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កណ្ហា វត្ថុ 

 អតតីត ករិ បានឮមកថា កនុងអតតីកាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហ ើយ ព្រះបាទ     
ព្រ មទតតជាព្រះរាជាកនុងដដនកាសី ហសេចហៅរបឹយករាជសមបតតកិនុងដដនហកាសល ហព្រះភារ
ជាអនកដល់ព្រមហោយរលនិងរ នៈ បានសម្លា ប់ហសេចហកាសល ហ ើយចាប់យកព្រះអគ្គ
មហ សីដដលដល់ព្រមដល់គ្ភ៌របស់ព្រះបាទហកាសលហនះ ន ាំព្រះនងហៅកាន់នគ្រ           
ររាណសី ហ ើយដតងត ាំងហ្វើជាអគ្គមហ សីរបស់ខ្ាួន ។ កនុងកាលជាខាងហព្កាយមក ព្រះអគ្គ
មហ សីហនះក៏ព្បសូតបានព្រះ្តីមួយអងគ ។ ហោយព្បព្កតពី្រះរាជាព្រ មទតតរុាំទាន់ម្លន
ព្រះឱរស និងព្រះ្តី ព្រះអងគម្លនព្រះទយ័ហព្តកអរហ ើយព្ទង់ព្តស់ថា ម្លន លនងដ៏ចហព្មើន 
នងចូរកាន់យកនូវររចុះ ។ 

 ព្រះអគ្គមហ សីព្ទង់កាន់យកនូវរកយហនះទុក ។ ព្បយូរវងសទា ាំងឡាយបានោក់ព្រះ
នមឲ្យកុម្លរហីនះថា កណាា  ។ កាលនងចហព្មើនវយ័្ាំហរញព្កមុាំហ ើយ ព្រះម្លតហទើបព្បាប់
នងថា ព្រះរាជបតិរបស់បុព្តពី្បទានររទុក ម្លតបានកាន់យកជារកយសម្លគ ល់ទុកហ ើយ 
បុព្តចូីរកាន់យកនូវររតមហសចកេហីរញចតិតរបស់ខ្ាួនចុះ ។ នងកណាា ហនះបានដបកធ្លា យនូវ
 ិរនិិងឱតតបបៈហ ើយ ហព្រះភារជាអនកម្លនកហិលសហព្ចើន ក៏ទូលព្រះម្លតថា បរិព្តព្រះ
ម្លត ព្ទរយសមបតតដិទទដដលថានឹងមនិម្លនដល់ខ្្ុ ាំហនះ រដមងមនិម្លន ព្រះម្លតចូរហ្វើនូវររ
ហោយខ្ាួនឯងដល់ខ្្ុ ាំហដើមបពី្បហោជន៍ដល់ការកាន់យកព្រះស្វវ មផីងចុះ ។ ព្រះម្លតហនះក៏
ព្បាប់ហសចកេហីនះដល់ព្រះរាជា ។ ព្រះរាជាព្តស់ថា នងចូរកាន់យកស្វវ មតីមហសចកេហីរញ
ចតិតចុះ ហ ើយឲ្យហគ្ព្បកាសហៅបុរសមក ។ បុរសទា ាំងឡាយជាហព្ចើនបានព្បោប់តក់ដតង
ហោយហព្គ្ឿងអលង្កា រទា ាំងរួងហ ើយមកព្បជុាំគ្នន ព្តង់ព្រះលាន ាួង ។ នងកណាា បានកាន់
យកនូវសមុគ្ផ្កា  ហ ើយឋតិហៅព្តង់សី បញ្ជ រដ៏ខ្ពស់ កាលសមាងឹហមើលនូវបុរសទា ាំងឡាយ មនិ
ហរញចតិតសូមបដីតម្លន ក់ ។ 
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     កនុងហរលហនះ ម្លនព្រះរាជកុម្លរ ៥ អងគដដលជាបុព្តរបស់ព្រះបាទបណឌុ រាជអាំរី  
បណឌុ រាជព្តកូល ម្លនព្រះនមថា អជ្ជនុ នកុល ភមីសេន យុធដិ្ឋលិ េហសេព ដដលន ាំ
គ្នន មកហរៀននូវសិលបស្វស្តសត កនុងសម្លន ក់អាចារយទិស្វបាហម្លកខ កនុងនគ្រតកាសិលាសហព្មច
ហ ើយ កាលគ្តិថា រួកហយើងនឹងដងឹនូវការព្បព្រឹតតហៅទនព្បហទស ហទើបន ាំគ្នន ហៅដល់នគ្រ
ររាណសី បានស្វេ ប់នូវហកាលា លខាងកនុងនគ្រ ក៏សួរហគ្ ដងឹនូវហសចកេហីនះហ ើយ គ្តិថា 
សូមបរួីកហយើងនឹងហៅ ព្រះរាជកុម្លរទា ាំង ៥ អងគជាអនកម្លនរូបស្វា តដូចម្លស បានហៅកនុងទី
ហនះ ហ ើយដល់ហោយលាំោប់ ។ ចាំដណកនងកណាា បានហ ើញនូវព្រះរាជកុម្លរទា ាំងហនះ
ហ ើយ ក៏ម្លនចតិតព្បតរិ័ទធហសនហាហ ើងកនុងព្រះរាជកុម្លរទា ាំងហនះ ហទើបហបាះនូវរហងវលផ្កា ហៅ
ហលើសីសៈរបស់ព្រះរាជកុម្លរទា ាំង ៥ ហនះ ហ ើយហរលនឹងព្រះម្លតថា បរិព្តព្រះម្លត ខ្្ុ ាំ
ម្លា ស់យកជនទា ាំង ៥ នក់ហនះ ។  ព្រះម្លតក៏ហៅព្បាប់ដល់ព្រះបាទព្រ មទតត ។ 

