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រ ឿងធនញ្ជ័យ 
 

ភាគទី៤  
 
 លុុះដល់ព្ពឹករ ើងរសេចរចញមកគង់រៅសាលារព្ៅ ព្ទង់ឲ្យរៅអស់នាមុ៉ឺនមកជួបជុុំ រ ើយ
មានព្ពុះបនទូលបង្គា ប់ឲ្យ កមាន់មកជល់រៅមុខព្ពុះលាន រ ើយឲ្យធនញ្ជ័យមកដល់រ ើយ
មានព្ពុះបនទូលបង្គា ប់ថា អាជ័យឯងរៅយកមាន់អាឯងមកជល់នឹងមាន់អញឲ្យបានមក
ឥ ូវរនុះឯង ឯធនញ្ជ័យព្ាបថាា យបងាុំលារ ើយគិត្ថា ព្ពុះមហាកសព្ត្រលាកនឹងផ្ចា ញ់
ព្បាជ្ញា អញរ ើយ របើអញនឹង កទិញមាន់រគរលាកហាមព្បាមមិនឲ្យន ណាលក់ឲ្យរ ើយ របើ
ដូរ ន្ ុះង្គយរទ អញនឹងយកមាន់អញរនុះឯង គង់តត្នឹងជល់ឈ្នុះមាន់ព្ពុះមហាកសព្ត្មិន
ខានរ ើយ  គិត្រ ើយក៏រដើ ដល់ផ្ទុះខលួន រ ើយ្ប់យកកូនមាន់តដលរទើបនឹងដុុះរោមព្ាស
រនាុះមក រ ើយយកសុំពត់្ ុ ុំកូនមាន់រនាុះ ួចរដើ រៅ លុុះដល់ព្ពុះមហាកសព្ត្រ ើយព្ាប
ថាា យបងាុំ រសេចទត្រមើលមិនរ ើញធនញ្ជ័យយកមាន់មកជល់ ព្ទង់បង្គា ប់រនាុះក៏ព្ទង់មាន
ព្ពុះបនទូលសួ ថា អាជ័យឯណាមាន់អាឯងតដលព្តូ្វជល់នឹងមាន់អញរនាុះ ឯធនញ្ជ័យក៏
ព្ាបទូលថា ឲ្យតត្យកមាន់ព្ពុះោជព្ទពយរនាុះមកនឹងជល់នឹងទូលព្ពុះបងាុំជ្ញខាុ ុំ រទើបព្ពុះ
មហាកសព្ត្ព្ាស់រព្បើឲ្យរៅយកមាន់ព្ពុះោជព្ទពយមកជល់ រ ើយឲ្យតលងមាន់រនាុះ រៅទី
តដលព្បជល់រនាុះឯង ឯអស់នាមុ៉ឺនក៏ោក់ឲ្យជល់គ្នន រោយគូ ៗព្គប់គ្នន  ឯព្ពុះមហាកសព្ត្មាន
ព្ពុះបនទូលរត្ឿនរៅថា អាជ័យថ្ាីក៏មិនតលងមាន់អាឯងរៅរមើល ឯធនញ្ជ័យឮព្ពុះបនទូល
រត្ឿនដូរ ន្ ុះរ ើយ ក៏យកកូនមាន់តដលព្គបនឹងសុំពត់្សោក់រៅឲ្យជល់នឹងមាន់ព្ពុះោជ
ព្ទពយ ឯកូនមាន់រនាុះវារ ើញមាន់ធុំរនាុះ វាសាា នថារមវា រ ើយ ត់្រៅសសុលរព្ាមរ ុះ
មាន់ធុំរនាុះ ឯមាន់ធុំរ ើញកូនមាន់រនាុះ ត់្មកសសុលរព្ាមរ ុះដូរ ន្ ុះរ ើយ ក៏វា ត់្រចញ 
ឯធនញ្ជ័យក៏តព្សកទុះដដថា មាន់ធុំរនាុះ្ញ់មាន់អញរ ើយ មិនហា៊ា នជល់រទ វា ត់្រៅ
