទសកនុងោមទំងឡាយវញិ ។ 

 

ច្ឆតុទទីមបា រាជា មនាធ តា អាសិ ោមមភាគិនំ អមគាគ  

អតិមតាត  ោលកមតា ន ចសស បរបូិរតិា ឥច្ឆឆ  ។ 



 

រពះរាជារទង់ទីវងគតមៅ មសចកតីរបាថាន របស់មសតចមនាះមៅដតមិនមពញរគប់រគាន់
មៅម ើយ ។ 

 

សតត រតនានិ វមសសយយ វដុឋិមា ទសទិសា សមមនតន 

ន ចតថិ តិតតិ ោមានំ អតិតាត វ មរនតិ នរា ។ 

 

មភលៀងគបបបីងអុរចុះនូវរតនៈទំងឡាយ ៧ របោរ ជំុវញិរគប់ទិសទំង១០ មសចកតី
ដឆអតចំមពាះោមទំងឡាយក៏មៅដតមិនលមមពួកនរជន រដមងសាល ប់មៅទំងមិន
ដឆអត ។ 

 

អសិសូលូបមា ោមា ោមា សបបសិមរាបមា 

ឧមោា បមា អនុទេនតិ អដឋិកងាា លសនមិភា ។ 

 

ោមទំងឡាយមរបៀបដូចោវនិងមឈើស្សួច ោមទំងឡាយ មរបៀបដូចកោលនន
ពស់ ឬ មរបៀបដូចជាគប់មភលើង មរកៀមមរោះដូចជារាងឆអឹង ដតងដុតកមតត មរឿយៗ ។ 

 

អនិច្ឆច  អទធុវា ោមា ពេុទុោខ  មហាវសិា 



អមោគុមឡាវ សនតមតាត  អឃមូលា ទុកខបផលា ។ 

 

ោមទំងឡាយ មិនមទៀងទត់ មិនឋិតមេរ មានទុកខមរចើនមានពិសលល ំង មានមសច
កតីតានតឹងជាឬគល់ មានមសចកតីទុកខជាផល ដូចជាដំុ ដដកដដលកំពុងមឆះ ។ 

 

រកុខបផលូបមា ោមា មំសមបសូបមា ទុល 

សុបិមនាបមា វញ្ច នីោ ោមា ោចិតកូបមា ។ 

 

ោមទំងឡាយ មរបៀបដូចជាដផលមឈើ ឬមរបៀបដូចដំុសាច់នំាមកនូវទុកខ ោមទំង
ឡាយដូចោរយល់សបតិ ជាមរគឿងបមញ្ញឆ តដូចជារបស់ខចីមគ ។ 

 

សតតិសូលូបមា ោមា មរាមគា គមណាឌ  អឃម និឃំ 

អងាគ រោសុសទិសា អឃមូលំ ភយំ វមធា ។ 

 

ោមទំងឡាយដូចជាលំដពងនិងដដកស្សួច ដូចជាមរាគឬដូចជាបួស ជាមរគឿង
តានតឹង ចមងអៀតចងអល់ ោមទំងឡាយរបាកដមសមើមោយរមតត ននរមងើកមភលើង មាន
មសចកតីតានតឹងជាឬសជាភ័យ ជាលម ំង ។ 

 



ឯវ ំពេុទុោខ  ោមា អោខ តា អនតរាយិោ 

គចឆេ ន មម ភវគមត វសិាមសា អតថិ អតតមនា ។ 

 

ោមទំងឡាយ មានមសចកតីទុកខ មរចើនោ៉ងមនះ រពះមានរពះភាគរទង់រតាស់ថា 
ជាសភាវៈមធវើនូវមសចកតីអនតរាយ សូមរពះអងគោងមៅវញិចុះ មសចកតីសនិទធសាន ល
កនុងភពរបស់ខ្ុំមាច ស់មិនមានមទ ។ 

 

កី មម បមរា ករសិសតិ អតតមនា សីសមាិ ឌយាមានមាិ 

អនុពមនធ ជរាមរមែ តសស ឃាតាយ ឃជិតពវំ ។ 

 

បុគគលដនទនឹងមធវើនូវរបមោជន៍ដូចមមតច ដល់ខ្ុំមាច ស់មកើតោលមបើកោលរបស់ខលួន
រតូវមភលើងមឆះ ោលមបើជរាមរែៈកំពុងជាប់តាម ខ្ុំមាច ស់រតូវរបឹងដរបង មដើមបី
កមាច ត់បង់នូវជរាមរែៈមនាះ ។ 

