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ឆន  ំ២០០៦ 
 

ឱ! ភយួេខនយេអយ រពឹកេនះអនកែសនកកេ់កត េម៉លះេទ! ទរមែំត
ខញុ ំតងំចិតតេរកកសមងុបន រតូវចំណយេពលេសទរែតកនលះ
េម៉ងេទេហយ។ ខញុបំងក់រកមេដរេចញេទេរកផទះ សំេដេទ
រកពងទឹក រចួឈរឱនេមលរសេមលខលួនឯង កនុងទឹកពងេនះ
អស់េឡងមយួរសបក ់ េទបដចចិ់តតលូកៃដកនផ់តិលដសួទឹក 
យកមកលុបមខុ។ រគនែ់តបះ៉ទឹកភល ម ខយល់ដរ៏តជករ់សឹបក៏
បកម់កបះ៉របណខញុ ំ ឲយរងរណដំ ថគ ម។ 

សួសដីែខរង! 

ឆន េំនះ របេទសែខមរចូលដល់ែខរងបនរបមណបីៃថងេហយ 
គឺចបេ់ផតមេនពកក់ណដ លែខធនូេនះ េហយេបរបត់មអយុខញុ ំ
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េពលេនះ ខញុ ំកប៏នឆលងកតែ់ខរងចំននួៃមភបីដងេហយែដរ។ ឲយ
ែតចូលដល់ែខរង អរមមណ៍ខញុ ំែតងែតអែណដ តរតែសត េទរក
អនុសសវរយីដ៍រ៏សេណះរសេណក ែតហករ់សេពចរសពិល
េរបៀបបននឹងែផសងអព័ទរសត ់ េហយមនសភពជរសេមល 
ែភនកេមលមនិេឃញ មនែតចិតតេទ េទបអចេមលេឃញ។ 

ខញុ ំយករកមជូតមខុ រចួរតចូ់លេទកនុងផទះវញិ េដះអវេចញ 
េហយករ៏សបែ់តអស់សំេណ ចខលួនឯង េរពះេភលចថៃថងេនះជ
ៃថងអទិតយ។ ខំែតរតដរេរកកេធវអី ៃថងេនះមនិេធវករផង? ធតុ
អកសែបបេនះរតូវេដកដណដ បភ់យួបនតេទៀតវញិ។ 

េពលេនះពិភពរបូរមមណ៍មយួ កប៏នរសតម់កតមខយល់
ទិសខងេជង... កំុេសចអី! គឺខញុ ំចបេ់ផដមរេវ រវយេហយ...  

 

េនកនុងៃរពរសល់េខតតមណឌ លគិរ ី នកណដ លេទសភពដ៏
រសស់រតកល េរកមពនលឺរពះអទិតយភលចិឺញច ចដូចពនលឺែកវចរៃណ 
ខញុ ំពកអ់វរងេធវពីេរមសតវដរ៏កស់ កំពុងែតចរយរតយឺតៗ 
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េរកមកំណួចវេយ ែដលេហះេហរមករបេលមេដមរសល់
ទងំឡយ ឲយេររទំនភ់លនដូ់ចកយវកិរនងនដក។ កលិនពិេដរ
ៃនធមមជតិផតរ់ជបេពញេបះដូងខញុ ំ េធវឲយអរមមណ៍ខញុ ំរេំភប ដូច
បនអែណដ តផុតចុងរសល់ រចួេហះេហរបនតដល់េលពពក។  
ប៉ែុនតរេំពចេនះរសបែ់តឮសំេឡងមយួែរសកេឡង៖ 

-ជយួ ខញុ ំផង! ជយួ ខញុ ំផង! 

សំេឡងេនះរសតត់មខយល់លនរ់អឹក េហយរសួយែរសស 
របកដេចញពីមច ស់សំេឡង ែដលជនរមីន ករ់បកបេដយរបូ
េឆមរសស់បំរពង ដូចបបុផ នរពឹករពលឹមមនិខន។ ខញុខំំ
រកេឡករៃំពេមលជំុវញិខលួន រចួកេ៏ឃញមច ស់សំេឡងេនះរត់
ដងហកសំ់េដមករកខញុ ំ។ រសីរសស់ែរសកឲយខញុ ំជយួ បេណដ រ េហយ
ករ៏សវឱបខលួនខញុ ំ...  

-អនកនងមនេរឿងអវី? 
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អ.៎.. នងឱបខញុ ំសវិតដូចសករតងំែម ៉ ទល់ែតឮសមតខីញុ ំ េទប
នងបតភ់យ័ េហយរបេឡះៃដេចញពីខញុ ំទងំមខុេអៀនេឡង
រកហម៖ 

-សំុេទសេលក! 

គឺនងនិយយេដយសន មញញឹម េធវឲយដងួចិតតខញុ ំវេងវងវងវ ន់
អស់េហយ។ ខញុសំរភពថចញ់ពនលឺេនរតរបស់នង េហយក៏
លងនឹ់ងបបរូមតដ់តូ៏ចពណ៌ផក ឈូករបស់នងេទៀត។ រគេនះ
ខញុ ំកេ៏អៀននឹងនងែដរ និយយពំុសូវរអិលេទ៖   

-េតអនកនងជបួេរឿងអវីឬ? 

-ច៎ះ! មញិនងខញុ ំេដរប៊ះិជនព់ស់េទេហយ! អយូ! ភយ័
ណស់! 

តមពិតនងមនិែមនជកូនរកមុជំនជតិ នែដនដីឦសន
េនះឯណ គឺជអនកេទសចរមកពីភនេំពញ េហយេដរវេងវងផលូវែត
មន កឯ់ង កណដ លៃរពរពឹកស។ េហុយ...យ៉បែ់មន! ែតសំណង
េហយបនមកជបួខញុ ំេនះ! 
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-អនកនងអចរបបខ់ញុ ំបនេទ េតេហតុអវីបនជអនកនងវេងវង
ផលូវពីេគឯងែបបេនះ? 

-គឺ...គឺមកពីខញុ ំ...ចងរ់កកែនលង... 

-អនកនងមនិបចនិ់យយេទៀតេទ ខញុ ំដឹងេហយ! 

នងពិបកនិយយែបបេនះ របកដជមននយ័ថ នងចង់
រកកែនលងបតេ់ជងតូចេហយ ប៉ែុនតដល់េពលបនជបួពស់ ក៏
កល យជភយ័បតឈ់បឺតេ់ជងតូចអស់ េហយែថមទងំរតគ់ម ន
ដឹងទិសតំបន ់រហូតមកជបួនឹងរបូខញុ ំែតមតង។ 

-េនះមកពីពកួេយងទងំេទវ មននិសសយ័នឹងគន េហយ េត
ែមនេទអនកនង? 

-ចះ៎េលក! នងខញុ ំកយ៏ល់អុីចឹងែដរចស! េហតុេនះនងខញុ ំ
សូមេលកជយួ នផំលូវផង! 

-សូមអនកនងកំុរពួយឲយេសះ ទុកចិតតេលរបូខញុ ំចុះណ៎! ថវីេប
ពកួេយងមនិែដលបនជបួគន ពីមនុមកែមន ែតកនុងនមជកូន
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របុសេដមរទូង...បី...បនួ...របហំតថ ខញុ ំបទសូមធនថ នឹងេន
ែកបរអនកនង េទះបីជបួឧបសគគយ៉ងណ កម៏និរថយេឡយ!  
េតះពកួេយងរបញបរ់សូតេទណ៎! 

បតៃដរបស់ខញុ ំ កេ៏កត បជបរ់មមៃដទនរ់សឡូនរបស់រសស់
រសី េដរឆលងកតរ់ពឹកសៃរពដធំ៏លវឹងេលវយ ដូចតឯួកកនុងែខស
ភពយនត... េអុ េទ! ដូចតឯួកកនុងេរឿងេលខ នបសករ់តូវជង!  

ហហ... េហុយ! ឈបរ់េវ រវយេទៀតេហយ... ហតណ់ស់! 
រសៃមេឡងែឆអត លទធផលចុងេរកយេនសល់ែតសំបកខលួន
រសលេសងកដូចសំឡី។ ឱ! ែខរង េអយ! ដងួចិតតខញុ ំែរងរង
កំរពឯក េសតឯភយួេទះរកស់យ៉ងណ កម៏និអចកកេ់កត
ដល់ដងួចិតតបនេឡយ។ េបះដូងរងេចះែតែរសកទមទររក
មច ស់រគបរ់គង លុះរកមនិទនេ់ឃញ កេ៏កតជកតីរសេមរសៃមែត
េផតសផត ស គម នេកះគម នេរតយ។ ចំែណកសុភមងគលមនពនលឺ
ដូចសតវអំពិលអំែពកេនះ ករ៏លយខលួនកល យជេរឿងកំែបលង
េសចែតមន កឯ់ង... 
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សញជបស់ញជ ឹងេផដសផដ សែឆអតឆអន ់ េទបខញុ ំរសួរនេ់រកកមតង
េទៀត។ អកសធតុរតជកថ់ល អរមមណ៍នរពឹកេនះ ស័កតិសម
ែតេដរេលង បេងកតករចងចលំអៗ ជជងេនជមយួភព
រយមយមន កឯ់ង។ ខញុកំជិ៏ះកងេ់ចញពីផទះ កតត់មផលូវែដល
មនេដមផក ចំបុី របកបេដយផក រកីសគុសសគ យេចលកលិនរកអបូ
សយ។ 

រថយនតផសយេរឿងភពយនតមយួ េបកកតផ់លូវេនះ េដយឮ
សំេឡងេខម ចលងេឡងខទរ័រតេចៀក។ ខញុកំនឹ៏កេឃញចងេ់មលកុន 
ែតមនិែមនកុនេខម ចេទ។ េមលេរឿងេសនហដរ៏ ៉េូមន៉ទិក េទបសម
នឹងបរយិកសដរ៏ងេនះ។ ែមនេហយ! គំនិតេនះលអណស់។ 
ខញុ ំរបែហលជអចែសវងរកកតីរសៃមរបស់ខញុ ំេនកនុងែខសភពយនត
បនេទៀតផង។ 

ទីបំផុតខញុ ំកជិ៏ះកងែ់សវងរកេរងភពយនត ែដលដកប់ញច ងំ
េរឿងេសនហបនដូចបំណង។ េនកែនលងលកសំ់បរុត មន ក់ៗ



 ែខរង ឆន  ំ២០០៦ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

10

សុទធែតទិញសំបរុតពីរ ខុសេគែតខញុ ំ... ទិញសំបរុតែតមយួ! 
និយយពីទិដឋភពេនកនុងេរងភពយនតវញិ ងងឹតគរួឲយចងេ់ដក
ដល់េហយ។ េដរេចញពីកែនលងភលមឺកកែនលងងងឹត រចួដល់បន
អងគុយេលេកអីទន់ៗ  ឯេរឿងភពយនតកម៏និទនច់បេ់ផតម
បញច ងំេទៀត ខញុ ំកែ៏ផអកកបលបិទែភនកេដកលកអ់ស់មយួ
រសេលតេទ... 

លុះដល់េបកែភនកវញិ េគបនបញច ងំេរឿងកុនហសួបនតិចេទ
េហយ ចំែណកឯេនេកអីជបខ់ញុ ំ រសបែ់តមនរសីសអ តមន ក់
អងគុយេមលេរឿងកុនេនះ េដយយកចិតតទុកដក។់ េមលពី
ចំេហៀងេទ រចមះុរបស់នងរសួចសមណស់ រឯីែភនកមនិសូវជ
ធំប៉នុម នេទ ែតមនេរមែភនកងេខទត និងេរមចិេញច មេកងលអែមន
ែទន។ នងចងសករ់សឡះពីកញច ឹងក និងអតម់នពកេ់រគឿង
អលងក រេសះ។ រេបៀបែតងខលួនសមញញ ែបបេនះ េធវឲយខញុ ំេចះែត
ចងេ់មលមខុរបស់នងឲយចបស់។ េហតុេនះ៖ 

-សំុេទសអនកនង! មញិ... 
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រគនែ់តនងងកមខុមកភល ម ែកវែភនកខញុ ំកល យជរសវងំអស់ 
េសតឯដងួចិតតវញិកក៏ល យជវេងវង ដូចកំពុងសថិតេនឋន
សុបិន។ ខញុភំលកឹវញិញ ណេហយ! េនជំុវញិខលួនខញុ ំេឃញែតរបូ
េបះដូងេហះេទេហះមក... វគឺដូចមនុសសែបកអំពិលអំែពក 
ែតអំពិលអំែបកេនះគឺជេបះដូង... េបះដូង... េបះដូង... 

-មនករអវីេអហះេលក? 

នងបនដស់ឲយខញុ ំភញ កស់ម រតីវញិ។ សំេឡងពីេរះណស់! 
មនិដឹងថខញុ ំធល បឮ់េនឯណេទ? វដូចជសនិទធសន លនឹងជីវតិខញុ ំ
អវីេមលះ៉! របែហលជខញុ ំធល បស់ត បេ់នកនុងយល់សបតិ ឬកធ៏ល បស់ត ប់
ពីអតីតជតិផងកម៏និដឹង។ សំេឡងេនះមនភពដូចជខយល់ 
ទនភ់លនែ់តអងអ់ចកល ហន។ អចនិយយថ មនែតមនុសស
រសី របកបេដយកិរយិកនុងកតីរសៃមរបស់ខញុ ំេទ េទបស័កតិសមជ
មច ស់ៃនសំេឡងេនះ។ 

ឱ! សំេឡងដពី៏េរះ! ឱ! មច ស់សំេឡងែដលមនរបូេឆម
លអ...លអ... េតឲយខញុ ំពណ៌នយ៉ងណេទ? នងលអណស់! លអ
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រកគម ន! តងំពីខញុ ំេកតមក មនិធល បជ់បួរសីណមនសរមស់
រសស់រតកលែបបេនះេទ។ េទះបីសរមស់នរែីដលខញុ ំធល ប់
រេវ រវយកម៏និលអដូច ឯសរមស់នរែីដលវចិិរតករគូរ កេ៏របៀបមនិ
បន។ សរមស់របស់នងរសស់ដូចធមមជតិ។ ែកវែភនកនងភលឺ
រសទន ់ ដូចពនលឺតំណកទឹ់កសេនស មចងំរសមីរពះសុរយិ ឯបបរូ
មតដិ់តជបស់ន មញញឹមរហូត។ នងមនិបចេ់សចេសញញ
េចញេធមញអីេទ េទះេធវមខុមកំេ៏នែតរសស់។ រងវងម់ខុនងវញិ
គឺមលូ... េទ! មនិែមនមលូេទ... គឺពងរកេព។ ពិតជរសស់
ផូរផងអ់ស់ទស់េហយ! អ.៎.. រវល់ែតេរៀបរបពី់សរមស់នង 
េភលចរបបថ់ខញុ ំបនេឆលយតប៖ 

-...គឺមញិេនះខញុ ំេគងលកអ់ស់មយួែភលត អតប់នដឹងសច់
េរឿងេនះពីដំបងូ។ េតអនកនងអចនិយយរបបខ់ញុ ំផងបនេទ? 

-ច៎ះ! េតេលកឆងល់រតឹមណ? 

-គឺ...អ... េតមន កេ់នះជតឯួកែមនេទ? អុីចឹងសូមអនកនង
ជយួ សេងខបរបវតតិរបូរបស់េគឲយខញុ ំសត បផ់ង! 
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-ច៎ះ! េដមេឡយ... 

ឱកសេនះេរឿងភពយនតអវី កខ៏ញុ ំែលងចបអ់រមមណ៍េហយ។ 
ខញុ ំរគនែ់តចងនិ់យយេឆលយឆលងជមយួនង និងលួចេមលមខុ
របស់នងែតប៉េុណណ ះ។ លុះេពលនងនិយយសចេ់រឿងកុនឲយ
ខញុ ំសត បច់ប ់ ខញុ ំកខ៏វល់ខវ យ រកនឹកេរឿងនិយយជមយួនងបនត
េទៀតមនិេឃញ។ និយយរតងេ់ទ របុសដូចជខញុ ំេនះ ពីេដមមក
មនិធល បេ់ចះែញ៉រសីេទ ធល បែ់តរសីមកែញ៉ខញុ ំវញិ។ ប៉ែុនតមតងេនះ 
េបះដូងខញុ ំវែរសករបបខ់ញុ ំថ «ែនេលកមច ស់! ខញុ ំរសលញ់នង
េហយ! Cute ^_^» 

ប៉ែុនតខញុ ំេទបែតជបួនងេលកដំបងូ េតឲយនិយយអវីេទរកនង
េទ? រសួលមនិរសួលនងថខញុ ំេឈលយេទៀត? េអ! េទះជបួ
នងេលកដំបងូែមន ែតអរមមណ៍ខញុ ំេទេលនងគឺពិេសសខល ងំ
ណស់។ េរឿងេសនហរតូវពឹងេលនិសសយ័ និងេលអរមមណ៍។ េគ
ថមនុសសពីរនកម់នអរមមណ៍ដូចគន  េហតុេនះរបែហលជ
នងកំពុងបនឲ់យខញុ ំ និយយេទរកនងផងកម៏និដឹង? 
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នឹកគុណដល់រគូបធយយ សូមេលកជយួ ខញុ ំផង! ខញុនិំយយ
េហយណ៎៖ 

-និយយេទ! ខញុ ំអរគុណអនកនងណស់ ែដលមនចិតតលអ
និយយសចេ់រឿងេនះរបបខ់ញុ ំ... កំុអីខញុ ំេនមនិអស់ចិតតេទ! 

-េលកសត យៃថលសំបរុតអហ? 

បនឮនងសួររតឡបម់កវញិ ខញុ ំអររពួច េហយខំេឆលយទន់
ចិតតតបេទវញិ៖ 

-មនិែមនមននយ័អុីចឹងេឡយ! មកពីខញុ ំជមនុសសចូលចិតត
ដឹងអវីមយួចបស់លស់ មនិចងរ់លំងរតងណ់េទ។  ខញុ ំែតង
យល់ថ េបមនុសសចូលចិតតសម នអវីែដលពកួេគមនិដឹងចបស់  
វអចេធវឱយមនករយល់រចឡំេដយអេចតន។   ចំែណកេរឿង
េមលកុនកដូ៏ចគន ែដរ េបសិនមនិបនេមលឈុតដំបងូេទ េយង
របកដជមនិដឹងថតេួនះេចញមកពីរបភពណ? េគមន
េគលបំណងអវី? រចួកេ៏ធវឲយេយងេមលេរឿងេនះមនិសូវជក ់ឬក៏
គម នអរមមណ៍ទកទ់ងនឹងសចេ់រឿង េហយករ៏តឡបជ់យល់
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ថ  ហុឹះ! េរឿងេនះេមលមនិេកតេសះ!  េតអនកនងគិតដូចខញុ ំ
េទ? 

-េលកេចះវភិគបនលអណស់េត! 

-កំុសរេសរខញុ ំអី! េនះរគនែ់តជនិសសយ័មនុសសេទ! និយយ
អុីចឹង េតអនកនងមកេមលកុនែតមន កឯ់ងេទ ែមនេទ? 

-ចះ៎! មនអវីែបលក? 

-អតេ់ទ! ែតខញុ ំកឧ៏សសហ៍មកេមលកុនមន កឯ់ងែដរ។ របែហល
ជពកួេយងមនចំណងចំ់ណូលចិតតដូចគន េហយេមល៍េទ! ខញុ ំ
មនមតិតភកតិប៉នុម ននកែ់ដរ ែតពកួេគគម នមន កណ់ចូលចិតត
េមលកុនេសះ។ េបេហឲយមកេមលកុនជមយួ ទល់ែតែថម
លុយឲយេទៀត។ េគេចះែតយល់ថ ករេមលកុនគឺសរមបែ់ត
គូសងសរែតប៉េុណណ ះ ែតខញុ ំយល់ថមកពីពកួេគមនិចូលចិតតេមល
កុនរតូវជង។ េហតុអវីកេ៏គមនិេចះរកីរយនឹងករេមលកុន ដូច
ជពកួេយងហន៎? ...េតអនកនងដឹងេទ? េមច៉កម៏នមនុសសមនិ
ចូលចិតតេមលកុន? 
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-ខញុ ំមនិដឹងេទ! េណះ េលកញុនំំេនះេទ! 

ថវីេបសមតរីបស់នងរងកំបតុបនតិចែមន ែតសំណងរតងន់ង
ហុចនំឲយខញុ ំញុ។ំ នងរបកដជមនអរមមណ៍លអចំេពះខញុ ំេហយ 
េរពះឲយនំញុមំននយ័ថ រពមរបអ់ន។ េតមនអវីគរួឲយឆងល់
េទៀតេទ? របូរងខញុ ំសងហ  បបរូមតម់នមនតេសនហ៍ ពិេសស
បំផុតរគបេ់ពលែដលខញុ ំនិយយេទរកនង គឺែតងេរបរកែសែភនក
រសទន ់ របកដជេធវឲយេបះដូងនងរេំជបរជំលួ រចួេលតឌុក
ឌកខុ់សចងវ ក ់ េទបនងយកនំឲយខញុ ំញុ ំ បញឈបស់មតខីញុ ំមយួ
ែភលត េដមបទុីកឱកសសរមួលអរមមណ៍ឲយរបរកតីវញិ។ ខញុ ំ
មនិែមនជមនុសសពូែកខងអតួេទ ែតពកយេពចនស៍រេសរខលួន
ឯងែបបេនះ គឺខញុ ំធល បឮ់រសីៗែដលតមរសលញ់ខញុ ំរបបខ់ញុ ំ 
េហយដល់េពលខញុ ំឆលុះកញចកេ់ទ កេ៏ឃញអុីចឹងែមន។  

ខញុ ំញុនំំរបស់នងឲយេនះមតងមយួម៉ត់ៗ  លមមែតនងសរមួល
អរមមណ៍បន េទបខញុ ំបនលឺេទនងសជថមី៖ 
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-និយយអុីចឹងខញុ ំេឈម ះ កតតិក ! ចុះចំែណកអនកនងវញិអច
របបេ់ឈម ះឲយខញុ ំសគ ល់ផង េតបនែដរេទ? 

-ថេមច៉? េលកេឈម ះ កតតិក ? 

-បទ!  េតពីេរះខល ងំណស់ែមនេទ? 

-េមច៉កម៏ត យេលកដកេ់ឈម ះឲយេលកអុីចឹង? 

-អហ ! េមច៉កអ៏នកនងអចដឹងបន? រតូវេហយ មដ យខញុ ំជអនក
ដកេ់ឈម ះេនះឱយខញុ ំ គឺគតដ់កេ់ឈម ះតមែខកំេណ តរបស់ខញុ ំ
ហនឹងណ៎! ខញុ ំេកតែខកតតិក ជែខធល កខ់យល់ពីទិសខងេជង និង
មនធតុអកសរតជករ់សួល ផតល់អរមមណ៍រសេណះ
រសេណកដល់មនុសសេលក គឺរសេដៀងនឹងធតុអកសកនុង
េពលេនះែដរ។ អនកនងដឹងេទ? ឲយែតេគឮេឈម ះរបស់ខញុ ំេលក
ដំបងូ េគែតងែតនគំន េសច។ របែហលជេឈម ះខញុ ំកំែបលងេពក
េហយ។ ែតខញុ ំដូចជរសលញ់េឈម ះខលួនឯងណស់ េហយគិត
ថ េទះជមត យខញុ ំដកេ់ឈម ះេផសងឲយខញុ ំ កម៏និសមនឹងខញុ ំដូច
េឈម ះេនះែដរ។ ចុះអនកនងេឈម ះអវីែដរេទ? 
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-ខញុ ំេកតែខមគិសិរ េឈម ះ មគិសិរ ! 

-ហហ... េតអនកនងេលងេសច ឬកេ៏នេលេលកេនះ
សមបរូេរឿងជនួគន ែបបេនះ? 

-េណ៎ះ! ខញុ ំឲយនំេលកមយួកញចបេ់ទៀត! 

-អរគុណណស់! េតអនកនងែតងែតទិញនំមកែចកេគញុំ
កនុងេរងកុនអុីចឹងែមនេទ? 

នងគិតែតេមលកុន អតង់កមកេឆលយនឹងសំណួរេនះេសះ។ 
ឬកន៏ងេអៀនេទដឹង? វអុីចឹងេហយ បនជនងអងគុយេធវហី
ដកខ់ញុ ំអុីចឹងេនះ។ 

-អហ៍ូ! េបអនកនងេឈម ះ មគិសិរ ែមន ែខេនះគឺជែខមគិសិរ
េហយេត! សួសតីែខកំេណ ត! គិតេទែខមគិសិរ និងែខកតតិក 
មនអកសធតុរតជកដូ់ចគន  េទបពកួេយងកម៏ននិសសយ័
របែហលគន ែដរ។ េតខញុ ំនិយយរតូវេទ? េអ! រចួេតអនកនងគិតថ 
ែខរងឆន េំនះរតជកខ់ល ងំឬអត?់ 
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រគេនះេទបនងងកមកនិយយរកខញុ ំថ៖ 

-េលកពូែកនិយយសេមប មណស់េនះហ៍!  េតរល់ៃថងេលក
េធវករខងអី? 

ឱ! េមតចកន៏ងសរេសរខញុ ំអីរតង់ៗ េមលះ៉? មនុេនះេឃញនង
ឈបនិ់យយមយួែភលត ខញុ ំសម នែតនងែលងខវល់នឹងខញុ ំេទ
េហយ។ ដឹងអីេពលេនះដល់ថន ក ់ សួរថេធវករអីេទៀត។ មនិ
នឹកសម នថ នងេសងៀមសង តនឹ់ងធឹងេសះ ែតែបរជរហ័សខង
េសនហែបបេនះេទវញិ។ មនិអីេទ! តបសនងនឹងករចប់
អរមមណ៍របស់នងមកេលរបូខញុ ំ និងេដមបអីចជបួមខុនងេលក
េរកយៗេទៀត ខញុ ំនឹងេឆលយឲយនងរតឹែតរេំភបចងស់គ ល់ខញុ ំេទវ
េឡង កនុងជំហនទីមយួ៖ 

-លកប់ងំអី! តមពិតខញុ ំគឺជពិធីករវទិយ។ុ 

រសបែ់តនងេសចឃឹកៗ មនិដឹងេរពះេរឿងអវី? ែបបមកពី
នងមនិនឹកសម នថ បនសគ ល់ពិធីករវទិយេុទដឹង? 

-េតអនកនង មគិសិរ េសចអីហនឹង? 
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-អតអី់េទ!  គឺខញុ ំមនិនឹកសម នថ អចសគ ល់េលកជពិធីករ
វទិយេុនកែនលងេនះ។ 

ថអីេចះខុស!  ែបបេនះចូលដល់ជំហនទីពីររបស់ខញុ ំេហយ៖ 

-េរឿងសម នមនិដល់េលេលកេនះេរចនណស់! ខញុ ំេធវពិធីករ 
កនុងកមមវធីិរបកសេលខទូរស័ពទរបអ់នមតិតភកតិ សគ ល់ែត
សំេឡងរបិយមតិត លុះដល់បនជបួគន មតងៗ សុទធែតហសួពីករ
សម ន។ អនកខលះសំេឡងតិចៗ រសបែ់តរបូរងធតដូ់ចដំរ ី ឯអនក
ខលះេទៀតសំេឡងេកមងដល់មខុេឡងចស់។ ហហ... និយយ
អុីចឹង! អនកនងចងរ់បកសេលខទូរស័ពទកនុងកមមវធីិរបស់ខញុ ំេទ? 

-អ!៎ មនិបចរ់ខំនេលកេទ!  សពវៃថងខញុ ំមនមតិតភកតិរគបរ់គន់
េហយ! 

-ប៉ែុនតគម នមនុសសណសញថ ខលួនឯងមនមតិតេរចនរជុល
េនះេឡយ។ មនមតិតភកតិកនែ់តេរចន ជីវតិកនែ់តមននយ័។ 

-ខញុ ំេមលេទេលកមនអរមមណ៍លអយ៉ងេនះ ជីវតិរបកដជ
មននយ័ខល ងំេហយ! 
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-ចបស់ណស់! ជីវតិមននយ័ឬអតស់ថិតេនេលចិតតមនុសស
ជអនកកំណតេ់ទេត! មនុសសរស់េនរល់ៃថងរបឈមមខុែតេរឿង
ពីរេទ គឺសបបយនិងទុកខេសក។ អនកនងថេទេមល៍ េតេយង
គរួេរជសេរ សមយួណ? េកតទុកខករ៏ស់មយួៃថង សបបយចិតតក៏
រស់មយួៃថង េមតចកម៏នុសសមនិេរជសេរ សឱយខលួនឯងសបបយចិតត
េទ? 

ខញុ ំវភិគរទឹសតីជីវតិបនលអយ៉ងេនះ មនិដឹងថ នងេកតសញប់
ែសញងខញុ ំប៉ណុណ េទ? េលកេនះរបកដជរពមរបបេ់លខទូរស័ពទ
ដល់ខញុ ំមនិខន! 

-អនកនង មគិសិរ !  េបមនិយល់ទស់េទ េតពកួេយងអច
របអ់នគន ជមតិតបនអត?់ 

-មនិបនេទ! េលកជពិធីករវទិយសុមបរូមតិតរបអ់នេរចន
េហយ ខវះខញុ ំមន កក់ម៏និអីែដរ! 
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េឆលយែបបេនះខញុ ំដឹងថ រគនែ់តជលបចិេលកកិតតិយសខលួនែត
ប៉េុណណ ះ គឺនងខល ចខញុ ំយល់ថ នងជរសីចិតតងយ។  មនិអី
េទ! េលកេនះចបស់ជគម នបញហ អីេចទេទៀតេឡយ។ 

-អតេ់ទអនកនង! ថវីេបមនមតិតភកតិេរចនែមន ប៉ែុនតមតិតលអពិត
របកដេនះ ពិបកនឹងរកណស់។ កលយណមតិតភគេរចនគឺ
េកតេឡងេដយសរនិសសយ័។ ពកួេយងបនសគ ល់គន េនកនុង
េរងកុន េហយបនអងគុយេកអីែកបរគន េទៀត ខញុ ំយល់ថ េនះជ
និសសយ័ឲយេយងរបអ់នគន េហយ! 

-មនិអីេទ! េបេលកេជឿេលនិសសយ័ែបបេនះ ទុកឲយនិសសយ័
ចងមតិតភពេយងេទចុះ មនិចបំចខំ់របឹងឲយហសួនិសសយ័េទ! 

កបេ់យបល់... ែតខញុ ំមនិសមនឹងរបែកកនឹងនងេទៀតេឡយ 
េជៀសវងករថន ងំថន កនឹ់ងគន  នខូំចករ។ ឥឡូវមនែតសរមប
តមចិតតនងេទចុះ៖ 

-បទ! អនកនងនិយយរតូវណស់! ទុកឲយនិសសយ័សេរមច
េទចុះ! 
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គិតេទមនុសសរសីកចឫ់កែមន េបរសលញ់េគ េមច៉ចបំច់
េធវកយវកិររពេងយកេនតយដកេ់គេទៀត? សុខចិតតេមលកុនេធវ
ហី ចងឲ់យខញុ ំរទែមនេទ? មនិខចីរទេទអនកនងេអយ! ទុកឲយេទផទះ
វញិេដកសត យ... ែតេមលេទមនិបចេ់ទដល់ផទះបនសត យេទ 
ឲយែតខញុ ំមនិមតេ់ទរកែតបនតិចេទៀត របកដជរទមំនិបន ងក
មកនិយយរកខញុ ំមនុេហយ! ចេំមល៍ចុះ ខញុ ំរបដ់ល់មយួរយ 
របកដជងកមកនិយយរកខញុ ំមនិខន! ចបេ់ផតមរបេ់ហយ
ណ៎! .....១.....២.....៣ 

-េអ េលក! 

េរសចបត!់ របេ់ទបែតបនបីេសះ កនិ៏យយមករកខញុ ំបត់
េទេហយ! េលកេនះដល់េវនខញុ ំកចឫ់កដកន់ងមតង! តងំពី
ជតិមនុមក ខញុធំល បែ់តេគសំុរបអ់នមនុ។ ឥឡូវកដូ៏ចគន ! ចំ
េមល៍ៗ េតនងនិយយជមយួខញុ ំថេមច៉េទ? 

