
វគ្គ១ វទិាល័យ គ្.ស ១៩៣៩ 
ដូចជាពិបាកគិ្តដដរ!... មិនដឹងជារតូវចាប់ និយាយពីរតឹមណាទទ ទរឿងទនេះ ទររេះ

មានរាង និងភាពដូចពពក មានពណ៌ចរមរេះដូចឥនធនូ ទ ើយមានមាឌ និង កមពស់កមព 
ប ុនយកា។ 

កនុងដួងចិតតយុវជនអាយុម្មភឆ្ន ាំ អារមមណ៍ដ៏អស្ចច រយ ជួនណាទបាកបក់ជាពយុេះ ជួន
ណាផាយ ផា ត់ជាខ្យល់ជាំទោរ។ ទុកខ និង ទសចកតីសងឃមឹ ដតង ផាល ស់ទវនគ្នន កនុងសតិមួយ
ដដលមានគ្ាំនិតដវងឆ្ង យ ដតរសួយដូចពពុេះស្ចប ូ ដដលអដណត តរតដសតមួយសនទុេះ លមអ
ទោយឆពវណណរងសចីា ាំងឆលុេះទៅទលើ។ 

ឱ! ទឆនរសមុរទដដលបរបូិណ៌ ទោយកលិនរកអូបឈួល ដដលវចិិរតទោយកូនខ្ទមរជក
ទរោម ទដើមដូងលវន់ម្លវ មានករមងវលលិ៍ផាា រុ ាំទរស្ចបដូច ត្ថថ ោងោដោ។ វាទយាទ ើរពីម្ផទ
ស្ចគ្រ មកទយាលផួងធមមជាតិ ឱយមានចលោទន់ភលន់រួចទ ើយក៏ត្ថ ាំងដឹកោ ាំទៅឆ្ង យនូវ 
ពិទោរឈងុយឈងប់។ 

ទទសភាពរតោលទនេះ មានោទីជាអរងឹង សរមាប់ ទយាលរ ាំស្ចយទុកខម្នយុវជន 
ដដលរសវងឹទោយទលល ង ទោយោពយថ្លល ដូចចរម្ណ ទ ើយស្ចអ តដូចពនលឺរពេះចនទទពញ
បូណ៌មី។ កវនិីពនធដ៏មានរកយពិទរាេះ ហាក់ដូចជាទកើតពីទទពយទោសលយ ដដល រត្ថ ាំ ទៅកនុង
ទុកខរពួយ ទ ើយរដមងទោត បទរស្ចបនូវវោិរោា នម្នជីវតិ បរបូិណ៌ទៅទោយោររបយុទធ 
ោរដទណតើ មទសទើរសីុស្ចច់គ្នន ។ 

អាតម័នជរា រពលឹងទរចរលឹ អាចរត់ចូលរជកបានកនុងស្ចសោ  ប ុដនតអតម័នទកមងយុវ-
ចិោត នឹងរកកាំពង់ដផចូលសរមាកបានដតកនុងោមារមមណ៍។ 

គិ្តសពវៗទៅ ទសចកតីទសនហាជាស្ចសោមួយដបប ដដរសរមាប់យុវជន ទររេះ រដមង
មានសទ្ធធ  មានជាំទនឿ មានទសចកតីទុកចិតតទៅវញិទៅមក។ ដតស្ចសោទនេះ ចាស់ៗ ដបរជា
មិនយល់ទោយទភលចសូនយឈឹង ថ្លោលពីទដើមមកខ្លួនធ្លល ប់ ទកមងដូចគ្នន ដដរទទទតើ! ទ តុ
ដូទចនេះ ទ ើយបានជាចាស់ៗទ្ធ ាំងទោេះ ដតងោន់ គ្ាំនិតរងឹតអឹងោន់លទធិសមបូរជាញ សិទធិចាំទរេះ
លាំពង់រតួយខ្ចី ម្នមនុសសជាតិ។ 

គួ្រទយើងគិ្តថ្ល ផាា រកូចទរធិ៍ស្ចត់មានកលិនរកអូប ជាងដផលវាដដលទុាំទលឿងផូរ។ 
យា ងទនេះទ ើយបានជាយុវជនអាចទរកប ឱជារសជីវភាពបា នជាជាងមនុសស រទសៀល 



ដដលជាទ តុោ ាំឱយមាណព និង មាណវ ីមានទីត្ថ ាំងជិតជាងកនុងទគ្នលបាំណងរពេះ ោម-
ទទព។ 

គ្ាំនិតវពិណ៌ោខាងទលើទនេះ ជាទយាបល់របស់ទកមងៗ ដដលទរៀនទៅវទិាល័យ សីុ 
សុវតថិ កនុងសម័យមុនទកើតសង្រ្គគ មទោកទលើកទីពីរ។ យុវជនទ្ធ ាំងទោេះយល់ទោយខុ្ស 
ទ ើយទោយអយុតតិធម៌ខ្លេះផង ក៏ពុាំដឹងថ្លចាស់ៗ សងាត់សងាិនរពលឹង និង ចិោត របស់ខ្លួន 
ទ ើយដថមទ្ធ ាំងបាំពុលទសចកតីទរតករតអាលទទៀតផង។ 

គិ្តខុ្សក៏ទោយរតូវក៏ទោយ ទកមងៗទបើយល់យា ងណាទ ើយ ដតងជួញចិតត ទធវើ ឱយ
គ្ាំនិតទោេះបានសទរមច បានពិតរបាកដ ទោយសកមមម្រកដលង។ ទដើមបគីយយល់នូវ 
មទោសទចចតោទផសងៗ ដដលរដមងកទង្រ្ចច កទបាកទបាេះអាតម័នយុវ ជនទោេះ ទទើបសូមោ ាំ 
ទរឿងទនេះមកទិទ្ធនជូនដូចតទៅៅៈ 

ម្ថងអាទិតយ! អារុណចាប់ោបពណ៌រក មទុាំ ទៅទលើទជើងទមឃខាងទកើត។ កនុង
សយោា នមួយម្នវទិាល័យ សីុ សុវតថិ ដដលទសចកតីសងប់ស្ចង ត់ រគ្បដណត ប់ទៅទ ើយ ទររេះ
មិនទ្ធន់ដល់ទមា ង សទមលងខ្សបឹខ្ាវចាប់ឮទខ្សៀវៗ ពីរតង់ទនេះបនតិចរតង់ទោេះបនតិច។ មា ត់
មាន់រគវបងអូសដបបបទដវងអោល យកនុងពនលឺរស្ចងៗម្នរពហាម។ ទសេះ សមគមដដលទ្ធញ
រទទេះដឹកបដនលមួយអទនលើ និងដសបកទជើងទឈើចិនកោត ាំង បានោ ាំ គ្នន វាយម្ផទថនល់ចាក់ជ័រឮសូរ
ភលិបផាល ប់ៗ ឮទរោករោក។ កងទព័ដកអកទចញពីរទនាំទដើមអាំពិល ខ្វកទកកោកៗ ោន់រ ាំពង 
ទ ើយទ ើរទឆ្ព េះទៅទិសខាងលិចដដលមានពាំនូកពពកធាៗំ ទដករទមក់រត្ថ ាំកនុងកមចិលរចអូស
ទៅទ ើយ។ 

មួយសនទុេះទរោយមក សគរយាមទ្ធវ រទរាទិ៍ កទរមើករ ាំជួយអាោសពណ៌ទខ្ៀវម្នរពឹក 
រពហាម ទ ើយសូរសពទទហា កទង្រ្ចច ៀវក៏ផទុេះទ ើង ដូចចិនអុជផាវដសនអនកត្ថ។ អនកខ្លេះ 
ចាប់របយុទធ នឹងសទងាើច ទោយយកដសបកទជើងទឈើវាយ បាំទពៀចបចាច មិរត ដដ លបាន 
រសូបយកឈាមពីយប់ទៅទលើោត រដរគ្ឮផូងផាង។ កនុងសម័យទោេះមិនទ្ធន់ស្ចគ ល់ ចាស់
ទៅទ ើយទទ នូវោរទរបើទមៅ ទដទដទត សរមាប់សមាល ប់សតវលអិត។ អនកខ្លេះទទៀត របជុេះ គ្នន
សប់បាល់ ុងឮភិតៗ ទ ើយមួយពួកទផសងដម្ទ រកមាមួយវណ័ឌ ទៅចទងាេះ ោ ាំ 
គ្នន របមូលទខាអាវយកទៅទបាក ទៅកាលមា សីុនទឹកទរោយ “ដ័រត្ថវ រ”។ 



សនូររទ ឹងអឹងអាប់បានោស់ ទីលវុធ ភាញ ក់ពីដាំទណកទរោកទ ើង របមូល 
រកទស្ចបទជើងមុងរក់ទៅទលើដាំបូលរួច ទ ើយក៏ត្ថ ាំងអងគុយសចច ប់សចចឹ ងទៅទលើដរគ្ 
ទោយមានមុខ្សងួតសងប់ ទកមង កទមាល េះទនេះនឹកគួ្ចដល់ោរ ីដដលោលពីោង ចមិុញ វទិយុ 
បានោ ាំមកនូវ សទមលងថ្លល ដូចដកវទិពវ។ ទៅ ជិតសយនោា ន គឺ្ទៅទៅមាខ ងវថីិ ង្រ្ វង់ស្ចវ  
 វុងដតន អនកមាច ស់ផទេះមួយ បានទបើកវទិយុ ស្ចត ប់ចាំទរៀងសិលបោរនីិទសៀម ពិទរាេះទន់ ទលវើយ
។ គឺ្ សទមលងទនេះទ ើយ ដដលមករបទោមបាំទពរអាតម័ន ទីលវុធ ដដលទរសកលល ន នូវ
ោមារមមណ៍។ ទៅមាណពស្ចត ប់ពុាំបានចាស់នូវ ទាំនុកទរចៀងទទ ដតស្ចច់ពិទរាេះ ដដល
មានផនត់ទូោយ លវឹងដលវង បានគួ្ចរពលឹង ឱយអដណត តអណតូ ងកនុង រមណីយោា ន មួយ
ោវមិានសួគ៌្នល័យ។ 

ទសៀវទៅោក់ទលើទដើមរទូង ទទៀនទលើកាលដាំទណក ទឆេះទចាលទទទ អនក កទមាល េះ
ត្ថ ាំងបទងហើរ គ្ាំនិតទៅទីឆ្ង យទោយមទោរមយ។ សថិតកនុងសភាពយា ងទនេះ ចិោត ត្ថ ាំងនឹកគួ្ចពី 
ចមាង យនូវទស្ចភណភាពម្នសិលបោរនីិ។ ទម លេះសមោងមានមុខ្មូលទពញមានដភនកទមម  
ថ្លល យង់ ដដលមានទរាមរតបកដវងងទោទ ាំចា ាំោរររ មានសក់ទមម រទលើបទមាល ក់រលកអគា ញ់ 
មកទលើស្ចម  ពណ៌សដណត កបាយ ទ ើយជារោ ាំង សរមាប់កចចឹ ងក ដដល
កទរមើកចុេះទ ើងទោយសមសួនទធវើឱយកាលទររា គួ្រ ឱយគ្យគ្ន់ បីដូចទដើម ទស្ចន ទយាលផាា
ទលឿងឆអិនកនុងរកដសខ្យល់ជាំទោរ។ ទមល េះសមោងមានបបូរមាត់ ពណ៌ ផាា ឈូកដដលបិទ
ទ ើយទបើកទដើមបបីគហ ញឱយទឃើញទធមញសថ្លល  ដូចផាា មលិេះោ។ ទម លេះសម ទៅទលើរទូងអាវដរព
ស្ចច់ម ដាម្ខ្ោត់ ទដរយា ងរបណីតទុក ឱយស្ចម នូវរាង ទបា ងកប ាំទលើឱរា ោង រក់កទោត ង
ទពរជដដលទដញ រសមីទភលើងភលឺពររយ។ 

ទីលវុធ ស្ចត ប់សទមលងទរចៀងកនុងរារតី ទ ើយរសម្ម ទឃើញជាក់ចាស់ដូច ទល់មុខ្គ្នន
នូវរូបទឆ្មោរដីដលមានសមតីពិទរាេះរកទៅ។ សិសសលីទសមិនដដលគិ្ត ដល់មតងណាទស្ចេះ 
ថ្លរមណីយវតថុ ទនេះអាចទចញបានពីរូបរាងមួយដដលធមមជាតិពុាំមានសបបុរសធម៌តុបដតង 
យា ងទោេះទទ។ ទបើអនកណាចង់ភាន ល់ក៏ ទីលវុធ ហា នភាន ល់ដដរ សទមលងបរសុិទធឥតមនទិល 
ឥតរស្ចាំ ឥតឆ្រយា ងទនេះ របាកដជាពុាំដមនទចញពីអងគ ខ្លួនរកងិងរកងង់បានទ ើយ ! 
កាំពុងដតយល់សបតិទ្ធ ាំងដភនកទបើកយា ងទនេះ រស្ចប់ដតវទិយុឈប់ស្ចង ត់ឈឹង។ អនទេះអដនទង 
រកហាយរក ល់ម្រកដលង ទីលវុធ បិទទសៀវទៅ គ្ណិតស្ចង្រ្សត ដដលខ្លួនមានបាំណង 



បចច ប់ទមទរៀនមួយ ទ ើយចាប់ ករមងកវនិីពនធមកអានវញិ។ ោយ កទមាល េះទបើកទរកប 
ជចជ ក់ មតងទទៀតនូវស្ចច់ោពយ “ ឺសូល” របស់ អ័លង្រ្ វិដដឺមុទសសត៍។ មួយសនទុេះទរោយ 
មក លុេះបានផលុ ាំពនលត់ទទៀតទរសចទ ើយ ទសចកតីលង់លក់ក៏រសូបគ្ាំនិតចិោត ទៅមាណព 
ទៅកនុងស្ចកលសុបិនយល់សបតិ។ 

ប ុដនតទៅរពឹកម្ថងអាទិតយ កមាល ាំងដដលភាជ ប់អងគុយ ទីលវុធ យា ងយូរទៅទលើដរគ្ 
គឺ្វោិរោា នដដលវចិដ ណរបតិសនទ ើងកនុងទពលដដលទដកលក់។ ថវីទបើដឹងថ្លជា ោរ ភូត
កុ ក ថវីទបើជាទសចកតីសងឃមឹដកលងោល យ ដដលភលឺទររងររយ ដតមួយដភលតដូចទផលកបទោទ រ 
ដតកទមាល េះទយើងទៅដតសចចឹ ងគិ្តទៅរកទោយសបាយផង ឈឺអួលផាផង។ ជារបរកតី 
សុបិននិមិមត ជាតាំណម្នរបាកដនិយាម។ 

យល់សបតិទោេះបានបនលប់ ទីលវុធ ថ្លមានរថយនតដាំបូងផលិត ដដលមានោរទីីរតួយ
ចិតតជា អនកទបើកបរ ឯងខ្លួនអនក កទមាល េះឯងអងគុយដនបនិតយទរកបឱជារសសុភមងគលលអរក
និយាយពុាំបាន។ រថយនតបងអិលខ្លួនធូរទខ្សៀវទលើថនល់ចាក់ជ័រ ដដលមានគ្គី្រខ្ពស់ រតម្ឈ
ដុេះអមដ សងខាង។ លុេះដល់ថនល់ដខ្វងរបទ្ធក់គ្នន  ឡានបត់តរមង់ទៅរកភនាំដដលរពេះ
អាទិតយទពលោង ចកាំពុងយកមាសទរស្ចបទលើកាំពូល។ ខ្យល់រកអូបទោយខ្លិនរុកខជាតិ បាន
សទុេះមករបដ ងទលងជាមួយសក់ោរ។ី លលកមួយគូ្ ទផអើលនឹងឡាន សទុេះ ទ ើរយា ងទលឿន
ទោយ ទទេះស្ចល បញាប់ខាម ញ់។ ទីលវុធ ក៏យកម្ដ ទៅបទបាសអដងអលស្ចម ម្នទឆ្មសនិទធ។ 

រថយនតឈប់ទគ្ៀកនឹងទជើងភនាំដ៏មានថមធាៗំ  ដដលទភលៀងនិងធ្លតុអាោស បាន ឆ្ល ក់ជា
រូបសតវ រស់ទៅកនុងសម័យបុទររបវតតិស្ចង្រ្សត។ គូ្សងារទាំទនើបអងគុយទលើថមោ មួយ ផាទ ាំងទៅ
ចាំពីមុខ្បឹងទឹកថ្លល  ដដលទៅកនុងទោេះ រពេះសុរយិាកាំពុងទ្ធញពនលត់ នូវោ ាំ រសមីរបស់ខ្លួនមតង
មួយៗ។ រតបកផាា រពលឹតដដលរកីរ ង់ ក៏ញាប់ញ័ររពឺរពួច ទររេះ សុភីវាត បក់មកថ្លន ក់
ថនម។ កូនរតីរ  ស់លអិតៗ ពណ៌រក មរគល ដ បដ លចទោល េះ ទដើមទស្ចន ដដល កាំពុង
ទយាលបងអួត គ្នន នូវចទគា មផាា ពណ៌ទលឿងទអអ  និងរតកួនផាា ពណ៌ស្ចវ យដដលកាំពុង ទបាេះ
ម្ដរកគ្នន រវាម។ រោលស្ចល បពណ៌ជមពូ  ខ្ាំរ ាំម្ពរកឆមក់មចឆជាតិទៅរ  បមាត់បឹង ទដើមបជីា អាហារ
បទងហើយមុនទពលវលិរករទនាំ។ មួយសទុេះទរោយមក បកសទីជើងដវងសទុេះទ ើរទ្ធ ាំងគូ្ៗ ទឆ្ព េះ ទៅ
ទិសខាងលិច ឯអាោសក៏ធ្លល ក់រតជាក់រសឺត។ 



“ទិនករលអថ្លល រោយសូនយសល់ដតមលប់រកអូបឈួល” ទីលវុធ ខ្សបិោពយទនេះ របស់
កវ ីបារា ាំងមាន ក់ ដដ លខ្លួនទពញចិតតទ ើយទសងើចម្រកដលង។  វូងរជឹងទចញពីគុ្ហា ភនាំ យក
ស្ចល បលអិតរជាយវាយអាោសរបទផេះម្នរារតីោល។ ទោយមានសតវទនេះមួយ ទ ើរ ឆ្បមក
ជិត ោងទពក យុវតីតក់សលុត ទគ្ចរកជរមកពួនភ័យោទដើមរទូងម្នោយ កទមាល េះ។ 

មកដល់រតឹមទនេះ សុបិនក៏អនតរធ្លនបាត់ទុកឱយ ទីលវុធ អល់ឯក ទររេះសុភ មងគល 
រសពិចរសពិលទនេះ ោ ាំឱយរស្ចប់រសល់ខ្វល់ចិោត ពន់របមាណ។ 

ទីលវុធ ជាសិសសឧសា ៍មាន របាជាញ ឈាល សម្វទៅថ្លន ក់ទីពីរម្នមធយមសិកា។ អនក
កទមាល េះចូលចិតតទរៀនជីវភាស្ចណាស់ ទ ើយដតងបានទលខ្ ១ បានទីលអៗ  កនុង វជិាជ ភាស្ច
អង់ទគ្លស បារា ាំង និងដខ្មរ។ មួយទទៀត ទោយបានជាវវចោនុ រកម បារា ាំង ទសៀម មួយ
កាលមកទុក មាណពក៏ខ្ាំសិកាភាស្ចជិតខាង ទោេះទទៀតកនុងឱោសទាំទនរ។ ដូចដខ្មរ ទ្ធ ាំង
ពួងដដរ អនក កទមាល េះដតងសរទសើរថ្ល ភាស្ចទសៀមមាន សទមលងពិទរាេះ។ ទ តុទនេះទ ើយ 
បានខ្ាំពាយាម ទ្ធល់ដតអានទសៀវទៅម្ថបានខ្លេះ ថវីទបើទៅរងឹមាត់និយាយពុាំសូវចាស់ 
ទររេះោក់ខ្យល់ខ្ពស់ទ្ធបមិនរតូវ។ 

ប ុដនតសិសសទនេះ មិនសូវចូលចិតតវទិាស្ចង្រ្សតទទ។ កនុងទពលទរៀនរូបស្ចង្រ្សត ឬគ្ណិត 
ស្ចង្រ្សត រពលឹងដតងអដណត តអណតូ ងទៅឆ្ង យ។ មួយទទៀតរកយទពចន៍ដដល ទីលវុធ 
និយាយទរចើនដូចកនុងទសៀវទៅទពក បានស្ចង្រ្ស្ចត ចារយខាងវទិាស្ចង្រ្សត ដតងសតីបទោទ ស ជា
ញឹកញាប់ថ្ល ខ្វេះទសចកតីជាក់ោក់។ ទទ្ធេះជា យា ងទនេះក៏ទោយ អនកកទមាល េះខ្ាំពាយាម 
ណាស់ ទ ើយចាត់រទបៀបទរបើទពលយា ងទទៀតទ្ធត់។ ថវីទបើទទើបដត ចាប់ទរៀនអង់ទគ្លស ដត 
អាចនិយាយភាស្ចទនេះបានខ្លេះ ទ ើយអានទសសោវដតី អាទមរចិ ោ ាំង ឬ របទោមទោក 
អង់ទគ្លស កនុងោរប ូលីស ឬ ផសងទរពងបានធូរបងគួ រ។ ជាធមមត្ថទកមងទនេះអានទ្ធ ាំងអស់ មិន 
ថ្លអវីជាអវទីទ ទចេះដតចង់ដឹង ចង់យល់ជានិចច។ ទបើទគ្ និយាយអាំពី នទយាបាយកតី ទរឿងកុន 
កតី អកសរស្ចង្រ្សតកតី ទីលវុធ ទចេះជូនទយាបល់ ទចេះអធិបាយទោយពិទរាេះ ទ ើយអនកផង 
ចូលចិតតស្ចត ប់ណាស់ទោយទឃើញថ្ល ជាទកមងមានគ្ាំនិតទរៅ មានចិតតទន់ ពួកមា កទ្ធ ាំង 
ឡាយដតងទស្ចម េះសម័រគ្ រាប់រកទោយសមានចិតត របសិនទបើ  ទពើបទលើមជឈោា នមួយថមី 
ទីលវុធ សមលឹងទ ើយស្ចត ប់មួយសនទុេះ ក៏ថលឹងទឈវងយល់ភាល ម ថ្លពពួកជនទោេះមាន របាជាញ
រតឹមទនេះ ជទរៅរតឹមទោេះ។ តមកក៏ត្ថ ាំង ម្ល សមតរីបមាណរកយឱយបានសមលមម ដត អនក



ទ្ធាំងទោេះរកីរាយចង់ស្ចត ប់។ ទទ្ធេះទៅ ចាំទរេះមុខ្មនុសសមានកិរយិាយា ងណាក៏ទោយ 
អនកកទមាល េះទចេះរករកយមកដថលង កមានតទលងបានពុាំខានទ ើយ។ ទ្ធ ាំងទនេះតបតិ មាន
បាំណងដតមួយ គឺ្មិនចង់ ឱយអនកផងឈឺចាប់ ឬថ្លន ក់ថនល់កនុងចិតតទោយស្ចរខ្លួន ទររេះខ្លួន
ទស្ចេះទ ើយ។ 

ទីលវុធ ជាអនករ ័សខឹ្ងបនតិច ប ុដនតទចេះទប់មាត់ទប់កបាន មិន ឱយោល យទៅជា
រចទឡាត ដល់ទៅដរសក ូឡាទទ។ ទបើទឃើញមិតតណា ទចេះរស្ច ករសួលនឹងខ្លួន 
ទៅមាណពទយើង មានចិតតរកីរាយ នឹកគុ្ណទគ្ពុាំទភលចទទ ដតទបើទគ្ទធវើរពទងើយកទនតើយ ឬ 
រ ាំទោភរតង់ណា ចិតតអនកកទមាល េះក៏ថ្លន ក់ថនល់គ្នន ន់គ្នន ញ់ មិនគយនឹងរស្ចយបាន ទ ើយ។ 
កនុងទពលទរៀបចាំ មុខ្កិចចោរសិកា ទីលវុធ ខ្ាំផចិតផចង់មិន ឱយពួកមា កទកើតរ ាំ 
ខានដល់ខ្លួនទស្ចេះ ចាំដណកខ្លួន  វញិក៏មិនអត់ឱន ដល់ទភឿនណាដដលទធវើ ឱយមាន 
អាំពល់បានទ ើយ។ 

ទីលវុធ ចូលចិតតកវនិីពនធបារា ាំងណាស់ ដតមិនរសឡាញ់ពួកបុរាណទលើស ពួក  
ទាំទនើបទទ ឱយដតជារបស់ទន់រតជាក់បរបូិណ៌ទោយមទោសទចចតោចុេះមុខ្ជារាប់ អាន ពុាំ
ខានទ ើយ ។ សិសសទនេះ ដតងទសចកតីបានយា ងធូរ ទបើោលណារតូវោរ និយាយពីដួងចិតត  
ពីមទោសទចចតោ។ ប ុដនតស្ចច់និពនធ ដរបជារដិបរដុបទៅវញិ កនុងទពលដដលនិយាយអាំពី 
ោរណ៍អវីដដលមានទរគ្នតទរគ្ើម។ កនុងវសិសមោល អនកកទមាល េះដតងសរទសរសាំបុរតជា ទរចើន
ចាប់មានទសចកតីទន់ភលន់ទៅរកមិតតសមាល ញ់។ របសិនទបើអនកទោេះឯងទថ្លល េះទធ្លល យពុាំបានតប
វញិទទ មុខ្ដត ទីលវុធ រងទសច កតីឈឺចាប់ម្រកដលង។ មួយទទៀត ទៅ មាណពទចេះទលើក
កាំណាពយរសទងេះរសទគចបរបូិណ៌ទោយទសចកតីទសនហា។ ចាំទរេះគុ្ណជាតិទនេះ អនក
កទមាល េះបានទរកបទស្ចភណភាពដតងទោយទសៀវទៅ ទោយ របទោមទោក និង ទោយ
ភាពយនតប ុទណាណ េះ។ ទីលវុធ ដតង អានទោយចាប់ចិតតនូវទរឿង ោោដូចជា “ទ្ធវ ចទងអៀត” 
របស់អង់ទរដ សុកី និង “របិយោរ”ី របស់ រ  ូោវ ដឃរ ជាទដើម។ មិនថ្លទទ ទបើអនកនិពនធមិនសូវ
របសប់ដតងរកយ រគ្នន់ដតទចេះទធវើឱយទ្ធក់ចិតតចុេះ មុខ្ជារាប់អានពុាំខានទ ើយ។ ទកមងកទមាល េះ
ទនេះអានញាប់ណាស់ រ ័សណាស់ ជួនោរជក់ទរឿងទពក ក៏បចច ប់ទសៀវទៅ រោស់ បងគួរ
ដតកនុងមួយយប់។ 



រាល់រទសៀលម្ថងអាទិតយ ទីលវុធ ដតងទចញពីស្ចោទដើមបទីៅរកទមើលកុន។ កនុង
ទពលទោេះ អនកកទមាល េះដតងទផទៀងលល ាំឆ្កណា ដដលរបកបទោយទសចកតីទសនហា យា ង
រតោល ដូចជាគូ្សងារទ្ធ ាំងពីរជិេះទូកទលងកនុងបឹងឬ លដមហទោយរថយនតបរោត់ទទស-
ភាពយា ងចាប់ចិតត។ ញញឹមដដលរកីពររយទលើបបូរមាត់រសស់មួយ ដតង ទធវើឱយទៅ
មាណពសបាយជាងវោិោា នអវីឯទទៀតទ្ធ ាំងអស់។ លុេះវលិមកដាំទណកវញិ រូប សិលបោរ ី
ទ្ធ ាំងឡាយដដលខ្លួនបានទឃើញរសទមាលពីម្ថង ក៏ផុសអដណត តទ ើងជាថមី កនុងទសចកតីរសម្ម  
មួយដដលមានវង់រសមីទរស្ចបព័នធពនលឺភលឺចិចច ច។ ឱ ! កចដ មានទឆ្មទោមពណ៌ដូចទទព 
អបសរ ដដលបានបទចច ញោយវោិរ លវេះលវន់កនុ ងទទសភាពលអទឆើតឆ្យដូចសួគ៌្នល័យ 
អនុសាវរយ៍ីទសន ៍ទ្ធ ាំងទនេះ ដតងមកសថិតទៅរសទពញ កនុងទសចកតីនឹករ ឭករបស់យុវ 
បុរស ទ ើយទធវើឱយដួងចិតតទគ្លិចលង់ទៅកនុងពិទោរោមារមមណ៍ដដលរស្ចត់មកពីឆ្ង យ។ 

ជួនោល ទពលទដើរលដមហ បានោ ាំោយកទមាល េះ ឱយរបទេះទឃើញមួយដភលតនូវ រាង ទកលៀវ
កលាំម្នោរមួីយោក់។ រូបរសពិចរសពិលទនេះ បានបណាត លឱយមាណពទយើង ភ័នតភា ាំងស្ចម រតី 
ជាំហានទបាេះទដើរទៅមុខ្ទោយសវ័យរបវតតិ។ ម្ថងមួយកាំពុងទដើរត្ថមវថីិ ផារ រស្ចប់ដតមាន 
អារមមណ៍ថ្ល មានរកដសដភនក សមលឹងខ្លួន។ ទីលវុធ ទងើយទមើល ទ ើងទលើ ទឃើញោរមីាន ក់ 
សក់សឺមឺុង ស្ចច់ម្ដរទលុករចត់ទលើមាត់បងអួច ទ ើយ បទងហើរ ញញឹម ទៅទិសមួយដដល 
ទីលវុធស្ចម នថ្លរតង់មករកខ្លួន។ រគ្នន់ដតប ុទណណេះក៏រពលឹង អដណត តអណតូ ងដសវងរក ោរ
យល់សបតិ ទជើងដលងជាប់ដីទៅទ ើយ។ មួយទទៀត ទីលវុធមិនចូលចិតតឮ សមតបីទោថ ក 
បោទ បឬបគអ ប់អាំពីង្រ្សតីទភទទទ ដតងោន់ ទជើងឥតថីភាពជានិចច ទទ្ធេះបីខុ្សក៏ទោយរតូ វក៏ 
ទោយ។ កទមាល េះមានទយាបល់ថ្ល គួ្រដតផាត ច់ោរដីខ្មរ ឱយផុតរស េះពីរបម្ពណី។ របសិន ទបើ
ទឃើញង្រ្សតីណាមួយរបរពឹតតឆគង និងកនលង ចរយិាបថ ទីលវុធ ដតងថ្លន ក់ថនល់កនុងចិ តតដដរ 
ប ុដនតមួយសនទុេះទរោយមកក៏រកទលសបានមកទលើកទទ្ធសឱយជានិចច។ 

ទៅរពឹកម្ថងអាទិតយទនេះ លុេះបានរត្ថដរតងសចច ប់សចចឹ ងកនុងគ្ាំនិតឥតរបាកដនិយម
យា ងទនេះអស់ទពលយា ងដវងមក ទីលវុធ ក៏ចូលទៅលុបមុខ្សិតសក់ទរៀបចាំ ខ្លួន យា ង
រសស់បស់។ ទចញផុតពីភាពរាយមាយោលណា អនក កទមាល េះក៏ោល យជាអនក ទសើចទលង
ោអ កោអ យកនុងចាំទណាមពួកមា កជាទរចើនោក់។ លុេះទឃើញទៅមាណព និយាយ ឆ្ា ម្ដឆ្ា



ទជើងដូចរគ្នឥ ូវទនេះ អនកផងដដលពុាំដដលស្ចគ ល់ពីមុនមក មុខ្ដតមិនអាចស្ចម នបានទទថ្ល 
ោលពីកនលេះទមា ងមុនទគ្ជាមនុសសរទវ ើរវាយ។ 

កនុងឱោសទរៀបចាំមុខ្ទរៀន ទីលវុធ ខ្ាំផចិតផចង់មិន ឱយទលអៀងទទ។ ទៅទលើដមក ថាូ វជិត
បនទប់ទរៀន រគ្លីងរគ្ទោងរសវងឹទោយពនលឺម្ថង និង សនតិភាពរបស់ធមមជាតិ ទរចៀង តគ្នន ពុាំ
ោច់មាត់ដដលជាទ តុោ ាំឱយ ទៅមាណពគួ្ចនឹករពួចទៅភូមិកាំទណើ ត ដដល ជាភូមិតូច
មួយ ត្ថ ាំងទៅកណាត លវាលដរស ចាំគយ១០គ្.ម ពីរករងបាត់ដាំបងត្ថមថនល់ទៅមងគលបុរ។ី 
មួយសនទុេះ ទីលវុធ នឹកដល់រលកសនទូង និងពទរគេះដដល អគា ញ់របទដញគ្នន  ត្ថម ទរោម
ពនលឺរសមីភលឺថ្លល  ម្នរពេះសុរយិា ឬដល់ដងអូរកាលដរស ដដលខ្លួនធ្លល ប់ោ ាំគ្នីគ្នន ទប់ទឹកបាចចាប់ 
រតី។ កទមាល េះគិ្តទឃើញទោយរកីរាយថ្ល ទៅមិន ប ុោម នម្ថងទទៀតទទ នឹងដល់វសិសមោល 
ឈប់ចូលឆ្ន ាំចិនទ ើយ។ ម្អយា ! ខ្លួននឹងបាន ឱោសទៅទលងភូមិកាំទណើ តទ ើយទតើ! 

រទសៀលម្ថងទនេះ ទីលវុធ ទសលៀករក់ស្ចអ តបាតទ ើយ ទចញពីស្ចោទៅទដើរ ជា
មួយមិតតភ័កតិត្ថមវថីិមហាធ្លនី។ បនតិចទរោយមកក៏ ោ ាំគ្នន  ចូ លញុាាំទឹករកូចទៅទភាជនីយ-
ោា ន “កុងស្ចន” ទាំរា ាំទរាងកុន “ទដអិន” ទបើកទ្ធវ រនឹងទិញសាំបុរតចូលទមើល។ ពួកយុវជនបតូរ 
ទយាបល់គ្នន  ទោយទធៀបផទឹមោរបិុនរបសប់អនកទដើរតួកុន រសី របរស ទ ើយទសើចធូររសួល 
សបាយ។ ទីលវុធ ជួនឧទ្ធ រណ៍ទោយទធវើរត្ថប់ត្ថមអនកទដើរតួបារា ាំងមាន ក់យា ងរក មាច់ 
រកទមើម ោ ាំងឱយសាំទណើ ចផទុេះរបាវទទួលទ ើង។ 

មិនប ុោម នោទីទរោយមកកណតឹ ងអគ្គិសនីទរាង “ទដអិន” ទរាទិ៍រោថ ន់ ឯទ្ធវ រដដក ខាង
មុខ្ក៏ទបើកដញកជាពីរដផនក រួញចូលទគ្ៀន។ ទីលវុធ ទរោកឈរទ ើងទសមើនឹងទគ្ដដរ ក៏
ឧទ្ធនៅៈ 

ទៅដតមួយអាទិតយទទៀតទទ ទយើងដល់ទពលឈប់ចូលឆ្ន ាំចិនទ ើយ ... មកដល់ រតង់
ទនេះ អនកនិពនធសូមទបើកវង់រកចកមួយ ទដើមបសូីម ឱយអនកអានអភ័យទទ្ធស ទោយបានដថលង
ទរៀបរាប់ដវងបនតិចអាំពីបរយិាោសទៅវទិាល័យ សីុ សុវតថិ កនុងឆ្ន ាំ គ្.ស ១៩៣៩ ទ ើយអាំពី 
កិរយិាទឹកចិតតអនកកទមាល េះ ទីលវុធ។ ប ុដនតអនកនិពនធយល់ថ្ល ជាោរ ចា ាំបាច់ណាស់ ទដើមប ី
គយយល់ទរឿង ដដល ូរលអិលត្ថមោទីម្នជីវតិដដលទលើកយកមកពណ៌ោកនុងរគ្នទនេះ។ 

វគ្គទី ២ យល់សបតិគ្ង់ោល យជាោរពិតមួយដងមួយោលដដរ 



ោលពីយប់មានទភលៀងមួយទមធាំ។ ទភលៀងធ្លល ក់កនុងរដូវទនេះ ជាោរ ចដមលកដដលមិនសូវ
មានទទ។ ទឹកលអក់ខ្វល់ោត់កនុងជងហុក និ ងរក ុកវថីិម្នរករងបាត់ដាំបង។ ទៅ ទពលទទៀបភលឺ 
ទីលវុធ ទុាំបទនតើតទលើ រុមឺ កដដលដឹកវា លីសខ្លួនមួយផង បាន សាំទៅទឆ្ព េះទៅស្ចថ នីយ៍ 
រថទភលើង ទដើមបទីធវើដាំទណើ ររត  ប់ទៅភនាំទពញវញិ ទរោយដដលបានមក លដមហចិតត និង 
កមានតជាមួយរគួ្ស្ចរោភូមិអូរត្ថគី្ កនុងអាំ ុងទពលយប់បុណយចូលឆ្ន ាំចិនរួច អនកកទមាល េះ 
ក៏បានមកស្ចន ក់អារស័យ ទៅផទេះ បងបអូនកនុងរករងមួយយប់ ទដើមបទីរោកមកជិេះរថទភលើងឱយ 
បានទ្ធន់ទពល ទររេះរតូវទចញដាំទណើ រពីរពហាមរស្ចងៗ។ 

យានតូចបានបត់ោច់ចូលត្ថមថនល់រតង់ទៅស្ចថ នីយ៍។ ផលូ វទនេះមានទឹកដក់ ត្ថម
រក ុកទរចើនអទនក ទររេះខ្វេះោរជួស ជុលជាយូរយារណាស់មកទ ើយ។ ម្ផទថនល់ ជាភក់
សអិតដូចបាយមា ន។ រស្ចប់ដតមានរថយនតបឺុ សូ៤០២មួយ បរយា ងទលឿន ទជៀស ួសទៅ
ទោយបាចទឹកកខ្វក់មកទលើអនកដដលវាររទគ្ើមៗ។ អនករុមឺ កក៏ត្ថ ាំងទជរ របទទច។ ឯ ទីលវុធ 
បាន សមលឹងទមើលទលខ្ឡាន ទ ើយស្ចគ ល់ជាក់ជារបស់អនក ទៅរប័យ។ 

ង្រ្សតីទនេះជារបពនធមួយតួ កនុងចាំទណាមរបពនធទរចើនោក់របស់ ពញាគ្ទ្ធធរ អតីត
ទទស្ចភិបាលទខ្តតបាត់ដាំបង កនុងសម័យអាណាចរកទសៀ ម។ ទរោយមក កនុងដផនដី 
“ភ័នតដរប” បាត់ដាំបងរតូវបានមករួបរួមកនុងអាណាចរកដខ្មរវញិ អនក ទៅរប័យ ក៏រត់ ទភៀស
ខ្លួនជាមួយចទគា មរបពនធឯទទៀតៗ ទដើមប ី ទៅត្ថមសីុបុណយ “ទោកមាច ស់” ជាស្ចវ មីឯ
របទទសទសៀមទទៀត។ ទោយបានរួមវាសោដចក  ុនគ្នន ជាមួយង្រ្សតីឯទទៀតផង អនកទៅរប័យ 
ក៏ទទួលបានកូនរសីមួយ កូនរបរ សមួយពីពញាគ្ទ្ធធរមួយអទនលើ និង រទពយ សមបតតិជា
មរតកយា ងរោស់ដរកល។ ឥ ូវទនេះ អនកទៅរប័យរ ាំទលៀកខ្លួន រត ប់ចូលមកដដនកាំទណើ ត
វញិ ទ ើយសង់ផទេះថមមួយសាឹមម្សាកាំណាចទៅភូមិវតត ទលៀប។ 

អនកទៅរប័យកតី បុរត្ថបុរតីគ្នត់កតី ដដលជាអនកបាត់ដាំបងទៅទោយទគ្នរពថ្ល “ឃុន” 
ៗទោេះ ដតងបទចចញបងអួត ឱយអនកផងទោតថ្ល ខ្លួនជាអនកមានរទពយ ជាអនក មានអមបូរខ្ពស់
ទ ើយជាអនកធ្លល ប់ទៅទីរករងធាៗំ ។ ទៅកនុងផទេះគ្នត់ដដលតុ បដតងទោយវតថុជាទរចើនទសអកសាេះ 
ឥតសមសួនទស្ចេះ គឺ្មានទរបើសុទធដតរបស់ម្ថលៗ ឱយទគ្សញប់ដសញង ដូចជាផតិលមាស របអប់ស្ចល  
មាសជាទដើម។ ថវីទបើ គ្នត់មានអាយុហាសិបបាល យទៅទ ើយ គ្នត់ទៅទសលៀកទខ្ៀនពណ៌ 
រសស់ៗ មុខ្គ្នត់ទទេះទមៅរទូសៗ ទជើងគ្នត់រក់ ដសបកទជើងផទូ ទមម ចុងរសួចទ ើយងទ ើង 



ទលើ ទ ើយគ្នត់ទដើរដករោយខ្នងបទនទរមកទរោយបនតិចដភនក សមលឹងទៅឆ្ង យ មានឫកខ្ពស់ 
រកអឺត ដបបចង់សដមតងឱយទឃើញថ្ល ដីទនេះ ទីទនេះ ោលពីទដើមមិញជារបស់បតីអញ គឺ្ ទៅជា 
របស់ខ្លួនអញខ្លេះដដរ។ 

ចាំដណកឯកូនរបរសគ្នត់ ទជើងទខាដរពទមម ធាៗំ ប ុនោរ  ុងអាំបិល ទ ើយរក់អាវ ដរព
អនលួញត្ថបាល កធាៗំ  ពណ៌ទខ្ៀវរក ម ម្ថងៗ ទ ើងគិ្តដតពីទបើកឡានទដើរជល់រតី រកឹម ឬ ជល់
មាន់ ទ ើយយប់ៗទ ើង ទដើរដចចង់រសីជាមួយម្ដគូ្តាញអាយពីរបីោក់ ។ ឯ “ឃុន” រសី
វញិអស្ចច រយទ ើយ ដឹងដតរប ភឹបដតមតង ជិេះកង់ជិេះ ម ូតូ ដតងខ្លួនទភាភាវ រកគ្នម នពីរទទកនុង
ដដនបាត់ដាំបង! ឃុនឯលិច ឃុនឯទកើត អនកដងសទឹងសដងាភា ាំងស្ចម រតី ទោយ មិនដដល
ទឃើញទស្ចេះ នូវទសចកតី ឺុហាចដមលកដល់ទមល េះទ ើយ តបតិសម័យទនេះ ពុាំដដលមានង្រ្សតី មាន
ពូជអមបូរណាហា នជិេះទទ្ធចរកយានទ ើយ។ 

ទីលវុធ សមលឹងទមើលរថយនតអនកមានថមី ដដលបរផុតទៅទ ើយ គ្យគ្ន់ទោយ គ្នន ន់
ោន ញ់ នូវអាវ “កុមទបល” របស់ខ្លួនដដលរបឡាក់ទឹកភក់រសមក។ 

ស្ចថ នីយ៍កនុងទពលទោេះទពញកកប របឹកទោយអនកដាំទណើ រ និង អីវា ន់។ មនុសស ទ្ធ ាំង
ទោេះទសលៀករក់ត្ថមដតបានមិនសូវស្ចអ តទពកទទ ទៅោយ ាំពរក់ ពពូនជាមួយរតករតី 
រសស់ ជាលរតីទងៀត កទចឆ រតីទឆអើរ បាច់បដនល និង ពពួករជូកដដល ទគ្ចងទជើងទ្ធ ាំងបួនគួ្ប 
គ្នន  ទ ើយជេះកលិនហាក់ដូចជាពុាំសូវធុាំរសួលប ុោម នទ ើយ។ 

កនុងចាំទណាមមនិករ និងវតថុ ដដលកកកុញទរជៀតទជើងពុាំចុេះទនេះ សាំទលៀកបាំរក់ 
ដបបអឺរ  ុបបួនដប់មកោយ ាំផង បទងាើតនូវបរយិាយោសមួយដបលកដភនក ទ ើយឥត 
របាកដនិយម។ ទីលវុធ រកទ កទឃើញពួមា ក ក៏ញញឹមទៅរកមិតតពីរបីោក់ សទុេះមកចាប់
សួរសុខ្ទុកខទោយរកីរាយ ទ ើយនិយាយចាំអកអាំពីទខាអាវ ទីលវុធ ដដល របឡាក់
រសមួញ។ 

កនុងទពលទដើរតរមង់ទៅរកបចជ រលក់សាំបុរត ោយកទមាល េះក៏របទ្ធក់ផលូ វគ្នន  និង បុរស
មាន ក់រក់ “ទកពី” សឈានទជើងទចញពីទីទោេះមក។ ទីលវុធ សទងាតស្ចគ ល់ភាល មថ្លជាអនក
ទបើកឡានរបស់អនកទៅរប័យ ទ ើយក៏ទចាលដភនកត្ថមទៅ។ បុរស ឫករកអឺតទោយអាទៅ
ហាវ យខ្លួនជាអនកមានទពើងទដើមរទូង ទ ើយទដើរទឆ្ព េះទៅរកឡាន ដដល ចត ដអបចិទចចើ ម
ថនល់ខាងទជើង។ ដល់ទ ើយក៏ ុចសាំបុរត ជិេះរថទភលើងទៅ ឱយរសីតបីោក់ ដដល ទឃើញ



រសទមាលសទុងៗអងគុយកនុងយាន។ អនកបាំទរ ើទោេះសទុេះទៅទបើកឃលុបឡានខាងទរោយបទចចញ
វា លីសពីរធងន់ៗ ទដើរយួរោ ាំផលូ វរសីតទ្ធ ាំងបីោក់ គឺ្យុវតីរកមុាំមាន ក់ និង ង្រ្សតី កណាត លមនុសសពីរ
ោក់ ដដលយួរ របអប់ដសបកមាន ក់មួយ។ ទីលវុធ ភាញ ក់ខ្លួន ទរពើត ខ្លួន ស្ចម នថ្លអនកទៅរប័យ
ោ ាំកូនទៅគ្នត់មកណាទៅណា ឥ ូវមិនដម នទស្ចេះ។ ទតើជន មិនស្ចគ ល់ ទឈាម េះទ្ធ ាំងទោេះ
មកពីទីណា ដអ៎េះ បានជាជិេះឡានទនេះមកទ ើងរថទភលើង។ 

ទសចកតីចង់ដឹងយា ងទនេះ បានោ ាំឱយ ទីលវុធ របញាប់របញាល់ទៅទិញសាំបុរតនឹង
ទគ្ ទោយដភនករ ាំម្ពទមើលមតងៗទៅទលើង្រ្សតីចដមលកៗទ្ធ ាំងបីោក់ ដតកនទុយ ដភនកោយកទមាល េះ 
សងាត់ទៅទលើមាណវទីរចើនជាង។ យី ! ោរទីនេះរបកបទោយ ទស្ចភណភាព ឥតគយរក 
មកផទឹមបានទទ ទ ើយទសលៀករក់ដតងខ្លួនក៏រមិលទមើលមិនទ្ធស់ដភនកទស្ចេះ ! ទមើលចុេះ 
អាយុមិនទលើសពី ១៨ឆ្ន ាំទទ ភង្រ្កតផូរ ស្ចច់ម ដា រាងមូល រទដវងបនតិច ដតរបកបទោយ 
គ្ាំនូសយា ងសុរកិត សក់រលកអគា ញ់ទូោយ ទ ើយ សិតទរៀបយា ងទឆើត រងវេះមាត់តូច 
ដដលមានបបូរមាត់ពណ៌ទទឹមដសតបដណត ត ញញឹមបគហ ញនូវទធមញសលអិតទសមើគ្នន ឥត 
ទខាច េះ អាវទបើកកពណ៌ផាា ឈូក ដដលមាន កចចុ ាំ បួដូចចទគា មផាា មកជួយរ ាំទលច លមអ ទ ើយ 
ស្ចកឺត សីុនួនខ្ចី សាំយុងរក់កណាត លសមង បគហ ញនូវកាំភួនទរៀវរសសូល ដដលមានភាគ្ 
ចុងបចច ប់ បងាប់ទៅកនុងដសបកទជើង ពណ៌រកទៅ ខាត់រទោងរសឹល។ 

កនុងទសចកតីយល់សបតិកនុងោររទវ ើរវាយទ្ធ ាំងដភនករសស់របស់ខ្លួន ទីលវុធ ដតង ដត
ដបងដចក លមអោរបីីរបទភទទីម្ទពីគ្នន ។ 

របទភទទីមួយ បានដល់ពួ កយុវតីដដលរបកបទោយទស្ចភណភាព ទលរទៅ ទៅ
បបួលឱយសទុេះទៅចាប់រកញីឬទលបដូចចាំណី ទររេះ បរបូិណ៌ទោយសមផសស ដដលទដញ 
ដដលទ្ធញសទរមើបយា ងខាល ាំង។ ោ ររីបទភទទនេះ ត្ថ មទយាបល់របស់ទៅមាណពទយើងមិន
សូវទចេះដតងខ្លួនទទ ទរចើនទសលៀក រក់ពណ៌ទឆើតៗទលចទធ្លល  រក់មាសទពរជទសអកសាេះ 
ទ ើយមានោយវោិរឆ្ង យពីទសចកតីរសគ្ត់រសគ្ាំទទៀតផង។ 

ទបើលមអទលរទៅជាបាតុកមមខាងទរៅ ឯលមអទីពីរដតងមានគុ្ណភាពកប់ទរៅ ទៅ
ខាងកនុងវញិ គឺ្ លមអដដលបទចចញឱយទឃើញ ឱយសរទសើរ ឱយទសញើចបនតិចមតងៗ នូវទឹក ដម
ចិោត ថ្លល  មត់ មងទន់រតជាក់។ ស រុបទសចកតីទៅ ង្រ្សតីដដលរបកបទោយទស្ចភណភាពដបប
ទនេះ ទាំទនៀម ទមាល ប់ទយើងដតងដតទៅថ្ល លអគ្ន់ ដត ទីលវុធ ដដលមានគ្ាំនិត ចាក់ទរសេះ



បនតិច ដតងចាត់ថ្លជាលមអដដលទ្ធញនូវសមានចិតត និង ទសចកតីទគ្នរព ដូច មទោសទចចត-
ោ ដដលអនកផងដតងមានចាំទរេះបងរសី។ 

ទស្ចភណភាពទីបីរបស់ ទីលវុធ ដតងរបគ្ល់ដល់ោរមីានកិរ ិ យាទន់ភលន់ មាន
គុ្ណភាពរសួយទសតើង ោ ាំ ឱយចិតតបុរសចង់ជួយយកអាស្ច ឬសទុេះទចញោរររ តទល់នឹង
សរតូវទទ្ធេះបីសរតូវទោេះមានរូប ឬឥតរូបក៏ទោយ។ គឺ្ លមអទនេះទ ើយដដលដតងអរងួន
ទបេះដូង កវបីទចចញជារកយោពយទៅរគ្ប់ភាស្ច។ 

ទីលវុធ រតិេះរេិះទទួលស្ចគ ល់ថ្ល ទស្ចភណភាពទ្ធាំងបីរបទភទទនេះឥតមានរពាំដដន ឬ 
ជចជ ាំងមកោត់ដបងដចកឱយចាស់ោស់ទទ។ ដូចជាចិតតអីចឹងដដរ មទោ សទចចតោ ដតង 
វវិតតវលិពីទីមួយទៅទីមួយទទៀត។ ដូទចាន េះង្រ្សតីដដលរបកបទោយលមអ ដដលអារមមណ៍ដាំបូង 
បនយុេះឱយញក់ញីទោេះ អាចោល យបានកនុងោលៅៈទទសៅៈថមី ចដមលក ជាគុ្ណភាពបណាត លឱយ 
ថ្លន ក់ថនមទៅវញិ។ ដតទទ្ធេះជាយា ងណាក៏ទោយ ទីលវុធ ចាត់ោងរកមុាំមិនទ្ធន់ស្ចគ ល់ 
ទឈាម េះកនុងរបទភទទីបីទរសចទៅទ ើយ។  

អនកដាំទណើ រង្រ្សតីទ្ធ ាំងបីទដើរត្ថមម្តកុងឡាន ចូលទៅកនុងបនទប់ថ្លន ក់ទលខ្ ៣។ លុេះ
បានទរៀបោក់វា លីសទលើទធនើររសួលបួលទ ើយ ជនទោេះក៏សាំពេះោង្រ្សតីទោយ “ភូតភាស្ច
ម្ថ” ពីរ ទៅបីមា ត់។ 

ទៅដត ១៥ោទីទទៀតរថទភលើងទចញទ ើយ។ ត្ថមធមមត្ថថ្លន ក់ទលខ្៣ ពុាំសូវមាន អនក
ជិេះទទ ដតម្ថងទនេះទពញទោយសិសសលីទសកករសទ្ធប់។ យុវជនទយើងដដលទគ្នរព ចាប់ 
សុជីវធម៌ ទ ើយោន់ទសចកតីគួ្រសមយា ងរប ម្ព ស ូរទ្ធ ាំទៅរបទរជៀតគ្នន កនុង សគា ត់ឯទទៀត 
ទ្ធ ាំងអស់ ទ ើយទបើទសសសល់ខ្លេះក៏សុ ខ្ចិតតឈរត្ថមរទបៀង ទុក ឱយង្រ្សតីបរទទសទ្ធ ាំងទោេះ 
អងគុយសគា ត់ដតមួយទោយផាសុក។ ទីលវុធ ដដលទ ើងមក ទរោយទគ្រកកដនលងឈរ 
ឬអងគុយពុាំបាន ក៏ោច់ចិតតចូលទៅរកទជើងមា កនុងសគា ត់ង្រ្សតី ទ្ធ ាំងទោេះដដរ។ អនក កទមាល េះ 
ចូលមកទោយស្ចទ ក់ទសទើរ ទ ើយទអៀនខាម ស់ម្រកដលង ទររេះទខាអាវរបឡាក់ភក់យា ងទនេះ ។ 
ទតើទធវើទមតច ទបើទជៀសពុាំរួចទ ើយ។ 

គ្ង់មានអនកខ្លេះឆងល់ថ្ល ទតើទ តុ ដូចទមតច ោរដីដលមានរ ណៅៈជាអនក សមបូរ
ទោយទភាគ្រទពយ មកទិញសាំបុ រតថ្លន ក់ទលខ្៣ ទមតចក៏ពុាំទរជើសយកថ្លន ក់ទលខ្២ ឬទលខ្១
វញិ ដដលរបកបទោយផាសុខ្ ភាពជាង? រតង់ទនេះទយើងគួ្រយល់ថ្ល សពវ ដងសពវោល 



បនទប់ ទលខ្មួយនិងទលខ្ ២ ដតងមានអនករាជោរបារា ាំង ឬោយទ្ធហាន បារា ាំង 
ទគ្ជិេះទៅមកពុាំលស់ម្ថងទទ។ ធមមត្ថជនជាតិអាសីុ កនុង សម័យទោេះពុាំសូវចង់ោយ ាំនិង
ពួករចមុេះទោងប ុោម នទ ើយ។ ឯអន កដាំទណើ រមិនស្ចគ ល់ទឈាម េះទនេះ សុទធដតរសីៗទទៀតផង 
ដតងមានទសចកតីធុញរទ្ធន់ មិនចង់ទៅជិតរបរសៗអឺរ  ុបទពកទទ។ មួយទទៀត ត្ថម ចាំណាាំ
ទរៀងមក ថ្លន ក់ទលខ្ ៣ដដលមានរថមួយោច់ពិទសសដតឯង ទោេះ មិន សូវ
សមបូរអនកជិេះប ុោម នទទ ទររេះ ទគ្ទរចើនដតោ ាំគ្នន ទៅកកកុញទៅយានថ្លន ក់ ទលខ្ ៤ជាមួយ
នឹងជាលរតី កទចជើ បដនល តបតិកនុងសម័យទោេះឋានៅៈជីវតិទៅទ្ធបទខ្ាយណាស់ទៅទ ើយ។ 
ឥ ូវមកចាំពប់ទលើម្ថង ដដលថ្លន ក់ទលខ្បីទពញដណនយា ងទនេះ។ 

រថទភលើងទ្ធញកដចច ដវងទ ើយទតអើកពីរ បីឃីក ... ទទើបលូនទចញដាំទណើ រទៅមុខ្។ 
ោងកចដ ទអើតត្ថមបងអួចទមើលទទសភាព វាលដរសដដលទដកលក់ទៅទ ើយ ទោយ 
ដណត ប់កនុងភួយកបាសម្នអាោសចុេះអ័ពទ។ រសទមាលសទូរៗ ទៅ មុខ្ខ្ទមដរសខ្លេះជាអនក
បចជ ន់ដដលកាំពុង បងវិលរតបាញ់ ទលើដភននកណាត ប់នូវគ្ាំនួចទគ្នបួនរបា ាំសតវ ដដល  មាន
មាត់ឃលុ ាំទៅកនុងកូនជាលដភនករកួច ទដើមបកុីាំ ឱយអណាត តវារពឹសទកៀវចាប់ទដើមរសូវ។ រសី
កណាត លមនុសសពីរោក់ គិ្តដតបតូ រទយាបល់របា ច់រទបា ចមិនឈប់មាត់ទស្ចេះ។ ឯ មាណ វ ី
ទៅសងប់ទសងៀម ស្ចម រតី ឺន ង់ ទររេះដបលកមជឈោា ន ទ ើយដបលក ទមាល ប់ទពក។ ទរបៀបដូចជា
ទមដដកដដលមានឥទធិពលទ្ធញមជុលរតីវស័ិយឱយវលិទៅរក ទស្ចភណភាព និង ោរ
តុបដតងទឆើតរសស់ម្នោរបីរទទស របទ្ធញរកដសដភនក ទីលវុធ ឱយរគ្ទលៀសទចាលទៅចាំ
ជាញឹកញាប់យា ងទោេះដដរ។ មួយសនទុេះ ោយ កទមាល េះក៏នឹកទឃើញដល់សមតីនិទយាជិក
អយសម័យយានមាន ក់ ដដលបានរបាប់ខ្លួនថ្ល ទបើោលណាមានអនកដាំទណើ រទរចើន ទលើសលប់
កនុងថ្លន ក់ណាមួយ ទមដខ្សរថទភលើងអាច អនុចដ តជាអទិភាព ឱយអនកជិេះរសីៗទៅ អងគុយ ទៅ
ថ្លន ក់ខ្ពស់ណាដដលមានកដនលងទៅទាំទនរ។ នឹកទឃើញសមតទីនេះទ ើយអនកកទមាល េះក៏ទរោកទដើរ
ទចញដញក វូងពួកមា កសួត្ថមរទបៀង ទ ើយឆលងទៅទមើលយានខាងទរោយ ដដល ដចកជា
ថ្លន ក់ទលខ្ពីរ និង ទលខ្មួយ។ កនុ ងទពលទោេះបនទប់ទលខ្ពីរទៅសល់ទាំទនរស្ចអ ត ឯទលខ្
មួយមានរគួ្ស្ចរបារា ាំងត្ថ ាំងទៅជាអនកតទមាើងឫទធិ។ 



ទីលវុធ បានោ ាំដាំទណើ រោរណ៍ទនេះ ម កទសនើជាមួយទមដខ្សរថទភលើងដដលកាំពុងទរកប
ោទ វទមម ដកលមឆ្ម្ខ្វទៅកនុងរថលក់បាយ។ ភាន ក់គរលុេះបានរសស់រសូបរួច ទ ើយក៏ោ ាំអនក 
កទមាល េះមកជួបង្រ្សតីបរទទស៖ 

អត់ទទ្ធសខ្ញុ ាំចុេះឃុន ទីល វុធ និ យាយជាភាស្ចទសៀមទៅោន់ោរ ី
ទបើខ្ញុ ាំនិយាយពុាំចាស់ ទ ើយពុាំចាំអកសរ។ 

កចដ ោងដបរភង្រ្កតមករក ទោយដភនកមូលរក ង់ សដមតងោរទងឿងឆងល់ ទ ើយ តប
ទោយសមតីទន់ ដផអមដលហមរតជាក់ទៅរកជាភាស្ចដដដលថ្ល៖ 

ឃុនមានោរអវីដដរ? 
ម្ដចងអុលទៅភាន ក់គររថទភលើង ទីលវុធ តបថ្ល៖ 
ទោកោយដខ្សរថទភលើងទនេះ បានអនុចដ តោង ទ ើយនិងអនករសីទ្ធ ាំងពីរ អទចជើញ

ទៅអងគុយទៅថ្លន ក់ទលខ្ពីរវញិ ទររេះកដនលងទោេះស្ចង ត់រសួលជាង។ ទៅទី ទនេះមានពួកអនក 
ទរៀនទរចើនណាស់។ 

អរគុ្ណទោកទពក ោងតបទោយញញឹមបទងហើប ឱយទឃើញទធមញតាំទរៀបសថ្លល ។ ដត
ខ្ញុ ាំទៅទីទនេះរសួលទ ើយទតើ។ មិតតភកតិឃុ នអាចចូលមកអងគុយកនុងសគា ត់ទនេះបានដដរ។ ទបើ 
របទរជៀតគ្នន បនតិចក៏មិនអីទទ។ 

កុាំមានរបស្ចសន៍យា ងទនេះ គ្នន មិន ហា នមកទទ ឯខ្លួនខ្ញុ ាំទស្ចតទ្ធល់រចក ណាស់
ទ ើយ ទទើប... 

