
ររឿងនាងសុមនារាជកុមារី
នាងសុមនា រាជកមុារ ីគជឺាព្ពះរាជធតីាននព្ពះបាទបសសនទិសោសល មាន 

ព្ពះនាមថា សុមនា ។ ដដលបានព្ពះនាមដសូ ន្ ះ សព្រះព្ពះរាជធតីាព្ទងប់ានសធវើ

នវូមហាសោា រៈស ើយ ព្ទងត់ាាំងសសចកតពី្បាថាន ទកុមក ។ 

សសចកតពិីស្តត រ មានតាាំងអាំពីស្តសនាននព្ពះសមាា សមពុទធវបិសសី គពួឺកអនក

នគរគតិគ្នន ថា ពួកសយើងបញ្ចប់សង្គ្រា មស ើយ ពួកសយើងគបបថីាវ យទានដល់សងឃ 

មានព្ពះពុទធជាព្ពះស្តស្តត របស់សយើងជាព្បមុខ ។ សោយអនកនគរអាព្ស័យសសនា

បតសី ើយសធវើបណុ្យតាមលាំោប់ ដសូចនះ កនុងនងៃមុនដើបូង ជាវារៈរបស់សសនាបត ី។ 

កនុងនងៃសនាះ សសនាបតសីព្តៀមមហាទាន ោក់មនសុសយាមោរររជុើវញិ សោយ

បញ្ជជ ថា នងៃសនះ ពួកអនកចរូយាមសោយព្បុងព្បយ័តន គកឺុាំឲ្យអនកណាៗ មកថាវ យ

ភោិា ស ើយ ។ 

កនុងនងៃសនាះ មានភរយិាសោកសសដឋមីាន ក់អងាុយយាំផង និយាយសៅរកធតីា

របស់ខលួនផងថា កនូព្សីមាត យសអើយ ព្បសិនសបើបិតារបស់កនូសៅរស់រានមាន

ជវីតិសនាះ គកឺនុងនងៃសនះ មាត យនឹងនិមនតព្ពះទសពលឆាន់ជាព្គ្នដើបូង ។ កនូព្សី

និយាយនឹងមាតាថាបពិព្តអនកដម៉ សូមអនកដម៉កុាំភយ័ព្ពយួអវសី ើយ កនូនឹងសធវើ

សោយឧបាយវធិ ី ដដលអាចឲ្យព្ពះសងឃមានព្ពះពុទធបរមព្គជូាព្បមុខ ឆាន់នវូ

ភោិា របស់សយើងជាព្គ្នដើបូង ។ ភ្លល មៗ សនាះ ធតីាននសោកសសដឋ ី បាន្ត់ដចង

ចរា ន់ដដលមិនមានទឹក គនិឺរទុកបាយាស ោក់ចះុសៅកនងុថាសមាស ដដលថាស

មាសសនាះ មានតនមល ១ ដសន រ ូតសពញថាស ស ើយសទើបោក់ទឹកសោះសគ្ន ទឹក

ឃាុាំ និង សារព្កួសជាសដើមោយចលូ សទើបយកថាសមួយសទៀតព្គប រចួស ើយ



យកភងួផ្កា មិលះមកសរៀបចាំោក់ព្គបពីសលើភ្លជនៈសនាះ ឲ្យដចូជាភ្លជនៈផ្កា មលិះដសូ ន្ ះ 

ឯង ។ 

លុះដល់ភតតោល ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគសសតចយាងព្ពមសោយព្ពះភកិាុសងឃ 

ចលូសៅោន់ភមូិ សាំសៅសៅផទះសសនាបត ី។ សសដឋធីតីា នាងនាាំយកភ្លជនៈមាស

ោក់ភោិា ព្គបសោយផ្កា មលិះ មានពួកនាងទាសីដ  មសចញអាំពីផទះ ស្តា ត់ផលូវព្ពះ

ដម៏ានព្ពះភ្លគ ។ សៅកនុងរវាងផលូវ ពួកអនកយាមរបស់សសនាបតសីរលថា ដននាង ! 

