
េតអ�កេជឿេលេរឿងអបិយជំេនឿ មន�អគម េខ� ច្រពយបិសចែដរឬេទ? េបេជឿ េតេជឿក្រមតិណា

ែដរ? ចុះអ�កធា� បឮ់អ�ីខ�ះទកទ់ងនិងេរឿងអស់េនះ? 

ខ�ុ ំេឈ� ះរមនា ជាកូន្រសីរបស់េលកឥន តរ និងភរយិាសរ៉យ សីុេលៀប ែដលេយងចួបគា� ម�ង

រចួេហយក�ុងេរឿងអណ�ូ ងខងលិច..... 

================ 

«េរឿងអ�កសំេលៀងកបំិតេនះ ម៉ាកម់និចងនិ់យាយេទកូន! ប៉ុែន�ហួសេហតុេពក!» 

មា� យខ�ុ ំនិយាយ្របាបខ់�ុ ំថា អ�កសំេលៀងកបិំតមា� ក ់ ែដលមានែភ�ក្រកហមៗទឹកមុខកចៗ   សក់

ដញ់ទងំដំុៗ ដំបូងេមលេទគួរអណិតក�ុងសភាពជាអ�កខ�ះចំណីអហរេតកយ៉ាក ប៉ុែន�តមពិតជា

្រគ�មន�អគម អូមអមែដលបណា� លឱ្យអ�កផ�ះជិតខងេឈ� ះហុក មានប�� អកុសលេកតេឡងជា

ទម�ន។់ 

ខ�ុ ំេនេស��មរងច់សំ� បគ់ាតប់ន�។ 

មា� យខ�ុ ំជា�ស�ីទំេនបមយួរូប។ ្របសិនមនិែមន្រគ�សរេយងធា� បជួ់បេរឿងអគមេខ� ផា� ល់ែភ�កកល

ពីខ�ុ ំេនេក�ង និងបានេធ�ដំេណ រេទេបាះជំរុែំក្បរតំបនម់យួែដលេគឱ្យេឈ� ះថា ផ�ះ្រពនៃ្រពៃនអណ�ូ ង

ខងលិចេនាះេទ ៃថ�េនះពក្យអូមអមនឹងមនិមានក�ុងវចនានុ្រកមរបស់អ�កមា� យខ�ុ ំេឡយ។ 

«កលកូនឯងេនេរៀនេន្រស�កេគ ផ�ះប៊ុនហុកមនិែដលមានេរឿងអីេកតេឡងេទ! ្រសបែ់តអទិត្យមុន

េនះ គាតថ់ាេឃញអ�កសំេលៀងកបិំតេនះមកដល់មុខផ�ះគាត ់េដរេឆ�ឆា� ចុះេឡងមនិ្រពមេទណាេសះ 

អករៈដូចជាេ្រសកឃា� នេហវហត ់ គាត្់របាបម៉់ាកថ់ាកបិំតគាតក់េ៏នមនិទនរ់លិផង ែតគាតេ់ឃញ

អណិត កេ៏ហឱ្យមកសំេលៀងកបិំតឱ្យគាត ់ គាតឱ់្យទឹកហូប ្រពមទងំឱ្យលុយមយួចំនួន ប៉ុែន�អ�ក

េនាះមនិ្រពមយកេសះ!» 

«េហតុអីបានជាគាតម់និយកលុយ?!» 

«គឺមានេមច៉ គាតច់ងទ់រជ្រមតិេ្រចនហ�ឹងណ៎ា!» 

ខ�ុ ំេនេស��ម ប៉ុែន�មានអរម�ណ៍ថាអ�ីម្៉យោងេផ�មមកសណ�ិ តេនក�ុងែកវែភ�ករបស់ខ�ុ ំ។ មនុស្សមា� ក់

េនាះមានសកដ់ញ់ដំុៗ ែភ�ក្រកហមៗ េលចេឡងមកទងំមនិែដលខ�ុ ំេទបចុះពីយន�េហះមក និងមនិ

ធា� បប់ានចួប្រពឹត�ិករណ៍េនាះផា� ល់េសះ។ 

«កូនដឹងអតរ់មនា? គាតទ់រេលកបងហុកដល់េទហសិបដុល� រ!» 



«ហសិបដុល� រៃថ�សំេលៀងកបិំត?» ខ�ុ ំហួសចិត�។ 

«្រត�វ! គា� នអ�កណាេគឱ្យគាតសំ់េលៀងកបិំតបនួ្របា ំេហយបងលុ់យៃម�មុនឺេរៀលេនាះេទកូន! មា� ស់ផ�ះ

បានទស់ែទងគា� ជាមយួគាតរ់ហូតដល់េផ�លអ�កជិតខង! ម៉ាកក់ប៏ានេចញេទេមលែដរ ប៉ែុន�

េដយសរេនកែន�ងេធ�ករេគទូរសព�មក ម៉ាកក់្៏របញាបចូ់លក�ុងទូរសព�វញិ មនិបានតមដនតេទ

េទៀត! អ�កែដលេគដឹង្រគបគ់ា�  ហួសចិត�ថាអ�កសំេលៀងកបិំតមា� កេ់នាះមនិសុខចិត� េនែតេដរចរ្រចប់

ចុះេឡងៗរអ៊ូទមទរយកលុយៃម�មុនឺេនាះឱ្យខងែតបាន រហូតដល់អ៊ហុំកឯងគាតម់និសុខចិត�កឱ៏្យ

កូនជិះកងេ់ហខងសង� ត ់ ឱ្យេគចុះមកបេណ� ញេចញ! ខងសង� តេ់គមកដល់និយាយស្រម�លយ៉ាង

ណាកត៏មា� កេ់នាះដូចជានិយាយមនិដឹងទិសតំបន ់ មនិនិយាយេហតុផលគិតពីទមទរលុយៃម�មុនឺ

េរៀល!» 

«ពួកគាតម់និនិយាយៃថ�គា� មុនែមនេទ?» 

«េទះេបេយងមនិនិយាយៃថ�គា� មុនកប៏ាន ពីេ្រពះករសំេលៀងកបិំតមនិែដលេលសពីតៃម�ពីរពន់

េរៀលេទកូន! េ្រចនណាស់មយួៃថ�មយួដុល� រចុះ ្របាកំបិំតៃថ�្របាដុំល� រចុះ ប៉ែុន�េ្រកយមកណាកូន 

េរឿងែដលធំមនិែមនេរឿងលុយេទ!» 

«េរឿងអីេទម៉ាក!់» 

«គា� ននរណាដឹងថាេ្រកយមកនឹងមានេរឿងធំេទ! កូនដឹងេទ មនុស្សែភ�ក្រកេឡាតមានសកដ់ញ់េខ

អវរែហករយុរីៃយេ៉នាះ មុនចកេចញបាន្រពមានផ�ះេលកបងហុកថា ្រត�វ្របយត័�!  េនះចតទុ់កថាជា

េមេរៀនមយួែដរកូន េ្រកយមកមនិបានបីៃថ�ផង ្របពន�អ៊ហុំកចបេ់ផ�មឈធឺ�នេ់ហយប��ូ នេទដល់

មន�ីរេពទ្យ ែតេពទ្យរកអីមនិេឃញទងំអស់ សមា� ធឈមេបះដូងអីធម�តទងំអស់ កឱ៏្យ្រតលបម់កផ�ះ

វញិ មនិបានប៉ុនា� នៃថ�គាតស់� បេ់ទ! េរង៧ៃថ�េទបែតរុះេទណ៎ាកូន! អ�កណាកេ៏គដឹងថាគឺជាអំេព
របស់អ�កសំេលៀងកបិំតមា� កេ់នាះែដរ ពីេ្រពះគាតេ់ធ�ែភ�ក្រកែឡត្រកេឡាតខឹងខ� ងំ ដូចជាមានគំនំុគំុ

កួនតងំពីេពលណាមកេនមាតទ់� រេលកបងហុកមនិចងេ់ចញណាេទ!» 

