
«ខ្ុ ុំអរគុណហ ើយ ដដលបងឯងរពមបរចិ្ចច គររហលៀនឱ្យវ ! ដែ....តាមពិែ ហបើខ្ុ ុំមុំដូចបងឯង ខ្ុ ុំរហ៏្វើ
ដូចគ្នន  មនិឱ្យបងឯងលុំបារហេ» 

សមតមី៉ា ចហៅហលើជហណតើ រហពលហនេះ ឬកុំបិែហពេយទុំងអស់ហៅេីហនេះផង រនឹ៏ងមនិមនអានុភាពអវី មរ
ហ្វើឱ្យខ្ុ ុំឈចឺ្ចប ់ឬមយួរអ៏ាចហ្វើឱ្យហបេះដូងរបស់ខ្ុ ុំរហ គ្ េះរហងគើហោយករភយ័រពួយហេៀែហ េះហេ 
របដ លជាហោយសារហបេះដូងហនេះ ធ្លល បរ់ងរបសួ ឈហឺរចើនដងហពរហៅហ ើយ បានជាវសុាុំហៅនឹង
ករឈចឺ្ចបប់ាន។ 

ខ្ុ ុំបិេដភនរ ហ្វើមនិឮ ហររេះមនិចងហ់ឆលើយ ប៉ាុដនតករបិេដភនររបស់មនុសសហយើង មនិអាចរ ុំលែហ់ៅ នូវអវី
ដដលហយើងបានចងច្ចុំរនុងរបពន័ធចងច្ចុំហខទចខ្ទ ុំរុ ុំររ ៉ាមយួហនេះហ ើយ។ 

«បងឯងរែូវររលបចិ ឱ្យវគិែថាបងឯងមនិបានរសលញ់វ! ហ្វើយ៉ា ងណារហ៏ោយឱ្យវរពមហរៀបករ
ជាមយួខ្ុ ុំ ហររេះបងឯងហមើលចុេះ ខ្ុ ុំមនចុំហណេះដឹង មនហររហ ម្ េះ ខ្ុ ុំអាចដែទុំវបានលអជាងបង
ឯង!» 

កររបគល់មនុសសរសីដដលហយើងរសលញ់ ហ ើយដដល ងបានសនាថា រសលញ់ហយើងដែមន រ់
គែ ់ហៅឱ្យមនុសសមន រហ់េៀែ ហររេះដែហ ែុផល«ស័រតិសមគ្នន »រនុងសងគមវដូចជា បុរមយួចុងដដរ
ដុែ មរចុំរណាត លរេូង។ ដុំហៅហនេះ ផា ហតត សីុរូង គ្នម នរែងជាហ េះហ ើយ។ 

ដមនហ ើយ! កលយបហ់ េះខ្ុ ុំផឹរហដរដួល  ហររេះខឹងអាម៉ា ចដដលមរហសនើសុុំហបេះដូងខ្ុ ុំយរហៅកប់
ចិញ្ច ច្ ុំ  ដូចវរុំពុងយរកុំបិែមរច្ចររ់េូងមនុសសមន រ ់ដដលធ្លល បដឹ់ររដវហៅសាលហរៀន និងមរឱ្យ
ហគហរបើដូចហគ្នររបី ហដើមបដីែបានហៅដរបរនិងលួងហលមវឱ្យរពមឆីមហូបពិបារហលបហៅមណឌ លហរមង
រុំររ ហដើមបរីគ្នននឹ់ងរស់បានបនតជីវែិ។ 

ខ្ុ ុំខឹងវ ហររេះវ ហរៀនបានហចេះដឹងជាងហគរនុងចុំហណាមហរមងអ ថាមរពីភូមហិយើង ដែចិែតវសាហាវ
គ្នម នហមតាត  ហសមើដឆែចចរមយួរាល។ ខ្ុ ុំខឹងវ ដែហៅខឹងែិចជាងពិភពហលរដរលងកល យនិងដសនអាតាម
និយមមយួហនេះ ដដលបានដរដរបអាម៉ា ចឱ្យហៅជាអវីដដលហយើងរុំពុងហឃើញ។ 

ហទេះបីថា សុំហណើ វ គឺជាហរឿងដគួ៏រឱ្យសអបហ់ខពើមមយួ ខ្ុ ុំហរករចងអុលមុខវហ ើយហលើរែុរសាររឡាប់
ហច្ចល ជាស ា្ ថា«រុុំឱ្យអញហឃើញមុខឯងហេៀែ» ដែរែ បម់រផទេះជួលវញិ ខ្ុ ុំច្ចបហ់ផតើមសមលងឹហឃើញ
រូបខលួនឯងរនុងរញ្ចរ។់ រម៏នហ ែុផលជាហរចើន ដដលខ្ុ ុំគួរយរមរែលឹងដែលងដដរ។ ហែើអាមនីសមនឹងខ្ុ ុំ
ដដរអែ?់  ហ ែុផលអីហគ រែូវមរផារភាា បជី់វែិ ជាមយួមនុសសដូចខ្ុ ុំ សូមបដីែផ្កែ សាល  ហែើខ្ុ ុំមនលេធ
ភាពហលើរជូន ងដដរហេ ខណៈដដលមនុសសមន រហ់េៀែ ដដលបានសាគ ល់ ងទុំងអែីែកលរគប់



យ៉ា ង ទុំងអស់របស់ ង េុំ រេ់ុំនងហសនហា ងហ ើយនិងខ្ុ ុំ រហ៏គហៅដែរែូវករ ង ហ ើយមន 
អាចឃុុំរគងដែទុំ ងបាន ហ ែុអវីខ្ុ ុំមនិហោេះដលង ងហៅ។ 

«អនរអាតាម និយមគឺបងឯង! រុុំសាម នខ្ុ ុំមនិដឹង ដដលបងឯងកលឆ្ន ុំហ េះឱ្យវហៅអនរមនយរហៅ
ចិញ្ច ឹមហររេះបងឯងយល់ថា ពងវរវ់បាន ហ ើយបងឯងដឹងថាមនិអាចបងវិលរាលខ្ុ ុំបាន!» 

