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                                                រពះអាទិត្យថ្មីរះលលើដែនែីចាស ់

 លនំលំរឿង 

 ថៃ្ងទី ១៩ កុមមះ ឆ្ប ាំ ១៩៦០ 

 រ្អ័យ បានដឹកនាំអបកដាំណ ើ រណេញពីស្ថទ នីយ៏បាត់ដាំបង ណ ើយណបាលយ៉ងណលឿនសាំណៅណៅ
ទីលកុងភបាំណពញណោយបណចចញសននឹកសនន ប់ខ្ធ័រខ្ទធ រណសធើរញាប់ញ័រលប្ពី។ 

ពួកអបកជិះភាគណលេើនបាននាំគ្នប ណ្ឝើដាំណ ើ រណៅកាន់រាជធានី ណដើមផេូីលរមួកបុងពិ្ីសមាជជាតិ
ណលើកទី៩។ ពួកណគមានេិតថិសបាយរកីរាយរកអឝីណលបៀបគ្នយ ន ខ្វះនិយយណសើេោក់គ្នប ខ្វះណសើេកាា ក 
កាា យ។សមាជជាតិ១ សមាជជាតិណលើកទី៩ដដលនឹងលតូវណ្ឝើនូវថៃ្ងដសាក។  ណនះជាពាករដដលអបក
ដាំណ ើ រទាំងណនះេង់ចាំលគប់គ្នប  ណ ើយដដលណគបន់ស្សន់បន់ឲថៃ្ងដសាកមកដល់ឆ្ប់ៗ។ 

   កបុងេាំណោមអបកដាំណ ើ រ ដដលកុាំពុងសបាយរកីរាយទាំងណនះណបើណគពិនិតរណមើលមត់េត់ណៅ ណគ
នឹងណ ើញបុរសមាប ក់រាង ា្ំដាំបង សមផុរសដ ថ កបាយ សក់រញួមុខ្រា ៏ មានដភបកខូ្ងរងូកប់ណៅ
ណលកាមណរាមេិណចច ើមដ៏លកាស់ ដដលជាលកខ ះសាំដដងឲណ ើញថាបុរសណនះជាអបកមឺុងម៉ាត់កបុងការងារ 
ដតមានការគិតណលេើន។ បុរសណនះមានណ យ្ ះថាសួន សម មានអាយុលបដ ល២៨ឆ្ប ាំ។ សួន សម 
ណសវៀកណខ្ទណជើងដវងកាគីព ៌លបណផះ ពាក់អាវសឺមីសថៃដដវងព ៌ស អងគុយបឺតបារដីផែង ុយ្វុាំណចល
ដភបកលកណលកណមើលណទសភាពទាំងឡាយតាមបងាួេរ្អ័យណោយការសណងេត ពិនិតរ ។ 

 ខ្ ះណនះជាេុងណ មនថរដូវ លពះដ៏លតជាក់បានណបាកបក់យ៉ងខ្ទវ ាំងេូលមកតាមេណនវ ះត
បងាួេថៃនរ្អ័យ ហាក់ដូេជាេង់មកកាត់ដសផកេុងលេមុះ និងលតណេៀករបស់អបកណអើតមកតាមបងាួេ។ 
សម សណងេតណមើលណ ើញរកុខជាតិទាំងឡាយព ៌ស្សស់បាំលពង មានសភាពហាក់បីដូេជាជួយអបអរ
ស្ថទរជូនដាំណ ើ រលបជាជនដដលណ្ឝើដាំណ ើ រណៅេូលរមួពិ្ីសមាជជាតិណលើកទី៩ សាំដែងលពះពាយ
ដដលណបាកបក់ណលជៀតេូលណៅកបុងដមករកុខជាតិសុ៊បលទុបណោយសនវឹក ក៏លាន់ឮណែើងគួរឲររ ាំណភើបេិតថិជា
សាំណលងតូររតន្រនថីដដលណពាលណពញណៅណោយភាពរកីរាយ ដដលបានបនវឺណែើងជាសញ្ញដ ថាជាសាំណលង
របស់្មយជាតិដ៏ស្សស់ និងពិណរាះសាំរាប់មនុសែណលាក។សភាពលគប់យ៉ងកាំពុងឋិតណៅកបុងណសេកថី
សុខ្ណកែមកានថ……រយះេាំងាយលគប់ៗគីែូដម៉តដដលរ្អ័យបានផុតណៅ រកុខជាតិទាំងឡាយហាក់
ដូេជាខ្ាំសបាយលបោាំងគ្នប  ផ្ថ ាំណ មនថរដូវ ហាក់ដូេជាគិតថាជិតដល់ណពលផុតណ មនថរដូវណ ើយ 
ណលពាះេុងដខ្កុមមះណៅណពលដដលរកុខជាតិទាំងឡាយ កុាំពុងដតជិតដល់ណពលស្សណពានណលកៀមលកាំ
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ណោយស្ថរកាំណៅលពះអាទិតរកបុងគិមហនថរដូវដដលនិងលតូវមកដល់កបុងណពលឆ្ប់ៗណនះ ដតសភាពពិត
លបាកដថៃនការសបាយរកីរាយ ឬការណស្ថកណៅរបស់ជីវតិ្មយជាតិណនះមនុសែធាវ ប់បានជួបលបទះមក
ណ ើយ ណោយស្ថរមនុសែណលាកជួយបោថ លឲរតណែើងណោយស្ថប ថៃដរបស់មនុសែ សមនឹករលឹក
ដល់ការេាំណរ ើនកបុងបេចុបផនប នឹងការវនិសននលបការកបុងអតីត ដដលណកើតណែើងណលពាះអសនថិសុខ្សូមផី
វាលដស្សនឹងថៃលពភបាំដ៏លឝឹងណលឝើយដដលណពាលណពញណៅណោយណសេកថីបរសុិទនរបស់េិតថិណ្វើម វាលដស្ស 
និងថៃលពភបាំណពារណពញណោយទឹកេិតថិដ៏ណស្ថយ ះលតង់ដូេទឹកេិតថិរបស់បុពឝបុរសដខ្យរសម័យអងគរ វាលដស្ស
នឹងថៃលពភបាំដ៏សងប់ណសងៀម នឹងស្សស់បាំលពងណៅណោយព ៌ នឹងសាំណែងរបស់្មយជាតិ សមនឹករលឹក
ដល់សម័យដដលលបណទសកមភុជាលតូវពួកេលកពតថិនិយមបារាាំងជិះជាន់ សម័យដដលលបណទសដខ្យរលតូវ
ជួបលបទះនឹងអសនថិសុខ្ សម័យដដលលបជាជនដខ្យរទូទាំងលបណទសបាត់បង់ណសរភីាពកបុងណពល
អសនថិសុខ្ ណ ើយនឹងណសកថីទុកខវាទនដដលលបជាជនដខ្យរលតូវជួបលបទះកបុងណពលសនថិសុខ្ណនះ។ 

 សមណបាះកនធុយបារណីចលណ ើយបចជូ ញេិតថឲរគិតតណៅណទៀត។ 

 សមគិតថា៖ 

 ជីវតិរបស់មនុសែមិនណទៀងទត់ ដតជីវតិដដលមិនណទៀងទត់ណនះជាណមណរៀនមួយដ៏លបណសើរ
ណលើសលប់សាំរាប់លបណៅណយើងឲរស្ថគ ល់នូវតាំថៃលរបស់មនុសែឲរណេះអត់្ន់នឹងណសេកថីទុកខលាំបាក 
នឹងណសេកថីខុ្សបាំ ងទាំងឡាយ ជីវតិរបស់មនុសែណយើងជាណលគើៀងណលបៀបណ្ៀបឲរណយើងណ ើញនូវណស
េកថីលា និងណសេកថីអាលកក់ ណលគឿងជាំនួយមយ៉ងដដលណ្ឝើឲរណយើងអាេវនិិឆ្ឆ័យណ ើញថា ណពលណនះមនុសែ
ណលាកលា ឬ អាលកក់ជាស្ថកែីសាំរាប់សាំដដងឲរណយើងណ ើញយ៉ងេាស់ថាសម័យ្យីដដលណយើងគិតថា
បានកនវងផុតយូរយរោស់មកណ ើយណនះ ការពិតវាបានឃ្លវ តឆ្ង យណេញពី សម័យណយើងណនះលតឹម
ោ ណ ើយជីវតិរបស់ណយើងកបុងអតីតកាល ការោស់ណតឿនណយើងឲរតាាំងខ្វួនណៅកបុងណសេកថីមិនលបមា្ 
បានោស់ណតឿនណយើងថា ណយើងមិគួរដស្សកអាំពាវនវសុាំនូវណសេកថីយុតថិ្ម៌ពីណជាគវាសនជាោេ់ខ្ទត
ណលពាះថាណជាគវាសនជាណៅហាឝ យនយរបស់ជីវតិដដលណពារណពញណៅណោយការស្ថធ ក់ណសធើរកនវះរា 
យកអឝីមកណ្ឝើជាការពិតលបាកដមិនបាន បណលងៀនណយើងឲរដឹងេាស់ថា អាំណពើរលាមិនដមនជាអាំណពើរដដល
មនុសែណលាកសុទនដតលតូវការលគប់ណពលវាលាណទណលពាះថា អាំណពើអាលកក់ជួនការលបណសើរជាងអាំណពើលាក៏  
មាន។ 

 សមណសធើរដតរកគិតមិនយល់ថា អាំណពើលានិងអាំណពើអាលកក់ណនះ ជាអឝីពិតលបាកដ? មានអបកោ
អាេតាាំងលទឹសថីណែើងបានឬណទថា អាំណពើលាគឺអឝី? អាំណពើអាលកក់គឺអឝី? ណលពាះវាណេះដតមានបញ្ញហ ណចទណែើង
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ជានិេចឧបមាថា ណយើងតាាំងលទឹសថីណែើងបានណ ើយថាអាំណពើលា គឺយ៉ងណនះណ ើយ ណ ើយណយើងលបតិបតថិ
តាមលទឹសថីណនះយ៉ងណទៀងទត់លផងណមើលណដើមផជីាណលគឿងបញ្ញជ ក់ថា ការណ្ឝើយ៉ងណនះវាមុខ្ជានឹងណ្ឝើ
ឲរលទនផលណយើងពិតលបាកដឬ? ណរឿងណនះសមដដលធាវ ប់ដ លកបុងអនវង់ជីវតិេាំណពាះការលគប់យ៉ង
យល់ថាការណ្ឝើលាណនះមិនដមនណេះដតមានលទនផលដល់អបកណ្ឝើជានិេចណនះណទ ណ្ឝើលាបានលា ជា
សុភាសិតដដលងាយស្ថថ ប់ដតពិបាកយល់ ជួនកាលទល់ដតណយើងកាវ យជាអបកលបាជញសិន ណទើបអាេ
យល់ដល់ជាំណៅថៃនសុភាសិតថាដដលងាយស្ថថ ប់ដតពិបាកយល់ ជួនកាលទល់ដតណយើងកាវ យជាអបក
លបាជញសិន ណទើបអាេយល់ដល់ជាំណៅថៃនសុភាសិតថា៉៉ណ្ឝើលាបានលា ៉៉ណនះថាដលបដូេណមថេ សមធាវ ប់គិត
ថាការណ្ឝើណនះអាេលតូវការនុវេងាឝ ក់ខ្វះណទដឹង ណទើបវាអាេផថល់លទនផលលាដល់អបកណ្ឝើ? លបសិនណបើ
គាំនិតដូេណេបះជាការពិតលតូវវញិណនះលទឹសថីពិតលបាកដរបស់អាំណពើលា ក៏ដូេជារកទុកេិតថទុកណ្វើមមិន
បានដដល ណលពាះអាំណពើលាវាកាវ យណៅជាសភាពមិនពិតណៅវញិ។  កបុងករ ីដូេណេបះអាំណពើរលាគឺជា
លពឹតថិការ ៏មយ៉ងដដលលតូវលបតិបតថិឲរសមតាមកាលណវលា ណទើបវាអាេ ុេលទនផលលាឲរអបកណ្ឝើដត
យ៉ងោក៏ណោយេុះក៏នូវដតណជឿថា ណលាកណនះជាណលាករបស់េងាឝ ក់ សភាពលគប់ដបបយ៉ងសុទនដត
លតូវការេងាឝ ក់ទាំងអស់ ការពិណរាះរងាំរបស់តូររតន្រនថីដដលនឹងណកើតណែើងបានក៏ណលពាះេងាឝ ក់ ណនះជាស
ភាពពិតលបាកដរបស់ជីវតិ គឺជាសភាពពិតលបាកដដដលគ្នយ ននរោលបដកកបាន សមគិតថាខ្វួនណគ
ធាវ ប់បានស្ថគ ល់នូវេងាឝ ក់ណនះខ្វះៗណ ើយ េងាឝ ក់ណដលគួរអស់សាំណនើេយ៉ងណលកៀមលកាំ....។  

 នឹកដល់ណរឿងលតង់ណនះសមេង់ដតដស្សក...ដស្សក...ដស្សកអាំពាវនវកបុងសករាជ្យីណនះ ណដើមផឲីរ
មហាជនបានឮ ណដើមផឲីរទាំងន់ថៃនមហាទុកខ ដដលលគបសងេត់ណលើណបះដូងបាន្ូរណសផើយ ណបើមិនណលេើនក៏
តិេ....។ 

 សមនឹករលឹកដល់មហាទុកខកបុងមហាស្ថគរ...គឺជីវតិកបុងលគ្នអតិត ដដលខ្វួនធាវ ប់បានដ ល
ឆ្វងកាត់មកទាំងលបផ្ត់លបណផើយកាលពី ៧ ៨ឆ្ប ាំមុននឹកដល់ណសេកថីសុខ្សបាយកបុងលគ្នបេចុបផនប
....។ 

 សមបានទញយកជីវភាពកាលពី ៧ ៨ឆ្ប ាំមុន មកណលបៀបណ្ៀបគ្នប ណមើលនឹងជីវភាពកបុង
បេចុបផនប.....សមណ ើញការរស់ណៅរបស់ខ្វួនទាំងពីរសម័យណនះខុ្សគ្នប ដូេណម នឹងដី ណលពាះជីវតិកបុង
លគ្នអតីត សមណសធើរដតណយងខ្វួនមិនរេួ ដតណៅលគ្នបេចុបផនប សមដបជាបានទទួលនូវណសេកថីេាំណរ ើន និង
សុខ្សបាយដ៏គួរណពញេិតថ.....។ 
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 នឹកណ ើញជីវតិកបុងលគ្នអតីត សមេង់ដតដស្សកលបកាសលបាប់មហាជនឲរបានដឹងទូណៅណលពាះ
ថាជីវតិណពារណពញណៅណោយណសេកថីទុកខលពួយ.......។ 
                                                           
 

ភាគទី១                                   រត្កលូកសកិរកសំត្ ់

 

 លតកូលរបស់ សួន សម ជាកសិករស្ថមចដ។ បុពឝបុរសរបស់សួន សម ខ្ទងឪពុកកថី ខ្ទងមាថ
យកថី ជាអបកដស្សទាំងអស់ជាអបកដស្សទល់ដតមាននិសែយ័ដក់ជាប់ណៅនឹងដស្ស ដដលគួរោស់ដត
បានទទួលនូវការណលើកតាំណកើងកបុងឋានៈជាអបកស្ថបណលពាះនូវស្សូវ សាំរាប់េិចច ឹជីវតិលបជាជនទូទាំង
លបណទស ដតថាមានអបកដស្សោមួយបានទទួលណលើកតាំណកើងណនះ? ណលពាះអបកដស្ស ជាអបកលកីលក 
ណសវៀកពាក់រដ កណលេមុខ្ណលេណលកាយ ណ ើយខ្ឝះការសិកា។ ដូណចប ះកបុងសម័យអាោនិគមនិយម 
ពួកអបកដស្សភាគណលេើនដតងដតលតូវណគណមើលងាយ លតូវណគជិះជាន់សងេត់សងេិន ពីណលាកអបក ា្ំ អបកមាន
ខ្វះនូវតាមនិគមជនបទ ណ ើយរ ូតមកដល់សពឝថៃ្ងណនះ ណោយស្ថរការជាប់កាំដអលអាោនិគម
និយមណនះ ណបើមានអបកោមួយមិនណពញេិតថនឹងអបកោមួយណទៀតណនះ ណគដតងសថីឲរគ្នប ថា«អាអបក
ដស្ស» ឬ «មីអបកដស្ស»។ ណលៅពីណនះពួកអបកដស្សណៅលតូវធាវ ក់ខ្វួនណៅជាខ្ញុាំកាំដររបស់ពួកនយទុន ឬជន
បរណទស ដដលវាមានឧបាយកលជាណលេើនកបុងផវូវជាំនួញណទៀតផង។ 

 សួន សម ជាកូនលបសុដតមួយគត់របស់ សួន សុខ្ និង នង សន ណៅ ុាំបរវលិ ស្សុកសដងេ 
ណខ្តថបាត់ដាំបង។ កាលពីឆ្ប ាំ ១៩៤៩ សួន សុខ្ គឺជាឪពុករបស់សួន សម ណោយណគណចទថា េូលថៃដ
ជាមួយនឹងពួកឥសែរៈ ពួកទហានបារាាំងបានចប់េងយកណៅណ្ឝើទរ ុកមយណផែងៗណៅឯសថុកអាេម៏
រមាស ណ ើយក៏លតូវស្ថវ ប់បាត់បង់ជីវតិណៅទីណនះ ណោយទុកខឲរនងសនណៅណមម៉ាយកបុងណលាក។ ខ្
 ៈណនះសមដដលកាំពុងនូវណរៀនថាប ក់ឧតថមោឌ ន ក៏លតូវលាថៃដលាចកដាំបូលស្ថលាណរៀនដដលជា
កដនវងសាំរាប់ណលកបជចជ ក់យកនូវេមណនះវជិាជ កលគប់យ៉ងទាំងអាល័យណដើមផីលតលប់ណៅណៅជួយណ្ឝើ
ការងារមាថ យណមម៉ាយវញិ។ ណលកាយពីណនះមកមួយឆ្ប ាំ សមក៏លតុវឥសែរៈសងែយ័ថា ជាអបកេូលថៃដ
ជាមួយនឹងពួកបារាាំងណៅវញិ។ ការណនះបានណ ើ្ឝឲរ សួន សម មានណសេកថីភិតភ័យ និងលពយួបារមមជា
ខ្ទវ ាំង ។ សមលតូវលាមាថ យជាទីស្សលាញ់ណសយើដល់ជីវតិ ណ្ឝើដាំណ ើ រណៅកាន់ទីលកុងបាត់ដាំបងណដើមផីណគេ
ខ្វួនពីពួកឥសែរៈ ដតឆ្ប ាំណនះជាឆ្ប ាំដដលសមបានទទួលនូវណលគ្នះអាលកក់ជាទីបាំផុត ណលពាះណលកាយណពល



សួន សរុនិ ទ ររះអាទតី្យថ្មរីះល ើផែនដីចាស់ 

5 
 

ណគដបកមក៤ថៃ្ង មាថ យរបស់សមក៏លតូវស្ថវ ប់ណោយជាំងឺអាសនបណរាគណៅណទៀត ។ សម លតវូលតលប់ណៅ
ស្សុកកាំណ ើ តវញិ ណដើមផីចត់ការការណ្ឝើបុ រសពមាថ យទាំងលប្ុយស្ថវ ប់ ។ លុះបានណ្ឝើបុ រសព
មាថ យរេួណ ើយ សមកាំណលាះអភ័ពឝ ដដលណទើបដតមានអាយុ ១៨ ឆ្ប ាំ ក៏ោេ់េិតថណ្ឝើដាំណ ើ រណៅកាន់រាជ
ធានីភបាំណពញ ណដើមផីសឝះដសឝងរកការងារណ្ឝើ។ 

 សមណៅសល់ណខ្ទអាវលតឹមដតមួយបនវ ស់បុ៉ណោត ះ។ សម បានេូលណៅកបុងសាំោក់អាស្ស័យ
ជាមួយនឹងភិកខុមួយអងគ ណៅកបុងវតថមហាមន្រនថី ដដលណលាកក៏បាននិមនថមកពីណខ្តថបាត់ដាំបងដដរ។ លពះ
ភិកខុណៅបានជួតណលជាមដលជងយកសមណៅណផញើរឲរណ្ឝើការជាកមយករលីដសងណៅកបុងហាងជាំនួញមួយ
មានតាំថៃលឈ្បួលលតឹមដត ១៥ ណរៀលបុ៉ណោត ះកបុងមួយថៃ្ង ។ 

 ណនះជាលគ្នតាំបូងកបុងជីវតិ ដដលសមណ្ឝើការបានលបាក់ដខ្ ។ សម ដតងគិតថា ខ្វួនណគមុខ្ជានឹង
បានទទួលនូវណសេកថីសុខ្កាយសបាយេិតថតណរៀងណៅ ដតទីបាំផុតចប់តាាំងពីកាបូ៉រ៉ាល់ រ ូតដល់
ភាប ក់ងារអបកណ្ឝើការកបុងហាងណនះ បានសាំដដងនូវណសេកថីណមើលងាយ ណមើលណថាកសមជាខ្ទវ ាំង ទល់ដត
សមលទាំនូវណ្ឝើការតណៅណទៀតមិនបាន ។ សមលតវូ កាបូ៉រ៉ាល់ណជរមាថ យកាយឪពុក កាលណបើណ្ឝើការយឺត
យុរ បនថិេបនថួេ ឬ ក៏មិនណពញេិតថណគ ។ សមលតវូភាប ក់ងារណសយៀនខ្វះណៅ«អា»ឬក៏ណជរណោយពាករអសុរ
ស ដដលជាណ តុណ្ឝើណអាយសមនឹងតូេេិតថ តូេណ្វើមជាខ្ទវ ាំង ។ 

 សមដតងគិតថា ខ្វួនណគមិនគួរជាធាវ ក់ណៅជាខ្ងុាំកចជ ះថៃនអាំោេទឹកលបាក់ណស្ថះគួរដតមាន
សភាពជាមនុសែ ណសយើគ្នប នឹងមនុសែទាំងអស់។ គិតយូរៗណៅ សមរតឹដតតូេេិតថខ្ទវ ាំងណែើងៗ.....ដតថា
អបកលកនឹងណៅណ វ្ ះជាមួយនឹងអបកោឈ្បះ ? ណលពាះការកថីកាថ ាំងកបុងសម័យអាោនិគមនិយម
បារាាំង ដតណពារណពញណៅណោយអាំណពើអយុតថិ្ម៌ យ៉ងអស្ថច ររ.....។ដូេណចប ះគ្នយ នការអឝីលាជាជាងការលា
ដលងឈ្ប់ណ្ឝើការ ណនះណែើយ ។ 

 តពីណនះមកសមខ្ាំណដើរសឝះដសឝងរកការងារណ្ឝើតណៅណទៀត ។ សមខ្ាំេូលណៅសុាំណ្ឝើការជាកមយករ
ណៅតាមហាងជាំនួញ និងកដនវងណ្ឝើការថៃនរាជការខ្វះៗ ដតលគប់ទីកដនវងទាំងណនះសមដតងបានទទួល
នូវពាករលឝីងជូរេត់អបកលតួតលតាចត់ដូេៗគ្នប  ។ សមអត់លទាំនឹងពាករសាំដី អាលកក់មិនបានក៏ដតង 
ផ្វ ស់ទីកដនវងណ្ឝើការជាណរឿយៗ ។ សមនឹកអានិតមិតថកមយករ អបកលកលាំបាកលគប់ៗគ្នប  ដដលលតវូធាវ ក់
ខ្វួនណៅជាខ្ងុាំកាំដររបស់អាំោេទឹកលបាក់.....លតូវណគណជរលបណទេ..... លតូវណគណមើលណថាកលគប់ដបបយ៉ង 
ដដលមិខុ្សពីសតឝតិរឆិ្ឆ ន ។ សម បានណ្ឝើដាំណ ើ រការថៃនជីវតិណអាយលបលពតថិណៅកបុងដផបកណផែងៗ...ទី
បាំផុតសមក៏បានធាវ ក់ខ្វួនណៅជាកមយករលតីេលកយន ។ 
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 ឥែូវណនះសមដលងសាំោក់អាស្ស័យណៅកបុងវតថណទៀតណ ើយ ណោយស្ថរសមមានលបពនន ។ 
នង សយ លបពននរបស់សម គឺជាស្សីបាំណរ ើរបស់ណគ ោឌ នរបស់្នបតីមាប ក់ ។ សមបាននាំលបពននកាំស
ត់របស់ខ្វួន ណៅជួលខ្ធមមួយតូេណៅជិតផារសួន្យី កបុងសភាពជាកមយកររកលពឹកសីុលាង េ ណោយលតី
េលកយនគូជីវតិ ដដលសមលតូវបង់ថៃ្វ ឈ្បួលណអាយមាច ស់លតីេលកយនណនះ ៣០ ណរៀលកបុងមួយថៃ្ង ។ 

 ឋានៈរបស់សមលកីលកលាំបាកវាទនជាទីបាំផុត។ មានថៃ្ងខ្វះសមរកលបាក់បានលតឹមថៃ្វឈ្បួលលតី
េលកយនដតបុ៉ណោត ះ។ សមនឹងនងសយសុខ្េិតថអត់អាហារ ណដើមផីរកលបាក់ណៅបង់ថៃ្វឈ្បួលលតីេលក
យន ណលពាះអបកមាច ស់លតីេលកយន្នបតីមុខ្លកាស់ជាទីបាំផុត មិនដដលបននូបនទយ ឬ ណលាះលាអត់
ណអានណអាយកមយករលតីេលកយនោណស្ថះណែើយ ណទះកមយករណនះរកលបាក់បានក៏ណោយមិនបានក៏
ណោយ ។កមយករោខ្ទនបង់ថៃ្វឈ្បួលលតីេលកយនលតឹមដតមួយបុ៉ណោត ះ ក៏លតូវដកអូស យកលតីេលក
យនណៅវញិភាវ ម ណ ើយគ្នយ នសងឃឹមថា នឹងបានលតីេលកយនមកធាក់ណទៀតណែើយ ។ អាំណពើដបបណនះ
្នបតីមាច ស់លតីេលកយនណលេើនដតលបលពតថិជានិេច ណោយឥតអាសូរកមយករលតីេលកយនបនថិេបនថួេ
ណស្ថះណែើយ។ 
                                                             
 

 

ភាគទី២                                    ជីវិត្កម្មករលៅទីរកងុ 

 នកោថ លវសានថរដូវ ណភវៀងធាវ ក់េុះណជាគជាាំដផនដីណសធើររាល់ថៃ្ងជាណ តុណ្ឝើឲរកមយករលតីេលក
យន រកលបាក់មិនសូវបាន ណលពាះមិនសូវមានអបកជិះ ។ 

 សមលតូវនាំយកលបាក់ដដលខ្វួនបានសនែាំទុកមកពីណពលមុនខ្វះៗ ណៅបង់ថៃ្វឈ្បួលលតីេលក
យន ដដលកបុងណពលតៗមកសមបានណលបើលបាស់អស់ពីខ្វួនអស់ពីលបា  ។ 

 ថៃផធណម ណៅម៉ងណោយលគ្នប់ណភវៀងតាាំងពីរបីថៃ្ងមកណ ើយ។ 

ណភវៀងធាវ ក់សស្ស្ថក់ស្ស្ថាំណសធើរដតមិនោេ់លគ្នប់.....។ 

 លពឹកណនះណភវៀងធាវ ក់ណជាគជាាំណទៀត។ សមអងគុយណអាបកាលជងគង់ណៅកបុងកូនខ្ធមតូេរបស់ណគ 
ណ ើយកាំពុងដតលពួយេិតថជាមួយ និងនងសយជាលបពននកាំសត់កលម ។ ណៅកបុងកូនខ្ធមណនះគ្នយ ន
សមផតថិអឝីណលៅពីកណនធល ណខ្បើយនិងមុងចស់ៗណនះណែើយ លតីេលកយនេតណចលណៅពីមុខ្កូនខ្ធម
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ណនះ។ ទឹកមុខ្របស់សមណៅ យងណោយការលពយួបារមយ ៏....សមខ្ទនបង់ថៃ្វឈ្បួលលតីេលកយនថៃ្ង
មែិលមិញណនះមួយថៃ្ងណៅណ ើយ ។ សមគិតថា ខ្វួនណគលតូវណ្ឝើយ៉ងោស្សួលលបសិនណបើមាច ស់លតីេលក
យនមកអូសយកណៅវញិ....ណលពាះការដសឝងរកជួលលតីេលកយនពីអបកដ៏ថៃទណទៀតណនះជាការពិបាក
ោស់ ណោយលតវូមានអបកធាន និងមានលបាក់កក់បញ្ញច ាំណទៀតផងណទើបបាន ។  

 “ណយើងគិតណ្ឝើយ៉ងណម៉េណៅសយ” សមនិនយណៅលបពននណោយការលពួយេិតថ “សយលបដ ល
ជាគិតថា បងខ្ចិរកលបាក់ណ ើយក៏ណៅឈ្ប់សីកវូលតង់ោណលង ដតតាមពិតបងខ្ាំធាក់សីកវូណសធើរដតមិន
បានសាំរាក ដតគ្នយ ននរោជិះណស្ថះ ណ ើយណបើណភវៀងអចជ ឹងណទៀតផងណនះវារតឹគ្នយ នអបកជិះណស្ថះណៅ
ណទៀត ណលពាះណគមិនសូវណដើរណលង”។ 

 នងសយជាស្សីដដលចត់ថា មានរបូណឆ្មស្ថា តបាតមាប ក់ ។ នងមានអាយុលបដ ល១៧ឆ្ប ាំ 
។ នងជាស្សីមានស្ថេ់្មសស្ថា ត មានអា្យស្ស័យលា ជាទីស្សលាញ់របស់ញាតិមិតថិជិតខ្ទង 
និងជាស្សីសងប់ណសងៀមមិនសូវនិយយសថី ដតណពញណៅណោយការណស្ថយ ះលតង់េាំណពាះបថី។ 

 ពាករសាំដីរបស់បថីបានណ្ឝើឲរនងសយលពួយេិតថជាខ្ទវ ាំង”ណទបង!” នងសយណឆ្វើយណែើង ” អូន
មិនដដលបងខ្ចិលរកលបាក់កាក់ណនះណទ ណលពាះការធាក់សីុកវូក៏ដូេជាការផែងណលពងដដរកាលណបើវាស
យណ ើយ ក៏គ្នយ ននរោជិះណទបង ! ថៃ្ងណនះបងលតូវរកលបាក់យ៉ងតិេឲរបាន៦០ណរៀល ណដើមផីយកណៅ
ឲរថៃ្វសីុកវូណគ បងឆ្ប់ណេញសីុកវូណៅេុះ ណបើណលាកស្សីណៅដកមករក ខ្ញុាំនិងកុ កគ្នត់ថា ពីមែិលមិញ
បងមិនស្សួលខ្វួន ណទើបមិនបានយកថៃ្វសីុកវូណៅជូនគ្នត់ សូមបងលបញាប់លបញាល់ណេញសីុកវូណៅេុះ” 

 “ណមើលណៅកបុងថៃ្ងណនះ”  សមនិយយទាំងដកដណងហើមដវង ” ណបើបងរកលបាក់មិនបាន៦០ណរៀលណទ 
ណលាកស្សីលបដ លជាមកអូសយកសីុកវូណៅវញិមិនខ្ទនណទណមើលណៅ ណ ើយណយើងទាំងពីរនក់
លបដ លជាអត់បាយស្ថវ ប់ក៏មិនដឹង” ។ 

 នងសយដកដណងហើម ា្ំ សាំលឹងណមើលមុខ្បថី ណោយណសេកថីនឹកអា ិតអាសូរ ផែងណលពងណៅេុះ
បង ដលកងណលាថៃ្ងណនះណ ងលគ្នន់ណបើបនថិេ” ។ 

 សមញញឹមណៅរកលបពននណ ើយណឆ្វើយថា៖ 

 “ណបើអចជ ឹងបងណេញណៅណ ើយអូន រវល់ដតអងគុយចាំណអាយរាាំងណភវៀងមុខ្ជាថៃ្ងលតង់ណ ើយ 
ណ ើយណបើថៃ្ងណនះបងលតលប់មកផធះយប់បនថិេ សុាំអូនកុាំលពួយបារមយ ៏អីនឹងបងោ៎” និយយេប់សម
េុះណដើរណេញពីខ្ធមណៅ ។ 
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 ណពលណនះសមធាក់លតីេលកយនគូកាំសត់របស់ណគណេញពីមុខ្កូនខ្ធម ណលកាមតាំនក់ណភវៀង ។ ផវូវ
ណៅពីមុខ្កូនខ្ធមណនះ កាលណបើមានណភវៀងធាវ ក់ណជាគជាាំក៏មានភក់លផប់ណលៅៗ ។ ខ្ ៈណនះលតីេលក
យនរបស់សមក៏ផុងកង់ខ្ទងមុខ្មាខ ងជាប់នឹងជងហុកមួយ ។ សមលតវូេុះពីណលើដកបណៅទញលតីេលក
យនណៅខ្ទងមុខ្ណដើមផីណអាយរេួផុតពីជងហុកណនះ ណពលណនះក៏ស្ស្ថប់ដតមានរ្យនថលគីដសវរមួយបាន
ណបើកបរមកដល់កដនវងណនះដដរ ។ មាច ស់រ្យនថបានណអើតកាលណេញមកណលៅ សមវឹងណមើលមុខ្សម
កបុងទាំនងដូេជាខឹ្ង សមារណ ើយដស្សកគាំរាមថា៖ 

 “ដន អាណនះ! ណម៉េក៏ឈ្ប់សីុកវូអីុភវីណភវើអចច ឹង តិេអញបុខ្ងាប់ឥែូវ បឹង ណៅ ! ណៅណអាយណលឿន
ណៅ យី...!ណមើលមុខ្អញផង សមលបឹងញញឹមទាំងតូេេិតថ កិរយិខ្ទវ ាំង ។ សម េង់ដតនិយយពាករ
មិនសមគួរណឆ្វើយតបណៅវញិដតសមគិតទន់ថាណគជាអបកមាន លបសិនណបើមានណរឿងរាវណកើតណែើងខ្វួន
មុខ្ជានឹងចញ់ណលបៀបជាដរាប ។ ណោយស្ថរការគិតដូេណេបះ សមក៏លទាំនូវណសងៀមមិនណឆ្វើយថាអឝី ។ 
សមលបញាប់លបញាល់ទញលតីេលកយនណេញណដើមផីណេៀសផវូវណអាយរ្យនថណគបរណៅ ។ សមណលាត
ជិះណលើដកបណ ើយក៏នាំលតីេលកយនគូកាំសត់ណេញពីទីណនះតណៅមុខ្ណទៀត ។ ក៏បុ៉ដនថខ្ ៈណនះសម
ដបរជាស្សឡាាំងកាាំង ណលពាះសមណចលដភបកលកណែកណមើលណៅ ណ ើញស្សីមាប ក់ឈ្រលេត់េណងេះណៅពីមុខ្
ណទៀមកាណ ឝេឹកណឈ្ឿង ។ នុះគឺណលាកស្សី គឹម ណលៀង ជាលបពននណលាក គិម ឈុ្ន  ជាអបកមានមាប ក់
ដដលមានលតីេលកយនលបដ លជា ៣០ សលមាប់ជួល ណ ើយជាមាច ស់ថៃន លតីេលកយនដដលសម
កាំពុងដតធាក់ណនះ ។  

 ណលាកស្សីគឹម ណលៀង មានរបូរាងតូេទប ។ ណលាកស្សីមិនសូវជាដតងខ្វួន ឺុហាបុ៉នយ នណទ ដត
របស់ដដលណលាកស្សីលតូវការណលខ្មួយគឺណលខ្មួយណនះគឺលបាក់ ។ 

ណៅណពលណនះ សមណសធើរដតគ្នយ នវញិ្ញដ  ណៅកបុងខ្វួន ណលពាះខ្ទវ េដលកងណលាកស្សីអូសយកលតី
េលកយនណៅវញិ ដដលជាការកាត់ផ្ថ េ់នូវមុខ្របររបស់ខ្វួន ។ កាលណបើបានជួបនឹងណលាកស្សីណៅក
ោថ លផវូវដូណេបះ សមក៏លតូវដតឈ្ប់ ណ ើយេុះណៅអងឝរករណោយការណគ្នរព ។ 

“យ៉ងណម៉េណៅឯង ! ឯងមិនដដលអចច ឹងណស្ថះ ពីមែិលមិញណម៉េក៏មិនយកលបាក់ណៅបង់ថៃ្វសីុ
កវូណអាយអញ ! “ ណលាកស្សីនិយយណោយទឹកមុខ្ដដលណពារណពញណៅណោយការណកាងកាេ ។ 

“សុាំណទសណលាកស្សី” សមណឆ្វើយតបណៅវញិ លពមទាំងណលើកថៃដសាំពះ “ពីមែិលមិញណនះ ខ្ញុាំបាទ
រកលបាក់បានដត ១០ ណរៀលបុ៉ណោត ះ លាង េណនះចាំខ្ងុាំបាទយកលបាក់ណៅជូន"។ 
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ណលាកស្សី គឹម ណលៀង ណសើេទាំងឃ្លប ន់ខ្ទប ញ់ ណ ើយនិយយថា៖ 

“ពួកឯងណនះវាសុទនដតអចច ឹង យី ! អញដូេជា្ុញលទន់ោស់ណវ ើយ ! រកសីុជាមួយពួកឯង
ណនះ” ។ 

សម ណលើកថៃដសាំពះណលាកស្សីមាប ក់ណទៀត ។ ពាករសាំដីរបស់ណលាកស្សី គឹម ណលៀងណនះបានណ្ឝើ
ណអាយរ ាំខ្ទនដល់លតណេៀកសមជាទីបាំផុត ។ “ឯង អញ “សុទនដតជាពាកររ ាំណលាភ ពាករមាក់ងាយទាំង
អស់ ។ ពួកកមយករដដលជួលលតីេលកយនរបស់ណលាកស្សីទាំងអស់ សុទនដតទទួលបាននូវពាករសាំដី
ដបបណនះ ពីណលាកស្សីលគប់ៗគ្នប  ។ 

“ណ ហើ យេុះ” ណលាកស្សីនិយយតណៅណទៀត ឯងមិនដដលណ្ឝើអឝីអាលកក់នឹងអញមកពីមុនណទ ឯង
លបាប់អញថារកលបាក់មិនបាន អញលប្ុយណជឿមថងេុះ ណតណបើលាង េណនះ ឯងមិនយកលបាក់ណៅបង់ណអា
យអញណនះណទ អញនឹងណអាយមនុសែមកអូសសីុកវូយកណៅវញិភាវ ម និយយណអាយណទៀងោ៎ ! កុាំ
ចាំបាេ់ណអាយអញខ្ទតណពលតាមមករកឯងណទៀត ណមើលណៅអញដូេជាេង់ឈ្ប់រកសីុជាមួយនឹងពួក
ឯងណ ើយណវុ ើយ” ។ 

សមញញឹមទាំងតូេេិតថ ។ 

“សុាំអរគុ ណលាកស្សីណ ើយ ! លាង េណនះខ្ញុាំបាទនឹងយកលបាក់ណៅបង់ជូន” 

“ណអើណៅេុះ ! អញណៅវញិណ ើយ”និយយេប់ណលាកស្សី គឹម ណលៀង ក៏ណដើរណេញពីទីណនះណៅ ។ 

សមលពយួេិតថយ៉ងខ្ទវ ាំង ណលាតណែើងណៅណលើដកប ណ ើយក៏ធាក់លតីេលកយនណេញតណៅ    
ភាវ ម ។តាាំងពីលពឹកដល់ថៃ្ងលតង់ ណភវៀងណៅដតរលឹបស្សិេៗ មិនទន់ោេ់លគ្នប់នូវណែើយ។ សមខ្ាំធាក់
លតីេលកយនសឝះដសឝងរកជិះខ្ទឝ ត់ដខ្ឝងណពញលពះរាជធានី សមណទើបដតរកលបាក់បាន ២០ ណរៀលបុ៉ណោត ះ 
ដតសមលតូវបង់ថៃ្វឈ្បួលលតីេលកយនលាង េណនះណៅដល់ ៦០ ណរៀល ។ ណោយគិតដូណចប ះ សមក៏មិន
លពមឈ្ប់សាំរាកណស្ថះណេះដតខ្ាំធាក់លតីេលកយនខ្វឹសៗ តណៅណទៀត ណ ើយដភបកណេះដតរ ាំថៃពរកណមើល
ដលកងមានអបកណៅជិះ ។ សមលតូវរកលបាក់ណអាយបានយ៉ងតិេ ៦០ ណរៀល ណដើមផណីអាយលគប់ថៃ្វឈ្បួល
លតីេលកយនឯថៃ្វអាហារសាំរាប់ខ្វួន និងលបពននណនះសមមិនលពួយណទណលពាះនូវឯផធះណៅមានសល់អងេរ
និងលប ុកលយមបរណិភាគបាន ២ ឬ៣ ថៃ្ងណទៀតដដរ....សមបរណិភាគណដើមផីរស់ណៅសាំរាប់ធាក់លតីេលក
យនតណៅណទៀត មិនដមនបរណិភាគណដើមផីសងឃឹមនូវឱជារសឆ្ង ញ់ពិស្ថរអឝីណែើយ....។ 
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សមលបឹងធាក់លតីេលកយនគូកាំសត់ណៅតាមវ ិ្ ី អូ ីុណយ៉រ ។ សមណលតកអរយ៉ងខ្ទវ ាំងកបុងការលក
ណលកណមើលណៅណ ើញេិនមាប ក់បាយថៃដណៅ ។ សមខ្ាំលបឹងធាក់លតីេលកយនយ៉ងណលឿនសាំណៅណៅរក
េិនណនះ ។ 

ក៏បុ៉ដនថ.....សមលតវូចប់ន្រហាឝ ាំងឈ្ប់ភាវ មណលពាះមានភាប ក់ងារបូ៉លីសមាប ក់ជិះណទេលកយនមក
ដអបជិត ណ ើយលបាប់ណអាយសមឈ្ប់ ។ 

ដន ណម៉េក៏ធាក់សីុកវូបន្រញ្ញច សផវូវអចច ឹង ? បូ៉លីសសួរ។ 

សមស្សងាកេិតថ....ណសេកថីណលតកអរកបុងការបានទទួលអបកជិះណនះមានណ្ឝើណអាយសមមិនបាន
ជាសណងេតណមើលផវូវស្សបនិងផវូវបន្រញ្ញច ស់ណ ើយខ្ ៈណនះ សមក៏បានធាក់លតីេលកយនលូតេូលលជ
ល់េូល ួសលបដ លជា ៧ ដម៉លតណៅណ ើយ។ 

សមលបញាប់លបញាល់េុះពីណលើដកបលតីេលកយន ណ ើយណលើកថៃដសាំពះភាប ក់ងារបូ៉លីសលពម
ទាំងនិយយសុាំណទស៖ 

“សុាំណមតាថ អត់ណទសផងេុះទនណលបាស ខ្ងុាំបាទមិនបានជាណមើល” ។ 

ភាប ក់ងារបូ៉លីសមានទឹកមុខ្លកញូវ លគវកីាល ណ ើយក៏ណឆ្វើយមកវញិភាវ មថា៖ 

“ពួកអាឯងណនះ វាណេះដតមានផវូវណោះស្ថរ ណ ើយប៉ាយណគជាសញ្ញដ បុ៉ោត បុ៉ តី ណម៉េក៏មិន
ណមើល? “ភាប ក់ងារបូ៉លីសនិយយណោយតឹងរងឹ”ណមើលយកណសៀវណៅសីុកវូមកណមើល” 

សម លូកយកណសៀវណៅលតីេលកយន ុេណៅណអាយភាប ក់ងារបូ៉លីសណោយថៃដទាំងពីរ ។ បូ៉លី
សកាំណលាះណនះមិនដដលអភ័យណទសណអាយដល់អបកោណស្ថះណែើយ ។ ណគពិនិតរណមើលណសៀវណៅលតី
េលកយនណោយ យត់េត់ ណ ើយក៏ទញកូនណសៀវណៅមួយណេញមក ។ សមណ ើញដូណចប ះ ក៏ភិតភ័យ
ជាខ្ទវ ាំងណលពាះដឹងថាលតូវបង់លបាក់ពិន័យ ណបើតិេោស់ក៏ ២៥ណរៀលដដរ ។ 

“លពះណតជៈគុ  ! សមនិយយណោយសាំណលងញ័រៗ ដភបកសាំលឹងណមើលភាប ក់ងារបូ៉លីសណោយ
សភាពអងឝរករសូមណមតាថ អត់ណទសណអាយខ្ងុាំបានមថងទនណលបាស”។ 

ភាប ក់ងារបូ៉លីសលគវកីាល  

“អញមិនដដលអត់ណទសណអាយអបកោណ្ឝើខុ្សណទ ឯងក៏លបដ លជាដឹងេាប់ខ្វះៗដដរណ ើយ 
កាលណបើឯងណ្ឝើខុ្សអញក៏លតូវដតចត់ការណ្ឝើណៅតាមនទីរបស់អញ” ។ 
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សមនឹកតូេេិតថជាខ្ទវ ាំង .........របររកសីុលតីេលកយនណនះ លតូវងូតណញើសតាងទឹកណដើមផីបថូរយ
កលបាក់ ដដលតាម្មយតា ក៏មានេាំ ូលមិនលគប់លគ្នន់នឹងេាំោយណៅណ ើយៗមិនដតបុ៉ណោត ះ ណៅ
លតូវលបុងលបយ័តបខ្វួនណដើមផកុីាំណអាយខុ្សនឹងេាប់េរាេរ ៏ ណទៀតផង ណលពាះកាលណបើបានទទួលនូវ
បងាេ ន់ថៃដពីភាប ក់ងារបូ៉លីសដូណេបះក៏ដលបណសេកថីថានឹងលតូវបង់លបាក់ពិន័យ ។ សមដលងអងឝរករថាអឝី
ណទៀត ណោយណៅណ្ឝើលពណងើយទល់ដតភាប ក់ងារបូ៉លីសសរណសរបងាេ ន់ថៃដេប់ណស្សេបាេ់ណ ើយណ ើយ 
ដ ក ុេមកណអាយ ។ 

“ណៅេុះ ! “ភាប ក់ងារបូ៉លីសលបាស់” ដសាកណនះលតូវេូលខ្វួនណៅបកណលខ្ ២។ 

លាង េណនះសមលតែប់មកផធះវញិមុនណពលណម៉ាង ១៩ បនថិេ ។ កបុងណហាណ ៉អាវរបស់សម មាន
លបាក់លតឹម ៣០ ណរៀលបុ៉ណោត ះ ។ ណខ្ទអាវរបស់សមទទឹកណជាគណោយណញើស ។ សមដូេជាអស់កមាវ ាំង
រ ិតរថៃ ណលពាះធាក់លតីេលកយនតាាំងពីលពឹកទល់លាង េ រកអបកជិះមិនបាន ណ ើយបានលបាក់មិនលគប់
ថៃ្វឈ្បួលលតីេលកយនផង ។មិនដតបុ៉ណោត ះភាប ក់ងារបូ៉លីសណៅណឆ្វៀតពិន័យដ្មណទៀត ។ នងសយ
អងគុយណៅមាត់ទឝ រទធម ចាំណមើលផវូវបថីណោយណសេកថីទុកខលពយួ ។ លុះលកណលកដភបកណមើលណ ើញលតីេលក
យនេូលមក នងក៏នឹកអរលពេួ ណ ើយក៏សធុះណលកាកណែើងទទួលបថី ។ សមបចឈប់លតីេលកយនណៅ
មុខ្ផធះ ណ ើយក៏េុះណដើរមកណោយណសកថីអស់សងឃមឹ ។ ទឹកមុខ្របស់សមបានសាំដដង នូវអាការៈណអាយ
នងដឹងថា មុខ្ជា បានលបាក់មកមិនលគប់ថៃ្វឈ្បួលលតីេលកយនណែើយ ។ 

“សយ អូន ! “សមនិយយលបាប់លបពនន”  បងបានលបាក់មកដត ៣០ណរៀលបុ៉ណោត ះណយើងណ្ឝើណម៉េ
ណៅអូន ? បងដូេជាសយណពកដតមថងណ ើយ ណ ើយលតវូបូ៉លីសផ្កដ្មណទៀត ដសាកលពឹកបងនឹងលតូវ
ណៅផធះបក ណ ើយបង់ផ្កយ៉ងតិេក៏ ២៥ ណរៀលដដរ” ។ 

នងសយដូេស្សងាកេិតថភាវ ម ៖  

“ណម៉េអចច ឹងបង ! ណ្ឝើយ៉ងណម៉េបានជាបូ៉លីសផ្ក ?” 

“បងធាក់សីុកវូបន្រញ្ញច សផវូវ” ។ 

នងសយមិននិយយ្អឝីតណៅណទៀត ។ នងណដើរនាំមុខ្បថីណៅកបុងខ្ធមសមសលមតុខ្វួនអងគុយ
ជិតលបពនន ណ ើយណអាបកាលជងគង់ដូេណពលមុនៗ ។ 

“ណមើលណៅណយើងដូេជាអស់ផវូវណ ើយអូន ! មិនដឹងណពលោណយើងបាន្ូរដូេណគណទ “ សម
និយយផងលកណែកណមើលមុខ្មហូបអាហារផង ដដលលបពននដួសណោះទុកណអាយណៅជិតខ្វួន ។ មហូប
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អាហារណនះគ្នយ នអឝីណលៅពីបាយមួយចន  និងលប ុកមួយចនណែើយ ។ ឋានៈរបស់បថីលបពននពីរនក់
ណនះ ដូេជាតឹងដតងោស់ណ ើយ ។ បញ្ញហ ដ៏សាំខ្ទន់ណៅលតង់លបាក់ពិន័យ ដដលនឹងលតូវយកណៅបង់
ណៅណពលលពឹកដសាកណនះ ។ 

សមដណងហើម ា្ំ៖ 

“ថៃ្វផ្កខ្ទងបូ៉លីសសាំខ្ទន់ជាង ណលពាះណបើណយើងគ្នយ នលបាក់បង់ណអាយណគ បងនឹងលតូវជាប់គុក
មិនខ្ទន” 

នងសយណបើកដភបក ា្ំៗ៖ 

“ជាប់គុកឬ” នងសួរណោយការណងឿងឆ្ងល់ 

“ បឹងណ ើយ !”សម ណឆ្វើយ ណគមុខ្ជានឹងបចជូ នបងណៅបចជូ នបងណៅបចជូ លគុកជាំនួសលបាក់បង់
ផ្ក ដសាកណនះបងមុខ្ជានឹងអងឝរករណលាកកុមយិណសៀរ ជលមាបណលាកតាមលតង់ថាបងមានលបាក់លតឹមដត 
៣០ណរៀលបុ៉ណោត ះ ណលាកមុខ្ជាអា ិតអាសូរមិនផ្កណលើសពីណនះណទណមើលណៅ ឯសីុកវូណនះវាគ្នយ ន
បញ្ញហ ណទ បងអស់សងឃមឹថា នឹងបានធាក់វាណទៀតណ ើយទុកណអាយណលាកស្សីមកអូសយកណៅវញិេុះ
ណមើលណៅ ណបើទុកជាអងឝរករគ្នត់យ៉ងោ ក៏គ្នត់មិនលពមដដរ ណលពាះណលាកស្សីដូេជាមិនដដលណយគ
យល់ដល់អបកនណស្ថះ” ។ 

ទឹកដភបករបស់នងសយក៏ ូរធាវ ក់េុះមកណលចកៗ ។ 

“ដល់ណពលណ ើយបង ខ្ងុាំនឹងសមងាំណៅណសងៀមមិនបានណទ ខ្ងុាំលតូវដតរកផវូវជួយរកសីុបង ខ្ងុាំនឹងណ្ឝើ
ការលគប់ដបបលគប់យ៉ង ណដើមផីយកលបាក់មកេិចច ឹមជីវតិ បង ! បងណេះដតមិនណអាយខ្ងុាំមិនណ្ឝើការ ឬ
លក់អីបនថិេបនថួេណស្ថះដតនូវណពលណនះ បងកុាំជាំទស់ខ្ងុាំណ្ឝើអីុ ណយើងលតវូជួយរកសីុគ្នប  ខ្ងុាំអាេណៅណៅសីុ
ឈ្បួលឯោក៏បានដដរ...ណលពាះសពឝថៃ្ងណនះណៅផធះគ្នយ នអឝីណ្ឝើណស្ថះ “។ 

សយយកថៃដអដងាលខ្បងលបពននតិេៗណោយការអា ិត និង ស្សលាញ់ ។មុននឹងនិយយការ
ណឆ្វើយលបាប់ណៅលបពនន សមក៏បានលឺសាំណលងរបស់ស្សីមាប ក់ណៅខ្ទងមុខ្ខ្ធមដស្សកណៅណ យ្ ះណគ ។ស
មលតជាក់ខ្វួនស្សិប ណលពាះសមស្ថគ ល់េាស់ថា សណមវងណនះជាសណមវងរបស់ណលាកស្សី គិម ណលៀង ។ 
សមណលកាកឈ្រណែើងណ ើយណដើរណេញពីខ្ធមណនះមកណលៅណោយេិតថរ ាំណភើបជាខ្ទវ ាំង ណលពាះណលាកស្សី គិម 
ណលៀង កាំពុងដតលេត់េណងេះជិតលបុសមាប ក់ ។ 
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“យ៉ងណម៉េណៅឯង ? “ណលាកស្សី គិម ណលៀង សួរ ៖ 

សម ឯងបានសនយថា យកលបាក់ថៃ្វឈ្បួលសីុឈ្បួលណៅបង់ណអាយអញលាង េណនះ អញណៅចាំ
ណមើលផវូវឯងទល់ដតលពលប់ ា្ំ អញមិនលតូវការស្ថថ ប់ពាករណោះស្ថរអាំពីឯងទាំងអស់ មក! យកលបាក់
បកណអាយអញ ពួកឯងណនះវាសុទនដតអចច ឹងវាគ្នយ នអាោមួយមានេិតថណស្ថះមិនថាអាោជាអាោ
ណទ វាសុទនដតជាំពាក់ថៃ្វសីុកវូ ទល់ដតអញណៅទរដល់ផធះ ណលពាះវាអាងថាមិនសូវស្សលួខ្វួនខ្វះ លបពនន
កូនមិនសូវជាខ្វះ ។ 

" ខ្ងុាំបាទគ្នយ នពាករអីណោះស្ថរណទណលាកស្សី ណលៅពីអងឝរករណលាកស្សីថា ខ្ងុាំបាទរកលបាក់មិន
បានដមនៗណលាកស្សីសុាំណលាកស្សីណមតាថ ណៅេុះ..។ 

ណលាកស្សី គិម ណលៀង ណលើកថៃដរាណែើង 

“ណទ អញណមតាថ បានដតអបកោដដលបង់លុយថៃ្វឈ្បួលសីុកវូណអាយអញ សីុកវូមួយៗអញទិញ
មកទាំងពាន់ទាំងមឺុនណអាយឯងធាក់ទណទៗយ៉ងណម៉េបាន អញលតូវការលបាក់ ណបើឯងគ្នយ នក៏ដលងធាក់
ណៅ ណៅរកជួលសីុកវូណគដ៏ថៃទណទៀតេុះ ពួកឯងណនះអាលកក់ោស់រកលបាក់បានមកយកណៅណលងណបៀរ 
ជក់កញ្ញជ រ ផឹកស្ស្ថ គ្នយ នគិតគូរដល់មាច ស់សីុកវូណស្ថះ “និយយេប់ណ ើយ ណលាកស្សីក៏ដបរមុខ្មករកប
រសុមាប ក់ដដលឈ្រណៅជិតគ្នត់ “ណៅអាគុេ ! យកសីុកវូណៅផធះវញិ” ។ 

អបកបណលមើបានលបតិបតថិតាមពាករបញ្ញជ របស់ណលាកស្សី គិម ណលៀង ភាវ មណ ើយ ណលាកស្សីក៏
ណដើរតាមណលកាយណៅ ។ សម ឈ្រសមវឹងណមើលតាមណលកាយណោយមានទឹកមុខ្ ូរធាវ ក់េុះមកណលចកៗ 
។ សមខ្ទាំណ្យញដ នណៅណសងៀមមួយសនធុះណទើបនិយយណេញមកតិេៗថា ៖ 

“ឱលពះណអើយ ! លពះអងគគ្នយ នអា ិតអាសូរអបកលកផងណស្ថះ.....”។ 

នងសយណដើរេូលមកជិតបថី ណ ើយនិយយថា ៖ 

“បង ! ណបើទុកជាយ៉ងណម៉េក៏ណយើងមិនដល់ណៅោេ់ណពាះស្ថវ ប់ដដរ ណបើណគអូសយកសីុកវូយកណៅ
វញិ ក៏គង់មានការងារដ៏ថៃទណទៀតណ្ឝើដដរ “ 

“អូន ! សមនិយយទាំងណលកៀមលកាំ” បងបានលបកាន់ភាជ ប់ណៅកបុងសមាយ អាជីវៈបងសុខ្េិតថលក
ពិបាកមិនលពមលបលពឹតថិខុ្សេរតិពីផវូវេាប់ ដតណសេកថីលាដដលបងខ្ាំដ្រកាទុកមកយូ៉ណ ើយណនះ វា
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មិនបានជួយបងណអាយបានណសកថីសុខ្សបយយបថងោណស្ថះអូន ! បងេង់ដតណ្ឝើណចរបវន់ណទអូន 
ដលកងវាបានស្សួលជាងណនណ៉៉ះបនថិេ” ។ 

“បង ! នងសយឃ្លត់” កុាំគិតអចច ឹងបង បងលតូវដតលបកាន់ណអាយខ្ទជ ប់ខ្ជួននូវណសេកថីលាតណរៀង
ណៅគង់មានថៃ្ងមួយ លពះជាមាច ស់នឹងជួយណយើងមិនខ្ទន “ ។ 

សមណសើេទាំងេិតថមួ យងេាំណពាះជីវតិ ដដលងងឹតងងល់គ្នយ នអបកោជួយឧបតទមមគ្នយ នញាតិ
មិតថោលយមពឹងពាក់បាន ណ ើយសាំខ្ទន់បាំផុត គឺគ្នយ នលបាក់កាក់ចយវាយ......សមលតូវដតទទួលនូវ
ណសេកថីទុកលាំបាកណនះអស់មួយជីវតិណៅ ឬ? 