កុាំសៅផលូវសនះ ។ ធមាតាអនកមានបុណ្យសព្ចើន រដមងមានរកយសមតីព្តូវចតិតអនកស្តត ប់ 

នាងសរលសៅរកអនកយាមទាាំងឡាយ ដដលសចះដតហាមស ើយហាមសទៀតថា 

សោកបង សោកពូ សោកអ៊ើ សព្រះស តអុវីបានជាមិនឲ្យពួកនាងខ្ុាំចលូសៅ ពួក

អនកយាមសរលថា សអើនាង! សោកសសនាបត ី្ត់ពួកសយើងឲ្យយាមរកាោរណ៍្ 

សោយបរា ប់ថា កុាំឲ្យអនកណាៗ នាាំយកអាហារសភ្លជនចលូមកជាោច់ាតត ។ 

នាងសរលថា ក៏ពួកសោកសឃើញអាហារសភ្លជនកនងុនដរបស់ខ្ុាំឬ? ពួកអនកយាម

សរលថា សឃើញដតភងួផ្កា  ។ នាងសួរថា សោកសសនាបត ីមនិឲ្យសធវើសូមបីដតោរ

បូជា សោយភងួផ្កា ឬ? ពួកអនកយាមសរលថា សោកសសនាបតអីត់ហាមសទ ។ 

នាងសរលថា សបើយ៉ាងសនះ សូមពួកសោកសបើកផលូវសៅ ។ 

បានឱោសស ើយ នាងក៏ចលូសៅគ្នល់ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគ ស ើយព្ោបទលូថា 

បពិព្តព្ពះអងាដច៏សព្មើន សូមព្ពះអងាព្ទងទ់ទលួនវូភងួផ្កា មិលះសនះ ព្ពះអងា ។ ព្ពះដ៏

មានព្ពះភ្លគ ព្ទងទ់តព្ពះសនព្តសៅរកអនកបសព្មើសសនាបតមីាន ក់ ស ើយព្តាស់ឲ្យ

ទទលួភងួផ្កា មលិះទកុតាមព្ពះអងាសៅ ។ នាងថាវ យបងាើព្ពះបរមស្តស្តត ស ើយ នាង

តាាំងសសចកតពី្បាថាន ថា ោលដដលខ្ុាំមាច ស់សកើតកនងុភពតចូភពធាំតសៅ សូមកុាំឲ្យខ្ុាំ



មាច ស់ មានជវីតិរស់សៅសោយសសចកតតីក់សលុតស ើយ សូមឲ្យបានជាទីព្សឡាញ់

ដចូភងួផ្កា មិលះសនះ និង សូមឲ្យមានស ា្ ះថា សុមនា រ ូត ។ ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគ

ព្ទងព់្តាស់ថា នាងចរូមានសសចកតសុីខចះុ ។ សសដឋធីតីា ថាវ យបងាើស ើយសធវើ

ព្បទកសិណ្ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគ ព្ោបទលូោព្ត ប់សៅផទះវញិ ។ 

ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគសសតចយាងដល់ផទះសសនាបត ីព្ទងគ់ងព់្បថាប់សលើអាសនៈ 

ដដលសគព្ោលថាវ យ សសនាបតោីន់យកបបរយាគូ បសរោ នចលូសៅថាវ យ ព្ពះ

បរមស្តស្តត  ព្ទងយ់កព្ពះ សតបិទបាព្ត ។ សសនាបតពី្ោបទលូថា បពិព្តព្ពះ

អងាដច៏សព្មើន ភកិាទុាាំងឡាយ គងស់រៀបរយស ើយ ព្ពះអងា ។ ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគ

ព្តាស់ថា តថាគតបានបិណ្ឌ បាតកនុងរវាងផលូវស ើយ ។ សសនាបតសីលើកភងួផ្កា មិលះ

សចញបានសឃើញបណិ្ឌ បាត មធបុាយាសព្គប់លាមដល់ភកិាទុាាំងឡាយ ដសួថាវ យ

តាាំងពីព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគសៅ រឯីសសនាបតបីានថាវ យនវូសទយយធម៌របស់ខលនួ ។ 