ខ�ុ ំ្រសបែ់តងុយណាស់ចងបិ់ទែភ�ក។ 

ម៉ាកដឹ់ងថា ខ�ុ ំកំពុងែតេធ�អ�ីេហយ។ ខ�ុ ំជាេក�ង្រសី ែដលមានញាណពិេសសតងំពីេក�ង។ េចញេទ

េរៀនេន្រស�កេគ៥ឆា� មំកេនះ សឹងែតេភ�ចថា ខ�ុ ំធា� បម់ានលទ�ភាពេឆ�យឆ�ងជាមយួប៉ាខ�ុ ំបានេ្រចនដង

ណាស់កលពីេក�ង។ 



ប៉ុែន�មកេនឯ្របេទសេជឿនេលឿន ខ�ុ ំមនិបានអនុវត�សមាធិផ�ូវងងឹតអស់ទងំេនះយូរែ្រកលេហយ

។ 

«ម៉ាក!់ អ�ីែដលម៉ាកនិ់ងអ�កជិតខងគិត ែ្រកងែតផ�ុយគា� ពីករពិតដឹង?» 

ខ�ុ ំលនម់ាតនិ់យាយែបបេនះេទកនម៉់ាក ់ទងំែភ�កេនបិទ។ 

េពលេបកែភ�កមកវញិេឃញម៉ាកខ់�ុ ំ េដៀងមកសម�ងឹកូនេដយទឹកមុខសង្សយ័មនិ្រជះ្រសលះេទ។ 

«េនេពលែដលម៉ាករ់ឭំកអំពីមនុស្សមា� កេ់នាះ ខ�ុ ំដូចជាេឃញគាតេ់នក�ុងខួរក្បោលរបស់ខ�ុ ំ! ែតឈឺ
ក្បោលណាស់ម៉ាក!់» 

«ឈបគិ់តៗៗៗ ឈបគិ់តភា� មរមនា អឺ! ែ្រកងថាបន�ិចេទៀតមតិ�ភក�ិមកឌុបេទេដរេលងហ� កូន?  

េណ� យទុកថាមនិបានឮម៉ាកនិ់យាយអីទងំអស់! កូនេទបែតមកដល់្រស�កែខ�រភា� ម កំុ…កំុរេវ រវយ

េ្រចន! ណា!» 

ជាងសំេលៀងកបិំតមា� កេ់នាះ កំុថាេឡយឱ្យកូន្រសីគាត្់រសៃមនឹកេឃញ សូម្បែីតមកដល់មុខផ�ះ

េនះកម៉៏ាកែ់បបមនិចងឱ់្យកូនងកេទសម�ងឹែដរ។ 

«ឥឡូវេនះ មា� យេទបនឹងស� បម់យួេហយ កូនបងបង�ស់របស់េលកបងហុកអតឹងេនាះកូន្រសបែ់ត

ឈធឺ�នេ់ឡង! អ�កផ�ះ្រជ�ល្រចបល់អស់េហយ! ចូលមន�ីរេពទ្យ េពទ្យករ៏កមូលេហតុមនិេឃញដូចគា� នឹង

កលមា� យរបស់េគេបះបិទ!» 

«េហយចស់ៗអ�កជិតខងអីអស់ហ�ឹងបេនា� សថា ជាស� ៃដអ�កសំេលៀងកបិំតមា� កេ់នាះទងំអស់ែដរ

ែមនេទម៉ាក?់» 

  មា� យខ�ុ ំមនិមាត ់ប៉ុែន�ចេម�យ Yes តមរយៈទឹកមុខេ្រសចេហយ។ 

ខ�ុ ំចកេចញមកេ្រពះមតិ�ខ�ុ ំមកទទួលេហយ។ ប៉ុែន�េពលជិះម៉ូតូ ខ�ុ ំមនិេភ�ចងកមកសម�ងឹផ�ះអ៊ំ

ហុក។ អ�ីម្៉យោងេភា� ចអរម�ណ៍របស់ខ�ុ ំ! 

«នីត! ឈប!់» 

ខ�ុ ំ្របាបម់តិ�ភក�ិខ�ុ ំេឈ� ះនីត ែដលេគមកដឹកខ�ុ ំេទេដរេលង្រក�ងភ�េំពញ។ 

«ឈបសិ់ន! បកេ្រកយបន�ិច! ចងឈ់បមុ់ខផ�ះអ�កជិតខងមា� ក!់» 



នីតនាងទំនងគិតថាខ�ុ ំេភ�ចអ�ីមយួ ែតកឆ៏�ល់ណាស់ែដលខ�ុ ំមនិែមនបកេទផ�ះខ�ួន ប៉ុែន�េទែក្បរ

របងអ៊ហុំក។ 

ម៉ូតូមកឈបចំ់េហៀងមយួែដលខ�ុ ំអចសម�ងឹេទផ�ះអ៊ហុំកបានច្បោស់។ ពិតណាស់ មនិខុសេទ! 

េពលេនះខ�ុ ំបានេឃញអ�ីម្៉យោងេននឹងមាតទ់� រ មនិែមនែភ�កខ�ុ ំេឡយគឺចិត�ខ�ុ ំ។ 

េរមៃដខ�ុ ំបះ! 

បនា� បម់ក…ខ�ុ ំឈនែថមពីរបីជំហ៊ននិងបន�សម�ងឹេឆា� ះេទក�ុងផ�ះ។ 

«េហយ.....រមនា! មនិទនេ់ទេទកូនមា� យ?!» 

ម៉ាកខ់�ុ ំែ្រសកសួរមកពីចមា� យ។ 

  ខ�ុ ំងកយតឺៗសម�ងឹេទមា� យខ�ុ ំ។ ដស់អរម�ណ៍មយួចែម�កដល់គាតឱ់្យទមា� កមុ់ខភយ័....្របែហល

ជាទឹកមុខរបស់ខ�ុ ំេស�កស� ំងេពក បានជាមា� យខ�ុ ំ្រត�វគាងំេនេពលសម�ងឹមកកូនេលកេនះ។ 

ខ�ុ ំដកដេង�មធំែបរេ្រកយេដរសំេដពូកម៉ូតូរបស់នីត។ តមក�� ក ់ ខ�ុ ំេឃញម៉ាកម់និទន្់រពមបក

ចូលផ�ះវញិេទ គាត្់របែហលជាេនបារម�សូម្បែីតខ�ុ ំេទេអតមាតទ់� រផ�ះអ៊ហុំក។ 

«នីត!  ជំងឺចស់របស់ខ�ុ ំេរ វញិេហយ!» 

«ឯងេឃញវ�ិ� ណេទៀតេហយ?!» 

