
យបន់នាោះខ្ុ ុំបាននិយាយនរឿងជានរចើនជាមយួនាង។ ខ្ុ ុំរបាបន់ាងថា បចចុបបននននោះ មានមនុស្សជានរចើន
ររូវបានបារប់ងឱ់កាស្របស់្ពួកនគ។ វបិរតិននភាពរកីរកនិងជុំងឺឆលង ន្វើឱយការរស់្នៅរបស់្កុមារជា
នរចើនកានត់រលុំបាកជាងជុំនានន់យើងនៅភូមនិជើងចាបពីមុននៅន ៀរ។ 

នយើងធ្លល បជ់ានកមងកុំរារស្ ូលុំបាកនវ នា ស្គគ ល់ចាស់្ថា នរើការរងឹមាុំមានរនមលករមរិណាស្រមាប់
ជាគុំរូដល់អ្នកជុំនានន់រកាយកនុងការរស្ ូ  នេរុអ្វីមកបនណាត យខលួនឯងឱយធ្លល កន់ៅកនុងនរគឿងរស្វងឹ
អ្ ីួនួបាន? 

មាត យខ្ុ ុំធ្លល កខ់លួនរកិនន្លើម នខោយនបោះដូង និងមាននោគ ឹកននាមតផែមោុ ុំនរ ៉ៃរស់្លុំបាកនវ នាដល់ស្ពវ
ន្ង កន៏រាោះតរការងារនោស្នារស្គនបៀរជាង១០ឆ្ន ុំរករបាកចិ់ញ្ច ឹមកូនរបុស្ គាររ់រូវនគបញ្ចញ្ចក ឱយ
ផឹកោល់យប ់ចុំតែកនាង ខ្ុ ុំសួ្រនាងថា ខែៈនាងអាចនរជើស្នរ ើស្បាន នេរុអ្វីនាងនរជើស្នរ ើស្យក
សុ្ោ? 

រេូរដល់នមា៉ៃ ងជិររបាុំភល ឺគឺរយៈនពលជិរពីរនមា៉ៃ ងកនលងនៅ តដលខ្ុ ុំនៅអ្ងគុយរបតដរបនៅនាងរេូរ 
ខែៈនាងនគងស្ា៉ៃបន្វើមនិឮនលើតរគរបស់្ខ្ុ ុំ នលើតរគកមសររូ់ចមយួ ផទុយនមឃនិងដី នឹងតរគមាន
រនមលរបែីរនៅផទោះបតីបែឌិ ររបស់្នាង។ ខ្ុ ុំនិយាយនេើយនិយាយន ៀរ ឱយនាងនចាលរស្គ នចាល
ភាព នរ់ជាយ នមើលត្សុ្ខភាពន ើងវញិ នេើយពាយាមនរបើជីវរិស្គជា្មីររូវនចោះរស់្នៅជាមយួ
អ្នាគរ មនិតមនអ្រីរកាលននាោះន ើយ។ 

ដបរិតរនបោះដូងទុំងពីរននោះតស្ននវ នានរាោះាកយ «នៅរស្លាញ់ និងមនិបានដូចបុំែង» កព៏ួក
នយើងមនិបានន្វើអ្វីខុស្សី្ល្មជ៌ាមយួគាន ន ើយ នរាោះនគជាមនុស្សមានបតីនៅនេើយ ណាមយួខ្ុ ុំ
របឆ្ុំងជានិចចនឹងាកយតដលថា អ្នករកដូចខ្ុ ុំ ជាជុំពូកមនុស្សអ្សី្ល្ម ៌នរស្កោល នរបាកនិ់ង
អ្នាចារនរឿងនស្នហា។ 

កនុងជីវរិរបស់្ខ្ុ ុំ មនិថាអ្នកណាគិរអ្ុំពីខ្ុ ុំថាតបបណា នរឿងតដលខ្ុ ុំនៅតរបនតឈរតខងតរ ៉ៃងមនិចុោះចាញ់
 ែឌ កមមនបាករបាស់្ រ ុស្ត រមលិគុែតដលនមឃននោះ មាល កម់កនលើស្គម ខ្ុ ុំ កន៏រាោះខ្ុ ុំមានអ្វីមយួពី
កុំនែើ រ គឺខ្ុ ុំតរងនគារពខលួនឯង។ 

ខ្ុ ុំជាមនុស្សរបុស្នដើមរ ូង៥េរថពិររបាកដមាន ក ់នេើយនរឿងននោះនឹងបនតរេូរដល់ន្ងមយួតដលខ្ុ ុំ
ចូលរនតត តលងឈរជុំត ងនលើនជើងទុំងពីរបានន ៀរ។ 

នស្នហា ការបនបាស្អ្តងែល រគបស់្គន មន ើ្បរវាងពីរនាកន់យើងកាលពីអ្រីរកាល បានររូវខ្ុ ុំកាយដី
លុបនចាល ុកជាផនូរ នៅនរកាយការនរៀបការរបស់្នគជាមយួអាមា៉ៃ ចនៅនេើយ នទោះនាងតរងបងាា ញ



ថា ចងប់ានការថាន ក់្ នមននាោះន ៀរ តរខ្ុ ុំតរងតរនដើររួជាមនុស្សគាម នវញិ្ញា ែ និងគាម ននបោះដូងនៅ
ចុំនាោះមុខនាង។ 

មនុស្សតដលខ្ុ ុំធ្លល បត់ុំងចិរត ុកថាជាបែូនកមសរ ់នរកាយមកជាស្ងោរ នេើយចុងនរកាយកាល យជាបែូន
ន្ល នពលននោះនគងលកស់្កបស់្កល់ហាកម់ាននស្ចកតីសុ្ខមនិរពួយភយ័អ្វីទុំងអ្ស់្ នៅនលើតរគអ្នករក
ដូចខ្ុ ុំ។ 

