
ររឿង៖ បងរបុសម្នន ករ់នេះ ស្លល បប់ាតរ់ ើយ 

ភាគទី២ 

«ខញុ ុំសូមរៅរមើលរគផងបានដដរ?!» 

សួរទុំងដកដរងហើមដវង រររេះខញុ ុំដតងរកើតសភាពចងដ់ងហក ់ រាល់រពលដដលនិយាយពី«រគ»ជាមយួ
អ្នករផេង។ 

គិលានុបដ្ឋឌ កម្នន ករ់នេះ ដូចជាមនិយល់រៅរ ើយរទថា ខញុ ុំកុំពុងនិយាយអ្ុំពីអ្នកណា ? 

ដឹងចិតតគាតខ់ញុ ុំចាបរ់ផឋើមផទួន៖ 

«អ្នកជុំងឺរសីម្នន កដ់ដលខញុ ុំរតូវបរចិាា គរករលៀនឱ្យរគរ េះ!» 

រឃើញរគរៅរទើរ ខញុ ុំបដនែម៖ 

«ជុំទវស្លមនី!» 

រគសមលងឹខញុ ុំ។ កនុងពនលឺដភនករបស់គិលានុបដ្ឋឌ ករូបរនេះ រធវើឱ្យខញុ ុំកានដ់តម្ននអារមមណ៍តឹងដតងនិង 
វាយតម្មលបានថា  ងទុំនងជា មនិទនស់ែិតរៅកនុងស្លែ នភាពសុខសបាយ ឬធា អ្វីបានរៅរ ើ
យ។ 

រតើ ងបានដុំណឹងពីការបរចិាា គសររីាងគរបស់ខញុ ុំរទ? 

ខញុ ុំគិតរដ្ឋយម្នន កឯ់ង។ 

«គាតរ់ៅសនលបប់ង!» 

«ខញុ ុំអ្តរ់ធវើអី្រទ ខញុ ុំរគានដ់តសុុំទីរមើលរគពីររៅ!» 

គិលានុបដ្ឋឌ ករ េះដុំអ្កប់នតិច រទើបនិយាយមកកានខ់ញុ ុំ៖ 

«ខញុ ុំជួយ សួររលាកដុកទរ័ឱ្យ!» 

«បាទ! អ្រគុណ» 



ទីបុំផុតខញុ ុំកប៏ានទទួលការអ្នុញ្ញដ តឱ្យរ ើងរៅកានជ់ានខ់ាងរលើរដើមបជួីបរគ។ រៅតាមររបៀង
ជរណឋើ រមនទីររពទយ ខញុ ុំរ ើងមយួៗទុំងពិចារណាបរណតើ រ រៅដល់ររឿងរ តុទុំងអ្ស់ដដលបានរកើត
រ ើងចុំររេះពួករយើង។ 

ឬមយួរនេះ ជាលទធផលចុងររកាយសរម្នបខ់ញុ ុំរ ើយនឹងរគ? សររីាងគមយួរបស់ខញុ ុំបានរៅរៅកនុង
រាងកាយរគរ ើយជួយ រគឱ្យររកាកមកវញិបាន ដតអ្វីរៅនឹងអាចជួយ រគឱ្យញញឹមរ ើងវញិបាន? 

ចិតតខញុ ុំមនិដដលស្លគ ល់ សងបរ់ េះរទចាបត់ាុំងពីដឹងថារគឈ។ឺ 

កាលពីមុនរយើងរៅរកមង រយើងររៀនរៅស្លលា សរម្នបខ់ញុ ុំ រកយថាសនតិភាពផលូវចិតតគឺម្នននយ័ 
រសមើរពលរវលាដដលគាម នសគ្រគ ម គាម នរបយុទធ វាយតប ់និងអ្ុំរពើ ិងា ដតររកាយមក សនតិភាពចិតតខញុ ុំ
សុំរៅរៅរលើភាពសុខស្លនតរបស់រគ។ 

ភាពសងបស់្លង តរ់ៅមនទីររនេះ បានរធវើឱ្យខញុ ុំនឹករឃើញដល់រកយខលេះៗម្នបណាត រសៀវរៅដដលខញុ ុំបាន
អាន។ រកយមយួរលើករ ើងថា  ជីវតិនិងដុំណាកក់ាលទុំងអ្ស់របស់វា គឺជាការពិរស្លធន!៍ ឆលងកាត ់
ការពិរស្លធនក៍ានដ់តររចើនរយើងនឹងកានដ់តរងឹម្នុំរ ើង? ចុេះរ តុអ្វីបានជាម្ថងរនេះ ខញុ ុំ តរ់ម្លេះរាល់
រពលនឹកដល់បណាត បទពិរស្លធនអ៍្ស់ទុំងរ េះ? 

មនិយូរប្ុ ម ន ម្ននសនូររជើងរលើជរណតើ រ។ 

ពីដុំបូងខញុ ុំរឃើញមនុសេម្នន ក ់ ដដលខញុ ុំមនិចងរ់ឃើញ!  រគរនេះម្ននទឹកមុខរសររនអ្មដុំរណើ រ
រដ្ឋយ មនុសេរសីម្នន កនិ់ងរបុសម្នន កត់ាមមក ទុំនងជាសទីលរបស់ពួកអ្នកម្នន ដដលដតងដតម្នន
ជុំនួយការឬរលខាមកតាមដ  ូរ។ 

ដតចុំររេះមុខ រទេះបីម្នន ករ់នេះ ម្ននអ្ុំណាច ម្ននលុយប្ុ ម ន ករ៏ៅមនិអាច រចៀសផុតពីបញ្ជូ ន
របពនធសុំណពវចិតតមកកានទី់កដនលងរនេះដដដល។ 

ខញុ ុំមនិចងនិ់យាយជាមយួម្នន ករ់នេះរទ បានជារកមុខរចញ។ 

«បងមុនឺ!» 