ខ្ញុ ាំមិនស្ចម នថ្ល ខ្លួនខ្ញុ ាំមានអាំណាចអី ដល់ទមល េះទទ ោងតបទោយញញឹម រគ្វ ី កាល
ដដលជាទ តុោ ាំឱយរយា បទោត ងរតទចៀក ទចាលរសមីទររងររយ។ 
ោងទរោកឈរ ទ ើយដបរមុខ្ទៅរករសីជូនដាំទណើ រទ្ធ ាំងពីរោក់៖ 
មកបងទៅ ឃុនទនេះមកបទណត ញទយើងទ ើយ។ 

ថ្លទ ើយ ោងទសើចបនតិចបគហ ញ ឱយទឃើញថ្ល ោងនិយាយទលងផង ទ ើយ
អរគុ្ណអនកកទមាល េះដដលជួយយកអាស្ចផង។ 

ទីលវុធ ជួយយួរវា លីសអនកដាំទណើ របរទទស ទ ើយោ ាំផលូ វទៅោន់បនទប់ទលខ្ ២ 
ដដលទៅទាំទនរ។ ភីទលៀងទ្ធ ាំងពីរអងគុយទនទឹមគ្នន ទៅទលើទជើងមា រសពូកដសបកមាខ ង ទ ើយ
តរុណី ោងអងគុយរតង់រជរងមាខ ងដកបរបងអួច។ 



លុេះបានទរៀបចាំវា លីស ទៅទលើផាទ ាំងសាំ ណាញ់សរមាប់ោក់អីវា ន់ រួចទរសច បាច់ទ ើយ 
ទីលវុធ ក៏និយាយោដកខ្លួនបាំណងវលិទៅកដនលងទដើមខ្លួនវញិ។ ប ុដនត កចដ ទសៀមលត់ 
ទោយចិតតទស្ចម េះថ្ល៖ 
សូមអរគុ្ណឃុនទរចើន ដដលជួយឈឺឆ្អ លទយើងខ្ញុ ាំយា ងទនេះ ប ុដនតទបើឃុនពុាំ មានោរអវី 
ពិទសសទទ ឬពុាំធុញរទ្ធន់នឹងទយើងខ្ញុ ាំទទ ឃុនទៅទីទនេះទ ើយ  តបតិទយើងខ្ញុ ាំជាអនកដាំទណើ រ 
ភាស្ចដខ្មរក៏ពុាំទចេះ សូមឃុនជួយដណោាំឱយស្ចគ ល់រសុកទទសផងបានឬទទ? 
ធុញរទ្ធន់នឹងោង? ោងមានរបស្ចសន៍អវីយា ងនុេះ រតូវដតខ្ញុ ាំវញិទទដដល ភ័យដរកងោង 
ធុញរទ្ធន់នឹងខ្ញុ ាំ ទមើលចុេះខ្ញុ ាំ និយាយភាស្ចម្ថរអាក់រអួលរោក់រកុបខុ្សខ្លេះរតូវខ្លេះ។ ឯ 
សាំទលៀកបាំរក់ខ្ញុ ាំទស្ចតក៏ពុាំគ្បបផីង... 
មិនដមនដូទចាន េះទទឃុន ដដលឃុនជួ យយកអាស្ចទនេះ ខ្ញុ ាំនឹកគុ្ណពុាំទភលច ទ ើយ។ យី ចុេះ 
ឃុនដួលឯណាក៏របឡាក់ទខាអាវថមីៗអស់យា ងទនេះ? 
ទីលវុធ សចចឹ ងមួយសនទុេះ ទទើបោច់ទរសចថ្ល គួ្រដតនិយាយោរពិតរបាប់ោង៖ 
មានរថយនតមួយបរមកជេះទឹកភក់ទលើខ្ញុ ាំ។ កនុងទពលទោេះ ខ្ញុ ាំនឹកទៅត ឈួលដដរ ដតឥ ូវទនេះ 
បាត់ខឹ្ងអស់ទ ើយ។ 
ឱរបដ លជាឡានដដលខ្ញុ ាំបានជិេះមកទ ើងរថទភលើងទ ើយទមើលទៅ។ សូម អភ័យទទ្ធស 
ផងចុេះ។ សុ វ័រទោេះរប ទ ើនអស់យា ងទ ើយ ចង់ដតពីទលឿន មិនសូវ គិ្តោយអាយ 
ទស្ចេះ។ គិ្តទៅ ផទេះដដលខ្ញុ ាំ បានមកសាំណាក់ទោេះ ោន់ដតឫកខ្ពស់ៗ អស់យា ងទ ើយ 
ោយក៏ដូចបាវដដរ។ 
មិនអីទទោង របឡាក់ប ុទណណេះ។ 
ថ្លទ ើយ ទិលវុធ គិ្តទចញទៅទរៅ។ ោងកចដ លត់ទទៀត៖ 
យីឃុនអទចចើញទៅណា? នុេះភូមិអី នឹង? 
ោយកទមាល េះទចាលដភនកទៅទរៅ ទឃើ ញរសមីទរពឿងៗម្នរពេះសុរយិាជេះមកទលើចមាា រទចក 
និងស្ចល ម្នភូមិអូររសទៅក៏ទឆលើយរបាប់ោងត្ថមរកយសួរ។ ទោយោង ជជីកអងវរទពក 
ទីលវុធ ក៏រពមឈរជិតបងអួច ទ ើយនិយាយពនយល់ឬអត្ថថ ធិបាយោរទផសងៗត្ថមរសុក 
ទទសដដលដខ្សរថទភលើងកាំពុងរត់ោត់។ ពិទោរមាត់ដដលស្ចយពី រូបោយោង ទ ើយ 
ទសចកតីរាក់ទ្ធក់ និងទស្ចម េះសម័រគ្ដដលទចញពីសមតីោង បណាត លឱយមានោររសវងឹ ឱយមាន 



ោរទភលចខាម ស់ទអៀន ទររេះសាំទលៀកបាំរក់មិនគ្បបទីោេះមក រុ ាំទរស្ចបវចិដ ណទៅមាណព 
ទ ើយោ ាំឱយទសចកតីស្ចគ ល់ចិតតគ្នន ោន់ដតលូតោស់ទ ើង។ 
ោងសួរទឈាម េះវាលដរស ទឈាម េះស្ចថ នីយ៍ ទឈាម េះភូមិ ទឈាម េះភនាំ ទ ើយ ទី លវុធ ទឆលើយរបាប់ 
ត្ថមដតធ្លល ប់ដឹងឮ។ រថទភលើងក៏ទលឿនទៅមុខ្ ទពលទវោ ក៏ទលឿនទៅមុខ្ ដត យុវជនទ្ធ ាំង 
ពីរគ្នម នចាប់អារមមណ៍ ចាំទរេះោររត់ឆ្ង យម្នរពេះោលទទ។ 
ទមា ង៩កបួនរថទភលើងទចញផុតពីស្ចថ នីយ៍ទរធិ៍ស្ចត់ ទ ើយដរជកចូលកនុងដផន ម្រពខ្លុង 
ដដលសនធឹងដវងទរស្ចងរស្ចងរ ាំឭកមតងដល់ចាំោរទៅស ូ។ 
ទទសភាពដលងមានអវីជាលអគួ្ររមិលទមើលទទៀតទ ើយ ទៅមាណពក៏អទចជើញ ោងទៅ 
រសស់រសូបឯបនទប់ទភាជនីយោា ន ទោយភិទលៀងជូន ដាំទណើ រទ្ធ ាំងពីរោក់ មិនរពមទៅជា 
មួយផង ទររេះថ្ល ទដើរកនុងយានកាំពុងទបើកទចេះដតវលិមុខ្ តរុណី និងោយ កទមាល េះក៏លីោ 
ទឆ្ព េះទៅដតពីរោក់។ តុមួយទៅជិតរជរងដកបរបងអួចលល តពីអនក បរទិភាគ្ឯទទៀតបនតិច បាន 
បបួលឱយយុវជនទរជើសយកទោយរួមមតិគ្នន ។ 
ោងពិស្ចអី? ទីលវុធ សួរទោយសមលឹងទមើលបចជី រាយទឈាម េះមុខ្មហូប។ 
ឃុនពិស្ចអី ខ្ញុ ាំក៏យកទោេះដដរ។ ទោយទសើចបនតិចោងបដនថម៖ 
ខ្ញុ ាំមករសុកឃុនទរសចទ ើយ ឃុនដឹកោ ាំទ្ធ ាំងអស់។ 
សមតទីនេះោ ាំឱយោយកទមាល េះដខ្មរ និង រកមុាំទសៀមទសើចរបាវទសមើគ្នន ។ 
ទីលវុធ សទងាតថ្ល៖ 
គួ្រឱយអស្ចច រយណាស់ ទយើងទ្ធ ាំងពីរោក់មិនទ្ធន់ស្ចគ ល់ោមគ្នន ផង ក៏ទុ កចិតត គ្នន ដូចមិតត 
ភកតិស្ចគ ល់ចិតតទថលើមគ្នន យូរយារមកទ ើយ ខ្ញុ ាំសូមអភ័យទទ្ធសចាំទរេះ ោរទភលចភាល ាំងដូទចនេះ។ 
ខ្ញុ ាំទឈាម េះ ទីលវុធ ទរៀនទៅថ្លន ក់ទីមួយដប កមធយមសិកា ោវទិាល័យ សីុ សុវតថិ។ 
ោងទបើករកបូបរបស់ោង យកោមប័ណណមួយសនលឹកឱយទៅគូ្សនទោ៖ 
ដូចឃុនទឃើញរស្ចប់ ខ្ញុ ាំទឈាម េះ  ចនទមណី វចិិរតករ ជាសិសសទៅស្ចកលវទិា ល័យ 
“ជូឡា ុងកន” ដតទៅថ្លន ក់ទ្ធបទៅទ ើយទទ។ ខ្ញុ ាំទធវើ ដាំទណើ រទៅភនាំទពញ ទៅទលងនឹ ង 
ឳពុកខ្ញុ ាំ ដដលមកសាំណាក់អារស័យទៅទីទោេះ។ ឃុនរបដ លឮទឈាម េះ ឬស្ចគ ល់ ឳពុក 
ខ្ញុ ាំដដរទមើលទៅ។ គ្នត់ទឈាម េះ ទថពកូសុន វចិិរតកន (ទទពយទោសលល វចិិរតករ ) ដដលោល 



ពីមុនជាសកតិបីកនុងកងទព័ម្ថ ទ ើ យបានរត់ទភៀសខ្លួនមករជកទៅកមពុជាទរោយដដល 
មានរដារបហារកនុងឆ្ន ាំ ១៩៣៧ ោរករងទទពមហានគ្រ (បាងកក)។ 
អាថ៌ហ៎ា សីុអុយ ៎ ? សមតីចិនទធវើមហូបសួរយា ងទនេះ ោ ាំឱយ ទីលវុធ ភាញ ក់ខ្លួន ទរពើត។ រតដរ 
ដកខ្លួនពីោរសចចឹ ងសចច ប់ ោយកទមាល េះដបរជាញញឹមទៅរក មាណវ ីទទើបបចច ជាដខ្មរ៖ 
ទអើ យកបាយលីងស្ចច់ោត ម ោយស្ចច់មាន់ទ ើយោក់ពងទ្ធផង ពីរចាន មក ... 
ទឹករកូចទរធិ៍ស្ចត់រចបាច់ពីរដកវ... ប ុណណឹ ងបានទ ើយ។ 
ដបរទៅរកកចដ  ទីលវុធ អធិបាយថ្លៅៈ 
ខ្ញុ ាំបគគ ប់ឱយទធវើមហូបឱយបានមាាំធងន់បនតិច ទររេះទាំរា ាំដល់ភនាំទព ញម្ថងរតង់ឯទណាេះ ទបើពុាំដូទចនេះ 
ទទ រទទេះទភលើងរោក់ទទរទើកទធវើឱយទយើងលល នណាស់។ 
ខ្ញុ ាំទពញចិតតណាស់ សូមអរគុ្ណ។ 
មិតតទថ្លម ងថមីបរទិភាគ្បទណតើ រនិយាយសាំទណេះសាំណាលបទណតើ រ។ ដល់មកស្ចថ នីយ៍ទទឹងម្ថង 
កបួនរថដដលមកពីបាត់ដាំបង ក៏រតូវឈប់រងចា ាំដខ្សយានដដលទៅ ភនាំទពញទដើមបទីជៀសគ្នន ។ 
កនុងទពលទោេះ ទីលវុធ បានោ ាំោងទសៀមចុេះទដើរទដើមបឱ្ីយបាត់ទរាយម្ដទជើង។ 
ដភនកោងគ្យគ្ន់ម្រពរពឹកា មាត់ោងនិយាយថ្ល៖ 
ត្ថាំងពីធាំដឹងកតីោលណាមក ខ្ញុ ាំដតងនឹ កចង់ទឃើញរសុកដខ្មរពន់ទពក នឹករស ឡាញ់ដតកនុង 
ចិតត ឥ ូវបានសទរមចដូ ចរបាថ្លន ទ ើយ។ ទោយស្ចរទយើងមានទាំទនៀម ទមាល ប់ដូចគ្នន  
មានរបម្ពណីោន់ស្ចសោ រពម ទ្ធ ាំងរបកបទោយសមបតតិ វបបធម៌ដូច គ្នន ដថមទទៀត ទទើប 
ឳពុកខ្ញុ ាំោលទបើគ្នត់រត់ទចាលរសុក គ្នត់មកសុាំស្ចន ក់អារស័យទៅទីរករងភនាំទពញ។ 
ខ្ញុ ាំរកីរាយណាស់ ទោយឮថ្លោងនឹងមកទៅរករងភនាំទពញ។ 
ទីរករងទនេះ ជនរួមជាតិខ្ញុ ាំបានសរទសើរ ថ្លស្ចអ តណាស់ ឳពុកខ្ញុ ាំបានទិញផទេះ មួយទៅខាង
ទជើងវតតភនាំ។ 
សមតោីរខីាងចុងទរោយ បានទធវើ ឱយទៅមាណពចាប់អារមមណ៍មួយភាល ម។ យី ! រគួ្ស្ចរោង 
ទនេះមានណាស់ទតើ ទគ្មានរបាក់ ទិញភូមិរគឹ្េះមួយកនុងសគា ត់ដដលបរបូិរណ៌ទោយទគ្ -
ោា នលអស្ចអ តសតុកសតមភ។ រ ី ឯរគួ្ស្ចរឯងទៅឯភូមិអូរត្ថគី្ ទៅចុង ោត់មាត់ញក។ ឱ ! 
ទសចកតីសងឃមឹដដលប ុចជារតួយកនុងដួងចិតតមួយសនទុេះ... ទណហើ យ កុាំគិ្តដវងទពក វាោ ាំ ដត 
ឆាួតវលិខួ្រកាលទទ។ 



លុេះដខ្សទភលើងបានទជៀសគ្នន ោលណា ទីលវុធ បានោ ាំោងកចដ មកអងគុយ ទៅបនទប់ថ្លន ក់ 
ទលខ្ពីរទោយមុខ្សងួត។ មាោដួងចិតតដដលខ្លួនដតងយល់សបតិរទវ ើរវាយទឃើញ ឥ ូវបាន 
របាកដរូបមកទៅជិតបទងាើយ ដតដបរជាឆ្ង យទៅវញិ ទររេះ ទឈាងម្ដមិនគយដល់ទទ។ 
ទៅមាណពសចចឹ ងសចច ប់របាសចាកទសចកតីរកីរាយអស់រលីង ដតទៅដតខ្ាំរបរងស្ចម រតីកុាំ 
ឱយរាយមាយ ទដើមបចីា ាំទឆលើយនឹងសាំនួរោង។ ោរ ីដដលបានសទងាតទឹកមុខ្រសទរនរបស់ 
មិតតថមី ក៏ នឹកដរកងថ្លមានទុកខ ឬភារៅៈអវីដដល មិនគួ្រគ្បបនិីងស្ចកសួរទ ើយ។ ថវីទបើមាន 
ពិភាល់កនុងចិតត ោងទគ្នរពតុណហី ភាព ទោយសមលឹងទៅខាងទរៅ។ 
ឥ ូវរថទភលើងបានោត់ផុតម្រពរោស់ទ ើយ មាណវ ីក៏គ្យគ្ន់ជួរទដើមទត្ថន ត ដដលដុេះផតុ ាៗំ  
គ្នន ។ មិនយូរប ុោម នយានក៏ចូលមកដល់ស្ចថ នីយ៍ទរធិ៍ចិនតុង។ ទពលដដលរតូវលល តោន់ 
ដតខិ្តជិតមកដល់ទ ើយ។ ទតើនឹងជួបគ្នន ទទៀតឬទទ ? គ្ាំនិតទនេះ ោ ាំមកនូវទសចកតីអួលផា
ដដលទចាលមលប់ទៅទលើទឹកមុខ្។ អនកអានដដលបានស្ចគ ល់នូវចិ តតគ្ាំនិតោយកទមាល េះទរសច 
មកទ ើយ របដ លជាមិនសូវទងឿងឆងល់ទពកទទ ចាំទរេះ កិរយិាចដមលកយា ងទនេះ។ 
ទោយសងប់សងួត ទីលវុធ និយាយទៅោន់គូ្សនទោ៖ 
ឃុន ទៅរវាងដប់គី្ ូដម រតទទៀតទទ ទយើងដល់ភនាំទពញទ ើយ។ 
ថ្លទ ើយ ក៏ទឈាងយកវា លីសពីផាទ ាំងសាំណាញ់ ោក់ចុេះមកទលើោត រ ទដើមប ី ឱយគយទលើក 
 ុចទៅឱយអនកជចជូ ន។ ឯភីទលៀងចា ស់ពីរោក់ដដលពុាំបាននិយាយសតីអវីមួយមា ត់ជាមួយ 
ទីលវុធ ក៏ទរោកឈរទរៀ បរបដដរ។ ចាំដណកោរ ីោងទបើករកបូប យួរយកកូនកចច ក់ឆលុេះ 
សាំរួលសក់ ផាត់ទមៅ បទនថើទលើភង្រ្ោត  ទ ើយយកបណតូ លរក ម មកជូតបដនថមទលើបបូរ 
មាត់។ ោយវោិរដ៏សមសួនទនេះ ទីលវុធ គ្យគ្ន់មិនោក់ដភនកទទ ទដើមបចីារ ិ កទុកកនុង 
 ឫទយ័កុាំឱយទភលចបាន។ 
កាលរថទភលើងទ្ធញកដចច ដវងពីរ បីដង ទ ើយក៏ចូលទៅឈប់ដអបជាំរក សីុម ងតិ៍ កនុងពពួក 
មនុសសអ ូអរដដលមករកចា ាំអនកដាំទណើ រ មានបុរសមាន ក់អាយុរបដ លដសសិបបាល យឆ្ន ាំ 
សាំទលៀកបាំរក់ដបបអឺរ  ុប ទ ើយទឹកមុខ្រកីថ្លល សមជាអនកមានចិតតធម៌ មានទសចកតីរបណី។ 
ដភនកគ្នត់រ ាំម្ពទមើលពីទូរថទភលើងមួយទៅទូរថទភលើងមួយទទៀត។ ោងចនទមណី ទអើតត្ថមបងអួច 
ទឃើញក៏ដរសកទៅភាល ម៖ 
ឃុន ផ ច៎ាេះ! 



ទឹកមុខ្គ្នត់ញញឹមររយ ទទួលទសចកតី ទគ្នរពពីបុរតី ដដលទលើកម្ដរបណមយ យា ងទន់ 
ភលន់។ កនុងទពលជាមួយទនេះ ទីលវុធ ក៏បានទៅអនកជចជូ នឥវា ន់មាន ក់ទទួលយកវា លីស 
ោង រួចទ ើយក៏ទៅយកអីវា ន់របស់ខ្លួនឯងចុេះទៅដដរ។ ោយកទមាល េះ ទរៀបនឹងចូលទៅ 
ោោង រស្ចប់ដតមាណវ ីោងទៅ ទ ើយរបាប់ឳពុកថ្ល៖ 
ឃុន ផ ទនេះោយ ទីលវុធ ដដលបានយកចិតតទុកោក់ខ្ញុ ាំកនុង ដាំទណើ រទនេះ កុាំអីខ្ញុ ាំ របទេះោរ 
លាំបាកមិនតិចទទ។ 
អតីតសកតិបីទសៀមញញឹម ទ ើយសទុេះមកចាប់ម្ដោយកទមាល េះយា ងរាក់ទ្ធក់។ អរគុ្ណ 
ទោក កមួយ (កមួយ) ទពក គ្នត់និយាយដខ្មរម្ប ឡាាំបនតិច។ 
អនកទ្ធ ាំងបីទដើរទចញទៅទរៅ ទោយមាន ស្ចវម្ជនិងអនកជចជូ នអីវា ន់ទដើរត្ថមមកដដរ។ 
ទឃើញឳពុកោងខ្ាំរករកយនិយាយភាស្ចដខ្មរទោយលាំបាកោង ចនទមណី ជរមាបគ្នត់ថ្ល 
ឱយនិយាយភាស្ចម្ថទៅវញិទៅ ទររេះ ទីលវុធ ទចេះភាស្ចទនេះស្ចទ ត់ណាស់។ 
ឮោងអួតយា ងទនេះ ទីលវុធ មានទឹកមុខ្ទ ើងរក ម ទ ើយតបជាភាស្ចទសៀម៖ 
ឃុនមិនគួ្របាំទផលើសយា ងទនេះទស្ចេះ ខ្ញុ ាំទរៀនទៅរសុកដខ្មរទធវើទមតចនិងនិយាយរតូវអកសរលអ។ 
ភូតបានប ុណណឹ ងទ ើយ ដល់ណាទទៀតទៅទោក ទពទោសលល តប។ 
លុេះបានដល់រថយនត អតីតោយទ្ធហាន ក៏បបួលទោយទស្ចម េះសម័រគ្៖ 
ទោកកមួយមកជាមួយនឹងខ្ញុ ាំមក ខ្ញុ ាំនឹងជូនដល់ទីកដនលង 
សូមកុាំរពួយថវី ខ្ញុ ាំមានពួកមា កទរចើនណាស់ ទៅទចាលទគ្ពុាំទកើតទទ។ 
ឃុនកុាំទភលចទៅទលងនឹងខ្ញុ ាំណ៎ា។ ជូនខ្ញុ ាំទដើ រទលងផង ខ្ញុ ាំជាអនកចាំណូលថមីមិន ស្ចគ ល់រសុក 
ទទសទស្ចេះទ ើយ។ 
ទពលទោេះឳពុកោងបដនថមផទួនទលើសមតីធីត្ថ៖ 
អទចចើញកុាំខាន ផទេះខ្ញុ ាំទលខ្ ៩២ មហាវថីិមីស។ អទចជើញកុាំខាន ខ្ញុ ាំគ្នម នស្ចគ ល់ នរណាទទ 
ទៅភនាំទពញ។ 
ទីលវុធ ទទួលថ្លបាទទោយ ទសប ើយៗ ទ ើយក៏សាំពេះោមិតតទាំទនើបទដើរ ទចញទៅ។ ឳពុក 
និងកូនក៏លូកម្ដមកចាប់ម្ដោយកទមាល េះត្ថមទមាល ប់អឺរ  ុប។ ទីលវុធបានោន់បាតម្ដោង 
មានស្ចច់ទន់ម ដា មានរមាមរសួចរស ូន ទ ើយរកចកោប ថ្លន ាំរក មពណ៌ទទឹម។ 



សិសសកទមាល េះទដើរបនតិចមក ទ ើយគកទៅទឃើញ រកឡានរពីមា ោរតរណូឺល៍ មួយបរទចញ 
ទ ើយបត់ទឆ្ព េះទៅទិសខាងទជើង... 
 

វគ្គទី៣ អរុណទសនហា 
ទៅយប់ម្ថងទោេះ ទរោយទពលអនុរកសបានទេះម្ដរពួបៗបគគ ប់ ឱយទមាល ក់មុងទដក  

ទីលវុធ ក៏របតិបតតិត្ថមទ្ធ ាំងទន់ម្ដទន់ទជើង ម្ដគ្ងទលើថ្លង ស  រពលឹងក៏បងវិលនូវ អនុសា -
វរយ៍ីថមីទថ្លម ង ទដើមបទីរកបឱជារសទ ើង វញិ ម្នោរោន នដ៏ម្ថលថ្លល  ដដលរបទសើរ ជាងយល់
សបតិទៅទទៀត។ អនក កទមាល េះនឹកដល់ទសចកតីរាក់ទ្ធក់ និងសនិទធស្ចន លយា ង ទស្ចម េះរតង់របស់
ោង ទ ើយទឆវងកនុងចិតតថ្ល  កិរយិាយា ងទនេះដខ្មរណាដដលរបោន់ដាំបូោម នស្ចង្រ្ស្ចត សលឹករតឹ
ទៅទ ើយ គ្ង់ចាត់ទោយទពបរជាយថ្ល ោងជារសីទចើក ទឃើញរបរសភាល មក៏ទដញរករបភិប
ដតមតង! ទចាទយា ងទនេះចាំជាអយុតតិធម៌ទ ើយ ទររេះកនុងកិចចោរអវីៗ ក៏ទោយទយើងមិនរតូវ
យកកបួនខាន តដតមួយ ទ ើយទកអងោអ ងទដើរវាស់ ទដើរ វនិិចឆ័យទាំទនៀមទមាល ប់រគ្ប់ជាតិរគ្ប់
ស្ចសន៍ដូទចាន េះទ ើយ។ ោរដីខ្មរដដលរបោន់ មួរ មុខ្ទអៀនកាំរបរន កចដ អារា ប់ ដដលយក
ម្សបមកទទូរសាុងបា ាំងមុខ្ រក មុាំដខ្មរទលើដដល ដលងទដើមរទូងទៅទទទ ទ ើយង្រ្សតីអឺរ  ុបដដល
សនិទធស្ចន លនឹងបុរស ទោយទសមើមុខ្គ្នន យា ងទពញទលញទោេះ ទតើអនកណាខុ្ស អនកណារតូវ
អនកណារគ្នន់ទបើជាងអនកណា? ទបើទយើងចាត់ថ្លទគ្ទធវើទផតសផាត សទគ្ក៏គ្ង់ទ្ធស់ចិតតនិងង្រ្សតី
ដខ្មរទយើងទោយទចាទថ្ល ជាមនុសសខ្វេះទសចកតីរាក់ទ្ធក់ គ្នម នទសចកតីទស្ចម េះសដដរ។  ទបើទយើង
របោន់ថ្ល ទយើងរបពឹតត ត្ថមសីលធម៌ ត្ថមចរយិាស្ចង្រ្សត ត្ថមដាំបូោម នដូនត្ថ រពឹទ្ធធ ចារយ
ទយើង ទគ្ក៏តបវញិថ្ល ខាងទគ្ក៏មិនទឃលៀងលល តពីគុ្ណសមបតតិទ្ធ ាំងទោេះទទដដរ។ 

មួយទទៀតទដើមបឱីយគយយល់នូវកិរយិា និងឫករ ោងចនទមណី ទីល វុធ អងវរឱយ
អនកផងគិ្តថ្ល ទៅរបទទសម្ថង្រ្សតី មានោរវវិឌឍន៍ត្ថមរទបៀបអឺរ  ុបទជឿនទលឿនទៅមុខ្ឆ្ង យ
ណាស់ ទររេះរសុកទគ្បាន ឯករាជយយូរអដងវងមកទ ើយ។ ឯយុវជនទគ្ទ្ធ ាំងរសី ទ្ធ ាំងរបរស
ក៏បានទចញទៅទរៀនទៅទវីបអឺរ  ុប និងអាទមរកិយា ងរោស់ដរកលផង។ 
ចាំដណក ទីលវុធ វញិទោយធ្លល ប់ទរកបឱជារសទរឿងរបទោមទោកបរទទសធ្លល ប់ថលឹងយល់
នូវគ្ាំនិតមារយាទង្រ្សតីភាព ដដលរកយដខ្មរទយើងបទោទ ស ទ ើយទៅកូន ថ្ល “សីុវមិ្ ” វញិ 
អនកកទមាល េះទនេះយល់ទឃើញកិរយិាោង ចនទមណី របកបទោយ សភាពធមមជាតិរបម្ព



ណាស់។ គ្នម នអវីមកបងខិតបងខាំ ឬគ្នម នអវីមកទប់ទល់ ឱយស្ចទ ក់ទសទើរទស្ចេះទ ើយ ោង ដតង
សដមតងយា ងទស្ចម េះរតង់ ទោយឥតោក់ទលៀមទទ នូវគ្ាំនិតអវីទ្ធ ាំងរសុង ដដលមកចាប់បដិ-
សនធិកនុងចិោត ោង។ ត្ថមដដលបានសទងាតមក របាកដជា ោងមានសមានចិតតខ្លេះដដរមក
ទលើខ្លួន។ ប ុដនត ទបើរគ្នន់ដតមានមទោសទចចតោរបទភទទនេះប ុណណឹ ង ទឃើញថ្ល ទៅពុាំទ្ធន់
រគ្ប់បរបូិណ៌ទទ។ រុកខជាតិដុេះទលើដីដបក រកដ ងកនុងរដូវរបា ាំងរតូវោរទភលៀង យា ងណាមិញ 
ដួងចិតតអនកកទមាល េះ ដូចទយើងធ្លល ប់ស្ចគ ល់មកទ ើយរស្ចប់ ក៏រាវ រកទសចកតីទសនហាយា ងទោេះ
ដដរ។ ទមើលចុេះ ទដកយល់សបតិ ទដើរយល់សបតិ អងគុយយល់សបតិ អាតម័នរជួលរជាបទពញទៅ
ទោយមទោសទចចតោទនេះដតមួយ។ ចុេះទបើឥ ូវមកភពវរបសព្វទលើទសចកតីរបាកដដដល
ទឆើតទលើសលុបជាងទសចកតីទឈវងទឃើញទៅទទៀតទោេះ ទតើនឹងញាប់ញ័រយា ងណាទៅ? 

ឱ! ទធវើយា ងដូចទមតច ន៎  និងបានឱោសទៅបណតុ េះបណាត លសមានចិតត និង មិតត
ភាពឱយោន់ដតចទរមើនរុងទរឿងបាន ទបើធនធ្លនទគ្ក៏មានសតុកសតមភ ទ ើយទគ្ជាជន បរទទស
ទទៀតផង? ដដលទគ្បបួលឱយទៅទលង របដ លរគ្ន ន់ដតជាោរគួ្រសម ក៏មិ នដឹងដដរ 
ទររេះខ្លួនបានជួយយកអាស្ចរគ្ប់យា ងកនុងទពលទធវើដាំទណើ រ។ នឹងទៅរកទគ្ ត្ថមសមតី
បបួល ហាក់ដូចជាឯងឥតទករ តិ៍ឥតខាម ស ទោយទ តុថ្លទៅមិនទ្ធន់ដឹង ចាស់នូវទឹកចិតត
ទគ្យា ងណាទស្ចេះ តបតិស្ចគ ល់គ្នន ទៅទថ្លម ងថមីទពក។ ទណហើ យ ទីលវុធ ស ូ សងាត់ចិតតោច់
ទរសចថ្ល មិនទៅរកជួបទទ កុាំ ឱយទគ្តមេះតិេះទដៀលដល់ជាតិ ដល់អមបូរ ដដលខ្លួនរបោន់
សទួយទលើសជីវតិទៅទទៀត។ ប ុដនតថវី ទបើទបតជាញ ចិតតយា ងទនេះ ទសចកតី អួលផា ទសចកតី នឹក
អាល័យ មិន រមាង ប់ស្ចបសូនយទៅបានទ ើយ ទររេះមទោគ្តិទចេះ ដតគូ្ររូបោង ចនទមណី 
ទឃើញញញឹមរសស់ទៅចាំទរេះមុខ្ពុាំដដលោច់។ 

ម្ថងមួយ ចាំនួនដល់របា ាំម្ថងពីទពលចូ លទរៀនមក ជួនជាទិវាយប់បុណយ។ ទៅ ទពល
រទសៀល ទីលវុធ ទសលៀករក់កុមទបល “បុលមប សឹ” ទខ្ៀវរបទផេះទ ើយចងរកវា ត់យា ងសគហ  
បានទចញពីលីទសទៅទមើលកុនទៅទរាងទដអិន។ លុេះទចញពីទមើលកុន រស្ចប់ ដតទុចង ក់
នឹងលួង ទទពយទោសលល ទ ើយនិងធីត្ថដដលចុេះជទណតើ រពីទលើទៅអាគ្នរទនេះដដរ កនុង
ទពលទោេះោងទសលៀករក់ស សុរងក រទមលចទោយបទោត ងទពរជមួយ សមសួនឥតផទឹម។ 
រកទ កទឃើញភាល ម ោងញញឹមពររយមករកោយកទមាល េះ ដដល រកទគ្ចខ្លួនពុាំរួច ក៏ ទដើរ
ចូលទៅទ្ធ ាំងទអេះអុញ។ 



សួសតីទោក! សួសតីឃុន! 
យីកមួយទទទតើ! អតីតោយទ្ធហានទឆលើយទោយរាក់ទ្ធក់។ 
សួសតីបង! ោងតបទ ើយបដនថម៖ 
ខ្ញុ ាំសូមបទោទ សបនតិចទៅចុេះ ោលពីមុនសនាថ្ល នឹងោ ាំខ្ញុ ាំទដើរទលង ខ្ញុ ាំខ្ាំរងចា ាំ ទមើលផលួវ។ 
ឥ ូវទធវើរពទងើយបាំទភលចខ្ញុ ាំទចាលបាត់។ 
ទីលវុធ លុេះបានសទងាតទោយរ ាំទភើបថ្លោងដលងទៅខ្លួន “ឃុនៗ” ដូចមុនទទៀត ទ ើយក៏
តបកលាណវញិថ្ល៖ 
អត់ទទ្ធសខ្ញុ ាំចុេះ ខ្ញុ ាំជាប់រវល់ទរចើនទពក រកទឆលៀតពុាំបានទស្ចេះដតមតង។ 
អចចឹ ងដមនទ ើយ ោងស ក ឱយ រវល់ដតទដើរទមើលកុនមាន ក់ឯង។ ទនេះទោយស្ចរទជៀសពុាំរួច
ទទើបចូលមកជួប។ 
កុាំោចទពកណ៎ា ចនទមណី ឪពុកបទោទ សទោយបនទន់សមតី។ ធមមត្ថអនកទរៀន សូរតមិនសូវ
ទាំទនរដូចទយើងទទ។ 
ទបើកមួយមិនជាប់ធុរៅៈទៅណាទទៀតទទ មកទៅញុាាំទឹករកូចនិយាយគ្នន ទលងទៅផទេះខ្ញុ ាំ ចា ាំខ្ញុ ាំឱយ
ជូនឡានមកស្ចោវញិឱយទ្ធន់ទមា ង។ 
ោរមកទលងផទេះោងទលើកដាំបូង ក៏ សទណាត ងទ្ធញមកនូវោរមកជួបគ្នន យា ងទនេះជាញឹក
ញយ។ លុេះសុ្ច ាៗំ ទៅក៏ទឃើញថ្ល ឪពុក កតី ធីត្ថកតី មិនោន់ឫករជាអនក មានទស្ចេះទ ើយ។ 
ដូទចនេះ ទីលវុធ ក៏ទភលចគិ្តពីឋានៅៈម្នរគួ្ស្ចររបស់ខ្លួនដដរ។ ទសទើរ មិនលស់ម្ថងឈប់ ទីលវុធ 
ដតងមកជួបនឹងមិតតបរទទសទ្ធ ាំងពីរ ទ ើយោ ាំគ្នន ជិេះឡាន ទលង ជួនទៅគ្គី្រ ជួន ទៅទឹក
ទមម  (ឥ ូវទៅត្ថទមម ) ទរធិចិនតុង ឬភនាំឧដុងគ ទ ើយ ជួនោលទពលោង ចោ ាំគ្នន ជិេះោណូ
តឆលងទៅយកខ្យល់អាោសទៅខាងទរជាយចគវ ។  
ោរជួបគ្នន ញឹកញាប់ដបបទនេះ ោ ាំ ឱយសមានចិតត ោល យជាមិតតភាពយា ងបរសុិទធ ។ តមក
ឥទធិពលវយ័ទកមងបណាត លមិតតភាពទនេះឱយោល យទៅជាមទោសទចចតោមួយ ដដល ដតងទធវើ
ឱយទបេះដូងយុវជនទយាលរគឹ្កទរគ្ង។ 
ទៅម្ថងឈប់ណាដដលខ្លួនខ្ាំទប់ចិតតមិនទចញពីស្ចោ ទដើមបបីាំទពញកិចចសិកា ឱយបានរជេះ
រស េះ ទីលវុធ ក៏សងួតសងប់រទវ ើរវាយ ។ ប ុដនតទោយធមមជាតិខ្លួនជាអនកមិន ទចេះទបៀមទុកខ
សទរមងយូរ មិនប ុោម នទមា ងទរោយមកក៏ដតងទសើចោអ កោអ យយា ង រពទងើយ ជាមួយពួក



មា កដដលទចេះរកមាច់កាំដបលង។ យុវបុរសទយើងដតងដតញទញើតខាល ចបាំផុត ទពលដដលទមាល ក់
មុងនិង្រ្ោទ  ទររេះទសចកតីនឹករលឹក ដតងទធវើឱយរសម្មទឃើញរូបវរមិតត ដដល រសស់ចាំរបប់
ឱភាសឥតផទឹម។ ទមាល េះទ ើយក៏រក ល់រកហាយដតមាន ក់ឯង ទាំរា ាំនិងតរមង់ផចង់ចិតតបានថ្ល 
ខ្លួនរតូវទរៀនឱយបានសទរមចដូចរបាថ្លន សិន ទទើបអាចទឈាងម្ដទៅរកទឆ្មសនិទធទកើត។ 
ចាំដណកខាងោរវីញិ ោងពុាំដដលដញកទធវើវភិាគ្ដួងចិតតឱយដឹងថ្ល ទតើចាំណង រាប់អានរវាង 
ទីលវុធ និងខ្លួនជាងវតថុធមមត្ថ   ឬដបលកពីធមមត្ថទស្ចេះទ ើយ។ ោងរគ្នន់ ដតសទងាតថ្ល កនុង
រគ្នណាមានសាំបុរតអនកកទមាល េះមករបាប់ថ្ល ទគ្ជាប់រវល់ពុាំបានទចញមកទលងទទ ទថលើមោង
ធ្លល ក់កតុកទ ើយទៅទពលទោេះ ោរ កមានតទ្ធ ាំងឡាយដដលោងធ្លល ប់ទរតករតអាល ក៏ហាក់
ដូចជាឥតរសជាតិទ្ធ ាំងអស់។ 

ម្ថងមួយឪពុកោងមានធុរៅៈចុេះទៅម្រពនគ្រ ោរោីងទៅដតមាន ក់ឯងជាមួយរសី
ភីទលៀងទ្ធ ាំងពីរ ដដលកាំពុងចាត់ោរកនុងផទេះ។ ទោយោងពុាំបានទទួលដាំណឹងអវីជាមុន 
ថ្លមិតតោងពុាំបានមកទទទោេះ ោងក៏ទរៀបចាំខ្លួនទ ើយ ចុេះមករង់ចា ាំទៅទីទទួលទភញៀវ។ 
ទពលទោេះោងទសលៀករ  ូបពណ៌ពងរកស្ច ទ ើយរ ក់អាវពណ៌ផាា ឈូកយា ងសាំណម។ 
ទោយោយកទមាល េះយឺតទពល រកមកដល់បនតិច ោងក៏ចាប់ទសៀវទៅរបទោមទោក 
អង់ទគ្លស ដដលមិតតបាន ឱយោងខ្ចី មកអានត ទៅទទៀតទដើមបបីនលប់ោររង់ចា ាំ។ ោង អងគុយ
កនុងទៅអីដវង ដងខ្លួនដផអកទៅភាន ក់ម្ដមាខ ង ទ ើយកាំភួនទជើងរស ូនទរៀវកលាំ សណតូ ក
បទណាត យទៅទលើពូក។ មិនយូរប ុ ោម នរកយទពចន៍ពិទរាេះ ទ ើយស្ចច់ទរឿង ដដលោ ាំឱយ
រសទណាេះដល់គូ្ជីវតិក៏ោ ាំឱយទសចកតីទនទឹងរបស់ោងរសងល់ទភលចភាល ាំងទៅ។ រពលឹង កាំពុង
ជក់ រស្ចប់ដតឮសូរដសបកទជើងខ្ាកៗ ោងទងើបភង្រ្កតទ ើង ទ ើយក៏ញញឹមពររយ។ 
សួសតីបង! 
សួសតីអូន! បងសូមអភ័ទទ្ធសចុេះ ទោ យយឺតជិតកនលេះទមា ង ទររេះស យជិេះសីុ កលូ ដបកកង់ 
ទ ើយរកសីុកលូទាំទនរជិេះពុាំរនទត្ថងទដើរមក។ ទីលវុធ និយាយបទណតើ រ ក៏ ទដើរចូលជិត
បទណតើ រ។ 
បង! បងឯងទមើលអីទនេះ! 
ោងដករកោសពីរសនលឹកបត់ទសៀតទភលចទចាល កនុងទសៀវទៅដដលោងកាំពុង 
អានយកមកបគហ ញមិតតោង។ 



ោលណាោងោផនត់រកោសទោេះទ ើង អតថបទជាអកសរដខ្មរក៏របាកដទ ើង ចាំទរេះដភនក។ 
ោលទបើទឃើញរកោសទោេះភាល ម ទឹ កមុខ្ ទីលវុធ ទ ើងរក មទុាំ ទអេះអុញ ទោយរក
អវីមកទោេះរស្ចយពុាំបាន។ 
ោរទីសៀមនិយាយតទៅទទៀត! 
ទនេះរបដ លជាកាំណាពយទ ើយ បានជាមានលល  មានលបេះ ទសទើររបដវងគ្នន ។ 
អូនស្ចម នរតូវទ ើយ ជារកយោពយពិតដមន។ 
ទតើអនកណាដតង? 
ខ្លួនបងទនេះឯង ដតងទលងទ ើយទភលចម្ដោក់កនុងទសៀវទៅទនេះមក។ 
ទណហើ យអូនកុាំរវល់នឹងោពយទលល ង ឥតជាតិ ឥតទៅទធវើអី ដដលទយើងថ្លទៅ ទមើលកុនទោេះ
លមមទៅទ ើយ តិច ួសទពល។ 
 ួសក៏ ួសចុេះ គ្នម នអវីលអទមើលប ុោម នទទ។ ខ្ញុ ាំចង់ដឹងស្ចច់ោពយទនេះណាស់។ មុខ្ ជាពិទរាេះ
ទ ើយ។ បងឯងមិនទ្ធន់ដឹងទទ ខ្ញុ ាំចូលចិតត កវនិីពនធណាស់។ ខ្ញុ ាំធ្លល ប់បាន អានជាភាស្ច
អង់ទគ្លស និងភាស្ចម្ថ។ ទ តុទនេះទ ើយបានជាចង់ស្ចត ប់ោពយភាស្ចដខ្មរទទៀត។ បង ឯង
ទមើលទៅ ទមើលជាភាស្ចដខ្មរសិន។ 
រកវធីិទោេះខ្លួនពុាំរួចទ ើយទទើប ទីលវុធ ទទួលយកសនលឹករកោសទោេះមក៖ 
អូនឯងគ្ង់បានសទងាតទឃើញរស្ចប់ទ ើយ ោពយកនុងសនលឹករកោសពីរផាទ ាំង ទនេះ មានពីរ
ដបប។ មួយដបបបងបានដតងត្ថមនិយាមបារា ាំង។ កនុងឆ័នទនីមួយៗមានដប់ពីរពាងគ ទ ើយ
ចុងជួនមានទៅដតរតង់កនទុយឆ័នទទទ។ 
អីចឹងរបហាក់របដ លគ្នន នឹងោពយអង់ទគ្លសដដរ។ ទីលវុធ និយាយតទៅទទៀត៖ 
មួយដបបទទៀត បងដតងត្ថមចាំណូលម្ថនិងដខ្មរជារកយរបា ាំពីរ។ 
សូមបងទមើលកាំណាពយដបបបារា ាំងមុន។ 
ោងខិ្តអងគុយមួយចាំទ ៀង ទ ើយចងអុល ឱយោយកទមាល េះអងគុយមាខ ងទនទឹមោងកនុងទៅអី
ដវងមួយ។ ទីលវុធ ចាប់អានៅៈ 

លលក 
ម្ថងរតង់។ វាល ដរសទៅត ដូចជាភនក់ទភលើងមួយយា ងធាំ រពេះអាទិតយចិតតទលរទៅ កាំទឡាចទៅម  
និង កង្រ្ចច ាំង ចាំហាយខ្យល់បក់ភិបៗទលើទឹកលអក់កនុងរតរ ាំង ដដលមាន កុកសមគមមួយចាប់



កាំពិសទោយសាំងាំ។ សតវោោស្ចង ត់មាត់ទរជៀប។ ចរងិតដដលជា ពិរមយរបស់រសុកដរសទោេះ
ទស្ចត ក៏រជកពួន ទោយភ័នតភា ាំង អនកគ្គវ លទគ្ន ទដក ម្ដគ្ងថ្លង ស រសមុករគ្ន ាំងៗ ទរោម
ទដើមអាំពិលមួយ ដ៏មានមលប់រតជាក់រតជាំ។ ទៅទវោ ដដលទៅត  ប់ទូទៅទ្ធ ាំងវាលម្រពរពឹ កស
មានលលកមួយមកទាំទលើដមកមួយដដលឥតសលឹក ទ ើយ បកសទីនេះត្ថ ាំងទរចៀងរគ្លួចពិទរាេះ
ឥតបី។ កនុងម្ផទសងប់ សទមលងទោេះដដល ថ្លល ដូចចរម្ណ មកញុា ាំង អនកដដលសនធឹងខ្នងផាទ ល់ដី
ឱយរសម្ម ទឃើញវមិានឋានសួគ៌្ និងកចដ លអរបិមរបិយ។ 
ោងចនទមណី បានទផទៀងត្ថមចងអុលម្ដ ទីលវុធ ដដលចុចបគហ ញនូវបោទ ត់កាំពុង អាន
បទណតើ រ។ លុេះចប់ោពយដបបបារា ាំង ទ ើយោងនិយាយថ្ល៖ 
បងដរបទៅជាទសៀមវញិ របដ លជារសួលជាង ទររេះដខ្មរ និងទសៀមភាស្ច រសទដៀងគ្នន ។ 
ទ ើយទបើដរបពីដខ្មរទៅអង់ទគ្លសរបដ លជាពិបាកដូចជាដរបពីម្ថទៅអង់ទគ្លសដដរ។ 
ទសៀមក៏ទោយ អង់ទគ្លសក៏ទោយ ខ្ញុ ាំមិនសូវរបសប់ទទ។ មុខ្ដតរោក់រកុបទ ើយ។ 
មិនអីទទបង លទមើលទៅ! 
ទីលវុធ  ួសរបដកកក៏ទទួលទធវើត្ថមបគគ ប់ ។ កនុងទពលកទមាល េះដខ្មរទ្ធល់រកយ មតងៗោង
ទសៀមក៏ញញឹមជួយរកឱយ លុេះទឃើញទ ើយក៏សមលឹងមុខ្គ្នន ទសើចទ្ធ ាំងពីរោក់។ លុេះដរបចប់
ទ ើយ យុវតីោងជូនទសចកតីដូចតទៅ៖ 
យីបងជាំោញដតងកាំណាពយដបបអឺរ  ុបណាស់។ រកយបចច ប់ចុងទរោយ ទលើក ទឹកចិតតខ្ពស់ 
ឱយអដណត តដតមតង! ទមើលចុេះអនកគ្គវ លទគ្នដដលទដកផាទ ល់ដីដល់ឮទាំនុកលលកក៏រសម្ម
នឹកដល់ទទពអបសរ ធីត្ថលអឯក! 
ឮោរសីរទសើរយា ងទនេះ មុខ្ទៅបុរសក៏ទ ើ ងរក ម ដតពុាំទចញសតីថ្លអវីទ ើយ មួយ សនទុេះ
ទរោយមក ទទើបោងនិយាយដថម៖ 
ឥ ូវ បងទមើោពយដបបដខ្មរទៅទមើល៍ ទធវើបទទធវើបាបផងទទើបពិទរាេះ។ 
ដូចជាមនុសសសលន់បាត់រពលឹង ទីលវុធ របតិបតតិត្ថមបគគ ប់យុវតីទោយឥតរបដកក។ 
ធមមជាតិនិង្រ្ោទ ស្ចង តរ់ជង ាំ            មានរ់គវយាំឮលវឹងទលើ វយ 
ខ្យល់បកធ់្លងដូងទយាលទនទ់ផើយ         រ ាំទភើបបកផ់ាតក់លិនមលិេះោ។ 
រពេះចនទទឈៀងគ្ងភនាំទមម ដវង      ទមឃខ្ពស់ធាំទធងដវងស្ចអ តថ្លល  
សទនសើមទរបាេះរពាំចុងរពឹកា       ទៅដសនសុខាកនុ ងរារតី។ 