សមតអីាម៉ា ចមតងៗ ហរបៀបដូចជាថាន ុំពុលមយួសាល បររ ដដលអាចឱ្យខ្ុ ុំពុលហ ើយពុលហេៀែ ហងើបមុខ
មនិរចួ កល ហានមនិហរើែរនុងកររបឈមនឹងករពិែដឈ៏ចឺ្ចបច់ុំហរេះមុខមយួហនេះ។ 

ហសនហារវងហគ អាមនីហ ើយនិងខ្ុ ុំបានចបហ់ៅ ហៅហពលដដលខ្ុ ុំសហរមចចិែតថា «ចប!់» 

«មនុសសលអដូចហគ ហបើបងឯងរសលញ់ហគ បងឯងច្ចរហចញពីហគហៅ! ហ ើយហដើមបចី្ចរហចញពីហគបាន
សហរមច ទល់ដែហ្វើឱ្យហគសអបប់ងឯង!» ម៉ា ចប គ្ បខ់្ុ ុំ។   

វមនិពិបារហេ ហៅរនុងករហ្វើឱ្យនរណាមន រស់អបហ់យើង ដដលពិបារគឺ ហយើងរែូវមរសអបម់នុសសដដល
ហយើងធ្លល បហ់ៅថាបអូន ហ ើយរុំពុងសមល បហ់យើងហៅរនុងចុំណងមហ សហញ្ចែ មយួហនេះ។ 

«ឯងមនិយរទុំងជីវែិអញដែមតងហៅ!» 

«គិែហ ើងវញិបង! មនិដមនខ្ុ ុំមនិគិែបងឯងហេ! ដែបងឯងគិែថាហរឿងបងឯងនិងអាមនីហៅរចួបាន
រែឹមណា? មុននិងហរកយដែប៉ាុណណឹ ងបង!» 

ខ្ុ ុំបានយល់រពមហោយសម័រគចិែត រនុងករច្ចរហចញពីហសចរដីហសនហាមយួហនេះ ហសមើនឹងច្ចរហចញពី
ហសចរដីរសលញ់មយួដដលធ្លល បប់ានច្ចបហ់ផតើមហ ើងហោយនិសសយ័ពីហរពង និងបញ្ចបហ់ៅទុំងមនិទន់
អស់ចិែត។ ហទេះយ៉ា ងណា អាម៉ា ចនិយយរែូវ បញ្ចបហ់ៅហៅហពលហនេះ វរបហសើរជាងហយើងហៅមនៈ 
ហៅបុំផ្កល ញអ គែរបស់ហគ ហ ើយចុងហរកយគងដ់ែដបរបារគ់្នន ហោយសារភាពខុសគ្នន របស់ហយើង
ហៅរនុងសងគម។ 

«ឯងសនាហមើលវឱ្យលអ! វហ្វើខុសឬរែូវ ហាមឯងហរបើរដហជើងហលើវោចខ់្ែ! សុខភាពវហខាយ ឯង
ហ្វើករសុំខ្នយ់៉ា ងណារតី រែូវរលេុរហពលមរហមើលវ ែនមចិែតវ! វចងប់ានអីរែូវឯងររមរឱ្យវ 
ផ្កគ បចិ់ែតវ» 

ខ្ុ ុំនិយយចុងហរកយជាមយួអាម៉ា ច មុនហពលសបែថា ជាែិហនេះមនិចងជួ់បមុខពីរ រវ់ហេៀែហ ើ
យ។ 



េុំ រេ់ុំនងរវងបុគគល២ រ ់មនិដមនសុេធដែជាហសចរតីហសនហាហ េះហ ើយ ហ ើយហបើហទេះហនេះជា
ហសនហា និងកលហណាេះ បងបានសនាថា ែហៅរែូវហមើលដែអូន ដែរគបយ់៉ា ង រដមងមនហ ែុផល
របស់វ បងសូមហទសដដលមនិអាចហ្វើតាមសនា។ 

ច្ចរហចញពីេីររុងភនុំហពញមរហៅរុំពងច់្ចមវញិ ជាមយួមត យជររបស់ខ្ុ ុំ ហ ើយតាុំងចិែតថានឹងររ
របពនធមយួ ឋានៈ ចុំហណេះដឹង ចុំណូលរបហាររ់បដ លគ្នន  ហ ើយរសាងជីវែិែមីបុំហភលចហរឿងទុំងែមី
ទុំងច្ចស់ហៅភនុំហពញ។ ហទេះយ៉ា ងណា ខ្ុ ុំហ្វើហរឿងហនេះមនិដដលបានសហរមចហេ ខ្ុ ុំមនិអាចររបាន
មនុសសណាមន រម់រជុំនួសហគហ ើយ រនុងជីវែិហសសសល់ហនេះ។ 

រ ុំលងពីអវែតមនខ្ុ ុំ៧ដខ អាម៉ា ចបានហរៀបករជាមយួ ងតាមវ ិ្ ីសាញ្ចសតដដលវររនឹរហឃើញ ពិហសស
ករផ្កគ បផ់គុនឪពុរ្មចូ៌លជររបស់ ង។ 

ហ េះជារែងអវីហៅ? ខ្ុ ុំគួរដែសបាយចិែតនឹងមនហសចរដីសុខបុំផុែ ហរបៀបដូចជាបងរបុសមន រប់ាន
ហឃើញបអូនរបុសនិងបអូនរសីរបស់ខលួនចូលហរងករដូហច្ចន េះដដរ។ ផលូវែនល់រកលហោយផ្កែ សុភមងគលហៅ
ពីមុខពួរហគ ហយើងឮហ ើយគួរដែហភលចអុំពីេុរខហវេ រនុងហបេះដូងខលួនឯងហច្ចល ហររេះខ្ុ ុំមនិបានហរបើ
របាស់អាមនីដូចវគិែហេ ខ្ុ ុំរម៏និដមនមនុសសរបុសអាតាម និយមដូចវយល់ដដរ។ 