នីតនិយាយជាមយួខ�ុ ំទងំេក� បៃដខ�ុ ំទងំសងខង។ ៃដនាង្រតជាក្់រសិបេឡងៗ។  ្របាឆំា� មំក

េហយែដលខ�ុ ំបានចកេចញពី្របេទសកម�ុជាេទសិក្សោេន្របេទសបារងំ ជិតពីរពនៃ់ថ�មកេនាះ ខ�ុ ំ

មនិែដលពកព់ន័�អ�ីជាមយួេរឿងវ�ិ� ណ ឬកសូ៏ម្បេីមលេឃញ ស� បឮ់អ�ីចែម�កែដលមនុស្សធម�ត 

ស� បម់និឮេមលមនិេឃញ ដូចកលពីខ�ុ ំេនេក�ងេនាះេទ។ 

  មានេពលមយួ ខ�ុ ំពិបាកចិត�ខ� ងំចំេពះេរឿង្របឡង ខ�ុ ំកស៏កេលកបងចងនិ់យាយមកកនប៉់ាខ�ុ ំ

ែដរ ប៉ុែន�បរជយ័រហូត។ 

  កលពីេក�ងេបសិនជាខ�ុ ំចងនិ់យាយអ�ីមយួេទកនឪ់ពុករបស់ខ�ុ ំ ខ�ុ ំអចេធ�បានភា� មៗេដយមនិ

ចបំាច្់របឹងេ្រចន ប៉ុែន�េនេពលែដលខ�ុ ំកនែ់តដឹងក�ីមក អគមឬកស៏មត�ភាពសមាធិេនះដូចជា

កនែ់តសបរលបេទបន�ិចម�ងៗគា� ននរណារកេឃញមូលេហតុពិតេឡយ។ 



្របែហលអចថា េដយសរករសិក្សោេន្រស�កេគរវល់េពក ពី្រពលឹមទល់្រពលបជ់ាមយួករេធ�
ដំេណ រផ�ូវឆា� យ ស�ុគចិត�លំបាកេរឿងភាសេហយនិងAssignmentេ្រចនេស�កស�ះ ខ�ុ ំសឹងែតគា� នេពល

ស្រមាបខ់�ួនឯងលុបមុខមាត្់រស�លបលួផង េគងមនិែដលែឆ�ត កំុថាេឡយដល់បង�ឹកករេធ�សមាធិ។ 

ដូេច�ះេហយខ�ុ ំគិតថាសមត�ភាពពិេសសរបស់ខ�ុ ំ ចបេ់ផ�មសបរលបពីរមយួៃថ�េទមយួៃថ�។ 

េទសកលអី្រពឹកមញិេនះ..... 

«នីត! ផ�ះែដលខ�ុ ំឱ្យឯងឈបម់៉ូតូ ដូចជាមានេរឿងអ�ីមយួចែម�ក! ខ�ុ ំបានេឃញវ�ិ� ណអ្រកកែ់ដលេន

េតងរងច់េំនមាតទ់� រ!» 

នីត្រជ�ញចិេ�� មសម�ងឹខ�ុ ំរងច់សំ� បប់ន� ប៉ុែន�ខ�ុ ំតឹងចិត�ណាស់ មនិដឹងអធិប្បោយែបបណាេឡយ

។ មនិគិតថានីតសង្សយ័ខ�ុ ំឆ�ួតេទ ពីេ្រពះនីតជាមតិ�របស់ខ�ុ ំតងំពីេនថា� កប់ឋមមក។ 

អ�ីែដលខ�ុ ំឆ�ងកតក់េ៏គដឹងទងំអស់។ ពួកេយងជាមតិ�ជិតមយួេថ�មមយួ សឹងថាេរឿងែដលខ�ុ ំមនិ

អចនិយាយ្របាបន់រណាបាន ខ�ុ ំអចនិយាយ្របាបន់ាងបាន។ 

នាងឆាបយ់ល់ពី្របធានបទេលកេនះ។ នីតសម�ងឹខ�ុ ំេដយស�បស់� ត ់រចួឱនមកខ្សបឹប�� ក៖់ 

«រមនា! អ�កផ�ះេនាះកំពុងមានេ្រគាះថា� កែ់មនេទ?!» 

«ពិតែមន!» 

«េមច៉ឯងេចញមកេធ�អី? ឯងមនិឆាបេ់ធ�អ�ីម្៉យោង ឬ្របាបពួ់កេគេទ?!» 

«ឱ្យខ�ុ ំនិយាយពីណាេទណានីត? ខ�ុ ំកវ៏ល់៉ខ�ួនឯងែដរហ�ឹង! េហយនីត ្របាឆំា� មំកេនះខ�ុ ំមនិែដល

សមាធិបានេជាគជយ័េទ សូម្បសី� បឮ់ពីឆា� យ ឬកេ៏្របញាណពិេសសនិយាយជាមយួប៉ាខ�ុ ំបាន

សេ្រមចសូម្បមី�ងណ៎ា! ឥឡូវេនះ្រសបែ់តថាមពលចស់វវលិវល់មកវញិ? មុនេចញមកេនះមា� យខ�ុ ំ

្របាបថ់ា ផ�ះអ៊ហុំកអម្បោញ់មញិេនះេទបមនុស្សស� ប!់ ្របពន�គាតស់� បប់ានជាង១០ៃថ� ឥឡូវេនះកូន

្រប�សរបស់គាតឈ់ធឺ�នេ់ទៀត!» 

«អូ! រមនាអតប់ានេទ េរឿងេនះ្រត�វែតនិយាយឱ្យបាន្រតឹម្រត�វសិនមុនេពលនិយាយឱ្យមា� ស់ផ�ះេនាះ

ដឹង! ែតរមនា! សហគមនែ៍ខ�រេយង្របាឆំា� មំកេនះេនែតមានអ�កេជឿេលេរឿងទងំអស់េនាះេ្រចន

ដែដល!» 

«ហុឹម ្រពឹកមញិមុនេពលឯងមកដល់ មា� យេយងបាននិយាយរឭំកអំពីអ�កសំេលៀងកបិំតមា� ក!់ គាត់

ថាតេនាះែភ�ក្រកេឡាត សកដ់ញ់សំេលៀងកបិំត េដរទទូចចុះេឡង មុនផ�ះមយួែដលមានេរឿងេនាះ  



រហូតដល់អ៊ហុំកគាតអ់ណិត្រទមំនិបានកយ៏កកបិំតឱ្យេធ� េ្រពះគា� នពីណាគិតថាគាតនឹ់ងទរៃថ�

សំេលៀងដល់េទៃម�មុនឺេរៀល ៃថ�ជាងតៃម�កបិំតេទេទៀត! អ�កផ�ះេនាះខឹងខ� ងំក្៏រព�តគា� បេណ� ញគាត់

េចញរហូតដល់េឈ� ះគា� ទស់ឮដល់សង� ត ់អជា� ធរេគចុះមក!  អ�កជិតខងសុទ�ែតគិតថាេដយសរ

ែតគំនំុេរឿងេនាះ មនុស្សមនិស� ល់អត�ស�� ណដែដលេនះបានដកម់ន�អគមអ�ីម្៉យោងេទេលផ�ះអ៊ំ

ហុក បានជាេ្រកយមកមនិបានប៉ុនា� នៃថ�្របពន�កឈ៏ធឺ�នេ់ហយស� ប!់» 

នីតហកស់�ុងអរម�ណ៍ស� បេ់ហយសួរបកខ្សបឹៗ៖ 

«ចំែណកឯង ឯងគិតយ៉ាងេមច៉?!» 

«ឥឡូវេនះកូន្រប�សច្បងរបស់គាតឈ់មឺា� កេ់ទៀតេហយ េពទ្យករ៏កមនិេឃញមូលេហតុជំងឺដូចគា�  ប៉ុែន�

េយងសង្សយ័មូលេហតុមយួ!» 