ម្នន ករ់នេះ រៅខញុ ុំរ ើយឈបរ់ជើង រធវើឱ្យរកុមបរវិារកឈ៏បរ់ជើងតាម។ រនេះគឺមនុសេរ ម្ េះម្្នច 
ដដលខញុ ុំធាល បចិ់ញ្ា ឹម  ុចចុំណីតាមរយៈរចកចរមងឹបងអួចកាលពីជិត២០ឆ្ន ុំមុន។ 



ជាររៀងរាល់ម្ថងខញុ ុំ មនិដដលរបាេះបងវ់ារចាលរររេះខញុ ុំខាល ចវាភយ័សលុត ដដលរតូវជាបក់នុងផទេះម្នន កឯ់ង 
រ ើយសូមបដីតយប់ៗ រ ើង ខញុ ុំរៅអ្ងគុយឱ្យមូសរចាមរៅររកាមបងអួចរ េះចាុំរទៀត ទរម្នុំម្នត យម្្នច
មកដល់។ 

រដើមបកីារររកុុំឱ្យវារតូវចាករ់ស្លជាបក់នុងរទុងរ េះបនត ខញុ ុំរតូវធា នឹងម្នត យវាថានឹង ុំវាតាមខលួន
រគបទី់កដនលងដូចរសរម្នលអ្រ ទ លតាមរបាណ។ ទីបុំផុត រៅរពលដដលម្នត យស្លល ប ់ រ ើយអាម្្នច
រតូវបានរៅកានម់ណឍ លកុម្នរកុំររ ខញុ ុំតាមរសុើបពីវារ ូតដល់ដឹងថាវារតូវរគរធវើបាបសគមរងីម្ររររេះ
មនិរចេះសរមប និងមនិរពមញុុំបាយ។ 

ចុងររកាយរដ្ឋយស្លរដតចងត់ាមរមើលលួងរលាមវា ខញុ ុំសុខចិតតទទួលខលួនយករពលទុំរនររតដី់រាប់
គី ូ រៅជួយ រធវើការជាមយួរមចុងរៅរៅកនុងមណឍ លរ េះ រឆលៀតររៀនភាស្លអ្ងរ់គលសរៅទីរ េះ និង
រធវើយ្ាងណាករ៏ដ្ឋយ ឱ្យវាបានរឃើញខញុ ុំជាររៀងរាល់ម្ថង រ ើយរពមររៀនរពមញុុំបាយ។ 

មុនរនេះរបម្នណពីរបីដខ វាបានមករកខញុ ុំរដ្ឋយខឹងសមារ ើយ រៅខញុ ុំថា«ឯង» ជុំនួសឱ្យរកយ«
បង» រររេះវានឹកខឹងររឿងចាស់របស់ខញុ ុំនឹងអាមនី។ 

ម្ថងរនេះរម្្នងរនេះ របៀបដដលវាបតូរពីរកយ រៅខញុ ុំថា«ឯង» មកជា«បង»ដូចមុនវញិ របដ លជា
ទុកខរវទ ថមីរនេះ បឋូរចរតិឱ្យវា ឈបដ់ខងដរង្ ឈបអ់្ស្លា រយ ឈបរ់មលិគុណ រ ើយឈបតុ់កសិុក។ 

ខញុ ុំមនិខវល់រទ! ខញុ ុំបានតាុំងចិតតថា មនិស្លគ ល់វា តាុំងពីម្ថងដដលខញុ ុំបានរបាបវ់ាថា បងវា អាមុនឺកាល
ពីម្មៃឆ្ន ុំមុន ស្លល បប់ាតរ់ ើយ រ ើយខញុ ុំមកទីរនេះរដើមបអីាមនី មនិដមនរដើមបវីារ ើយ។ 

រពលខញុ ុំរកមុខរចញរ ើយបនតរដើររ ើងរៅ វាខាុំម្នតនិ់យាយបញ្ឈខឺញុ ុំ៖ 

«កុុំរភលចថា របើកុុំដតខញុ ុំរមើលដថបងឯង បងឯងរលាកររស្លមខួរស្លល បយូ់ររ ើយ!» 

រកាតដតរលើករនេះ វារៅចងរ់ ុំឭកររឿងចាស់យកមកទូទតគ់ាន ជាមយួខញុ ុំរទៀត? 

រឃើញខញុ ុំបញ្ឈបដ់ុំរណើ ររធវើឱ្យ ពួកអ្នកតាមដ រ មរបស់អាម្្នចរតរ់ចញអ្ស់រៅ ដូចចងទុ់កឱ្យ
ពីរ កអ់្តីតបងបអូនបានរសើររ ើដុំរៅដដលរៅមនិទនស់េះ។ 

កាលមកជួយ រធវើការជាមយួមងីចុងរៅរៅមជឈមណឍ ល រដើមបបីានរលសរឆលៀតតាមដ្ឋនអាម្្នច
និងលួងរលាមវារដើមបឱី្យរពមបនតការររៀនសូរត ខញុ ុំករ៏ឆលៀត បានររៀនភាស្លអ្ងរ់គលសរដ្ឋយមនិគិតម្ថល
រៅកនុងមជឈមណឍ លរ េះផងដដរ។ 



ម្ថងមយួរៅរពលដដលខញុ ុំរតូវបតូរផទេះរៅដីថមីរៅកុំពងច់ាមបានរបដ ល២សបាត  ៍ រពលរ េះ ខញុ ុំ
បានឮដុំណឹងថា អាមនីករ៏តូវបានបញ្ជូ នមកកានម់ជឈមណឍ លដូចគាន ជាមយួម្្នច រដ្ឋយស្លរ ង
ពាយាមរតរ់ចញពីផទេះរ ើយរតូវឪពុកម្នត យចិញ្ា ឹមតាមចាបប់ានររចើនស្ល។ 