ហបើរែូវហៅសល់ដែមន រឯ់ងឯហក ហៅរនុងពិភពហលរហយើងហនេះ ខ្ុ ុំរអ៏ាចហ្វើបាន ប៉ាុដនតបអូនរបុសខ្ុ ុំមនិ
រែឹមចងប់ានប៉ាុណណឹ ង វដែមទុំងចង ់ឱ្យអែីែកលទុំងអស់រលុបរលយហៅតាមករបាែខ់លួនរបស់ខ្ុ ុំ
ដដរ។ ដូហចនេះហ ើយហៅហរកយករហរៀបកររបស់វជាងមយួឆ្ន ុំ វបញ្ាូ នមនុសសមយួររុមមរយយខី្ុ ុំ។ 
រយៈហពលដដលវកល យជាអនរមន ុ្ំ ជុំនួសែុំដណងឪពុរហរមរវ វអនចិ់ែតណាស់ដដលមនអនរយរ
រូបែែហយើងទុំងបីហៅមណឌ លហរមងកលហណាេះ ហៅរបគល់ឱ្យអនរកដសែ។ ហយើងមនិដឹងថាអនរហ្វើ
មនបុំណងអី ជាអនរណាហេ ដែវដបរជាយល់ថាខ្ុ ុំតាមយយមុីខមែហ់ររេះរចដណន ន្ នីសវ។ 

មនុសសមនពុែែបុែ និងមនចិែតជារលខលួនឯង ដែងដែគិែហឃើញរេិះគន ់ឬមនទិល ហលើស ត នចិែត
ហសាម េះសររនអនរដរេ។ ែួយ៉ា ងមនុសសជាអនរហលងបនួរបាុំ រ ់ដដលវបានបញ្ាូ នឱ្យមរោល់វយដុំ
ខ្ុ ុំបហញ្ចញរុំ ឹងដល់ផទេះ បានប ហ្ ញហរសចហ ើយថា មនុសសដូចវ ហទេះរុ ុំពេ័ធហោយលុយវល់លន 
ឬររម់រួជាបណឌិ ែ ដែគុណ្មសូ៌នយរបស់វ នឹងហ្វើឱ្យវអនជ់ាងសែវសុនរ ដដលហហាចណាស់ហចេះ
រពុស បររ់នទុយដឹងគុណ ជាងមរយេរបស់អាម៉ា ចដដរ។ 

ហរកយពីរបហៅហរមងកម ងវអស់ហ ើយ ខ្ុ ុំបានផ្កត ុំតាមពួរហ េះថា មុនហរកយខ្ុ ុំគងដ់ែហ ើងហៅររវ
ដល់ភនុំហពញហេ។ 



មនិយូរប៉ាុ ម នខ្ុ ុំបានពែ័ម៌នតាមេសស វដតីថា រគួសារវមនិចុេះសរមុង ហ ើយអាមនីបានរបុង
សមល បខ់លួនរែូវអនរផទេះជួយ ទន។់ 

ខ្ុ ុំហៅច្ចុំជួបវដល់ចុំណែឡានេុំហនើបហរកមររុម  ុន។ អាម៉ា ចចុេះមរទុំងដញ៉ាងញ៉ាងជាមយួហលខ្
រសីសាអ ែសិចសីុរបស់វ។ បណឌិ ែហនេះរសឡាុំងកុំងរបុងហគចពីខ្ុ ុំដដរ ដែជុំហានវហៅហឆវងសាត ុំណារ៏
ខ្ុ ុំដឹង មនអីឆងល់ ជីវែិវហនេះ ខ្ុ ុំជាអនរផចុងហផតើមហ ើងមរ សមតវីចងហ់ាមយួម៉ា ែណ់ា រខ៏្ុ ុំដឹងដល់
រហនលើែដដរ រគ្ននដ់ែខ្ុ ុំមនិហចេះហ្វើជាមនុសសផ្កទ នហ់គ។ ខ្ុ ុំចងអុលឱ្យហលខ្វច្ចរហចញ ហររេះមនិចងវ់យ
គ្នន មុខរសីៗ។ បានដូចចិែត មនុសសដដលដ  មវហររេះលុយ បានរែឹមរបហរជៀែគ្នន មររមួសុខ ដែ
មនិបានហៅរមួេុរខជាមយួវហេ។ វខុំរែហ់ៅឡាន ដដរដែខ្ុ ុំរ ័សជាងវ ខ្ុ ុំររបចួរវពីហរតឡាន 
ហ ើយអូសទញរ ូែដល់វរពមចុេះមរដីវញិ។ 

ជាហលើរដុំបូងដដលខ្ុ ុំ ោល់វមុុំងមយួេុំ ឹងរូនរបុសដបរ្មរកល រ។់ 

«ហលើរហនេះ អញឱ្យដអហងប៉ាុណណឹ ង ហ ើយដដលមនិហ្វើអីឯង្ងន ់មនិដមនអញចិែតេនម់តងហេៀែហេអាម៉ា ច! 
ហររេះអញគិែដល់ហគ! ហបើមតងហេៀែ ដអហងហ្វើបាបហគ ហ ើយអញដឹង ដអហងរុុំសងឃមឹរែរ់ចួអាម៉ា ច!» 