 

រពះនាងសុមមធា លុះមឃើញមាតាបិតា និងមសតចអនិករតតៈដដលមកមិនទន់ដល់
ទវ រ កំពុងគង់យំមលើដផនដី ក៏ទូលនូវពាកយមនះថាៈ 

 

ទីមឃា ពាលាន សំសាមរា បុនបបុនញ្ច  មរាទតំ 



អនមតមគគ បិតុ មរមែ ភាតុ វមធ អតតមនា ច វមធ ។ 

 

សងារបស់បុគគលអនធពាល ដដលយំទួញញយៗ ចំមពាះមសចកតីសាល ប់ របស់បិតា 
មសចកតីសាល ប់របស់បងបអូន និងមសចកតីសាល ប់របស់ខលួន កនុងសងាវដតដដលមគមិន
អាចដឹងទីបំផុតបាន ជា សងារដវងឆ្ង យ ។ 

 

អសសុ េញ្ញំ រធិុរ ំសំសារ ំអនមតគគមតា សរេ 

សតាត នំ សំសរតំិ សរាេិ អដឋីនញ្ច  សនមិចយំ ។ 

 

សូមរទង់ទំងឡាយរលឹកនូវទឹកដភនក ទឹកមោះ និង្មោលរទង់អមនាទ លមៅ 
មរពាះសងារដដលមគមិនអាចដឹងទីបំផុតបាន សូមរទង់រលឹកនូវគំនរឆអឹងទំង
ឡាយ របស់ពួកសតវដដលអមនាទ លមៅមក ៗ ។ 

 

សរ ចតុមរាទធី ឧបនីមត អសសុេញ្ញរធិុរមាិ 

សរ ឯកកបបមដឋីនំ សញ្ច យំ វបុិមលន សមំ ។ 

 



សូមរទង់រលឹកដល់ទឹកដភនក ទឹកមោះ និង្ម ដដលមរបៀបមធៀបនឹងសមុរទធំ
ទំង ៤ សូមរទង់រលឹកនូវគំនរ ននឆអឹងទំងឡាយកនុងកបបមួយៗ ដដលនឹងភនំ មវបុ
លលៈ។ 

 

អនមតមគគ សំសរមតា មេី ជមពុទីបមុបនីតំ 

មោលដឋិមតតគុ ិោ មាតាបិតូមសវវ នបបមហានតិ ។ 

 

ដំុដីបុ៉នរគាប់រកមៅ ដដលបុគគលលញ់ដីអស់ទំងជមពូទវីបក៏មិនលមម គឺតិចជាង
មាតាបិតា ទំងឡាយរបស់សតវ ោលអមនាទ លមៅកនុងសងារ ដដលមគមិនដឹងទី
បំផុតបាន ។ 

 

សរ តិែកដឋសាខមលាសំ ឧបនីតំ អនមតគគមតា 

បិតូសុ ចតុរងគុលិោ ខដិោ បិតុបិតូមសវវ នបបមហានតិ ។ 

 

សូមរទង់រលឹកនូវមមម  កំណាត់មឈើ ដមកមឈើនិងសលឹក មឈើដដលមគនំាមកមរបៀប
មធៀប គឺលន ច់ទំងឡាយ (របស់មមម ជាមដើមមនាះ ) របមាែបួនធាន ប់ៗ ក៏មិនលមម
មសមើនឹងបិតា និងជីតាទំងឡាយដដរ មរពាះសងារមានទីបំផុតមគមិនអាចដឹងបាន 
។ 



 

សរ ោែកចឆបំ បុមពវ សមុមទទ អបរមតា ច យុគចឆិឌំ 

សិរ ំតសស ច បដិមុកាំ មនុសសលាភមាិ ឱបមមំ ។ 

 

សូមរទង់នឹងមមើលនូវអមែតើ កលវ ក់ និងរបមហាងនឹម (ដដលខយល់បក់បងវិល ) មៅ
កនុងសមុរទ អំពីមរតើយលងមកើតមៅមៅមរតើយដនទមទៀត និង កោលអមែតើ កមនាះ 
ដដលចូលមៅ (កនុងរបមហាងនឹម) មនះជាមសចកតីឧបមាកនុងោរបានអតតភាពជា
មនុសស ។ 