ពួករគររបើអ្ុំរពើ ិងារៅរលើ ងរ ូតដល់អ្នកភូមរិផេងរទៀតអ្នករាយការណ៍រៅសមតែកិចា ចុង
ររកាយសមតែកិចាកប៏ានសររមច បញ្ជូ ន ងឱ្យរៅរស់រៅមជឈមណឍ ល។ 

យបរ់ េះខញុ ុំសបាយចិតតខាល ុំងរពក កព៏ាយាមសុុំម្នត យវលិមកភនុំរពញវញិរៅរពឹកប ទ ប។់ ប្ុដនត
រដ្ឋយស្លរតាមផលូវម្ននរភលៀងធាល កខ់ាល ុំង រ ើយខញុ ុំសុុំរដ្ឋយស្លរម្ូតូរបស់អ្នកដដលរតូវមកភនុំរពញទិញ
ទុំនិញ ខញុ ុំរតូវទទឹករជាករភលៀងររចើនរម្្នងបណាត លឱ្យ រគុនសនធុំរៅយបរ់ េះ រគងរៅផទេះបាយ
មជឈមណឍ ល មនិម្ននអាចវលិរៅកុំពងច់ាមបាន។ 

អាមនី រទើបដតចូលមករស់ររកាមការរគបរ់គងកនុងមជឈមណឍ លរនេះ  ងមនិម្ននទុំ កទ់ុំនងលអ
ជាមយួរគូ រ ើយដថមទុំងមនិស្លគ ល់រគ មនិអាចរគចរចញពីបនទបរ់ទ ម្ននដតម្្នចដដលអាចរមើល
ដថទុំខញុ ុំរពញមយួយបរ់ េះដតពីរ កប់ងបអូនមង្់ៗ ។ 

វាសអុំទឹកឱ្យខញុ ុំ និងឱ្យថាន ុំខញុ ុំរលប រពមទុំងបញ្ាុ កបបរឱ្យខញុ ុំ។  រ ើយរៅម្ថងដសអករ ើងវាបាននុំបុង័
មកឱ្យខញុ ុំតាមដដលខញុ ុំទមទរ ចុងររកាយជុំងឺរបស់ខញុ ុំបានជាសេះរសបើយរៅររកាមម្ដដថទុំរបស់បអូន
របុសខញុ ុំម្នន ករ់នេះ។ 

«សូមបដីតបងម្នត យបងឯងឈ ឺកខ៏ញុ ុំជាអ្នកយកលុយររវ នសិ់សេពូដក យកឱ្យបងឯងទិញថាន ុំដដរ!» 

ម្្នចរ ុំឭករទៀត គឺរ ុំឭកបណាត គុណូបការៈ ដដលវាបានរធវើមករលើខញុ ុំបដនែម ដតម្នតវ់ាដដដលរនេះមនិ
ដដលនឹករឃើញរ ុំឭកការលេះបងធ់ុំៗ ដដលខញុ ុំបានរធវើរ ើងរដើមបវីាវញិរ េះរទ។ 

កាលរណាេះររកាយពីខញុ ុំបានជាសេះពីរគុន ដល់ដមខ្ញុ ុំធាល កឈ់មឺតង។ ម្នត យខញុ ុំមនិឈរឺស្លលដូចខញុ ុំ
រទ។ គាតម់្ននររាគទឹករ មដផអម រ ើយរគចរវេះមនិពាបាលរធវើមនិដឹងមនិឮយូរមករ ើយ រ ូតចុង
ររកាយគាតច់ាបរ់ផតើមធងន។់   

«ឈបរ់រៀនរ ើយ! រតូវយកដមម្ករមើលរៅភនុំរពញរនេះ! មញិរៅជួបមងី រមចុងរៅ គាតរ់បាបថ់ា របើ
ចងរ់ស់រៅកនុងមណឍ លរនេះ រតូវចូលរធវើការរពញរម្្នង អីុ្ចឹងបងបានចូលរធវើការរៅរណេះរ ើយ ជា
សនតិសុខយាមផង ជាអ្នកសម្នអ តសួនផង ជួយ ដ្ឋុំបដនល ជួយ ការរររៅចគ្រា នរបស់គាតផ់ង!» 



ខញុ ុំអ្ងគុយររកាមរដើមម្រជរកឹមរតម្ឈមយួ និយាយរ ម្ េះអាមនី។ អ្ងគុយរៅទីរ េះបានកាល យជា
ទម្នល បរ់ៅរ ើយ ពិរសសរៅររកាយរពលអាហាររពលលាង ច ប ទ បពី់ចបក់ាររររផេងៗ  ងដតង
ដតមកជួយ លាងចានជាមយួខញុ ុំរ ើយនិងរបមូលសុំរាមសម្នអ តផទេះបាយជាមយួគាន ។ 

អ្នករៅកនុងមណឍ លរនេះ សុទធដតដឹងថាអាមនីជាបអូនរសីរបស់ខញុ ុំ ប្ុដនតអាម្្នចវញិ មនិសូវម្ននមុខ
រទរដ្ឋយស្លរវាចូលចិតតរមើលទូរទសេនជ៍ាមយួរគូៗ តាមទម្នល បសិ់សេពូដក ម្ននរគូនិងរបធាន
មជឈមណឍ លរសលាញ់ថាន កថ់នម។ 

រទេះយ្ាងណាខញុ ុំនិងអាមនីដតងដតម្ននរទមនសេជាមយួម្្នច ពីរររេះវាជារកមងដដលររៀនពូដក
ខាល ុំងដតងដតទទួលបានលិខិតសររសើររផញើមកដល់មជឈមណឍ លពីស្លលារដឌ ផទុយគាន ពីស្លមនីដដលមក
ដល់មជឈមណឍ លរនេះរពលអាយុររចើន ង ួសរៅរ ើយរទើបដតបានចូលស្លលានឹងរគ។ 