ដតកនុ ងចិតតខ្ញុ ាំមានកងវល់             រូបរតឹគិ្តដល់រតួយោរ ី
រូបោងឌួតត្ថមរគ្បទិ់សទី        ោ ាំឱយវកវ់អីស់អងគោយ។ 
រពលឹងរសម្មទឃើញវរលកខណ៍   មានភង័្រ្កតញញឹមរសស់ពររយ 
ដថមឮសមតីោងនិយាយ ដ បខាយពិទរាេះជាបពិ់សមយ័។ 
ដូចឃមុ ាំរសវងឹកលិនបុបាផ                 ទ ើយទ ើ រទឆលៀតឆ្ល កណាត លម្ថង 
ខ្លួ នបងរសវងឹនឹងមាសម្ថល         នឹករកមម្មគ្នម នទពលលល់។ 
ជទនលនទមតចហា នរសឡាញ់ផាា យ            ខ្លួ នតូចទ្ធបឆ្ង យទមតចទឈាងខ្ពស់ 
ទមតចមិនទមើលរទពយទមើលសកតិយស        សចជ តិទ្ធ ាំងអស់សុទធខុ្សគ្នន ។ 
គ្នម នអីវគួ្រឱយសងឃមឹបាន            រសឡាញ់បាំរនោ ាំទខាល ចផា 
គ្បបខី្ាំរបឹងដតសិកា                 សទរមចោលណាទទើបទៅគ្នប។់ 
ដតទទ្ធេះគិ្តទឃើញរតូវដូចទមតច   ទសនហាពនលិចសងាតជ់ាប់ 
ឱ! ខ្លួ នខ្ញុ ាំទអើយដសនអភព័ទ          ទុកខទរចើនរសទ្ធបអី់ទមល េះទទ!។ 
ធមមជាតិទដកលកទ់ោយសុខុ្ម   មាតម់ានរ់ង ាំដូចបាំទពរ 
ខ្យល់រចានធ្លងដូងឱយទយាលទទរ           ជួយបកប់ាំដបរកលិនចាំបា ។ 
ទោកដខ្លិចទរោយភនាំទមម ទសពើង            ពពកមីរទ ើងកនុ ងទមល 
សទនសើមទរស្ចចរសស់ពសុធ្ល                ទៅដសនទវទោកនុ ងចិោត ។ 
ោរទីផទៀងស្ចត ប់ស្ចច់ោពយដផអមដលហម ទ ើយសទមលងអនកអានដដលរណតាំ រងាំ។ លុេះចប់ទ ើយ 
ោងទៅទសងៀមមួយរសបក់ធាំទោយោងរសម្មហាក់ដូចជាសទមលង និង ស្ចច់ ទលល ងរកគួ្ត
របគ្ាំពិទរាេះកនុងរតទចៀកទៅទ ើយ៖ 
បងដរបទទៀតទៅទមើល៍។ 
ទីលវុធ ដដ ល ឺន ង់ទោយសិនិទធភាព ពុាំដដលស្ចគ ល់យា ងទនេះ ក៏មិនបាន របរងស្ចម រតី
គិ្តដល់ស្ចច់ោពយ ដដលអាចបាំដបក ឱយដឹងទសនហាកាំបា ាំងរបស់ខ្លួនបានទ ើយ។ ោរោីង
រត្ថប់រតងស្ចត ប់ មុខ្ោងដរបរ ាំជួល។ លុេះសទមលងកវសីងប់បាត់យា ងយូរ ទទើប ោងហាក់
ដូចជាភាញ ក់ខ្លួនទ ើង ទ ើយជូនទសចកតីសទងខបថ្ល៖ 
ោពយទ្ធ ាំងពីរទនេះ ថវីទបើទរបើវធីិខុ្សគ្នន យា ងឆ្ង យ ក៏គ្ង់ដតមានចាំណងសមព័នធ មួយរួបរួមគ្នន
យា ងជិត បគហ ញ ឱយទឃើញថ្ល ជាស្ចន ម្ដជនដតមាន ក់ ដដលជាអនកទកើតទសនហា ទោយឥត



សងឃមឹ។ កនុងោពយ “លលក” ដូចខ្ញុ ាំបានថ្លមកទ ើយ អនកគ្គវ លទគ្ន គឺ្អនកដដលមានឋានៅៈ
ទន់ទ្ធប ឬរករស ម្មនឹកដល់ោងទទពអបសរ ទរលគឺ្ោរ ី ដដលមានពូជពងសខ្ពង់ខ្ពស់ជាង។ 
កនុងោពយដបបដខ្មរអនកដតងបានបចច ក់ឱយដឹងថ្ល ខ្លួនគ្នត់មានទសចកតី របតិព័ទធោរមីាន ក់
ដដលជាធីត្ថកូនអនកមានរទពយ អនកមានកិតតិ យស ទ ើយ ដថមទ្ធ ាំងមានជាតិខុ្សគ្នន ទទៀត
ផង។ សរុបទសចកតីទៅទឃើញថ្ល បងឯង ទនេះលួចរសឡាញ់ោរដីដលទរៀនសូរតជាមួយគ្នន
មិនដមនដខ្មរទទ។ ទបើមិនយួនក៏បារា ាំងជារបាកដ។ ប ុដនតខ្ញុ ាំទជឿថ្ល រសីបារា ាំងទរចើនជាង តបតិអី
ធមមត្ថអនកទមើលកុនទជាកដូចបងឯងទនេះទត្ថងចាប់ចិតតនឹងលមអោរអឺីរ  ុបណាស់។ ទមាល េះ
ទ ើយ... ទមាល េះទ ើយក៏លួច រសឡាញ់ដតអនកទរៀនគ្នន ឯងទៅ។ ចាំជាខូ្ចដមន ! កនុងរគ្នទោេះ
ស្ចថ នោរណ៍ ទីលវុធ មិនខុ្ស គ្នន ប ុោម នទទ ពីស្ចថ នោរណ៍អនក របរពឹតតបទទលមើស ដដល
សុភាចារបុរសកាំពុងជជីកទដញទោលឬសគ្ល់អាំទពើកាំបា ាំងរបស់ខ្លួន។ ជិតទ្ធល់រចក អនក
កទមាល េះទៅរបដកកទោេះស្ចទោយទសប ើយៗ៖ 
មិនដមនទទអូន ោពយទនេះបងរគ្នន់ដតទលើកដកអផសុកទទ។ ទៅថ្លន ក់ទរៀនបង គ្នម នោរយួី ន 
រោឺរបីារា ាំងទរៀនជាមួយទទ។ 
ដកអផសុកឯណាទកើត! ទបើមុខ្បងឯងទ ើងស្ចល ាំងយា ងទនេះ កុាំកុ កថវីទបើឃុន ផ និង ខ្ញុ ាំជួយ
ទកើត ចា ាំទយើងជួយទោេះរស្ចយបចហ ទនេះជូន។ 
និយាយខ្សបិៗ ទីលវុធ រពមរា ប់ទទួលទ្ធ ាំងស្ចទ ក់ទសទើរថ្លខ្លួនមានចាប់ចិតតរសឡាញ់កចដ
មាន ក់ដមន។ ទោយោងទចេះ ដតជជីកចង់ដឹងោមោរទីោេះទពក ោយ កទមាល េះក៏ភាល ត់មាត់
លន់តួថ្ល៖ 
ទបើអូនកុាំរបោន់ទទ្ធស ទទើបខ្ញុ ាំហា ននិយាយរបាប់។ 
របាប់មក មានទទ្ធសម្ពរអី៍យា ង នឹង។ 
 ឺុ! ពិបាកថ្លទពក! 
ទររេះោងោន់ដតទឈវងដឹងខ្លួនបនតិចទ ើងៗ ទ ើយោងក៏រោថ ន់សួរទោយញាប់ញ័រឱរា។ 
របាប់ឆ្ប់មកបង ទបើពុាំទោេះទទ ខ្ញុ ាំខឹ្ងទ ើយ។ 
ោរដីដលបងទលើកជារតួយជីវតិទោេះគឺ្... ទោេះគឺ្... ទោេះគឺ្... ទោេះគឺ្... ទោេះគឺ្... ទោេះគឺ្...  
ទោយរកយទទួលស្ចរភាព ហា ក់ដូចជាពិបាកទចញពីបាំពង់ក ទៅមាណព ទយើងក៏ទកើត
ជាយកម្ដទៅលូកចាប់ តថមាសទសន ៍មកទោត បជាប់។ ហាក់ដូចជា អស់កមាល ាំងណាស់ 



ទោយបានរបឹងប ុណណឹ ង ទីលវុធ ក៏ផតួលខ្លួន រោបទៅទលើទៅអីជិត ជងគង់កាំពូលោរ ីទ ើយ
ទរៀបរាប់រអាក់រអួលថ្ល៖ 
អូនទអើយ មិនគួ្របងកបត់មិតត ភាពរបស់ោង ទ ើយនិងឪពុកោងយា ងទនេះ ទស្ចេះទ ើយ។ 
ខ្លួនបងជាអវ?ី ជាកូនអនកដរសចមាា រជនបទចុងោត់មាត់ញក ជាសិសស មិនទ្ធន់បានសចដ
បរតធាំដុាំទៅទ ើយផង។ មិន គួ្រហា នទងើបមុខ្សមលឹងអវីខ្ពស់ដល់ទមល េះ! ប ុដនតម្ថងទនេះ បា នជា
រតូវនិយាយរបាប់ោងអាំពីោរណ៍ោក់កាំបា ាំងរបស់ដួងចិតត ខ្ញុ ាំសូមទបើកទផើយរបាប់ឱយអូន
អស់ពីទរេះទទ្ធេះបីោងបដិទសធរចានបងទចាលទចញ បងក៏ឥតទទ្ធមនសសអវីដដរ។ ទសចកតី
ទសនហាមិនស្ចគ ល់ខុ្សមិនស្ចគ ល់រតូវទស្ចេះទ ើយ។ វចិារណចដ ណបគគ ប់បងថ្ល កុាំឱយសូវ
ទៅមកផទេះអូនទពក ទររេះោ មារមមណ៍ោន់ដតលូតោស់ទោយឥតសងឃមឹោ ាំឱយដតទខាល ច
ផា ទ ើយទធវើ ឱយទៅ មងដល់ោរទរៀនសូរតឥតអាំទពើទទ។ រតូវណាស់ ទ ើយរតូ វរគ្ប់ដប់ 
ដតទសចកតីទសនហាទៅដតរុញជាំហានបងទឆ្ព េះមកផទេះអូន។ 
ទីលវុធ ឈប់មួយរសបក់ដកដទងហើមធាំ។ កនុងភូមិរគឹ្េះដ៏ស្ចង ត់ឈឹងឮសូរដត ោ ិោទភលង 
ទយាលតិកតក់ តិកតក់។ មួយសនទុេះទរោយមកទទើបទីលវុធ និយាយតទៅទទៀត៖ 
អូនទអើយ ត្ថ ាំងពីទកមងតូចមក បងទចេះដតគួ្ចរសឡាញ់អវីៗទ្ធ ាំងអស់ដដលមកពីរបទទសម្ថ។ 
បងរបោន់រសុកទសៀមជាឧតតមគ្តិខាងដផនកទស្ចភណភាព និង មទោ រមយ។ កនុងទពលវទិយុ 
ទបើោលណាទបើសទមលងោរទីសៀមទរចៀង បងស្ចត ប់ពីទរាេះទន់ម្ដ ទន់ទជើងអស់ទ ើយ ទ ើយ
ដតងរកងនូវទសចកតីទសនហាយា ងរតោល យា ង “រ  ូម ង់ទិច” ដតដល់ចប់ទៅដតងទធវើឱយឈឺផា
កនុងចិតតម្រកដលង។ ទាំនងោរណ៍យា ងទនេះ បគហ ញ ឱយយល់បានថ្ល មុននឹងទឃើញរូបអូន 
បងមានចិតតចា ាំរបរងរសឡាញ់អូនទៅទ ើយ។ លុេះ ខ្លួនោងទលចមករបាកដ និងដភនកដមន 
ទ ើយលអរបិមរបិយ រពមទ្ធ ាំងមានទសចកតី រាក់ទ្ធក់របទសើរជាង យល់សបតិទៅទទៀត អូន
ទអើយអូន បងដសនដរតកអរផង រពួយបារមភ ផង។ បងទរតកអរ ទររេះបា នឱោសជាញឹក
ញាប់មកទទួលមិតតភាពយា ងទស្ចម េះសម័រគ្ទ ើយមកគ្យគ្ន់រូបទឆ្មទោមពណ៌អូន និង 
កិរយិាចិតតទថលើមអូនដដលសមសួន ទឆើតរបម្ពទលើសដដលទសចកតីរទវ ើរវាយ ោ ាំឱយបងស្ចម ន
ទុកទោេះជាងឆ្ង យណាស់។ បងរពួយបារមភ ទររេះគិ្តទឃើញថ្ល ោងជាបុរតីអនកមាន 
បណាត សកតិកនុងរបទទសមួយឯករាជយទពញទី។ របសិន ទបើោងពុាំមានទសចកតីទសនហាមកទលើ
ខ្ញុ ាំទទ ោង នឹងខឹ្ងោន ញ់នឹងខ្ញុ ាំ ទ ើយខ្ញុ ាំក៏ខូ្ចខាតមិតតភាពរបស់ទយើងជាអស្ចរបង់។ បង



គិ្តទអើយដរងគិ្ត កនុងចិតត ចដមបងឥតឧបមា។ ឥ  ូវបានជាទមាល យបុសម្នោរសមាង ត់
ទៅទ ើយ សូមោងថ្លមកចុេះ សននិោា នទសចកតីមកចុេះ ទទ្ធេះ ោងទឆលើយតបនឹងទសចកតី
ទសនហា ឥត សមទ តុផលទនេះកតី ឬោត់ទទ្ធសោក់កាំ ុសទោយរុញរចាន ទចាលទចញកតី 
ខ្ញុ ាំនឹង មិនតូចចិតតទស្ចេះទទ ទធវើទមតចវាសោខ្ញុ ាំទខ្ើចខ្លីដតប ុណណឹ ង។ 
ដូចជាជនជាប់ទចាទ ទៅចាំទរេះ មុខ្ទៅរកមោត់កតី ទីលវុធ លុេះបាន    និយាយោរររ
ទសនហាខ្លួនចប់ទ ើយក៏ទៅឱនមុខ្ទៅទសងៀមចា ាំស្ចត ប់ទោយរនធត់នូវទសចកតីវនិិចឆ័យ។ លុេះចា ាំ
ស្ចត ប់មិនឮអវីទស្ចេះអស់ទពលមួយសនទុេះធាំ ទទើបទងើបមុខ្ទ ើង ទឃើញភង្រ្កតសងួនភាង រក ម 
ទ ើយោងយកកដនសងជូតទឹកទនរត្ថដដលទជារជន់ ូររដ ង។ ោយកទមាល េះក៏នឹកកនុងចិតត
ថ្ល របាកដខ្លួនទធវើ ឱយោងថ្លន ក់ថនល់យា ងណាទ ើយ ទទើបោងខឹ្ងទ ើយយាំយា ងទនេះ។ 
យល់ដូទចនេះទ ើយ ក៏ទរៀបរបខ្លួនទរោកទដើរទចញ៖ 
កុាំយាំថវីអូន បងសូមោទ ើយ។ ពីម្ថងទនេះទៅមុខ្ោងនឹងដលងមានអាំពល់ ទោយ ស្ចរបង
ទទៀតទ ើយ។ 
ថ្លភាល មក៏សទុេះទរោកឈរភាល ម រស្ចប់ដតម្ដោងរបវាចាប់ទ្ធញម្ដឱយអងគុយទៅវញិ៖ 
បងទអើយ កុាំអាលយល់ខុ្ស។ ដដបងស្ចរភាពអមាញ់មិញ ទធវើ ឱយខ្ញុ ាំរ ាំជួល ចិតតណាស់។ 
ទ តុទនេះទ ើយ ទទើបមានទឹកដភនក ូរខ្លេះ។ ខ្ញុ ាំស ូោត់ទសចកតីទអៀនខាម ស របស់ង្រ្សតីទៅចុេះ 
ទ ើយសូមជរមាបបងទោយទស្ចម េះរតង់ដដរ។ ត្ថ ាំងពីជួបគ្នន ដាំបូងោលណាមក សមានចិតត
ចាំទរេះបងដតងដុេះោលកនុង ឫទយ័អូន ទ ើយោល យទៅជាមិតត ភាព រួច ទៅជាអវីមួយ
ធាំជាងន៎ុងទៅទទៀត។ រទូ ងអូនដតងញាប់ញ័រទរតកអរកនុងទពលជួបភង្រ្កតបង។ លុេះ បងោ
ផុតទៅោលណា ផទេះ ទនេះ ទីកដនលងទនេះ ក៏ោល យទៅជារទហា ឋានស្ចង ត់រជងាំ។ បងដឹងទទ ? 
កនុងទពលដាំបូង ដដលខ្ញុ ាំទឃើញសាំទៅកាំណាពយបងកនុង ទសៀវទៅទោេះ អូន រនធត់ចិតតទ ើយ
ខ្ាំសមលឹងតួអកសរដដលមានរទង់រទ្ធយរសទដៀងគ្នន នឹងអកសរទសៀមដដរ។ អូនខ្ាំពិនិតយមិន
ោក់ដភនកទទ ទររេះចង់ដឹងអាថ៌កាំបា ាំង ដដលកប់ កនុងដផនទសចកតីទោេះពន់ទពក។ 
អូន សមតីោងទ្ធ ាំងប ុោម នមា ត់ទនេះ ហាក់ដូចជារបស់បងឱយមានជីវតិថមីទ ើង។ 
ពីម្ថងទនេះទៅ បងនឹងខ្ាំទរៀនឱយបានសមនឹងទសចកតីទសនហារបស់អូន របស់ទយើងទ្ធ ាំងពីរ។ 
កនុងទពលទោេះ ោ ិោធាំ វាយទមា ងរបា ាំមួយោង ចទោយបទចចញ សទមលងធងន់ៗដូចជាសូរ
គ្ងទៅវតត។ យុវជនទ្ធ ាំងពីរភាញ ក់ទរពើ ត ទ ើយោន់ម្ដគ្នន មកទលងកនុងសួនមុខ្ផទេះ។ រុកខជាតិ



ទោយរតូវរសមីអសតងគត ក៏បទចចញ លមអយា ងចាំទពើបទដើមបបូីជាទសចកតីទសនហាម្នគូ្សងារ
ទថ្លម ងថមី។ 
ផទុយពីោរសទងាតធមមត្ថទៅវញិ ទសចកតីទសនហាដដល ទីលវុ ធ ទោត បកនុងដួង  ឫទយ័
មិនដមនោ ាំឱយទៅបុរសរទវ ើរវាយកនុងោរទរៀនសូរតទទ ដតដបរោល យជាឱសថ ឬ ជាថ្លមពល
ថមីមួយទលើកទឹកចិតតឱខ្ាំខ្នេះដខ្នងជាងមុនទៅទទៀត។ ោលពីទដើមរគ្នន់ដត មានទគ្នលបាំណង 
ចូលទធវើោរយករបាក់ដខ្ចិចចឹ មជីវតិ។ ឥ ូវរតូវរកវជិាជ ទដើមបឱីយសម នឹងគូ្ទសនហាដដលបាន
ទផតកចិតតមកទលើ។ កនុងទពលដដលបានជួបគ្នន ទលើកទរោយៗមក យុវជន ទ្ធ ាំងពីរោក់ោ ាំគ្នន
ពិទរគ្នេះអាំពីោរស្ចងអោគ្ត ទោយរួបរួមទជាគ្វាសោជាមួយគ្នន  ទ ើយក៏បានោច់ទរសច
រពមទរពៀងគ្នន ថ្ល លុេះបានជាប់មធយមសិកាប័រតជាន់ទីពីរោលណា ទីលវុធ នឹង ទៅបនត
វជិាជ ឯរបទទសបារា ាំង ឱយបានថ្លន ក់បរចិដ  ឬ ថ្លន ក់បណឌិ តកនុងដផនកអវីមួយ ទទើប រត ប់មក
វញិ។ 
កនុងទពលដដដលទនេះោង ចនទមណី នឹងខ្ាំទរៀនភាស្ចដខ្មរ ឱយទចេះស្ចទ ត់ រពម ទ្ធ ាំង ចូលទរៀន
ភាស្ចបារាាំង ទៅឯមហាវទិាល័យោរទីៅោឡាត់ទទៀតផង ទៅទដើមឆ្ន ាំសិកាខាងមុខ្ទនេះ 
ទរលគឺ្រតង់រក់កណាត លដខ្កចដ ម្នឆ្ន ាំ ១៩៣៩។ 
លុេះបានសទរមចរពមគ្នន យា ងទនេះទ ើយ ទីលវុធស ូោត់ចិតតថ្ល កនុងឱោស វសិសមោលោ
ដខ្ទមស្ចខាងមុខ្ ខ្លួននឹងមិនទដើរទលងទមើលរសុកទមើលទទសជាមួយ ទោក ទទពយទោសលល 
និងធីត្ថទទ ទដើមបយីក ទពលទៅរបរងទរបៀបទរៀបខ្លួនចូលរបលងដខ្មិថុោ។ ថវី ទបើគូ្សងារ
មានចិតតស្ចត យម្រកដលងមិនចង់ដបកគ្នន ដល់មួយដខ្យា ង ទនេះក៏ទោយ ដតនឹកគិ្តទឃើញថ្ល 
គ្បបរីទ្ធ ាំពលិកមមទនេះសិនចុេះ ទដើមបកុីាំឱយស្ចទ ក់ទសទើរ ដល់ដាំទណើ រទៅអោគ្ត។ 
អោគ្ត? គូ្ជីវតិទ្ធ ាំងពីររបាណទនេះ ទមើ លទឃើញដតថ្លល  ដតភលឺជានិចច ទររេះ អាំណាចកមាល ាំង
អាយុទៅទកមង។ ឧបសគ្គក ងកងវល់អវីៗរចានថយទចញអស់មិនអាចរទ្ធ ាំបាននឹងរទិ្ធធ នុភាព
ម្នទសចកតីទសនហាបានទ ើយ។ 
ទសចកតីទរតករតអាលចាំទរេះជីវភាព និងសុភមងគលទកើតទ ើងទោយមាន ោមារមមណ៍ 
រដមងទធវើឱយយុវជនឋិតទៅកនុងទោកមួយទោយដ ក ដដលរបដ លជា លល តឆ្ង យបនតិចពី
របាកដនិយម ដតគ្ង់ជិតទៅរកក វនិីពនធជាង។ ទមើលចុេះសូមបដីតផាា ដដលកាំពុងរកី ទឹក
សទនស ើមដដលទដញពនលឺអរុណទៅចុងទៅម ដូចរគ្នប់ទពរជ ទ ើយ សទមលងបកសដីដលឆលង



ទឆលើយគ្នន ត្ថមដមករុោខ  ក៏គូ្សងារទ្ធ ាំងឡាយដតងរបតិសាយល់ថ្ល ជា វតថុសរមាប់បូជា
ទសចកតទីសនហារបស់ខ្លួនទ្ធ ាំងអស់។ 

វគ្គទី ៤ ភនាំគូ្ដលនឋានបរមសុខ្ 
 ោង ចម្ថងអាទិតយមួយ ទៅដខ្មីោ ទីលវុធ បានមកទលងផទេះមិតតខ្លួនទ្ធ ាំងពីរ។  កនុង
ទពលទោេះ ឪពុក និងកូនកាំពុងអងគុយយកលាំទ ើយទៅរានហាលទរៅផទេះ ទោយ មានទឹក
រកូចមួយដកវមាន ក់ចាំពីមុខ្។ ទោក ទពទោសលល បានទទួលអនកកទមាល េះ ទោយរាក់ទ្ធក់។ 
ឯោង ចនទមណី ញញឹមពររយទៅរក ទ ើយទៅទៅទៅមនុសស បទរមើទលើកទៅអីមួយ
មកដថមទទៀត។ ចាំដណកខ្លួ នោងក៏ចូលទៅយកទឹករកូចទរធិ៍ស្ចត់រចបាច់ោក់ទឹកកក
មួយដកវ មកជូនទភញៀវថមី។ លុេះបានអងគុយរសួលបួលរពមគ្នន ទ ើយ ោងក៏ទសនើសួរ៖ 
យីបង! បងឈប់វសិសមោលទៅម្ថងណា? 
ចាប់ពីម្ថងសុរកទី ១ទមស្ចទនេះឯង។ បងមកទនេះទដើមបោីទោក និង ោងទៅ ផទេះ ទៅម្ថង
ទនេះដដរ។ 
មាណវ ីោងតបបទណតើ រទមើលមុខ្ឪពុកបទណតើ រ មានទាំនងជានឹងសួរនូវោរណ៍ មួយ ដដល
ោងទរៀបនឹងដថលង៖ 
កុាំរបញាប់ទៅផទេះទពកបានឬទទ។ ទបើទយើងឈប់លដមហកមាល ាំងបានមួយអាទិតយសិន សឹម គិ្ត
ទរឿងទរៀនវញិរបដ លជាលអជាង តបតិអីខួ្រកាលោលណាបានសរមាកខ្លេះដតងទទួលចាាំ 
ទទួលយល់រ ័សណាស់។ គិ្ត ឱយដមនដទន លដមហមិនដមនជាោរឥតរបទយាជន៍ទទ។ 
បងទមើលដខ្សទឈើបីុរតឹតឹងទពកោច់បិុត! 
អចចឹ ងដមនទោក ទទពយទោសលល សទងាត កូននិយាយទនេះរតូវណាស់។ ទបើកមួយ ទៅទលង
ទសៀមរាប ទមើលអងគរជាមួយទយើងបាន ទយើងទៅដសនទរតកអរ។  ទររេះមានោរបបួល
រោថ ន់ពីមិតតទ្ធ ាំងពីរដូទចនេះ ទររេះមានបាំណងចង់ជួបគូ្ សងារឱយបានយា ងយូរ ទ ើយ
ទររេះចង់ទឃើញរបាស្ចទដដលខ្លួនបានស្ចគ ល់ដតទោយទសៀវទៅ ទីលវុធ ក៏ ផាច លផាច ញ់
ទសចកតទីសទើរស្ចទ ក់ ទដើមបទីទួលទធវើដាំទណើ រទៅ ជាមួយទៅវមាលយ។ ទ តុទនេះទ ើយ បាន
ជាទៅទពលរស្ចងៗម្ថងមួយ ទរោយទពលដដលបានសចចឹ ងទ ើយ ទសងើចចាំទរេះបុរានោា ន
ទ្ធ ាំងឡាយត្ថមវង់តូចវង់ធាំ ពិនិតយលមអទទសភាពទៅបារាយណ៍ ទ ើយអួតសរទសើរបាគ្ង 
និង លម្លទរសចមក អនកដាំទណើ របាន ជិេះរថយនត វ័រដ៏ចាស់ពីរទរគ្ឿង បចច ាំងោ ាំរសមីទគ្នម



ធាំស្ចវ នទាំលុេះដផនទមម របទផេះ ម្នទវ ោទទៀបភលឺ ទ ើយ បរត្ថមថនល់ទចញពីរសុកទសៀមរាប
ទឆ្ព េះទៅខាងទជើង។ ពពួក យុវជន បានទរ ើទ្ធញទ ើងវញិទោយបីតិនូវម្រពអងគរដដលស្ចយ
កលិនរកអូបរបទ ើរ ទ ើយស្ចម នយល់ត្ថមទីចទោល េះៗ នូវ កដនលងដដលមានោមលបខីាច យ
របកបទោយរបវតតិស្ចង្រ្សត។ 
រថយនតរគ្ ឹមងុល ទទ្ធក់អនកជិេះដូចចទងអ រអុាំអងារ ទ ើយបរត្ថមបទណាត យផលូវ មាត់រសេះ
រសង់ោត់ភូមិរបោក់ ដដលទកមងទទើប ភាញ ក់ពីទដក សទុេះមកដរសកទហា ទទួល ត្ថមរបងផទេះ 
ពីមួយទៅមួយតៗគ្នន  រួចទទើបចូលកនុងផលូ វលាំកចឈូសដីផូរ ុយរទទោម ោត់ ត្ថមមុខ្
របាស្ចទបោទ យសាំដរ ទោយតរមង់ជាឱរាល់យកទិសខាងទជើងជានិចច។ 
ឡានខាងមុខ្ ដដលមានភារៅៈជាអនកោ ាំផលូ វមាន ទោក សុខ្ វនិទ ជាអនកោ ន់ចងាូត 
ទ ើយមានរគួ្ស្ចរគ្នត់ជិេះជាមួយផង គឺ្ោង របភា ជាភរយិា ោងឆោវណណ ជា បុ រតី ទៅ 
វងសរទិធិ ជាបុរត្ថ រពមទ្ធ ាំងទៅ ទវគី្ ដដលជាអនកជិតខាង។ យុវជនទ្ធ ាំងបីោក់ សុទធដត
ជាអនកទរៀនទៅវទិាល័យដូចគ្នន  ទ ើយ វងសរ ិ ទធិ និង ទវគី្ ដដលជាសិសសអទនតវា សិក ដូច 
ទីលវុធ ដដរ បានចងមិតតភាពជាមួយអនកកទមាល េះទនេះយា ងជិតសនិទធ។ ដូទចាន េះ ោោល បាន
ដាំណឹងពីពួកមា កថ្ល ទគ្នឹងជូនមិតតជាតិទសៀមមកទមើលរបាស្ចទអងគរ ទ ើយ យុវជនទ្ធ ាំង
ពីរក៏របទ្ធញរបទង់ដទណតើ ម ទីលវុធ ឱយមកទៅផទេះទរៀងខ្លួន។ ដត ទរោយមកោច់ទរសចថ្ល 
គួ្រ ទីលវុធ មកសាំណាក់ទៅទគ្ ោា នឪពុក វងសរទិធ ចុេះ ទររេះយល់ថ្លោយ សុខ្ វនិទ 
ជាទៅដកយា ងធាំទៅទសៀមរាប ខាងោរដឹកោ ាំអនក ដាំទណើ រទោយរថយនត។ អារស័យទ តុ
ទនេះអាចមានមទធាបាយទទួលពួកមា កទដើរទលងបានទោយរសួល យា ងទនេះទ ើយទទើប 
ទីលវុធ បានមកស្ចន ក់ដាំទណកកនុងបនទប់ វងសរទិធ។ ឯទោក ទទពយទោសលល ោង ចនទមណី 
និង រសីភីទលៀងទ្ធ ាំងពីរ ទោក សុខ្វនិទ បាន អទចចើញ ឱយមកទៅផទេះជាមួយដដរ ដត អនក
ដាំទណើ រទសៀមបានរបដកកត្ថមទសចកតីគួ្រសម ទោ យយកទលសថ្ល ខ្លួនបាន វាយទូរទលខ្
មកជួលបនទប់បីទុកមុន ទៅមហា សណាា គ្នរទរសចទៅទ ើយ។ ទរៀងរាល់រពឹកៗទ ើង 
វងសរទិធិ ដតងបរឡាន វរដ៍មួយបចចិ េះបអូនរសី ទីលវុធ និង ទវគី្ មក ជួបជុាំមិតតថមទីៅមហា
សណាា គ្នរ រួចទ ើយក៏ោ ាំគ្នន ទដើរទលងទៅទមើលរបាស្ចទទៅដ លទឹកបារាយណ៍ ឬ ទៅ
អារស័យបាយទៅឯរសេះរសង់ ឬរសេះ រពេះពិធូរ។ កនុងឱោសទោេះទោក ទទពយទោសលល 
និង រគួ្ស្ចរដតងទរបើរថយនតរបស់ ទោក ដដលមានអនកទបើកទៅរបចា ាំោរជានិចច។ 



មានម្ថងមួយ ទវគី្ បានយកគូ្ដលនមួយថង់ ធាំ មកដចកគ្នន ខា ាំបករញីុ កនុងទពល ទសសោ
របាស្ចទបាគ្ង។ ដផលទឈើទនេះ ទោយអនកទិញបានទរជើសទរ ើសយកដតដផអមៗ ោ ាំ ឱយោង 
ចនទមណី ស្ចកសួរពីទីកដនលងដដលទគ្ទបេះយកមក។ ពីរកយមួយទៅ សមតមួីយ ពី អាំនួត
មួយទៅវពិណ៌ោមួយជាប់ទរឿងគ្នន រ ូត ដល់ពួកទទសចរទបតជាញ ថ្លនឹងទៅ ទលងភនាំគូ្ដលន
ដដរ។ កនុងដាំទណើ រឱោសទោេះទោក ទទពយទោសលល រតូវបានទបាេះបង់ឡានរុណូឺ របស់គ្នត់ 
មកោ ាំគ្នន ជិេះជាមួយ ទីលវុធផង កនុងរថយនត វ រដ៍ ដដលបរត្ថមពីទរោយ ទ ើយ ដដល
ទោក សុខ្ វនិទ បានចាត់ដចងផគត់ផគង់ ឱយ។ ទដើមបឱីយទៅដល់ភនាំបានពីរពឹក អនកដាំទណើ រទត្ថង
ទរោកពីរស្ចងៗ ទររេះផលូ វដដលមានចមាង យជាង ដសសិបគី្ ូដម រត ពីទសៀមរាបទៅភនាំទោេះ 
ទរចើនសមបូរទោយដីខ្ាច់ និងទោ យស្ចព នរទរឌទរទ្ធម ដដលជា ទ តុោ ាំឱយដាំទណើ រពប់
របទេះនូវោរលាំបាកម្រកដលង។ មានដតរថយនត វ័រដ៍កចច ស់ កង់ ខ្ពស់ តួផុតរស េះពីដីទទ 
ទទើបរត់ទលឿនគ្គ្នចឥតមានទទើសទ្ធល់អវីទ ើយ។ លុេះទចញផុតពីភនាំបូក និង ភនាំតូចៗ ដដល
ទៅរត់រាយត្ថមផលូវរតង់ទនេះមួយរតង់ទោេះមួយ ទៅមាគ៌្ន ក៏ោត់ ទឹកសដណត ងសទណាត ច
ស្ចង ត់ទរជៀប។ បាតុកមមជីវភាពក៏ បាត់សូនយ សូមបដីតបកសតូីចត្ថចក៏គ្នម នទ ើរ ឬទាំទលើ ដុប
គ្ទមាព តដដលដុេះរាយៗផងដដរ។ រថយនតទ្ធ ាំងពីរទត្ថងបរោច់ឆ្ង យពីគ្នន ចាំនួនមួយរយដម រត 
ទដើមបទីចៀសវាងកុាំឱយអនក ជិេះខាងទរោយ រ ាំខានទរចើនទពក និង ធូលីដដល ុយដទគគ លពី
ឡានខាងមុខ្។ ទោយ គ្នម នខ្យល់ផាត់ជេះទចញទស្ចេះ ទមៅ ធមមជាតិបានដក់ជាប់យា ងយូរ
ត្ថមគ្នលងរចកផលូវរបទោេះដុបទឈើ។ ផលូ វ លាំដដលទបាេះបង់ទចាលរបាសចាកោរដថរកាជា
យូរអដងវងមកទ ើយ ក៏រតឹដតអន់ណាស់ទៅទទៀត ទោយរទទេះ ទគ្នអនកដឹកគូ្ដលនឆូតពនលិច
កង់ ទ ើយត្ថាំងកោយរត ប់ដីទុកគ្នលងដូចជាទគ្ភជួរ។ ទមាល េះទ ើយោលណារបទេះជងហុក 
មតងៗ រថយនត វ័រដ៍ ដដលមា នមា សីុនខាល ាំងដូចដាំរ ីដតងបងវិលកង់ទទទ ទោយឥតមាន 
ជរមរលទៅមុខ្ទស្ចេះទ ើយ។ មានជួនទពលណាឡានកាំពុងដតទបាលរសួលៗ រស្ចប់ 
ដតធ្លល ក់កនុងកដនលងដីធូរភលឹប ោ ាំឱយចងាូតដលងសីុ ទ ើយយានរត់ទរទឆលឆ្ល ទៅរកដងគត់ ទឈើ ទៅ
សងខាងថនល់។ ទបើដល់ស្ចព នមតងៗ អនកដាំទណើ រទត្ថងចុេះអស់ ទររេះមានសុទធ ដត ដមកទឈើ
ពុក ទ ើយរា ាំអទងគើ មិន ឱយមានទសចកតីទុកចិតតរតង់ណាទស្ចេះដតមតង ថវីទបើ មានរ ាំខានយា ង
ទនេះទរចើនជាំពូក យុវជនទយើ ងទចេះដតសបាយនិយាយខាល ាំងៗ ទដើមប ី សង្រ្ងគប់ជាំនេះសទមលងថងូ រ 
ឬទរាទិ៍ម្នទរគ្ឿងយនត។ 



ឥ ូវផុតម្រពគុ្ទមាព តទឈើតូចទ្ធបអស់ទ ើយ អនកដាំទណើ របានចូលដល់តាំបន់ រុកខជាតិខ្ពស់ 
រតឈឹងរតម្ឈ ដដលបគហ ញឱយដឹងថ្ល ចូលមកដល់ទីដីរតជាក់ទៅជិតភនាំ។ យា ង ទនេះដមន
ទ ើយ បានជាអនកដាំទណើ រទយើងរបទេះកងអនករសុកដរក ឬ ផទុករទទេះ នូវ ដផលគូ្ដលនទាំរក ម
រកទៅបរទចញមក។ មិនយូរប ុោម ន អនកដាំទណើ រទយើងបានចូល ដល់ជាំរុ ាំទៅទជើងភនាំ ដដល ជា
ទីណាត់ជួបជុាំគ្នន ម្នរទទេះទគ្នបួន ដប់ចា ាំផទុ កដផលទឈើដដលមានដតកនុងទីទនេះ ទៅ របទទសដខ្មរ
ទ្ធ ាំងមូល។ ត្ថមថ្លន ក់ជទណតើ រចទងាេះភនាំ អនករសុករបរសៗដរក រសីៗទូលោ ាំគ្នន ជចជូ នចុេះ ូរដ 
នូវមុខ្របរដតមួយរបទភទទនេះ។ 
បោទ ប់ពីបានចតរថយនតោក់ទរោមមលប់ទឈើរសួលបួលទ ើយ ទោក សុខ្វនិទ និង ោង 
របភា បានោ ាំគ្នន ទដើររកជួលអនក រសុកពីរោក់ឱយដរកមហូបអាហារយកទៅខាងទលើភនាំ។ ឯ
យុវជនទយើងោ ាំគ្នន ជជុេះរោស់លមអងធូលីទសើចអឺងកង។ ពួកអនកដាំទណើ រទយើងពរគយគ្នន
រកូតទ ើងចទងាេះភនាំ ដដលចាស់បុរាណ ទយើងបាន យកថមបាយទរកៀម មក តទរមៀបជាោាំ
ជទណតើ របណាត ក់រ ូតដល់ខ្ពង់រាបខាងទលើ។ ជទណតើ រទនេះកនុងចាំនួន ៥០ រ ឺ៦០ ោ ាំមានចាត់
ឱយមានថ្លន ក់ធាំទូោយមួយលមមអងគុយ បានរសួល សរមាប់ជនរវាតកាលជងគង់ ឈប់ ឱយ
បាត់ ត់មួយសនទុេះសិន។ ថវីទបើ សរមាកបនតិចយា ងទនេះ អនក ដដលមិនធ្លល ប់ទ ើងឬមិនសូវ
បានរបរពឹតតកីឡា ទៅដតដកដទងហើមទសទើរពុាំដល់គ្នន  ទ ើយវលិមុខ្សលុង។ លុេះទៅដតពីរបីថ្លន ក់
នឹងដល់ទីរាបទសមើ ផលូ វោន់ដត ទចាតខាល ាំងទ ើង។ ពួកទកមងៗទដើរទលឿនទៅមុខ្ រសវងឹ ទោយ
រពឹកសម្រព ទោយទទស ភាពម្បតងខ្ចីរតជាក់ដល់ទថលើម។ ទោក សុខ្ វនិទ ោង របភា 
និងទោកទទពយទោសលល ដដលធ្លល ប់បានទ ើងចុេះភនាំទនេះ ឬ ដដលធ្លល ប់ហាត់ វឹក វឺនកនុងោរ
ទ្ធហាន ក៏មិនសូវជា អស់កមាល ាំងទពកទទ។ អនកទ្ធ ាំងបីទនេះទដើរនិយាយទឆលើយឆលងគ្នន បទណតើ រ 
ត្ថមដដលស្ចត ប់គ្នន បាន ទររេះអនកដាំទណើ រទសៀមទចេះភាស្ចដខ្មរសតួចទសតើងទៅទ ើយ។ ទឃើញ
យា ប់ខាល ាំង ដតភីទលៀងទសៀមពី រោក់ ដដលមុខ្ទ ើងស្ចល ាំង បបូរមាត់ ធ្លល ក់ទសពស ទ ើយទដើរ 
ទរទតទរទ្ធត ថវីទបើអនកដរកមហូបពីរោក់ ជួយយកអាហារជួយទប់ ជាំ រគ្នត់ផង។ 
ឯយុវជនវញិ ទដើរទលឿនទរា ញទៅមុខ្ គិ្តដតពីោ ាំគ្នន ថត ពីោ ាំគ្នន ទសើច។ ោង ចនទមណី 
ដដលឥ ូវទចេះដខ្មរបួនដប់មា ត់ ក៏និយាយទៅរកស ជីវនិទ្ធ ាំងអស់ ខុ្ស ខ្លេះរតូវខ្លេះ 
បណាត លឱយទសចកតីសបាយងុាំទៅជាប់រ ូត។ 



ោោលបានឈប់ ដប់របា ាំោទីទដើមប ី ឱយបាត់ ត់បនតិចមក អនកពទនចរក៏ោ ាំគ្នន  ចាប់ ទដើរ
ត្ថមផលូវទជើងបទណាត យខ្នងភនាំដដលជាទួលរាបទសមើ។ ផលូ វោត់ទរោមមលប់ទឈើធាៗំ  ដដល
បានជរមរេះសលឹកទុាំ មកជា ករមាលយា ងរោស់។ មួយទមា ងកនលេះទរោយមកក៏បានទៅ 
ដល់ស្ចព នទឈើអទនទើបៗមួយ ដដលទផាល េះកនលងសទឹងដ៏មានទឹកថ្លល  ូររតបាញ់។ មួយ សនទុេះ
មកទទៀត អនកដាំទណើ រក៏បានចូលទៅកនុងវតត ដដលមានទីោនទូោ យ រស េះ ទបាស
ស្ចអ តទធង មា នទមកុដិរបក់ទកបឿងមួយ ទ ើយកូនកុដិពីរ បី របក់សបូវរជកទរោម មលប់ខ្នុរ 
រពេះវហិារតូចមួយដដលសង់ពុាំទ្ធន់រួច ទ ើយមានស្ចោរបក់សបូវមួយ ដវង សរមាប់ជាទី
សាំណាក់ម្នអនកដាំទណើ រ។ អារាមទនេះ  ជាទីបរមសុខ្ម្រកដលង។ ចិតតអនក ទីរករងដដលអភ័ពទ
អួរទោយទសចកតីទោភលន់ចង់បាន ទ ើយដដលភ័យរពួយទោយ សទមលងរគ្ ឹមោក់គ្នន
ខាងទវីបអឺរ  ុប ោន់ដតខាល ាំងទ ើងៗ លុេះមកដល់ទីទនេះោលណា ក៏រោយបាត់សូនយ។  កនុង
ទពលដដលចាស់ៗទឈៀងចូលទៅថ្លវ យបងគាំ ទ ើយយកអីវា ន់ខ្លេះរបទគ្ន ចាំទរេះទោករគូ្
ទៅអធិោរ ទ ើយពួកមា កឯទទៀតកាំពុងរបញាយទរ ើសដផលគូ្ដលនដផអម ដដ លទោករគូ្
បគគ ប់ឱយអនកភូមិមាន ក់ទ ើងោច់ដមកទមាល ក់មកឱយោង ចនទមណី និង ទី លវុធ បានោ ាំគ្នន
ទៅទួលមាខ ងរពេះវហិារទោយមានបាំណងចង់ថតរូបឱយជាប់ទទសភាពផង ទររេះទៅទីទោេះ
មានដុាំថមធាៗំ សឹកទរចរលឹទ ើងមូលរតទគលដូចផសតិយកសដុេះកណាត លម្រព។ មាន ដុាំថមមួយ
ខ្ពស់ ទ ើយធាំជាងទគ្ឯទទៀត សទួ យបទនតើតនូវសាំណង់មួយដវងរបក់ស័ងាសី។ ទសចកតីចង់ដឹង 
បានោ ាំយុវជនទ្ធ ាំងពីរោក់របទត្ថងទ ើង ជទណតើ រទឈើញ័រអទនទើបៗចូលទៅកនុងទរាងទនេះ 
ដដលជាជរមកសរមាប់រពេះពុទធរូបមួយរពេះអងគ ឆ្ល ក់ភាច ប់នឹងដុាំថម តួ រពេះអងគផទុ ាំសណតូ កមាន
បទណាត យរវាងដប់របា ាំដម ត។ ថវីទបើមានទរគ្ឿងសោា រៅៈ បូជាទសញេះសញូវ ទ ើយ មានខ្លេះជារបស់
ចិន យួនដដលជាវតថុោ ាំឱយទ្ធក់ចិតតម្រកដលង ដតោរ ីនិង ទៅ មាណពគួ្ចញាប់ញ័រកនុង
 ឫទយ័ ទ ើយទោតសរ ទសើរចាំទរេះសទ្ធធ  និង ទសចកតីបិុនរបសប់ម្នបុពវបុរស។  ទោយ
ោងបានបបួល ទីលវុធ ក៏ចុេះមកទបេះផាា ចាំបីុដដលមានទដើមដុេះជិតទី ទោេះ។ លុេះបានទោេះ
ដសបកទជើងទុកទៅខាងទរៅស្ចោទរសចទ ើយ យុវជនទ្ធ ាំងពីរក៏ចូលយកផាា ទៅបូជា កនុង
ថូមួយទៅរបបរពេះបលល័ងា ទទើបោ ាំគ្នន លុតជងគង់សូរត នមស្ចា រ យុវតីត្ថមទាំទនៀមម្ថ ទ ើ យ
ោយកទមាល េះត្ថមសទមលងដខ្មរ។ យុវជនទ្ធ ាំងពីរសូរតថ្លវ យបងគាំទោយទជឿទស្ចម េះទ ើយ ទោយ



មានទឹកមុខ្យា ងរជេះថ្លល ផង។ លុេះចប់ធម៌ថ្លវ យបងគាំទ ើយ ោង ចនទមណី ដបរ មុខ្ញញឹម
មករក ទីលវុធ ទ ើយបដនថម ទសចកតីជាសរមាយថ្ល៖ 
សូមគុ្ណរពេះបារមីជួយទរជាមដរជងទយើងខ្ញុ ាំរពេះករុណាទ្ធាំងពីរោក់ ដដល មានចាំណង
ទសនហារតិរួតយា ងមាាំមួន។ សូម ឱយបានផុតពីទសចកតីលាំបាក ទ ើយរន ររឧបសគ្គោោ
ទ្ធ ាំងពួង។ សូមឈនេះទរគ្នេះោច និង ទសចកតីវទងវ ងទ្ធ ាំងអស់ ដដលសពវម្ថងកាំពុងោល យទៅជា
ទមា ៍មកបាាំងមុខ្ជនទ្ធ ាំងពិភពទោក បណាត លឱយទកើតរបទូសរា យចាកពីរពេះពុទទ្ធធ វាទ។ 
ទីលវុធ ដដលស្ចត ប់ សមតីដ៏ដសនពិទរាេះទនេះទោយទពញចិតតម្រកដលងក៏ទលើក តថរបណមយ
ទ ើយបនតទសចកតីថ្ល៖ 
ោង ចនទមណី ជាគូ្ទរពងរបស់ខ្ញុ ាំរពេះ ករុណាពិតរបាកដ។ ថវីទបើ ទយើងដបកទៅទកើតកនុង
អាណាទខ្តតទីម្ទខុ្សគ្នន  បុណយទ្ធនដដលទយើងបានស្ចងរួមគ្នន ពីជាតិមុន បាន ោ ាំឱយមក
ជួបវញិ ទ ើយគួ្ ចទកើតនូវទសចកតីរបតិព័ទធភាល មៗកនុងរគ្នដដលទយើងខ្ញុ ាំរពេះករុណាបានជួប
គ្នន ត្ថ ាំងពីរគ្នដាំបូង ទ តុទនេះសូមរពេះអងគជួយរទរទង់តរមង់នូវចិតតទយើងខ្ញុ ាំរពេះករុណាទ្ធាំង
ពីរោក់កុាំឱយមានថ្លន ក់ថនល់រតង់ណាទ ើយ ទដើមបសី្ចគ ល់ដតសុភមងគលជាទរៀងរ ូត។ 
បោទ ប់មក ចាស់ទុាំ និងពួកមា កទ្ធ ាំ ងឡាយ ក៏បានទដើរចូលមកដល់កដនលងទោេះ ដដរ គូ្
សងារទ្ធ ាំងពីរក៏ោ ាំគ្នន ចុេះមកជួបជុាំ។ ទរោមទសចកតីដណោ ាំម្នទោក សុខ្ វនីទ អនក ដាំទណើ រ
ទ្ធ ាំងអស់បានទៅថ្លវ យបងគាំស្ចន មរពេះបាទដដលឆ្ល ក់កនុងម្ផទថម ួសទៅទមើលអារសមរពេះ
សងឃចង្រ្ងាមភាវោទៅអណតូ ងទរបង ទៅថ្លវ យបងគាំរពេះពុទធរូបទៅឆ័រតឥសី ទទើប រត ប់មក
ោន់វតតវញិ។ ត្ថមផលូវទជើងតូចលូនត្ថមចទោល េះទដើមគូ្ដលនដដលកាំពុងពរងរេះដផលទុាំទជារ
ទោក សុខ្ វនីទ បានោ ាំគ្នន ចុេះទៅរកកដនលងទឹកធ្លល ក់។ ដីទទរចុេះ សនសមឹសូរទឹក ូរឮោន់ដត 
ខាល ាំងៗ ទ ើយោល យទៅជារគ្ ឹមរចចួ យទ្ធ ាំងពសុធ្ល។  ោលទបើបានទចញពីផលូ វបត់ចុង
ទរោយបងអស់ ទសសនីយ៍ភាពក៏រតោងទពញ ទាំ ឹងទៅចាំទរេះដភនក បរបូិណ៌ទោយកមាល ាំង 
ទោយសដរមកសោធ ប់គួ្រឱយសញប់ដសញង។ ហាក់បីដូចជា វូងរមឹគ្រចទឡាតោលទោយ ខឹ្ង
ទពញបនទុក ដខ្សទឹ កវលិគួ្ចរតបាញ់ទោតទផាល េះដុាំថមសទុេះោ ាំកាលចុេះទរោមទរាទិ៍សោធ ប់ 
ទ ើយទមាល ក់ខ្លួនយា ងទលឿនពីទលើថ្លន ក់កាំពស់របមាណពីរដម ត រត់ ខាម ញ់ថ្លល ទឈវងដបក
ពពុេះសគុលទលើផាទ ាំងសិោរាបទសមើដូចម្ផទថនល់។ បានចាំនួនម្មភដម ត ក៏កទង្រ្ចច លទរាដរក
របទមៀលទបាេះពួយធ្លល ក់ទៅកនុងទរជាេះមួយតូចចទងអៀតជទរៅទចាតរតង់សនលឹម សមលឹ ងទៅ



ទរោមទសញើបវលិមុខ្។ ទីរោលថមរាបទសមើទនេះ ជាកដនល ងងូតយា ងរបណីត។ ទោយ គ្នប់ចិតត
ទពក យុវជនទ្ធ ាំងរកមុាំទ្ធ ាំងកទមាល េះ ដរសកគ្ាំោប់ ទ ើយផាល ស់ទខាខ្លីអាវខ្លី សរមាប់ងូតទឹក 
រត់ចូលទខ្ញៀវខាញ រសបាយទភលចលល នទភលចទនឿយ ត់អស់រលីង។ អនកខ្លេះឱនខ្ន ងរងដុាំទឹក
ដដលធ្លល ក់ពីទលើ ទ ើយរបោសអួតថ្ល វារទីចេះគ្ក់ទចេះរចបាច់រសួលណាស់ទវ ើយ ! ខ្លេះទទៀត
បដណត តខ្លួនឱយរស្ចត់សរសឹមកនុងដផនរតជាក់រ ាំអិលត្ថមផាទ ាំងករមាលថម។ ពួកចាស់ៗងូត
អងគុយសងប់ទសងៀមគ្យគ្ន់ដលបងកមានតម្នទកមងៗទោយទពញចិតត ទ ើយ ទោយនឹកស្ចត យ
ខ្លេះផងក៏មិនដឹង។ កនុងឱោសវា កងទនេះ ទីលវុធ ខ្ាំពាយាមទរ ើពិនិតយ ទរ ើ ទទនទញទ ើងវញិ
នូវទមទរៀនទ្ធ ាំងឡាយ បរមរងនឹងចូលរបលងកនុងដខ្មិថុោខាងមុខ្ឱយបានទជាគ្ជ័យ។ មួយ
អាទិតយមតង អនកកទមាល េះដតងសរទសរសាំបុរត ោក់ម្របសណីយ៍ទផញើទៅទឆ្មសនិទធ ដដល តប
មកវញិថ្លៅៈ ោងបានទៅទលងដកបនិ ងបូកទគ្ន។ ទយើងពុាំចា ាំបាច់បចជ ក់ទទថ្ល សាំបុរត
ទឆលើយឆលងទ្ធ ាំងទោេះដដលទរចើនទរបើភាស្ចអង់ទគ្លសជាកិចចរបទសើរមួយដដរកនុងោរបរមរងខ្លួន
របលង ដតទររទពញទៅទោយទសចកតី របតិព័ទធទ ើយផាត ាំទផញើរកគ្នន ជានិចច។ លុេះដល់ទពល
រត ប់ចូលទរៀនវញិ អន កកទមាល េះក៏មិនសូវបានទៅមកផទេះយុវមាលយដដរ គិ្ត ដតសាំទលៀង
របាជាញ សទរមចចាំទណេះបរមរងនិងយកឱយបាននូវមធយមសិកាបរតទីមួយ ដដលជាដាំណាក់
ោលដាំបូងកនុងដាំទណើ រទឆ្ព េះទៅរកអោគ្ត ដដលនឹងរេះ ទ ើងដូចអរុណយា ងភលឺថ្លល ។ ដខ្
ឧសភាកនលងផុតទៅ ទោយបានទបើកឱោសឱយគូ្ជីវតិបានជួបភង្រ្កតគ្នន ដតពីរដង ទ ើយ កនុង
ទពលមួយយា ងខ្លីទទៀត។ មិថុោ ូរចូលមក ោ ាំ ឱយោរទរៀបចាំផាត ច់រព័រត ោន់ ដតរគ្ញឹក
ទ ើង ទដើមបកុីាំ ឱយរាយមាយគ្ាំនិត ទីលវុធ ទបតជាញ ថ្លខ្លួននឹងទៅទលងផទេះ ោងទទៀត ដត លុេះ
ោលណាបានរប ងជាប់រួចរជេះរស េះ។ ដូទចនេះទ ើយ បានជាទៅោង ចមួយ ទីលវុធ 
ទសទើរអងគុយមិនជាប់កនុងសីុកលូ  ទររេះនឹករ ាំខាននឹងទលបឿនយឺតម្ខ្វៗ ម្នយានទនេះ។ ចិតត អរភិប
ៗទររេះរបលងជាប់ថមីៗ ថវីទបើវចិដ ស្ចយា ងលាំបាក ទៅមាណពរកីទដើមរទូង រកីចិតត របរង
នឹងយកដាំណឹងដ៏របទសើរទនេះទ្ធ ាំងទៅត ៗទៅរបាប់ទឆ្មទសនហា។  ដល់ទ ើយសទុេះទោតចុេះ
ដភលត រកដតសីុកលូឈប់រសួលបួលមិនទ្ធន់  ុច ឱយម្ថលឈនួលយា ងដាំណាំ ទៅឱយអនកធ្លក់ ទដើមប ី
ឱយទគ្ជួយទរតកអរខ្លួនផង។ អនកកទមាល េះ ទទើបបានទជាគ្ជ័យទបាលចូលកនុងបា ុនកោា ន 
ទោយឥតផសួរផសងរស្ចប់ដតទុចង ក់ រសឡាាំងោ ាំង។ 