“បង ! នងសយនិយយ “ផ្វ ស់អាវងូតទឹក ណ ើយញុាាំបាយសិនណៅបង ណយើងនឹងនុាំគ្នប ណមើល
ថា ណយើងគួរណ្ឝើយ៉ងោណអាយបានលបាក់យកមកេិចច ឹមជីវតិតណៅណទៀត “។ 

កបុងណពលទុកខលាំបាកដូណេបះ មានដតលបពននមាប ក់បុ៉ណោត ះដដលអាេលួងណលាមណ្ឝើណអាយសម
មានកាំលាាំងេិតថលគ្នន់ណបើ ។ 

សមដបរណៅនិយយនឹងលបពននថា៖ 

“សយ អូន !បងអា ិតអូនោស់ អូនមិនគួរមកពិបាកជាមួយនឹងបងណស្ថះតាាំងពីណពល
បានគ្នប ជាបថីលបពននមក ណយើងណេះដតបានជួបលបទះនឹងណសេកថីទុកខវាទនជានិេចជួនកាលរ ូតអត់
បាយក៏បានដដរ “ 

“បង !បងគួរដតយល់េិតថអូនណអាណយណលៅជាងណនះណទៀត “ នងសយណឆ្វើយណែើងទាំងណលគៀមលកាំ”
ណសេកថីសុខ្របស់អូនមិនដមនណៅលតង់លបាក់ណនះណទបង ដតវាណៅលតង់ការដដលបងស្សឡាញ់ និង
អា ិតអាសូរអូនណោយដែកឯណោះណទណតើ ខ្ញុាំធាវ ប់បានលបាប់បងណលេើនណលើកថា ណបើទុកខជាញុាាំដុាំ
អាំបិល ខ្ញុាំក៏នូវដតលទាំាំបាន សុាំណអាយដតបងស្សលាញ់ និង អា ិតអាសូរខ្ញុាំដតបុ៉ណោត ះបានណ ើយ”។ 

សមទះស្ថយ លបពននណ ើយញញឹមទាំងមុខ្ណលកៀមលកាំ 

“ពិតោស់ណ ើយអូន ! អូនជាដួងេិតថរបស់បង កបុងណលាកគ្នយ នអឝីដដលបងស្សលាញ់ជាង
សយណទ ណបើបងមានឋានៈលគ្នន់ណបើជាងណនះណែើងពាលោណពលណនះបងនឹងខ្ាំលបមូលនូវណសេកថីសុខ្
យកមកលបគល់ណអាយអូន “ ។ 
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បង នងសយ ណឆ្វើយណែើង ជីវតិ និងរាងកាយរបស់ខ្ញុាំនឹងកាវ យណៅជារបស់បងអស់ណ ើយ ខ្ញុាំ
សូ៊លទាំណៅរមួសុខ្តទុកខជាមួយបង ជាលបពននដ៏លារបស់បង សុាំបងកុាំគិតណលេើនណពក សុាំបងគិតថាជីវតិ
អបកលកវាដតងដតអចច ឹង ណយើងលតូវខ្ទាំណ្យញអត់្ន់តសូ៊រ ូតដល់ថៃ្ងស្ថវ ប់ ថៃ្ងណនះណយើងរេខ្វួនផុតពីណស
េកថីស្ថវ ប់ ណលពាះណយើងបានញុាាំបាយលគន់ដតបុ៉ណនះក៏រាប់ថាលគ្នន់ណបើោស់ណ ើយ ណ ើយណយើងកុាំអាល
គិតណៅដល់ថៃ្ងដសាកណនះអី អបកលកគ្នយ នអនគតណទ ណលពាះណយើងរស់ណៅសាំរាប់ដតមួយថៃ្ងបុ៉ណោត ះ ។ 

សមងក់កាលយឺតៗណពញេិតថនឹងពាករោស់ណតឿនរបស់លបពននកាំសត់កាំរជាខ្ទវ ាំង”សយ អូន “ 
អូននិយយណនះលតួវដមនជីវតិគឺជាការតសូ៊ ដតសឝះដសឝងរកការងារណ្ឝើ្យីណទៀត ។ 

 
                                                            
ភាគទី៣                                   ទំលនរគ្មម នការងារល្វើ 

លតីេលកយនគូកាំសត់លតូវនយទុនជាមាច ស់អូសយកណៅវញិណ ើយ ណលពាះសមខ្ទនបង់ថៃ្វ ឈ្បូ
លលតឹមតដតពីថៃ្ងបុ៉ណោត ះ ។ ឥែូវសមបានកាវ យខ្វួនណៅជាកមយករគ្នយ នការងារណ្ឝើ ។ លបាក់េុង 
ណលកាយ្បាំផុត មានេាំនួនលតឹមដត៣០ណរៀលបុ៉ណោត ះណ ើយលបាក់ណនះនឹងលតូវយកណៅបង់ថៃ្វផ្ក 
ពិន័យកបុងថៃ្ងដសាកណនះណទៀតផង ណលពាះខ្វួនធាក់លតីេលកយនបន្រពាច សផវូវ ។ 

 មួយអាទិតរបានកនវងផុតណៅណ ើយ ។ របស់របរណៅកបុងខ្ធមដដលលយមនឹងលក់បញ្ញច ាំបាន 
សមក៏លតូវដតេិតថលះបង់វា ណដើមផញុីាំជីវតិឲរបានរេួផុតពីណសេកថីស្ថវ ប់ណៅមួយថៃ្ងៗ ។ សមបានខ្ាំ ខ្ធះ
ដខ្វងរត់រកការងារណ្ឝើ សមខ្ាំណដើរេូលណៅកបុងទីកដនវងណផែងៗមានហាងលក់ទាំនិញ កាំពង់កប៉ាល់ 

 ឃ្លវ ាំងោក់អីវ៉ាន់ជាណដើម ដតលគប់ទីដនវងបានបដិណស្មិនលពមទទួល ណ ើយមានកដនវងខ្វះលតូវណគ 
គាំ កឲរថា៖ 

 ឯងមានលបាក់កក់ណទណបើឯងមាន ៥០០ណរៀល មកកក់ ដសាកមកណ្ឝើការេុះ ។ 

 សមលតូវដតលតែប់មកខ្ធមវញិណោយណសេកថីអស់សងឃឹម ។ កបុងណពលលាង េណនះខ្ ៈ ដដល
សមលតែប់មកខ្ល់ខ្ធមវញិ សមក៏បានជួបមុខ្នឹងបុរសេាំោស់មាប ក់ដដលជាមាច ស់ខ្ធមណនះ ។ តា
ស្ថនមានផធះឈ្បូលជាណលេើន ដតជាមនុសែដដលមានេិតថលបាសចកណសេកថីណមតាថ ករោុ េាំណពាះអបកទី
ទល់លកីលក ។ អបកជិតខ្ទងដតងដឹងថា៖ តានយទុនណនះមិនដដលលពមបននូរបនទយ ឬ ណលាះលាឲរ
ដល់អបកោដដលជាំពាក់ថៃ្វឈ្បូលផធះកាត់សូមផីដតមួយថៃ្ងណែើយ ។ តាមពិតខ្ធមដដល សមជួលណៅ
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សពឝថៃ្ងណន  ជាខ្ធមដដល តាស្ថនសង់បណោថ ះអាសនបណៅណលើដីែូត៍ដដលគ្នត់ណទើប នឹងទិញ្យី ណ ើយ
ជាខ្ធមសាំរាប់ឲរអបកដ្រកាដីគ្នត់ណៅ ដតលុះសមណៅជួលណៅ តាស្ថនក៏បានេាំណ ញពីរផវូវគឺ ទីផវូវ
ថៃនមួយបានេាំណ ញឈ្បួលខ្ធម ណ ើយទីពីរមិនបាេ់ខ្ទត់ លបាក់ជួលមនុសែឲរណៅចាំរកាដីណនះ ។ឮ 

 “ណម៉េអាសម !”  តាស្ថននិយយណែើងកបុងដបបភាពជាអបកអាងអាំោេទឹកលបាក់ “ឯង ធាវ ប់
បង់ថៃ្វឈ្បួលផធះឲរអញណទៀតទត់ោស់ ដតដខ្ណនះណម៉េក៏ ួសណពលណវលាដល់ណៅ ៧-៨ ថៃ្ង អចច ឹង-
ណតើឯងគិតយ៉ងណម៉េ ? “  

 សមណឆ្វើយនឹងតាស្ថននយទុនណោយណសេកថីណគ្នរព៖ 

 “សុាំណលាកតាណមតាថ ខ្ញុាំបាទមថងណៅេុះ!” 

 ណមតាថ អី? ណមតាថ បននូរបនទយពនយរណពលបង់ថៃ្វឈ្បួលផធះណនះឬ? 

 “បាទណលាកតា” “ណទ! មិនបានណទ! មិនបានណទ!” តាស្ថនណឆ្វើយណែើយ” ផធះដដលអញសង់ណនះ 
អស់លបាក់កាសណលេើនោស់ណ ើយណៅបង់ពននណទៀតផង ឯងលតវូដឹងថា ណបើឯងគ្នយ នថៃ្វឈ្បួលឲរ អញ
ណទ ឯងលតូវដតេុះណេញពីផធះអញណៅ ។ 

 សមណងើបមុខ្ណែើងណមើលមុខ្តាស្ថន ណ ើយញញឹមទាំងណលកៀមលកាំ ។ 

 “ខ្ញុាំបាទមិនដដលអាលកក់នឹងណលាកតាណទ សុាំណលាកតាណមតាថ ពនយរណពលឲរខ្ញុាំបាទបាន ១៥ថៃ្ង
ណទៀតទនណលបាស” ។ 

 “ណទ! មិនបានណទអាសម” តាស្ថននិយយខ្ទវ ាំងៗ” អញពនយរណពលឲរឯងបានលតឹមដតមួយ ថៃ្ង
ណទៀតបុ៉ណោត ះ” ។ 

 “ណលាកតាម...” សមនិយយទាំងអួលណដើមក តាស្ថនមិនលតវូការស្ថថ ប់នូវពាករសាំដីអងឝរករ 
របស់សមណែើយ ។ គ្នត់លបញាប់ណដើរណេញពីកដនវងណនះណៅវញិភាវ មសមសមវឹងតាមណមើលនយទុន 
ចស់ទល់ដតផុតកនធុយដភបក ណ ើយសមក៏ងាកមកណលកាយរកលបពននដដលឈ្រណៅពីណលកាយខ្បង ។ 

 “បង ! “ នងសយនិយយនឹងបថី” ណបើអចច ឹងណយើងគិតណ្ឝើយ៉ងណម៉េណៅ ! 

 សមខ្ទាំណ្យញដ ននឹកតូេេិតថនឹងណសេកថីអភ័ពឝថៃនជីវតិរបស់ខ្វួន ។ សមគិតថាផវូវជីវតិ របស់
ណគងងឹតជិតឈឹ្ងដមនដទនណ ើ់យ ។ 
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 “សយអូន ! បងដូេជាទល់លបាជញណ ើយ” សមនិយយនឹងលបពនន” លបាក់ថៃ្វឈ្បួលផធះដល់ ណៅ 
១០០ណរៀលណយើងនឹងណៅយកពីោមកឲរណគ... ។ 

 នងសយណឆ្ឝើភវឺះៗដូេជាេង់យាំណ ើយនិយយថា៖ 

 “យប់លតង់ោណដកលតង់ បឹង” សមណឆ្វើយណែើងទាំងមួរណ ”៉ ដតបងគិតថាណយើងលតូវដតបលមះ 
នណនៀលតសូ៊នឹងជីវតិ ឲរទល់ដតថៃ្ងស្ថវ ប់-អបកណយើងគ្នយ នសងឃមឹថានឹងបានណសេកថីសុខ្សមាយ ណទ
អូន...។ 

 “ណបើទុកជាពិបាកយ៉ងោ” នងសយនិយយណែើង” ខ្ញុាំណេះដតលទាំជាមួយនឹងបងតណៅ ណទៀត
ដដរ” ។ 

 មុនណពលដដលនិយយថាអឝីថាអឝីណៅណទៀត សមក៏បានឭសណមវងបុរសមាប ក់ដស្សកណៅណ យ្ ះ 
“ ណវុ ើយអាសម !” ។ 

 សម ងាកមុខ្ណមើលណៅណ ើញបុរសមាប ក់មុខ្មាត់ស្ថា តបាត ទុកពុកមាត់យ៉ងតូេឆ្យ រលតឹម 
ណ្ងណៅណលើបបូរមាត់ខ្ទងណលើ ។ បុរសណនះណសវៀកពាក់ ីុហា សិតសក់ដវកេាំណ ៀងឈ្រណៅណលើមុខ្ 
ខ្ធម ។ បុរសកណមាវ ះណនះណ យ្ ះណៅ ជាអបករកសីុឆ្ក់លួេ យ៉ងបិុនលបសប់មាប ក់ ។ណៅសាំោក់ 
អាស្ស័យណៅកបុងផធះមួយជិតខ្ធមរបស់សម ជាមួយនឹងមិតថភកថិកណមាវ ះៗណលេើននក់ ។ ណៅមានលបាក់ 
កាសចយវាយយ៉ងបរបូិ ៍ ណសវៀកពាក់សុទនដតណខ្ទអាវថៃ្វៗ ។ ការដដលណៅមកផធះលតង់ណនះ ក៏
ណលពាះជាកដនវងស្ថង ត់ណ ើយមនុសែភាគណលេើនដដលណៅលតង់ណនះណលេើនជាកមយកររកលពឹកសីុលាង េ គ្នយ ន
អបកោនឹកនរ វរីវល់ចប់អារមយ ៍នឹងមុខ្ការរបស់ណៅណែើយ។ សមណលកាកណែើងណ ើយណដើរ ណេញ
ណៅរកណៅ ។ បុរសកណមាវ ះមានពុកមាត់ញញឹមណ ើយទះស្ថយ សមតិេៗ ។ 

 “ណម៉េអាសម អាឯងណៅណ្ឝើយ៉ងណម៉េបានជាតាស្ថនគ្នត់ែូឡាអចច ឹងឯងជាំពាក់ថៃ្វឈ្បូល ផធះ
គ្នត់ឬ ?”  

 សមងក់កាល ណ ើយមុនណពលណឆ្វើយថាដូេណមថេណនះ ណៅក៏ដឹកថៃដសមនាំណៅអងគុយណលង ឯ
ផធះណគ ។ ណៅនាំសមនិយយណលងពីណនះពីណនះ ដដលកបុងខ្ ៈណនះមិតថភកថិរបស់ណៅទាំង បុ៉នយ ន
បាននាំគ្នប ណេញណៅរកសីុតាមផារ ។ 

 “អាសម!” ណៅនិយយណែើង អញអា ិតអាឯងោស់ ឥែូវណនះឯងឈ្ប់ធាក់សីុកវូ ណ ើយ
ឬ?” 
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 ណអើណៅ “សមណឆ្វើយណែើង” គ្នប ជាំពាក់ថៃ្វឈ្បួលសីុកវូណគ ឥែូវមាច ស់ណគមកអូសសីុកវូយកណៅ វញិ
ណ ើយ” េុះសពឝថៃ្ងឯងណ្ឝើការអី ?” សមណសើេទាំងណលកៀមលកាំ ។ 

 “គ្នប កាំពុងដតណដើររកការងារណ្ឝើសាីក៏គ្នប ណ្ឝើដដរឲរដតការងារសុេរតិ” ។ 

 អាសមណអើយ ! “ណៅនិយយទាំងញញឹម” ឯងលងង់ភវីណភវើោស់ លងង់ទល់ដតអញមិនអាេ 
ជួយអីឯងបាន អញធាវ ប់បបួលឯងណលេើនដងណ ើយថា ឲររកសីុដូេអញណៅ ណលពាះវាងាយណ ើយ 
ស្សួលផងណបើវាគលមក់ោស់ក៏គង់រកបានកបុងមួយថៃ្ង ១០០ណរៀលដដរ ណបើវាណ ងបានរាប់ពាន់ដត មថង-
ឯងគិតណមើល ! ណយើងជាអបកលករវល់ដតគិតដល់កិតថិយស និងណសេកថីលា វាមុខ្ជាោេ់ណពាះងាប់ ណ ើយ
ឯងគិតណមើលអាសម ! លបាក់គឺជាលពះ...គឺជាដកវម ីណជាតិ...ណគដតងនិយយថា អបកមានលា អបកលក
អាលកក់ ណបើឯងមានលបាក់អបកោក៏ណគណលើកតាំណកើងណគ្នរពណកាតដលកងឯងថាជាមនុសែលា ដត ថាឋានៈ
របស់ឯងសពឝថៃ្ងណនះ ណបើទុកជាឯងមានសិល្ម៌យ៉ងោកថី ឯងក៏គង់ដតណគេមិនផុតពី ការ
ណមើលងាយណមើលណថាករបស់អបកលបាក់បានដដរ ដដលណគដតងណលើកតាំណកើនខ្វួនណគថា ជាមនុសែ លបណសើរ
ណ ើយណគយលថាអបកលកដូេជារបូឯងណនះ ជាខ្ញុាំកចច ះបាតណជើងរបស់ណគ-អាសមណអើយ ! ពួក នយទុន 
និងពួកលពះណតជៈគុ ភាគណលេើន ណលេើនស្ថងណសេកថីសុខ្ និងអាំោេរបស់ខ្វួនណៅខ្បង លបជារាស្រសថ
អបកលក វាបវន់រាស្រសថដខ្យរ និងជាតិដខ្យរ ណបើតាមេិតថអញៗគិតណ ើញថា ណយើងគូនាំគ្នប បវន់អា អស់ណនះមក
វញិអញណពញេិតថនឹងនិសែ័យសងប់ណសងៀមរបស់ឯងោស់ ឥែូវណនះឯងកាំពុងគ្នយ ន ការណ្ឝើអញេង់
បបួលឯងឲររកសីុជាមួយអញោអាសម... ។ 

 សមញញឹមណៅរកណៅទាំងទុកលពួយ ។ 

 អរគុ នឹងឯងោស់ណ ើយណៅ ដដលឯងេង់ជួយណលជាមដលជងគ្នប ណនះដតគ្នប ណ្ឝើដូេឯង មិន
បានណទណៅ... ។ 

 ណលពាះឯងយល់ឆ្គួតកបុងណរឿងសីល្ម៌ណនះដមនណទ ? គ្នយ នបានការអីណទអាសមគ្នយ នអបកោ ណគ
ណមើលណ ើញសីល្ម៌របស់អបកលកណទ គ្នយ នមុខ្របរ បានសីុមហូបេាំ ីឆ្ង ញ់ៗមានណខ្ទអាវលាៗ  ណសវៀក
ពាក់បានណមើលកុនណលាខ នលគប់ណរាង... ។ 

 “ការណពញេិតថរបស់ឯង និងអញ វាសណផែងគ្នប ោណៅ” សមណឆ្វើណែើងឯងមានណសេកថីសុខ្ 
កបុងជីវតិណោយការឆ្ក់លួេ ដតរបូគ្នប វញិគ្នប មានណសេកថីសុខ្ណៅលតង់មានការងារសុេរតិណ្ឝើ ណបើទុក ជា

+ 
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ការងារណនះតលមវូឲរគ្នប ដបកណញើស ូរដណញើសយ៉ងោក៏ណោយណៅដតសមាយេិតថនឹងណ្ឝើវា  គ្នប
លបាប់ឯងឲរលតង់ណៅេុះថាកបុងមួយជីវតិណនះគ្នប មិនដដលណ្ឝើការងារទុេចរតិខុ្សពីគនវងេាប់ណទ ។ 

 “ណបើអចច ឹងក៏ណស្សេដតឯងណៅេុះអាសម” ណៅនិយយ “ណបើឯងសុខ្េិតថោេ់ណពាះងាប់ក៏តាម 
េិតថឯងណៅេុះ ដតសលមាស់ខ្វួនអញ អញអាេណ្ឝើបានលគប់ដបបលគប់យ៉ងឲរដតបានលបាក់... ។ 

“ដតថាការងាររបស់ ឯងលតូវទទួលរងណលគ្នះថាប ក់ណលេើនោស់” ។ 

 “អចច ឹងដមនណ ើយអាសម” ណៅណឆ្វើយណែើង” ឲរដតភាវ ត់ជាប់មកណ ើយណៅកបុងគុកវាស្សួល 
មយ៉ងដដរ ដល់ណពលបាយសីុស្ស្ថប់ ណ ើយមានណគយមឲរណទៀតផង... និយយណ ើយណៅលូក 
ណហាណ ៉ដកលកោសលបាក់ ១០០ណរៀលមួយដុាំបងាួតសម” ណមើលណនះដនអាសម ! អញណេញពីផធះដត 
មួយសនធុះក៏បានលបាក់មកជិត ២០០ណរៀលកបុងណពលដដលណៅដកមាប ក់េូលទិញសាំបុលតកុនណ ើយ ណភវេ
ខ្វួនឯងគិតណមើល ! មួយថៃ្ង ២០០ណរៀលណ្ឝើការអីបាន” ។ 

 សុាំណទសេេុះណៅ “សមនិយយណែើង” គ្នប ណ្ឝើដូេឯងមិនបានណទ គ្នប ជាមនុសែលងង់ភវីណភវើ ដូេ
ឯងថាដមន គ្នប សុខ្េិតថោេ់ណពាះងាប់គ្នប មិនលពមលបលពឹតថទុេចរតិណទ ណ ហើ យ !គ្នប លាណ ើយណៅ... ។ 

 ណៅងក់កាល ។ 

 “ណៅណដកគិតណមើលមួយយប់ណមើលអាសមាវ ញ់ ! ណបើឯងលពមរកសីុជាមួយអញ អញនឹងណៅរក 
ទិញណខ្ទអាវលាៗ  ឲរឯងពីរបីលបោប់ ណ ើយនងឲរលបាក់ឯងទុកចយខ្វះៗពីឥែូវកុាំឲរខ្ទយ ស់ណគ 
សពឝណបើអាលបាក់ ១០០ណរៀល អញឲរគ្នត់មួយឆ្ប ាំមុនក៏បានថៃ្វផធះណែើងដល់ណៅ ១០០០ណរៀល ក៏អញ
រកឲរគ្នត់បានដដរ...”សមដលងនិយយសថីថាអឝីណទៀតណ ើយណលកាកណដើរណេញពីផធះណៅណៅ ណោយឥត
មានលជះថាវ  និងមុខ្របររបស់ណៅណនះណស្ថះណែើយ... ។ 

 សម និងនងសយបានជួបមុខ្នឹងតាស្ថន នយទុនមុខ្លកាស់មថងណទៀតកបុងណពលលាង េ 
ដសាកណែើង ។ សមកាំពុងដតមានអារមយ ៍មិនសូវស្សួល ណលកាយណពលដដលលតែប់មកពីរកការងារ 
ណ្ឝើវញិ ណ ើយរកមិនបានដូេថៃ្ងមុនៗ ណទៀតដដរដតសមខ្ាំលបឹងញញឹមណៅរកមាច ស់ផធះ ណ ើយ និយយ
អងឝរករសុាំពនយរណពល លពមទាំងេងាុលបងាហ ញណ តុផលថៃនការខ្ឝះខ្ទតឲរមាច ស់ផធះបាន ដឹងដតផល
សមបានទទួលពីតាមស្ថនណនះក៏សាំដីគណលមាះគណលមើយកាំបុតកាំបុយ... ។ 

 “ណសេកថីខ្ឝះខ្ទតរបស់ឯង វាមិនដមនជារបស់អញផងឯោ តាស្ថននិយយយ៉ងមឺុងម៉ាត់ 
អញជួយឯងមិនបានណទ អញលតូវការដតលបាក់ថៃ្វឈ្បួលផធះអញបុ៉ណោត ះមិនបាេ់ឯងអ្ិបាយឲរ ដវង
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ឆ្ង យណទ ណបើឯងគ្នយ នលបាក់ឯងលតវូដតេុះណេញពីផធះអញណៅ ណបើតាមពិតអញលតូវទរយកថៃ្វ ដដលឯង
ណៅណលើស ៧-៨ ថៃ្ងណនះផង “ដតអញមិនយកណទ លគ្នន់ដតឲរឯងេុះណេញពីផធះអញលាង េ ណនះបុ៉ណោត ះ” 
។ 

 សមណសធើរអត់លទាំមិនបាន ខ្ាំសមវឹងណមើលមុខ្តាស្ថនណោយកាំ ឹងដតក៏ខ្ាំអងឝរករមថងណទៀត ។ 

 “ណលាកតាគួរដតអា ិតអាសូរអបកលកដូេរបូខ្ញុាំខ្វះកផងទនណលបាស តាាំងពីណដើមមកខ្ញុាំបាន មិន
ដដលជាំពាក់ថៃ្វឈ្បួលផធះណលាកតាមថងោណស្ថះ ណទើបដតណពលណនះខ្ញុាំបាទកុនដមនដទនដតមថង ណលាក
តា...” ។ 

 តាស្ថនណសើេទាំងខឹ្ងសមារ ។ 

 ណបើអញរវល់ដតអា ិតអាសូរពួកឯង លបដ លជាអញរកបាយសីុមិនបានណទមណលើណៅ ពួក 
ឯងណនះណបើអញមិនតឹងទរណទ មុខ្ជាគ្នយ នអាោបង់ថៃ្វឈ្បួលផធះឲរអញណទអញដលងនិយយនឹង 
ឯងណទៀតណ ើយ ឲរឬមិនឲរថាមក... ។ 

 “សុាំពនយរណពលឲរខ្ញុាំបាទបានកនវះដខ្ណទៀតណៅេុះទនណលបាស” 

 តានយទុនលគវកីាលណ ើយនិយយខ្ទវ ាំងៗថា៖ 

 អញលបាប់ឯងណ ើយថាមិនបានណទ-ឥែូវឯងមិនលពមឲរអញដមនណទ? 

 “ណលាកតា ! “ សមនិយយណោយសណមវងញ័រៗ “ខ្ញុាំបាទមិនទន់មាន ទនណលបាស ។ 

 “ណបើអចច ឹងឯងលតូវេុះណេញពីផធះរបស់អញ ! េុះណេញណពលលាង េនឹង” ។ 

  ួសនិស័យនឹងអត់លទាំបាន សមដលងនិយយនឹងតាស្ថន។ តាស្ថនក៏ណដើរលតែប់ណៅផធះ 
គ្នត់វញិ ។ 

 សមគិតថា ពិតោស់អបកលកដូេសម គ្នយ នផវូវតតាាំងនឹងអបកមានបានណែើយ ណលពាះលបាក់ មាន
អាំោេជាងអឝីទាំងអស់ សូមផដីតណសេកថីយុតថិ្ម៌ កាលណបើអាំោេលបាក់េូលណៅណលជៀតដលជក បាន
ណ ើយ ក៏អាដលបលបួលណៅជាអយុតថិ្ម៌វញិបានដដរ... ។ 

 ខ្ ៈណនះសមដកដណងហើម ា្ំសមវឹងណមើលមុខ្លបពនន ណ ើយលបាប់លបពននឲរណរៀបេាំអីវ៉ាន់ ណដើមផ ី
េុះណេញពីកូនខ្ធមតាស្ថន ។ 
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 លាង េណនះ ណោយស្ថរការទល់លេក សមបាននាំលបពននណៅសាំោក់អាស្ស័យណៅនឹង 
សាំយបលពះវហិារណលាកសងឃយួន ណៅវតថទួលលបស្សី ។ សមគ្នយ នលទពរសមផតថិអឝីណលៅពីមុង ណខ្បើយ 
កណនធល និងណខ្ទអាវពីបនវ ស៍មាប ក់ណនះណែើយ ណ ើយជាពិណសស សម និងនងសយមានលបាក់ណៅ 
ជាប់នឹងខ្វួនេាំនួន ១០ណរៀលបុ៉ណោត ះ ដដលជាលបាក់េុងណលកាយបាំផុតសាំរាប់បនថជីវតិឲររស់ណៅកបុង 
ណលាកតណៅណទៀត ។ ឥែូវណនះសម និងនងសយបានកាវ យខ្វួនណៅជាមនុសែខ្ទច ត់ភាវ ត់គ្នយ នផធះណៅ 
ដដលមិនខុ្សគ្នប ពីសយូមយេកបុ៉នយ នណែើយ ។ 

 ណៅកបុងវតថទួលលបស្សីមានសភាពសងប់ស្ថង ត់លជងាំ គួរឲរអនវង់អណនធ េជាខ្ទវ ាំង...សម និងនង 
សយអងគុយឱបកាលជងគង់ណមើលមុខ្គ្នប ណោយការលពួយេិតថ...ណៅលតង់សាំយបលពះវហិារលជុងខ្ទង
លិេមានដឆ្េពីរបីណដកសននឹកខ្វួនណោយការខ្ជិលលេអូស...ជួនកាលវាលគ ឹមវ ជួនកាលវាលពូស ណ ើយ
លបខ្ទាំគ្នប រណម៉ាករមុាាំាំង ។ 

 ៥ថៃ្ងបានកនវងផុតណៅ !... ៥ថៃ្ងដដលបានកនវងផុតណៅ ណសេកថីលពួយសាំរាប់របូនយសម និង
នងសយ... ។ 

 លាង េណនះ សមណដកលក់សុ៊បណ ើយស្សមុកខុ្រៗ ណៅណលើកណនធលរដ កមួយ ។ណៅដកផរខ្វួន 
សមមានកន្រនថកណតថ មួយសលមាប់ោក់អីវ៉ាន់បនថិេបនថួេ ។ 

 ណម៉ាង៧ ណ ើយ ។ នងសយកាំពុងដតណដើរកាត់ណកាវ ងទឝ រវតថេូលតលមង់មកលពះវហិារយ៉ងរសួ 
រាន់ ។ថៃដរបស់នងកាន់កចច ប់បាយ និងមហូបដដលនងបានណៅទិញមកពីផារ ។ ទឹកមុខ្របស់នង 
ស្សស់បស់លគ្នន់ណបើជាងសពឝថៃ្ង ។ 

 លគ្នន់ដត្នណជើងេូលមកបុងសាំយបលពះវហិារភាវ ម នងសយក៏ដស្សកណៅបថី ។ សមភាញ ក់ 
ណ ើយសធុះណលកាកណែើងសមវឹងណមើលមុខ្លបពននណោយអាការៈណងឿងឆ្ងល់ ។ 

 “យី ! លាង េោស់ណ ើយណទណតើ” សមនិយយណែើងទាំងមិនទន់អស់ងងុយ ។ 

 “អូនឯងណៅផារពីកាលោក៏បងមិនដឹង បងណដកគិតៗណៅក៏ស្ស្ថប់ដតលក់មិនដឹងខ្វួនដត 
មថង” ។ 

 នងសយោក់កចច ប់បាយ និងមហូបណលើឥដឌ ណ ើយក៏អងគុយជិតបថីលពមទាំងញញឹមោក់បថី ។ 
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 ណពលណនះ នងសយនិយយលបាប់បថីអាំពីការដដលនងណៅផារ បានជួបនឹងយយចស់   
មាប ក់ណដើររកស្សីបណលមើឲរណៅដក ុក សលមាប់ណបាសសាំអាេនឹងណមើលដ្ទាំផធះសដមផរ ។ នងបាន 
បញ្ញជ ក់ថា នងបានលពមណលពៀងថាណៅជាមួយនឹងណគណ ើយ ណលពាះណគឲរលបាក់ដខ្ដល់ណៅ២០០ណរៀល 
កបុងមួយដខ្ ណ ើយនងលបាប់ថា ដសាកណនះនងសនយជួបគ្នប នឹងយយចស់ណនះ ណដើមផីឲរគ្នត់ជូន 
នងណៅជួបនឹងណៅដក ុក ។ 

 សមស្ថថ ប់លបពនននិយយណ ើយដកដណងហើម ា្ំលពមទនិយយថា៖ 

 សយអូន បងមិនេង់ឲរអូនដបកពីបង់ណស្ថះដតណ្ឝើណម៉េ ណពលណនះទឹកវាេូលលេមុះណ ើយ ណយើង
លតូវដតដបកគ្នប ជាបណោថ ះអាសនបសិន ណបើអូនបានណៅណៅសីុឈ្បួលណគដមនបងក៏គិតណ្ឝើដាំណ ើ  ណៅ
ស្សុកបាន ៤-១០ ថៃ្ងដដរ ណលពាះឥែូវវាដូេជាសងប់ពួកឥសែរៈលគ្នន់ណបើណ ើយ-បងនឹងណៅលក់ របស់
របរឯស្សុក ដលកងបានលបាក់កាសខ្វះយកមករកសីុនឹងណគ... ។ 

 នងសយសមវឹងណមើលមុខ្បថី ណ ើយសួរណោយការណងឿងឆ្ងល់ ៖ 

 “បង ១ េុះបងបានលបាក់ថៃ្វរទះណភវើងពីោ ? ” 

 “មិនអីណទអូន ! “ សមណឆ្វើយណែើង “ ណយើងណៅមាមុខ្មួយលក់ណទៀតដដរណ ើយណបើខ្ឝះខ្ទត បុ៉នយ ន
បងណដើរកខ្ចីពួកម៉ាកបដនទមណទៀត... ណអើ ដសាកណនះ បងក៏លតូវជូនអូនណៅដដរ ណបើណៅដកណនះណគ មានេិតថ
សបផុរស បងក៏សុាំលជកអាស្ស័យណៅជាមួយនឹងណគដដរណគណលបើបងឲរណ្ឝើអីក៏បានឲរដតបាន ណៅជិត
អូន... “ ។ 

សម និងសយនិយយណែើង “ សុាំបងកុាំលពយួបារមមអី ណបើទុកជាបងមិនបានណៅណ្ឝើការជា មួយ
នឹងខ្ញុាំ ណ ើយបងណៅឯោក៏ណោយ ខ្ញុាំនឹងសុាំណៅដកណៅជួបបងណបើយ៉ងណហាេោស់ក៏មួយ អាទិតរ
មថងដដរ...” ។ 

 “ឱ ! កាលោ ប ! ណយើងនឹងបានសុខ្សបាយដូេណគ.. “ សមឧទនណែើងតិេៗ ។ 

 ខ្ ៈណនះ នងសយក៏ចត់ដេងស្ស្ថយកចច ប់បាយនឹងមហូបណេញ ។ អបកទាំងពីរនាំគ្នប  
បរណិភាគអាហារណោយអាការៈសងប់ណសងៀម ណពារណពញណៅណោយណសេកថីទុកខលពួយ ។ 



សួន សរុនិ ទ ររះអាទតី្យថ្មរីះល ើផែនដីចាស់ 

23 
 

 យយចស់ពីមែិលមិញ បានមកនាំនងសយយកណៅលបគល់ឲរណៅដក ុក ណៅណពលលពឹក ។ 
សមបានណឆ្វៀតឱកាសណនះណៅតាមនងសយជាលបពននដដរណដើមផឲីរបានស្ថគ ល់ផធះ ណ ើយនឹង និយយ
សុាំការងារណគណ្ឝើផង ។ 

 ណៅដក ុក ជាបុរសមានវយ័កោថ ល ជាអបកជាំនួញដដលមានលទពរសមផតថិសថុកសថមមមាប ក់ ជា
ណពាះម៉ាយដដលមានអាយុលបដ លជា ៤០ឆ្ប ាំ ដតស្ថេ់្មណៅខ្ចីលហក់ណៅណែើយ ណលពាះគ្នត់ជា អបក
មាន ។ ផធះរបស់ណៅដក ុកជាផធះ ា្ំទូលាយ មានរ្យនថ ២-៣ ណ ើយមានអបកបណលមើលបុសស្សី ជាង
១០នក់ ។ ដបបសភាពរបស់ណៅដក ុក ណបើណគណមើលពីខ្ទងណលៅក៏ណ ើញថា ជាមនុសែេិតថលា ។ ណៅ
ដក ុកណនះជាកូនណៅេិន ដតគ្នយ នឬកពារជាេិនណៅជាប់នឹងខ្វួនណែើយ ។ គ្នត់ជាមនុសែ មាប ក់ដដល
មានណគស្ថគ ល់រាប់អាេណលេើន ណលពាះដតអាំោេលបាក់របស់គ្នត់នុះឯង ។ 

 ចប់តាាំងពីវនិទីដាំបូង ដដលបានណ ើញមុខ្នងសយណៅដក ុកក៏ណពញេិតថេាំណពាះរបូនង 
ោស់ ដតគ្នត់មិនណពញេិតថនឹងសមណស្ថះកបុងកាលដដលតាត់ដឹងថា សមជាបថីរបស់នង 

 “ខ្ញុាំលពមយកឯងជាស្សីបាំណរ ើរបស់ខ្ញុាំចប់តាាំងពីឥែូវណនះណៅ ណៅដក ុកនិយយមួយៗ កិរយិ
ខ្ទងណលៅរបស់គ្នត់ណពញណៅណោយណសេកថីអា ិតថអាសូរ “ដាំបូងខ្ញុាំនឹងឲរលបាក់ដខ្២០០ ណរៀល សិន
ដតសលមាប់បថីឯងណនះខ្ញុាំស្ថថ យោស់ដដលគ្នយ នការអីលយមឲរណ្ឝើបាន ដតណ តើ យេុះឯង ឧសាមក
ណលងលបពននឯងណរឿយៗផង ដលកងណលាក៏ខ្ញុាំមានការងារអឝីលយមណអាយឯងណ្ឝើបាន’’។ 

 សាំដីដ៏ទន់ភវន់ណលើណបះដូងដ៏ណមយ  និងណស្ថយ កណលគ្នករបស់ណៅដក ុកណនះ បានណ្ឝើណអាយសម ណគ្ន
រណពាតដលកងនយទុនេិតថណចរណនះយ៉ងណស្ថយ ះអស់ពីណពាះ រ ូតដល់ណៅសងឃឹមថា លបពននរបស់ខ្វួន 
មុខ្ជាបានទទួលនូវណសេកឋីសុខ្សបាយណៅណលកាមដាំបូលផធះរបស់នយទុនណនះណ ើយ...។ 

 ’’ខ្ញុាំបាទលតាកអរោស់! សមនិយយលពមទាំងណលើកថៃដសាំពះណៅដក ុក។ 

 ខ្ញុាំបាទសុាំណផញើរលបពននខ្ញុាំបាទនឹងលពះណតជគុ ផងទនណលបាស។ 

 កុាំលពួយ! កុាំលពយួ!ខ្ញុាំដតងដតណមតាថ លតាលប ីដល់អបកបណលមើរបស់ខ្ញុាំលគប់ៗគ្នប ដូេជាកូនណៅរបស់
ខ្ញុាំដដរ។ 

 មុនណពដដល សម និងនងសយដបកគ្នប  នងបានណេញមកជូនដាំណ ើ របឋីដល់ទឝ ររបង។អបក
ទាំងពីរបានសមវឹងណមើលមុខ្គ្នប ណោយណសេកឋីអាល័យ។ 

+ 
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 សយអូន! សុាំអូនខ្ាំយកលេិតថទុកោក់បណលមើបលមាស់ណលាកណអាយដមនដទនោអូន!  សមផ្ឋ ាំ
លបពននមុនណពលដបកគ្នប ។ 

 ណលាកណនះដូេជាេិតថលាោស់ ណ ើយមិនលបកាន់ងមករកខ្វួនផង។ 

 េុះបងណៅស្សុកអងាេ ល់?ដល់បងលតលប់មកវញិសុាំបងមករកខ្ញុាំភាវ មោ៎។ 

 ’’បងេង់ណៅដសាក បឹងអូន ណ ើយបងណៅដត៧ ៨ថៃ្ងណទ បងនឹងលតែប់មកវញិ លាសិនណ ើយ 
ោ៎អូន!....’’។ 

 សម និងសយដបកគ្នប ទាំងអាល័យ...សមណដើរឃ្លវ តណេញពីនងសយណៅ ទាំងេិតថដដលដក់
ជាប់ណៅណលើរបូនង...។ 
                                                       
 

ភាគទី៤                   លរកាម្ែំបូលផទះនយទុន 

 

លគ្នន់ដតណពលមួយថៃ្ង ដដលនងបានេូលមកលជលណៅណលលាមដាំបូលផធះ របស់ណៅដក ុកណនះ 
នងសយក៏នឹកតក់សវត់ជាខ្ទវ ាំង.....។ 

ស្សីបាំណរ ើណលេើនអបកបានខ្ែបឹណខ្ែៀវលបាប់នងថា ណៅដក ុកណនះជាមនុសែខិ្លខូ្េនឹងស្សីញី
ោស់ ណលពាះស្សីបាំណរ ើនូវកបុងផធះណនះ ណលេើនដតធាវ ក់ខ្វួនណៅជាេាំនីថៃនណសេកថីសបាយណៅដក ុកណសធើរដត
ទាំងអស់ ។ 

កបុងណពលដដលនងសយកាំពុងដតណរៀបេាំណបាសសាំអាតបនធប់តូេណៅខ្ទងណលកាយជាបនធប់ដដល
នងលតូវនូវណនះ ណៅដក ុកក៏បានេូលណៅជួបនឹងនងទាំងពីនក់តទល់ ។ គ្នត់ណេះដតរ ាំថៃពសមវឹង
ណមើលនងណដើយការយកេិតថទុកខោក់ ។ ដតណបើទុកជាណៅដកណនះញញឹមោក់នងយ៉ងោក៏ណោយ 
នងសយក៏នូវដតនឹកតក់សវុត់រននត់កបុងេិតថមិនតិេណែើយ ណលពាះនងនឹកដល់ពាករសាំដីដដលស្សីបាំណរ ើ
ចស់ៗនិយយលបាប់នងកាលពីថៃ្ង.....។ 

"សយ ! “ណៅដក ុកនិយយណែើងទាំងទឹកមុខ្ញញឹម”សយ ឯងដូេជាមានសាីណៅកបុងខ្វួន ណ្ឝើ
ណអាយខ្ងុាំអា ិតអាសូរជាខ្ទវ ាំង “ ។ 
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កបុងយប់ណនះ.....យប់ដដរនឹងលតូវមកដល់មិន ួសពីរបីណម៉ាងណទៀតណនះ ណៅដក ុងមានណលគ្នង
ការ ៏នឹងរ ាំណលាភណលើរបូនងសយ ដដលស្សីបាំណរ ើគួរណអាយអា ិត ណ ើយមានសភាពមិនខុ្សគ្នប  ពី
ពងមាន់ណៅកបុងលកញុាាំថៃដគ្នត់ណែើយ ។ 

ណម៉ាង ២១ ណ ើយ ....ណភវៀងកាំពុងធាវ ក់ណជាគជាាំ....។ 

នងសយកាំពុងអងគុយណលកៀមលកាំ ណោយការលពយួបារមមណៅកបុងបនធប់ណដករបស់នងដតមាប ក់ឯង
...នងកាំពុងនឹកដល់បថីសមាវ ញ់ និងកាំសត់កលមរបស់នង ណ ើយនងនឹកដល់ណសេកថីអភ័ពឝរបស់នង
....។ 

ខ្ ៈណនះនងសយឮសូរណគ្នះទឝ ររនន ប់ផធួនៗគ្នប ជាណលេើនដង ។ នងលពឺកាលខ្ទញ លនឹងខ្ទវ េ
ណ តុការ ៏ដដលលតូវណកើតណែើង ដូេពាករសាំដីស្សីបាំណរ ើចស់ៗនិយយលបាប់នងកាលពីថៃ្ង.....។ 

“អបកោ ?” នងដស្សកសួរណោយសាំណលងតិេៗណ ើយញ័រៗ ។ 

“ខ្ញុាំ !....” ។ 

នងសយបុកណពាះភឹបៗ ណលពាះស្ថគ ល់ជាសាំណលងរបស់ណៅដក ុក ។ នងសនែឹមៗណលកាក
ណែើងមួយសនធុះ ណ ើយក៏កាត់េិតថណដើរណៅណបើកទឝ រ ។ នងគិតថាលបសិនណបើណៅដក ុកលបលពឹតថិរ ាំណលាភ
ណលើរបូនង នងនឹងសាំពះអងឝរករ ណគណដើមផីណយងខ្វួនណអាយរេួផុតពីណលគ្នះថាប ក់ណនះ ។ 

លុះទឝ របនធប់ណបើកណែើង នងសយក៏បានជួបមុខ្នឹងណៅដក ុកកបុងរយះដ៏ជិត ។ “កាំពុងណ្ឝើអី
សយ ?”ណៅដក ុកសួរនងណោយទឹកមុខ្ញញឹម ។ 

“ច៎ស ! ឥតណ្ឝើអឝីណទណលាក....!”។ 

ណៅដក ុកណដើរេូលមកជិតនង នងសយក៏ណដើរ្យណលកាយ ។ណបះដូងរបស់នងណសធើរដតឈ្ប់
ដលងណ្ឝើការកបុងខ្ ៈដដលណៅដក ុកណេះដតណដើរេូលមកជិតនង ។ នងសយមានទឹកមុខ្សស្ថវ ាំង
ដូេជាគ្នយ ន្ម ។ នងនឹកថានឹងណ្ឝើយ៉ងោស្សួល ? បញ្ញហ នឹងសយុគស្ថយ ញបានណកើតណែើងដល់
នងណ ើយ.....។ 

ណភវៀងនូវដតធាវ ក់េុះមកមិនោក់លគ្នប់ ។ នងសយ្យណៅណទើសនឹងជញ្ញជ ាំងណ ើយឈ្រនូវ
ណសងៀម ។ នងនឹកគូសវាសដល់បាំ ងរបស់ណៅដក ុក....។ 

“សយ!” ណៅដក ុកនិយយណ ើយ រតឹដតណដើរេូលមកជិតនងណទៀត ។  
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រាងកាយរបស់នងសយញ័រេាំលបប់ ដដលមិនខុ្សគ្នប ពីកូនឈ្វូសឋិតណៅកបុងទីេាំណពាះមុខ្ទី
រាជសី ៏ ។ 

“ណលាក” នងសយនិយយណោយសាំណលងញ័រៗ លពមទាំងណលើកថៃដសាំពះ ។ 

“សុាំណលាកអា ិតខ្ញុាំ.....”។ 

ណៅដក ុកញញឹម ។ ណោយការណពញេិតថនឹងរបូណឆ្មរបស់នងសយជាខ្ទវ ាំងណលពាះស្ថេ់
្មដ៏លទលុកលទលន់របស់នង បានណ្ឝើណអាយណៅដក ុកងងឹតមុខ្កបុងផវូវកាមអារមយ ៏ ។ណសេកថី
សុខ្របស់ណៅដក ុក ឋិតណៅលតង់ការរមួរស់នឹងស្សីដដលគ្នត់ណពញេិតថណទះ ស្សីណនះជាស្សីបាំណរ ើក៏
ណោយ ណ ើយគ្នត់ឥតរវល់នឹកនថា ជាលបពននកូនបានណែើយ ។ ណៅដក ុកអដងាលស្ថយ នងតិេៗ ៖ 

"កុាំខ្ទវ េខ្ញុាំណ្ឝើអីសយ ! មកអងគុយនិយយណលងសិន” ។ 

“ណលាក!” នងសយនិយយ” ណបើណលាកគ្នយ នការអីកបុងយប់ណនះណទ សុាំណលាកណមតាថ រង់ចាំលបស្ថ
សន៏ណៅថៃ្ងដសាកណៅ “ 

ណៅដក ុកណសើេតិេៗ ណ ើយចប់ទញថៃដណអាយអងគុយណលើដលគជិតគ្នត់ ៖ 

“កុាំខ្ទវ េខ្ញុាំណ្ឝើអឝីសយ !ខ្ញុាំគ្នយ នណ្ឝើអីសយណទ ខ្ញុាំេូលមកនិយយណលងនឹងសយឯងណទ ណតើ ណលពាះខ្ញុាំ
ណពញេិតថនឹងឬកពារសុភាពរាបស្ថររបស់សយឯងោស់ “។ 

“ដតខ្ញុាំជាស្សីបាំណរ ើ មិនសមកិតថិយសរបស់ណលាកណទ” 

មិនអីណទសយ !កុាំនឹកអចច ឹងណ្ឝើអី ខ្ញុាំមិនដមនជាយករឯោ មកអងគុយមក អងគុយនិយយគ្នប
ណលង ខ្ញុាំមិនដមនជាមនុសែលបកាន់ខ្វួនលបា ណទ ។ 

ណៅដកអងគុយណលើដលគ ណ ើយចប់ទញថៃដនងសយណអាយអងគុយជិត ។ 

្នបតី លូកណហាប៉ាវអាវទញយកលកោសលបាក់ ១០០ ណរៀល ្យីដេស ២ សនវឹក ណ ើយញាត់ណៅកបុង
ថៃដនងសយ ។ 

 “ ៎សយ ! យកលបាក់ ២០០ ណរៀលណនះទុកចយណៅ “ណៅដក ុកនិយយេប់ ណ ើយក៏ស្សវ៉ា
ណអាបនងណោយការលក ល់លកហាយ “ សយ កុាំខ្ទវ េអី ណ ើយកុាំគិតអី ណលេើនណពកឯងនឹងលតូវបានណស
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េកថីសុខ្យ៉ងណពញេិតថ ណបើឯងលពមណ្ឝើលបពននខ្ញុាំណលពាះឯងមានទឹកមុខ្ដដលណ្ឝើណអាយខ្ញុាំអា ិតនឹ
ស្សលាញ់ជាខ្ទវ ាំង....។ 

 នងសយយាំខ្ែឹបខ្ែួល...នងញាប់ញ័រសពឝស្ថេ់ណោយការភ័យខ្ទវ េណ ើយនងក៏ ុេលបាក់
ណអាយណទណៅដក ុកវញិ ។ 

 “សុាំណលាកយកលបាក់ណៅវញិេុះ សុាំណលាកយកណៅសាំណរេជាមួយនឹងសឹេកថីលតូវការរបស់
ណលាកជាមួយនឹងស្សីដ៏ថៃទណទៀតេុះ ឯរបូខ្ញុាំមិនដមននូវទាំណនរណទ ខ្ញុាំមានបថីណ ើយ “។ 

 ណៅដក ុកសាំលឹងមុខ្នងសយណោយណសេកថីណលកវណលកា្ ។ 

 “ សយ !”ណៅដក ុកនិយយណែើង “ សយឯងជាអបកលក ណសេកថីលតូវការរបស់អបកលកណនះមិន
ដមនលបាក់ណទឬ ? ឯងបោថ យណអាយគ្នប លតឹមមួយណភវតបុ៉ណោត ះ ណោយគ្នយ ននោរណ ើញ និងដឹងលឺ
ណស្ថះផង ឯងក៏បាន ២០០ ណរៀលណៅណ ើយ “។ 

 នងសយមិនបានជានឹកនថា អបកមានឋានៈខ្ភស់មានេិតថស្ថមាតរ គ្នយ នសីល្ម៌ ណ ើយ
លបាសចកការណអៀនខ្ទយ ស់គិតដតលបលពឹតថិបននូបនទយនូវណសកថីលក ល់លកហាយ ណោយផវូវកាមារមយ ៏
របស់ខ្វួនដតបុ៉ណោត ះណស្ថះណែើយ ណ ើយគ្នយ នគិតថា ជាលបពននកូនរបស់អបកដថៃទ ។ 

 “ណលាក ! ខ្ញុាំលពមណ្ឝើជាលបពននណលាកមិនបានណទ “ នងសយនិយយទាំងទឹកដភបក ខ្ញុាំេូលមក
នូវកបុងផធះណនះ ក៏បណលមើបលមាស់ណលាក បថូរយកលបាក់ណលាក ណបើទុកជាខ្ញុាំ លកយ៉ងណម៉េ ក៏ខ្ញុាំនូវដតដឹង
គុ ណទស បុ របាប អាលកក់ខ្វះដដរ ខ្ញុាំនូវដតណស្ថយ ះលតង់នឹងបថីរបស់ខ្ញុាំជានិេច ។ 

 ណៅដក ុកស្សវាណអាបនងណទៀត ។ នងខ្ាំបលមះណេញ ណ ើយសធុះណលកាកឈ្រណែើង ។ នង
ដលងណគ្នរពណកាតដលកងណៅដក ុកណទៀតណ ើយ...។ 

 “ណលាក ! “នងសយនិយយតណៅណទៀត “ សុាំណលាកកុាំយល់ថា អបកលកសុទនដតមានេិតថដូេគ្នប
ទាំងអស់ណនះណអាយណស្ថះ សុាំណលាកលជាបថា អាំោេលបាក់របស់ណលាកគ្នយ នលបណយជន៏អីដល់អបកលក
ដូេខ្ញុាំណនះណទ ខ្ញុាំេូលមកសីុឈ្បួលណលាកក៏ណលពាះខ្ញុាំលក ដតខ្ញុាំណពញេិតថនិងអាំណពើររបស់ខ្ញុាំ ខ្ញុាំសុខ្េិតថស្ថវ ប់ 
លាជាជាងលពមលះបង់ខ្វួនលបា ណអាយណលាកមខ្ញុាំនឹងេុះណេញពីផធះឥែូវ បឹង ពីណដើមខ្ញុាំមិនបានជា
នឹកនថា អបកមានដូេណលាក មានេិតថអាលកក់ដ៏មវឹងណស្ថះ “។ 
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 ណៅដក ុក សធុះណលកាកណែើងណៅឈ្ររាាំងទឝ រ ។ ទឹកមុខ្របស់គ្នត់ដដលញញឹម កាលពីមែិល
មិញណនះ ក៏កាវ យណៅជាលកញូវណៅវញិ ។ 

 “សយ !”ណៅដក ុកនិយយណែើងណោយណមើងម៉ាត់ ។ 

 “ឯងធាវ ក់ខ្វួនមកណៅកបុងលកញាាំថៃដថៃដខ្ញុាំណ ើយ ឯងណគេណៅោមិនរេួណទ ខ្ញុាំលតូវការឯងមកអូន
ស្សី...ឯងណេញណៅោមិនរេួណទ “។ 

 ណៅដក ុងណដើរេូលណៅជិតនងសយណទៀត ។ នងខ្ាំដស្សកណែើងយ៉ងខ្ទវ ាំងដតណភវៀងដដរកាំពុង
ធាវ ក់ណជាគជាាំខ្ទងណលៅ និងថៃដដ៏រ ័សរបស់ណៅដក ុកដដលខ្ធប់មាត់នងជាប់ណនះ ណ្ឝើណអាយសាំណលង
របស់នងសយឮ លតឹមដតកបុងបនធប់ណនះបុ៉ណោត ះ នយទុនដដលណមើលណ ើញស្សីទុគត៌គឺជាេាំនីដ៏មាន
ឱជារស ក៏សធុះេូលណៅណអាបនងសយណទៀតណ ើយណអាបណ ើ្បយណសេកថីណោយណសេកថីអនធះអដនធងកបុង
ផវូវកាមារមយ ៏ ។ នងសយខ្ាំបលមះតសូ៊ ណអាយរេួពីសភាព ថៃលពថៃផែរបស់ណៅដក ុកក៏បុ៉ដនថភាពនង
ជាស្សី ណ្ឝើដូេណមថេ នឹងមានកាំមាវ ាំងរងឹមាាំណរ ើខ្វួនរេួ...ទីបាំផុតនងក៏ណសផើយកាំលាាំងបនថិេមថងៗ ណ ើយក៏
ធាវ ក់ខ្វួនណៅកបុងរងឝង់ថៃដលតកងបីណអាបរបស់ណៅដក ុក ។ ណៅដក ុក បីនងយកណៅោក់ណៅណលើដលគ
ណោយកាំលាាំងដ៏ខ្ទវ ាំងកាវ ...។ 

 យប់ណនះជាយប់ដដលនងមានេិតថសវុត់យ៉ងខ្ទវ ាំង....នងធាវ ប់បានសចច ថានឹងមិនលពមណអា
យមានណ យ្ ះថា ជាស្សីបថីពីរ....ដតយប់ណនះ នងលតូវលះបង់របស់លគប់...ដបបយ៉ងណអាយដល់្នបតី 
ដដលដតងដសឝងរកណសេកថីសុខ្សលមានថពីពួកស្សីបាំណរ ើ ណៅកបុងផធះរបស់គ្នត់....។ 

 លពឹកណែើងនងសយបានេុះណេញពីផធះណៅដក ុកតាាំងពីលពលឹម ។ នងណសធើរដតលបហារជីវតិ
របស់នងណចល ណលពាះដតណសេកថីឈឺ្ចប់កបុងេិតថ ។ នងគិតថារបស់ដដលមានតថៃមវជាទីបាំផុតកបុង
ជីវតិរបស់នង បានខូ្េខ្ទតអស់ណ ើយៗជាណរឿងណឆ្ាះឆ្ា បជាប់នឹងខ្វួននងអស់មួយជីវតិ...នងយាំ
ទល់ដតណ ើមដភបក....នងេុះណេញពីផធះណៅដក ុកណោយគ្នយ នឥតបានលាអបកោណែើយ។  

 នងសយណដើររកមិតថភកថិកមយករលតីេលកយនមាប ក់ដដលសបិតស្ថប លនឹងបថីនងណ ើយដដលធាវ ប់
បានជូយគ្នប ណៅវញិណៅមកដូេបងបាូនបណងេើត ។នយមីុ និងនងមុ៉មបថីលបពននទាំងពីរបានទទួលរាក
ទក់រសូរាយរកនងសយដូេណពលមុនៗ ។ នងសយបានបរយិយណរឿងរាវដដលណកើតណែើងណៅកបុង
ផធះណៅដក ុកកាលពីយប់មិញណអាយនងមីុ នឹងនងមុ៉មបានសពឝលគប់ ណ ើយនងក៏សុាំនូវសាំោក់
អាស្ស័យនឹងណគ ទលមាាំបថីនងលតលប់មកពីបាត់ដាំបងវញិ ។ 
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 ខ្ ៈណនះ នយមីុក៏បាប់ណផថើមនិយយណែើងណោយការ យល់េិតថយល់ណ្វើមនងសយថា ៖ 

 “មិនអីណទសយ ! ផធះគ្នប ក៏ដូេជាផធះឯងដដរ យប់មិញសមវាមកណដកណៅផធះគ្នប ណនះ ណ ើយយូរ
ោស់ទលមាាំហ៊ានហារមាត់ខ្ចីលបាក់គ្នប  យកណៅណ្ឝើជាស្ថ ុ៊យទទួលមែិលមិញណនះ គ្នប មានលបាក់ 
២០០ ណរៀលគ្នប ក៏ណអាយសមខ្ចី១៥០ណរៀលណៅសមលបាប់ថា វាណៅបាត់ដាំបងដត ៥ថៃ្ងណទ វានឹងលតលប់
មកវញិ មិនអីណទសយណៅជាមួយគ្នប សិនេុះទលមាាំសមវាលតលប់មកវញិ “ ។ 

 នងសយបានសាំនក់នូវផធះនងមីុ និង នងមុ៉មតាាំងពីថៃ្ងណនះមក ។ នងដតងជួយណ្ឝើកិេច
ការកបុងផធះនងមុ៉មជានិេច មានការោាំសវ និងណមើលកូនជាណដើមណលពាះនងមុ៉មមានកូនពីរនក់ ។ 

 ៥ថៃ្ងបានកនវងផុតណៅណតៀត ។ ណៅណពលរណសៀលថៃ្ងលព សផត៏ រ្ណភវើងបាត់ដាំបង ភបាំណពញ 
បានដឹកនាំអបកដាំណ ើ រទាំងឡាយមានសមជាណដើម មកដល់រាជធានី ណៅវាលាណម៉ាង ១៤ កនវះ ។ 
សម បានលតលប់មកភបាំណពញវញិ ណោយការសាំណរេផលយ៉ងណពញេិតថ គឺសមបានណៅទរលបាក់ដដល
ណគជាំពាក់ និងលក់អីវ៉ាន់បនថិេបនថួេបានលបាក់េាំនួន ៦០០៛ ។ 

  សមខ្ាំណ្ឝើដាំណ ើ រណៅរកលបពននឯផធះណៅដក ុកយ៉ងរសួរាន់ ណដើមផីលបាប់នងណអាយដឹង
ថា ខ្វួនណគមានណជាគវាសនលគន់ណបើបនថិេវញិណ ើយពណ ើយសមនឹងណអាយនង ណៅសីុឈ្បួលណៅដក
 ុកដត១ដខ្បុ៉ណោត ះ ដល់ណពលោេ់ដខ្ នឹងណអាយនងលាឈ្ប់ ណដើមផីលតលប់មករមួរកែជាមួយគ្នប ត
ណៅណទៀត ។ 

 សមណៅដល់ផធះណៅដក ុកណៅណពលណម៉ាង ១៥ ។ ណពលណនះស្សីបាំណរ ើរបស់ណៅដក ុកមាប ក់
បានលបាប់សមថា ៖ 

 សយមកណៅបានដត ១យប់បុ៉ណោត ះ លុះលពឹកណែើងក៏លួេរត់បាត់ណៅ ណ ើយឮណលាកមាន
លបស្ថសន៏ថា សយបានលួេយកឥវ៉ាន់ណលាកណៅណលេើនោស់។ 

 សមស្សឡាាំងកាាំងហាក់ដូេជាមិនេង់ណជឿថា លបពននរបស់ខ្វួនហ៊ានលួេឥវ៉ាន់ ណៅដក ុក
ណស្ថះណែើយ ដតលុះសភាពលកលាំបាក សមក៏គិតថា ជួនកាលវាមានដូណេបះដមន លបសិនណបើនងសយ
េង់ជួយណលជាមដលជងខ្វួនកបុងណរឿងលបាក់កាក់ណនះ ។ សមមិនបានស្ថកសួរអឝីណទៀតណែើយ ណ ើយក៏លា
ស្សីបាំណរ ើ ណោយណដើរណៅវញិយ៉ងរសួរាន់ ។ 
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 សមមានមិតថភកថិកមយករដ៏សបិទនស្ថប លនឹងគ្នប  លតឹមដតបុ៉នយ ននក់បុ៉ណោត ះ ។ សមណជឿជាក់ថា
មុខ្ជាសាំោក់អាស្ស័យណៅជាមួយមិតថភកថិ ណ ើយសមក៏លបញាប់ញាល់ណៅតាមរកនងភាវ ម ។ ផធះទី
មួយដដលសមលតូវណៅរកណនះគឺ ផធះនងមីុ និងនងមុ៉ម ។ 

សមបានណដើរណៅដល់ផធះនងមីុ កបុងខ្ ៈដដរនងមីុកាំពុងដតរញុលតីេលកយនណេញពីផធះ លបុង
ណលបៀបនឹងណេញណៅរកសីុ ងូតណញើសតាមទឹក....។ 

អបកទាំងពីរនក់លបាស្ស័ទក់ទងរកគ្នប ណោយណសកថីសបិទនស្ថប ល ។ 

“បង មីុ ណអើយ ! “ “សមនិយយណែើង”ខ្ញុាំេុះពីរទះណភវើងភាវ ម ខ្ញុាំណៅរកលបពននខ្ញុាំភាវ មណៅផធះណៅដក
 ុក ដតមិនជួប មានស្សីបាំណរ ើមាប ក់បានលបាប់ខ្ញុាំថា លបពននខ្ញុាំណៅណៅបានដតផធះណគដតមួយយប់ ក៏លួេ
អីវ៉ាន់ណគរត់បាត់ ឥែូវមិនដឹងជាវាណៅណៅឯោណទបង “។ 

មីុខ្ទាំណ្យញដ ន ។ 

“វាមានណៅោ “ មីុណឆ្វើយណែើង សយវារត់មកនូវផធះគ្នប នឹងណទណតើ ។ 

តពីណនះមក មីុក៏បាននិយយណរឿងរ៉ាវរបស់នងសយលបាប់សមតាមពាករសាំដីដដលនងបាន
និយយលបាប់ពីថៃ្ងមុនណោយសពឝលគប់ ។ 

 សមឈ្រណៅ្យឹង ហាក់ដូេជាលតូវរនធះបាញ់លតូវលតង់ណដើមលទូង ។ ទឹកដភបករបស់សមស្សក់េុះ
តក់ៗ ជាទឹកដភបករបស់មនុសែអបកលកដដលបានទទួលនូវណសកថីឈឺ្ចប់ពីអបកមាន ....។ 

 “ អា ុក ! .....សមនិយណយើងណោយណទសៈ ។ 

 “អញ មិនបោថ យណអាយណរឿងណនះណៅណសងៀមអចច ឹងមិនបានណទ កាលណបើវាហ៊ានរ ាំណលាភណលើ
លបពននអញអចច ឹង អញក៏លតូវហ៊ានសមាវ ប់វាណៅលដដរ....។ 

 មីុទះស្ថយ សមតិេៗ ណងើយនិយយកាត់ណែើងថា ៖ 

 ណ ហើ យសម ! កុាំណៅរកណរឿងនឹងណគណលពាះណគជាអបកមានឯងលតូវគិតថាណនះជាកមយរបស់ឯង.... 