ឮប៉ុេណ� ះនីតខិតខ�ួនចូលមកកនែ់តេកៀកេហយសេង�ញខ្សបឹេខ្ស�វ៖ 

«សង្សយ័អីេទរមនា?» 

«េពលេឃញយមរជប��ូ នេសនាមករងច់យំកវញិាណេនមាតទ់� រ េយងេនះគិតភា� មពីេរឿងេធ�េមច៉

េដម្បជួីយ មា� កេ់នាះបានវញិ េហយ្រតងេ់ណះខ�ុ ំគិតថា អ�កសំេលៀងកបិំតមា� កេ់នាះ អចថាគិតដូចខ�ុ ំ

អីុចឹង!» 

«ឯងគិតថា…» 

ខ�ុ ំបានវលិេទផ�ះវញិេដយមនិមានអរម�ណ៍កម្សោន�អ�ីេទៀតេនាះេទ។ មកដល់កលណាកេ៏ឃញ

ម៉ាកនិ់ងប៉ាេនអង�ុយេលសឡុងខ�ុ ំជ្រមាបពួកគាតែ់ដរថា ខ�ុ ំចងរ់កចួបជាមយួអ�កសំេលៀងកបិំតមា� ក់

េនាះបនា� នខ់� ងំ។ 

មា� យខ�ុ ំអនចិ់ត� េហយស� យេ្រកយែដលគាតរ់ឭំកេរឿងទងំេនះ្របាបខ់�ុ ំ។ មនិែតប៉ុនេនាះ គាត់

ែថមទងំបានហម្របាមខ�ុ ំ ដចខ់តមនិឱ្យនិយាយរឭំកេរឿងមនុស្សែដលគាតទុ់កេស�អពមង�លេនះ

សជាថ�ីេទៀតដចខ់ត។ 

យបេ់ឡង ប៉ាខ�ុ ំេឡងមកដល់បន�ប។់ 

ប៉ាខ�ុ ំជាមនុស្សែតមា� កគ់ត ់ ែដលអចទកទ់ងជាមយួខ�ុ ំបានតមរយៈញាណកលពីេនតូច ដូេច�ះ

ខ�ុ ំកសួ៏រគាតម់�ងេទៀតថា  



«េបខ�ុ ំនិយាយផ�ុយពីអ�កទងំអស់គា� អំពីអ�កសំេលៀងកបិំតេនាះ េតប៉ាយល់យ៉ាងណា?» 

ខ�ុ ំ្របាបប៉់ាេទៀតថា  

«បុរសេនាះអចជាអ�កេចះមន�អគមេហយេដរកតទី់េនះបានេឃញអ�ីមយួែដលខ�ុ ំបានេឃញកលពី

្រពឹក ចំែណកេរឿងលុយ២០មុនឺេរៀលែដលគាតទ់មទរេនាះ អចថាជា “ត្រម�វ” » 

«ស�ីេទ “ត្រម�វ” កូន?» 

ប៉ាខ�ុ ំសួរមកេនះេធ�ឱ្យខ�ុ ំេផ�លនឹងខ�ួនឯងែមន េតខ�ុ ំបានពក្យេនះពីណាមក? េហតុអ�ីខ�ុ ំនិយាយ

េចញមកបាន? «ត្រម�វ»បាននយ័ថាកិច�ម្៉យោងែដលេគយកមកតសូ៊ផា� ញ់ជាមយួពួកវញិាណ ប៉ែុន�េតខ�ុ ំ

ដឹងេរឿងេនះពីណាមក េបខ�ុ ំខនេលងេរឿងផ�ួវងងឹតយូរណាស់មកេហយហ�ឹង? 

«េទះអីុចឹង េត្រគ�សរបងហុក្រពមេជឿែដរេទ?» 

ប៉ាសួរទងំ្រជ�ញចិេ�� ម។ ចិត�គាតម់និែដលចងឱ់្យកូនេលងែល្បងមន�អគមអូមអមផ�ូវងងឹតអីេទ  

ប៉ែុន�េនះជាេរឿងែដលគាត្់រត�វទទួលយកពីេ្រពះកូនេទលរបស់គាត ់ មនិដូចេក�ងេផ្សងដៃទតងំពី

អយុ៦ឆា� មុំនេម�ះ៉។ 

«េរឿងចំេណាទ មនិែមន្រគ�សរអ�ករងេ្រគាះេទ គឺជាងសំេលៀងមា� កេ់នាះ! ខ�ុ ំចងចួ់បនិយាយនឹងគាត់

សិន ខ�ុ ំមានពក្យខ�ះចងសួ់រណ៎ាប៉ា!» 

ប៉ាខ�ុ ំរតឹែតមនិមាតម់និក គាតពិ់ចរណាចុះេឡង េហយបកេទេគងគងថា� សេនបន�បស់ឡុង ចុង

េ្រកយគាតប់ានសន្យោនឹងខ�ុ ំថា េយងនឹងែស�ងរកអ�កសំេលៀងកបិំតេនាះ។ 

ខ�ុ ំនឹងប៉ាបានេចញម៉ូតូជិះ្របញិប្របញាបេ់ដម្បែីស�ងរកអ�កសំេលៀងកបិំតេនាះ េដយសកសួរ

ជាមយួអជា� ធរឃុំសង� តស់កសួរជាមយួអ�កេផ្សងៗចបត់មផ�ូវ ប៉ុែន�ហកគ់ា� ននរណាមា� កអ់ះអងថា  

បានេឃញគាតេ់នាះេទ។ 

ែបរអ�កែក្បរៗម�ុខំ�ុ ំ សូម្បែីតនិយាយអំពីគាតក់ពួ៏កេគភយ័ខ� ចញ័ររញួ។ 

ជំេនឿែដលថាគាតេ់នពីេ្រកយករដកម់ន�េខ� មកស� ប្់របពន�អ៊ហុំក បានក� យេទជាេរឿងចចម

អរមេពញទំហឹងេនរបគី់ឡូែម្៉រតជំុវញិតំបនែ់ដលែក្បរៗខង។ 

  េនេពល្រតលបម់កផ�ះវញិ ខ�ុ ំ្របាបប៉់ាខ�ុ ំថា េបសិនជាេយងេនែតរកបុរសចែម�កមនិេឃញ ខ�ុ ំខ� ច

ែតកូន្រប�សច្បងរបស់អ៊ហុំកមនិអចឆ�ងផុតយបេ់នះេទ។ 



ប៉ាខ�ុ ំភយ័ណាស់េ្រពះគាតេ់ជឿខ�ុ ំស�ុងេហយមនិមាតអ់�ីទងំអស់។  ចំែណកមា� យខ�ុ ំែដលលបតម

ដនកយវកិរឪកូនេយងយូរមកេហយកគ៏ាតចូ់លមកសួរខ�ុ ំតម្រតងថ់ា៖ 

«ម៉ាក្់របាបេ់ហយថាមនុស្សហ�ឹងេ្រគាះថា� ក ់េហតុអីបានជាកូនរមនាចងចួ់បេគកូន?» 