កនុងទគ្ ោា នទោក ទទពយទោសលល ទ ើយនិងកូនអងគុយ  ទមើលមុខ្គ្នន មានទឹកដភនក ូរ
រដ ង។ ទោយឮសូរទជើងទដើរចូលមក អតីតទ្ធហានម្ថក៏គកមុខ្មករក ញញឹមសងួតៅៈ 
ចូលមកកមួយ។ ទៅទពលដដលបានទទួ លដខ្សលួសភាល ម កូនទគ្គិ្ តទៅរបាប់កមួយដដរ ដត ខ្ញុ ាំ
លត់ទ្ធន់ ទររេះយល់ថ្លកមួ យកាំពុងជាប់របលងដរកងដឹងទៅោ ាំ ប់ស្ចម រតី។ ទពល ទនេះ
របដ លជាកមួយមករបាប់ទយើងទ្ធ ាំងពីរថ្លបានរប ងជាប់ ដូច ទយើងបានសងឃមឹជាមុន
ទរសចយា ងទោេះទ ើយ។ ទីលវុធ ទោយទឃើញទ តុទភទទុកខរពួយរបស់មិតតទ្ធ ាំងពីរ ក៏
ជរមាបទោយសងប់សងួតនូវោរណ៍ដដលខ្លួនបានបរមរងមកដថលរបាប់ទោយរកីរាយ។ លុេះ
បានទទួលទសចកតីសរទសើរ និង អបអរស្ចទរយា ងរាក់ទ្ធក់ ដត ដថលងទោយសទមលងទរកៀមរកាំ
រួចទ ើយ អនក កទមាល េះក៏សូមអភ័យទទ្ធស ទ ើយដណតឹ ងសួរអាំពីដាំទណើ រទ តុ ដដលោ ាំឱយ
មាន រ ាំជួលដូទចនេះ។  កនុងបរយិាោសស្ចង ត់រជងាំម្នផទេះដ៏ធាំលវឹងទលវើយ សទមលងសអកៗម្នទោក 
ទទព ទោសលល និយាយទរៀបរាប់របាប់មិតតទកមង។ ោង ចនទមណី អងគុយទសងៀមរទមឹងដភនក 
សមលឹង ទីលវុធ ពុាំោក់ហាក់ដូចជាចង់រសូបភាជ ប់ទៅជាប់ដួងចិតតកុាំ ឱយរស្ចត់រស្ចយទៅ
បានទគ្នលទៅទសនហាដដលនឹងលល តទៅឆ្ង យកនុងទពលឆ្ប់ៗទនេះ។ ទោកទទព ទោសលល 
និយាយថ្ល៖ 
កមួយគ្ង់ដឹងរស្ចប់ទ ើយ ោលពីទដើមខ្ញុ ាំទធវើ ស័កតិបីកនុងកងទព័ម្ថ។ ទោយមាន ោររចបូក
រចបល់ោោរដារបហារមួយ ខ្ញុ ាំក៏មា នជាប់ទឈាម េះកនុងបចជី ម្នពពួកជនដដលរោា ភិបាល
របោសថ្លជាអនកកបត់ជាតិ។ ទដើមប ី ទជៀសវាងោរផាច ញ់ផាច លយា ងទលរទៅកនុងសម័យ
ទោេះ ខ្ញុ ាំក៏បានទភៀសខ្លួនរត់ចូលមកទៅរករងទទព(បាងកក) បានពាយាមតវា  ទ ើយតុោ-
ោរទ្ធហានបានទចញស្ចលរកមោពីប ុោម នដខ្មុនទនេះថ្ល ខ្ញុ ាំសលូតរតង់បរសុិទធឥតមាន
មនទិលអវីទទ។ បានជាខ្ញុ ាំមិនោច់ចិតតវលិរត ប់ទៅោន់របទទស កាំទណើ ត វញិភាល មកនុងទពល
ទោេះ ទររេះកូនដដលទទើបមកដល់ មានទសចកតីរសឡាញ់ ទ ើយចង់ស្ចគ ល់ របទទសដខ្មរជា
មិតតទនេះខាល ាំងទពក ដថមទ្ធ ាំងចង់ទៅបនតវជិាជ ទៅវទិាល័យោរ ីឯោឡាត់ទទៀតផង។ ខ្ញុ ាំ ក៏បាន
ោច់ទរសចថ្ល នឹងដលងទធវើោររាជោរតទៅ ទទៀតដដរ ទ ើយ រង់ចា ាំឱោសលអនឹងទៅោ ាំ
រគួ្ស្ចរទ្ធ ាំងអស់ យកមកទៅជុាំគ្នន ោរករងភនាំទពញទនេះ។ ោលពីទមា ងបីរទសៀលទនេះ មាដខ្ស
លួសមករបាប់ថ្ល មាត យចនទមណី ទគ្ឈឺ ធងន់។ ទយើង នឹងទចញដាំទណើ រទៅរពឹកដសអកទនេះ
ទ ើយ។ 



វគ្គទី ៥ ពពកទមម បា ាំងទមល 
មហាវសិសមោល! វា កងធាំ! ឈប់ពីរដខ្! ទរោយពីបានរប ងជាប់ទោយបាន 

ទលខ្ជាប់ឋានៅៈយា ងទឆើតមក គួ្រណាស់ជាឱោសសបាយបរបូិណ៌ទោយពនលឺរពេះ 
អាទិតយ និងទសចកតីទរតករតអាលយា ងទស្ចម េះសម័ រគ្ចាំទរេះជីវភាព! ដតមិនដូទចនេះទ ើយ 
ទីលវុធ ឋិតកនុងទិវារារតីអ័ពទអួទររេះមានទសចកតីនឹករលឹក និងភ័យរពួយ។  ោលពីទដើម 
ខ្លួនបានទរគ្នងទុកថ្ល នឹងទធវើដាំទណើ រជាមួយគ្នន ទៅទីទនេះទីទោេះ ទដើមប ី ឱយរលទៅបាន
ស្ចគ ល់រសុកដខ្មរយា ងជាក់ោក់។ ឥ ូវទៅឯោមាន ក់ឯងបដនលង ចិតតទោយរូបអនុសាវរយ៍ី 
ដដលបានថតជាមួយគ្នន កនុងោរទធវើដាំទណើ រទៅទមើលបុរាណោា នឯទខ្តតទសៀមរាប។ យូរៗ 
ទលចសាំបុរតមួយពីរបទទសម្ថ ទ ើយម្ថងទោេះឯង អនក កទមាល េះ បានស្ចគ ល់សុភមងគលថ្លល
ស្ចអ តឥតមនទិល។ ទបេះដូងទយាងរគឹ្កទរគ្ង ដភនកគ្យ គ្ន់ទោយទសនហាទៅតួអកខរារគ្ប់អងគ 
ទាំរា ាំន័យអតថបទរជួតរជាបកនុងសតិរបាជាញ បាន។ ោងជូនដាំណឹងពីសុខ្ភាពមាត យោង 
ដដលបានធូររគ្នន់ទបើ ដតមិនទ្ធន់ផុតភ័យ ទៅទ ើយទទ។ ោងទរៀបរាប់ពីទសចកតីនឹករលឹក 
ទ ើយពិពណ៌ោអាំពីទសចកតីទសនហា ដដលទធវើ ឱយទរកៀមរកាំ ឫទយ័ ទររេះ លល តដបកឆ្ង យ
គ្នន ។ ឱសាំបុរតដដលវចិិរតទោយ អកសររាងមូលរក ង់ជាភាស្ចទសៀមោយអង់ទគ្លស
ទ ើយដដលបានរសូបជាប់នូវពិទោររកអូបរបស់ោរយីកមកផង ដតងទររទពញទោយ
រកយទពចន៍ និង មទោសទចចតោដផអមដលហមទន់រតជាក់ដូចសមតដីដលោងធ្លល ប់ចរចា។ 
កកាោបានលិចបាត់ទៅកនុងមហាសមុរទម្នសុគ្នសីហា ដដលចូលមកផាល ស់ ទវន ទោយោាំ
ទ្ធ ាំងទសចកតីថប់រពួយោន់ដតចាស់ទ ើង។ ស្ចថ នោរណ៍ពិភពទោក ោន់ដតត្ថនតឹង 
រសទមាលសង្រ្គគ មោន់ដតចូលខិ្តជិតមក។ រវាងមួយអាទិតយមតង ទីលវុធ បាន មកទលង
ផារស្ចវ យទបា  ទិញោដសតអានទ ើយស្ចត ប់ដាំណឹងផាយត្ថមវទិយុទៅផទេះមិតតភ័កត។ 
សទមលងអួតអាងអាំពីកមាល ាំងទរ ៍ពលទរៀងខ្លួន និងសនូរទរតៀមអាវុធោន់ដតរោថ ន់ទ ើង ទ ើយ
ទៅរពាំដដនអាលលឺម ង់ ប ូ  ូញឧបបតតិទ តុងហូ រឈាមោន់ដតញឹកញាប់ដថមទទៀត។ អាលលឺម ង់
ដរសក ូឡាថ្ល ប ូ ូញទមើលគយខ្លួន បារា ាំង និង អង់ទគ្លសរបោសថ្ល ដលង ទៅទសងៀម
ដូចោលអីុដតលរទលបអូរទីសឬដលងញ មថយទរោយដបបោលទៅកុាំមមុយនីសទទៀតទ ើយ។ 
ខាងទនេះក៏មិនថយ ខាងទោេះក៏មិនទ្ធល់ដត ផទុេះទឆេះសទោធ រសទៅធ ទ ើង។ 



ទីលវុធ ចដមលកកនុងចិតតខាល ាំងទពកក៏ទកើតទនឿយណាយ ដលងរាប់រកទទសភាព ភូមិកាំទណើ ត 
ថវីទបើទៅទពលធមមត្ថខ្លួនដតងគួ្ចរបតិព័ទធទលើសលប់។ មានម្ថងមួយទៅ ចុងដខ្សីហា អនក
កទមាល េះបានសុាំឪពុកមាត យមកស្ចន ក់ទៅផទេះពួកមា កត្ថ ាំងទៅទរតើយខាងទកើតម្នសទឹងសដងា។ 
ទគ្ ោា នទោេះឯងមានទរគ្ឿងវទិយុមួយរបោប់ទោយដខ្សអាោសចងយា ងខ្ពស់ ភាច ប់ ទៅ
ថ្លន លឫសសដីដលទោតទៅទលើដាំបូល។ ោង ចៗទ ើង អនកជិតខាង មកជួបជុាំស្ចត ប់ដាំណឹងពី
ម្រពនគ្រ ឬបាង កក តបតិទពលទោេះភនាំទពញទយើង ពុាំ ទ្ធន់មានទរគ្ឿងផាយសទមលងទាំទនើប
ដបបទនេះទៅទ ើយទទ។ អនកណាដដលទចេះភា ស្ចបរទទស មាន ោទីបកដរបដាំណឹងរបាប់
គ្នីគ្នន ។ យប់ ៗទ ើងជនបួនរបា ាំោក់ដដលលល នដាំណឹងជាងទគ្ឯទទៀត ដតង ទដកទវៀនចា ាំ
យាមជុាំវញិតុវទិយុរបរងនឹងទរោកស្ចត ប់តៗគ្នន នូវសទមលងផាយទចញពីរបទទសរុសស ី
ស ុយដអ ត អា ឺមា ញ បារា ាំង អីុត្ថលី អង់ទគ្លស ទួរគី្ ស រដាអាទមរកិ អូង្រ្ស្ចត លី ។ល។ 
ោលណាបានដាំណឹងអវីដបលក ក៏បនត របាប់អនកជិតខាង ភាល ម។ ទីលវុធ ទដើម ដាំបូងហាក់
ដូចជារទវ ើរវាយមិនសូវទរសើបចង់ដឹងរពឹតតិោរណ៍ទ្ធ ាំងទនេះប ុោម នទទ ទររេះ ឌួងចិតតទោត
រតង់ទៅរកដតទិសមួយ។ ប ុដនតយូរៗទៅទោយអនកជិតខាងទគ្ពឹង ទររេះទឃើញថ្ល ទចេះ
ភាស្ចបារាាំង និងអង់ទគ្លសក៏រពមស្ចត ប់ ទ ើយបកដរបទ្ធល់ដតយូរៗទៅ ទកើតជក់ចិតតនឹង
ដលបងដបបថមីទនេះដដរ។ ទៅទពលទមា ងពីរយប់ ទៅ ទពលោទីរុសសកីាំពុងផាយទោយសមតី
ទន់ដផអមជាភាស្ចបារាាំង អនកមាច ស់ផទេះដតងទលើកបបរស្ចប និងរតីទងៀតយកមកទលៀង។ 
ទីលវុធ ស្ចត ប់បទណតើ របកដរបសទងខបៗបទណតើ រ របាប់អន កផងដដលពុាំទចេះភាស្ចបារាាំង។ 
លុេះចប់ោរផាយោលណា ទទើបនិយាយពិស្ចត រទ្ធ ាំងរសុងដតមតង។ បោទ ប់មកទទើបោ ាំគ្នន ទធវើ 
អត្ថថ ធិបាយបតូរទយាបល់ទ្ធល់ដតទសប ើយកមាល ាំង ក៏លក់ទៅទកៀនរា ឌីទយាទោេះទៅ។ លុេះ
រពឹកទ ើងក៏ោ ាំគ្នន ទរោកស្ចត ប់ទ្ធ ាំងទសើងទមើងទ្ធ ាំងអុលនូវពត៌មានពីម្រពនគ្រទទៀត។ ថវីទបើ
ដាំណឹងទ្ធ ាំងទោេះទរចើនដតរសបទ ើយមិនដបលកពីគ្នន ប ុោម ន អនកស្ចត ប់ពុាំមានជិន ឆអន់ ទស្ចេះ
ទ ើយ ទររេះយល់ទឃើញថ្ល ទជាគ្ជីត្ថសកលទោកពយួរជាប់ទៅទលើ សង្រ្គគ មដដលកាំពុង
កាំទញើញបីដូចជាពពកទមម រស្ចត់មកបា ាំងទមឃ។ ទៅវទិយុបាងកក មាន អនកនិយាយរសី
មាន ក់មានសទមលងទ ើយសាំរួលសមតីរសទដៀងគ្នន នឹង ចនទមណី។ ទវាហារ ោរទីោេះដតងោ ាំអនក
កទមាល េះឱយរ ាំជួលកនុងចិតតពន់របមាណ។ ោច់ដខ្សីហារបិប កង ទព័អាលលឺម ង់ក៏ទជារជន់
លិចរបទទសប ូ ូញភាល ម។ ទៅម្ថងទី ២កចដ  អង់ទគ្លស និង បារា ាំ ងរបោសសង្រ្គគ មតទល់



នឹងអាលលឺម ង់។ របវតតិម្នសង្រ្គគ មទោកទលើកទីពីរ ក៏ចាប់ទផតើមទៅទពលទោេះ ដដលរតូវទលប
ទថរទវោជិត ៦ឆ្ន ាំ ទទើបឯវ ាំ។  ម្ថងទី ១០កចដ  បានទឃើញ ទីលវុធ ទ ើង រថទភលើងភនាំទពញ
ដដលមានស្ចថ នភាពដបលកឆ្ង យពីសពវដង។ ទពលម្ថងទ្ធហានទដើរទៅមកត្ថមវថីិោន់ដត
មានចាំនួនទកើនទ ើងជាលាំោប់ បារា ាំងសីុវលិដដល ទីលវុធ ធ្លល ប់ស្ចគ ល់ទរៀងមក ឥ ូវ ជាប់
កាំដណណឌ រក់ឯកសណាា នោគី្ មានស័កតិមានយសោន់។ យប់ៗទ ើងវធិ្លនោរ “ងងឹត
ខាងទរៅ” ពនលត់ទភលើងត្ថមថនល់ ទុករតង់ទនេះមួយរតង់ទោេះមួយ ទោយមានកាាំងបាំដបរពនលឺ 
ឱយសាំយុងធ្លល ក់ជាចចចុ ាំ រតង់មកទរោម។ ឯអនកផទេះទស្ចតក៏ទទួលបគគ ប់ឱយបិទបា ាំងសនលឹកទ្ធវ រ
បងអួចកុាំឱយមានរសមីចា ាំងទចញទៅទរៅបានដដរ។ ទមាល េះទ ើយកនុងទពលរារតី ដផន ទមម មក
រគ្បដណត ប់រាជធ្លនីោ ាំឱយទកើតអផសុកជាអទនក។ ទោយឮដាំណឹងថ្លនឹងមិនមានទបើកថ្លន ក់
ទសសនវទូិទទៀតទទ ទររេះខ្វេះស្ចង្រ្ស្ចត ចារយ ទីលវុធ ក៏ចូលទៅសួរដល់ ោរយិាល័យម្ន
លីទស ទ ើយបានទទួលទសចកតី បចជ ក់ថ្ល ទរឿងទនេះមិនទ្ធន់មានអវីរបា កដទៅទ ើយទទ 
របដ លជាទបើកដដរ ដតទៅ ទពលទរោយថ្លន ក់ឯទទៀតបនតិច។ ទៅចុង ដខ្កចដ ថ្លន ក់ទសសន
វជិាជ ក៏ទបើកបទរងៀនដមន ទីលវុធ ទោយរួបរួមជាមួយមិតតភកតិដខ្មរ៧ោក់ យួន១ោក់ ទ ើយ
បារា ាំង២ោក់ ក៏ ត្ថ ាំងចាប់ទរៀនរតោបរតដួស ទររេះ រគូ្រវល់ហាត់ វឹក វឺនខាងកបួន
ទ្ធហានមិនសូវមានទពលមកពនយល់បទរងៀនទទ។ ទមាល េះទ ើយសិសសទ្ធ ាំងទោេះ ទបើមិនោ ាំគ្នន
អានោដសតទទ ក៏ត្ថ ាំងរបដលងគ្នន កតុ ងោត ាំងកនុងថ្លន ក់ទរៀន។ ចាប់ត្ថាំងពីោរតស ូម្នរបទទស
ប ូ ូញរស្ចយសូនយទៅ “សង្រ្គគ មទលងៗ” ក៏ត្ថ ាំងទងើបទ ើងទៅរពាំដដនបារា ាំង អាលលឺម ង់។ 
កនុងទពលដតមួយ ជប ុនរវល់ជាប់ម្ដជា មួយរបទទសចិនយូរឆ្ន ាំមកទ ើយ ត្ថ ាំង កទរមើក
នទយាបាយរបទូសរា យនឹងពួកដសបកសោន់ដតខាល ាំងទ ើងៗ។ របទទសម្ថដដលរសង់កលិន
ដឹងថ្លខ្យល់នឹងបក់មកពីទិសណាខាល ាំងជាងទគ្ ក៏ ឈានទជើងទដើរត្ថមទរោយបងជប ុន
ដរាប។ ចាំដណករាជោរបារា ាំងទៅ ឥណឌូ ចិន ទគ្យល់ស្ចថ នោរណ៍ “ធុាំ” កលិនមិនសូវរសួល
ទស្ចេះក៏របដមរបមូលតទមលើងកិតានុភាពត្ថមោរអាចបាន។ ទ តុទនេះទ ើយ បានជា
ស្ចង្រ្ស្ចត ចារយជាតិបារា ាំងទ្ធ ាំងឡាយរតូវទសលៀករក់ទខាអាវទ្ធហានទ្ធាំងអស់។ ទរោយបាន
ទដើរតត្ថក់តតុបបានជាពីរដខ្មក ថ្លន ក់ទសសនវជិាជ ទៅវទិាល័យ សីុ សុវតថិ ទោយមានចាំនួន
សិសសសតួចទសតើងទពក ក៏រតូវបិទទ្ធវ រជាស្ចថ ពរទដើមបសីាំម្ចបុគ្គលិកដដលរតូវោរខាងសឹក
សង្រ្គគ មជាង។ សិសសដខ្មរទ្ធ ាំងឡាយរតូវទគ្បចជូ ន ឱយទៅទរៀនទៅវទិាល័យ ទប រទរស គឺ្ោ



រករងម្រពនគ្រ។ ប ុដនតទោយទពលទោេះសិសសទដកកនុងរបស់ទគ្ទពញចាំណុេះទៅទ ើយ រាជ-
ោរលីទសទនេះបគគ ប់យុវជនទយើងឱយទដើររក ជួលផទេះសាំណាក់ទៅទរៅខ្លួនឯង។ លុេះ ជួល
ផទេះបានទ ើយ ទរៀបទីអារស័យបានរសួលបួលរួចោលណា សិសសកាំសត់ទយើង ក៏ោ ាំគ្នន ទៅ
ជួបចាងហាវ ងវទិាល័យដដលជាជាតិបារា ាំងមួយធ្លត់រកអាញ ទរេះកាំទបា ង ប ុនរងទឹក 
ទ ើយមានដភនកសលអក់ដូចរគ្នប់ស្ចវ យ។ បារា ាំង ទនេះក៏សដមតងកាំ ឹងយា ងស្ចហាវកនុង
ទពលទោេះ ទររេះរាជោរខាងរសុកដខ្មរជជីកសុាំឱយសិសសរបស់ខ្លួនអារស័យទៅកនុងស្ចោ។ 
ទគ្ដរសកសោធ ប់ ូឡាោក់យុវជនដដលឥតមានទទ្ធសម្ពរអ៍វីទស្ចេះ ដថម ទ្ធ ាំងទរលរកយ
ចាក់ទោតមកទលើយា ងធងន់ៗទទៀតផង។ ទប់នឹងអាំទពើអយុតតិ ធម៌ទ្ធ ាំងទនេះពុាំបាន ទីលវុធ 
ក៏តបទឆលើយពីរបីមា ត់ ទ ើយទដើរទចញមកទ ើងឡានឈនួលជាមួយ ទវគី្ រត ប់មកភនាំទពញ 
វញិ។ កនុងទពលទោេះទឹកចិតត ទីលវុធ បរបូិ ណ៌ទោយទសចកតីអស់សងឃមឹ ទររេះមិន ដឹង
ទពលណាបានជួបោររីតួយជីវតិទ ើយ ទ ើយទររេះយល់ថ្ល  ដលងបានឱោសទៅទរៀន
របទទសបារា ាំងត្ថមរបសងជាយូរណាស់មកទ ើយដដរ។ សង្រ្គគ មកនុងសមុរទ បណាត ល ឱយ
គ្មោគ្មន៍រវាងឥណឌូ ចិន និងទវីបអឺរ  ុប ទធវើបានទោយលាំបា ក។ ឯ មាោ ដួងចិតត 
ក៏ររត់របាសទៅឆ្ង យ មិនដឹងជា បានជួបគ្នន ទទៀត ឬដូចទមតចទទ។ ទ្ធ ាំង អាទឡាេះអាល័យ 
អនកកទមាល េះក៏បងខាំចិតតោចាកកិចចសិកាដដលពយុេះអភ័ពទមកបាំបាក់ផាត ច់យា ងទនេះ។ ទោយ ខ្ាំ
ទប់នឹងភាពខ្សបឹខ្សួលទនេះ ទីលវុធ ក៏ទ ើងរកយសុាំទធវើោរ ខាងមង្រ្នតីរដាបាល។ ទុកខធងន់
មួយចាំដណកទទៀត ទររេះសាំបុរតោងចនទមណី ោន់ដតខ្លីៗទ ើយ រយាលៗទពលទៅផង។ 
ោលទដើមអកខរាោងដតងមានទសចកតីដ បខាយពិទរាេះ ដ៏ជាឱសថទិពវ ចាំទរេះទសចកតី
ទសនហាដដលរគ្ន ាំរគ្ន។ ដតឥ  ូវទមតចក៏យា ងដូទចនេះ? ចុកកតួលអួលផា អនក កទមាល េះគិ្តយល់
ទោយសមទ តុផលថ្ល នទយាបាយម្ថ -ឥណឌូ ចិនកនុងរគ្នទនេះ បាន ទរតចទៅរកផលូវរបទូសត
គ្នន  ដដលជាទ តុោ ាំ ឱយមានោររតួតពិនិតយស្ចន មទ្ធ ាំងឡាយយា ងតឹងរុងឹទៅម្របសនីយ៍។ 
ចាំដណកឯអនកសរទសរវញិ ហា នរបគ្ល់ទៅ រកោសដតដាំណឹងខ្លីៗដដលមិនដមនជាោរ 
សមាង ត់ឬដដលមិនដមនជាោរផាទ ល់ខ្លួនទរៅៗទពក ទររេះទអៀនផង មានបារមភផង ចាំទរេះ
ដភនកជនដម្ទដដលចាាំដឆកទឆរសាំបុរតទ្ធ ាំងទោេះ។ 
ទៅទដើមដខ្ កុមភៅៈ ឆ្ន ាំ ១៩៤០ រកសួងមហាម្ផទបានទៅ ទីលវុធ ឱយចូលទធវើោរ ទ ើយចាត់
ឱយទៅទធវើជាបាល័ដាទខ្តតទៅទរធិ៍ស្ចត់។ 



វគ្គទី ៦ ទសចកតីលាំបាកម្នអនករាជោរតូច 
មានអនកនិពនធនឹកឆងល់ ទ ើយដណតឹ ងសួរខ្លួនឯងថ្ល ទ តុដូចទមតច ន៎  បានជា 
ទីរករងភាគ្ទរចើនកនុងពិភពទោកដដលត្ថាំងទៅទលើមាត់សទឹង ឬទទនលដតងរកីចាំទរ ើនទៅ 
ទរតើយខាងលិចជាងទរតើយខាងទកើត ោរណ៍ទនេះគួ្រ ឱយឆងល់ពិត! មិនបាច់ទៅរក 
ឧទ្ធ រណ៍ឯណាដវងឆ្ង យទទ។ ទមើលចុេះ ភនាំទពញ កាំពង់ចាម បាត់ដាំបង ទសៀមរាប ។ល។ 
ទីរករងទ្ធ ាំងទនេះសុទធដតមានសគា ត់ធាៗំ  ត្ថ ាំងទៅទលើទរតើយខាងលិចនិងទីដដល  ូរោត់។ 
ទមតច ន៎  បានជាទគ្ចូលចិតតផតុ ាំគ្នន ទៅទរតើយខាងលិចជាងខាងទកើត? 
ឯរករងទរធិ៍ស្ចត់ ក៏ទគ្ចមិនផុតពីកបួនខាន តអា ថ៌កាំបា ាំងទនេះដដរ។ ផារកតី ផទេះ រាជោរកតី 
សុទធដតទរជៀតគ្នន ទៅខាងលិចដងសទឹងមួយ ដដលមានទរេះធាំទូោយដូច ទទនល 
ដតមានទឹក ូររដ ងមិនឈប់ឈរ ត្ថមចទោល េះកូនទោេះខ្ាច់ ដដលដុេះោត 
រតោងចាាំងមុខ្សរម្សគ្គគ ។ 
ទបើអនកអទចជើញទៅពីភនាំទពញ ទ ើយលុេះយានអនកបានឆលងស្ចព នទបតុងរបស់ ទី 
រករងផុតោលណា អនកនឹងទពើបផលូ វដបកជាបីទៅចុងស្ចព នទោេះ។ ទបើអនកទបើក ួសទៅ 
រតង់ដតមតងទោេះ បគហ ញ ឱយទឃើញថ្ល អនករបញាប់ទៅបាត់ដាំបង ឱយបានឆ្ប់រ ័ស។ 
ប ុដនតទបើអនកបត់ទៅខាងស្ចត ាំ ទនេះបករស្ចយ ឱយទឃើញថ្ល អនកចង់ចូល សរមាកទៅផារ 
រសស់រសូបគុ្យទ្ធវ ោទ វ ទឹករកូចទៅទីផារទរធិ៍ស្ចត់មួយដភលតសិន ទររេះ ជាទី 
ដាំណាក់របស់អនកដាំទណើ រត្ថមឡានឈនួល។ 
មានជួនោល ទសចកតីចង់ដឹង ចង់ស្ចគ ល់ អាចរចានម្ដអនកោច់ចងាូតយនត ឱយ 
ោច់ទៅខាងទឆវងវញិ។ ទបើអនកទធវើយា ងទនេះ អនកនឹងចូលត្ថមថនល់មួយដដលរគ្នន់ដត 
រោលថមឥតចាក់ជ័រទទ។ 
ទៅឆ្ង យរបដ ល៧០០ដម តពី “បង់ោ ូ” ដដលជាអគ្នរថមទ្ធបរកបិុកៗរាង 
ដូចឆ្ម រោបលបចាប់ររប អនកនឹងបានដល់ផទេះចាស់មួយ ជចច ាំងោត ររបក់ទកបឿង 
ដដលជរាភាព ោ ាំ ឱយជនជាមាច ស់ ខ្ាំគ្ន ាំរទប េះប ុនោយអាយទដើមបជីាទីជរមកទរៀងរ ូត 
មក។ រជកកណាត លគុ្មពទចក និងស្ចល  ផទេះកង្រ្នតតទនេះទបើកទ្ធវ រចាំ រមកទលើកូនភលឺមួយ 
ដដលជាគ្មោគ្មន៍ភាជ ប់មកថនល់ រាជោរទ ើយមានទ រមង់ដូចជាអណាត តយា ង ដវង 
ដដលទលៀនទធលនមករកអនកទដើរទៅទីធ្លល ។ 



ពូ  ីុង និង មីង ោអ ត់ ជាមាច ស់ម្នសាំបុកចាំដ កទនេះ។ របដ លជាទឃើញ 
ទឈាម េះអនកទ្ធ ាំងពីររួមទៅកនុងវងសសតវ រសទដៀងគ្នន យា ងទនេះទ ើយ ទទើបចាស់ទុាំឪពុក 
មាត យទ្ធ ាំងសងខាងបានផស ាំផគុ ាំគ្នត់ ទោយកាំដបលង ឱយគ្នត់បានគ្នន ជាបតីរបពនធ។ ទទ្ធេះជា 
យា ងណាក៏ទោយ ទយើងគ្ង់សទងាតបានថ្ល ោររួមវាសោម្នជនទ្ធ ាំងពីរបានរបកប 
ទោយសុខ្សរមានតរ ូត ោ ាំឱយគូ្រសករឯទទៀត ទអៀនខាម សយា ងទរចើនោក់។ គិ្ត ទមើលទៅ 
“ទៅ  ទសៀរ ” រគូ្បទរងៀន ោងមួយទទៀតបានទៅថី ទពទយសតវ ទ ើយោង ទៅបងអស់ 
បានទៅទិនិកមាន ក់ទៅរករមសុរទិយាដី កនុងោរដដលរកយបារា ាំ ងទៅថ្ល      “អារបង់ទរ័” 
ទ ើយដដលមានអនកខ្លេះ ទៅទោយរកមាច់មិនគ្បបថី្ល “អាពងទ្ធ” ទៅវញិ។ 
កូនមានបតីសីដបកផទេះសដមបងអស់ទ ើយ ពូ ីុង និង មីងោអ ត់ ស្ចគ ល់ដតបរម សុខ្។ 
ម្ថងៗ ទ ើងពូ ីុង ដដលមានមាឌកនទិលរកអាញ ទ ើយសមបុរទមម ដូចដសបក 
សតវដដលគ្នត់ខ្ចីទឈាម េះអីចឹង ដតងដថធួនដាំណាាំោាំដុេះមិ នឈប់ម្ដទទ។ រពឹកៗទ ើង 
មីងោអ ត់រាង សងវិតកទនតវទរវ សមដូចជាសតវយកទឈាម េះទទៀត ទ ើយគ្នត់ដតងទូល 
ទចកលមុត ដាំ ូង ស្ចល  ត្ថមរដូវយកទៅលក់ឯផារ។ លុេះរត ប់មកវញិផោល នុផល 
ទ្ធ ាំងទោេះ ក៏ោល យទៅជាអងាររតីស្ចច់ រពមទ្ធ ាំង ... រពមទ្ធ ាំងទសចកតីសងឃមឹថ្ល នឹង 
មានទភលៀងទៅម្ថងរទសៀលឬទពលយប់ ឬរពឹកដសអកទទៀតផង។  
ដូចជា វូងកណតូ បដដលដតងដតរាតតាតដរសចាំោរចារដាំណាាំទៅភូមិភាគ្ខ្លេះ 
ទៅទវីបអារពិច អឺរ  ុប អាសីុ ជាំងឺដលបងលក់ទទវត្ថបានរពួសពិសរ ាំោយរបាក់សនស ាំ 
របស់ដខ្មរ មិនថ្ល អនករករង ឬអនកដរសទទ។ ចាំដណកឯចិនជាអនកទផតើមគ្ាំនិត ទ ើយជា 
អនកទមលក់ភាល ល់ទោេះ ទចេះដតបានចាំទណញបានោក់កបជានិចច។ 
រដូវវសា ស្ចវ មីភរយិាយទ្ធ ាំងពីរ ោ ាំគ្នន ទិញទភលៀងញ័រកកអិច។ មីង ោអ ត់ ទៅលក់ អីុវា ន់ 
ឯផារដតទឆលៀតឱោសទៅរក អាស ុក មិនដដលខានទទ។ គ្នត់ទញៀន 
ខាល ាំងណាស់ដល់ជាទៅម្ថងឧទបាសថកាំពុងស្ចត ប់ធមមកថិកសដមតងទទសោ ឱយដតឮផគរ 
តអុលចុេះ ដភនកគ្នត់វលិរ ាំម្ពសមលឹងទមើលទមឃទភលចសមលឹងរកនិរវ នអស់។ 
ចាំដណកពូ ីុងវញិក៏មិនណយដដរ ឱយដតមានទពលទាំទនរបនតិចចុេះ គ្នត់ទ្ធញ 
កង់កចច ស់ជិេះទរា ញទៅផារ។ លុេះរត ប់មកវញិ គ្នត់ឆ្ា ម្ដឆ្ា ទជើង របោសដាំណឹង លអ 



របាប់អនកជិតខាងនិយាយភាស្ចមួយចដមលកោយចិន ោយដខ្មររប ូកប ូបា ក 
ញាប់មាត់ដគវ ញ “ ុកជី ុក... ត្ថយ ុសីុ... ឡាត់... តូយាង”។ 
ទមាល េះទ ើយ ផលម្នោរតបតិទតបៀត សនស ាំយា ងណាក៏ទោយមិនរពមទៅបាំ ទបា ងថង់ពូ 
 ីុង មីងោអ ត់ទទ ទចេះដតរស្ចត់ប របរយទៅទធវើជាពួកមា កនឹងចិនទទវត្ថ 
ទមឃទភលៀងទៅវញិ។ ទោយអារស័យទ តុទនេះទ ើយ ទទើបពូ ីុងបានទទួលោរអនុ 
ម័តយល់រពមពីមីង ោអ ត់ ឱយទរៀបបាំដបកដលវងផទេះកង្រ្នតតគ្នត់ឱយបានជាបនទប់មួយថមី 
ទោយយកខ្នងទូកចច ស់ៗខ្លេះ កទនទលរកចូតពភលក់ខ្លេះមកបិទបា ាំងជាជចជ ាំងរទូង។ 
ោលណាចាត់ោរទនេះរួចទ ើយគ្នត់ទៅផាត ាំទផញើនឹង “ទមា ទសៀរ” ទ ើយនឹង “ថី” កូនរប 
ស្ចរគ្នត់ឱយជួយទលសោរបាប់អនករាជោរទ្ធ ាំងឡាយថ្ល គ្នត់មានបនទប់មួយទុក ជួល។ 
ម្ថងមួយ ទីលវុធ ដដលទទើបមក ដល់ទរធិ៍ស្ចត់ថមីទថ្លម ង កាំពុងទដើររកជួលផទេះ ក៏ 
ឮដាំណឹងទនេះ ទ ើយក៏ចូលមកទមើលទីកដនលង។ ទឃើញទរសចក៏ោច់ទរសចថ្ល សមនឹង 
ចិតតភាល ម។ សមនឹងចិតតទនេះ មិនដមនទោយទឃើញថ្លមានផាសុខ្ភាព ឬរបណិតភាព អវីទទ 
គឺ្ទររេះយល់ថ្ល ជាកដនលងស្ចង ត់មិនសូវអ ូអរសមរមយនឹងទឹកចិតតខ្លួន ទខាល ចផា 
ទ ើយទោយទឃើញថ្ល ម្ថលឈនួលដដលទគ្ទ្ធរទោេះក៏ទថ្លកសមគួ្រលមមនឹងរបាក់ដខ្ខ្លួន ដដរ។ 
របា ាំបីទរៀលឈនួលបនទប់ ដប់ពីរទរៀល ម្ថលអាហារ ដដលមីងោអ ត់ នឹងរ ាំដលកមួយ 
ចាំដណកពីរបបគ្នត់ចាំអិនយកមករគ្បទុកឱយជាបនទុកធងន់រគ្នន់ទបើដដរទលើរបាក់ ដស 
សិបរបា ាំមួយទរៀល ដដលមង្រ្នតីកទមាល េះ ទយើងសងឃមឹទបើកបានទៅរាល់ចុងដខ្។ 
មុនទពលទ ើងឡានឈនួលមកោន់ទីតាំដណងដាំបូងទនេះ ឪពុកមាត យបាន 
បទគគ េះបទងហៀររបាក់ ១៥០ ទរៀលមកឱយកូន។ មូលធនទនេះបានទបើកអាំណាច ឱយ ទីលវុធ 
ទិញបានប សីុីដកលតមួយ ដរគ្ទឈើទ្ធលមួយ តុដវងមួយ ទ ើយទៅអីទតត បី។ 
របោប់របោរទ្ធ ាំងទនេះ បានមករួបរួមគ្នន ម្ន ិបទឈើមួយោបពណ៌ជាំពូ ពូករោប មួយ 
ទ ើយនឹងវា ាំងននរក មមួយមានភញីជាគ្ាំនូរសតវទសកឬស្ចរោិ រ ាំផាា ទ ើរជិត 
វមិានរសុកកលិងគ។ ដតប ុទណណេះអស់ទ ើយ ! ឱសូមទទ្ធស ទៅទភលចកូនមុងមួយទទៀត 
ដដលរគ្បដរគ្ពុាំបានទពញផង។ 
ទីលវុធ ពុាំមានឈនួលបាំទរ ើទទ។ ោរទបាសរចាស់មីងោអ ត់ ដដលជាអនកចិតតលអ រគ្នន់ទបើ 
ថវីតបតិដតទញៀនដលបងទភលៀង ដតងមកទធវើ ឱយកនុងទពលដដលទោកប័ាដាទៅ ស្ចោ។ 



ោរទបាកអ ុតទខាអាវ រតូវជួលយួនដដលមួយអាទិតយមតង មកទទួលយក 
របស់របឡាក់ដល់ផទេះ កនុងទពលដដលោ ាំសទមលៀកបាំរក់ស្ចអ តដដលបានទបាកអ ុតរួច ទោេះ 
មករបគ្ល់ឱយវញិ។ ទោយខ្លួនជាអនកថ្លន ក់ថនមវតថុ ទរបើរបាស់ ទីលវុធ ដតងជូត 
ខាត់ទទ្ធចរកយានថមីរាល់ោង ច កនុងទពលដដលរត ប់មកពីទធវើោរ ឬជិេះយកលាំទ  វញិ។ 
លាំបាកធាំជាងទគ្ដដល ទីលវុធ ចាំពប់ទលើ គឺ្ោរេិះរករបោប់របោរទសលៀករក់ 
ឱយបានរគ្ប់សពវត្ថមឋានៅៈ ជាមង្រ្នតីរករមរដាបាលដខ្មរ។ ទរោយកនលងទពលយូរមក 
ោមឺុនកទមាល េះទយើងដតងនឹកទឃើញទោយទអៀនរងឹខ្លួនម្រកដលង អាំពីម្ថងដដលខ្លួនចូល 
ទៅគ្ាំោប់ទរសីុដងគរបមុខ្ទខ្តត។ ទៅម្ថងទោេះទោកបាល័ដាថមី បានអងវរទោកទៅ 
ហាវ យទខ្តត ដដលជាអនករតូវោ ាំចូលទៅជួបទោកធាំបារា ាំងថ្ល សុាំទសលៀករក់ត្ថមរទបៀប 
អឺរ  ុប បានទ ើយ។ ដតមង្រ្នតីជាន់ខ្ពស់ទនេះ ជាអនកខាល ចបារា ាំងផុតទលខ្ គ្នត់បងខាំឱយអនក កទមាល េះ 
ទសលៀករក់ទរស្ចមទជើងទមម  ដសបកទជើងទមម ទ្ធល់ដតបាន។ ប ុដនត ទពលរកោត់ អាវកុតក 
រតង់មិនទ្ធន់ ទោយទ វរជលក់ទឹករបាក់រត្ថមាុដ ដដលខ្លួនបានសុាំ ឱយមិតត មាន ក់ទិញទផញើ 
ពីភនាំទពញពុាំទ្ធន់បានទទួលដដរទោេះ ទីលវុធ ដតងទរ ើសយកទោយគ្នន ន់ គ្នន ញ់នូវអាវ 
ទបើកកដដលទៅថមីជាងទគ្ មករក់រ ាំទលចទោយរកវាត់អនលួញបចឆិ តៗ ពណ៌ទខ្ៀវ រក ម។ 
សទមលៀកបាំរក់របឡាយោត់យា ងទនេះ ទបើត្ថមរបម្ពណីដខ្មរក៏ មិនរតូវ 
ត្ថមអឺរ  ុបក៏មិនរបាកដ មីងោអ ត់ដដលបានជួយចងកបនិផាមួង ឱយោន់មាត់ថ្ល សម 
ណាស់ៗនឹងរូបរាងទោកបាល័ដាទយើង។ សមក៏ទោយ មិនសមក៏ទោយដត ទីលវុធ 
នឹកខាម សទគ្រងឹខ្លួនសតូក មុខ្ទ ើងរក ម ទសទើររបដ លពណ៌សាំពត់ដដល ខ្លួនទសលៀក។ 
កមមរោស់ទពកកូវ ទររេះ រតូវជិេះរុមឺ កោត់មុខ្ផារទឆ្ព េះទៅស្ចោទខ្តត ដដលជាទ តុ 
ោ ាំងឱយជនជាទរចើនទឃើញបាល័ដាទយើង កនុងសទមលៀកបាំរក់ចដមលកទនេះ។ 
ផាមួងទនេះ មាត យបាន ឱយដតបី ទរលគឺ្មិនរគ្ប់ពណ៌ទទ ទត្ថងសនស ាំរបាក់ មួយដខ្បនតិច 
ទដើមបទុីកទិញដថម។ មួយទទៀតរតូវទិញស័កតិោប់ ទធវើទៅស្ចោរចោ រករងភនាំទពញ 
សរមាប់យកមកលមអស្ចម  និងកម្ដអាវកុតស។ 
រកណាត់មិនអាចទឈាងយកឌិន ឬដសសយអវីបានទទ ! អាវករតង់ទនេះរតូវ មានពីរបោល ស់ 
ឯទ វរត្ថមាុដទទៀត ក៏រតូវរកទិញឱយបានរួសរាន់ដដរ ទររេះឧឡារកិ ភាព និង បុណយគ ន 
ដដលរតូវទរបើរបាស់មិនសូវោច់ទពលទទ។ 



ចាំណាយទ្ធាំងទនេះ ដដលទលបគ្នម នសល់នូវរបាក់ដខ្ ទ ើយ នឹងជីវភាពថមី 
បរបូិណ៌ទោយោរណ៍ចដមលកមិនស្ចគ ល់ទោេះ បានបណាត ល ឱយោមឺុនតូចត្ថចភ័នត 
ភា ាំងស្ចម រតី។ ោលទៅកនុងស្ចោទៅទ ើយ ដតងយល់ថ្លទធវើោររាជោរ គ្ង់មានទបៀរ 
វតសលមមចិចចឹ មជីវតិ ទ ើយគ្ង់មានឱោសទដើរបាំភលឺរាង្រ្សតដរសចាំោរ ឱយទចេះរករបរឱយ 
បានទ្ធន់សម័យ។ ឥ ូវខុ្សអស់ រវល់ដតខ្វល់នឹង ដផនកសាំភារៅៈទោេះរស្ចយបចហ  
ផាទ ល់ខ្លួន។ មួយទទៀតោយទៅហាវ យខ្លួនដតងោន់កិរយិា ឬជាប់ទមាល ប់ពុាំគ្បបផីង ោ ាំ 
ឱយអនកមានឆនទៅៈលអវទងវងវគវ ន់ មិនដឹងចាប់ទផតើមរតង់ណាមុនទទ ទដើមប ី ឱយបានជា 
របទយាជន៍ពិតៗដល់ជាតិដល់របទទស។ 
ទីលវុធ ទ្ធស់ចិតតោន ញ់ជាងទគ្ និងទៅហាវ យទខ្តត។ មង្រ្នតី ជាន់ខ្ពស់ទនេះ ជា 
មនុសសអាយុដសសិបបាល យទ ើយ សក់ោត់ខ្លីពណ៌របាយអាចម៍ខាល ។ សាំនួនទសចកតី ទនេះ 
ពួកបារា ាំងដដលទខ្ពើមមិនចង់ទចញទឈាម េះោមកក៏ដរបថ្លជាាំ “អាំបិលោយទរមច” ទៅវញិ។ 
មាឌគ្នត់កនតុលទ ើយមាាំ។ ោលដដលគ្នត់ោ ាំ ទីលវុធ ទៅជួប “ទោកធាំ” 
បារា ាំងជាដាំបូងជាបលង់តុងបានទចញមករបាប់ថ្ល ឱ្យទោកទៅហាវ យទខ្តតអងគុយចា ាំ 
បនតិចសិន ទររេះទោកធាំកាំពុងជាប់ម្ដសរទសរកាំណត់។ របមុខ្ដខ្មរកនុងទខ្តតទរធិ៍ ស្ចត់ 
ក៏បគគ ប់ឱយស ោរអីងគុយទលើទៅអីមួយ ឯខ្លួនមានមុខ្ស្ចល ាំងទធវើមាត់ជីបអូចៗ 
ហាក់ដូចជាកាំពុងទរៀបរករកយបារា ាំង ទុកបាំរុងនឹងនិយាយក៏មិនដឹង ឬមួយដសកមនត 
អាគ្មឱយបារា ាំងទន់ចិតត ដបរជាគួ្ចរាប់អានខ្លួនវញិក៏មិនរបាកដដដរ។ 
ោោលបានអនុចដ តឱយចូល “គ្នល់” ទ ើយទោកធាំទៅដត ទធវើឬកឱនសរ ទសរញាប់ទសអក 
ទោយចង់បគហ ញឱយទឃើញថ្ល ខ្លួនរវល់ទពញបនតុកពិតដមន។ ឯទៅ 
ហាវ យទខ្តតឈរធ្លម ាំងពីមុខ្តុ ទធវើដភនករកទ ករក ក់មានទឹកមុខ្ ដូចជាឈឺបត់ទជើងធាំ 
បនតិច តូចបនតិច។ ទរោ យមកមួយរសបក់ធាំ ទទើបបារា ាំងទងើបមុខ្ ទ ើយបទចចញកិរយិា 
ដូចជាឆងល់ខាល ាំង រចមុេះទោងដវងជាបុចឆនសចដ យា ងសុទធស្ចធ។ ទោកទៅហាវ យ 
ទខ្តតសលន់ខាល ាំងទលើកម្ដសាំពេះ បទគអ នកាលចុេះ ទ ើយនិយាយបារាាំងបឺបឺស ប បិុក 
ប ប ុកទសទើរស្ចត ប់មិនបាន។ ទោកទរសីុដងតងក់កាលទទួលទោយមុខ្មាាំ វាយឫក រកអឺត 
ទ ើយ ុចម្ដទន់របផាល កកនលងតុមកចាប់ តថមង្រ្នតីដខ្មរទ្ធ ាំងពីរោក់ ទទើបចងអុល 
ទៅអីឱយអងគុយ។ 



កនុងទពលទោេះ ទីលវុធ នឹកកនុងចិតតថ្ល ទៅហាវ យខ្លួនដដលជាអនកខាល ចបារា ាំង ដល់ទមល េះ 
សមដតជាមនុសសសលូតបូត មានទមត្ថត ករុណា សទណាត សអនកតូចអនកទ្ធប មិន ខានទ ើយ។ 
ប ុោម នម្ថងទរោយមក អនកក ទមាល េះក៏ស្ចត ប់ឮនិងសទងាតទោយដភនកឯងនូវ ោរណ៍ទផសងៗ 
ដដលបដិទសធកតីស្ចម នទ្ធ ាំងទនេះឱយទឃើញថ្លខុ្សរស េះទ្ធ ាំងអស់។ 
ទោកទៅហាវ យ ទខ្តតមិនដមនជាមនុសសរមយទម ទ ើយឧតតមគ្តិជាទមបា 
សរមាប់ជនខ្សត់រកដដលទៅលងង់ ទ ើយដដលរគឥតអវីោរររទោេះទទ គ្នត់ជាអនក 
ទលងទសើចសបាយ មិនទចេះគិ្តនឹកោដល់របទយាជ ន៍របទទសជាតិដតមតង។ ទៅផទេះ 
គ្នត់មានរបពនធចុងទកមងបីោក់ ទររេះទោករសីធាំទឈាល េះពុាំឈនេះក៏អនុចដ ត ឱយទៅជា 
មួយរគ្នន់ទរបើរបាស់ជាអនកកាំដរទៅ។ មិនដតប ុទណាណ េះទទ កនុងធុងខាងទរោយឡាន “ 
ក័រតសង់ដឺ” ពណ៌ឈាមរជូករបស់គ្នត់ គ្នត់ោក់ចបោប់មួយទុករបចា ាំោរជានិចច។ 
គ្នត់បានបគហ ត់ប ូលីសទខ្តតជាំនិតមាន ក់ ឱយទចេះបររថយនត។ ប ូលីសទនេះឯងមានោទីជា 
ទមធ្លន ក់ទដើរលល ាំទមើលកូនរកមុាំអនករសុក។ លុេះខ្សបិខ្សុបបានោរណ៍ោលណា ប ូលីស 
ទោេះចូលទៅបតឹងទោកទៅហាវ យទខ្តតទ្ធ ាំងយប់ ទៅចាំទរេះមុខ្ទោករសីថ្ល មានទចារ 
បលន់ទៅភូមិទនេះ ឬភូមិទោេះ។ ទោកទៅហាវ យទខ្តតយល់លបចិ ទ ើយក៏របោសថ្ល  
ខ្លួនទត្ថងទចញទៅចាត់ោរទោយរួសរាន់ឱយទ្ធន់ទពល។ រួចទ ើយក៏ោ ាំគ្នន បរអា “ក័រត 
សង់ដឺ” ទចញទៅ។ ឯចបោប់ដដលោក់ទុកកនុងធុងខាងទរោយទោេះ មានរបទយាជន៍ 
ទុកោប់ភលឺដរសដដលជាំទ្ធស់ មិន ឱយឡានររបានទោយរសួលកនុងកិចចោរដដលទោក 
ទៅហាវ យ និងប ូលីសជាគូ្កនរតូវទជើងគ្នន ថ្លទៅរក “ោត មដរស” ទរលគឺ្ោរមី្ននិគ្ម 
ជនបទ។ 
កាំ ូចរបស់គ្នត់មិនមានរពាំដដនដតរតឹម នឹងទទ។ គ្នត់ចូលចិតតសីុផឹកខាល ាំង ណាស់។ 
ទៅហាវ យរសុកណាដដលចង់បានពិនទុលអ ទដើមបទី ើងស័កតិរ ័ស ទត្ថងទរៀប 
ជប់ទលៀងអទចជើញគ្នត់មកដសនញឹកញាប់។ មិនសូវទចេះទធវើោរក៏ ីចុេះ ឱយទចេះដត 
ផាគ ប់បានទ ើយ។ 
ោង ចម្ថងទៅរមួ៍យ ទៅហាវ យ រសុកមាន ក់ បានអទចជើញទ្ធ ាំងអនករាជោរស្ចោ ទខ្តត 
និងស្ចោដាំបូងឱយទៅទលងសបាយ ទៅកដនលងជិតទីរបជុាំរសុកដដលទៅ ចមាង យ 
១០គី្ ូដម តពីទរធិ៍ស្ចត់។ ទោកទៅហាវ យរសុកផាគ ប់បុណយ បានទកណឌ  



អនករសុកឱយសង់ទរាងរបក់សលឹកពីរខ្នងចាំពីមុខ្បឹងធាំដដលទៅកណាត លវាលដរសបដនលង 
ទោយទភលងភាល ត់ និង ចាំទរៀងរទ ឹងអឺងកង។ រស្ច ូលីត្ថមា រលី និងកលូសដរ ដដល 
បានមកពីបិណឌ បាត ត្ថមផទេះចិន ួរគ្គុ្ក គ្គ្នក់ចូលកនុងដកវទៅោយនឹងទឹកដូង 
និងទឹកកក។ កនុងទពលទោេះទោយគ្មោគ្មន៍ត្ថមសមុរទរវាងឥណឌូ ចិន និងរបទទស 
បារា ាំងរបទេះទសចកតីលាំបាក ទោយកបា ល់មុជទឹកអាលលឺម ងត្ថមរាតាត ទពកបារា ាំង 
រសុកអាយ ទទើបោ ាំគ្នន បិតរស្ចចុេះសចដ ថមីលក់ោន់។ សូមបដីតទឹកសូោរក៏មិនសូវសាំ 
បូរដដរ ទគ្ទរចើនយកទឹកដូងមកទរបើជាំនួសវញិ។ ថវីទបើសុរាអាយទ្ធាំងទនេះ មិនមាន 
គុ្ណភាព និងឱជារស ដូចទឹករសវងឹមកពីអឺរ  ុប ក៏គ្ង់ទធវើ ឱយមង្រ្នតីដខ្មរសម័យទោេះ 
សបាយទភលចកងវល់ទ្ធ ាំងពួងផងដដរ។ ទោកទៅហាវ យរសុក ឱយចាត់យករតីរ  ស់ ធ្លត់ៗធាៗំ  
ដដលទទើបចាប់បានពីបឹង ទៅបិទដីឥដាឃលុ ាំជិតទ ើយដុតដកលមរស្ចឆ្ង ញ់កប់ អាោស។ 
ទីលវុធ និងសភាចាបុរសមាន ក់ ទឈាម េះ របាទមាទយ ដដលជាអនកពុាំទចេះរស្ច ពុាំ 
សបាយនឹងសីុផឹក ទ ើយសអប់ទខ្ពើមសមតីអនករបមឹក ក៏បបួលគ្នន រ ាំកិលថយទរោយ 
បនតិចមតងៗ ទ ើយោ ាំគ្នន លួចទដើរទចញទៅទរៅ ទៅទពលដដលទោកទៅហាវ យទខ្តត 
និងទៅហាវ យកាំពុងទបេះរតីបចចុ ក ឬបងអករស្ចពួករសីទោខ ន និងអាម្យ ដដលទធវើឫក 
មាយារគ្ប់ដបប ទដើមបបីងវិលខួ្រម្នអនកទរតករតអាលនឹងោមគុ្ណ។ 
ទចញមកផុតពីទរាងទទួលទភញៀវោលណា វាទយារតជាក់បក់ជាជាំទោរមកទលើ 
ភង្រ្កតអនកទ្ធ ាំងពីរ ទ ើយោ ាំមកនូវកលិនរបទ ើរម្ន ផាា រពាំ។ ទមឃពណ៌ស្ចវ យរ ាំទលចចាំរុេះ 
ទោយផាា យរគ្បដណត ប់គុ្ទមាព តម្រព ដដលម្សបយប់ទមម ជួយដរបរាង ជាសតវទលរទៅ 
មានទៅដតកនុងទរឿងរបតិសា។ 
ទៅោច់ឆ្ង យៗពីគ្នន  ភនក់ទភលើងបទចចញអណាត តពណ៌រក មភលិបដភលត ផតល់កាំ 
ទៅរសទមាលទគ្នដដលទដករទកតរកូត ទ ើយកាំពុងទាំររទអៀងលាំអិតយល់សបតិ ដដល 
រកទីបចច ប់គ្នម ន។ ទៅទរោមរសមីពរពូលម្នរារតីខ្ទមអនកចា ាំោនដរសរតោងដាំបូល 
សបូវសរបទផេះ។ 
មង្រ្នតីកទមាល េះទ្ធ ាំងពីរបានោ ាំគ្នន ទដើរទចញឆ្ង យ ទ ើយទរលនឹកស្ចត យទពល 
ដដលមកខាតបង់ទោយអាំទពើទបា ដ យា ងទនេះ។ 