 សមលបញាប់លបញាល់ដ់រេូលណៅកបុងផធះ ។ សមរននត់េិតថជាខ្ទវ ាំងកបុកាលដដលលកណែកណមើណៅ
ណ ើញ នងសយកាំពុងដតណដកដ ថ ប់ភួយ ។ សម ដស្សកណៅលបពននខ្ទវ ាំងៗ លយមណ្ឝើណអាយនងសយ
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ភាញ ក់ដឹងខ្វួន ។ លគ្នន់ដតណបើកដភបកណ ើញបថី នងសយក៏លទណហាយាំ ។ សមេូលណៅអងគុយជិត ណ ើយង
ដងាលថាង ស់លបពនន្បមៗ លពមទាំងនិយយលួងណលាមថា៖ 

 កុាំយាំណ្ឝើអីអូន ! បងបានដឹងណរឿងរាវ ណោយស្ថរបងមីុ រេួណ ើយ មិនអីណទអូន បងលតូវដតសង
សឹកនូវអាំណពើរអាលកក់របស់វាណចល ....។ 

 កុាំបង ! កុាំ!....កុាំគិតអចច ឹង ណបើបងេង់សងសឹកជាំនួសខ្ញុាំ បងមុខ្ជាលតូវជាប់គុក លេវាក់មិនខ្ទន 
ណ ហើ យបង ! កុាំណ្ឝើអីណគ  ណនះជាកមយរបស់ណយើង។ 

 ទឹកេិតថរបស់សមណពារណពញណៅណោយការអាឃ្លតពយបាទ ណបើទុកជានងមីុ និង នងមុ៉ម
លពមទាំងនងសយហាមឃ្លត់យ៉ងោក៏ណោយសមក៏នូវដតមិនលពម លះបង់គាំនិតពយបាទដដល
េង់លបហារជីវតិណៅដក ុកណនះណចរណែើយ ។ 

 ខ្ ៈណនះនងមុ៉មក៏និយយណែើងថា ៖ 

 មិនអីណទសយ ណបើវាពិបាកោស់ ក៏នូវសាំនក់ផធះខ្ញុាំសិនេុះ ទលមាាំរកជួលផធះបាន ។ 

សមញញឹមណោយទឹកដភបកណោយទឹកេិតថដដរណពារណពញណៅណោយការមួរ យង ។ 

 
      

 
ភាគទី៥                         ជាប់គុកលររះចាញក់លនយទុន 

  ណភវៀងកាំពុងរលឹមស្សិេៗ...ណផវកបណនវ លបណចចញរសយីភវឹណែើងដភវតៗ ណ ើយផគរលាន់ក៏លគ ឹម
ណែើងមិនោេ់សូរ... 

 យប់ណនះ ជាយប់ដដលសមកាត់េិតថយ៉ងោេ់ខ្ទតណដើមផី លបហារជីវតិណៅដក ុកនយទុន
ដដលបានកាំដ ងចប់លបពននរបស់ណគ ណោយការលក ល់លកហាយកបុងផវូវកាមារមយ ៏ ណ ើយដដលណ្ឝើ
ណអាយនងសយ លតូវទទួលនូវការឈឺ្េិតថចប់នឹងអាមាស់មុខ្អស់មួយជីវតិ។ 

 ណពលណនះ សមបានមកលបាកដខ្វូនណៅកបុងបរណិវ របងផធះរបស់ណៅដក ុក ណ ើយ ណខ្ទអាវ 
និង រាងកាយរបស់សមទទឹកណជាកណោយលគ្នប់ណភវៀង។ សមឈ្រណៅកបុងទីងងឹតណលកាមមវប់ណឈ្ើដ៏ ា្ំ
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មួយណដើយខ្ទងណលកាមផធះ។ សមកាន់កាាំបិតណសបៀតមួយណៅថៃដ ណ ើយកាាំបិតណសបៀតណនះឯង ដដលសម
លតូវណផញើេុងរបស់វាណៅលតង់ណពាះ ឬណដើមលទូងរបស់ណៅដក ុកនយទុនេិតថពាលអនរតិរ ី ទយដដលបាន
កាំដ ងគលមាមចប់លបពននរបស់ខ្វួន... 

 ពនវឺណគ្នមអគគិសនីខ្ទងណលើផវះណៅដក ុក ណៅភវឺនូវណែើយ។ សមសមងាំឈ្រណៅណសងៀមជិតកនវះណម៉ា
ង។ ទីបាំផុតសមលកណែកណមើលណៅណ ើញណៅដក ុកណដើរណលតះលតុះណៅកបុងបនធប់។ 

 សមមានទឹកមុខ្គួរណអាយខ្ទវ េ...ដភបកលក មដូេរណងើកណភវើង...សមគិតស្ថយ នថា បនធប់ដដល
ណៅដក ុកកាំពុងណដើរេុះណែើងណនះ ជាបនធប់សាំរាប់ណ្ឝើការ សមណដើរសនែមឹៗ េូលមករកផធះណោយការ
លបុងលបយ័តបខ្ទវ េដលកងមានអបកោមួយណ ើញមុនណពលដដលបានលបហារជីវតិនយទុនេិតថមារ
ណនះ។ 

 ការស្ថយ នរបស់សមេាំជាលតូវដមន។ បនធប់ដដលបានណពាលខ្ទងណលើណនះ ជាបនធប់សាំរាប់ណ្ឝើការ
របស់នយទុនេិតថណចរដមន។ ណៅដក ុកណសវៀកពាក់ណខ្ទអាវតាមរណបៀបណៅផធះ ណ ើយណបៀមណខ្ែៀមួយ
យ៉ង ា្ំ។ គ្នត់កាំពុងដតណលបើគាំនិតណៅកបុងកិេចការជាំនួញរបស់គ្នត់។ ណៅណលើតុសរណសររបស់គ្នត់ ណពារ
ណពញណៅណោយឯកស្ថរណផែងៗ។ 

 ណៅដកណដើរវលិវល់េុះណែើងណៅកបុងបនធប់ណនះ។ គ្នប់ជួនជាកបុងខ្ ៈណនះគ្នត់អងគុយេុះណៅណលើ
ណៅអីដដលតាាំងណៅេាំពីមុខ្តុសរណសរ។ កបុងណពលជាមួយគ្នប ណនះសមក៏ខ្ាំលបឹងលបណតាងណែើងតាមបងាួេ
ពីខ្ទងណឆ្ឝងណៅដក ុក ណ ើយក៏សនែឹមៗកនវងបងាួេេូលមក។ 

 សមឈ្រណៅណសងៀមមួយស្សបក់ ខ្ាំសមវឹងសមវក់ណមើលណៅដក ុកណោយដភបកលកណឡាត ណ ើយក៏
និយយណែើងណោយពាករសាំដីោេ់ខ្ទតថា៖ 

 “ ណលាក ុក! “ 

 ណៅ ុកភាញ ក់ណលពើត ណ ើយក៏ងាកណមើលណៅមាច ស់ថៃនសាំណលងណនះភាវ ម។ លុះណ ើញថាជាសម 
ណៅដកសមក៏ស្សឡាាំងកាាំង។ គ្នត់ដឹងភាវ មថា ការដដលសមរកុរានទន្រនធ នទីេូលមកកបុងផធះរបស់គ្នត់
ទាំងណ្យើរណនះ ណ ើយមានកាន់កាាំបិតណសបៀតជាប់ណៅថៃដផងណនះ មិនដមនមកណោយការលាណទ។ នយ
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ទុនមុខ្លកាស់ភិតភ័យជាខ្ទវ ាំងដដលជាការ្មយតារបស់អបកមាន ណ ើយបានលបលពឹតថនូវអាំណពើឧលកិដឌរាល់
របូលតូវខ្ទវ េណសេកថីស្ថវ ប់។  

 ឥែូវណនះ ស្ថទ នការ ៍ដ៏េណងាៀតេងាល់បានណកើតណែើងដល់ណៅដក ុក ណ ើយគ្នត់ណលកាកឈ្រ
ស្សឡាាំងកាាំងមួយសនធុះ ណទើបខ្ាំលបឹងញញឹមោក់សម ណោយទឹកមុខ្ដដលមានណលសន័យ។ 

 “ ឱសមឬ!...” ណៅដក ុកនិយយតាមសលមលូ 

 “ ឯងមកណ្ឝើអីទាំងណ្យើរណនះ...” 

 “ បាទ ! ខ្ញុាំ ឹបងណ ើយណលាកណ យ្ ះអាសម ឱណលាកណៅចាំខ្ញុាំបាទបានដដរ? ណលាកធាវ ប់បានជួប
ខ្ញុាំបាទដតមថងបុ៉ណោត ះ ក៏ចាំមុខ្ខ្ញុាំបាទបានដដរ ខ្ញុាំបាទ បឹងណ ើយជាបថីរបស់សយ...” 

 ណៅដក ុកមានទឹកមុខ្ណសវកស្ថវ ាំង។ លគ្នប់ណញើសក៏ណេញណែើងភាវ មណៅលតង់ថាង សរបស់គ្នត់។ 
ជីវតិរបស់គ្នត់លតូវឋិតណៅកបុងណសេកថីលបាថាប របស់សមណ ើយ។ ដភបតដ៏ ា្ំលកណឡាត និងព ៏លក ម
ដូេ្មរបស់សម បានណ្ឝើណអាយណៅដក ុកលពឺខ្វួនជាខ្ទវ ាំងដូេជាថា មានអាំ េអឝីមួយយ៉ង ខ្ទវ ាំង
កាវ មកលគបសងេត់ណៅណលើទឹកេិតថរបស់គ្នត់។ 

 “ សម! “ ណៅដក ុកពយយមណ្ឝើេិតថណអាយរងឹពឹងណ ើយនិយយ 

 “ ឯងមានការអីសម? អងគុយសិនណៅ ណម៉េក៏មិនចាំដសាកសឹមមករកខ្ញុាំមិនគួរមកផធះទាំងណភវៀងអ
ចច ឹងណស្ថះ “ 

 សមណសើេណែើងទាំងកាំោេ 

 “ ណលាក ! សមនិយយលពមទាំងសមវឹងណសធើរសីុស្ថេ់ “ កុាំតក់សវុតអី លបសិនណបើខ្ញុាំជលបាបណលាក
ថា ខ្ញុាំលតួវការយកជីវតិណលាកណដើមផី្បូរនឹងរបស់ដដលលបពននខ្ញុាំបានខូ្េបង់ឲរណៅណលាក ណលពាះដតអាំណពើ
ថៃលពថៃផែរបស់ណលាក ណលាក ! ណលាកជាអបកមាន ណលាកយល់ថាពួកស្សីអបកលកជាណលគឿងណលងណសើេ
សបាយរកីរាយរបស់ណលាក ឫ ជាផ្េ ណឈ្ើដដលឋិតណៅកបុងថៃដណលាក ណោយមិនគិតថា ជាកូនលបពនន
របស់អបកដថៃទ-នងសយជាលបពននខ្ញុាំ-ជាដួងេិតថរបស់ខ្ញុាំ ដដលខ្ញុាំស្សលាញ់ណសយើណោយជីវតិ...ស្សលាញ់
ដូេអបកដថៃទណគស្សលាញ់ដូេអបកដថៃទណគស្សលាញ់លបពននណគអចច ឹងដដរ-ណ តុណនះណ ើយបានជាខ្ញុាំខ្ាំ
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តាមមករកជួបនឹងណលាក ណដើមផសុីាំជីវតិរបស់ណលាកណោយកាាំបិតណសបៀតណនះ កុាំដស្សកណលាក សុាំណលាក
ណៅណសងៀម...វាគ្នយ នលបណយជន៍អីកបុងការដដលណលាកដស្សកណអាយណគមកជួយណនះណទ ណលពាះបនធប់ណនះ
ណលាកបានបិទជិត ណ ើយោក់គនវឹះពីខ្ទងកបុងផងទលមាាំនឹងមានអបកោមកជួយ កាាំបិតណសបៀតណនះវា
មុខ្ជាមុត្វុះណៅដល់ណបះដូងរបស់ណលាកណៅណ ើយ។ 

 និយយេប់ណ ើយ សមក៏ណដើរេូលណៅជិត។ ណៅដក ុកណដើរ្យណលកាយលកាក។ ណសេកថីភិតភ័យ
បានណកើតណែើងដល់គ្នត់យ៉ងខ្ទវ ាំង ណ ើយណសេកថីភិតភ័យណនះក៏បានបងាគ ប់ណអាយគ្នត់ណលើកថៃដស្ថថ ាំរា
ណែើង លពមទាំងនិយយអងឝរករណោយសណមវងញ័រៗថា៖ 

 ឈ្ប់ ! ឈ្ប់សិនសម ! ... ឯងកុាំអាលណ្ឝើេិតថខ្ទវ ាំងអចច ឹងណពក-មុននឹងសមាវ ប់ខ្ញុាំសុាំទុកណពលណអា
យខ្ញុាំនិយយបានពីរបីម៉ាត់សិន។ 

 សមឈ្រណៅេាំណពាះមុខ្ណៅដក ុក កបុងរយៈដ៏ជិត។ កិរយិរបស់សមមានសភាពដូេយកែ
វកិលេរតិ។ ការញញឹមទាំងណលកវលកា្របស់សម បានណ្ឝើណអាយនយទុនមុខ្លកាស់ខ្វបខ្ទវ េជាខ្ទវ ាំង 
“។ 

 “ ណលាកនិយយអីនឹងខ្ញុាំ ក៏និយយណអាយឆ្ប់មក “ សមបញ្ញជ យ៉ងោេ់ខ្ទត “ ខ្ញុាំទុកណពលណអា
យណលាក បានលតឹមដតពីរបីនទីបុ៉ណោត ះ” ណបះដូងរបស់ណៅដក ុកណសធើរដតឈ្ប់ណ្ឝើការណលពាះដតការ
ភិតភ័យ 

 “ សម ! ខ្ញុាំបានជាខុ្សលជលុណៅណ ើយអូន ! “ ណៅដក ុកអងឝរករ 

 ខ្ញុាំមិនបដិណស្ណទកបុងការដដលខ្ញុាំបានកាំដ ងចប់លបពននរបស់ឯងណនះ ដតការដដលខ្ញុាំបានជាណ្ឝើ
លជុលដូណចប ះ ណលពាះខ្ញុាំស្សវងឹស្ស្ថមិនដឹងខ្វួន ណ ើយណ ើញអាលកក់ថាជាលា... 

 “ ណលាក ! សមនិយយណែើងលពមទាំងណសើេណោយកាំ ឹង “ ណលាកមិនដមនជាមនុសែថៃលពថៃផែ 

ឯោ ណលាកជាអបកមាន ណ ើយបានទទួលនូវការសិកាអប់រ ាំមកយ៉ងលា ឯរបូខ្ញុាំលគ្នន់ដតជាកមយករ 
ណម៉េក៏គង់ខ្ញុាំណៅដឹងការខុ្សលតូវថា សាីគួរលបលពឹតថ សាីគួរណវៀង ពាករណោះស្ថររបស់ណលាកគ្នយ នណ តុ
ផលលយមណអាយខ្ញុាំអត់ណទសណអាយណលាកបានណទ ខ្ញុាំបានតាាំងេិតថោេ់ខ្ទតណ ើយថា ខ្ញុាំលតូវដតសមាវ ប់
ណលាក ខ្ញុាំមិនលពមលះបង់នូវគាំនិតណនះជាោេ់ខ្ទត... 
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 “ ឈ្ប់សម ! ឈ្ប់សិន ! “ នយទុនអងឝរករណ ើយណលើកថៃដសាំពះកមយករ 

 ណបើមានផវូវោមួយដដលខ្ញុាំអាេសងកាំ ុសរបស់ខ្ញុាំបានណនះ សុាំសមអា ិតលបាប់មកខ្ញុាំេុះ
សម ! យ៉ងណម៉េៗ ក៏លបពននរបស់ឯងបានខូ្េខ្វួនលបា ណអាយខ្ញុាំណៅណ ើយ ណបើទុកជាសមសមាវ ប់ខ្ញុាំ 
ក៏វាគ្នយ នលបណយជន៍អីណទណលៅពីសមឯងលតូវជាប់គុកជាប់លេវាក់-សម ! ឯងមិននឹកអា ិតលបពននឯង
ណទឬណបើឯងលតូវជាប់គុកជាប់លេវាក់ណៅណនះ ? -សម ! លបសិនណបើឯងលតូវការលបាក់កាសវញិមិនស្សួល
ជាងឬ ? ខ្ញុាំណពញេិតថណអាយលបាក់កាសដល់ឯងឥែូវ បឹង ណស្សេដតឯងេង់បានបុ៉នយ ន ខ្ញុាំក៏ណអាយ
បុ៉ណោត ះភាវ ម... ណបើណ្ឝើអចច ឹងណៅវាមិនមានលបណយជន៍ជាងសមាវ ប់ខ្ញុាំឬសម ? 

 “ ណលាក ! លបពននរបស់ខ្ញុាំមិនដមនជាវតទុសលមាប់ទិញដូរណទ “ សមនិយយកាត់ណែើងអាំណពើថៃលពថៃផែ
របស់ណលាកបានណ្ឝើណអាយណបះដូងលបពននខ្ញុាំមានដាំណ ៉រ ូតដល់ថៃ្ងស្ថវ ប់។ 

 ណៅដក ុកហាក់ដូេជាមានកាំលាាំងេិតថលគ្នន់ណបើ កបុងកាលដដលគ្នត់សណងេតណ ើញសម មាន
ពាករសាំដីទន់ជាងមុនបនថិេ។ 

 “ អូនលបុស ! “ ណៅដក ុកនិយយពនរល់ស្ថរជា្យី បងបានជាខុ្សណ ើយណអាយបងបានសង
នូវអាំណពើអាលកក់របស់បងណនះណោយលបាក់ណៅេុះ សុាំឯងកុាំគិតថា បងណមើលងាយឯង 

ណអាយណស្ថះ -ការពិត ឯងក៏ជាអបកលក ឯងគួរដតយកលបាក់ជមងឺេិតថពីបងណៅណ្ឝើជាណដើមទុនរកសីុណៅ 
ឯងនិងលបពននឯង ក៏នឹងបានណសេកេីសុខ្សបាយតណរៀងណៅ -លបាប់បងមកេុះសម ណតើឯងលតវូការ
បុ៉នយ ន ? 

 ទឹកដភបករបស់សម ូរេុះណលចកលចកលតបក។ សមឈ្រណៅណសងៀមមួយសនធុះ។ អាំោេទឹក
លបាក់បានណ្ឝើណអាយសមរាដរកណ ើយ។ សមគិតថា កបុងមួយជីវតិរបស់អបកលកដូេរបូខ្វួនណនះគ្នយ នណពល
សងឃឹមថា នឹងបានរងុណរឿងណែើយ ណលៅពីរកលពឹកសីុលាង េណៅតាមសភាព ូរដ រ។ សមគិតថា គូរដត
ទរជមងឺេិតថពីណៅដក ុកមួយមឺុនណរៀល ណលពាះលបាក់េាំនួនបុ៉ណោត ះ លយមជួយណអាយខ្វួនណគ និងលបពនន
ណគ រកណសេកថីសុខ្បានណ ើយ។ 
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 អបកលករដមងដតងដតលតូវធាវ ក់ខ្វួនណៅជាខ្ញុាំកាំដររបស់អាំោេលបាក់... ពិតោស់កបុងណលាកណយើង
ណនះមនុសែលគប់របូដដលនឹងមានបាយបរណិភាគ ឬមានជីវតិរស់ណៅបានក៏ណោយស្ថរដតទឹកលបាក់នុះ
ឯង...សមសមវឹងណមើលមុខ្ណៅដក ុក     ណោយលកដសដភបកដដលលបាប់នូវលកខ ៈថា មានការអត់ 

ណអាន... 

 “ ណលាក ! សមនិយយណោយការណ ើញេិតថណ ើញណ្វើម ណលពាះការអងឝរកររបស់ណៅដក ុក “ ណបើ
ខ្ញុាំទមទរជមងឺេិតថពីណលាក ជួនកាលណលាកគិតថា តថៃមវខ្វួនលបពននខ្ញុាំដដលជាអបកលកណនះ វាថៃ្វលជុល
ណពកណទដឹង ? 

 ណៅដក ុកញញឹមណោយមានជ័យជាំនះ 

 “ ណទបាូនលបសុ ! បងឥតមានគិតអចច ឹងណទ ! ណៅដក ុកណឆ្វើយណែើង “ ណស្សេដតឯងេុះឯងកាត់ថៃ្វ
បុ៉នយ នក៏បាន ណដើមផីណអាយសមលយមណៅតាមការដដលឯងស្សលាញ់លបពនន 

ណមើល ! និយយមកណមើល ណតើឯងលតូវការបុ៉នយ ន? 
“ មួយមឺុនណរៀល ! “ សមណឆ្វើយមកភាវ ម 
 ណៅដក ុកងក់កាលទទួល 
 “ បាទអូនលបុស ! បាន ! បងនឹងយកលបាក់ណអាយអូនឯងឥែូវ បឹង “ 
 “ អរគុ នឹងណលាកោស់ណ ើយ “ សមណឆ្វើយណែើង 
 “ ដតសុាំណអាយបានកបុងណពលឥែូវណនះ កុាំចាំបាេ់ណដើរណៅយកឯោ...” 
 “ អូនលបសុណអើយ “ ណៅដក ុកណឆ្វើយកាត់ណែើង “ បងគ្នយ នកិេចកលអីណទ បងអា ិតឯងោស់ 
ណ ើយបងណពញេិតថនឹងេាំនយលបាក់មួយមឺុនណរៀលណនះណអាយឯងភាវ ម “ 
 ណៅដក ុកញញឹមោក់សម ... គ្នត់ណដើរណៅរកតុណ្ឝើការរបស់គ្នត់ណ ើយក៏ទញ្តតុខ្ទងស្ថថ ាំ
ណេញមក។ កបុងខ្ ៈណនះ អាកបផកិរយិរបស់នយទុនេិតថណចរក៏ផ្វ ស់បថូរយ៉ងឆ្ប់រ ័ស។ ណៅដក
ទញយករុវឺុលិដវរ ៨ម.មដដលណៅកបុង្តតុណនះមកកាន់ណៅថៃដដលមង់មាត់ដលតណៅរកសម ណ ើយក៏
ណសើេណែើងយ៉ងសបាយតាមដបបន័យបុគគលអបកមានជ័យជាំនះ ។ 
 “ ទមាវ ក់កាាំបិតណចលភាវ មអាសម ! ... “ ណៅដក ុកដស្សកគលមាម អាឯងណៅមិនទន់េង់ងាប់ណទ
ដមនណទមិនអចច ឹងឬ ឮណទ ! អញលបាប់ថាណអាយអាឯងទមាវ ក់កាាំបិតណចល ។ កុាំរងឹទទឹង អញបាញ់អា
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ឯងសមាវ ប់ណចលឥែូវ បឹង ណនះជាផធះរបស់អញ អញមានអាំោេបាញ់អាឯងសមាវ ប់ណចលដូេជា
ដឆ្េបានអាលកបី មនុសែណភវើដូេអាឯងណនះវាគ្នយ នលបាជាញ គិតគូរការអីណទ-ដដលមានឬអា 
ោលពមណអាយលបាក់អាឯងមួយមឺុនណរៀលងាយៗអចច ឹង ដនអាសម ! ្ុនលបពននអាឯងណនះ សមដត
ណអាយ១០ណរៀលដតបុ៉ណោត ះ - ទមាវ ក់កាាំបិតណចលភាវ មអាេាំកួត !  
 កាាំបិតណសបៀតបានរបូតធាវ ក់េុះពីថៃដរបស់សមណ ើយ... អាំោេកាាំណភវើងបានណ្ឝើណអាយសមលពម
េុះចញ់ដតលកដសដភបករបស់សម ដដលសមវឹងណមើលមុខ្ណៅដក ុកណនះរងឹមិនលពមលពិេ ជាលកដស
ដភបកដដលលបាប់ណអាយដឹងថា េិតថរបស់សមណពារណពញណៅណោយការអាឃ្លតពយបាទ ។ 
 ណៅដក ុកណដើរ្យណលកាយណៅរកទឝ រ។ គ្នត់មួរគនវឹះទឝ រណបើកណ ើយដស្សកណៅអបកបណលមើ ។  
ខ្ ៈណនះស្សីបណលមើមាប ក់បានេូលមក។ លគ្នន់ដតណ ើញណៅដក ុកកាំពុងតលមង់កាាំណភវើងគលមាមបុរស
េដមវកភាវ ម ស្សីបាំណរ ើណនះក៏ភិតភ័យជាខ្ទវ ាំង។ ្នបតីបានដស្សកណលបើស្សីណនះ ណអាយណៅណៅគូលីលបុ
សៗ ដដលណៅខ្ទងណលកាមបីបួននក់ណអាយមកជួមនឹងគ្នត់យ៉ងឆ្ប់ ណដើមផីចប់សមេងថៃដ។ 
 “ បាញ់អញសមាវ ប់ណចលណៅអា ុក “ សមនិយយ 
 “ ណពលណនះបានថៃដអាឯងណ ើយ “  
 ណៅដក ុកណសើេណែើងណោយមានជ័យជាំនះ 
 “ អាសម ! អញស្ថថ យោស់ “ ណៅដក ុកនិយយ 
 “ លគ្នប់កាាំណភវើងរបស់អញវាថៃ្វជាងជីវតិរបស់ឯងណៅណទៀត - អបកលកដូេអាឯងណនះ វាគ្នយ នតថៃមវអី
ណៅកបុងខ្វួនណទ - អញនឹងណអាយអបកបាំណរ ើអញអូសកាលអាឯងយកណៅណអាយបូ៉លីសវញិលាជាង អា
ឯងដឹងឬណទថា អាឯងលតូវជាប់គុកណលេើនឆ្ប ាំកបុងឋានៈដដលអាឯងពយយមសមាវ ម់អញ? ដតថា អញ
នឹងលតាលប ីណអាយអាឯងខ្វះ ណលពាះអញក៏ធាវ ប់យកលបពននអាឯងមថងដដរ អញនឹងណចទអាឯងលតឹម
ដតថា អាឯងលបេូលមកកបុងផធះអញកបុងណពលយប់ ណបើយ៉ងណលេើនោស់អាឯងក៏លតូវជាប់គុកលតឹមដត
៣ដខ្បុ៉ណោត ះ ណដើមផីជាណមណរៀនសលមាប់លបណៅណអាយអាឯងណេះគិតដវងឆ្ង យតណៅថៃ្ងណលកាយថាខ្វួនអា
ឯងបុ៉ តឹ ងគ្នយ នផវូវអីនឹងយកមកឈ្បះអញណទអាសមណអើយ ! មិនគួរោជាអាឯងខ្ាំកាត់មករកេូល
លទូងអចច ឹងណស្ថះ “ 
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 សមខ្ទាំណ្យញដ ន  គិតដល់ភាពដដលខ្វួនលតវូេូលណៅណៅកបុងគុក...ការឈឺ្ចប់កបុងេិតថបាន
ណកើតណែើងដល់សមយ៉ងខ្ទវ ាំង ។ សមលតូវធាវ ក់ខ្វួនណៅណៅកបុងឥទនិពលរបស់ណៅដក ុកណ ើយៗ សម
សមវឹងណមើលណៅ ដូេជាគ្នយ នណ ើញផវូវអឝីនឹងណគេខ្វួនណអាយរេូផុតពីអាជាញ ណនះបានណែើយ ។ 
 អបកបាំណរ ើរបស់ណៅដក ុក៣នក់ បានណដើរេូលមកកបុងបនធប់យ៉ងរសួរាន់ ។ ណៅដក ុកសបាយ
េិតថជាខ្ទវ ាំង ។ 
 “ ដនវុ ី ! “ ណៅដក ុកបាននិយយណែើង “ អាណនះ វារកុរានទលនធ នទីេូលមកកបុងផធះណយើងចប់
វាយកណៅណអាយបូ៉លីសណៅ ដតថាលតូវបងាន់វាបនថិេសិន “ 
 លគ្នន់ដតផុតពាកររបស់ណៅដក ុកភាវ ម អបកបាំណរ ើទាំង៣នក់ ក៏សធុះេូលមកណចមណរាមចប់សម
ណោយកាំលាាំងបាយតាមពាករបងាគ ប់របស់ណៅហាឝ យនយវា ។ ខ្ ៈសមលតូវតសូ៊ការពារខ្វួនខ្វះៗ ។ 
សណមវងតូតាងបានលាន់ឮណែើងណពញផធះ ។ ្នបតីឈ្រញញឹមណមើលការតសូ៊រវាងមនុសែមាប ក់ និង
មនុសែបីនក់ណោយការណពញេិតថ ។ សមលតូវណគធាក់េាំឆ្ាឹងជាំនីរដួលផ្ង រស្សទងណៅណលើឥដឌ ។ ណពល
ណនះ លតូវណគណចមណរាមទត់ធាក់តាមេិតថទល់ដតលទមណៅកបុងបនធប់ណនះ ។ 
 “ លយមណ ើយវុ ី ! “ ណៅដកដស្សកឃ្លត់ “ នាំគ្នប ដសងយកណៅណអាយបូ៉លីសណៅ ណ ើយលបាប់បូ៉លី
សថា ពួកឯងរាល់គ្នប បានណ ើញអាណនះវាលយេូលមកកបុងផធះ ពួកឯងក៏នាំគ្នប ណដញចាំវា ដតវាតថៃដ 
បានជាពួកឯងនាំគ្នប វាយវាវញិ - ណមើលគិតគូរនិយយណអាយលតូវគ្នប ណៅ “ 
 គូលីរបស់ណៅដក ុកមាប ក់មានមាឌដាំបង ណដើរេូលមកជិតណ ើយក៏ណលើកណជើងស្ថថ ាំណែើងធាក់សម
មួយណជើងណទៀតណ្ឝើណអាយរាងកាយសមផ្វ ស់ពីណផាៀងណៅជាណដកផ្េ ប់មុខ្ណៅវញិ។ ណោយស្ថរណភវើងអគគិ
សនីកបុងបនធប់ណនះ ណគអាេណមើលណ ើញមុខ្មាត់របស់យ៉ងេាស់ ។  ខ្ទងណលកាមដភបកស្ថថ ាំមានស្ថេ់
ណ ើមណប៉ាងណែើងយ៉ង ា្ំ មុខ្មាត់ដបកណេញ្មរហាម... អបកបាំណរ ើថៃដឯករបស់ណៅដក ុក ណអានណៅ
ចប់កន្រនថ ក់សក់កាលសមណអាយណលកាកឈ្រណែើង ។ ណជើងទាំងពីររបស់សមទន់លឝន់លឝតណសធើរដត
គ្នយ នកាំលាាំងកាំដ ងលយមនឹងទប់ដងខ្វួនណអាយឈ្រណៅនឹងមួយកដនវងជាប់ ។  
កមយករអភ័ពឝដកដណងហើមណសធើរដតមិនដល់គ្នប  ដតដភបកណៅដតណបើកណែើងលកណឡាតសាំលឹងណមើលមុខ្ណៅដក
 ុក ។ 
 អបកបាំណរ ើជាំនិតរបស់ណៅដក ុកមាប ក់ណទៀតណសើេណែើងទាំងឃ្លប ន់ខ្ទប ញ់ យកថៃដណឆ្ឝងកន្រនថ ក់អាវ
របស់សម ណ ើយោល់ដ្មណោយថៃដស្ថថ ាំណពញទាំ ឹង ណ្ឝើណអាយសមណលទតតះៗ ្យណៅណលកាយប៉ះ
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នឹងជញ្ញជ ាំង ។ មាប ក់ណទៀត សធុះដភវតណៅធាក់ដ្មមួយណជើងណទៀតណអាយសមេុកណពាះស្សុញខ្វួនដួលណៅ
េាំណពាះមុខ្ណៅដក ុក ដដលកាំពុងដតណសើេណោយមានជ័យជាំនះ សមលតូវណគចប់េងបចជូ នខ្វួនយក
ណៅលបគល់ណអាយបូ៉លីស ណ ើយតមកក៏លតូវបូ៉លីសនាំខ្វួនយកណៅណផញើទុកណៅគុក ា្ំជាបណោថ ះអាសនប 
។  
 មិនយូរបុ៉នយ ន សមក៏លតវូណគបចជូ នខ្វួនយកណៅកាត់ណទសណៅស្ថលាដាំបូង ណ ើយក៏លបាកដថា 
តុលាការបានកាត់ណទសោក់គុកសមេាំនួន ៣ ដខ្ ។ 
                                                           
 
 
 
 
ភាគទី ៦       ម្ហាទុកខកនងុគុក្ ំ

 ថៃ្ងអាទិតរ ជាថៃ្ងដដលរាជការអនុញ្ញដ តណអាយលកមុលគួស្ថរេូលណៅជួបនឹងអបកណទសបាន... 

 នងសយបានកាន់នាំមួយកចច ប់េូលណៅសុាំអនុញ្ញដ តជួបនឹងបថីរបស់នងជាមួយនឹងនងមីុ ។ 
នងយាំខ្ែឹបខ្ែួលជាខ្ទវ ាំង ណៅណពលដដលភាប ក់ងារគុកបានបណចចញសមណអាយមកជួបនឹងនង ណលពាះ
នងនឹកអា ិតបថីនង ដដលបានទទួលនូវណលគ្នះអាលកក់ណោយស្ថរនយទុនេិតថណចរ... 

 “ បង ! បងជាប់គុកជាប់លេវាក់ណលពាះរបូអូន ” នងសយនិយយណែើងទាំងទឹកដភបក ខ្ញុាំបានឃ្លត់
បងណ ើយថា កុាំេងគុាំនាំគុាំគួនអីនឹងណគ ណលពាះណគជាអបកមានណនះណទះជាណគមិនណចទបងថា បងេង
សមាវ ប់ណគ កុាំអីបងជាប់គុកយ៉ងតិេក៏១០ឆ្ប ាំដដរ ។ 

 “ ណ ហើ យអូន ! ” សមនិយយណែើងលពមទាំងសមវឹងណមើលមុខ្លបពននណោយណសេកថីអាល័យ  

“ ឥែូវវា ួសណៅណ ើយ ! មិនអីណទ បងលទាំតាមកមយណៅេុះ ! ៣ដខ្មិនជាយូរបុ៉នយ នណទ ” សមដបរមុខ្
ណៅរកមីុណ ើយនិយយផ្ថ ាំណផញើ ” បងមីុ ! សុាំបងណមើលលបពននខ្ញុាំផង ខ្ញុាំគ្នយ នអបកោទុកេិតថដូេរបូបងណទ... 
” 

 “ មិនអីណទសម ! ” មីុណឆ្វើយណែើងទាំងអា ិតអាសូរ 
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  “ ណអាយសយវាណៅជាមួយនឹងគ្នប េុះ ចាំគ្នប ណមើលការខុ្សលតូវណអាយ ” 

 សមនឹកណលតកអរេាំណពាះទឹកេិតថដ៏សបផុរសរបស់មីុយ៉ងថៃលកដលង ។ 

  “ បងមីុ ! បងឯងមានគុ ណលើរបូខ្ញុាំណលេើនោស់ ” សមណឆ្វើយណែើងណពលខ្ញុាំលាំបាកយ៉ងណម៉េ  
បងឯងមិនណចលខ្ញុាំដដរ ខ្ញុាំនឹងមិនណភវេគុ បងឯងណទបង ។ 

 ខ្ ៈណនះនងសយក៏ ុេកចច ប់នាំណអាយបថី ។ មុនណពលដដលអបកទាំងបីនិយយគ្នប ថាអឝីតណៅ
ណទៀត ភាប ក់ងារអនុរកែមាប ក់ណដើរេូលមកជិតណ ើយដស្សកលបាប់ថា  

  “ បុ៉ តឹ ងណ ើយ ! និយយគ្នប បុ៉ តឹ ងបានណ ើយ ” 

 សមណលកាកឈ្រណែើងណ ើយនិយយលាលបពនន និង មីុថា ៖ 

  “ លាណ ើយអូន ! លាណ ើយបងមីុ ! ” 

 សមណដើរេូលណៅកបុងទឝ រគុកវញិ ។ នងសយស្សក់ទឹកដភបកណលចកៗ ណលពាះនងនឹកអា ិត និង 
អាណឡាះអាល័យបថី...មីុសមវឹងណមើលតាមសមទល់ដតផុតកនធុយដភបកហាក់ដូេជាណភវេខ្វួន... 

  “ ណៅសយ ! លតែប់ណៅផធះវញិ ! ” មីុនិយយណៅកាន់នងសយ “ ណ ហើ យកុាំយាំណស្ថកណ្ឝើអី ៣ដខ្ 
វាមិនយូរបុ៉នយ នណទ ”  

 ពួកអបកណទសបានេូលណៅកបុងគុកវញិអស់ណ ើយ ។ មីុបាននាំនងសយលតែប់ណៅផធះវញិទាំង
ណលកៀមលកាំ... 

 ចប់តាាំងពីវនិទីដាំបូងដដលសមបានេូលណៅកបុងគុក ណ ើយណៅកបុងការ ុាំលគងរបស់ភាប ក់ងារ
អនុរកែថៃនពនននគ្នរណនះ សមបានយល់ណ ើញថាណៅកបុងគុកណនះមានសភាពមិនខុ្សពីនរកតាម 
ដដលចស់ៗ ធាវ ប់បាននិយយណនះណែើយ ។  

 សមលតូវណគនាំខ្វួនេូលណៅកបុងដលឝងថៃនបនធប់មួយណផែងពីបនធប់ដដលសមណៅពីមែលិថៃមង៉ ។ កបុង
បនធប់្យីណនះមានអបកណទសជាណលេើនលបណជៀតគ្នប អងគុយ និងណដក ។ អាកាសអាប់អួរ្ុាំកវិនសាុយណឆ្ាះឆ្ា ប
លាមក និង ណញើសថៃនពួកអបកណទសដដលមាប ក់ៗ សុទនដតមានមុខ្គួរណអាយខ្ទវ េ ជាអាជាញ ករដដលធាវ ប់
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ជាប់គុកមួយខ្វួនៗ រាប់ដងមិនឈ្បះ។ភាប ក់អនុរកែលចនកាលសមបចចូ លណៅកបុងបនធប់ណនះណ ើយ
ចក់ណស្ថរជាប់ ។  

 សមពិនិតរណមើលណ ើញពួកអបកណទសទាំងអស់ណនះសមវឹងណមើលមុខ្ខ្វួនរ ប ណ ើយមានអបក
ណទសមាប ក់ណនះណសវៀកពាក់ណខ្ទអាវស្សួលបួលដូេជាអបកគ្នយ នណទស មានដបបភាពដូេជាអបកមាន ។ 
អបកណទសណនះសមវឹងណមើលមុខ្សម ណ ើយក៏និយយណែើងណោយការមិនណពញេិតថ ។ “ ងាប់ណ ើយណវុ ើ
យ ! បនធប់េណងាៀតដ នបុ៉ តឹ ងណៅណ ើយបដនទមអាណនះមាប ក់មកណ្ឝើអីណទៀត បានកដនវងឯោណដក ? ” 

 អបកណទសទាំងអស់គ្នប ដបរមកណមើលអបកនិយយណោយដបបណគ្នរព ។ អបកនិយយណនះណ យ្ ះ ួ 
។ បុរសណនះលតូវតុលាការកាត់ណទសជាប់គុក ៣ ដខ្ដដរ កបុងបទណបើកដលផងសីុសង ។ អបកណទសទាំង
អស់គ្នប ណៅបុរសណនះថា ហ៊ា ួ៊ៗ ។ ការជាប់គុករបស់បុរសណនះ វាលគ្នន់ដតណ្ឝើណអាយបុរសណនះគ្នយ ន
ឥសែរភាព កបុងការណដើរណេញណៅខ្ទងណលៅបរណិវ ថៃនគុកដតបុ៉ណោត ះ ។  ួរស់ណៅយ៉ងស្សលួកបុងគុក 
គឺមានកដនវងណដកស្សួល មានមុងមានភួយដ ថ ប់ មានអាហារបរណិភាគឆ្ង ញ់ៗ ។ ពួកអបកណទសកបុង
បនធប់ណនះដតងផ្វ ស់គ្នប បណលមើយកេិតថយកណ្វើម ួជានិេច ។ ពូកភាប ក់ងាអនុរកែ ក៏ណកាតដលកងេិតថ ួ
ោស់ដដរ ណ ើយណអាយសិទនិពិណសសដល់ ួណសធើរដតលគប់យ៉ង ។  ួណដកដតណៅកបុងបនធប់ណោយមិន
បាេ់ណ្ឝើការអឝី ។ ការទាំងណនះក៏ណោយស្ថរអាំោេទឹកលបាក់របស់ ួនុះឯង... 

 អបកណទសមាប ក់ណពាលណែើងជាដបបលបេុបលបដេងថា ៖ 

 « មិនអីណទហ៊ា ណអាយវាណដកខ្ទងេុងណជើងជិត្ុងក៏បាន » វាសាំណៅយក្ុងលាមក និង មូលត
ដដលណគោក់ណៅេុងណជើង « ណបើវាហ៊ានដណ ថើ មកដនវងហ៊ា ទុកភារៈណអាយខ្ញុាំចត់ការជូន » 

 សមដឹងថា ពួកអបកណទសណៅកបុងបនធប់ណនះទាំងអស់សុទនដតធាវ ក់ខ្វួនណៅជាខ្ញុាំកាំដរថៃនអាំោេ
ទឹកលបាក់របស់បុរសកូនណៅេិនណ យ្ ះ ួណនះជាពិតលបាកដ ។ ពិតោស់ជួនកាល វាអាេមាន
ណរឿងរ៉ាវ ា្ំដុាំរវាងខ្វួនណគ និងពួកអបកណទសទាំងណនះ ។  

 សមមិនរវល់ណអើណពើនឹងអបកោទាំងអស់...សមណដើរណៅអងគុយណលើកដនវងមួយដដលណៅមិនឆ្ង យ
បុ៉នយ នពីកដនវងរបស់បុរសណ យ្ ះ ួណនះ  

 ខ្ ៈ ួក៏ដស្សកណែើងភាវ មថា ៖ 
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 « ដនអាណនះ ! ណៅខ្ទងណោះណៅ កុាំមកជិតអញ-នុះ ៎ប ! ណៅខ្ទងណោះមានកដនវងទាំណនរលយមអា
ឯងណដកបាន » 

 សមញញឹមណ ើយណឆ្វើយណែើងយ៉ងសុភាព 

 « ណដកយ៉ងណម៉េណកើត ណបើណៅជិត្ុងអាេម៍អចច ឹង » 

 អបកណទសរាង ា្ំដាំបងមាប ក់ណ យ្ ះសួសជាកាបូ៉រ៉ាល់ សធុះេូលមកយកថៃដណឆ្ឝងចប់អាវសមកន្រនថ
ក់ ណ ើយនិយយណែើង ណោយពាករសាំដីហាក់ដូេជាធាវ ប់មានណរឿងេងកមយេងណពៀរ នឹងគ្នប ពីថៃ្ងមែិល
មិុញ 

 “ អាឯងជាអបកណលងឬ ? ” 

 “ ណទ ! ” សមណឆ្វើយណែើងណោយការខ្ាំអត់សងេត់េិតថ 

 “ គ្នប មិនដមនជាអបកណលងណទ ” 

 “ ណបើអចច ឹងណៅ ! ណៅខ្ទងណោះណៅ កុាំមករកុគួនហ៊ា ” 

 “ ណយើងអាេណៅលតង់ោកបុងបនធប់ណនះ ” សមនិយយទាំងញញឹម 

 “ ណលពាះណយើងទាំងអស់គ្នប ណនះសុទនដតជាអបកណទសដូេគ្នប  ” 

 “ យីអាឯងនិយយែូយអចច ឹង មានដតអាឯងជាអបកណលង ា្ំ...អាឯងណៅឯោមិនស្ថគ ល់អញ 
?... ” 

 កាលណបើលតូវណគណមើលងាយសងេត់សងេិនដូណចប ះ សមខឹ្ងណែើងមុខ្លក ម ។ សមសធុះណលកាកឈ្រ
ណែើងដផាកខ្បងនឹងជញ្ញជ ាំងណ ើយណលើកថៃដេងាុល មុខ្អបកណទសមាឌ ា្ំដាំបងណ យ្ ះសួសដដលណេញខ្វួន
មកជាំនួស ួណនះ 

 “ អាឯងក៏ជាអបកណទសដូេអញដដរ  អាឯងគួរដតណ ើញេិតថណ ើញណ្វើមអញខ្វះផងដតណនះអាឯង
ដបរជាបណោថ យខ្វួនណអាយធាវ ក់ណៅជាខ្ញុាំរបស់អាអបកណទសមាប ក់ណនះណៅវញិ ។ អាណកវើណអើយ ! គិតដល់
មិតថភកថិអបកណទសផងខ្វះណៅ មនុសែដួេអញណនះមិនដមនជាអបកណលងណទ ដតថា អញក៏ជាកួនលបុស
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មាប ក់ដូេអាឯងដដរ ណបើអាឯងេង់លផងណមើល ក៏សុាំណអាយអាឯងេូលមក អញបានលបុងណលបៀបខ្វួន
លបា ចាំទទួលអាឯងរេួជាណស្សេណ ើយ អាណកវើ... ” នយ ួខឹ្ងទល់ដតញ័រអស់ទាំងខ្វួនលបា  
ណ ើយដស្សកណែើងថា ៖ 

 “ ពួកវុពួីកណយើង ! ទុកវាណ្ឝើអឝី អាណនះដបបែួយសណមផើមោស់ ពួយវាណៅ ! អញណអាយរងាឝ ន់ឯង
មាប ក់បារ ី៥ ណដើម ណ ើយណបើមានណរឿងរ៉ាវអីណស្សេណៅណលើអញ ” 

 ពាករថា មាប ក់បារ ី៥ ណដើមណនះ បានណ្ឝើណអាយអបកណទសលបដ ល ១០ នក់នាំគ្នប សធុះណលកាកណែើង 
ដដលណមើលណៅដូេជាថា សមជាសលតូវសីុស្ថេ់ ុត្មរបស់ពួកវា ។  

 អបកណទសមាប ក់សធុះេូលមកោល់តលមង់េាំមុខ្សម ដតសមណគេផុត ។ ថៃដរបស់វាក៏លតូវជញ្ញជ ាំងឮ
សូរបុាាំង ណ ើយសមក៏ោល់ស្សបណៅវញិលតូវេាំេងាេ  ណ្ឝើណអាយវាដួលលបសូ ។ អបកណទស ៨-៩ នក់
ណទៀតដដលកបុងខ្ ៈណនះមិនទន់បានេូលលបែូកណៅណែើយ ក៏េូលមកណចមណរាមលកញីសម ។ 
នយ ួឈ្រលេត់េណងេះណមើលណោយការណពញេិតថ ។  

 “ ពួយវុ ី! ពួកណយើង ! ” នយ ួដស្សកបណអា  “ ពួយណអាយអស់ថៃដណៅ អាណនះពូដកោស់... ”  

 សណមវងបុ៉ងបាាំងបានលាន់ឮណែើងណពញបនធប់ ។ សមខ្ាំមានះខ្ទាំណ្យញតសូ៊ណោយទឹកេិតថរបស់
កូនលបសុ ។ សមគិតថា សូ៊ស្ថវ ប់លាជាងបណោថ យណអាយដឆ្េជារបស់នយទុនកាំដ ងកាំ ល់
ណមើលងាយណចមណរាមខ្ទាំខ្វួន ។ សមឈ្រទល់ខ្បងនឹងជញ្ញជ ាំងោល់ផងធាក់ផងណ្ឝើណអាយ ពួកអបក
ណទសទាំងណនះដួលបាន ២-៣ នក់ ។  

 ដតខ្ ៈណនះ ស្ស្ថប់ដតមានណជើងរបស់អបកណទសោមាប ក់ បានធាក់េាំេុងដណងហើមរបស់សម
ណពញទាំ ឹង ណ្ឝើណអាយសមដួលណដកណៅណលើឥដឌ ។  

 “ ដ្មវុដី្ម ! ” នយ ួដស្សកបញ្ញជ  

 ណជើងជាណលេើនបានធាក់ទន្រនថ ាំមកណលើរាងកាយរបស់សម ។ 

 ណពលណនះ ភាប ក់ងារអនុរកែ ២ នក់បានរត់េូលមកណមើលណ ើញណ ើយដស្សកឃ្លត់ថា ៖ 

 “ ឈ្ប់ ! ឈ្ប់ ! សាី បឹង ”  
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 សណមវងអនុរកែ ក៏បានបចឈប់នូវទរ ុកមយរបស់ពួកអបកណទសេិតថទមិែអនរតទីរយីទាំងណនះ 
។ សមបានណរ ើខ្វួនរេួពីការលគ្នាំលគ្នខ្វួន ។ ភាប ក់ងារអនុរកែបានចក់ណស្ថរទឝ រេូលរកណមើលណ តុការ ៍ 
។  

 “ ណរឿងរ៉ាវអីហ៎ា ? ” ភាប ក់ងារអនុរកែមាប ក់ដដលកាន់រ ាំពាត់កថណគ្នមួយបុ៉នណមណជើងណៅថៃដស្ថថ ាំសួរ
ណែើង ណរឿងរ៉ាវយ៉ងណម៉េ ? 

 នយ ួណឆ្វើយណែើងភាវ ម 

 “ អាសាីណគណនះ លគ្នន់ដតេូលមកភាវ ម ក៏ស្ស្ថប់ដតអាន់លជីណដើរទត់ធាក់ណគតាមេិតថ-ណមើលេុះ ! វា
ធាក់ខ្ញុាំមួយណជើងដដរ ណបើណលាកមិនណជឿសួរអបកទាំងអស់គ្នប ណនះណមើលេុះ ” 

 “ បាទណលាក ! អចច ឹងដមន ! អាណនះវាណដើរទត់ពួកខ្ញុាំទាំងអស់គ្នប  ណលងមាប ក់មួយណជើងតាមដតអាំណពើ
េិតថវា ” អបកណទសមាប ក់ណឆ្វើយណយងនយ ួ “ ដល់វាមកទត់ខ្ញុាំ ខ្ញុាំក៏លទាំមិនបានោក់វាមួយថៃដេាំកចច ប់
មាត់វញិ ក៏ស្ស្ថប់ដតវាោល់តបមកខ្ញុាំយ៉ងសណមផើមថៃដដតមថង ពួកខ្ញុាំេូលមកឃ្លត់វា វាក៏ោល់ណទៀត 
ណលាកអណចជ ើញណមើលេុះ មុខ្មាត់ខ្ញុាំ និង ពួកខ្ញុាំបុ៉នយ ននក់ណទៀតណនះសុទនដតណ ើម្ភុរ 

លគប់ៗគ្នប  ”   

 “ អចច ឹងដមនណលាក ! ” អបកណទសឯណទៀតនាំគ្នប បដនទមមាប ក់មួយម៉ាត់ 

 “ អាសាីណគ បឹង ដបបណកាងសណមផើមថៃដដតមថងណ ើយទនណលបាស ”  

 “ ដនអាណនះ ! ” ភាប ក់ងារអនុរកែដដលមានរ ាំពាត់កថណគ្នណៅថៃដ យករ ាំពាត់កថណគ្នណនះណគ្នះកាល
សមណ ើយសួរ “ ណម៉េក៏អាឯងណ្ឝើអចច ឹងហ៎ា ? ”  

 “ បាទណលាក ! មិនដមនដូេពាករអបកអស់ណនះបថឹងមួលបងាេ េ់ណនះណទ ” សមណឆ្វើយណែើងតាមការ
ពិត “ តាមការពិត គឺពួកវាអស់ណនះ ណ ើញខ្ញុាំបាទេូលមក្យីវាក៏នាំគ្នប ណ្ឝើបាបខ្ញុាំបាទដល់ណ ើញខ្ញុាំបាទ
មិនខ្ទវ េ វាក៏ណចមណរាមលកញីខ្ញុាំបាទដតមថង ”  

 “ ណទវាដូេជាមិនទាំនង ” ភាប ក់ងារអនុរកែមាប ក់ណទៀតនិយយណែើង 
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 “ េុះពីណដើម ដដលពួកណគណៅយូរយរោស់មកណ ើយ ណម៉េក៏មិនដដលណ ើញមានណរឿងរ៉ាងអី ? ”  

 កបុងខ្ ៈមួយរ ាំណពេណនះ ភាប ក់ងារអនុរកែមាប ក់ណទៀតក៏ណលើករ ាំពាត់កថណគ្នណែើង ណ ើយវាត់ណៅណលើ
ខ្វួនសមណពញទាំ ឹង ណោយឥតមានណមតាថ លតាលប ីណស្ថះណែើយ ។ រ ាំពាត់ដ៏កាំោេណនះ បានណស្ស្ថេ
ណៅណលើរាងកាយរបស់សមណសធើរដតោេ់ខ្រល់ស្ថវ ប់ ។ មួយខ្ទវ ប់ៗ វាឈ្ឺរកលបាប់មិនលតូវ ។ អាំោេ
រ ាំពាត់កថណគ្ន បានណ្ឝើណអាយខ្បងសមដបកណេញ្ម ។ សមខ្ាំលបឹងខ្ទាំណ្យញអត់សងេត់ណោយទឹកមុខ្គួរ
ណអាយអា ិត ។  

 មួយសនធុះណលកាយមក ណទើបភាប ក់ងារអនុរកែដដលមាននទីវាយណនះ ឈ្ប់វាយ ណ ើយឈ្រ
សមវឹងណមើលសមណោយទឹកមុខ្គួរណអាយខ្ទវ េ ។ សមណឆ្វៀតឱកាសណនះណពាលណែើងថា ៖ 

 “ ខ្ញុាំណជឿណ ើយថា ណសេកថីយុតិថ្ម៌កបុងណលាកណនះមិនមានណស្ថះណែើយ ! ណលាកមិនបានលជាបនូវ
ការពិត ដតណលាកកាត់ណទសបាទតាមពាករស្ថកែីដដលណគនាំគ្នប ទមាវ ក់កាំ ុកមកណលើរបូខ្ញុាំបាទណោយ
អាំោេលបាក់- កមយករដូេខ្ញុាំបាទមិនដឹងជាណៅអាំពាវនវដស្សកសុាំនូវណសេកថីយុតិថពីអបកោណទណលៅពី
សុខ្េិតថណអានកាលទទួលនូវណលគ្នះកមយដតបុ៉ណោត ះ.... ”  

 “ អាឯងមិនចាំបាេ់និយយណលេើនណទ ” ភាប ក់ងារអនុរកែគាំ ក “ អាឯងកុាំណភវេថា សូមផដីតណៅ
ស្ថលា ក៏ណគយកតាមេណមវើយរបស់ស្ថកែីជាសាំខ្ទន់ដដរ អាឯងគ្នយ នស្ថកែីមាប ក់ណស្ថះ ស្ថកែីណគខ្ទង
ណោះណឆ្វើយលតូវគ្នប ទាំងអស ”  

 ទឹកដភបករបស់សម ក៏ ូរធាវ ក់េុះចកលតបកដភបកណលចកៗ ។ ដាំ ក់ថៃនទឹកដភបកលគប់ៗ តាំ ក់
ណនះ ណកើតណែើងពីការខឹ្ងតូេេិតថេាំណពាះខ្វួន ដដលណកើតមកមានជាតិកាំណ ើ តជាអបកលក ជា 

កសិករ ណ ើយកាវ យខ្វួនណៅជាកមយករ ដដលលតូវណគលបមា្ណមើលងាយសងេត់សងេិនជិះជាន់លគប់ដបប
លគប់យ៉ង...។ 
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ភាគទី៧                                      លរគ្មះថ្នន ក់ចរាចរ                

 បីដខ្បានកនវងផុតណៅយ៉ងយឺតយូរ... បីដខ្ណៅកបុងគុក ា្ំណនះ សមបានទទួលនូវណសេកថីទុកខ
លាំបាកណសធើរដតព ៌មិនបាន... 

 ទីបាំផុតថៃនថៃ្ងឥសែរភាព ក៏បានលតែប់មកជារបស់សម កមយករអភ័ពឝដដលគួរណអាយអា ិតវញិ 
។ សមបានរេួចកទុកខណទសណ ើយ ។ ស្ថលាដាំបងបានណេញដីកាបងាគ ប់ណអាយណោះដលងសមណៅ
កបុងណពលលពឹកថៃនថៃ្ងអងាគ រ ។ 

 ពីយប់មិុញណនះ សមណដកមិនលក់ណស្ថះ...សមនឹកណលតកអរកបុងការដដលលតូវបានណេញណៅជួប
នឹងពនវឺខ្ទងណលៅគុក-នឹកណលតកអរកបុងការដដលលតូវបានណេញណៅជួបនឹងលបពននកាំសត់... 