ខ្ុ ុំ បចិ់រតមនិបាននឹងការអាែិរអាសូ្រតដលនពញនរបៀបកនុងរ ូង ន ើបបានជាដាចចិ់រតនលើកនដនៅ
ស្គទ បអ្តងែលស្រនស្ស្ក ់នរ់នលាងរបស់្នគ។ 

នដាយស្គរពួកនយើងជារគិស្តស្គស្និក ខ្ុ ុំអ្្ិដាា នសុ្ុំឱយនគ ចាបពី់នពលននោះនៅស្គគ ល់តរោររីតដល
នពញនដាយដុំនែកស្កបស់្កល់ និង ិវានានានពញនដាយនជាគជយ័និងស្គន មញញឹម។ 

«បុំនភលចនរឿងចាស់្ៗនចាលនៅអាមនី! បុំនភលចបងមាន កន់នោះ  ុកថាវាបានស្គល បប់ារ ់កាលយបរ់គុននតត
មយួននាោះ  ុកថាអាមា៉ៃ ចមនិបានជួយ វា នេើយគាម នន  នរឿងឈចឺាបរ់វាងនយើងទុំងបី! នលើនលាកននោះ 
មានតរឯងនេើយនិងអាមា៉ៃ ចតដលនៅស្ល់! ររូវត្រកោគាន !» 

          មនិបានប៉ៃុនាម នខ្ុ ុំឮស្ុំន ង ូឡាពីចមាង យ នៅរចកចូលផទោះជួល។ អាមា៉ៃ ចមកដល់នេើយ 
ត្មទុំងតរស្កនផែើលអ្ស់្បនទបជួ់លតកបរខាង ទុំងមានរ់ងាវនមឃមនិទនភ់លចឺាស់្។ 

ស្គមនីនៅផ្កក បមុ់ខនដករស្វងឹនរកាមជារិពុល។ ខ្ុ ុំដកដនងាើម ុ្ំនចញនៅជួបវានៅមាររ់ចក។ 

«ស្គមនីនៅឯណា?!» 

«វានដកមនិទនភ្់ាកន់ !» 

ខ្ុ ុំនឆលើយ្មមត អាមា៉ៃ ចស្មលកខ់្ុ ុំទុំងកុំេឹងនេើយនដើរេួស្ខ្ុ ុំនៅកានប់នទប។់ ខ្ុ ុំកន៏ដើរនៅតមពីនរាោះខ្ុ ុំ
បារមភ ខាល ចមានការវាយរបស់្គមនីនដាយការភានរ់ច ុំណាមយួ។ 

«កុុំរច ុំឱយនស្គោះ គាម នស្ែីនកើរន ើងទុំងអ្ស់្!» 

ខ្ុ ុំខុំនិយាយរិចៗពីនរកាយខនងវា ស្ងឃមឹវាស្គគ ល់ និងនៅចាុំចររិមា៉ៃ រណ់ាមា៉ៃ រេ់នឹងរបស់្ខ្ុ ុំដឹងអី្ វា
តបរនរកាយមកខាុំមាររ់គេឹមស្មលុរខ្ុ ុំ៖ 

«អ្រន់កើរន ើងន ៀរ! និយាយរស្ួលណាស់្» 

ខ្ុ ុំនៅភាុំងៗនរកាមភាពឈចឺាបដូ់ចឆកួរលីលារបស់្វា។ 



ចររិវាតញ៉ៃប៉ៃតរបជាមយួរសី្ៗខាងនរតោល់ន្ង  លុោះជាមយួអាមនី  ុំនងវាមនិ ុកចិរតនាង នេើយគិរ
ថា នាងោយមាយរបតេលមារយា វាតដរនេើយ បានជាវាខឹងសឹ្ងខាុំរបូរអ្ស់្ន្មញទុំងជួរ។ 

ខ្ុ ុំពាយាមនិយាយរស្ួលៗ បុំបារក់ុំេឹងវា៖ 

«តអ្ាង ូឡា អ្រខ់ាម ស្នគន ? ចុោះនបើសិ្នជាអ្នកកាតស្រដឹងនគផោយនចញ? អ្ញមនិអី្ន  ប៉ៃុតនតរបពនធ
តអ្ាងណ៎ា! របាបន់េើយថាវារស្វងឹ វាមកដល់ស្នលបប់ារភ់ាល មនេើយ» 

រស្គបត់រមា៉ៃ ចតដលដាកន់ដនលើទវ រផទោះខាុំមារខ់មមកខ្ុ ុំវញិ ទុំងនិយាយរមារ៖់ 

«ជិរពីរនមា៉ៃ ងនេើយ! អ្ញបាររ់បពនធអ្ញជិរពីរនមា៉ៃ ងនេើយដឹងនៅ?!» 