ទយើងមិនមកត្ថមទគ្មិនបានទទ របាទមាទយ និយាយ ទបើពុាំទនេះទទ ទគ្ចាត់ទយើង ថ្ល 
ជាមនុសសទឆវង ជាមនុ សសចូលធលុងទគ្ពុាំចុេះ។ មួយទទៀតទគ្អាចទធវើរាយោរណ៍ 
សមាង ត់បតឹងបគា ច់ទយើង ទ ើយោក់ពិនទុអារកក់ ឱយទយើង។ រាជោរខាងកនុងពុាំដឹងអវី ទស្ចេះ 
ក៏ផាល ស់ទយើងទីណាត់ទីដណង ឬផាអ កទយើងមិនឱយទ ើងថ្លន ក់អស់ទពលយា ងយូរ 
អីអារកក់ដល់មលឹង ន៎! ទីលវុធ ភាល ត់មាត់ទ ើយនិយាយដថមៅៈ 
- បានអីចឹងទ ើយ ទតើ ទម ចក៏ខាល ចបារា ាំងទមល េះ? ទមើលចុេះត្ថបិុខ្ញុ ាំ គ្នត់សាំពេះ គ្នត់ 
បា យពួករចមុេះទោងទសទើរដតរគ្ប់គ្នន ។ 
- ទបើរគ្នន់ដតបា យប ុទណាណ េះ វាមិនសូវជាអីប ុោម នទទ របាទមាទយ ទពបមាត់ 
ទោយទមើលគយ។ បអូនឯងទទើបមកថមីណាស់ បានជាមិនទ្ធន់ដឹងកិចចោរ។ ទោក ត្ថទខ្តត 
ទ ើយនិងទោកត្ថខ្ញុ ាំរតូវគ្នន ប ុនទគ្ទជើត។ គ្នត់ផាគ ប់ គ្នត់ទកនបគ្នឺបទលើកជាំនួន 
ជាញឹកញាប់យកចិតតទថលើមអា “ទោកធាំ”។ 
- អារស្ចច់ជូនខាល ទទើបទៅរសុកសុខ្។ 
- រតូវទ ើយបអូន! បអូនឯងគិ្តទមើល ត្ថមបចដតិរាជោរជាន់ខ្ពស់ទរសីុដង់របមុខ្ 
ទខ្តតជាទីរបឹកា ទ ើយជាអនកជួយទមើលោរខុ្សរតូវ កនុងតុោោរដខ្មរ។ បងធ្លល ប់បាន 
ទឃើញមកទ ើយដដរថ្ល មានចាងហាវ ងខ្លេះយកោរអីវដដលចាំរូងចាំរេះទពកទៅទសនើ 
ទយាបល់ទោកធាំ។ ទនេះជាោរធមមត្ថទទ គ្នម នអវីគួ្រ ឱយបទោទ សបានទទ។ ដតទោកត្ថខ្ញុ ាំ 
ដបរជាបគគ ប់ឱយសុភាចារបុរសថ្ល ោលណាទសុើបសួរទរឿងនីមួយៗចប់ ទត្ថងទធវើ 
របាយោរណ៍សទងខបទ្ធ ាំងទោេះមួយពរពិចដភនករួចទ ើយ ទោកធាំក៏ចារោក់ថ្ល “បីដខ្ រ ឺ
មួយឆ្ន ាំឱយរួចខ្លួន” ។ល។ ... លុេះមកដល់ម្ថងពុធ ដដលជាម្ថងោត់កតី ទោកចាងហាវ ងក៏ 
ទផតើមដចករគវ ន់ឱយអនកជាប់ទចាទ ទ្ធ ាំងឡាយត្ថមចាំណារទោកធាំ មិន ឱយទលអៀងទទ។ 
ោរចុេះចូលឱនលាំទទ្ធន ទ ើយទគ្នរពរបតិបតតិយា ងទនេះ ជូនលទធផលខ្ទប់ដភនកបារា ាំង 
ឱយដលងទមើលទឃើញអវីទ្ធ ាំងអស់។ ទរឿងណាដដលគ្នត់រតូវមានទោ ភ គ្នត់ទធវើរាយ 
ោរណ៍ខ្លួនគ្នត់ បាំដបរសននិោា នទោកធាំ ឱយរសបទៅត្ថមទោភរបស់គ្នត់។ គ្នត់រត 
បាក់រគិ្ប រគិ្ប ! ឥតញទញើតមាត់ទទ ឥតទោតដរកងោរេិះគ្ន់ពីជនណាទទ ទររេះអី 
ទោកធាំបានសទរមចយា ងទនេះរួចមកទ ើយ! អីដល់មលឹង ន៎ ...។ 



ទរឿងស្ចង ត់កាំបា ាំង ដដលមិតតថមីយកមកបគហ ញ ឱយទឃើញទនេះោ ាំឱយ ទីលវុធ រក 
 ល់រកហាយទៅពុាំសុខ្ទស្ចេះ។ ោលពីទដើមគិ្តមកទធវើោរបាំទរ ើជាតិ និងជនរួមជាតិ។ 
ឥ ូវមានទមងន់មកសងាត់ម្ដទជើង សងាិនរបាជាញ មិន ឱយកទរមើករួចទស្ចេះទ ើយ។ ទោយ 
បានខ្ចីពិទស្ចធន៍ ពីដតកនុងទសៀវទៅមកទធវើជាទគ្នលជីវភាពពិតរបាកដដដដល បរបូិណ៌ 
ទោយភាពទរគ្នទរគ្ើមទោេះ បានមករ ាំោយគ្តិនិងសុចឆនទៅៈទ្ធ ាំង ទោេះឱយអស់មួយរ ាំទពច 
ឧបសគ្គ និងទសចកតីលាំបាក មានសល់ដសនទសទើរដតរគ្ប់ជាំហាន។ កមាល ាំងទកមងយុវ ថ្លមពល 
ដដលទៅដតឯកឯង មិនគយនឹងកទង្រ្ោត ងបាំរេះរួចទទ ពីសាំណាញ់អាំពល់ 
ដដលរុ ាំទរស្ចបរួមរតឹខ្លួនបានទពញទី។ 
បណាត រពឹតតិោរណ៍ទ្ធ ាំងឡាយ ដដលបានធ្លល ក់ជាប់ទរៅទៅទលើផាទ ាំងម្នទពល 
ទផតើមបាំទរ ើរាជោរទនេះ ទីលវុធ បានចាាំឥតទភលចនូវទរឿងមួយជាងទគ្ ទររេះជាទ តុោ ាំ ឱយ 
ខ្លួនទ្ធក់ទងកនុងោរសីុសាំណូក ដដលកនុងទពលទោេះជាដាំទៅមួយរកីធាំទ ើងៗ ទ ើយ 
ទធវើឱយរបទយាជន៍ជាតិមានទរគ្នេះថ្លន ក់គួ្រឱយរពឺខ្លួន។ 
ធមមត្ថអនករាជោរទៅទខ្តត ទរៅដតងដសវងចង់សបាយ ឺុហារណាស់ ទធវើ ឱយ រាង្រ្សតរបជា 
គ្នន ទោតញទញើតដូចខាល ចទទវបុរតទទវត្ថយា ងទនេះដដរ។ ទថវើក៏ពុាំដូទចាន េះ 
ទររេះដតងមានអនកជប់ទលៀងោមឺុនោដសន ទដើមបបីាំបាត់មាត់ បាំបិទរតទចៀក ឬខ្ទប់ ដភនក 
មិនឱយដឹងឮចាស់ នូវកិចចោរអវីដដលទ្ធក់ទងនឹងផលរបទយាជន៍ពួករកទពើទ្ធ ាំង ទោេះ។ 
កនុងពពួកជនដបបទនេះ ទីលវុធ បានសទងាតទឃើញស រគិ្នមាន ក់ទឈាម េះ  ុងឈី 
ជាកូនទៅចិន ដដលដតងដតទ ើងចុេះស្ចោទខ្តត ទ ើយដដលបានអទចជើញ បុគ្គលិកតូចធាំ 
ម្នរករមរាជោរទៅជប់ទលៀងកមានតទៅទីោោយា ងញឹកញយ។ 
បាល័ដាទខ្តតទយើងមានមុខ្តាំដណងខាងរតួតរត្ថ ទ ើយោន់ោប់បចជីសាំភារៅៈ។ 
រវាងពីដខ្មុនទនេះ ទៅដក  ុងឈី បានចូលទដញម្ថល ទដើមបរីា ប់រងទទួលទដរឯក 
សណាា នប ូលីទខ្តត ចាំនួន ៥០០សរមាប់។ កនុងទពលទោេះ  ុងឈីហា នម្ថលយា ងទថ្លក 
ជាងទគ្បាំផុត។ អនកចូលទដញម្ថលឯទទៀតទរលថ្ល យកម្ថលយា ងទនេះមុខ្ជាខាតពុាំខាន 
ប ុដនត ុងឈី គ្នត់ឆ្ល តណាស់... 
ម្ថងមួយទៅទពលជិតដល់ទមា ងទចញពីទធវើោរ គ្នត់ចូលមកជួបនឹង ទីលវុធ 
កនុងបនទប់ោរយិាល័យ។ គ្នត់លុតជងគង់ទ ើយទលើកម្ដសាំពេះ របណមយ ោក់ខ្លួយា ង ទ្ធប 



ទោកបាល័ដាដដលជាអនកពុាំចូលចិតត នឹងោរលុតរោបយា ងទនេះ ក៏សទុេះមកទ្ធញ 
ម្ដទៅដកឱយអងគុយទលើទៅអីទៅចាំពីមុខ្តុ។ 
ខ្ញុ ាំរបបាទមាច ស់  ុងឈី (ចាប់និយាយ) អររពួចដតមតងទោយបានដាំណឹងថ្ល 
រពេះទតជរពេះគុ្ណមាច ស់អទចជើញមកោន់តាំដណងទនេះ។ ខ្ញុ ាំរបបាទមានមុខ្របរបនតិ ច បនតួច 
សូមរជកមលប់បារមីរពេះទតជរពេះគុ្ណផង។ 
-កុាំមានរបស្ចសន៍យា ងទនេះមិនរតូវទទ ខ្ញុ ាំជាអនករាជោរទៅទកមងថ្លន ក់តូចទ្ធប 
ទ ើយទទើបមកោន់ោរថមីៗ ពុាំអាចមានអាំណាចអវីជួយទោកបានទទ។ 
-របាកដជាជួយបាន រពេះទតជរពេះគុ្ណ។ រពេះទតជរពេះគុ្ណគ្ង់រជាបរស្ចប់ ទ ើយថ្ល 
ខ្ញុ ាំបាទបានទដញម្ថលទទួលទដរទខាអាវឱយពួកប ូលីសទខ្តត។ ឥ ូវទនេះរក 
ស្ចច់សាំពត់ឱយបានដូចបា ន់រាជោរទៅទីទនេះពុាំបានទទ។ ទបើចង់បានទត្ថងចុេះទៅ ភនាំទពញ។ 
ទ ើយសាំពត់កាំពុងទ ើងម្ថលយា ងទនេះ មុខ្ដតជាខាតលិចលង់ស្ចល ប់ទ ើយ។ 
-ទបើអចចឹ ង ទតើឱយខ្ញុ ាំជួយយា ងទមតចទៅ? 
-ទ្ធនទរបាសមានសាំពត់មួយធឺទទៀត ពណ៌ខុ្សពីបា នបនតិច ដតស្ចច់រសទដៀង  គ្នន ដដរ។ 
សូមរពេះទតជរពេះគុ្ណ ពិនិតយទមើលចុេះ។ 
ថ្លទ ើយ  ុងឈី ក៏ទ្ធញយកជាំទនៀររកណាត់សាំពត់ពីរដបប មកោក់ទធៀប 
ផទឹមគ្នន ឱយទោកបាល័ដាទមើល។ 
-រពេះទតជរពេះគុ្ណទមើលចុេះមិនខុ្សគ្នន ទទ។ ឯស្ចច់កាំណាត់សាំពត់ដបបរបស់ 
ខ្ញុ ាំបាទចង់រោស់ផង ជាប់ជាងផង។ 
បាល័ដាទកមងស្ចទ បពិនិតយស្ចច់សាំពត់ទ្ធ ាំងពីរធឺ ទោយរបរងរបយ័តន រស្ចប់ដត 
ទៅដកដបរសមលឹងទៅទ្ធវ របនទប់ ទឃើញបិទជិតលអទ ើយទទើបទ្ធញទរស្ចមសាំបុរត មួយ 
ខ្ាកពីកនុងទហាទៅ  ទលើកជូនទោយម្ដទ្ធ ាំងពីរ ទៅមង្រ្នតីទ ើយនិយាយថ្ល៖ 
-សូមរពេះទតជរពេះគុ្ណជួយសទង្រ្គគ េះចុេះ ខ្ញុ ាំបាទមិនទភលចរពេះគុ្ណទទ។ 
-ទីលវុធ ទោយមិនដឹងឧបាយកលពួកសូបា ន់ ក៏សួរទោយទស្ចម េះរតង់ថ្ល៖ 
-ទរស្ចមសាំបុរតអីទនេះ? 
 ុង ឈី ដដលទរោកឈរបាំរុងនឹងទចញទៅទ ើយទោេះ ក៏ទឆលើយទោយទអៀន ទរបៀនថ្ល 
ជាទសចកតីស្ចស័ពទបាំភលឺស្ចថ នោរណ៍របស់ខ្លួនកនុងោរទដញម្ថល។ អនកទៅ ោរ បានបដនថមថ្លៅៈ 



-សូមរពេះទតជរពេះគុ្ណយកសាំបុរតទៅពិចារណា ទៅឯផទេះផងចុេះ ទររេះ 
ឥ ូវទនេះ ួសទមា ងទធវើោរ របស់រពេះ ទតជរពេះគុ្ណទ ើយ។ ខ្ញុ ាំរបបាទសូមរបតិប័តន៍ 
ទ ើយ។ 
ទោយោង ចទនេះខ្លួនបានជួបណាត់នឹង របាទមាទយ ថ្លនឹងជិេះទទ្ធចរកយានលាំ 
ដ ត្ថមដងសទឹង ទីលវុធ ក៏របមូលទរស្ចមសាំបុរតនិងបា ន់សាំពត់ទ្ធ ាំងពីរដបប ទោយ 
បនទីបោទ ន់ោក់កនុងោត្ថបយូរ ដតទោយនឹកឆងល់កនុងចិតតថ្ល ទសចកតីអធិបាយអីក៏ដវង ទមល េះ  
ទរស្ចមទ ើងកាំទបា ងដតមតង។ 
ោមឺុនកទមាល េះទ្ធ ាំងពីរោក់ជិេះកង់ទនទឹមគ្នន  ទជើងធ្លក់ឈាន ន់យា ងបទនថើរៗ ដភនក 
គ្ន់ទមើលទទសភាពត្ថមមាត់សទឹង កនុងទពលដដលរពេះអាទិតយជិតអសតងគត។ រាងោយ 
ោរខី្លេះ ដដលកាំពុងអងគុយរត្ថ ាំទឹក ូរកនុងទីទោេះ ោ ាំ ឱយទីលវុធ រ ាំជួលចិតតគួ្ចនឹកដល់ 
គូ្របចា ាំចិតតដដលលល តទៅឆ្ង យ។ 
ជួនបានទៅដល់កូនរានទាំទនរមួយ ដដលរជកទរោមអាំពិលមួយទដើមធាំសាឹមម្សា 
មិតតទ្ធ ាំងពីរក៏ចុេះពីទទ្ធចរកយាន ទៅអងគុយសនទោពីទនេះបនតិច ពីទោេះបនតិច។ ជាំរុល 
ម្នោរស្ចងសងគ្នន ឥតទដើមចុងយា ងទនេះ បានោ ាំឱយទោកសុភា និយាយ ពីទោក ដទខខ  
 ុងឈី។ បអូន! បអូនដឹងទទ ផទេះរបក់ទកបឿងទៅទរតើយមាខ ងទោេះ ជាផទេះរបស់ដទខខ   ុង ឈី។ 
ត្ថបិុទនេះសីុកប់សីុអាាំងសាំទបើមណាស់។ គ្នត់ទទួលជប់ទលៀងអនករាជោរ 
ទោយឥតរុញរានឹងចាយវាយទទ ដតោលណាគ្នត់ចាយមួយោក់ មុខ្ដតគ្នត់បាន 
ចាំទនញមួយទរៀល ឬ ពីរទរៀល ទ ើយគ្នត់ញក់ញីអនករកីរក ទតើអនកណាហា នកអក ទបើោ 
មឺុនមិនថ្លតូចមិនថ្លធាំទទ សុទធដតរតូវទជើងនឹងគ្នត់អស់ទៅទ ើយ។ 
-យល់ដល់ប ុណណឹ ង ន៎! ទោកបាល័ដាឆងល់។ 
ទោកសុភា បដនថមទសចកតីថ្ល៖ 
-ខ្ញុ ាំឮថ្លគ្នត់ទទួលទដញម្ថលទដរទខាអាវឱយប ូលីស។ បអូនចា ាំទមើលចុេះ មុខ្ដតគ្នត់ 
យកសាំពត់ទផតសផាត សមិនបានដូចគ្ាំរូទទ។ ទគ្និយាយោន់ថ្ល ត្ថបិុ  ុងឈី កាំពុង 
ទដើររកទិញសាំពត់បាតផារកចច ក់ៗ ផុតគ្រគ្ក់ យកទៅទដរោក់ឱយរាជោរទ ើយ។ 
ទ តុទនេះទ ើយ បានជាគ្នត់ហា នម្ថលទថ្លកជាងទគ្។ 



ទីលវុធ ទរៀបនឹងហាមាត់របាប់មិតតអាំពីទរឿង ដដលខ្លួនបានជួបនឹងអនកជាំនួញ 
ទុចចរតិអមាញ់មិញទនេះទៅទ ើយ រស្ចប់ដតមានោរពីីរោក់មានរូបរាងស្ចអ តបាត 
ទ ើយដតងខ្លួនរសស់បាំម្រប ទដើរទចញពីវតតជិតទីទោេះ ោ ាំមិតតទ្ធ ាំងទទវ របាណ ប់ស្ចម រតី 
រវល់ដតគ្យគ្ន់ទៅវញិ។ លុេះោងរកមុាំដបរទរោយផុតពីមុខ្ទៅ ោមឺុនកទមាល េះទភលច 
ទរឿងទដើមក៏ោ ាំគ្នន ពិចារណា ទធៀបផទឹមដតពីទស្ចភណភាពម្នសចដ ដដលទទើបដតបត់ 
ចូលទៅកនុងផទេះ។ 
ទីលវុធ ទដកនទនៀលរោក់ទបើកដភនកភលឺសៗ ទររេះទល័ចាំទនេះកនុងោរដសវងរក 
ទសចកតីលង់លក់ពុាំបាន។ របាក់ ៥០០ទរៀល រចកកនុងទរស្ចមសាំបុរតដដល  ុង ឈី 
បានរបគ្ល់ឱយមក ទោយកុ កថ្លជាទសចកតីអធិបាយបនយល់ទោេះ ជេះចាំហាយ 
ទៅត ដូចរទងើកទភលើង។ ថវីទបើទសចកតីសុចរតិ ទសចកតីសលូតរតង់របស់បាល័ដាទខ្តតថមី ពុាំមានអវី 
ោ ាំឱយទៅ មងដល់តូចមួយទស្ចេះទ ើយ ដតកតីទីទល័រកោ ាំបងវិលខួ្រ ឱយរវាតចិតត ពីផលូ វ 
រតង់មួយដភលតដដរ “ទបើអញទទួលយកទៅ (អនកកទមាល េះសចជឹ ងគិ្តដតកនុងចិោត ) ទមល េះ 
សមអញនឹងសងជាំរក់របាក់ដដលបានខ្ចី ពួកមា កយកមកទិញរបោប់របោទផសងៗ 
បានរួចរជេះរស េះ។ រ ាំពឹងទលើរបាក់ដខ្ឯណាទកើត ? បានរតឹម ៤៦ទរៀល ោត់ម្ថលបាយ 
ឈនួលផទេះ ម្ថលគុ្យទ្ធវ ឈនួលទបាកអ ុតទខាអាវអស់ទចញ មួយដខ្ៗ ទៅសល់មិនបាន 
៥ទរៀលផង”។ 
ប ុដនត មានគ្ាំនិតមួយទលចទធ្លល ទ ើង “ទបើអញទទួលយកសាំណូកទនេះទៅ 
ប ូលីសដដលដតងដតទទួលបចដតតិឱយទសលៀករក់ទខាអាវទនេះបានមួយឆ្ន ាំ មុខ្ជាទវទោ 
ធាំទ ើយ។ ទសលៀករក់ ឱយជាប់យូរឯណាទកើត ទបើផុយត្ថ ាំងពីថមីទៅទ ើយ។ ពីរដខ្ 
មិនទ្ធន់ទទ មុខ្ជារដ កទខ្ទច។ រតូវកុាំទភលចថ្លគ្នន ទត្ថងទដើរ ត់ ទនឿយណាស់។ ឯក 
សណាា នទនេះ រតូវទញើស រតូវម្ថង រតូវទភលៀង ក៏ោន់ដតអនតរាយរ ័សទៅទទៀត។ ប ូលីស 
ទោេះមាន ក់ៗ បានរបាក់ដខ្ដត ១២ទរៀលទទ។ ទបើមិនចង់ទដើរផលូ វទុចរតិទទ មុខ្ដតបងអត់ 
បងខេះរបពនធកូនទ ើយ ទទើបសនស ាំរបាក់មកោត់ទដរបោល ស់ថមីបាន។ គិ្តសពវៗទៅ មិន 
រតូវសបាយដតមាន ក់ឯង ទ ើយ ឱ្យមនុសស ៥០០ោក់ទទៀត រងទវទោទោយស្ចរខ្លួន 
ឯងយា ងទនេះទស្ចេះទ ើយ។ មួយទទៀត ខ្លួនបានត្ថាំងចិតត ត្ថ ាំងពីទៅកនុងស្ចោមកថ្ល 
សអប់ទខ្ពើមអាំទពើពុករលួយណាស់ មិនគ្បបលីេះបង់ឧតតមគ្តិខ្លួនត្ថ ាំងពីទដើមទីយា ងទនេះ ទទ”។ 



លុេះបានសទរមចចិតតយា ងទនេះទ ើយ មង្រ្នតីកទមាល េះក៏ធូររទូងភាល ម “រពឹកទនេះ អញនឹងទៅ 
 ុង ឈី ឱយយករបាក់ចម្រងទនេះទៅវញិចុេះ អញមិនរតូវោរទទ !”។ 
ទោយកមាល ាំងម្នទសចកតីទពញចិតតនឹងខ្លួនឯងយា ងទនេះ ទីលវុធ ក៏ទកើតងងុយរក 
ដាំទណកភាល ម។ ដូទចនេះទ ើយ ក៏ទ្ធញចទងាៀងទរបងោត “ផាច ញ់ពយុេះ” មកសងាត់គ្នលឹេះ 
បទងហើបបាំពង់ដកវផលុ ាំ ពនលត់ទៅ។ របាសចាកពីកងវល់បាន ោលណាអន កទមាល េះ ក៏ទផលក 
ទផាល េះទៅរកខាងវរមិតត ដដលររត់ទៅទីឆ្ង យយូរដខ្ទ ើយ។ រពលឹងមាសបងទអើយ 
ទមតចទ ើយក៏បាត់ដាំណឹងទរជៀបយា ងទនេះ? 
វគ្គទី ៧ ស្ចថ នោរណ៍ោន់ដតអ័ពទអួទ ើង 
ត្ថាំងពី ទីលវុធ បានរបគ្ល់របាក់ ៥០០ទរៀល ឱយ ុងឈី វញិពីរដខ្បានកនលង ផុតទៅ 
ទ ើយ។កនុងទពលដដលចូលមកជួបនឹងទោកបាល័ដាទលើកទរោយទោេះ ឈមួ ញទុចចរតិបាន 
ទធវើមុខ្រកមូវ ហាក់ដូចជាចង់និយាយថ្ល “យីអាទនេះចាំជាទភលើដមន! ទគ្ យកនាំ ឱយសីុទ ើយ 
ទៅមិនទចេះសីុទទៀត។ មិនអីទទអាោង ! ចាាំទមើលចុេះគ្ង់ដតអញ 
បានសទរមចដូចរបាថ្លន ទទ”។ ដត ទីលវុធ ទោយទពលទោេះជាប់រវល់ោរគរឯទទៀត 
ទរចើនក៏ពុាំបានចាប់អារមមណ៍នឹង កិរយិារពទ ើនទោងោចទនេះទ ើយ កនុ ងចិតតគិ្តថ្ល 
មុខ្ដតរករមប ូលីស នឹងបានសទមលៀក បាំរក់ទធវើទោយសាំពត់សវិត ទ ើយជាប់បានយូរ 
ដូចរាជោរបានកាំណត់ទ ើយផតល់គ្ាំរូមក ជាមិនខាន។ 
ម្ថងមួយកនុងដខ្ឧសភា គឺ្កនុងទពលដដលអនកទៅ ោរជិតរតូវយកឯកសណាា ន ទសនានុភាព 
ប ូលីសមកជូនរាជោរ រស្ចប់ដតបលង់តុងចូលមក ជរមាបទោកបាល័ដាថ្ល ទ្ធ នទៅហាវ យ 
ទខ្តតរតូវោរចង់ជួប។ ទដើមបតីបនឹងទសចកតីទគ្នរពម្នស ោរ ី “របបាទមាច ស់” រគ្នន់ដតងក់ 
កាល ទ ើយទធវើមុខ្មាាំោក់ឲ្យៅៈ 
-វុធ! វុធ! ឯងជារបធ្លនគ្ណៅៈកមមោរទទួលទខាអាវប ូលីស។ អាទិតយទរោយទនេះ ទគ្នឹង 
ោ ាំរបស់ទ្ធ ាំងទោេះយកមកឱយពិនិតយទ ើយ។ 
ទៅហាវ យទខ្តតឈប់មួយសនទុេះ ដូចជាគិ្តរករ កយសិន។ កនុងោរ របារស័យ ជាមួយអនក 
រាជោរទរោមបគគ ប់ មង្រ្នតីធាំទនេះមិនដមននិយាយថ្ល “ខ្ញុ ាៗំ ទទ” ទររេះយល់ ថ្ល ហាក់ដូចជា 
បោទ បបទោថ កខ្លួនទពក។ ឥ ូវនឹងទរបើរកយ “អញៗ” ក៏ដូចជាជួររគ្នត ទរគ្ើមទពកដដរទមាល េះ 
ទ ើយក៏ោច់ទរសចថ្ល រតូវដតទជៀសកុាំនិយាយរកយទ្ធ ាំងពីរទនេះ ដតមតង។ ហាក់ ដូចជាមាន 



កិចចរពមទរពៀងមួយទោយឥតទចញសតី អនករាជោរស្ចោទខ្តត ដតងស្ចត ប់បានថ្ល ទបើោល 
ណាកនុងរបស្ចសន៍ទោកទៅហាវ យទខ្តតគ្នម នរបធ្លន កនុងរបទយាគ្ណាមួយទទ ទោេះរតូវ 
បករស្ចយថ្ល ទោកចង់ថ្លខ្លួនទោករបាកដ ទ ើយ”។ 
មួយរសបក់ទរោយមក “រពេះបាទមាច ស់” និយាយដថម៖ 
... បានពិនិតយស្ចច់កាំណាត់សាំពត់រួចទ ើយ... ទឃើញថ្លមិនខុ្សពីគ្ាំរូរាជោរ ប ុោម នទទ ... 
យល់ថ្ល សីុទញ ទទួលយកបាន។ 
-ទ្ធនទរបាស សាំពត់  ុងឈី មិនលអទទ ផុយណាស់ដរកងដតទៅដកទិញ សាំពត់ទផសងៗ 
ទ ើយមានស្ចច់សវិតជាជាងដដលយកមកឱយខ្ញុ ាំរបបាតមាច ស់ពិនិតយ ទោេះពុាំដឹង។ 
-គ្នម នកាំណាត់ឯណាថមីទទៀតទទ... ទឃើញថ្លគួ្រសមលមមទ ើយ។ 
-ទ្ធនទរបាស ទបើសាំពត់កាំផុយដដដលទទ ខ្ញុ ាំរបបាទមាច ស់មិនហា នចុេះ តថ ទលខាទទួល 
យកទទ។ 
ទររេះកាំ ឹងចូលមករជួតរជាប ទោកទៅហាវ យទខ្តតរបមានទោយមុខ្រកញ ូ វ  
-វុធ ឯងខ្ចីទសចកតីណាស់ ទមតចក៏ទកអងោអ ងដល់មលឹង! 
-ទ្ធនទរបាសទទ ខ្ញុ ាំរពេះបាទយល់ទឃើញថ្ល ទបើរពមទទួលរបស់ផុយរពិចយា ង ទនេះទៅ 
មុខ្ជាោ ាំឱយខូ្ចរបទយាជន៍រាជោរផង ទ ើយខូ្ចរបទយាជន៍ប ូលីសផង ទររេះមិនសថិត 
ទសថរបានប ុោម នម្ថងទទ។ 
-ទៅហាវ យទខ្តតរចទឡាតតូងៅៈ 
-យីទកមងទនេះ មាត់ពុាំទ្ធន់បាត់ធាំកលិនទឹកទោេះផង ហា នមករបទៅឯង។ ទៅចុេះ មិនបាច់ជួប 
មុខ្យូរទៅទទៀតទទ។ 
ពីរទមា ងទរោយមក ទីលវុធ ក៏បានទទួលលិខិ្តបគគ ប់ ឱយទចញរតួតពនធដដល ទ្ធរបាន 
ត្ថមឃុាំោោកនុងរសុកបាោននិងរកគ្រ។ ទបសកកមមទនេះទាំរា ាំនឹងបាំទពញរួចរតូវទលបទពល 
អស់ពីរសបាត  ៍យា ងតិច ទរលគឺ្លមមដតផុតម្ថងណាត់ដដលរតូវទទួល ឯកសណាា ន 
ប ូលីស។ យា ងទនេះដមនទ ើយ ទទើបមានដីោរទខ្តតមួយ ត្ថ ាំងទោកភូ ឈួយ ទខ្តតជាអនក 
ទទួលភណឌ ទ្ធ ាំងទោេះជាំនួសវញិ ជាំនួសទីល វុធ ដដលជាអនកមាន សមតថភាពទោយយក 
ទលសថ្ល បាល័ដាទនេះជាប់រវល់ទៅបាំទពញមុខ្ោទីមួយយា ងសាំខាន់។ មានដាំណឹងទលហច 
ទលហៀងថ្ល កនុងទរឿងទិញទខាអាវប ូលីសទនេះ “របបាទមាច ស់” បានជាំនូន “មួយខាទ ស់ធាំ” ពី 



ទសចកតីដឹងគុ្ណម្ន  ុងឈី។ ទបើនឹកដល់ទរឿងទនេះោល ណា បាល័ដាក៏ទៅត រកហាយដត 
មិនទធវើដូចទមតចទកើត។ 
កនុងទពលដដល ទីលវុធ រងទណឌ កមមទដើររតួតពនធទៅរគ្ប់ឃុាំ កនុងរសុកបាោន និង រកគ្រ 
ទ្ធ ាំងទនេះ ទររេះខ្លួនមិនរពមទទួលសាំណូក ៥០០ទរៀល ទ ើយរងឹទទឹងមិន បទណាត យ ឱយ 
ោយទៅហាវ យបានោភទោយធូរ។ 
ស្ចថ នោរណ៍កនុងសកលទោកោន់ដតធ្លល ក់ដុនោបទៅ។ ទៅទវីបអឺរ  ុប កងទព័ អាោស 
និងកងទព័រថទរោេះអាលលឺម ង់ទាំោយបានរសួលៗនូវោរតស ូម្នកងទព័  ុល ង់ 
បិល សុកិ និងបារា ាំង។ ទៅឥណឌូ ចិន ជប ុនទ ើងចាងោន់ដតរពទ ើន ទ ើយោក់ករមិត 
ឱយទគ្ឯងោន់ដតធងន់ទ ើងៗ។ 
ឯរបទទសទសៀម ដដលទឈលៀវឈាល សរកាខ្លួនបានគ្ង់វងស ឯករាជយរ ូតមក ក៏ទដើរោរបិុន 
របសប់កនុងទពលទនេះទទៀត។ គិ្តទមើលចុេះ ត្ថ ាំងពីរោស់ខ្លួនទចញរួចពី ចាំណុេះអាណាចរក 
ដខ្មរោលណាមក ទសៀមទចេះដតបានចាំទរ ើនរុងទរឿងជានិចច។ ទៅទវីប អាសីុដប កអទគ្នយ៍ និង 
ខាងទកើតមានដតទសៀមនិងជប ុនទទ ដដលទចេះោច់ចងាូតទគ្ច រួចផុតពីចាំណីម្នមាត់ចរក 
ពតតិនិយមរបស់បសចឹមរបទទស។ ដូទចនេះ ទយើងមិនរតូវទងឿង ឆងល់ទទ ទបើទឃើញរបទទសទ្ធ ាំង 
ពីរទនេះរួមគ្ាំនិតដចក  ុនគ្នន  ដទណតើ មយកនាំឥណឌូ ចិន ទទៀត។ ទដើមបសីទរមចទគ្នលបាំណង 
ទនេះ ទសៀមបានទរតៀមទរៀបចាំទជើងដចវត្ថ ាំងពី ចមាង យ។ 
ដូទចនេះទ ើយ បានជាទៅចុងដខ្មិថុោ គ្ .ស ១៩៣៩ ោយករដាមង្រ្នតីទសៀម បានរបោស 
ថ្លចាប់ពីម្ថងទី ២៤ដខ្ដដដលទនេះទៅ របទទសទសៀមដដលបរទទសទៅ ថ្ល “សាម ឬ ម្ស 
ទអម” ទោេះរតូវដរបទៅថ្ល “ម្ថ ងដ៍ ម្ថទ នដ៍ ” វញិ។ ចាំទរេះខ្លួន ឯងវញិ ទសៀមក៏បនលាំ 
ទៅថ្ល“របទថតម្ថ” រតង់នឹងរកយដខ្មរ “របទទសម្ថ”។ ទគ្នលបាំណាងកនុងោរដកដរបទឈាម េះ 
យា ងទនេះ គឺ្មានគ្ាំនិតកាំបា ាំងចង់ទលបរបទទសឡាវ និង ភូមិខ្លេះកនុងដដនតុងកឹងដដលជាទី 
លាំទៅរបស់របជាជនពូជអមបូរម្ថដដរ រពមទ្ធ ាំង របទទសកមពុជាទទៀតផង។ ថវី ទបើទយើងដខ្មរ 
ទយើងពុាំជាប់ពូជពងសអវីនិងម្ថ ឬឡាវទ្ធល់ដតទស្ចេះ ដតទសៀមយកសាំអាងថ្ល ោន់ស្ចសោ 
ដូចគ្នន  និយាយភាស្ចរសទដៀងគ្នន  ដូទចនេះទសៀមក៏សមលឹងម ក់ៗ លល ាំឱោសនឹងសទុេះមករត 
បាក់រ ាំយកកមពុជាទ្ធ ាំងមូលដត មតង។ 



ទៅម្ថងទី១២ ដខ្មិថុោ គ្ .ស ១៩៤០ រដាសភាទសៀមបានទធវើសចាច ប័ន ចាំទរេះកតតិោសចដ  
មិនឈាល នរនគ្នន រវាងបារា ាំងម្ថ។ អតថបទទនេះបានផតល់អតថរបទយាជន៍ដល់របទទសទសៀម 
សាំខាន់រគ្នន់ទបើដដរ ដូចជាសទរមចថ្លបងខិតរពាំដដនទសៀម -ោវ រ ូតមកដល់ដខ្សភាគ្ 
ទរៅម្នទទនលទមគ្ងគជាទដើម។ ប ុដនតទោយទឃើញថ្ល កនុងទពល ទោេះបារា ាំងបរាជ័យចាញ់ 
អាលលឺម ង់ ទ ើយដលងមានពឹសពុលអវីទទៀត ទៅភូមិភាគ្ ចុង បូរ៌ របទទសទសៀមក៏ទរ ើទ្ធម 
ទ្ធរថមីទទៀតដូចជាយកទទនលទមគ្ងគ ជាបោទ ត់រពាំដដនរ ូត កនុងអាណទខ្តតោវ។ ទបើបារា ាំង 
រពមឱយត្ថមទសចកតីទ្ធមទ្ធរទោេះដមន ទសៀមរតូវទលប ដដនដីោវដដលទៅចាំពីមុខ្រករង 
 លួងរពេះបាង និ បា ក់ទស។ 
មិនរតឹមដតប ុទណាណ េះទ ើយ ទៅកនុងដខ្សីហា យនតទហាេះទសៀមបានលួច រ ាំទោភម កបាច 
ខិ្តប័ណណទលើដដនកមពុជាទ្ធមទ្ធរយកទខ្តតបាត់ដាំបង និង ទសៀមរាប ដថមទទៀត។ វទិយុ និង 
ោដសតបាងកកខ្ាំរពរស ូងៗ នូវរកយតមេះទតេះទដៀលដល់បារា ាំង ដដលអាលលឺម ង់វាយបាក់ 
ទោងទៅទ ើយ។ ដូចបានពណ៌ោមកទ ើយ ទីលវុធ ជាអនកឧសា ៍អានោដសត 
ទ ើយស្ចត ប់វទិយុយកព័ត៌មានណាស់។ អាំទពើ កាំណាចរបស់ទសៀមដតងោ ាំ ឱយោមឹុនកទមាល េះ 
គ្នន ន់គ្នន ញ់ពន់របមាណ។ ទ តុដតទៅ ទកមងទ ើយមានឧតតមគ្តិបរបូិណ៌ទោយទសចកតី 
សុចរតិសលូតរតង់ ត្ថមដាំបូោម ន សីលធម៌ ដដលធ្លល ប់បានសិកាទោេះ ទទើបទៅមាណព 
ទយើងទៅពុាំទ្ធន់យល់ថ្ល ចរយិា ស្ចង្រ្សតដដលរគូ្អាចារយទរបៀនរបទៅមានរបទយាជន៍ដត 
មួយមុខ្គឺ្រគ្នន់ដតទធវើឱយ យុវជនមានអាំពល់ប ុទណាណ េះ។ ឯអនកោច់ចងាូតរបទទស ដដលមាន 
ឫទធិមានអាំណាចវញិរបកបទោយកិរយិា ដូចទចារ ទនយយុ ាំសុទធវស័ិយ។ ឱយដតបានឱោស 
ចុេះក៏សទុេះទៅសង្រ្ងគប់រកញីអនកតូចជាង ទខ្ាយជាង ទ ើយបលន់ដទណតើ មយកទឹកដីទគ្ដត 
មតង។ 
កនុងទពលទដើរទសសោោរ ត្ថមឃុាំោោដូចបានទទួលបគគ ប់មក ទីលវុធ ដតងទាំ រទអៀង 
នូវទសចកតីទៅត រកហាយពីរយា ង ខឹ្ងមួយនឹងទៅហាវ យោយសតីប ទោទ សទ្ធ ាំងទទឹងទិស 
ទ ើយខឹ្ងមួយទទៀត និងរបទទសទសៀមដដលខ្លួនរាប់អានជាមិតត យា ងទស្ចម េះអស់ពីទរេះ 
ដបរជាចង់ទ្ធមទ្ធរចាំដណកផាត ច់ទខ្តតជាទីទសនហា និងជាទីទគ្ន រពពីមាតុភូមិខ្លួនដថមទទៀត 
កមាល ាំងកាំ ឹងទនេះបានោ ាំឱយទោកបាល័ដា គិ្តសុាំ ោពី មុខ្តាំដណងបចចុបបនន។ ទនេះទៅ 
ពុាំទទួលផងនូវដាំណឹងមួយទទៀតសាំខាន់ទលើសលុប ដដលរង់ចា ាំខ្លួនឯទណាេះ។ ទរោយ 



ដដលបានទដកទដើរ ឯរសុកដរសអស់ ១៧ម្ថងមក ោង ចមួយោមឺុនកទមាល េះក៏បានរត ប់មក 
ផទេះពូ ីុង មីងោអ ត់វញិ។ លុេះបានមុជទឹក ជាំរេះោយរសួលបួលទ ើយ ទីលវុធក៏ចាប់ទរ ើ 
បាច់សាំបុរត និងោ ដសតដដលបលងតុង ស្ចោទខ្តតបានយកមកទផញើទុក ឱយនឹងមីងោអ ត់។ 
ទីលវុធ បានសទងាតអកសរទៅទលើ ទរស្ចមសាំបុរតមួយដដលស្ចគ ល់ជាក់ជាអកសរទវគី្ជាមិតត 
សនិទធរបស់ខ្លួន។ ទវគី្ បាន ទបាេះបង់កិចចសិកាដាំណាលគ្នន នឹងទីលវុធដដរ ទ ើយបានមក 
ទធវើោរទៅរករមសមាង ត់។ រគ្នន់ដតចាប់សាំបុរតទោេះភាល មក៏ ហាក់ដូចជាមានបុពវវចិដ ណកខ័នធ 
មួយមក អរងួន ឱយោមឺុនកទមាល េះរនធត់ ញាប់ញ័រទោយបារមភ។ អារមមណ៍ថប់រពួយក៏ោល យ 
ជាពិត តបតិទសចកតីសាំបុរតោ ាំឱយ ទីលវុធ ទរាលរាលអនទេះអដនទងកនុងខ្លួនម្រកដលង។ 
ទោយមិនទ្ធន់អស់ចិតតទីលវុធ ទលើកស្ចរកាំណាចមកអានជាថមីមតងទទៀតទោយផចិតផចង់។ 
ទវគី្ បានសរទសរថ្ល៖ 
សាំឡាញ់ 
ដូចឯងបានស្ចត ប់ឮត្ថមវទិយុឬអានដឹងកនុងោដសតរស្ចប់ ទ ើយរបទទសទសៀមកាំពុង 
ទឆលៀតឱោស កនុងទពលបារា ាំងអនធោល ទដើមបវីាតអាំណាចរ ាំទោភមកទលើ ដដនដីដខ្មរ និង 
ឡាវ។ មិនគួ្រទធវើយា ងទនេះទស្ចេះ ! របទទសដដលទយើងទុកជាទរៀមចបង ដបរជាចង់រតបាក់ 
បអូនតូចៗ ទមើលដតរតីទឆ្ត រដតមត ង។ ប ុដនតគិ្តសពវៗទៅគ្នម នអវីគួ្រ ឱយឆងល់បានទទ ដូចជាមាន 
របវតតិស្ចង្រ្សតជាសកខីភាពរស្ចប់ទ ើយ។ សុរនិទ ទគ្នកខ្ណឌ  បររីមយ បសចឹមបូរ ីច័នទបូរ សុទធ 
ដតជាភសតុត្ថង ឥតលុបទៅណាបានទទ ចាំទរេះោរ ទរសកលល នរបស់របទទសទនេះ។ 
សាំឡាញ់ទអើយ របទទសជិតខាងមានគ្ាំនិតទុចចរតិយា ងទនេះ យូរយារណា ស់ មកទ ើយ។ 
ទគ្ទដើររកកលឧបាយ ទគ្លអិតជិតលអណាស់ បានជាខ្ញុ ាំហា នថ្លដូទចាន េះ ទរបាេះមានោរមួយ 
ដដលរករមសាំគត់បានទសុើបអទងាត ទ ើយទទួលពត៌មានយា ងជាក់ ចាស់។ ោរទនេះ ទ្ធក់ 
ទងមកទលើខ្លួនឯង ទ ើយទថលើមរបមាត់ឯងមិនទលអៀងទទ។ 
ទោក ទទពយទោសលល ពិតជាទ្ធហានទសៀមដមន ដតគ្នត់មិនបានទភៀសខ្លួន ទោយជាប់  
ទចាទថ្ល បានរួមគ្ាំនិតជាមួយពួកបេះទបារទធវើរដារបហារទទ។ គ្នត់ជាចារ បុរសដដលបនលាំ 
ទធវើជាទភៀសខ្លួនកនុងទពលមានកលិយុគ្ ទដើមបមីកលួចទសុើបដាំណឹងទៅ របទទសទយើង។ 
កនុងទពលចុងទរោយទនេះ គ្នត់បានយកញញឹមកូនរសីគ្នត់ ដដលភលឺចិចច ច ដូចអរុណរេះ 
ទដើមបជីាឧបករណ៍រ ាំោយដួងចិតតយុវជនទយើង របទយាជន៍ទសុើប ោរណ៍ ឱយបានលទធផល 



ោន់ដតរបទសើរទ ើង ោលពីវា កងដខ្ទមស្ចមុនទនេះ ទយើងបានជូន គ្នត់ទដើរទលង ទខ្តត 
ទសៀមរាប គ្នត់ទឆលៀតឱោសទោេះ ទដើរថតវាលកបា លទហាេះ និង បោទ យទ្ធហាន។ ខ្ញុ ាំមិន 
បទោទ សឯងទទ ប ុដនតទត្ថងទយើងរបយ័តនរបដយងខ្លួនទៅម្ថងមុខ្ ត្ថមសទងាតទមើលទៅ ោរ ី
ទសៀមអាចទរបៀបបានទៅនឹងផាា របទភទខ្លេះ ដដលមានរទង់ រទ្ធយយា ងលអ មានកលិនយា ង 
រកអូបសរមាប់ជានុយឱយឃមុ ាំ ឬសតវលអិតមកទចាមទរាម ទ ើយទោត បរកទស្ចបចាប់សតវទ្ធ ាំង 
ទោេះ ទ ើយរ ាំោយជាអាហារទៅ។ 
រសីចម្រង... រសីោ កិណណី ... រសីទថលើមទមម ... យា ងទនេះដមនឬអី? ចិតតទឆលើយថ្ល មិនដមនទទ ! 
ពុាំដមនទទ តបតិអីកិរយិាោងទន់ភលន់យា ងទនេះ ទសចកតីទស្ចម េះរតង់យា ងទនេះ មិនសមនឹង 
មានគ្ាំនិតអារកក់ោក់ទលៀមបានទ ើយ។ ឯឪពុកទស្ចតក៏គួ្រសាំគ្នល់ បានថ្ល ជាអនក 
មានចិតតធម៌ ចិតតភកតី ឥតទវចទវរបានទទ។ ទីលវុធ អនទេះអដនទងវលិវល់ កនុងទសចកតីសងសយ័ 
ទ ើយបាំរេះឯទោកនុងដរគ្មួយ ដដលមានសភាពដូចជា រោលនូវ បោល  ដដលចាក់ស្ចច់មុត 
ទពញខ្លួន រកទផអៀងទៅខាងណាក៏ពុាំផុតរ ាំខានបានទ ើយ។ ទោយធ្លល ប់អានទសៀវទៅ និង 
ទមើលកុន ទ ើយទោយនឹកដល់ទរឿងមា ត្ថហារកីនុងសង្រ្គគ មទោកទលើកទី១ បាល័ដាកទមាល េះ 
ក៏មានអារមមមួយដបលក។ ទគ្ថ្ល ពួកចារបុរស ឬ ចារោរ ីរបសប់ោក់គ្ាំនិតណាស់ ដកលងទធវើ 
ឫករឱយទភលចខ្លួន។ អីចឹងដមនទ ើយ ន៎ ! ោងចាោរ ី ចនទមណី ជាបុរតីចារបុរស 
ទទពយទោសលល វចិិរតករ។ 
រករមសមាង ត់ទធវើោរម ត់ចត់លអណាស់ មិនគយទចាទររវៗទកើតទទ។ មួយ ទទៀត ទវគី្ គឺ្ជា 
មិតតសនិទធស្ចន លរបស់ខ្លួន មានោរណ៍ស្ចង ត់កាំបា ាំងយា ងណា ពុាំោក់ ទលៀមនឹងគ្នន ទ ើយ។ 
ឯទីលវុធ ធ្លល ប់បាននិយាយរបាប់ សមាល ញ់ថ្លខ្លួនចាប់គួ្ច ទសនហា ោងចនទមណី។ ទ្ធល់ 
ដតចាស់ោរណ៍របាកដណាស់ទ ើយ ទទើបមកហា ន មករ ាំោយទបតីដ៏ធាំទូោយរបស់ 
ខ្លួន។ ពិតជារករមចារកមមទ្ធ ាំងឪពុក ទ្ធ ាំងកូនដមន ទ ើយ ទទើបឥ ូវដលង ឱយដាំណឹងមក 
ទស្ចេះ។ ខ្លួនទអើយខ្ាំរសឡាញ់ទគ្បង់ចិតត ! ឥ ូវ គ្បបរីកវធីិដកខ្លួន សងសឹកទសចកតីទសនហា 
បរសុិទធ ដដលមានមនុសសរលយកមកឈលី ទលងជាដលបង។ 
មួយទទៀត ខ្លួននឹងរទ្ធ ាំទៅទធវើោរទៅទរធិ៍ស្ចត់តទៅទទៀតក៏ពុាំទកើតដដរ។ ដូចស្ចមីខ្លួន 
បាន ទរគ្នងទុកជាមុន ទោកទៅហាវ យទខ្តតអរណាស់ ទោយរបទេះទឃើញយា ងគយៗ 
នូវមទធាបាយគ្នស់បាំបាត់មនុសសទ្ធស់មុខ្ទ្ធស់មាត់យា ងទនេះ។ 



រាជោរទ្ធហានបានបចជូ នអនកកទមាល េះទយើងឱយមកហាត់ វឹក វឺនទៅបោទ យមាសកនុងទខ្តត 
កាំពង់ឆ្ន ាំង។ ភូមិរមាសជាទីរបជុាំជនសាំខាន់មួយត្ថាំងទៅទលើផលូ វរថទភលើង ទៅបាត់ដាំបង។ 
ទោយស្ចរទសចកតីផចិតផចង់ ទររេះជាកិចចបនលប់ទុកខផង ទ ើយជាវធិ្លនោរអាច ឱយខ្លួនបាន 
អាស្ចបាំទរ ើជាតិមាតុភូមិ ទោយកមាល ាំងផង ទីលវុធ បានហាត់កនុងអាំ ុង ៣ដខ្ ក៏ទចេះយា ង 
ជាំោញកនុងកបួនទ្ធហាន។ កនុងទថរទវោដដលទនេះ ស្ចថ នោរណ៍ោន់ ដតធ្លល ក់ដុនោបទៅ 
រកបុថុជជន និងទរគ្នេះថ្លន ក់។ 
ទៅចុងដខ្កចដ  ទសៀមបានបងាឆ្កបទងាើតឧបបតតិទ តុ ោន់ដតញឹកញាប់ ទ ើងត្ថមដង 
ទទនលទមគ្ងគកនុងដដនរបទទសឡាវ។ ោរលបវាយឆមក់គ្នន ក៏ោល យជាោរ ទបៀតទបៀនទពញ 
ទាំ ឹង។ រករមទសោធិោរបារា ាំង បានប ចជូ នទព័ពីតុងកឹង មកផតុ ាំគ្នន ទៅភូមិភាគ្ទសរ ី
ទស្ចភ័ណ រពមទ្ធ ាំងបចជូ នទ្ធហានខ្លេះទទៀត មានទ្ធ ាំងបារា ាំង ទ្ធ ាំង កងអាស្ចបរទទស 
ទ ើយពួកយួនទធមញទមម ផង មកពរគយជាកបួនោរររសនតិសុខ្ ត្ថមរពាំដដនដខ្មរ -ទសៀម 
និងទៅទរតើយខាងទឆវងទទនលទមគ្ងគ ទៅរបទទសឡាវ។ កនុង ទពលដតមួយទនេះ កងទព័ 
ទសៀមដដលសមបូរទៅទោយយុទធភណឌ  បានទលើកចូលមក រុករាន អាណាទខ្តតោវ ទៅ 
ទរតើយខាងស្ចត ាំទទនល។ ប ុដនតទទ្ធេះបីជាខ្ាំខ្នេះដខ្នងដូចទមតច ក៏ មិនទ្ធន់ទ ើងមកទរតើយខាង 
ទកើតបានទ ើយ។ 
លុេះចូលមកដល់កនុងដខ្វចិឆិោ ស្ចថ នោរណ៍ោន់ដតលអក់ខ្វល់ បណាត ល ឱយ បារមមណ៍រគ្ប 
សងាត់រទូងរបជាជនរគ្ប់គ្នន ។ ដខ្ធនូ  ១៩៤០ បានទឃើញឧបបតតិទ តុ ដដលមានោន់ដត 
ញឹកញាប់ទ ើង ោល យទៅជាសង្រ្គគ មមួយទពញលកខណៅៈ។ ទបើខាង ទសៀមទធវើមកយា ង 
ណា ខាងបារា ាំងក៏សងយា ងទោេះទៅវញិភាល ម។ គឺ្ទៅទពលទនេះ ទ ើយដដលកងឯកភាព 
របស់ ទីលវុធ បានទទួលបគគ ប់ឱយមកផតុ ាំកនុងបរទិវនទសរទីស្ច ភ័ណ ដដរ។ 
ទោយោលមុនបានបទគគ េះបទងាៀរយកសាំភារៅៈ ជាទរចើ នទៅចាាំង ឯអឺរ  ុបកងទព័បារា ាំងទៅ 
ឥណឌូ ចិនទ្ធ ាំងមូល មានដតរថទរោេះ ១៥ យនតទហាេះបូទតបួន ដប់ទទៀត។ ឯរថទរោេះ ១៥ 
ទរគ្ឿងទោេះចាស់ទរចរលឹណាស់ទ្ធល់ដតបរទោយកមាល ាំងយនតខ្លួនឯងពុាំទកើតទៅទ ើយ។ 
ទមាល េះទ ើយទត្ថងទលើកយកទៅោក់បនទាំឱយជិេះទលើឡានោាំម ញុង។ ទនេះគឺ្ជាទរឿងអាខាវ ក់ 
អាខ្វិនទាំទនើបថមី។ ទររេះ ទពលរ ាំលងផុតយូរមកទ ើយក៏គួ្រឱយអស់សាំទណើ ចដដរ ដតកនុង 
សម័យទោេះដខ្មររគ្ប់រូបកនុងភូមិភាគ្បាត់ដាំបង ទសៀមរាប ភ័យ ដភនកសលន់ទស្ចល ទលើថ្លង ស់។ 