ខ�ុ ំដឹងថាពួកគាតម់ានករគិតអគតិអ�ីម្៉យោងេទេលមនុស្សរូបគួរឱ្យខ� ច ែដលផ�ុយពីេយង។ ប៉ានិង

ខ�ុ ំពន្យល់្របាបម់ា� យខ�ុ ំេរឿងេនះ គាតក់្៏រពមអង�ុយស� ប។់ េពលម៉ាកស់ម�ងឹមកខ�ុ ំរងច់ចំេម�យ ចំែណក

ខ�ុ ំមនិដឹងថា្រត�វនិយាយពីណាេទណាេរឿងផ�ូវងងឹត ែដលតមពិតេទវជាេរឿងស�ុគស� ញពនេ់ពក។ 

វជាេរឿងែដលេយងទទួលដឹងេដយអរម�ណ៍ ប៉ុែន�មនិអចពន្យល់ច្បោស់លស់ដូចវទិ្យោស�ស�

េនាះេឡយ។ 

ខ�ុ ំបាន្រតឹមែតនិយាយ្របាបម៉់ាកថ់ា េនៃថ�ែដលកូនឱ្យនីតឈបម់៉ូតូេនមុខផ�ះអ៊ហុំកគឺខ�ុ ំបាន

េឃញវ�ិ� ណចងអឃាតម្៉យោង ខ�ុ ំមនិដឹងថាជា្រពលឹងែដលយមរជបានប��ូ នមកឱ្យេនរងច់យំក

ជីវតិកូន្រប�សច្បងរបស់គាត ់ឬមយួកជ៏ាេខ� ច្រពយបិសចមកពីខងណា ដឹងែតថា េគេនរងច់យំក

្រពលឹង។ 

មា� យរបស់ខ�ុ ំ្រជ�ះរបូតសន�ឹក្រកដសជូតមាតពី់ៃដ។ 

  សភាពតកស់�ុត បានសន�បម់កេល្រទ�ងគាត ់ដូេច�ះខ�ុ ំមនិសូវែដលចងពិ់េ្រគាះេរឿងអស់េនះជាមយួ

គាតេ់ឡយកលពីដំបូងៗ។ 

ខ�ុ ំពន្យល់គាតភ់ា� មថា កំុឱ្យគាតគិ់តទនហ់ននិ់ងេចទអ�ីៗេទេលនាកសំ់េលៀងកបិំតមា� កេ់នាះ  

េហយេរឿងលុយទមទរៃម�មុនឺេរៀល ដូចជាអ�ីម្៉យោងមនិ្រប្រកតីេទក�ុងគំនិតអ�កមានបារមកីនដូ់ចជា

ខ�ុ ំ។ 

ចិត�ខ�ុ ំសង្សយ័ម្៉យោងថា របស់អពមង�លេនាះ បានមកទំុេនទ� ររបស់អ៊ហុំកជាយូរមកេហយ 

ចំែណកអ�កសកដ់ញ់ែដលេដរកត ់អចថាបានេឃញ ចងេ់ធ�ជាអ�កសេ�ង� ះ។ គាតអ់ចេចះផ�ូវងងឹត 

េមលេឃញេរឿងទងំេនាះ បានជាគាតច់ងស់េ�ង� ះអ�កផ�ះេនាះ។ 

មា� យខ�ុ ំចងចិេ�� មងកមកសម�ងឹខ�ុ ំទងំគា� នសំណួរ។ ប៉ាខ�ុ ំវញិគាតដ់កដេង�មធំ្រកពតៃ់ដេដរចុះ

េឡង។ ខ�ុ ំយល់ថា េរឿងែដលទកទ់ងជាមយួជីវតិមនុស្សគឺជាេរឿងធំណាស់ េហយពិេសសជាអ�កជិត

ខងរបស់េយង។ សំខនេ់យងមនិដឹងថាេដមចមៃនេរឿងេនះគឺជាអ�ី េតេយងមានលទ�ភាពអ�ីេទជួយ 

ពួកេគ? 



ខ�ុ ំេកតមកេលេលកេនះមានញាណពិេសសតងំពីអយុ្របាមំយួឆា� ។ំ ប៉ាខ�ុ ំបាន្របាបខ់�ុ ំថា ខ�ុ ំជា

មនុស្សែដលឋនេលប��ូ នមក ឱ្យដឹងេហតុ េដម្បជួីយ សេ�ង� ះមនុស្សមា� នាខនកណា� លេនះ។ វគឺ

ជាទមា� បនិ់ងជំេនឿេនក�ុងសសនារបស់េយង ប៉ែុន�េ្រកយមកខ�ុ ំកេ៏ចញេទេរៀនេន្រស�កេគ ខ�ុ ំមនិ

ែដលបះ៉ពល់េរឿងទងំអស់េនះម�ងណាេទៀតេទ។ 

  េទះបីយ៉ាងណា ខ�ុ ំបានដឹងនិងស� ល់េក�ង្រប�សជំទងពី់រនាកែ់ដរកលេរៀនេន្របេទសបារងំ។  

អ�កដំបូងគឺកូនេសដ�ីឥណា� មា� កែ់ដលមានញាណពិេសស ដឹងេរឿងេកតេឡងេទអនាគតបាន  

ចំែណកអ�កទីពីរគឺជាជនជាតិេអស្៉បោញជាកូនប៉ូលិស។ 

ខ�ុ ំចួបពួកេគែតពីរដងគត ់ែតនិយាយគា� ដឹងេរឿងេ្រចនអំពីភាពមនិ្រប្រកតីរបស់ពួកេយង។ 

មុនេពលគាតទ់ទួលស�� ប្រតេហយចកេចញពីសលេនាះ េយងបានញំុាកេហ�និងនិយាយគា�

បេង�យ។ វឌីីេគជាមនុស្សែដលអចទបស់� ត ់ មនិឱ្យឧប្បត�ិេហតុអ្រកកេ់កតេឡង តមរយៈករេ្រប
សរៃសសករ់បស់េគ។ េរឿងែដលអស� រ្យគឺសកគ់ាតម់និអចដុះែថមេទៀតេនាះេទ ែតកម៏និ្រជ�ះសូម្បី
មយួសៃសណាែដរ េលកែលងែតគាតសូ់្រតធមម៌កបណា� ច។់ 

  េបេគេចះែតដកវេឡងម�ងមយួសរៃសម�ងមយួសរៃសេដម្បសីេ�ង� ះពិភពេលកេនះ ក្បោលវឌីី

អចនឹងអស់សករ់លីងេនៃថ�ណាមយួ េហយេយងមនិដឹងថា នឹងមានអ�ីេកតេឡងចំេពះេគេនាះ

េឡយ។ 

ខ�ុ ំបិទែភ�កេហយេរៀបចំខ�ួនដូចជាអង�ុយសមាធិ។ 

ប៉ានិងម៉ាកម់និបានព្យោយាមហមឃាតឬ់រខំនខ�ុ ំេទ។ 

ខ�ុ ំេហរកេក�ង្រប�សឥណា� េឈ� ះម៉ូស� ។ 

«ម៉ូស� ៗៗៗ!» 