ព្ពះបរមស្តស្តត សស្តយសព្សចស ើយ ព្ទងព់្តាស់សដមតងនវូមងាលកថា រចួសសតច

យាងព្ត ប់ ។ 

សសនាបតសួីរថា ព្សីដដលថាវ យបណិ្ឌ បាតជាអនកណា? កនូព្សីសោកសសដឋី

ទានសព្បាស ។ សសនាបតគីតិថា ង្គ្សតីដដលមានបញ្ជា  ោលដដលមកសៅកនងុផទះ

របស់សយើង គថឺា សគាសមបតតរិបស់បុរសមិនដមនរកបានសោយព្កសទ គតិស ើយ 

សទើប្ត់ដចងនាាំនាងបានមកតាាំងទកុកនុងតាំដណ្ងជាព្បមុខ ។ 

សសដឋធីតីា បានមកសៅផទះសសនាបតសី ើយ ក៏្ប់សផតើមចាំណាយព្ទពយកនុងផទះ 

របស់មាតា និង កនងុផទះរបស់សសនាបត ី ថាវ យទានដល់ព្ពះសមាា សមពុទធ បាំសពញ



បុណ្យ រ ូតអស់អាយុ ។ ោលដដលនាងចតុអិាំពីមនសុស បានសៅបដសិនធិកនុង

សទវសោកោមាវចរសួគ ៌។ កនុងខណ្ៈដដលនាងសកើតសនាះឯង មានសភលៀងផ្កា មលិះទសូៅ 

សពញសទវសោក ព្តមឹកាលជងាង ់។ ពួកសទវតាទាាំងឡាយគតិគ្នន ថា សទពធតីាសនះ 

ោន់យកស ា្ ះរបស់ខលួនសោយខលនួឯងមក សទើបតាាំងនាមសទពធតីាថា សុមនា ។ 

សុមនាសទពធតីា ចតុបិដសិនធិកនងុសទវសោក និង មនសុសសោក រ ូត ៨៩ កបប 

កនុងទីដដលនាងសកើតស ើយសនាះៗ សភលៀងផ្កា មលិះក៏លាកល ក់មកជានិចច សទើបមានស ា្ ះ

ថា សុមនា ដចូសដើម ។ ោលដដលនាងមកបដសិនធិ កនុងព្ពះគភរ៌បស់ព្ពះអគា

មស សីននព្ពះបាទសោសល កនុងនងៃសនាះឯង កមុារោិ ៥០០ នាក់ ក៏បដសិនធិកនងុ

ព្តកលូសនាះៗ ស ើយព្បសូត្កគភក៌នងុនងៃដតមួយជាមួយគ្នន ទាាំងអស់ ។ កនុង    

ខណ្ៈព្ពះរាជធតីាព្បសូតសនាះឯង សភលៀងផ្កា មលិះលាកល ក់ចះុព្បមាណ្ព្តមឹជងាង ់។  

ព្ពះរាជា ទតព្ពះសនព្តសឃើញព្ពះធតីា ព្ទងស់បាយព្ពះ ឫទ័យនព្កដលង 

សោយព្ពះរាជាព្ទងព់្ជាបថា ព្ពះរាជធតីាសនះ ជាអនកមានបណុ្យបានស្តងទកុមក

ស ើយ ធតីារបស់សយើងោន់យកស ា្ ះរបស់ខលួនមកសោយខលួនឯង សទើបព្ទងព់្ពះ

រាជទានព្ពះនាមថា សុមនា ដល់ព្ពះរាជធតីារបស់ព្ពះអងា ។ ព្ពះរាជាព្ទងព់្ពះ

តព្មិះថា ធតីារបស់សយើងព្បាកដជាមនិសកើតមកដតមាន ក់ឯងសនាះស ើយ ព្ទងឲ់្យ

ដសវងរកសឃើញមានទារោិ ៥០០ នាក់ សកើតកនុងព្ពះនគរ សទើបព្ទងព់្តាស់ឲ្យចញិ្ចឹ ម

ទកុទាាំងអស់ ស ើយព្តូវនាាំមកបរា ញដល់ធតីារបស់សយើងមយួដខមតងៗ ។ 

សៅសពលដដលព្ពះរាជធតីា មាននវូព្ពះជនាវសាបាន ៧ ខួប សោកសសដឋី

អនាងបិណ្ឌ ិ ក បានស្តងព្ពះសជតពនមហាវហិារស ើយសព្សច ។ ោលដដល



បានបញ្ជូនទតូសៅព្ោបទលូដល់ព្ពះបរមស្តស្តត ស ើយ ព្ពះសោកនាងជាព្ពះ

សុគតស្តស្តត  មានព្ពះភកិាុសងឃជាបរវិារ សសតចយាងចលូោន់ព្កុងស្តវតថ ី។ 

  អនាងបិណ្ឌ ិ កសសដឋ ីបានចលូសៅព្ោបទលូដល់ព្ពះរាជាថាបពិព្តព្ពះមហារាជ

ដច៏សព្មើន ព្ពះពុទធដើសណ្ើ រសសតចយាងមកោន់ទីសនះ ជាមងាលទាាំងដល់ខ្ុាំព្ពះអងា 

ទាាំងដល់ព្ពះអងា ជាព្ពះរាជា សូមព្ពះអងាព្ទងស់ព្បាសឲ្យព្ពះនាងសុមនារាជ