ខ្ុ ុំជូែេឹរសហមារ េឹរដភនរដដលលងងហ់លល  ជូរចែ ់ឈចឺ្ចប ់រសររ់សឹបរនុងហបេះដូង ហពលហឃើញរដខលួន
ឯងបងែសាន មរបសួហលើមុខបណឌិ ែ ដដលខ្ុ ុំធ្លល បបី់បាចរ់រា ងូែេឹរឱ្យ រែហ់លងរបដលង ចុំណីមយួម៉ា ែ់
មនិរ ុំលងមែ។់  ជាេុំ ុំរមល ុំងមុែរនករ«ឈ»ឺខ្ល ុំងជាងសាន មកុំបិែដដលធ្លល បច់្ចរេុរមរ សុសហលើ
ខនងរូនរបុសអនរររមន រហ់នេះ។ 

ររយថា «បង» រវងវហ ើយនិងខ្ុ ុំ ពីហនេះែហៅ «ចបហ់ ើយ!» ហនេះជាហលើរចុងហរកយដដលខ្ុ ុំអែ់
ហទសឱ្យវ    «ហររេះដែគុណលុយករដ់ដលវធ្លល បេិ់ញថាន ុំឱ្យមត យខ្ុ ុំ និងរដនសងសអុំរហដដ  ដដលវ
ធ្លល បរុ់ ុំរាលឱ្យខ្ុ ុំ» ខ្ុ ុំសងវចប។់ 

ហយើងចបគ់្នន ហ ើយអាម៉ា ច «អញបានសងឯង សូមបដីែមនុសសរសីមន រ ់ដដលអញធ្លល បគិ់ែថា ជាែិ
ហនេះមនិអាចរស់គ្នម នហគបាន អាបអូនចររង េុរថាហយើងទុំងបីមនិដដលសាគ ល់គ្នន ។» 

ខ្ុ ុំច្ចរហចញទុំងរបាបខ់លួនឯងថា ហទេះមយួជីវែិហនេះ ហរៀនហរឿងជាហរចើន ជាមយួ្មនឹងេឹរដភនរ ដែ
ហពលហនេះែហៅ ខ្ុ ុំហៅរែូវហរៀនហរឿងមយួហេៀែ គឺហរៀន «រសលញ់ហគពីចមង យ រសលញ់គ្នម នរែងជួប 
រសលញ់ហគទុំងសមល បហ់បេះដូងមយួហនេះហច្ចល!» 



«វមនិហភលចឯង! រសីហច្ចលហមសៀែ នឹង! វមនិរពមហភលចឯងងហេ អាចររង ពួរឯងចររងណាស់ អា
ចររង ដអហងរុុំមរហ្វើែួចិែតលអ!» 

វដរសរយុំមរពីហរកយខនងខ្ុ ុំទុំងរុំ ឹង និងភាពរុំសារហច្ចលហមសៀែរបស់វ ដដលមនិអាចហ្វើឱ្យអា
មនីរពមរបគល់ហសនហាឱ្យវបាន។ 

ហជើងខ្ុ ុំមនិឈបហ់េ ខ្ុ ុំរបឹងហដើរហចញមរទុំងហបេះដូងខ្ុ ុំឈឺៗ ៗៗ..... 

«វសមល បខ់លួន មនិដមនហររេះអញហេ! ហររេះវ ហៅរសលញ់ឯង! វឆែួែយូរណាស់ហ ើយ បអូនរសី
ចមែួែរបស់ឯង នឹង វជាមនុសសឆែួែ!» 

ខ្ុ ុំមនិចងស់ាត បរ់រយ ឬហ ែុផលអវីរបស់អាម៉ា ចហេៀែហ េះហេ ហររេះថា ហបេះដូងហអើយ! ឯងសាល ប់
ហ ើយ! ឯងបានសាល បប់ាែហ់ ើយហែើ តាុំងពីរែងឯងរបគល់ហគឱ្យបអូនឯង បអូនរបុសដដលមតងជាពីរដង 
ចងដ់ែឱ្យឯងឈឺៗ ៗៗៗឈដឺល់សាល ប!់ ឯងឈអីឺហេៀែ ហបើឯងគ្នម នដហងហើមផង? 

«របាបវ់ហៅ! អញ្បប់ាែហ់ ើយ! ពីរ រឯ់ង អញបុំហភលចហច្ចលយូរហ ើយ!» 

ខ្ុ ុំដរសររបាបវ់ទុំងេឹរដភនររុំដរ ឈុែឆ្របងរបុសមន រហ់នេះដដលធ្លល បប់ានឱ្បវទុំងពីរ រហ់ៅ
ហរកមហដើមររជររឹមរនមជឈមណឌ លរុមររុំររដហ៏រសរឃ្លល ន និងរ្។ 

ខ្ុ ុំដរអារមមណ៍ហចញពីហរឿងច្ចស់ ហ ើយសមលងឹមុខវ ដដលរុំពុងហៅពីមុខរបមណ១ដម៉ារែពីគ្នន ។ ខ្ុ ុំ
ដឹងអវីដដលវរុំពុងគិែ ដូហចនេះខ្ុ ុំបញ្ចបក់រសងសយ័របស់វរែឹមហណេះ៖ 

«រុុំភយ័ ររហលៀនអញមខ ងហនេះ មនិទរយរអវីពីបតីរបពនធឯងហេ ហររេះអាមុនឺ វសាល បប់ាែយូ់រហ ើយ 
អស់ររហលៀនមខ ងមនអីអសាច រយហៅ! ហពលអាមនីជាហ ើយ ឯងរែូវហចញហៅរសុរហរតណា មយួ
ដដលសុាុំលអជាមយួសុខភាពវ ហពលហ េះ ពីរ រឯ់ងរគ៏្នម នបនទុរអែីែកលហេៀែដដរ!  គ្នម នអនរណា
សាគ ល់របវែតិរបស់ពួរឯងហៅជុំរ ុំហជើងច្ចប រគ៏្នម នអនរណាដឹងហរឿងអរែញ្ាូ ទុំងអស់រនុងហរសាមបណឌិ ែ
របស់ឯងដូចគ្នន !!» 