រទេះបីជាកាលពីរកមង  ងរចេះពយញ្ជនៈនិងរសៈរពមទុំងអ្កេរខលេះដដលខញុ ុំបានបររងៀនប្ុដនតរៅ
ដត មនិអាចររៀនតាមរគទន ់ដូរចនេះ ងបាននិយាយនឹងខញុ ុំថា រៅរពលបានអាយុដបរ់បាុំមយួឆ្ន ុំ  ង
ចងសុ់ុំរគឈបរ់រៀនរ ើយចូលរៅសិកាជុំ ញវញិ។ 

«ជុំ ញអី្រៅ ដដលអាមនីឯងចងរ់ធវើ?!» 

«ខញុ ុំចងរ់ធវើការរៅហាងបារាុំងរររេះខញុ ុំរចេះរធវើមហូប ដតរគូថារយើងរៅរកមងអាចកាល យជាអ្នករតតុ់សិន!» 

«រធវើជាអ្នករតតុ់ម្ននអី្លអរៅ? រៅឈររ ូត នឹង! ឮអ្នកមុនៗរគនិយាយថា រតូវឈររ ូតទល់ដត
រភញៀវរចញអ្ស់ពីកនុងហាង មនិអាចរៅណាបានទុំងអ្ស់!» 

ដតរគមនិបានឈបរ់តឹមរណេះរៅដតតវ្ាជាមយួខញុ ុំវញិ៖ 

«រតឹមដតឈរម្ននអី្ពិបាករៅ?!» 

ខញុ ុំមនិចងនិ់យាយរបាបរ់គរតង់ៗ ថា រគជារសីម្ននសរមស់ស្លអ តដូរចនេះ ខញុ ុំមនិចងឱ់្យរគរៅឈរ
រ ើយរតូវពួករ េះលូកលាន ់ ដូចកាលដដលខញុ ុំឮអ្នកជិតខាងនិយាយអ្ុំពីម្នត យខញុ ុំរទ។ ម្នត យខញុ ុំគាតរ់ធវើ
ជាអ្នក ងរ់សរស្លរបៀរ មកផទេះជួនកាលអ្ងគុយយុំ និងរតូវមងីរសស់ដកបរផទេះមកសួរ ុំ ខញុ ុំលួចស្លត បឮ់
គាតត់អូញពីររឿងរបុសៗលូកលានប់ុំរនគាត។់ 

ប្ុដនតខញុ ុំមនិនិយាយទុកខរនេះរចញមកជាមយួអាមនីរទ។ ខញុ ុំរទើបដតដឹងខលួនឯងកនុងរពលរ េះថា កនុង
ចិតតខញុ ុំម្ននកូនចិតតមយួ ដូចរចេះរបចណឍ ជាមយួរគ រ ើយខញុ ុំមនិចងឱ់្យរគរៅរធវើការរៅរភាជនីយដ្ឋឌ ន
រ េះរទ។ 



«អ្តស់បាយចិតតដ មន! របើបងឯងមនិចងឱ់្យខញុ ុំរធវើការរៅរភាជនីយដ្ឋឌ ន ខញុ ុំរធវើអី្រផេងកប៏ានដដរ!» 

«រធវើអី្រផេងរៅ?» 

ខញុ ុំសួររៅកានរ់គវញិរដ្ឋយសបាយចិតត។ រពលរ េះរយើងរទើបដតម្ននវយ័ជុំទង ់ ខញុ ុំបង ងរបាុំ
ឆ្ន ុំមនិដមនរដ្ឋយខញុ ុំអាយុដបរ់បាុំពីរឆ្ន ុំ  ងរទើបអាយុដបពី់រឆ្ន ុំ ប្ុដនតអាមនីដូចជាចាស់ទុុំរសមើរសីរកមុុំ
អាយុ១៦ឆ្ន ុំ។  ងដតងដតគិតអ្ុំពីអ្ គតរបស់ខលួនឯង។ 

«ខញុ ុំររៀនកាតស់កក់ប៏ាន!» 

រគមនិចូលចិតតការររសរមស់រទ រររេះរគពូដករធវើមហូបដតរគសររមចចិតតរនេះរររេះដតខញុ ុំហាមមនិ
ឱ្យរគរធវើការរៅហាងបារាុំង។ 

រៅម្ថងមយួ រពលដឹកកងជូ់នរគរត បម់កពីការររ វឹកហាតរ់ៅហាងស្ល នដកបរផារចម្នង យ
របម្នណជាង ៣គី ូដមរ្តពីមជឈមណឍ ល ខញុ ុំបានទនស់ភាពបុរសអ្នកម្ននម្នន កដ់ដលកុំពុងម្ននររគាេះ
ថាន ក។់ 

ពូរ េះដតងដតម្ននធុរៈដកបរៗខាងតបូងមជឈមណឍ ល ប្ុដនតម្ថងរ េះ ម្ដគូគុំនុុំបញ្ញហ រកសីុរបស់គាត់
បានស្លទ កម់ករបទូសរ្ាយ។ គាតម់្ននដតម្នន កឯ់ង ឯខាងរគម្នន៣ ក។់ ប្ុដនតខញុ ុំបានមករឃើញទន ់
រម្នល្ េះរ ើយ ខញុ ុំកស៏ររមចចិតតថាជួយ គាត។់ 