ត្ថាំងពីម្ថង ២៧ វចិឆិោមក កងទព័អាោសម្ថ ចាប់ទាំោក់រគ្នប់ដបកទលើទីរករង ោោកនុង 
ដដនឥណឌូ ចិន មានថ្លទខ្តត និងសុវណណទខ្តត (សវ័គ៍្ទខ្តត) ជាទដើម។ ពីរម្ថងទរោយមក ទសៀម 
បានផាត ច់គ្មោគ្មន៍ទោយវទិយុ និងទូរស័ពទ ទ ើយទៅម្ថងទី ២ ធនូ  អគ្គរាជទូតទសៀម របចា ាំ 
របទទសបារា ាំងបានទដើរទចញពីរករងវសីហុ ី ជារាជធ្លនីបទណាត េះ អាសននរបស់បារា ាំងទោយ 
យកទលសថ្លរតូវទធវើដាំទណើ រ។ 
រករមទសោធិោរបារា ាំងក៏ខ្ាំរបដមរបមូលទ្ធហាន និងទយាធមទធាបាយដដល ទស សសល់ 
មកផតុ ាំទៅកដនលងណាដដលអាចរងទរគ្នេះថ្លន ក់មុនទគ្។ ទៅម្ថងទី ២៨ ធនូ  ទសៀមបានចិតតោន់ 
ដតហា នខាល ាំងទ ើង បានទលើកចូលមកវាយប ុសតិទភទលង (ឥ វ ទៅោល យជា ម្ប លិន ) 
ទោយទចញមុខ្។ 
ឆ្ន ាំគ្.ស ១៩៤១ បានទផតើមទ ើងទោយទឃើញទព័ទសៀមចូលទបៀតទបៀនទពញទាំ ឹង។ ទៅ 
ម្ថងទី៨ មករា បចាច មិតតចូលមកដុតបាំផាល ញប ោទ យទ្ធហានរករមរការសុកទៅទបា យដប ត 
ទ ើយកងទព័អាោសទគ្រពទ ើន ទហាេះមកទាំោក់រគ្នប់ដបកទៅរករង ទសរទីស្ចភ័ណ 
មងគលបុរ ីបាត់ដាំបង សទឹងដរតង បណាត ល ឱយពលរដាដខ្មរចាស់ ទកមងតូច ធាំ ដដលឥតមាន 
ទ្ធក់ទងកនុងទរឿងទនេះទស្ចេះ ស្ចល ប់បាត់បង់ជីវតិអស់ទរចើនោក់ ទររេះ ដត ទសចកតីឈាន និេះ 
និងទោភា។ ម្ថងទី ៩ និងទី១០ដខ្ដដដល រករងទសៀមរាបក៏ទទួល ទសចកតី វោិសពីទលើ 
អាោសយា ងដាំណាំ ណាស់ដដរ។ កនុងម្ថងទលើកទរោយកងយនត ទហាេះរបទដញ បរា ាំងបាន 
បាញ់បាំផាល ញយនតទហាេះទាំោក់រគ្នប់ដបក ទសៀមបានមួយ ទរគ្ឿង។ 
ចាំដណកកងអាោសយានបារា ាំងវញិ ទោយមានមទធាបាយសតួចទសតើងទពក ហា នទៅលួច 
ពាបាទដដនបចាច មិតត ដតកនុងទពលយប់ងងឹត។ 
បារាាំងបានផតុ ាំទព័ទៅពីមុខ្រករងទសរទីស្ចភ័ណរោស់ដរកលរគ្នន់ទបើដដរ ទររេះមានបាំណង 
ចង់វាយលុកចូលដដនខាម ាំងត្ថមទបា យដប ត អរចដ។ ទដើមប ី ឱយដផនោរទនេះ បានរបកប 
ទោយទជាគ្ជ័យ កងោវាក៏ទទួលបគគ ប់ ឱយទដើរឧបាយកលបទចឆ ទធវើ កិរយិា ហាក់ដូចជា 
នឹងោ ាំទព័ទៅទ ើងទគ្នករតង់តាំបន់ចនទបូរ។ី ទ តុទនេះទ ើយ បាន ជាមានកររបយុទធគ្នន  
ទៅទោេះចាង កនុងឈូងសមុរទទសៀមទៅម្ថងទី ១៧មករា។កនុងឱោសទោេះ កងោវាបារា ាំង 
ដដលមានោវាពិលដ ឡាម ុតពីទក ជាទមកទោល ង បាន ផាល ញ និង ពនលិចោវាពិលដទសៀម 
អស់បីតួ ទ ើយោវាយាមទឆនរសមុរទមួយទទៀត រតូវរបួស។ សរុបទសចកតីទៅ ៤០ភាគ្រយ 



ម្នមទធាបាយទជើងទឹករបស់ទសៀម រតូវខាទ ត ទចញពីោររបយុទធ។ ចាំដណកខាងោចមាាំង 
វញិ ថវីទបើយនតទហាេះទសៀមទដញត្ថម ទាំោក់រគ្នប់ដបកដតបានទគ្ចខ្លួនរួច ឥតមានោរខូ្ច 
ខាតអវីដល់តិចតួចមួយទ ើង។ 
ជ័យជាំនេះមានទ ើងដតកនុងទឹកទទ ប ុដនតទៅទលើទគ្នកវញិ វាសោម្នអារុធពួក ឥណឌូ ចិន ពុាំ 
បានភលឺថ្លល ដូចយា ងទោេះទ ើយ។ ទៅម្ថង ១០ មករាកងទព័ទសៀមបានឆលង រពាំដដនមកវាយ 
ប ុសតសាំទរាង (ទសៀមរាប) ទ ើយទៅយាងដងគាំនិងកាលរកបី(ទបា យ ដប ត )។ ទៅម្ថង ១៦ 
ដដលជាម្ថងកាំណត់របស់រករមទសោធិោរបារា ាំង ថ្លនឹងទលើកទៅ វាយកាំចាត់កងទព័ទសៀម 
មិនឱយដឹងខ្លួនទោេះ ដបរជាបរាជ័យទៅវញិ។ រករមទសោ ធិោរទសៀម ទោយមានពួក 
ចារបុរសទសុើបបានដឹងចាស់ជាមុន បានរបរងទរបៀបខ្លួនជាទរសច។ ទៅម្ថងទោេះចាប់ ពី 
ទមា ង ៣ទទៀបភលឺ កងទព័បារា ាំងបានទចញពីទីត្ថ ាំងធមមត្ថ ទៅពួនបងាប់ខ្លួនត្ថមជួរដងម្រព 
។ រគ្នទោេះ ទីលវុធបានទទួលបគគ ប់ោ ាំដផនករបស់ខ្លួនទៅចាាំស្ចទ ក់រតង់រចកកូនអូរមួយ។ 
កនុងរារតីស្ចង ត់ ដដលមានពនលឺផាា យបគហ ញរាងនូវវតថុទ្ធ ាំងឡាយយា ងរសទពច រសពិល កង 
ទ្ធហានបានលបចូលទៅោន់ទលណោា នថមីដដលបានជីកទុករបចា ាំ ោលពីម្ថងមុន ទោយ 
របរងរបយ័តនរបដយង មិន ឱយឮសូររបិបរពួបទស្ចេះទ ើយ។ ទីទុយ និងចរងិតដដក យាំមតងៗ 
ោ ាំឱយសីុតុណហ ភាពដដលទៅចទោល េះមានភាពដណនកតន់ណាស់ទៅទទៀត។ ពួកទ្ធហាន 
មុជរោប ទ ើយទៅនឹងខ្លួនថាល់អាវុធគ្ងទលើរតង់ទសហរបចា ាំោរ ដភនកទៅ សមលឹងទៅទីត្ថ ាំង 
ម្ថ ដដលទៅរតង់មាត់ម្រពមាខ ងវាលចាំគយរបមាណ ២០០ដម ត។ទឹកចិតតរកីថ្លល កងទ្ធហាន 
ដខ្មរសងឃមឹថ្ល មតងទនេះមុខ្ជាទជាគ្ ជ័យទបើកទ ើងទ ើយ ទដើមបសីងសឹកជូនជនរួមជាតិ 
ដដលបានបាត់បង់ជីវតិទោយ ស្ចន ម្ដខាម ាំង។ 
មទោសទចចតោដបបទនេះបានទធវើឱយឱរា ទីលវុធ ទៅត ជាងពួកមា កដម្ទទទៀត ទររេះខ្លួន 
រតូវសងសឹកពីរជាន់ គឺ្មួយចាំទរេះជាតិ ដដលមានសរតូវមករាតតាត ទ ើយមួយទទៀត 
ចាំទរេះឧតតមគ្តិខាងទសចកតីទសនហា ដដលមានជនអបលកខណ៍មក ញក់ញីឈលីនឹងទជើង។ 
លុេះនឹកដល់ទសចកតីសាំបុរតរបស់ វាគី្ ដដលបានទបើកបគហ ញ ឱយ ទឃើញនូវគ្ាំនិតអារកក់ 
របស់ជនដដលខ្លួនទលើកជាមិតត ឬជាទឆនើមរតួយចិតតោលណា ទ ើង អន កទមាល េះទយើងក៏ោត ប់ 
ោ ាំទភលើងទោយកាំ ឹង ទ ើយរបរងតទមាល េះម្កបាញ់ទៅទលើ បចាច មិតតដដលគ្នម នរូប។ ឱោយ 



ទទពយទោសលល និង ោងចនទមណី ! ទបើអនកឯងទ្ធ ាំងពីរ ោក់ហា នបគហ ញខ្លួនកនុងរគ្នទនេះ 
មុខ្ជាអនកឯងទរគ្នេះជួជក់ធាំទ ើយ។ 
ទមា ង ៥ទទៀបភលឺោ ាំទភលើង ៧៥ម.ម ចាំនួន ១០ទដើមដដលជាសាំណល់បាតលល ាំង បានចាប់ 
បាញ់កឌូងៗ បាំទផាល ងទៅខាងមុខ្ របទយាជន៍ជារោ ាំង ឱយទ្ធហានទថមើរទជើងរុល ទៅមុខ្រក 
ខាម ាំង។ ឯ “អាខាវ ក់ អាខ្វិន ” ដដលបានយកមកទរបើទៅទីទោេះចាំនួន៥ទរគ្ឿង នឹងទគ្ក៏ងក់ 
ោត់ជង្រ្ចជ ាំងដរសចូលបាញ់នឹងទគ្ដដរ។ 
មទធាបាយខ្សត់ទខ្ាយយា ងទនេះនឹងយកទជាគ្ជ័យបាន ដតោលណាខាម ាំង គ្នម នរបោប់ 
យា ងទោេះ ឬមួយពុាំបានដឹងខ្លួនទរតៀមោរទុកជាមុនផង។ ដតស្ចថ ន ោរណ៍ពុាំដមនយា ង 
ទោេះទស្ចេះទ ើយ ទររេះជប ុន បានផតល់ ឱយទព័ទសៀមនូវទយាធ បរោិខ យា ងទឆើតៗ ទ ើយ 
រករមទសោធិោរទសៀមទស្ចតក៏ទទួលរាយោរណ៍ពីចារ បុរសយា ងចាស់ៗ អាំពីដផ នោរ 
កាំបា ាំងរបស់បារា ាំង។ ដូទចនេះទសៀមចាត់ោរសរមាប់ តបតនឹងោរវាយលុកបានជាទរសច។ 
ទោយសាំគត់ ទសៀមបានរបមូលរថទរោេះ និង ោណុងយា ងរោស់ដរកល មានោក់ទុក 
ទៅកាលទព័រតង់កដនលងដដលទសុើបោរណ៍ ដឹងថ្ល បារា ាំងរបរងនឹងវាយទមលុេះ។ ទសៀមពុាំ 
កអក ពុាំរគ្ដ មទទ ទុក ឱយោណុងរពរសត្ថម ចិតត ទដើមបឱីយឱោសសាំគ្នល់ទីត្ថ ាំងោ ាំទភលើងធាំ 
ទ្ធ ាំងទោេះ។ ោណុងបារា ាំងបាញ់ពុាំបាន មានរបសិទធភាពអវីទស្ចេះ ទររេះទសៀមបានដឹងខ្លួន 
ដកទ្ធហានទៅទីត្ថ ាំងមួយថមីលល ត ពីទដើមបនតិច។ ទសៀមពុាំមាត់ពុាំកអវីទស្ចេះ ទុក ឱយទ្ធហាន 
ខាងបារា ាំងរុល ចូលសង ោ ាំទភលើងរបស់ខ្លួន។ លុេះបានទីទ ើយ ោណុងទសៀមក៏បាញ់ផទីង 
ទរស្ចចមកទលើ ោណុងបារា ាំង ឯោ ាំទភលើងយនតទសៀមក៏បាញ់រេះជេះរគ្នប់ដូចរពិល។ 
រគ្នប់ោ ាំទភលើងធាំទសៀម ទហាេះដរជកអាោសទ្ធាំងរយទ្ធ ាំងរន់ បទចចញ សទមលង ដវងរគ្លួច 
បោទ បខ្លួនចុេះបាំដបកដមកទឈើ ទ ើយសទុេះមកបុកដី ជេះបាំដណកពិលដទៅ រគ្ប់ទិស។ កឌូង 
ៗរថបនទុកបារា ាំង “អាខាវ ក់ អាខ្វិន ” បារា ាំងទោយរគ្នប់ធ្លល ក់ចាំពីទលើ ក៏ផទុេះកមាច យបាំដណក 
បណាត លឱយទរបងស្ចាំងទឆេះ ុយរទទោម។ ឯោណុងបារា ាំង ទស្ចតទទៀតក៏ចូលកនុង 
វោិសកមមយា ងឆុតឆ្ប់ ទររេះបចាច មិតតទគ្មានចាំនួនទលើសលប់ មកទចាមរពួតបាំផាល ញ 
ប ុដនតថវីទបើធ្លល ក់កនុងស្ចថ នោរណ៍ចាញ់ទរបៀបខាម ាំងយា ងទនេះ ក៏ ទោយ កងទ្ធហានដខ្មរស ូ 
រោញ់ទៅនឹងកដនលងមិនរពមដកខ្លួនថយទទ។ 



លុេះទឃើញថ្ល ោណុងបារា ាំងស្ចង ត់មាត់ដលងបាញ់ទ ើយទសៀមក៏ឈប់ដដរ។ កនុងទពល 
ទោេះទលចឮសូរយនតខ្ទរ័កទរកើកដី។ កងរថទរោេះវាររទគ្ើមទចញពីមាត់ម្រពមាខ ង មករពរស 
ទភលើង ដបបោគ្រាជកនុងទរឿងស្ចង្រ្ស្ចត សលឹករតឹ។ ម័ុងៗោ ាំទភលើងរថទរោេះបាញ់ ទរស្ចចមកទលើ 
ទ្ធហានដខ្មរដដលរោបទៅទសងៀមចា ាំលមមដល់របទយាល នឹងយកោាំ ទភលើងយនតបាញត។ 
កនុងទពលទោេះ បារា ាំងពុាំមានោណុង សរមាប់បាញ់រថទរោេះទទ ដូទចនេះ ទ្ធហានត្ថាំងបាំដបរ 
បាំពង់ោ ាំទភលើង សរមាប់បាញ់យនតទហាេះ តាំរង់មកទលើអទណតើ កដដកទ្ធ ាំង ទោេះវញិ។ ចាត់ោរ 
ដូចទនេះជាមទធាបាយយុទធជនទស្ចេះ ទររេះរគ្នប់ោ ាំទភលើងបាញ់ យនតទហាេះមិនអាចទាំ លុេះ 
ផាទ ាំងដដករោស់បានទ ើយ។ ឱកមមរោស់ទពកកនុងទពល ដដលទ្ធហានទថមើរទជើងកាំពុងចាប់ 
ម្ដខាងទរោម រស្ចប់ដតយនតទហាេះោបសចដ ទង់ ទសៀមទហាេះទចញពីដុាំពពកមក បាញ់ 
រេះមកទចាលរគ្នប់ដបកកទរកើករ ាំទពើកទ្ធ ាំងពសុធ្ល ។ 
ទ្ធហានដខ្មរខ្ាំតស ូទោយមទធាបាយសតួចទសតើង មានទាំនងដូចកូនទកមងោន ចងាឺេះទៅត្ថម 
ទដញវាយយកា។ ម្ថងរេះទពញពនលឺទចាលរសមីទៅទលើវោិរោា នមួយដដល បរបូិណ៌ទោយ 
ឈាម ូរទដរោស និងទសចកតីវោិសយា ងឆុតឆ្ប់។ 
ទោយទ្ធហានបាញ់ោាំទភលើងយនត ទៅដកបរខ្លួនរតូវរគ្នប់ ទ ើយមានទោ ិត  ូរពពុស 
សគុលទចញពីមាត់ ទីលវុធ ក៏សទុេះទៅបាញ់ជាំនួស។ រគ្នប់ោ ាំទភលើងរពរស ទចញពីមាត់ដរត 
រក ម ទោយទៅត ទ ើយធ្លល ក់បីដូចទគ្បាច ទៅទលើដសបករោស់ម្ន រថទរោេះ ឧបមាដូចជា 
តាំណក់ទឹកទភលៀងធ្លល ក់ទលើខ្នងទ្ធដដលកាំពុងទដើរ។ អទណតើ កយនត ទនេះទចេះដតទបាលសាំរុកជិត 
មកៗ ទីលវុធ ទចេះដតសងាត់ម្កបាញ់គ្នម ននឹកោដកខ្លួនមតងណាទ ើយ រស្ចប់ដតឮសូរភលិប 
ញ័រខ្លួនខាញ ក ទ ើយងងឹតមុខ្រជប់ដួលទរទតទៅទលើមាត់ទលណោា ន... 
វគ្គទី ៨ រសឡាញជាតិបរគបទសនហា 
រករងអរចដរបេះទថត (អរចដរបទទស) ឬដដលទៅទោយខ្លីថ្ល អរចដ ជាទីរបជុាំ 
ជនតូចមួយត្ថាំងទៅកនុងដដនម្ថជិតរពាំដដនដខ្មរ។ មានផលូវដដក និងផលូ វថនល់ភាជ ប់ទីរករង 
ទនេះទៅបាងកក។ ដូចទីរករងឯទទៀត ដដលទៅដកបររពាំដដនកនុងទពលដដលស្ចនត រត្ថណ 
សកមមភាពទៅអារចដបានរកីចាំទរ ើន ដតទោយរបររត់គ្យមួយមុខ្។ ត្ថ ាំងពី សង្រ្គគ មរវាង 
ម្ថ-បារាាំងទៅឥណឌូ ចិនបានផទុេះទ ើងោលណា អរចដក៏ោល យជាទី 
សាំណាក់ដ៏ភាគ្ទរចើនម្នជនរក់ឯកសណាា ន។ 



ទោយទឃើញថ្លអរចដ ទៅជិតរណសិរស រករមទសោធិោរទសៀមទលើកអងគោរ 
សាំខាន់ៗទផសងៗ មកត្ថ ាំងទៅទីទនេះ។ ទៅវតតមួយ ឆ្ង យពីផា របនតិច រាជោរបាន 
ទកណឌ យកស្ចោធាំ សរមាប់និមនតរពេះសងឃឆ្ន់ មកទរៀបតុដតងមនទីរទពទយវេះោត់ 
បទណាត េះអាសនន។ 
ទៅម្ថងទី ១៦មករា មុគ្គលិកមនទីរទពទយទនេះ មានទសចកតីភាញ ក់ទផអើលខុ្សពីធមមត្ថ 
ត្ថ ាំងពីទបៀតភលឺមក ោណុងឆលងទឆលើយគ្នន ពុាំោច់សូរទស្ចេះ។ បោទ ប់មកយនតទហាេះ របទដញ 
និងយនតទហាេះចូលលុករវាង ៥០ទរគ្ឿង ទ ើរោត់ទីរករងទឆ្ព េះទៅសមរភូមិ។ មនទីរទពទយទនេះ 
មានដុកទរ័សកតិរបា ាំជាទម ទ ើយដុកទរ័ស័កតិ ៣ ពីរោក់ទទៀតជាអនក ជាំនួយ។ 
គិ្ោនុបោា យិោ ១៥ោក់ ដដលសុទធដតជាោរស័ីរគ្ចិតតចា ាំបាំទរ ើោរ ទរោម 
បគគ ប់រសីតមាន ក់ជាទមធាំ។ កនុងពពួក មាណវទីសលៀករក់សទ្ធ ាំងទោេះ ទយើ ងបានជួប 
ទ ើងវញិនូវយុវតីមាន ក់ ដដលធ្លល ប់ស្ចគ ល់មកទ ើយ។ 
ោង ចនទមណី ោលណាោងបានទឃើញថ្ល មាត យោងបានធូររសយាល ទ ើយ 
ោងក៏សុាំអនុចដ តពីអនកដ៏មានគុ្ណទ្ធាំងពីរ ទដើមបសីម័រគ្ចិតតចូល វឹក វឺនជា 
គិ្ោនុបោា យិោ ទររេះោងយល់ថ្ល ោរដថអនករបួសកនុងទពលមានសង្រ្គគ ម ជាអាំទពើ 
កុសលផង ទ ើ យជាឱោសបាំទពញករណីកិចចចាំទរេះជាតិផង។ មួយទទៀត ោលណា 
ទយើងមានោរទធវើ ទយើងដតងបាំទភលចបាននូវកងវល់ និងទុកខរពួយទបើមិនបានទ្ធ ាំងអស់ ក៏ 
គ្ង់បានភាគ្ខ្លេះដដរ។ ោងពុាំដមនចូលចិតត ឱយទកើតសង្រ្គគ មទទ។ ទតើទធវើទមតចទបើអនករគ្ប់ 
រគ្ងរបទទសទនេះ បានោ ាំមាតុភូមិ ឱយរទមៀលចូលទៅកនុងភនក់ទភលើងយា ងទនេះទៅទ ើយ។ 
ោងយល់ថ្ល គ្បបពីលរដាទ្ធ ាំងឡាយ បាំទពញករណីកិចចដតទរៀងខ្លួន។ 
កនុងទពលោងចូលបាំទរ ើជាតិត្ថមង្រ្សតីទភទ ចិោត ោងរបទមើលទោយវតិកា ទោយ ភ័យរពួយ 
ចាំទរេះទាំ ាំមុខ្រងវេះម្នទរជាេះកាំណាច ដដលទធវើឱយោងលល តឆ្ង យពីគូ្ សងារ។ ទដើមដាំបូង 
ោងបានសរទសរសាំបុរតជូនព័ត៌មានទកាេះកាយដល់មិតតទៅ រសុកដខ្មរ។ 
ប ុដនតត្ថ ាំងពីរាជោរទ្ធ ាំងសងខាងចាត់ឱយមានរករមរតួតពិនិតយលិខិ្តោល ណាមក 
ោងខ្ាំទប់ចិតត សរទសរដតយា ងខ្លីៗ ទ ើយតមកទទៀតក៏ឈប់សរទសរទស្ចម េះ ដតមតង។ 
មិនដមនថ្ល ោងោច់អាល័យទទ។ ោងសងួតសងប់គិ្តមកគូ្សងារកទមាល េះ 
គ្នម នទោេះទពលទស្ចេះទ ើយ។ 



ទរោយទពលោងបានហាត់ទរៀន ខាងពាបា លអនករបួស និងដថជាំងឺបាន ៣ដខ្ មក 
គឺ្ទៅទពលដដលស្ចថ នោរណ៍បានទចាលចាំហាយោន់ដតខាល ាំងទ ើង រាជោរក៏ចាត់ 
ឱយោងមកទធវើោរទៅមនទីរទពទយអរចដ។ មិនបានប ុោម នម្ថង ចាំបា ាំងក៏ទឆេះសទោធ សទៅធ  
បណាត លឱយមានរបួស មានស្ចល ប់ មានអនករងទុកខរគ្ប់យា ង។ 
ទោយទឃើញរបទទសទ្ធ ាំងពីរ ដដលរតូវរួមគ្នន ទោយចាំណងភាតរភាព ទររេះ មានស្ចសោ 
ដូចគ្នន  មានរបម្ពណីដូចគ្នន  មានសិលបៅៈនឹងវបបធម៌ដូចគ្នន  ដបររបខា ាំ ញក់ញីគ្នន ដល់ទមល េះ 
ទសចកតីសអប់ទខ្ពើមសង្រ្គគ មដដលដតងមានរស្ចប់មកទ ើយកនុងចិតត ោង 
ក៏ត្ថ ាំងដតរកីធាំទ ើងទទៀត។ ទសនហាម្ថលថ្លល ដដល ឫទយ័ោងបានទអាបរកទស្ចប ទុក 
បានបិទផលូ វមិនឱយោងយល់ទស្ចេះថ្ល ទ តុដូចទមតចបានជាមនុសសទោក ទត្ថង 
រតូវោរដ ក ួរគ្នន ដូចតិរចាឆ ន។ ប ុដនតវសិ្ចលភាពម្នធម៌ទនេះ ួស កមាល ាំង  ួស 
និសសយ័គ្ាំនិតរបស់ោង ដូទចនេះោងស ូរទ្ធ ាំបាំទពញមុខ្គរជាករណីកិចចទោយសងប់ ទសងៀម។ 
ទៅរទសៀលម្ថងទី ១៦មករា កងរថយនតទពទយ បានផទុកអនករបួសមក ឱយមនទីរ 
ទពទយវេះោត់កនុងវតត។ កងោកបាទរក មម្ថ របមូលទរ ើសយកពុាំថ្លទ្ធហានរបួសជាតិ 
ទសៀមឬទ្ធហានស ព័នធឥណឌូ ចិនទទ។ ទររេះទ្ធហានខាងទគ្ទចេះដតមានថវីម្ដទជឿន 
ទៅមុខ្ដរាប ទគ្ចាប់បានពួករតូវរបួសខាងបារា ាំងយា ងរោស់ដរកល។ រវាងបីទមា ង 
មកទ ើយ រថយនតោកបាទរក មបានជចជូ នអនករបួសមករបគ្ល់ ឱយមនទីរទពទយកនុង វតត ។ 
ទ្ធ ាំងទពទយធាំ ទ្ធ ាំងស ោរនីិបានវេះោត់ោក់ថ្លន ាំ ឬរុ ាំរបួសឥតបានឈប់ម្ដទ ើយ 
ត្ថមធមមត្ថ មនទីរទពទយទនេះរគ្នន់ដតចាត់ោរទសើៗបទណាត េះអាសននដតប ុទណាណ េះ ទររេះពុាំ 
មានឋបនភណឌ អវីមា ាំមួនទទ។ ទោយទ តុដូទចនេះទ ើយ បានជារាជោរសឹក បានចាត់ 
ឱយមានដខ្សរថទភលើងពិទសសមួយ សរមាប់ដឹកអនកដាំទណើ ររាល់ម្ថងទៅដថទ្ធ ាំទៅមនទីរ ទពទយធាៗំ  
ោរករងបាងកកទទៀត។ 
ត្ថាំងពីម្ថងរតង់មក ទពទយទធវើោរពុាំបានឈប់ សរមាកទទ។ ឥ ូវទមា ង ៥រទសៀល ទ ើយ 
ពួកអនករបួសក៏ទសប ើយចាំនួនទៅដដរ។ បុគ្គលិកចាប់ទផតើមសងឃមឹថ្ល បនតិចទទៀត 
បានឈប់សរមាកទ ើយ។ 
កនុងរគ្នទោេះោង ចនទមណី បានរុ ាំរបួស ឱយទ្ធហានមាន ក់រួច ក៏ទចញមកយ ក 
អាោសរតង់មាត់ទ្ធវ រស្ចោ។ មួយសនទុេះទរោយមក រថយនតដខ្វងទជើងដកអករក ម 



មួយមកឈប់រតង់មាត់ជទណតើ រ។ គិ្ោនុបោា យិោពីរោក់សទុេះទៅទបើកសនទេះខាង ទរោយ 
ទ ើយោ ាំគ្នន ដសងចុេះមកនូវបុរសមាន ក់ ដដលទដកសតូកសតឹងពុាំដឹងខ្លួន។ ថវីទបើ អនកសនលប់ទោេះ 
មានកាលរុ ាំទស្ច ងទរងមានមុខ្ និង ឯកសណាា នរបឡាក់ឈាម ទជាក 
ោងរគ្នន់ដតទចាលដភនកមួយដភលតក៏ញ័រទបេះដូងរពួយរនធត់។ យីទមតចអីចឹង ? 
រចលាំដភនកទទដឹង! 
ទ្ធាំងថប់រពួយអួលផា ោងទដើរត្ថមពួកដសងអនករបួសចូលកនុងបនទប់វេះោត់។ ោងដឹងថ្ល 
ោលទោេះរាជោរ ខាងឥណឌូ ចិនបានបចជ ឱយទ្ធហានទ្ធ ាំងឡាយរក់ដខ្ស 
ស្ចព ន់សរគ្ប់ៗគ្នន  របោប់ទោយកូនបនទេះមួយដដលមានោក់ទឈាម េះ ទដើមបគីយស្ចគ ល់ ោម 
កនុងឱោសមានទរគ្នេះថ្លន ក់ជាយថ្លទ តុ។ ទដើមប ី ឱយអស់ពិភាល់ ោងទ្ធញម្ដ 
ស្ចត ាំអនករបួសសនលប់ទមើលទឈាម េះ។ គ្នម នសងសយ័ទទៀតទទ ! ទៅទលើបនទេះស្ចព ន់សមាន 
ឆ្ល ក់អកសរបារា ាំងថ្ល “រពិនទបាលទទ្ធ ទីលវុធ ទលខ្របចា ាំខ្លួន ១៣.៣៣៩”។ 
ញ័រខ្លួនចាំរបប់ ោងខ្ាំទប់មិន ឱយទឹកដភនកទជារជល់ ទ ើយ ូរទចញមកបាន។ 
ទោយថ្លន ក់ថនមម្ដ រគូ្ទពទយសកតិរបា ាំបានចាប់ោប ង់សឺម ង់កាល ដដលគិ្ោនុបោា  យិោ 
បានរុ ាំជាបទណាត េះអាសននទៅទីរប ូកគ្នន ។ លុេះបានពិនិតយទ ើយ ទោកដុកទរ័ ដថលងថ្ល 
របួសទនេះទសើៗទទ ទររេះរតូវនឹងអាំដបងរគ្នប់ោ ាំទភលើងដដលជេះមកពីច មាង យ។ 
បោទ ប់មករគូ្ទពទយចាប់ទោេះអាវ ទ ើយគ្យគ្ន់មុខ្របួសធាំមួយរតង់ឆអឹងជាំនីទទៀត ដុក 
ទរ័យករមាមសងាត់ ទទើបោន់មាត់ថ្ល៖ 
-យីបាក់ឆអឹងជាំនីអស់ពីរ ដតមិនដឹងជាប េះរល់ដល់ទរគ្ឿងកនុងឬដូចទមតចខ្លេះ។ 
មុននឹងយកទៅឆលុេះវទយុឆ្យាកមម រតូវចាក់ឈាមបចចូ លសិន។ 
ថ្លទ ើយក៏បគគ ប់ទៅរសីទមគិ្ោនុបោា យិោ ឱយយកបាំពង់ដកវមកបឺតឈាម អនករបួស 
ទដើមបវីភិាគ្ទមើល ដដលជាទ តុ ឱយដឹងថ្ល ទោ ិតទគ្ជាប់កនុងរបទភទអកសរ ណា។ 
១៥ោទីទរោយមក ោងពាបាលចូលមកជរមាបលទធផលវញិ។ 
-ឈាមរបទភទ “ឃ” ទ្ធន។ ខ្ញុ ាំបានរកសពវរគ្ប់អស់ទ ើយ ឈាមរសស់ របទភទទនេះ 
អស់រលីងគ្នម នសល់បនតិចទស្ចេះ។ 
រគូ្ទពទយទៅទសងៀមមួយរសបក់ទទើបសួរថ្ល៖ 



-ពួកគ្នន ទយើងដដលបានចុេះទឈាម េះសម័រគ្ចិតតបរមរងឱយឈាមទោេះ ទតើមាននរ 
ណាជាពួកអកសរ “ឃ” ដដរឬទទ? 
ោង ចនទមណី ដដលឈរធ្លម ាំងដូចទភលចរពលឹង ទររេះទសចកតីរពួយបារមភមក សងាត់ដណន 
ក៏ភាញ ក់ខ្លួនទរពើតឮសាំនួរទនេះ។ ោងទឆលើយថ្ល៖ 
-ខ្ញុ ាំទោក ឈាមខ្ញុ ាំអកសរ “ឃ” ដដរ។ ទោករតូវោរប ុណាណ ក៏អទចជើញយកចុេះ ឱយ 
ដតបុរសទោេះបានផុតពីអនតរាយ។ 
ោលទបើបានទទួលឈាមពីោងដល់កាំរតិ អតិបរមាដដលោងអាចទធវើ 
អាំទណាយបានរួចទ ើយ អនករបួសដដលពីមុនសលឺតស្ចល ាំងដូចទទសឯកទោេះ ឥ ូវដរប សាំបុរ 
ហាក់ដូចជាមានជីវភាពទ ើងវញិ។ ទរគ្នេះធាំដដលោ ាំ ឱយោងតក់សលុតក៏ចាំ ុត ទនេះ 
បានទធវើឱ្យោងទរតកអរមួយយា ងដដរ ទររេះោងបានឱោសដ៏របទសើរយកឈាម ោង 
ទៅជួយរទរទង់ទោយផាទ ល់នូវជីវតិបុរសមួយ ដដលោងទលើកជាកាំពូលម្នចិោត ។ 
ោងទឆវងយល់ទោយរពឺរពួចថ្ល ទបេះដូងទ្ធហានដខ្មរ បានទយាគ្ទយាលបូមឈាមកនុង 
សររីាងគោយ ដដលមានឈាមរបស់ោងោយជាមួយដដរ។ ោរឆលុេះវទិយុក៏បានបគហ ញ 
ឱយទឃើញថ្ល គ្នម នធលុេះធ្លល យ ឬប េះរល់ដល់ទរគ្ឿងសាំខាន់អវីទទ។ ប ុដនតទោយមុខ្របួស 
ទោេះធាំទពក ទ ើយទោយខាតបង់ឈាមរោស់ដរកផង អនករងទរគ្នេះថវីទបើបានទទួល 
ោរដថទ្ធ ាំយា ងមុតមាាំ ទៅដតមិនទ្ធន់ដឹងខ្លួនទៅទ ើយ។ 
ទៅទពលទោេះដខ្សរថទភលើងដដលរតូវដឹកអនករបួសយកទៅដថរកាឯមនទីរទពទយធាំ 
ោរករងបាងកក បានទទួ លចាំណុេះទពញ ក៏ទចញ ដាំទណើ រផុតទៅទ ើយ។ ដូទចនេះទពទយក៏ 
ទរៀបចាំដាំទណកដ៏សមគួ្រ ដល់អនករបួសណា ដដលទទើបមកដល់ទរោយទគ្សាំណាក់ សិន។ 
ោលៅៈទទសៅៈទនេះទពញចិតតោង ចនទមណីណាស់ ទររេះោងនឹកថ្ល ជាឱោស 
ោ ាំឱយោងបានដថទ្ធ ាំមិតតបានយូរទពលទៅទទៀត។ 
លុេះោងបានទងើបពីអស់កមាល ាំង ទោយទគ្បានបឺតឈាមោងបចចូ លទៅ ឱយគូ្ 
កាំសត់របស់ោងទ ើយ ោងក៏មនីមាន សួររកដាំណឹងភាល មពីអនករបួស។ មិតតោរមីាន ក់ ទឈាម េះ 
សុមជិតត (សមចិតត) បានទឆលើយថ្ល៖ 
-កុាំរពួយថវីបង ចនទមណី។ ទ្ធហានទោេះបានទ ើងសាំបុររសស់ទ ើងវញិទ ើយ 
ឥ ូវក៏ចាប់ភាង ដឹងខ្លួនបនតិចៗផង។ ទោករគូ្ទពទយសកតិរបា ាំមានរបស្ចសន៍ថ្ល ដរកង 



ដតមានដរបរបួលចដមលកយា ងណាមិនដឹង។ ទបើពុាំទោេះទទអាចនឹងទរោកទដើរបាន កនុង 
កាំ ុង ៣ អាទិតយទៅមុខ្ទទៀត។ 
ោង ចនទមណី ទទួលដាំណឹងទនេះទោយទរតកអរណាស់។ ោងញញឹម អរគុ្ណ សុមជិតត 
ដដលសួរោងបដនថមៅៈ 
-បងរបដ ធ្លល ប់ស្ចគ ល់អនករបួសទនេះទ ើយ បានហាក់ដូចជាឈឺឆ្អ លទោយ 
សមានចិតតខុ្សសពវដង។ 
-ោងចនទមណី តបនឹងសាំនួរទនេះទោយទស្ចម េះរតង់៖ 
-បអូនទអើយ ោលដដលខ្ញុ ាំទៅទលងរសុកដខ្មរ ខ្ញុ ាំបានជួបបុរសចិតតជាទនេះឯង ោ ាំ 
ទមើលរសុកទទសជាមួយឪពុកខ្ញុ ាំ។ 
បោទ ប់មកោង ចនទមណី ក៏អធិបាយទរៀបរាប់អាំពីអនុសាវរយ៍ី របទទស កមពុជា 
ឱយស ជីវនិោងស្ចត ប់។ 
សូរទគ្នេះទ្ធវ រទីបៗ ទ ើយសទមលងង្រ្សតីទៅរទនថើនដតទ្ធ ាំងរពួយៅៈ 
-ទោករគូ្ទពទយទ្ធន ទោករគូ្ទពទយ។ 
បនតិចទរោយមក ទទើបឮសទមលងបុរសទឆលើយមក ទោយជាប់ទ្ធ ាំងទសចកតីងងុយ មកផង! 
-អនកណា! មានោរអីវ? 
-ខ្ញុ ាំ សុមជិតត ោរទីឆលើយ។ អនករបួសដខ្មរទឈាម េះ ទីលវុធ ទោេះសនលប់បាត់ស្ចម រតី ទទៀតទ ើយ 
ទ ើយកាំទៅខ្លួនទ ើងដល់ ៤០ អងារ។ 
ទចញពីបនទប់ដាំទណកទ្ធ ាំង សឺងមឺុង ទពទយសកតិរបា ាំក៏ទដើរខ្លួនទទ្ធរទន់ទោយ អត់ងងុយ 
ទឆ្ព េះទៅោន់ស្ចោអនករបួស។ ខាងទរៅអាោសរតជាក់ម្នអារធ្លរតជេះ 
ទរស្ចចមទកើលរាងោយ ទធវើ ឱយរស្ចងងុយបនតិច។ រគូ្ទពទយយកម្ដញីដភនក ទ ើយដក 
ដទងហើមរសូបយកកមាល ាំងពីតតិោល។ 
ទរោមពនលឺសទោធ សទៅធ ម្នទគ្នមឆលុេះបចច ាំង ដុកទរ័ត្ថ ាំង ឱ្យោងពាបាលចាប់ 
បងវិលខ្លួនអនករបួស។ 
-យី មុខ្ដាំទៅឆអឹងជាំណីរទ ើមទរចើនជាងមុន ទ ើយគុ្ាំខ្ទុេះផងទតើ។ ទត្ថងដឹក 
យកទៅរករងទទពភាល មៗទទើបបាន។ ទធវើទមតចទៅ ន៎ ! ទបើរថទភលើងទពទយទចញផុតទៅ ទ ើយ។ 
ទបើចា ាំជិេះរថទភលើងធមមត្ថដដលទចញទមា ង៩រពឹកទោេះ ដូចជាយូរទពក។ 



ឈប់មួយសនទុេះ រគូ្ទពទយក៏អធិបាយជូ នស ោរសី្ចត ប់ដថមទទៀត។ របោប់ 
វទិយុឆលុេះទយើងតូចទពក ចាស់ទពកទទើបឆលុេះមិនបានលអិតលអន់ បណាត ល ឱយមានទ តុ 
យា ងទនេះ។ ដូចទនេះរតូវដតគិ្តដូចទមតច ឱយបានដល់ទៅរករងទទពទោយរួសរាន់។ 
កនុងទពលទោេះ ចនទមណី ដដលសុមជិតតបានទៅោស់ទៅមកដដរបានចូលមក 
ដល់ទ ើយឮសូរសមតីខាងទរោយទនេះទទើបោងទសនើសុាំថ្ល៖ 
-ោលពីមសលិមិញ ឃុន ផ ខ្ញុ ាំបានទបើករថយនតមកទលងនឹងខ្ញុ ាំ។ ទបើខ្ញុ ាំសុាំ 
អនុចដ តទោកដឹកអនករបួសទនេះ ទៅរករងទទពទោយឡានផាទ ល់ខ្លួនបានឬទទ? 
មនទីរទពទយទសោរក័ស ទៅវថីិរាជទទវ ីជាទរាងពាបាលមួយរបកបទោយ អគ្នរ 
មានកាច់កបូរដបបជាន់ចាស់ទៅអឺរ  ុប។ សាំណង់ោោត្ថាំងទៅោច់ៗពីគ្នន ទោយថនល់ 
ទោយោនទៅម  ទោយរសេះ ឬទោយកសិន បានោ ាំមកនូវទសចកតីសងប់ ដល់អនករបួស 
ទ្ធ ាំងឡាយ ដដលទទួលោរដថទ្ធ ាំទៅទីទោេះ។ 
កនុងអគ្នរមួយរតង់ជាន់ខាងទរោម ដដលមានដរគ្សៗ ចាំនួនស្ចមសិប តាំរាប ជាពីរជួរ 
ទីលវុធ ទដកសនធឹងសម្នធសមលឹងទមើលពិោនទធវើដភនកភលឹេះៗ។ ទលើកូនតុមួយ 
ោក់ជិតកាលដាំទណកបាច់ផាា វុនិោរសស់ចាំរបប់ បគហ ញ ឱយទឃើញថ្ល កនុងទីរករងខាម ាំង 
ដដលខ្លួនរស្ចត់មកដល់ទនេះ ទៅមានសបបុរសដដលទ្ធក់ចិតតដល់ជីវតិខ្លួន។ 
ទរោយទពលទពទយ បានវេះទមាល យដាំទៅ បងហូ រខ្ទុេះទចញទ ើយចាក់ថ្លន ាំរគ្ប់យា ង 
ឱយជីវតិទ្ធហានដខ្មរកទមាល េះទនេះ ដដលទត្ថងជាប់ដតប ុនសរម្សសក់ទៅទ ើយ ក៏រសវា 
ចាប់បានបនតិចមតងៗនូវឫសដកវម្នសងារវតត។ 
ោងចនទមណី ទោក ទទពយទោសលល រពមទ្ធ ាំងភរយិា និង បងបអូនឯទទៀតបាន 
យកចិតតទុកោក់មកសួរសុខ្ទុកខ អនករបួសរពឹកោង ចពុាំលស់ម្ថងទទ។ ថ្លន ាំណាដដល 
ទពទយគ្នម ន ដតដដលមានលក់ទៅទីផារងងឹតតាំម្លយា ងខ្ពស់ទោេះ ទោក ទទពយទោសលល 
ចាត់ឱយទិញឥតរុញរាទទ ទធវើដូចទមតចទនេះឱយដតមិតតកទមាល េះបានរ ាំទោេះ ផុតពីភ័យ។ 
ទរោយទពលដដល ទីលវុធ ចាប់ដឹងខ្លួនទ ើងវញិទ ើយ ោងចនទមណី បាន 
សទងាតទឃើញថ្ល ោលណាោងមកសួរមតងៗ មុខ្អនកជាំងឺទនេះទ ើងរក មទុាំខា ាំមាត់ រកឺតៗ 
ទោយទរោធខឹ្ងខាល ាំង ទ ើយដបរដភនកទចញពុាំទមើលចាំោងទទ។ ទោយទឃើញ 
ទ តុយា ងទនេះទរចើនដង ោង ក៏ហាក់យល់ថ្លគូ្របចា ាំចិតតខឹ្ងនឹងោង ទររេះរបោន់ 



ទសចកតីទសនហាជាតិ។ ោងគិ្តទឃើញថ្លមទោសទចចតោដបបទនេះជាវតថុធមមត្ថទទ 
ដូទចនេះទ ើយទទើបោងមិនរបោន់ខឹ្ងតបតវញិទ ើយ។ ទធវើទមតចរបទទសទ្ធ ាំងពីរ ដបរជា 
ខា ាំម ងនឹងគ្នន  ទ ើយខ្លួន កទមាល េះទោេះទស្ចត ក៏រតូវរបួសយា ងដាំណាំ ទោយស្ចន ម្ដទ្ធហាន ម្ថ 
ជាតិរបស់ោងទទៀតផង។ ត្ថ ាំងពីទោេះមក ោងពុាំសូវមកញឹកញាប់ទពកទទ ទររេះ យល់ថ្ល 
គ្បបឱីយបុរសទនេះជាសេះទសប ើយដមនដទនសិនសឹមបនយល់ឱយដឹងចាស់។ 
កនុងទពលទនេះចង់និយាយឱយអស់ទសចកតីទៅ ពុាំទ្ធន់បានទទ ដរកងទោកទង្រ្ចជ ខឹ្ងខាល ាំង 
ដបរជាធ្លល ក់ឈឺធងន់ទទៀត។ 
កនលេះដខ្ទរោយមក ទីលវុធ បានរគ្នន់ទបើដមនដទម ក៏ទដើ ររតិចៗទចញមកខាង 
ទរៅអងគុយទលើទជើងមា ដវងមួយ យករ ាំទ ើយទមើលរសមីរពេះអាទិតយដដលោតសនធឹងទលើ 
ដផនទៅម ោត់ទសមើទ ើយ ដដលរសទមាលមលប់ោង ច កាំពុងរុញរចាន ឱយោន់ដតរួញខ្លីទៅ ៗ។ 
ឮសូរទជើងខ្ាកៗ មកពីចាំទ ៀងមាខ ង ទីលវុធ ក៏គកទៅទឃើញោង ចនទមណី 
ទសលៀករក់កៅៈរបូង(រ  ូប) ពណ៌ម្ផទទមឃ លមអទោយជរពណ៌សទៅរតង់ក និងម្ដ។ ោង 
ទដើរចូលមកទោយញញឹមពររយ។ ម្ដោងោន់បាច់ផាា កលូយមា យ (អ័រគី្ទដ) ពណ៌ 
កុោបរពមទ្ធ ាំងទកមងរសីមាន ក់ ោន់កចច ប់ទវចទោយសាំពត់មួយទដើរត្ថមមកផង។ 
បងវិចទោេះជាសាំណមមានចាំណី ឬដផលទឈើដដលជាវតថុបរមរងសរមាប់អនកជាំងឺ។ 
ទីលវុធ ទរោកឈរភាល មមុខ្រកញូវតបនឹងញញឹម ោរ ីដដលទអានខ្លួនទលើកម្ដ 
សាំពេះយា ងទន់ភលន់។ ោងទរៀបនឹងទផតើមមាត់ចរចារស្ចប់ដត បទោទ សទបាកទបាេះទ្ធ ាំង ទរគ្ើមៗ 
ទ ើរទចញពីមាត់បុរសដខ្មរ។ 
-លអទ ើយ ោងចារោរ ីខ្ញុ ាំធ្លល ក់មកកនុងកណាត ប់ម្ដទ ើយ។ យកទៅសមាល ប់ដត 
មតងទៅលអជាង កុាំបាច់មកញញឹមលលួងទធវើអវីទទៀត ខ្ញុ ាំគ្នម នោរសមាង ត់អីនឹងរបាប់ ទទ។ 
មួយជីវតិខ្ញុ ាំចាញ់ទបាកោងឯងដតមតងបានទ ើយ។ 
ថ្លទ ើយទដើរទចញទរកស ពុាំទចាលដភនកទមើលធីត្ថលអរសស់ដដលទឹកទនរត្ថ ូរ 
រសប់ភង្រ្ោត ។ 
វគ្គទី ៩ សនតិភាពតូកយូ 



ត្ថាំងពីបរាជ័យម្ថងទី ១៦មករាមក គឺ្បរាជ័យទោយខ្វេះមទធាបាយ និងទោយ 
ទកតានុភាពសតួចទសតើងទពក  ដតទោយពុាំដមនយុទធជនទយើងខ្វេះវរិកមមទទ ត្ថ ាំងពីម្ថងទោេះ មក 
រពឹតតិោរណ៍ោន់ដតទដើរទលឿនរទនថើនទ ើង។ 
ទព័ទសៀមរចានទព័ឥណឌូ ចិន ទ ើយវាយោត់រពាំដដនចូលលុកមកទៅបាន 
ទរចើនតាំបន់ទទៀត។ ទររេះទឃើញកូនសាំរយគ្នត់បានទរបៀបដូទចនេះ ទៅម្ថងទី២០ មករា គ្.ស 
១៩៤១ មា ទសៀកទនតឿក៏ត្ថ ាំងទសនើត្ថ ាំងខ្លួនជាអជាញ កណាត ល។ ទដើមដាំបូងបារា ាំងមិន រពមទទ 
ទ ើយទទូចចង់និយាយផាទ ល់នឹងទសៀមដតមតង ទររេះគិ្តទឃើញថ្ល គ្នម នអីវគួ្រ 
ឱយទុកចិតតកង្រ្ចចិ កកទនតឿបានទស្ចេះទ ើយ។ ប ុដនតទោយទឃើញស្ចថ នោរណ៍របស់ខ្លួន 
ោន់ដតទន់ទខ្ាយជាលាំោប់រាល់ម្ថង ពួកដភនកសក៏សងាត់ចិតតទលបទសចកតីខាម ស ទ ើយ 
រពមថ្លនឹងទាំោក់អាវុធ ឈប់តស ូចាប់ត្ថ ាំងពីម្ថងទី ២៨មករាតទៅ។ 
“រកបីសីុរសូវបងមិនហា នទដញ រកបីទដើរទចញបងទដញឱយរសីទមើល”។ 
រករមទសនធិោរទសៀមដដលយកទាំនុកទរចៀងទនេះ ជាឧតតមគ្តិឬជាកបួនយុទធ 
ស្ចង្រ្សតត្ថ ាំងពីចាប់ទផតើមវាយដខ្មរ និង ោវ ក៏បចជ យនតទហាេះមកទាំោក់រគ្នប់ដបក 
គ្រគឹ្កគ្ទរគ្ងទៅទសៀមរាប និងទសរទីស្ចភ័ណកនុងម្ថងទី ២៥ និង ២៧មករា ទររេះទៅ 
ទមា ង ១០រពឹកម្ថងដសអក របតិបតតិោរសឹកទ្ធ ាំងឡាយក៏រតូវផាអ កឈប់ទ្ធ ាំងអស់។ 
ទៅម្ថងទី ២៩ អនកតាំណាងខាងបារា ាំង និង ទសៀមចាប់ជួបចរចាគ្នន ទៅទលើោវា ទោេះជប ុន 
ទឈាម េះ “ណាតុរ”ិ ដដលទបាេះយុថ្លា ចតទៅកាំពង់ម្រពនគ្រ។ 
៣ ម្ថងទរោយមក ោរផាអ កបាញ់ក៏បានចុេះ តថទលខា ទោយមានកាំណត់ទពល ១៥ម្ថង 
គិ្តពីម្ថង ២៨មករា តទៅ។ ដូទចនេះោរផាអ កបាញ់ទនេះ រតូវផុតអាយុទៅម្ថងទី ១១ កុមភៅៈ។ 
គូ្ខាម ាំងទ្ធ ាំងសងខាង មានោតពវកិចចរកាជួរកាលទព័រតឹមបោទ ត់របទល់ទយា ធ្លទៅម្ថងទី 
២៨មករា។ 
លុេះបានសទរមចគ្នន យា ងទនេះទ ើយ បារា ាំង និងទសៀមក៏ោ ាំគ្នន ទៅចរចាសនតិ 
ភាពទៅរករងតូកយូរាជធ្លនី ជប ុន។ កនុងរគ្ន ទោេះ ជប ុនត្ថ ាំងខ្លួនអាប រីតជាមជឈតតករ 
ទបើកឱោសឱយកូនសាំរយរបស់ខ្លួន បាំទផលើសោរទ្ធមទ្ធរពីបារា ាំង។ ខាល បាក់ទោទនេះ 
ខ្ាំរគ្ ឹមទញញមាត់ដដលអត់ចងាូមទស្ចេះ។ ដតបងចចកពុាំមានញទញើតខាល ចដល់តូច 
មួយទ ើយ គិ្តពីទោតមករតបាក់ដុាំទៅល ទ្ធ ាំងពីរ គឺ្ដខ្មរ និងឡាវ។ កិចចចរចាទនេះទ្ធក់ 



ទងដល់ជីវតិកមពុជារដាដមនពិត ដតដខ្មរទយើងពុាំមានសិទធិចូលជដជកនឹងទគ្ទទ។ ទររេះ 
ទយើងមិនទ្ធន់បានឯករាជយទៅទ ើយ ទគ្ចាត់ទុកទយើងជា “បរមិានឥតទាំងន់”។ ទសៀម 
កាំទញើញទ្ធរបារា ាំងទរាទិ៍ទប់ដតយា ងទនេះ លុេះដល់ម្ថងទី ១១ កុមភៅៈ ដដលជាម្ថងផុតកាំនត់ 
ផាអ កោរបាញ់។ ទោយមិនបានផលអវីទស្ចេះ គូ្ភាគី្ក៏តុក ង់ពនាទពលទថរៅៈទវោ ដថម 
១៥ម្ថងទទៀត។ បដនថមទពលយា ងទនេះទ ើយ ក៏ទៅមិនោច់ទរសចដដរ ក៏ទលើកម្ថងទី 
កាំណត់ទៅម្ថង ៧មីោ។ ទដើមដាំបូងជប ុនទធវើជា “អនកកណាត ល” ទោយខ្នតី។ ប ុដនតទោយ 
ទរោយមកទប់នឹងោន ញ់ពុាំបាន ទោយខឹ្ងថ្លខូ្ចទពលទវោយូរទពកក៏ត្ថ ាំងោត់ម្ដ 
អាវមួរទជើងទខា ចូលរប ូកទរជៀតដរជកផង។ បារាាំងភ័យញ័រខ្លួនដូចមាន់ទឃើញទឹក 
ទៅត ក៏ត្ថ ាំងទមាល ក់សលឹករតទចៀក រពមសីុទញ លិខិ្តសាំរបមួយទៅម្ថងទី១១មីោ។ រ ូត 
ដល់ម្ថងទី ៩ឧសភា គ្.ស ១៩៤១ ទទើបគូ្ភាគី្បានចុេះ តថទលខាទលើសសិទធិសចដ ជា 
សទរមច។ ឯកស្ចរទនេះបងខាំឱយកមពុជា និងឡាវ លេះបង់អាណាទខ្តតអស់ ៧០០០០ 
គី្ ូដម តទទវគុ្ណ។ បារាាំងបានយល់រពម ដតទោយទធវើឋបនីយ៍យា ងជាក់ោក់ ទររេះ 
ថ្លសិទធិសចដ ទនេះទកើតទ ើង ទោយមានោរបងខិតបងខាំ ពីមហាអាំណាចទរៅម្សទវៀន។ 
អនកអានទ្ធ ាំងឡាយ គ្ង់ទឆវងយល់ចាស់នូវទាំ ាំទុកខោយកាំ ឹងដដលពុេះ ទររកនុងរទូង 
ទីលវុធ ក៏ជាអនកទសនហាជាតិ យា ងទមាេះមុត កនុងទពលដដលសាំណាង 
អារកក់មកោត់ពនលេះដមកធ្លងម្នមាតុភូមិ បណាត លឱយោន់ដតរួមតូចទៅ។ ទុកខទនេះរតូវ 
គុ្ណមួយជាដប់ទទៀត ទររេះអកុសលផាច លមកជាប់ជាទឈលើយទៅរបទទសខាម ាំង ពិត 
ដមនដតទពទយទសៀម បានដថរការបួស ឱយខ្លួនបានជាសេះទសប ើយទោយរសួលបួល។ 
ពិតដមនដតោរដថទ្ធ ាំទនេះ បានទធវើទោយថ្លន ក់ថនមដតទ្ធហានកទមាល េះទយើង ចាត់ជាោរ 
ធមមត្ថវញិ។ ទបើមានទ្ធហានទសៀមរតូវ របួសដូចខ្លួនក៏គ្ង់មានទពទយដខ្មរ គិ្ោនុបោា  
យិោដខ្មរ បីបាច់ទោយយកចិតតទុកោក់ដូចគ្នន ដដរ។ មួយទទៀតទោយនឹកទឃើញដល់ 
បទពិទស្ចធន៍ទថ្លម ងថមីរបស់ខ្លួន ទីលវុធ ខ្ាំរបយុទធមា ាំមួនកនុងចិតតរបឆ្ ាំងនឹងអាោរមួយ 
ដដលខ្លួនចាត់ទុកជាទសន ៍របស់ទសៀម។ ទសន ៍ទនេះជាជាំងឺរាតាតធាំណាស់។ ទមើល 
ចុេះទៅត្ថមនិគ្មជនបទ ឱយឮដតមានទោខ នទសៀមមកទលងោលណា វាឆាួតទ្ធ ាំងរសី 
ទ្ធ ាំងរបរស ទ្ធ ាំងចាស់ ទ្ធ ាំងទកមងដតមតង។ សមតទីសៀមក៏ពិទរាេះ ញញឹមទសៀមក៏រសស់ 
បដងអមទសៀមក៏ឆ្ង ញ់ពិស្ច កិរយិាទសៀមក៏ទន់ភលន់ អវីៗទ្ធ ាំងអស់របស់ទសៀមគួ្រ ឱយ  