 

សរ របំូ មផែបិមណាឌ បមសស ោយកលិមនា អសារសស 

ខមនធ បសស អនិមចច សារេិ និឆយ ពេុវឃិាមត ។ 

 

សូមរទង់រលឹកនូវរបូោយជាមទស ឥតខលឹមសារ មានឧបមាដូចដំុននពពុះទឹក 
សូមរទង់មឃើញនូវខនធទំងឡាយ ថាជាសភាវៈមិនមទៀងទត់សូមរទង់រលឹកនូវ
នរកទំងឡាយ ដដលមានមសចកតីទុកខកតួលមៅត ជាមរចើន ។ 

 

សរ កដសី វឌឍមនត បុនបបុនំ តាសុ តាសុ ជាតីសុ 

សរ កុមភិលភោនិ ច សរាេិ ចតាត រ ិសច្ឆច និ ។ 



 

សូមរទង់រលឹកនូវសតវទំងឡាយ ដដលញំុងទីសមសាន ឲ្យចមរមើនមរឿយ ៗ កនុង
ជាតិទំងឡាយមនាះ ៗ សូមរលឹកនូវភ័យ កនុងោរចិញ្ច ឹមមពាះផង សូមរលឹកនូវ
អរយិសចច ទំង៤ ផង ។ 

 

អមតមាិ វជិជមាមន កី តវ បញ្ច កសុមកន បីមតន 

សញ្វ  េិ ោមរតិមោ កដុកតរា បញ្ច កដុមកន ។ 

 

ោលមបើអមតធម៌មាន របមោជន៍អវី មោយមេតុមោត ផា៥ ោ៉ង ដដលរទង់
មសាយមេើយ ដបិតតមរមកកនុងោមទំងអស់មៅត ផានរកមពក មរពាះមេតុមៅត ផា៥ 
ោ៉ង ។ 

 

អមតមាិ វជិជមាមន 

កី តវោមមេិ មយបរឡិាមហា 

សញ្ញវ  េិ ោមរតិមោ 

ជលិតា ច កុេិតា កុបិតា សនាត បិតា ។ 

 



ោលមបើអមតធម៌ មានរទង់មានរបមោជន៍អវី មោយោមទំងឡាយ ដដលជា
របស់មៅត  រកហាយ ដបិតតមរមកកនុងោមទំងអស់ (រតូវមភលើង ១១កង) មឆះពុះ
ម ើងញប់ញ័រ មៅត សពវ ។ 

 

អសបតតមាិ សមាមន  

កី តវ ោមមេិ មយ ពេុសបតាត  

សាធារណា ោមា ពេុសបតាត  ។ 

 

ោលមបើធម៌ដដលឥតសរតូវ (មនកខមមៈ) មានរទង់មានរបមោជន៍អវីមោយោមទំង
ឡាយដដលមានសរតូវមរចើន ោមទំងឡាយជាសាធារែៈ មានសរតូវមរចើន គឺ
សរតូវអំពីមសតចមភលើង មច្ឆរ ទឹក និងបុគគលមិនជាទីស្សឡាញ់ ។ 

 

មមាកខមាិ វជិជមាមន កឹ តវ ោមមេិ យសុ វធពមនាធ  

ោមមសុ េិ វធពមនាធ  ោមោមា ទុោខ និ អនុមភានតិ ។ 

 

ោលមបើរពះនិពាវ ន មាន រទង់មានរបមោជន៍ អវី មោយោមទំងលាយ ដដលជា
មរគឿងសមាល ប់ ជាមរគឿងចង មរពាះថាោមទំងឡាយ ដតងមានមរគឿងសមាល ប់និង



មរគឿងចង ពួកសតវមនះដតងទទួលមសចកតីទុកខទំងឡាយមរពាះដតោររបាថាន  ោម 
។ 

 

អាទីបិតា តិែុោា  គែា នតំ ទេនតិ មនវ មុញ្ច នតិ 

ឧមោា បមា េិ ោមា ទេនតិ មយ មត ន មុញ្ច នតិ ។ 

 

គប់មមម  ដដលមភលើងកំពុងមឆះដតងមឆះនូវបុគគលអនកោន់មិនដលងមចញ មរពាះថា
ោមទំងឡាយ មរបៀបដូចជាគប់មភលើងដតងមឆះនូវពួកសតវ ដដលមិនដលងមចញ ។ 

 