«ររឹមពីរនមា៉ៃ ងនរើ  ចុំតែកខ្ុ ុំ ររូវនៅជាងពីរឆ្ន ុំនេើយឆ្ង យពីមនុស្សតដលខ្ុ ុំរស្លាញ់ ដឹងតដរអ្រ?់» 

ននោះជាស្ុំន ងនគនិយាយរស្គលៗនស្មើៗ នេើយនគបងាា ញខលួនពីមុខទវ រតដលរនបើក្យនរកាយយឺ
រៗ។ 

នបើនគមនិរ ុំឭក ខ្ុ ុំនភលចនៅនេើយថា ខ្ុ ុំនៅនដាយគាម ននបោះដូងខលួនឯងជាបរ់ ូងជាង៧០០ន្ងមកនេើ
យ។ មនុស្សតដលខ្ុ ុំរស្លាញ់ បាររ់រឹមពីរនមា៉ៃ ង បតីនគខឹងដល់មលុងឹ ចុោះពីរឆ្ន ុំនេើយ តដលខ្ុ ុំបាន
របគល់នាងឱយនៅវា នមតចវាមនិនចោះរកោឱកាស្មយួននោះ។ 

ស្មដនិីងតកវតភនករបស់្ស្គមនីនៅរគាននាោះ នៅតរជាមជុលករមរិរយនដើម ចាកឆ់កឹងជាបន់ៅកនុងនបោះដូង
របស់្ខ្ុ ុំមក ល់ឥ ូវ ពិនស្ស្នពលតដលខ្ុ ុំឈរ្មឹងរទុំនមើលបតីនគ នលើកតស្ងនគនចញនៅ។ 

ននាោះជាោររីន ៀបភល ឺតដលខ្ុ ុំមនិអាចបុំនភលចនពញមយួជីវរិរបស់្ខ្ុ ុំននោះ។  មនិស្មថាបនាទ បពី់នពល
ននាោះ ខ្ុ ុំវលិមកជួបនគជា្មីគឺនៅនលើតរគនព យមយួននោះ ជាមយួ ឹកមុខតបបននោះ។ 

«ស្នានឹងបង! ររូវតររងឹមាុំ ត្ចិរត និងពាបាលខលួនឯងនដាយសុ្ ិដាិនិយមនដើមបជីីវរិរនៅមុខ! 
ជីវរិមនុស្សមាន ក់ៗ  តរងឆលងការក់ារលុំបាកតរគាម នអ្នកណាមាន ករ់ពម មាល កន់ដចុោះចាញ់ងាយៗន ! នគ
មាន ក់ៗ  នគរស្លាញ់ជីវរិរបស់្នគ មនិថាបានឆលងការន់រឿងលុំបាកនវ នា ឈចឺាបន់ខាល ចផោអារកកអ់ា
រកីយា៉ៃ ងណា នគនៅតរមានៈចងប់នតរស់្ ដូនចនោះឯងររូវតររស្ ូនដើមបរីស់្ ររូវរកនេរុផលមយួមកឱយ
ខលួនឯងរស់្រនៅមុខន ៀរ!» 

«ខ្ុ ុំនឹងរស្ ូនដើមបរីស់្! នរាោះខ្ុ ុំរកនឃើញនេរុផលរបស់្ខ្ុ ុំនេើយ! ខ្ុ ុំនឹងរស់្នដើមបរីងច់ាុំនពលនវលានៅ
នៅជិរបងមុនឺវញិដូចនដើម! នបើស្គល បប់ារ ់បាននយ័ថា នឹងតបកបងមុនឺជានរៀងរេូរ!» 



មានអារមមែ៍ថា នលើកននោះស្គមនីតបលកៗ នាងនិយាយអ្វីហាកឌឺ់ៗខ្ុ ុំ បកស្ងមកខ្ុ ុំវញិជានិចច។ ឬ
មយួថា អាការៈឈឺ្ ងនន់នោះពិរជាន្វើឱយនាងផ្កល ស់្បដូរអ្រដចររិ ផ្កល ស់្បតូរការគិរ ចងរ់ស់្ន ើងវញិឬមយួ
កយ៏ា៉ៃ ងណា? 

អ្វីកន៏ដាយចុោះ នហាចណាស់្ននោះជាស្ញ្ញា វជិជមានមកកានខ់្ុ ុំថា នាងរពមពាបាលខលួនឯង នលើកតលង
តរអ្នកជុំងឺយល់រពម ចងប់នតជីវរិ   ួលយកនូវការបរចិាច គនៅ ន ើបការបរចិាច គ និងគនរមាងវោះការ់
អាចដុំនែើ រការនៅបាន។ 

នបើសិ្នជាកមាល ុំងចិរតនាង និងកមាល ុំងកាយនាងនៅមនិមានរគបរ់គាន ់កក៏ារវោះការន់នោះនឹងមនិ
នជាគជយ័ននាោះតដរ។ 

ខ្ុ ុំមកនលើករមាមនដនាងនចញ្នមៗ ជាស្ញ្ញា បងាា ញថា នទោះបីជាខ្ុ ុំ ុ្ំធ្លរន់ ើងនៅកនុងរុំបន់
អ្នា្ិបនរយយ មនិតមននៅកនុងរគួស្គរតដលមានឪពុកមាដ យរគបរ់គាន ់មកស្ដីឱយ របនៅដូចកូននគ
ឯង  តរខ្ុ ុំកដឹ៏ងពីអ្វីតដលររូវ និងអ្វីតដលខុស្ ជាពិនស្ស្ខ្ុ ុំមនិន្វើខុស្ចុំនាោះមនុស្សតដលខ្ុ ុំរស្លាញ់
ននាោះន ។ 

នាងដូចជាដឹងអ្ុំពីការដក្យរបស់្ខ្ុ ុំប៉ៃុតនតរបរសី្ទុំងគូ នាងមនិបានដក្យនចញពីតកវតភនករបស់្ខ្ុ ុំ
ន ើយគឺនៅតរជុំាកន់ៅ ីននោះរេូរដល់ខ្ុ ុំមនិដាចចិ់រតនចញនចាល តខសតភនកនពញនដាយភាពអ្ងវរករ 
កដូ៏ចជាភាស្គស្មាង រប់ញ្ញជ កច់ាស់្លាស់្នៅកនុងការស្មលងឹននាោះថា ខ្ុ ុំអាចដកនដនចញពីនាងបាន 
ប៉ៃុតនតខ្ុ ុំមនិអាចដកនបោះដូងនចញពីនាងបានជានរៀងរេូរនៅកនុងជារិននោះ។ 