កមុារ ី ព្ពមសោយកមុារដីនទជាបរវិារ ៥០០ នាក់ ោន់កោមទឹកនិងផ្កា កព្មងសព្គឿង

ព្កអូបជាសដើម ទទលួដើសណ្ើ រព្ពះទសពល ព្ពះអងា ។ ព្ពះរាជាព្ទងព់្តាស់ថា លោ

ស ើយ សោកសសដឋ ីស ើយព្ពះអងាក៏ព្ទង់្ ត់ដចងដសូ ន្ ះ ។ ព្ពះរាជធតីា ក៏បាន

ចលូគ្នល់ព្ពះបរមស្តស្តសមាា សមពុទធ តាមរកយដដលព្ពះបិតាព្ទងដ់ណ្នាាំ បាន

បូជាសោយផ្កា កព្មង និងសព្គឿងព្កអូបជាសដើម ស ើយព្បថាប់សៅកនុងទីដស៏មគរួ

មួយ ។ ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគ ព្ទងព់្តាស់សដមតងព្ពះធមស៌ទសនា ញុាំងព្ពះធតីានិង

កមុារទីាាំង ៥០០ នាក់ ឲ្យតាាំងសៅកនុងសស្តតាបតតិផល ។ កនងុរវាងផលូវនងៃសនាះ មាន

ព្គ សថបានសសព្មចសស្តតាបតតផិល ២ រន់នាក់ ។ 

នាងសុមនារាជកមុារី ទូលសួរបញ្ហា នឹងព្រះមានព្រះភាគ 

ព្គ្នសនាះ នាងសុមនារាជកមុារ ី មានរង ៥០០ និងរាជកមុារ ី ៥០០ អងា 

ដ  មចលូសៅគ្នល់ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគ លុះចលូសៅដល់ ថាវ យបងាើព្ពះដម៏ាន

ព្ពះភ្លគ ស ើយព្បថាប់កនុងទីសមគរួ ។ លុះនាងសុមនា រាជកមុារ ីព្បថាប់សៅកនុង

ទីសមគរួ ។ បានទលូសួរព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគដសូចនះថា បពិព្តព្ពះអងាដច៏សព្មើន 

ស្តវក័ទាាំងពីររបូ របស់ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគ កនុងស្តសនាសនះ មានសទាធ សសាើគ្នន  



មានសីលសសាើគ្នន  មានបញ្ជា សសាើគ្នន  ប៉ដុនតមួយអងាជាទាយក មួយអងាមិនដមន

ទាយក ស្តវក័ទាាំងសនាះ ដល់ដបកលាកល យរាងោយ ស្តល ប់សៅ ក៏សៅសកើតកនុងសុគតិ

សួគស៌ទវសោក បពិព្តព្ពះអងាដច៏សព្មើន ស្តវក័ទាាំងពីរ ដដលសកើតជាសទវតាសនាះ 

សតើមានសសចកតវិសិសស មានស តសុផសងគ្នន ដដរឬសទ។ ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគព្តាស់

ថា មាន លនាងសុមនា មានដដរ មាន លនាងសុមនា ស្តវក័ណា ជាទាយក ស្តវក័ 

សនាះ ដល់សកើតជាសទវតា រដមងព្គបសងាត់ សទវតាឯសណាះ ដដលមិនដមនជា

ទាយក សោយស ត ុ៥ យ៉ាង គ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុខទិពវ ១ យសទិពវ ១ 

អាធបិសតយយទិពវ ១ ។ មាន លនាងសុមនា ស្តវក័ណា ជាទាយក ស្តវក័សនាះ ដល់

សៅសកើតជាសទវតា រដមងព្គបសងាត់សទវតាឯសណាះ ដដលមិនដមនជាទាយក

សោយស ត ុ ៥ យ៉ាងសនះ ។ បពិព្តព្ពះអងាដច៏សព្មើន ចះុសបើសទវតាទាាំងពីរសនាះ 

ចយុតអាំពីសទវសោកសនាះ មកសកើតកនងុមនសុសសោកសនះ បពិព្តព្ពះអងាដច៏សព្មើន 

បុគាលទាាំងពីរសនាះ ដដលសកើតជាមនសុសស ើយ សតើមានសសចកតវីសិសស មាន 

ស តសុផសងគ្នន ដដរឬសទ ។ ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគព្តាស់ថា មាន លនាងសុមនា មាន