មា អបបកសស មេតុ ោម សុខសស វបុិលំ ជេិ សុខំ 

មា បុេុមលាមមាវ ពលិសំ គិ ិតាវ  បច្ឆឆ  វេិញ្ញសិ ។ 

 

សូមរទង់កំុលះបង់ នូវមសចកតីសុខដ៏ធំទូលាយ មរពាះមេតុដតសុខកនុងោមបនតិច
បនតួចម ើយ សូមរទង់កំុមៅត រកហាយ កនុងោលជាលងមរោយ ដូចជារតីមលបនូវ
សនទូច ។ 

 

ោមមេិ មា បរពិភមសិ សុនមលវ សងខលាពមទធ  

ោេនតិ ខុ តំ ោមា ឆ្តា សុនខំវចណាឌ លា ។ 



 

សូមរទង់កំុរច្ឆស់រច្ឆល់ មរពាះដតោមទំងឡាយ ដូចសុនខ ដដលមគចងភាជ ប់នឹង
បមងាា ល ឳសតវទំងឡាយ ជាអនកមស្សកឃាល ន ដតងមធវើតាមមសចកតីរបាថាន  ដូចជា
ពួកចណាឌ ល (រពានបមែតើ រដឆា ដល់នូវមសចកតីវនិាស មរពាះបាន ) នូវដឆា ។ 

 

អបរមិិតញ្ច  ទុកខំ ពេូនិ ច ចិតតមទមនសានិ 

អនុមភាេិសិ ោមយុមតាត  បដិនិសសជជ អទធុមវ ោមម ។ 

 

មបើរទង់របកបខលួនកនុងោមនឹងរងទុកខ មិនមានរបមាែ ផង រងមទមនសសកនុងចិតត
ដ៏មរចើនផង សូមរទង់លះបង់ោមទំងឡាយជារបស់មិនមទៀងមចញ ។ 

 

អជរមាិ វជិជមាមន កឹ តវ ោមមេិ មយសុ ជរា 

មរែពោធិគេិតា សពាវ  សពវតថ ជាតិមោ ។ 

 

ោលមបើរពះនិពាវ ន ជាធមមជាតិ មិនមចះច្ឆស់ មានរទង់មានរបមោជន៍ អវី មោយ
ោមទំងឡាយ ជារបស់ចច្ឆស់ កំមែើ តទំងអស់កនុងភពទំងពួង (សុទធដត) រតូវ
មរែៈនិងពោធិរបឹជាន់ ។ 

 



ឥទមជរមិទមមរែំ ឥទមជរាមរែមិទមមសាកំ 

អសបតតមសមាព ធំ អខលិតមភយំ និរបុតាបំ ។ 

 

រពះនិពាវ នមនេ មិនច្ឆស់ រពះនិពាវ នមនះមិនសាល ប់ រពះនិពាវ នមនះ ជាបទដដល
មិនច្ឆស់ មិនសាល ប់ មិនមានមសាកមិនមានសរតូវ មិនចមងអៀត មិនភាល ំងភាល ត់ មិន
មានភ័យ មិនមៅត មរាលរាល ។ 

 

អធិគតមិទម ពេូេិ អមតំ អជាជ បិ ច លភនីយំ ឥទំ 

មោ មោនិមសា បយុញ្ជ តិ ន ច សោា  អឃដមាមនន ។ 

 

អមតនិពាវ នមនេ រពះអរយិៈទំងឡាយ មានរពះពុទធជាមដើមមរចើនរបូបានមេើយ 
មិនដតបុ៉មណាណ ះមទ រពះនិពាវ នមនះ មគគបបបីានកនុងោលសពវនេងមនះ បុគគលណា
ពោោម មោយឧបាយរបាជ្ា (បុគគលមនាះ រដមងបាននូវរពះនិពាវ នម ើយ ។ 

 

នាងសុមមធា មិនបាននូវមសចកតីមរតកអរ កនុងសងាខ រ បានមពាលមេើយ ោ៉ងមនះ
ឯង នាងសុមមធា ោលពនយល់មសតចអនិករតតៈមេើយ ក៏មបាះសក់ទំងឡាយ
មច្ឆលមលើដផនដី ។ មសតចអនិករតតៈមនាះមរោកម ើង ផគងអញ្ជ លីអងវរ បិតារបស់
នាងសុមមធាមនាះថា សូមរពះអងគអនុញ្ញញ ត មបើកឱោសដល់រពះរាជបុរតីម ម្ ះ