ឪពុកមា� យខ�ុ ំេដរេទបិទទ� រផ�ះ។ េនះគឺជាទមា� បរ់បស់ខ�ុ ំកលពីេក�ងេនេពលែដលខ�ុ ំភាវនាេ្រប
សំេឡងនិយាយេទកនន់រណាមា� កេ់នឆា� យ គឺខ�ុ ំមានអករៈដូេច�ះឯង។ 

ដំបូងេឡយមា� យខ�ុ ំគាតខឹ់ងណាស់។ ម៉ាកជ់ា�ស�ីែដលមានមុខមាតម់ា� កេ់នក�ុងសង�មពណិជ�កម�

កម�ុជា ្របសិនកំុែត្រគ�សរខ�ុ ំចួបេរឿងមយួចំនួនេនែក្បរអណ�ូ ងខងលិចក�ុងដំេណ រេបាះជំរមំយួ មា� យ

ខ�ុ ំមនិ្រពមេជឿេលេរឿងទងំេនះេនាះេទ។ 



មនិដឹងយ៉ាងេមច៉ រងកយរបស់ខ�ុ ំហកច់ងេ់ធ�សមាធិេទះបីខនេធ�យូរណាស់មកេហយ។ 

អ�ីៗែដលធា� បេ់កតេឡងជាមយួខ�ុ ំកលពីេក�ងបានសន�បរ់ឭំកមកវញិ។ េពលែដល្រគានែ់តបិទ

ែភ�ក្រគឹប ខ�ុ ំ្រសៃមេឃញស�ូរសំេលៀងកបិំតេឆ�ចឆា� ចេនចំេពះមុខផ�ះអ៊ហុំក។ ស�ូរសំេឡងសំេលៀង

កបិំតពិតជាលនសឹ់ងែតរេង�ដល់េបះដូងរបស់ខ�ុ ំ សេង��រណាស់្រតេចៀកទងំសង។ 

មាតខ់�ុ ំេនែតែ្រសកម៉ូស� ៗៗៗៗ 

ខ�ុ ំរកមនិេឃញេក�ងឥណា� េនាះេទ! ខ�ុ ំទកទ់ងេគមនិបានេឡយ! មនិដឹងថា េគកំពុងជាបរ់វល់អ�ីឬក៏

មានធុរៈអ�ី ប៉ុែន�ខ�ុ ំេចះែត្រសៃមេឃញមនុស្សសកដ់ញ់នឹងែភ�កេលៀនែដលមា� យខ�ុ ំ្របាបម់កខ�ុ ំ ទងំខ�ុ ំ

មនិស� ល់េឈ� ះគាត។់ ពំុេនាះខ�ុ ំេហរកគាតត់មសមាធិេនះេទេហយ។ 

វគឺជាអថកំ៌បាងំេនក�ុងករសមាធិរបស់ខ�ុ ំ។ 

េបខ�ុ ំមនិអចស� ល់េឈ� ះគាត ់ខ�ុ ំមនិអចរកគាតេ់ឃញតមញាណេឡយ។ ខ�ុ ំចង្់របាបថ់ា េឈ� ះ

ែដលមា� យឪពុកេយងបានឱ្យមកជាកម�សិទ�ិេ្រកកយដំបូងេគក�ុងជីវតិេយងសំខនខ់� ងំណាស់ វជា

អយុសង� រេ្រពងវសនានិងទំនាកទំ់នងរវងេយងជាមយួច្រកវឡទឹកដីេភ�ងខ្យល់។ 

េឈ� ះេយងមា� ក់ៗ សរេសរខ�ីែមន ែតេគអចយកវេទេធ�អ�ីៗឱ្យេយងថ�ុ ំេថ�ង ឬេចតនាបំផា� ញជត

រសីេយងបានដូចគា� ។ 

«រមនា! េរឿងេនះឯងមនិអចេដះ្រសយបានេទ» ម៉ូស� និយាយមកកនខ់�ុ ំពីចមា� យ។ េហតុអីេគដឹង

ថា ខ�ុ ំេនះនឹងសួរេគអំពីអ�ី េហយដឹងថាេតអ�ីេទែដលខ�ុ ំកំពុងែតចងេ់ដះ្រសយ? 

«ម៉ូស� ! វជាេរឿងពកព់ន័�ជាមយួជីវតិមនុស្ស! េតឯងអចជួយ រកបានេទ ខ�ុ ំ្រគានែ់តចងដឹ់ងថា មាន

េហតុអ�ីេកតេឡងចំេពះ្រគ�សរេនាះ? េរឿងេនាះពកព់ន័�អ�ីនឹងអ�កសំេលៀងកបិំតែដរ?» 

«ខ�ុ ំអចេមលបានែតអនាគត ខ�ុ ំមនិអចសម�ងឹវលិ្រតលបេ់្រកយបានេទ!» 

«អូេខ ជួយ ខ�ុ ំម�ងេទម៉ូស�  ខ�ុ ំចងរ់កមនុស្សមា� កជ់ាអ�កសំេលៀងកបិំត មានែភ�កធំៗ សកដ់ញ់ អ�ីែដល

គាតទ់មទរគឺៃម�មុនឺេរៀលលុយែខ�រ េស�េទនឹងហសិបដុល� រអេមរកិ! មា� ស់ផ�ះេនាះេឈ� ះអ៊ហុំក 

េនរលំងបនួផ�ះ ពីផ�ះខ�ុ ំ! ្របពន�គាតេ់ទបែតស� បប់ាន្របាបំនួៃថ�! គាត ់កូន្រប�សបនួនាក ់ស� បម់ា� កេ់ន

សល់បីឥឡូវេនះកូន្រប�សច្បងរបស់គាត ់ ធា� កខ់�ួនឈេឺ្រចនៃថ�េហយ ខ�ុ ំទទួលអរម�ណ៍ចែម�កថា បង

េនាះអនឹងេទតមមា� យគាតេ់នយបេ់នះ! េដរកតមុ់ខផ�ះេនាះខ�ុ ំមានអរម�ណ៍ថាមានវ�ិ� ណមក

្របេតងមាតទ់� ររងច់!ំ វកំពុង្របឆាងំេទនឹងវត�ុសក�ិសិទ�ិទងំអស់ក�ុងផ�ះ ែដលកំពុងែតព្យោយាមជួយ 



ករពរមា� ស់ផ�ះប៉ុែន�មនិអចជួយ ឆ�ងផុតពីយបេ់នះេទ ពួកេគអស់ៃដេហយ ម៉ូស� ! មនុស្ស្រប�សសក់

ដចម់ា� កេ់នាះមានបំណងចងជួ់យ អ�កផ�ះេនាះែមនេទ? ខ�ុ ំមានអរម�ណ៍ែបបេនះជាសមា� តខ់�ុ ំចងដឹ់ង

ករពិត! េតលុយៃម�មុនឺេរៀលពកព់ន័�អ�ីេទ?» 

ែភ�កខ�ុ ំេបកមកវញិចំែណកម៉ូស� មនិេនេទ។ អ�ីែដលេគនិងខ�ុ ំេទបនឹងបានសសង គឺមនិបាន

េហបមាតេ់ឡយ េយងេធ�សមាធិរកគា� ។ 

េ្រកកមកវញិខ�ុ ំេនរងច់េំគេដយអតធ់�ត។់ 

ទីបំផុតខ�ុ ំេបកេហ�សប៊ុកមកេហយ្របាបេ់ទប៉ាខ�ុ ំថា េក�ង្រប�សឥណា� រកមនិេឃញពីមូលេហតុែថម

ទងំមនិដឹងថាមានទំនាកទំ់នងែបបណារវងអ�កសំេលៀងកបិំត លុយៃម�មុនឺេហយនិងអ�កផ�ះេនាះេទ 

ប៉ុែន�េគអចរកេឃញកែន�ងែដលមនុស្សសកដ់ញ់េនាះរស់េន។ 

  ពុកខ�ុ ំអរណាស់ ប៉ុែន�មា� យខ�ុ ំឃាតម់និឱ្យខ�ុ ំេទេឡយ។ 

េពលេនះេម៉ាងបនួរេសៀលេហយ មនិប៉ុនា� នេទៀតេទេមឃងងឹតមនិខន។ េទះជាសភាពែបប

េនះមា� យខ�ុ ំគាតម់និចងឱ់្យឪកូនេយងេទពកព់ន័� ប៉ុែន�ខ�ុ ំបានពន្យល់គាតថ់ា េយងមនិដឹងថាបនា� បពី់