រពលរ េះខញុ ុំរតូវរគចាកនឹ់ងកាុំបិត រ ើយរដកដួល្មលាហ ច។ 

វាលអដដរ ដដលអាមនីបានរតរ់ៅរៅអ្នករផេងមករពលខញុ ុំរដញ ងឱ្យរៅមណឍ លមុន។ 

ស្លន មកាុំបិតរលើខនងខញុ ុំ រលើខលួនខញុ ុំ មនិដមនជាររឿងថមីរទ។ រពលខញុ ុំរពញវយ័រៅភូមរិជើងចាប ការ
វាយតបនិ់ងតស ូរដ្ឋយ ិងាកម្នល ុំងបាយ ខញុ ុំបានឆលងកាតស់នលបរ់ដកដួលដមដឹ្ករៅពាបាលជាញឹក
ញប។់ មនិដមនខញុ ុំជាមនុសេ ិងា ដតខញុ ុំរកើតរ ើងកនុងជុំរ ុំមយួដដល ម្ននដតកម្នល ុំងបាយរទដដលអាច
ការរររយើងបាន។ 

ជាធមមតា រយើងចងរ់គចបញ្ញហ ដតបញ្ញហ មករករយើងដល់ម្នតទ់វ រ។ ពួកអ្នកលកដូ់រររគឿងរញៀន ថាន ុំ
សររមើបចងប់ានរកមងរបុសៗដូចរយើងឱ្យរៅចូលរកុមជាមយួពួករគ ដតខញុ ុំជារកមងរៅររៀននិងម្នត យខញុ ុំ
តាមដ្ឋនដិតដល់ ខញុ ុំដតងដតយល់ចាស់អ្ុំពីអ្ ទ ករ់បស់ពួករគដូរចនេះលួងរលាមមនិបាន ពួករគបាន
ររបើវធីិបងខុំ។ 



ទរម្នុំបានចាករចញពីរទនុំរជើងចាប ឆ្ង យពីជរមកររគឿងរញៀនរសវងឹ ខញុ ុំរនេះសុ្លុំណាស់រៅ
រ ើយជាមយួការវាយតបគ់ាន  រតក់ាតរ់ដឿងដ ម  ករ់ ល្ េះរបងរបសួរពញខលួន ស្លន មរជើងធាកផ់ទប ់
ស្លន មដ្ឋវ និងកាុំបិត។ 

 រលើករនេះ ខញុ ុំរបថុយរធវើជាHeroជួយ ពូរនេះរររេះខញុ ុំមនិដ្ឋចចិ់តតរធវើជាមនិរឃើញ រររេះគាតរ់មើល
ទុំនងជាមនុសេសលូតផង ដតងជួយ បរចិាា គ មកីញ្ាប ់និងនុំ អ្ងារដល់មណឍ លជាររឿយៗ។ 

របសិនគាតម់និដមនម្ននផទេះដកបរៗរនេះ របដ លជារកុម  ុនគាតដ់កបរៗរនេះ។ 

ផុតពីររគាេះថាន ក ់គាតច់ងស់ងគុណខញុ ុំរដ្ឋយរៅខញុ ុំ ឱ្យរៅរស់រៅជាមយួគាត ់ ដតខញុ ុំបានស្លរភាព
របាបថ់ា ម្នឋ យខញុ ុំឈខឺញុ ុំរតូវរចញចូលរមើលដថគាត ់ ណាមយួជារកមងរបុសខញុ ុំដល់វយ័រតូវការរសរភីាព 
រដើររ ើរផង ខញុ ុំមនិទម្នល បរ់ៅររកាមការរគបរ់គងរទ។ 

ដូរចនេះរពលបានគាតសួ់រថា រតើខញុ ុំរៅម្ននបអូនរទ? ខញុ ុំរឆលើយថា ម្ននបអូនកុំររពីរ ករ់ទៀត។ គាត់
ថាគាតអ់ាចទទួលយកបានម្នន ក ់ រធវើជាកូន ដ្ឋកឱ់្យសិការរៀនសូរតគិតគូរអ្ គតឱ្យ ដូរចនេះខញុ ុំបាន
សររមចចិតតរបគល់ស្លមនីឱ្យរៅគាត។់ 

ររឿងរនេះខញុ ុំមនិបានដឹងថា ម្្នចបានទុកជារបធានបទសរម្នបខឹ់ងខញុ ុំគុុំគួនខញុ ុំ រ េះរ ើយ។ 

រ ូតដល់រពលមយួ វាបានទទួលអាហារូបករណ៍រចញររៀនបនតរៅរបរទសអូ្គ្ស្លត លី រទើបវាបាន
សររសរលិខិតមយួមករបាបខ់ញុ ុំថា វាអ្រគុណខញុ ុំណាស់ ដដលបានររជើសររ ើសយកស្លមនីឱ្យរៅទទួល
ភព័វររពងសុំណាងជុំនួសវា។ 

ជីវតិររកាយៗមក បានបររងៀនខញុ ុំថារយើងអាចបីបាចដ់ថរការាងកាយគាន  ដតរយើងមនិស្លគ ល់ចិតត
គាន ចាស់រ េះរ ើយ។ កុុំថារ ើយរយើងទុករគជាបអូន គិតដល់រគករមតិណា រៅដតមនិដដលរគប់
រ ើយ របសិនរបើរយើងបានរធវើអ្វីមយួមនិរតូវចិតតរគ រគនឹងចិញ្ា ឹមចិតតចងចាុំដតររឿងមយួរ េះ។ 

ម្ថងរនេះជួបគាន ស្លជាថមី វារ ុំឭករ ើងមកវញិដតររឿងដដលវាបានជួយ ខញុ ុំកាលរគុនសនធុំ និងរ ុំឭកពី
ររឿងដដលវាយកលុយររវ នសិ់សេពូដកមកឱ្យខញុ ុំទិញថាន ុំ ដតមនិដឹងថារតើវារៅចាុំបណាត ម្ថងយបដ់ដលខញុ ុំ
បានស ូអ្ងគុយររកាមបងអួចយាមវា និងរធវើការររស្លលាជាមយួវា បររងៀនវា ខណៈម្នត យវាមនិដដល
ខវល់ មនិដដលគិតពីកូនរ េះ។ 

មនុសេរយើង រកយថា គុណ១០០សុំរៅរទសមយួចូលរៅ ពិតជារលតគុ់ណអ្ស់ ឬមយួររឿង
រនេះរកើតរ ើងដតរលើជុំពូកមនុសេរមលិគុណដូចវា? 