រ ើយ ឯព្ពុះមហាកសព្ត្ក៏ព្ទង់ព្ពុះរព្ាធនឹងធនញ្ជ័យ រ ើយក៏វលិចុ រៅកនុងព្ពុះោជមនទី  
រ ើយព្ទង់ព្ពុះចិនាេ ថា របើដូរ ន្ ុះអញព្បជល់ព្កបីវញិ។  
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 មានាលមួយ ដថ្ៃរសេចព្ាស់រៅអស់នាមុ៉ឺនមក រ ើយមានព្ពុះបនទូលហាមអស់
នាមុ៉ឺនថា របើអាជ័យវា កខាីព្កបីន ណា កុុំឲ្យោស្រសេណាឲ្យរ ើយ របើន ណាឲ្យខាីរ ើយនឹង
មានរទាសខុសព្ទង់ហាមអស់នាមុ៉ឺនរព្សចរ ើយ ក៏យាងចូលរៅកនុងដុំណាក់វញិ ឯធនញ្ជ័យ
នឹងបានដឹងថារសេចហាមដូរ ន្ ុះក៏រទ។  
 លុុះព្ពឹករ ើងរសេចរចញមកគង់រៅសាលារព្ៅ រ ើយរព្បើឲ្យយកព្កបីព្ពុះោជព្ទពយ
១ តដលរ ើងកុំលា ុំងមកដល់ ឥត្មានព្កបីឯណានឹងជល់បានរ ើយ យកមកដល់រ ើយមាន
ព្ពុះបនទូលរៅរៅធនញ្ជ័យឲ្យយកព្កបីមកព្បជល់នឹងព្កបីព្ពុះោជព្ទពយកុុំឲ្យខានរ ើយ 
ឲ្យមកជ្ញមួយនឹងបុំរ ើកុ ុំឲ្យខាន បុំរ ើសាេ ប់រ ើយក៏រៅព្បាប់ធនញ្ជ័យដូចមានព្ពុះបនទូលបង្គា ប់
រនុះឯង ធនញ្ជ័យសាេ ប់ព្ពុះបនទូលដូរ ន្ ុះរ ើយ ក៏ចុុះអុំពីផ្ទុះរៅ្ប់យកកូនព្កបីរទើបនឹងសុំ
ោល១០ដថ្ៃ រ ើយចងកូនព្កបីរនាុះដឹកនា ុំជ្ញមួយនឹងបុំរ ើរៅដល់ រ ើយព្ាបថាា យគ្នល់ ឯ
ព្ពុះមហាកសព្ត្រសេចទត្មកយល់ព្កបីធនញ្ជ័យដឹកយកមកដល់ ក៏ព្ទង់បង្គា ប់ធនញ្ជ័យថា 
ឲ្យយកព្កបីអាឯងឲ្យវាជល់នឹងរមើល រទើបធនញ្ជ័យដឹកកូនព្កបីរៅរទៀបព្កបីធុំរនាុះឯង ឯ
កូនព្កបីរនាុះ វារមើលរៅរ ើញព្កបីធុំរនាុះរ ើយ វាសាា នថារមវា វាក៏ ត់្រៅរៅពងរបាល កព្កបី
រនាុះ។ ឯព្កបីធុំរនាុះវា រសើប វាក៏សទុុះរបាលោច់តខសនឹង្ប់ក៏មិនបាន ឯធនញ្ជ័យតព្សកថា 
្ញ់រ ើយៗកូនព្កបីរនាុះក៏របាលាមព្កបីរមា លរនាុះឯង រព្ ុះវាថាជ្ញរម បស់វា ព្ពុះ
មហាកសព្ត្ទត្រៅរ ើញព្កបីព្ពុះោជព្ទពយរនាុះវារបាលរៅ រ ើយរ ើញកូនព្កបីរបាលាម
ពីរព្ាយដូរ ន្ ុះ ក៏រអៀនកនុងព្ពុះ បាទយ័ណាស់។  
 រ ើយរសេចមានព្ពុះោជបនទូលព្បាប់អស់នាមុ៉ឺនឲ្យឃាត់្ធនញ្ជ័យកុុំឲ្យចូលកនុងព្ពុះោជ