របតិព័ទធ។ គិ្តសពវៗទៅទ្ធ ាំងទោេះសុទធដតជាថ្លន ាំពិស ឬជានុយ។ ដខ្មរស្ចល ប់ដតនឹង 
ទស្ចម េះរតង់ ទ ើយលង់កនុងកណាត ប់ម្ដទគ្ទរចើនទលើកទរចើនរគ្នណាស់មកទ ើយ។ លមម 
ដល់ទពលភាញ ក់ខ្លួនទ ើយដឹង!!! 
ចិោត មួទៅ ម្ន ទីលវុធ ទរាឆ្បទឆេះខាល ាំងទ ើងទទៀត។ យី ! ោងចារោរ ីចនទមណី 
នឹកដល់មាណវទីនេះភាល ម កាំ ឹងមកអរងួនអស់អងគរបាណ។ អនក កទមាល េះ 
ទដកទនទឹងចា ាំដល់ម្ថងរត ប់ទៅរសុកវញិ។ ទររេះគួ្ចសអប់ទសៀមមិនថ្លរូបណាជារូប 
ណាទទ។ ទៅយូរៗទៅសាំអប់ោន់ដតរោស់ដណនទ ើង។ មិនខ្ចីនិយាយរកអនកណាទទ 
ឬគួ្រសម នឹងជនណាទ្ធាំងអស់ សូមបដីតចាំទរេះសមាជិកោកបាទរក មក៏ទោយ។ 
បាយទឹកទលបបានដតពីរបីមា ត់ រួចត្ថ ាំងសចជ ប់សចជឹ ងដតមាន ក់ឯង រងទនទឹងដតម្ថងដដល 
បរបកខទ្ធ ាំងពីរខាងរតូវបតូ រទឈលើយគ្នន ទៅវញិទៅមក។ 
សិទធិសចដ សនតិភាពតូកយូ ឬទៅខ្លីថ្ល “សនតិភាពតូកយូ” ជាគ្ាំរូអយុតតិធម៌យា ង រោស់ៗទអៗ។ 
ចិតតដខ្មរ រទូងដខ្មរនឹកដល់ោលណាក៏គ្នន ន់គ្នន ញ់ឥតទចេះចប់។ គិ្ត ទមើលចុេះ 
ទខ្តតបាត់ដាំបងរតូវោច់ទៅទ្ធ ាំងមូល ទ ើយយកទោយទ្ធាំងភាគ្ធាំម្នទខ្តត កាំពង់ធាំ 
ទសៀមរាប សទឹង ដរតង “ថវីទបើមិនសូវសាំខាន់” រពមទ្ធ ាំងចាំទនៀរទខ្តតទរធិ៍ស្ចត់ 
មួយបនទេះទៅទទៀតផង។ បងបអូនោន់ស្ចសោដូចគ្នន  មានរបម្ពណីដូចគ្នន  រសូបយក 
អារយធម៌ដូចគ្នន ពិតដមន ដតទបើបានឱោសោលណា បងដតងទោតមករតបាក់បអូន 
ទលបទោយឥតញទញើតមាត់ទទ។ ទ្ធ ាំងទនេះទៅដតទគ្ថ្ល មិនដមនទោយអាំណាចទលរ 
ទៅទទ គឺ្ទោយរសទណាេះអា ណិតទទៀត។ ទគ្យកទលសថ្ល ទររេះដតមាន 
មទោសទចចតោ ជាបងបអូនយា ងទនេះទ ើយ ទទើបទគ្សទុេះមកជួយទរស្ចចរសង់ ទយើង 
ឱយរួចពីភាវៅៈកចចេះបាតទជើងបារា ាំង។ អីចឹងដមន ! ទររេះដតចង់ឱយដខ្មរបានលអទ ើយ 
ទទើបទដញដខ្មរទយើងឱយដលងទរៀនភាស្ចដខ្មរ ដលង ឱយង្រ្សតីដខ្មរសីុស្ចល  ដលង ឱយទសលៀកសាំ 
ពត់ចងកបនិ ទ ើយបងខាំ ឱយរក់រកទ មរកទ ើម ទពញទ្ធ ាំងរករងបាត់ដាំបង ថ្លទកមងៗ 
ទៅចុេះរគ្នន់ទមើលសមដភនកខ្លេះ ឯចាស់ៗកណាត លមនុសសវញិ មាត យកូនទអើយ ទមើលដត 
ស្ចវ បា  ីុដតមតង! 
ទគ្រសឡាញ់ទយើងណាស់ សូមបដីតោមរសុកទទស ភូមិតូចត្ថចអវី ក៏ទគ្ដូរ 
គ្នម នសល់ទ ើយ។ បាត់ដាំបងោល យជារបេះតេះបងរកឡាញ់ ជាភិប ុលសុងរោម 



“ពិបុលសង្រ្គគ ម” ទមាងជាអៅៈធិតទថវទដត “អាទិតយទទវទតជ” សសរសតមភជា ាំ “ម្ផវរិៅៈយ ទដត” 
អវីទទ ម្ពពីរទីយទតជគឺ្ “សរតូវខាល ចទតជៅៈ”។ ដរបអស់គ្នម នសល់អវីទទ ភូមិ 
វតតស្ចវ យទ ើងទៅជា អាាំជៅៈវុន័ “អមពវន័” អូរត្ថគី្ជា កលងរបៅៈអាក់ឃី “អូររពេះអគ្គី”។ 
ដូចអនកអានទ្ធ ាំងឡាយគ្ង់បានដឹងរស្ចប់ទ ើយថ្ល អូរត្ថគី្ជាភូមិកាំទណើ ត របស់ ទីលវុធ 
។ ទរោយពីបានរត ប់អាំពីជាប់ជាទឈលើយសង្រ្គគ មទៅរករងបាងកក មក 
ទ្ធហានកទមាល េះក៏ទទួលតាំដណងថមី ជាទៅហាវ យរសុកពួក។ ទីរបជុាំជនពួក ត្ថ ាំង 
ទៅខាងលិចរវាង ១៥ គ្.ម ពីទីរករងទសៀមរាប ពីពួកទៅសទឹងរពេះរសុក ជារពាំដដនថមី 
កនុងភូមិភាគ្ទនេះ មានចាំគយដត ៧គ្.មប ុទណាណ េះទទ។ 
ទោយទ តុថ្ល រពាំដដនអងាិតជិតមកទីរបជុាំជន ដូទចនេះបចហ ថមី ចាំទណាទថមីក៏ 
ទកើតទ ើងទសទើរមិនលស់ម្ថង ោ ាំ ឱយអនកមានមុខ្តាំដណងរតួតរត្ថ បានកងវល់អាំពុលមិន 
ទចេះតិចទទ។ បនតិចថ្លមានទចារលួច បនតិចថ្លមានទចារបលន់ ថ្លមានរត់គ្យ។ ពួកទុចចរតិ 
ទ្ធ ាំងអស់ រត់ផលូចចុេះផលូចទ ើង ោត់រពាំ ដដនដូចទគ្ោត់របា ាំងកាំពុក។ អនកទៅខាងដដនថមី 
របស់ទសៀមក៏ដូចអនកទៅខាងដដនដខ្មរដដរ ដតងលួចឆលងរពាំដដនទៅមកសួររកបងបអូន 
បនតិចឮថ្ល មានឧបបតតិទ តុយា ងទនេះ យា ងទោេះ មិនសូវស្ចង ត់ទទ ោ ាំ ឱយទៅហាវ យ 
រសុកពួក រវល់ចាត់ោរមិនស្ចគ ល់ម្ថងឈប់ទ ើយ។ ទោយមានបណាត ញបចហ ចាក់ 
ទរសេះគ្នន យា ងទនេះ រាជោរទសៀមដដលបានមកត្ថាំងស្ចោអាាំទភើមួយ ទៅសសរសតមភ 
ទ ើយស្ចោចគវ ត់ទៅរកឡាញ់ ដតងមករួមទ្ធក់ទងនឹងរាជោរដខ្មរបារា ាំងជាញឹក 
ញាប់។ រគ្នន់ដតជួយគ្នន  ទដើមបសីាំរួលោរទោេះរស្ចយបចហ ទផសងៗប ុទណាណ េះទទ ដតមិតត 
ភាពនិងចិតតទថលើមគ្នម នអវីទ្ធក់ទងផងទស្ចេះទ ើយ។ 
ទៅហាវ យរសុកកទមាល េះ ទីលវុធ ខ្ាំ យកចិតតទុកោក់របតិបតតិោរជាបាំផុត 
របទយាជន៍ជួយសរមាលកងវល់របជារាង្រ្សតសលូតរតង់ ជាជនរួមជាតិ។ អនកខ្លេះមានដរស 
ភលឺទៅខាងដខ្មរ ដតមានផទេះទៅខាងទសៀម ទ ើយអនកខ្លេះក៏ផទុយទៅវញិ ទោយទឃើញថ្ល 
របជារាង្រ្សតរទ មរហាម នឹងរពាំដដនអយុតតិធម៌ទនេះខាល ាំងទពក រាជោរទ្ធ ាំងសងខាង ក៏ 
បានរពមទរពៀងគ្នន ទចញប័រតឱយជនណាដដលទពើបទលើបចហ ទនេះ ទដើមបបីានធូររទូង 
រគ្នន់ទបើ អនករាជោរទសៀមក៏កកិលមករកទ្ធក់ទងចងមានចិតត ជាមួយអនករាជោរដខ្មរ ដដរ 
ទររេះទៅរកឡាញ់មានអីកមានត ទៅម្រពរជូកមានអីលដមហចិតត ទ ើយទៅសសរ 



សតមភមានអីដកអផសុកនឹងទសចកតីធុញរទ្ធន់? សុទធដត “ម្ម មី” ទ្ធ ាំងអស់។ ទមាល េះទ ើយ 
ទសៀមដតងសុាំមកទលងដល់ទសៀមរាប ដដល សមបូររតីស្ចច់ សមបូរបុរាណោា ន ជាទី 
មទោរមយរ ាំទោេះទសចកតីទនឿយណាយ។ 
ទីលវុធ ជួបរបារស័យនឹងពួករាជោរទសៀមបង្រ្ងគប់ដតកិចចប ុទណាណ េះទទ គឺ្របាស់ 
ចាកនូវទសចកតីរាក់ទ្ធក់ជានិចច ថវីទបើោយ អាាំទភើ សសរសតមភ ទចេះដតគួ្រសមមករក រពម 
ទ្ធ ាំងយកជាំនូនខ្លេះដូចជាទឹកទោេះទគ្នកាំប ុងជាទដើម ដដលខាងដខ្មរទយើងមិនសូវសមបូរ 
មកផាគ ប់ចិតតទទៀតផង។ ទោយមិនចង់ជាំរក់គុ្ណទគ្យូរចាំទរេះទសចកតីគួ្រសមយា ង ទនេះ 
ទីលវុធ ដតងតបសនងវញិភាល មទោយរស្ច ូលីត្ថ មា រលី កលូសដរ ឬពិកអូរងស 
ដដលបារា ាំងបិតទៅម្រពនគ្រ ឬទោយរតីទងៀត រតីទឆអើរ រតីរបមាទទនលស្ចប។ 
ទោយោយ អាាំទភើ ទចេះដតជជីកអទចជើញទពក ទ ើយទោយមានបាំណងទៅ 
ទមើលរបជារាង្រ្សតដដលឆលងទៅទធវើដរសភលឺ ទៅកនុងដដនដីដដលទទើបបានទៅទសៀមផង 
ទីលវុធ ក៏ចូលទៅទសនើោរទនេះ ចាំទរេះទោកទៅហាវ យទខ្តត។ មង្រ្នតីធាំទនេះបានតប 
ទយាបល់ថ្ល ោរទៅទមើលអនករសុកខាងទយើងទៅរបកបរបរចិចចឹ មជីវតិកនុងដដនទសៀម 
ទោេះ ជា កិចចរបទសើរមា ងដដរ ទដើមប ី ឱយរបជាពលរដាទៅទីទោេះយល់ថ្ល រាជោរដខ្មរពុាំ 
ដមនទបាេះបង់ទចាលទ ើយ។ 
រពឹករពហាមម្ថងមួយទោយមាន “ទោយប ូលីសស្ចោរសុកមាន ក់ទឈាម េះ ថន ជូនទៅផង 
ទីលវុធ ក៏ចាប់ចរកយាន (ឌឺ ិកត្ថ) កង់ធាំោបពណ៌ឈាមរជូក ទ ើយ 
ជិេះទៅខាងលិចទឆ្ព េះទៅរករពាំដដនសទឹងរពេះរសុក”។ 
ម្ថងរេះទលឿងទុាំ បាចទសចកតីរកីរាយ ទៅទលើវោិរោា នមួយដដលមង្រ្នតីកទមាល េះធ្លល ប់ 
ចូលចិតតយូរមកទ ើយ។ ឧសភាបានោ ាំមកនូវទភលៀងដាំបូងទដើមឆ្ន ាំ ទ ើយវាលដរសក៏ 
មានជីវតិទោយសកមមភាពភជួររាស់។   ុយៗ ! ទគ្នទ្ធញនឹមន័ងគលយា ងតឹងក ឯ វូង រកី 
និង រគ្លីងរគ្ទោងទដើរទរាមជាបរវិាវចា ាំដទណតើ មជទនលននិងដងាូ វដដលផាលបាន 
គ្នស់កោយទចញមក។ 
សទឹងរពេះរសុក ស្ចព នដដកចទងអៀតមួយទផាល េះកនលងទឹកលអក់ខាប់ ទនេះទ ើយរពាំ ដដនថមី។ 
ោយតរមួតរបចា ាំោរទោយស្ចគ ល់ទោកទៅហាវ យរសុកចាស់ ក៏សទុេះមក 



ទលើកទដើមឫសសោីបពណ៌សរក ម ដដលោក់លាំងទទឹងផលូ វ ទ ើយទលើកម្ដគ្ាំោប់ 
ទោយទគ្នរព។ 
ោយ សុវឌឍន៍សិវឆ័ិយ “សិរជ័ិយ” ោយ អាាំទភើ សសរសតមភដដលបានទទួល 
ដាំណឹងពីស្ចោរសុកពួកជាមុន ក៏បានមកចាាំទទួលមង្រ្នតីដខ្មរទៅទីទោេះ ទោយរកី 
រាយរាក់ទ្ធក់។ អនករាជោរដដលមានសចច តិខុ្សគ្នន ទនេះ របារស័យោន់គ្នន  ទៅវញិ 
ទៅមកោយដខ្មរ ោយទសៀម និងអង់ទគ្លស ដូចជាសនិទធស្ចន លគ្នន ណាស់។ 
ទៅខាងទនេះរពាំដដន ក៏ដូចជាខាងទោេះ ដដរ វាលដរសបរបូិរទៅទោយោររប 
កបរបរចិចចឹ មជីវតិដតមួយយា ងគឺ្ របរទធវើដរសចាំោរ។ ោយ អាាំទភើ បានជូនស ទស 
វកិដខ្មរ ទដើរទមើលរគ្ប់ទិសទីដដលមានអនករសុកខាងពួកទសៀមរាប មកភជួររាស់។ 
លុេះដល់ម្ថងរតង់ោយ អាាំទភើ ជជីកអទចជើញមង្រ្នតីដខ្មរ ឱយទៅពិស្ចបាយឯផទេះខ្លួន ោលទោេះ 
ទីលវុធ បានរប ដកកយា ងយូរ ទោយយកទលសថ្លមានោររបញាប់ ឬអវី ទផសងទទៀត 
ដតមិនឈនេះទសចកតីគួ្រសមរបស់ទសៀមទ ើយ។ ទោយទពលទោេះបានទដើរ មកជិតផទេះ 
លអជាងទគ្ទៅភូមិសសរសតមភ ោយ អាាំទភើ ទសៀមទ្ធញម្ដទ ើយបាំបត់ចងាូត កង់ទីលវុធ 
ឱយចូលទៅកនុងរបងមុខ្ទគ្ ោា ន។ ោលទោេះោង ជុឡាណុន (ចុោននទ) ភរយិា អាាំទភើ 
ដតងខ្លួនរសស់បស់សទុេះចុេះពីទលើផទេះ មកបទគអ នោយទលើក ម្ដសាំពេះទភញៀវទ្ធ ាំងបងខាំទនេះ។ 
កនុងទពលទោេះ ទីលវុធ ក៏លាំទអានខ្លួនតបទសចកតីគួ្រសម ទៅវញិ 
ទ ើយក៏របូតមាត់និយាយទសៀមពីរបីមាត់ទៅរក។ 
ោងទសៀមភាញ ក់ខ្លួនទ ើយហាមាត់លមអទោយទធមញសថ្លល  ទទើបដថលងសរទសើរៅៈ 
-យី ឃុនទចេះភាស្ចទសៀមចាស់ោស់ណាស់ទតើ! 
 ួសទពលរបដកក ទីលវុធ ក៏រពមទដើរចូលកនុងទគ្ ោា នដដលមានទរៀបតុទៅ 
អីរួចទរសច។ 
ោរទលៀងអាហារទពលទនេះ មាននាំបចចុ កទឹកសមលមាន់ មានរតីអដណត ងទចៀន ទរគ្ឿង 
មានទឹកទរគ្ឿងោពិ ផស ាំទោយអនលក់សអាំ រតប់ រតសក់ដដលផគួបគ្នន នឹងបាល ធូទចៀន 
ទ ើយទលើកឱជារសទោយរស្ចមា លី ោយសូោនិងទឹកកក។ ោរនិយាយគ្នន រ ាំឭក 
ទោយទស្ចភណភាព និងញញឹមរសស់ោង ចុោននទ ក៏បទងាើតបរយិាោសមួយដដល 
ចូលមករ ាំោយទោយឥតដឹងខ្លួនទស្ចេះនូវភាគ្ខ្លេះម្នរកមួនកាំ ឹងនិងសាំអប់ ដដល 



បានរុ ាំទរស្ចបដួង ឫទយ័ ទីលវុធ ពីមុនទរៀងមក។ កិរយិានិយាយទន់ភលន់ សទមលង 
ទសើចពិទរាេះ ោយវោិរសមសួន មុខ្មាត់រូបរាងកាំពស់កាំពរ និងរទបៀបតុបដតងខ្លួន 
ទោយមានរសជាតិ ម្នភរយិាទកមងរបស់ោយ អាាំទភើ បានទធវើ ឱយទៅហាវ យរសុកកទមាល េះ 
រ ាំឭកដល់... អនុសាវរយ៍ីចាស់។ 
ដូចជារទបាមទដញទរាមខា ាំទគ្ន គ្ាំនិតទនេះត្ថមរ ាំខានទៅហាវ យរសុកទរៀងរ ូត ត្ថមផលូវ 
កនុងទពលដដលធ្លក់កង់រត ប់មកពួកវញិ។ ប ុដនត ទសចកតីភ័នតភា ាំងស្ចម រតីយា ង ទនេះ 
មិនបានឋិតយូរប ុោម នទទ។ លុេះបានទចញផុតឆ្ង យពីសសរសតមភទីដដលមានឥទធិ ពលថមី 
បងខាំឱយរ ាំឭកដល់មទោសទចចតោចាស់ កាំ ឹងក៏ចូលមកអរងួនខាល ាំងទទៀត។ នឹកស្ចត យថ្ល 
មិនគួ្រទស្ចេះខ្លួនចាញ់លបចិទន់ភលន់របស់ទសៀមធូរៗគយៗដល់ទមល េះ! 
ស្ចម រតីភលឺស្ចវ ងយា ងទនេះឋិតទៅបានដតមួយរសបក់ក៏ទសចកតីពីភាល់គួ្ចចុេះទ ើងកនុង ចិោត ។ 
សូមបដីតតុោោរ មានប ូលីស ទមឃុាំ ទៅហាវ យរសុកអទងាតជាមុន ... ដដល 
មានសភាចារបុរសទសុើបសួរយា ងទខ្ទចខ្ទី ក៏មានោរភ័នតរចលាំខ្លេះដដរកនុងោរោត់កតី។ 
ទរឿងចារកមមទោេះរគ្នន់ដតមានពិរុទធ ទោយដផអកជាំទនឿទៅទលើរាយោរណ៍ភាន ក់គរ 
សមាង ត់មាន ក់ប ុទណាណ េះ ដតគ្នម នភសតុត្ថងឯទទៀតមកបចជ ក់ដថមទស្ចេះ។ ទគ្គ្នម នបាន 
ចាប់ឯកស្ចរអវីដដលបគហ ញឱយទឃើញថ្ល ឪពុកនិងកូនបានរបរពឹតតអាំទពើរទរសតមិតតដល់ 
រតង់ណាទ ើយ។ ពិតដមនដតរាជោរទសៀមខិ្លខូ្ចទឆលៀតយកឱោសបារា ាំងបាក់ម្ដ 
បាក់ទជើង ទដើមបចូីលលុកលុយដទណតើ មយកដីដខ្មរ ប ុដនតមនុសសទសៀមមិនជាជនចិតត 
អារកក់រគ្ប់គ្នន ទទ។ ោង ចនទមណី កតី  ទោកទទពយទោសលល កតី របសិនទបើជាមនុសស 
មានពុតតបុតអារកក់ដមន ទមតចក៏មិនទបាេះបង់ខ្លួនទចាលទៅ កនុងទពលដដលខ្លួនធ្លល ក់ 
កនុងកណាត ប់ម្ដទគ្។ ទនេះដបរជាមកយកចិតតទុកោក់ដថទ្ធ ាំខ្លួនទរៀងរ ូតដល់ជា។ មាន 
ទ្ធហានដខ្មរឯទទៀតដដលរតូវរបួស ទ ើយបានមកទដកបនទីរទពទយទសោរកស ដូចគ្នន  
បានរបាប់ថ្ល ទបើកុាំដតមានទសៀមពីរោក់ឪពុក និងធីត្ថដឹកខ្លួនយកមកពីអរចដទ្ធ ាំង 
យប់ទដើមបយីកមកដថរកាទៅបាងកកឱយបានទ្ធន់ទពលទវោទទ ទមល េះសមពិបាកនឹង 
ជាទ ើយទមើលទៅ។ មានមាន ក់ទទៀតបានបចជ ក់ថ្ល ោលទៅអរចដោងទសៀមបាន 
ទ្ធ ាំងរពមឱយទពទយយកមជុលបឺតឈាមោង មកចាក់បចចូ ល ឱយ ទីលវុធ ទទៀតផង។ ឱ ! 



របសិនទបើខ្លួនទាំោក់កាំ ុស ទ ើយទចាទទគ្ទ្ធ ាំងភ័នតរចលាំដមន ! ឱ រទូងទអើយដសន ស្ចត យ 
ទ ើយអួលផា! 
ោងរករងបាងកករតង់ចាំពីទរោយសួនសតវទឈាម េះ “ឌុសិត” (តុសិត) មានរចក 
មួយដបកទចញពីថនល់ធាំ។ លុេះបានចូលរ ាំលងផទេះពីរបីខ្នងមក អនកទដើរកនុងរចកទោេះនឹង 
បានដល់ទៅមុខ្ទគ្ ោា នមួយធាំរស េះ ជចជ ាំងោត រោ បពណ៌ម្បតងចាស់ ដាំបូល 
របក់ទកបឿងរកទៅ។ ទមើលពីថនល់ទៅផទេះទនេះ ទឃើញពុាំសូវចាស់ទទ ទររេះកាំបា ាំងទោយ 
ទដើមស្ចវយុត ចាំបា  និងទដើមផាា ឯទទៀត ដដលទចាលពិទោរលវឹងទលវើយ។ កូនស្ចព ន 
រោលោត រមួយបទគា ងខ្នងកនលងកសិន ទឹកថ្លល ទមម ដដល លមអទោយរពលឹតរក ម។ 
ស្ចព នទនេះជាមទធាបាយភាជ ប់គ្មោគ្មន៍មករចកស្ចធ្លរណៅៈ។ 
ទៅទលើរបងបនទេះទឈើោបពណ៌ស ដដលទោតតាំទរៀបដ រត្ថមមាត់កសិន 
ទដើមទចកទាំបាំដបកដមក បទចចញសនលឹកញឹករោស់ទលើរានខ្ពស់តូចរទដវង ដដលជាទរទើង 
សរមាប់លត្ថទនេះោច់មុខ្។ ទៅចាំទ ៀងខាងទរៅទ្ធវ ររបងធាំទូោយ លមមរថយនតបរ 
ទចញចូលបានយា ងរសួល ស្ចវ យអុករ  ង (រទូងទរពក) មួយទដើមសលឹកស ុបរទរប ទចាល 
មលប់រតម្ឈទៅទលើមាត់ទឹករក់កណាត ល ទ ើយទៅកនុងសួនរក់កណាត ល។ ទរាងមួយ 
របោប់ទោយបនទេះទឈើោបពណ៌ទលឿងរក មទខ្ៀវឆ្ល ស់គ្នន  ទ ើយពយួរទៅទលើទជើង 
ដដកោបទខ្ៀវបានយកមកបចឈរទុទរោមទដើមស្ចវ យទនេះ សរមាប់អងគុយ លដមហទៅ 
ទពលម្ថងទៅត ។ ទីភូមិទនេះពនយល់ ឱយទឃើញថ្ល មាច ស់ពុាំដមនជាអនកមានថមីទទ  ដដលចូល 
ចិតតសង់ភូមិរគឹ្េះសដមតងឫក ឬបទចចញធនធ្លនដដលខ្លួនទទើបរកបាន។ ផទុយទៅវញិអវី 
ៗទៅកនុងទីឋានទនេះសុទធដតទធវើឱយភាពរសគ្ត់រសគ្ាំមានរទពាតជីដូនជីត្ថមកយូរ ទ ើយ។ 
ផទេះក៏មានរូបរាងដបបចាស់ សួនក៏សុទធដតោាំទោយរុកខជាតិដដលបានផតល់ផាា  
ផលល់មលប់ទរចើនតាំណមកទ ើយ។ សនតិភាពសងួតសងប់ទស្ចយរាជយជានិរនតរក៍នុងទីកដនលង ទនេះ។ 
ទៅកនុងសគា ត់ទនេះ ពុាំសូវមានមនុសសអ ូអរទទ។ យូរៗ “ស្ចម ” (កង់បី)មួយ 
រត់ទរា ញរោស់សនទុេះឮសូរភលឹបៗដូចសកុណាទទេះស្ចល ប។ មួយសនទុេះទរោយមក 
តុណហី ភាពក៏បនតទសចកតីសងប់ស្ចង ត់ជាថមីទ ើងវញិ។ ោរមីាន ក់ោន់ទសៀវទៅរោស់ធាំមួយ 
កាល មកអងគុយទយាលដតកទត្ថកកនុងទទ្ធង ដតោងពុាំបានទបើកទសៀវទៅទនេះអានទទ 
ទររេះដភនកសមលឹងទៅឆ្ង យឥតទីទៅ ហាក់ដូចជាទដញត្ថមអរាមមណ៍ទផសងៗដដល 



កាំពុងបដិសនធិកនុងវចិដ ណោង។ កូនរតីលអិតៗរក មៗ ដ លបទណតើ រគ្នន រញង់ត្ថម 
ចទោល េះគុ្មពរពលឹត។ 
សពវដង សពវរគ្ន វោិរោា នបរបូិណ៌ទោយសនតិភាពរបទសើ រយា ងទនេះដតងដត 
ទ្ធក់ចិតតោងម្រកដលង។ ដតទៅម្ថងទនេះោងពុាំទអើទពើផងទ ើយ។ ោងយល់ និងស្ចគ ល់ 
ចាស់ទ ើយនូវកមាល ាំង និងទាំ ាំកាំ ឹង ដដលទបាកបក់ជាពយុេះកនុងរទូងបុរស កទមាល េះជា 
គូ្របចា ាំចិតត។ ដមនទទឬ អនកផងដតងសរទសើរណាស់ដល់ជនដដលទចេះទលើកសទួយ 
ករណីកិចចចាំទរេះមាតុរបទទស ឱយបានខ្ពស់ផុតទលើសមទោសទចចតោទ្ធ ាំងពួង។ ដត 
រចទឡាតអីដល់រជរល ួសទៅជារពទ ើន ទ ើយរបមាថទមើលគយទសចកតីទសនហា 
យកទជើងញក់ញីបុកដបនដូទចនេះ។ ទមតចក៏យកអយុតតិធម៌មកោច់មួលទចាទោងថ្ល ជា 
ចារោរ ីគួ្រដតទោេះអាថ៌កាំបា ាំងទនេះឱយផុតសងសយ័បាន។ 
ោង ចនទមណី ជាអនកយល់ទោយស្ចម នទរសចមកទ ើយ កាំពុងដតរតិេះរេិះបចហ  ទនេះ 
រស្ចប់ដតឮសូរដសបកទជើងអូសខ្ាកៗ មកពីទរោយ។ ទោក ទទពយទោសលល 
ទោយទឃើញមុខ្កូនទចេះដតទរកៀមរកាំដតងដតជួញចិតតរកវធីិបនលប់ទុកខៅៈ 
-យីកូន ទយើងគិ្តទដើរទលង ទមើលរសុកទមើលទទសបនតិច ឬអី? 
ទដើរទលងឯណាទកើតឃុន ផ ទបើសង្រ្គគ មទោកកាំពុងដតរាលោលទឆេះ។ ឯចាំបា ាំងម្ថ 
និងឥណឌូ ចិនទស្ចត ក៏ទទើបដតសងប់រលត់ទៅផង។ 
-ផ ទទើបបានទទួលសាំបុរតមួយចាប់ពីកមួយ សុវឌឍន៍ និងោង អាណុន ដដល 
ទទើបបានទៅោន់កដនលងថមីជា អាាំទភើ ទៅ “ម្ពររីយទតជ”។ 
ោងសួរទោយឆងល់ៅៈ 
-រសុកអីអទចចេះមិនដដលឮទឈាម េះទទ ឃុន ផ? 
-ជាតាំបន់មួយដដលដខ្មរទៅថ្ល សសរសតមភដដលឥ ូវរាជោរម្ថ ត្ថ ាំងជា អាាំទភើ 
“ម្ពររីយទតជ” វញិ ទដើមបឱីយពិទរាេះរណតាំ ជាង។ 
-ខ្ញុ ាំមិនយល់ផងទស្ចេះនូវផលរបទយាជន៍ ដដលទៅទោតដទណតើ មដដនដីរបស់ 
ទគ្មកទធវើជារបស់ឯង ទ ើយដកដរបទឈាម េះោក់ទផតសផាត ស់ដូទចនេះ។ ទមើលចុេះរកឡាញ់ 
រតូវោល យជា “ពិបុលសង្រ្គគ ម”។ កុាំទយើងទឆ្តស្ចម នថ្លដខ្មរៗដដលជាអនករសុក អនកភូមិ 
ទៅទីទោេះទគ្លងង់ទៅទៅត្ថមទយើងទ ើយ។ មួយទទៀតដូចឃុន ផ រជា បរស្ចប់ ទ ើយ 



ឯរបវតតិស្ចង្រ្សតក៏បគហ ញតួយា ងទរចើនណាស់មកទ ើយដដរថ្ល ោររ ាំទោភ 
ដទណតើ មយកដីរបស់ទគ្យា ងទនេះ មិនដមនដដលោ ាំ ឱយមានទសចកតីសុខ្ទទ។ ទមើល 
បារា ាំងទសស និង អាលលឺម ង់ជាឧទ្ធ រណ៍រស្ចប់ ទមើលចុេះសង្រ្គគ មសពវម្ថងទនេះ ទធវើ ឱយ 
មនុសសរាប់ោនោក់ស្ចល ប់បាត់បង់ជីវតិ។ ខ្ញុ ាំបានសម័រគ្ទធវើោងពាបាលរបួស 
ទៅទពលចាំបា ាំងដមនពិត ដតរគ្នន់ដតទៅរការបួសប ុទណាណ េះទទ។ មិនដមនខ្ញុ ាំទពញចិតត 
នឹងោរ របយុទធគ្នន ទស្ចេះទ ើយ។ 
ទោកទទពយទោសលល សមលឹងទមើលមុខ្កូន ទោយទពញចិតត ទ ើយអាណិត ទទើបតបថ្លៅៈ 
-នរណាដឹង? សង្រ្គគ មជាទសចកតីរតូវោររបស់ធមមជាតិក៏មិនដឹងដដរ អាចនឹង 
មានកមាល ាំងអវីធាំ មានឥទធិពលអវីពីនិសសយ័ ទយើងយល់មកបទងាើត ឱយមានដូទចាន េះក៏មិន ដឹង ? 
គួ្រគិ្តទមើលសង្រ្គគ មទលើកគ្នន ទ្ធ ាំង វូងទៅរបខា ាំគ្នន ស្ចល ប់ប ុនទគ្ហាល។ ខ្វេះ 
ណាស់ទដើមទឈើដដលអាចយកសលឹកមកផគុ ាំទ ើយភាជ ប់ជាសាំបុកបាន។ មួយទទៀតទមតច 
ក៏ធមមជាតិបទងាើតឱយមានសតវខ្លេះសីុស្ចច់ ទ ើយសតវខ្លេះទទៀតសីុទៅម ។ ទបើសីុទៅម ទ្ធ ាំង 
អស់គ្នន ទៅវាចប់ទៅទ ើយ។ ដលងទឃើញខាល ទោតរតបាក់ោច់ករមាាំងោត ន់ទៅទ ើយ ។ 
ទណហើ យទរឿងយា ងទនេះ និយាយមិនចប់ទទ។ ផ យល់ថ្ល កនុ ជីវភាពគ្បបទីរ ើសដតភាព 
ខាងលអទដើមបយីកមកទរតករតអាលទៅរបទសើរជាង។ ដូទចនេះគួ្រទយើងទៅទលងត្ថម 
ទសចកតីអទចដើញោយ អាាំទភើ សសរសតមភ ទតើកូនឯងនឹកថ្លដូចទមត ច? ទយើងអាចបងហួស 
ទៅទមើលអងគរបានទទៀតផង។ មួយទទៀតទគ្បានបបួល ផ ថ្ល ឱយទៅទិញដីដរសមួយ 
កដនលងកនុងចគវ ត់ “ទខ្តត” បាត់ដាំបង។ ទបើទឃើញថ្លសមលមម ក៏គួ្រដតទិញដីដដរទោេះ។ 
ទយើងនឹងទៅត្ថាំងភូមិករទៅទីទោេះ។ ទៅកនុងរករងយូរទៅអ័ពទអួណាស់។ 
ត្ថមទមាល ប់របស់ខ្លួន ទីលវុធ ដតងទរោកពីរពហាមទ ើយទដើររតួ តទមើលគុ្មព ផាា  
និងធ្លល ទៅម លមអទៅមុខ្ស្ចោរសុក។ ទដើរបទណតើ រគិ្តបទណតើ រ។ គិ្តអាំពីទពល 
ដដលទោកទៅហាវ យទខ្តត បានចាត់ ឱយខ្លួនទៅភនាំទពញថមីៗទនេះ ទដើមបបីាំទពញទបសក 
កមមរាជោរ និង អាំពីខ្លួនបានជួបនឹង ទវគី្ ជាមិតតរបស់ខ្លួនទធវើោរទៅរករមសមាង ត់។ 
ោលទោេះទភឿនទ្ធ ាំងពីរបានោ ាំគ្នន ទៅអារស័យអាហារទៅទភាជនីយោា ន កុងស្ចាំង។ 
ទៅចាំទរេះមុខ្ដកវរស្ចមារលីោយសូោ ទនងប  ីវតិកផុយលអូក កទមាល េះទ្ធ ាំងពីរក៏ចាប់ 
និយាយពីកិចចបាំទរ ើោរទផសងៗតមក ទីលវុធ ក៏បានទរៀបរាប់របាប់មិតតអាំពីខ្លួនរតូវរបួស 



ធងន់ទ ើយខាម ាំងទរ ើសយកទៅដថរកាទៅអរចដ ទ ើយទៅបាងកកទទៀត។ អធិបាយ 
អាំពីរគួ្ស្ចរ ទោ ក ទទពយទោសលល រពមទ្ធ ាំងកូនគ្នត់យកចិតតទុកោក់ផតល់ថ្លន ាំសងាូ វ 
ទ ើយមហូបអាហាររគ្ប់សពវ។ បនយល់អាំពីថ្ល ខ្លួនដលងបទណាត យ ឱយចាញ់ទបាកអនក 
ណាទទៀតទ ើយ។ ខ្ញុ ាំបានទ្ធ ាំងោក់សមតី ឱយោង ចនទមណី ជារកយធងន់ៗ ឱយឈឺចាប់ 
ទទៀតផង “ទីលវុធ បចច ប់ទសចកតីដថលងរបាប់មិតតរបស់ខ្លួន”។ 
ទវគី្ ស្ចត ប់ទ ើយទបើកដភនកធាៗំ ទ ើយតបៅៈ 
-យី ទីលវុធ ខ្ញុ ាំទភលចឈឹងដតមតងទ ើយ។ មានភ័នតរចលាំធាំណាស់។ 
-រច ាំអីអាហ៎ ស? ទៅហាវ យរសុកសួរទោយរបញាប់។ 
-ដដលថ្ល ទគ្ទធវើចារបុរសមកទសុើបោរណ៍សមាង ត់ទោេះមិនដមនទទ មិនដមន ទទពយទោសលល 
ទទ។ គឺ្ទសៀមមាន ក់ទទៀតដដលបានមកទបើកហាងលក់អីវា ន់មួយទៅផារ ចាស់ទទ ទតើ។ 
ខ្ញុ ាំបានចាត់ឱយទគ្សទងាតខ្ទិចខ្ទីអស់ទ ើយ ត្ថបិុេះ គ្នត់បានទភៀសខ្លួនមក 
រសុកទយើងទោយសលូតរតង់ទទ ដតទទ្ធេះជាយា ងណាក៏ទោយ គ្នត់ជាទសៀមគ្នត់ជា 
ពលរដារបទទសមួយ ដដលបានលូកដទណតើ មដដនដីមាតុភូមិទយើងអស់មិនតិចដដរ។ 
ទីលវុធ សចជ ប់មួយសនទុេះទទើបតបៅៈ 
-ឯងនិយាយទនេះរតូវទ ើយ។ ខ្ញុ ាំបានទៅសបថអងគ រទរសចថ្ល ទបើមិនបានបាត់ 
ដាំបងមកវញិទទ ខ្ញុ ាំក៏មិនខ្ចីទ្ធក់ចិតតរាប់រកទសៀមណាថ្លជាទកលើរមាក់ ជាមិតតភកតីឬជាអវី 
ទ្ធ ាំងអស់។ ប ុដនតមកទ្ធស់ស្ចត យបនតិច ទររេះោរភ័នតរច ាំរបស់ឯងបានបណាត ល ឱយខ្ញុ ាំ 
របរពឹតតអាកបបកិរយិា មិនគ្បបតីបនឹងទសចកតីគួ្រសម និងោរយកចិតតទុកោក់របស់ទគ្  
មិនគួ្រទស្ចេះ! 
មិនគួ្រទស្ចេះ! ទនេះជារកយបទោទ សខ្លួនឯង កនុងទពលកាំពុងទដើររតួតគុ្មពផាា ។ មិនគួ្រទស្ចេះ ! 
ស្ចត យណាស់ មិនគ្បបទីស្ចេះ ឱយជាតិដម្ទមកទមើលគយខ្លួនបានថ្ល ជា មនុសសរល 
មនុសសជួររទមើលគុ្ណទគ្។ 
វគ្គទី ១០ ជួបភង្រ្កតទ ើយដតមានឧបសគ្គធាំរារា ាំង 
ម្ថងពូនគ្នន ជាដខ្ ដខ្ជាឆ្ន ាំ។ សង្រ្គគ មទោកដរប ភង្រ្កត ដរបទិសម្នទជាគ្វាសោ។ ទៅអឺរ  ុប 
អាទមរោិ ាំង អង់ទគ្លស និងរុសសរុីញរចានអាលលឺម ង់ ឱយទ្ធល់រចក។ ទៅកនុង 
មហាសមុរទបា សីុ វិក ជប ុនដកចគា រមាន់រត់ទផាល េះទចញពីទោេះមួយទៅទោេះមួយ 



ទោយអាទមរចិោ ាំងទដញត្ថមដកងរបកិត។ បាងកក ម្រពនគ្រ ភនាំទពញរតូវរគ្នប់ដបករង 
ទរគ្នេះខូ្ចខាតយា ងដាំណាំ ។ 
ទៅម្ថងទី ៩ មីោ គ្ .ស ១៩៤៥ ជប ុនចាប់បានបារា ាំងទៅកមពុជាោក់រទរង ោក់ 
ត្ថងរា ងទ ើយរបោសឱយដខ្មរឯករាជយ។ 
ចាំជាខិ្លដមនមា ទសៀកង្រ្ចចិ ច! ទសៀមដទណតើ មយកដីដខ្មរបាន ក៏ទររេះដតគ្នត់។ 
ឥ ូវគ្នត់ជិតដួលបេះទជើង គ្នត់ដរសកថ្លឱយដខ្មរឯករាជយ។ 
ទៅទសៀមរាប ជប ុនចាប់បចជូ នពួករាជោរសីុវលិបារា ាំ ងទៅភនាំទពញអស់។ 
ឯោយទ្ធហានបារា ាំងោ ាំគ្នន រត់ចូលម្រព ទដើមបរីបរងរបយុទធរបឆ្ ាំងវញិ។ ជប ុនទលើកគ្នន  
បណាត ក់ទៅរគ្ប់ទខ្តត ទ ើយត្ថាំង ឱយដខ្មរទធវើោរជាំនួសបារា ាំងអស់ ឯខ្លួនឯងោន់ 
តាំដណងជាទីរពឹកា។ 
ោលទោេះរបទទសដខ្មរ និងរបទទសទសៀមមានឋានៅៈទសមើរបដ លគ្នន  ទររេះ “ឯករាជយ” 
ដូចគ្នន  ទ ើយជប ុនយកទជើងមកជាន់ពីទលើសងាត់កប់ដកងដូចគ្នន ។ កនុង ោលៅៈទទសៅៈទោេះ 
រពាំដដនសទឹងរពេះរសុក ទសទើរដតរលុបស្ចន មបាត់ ទររេះមនុសសទៅមក 
ហាក់ដូចជាបានត្ថមអាំទពើចិតត។ ពួកទសៀម ូរមកទលងទសៀមរាប ទ ើយទមើលអងគរ ឯ 
ដខ្មរៗរជួលោន់ទៅសួរបងបអូនខាងរកឡាញ់ទឹកទជារបាត់ដាំបង។ 
ម្ថងមួយជាម្ថងអាទិតយ។ ទោយទឆលៀតឱោសពុាំមានកិចចោរទៅោរយិាល័យ ទីលវុធ 
ទរោកពីដាំទណកទ ើង ក៏រតួតទមើលទីលាំទៅប ូលីសស្ចោរសុកដដលសង់ 
ទៅទរាងដវងរបក់សបូវ ទ ើយមានជចជ ាំងរទូងសលឹកដូងលាំងដចកជាបនទប់។ ទោកទៅ 
ហាវ យរសុកកាំពុងដតកិនទបា ចៗថ្ល របពនធប ូលីសមាន ក់ទោេះទុក ឱយមានអាចម៍មាន់គ្រ 
ទរោមផទេះ ទ ើយ ថ្លោងមាន ក់ទទៀតបទណាត យឱយមានរជាាំសអុយគ្រគ្រករស្ចប់ដត ថន រត់ 
មកគ្ាំោប់ទ ើយនិយាយថ្ល៖ 
-រពេះទតជគុ្ណ អាាំទភើ សសរសតមភមកទទៀតទ ើយ។ មតងទនេះមកឡានទ្ធន។ 
នុេះឈប់ទៅថនល់។ 
ទីលវុធ ទដើរតាំរង់មកទភញៀវទោយទឹកមុខ្ទសមើៗ គឺ្មិនធុញរទ្ធន់មិនទរតកអរ។ ោយ សុវឌឍន៍ 
និង ោង ចុោននទ ចុេះពីឡាន ផលិតចា ស់មា ក វរដ៍មួយដដលទលើក ដាំបូលជិត 



ទ ើយមកឈរចាាំរតង់ជទណតើ រស្ចោរសុក។ លុេះ ទីលវុធ មកដល់ជិត បុរស -ង្រ្សតី 
ទសៀមទ្ធ ាំងពីរទលើកម្ដសាំពេះសួរទោយរាក់ទ្ធក់។ 
-ជរមាបសួរទោក សុខ្សបាយជាទទ? 
និយាយគ្នន បទណតើ រ អនកទ្ធ ាំងពីរោ ាំ ទីលវុធ ទឆ្ព េះទៅរកឡានបទណតើ រ។ ោយ សុវឌឍន៍សួរៅៈ 
-ខ្ញុ ាំោ ាំបងបអូនពីរោក់មកទលងផង ទតើទមើលអងគរបានឬទទ ? ទីលវុធ ទោយឥត 
ទ្ធន់ទឃើញមុខ្អនកដាំទណើ រដដលកាំបា ាំងនឹងដាំបូលឡានក៏ទឆលើយទោយរួសរាន់ ទររេះ 
យល់ថ្ល ជាឱោសតបសនងសងគុ្ណទគ្ ដដលបានទទួលទ ើយទលៀងអាហារខ្លួនទៅ 
សសរសតមភៅៈ 
-មានអីទោក មានអីឃុន ខ្ញុ ាំម្ថងទនេះទាំទនរ ខ្ញុ ាំជូនទោកទៅផងក៏បាន របសិន 
ទបើមិនសូវចទងអៀតទពកទទ។ 
-មិនចទងអៀតទទ ដតកុាំទោកពិបាកអី។ រគ្នន់ដតទបើកអនុចដ តឱយក៏អរណាស់ ទៅទ ើយ។ 
ទោយចិតតជាអនកមិនចង់ចាញ់ទសៀមកនុងទសចកតីគួ្រសម ទីលវុធ ទឆលើយវញិ ភាល មៅៈ 
-មិនពិបាកទស្ចេះទ ើយ ខ្ញុ ាំអរណាស់ទោយបានជួបទោក និង ឃុនទ្ធ ាំងពីរ ោក់។ 
មួយទទៀត ខ្ញុ ាំអទចជើញទោក និងឃុនរពមទ្ធ ាំងទភញៀវរបស់ទោកផងទៅពិស្ច  
បាយម្ថងរតង់ឯមាត់បារាយ៍។ 
ថ្លទ ើយក៏ដបរទៅរក ថន ដដលឈរជិតទីទោេះខ្សបិ ឱយជួលរមឺ កដឹកកទនទល ទខ្នើយ 
ទិញមាន់អាាំង ទ ើយរតីរ  ស់ទៅដុតរពមទ្ធ ាំង រស្ច ទឹកកក ដផលទឈើ ទ ើយរប 
ោប់របោររគ្ប់យា ង ទៅទរៀបចាំឯបារាយណ៍ទៅទវោម្ថងរតង់។ ទៅហាវ យរសុក 
បចច ក់ឱយរកមីងរសីៗ ជាអនកជិតខាងពីរោក់ ឱយទៅជួយសលដណាត ាំផង។ បោទ ប់មកដក 
ោបូបយកពីររយទរៀលរបគ្ល់ឱយ ថន។ ចាត់ោរទនេះទរសចទ ើយ ទីលវុធ ក៏ដបរមក 
រកទភញៀវដដលោ ាំខ្លួនទដើរទៅរកឡាន។ 
-យីឃុន ខ្ញុ ាំមកទនេះ ឱយឃុនពិបាកទលៀងបាយទឹកអីទទ ោង ចុោននទ ឧទ្ធន 
ទោយសទមលងរសួយទរសេះ។ 
-ពិបាកអីចឹង រាប់អានរសឡាញ់គ្នន ទ ើយ អនករាជោរដខ្មរតប។ 
លុេះជិតទៅដល់ឡាន ទីលវុធ សមលឹងទៅខាងកនុងទ ើយទុចង ក់រសឡាាំង ោ ាំងទ្ធ ាំងយានិក 
ទ ើយទ្ធ ាំងទៅហាវ យរសុកក៏ទធវើមុខ្មីងមាាំងដូចគ្នន ។ 



កនុងទពលទោេះោយ សុវឌឍន៍ ដដលមិនដឹងទរឿងរា វអវីទស្ចេះក៏ចាប់ទផតើមដណោាំ ឱយស្ចគ ល់គ្នន ៅៈ 
-ទនេះឃុន ទទពយទោសលល វចិិរតករ ជាឪពុកមាជីដូនមួយខ្ញុ ាំ។ ទនេះ ោង 
ចនទមណីជាកូនគ្នត់។ ទនេះទោក ទីលវុធ ជាទៅហាវ យរសុកពួក ទ ើយជាមិតតរបស់ 
អាណុន និង ខ្ញុ ាំ។ ទោកមានចិតតលអណាស់ ទ ើយរាប់អានគ្នន ទៅវញិទៅមកទោយ 
ជិតសនិទធ។ 
អនកទៅកនុងឡានទ ើយទៅទរៅឡាន ទលើកម្ដសាំពេះសួរគ្នន ទៅវញិទៅមក ដត 
ស្ចម រតីភ័នតភា ាំងទរៀងខ្លួនសងួតទឹកមាត់អស់ រករកយមួយមា ត់និយាយពុាំបានផង។ 
ទររេះរបោន់ខ្លួនជាមគ្គុ ទទសក៍ ទីលវុធ របដកកពុាំរពមអងគុយខាងទរោយជា មួយទោក 
ទទពយទោសលល និង ោចនទមណីទទ។ ដូរោង ចុោននទ ដដលមុនអងគុយ 
ទនទឹមនឹងបតីដដលជាអនកោន់ចងាូតក៏រតូវទ ើងជិេះខាងទរោយវញិ ទុកកដនលងមុខ្ ឱយទៅ 
ហាវ យរសុក។ 
កិរយិាយុវជនទ្ធ ាំងពីរដដលម្ចដនយ បានដឹកម្ដមក ឱយជួបគ្នន ជានិចច កនុងទពល 
ទនេះោន់កិរយិាឆឺយៗ ហាក់ដូចជាមិនដដលស្ចគ ល់គ្នន ទស្ចេះ។ មាខ ងគិ្តទឃើញថ្ល មិន 
ដឹងជាទគ្ទៅខឹ្ងសាំបារនឹងខ្លួនឯងយា ងណាទៅទ ើយ ទររេះរសុករបស់ខ្លួនបាន 
ដទណតើ មយកទឹកដីរបស់ទគ្ ចាំដណកមាខ ងទទៀតទៅជាប់ទអៀនទរបៀន ទររេះខ្លួបានទចាទ 
ទគ្ទោយខុ្ស ទ ើយបទចចញោ យវោិររពទ ើនោក់ទគ្ដថមទទៀត។ ទីលវុធ 
យល់ចាស់ដដរ ថ្លខ្លួនទត្ថងទរៀបចាំ ឱយមានយុតតិធម៌ទ ើងវញិ ទោយទទួលសុាំទទ្ធស 
ទ្ធ ាំងឪពុកទ្ធ ាំងកូន ដតហាក់ដូចជាមិនទ្ធន់សមោលៅៈទទសៅៈ។ កុាំបានោង ចុោននទ 
និយាយ ចទចចចាចរ ូតផលូ វ កុាំអីមិនដឹងជាបរយិាោសចទងអៀតចងអល់យា ងណាទទ។ 
ចាំដណកទោក ទទពយទោសលល គ្នត់ក៏ មានគ្ាំនិតរសបដូចគ្នន ដដរ 
គ្នត់ខ្ាំនិយាយពីទនេះពីទោេះបនលប់ ដតទោយឥតទចញ សមតអីវី ឬទធវើកិរយិាយា ងណា 
ដដលអាចឱយស ជីវនិទ្ធ ាំងឡាយ ចាប់ភលឹកថ្លោលពី ទដើម 
អនកធ្លល ប់ស្ចគ ល់អនកកទមាល េះដខ្មរដដរ។ 
ទីលវុធ អងគុយសាំកុករកងុកស្ចម រតី ឺន ង់ ឯភង្រ្កតោង ចនទមណី ោន់ដត 
ទរកៀមរកាំទៅទោយមទោសទចចតោទរចើនរបទភទ មកកទង្រ្ចច លទបាកបាចកនុង 
 ឫទយ័ោង។ 



ទររេះទីលវុធ បានទសនើរសួរទយាបល់ សុវឌឍន៍ ឡានក៏ទបើក ួសភូមិមុខ្ោគ្ 
មិនបានឈប់ទមើលអងគរវតតទទ ទររេះទ្ធ ាំងអស់រសុេះមាត់គ្នន ថ្ល ធ្លល ប់បានមកទមើលទរចើន 
ទលើកទរចើនរគ្នណាស់ទៅទ ើយ។ បនតិចទរោយមករថយនតក៏ ឱយសចដ ដវង ជាោររព 
មានមុននឹងឆលងោត់ទ្ធវ រជ័យចូលទៅកនុងបរទិវណអងគរធាំ។ ពួកអនកដាំទណើ រក៏ោ ាំទៅ 
ឈប់ចាំមុខ្របាស្ចទបាពួន ទ ើយទដើរចូលទមើលវមិានដបកបាក់ទោេះ។ ទោក ទទពយ 
ទោសលល និង ចុោននទ និងោង ចនទមណី ទដើរជួរខាងមុខ្ ឯទីលវុធ និង សុវឌឍន៍ 
ទបាេះជាំហានរទងវើលៗពីទរោយ។ 
ទីលវុធ គ្យគ្ន់រូបទឆ្មោង ចនទមណី ទោយញាប់ញ័រ ទររេះសទងាតទឃើញ ថ្ល 
ោងសគមខុ្សចាំណាាំទដើមបនតិច។ ចាំទរេះចកខុមង្រ្នតីកទមាល េះ ភាស្ចរសកស្ចច់ទនេះ 
បានញុាាំងសាំបុរោងឱយទសលកស្ចល ាំងបនតិចដដរ ដតបណាត លមានដូចជារសមីអវីមួយដដល 
ញុា ាំងឱយអាណិតទ ើយទគ្នរពផង។ ទុកខរពួយបានបនទាំសមផសស និង ទស្ចភណភាព 
ោងឱយោន់ដតមានតុលយភាពរសស់រសគ្ាំទ ើង។ យីកុាំដតខាម សស ជីវនិឯទទៀត កុាំអី 
ទីលវុធ និងសទុេះទៅសុាំទទ្ធសោង អាំទពើរពទ ើនរគ្នតទរគ្ើមរបស់ខ្លួន។ កនុងទពលទោេះ 
ទៅហាវ យរសុកកទមាល េះយល់ថ្ល ោរសុាំទទ្ធសជាោរចា ាំបាច់បាំផុតខានពុាំបានទទ ថវីទបើ 
សមបថបានហាមរបាមខ្លួនថ្ល ដលង ឱយចងទសនហាជាថមីទ ើងវញិបាន។ ទទ្ធេះបីខ្ាំទប់ 
យា ងណា ក៏អនុសាវរយ៍ី ចាស់ ទៅដតទរ ើកទង្រ្ចច លរបាកដរូបទ ើងកនុងវចិដ ណយុវ 
មង្រ្នតីដខ្មរ។ ឱ ! ពីទដើមជិតដិតដល់ទៅគ្នន ទៅវញិទៅមកជារកយ “បង... អូន” យា ងទន់ 
ដផអម។ ឥ ូវទសចកតីសងឃមឹទនេះដបកខាទ ត់ខាច យអស់ ទុកសល់ដតបាំដណកដដលទចាល 
ពនលឺដភលតៗដូចកាំទទចចរម្ណ។ 
បាពួន ពិមានអាោស រពេះោនដាំរ ីរពេះោនទសតចគ្ាំល ង់ ដថវរសីរគ្ប់ លកខណ៍ ... 
ោលទដើរទមើលបុរានវតថុ  លអរកអវីទរបៀបពុាំបានកនុងស្ចកលបានោ ាំ ឱយយុវមិតត 
ដដលញទញើតចិតតគ្នន ទរៀងខ្លួនទោយោរយល់រច ាំ ឱយោន់ដតសុ្ច ាំមាត់កនិយាយរកគ្នន  
របារស័យគ្នន  ទនេះដតងទរបើរកយកណាត លៗទទ មិន ឱយអនកសទងាតោរណ៍ណាចាប់ថ្លន ក់ 
ថ្លធ្លល ប់ស្ចគ ល់គ្នន ទ ើយ។ 
ទោយអស់កមាល ាំងផង ទោយបានអរស័យមហូបអាហារទៅចាំទរេះទទសភាព 
យា ងរសស់របិមរបិយ៍ផង ទ ើយទោយរតូវខ្យល់បក់រទ ៀកៗដថមទទៀត អនកដាំទណើ រ 