-អនកនងមនករអីជមយួខញុ ំេអហះ? 
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-ខញុ ំចងសួ់រេលកថ េមច៉កេ៏លកេចះែតសមលងឹេមលមខុរបស់
ខញុ ំ? េតមខុខញុ ំមនកុនេអហះ? 

-េទ! មខុរបស់អនកនងគម នកុនេទ! 

-អុីចឹងេមច៉កម៏និេមលកុន? ែរកងមនុេនះឲយខញុ ំនិយយសច់
េរឿងដំបងូឲយសត ប ់េរពះចងេ់មលកុនឲយជកែ់មនេទ? 

-ែមន! ែតេមលយ៉ងណកម៏និជក!់ អនកនងមនិយល់ថេរឿង
មយួេនះ អនេ់ពកេទអហ? េមលែតតឯួករសីចុះ ពូែកែតខងយំ 
ែបបចងឲ់យេគដកេ់ឈម ះថតរទឹកែភនកឲយេហយេមល៍េទ។ រចួ
េដរតជួអនករកេទ ែតែតងខលួនមយួបវ... េហយរគនែ់តេពល
េដកកផ៏តេ់មសែដរ ខល ចែតចូលកេមរ៉៉មនិសអ ត! 

-អនករកែតងខលួនមនិបនៃអហ?៊ េលកឯងអីកជំ៏នញខងរះិគន់
េគេមលះ៉? េបរគនេ់ប េមច៉កម៏និេទេធវកុនេមលខលួនឯងេទ! មនុ
នឹងរះិគនេ់គ េមលខលួនឯងមនុផង! 
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-េអ! េហតុអវីកអ៏នកនងកល យជខឹងដល់ថន កហ់នឹង? េតេរឿង
មយួេនះ គឺឪពុករបស់អនកនងផលិតឬមនិែមន?  ខញុ ំរគនែ់ត
រះិគនស់ថ បនេទេត! 

-េទះយ៉ងណេលកជកូនែខមរែដរ គរួណែតេលកទឹកចិតត
កុនែខមរខលះផងេទ! 

-េបគិតែតេលកទឹកចិតតបេញជ រចុះបេញជ រេឡង រករកីចេរមន
េមតចនឹងេឃញ? េឃញខុសេហយមនិជយួ របបេ់នះ េគនឹងថ
មនុសសអតចិ់តត! តមពិតខញុ ំេនះេលកទឹកចិតតកុនែខមរណស់េទ
េហយ េទបបនជមកេមលេនះ។ ឯអនកែដលមនិចងេ់លកទឹក
ចិតត េគមនិខចីរសេណះមកចំណយេពលឥតរបេយជនេ៍ទ។ 
អនកនងកេ៏ឃញែដរ េរងកុនមយួទងំមលូមនមនុសសេមលែត
ប៉នុម ននក ់សល់សុទធែតេកអី... 

-ែមន! េកអីសល់េរចនណស់! ខញុ ំេភលចគិតថ អចអងគុយេន
កែនលងេផសងបន។ សូមេលកេនរបជញេរពកមន កឯ់ងចុះ។ ខញុ ំ
លសិនេហយ។ 
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េអ! េហតុអវីកល យេទជែបបេនះ? េបនងចងក់ចឫ់កកម៏និ
បចប់តូរកែនលងអងគុយឆង យពីខញុ ំែដរ? េនថឲយខញុ ំរបជញេរពកេទៀត! 
េតខញុ ំនិយយេរចនពិតែមន? ខញុ ំមនិទនរ់បបន់ងថ បនជខញុ ំ
េចះែតសមលងឹេមលមខុនង េរពះមខុនងលអេមលជងេមលកុន
ផង! 

 

 

ររតីយបយ់នគ់ម នដងួចនទឲយគយគនេ់សះ! យបេ់នះជយប់
រេនចងងឹតជងេគបំផុត ែដលខញុ ំធល បជ់បួតងំពីេកតមក។ េប
គម នរពះចនទេហយកហី៏ចុះ ែតសូមបែីតផក យមយួកម៏និរពមរះ
េទៀតណ៎! េតែផនដីៃថងេនះវលិខុសគនលងេទដឹង? 

សមុរគសម ញណស់! មនិគរួរពឹកមញិជបួ... គិតេទនងពិត
ជឆន ស់ែមន ចំែណកឯខញុ ំវញិកម៏និដឹងយ៉ងេមច៉? េពលេនជិត
នងដូចជរកេរៀបចំឫកពមនិរតូវេសះ។ ពីមនុមកមនិធល ប់
មនអរមមណ៍រជួលេរជម ជមយួរសីណេសះ រសបែ់តបន
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ជបួនងកែ៏របជដូចមនុសសរបកចច់បម់និឈនះ គិតែតពី
និយយេរពករបជញរកទបម់និជប។់ ឱ! របែហលជនងគិត
ថ ខញុជំរបុសអនច់រតិេហយេមល៍េទ! ឬកទ៏េងវទងំេនះគឺជ
ឥទធិពលៃនេសនហ? េសនហខញុ ំអីកច៏ែមលកេមលះ៉? រគនែ់តេឃញ
ភល មរសលញ់ែភលត! ខញុ ំដូចជចបស់ថ ខលួនឯងរសលញ់នង
ែតមតង! េបមនរគូទយណឆតុ ចងែ់តេទឲយទយេមល៍!  េត
អរមមណ៍របស់ខញុ ំេនះគឺេរពះនងជគូពីអតីតរបស់ខញុ ំឬ? 

ពីមយួនទីេទមយួនទី ចិតតរសលញ់នងរតឹែតធំេឡងៗ។ 
មយួៃថងេនះ ខញុ ំនឹកេឃញនងរហូត។ េហតុេនះេរកយពីចក
េចញពីេរងកុន ខញុ ំបនេទទិញផក អដ័គីេដមយួេផងយកមកពយរួ
េនមខុផទះ រគនប់នគយគននិ់ងែថទរំល់ៃថង សរមបឧ់បកិចច
ថជរបូនង។ យ៉ងណផក េនះវមនិសអ តដូចនងេទ ែតគរួ
សមជងគម នសអីេមលែដរ។ មនិដឹងថ េតេពលណេទបបន
ជបួគន មតងេទៀតេនះេទ? េបជបួេលកេរកយរតូវែតេរៀបចំខលួនជ
សុភពបរុសឲយបន េដមបឲីយនងគិតថ «តមពិតចរតិពិត
របកដរបស់េគលអណស់! ជបួគន រគមនុ រគនែ់តរេំភបេពក 
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ទបអ់រមមណ៍នឹងសរមស់ខញុ ំមនិបនេទេត!» េហយេពលេនះ
នងរបកដជ...  េយ! 

អ!ូ ទឹករបស់ខញុ ំដពុំះេហយ! ែខរងរតូវដទឹំកេកត ងូត េទប
រសួលខលួន។ ងូតទឹករចួេហយ ពកអ់វពីរបីជន ់ រចួពកេ់រសម
េជង េទបចូលឃលុ ំភយួេដកឲយបនកកេ់កត  ែតកំុេភលចេបកវទិយុ
សត បច់េរមៀងផង។ ខញុចូំលចិតតេដកសត បវ់ទិយណុស់ េហយ
និយមេបកេចលេទសភល។ឺ សត បច់េរមៀង គម នេពលណសត ប់
េទពីេរះដូចេពលយបេ់ទ ពិេសសគឺេពលពកក់ណដ ល
អរធរត ពិតជពីេរះរកេលខដកគ់ម ន េហយេបសិនជបួ
អរមមណ៍េនេពលដឹងខលួន បនឮចេរមៀងេលវយៗែកបររតេចៀក ឬ
កច៏េរមៀងចូលេទកនុងសុបិនេទៀតេនះ មនិដឹងរតូវនិយយថ 
ពិេសសករមតិណេទ!  

-សួសតីែខរង! សួសតីរបិយមតិត! ររតីេនះនងខញុ ំ របភ បន
ចូលខលួនអតថ ធិបបយកនុងកមមវធីិ “សំេឡងររតី” តមសនយ។ 
សងឃមឹថ ជនជតិែខមររគបរ់បូសុទធែតរកីរយទទលួខយល់រតជក់
កនុងែខរងនររតីេនះ។ ពនលរឺពះអទិតយេនែខរងភលរឺតចះរតចង់
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គរួឲយរសលញ់ណស់ េតែមនេទ? ប៉ែុនតេពលយបគ់ម នរសមី
រពះអទិតយេឡយ ឯធតុអកសរតឹែតរតជក ់ េហតុេនះសូម
របិយមតិតកំុេភលចពកអ់វរងរកស់ៗណ៎! ែមនេហយ! នងខញុ ំ
ចងដឹ់ងថ េតកលពីែខរងឆន មំនុ េលកអនកបនសត បប់ទ
ចេរមៀងអវី? េលកអនករបកដជរសេណះ និងចងស់ត បម់តង
េទៀតេហយ រតូវេទ? បនតិចេទៀត កំុេភលចទូរស័ពទមករបបន់ងខញុ ំ
ណ៎! ប៉ែុនតេពលេនះ សូមអេញជ ញេលកអនកសត បប់ទចេរមៀង
មយួបទសិន ជសំេនៀង អនករសី ែបន៉ រន៉ មនចំណងេជងថ 
“ខយល់រង” ។ 

សំេឡងរបស់អនកអតថ ធិបបយ កនុងកមមវធីិវទិយមុន កេ់នះ សត ប់
េទេធវឲយខញុ ំមនអរមមណ៍ចែមលកណស់! ខញុទំទលួសគ ល់ថ នង
និយយពីេរះ េសតឯពកយេពចនក៍ម៏នអតថនយ័ ែតេលសពី
េនះេទៀត សំេឡងនងដូចជយ៉ងេមច៉ជមយួនឹងខញុ ំេទ? មនុៗ
ខញុ ំសត បែ់តចេរមៀងប៉េុណណ ះ េពលមនុសសនិយយ ខញុ ំបតូរប៉សុត£
េហយ ែតដល់េលកេនះដូចជមនិដចចិ់តតបតូរេសះ។ ...នឹក
េឃញេហយ! សំេឡងេនះគឺរសេដៀងនឹងសំេឡងរបស់នរ ី េន
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េរងកុនកលពីរពឹកមញិ។ អុចឹីងេត! បនដូចជរបែហលៗ
ធល បស់ត បេ់នកែនលងណមតង... មនិែមនរសេដៀងេទ! នឹកឲយ
ចបស់េទគឺដូចគន ែតមតង! េតអចជមនុសសែតមន កេ់ទហន៎?  ែត
មនិគរួជនួគន ដល់មលងឹេទ! ...អូះ៎! ពិធីករនីិេនះនិយយេទៀត
េហយ៖ 

-េតេពលសត បប់ទចេរមៀងមយួបទេនះចប ់ របិយមតិតមន
អរមមណ៍ែបបណេទ? នងខញុ ំែតងឆងល់ថ េហតុអវីកអ៏តថនយ័
បទចេរមៀងភគេរចន ជបទកមសតអ់ុីចឹង? របែហលមកពីអនក
និពនធភគេរចនជមនុសសកមសតេ់ទដឹង? តមេមល៍េទ កនុង
េលកេនះ របកដជមនេរឿងកមសតេ់រចនណស់េហយ េសត
ឯអនកនិពនធកចូ៏លចិតតយកេរឿងទងំេនះ មកែតងទុកជករចង
ចេំទៀត។ េហតុអវីេគមនិចបអ់រមមណ៍េទេលេរឿងរកីរយ ឲយ
េរចនេទវញិ? ចរតិមនុសសពិតជគរួឲយចងេ់សចែមន! ហកដូ់ច
ជចូលចិតតេរឿងកមសតជ់ងេរឿងរកីរយ។ េបដឹងថេរឿងេនះ
កមសតេ់ហយ េនែតគិតពីវេទៀត។ កលពីរពឹកមញិ នងខញុ ំបន
េទេមលកុន កជ៏បួមនុសសរបុសមន ក ់ ែដលេគនិយយថ េកត
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ទុកខករ៏ស់មយួៃថង សបបយចិតតករ៏ស់មយួៃថង េហតុអវីកម៏នុសស
មនិេរជសេរ សឲយខលួនឯងសបបយចិតតេទ? េគនិយយដូចជ
រតូវណស់ េរពះមនុសសរបកដជអចសេរមចែខសជីវតិេដយ
ខលួនឯង។ េទះបីជីវតិមនុសសជឆកេលខ ន ប៉ែុនតមនុសសកអ៏ច
េរជសេរ សសចេ់រឿងរបស់ខលួនឯងបនែដរ។ េតចបំចអី់រតូវេធវ
ជតកួមសតេ់នះ? េទះជយ៉ងណ របែហលជមនុសសែដល
គិតែបបេនះមនមនិេរចនេទ េរពះមនុសសរតឹមរតូវៃថលថនូរ សមបរូ
ែតជមនុសសរស់រតកំនុងទុកខេសក ចំែណកឯមនុសសែដលគិតែត
សបបយចិតតេនះ គឺមនឫកពដូចមនិសូវរគបទឹ់កេទវញិ។ 
េពលគឺដូចមនុសសែដលនងខញុ ំជបួកលពីរពឹកមញិអុីចឹង ពូែក
អតួ និងរះិគនេ់គ េហយេរពករបជញរខំនេគ រកែតេគេមលកុន
មនិបន។ សងសយ័ែតេគមន កេ់នះេកតមនិរគបែ់ខ ឬជមនុសស
រគសកនលង កអ៏ចថបន!  

េអ! ដល់កេហយខញុ ំ! គឺពិតជមនុសសែតមន កែ់មនេត។ អយូ! 
មកនិយយែហកេករ ត£ខញុ ំតមវទិយ?ុ ថខញុ ំជមនុសសរគសកនលង
ផង! េមច៉កម៏និេចះគិតេសះ? មនុសសរគសកនលងឆល តអុីចឹង
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ៃអហ?៊ ហ៎ះ! េហយេកតែតហ៊នថឲយខញុ ំជមនុសសពូែករះិគនេ់គ 
តមពិតសត បន់ងនិយយមញិ មនេទចញ់ខញុ ំឯណ? រះិគន់
ខញុ ំេឡងេភលចដកដេងហមេទេហយ។ មនិអីេទ! េបខឹងខញុ ំថន កហ់នឹង 
មយួជតិេនះរបកដជេភលចខញុ ំមនិបនេឡយ។ គឺលអមយង៉ែដរ
េត! កំុែតខញុ ំមនិសគ ល់េលខទូរស័ពទកមមវធីិេនះេទ កំុអីេតេទែញ៉
តមរលកធតុអកស ឲយខម សេគវញិមនិខន! 

-នងខញុ ំសូមបករតឡបម់កកមមវធីិេយងវញិ េដយសូម
អនុញញ តទទលួទូរស័ពទរបិយមតិតទីមយួ! អឡូ! ជរមបសួរ! 

-អឡូ! សួសតីពិធីករនីិរបកបេដយទឹកសំេឡងដែ៏សន
ពីេរះ! 

អណហនឹង? សមតេីចញមកគម នជតិចូវេសះ! និយយសុទធ
ែតទឹកសំេឡងពីេរះ! ទឹកសំេឡងេមលែតទឹកេតន តេអះ? 

-ចស អរគុណណស់!  េតេលកទូរស័ពទមកពីខងណ? 
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-ខញុ ំេតេទពីែរស។ កញញ ដងឹេទ? េនរសុកែរសរងដល់េហយ! 
កលណខយល់បកប់ះ៉កយមតងៗ ខញុមំនអរមមណ៍រេសះរេសះ
ខលួនយ៉ងេមច៉មនិដឹងេទ! 

អមយួេនះជមនុសសសំតែបែ៉តមតងេហយ េវុ យ! 

-េបរងអុីចឹង បងក តភ់នកេ់ភលងេទេលក េទបកកេ់កត រសួល! 

-មនិបចប់ងក តភ់នកេ់ភលងឲយហតេ់ធវអីេទ! យកៃដគងប៉នេ់ទ 
ជយួ បនខលះេហយ! 

ងប!់ េមច៉កគ៏ម នេករ ត£ខម សេសះ មកលតរតដងអថកំ៌បងំ
តមវទិយេុទរចួ? ដកៃដសិន កំុេធវដូចអេខម ចេនះ! 

-សំុេទស!  េតេលកេឈម ះអវី? 

េហតុអវីមនិសតីឲយេទ េនមកសួរេឈម ះេគេធវអីេទៀត? ជមយួ
ខញុ ំវញិ េមច៉កឆ៏ន ស់ដកខ់ញុ ំបន? 

-ខញុ ំេឈម ះ ចយ ! 



 ែខរង ឆន  ំ២០០៦ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

34

អុឹះ! េមល៍េឈម ះេគ! ដកេ់ឈម ះេមលែតខវះេឈម ះដក!់ ពីែខ 
មគិសិរ ដល់ កតតិក េមច៉កម៏និយកមកដក?់ 

-នងខញុ ំសូមសវ គមនេ៍លក ចយ កនុងកមមវធីិ “សំេឡងររតី”  
េត... 

-អែូមនេហយ!  េតមនុសសរបុសែដលកញញ ជបួពីរពឹកមញិ
េនះ េឈម ះអវីែដរ? 

យី! េចះមកនិយយកតព់ិធីករអុីចឹងេទ? េហយេទសសអីវ 
បនជមកចងស់គ ល់េឈម ះខញុ ំ... ចងរ់បកសេឈម ះឲយខញុ ំខម ស
េគមយួជនេ់ទៀតៃអហ?៊ អចៃរង! េបមនអនកណេគសគ ល់ខញុ ំ
កំពុងសត បែ់ដរ វមនិវវីរេទេហយេទ!  វគម នេរឿងនិយយអី 
បនជមករលដលដល់ខញុ ំហនឹង? 

-េគរបបខ់ញុ ំថេឈម ះ កតតិក ែតដឹងកុហកឬអតេ់ទ? 

កុហកសអី? ខញុ ំេឈម ះ កតតិក ែមន! រចួេទរបបេ់ឈម ះខញុ ំឲយេគ
ដឹងេធវអីេទ អនកនងេអយ? េមច៉កស៏លូតបតូជមយួអមន កហ់នងឹ
េមលះ៉?  កំុរបបថ់ចងរ់ពួតគន  និយយេដមខញុ ំេទៀតណ៎! 
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-ខញុ ំគិតថអមន កេ់នះ េបមនិរគសកនលងដូចកញញ និយយ 
កជ៏មនុសសេកតេរគចិតតែដរ! 

អរបកច!់ ឯងេទបេកតេរគចិតត! េបបនជបួឯងណ ចប់
ទះមតឲ់យែឆអតេទបអស់ចិតត។ េបមនិអុីចឹងចបព់យរួេជង េធវ
ទរណុកមមេដយចករ់កេឡក ឲយដឹងរេសប ទល់ែតឯងែរសក
អងវរករថ «េទៃថងេរកយ ខញុ ំឈបថ់េលកេកតេរគចិតតេទៀត
េហយ េលកមច ស់!» 

-ឈបនិ់យយពីេគេទេលក!  េតេលកចងស់ត បប់ទ
ចេរមៀងអវីែដរកនុងយបេ់នះ? 

និយយអុីចឹងបនរតឹមរតូវ! សម នែតចូលៃដជមយួេគ
និយយេដមខញុ ំបតេ់ទេហយ។ 

-ថេមច៉? 

អថលង!់ សត បប់៉ណុណឹ ងកម៏និបនែដរ! នងសួរឯងថចងស់ត ប់
បទអី? មខុឯងគរួែតសត បប់ទសមូរតបណុយេខម ចេទ ែរកងវមនិ
សូវេឈលយ! 
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-នងខញុ ំចងដឹ់ងពីបទចេរមៀងែដលេលកេពញចិតត! 

-អ!ូ ចកប់ទណញក់ៗ េទេទបបតរ់ង! ែមនេហយ ែខរង
គរួែតចកប់ទចងប់នរបពនធ... េរពះខញុ ំចងប់នរបពនធដល់
េហយេនះហ៍! ចស់ៗថ ែខរងទល់ែតមនភយួសចេ់ទបកក់
េកត ! េតកញញ ពិធីករមនអរមមណ៍ចងប់នភយួសចអ់ត?់  េត
មននឹកេឃញចងប់នអីអតហ់នឹង? 

អមយួេនះចំជេឈលយេពញទី! មនុសសែកែលងេឡងេហយ
ហនឹង េកតែតនងេនសំងំឲយវែញ៉េទៀត? 

-ែនេ៎លក!  មនិខល ចខញុ ំបិទទូរស័ពទេលកឯងេទអី? 

ហហហ... អុីចឹងបនសមមខុវ! រចួយូរេហយេទបនឹក
េឃញសតីឲយ? ខញុ រំបបថ់ សតីឲយវខម សេគដូចខញុ ំយូរេហយេត! 

-េអ! ពិធីករអីឆន ស់េមលះ៉? 

ឆន ស់អុីចឹងេហយ បនេយងរសលញ់េនះ! 
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-ឆន ស់អុីចឹងេហយ ជមយួមនុសសចរតិធូរៃថលដូចេលកឯង
េនះ! 

ចរតិធូរៃថល! ហហ េថក! សតីឲយបនលអ!  

-េហយបទចេរមៀងចងប់នរបពនធ របស់េលកឯងេនះ សូម
អេញជ ញេទទិញយកមកចកស់ត បម់ន កឯ់ងេទ! 

េហ! និយយសតីកនែ់តេពញចិតតខញុ ំែមនែទនេហយេត! បិទ
ទូរស័ពទវេចលេទ! 

-នងខញុ ំសូមអភយ័េទស ចំេពះរបិយមតិតកំពុងសត បក់មមវធីិ
េនះផង! េលកមន កម់ញិេនះេធវឲយនងខញុ ំរទមំនិបនេសះ! 

មនិបចសំុ់េទសថវីេទ ខញុ ំគរំទេសះហនឹង! េហយមនុសសធឺ
ហនឹងមនិបចេ់ហេលកេគរពសអីេទ េហថវែតមតងេទ! 

-ៃថងេនះរបែហលជៃថងស៊យរបស់នងខញុ ំេហយ បនជេពល
រពឹកជបួមនុសសមយួរបេភទ លុះដល់េពលយបទ់ទលួរបិយមតិត
ដំបងូ កម៏កជបួនឹងមនុសសមយួរបេភទមញិេនះេទៀត! 
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េទ! េទ! េទ! មនុសសរបេភទសអីេគ? មនុសសយបជ់របេភទ
មនុសសេឈលយ ខុសរសឡះពីខញុ ំមនុសសរពឹក! យកមកនិយយ
ចូលគន មនិបនេទ េរពះខញុ ំេមច៉នឹងចរតិធូរៃថលដូចអចៃរងេនះ
េទ? ហហ... រចួេបចងដឹ់ងៃថងស៊យឬអត ់ មនិរពមសត បក់បនួ
េហរសរសតេពលរពលឹមេឡងេទ គិតែតហមតៃ់មេ៉ផតស
ផត ស! សងសយ័ែតកបនួេគនិយយថ ៃថងេនះេពលរពឹកេបេទ
េមលកុន នឹងជបួគូេរពងផងកម៏និដឹង! 

-េដមបផីល ស់បដូរបរយិកស នងខញុ ំនឹងចកប់ទចេរមៀងមយួ
បទ េរកមចំណងេជងថ “ររតីជបួេសនហ៍” សំេនៀងរបស់
អធិរជសំេឡងមស សីុន សីុសមតុ ។ សងឃមឹថ ចេរមៀង
មយួបទេនះ ស័កតិសមនឹងបរយិកសដរ៏ងនររតីកលេនះ 
និងសូមឲយរបិយមតិតទងំឡយ បេងហរអរមមណ៍ជមយួតរនតីមយួ
បទេនះ េទដល់សទឹងសែងកជមយួនងខញុ ំ... 

អសច រយណស់! េតនងដឹងថខញុ ំកំពុងចងស់ត បប់ទេនះ 
េដយរេបៀបណេទ? គឺខញុ ំកំពុងនឹកដល់បទហនឹងណ៎ះ! កំុទន់
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គិតអី! បេងហរអរមមណ៍ឲយេហះេហរេទរកសទឹងសែងកជមយួនឹង
នងសិន... 

 

 

ជេពលរេសៀល ែដលខញុ ំេដរេនកនុងសួនចបរសធរណៈ
មយួ។ េទសភពរដូវេនះរតូវខយល់បកឲ់យសងួតែចស េហយេពល
ៃថងអុីចឹងេទៀត ខយល់កផ៏តផ់យ រពះអទិតយកប៏េញចញកេមដ  
ងកេមលជំុវញិខលួន េឃញទីរកុងែសនេរកៀមេរកះ។ េបេមល
េទមនុសសវញិ ទឹកមខុករ៏សេដៀងៗនឹងធមមជតិ េពលគឺមន ក់ៗ
េធវមខុេរកៀមៗ ហកគ់ម នកមល ងំកំែហងេសះ។ អនកជិះយន
យនតេធវឫករពេងយ រឯីអនកេថមរេជង េដរេធវមខុេសមឿកៗយ៉ងេមច៉
េទ។ េមលេឃញទិដឋភពែបបេនះ ខញុ ំមនអរមមណ៍កមសតខ់លួន
ដល់េហយ។ 

ភរកិចចរបស់ខញុ ំកនុងៃថងេនះ គឺមកថតរបូេទសភពែខរងកនុង
រកុងភនេំពញ។ របូភពសអ តៗគឺជសុបិនកនុងជីវតិខញុ ំ។ ែមន
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េហយ ខញុែំតងយកចិតតទុកដកេ់លរដូវកល។ ថវតីបតិែតែខរង
ខសតេ់ទសភពរសស់បំរពងែមន ែតគងម់នេទសភពដែ៏សន
រសងូតរសងត។់ េពលៃថងៃផទេមឃទងំមលូភលទឺេទសអ ត គម ន
ពពកេសះ ែផនដីកេ៏រកៀមសងួត េហយរគបេ់ពលមនខយល់ទិស
ខងេជងបកល់នរ់អឹក។ លុះេពលយបៃ់ផទេមឃបតរ់សមី
រពះអទិតយងងឹតសូនយសុង រសបេពលែដលអកសធតុចុះ
រតជក ់េធវឱយមនុសសមន រងដល់េបះដូង។ 

ខញុ ំេដរេមលទីរកុងបេណដ រ គិតបេណដ រ េហយកេ៏ឃញអនក
សំុទនមន ក។់ គតម់នវយ័របែហលែសសិបឆន  ំ សមបរុេខម
រេលង េលកៃដសំពះខញុ ំរតឹមកបលេពះ បនលឺភសសំុទន
មយួៗ៖ 

-ខញុ ំសំុលុយចយផងេលក! 

ខញុ ំគិតែតឈរេមលមខុគតពី់កបលដល់ចុងេជង េទប
និយយតបេទវញិ៖ 
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-ខញុ ំេមលេទពូដូចជគម នពិកររតងណ់េទ េមច៉កពូ៏មក
សំុទនេគ? ៃដពីរ េជងពីរដូចខញុ ំែដរេត មនិគិត... 

និយយបនរតឹមេនះ អគតេ់នះសមលកខ់ញុ ំែតល ទល់ែតខញុ ំ
ែលងហ៊ននិយយបនត ទុកឱយគតនិ់យយយ៉ងែខងែរង៉ដកខ់ញុ ំ
វញិ៖ 

-រគនែ់តសំុលុយេត មនិែមនឲយឯងរបេដឯណ? េបថមនិ
ឲយលុយេទ កម៏និបចសំ់តែបអី៉ែដរ! សម នែតអនកសំុទនហនឹង 
សរមបឱ់យឯងេមលងយេរសចចិតតេអហះ? អនកសំុទនកម៏ន
កិតតិយសែដរអវ៉! 

យី! អនកសំុទនសកក់បលករនទីងកេរនទងមនិរពមសិតេនះ 
ឫកេឡងមយួបវ!  ខញុ ំកនិ៏យយេទវញិ៖ 

-ពូនិយយរតូវ! អនកសំុទនកម៏នកិតតិយសែដរ។ ប៉ែុនតេមច៉ក៏
ពូេឆវឆវេមលះ៉? េបខឹងខញុ ំ កគ៏រួែតចេំពលខញុ ំឲយលុយរចួេដរេទបត ់
ចេំជរខញុ ំែដរ។ 
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-ខញុ ំមនិេចះេធវពុតអុីចឹងេទ! ឯងសម នែតមនុសសរគបគ់ន សុទធែត
ពិសពុលអុីចឹងអហ? ខញុជំមនុសសចិតតគិតយ៉ងេមច៉ និយយេចញ
មកកអ៏ុីចឹងែដរ។ រគនែ់តចងប់នលុយរបស់ឯងមន ក ់ ខញុមំនិ
លះបងម់នសិកររបស់ខញុ ំេទ! 

-ពិេសសណស់! ពូជអនកសំុទនៃថលថនូរជងេគ ែដលខញុ ំធល ប់
ជបួ! ខញុ ំេគរពមនុសសរបកនម់នសិករអុីចឹងណ៎! 

-ហឹុះ! ៃថងេរកយេបេឃញេគមកសំុទន កំុសួរេដញេដលេគ
េទៀត រគនែ់តឲយលុយេគឲយេរចនៗេទ វបនេទេហយ។ 
វសនឯងមនលុយឲយទនេគេហយ កំុចិតតអរកកអី់! 

គតនិ់យយេសទរមនិទនផុ់តពីមត ់  កម៏នសំេឡងមយួ
ែរសកមក៖ 

-េអ! អនកសំុទន! មកខងេណះ េគែចកលុយឱយ! 

សំេឡងេនះចប ់ ពូអនកសំុទនករ៏តេ់ទតមមច ស់សំេឡង
េនះភល ម រកខញុ ំឃតឲ់យលុយកម៏និទន។់ 
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-ែន... 

អនកសំុទនមន កេ់នះពិតជអស់ទស់ែមន! ...មនិដឹងយ៉ង
េមច៉ បនជខញុ ំេចះែតជបួេរឿងែបលកៗែបបេនះ? ឬកជ៏វសនដូច
គតនិ់យយេទដឹង? េអ! របញបេ់ទេមលេគសិន េតអនកណ
កចិ៏តតលអេមលះ៉? 

រកេឡកពីចមង យ ខញុ ំេឃញបរុសសងហ មន ក ់ េដរកចរ់ងេនពី
មខុអនកសំុទនរបមណជជិតដបន់ក ់ កំពុងអងគុយតេរមៀបគន
សំពះ េដយកិរយិដូចេគកំពុងែតសូរតធម។៌ លុះរគខញុ ំេដរេទ
ជិត កេ៏ឃញមន កេ់នះងកមកេសចេសញញដកខ់ញុ ំ... េទ! មនិ
ែមនេទ! គឺេសចេសញញដកម៉់សីុនថតវេីដអ ូរពមជមយួសមត៖ី 

-ជរមបសួរទសសនិកជន! េយងកជ៏មនុសស អនកសំុទនកជ៏
មនុសស។ េបអចជយួ បន េយងគរួជយួ គន េទវញិេទមក។ 
េមលេទពកួគតចុ់ះ... ពិតជគរួឲយអណិតខល ងំណស់! 
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បនទ បម់កេទបេគេដរយកអំេណយ ែចកអនកសំុទនទងំ
េនះរគបគ់ន  ឯបរុសមន កេ់ទៀត ៃដកនក់បលមរីកូហវូននិយយ
ថ៖ 

-បទ! ជមយួនឹងសកមមភពដល៏អរបៃពេនះ គឺពិតជគរួឲយ
េគរពសរេសរែតមតង! ជមយួនឹងទេងវេនះផងែដរ គឺសបញជ ក់
ឲយេឃញថ េលកមនិរគនែ់តជតចិួតតលអមន កក់នុងែខសភពយនត
េទ ែតកជ៏តចិួតតលអមន ក ់ ជមយួនឹងជីវតិពិតរបស់េលកផង
ែដរ។ 

ពកួេគកំពុងែតថតកមមវធីិទូរទសសន។៍ ខំែតឆងល់ថ េហតុអវី
រគនែ់តែចកអំេណយដល់អនកសំុទន កច៏បំចថ់តវេីដអ?ូ 
តមពិតេគសែមដងេសះ... ែតសែមតងេនអនណ់ស់ អនកណ
េមលកដឹ៏ងថ មនិេចញពីអរមមណ៍ធមមជតិែដរ។ េអ! ខញុ រំះិគនេ់គ
េទៀតេហយេត! េនះេបសិនជអនកនងមគិសិរ េនះដឹង មនិដឹង
យ៉ងណេទ? ឬកខ៏ញុ ំជមនុសសពូែករះិគនេ់គ ដូចពកយនង
និយយែមន? ...តមពិតេឈម ះរបស់នងគឺ របភ មននយ័ថ
ពនលឺ ពីេរះណស់! ប៉នុម នយបេ់នះ ខញុ ំសត បន់ងនិយយគម ន
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រលំងមយួយបេ់ឡយ។ សំេឡងរបស់នងែតងឮរងំកនុងរតេចៀក
ខញុ ំ េហយវកប៏នសណឋិ តកនុងដងួរពលឹងរបស់ខញុ ំបតេ់ទ
េហយ។ 

-សួសដី ភរណុ! 