កូន្រប�សច្បងរបស់អ៊ហុំក នឹងមានអ�កណាមា� កេ់ទៀតេឡយ េបសិនជាេយងបានជួយ អស់ពីលទ�ភាព

េនែតមនិអចជួយ បានគឺជាវសនារបស់េគ ប៉ុែន�េបសិនជាេយងេនរងច់េំដយមនិបានេធ�អ�ីម្៉យោង 

ទ្រមាេំឃញេគបាតប់ងេ់ទម�ងមា� ក់ៗ  គឺជាវបិ្បដិសរៈែដលេយងេហមកវញិមនិបានេនាះេទ។ 

មា� យខ�ុ ំឈរធ�ឹងេស�កស� ំង។ 

ឪពុកមា� យខ�ុ ំេលកមានែតខ�ុ ំមា� កប់៉ុនេនាះ ដូេច�ះអរម�ណ៍ៃនភាពបាតប់ងពិ់តជាមានឥទ�ិពលេទ

េលស� រតីរបស់គាត។់ 

មា� យខ�ុ ំមនិមាតឃ់ាតេ់ទ េពលខ�ុ ំចកេចញពីផ�ះេទជាមយួប៉ា ខ�ុ ំេនក�ុងេគាលេដេឆា� ះរកតំបន់

ជាយ្រក�ងមយួ។ 

ដូចករស� នទុក ស្រមាបឪ់ពុកនិងកូនេយង ករសួរផ�ូវងងឹតពិតជាសំខនណ់ាស់ េយងពិតជា

បានរកេឃញមនុស្សសកដ់ញកំពុងែតអង�ុយែក្បរធុងសំរមស�ុយគ្រគ�កមយួ។ 

គា� ននរណាគិតថាគាតជ់ាមនុស្សមានសតិេនាះេទ។ 

ពួកេយងត្រមងេ់ទរកគាតេ់ធ�ឱ្យ្រគបគ់ា� តមេមល ប៉ុែន�បុរសេនាះមនិតមេមលេយងេឡយ គាត់

េធ�ដូចជាដឹងនិងមនិខ�ល់ផង។ 



«ខ�ុ ំមនិអចជួយ ពួកេគបានេទ វគឺជាវសនា» គាតនិ់យាយែបបេនះេធ�ឱ្យប៉ានិងខ�ុ ំសឹងថាលស់្រពលឹង

ែតម�ង។ 

«េបពូមនិ្រពមជួយ គាត…់! ្របាបខ់�ុ ំមក ខ�ុ ំអចជួយ គាតប់ានេទ? េដយវធីិណាេទ!» 

  បុរសេនាះេងបមុខសម�ងឹមកខ�ុ ំេធ�ឪពុកខ�ុ ំភា� កទ់ញខ�ុ ំថយេ្រកយសឹងែតថាបះៃដេជង េ្រពះែភ�ក

គាត្់រកេឡាតៗ្រកហមង៉ូវ។ 

ប៉ាមកឈរពងំពីមុខខ�ុ ំ េដម្បកីរពរខ� ចបុរសេនាះេធ�អ�ីម្៉យោងមកេលខ�ុ ំ ទឹកមុខគាតពិ់តជាអ្រកក់

ជាងអ�ីែដលអ�កជិតដិតនានានិយាយ ប៉ុែន�ចិត�របស់គាតគឺ់ល�ជាងអ�ីែដល្រគបគ់ា� ដឹង។ អ�កសំេលៀង

កបិំតគាតស់ម�ងឹខ�ុ ំពីេលដល់េ្រកមហកភ់ា� កេ់ផ�ល េហយជ�� កម់ាតថ់ា«អស� រ្យណាស់»។ 

ភាពរកីរយភ�សឺ� ងមយួេលចេឡងក�ុងអរម�ណ៍ខ�ុ ំ។ 

ខ�ុ ំ្រសបែ់តេជឿថា បុរសេនះបានរកេឃញអំណាចអ�ីម្៉យោងេនេលរងកយនិងថាមពលពីធម�ជាតិ

របស់ខ�ុ ំ។ 

«េតខ�ុ ំជួយ អ៊ហុំកបានេទ? វញិាណេននឹងមាតទ់� រគាតជ់ាអ�ីេទ?» 

គាតម់កអូសៃដខ�ុ ំេទែក្បរេដមេពធិ៍ឆា� យពីធុងសំរមេធ�ឱ្យប៉ាខ�ុ ំរតត់មមនិហ៊ន្របែហស។ 

«ក�ួយឯងចងជួ់យ េគ?» 

ខ�ុ ំងកក់្បោល ស្រមាបខ់�ុ ំនិងគាតដូ់ចជាមនិចបំាចនិ់យាយគា� ដល់េទពីរដងេទ គឺពួកេយងយល់ពី

បំណងេរៀងខ�ួន។ 

«អ�កក�ុងផ�ះេនះបាន្របមាថពក្យសម្បថ េគលួចេកងលុយមនុស្សធមេ៌នកែន�ងណាមយួ េហយេធ�ឱ្យ

មានមនុស្សស� បៃ់តេហងេដយសរករកឹបេកងេនាះ! វ�ិ� ណែដលក�ួយឯងេឃញ េនមនិ្រពមសុខ

ចិត� រងច់ចំងេពៀរដល់េពលែដលរសីដកក់�ុងផ�ះមានប��  េគកម៏កទមទរបំណុលេននឹងមាតទ់� រ!  

ខ�ុ ំដឹងេរឿងេនះេពលខ�ុ ំេដរកត ់ េហយកដ៏ក្់របស� ជាមយួមា� ស់កម�េពៀរ ថាេបសិនជាអ�កក�ុងផ�ះ្រពម

បរចិ� គអ�ី លុយកក២់០មុនឺេរៀល បណា� សទមទរយកជីវតិនឹងរលយ!» 

«លុយៃម�មុនឺេរៀលថ�ូរនឹងកបិំតសំេលៀង េតនរណាេគឱ្យពូេទ?! េគគិតថាពូជាមនុស្សេលភ! មនុស្ស

ចួនកលអចចងេ់ធ�អំេពល�ប៉ុែន�េគេរ សែដរ» 

បុរសេនាះនិយាយពន្យល់មយួៗ៖ 



«ជាមយួនឹងវ�ិ� ណៃតេហងទងំអស់េនាះ េយងមនិអចមានវធីិេផ្សងេ្រកពី្របថុយេទ!  េបសិនជា

្របស� ងយេដះ េគមនិេហថា្របស� ្របេតងជីវតិេឡយេក�ង្រសី!» 

«ចុះឥឡូវេនះេតវ�ិ� ណេនាះចងប់ានមនុស្សប៉ុនា� ននាកេ់ទៀត?!» 

«ខ�ុ ំមនិដឹងេទ! ខ�ុ ំមានសិទ�ិេធ�្របស� ជាមយួេគែតម�ងប៉ុនេនាះ ខ�ុ ំចញ់រចួេទេហយ ពួកេគបានបេណ� ញ

ខ�ុ ំេចញមកេហយ ្របសិន្រតលបេ់ទេទៀតមានែតខ�ុ ំស� ប!់» 

«ជួយ រកវធីិេទអីុចឹងណ៎ាពូ េតខ�ុ ំអចជួយ េគបានេទ!» 