នពលនវលាតបបននោះ បានកនលងនៅ រយៈនពលជាងមយួស្បាដ េ៍តដលខ្ុ ុំររូវនៅកនុងមនទីរនព យកនុងរូប
ភាពជាអ្នកត្បុំប៉ៃនខលួនរងច់ាុំការវោះការ ់ប៉ៃុតនតតមពិរនៅ មនិតមនបញ្ញា ខាងខ្ុ ុំន  គឺនព យរងច់ាុំឱយសុ្ខ
ភាពរបស់្នាងអាចដុំនែើ រការបាន។ 

លាង ចននោះនរកាយពីនវជជបែឌិ រសុ្ខៈបានរបាបខ់្ុ ុំថា នាងដូចជាមនិចងេូ់បអាហារ ត្មទុំងរពនងើយ
កននតើយនៅនឹងដុំបូនាម នរបស់្នព យ ខ្ុ ុំតុំងចិរតថា នឹងន ើងនៅបបលួនាងនដើមបដីាករុ់ញនាងនលើរន ោះ
នចញនៅនដើរនមើលសួ្នចារខាងនរតខលោះ កជ៏ានពលនវលាតដលខ្ុ ុំអាចស្គកលបងនមើលកមាល ុំងចិរតរបស់្
នាង ថានរើនេរុអ្វីបានជាកមាល ុំងកាយនាងនៅតរ នន់ខោយ។ 

ខ្ុ ុំន ើងនៅតមជនែដើ រតដលន្ងមុនខ្ុ ុំបានជួបអាមា៉ៃ ច នដាយស្ងឃមឹថាន្ងននោះ ខ្ុ ុំនឹងមនិបាចជួ់បវាក់
នអ្ើ ឹកមុខលបចិលបងរបស់្វាននាោះន  ប៉ៃុតនតមនិទនទ់ុំងឈាននៅដល់បនទបរ់បស់្នាងផង ខ្ុ ុំបាន
ស្ុំន ងទុំងពីរនាករឹ់ងស្រនស្កដាកគ់ាន ពីចមាង យ។ 



 ីននោះជាជានស់្រមាបអ់្នកជុំងឺពិនស្ស្ និងករែីករម រងច់ាុំ  ួលការនហាោះនៅបរន ស្។ល។ បាន
ជាស្គង រន់រាោះគាម នមនុស្ស។ ខ្ុ ុំយល់ថា នរតពីអាមនី គាម នអ្នកណានៅរតុំតររងយូរជាងនាងន ៀរ
ន ។ ខ្ុ ុំចងដឹ់ងការពិរពីនរឿងននោះ។ 

ខ្ុ ុំនដើរន ើមៗនៅដល់មុខបនទបរ់បស់្នាង នរៀបនឹងនគាោះទវ រចូលនៅថាស្តីពីរនាកប់តីរបពនធននោះនៅនេើយ 
ប៉ៃុតនត វរតមានគិលានុបដាា កមាន កប់ាននដើរមកដល់ នរៀបតរនឹងផតល់ពរ័ម៌ានមកឱយខ្ុ ុំអ្ុំពីវរតមានបតីរបពនធ
នគនៅខាងកនុង ខ្ុ ុំកប៏ាននលើកនដដាកច់ងែុលនលើមារ ់ជាស្ញ្ញា បងាា ញថា «មនិបាចនិ់យាយន ខ្ុ ុំដឹង!» 

មាន កគិ់លានុបដាា កននាោះញញឹម នេើយវលិររ បន់ៅបនទបថ់ាន ុំរបស់្នាងវញិ បនតនវនរបចាុំការរបស់្នា
ង។ 

ខ្ុ ុំនៅ ីននាោះ គឺរបមាែ២តម៉ៃររពីទវ រ តរមនិបាចភ់យ័ន  ខ្ុ ុំឮស្ុំន ងខាងកនុងនចញមកចាស់្ត ង 
នដាយស្គរចននាល ោះទវ រតដលមនិបិ ជិរ។ 

«ខ្ុ ុំររូវការតលងបងឯង មុននពលវោះការ!់» 

ស្នូរនជើងររមងម់ក របតេលជាមា៉ៃ ចឮរបពនធទរតលងអីុ្ចឹង វាខាល ចមាននគឮ បានជារបុងមកបិ ទវ រ។ 

ខ្ុ ុំរ ុំនស្ៀកខលួននៅបុំបាុំងនឹងជញ្ញជ ុំងនាផលូវនៅកានប់នទបថ់ាន ុំ ដឹងអី្នាងនិយាយបតនថមហាមមា៉ៃ ច៖ 

«កុុំបិ ! ខ្ុ ុំ្បដ់នងាើមណាស់្!» 

របតេលមា៉ៃ ចេួស្ចិរតនឹងកិរយិាអាមនីបានជាវាបកនរកាយនេើយនិយាយឌឺនាង៖ 

«តលងបងនដើមបនីៅយកអាមុនឺ?» 