 ណៅណពលណម៉ាង ៨លពឹក ណលាកភូឈួ្យគុកបានណៅសមណអាយេួលណៅជួបណៅបនធប់ណ្ឝើការរបស់
ណលាក ណ ើយណលាកណអាយឱវាទថា ៖ 

 “ សម ! ឯងដល់ណពលលតវូរេូខ្វួនណ ើយ ឯងលតូវតាាំងេិតថណ្វើមណអាយលាោ៎ កុាំលតែប់មក 

ណអាយខ្ញុាំណ ើញមុខ្ណទៀត ខ្ញុាំសុាំណអាយពរស័ពធស្ថ្ុការឯង សុាំណអាយឯងបានលបកបណោយណជាគជ័យ
សិរមីងគលលគប់លបការ-ណៅេុះសម-ណៅេុះសម ! កូនលបពននឯងដដលណៅរង់ចាំឯងឯផធះកាំពុងណមើលផវូវ
ចាំទទូលឯងណោយការរកីរាយ ”  

 សមណលើកថៃដសាំពះលាណលាកភូឈួ្យ ណ ើយក៏ណដើរណេញពីបនធប់ណនះណៅលពមណោយលិខិ្ត
សាំគ្នល់ខ្វួនបណោឋ ះអាសនប។ សមមានទឹកេិតថរកីរាយជាខ្ទវ ាំង។ កបុងខ្ ៈដដល្នណជើងណេញ
ផុតពីទឝ រគុក ា្ំមក សមក៏ដឹងខ្វួនថា ខ្វួនបានទទួលនូវឥសែរភាពវញិណ ើយ។ 

 សណមវងដ៏ស្សយួឆ្យ របស់ស្សីមាប ក់ បានលាន់ឮណែើង 

 ” បង ! បង ! ”  

 សមភាញ ក់ណលពើតណ ើយងាកណៅខ្ទងស្ថថ ាំភាវ ម។ ណសេកថីណលតកអរយ៉ងណលើសលប់បានណកើតណែើង
ដល់សម ណៅណពលដដលសមលកណែកណមើលណៅណ ើញនងសយលបពននកាំសត់រត់េូលមក ណោយណសេ
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កថីរកីរាយ។ អបកទាំងពីរសមវឹងណមើលមុខ្គ្នប ទាំងទឹកដភបក ណលពាះណសេកថីណលតកអរដដលលាយណៅណោយ
ណសេកថីទុកខណស្ថក។ 

 ” បង ! ” នងសយនិយយណែើង ” ខ្ញុាំមកចាំទទួលបង មកជាមួយបងមីុ នុះ ៎ប ! បងមីុេតសីុកវូ
ណៅឯណោះ ” 

 ” សមណចលដភបកលកណែកណមើលណៅ ណ ើញមីុឈ្រណៅជិតលតីេលកយន កាំពុងណលើកថៃដបក់ជា
សញ្ញដ ដស្សកណៅណោយទឹកមុខ្ញញឹម សាំដដងនូវណសេកថីអបអរស្ថទរកបុងដដលសមបានទទួលនូវ
ឥសែរភាពណនះ។ សមងាកមុខ្មករកលបពននវញិ ណ ើយនិយយថា ៖ ” សយអូន ! កមយណពៀររបស់បង 
បានអស់លតឹមបុ៉ណោត ះណ ើយ - ណៅអូន ! ណៅណអាយផុតពីទីណនះណអាយឆ្ប់ បងមិនេង់ណ ើញទីណនះ
ណទៀតណទ ” 

 និយយេប់ សមក៏ទញថៃដលបពននណដើរសាំណៅណៅរកមីុ។ មិតថភកថិកមយករទាំងពីរក៏សធុះណៅចប់ថៃដ
គ្នប ណ ើយញញឹមោក់គ្នប ។ 

 ” សម ! ” មីុចប់ណផថើមនិយយណែើង ” គ្នប មានណសេកថីណលតកអរោស់កបុងការដដលឯងបានរេួ
ចកណទសណនះ ឯងលតូវតាាំជីវតិស្ថជា្យីតាាំងពីឥែូវណនះណៅឯងមិនបាេ់លពួយណទ គ្នប បានណៅសួររក
ជួលសីុកវូទុកណអាយឯងរេួណ ើយ មាច ស់សីុកវូណនះណគេិតថលាោស់ ” 

 ដភបករបស់សមរលីងរណលាងណោយទឹកដភបក 

 ” បងមីុ ! ” សមនិយយណែើង ” បងឯងមានគុ ណលើរបូខ្ញុាំ និង លបពននខ្ញុាំណលេើនោស់ គុ 
ណលេើនទល់ដតខ្ញុាំមិនអាេនឹងបាំណភវេណចលបានកបុងមួយជាតិណនះ ” 

 ” ណរឿងគុ ណនះ កាំបាេ់និយយណ្ឝើអី ” មីុណឆ្វើយណែើង ” គ្នប ធាវ ប់បានលបាប់ឯងណ ើយថា ណយើងជា
មិតថភកថិនឹងគ្នប  កាលណបើមាប ក់មានទុកខ ណយើងលតូវដតជួយគ្នប តាមកាំលាាំងដដលណយើងអាេជួយណៅបាន - 
ណៅ ! ណែើងជិះសីុកវូណៅ គ្នប ធាក់សីុកវូជូនឯងណៅផធះ ” 

 ” ណទបង ! ” សមណឆ្វើយណែើង ” បងឯងជិះជាមួយនឹងសយេុះ ទុកណអាយខ្ញុាំធាក់វញិ ខ្ញុាំខ្ទនធាក់
សីុកវូបីដខ្មកណ ើយ ទុកណអាយខ្ញុាំមថង ” 
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 មីុលគវកីាលណ ើយឃ្លត់ភាវ ម 

 ” កុាំ !  កុាំអីសម ! ឯងកាំពុងដតណលតកអរនឹងឥសែរភាពរបស់ឯង ស្សួលមិនស្សួលតិេណៅបុកណគ
នាំណអាយមានណរឿងរ៉ាវណទៀត - ណៅ ! ទុកណអាយគ្នប ធាក់វញិស្សួលជាង ” 

 សមញញឹមោក់មីុ ណ ើយនាំលបពននណែើងជិះលតីេលកយន។ មីុបានធាក់លតីេលកយនជូនសម
និង នងសយណ្ឝើដាំណ ើ រលតែប់ណៅផធះដដលឋិតណៅជិតវតថមហាមន្រនថី។ 

 លពឹកដសាកណែើង មីុបាននាំសមណៅជួបនឹងមាច ស់លតីេលកយន។ ណសដឌីនីណមម៉ាយណនះមានអាយុ
លបដ លជា ៥០ ឆ្ប ាំ មានលតីេលកយនលបដ ល ៣០។ កបុងខ្ ៈដដលមីុនាំសមណៅជួបណនះ យយ
កានក៏បានសាំដដងនូវណសេកថីស្ថថ យថា លតីេលកយនរបស់គ្នត់មានណគជួលអស់ណ ើយ។ សមណសធើរដត
អស់សងឃឹម ដតលុះអងគុយនិយយមួយសនធុះណៅយយកានក៏បានស្ថកសួរដល់ណរឿងផ្ធ ល់ខ្វួនរបស់
សម។ សមបានបរយិយដល់ណលគ្នះថាប ក់របស់ខ្វួន ណអាយយយកានស្ថថ ប់ណោយសពឝលគប់ ណ ើយ
យយកានក៏មានេិតថអា ិតអាសូរសមជាខ្ទវ ាំង។ 

 ” ខ្ញុាំអា ិងឯង និង លបពននឯងោស់ ” យយកាននិយយណោយសុទនេិតថ 

 ” ណលគ្នះថាប ក់របស់ឯងណនះ ណកើតណែើងពីអបកមានដតថា ឯងកុាំគិតថា អបកមានសុទនដតមានេិតថ
អាលកក់ដូេគ្នប ទាំងអស់ណនះមិនដមនណទ មានអបកខ្វះ ដដលណគណ ើញេិតថ ណ ើញណ្វើមអបកលកខ្វះដដល ខ្ញុាំ
មិនដមននិយយណលើកខ្វួនណទ ខ្វួនខ្ញុាំណនះណបើទុកជាបានយ៉ងោ ខ្ញុាំក៏ណៅដតអា ិតអាសូរអបកលកជា
និេច ការណនះមីុក៏ដឹងស្ស្ថប់ណ ើយ ខ្ញុាំយកថៃ្វសីុកវូណថាកោស់ ខ្ញុាំយកដត ២៥ ណរៀលបុ៉ណោត ះកបុងមួយថៃ្ង
មួយយប់ ណ ើយជួនោណបើរកលបាក់យកមកបង់ថៃ្វមិនបាន ខ្ញុាំក៏ណអាយជាំពាក់ខ្វះណទៀត ណ ើយមយ៉ង
ណទៀត ខ្ញុាំមិនដដលយកលបាក់កក់ណទ ” 

 សមណលើកថៃដសាំពះយយកានណោយណសេកថីណគ្នរព េាំណពាះការអា ិតអាសូររបស់គ្នត់ដល់ពួក
កមយករលតីេលកយន។ 

 ” ណលាកយយ ! ” សមនិយយណែើង ” ខ្ញុាំសុាំបួងសួងណអាយណលាកយយបានលបកបណោយណសេ
កថីសុខ្-េាំណរ ើនតណរៀងណៅ ណ ើយណបើអបកមានៗណគណេះអា ិងអាសូរដល់អបកលកដូេណលាកយយអចច ឹង 
ពួកអបកលកមុខ្ជានឹងបាន្ូរស្ស្ថលលគ្នន់ណបើជាមិនខ្ទន ”  
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 ទីបាំផុតយយកានក៏បាននិយយថា “ ណ តើ យេុះ ! ខ្ញុាំនឹងជួយរកសីុកវូណអាយឯងធាក់-ពីរបីថៃ្ង
ណទៀតចាំមករកខ្ញុាំ ខ្ញុាំហ៊ានធានថា ឯងមុខ្ជាបាន្ូរស្ស្ថលលគ្នន់ណបើជាមិនខ្ទន ” 

មីុបាននាំសមលតែប់ណៅផធះវញិណោយណសេកថីរកីរាយកបុងេិតថឥតឥបមា។ សមគិតថា ខ្វួនឯងនឹងបាន
លតីេលកយនធាក់ជាមិនខ្ទន ណោយស្ថរការជួយណលជាមដលជងរបស់ណសដឌីនីដដលមានណសេ 

កថីអា ិតអាសូរដល់អបកលកីលកណនះ។ 

 ណៅណពលលពលប់ថៃនថៃ្ងសុលក...ណភវៀងកាំពុងដតរលឹមស្សិេៗ។ សមកាំពុងធាក់លតីេលកយនណៅ
តាមវ ិ្ ីណដសបូស ណដើមផីលតលប់ណៅផធះវញិ ណលកាយណពលដដលបានដឹកអបកជិះមាប ក់យកណៅោក់ណៅ
ណរាងភាពយនថណអដដន។ 

 រ្យនថបឺុ ែូព ៍ណមយ មួយ ណបើកមកពីណលកាយសមយ៉ងណលឿន។ អបកណបើកបរជាស្សី ណ ើយមាន
បុរសមាប ក់អងគុយជិតនង។ នងណទើបដតនឹងណរៀនណបើកបរ្យីៗ ណោយមានគូសងារនងជាអបក 

បណលងៀន។ 

 ណពលណនះរ្យនថពវីមុតមួយក៏បានណបើកបរយ៉ងណលឿនមកពីខ្ទងមុខ្សមដដរ។ ស្សីដដលកាំពុង
ណបើកបររ្យនថបឺុ ែូណនះគិតថា លបដជងលតីេលកយនរបស់សមណ ើយសឹមណជៀសគ្នប នឹងរ្យនថពវីមុត
ដដលមកពីខ្ទងមុខ្ណនះ ដតរ្យនថពវីមុតបានមកដល់ទនធឹមនឹងលតីេលកយនរបស់សម 

មុន។ ដូណេបះរ្យនថបឺុ ែូដដលមានកញ្ញដ ណបើកបរមិនទន់ស្ថធ ត់ជាំនញខ្ទវ េដលកងបុកគ្នប នឹងរ្យនថពវី
មុតក៏ទញេងេូតមកខ្ទងស្ថថ ាំដតថា រ្យនថវាលជលុណៅណ ើយៗបាាំងភក់ខ្ទងណលកាយណៅនឹងបាាំងភក់លតី
េលកយនខ្ទងណឆ្ឝងរបស់សមយ៉ងណពញទាំ ឹង ដដលមានសភាពមិនខុ្សគ្នប ពីដុាំ្យទងគិេនឹងពងមា
ន់។ 

 “ លគ្នាំង ! ” 

 លតីេលកយនលកឡាប់...សមខ្ទធ តណេញពីដកបលតីេលកយន ណៅដួលផ្េ ប់មុខ្ណៅណលើ្បល់។ 
កញ្ញដ ជាអបកណបើកបររ្យនថ មានណសេកថីភិតភ័យជាខ្ទវ ាំង។ នងបនទយណលផឿនណោយការទប់ន្រហាឝ ាំង ដត
គូរសងាររបស់នងក៏និយយណែើងលបញាប់ថា ៖ 
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  “ ណៅ ! ណលឿនណែើង ! កុាំឈ្ប់ ” 

 រ្យនថបឹុ ែូព ៍ណមយ  បានសធុះណៅមុខ្យ៉ងណលឿនដូេកូនណសះ ណ ើយបត់ណៅខ្ទងណឆ្ឝង ណោយ
ឥតមាននឹករវរីវល់នឹងការស្ថវ ប់របស់កមយករលតីេលកយន ដដលគួរណអាយអា ិតណនះណស្ថះណែើយ 
ណ ើយក៏គ្នយ នអបកោចាំណលខ្រ្យនថណនះបានផង។ 

 សមណដកសថូកសថឹង សនវប់បាត់ស្ថយ រតីណៅកោថ ល្បល់ណលកាមតាំ ក់ទឹកណភវៀងណោយមាន
កាល និងថៃដណជើងដបកណេញ្ម។ លបជាជនបាននាំគ្នប រត់មកណមើលសមណ ើយនិយយអូ៊ដអគ្នយ ន
បានការអឝី។ 

 កបុងខ្ ៈមួយដ៏សាុះស្ថា ប់ ជាទីជាំរករបស់លគសួ្ថរមីុ មានពនវឺេណងេៀងណលបងភវឺលពឹមៗ។ មីុ និង
លបពននលពមទាំងនងសយកាំពុងដតនិយយគ្នប ពីសម ដដលធាក់លតីេលកយនណេញណៅរកលបាក់តាាំងពី
ថៃ្ងរណសៀលរ ូតមកដល់ណពលណ្យើណនះណៅមិនទន់លតែប់មកផធះវញិ។ អបកទាំងបីនក់េិតថជាខ្ទវ ាំង 
ដលកងណលាសមមានណលគ្នះថាប ក់ណោយលតូវរ្យនថបុក ឬបូ៉លីសចប់ជាណដើម។ 

 ណម៉ាង ២៤ណ ើយ...កូនណកយងណដកលក់អស់ណ ើយ។ ពួកអបកផធះជិតខ្ទងក៏ណដកណសងៀមស្ថង ត់គ្នយ នឭ
សូរសណមវងអឝី។ ណភវៀងរលឹមស្សិេៗ អាកាសលតជាក់...ទឝ រខ្ធមរបស់មីុណៅណបើកេាំ ណៅណែើយ។ អបក
ទាំងអស់គ្នប  ណេះដតសមវឹងរ ាំថៃពណមើលណៅខ្ទងណលៅណរឿយៗ។ ជាពិណសសនងសមរ ាំថៃពណមើលញឹកជាងណគ 
ណលពាះនងលពួយបារមមជាងណគ ណ ើយួរៗនងណដើរណេញណៅណមើលលតង់មាត់ទឝ រមថង។  

 តាម្មយតា សមមិនដដលលតែប់មកផធះវញិ ួសពីណម៉ាង ២២ ណទ ណលពាះសមមិនដដលណៅណលង
ឯោ ឬណៅរកអបកោណស្ថះណែើយ។ កុន ឬណលាខ នសមមិនដដលណមើលដដរ។ កាលណបើដូណេបះ វាជាការ
្មយតា ដដលអបកផធះលតូវដតលពួយបារមម។  

 “ ណទ ! សមមិនដដលណៅោមកោណទ ” មីុនិយយណែើង 

  “ ណ្យើរណនះ វាគួរដតលតែប់មកផធះវញិណ ើយ ណលពាះណពលពាក់កោថ លអាលធាតណៅណ ើយ ” 

 នងសយមានទឹកមុខ្លបកបណោយការភ័យលពួយ។ នងដកដណងហើមដវងៗណ ើយណពាលណែើងថា 
៖ 
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 “ ខ្ញុាំដលកងដតបងសមមានណលគ្នះថាប ក់ណទបង ” 

 នងមុ៉មបានបដនទមណែើងថា ៖ 

 “ ខ្ញុាំក៏អចច ឹងដដរសយ ” 

 “ ណទ ! កុាំអាលគិតអចច ឹងសយ ” មីុនិយយកាត់ណែើង “ ជួនកាលមានអបកជិះណគជួលណៅ 

ឆ្ង យៗ ឬក៏ណគជួលជិះជាណម៉ាងក៏មិនដឹង  

 នងសយដកដណងហើយដវងៗ ណ ើយនិយយតណៅណទៀតថា ៖ 

 “ វាណេះដតមានសាីណ្ឝើណអាយខ្ញុាំគិតអចច ឹងោបងមីុស្សុកឥែូវទុកេិតថមិនបានណទ ”  

 “ ណទសយ ! ” មីុណឆ្វើយណែើង “ សមធាក់សីុកវូលគ្នន់ណបើដដរ មិនដមនណអាយឡានបុកណផថសផ្ថ សណទ 
ឯងកុាំអាលអនធះស្ថរណពក លទាំចាំណមើលបនថិេណទៀតសិនណមើល ណបើមិនណ ើញវាមកចាំខ្ញុាំធាក់ 

សីុកវូណេញណៅតាមរកវា ” 

 បានឮដូណេបះ នងសយមានទឹកមុខ្ស្សស់លគ្នន់ណបើបនថិេ ដតទឹកេិតថរបស់នងណៅដតលពយួបារមម
េាំណពាះបថី ដដលមិនធាវ ប់លតែប់មកផធះវញិយឺតយ៉វយ៉ងណនះ។ 

 ណម៉ាង ១ថៃនថៃ្ង្ យីណ ើយ...សមណៅដតមិនទន់លតែប់មកផធះវញិ។ អបកទាំងអស់គ្នប កាំពុងដតអងគុយ
ជាំនុាំគ្នប ណោយការភ័យលពយួបារមម។ 

 “ បងមីុ ! ” នងសយនិយយណោយការភ័យលពយួ “ សុាំបងអា ិតណេញណៅតាមរកបនថិេណមើល 
ខ្ញុាំលពួយោស់បង ” 

 មុនណពលដដលមីុណឆ្វើយថាអឝី នងមុ៉មជាលបពននក៏បាននិយយបដនទមណែើងណទៀតថា “ គូរ ស់ដត
ណៅតាមរកណមើលណមើល៍បង វាដូេជាដបវកោស់ ណ្យើរនឹងណ ើយណម៉េណៅដតមិនមកអចច ឹង - ណៅបង ! 
នាំសយជិះសីុកវួណៅ ”  

 មីុសមវឹងមុខ្លបពននណ ើយនិយយណែើងថា ៖ 
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 “ ណយើងគិតណៅរកវាណៅឯោ ៎ប? ” 

 “ គួរដតណៅរកណៅមនធីរណពទរមុនណគបង ! ” នងមុ៉មបណចចញណយបល់ណែើង 

 “ ណបើសមមានណលគ្នះថាប ក់ បូ៉លីស ឬអបកដដលបានលបទះណ ើញនូវណ តុការ ៍ណនះមុខ្ជានាំណៅ
មនធីរណពទរ ណបើរកឯមនធីរណពទរអត់ណ ើញ លតូវណៅរកតាមបុ៉សថិ៍បូ៉លីស ដលកងណលាសមធាក់បុកណគ ឬក៏
មានណរឿងរ៉ាវណ វ្ ះទស់ដទងនឹងអបកោ ណ ើយបូ៉លីសចប់យកណៅ ុាំឃ្លាំង ”  

 មីុងក់កាលណ ើយនិយយថា ៖ 

 “ ណៅ ! ណបើអចច ឹងណៅក៏ណៅ ! ” 

 “ ណៅបង ! ” នងសយណពាលណែើងណោយការយល់លពម 

 កបុងណពលណម៉ាងជាមួយគ្នប ណនះមីុបាននាំនងសយណៅដល់មនធីរណពទរលពះណកតុមាលា 

 មីុេតលតីេលកយនទុកណៅខ្ទងមុខ្ណកាវ ងទឝ រ ណ ើយនងណដើរេូលណៅកបុងមនធីរណពទរ។ 

 ឆ្យ ាំទឝ រថៃនមនធីរណពទរលពះណកតុមាលាកាំពុងដតអងគុយណៅលតង់តុមួយ។ មីុណលើកថៃដសាំពះឆ្យ ាំទឝ រ 
ណ ើយសូរថា ៖ 

 “ សុាំណទសណលាក ! ណលាកមានណ ើញអបកសីុកវូោមានណលគ្នះថាប ក់ ណ ើយេូលមកណពទរ ឬណទ
ទនណលបាស ? ” 

 ឆ្យ ាំទឝ រអងគុយមួយសនធុះ ណ ើយក៏ណឆ្វើយថា ៖ 

 “ បាទមាន ! ពីណម៉ាង ៧ កនវះ មានបូ៉លីសខ្ទងណពទរេិន បាននាំយកអបកសីុកវូមាប ក់ដដលលតូវ
ឡានបុក ណ ើយមានរបួសជាទមងន់មកទីណនះ ” 

 នងសយធាវ ក់ណ្វើមកថុក ណ ើយសួរឆ្យ ាំទឝ រយ៉ងរសួរាន់តណៅណទៀតថា  

 “ សុាំណទសណលាក ! អបកណនះណ យ្ ះអី ?” 

 “ បាទមិនដឹងណ យ្ ះអីណទ ” ឆ្យ ាំទឝ រញញឹមណ ើយណឆ្វើយណែើង 
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 “ ខ្ញុាំមាននទីលគ្នន់ដតចាំយមទឝ របុ៉ណោត ះ - អ៎ូ ! សុាំចាំមួយដភវត ចាំខ្ញុាំណៅសួរលានុបផោឌ កណមើល 
” 

 អបកយមទឝ រណដើលេូលណៅកបុងមួយសនធុះ ក៏លតែប់មកវញិយ៉ងរ ័សរ ួនណ ើយលបាប់នង
សយតាមការដដលខ្វួនបានដឹង 

 “ អបករងណលគ្នះណនះណ យ្ ះសមអបក ! លតូវ ឬណទ ? លតូវជាសាីនឹងអបក ? ” 

 “ ច៎ស បឹងណ ើយ ! លតូវជាបថីរបស់ខ្ញុាំ ” 

 នងសមរ ាំណភើបេិតថជាខ្ទវ ាំង កបុងកាលដដលដឹងថា បថីរបស់នងមានណលគ្នះថាប ក់។ ខ្ ៈណនះ ទឹក
ដភបករបស់នងក៏បាន ូរធាវ ក់េុះមកភាវ ម។ មីុសួរឆ្យ ាំទឝ រយ៉ងរសួរាន់ណទៀតថា  

 “ ខ្ញុាំសុាំេូលណៅណមើលបានណទណលាក ? ! ណលាកបានលជាបឬណទថា អបកជមងឺណនះវាយ៉ងណម៉េណៅ
ណ ើយ ? ” 

 “ បាទមិនដឹងជាយ៉ងណម៉េដដរ ” ឆ្យ ាំទឝ រណឆ្វើយទាំងណសេកថីអា ិតអាសូរ 

 “ ដតឮណគថា្ងន់ោស់ អណចច ើញណៅរកស្ថលណនះណៅ ណៅជួបនឹងលគូណពទរសិន ណ ើយសុាំណលាក
ណមើល ដលកងណលាកអនុញ្ញដ តណអាយេូលណៅណមើលបាន ” 

មីុបាននាំនងសយណដើរតលមង់ណៅស្ថលដដលឆ្យ ាំបានេងាុលបងាហ ញ។ កបុងខ្ ៈជាមួយគ្នប ណនះ លគូ
ណពទរលបចាំណវនថៃនមនធីរណពទរលពះណកតុមាលា កាំពុងឈ្រណៅលតង់មាត់ទឝ រណោយមានគិលានុបផោឌ ន 

មាប ក់ឈ្រណៅជិត។ មីុ និង នងសយណលើកថៃដសាំពះសាំដដងណសេកថីណគ្នរពេាំណពាះលគូណពទរ។ 

 “ លពះណតជគុ  ! ” មីុសួរលគូណពទរ  “ ខ្ញុាំបាទសុាំេូលណមើលសមបនថិេបានឬណទទនណលបាស ! ” 

 លគូណពទរណងើបមុខ្ណែើងណោយការគិតមួយសនធុះ ណ ើយក៏សួរមកមីុវញិថា  

 “ សមោ? អបកធាក់សីុកវូ បឹងឬ ? ” 

 “ ច៎ស បឹងណ ើយ ! ” នងសយណឆ្វើយណែើង “ អបកយមណគលបាប់ថា ឡានបុកមានរបួសជាទមងន់ 
” 
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 លគូណពទរដកដណងហើមដវង ណ ើយនិយយតិេៗថា 

 “ អបកជមងឺកាំពុងឋិតណៅកបុងណសេកថីអនថរាយ ណលពាះលតូវរបួស្ងន់ោស់ ខ្ញុាំអនុញ្ញដ តណអាយេូលណៅ
ណមើលបាន ៥ នទី ដតសុាំកុាំរកុគួនអបកជមងឺ - នុះ ៎ប ! ណៅកបុងបនធប់នុះ ” 

 និយយេប់ លគូណពទរក៏នាំមីុ និង នងសយេូលណៅកបុងស្ថល។ នងសយមានទឹកដភបកធាវ ក់េុះ
មកណជាកថាភ ល់ណោយស្ថរការអា ិតអាសូរបថី។ នងគិតថា សមជាមនុសែមានណលគ្នះអាលកក់ជាទី
បាំផុត ណលពាះណទើបដតរេួពីគុកមក មិនទន់បានបុ៉នយ នថៃ្ងក៏លតូវរ្យនថបុកណទៀត ។ ពាករសាំដីរបស់លគួ
ណពទរដដលបាននិយយលបាប់នងថា សមកាំពុងឋិតណៅកបុងណសេកថីអនថរាយណនះ នងដលបណសេកថីថា 
ជួនកាលជីវតិរបស់សមអាេផុតរលត់កបុងយប់ណនះក៏មិនដឹង ណលពាះលទាំលទនឹងការឈឺ្ចប់មិនបាន។  

 ទឝ រថៃនបនធប់កបុងស្ថលណនះលតូវណបើកជាំ  ណ ើយពនវឺអគគិសនីក៏បានបណចចញរសយីភវឺលចល 

ណែើង។ លគូណពទរបាននាំមីុ និង នងសយេូលណៅកបុងបនធប់ណនះ។ មីុ និងនងសយឈ្រស្សឡាាំងកាាំង
សមវឹងណមើលណៅណលើដលគខ្ទងណឆ្ឝង។ សមលតូវណគទុកណអាយណដកណៅណលើដលគមួយដត 

ឯង។ ណៅតាមរាងកាយរបស់សមមានស្ថប មរបួសជាណលេើនកដនវង ដដលលគូណពទរបានលាបថាប ាំយ៉ង
ណរៀបរយ ។ កាលរុ ាំណោយលកោត់យ៉ង ា្ំជុាំវញី ណ ើយមាន្មណៅលតង់ក ដដលណមើលណៅណ ើញ
លក មលចល ឯថៃដសងខ្ទងមានស្ថប មរលាត់ ដតលតង់ដកងថៃដដបក្ម។ សមកាំពុងដតណដកលក់ដក
ដណងហើមផថឹកៗ ទឹកមុខ្សស្ថវ ាំង ណ ើយហារមាត់បនថិេ។ 

 “ បង ! បង ! ” នងសយដស្សកណែើងខ្ធ័របនធប់ ណ ើយសធុះេូលណៅរកសមដតលតូវគិលានុបផោឌ ក
សធុះេូលណៅរាាំងពីរមុខ្ជាប់។ 

 “ កុាំ ! កុាំ ! ” គិលានុបផោឌ កហាម “ កុាំណៅប៉ះពាល់ណអាយណស្ថះ អបកជមងឺកាំពុងដតឈ្ឺ្ងន់ ទុកណអាយ
ណដកលក់ណអាយមានកាំលាាំងបនថិេ ” 

 នងសយឈ្យាំយ៉ងខ្ទវ ាំងស ណ ើយណបះដូងរបស់នងណសធើរដតឈ្ប់ណ្ឝើការ...ណសេកថីស្សលាញ់
ដដលលាយណៅណោយណសេកថីអា ិត បានណកើតណែើងដល់នងយ៉ងណលើសលប់... 
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 “ លពះណតជគុ  ! ” មីុណលើកថៃដសាំពះលគណូពទរណ ើយសួរ “ អបកណបើកឡានណនះណៅឯោទន
ណលបាស ? ” 

 លគូណពទរស្ថង បណោយការងងុយ ណ ើយនិយយតិេៗ ហាក់ដូេជាមិនេង់ណឆ្វើយនឹងសាំនួររបស់មីុ 

  “ មិនដឹងឯងណៅោណទ បូ៉លីសដដលនាំអបកជមងឺមកណនះបាននិយយថា អបកណបើកឡានណនះ 
បានណបើកឡានណគេបាត់ណៅ គ្នយ នអបកោចាំណលខ្ឡានបានណទ ! ” លគណូពទរងាកមុខ្ណៅខ្ទងនង
សយ ណ ើយនិយយលួងណលាមណោយអ្យស្ស័យដ៏លា “ ដតណ តើ យេុះ កុាំលពួយណ្ឝើអីឝ ចាំខ្ញុាំជួយណមើល
ណអាយទល់ដតអស់សមតទភាព កុាំគិតណពកណនះជាណលគ្នះថាប ក់របស់មនុសែ ណ ហើ យសូមអណចច ើញលតែប់
ណៅផធះវញិេុះ អបកជមងឺលតូវការសលមាកណអាយបានណលេើន ណលពាះវាមានមុខ្របួសណលេើន ណ ើយណេញ
្មណលេើនោស់ ” 

 នងសយសមវឹងណមើលមុខ្បថី ណសធើរដតមិនេង់លពិេដភបក។ ទឹកដភបករបស់នងណេះដត ូរធាវ ក់េុះ
មកដ្មណទៀត។  

  “ ណៅសយ ! ” មីុណអានខ្ែឹប  “ ណៅ ! ណយើងណៅផធះវញិកុាំនិយយខ្ទវ ាំងដលកងសមភាញ ក់ ” មីុ និង 
សយ បានសាំពះលាលគូណពទរ លតែប់ណៅផធះវញិទាំងទុកខលពយួ។ មុនណពលណេញផុតពីមាត់ទឝ រថៃន
បនធប់ នងសយបានលកណែកណមើលណៅសមមថងណទៀត ណោយណសេកថីណលកៀមលកាំ និង អាល័យ។  

 ដខ្្យីបានកនវងផុតបាត់ណៅណ ើយ...សមណដកឈឺ្ណៅកបុងមនធីរណពទរអស់រយះណពលជាងមួយដខ្។ 
ណលកាយពីសបាថ  ៍ជាដាំបូងមក ជមងឺរបស់ក៏កាន់ដត្ូរណសផើយជាលាំោប់។ ណោយស្ថរសមតទភាពរបស់
ណវជជប ឍិ តថៃនមនធីរណពទរលពះណកតុមាលា សមក៏បានរេួជីវតិមកទាំងលបផុតលបណផ្យ ។ 

 កបុងទីបាំផុត សមក៏បានជាសះណសផើយណែើងវញិ ណ ើយណលាកណវជជប ឍិ ត ក៏បានអនុញ្ញដ តណអា
យសមណេណញពីមនធីរណពទរលពះណកដតមាលា សមក៏បានរស់មានជីវតិ។ 

  រ្យនថដដលណបើកបុកលតីេលកយន និងរបូសមណៅដតរកមុខ្មិនទន់ណ ើញណៅណែើយ។ ការ 

ណនះដលបណសេកថីថា សមឈឺ្ខ្វូនឥតអាំណពើ។ មិនដតបុ៉ណោត ះលតីេលកយន ដដលជាណលគឿងឧបករ ៍ដ៏
សាំខ្ទន់សាំរាប់រកសីុណនះ ក៏បាក់ដបកណខ្ធេខ្ធីអស់ណទៀត។ 
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 សមតាាំងេិតថថា ដលងរកសីុធាក់លតីេលកយនណទៀតណ ើយ...សមគិតរកការដថៃទណ្ឝើវញិ ណលពាះ
របររកសីុណនះ បានលបាក់មិនលគប់លគ្នន់កបុងការចយវាយេិចច ឹមរាល់ថៃ្ង ដតណនឿយ ត់ោស់ណោយ
លតូវងូតណញើសតាងទឹក...រាងកាយ និង សុខ្ភាពឆ្ប់លទឌុណលទម មិនដតបុ៉ណោត ះរបរណនះណពារ 

ណពញណៅណោយណលគ្នះថាប ក់អនថរាយណទៀតផង ណលពាះរ្យនថណៅកបុងទីលកងុ ណបើកបរណលឿនហាក់ដូេជា
លបោាំងលបដជង ណ ើយណមើលណៅដូេជាមិនសូវណ ើញមានរ្យនថោណបើកបរណអាយមានណលផឿនកបុង 
១ណម៉ាង៣០គ.ម ណនះណែើយ។ 

 អបកណ្ឝើេរាេរណលេើនោស់ ដដលលតូវរងណលគ្នះណោយស្ថរដតរ្យនថ បោថ លណអាយមានណលគ្នះ
ណផែងៗ រ ូតដល់ស្ថវ ប់បាត់បង់ជីវតិក៏មានណលេើនោស់ដដរ។ 

                                                        
 

 

 

 ភាគទី៨                                នយទុនបរលទស                                                 

ណមើលណៅសមដូេជាថា សមណៅមានណជាគវាសនលគ្នន់ណបើណៅណែើយដដរ។ សមខ្ាំសឝះដសឝងរក
ការងារណ្ឝើមិនបុ៉នយ នថៃ្ង ក៏បានេូលណ្ឝើការជាកមយករកបុងណរាងឧសា កមយណ្ឝើស្ថបូ៊ ដដលមាច ស់ថៃនណរាង
ឧសា កមយណនះជាជនជាតិេិន។ណរាងឧសា កមយ ដដលសមេូលណៅណ្ឝើណនះមានកមយករជាង ២០ន
ក់។ 

 សមបានផ្វ ស់ជីវតិ្យីណ ើយ...ផ្វ ស់ពីកមយករលតីេលកយនណៅជាកមយករណរាងឧសា កមយណ្ឝើ
ស្ថបូ៊ ដដលបានដ្វឈ្បួលកបុងមួយថៃ្ងលតឹមដត ២៥ណរៀល ដតលតូវណ្ឝើការ១០ណម៉ាងកបុងមួយថៃ្ង។ 

 ថៃ្ងដខ្ណេះដតកនវងផុតណៅជានិេច...ការលបឹងពយយមនិងការលបលពឹតថណរៀបរយរបស់សម បានណ្ឝើ
ណអាយសមបានណែើងថៃ្វឈ្បួលដល់ណៅ ៣០ណរៀលកបុងមួយថៃ្ង។  
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 ណលកាយណពលដដលសមេូលណ្ឝើការបានពីរដខ្ អបកចត់ការដដលជាកូនកាំណលាះរបស់ណៅដក ក៏
ទុកេិតថទុកណ្វើម ណ ើយពួកកមយករទាំងអស់ដដលណៅណ្ឝើការជាមួយគ្នប  ក៏ស្សលាញ់ណពញេិតថ និង 
អ្យស្ស័យដ៏លារបស់សមដដរ។ 

 ណជាគជតាលា និងណជាគជតាអាលកក់ វាអាេណកើតណែើងភាវ មៗ ដល់មនុសែណយើង...ថៃ្ងមួយអបកចត់
ការណរាងឧសា កមយណ្ឝើស្ថបូ៊បានណៅសមណអាយេូលណៅជួបនឹងណលាកដតពីរនក់ណ ើយណលាក
និយយថា 

 “ កាបូ៉រ៉ាលកន បានលាឈ្ប់ពីមុខ្តាំដ ងណ ើយ ឥែូវខ្ញុាំតាាំងសមឯងណអាយណ្ឝើជាកាបូ៉រ៉ាល 
ណ ើយខ្ញុាំតាំណែើងលបាក់ដខ្ណអាយមួយថៃ្ង ៥ណរៀលណទៀត គឺសមឯងលតូវបានមួយថៃ្ង ៣៥ណរៀល ណ ើយខ្ញុាំ
សងឃឹមថា សមឯងមុខ្ជាណមើលការខុ្សលតូវពួកគូលីណអាយណ្ឝើការបានណោយមានរណបៀបណរៀបរយជា
មិនខ្ទន ” 

 សមនឹកណលតកអរជាទីបាំផុត 

“ ណលាក ! ” សមនិយយណែើង ខ្ញុាំនឹងខ្ាំណ្ឝើការជូនណលាកណអាយណពញកមាវ ាំង 

  “ លាណ ើយសម ! ” អបកចត់ការនិយយណោយទឹកមុខ្ញញឹម ណ ើយណលើកថៃដេងាុលលតង់ណៅ
បនធប់តូេមួយ ដដលឋិតណៅកបុងបរណិវ ថៃនណរាងឧសា កមយណ្ឝើស្ថបូ៊។ 

   “ សមឯងលតូវមកណៅបនធប់ដដលកនធាវ ប់ណៅ ណលពាះបនធប់ណនះ ជាបនធប់សាំរាប់ណអាយកាបូ៉រ៉ា
លណៅ សមឯងមកណៅថៃ្ងោក៏បាន ” 

 សមលតូវដបកណេញនយមីុ និង នងមុ៉ម ណលពាះលតូវណៅណៅកបុងណរាងឧសា កមយណ្ឝើស្ថបូ៊។ សម
បាននាំលបពននកាំសត់កាំរណៅណៅកដនវងណ្ឝើការ ណ ើយណលកាយពីណនះមកសមក៏បានលបតិបតថិនទីរបស់
ខ្វួនយ៉ងលតឹមលតូវ ណោយមិនគិតដល់ការណនឿយ ត់ ណលពាះសងឃឹមថានឹងណផញើខ្វូនលបា េាំណពាះការងារ
ណនះណដើមផីណសេកថីរងុណរឿងតណៅអនគត។ 

 រដូវណភវៀងបានកនវងផុតណៅណ ើយ។ អាកាសបានដលបណៅជារងាយ៉ងខ្ទវ ាំង សមណ្ឝើការបានលគប់
៨ដខ្ណ ើយ។  
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 ណពលរណសៀលថៃនដ្ងណនះ ណៅដក ណសង លី មាច ស់ណរាងឧសា កមយណ្ឝើស្ថបូ៊ណនះបានមកលតួតលតា
ណមើលកិេចការ និងណសេកថីណរៀបរយ ណៅកបុងបរណិវ ថៃនណរាងឧសា កមយរបស់គ្នត់ ណោយគ្នត់បាននាំ
មនុសែលបុសកាំណលាះមាប ក់មកជាមួយផង។  ណៅណពលមកដល់ភាវ មណៅដកបានណ ើញពួកកមយករខ្ាំណ្ឝើ
ការលគប់ៗគ្នប  ណ ើយមានរណបៀបណរៀបរយលា។ 

  ណៅដក ណសង លី បានលបាប់ពួកកមយករទាំងអស់គ្នប ថា ណសង អាន អបកចត់ការចស់ដដលលតូវជា
កូនរបស់គ្នត់ណនះ លតូវណ្ឝើដាំណ ើ រណៅណមើលកិេចការជាំនួញណៅ ុងកុង ឥែូវគ្នត់បានតាាំង ណសង  ុង 
កយួយរបស់គ្នត់ណ្ឝើជាអបកចត់ការជាំនួស ណសង អាន។ 

 ណៅដកបានពិនិតរណមើលកិេចការណផែងៗ មួយសនធុះក៏ណែើងជិះរ្យនថលតែប់ណៅផធះវញិ។ លាង េ
ថៃនថៃ្ងណនះ មុនណពលឈ្ប់ណ្ឝើការបនថិេ ណសង  ុង អបកចត់ការណ្ឝើដដលណពញណៅណោយការលបកាន់ឬ
កពា ណលបើសាំដីលទណគ្នះណបាះណបាកោក់កមយករ សាំដដងនូវអាំោេដ៏ ា្ំកបុងឋានៈជាណៅហាឝ យនយ បាន
ណៅសមណអាយេូលណៅកបុងបនធប់ណ្ឝើការណ ើយលបាប់កិេចការណផែងៗ ដដលលតូវដកដលបកបុងណរឿងណ្ឝើការងា
រ។ 

 សមមិនេូលេិតថនឹងអបកចត់ការ្យីណនះណស្ថះណលពាះណសង ុង មានបុគគលិកលកខ ៈខុ្សគ្នប
ស្សែះពី ណសង អាន។ 

 “ អាសម ! ” ណសង  ុង និយយណោយទឹកមុខ្ណសយើៗ។ 

 “ ចប់តាាំងពីថៃ្ងដសាកណនះណៅ អញលតូវបនទយេាំនួនគូលីដខ្យរណេញ ១០នក់ ឯងណលជើសណរ ើសណមើល 
! អាោគួរណអាយវាណៅ អាោគួរណអាយវាណៅ ណ ើយឯងលតូវលបាប់វាថា ដសាកណនះមិនបាេ់មកណ្ឝើការ
ណទ បនថិេណទៀតអញណអាយណគណបើកលបាក់ណអាយវា លគប់េាំនួនថៃ្វដដលវាណ្ឝើការ អញនឹងរកគូលីេិន យួន 
មកជាំនួសវញិ ណលពាះគូលីដខ្យរណ្ឝើការយឺតណ ើយខ្ចិលោស់ ឯអាសមឯង អញទុកណអាយណៅណ្ឝើជាកា
បូ៉រ៉ាល ដដដល ” 

 សមដូេជាស្សឡាាំងកាាំង។ ពាករបងាគ ប់របស់ណៅហាឝ យ្យីណនះមិនខុ្សគ្នប ពីពាករពិភាកាកាត់
ណទសលបហារជីវតិរបស់ណៅលកមបុ៉នយ នណែើយ ណលពាះសមធាវ ប់ដឹងដល់ការរស់ណៅរបស់កមយករ។សម
គិតថា ពួកកមយករណៅកបុងណរាងឧសា កមយណ្ឝើស្ថបូ៊ណនះសុទនដតជាអបកលកីលករកលពឹកសីុលាង េ លតូវ
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ការងារជូតណញើសតាងទឹក ណដើមផបីានលបាក់បនថិេបនថួេយកណៅេិចច ឹមជីវតិ ដដលមានជីវតិលបពននរមួ
ណៅកបុងណនះផង ណបើលតវូណគបចឈប់់ដលងណអាយណ្ឝើការណោយមិនដឹងខ្វួនដូណេបះ ក៏ជាការពិតោស់ 
ដដលពួកកមយករទាំងណនះនឹងលតូវបានទទួលនូវណសេកថីទុកខលាំបាកជាខ្ទវ ាំង។ 

 “ សុាំណទសណលាក ! ” សមនិយយអងឝករ ណសង  ុង  

 “ ពួកគូលីទាំងអស់ សុទនដតខ្ាំលបឹងដលបងោស់ណលាក កុាំបចឈប់គ្នប អីអា ិតគ្នប  ” ណសង  ុង 
សមវឹងណមើលមុខ្សមណោយការមិនណពញេិតថណ ើយក៏និយយណែើងថា ៖ 

 “ ណទមិនបានណទអាសម ! ពួកគូលីដខ្យរខ្ចិលោស់ ណ្ឝើការមិនបានេាំណរ ើនណទ អញលតូវបចឈប់ 
ណ ើយយកពួកេិន យួនមកណ្ឝើវញិលគ្នន់ណបើជាង ” 

 សមបានកាត់េិតថភាវ មថា លតូវដតតវ៉ាណដើមផបីងបាូនកមយករ។ ខ្ ៈណនះ សមក៏ជាំទស់ណែើងថា ៖  

 “ ណលាក ! សុាំណលាកអា ិតគ្នប ផងេុះ ពួកគូលីទាំងអស់ សុទនណផញើជីវតិណលើការងារណនះ ណ ើយ
សុទនដតធាវ ប់ណ្ឝើការណៅកដនវងណនះយូរោស់មកណ ើយ ។”  

   “ អាសម ! ” ណសង  ុង និយយណែើងទាំងខឹ្ង “ ឯងដឹង ឬណទថា ការងាររបស់ណយើងគួរដតបាន
េាំណរ ើនជាងណនះឆ្ង យោស់ ណបើបានគូលីេិន យួន ទាំងអស់ឬពាក់កោថ លមកណ្ឝើការណនះ ការងារ
របស់ណយើងមិនដមនជាអចច ឹងណទ ដខ្យរខ្បងដវងោស់ ! តាមេិតថអញ អញេង់យកគូលីេិន យួន ទាំង
អស់ផង ដតណ្ឝើអចច ឹងណៅដូេជាលជុលណពក ” 

 ទឹកមុខ្របស់សមណែើងលក ម...សមសមវឹងណមើលមុខ្ណៅហាឝ យ្យីណោយណសេកថីឃ្លប ន់ខ្ទប ញ់។ 

 “ ណលាក ! ” សមនិយយណែើង “ ណលាកគួរអា ិតដល់ គូលីដខ្យរទាំងអស់ណនះខ្វះផង ពួកគូលី
ដខ្យរទាំងអស់ណនះ ខ្ញុាំហ៊ានធានអះអាងថា គ្នយ នអបកោខ្ជិលលេអូសណទ ពួកគូលីដខ្យរទាំងអស់ណនះណ្ឝើ
ការណលើសពីតាំថៃលលបាក់ដខ្ផង ” 

 “ អាសម ! ” ណសង  ុង ដស្សកគាំរាមណ ើយណលើកថៃដេងាុលមុខ្ “ អាឯងគ្នយ ននទីអីដដលលតូវ
សាំដដងណ តុផលណអាយអញស្ថថ ប់ណទ ណៅ ! ណេញណៅ ! ណេញពីបនធប់អញណអាយឆ្ប់ ណៅលបាប់ពួក
គូលីឯងណអាយដឹងថា អញបចឃប់ពួកគូលីដខ្យរពាក់កោថ លចប់ពីថៃ្ងដសាកណនះណៅ ឯថៃ្វឈ្បួលកបុង
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អាទិតរណនះ អញនឹងណបើកណអាយវាណៅណពលឈ្ប់ណ្ឝើការ អាឯងកុាំជាំទស់នឹងអញ តិេអញបចឃប់ទាំង
អាឯងផងលបយ័តប ”  

 សមណលកាកឈ្រណែើង ណ ើយនិយយណោយដលងមានការណគ្នរពណកាតដលកង  

 “ ណបើទុកជាណលាកមិនបចឃប់ក៏ខ្ញុាំឈ្ប់ដដរ ឯពួកគូលីណនះណបើណលាកមិនអា ិតណទក៏ណស្សេនឹង
ណលាកណៅេុះ ”  

 “ ណៅអាសមណេញណៅ ! ” ណសង  ុង ដស្សកយ៉ងខ្ទវ ាំង 

 “ឯង េង់នាំពួកគូលីណអាយបះណបារផងអាសម? ”  

 សមដញរណ្យញលកឹតណោយណទសៈដតខ្ាំអត់សងេត់េិតថណ ើយណដើរណេញពីបនធប់ណនះណៅ 

 ការលជលួណលជើមបានណកើតណែើងកបុងណរាងេលកឧសា កមយណ្ឝើស្ថបូ៊ភាវ ម កបុងណពលដដលសមបាន
ណៅលបាប់នូវបាំ ងរបស់ ណសង  ុង ណអាយកមយករដខ្យរទាំងអស់ដឹង។ កមយករេិតថណខខ្វះបានដស្សក
ណជរ ណសង  ុង ណ ើយលបុងនឹងបងេនូវវនិសកមយណផែងៗ ដតសមបានខ្ាំហាមលបាមដល់មិតថកមយករទាំង
អស់់ណនះណអាយឋិតណៅកបុងណសេកថីសងប់ណសងៀម ណ ើយសមបានសនយថា និងធានលុបលាងនូវអាំពី
អយុតថិ្ម៌របស់នយទុនបរណទសណនះណអាយទល់ដតបាន។  

 ណម៉ាង១៧កនវះ...សាំដដងរកគ្នាំងបានលាន់លឺណែើងកបុងណរាងេលកឧសា កមយណ្ឝើស្ថបូ៊ជាសញ្ញដ
លបាប់កមយករណអាយដឹងថា ដល់ណពលឈ្ប់ណ្ឝើការណ ើយ។ ពួកកមយករទាំងអស់បានណៅលបជុាំគ្នប ណៅលតង់
ទីធាវ ខ្ទងមុខ្ណរាងេលកឧសា កមយ។  

 ពួកកមយករដខ្យរទាំងអស់ណនះនឹកខឹ្ងសមារជាខ្ទវ ាំង េាំណពាះការបចឃប់កមយករដខ្យរពាក់កោថ ល
ណនះ។ កមយករខ្វះណសធើរដតណលបើកាំលាាំងបាយណៅណ ើយ ដតសមបានហាមឃ្លត “ កុាំពួកណយើងកុាំ ! ណយើង
មិនលតូវណលបើកាំលាាំងបាយណទ ”    

 សមោស់ណតឿន “ ពួកណយើងជាកមយកររកលពឹកសីុលាង េតាម្មយតា ពួកណយើងដតងលតូវណគ
ណមើលងាយជិះជាន់សងេត់សងេិនដតពួកណយើងលតូវដតរកាទុកមាយទដ៏លា ណ ើយលតូវបិតនូវកបុងណសេកថី
ស្ថង ត់ណសងៀម ”  
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 “ ណទបងសម ! ” មាប ក់និយយណែើង “វាដូេជា ួសណពកបង ” 

 “ ណ ហើ យគ្នប ណយើងណអើយ ! ណកើតមកជាអបកលក វាដតងដតអចច ឹងឯង ” សមណឆ្វើយណែើង “ ណសេកថី
យុតថិ្ម៌ឋិតណៅណលើណសេកថីណពញេិតថណពញណ្វើមរបស់ណៅហាឝ យនយ ឬណៅដកណ ហើ យកុាំអី ! ស្សលួមិន
ស្សួលណយើងជាប់គុកឥតអាំណពើ ណលពាះណគមានលបាក់ ណយើងលតូវដតចញ់ណគដរាប ” ខ្ ៈណនះ សមបាន 
លតែប់ណៅកបុងបនធប់អបកចត់ការណទៀតណដើមផសុីាំណបើកលបាក់។ 

 ណសង  ុង ជក់បារឈី្រណៅជិតបងាួេណោយទឹកមុខ្ដដលសាំដដងនូវការមិនសបាយេិតថ។ សាំ
ដលងដស្សកណជររបស់កមយករ បានណ្ឝើណអាយ ណសង  ុង ណលកវណលកា្ខ្ទវ ាំង។ 

 លគ្នន់ដតណ ើញសមេូលមកដល់បនធប់ភាវ ម ណសង  ុង ក៏ដស្សកណែើងថា ៖  

 “ អាសម ! អាឯងនាំគូលីបះណបារ តិេអញបថឹងដល់គុកឥែូវ ”  

 “ មិនដមនអចច ឹងណទណលាក ” សមណឆ្វើយណែើងខ្ញុាំជាអបកសលមុះសលមលួណទណតើ  

 “ អាឯងណនះកាលខូ្េ ! ” ណសង  ុង និយយណែើងទាំងកាំ ឹង 

 “ អញណដញទាំងកាលអាឯងណចលណទៀត អាសមអញដលងលតូវការជួលអាឯងណទៀតណ ើយ អា
ឯងលតូវណេញពីទីកដនវងណនះណៅណពលលពឹកដសាក”  

 ណសង  ុង បានរាប់លបាក់មកណអាយសមទាំងខឹ្ងសមារ។ សមណដើរណេញពីបនធប់ណ្ឝើការរបស់
អបកចត់ការមកវញិណ ើយក៏យកលបាក់ណៅណបើកណអាយពួកកមយករ។ ពួកកមយករទាំងអស់ នាំស្ថកសួរ
សមដដលសមណសធើរដតណឆ្វើយមិនរេួ ណលពាះការពិបាកេិតថ។    

 សមបានព ៌នណរឿងរ៉ាវទាំងអស់ណអាយកមយករស្ថថ ប់ណោយទុកខលពយួ។ 

 ពួកកមយករទាំងណនះ ក៏បានសាំដដងនូវការតូេេិតថតូេណ្វើមនិងការភ័យលពយួបារមមេាំណពាះអនគត
ថៃនជីវតិ ណលពាះលតូវនយទុនបរណទសបចឃប់ដលងណអាយណ្ឝើការណោយមិនដឹងខ្វួន អបកទាំងអស់គ្នប ខឹ្ង
នឹង ណសង  ុង ជាខ្ទវ ាំងដតមិនដឹងជាណ្ឝើអឝីណគបាន 

 សមបានដបកណេញពីពួកកមយករដខ្យរទាំងណនះ ណ ើយណដើរតលមង់ណៅផធះដដលតាាំងណៅលជងុខ្ទង 
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ណជើង ណោយទឹកមុខ្ដ៏ស្សងូតស្សងាត់។ សមបានបដិបតថិនទីរបស់ខ្វួនសមនឹងតាំដ ងកាបូ៊រ៉ាលដ៏លា 
ណបើទុកជាសមលតូវនយមុនបោថ ញណេញដលងណអាយណ្ឝើការក៏ណោយដតពួកកមយករទាំងអស់មិនអាេ
បាំណភវេនូវណសេកថីលារបស់សមបានណែើយ។ ទីបាំផុតសមលតូវនាំនងសយលបពននកាំសត់ណេញពីណរាង
េលកឧសា កមយណ្ឝើស្ថបូ៊ ណៅបណោថ ះអាសនបជាមួយនយមីុ និង នងមុ៉មមថងណទៀត។ 

 “ បងមីុ ! ”  សមនិយយណែើងណលកាយណពលដដលបាននិយយដល់ណរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដដលបាន
ណកើតណែើងណៅកបុងណរាងេលកឧសា កមយណ្ឝើស្ថបូ៊សពឝលគប់ណ ើយ “ ខ្ញុាំគ្នយ នបាំ ងេង់ណបៀតណបៀនបងមីុ
ឯងណស្ថះ ដតខ្ញុាំគ្នយ នកដនវងណៅ ខ្ញុាំមកសុាំបងមីុឯងសាំោក់អាស្ស័យណៅជាបណោថ ះអាសនបសិន ទលមាាំ
រកផធះបាន... ”  

 “ ណៅេុះសម ! ” មីុណឆ្វើយណែើងណោយសុទនេិតថ “ ណៅេុះមិនអីណទណបើឯងរកការងារណ្ឝើមិនទន់បាន
ណទ ដេកសីុកវូគ្នប ធាក់ក៏បាន គឺសមឯងធាក់យប់គ្នប ធាក់ថៃ្ង ណ ើយណេញថៃ្វឈ្បួលគ្នប ពាក់កោថ ល  ”  
សមបានសាំោក់ណៅជាមួយនយមីុនិងនងមុ៉មមថងណទៀត។ សមដតងគិតថា មានដតមិតថភកថិកមយករ
ណទ ដដលអាេយល់េិតថណ្វើមរបស់កមយករដូេគ្នប ។ 

                                                              
ភាគទី ៩                              អ្នកនលោបាយលបាករបាស ់                             

 ថៃ្ង ដខ្ណេះដតកនវងផុតណៅជានិេច...សមខ្ាំសឝះដសឝងរត់រកការងារណ្ឝើណៅណទៀត។ ណោយស្ថរណសេ
កថីពយយមក៏បានសណលមេនូវណជាជ័យដ៏គួរណពញេិតថ។ សមបានេូលណៅណ្ឝើការណៅកបុងណរាងេលកមួយ
ណទៀត កបុងតាំដ ងជាកមយករ។ ជីវតិរបស់សមដតងដលបលបួលណៅតាមយថាកមយ។ ណោ យ ស្ថរណសេកថី
លបឹងដលបង សមបានណែើងតាំដ ងជាកាបូ៉រ៉ាល ២ ណៅ ៣ ដខ្ណទៀត។ សមបានណ្ឝើខ្វួនណអាយជាទី
ស្សលាញ់រាប់អានរបស់មិតថភកថិកមយករណៅណៅណនះ ណ ើយខ្ាំជួយណលជាមដលជងពួកកមយករណអាយបាន
ទទួលនូវណសេកថី៎យុតថិ្ម៌ពីណៅដក។ ដូណេបះណៅដកដដលធាវ ប់ស្សឡាញ់សមមកពីមុន ឥែូវក៏ដលបណៅជា
សាប់ណខ្ភើមសមណៅវញិ។ 

 ទីបាំផុត សមក៏លតវួណគបណ ថ ញណេញដលងណអាយណ្ឝើការណៅកដនវងណនះ ណោយគ្នយ នកាំ ុសអឝី
ណទៀត... 
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 សមបានេូលណៅណ្ឝើការជាកមយករលីដសងណៅកាំពង់ដផ ណ ើយបានណែើងឋានៈជាកាបូ៉រ៉ាលមថង
ណទៀត។ សមបានស្ថងខ្វួនណអាយជាទីស្សឡាញ់រាប់អានរបស់ពួកកមយករ។ ណ តុណនះ សមណទើបកាវ យ
ខ្វួនណៅជាទីសាំអប់របស់នយទុន ណលពាះសមដតងជដជកតវ៉ាជាំនួសពួកកមយករដដលធាវ ប់ណ្ឝើការជាមួយ
សម បាននឹកដល់គុ បាំោេ់របស់សមណោយគ្នយ នថៃ្ងនឹងបាំណភវេបាន។ 

 ណពលណនះសមលតវូទាំណនរការងារណៅផធះជិតមួយដខ្...សមលតូវងាកមកធាក់លតីេលកយនវញិ ដត
សមធាក់ណៅណពលថៃ្ង ដដលបានលបាក់លយមនឹងេិចច ឹមជីវតិដតមួយថៃ្ងៗ បុ៉ណោត ះ ឯណពលយប់មីុជាអបក
ធាក់។អបកទាំងពីររស់ណៅជាមួយគ្នប ណោយណសេកថីសុខ្សបាយ ដដលមានសភាព, មានជីវភាពដូេ
ពួកវ តៈទាំងឡាយគឺមានការរស់ណៅ្មយតាស្ថមចដ សីុងាយណដកងាយ ដូេពួកអបកលកទូណៅ។ 

 សមមានគាំនិតេង់ណលើកតាំណកើងជីវភាពរបស់ពួកកមយករ សមចប់ណផថើមស្ថងខ្វួនណអាណយជាទី
ស្សឡាញ់រាប់អានរបស់ពួកកមយករលតីេលកយនណទៀត។ សមសាប់ណខ្ភើមពួកនយទុនេិតថមារដដលដតង
សីុស្ថេ់ ុត្មពួកកមយករ កសិករដខ្យរ ដតងណគ្នរពបូជានយទុនដដលមានេិតថសបផុរស 

។ សមបានកាវ យខ្វួនណៅជាបុរសមាប ក់ ដដលមានណគស្ថគ ល់ណលេើនណៅកបុងសងគមកមយករ។  

 សមបានចប់ណផថើមចត់តាាំងបណងេើតជាសមាគមកមយករណែើងស្ថង ត់ណោយមិនបានសុាំអនុញ្ញដ ត
េាប់ពីរាជការលតឹមលតូវណែើយ ណលពាះដតណសេកថីលងង់ណមវ របស់កមយករនុ៉ះឯង។ ពួកកមយករជាណលេើន បាន
នាំគ្នប របួរមួជាសមាជិកសមាគម ដតថាសមាគមណនះ ជាសមាគមដដលសងគមជាន់ខ្ភស់ណមើលងាយ
ណមើលណថាកនិងរណងគៀសណលពាះជាសមាគមរបស់កមយករណនះ ដតជាលបធានគ្នយ នកិតិថយសដូេសមាគម
ដថៃទណលពាះលបធាន និងសមាជិកគ្នយ នលទពរសមផតថិអឝីណលៅពីកាំលាាំងកាយបុ៉ណោត ះ ណ ើយបុគគលណលៅពី
ណនះ គ្នយ នអបកោមករវរីវល់ណស្ថះណែើយ។ 

 “ ដតលុះសមាគមណនះរកីេាំណរ ើនណែើងណោយមានេាំនួនសមាជិកណលេើនលគ្នន់ណបើបនថិេក៏ស្ស្ថប់ដត
មានអបកនណយបាយណបាកលបាស ២ ណៅ ៣ នក់ដដលណមើលណ ើញអនគត បានេូលមកណលជៀតដលជក
សមាគមកមយករណនះ ដដលជួយជាគាំនិត និងលបាក់កាសខ្វះៗសដដលរាប់ថាជា នុយដ៏សាំខ្ទន់សាំរាប់
ទក់ទញទឹកេិតថរបស់ពួកកមយករដដលមិនបានដឹងដល់ការពិត។ ពួកអបកនណយបាយទាំងណនះមាន
បាំ ងេង់ណ្ឝើណអាយកមយករជាសមាជិកថៃនសមាគមនិយម រាប់អានខ្វួនណគ ណ ើយណគក៏កាថ ប់សមាគម
ណនះឋិតណៅណលកាមឥទនិពលរបស់ណគ ណដើមផីជាលបណយជន៍ដល់ការណបាះណឆ្ប តណលជើសតាាំងតាំដ ងរាស្រសថ



សួន សរុនិ ទ ររះអាទតី្យថ្មរីះល ើផែនដីចាស់ 

64 
 

កបុងណពលខ្ទងមុខ្ឆ្ប់ៗណនះដដលពួកណគទាំងណនះក៏សុទនដតលតូវឈ្រណ យ្ ះជាណបកខជនដដរ...អបក
នណយបាយទាំងណនះដឹងេាស់ថាកមយករដខ្យរទាំងអស់សុទនដតមានណដើមកាំណ ើ តជាកសិករ។ កមយករ
ទាំងណនះដតងមកណ្ឝើការណៅទីលកងុណៅណពលទាំណនរពីការភាជ ល់រាស់ណៅស្សុកវញិណដើមផីលបកបកិេចការ
ដស្សេាំការ។ ដូណេបះពួកអបកនណយបាយទាំងណនះបានមកទក់ទងនឹងពួកកមយករទុកណអាយណ ើយ 
ណដើមផីជាការស្សួលដល់ណពលណបាះណឆ្ប ត ដដលណគលតូវពឹងពាក់ពួកកមយករទាំងណនះណអាយណ្ឝើជាថៃដណជើង
របស់ពួកណគ... 