សំេឡងេនះដូចជធល បស់គ ល់! ហ៎ះ! េនះហ៍អយុែវងែមន! 
នឹកេដម ដេងហមដល់ភល ម! អយូ! នងេដរកតខ់ញុ ំេទវងឹ េពលគឺ
េមលរលំងរបូខញុ ំ េទសួរនបំរុសែដលជពិធីករេនះ។ 

េតកនុងឱកសេនះគរួឲយខញុ ំេធវយ៉ងេមច៉? គឺខញុ ំយកៃដផតស់ក ់
រចួេដរយ៉ងសងហ េទរកនង។ ខញុ ំេដរេទជិតដល់នងេហយ ែត
នងេនែតមនិងកមកខញុ ំេសះ េទបខញុ ំសេរមចចិតតបនលឺវចេទ
រកនង គឺហមតេ់ទេហយ ករ៏សបែ់តឮសំេឡងពីេរកយខនង
ខញុ ំ៖ 

-របភ! ខញុ ំមកដល់េហយ! 

កលេណះ របភ កង៏កមខុមកេឃញរបូខញុ ំ ែតនងេធវហី 
េដយរសដីេទរកមច ស់សំេឡង ែដលេហនងេនះ៖ 
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-ឯងមកេណះ! ចខំញុ ំែណនឲំយសគ ល់ពិធីករទូរទសសនល៍ប!ី 

ពកួេគទងំបីនកក់និ៏យយគន  ទងំញញឹមញែញម គម ន
នឹកនដល់ខញុ ំសូមបបីនតិច។ តូចចិតតណស់រពះេអយ! ខំនឹកេគ
ទងំៃថងទងំយប ់ ដល់េពលេគេឃញេយង េគេធវេមលែតមនិ
ធល បស់គ ល់គន ។ នឹកេឃញមតងៗចងែ់តែរសកេរចៀងឲយឮៗ ឲយ
មនុសសរគបគ់ន ដឹង។ 

ៃថងេនះ របភ សអ តជងៃថងមនុេទេទៀត។ ៃផទមខុនងមន
ផតេ់មសយ៉៉ងរសស់រសទន ់ េហយពកអ់វចកអំ់េបះៃដែវង
ពណ៌សឆនូតរតែបកៃរព និងេសលៀកេខខូវបយ៊ពណ៌ទឹកប៊កិ
រពែលត បងអួតរងនងឲយរសឡះលវ សលវន ់ ដូចតឯួកកុន
អុីចឹង។ 

ទរមែំតបនជបួនងមនិែមនងយរសួលេឡយ រឯីេរឿងតម
រសលញ់ មខុរកស់បនតិចមនេទអី! េហតុេនះខញុ ំរតូវែតមខុ
រកស់និយយរកនងឲយខងែតបន៖ 

-សួសតីអនកនង មគិសិរ ! េតចខំញុ ំបនេទ? 
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នងេធវមខុឌឺ និយយតបមកខញុ ំ៖ 

-ចបំនេត! េលកេឈម ះ កតតិក េហយៃថងេនះអតេ់ទេធវ
ពិធីករវទិយេុទ ឬកកំ៏ពុងេមលេគថតកមមវធីិទូរទសសនរ៍គនយ់ក
េទរះិគន?់ 

េហុយ! សដ បន់ងនិយយចុះ! ខញុ ំតបេដយអស់សំេណ ច៖ 

-ហ៎ះ! ចរំបូខញុ ំបនលអយ៉ងេនះផង! គិតេទេយងដូចជមន
និសសយ័នឹងគន ដល់េហយ េចះែតជបួគន ! 

-និសសយ័! 

នងនិយយរចួ េធវទឹកមខុដូចរករគុន ឯបរុសពិធីករេនះក៏
េពលេឡង៖ 

-របភ! ខញុ ំេទេមលខងេណះបនតិច! 

បរុសេនះេដរេចញេទបត ់ របភឈរែបរខនងដកខ់ញុ ំ។ ប៉ែុនត
នរមីន កែ់ដលជមតិតភកតិរបស់នងេនះ ករ៏សបែ់តញញឹមរក
ខញុ ំ... េហយ៖ 
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-ខញុ ំេឈម ះ មនុនីរតនបបុផ វ៉ន ់ !  រយីរយណស់ែដលបន
សគ ល់គន ! 

ឮេឈម ះនងែវងេពក ខញុ ំកល៏នម់ត៖់ 

-អ!ូ េឈម ះអនកនងែវងដូចេឈម ះទូកង! 

របភ កង៏កមកេធវមខុរកញូ៉វ៖ 

-េលកពូែករះិគនរ់គបយ៉់ងហន៎? 

ខញុ ំេសចេសមដកន់ង៖ 

-មនិរគបយ៉់ងេទ ទល់ែតេរឿងណគរួរះិគន ់េទបរះិគន។់ 

-អុីចឹងេលករល់ៃថងហនឹង េធវករជអនករះិគនេ់គអហ? 

-េទ! រះិគនេ់គរគនែ់តជនិសសយ័ចូលចិតតេទសែភនករបស់ខញុ ំ
ប៉េុណណ ះ ឯករងរខញុ ំគឺជអនកថតរបូ។ អនកនងមនេឃញខញុ ំ
កំពុងែតកនម៉់សីុនថតេទ? ចងឱ់យខញុ ំថតឱយមយួប៉សុដ£អត?់ 

-អរគុណេហយ! ែតខញុ ំមនិចងឲ់យេលកខតេពលរះិគនេ់គេទ! 
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-ខញុ ំមនិេជឿថ អនកនងអតរ់ះិគនេ់គកនុងចិតត! តមពិតេធវ
មនុសស គរួែតេសម ះរតងនឹ់ងខលួនឯង។ មនុសសរល់ៃថងេនះសុទធែត
សែមតងរកផលរបេយជន ៍ រកករពិតមនិេឃញ។ អនកនងងក
េមលេទពូអនកសំុទនមន កេ់នះ គតម់នចរតិេសម ះរតងណ់ស់ 
ែតែបរជេធវអនកសំុទនេទវញិ។ របែហលមកពីមនុសសភគ
េរចនជមនុសសមនិេសម ះរតង ់ េទបមនិឲយតៃមលមនុសសេសម ះរតង់
េសះ... 

របភ ងកេមលតមៃដខញុ ំចងអុល រឯីមតិតរបស់នងករ៏សបែ់ត
នឹកេឃញសួរខញុ ំ៖ 

-េតេលកេកតឆន អីំ? 

សួរែបលកេមះ៉! ខញុ ំកសួ៏រវញិថ៖ 

-ចងដឹ់ងេធវអី? 

េមលេទ ៃថងេនះអនកែដលចបអ់រមមណ៍ខញុ ំមនិែមន របភ េទ 
ែតគឺជនងេទវញិ។ នងមនមខុមតគ់រួឲយរសលញ់ែដរ។ 
ែភនកេឡងមលូរកឡង ់ េហយមខុកម៏លូដូចកងរ់េទះេគ។ េបេធវ
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ជតកំួែបលងវញិ មនិបចហ់មតនិ់យយេទ រគនែ់តេឃញ
មខុនង កេ៏គអចេសចបតេ់ទេហយ។ 

នងេឆលយតបខញុ ំទងំេអៀនអន៖ 

-គឺេលកឆល តេពក េទប... 

ខញុ ំឆល ត! ហហ និយយេលងឬែមន...? នងសមលងឹខញុ ំភលះឹៗ
េមលេទដូចេមច៉មនិដឹងេទ េទបខញុ ំេឆលយេលងេសចថ៖ 

-ខញុ ំេកតឆន ចំប ចុះអនកនង? 

-ខញុ ំេកតឆន ខំល  ែតខញុ ំចងេ់កតឆន ចំបដូចេលកដល់េហយ! 

គឺនងនិយយដូចែមនែទន។ ខញុ ំកថ៏៖ 

-ចងេ់កតអីឆន ចំបេនះ រសីៗេកតឆន េំមអំេបេទេទបវសអ ត
ជង! 

-អុីចឹងខញុ ំបតូរមកេកតឆន េំមអំេបវញិតមេលកចុះ! 

-ឆន អំចបតូរផល ស់េរសចែតចិតតបនែដរ? 
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ខញុ ំទបសំ់េណ ចសឹងមនិបន េហយកសួ៏រ របភ រតង់ៗ ៖ 

-មតិតភកតិអនកនងរគសកនលងអហ? 

-ឆកួត! េគរគនែ់តមនិសូវរគបទឹ់កេទេត!  

យ៉បែ់មនអនកនងមន កេ់នះ! ថឱយខញុ ំសុទធែតរគសកនលង ែត
េមលេគរបអ់នមតិតភកតិចុះ! ហហ... 

...នងកដឹ៏កៃដមតិតនងេទេចលខញុ ំ... ែមន! នងមនិខវល់
នឹងខញុ ំេទ គឺមនែតមតិតមនិរគបទឹ់ករបស់នង ែដលខំងកមក
សមលងឹខញុ ំទងំអេលះអល័យ។ របភ េដរេទបត ់ អរមមណ៍ខញុ ំ
កល យជេហងហង ហករ់សេណះេពលមយួបរ៉បិចែភនក
អមបញ់មញិេនះពនរ់បមណ។ ជបួគន មតងេនះគឺជករជបួគន
ចុងេរកយបំផុត សរមបឆ់ន េំនះ។ ជបួគន មតង ែបកគន មតង ប៉ែុនត
រយៈេពលែបកគន  រែមងែវងជងរយៈេពលជបួគន េហែលងឮ។ 
ខញុ ំដឹងថ ដងួចិតតរបស់នងគឺែតងែតរបឆងំពកយថនិសសយ័ 
ទល់ែតកល យជេគចពីនិសសយ័េទេហយ។ េតេពលណេទ 
េទបនងមនអរមមណ៍លអេលរបូខញុ ំ? 
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រពះអទិតយចិតតឥតេមតត  លិចេចលេលកឱយងងឹតសូនយ។ 
រល់យបខ់ញុ ំរតូវរស់េនកនុងពិភពដឯ៏េកមយួ ែដលមនែតវទិយជុ
គន  ប៉ែុនតេរឿងមននយ័បំផុត គឺបនសត បសំ់េឡងរបស់របភ។ 
សំេឡងរបស់នងបនផតល់អរមមណ៍កកេ់កត ឲយខញុ ំ យកឈនះ
អកសធតុដរ៏តជកប់ន។ 

នររតីេនះ របភ ចកប់ទេលក សីុន សីុសមតុ “ៃថងណ? 
ៃថងណ?” ជបទេផតមកមមវធីិរបស់នង។ នងរបកដជមនិដឹង
ថ ខញុ ំមនអរមមណ៍រជលេរជជមយួចេរមៀងមយួបទេនះ
ករមតិណេឡយ។ ខញុសំត បប់ទេនះដំបងូេនកនុងែខរង រចួក៏
ដិតដមអនុសសវរយីម៍យួេនះរហូត េហយខញុ ំែតងយល់ថ 
ចេរមៀងមយួបទេនះគឺជចេរមៀងរបចែំខរង។ 

អតថនយ័ទំនុកេរចៀងេនះ កវពីណ៌នពីសមរុទ របកបេដយ
ទឹករលកឮសូរខចរខច យ ែដលកំពុងបកេ់បកេដយខយល់ជំេនរ។ 
ខញុ ំែតងរសៃមថ ខយល់េនះគឺជខយល់ែខរង រចួកទ៏ទលួអរមមណ៍
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ថ សមរុទេនះរតជកខ់ល ងំណស់។ េរកមៃផទេមឃមនពពក
អនល យ ហកដូ់ចរសតព់រងតន់រជីទីរសលញ់របស់មណព
កមសតេ់សនហ៍ ែលងឱយេគបនជបួជនួ េទបេចះែតែរសកេរចៀងថ 
ៃថងណ? ៃថងណ?... 

-ជរមបសួររបិយមតិត! ចេរមៀងមយួបទេនះេធវឲយេលកអនក
នឹករសេណះសមរុទណស់ េតែមនេទ? បទេនះបនបងកប់
មេនសេញចតនសមរុទេពញបរបិណ៌ូ អនទងចិតតអនកសត បឲ់យ
មនអរមមណ៍ថ ខលួនឯងកំពុងរស់េនមតស់មរុទ សត ប់
សំេឡងទឹករលកនិងខយល់សមរុទ ឬកកំ៏ពុងែតរស់េនេល
កប៉ល់ធំៗ ែដលអែណដ តេលមហសគរ... េនះេហយគឺជភព
មហិមរបស់តរនតីកនុងដងួចិតតមនុសស។   េលកអនកសដ បដឹ់ងេទ?  
បទចេរមៀងេនះ គឺជបទែដលនងខញុ ំចូលចិតតសត បក់នុងែខរង
េរៀងរល់ឆន !ំ វមនឥទធិពលអចេធវឲយនងខញុ ំទទលួអរមមណ៍នឹក
រសេណះរសេណកែខរង ែដលធល បឆ់លងកតក់នុងជីវតិ... ខញុ ំមនិ
ដឹងថខលួនឯងមនអរមមណ៍យ៉ងេមច៉េទ? ពិបកពណ៌ន
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ណស់! ...េហតុេនះេហយេទបនងខញុ ំចូលចិតតសួររបិយមតិតថ 
េតេនែខរងឆន មំនុ េលកអនកបនសត បប់ទចេរមៀងអវី? 

រលកសំេឡងរបស់ របភ ែតងជំរញុឲយដងួចិតតខញុ ំរេំភបតម 
េហយជនួកលកេ៏សចញញឹមមន កឯ់ង េរពះចិតតនិងអរមមណ៍
ៃនេយងទងំពីរនកដូ់ចគន ែមនែទន។ ខញុេំជឿថ េបនងដឹងពី
អមមណ៍របស់ខញុ ំចបស់ នងនឹងមនិសអបខ់ញុ ំេទៀតេទ។ 

-េនវលែរសមនិដឹងថ មនផក រតែបកៃរពរកីសគុះសគ យឬ
អតេ់ទ... របសិនេបមន របកដជសអ តណស់ េហយេបបន
េទវលែរសេមលផក រតែបកៃរពរកី េតនឹងរកីរយយ៉ងណហន៎? 
...របែហលជខយល់បកវ់ូៗ  អរងួនផក េនះឲយញ័រដូចជកនទុយ
ែខលង ែដលេគបេងហ ះេលេមឃេហយ... 

របភ ែតងសែមតងមេនសេញចតនរបស់នង តមរលកធតុ
អកស រឯីរបូខញុ ំរបកដជបរុសមន ក ់ ែដលែតងអែណដ តអណដូ ង
តមនងខល ងំជងេគេហយ។ េសនហរបែហលជអរមមណ៍
អតម និយម េរពះដូចរបូខញុ ំេពលេនះ គឺបនចតទុ់កនរមីន ក់
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ែដលេគមនិទងំដឹងខលួនផង ថជគូសងសររបស់ខលួន រចួរសប់
ែតេកតចិតតរបចណ័ឌ នងរគបេ់ពល មនិចងឮ់នងនិយយទន់
ភលនជ់មយួរបុសណ ឬកនិ៏យយពីអរមមណ៍ខលួនឯង របបេ់គ
រគបគ់ន ែបបេនះេឡយ គឺចងឲ់យនងនិយយរបបខ់ញុ ំែតមន ក់
ប៉េុណណ ះ។ 

-មនមនុសសមន ក ់ ចូលចិតតនិយយពីនិសសយ័ណស់! េត
របិយមតិតេជឿថមននិសសយ័ែដរឬអត?់ នងខញុ ំែតងយល់ថ 
មននិសសយ័ឬគម ននិសសយ័ គឺអរស័យែតេលចិតតមនុសសជអនក
កំណត។់ មនុសសខលះរគនែ់តបនជបួគន មតងពីរ កនិ៏យយថ
មននិសសយ័នឹងគន  ចុះេបគិតថ ជេរឿងធមមត េតយ៉ងេមច៉េទ
វញិ? ប៉ែុនតេបពិតជមននិសសយ័ែមន េតនិសសយ័និងចិតតមនុសស 
មយួណខល ងំជងេទ? អនកមនេសនហចូលចិតតនិយយថ គូ
េសនហ៍េគមននិសសយ័នឹងគន  ប៉ែុនតករ៏សបែ់តែបកបកគ់ន  ថេទ
េមល៍ េតនិសសយ័របស់ពកួេគបតេ់ទណេហយ? េនះេរពះែត
និសសយ័េកតមកពីចិតតមនុសសប៉េុណណ ះ េពលគឺចិតតមនុសសេន
ែតជអនកសេរមចថ មននិសសយ័ឬគម ននិសសយ័។ និសសយ័



 ែខរង ឆន  ំ២០០៦ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

56

គម នរបូរងចបស់លស់េទ រគនែ់តជពកយពីេរះ ែតមននយ័
ដូចខយល់អុីចឹង។ 

ឱយែតឮ របភ យករបូខញុ ំមកនិយយ ខញុេំរតកអរណស់។ មនិ
ខវល់ថ នងនិយយរះិគនខ់ញុ ំេឡយ េរពះេបនងនិយយពីខញុ ំ គឺ
មននយ័ថ កនុងចិតតនងមនខញុ ំ។ របភ មនអយុតិចជងខញុ ំ
ចំែណកគំនិតែដលនងពិចរណេនះ ខញុ ំកធ៏ល បគិ់តដូចគន ។ 
និសសយ័រគនែ់តជពកយពីេរះ មននយ័ដូចខយល់ ប៉ែុនតខយល់ក៏
េនែតជភវរបូមយួ ែដលមនុសសទទលួសគ ល់។ េនៃថងណ
មយួ របភ របកដជគិតេឃញថ ថវីតបតិែតចិតតមនុសសអច
មនឥទធិពលរគបដណដ បេ់លនិសសយ័ែមន ែតកម៏និអចនិយយ
ថ ចិតតមនុសសជអនកកំណតេ់លនិសសយ័ែដរ។ និសសយ័និងចិតត
មនុសសអចេដរទនទឹមគន  ែតនិសសយ័េនែតេកតមនុចិតតមនុសស
ជនិចច។ េនេលេលកេនះមននិសសយ័ េពលគឺនិសសយ័បេងកត
ឲយមនសចញ់តិ មតិតភព ឬកេ៏សនហ។ េបគម ននិសសយ័ េមតច
កម៏នមនុសសខលះសគ ល់គន  ទងំែដលមនុសសខលះេទៀត រស់រហូត
សល បេ់ទវញិ កម៏និសគ ល់គន ។ េបគម ននិសសយ័កគ៏ម នចិតតសអប ់
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ឬចិតតរសលញ់ែដរ។ េហតុេនះករេចះែថរកសនិសសយ័ េទបជ
េរឿងែដលមនុសសរតូវេធវ។ 

អរមមណ៍របស់មនុសសែតងែរបរបួលដូចធតុអកស។ េទះ
ជមនុសសមនចរតិលលមយ៉ងណ កគ៏ងម់នៃថងមយួកល យ
ជនឹងថកល់រកពកយនិយយគម នែដរ។ ររតីេនះ អរមមណ៍ខញុ ំ
េសកេសណស់។ ខញុហំកេ់នឿយណយនឹងកិរយិកនលងផុត
របស់ខលួនពនេ់ពក។ ចិតតអំណួតរបស់ខញុ ំហករ់តេ់ចលរបូខញុ ំបត ់
េធវឲយខញុ ំេចះែតខល ចថ របភ នងមនិចបអ់រមមណ៍េលរបូខញុ ំ
េឡយ។ េពលជបួគន ទងំពីរេលក េមតចកខ៏ញុ ំេចះែតេលងេសចឲយ
នងខឹងនឹងខញុ ំ? េមតចកខ៏ញុ ំចូលចិតតរះិគនេ់គ មនិេមលមឌ? េត
សម នថឫកពខលួនអសច រយណស់េទឬ? កយវកិរទងំ
អំបលម៉នសុទធសឹងេចញពីចរតិអតួេកអងកអ ង។ មនិដឹងថ អនក
ដៃទេមលមកឆគ ឆំគងយ៉ងណេនះេទ។ 

េតខញុ ំគរួេធវយ៉ងណេទបអចជបួរបភមតងេទៀត...? 
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ៃថងទី២៤ ែខធនូ ខញុ ំេដរកចផ់ក រតែបកៃរព ចងបនមយួបចធំ់
េផញេទសថ នីយវទិយជូុនរបភ កនុងឱកសជូនពរៃថងបណុយ
ណូែអល៊។ ខញុរំបកដចិតតថ េពលេឃញផក រតែបកៃរព នងនឹង
សបបយចិតត ប៉ែុនតបរមភថ េតនងនឹងគិតយ៉ងណ េនេពល
អនសំបរុតដឹងថ ខញុ ំជអនកេផញេទេនះ? 

 

រកីរយបុណយណូែអល៊! 

សសួតី អនកនងរបភ េហ មិគសិរ!  ខ ញុគំកឺតតកិ ណ៎! 

ខ ញុដំងឹថអនកនងរសលញ់ផក រតែបកៃរព ឯរបូខ ញុកំ ៏
ដចូគន ។ ពកួេយើងទងំពីរមនអរមមណ៍ដចូគន េរចីន ប៉ុែនត
ដងឹែតខ ញុ ំ ឯអនកនងមិនដងឹេទវញិ។ េហតេុនះ ប៉ុនម នៃថង
េនះខ ញុកំេ៏ដកគតិរហូតថ េតើគរួេធវើយ៉ងេមច៉េទើបអនក
នងអចសគ លរ់បូខ ញុចំបស។់ ខ ញុរំកដេំណះរសយបន
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េហើ យ ប៉ុែនតឧបសគគរតងថ់ េតើអនកនងរពមសហករ
ជមួយខ ញុឬំអត?់  

េយើងរបអ់នគន េទណ៎! េរពះេបើេនែតមិនទន់
សគ លគ់ន  អនកនងមិនអចេមើលេឃើញគណុសមបតតិ
របសខ់ ញុេំនះេទ។ ខ ញុតំចូចតិតណស ់ ែដលរលយ់បប់នឮ
រតឹមែតសំេឡងអនកនង រចួកច៏តទ់កុអនកនងជមនសុស
សនិទ ធសន លរបសខ់ លនួ ប៉ុែនតសមូបែីតឱកសបនជបួនិយយ
គន  កខ៏ ញុគំម នេសះ។ 

ដងឹខ លនួអត?់ ែដលចលូចតិតនិយយថ និសសយ័គចឺតិត
មនសុសជអនកកណំត ់ គមឺននយ័ថ អនកនងចងេ់គចពី
និសសយ័េហើ យ។ េគថជីវតិមនសុសដចូជសបុិនអុីចងឹ 
េហតេុនះមុននឹងេយើងភញ កពី់សបុិន គរួណែតឆលងកត់
េរឿងរ៉ងឲយបនេរចីន។ ផតលឱ់កសឲយខ លនួឯងសកលបង
សគ លខ់ ញុេំទ េរពះវដចូជគម នខតអវីេទ ែតនឹងផតលឲ់យ
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ជីវតិអនកនងបនឆលងកតេ់រឿងមួយែថមេទៀត។ ចតទ់កុ
ថរបូខ ញុអំងវរកប៏ន... រពឹកែសអកេនះខ ញុនឹំងេទេរងកនុ 
ែដលពកួេយើងជបួគន ដបំូង ចអំនកនង។ កុេំភលចេទណ៎! 

ពីខ ញុ ំកតតកិ  

  

 

ខយល់ររតីបករ់េសៀកៗរងច់សូំរយែសង។ េហតុអវីយបេ់នះមន
រយៈេពលយូរខុសធមមតែបបេនះ? វយូរេរពះខញុ ំេដកមនិលក ់
និងេរពះអរមមណ៍ខញុ ំអនទះស ចងឲ់យឆបដ់ល់ៃថងថមី ែរកងេល
អចបនជបួមនុសសែដលខញុ ំនឹករឭក។ ៃថងទី២៤ ផុតេទ ែផនដី
វលិដល់ៃថងទី២៥ ប៉ែុនតរពះសុរយិេនែតមនិរពមរះេសះ។ េម៉ង
១ េម៉ង២ េម៉ង៣... េទបខញុ ំេដកលក។់ 

លុះបនដឹងខលួនកលណ េទបខញុ ំរសឡះកនុងចិតតថ េទះជ
ខញុ ំមនិរងច់េំដយតនតឹងយ៉ងេនះ ករ៏ពះអទិតយេនែតមនិេភលច
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រះបំភលេឺលកែដរ។ េតេនះគឺជរបសន បេរងៀនខញុ ំឲយរបកនចិ់តត
សងបឬ់? េទះយ៉ងណ េតេសនហអចរងច់េំដយចិតតសងបដូ់ច
គន បនែដរេទ? តងំចិតតឲយទូលយ គិតថ េបជគូរបកដជ
ជបួ ប៉ែុនតទឹកចិតតែដលកំពុងែតពុះកេរញជ លេនះ សម នថងយ
បញឈបឬ់? 

ខញុ ំជិះកងេ់ទេរងកុនរងច់ ំ របភ េដយពនំចំិតតសងឃមឹថ 
នងអចមកជបួខញុ ំតិចតចួបំផុត ែតរស់ជមនុសសរតូវែតមន
សងឃមឹ េបេទះជកតីសងឃមឹតិចតចួ កេ៏នែតជកតីសងឃមឹែដរ។ ទី
កែនលងែដលខញុ ំអងគុយរងច់នំង មនមនុសសេរចនកកកុញ ប៉ែុនត
អរមមណ៍ែដលរងច់មំនុសសមន ក ់ បនែរបកល យទីសថ នេនះឲយ
លហេលហវ សង តរ់ជងំ ដូចគម នមនុសសមន កេ់សះ។ រគេនះ
សំេឡងយនយនតេរបៀបបននឹងសំេឡងខយល់ េសតឯមនុសស
មន ទងំអស់េរបៀបបននឹងេដមរកុខជតិ កំពុងែតឈររងច់រំបូ
របភ ជមយួនឹងខញុ ំ។ 

ខញុ ំអងគុយអនទ កខ់ល េលបងដ់រ៏តជករ់សឹប េហយេបកលណ
ខយល់បកផ់តស់កក់បលខញុ ំឲយេបុង អរមមណ៍រសេងះរសេងចក៏
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េកនេទវេឡង។ របសិនេបេគឯងបនដឹងេរឿងខញុ ំ េគចបស់ជ
យល់ថ ខញុ ំជរបុសកមសតេ់សនហ៍មន កេ់ហយ។ ខញុ ំរងច់ជំបួ
មនុសសរសីមន កេ់ដយដឹងចបស់ថ នងមនិមក។ េសនហខញុ ំដូច
ជករផសងេរពងេដយគម នេគលេដ។ ប៉ែុនតទីបំផុតសថិតកនុង
អរមមណ៍អស់សងឃមឹេនះ េហយកេ៏នេពលែដលខញុ ំេរកកឈរ
របុងឈនេជងេដរេចញេទេហយ ករ៏សបែ់តមនសំេឡងមយួ
រសតម់កពីេរកយខនងខញុ ំ៖ 

-បង! បង! េតបងេឈម ះកតតិក ែមនេទ? 

-ែមនេហយ! 

-មនបងរសីមន ក ់ឲយខញុ ំយកសំបរុតេនះមកជូនបង! 

អរមមណ៍ខញុ ំដឹងចបស់ថជសំបរុតរបស់ របភ ។ នងពិតជ
មនិដចចិ់តតពីខញុ ំេទ។ េទះបនរតឹមសំបរុតករ៏គបរ់គនណ់ស់
េហយ ែតនងេនបនេផញសករសូកូឡ ឲយខញុ ំមយួរបអបេ់ទៀត។ 
េនះេហយគឺជអំេណយៃថងបណុយណូែអល៊របស់ខញុ ំ។ របភ មនិ
េធវឲយខញុ ំខកបំណងេឡយ េរពះសូមបែីតកូនេកមង ែដលនងេរប
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ឲយេធវជទូតនសំរេនះ កម៏និងយរសួលេរ សបនដូចែដរ 
េរពះកលេឃញភល មៗសម នែតជេរមញគងវ លេត! 

អរមមណ៍ខញុ ំែរបជលអវញិរគនែ់តមយួបរ៉បិចែភនក ប៉ែុនតេរឿង
អសច រយជងេនះេទៀតេនះ គឺេនេពលខញុ ំេបកសំបរុតរបស់របភ 
អន៖ 

 

ៃថង៦េកើត ែខបុសស ឆន ចំអដឋសក័ ព.ស ២៥៥០ 

អរគណុចេំពះផក រតែបកៃរពរបសេ់លកណស!់ ដងឹ
េទ? េពលអនសំបុរតរបសេ់លក ខ ញុរំេំភើបជងេគរតង ់
កែនលងែដលេលកសមូអងវរខ ញុរំបអ់ន ប៉ុែនតអនេុរគះផង 
េរពះខ ញុដំចូជនឹកមិនេឃើញ ពីេហតផុលអវីឲយខ ញុេំទរប់
អនេលកេសះ។ មិនែមនរគនែ់តេលកសុំខ ញុរំបអ់ន 
ខ ញុរំតូវរបអ់នេលកវញិេនះេទ។ កនលងមកខ ញុរំបអ់ន
មិតត គេឺរពះខ ញុមំនអរមមណ៍លអចេំពះេគមុន មិនធល ប់
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របអ់នេរពះពកយេគអងវរករេឡើយ េហើ យខ ញុកំដ៏ចូជ
ឆងលណ់សែ់ដរ ថេតើេលកគតិយ៉ងេមច៉ បនជចង់
របអ់នខ ញុេំមលះ៉? េបើគម នរបេយជន ៍ កម៏នសុសមិនតស៊េូធវើ
អវីមួយែដរ េតើែមនេទ?  