«ថាឱយនចោះគិរផង! បងឯងនៅបងខលួនឯងតដលចិញ្ច ឹមបងឯង អាៗដាចស់្គច»់ នាងនិយាយខលីៗ 
តមចររិរបស់្នាង។ ស្មតនីាងបានបុំនពញឱយខ្ុ ុំ នូវរស្ថាន ុំ មកស្ែុំចិរតតដលតរងនៅនរ ើឈមឺតងមាក លៗ
ចុំនាោះមុខចររិពិស្ពុល និងរមលិគុែននអាមា៉ៃ ច។ អាមនី ពីរូចមក មនិតមនជាមនុស្សនិយាយ
នរចើន នាងមនិពូតកនិយាយននាោះន  ប៉ៃុតនតនបើនាងនិយាយមដងៗ គឺតរងចាកច់ុំនបោះដូងរបស់្នយើងតរមដង 
ពីនរាោះនាងជាមនុស្សនិយាយររង ់និយាយយកជាការ។ 

ខ្ុ ុំតដលតរងតរចូលចិរតស្គដ បន់ាងនិយាយ។ 

«ចងត់លងបតីនៅយករបុស្អាោរអ់ាោយ គាម ននរឿងងាយរស្ួលដល់មលុងឹន ស្គមនី!  ររូវនចោះរស្លាញ់
ជីវរិខលួនឯង! នររៀមនរៀបចុំខលួនវោះការន់ៅ!  បងដឹងថា  នយើងេនឹងន្វើពុរ នយើងមនិចងញុ់ុំបាយ នេើយ



មនិចងន់ៅវោះការរ់កនលៀន! ស្ទីលនយើងគឺស្ទីលពនារនពលចាស់្រកត រ! ស្ែីនៅបុំែងពិររបាកដ
របស់្នយើង?» 

«ខ្ុ ុំចងត់លងលោះ! ឮនៅ? ខ្ុ ុំរបាបន់េើយ ថាខ្ុ ុំចងត់លងលោះ!» 

«នរឿងេនឹងមនិបាចស់្ងឃមឹន ! កុុំស្ងឃមឹថាយកលុយទុំងអ្ស់្នៅនស្គយសុ្ខជាមយួគារប់ាន! គាម ន
ន កនុងជារិននោះ! បងនឹងឱយនព យមកនរស្តឯងមដងន ៀរ នបើសិ្នជាសុ្ខភាពឯងលែ ររូវន ើងនៅវោះ
ការភ់ាល ម!» 

«នបើខ្ុ ុំស្នរមចចិរតថាមនិវោះ គឺខ្ុ ុំមនិវោះនេើយ!!» 

«អ្ររ់ស្លាញ់ជីវរិខលួនឯង? រស្លាញ់នគជាងជីវរិរបស់្ខលួនន ៀរ? គារសូ់្ររស្ែីខលោះឱយខលួនឯងស្គត ប ់
បានជាពងវកប់ានដល់ថាន កន់មើលបតីជាស្ររូវ នមើលនគអ្នកនរតថាជាមាស្?? ឱយនចោះស្មលងឹនមើល
មនុស្សជិរខលួនផង នបើបងមនិគិរអូ្នឯងន  បងបនណាត យតមេនឹង ុកឱយអូ្នឯងចុោះនៅជួបបា៉ៃ ្ម៌
របស់្អូ្នឯងនៅឋាននរកបារន់េើយ! ចុងនរកាយរ ពយស្មបរតិទុំងអ្ស់្របស់្គារគ់ងត់រធ្លល កម់កនលើ
បង តដលជាបដីនពញចាប!់ យល់ផងស្គមនី! ភលតឺភនកន ើងវញិ! អ្នកណាជាបតី អ្នកណាជាស្គហាយ!» 

ខ្ុ ុំករា់កយននោះ ុកនឹងអាលដាល់មារវ់ាឱយបានមតងន ើបអ្ស់្ចិរត។ តដលខ្ុ ុំនៅរទុំខាុំមារស់្គត ប ់ មនិ
តមនមកពីខាល ចវា គឺមកពីខ្ុ ុំយល់ថាមុននឹងនរកាយវានឹងររូវកណាត បន់ដននោះ។ 

«រ ពយស្មបរតិតដលខ្ុ ុំបានមកមុននពលនរៀបការជាមយួបងឯង គឺជារបស់្ខ្ុ ុំ! នបើសិ្នជាខ្ុ ុំស្គល បន់ៅ ខ្ុ ុំ
នឹងរបគល់នៅឱយស្មាគមអ្នកជុំងឺ ឹកននាមតផែមនិងអ្នកនខោយរកនលៀនទុំងអ្ស់្១០០ភាគ
រយ!  បងឯងនឹង  ួលបាននូវចុំតែកណា តដលខ្ុ ុំយល់រពមឱយឬអ្រផ់ងកម៏និដឹង! » 

មនុស្សពីរនាកខ់្ុ ុំស្គគ ល់តុំងពីបារនដ ន រកតរបាយបីនពលមនិបាននពលននោះ ចាបន់ផដើមនិយាយគាន
សីុ្ស្គចេុ់រឈាមយកលុយមកដាក ់គងពីនលើនបោះដូងនិងមននាស្នញ្ចរនារវាងគាន ។ 

ាកយអ្សុ្នោោះរបស់្ពួកនគ េួស្ពីអ្វីតដលខ្ុ ុំនឹកនឃើញ។ 

្មមតខ្ុ ុំគួរតរនដើរនចញកុុំខចីស្គដ បន់រឿងបតីរបពនធនគ ប៉ៃុតនតនរឿងមយួតដលខ្ុ ុំមនិអ្ស់្ចិរតគឺថា នេរុអី្បាន
ជាស្គមនី នៅតរមនិគិរពីអាយុជីវរិខលួនឯង? នមាល៉ៃ ោះនេើយខ្ុ ុំនៅដុំអ្ករ់ងច់ាុំស្គដ បប់នត។ 