ដដរ មាន លនាងសុមនា បុគាលណា ជាទាយក បុគាលសនាះ ដល់សកើតជាមនសុស 

រដមងព្គបសងាត់បុគាលឯសណាះ ដដលមនិដមនជាទាយក សោយស ត ុ៥ យ៉ាង គឺ

អាយុជារបស់មនសុស ១ សមបុរជារបស់មនសុស ១ សុខជារបស់មនសុស ១ យស

ជារបស់មនសុស ១ អាធបិសតយយជារបស់មនសុស ១ ។ មាន លនាងសុមនា បុគាល

ណា ជាទាយក បុគាលសនាះ ដល់មកសកើតជាមនសុស រដមងព្គបសងាត់បុគាលឯ

សណាះ ដដលមនិដមនជាទាយក សោយស ត ុ ៥ យ៉ាងសនះ ។ បពិព្តព្ពះអងាដ៏

ចសព្មើន ចះុសបើអនកទាាំងពីរសនាះ សចញ្កផទះបួស បពិព្តព្ពះអងាដច៏សព្មើន បពវជតិ 



ទាាំងសនាះ សតើមានសសចកតវីសិសស មានស តសុផសងគ្នន ដដរឬសទ ។ ព្ពះដម៏ានព្ពះ

ភ្លគ ព្តាស់ថា មាន លនាងសុមនា មានដដរ មាន លនាងសុមនា បុគាលណា ជា

ទាយក បុគាលសនាះ លុះដល់បានបួសស ើយ រដមងព្គបសងាត់បពវជតិឯសណាះ 

ដដលមិនដមនជាទាយក សោយស ត ុ៥ យ៉ាង គសឺបើសគអងវរ រដមងសព្បើព្បាស់ចវីរ

សព្ចើន សបើសគមនិអងវរ សព្បើព្បាស់ចវីរតចិ ១ សបើសគអងវរ រដមងបរសិភ្លគបិណ្ឌ បាត

សព្ចើន សបើសគមិនអងវរ ក៏បរសិភ្លគបិណ្ឌ បាតតចិ ១ សបើសគអងវរ រដមងសព្បើព្បាស់

សសនាសនៈសព្ចើន សបើសគមិនអងវរ ក៏សព្បើព្បាស់សសនាសនៈតចិ ១ សបើសគអងវរ 

រដមងសព្បើព្បាស់គោិនបបចចយសភសជជបរោិា រសព្ចើន សបើសគមិនអងវរ ក៏សព្បើព្បាស់

គោិនបបចចយសភសជជបរោិា រតចិ ១ ព្បសិនសបើ សៅជាមួយពួកសព្ព ា្រណីា 

ពួកសព្ព ា្រសីនាះ រដមងរាប់អានភកិាុសនាះ សោយោយកមា ជាទីគ្នប់ចតិតសព្ចើន 

មិនជាទីគ្នប់ចតិតតចិ រាប់អានសោយវចកីមា ជាទីគ្នប់ចតិតសព្ចើន មិនគ្នប់ចតិតតចិ 

រាប់អានសោយមសនាកមា ជាទីគ្នប់ចតិតសព្ចើន មិនគ្នប់ចតិតតចិ ខវល់ាតវ យបសព្មើ ជា

ទីគ្នប់ចតិតសព្ចើន មិនគ្នប់ចតិតតចិ ១ ។ មាន លនាងសុមនា បគុាលណា ជាទាយក 

បុគាលសនាះដល់បានបួសស ើយ រដមងព្គបសងាត់បពវជតិឯសណាះ ដដលមិនដមន

ជាទាយក សោយស ត ុ៥ យ៉ាងសនះ ។ បពិព្តព្ពះអងាដច៏សព្មើន ចះុសបើបពវជតិទាាំង

ពីររបូសនាះ បានសសព្មចព្ពះអរ តត បពិព្តព្ពះអងាដច៏សព្មើន បណាត បពវជតិទាាំង

ពីររបូ ដដលបានសសព្មចព្ពះអរ តតស ើយសនាះ សតើមានសសចកតវីសិសសស មាន

ស តសុផសងគ្នន ដដរឬសទ ។ មាន លនាងសុមនា ព្តងស់រឿងសនាះ តថាគត មិនសដមតង

ស តសុផសងគ្នន  ព្តងច់តិតដដលរចួព្ស ះ សោយវមិុតតសនះសទ ។ បពិព្តព្ពះអងាដ៏

ចសព្មើន អស្តច រយណាស់ បពិព្តព្ពះអងាដច៏សព្មើន ចដមលកណាស់ បពិព្តព្ពះអងាដ៏