េលកថជីវតិដចូសបុិន គរួែតឆលងកតេ់រឿងឱយបន
េរចីន េហើ យឲយខ ញុសំកលបងរបអ់នេលក ប៉ុែនតេតើ
េលកធល បឮ់េគនិយយថ ជីវតិមិនែមនជករសក
លបងែដរេទ? ឆកជីវតិមនរយៈេពលខ លយ៉ីងេនះ មនសុស
មិនគរួចណំយេពលេធវើអវីឥតរបេយជនេ៍សះ។ 

េអ! េគថ ជីវតិមនសុសដចូសករសកូឡូ អុីចងឹញុ ំ
េហើ យ វភិគផង េរពះវជជំនញរបសេ់លកេហើ យ។ 
(ទញិឱយវញិចះុ កុឱំយជំពកគ់ណុ!) ខ ញុមំិនបនេទេរងកនុ
ជបួេទ េបើសិនណតេ់ទឆលងបុណយណូែអល៊ េនគកុទលួ
ែសលង របែហលជខ ញុចំបអ់រមមណ៍ជង។ 
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អបូ៊ះិេភលច! េតើកពំងុមនអរមមណ៍យ៉ងេមច៉ែដរ? 
រមសៃ់ដណស ់ ែមនេទ? ឆងលអ់ត?់ គេឺនេលើរកដស
សំបុរតេនះមនផទុកសរធតរុមសម់យ៉ង ែដលខ ញុខំេំដើររក
ទញិទរមែំតបន។ 

 

-រមស់ណស់េលកេអយ!!! T_T 

 

 

យបេ់នះសង តយ៉់ងចែមលក េហយធតុអកសរតជកខុ់ស
ធមមត គឺរតជកដ់ល់េបះដូងរបស់ខញុ ំ។ េបះដូងករ៏តជក ់ដងួចិតត
ករ៏ង វេធវឱយខញុដឹំងថ រងកយមនិេសមរងចិតតេឡយ។ ចិតត
របស់ខញុ ំតងំពីបនជបួរបូ របភ កែ៏របកល យជចិតតមនុសសមន ក់
េផសងេទៀត ែដលមនិែមនជចិតតរបស់ខញុ ំកលពីមនុ។ វរបែហល
ជចិតតរបស់មនុសសមន ក ់ ែដលងបងុ់លនឹងេសនហ។ អរមមណ៍
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ទងំឡយរបស់េគសុទធែតេកតពីេសនហ។ ទងំសបបយ ទងំ
ទុកខេសក កម៏និអចមច ស់ករេលខលួនឯងបន។ 

េសនហេធវឲយមនុសសែកែរបចរតិ េពលគឺែកែរបពីមនុសសឡប់
រហូតកល យជមនុសសឆកួត។ របភសួរខញុ ំថ េហតុអវីកខ៏ញុ ំចងរ់ប់
អននងេមលះ៉? េបគម នរបេយជនក៍ខ៏ញុ ំមនិេធវែដរ ែមនេទ? េតឲយ
ខញុ ំេឆលយរបបន់ងថេមច៉? េសនហគឺជេរឿងមយួដសំុ៏ញុ ំសូមប ី
ែតអនកមនេសនហ កម៏និសគ ល់េសនហខលួនឯងផង។ េតខញុ ំ
រសលញ់របភ េរពះខញុ ំរតូវករផលរបេយជនពី៍នងឬ?  ខញុ ំមនិ
ដឹងេទ!  ខញុ ំរគនែ់តដឹងថ រសលញ់មនុសសមន ក ់ គឺែតងចងឲ់យ
េគរសលញ់ខលួនវញិ។ 

-េនេលេលកេនះ េរឿងរ៉វែដលេកតេឡង មនិដូចចិតតែដល
របថន េសះ។ នងខញុ ំែតងសងឃមឹថ ខលួនឯងនឹងអចេធវជអនក
អតថ ធិបបយកមមវធីិ “សំេឡងររតី” េនះឲយបនយូរអែងវង ប៉ែុនត... 
េនះជររតីចុងេរកយ ែដលរបិយមតិតឮសំេឡងនងខញុ ំេហយ... 
ករផល ស់បតូរេនះ េរបរយៈេពលរតឹមែតមយួបរ៉បិចែភនកប៉េុណណ ះ! 
...អរមមណ៍ខញុ ំកនុងខណៈេនះ បនរតឹមែតដស់េតឿនខលួនឯងថ 



 ែខរង ឆន  ំ២០០៦ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

67

េបគម នករជបួកគ៏ម នករែបក េបគម នេពលចបេ់ផតមកគ៏ម ន
េពលបញចប។់ េរឿងអវីៗកសុ៏ទធែតមនទីបញចបរ់បស់វ... េរបៀប
ដូចជឆកេលខ ន... េរបៀបដូចជជីវតិមនុសស... 

វេយរតជកប់កេ់បកដងួចិតត អរងួនេបះដូង បេងកតជពយះុ
ចិតតអស់សងឃមឹ េរពះែតសំេឡងដស៏ងួត េរបៀបដូចសមរុទសងប់
ខយល់របស់របភ។ សូរេសៀងសំេឡងរបស់នង បនបនសតច់ិតត
ខន នខ់ន ញ់កលពីរពឹកមញិ ឲយរលយសូនយកនុងៃសបររតី រចួ
ជំនសួមកវញិែតដងួចិតតរសេណះរសេណក គម នទីអវសន។ 
កនលងមកេទះបីខញុ ំមនិបនជបួនង កគ៏ងប់នសត បសំ់េឡង 
ប៉ែុនតៃថងេរកយសូមបែីតសំេឡងរបស់នង កខ៏ញុ ំមនិអចឮផង េត
ែមនេទ? គិតេឃញយ៉ងេនះ ខញុ ំកទូ៏រស័ពទចូលកមមវធីិរបស់នង 
ចងសួ់រនងថ េហតុអវកីេ៏នះជររតីចុងេរកយ? េតនងមន
េរឿងអវី? រចួកឮ៏សំេឡងរបស់នង៖ 

-អឡូ! ជរមបសួរ! ...អឡូ!  
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ខញុ ំមនិហ៊នេឆលយតបេទនងវញិេសះ។ អណដ តហកដូ់ច
ជរងឹកំរពឹស រកឡស់មនិរចួ បនរតឹមែតខសកឹខសលួអលួបំពង់
ក។ 

-េហតុអវីកគ៏ម នមនុសសនិយយអុីចឹង? ...េដយេពលេវល
ដល់ទីបញចបេ់ទេហយ នងខញុ ំ របភ សូមេគរពលរបិយមតិត 
ជមយួនឹងបទចេរមៀងចុងេរកយ សំេនៀងរបស់អនកនង េមង៉ 
ែកវេពជជត មនចំណងេជងថ “តំណកទឹ់កែភនក” ជូនពររបិយ
មតិត ជបួែតេសចកតីសុខរគបទិ់វររតី! 

សំេឡងនិងរបូកយរបស់របភ ហកដូ់ចជកំពុងរសតត់ម
ខយល់ែខរង េទឆង យែសនឆង យពីជីវតិខញុ ំ។ េមទកភពេសនហ
កកំ៏ពុងែតរលយរបូតមខយល់េនះេទែដរ។ ខញុមំនអរមមណ៍ថ 
និសសយ័ែដលមនេលរបភ េនះ របែហលរគនែ់តជនិសសយ័
មន កឯ់ង ឬកជ៏និសសយ័កមម សរមបែ់តេធវឲយមនុសសខូចចិតត
េទ។ 
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េសនហរបស់ខញុ ំចំេពះរបភ មនរយៈេពលខលីណស់ និងជ
េសនហេកតេចញពីអរមមណ៍ខញុ ំែតមន កឯ់ងេទៀត។ េតវេរបៀបដូច
ជករំជួចែដលមនសនទុះខទរខទ រ បេញចញពនលឺភលែឺតមយួែភលត ក៏
ចកេចលលំហេមឃឲយេនទេទសអ តឬ? មនិែមនេទ! េសនហ
មយួេនះមនិេចះសបសូនយពីលំហចិតតខញុ ំេឡយ។ វរបកដជ
េសនហពិតេនកនុងជីវតិមនុសសមន ក ់ េហយកជ៏េសនហែដលខញុ ំ
មនិងយនឹងរកេឃញែដរ។ េតមនមនុសសប៉នុម ននក ់ ែដល
អចជបួេសនហពិតរបស់ខលួន? ខញុ ំគិតថ េសនហមយួេនះនឹងេន
ែតជេសនហពិតរបស់ខញុ ំេរៀងរហូតេទ! 

សំបរុតរមស់ និងសករសូកូឡ គឺជវតថុអនុសសវរយី ៍ ែដលខញុ ំ
អចអងគុយសមលងឹ េនេពលែដលខញុ ំនឹករឭកដល់របភ...។ 
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ភនេំពញ ២៥ ធនូ  ២០០៦ 

ទដិ ឋភពេនជុំវញិខ លនួខ ញុកំ នុងេពលេនះ សង តដ់ចូេនកនុង
សបុិន និងរសេងះរសេងចដចូេនឯេជើងេមឃែតមន ក់
ឯង។ ខ ញុចំបេ់ផតើមមនអរមមណ៍េនះេនេពលរេសៀល 
បនទ បពី់ទទលួទរូសព័ទរបសម៉់ក។់ គតយំ់ខសកឹខសួលរបប់
ខ ញុថំ ប៉មិនអចរសេ់នបនយរូេទៀតេឡើយ េហើ យេហ
ខញុឱំយេទរសេ់នែកបរខ លនួប៉ ែថរកសគត ់ មុនេពលគត់
រតូវឃល តពីពកួខ ញុរំហូត...។ 

ដណឹំងេនះេរបៀបដចូជថន រំឭំកករចងច ំ ៃន
សកមមភពរគួសរខ ញុ ំ ឲយផសុរបូភពេឡើងវញិរសស់ៗ ។ ខ ញុំ
រសៃមេឃើញកលខ ញុេំនតចូ ប៉ជនូខ ញុេំទសល រសៃម
េឃើញកលគតេ់ទចលូរមួពិធែីចកសញញ បរត បញច ប់
ករសិកសរបសខ់ ញុ ំ  រសៃមរគែដលខ ញុចំកេចញពីគតម់ក
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របេទសែខ មរ។ កលពីខ ញុេំនេកមងរគួសរេយើងរសេ់នរសុក
ែខ មរទងំអសគ់ន ។ ខ ញុេំរៀនេនទេីនះចបអ់នវុទិយលយ័ េទើប
ប៉សេរមចរតឡបេ់ទរកសុី េនរសុកកេំណើ តរបសគ់ត់
វញិ។ ប៉កប៏នេបើករកុមហុ៊នមួយ ឯខ ញុកំច៏លូេរៀនបនត
េនទេីនះ រហូតចបម់ហវទិយលយ័។ របែហលមកពីខ ញុំ
េកើតេនរបេទសែខ មរ េទើបកតរីសៃមអនគតរបសខ់ ញុ ំ ដតិ
ដមែតេនេលើទកឹដមីតភុមូិេនះ េហើ យខ ញុកំស៏ុំប៉មករស់
េនរសុកែខ មរ ជមួយនឹងេលកយយខញុ ំ រចួកប៏នេធវើករ
ជអនកអតថ ធបិបយកមមវធិវីទិយុរហូតមកដលស់ពវៃថង។  

ជីវតិមនសុសគជឺឆកេលខ ន កលណសែមតងចប់
សចេ់រឿងជីវតិរបសខ់ លនួ មនសុសរលរ់បូករ៏តូវចកេចញ
ពីែផនដេីនះេទវញិ។ តងំពីតចូមកខ ញុែំតងមនអរមមណ៍
េសកេសណស ់ េនេពលគតិដលក់រឃល តេទៃន
មនសុសជទរីសលញ់ េរពះខ ញុខំល ចមិនចងេ់ឃើញអនកណ
លខញុេំទមុនេទ។ ប៉ុែនតេរឿងរ៉វេនេលើេលកេនះសទុ ធែត
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មិនសមតមបំណងមនសុស េរពះេពលេនះខ ញុែំបរជ
កពំងុេរតៀមចតិត ជនូដេំណើ រប៉របសខ់ ញុ ំ េហើ យកក៏ពំងុ
េរតៀមខ លនួទទលួសគ លក់រពិតមួយ ែដលគម នអនកណ
មន កអ់ចរបែកកបន។ 

ជីវតិគេឺផតើមេដយករេកើត និងបញច បេ់ទវញិេដយ
ករសល ប។់ មរណភពគជឺករបញច បម់ួយដេ៏ឃរេឃ។ 
អនសុសវរយីទ៍ងំឡយរបសម់នសុសកលេនរស ់ ក ៏
រែមងរលតរ់លយបនតិចមតងៗ េទតមអំណចៃនេពល
េវល។ េតើមនសុសរសេ់ដើមបអីវីេទ? ប៉ធល បព់នយលថ់ 
ជីវតិមនសុសគជឺករឆលងកតម់ួយ។ ឱយែតធល បរ់សម់ន
សភុមងគល សល បេ់ទវញិកម៏ិនសត យែដរ។ រសេ់នជ
មនសុសលអមន ក ់ មននយ័ថេយើងបនេធវើេរឿង ែដល
មនសុសគរួេធវើេហើ យ។ ខ ញុែំសនរសេណះពកយេពចនទ៍ន់
រតជករ់បសប៉់ េហើ យខ ញុកំកេ់កត ណសេ់នេពលបនរស់
េនែកបរេបះដងូដធ៏ទំលូយរបសគ់ត។់  ខ ញុេំនែតេលភ
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លនច់ងឲ់យគតរ់សេ់នែកបរជីវតិខ ញុរំហូត។ េតើេទវតេន
ឯណ? ខ ញុចំងរ់បបេ់ទវតថ ខ ញុមំិនទនស់កបស់កល ់កនុងករ
េធវើជកនូរសីរបសប៉់ខ ញុេំឡើយ។ េពលេវលែដលខ ញុរំសេ់ន
ែកបរគតម់នរយៈេពលខ លេីពកេហើ យ។ ប៉ខ ញុជំមនសុសលអ
បំផតុ ែដលគរួែតេទវតអណិត របទនអយែុវងដល់
គត។់  

យបេ់នះៃផទេមឃងងតឹសនូយឈឹង ឯទកឹចតិតអស់
សងឃមឹរបសម់នសុស ករ៏ែមងមនទដិឋភពងងតឹែបបេនះ
ែដរ។ ៃថងែសអកខ ញុនឹំងេទជបួរគួសរខ ញុេំនរបេទសសិងហបុរ ី
េហើ យ។ 

លសិនេហើ យរបេទសែខ មរ! 
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     េពលេវលៃនអនុសសវរយី ៍

 

 



 ែខរង ឆន  ំ២០០៧ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

3

ឆន  ំ
 

 េទះជមនុសសេភលចែខរង កែ៏ខរងមនិ
មយួឆន កំនលងផុតេទ រដូវ
មតងេទៀត។ ឱ! ខយល់
រសតក់តក់រួរសូវទំុែដល
របែឡងេលងជមយួកសិករ
របបេ់កមងៗ ឲយេទ
ខញ រ។ ឱ! ខយល់េអយ
េសះ! េនះហន៎! អនកេហះ
សំេឡងេសចរអឹកនឹង
ពនួកនុងពំនូកចំេបងេន

 

ឆន  ំ២០០៧ 

េទះជមនុសសេភលចែខរង កែ៏ខរងមនិេចះេភលចម
េទ រដូវរេំហយករ៏តឡបម់កដល់របេទស
ខយល់ែខរងជទីនឹករឭក! េពលេនះ

ែដលមនពណ៌ដូចមស េហយ
កសិករកំពុងរបមលូផលរសូវ រចួ

េទេធវែខលងមកបេងហ ះេលងយ៉ងសបបយ
េអយ! អនកកំុសម នែតេគេមលមនិេឃញ

េហះចូលេទអរងួនសលឹកេតន ត េដមប ី
នឹងពកួេកមងៗកំហូច ែដលកំពុង
េនកណដ លវលែរស េតខញុ ំថរតូវ

េភលចមនុសសែដរ! 
របេទសែខមរ

េនះអនកកំពុង
មស េហយអនក

រសូវ រចួអនកក៏
សបបយេខញៀវ
េឃញអនកឲយ

េតន ត េដមបបីេងកត
កំពុងែតេលងរត់

រតូវអត?់ 
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េទសភពេនវលែរស របកដជេទសភពគរួឲយរសេណះ
បំផុត! ចិតតខញុ ែំសនសញបែ់សញងនឹងសតវបកសទីងំឡយ ែដលអង
ថខលួនមនេរមនិងសល បកកេ់កត  អចេហះេហរឆលងកតខ់យល់ដ៏
រតជកេ់រសងបន។ ខញុរំសៃមថ បកសទីងំេនះកំពុងែតេហរេល
រតពងំមយួ របកបេដយទឹកថល េឈវង ែដលជនិចចកលែតង
រតូវរពះពយបកផ់ត ់ រចនឲយមនសណឋ នរញួអងក ញ់ៗ ឯ
រលកទឹកដរ៏បណីតេនះករ៏សតេ់ទបះ៉េដមរចំងម់យួគុមពមនផក
រកីរហង ់ េហយរតឹែតលអេមលេទេទៀត េរពះមនហវូងកូនរតី
េឆដ រលអិតៗរកហមរងល េចះែតេងបដកដេងហមរកឡឹងគុមពរចំង់
េនះមនិដច។់ បរមសថ នេនះរសស់សអ តដូចរបូគំនូរ។ ខយល់ដ៏
រតជកេ់ហះេហរមកពីទិសឧតតរ េរររំលំងផក រតកនួពណ៌សវ យ 
ែដលរកីរសស់ញញឹម។ របកដជខយល់ដូចគន េនះេហយ ែដល
រសតចូ់លភមូអិនករសុក េហយករ៏បកដជខយល់បកេ់នរសុក
ែរសេនះេហយ ែដលរសតខ់លួនចូលកនុងរកុងភនេំពញ រចួឈន
មកអរងួនទវ រផទះតូចរបស់ខញុ ំ ឲយខញុ ំេរកកសវ គមន៖៍ 
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-សួសតីកតតិក! ខញុ ំរតឡបម់ករកអនកេហយ េតរបុងេនេដកឱប
ៃដដល់េពលណេទៀត? 

ខញុ ំកេ៏បកទវ រផទះសវ គមនខ៍យល់ែខរង រចួរសបែ់តរកេឡក
េឃញេដមផក អដ័គីេដរបស់ខញុ ំរកីផក ។ អដ័គីេដមយួេផងេនះខញុ ំខំ
ែថទណំស់ែដរ ែតវកចឫ់កកចរ់ង ទរមែំតរពមេចញផក  រចួ
រគនែ់តរកពំុចងម់យួែខេទេហយ េទបដចចិ់តតរកីផក មយួកនុងៃថង
េនះ។ ឬកវ៏រងច់ែំខរងបនរកី? របែហលអុីចឹងេទដឹង េរពះខញុ ំ
ទិញវកលពីែខរងឆន មំនុ េបគិតមកដល់េពលេនះវមនអយុ
មយួខបួេហយ។ វរបែហលជចងរ់កីផក រឭំកខបួៃថងខញុ ំទិញវេទ
ដឹង? សម នែតខញុ ំេភលចេអហះ? ខញុ ំទិញវេនៃថងអទិតយ គឺេរកយពីខញុ ំ
េចញពីេមលកុន និងេរកយពីខញុ ំជបួមនុសសរសីមន ក.់.. 

ខញុ ំខនជបួនងមយួឆន េំហយ! េតអនកណេទអចដឹងថ ខញុ ំ
នឹករឭករបូនងប៉ណុណ ? េសនហគឺជភពលងងេ់ខល ណស់ឬ? ខញុ ំ
សម័រគេសម ះេសនហែតមន កឯ់ង បេងកតេសនហពិតែតមន កឯ់ង 
ទងំដឹងេពកថ នរែីដលខលួនរសលញ់គម នចិតតរសេណះខលួន
េសះ។ េទះយ៉ងណខញុ ំេនែតេរតកអរែដលខលួនអចជបួ
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េសនហេនះ េហយនិងអចជបួអរមមណ៍រសលញ់មនុសសមន ក់
ពិតរបកដ។ ខញុ ំេនែតទនទឹងថ ៃថងណមយួខញុ ំនឹងអចជបួរបូ
របភ មតងេទៀត។ េតេពលេនះនងេនឯណ? នងកំពុងេធវអវី? 
នងសុខសបបយឬេទ? គឺជសំណួរែដលខញុ ំសួរទងំគម នអនក
េឆលយ អស់មយួឆន េំហយ។ របកដជមនមនុសសចងសួ់រខញុ ំថ 
េតេសនហរបស់ខញុ ំេនះមននយ័ឬេទ? វរបកដជមននយ័ 
េហយែថមទងំមននយ័ខល ងំេទៀត! េសនហខញុ ំេនះរបែហលដូច
គន នឹងពកយនិសសយ័ ែដលរបភ ធល បនិ់យយ គឺជពកយពីេរះ 
ែតមននយ័ដូចខយល់ ែដលមនែតរពលឹង មនែតចលន ប៉ែុនត
របូរងវញិ សូមបែីតខលួនឯងកម៏និដឹងថ អចេមលេឃញខលួនឯង
ឬអតផ់ង។ 

ៃថងេនះជៃថងអទិតយ។ បរយិកសហកដូ់ចគន នឹង
បរយិកសៃថងខញុ ំជបួរបភ ដំបងូេនះេបះបិទ។ ខញុកំរ៏បរពឹតតកយ
វកិរដូចគន នឹងកលរគេនះែដរ។ ខញុជិំះកងេ់ទេរងកុន ទងំ
មនអរមមណ៍ថ ខញុ ំនឹងបនេឃញរបភ មកេមលកុន ដូចកល
ពីឆន មំនុេទៀត។ 
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ខញុ ំអងគុយសេងកតមនុសស ែដលនគំន មកេមលកុន រៃំពរករបភ 
ែរកងនងេដរជមយួមនុសសទងំេនះ។ កែនលងអងគុយេនះគឺជ
កែនលង ែដលខញុ ំបនអងគុយរងច់សំំបរុតរមស់ កលពីឆន មំនុ
េនះេហយ។ បនតិចមកសំេឡងអ៊អូរេនជំុវញិខលួនខញុ ំកែ៏របជ
សង តរ់ជប េហយទល់ែតមនុសសមន នគំន ចូលេទកនុងេរង
ភពយនតអស់ េទបខញុ ំេដរេទទិញសំបរុត េដរចូលេទកនុងេរង
េរកយេគ។ 

េពលដល់េកអីអងគុយ ខញុកំបិ៏ទែភនកេដកឲយលក ់ េរពះខញុ ំចង់
ឲយេពលខលួនភញ កវ់ញិ បនេឃញរបភ អងគុយេនែកបរដូចឆន មំនុ
មតងេទៀត។ អរមមណ៍េនះគឺជអរមមណ៍កូនេកមងសុទធសធ ែតវ
កជ៏កតីសងឃមឹដម៏ននយ័មយួសរមបលួ់ងចិតតខញុ ំឲយរកីរយ។ េត
េពលែដលខញុ ំេបកែភនកមតងេទៀត កតីរសៃមរបស់ខញុ ំអចកល យជករ
ពិតបនេទ? សថិតកនុងេពលរេវ រវយេនះ រតេចៀកខញុ ំរបបថ់ មន
មនុសសមន កកំ់ពុងែតអងគុយចុះេនេកអីជបនឹ់ងខញុ ំ។ ខញុ រំេំភប
ណស់ រចួកេ៏ចះែតនឹកថ មន កេ់នះរបកដជនងេហយ ប៉ែុនត
ខញុ ំកេ៏នែតមនិហ៊នេបកែភនក េរពះខញុ ំមនិចងឲ់យអរមមណ៍េពល
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េនះរលយបត ់ េបសិនមន កេ់នះមនិែមនជ របភ ។ ខញុសុំខ
ចិតតេនបិទែភនកដែដល េដយេចះែតរសៃមថ េពលេនះរបភ 
កំពុងែតអងគុយជិតខលួនខញុ ំេហយ រចួករ៏សៃមមខុមតន់ង 
សេមលៀកបំពកន់ង រហូតដល់រសៃមថេពលខញុ ំេបកែភនកវញិ ពកួ
េយងសនទនគន ពីេនះពីេនះ...។ 

ខញុ ំបិទែភនក បេងកតពិភពសុបិនេដយខលួនឯងយ៉ងេនះ អស់
េពលមយួសនទុះធំ េទបខញុ ំរពមេបកែភនកវញិ... រគេនះសុបិន
ែភនករសស់ បនេធវឲយខញុ ំភងំសម រតីអស់។ សំេឡងេបះដូងខញុ ំ
លនរ់ណដំ  ដូចសំេឡងសលឹកេឈរតូវខយល់បកអ់រងួន។ ខញុេំធមច
ែភនករចួេបកវញិ ខល ចខលួនឯងរសវងំែភនក េហយខញុ ំពិតជខល ចថ 
ខលួនឯងកំពុងែតយល់សបតិណស់។ ខញុយំកៃដវយេភល ខលួនឯង
ផងំ! េធវឲយនងងកេមលមខុខញុ ំ៖ 

-មសូខអំហ? 
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ឱ! សំេឡងជទីនឹករឮក កនុងវនិទីេនះខញុ ំបនឮមតងេទៀត
េហយ។ នរែីដលអងគុយែកបររបូខញុ ំកនុងេពលេនះគឺរបកដជរបូ
របភ េហយខញុ ំកម៏និែមនយល់សបតិែដរ។ 

-គឺខញុ ំខល ចខលួនឯងកំពុងែតយល់សបតិ...! 

របភ េសច េរពះឮពកយខញុ ំប៉នុម នម៉តេ់នះ។ 

-េបដឹងថអុីចឹង េបកែភនកតងំពីយូរណស់េហយ! 

ពកយរអ៊ូៗ របស់ខញុ ំេនះ េធវឲយរបភងកមខុមកសួរខញុ ំេទៀត៖ 

-េលករអ៊អីូហនឹង? ឬកច៏ងឲ់យខញុ ំនិយយសចេ់រឿងេនះពីដំបងូ 
ឲយសត បដូ់ចកលពីឆន មំនុេទៀត? 

-មនិបចេ់ទ! ខល ចអនកនងថ ខញុ ំសត យៃថលសំបរុតកុនេទៀត! 
សំបរុតកុនៃថងេនះមនតៃមល ហសួរបករ់បស់ខញុ ំឆង យណស់  
េរពះវេធវឲយសុបិនរបស់ខញុ ំកល យជករពិត។ 

-េតេលកសុបិនថ មកេមលកុនជបួខញុ ំអហ? 

ខញុ ំេសចឃឹកៗ៖ 
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-េតឲយខញុ ំេឆលយរបបអ់នកនងថេមច៉អុីេចះ? េបខញុ ំរបបអ់នក
នងតមរតង ់ េតអនកនងេជឿខញុ ំឬអត?់ មញិេនះខញុ ំមនិែមនេដក
លកេ់ទ! ខញុ ំរគនែ់តបិទែភនក រចួគិតថ កលណេបកែភនកវញិ
នឹងបនេឃញអនកនងអងគុយែកបរខញុ ំ។ នឹកសម នមនិដល់ ថវ
ស័កតិសិទធិដល់មលងឹេសះ! េរឿងរ៉វេនេលេលកេនះគឺពិតជវលិ
េទវលិមកែមន។ ពកួេយងែបកគន មយួឆន េំទេហយ ករ៏សបែ់ត
បនជបួគន េនកែនលងដែដលែបបេនះ។ 

-េរឿងែដលេលកនិយយ សត បេ់ទសុទធែតអចឆរយិដល់
េហយហន៎! 

-េរឿងែដលខញុ ំេបកែភនក បនេឃញអនកនងពិតជេរឿងអចឆរយិ
ែមន ែតេរឿងវលិេទវលិមក េនេលេលកេនះកល យេទជធមមត
អស់េហយ។ 

-េតវលិយ៉ងេមច៉ខលះ បនកល យជធមមត? 

-គឺវលិេទមក វលិចុះេឡង វលិដូចែផនដី វលិជំុវញិខលួនឯង 
វលិជំុវញិរពះអទិតយ ផល ស់បតូរជយបន់ិងៃថង ឬកជ៏រដូវេផសងៗ។ 
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ឆន មំនុរដូវរេំហយ កនលងផុតមយួឆន កំចូ៏លដល់រដូវរេំហយេទៀត។ 
េនះជករវលិៃនធមមជតិ ចំែណកឯមនុសសេយងេពលេឃញ
ធមមជតិវលិ កច៏ងវ់លិដូចធមមជតិែដរ។ ជកែ់សតងគឺពកួេយង
ឥឡូវវលិមកជបួគន មតងេទៀតេហយ។ 

-េលកឯងនិយយឡប់ៗ ! 

-ថខញុ ំឡបេ់ទៀតេហយ! 

ខញុ ំេធវមខុអនចិ់តត... នងកញ៏ញឹម រចួនិយយថ៖ 

-ខញុ ំថេលងេត តមពិតេលកពូែក... 

-គឺខញុ ំពូែកតងំពីឆន មំនុេមលះ៉! 

ខញុ ំនិយយឱយនងេសច ែតនងកថ៏៖ 

-េលកពូែកខងអតួ! កំុអតួេពកបនអត?់ ភនមំយួខពស់េន
មនភនមំយួខពស់ជងេទៀតណ៎! 

-ែតភនមំយួទបកេ៏នមនភនមំយួទបជងេទៀតែដរ! 
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នងេសច េហយងកមកនិយយខសបឹៗ៖ 

-េយងលមមឈបនិ់យយេទ! មនុសសេនជំុវញិខលួនកំពុងែត
ចបអ់រមមណ៍នឹងពកួេយងេហយ! 

ខញុ ំេសទរែតេភលចថ មនមនុសសដៃទេទៀតេនជំុវញិខលួន។ ពកួេគ
របកដជធុញរទននឹ់ងពកួខញុ ំេហយ េហេហ... ដឹងខលួនែបបេនះ 
របភគិតែតេមលកុនេសងៀម រឯីខញុ ំវញិគិតែតលួចេមលមខុនង
រហូតដល់កុនចប។់ ខញុ េំនែតពយយមេដរទនទឹមនង រហូតមក
ដល់ខងេរកេរងកុន... 

-េលក! 

ខញុ ំកល យជភញ ក ់ េរពះអរមមណ៍កំពុងគិតថ េតខលួនគរួេធវអវី
េទៀតកនុងឱកសេនះ? 

-បទ! 

-ខញុ ំចងសំុ់េទសេលកេរឿងៃថងបណុយណូែអល៊ កលឆន មំនុ 
មនិគរួណ... ខញុ ំេលងេសចេធវបបេលកេសះ។ 
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-អ!ូ សំុេទសអី? អនកនងមនិដឹងេទថ េរឿងេនះវជ
អនុសសវរយី ៍ មនិអចេភលចបនកនុងជីវតិខញុ ំ។ េបេពលេវលេដរ
ថយេរកយវញិ ខញុ ំកេ៏នែតចងឲ់យអនកនងេផញសំបរុតរមស់េនះ
ឲយខញុ ំដែដល េរពះកលេណះខញុ ំមនិទងំនឹកសម នថ អនកនង
អចេផញសំបរុតឲយខញុ ំផង។ េនមនសករសូកូឡមយួរបអបេ់ទៀត 
េតចបំនេទ? 

-ចបំន! ចុះេតេលកមនវភិគតមខញុ ំឬអត?់ 

-របកដេហយ! េបពកួេយងរកកែនលងនិយយគន ពីេរឿងវភិគ
េនះ លអែដរេទ? 

របភ ងកក់បលយល់រពម រចួពកួេយងកន៏គំន េដរចូលហង
កេហវមយួ េនមតុ េំនះ។ វជបរយិកសដក៏រម ែដលខញុ ំអច
អងគុយទល់មខុនរជីទីរសលញ់យ៉ងសនិទធសន ល។ ែភនកខញុ ំ
េផត តេមលេទែផសងកេហវ ែដលហុ៊យកចួតមខយល់រេសៀកៗ 
រឯីរតេចៀកេផទៀងសត បសំ់េឡងរបស់របភ៖ 

-េតះ! េលកវភិគពីសករសូកូឡឲយខញុ ំសត បេ់ទេមល៍! 
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-ែមនេហយ! េតអនកនងឮេគនិយយថ ជីវតិមនុសសដូចសករ
សូកូឡ េនតមែខសភពយនត ែមនេទ? 

-េមច៉កេ៏លកដឹងបន? 

-ខញុ ំសងសយ័ែតែខសភពយនតេនះ ខញុ ំកប៏នេមលេទៀតផង! 

-ពិតជមនេរឿងជនួគន ែមនហន៎! 

នងញញឹមយ៉ងរសទន ់ រចួេលកែពងកេហវផឹក េហយខញុ ំក៏
និយយ៖ 

-សករសូកូឡមនរសជតិែផអមរតជក ់ េហយមនកលិន
ឈងុយ... ជីវតិមនុសសកអ៏ុីចឹងែដរេមល៍េទ។ ប៉ែុនត... តមពិតេទ
ជីវតិមនុសសកដូ៏ចសករេតន តែដរេត! 

របភ េសច... េហយថឱយខញុ ំ៖ 

-េចះែតមន! 