 “ សម ! បាូនឯងអា ិតជួយខ្ញុាំណអាយដមនដទនោ៎ ” 

 អបកនណយបាយមាប ក់និយយនឹងសម ដូេដបបសុភាពដូេកុកចាំសីល “ ខ្ញុាំសយ័លគេិតថណ្ឝើជា
ណបកខជនតាំោងរាស្រសថដមនដទនណ ើយ ណបើសមជួយខ្ញុាំ ខ្ញុាំសងឃឹមថា មុខ្ជាបានជាប់ពិតលបាកដ ណបើខ្ញុាំ
បានណ្ឝើតាំោងរាស្រសថដមនណនះ សូមកុាំភ័យណអាយណស្ថះ ខ្ញុាំនឹងជួយពួកកមយករណអាយណពញសមតទភាព 
ខ្ញុាំនឹងតវ៉ាណអាយរោឌ ភិបាលជួយណលើកសធួយឋានៈជីវភាពរបស់កមយករណអាយបានស្សួលដូេជាតវ៉ាណអា
យមាច ស់លតីេលកយនយកថៃ្វឈ្បួលណថាក ឬជួយតវ៉ារោឌ ភិបាលណអាយជួយណលជាមដលជងពួកកមយករណអា
យមានផធះណៅ មានណភវើង ទឹកម៉ាសីុនណលបើលបាស់ជាណដើម... ”  

 ទីបាំផុតអបកនណយបាយទាំងអស់ណនះ ក៏បានទទួលនូវការជួយណលជាមដលជងពីសម និង  

ពួកកមយករកបុងការណបាះណឆ្ប តជាសកលណោយណពញទាំ ឹង ណ ើយក៏បានជាប់ណឆ្ប តជាសមាជិករសភា
ដូេបាំ ងដមន។ ដតណលកាយពីណពលណនះមកតាំោងរាស្រសថទាំងណនះដលងមកជាសមាគមណដើមផីណមើល
ការខុ្សលតូវសុខ្ទុកខរបស់កមយករណទៀតណ ើយ។ ការរងុណរឿងរបស់ពួកនណយបាយទាំងណនះ បានណកើត
ណែើងពីការណលជាមដលជងរបស់ពួកកមយករពិតៗ ដតឥែូវណនះណគណភវេពាករសនយអស់ណ ើយ កាលណបើពួក
កមយករបានជួបមុខ្ណៅណពលណលកាយៗមក ពួកអបកនណយបាយទាំងណនះ ក៏ណ្ឝើហាក់ដូេជាមិនស្ថគ ល់។ 
សមដឹងខ្វួនេាស់ណ ើយថាពួកកមយករជាអបកលងង់ណមវ លតូវពួកអបកនណយបាយរបូខ្វះណបាកបណញ្ញជ តណអា
យណជឿតាមបានយ៉ងងាយស្សលួ។ សមបានណបថជាញ ថា តណៅថៃ្ងមុខ្ដលងបណោថ យណអាយពួកអបក
នណយបាយណបាកលបាសបានណទៀតណ ើយៗ សមនឹកមថៃមថា “ ឱ ប៎អបកនណយបាយ ! វាកាវ យណៅជា
អបកនណយណបាកណៅវញិណទណតើ ប៎ ! ... ”  
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 ណៅតាមវ ិ្ ីននកបុងរាជធានី ដដលណពារណពញណៅណោយយនជាំនិះណផែងៗនិងលាង្ូលី សម
ធាក់លតីេលកយនខ្វះៗ ណលកាមកាំណៅលពះអាទិតរយ៉ងណៅថ  ណដើមផីដសឝងរកអបកជិះ។ មុខ្របររបស់សម 
ជាមុខ្របរដដលលតូវជូតណញើសតាាំងទឹក ដតជាមុខ្របរដដលសុេរេិ ដតជាទីរណងាៀសរបស់វ តៈជាន់ខ្ភស់
ណោយភាគណលេើន។ 

 ណសេកថីសុខ្ ឬណជាគវាសនលារបស់ពួកកមយករ ណបើទុកោវាណកើតមានណែើង ក៏វាណកើតមានណែើត
ដតមួយណពលមួយខ្ ៈបុ៉ណោត ះ ដដលមិនខុ្សគ្នប ពីការយល់សបថិលាដដល ដតលុះភាញ ក់ដឹងខ្វួនណែើង 
សបថិណនះក៏អដ ថ តលតដសតណេញបាត់ណៅ ណោយទុកណៅដតណសេកថីណស្ថកស្ថថ យ និងសវុតរននត់េិតថណអា
យអបកមាច ស់ដតបុ៉ណោត ះ។  

 សមាគមកមយករ ដដលមានសមជាលបធានដតគ្នយ នកិតថិយសណនះតាាំងបានណៅលតឹមដតកនវះឆ្ប ាំ
បុ៉ណោត ះ ណលពាះសមាគមណនះមិនបានទទួលនូវការឧបតទមពីអបកោណទណលៅពីពួកកមយករណស្ថះណែើយ 
ណ ើយទីបាំផុតក៏លតូវរលាំរលាយរលត់របូដដណលជាណ្ឝើណអាយពួកនយទុនណសើេេាំអកណអាយ។ 

 លតីេលកយនក៏ណៅដតលតីេលកយនដដដល...ឯកមយកររកលពឹកសីុលាង េដដលលតូវទីពឹងណលើកាំលាាំង
ខ្វួនឯងណនះ ក៏ណៅជាកមយករដដដល... 

 សណមវងក ថឹ ង “ មឹុង ! មឹុង ! ” បានលាន់ឮណែើងណៅណៅលគប់វ ិ្ ីននកបុងលពះរាជធានី។ អបក
អងគុយណៅណលើដកមថៃនលតីេលកយនណនះ គឺពួកកមយករដដលរកលពឹកសីុលាង េណនឿយ ត់ងូតណញើសតាង
ទឹកណោយសមាយ អាជីវៈ ដតណលេើនបានទទួលនូវការណមើលងាយណមើលណថាកពីអបកមាន អបក ា្ំភាគខ្វះ។ 

 ណៅកបុងណភាជនីយោឌ ននន លបសិនណបើមានកមយករលតីេលកយនោមួយេូលណៅអងគុយ
បរណិភាគមហូបអាហារណផែងៗ ក៏មុខ្ជាលតូវណគសមវឹងសមវក់ណោយកនធុយដភបកដដលសដមថងការណមើលងាយ 
រ ូតដល់មានអបកខ្វះលបញាប់លបញាល់ណលកាកណដើរណេញ ណលពាះដតណសេកថីរណងាៀសនុះឯង។ សភាពដ៏
លឝីងជួរេត់ដដលគួរណអាយតូេេិតថតូេណ្វើមណនះ កមយករភាគណលេើនៗបានជួបលបទះណសធើររាល់ថៃ្ង។ 

 មិនដតបុ៉ណោត ះពួកេិន យួន ណៅហ៊ានណអាយទឹកដតណទៀតផង ។ សមនិងមិតថភកថិលតូវដបកដខ្ញកគ្នប
ណៅរកកដនវង្យីណៅដតណរៀងៗខ្វួន ណ ើយក៏អស់សមតទភាពកបុងរបូមិតថភកថិកមយករ ណអាយឋិតណៅជាដុាំកាំពួ
នបានដូេពីណពលមុនៗណទៀតណ ើយ... 
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 សមបាននាំនងសយលបពននកាំសត់កលមណៅរកជួលកូនខ្ធមណៅឆ្ង យពីទីលកុងដដលពួកនយទុន
បានណៅចប់ដី្យីទុកលក់ ណ ើយសង់កូនខ្ធមណ្ឝើជាណលគឿងេាំោ៎ណៅណលើដីរបស់ណគណនះ ដដលណយើង
ណមើលណៅណ ើញថា លបសិនណបើមនុសែមានឋានៈខ្ភស់ជាងសមបនថិេ អបកមាច ស់កូនខ្ធមណនះជួលណអាយ
ណៅណៅចាំដីក៏មិនណៅណៅផង។ សមណៅដតរកសីុធាក់លតីេលកយនដដដល ដដលមុខ្របរណនះអាេជួយ
ណអាយសមមានជីវតិរស់ណៅបានមួយថៃ្ងបុ៉ណោត ះ ដតក៏មិនអាេនឹងសនែាំលបាក់កាសទុកបានណែើយ 
ណលពាះមានថៃ្ងខ្វះ សមរកលបាក់ណសធើរដតមិនបានណស្ថះក៏មាន។ ការទល់លេកណនះ“” ឯងដដលណ្ឝើណអាយ
កមយករខ្វះនឹងអត់លទាំណៅបាន ណ ើយខ្វះដបរជាយល់ណ ើញនូវការអាលកក់ថាជាលា ណ ើយកាត់េិតថ
ដលងរកសីុណោយសមាយ អាជីវៈដបរជាណៅលបកបការរកសីុកបុងផវូវទុេចរតិណៅវញិ...    

                                                          
 

ភាគទី១០                                អ្នកលលងរសុករកុង 

ដខ្មិនបានកនវងផុតណៅ។វ ិ្ ីថៃនជីវតិរបស់សមណៅដតមានសភាពងងឹងងល់ដដដល។ឋាន:
របស់សមមិនបានេណលមើនណស្ថះណែើយ។ពីណពលមុនមកយ៉ងោឥែូវណនះសមណៅដតមានសភាព
យ៉ងណនះដដដល ដតរាងកាយ និងសុខ្ភាព របស់សមណេះដតលទុឌណលទមជានិេច ណលពាះរាងកាយមិន
បាន ទទួល នូវអាហារ ដដលមានគុ លបណយជន៍ដ៏លគប់លគ្នន់។ 

សពឝថៃ្ងសមមិនអាេនឹងធាក់លតីេលកយនបានណពញៗមួយថៃ្ងដូេណពលមុនៗណទៀតណែើយ ណលពាះសម
ណេះដតេុកថៃដ ណជើងអស់កមាវ ាំងលហិតថៃលហណ ើយឈឺ្ជាណរឿយ ៗ។ ការរកសសីុេិចច ឹមជីវតិរបស់សម ក៏
ណេះដតលាំបាកណែើងៗ ដតក៏រាប់ថាណៅ មានវាសនលាលគ្នន់ណបើដដរ ណលពាះសមអាេជួលលតីេលកយន
យកមកធាក់បាន។ឥែូវភារ:ដ៏្ងន់្ងរបានណកើតណែើងដល់សមណ ើយ…ទរកកបុងគ៌ភរបស់នង សយ
ដដលជាដាំ ក់្មរបស់សម ក៏ដល់ណពលលគប់ដខ្ណ ើយ។ សមគ្នយ ន លបាក់លគប់លគ្នន់សលមាប់ទិញ
ណលគឿងណលបើលបាស់ និងទិញថាប ាំសងេូវអឝីណែើយ។ ដូណេបះ សមលតូវខ្ទាំណ្យញធាក់លតីេលកយនណៅរកលបាក់២-
៣ណម៉ាងកបុងមួយថៃ្ងដលកង ណលាបានខ្វះៗ យកមកទុកកាពារកបុងលគ្នមានអាសនប។ថៃ្ងណនះតាាំងពីលពលឹម
ទល់លពលប់ សមមិនបានធាក់លតីេលកយនណេញពីផធះ ណែើយ ណលពាះសមណេះដតណៅឋ ខ្វួនលបា  
ណ ើយណស្សៀវស្ស្ថញ់ដូេជាេង់លគុន”បង” នងសយនិយយ’’ណបើមិនស្សួលខ្វួនសុាំបងសាំរាកខ្វះណៅ 
ដលកងណលាវារតឹដតឈឺ្ខ្ទវ ាំង 

ណែើងណទៀត’’ 
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“ណយើងមានលបាក់ណៅសល់ខ្វះណទអូន?” សមសួរលបពនន 

“ចស!មានណៅសល់៤០ណរៀលដដរបង” 

“៤០ណរៀល!” សមដកដណងហើម ា្ំ”ដតអងេរ និងអុសណយើងអស់ណ ើយដមនណទអូន” 

“ មិនអីណទបង!”នងសយលួងណលាមបឋី” អងេរណយើងមានណៅសល់ខ្វះដដរ អុសណនះ ណយើងអាេ
ណរ ើសណនះណរ ើសណនះដុតបណោឋ ះអាសនបបាន សុាំបងសាំរាកមួយថៃ្ងណនះណៅ ចាំដសាកសឹមណេញណៅរក
លុយ ឯថៃ្វឈ្បួលសីុកវូណនះណយើងអាេសុាំណលាកយយជាំពាក់២-៣ថៃ្ងក៏បាន” 

“ ឹុះ!”សមនិយយទាំងតឹងេិតថ” មិនដឹងជាណពលោណទ ណទើបណយើងបាន្ូរ លគ្នន់ណបើណទអូន” 

“កុាំគិតអីណលេើនណពកបង! ណបើណយើងខ្ាំរកសីុណោយសុេរតិដបបណនះគង់មានថៃ្ង ោមួយលពះជាមាច ស់ជួយ
ណយើងជាមិនខ្ទន” 

“ទលមាាំលពះណលបាស ណយើងកាវ យខ្វួនជាណលបតណ ើយ អូន! លបោប់សលមាប់ណលបើលបាស់កូនណយើងក៏
មិនទន់បានទិញទុកណស្ថះ ណ ើយណបើអូនសលមាលកូនថៃ្ងណនះ ឬថៃ្ងដសាកមិនដឹងណៅសលមាលឯោ
ណទ លុយកាក់ណយើងក៏គ្នយ ន…” 

នងសយសមវឹងមុខ្បឋីណោយការណ ើញេិតថណ ើញណ្វើមណ ើយនិយយណែើង ថា៖ 

“ណៅសលមាលឯណពទរបង! ខ្ញុាំណៅណដកកដនវងសលមាប់មនុសែអនថា ណបើខ្ញុាំឈឺ្ណពាះណពលោ
បងជូនខ្ញុាំណៅណពទរណៅ ក៏វាណ ើយគ្នប ណៅណ ើយៗ ទលមាាំខ្ញុាំណេញពីណពទរមកវញិបងមុខ្ជារកលបាក់ទិញ
អីវ៉ាន់សលមាប់កូនណយើងបានខ្វះមិនខ្ទន- ណ ហើ យណគងសលមាកណៅបង ខ្ញុាំណៅរកោាំបាយណ ើយ”
និយយេប់នងសយក៏ រ ាំកិលខ្វួនណៅរកេន្រងាេ ន ដដលតាាំងណៅជាមួយនឹងបនធប់ណដកណនះដដរ។ 

សមលបះខ្វួនសនែឹមៗណោកណៅណលើកណនធលចស់មូយណ ើយយកថៃដមកណកើយ ជាំនូសណខ្បើយ…
សមនឹកដល់ណសេកឋីលាំបាកណវទនកបុងមុខ្របរេិចច ឹមជីវតិ ណោយ សមណៅមិនដដលណ ើញ មានកមយករ
លតីេលកយនោមួយដដលមានឋាន:ដូេរបូសមណនះ ណបើឈ្ប់ដលងធាក់លតីេលកយននឹងណៅរក
ការងារអឝីណអាយបានលគ្នន់ណបើជាងណនះណែើយ។ 

ណពលយប់បនថិេណ ើយ…លពះេ័នធខ្ទងណខ្បើតបានភវឺលតេះលតេង់… 

ណលកាយណពលងូតទឹកនិងបរណិភាគរួេណ ើយ សមដូេជាស្សែះមុខ្មាត់លគ្នន់ណបើបនថិេ ណ ើយ
មានកាំលាាំងលយមណេញណៅរកធាក់លតីេលកយនរកកលបាក់បាន។ 
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សមនិយយលបាប់លបពននថា ខ្វួនណគនឹងណេញណៅរកលបាក់មួយសនធុះ។នង សយមិនលពមណអាយណៅ 
ដតលុះសមសនយថានឹងលតែប់មកផធះវញិកបុងរវាង២-៣ណម៉ាងយ៉ង នងក៏ញលពមណអាយបឋីណេញ
ណៅ។ 

ណេញផុតពីខ្ធមដូេសមផុកក ឋុ រណៅ សមបានធាក់លតីេលកយនយឺតៗតាមវ ិ្ ីនន។ លុះណៅដល់
ស្ថភ នកូនកាត់ សមក៏បានជួបនឹងអបកជិះពីរនក់សុទនដត លបសុៗមានវយ័កោឋ ល ដដលណទើបនឹងណដើរ
ណេញពីផធះេិន។ 

អបកជិះបក់ថៃដណៅេលកយនណអាយឈ្ប់ ណ ើយក៏ណែើងជិះណោយណលបើថៃដជា សញ្ញដ បញ្ញជ ណអាយ 
សមធាក់លតីេលកយនតាមបាំ ងរបស់ណគ។ លុះលតីេលកយនណេញផុតពីកដនវងណនះបនថិេ មាប ក់ក៏
និយយណែើងថា”ណយើងជិះណលងណអាយសបាយេិតថបនថិេ”។ 

សមបានឮណគនិយយដូណចប ះ ក៏នឹកណលតកអរដតកបុងេិតថណោយគិតថា ណបើយ៉ងតិេោស់ក៏បាន
២០ណរៀលដដរ ណលពាះអបកទាំងពីរនក់ណនះជិះលតីេលកយន ណលងលាំដ លបា ។ 

លតីេលកយនបានបត់េុះបត់ណែើងតាមវ ិ្ ីនន និងលតូវឈ្ប់ចាំណៅតាមទីកដនវងណផែងៗណទៀ
ត។ ទីបាំផុតសមក៏ធាក់លតីេលកយនជូនអបកជិះណៅដល់វតថភបាំ តាមការបងាេ ប់បញ្ញជ របស់ណគ។ សណមវង
អបកជិះបានខ្ែឹបគ្នប ខ្ាវៗ ដតសមមិនបានជាយកេិតថទុកោក់នឹងសណមវងណនះណែើយ។ មួយសនធុះ
ណលកាយមកលតីេលកយនក៏បានណៅដល់ខ្ទងលិេវតថភបាំេាំណ ើយសមបានទទួលនូវពាករបញ្ញជ ណអាយ
បចឈប់លតី េលក                  យន។ 

សមបានបចឈប់លតីេលកយនតាមពាករបងាគ ប់របស់អបកជិះណោយណសេកឋី ណនឿយ ត់។ កបុង
ខ្ :ភាវ មៗណនះ អបកជិះមាប ក់ក៏សធុះេុះពីលតីេលកយន ណ ើយដកកកាាំបិតណសបៀត ឯអបកជិះមាប ក់ណទៀតក៏
េុះពីលតីេលកយនដដរ។ 

“កុាំដស្សក!មានលបាក់ឬណទ?ណអាយឆ្ប់មក!” 

សងឃឹមអឝី!កមាវ ាំងកាយក៏គ្នយ ន បូ៉លីសក៏គ្នយ ន!...សមមានសងឃមឹដតមយ៉ងគឺ លតូវណលើកថៃដសាំពះ
ណគលពមទាំងនិយយអងឝរករណគថា៖ 

“ខ្ញុាំបាទគ្នយ នលុយណទណលាក!ខ្ញុាំបាទណទើបនឹងណេញពីផធះមក ក៏មកជួបនឹង ណលាកដតមឋង” 

“កុាំរងឹទទឹងណអាយៗឆ្ប់មក! មាប ក់កាំដ ងណែើង” 

“ខ្ញុាំបាទគ្នយ នណស្ថះណលាក ណបើណលាកមិនណជឿសុាំណលាកដឆ្កណឆ្រណមើលេុះ” 
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ពួកណគទាំងពីរនក់ ក៏ដឆ្កណឆ្រណមើលតាមណហាណ អ៉ាវណខ្ទ និងលតីេលកយន របស់សម។ លុះ
មិនណ ើញមានលបាក់កាសអឝី សូមផមួីយណសនណស្ថះណនះមាប ក់ក៏ធាក់សមមួយណជើងលពមទាំងណជរថា៖ 

“អាឆ្េួត! អញនឹកស្ថយ នថាមានខ្វះ” ណ ើយណចរទាំងពីរនក់ក៏នាំគ្នប ណគេខ្វួនបាត់ណៅ។ 

ណម៉ាង២៣ណ ើយ…សមកមយករលតីេលកយនអភ័ពឝដដលគួរឲរអា ិតអាសូរណនះក៏បានធាក់លតី
េលកយនលតែប់ណៅផធះវញិណោយការអស់សងឃមឹ។សមបានបចឈប់លតីេលកយនណៅមុខ្ខ្ធម។ ទឝ រ
ខ្ធមណៅេាំ ណៅណែើយ។ 

សមណមើលណៅណ ើញលបពននណដកណៅណលើដាំណ ក។ពនវឺេណងេៀងណលបងកាតភវឺណែើងលបឹមៗ សម
ដស្សកណៅលបពននពីេាំងាយ។ នងសយសធុះណលកាកណែើងទទួល។ 

“សយ!ថៃ្ងណនះបងស៊យោស់អូន”សមនិយយលបាប់លបពននកបុងខ្ :ដដល េូលណៅជិត”បង
លតូវពួកអបកណលងវាបវន់យកលបាក់ ដតណលគ្នះជាបងគ្នយ នទន់បានលបាក់មួយណសនជាប់ណៅណស្ថះ” ណ ើយ
សមក៏បានអ្ិបាយនូវណ តុការ ៍ដដលបានណកើតណែើងណអាយលបពននស្ថឋ ប់។ 

“បង!”នងសយនិយយទាំងទឹកដភបកណោយការអា ិតបឋី ”ជួនកាលខ្ញុាំអាេនឹងសលមាលកូន
កបុងយប់ណនះក៏មិនដឹង” 

សមណបើកដភបក ា្ំៗ ណ ើយសួរណែើងថា៖”ណម៉េក៏អូនដឹង?” 

’’ណលពាះខ្ញុាំណេះដតឈឺ្ណពាះ ឈឺ្ផធួនៗគ្នប មកពីរបីដងណ ើយៗមិនដមនឈឺ្ណពាះដូេ្មយតាណទបង’’ 
សមយកថៃដអដងាលស្ថយ លបពនន្បមៗ ណ ើយនិយយទាំងទុកខ លពួយថា៖ 

“អូន!បងគ្នយ នបលបាក់លយមណអាយអូនណៅសលមាលកូនណៅណពទរឈ្បួលណទណមើលណៅអូនលតូវណៅ
សលមាលកូនណៅណពទររាជការលតង់កដនវងអនថាណ ើយណមើល ណៅ…” 

“មិនអីណទបង! លតង់ោក៏បានណអាយដតបានសលមាលស្សួល” 

បឋីលបពននទាំងពីរនក់អងគុយនិយយគ្នប ណលកាមដាំបូលខ្ធមដ៏ស្ថង ត់ដដលមានពនវឺេណងេៀងណលបងកាតភវឺ
លពឹមៗ ណោយណសេកឋីទុកខលពយួជាខ្ទវ ាំង។ ជីវតិថៃនអបកទាំងពីរហាក់ដូេជាកាំពុងដ លណៅកបុងមហា
ស្ថគរ ដដលគ្នយ នណកាះណលតើយ ណ ើយដដលណពារណពញណៅណោយពរុះសងឃរា។ 
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ភាគទី១១                                របពនធស្លល បគ់្មម នទីពឹង 

ណពលរ ាំលងអាលធាត…លបដ លជាណម៉ាង២កនវះណ ើយ… 

នងសយឈឺ្ណពាះខ្ទវ ាំងណទផើងៗ ទល់ដតនងលទាំលទមិនបាន។នងនឹកថាវា ដល់ណពលដដល
នងលតូវសលមាលកូនជាលបាកដ។នងខ្ាំយកថៃដអលងួនោស់បឋី ្បមៗឲរណលកាកណទផើង។ 

“អូយបង!ខ្ញុាំឈឺ្ណពាះោស់” នងសយលបាប់បឋី 

“ណបើយ៉ងណនះណមើលណៅលបដ លជាោេ់ខ្រល់ស្ថវ ប់មិនខ្ទនណទ ខ្ញុាំណទើបដតដឹងណពលណនះថា 
មាឋ យខ្ញុាំគ្នត់ឈឺ្ចប់ដូេរបូខ្ញុាំអចច ឹងដដរ-អូយ!ណម៉េក៏ឈឺ្ណមវ៉ះបង!” 

សមភាញ ក់ពីណដកស្សណមងស្សណមើងណទផើងណ ើយខ្ាំលតកងណអាបលបពនន្បមៗ 

“ខ្ាំអត់បនថិេណៅអូន!” សមលួងណលាមលបពនន “ចាំបងណៅណៅស្ថនឲរធាក់សីុកវូជូនណយើងណៅ
ណពទរ” 

នងសយលគវកីាល 

“ណទបង!ណមើលណៅដូេជាណៅណពទរមិនបានណទ ខ្ញុាំឈឺ្ខ្ទវ ាំងោស់ ទលមាាំជិះសីុកវូដល់ណពទរ ណមើល
ណៅលបដ លជាោេ់ខ្រល់ស្ថវ ប់ណ ើយ!” 

“ណបើអចច ឹងណយើងគិតណ្ឝើណម៉េ?” 

“សុាំបងណៅអណចច ើញលគូណពទរ នរាឲរណលាកជួយណស្ស្ថេស្សង់ជីវតិខ្ញុាំផង” 

“ណបើអចច ឹងអូនលទាំបនថិេសិនោ បងនឹងណៅអណញើញណលាក” 

ណ ើយសមក៏លបញាប់លបញាល់ធាក់លតីេលកយនណេញពីកូនខ្ធមណៅ។ លុះ បានណៅផធះ្យ ា្ំៗ
ដដលណៅជាប់នឹងវ ិ្ ី ា្ំ សមបានបងាង់លតីេលកយនយនថរកណមើល អកែរ។ 

សមបចឈប់លតីេលកយនណៅលតង់មាត់ទឝ ររបងថៃនផធះ្យមួយ។ លគណូពទរនរា ជាលគូណពទរមាប ក់
ដដលមានណ យ្ ះណបាះសណមវងកបុងការពយបាលណរាគ។ 

សមយកថៃដេុេក ឋឹ ងអគគីសនី។ សមឈ្ររង់ចាំណោយការរស្ថប់រសល់ មួយសនធុះក៏មាន
មនុសែណដើរណេញមកមកណបើកទឝ រណ ើយដស្សកសួរថា៖ 



សួន សរុនិ ទ ររះអាទតី្យថ្មរីះល ើផែនដីចាស់ 

71 
 

“អបកោ បឹង?” សមណឆ្វើយណែើងភាវ ម”ខ្ញុាំបាទមកសុាំអណចជ ើញណលាកលគណូពទរ ណៅណមើលលបពននខ្ញុាំ
បាទសលមាលកូន” 

ទឝ របានរណបើកណេញពីគនវឹះយ៉ងយឺតៗ។ អបកដដលមកណបើកទឝ រណនះជាអបកបាំណរ ើរបស់ណលាកលគូ
ណពទរនរា។បុរសណនះខ្ាំសមវឹងណមើលមុខ្សមណសធើរមិនោក់ដភបក។ ពនវឺអគគីសនី៣៥ណទៀន ដដលណៅខ្ទង
ណលើណខ្ទវ ងទឝ របានណ្ឝើណអាយអបកបណលមើណលាកលគូណពទរស្ថគ ល់មុខ្ថាជាសម កមយករលតីេលកយនដដល 
ជួលខ្ធមណគណៅណលៅណៅកបុងលេកខ្ទងណលកាម។អបកបណលមើណនះសមវឹងណមើលមុខ្សមណោយការយល់េិតថ
យល់ណ្វើម និងអា ិតអាសូរ ”ណមើលណៅដូេជាគ្នយ នសងឃឹមណទបង!” អបកបណលមើណនះនិយយនឹងសម ”
ណបើខ្ញុាំេូលណៅោស់ណលាក មុខ្ជាខឹ្ងនឹងខ្ញុាំជាមិនខ្ទនណមើលណៅដូេជាគ្នយ នសងឃឹមថាណលាកនឹង
អណចជ ើញណៅណមើលណទណ ើយយប់អចច ឹងផងដូេជាមិនងាយណទដលកងដតអបកជមងឺណនះជាអបក ា្ំ-អបកមានខ្ញុាំ
ក៏មិនហ៊ានថាដដរដលកងណលាណលាក អណចជ ើញណៅ” 

សមដកដណងហើមដវងៗណលើកថៃដសាំពះអបកបណលមើណលាកលគូណពទរនរាណោយណសេកឋីណគ្នរពណ ើយ ក៏
និយយអងឝរករណោយពាករគួរណអាយអា ិតអាសូរ។ 

“សូមណមតាថ លប្ុយេូលណៅោស់ណលាកស្ថកណមើលដលកងណលាណលាកលពម អណចជ ើញណៅសុាំ
អា ិតដតខ្ញុាំណៅេុះ” 

អបកបណលមើណលាកលគូដូេជានឹកេណងាៀតេងាល់េិតថជាខ្ទវ ាំង 

“ខ្ញុាំអា ិតបងឯងោស់ដតថា…ណលាកមុខ្ជាណជរលបណទេខ្ញុាំជាមិនខ្ទន” 

អបកបណលមើលគូណពទរណសងៀមមួយស្សបក់ណទើបនិយយតណៅណទៀត ”ណ ហើ យេុះ បង ណយើងសុទនដតជា
អបកលកដូេគ្នប ខ្ញុាំលប្ុយេូលណៅោស់ណលាកស្ថកណមើលណៅេុះ-មកបង!េូលមកខ្ទងកបុងមក បងលតវូ
និយយអងឝរករណលាកណអាយដមនដទនោដលកងណលាណលាកអា ិតណលាកណៅណមើលណអាយ…” 

សមណដើរតាមអបកបណលមើណលាកលគូណពទរនរាេូលណៅកបុងបរណិវ ថៃនផធះ ណ ើយឈ្ររង់ចាំណៅលតង់
មាត់ជណ ឋើ រ។ 

អបកបណលមើណលាកលគូណពទរណែើងណៅណលើផធះ។ មួយសនធុះណភវើងអគគិសនីក៏មាន ពនវឺភវឺេិញ្ញច េណែើង
ណៅលតង់យ៉មុខ្ផធះ។សភាពបុរសរបូរាងធាត់ ា្ំឋិតណៅកបុង មជឈឹមវយ័ណសវៀកពាក់ណខ្ទអាវណៅផធះ បាន
ណដើរណេញមកពីបនធប់កោថ ល។ បុរសណនះគឺលគូណពទរនរា លគូណពទរដដលមានណ យ្ ះលផីលាញមាប ក់
ណៅកបុងលពះរាជធានី។ណពលណនះអបកមណលបើលគ្នន់ដតោស់ណលាកលគូណពទរណែើងណ ើយជាំរាបណលាកថា
មានមនុសែអណចជ ើញណលាក ណអាយណៅណមើលលបពននសលមាលកូន។ លគូណពទរយល់ខុ្សនឹកស្ថយ នថាជា
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អបកជិតខ្ទងក៏លបញាប់លបញាល់ណេញពីបនធប់ណដកណដើរេុះមករកណដើមផីនឹងស្ថកសួរណមើលអាការ:ណរាគ
ជាមុនសិន។ 

ដតលុះលកណលកណមើលណៅណ ើញសមទឹកមុខ្របស់លគូណពទរនរាក៏ដលបណៅជាលកញូ៉វដដលជាការ
សាំដដងនូវអាការ:មិនណពញេិតថភាវ ម។ សមណដើរណៅលុតជងគង់ណលើកថៃដសាំពះណលាកលគូណពទរនរាណៅដកផរ
កាាំជណ ឋើ រ។ 

“សុាំលពះណតជគុ ណមតាថ អា ិអាសូរសតឝទីទ័លលកមឋងណៅេុះទនណលបាសលបពននខ្ញុាំបាទកាំពុង
ឈឺ្ណពាះសលមាលកូន ខ្ញុាំបាទមកសុាំអណចជ ើញលពះណតជគុ ណៅណមើលទនណលបាស” ។ 

ណលាកលគូណពទរនរាជចជ ក់មាត់ណ ើយលជញួេិណចច ើមមិនលពមនិយយអឝីនឹងសមណលៅពី លគ្នន់ដត
សមវឹងណមើលណោយលកដសដភបកដដលសាំដដងនូវការរណងេៀសណ ើយ ដបរមកណទសនោក់អបកបណលមើរបស់
ណលាក ”អាសួស! អាឯងអីក៏ណេះណមវ៉ះហ៊ានណៅោស់អញទាំងណសយើណនះដដលអញកាំពុងដតណដកលក់ស្សួ
លៗ អញស្ថយ នដតណពទរ ា្ំណគមកតាមអញណទណតើ ណបើដឹងថាអចច ឹងអញមិនេុះមកណទ យី អាសួស! អា
ឯងណនះេាំជាណភវើដមន” ។ 

សមណអានកាលេុះណលើកថៃដសាំពះណលាកលគូណពទរនរាមឋងណទៀតណ ើយក៏អងឝរករណោយសាំណែង   
ញ័រៗមឋងណទៀត។ 

“ណបើលពះណតជគុ មិនណមតាថ ជួយសណន្រងាគ ះផងណទណនះ ណមើលណៅលបពននរបស់ខ្ញុាំបាទពិតជាមាន
អនថរាយដល់អាយុជីវតិពីការសាំរាលកូនណនះជាមិនខ្ទនណែើយទនណលបាស ”ណទ!” ណលាកលគូណពទរនរា
ណឆ្វើយណែើងទាំងមួណ  ៉ “ខ្ញុាំគ្នយ ននទីអីលតូវទទួលការខុ្សលតូវកបុងការស្ថវ ប់រស់របស់លបពននឯងណទ សុាំ
អណចជ ើញណៅវញិេុះ”។ 

“សូមលពះណតជគុ ជួយយកដតបុ រណៅេុះទនណលបាស” 

“កុាំយកបុ របាបមកនិយយនឹងខ្ញុាំខ្ញុាំមិនលតវូការបុ រអចច ឹងណទសុាំយកណៅណពទរ ា្ំណៅ ណបើ
យកខ្ញុាំណៅណមើលទល់ដតគិតលុយណអាយខ្ញុាំ ណបើតិេោស់ក៏មួយពាន់ណរៀលដដរ ខ្ញុាំខ្ាំណរៀនសូលតមកអស់
លបាក់មិនតិេណទ អបកឯងមានដដលជួយលបាក់ណអាយខ្ញុាំណរៀនសូលតឯោ?ណេះដតខ្ញុាំអា ិតៗណៅណមើល
ទណទយ៉ងណម៉េបានណៅ! ណៅវញិេុះ ណ ើយដឹកណៅណពទរ ា្ំណៅ…” 

និយយេប់ណ ើយ ណលាកលគូណពទរនរាក៏ណែើងណៅណលើផធះវញិ។ សមខ្ទាំ្យញលកឺតេង់ដតដស្សក
លបកាសថាអបកលកមិនខុ្សអឝីពីសតឝតិរចឆ ន បុ៉ដនថសមនឹកដល់លបពននដដលកាំពុងណដកឈ្ឺ ណបើនឹងដស្សក
ណៅដលកងមានណរឿងរ៉ាវ។ សមណដើរណេញយ៉ងរសួរាន់ពីអាោដខ្លតថៃនផធះរបស់លគូណពទរនរា។ 
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សមធាក់លតីេលកយនលតែប់ណៅខ្ធមវញិ ណោយណសេកឋីអស់សងឃឹម។ដត មុនដល់ខ្ធមណនះ
បនថិេសមបានឮ្ងូររបស់នងសយណោយណសេកឋីឈឺ្ចប់កបុងការឈឺ្ណពាះសាំរាលកូន ណលពាះវាណេះដត
ឈឺ្ណទឝរណែើងៗជាលាំោប់។ 

សមបានបានបចឈប់លតីេលកយនណៅពីមុខ្កូនខ្ធម។ ណោយស្ថរពនវឺណភវើងេណងេៀង ដដលពរួរ
ណៅជញ្ញជ ាំងសមបានលកណែកណមើលណៅណ ើញស្ថនដដលជាកមយករណៅផធះជិតខ្ទងកាំពុងអងគុយណមើល
នងសយណោយទឹកមុខ្ណលកៀមលកាំ។ 

សមនឹកអា ិតលបពននណខ្ទវ េេិតថ ណ ើយក៏សធុះណៅអងគុយជិតនង។ លុះនងសយណបើកដភបក
ណមើលណៅណ ើញបឋីនង ដូេជាមានកាំលាាំងលគ្នន់ណបើណែើងបនថិេ។ 

“អូយ!” នងដស្សកណែើងណោយការឈ្ឺចប់ 

“ណម៉េណៅលគូណពទរអណចជ ើញមកណទបង?” 

សមយកថៃដអដងាលរេួអដងាល្បមៗ 

“អូនណអើយ! បងដូេជាទ័លលបាជញណ ើយ…” សមនិយយលបាប់លបពនន ”លគ ូ ណពទរណគមិនលពមមក
ណទ ណគថាណបើណអាយណគមួយពាន់ណទើបណគមក  ឹុះ! លគូណពទរអីបូជាលបាក់ដូេលពះអចច ឹង” និយយេប់សម
ដបរមកខ្ទងស្ថន” ស្ថន!ឯងអា ិតគ្នប  កុាំអាលលតលប់ណៅផធះោគ្នប គ្នយ នអបកោណលៅពីឯងណទ
អា ិតណៅជួយគ្នប ផង! 

 “មិនអីណទសម” ស្ថនងក់កាលទទួលណ ើយណឆ្វើយណែើង” គ្នប នឹងណៅជួយណមើលឯងទល់ដត
លបពននឯងបានសាំរាលកូនរេួមិនអីណទណយើងជួយគ្នប មាប ក់មួយថៃដមួយណជើងណៅ”។ទឹកដភបកបានស្សក់េុះ
ចកលតបកដភបកទាំងគូររបស់សមណ ើយ ទឹកដភបកលគប់ៗដាំ ក់ណនះវាស្សក់េុះ ណលពាះការអា ិត 
និងតូេេិតថ។កបុងខ្ : ណនះយយចស់មាប ក់មានរបូរាងសគម ខ្បងណកាង ដដណលជាអបកជិតខ្ទងសម
ដដរក៏បានណដើរេូលមកដល់មាត់ទឝ រខ្ធម។ យយចស់ជរាណនះណ យ្ ះណប៉ាង។ គ្នត់ណៅអាស្ស័យណៅ
ជាមួយកយួយលបសុគ្នត់មាប ក់ ដដលណ្ឝើការជាកមយករលីដសងណៅកាំពង់ដផ។សមនិងស្ថនដបរមុខ្មក
ណមើលយយណប៉ាង។ 

“ឱ យយ ឬ !  “  សមដស្សកអណចជ ើញ  “  អណចជ ើញេូលមកណលាកយយ  “  

យយណប៉ាងណដើរេូលណៅកបុងផធះ  ណ ើយអងគុយជិតនងសយ ដដលកាំពុង ណដក្ងូរ។ 

“  ណម៉េណៅណ ើយណៅ ?  “  យយណប៉ាងសួរ  “  ណម៉េក៏មិនដឹកយកណៅណពទរ  “ 
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“  សយថាជិះសីុកវូមិនបាន “  សមបានណឆ្វើយណែើង “ ណលពាះឈឺ្ណពាះខ្ទវ ាំងោស់ណពទរក៏ណៅ
ឆ្ង យដលកងណៅមិនទន់” 

“ណអើ ប៎!   “  យយណប៉ាងនិយយណែើង  “  ណបើអចច ឹងណ្ឝើយ៉ងណម៉េណៅយយក៏មិនសូវបិុន
លបសប់         កបុងណរឿងណនះដដរ  ដតក៏លយមជួយឯងបានខ្វះៗដដរ ដលកងឯង ណៅអណចជ ើញលគូណពទរមក
ណមើលមិនដមន  ឬ” 

“បាទយយ!” សមណឆ្វើយណែើងទាំងតូេេិតថ ”ដតណគមិនលពមមកណមើលណទ ណគថាយ៉ងតិេោស់
ក៏ណគយកមូយពាន់ណរៀលដដរ” 

“ ឹុះ” យយណប៉ាងនិយយណែើង “ណយើងរកលពឹកសីុលាង េអចច ឹងណៅរកលបាក់មួយពាន់ឯោមក
ឲរណគបានសម! ណមើលណៅសយលបដ លជាសាំរាលកូនឥែូវ បឹងណ ើយ ឯងលតូវបងាេ ត់ណភវើងោាំទឹកទុក
ណអាយណ ើយណៅយយនឹងជួយឯង េាំណពាះការដដលយយអាេជួយបានណ្ឝើណម៉េសម! ណកើតមកជាអបក
លកវាលតូវដតពិបាកអចច ឹង” 

សមខ្ទាំណ្យញដ ន…ណ ើយសមវឹងមុខ្លបពននជាទីស្សឡាញ់ណោយណសេកឋី អា ិតអាសូរ។ 

យយ! សមដបរមកនិយយមកនិយយនឹងយយណប៉ាង ”លគូណពទរលតូវបាំណពញខ្វួនណដើមផជីា
លបណយជន៍ដល់បងបាូនមនុសែណោយមិនណរ ើសមុខ្ថាជាអបកមាន អបកលក ឬជាតិោស្ថសន៍ោ
ណែើយដតឥែូវខ្ញុាំដឹងណ ើយថាមានលគូណពទរខ្វះបូជាលបាក់ដូេលពះណ ើយ មានលគូណពទរតិេោស់ដដល
ជាលគូណពទរបាំណពញខ្វួនណដើមផីជាលបណយជន៍ដល់បងបាូនមនុសែទាំងឡាយ” 

“ណ ហើ យសម!កុាំនិយយអីណលេើន” ស្ថននិយយកាត់ណែើង”ណយើងគិតដតណរឿង ណយើងឯណ ះណៅ-
ចាំគ្នប ណៅបងាេ ត់ណភវើងោាំទឹកណអាយណបើមានកាអីលយមណលបើគ្នប ក៏សុាំណលបើមកេុះ-ណយើងជាពួកកមយករដូេគ្នប
ណយើងលតវូដតជួយគ្នប ណៅមក ណបើគ្នយ នលបាក់កាសជួយណយើងលតូវយកកាំលាាំងជួយ” 

“អរគុ នឹងឯងោស់ណ ើយស្ថនដដលឯងអា ិតគ្នប យ៉ងណនះ” 

ស្ថនមិនណឆ្វើយថាអឝីណ ើយណដើរេូលណៅរកេន្រងាេ ន។ 

សភាពសងប់ស្ថង ត់បានណកើតណែើង មួយសនធុះនងសយអងគុយខ្វះណដកខ្វះ ណោយមានទឹកមុខ្
សស្ថវ ាំងណ ើយដបកណញើសណជាគថាង ស។ យយណប៉ាងក៏ចប់ណផឋើមណរៀបេាំចត់ដេងណ្ឝើការតាមរណបៀបឆ្យប    
បុរា ។ 
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អាការ:ឈឺ្ណពាះរបស់នងសយ បានបាត់ណៅមួយណពលមួយលគ្នណ ើយក៏ចប់ណផឋើមឈ្ឺណែើង    
ណទៀត។ លគ្នណនះនងសយឈឺ្ខ្ទវ ាំងជាងមុន នងលតូវរតឹអដងាលណពាះខ្វួនឯងណ ើយដស្សក្ងូរខ្ទវ ាំងណែើ
ងៗដដលគួរណអាយអា ិតអាសូរជាខ្ទវ ាំង។ 

សមណឆ្វរឆ្វ រេុះណែើងណោយណសេកឋីភិតភ័យ។ទីបាំផុតសមក៏រ ាំកិលខ្វួនមក អងគុយជិតលបពនន 
ណ ើយក៏លតកងបីណែើងលពមទាំងនិយយលួងណលាមថា៖ 

“សយអូន! សុាំអូនអត់លទាំបនថិេណៅបនថិេណទៀតបាត់ឈឺ្ណ ើយអូន!" 

នងសយណអាបបឋីជាប់ណ ើយបលមះនណនៀល ណោយការឈ្ឺចប់។យយណប៉ាងពិនិតរណមើលថៃផធ
ណពាះរេួណ ើយក៏ដកដណងហើម ា្ំ។ គ្នត់ណងើបមុខ្ណែើងសាំលឹងណមើលមុខ្សមណ ើយនិយយថា៖ 

“ កូនណេញមកទទឹងខ្វួនសម! ឱ ឯោស្ថនណៅោណ ើយ?” 

ស្ថនដស្សកណឆ្វើយពីេន្រងាេ នណ ើយក៏ណដើរមករកយយណប៉ាង។យយណប៉ាងខ្ាំនិយយទាំងលតណ 
ប លត បណៅកាន់ស្ថនថា៖ 

“ជួយធាក់សីុកវូណៅកាន់ណពទរេិនបនថិេយយណៅរកពឹងយយណប៉ាះដដលកាត់ណ្ឝើឆ្យបណអាយមក
ជួយយយណ្ឝើមិនបានណទឥែូវកូនណេញមកទទឹងខ្វួនមានដតយយណប៉ាះណទ ណទើបជួយរេួណៅឆ្ប់
ណែើងនឹងអាលលតែប់មកវញិ បណោឋ យណអាយណៅឈឺ្អចច ឹងមិនស្សលួណទ” 

សមណលើកថៃដសាំពះយយណប៉ាងណ ើយនិយយណោយសាំណែងញ័រៗ។ 

“អរគុ ណលាកយយោស់ណ ើយសូមណលាកយយអា ិតយកដតបុ រណៅេុះ ខ្ញុាំមិនដឹង
ណៅពឹងពាក់អបកោណលៅពីយយណទ” 

យយណប៉ាងសធុះណលកាកណែើង ណោយរសួរាន់ ណ ើយណដើរនាំមុខ្ស្ថនណេញពី ខ្ធមរបស់សមណៅ។ 
លតីេលកយនបានណបាលណេញពីលេកតូេសាំណៅណៅផវូវ ា្ំ។ នងសយមានអាការ:ឈឺ្ចប់ជាខ្ទវ ាំង។
សមគ្នយ នអឝីជួយលបពននណលៅពីលគ្នន់ដតអងគុយណអាបណែើយណោយទឹកដភបករបស់សមក៏ ូរណេញមក
សស្ស្ថក់ណលពាះណសេកឋីអា ិតអាសូរេាំណពាះលបពនន។ ”សយអូន” សមនិយយណែើងទាំងទឹកដភបក 
“ណនះណលពាះអូនជាលបពននបងកុាំអីអូនមិនពិបាកអចច ឹងណទខ្ាំអត់្យត់បនថិណៅអូន!បនថិេណទៀតមយយណប៉ាង
គ្នត់លតែប់មកវញិណ ើយ”។ 

នងសយចប់ថៃដបឋីលេបាេ់ដ ន ណ ើយដស្សក្ងូរ “អ៎ូយបង!ខ្ញុាំោេ់ខ្រល់ ស្ថវ ប់ឥែូវ បឹង
ណ ើយ ឱណទវតាណលាកណអើយ! សុាំណលាកជួយសណន្រងាគ ះជីវតិ កូនខ្ញុាំផង” 
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៣០នទីបានកនវងផុតណៅ…ស្ថនបានខ្ាំលបឹងធាក់លតីេលកយនយ៉ងណលឿនតាមវ ិ្ ីន
កោឋ លសភាពងងឹតនិងសងប់ស្ថង ត់។ យយណប៉ាងអងគុយណលើលតីេលកយនជាមួយនឹងយយចស់
មាប ក់ណទៀតដដលជាឆ្យបតាមរណបៀបដបបបុរា  ដតដបបភាពរបស់យយណប៉ាងណពញណៅណោយកឋីអនធះ
ស្ថ។ 

កបុងណពលដដលយយណប៉ាងបានណៅដល់ផធះយយណប៉ាះណនះយយណប៉ាងក៏ណគ្នះទឝ រណៅណោយណសេកឋី
សបិទនិស្ថប ល។ 

យយណប៉ាះ លបញាប់លបញល់ណរៀបេាំខ្វួននឹងកន្រនថកមវូស្ថវ  ណ ើយក៏ណែើងជិះលតី េលកយនណេញ
ពីផធះមកជាមួយនឹងយយណប៉ាងភាវ មដដលគ្នត់ណពញេិតថជួយសណន្រងាគ ះណោយមិនលតូវការយកមាស
លបាក់អឝី  ណែើយ។ 

លតីេលកយនបានបត់េូលណៅតាមលេកផវូវតាំរង់ណៅរកខ្ធមរបស់សម ណ ើយស្ថនណៅដតខ្ាំលបឹង
ធាក់យ៉ងណលឿនគ្នយ នបងាង់ណជើងណែើយណលពាះលពយួបារមមនឹងជាំងឺនងសយលុះណៅដល់មុខ្ខ្ធមស្ថនក៏
ចប់ន្រហាឝ ាំងបចឈប់លតីេលកយនភាវ ម។ 

ស្ថនណលាតេុះពីណលើដកប ណ ើយសធុះេូលណៅកបុងខ្ធមភាវ មកបុងខ្ :ណនះ ស្ថនមិតថកមយករ
របស់សមក៏ស្ស្ថប់ដតស្សឡាាំងកាាំងណលពាះបានណ ើញនូវភាព ដដលណ្ឝើណអាយសវុតរននត់េិតថជាខ្ទវ ាំង។ 

នងសយណដកលតង់ខ្វួនសឋូកណៅណលើរនបខ្ធមណ ើយមានភួយចស់មួយលគបជិតតាាំងពីកាល
ដល់េុងណជើង។ េាំដ កខ្ទងសមកាំពុងណលទបមុខ្ណៅណលើរបូដដលលគបភួយណនះណ ើយយាំខ្ែឹកខ្ែួល
ស្ថនដឹងេាស់ថានងសយលបពននរបស់សមបានលាចកណលាកណនះណៅណ ើយ ណោយគ្នយ នថៃ្ងនឹង
វលិលតែប់មក វញិណែើយ។ 

ខ្ :ណនះយយណប៉ាង ដដលនាំយយណប៉ាះេូលណៅកបុងខ្ធមតាមណលកាយស្ថនណនះ ក៏ដស្សក
ណែើងយ៉ងខ្ទវ ាំងកបុងការដដលបានណ ើញនូវរបូរាងកាយលបាសចកវញិ្ញដ  របូសពនងសយដដល
ណដកសឋូកសឋឹង ណ ើយមានភួយចស់មួយលគបពីណលើណនះ។ 

“ឱពុណទន ! អនិចច ទុកខាំណអើយ!” យយណប៉ាងណពាលណែើងណោយទឹកមុខ្សងប់សងួត ណ ើយក៏ងាកមុខ្
ណៅរកយយណប៉ាះ ដដលជាសមាវ ញ់របស់គ្នត់លពមទាំងនិយយ ថា៖ 

“ ណយើងមកយឺតណពកណ ើយណប៉ាះ ឥែូវគ្នប ោេ់ខ្រល់ស្ថវ ប់ណៅណ ើយ!” 
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យយណប៉ាះ ឈ្រស្សឡាាំងកាាំងមួយសនធុះ ណទើបនិយយតិេៗ ណោយសណមវងញ័រៗថា៖ “ ឱ
ពុណទន ណអើយ! សុាំណអាយវញិ្ញដ  របស់ឯងបានណៅណកើតកបុងទីសុខ្េុះ យយតាាំងេិតថថាមកជួយស
ណន្រងាគ ះជីវតិឯងដតមិនទន់បានជួយអី ឯងក៏ផុតដណងហើមស្ថវ ប់ណៅណ ើយ ណលពាះឯងសាំរាលកូនមិនរេួណបើ
យយបានមកដល់មុនណនះកនវះណម៉ាង ឯងលបដ លជាមិនស្ថវ ប់ណទ- តាមពិតគួរដតណប៉ាងឯងណៅរកខ្ញុាំ
តាាំងពីណពល ចប់ឈឺ្ណពាះណនះមកោ៎ណប៉ាង” 

យយណប៉ាងបាននាំយយណប៉ាះេូលណៅអងគុយជិតសព…សមណងើបមុខ្ណែើង សមវឹងណមើល
យយចស់ទាំងពីនក់។ សមមានរងឝង់មុខ្លបឡាក់ណជាគជាាំណោយទឹកដភបកមានសក់កណន្រនធើងកន្រនធ យ
មានរងឝង់ដភបកណែើងលក មណោយណសេកឋីតូេេិតថ និងណស្ថកណៅ ដដលណមើលណៅដូេជា ថាខ្ :ណនះ
សមគ្នយ នសតិសមផជចដណៅកបុងលបា ណែើយ។ 

“ ជាំរាបសួរណលាកយយ!” សមនិយយទាំងទឹកដភបកណ ើយណលើកថៃដសាំពះ 

“សយបានស្ថវ ប់ណចលខ្ញុាំណៅណ ើយ!” នងស្ថវ ប់ណៅកបុងរងឝង់ថៃដលតកងបីឱបរបស់ខ្ញុាំ-ខ្ញុាំមិន
ដដលតក់សវុតរននត់អីដូេជាការតក់សវុតរននត់េាំណពាះណខ្ទយ េលបពននរបស់ខ្ញុាំណទ-ខ្ញុាំអរគុ នឹងណលាកយយ
ោស់ ដដលណលាកយយណមតាថ មកជួយខ្ញុាំណបើទុកជាមកមិនទន់ក៏គង់ដតមានណ យ្ ះថា”ណលាកយយ
ណេះជួយឈឺ្ឆ្ា លសណន្រងាគ ះបងបាូនមនុសែដូេគ្នប ដដរ ” យយណប៉ាះណៅណសងៀមមិននិយយថាអឝី។ គ្នត់
អងគុយសមវឹងណមើលសពណោយទឹកមុខ្ណលកៀមលកាំ។ស្ថនខិ្តេូលណៅអងគុយជិតសម ណ ើយយកថៃដ
អដងាលខ្បងសម្បមៗលពមទាំងនិយយលួងណលាមថា៖ 

“សម!ណ្ឝើយ៉ងណម៉េណសេកឋីស្ថវ ប់ជាការ្មយតារបស់មនុសែណលាក! ណនះជាកមយរបស់លបពននសម
ឯងណទសមឯងកុាំទុកខណស្ថកអីខ្ទវ ាំងណពកលតូវគិតថាគ្នយ នអបកោអាេណគេផុតពីណសេកឋីស្ថវ ប់បានណទ
ោ៎សម…” 

“ស្ថន! គ្នប ថាមិនដមនកមយណទ” សមណឆ្វើយណែើងទាំងទឹកដភបក ” លបពននរបស់គ្នប ស្ថវ ប់ណនះក៏ណលពាះ
គ្នយ នលគូណពទរឬឆ្យបមកជួយណមើលលបសិនណបើមានលគូណពទរឬឆ្យបមកជួយណមើលណនះណមវ៉ះសមគ្នប បានកូន
មាប ក់ ដដលអាេណ្ឝើណអាយគ្នប បានសបាយ រកីរាយណៅណ ើយស្ថន…” 

“ដតទុកជាយ៉ងោលបពននរបស់សមឯងក៏បានជាស្ថវ ប់ ួសណៅណ ើយ”ស្ថននិយយលួង
ណលាម” ណយើងកុាំគិតពីណរឿងលគូណពទរឬឆ្យបណ្ឝើអីណទៀតណបើទុកជាយ៉ងណម៉េក៏មិនរស់វញិដដរ-ណ ហើ យសម!
ណយើងគិតពីណរឿងចត់ការបូជាសពណៅេុះ សម…’’ 
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“ បឹងណ ើយសម” យយណប៉ាងនិយយកាត់ណែើង”ណ ហើ យកុាំគិតអីណលេើនណពក ណយើងគិតគូរពី
ណរឿងបូជាសពនងសយណៅេុះ ណបើឯងមានការអីដដលលយមណលបើ យយក៏សុាំលបាប់យយមកេុះ យយ
នឹងជួយឯងទល់ដតផុតេុងផុតណដើម…” 

“សមលបពនន!...” សមណពាលណែើងទាំងរអាក់រអួល ”ឱ ណលាកយយណអាយខ្ញុាំណ្ឝើយ៉ងណម៉េណលាក
យយណបើខ្ញុាំគ្នយ នលបាក់កាសអចច ឹង-ខ្ញុាំអស់សងឃមឹណ ើយណលាកយយខ្ញុាំជាមនុសែអភ័ពឝខ្ទវ ាំងោស់
ណលាក  យយមុខ្ជានឹកណវទនជួសខ្ញុាំមិនខ្ទន ណបើខ្ញុាំជាំរាបណលាកយយថាខ្ញុាំមានលបាក់ណៅសល់លតឹម
ដតស្ថមសិបណរៀលបុ៉ណោត ះខ្ញុាំគ្នយ នលបាជាញ នឹងចត់ការបូជាសពលបពននរបស់ខ្ញុាំណទណលាកយយ…” 

យយណប៉ាះដកដណងហើម ា្ំ ណ ើយដវងៗ។គ្នត់លូកថៃដណៅកបុងណហាណ អ៉ាវណ ើយខិ្តេូលណៅជិត
សម លពមទាំង ុេលកោសលបាក់ដប់ណរៀលពីរសនវឹកណៅណអាយសម រេួនិយយថា សម! យយសុាំ
េូលកុសលនឹងឯងថៃមមណរៀលណៅ យយ ក៏លកោស់ដដររកសីុលាង េដតក៏ណពញេិតថជួយអបកលកដូេគ្នប
ណ ហើ យ! យយសុាំលា ឯងណៅផធះវញិណ ើយសម  ណសេកឋីណលតកអរឥតឧបមាបានលជតួលជាបេូលណៅ
កបុង ណបះដូងរបស់សម ។សមគិតថា យយណប៉ាះជាអបកលកជាឆ្យបបុរា  ដតគ្នត់ណពញ េិតថកបុងការ
ជួយសណន្រងាគ ះគ្នប ណោយមនុសែ្ម៌ លុះជួយសណន្រងាគ ះយិតណយងអឝីមិនបាន គ្នត់ក៏សុខ្េិតថលះបង់
លបាក់កាសជួយកបុងការកុសលបូជាសពថៃមមណរៀលណទៀត ណ ើយលបាក់កាសថៃមមណរៀលរបស់គ្នត់ណនះរាប់
ថាជាលបាក់មានេាំនួនណលេើនោស់ ។ សមណលើកថៃដសាំពះយយណប៉ាះណ ើយ ក៏ទទួលយកលបាក់ថៃមម
ណរៀលណនះណោយណសេកឋីណគ្នរព។ 

“ណលាកយយ! ខ្ញុាំអរគុ នឹងណលាកយយោស់ណ ើយណលាកយយ” សមនិយយទាំង
ខ្ែឹកខ្ែួល ណ ើយងាកណៅនិយយជាមួយស្ថន ”ស្ថន! ស្ថនឯងណ ើញណទដូេជាដបវកឆ្ង យោស់
រវាងយយណប៉ាះនិងលគូណពទរនរា… ស្ថនណអើយ! មានដតអបកលកណទ ដដលណេះយល់េិតថយល់ណ្វើមគ្នប - សុាំ
ស្ថនឯងជួយដឹកយយលតែប់ណៅផធះគ្នត់វញិផងោ៎ស្ថន” 

 “អឺមិនអីណទសម!” ស្ថនងក់កាលទទួលណ ើយនិយយណែើង” មិនអីណទចាំ គ្នប ដឹកគ្នត់ណៅ 
សមឯងមានការអីលយមបានការអីអាេណលបើគ្នប បាន ក៏សុាំណលបើមកេុះ កុាំដលកងេិតថអីគ្នប នឹងជួយឯងណអាយ
ណពញកាំលាាំង ណទះជាលាំបាកលាំបិនយ៉ងណម៉េគ្នប លតូវដតជួយបូជាសពលបពននឯងណអាយវារេួលជះ
ស្សែះណៅណយើងណេះដតជួយគ្នប  តាមសភាពមានលកអចច ឹងណៅោ៎សម…” សមញញឹមទាំងទឹកដភបក 
ណោយណសេកឋីណលតកអរេាំណពាះពាករសាំដីរបស់ស្ថន។សមសមវឹងណមើលតាមស្ថនដដលកាំពុងដតនាំយក
យយណប៉ាះណដើរណេញពីខ្ធមណៅ។ 
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យយណប៉ាងបានចត់ដេងរកណទៀន្ូបយកមកអុេណៅណលើកាលដាំណ កសពតាមទាំណនៀម
ណ ើយក៏ណរៀបេាំអីវ៉ាន់កបុងខ្ធមណនះណអាយមានរណបៀបណរៀបរយ។ េាំដ កខ្ទងសមវញិគ្នយ នកាំលាាំងេិតថ
នឹងជួយណ្ឝើអឝីបានណែើយបានដតអងគុយណអាបកាលជងគង់យាំខ្ែកឹខ្ែួលអាណឡាះអាល័យ និងអា ិត
អាសូរណខ្ទយ េលបពនន បុ៉ណោត ះ។ 

សមកមយករអភ័ពឝគួរណអាយអា ិត បានលតូវលបពននស្ថវ ប់ណចលណៅណ ើយ ណោយការសាំរាលល
កូនមិនរេួ ណលពាះមិនបានទទួល និងការជួយណលជាមដលជងពីលគូណពទរឬឆ្យបោមួយ…មិនដតបុ៉ណោត ះ
ឥែូវណនះលតីេលកយន ដដលជាណលគឿង ឧបករ ៍ដ៏សាំខ្ទន់សាំរាប់លបកបការេិចច ឹមជីវតិរបស់សម
ណនះលតូវបានមាច ស់ណគ ដក ូតយកណៅវញិណ ើយ ណលពាះសមគ្នយ នលបាក់បង់ថៃ្វឈ្បួលណអាយណគ ជីវតិ
របស់សមកាំពុងដតឋិតកបុងវបិតថិយ៉ង្ងន់្ងរ…ណពលលលណនះសមអស់ខ្វួនលបា ណ ើយណ ើយរ ូត
ដល់ណៅលបពននណទៀតផង…សមបានចត់ការបូជាសពនងសយយ៉ងស្ថង ត់ៗណោយស្ថរពួកមិតថភកឋិ
កមយករដដលបានបរចិច គលបាក់បនថិេមាប ក់ៗជួយណលជាមដលជងកបុងការណនះ……. 
                                                       
 

 

ភាគទី១២                            ការរម្ិលគុណននអ្នកនលោបាយ 

ការវលិវល់ផ្វ ស់បឋូរ ឬដលបលបលួថៃនជីវតិរបស់មនុសែដតងលបលពឹតថណៅជា្មយតា ណ ើយជីវតិ
របស់សមក៏មានភាគរមួណៅកបុងការណនះដដរ… 

ឥែូវណនះសមជាកមយករទាំណនរណទៀតណ ើយ។ រាល់ៗថៃ្ងសមខ្ាំសឝះដសឝងរកការ ងារណ្ឝើ។ជា
ពិណសសសមខ្ាំណសុើបសួររកជួលលតីេលកយនមកធាក់ណទៀត ដតថាមាច ស់ លតីេលកយនលគប់កដនវងសុទន
សឹងដតទរលបាក់កក់មុនយ៉ងតិេមួយរយហាសិបណរៀល។ 

សមនឹកដលកងេិតថមីុ និងមុ៉មជាខ្ទវ ាំង ណលពាះកាលបូជាសពនងសយ មីុ និង នងមុ៉មបាន
លះបង់លបាក់កាសជាណលេើនជួយជាកុសលកបុងពិ្ីណនះមិនដតបុ៉ណោត ះមានណពលណលេើនដល់ោស់
មកណ ើយមីុ និងនងមុ៉មបានជួយសណន្រងាគ ះកបុងកាលដដលសមធាវ ក់ខ្វួនលាំបាកណវទន។ ដតជាការ
ចាំបាេ់ ដដលសមសាំែឹងណមើលណៅដូេជាគ្នយ នណ ើញអបកោអាេជួយណលជាមដលជងខ្វួនបានណស្ថះ
ណលៅពីបឋីលបពននទាំងពីរនក់ណនះណស្ថះណែើយ។ ដតថៃ្ងណនះលុះសមបានណដើរទាំងណលកៀមលកាំ ណៅដល់ផធះ
ថៃនមិតថភកឋិណនះសម បានណ ើញមីុកាំពុងណដកឈឺ្ណៅនឹងដាំណ កណោយមានរាងកាយស្ថវ ាំងសគមមាន
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សុខ្ភាពលទុឌណលទមកាលជងគង់ទាំងពីរណែើងណ ើមខុ្ស្មយតាណលពាះការលតាកលតាាំណោយស្ថរការធាក់
លតីេលកយនខ្ទវ ាំងណពកនុះ     ឯង។ 

 “ សម! “ មីុនិយយណែើងតិេៗ “គ្នប ឈឺ្ជិតកនវះដខ្មកណ ើយសីុកវូគ្នប មាច ស់ណគក៏អូសយកណៅ
វញិណ ើយ-សពឝថៃ្ងគ្នប កាំពុងដតពិបាកោស់លបពននគ្នប លតូវទូលនាំលក់ េុះសមឯងយ៉ងណម៉េណៅឯងរក
សីុកវូធាក់បានណ ើយឬ? 