វា ុំងរ ើយ។  
 របើន ណាឲ្យធនញ្ជ័យវាចូលកនុងវា ុំង អញនឹងយករទាសខុសមិនតលងរ ើយ មានព្ពុះ
បនទូលហាមរ ើយ រសេច ចូលរៅកនុងដុំណាក់វញិ ឯអស់នាមុ៉ឺនរៅធនញ្ជ័យមកព្បាប់ថា 
ត្បតិ្រសេចព្ទង់បង្គា ប់ឲ្យព្បាប់អាជ័យឯងថា ពីដថ្ៃរនុះរៅដល់១០ឆ្ន ុំ កុុំឲ្យចូលកនុងព្ពុះោជវា ុំង
រទៀត្ របើឯងមិនសាេ ប់ឯងនឹងបានរសចកេីមិនខានរ ើយ ឯធនញ្ជ័យសាេ ប់រ ើយក៏រសៃៀមរៅ 
រ ើយលារចញរដើ រៅផ្ទុះអាាា វញិ លុុះយូ ព្បមាណបានបួនដថ្ៃនឹងដល់ដថ្ៃសីល រសេចនឹង
និមនេរលាកព្គូសស្រង្គា ជ ចូលរៅរទសនាធនញ្ជ័យដឹងដូរ ន្ ុះរ ើយរដើ រៅអងាុយកនុងសាលា 
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ជួបនឹងនាមុ៉ឺនមុខមស្រនេីតូ្ចធុំជុុំគ្នន រព្ចើនរ ើយធនញ្ជ័យរធាើជ្ញព្សដីថា កនុងដថ្ៃសីលរនុះ រសេច
នឹងរៅអញរៅវា ុំងមិនខានរ ើយ ឯអស់នាមុ៉ឺនឮធនញ្ជ័យថាដូរ ន្ ុះ ក៏រសើចទា ុំងអស់គ្នន
រ ើយថា រអើអាជ័យរគចូលរៅបានតមនរ ើយ ថាដូរ ន្ ុះរ ើយក៏ចុុះរដើ រៅផ្ទុះដដទៗ ឯធន
ញ្ជ័យរនាុះក៏រៅផ្ទុះវញិ លុុះដល់ព្ពឹករ ើងរនាុះ ជ្ញដថ្ៃសីល រសេចឲ្យរៅនិមនេរលាកព្គូ
សស្រង្គា ជចូលរៅរទសនាកនុងព្ពុះោជវា ុំង ឯធនញ្ជ័យក៏រៅអងាុយ្ ុំផ្លូ វរលាកសស្រង្គា ជ រលាក
ព្គូសស្រង្គា ជក៏រដើ ាមផ្លូវរៅជួបនឹងធនញ្ជ័យ ឯធនញ្ជ័យរមើលរ ើញរលាកព្គូសស្រង្គា ជរដើ 
មកដល់រ ើយ ព្ាបថាា យបងាុំទូលថា សូមរលាកព្គូរមាេ ឈ្ប់សិន ត្បតិ្ខាុ ុំដឹងា ១ ជ្ញមនទិល 
ខាុ ុំនឹងទូលឲ្យព្ជ្ញបរលាកព្គូសស្រង្គា ជសាេ ប់រ ើយក៏ឈ្ប់រៅ ឯធនញ្ជ័យក៏រដើ រៅជិត្ទូលថា 
រមើលរៅសក់កាលខាុ ុំដូចជ្ញសក់រាៃ ក រមើលរៅមុខរលាកព្គូព្គ្នន់ជ្ញងគូថ្ខាុ ុំ ឯរលាកព្គូ
សស្រង្គា ជសាេ ប់រ ើយខាា ល់នឹងធនញ្ជ័យរដៀលមុខដូរ ន្ ុះ រ ើយរលាកអញនឹងរៅទូលព្ពុះ
មហាកសព្ត្ លុុះរៅដល់ជួបនឹងរសេចរ ើយថាា យព្ពុះព ទូលថា ត្បតិ្អាជ័យវាព្សដីឲ្យអាាា