ខ្ុ ុំច្ចរហចញពីអាម៉ា ចហដើររ ៉ាុយមរជានហ់លើ។ ខុសគ្នន ពីរជានហ់េៀែ ខ្ុ ុំហ ើងដល់បនទបស់ហញ្ច គ្ េះប ទ ន។់ 
បរហិវណេីហនេះ គឺជារដនលងសរមរពាបាលដេ៏ុំហនើបមយួដដលខ្ុ ុំហេើបបានហឃើញហៅរនុងជីវែិហនេះ។ 
ប៉ាុដនតហទេះបីជារដនលងពាបាលេុំហនើបយ៉ា ងណា រគ៏្នម នអនរណាចងក់ល យជាអនរជុំងឺឬរហ៏ភៀ្វរបស់វដដ
រ។ 

 «បនទប ់Z ចុងហគ បង» 



«បាេ» 

ខ្ុ ុំបានរែឹមហឆលើយែបខលីហៅកនគិ់លនុបោា រមន រដ់ដលខ្ុ ុំសួរ ុំផលូវហៅកនរ់ដនលងអាមនី ប ទ បម់ររ៏
ហដើរដែឯង  ហឆ្ព េះែរមងហ់ៅកនប់នទបចុ់ងហគជួរខ្ងសាដ ុំរដ។ 

បនទបហ់នេះបិេបាុំងហោយបនទេះរញ្ចរ់្ ុំរកស់មយួ សឹងថាលែសនធឹងហពញមយួជ ា្ ុំងដផនរហនេះ។ 

របដ លជាគិលនុបោា របានេេួលប ា្ ពីហវជាបណឌិ ែសុខៈ របាបអ់នរខ្ងរនុងមុនហ ើយ បានជា
វុំងនន រែូវបានហបើរេុរឱ្យជាហរសច ខ្ុ ុំអាចសមលងឹហៅកន«់ហគ»បាន។ 

សាមនីហៅដែជាអាមនីដែូ៏ចរចមររ់បស់ខ្ុ ុំដូចកលពីរែងដុំបូងដដលហយើងបានហោេះដូរហបេះដូងឱ្យគ្នន ។ 
រគ្ននដ់ែហលើរហនេះ ហគមនិបានញញឹមហេហេៀែហេ។ 

យូរប៉ាុនណាហ ើយដដលហគដលងបានញញឹម។ 

សូមបរីស់ហៅភូមហិជើងច្ចប រររមសែអ់ែរ់ពឹរអែល់ង ច ហគហៅដែញញឹមបានរល់ហពលហឃើញខ្ុ ុំហដើរមរ 
ហ ែុអីហពលបានហសាយរេពយមហាសាលដបរជាមរហគងហសងៀមរហបៀបហនេះ។ 

ដផនរខ្ងហលើរនដរគដដរេុំហនើប បានរល់ខនងរបស់ហគ េហរមែខពស់ ជាងដផនររែឹមចហងែេះចុេះដល់ហជើង។ 

«អាមនី! រងឹមុំហ ើង! បនតិចហេៀែ ដលងពិបារដរដហងហើមហ ើយ! បងមុនឺហៅហណេះហ ើយ មនបង
ហ ើយមនិបាចខ់្ល ចអីហេ!» 

ខ្ុ ុំនិយយមន រឯ់ងតាមេមល បដ់ដលធ្លល បដ់ែនិយយដដដលៗ រល់ហពលពីរ រវ់ឈ ឺហ ើយយុំហររេះ
ភយ័។ អវីរតីដែកលណាឆ្ល រហ់ចញមរពីហបេះដូងហ ើយ ហពលហវលយូរយ៉ា ងណារម៏និអាចឱ្យវរលុប
ហៅវញិបានដដរ។ រងវងមុ់ខហនេះហៅដែសថិែរនុងហបេះដូងរបស់ខ្ុ ុំជាហរៀងរ ូែហៅ។ 

ពីរនុងផ្កទ ុំរញ្ចរ ់ដដលហឃើញជេះរសហមលខលួនឯង ជាមយួសភាពរផទមុខហររៀមរសហរន ខ្ុ ុំដឹងថា 
សភាពខ្ុ ុំហៅមនិហសមើហៅនឹងេុំ ុំករឈចឺ្ចបហ់ៅរនុងចិែតហពលហនេះោចខ់្ែ។ ខ្ុ ុំដែងដែដឹងថាហគឈ ឺ
ហគហខាយ ដែហនេះជាហលើរដុំបូង ដដលខ្ុ ុំហឃើញហគសតូរសតឹងមនិដឹងខលួន។ 

ហទេះហគមនិអាចញញឹមមរសាវ គមនខ៍្ុ ុំហេៀែបានរហ៏ោយ សុុំរែឹមហគអាចញញឹមសរមបខ់លួនហគ 
ហ ើយហរករហ ើងមរវញិបានដូចហដើម។ 

«ឆ្បហ់រករហ ើង រសីសាអ ែរបស់បង! ដឹងខលួនហ ើង ្រមរណ៎ា បងហៅហណេះហ ើយ!!» 

អវីមយួរ ុំឭរហ ើងមរវញិរនុងអារមមណ៍ខ្ុ ុំ។ 



រែងមយួ ខ្ុ ុំរុំពុងហ្វើករហៅរនុងបារដល់ហពលយប ់រសាបដ់ែ ងប ហ្ ញខលួនមរចុំហពលខ្ុ ុំរុំពុងរបមូល
សុំរមដសងយរហៅហច្ចល។ 

 ហម៉ា ងជិែ២ភលហឺ ើយ អាមនីមនិហៅផទេះហដរជិែបតី ដបរជាមរឈរដរបរឡានេុំហនើបររ មរបស់ហគ 
សមលងឹមរខ្ុ ុំ។ 

ហទេះបីពីចមង យ ប៉ាុដនតខ្ុ ុំដឹងថា  ងរុំពុងរសរេឹ់រដភនរ។ 

«ខ្ុ ុំដឹងហរឿងអស់ហ ើយ!» 