ខញុ ំកេ៏សចែដរ េសចេរពះបនេមលមខុនងេសច េរពះបន
េនែកបរនង េរពះ...នង។ ខញុ ំនិយយេទនងថ៖ 
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-ប៉ែុនត... សករសូកូឡែដលមនរសែផអមរតជក ់ កេហវេកដ
ែដលមនរសលវីង សុទធែតបនសល់ទុកកលិនដឈ៏ងុយកនុងចិតតេយង 
គឺកលិនែដលមនតៃមលជងរសជតិ េរពះកលិនេនះគឺជ
អនុសសវរយី។៍ 

-សមតរីបស់េលកេនះ េធវឲយខញុ ំរសៃមេឃញេលកប៉របស់ខញុ ំ
េហយ។ ប៉ខញុ ំធល បម់នរបសសនថ៍ មនុសសេយងេពលេន
េកមងគឺរស់េដយសរករឆលងកត ់ ដល់េពលចស់គឺរស់
េដយសរអនុសសវរយី។៍ 

-សត បអ់នកនងនិយយពីេលកប៉ ពិតជមនអរមមណ៍កក់
េកដ ណស់។ េតសពវៃថងអនកនងរស់េនជមយួគត ់ែមនេទ? 

-អតេ់ទ! គតែ់ចកឋនេហយ! 

-សំុេទស! 

េពលេនះ របភសមលងឹមកខញុ ំ កនុងពនលឺែភនកដស៏និទធសន ល រពម
ទងំវច៖ 
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-េលកថេទេមល៍ េនេលេលកេនះេរឿងកមសត ់ និងេរឿងរកី
រយ េតមយួណេរចនជង? 

-របកដជេរឿងកមសតេ់ហយ! 

-េហតុអីេទ? 

-េនេលេលកេនះរបស់អវីែដលករម េទបមនតៃមល។ អនក
នងសកគិតេមល៍ េតកលអនកនងេនេរៀនថន កប់ឋមសិកស 
អនកនងចូលចិតតេម៉ងចូលេរៀន ឬកេ៏ម៉ងេចញេលង? 

-ចបំចេ់លកសួរែដរ? ឬកេ៏លកចូលចិតតេម៉ងចូលេរៀន
ជង? 

-របកដេហយ! គឺេពលវ៉កងឈបេ់នផទះយូរេពក កច៏ងចូ់ល
េរៀន ប៉ែុនតដល់េពលចូលកងវញិ េម៉ងចូលេរៀនេរចនជងេម៉ង
េចញេលង ខញុ ំកប៏នឲ់យែតដល់េម៉ងេចញេលង។ េរកយមកេទប
ខញុ ំដឹងថ េបគម នេម៉ងចូលេរៀនកគ៏ម នេម៉ងេចញេលងែដរ 
េហយរតឹែតមនិដឹងថ េម៉ងេចញេលងេធវឲយខញុ ំសបបយចិតត
េទៀត។ ... គឺេរឿងកមសតេ់ធវឲយមនុសសសគ ល់េរឿងរកីរយ។ េហតុ
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េនះមនុសសមនិគរួសញថ េហតុអវីេលេលកេនះមនេរឿងកមសត់
េរចនេនះេឡយ។ ៃរពេឈែដលមនែតពណ៌ៃបតងសុទធ ខញុ ំគិត
ថ មនិសអ តដល់ៃរពេឈែដលមនពណ៌ចំរះុេនះេទ។ ជីវតិ
មនុសសែដលឆលងកតេ់រឿងកមសតនិ់ងេរឿងសបបយ េទបសមជ
ជីវតិមននយ័។ 

របភ េនេសងៀម... ខញុ ំលួចសមលងឹមខុនង េហយកញ៏ញឹម
មន កឯ់ង។ វេសទរែតមនិគរួឱយេជឿថ ពកួេយងមនេពលេនះ។ ឬ
កេ៏យងពិតជមនឧបនិសសយ័នឹងគន ែមន? 

-េលកញញឹមសអីហនឹង? 

-េតអនកនងេជឿេលនិសសយ័េទ? 

-មនិេជឿេទ! និសសយ័គឺមនុសសជអនកថហនឹង! េលកេចះែតថ 
ពកួេយងមននិសសយ័នឹងគន  អុីចឹងរបសិនេបខញុ ំជមនុសសេកត
ឃលង ់ឬកពិ៏ករ េតេលកអចមននិសសយ័នឹងខញុ ំែដរេទ? 

-អនកនងេមតចនឹងអចេកតឃលងេ់ទ? ខញុដឹំង គឺអនកនងគិតថ 
និសសយ័េកតេឡងេរពះែតគុណសមបតតិ ប៉ែុនតមនិរបកដអុីចឹង
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េទ។ មននិសសយ័េទបអចសគ ល់គន  េបគម ននិសសយ័ េទះបី
ជបួគន កម៏និសគ ល់គន ែដរ។ ជីវតិរបស់េយងរតូវសគ ល់អនកណ
ខលះ អចនឹងរតូវបនកំណតទុ់ករចួេហយ សូមបែីតករជបួគន រវង
ពកួេយងកនុងៃថងេនះ កជ៏ករកំណតទុ់កែដរ។ 

-អុីចឹង... េតឆកជីវតិមនុសសមននយ័រតឹមែតករកំណត់
េនះ ែមនេទ? 

-មនិរបកដែដរ! និសសយ័គឺែតងេដរទនទឹមនឹងចិតតមនុសស។ 
មនុនឹងេយងសេរមចថ មនុសសណមន កម់ននិសសយ័នឹងេយង 
គឺរបកដជឆលងកតចិ់តតរបស់េយងសិន។ គឺដូចជរបូអនកនង 
របកដជមនិរពមឲយនិសសយ័រគបរ់គងចិតតខលួនឯងេឡយ។ 

-េលកដឹងចិតតខញុ ំ? 

ខញុ ំេសច មនុនឹងរបបន់ងថ៖ 

-ដូចខញុ ំធល បនិ់យយអុីចឹង រវងេយងទងំពីរនកម់នេរឿងជ
េរចន ែដលមនែតខញុ ំមន កដឹ់ង។ េបខញុ ំមនិរបបថ់ សករសូកូឡ
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ែដលអនកនងឲយខញុ ំេនះ ខញុ ំេនែតរកសទុកមនិហ៊នញុ ំ អនកនង
កម៏និអចដឹងែដរ។ 

-េមច៉កេ៏លកមនិញុ?ំ 

-េរពះខញុ ំមនិដចចិ់តត! ខញុ ំគិតថ នឹងរកសទុកសំបរុតរមស់ 
និងសករសូកូឡមយួរបអបេ់នះរហូត េរពះពកួវជរបស់ែដល
អនកនងជូនខញុ ំ... 

នងមនិតបមកខញុ ំេទ េហយខញុ ំកនិ៏យយបនតទងំរេវ រវយ៖ 

-ឆកជីវតិមនុសសមនិែមនែផអមែលហម ដូចរសជតិសករសូកូឡ
រហូតេទ គឺែតងមនៃថងរកីរយ មនៃថងេកតទុកខ... អយុរបស់
មនុសសកម៏និែវងេពកែដរ ែតេទះជមនរយៈេពលខលីយ៉ងណ 
កម៏នុសសែតងរបថន  បនរស់េនែកបរអនកែដលខលួនរសលញ់ 
េដមបឆីលងកតវ់លវដតសងសរដអ៏ផសកុេនះជមយួគន ... 

ខញុ ំនិយយពកយទងំេនះ ទងំេបះដូងកតុកកតួលពនេ់ពក។ 
អរមមណ៍ខញុ ំភតិភយ័ ដូចអនកេទសកំពុងរតូវេមធវសួីរចេមលយ។ 
រតឹមសមតថី «ឆកជីវតិមនុសសមនិែមនែផអមែលហម ដូចរសជតិ
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សករសូកូឡរហូតេទ» េនះ គឺខញុ ំនិយយទងំឱនមខុ ែតខញុ ំមន
អរមមណ៍ថ របភកំពុងសមលងឹេមលខញុ ំ។ ដល់េពលែដលខញុ ំ
និយយចប ់ េងបមខុេឡង នងកេ៏គចែភនកេចញពីខញុ ំ។ 
...បរយិកសប៉នុម នវនិទី រតូវបនរលំងេទជមយួភពេសងៀម
សង តេ់សទរេរបះរទូង េហយដល់េពលែដលខញុ ំចងេ់ផតមកិចចសនទន
េឡងវញិ របភកប៏េងហរសំេឡងកតម់នុ៖ 

-ខញុ ំគិតថ ដល់េពលេយងេចញពីហងកេហវេនះេហយ! 

ពកួេយងបនចកេចញពីហងកេហវ េដរកតខ់យល់រេំហយ 
េឆព ះេទកែនលងចតរថយនត។ េតខញុកំំពុងែតជូនដំេណ ររបភ 
េហយឬ? េពលេវលដម៏ននយ័េនះ ខញុ ំមនិដចចិ់តតឲយវកនលង
ផុតេទេសះ។ ជបួគន ៃថងេនះ េតៃថងណបនជបួគន េទៀត ឬករ៏តូវ
រងច់ដំល់ែផនដីវលិមយួជំុ េទបអចជបួគន បនមតង? ខញុ ំពិតជ
ខល ចថ ខលួនែលងបនជបួរបភ េទៀតណស់។ 

របភ ចកេ់សេបកទវ រឡនរបស់នង េហយងកមករកខញុ ំ៖ 



 ែខរង ឆន  ំ២០០៧ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

21

-អរគុណចំេពះកេហវរបស់េលកៃថងេនះណស់! ខញុ ំលសិន
េហយ! 

នងចូលអងគុយកនុងឡនទងំទឹកមខុសងបស់ងួត រចួកេ៏បក
ឡនេចញេទ។ េធវយ៉ងេមច៉េទបខញុ ំអចដឹងពីអរមមណ៍របស់
នងបន? េបះដូងរបស់នងហកធំ់លវឹងេលវយដូចមហ
សមរុទ។ េតនងមនមច ស់ដងួចិតតរចួេហយឬ? ខញុ ំមនិអច
សម នបនេទ។ ករែបកគន ទងំយ៉ងេនះ ខញុ ំមនិអស់ចិតតេឡយ 
េទបខញុ ំរតវ់ងឹតមនង លុះរតែតនងឈបរ់ថយនត េបកកញចក់
េមលខញុ ំទងំឆងល់។ 

ខញុ ំកសួ៏រនងថ៖ 

-េតេពលណេទបខញុ ំអចជបួអនកនងមតងេទៀត? 

-េរសចេលនិសសយ័ចុះ! 

-ៃថងអទិតយេរកយ ខញុ ំរងច់ជំបួអនកនងេនេរងកុនេនះណ៎! 
ខញុ ំមនិចងប់នសំបរុតដូចឆន មំនុេទៀតេទ! 
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នងមនិតបអវីទងំអស់ 
េនឈរសមលងឹេមលករ

 

 

េនេរកមមលបរ់ពះចនទរះមលូរកឡង ់ ជីវតិ
មក កហ៏កម់នពនលឺរងុ
ដងួចិតតខញុ ំរតូវរគបដណដ
របូកយខញុ ំដូចរតូវបន
ដចឆ់ង យពីសងគមមនុសស។ ខញុ ំ
ៃថងេនះខញុ ំកអ៏ចរកេឃញ
ដប៏រសុិទធរបស់ខលួនមក

េតេរឿងែដលខញុ ំបនជបួេគ េន
និសសយ័ែមនេទ? កល
ែភនកេនពីមខុែខសភព
ភញ កេ់ផអល រកនិយយ

តបអវីទងំអស់ េហយកច៏កេចញមដងេទៀត ទុក
ករឃល តឆង យេនះ រហូតដចក់នទុយ

េនេរកមមលបរ់ពះចនទរះមលូរកឡង ់ ជីវតិដង៏ងឹត
រងុេរចនវ៍ញិ។ គតឺងំពីមរណភព

ដណដ បេ់ដយពណ៌រសអបម់យួ េហយ
បនកបក់នុងៃរពអព័ទ រចួវេងវងផលូវេន
មនុសស។ ខញុ ំេសទរែតេភលចសំេណ ច... 

េឃញនូវសន មញញឹមដរ៏តជក ់  និង
មកវញិ។ 

េរឿងែដលខញុ ំបនជបួេគ េនកនុងេរងកុនមតង
កលែដលខញុ ំបនេឃញេគមន កេ់នះ កំពុង
ភពយនតដូចកលឆន មំនុមតងេទៀត ខញុ ំ

និយយអរមមណ៍ខលួនឯងមនិរតូវ។ មយួ

េទៀត ទុកឲយខញុ ំ
កនទុយែភនក។ 

ងងឹតសូនយកនលង
មរណភពរបស់ប៉ 
មយួ េហយ

េនែតមន កឯ់ង
... េទបែត

រតជក ់  និងសំេណ ច

មតងេទៀតគឺជ
េនះ កំពុងបិទ

េទៀត ខញុ ំពិតជ
រតូវ។ មយួឆន កំនលង
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មកេនះ ខញុកំធ៏ល បនឹ់កេឃញេគប៉នុម នដងែដរ។ អនុសសវរយីឆ៍ន ំ
មនុេចះែតេតឿនខញុ ំ ឲយលួចសមលងឹរបូេគទងំហសួចិតត។ ខញុមំនិដឹង
ខលួនថ េតខញុ ំបនចតទុ់ករបូកតតិក មន កេ់នះ ជមតិតរបស់ខញុ ំតងំពី
េពលណេទ។ ខញុេំចះែតេមលមខុេគ េដយគិតជបពី់េរឿងរ៉វ
ទងំឡយកលពីឆន មំនុ។ េគេដកលកេ់នកនុងេរងកុនេរបៀប
ដូចជកូនេកមងអុីចឹង។  មខុដគ៏រួឲយខន ញ់របស់េគ ដល់េពលេគង
បិទែភនកជិតេនះ កក៏ល យេទជគរួឲយអណិត។ ខញុនឹំកេឃញ
អណិតេគ ែដលកលឆន មំនុខញុ ំេចះែតគិតអគតិេទេលេគ ថេគ
ជរពននរ ី ថេគជមនុសសមនិរគបទឹ់ក។ េមច៉បនជកល
េណះ ខញុ ំសអបេ់គខល ងំេមលះ៉? គិតសពវៗេទ កតតិកគឺជមនុសស
ចែមលកមន ក.់.. 

កតដិក របបខ់ញុ ំថ កលែដលេគបិទែភនកេនះមនិែមនេដក
េឡយ ែតេគកំពុងរសៃមថ េពលណេបកែភនកវញិ េគនឹងបន
េឃញរបូខញុ ំអងគុយែកបរ។ េតេនះមននយ័ថ កតតិក ែតងែតនឹកខញុ ំ
ឬ? សំេឡងរបស់េគ សត បេ់ទរបកដជសំេឡងេសម ះរតង ់
េហយកអ៏ចបញជ កពី់ចិតតសនិទធសន លរបស់េគ ចំេពះខញុ ំែដរ។ 
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បននិយយជមយួេគ ខញុ ំមនអរមមណ៍ដូចគន នឹងបននិយយ
ជមយួប៉ខញុ ំ។ ខញុ ំខននិយយេរចនដូចៃថងេនះយូរមកេហយ។ 
វតតមនរបស់េគកនុងជីវតិខញុ ំមតងេនះ េរបៀបដូចជមនុសសមន កែ់ដល
េទវតរបទនឲយខញុ ំ សរមបជ់ករតបសនងៃនករឃល តេទរបស់
ប៉ជទីរសលញ់របស់ខញុ ំ។ 

ខញុ ំសមលងឹតមបងអួចេមលេដមរដំលួ ែដលជនិចចកលែតង
មនចលនេលវយៗ។ េដមេឈេនះរបកដជមនិេចះកេរមកេទ 
េបគម នខយល់បកឲ់យវរេងគ។ ដូចដងួចិតតខញុ ំកនុងេពលេនះ ែដលរតូវ
អរមមណ៍ដច៏ែមលកមយួបកអ់រងួនមនិរពមឈប។់ ខញុ ំេចះែតរសៃម
េឃញសន មញញឹមរបស់ កតតិក ជប។់ ខញុ េំទបែតេមលដឹងថ 
កតតិកសអ ត... មខុមតេ់គគរួឱយរសលញ់... កគ៏រួឱយខន ញ់ែដរ 
េរពះដូចកូនេកមងបុិនបប៉៉ចប់េ៉ប៉ច... តមពិតេទកបលរបស់
េគឆកដូចប៉ខញុ ំអុីចឹង... គិតពីេគកក៏កេ់កដ  េរពះនឹកដល់ប៉ រចួក៏
នឹកេឃញដល់តអួងគមន កក់នុងេរឿងនិទនគឺ ធនញជ ័យ។ 

ឱ! ររតីេអយ! េនះជេលកដំបងូេហយ ែដលជីវតិខញុ ំសគ ល់
អរមមណ៍ចែមលកែបបេនះ។ េបះដូងខញុ ំកល យជរតជករ់សឹប... វ
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រងណស់ ហកដូ់ចកំពុងមនរពិលពណ៌សកបសុធល កេ់រយពី
េល... េតរពិលេនះគឺជេសនហ ែមនេទ? 

ខញុ ំេគងរសៃមមខុកតតិក រហូតទល់ែតយល់សបតិេឃញរបូេគ។ 
កនុងយល់សបតិេទះេរឿងឆកួតឡបេ់មច៉ កេ៏កតរចួែដរ។ វដូចជ
កំែបលងេពកេហយ េបរបបថ់ កលេនេកមងបនទ បពី់េមលគំនូរ
ជីវចល េរឿង “សិុនេដេរឡ៉” េពលេគងខញុ ំកយ៏ល់សបតិថ ខលួនឯង
ជ សិុនេដេរឡ៉។ ចំែណកេលកេនះ េរពះរសៃមថ កតតិកដូចតួ
អងគធនញជ ័យ ករ៏សបែ់តេកតជសុបិនថ េគកល យជធនញជ ័យ 
ែមន រចួឯរបូខញុ ំេនះគឺជនងសួសតី។ 

កនុងសុបិនេនះ មនុសសរគបគ់ន សុទធែតេសលៀកពកប់រុណ ដូច
េនកនុងេរឿងកុន េហយបរយិកសវញិគឺរសទំុៗ េរបៀបដូចជៃថង
សូរយរគស។ មនេគមយួហវូងកំពុងែតេដរសីុេសម េនជិតមត់
រតពងំ េហយខញុ ំកំពុងយកកអមដងទឹកថល េឈវងពីកនុងរតពងំ
េនះ រសបែ់តេលចរសេមលធនព័ជ យ េដរមកពីេរកយខនងខញុ ំ
េធវឲយខញុ ំភញ កេ់រពត ប៊ះិែតធល កចូ់លេទកនុងរតពងំទឹក កំុែតបន
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គតច់បៃ់ដជប។់ េរកយមកេដយសរខញុ ំសគ ល់ថគតជ់
ធនញជ ័យ រចួេទេហយេនះ ខញុ ំកសួ៏រគតថ់៖ 

-េលកធនញជ ័យេអយ! េតេលកកំពុងែតេមលេគទងំេនះ
ឲយេលកេសដឋី ែមនេទ? 

គតេ់ឆលយថ៖ 

-មនិែមនេទ! ខញុ ំកំពុងែតេដរដណដឹ ងរបពនធ។ រចួចុះេមច៉កន៏ង
សគ ល់ថខញុ ំជអនកណ? 

-ច៎ះ! េរពះែតខញុ ំធល បេ់មលកុនេរឿងធនញជ ័យ បនជសគ ល់។ 

-អ!ូ គឺអុីចឹងេទៃអហ?៊ អុីចឹងមនែតនងេឈម ះសួសតី? 

-ច៎ះ! ខញុ ំេឈម ះសួសតី។ អុីចឹងេលកមនិគិតសួរខញុ ំថ េតេន
ភមូរិបស់ខញុ ំ មនរសីឬកអ៏តេ់ទ? 

-េបសួសតីដឹងេរឿងអស់េហយ បងមនិបចសួ់រ ឱយខតេពល
េទ។ ពកួេយងកតស់ចេ់រឿងដល់ៃថងេរៀបករែតមតងេទ េតលអ
អត?់ 
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-លអែដរ! ែតេបេលឿនយ៉ងេនះអនូបរមភថ វឆបដ់ល់ៃថង
ែដលបងេទរសុកចិនេចលអនូ េហយខល ចឆបដ់ល់ៃថងបង
សល បេ់ចលអនូណស់។ 

-កំុបរមភអី! រពតគ់ន ជតិេនះគងជ់បួជតិេរកយ... ពកួេយង
នឹងជបួគន េនជតិេរកយេទៀត! 

-ែតអនូខល ចែតជតិេរកយពកួេយងចំណគំន មនិបនេទ! 

-េបអុីចឹងអនូរតូវចកំុំេភលចឲយេសះ េនសតវតសរទី៍២១ បង
ចបជ់តិេឈម ះថ កតតិក េហយបងនឹងរងច់អំនូេនេរងកុន។ 
អនូរតូវែតេទជបួបងកំុខនឲយេសះ! 

-បងជយ័! បងពិតជឆល តែមន សូមបែីតជតិេរកយបង
េឈម ះអី កទ៏យដឹងមនុែដរ។ 

និយយគន បនរតឹមេនះ ឈុតយល់សបតិេនះករ៏សបែ់តបតូរ
ថ ខញុសំល បប់តេ់ទេហយ។ រពលឹងខញុ ំកំពុងែតរតូវមកចប់
កំេណ ត។ េពលេនះខញុ ំេចះែតភយ័ខល ច េគឲយខញុ ំផឹកទឹកបំេភលច
ជតិ េធវឱយេភលចករចងច ំ ចំណធំនញជ ័យ មនិបន េហយ



 ែខរង ឆន  ំ២០០៧ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

28

កំពុងែតភយ័អុីចឹង រសបែ់តមនយយចស់មន កយ់កទកឹ
បំេភលចជតិេនះមកឲយខញុ ំផឹក េដយកុហកថ ជែតទឹកកក៖ 

-េណះេច! ផឹកេទ េទបមនកមល ងំេដរេទឋនកណដ ល 
ឆបប់នចបជ់តិ។ 

ខញុ ំគិតថ «ខញុ ំមនិលងងផឹ់កេទ! ខញុ ំនឹងលួចចកេ់ចល!» ប៉ែុនត
ដល់េពលទទលួទឹកេនះដល់ៃដ ខញុ ំដូចជេរសកទឹកែបលក កេ៏ភលច
ខលួនផឹកទឹកេនះេខទច។ េរកយមកខញុ ំភយ័ណស់ រចួេចះែតគិត
ថ ខញុ ំរបកដជេភលចេរឿងជតិមនុ និងេភលចធនញជ ័យ អស់
េហយ។ កំពុងែតរពួយៗ ករ៏សបែ់តេឃញថខញុ ំចបជ់តិថមីេទ
េហយ។ េពលេនះខញុ ំកំពុងែតេនពីមខុេរងកុនជមយួមនុសស
ជេរចន។ អរមមណ៍ខញុ ំដូចជរសេពចរសពិលមនិដឹងថ ខលួនមក
េរងកុនេធវអីេទ។ ខញុ េំនទីកែនលងេនះយ៉ងយូរ រសបែ់តេឃញ
កតតិក េដរមក ែតអរមមណ៍ខញុ ំមនិសគ ល់ថ េគគឺធនញជ ័យ មក
ចបជ់តិេទ េដយរគនែ់តនឹកថ ខលួនដូចជធល បស់គ ល់បរុស
មន កេ់នះ។ 
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-សួសតី! អនូចបំងេទ? បងគឺជយ័ណ៎! 

ឮសំេឡងកតតិក សួរមករកខញុ ំែបបេនះ ចិតតខញុ ំកល យេទជនឹក
េឃញវញិទងំអស់៖ 

-បងជយ័! អនូនឹកេឃញេហយ...! 

ភល មេនះ កតតិកកច៏បឱ់បខញុ ំយ៉ងែណន រចួេគកេ៏ថបញកញី់
មខុខញុ ំរគបក់ែនលង េនកណដ លហវូងមនុសស េធវឲយខញុ ំេអៀនេនះ
េអៀន។ ខញុ ំចងឃ់តេ់គថ េធវអុីចឹងមនិសមរមយេទ េបមន
អនកណសគ ល់ខញុ ំេគេមលេឃញ ចបស់ជរតូវេគេដរនិយយ
េដមហុយដីេហយ ែតកតតិក គិតែតពីេថបរហូត........ រហូត
ទល់ែតខញុ ំភញ កដឹ់ងខលួន និងដឹងថវជេរឿងសុបិន។ 

 

 

មយួសបត ហ៍កនលងផុតេទយ៉ងយឺតយ៉វ។ ៃថងេនះគឺជៃថង
ែដលកតតិក ណតជ់បួខញុ ំ។ ខញុ ំខំរសូតេទេរងកុនតងំពីរពឹក 
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េដមបេីធវខលួនជអនករងច់េំគ។ ប៉ែុនត េលកភរណុ ែបរជមក
បងហ ញខលួនជំនសួកតតិក៖ 

-របភ! មកដល់ភនេំពញតងំពីអងក ល់ហនឹង? 

ខញុ ំមនិដឹងថគតេ់លចេចញមកពីរកែហងថមណេទ រគនែ់ត
ឮសំេឡង កេ៏ឃញរបូគតេ់សចេសញញដកខ់ញុ ំេទេហយ។ 
ទំនកទំ់នងរវងេលកភរណុ និងខញុ ំគឺលអណស់ ែតមកដល់
ភនេំពញ យូរែដរេហយ មនិទនទ់ងំរបបគ់តផ់ង។ ខញុតំបេទ
គត៖់ 

-ខញុ ំមកដល់ភនេំពញជងមយួអទិតយេហយ! 

-ជងមយួអទិតយេហយ េមច៉កម៏និរបបខ់ញុ ំឲយដឹងផង? 

-ខញុ ំគិតថែសអកនឹងទកទ់ងេទភរណុ ឯង។ 

គតេ់សច រចួនិយយថ៖ 

-អុីចឹង... ជបួខញុ ំេនៃថងេនះ មនិខកបំណងេទេហយ? 



 ែខរង ឆន  ំ២០០៧ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

31

-អនកណថ? សំុេទសណ៎! ខញុ ំនិយយពកយែសអកេនះ មនិ
ែមនេដះសរេទ គឺខញុ ំពិតជគិតអុីចឹងែមន។ តងំពីមកដល់
ភនេំពញ ខញុ ំរវល់ជូនអនកម៉ក ់ េទេលងបងបអូន និងមតិតភកតិរបស់
គត.់.. 

-អហ៍ូ! អនកមងីអេញជ ញមកែដរ? 

-ចស! អនកម៉ក ់និងខញុ ំមកេនភនេំពញវញិ។ 

-អុីចឹងរបេសរណស់! របភ អចចូលេធវករេនសថ នីយវទិយុ
វញិេហយ។ 

ៃថងេនះខញុ ំខកចិតតណស់។ ខញុ ំជែជកេលងជមយួេលក
ភរណុ ែតចិតតនិងែភនកេចះែតរៃំពចកំតតិក។ ចិតតែដលនឹកេគ ចង់
ជបួេគប៉ណុណ  កតខីកចិតតកប៏៉ណុណឹ ង! េហតុអវីកក៏តតិក េធវចរតិែបប
េនះដកខ់ញុ ំ? េគណតខ់ញុ ំេធវអវី េបេគមនិមកដូេចនះ? េគេធវឲយខញុ ំខឹង 
និងអស់សងឃមឹេដយសរែតេគេហយ។ 
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មយួសបត ហ៍កនលងផុតេទជមយួនឹងចិតតទនទឹង និង
ខញុ ំទនទឹងឲយឆបដ់ល់ៃថង
ថ របភនឹងមកជបួខញុ ំ។ 
ជនងនមំនុសសមន ក់
ធល បេ់ឃញកលពីឆន មំនុ
េឃញមតងេទៀត េតមន
ឯងថ ពកួេគរបែហល
មន កជ់រសី េតឱយទុកចិតត
ថ ខញុ ំតមរសលញ់
េដមបឲីយខញុ ំរងំបចិ់តតពីនង
កល ហន បងហ ញខលួនឲយ
េតកនុងឋនៈអវី? 
សគ ល់? 

ខញុ ំេនពនួេមលពកួេគ ែដល
េទបនគំន េទទិញសំបរុត
ទងំេនះបនសល់ែតកតីឈឺ

មយួសបត ហ៍កនលងផុតេទជមយួនឹងចិតតទនទឹង និង
ៃថងេនះរគបដ់េងហមេចញចូល េហយ
ខញុ ំ។ ទីបំផុតខញុ ំកេ៏ឃញនងមកែមន ែត

មន កេ់ទៀតមកជមយួែដរ។ េគមន ក់
មនុេហយ។ េលកេនះនងនំ

មននយ័ថេមច៉? មនុដំបងូខញុ ំលួង
របែហលរតឹមជមតិតលអប៉េុណណ ះ ប៉ែុនតមន ក់

ចិតតែបបហនឹងេមតចបន? ឬករ៏បភ
រសលញ់នង េទបនងនមំន កេ់នះ

នង? អវែីដលខញុ ំគិត េធវឲយខញុ ំគម ន
ឲយពកួេគេឃញេឡយ។ េបនឹង

? មនែតចងឲ់យេគែណនសំងសរ

ខញុ ំេនពនួេមលពកួេគ ែដលគិតែតជែជកគន ដល់
សំបរុតកុន រចួេដរចូលេទកនុងេរង។ ទិដឋភព

ឈចឺបេ់ពញេដមរទូងខញុ ំ។ ឱ

មយួសបត ហ៍កនលងផុតេទជមយួនឹងចិតតទនទឹង និងសុបិន។ 
ចូល េហយខញុ ំសុបិន

ែមន ែតែបរ
មន កេ់នះ ខញុ ំក៏
នេំគមកឲយខញុ ំ
លួងចិតតខលួន
មន កជ់របុស 

របភ នងដឹង
េនះឲយខញុ ំេឃញ 

គម នេសចកតី
នឹងបងហ ញខលួន 

សងសររបស់េគឲយ

ដល់កុនបញច ងំ 
េរង។ ទិដឋភព

ខញុ ំ។ ឱ! េសនហ
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របស់ខញុ ំេលរបភ លងងេ់ពកេហយ។ េតកនលងមកខញុ ំេចះែតឈលក់
វេងវងនឹងកតីនឹករឭក ឆកួតនឹងកតីរសៃម ចំេពះនរមីន ក ់ ែដលនង
មនមច ស់ចិតតរចួេទេហយ ែមនេទ? េតេសនហែបបេនះមន
តៃមលឬេទ? េសនហខញុ ំលវឹងេលវយដូចមហសមរុទ ែតរបូខញុ ំេរបៀប
ដូចជកបនូដតូ៏ច ែដលខំរបឹងរសតេ់លមហសគរេនះ រសត់
ទងំគម នសងឃមឹ ថនឹងអចមនៃថងដល់េឆនរេសនហ៍ពិត។ 

 

 

ខញុ ំជិះកងរ់តឡបេ់ទផទះវញិទងំចិតតេទមនសស។ មនរថយនត
មយួេរគឿង កំពុងចតេនពីមខុផទះរបស់ខញុ ំ។ វជរថយនតែដល
ជូនមត យខញុ ំមក។ តងំពីតូចមក ខញុកំរមនិយយដល់រគួសរ
ណស់។ ខញុជំកូនអកតញញូ  ែដលរតេ់ចលែមឪ៉មករស់េនែត
មន កឯ់ង។ ខញុែំតងរបកនេ់ហតុផលផទ ល់ខលួនមយួ ថអវីែដលេធវ
េនះ ជកររបថន េសរភីពឲយជីវតិខលួនឯង។ មនមនុសសជេរចន 
ែដលមនិយល់ពីេហតុផលេនះ ជពិេសសគឺឪពុកបេងកតរបស់
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ខញុ ំ។ េលកប៉ខញុ ំមនិធល បយ់ល់ចិតតខញុ ំសូមបែីតបនតិច។ េតេនះគឺជ
កមមេពៀរឬ? ខញុ ំេកតមកមននិសសយ័ខុសពីឪពុកខលួនទងំរសុង។ 
គតគឺ់ជពណិជជករដេ៏ជគជយ័ ជមនុសសឈល សៃវកនុងវស័ិយ
ជំនញួ។ ចិតតគំនិតរបស់គតរ់គបវ់និទីកគិ៏តែតពីេរឿងរកសីុ។ 
ទឹកមខុរបស់គតរ់កញូវរគបេ់ពលេវល េលកែលងែតេពលណ 
ែដលខញុ ំមនិបនេឃញមខុគតែ់តប៉េុណណ ះ។ គតម់និធល ប់
ញញឹមដកខ់ញុ ំេសះ រតឹែតមនិធល បនិ់យយេលងជមយួខញុ ំ
េទៀត។ កលខញុ ំេនពីតូច ខញុ ំពិតជចងឲ់យគតឱ់បខញុ ំណស់ ែត
ឥឡូវខញុ ំមនិហ៊នរសៃមកយវកិរែបបេនះេឡយ េរពះខម សខលួន
ឯង។ 

េរឿងរ៉វរវងខញុ ំនិងឪពុកខញុ ំ កនែ់តនិយយគឺកនែ់តបេនទ ស
េទវត។ ខញុគឺំជកូនេទលេនកនុងរគួសរ កគឺ៏ជអនកបនតេវនែត
មន កគ់តពី់ឪពុក។ ភរកិចចមយួេនះធងនធ់ងរណស់សរមបខ់ញុ  ំ
េរពះខញុ ំគម ននិសសយ័រសលញ់ករងររកសីុអវីបនតិច។ េពលខញុ ំ
េរៀនចបប់កឌុ់ប េលកប៉ឱយខញុ ំេទ New Zealand េរៀនែផនក
រគបរ់គង ែតខញុ ំេរៀនបេណដ រគិតបេណដ រថ រេបៀបរគបរ់គងេនះមនិ
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បចេ់រៀនកប៏នែដរ េរពះខញុ ំរស់េនេរកមកររគបរ់គង គម ន
េសរភីពតងំពីតូចេទេហយ។ ខញុកំប៏នលពីមហវទិយល័យ
រគបរ់គង និងលពីកររគបរ់គងរបស់េលកប៉ខញុ ំ រចួកចូ៏លេរៀន
ថន កថ់តរបូ។ ខយល់េសរភីពពិតជបរសុិទធបំផុត េធវឱយខញុ ំដក
ដេងហមរសួលណស់។ ខញុបំនេចញផុតពីជីវតិែកលងកល យដគ៏រួឲយ
ធុញថប ់ េហយចូលេទកនុងជីវតិពិតែដលគម នសមព ធ។ េរកយ
មកេលកប៉រជបេរឿងេនះ កខឹ៏ងដចក់បលដចក់នទុយ ឈប់
េផញរបកឲ់យខញុ ំ។ េទះអតគ់ត ់ កខ៏ញុ ំមនិដចេ់ពះសល បែ់ដរ េហយ
ខញុ ំកេ៏រៀនរស់ខលួនឯងតងំពីេពលេនះមក។ ខញុ ំរស់េនរសុកេគ
ប៉នុម នឆន  ំដូចេគេទេរៀនបរញិញ បរតែដរ េហយេពលមករសុកែខមរ
វញិ ខញុ ំេទជបួេលកប៉ែតមតងគត ់ ចតទុ់កថ ឲយគតេ់ជរខញុ ំជ
េលកចុងេរកយ។ 

ពិភពេលកែដលខញុ ំរសលញ់ វដូចជរបូេទសភពែដលខញុ ំ
ែតងថតអុីចឹង គឺរសស់បំរពងនិងរសេណះរសេណក េហយខញុ ំ
កេ៏របជីវតិេដរេលគនលងៃនអរមមណ៍រសេមរសៃម គម នភពជក់
លកដូ់ចគំនិតរបស់ឪពុកខញុ ំេទ។ គតែ់តងគិតថ ខញុ ំជមនុសស
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មនិបនករ។  អវីែដលខញុ ំចូលចិតត គតថ់គម នរបេយជន ៍ ែតអវី
ែដលគតច់ងឲ់យខញុ ំេធវ គឺខញុ ំសអប។់ េរឿងែដលខញុ ំមនិរតូវគន ជមយួ
េលកប៉េនះ អនកម៉កែ់ដលឈរេនកណដ ល ជអនកពិបកចិតត
ជងេគ ប៉ែុនតគតម់និែដលបេនទ សខញុ ំមយួម៉តេ់ឡយ។ ខញុេំកត
ម៉កណ់ស់ ែដលអចរទនំឹងេលកប៉បន។ អនកម៉កស់អ ត
ណស់ ែតងែតញញឹម ែតមនិដឹងថេដមេហតុវយ៉ងេមច៉ បន
ជគតរ់ពមយកេលកប៉ ែដលជបរុសមខុមនិេចះរកីេធវជបដី
េទវញិ។ 

េពលេនះអនកម៉កកំ់ពុងឈរេមលផក អដ័គីេដ មនិទងំដឹងថ 
ខញុ ំមកដល់ផទះផង។ ខញុឧំទនេទរកគត៖់ 

-ម៉ក!់ អេញជ ញមកដល់យូរេហយេន? 