ចសព្មើន បុគាលគរួឲ្យទានទាាំងឡាយដមន គរួសធវើបុណ្យទាាំងឡាយដមន សព្រះថា 

បុណ្យទាាំងឡាយ ជាឧបោរៈដល់អនកដដលសកើតជាសទវតាផង បុណ្យទាាំងឡាយ ជា

ឧបោរៈដល់អនកដដលសកើតជាមនសុសផង បុណ្យទាាំងឡាយ ជាឧបោរៈដល់អនក 

បួសផង ។ មាន លនាងសុមនា ស តសុនាះយ៉ាងសនះស ើយ មាន លនាងសុមនា ស តុ

សនាះយ៉ាងសនះស ើយ មាន លនាងសុមនា បុគាលគរួឲ្យទានទាាំងឡាយ គរួសធវើបុណ្យ

ទាាំងឡាយ សព្រះបុណ្យទាាំងឡាយ ជាឧបោរៈដល់អនកសកើតជាសទវតាផង បុណ្យ

ទាាំងឡាយ ជាឧបោរៈដល់អនកសកើតជាមនសុសផង បុណ្យទាាំងឡាយ ជាឧបោរៈ

ដល់អនកបួសផង ។ ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគ បានព្តាស់រកយសនះ លុះព្ពះសុគតបាន 

ព្តាស់រកយសនះស ើយ ព្ពះស្តស្តត បានព្តាស់រកយជាគ្នថាសនះតសៅសទៀតថា 

យថាបិ       ចន្ទោ          វមិន្ោ  គចឆំ  អាកាសធាតុន្ោ 

សន្វេ តារគន្េ ន្ោន្េ   អាភាយ      អតិន្ោចតិ 

តន្េវ             សីលសមបន្ទោ   សន្ធោ  បុរសិបុគគន្ោ 

សន្វេ      មចឆរនិ្ទ     ន្ោន្េ  ចាន្គន អតិន្ោចតិ ។ 

ព្ពះចនទមិនមានមនទិល ោលចរសៅតាមអាោស រដមងរងុសរឿងសលើស ជាង

ពួកផ្កា យទាាំងឡាយ ពធដអ៏ាោសសោយពនលឺ ( របស់ខលួន ) យ៉ាងណាមញិ បុរស

បុគាលមានសទាធ បរបិូណ៌្សោយសីល រដមងរងុសរឿង ជាងពួកបគុាលកាំណាញ់ទាាំង

អស់កនុងសោកសោយ្គៈក៏យ៉ាងសនាះដដរ ។ 

យថាបិ ន្មន្ោ េនយំ  វជិ្ជមុាលី សតេកេុ 

េលំ         និនោញ្ច        បូន្រតិ  អភិវសិសំ          វសុនោរ ំ



ឯវ ំ      ទសសនសមបន្ទ   សមាា សមពទុោសាវន្កា 

មចឆរ ឹ             អធិគណ្ដា តិ  បញ្ច ដ្ឋា ន្នហិ  បេឌ ិ ន្តា 

អាយុទ  យសសា  ន្ចវ  វន្េេ ន     ច      សុន្េន      ច 

ស ន្វ ន្ភាគបរវិយុន្ហោ   ន្បចច សន្គគ បន្មាទតីតិ ។ 

ោលសមឃ ព្បកបសោយសផលកបសនាទ រដស៏ឆវៀលឆាវ ត់ បរបិូណ៌្សោយភនាំទឹក 

សភលៀងក៏បងោុរចះុមកបាំសពញដផនដ ី ដដលខពស់ទាបឲ្យសររសពញ យ៉ាងណាមញិ 

ស្តវក័របស់ព្ពះសមាា សមពុទធដដលបរបិណ៌ូ្សោយទសសនៈ ជាបណ្ឌ ិ ត រដមងព្គប

សងាត់បុគាល អនកមានសសចកតកីាំណាញ់ សោយស ត ុ ៥ យ៉ាង គ ឺ អាយុ យស 

សមបុរ សុខនិងអធបិត ី បណ្ឌ ិ តសនាះឯង បរបិូណ៌្សោយសភ្លគៈ ដល់សៅសោក

ាតងមុខ រដមងរកីរាយ កនុងឋានសួគ ៌ក៏យ៉ាងសនាះដដរ ។ 

 

រេតុដែលនាងសុមនារាជកុមារី ទួលសួរបញ្ហា  
ព្ពះនាងសុមនារាជកមុារ ី ចលូគ្នល់ព្ពះដម៏ានព្ពះភ្លគ សព្រះស តអុវ ី ? 