 ងរែត់ាមខ្ុ ុំដដលហគចហៅច្ចរស់រមម។ 

«ខ្ុ ុំដឹងហរឿងទុំងអស់ បងឯងមនិបានរសលញ់រសីបារមន រហ់ េះ ហ ើយលរខ់្ុ ុំយរលុយពីម៉ា ចហេ ដែ
បងឯងរមួរដជាមយួម៉ា ចរុ រខ្ុ ុំ ឱ្យខ្ុ ុំរពមហរៀបករ! ហ្វើអីុចឹងហ្វើអី!» 

ខ្ុ ុំមនិចងនិ់យយសអីនឹង ងហោយសារហរឿងវចបហ់ ើយហគហរៀបកររចួហ ើយ ចុំដណរសភាពហពល
ហនេះ ហគហាររ់សវងឹហេៀែ ហ ើយហមើលមរខ្ុ ុំចុេះ កនស់រមម ដូចរមមររសរមមច្ចរម់ន រ ់។ 

«អាមនីហៅវញិហៅ ឈបម់ររដនលងហនេះ!» 

ខ្ុ ុំរពមន ងហោយសពទសុំហ ងហខាយៗហ ើយហដើររែ បម់របារវញិហោយែឹងដណនរេូងហពល
ហឃើញសភាពហគ។ 

ទុំងរសវងឹផង សុខភាពដូចហខាយ បតីហគហៅឯណាហ ែុអវីបានជាបហណាត យហគឱ្យមរេីសអុយគរគុរ
ហនេះ មរររខ្ុ ុំ? 

ហគហរៀបករនឹងគ្នន ជិែបី ឆ្ន ុំហ ើយគ្នម នរូនមន រហ់សាេះមនិដឹងថាមរពី ពីរ រហ់នេះកលពីហរមងពួរហគ
បរហិភាគមនិរគបរ់គ្នន ់រងអុំហពើ ិងាទុំងផលូវកយនិងផលូវចិែតឬយ៉ា ងណា? 

«ខ្ុ ុំចងដ់លងលេះ ហ ើយមរហៅដរបរបងឯងវញិ!» 

 ងនិយយររងួរៗទុំងរែម់រតាមខ្ុ ុំ ហោយដសបរហជើងដរងែូចរសួចរបស់ ង។ 

េីបុំផុែដូចសាម ន អាមនីរែម់និបានយូរហេ  ងអងគុយចុេះហររេះ ែ ់ហ ើយហផតើមយុំដយរ។ 

ខ្ុ ុំដរដហងហើម ុ្ំ ហដើរែយហៅររ ង ហ ើយនិយយផ្កទ នដូ់ច ួសចិែតខ្ល ុំង៖ 



«លុយហរចើនហពរ រសណុរខលួនដល់ បអ់ស់? ែស ូមរលុំបារហម៉ាចខលេះ េរមុំបានដូចសពវរែង? ហរើែ
អផសុរសអី វមិនមនិចង ់ចងម់រហៅហលើគុំរង ់ជាមយួអាអនរហរ ើសសុំរមហតារយ៉ា រហនៀរ? អហេះ?» 

 ងែវ៉ា មរវញិទុំងែុំអូញររងួរហោយហរគឿងរសវងឹ៖ 

«ហរើបសុំរមឱ្យហគ មនសអីមនិលអ? ពីណាមនិធ្លល បហ់រើប! កលហៅហជើងច្ចបហរើបរល់ដែយប!់ ពីណា
អនររបហៅខ្ុ ុំថា ករ្រអី រម៏និហថារទបដដរ! យ៉ា ងហហាចណាស់....ហហាចណាស់ ហយើងអាចហ្វើអី
មយួដដលពួរអនរមនរមាលិ េរមនម់និហា នហ្វើ! ច្ចុំអែ?់ ច្ចុំសមតខីលួនឯងអែ?់ អហេះ? និយយហ ើយ
ហម៉ាចមនិច្ចុំ? អហេះ? ហម៉ាចនិយយហ ើយ ហលបររយខលួនឯងហច្ចល បងមុនឺ!??? បងឯងថា មនិហៅណា
ហច្ចលខ្ុ ុំ បងមុនឺ! ររយអនរណាថា នឹងតាមហមើលសាមនី» 

 ងច្ចបហ់ផតើមយុំសសិែហពលនិយយដល់រែងហ់ណេះ ខណៈខ្ុ ុំឈររេឹងទុំងចុរដណន ហររេះដែ ង
រ ុំឭរររយទុំងអស់មរវញិ ដូចគ្នម នបាែម់យួម៉ា ែណ់ា ដូចហគបានេហនទញរគបរ់បហយគរបស់ខ្ុ ុំ កល
ពីហៅហរមងៗ ជាបរ់នុងហបេះដូងែហរៀងមរ។ 

«ហយើងមនហគតាមហមើលដែហ ើយ! បង ែនឹ់ងឯងណាស់សាមនី! រុុំហ្វើចរែិហមើលដែមនុសសសររស
របសាេ! នឹងនរហ ើង រែ បហ់ៅផទេះវញិ! ហ ើយឈបម់ររដនលងហនេះហេៀែ» 