  សមណ ើញ មីុកាំពុងណដកឈឺ្ដូណចប ះ ក៏រលាយនូវណគ្នលបាំ ង តាាំងេិតថថាមកពឹងពាក់ 

 “ឪ បងមីុ !ខ្ញុាំ ឥតដឹងថាបងឯងឈ្ឺណស្ថះ ឯសីុកវូណនះខ្ញុាំរកមិនទន់បានណទខ្ញុាំកាំពុងដតរត់រកសពឝ
ថៃ្ង បឹងបង ! េុះពួកណយើងមានអបកោដដលលយមដេកសីុកវូគ្នប ធាក់បានណទបង ?ណគដេកណអាយធាក់
ណពលថៃ្ងក៏បានណពលយប់ក៏បាន “ 

 “ណទសម ! គ្នប សាំលឹងណមើលណៅ ដូេជាមិនណ ើញមានណទ “ មីុខ្ាំលបឹងលតដរណលកាកអងគុយ ណ ើយ
និយយមួយៗ ”សពឝថៃ្ងពួកសីុកវូណយើងរកលបាក់មិនសូវបានណស្ថះណមាវ ៉ ះណ ើយណគខ្ាំលបឹងធាក់ទាំងយប់
ទាំងថៃ្ងដតណរៀងៗខ្វួន “ សម បានស្ថកសួរអាការៈណរាគរបស់មីុ ណ ើយក៏ដបរណៅនិយយដល់ណរឿងរក
សីុណទៀត ។ 

       "បងមីុ នឹងណ ើ្ឝការងារអី ដថៃទណទៀត ក៏ណ ើ្ឝមិនណកើតបានដដរ ណលពាះខ្ញុាំគ្នយ នណេះអីណស្ថះណបើរកសីុកវូ
ធាក់មិនបានណទណមើលណៅលបដ លជាោេ់ណពាះស្ថវ ប់ណ ើយ “ 

 ’’ណបើអចច ឹង សមឯងមកណៅជាមួយនឹងគ្នប សិនមកក៏បានដដរសម “ មីុសាំទផឹងណមើលមុខ្សម 
ណ ើយនិយយណោយយល់េិតថយល់ណ្វើម “ គ្នប ក៏គ្នយ នរណងគៀសអីនិងសមឯងណទ “ “ណទ មិនអីណទបង “ 
សមណឆ្វើយណទផើងណោយខ្ាំលបឹងញញឹមទាំងណលកៀមលកាំ “ ខ្ញុាំអគុ បងឯងណលេើនោស់ ណ ើយក៏គ្នយ នអបក
ោលាដូេបងឯងណទខ្ញុាំអគុ បងឯងណលេើនណ ើយ ដតណ តើ យេុះទុកណអាយខ្ញុាំផែងណៅតាមណលពង 
វាសនណៅេុះ ណបើខ្ញុាំអត់ស្ថវ ប់ណអាយវាស្ថវ ប់ណៅេុះណបើខ្ញុាំរវល់ដតមករកុគួនបងទាំងកាំពុងដតឈឺ្អចច ឹង
បងក៏រតឹដតពិបាកោស់ណៅណទៀត “ 

 “ណទកុាំគិតអចច ឹងសម ! “មីុលគវកីាលណ ើយនិយយទាំងណនឿយ ត់ “ ពួកណយើងអបកលកលតូវដត
ពិបាកអចច ឹងដតណយើងលតូវដតជួយគ្នប កបុងការដដលណយើងអាេជួយបាន “និយយដល់លតឹមណនះ មីុដក
ដណងហើម ា្ំដតឳដមនណ ើយ ! សមឯងណៅរកណលាកណយ៉ងស្ថកណមើលដលកងណលាកវាមានផវូវ សពឝថៃ្ងណនះ
ណលាកមានោស់ មានសីុកវូស្ថមដសសិបណលាកមុខ្ជាមិនណភវេឯងណទណមើលណៅ ណលពាះកាលណលាក
ណបាះណឆ្ប តណ្ឝើតាំោងរាស្រសថសមឯងបានជួយណលជាមដលជងដសឝងរកសាំណលងពីពួកកមយករណយើង ជួយ
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ណលាកបានណលេើននក់ ដដលណសធើរដតនិយយបានថា ណលាកណយ៉ងបានណ្ឝើតាំោងរាស្រសថណលពាះដតឯង
ជួយណលាកោសម “ 

 “ ណលាកនឹងណៅចាំមុខ្ខ្ញុាំបានឬបងមីុ ? “ សមណឆ្វើយណទផើង “ ខ្ញុាំឭណគនិយយថាឥែូវណនះណលាក   
ណយ៉ងមិនសូវណអាយអបកោជួបណផថសផ្ថ សណទបង“ “ដតសាំរាប់សមឯងលបដ លជាណលាកមិនណភវេ
គុ ឯងណទណមើលណៅ “មីុនិយយបញ្ញជ ក់ “ ណៅរកណលាកស្ថកណមើលសម ណៅសុាំជួលសីុកវូណលាកយក
ធាក់សីុកវូរបស់ណលាកសុទនដត្យីៗទាំងអស់ ណលាកមុខ្ជាមិនយកលបាក់កក់ពីឯងណទណលពាះមនុសែណយើង
ដឹងគុ ដល់គ្នប ខ្វះៗ ដមនណទសម ? គ្នប ណៅចាំមិនទន់ណភវេណទ េាំណពាះពាករសាំដីដដលណលាកណយ៉ង
បានសនយ និងសមឯងថាណលាកនឹងណ្ឝើជាតាំោងរាស្រសថរបស់អបកលកណោយសុាំណអាយឯងជួយណលាក 
ណអាយណពញទាំ ឹង ណលាកនឹងជួយណលើកសធួយជីវភាពរបស់អបកលក ណ ើយណលាកនឹងជួយនិងមិនណភវេ
គុ ឯងរ ូតដល់ថៃ្ងស្ថវ ប់ “ សមអងគុយមួយសនធុះណ ើយក៏ណឆ្វើយណែើងថា៖ 

 “ណបើអចច ឹង ខ្ញុាំលប្ុយណៅរក ណលាកស្ថកណមើលដលកងណលា មានសាំោងណលាកអា ិតជួលសីុ
កវូណអាយ “ 

 សមអងគុយនិយយជាមួយនិងមីុលបដ លកនវះណម៉ាងក៏លាលតែប់ណៅវញិណ ើយលបាប់មីុថា ណបើ
រកជួលលតីេលកយនបាននិងលតែប់មកលបាប់វញិ ។ 

  រណសៀលថៃនថៃ្ងណនះ សមក៏បានណៅដល់ផធះតាំោងអបកលក គឺណលាកណយ៉ង ដដលកាំពុងដតមាន
តាំដ ង ដ៏ខ្ភង់ខ្ភស់ និងមានឥទនិពលកបុងកិេចការរដឌ ។ ផធះណនះជាផធះ្យដ៏ ា្ំទន់សម័យមានអាោ
ដខ្លត ា្ំទូលាំទូលាយ ណ ើយណៅណជើងផធះណនះ មានណរាងលតីេលកយនដ៏ ា្ំលឝឹងណលឝើយ ។ឋាន:របស់ណលាក 
ណយ៉ងបានផ្វ ស់បថូរដលបលបលួពីបាតថៃដណៅខ្បងថៃដលគ្នន់ដតណពលជាងមួយឆ្ប ាំបុ៉ណោត ះ ។ មុនណពលណ្ឝើ
តាំោងរាស្រសថណលាកណយ៉ងមានដតផធះសវឹកតូេណសវៀកពាក់ណខ្ទអាវចស់ៗ ណៅោមកោជិះដត
ណទេលកយនចស់ដតណជាគវាសនបានជាំរញុ ណលាកណយ៉ង ណអាយមានឋាន:មានបានយ៉ងសថុកសថមម 
ណោយឆ្ប់រ ័សមានលបាក់កាសទិញដីភូមិ ទិញលតីេលកយន ស្ថបដសសិបទុកសាំរាប់ជួល ណ ើយ
នឹងបានដឹងថាណលាកទិញរ្យនថយីណហាអាណមរេិស្ថា តៗពីរ ដដលការណនះគ្នយ នអបកោអាេនឹងបាន
ដឹងថាណលាកបាន ូរណ ៀរមកពីោណែើយ ។ 

  លុះបានណដើរេូលណៅកបុងរបង ណ ើយឈ្ប់ឈ្រណៅខ្ទងមុខ្ផធះ សមណចលដភបកលកណែកណៅ
ណ ើញស្សីណកយងពីរ បីអបកកាំពុងលបដលងគ្នប ណៅណលើផធះ ណ ើយណៅខ្ទងមុខ្ណរាងោក់លតីេលកយនមាន
ជាងពីរនក់កាំពុងជួសជុល លតីេលកយនរវាសរវាម ។ 
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  សម ឈ្រសាំែឹងណមើលលបដ លជាអស់ណពលជិតដប់នទី ណទើបណ ើញបុរសេាំនស់បនថិេេុះ
មកពីណលើផធះ ។ សមណដើរណៅជិតណលើកថៃដសាំពះណ ើយសួរថា ’’អត់ណទសណលាក ! ណលាកតាំោងណៅ 
ឬណទ ? 

  “ណៅ ! អបកបាំណរ ើណលាក ណយ៉ងណឆ្វើយណែើងណោយពាករសាំដីកាំបុតកាំបុយ ណ ើយក៏សួរមកសមវញិ
ភាវ មថា “ មាន្ុរ:អី ? “ 

  សមគិតថាលបសិនណបើលបាប់បុរសណនះ តាមលតង់ថា ខ្វួនមករកពឹងពាក់ណលាកណយ៉ងណនះ បុរស
ណនះមុខ្ជាបដិណស្ណោយអាងថា ណលាកគ្នយ នណពលទាំណនរទទួលណភញៀវដូេរបូសមណនះណែើយ ។ ដូណចប ះ
សម    េាំបាេ់លតូវកុ កបុរសណនះថា 

  “ ណលាកផ្ថ ាំណអាយ ខ្ញុាំ មកជួបនិងណលាក “ 

  ’’ណបើអចច ឹងចាំបនថិេណៅ ចាំខ្ញុាំណៅជាំរាបណលាកសិន “ 

   និយយេប់ណ ើយបុរសណនះ ក៏ណែើងណៅណលើផធះវញិបាត់ណៅ ។ មួយសនធុះណលកាយមកបុរស
មាន វយ័កោថ លមាប ក់ក៏ណដើរមកណេញពីកបុងផធះ ។ 

  បុរសណនះណសវៀកណខ្ទព ៌ស ពាក់អាវសឺុមីដលពស ណ ើយេងលកវាត់ ។ សភាពបុរសណនះគឺ
ណលាកណយ៉ងសមាជិកសភាតាំោងរាស្រសថនុះឯង ។ ណៅណពលដដលអបកបាំណរ ើណៅជាំរាបណលាកថាមាន
បុរសមាប ក់មកសុាំជួប ណោយណលាកផ្ថ ាំណអាយជួបណនះណលាកណយ៉ងក៏ដូេជារកនឹកមិនណ ើញថាបានដផថ
ផ្ថ ាំអបកោ      ណអាយមកជួបណលាកណស្ថះណែើយដតណលាកនឹកស្ថយ នថាលបដ លជាពួកកមយករលតីេលក
យនដដលលតូវយកលបាក់កក់មកជូនណលាក ។ ណលាកណយ៉ង ភាញ ក់លពឺតកបុងខ្ :ដដលណលាកបាន
ណ ើញមុខ្សម ។ ណលាកណៅចាំមុខ្អតីតលបធានសមាគមកមយករ បុរសសាំខ្ទន់ដដលជួយណឃ្លសនរក
សាំណលង ជួយណលាកបានជាណលេើន ណោយមិនបាននូវគុ បាំោេ់អឝីបនថិេបនថូេពីណលាកណស្ថះណែើយ 
។ឥែូវណនះពាករសនយណនះបានកាវ យណៅជាខ្រល់ណ ើយ ដតវាមានលបណយន៏សាំរាប់ណលាកណយ៉ងដដល
លគ្នន់ដតទុកណបាកបណញ្ញឆ តពួកអបកលកណអាយណជឿដតបុ៉ណោត ះ ។ ខ្ ៈណនះណលាកណយ៉ងដឹងភាវ មថាសម
មុខ្ជាមករកពឹងពាក់អឝីណលាកជាមិនខ្ទន ណលាកក៏ដកវងណ្ឝើជាមិនស្ថគ ល់ណ ើយសួរថា ៖មាន្ុរៈអី ឬ
អូនលបសុ ? 

  “ លពះណតជគុ  ! “ សមណលើកថៃដសាំពះ ណ ើយនិយយណែើង “ លពះណតជគុ ណភវេ ខ្ញុាំបាទ
ណ ើយ ឬ ទនណលបាស ? ” ណលាកណយ៉ងលជញួេណចច ើមេូលគ្នប ណ ើយណ្ឝើឬកហាក់ដូេជារកនឹក 

 “ ណអើគ្នប ដូេជាណភវេណ ើយ  បឹងដន ឯងធាវ ប់ស្ថគ ល់គ្នប មកពីមុន ឬ “ 
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  សមញញឹមទាំងឃ្លប ន់ឃ្លប ញ់ ណ ើយគិតថាខ្វួននឹកស្ថយ នមកពីមុនមិនខុ្សថាមុខ្ជានិងទទួល
នូវ អាការៈដបបណនះពីណលាកណយ៉ងដដលអួតខ្វួតថាជាតាំោងអបកលកណនះជាមិនខ្ទន។ 

  “ ខ្ញុាំបាទណ យ្ ះសមទនណលបាស! “ សមនិយយពីលគ្នអតីត “ ខ្ញុាំបាទជាលបធានសមាគមកមយករ 
ដដលបានជួយណឃ្លសនរកសមណលងកបុងការណបាះណឆ្ប តជូនលពះណតជៈគុ  ណ ើយលពះណតជៈគុ 
បានមានលបស្ថសន៏ដផថផ្ថ ាំថា ណបើមានទុក្ុរៈអីណអាយខ្ញុាំបាទមករកជួបនឹងលពះណតជៈគុ មករកបាន
ជួបលគប់ណពលណវលាលពះណតជៈគុ ធានថា នឹងជួយទុកខ្ ុរៈ អបកលកណោយលពះណតជៈគុ ណ្ឝើជាដភបក
លតណេៀករបស់អបកលកទនណលបាស. . . “ 

  តាំោងអបកលកញញឹមណសយើៗ កបុងកាលដដលលតូវសមនិយយោក់ដផវផ្េ ណអាយដូណចប ះ ។ “ ណអើ 
អូនលបសុ ! “ណលាកណយ៉ងនិយយតណែើង “ ណពលណនះមានពួកកមយករជាណលេើនបានជួយណលជាមគ្នប ដមន 
ដតណលកាយមកណៅណពលដដលគ្នប បានណ្ឝើតាំោងរាស្រសថ ណ ើយគ្នប ក៏បានតបគុ អបកទាំងណនះ ណោយ
ការ ណអាយលបាក់កាសមាប ក់ៗពីរបី រយណរៀលរេួណៅណ ើយ “ 

  “ ឪ អចច ឹង ឬទនណលបាស !  “ សមណឆ្វើយណែើងណោយការមិនណពញេិតថ “ ដតខ្ញុាំបាទមិនដដល
បានទទួលអាំពីលពណតជៈគុ ណស្ថះ-កាលដដលខ្ញុាំ បាទមកសុាំជួបនឹងលពណតជៈគុ ណនះមិនដមន
ណបៀតណបៀនរកុគួន លបណតជៈគុ កបុងណរឿងលបាក់កាសអីណទទនណលបាស ខ្ញុាំបាទលគ្នន់ដតមកសុាំជួលសីុកវូ
យកមកធាក់ដតបុ៉ណោត ះ “ 

  “ បាន អូនលបុសបាន ! មានទស់អី “ ណលាកណយ៉ងណឆ្វើយណែើងភាវ ម “ ដតគ្នប លបញាប់ណៅលបជុាំ
បនថិេ- នុះ ប៎ ! ឯងណៅខ្ទងណោះណៅ ណ ើយលបាប់ណសយៀនរបស់ខ្ញុាំភាវ មថា ឯងលតូវការជួលសីុកវូយក
ណៅធាក់ ណ ើយដសាកណនះ ឯងយកលបាក់មួយរយហាសិបណរៀលមកកក់ណៅណពលដដលឯងយកសីុកវូ
ណេញណៅធាក់ណនះផងោ៎ “ 

  សម សាំលឹងណមើលមុខ្ណលាក ណយ៉ងណោយការឃ្លប ន់ខ្ទប ញ់ ណ ើយលបឹងញញឹមទាំងមិនណពញេិតថ 
“ លពះណតជៈគុ ទនសណលបាស ! សមនិយយណែើង 

  ’’ខ្ញុាំគ្នយ នលបាក់សាំរាប់យកកក់ណស្ថះទនណលបាស កបុងឋានៈដដលខ្ញុាំបាទធាវ ប់បានជួយលពះណតជៈ
គុ កបុងការណឃ្លសនណបាះណឆ្ប តណនះសុាំលពះណតជៈគុ ណមតាថ ជួលសីុកវូណអាយខ្ញុាំបានណោយមិនបាេ់
កក់លបាក់មថងណៅទនណលបាស “ 
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  “ ណទមិនបានណទ ! “តាំោងរាស្រសថលគវកីាល ណ ើយណឆ្វើយកាត់ណែើង គ្នប ជួយឯងរណបៀបណនះមិន
បានណទសីុកវូថៃ្វោស់ ណបើឯងធាក់ណៅបុកឡានឬក៏មិនបង់ថៃ្វឈ្បូលបួនលបាាំថៃ្ងយកសីុកវូគ្នប ណៅជួលឯ
ោណៅ ណ ើយឯងរត់បាត់ណៅណតើណអាយគ្នប ណ្ឝើយ៉ងណម៉េ ! ” 

  “ ដតសុាំលពះណតជៈគុ ណមតាថ នឹងខ្ញុាំថា ខ្ញុាំបាទធាវ ប់បានជួយលពះណតជៈគុ ទនណលបាស ណ ើយ
លពះណតជគុ បានសនយថា នឹងជួយខ្ញុាំបាទវញិ. . . ” 

  “ ឆ្គួត ! “ណលាកណយ៉ងគាំ ក ណ ើយផ្វ ស់ទឹកមុខ្ណៅជាលកញូ៉វ “ ឯងមករ ាំណលើកណបើកកកាយគុ    
អចច ឹងមិនណកើតណទឯងក៏ដឹងស្ស្ថប់ណ ើយថាការណបាះណឆ្ប តវាជាករ ីយកិេចរបស់ឯងជាពលរដឌគ្នប ឥត
បានបងខាំឯងថា ណអាយណបាះណឆ្ប តណអាយគ្នប ឯោឥែូវ ឯងមកនិយយអីឆ្គួតៗអចជ ឹងណៅ “ ណេញណៅ
វញិណៅគ្នប មិនលតូវការមនុសែរណបៀបឯងអចច ឹងណទ “ 

  “ លពះណតណជៈគុ  ! “ សមនិយយណែើង ណោយដលងមានការណកាតដលកងឥែូវខ្ញុាំបាទបានដឹង
េាស់ណ ើយថាពួកខ្ញុាំបាទចញ់ណបាកលពះណតជៈគុ ជាងមួយឆ្ប ាំមក ណ ើយពួកកមយករ មិនដដលបាន
ទទួលលបណយជ៏អាំពីលពះណតជៈគុ ណស្ថះ ណពលណឃ្លសនណបាះណឆ្ប ត លពះណតជៈគុ សនយនឹងពួក
កមយករថាលពះណតជៈគុ ណ្ឝើជាតាំោងឬណ្ឝើជាដភបកលតណេៀករបស់អបកលក ដតលពះណតជៈគុ មិនដដល
ជួយតវ៉ា ណអាយពួកអបកលកបាន្ូរ្យណស្ថះ មិនដតបុ៉ណោត ះលគ្នន់ដតខ្ញុាំបាទសុាំជួលសុាំកវូលពះណតជៈ
គុ យកណៅធាក់បុ៉ តឹ ង លពះណតជៈគុ ចាំទយកលបាក់កក់ ណ ើយលពណតជៈគុ ណ្ឝើជាមិនស្ថគ ល់ខ្ញុាំ
បាទណទៀតផង “ 

“ ណៅ ! ណេញពីផធះគ្នប ណអាយឆ្ប់ណៅ ! ណលាកណយ៉ងបណ ថ ញសមណេញលពមទាំងគាំ កយ៉ងខ្ទវ ាំ
ងៗ ណបើឯងណៅដតហ៊ាននិយយោក់គ្នប អចជ ឹងណទៀត គ្នប នឹងណៅមនុសែមាប របស់គ្នប ណអាយចត់ការឯង
ឥែូវ បឹង ឯងដឹងឬណទថាខ្ ៈណនះឯងមានកាំ ុសយ៉ង្ងន់កបុងឋានៈ ដដលឯងហ៊ានរកុរានទន្រនធ ន
ទីេូលមកលបមាទណមើលងាយគ្នប !លបយ័តបគ្នប ណៅបូ៉លីសណអាយមកណ្ឝើសថៃសណអាយវុកុីាំនិយយរណបៀប
 បឹងណទៀត “ 

 និយយណសធើដតមិនទន់ផុតពាករ ណលាកណយ៉ងតាំោងអបកលក ក៏ណែើងណៅណលើផធះរបស់ណលាក 
ណោយណសេកថីមូណ ៉ ។ 

  ណពលណនះសមនឹងេង់ដស្សកលបកាសលបាប់ណគឯងណអាយបានដឹងពុតណៅថា ពួកកមយករអបកលក
លងង់ណមវ ណអើយ ! រាល់ៗណពល ដដលមានការណបាះណឆ្ប តណលជើសណរ ើសតាំោងរាស្រសថពួកមយករណនះឯង ដដល
ខ្ាំខ្បះដខ្បងជួយណលជាមដលជងណគកបុងការណបាះណឆ្ប តណលជើសណរ ើសយកណបកខជនោមាប ក់ ណអាយណ្ឝើជា
តាំោងរាស្រសថណដើមផជីាដភបកជាលេមុះសាំរាប់ជួយតវ៉ាណអាយខ្វូនបាន្ូរណសផើយ ដតថាណលាកណអើយ!   
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មានតាំោង រាស្រសថោមួយដដលបដិបតថិតាមពាករសនយណនះ-ពួកកមយករអបកលកគឺជាអាហារដ៏មាន
ឪជារសរបស់ពួកអបកនណយបាយសគមណលពាះពីមុនណពលដដលណគបានណ្ឝើជាតាំោងរាស្រសថណនះពួកកមយ
ករអបកលកខ្ាំលបឹងដលបងណ្ឝើការងូតណញើសលតាាំទឹកណនះមានសភាពយ៉ងោឥែូវណនះដល់ណគបានណ្ឝើជា
តាំោងរាស្រសថណ ើយ ពួកកមយករអបកលកទាំងណនះ ក៏ណៅដតមានសភាពដដដលគ្នយ នអឝីដលបលបួល ណលពាះ
មិនដដលណ ើញឬថា មានអបកនណយបាយោមួយមកឈឺ្ឆ្ា លមកទមទរតវ៉ា ឬរកលេកណេញណដើមផី
ណលើកកាំរតិជីវភាពរបស់កមយករអបកលកណស្ថះណែើយ ។ លតីេលកយនភាគណលេើនកបុងរាជធានី ណលេើនដតជា
របស់នយទុនបរណទសពួកកមយករលតូវងគុយធាក់ណៅណលើដកប ដបកណញើសបុ៉នៗលគ្នប់ណពាតដដលតាំ ក់
ណញើសទាំងណនះណសធើដតកាវ យណទជា  ដាំ ក់្មដតលបាក់កាសណសធើរដតេឹចច ឹមជីវតិណអាយរស់ណៅណ្ឝើ
ជាពលរដឌ ដូេណគតណៅណទៀតមិនបាន - ណទះបីពួកកមយករអបកលកលាំបាកណវទនយ៉ងណនះក៏ពួកអបក
នណយបាយទាំងណនះមិនដដលជួយណអើណពើឈឺ្ ឆ្ា ល ឬយកដភបកណមើលណែើយ . . . ពួកណគគិតដតស្សវា
ណវេយកលបណយជ៏ផ្ធ ល់ខ្វួន ណ្ឝើមានណ្ឝើបានដតខ្វួនណគ . . .ឪពួកណលាកអបកនណយបាយ ! ឥែូវខ្ញុាំដឹង
េាស់ណ ើយថាពួកណលាកបានកាវ យខ្វួនណៅជាអបកនណយបាយណបាកណ ើយ . . . ។ 
                                                                 
ភាគទី១៣                              ជាប់ឃុលំររះអ្នថ្ន 

ថៃ្ង ដខ្ណេះដតកនវងផុតណៅ. . . ណសេកថីទុកលាំបាករបស់កមយករដដលគ្នយ នទីពឹងក៏ណេះដតណទឝរ
ណែើងតាមលាំោប់ថៃន ថៃ្ងដខ្ណនះដដរ ។ សមណៅដតរកលតីេលកយនសាំរាប់ណ្ឝើជាឧបករ ៏កបុងការេឹចច ឹ
មជីវតិមិនទន់បាន ។ ជីវតិរបស់សម ហាក់ដូេជាលតូវចប់យកណៅសននប់ជាប់ជិត ។ ណៅកបុងគុហារដ៏
ងងឹតគ្នយ នអឝីជាទីសងឈឹម ។ ឥែូវសមបានកាវ យខ្វួនណៅជាមនុសែអនថាណ ើយ ។ សមលតូវមាច ស់ណគ
បណ ថ ញណេញពីកូនខ្ធម ដដលជាទីជាំរកថៃនណភវៀងផគរនិងកាំណៅថៃ្ង ណលពាះគ្នយ នលបាក់ឈ្បួលណអាយណគ សម
លតូវណដើររស្ថត់អដ ថ តទូណៅកបុងលពះរាជធានីណដើមផសីឝះដសឝងរកការងារណ្ឝើ ដតលគប់ៗទីកដនវងសុទនសឹង 
ដតមាន  កមយករណ្ឝើលគប់េាំនួនអស់ណ ើយ ។យប់ណនះមហាណម បានបងាុរណភវៀងធាវ ក់ណជាកជាាំលពះ
្រ ី លបដ លជាមួយណម៉ាង២១ សមអងគុយណអាបកាលជងគុងណៅកបុងសាំយបវហិាថៃនវតថលពះពុទន
មានបុ រ ដដលមានសុនខ្ពីរបីណដកសននឹងខ្វួនណោយការខ្ជឹលលេអូសណៅជិត។ណមើលៗណៅទីវតថ
អារាមហាក់បីដូេជាទីជាំរកពិណសសសាំរាប់ទទួលនូវអបកកាំសត់ទុរគតលគប់លបណភទ ។ ណពលលាង េណនះ
សមលតូវអត់អាហារ ណលពាះគ្នយ នលបាក់ទិញ។សមអងគុយរ ាំពឹងគិតដល់ជីវតិរបស់ខ្វួនដដលកាំពុងដតជួប
លបទះនិងវបិតថដ៏្ងន់្ងរ ណជាគវាសន មិនបានជួយសមណស្ថះណែើយ ណ ើយវតទុសកថិសិទនិទាំងឡាយ
ហាក់ដូេជាគ្នយ នលតាលប ីសមដដរ ។ ្មយជាតិលគប់យ៉ងដដល្មយតាបានបណងេើតមកសាំរាប់មនុសែ
ណលាកទូណៅណនះ ហាក់ដូេជាសាំរាប់ដតអបកមាន មិនដមនដាំរាប់អបកលកដដលមានរបូសមរមួេាំដ កណៅ
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កបុងណនះផងដដរ ។ ណពលណនះសមគ្នយ នអឝីណៅជាប់នឹងខ្វួនណលៅពីណខ្ទអាវមួយេណងេះណនះណែើយ។ការ
រ ាំពឹងគិតរបស់សមបានលតូវសូនរណៅណពលដដលមានពនវឺណភវើងពិលមួយ បានបណចចញរសយីភវឺដភវតមកេាំ
មុខ្របស់សម។ខ្ :ណនះភាប ក់ងារបូ៉លីសពីរនក់ បានណដើរតាំរង់មករកសម។ 

 “ដន៎គ្នត់ណនះ!” ភាប ក់ងារបូ៉លីសមាប ក់សួរណែើងណោយសមណែងលកអរ”មក អងគុយកដនវង
ងងឹតអចច ឹងណ្ឝើអី បឹង?” 

សមមិនបាននឹកភិតភ័យអឝីណែើយ ណលពាះយល់ថាខ្វួនជាមនុសែលាបរសុិទន 

“បាទណលាក!”សមណឆ្វើយណែើង “មកអងគុយលជកណភវៀង” 

“ណបើអចច ឹងណលកាកណែើង” ភាប ក់ងារបូ៉លិសមាប ក់ណទៀតសួរ”ផធះឯងណៅឯោ?” 

សមនឹកណែើងភាវ មថាខ្វួនណគអាេលតូវភាប ក់ងារបូ៉លីសណចទថាជាមនុសែអនថាបាន ណ ើយ
អាេលតូវបូ៉លីសចប់យកណៅ ុាំខ្វួនបានសមក៏លបញាប់ណឆ្វើយ ណែើងថា៖ 

“បាទ! ណៅទូលតាពូង” 

ភាប ក់ងារបូ៉លីសបាននាំគ្នប ស្ថធ បដឆ្កណឆ្រណមើលតាមណហាណ ៉ណខ្ទអាវ និងេណងេះណខ្ទរបស់សម
ណ ើយក៏សួរតណៅណទៀតថា”ឯងណៅដល់ទូលតាពូង ណម៉េក៏មកអងគុយណ្ឝើអីណៅឯណ ះណៅវញិ? ណៅ! 
ណៅបកសិន!” 

ណពលណនះសមផ្វ ស់ទឹកមុខ្ ណ ើយសួរណៅភាប ក់ងារបូ៉លិសវញិថា៖ 

“ ខ្ញុាំបាទមានណរឿងអីទនណលបាស?” 

“មិនបាេ់សួរណទ”  ភាប ក់ងារបូ៉លីសមាប ក់ណែើងណឆ្វើយ 

“ ណគលបាប់ថាណអាយណៅបកលតូវដតណៅណម៉េឮណទ!” 

“ខ្ញុាំចប់អបកឯងណនះកបុងឋាន:ដដលខ្ញុាំសងែយ័ថាឯងរត់ណេញមកពីគុក” ភាប ក់ ងារមាប ក់ណទៀត
និយយ “ ខ្ញុាំមានអាំោេអាេចប់ឯងបាន ឬណបើមិនដូណចប ះណទឯងមកចាំលួេអីវ៉ាន់ណគ ណលពាះមុខ្មាត់
ឯងគួរណអាយសងែយ័ោស់ណៅឆ្ប់ណែើងណបើរងឹទទឹងគ្នប ោក់ណខ្ទប ះឥែូវ បឹង” 

“េុះខ្ញុាំបាទនឹងលតវូជាប់គុកណទឬទនណលបាស” សមនិយយណែើងទាំងមួណ  ៉
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“អបកលកដដលណសវៀពាក់ណខ្ទអាវរដ ករយីរថៃយ៉ ណ ើយអងគុយណៅលតង់កដនវង ស្ថង ត់ៗណលាកដបរ
ជាគិតថារត់ណេញមកពីគុកឬមកចាំលួេអីវ៉ាន់ណគ េុះពួកអបកជិះ ឡានណម៉េក៏ណលាកមិនណៅអណចជ ើញណគ
ណអាយណៅបកកបុងឋាន:  ដដលណលាកសងែយ័ ថាលបរត់ណេញពីគុកឬណបើកឡានណៅរកបវន់ណៅទន
ណលបាស!...” 

“ណអ ប៎! អាណនះេាំោប់ដមន”ភាប ក់ងារបូ៉លីសមាប ក់និយយកាត់ណែើង” វាណេះ និយយមុត
លបាយដូេពួកអបកកាដសតអចច ឹងផង ប៎! ណៅឆ្ប់ណែើងកុាំណលតះលតុះអី ឯងដឹងណទថារាជការកាំពុងចត់
វធិានការណដើមផបីាំបាត់មនុសែអនថា” 

“ ណបើអចច ឹងណម៉េក៏រាជការមិនរកការងារណអាយរាស្រសថលកីលកណ្ឝើផងទនណលបាស” សមនិយយ
ណែើងទាំងទឹកមុខ្ណសយើៗ” ណ ើយរាជការណម៉េក៏មិនរកផធះជួលណអាយ រាស្រសថណោយតាំថៃលណថាកៗផង…
មនុសែណយើងសុទនដតេង់បានផធះណៅេង់មាន ការងារណ្ឝើដូេគ្នប ទាំងអស់ទនណលបាស” 

ភាប ក់ងារបូ៉លីសមាប ក់យរថៃដណែើងណ្ឝើទាំនងដូេជាេង់ទះកាំណផវៀង ដតក៏មិន ហ៊ានទះណលពាះរបប
វាយដាំលេាំធាក់មនុសែកបុងណពលឥែូវមិ៊នសូវមានអបកហ៊ានលបលពឹតថិបុ៉នយ នណែើយ។ 

ភាប ក់ងារបូ៉លីសមាប ក់ណទៀតចប់់ថៃដសមទញកន្រនថ ក់ ណ ើយគាំ កថា៖ 

“ដនអាណនះ! កុាំមាត់រងឹណពក ណៅ! ណៅ មក!” 

សមខ្ទាំណ្យញលកឺតណោយស្ថរអត់សងេត់េិតថ ណ ើយមិននិយយថាអឝីណទៀតលពមទាំងណដើរណៅ
ជាមួយនឹងភាប ក់បូ៉លីសណោយស្សួល។ សមលតូវភាប ក់ងារបូ៉លីស នាំខ្វួនណៅសបងការបូ៉លីសកបុងឋាន:
ដដលណគសងែយ័។ ជីវតិរបស់អបកលកដតងលបលពឹតថណៅយ៉ងណនះគឺណៅណសងៀមៗ ក៏លតូវណគចប់យកណៅ ុាំ
ឃ្លាំង ណ ើយទាំរាាំនឹង រកភសថុតាងបងាហ ញណអាយណ ើញថាជាមនុសែលាលតឹមលតូវណនះក៏លតូវរងទុកខណវទន 
ណៅកបុងកដនវង ុាំឃ្លាំងអស់ពីរបីថៃ្ងទណទៗ។ 

ការណសុើបសួរខ្ទងបូ៉លីសមិនលបាកដថាសម មានណរឿងអាជាញ ្រជាប់ណៅនឹងខ្វួន។ណ តុណនះ
ណលកាយណពល ដដលបូ៉លីសបានចប់យកណៅ ុាំឃ្លាំងអស់ពីរថៃ្ង ខ្ទងមនធីរសបងការបូ៉លីសក៏បានណោះ
ដលងសម ណអាយមានឥសែរភាពវញិ លពម ទាំងោស់ណតឿនសមថាះណអាយរកការងារណ្ឝើ ណអាយមាន
មុខ្របរ ណបើមិនដូណេបះណទគឺ ណបើណៅដតណដើររស្ថត់លតាត់ដតលណតាលណៅណទៀត…ណគនឹងចប់យកណៅ ុាំ
ឃ្លាំងណទៀត។ 

សមបានអ្ិបាយលបាប់ប៉លីសវញិ ណនះវាជាណពលទល់លេករបស់ខ្ញុាំបាទ 
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ទនណលបាសណបើលពះណតជគុ អា ិតអាសូរបងបាូនមនុសែរមួជាតិណនះ សុាំលពះ ណតជគុ 
ណមតាថ យកខ្ញុាំបាទណ្ឝើជាអបកបាំណរ ើមាប ក់ផងណៅេុះទនណលបាស ខ្ញុាំបាទណពញ េិតថនឹងតបសបងសងគុ លពះ
ណតជគុ យ៉ងណពញេិតថ សមតទភាព ឯលបាក់ដខ្ លបាក់ណស្សេដតលពះណតជគុ អា ិតលបទនណអាយ
ខ្ញុាំបាទណទទនណលបាស ខ្ញុាំបាទ សុាំដតមួយរស់បុ៉ណោត ះ។ 

ខ្ញុាំជួយសណន្រងាគ ះអីអបកឯងមិនបានណទ! ណលាកភូឈួ្យអ្ិការបូ៉លីសនិយយ ពាករសាំដីទន់ភវន់ 
ដដលសាំដដងនូវការអា ិតអាសូរ” ខ្ញុាំក៏បានលបាក់ដខ្ដតបនថិេបនថួេដតេិចច ឹមលបពននកូនលគប់លគ្នន់
បុ៉ណោត ះ ខ្ញុាំក៏អា ិតឯងោស់ដដរដតមិន ដឹងណ្ឝើយ៉ងណម៉េណទ កុាំអន់េិតថអី ណនះជាកមយរបស់ឯងដដល
ណកើតមកជាអបកលក សុាំ ឯងខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងខ្វួនឯងណៅេុះ…” 

សមណេះដតណដើរខ្ទច ត់ភាវ ត់ណៅណទៀតលគប់ទីកដនវង។ សមដតងលតូវណគដស្សក បណ ឋ ញ ណេញ មក
វញិ ណលៅពីណនះសមណៅលតូវបានទទួលនូវពាករសាំដី ដដល សណងេៀរដល់លតណេៀកណទៀត ណលពាះដតណខ្ទអាវ
រដ កនរយីរថៃយ៉នុះឯង ដដលណ្ឝើណអាយ សមទទួលនូវការរណងេៀស និងការណមើលងាយណមើលថាកពីអបក
ា្ំ និងអបកមានភាគ ណលេើន...។ 

                                                      

ភាគទី១៤                               សលី្ម្៌និងែុំបាយ 

១-២-៣  ថៃ្ងបានកនវងផុតណៅណោយណសេកថីទុកខណវទនសាំរាប់របូសាំ៕ ថៃ្ងណនះសមលតវូតសូ៊និង
ណសេកថីណស្សកឃ្លវ ន ដដលមានអានុភាពដ៏ណលើសលប់សាំរាប់ជីវតិមនុសែណោយបានលតឹមទឹកម៉ាសីុន 
ណៅេិណពាចើ ម្បល់ណដើមផីជាការទាំងន់ណពាះដតបុ៉ណោត ះ៕ ណសេកថីណស្សកឃ្លវ នបានរកីណទឝណែើងលគប់ៗវនិទី 
ណ ើយវាមានអានុភាពណ្ឝើណអាយសមងងឹតមុខ្ណសថើដតនឹងកាវ យណៅជាណរាគខ្រល់គណលេើនដងណលេើនលគ្ន
ោស់មកណ ើយ៕ 

យប់ណនះសមបានណដើរណៅឈ្រណៅខ្ទងមុខ្ហាងលក់មហូបអាហារមួយណៅផារចស់៕ សមសាំលឹង
ណមើលណៅកបុងហាងណ ើញសុភាពបុរស ៤-5 នក់កាំពុងដតអងគុយផឹកស្ស្ថនិងសីុអាហារយ៉ងឆ្ង ញ់ មហូប
អាហារណគណៅណអាយេិនណ្ឝើណនះ មានណលេើនមុខ្ណពញតុ ដដលសមសាំលឹងណមើលណៅបុរស ៤-៥នក់
ណនះណបរណិភាគមិនអស់ណែើយ៕ បុរសទាំងណនះមានណសេកថីរកីរាយយ៉ងខ្ទវ ាំងដតថាវាជាទុកខរបស់សម
ដដល 
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ឈ្រសាំលឹងមាត់ណគយ៉ងខ្ទវ ាំងដដរ៕ សមឈ្រសាំលឹងណមើលមាត់ណគណោយណសេកថីណសធើរដតោេ់ខ្រល់
ស្ថវ ប់ ដដលមានទឹកមុខ្ស្សណពានណលកៀមលកាំ ៕ 

ការចាំបាេ់កបុងការដស្សកឃ្លវ នមានអានុភាពអាេបងខាំេិតថមនុសែណយើងបាន អាេណ្ឝើអឝីបានលគប់យ៉ង 
ណោយដលងនឹកនដល់សីល្ម៏ ណ ើយណសេកថីណស្សេឃ្លវ នណនះមានអានុភាពអាេបងខាំេិតថមនុសែ
អាេណរ ើបាំរាស់ណែើង ណដើមផជួីយជីវតិណអាយផុតពីកោថ ប់ថៃដថៃនមេចុរាជ។ សមណចលកនធុយដភបកលកណែក
ណមើលណៅទូកពាច ក់ណដលតាាំងណៅជិតទឝ រហាងណ ើញមាន់-ទថៃខ្ឝណៅកបុង ដដលណ្ឝើណអាយសមណលបទឹក
មាត់ណកាឿកៗណោយការដស្សកឃ្លវ នរងឹរតឹដតខ្ទវ ាំងណទៀត។ 

សមនឹកេង់េូលណៅអងគុយកបុងហាងណនះ ណ ើយនិងណៅណអាយេិនយកមហូបអាហារមកបរណិភាគណអាយ
សេប់សេល់ តាមណសេកថីណស្សេឃ្លវ នលុះដឆ្ាតណ ើយក៍ណដើរណេញណៅវញិណសងៀមៗណបើរទុកជាេិនណ្ឝើអឝីក៍
មិនខ្ទវ េដដរ ដតសមណ ង្ កមុខ្មកណមើលសភាពដតងខ្វួនរបស់ខ្វួន សមក៍ដបជាគិតថា ណបើទុកជាយ៉ង
ោេិនក៍មិនណ្ឝើមហូបអាហារណអាយខ្វួនដដរ ណលពាះរបូកាយនិងសាំណលៀកបមពាក់របស់ខ្វួនមិនសមគួរ
េូលណៅអងគុយណៅកបុងហាងលក់មហូបអាហារណនះណស្ថះណែើយ។ 

ខ្ ះសុភាពបុរស ឺុហាមាប ក់បានណដើរណេញមកពីកបុងហាងណោយលកខ ះណពញណៅណោយភាពលព
ណដើនណកាងកាេ។ បុរសណនះឈ្ប់ឈ្រឈ្ប់ឈ្រលទឹងកបុងខ្ ះដដលណ ើញសមឈ្រទឹសផវូវណេញ
េូល ណ ើយក៍យកថៃដលចនណដើមលទូងសម ណ្ឝើណអាយសមខ្ទធ តណេញ។ 

ណេៀសណេញណៅ! បុរសណនះនិយយ របូរាងរងឹបឹុងអពាច ឹ ងណកាតដតណដើរមកសុាំទន ប!។ 

រេួណ ើយសភាពបុរសណនះក៍ណដើរតលមង់ណៅរករ្យនថយីណហាអាណមរកិរបស់ណគដដលេតចាំណៅេិណពាចើ ម
្បល់ជិតហាងណនះ។ អបកណបើករ្យនថបានណបើកទឝ រជូនបុរសណនះ។ សមខ្ទាំមាត់ណ ើយណដើរកាថ ប់ថៃដ
ដ ន។ សមគិតថាណខ្ទអាវរដ ករយីរថៃយ៉ណ្ឝើណអាយអបកដ៏ថៃទគិតថាខ្វួនជាសយូមយេក ទាំងដដលខ្វួន
មិនដដលសុាំទនអបកោណស្ថះ >>>>ឪ ប! មនុសែណយើងណនះណគមិនវាស់ថៃនអាំណពើលាណទ ណគវាស់នូវកាំ
រតិលាណោយមាស់លបាក់ដកវកង និងសាំពត់អាវស្ថវថៃសផណបើទុកជាអបកណនះលបលពឹតថិអាលកក់យ៉ងោក៍
ណោយ។ 
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“ណអើ ប!” សមគិតទាំងមួរណ  “អញណ្ឝើជាមនុសែលាយូរយរោស់មកណ ើយ ដតណសេកថីលា
ណនះមិនដដលណអាយផលអីដល់អញណស្ថះ អញលតូវដតជួយខ្វួនអញរេួផុតពីណសេកថីស្ថវ ប់កបុងលគ្នណនះ
មថងសិន”។ 

ណសេកថីណស្សេឃ្លវ នបានបងខាំេិតថ គាំនិតរបស់សមណអាយដលបលបលួផ្វ ស់បថូរពីបាតថៃដណៅជាខ្បង
ថៃដភាវ ម។ ដភបកទាំងពីរបស់សមដលបណៅជាលក មណ ើយស្សវាាំងលពិលៗសមបានណដើរណេញពីកដនវង
ណនះ ណ ើយបានណៅដល់មុខ្ណរាងភាពយនថតារាណោយទឹកមុខ្ស្សណពានណលកៀមលកាំ។ណពលណនះគ្នប់ជួន
ជាភាពយនថដល់ណពលេប់ណរឿង។ មនុសែមាប ទាំងឡាយលបលជាតគ្នប ណេញពីណរាងភាពយនថ។ សម
លកណែកណ ើញបុរសស្រសថីកបុងវយ័កោថ លពីរនក់កាំពុងលបណលជៀតគបណេញមកពីកបុងណរាងភាពយនថដដរ។ 
បុរស និង ស្រសថីទាំងពីរដតងខ្វួនណរៀបរយស្សគត់ស្សគាំ មានដបបភាពបងាហ ញណអាយដឹងថាជាអបកមាន
លទពរសមផតថិសថុកសថមម។ 

ស្រសថីមានរបូរាងធាត់បនថិេ ណ ើយនងកាន់កាបូបដសផកលកណពើណៅថៃដ។ ខ្ ះណនះសមកាន់
េិតថលបពឹតថិនូវការទុេចរតិភាវ ម ណោយនឹកណជឿជាក់ថាណៅកបុងកាបូបដសផកលកណពើណនះ ណបើណហាេោស់ក៍
គង់មានលបាក់លយមនឹងជួយជីវតិខ្វួនណអាយបានជួយជីវតិខ្វួនណអាយរេួផុតពីការោេ់ណពាះស្ថវ ប់បាន
មួយណពលដដរ។ 

អាំោេថៃនណសេកថីអាលកក់ ណថាកទបបានណកើតណែើងដល់េិតថគាំនិតរបស់សមណ ើយ សមណដើរ
សរណសៀរេូលណៅជិត ណ ើយក៍កពាឆ ក់កាបូបដសផកលកណពើណេញពីថៃដថៃនស្រសថីណនះភាវ ម។ 

“ជួយផង! ជួយផង” ស្រសថីណនះដស្សកថា  “ណចរឆ្ក់!” 

សមរត់យ៉ងណលឿនេូលណៅកបុងសរះមនធីជាតិ….កសមកាំពុងដតលប្ុយខ្វួននឹងគុកលេវាក់ 
ណលពាះដតការណស្សកឃ្លវ ន អបករត់ទាំងឡាយណគរត់លបោាំងលបដជងគ្នប យករងាឝ ន់ ដតសមរត់ណលពាះឆ្ក់
លបាក់ណដើបផីយកណៅទិញអាហារបរណិភាគដដលដលបណសេកថីថា រត់លបោាំងនឹងការោេ់ណពាះស្ថវ ប់។ លគ្ន
ណនះជាលគ្នដាំបូងបាំផុតកបុងជីវតិដដលសមណបើកឆ្កថៃនការលបលពឹតថិទុេចរតិខុ្សគនវងេាប់។ 

លបជាជន និងភាប ក់ងារបូ៉លីសបានណដញតាមពីណលកាយសម។ សមបានរត់កាត់ណៅខ្ទងណលកាយ
ស្ថរះមនធីរជាតិឆ្វងណៅដល់ស្ថលារេន។ សភាពងងឹតបានជួយណអាយសមគិេខ្វួនពីការចប់េង
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យ៉ងគួរលពឺខ្វួន។ សមបានេូលណៅសាំងាំពួនណៅជិតណរាងដ្វខ្ទងណលកាយស្ថលារេន ណ ើយណបើក
កាបូប ូតរបស់ទាំងអស់មកោក់កបុងណហ៉ាណ អាវ។ ណលកាយណពលណបាះកាបូបណចលណ ើយ សមក៍ណដើរ
ណេញពីកដនវងណនះភាវ ម។ សមបានរេួខ្វួនណៅណពលដដលបានដ ករបង អាំពិលទឹកខ្ទងណជើងណដើរណេញ
ណៅ។ 

សមនឹកខ្ទយ ស់ខ្វួនឯងយ៉ងខ្ទវ ាំង ណលពាះនឹកដល់កាំ ុសដ៏្ងន់របស់ខ្វួន………..សមធាវ ប់បានណបថ
ជាញ េិតថថា ណបើទុកជាលកលាំបាកយ៉ងោក៍សុខ្េិតថដតពីលបកាន់ខ្ទឆ ប់នូវសីល្ម៏មិនលបលពឹតថអាំណពើ
អាលកក់ដតណពលណនះសមលតូវណ្ឝើជាណចរឆ្ក់របស់ណគ ក៍ណលពាះណសេកថីណស្សេឃ្លវ នយ៉ងខ្ទវ ាំងដដលណ្ឝើណអា
យសមអត់លទាំមិនបាន...អបកដដលមិនធាវ ប់អត់បាយ រដមងមិនដឹងថាណសេកថីណស្សេឃ្លវ នណនះវាមាន
អានុភាពយ៉ងោណែើយ…។ 

សមខ្ាំណដើរយ៉ងណលឿនណេញពីកដនវងណនះ ណ ើយមួយសនធុះណលកាយមកសមក៍បានណដើរណៅដល់
បរណិវ ផារចស់ ដដលណពារណពញណៅណោយតូបលក់មហូបអាហាររបស់ពួកេិនយួនតាាំងនូវណរៀងៗគ្នប ។ 
សមេូលណៅអងគុយណៅលតង់តុថៃនតូបមួយដដលណៅទីណនះ ណ ើយ ូតយករបស់ណេញពីណហាណ ៉មក
ណមើល។ សមភាញ ក់ណលពើតកបុងខ្ ះដដលណ ើញលកោស់លបាក់១០០ណរៀលជាង៣០សនវឹក លកោស់លបាក់
១០ណរៀល និង៥ណរៀល៧-៨សនវឹក លពមទាំងរបស់ឯណទៀតជាណលេើន។ 

សមដស្សកណៅេិនណអាយណ្ឝើបបរស្ថមេូកមួយចន និងទឹកដត ទឹកកកមួយដកវ។ កវិនអាហារ
កបុងផារចស់បានរកុកួេលេមុះរបស់្ថមជាខ្ទវ ាំង….ណសធើរដតរងចាំេិនណលើកបបរយកមកណអាយមិនបា
ន។ សមបរណិភាគបបរស្ថមេូកណោយមិនរវរីវល់នឹងអបកោ ណលពាះណសេកថីណស្សេឃ្លវ នដដលបានអត់
បាយមួយថៃ្ងមកណ ើយ គិតថាបបរដបបណនះលបដ លជា៥ចនណទៀតណទើបដឆ្ាត….សមដស្សកណៅេិន
ណអាយយកបបរមួយចនដ្មណទៀត។ 

សមបាត់អស់កាំលាាំងរណសះរណស្ថះ ណ ើយបានដលបណៅជាមានកាំលាាំងពលាំលគ្នន់ណបើណែើង…សម
នឹកណលតកអរនឹងលពះជាមាច ស់និងវតទុសកថិសិទនិទាំងឡាយ ដដលបានជួយ ុាំលគងខ្វួនណអាយបានរេួផុត
ពីការចប់េង ុាំឃ្លាំងថៃនមាច ស់ និងភាប ក់ងារបូ៉លីសណ ើយជាពិណសសបានជួយខ្វួនណអាយរេួផុតពីការ
ោេ់ណពាះស្ថវ ប់។ 
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លបដ លជា២០នទីណលកាយមកគឺណលកាយណពលដដលបបរចនទីពីរបានេូលណៅកបុងណពាះ
ណ ើយ សមក៍បានដឆ្ាតសេប់សេល់ដដលដលបណសេកថីថា សមបានរេួខ្វួនពីណសេកថីស្ថវ ប់ណ ើយ សមបាន
ណៅេិនណអាយយកបារសីថុស និងណឈ្ើគូសមកអុជជក់បងហុយដផែង ុយលទណលាមហាក់ដូេជាបននូរ
អារមយ ៍ណអាយអនដ ថ តលតដសតណលើអាកាស់ជាមួយដផែងបារណីនះ ណ ើយសមនឹកដល់មីុដដល
កាំពុងដតណដកឈឺ្ណៅនឹងកណនធលមិនអាេលបកបការងាររកសីុេិពាច ឹ មជីវតិបាន។ ណលកាយណពលណអាយ
លបាក់េិនរេួណ ើយ សមក៍ណែើងជិះលតីេលកយនថយនថណ្ឝើដាំណ ើ រណៅផធះមីុ ណពលជិះលតីេលកយនថណៅ
តាមផវូវ សមបានលូកណហាប៉ាវអាវទញយករបស់ទាំងអស់មកណមើល…សមណ ើញទឹកអប់មួយដប
តូេនឹងណមៅមួយលបអប់។ ដតលុះដកលបអប់មួយណទៀតយកមកណមើល សមដូេជាភាញ ក់ណលពើត…។ 

ណៅលបអប់តូេណនះមានេិពាជ ណ៉ៀនណពលជពីរវង់ និងបណនថ ងណពលជមួយ។ ពនវឺណពលជបានចាំងរសយីដភវ
តៗសមបានបិទលបអប់ណនះ ណ ើយោក់កបុងណហាណ ៉អាវវញិភាវ ម។ កបុងមួណយជីវតិណនះសមមិនដដល
មានណពលជមួយលគ្នប់ណែើយដតសមក៍អាេដឹងថាណពលជណនះមានតាំថៃលយ៉ងោដដរ។ 

សមគិតថាណពលជណៅកបុងលបអប់ណនះ មានតាំថៃលណលេើនមឺុនណរៀលណមយ៉ះសមមាច ស់ណគយាំណស្ថកស្ថថ យ
ជាខ្ទវ ាំងណ ើញមិនដឹងជាណជរលបតិេផ្ថ ស្ថខ្វួនយ៉ងោណែើយ។ 

សមមិនហ៊ានណរ ើពិនិតរណមើលអឝីណៅកបុងណហាណ ណ៉ទៀតណែើយណោយលកាន់ថៃដស្ថធ បណមើលជណរ ើយៗ
ណដើមផីណអាយដឹងថារបស់ទាំងណនះមិនលជុះបាត់ណៅោណែើយ។ 

លុះលតីេលកយនថ បាននាំណៅដល់ណគ្នលបាំ ង គឺផធះរបស់មីុណ ើយសមក៍េុះណដើរេុះណៅរកមីុ
យ៉ងរសុរាន់។ សមបានណ ើញកាំពុងបីកូនទាំងឈឺ្ណៅលតង់ទឝ រផធះ ណ ើញមីុបានសួរសមណោយការ
រសួរាយថាះ 

“ណអើសមឬ?មកសមេូលមក!ឯងរកសីុកវូបានធាក់ណ ើញឬណៅសម?” 