សូមបដីតមុនរពលរចញរៅបររទស ម្្នចសររសរមកឌឺដងខញុ ុំអីុ្ចឹងរ ើយ ខញុ ុំករ៏ៅដតមនិទនដឹ់ង
ចាស់រៅរ ើយថា មនុសេម្្នចរនេះ ម្ននរូបរាងជាកូនរបុស ស្លអ តបាត ឆ្ល តម្វ ដតដបរជាម្ននឱ្បជាប់
នូវផនតគ់ុំនិត ម្ននៈ ចងគុំនុុំ និង រចដណនឫសា តូចចិតតតូចរថលើម ររបៀបរធៀបររចើន ខុសពីរូបរាងពិត
របស់វា។ 

រ ូតដល់រពលបម់យួ ខញុ ុំបានរចញរៅជាមយួរមចុងរៅម្នន ករ់ៅសណាឌ គារ ា្ យរបាុំ ដដលគាត់
រតូវរគជួលររៅឱ្យ ររៀបចុំកមមវធីិ ូបចុកអឹ្កអ្ធិករបស់ពួកអ្ភជិន រ ើយគាតរ់ៅខញុ ុំរៅជួយ យក
កម្រមជារម្្នង។ 

ពួករយើងកុំពុងររៀបចុំអាហាររៅសួន  រស្លបដ់តរមការកនុងផទេះ ចុេះមក ូឡាថាម្ននការវាយតប់
រ ល្ េះរបដកកគាន គបច់ានដកវរៅខាងរលើផទេះ ដូរចនេះរ ើយពួករយើងរតូវរ ើងរៅរកសម្នអ តមុនរពល
ម្នា ស់ផទេះខឹងសមា។ គាម នអ្នកណាចងរ់ ើងរៅរ េះរទ ពួកអ្នកម្ននអ្ស់រ េះរពលរសវងឹកាចៗខាល ុំង
ណាស់ រពលខលេះពួករគគបគ់ាន រតូវរយើងជាអ្នករករនេះ រដករពទយអ្តលុ់យរមើលផងកម៏្នន។  ណាមយួ
ម្នន ក់ៗ គិតថា រយើងមកបររមើមហូបអាហារមនិដមនមកសម្នអ តដកវចានដដលពួករគវាយតបគ់ាន រ េះ
រ ើយ ដូរចនេះរ ើយគាម ននរណារពមរ ើងទុំងអ្ស់។ 

រមការរបស់ខញុ ុំភយ័រពួយខាល ចម្នា ស់ផទេះអ្នចិ់តត ដូរចនេះរ ើយជាការសងគុណគាតដ់ដលដតងដតផតល់
ការររមឋងម្នា លមកឱ្យខញុ ុំ ខញុ ុំកប៏ានរលើកម្ដរពមសម័រគចិតតរ ើងរៅរមើលឱ្យ។ 

ខញុ ុំរ ើងរៅដល់ជានខ់ាងរលើ។ ទីរនេះររររពញរៅរដ្ឋយការររៀបចុំ ររបៀបបីដូចជាស្លែ នសួគ៌
ដភនករសស់។ មនុសេរគបគ់ាន  កតុ៏បដតងកាយស្លអ តសឹងមនិអាចរពិចដភនកសមលងឹ។ របុសៗរាងសរហ
ដូចរទវបុរត មនុសេរសីដូចជារទពធីតា។ ខញុ ុំភលកឹភាល ុំងសមលងឹពួករគ ពីចម្នង យ។ 

ខញុ ុំចាុំបានថា រពលរ េះសុំរ ងមយួររគាតរគាតលានម់ករស្លលៗពីររកាយខនងខញុ ុំ 

«មនិរបញបរ់ធវើការ? ឈររៅ នឹងរធវើអី្? រ ើងមកជាន ់នឹងអ្នកណាអ្នុញ្ញដ ត? របស់របររៅជាន់
រនេះសុទធដតម្ននតម្មល! ចុេះរៅររកាមវញិរៅ!» 

ធមមតាររចើនឆ្ន ុំមករនេះ ទទួលការរបម្នថ ម្នករ់យសងេយ័ពីរកុមអ្នកម្ននលុយ ម្ននអ្ុំណាច ខញុ ុំ
ធាល បអ់្ស់រៅរ ើយ។   របើកុុំដតសុំរ ងរនេះ ខញុ ុំដូចជាធាល បស់្លគ ល់ ខញុ ុំចាស់ជារដើររចញរតុយមនិរក
រៅរមើលពួករគរ េះរទ  រររេះម្នត យខញុ ុំដតងរបាប ់ «កុុំរ ល្ េះនឹងពួកអ្នកម្នន រយើងមនិដដលឈនេះរគ
រទ!  របើរគថារយើងលួច អ្នកផងនឹងរមើលមករយើងដូចជារចារដមន!  របើរគថា រយើងកបតឬ់ភូតភរ ក៏



អ្នកផងគិតថាទុំនងភាល មដដរ រររេះដតកលិនទឹកលុយ និងសមបកររៅរបស់មនុសេ បានរគបពីរលើគតិ
យុតតិធមក៌នុងរលាករនេះជាយូរណាស់មករ ើយ!» 