-ម៉កេ់ទបែតមកដល់េទកូន។  ចុះកូនឯងេទបមកពីណ? 

-អតេ់ទណេទម៉ក ់រគនែ់តជិះកងេ់លង។ 
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ផទះខញុ ំចេងអៀតណស់ េហថបនទបេ់ទបរតូវជង ែតវផដល់ភព
សនិទធសន លសរមបម់ដ យកូនេយង ជងេនកនុងផទះធំ។ អនកម៉ក់
អងគុយចុះេលែរគេគងរបស់ខញុ ំ សមលងឹមកខញុ ំ េដយបនលឺ៖ 

-មខុេឡងរជុងអស់េហយ កូនឯងេនះ។ េធវសអីខលះ បនជ
សគមេមលះ៉? 

-សគមអុីចឹងេហយ េទបសងហ ណម៉ក!់ ចុះអនកម៉ក ់ េតសុខ
សបបយេទ? 

-កូនរបុសែតមន កម់និេនែកបរខលួន ែបរជមករស់េនកនុងខទម
ែបបេនះ កូនថេទេមល៍ មដ យែបបេនះសុខសបបយែដរេទ? 

-ចុះកូនមនេទលំបកអី? កូនរស់េនែបបេនះមនអរមមណ៍
ថ ដូចជេចមណពកមសតក់នុងេរឿងេរពងអុីចឹង។ 

អនកម៉កអ់ស់សំេណ ចនឹងសមដខីញុ ំ េហយគតរ់បបថ់៖ 
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-កតដិក! កូនេទេនផទះវញិេទ។ ប៉កូនឯងឥឡូវខុសពីមនុ
ឆង យណស់។ េពលម៉ករ់ឭំកពីេឈម ះកូនរបបគ់ត ់គតក់ម៏និ
ខឹង រចួនិយយថ គតនឹ់កកូនឯងេទៀតផង។ 

-មនិែដលេលកប៉េចះនឹកខញុ ំ? 

-េជឿម៉កណ់កូន ប៉កូនឯងរសលញ់កូនឯង រគនែ់តគត់
មនិេចះបងហ ញ... គតពិ់តជរបបម៉់កថ់ គតនឹ់កកូនឯង
ែមន! 

-េបអុីចឹងែមន គតរ់បែហលរសវងឹ ឬវេងវងេហយ! 

-េមលកូនេនះនិយយ! ែរកងថប៉កូនឯងចូលចិតតរបកន់
អនកដៃទ អតនិ់យយេហតុផលេអហះ? ចុះកូនឯងឥឡូវេនះ  ចង់
កតត់មគតែ់ដរ ែមនេទ? 

-មនឯណ? ប៉ែុនតម៉កស់ម នែតេលកប៉រពមឲយខញុ ំរស់េន
ជមយួគត ់ េដយសុខរសួលអហ? ខញុដឹំងថ គតរ់បកដជចង់
ឲយខញុ ំេទេធវករជមយួគតម់និខន។ ម៉កក់រ៏ជបចបស់ពីចរតិ
គតនិ់ងខញុ ំ ថែខវងគន រគបយ៉់ងែដរ។ គតចូ់លចិតតជិះឡន ែត
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ខញុ ំចូលចិតតជិះកង.់.. ខញុ ំរបែហលជគម នសំណងរស់េនជមយួ
គតេ់ទ។ េពលអនកម៉កេ់ទផទះវញិ ម៉កស់ករបបគ់តថ់ ខលួន
គតច់ស់េហយ គរួែតេបះបងក់រងរេចល មករស់េនេសយ
សុខវញិ េហយេបគតម់និខឹងនឹងម៉ក ់ េទបមននយ័ថគត់
ផល ស់បដូរែមន។ 

-គតច់បស់ជមនិខឹងដូចកលពីមនុេទ។ កូនមនិេជឿថ
គតផ់ល ស់បតូរែមនេទ? េលកប៉កូនផល ស់បតូរេនះកម៏និែមនគម ន
មលូេហតុែដរ។ តមពិតវគឺជគុណសមបតតិរបស់កញញ  េទ! 

-កញញ ? រចួនងេទពកព់ន័ធអីជមយួេលកប៉? 

-កញញ  ឥឡូវេនះគឺជកូនធមរ៌បស់ម៉កប៉់េហយ។ 

-អុីចឹង? េរឿងរ៉វវយ៉ងេមច៉ម៉ក?់ 

-េកមងរសីមន កហ់នឹងពូែកផគ បចិ់តតម៉កណ់ស់ េហយជមយួប៉
កូនឯងវញិ នងដូចជគម នខល ចគតអី់បនតិចេសះ។ នង
និយយជមយួគតឮ់ៗ េហយេចះបេញជ រឲយគតេ់សចេទៀត។ 
មនិយូរប៉នុម នពកួេគកចុ៏ះសរមុងនឹងគន ខល ងំណស់។ ប៉កូន
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គតរ់បបម៉់កថ់ គតចូ់លចិតតេកមងកល ហនអុីចឹង េរពះតងំពី
េដមមក មនិែដលធល បម់នេកមងឯណ ហ៊នសមលងឹចំមខុគត់
ដូចជនងេទ។ េបកូនឯងេទផទះវញិ របកដជភញ កេ់ផអល 
េរពះេឃញប៉កូនឯងេចះេសចឲយកកអឹក ខុសកលពីមនុទងំ
រសុង! 

ឮម៉កម់នរបសសនអ៍ុីចឹង ខញុ ំមនអរមមណ៍ចែមលកណស់... 
េលកប៉ខញុ ំែបរជមនមនុសសមន ក ់ អចមកបដូរចរតិរបស់គត់
បន។ ខញុកំនិ៏យយថ៖ 

-មនិគរួឱយេជឿេសះម៉ក!់ កញញ  ពិតជមនុសសមនិធមមត
ែមន! ...ែតេបប៉រសលញ់នងខល ងំយ៉ងេនះ េតម៉កម់និខល ច
គតយ់កនងេធវរបពនធចុងេទេអហះ? 

-កូនេនះនិយយឆកួតៗ! កំុេចះែតគិតអរកកេ់លឪពុកេពក
េមល៍! 

-កូននិយយេលងេទ! េបមនេរឿងែបបេនះែមន ខញុ ំរបកដជ
សអបគ់តស់ល បេ់ហយ! 
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-និយយដល់េរឿងរបពនធ គឺរតូវនិយយដល់របូកូនវញិ។ ឆន ំ
េនះកូនឯងអយុៃមភបនួឆន េំហយ កល៏មមែតគិតគូរេរឿងហនឹងែដរ
ណ៎! 

-បទ! អុីចឹងម៉ករ់បុងដណដឹ ងកូនអនកណេគ? េហយេទ
ដណដឹ ងេពលណែដរ? 

-កូនរចឡឺមឯងេនះ េធវឫកឲយលលមែតមតង! ម៉កដឹ់ងេហយ 
ថកូនឯងនិយយេផគនឲយម៉ក.់.. 

-មនឯណ? 

-េបអតម់នេទ សដ បម៉់ក!់ គឺអុីេចះេទ... ប៉ុនម នៃថងមនុេនះ 
មតិតចស់របស់ម៉កម់ន កប់ននកូំនរសីេគមកេលងម៉ក។់ កូន
រសីមន កេ់នះេធវឲយម៉កម់ននិសសយ័នឹងនងែមនែទន។  ម៉ក់
េនែតរសៃមេឃញមខុមតដ់គ៏រួឲយរសលញ់របស់នងមនិទន់
បតេ់ទ។ នងសអ តណស់កូន ចរយិមរយទកទ៏កចិ់តតម៉ក់
ណស់ែដរ។ ែបបេនះេហយេទបម៉កនឹ់កភនកដល់េរឿងចងប់ន
កូនរបស។ ម៉កេ់ចះែតនឹកថ កូនរសីមន កេ់នះស័កតិសមនឹង
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កូនណស់។ េបសិនជម៉កប់នរបូនងេធវជកូនរបសែមន 
ម៉កម់និដឹងជេរតកអរយ៉ងណេទ! 

-ចុះេតេពលណខញុ ំបនជបួនងេទ? 

-កូននិយយែមនេអហះ? 

-ចុះកូននិយយកុហកមត យមនិខល ចបបេទ? រគនែ់តេទ
េមលរសីសអ តេទេត វមនេទខតអី?  េហយេបសិនជនង
លអដូចអនកម៉កនិ់យយែមន រតូវែតដណដឹ ងេរៀបករភល មែតមដង។ 

-បនកូននិយយរសួលសត បគ់ន យ៉ងេនះ ម៉កស់បបយចិតត
ណស់! ចម៉ំកទូ់រស័ពទេទមត យរបស់នង និយយគន ពីេរឿង
េនះ េរពះគតក់ដូ៏ចម៉កែ់ដរ គឺេចះែតចងភ់ជ បស់ចឈ់មនឹង
គន ។ អុីចឹងៃថងពុធកូនរតូវេទរកុមហុ៊នរថយនតរបស់ប៉កូនឯង... 

-េតេទទីេនះេធវអី? ឲយេលកប៉ជយួ ែចចូវឲយអហ? 

អនកម៉ករ់គវកីបល រចួរបបថ់៖ 



 ែខរង ឆន  ំ២០០៧ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

43

-ៃថងេនះគឺជៃថងតងំពិពរ័ណ៍រថយនតថមី របស់រកុមហុ៊នគត ់គឺ
ម៉កច់ងេ់ឆលៀតឱកសេនះ ឲយកូនបនេទជបួមខុប៉កូនឯងមតង។ 
កូនមនិចងេ់ទេនផទះវញិ កម៏និអីែដរ ែតកូនកគ៏រួែតជបួមខុប៉
កូនែដរ។ កូនមនិអចេគចពីគតម់យួជីវតិេទ។ 

-េទកប៏នែដរ! 

-េធវអុីចឹងបនសមជមនុសសេចះគិត! ម៉កេ់ជឿថ ប៉កូនឯង
របកដជសបបយចិតត េបេឃញកូនេទ។ កនលងមក អនកណក៏
េគសួរគតពី់េរឿងកូនឯងែដរ។ េហតុេនះកូនរតូវេសលៀកពកឲ់យ
សអ តេទបបន េរពះម៉កច់ងប់ងអួតកូនរបុសសងហ ឲយេគបន
េឃញមតង។  កូនឯងរតូវែតពកអ់វធំណ៎! 

-កូនមនិបំបកម់ខុម៉កេ់ទ! ប៉ែុនតេតរតូវេទេម៉ងប៉នុម ន? 
េហយៃថងពុធណ?  ៃថងពុធខនែសអកមយួេនះអហ? េនសល់ែត
ពីរៃថងេទៀតហនឹង! 

-ចស កូន! េហយឆបេ់ទពីរពឹកបនតិច! 
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-បទ អនកម៉ក!់ ខញុ ំេសលៀកពកស់អ ត មនិែមនែតេដមបេីទពិធី
របស់េលកប៉មយង៉ឯណ គឺេសលៀកពកឲ់យទកចិ់តតកូនរបស
របស់ម៉កេ់ទៀត។ 

គតញ់ញឹម ែតេពលទងំដកដេងហម៖ 

-េហុយ... េតេពលណេទបប៉និងកូនរតូវគន ? េបមន ក់ៗ សុទធ
ែតរពមថយមយួជំហនេរៀងខលួន ម៉ករ់បកដជសបបយចិតត
ណស់។ 

-ខញុ ំកច៏ងប់នដូចសមតរីបស់ម៉កែ់ដរ ប៉ែុនតខល ចេទវមនិរចួ។ 
ដូចខញុ ំធល បរ់បបម៉់កេ់ហយ ថខញុ ំមនិរបកននឹ់ងេលកប៉េទ ែត
គតរ់បកននឹ់ងខញុ ំ។ ឈបនិ់យយេរឿងេលកប៉េទ! ម៉ក់
និយយពីរសីសអ តេនះេទៀតេមល៍ េតនងសមបរុសឬេខម ? រចួ
នងេឈម ះអី? 

អនកម៉កេ់ធវមខុហសួចិតត េទបរបបថ់៖ 

-កូនរសីហនឹងេឈម ះលីលី ជកូនែខមរកតចិ់ន... 
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ម៉កខ់ញុ ំដូចជសបបយចិតតណស់។ គតឥ់តដឹងថ កូន
របុសរបស់គតកំ់ពុងែតឆកួតេរពះេរឿងេសនហេឡយ។ េតខញុមំន
អរមមណ៍ឯណនឹងចងេ់ទេមលរសីសអ តរបស់គតេ់នះ? គិត
េទគរួឲយចងេ់សចែដរ គឺរពឹកមញិខញុ ំអស់សងឃមឹេរឿងេសនហមយួ 
រសបែ់តេពលម៉កម់កេលង កច៏ងឲ់យសគ ល់រសីមន កេ់ទៀត។ វ
ដូចជេរឿងជសួសងគន យ៉ងេមច៉េទ! 

 

 

ជៃថងពិពរ័ណ៍រថយនតរបស់រកុមហុ៊នេលកប៉។ ទិដឋភពកនុង
រកុមហុ៊នទងំមលូរតូវបនេគតុបែតងយ៉ងរបណីត។ រថយនតដ៏
ថមីសនល ងកំពុងដកត់ងំយ៉ងសងហ  េដយមននរដីរ៏សស់
េសភេសលៀកពកសិុ់ចសីុ ឈរកចឫ់ក កចរ់ងេនែកបរផង។ 
េគដកត់ងំរថយនតែតពីរេរគឿងេទ របែហលជរថយនតម៉ដូថម ី
េទបនចូំលពីបរេទសេហយ។ 
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ខញុ ំកំពុងេនឈរែកបរអនកម៉ក ់ េដមបឲីយគតែ់ណនខំញុ ំដល់មតិត
ភក័តិរបស់គត ់  រចួកេ៏ឃញេលកប៉េចញមកកតែ់ខសបេូបក
កមមវធីិ។ គតច់ស់ជងមនុឆង យណស់ រគនែ់តខញុ ំខនេឃញ
គតបី់ឆន េំសះ។ ចបស់ណស់ ថេលកប៉បនេឃញខញុ ំឈរ
ជិតអនកម៉ក ់ ែតមនុសសគតេ់ទះេឃញកូន កែ៏តងែតេធវដូចមនិ
េឃញ។ ខញុខំំតមសមលងឹេមលគតណ់ស់ែដរ ែតគតេ់ដរជែជក
េលងជមយួនឹងគន គតេ់ធវរពេងយ។ ទល់ែតេពលែដលគត់
េដរែបកពីេគ េទបអនកម៉កនិ់យយមកខញុ ំថ៖ 

-េទជរមបសួរេលកប៉េទកូន!  

ខញុ ំែសនសអបនិ់សសយ័ៃវឫ៉ករបស់េលកប៉។ េពលេឃញខញុ ំ
េហយ េបញញឹមដកខ់ញុ ំបនតិចមក េតវខតអីេទ? េឃញឫកព
របស់គតែ់បបេនះ ខញុ ំគិតថគតគ់ម នបនផល ស់បតូរសអីេទ។ ចរតិ
របស់គតេ់នះ េបខញុ ំេទេហរកកម៏និរបកដថរកទ់ករ់កខញុ ំែដរ 
េហយេបរសៃមដល់ពកយេពចនែ៍ដលគតនឹ់ងនិយយមកកន់
ខញុ ំ កគ៏ម នពកយអវីេរកពីពកយបេនទ ស ឬកព៏កយរះិគនេ់ឡយ។ 
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ប៉ែុនតេដមបកំុីឲយអនកម៉កពិ់បកចិតត ខញុមំនែតរទេំដរេទរកគត។់  
ខញុ ំចូលេទកនុងបនទបគ់ត ់ រចួបនលពីឺេរកយខនងគត៖់ 

-េលកប៉! 

គតង់កយឺតៗេមលមខុខញុ ំ ទងំេធវមខុរកញូវដូចមខុយកស
េលខ នបសក៖់ 

-យ៉ងេមច៉? រពមទទលួសគ ល់ឪពុកេហយេអហះ? សម នែត
មយួជតិេនះ មនិរពមរតឡបម់ករកែមឪ៉រហូតេហយេត។ េលក
ជងថតរបូ... េមច៉ែដរ រស់េនរសួលអត?់ 

ឲយែតឮសមតរីបស់គត ់ ខញុ ំហកេ់កត សលឹករតេចៀកខឹងទបម់និ
ឈនះ េហយកម៏និអចរទអំតត់មតេ់ទរកគតវ់ញិែដរ។ ខញុ ំតប
យ៉ងេឈលយេទគត៖់ 

-រស់រសួលណស់ គម នអវីពិបកេទ! 

-រស់រសួលផង? ម៉ករ់បស់ឯងរបបអ់ញអស់េហយ មនិ
បចេ់ធវឡូយេទ! 
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របែហលជអនកម៉ករ់បបគ់តថ់ ខញុ ំពិបកេវទនេហយ។ 
ម៉កេ់ធវេនះគឺចងឲ់យគតអ់ណិតខញុ ំ ែតវេធវឲយគតម់កង់យខញុ ំ
េទវញិេទ។ ខញុ ំនិយយថ៖ 

-េបេរបៀបេធៀបនឹងប៉ ខញុ ំមនិសមបរូហូរេហៀរដូចែមន ែតកម៏និ
ខវះបយបីេពលែដរ។ 

-កំុេមទកភពេពក! េទះជឯងអចចិញច ឹមខលួនរស់ កម៏និ
អចកល យជអនកមនែដរ។ 

-ែតខញុ ំមនិែដលចងក់ល យជអនកមនេទ។ េលកប៉េធវអនកមន
យូរេពក មនិែដលដឹងថ អនករកេគរស់សបបយចិតតយ៉ងេមច៉
េទ។ រស់េនេចះសនសសំំៃចកស៏បបយមយង៉ែដរ។ អនកមន
ទទលួទនអហរឆង ញ់រល់ៃថង ចបស់ជធំុអហរេនះមនិ
ខន។ ប៉ែុនតេបអនករកយូរៗបនសគ ល់អហរឆង ញ់មតង មនិដឹង
ថអនកណមនសំណងជងេទ?  

និយយដល់រតឹមេនះ កេ៏ឃញអនកម៉កេ់បកទវ របនទបចូ់ល
មក ដូចទុកឱកសឲយេលកប៉សួរខញុ ំ៖ 
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-េមច៉និយយចបេ់ហយេន? 

ៃថងេនះខញុ ំបននិយយឱយធូររទូងេហយ កម៏និគរួបនតឲយឪពុក
ខឹងេទៀតែដរ ខល ចធល កន់រក។ ខញុកំេ៏ឆលយថ៖ 

-ខញុ ំនិយយចបេ់ហយ។ ខញុសូំមលសិនេហយេលកប៉។ 
អនកម៉ក!់ ខញុ ំេទផទះវញិេហយ។ 

មនិដឹងថេលកប៉ខញុ ំមនអរមមណ៍យ៉ងណេទ? ខញុេំដរ
េចញវងឹ អនកម៉កក់រ៏តត់ម៖ 

-កតតិក! េតកូននិយយសអីខលះជមយួនឹងប៉កូនឯង? 

-គម នអីេទម៉ក!់ បនជបួគតម់តង កអ៏ស់ចិតតែដរ។ តមេមល៍
េលកប៉របកដជផល ស់បតូរខុសពីមនុែមនេហយ េរពះគតទុ់ក
េពលឲយខញុ ំ និយយពកយកនុងចិតតរហូតចប។់ ខញុជំរមបលេហយ
ម៉ក!់ 

-ឈបសិ់នកូន! ែតកូនឯងមនិទនប់នជបួលីលី ផងេទ
ណ៎! 
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-សំុេទសម៉ក ់ចៃំថងេរកយេទ! 

េមលេទគតម់និអស់ចិតតេសះ ែតខញុ ំេនែតចេចសេទផទះវញិ
ទល់ែតបន។ ខញុ ំេដរយ៉ងេលឿន ដូចខល ចេលកប៉រតេ់ដញៃវពី៉
េរកយខនង ឯែភនកសមលងឹេមលេទមខុរតង ់ អតេ់មលខងេរកម
េទ ប៊ះិែតជំពបេ់ជងេនរតងក់ជំេណដ រមតទ់វ រចូលរកុមហុ៊នេទ
េហយ េហយែថមទងំេដរប៊ះិបកុនរមីន កេ់ទៀត។ 

-បងកតតិក! បងេទណហនឹង? 

ឮនងែរសកេហ េទបខញុ ំដឹងថនងគឺកញញ  េសះ។ ខញុ ំ
ញញឹមដកន់ង ទងំតបថ៖ 

-បទ ខញុ ំគិតថេទផទះវញិ។  ចុះកញញ  េមច៉កេ៏ទបែតមក
ដល់? 

នងមនិេឆលយសំណួរខញុ ំេទ ែបរជនិយយេផសង៖ 

-ខញុ ំនឹកបងណស់។ កំុទនេ់ទវញិ ពកួេយងនិយយគន េលង
បនតិចសិនេទ។ េតះ ចូលេទកនុងវញិ! 
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-មនិបចេ់ទកញញ ។ េបចងនិ់យយគន  េទអងគុយេលងខង
េរករសួលជង! 

-អុីចឹងកប៏ន! 

ពកួេយងកន៏គំន េទអងគុយេនេកអីថម ខងមខុរកុមហុ៊ន 
ែកបរកែនលងចតរថយនត។ ខញុនិំយយេទកនន់ងមនុ៖ 

-ខញុ ំកគិ៏តថ ចងរ់កេពលជែជកេលងនឹងកញញ  មដងែដរ េរពះ
ឥឡូវនងកល យជបអូនធមរ៌បស់ខញុ ំេហយ។ 

កញញ  បនលឺសំេឡងតបភល ម រកខញុ ំឈបដ់កដេងហមសឹងែតមនិ
ទន៖់ 

-ែមនេហយ! គិតេទសម នមនិដល់េសះ ថខញុ ំនិងបងអច
កល យេទជបងបអូនធម.៌.. 

កញញ មនវយ័ដបរ់បបីំឆន  ំ ែតនងមនឫកពចែមលកខុសពី
រកមុទំងំឡយ។ នងមនសមតលីះ សកតិសមជមនុសសមន
អំណួត េហយនិយមេធវឫកដូចជយល់ដឹងទងំសពវរគប ់ ទងំ
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ពកយែដលខញុ ំមនិទននិ់យយ កន៏ងេធវដូចដឹងមនុថ ខញុរំបុង
និយយពីសអីែដរ។ កលជបួគន ដំបងូខញុ ំមនអរមមណ៍ថ នង
ចូលចិតតនិយយរបឆងំនឹងេគ ឬនិយយយកឈនះេគណស់។ 
សូមបែីតេរឿងែដលនងមនិបនដឹងចបស់ កន៏ងហ៊ននិយយ
េដយគម នរែរកអវីទងំអស់។ នងមនិេចះខល ចេគេទ េហយែតង
េធវខលួនជអនកេចះដឹងជងេគ និងវយេសមេលមនុសសអយុេរចន
ជងខលួន។ និយយពីរបូសមបតតិរបស់នង... កញញ មនែសបក
សមបរុសែណដ កបយដហ៏មតៃ់ខ រឯីសករ់ញួដូចអចមែ៍ដក រចួ
ែតងទមល កឲ់យេបុងតមខយល់។ ែកវែភនកទងំសងភលរឺកែឡត 
េហយជនិចចកលឲយែតនងនិយយជមយួខញុ ំ គឺចូលចិតតសមលងឹ
មកែភនកខញុ ំគម នរបិច។  

ឥឡូវនងគឺជកូនរសីធមរ៌បស់េលកប៉ខញុ ំេហយ ែតប៉មនិ
ទនដឹ់ងថ ខញុជំអនកននំងឱយជបួគតេ់នះេទ។  របវតតរិបស់
កញញ  គឺពកព់ន័ធនឹងពូសំុទនមន ក ់ ែដលខញុ ំជបួកលពីឆន មំនុ
េនះ េពលគឺនងរតូវជកមួយរសីរបស់គត។់ គតថ់កញញ េនះ 
ឪពុកមត យសល បេ់ចលអស់េហយ គម នញតិឯណអចពឹង
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ពកេ់នជមយួបនេទ េទបសំុឱយខញុ ំជយួ នងយកបណុយផង។ 
«មនុសសមនសំណងរតូវែតជយួ រែំលកទុកខមនុសសអភព័វ» េនះគឺ
ជរទឹសតីរស់េនរបស់ខញុ ំ។ ខញុកំយ៏ល់រពមនឹងពូសំុទនេនះ... 
អែូមន! ឥឡូវគតេ់ធវជកមមករសំណងេ់ហយ... រចួខញុ ំកន៏នំង
េទរស់េនជមយួអនកម៉ក។់ 

-ដឹងេទ? កនលងមកេពលខញុ ំនិយយជមយួនឹងេលកប៉ ភគ
េរចនគឺគតជ់អនកនិយយ។ េទបែតៃថងេនះ ខញុ ំបននិយយ
េរចនជងគតម់តង។ ខញុពិំតជសរេសរកញញ  ែដលអចយកខលួន
សនិទធសន លជមយួេលកប៉បន។ ចំែណកខញុ ំវញិ ចងស់និទធ
សន លនឹងគត ់វលំបករបែហលនឹងចងេ់ឡងឋនសួគែ៌ដរ។ 

កញញ  េធវមខុដូចកំពុងរកវធីិសរសតពនយល់ខញុ ំ រចួនងបនលឺថ៖ 

-ខញុ ំដឹងថ បងនិងេលកប៉ែតងមនគំនិតែខវងគន ... ប៉ែុនត
េហតុអវីកប៏ងមនិយកចំណុចមយួេនះ មកេរបជមេធយបយ
សនិទធសន លនឹងគតេ់ទ? បងមនិរតូវខល ចគតជំ់ទស់គំនិត
របស់បងេទ ែតបងរតូវែតកល ហន ហ៊នពនយល់ឲយគតដឹ់ងថ 
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គំនិតរបស់បងគឺជគំនិតរតឹមរតូវ។ េបបងេនែតឃល តឆង យពី
គតអ់ុីចឹង គឺមននយ័ថបងរពមចញ់េហយ។ 

-របែហលជខញុ ំគម នសមតថភពេធវបនេនះេទ។ 

-អុីចឹងមនែតគំនិតរបស់បងខុស? 

-ែបបនងនិយយរតូវេហយ! ខញុ ំពិតជធល បដឹ់ងថ គំនិត
ែដលខញុ ំធល បគិ់តគឺខុសែមន។ េមលសេមលៀកបំពករ់បស់ខញុ ំេពល
េនះេទេមល៍ េតសអ តឬអត?់ 

-ចស! ខញុ ំេមលដឹងថជសេមលៀកបំពកៃ់ថល។ 

-នងរបកដជឆល តណស់ ែតខញុ ំវញិលងងគ់រួឲយចងេ់សច
ែមន! ខញុ ំទិញសេមលៀកបំពកេ់ដយរគនែ់តពឹងេលតៃមលែត
ប៉េុណណ ះ ែតខញុ ំេមលមនិដឹងថ វមនលកខណៈពិេសសៃនតៃមល
េនះេនរតងណ់េទ។ 

-គិតេទ បងខុសពីេលកប៉ឆង យែមនែទន។ ប៉ែុនតយ៉ងណ 
កអ៏នកទងំពីរេនែតជឪពុកនិងកូនែដរ។ េហតុអវីកប៏ងមនិរពម



 ែខរង ឆន  ំ២០០៧ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

55

មករស់េនជមយួេលកប៉អនកម៉ក?់ បនរស់េនជមយួឪពុក
មត យ និងអចែថទពំកួគតរ់ល់ៃថង េនះគឺជសុភមងគលធំ
បំផុតរបស់កូនៗ។ បងដូចជមនិេចះរសលញ់របស់ែដលខលួន
មនេសះ មនឪពុកេហេហយ េនែតមនិរពមេហេទៀត។ េប
ខញុ ំវញិ េទះបីចងេ់ហកេ៏ធវមនិបនផង។ 

-ែតឥឡូវនងមនឪពុកមត យធមែ៌ដរេត! 