សព្រះមានបាំណ្ងទលូសួរបញ្ជា  ។ បានស្តត ប់មកថា កនុងព្ពះស្តសនា ននព្ពះ

សមាា សមពុទធកសសបទសពល មានភកិាុពីរអងាជាសមាល ញនឹ់ងគ្នន  មួយអងាបាំសពញ

ស្តរាណី្យធម៌ ( មានោរដចក្យនវូបចចយ័ ៤ ដដលខលនួបានមកដល់បគុាល

ដដលគរួឲ្យជាសដើម ) ចាំដណ្កមួយអងាសទៀត សោកបាំសពញនវូភតតគាវតត ( បាំសពញ

វតតកនុងសរាងភតត សោយមិនបានឲ្យទាន ) ។ ភកិាុដដលបាំសពញនវូស្តរាណី្យធម៌ 

សរលរាំលឹកភកិាុជាសមាល ញ់ថា អនកដម៏ានអាយុ ស ា្ ះថា ទានដដលមិនឲ្យផល 

រដមងមិនមានស ើយ ោលឲ្យរបស់ខលួនដល់អនកដនទស ើយសឹមបរសិភ្លគសទើបគរួ ។ 



ភកិាុដដលបាំសពញនវូភតតគាវតត តបថា អនកដម៏ានអាយុ អនកមិនដងឹសទឬ ោរឲ្យ

សទយយធម៌លាកល ក់ចះុ រដមងមិនគរួ បុគាលដដលោន់យកព្តមឹដតអាហារញុាំងជវីតិ

របស់ខលួនឲ្យព្បព្ពឹតតសៅបានបុ៉សណាណ ះ សទើបគរួ ។ ទាាំងពីរអងា មិនអាចញុាំងគ្នន ឲ្យ

សៅកនុងឱវាទរបស់ខលនួបាន ក៏បាំសពញវតតដតសរៀងខលួន រ ូតដល់ចតុិ្ កភពសនាះ 

បដសិនធិកនុងសទវសោក ។ ភកិាុដដលបាំសពញនវូស្តរាណី្យធម៌ ព្គបសងាត់នវូភកិាុ

ដដលមិនបានឲ្យទាន សោយធម៌ ៥ យ៉ាង កនុងសទវសោក វលិវល់កនុងសទវតានិង

មនសុសអស់មយួចសនាល ះព្ពះពុទធ សទើបសកើតកនុង ព្កុងស្តវតថ ី។ 

អងាដដលបាំសពញនវូស្តរាណី្យធម៌ បដសិនធិកនុងគភព៌្ពះអគាមស សី នន

ព្ពះបាទសោសល មួយអងាសទៀត បដសិនធិកនុងនផទននព្សីបសព្មើ របស់ព្ពះអគា

មស សីសនាះ ស ើយព្បសូតកនងុនងៃជាមយួគ្នន  ។ កនុងនងៃោក់ស ា្ ះ សរលគថឺាវ យ

ព្ពះនាមដល់ព្ពះរាជបុព្ត ព្ពះមាតាព្សងទឹ់កឲ្យបពុ្តស ើយ ោក់បុព្តឲ្យផទើកនងុ 

បនទប់ព្បកបសោយសិរ ី ជាមួយនឹងបុព្តរបស់ង្គ្សតីអនកបសព្មើព្ពះអគាមស សីសនាះ

ឯង ។ សោយរវល់នាាំគ្នន  ្ត់ដចងកចិចោរាតងសព្ៅបនទប់ ព្ពះរាជបុព្តសបើកព្ពះ

សនព្តស ើង បានសឃើញសសវតចឆព្តដធ៏ាំផង ទីកដនលងផទើព្បកបសោយសិរ ី ដដលសគ

្ត់ដចងយ៉ាងលោផង ព្ពមទាាំងព្ពះរាជនិសវសន៍ ព្បោប់សោយសព្គឿងអលរា រផង 

សទើបដងឹខលនួព្ពះអងាថា សយើងសកើតកនងុព្ពះរាជព្តកលូ ។ ព្ពះរាជបុព្តនឹកថា សយើង

សធវើកមាអវី ន៎  សទើបបានសកើតសៅកនងុទីសនះដសូចនះ ក៏រលឹកបាន សោយផលននោរ

បាំសពញនវូស្តរាណី្យធម៌ ។ ព្ពះរាជបពុ្ត គតិសទៀតថា សមាល ញ់របស់សយើងសកើត

កនុងទីណា ន៎  ក៏បានសឃើញសៅកនងុទីដដលទាបជាងខលនួសនាះឯង ទាាំងដដលបាន