ខញុ ុំដបរររកាយសនេមឹៗរៅសមលងឹកនុងរបរសីម្នដកវដភនកមនុសេរបុសដស៏រហ ម្នន ក ់ ដដលកុំពុង
រ ង្ កចុចទូរសពទររកាយពីបានបរណត ញរបម្នថកាតទនខញុ ុំ។ 

សរម្នបព់ួករគ រជររបម្នថរ ើយ ដបររៅរ ង្ កចុចទូរសពទរធវើដូចគាម នអ្វីរកើតរ ើង របដ លជា
ធមមតារររេះអ្នករកដូចរយើង រគទុកបរញ្ាញកុំ ឹងរលងរដ្ឋយរភលចរចាលវញិបានរតឹមមយួបរ្បិច
ដភនកទុំងរគមនិដឹងរទថា រកយរពចនស៍មឋរីបស់រគ មយួៗបានចាករ់បសួកនុងរបេះដូងរបស់រយើង ឈឺ
យូរប្ុណាា ? 

ខញុ ុំធាល បលួ់ចរបស់រគ ូប រ េះគឺជាររឿងកាលពីមុន គឺកាលពីខញុ ុំរៅរកមង ដដលជាការលួចរដើមបី
រកពេះខញុ ុំមនិដដលគិតចងលួ់ចឆករ់បស់អ្នកណាម្នន ក ់ រដើមបរីៅរធវើជាអ្នកម្ននបាន ឬកព៏ាយាមរកង
បនលុំ របាកបរញ្ញោ ត ចងប់ានរលើគុំនរទុកខរវទ របស់អ្នកណារ ើយ។ 

ទុំនងរឃើញខញុ ុំរៅជាបរ់ទឹងរដើររចញមនិរចួ រធវើឱ្យម្នន ករ់ េះដឹងខលួនរងើបមុខមករកខញុ ុំដដរ។ 

របដ លជាវារៅស្លគ ល់ខញុ ុំ បានជាអ្នកម្ននថមីម្នន ករ់នេះ ដូចជារថាល េះទឹកមុខ រ ើយទម្នល កម់្ដដដល
កានទូ់រសពទរាបរ់នដុ់លាល ររបស់វា ចុេះមកសនេមឹៗ សមលងឹខញុ ុំរដ្ឋយកតីរអ្ៀនខាម ស។ 

«បងមុនឺ» 

ខញុ ុំរសើចចុំអ្កតិចៗកនុងចិតត៖ 

«លអរ ើយដដលឯងរៅស្លគ ល់រ ម្ េះអាបងរបុសសុំអ្ុយរបស់ឯងម្នន ករ់នេះដដរ អាម្្នច!» 

៦ឆ្ន ុំដដលវាចាករចញពីកមពុជា វាមនិដដលទកទ់ងមករទ។ រៅមជឈមណឍ ល គាម នអ្នកណាដឹងថា
រ តុអ្វីរ ើយ។ វាដតងដតងរផញើរបស់របរមកមងីរបធាន និងមតិតវាខលេះដូចជា សារសូកូឡា សុំបុរត អាវ
យតឺ។ល។ ដតខញុ ុំ គឺសូនយ។ 

មនិនឹកស្លម នថា រដ្ឋយស្លរររឿងខញុ ុំមយួគត ់គឺររឿងដដលខញុ ុំររជើសឱ្យអាមនីរៅរៅរលើផទេះពូអ្នកម្នន
រ េះ អាម្្នចសនេុំទុកថា រនេះជាមូលរ តុ សរម្នបអ់្កតញ្ដូ ចុំររេះខញុ ុំបានយូរដល់រពលរនេះ? 



ខញុ ុំមនិចងរ់ធវើស្លគ ល់គាន ជាមយួវារទ រដ្ឋយស្លរដឆអតចិតត រទេះណាជាចិតតមយួរទៀតខញុ ុំនឹកវាយ្ាង
ណាកតី។  វារៅដតជាបអូនតូចរចមក្ម់្នន ក ់ដដលកាលរគាមយួ ខញុ ុំដតងការររ និងដឹកម្ដរៅររៀនជាមយួ
គាន  អ្ងគុយចាុំម្នត យវាររកាមបងអួចជាមយួគាន ។ 

ដតរពលរនេះ អ្តីតកាលមនិអាចយកមកនិយាយ ុំដតបរងាើនការចងចាុំដដលគាម ននយ័។ រ ើយ
ខញុ ុំកម៏និចងឱ់្យអ្នកណាម្នន កស់ឋីបរ ទ សរគ រររេះដតការចងចាុំរបស់ខញុ ុំរ េះដដរ។ 

«ខញុ ុំសុុំរទសបង! ខញុ ុំថាមញិរនេះ រដ្ឋយស្លរខញុ ុំរមើលបងឯងមនិស្លគ ល់! ផទេះរនេះឧសា ៍រតូវពួកកមមករ
លបរ ើងមករពលម្ននកមមវធីិ រ ើយលួចរបស់របររៅ រៅដកសតីបរ ទ សខញុ ុំរ ូត!» 

«ឯងមករសុកដខមរ ដតមនិដដលរៅរលងអ្ញរស្លេះ!» 

ខញុ ុំនិយាយតិចៗ ដ្ឋកប់អូនរបុសកាលពីអ្តីតកាលរបស់ខញុ ុំ។ ជាបអូនដដលខញុ ុំចងចាុំមុខតូចរចមក្់
របស់វារៅកនុងចរមងឹបងអួច ដដលម្នត យវាចាករ់ស្លទុករចាលរ ើយរៅរលងដលបង។ 

 រពលរនេះខញុ ុំសឹងដតរភលចថា វាកាល យរៅជាជុំនួយការរបស់ អ្នកឧកញ្លបមី្នន ក ់ រ ើយដថមទុំង
មនិដឹងផងថា រមដអ៏្ស្លា រយរបស់វា ជាម្នា ស់ផទេះដដលជបរ់លៀងផងរសវងឹគបគ់ាន ផងរនេះ។ 

«ខញុ ុំតាមរកបងឯងយូររ ើយ!» 