នាងសុមមធា ឲ្យបួសចុះ មដើមបឲី្យនាងមឃើញនូវរពះនិពាវ ន ដដលគុែដ៏មទៀងទត់ 
។ 

 

នាងសុមមធាមនាះ ដដលជាស្សីតតក់សលុតចំមពាះមសាក និង ភ័យ លុះមាតាបិតាមបើក
ឱោសឲ្យ ក៏បួស មេើយសិកានូវអគគផលបានមធវើឲ្យជាក់ចោស់នូវអភិញ្ញញ  ៦ ។ 
រពះនិពាវ ន មនាះ ជាគុែដ៏អាសាច រយ ចដមលក បានមកើតមានដល់រាជកញ្ញញ  លុះកនុង
ោលជាទីបំផុត (មទៀបនឹងបរនិិពាវ ន ) នាងបានសដមតងនូវបុមពវនិវាសចរតិថា ។ 

 

ភគវតិ មោនាគមមន សងារាមមាិ នវនិមវសមាិ 

សខិមោ តិមសា ជនិមោ វហិារទនំ អទសិមាា  ។ 

 

ោលរពះមានរពះភាគ រទង់រពះនាមមោនាគមនៈ (រតាស់ម ើងកនុងមលាក ) មយើង
ជាសមាល ញ់ នឹងគាន  ទំងបីនាក់ (គឺនាងធនញ្ជ នី ១ នាងមខមា ១ ខ្ុំ១ ) បានថាវ យ
វហិារទនកនុងអារាមននសងឃ ជានិមវសន៍ដ៏េមី ។ 

 

ទសកខតតុំ ទសសតកខតតុំ សតានិ ច សតកខតតុំ 

មទមវសុ ឧបបជជិមាា  មោ បន វាមទ មានុសមកសុ ។ 

 



(មោយអានិសងសននវហិារទនមនះ ) មយើងទំងឡាយ បានមៅមកើតកនុងពួកមទវតា 
១០ដង ១០០ដង ១០០០ ដង ១០០០០ ដងនឹងចំ្ឆបាច់និោយមៅេវីកនុងពួក
មនុសស ។ 

 

មទវសុ មេិទធិោ អេុមាា  មានុសកមាិ មោ បន វាមទ 

សតតរតនសស មមេសី ឥតថីរតនំ អេំ អាសឹ ។ 

 

មយើងជាអនកមានឬទធិមរចើនកនុងពួកមទវតា នឹងចំ្ឆបាច់និោយ ។ មៅេវីកនុងពួក
មនុសស ខ្ុំបានមកើតជាស្រសតីដកវ ជាអគគមមេសីននមសតចដដលមានរតនៈទំង៧ 
របោរ ។ 

 

មសា មេតុ មសា បភមវា តំ មូលំ ច សាសមន ខមំ 

តំ បឋមសមមាធានំ តំ ធមមរតាយ និពាវ នំ ។ 

 

អានិសងសននវហិារទនមនាះ ជាមេតុអានិសងសមនាះ ជារបភព (ដដនមកើត) 
អំមណាយទនមនាះជាោរជួបជំុមុនដំបូង អំមណាយទនមនាះ ជាមេតុឲ្យរលត់
កិមលស (រពះនិពាវ ន) របស់ខ្ុំដដលជាអនកមរតកអរកនុងធម៌ ។ 

 



ឯវ ំកមេនតិ មយ សទទេនតិ វចនំ អមនាមបញ្ញសស 

និពវិនធនតិ ភវគមត និពវិនទិតាវ  វជិជនតិតិ ។ 

 

ពួកជនណា មជឿនូវរពះពុទធដីោររបស់រពះសមាម សមពុទធ រពះអងគមានរបាជ្ា មិន
មថាកេយ ពួកជនមនាះ រដមងមពាលោ៉ងមនះថា ពួកជន មនឿយណាយកនុងភព គឺ
សងាវដត លុះមនឿយណាយមេើយ ក៏របាសច្ឆកតមរមក ។ 

 

អតតបទមនះដកស្សង់មចញពីមសៀវម ៈ ទនកថា 

មរៀបមរៀងមោយៈ អគគបែឌិ ត ធមាម ច្ឆរយ បុ៊ត សាវងស 

វាយអតតបទមោយៈ កញ្ញញ  ជា ម៉ានិត 