ព្ជាបថា សនះសព្រះមកអាំពីមិនសជឿរកយរបស់សយើង សទើបសរលថា សមាល ញ ់អនក



មិនសជឿ រកយរបស់សយើង ។ សពលសនាះ ទារកជាសមាល ញ់ក៏តបមកវញិភ្លល មថា សបើ

អ៊ ចីងឹ សតើវាយ៉ាងសមច៉ ? ព្ពះរាជបុព្តក៏បានសឆលើយបញ្ជជ ក់ព្បាប់សៅថា អនកសមើល

សមបតតរិបស់សយើងសមើល៍ សយើងសដកសៅសលើទីដម៏ានសិរ ី សៅសព្ោមសសវតចឆព្ត 

ចាំដណ្កអនកវញិសដកសៅនឹងដព្គទាបសលើកព្មាលរងឹៗ ។ ទារកជាសមាល ញ់សរល

ថា អនកឯង សកើតមាននវូមានះ សព្រះអាព្ស័យរបស់ នឹ ងឬ របស់ នឹ ង គសឺគយក

សាំពត់មករ ុាំព័ទធនឹងបនទះឫសសី ព្គ្នន់ដតជាបឋវលីាកតុប៉ុសណាណ ះ មនិដមនសទឬ ។ 

ព្ពះរាជធតីាសុមនា បានស្តត ប់រកយរបស់អនកទាាំងពីរសនាះស ើយ សទើបគតិ

ថា សៅជតិៗ បោូនព្បសុទាាំងពីរ របស់សយើងមិនមានអនកណាស ើយ ក៏បានសដើរចលូ

សៅដអបនឹងមាត់ទាវ រ បានឮរកយថា លាកត ុ ដសូចនះ ក៏គតិថារកយថា លាកតសុនះ មិន

មានសៅាតងសព្ៅ អាំពីព្ពះពុទធស្តសនាស ើយ បោូនព្បុសរបស់សយើង ព្បាកដជា

សមណ្សទវបុព្ត ។ ព្ពះរាជធតីា បានគតិតសៅសទៀតថា សបើសយើងនឹងព្ោបទលូ

ដល់ព្ពះមាតាបិតាថា ទារកទាាំងពីរនិយាយគ្នន យ៉ាងសនះ ព្ពះបិតាជាសដើមមុខដត

នឹងឲ្យសគនាាំយកសៅស្ល ឬយ៉ាងសម៉ចៗ មិនាតន សោយយល់ថា អនកទាាំងពីរគឺ

ជាអមនសុស ដសូចនះ សយើងមិនព្បាប់ស តោុរណ៍្សនះដល់អនកណាស ើយ សយើងនឹង

ទលូសួរចាំសរះព្ពះទសពល ដដលព្ទងជ់ាព្ពះបិតាវវិដតៈរបស់សយើង ព្ពះអងានឹង

ព្តាស់ព្បាប់ សសចកតសីនះឲ្យសយើងបានដងឹចាស់ ។ 

សស្តយព្ពះព្កយាសពលព្ពឹកសព្សចស ើយ ព្ពះរាជធតីា ក៏ចលូសៅគ្នល់

ព្ពះរាជា ជាព្ពះបិតា ស ើយទលូសូមោរអនញុ្ជា ត សដើមបីសៅគ្នល់ព្ពះដម៏ានព្ពះ

ភ្លគ ។ ព្ពះរាជាព្តាស់បរា ប់ឲ្យ្ត់រង ៥០០ សព្គឿង ។ សូមបញ្ជជ ក់ថា សៅកនុង

ជមពូទវីបសនះ មានដតកមុារបីីនាក់ប៉ុសណាណ ះ ដដលបានរង ៥០០ សព្គឿង អាំពីសមាន ក់ 



បិតារបស់ខលួន គពឺ្ពះនាងចនុទី ជាព្ពះរាជធតីារបស់ព្ពះបាទពិមពិស្តរ ១ នាង

វសិ្តាត ជាធតីារបស់ធនញ្ជ័យសសដឋ ី១ និង ព្ពះនាងសុមនារាជធតីាសនះឯង ១ ។ 

ព្ពះនាងសុមនាោន់យកសព្គឿងព្កអូប និង ផ្កា សឈើស ើយ បានឈរសៅកនុងរង

របស់ខលួនដដលមានរង ៥០០ សទៀតជាបរវិារ សធវើដើសណ្ើ រចលូគ្នល់ព្ពះបរមស្តស្តត  

សោយគតិថា សយើងនឹងទលូសួរព្ពះអងានវូបញ្ជា សនះ ៕ 

 