សមេូលណៅអងគុយជិតមីុណ ើយនិយយណែើងទាំងទឹកមុខ្ញញឹមថា 

“ណៅដតរកមិនបានអពាច ឹ ងបងមីុ ដតដដលខ្ញុាំណៅមិនទន់ោេ់ណពាះស្ថវ ប់ណនះរាប់ថាជាគុ 
បុ រោស់ណៅណ ើយ” សមនិយយផងសាំលឹងណមើលណៅកបុងផធះផង “េុះបងមុាំគ្នត់ណៅោណ ើ
ញបង?”“វាណៅលក់នាំណ ើញសម វាទុកកូនណអាយគ្នប ណមើល” មីុដកដណងហើមដវងណ ើយណឆ្វើយណែើង ពួក
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ណយើងមិនណលគ្នះេថៃលងអឝីណទសមឯងរកសីុកវូមិនទន់បានធាក់ ឯគ្នប លតូវណដកឈឺ្ “ណអើសម!ឯងមានការអី
ឬបានជាមករកគ្នប អពាច ឹ ង?” 

សមងាកណមើលមុខ្ណលកាយមិនណ ើញមានមនុសែណៅជិតណទើបណែើងនិយយ 

“បងមីុ! ខ្ញុាំមានណជាគវាសនលាោស់ដដលណកើតណែើងពីការអាលកក់របស់ខ្ញុាំណៅបងមីុេូលណៅ
និយយគ្នប កបុងផធះបនថិេ ណលពាះខ្ញុាំមានការ ា្ំោស់”។ 

លគ្នន់ដតសមនិយយបុ៉ណោត ះ មីុក៍លយមដឹងបានថាមុខ្ជាលបលពឹតថនូវអាំណពើទុេចរតិជាមិនខ្ទន។ មីុសាំលឹង
ណមើលមុខ្សមណោយការនឹកដបវកកបុងេិតថ ណលពាះមីុគិតថាមនុសែដូេរបូសមណនះសាប់ណខ្ភើមអាំណពើទូេចរតិ 

 ទីបាំផុត ដតណ តុអឝីក៍ងាកមកសួរសមណស្ថយការេង់ដឹង។ 

“សាីណៅសម ណជាគវាសនដដលណកើតណែើងពីការអាលកក់របស់ឯងនុះ? ណមើលនិយយណអាយគ្នប
ស្ថថ ប់ផងណមើល”បងមីុ? សមចប់និយយណអាយមីុស្ថថ ប់ “ខ្ញុាំដឹងថាបងមុខ្ជាណដៀលខ្ញុាំជាមិនខ្ទន កបុង
ការដដលខ្ញុាំចបាេ់លតូវលបលពឹតថនូវអាំណពើអាលកក់ជាលគ្នដាំបូងបាំផុតកបុងជីវតិខ្ញុាំ ណដើមផីជួយខ្វួនណអាយរេួផុត
ពីណសេកថីស្ថថ ប់”។ 

“ពុណទន ណអើយ!”មីុឧទនណោយការសវុតរននត់កបុងេិតថ “ណបើឯងលកវាយ៉ងណម៉េ ណម៉េក៍ឯងមិនមករក
គ្នប សម គ្នប បានលបាប់ឯងណ ើញថាណអាយមកណៅជាមួយគ្នប  ណម៉េក៍ឯងមិនមក”។ 

“បងមីុ!”សមនិយយណែើងណោយការណ ើញេិតថណ ើញណ្វើម “បងណងាយណ ើញខ្ញុាំមករកុគួនប 

ងដល់ោណទៀត ឪបង! ណសេកថីដស្សកឃ្លវ នបងខាំេិតថណអាយខ្ញុាំឆ្ក់ណគដដលមិនគួរនឹងណ្ឝើអពាច ឹ ងណស្ថះដត
វាជាកសរចាំបាេ់ដដលខ្ញុាំលតូវដតណ្ឝើោបង”។ 

“ឆ្ក់ណគ!”  មីុណបើកដភបក ា្ំៗ ណ ើយសួរបពាជ ក់ណោយសាំណលងខ្ាវៗ “ឯងឆ្ក់ណគឬសម?” 

“ បឹងណ ើយបង !”សមស្ថរភាពដតមថង “ខ្ញុាំឆ្ក់របស់ណគណៅដកផរណរាងកុនតារា ខ្ញុាំណរៀបនឹងោេ់
ណពាះស្ថវ ប់ណលពាះណសេកថីដស្សកឃ្លវ ន ក៍ស្ស្ថប់ណគណ ើញស្រសថីមាប ក់ណដើរណេញពីរផងកុន ខ្ញុាំក៍េូលណៅឆ្ក់
យកកាបូបលបាក់របស់ណគ ណ ើយរត់េូលណៅស្ថលារេន”។ 
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មីុអងគុយស្ថថ ប់ណោយការជួយភ័យជួស។ សមលូកណហាណ ៉អាវដកយករបស់ទាំងអស់មកោក់
េាំណពាះមុខ្មីុ។ 

“ស្ថវ ប់ណ ើយ !...”មីុទនណែើង “ណនះមិនដមនលបាក់តិេតួេណទសមស្ថវ ប់ណ ើយណមវ៉ះលបដ លជា
មាច ស់ណគណៅបថឹងណ ើយណមើលណៅ”។ 

សមទញលកោស់លបាក់មួយដុាំយកមកណមើល។ ណនះគឹជាលិខិ្តសនយកបុងការខ្ចីលបាក់២មឺុន
ណរៀល ណ ើញលកោស់មួយសនវឹកណទៀតជាលិខិ្តបញ្ញច ាំផធះមានតាំថៃលមួយដសនណរៀល។ ឯលបាក់ណនះ
មានេាំនួនអស់ជាង៣ពាន់ណរៀល។ខ្ ះណនះទឹកមុខ្របស់សមបានដលបណៅជាសស្ថវ ាំង ណោយគិត
ណ ើញដល់ការណស្ថកស្ថថ យថៃនមាច ស់លទពរ។ សមណងើបមុខ្ណែើងសាំលឹងណមើលមុខ្មីុណ ើញនិយយថា៖ 

“បង !ណសេកថីលតូវការរបស់ខ្ញុាំ គឺបាយលតឹមដតមួយដឆ្ាតបុ៉ណោត ះ ណ ើញបាយ 

មួយដឆ្ាតណនះ បានណ្ឝើណអាយមាច ស់លទពរណគណស្ថកស្ថថ យណៅថ លកហាយជាខ្ទវ ាំង…ណបើអពាច ឹ ងណយើងគិតណ្ឝើ
យ៉ងណម៉េណៅបង”។ 

មីុមិនណឆ្វើយថាអឝី ដតបាន ុេនមប័ ត៤-៥សនវឹក ដដលបានយកណេញពីណលកាមលិខិ្តណផែងៗ
ណៅណអាយសមណមើលលពមទាំងនិយយតិេៗថា៖ 

“សម !ណរឿងណនះ ឯងគិតយ៉ងណម៉េស្សួល ក៍ណស្សេដតឯងណៅេុះគ្នប ក៍មិនហ៊ានអាកាត់ថាណម៉េ
ដដរ”។ 

សមសាំលឹងណមើលនមប័ ត ណោយការសងប់ណសងៀម ហាក់ដូេជាគិតណោះស្ស្ថយនូវបញ្ញហ
ណនះ។ នមប័ តណនះជារបស់មាច ស់លទពរ ដដលោក់ជាប់នឹងកាបូបណ ើយមានណសេកថីខ្វីៗថា៖ 

 

 

 

 

ឧកញ៉ាសាំបូរសមផតថិ 

១២៣ វ ិ្ ីណវរណដង 

ភបាំណពញ 
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”បងមីុ! សមនិយយណែើងទាំងណលកៀមលកាំ “ខ្ញុាំនឹងយករបស់ទាំងអស់ណនះណៅណអាយមាច ស់វញិ
ឥែូវ បឹងបង” លបាក់របស់ណគ ខ្ញុាំចយអស់ជាង៥០ណរៀលបុ៉ណោត ះ “ខ្ញុាំសុខ្េិតថទទួលកាំ ុសណ ើយ
លបាប់ណគតាមលតង់ថា ការដដលខ្ញុាំឆ្ក់កាបូបណគណនះ ក៍ណលពាះដតខ្ញុាំអត់លទាំនឹងណសេកថីណស្សេឃ្លវ នមិន
បាន ណបើខ្ញុាំណ្ឝើអពាច ឹ ងលបដ លជាណគណ ើញេិតថណ ើញណ្វើមខ្ញុាំជាមិនខ្ទនកាល ណ ើញជួនណគនឹងណអាយ
រងាឝ ន់េាំណពាះណសេកថីលារបស់ខ្ញុាំ ដដលខ្ញុាំដឹងនូវកាំ ុសរបស់ខ្វួនក៍មិនដឹង ណបើខ្ញុាំណ្ឝើអពាច ឹ ង ណតើបងឯង
យល់យ៉ងណម៉េ? 

“ណបើឯងគិតងពាច ឹ ងក៍លាណ ើ្យសម !” មីុសាំលឹងណមើលមុខ្សមណ ើយណឆ្វើយ គ្នប មិនជួយណលតកអរ
ស្ថរ ទរេាំណពាះលាភរបស់ឯង ដដលណកើតណែើងកបុងផវូវអាលកក់ណនះ ការដដលគ្នប ស្សលាញ់រាប់អានឯង 
ក៍ណលពាះឯងជាកមយករដដលលបលពឹតថសុេរតិដូេរបូគ្នប សម ! គ្នប ក៍យល់េិតថណ្វើមឯងោស់ដដរ ដដលឯង
លតូវឆ្ក់លទពរណគណដើមផីជួយជីវតិខ្វួនឯងណអាយរេួផុតពីណសេកថីស្ថវ ប់ដតណ តុផលណនះក៍នូវដតស្ថថ ប់
ណមើលណៅដូេជាមិនេូលលតណេៀកគ្នប ណស្ថះ ណលពាះគ្នប ណៅដតជាមិតថភកថិដ៍លារបស់ឯង ការណបើឯងអត់
ឃ្លវ ន ណ តុអឝីក៍ឯងមិនមករកគ្នប  គ្នប ក៍នូវមានបាយលយមណអាយឯងសីុបានដដរទាំរាាំឯងរកការងារបាន
ណ្ឝើណៅសម ! ឯងគួរយករបស់ទាំងអស់ណៅណអាយមាច ស់ណគវញិណៅ  ណៅ!ណៅឥែូវណៅសម គ្នប គិតថា
មាច ស់លទពរណគមិនរកណរឿងរ៉ាវអីណទណមើលណៅ ណគមុខ្ជាសបាយេិតថណ ើញស្សលាញ់ទឹកេិតថឯង ដដល
ឯងដឹងកាំ ុសរបស់ខ្វួន ជួនកាលណគអាេជួយលជាំដលជងឯងណអាយមានការងារណ្ឝើ ណបើណហាេោស់ ក៍
ជួយរកសីុកវូណអាយឯងធាក់បានដដរសម។ 

សមដកដណងហើមដវង នឹកអរផងភ័យផង ណ ើយក៍និយយណែើងកាត់ថា៖ 

ណបើអពាច ឹ ងខ្ញុាំនឹងយកណៅណអាយមាច ស់របស់ណគវញិ។ 

និយយេប់ណ ើញសមក៍ចត់ដេងខ្ចប់របស់ទាំងអស់នឹងកូនកដនែង ណដើមផីយកណៅណអាយ
មាច ស់ណគវញិ។ សមបានេុះណេញពីផធះមីុណៅ ណោយការកាត់េិតថលប្ុយនឹងគុកលេវាក់ណលពាះការដឹង
កាំ ុសរបស់ខ្វួន។ 

                                                                
 

ភាគទី១៥                                 ជាប់គុកលររះលស្លម ះរត្ង់ 
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ការណដើររកផធះណលាកឧញាសាំបូរសមផតថិណនះ មិនជាការលាំបាកអឝីណែើយ ណលពាះផធះទាំងអស់ 
ដដលសទិតណៅតាមវ ិ្ ីដវរដងសុទនសឹងដតមានណលខ្ណរៀងទាំងអស់។ សមឈ្រណររាណៅខ្ទងមុខ្មាត់ទឝ រ
របង ណ ើយសាំលឹងណមើលណៅកបុងពនវឺអគគិសនីកបុងផធះណៅភវឺលចលរនធ លណៅណែើយ  ណ ើយមានមនុសែ
បាំណរ ើ ណដើរេុះណែើងណៅមក។ អាោដខ្លតថៃនផធះណនះ ា្ំទូលាំទូលាយ ណ ើយគឺផធះសង់ទន់សម័យ។ 

ឈ្រណររាមួយសនធុះ សមក៍កាត់េិតថណដើរេូលណៅកបុងផធះ។ សមបានជួបនឹងស្សីបាំណរ ើមាប ក់កបុងខ្
 ះណពលណនះដដលណដើរណៅដលមាត់ជណ ថើ រ។ សមណលើកថៃដសាំពះណ ើយសួរនងណោយពាករសាំដី
រាបស្ថរថា៖ 

“អត់ណទសអបក !ណលាកឧញានឹងណលាកស្សីណៅឬណទ?” 

“ចសណៅ ! ណលាកណទើបនិងលតលប់មកដល់ផធះអាំបាញ់មិញណនះឯងបងឯងមាការអី ឬ?” 

“សុាំអបកណៅជាំរាបណលាកបនថិេបានឬណទថា ខ្ញុាំមកសុាំជួបនឹងណលាកណោយមាន្ុរះផ្ធ ល់ខ្វួន” 

“ណមើលណៅណលាកដូេជាមិនណអាយជួបណទ” ស្សីបាំណរ ើណនះនិយយណែើង លពមទាំងសាំលឹងណមើល
មុខ្និងណខ្ទរអាវរបស់សាំ ណលាកកាំពុងដតមួរណ ខ៉្ទវ ាំងោស់ ណលពាះណលាកលតូវណចរឆ្ក់យកបានកាបូប
លបាក់បានពីលាង េមិញណនះឯង។ 

“ណបើអពាច ឹ ងស្សលួណ ើយ !”សមនិយយណ ើយណសើេណែើង “សុាំអបកេូលណៅជាំរាបណលាកថា អបក
ណលងដដលបានឆ្ក់យកកាបូបលបាក់របស់ណលាកណនះគឺរបូខ្ញុាំ បឹងណ ើយ”។ 

ស្សីបាំណរ ើឈ្រស្សឡាាំងកាាំងណ ើយសាំលឺងណមើលមុខ្សមណោយណសេកថីណងឿងឆ្ងល់។ មួយសនធុះណលកាយ
មក ទបនងណពាលថា៖ 

“ចស ! ណបើអបាច ឹ ងស្សួលណ ើយ ខ្ញុាំនិងេូលណៅជាំរាបណលាកឥែូវ បឹង”។ 

ស្សីបាំណរ ើណនះក៍ណែើងណៅណលើផធះវញិយ៉ងរសួរាន់ ។ ខ្ ះណនើណលាក  ឧកញានិងណលាកស្សី 
ដដលណតើបលតលប់មកពីមនធីរសបងការលកមុលពះនគរបាលវញិណនះកាំពុងដតអងគុយសាំរាកកាយ ណោយ
ការនឹកមួរណ ៉ណៅថ លកហាយស្ថថ យលទពរដដលបានបាត់បង់ណនះ។  ស្សីបាំណរ ើណដើរបនធន់ខ្វួនេូលណៅកាន់
ណលាកទាំងពីរណោយការណគ្នរព។ 
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“ណលាកស្សី !” ស្សីបាំណរ ើជាំណលាកស្សី “អបកណលងដដលបានឆ្ក់កាបូបណលាកស្សីណនះ ឥែូវណនះវា
មកសុាំជួបនឹងណលាកស្សីវាលបាប់ថា វានាំយករបស់ទាំងអស់ណនះមកលបគល់ណលាកស្សីវញិ”។ 

ណលាកឧញា និងណលាកស្សី ហាក់ដូេជស្សឡាាំងកាាំងណោយការណងឿងឆ្ងល់ ណលពាះណលាកមិន
ដដលណ ើញណចរោមួយលួេយកលទពរណគណ ើយៗយកមកលបគល់ណអាយមាច ស់ណដើមណគវញិណែើយ។ 

“ឯងនិយយថាណម៉េ ?”ណលាកឧញាសួរបញ្ញជ ក់ណោយការេង់ដឹង “អាណចរដដលវាឆ្ក់កាបូប
ណនះ វាយកអីុវ៉ាន់មកណអាយវញិឬ?”។ 

“ចស !” ស្សិបាំណរ ើណឆ្វើយណែើង “វាយកអីុវ៉ាន់មកជូនវញិឥែូវវាឈ្រនូវមាត់ជណ ថើ រ”។ 

ណលាកឧកញា និងណលាកស្សីសធុះណលកាកណែើង ណ ើយនាំគ្នប ណដើរណេញណៅណមើលសមណោយការរសួរាន់ ។ 
ណលាកទាំងពីឈ្ប់ឈ្រ សាំលឹងណមើលមុខ្សមណោយការពិនិតរពិេច័យ ។ណលាកស្សីណេះដតស្សថៃម៉ៗថា
ហាក់ដូេជានូវចាំមុខ្នូវណែើយ។ 

សមបានបនធ បខ្វួនេុះ ណ ើយណលើកថៃដសាំពះណលាកឧញា និងណលាកស្សីណោយណសេកថីណគ្នរព
នូវលតង់មាត់ជណ ថើ រណនះឯង។ 

“ឯងណ យ្ ះអី ?”ណលាកស្សីសួរណែើង “ណៅឯោ?” 

“សូមណលាកស្សីណមតាថ អត់ណទសផងេុះតានណលបាស !” 

សមណឆ្វើយណែើង លពមទាំងណលើកថៃដសាំពះ “ខ្ញុាំបាទជានាកឆ្ក់កាបូបណលាកស្សីតានណលបាស”។ 

“អញដឹងណ ើយ ណលពាះអញនូវចាំមុខ្ឯងបាន” 

ណលាកស្សីនិយយកាត់ណែើង៖ 

“ណតអញេង់ដឹងថា ឯងណ យ្ ះអី ? ណៅឯោ ? 

“ខ្ញុាំបាទណ យ្ ះសមទនណលបាស” 

“ណ យ្ ះសម”ណលាកស្សីឧទនណែើងតិេៗ “របូរាងមុខ្មាត់ឯងដូេជាលគ្នន់ណបើដដរ ដតណ តុអីក៍
ឯងរកសីុលួេឆ្ក់ណគអពាច ឹ ង” 
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“ណៅលគប់េាំនួនទងអស់ទនណលបាស ! “សមណឆ្វើយណែើងណ ើយជូនរបស់ទាំងអស់ណៅណលាកឧ
ញាសាំបូរសមផតថិ លបាក់ខ្ញុាំបាទចយអស់ដត៥០ណរៀលបុ៉ណោត ះ ឯកាបូបណនះខ្ញុាំចាំបាេ់លតូវលគណវងណចល
បាត់ណៅណ ើយទនណលបាស។ 

ណលាកឧញ៉ាបានណៅសមណអាយណែើងណៅណលើផធះ ណ ើយយករបស់ទាំងអស់ណៅពិនិតរណមើល
ជាមួយណលាកស្សី។ 

លុះណ ើញថារបស់ទាំងអស់ណៅសល់លគប់េាំនួនណ ើយណលាកឧញាក៍ញញឹមស្សស់ណែើងភាវ ម។ដត
ណលាកដបណៅសាំលឹងសមណមើលមុខ្សមដូេជាេង់សីុស្ថេ់ ណ ើយនិយយណែើងថា៖ 

“កាបូបដសផកលកណពើរបស់អញថៃ្វជាងមួយពាន់ោមិនដមនណលងណ្ងណទ” 

សមខ្ាំលបឹងញញឹមទាំងមុខ្ណលកៀម ណ ើយនិយយណែើងណោយណគ្នរពថា៖ 

“សុាំណទសណៅេុះណលាកស្សី !កាបូបណនះខ្ញុាំបានលកវាត់ណចលណៅណ ើយ ណលពាះខ្ញុាំបាទដលកងណគ
ចប់បាន ខ្ញុាំបាទសុាំណឆ្វៀតយកឪកាស់ណនះេូលមកជាំរបណដើមផីទទួលនូវកាំ ុសរបស់ខ្ញុាំបាទដដលខ្ញុាំបាទ
បានជាលបលពឹតថខុ្សលជុលណៅណ ើយ ខ្ញុាំបាទមិនធាវ ប់លួេបវន់ណគ មកពីមុនណស្ថះទនណលបាស ខ្ញុាំបាទជា
អបកធាក់សីុកវូ ដតខ្ញុាំបាទរកសីុកវូធាក់មិនបានថៃ្ងណនះ ខ្ញុាំបាទអត់បាយណពញមួយថៃ្ងណសេកថីណស្សកឃ្លវ ន
បានបងខាំេិតថខ្ញុាំបាទ ណអាយហ៊ានឆ្ក់កាបូបណលាកស្សីណដើមផីយកលបាក់ណៅទិញបាយទទួលទនដតលុះ
ខ្ញុាំបាទណ ើញលបាក់ និងរបស់របរមានតាំថៃលជាណលេើន លពមណោយនមប័ ត ខ្ញុាំបាទក៍លបញាប់លបញាល់ 
យកមកជូនណលាកស្សី ខ្ញុាំបាទសងឃឹមថាលពះណតជគុ និងណលាកស្សី មុខ្ជាអា ិតអាសូរ ខ្ញុាំបាទ
ណ ើយអត់ណទសណអាយខ្ញុាំបាទជាមិនខ្ទន…”។ 

“ណអើពួកអាឯងណនះ វាអពាច ឹ ង’’ ណលាកឧកញានិយយផងណសើេផងណោយការ ួសេិតថ ួស
ណ្វើម “កាំ ុសរបស់អាឯងណនះវា្ងន់ោស់ អញអត់ណអានណអាយមិនបានណទណ តុផលដដលអាឯង
អាងថាការររដដលអាឯងណ្ឝើណចរលួេឆ្ក់ណលពាះណសេកថីដស្សកឃ្លវ នណនះអញស្ថថ ប់ដូេជាមិនេូល
លតណេៀកណស្ថះ”។ 

ខ្ ះណនះ ទឹកមុខ្សមណែើងដូេជាអត់្មភាវ ម ណលពាះសមមិនបាននឹកនថា ណលាកឧគ្ន
នឹងនិយយពាករណនះណែើយ ។ ណបើតាម្មយតាមនុសែទាំងឡាយ ដដលណលើកដលងណទសណអាយ
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មនុសែទុេចរតិកនុងណពលដដលជនណនះដឹងនូវកាំ ុសរបស់ខ្វួន ណលពាះណលៅពីបានលទពរមកវញិណ ើយ
ជនទុេចរតិណនះបានដឹងនូវកាំ ុសរបស់ខ្វួន ដដលគួរដតបានទទួលនូវណសេកថីណមតាថ លប ីពីមាច ស់
លទពរណទៀតផង ។ មុនណពលដដលសមនិយយថា អឝីណៅណទៀត ណលាកស្សីក៍និយយណែើងែូឡាថា៖ 

“អញស្ថថ យកាបូបអញោស់ ឯងយករបស់អញណៅលាក់ទុកណៅឯោណទដឹង”។ 

“ណទណលាកស្សី ! សមណឆ្វើយណែើង “ណបើខ្ញុាំបាទលាក់ទុកកាបូបណនះខ្ញុាំបាទចាំនាំមាស់លបាក់ណនះ
មកជូនណលាកស្សីវញិ ណ្ឝើអឝីទនណលបាស”។ 

ណពលណនះណលាកស្សី ដស្សកណៅអបកបាំណរ ើរបស់ណលាក ណអាយេូលមកជិតណ ើយណលាកបងាគ ប់ណៅអបកបាំ
ណរ ើណអាយនាំខ្វួនសមយកណៅណអាយបូ៉លីស ។ សមភិតភ័យជាខ្ទវ ាំងណៅណពលដដលបានឭពាករបងាគ ប់
របស់ណលាកស្សីណនះ។ 

“អាណនះ គឺជាណចរដដលឆ្ក់កាបូបអញពួដកងនាំវាយកណៅលបយ័តបកុាំណអាយវារត់រេួោរបស់
របរអីអញ យកពីវាអស់ណ ើយ” ។ 

មុនណពលអបកបាំណរ ើ និងអបកណបើកបររ្យនថនាំយកខ្វួនណៅលបគល់ខ្វួនណអាយបូ៉លីស សមបានលកាបសាំពះ
អងឝរករសុាំណទសណលាកឧញាសាំបូរសមផតថិ និងណលាកស្សីមថងណទៀត៖ 

“លពះណតជៈគុ  ! ណលាកស្សី ! សុាំណមតាថ អត់ណទសណអាយខ្ញុាំបាទមថងណៅេុះទនណលបាស ណបើយក
ខ្ញុាំបាទណៅណអាយបូ៉លីស ខ្ញុាំបាតមុខ្ជាជាប់គុកណ ើយ…។ 

“ឪ ឯងដឹងថាជាប់គុកដដរ” ណលាកស្សីនីតាណតាងណែើងណោយការខឹ្ងសមារ “ណបើអាឯងខ្ទវ េ
ជាប់គុកអចច ឹងអាឯងណ្ឝើណចរណ្ឝើអឝីអញអត់ណទសណអាយអាឯងមិនបានណទណស្សេដតណលើបូ៉លីសណៅេុះ”
។ 

សមណងើបមុខ្ណែើង សមវឹងមុខ្ណលាកឧញា និងណលាកស្សីណោយលកដសដភបកដដលសាំដដងនូវការ
អងឝរករ។ 

“ណលាកស្សី! គួរដតអា ិតណចរ ដដលដឹងនូវកាំ ុសរបស់ខ្វួនណ ើយដលងណទសណអាយគ្នប ផង
ទនណលបាស”។ 
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“ណទ ! អញមិនអា ិតណទ” ណលាកស្សីលគវកីាល ណ ើយនិយយណែើងខ្ទវ ាំងៗ “អញអត់ណទស
ណអាយណចរមិនបានណទ អាឯងណ្ឝើណចរ អាឯងលតវូដតជាប់គុក” ណលាកស្សីដបមុខ្ខ្ទងអបកបាំណរ ើ និងអបក
ណបើករ្យនថ ដដលឈ្រណៅជិតៗណលាក “ណៅ ! ពួកឯងនាំវាយកណៅបកណៅ ណៅបដងារបងាង់ដល់ោ
ណទៀតហាស។ 

ពាករថាគុក ជាពាករដដលមនុសែទាំងឡាយខ្ទវ េណហាយមិនេង់ណដើរជិត។ ឯសមក៍ខ្ទវ េគុក
ដូេអបកដ៏ថៃទដដរ។កាលណបើពាករអងឝរករបានកាវ យណៅជាខ្រល់ណ ើយសមក៍សធុះណលកាកឈ្រណែើង 
ណ ើយណសើេតិេៗ ណោយណសេកថីលកាវណលកា្។ 

“ណលាកស្សី !” សមនិយយណែើងណោយពាករសាំដី្មយតា គ្នយ នការណគ្នរព “ខ្ញុាំបានដឹងេាស់ថា
កបុងណពលណនះថា ណសេកថីលាវាគ្នយ នលបណយជន៍អឝីណនះណទ ណបើដឹងថាងចច ឹងខ្ញុាំបាទក៍មិនយករបស់ទាំង
ណនះមកជូនណលាកស្សីវញិដដរ ណតខ្ញុាំបាទស្ថយ នថាណលាកស្សីមុខ្ជាអា ិតអាសូរដល់ណចរមាប ក់ ដដល
បានឆ្ក់ណលាកស្សី ណលពាះណសេកថីដស្សកឃ្លវ ន…”។ 

ណលាកស្សីគាំ កណអាយអបកបាំណរ ើណទៀត៖ 

“ណៅ ! នាំវាយកណៅ” 

សមបានកាត់េិតថកបុងខ្ ះណនះភាវ ម កបុងការលបុងណលបៀបចាំលបយុទនតសូ៊និងពួកអបកបាំណរ ើរបស
ណលាកឧញាសាំបូរសមផតថិ។ផ្ាំង ! ថៃដស្ថថ ាំរបស់សមបានកាថ ប់ជាមុនណនះបានោល់េមថាគ មរបស់អបក
ណបើករ្យនថ ដដលេូលមកចប់តាមពាករបញ្ញជ របស់ណលាកស្សី ណ ើយណ្ឝើណអាយអបកណបើកបររ្យនថ
ណនះដួលលពូសណៅណលើឥដឌ។ អបកបាំណរ ើមាប ក់ណទៀតសធុះេូលមកលបែូកនិងសមភាវ ម ណលាកស្សី និង
ណលាកឧញ៉ាបានដស្សកណៅមនុសែមាប ណៅកបុងផធះណអាយេូលមកជួយេប់សមណទៀត។ណ ើយសម    
កមយករអភ័ពឝដដលភាញ ក់រលឹកកបុងកាំ ុសរបស់ខ្វួនក៍លតូវអបកបាំណរ ើរបស់ណលាកឧញាសាំបូរសមផតថិ
លបដ លជាងដប់នក់េូលមកចប់វាយដាំលេាំធាក់មាប ក់មួយថៃដមួយណជើង។ ណលាកឧញា និង ណលាកស្សី
ឈ្រសាំលឹងណមើលណោយការភ័យដលកងសមរត់រេួ។ 

សមខ្ាំលបឹងតសូ៊ណដើមផីរត់ េុះណេញពីផធះណនះ ដតពួកអបកបាំណរ ើបានណចមណរាមជុាំវញិខ្វួនណដើមផីស្ថធ ក់ផវូវ។ ខ្
 ះណនះ ណជើងរបស់អបកោមួយបានធាក់លតង់ណពាះសមណពញមួយទាំ ឹងណ្ឝើណអាយសមដួលេុះ    
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ភាវ ម។ កបុងណពលដួលេុះណនះ សមលតវូពួកណគណចមធាក់ទត់តាមេិតថទល់ដតណលាកឧញាដស្សក      
ឃ្លត់។ 

“ណ ហើ យបុ៉ តឹ ងបានណ ើយ តិេណលាវាងាប់ណៅនាំណអាយពិបាកដល់អញ ណអើអាណនះវាលគ្នន់ណបើ
ោស់ផង វាោល់អាគុ ដួលពីរបីលតែប់ ណៅ ! នាំគ្នប ជួយណលើកវាណែើងណ ើយយកវាណៅបកណៅ 
បនថិេណទៀតអញណៅតាមណលកាយ”។ 

សមឈ្ឺចប់លគ្នាំលគ្នណពញរាងកាយ……..ពួកអបកបាំណរ ើចប់ទញកន្រនថ ក់អាវណអាយសមណលកាក
ណែើង។ រងឝង់មុខ្របស់សមណ ើមណពារណែើង េិណចច ើម និងបបូរមាត់ដបក្ម …សមលតវូអបកបាំណរ ើអូស
ណេញពីផធះទាំងកាំលាាំង ហាក់ដូេជាគ្នយ នអា ិតអាសូរណមតាថ លប ីអឝីបនថិេបនថួេណស្ថះណែើយ។ 

កបុងណពលណម៉ាងជាមួយគ្នប ណនះ សមក៍បានណៅលជកណៅកបុងទី ុាំឃ្លាំងរបស់បូ៉លីស ពិតោស់
ណបើទុកជាយ៉ងោក៍ណោយ សមក៍មុខ្ជាលតូវតុលាការកាត់ណទសោក់គុកកបុងឋានៈជាណចរលួេឆ្ក់
ជាមិនខ្ទន ដតសមក៍សុខ្េិតថទទួលនូវបាបកមយដ៏្ងន់ណនះណោយការចាំបាេ់ដដរ។ 

ការណនះជាទរ ុកមយថៃនមាច ស់លទពរដដលមិនអា ិតអាសូរ ឬណមតាថ លប ីដល់សមដដលជា
មនុសែណ្ឝើខុ្សណ ើយ លពមទទួលកាំ ុសណនះណស្ថះ។ ដូណចប ះកមយករអបកមានបាបកមយគួរណអា
យអា ិត ក៍លតូវលកុមបូ៉លីសបចជូ នខ្វួនណៅតុលាការតាមពាករណចទរបស់អយរការណចទកបុងឋានៈជា
អបកលួេឆ្ក់លទពរសមផតថិរបស់ណគ។េាំណលើយលពមទទួលស្ថរភាពតាមពាករណចទទាំងអស់ ណោយឥត
មានលបដកកតវ៉ាអឝីណែើយ ណ ើយបានជាំរាបតុលាការដដលណ តុនាំណអាយឆ្ក់លទពររបស់ណគណនះក៍
ណលពាះណគណស្សកឃ្លវ ន បុ៉ដនថេាំណលើយបានសុាំនូវណសេកថីអនុណលគ្នះពីតុលាការ សុាំណអាយតុលាការណមតាថ    
បននូបនទយណទសបុ៉ណោត ះ។ណមើលៗណៅហាក់ដូេជាថា តុលាការក៍បានអនុណលគ្នះដល់េាំណលើយខ្វះ
ដដរ…ណលាកចងហាឝ ងបានវនិិេឆ័យ កាត់ណសេកថីោក់គុកសមេាំនួន៦ដខ្។ 

សមលតូវ្នណជើងេូលណៅកាន់គុក ា្ំថៃនលកុងភបាំណពញមថងណទៀត…។ 

ថៃ្ងដខ្បានកនវងផុតណៅ ណោយណសេកថីទុកខលាំបាកខ្ទវ ាំងទាំងរាងកាយនិងេិតថ។ជីវតិកបុងគុក ា្ំ
របស់សមមថងណនះ គ្នយ នមិតថភកថិោេូលណៅស្ថកសួរសុខ្ទុកខណស្ថះណែើយសមលតូវណគណលបើណអាយណ្ឝើ
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ការ្ងន់ ណ ើយរស់ណៅណោយអាហារអាលកក់ៗកបុងមួយថៃ្ងៗដត៤-៥ម៉ាត់បុ៉ណោត ះ។ ៦ដខ្ណៅកបុងគុក ា្ំ
សមបានស្សកស្ថេ់្មេុះជាណលេើនទល់ដតខុ្សពីលបលកតីណសធើរដតណមើលមុខ្មាត់មិនយល់។ 

សម ខ្ាំខ្ទាំណ្យញមនះអត់្ន់ទទួលណទស ……អត់្ន់តសូ៊នឹងណសេកថីទុកខណវទនណៅកបុងគុក
ា្ំ…ទីបាំផុតឥសែរភាពជាទីណសបហា ក៍បានវលិលតែប់មករកសមវញិ។ លពឹកណនះណលាកចងហាឝ ងរង
ថៃនពនន្នគ្នរ បានណៅសមណអាយេូលណៅជួប ណ ើយលបាប់ដាំ ឹងថាសមលតូវរេួណទសណ ើយ 
ណលពាះតុលាការបានណេញដីការបងាគ ប់ណអាយណោះដលងខ្វួន។ 

“គុកណគណ្ឝើណែើងសាំរាប់ោក់មនុសែខូ្េ មនុសែអាលកក់អបកណទសទាំងអស់គឺជាមនុសែទុេចរតិ 
លបលពឹតថខុ្សគនវងេាប់”ណលាកចងហាឝ ងរងបានណអាយ ឪវាទដល់សមណោយទឹកមុខ្ញញឹមញដញម 
ហាក់ដូេជាជួយណលតកអរកបុងការដដលសមបានរេួណទស “ឯងគួរដតដលបេិតថគាំនិតលតែប់ខ្វួនមកណ្ឝើជា
ពលរដឌដ៏លាវញិ មុខ្មាត់ឯងមិនគួរជាអាជាញ ករណស្ថះ  ខ្ញុាំសុាំណអាយពរសពឝស្ថរ្ុការដល់ឯង សុាំណអាយ
ឯងបានជួបលបទះដតនឹងណសេកថីសុខ្ណសេកថីលាតណរៀងណៅ ណ ើយសុាំកុាំលតែប់មកណអាយខ្ញុាំណ ើយមុខ្
វញិណទៀត….។ 

“ស្ថ្ុ ! ស្ថ្ុ ! សមណលើកថៃដសាំពះទទួលពរសពឝស្ថ្ុការ” ណនះរាប់ថាជាលពះគុ ដ៏ ា្ំណ្ង
ណលើសលប់ ដដលលពះណតជៈគុ ណមតាថ ោស់ណតឿនណលកើនរ ាំលឹក ណ ើយណអាយពរសពឝស្ថ្ុការដល់ខ្ញុាំ
បាទ ខ្ញុាំបាទនឹងខ្ាំតាាំងេិតថតាាំងណ្វើម ណ្ឝើណអាយខ្វួនបានណៅជាពលរដឌដ៏លាណរៀងណៅ…។ 

                                           
 

ភាគទី១៦                                              ទីពឹងថ្មី 

ណេញផុតចកអាោណខ្តថថៃនគុក ា្ំ សមដូេជារកលបាប់ខ្វួនឯងមិនលតូវងានឹង ណៅោណលពាះ
សមគ្នយ នផធះសាំដបង គ្នយ នលបាក់កាស  សមលតូវណដើរលតឹកណៅ តាមវ ិ្ ីននណោយគ្នយ នណគ្នលបាំ ង 
និងណសេកថីសងឃឹមណែើយ ។ 

កបុងទីបាំផុតសមក៏កាត់េិតថេូលណៅកបុងហាងជាំនួញមួយ ណ ើយណដើរសាំណៅណៅរកបុរសមានវ ័
យកោថ លមាប ក់ ដដលដតងខ្វួន ឺុហាអងគុយណ្ឝើការណៅលតង់តុមួយ។ 
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“សុាំលប ិប័តន៍លពះណតជៈគុ ! ” សមណលើកថៃដសាំពះ ណ ើយសួរណោយណគ្នរព “កដនវងណនះលតូវ
ការគូលីណ្ឝើការណទឬទនណលបាស ខ្ញុាំបាទមកសុាំការលពះណតជៈគុ ណ្ឝើ” ។ 

បុរសណនះ សាំលឹងណមើលមុខ្សមទាំងកាំ ឹង ហាក់ដូេជាសលតូវសីុស្ថេ់ ុត្មនឹងគ្នប  
កាលពីមួយពាន់ឆ្ប ាំមកណ ើយៗ យកដដទះតុយ៉ងខ្ទវ ាំង។ 

“អបកោណអាយឯងេូលមកអចច ឹង ! ” បុរសណនះដស្សកគាំ ក “ណេញណៅវញិណៅ មុខ្មាត់ដូេអបកសុាំ
ទនអចច ឹង មិនដឹងជាមករកការណ្ឝើឆ្េួតអីណទ ដនណសយៀន ! ណដញអាឆ្េួត ណនះ ណេញណៅវញិណៅ” ។ 

សមខ្ាំលបឹងញញឹមទាំងមិនណពញេិតថណ ើយណែើងថា៖ 

មិនចាំបាេ់បណ ថ ញណទទនណលបាស ខ្ញុាំបាទណេញណៅវញិឥែូវ បឹងណ ើយ ខ្ញុាំបាទលគ្នន់ដតេូល
មកសុាំណ្ឝើការបុ៉ណោត ះ ណលពាះខ្ញុាំបាទទីទល់លក ណបើលពះណតជៈគុ មិនណអាយណទក៏វារេួគ្នប ណៅណ ើយទន
ណលបាស។ 

ណៅ! ណេញណៅ កុាំនិយយណលេើន គ្នយ នការអីណអាយឯងណ្ឝើណទ លកមានយ៉ងណម៉េ មករ៉ាយរ៉ាប់
លបាប់អញណ្ឝើអឝី វាជាណរឿងរបស់ឯងណទណតើ។ 

កមយករណពាះម៉ាយខ្ទាំណ្យញលកឺត ណ ើយណដើរណេញពីទីណនះមកវញិ ណោយទឹកមុខ្ណលកៀមលកាំ    
អនិចច ណអើយ! ដខ្យរដូេគ្នប ! បងបាូនមនុសែដូេគ្នប  ! មិនគួរោជារណងគៀសឮសាប់ណខ្ភើមគ្នប ដល់បុ៉ តឹ ង
ណស្ថះណែើយ ។ 

េាំហាយថៃនលពះអាទិតរ កបុងណពលរណសៀលបានបាេជះនូវកាំណៅណទឝរណែើងជាលាំោប់  សមបាន
ណដើរខ្ទឝ ត់ដខ្ឝង ណៅតាមវ ិ្ ីនន កបុងលពះរាជធានី ។ សមអងគុយសាំរាកកាយណលកាមមវប់ណឈ្ើមថងៗ កបុង
កាល ត់ណនឿយ ។ ទិដឌិមានៈរបស់សម ដដលបានតាាំងេិតថថានឹងមិនពឹងពាក់ មីុដដលជាមិតថភកថិកមយ
ករចស់ណនះ ឥែូវណនះលតូវរលាយសូនរណៅ ណ ើយណលពាះសមសាំលឹងណមើលណៅ ដូេជាគ្នយ នអបកោ
ពឹងពាកបានកបុងណពលលាំបាកណលៅពីមីុណស្ថះណែើយ។ ដូណេបះសមក៏កាត់េិតថ ណៅរកជួបមីុមថងណទៀត ។ 

បុ៉ដនថណៅណពលណៅដល់ទីណនះ សមបានណ ើញផធះរបស់មីុមានមនុសែ្យីមកនូវ ឯផធះដដលកមយករដខ្យរ
ណៅ ៤ណៅ៥ នក់ មកជួលណៅជិតៗផធះមីុណនះ ក៏កាវ យណៅជាេិនយួនអស់។ សមបានស្ថកសួរយយ
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ចស់មាប ក់ ដដលអងគុយលក់នាំណលកាមណដើមណឈ្ើមួយណដើម ណៅដកផរណនះ។ យយចស់ណនះសាំលឹងណមើល
មុខ្សម ណ ើយក៏ណឆ្វើយមកវញិលពមទាំងលគវកីាល។ 

ឪ មីុ នងមុ៉ម ណនះឮ ? វាដលងនូវជាងមួយដខ្ណ ើយណៅ ណលពាះមាច ស់ផធះណគមកសុាំលបាក់៥០០
ណរៀល ណដើមផីជួសជុលផធះ ដតមីុគ្នយ ន មាច ស់ផធះណគបណ ថ ញដលងណអាយណៅណៅណ ើយ ឥែូវណគយកផធះ
ណនះមកជួលណអាយេិន បានទឹកលបាក់ដល់ណៅមួយពាន់ណរៀល ឯថៃ្វជួលបានមួយដខ្បីរយណរៀលណមើល
េុះណៅណអើយ មថុាំណនះសុទនដតេិនយួន ណសធើរដតទាំងអស់ ណលពាះេិនយួនវាមានលបាក់ទឹកដតណអាយមាច ស់ផធះ
ោណៅ ។ 

ឪណលាកយយ! មនុសែណយើងបូជាលបាក់ដូេលពះ! សមដកដណងហើមដវងៗ ណ ើយនុយយទាំងឃ្លប
ន់ខ្ទប ញ់  ខ្ញុាំ ស្ថយ នណមើលណៅថា មិនយូរបុ៉នយ នណទ ពួកដខ្យរណយើងមុខ្ជារត់ណៅណៅថៃលពថៃផែអស់ណ ើយៗ 
ទុកទីផារណអាយេិនយួនណៅ ណលពាះអបកមានផធះជួលខិ្តខ្ាំរកវ ិ្ ីណដញពួកដខ្យរ ណដើមផីទុកផធះជួលណអាយ
េិនយួនយកលបាក់ទឹកដត។ 

សមបានមកពីកដនវងណនះវញិ ណ ើយណេះដតណដើរស្ថត់អដ ថ តណៅ កបុងឋានៈជាកមយកររក
ការងារណ្ឝើមិនបានមាប ក់។ ទីបាំផុត ការម៉យងដដលជាការពិតណនះ គឺសមលតូវចប់ណផថើមអត់អាហារណទៀត
ណ ើយ សមមិនដមនអត់អាហារណដើមផីណ្ឝើទុកខកិរយិកមយកូដកមយ ណដើមផីទមទរសិទនសិរភីាពណែើយ ដត
សមអត់ណលពាះគ្នយ នអាហារបរណិភាគ។ដូេជាស្ថកសព ដដលអាេកាំណរ ើកខ្វួនបាន សមណេះដតណដើរស្ថត់
អដ ថ តណៅណោយគ្នយ នណគ្នលបាំ ង ឬទីណៅអឝីណែើយ   សមមានទឹកមុខ្ណមយ ជាាំខុ្ស្មយតាមាន
លបស្សីដភបកដដលគ្នយ នរសយីថៃនណសេកថីររីាយ ណ ើយមានសាំណលៀកបាំពាក់ នឹងខ្វួនលបា មិនខុ្សគ្នប ពីពួក
សយូមយេក តាាំងពីថៃ្ងលតង់រ ូតដល់រណសៀល រ ូលដល់ណពលលាង េ ណសេកថីដស្សកឃ្លវ នបានណ្ឝើទុកខ
បុកណមបញសមជាខ្ទវ ាំង។ សមដូេជាស្សយុតស្សយុ៉ងណរាយស្សណពានទន់អស់ទាំងកាយ។ណ ើយកបុង
ណវលាលបដ លជាណម៉ាង១៧ កនវះ សមក៏បានជួបនឹងឧបផទធវណ តុ ដដលគួរណអាយលពឺខ្វួន កបុងខ្ ៈ
ដដលបានឆ្វងកាត់វ ិ្ ីណោយគ្នយ នអារមយ ៍អដ ថ តអ ថូ ង ណ ើយមិនណ ើញរ្យនថមួយ ដដលលូន
េូលមកកបុងរយៈដ៏ជិត អបកណបើកបរខ្ាំជាន់លហាាំងបចឈប់រ្យនថណនះ ក៏បុកកមយករណពាះម៉ាយ ដដលគួរ
ណអាយអា ិតណនះ ដួលដដកណៅណលើវ ិ្ ីនកោថ លសាំណលងដស្សកភាវ មៗមាត់ភាវ ត់ករបស់ស្សីៗ     
២  - ៣នក់ដដលបានណ ើញណ តុការ ៍ដ៏គូរខ្ទវ េណនះ។ 
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ណលគ្នះថាប ក់ដបបណនះ រាប់ថាជាណលគ្នះអាលកក់សាំរាប់អបកមានដតថាវាជាណលគ្នះលាសាំរាប់អបកលកដូេ
របូសម ណលពាះណលគ្នះថាប ក់ណនះជាណ តុណ្ឝើណអាយសមមានការងារណ្ឝើសុភាពបុរសកណមាវ ះមាប ក់ដដល
អងគុយណៅណលើរ្យថខ្ទងណលកាយណនះ ជារដឌមន្រនថីថៃនលកសួងមួយ ដដលណលាកណទើបនឹងលតែប់មកពី
លបណទសបារាាំងកាលពីឆ្ប ាំណៅ ណ ើយណលាកណទើបនឹងលតវូណលជើសតាាំងជារដឌមន្រនថីកាលពីបុ៉នយ នដខ្មុន
ណនះ។ណោយស្ថរការភ័យនឹកអា ិតអាសូរ ណលាករដឌមន្រនថីកាំណលាះក៏ណបើកទឝ ររ្យនថេុះណៅណមើល   
ភាវ ម។ 

ខ្ ៈណនះអបកណបើករ្យនថសធុះណៅលតកងបីសមណែើង។ ដតណលគ្នះថាប ក់ណនះក៏មិនជា្ងន់អឝី
បុ៉នយ ន គឺលគ្នន់ដតដបកកាលជងគង់ និងណលគេកណជើងខ្ទងស្ថថ ាំ បុ៉ណោត ះណលាករដឌមន្រនថីជួយណលើកសម 
ណ ើយពិនិតរណមើលណោយលកដសដភបក ដដលសាំដដងនូវណសេកថីអា ិតអាសូរ។ 

“ណលើកោក់ណលើឡានណៅ !”  ណលាកមន្រនថីបងាគ ប់ណអាយអបកណបើកបររ្យនថ “ណ ើយនាំគ្នត់យក
ណៅណពទរ ណ ើយណលាកណអានសួរណៅសមណោយណសេកថីណមតាថ ” ណមថេណៅបងលតូវលតង់ោខ្វះ? 

មិនអីណទណទៀនណលបាស! សមណឆ្វើយយ៉ងតិេៗ លតូវបនថិបនថួេបុ៉ណោត ះ ណ ើយការណនះវាជាកាំ ុសរបស់
ខ្ញុាំបាទ ដដលណដើរឆ្វងកាត់ផវូវណោយការលបដ សណ្ឝសណពកមិនងាកណមើលណឆ្ឝងស្ថថ ាំជាមុន សុាំលពះណតជៈ
គុ ណមតាថ ោក់ខ្ញុាំ បាទណៅវញិេុះរបួសបនថិេបនថួេបុ៉ណោត ះមិនចាំបាេ់ណៅណពទរណទទនណលបាស។ 

“ណបើអចច ឹងខ្ញុាំនឹងជូនបងណៅផធះ”  ណលាកមន្រនថីនិយយណែើយណោយទឹកមុខ្ញញឹម “េុះផធះបង
ណៅដល់ោណៅ?” 

“ ខ្ញុាំបាទជាមនុសែអនថា ជាកមយករដដលគ្នយ នការងារណ្ឝើណទទនណលបាស។” 

ណលាករដឌមន្រនថីណកយងងក់កាលទទួលស្ថថ ប់ពាករសាំដីរបស់សម ណោយការអា ិតអាសូរ។ 
ណលាកណពញេិតថេាំណពាះការសុភាពរាបស្ថរបស់សមជាខ្ទវ ាំងសមជាអបកលកមានសាំណលៀកបាំពាក់មិន
សមរមរក៏ណោយ ដតសមក៏មានឬកពារ និងពាករសាំដីគួរអាយស្សលាញ់ និងអា ិតដដរ។ 

“បង!” ណលាករដឌមន្រនថីនិយយណែើយណោយពាករដផាមដលហម អា ិតបងឯងោស់កបុងការ
ដដលបងឯងលតូវទទួលណលគ្នះថាប ក់ ណោយស្ថរឡានរបស់ខ្ញុាំណនះ ខ្ញុាំសូមជួនបង៥០០ណរៀល ជា
ណស្ថ ុ៊យខូ្េខ្ទត ណបើបងមានការអីសូមអណចច ើញណៅរកខ្ញុាំេុះ ណ ើយណលាក ុេលបាក់លពមទាំងនមប
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 ត័  មួយសនវឹកណៅណអាយសម “សុាំបងណៅរកខ្ញុាំកុាំខ្ទនោ”  ពាករសាំដី ដដលណពារណពញណោយណសេកថី
ណមតាថ ករោុ របស់ណលាករដឌមន្រនថីណនះ បានណ្ឝើណអាយសមណកាតសរណសើរ និងណគ្នរព ណ ើយនិយយ    
តិេៗថា ៖ 

លពះណតជៈគុ ណមតាថ ខ្ញុាំបាទណនះ សុាំលពះណតជៈគុ កុះណអាយលបាក់ខ្ញុាំបាទណ្ឝើអឝីទនណលបាស សុាំ
លពះណតជៈគុ ណមតាថ ជួយរកការងារណ្ឝើ ការអីក៏បានដដរទនណលបាស ណអាយខ្ញុាំបាទណ្ឝើវញិណៅលាជា
ជាង ណ ើយនិយយតិេៗថា ៖ 

លពះណតជៈគុ ណមតាថ ខ្ញុាំបាទណនះ សុាំលពះណតជៈគុ កុះណអាយលបាក់ខ្ញុាំបាទណ្ឝើអឝីទនណលបាស សុាំ
លពះណតជៈគុ ណមតាថ ជួយរកការងារណ្ឝើ ការអីក៏បានដដរទនណលបាស ណអាយខ្ញុាំបាទណ្ឝើវញិណៅលាជា
ជាង ណ ើយនិយយតិេៗថា ៖ 

“ លពះណតជៈគុ ណមតាថ ខ្ញុាំបាទណនះ សុាំលពះណតជៈគុ កុះណអាយលបាក់ខ្ញុាំបាទណ្ឝើអឝីទនណលបាស 
សុាំលពះណតជៈគុ ណមតាថ ជួយរកការងារណ្ឝើ ការអីក៏បានដដរទនណលបាស ណអាយខ្ញុាំបាទណ្ឝើវញិណៅលាជា
ជាង ណលពាះខ្ញុាំបាទកាំពុងណដើររកការងារណ្ឝើ ការអីក៏បានដដរណអាយដតជាការងារសុេរតិ ខ្ញុាំបាទណ្ឝើបាន
ទាំងអស់ ណោយមិនណរ ើសណអើងថា្ងន់រសឺ្ស្ថលណែើយ។” 

“ខ្ញុាំជាអបករាជការ មិនដមនជាអបកជាំនួញណទ ដតខ្ញុាំ ណពញេិតថនិងជួយបងតាមសមតទភាព ខ្ញុាំលតូវនាំ
បងណៅណពទរសិន ណ ើយសុាំនាំបងឯងណៅឯផធះខ្ញុាំ បងឯងមិនណរ ើសណអើងការងារដមនរណឺទ?” 

សមខ្ាំលបឹងញញឹមទាំងដដលមានរាយកាយកាំពុងឈឺ្ចប់ណលពាះការណលតកអរណលើសលន់ពន់លប          
មា ។ 

ខ្ញុាំបាទមិនណរ ើសណអើងដទទនណលបាសណអាយដតណ យ្ ះថាការងារ ខ្ញុាំបាទណ្ឝើបានទាំងអស់សុាំណអា
យដតការងារណនះជាការងារសុេរតិ។ 

រ្យនថបានលូនណេញពីកដនវងណកើតឧបផទធវណ តុណនះសនែឹមៗ ។ សមបានអងគុយជិតណលាក
រដឌមន្រនថីលតង់បាាំងខ្ទងណលកាយ។ ណលាករដឌមន្រនថីបានសាំលឹងពិនិតរណមើលសមណោយការគិតដវងឆ្ង យ។ 
រ្យនថបានណបើកបរសាំណៅណៅឱសថាល័យលពះអងគឌួង។ 



សួន សរុនិ ទ ររះអាទតី្យថ្មរីះល ើផែនដីចាស់ 

107 
 

“ បង! ណលាករដឌមន្រនថីនិយយលបាប់សមតាមផវូវ ណោយការអា ិតអាសូរ ខ្ញុាំនឹងណអាយបងដ្
រទាំផធះសាំដបងខ្ញុាំ ណដើមផីណអាយបណងងាមានការណ្ឝើ ណ ើយមិនពិបាកតណៅណទៀត ”។ 

សូមអរគុ លពះណតជៈគុ ោស់ណ ើយទនណលបាស! សមណលើកថៃដសាំពះណ ើយណឆ្វើយណែើង 
ណស្សេដតលពះណតជៈគុ ណមតាថ ខ្ញុាំណៅេុះទនណលបាស។មនុសែណយើង លតូវដតពឹងពាក់គ្នប ណៅវញិណៅមក
ោបង ណលាកមន្រនថីសាំែឹងណមើលមុខ្សមណ ើយនិយណយណែើងយឺតៗ មនុសែលតវូមានសិទនណសយើគ្នប ដត 
សិទនណសរភីាពណនះលតូវមានលពាំដដន ខ្ញុាំរកីរាយោស់ កបុងការដដលខ្ញុាំបានជួយណលជាមដលជងមនុសែ
ដដលមានទុកខលាំបាក សុាំណទសេុះបង បងណ យ្ ះអី? 

“ ខ្ញុាំបាទណ យ្ ះ សម ទនណលបាស ” ។ 

“ បងឯងមានបងបាូន ឪពុកមាថ យឬណទបង?” 

“ ណទទនណលបាស . . . ” ។ 

“ ណបើអចច ឹងក៏ស្សលូដដរ ខ្ញុាំនឹងជួយបងឯងណអាយបានស្សួល ខ្ញុាំមិនលតវូការអីណលៅពីណសេកថី
ណស្ថយ ះលតង់សុេរតិរបស់បងឯងណទបង ” ។ 

“ បាទទនណលបាស! ខ្ញុាំបាទនឹងណ្ឝើជាអបកបាំណរ ើ លពះណតជៈគុ ណោយណសេកថីណស្ថយ ះលតង់តណរៀង 
ណៅ ”។ 

ជីវតិរបស់សម បានវលិវល់ផ្វ ស់បថូរណៅតាមយថាកមយ . . .  ។ 

សមបានទទួលនូវណសេកថីសុខ្កាយសបាយេិតថលគ្នន់ណបើបនថិេ ណៅណលកាមមវប់ដាំបូលផធះរបស់
ណលាករដឌមន្រនថីកាំណលាះដដលមានេិតថទូលាំទូលាយេាំណពាះជនរមួជាតិទូណៅ។ 

                                                              
ភាគទី១៧                                        កសកិរថ្ម ី

 ណោយស្ថរកិរយិមាទដ៏សុភាពរាបស្ថររបស់សម ណលាករដនមន្រនថក៏អា ិតអាសូរនិង
ស្សលាញ់សមជាខ្ទវ ាំងសមមានលជកណកានណៅណលកាមមវប់ថៃនដាំបូលផធះរបស់ណលាករដនមន្រនថីណោយណសេ
កថីសុខ្ស្ថនថ។ 
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 បុ៉ដនថសមសមវឹងណមើលណ ើញថា ការរស់ណៅកបុងឋានៈជាកមយករណៅរាជធានីមិនដមនជាការ
សុខ្កាយសបាយេិតថរស់ណោយមានកិតថិយស្េុាំណ្េើង,រស់ណៅណោយការេាំណរ ើនលូតលាស់ណែើយ ការ
រស់ណៅកបុងលកងុេាំនូនបុ៉នយ នឆ្ប ាំមកណនះ ជីវតិរបស់សមលតូវរេិរលិបនថិេមថងៗ ដូេជាបុបាព ដដលណគ
យកណៅោាំណៅកបុងណផើងគ្នយ នជីរជាតិណ ើយដដលកាន់ដតសឝិតស្សណពានមួយថៃ្ងបនថិេៗ... 