 ព្រះរាជាមនិហរញព្រះទយ័ ដតព្ទង់មនិអាចនឹងព្តស់ថា មនិបានហទ ហព្រះព្រះអងគ
បានព្រះរាជទានររទុកហ ើយ ហទើបសួររាជកុម្លរទា ាំងហនះថា អនកម្លនជាតដូិចហមេច ជាបុព្ត
របស់អនកណា ? ព្គ្នព្ទង់បានដងឹនូវភាវៈដដលរាជកុម្លរទា ាំងហនះ ជាបុព្តរបស់ព្រះបាទ 
បណឌុ រាជ ហទើបហ្វើសកាា រៈដល់កុម្លរទា ាំងហនះ ហ ើយព្បទាននូវនងកណាា ហនះហ្វើជា
បាទបរចិារកិា (ស្តសតីអនកបហព្មើនូវហជើង គ្ពឺ្បរនធ) ។ នងកណាា ក៏បហព្មើនូវរាជកុម្លរទា ាំងហនះ 
ហោយអាំណាចកហិលស ហលើព្បាស្វទ ៧ ជាន់ ។ 

 នងកណាា ហនះម្លនបុរសគ្មខ្វិនរូបរាងអាព្កក់ម្លន ក់ហៅបហព្មើ ។ កាលនងកណាា
បហព្មើព្រះរាជកុម្លរទា ាំងហនះហោយអាំណាចកហិលសតណាា ហ ើយ កនុងហរលដដលកុម្លរទា ាំង
ហនះហចញហៅហព្ៅអស់ហ ើយ បានឱកាសស្វា ត់ នងកាលហរាលរាលហោយកហិលស បានហ្វើ
នូវអាំហរើបាប (លបលួចព្សឡាញ់គ្នន ) ជាមួយនឹងបុរសគ្មខ្វិនហនះ ។ កាលព្រះនងកណាា
ចរចានឹងបុរសគ្មខ្វិន ព្រះនងបានហរលថា បុរសដទទជាទីព្សឡាញ់របស់អូនឲ្យទព្កដលង
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ជាបងមនិម្លន អូននឹងសម្លា ប់ព្រះរាជកុម្លរទា ាំង ៥ យកឈាមរីបាំរង់កមកលាងហជើងបង ។ 
សូមបពី្រះរាជកុម្លរដទទៗ កាលព្រះនងព្ច ូកព្ច ាំហោយព្រះរាជកុម្លរបង ក៏ព្រះនង
ហរលថា ព្រះហរៀមបងប ុហណាណ ះជាទីព្សឡាញ់របស់ម្លា ស់អូនជាងរាជកុម្លរទា ាំង ៤ ហនះ ជវីតិ
របស់ម្លា ស់អូនលះបង់ហដើមបពី្បហោជន៍ដល់ព្រះហរៀមបងហ ើយ បនា ប់អាំរីព្រះបតិហៅ ម្លា ស់
អូននឹងយករាជសមបតតជូិនម្លា ស់បងប ុហណាណ ះ ។ សូមបពី្រះនងកាលហៅព្ច ូកព្ច ាំនឹងព្រះ
រាជកុម្លរដទទហទៀត ព្រះនងក៏ហរលោ ងហនះ ។ ព្រះរាជកុម្លរទា ាំង ៥ អងគហព្តកអរនឹងនង
កណាា ដ៏ទព្កដលងហោយគ្តិថា ព្រះនងកណាា ហនះព្សឡាញ់ហយើង ហ ើយឥសសរយិយស
របស់ហយើងហកើតហ ើងហោយអាព្ស័យនូវនងកណាា ហនះ ។        