ភាពថា រមើលរៅសក់ខាុ ុំដូចសក់រាៃ ក រមើលរៅមុខរលាកព្គ្នន់ជ្ញងគូទខាុ ុំ សូមហាោជយក
ធនញ្ជ័យមកជុំនុុំជុំ ុះឲ្យអាាា ភាពសុខចិត្េផ្ង រទើបបាន កុុំឲ្យអាជ័យវាព្សដីឲ្យអាាា ភាព
ដូរ ន្ ុះរទៀត្ ព្ពុះមហាកសព្ត្សាេ ប់ព្ពុះពុទធដីារលាកព្គូសស្រង្គា ជដូរ ន្ ុះរ ើយ រសេចព្ាស់រព្បើ
មហាត្លិកមាន ក់ឲ្យរៅរៅធនញ្ជ័យឲ្យចូលរៅគ្នល់រសេចឲ្យឆ្ប់ កុុំយូ រ ើយ ឯរៅធនញ្ជ័យ
ព្សដីឲ្យរលាកដូរ ន្ ុះ រ ើយរៅអងាុយរៅសាលាជ្ញមួយអស់នាមុ៉ឺនរ ើយថាបនេិចរៅរសេច
នឹងឲ្យមករៅអញខាុ ុំចូលរៅគ្នល់មិនខានរ ើយ ាលណាឮធនញ្ជ័យព្សដីដូរ ន្ ុះរ ើយ 
នាមុ៉ឺនអស់រនាុះព្សដីចុំអកថា តមនរ ើយបនេិចរគចូលរៅគ្នល់ លូងមិនចខានរ ើយ បុំរ ើ
រនាុះរដើ រៅដល់រ ើញធនញ្ជ័យរ ើយព្បាប់ថា ត្បតិ្ព្ពុះកុ ណាមានព្ពុះបនទូលឲ្យរៅជ័យ
ឯងរទាឥ ូវរនុះកុុំខាន ធនញ្ជ័យសាេ ប់រ ើយក៏ព្បាប់អស់នាមុ៉ឺនថា ខាុ ុំថាមាា ស់នឹងឲ្យរៅខាុ ុំ
ចូលរៅវា ុំងមិនខាន អស់រលាកមិនរជឿខាុ ុំ ថារ ើយធនញ្ជ័យក៏ចុុះាមបរព្មើចូលរៅកនុងវា ុំង 
រៅដល់ព្ាបថាា យបងាុំរ ើយរសៃៀមរៅ ឯព្ពុះមហាកសព្ត្ទត្រ ើញធនញ្ជ័យមកដល់ រ ើយ
មានព្ពុះបនទូលសួ ថា អាជ័យឯងបានព្សដីថា ដូចរមេចឲ្យរលាកសស្រង្គា ជតមន ៉ឺ ឯធនញ្ជ័យ
ទូលថា ទូលព្ពុះបងាុំថាតមន តត្នឹងរដៀលរត្ាុះរលាកក៏រទ ថារនាុះជ្ញឧបមាឲ្យខលួនខាុ ុំ
ទូលព្ពុះបងាុំរទរត្ើ ត្បតិ្រលាកចូលកនុងវា ុំង ឯខលួនទូលព្ពុះបងាុំមិនបានចូលបានជ្ញទូលព្ពុះបងាុំ



អត្ថបទរ ឿងនិទាន៖ រ ឿងធនញ្ជ័យ                                                                 
 

អត្ថបទរោយ៖ មាស សុភាព 

ថា រមើលសក់កាលខាុ ុំដូចសក់រាៃ ក រមើលរៅមុខរលាកព្គូព្គ្នន់ជ្ញងគូទខាុ ុំ ព្ពុះមហាកសព្ត្សាេ
ប់រ ើយ វាថាមានព្ពុះបនទូលនឹងរលាកសស្រង្គា ជថា រលាកកុុំខាា ល់នឹងអាជ័យរ ើយ វាថាជ្ញ