«មនិនឹកស្គម នថា មនុស្សអូ្នឯង ជាមនុស្សគាម ននបោះដូងដល់ថាន កេ់នឹងស្គមនី! ឯងនកើរមក មនិររឹម
តរមានរូបោងឈផឺតឹកៗ សូ្មបសី្រិរបស់្ឯងកឈ៏តឺដរ! ចិរតន្លើមរបស់្ឯងកម៏ានបញ្ញា  ការគិររបស់្ឯង
ររឹតរឆកួរសុ្ ធ! អាណាវាអ្នកពងវកចិ់រតឯងថាន កេ់នឹង ស្ែីនៅបរចិាច គលុយឱយ Charity? ឯងស្គម នថានៅ



រចួេែី? បងឱយនមធ្លវរីកវ ិ្ ី ថាឯងវនងវងស្គម ររី គឺអាគុំនិរេនឹងអូ្នឯងចបម់និខាន! កុុំចងន់លងជាមយួ
បងតមអ្ុំនពើចិរត!» 

មនិដឹងយា៉ៃ ងមចិោល់ាកយស្មដតីដលមា៉ៃ ចស្តីឱយអាមនី វាដូចជាអាវុ្្ងន់ៗ បុកចុំកណាត លមុខខ្ុ ុំ។ 

្វីដបរិថា មនុស្សរសី្មាន កន់នោះ មានកាយស្មបទ នន់ខោយ នាងរងទរុែកមមផលូវកាយផលូវចិរតពីឪពុក
មាត យចិញ្ច ឹមនាងតុំងពីរូច ន្វើការ្ងន់ៗ  អ្ងគុយលាងចានឬនបាកនខាអាវ សឹ្ងពីរពឹក ល់យបម់និ
តដលនរកាកបាន ការងារជុុំវញិខលួននរ ើមនិរចួ  រេូរដល់នាងមានជុំងឺ្ងន់្ ងរតផនកររមងននាម  ប៉ៃុតនត
ស្នាដ នចិរដនាង នបោះដូងនាងនៅតរជា  នាងស្គមនី មនិតដលផ្កល ស់្បតូរនៅតមកាលៈន ស្ៈ នៅតម
 ុំេុំ ឹកលុយ នៅតមបរយិាកាស្ជុុំវញិខលួន ដូចមនុស្សជុុំវញិខលួននាងននាោះន ើយ។ នាងមនិស័្កតិស្
មនឹងាកយរបមា្ទុំងអ្ស់្ តដលអាមា៉ៃ ចកុំពុងរបមូលមកគបន់ាងន ។ 

ខ្ុ ុំខាុំមាររ់បឆ្ុំងនឹងចិរតមយួតដលចងចូ់លនៅាកក់ណាដ ល ុំនាស់្រវាងបតីរបពនធវា តរស្មបជញ្ា ៈ
របាបឱ់យរទុំនៅឆ្ង យកុុំន្វើជារបាុំងនៅចននាល ោះកណាត លពួកនគ។ 

ភាល មៗននាោះ ខ្ុ ុំឮអាមនីនឆលើយរប៖ 

«នទោះបីខ្ុ ុំលងងយ់ា៉ៃ ងណា  បស់្រិករមរិណា នដកឈតឺបបណា បងឯងកុុំស្គម នថាខ្ុ ុំមនិដឹង បងឯង
មានរបពនធចុងប៉ៃុនាម ននាកន់ៅខាងនរត! មានរសី្កុំណានប់៉ៃុនាម ននាក ់នេើយមកបងខុំបនត រស់្នៅ
ជាមយួខ្ុ ុំនដើមបអីី្! នដើមបចីងឈ់នោះបងមុនឺ? បងឯងគាម នន្ងឈនោះគារន់ ? ចងរ់បាបថ់ា គារជ់ាមនុស្ស
មានចិរតនស្គម ោះ ចុំតែកបងឯង នទោះកុេកនគបាន បងឯងអាចកុេកទុំងខលួនឯងន ៀរបាន ប៉ៃុតនតបង
ឯងមនិតដលអាចកុេកខ្ុ ុំបានននាោះន បងមា៉ៃ ច!» 

ខ្ុ ុំញញឹមនដាយមនិដឹងខលួន។ អារមមែ៍ខ្ុ ុំនៅនពលននោះ គឺថាបណាត ាកយនពចនរ៍បស់្នាង ស្មណាស់្
ជាមយួមនុស្ស្ុនអាមា៉ៃ ច។ ចុំតែកខ្ុ ុំ នទោះមនិបាននចោះរកនឹកនឃើញនចញនូវាកយអ្ស់្ននោះមកជូនវា
ជាជុំនូនតមន តរខ្ុ ុំយល់ថាស្មមុខវានពកនេើយ។ 

ស្ុំន ងនាងនៅលានន់ ើងមកទនចិ់រតខឹងរបស់្ខ្ុ ុំ..... 