-រតូវេហយ! គឺខញុ ំខំែសវងរកឪពុកមត យទរមែំតបន មនិងយ
រសួលេទ។ វខុសពីរបូបងឆង យណស់... របបខ់ញុ ំមក ៍ េតេពល
ណេទបបងរពមេទរស់េនជំុជមយួពកួេយង? 

-ទល់ែតយូរ... 

-អ!ូ បងេចះនិយយពកយកំែបលងែដរ? 

-ខញុ ំចូលចិតតនិយយពកយកំែបលងណស់ ែតេលកប៉មនិចូល
ចិតតសត បេ់ទ។ យ៉ងណសូមនងជយួ ែថទេំលកប៉អនកម៉ក់
ផង។ ៃថងេរកយយ៉ងេមច៉ ខញុ ំមនិទនដឹ់ងេទ ែតេពលេនះខញុ ំេពញ
ចិតតជីវតិរល់ៃថងជង។ 
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-អេូខ! ខញុ ំនឹងរងច់បំង

កនុងចិតតខញុ ំដឹងចបស់ថ កញញ ជេកមងរសីដ៏
មនិដឹងយ៉ងេមច៉ នង
សំេដនិងកយវកិររបស់
ចបអ់រមមណ៍េលនង
របស់ខញុ ំេហយ។ 

 

 

រពះទិននកររលយសូនយ
ែសនរតជកេ់អយ! 
េដរតមរគបេ់ពល។ សន ម
កនុងែកវែភនក រឯីសំេឡង
រតេចៀក គម នវធីិអវីអច
ចងជ់បួេគណស់។ ដងួ

ខញុ ំនឹងរងច់បំង! 

កនុងចិតតខញុ ំដឹងចបស់ថ កញញ ជេកមងរសីដឈ៏ល សៃវ
េមច៉ នងេនែតគម នចរយិគបចិ់តតខញុ ំ។ សមតី

របស់នងហកដូ់ចជេជរៗ ចង់
នង... េនះរបែហលជចិតតរបកនេ់ល

សូនយេចលភពែផនដីឲយរង។ ឱ
! ខលួនរបណខញុ ំដូចជកំពុងរតូវរសេមល
។ សន មញញឹមរបស់េគេចះែតេលច

សំេឡងរបស់េគេរបៀបដូចបនថតជប់
អចលុបេចលបនេឡយ។ ខញុ ំនឹក

ណស់។ ដងួចិតតរេំភបដរ៏តជកក់លពី

ៃវមន ក ់ប៉ែុនត
ខញុ ំ។ សមតី

េជរៗ ចងេ់ធវឲយេគ
េលអនកដៃទ

រង។ ឱ! ររតីដ៏
រសេមលេគ

េលចេធល េឡង
ជបរ់កដស

នឹកេគណស់ 
ពីៃថងមនុេនះ 
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រសបែ់តែរបកល យជដងួចិតតរេំភបដេ៏កត គគុក។ ខញុ ំែសនបរមភថ 
ខលួនអចេកតជំងឺេសនហ។ គមឺកពីកតតិក ែតមន កគ់ត.់.. 

េមច៉កខ៏ញុ ំជបួអរមមណ៍ពិបករទែំបបេនះ? ខញុ ំបនេទទិញ
េសៀវេភនិយយពីេសនហមយួកបលមកអន។ អនបេណដ រេធវ
ឱយខញុ ំនឹកឆងល់ថ េហតុអវីកក៏តតិក រសលញ់ខញុ ំ? កនុងេសៀេភេគ
សរេសរថ មនបរុសខលះតមរសលញ់នរ ី េរពះែតេគចងស់ង
សឹកនង ឲយសគ ល់ករឈចឺបប់៉េុណណ ះ។ ជពិេសសគឺេន
េពលណែដលនរេីនះ ធល បម់កង់យរបូេគជេដម។ េរឿងេនះ
វចូលសចេ់រឿងរបស់ខញុ ំនិងកតតិក គឺខញុ ំធល បែ់តមកង់យេគែត
រហូត េហយអរមមណ៍កលខញុ ំជបួេគដំបងូ កគិ៏តថេគជរពន
នរេីទៀត មនិគរួឥឡូវខញុ ំែបរជបតូរទសសនៈចំេពះេគ រចួរសបែ់ត
រសលញ់របូេគខល ងំហសួេហតុេទវញិ។ េហតុេនះកតតិក អច
តមេបកបេញឆ តខញុ ំ េធវឲយខញុ ំរសលញ់េគេដយេសម ះ េហយក៏
េបះបងខ់ញុ ំេចល េដមបជីករតបសនងនឹងករមកង់យរបស់ខញុ ំ
េលរបូេគ។ 
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េរឿងែដលខញុ ំចេំគេនេរងកុន អចសននិដឋ នថ កតតិកចងឲ់យខញុ ំ
សគ ល់ករខកចិតតជេលកដំបងូ ឬេបមនិដូេចន ះគឺេគរគនែ់ត
ណតខ់ញុ ំេចល តមែតនិសសយ័ខូចរបស់េគ េហយរតឹែតគរួឲយ
សងសយ័េទៀត ចំេពះេរឿងែដលខញុ ំជបួេនៃថងេនះ។ វេកតេឡង
េនេពលរពឹក េនខងមខុរកុមហុ៊នលករ់ថយនតមយួ ែដលខញុ ំ
បនជូនម៉កេ់ទទីេនះ។ េចញពីឡនភល ម ខញុសំមលងឹេទេគទងំ
េបះដូងរនធត។់ ខញុ ំសួរខលួនឯងថ េតេគជកតតិក ែមនេទ? មន ក់
េនះមនមខុមតរ់សេដៀងគន  ែតេសលៀកពកហុ់ឺហជរេបៀបកូន
អនកមន េហយអងគុយជែជកជមយួរសីសអ តមន កេ់ទៀត។ ខញុបំន់
ឲយពកួេគជមនុសសពីរនក ់ េរពះខញុ ំខល ចកតតិក ែដលខញុ ំសគ ល់គឺ
ជមនុសសែកលងកល យ ែដលេគមកសែមតងជតអួនករក េដមបេីលង
េសច។ គរួឲយសត យរតងថ់ បរុសមន កេ់នះមនិបនេមលេឃញ
ខញុ ំេសះ។ េបសិនជេពលេនះេគបនងកមកខញុ ំ វពិតជអច
ដឹងថ េតេគគឺជកតតិក ឬមនិែមនបតេ់ទេហយ។ ប៉ែុនតេប
ឧបមថ េគមន កេ់នះគឺជកតតិក ែមន េរឿងែដលខញុ ំសងសយ័ថ 
កតតិករសលញ់ខញុ ំ រគនែ់តចងស់ងសឹកេនះ របកដជករពិត
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េហយ។ េទះយ៉ងណសំុឲយេរឿងែដលខញុ ំគិតសម នែតមន កឯ់ង
េនះ សុទធែតមនិពិតេទចុះ...   

-លីលី!  េគងេនហនឹងកូន? 

ម៉កខ់ញុ ំេបកទវ រចូលមក កតផ់ត ចអ់រមមណ៍រេវ រវយពីខញុ ំេទ
បត។់ ខញុបំនលឺេទគតវ់ញិ៖ 

-េនេទម៉ក!់ 

គតអ់ងគុយចុះែកបរខញុ ំ៖ 

-កូនដឹងេទ? រពឹកមញិេនះ ដំបងូេឡងគឺមតិតភកតិរបស់ម៉កច់ង់
ឲយកូនរបុសរបស់េគជបួកូនឯង ែតែបរជរជួសគន មនិជបួ  
េហយមញិេនះេគទូរស័ពទ... 

ខញុ ំឧទនកតស់មតរីបស់គត ់ទងំឆងល់៖ 

-េនះហ៍អនកម៉ករ់បបកូ់នពីេរឿងអីហនឹង? 
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-ម៉កកំ់ពុងែតរបបកូ់នេហយ ចបំចសួ់រេធវអវី? គឺៃថងខន
ែសអកេនះ មតិតភកតិម៉កនឹ់ងនកូំនរបុសរបស់េគមកេលងផទះេយង 
េហយម៉កប់នយល់រពមនឹងេគេហយ។ 

-ចុះកូនមនេទពកព់ន័ធអីជមយួនឹងេរឿងេនះែដរ? 

-កូនគឺជមលូេហតុែដលេគមកេលងផទះេយង។ 

ខញុ ំភញ កេ់រពត េហយកភ៏យ័ណស់ែដរ េរពះកនុងចិតតេចះែតកត់
យល់ពីនយ័សមតរីបស់គត។់ ខញុបំនលឺេឡងភល មថ៖ 

-ម៉ករ់បុងឲយេគមកដណដឹ ងកូនអហ?  

-យី! េតកូនគិតដល់ណេហយហនឹង? 

-ចុះអនកណដឹង េបអនកម៉កេ់នសុខៗរសបែ់តចូលមក
និយយែបលកៗែបបេនះ? េបកូនមនិសងសយ័ េទបវចែមលក? 

ម៉កេ់សចដកខ់ញុ ំ៖ 
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-កូនសងសយ័រតូវេហយ។ រពឹកមញិេនះម៉កម់នគំនិតចងឲ់យ
កូនបនសគ ល់កូនរបុសរបស់មតិតភកតិម៉ក ់  ែតែបរជមនិបន
សេរមច េទបៃថងខនែសអកេគចងម់កេលងផទះេយង។ 

-អនកម៉ក!់ សំុបនេទ? កូនអតទ់នច់ងជ់បួេរឿងេនះេទ។ 

-ែតម៉កម់នបងខំកូនឯណ? កូនរបុសេគេនះយ៉ងេមច៉ ក៏
ម៉កម់និទនេ់ឃញែដរ ឮែតម៉កេ់គអតួថសអ ត... ែតពកួម៉ក់
គិតគន េហយ ថេរសចេលពកួកូនេទ! 

ខញុ ំកនឹ៏កេឃញពកយ«និសសយ័» ែដលែតងែតនិយយជមយួ 
កតតិក... 

-េរសចេលនិសសយ័េទ... ប៉ែុនត... មនុសសរបុសែដលឲយឪពុក
មត យេរ សរបពនធឲយអុីចឹង េតេគជមនុសសរបេភទណហន៎? គរួែត
ជមនុសសមនិេចះរគបរ់គងជីវតិខលួនឯងបនលអេទដឹង? 

-េមច៉នឹងអចគិតអុីចឹង? េគគរួែតជកូនេចះសត បប់ងគ បឪ់ពុក
មដ យ មនិែមនរងឹកបលដូចកូនឯងេទ។ 
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-កូនមនែដលរងឹកបលឯណ? ចុះ... េតេគអយុប៉នុម ន 
ម៉ក?់ 

-ៃមភបនួឆន ។ំ 

-អយុប៉ណុណឹ ង គរួែតមនសងសរប៉នុម នដងេហយ ែមនេទ
ម៉ក?់ មនិដឹងថេគមនសងសរេធវអី េបគងែ់តតមែមឪ៉មក
ដណដឹ ងរបពនធដែដល? 

-កំុេទគិតេរឿងហនឹងអីកូន សំខនគឺ់េរកយេពលេគមកដណដឹ ង
របពនធេហយ េតេគេនេដរមនសងសរេទៀតឬអត។់ 

-ែតេគធល បេ់ធវេរឿងមនិទទលួខុសរតូវ។ េបជមនុសសលអ ឲយែត
រសលញ់គឺរសលញ់រហូតេហយ មនិែមនរតូវមនសងសរផង 
មនរបពនធផងអុីចឹងេទ។ ...ប៉ែុនតកូនេជឿថ កូនរបកដជរក
បនបរុសលអដូចជេលកប៉មនិខន! 

-ម៉កក់ច៏ងប់នកូនរបសលអដូចេលកប៉កូនែដរ... 

ខញុ ំឱបអនកម៉ក ់េហយេផតកកបលេលរទូងគត ់និយយថ៖ 
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-ម៉ក!់ េទះជកូនរក
ជីវតិកូនរគបរ់គនេ់ហយ។

ម៉កអ់ែងអលខនងខញុ ំ ទងំរសដី៖

-ឆបេ់គងេទកូន! 

 

 

រពឹករពងរពះសុរយិ រថយនត
ផទះនរ ី េឈម ះលីលី 
គិតែតញកែ់ភនកទងំសង
េកតសេងវគនឹកភនកដល់
សវិតរសេពនេរពះនឹក
េទបេគយល់បនេទ? 
របស់ខញុ ំជមយួរបភ កន់
េហយ។ េតខញុ ំគម ន
រសលញ់េទឬ? រគន់

េទះជកូនរកបដីមនិបនកេ៏ដយ ឲយែតមន
េហយ។ 

ម៉កអ់ែងអលខនងខញុ ំ ទងំរសដី៖ 

! ម៉កេ់ទវញិេហយ។ 

រពឹករពងរពះសុរយិ រថយនតរបស់មត យខញុ ំកប៏រមក
 េនះ។ េនកនុងរថយនតជមយួអនក
សងខងេរពតៗ ឯដងួចិតតវញិ

ដល់របូរបភ េសទរែតរទមំនិបន។ ដងួ
នឹកមនុសសមន ក ់ េតគរួនិយយ

? អរមមណ៍ខញុ ំហករ់បបខ់ញុ ំថ ជីវតិ
របភ កនែ់តរសតឃ់ល តពីគន

គម នចិតតតសូ៊ចំេពះមនុសសរសី ែដល
រគនែ់តេឃញនងសនិទធសន លជមយួ

មនអនកម៉ក ់

មកដឹកខញុ ំេទ
អនកម៉ក ់ ខញុ ំ

វញិករ៏សបែ់ត
បន។ ដងួចិតតដ៏

និយយយ៉ងណ 
ថ ជីវតិេសនហ

គន ឆង យេទៗ
រសី ែដលខលួន

ជមយួរបុស
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ដៃទ ខញុ ំកេ៏បះបងក់ដីសងឃមឹេទេហយ។ ខញុេំចះែតសត យេរកយ
ថ េហតុអវីកៃ៏ថងេនះខញុ ំមនិរពមេទជបួនង? ខញុគឺំជមនុសសឆកួត! 
ចុះេពលេនះ េតខញុ ំកំពុងែតេធវអវីេទៀតេហយ? ែរកងខញុ ំរសលញ់
របភ េទេត េហតុអវីកខ៏ញុ ំរតូវេទជបួនរដីៃទ? 

េទះយ៉ងណ គំនិតែដលរេវ រវយកនុងដងួចិតតមនិដចេ់រសច
េនះ រតូវបនរថយនត ែដលេបកបរកតធ់តុអកសដែ៏សន
រតជក ់ មកដល់ពីមខុេគហដឋ នេនះេទេហយ។ រថយនតបនតវ
រេគមៗចូលេទរកទីចត រចួៃតកុងឡនករ៏សួរនម់កេបកទវ រជូន
អនកម៉កខ់ញុ ំ រសបេពលែដលអនកមងីមច ស់ផទះ េដរេចញមកទទលួ
សវ គមនព៍កួេយងយ៉ងរកទ់ក។់ េរកយពីបនែណនឲំយខញុ ំ
ជរមបសួរមតិតភកតិរបស់គតរ់ចួ អនកម៉កក់ប៏នលឺសួរថ៖ 

-េតកមួយលីលី េនខងកនុងផទះែមនេទ? 

-េនះហ៍! នងេចញមកេហយ! 

ដំណលគន នឹងសំេឡងេនះ ខញុ ំករ៏សឡងំកងំ រកេជឿែភនកខលួន
ឯងមនិបន។ របូរងកយទងំមលូកក៏ល យេទជរងឹកំរពឹស 
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យល់ែតេភលងេបះដូង ែដលគិតែតេលតញបខុ់សចងវ ក។់ 
ចំែណក របភ វញិ នងទុចជំហនងក៉ ់  ឯទឹកមខុែដលដិត
ជបស់ន មញញឹមបរមុងទទលួេភញៀវេនះ កែ៏របជេសលកសល ំង
អស់។ នងសមលងឹែភនកខញុ ំគម នរបិច េធវមខុហសួចិតត េហយក៏
ែរសកខល ងំៗ៖ 

-ខញុ ំសអបេ់លក! 

ផុតសំេឡងេនះ របភរតវ់ងឹេចញពីរបងផទះ។ ខញុ ំដូចជទនៃ់ដ
ទនេ់ជង េកត មខុ េកត មត ់ សងួតទងំបំពងក់ រងឹទងំថគ ម 
និយយែលងេចញ។ ខញុឈំររទឹងមយួខណៈ ទល់ែតអនកម៉ក់
េដរមករកខញុ ំ េទបខញុ ំរតេ់ចញពីរបងផទះេនះ កនុងអរមមណ៍ចងរ់ត់
េទតម របភ ។ 

ខរួកបលខញុ ំែណនណនែ់តបញហ ែដលគិតមនិេចញ។ ខញុេំដរ
បេណដ រ គិតបេណដ រ េរបៀបដូចមនុសសវកិលចរតិ។ ខញុ រំសបែ់ត
រសកទឹ់កែភនក... េហតុអវកីរ៏បភសអបខ់ញុ ំ? រសលញ់េគែតមន ក់
ឯងពិតជេនឿយហតខ់ល ងំណស់។ ជេរចនដងេហយ ែដលខញុ ំ



 ែខរង ឆន  ំ២០០៧ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

66

ចងបំ់េភលចនង ែតខញុ ំេនែតេធវមនិបន េហយវរតឹែតេធវឲយដងួ
ចិតតខញុ ំឈចុឺកចប ់ ដូចកំពុងែតមតុកបិំត រចួកស៏េរមចថ េទះ
ជយ៉ងណកខ៏ញុ ំនឹងរកសរបូនង េនកនុងេបះដូងខញុ ំរហូត។ េប
េទះជរសលញ់នងែតមន កឯ់ង កប៏នសុខជងបំេភលចនង
ែដរ។ ប៉ែុនតវេនែតជទេងវកុហកខលួនឯង  ជនួរកីរយ  ជនួទុកខ
រងីៃរ... 

េតខញុ ំរតូវេធវយ៉ងណ? េបដំបងូេឡងខញុ ំមនិពយយមសគ ល់
នង េមលះ៉សមចិតតខញុ ំកម៏និសគ ល់ទុកខែបបេនះែដរ។ សគ ល់េគេធវ
អវី? រសលញ់េគេធវអវី? េបចុងេរកយេនែតមនិអចមន
និសសយ័នឹងគន ដែដលេនះ។ ឱ! និសសយ័េអយ! េពលេនះសូមប ី
ែតមត យខញុ ំកន៏ឲំយខញុ ំបនជបួនងែដរ ែតេហតុអវីកន៏ងេនែត
គម ននិសសយ័នឹងខញុ ំ? យនយនតែដលេធវដំេណ រេទមកេលដងវថីិ
ទងំឡយេអយ! េបសិនេសនហខញុ ំមនេគលេដរតូវេទដូចពកួ
ឯង មនិដឹងជលអយ៉ងណេទ។ ខញុេំដរឆលងថនល់ទងំអរមមណ៍
មនិជបខ់លួន។ ខញុ ំេចះែតគិតថ េតចិតតរសលញ់របស់ខញុ ំ ចំេពះ
របភ រតូវែតបញចបែ់មនេទ? 
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េគគរួឱយសអបណ់ស់
ថ េគជមនុសសអរកក។់ កតតិក 
មនុសសែកលងកល យ េសត
េគបនផតល់ឲយខញុ ំ កសុ៏ទធ
ចិតតរសលញ់របស់ខញុ ំេល
ចងឲ់យកតតិក ជមនុសស
មយួ ែដលបនរបគល់
ប៉នុម ននកែ់ដលចងយ់ក

ខញុ ំរតឡបេ់ទផទះវញិ េដយ
េរៀនចតទុ់កេរឿងរ៉វែដល
នយ័ដូចសុបិន។ ប៉ែុនត
រសបែ់តបនដឹងេរឿង

-លីលី! កូនេទបមកពីណ
ែលងយល់េហយ! 

េគគរួឱយសអបណ់ស់! វតតមនរបស់េគកនុងផទះខញុ ំ របប់
អរកក។់ កតតិក ែដលខញុ ំបនសគ ល់ 

កល យ េសតឯពកយេពចននិ៍ងអរមមណ៍លអៗ ែដល
សុទធែតែកលងកល យ។  េតៃថងេនះជ
េលរបូេគឬ? ខញុមំនិចងម់នៃថងេនះ

មនុសសមន កក់នុងៃថងេនះេទ។ េបះដូង
របគល់ឲយេគបតេ់ទេហយ េតមន

យកវមកវញិេនះ? 

វញិ េដយរបបខ់លួនឯងថ រតូវេធវចិតត
ែដលមនិសមបំណងទងំឡយ 

សុបិន។ ប៉ែុនតមនិនឹកសម នថ េពលខញុ ំចូលដល់
េរឿងសុបិនដត៏កស់លុតមយួេទៀត។ 

កូនេទបមកពីណ? រពឹកមញិេនះកូនេធវ

របបឲ់យខញុ ំដឹង
សគ ល់ គឺជ

លអៗ ែដល
ជៃថងបញចប់
េនះ... មនិ

េទ។ េបះដូងដប៏រសុិទធ
មនមនុសស

ចិតតឲយរងឹម ំ
 ឲយមន
ដល់កនុងផទះ 

េធវឲយម៉កគិ់ត
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ខញុ ំេដរេទរកម៉ក ់ បរមុងរ៉យរ៉បេ់រឿងទងំប៉នុម នរបបដ់ល់
គត ់ែតករ៏តូវគតនិ់យយពកយមយួឃល មនុ៖ 

-កូនឯងដឹងេទ? កមួយរបុសមន កេ់នះេគមនេរឿងេហយ! 

ឮែបបេនះេដមរទូងខញុ ំចបេ់ផតមញបញ័់រ េហយអនកម៉កក់សួ៏រ
ខញុ ំថ៖ 

-កូនសគ ល់កមួយរបុសេនះយូរេហយ ែមនេទ? 

ខញុ ំមនិេឆលយសំណួរេនះេទ  េរពះកនុងចិតតចងដឹ់ងែត េត កតតិក 
មនេរឿងសអី? 

-េតេគមនេរឿងសអី ម៉ក?់ 

ម៉កខ់ញុ ំេធវមខុរសេពន េឆលយថ៖ 

-គឺេពលេចញពីផទះេយងេទ េគរតូវឡនបកុ! 

ឮែបបេនះ ខញុ ំភយ័ណស់ រតេចៀកេសទរែតសត បស់មតម៉ីកខ់ញុ ំមនិ
ចូល៖ 
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-រគនែ់តចងឲ់យជបួមខុគន ជេលកទីមយួ រសបែ់តមនេរឿង
រ៉វធំយ៉ងេនះេទេហយ ឬកព៏កួកូនទងំពីរនកគ់ម ននិសសយ័
នឹងគន េទ។ 

ខញុ ំែបរជបនលឺសំេឡងេចញពីអរមមណ៍ែតមន កឯ់ង៖ 

-េមច៉កក៏ល យេទជអុីចឹង? េតេគយ៉ងេមច៉េហយ? 

ម៉កខ់ញុ ំេនែតសួរសំណួរដែដល៖ 

-េតកូននិងកមួយរបុសេនះមនអវីទកទ់ងនឹងគន ? 

ខញុ ំេនែតមនិេឆលយរបបគ់ត ់ គិតែតសួរេទគតវ់ញិទងំ
អនទះស៖ 

-ម៉ក!់ េតេគយ៉ងេមច៉េទេហយ? េគមនេរគះថន កធ់ងនេ់ទ? 

-េគសនលប ់មនិទនដឹ់ងខលួនេទ! 

-េតេពលេនះេគេនឯណ? 
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កតដិក មនិអចេកតេរឿងអីេទ! េទះជពកួេយងមនិែមនជគូ
េសនហ៍ កខ៏ញុ ំមនិអចេឃញេគេវទន រតឹែតមនិអចេឃញេគសល ប់
េចលខញុ ំេទៀត។ េទះបីេគជមនុសសអរកក ់ េទះបីខញុ ំឈប់
រសលញ់េគ ប៉ែុនតខញុ ំេនែតរបថន ឲយេគរស់េនេដយកតីសុខ។ ខញុ ំ
ពិតជខល ចៃថងេរកយខញុ ំែលងបនជបួេគេទៀត។ ខញុ ំមនិអចរទំ
េមលមនុសសដគ៏រួឲយសអបម់ន កេ់នះ រតូវឃល តពីជីវតិខញុ ំរហូតេនះ
េទ។ 

ខញុ ំកេ៏ទមនទីរេពទយ។ េនតមផលូវខញុ ំយំរណដំ េធមញ។ អរមមណ៍
ែដលចងេ់ហះេទេឃញេគភល មៗ កល យជមេួម៉នឹងេលបឿន
រថយនត ែដលវរេគមៗេរពះសទះចរចរណ៍។ ទរមែំតេទដល់
មនទីរេពទយ ខញុ ំរសកទឹ់កែភនកេជកថព ល់ ដងួចិតតរជួលរចបល់េសទរ
េរបះរទូង។ ខញុេំដរេទរកបនទបរ់បស់កតតិក ទងំសម រតីរេវ រវយ។ 
ឱ! មនទីរេពទយេពលេនះពិតជរគឹះសថ នដគ៏រួឲយខល ចបំផុត។ 
ទិដឋភពទងំឡយេនជំុវញិខលួន េរបៀបដូចជរបូភពរបផនូលៃន
មរណភព។ រគូេពទយេសលៀកពកព់ណ៌ស ដូចកំពុងេនកនុងពិធី
បណុយសព េហយេធវទឹកមខុរកញូវដូចពកួយមបល។ ជំហន
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របស់ខញុ ំមតងេលឿនមតងយឺត។ អរមមណ៍ខញុ ំរតឹែតរនធត ់ េពលែដល
ដឹងថ ខលួនេដរជិតដល់បនទបរ់បស់េគ។ ខញុអំសូជំហនេដរមយួៗ 
លុះរតេទដល់បងអួចកញចកៃ់នបនទបេ់នះ... 

រកេឡកតមបងអួចកញចកេ់ទ ខញុ ំេឃញកតតិក េដកសតូកសតឹង 
បិទែភនកជិត។ េបះដូងខញុ ំេចះែតែរសកដេងហ យចងេ់ដរេទែកបរេគ 
របថន ចងផ់តល់កមល ងំចិតតដល់េគ។ ប៉ែុនតខញុ ំបនរតឹមែតឈរ
សមលងឹេមលេគពីចមង យ េមលពីេរកបនទបែ់ដលបងំេដយ
រនងំកញចក។់ ខញុ ំេឃញកតតិក បេងហបបបរូមតនិ់យយរេវ រវយ 
ដូចជខំែរសកេហនរណមន កកំុ់ឲយឃល តពីេគ េធវឱយនរមីន ក់
េនះចបរ់មមៃដរបស់េគជប។់ នងគឺមន កែ់ដលអងគុយជែជក
ជមយួេគកលពីមសលិៃមងេ៉នះ។ ទឹកមខុនងកប៏រមភពីគតម់និ
ខុសពីខញុ ំ... ពកួេគេទបជគូនឹងគន ... 

ខញុ ំយកៃដជូតទឹកែភនកឲយសងួត រចួឈនជំហនេដររតឡប់
េរកយវញិ។ អរមមណ៍ខញុ ំលយឡំេដយកតីរេំភប កតរីពួយបរមភ 
និងកតីសត យរសេណះ។ ខញុគិំតែតសួរខលួនឯងថ កតដិកដូចជមនិ
អីេទ េតខញុ ំេនបរមភពីអវីេទៀត? តមផលូវរតឡបេ់ទផទះវញិ ខញុ ំេនែត
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ហូរទឹកែភនកដែដល មនិ
ហូរេចញមកេដយសរ

 

 

ជំេនរចុងែខបកេ់លវយៗ 
កនខ់ញុ ំទងំមនិអស់អល័យ។ េទ
អេលះអល័យខញុ ំេទ
ខយល់ មនិចងឲ់យខយល់
មនអរមមណ៍ថ ខយល់
ដូចជមនរយៈេពលខលី
វលិរតឡបេ់ទវញិៃនែខ
បំណងែបបេនះេសះ។ ឱ
សំបរុតមយួ ែដលមន
ជបេ់ដមរទូងកេមដ ដងួ
ែដលេនែតសយកលិន

ដែដល មនិដឹងថទឹកែភនករគបតំ់ណកេ់នះ
េដយសរេរឿងអវឲីយរបកដេឡយ។ 

ជំេនរចុងែខបកេ់លវយៗ ដូចកំពុងនិយយពកយ
អល័យ។ េទ... ខយល់េមតចនឹងអច

េទ? គឺខញុ ំេទវញិេទ ែដលអេលះ
ខយល់ដរ៏តជករ់សតេ់ចញពីជីវតិ េទប

ថ ខយល់ែបរជេចះនិយយ។ ែខរងឆន ំ
ខលីណស់។ ខញុេំនែតមនិអស់
ែខរង ែដលបនសល់ទុកែតអនុសសវរយី៍

េសះ។ ឱ! ែខរងេអយ! ឆន មំនុ
មនតអួកសរតូចឆម ររបស់នង រគន់
ដងួចិតត និងមនសករសូកូឡ

កលិនឈងុយផតល់កតីសងឃមឹដល់ខញុ ំ។ ប៉ែុនត

េនះ រសក់

ពកយ«ល»មក
អចមនចិតត

អេលះអល័យ
ជីវតិ េទបកល យជ

ឆន េំនះហក់
អស់ចិតតនឹងករ
អនុសសវរយីខ៍ក
មនុខញុ ំេនសល់

នង រគនប់នឱប
សូកូឡមយួរបអប ់

ខញុ ំ។ ប៉ែុនតឆន េំនះ
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គឺបនសល់ែតពកយមយួឃល ថ «ខញុ ំសអបេ់លក!»។ រសលញ់
មនុសសមន ក ់ េបដឹងថេគសអបខ់លួនេនះ េតចិតតឈចឺបក់រមតិ
ណ?  

អងគុយសញជបស់ញជ ឹងសមលងឹេមលផក យ េផញចិតតនឹកពីចមង យ
តមជំេនរចុងែខ ែតេរបៀបដូចេផញចិតតេសនហ៍ឲយរសតែ់លងវលិ
ៃវ។ ករនឹករឭកបនរតឹមែតជករនឹករឭកែតមន កឯ់ង ឯករ
រសលញ់កប៏នរតឹមែតជកររសលញ់ែតមន កឯ់ង... មនុនឹង
រតឡបេ់ទវញិ សូមឲយខយល់រងេមតត របបខ់ញុ ំផង េតខញុ ំអចបន
ជបួរបភ មតងេទៀតែដរេទ? ឬកនិ៏សសយ័េសនហ៍ែដលអនកតក់
ែតងចរេនះ រតូវបញចបរ់តឹមែខរងឆន ហំនឹង? េបនិសសយ័េកត
េឡងសរមបែ់តបញចបេ់ទវញិយ៉ងេនះ េតចបំចឲ់យេកតមន
េធវអវី? 
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ឆន  ំ
 

មយួឆន កំនលងផុតេទៀតេហយ។ ែខរងឆន េំនះ
របូថតរបស់ខញុ ំ េទដក់
ថ “េទសភពរសុកែខមរ
រដូវកល។ មនរបូ
និងបរេទស។ របស់ខញុ ំ
េហះតមខយល់ ែតរតូ
ែរសពណ៌មស ែដល
បកក់ដលួរបគរួឲយអណិត
េសងៀមធមឹងែកបរមតរ់បឡយ រស់
ជេទសភពកមសត់ៗ ។

 

ឆន  ំ២០០៨ 

មយួឆន កំនលងផុតេទៀតេហយ។ ែខរងឆន េំនះ 
ដកត់ងំកនុងពិធីពិពរ័ណ៍របូថតមយួ េឈម ះ
ែខមរ” ែដលេគដកត់ងំរបូថតេទសភព
របូថតជេរចនែដលថតេដយអនក
ខញុ ំគឺរបូេទសភពែខរង មនដូចជ
រតូវេគចងជបែ់ខសគម នេសរភីព... 