ឧបមាខលួនវារទ រ ើយរសេចបរណេ ញថា អាជ័យឯងកុុំចូលមកកនុងវា ុំងអញរទៀត្ ធនញ្ជ័យសាេ
ប់រ ើយក៏ថាា យបងាុំលារៅផ្ទុះវញិ រសេចមានព្ពុះបនទូលដូរ ន្ ុះ រ ើយគិត្កនុងព្ពុះោជ បាទ័
យថា ឥត្អនកណារដញព្បាជ្ញា វាបាន អញហាមវាមិនឲ្យចូលវា ុំង ឥ ូវរនុះវាចូលបាន មិន
មានរទើស ត្បតិ្ព្បាជ្ញា វាមាន។  
 រព្ាយមក រសេចមានព្ពុះបនទូលបង្គា ប់ថា ឲ្យអស់ព្សីរៅកនុងវា ុំងរៅជុុះអាចម៍ោក់ផ្ទុះ
អាជ័យរបើវាថាដូចរមេចឲ្យ ្ប់យករទាសខុស ឯព្សីអនកកនុងវា ុំងល៉ឺបានព្ពុះបនទូលបង្គា ប់
ដូរ ន្ ុះរ ើយ ក៏បបួលគ្នន រៅជុុះអាចម៍ោក់ផ្ទុះធនញ្ជ័យ រៅដល់រ ើយព្បាប់ធនញ្ជ័យថា 
ត្បតិ្មាា ស់រលាកឲ្យមកជុុះអាចម៍ោក់ផ្ទុះឯង ឯធនញ្ជ័យសាេ ប់រ ើយក៏រ្លើយថា របើមានព្ពុះ
បនទូលដូរ ន្ ុះរ ើយ ខាុ ុំមិនហា៊ា នឃាត់្រទ ាមចិត្េអស់អនកចុុះ របើចង់ជុុះក៏ជុុះចុុះ តត្ជុុះកុុំរនាម 
របើរនាមផ្ងរៅរលាើសព្ពុះបនទូល ខាុ ុំមិនព្ពមរទ អស់អនកទា ុំងរនាុះសាេ ប់ធនញ្ជ័យដូរ ន្ ុះ
រ ើយ ក៏បបួលគ្នន ជុុះអាចម៍ោក់ផ្ទុះធនញ្ជ័យ ាមព្ពុះបនទូលរសេចបង្គា ប់រនាុះ ឯធនញ្ជ័យក៏
រដើ រមើល រ ើយរ ើញរនាមផ្ង ធនញ្ជ័យវាយអស់ព្សីតដលជុុះរ ើយរនាមផ្ង អស់ព្សីទា ុំង
រនាុះដឹងធនញ្ជ័យវាយដូរ ន្ ុះរ ើយ ក៏ ត់្រៅទូលរសេចឲ្យព្ទង់ព្ជ្ញប លុុះរៅដល់រ ើយ ព្ាប
ថាា យបងាុំទូលថា ត្បតិ្មាា ស់រព្បើឲ្យរៅជុុះអាចម៍ោក់ផ្ទុះធនញ្ជ័យ អស់រយើងខាុ ុំរៅជុុះាមព្ពុះ
បនទូល ឥលូវរនុះធនញ្ជ័យវាយអស់រយើងខាុ ុំ វាថាវាឲ្យជុុះោក់ផ្ទុះវា សូមព្ទង់ព្ជ្ញប ព្ពុះមហា
កសព្ត្សាេ ប់រ ើយព្ាស់ថា ឲ្យអស់ទាហានរៅ្ប់អាជ័យយកមកនឹងជុំនុុំ ឯអស់ទាហានសាេ
ប់ព្ពុះបនទូលដូរ ន្ ុះរ ើយ ក៏រៅ្ប់ធនញ្ជ័យដូចព្ពុះបនទូល លុុះរៅដល់ផ្ទុះធនញ្ជ័យ ក៏
រ ើងរៅរលើផ្ទុះ្ប់ដដធនញ្ជ័យចង  ួចព្បាប់ថា ត្បតិ្រសេចមានព្ពុះបនទូលឲ្យមក្ប់… 
 
 (សូម ង្ ុំាមោន រ ឿង ធនញ្ជ័យ ភាគទី៥ រៅសបាេ  ៍រព្ាយ) 