ខ្ុ ុំថាផង ទញហយង ងហ ើងមរវញិផង ដែ ងមនិរពមហ ើងមរហេហររេះខឹង។ រងកយរបស់ខ្ុ ុំ 
ពីែូចដល់ប៉ាុនហណេះ ធ្លល បរ់ែូវហគវយសុស ហ ើងដលងខ្ល ចឈ ឺមុខរបស់ខ្ុ ុំរែូវហគេេះែប ់ចហងែេះ រែូវហគ
ជាន ់សររ់ែូវហគញឹងហបាច វគ្នម នអស់អីអសាច រយហេ សរមបហ់រមងដដលគ្នម នឪពុរ ឬមត យររីររគ្នម ន
លុយ គ្នម នយសអុំណាច។ ជីវែិហនេះ ធ្លល បហ់ៅហ ើយ ដដលដួលហដរហៅរដនលងណារែដរហរករហ ើង
ខលួនឯងវញិហៅរែងហ់ណាេះ។ ដែអាមនី  ងមនិដូចខ្ុ ុំហេ។ តាុំងពីអាយុ៦ឆ្ន ុំមរ  ងមនបងរបុស
មន រហ់នេះ ជួយ ហយងេឹរ ជួយ ហបាសរជេះ ជួយ ច្ចរស់រមម ជួយ រុំដរ ងលងច្ចនរុុំឱ្យខ្ល ចហពរ 
ជួយ សារហខ្អាវជាមយួ ជួយ រមល បហណត ញពួរហរមងៗដដលមរររហរឿង។ ហពលហនេះ ខ្ុ ុំហៅដែចងជួ់យ 
ហយង ងឱ្យហរករហ ើងមរវញិ។ 

មុខមែដ់រ៏សស់សាអ ែរបស់អាមនី មនុសសចិែតហសាម េះ មនិហលភលន ់មនិហភលចរុំហណើ ែដូច ង  សម
ណាស់ហ ើយដដលរែូវបតូរជីវែិែមី មនដុំបូលរជរមនិខ្ល ចរនទេះ មនិច្ចុំបាចស់ាត បឮ់រល់សុំហ ងហជរ
របហេចរបស់មត យចិញ្ច ឹម មនិខ្ល ចររពេះហរ ើឈហឺររេះហដរអែប់ាយរល់ហពលហ្វើខុស   មនិច្ចុំបាច់
អងគុយលងច្ចនមែផ់លូវចិែតភយ័ខ្ល ចមនុសសរសវងឹរសា អនរសូមទន  ឬរម៏នុសសវរិលហោយហរគឿង
ហញៀន សទុេះមរវយដុំរចុំធ្លរ។់ 



«ហរករឱ្យហលឿនសាមនី! បងឱ្យឯងហរករហ ើងហោយខលួនឯង! ហរមងហជើងច្ចប មន រ់ៗ រងឹមុំណាស់ 
គ្នម នអនរណាមន ររ់ ុំអយួមយហេ! ហរករឮអែ?់!» 

«មនុសសបងឯងរបែស់មត!ី បងមុនឺហៅភូមហិជើងច្ចបជាមនុសសហគ្នរពសមត ីករររបអូន គ្នែម់និ
ហបាេះបងហ់ច្ចលបអូនហេ! បងឯងហ្វើមុន!» 

«ឯងមនបតីហ ើយ ងសាមនី! ឯងមនិហៅេុំហនរឱ្យបងបានហមើលឯងហេៀែហេ!» 

«បងមុនឺ» 

សុំហ ងរបស់ហគលនម់ររសាលៗ កែផ់្កដ ចខ់លួនខ្ុ ុំហចញពីករនឹរហឃើញហរឿងរ៉ា វច្ចស់ៗ ររែីមយួ 
ដដលករឈចឺ្ចបនិ់ងដផអមដលហមរមួរវងពួរហយើងបានហរើែមនជាចុងហរកយមុនហពល ងមរហដរហលើ
ដរគហនេះ។ 

សនូរទវ ររហបើរហ្វើឱ្យខ្ុ ុំមងីមុំង។ 

«បង! អនរជុំងឺចងជួ់បបង!» 

ខ្ុ ុំេីហេើរ រគ្នបដ់ភនរលហហលហវសមលងឹហៅកនគិ់លនុបោា យិកជាញ្ចសតីហរមងលហរដ់ដលហេើបដែហចញពីរនុង
បនទបហ់ េះមរ។ សាជាែមីខ្ុ ុំ្រហៅសមលងឹហគហ ើងវញិតាមរញ្ចរ។់ របដ លជាខ្ុ ុំរហវ ើរវយយូរហពរ
អាល័យដែលងនឹ់រហឃើញហរឿងច្ចស់ៗ បានជាហ្វើឱ្យហគ ភ្ារដឹ់ងខលួនហ ើងមរវញិហឃើញខ្ុ ុំ ប៉ាុដនតខលួនខ្ុ ុំ
មនិបានច្ចបអ់ារមមណ៍ហគ។ 

ររយហៅខ្ុ ុំមុនហនេះ មនិអាចរ ុំលងផ្កទ ុំងរញ្ចររ់កស់ហនេះបានហេ របដ លខ្ុ ុំសលុងចិែត ដែដភនរហឃើញ
មែហ់គហៅខ្ុ ុំ។ 

ហពលហនេះ ដរវដភនរអុំណរ េេូច និងេុរខរពួយរបស់ហគ សមលងឹដែលរមរខ្ុ ុំ។ 

ហែើឱ្យខ្ុ ុំមនររយអវីហៅនិយយជាមយួហគហៅ? 

«បងឯងដឹងអែ?់ រល់ហពលដដលខ្ុ ុំអែស់បាយចិែត រល់ហពលខ្ុ ុំមនិចងរ់ស់ហៅបនតហេៀែ រល់ហពល
ខ្ុ ុំគ្នម នរមល ុំងចិែត ខ្ុ ុំនឹរហឃើញដែសុំដីបងឯង! ហពលហ េះបងឯងហៅឯណា ហម៉ាចបានជាបងឯងោច់
ចិែតហបាេះបងខ់្ុ ុំហច្ចលឱ្យរស់ហៅពិបារមន រឯ់ង?!» 