«តុំងពីន្ងតដលនយើងនរៀបការជាមយួគាន  ខ្ុ ុំមនិតដលរស្លាញ់បងឯង ប៉ៃុតនតខ្ុ ុំគិរថា ន្ងណាមយួខ្ុ ុំនឹង
រស្លាញ់បងឯង ដូចតដលបងមុនឺគារប់ានរបាបខ់្ុ ុំ!  កាលេនឹងបងឯងរបាបខ់្ុ ុំថាកុុំរងច់ាុំមនុស្ស
តដលនគមនិរស្លាញ់នយើងមនិនស្គម ោះររង ់នេើយនយើងររូវនចោះ ុកនពលតដលនៅស្ល់ឱយមនុស្ស
តដលនគរស្លាញ់នយើង ចងប់ានភាពនស្គម ោះររងពី់នយើង! ប៉ៃុតនដនពលនវលាកនលងផុរនៅ អ្វីស្អ្វីនមម



លាកម់និតដលជិរន នលាកបែឌិ រ! នទោះបងឯង ុកខ្ុ ុំជាមនុស្សលងងម់ាន ក ់ខ្ុ ុំកប៏នណាដ យតមេនឹងនៅ 
ប៉ៃុតនតលបចិកលទុំងអ្ស់្តដលបងឯងនចា បងមុនឺ នេើយនិងលបចិកលទុំងអ្ស់្តដលបងឯងនៅ
ពងវកចិ់រតគារ ់ឱយរពមចាកនចាលខ្ុ ុំ  ុកខ្ុ ុំឱយនរៀបការជាមយួបងឯង ខ្ុ ុំនឃើញចាស់្ដូចន្ង! ការរស់្
នៅជាមយួគាន ពីរឆ្ន ុំជាងមកននោះ មនិររឹមតរខ្ុ ុំមនិអាចបនងកើរចិរតរស្លាញ់ចុំនាោះបងឯង ត្មទុំងន្វើ
ឱយខ្ុ ុំស្ែបន់ខពើមត្មន ើងៗ!» 

អាមា៉ៃ ចនរតពីខឹងនូវស្មតពិីរនចញោ៉ៃ វៗពីមារន់ាង វានចោះយកមកគិរវភិាគ ដឹងកុំេុស្ តបរជានឹក
នឃើញមកទញខ្ុ ុំនៅបននាទ ស្បានន ៀរ៖ 

«និយាយនៅ និយាយតមចិរត! និយាយតមតដលអាភាពនឆ្រលងងច់ាញ់ការឆនបាក ឆពិនតភនកពីបង
មុនឺ អាបងរបុស្យកខលួនរបាែបែូនរសី្ខលួនឯងមាន កេ់នឹង! ការស្តមដងរបស់្គារ ់បិុនណាស់្នេើយ! 
ស្តមតងរួចិរតលែ ស្តមតងន្វើរពោះ! ឯងដឹងនយ័ពិភពនលាកខាងនរតប៉ៃុនណាអ្ាោះនាងស្គមនី របពនធ ប់
ស្រិ! នដកនលើតរគផតឹកៗ ដឹងថាមនុស្សមកពីស្ងគមឥ ូវ ជាពិនស្ស្ពួកមនុស្សគាម នស្ែីទុំងអ្ស់្ដូច
គារេ់នឹង កាល យជានម៉ៃចតដរ? ដបឆ់្ន ុំមកននោះគាររ់ស់្នៅនម៉ៃច? នបើគារល់ែតមន គារម់ានឋានៈស្ងគម
មយួនឹងនគនេើយ! មនិតមននដើរតរលនតលន្វើស្នតិសុ្ខ ន្វើរគូបនរងៀនតមនមា៉ៃ ង គាម នការងារ
ចាស់្លាស់្ គាម នរបពនធគាម នកូនអីុ្ចឹងន ! មានតរឯងមាន កប់៉ៃុនណាណ ោះ តដលចាញ់នបាកមនុស្សដូច
គារ!់» 

ខ្ុ ុំនៅនរ រនឹងជញ្ញជ ុំងស្គត បា់កយវាយរនមលនចញពីមារអ់្រីរកមងរបុស្តដលខ្ុ ុំធ្លល បប់ានបញ្ចុ កបាយ។ 
ឆនទៈមយួតដលខ្ុ ុំស្គព យជា ុនកនុងជីវរិននោះរបាបម់កថា កុុំឈឺៗ ៗៗៗ កុុំឈនឺ ៀរអាមុនឺ នយើងមនិរស់្
នដាយស្គរ កនុងគុំនិរ ុរយស្របស់្វាន  មនុស្សននោះនរតពីរមលិគុែ និងជាស្រវរកនពើមយួកាល វា
ជាកុំន ចស្ងគមស្គព យស្ញ្ញា បររនពើងខលួនកុេកខលួនវា។ 

កុុំឱយស្មតមីាកង់ាយរបស់្វា មកនរស្គចបុំផ្កល ញភាពនមាោះមុររបស់្ឯងបាន! 

ប៉ៃុតនតនៅតផនកមាខ ងន ៀរនាុំនបោះដូង ចងាវ កក់ុំណាចមយួន្វើឱយខ្ុ ុំរពិលតភនកន ើងៗ រមាមនដស្គត ុំខ្ុ ុំរចបាច់
ចូលគាន ។ រទុៗំ ៗៗ អាមុនឺ ាកយចាស់្នាលថា មនុស្សរគបគ់ាន    ួលខុស្ររូវនលើស្កមមភាពខលួនឯង 
មនិតមនស្មតអី្នកដន ន   នយើងររូវ  ួលខុស្ររូវចុំនាោះរបរិកមមរបស់្នយើង នេើយរបុងរបយរ័នោល់
នពលនឆលើយរបជាមយួមនុស្សកនលល ។ 

នៅរពោះវហិារខ្ុ ុំនិងអាមនីបានអាននស្ៀវនៅជានរចើន កនុងននាោះនយើងបាននរៀនរ ុំងាបចិ់រតពីមនុស្សតដល
មានស្នាដ នកនលល  មនិតចករ ុំតលក គុែរនមលននជីវរិ មនិនចោះនស្ងើចអ្ុំនពើលែអ្នកដន  ត្មទុំងចងែុលថា 