   កនុងទងាមួយ នងកណាា ហនះម្លនជាំង ឺ ។ លាំោប់ហនះ ព្រះរាជកុម្លរទា ាំងហនះ ហៅ
អងគុយហឡាមរ័ទធព្រះនង មួយអងគអងគុយព្ចបាច់កាល បួនអងគដ៏ហសសអងគុយព្ចបាច់ទដ និង
ហជើង ។ ចាំដណកបុរសគ្មខ្វិនអងគុយហៅដកបរហជើង ។ ព្រះនងកណាា ហនះ កាលឲ្យនូវសញ្ញា
ហោយកាល ដល់អជជុនកុម្លរដដលជាព្រះរាជបុព្តចបងដដលកាំរុងព្ចបាច់កាលថា ព្រះហរៀម
បងប ុហណាណ ះជាទីព្សឡាញ់របស់ម្លា ស់អូនជាងរាជកុម្លរទា ាំង ៤ ហនះ ជវីតិរបស់ម្លា ស់អូន
លះបង់ហដើមបពី្បហោជន៍ដល់ព្រះហរៀមបងហ ើយ បនា ប់អាំរីព្រះបតិហៅ ម្លា ស់អូននឹងយក
រាជសមបតតជូិនម្លា ស់បងប ុហណាណ ះ ។ ព្រះនងក៏បានឲ្យនូវសញ្ញា ោ ងហនះហោយទដនិងហជើង
ទា ាំងឡាយសូមបដីល់ព្រះរាជកុម្លរដទទ ។ ចាំដណកបុរសគ្មខ្វិនព្រះនងបានឲ្យសញ្ញា ហោយ
អណាេ តហោយន័យថា បងប ុហណាណ ះជាទីព្សឡាញ់របស់អូន អូននឹងរស់ហៅហដើមបពី្បហោជន៍
ដល់បង ។ 

 សូមបពី្រះរាជកុម្លរទា ាំងអស់ហនះ ក៏បានដងឹនូវហសចកេហីនះហោយសញ្ញា ហនះ ដដល
នងធ្លា ប់ហរលកនុងហរលមុន ។ កនុងបណាេ ព្រះរាជកុម្លរទា ាំងហនះ រាជកុម្លរដ៏ហសសបានដងឹ
ហ ើយកនុងសញ្ញា ដដលនងឲ្យហ ើយដល់ខ្ាួនប ុហណាណ ះ ។ ចាំដណកអជជុនកុម្លរបានហ ើញនូវ
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វកិារទដ ហជើង និងអណាេ តរបស់នង ហទើបគ្តិថា សញ្ញា ដដលនងកណាា ឲ្យហ ើយដល់ហយើង
ោ ងណា សញ្ញា ហនះនងកណាា បានឲ្យហ ើយដល់ជនសូមបដ៏ីហសសក៏ោ ងហនះ នងហនះ
ព្បាកដជាបានហ្វើសនថវៈជាមួយនឹងបុរសគ្មខ្វិនហនះ ដូហចនះហ ើយហទើបន ាំនូវបាូនៗទា ាំងឡាយ
ហចញហៅហព្ៅហ ើយសួរថា អនកទា ាំងឡាយបានហ ើញនូវវកិារៈទនសីលៈដដលនងកណាា បាន
ឲ្យហ ើយដល់ហយើងឬហទ ? រួករាជបុព្តហ្ាើយថា ហ ើញ ។ អជជុនកុម្លរសួរហទៀតថា ចុះអនក
ទា ាំងឡាយបានដងឹនូវហ តុហនះអត់ ? រាជកុម្លរបាូនហរលថា រួកហយើងមនិដងឹហទ ។  
អជជុនកុម្លរហទើបសួរថា ចុះហរលដដលនងកណាា ឲ្យសញ្ញា ដល់រួកហលាកហោយទដ និងហជើង
ទា ាំងឡាយ អនកទា ាំងឡាយដងឹនូវហ តុហនះឬហទ ? រាជកុម្លរហ្ាើយថា រួកហយើងដងឹ ។  
អជជុនកុម្លរព្តស់ថា នងឲ្យសញ្ញា ដល់រួកហយើងហោយហរឿងដូចគ្នន  ហ ើយអនកទា ាំងឡាយបាន
ដងឹនូវហ តុទនសញ្ញា ដដលនងបានឲ្យហ ើយដល់បុរសគ្មខ្វិនហោយវកិារៈទនអណាេ តឬហទ ? 
រួករាជកុម្លរហរលថា រួកហយើងមនិបានដងឹហទ ។ ហទើបអជជុនកុម្លរព្បាប់ហសចកេហីនះដល់បាូន
ថា នងកណាា បានហ្វើនូវអាំហរើបាបជាមួយនឹងបុរសគ្មខ្វិនហនះហ ើយ ។ អជជុនកុម្លរកាលបាូន
ទា ាំងឡាយមនិហជឿ ហទើបហៅបុរសគ្មខ្វិនមកសួរ ។ បុរសគ្មខ្វិនហនះ ក៏ហរលព្បាប់នូវការ
ព្បព្រឹតតហៅហនះទា ាំងអស់ ។   