ក៏ដបររកកទនទលទខ្នើយដដល ទីលវុធ បានចាត់ដចងទរសចទៅទលើស្ចោដាំណាក់។ 
ង្រ្សតីៗទៅដលវងមាខ ង បុរសៗទៅដលវងមាខ ង។ មិនយូរប ុោម នោរនិយាយទឆលើយឆលងក៏រ ាំ 
គប់អន់ចុេះទោយមានោរដកដទងហើមធូរទសមើៗ មកជាំនួសវញិ។ 
លុេះទឃើញទភញៀវទដកលក់រសួលដូទចនេះ ទីលវុធ ក៏លបចុេះទៅខាងទរោម។ 
ទររេះវចិដ ណកាំពុងខ្វល់រគ្ប់យា ងទពក ដាំទណកក៏រងឹរកបិទដភនកមិនជិត។ រស្ចប់ 
រសល់អស់អងគោយ ទៅហាវ យរសុកក៏ចុេះពីស្ចោសាំណាក់ ទដើមបទីៅរករត្ថ ាំទឹក 
បារាយណ៍ដដលថ្លល ឆវង់។ ទៅកដនលងចុេះទៅងូត រតង់ ជទរៅរតឹមទដើមរទូងខ្លេះ លិចកាល 
ខ្លេះ ឬមួយសនទូង រាជោរទខ្តតបានទបាេះបទគគ លរបចា ាំ សរមាប់ឱយទត្ថងដ លទឹកទលង។ 
កទមាល េះរពួយចិតតកាំពុងដតរបទត្ថងបទគគ លមួយ ទ ើយកាលទមើលទៅខាង កណាត លបារា-
យណ៍ រស្ចប់ដតឮសូរទជើងមនុសសទដើរផលូកៗ មកទធវើ ឱយលអក់ចិតតដដលកាំពុងដតទសុើងមទមើង
ទៅដវងឆ្ង យ។ គិ្តស្ចម នថ្ល ពួទោយ ថន ចុេះមកដងទឹកយកទៅោងចានឆ្ន ាំង ទៅហាវ យ
រសុកក៏ដបរមុខ្មកទ្ធ ាំងមួទៅ ទ ើយក៏ភាញ ក់ទរពើត។ ោង ចនទមណី ទសលៀក រក់ឈុតងូតទឹក
ពណ៌រតួយអាំពិលញញឹមចិចច ចលុយទឹក ទ ើយ ក់ដ រទគ្នេះទជើងតរមង់មករកបទគគ ល
មួយដដលទៅចមាង យ ១ដម ត ពី ទីលវុធ។ 
-អត់ទទ្ធសខ្ញុ ាំផងបានទទ (ោងនិយាយមករក) ទោយខ្ញុ ាំបានមកទមលុេះទមាល យភាពឯោរបស់
ទោកកនុងទពលទនេះ។ ទីលវុធ សទងាតកនុងចិតតទោយអួលផាថ្ល ោងមិនបានទៅខ្លួនថ្ល 
“បងៗ” ដូចសម័យមុនទទ ដតទៅ “ទោក” ឬ “ឃុន” ទៅវញិ។ បទោទ សោងទមតចបានទររេះ 
កាំ ុសមកពីខ្លួនឯងទ្ធ ាំងរសុង។ ោង ចនទមណី ឱនកាលយកមាត់រក មរសស់ទរកបទឹក
ថ្លល រពួសជាដលបងទៅកនុងអាោស ទដើមបបីទងាើតជាកូនឥនទធនូទមើលបានមួយដភលត។ ោង
ដថមវាចា៖ 
-ខ្ញុ ាំទគ្ងមិនលក់ទទ ទររេះរស្ចប់ រសល់កនុងចិតតទពក។ ទោយទឃើញទោកចុេះ មកងូតទឹក ខ្ញុ ាំ
ក៏លបចុេះត្ថមដដរ តបតិអីមកដល់បារាយណ៍មិនបានងូតទឹក ទោេះចាំជា ស យធាំទ ើយ។ 
មួយទទៀតខ្ញុ ាំចង់ជួបទោកបនតិច ទដើមបបីចជ ក់ពីរបីមា ត់ប ុទណាណ េះ។ បារាយណ៍អងគរ និង
បុរាណោា នទ្ធ ាំងឡាយដដលខ្ញុ ាំបានទឃើញជាថមីកនុងទពលទនេះ ោ ាំ ឱយខ្ញុ ាំនឹករពួយដល់ទពល
ដដលធ្លល ប់រកីរាយជាមួយគ្នន  ោលពីសម័យមុន។ ដតទបើត្ថម ទមើលទៅជួបគ្នន ទពលទនេះ 
ជាទវោទរោយបងអស់ទ ើយ ទយើងនឹងដលងភព របសពវបានទឃើញមុខ្គ្នន ទទៀតទ ើយ។ 



អាកបបកិរយិាទោកោលទៅទពទយទសោរក័ស បាងកកទោេះបានបគហ ញឱយទឃើញចាស់ថ្ល 
ទោកសអប់ខ្ញុ ាំណាស់ សអប់រគួ្ស្ចរខ្ញុ ាំណាស់ ទររេះជាខាម ាំងសរតូវ។ ខ្ញុ ាំ មិននឹកខឹ្ងរបោន់នឹង
ទោកទទ សូមបដីតតូចមួយក៏គ្នម នដដរ។ ខ្ញុ ាំសងឃមឹថ្ល ដដលខ្ញុ ាំោត់មករកទោក និយាយនឹង
ទោកកនុងទពលទនេះ ជាភសតុត្ថងឱយទឃើញថ្ល ខ្ញុ ាំនិយាយពិតរតង់ដមន។ ខ្ញុ ាំមិនខឹ្ងនឹងទោក
ទទ ដបរជាសរទសើរ ទោកទៅវញិ ទររេះទោកទលើកទសចកតីរសឡាញ់ជាតិខ្ពស់បាំផុត 
មទោសទចចតោ ទទៀតទ្ធ ាំងអស់ សូមបដីតទសចកតីទសនហាក៏យា ងទោេះដដរ។ 
និយាយមកដល់រតង់ទនេះ ោងទប់ទឹកដភនកពុាំឈនេះក៏តាំណក់ប ុ នរគ្នប់ទរត  ូរ លង់មក
ទលើថ្លព ល់ទ្ធ ាំងសងខាង។ ទីលវុធ នឹកអាណិតញ័រទដើមរទូងប ផអុកទសទើរសទុេះទៅរតកងបី។ 
សចជ ប់មួយរសបក់ធាំទទើបតបៅៈ 
មានោរភ័នតរចលាំធាំណាស់ ោងចាាំខ្ញុ ាំនិយាយរបាប់ោង ឱយអស់ទដើមទង ដតកុាំ និយាយទៅ
ទីទនេះ ទយើងជិេះទូកវញិ។ 
ថ្លទ ើយក៏ដរសកទៅឱយ ថន ឱយោ ាំគ្នន ដសងទូកបារា ាំង ដដលទុកទចាល ទៅទរោមស្ចោ។ 
ទូកទនេះរសួចកាលរសួចកម្នស ទ្ធបទៅទលើទឹក ទ ើយសទុេះទលឿនទៅមុខ្ ទោយដចវពីស ក
ភាជ ប់ទៅនឹងដគ្មទ្ធ ាំងសងខាងទុកសរមាប់គ្នស់ទឹកកនុងកិច្ចកីឡាផាទ ល់ខ្លួន។ 
ទៅចទោល េះទមលថ្លល ទខ្ៀវទ្ធ ាំងពីរ គឺ្ មួយទៅរគ្បពីទលើ ទ ើយមួយទទៀតឆលុេះទៅកនុងទឹក ទូក
រុលទៅមុខ្រតង់ទៅកណាត លបារាយណ៍ ទោយចគវ ក់យា ងមាាំមួនម្នដចវ ទ្ធ ាំងពីរ ដដល 
ទីលវុធ ោន់គ្នស់គ្គគ ទោយបិុ នរបសប់។ ោងចនទមណី អងគុយរប ឈមមុខ្នឹងទៅ-
ហាវ យរសុក សមលឹងទមើលស្ចច់ដុាំទៅកួយម្ដអនកដចវដដលជួនសនធឹង ជួនរុញត្ថមចគវ ក់ 
ទ ើយបរបូិណ៌ទោយថ្លមពល។ ទដើមសគន់ ុចផាា សកបុសមកទលើ ទឹក ឯគុ្មព ទស្ចន ទយាល
រយា បបទោត ងពណ៌មាសទុាំទោយបទោទ រទដើមត្ថមវាទយា ដូច ដងខ្លួនោដោទរោមសទមលង
របគ្ាំទភលងពិណរទយ។  វូងរបវកឹសទុេះទផអើលទទេះស្ចល បទ ើរ ទ ើយដរសកតវា ថ្លជីបៗ។ 
យុវជនទ្ធ ាំងពីរោ ាំគ្នន ទបេះផាា ទស្ចន ោក់ទូកបទណតើ រ ទ ើយស្ចសងទសចកតីបទណតើ រៅៈ 
-មានោរភ័នតរចលាំធាំណាស់ោង ទ ើ យខ្ញុ ាំមិនដឹងថ្ល នឹងសុាំទទ្ធសោងដូចទមតចបានចាំទរេះ
កិចចអាំទពើកាំ ុសរបស់ខ្ញុ ាំ។ មួយទទៀត ខ្ញុ ាំមិនដឹងជាតបគុ្ណយា ងណា ទទចាំទរេះកិចចដដល
ោង និង ទោក ទទពយទោសលល បានជួយជីវតិខ្ញុ ាំឱយគ្ង់រទង់មកដល់សពវម្ថង។ 



-សុាំទទ្ធសអីបង ោងរបូតមាត់ទៅថ្ល “បង” ដូចពីទដើមដដលជាទ តុោ ាំឱយ ញញឹមសងួត 
មួយមកទលើភ័ង្រ្កត ទីលវុធ។ 
-ខ្ញុ ាំពុាំដដលនឹករបោន់ទទ ពុាំដដលនឹកថ្ល បងរបរពឹតតឆ្គ ាំឆគងរតង់ណាទទ។ កាំ ឹងរបស់បង 
តបតចាំទរេះអាំទពើរទរសតមិតតរបស់របទទសខ្ញុ ាំ ទនេះចាំជារតូវទ ើយ។ ខ្ញុ ាំពុាំ ដដលសរទសើររោា
ភិបាលរគ្ប់រគ្ងទោយពួកោន់អាំណាចផាត ច់ោរ ដដលលួចឆមក់យកដដនដីទគ្ មកពរងីក
អាណាទខ្តតរបស់ខ្លួនឯងយា ងទនេះទទ។ អាំទពើដបបទនេះទបើជាជន ស្ចមចដ ធមមត្ថរបរពឹតត 
ទោកចាត់ថ្លលួចបលន់ ដតរោា ភិបាលណាមួយជាអនកទផតើម គ្ាំនិតទៅវញិ អនក ផងទគ្ទៅថ្ល
ជាកិចចនទយាបាយ។ ខ្ញុ ាំមិនទសងើចសរទសើរទទ ចាំទរេះនទយាបាយដបបទនេះ។ រគួ្ស្ចរខ្ញុ ាំ ទ្ធ ាំង
អស់គ្នន ក៏យល់យា ងទនេះដដរ។ ទដើមបបីាំបាត់ទៅ ត្ថមោរអាចបាន នូវអយុតតិ ធម៌ និង 
កាំណាចម្រពម្ផសដដលស្ចយទចញពីនទយាបាយដបបទនេះ ខ្ញុ ាំបានសម័រគ្ ចិតតទធវើោងពាបាល
ទោយមានបាំណងជួយដថរកាអនករងទរគ្នេះ ទររេះសង្រ្គគ ម មិនថ្លជាតិណាៗទ ើយ។ 
អូន! ទីលវុធ ទៅោងយា ងទនេះទោយរ ាំទភើបចិតត។ បងសូមទគ្នរពទោយ ទស្ចម េះចាំទរេះោរ
យល់រតូវរបស់អូន។ ដតទទ្ធេះបីរសឡាញ់ជាតិយា ងណាក៏មិនរតូវោន់អាកបបកិរយិា
រពទ ើនរគ្នតទរគ្ើមតបសនងនឹងធម៌សបបុរស និងមនុសសធម៌ទទ។  បងខឹ្ងរចទឡាត ួស
ទពក ទររេះមានោរមួយ... 
តមក ទីលវុធ ក៏ត្ថ ាំងទរៀបរាប់អាំពីសាំបុរត ទវគី្  ដដលទចាទោងថ្ល ជាចារង្រ្សតី អាំពីខ្លួនទៅត
រកហាយរត់ចូលទធវើទ្ធហាន ទ ើយអាំពីោរជួបគ្នន ទៅទលើកទរោយជាមួយ ទវគី្ ដដល របាប់
ខ្លួនថ្លភ័នតរចលាំវញិទទ។ ោងរតង់រត្ថប់សមតីខ្ាវៗដដលលន់តួថ្លខ្លួនខុ្ស។ ោងទៅទសងៀម
ទភលចទបេះ ផាា ទយានយានដដលរា ាំចាក់កាច់លអទឆើតទរោមសនទុេះម្នវាទយា។ 
-កាំ ុសបងធាំណាស់ មិនដឹងដកខ្លួនយា ងណា ឱយរួចទទ។ អូនទអើយ ! វាសោទយើងមុខ្ដត
មិនបានជួបរួមរក័សគ្នន ដូចទគ្នលបាំណងទដើមទទ។ ទយើងជួបមុខ្គ្នន ទពលទនេះ របដ លជា
ទលើកចុងទរោយបងអស់ទ ើយ ទររេះបងបានទៅសចាច របណិធ្លន ចាំទរេះរពេះភ័ង្រ្កតរពេះពុទធ
រូបទៅអងគរថ្ល ដរាបណាទខ្តតដខ្មរ ដីដខ្មរដដលបានទៅទសៀម  ចាំទរេះកិចចដដលោង និង 
ទោក ទទពយទោសលល បានជួយជីវតិខ្ញុ ាំឱយគ្ង់រទង់មកដល់សពវម្ថង។ 
-សុាំទទ្ធសអីបង ោងរបូតមាត់ទៅថ្ល “បង” ដូចពីទដើមដដលជាទ តុោ ាំឱយ ញញឹមសងួត 
មួយមកទលើភ័ង្រ្កត ទីលវុធ។ 



-ខ្ញុ ាំពុាំដដលនឹករបោន់ទទ ពុាំដដលនឹកថ្ល បងរបរពឹតតឆ្គ ាំឆគងរតង់ណាទទ។ កាំ ឹងរបស់បង 
តបត ចាំទរេះអាំទពើរទរសតមិតតរបស់របទទសខ្ញុ ាំ ទនេះចាំជារតូវទ ើយ។ ខ្ញុ ាំពុាំ ដដលសរទសើ 
រោា ភិបាលរគ្ប់រគ្ងទោយពួកោន់អាំណាចផាត ច់ោរ ដដលលួចឆមក់យក ដដនដីទគ្ 
មកពរងីកអាណាទខ្តតរបស់ខ្លួនឯងយា ងទនេះទទ។ អាំទពើដបបទនេះទបើជាជន ស្ចមចដ 
ធមមត្ថរបរពឹតត ទោកចាត់ថ្ល លួចបលន់ ដតរោា ភិបាលណាមួយជាអនកទផតើម គ្ាំនិតទៅវញិ 
អនកផងទគ្ទៅថ្លជាកិចចនទយាបាយ។ ខ្ញុ ាំមិនទសងើចសរទសើរទទ ចាំទរេះ នទយាបាយ ដបប 
ទនេះ។ រគួ្ស្ចរខ្ញុ ាំទ្ធ ាំងអស់គ្នន ក៏យល់យា ងទនេះដដរ។ ទដើមបបីាំបាត់ទៅ ត្ថមោរអាចបាន 
នូវអយុតតិធម៌ និង កាំណាចម្រពម្ផស ដដលស្ចយទចញពីនទយាបាយ ដបបទនេះ ខ្ញុ ាំបានសម័រគ្ 
ចិតតទធវើោងពាបាលទោយមានបាំណងជួយដថរកាអនករងទរគ្នេះ ទររេះសង្រ្គគ ម មិនថ្ល 
ជាតិណាៗទ ើយ។ 
អូន! ទីលវុធ ទៅោងយា ងទនេះទោយរ ាំទភើ បចិតត។ បងសូមទគ្នរពទោយ 
ទស្ចម េះចាំទរេះោរយល់រតូវរបស់អូន។ ដតទទ្ធេះបីរសឡាញ់ជាតិយា ងណា ក៏មិនរតូវ 
ោន់អាកបបកិរយិារពទ ើន រគ្នតទរគ្ើមតបសនងនឹងធម៌សបបុរស និងមនុសសធម៌ទទ។ 
បងខឹ្ងរចទឡាត ួសទពក ទររេះមានោរមួយ... 
តមក ទីលវុធ ក៏ត្ថ ាំងទរៀបរាប់អាំពីសាំបុរត ទវគី្ ដដលទចាទោងថ្ល ជាចារង្រ្សតី  
អាំពីខ្លួនទៅត រកហាយរត់ចូលទធវើទ្ធហាន ទ ើយអាំពីោរជួបគ្នន ទៅទលើកទរោយជាមួយ ទវគី្ 
ដដលរបាប់ខ្លួនថ្លភ័នតរចលាំវញិទទ។ 
ោងរតង់រត្ថប់សមតីខ្ាវៗ ដដលលន់តួថ្លខ្លួនខុ្ស។ ោងទៅទសងៀមទភលចទបេះ 
ផាា ទយានយានដដលរា ាំចាក់កាច់លអទឆើតទរោមសនទុេះម្នវាទយា។ 
-កាំ ុសបងធាំណាស់ មិនដឹងដកខ្លួនយា ងណាឱយរួចទទ។ អូនទអើយ ! វាសោ 
ទយើងមុខ្ដតមិនបានជួបរួមរក័សគ្នន  ដូចទគ្នលបាំណងទដើមទទ។ ទយើងជួបមុខ្គ្នន ទពល ទនេះ 
របដ លជាទលើកចុងទរោយបងអស់ទ ើយ ទររេះបងបានទៅសចាច របណិធ្លន 
ចាំទរេះរពេះភ័ង្រ្កតរពេះពុទធរូបទៅអងគរថ្ល ដរាបណាទខ្តតដខ្មរ ដីដខ្មរដដលបានទៅទសៀម 
វគ្គទី ១១ កគហ ររតទោកទរាទិ៍ទលើចុងអាំពិល 
ស្ចព នស្ចវ យដូនដកវ ជាទគ្នលជាសចដ មួយកាំណត់រពាំដដន ទខ្តតទរធិ៍ស្ចត់ 
និងបាត់ដាំបង។ កនុងសម័យដដលទសៀម ចូលមកញក់ញីរបទទសទយើង ស្ចព នទនេះក៏ 



ោល យទៅជាស្ចព នអនតរជាតិ របឈមមុខ្កមពុជរដា ដដលរួញទ ើយទខ្ើចទ ើងតូច 
ចាំទរេះរបទទសម្ថ ដដរបាថ្លន ចង់ទធវើអាលលឺម ង់ ឬ ជប ុនកនុងអាសីុអាទគ្ន ៍។ 
ឥ ូវទមទោល ងទ្ធ ាំងឡាយបាក់ទោងទផាល េះចទងាេះអស់ ទ ើយកូនសាំរយក៏រតូវ ខាច ត់ 
អាណាទខ្តតដដលខ្លួនបានទលប ទ ើយស្ចល ក់ទៅរក់កណាត លបាំពង់ទោេះ ឱយមក 
មាច ស់ទដើមវញិ។ ធមមត្ថសតវដសវងរកអាំរ មិនដដលរោស់ ឱយចាំណីដដលកាំពុងរតបាក់ 
ទលបទោយគយៗរសួលៗទទ។ ដូទចនេះទត្ថងដតមហាអាំណាចដដលមានជ័យជាំនេះកនុង 
សង្រ្គគ ម ទោកទលើកទី២ កាំទញើញបងខាំទទើបរទបេះពីមាត់ពីរកញាាំ។ 
ម្ថងទី ៨ ធនូ  គ្ .ស ១៩៤៦ សទមលងមា សីុនធងន់ៗ ម្នរថយនតបនទុកទ្ធហានដខ្មរ 
បានកទរមើករ ាំជួលអពទរពឹករពហាម ដដលទរស្ចបរករងទរធិ៍ស្ចត់កនុងទរស្ចមធ្លតុ 
អាោសរតជាក់ោ ាំឱយទទួលទដករសណុកមិនចង់កទរមើកខ្លួន។ ទគ្នមរថយនតម្ន 
ចាំគយពពកធូលីដដល ុយគួ្ចទ ើង ទររេះកមាល ាំងទលបឿនឡានខាងមុខ្។ ទៅសង 
ខាងថនល់ ផទេះអនករសុកនិង ខ្ទមអនកដរស បានបគហ ញទីត្ថ ាំងខ្លួនទោយទភលើងភនក់ទគ្នម 
ដដលទឆេះប ផអុយ ឬទោយគ្ាំនរសលឹកទឈើសងួតដដលទគ្បានទបាសរបមូលទុក ទ ើយ 
ដដលបទចចញអណាត តសទោធ សទៅធ ផាយកាំទៅ និងសុខុ្មាលភាពម្នជនចាស់ៗ 
ដដលចាញ់រគ។ 
ទៅទលើរថយនតឥតដាំបូល ទ្ធហានោក់ោ ាំទភលើងបចឈរចទោល េះកាលជងគង់ 
ទ ើយឱបម្ដកាំទរបានកនុងចរនតខ្យល់រតជាក់។ ទរោមកិចចរតួតរត្ថនិងពចជ ោរម្ន 
ទោកជូ ុង កនុងឋានៅៈជាទទសរដាមង្រ្នតីទ ើយ ឧ .ស ដឺ សុងដគ្បរ ជាតាំណាងបារា ាំង 
ទយាធ្លទយើងបានទចញដាំទណើ រទឆ្ព េះទៅោន់បាត់ដាំបង ទដើមបលុីបោងអាមា សមុ ខ្ 
ដដលោ ាំឱយទៅត រកហាយចិតតជាង ៥ឆ្ន ាំមកទ ើយ។ 
ទមា ង ៧គ្ត់ កងកបួនរថយនតបានចូលដល់ទគ្នរពាំដដន ោយទ្ធហានដខ្មរមាន ក់ 
និងោយតាំរួតទសៀមមាន ក់ បានចុេះ តថទលខាទលើទសចកតីកត់ទ តុបចជ ក់អាំពីលកខណៅៈ 
ោរឆលងរពាំដដន។ ោរចុេះសីុទញ ទនេះ បានទធវើទៅរតង់រក់កណាត លទស្ចម េះម្នស្ចព ន 
ស្ចវ យដូនដកវ។ 



បោទ ប់មកកងតរមួតម្ថក៏ទ ើងទឆ្ព េះទៅបាត់ដាំបង។ មួយសនទុេះទរោយមក ទទៀតរថយនត 
“ទៅា ោរ” មួយ ទោយមានរថយនតផទុកទ្ធហានជាងជួនទៅផង ក៏ទចញ 
ដាំទណើ រតរមង់ទៅទិសដតមួយទោេះដដរ។ 
ទៅទមា ង ៨ និង ១៥ោទី កបួនរថទីពីរទ្ធ ាំងអស់មាន ១៥ ទរគ្ឿងក៏ទបើកទចញ 
ទៅត្ថមទទៀត។ ពុាំបានប ុោម នក៏ទៅទគ្ឿងនឹងស្ចព នទឈើ ដដលពួ កទសៀមបានពនយុេះ ឱយ 
ពួកឧទ្ធទ មដុតបាំផាល ញ ទដើមបរី ាំខានដាំទណើ រទនេះ។ ពួកទ្ធហានជាងបានោ ាំគ្នន ទធវើោរប េះ ប ុន 
អស់ទពលជាងមួយទមា ងទទើបទរសច។ ទោយទ តុថ្ល ពួកដខ្មរឥសសរៅៈបានលប 
ផាត ច់ផលូ វគ្មោគ្មន៍ទៅទរចើនកដនលងទទៀត លុេះដល់ោង ចទទើបកបួនរថយនតបានចូលទៅ 
ដល់ទីរបជុាំជនទមាឫសស។ី ទៅយប់ទោេះពួក ឧទ្ធទ មបានមកលបបាញ់បទងអើល មួយ 
សនទុេះរតង់ស្ចថ នីយ៍អយសម័យយាន។ កងរថយនតលាតបានទចញរតួតទមើលោរណ៍ 
ទ ើយសទងាតទឃើញថ្លស្ចព នទឈើោោត្ថមថនល់ ទៅរករងបាត់ដាំបងចាប់ទឆេះ  ុយរទ 
ទោម។ 
រពឹកម្ថងទី ៩ ទមា ង ៨ កងទ្ធហានក៏ទចញដាំទណើ រ ពីរករងទមាងឫសស ីទ ើយពីរ 
ទមា ងទរោយមក ក៏ចូលទៅដល់ស្ចព នថម។ ោ លទោេះបាត់ដាំបងមានសភាពហាក់ដូច 
ជាទីរករងមួយស្ចល ប់ បាត់បង់វចិដ ណ។ អនករសុកបិទទ្ធវ រស្ចង ត់រជាបទ ើយពុាំមានចរនត 
អវីទ ើយកនុងវថីិោោ។ ទមា ង ១០កនលេះ ឧ .ស ដឺ សុងដគ្បរ ចូលទៅោន់សណាា គ្នរ ទខ្តត 
ទោយមានោយ ភារនិទរវា ាំងភ័យ ជាទមចគវ ត់ រពមទ្ធ ាំងោយទ្ធហានឯទទៀតទៅ 
ចា ាំទទួល។ ោលទោេះ ពួកទសៀមទ្ធ ាំងអស់គ្នន  សុទធដតទសលៀករក់ឯកសណាា នទពញ យស 
ដតមុខ្ស្ចល ាំង ទររេះស្ចត យចាំណីដដររបូតពីមាត់។ 
ទោដងទកើ ទង់ដខ្មរ -បារាាំង ក៏ចាប់រោស់ផនត់ត្ថមចរនតខ្យល់ទ ើងវញិ។ បនតិច ទរោយមក 
ទទើបមានពិធីរបគ្ល់ដដនទខ្តតជូនទោក ជូ ុង ជាតាំណាងរាជរោា ភិបាល 
ដខ្មរទដើមបោីន់ោប់ជាថមី ទរោយដដលទឹកដីទោេះបានររត់របាស់ទៅជាង ៥ឆ្ន ាំ។ 
ទរោមទសចកតីដឹកោ ាំយា ងសកមមម្នមង្រ្នតីដខ្មរ ជីវភាពទ្ធ ាំងខាងរាជោរ ទ្ធ ាំង ខាងមហាជន 
ក៏ចាប់ទរៀបចាំមានដាំទណើ រទ ើងទោយរួសរាន់។ មិនដមនចាត់ោរបាន 
ទោយរសួលៗប ុោម នទទ។ ទររេះអនកដដលដកខ្លួនថយទៅ បានបងាប់ទរាយអាំដបងដប 
បងាប់បោល  ទរលគឺ្ញុេះញង់ពួ កដខ្មរឥសសរៅៈ ចាំនួន ៥៦០០ោក់ទធវើឱយរ ាំខានរគ្ប់ដបប 



យា ង។ ទាំរា ាំបង្រ្គា បចលោទនេះ ឱយស្ចបរោបអស់បាន រតូវខាតទពលទរចើនឆ្ន ាំទៅមុខ្ 
ទទៀត ទររេះយល់ថ្ល ទខ្តតទ្ធ ាំងមូលរតូវោរររទសចកតីលាំបាកទរចើនពន់របមាណ រោា  
ភិបាលដខ្មរ ក៏ទរ ើសមង្រ្នតីទឆើតៗទរចើនោក់ ឱយមកោន់ោប់រគ្ប់ោទី។ ោលទោេះ  ទីលវុធ 
ក៏បានទទួលបងាប់ផាល ស់ពីទខ្តតទសៀមរាប ទដើមបមីកោន់តាំដណងជាភួឈួយ ទខ្តតទីពីរ 
ទៅបាត់ដាំបងដដរ។ 
ទោកភូឈួយទខ្តតទីពីរ ពិនិតយទោយរបរងទរបៀបនូវទសចកតីរាយោរណ៍ ប ូលីស 
និងស្ចោរសុកដដលជូនដាំណឹង អាំពីទចារកមម និងទភវរកមម ដដលជនរួមជាតិ កនុងដដនទខ្តត 
កាំពុងរងទរគ្នេះទៅទ ើយ។ រកិ ក! សួរគ្នលឺេះទ្ធវ រទបើក។ ទោយទធវើដភនក 
រក ឺតរកឡាប់បលុងតុងរក់ឯកសណាា នោគី្ទដើររតរនៗ ោន់ោមប័រតមួយមកជូន 
ទីលវុធ។ រកទ កទឃើញទឈាម េះទភញៀវោលណា មុខ្រាជោរទនេះ សដមតងោរទងឿងឆងល់ 
មួយសនទុេះ ោយទោយទសចកតីទរតកអរផង ទ ើយរបាប់ទៅទលខ្ហារទីោេះថ្ល៖ 
-អទចជើញគ្នត់ចូលមក។ ចាំដណកខ្លួន ទីលវុធ វញិក៏របញាប់ម្ដតរមង់រកវា ត់ 
សាំរួលអាវទរៅ ទ ើយទដើរទចញពីទរោយតុមកចា ាំទទួល។ 
ោលទោេះ អនកដដលទដើរចូលមកក៏ភាញ ក់មិនតិចដដរ ទោយទឃើញអនកោន់ 
អាំណាចទលើកម្ដសាំពេះទគ្នរពខ្លួនយា ងសុភាព។ កនុងទពលទលើកម្ដសាំពេះតបវញិ ទភញៀវ 
ទោេះក៏ភាល ត់មាត់៖ 
-យី ទោកកមួយទទទតើ ខ្ញុ ាំអរណាស់ ខ្ញុ ាំគិ្តថ្ល នឹ ងោ ាំគ្នន ទៅទលងនឹងទោកកមួយ 
ឯទសៀមរាបឯទណាេះទតើ ទររេះរលឹកណាស់។ ត្ថ ាំងពីបានទទួលទ្ធនអាហារយា ង ឆ្ង ញ់ 
ជាមួយគ្នន ទៅបារាយណ៍មក ក៏បាត់ដាំណឹងឈឹងសូនយ។ 
ទីលវុធ ញញឹមទ ើយអទចជើញទភញៀវ គឺ្មិនដមនរណាទរៅពីទោក ទទពយទោ សលល ទទ 
ឱយអងគុយទៅទៅអីមុខ្តុ ឯខ្លួនអងគុយទៅអីទនទឹមទៅមាខ ងដដរ រួចទ ើយទទើប និយាយៅៈ 
-ខ្ញុ ាំទរតកអរណាស់ ដដលបានជួបទោកទៅទពលទនេះ។ ខ្ញុ ាំគិ្តស្ចម នថ្លទោក 
អទចជើញទៅរបទទសម្ថផុតទៅទ ើយ។ 
-ទៅណា! ខ្ញុ ាំមកត្ថ ាំងលាំទៅ ទៅរសុកដខ្មរជាស្ចថ ពរទ ើយ។ រគួ្ស្ចរខ្ញុ ាំក៏មកទៅ 
រួមគ្នន អស់ដដរ។ 



សងឃមឹដដលោលពីមុនកប់បាត់ទៅកនុងគ្ាំនរទុកខ និង កងវល់រគ្ប់យា ងដដល 
មករគ្បសងាត់រទូងភូឈួយទខ្តតកទមាល េះ ឥ ូវក៏រុលទងើបទចញបានមកអរងួនទបេះដូង 
ទោយទរតកអរឥតឧបមា។ ដដនដីទ្ធ ាំងឡាយ ដដលខាច ត់បាក់ដបកទៅទោេះ ឥ ូវបាន 
ចូលមកកនុងរងវង់របជាជាតិអស់វញិទ ើយ ទរលគឺ្លកខខ្ណឌ ទ្ធ ាំងប ុោម ន ដដលខ្លួន 
បានសចាច ចាំទរេះរពេះភ័ង្រ្កតរពេះពុទធរូបទៅអងគរវតតក៏បានសទរមចដូចបាំណងទ្ធ ាំងអស់។ 
ដូទចនេះទ ើយទទើបទសចកតីសងឃមឹយា ងទន់រតជាក់បានមករុ ាំរកទស្ចប ឫទយ័មង្រ្នតី កទមាល េះ។ 
ទោយខ្ាំទប់សងាត់មទោសទចចតោរគ្ប់ដបបយា ងដដលពុេះររ ទោកភូ ឈួយក៏សួរថ្ល៖ 
-ទោកអទចជើញមកទនេះមានោរអីដដរ! 
-ទោកកមួយ ោលដដលម្ថមកោន់ោប់ោរទីទនេះ ខ្ញុ ាំបានទិញដីដរសពីអនកទនេះ បនតិច 
អនកទោេះបនតិច ទៅភូ មិទរជាយទមទសរបមូលទៅបាន ១៥០ ិកត្ថ។ ឥ ូវខ្ញុ ាំយក 
លិខិ្តលក់ដូរ ដដលទធវើកនុងទពលទោេះមកជូនរាជោរថមី បចជ ក់សាំគ្នល់ ជាកមមសិទធិ 
របស់ខ្ញុ ាំតទៅ។ 
-បានទោកបាន សូមទោកទុកឯកស្ចរទៅទីទនេះសិនចុេះ ចា ាំខ្ញុ ាំចាត់ោរជូន។ 
ទុចមួយសនទុេះដូចជា ចង់រករកយនិយាយតទៅទទៀត ទទើបោមឺុនកទមាល េះសួរ 
ដថមទទៀតថ្ល៖ 
ចុេះសពវម្ថងទនេះទោកទៅឯណា? 
-ទៅឯទរជាយទមទសឯទណាេះ! អទចជើញទោកកមួយទៅទលងផទេះបានមតង។ មាន 
អីទ្ធនចូលទៅបានរសួលទទទតើ។ ខ្ញុ ាំបានទលើកផលូ វមកជាប់ថនល់រាជោររស្ចប់ទ ើយ។ 
ទោយឮសូរឡានបរមកត្ថមផលូវតូច ដដលទលើកោត់ដរសកាំពុងមានរសូវទុាំ ទៅ សងខាង 
ទ ើយចូលតរមង់មករកផទេះ បុរសមាន ក់ទសលៀកទមម រក់ទមម  ដបបអនករចូតោត់ 
ទដើរផងរត់ផងទចញត្ថមទ្ធវ រតូច ដដលទចាេះកនុងរបងទឈើរគ្នក់មាាៗំ  ទ ើយទបាេះតាំទរៀប 
របកិតគ្នន ដូចសនិតទចក។ បុរសទោេះទចញមកខាងទរៅក៏របទេះរថ សបីមួយបរ ទោយ 
មាណពមាន ក់ទសលៀកទខាទជើងដវង ទ ើយអាវសឺមីម្ដខ្លីោគី្បចឈប់មា សីុនឡាន ទ ើយ 
បងវិលទជើងទោតឆាុបមកដី។ ប ូលីសទខ្តត  ៤ោក់របោប់ទោយោាំទភលើងមីម្រតដយ តជាប់ 
ទៅម្ដ ក៏ចុេះរស ពីទលើយានត្ថមមកដដរ។ អនកទបើកឡានសួរទៅបុរសទសលៀករក់ទមម  ថ្ល៖ 
បង ទោកទទពយទោសលល ទៅឬទទ? ខ្ញុ ាំជាភូឈួយទខ្តត ខ្ញុ ាំមានោរជួបទោក បនតិច។ 



បោទ ប់ពីបទគអ នខ្លួនទ ើយសាំពេះ បុរសរសុកដរសទោេះតប៖ 
-ទ្ធនទរបាស ទោករបរស ទោករសីបានទច ញពីងងឹតៗទមល េះ ទៅភូមិភនាំធាំ 
ទដើមបទីៅរកជួលមនុសសមករចូត... ទបើរពេះទតជគុ្ណមានោរអីៗ ជួបនឹងោងក៏បាន។ 
ោងចាត់ោរជួសទោកឪពុកបានទ្ធ ាំងអស់។ 
ថ្លទ ើយក៏សទុេះទៅទបើកទ្ធវ រធាំ ដដលរបោប់ទោយបនទេះនិងចាំរងឹដដកយា ងមាាៗំ  
លុេះរថយនត សបីវារចូលផុតទៅ ទ្ធវ របងក៏បិទឃិបមកវញិ។ ទោយឮសូរសទមលងឡាន  
ោងចនទមណី ទសលៀករក់ពណ៌ ម្ផទទមឃត្ថមលាំអានរសុកដរស ដតមាន លមអររតង់ទដើម 
រទូងទោយបនទេះ និងរ ាំទយាលជរសស្ចអ តបានទដើរទចញមកទមើលទោយនឹកពិភាល់កនុង 
ចិតតថ្ល ឪពុកោងទមតចក៏រ ័សរត ប់មកវញិទមល េះ ន៎  ... លុេះទឃើញរថយនត សបីទ ើយ 
ទឃើញរបរសៗទសលៀករក់ដបបទ្ធហាន ោងក៏តក់សលុតមួយសនទុេះ។ 
ទីលវុធ ដដលទទើបបររថយនតចូលមកក៏ទោតចុេះ ទោេះមួកសាំពត់ហាមធាំទន់ 
របផាល កគ្ាំោប់ោង ទទើបោងស្ចគ ល់ទ ើយទលើកម្ដសាំពេះដថមទ្ធ ាំងញញឹមផង។ 
-យីទោកទទទតើ ខ្ញុ ាំខ្ាំដតភ័យ។ ទោកមានធុរៅៈអី? អទចជើញទោកមកកនុងផទេះ។ 
ភូឈួយទខ្តត ក៏ដបរមកបគគ ប់ ឱយប ូលីសមាន ក់ោក់ឡានចតទរោមស្ចវ យមួយ 
ទដើមដុេះកនុងោនមុខ្ផទេះ ទទើបទ ើងជទណតើ រពីរបីោ ាំចូលទៅកនុងភូមិរគឹ្េះដដលទទើបសង់ រួច 
រវាង ៤ ទៅ ៥ដខ្ប ុទណាណ េះ។ ោរអីទចជើញទភញៀវអងគុយទៅស្ច ុងទធវើពីខ្លឹមោងនួន 
លមអរទោយដកបមានផាា រសស់ៗ ទ ើយដដលទទើបបានទទួលថមីៗដដរពីបាងកក។ ោង 
ចាត់ឱយរសីបាំទរ ើមាន ក់ទលើកទឹករកូចោក់ទឹកកកពីរដកវយកមកជូន។ ភ័ង្រ្កតោងញញឹម រសស់ 
ោងចាប់និយាយៅៈ 
-ឃុន ផ បានរបាប់ខ្ញុ ាំអស់ទ ើយថ្ល ទោកបានជួយចាត់ោរបចជ ក់កមមសិទធិ 
ទលើដីធលីទនេះបានរួសរាន់ណាស់។ ចាំដណកខ្លួនខ្ញុ ាំ (ោងដថមទ្ធ ាំងសទមលងទអៀនបនតិច) ខ្ញុ ាំ 
ក៏បានសងឃមឹទុកថ្ល ម្ថងណាមួយទោកនឹងមកទលងខ្ញុ ាំពុាំខានដដរ។ 
-ោងទអើយ កនុងទពលទនេះខ្ញុ ាំរវល់ដកខ្លួនពុាំរួច ទស្ចេះដតមតង អស់ពីទរឿងមួយធ្លល ក់ 
ទៅទរឿងមួយទទៀត។ សូមោងកុាំរបោន់ទទ្ធសថ្លខ្ញុ ាំជួរ ថ្លខ្ញុ ាំបាំទភលចទចាលគុ្ណោង និង 
ទោកឪពុករបស់ោង។ សូមបដីតម្ថងទនេះ ជាម្ថងអាទិតយផងក៏ខ្ញុ ាំមិនទាំទនរដដរ ទោក 



ទទសរដាមង្រ្នតីបានទរបើឱយខ្ញុ ាំមករតួតប ូលីសដដលត្ថាំងពរគយត្ថមផលូវថនល់។ ខ្ញុ ាំទឆលៀតឱ 
ោសទនេះ ទឆៀងចូលមកសួរសុខ្ទុកខទោក និង ោងមួយដភលតប ុទណាណ េះ។ 
-ទោកធាំចាត់ោរយា ងទនេះរតូវណាស់ ទររេះថវីទបើ “មតុ ាំ” រតង់ទនេះមិនមានផល 
រមាស់អវីក៏ទោយ ដតខ្ញុ ាំទៅមិនទ្ធន់កក់ទៅត ប ុោម នទទ។ បនតិចមានទគ្មករបាប់ថ្ល បាន 
ទឃើញពួកម្រពទដើរោត់រតង់ទនេះ រតង់ទោេះមិនសូវឈប់ទទ។ ទោយទោកបានសទងាត 
ទឃើញរស្ចប់ ឪពុកខ្ញុ ាំបានទលើកកាំដពងោក់ដដកសាំរួចរ ាំងទៅពីមុខ្ផទេះ ទ ើយពឹងដផអក 
ទៅទលើគុ្មពឫសស ីនិងរបងលួសបោល ពីទរោយនិង ចាំទ ៀង ដតហាក់ដូចជាមិនទ្ធន់គ្ត់ 
មត់ប ុោម នទ ើយ។ ទ្ធ ាំងទនេះ ថវីទបើរាជោរបានត្ថាំងប ុសតិប ូលីសទៅជិតដថមទទៀត។ 
យុវជនទ្ធ ាំងពីរោក់ទៅគ្នន ទៅវញិទៅមកថ្ល “ទោក” ឬ “ោង” យា ងទនេះ 
ទោយលល តគ្នន ដ៏យូរ ទ ើយទោយមិនទ្ធន់ដឹងចិតតមាន ក់ៗ ដរកងមានដរបរបួលខ្លេះឬ 
យា ងណា ទររេះសម័យទោេះឋិតកនុងោលៅៈទទសៅៈ ដបលកខុ្សពីធមមត្ថទៅទ ើយ ប ុដនត 
របសិនទបើមានអនកដភនកទិពវ ឬអនកឈាល សម្វខាងទមើលចិតតធលុេះ ទគ្នឹងយល់ភាល មថ្ល ពុាំ 
មានដរបរបួលអវីទទ កនុងមទោសទចចតោដ៏ដផអ មដលហមដដលរួតរកទស្ចបចិតត និងអាតម័ន 
ទ្ធ ាំងពីរ។ 
ទីលវុធ ទរៀបទរោកឈរោោងរត ប់ទៅបាត់ដាំបងវញិទ ើយ ដតោង ចនទមណី 
ទទូចអងវរឱយរង់ចា ាំអារស័យបាយម្ថងរតង់សិន ទ ើយចាាំជួបនឹងឪពុកមាត យ 
ដដលអាចរត ប់មកវញិ កនុងរវាងពីរទមា ងទទៀត។ ោងដថមទសចកតីថ្ល៖ 
ទបើទោកមិនជិនណាយនឹងទទសភាពរសុកដរសទពកទទ ខ្ញុ ាំនឹងបបួលទោក 
ទៅទមើលទគ្រចូតបានមួយទមា ង។ 
ោងោ ាំទោកភូឈួយទដើរោត់ភូមិខាងទរោយផទេះដដលមានរសេះមួយធាំ 
ទ ើយទរៅទៅចាំកណាត ល។ ទៅកនុងទឹកថ្លល ឆលុេះដល់បាតរតកួន និងកដចឆតដ លទបាេះ 
ម្ដទោទ ាំរកគ្នន ទៅវញិទៅមក។ ទៅត្ថមមាត់រសេះទដើមរតដបក និងដូងតុកដកទចាលមលប់ 
រតជាក់សលឹប។ ផុតពីរសេះ ទៅក៏បានទៅដល់ជរងរកធាៗំ ពីរ ទរាងទគ្ន ទរាងរទទេះដដល 
មានគុ្មពឫសសញឹីករោស់ដុេះព័ទធជាប់ដណនជារបង។ 
ោង ចនទមណី បនយល់អតីតសងារដដលទដើរទនទឹមជិតស្ចម គ្នន ៅៈ 



-គុ្មពឬសសទីនេះមានពីមុនមករស្ចប់ ឯទៅទគ្ៀនខាងវញិក៏ទទើបចាប់ោាំបាន ៣ ទៅ 
៤ឆ្ន ាំប ុទណាណ េះទទ ដូទចនេះមិនទ្ធន់បានរោស់លអទៅទ ើយ។ ទដើមបឱីយទរគ្ឿងោរររ 
បានមាាំមួនលអ ឃុន ផ គ្នត់បានទធវើរបងលួសបោល ព័ទធពីទរៅដថមមួយជាន់ទទៀត។ ដូច 
ទោកបានរជាបត្ថមឯកស្ចរកមមសិទធរស្ចប់ទ ើយ ឃុន ផ បានទិញដីភូមិទនេះចាំនួន 
៤ឆ្ន ាំមកទ ើយ ទោយមាន ឃុន សុវឌឍន៍ ជាអនកដណោាំ។ ដតោលទោេះគ្នត់រគ្នន់ដត 
ទៅមកទរៀបភូមិឋានទធវើរបង ឯផទេះដដទោកទឃើ ញអមាញ់មិញ ទទើបនឹងសង់រួចប ុោម ន 
ដខ្ទនេះទទ។ ៦ដខ្មុនទពលភ័នតដរប គ្នត់បានលក់ភូមិករផទេះសាំដបងឯបាងកកអស់រលីង 
ទររេះគ្នត់ចង់មកឆ្ង យពីរករងធាំ និងនទយាបាយដដលទធវើឱយវលិមុខ្។ 
ោលទណាេះយុវជន ទ្ធ ាំងពីរបានទដើរទៅទ្ធវ ររបងលួសបោល ទ ើយដដលមាន 
កូនទរាយមួយសរមាប់អនកយាមទៅដអបជិតផង។ 
ទចញផុតពីរបងនិងគុ្មពឫសស ីវាលដរសបុសស -មាឃក៏រតោងទ ើងនូវទទស 
ភាពបរបូិណ៌ទោយដផនមាសម្នរសូវទុាំ ទោយកលិនកង្រ្ចច ាំដដលទទើបរចូតទ ើយថមីៗ 
ទ ើយទោយវាទយាដដលពត់ជារលកនូវទដើមរសូវដដលទទើបចាប់ទុាំ ដតមិនទ្ធន់រតូវ 
ទដើមឫសសមីកសងាត់ទផតក ទដើមបបីាំរុងចា ាំកទណឌ ៀវរចូតទៅទ ើយទទ។ សទមលងអនករចូត 
ទរចៀងតគ្នន  នឹងមាត់លលកដដលយាំទឆលើយឆលងពីចុងដទគា រមួយទៅមួយ ោ ាំ ឱយវចិដ ណ 
 ឺន ង់ទោយសុខ្ដុម និងសាំរានតចិតត។ 
ទអើតផុតពីចុងអាំពិល កគហ ររតទោកមានកនទុយដូចមាន់ដចទរាទិ៍ដរសកឮងូង របណាាំងគ្នន  
ត្ថមោនបចជ ន់រសូវ ទដើមបរីបាប់អនកទរាយថ្លមានខ្លល់បក់មកលមមទធវើ ោរបានទ ើយ 
កុាំទៅទសងៀមទធវើអីទទៀត។ 
ោង ចនទមណី ោ ាំ ទីលវុធ ទដើរត្ថមភលឺពីដរសមួយទៅដរសមួយទទៀតទរោម 
ពនលឺម្នរពេះអាទិតយ។ ជួបនឹងពួករចូត ោងដតងឈប់សួរពីជាំទនឿនោរដដលកាំពុងទធវើ។ ឯ 
ទីលវុធ ទភលចខ្លួនជាភូឈួយទខ្តតក៏ទៅមា ទៅមីងទ ើយទសើចទលងនឹងទគ្ោន់។ 
-នុេះបង វតតទរជាយទមទស។ 
ភូឈួយកទមាល េះដបរមុខ្ទមើលោរទីឆនើមជីវតិ ដដលទសចកតីសនិទធស្ចន លបគគ ប់ឱយ ទៅថ្ល “បងៗ” 
ទ ើងវញិទោេះ ទទើបោក់ដភនកទដញត្ថមម្ដោងចងអុល។ 



ដូចជាទោេះមួយអដណត តទលើស្ចគ្រពណ៌មាសទុាំ រុកខជាតិសលឹកម្បតងចាស់ របាកដរូបទ ើង 
ទៅចាំចកខុ វចិដ ណអនកទដើរោត់វាលដរស។ ដាំបូលរពេះវហិារ និជហាវ  រាងទសទើតសទួយ 
បទនលចខ្លួនឱនផុតពីចុងទឈើ ផា យសនតិភាព បរមសុខ្ដល់ទីជិតខាង ។ 
កណតឹ ងសាំរទិធទយាងរណីងរណុង ទៅដាំបូលបូសតសទមលងររបថងូរ មាត់សិសសទមើល 
ស្ចង្រ្ស្ចត សលឹករតឹ បានជីកដួងចិតតទៅោន់ស្ចកលមួយខុ្សពីទីជុាំវញិ។ 
យុវជនទ្ធ ាំងពិរោក់ ចូលកនុងទខ្ឿនវតតទ ើយតាំរង់ទៅរកបូជនីយោា នដដលឈរ 
ធាំសាឹមម្សាោច់ពីកុដិោោ។ ទោយទពលទឃើញទ្ធវ របទងហើបទចាលឥតមានជនណាទៅ 
អនកទ្ធ ាំងពីរក៏ោ ាំគ្នន ទោេះដសបកទជើង ទ ើយថ្លវ យបងគាំរពេះជីវ ទដើមបសីោា រៅៈបូជា។ 
អនុសាវរយ៍ីោខ្លួនោ ាំគ្នន ថ្លវ យបងគាំរពេះអងគចូលនិរវ ន ោភនាំគូ្ដលន ក៏របាកដរូបដសតង 
ទ ើងកនុងទសចកតីនឹករលឹកម្នយុវជន។ លុេះសូរតមនស្ចា រចប់ោលណា ទីលវុធ លុត 
ជងគង់ទលើកម្ដរបណមយមតងទទៀត។ ទ ើយរបោសថ្ល៖ 
-ោលពីមុនខ្ញុ ាំរពេះករុណាបានទ្ធ ាំងសចាច របណិធ្លនថ្ល លុេះរត្ថដតទឹកដីដខ្មរ 
ដដលបាត់បង់ទ្ធ ាំងប ុោម នកនុងឱោសសង្រ្គគ មរវាង ម្ថ -ឥណឌូ ចិន បានរតលប់មករួមកនុង 
មាតុភូមិវញិ ទទើបខ្ញុ ាំរពេះករុណាអាចចងមិតតភាព ឬសមព័នធភាពអវីៗជាមួយជនជាតិ 
ទសៀមបាន។ ឥ ូវរកយសចាច ទ្ធ ាំងប ុោម នក៏បានសទរមចទ្ធ ាំងអស់ទ ើយ។ 
រួចទ ើយ ទទើបដបរមុខ្មករកោងដដលអងគុយបត់ទជើងរកញឹមទៅជិត ទម ចអូន 
រកយសនាជាន់ទដើមផាទ ល់ខ្លួនទយើងទ្ធ ាំងពីរទៅមានជីវតិដមន ឬ ទទ? 
ទរេះរទូងោងញ័រចាំរបប់ ទោយទសចកតីទរតកអរ ទឹកដភនកម្នសុភមងគលក៏ទររ 
ទ ើយ ូរទជារជន់ធ្លល ក់មក។ ោលទោេះោ ងពុាំតបថ្លអវីទទ រគ្នន់ដតលូកម្ដស្ចត ាំទៅរស 
វាចាប់ម្ដស្ចត ាំរបស់មិតតោង រួចទ ើយោ ាំគ្នន រោបទគ្នរព ហាក់ដូចសនាជាថមីមតងទទៀត 
កនុងជីវតិទនេះដលងមានររត់របាស់គ្នន ទទៀតទ ើយ។ 
ទៅខាងទរៅរតង់ដាំបូលតូចមួយ ដដលមានទដើមចារមួយកាំពុងទចាលមលប់ យា ងខាត់ដខ្ប 
ទររេះថ្លរដូវរតូវទរាយសលឹក ទ ើយបទចចញផាា ពណ៌រទងើកទភលើង កទមាល េះ គ្គវ លទគ្នមាន ក់រាយ 
ទាំនុកដកតងៗដតឯោ។ សទមលងរសួយរបាវដដលភាពស្ចវ ងថ្លល របស់ អាោស ជួយសាំអាត 
ឱយោន់ដតរងាំដថមទទៀត បានរាយទសចកតីដូចតទៅ ហាក់ដូចជា កិចចទគ្នរពសពទស្ចរធុោរ 



ចាំទរេះទសចកតីទសនហា មត់ មងបរសុិទធ ដដលទទើបបានរន រររួចមកនូវឧបសគ្គទរចើន 
ជាន់៖ 
ម្ថងបាចរសមី ទលើវាលដរស ឱទទសភាពដរបពណ៌ដូចមាស 
ទ ើយផាយនូបរយិាោស         ររីាយរតចេះទរោមទមឃទខ្ៀវ។ 
រជទនៀងទនដ់មកត្ថមវាទយា       វូ ងទគ្នោ ាំគ្នន សីុរទញៀវ 
អនករចូតម្ដញាបោ់ត បក់ទណឌ ៀវ    ដតមាតទ់រចៀងទជៀវចាំអនគ់្នន ។ 
កគហ រទរាទិ៍ងូងចុងអាំពិល            លលកឥតខ្ចិលទៅគូ្វា 
អកទ ើ រខ្ពស់ឆ្ង យទលើទវហាស៍   លល ាំទមើលមចាឆ កនុ ងបឹងកក។់ 
កង្រ្ចច ាំោតថ់មីកលិនឈួលទៅត         ទដើមទៅម ផាា រសស់ផតល់អនលក ់
រកបីចាញ់ម្ថងចូលរត្ថ ាំភក ់          ទធមចលកដ់តមាតទ់ាំររទលង។ 
សនតិ ទស្ចយរាជយកនុ ងធមមជាតិ     មទោរមយវាតទីត្ថ ាំងដវង 
ោ ាំសុភមងគលយា ងស្ចអ តទធង    បូជាគូ្ទរពងដដលទសនហា។ 
  
***ចប់ទោយបរបូិណ៌*** 
 