 កបុងកាលដដលលបណទសកមភុជាបានឯករាជបរបូិរ ៏ ណ ើយណោយស្ថរស្ថប លពះ សទរបស់
លពះបាទសណមថេលពះ នណរាតថម-សី នុ ជាលពះមហាកែលក ដ៏ណឆ្បើមកបុងទាំព័រលបវតថិស្ថស្រសថដខ្យរ លពះរាជា
ោេលកទាំងមូល ដដលធាវ ប់ជួបលបទះនូវអសនថិសុខ្ ដដលជាម នថរាយយ៉ងសាំណបើមណោយ ស្ថរ
ពួកឧទធ មណនះឥែូវក៍បានដលបកាវ យណៅជាមានសនថិសុខ្យ៉ងពិតលបាកដ។ 

 លបជារាស្រសថដខ្យរលគប់ជាន់ថាប ក់ ណទះណៅកបុងទីលកុងកថី ស្សុកដស្សេាំការកថី ក៍បានទទួលនូវ ណសេកថី
សុខ្ណកែមកានថឥតមានភ័យបារមយ ៏េាំណពាះអសនថិសុខ្ណទៀតណែើយ។ 

 សមបានសាំែឹងណមើលណៅណ ើញនូវការដ៍សាំខ្ទន់មយ៉ង ដដលអាេនាំឲរជីវតិណគ ឲរមាន 
ជាំហាន្នណឆ្ភ ះ ណៅកាន់ណសេកថីេាំណរ ើនរងុណរឿងណៅអនគតណនះគឺសមបាននឹកណ ើញដល់វាល 
ដស្សដ៍ ា្ំណ្ង ដតគ្នយ នអបកភជួររាស់។ វាលដស្សស្សុកសមអាេនឹងកាវ យណៅជាគាំនរ លទពរសមផតថិ យ៉ង
វណិសសបាន លបសិនណបើមានកសិករខិ្តខ្ាំកាប់គ្នស់សាំរកុភជួរ រាស់ជា្យីគួរឲរស្ថថ យោស់! ស្ថថ យ
ដស្សភវឺដដលជាគករ ថិ៍មរតកពីបុពឝបុរសបានស្ថងទុកឲរមក ណ ើយសមបានណបាះបង់ណចលនូវមតិ
ដដលមានតាំថៃលណនះអស់េាំនួនណលេើនឆ្ប ាំោស់មកណ ើយ!......ដតការណបាះបង់ណចលណនះ ក៍មិនដមន
ដលបណសេកថីថាសមណខ្ភើមណអើមេាំណពាះការរកសីុ  ណោយកាំលាាំងកាយដ៍សុេរតិណនះណែើយ។ កាល
ដដលសមណបាះបង់ដស្សេាំការណចលណ ើយមកណៅទីលកងុណនះ វារតិដតណ្ឝើឲរសមមានសភាពដុនោប
ជាងណៅស្សុកដស្សេាំការណទៀត។      សមណបាះបង់ដស្សេាំការណចលក៍ណលពាះអសនថិសុខ្។ 

 ឥែូវណនះលពះអាទិតរ្យីបានរះណៅណលើដផនដីចស់ ណ ើយគឺរះណៅណលើដផនដីថៃនអោនិគម
បារាាំង ណ ើយនឹងដផនដីថៃន អបកនណយបាយណបាកលបាស់លពះអាទិតរ្យីបានយកនូវណសយើថៃន សនថិភាពមក
បាេជះណៅណលើដផនដីចស់ ! សមបានតាាំងេិតថយ៉លង    លតូវដតលតែប់ណៅលីេប នងគ័ល   រនស់ណៅ
ស្សុកកាំណ ើ តដូេជាណពលមុនវញិ ……….។ 
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 សមសបាយររីាយោស់ កបុងកាលដដលនឹកណ ើញដល់ជីវភាពថៃនកសិកររបស់ខ្វួនពី អតីត 
ដដលណពារណពាញណៅណោយឥសែរភាពនិងសុខ្ដុមរមនសមក៍កាត់េិតថថា លតូវដតលតែប់ណៅ       
កាន់ជីវភាពចស់ណនះវញិ។ 

 សមណៅចាំបានណទៀត កបុងថៃ្ងនកខកថនបងកែមួយណនះលពះមហាវរីកែលត លពះបិតាឯករាជរជាតិ 
លទង់បានដ្វងលពះរាជសុនធរកថា ណៅកាន់ជនរមួជាតិ ណដើមផីោស់ណតឿនលបជាពលរដឌឲរនឹក រលឹកដល់
វាលដស្សណយើង ណលពាះវាលដស្សណនះណ ើយជាឫស ណលពាះសមយល់ថាវាលដស្ស ដខ្យរគឺ ជាជលងុកមាស
ណពលជ ណសដឌកិេចក៍បានលូតលាស់។ ណ តុណនះកបុងឋានៈជាពលរដឌដខ្យរណសបហា ជាតិមាប ក់ សមក៍បានណបថ
ជាង េិតថថា លតូវដតលតែប់ណៅកាន់ស្សុកកាំណ ើ តវញិ    ណដើមផីពួតថៃដគ្នប ជាមួយកសិករដខ្យរ ទាំងឡាយ  
កស្ថងណ ឿនណសដឌកិេច      ដដលបានលទឌុណលទមណរេរលិកបុងសម័យអាោននិគមនិយម ឲរបាន
ខ្ភស់លតដដតណែើងវញិ…………………. 

 សមគិតថាលតូវយក នងគ័ល រនស់ េបកាប់ េបជីក កណ ថ ៀវមកណ្ឝើជាណលគឿងឧបករន ៍ ថៃន
អាជីកមយ្ យី ណោយលតូវលតែប់់ណៅកស្ថងជីវភាព “ កសិករ្យី “    ណោយរសួរាន់…… 

 ពិតដូេគាំនិតដមន សមលតែប់ណៅលបកបការងារកសិកមយវញិណោយេិតថ ដតអស់ណពលបីឆ្ប ាំ មក
ណ ើយការណ្ឝើដស្ស ពុាំទន់បានផលលាមកឲរសមណៅណែើយ លពះសមលតូវណ្ឝើដស្សលបវាស់នឹង ណម  ណបើ
ណម បងហូរណភវៀងេុះមក កសិករទាំងឡាយមានសមជាណដើម ក៍មានសងឃមឹ    សមនិង កសិករដខ្យរភាគ
ណលេើនណ្ឝើដស្សមិនសូវបាេាំណរ ើនណស្ថះ។ សមនិងកសិករឯណទៀតៗលតួវធាវ ក់េុះកបុងណសេកថីអស់      
សងឃឹម … 

 បុ៉ដនថការអស់សងឃឹមរបស់កសិករមានសមជាណដើមណនះ ពុាំដមនឋិតណៅអស់មួយជីវតិណទ នុះ
 ប! កសិករទាំងណនះលតួវបានរកីរាយណែើងវញិណ ើយ……  ជីវភាពកសិករដដលកាំពុងដតណលកៀម លកាំ
សឝិតស្សណពានណនះឥែូវក៍ដលបណៅជាស្សស់លបកបណោយណសេកថីសងឃមឹយ៉ង ា្ំទូលាយណែើងវញិ
ណ ើយ…. 

 សងឃឹមអឝី? សងណឹមណលើការណ្ឝើដស្សេាំការលបវាស់នឹងណម ណនះឫ? 
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 មិនដមនណទ ! សមឈ្ប់សងឃឹមណលើណម ណទៀតណ ើយ ដតសមដបរជាមានសងឃឹមណៅណលើ          
“ នណយបយទឹក”  ណៅវញិ… 

 ចប់តាាំងពីសម័យសងគមរាស្រសថនិយមណកើតណែើងណ ើយកាន់់កាប់លបណទសណលកាមការដឹកនាំ ដ៍ភវឺ
ស្ថឝ ងរបស់សណមថេលពះនណរាតថម សី នុ មកលបណទសកមភុជាបាន្នមួយជាំហានយ៉ងដវង ណៅកាន់
សម័យ្យី “ សម័យកស្ថង” ។ 

 រាជរោឌ ភិបាលបានជួយយឺតណយងណលើកកាំរតិជីវភាពលបជារាស្រសថណោយលបគល់ វ ិ្ ីណ ើយ ជា
ពិណសសគឺ “ ដផនការលបចាំឆ្ប ាំ”  ដដលណៅកបុងណនះ មានការ “ តទកមយ” ជាដួងលពលឹងរបស់កសិករ
…. 

 សពឝថៃ្ងណនះ សមដលងសងឃឹមណលើណម ណទៀតណ ើយ ណលពាះសមមានទាំនប់ទឹក មានស្សះ មាន
អ ថូ ងណលបើលបាស់លគប់លគ្នន់ កាលណពលមុន សមលតូវអុេ្ូបបន់លពះសាំពះណទវតាសុាំទឹកណភវៀង ដត  
ឥែូវណទះបីណបើគ្នយ នណភវៀងសមក៍មិនអស់សងឃឹមដដរ ណលពាះកបុងស្សុករបស់សម ដដលកាលពីណដើមគ្នយ ន
ទាំនប់ទឹក គ្នយ នស្សះ គ្នយ ន អ ថូ ងឥែូវក៍បានដលបកាវ យណៅជាសាំបុកទឹកតឥខ្ឝះខ្ទត… 

 រាជរោឌ ភិបាលសងគមរាស្រសថនិយម បានដឹកនាំលបជារាស្រសថស្ថទ បនទាំនប់ទឹកឲរជីកស្សះ ជីក   
អ ថូ ង ជាណលេើនណៅកបុងស្សកុរបស់សម។ កសិករទងឡាយមានសមជាណដើមក៍បានខិ្តខ្ាំជួយ       
កស្ថងណោយណសេកថីរកីរាយ… 

 កសិករទាំងឡាយមានសមជាណដើម ដលងមានណសេកថីលពួយបារមយ ៍ពីណរឿងទឹកសាំរាប់ ណលបើ
លបាស់នឹងណ្ឝើដស្សេាំការណទៀតណ ើយ ជាពិណសសដីដស្សេាំការរបស់សមដដលកាលពីមុនៗមក បាន    
ផថល់ផលយ៉ងតិេតួេសថួេណសថើងណនះ ឥែូវក៍បាន ុេផលយ៉ងសាំណបើមដល់កសិករ្យីណនះ។ 

 សមនឹកណពញេិតថេាំណពាះនណយបាយទឹក គឺ តទកមយណលើទាំនប់ទឹករកអឝីណលបៀបគ្នយ ន   ដស្ស សម
បានេាំណរ ើន ដស្សរបស់កសិករឯណទៀតក៍បានេាំណរ ើន ណ ើយវាលដស្សលគប់ជនបទ កបុងលពះរាជាោេលក
ទាំងមូលក៍បានេាំណរ ើនដដរ កាលណបើកសិកមយបានេាំណរ ើនដូណេបះណសដឌកិេចជាតិក៍បានលូតលាស់យ៉ងពិត
លបាកដ… 



សួន សរុនិ ទ ររះអាទតី្យថ្មរីះល ើផែនដីចាស់ 

111 
 

 ណលៅពីណនះរាជរោឌ ភិបាលសងគមរាស្រសថនិយម បានជួយយឺតណយងកសិករមួយផវូវណទៀតគឺ ជួយ
ណលើកតាំណកើងផលិផលដដលណកើតណែើងកបុងលបណទសណយើង អាស្ស័យណ តុណនះផលិតផលដខ្យរក៍លតូវមាន
ជាំ ររងឹបឹុងនឹងថៃ្វ្បូរកបុងផារកបុងលបណទស និងផារបរណទស… 

 មិនដមនមិនបាេ់ពលពួយដតអាំពីណរឿងខ្ឝះទឹកណ្ឝើដស្សណទសមលតូវមិនបាេ់លពួយបារមយ ៍អាំពីការ
ខ្ឝះខ្ទតពូជដាំោាំ ការបាំផ្វ ញថៃនសតឝេថៃលង ដដលដតងដតសីុបាំផវញនូវដាំោាំណផែងៗណទៀតផង 

 សពឝថៃ្ងណនះ ណៅកបុងស្សកុរបស់សម ក៍ដូេជាណៅលគប់តបន់ថៃនលពះរាជាោេលកដដរគឺ រាជរោឌ
ភិបាលបានបណងេើតលកសួងកសិកមយសាំរាប់ណ្ឝើគាំរដូល់កសិករ កបុងការប ថុ ះពូជលពមទាំងសាំរាប់ការពារ
ផលដាំោាំរបស់កសិករណទៀតផង។ 

 សមបានទទួលនូវកាតពនរល់ ឝឹកហាត់លគប់ដផបកមានការណ្ឝើដីឲរមានជីវជាតិ ការប ថុ ះពូជ
ធារ។ល។ អាំពីភាប ក់ងារថៃនលកសួងកសិកមយ។ សមរតឹដតសបាយេិតថេាំណពាះកិេចការរបស់ខ្វួនោស់
ណៅណទៀត។ 

 ណពលមួយណនះសតឝេថៃលងបានសីុបាំផ្វ ញស្សវូ របស់សមនឹងអបកស្សងុឯណទៀត។សមបាន ណៅ
បថឹងលកសួងកសិកមយ ណដើមផីឲរជួយលបយុទននឹងសតឝេថៃលង។ លកសួងណនះក៍បានចត់ភាប ក់ងារឲរ ណេញណៅ
លបតិបតថិការបាេថាប ាំកាំចត់សតឝេថៃលងតាមពាករសុាំរបស់សម…   សមបានណ ើញេាស់ និងដភបកថា 
កបុងសម័យបេចុបផនប គឺជាសម័យកស្ថងរបស់សងគរាស្រសថនិយម មិនដមនដូេសម័យ អាោនិគមរាាំង 
ឫកបុងសម័យឯករាជរដកវងកាវ យណនះណែើយ។ 

 សម័យសងគមរាស្រសថនិយម គឺជាសម័យដដលរាជរោឌ ភិបាល បានជួយណលជាមដលជងកសិករ កបុង
ការណ្ឝើដស្សេាំការ ណ ើយដ្មទាំងណលើកតាំណកើងកសិករ ឲរកាវ យណៅជាពលរដឌដ៍មាន តាំថៃលកបុងសងគម
ជាតិ កសិករសម័យលពះសី នុមិនដមនរាប់ណអាន ឫ ណថាកទបដូេសម័យមុនៗ ណែើយ… 

 សមស្សលាញ់សងគមរាស្រសថនិយមណសយើណោយជីវតិ...សពឝថៃ្ងណសេកថីណស្ថយ ះលតង់ដដល ូរណេញពី
ដួងេិតថដ៏បរសុិទនណនះ សមបានបូរជាេាំណពាះសងគមរាស្រសថនិយមណោយណសេកថីណគ្នរព... 
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 សមបានណ ើញេាស់នឹងដភបកថា លពះបិតាឯករាជរជាតិលពះអងគលទង់មិនលបកាន់លពះរាជ  
ឋានៈណែើយ...លពះអងគដតងយងណេញណៅលបតិបតថិការ តទណោយផ្ធ ល់លពះ តទកមយណ ើយ ឲរណេះ 
អា ិតអាសូរស្សលាញ់រាស្រសថ… 

 សម័យសងគមរាស្រសថនិយម មន្រនថីរាជាការលគប់របួលតូវណបាះបង់នូងដងប៉ាកាណចល មួយណពល 
មួយលគ្ន ណដើមផីណៅចប់ ,រនស់, េប, បងគី ជួយណ្ឝើដស្សរាស្រសថនឹងណដើមផីបងាហ ត់េិតថគាំនិតរបស់មន្រនថីរាជ
ការឲរដឹងសុខ្ទុកខ និងជីវភាពរបស់លបជារាស្រសថ។ 

 សមហ៊ាននិយយថា កបុងទាំព័រលបវតថិស្ថស្រសថដខ្យរ គ្នយ នលពះមហាកែលតអងគោ ឫ វរីជនរបូោ
ដដលណេញណៅណ្ឝើការ តទកមយ ណោយលពះ សទ ឫថៃដដូេសណមថេលពះនណរាតថមសី នុណនះ ណែើយ។ 
កបុងណពល្យីៗ ណនះ សណមថេលពះឧបយុវរាជលទង់បានណសថេយងណៅលបតិបតថិការ ញណោយផ្ធ ល់ លពះ
 សទរបស់លពះអងគណៅជិតស្សុកភូមិរបស់សម។ ណោយស្ថរការស្សឡាញ់ណពញេិតថណលពាះណ ើញ    
េាស់ថាសងគមរាស្រសថនិយមណលកាមការដឹកនាំដ៍ភវឺស្ថឝ ងរបស់សណមថេលពះឧបយុវារាជនណរាតថមសី នុ 
ពិតជាណ្ឝើផលលបណយជន៍ឲរលបជារាស្រសថណោយជាក់ដសថងណនះ សមបានខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងណដើរបចចុ ះ     
បចជូ លអបកស្សកុអបកភូមិឲរយល់ដល់តាំថៃលថៃនការ តទកមយស្សឡាញ់ តទកមយ ណ ើយនាំគ្នប សយ័លគេិតថ
េូលណៅជួយរបួរមួកបុងការ តទកមយណនះ…ការ តទកមយណនះក៍បានសណលមេផលគួរជាទីណពញេិតថ… 

 សមបានយកកាំលាាំងកាយនិងកាំលាាំងេិតថបូជាេាំណពាះសងគមរាស្រសថនិយម ណោយឥតខ្ទវ េ
ណនឿយ ត់ណស្ថះណែើយ។ មិនយូរបុ៉នយ នលបជារាស្រសថកបុងស្សុកភូមិ ក៍ស្សឡាញ់ ណគ្នរពសមនិងស្ថថ ប់
បងាគ ប់សម ណ ើយទុកសមដូេជាណមណកើយរបស់ខ្វួន... 

 ណោយស្ថរណសេកថីណស្ថយ ះលតង់របស់សមេាំណពាះជាតិ,ស្ថសន,លពះមហាកែលកតិនិងណសេកថី  
លបឹងដលបងេាំណពាះការងារលគប់ដបប មានការដឹកនាំលបជារាស្រសថណអាយណ្ឝើការ តទកមយជាណដើមដដលជា
ការជួយណោយបានសណលមេនូវណគ្នលបាំ ងរបស់សងគមរាស្សនិយមណនះរាជរោន ភិបាលក៏ណពញេិតថ
េាំណពាះអកបផកិរយិរបស់សមជាខ្ទវ ាំង ណ ើយបានសរណសើរសមណោយរងាឝ ន់និងណលគឿងឥសែរ
យសណផែងៗដ៏គូរណពញេិតថ។ 

 មិនយូរបុ៉នយ នសមលតូវបានលបជារាស្រសថស្សុកភូមិណបាះណឆ្ប តណលជើសណរ ើសតាាំងឲរណ្ឝើជាលបធាន    
កមាយ ្ិការកបុង ុាំថៃនសងគមរាស្រសថនិយម... 
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 កាលដដលបានណ្ឝើជាលបធានណ ើយ សមក៏រងឹរតិដតលបឹងដលបងណ្ឝើការោស់ណៅណទៀត...សម
បានដឹកនាំអបកស្សុកឲរណដើរតាមណលកាយរបស់សណមថេស ជីវនិគឺដឹកនាំឲរណេះស្សលាញ់ការងារ,ពួត
ថៃដគ្នប ជីកស្សះអ ថូ ងណលើក្បល់,សង់ស្ថភ ន សង់ស្ថលាណរៀន។ល។ណលៅពីណនះសមដឹកនាំអបកស្សុក
ឲរណេះស្សលាញ់ករ ីយកិេចថៃនពលរដនដ៏លាមានការកមាច ត់ទុេចរតិជាណដើម។ 

 ជាពិណសសបាំផុតសមបាដឹកនាំអបកស្សកុឲរស្ថគ ល់ពីតាំថៃលថៃនសមាជជាតិណពលសមាជមថងៗ
 អបកស្សកុសមដតងដតនាំគ្នប មករបួរមួលបជុាំជាណលេើន។ 

 អបកស្សកុសមកាលពីណដើមលងង់ណមវ  ឥលូវបានដលបណៅជាមនុសែណេះដឹងនិងយល់ការ ៏ 

ស្សុកសមដដលដតងជួបលបទះនូវទុរ មកិែកាលពីណដើមណនះ ឥលូវក៏ដលបកាវ យណៅជាស្សុកសមផូរ
សបាយ...អបកស្សកុសមកាលពីណដើមមានភាពដុនោបណនះ ឥលូវក៏ដលបកាវ យណៅជាមានភាព
្ូរធារជាងមុនជាណលេើន...។ 

             
                               

ភាគទី១៨                                    សមាជជាត្ិលលើកទី៩ 

 រ្អ័យបានលូនេូលេតណៅស្ថទ នីយ៏ភបាំណពញណ ើយ...អបកដាំណ ើ រទាំងឡាយមានណសេកថី
រកីរាយសបាយជាខ្ទវ ាំង កបុងការដដលខ្វូនបានមកដល់ទីណៅណោយសុវតទិភាព។ស្ថទ នីយ៏ភបាំណពញ
ណៅណពលណម៉ាង១២ណនះ មានភាពអូ៊អរខុ្សលបលកតី ណោយស្ថរលបជាជនមករង់ចាំទទូលបង
បាូនញាតិមិតថដដលណ្ឝើដាំណ ើ រមកកាន់លពះរាជធានីណដើមផេូីលរមូកបុងសមាជជាតិណលើកទី៩ដដលនឹងលតូវ
ណ្ឝើណៅថៃ្ងដសាកណនះ។សាំដលងដស្សកណៅថា និយយគ្នប បានលាន់លឺណែើងកងរ ាំពង...អបកដាំណ ើ រ
ទាំងឡាយខ្ាំលបឹងលបណលជៀតេុះពីរ្អ័យណោយលបញាប់លបញាល់។ 

 ណលកាយណពលបានេុះពីរ្អ័យណ ើយណដើរណេញពីស្ថទ នីយ៏រ្អ័យមក សមបានណែើងជិះ
លតីេលកយនណៅសាំោក់ណៅសោន គ្នរលាំដ រអាកាស។ 

 ចប់តាាំពីវនិទីដដលបាន្នណជើងេូលមកជាន់ទឹកដីថៃនទីលកុងភបាំណពញសមបានសណងេត
ណ ើញលពះរាជធានីមានទិដនភាពអូ៊អរកុះករខុ្សពីសម័យ៧-៨ឆ្ប ាំមុន...ណៅតាមវ ិ្ ីននរ្យនថ
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ណទេលកយន,លតីេលកយន។ល។ដតងណ្ឝើដាំណ ើ រណៅឥតឈ្ប់ឈ្រ ដដលញុាាំងឲរមាន
សកមយភាពរស់រណវ ើកជានិេចកបុងេរាេរ ដ៏មានរណបៀបណរៀបរយថៃនលពះរាជធានី... 

 លាង េថៃនថៃ្ងណនះសមបានជិះលតីេលកយនណដើរណមើលទីលកងុ ដដលទុកដូេជាមុខ្មាត់ថៃន         
លបណទស។សមបានសណងេតណ ើញេាស់នឹងដភបកថា កបុងរយៈណពលបុ៉នយ នឆ្ប ាំកនវងណៅណនះរាជធានី
ភបាំណពញបានដលបរបូភាពខុ្សដបវកពីណដើមឆ្ង យោស់គឺណគ ោខ នកាន់ដតរកីេាំណរ ើនណែើង ណ ើយកាន់ដត
មានកាំពស់ណែើងរ ូតដល់ណៅ ៧-៨ជាន់។ ណរាងភាពយនថក៏កាន់ដតមានេាំនួនណលេើនណែើង ឯផវូវ្បល់ក៏
លតូវបានពលងីក ា្ំៗជាងមុនណសធើរដតទាំងអស់…ណៅតាមសងាេ ត់នន ដដលកាលពីណដើមគ្នយ នការេាំណរ ើន
ទល់ដតណស្ថះណនះ ឥែូវបានដលបកាវ យណៅជាមានផវូវ្បល់ មានទឹកម៉ាសីុន និងណភវើងអគគីសនីណលបើ
លបាស់លគប់លគ្នន់…ស្ថភ នកូនកាត់កាលណដើមជាកដនវងសាំរាប់ ិតកវិនទឹកសាំអុយណនះ ឥែូវស្ស្ថប់ដត
មានលបាស្ថទមួយផុតណែើងយ៉ងលាវេិិលតមិនខុ្សគ្នប ពីវមិានថៃនលបាស្ថទអងគរវតថ។ នុះគឺអនុសាវរយ៍ី
ឯករាជរ…ណ ើយចប់តាាំងពីវមិាន្យីណនះ លតង់ណៅខ្ទងណកើតផារកាប់ណគ្ន ណឆ្ៀងណៅដល់មុខ្វតថដកវលពះ
ណភវើងឥែូវបានដលបរបូភាពណៅជាទាំណនើប…ផវូវទាំនប់ទឹកពីស្ថភ នលពះមុនីវងែរ ូតណៅដល់ស្ថទ នយមរាជ 
( គ.មណលខ្ ៤ កនវះផវូវកាំពត ) កាលពីណដើមជាកដនវងស្ថង ត់គ្នយ នអបកោហ៊ានណដើរដតមាប ក់ឯងណនះ 
ឥែូវមានផវូវដ៏ស្ថា តមានផធះសាំដបងកុះករ ដដលសង់ណោយមានរណបៀបណរៀបរយ…ណៅតាមវ ិ្ ីលពះមុនី
វងែេាំខ្ទងលិេផារ ា្ំ្យីកាលពីណដើមសុទនដតជារងគស្ថលនិងផធះសវឹកតូេៗ ណ ើយជាជាំរកថៃនពួស្សី     
ណពសយឥែូវបានដលបរបូណៅលគឹះស្ថទ ននិងសោឌ គ្នរ ា្ំៗខ្ភស់លតដូេលតដឹម…ខ្ទងលិេេណនវ ះណៅគឺ   
េាំការេិន ដដលកាលពីណដើមជាេាំការរបស់ពូកេិន លបសិនណបើណដើរមិនលបយ័តបវដងឝង ណ ើយមានកវិន
អណស្ថេណនះឥែូវ ក៏បានកាវ យណៅជាសងាេ ត់ ជាំនួញដដលមានលគឹះស្ថទ ន ា្ំៗដដរ…ភូមិ ដលពក កាលពី
ណដើមជាជាំរករបស់ពួកស្សីណពសយនិងពួកអបកណលងឥែូវបានដលបរបូណៅជាស្ថលាភូមិនធវជិាជ ណពទរ ណរាង
វារេីលកនិងមនធីរណទពរកាល់ដម៉លត...ណ ើញវតថភបាំកាលណដើមណែើយ ជាកដនវងសាំរាប់ពួកណចរចាំស្ថធ ក់បវន់ 
ពួកអបក ណលងចាំស្ថធ ក់និងជាកដនវងសាំរាប់ពួកណនះជុះអាេម៍ ឥែូវបានដលបកាវ យណៅជាកដនវងសាំរាប់
លបជាជនដកកណងហើមយកខ្រល់អាកាសដ៏លាបរសុិទនណៅណពលលាង េលតជាក់… 

ណៅតាមជួរមាត់ទណនវសមបានណ ើញជាំរកកមយករលីដសងមួយ…លពះពុទនមានបុ រសមបាន
ណ ើញជាំរកកមយករលតីេលកយនមួយកដនវងណទៀត ណ ើយកបុងណពលណនះ សមបានណ ើញពួកកមយករលតី
េលកយនកាំសត់ទាំងឡាយ កាំពុងលជកណៅកបុងទីណនះណោយណសេកថីរកីរាយសបាយយ៉ងថៃលកដលង… 
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សមនឹកស្ថថ យោស់…ស្ថថ យកាលដដលខ្វួនណៅជាកមយករកាលពី៧-៨ឆ្ប ាំមុនខ្វួនគ្នយ នទីពឹង 
គ្នយ នជាំរកណដើរណដកតាមសាំយបផធះេិនឫណលកាមណដើមណឈ្ើ…ឥែូវពួកកមយករសម័យ្យីបានជួបលបទះនូវ
វាសនយ៉ង ា្ំ  គឺបានទទួលនូវការឧបតទមមយ៉ងកក់ណៅថ ពីរាជរោឌ ភិបាល ដដលជួយសណន្រងាគ ះណអាយ
មានកដនវងសាំរាប់លជក អាស្ស័យណដើមផកីារពារនូវណភវៀងផគរនិងកាំណៅថៃនលពះអាទិតរ…  

តពីណនះមកសមបានលបទះណ ើញនូវអេឆរយិវតទុជាណលេើនណទៀត ដដលណទើបដតនឹងផុសណែើងកបុង
សម័យសងគមរាស្រសថនិយមណនះ… 

ស្ថលាបឋមសិកា អនុវទិយល័យ វទិយល័យ មហាវទិយល័យ បានផុសណែើងជាណលេើនជាំនួស
រងគស្ថលកាលពី៧-៨ឆ្ប ាំមុន…មនធីរណពទរលពះមហាកែលតយនីកុសុមះសាំរាប់លពះសងឃ មនធីរណពទរ
មិតថភាពដខ្យរសូណវៀតឪសថាល័យលគប់សងាេ ត់ មនធីរសមមព ណ ើយនិងលគឹះស្ថទ នទាំណនើបៗទាំងឡាយកបុង
មនធីរណពទរចស់នសម័យអាោនិគមនិយមបារាាំង គឺមនធីរណពទរលពះណកតុមាលាឥែូវក៏បានដលបរបូ
ភាពណៅជាស្ថា តសាាំ… 

សមបានសណងេតណ ើញនូវការេាំណរ ើនលូតលាស់ យ៉ងសាំណបើមខ្ទងផវូវស្ថធារ ៈសុខ្ទភិបាល
នសម័យបេចុបផនប ណោយស្ថររាជរោឌ ភិបាលបានគិតដល់វ ិ្ ីការពារសុខ្ភាពលបជារាស្រសថ មិន
បណោថ យណអាយលបជាជនលកីលកលាំបាកណវទនឈឺ្ថាេ ត់ណោយឥតទីពឹងដូេសម័យមុនណែើយ…រាជរោឌ
ភិបាលបានចត់វធិានការណ្ឝើណអាយលបជារាស្រសថតូេតាេមានទីពឹងដ៏កក់ណៅថ ខ្ទងផវូវសុខ្ទភិបាល…មិន
ដតបុ៉ណោត ះសមបានសណងេតណ ើញថា ណៅលគប់ជនបទកបុងលពះរាជោេលកទាំងមូលក៏មានការ        
េាំណរ ើនខ្ទងផវូវសុខ្ទភិបាលដូេគ្នប នឹងការេាំណរ ើនណៅលពះធានីដដរ… 

ណ ើញដូណចប ះ សមនឹកស្ថថ យោស់…ស្ថថ យកាលខ្វួនណ្ឝើជាកមយករណៅទីលកុងខ្វួនគ្នយ នទីពឹង
ណលើមនធីរណពទរ ឥែូវលបជាជនទូណៅមានទីពឹងដ៏កក់ណៅថ …សមនឹកស្ថថ យណខ្ទយ េលបពននជាខ្ទវ ាំង…ស្ថថ យ
កាលពី ៧-៨ឆ្ប ាំមុនណនះមនធីរណពទរមិនដមនជាទីពឹងរបស់សលបជារាស្រសថដូេសពឝថៃ្ងណនះ ណម៉វះសយ
លបពននខ្វួនមិនស្ថវ ប់បាត់បង់ជីវតិណែើយ ណ ើយអាេមានជីវតិរស់ណៅណមើលណ ើញនូវការេាំណរ ើនលូត
លាស់របស់លបណទសជាតិជាមិនខ្ទន… 

សមបានសណងេតណ ើញនូវរ្យនថទាំណនើបៗ លគប់ដបបដដលកាន់ដតបណងេើតេាំនួនណលេើនណែើងៗជា
លាំោប់…ណៅកបុងណពលយប់សមបានណ ើញពនវឺណភវើងអគគិសនីភវឺណលពាងលពាតដូេណពលថៃ្ង…ណៅតាមវ ិ្ ី
នន ណៅតាមលគឹះស្ថទ នជាំនួញ ឬណរាងភាពយនថទាំងឡាយសុទនដតមានេណងេៀងអគគីសនីព ៌លក ម
ណខ្ៀវ ណលឿង ភវឺណលពាងលពាតគួរណអាយេង់ទសែនយ៉ងថៃលកដលង… 
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ការទាំងណនះសណអាយណ ើញថា លបណទសកមភុជាកាន់ដតមានការរកីេាំណរ ើនលូតលាស់ជាលាំោ
ប់។ ផធុយពីណនះណៅវញិ សមបានសណងេតណ ើញថា រងគស្ថលកាន់ដតវនិសបាត់បង់ណៅជាលាំោប់ដដរ
សមណៅចាំេាស់ថាកាលពី ៧-៨ឆ្ប ាំមុនណនះ គឺមុនណពលដដលលបណទសណយើងបានឯករាជរសមផូ ៍
មករាជធានីភបាំណពញសមផូរកុះករណោយរងគស្ថលទាំងឡាយមានបារស ករ ៍ បារ ិមាឡាយ៉ បារ
ខុ្េនិល បាររាលតីកាល្បល់។ល។ លុះមកដល់សម័យឥែូវរងគស្ថលទាំងណនះបានបិទទឝ រណសធើរ
អស់រលីង មានណៅសល់ខ្វះដដរដតជាេាំនួនតិេតួេ ណ ើយមិនសូវមានជាបាររាាំណលេៀងផង…ការទាំង
ណនះសណអាយណ ើញថាលបជាពលរដឌដខ្យរលគប់ជាន់ថាប ក់សពឝថៃ្ង បានដកដលបេិតថគាំនិតជា្យី គឺលះបង់
ណចលនូវការសបាយ ដដលចយវាយលបាក់កាសណចលឥតលបណយជន៍ជាណលេើន ណ ើយគិតដតពីខិ្តខ្ាំ
ណ្ឝើការរកសីុដតម៉យង ណដើមផីណលើកសធួយកាំរតិជីវភាពនិងលបណទសជាតិរបស់ខ្វួនណអាយបានេាំណរ ើនរងុណរឿង 
សមតាមលពះរាជបាំ ងដឹកនាំសណមថេលពះនណរាតថមសី នុលពះបិតាឯករាជរជាតិជាទីណគ្នរពនិងបូជា
របស់លបជាជនដខ្យរ…ម៉យងណទៀតសមបានសនបិោឌ នថាកបុងសម័យដដលលបណទសណយើង ឋិតណៅណលកាម
នឹមដដក របស់េលកពថិអាោនិគមនិយមបារាាំងនិងណលកាមអាំោេលគង់លគងកិេចការរដឌរបស់អបក
នណយបាយណបាកលបាស់របូខ្វះណនះ មន្រនថីរាជការភាគណលេើនដតងលបលពឹតថិអាំណពើទុេចរណិផែងៗ…លុះបាន
លបាក់កាសណលេើនណ ើយ លបាក់កាសទាំងណនះបានមកណោយងាយផង ណគដ៏នាំគ្នប យកណៅជះណចល
ណៅណលើរងគស្ថលនន ណោយេាំនយណចលណៅណលើស្សីកនថ ាំង ណៅណលើស្សីកូនកាត់ គ្នយ នស្ថថ យ
ស្សណោះណស្ថះ ណម៉ាវ ះណ ើយរងគស្ថលក៏លតូវលបោាំងលបដជងគ្នប ផុសណែើងដូេផែតិ… 

េុះសម័យឥែូវ ណ តុអឝីក៏បានជារងគស្ថលទាំងណនះបិទទឝ រ? អបកោបងខាំណអាយបិទទឝ រ? 

សាំនួរណនះសមអាេណោះស្ស្ថយរេួណោយខ្វួនឯងណោយមិនចាំបាេ់សួរអបកោ!...សម
សនបិោឌ នណ ើញថាចប់តាាំងពីណពលដដលលបណទសណយើងបានឯករាជរសាំបផូ ៍មករាជរោឌ                 
ភិបាលសងគមរាស្រសថនិយម ដដលមានអងគសណមថេលពះឧបយុវរាជជាលពះអគគមគគុណទធសក៏ ដ៏វាងថៃវនិងភវឺ
ស្ថឝ ងជាលបធានណនះ បានខិ្តខ្ាំណ្ឝើការយ៉ងណពញទាំ ឹង ណដើមផីដសឝងរកលបណយជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិ   
ពិតៗ ណលពាះរាជរោឌ ភិបាលបានខ្ាំជួយយឹតណយងលបជាពលរដឌតូេតាេខ្ែត់ណខ្ាយណោយលគប់វ ិ្ ី…
បានោក់បចដតិយ៉ងតឹងរងឹ ដល់មន្រនថីរាជការលគប់ជាន់ថាប ក់មិនណអាយណ្ឝើបាបរាស្រសថជិះជាន់រាស្រសថ 
សងេត់សងេិនរាស្រសថរ ាំណលាភណលើរាស្រសថ ឫ លបលពឹតថិអាំណពើទុេចរណិផែងៗ។ល។ ណោយបានបណងេើតណអាយមាន
លកសួងណបាសសាំអាតទូណៅ សាំរាប់ណបាសសាំអាតមន្រនថីរាជការទុេចរតិ ណមាវ ៉ ះណ ើយមន្រនថីរាជការដដលធាវ ប់
លបលពឹតថិអាំណពើទុេចរតិកាលពីជាំនន់មុន គឺធាវ ប់បានរបិជាន់រាស្រសថសងេត់ករស្រសថ ណដើមផីយកណៅេាំោយ
ណចលណៅណលើរងគស្ថលននកាលពីណដើមណនះ ឥែូវក៏លតូវខ្ទនបានបនថសកមយភាពរបស់ខ្វួនតណៅ
ណទៀត ណលពាះការដដលរាជរោឌ ភិបាលបានោក់បទបចដតិថដ៏តឹងរងឹយ៉ងណនះ ខ្ទនពុាំបានលបាក់េាំ ូល
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ណលៅណ ើយ ណតើណគបានអឝីសាំរាប់យកណៅេិចច ឹមស្សីកនថ ាំដ ឫស្សីកូនកាត់? ណលពាះលបាក់ណបៀរវតែរបស់
មន្រនថីរាជការទាំងណនះលយមដតចយវាយលគប់លគ្នន់សាំរាប់ផគត់ផគង់លគួស្ថររបស់ខ្វួនដតបុ៉ណោត ះ ណម៉ាវ ះ
ណ ើយរងគស្ថលននក៏លតូវគ្នយ នណភញៀវ ដដលជាការចាំចេ់លតូវដតបិទទឝ រណោយឯងៗ ណោយគ្នយ នអបក
ោបងខិតបងខាំ… 

រាលតីណនះ ណៅសោឌ គ្នរលាំដ អាកាស សមបានណដករ ាំពឹងគិតដល់ការេាំណរ ើនលគប់ដផបកកបុងលពះ
រាជអាោេលក ណោយស្ថរការកស្ថងរបស់សងគមរាស្រសថនិយមណលកាមដឹកនាំរបស់សណមថេលពះ
ឧបយុវរាជ ដដលជាលពះអគគមគគុណទសក៏ដ៏ណឆ្បើមរបស់លបជាជាតិដខ្យរ… 

សមបាននឹកដល់រណបៀបវារៈ ថៃនសមាជជាតិ…រណបៀបវារៈថៃនខ្មួយណនះបានទក់ទញ
អារមយ ៍របស់សមជាខ្ទវ ាំង។ នុះគឺ ខ្១២ដដលណសបើរណោយស ជីវនិថៃនណខ្តថកាំពង់សភឺ… 

សមនឹកណទើសេិតថនឹងរណបៀបវារៈណនះជាខ្ទវ ាំង ណលពាះថាសម័យដដលលបជាដខ្យរលគប់ជាន់ថាប ក់
កាំពុងដតរបួរមួគ្នប ណដើមផីកស្ថងជាតិ មិនគួរនឹងមានមនុសែដដលអួតខ្វួនថា ជាអបកណេះគិតដតពីស្សវារ  
ណវេណៅណលកាយខ្បងណគណែើយ…។ 
                                            
 

ភាគទី១៩                                    សមាជជាត្ិលលើកទី៩  

ណម៉ាង ៨ កនវះណ ើយ លពះអារ ុថៃនថៃ្ង្ យីបានបណចចញរសយីលតណេះលតេង់ណៅណលើថៃផធណម ព ៌
ពងលកស្ថនទិសបូព៌ ស ជីវនិ ស ជីវនី ជាសមាជិកថៃនសមាជទាំងឡាយបានមកជួបជុាំគ្នប ណៅ
កបុងបរណិវ ថៃនវាលលពះណមរ…ុ 

ណពលណនះគ ៈរដឌមន្រនថី សមាជិកថៃនសភាទាំងពីរលពះរាជវងានុវងែ មន្រនថីរាជការលគប់
តាំដ ង បានណសថេយងនឹងអណចច ើញមកដល់។ បនធ ប់មកណទៀតសណមថេលពះឧបយុវរាជលពះករោុជា
មាច ស់ជីវតិណលើតផូង និងសណមថេលពះមហាកែលតយនីក៏បានណសថេយងមកដល់ដដរ… 

កបុងលពះឋានៈ ជាលពះរាជ្ិបតីថៃនសមាជលពះករោុជាអងគមាច ស់ជីវតិណលើតផូងលទង់បានដ្វង
លពះរាជសុនធរកថាណបើកពិ្ីសមាជ។ ណលកាយពីណនះមកសណមថេ លពះឧបយុវរាជលទង់បានដ្វងលពះអងគ
ថា ស្ថឝ គមន៍េាំណពាះសមាជិកសមាជណោយលពះភលក័ញញឹមលបិមលបិយ។ រេួណ ើយលពះអងគលទង់ដ្វង
ណរៀបរាប់អាំពីការេាំណរ ើនលគប់ដផបកកបុងវស័ិយននថៃននណយបាយកបុងលបណទស និងណលៅលបណទស ដដលជា
លទនផលថៃនការកស្ថងជាតិរបស់សងគមរាស្រសថនិយមពីណពលសមាជជាតិណលើកទី៨ មកដល់សមាជ
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ជាតិណលើកទី៩ណនះ។ សមាជិកសមាជទាំងឡាយខ្ាំណផធៀងផ្ធ ត់ស្ថថ ប់ណោយយកេិតថទុកោក់…សណមថេ
លទង់បានគូសបញ្ញជ ក់ថា ចប់តាាំងពីណពលសមាជជាតិថៃនរារោឌ ភិបាលសងគមរាស្រសថនិយមបានេាំណរ ើនគួរ
ណពញេិតថ ដដលមានសមិទនិ ា្ំៗដូេតណៅណនះ ៖ 

ការណរៀេាំដផនការ ៥ឆ្ប ាំការស្ថទ បនណរាងេលកណ្ឝើលកោស ណរាងេលកវាយនភ ឍ  ណរាងេលកណ្ឝើ    
កាថ របនធះ ការស្ថទ បនមនធីរណពទរមិតថភាពដខ្យរសូរណវៀត ការបណងេើតអងគការរដឌស លគ្នស ណដើមផីលបមូលផថុាំ
ដ្ទាំណលបើលបាស់ណោយលកខ ៈលានូវណលគឿងសាំភារៈសាំរាប់អាជីវកមយដដលរាជរោឌ ភិបាលបានទទួលពី
មហាលបណទសថាមិតថននឫជាសមផតថិរបស់ខ្វួន ការអប់រ ាំ ឧបតទមមគ្នាំពារយុវជនដដលមានសមានេិតថ
េាំណពាះបណេចកណទសនឹងផលិតផលនិងការណបើកទឝ រការងារមុខ្របរ្យីដដល ជាលបណយជន៍ជាតិណអាយ
ដល់យុវជន ដដលកបុងណពលមុនឋិតណៅកបុងស្ថទ នភាពពិបាកឫដតលណតាល ការសនែាំសាំថៃេ ិរចដវតទុ
ជាតិដដលកាលណពលមុនលតូវបង់ខ្ទតជាណលេើនណោយស លគ្នសឯកជននិងការសីុសាំ ូក ឫ សម
គាំនិត ការបងខាំណលផឿននិងវាតណអាយ ា្ំទូលាយជាងណដើមនូវេលនផលិតកមយជាតិ ការនាំទឹកណអាយ
បានណលបើលបាស់លគប់លគ្នន់ណអាយលកុងភបាំណពញការណ្ឝើរេួនឹងសណមាម ្មហា្បល់មិតថភាពដខ្យរអាណមរកិាាំង 
ការចប់ណផថើមស្ថទ បនថៃនស្ថភ ន ា្ំណៅណលើទនវស្ថប ការពនវូតណអាយដវងនូវយនថណហាះថៃនណពា្ិេិនតុង។ 

ការស្ថទ បនណគ្នមបាំភវឺផវូវនវា ណៅណកាះរងុ សាំដែមណោយជាំនួយបារាាំង ការស្ថទ បនណ ើយ                  
សណមាម ្មនធីរណពទរ្យីដដលមានដលគណដក ១២ណៅភបាំណពញសាំរាប់កងណខ្មរមភូមិនធ ការបណងេើតមហាវទិយ
ល័យអកែរស្ថស្រសថ និងវទិយល័យដខ្យរ អង់ណគវស ការស្ថទ បនរេួណស្សេនឹងសណមាម ្នូវបោថ ញ
លបឡាយបចចូ លទឹកណៅណសៀមរាប បារាយ ៍ណោយជាំនួយអាណមរកិាាំង។ ការស្ថទ បននូវទាំនប់ទឹក
ឈូ្កសនិងលាំពូ និងការស្ថទ បនទាំនប់ទឹកណបតុងដដកណៅទឹកឆ្… 

លពះអងគលទង់បានដ្វងណរៀបរាប់អាំពីការលូតលាស់ ថៃនការកស្ថងជាតិណៅកបុងលកបខ្ ឍ ថៃន
លកសួងននរបស់ជាតិណ ើយលទង់បានណ្ឝើណសេកថីសនបិោឌ នណោយកាំ ត់សាំគ្នល់ថា ៖ 

កាលសម័យរវាងសមាជជាតិណលើកទ៨ និង ៩ណនះលបណទសកមភុជាបានជួបលបទះនូវលបលពឹតថិ
ការ ៍សាំខ្ទន់ៗ ដដលជួយគ្នប ដតដដលបណចចញណអាយណ ើញកាន់ដតេាស់នូវកាំលាាំងស្ថមគគី្ម៌ និង
អពយលកិតភាពរបស់ជាតិណយើង ដដលម៉យងពរុះសងឃរាសាំណបើមយ៉ងោក៏ពុាំអាេណ្ឝើណអាយរលាំណអាយ
អនថរាយបាន ម៉យងណទៀតដដលជាកងេលកវលិដឹកនាំលបណទសកមភុជាណយើងណអាយណៅកាន់ស្ថទ នភាពដ៏េាំ
ណរ ើនលូតលាស់ជាលាំោប់ណជឿនណលឿនណៅមុខ្ណលេើនកបុងផវូវអាររ្ម៌។ 

លពឹតថិការ ៍សាំខ្ទន់គឺ េលនឧលកិដឌរបស់ដខ្យរកផត់ជាតិឯងនិងេលនលបទុសថភាពដ៏
អសបផុរសអស្ថច ររថៃនរោឌ ភិបាលថៃនលបណទសខ្វះដដលកណគបានបណងេើត ណគបានពលងីក ណគបានបងខាំ
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ណលផឿនណ្ឝើណអាយឯកភាព សនថិភាពបូរ ភាពរបស់ដខ្យរ ដដលមានអពយលកិតភាពជាមូលោឌ នលទលទង់
រលាយស្ថបសូនរណៅ ណដើមផីកមភុរដឌជាំនួសវញិនូវទសភាព ការដបកបាក់គ្នប  អន្ិបណតយរ 
អសនថិសុខ្ការបង់ខ្ទតនូវទឹកដីនិងសន្រងាគ មេមាាំង។ 

ដតកុសលផលបុ រលពះរតនលត័យ និងណទវតា លពមទាំងការណសបហាជាតិ និងស្ថមគគី្ម៌របស់
លបជាជាតិណយើងបានណ្ឝើជាណប៉ាងមិនណអាយវាញុាាំញឹកមភុជាដូេបាំ ងរបស់វាណៅណកើត។ 

ណោយស្ថរកុសលណនះ ណយើងមានឳកាសបនថការកស្ថងជាតិណអាយបានេាំណរ ើនណៅលគប់           
វស័ិយ។ 

លពះអងគលទង់បានបញ្ញជ ក់ណទៀតថា ណយើងលតូវរកណជាគជ័យណអាយទល់ដតបានេាំណពាះការសីុ
សាំ ូក ការថៃគបាត់ លួេលបាក់ ឫ  ិតលបណយជន៍ជាតិនឹងរាជការ។ 

ជាទីបចច ប់លពះអងគបានសាំដដងនូវណសេកថីលពយួបារមយ ៍យ៉ង ា្ំ េាំណពាះវវិតថន៍ថៃនលពឹតថិការ ៍
អនថរជាតិកបុងភូមិភាគស្ថកលណលាក ដដលមានលបណទសកមភុជាឋិតណៅកបុងភូមិភាគណនះផងដដរ។ 

ម៉យងណទៀតអសនថិសុខ្ណៅជិតខ្ទងលបណទសណយើងមានកាន់ដតខ្ទវ ាំងណែើងណ ើយណភវើងអសនថិសុខ្
ណនះអាេណរាលរាលឆ្បមកដល់សាំយបផធះដខ្យរណយើងកបុងអនគតឆ្ប់ៗណនះ។ 

មិនដតបុ៉ណោត ះរោឌ ភិបាលបរណទសខ្វះដដលណពើបលបទះនឹង លពឹតថការ ៍ណៅលបណទសខ្វួនកាន់ដត
ពិបាកណតាកយ៉កណៅ ណគកាន់ដតដស្សកបរហិារឲរសមភននមិតថណគលឺណ ើយណជឿថាបរយិកាសដដល
កាន់ដតេណងាៀតេងាល់ណែើងនិងណលគ្នះថាប ក់លពឹតថការ ៍អកុសលទាំងអមារមានដដលលបណទសណគណពើប
លបទះសពឝថៃ្ងណនះបណោឋ យមកដតអាំពីណ យ្ ះនណរាតថម-សី នុនិងអពយលកិតដខ្យរ។ 

ណៅណជើងណម ថៃនអនគតលបណទសណយើងមានពពកណមយ ងងឹតដដលបោឋ លឲរណយើងបារមមដលកង
អស់មានសនឋិភាពលគប់លគ្នន់ ណដើមផីកស្ថងជាតិណយើងឲរបានេាំណរ ើនលូតលាស់នឹងណគតណៅមុខ្ណទៀត 
ណលពាះណលគ្នះថាប ក់ដដលណយើងជួបណពើបលបទះពុាំដមនមានដតមាខ ងមួយទិសណនះណទ គឺអាេបក់ណបាកមក
ណលើលបណទសជាតិណយើងអាំពីទិសទាំងពីរ។ បវុកទាំងពីរហាក់ដូេជាេង់បងខាំណលផឿនេាំបាាំងលតជាក់        
សន្រងាគ មសមាង ត់របស់ណគណៅកបុងថៃផធណលើដផនដីដខ្យរណយើង ណោយគ្នយ នលតាលប ីដល់សិទនិជាតិនិយមនិង
អពយលកិតភាពណយើងណស្ថះ។ 

ណោយណគសមវុតខ្ញុាំ (សណមឋេ) ណពកអាំពីអពយលកិត និងអាំពីការលបាស្ស័យទក់ទងណោយមិតថភាព
រវាងលបណទសណយើងនឹងលបណទសសងគមនិយម ជាពិណសសរវាងលបណទសណយើងេិនលបជាមានិត ខ្ញុាំក៏បានខ្ាំ
គន់គួរណមើលថា ណតើណបើណយើង ណ ើយលពមលះបង់អពយលកិតណៅេូលថៃននឹងលបណទសខ្ទងលិេមាន
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លបណទសណសៀមជាណដើម រាស្រសថណយើងលបណទសណយើងអាេទទួលនូវណសេកឋីសុខ្សួសឋីបានណទ? គន់គូរយូរ
ណៅណលខ្ណឆ្វើយដតមយ៉ងគឺថា ណទ!េាស់ជាមិនបានណទ ដលកងវាកាន់ដត ិនណហាេណៅណទៀត! 

សរបុណសេកឋីណៅណ ើញថា កមភុរដឌណយើងមានផវូវដតមួយណទ ដដលជាមណ្យបាយសាំរាប់គ្នាំពារ
ឯករាជរបរសុិទន ស្ថមគគី្ម៌ជាតិនិងការពារជាតិណយើង ណដើមផីណេៀសវាងបាននូវម នថរាយ គឺការស្ថវ ប់
វនិសបាត់បង់ ណ យ្ ះអាំពីដផនដីស្ថកលណលាក។ ផវូវណនះមណ្យបាយណនះ គឺអពយលកិតភាពលទនិ
ជាតិនិយមណនះឯង។ 

ជាទីបាំផុតសណមឋេបានលទង់ោស់ណតឿនលបជាពលរដឌជាកូនជាកូនណៅថាណយើងទាំងអស់គ្នប លតូវ
ដតរតឹជួរឲរណកៀកគ្នប (serer les rangs) គឺពលងឹងការរបួរមួគ្នប យ៉ងមាាំបាំផុតណ ើយបាំណពញពលិកមយ
ទាំងឡាយដដលជាការចាំបាេ់ ណដើមផមីាតុភូមិណយើងរស់ជីវតិកបុងកិតថិយសនិងណសរសួីសឋី។ បោឋ ល
សមាជិកសមាជទាំងឡាយ បានខ្ាំណផធៀងស្ថឋ ប់ណោយយកេិតថទុកោក់... 

តពីណនះមក សណមឋេលទង់បានណលើកយករណបៀបវារៈមកោក់សមាជពិភាកាមឋងមួយៗ។ 
សមាជិកសមាជទាំងឡាយ ក៏បានណែើងណលើណវទិការដ្វងណយបល់ណោះស្ស្ថយនូវបញ្ញហ ជាតិដ៏ ា្ំៗ 
ណោយអាកបផកិរយិថៃ្វ្បូរ... 

សមក៏ដូេសមាជិកថៃនសមាជឯណទៀតៗ ដដរគឺអបកទាំងអស់គ្នប មានេិតថសបាយរកីរាយយ៉ង
ថៃលកដលងកបុងបរយិកាសដ៏លតោក់លតជុាំថៃនសមាជជាតិណលើកទី៩ណនះ... 

សមាជជាតិបានលបលពឹតថណៅអស់ណពលបីថៃ្ងកនវះ...សមាជិកថៃនសមាជទាំងឡាយក៏បាននាំគ្នប
ដ្វងណយបល់ពិភាកា ណោះស្ស្ថយនូវបញ្ញហ ា្ំៗ ជាលបណយជន៍ជាតិជាណលេើន ណោយឥតមានណសេកឋី
្ុញលទន់ណស្ថះណែើយ...។ 

             
       

                                                                
                                                          អ្វស្លន 

រ្អ័យបានណបាលយ៉ងណលឿនណេញពីស្ថទ នីយ៍ ភបាំណពញសាំណៅណៅកាន់លកងុបាត់ដាំបងណោយ
សនវឹកដ៏ខ្ធរខ្ទធ រ...។ 
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អបកដាំណ ើ រណសធើរទាំងអស់ ដដលជិះរ្អ័យកបុងថៃ្ងណនះ ជាអបកមករបួរមួកបុងពិ្ីសមាជជាតិ
ណលើកទី៩ ណ ើយណ្ឝើដាំណ ើ រលតែប់ណទកាន់ណគ ោឌ នណរៀងៗខ្វួនវញិ។ កបុងេាំណោមអបកដាំណ ើ រតាមរ្
អ័យទាំងណនះ សមក៏បានណ្ឝើដាំណ ើ រលតែប់ណៅស្សុកវញិដដរ។ 

សមអងគុយបឺតបារណីៅកបុងទូណ ើយណចលដភបកលកណែកណមើលណទសភាពទាំងឡាយណៅតាមដង
ផវួវអយសយ័យនណោយអារមយ ៍យ៉ងអដ ថ តអ ឋូ ង...។ 

សមនឹកដល់អតីតកាល...នឹកដល់ភាពថៃនការរកីេាំណរ ើនលូតលាស់របស់ជាតិកបុងបេចុបផនប...នឹក
ដល់លពះបនធូលថៃនសណមឋេដដលលបកបណោយទឹកលពះភន្រកថដ៏ញញឹមលបិមលបិយ…នឹកដល់បញ្ញហ ជាតិដ៏ ា្ំ
ដដលសមាជិកសមាជបានពិភាកាណោះស្ស្ថយ…។ 

សមនឹកណពញេិតថេាំណពាះការេាំណរ ើនលូតលាស់លគប់ដផបកកបុងលពះរាជាោេលកយ៉ងថៃលកដលង…
សមនឹកថានឹងខ្ាំលបឹងដលបងបនថការលបកបការងារជាកសិករតណៅណទៀត ណលពាះការណនះ ជាការជួយ     
កស្ថងជាតិឲរបានេាំណរ ើនលូតស្ថស់មួយដផបកដដរ…សមគិតថានឹងខ្ាំណឆ្វៀតណពល ណដើមផីមកេូលរមួកបុង
សមាជជាតិណលើកទី១០ណទៀត។ 

លគប់ទីកនវឺងណៅតាមដងផវូងថៃនអយសយ័យយនសមបានសណងេតណ ើញកួរស្សូវដី ា្ំៗទុាំលក ម
ណខា ពាសណពញវាលដស្ស ដដលជាទីណពញេិតថថៃនកសិករយ៉ងថៃលកដលង...។ 

សមបានសណងេតណមើល្មយជាតិ ដដលេាំណរ ើនណែើងណោយស្ថរស្ថប រថៃដរបស់កសិករណ ើយគិតថា 
្មយជាតិទាំងណនះហាក់ដូេជាមានណសេកឋីសបាយរកីរាយេាំណពាះការដដលកសិករជួយកស្ថងឲរបាន
េាំណរ ើនណែើងណៅណលើដផនដីចស់ ដដលធាវ ប់ដតស្សណពានណលកៀមលកាំ ណលពាះគ្នយ នពនវឺថៃនលពះអាទិតរ្យី គឺរសយី
ថៃនគាំនិតកស្ថងរបស់កសិករទាំងឡាយដដលមានសណមឋេលពះឧបយុវរាជ នណរាតថម-សី នុលពះបិតា
ឯករាជរជាតិជាលពះអគគមគគុណទសក៏ដ៏ណឆ្បើមនឹងវាងថៃវ...។ 

សមគិតថា េាំណពាះគាំនិតរបស់លបជាជនដខ្យរលគប់ជាន់ថាប ក់ ណទះបីអបកោគិតដូេសណមឋេក៏
ណោយ ដតសមណៅដតគិតថា “រពះអាទិត្យថ្មីបានរះលនលលើដផនែីចាស”់ណ ើយ។ 
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