ននាោះជាការស្តមតង នេើយទុំងទមទររករនមលនដាយជានពី់នលើខនងអ្នកដន  ជានឈ់លអី្ុំនពើលែរបស់្អ្នក
ដន ។ 

មនុស្សដូចវា នរៀនដល់បែឌិ រតរគាម នល ធភាពនដើមបកីុំែរអ់្រតស្ញ្ញា ែ បុគគលណាខពងខ់ពស់្ ណា
រូចទប គឺវានមើលតរនលើរ ពយ្ន។ 

នបើខ្ុ ុំចងម់ានបានរនបៀបវានិយាយ អ្នកតដលឈរតកបរអាមនីនពលននោះ មនិតមនវានស្គោះន ើយ។ 

ងាកនេើយនដើរនចញពីមនុស្សជុំពូកវា គឺជាជនរមើស្លែមយួនេើយ នបើនទោះណាជានៅនលើនលាកននោះ
ស្ល់តរខ្ុ ុំនិងវា កម៏និចាុំបាចឱ់យស្មតវីាមានឥ ធិពលអ្វី បានមកនលើខ្ុ ុំតដរ។ 

ស្រវនិងមនុស្សមនិចាុំបាចា់កព់ន័ធគាន ដល់ជនរលនបោះដូងកប៏ាន! 

នពលខ្ុ ុំន្វើមនិឮទុំងខាុំមារ ់អាមនីបាននិយាយជុំនួស្នូវភាស្គដូងចិរតរបស់្ខ្ុ ុំ៖ 

«នបើសិ្នជាមនុស្សរគបគ់ាន កនុងនលាកននោះ សុ្ ធតរជាមនុស្ស្ុនបងឯង មាននយ័ថា នលើនលាកននោះ
លុយអាចបាុំងមុខរគបគ់ាន  ឋានៈស្ងគម ស្ញ្ញា បររ នឈាម ោះបែឌិ រ អាចបិ បាុំងតភនកពួកនគប៉ៃុតនតគាម ន
ន្ងបាុំងខ្ុ ុំបានន !  នចញពីកតនលងននោះ កុុំឱយខ្ុ ុំដងាក ់ឬកចុ៏ចកែដឹ ងនៅនព យទន!់» 

មា៉ៃ ចនៅ ីន ើរ ុំនងនគដឹងអ្ុំពីភាពមានៈរបស់្ស្គមនី។ ខ្ុ ុំរបុងថា នគចខលួនឱយបានមុននពលតដលវា
ចាកនចញមក ប៉ៃុតនតមនិដឹងយា៉ៃ ងនម៉ៃច ខ្ុ ុំនឃើញអាបែូនរាញអាយរបស់្ខ្ុ ុំ នៅឈរនររងរតងជិរតរគ
របពនធដតដល។ 

នដាយមនិខវល់ពី ុកខនស្គករបពនធតដលស្គមរងីនរ មា៉ៃ ចគិរចុោះន ើងបានបនតិច កដ៏ាចចិ់រតហាសួ្រខសបឹៗ
៖ 

«អីុ្ចឹង នបើបងតលងឯង ឯងឱយបងប៉ៃុនាម ន?!» 

ស្គមញ្ាជា ីបុំផុរ តដលមនុស្សធ្លល បស់្នាជាមយួខ្ុ ុំថា នឹងនមើលត្នគអ្ស់្មយួជីវរិ ចុងនរកាយខ្ុ ុំ
នឃើញផ្កទ ល់នឹងតភនក ឮនឹងររនចៀក។ 

អាមា៉ៃ ចនអ្ើយអានម៉ៃច  នបើឯងនៅជាបែឌិ រនរៀនឆ្ល រជាងនកមងកុំរាដន  បានអាហារូបករែ៍នៅ
របន ស្អ្ភវិឌឍន ៍នេើយឯងគិរថា ឯងជាមនុស្សអ្ស្គច រយ ជាមនុស្សមនិស្តមដង ជាមនុស្សតដលមាន
កុំនែើ រ មនិអ្រក់ុំនែើ រដូចខ្ុ ុំ ដូចនមដចបានជាឯង មនិអាចរកលុយបាននដាយខលួនឯង តបរជាមក



នតងទមលុយមនុស្សរសី្ តដលមនិតមនជារបស់្ខលួន នម៉ៃចកឯ៏ងគាម ន ុំនុកចិរតចុំនាោះជីវរិខលួនឯង ថា
អាចរកបានលុយទុំងននាោះតដលមនិពឹងតផែកនលើអ្នកដន ? 

ខ្ុ ុំគិររចួកាលណា ជាជាងឱយអាមនីនិយាយរជុលពិបាកនលបស្មត ី ខ្ុ ុំរុញទវ រនបើកចូលោវ ុំងចូលកនុ
ង។ 

មា៉ៃ ចន្វើតភនក ិង ងស់្មលងឹខ្ុ ុំ។ ននោះជារនបៀបតដលវាតរងតរស្មលងឹខ្ុ ុំ នៅោល់នពលន្វើអ្វីខុស្មដងៗ គឺ
ខាល ចខឹង ខ្ុ ុំនបាោះបងវ់ានចាល ប៉ៃុតនតនលើកននោះ ខ្ុ ុំមនិគិរថា វាខាល ចររូវខ្ុ ុំនបាោះបងន់ចាលន  នរាោះវាជាអ្នក
នបាោះបងខ់្ុ ុំនចាលមុន។ 

«មយួនរៀលកឯ៏ងមនិបានតដរ!» ខ្ុ ុំនិយាយនដាយស្មលងឹនរៅៗនៅកនុងរគាបត់ភនករបស់្វា។ 

 