«រកម្ននការអី្? ៨ឆ្ន ុំរ ើយ ដអ្ហងសូមបសីររសរសុំបុរតមកអ្ញមយួកគ៏ាម នផងអាម្្នច!» 

ថាចបខ់ញុ ុំរដើររចាលវារលឿនសលុយចុេះមកររកាមវញិ រ ើយវាកម៏និបានតាមខញុ ុំមកដដរ។ 

ដដលខញុ ុំនិយាយគុំររាេះគុំររ ើយដ្ឋកវ់ា រដ្ឋយស្លរដតខញុ ុំដឹងថា ម្្នចដតងដតពាយាមរគចមុខពីខញុ ុំ 
រពលវលិមកភនុំរពញវញិកនុង មបណឍិ ត។ ររឿងរនេះរបដ លរររេះខាល ចថាមតិតភកតិ អ្នកររៀនជាមយួវា 
ឬអ្នកដដលបាននឹងកុំពុងដ  មរឆវងស្លឋ ុំវា ដឹងថារលាកបណឍិ តធាល បម់្ននបងរបុសម្នន ក ់ ដដលរបកប
របរមនិចាស់លាស់ គាម នអាជីពវជិាជ ជីវៈលអៗ ដូចវា។ 

ទីបុំផុតរៅខញុ ុំរគចពីអាម្្នចមនិបានប្ុ ម នរទ រររេះថារបើមនុសេម្ននបុំណងពិតរបាកដ អ្វីកម៏និ
អាចរារាុំងវាកនុងការមករកខញុ ុំទល់ដតបានជួបគាន ស្លង ត់ៗ ដដរ។ 

រៅលាង ចមយួរពលខញុ ុំកុំពុងដតររៀបចុំរត បរ់ៅផទេះប ទ បពី់អ្ងគុយរធវើសនតិសុខយាមកាមរពញ
មយួម្ថងយ្ាង តរ់នឿយ ម្្នចបានបរហ ញខលួនរដ្ឋយឡាន ទុំរនើបរមម រសិលរាបមុ់នឺដុលាល រ។ 

«បងរយើងគួរដតផឹកជាមយួគាន មតង!» 



បអូនមកដល់រ ើយ រទេះខឹងយ្ាងណា រទេះដបកកាន យូរយ្ាងណា ការអ្ងគុយផឹកជាមយួគាន រពល
រនេះជាររឿងលអមយួកុំដររបេះដូងកុំរររបស់ខញុ ុំ។ 

រយើងអ្ងគុយផឹកទល់មុខគាន កនុងរបៀរហាគ ឌិនមយួកដនលង យូរដរកលបនតិចរទើបវារកឱ្កាសបាន
និយាយពនយល់ខញុ ុំថា ឪពុករបស់ស្លមនីដដលជារសដឌីគាតម់្ននជុំងឺធងនណ់ាស់ រពទយរបាបរ់គួស្លរថា 
អ្នកជុំងឺដល់ដុំណាកក់ាលចុងររកាយរ ើយ ដូរចនេះវាសុំណូមពរខញុ ុំឱ្យជួយ រៅនិយាយដណតឹ ងយកអា
មនីឱ្យរធវើជារបពនធវា។ 

រ តុផលរបស់ម្្នច គឺខាល ចថា រដ្ឋយស្លរដតស្លមនីម្ននសល់រទពយសមបតតិររចើនពីឪធម ៌ និង
រដ្ឋយស្លរ ងជាកូនរទលរ ើយរបពនធគាតដ់លងលេះម្ននបតីថមីបាតរ់ៅរ ើយ   តាុំងពី ងចូលរៅ
រគួស្លររ េះឪពុក ងរជឿ ុងស ុយថា ដខឆ្ន ុំ ងរតូវជាមយួគាត ់ ម្ននចុំណូលនិងចុំរណញរទពយ
ររចើនសនធឹក រទើប ងរៅដតជាកូនសុំណពវ រ ូតដល់រវលារតូងសនងមរតកបានចូលមកដល់។ 

ម្ននមនុសេជាររចើនចងប់ានស្លមនីរធវើជាភរយិារដ្ឋយស្លរដតររឿងរទពយសមបតតិរ េះ រ ើយម្្នច
ប ល ចខញុ ុំថា អាមនីនឹងជួបបញ្ញហ រៅកនុងជីវតិរររេះគុំនិតអារកកម់្នរបុសៗទុំងរ េះ ដូរចនេះរ ើយវាគិត
ថា ខលួនវាដដលស្លគ ល់ ងតាុំងពីរៅមណឍ លរជើងចាប រទើបជាមនុសេស័កតិសមបុំផុតជាមយួអាមនី។ 

ម្្នចសុំណូមពរផង សនាផងថា វានឹងដថទុំ ជួយ រមើលខុសរតូវអាមនីមនិឱ្យម្ននបញ្ញហ លុំបាក
រទជាមយួនឹងរទពយសមបតតិដដលឪពុក ងបនេល់ទុក។ 

«ររៅពីលងងរ់ ើយរតង!់ ណាមយួអាមនីខលួនឯង កម៏្ននសុខភាពរខាយរទៀត!  ឧសា ៍ញុុំថាន ុំ
ងងុយរគង អីុ្ចឹងរ ើយរ ើយវាម្ននបញ្ញហ តរមងរ មរុាុំម្រ ្ ដតងដតរចញរៅបររទសពាបាលរ ូត!     
របើបងឯងឱ្យវាម្ននជីវតិរស់រៅឯរកា ម្នន កឯ់ង ដូចមនិរវល់នឹងវាអីុ្ចឹង!» 

 

 