មស ែដលេដមរសូវទងំឡយរតូវខយល់បក់
អណិត... របូេដមគមយួេដម ខំ

របឡយ រស់េនកំរពឯក... គឺសុទធ
កមសត់ៗ ។ 

 ខញុ ំបនយក
មយួ េឈម ះ

េទសភពរគប់
អនកថតរបូែខមរ 

ជែខលងរបឹង
... របូវល

បកេ់បក ឲយ
េដម ខំរតដរដុះ

សុទធសឹងែត



 ែខរង ឆន  ំ២០០៨ 
 

 

និពនធេដយ សុខ ចន់ផល 

4

អរមមណ៍ខញុ ំកនុងេពលេនះ េមលេឃញពិភពេលកែសនេរកៀម
រកំណស់។ េបះដូងសវិតរសេពនបណដ លឲយខញុ ំថតរបូភព
កមសត់ៗ  ឯដងួចិតតេសល ករញមជំរញុឲយខញុ ំកតអ់តថនយ័របូភព 
េដយសមដអីពមងគល។ េវលេនះខញុ ំគរួែតរកីរយ គរួែតមន
េមទកភពចំេពះខលួនឯង ប៉ែុនតខញុ ំែបរជយល់ថ ជីវតិខញុ ំែសន
ឯក គម នអនកណរែំលកកតីសបបយរកីរយេនះជមយួខញុ ំ
េឡយ។ មនុសសឯកមន កែ់ដលកំពុងែតេសចសបបយមន កឯ់ង 
វមនិែមនជេរឿងសបបយេទ ែតគឺជេរឿងដក៏មសតបំ់ផុត។  

ែមន! មនមនុសសជេរចនចូលមកេមលរបូថតរបស់ខញុ ំ សូមប ី
ែតេលកប៉អនកម៉កខ់ញុ ំកអ៏េញជ ញមក កញញ  បអូនធមខ៌ញុ ំកម៏ក... េត
េហតុអវីកខ៏ញុ ំមនិអចែចករែំលកកតីរកីរយេនះជមយួពកួេគេទ? 

-វ៉កេ់អុ! កំពុងែតគិតសអីហនឹង? 

កញញ  របែហលជយល់ថ ខញុ ំកំពុងែតភលកឹសម រតីមនិដឹងថ 
នងេដរមករកខញុ ំេហយ បនជខំពញញ កខ់ញុ ំយ៉ងេនះ។ តមពិត
ខញុ ំេឃញនងេដរមករកខញុ ំចបស់ែចស រគនែ់តខញុ ំមនិបនចប់
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អរមមណ៍េមលេទនង។ េអ... េទបែតេមលេឃញចបស់ែមនេត 
ថ កញញ  ៃថងេនះតុបែតងខលួនសអ តខុសពីធមមត ដូចចងម់ក
បងអួតឲយខញុ ំលងេ់សនហ៍េលនងអុីចឹង។ េគថមនុសសរសីមន
លអគននិ់ងលអេឆត ឯ កញញ  េនះ គឺចូលជំពូកមនុសសរសីលអគន់
េហយ េរពះជបួគន ដំបងូខញុ ំេមលមនិដឹងថ នងសអ តរតងណ់
េទ ែតលុះេមលមយួឆន  ំពីរឆន  ំ ៃថងេនះេទបដឹងចបស់ថ នងពិត
ជរសីសអ តមន កែ់មន។ 

-បងកំពុងគិតសអីហនឹង? រចែណនប៉ម៉ករ់សលញ់គន េទដឹង? 

សួរមតងមនិេឆលយ កសួ៏រមតងេទៀត។ ែភនកនងសមលងឹមខុខញុ ំគម ន
របិច។ េនជិតនងមតងៗ ខញុដូំចជចងែ់តរតេ់ចញ េរពះឥឡូវ
នងេចះែតពយយមេធវខលួនសនិទធសន លនឹងខញុ ំ រហូតេធវឱយខញុ ំ
សងសយ័ថ នងកំពុងែតតមរសលញ់ខញុ ំេហយ។ ខញុញំញឹម
េសទរ េឆលយេទនងវញិ៖ 

-េមច៉កក៏ញញ ដឹងចិតតខញុ ំេមលះ៉? 
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-រល់ៃថងខញុ ំចបអ់រមមណ៍បងប៉ណុណ  បងមនិដឹងេទៃអហ?៊ េមល
ចុះ! បងេធវមខុដូចមននរណសល បអ់ុីចឹង។ េតបងេកតទុកខេរឿង
អី? េរឿងេសនហអហ? បងឯងេនះដូចខញុ ំថតងំពីឆន មំនុមនិខុស គឺ
មនិែដលេពញចិតតនឹងអវី ែដលខលួនឯងកំពុងែតមនេទ... ខញុ ំេនះ
យកចិតតទុកដកេ់លបងជងេគបំផុតេហយ ដឹងេទ? េមលែនក៎ 
ខញុ ំដឹងថបងចូលចិតតអនេរឿងកំែបលង កេ៏ទទិញេសៀវេភេរឿង
កំែបលងមកឲយបង។ េណ៎ះ យកេទអនេទ ែរកងមខុរកីវញិ! 

ខញុ ំទទលួេសៀវេភេរឿងកំែបលងេនះពីៃដនង៖ 

-អរគុណេរចន! 

-បងដឹងេទ? េពលខញុ ំេទទិញេសៀវេភេរឿងកំែបលងេនះ ខញុ ំបន
ជបួេរឿងកំែបលងពិតរបកដមយួ គរួឲយចងេ់សចែមនែទន។ កល
េណះខញុ ំទិញេរឿងកំែបលងបនេហយ កម៏ករកេមលេរឿងរបេលម
េលក រសបែ់តរបទះេកមងរបុសមន កអ់យុរបែហលជ ១៤-១៥
ឆន  ំ កំពុងែតកនេ់រឿងរបេលមេលកមយួកបល ែដលមន
សរេសរអកសរេលរកបថ “ហមអយុេរកម១៨ឆន អំន”។ ខញុកំ៏
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សួរវថ «េអ! អនូឯងអយុមនិទនរ់គប១់៨ឆន ផំង េមច៉កទិ៏ញ
េសៀវេភេនះ?» បងដឹងថវេឆលយយ៉ងេមច៉េទ? ...វេឆលយថ 
«ខញុ ំទិញយកេទទុកមនិបនេអហះ? ទុកដល់អយុ១៨ឆន  ំចអំន
េទ!» 

េរពះខញុ ំេនេសងៀម អតរ់ពមេសច នងកសួ៏រ៖ 

-េមច៉? បងរកកែនលងេសចមនិេឃញអហ? 

ខញុ ំកេ៏សចទងំបងខំចិតតដកន់ង។ តមពិតខញុ ំេសចមនិេចញេទ 
េហយែថមទងំចងែ់រសកយំឲយឮេទៀតផង េរពះអនកែដលយក
ចិតតទុកដក ់ ចងឲ់យខញុ ំេសចសបបយ មនិែមនជមនុសសែដលខញុ ំ
រសលញ់។ ដងឹេទ? ថេពលេនះខញុ ំនឹកមនុសសមន កេ់សទរែតឆកួត
េទេហយ។  

រគេនះ កញញ  បតូរពីសំេឡងខល ងំៗ កល យជសំេឡងដស៏ងប ់
បនលឺមករកខញុ ំថ៖ 

-េមលេទបង គម នេរឿងអវីឲយសបបយចិតតេកតេទ។ សថ នភព
បងយ៉ងេនះ គរួែតរពមមករស់េនជមយួេលកប៉អនកម៉កវ់ញិ
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េទ។ កំុរស់េនមន កឯ់ងេទៀត។ ខញុ ំមនិចងដឹ់ងថ បងេកតទុកខ
េរពះេរឿងសអីេទ ែតខញុ ំចងឲ់យបងដឹងថ ខញុនឹំងពយយមេធវឲយបង
បនសបបយចិតតវញិ... េទះេដយវធីិណកេ៏ដយ... បងដឹង
េទ? េពលេឃញបងេធវឫកពែបបេនះ ខញុ ំឈចឺបប់៉ណុណ ? 
...េទះជបងមនិខវល់នឹងខញុ ំ កប៏ងគរួែតគិតពីេលកប៉អនកម៉ក់
របស់បងផង។ 

ខញុ ំមនិេឆលយតបនឹងនងេទ រគនែ់តសមលងឹតមសមតរីបស់នង 
េមលេទេលកប៉អនកម៉ក។់ ឥឡូវេនះទំនកទំ់នងរបស់ពកួ
េយងលអរបេសរណស់។ ខញុ ំមនិែដលេឈល ះរបែកកជមយួ
េលកប៉េទៀតេទ េរពះគំនុំគំុកនួទងំអំបលម៉នរវងខញុ ំនិង
គត ់ រតូវបនរលយេទតមេរគះថន កម់និសល ប ់ ែដលខញុ ំជបួ
កលពីឆន មំនុេនះបតអ់ស់េទេហយ។ 

ពិតណស់... ជីវតិមនុសសមនិែមនរស់េនសរមបែ់តេរឿង
េសនហមយួមខុឯណ? េមច៉កខ៏ញុ ំមនិេរជសេរ សសុភមងគល
េផសងៗេនជំុវញិខលួនេនះផងេទ? គំនិតេចះែតគិត ដងួចិតតរតឹែត
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សមុគសម ញ។ នឹកមនិដល់ េពលខញុ ំងកមខុមករក កញញ  វញិ ក៏
េឃញនងសរមកទឹ់កែភនកដកខ់ញុ ំ៖ 

-ខញុ ំដឹងថ បងចតទុ់ករបូខញុ ំរតឹមែតជបអូនរសីប៉េុណណ ះ... ែត
ខញុ ំ... រតូវែតរបបប់ងថ... ខញុ រំសលញ់បង... 

េពលពកយេនះចប ់ កញញ រតេ់ចញពីមខុខញុ ំបត ់ ទុកឲយខញុ ំេន
ឈររទឹង េដយចិតតនឹកអណិតនងផង រចបកូរចបល់នឹង
អរមមណ៍ខលួនឯងផង។ េរឿងរ៉វេនេលេលកេនះសុទធែតពិបក
េដះរសយយ៉ងេនះឬ? មនុសសមន ក់ៗ រងទុកខេដយសរែត
មេនសេញចតនខលួនឯង។ កញញ រសលញ់ខញុ ំ ែតខញុ ំរសលញ់
របភ ឯរបភ មនិរសលញ់ខញុ ំ... េហតុអវីករ៏ពហមលិខិតមនិរពម
ចរឲយមនុសសរគបគ់ន  រសលញ់ែតអនកណែដលរសលញ់ខលួន
េទ? កញញ មនិែមនអនឯ់ណ? េហតុអវីនងរតូវមកខូចចិតត
េរពះែតរសលញ់ខញុ ំ? របភមនលអេលសកញញ  មយួេមឃមយួ
ដីឯណ េមច៉កខ៏ញុ ំមនិអចបំេភលចនង មករសលញ់កញញ  
ជំនសួវញិ? ប៉ែុនតេសនហគឺចិតតជអនកបញជ  មនិែមនបញញ ជអនក
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បញជ េទ។ េនកនុងភពែផនដីេនះមនិខវះេទរសីលអ ប៉ែុនតមនុសស
រសីែដលខញុ ំរសលញ់គឺមនែតមន កប់៉េុណណ ះ។ 

 

ទំពរ័ជីវតិរបស់ខញុ ំនៃថងេនះ គឺហកកំ់ពុងឈនេទរកជំងឺធល ក់
ទឹកចិតតេហយ  េរពះកមល ងំចិតតកនុងកររស់េនរបស់ខញុ ំដូចជ
រលយសូនយគរួឲយខល ច។ េហតុេនះនេពលរេសៀល ខញុកំប៏នេទ
ផទះរបស់មតិតភកតិមន ក ់ េដមបមីនគន របឹកស។ គតេ់ឈម ះ សន ៃដ 
មនអយុេរចនជងខញុ ំ គឺជមនុសសែដលខញុ ំែតងែតេគរព។ ខញុ ំ
បនសស័ពទេរឿងរ៉វកនុងចិតតរបបគ់ត ់រចួគតក់េ៏ពលថ៖ 

-េបរសលញ់មនុសសមន កព់ិតរបកដ េហតុអវីកច៏បំចខ់វល់
ថ េគរសលញ់េយងវញិ ឬកអ៏ត?់ 

ខញុ ំតបេទគតវ់ញិ៖ 

-រសលញ់គឺរគនែ់តចងឱ់យេគបនសុខ ប៉ែុនតខញុ ំេនែតឈចឺប ់
រគបេ់ពលឮសំេឡងរបស់នង។ រល់យបខ់ញុ ំែតងេបកវទិយសុដ ប់
សំេឡងនង... ខញុ ំចងជ់បួនងណស់... េហយៃថងេនះខញុ ំចងឱ់យ
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នងេទចូលពិធីពិពរ័ណ៍របូថតរបស់ខញុ ំ... េសនហគឺជករ
លះបង ់ ែមនេទ? ប៉ែុនតេនេពលរសៃមេឃញនងសនិទធសន ល
ជមយួអនកដៃទ េបះដូងខញុ ំកែ៏រសករបបខ់ញុ ំថ វចុកចបណ់ស់ 
វទទលួមនិបនេទ... 

-េតេនះឬគឺជេសនហរបស់បអូនេនះ? ចិតតមនុសសបរសុិទធ
ណស់ េហតុអវីកក៏តីរសលញ់របស់មនុសសមនិបរសុិទធផងេទ? 

ឮគតថ់យ៉ងេនះ ខញុ ំកនឹ៏កេឃញេរឿងមយួ៖ 

-កលសគ ល់គន ដំបងូ របភធល បសួ់រខញុ ំតមសំបរុតថ េហតុអវី
កខ៏ញុ ំចងរ់បអ់ននងេមលះ៉? េបគម នរបេយជនក៍ម៏នុសសមនិតសូ៊
េធវអវីែដរ ែមនេទ? 

-នងសួរេនះគឺរតូវេហយ។ បអូនរតូវទទលួសគ ល់ថ បអូន
រសលញ់នង គឺបអូនចងប់នរបេយជនពី៍នង។ េនះមនិែមន
ជកតីរសលញ់ដប៏រសុិទធេទ េទបបអូនេនែតមនិអចទទលួកតី
រសលញ់ពីនងវញិបន។ មនុសសពីរនកេ់ធវបណុយដូចគន  
េហតុអវីកប៏នបណុយខុសគន ? េនះគឺេរពះមនុសសមន កេ់ធវបណុយ
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េដយចិតតរជះថល  ែតមនុសសមន កេ់ទៀតេធវបណុយេដយតណហ ។ 
េគមនិយល់េសះ ថករេធវបណុយេដយរបថន ចងប់នបណុយ
តបសនង វែបរជមនិអចទទលួបនបណុយេទវញិ។ េនះេហយ
គឺជដំេណ រធមមជតិដប៏រសុិទធ។ 

បងសន ៃដ ឈបនិ់យយ េដយចងឲ់យខញុ ំបេញចញេយបល់ ែត
ខញុ ំរកនឹកនិយយសអីមនិេចញេសះ។ ទសសនៈរបស់គតកំ់ពុងែត
បំផុសសំណួរឲយខញុ ំេឆលយថ េតេសនហរបស់ខញុ ំេលរបូរបភ គឺ
រគនែ់តជកររបថន េទ ែមនេទ? បងសន ៃដ េពលបនត៖ 

-កតីរសលញ់គឺជេរឿងលអណស់ មនិែមនជេរឿងរបចណ័ឌ
រចែណនទល់ែតេសះ។ បអូនមនិគរួខវល់ថ មនុសសែដលបអូន
រសលញ់ េគរសលញ់អនកណខល ងំជងបអូនេឡយ។ េហតុអវីក៏
បអូនចងយ់កនង មកេធវជកមមសិទធិរបស់ខលួន? េតេនេលេលក
េនះមនអវីជរបស់េយងេទ េបសូមបែីតខលួនេយងកម៏និែមនជ
របស់េយងផង? ចុះទរមមំនុសសែដលេយងរសលញ់ េតអច
ជកមមសិទធិរបស់េយងេទរចួេទ? 
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សមតគីតសុ់ទធែតរតឹមរតូវទងំអស់ ប៉ែុនតវដូចជគម នឥទធិពល
េធវឲយជីវតិមនុសសមនសងឃមឹេសះ។ ខញុនិំយយេទគតថ់៖ 

-សមតរីបស់បងេនះ ខញុ ំកធ៏ល បគិ់ត។ ែតវរតឹែតេធវឲយខញុ ំយល់ថ 
ជីវតិមនុសសគម ននយ័េសះ។ សូមបែីតកតីសងឃមឹចុងេរកយក៏
គម នផង... េតមនុសសគរួរស់េធវអវីេទ? 

-បអូនរតូវដឹងថ គំនិតរតឹមរតូវគឺគំនិតណែដលផតល់នូវ
របេយជន។៍ គំនិតផតល់របេយជនគឺ៍ជគំនិតៃនកតីសងឃមឹ ប៉ែុនត
រល់កតីសងឃមឹទងំអស់ កម៏និគរួលុបេចលេសចកដីពិតែដរ េត
ែមនេទ? 

គិតេទ េទះជមនុសសពូែកគិតយ៉ងណកេ៏ដយ េបជបួ
បញហ េហយ កេ៏នែតរតូវករគំនិតរបស់មនុសសមន កេ់ទៀតែដរ។ 
ៃថងេនះេបខញុ ំមនិបននិយយជមយួនឹងបងសន ៃដេទ ខញុ រំបែហល
កល យជឆកួតកថ៏បន។ គតប់នផត ខំញុ ំមនុេពលែបកគន ថ៖ 

-កំុនឹកេគខល ងំេពក េរពះេយងមនិអចបញជ ករ់បបអ់នកែដល
េយងនឹកេនះ ឲយយល់ពីទំហំនឹករបស់េយងបនេឡយ។ ឈប់
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នឹកេគមនិែមនមននយ័
ឈបេ់ធវបបខលួនឯងែត

 

 

រពះចនទរះកនែ់តខពស់ ធតុអកស
រេំហយរុេំរសបទីរកុង
បននឹងទីរកុងមយួសថិត
កំពុងជិះរថយនត េចញ
នូវសកមមភពមយួេនះ
ជីវតិមនុសសគរួឲយធុញ

េពលចូលេទដល់កនុងផទះ ម៉ក់
ែរសកេហខញុ ំ៖ 

-លីលី! កូនមកេណះេមល៍

ខញុ ំេដរេទអងគុយែកបរគត៖់

នយ័ថឈបរ់សលញ់េគេទ 
ែតប៉េុណណ ះ។ 

រពះចនទរះកនែ់តខពស់ ធតុអកសកនែ់តរតជក់
ទីរកុងភនេំពញ ឲយឮែតសំេឡងខយល់បក ់

សថិតេនឯវលរេហសថ ន។ ខណៈ
េចញពីប៉សុត�វទិយរុតឡបេ់ទផទះវញិ។ ខញុ ំ
េនះដែដលៗ រហូតទទលួអរមមណ៍

ធុញរទនយ៉់ងេនះឬ? 

ចូលេទដល់កនុងផទះ ម៉កេ់នអងគុយេមលទូរទសសន ៍ ក៏

កូនមកេណះេមល៍! 

េដរេទអងគុយែកបរគត៖់ 

 គឺរគនែ់ត

រតជក.់.. រដូវ
បក ់ េរបៀប

រេហសថ ន។ ខណៈេនះខញុ ំ
វញិ។ ខញុ ែំតងេធវ

អរមមណ៍ថ េត

ទសសន ៍ ក៏
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-ម៉កប់តផ់ត សយេហយេន? 

-ដូចជបតេ់ហយកូន។ ែនកូន... លង ចមញិេនះម៉កេ់មល
ពត័ម៌ន េហយេឃញកមួយកតតិក េនកនុងពិធីពិពរ័ណ៍របូថត
មយួ... េគឥឡូវេនះសគមដល់េហយ។ េតកូនធល បប់នជបួេគ
េទ? 

-អតែ់ដលផងម៉ក!់ 

-តមពិតេរឿងកូននិងកតតិក េទះជមនិបនជគូរសករ កគ៏រួ
ែតរបអ់នគន ែដរ។ 

ខញុ ំេនេសងៀមបនតិច េទបេឆលយ៖ 

-កូនកធ៏ល បគិ់តអុីចឹងែដរ រគនែ់តពកួេយងមនិែដលមន
ឱកសបនជបួគន េសះ។ ខញុចូំលកនុងបនទបសិ់នេហយម៉ក!់ 

ខញុ ំេរៀបនឹងេរកក ម៉កក់ឃ៏ត៖់ 

-ឈបសិ់នកូន! ៃថងមញិម៉ករ់បស់កមួយកតតិក គតទូ់រស័ពទមក
េលងម៉ក។់ ...ម៉កក់ន៏គំតនិ់យយពីកតតិក េហយសួរគតថ់ 
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េតគតម់នដណដឹ ងរបពនធឲយេគេហយឬេន? គតក់េ៏លកយក
េរឿងឆន មំនុមកនិយយ េហយថកតដិក របបគ់តថ់ េគ
រសលញ់ែតកូនឯងមន កេ់ទ។ ដល់ម៉កសួ់រគតពី់េកមងរសីសក់
រញួេនះ ថជអនកណ? េទបដឹងថ នងគឺជកូនរសីធមរ៌បស់
គត.់.. 

សត បដ់ល់រតឹមេនះ ខញុ ំហកប់នភញ កពី់សុបិន។ ខញុ ំែតងសុបិន
េឃញកតតិក និងនរមីន កេ់នះគឺជគូសងសរនឹងគន ។ ខញុឱំបម៉ក ់
េដយចងទ់មទរករយល់ចិតតពីគត៖់ 

-ម៉ក!់ កូននឹកេគណស់។ កូនខនេឃញេគមយួឆន េំហយ។ 
កនលងមកកូនែតងរបបខ់លួនឯងថ កូនសអបេ់គ ទងំដឹងចបស់ថ 
កូនរសលញ់េគជទីបំផុត... 

-េនេលេលកេនះ គម នអវីអចរបណងំរបែជងនឹងេពលេវល
បនេទ។ ឥឡូវេនះេពលេវលពិតជអចេធវឲយកូនពិេសធចិតត
ខលួនឯងបនចបស់ េហយកអ៏ចបករសយនូវករយល់រចឡំ
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មយួេទៀតផង។ កូនរសីម៉ក!់ េបកូនរសលញ់កតតិក កូនករ៏តូវ
េធវអវីេដមបកីតីរសលញ់របស់កូនែដរ។ 

េពលេវលែតងផល ស់បតូរធតុអកស ផល ស់បតូររដូវកល ផល ស់
បតូររបវតតិសរសត ផល ស់បតូរទងំចិតតមនុសស ប៉ែុនតេសនហេសម ះ
របែហលជេពលេវលផល ស់បតូរមនិបនេឡយ។ េគថចងឈ់នះ
េសនហ គឺរតូវេគចេវះពីេសនហ ប៉ែុនតេហតុអវីករ៏តូវយកឈនះ
េសនហ? េទះបីជខញុ ំយកឈនះេសនហបនែមន ែតខញុ ំនឹងចញ់
ជីវតិខលួនឯង។ ឆកជីវតិខលីណស់ េហតុអវកីខ៏ញុ ំមនិសូវខវល់នឹង
ចបយ់កសុភមងគល ែដលរសតក់តម់ខុខញុ ំេសះអុីចឹង? 
រសលញ់មនុសសមន ករ់តូវផតល់ឱកសឲយេគ និងផតល់ឱកសឲយ
ខលួនឯងផង។ គំនិតអតម និយមរបស់ខញុ ំ ែដលរបថន ឲយេគ
រសលញ់ខលួនខល ងំជងខលួនរសលញ់េគេនះ ែបរជេភលចគិតថ 
ចិតតខលួនឯងរសលញ់េគខល ងំប៉ណុណ េទវញិ។ 

កតតិក! េតេពលេនះេលកេនទីណ? ជីវតិពកួេយងដូចជ
េនែសនឆង យពីគន ណស់។ េតេយងែលងមននិសសយ័នឹងគន
េហយែមនេទ? ខញុ ំចងជ់បួេលកមតងេទៀត... ចងសួ់រេលកថ េត
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េលករសលញ់ខញុ ំែដរ
ចងសួ់រេលក... ប៉ែុនត
សំខនជ់ងេគ។ 

 

 

រថយនតេបលេទមខុ វលែរស
ឆង យេទៗដចក់នទុយ
ឲយមនុសសគយគនដ់ល់
ដំេណ រកតេ់ទសភព
េដមបេីទកមសនតេនឯ
រថយនតេនះអុីចឹង គរួ
េនតមផលូវ កំុសូវខវល់
គងែ់តដល់ដូចគន ។ េមល
ឆល ស់ពណ៌ េរបៀបដូច

ែដរេទ? មនសំណួរជេរចនណស់
ប៉ែុនតេពលេនះមនែតសំណួរមយួេនះ

រថយនតេបលេទមខុ វលែរសទងំឡយរតថ់យ
កនទុយែភនក។ េទសភពេនតមផលូវេនះ អច

ដល់រសវងឹេភលចទុកខេសកបន។ ៃថង
េទសភពដរ៏តកល ជមយួមតិតភកតិជ

ឯរសុកែរស។ ជីវតិមនុសសគឺដូច
អុីចឹង គរួណស់ែតេចះេរតករតអលនឹង

ខវល់ពីេគលេដខល ងំេពក េរពះមនុ
គន ។ េមលចុះ! វលែរសខវ តែ់ខវងរចន

ដូចជករមលរពំ រចួេឃញេដមេតន ត េដម

ណស់ែដលខញុ ំ
េនះេទ ែដល

ថយេរកយ
េនះ អចេធវ

បន។ ៃថងេនះខញុ ំេធវ
ជេរចននក ់

ដូចកំពុងែតជិះ
នឹងេទសភព
មនុនិងេរកយ
រចនជរកឡ

េតន ត េដម
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ចរ ែដលឈរដូចអនកតែថរកសែរសរសូវរបជកសិករ លមអ
ជមយួរបូទីងេមងឈរឆកឹង បេងអរហវូងចបមនិឲយចុះសីុរសូវ។ 

ទីបំផុតពកួេយងកម៏កដល់េគលេដ េដយរគនែ់តទុកឲយ
េពលេវលរសតេ់ទមខុែតប៉េុណណ ះ។ ទីសថ នេនះជវលែរស
ែដលេទបែតរចូតេហយថមីៗ ធំុកលិនជរញជ ងំរសូវជបរ់ចមះុ។ 
រថយនតមយួេទៀតែដលមកដល់ទីេនះមនុ ពកួេគនគំន រកល
កេនទលសលឹកេតន ត េរៀបចំអហរៃថងរតងេ់នេរកមមលបេ់តន តបី
េដម ែដលកំពុងរតូវខយល់បកអ់រងួនសលឹក លនសូ់ររអឹកដូចេគ
របគំេភលង។ មនុសសទងំអស់គន មនិបនរបមលូផតុ ំែតមយួកែនលង
េទ។ អនកខលះនគំន េទេលងបឹងឈូក អនកខលះេទៀតបេងហ ះែខលង
េលង េហយកម៏នសងសរមយួគូ កំពុងអងគុយសសងគន េរកម
មលបេ់ដមសែងក េមលែតសរកិញីេឈម ល។ 

កមមវធីិកមសនតេនះ គឺេផតមគំនិតេដយរបិយមតិតវទិយ ុ េហយក៏
មនពិធីករវទិយមុកចូលរមួេរចនែដរ។ របភ អចមកចូលរមួែដរ 
េទដឹង? ប៉នុម នៃថងមកេនះ ខញុ ំបនគិតយល់េរចនពីេសនហខញុ ំ
និងនង គឺគិតពីនិសសយ័េសនហ៍ គិតពីអវេីហថេសនហពិត? 
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អចនិយយថខញុ ំនិងរបភ មននិសសយ័នឹងគន ែមន ប៉ែុនតពកួ
េយងេនែតគម នវសន។ េហតុេនះេទបខញុ ំយល់ថ មនុសសែដល
មននិសសយ័នឹងគន មនអវីគរួឲយសរេសរេទ ែតអវីែដលគរួឲយ
សរេសរ គឺមនុសសែដលខំកសងនិសសយ័េដយខលួនឯងេទវញិ
េទ។ 

ចំេពះេរឿងេសនហ បងសន ៃដនិយយរតូវណស់។ េបេយង
រសលញ់មនុសសមន កព់ិតរបកដ ចបំចខ់វល់ថ េគរសលញ់
េយងវញិ ឬកអ៏តេ់ធវអវី? កតីរសលញ់មនិែមនជតណហ  ែដល
របថន េដមបសុីភមងគលមន កឯ់ងេឡយ។ េសនហបរសុិទធមនិបច់
គិតពីលទធផលចុងេរកយ េដយរគនែ់តរកសករចងចដំល៏អ
មយួសរមបជ់ីវតិ ករ៏គបរ់គន។់ េសនហរបកដជអចបេងកត
េឡងែតមន កឯ់ង រចួកប៏ញចបេ់ទវញិែតមន កឯ់ង ប៉ែុនតេបេយងមនិ
ចងប់ញចប ់កគ៏ងេ់នមនេសនហេនះកនុងដងួចិតតេយងរហូត។ 

រពះអទិតយខំរះបងអួតរសមីណស់ែដរ ប៉ែុនតខយល់រដូវេនែតបក់
េបកឲយខញុ ំរងបន។ ជំហនខញុ ំេដរតមភលែឺរស សំេដេទេដមផក
រតែបកៃរពមយួគុមពទងំមនិដឹងខលួន។ ផក រតែបកៃរពមយួែមក 
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ែដលេនចុងខពស់ផុតពីៃដ រកីរសស់បរ៉បិម ហកញ់ញឹមទទលួ
សវ គមនខ៍ញុ ំជេភញៀវ។ ខញុអំងគុយចុះេលភលែឺរសែកបរេដមរតែបកៃរព
េនះ។ បរយិកសជំុវញិខលួនែសនមេនរមយណស់។ ចបំនថ 
ខញុ ំធល បរ់សៃមចងម់កេមលផក រតែបកៃរពរកីេនវលែរស ជមយួ
របភ ែតេពលេនះខញុ ំែបរជមកែតមន កឯ់ង... 

-របភ! បងនឹកអនូណស់!!! 

េបះដូងឯក អរមមណ៍ែសនសេងវគ បណដ លឲយធល យេចញ
សំេឡងពីដងួចិតតមកខងេរក េដមបបីនធូររទូង។ ែរសកពកយ
កនុងចិតតេនះរចួ ខញុ ំដកដេងហមធំ ែភនកសមលងឹេមលេមឃដធំ៏លវឹង
េលវយ េរពះចងអ់ងវរេមឃឲយយល់ចិតត... 

-កតតិក! ខញុ ំកនឹ៏កេលកែដរ!!! 

...សំេឡងេនះរសតម់កពីទិសខងណ? ឱ! ខយល់េអយ! 
លមមឈបប់កសិ់នេហយ ទុកឲយរតេចៀកខញុេំផទៀងសត បសំ់េឡង
េនះឲយចបស់។ េហតុអវីកែ៏របជសង តឈ់ងឹវញិេទេហយ? ឬកខ៏ញុ ំ
រសៃមេទដឹង? េទះយ៉ងណេបះដូងខញុ ំេនែតេលតញប ់
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ដេងហមខញុ ំេនែតដកដងហក ់ េរពះរតេចៀកខញុ ំសត បឮ់ចបស់ណស់ 
ថសំេឡងេនះកំពុងែតេនជិតខញុ ំបេងកយ... 

-សួសដីេលក! 

រគេនះសំេឡងខយល់កល យជសង តរ់ជងំ ទុកឲយសំេឡង
េបះដូងសសងគន ... េហយេពលេវលករ៏តូវឃតឲ់យឈបេ់ដរ
េទមខុរតឹមហនឹង... 
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េនះេហើយគឺ
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ក់ 
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និរន0រK។ 
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រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទធិបញញ

េនះគឺជេសៀវេភេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិត។ េឈម ះតអួងគ ទីកែនលង និង 
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