 រួករាជកុម្លរបានស្វេ ប់រកយរបស់បុរសគ្មខ្វិនហនះហ ើយ បានជាអនកដលងម្លន     
្នារាគ្ៈគ្ហឺសចកេតីហព្មកហព្តកព្តអាលនឹងនងកណាា ហនះ ហ ើយហរលហទាសតះិហដៀល
ម្លតុព្គ្នមហោយអហនកបរោិយថា ឱ ន៎ ហឈាម ះថាម្លតុព្គ្នមជាបុគ្គលបាប ព្ទុសតសីល បាន
លះបង់សូមបនូីវរួកហយើងជាអនកដល់ព្រមហោយជាត ិនិងភារព្សស់សង្កា ោ ងហនះហ ើយ ហ្វើ
នូវអាំហរើបាបជាមួយនឹងបុរសគ្មខ្វិនដដលម្លនរូបអាព្កក់គួ្រហខ្ពើមោ ងហនះ ហឈាម ះថា បុគ្គល
ម្លនជាតជិាបណឌិ តណា នឹងហព្តកអរមួយអហនាើហោយស្តសតីទា ាំងឡាយ ដដលម្លន្ម៌ដ៏លាមក 
មនិម្លនហសចកេហីអៀនខាម សោ ងហនះ ដូហចនះហ ើយ ជនទា ាំង ៥ នក់ គ្តិថា ការព្គ្ប់ព្គ្ងផាះ
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មនិគួ្រម្លនដល់ហយើង ហ ើយបានចូលហៅកាន់ទព្រ ិមរនត បួសជាបរវជតិ បានហ្វើនូវបរកិមម
កសិណ កនុងទីបាំផុតទនអាយុក៏បានហៅតមយថាកមម ។      

កុណាសោ បន េកុណរាជា តទា អជ្ជនុកុមាសរា អសោេ ិកនុងកាលហនះ 
ហសេចកុណាល គ្ជឺា អជជុនកុម្លរ ។ ហព្រះហ តុហនះ កាលសដមេងហ តុដដលខ្ាួនបានហ ើញ
មកហ ើយហទើបហរលថា  

នែបណុ្ណមខុៈសម្លាញ ់កមុ្លរឈី្មោះនាងកណ្ហា ម្លែបតិាពរី ម្លែបត ី៥ នាក ់ជាបជ់ពំាក ់
ចតិ្តកនងុបរុសទ ី៦ គកឺនងុបរុសខវែិគម ( ដចូឈមមចកបំតុ្ក ) កខ៏្ុបំាែឈ ើញឈ ើយ ។  

ពាកយ្កនងុឈរឿងឈនាោះ ម្លែដចូត្ឈៅឈែោះ ស្រសីតស្របស្រពតឹ្តកែលងបតទីងំ ៥ នាកែ់ុ ោះគ ឺ អជជែុរាជ
កមុ្លរ ១ ែកលុរាជកមុ្លរ ១ ភមីឈសែរាជកមុ្លរ ១ យធុដិឋលិរាជកមុ្លរ ១ ស ឈទវរាជកមុ្លរ ១ 
ឈធវើែវូអឈំពើដល៏ាមកគ ឺឈសពឈមថែុធមមជាមយួបរុសគមទបឈត្ឿ ។  

(ជាតកដឋកថា សុតតនតបដិក ខុ្ទាកនិកាយ ជាតក អសីតនិិបាត កុណាលជាតក បដិកហលខ្ 
៦១ ទាំរ័រ ១៦៣) 

ហោយហខ្មរ អភិ្ ម្លម វតរ 

 