«ឯងមនសអីពិបារ? ឯងមនបាយសីុ មនហខ្អាវសាអ ែៗហសលៀរររ!់ មនហគតាមបហរមើហឆវងសាដ ុំ! 
ឯងរគ្ននដ់ែចងអុលរដសអីៗហ ើយជាហរសចចុំហរេះមុខឯង! ហ ើយចងប់ានសអីហេៀែ?!» 



«ខ្ុ ុំអែច់ងប់ានផទេះ ុ្ំ អែច់ងប់ានពួរហគអស់ហ េះហេ! ឱ្យហ្វើអីរប៏ានដដរ ឱ្យដែមនបងមុនឺហៅដរបរខ្ុ ុំ! 
ខ្ុ ុំអាចលងច្ចនប៉ាុ ម នក្ុនរប៏ានដដរ! ខ្ុ ុំអាចហៅភូមហិជើងច្ចបមយួជីវែិហៅឱ្យដែបងឯងមរហៅដរប
រៗខ្ុ ុំរល់យប!់» 

ហ េះជាររយសមតចី្ចស់ៗ  ររែីមយួហ េះ ររែីចុងហរកយមុនហពលហយើងដបរគ្នន មរេល់រែងហនេះ។ 

មុនហពលហដើរមយួៗហេើបចូលហៅ ខ្ុ ុំហលើររដជូែេឹរដភនរហររេះដែ ខ្ុ ុំមនិចងឱ់្យហឃើញ ង ហឃើញភាព
េនហ់ខាយនិងករឈចឺ្ចបទ់ុំងប៉ាុ ម ន ដដលបានលរប់ងែបម់រជាយូរហៅរនុងហបេះដូងរបស់ខ្ុ ុំហ េះហ ើ
យ។ 

សាមនីសគមខ្ល ុំងណាស់ សឹងដែមនិដមនជា ង។ 

«ហបើសិនជាខ្ុ ុំមនិឈជិឺែសាល បរ់ប៏ងឯងមនិមរហមើលខ្ុ ុំដដរ!»  ងនិយយហខាយៗហោយសមលងឹខ្ុ ុំ
តាុំងពីជុំហាន្នចូលដុំបូង។ 

ហបសររមមចុំហរេះមុខរបស់ខ្ុ ុំហៅហពលហនេះ គ្នម នអវីទុំងអស់ហរតដែពីរបឹងហ្វើយ៉ា ងណា ជួយ ឱ្យហគរងឹ
មុំហ ើងវញិ េរមុំេេួលបានសាថ នភាពសុខភាពមយួ ដដលអាចថាហវជាបណឌិ ែអនុ ា្ ែឱ្យវេះកែ។់ 

«ដលងអីហ ើយ! រុុំគិែហរចើនហពរដអហងនឹងជាដូចហដើមវញិ!» 

«បងឯងមរដល់ហ ើយ ខ្ុ ុំចាស់ជាបានជា!» 

ហគវច្ចមរខលីៗហ ើយច្ចបហ់ផដើមញញឹមស្ាញប ហ្ ញហចញសាន មរជួញហោយអហនលើរបស់ហគ។ 

សាន មញញឹមរបស់ហគហ្វើចិែតខ្ុ ុំ្ូរណាស់។ ខ្ុ ុំមនិដឹងថា ហ ែុអីបានជាមនដែករញញឹមរន រមីន រ់
ហនេះប៉ាុហណាណ េះ ដដលអាចហ្វើឱ្យហបេះដូងរបស់ខ្ុ ុំរហបើរខារច្ចរហចញពីភាពែឹងដែងទុំងអស់ហៅហលើ
ហលរហនេះបាន។ 

ខ្ុ ុំបានបុំហភលចហរឿងេុរខហវេ  គុំនុុំចងអាឃ្លែ ហសចរដីឈចឺ្ចបហ់ខ្ល ចផា ដដលអនរណារហ៏ោយបានហ្វើ
មរហលើ គឺបុំហភលចទុំងអស់ឱ្យដែខ្ុ ុំបានហឃើញសាន មញញឹមរបស់ហគ។ របដ លជាហគ ដឹងហរឿងហនេះ
ចាស់ជាងមនុសសរសីណាទុំងអស់ ជាលូររមមរដមរកនខ់្ុ ុំ។ 

រមមហគទុំងរបាុំេនហ់លមើយ ហតដ ឧណហ ៗរបស់អាមនីមរកនប់៉ាេះបាែរដរគ្នែហរគើមលុំបារហវេ របស់
ខ្ុ ុំ ដូចកលពីយបដ់ដលខ្ុ ុំបានរគ្ន ៍ហគហោយរសវងឹខ្ល ុំង ដរបររដនលងច្ចរស់ុំរមហៅកនផ់ទេះជួល



របស់ខ្ុ ុំ រជ៏ាយបម់យួដដលហយើងបានជួបគ្នន ហ ើងវញិដែពីរ រ ់ប ទ បពី់ខ្ុ ុំបានសហរមចចិែតច្ចរហចញ
ពីជីវែិរបស់ហគ របគល់ហគហៅឱ្យអាម៉ា ច។ 

យបហ់ េះ ងអងវរខ្ុ ុំយ៉ា ងជូរចែ ់ហារបី់ដូចជា ខ្ល ចថាខ្ុ ុំនឹងរបគល់ ងឱ្យរែ បហ់ៅហៅផទេះជាមយួ
បតីរបស់ ងវញិ។ 

«ឯងមនបតីហ ើយ! ឈបហ់្វើហរឿង ប់ៗ របយែ័នហគថាឱ្យបាន! ឯងរែូវគិែដល់ហយើងទុំងបី រ ់បង
គ្នម នលេធភាពដែររាឯង គ្នម នលេធភាពសអីទុំងអស់ឯងហឃើញហ ើយ! ឯងនឹងអាម៉ា ចទុំងពីរ រអ់ាច
ដែគ្នន ហៅវញិហៅមរគឺជាជហរមើសដល៏អសរមបពួ់រហយើងបី រ!់» 

 