  គាតលូ់កៃដេបះយកស�ឹកេពធិ៍ពីរសន�ឹកែដលេនែក្បរក្បោលបំផុតមក េហយហុចឱ្យខ�ុ ំ៖ 

«របស់ពីេនះតំណាងឱ្យេហតុផលេខ� និងសេនេលភពែផនដី នាងតូច្រតលបេ់ទផ�ះវញិេរ សយកមយួ 

េបសិនជាមយួេនាះែ្របជាេ្រក�មេន្រពឹកែស�កប�� កថ់ា នាងមនិអចេទជួយ េគបានេនាះេទ បិទែភ�ក

េធ�មនិដឹងេទ ែតេបវេនែត្រសស់ញញឹម ក�ួយអចេធ�បាន្រត�វ្របាបដំ់េណ រេដមទងឱ្យមា� ស់ផ�ះ

ឧបកិច�បរចិ� គលុយខ�ះនិងសរភាពកំហុស!» 

  ខ�ុ ំេហយនិងឪពុកបានវលិ្រតលបម់កផ�ះវញិេដយចងច្ំរគបអ់�ីែដលគាតប់ាននិយាយ។ 

  យបេ់នាះខ�ុ ំមនិទនេ់្រជសេរ សយកសន�ឹកណាមយួេទេ្រពះភយ័េពក។ ខ�ុ ំទុកវទងំពីរេនេលតុ

េធ�កររបស់ខ�ុ ំេហយព្យោយាមសមាធិ។ ប៉ុែន�មនិអចទកទ់ងម៉ូស� បានរហូត រហូតដល់េពលែដលខ�ុ ំ

សេ្រមចចិត�េបាះស�ឹកេពធិ៍មយួេចលេហយទុក្រតឹមែតមយួគតេ់ទបខ�ុ ំទកទ់ងម៉ូស� បាន។ 

  េតស�ឹកេពធិ៍េនាះេ្រក�មឬ្រសស់េន្រពឹក? 

សួរខ�ុ ំែបបេនះ។ 

«ម៉ូស� ! ខ�ុ ំចងប់�� បនូ់វបណា� សេខ� េលផ�ះអ�កជិតខងខ�ុ ំ!» 

«រមនា ឯងគា� នអនុភាពដល់ម�ងឹេទ េហយខ�ុ ំកគ៏ា� នែដរ ្រគបយ៉់ាងគឺជាវសនា!» 

«ឯងចងនិ់យាយថា ស�ឹកេពធិ៍េនាះនឹងែ្របេទជាេខ� មានែដរេទ?!» 

«េពលេវលនិងេឆ�យនូវសំណួររបស់ឯងរមនា ខ�ុ ំមនិអចនិយាយេរឿងេនះ្របាបឯ់ងបានេទ!» 

«ឯងជាអ�កដឹងពីអនាគតម៉ូស� !» 



«េទះណាជាច្រកវឡេនះ បានឱ្យអំណាចពិេសសមកឱ្យខ�ុ ំ េដម្បដឹីងបាននូវអ�ីជាមុន កម៏និែមន មាន

នយ័ថាខ�ុ ំ្រត�វែត្របាបេ់ទអ�កទីពីរេនាះែដរ!» 

ម៉ូស� និយាយថាមនិអច្របាបប់ាន គឺ្របាកដជាមានេហតុផលរបស់េគេហយ។ 

ខ�ុ ំចូលេគងទងំរសបរ់សល់ េហយជាេរឿយៗេតងែតេ្រកកមកលបសម�ងឹបន�បប់ាយខងេ្រកយ

ៃនជួរផ�ះរបស់អ៊ហុំក។ 

ផ�ះអ៊ែំដលស� តសូ់ន្យឈងឹនាយបេ់នះេធ�ឱ្យខ�ុ ំយល់្រសបទងំ្រសេងះ្រសេងចថា ្រគបេ់រឿងរ៉វ

នានា េលេលកពិតជាេពលខ�ះ្រត�វបេណា� យេទតមវសនាកម�។ 

ក�ុងសុបិន ខ�ុ ំេនែតទេន�ញែបរបនយ៉់ាងណា អង�រករសំុឱ្យសន�ឹកេពធិ៍របស់ខ�ុ ំេ្រក�មេន្រពឹកបនា� ប់

។ 

ដូចករគិតស�ឹកេឈេនះមនិបានេ្រក�ម្រកញងេ់ទ ខ�ុ ំសប្បោយចិត�ដូចខ�ួនឯងបានរស់េឡងវញិម�ង

េទៀត។ 

  ខ�ុ ំរតេ់ទផ�ះអ៊ហុំក េហយចបេ់ផ�មសំុចួបគាត។់ 

អ៊ហុំកមានទឹកមុខ្រសេពន េ្រពះកូន្រប�សគាតែ់លងដឹងខ�ួនកំពុងេ្រត�មប��ូ នេទមន�ីរេពទ្យរង់

ចឡំាន។ 

  ប៉ុែន�ចស់ៗខ�ះែដលបានមកពី្រស�កគាតប់ាននិយាយថា មនិឱ្យប��ូ នេទេនឱ្យធមល៌�ជាង។ 

ខ�ុ ំសំុអ៊ហុំកចួបស� ត់ៗ ជាមយួប៉ា េហយ្របាបគ់ាតថ់ា អ៊្ំរត�វសរភាពថា អ�កណាក�ុងផ�ះអ៊េំនះ ធា� ប់

បានពកព់ន័�ជាមយួេរឿងលុយសប្ុបរសធមែ៌ដលមានប�� ដល់អយុជីវតិមនុស្ស។ 

គាតេ់នេស��មទមា� កទឹ់កមុខ។ 

្រគបគ់ា� េនក�ុងភូមេិនះេគដឹងថាខ�ុ ំគឺជាេក�ងែដលមានវ�ិ� ណកន។់ 

េទះបីជាខ�ុ ំខនេនទីេនះយូរេហយ េទបែត្រតលបម់កវញិកគ៏ាតភ់ា� កេ់ផ�លែដរែដលខ�ុ ំមកសួរែបប

េនះ។ 

«អ៊!ំ េបសិនជាអ៊្ំរពមសរភាពេយង្របែហលជាអចេធ�េរឿងទងំអស់េនាះទន!់» 

គាត្់រសបែ់តសួរខ�ុ ំវញិភា� មថា ៖ 



«េធ�យ៉ាងណា?» 

  ខ�ុ ំ្របាបគ់ាត្់រគបយ៉់ាងតមែដលអ�កសំេលៀងកបិំតបាននិយាយ េហយកច៏បេ់ផ�មអង�ុយភាវនា

េនផ�ះរបស់គាត ់ ដូេច�ះករប��ូ នកូន្រប�សរបស់គាត្់រត�វផា� ក។ ខ�ុ ំមានបំណងចងចួ់ប និងសួរមា� ស់ដី

(អ�កជំនាង)ថា េតអ៊ហុំកនឹង្រត�វសរភាពេដយវធីិណា? 

ប៉ុែន�ខ�ុ ំមនិអចចួបនឹងអ�កជំនាងផ�ះេសះ។ ខ�ុ ំកតយ់ល់ថា អ�កជំនាងផ�ះបាន្របឹងែ្របងអស់ពី

លទ�ភាព េដម្បែីថរក្សោករពរជំុវញិផ�ះយ៉ាងហតេ់នឿយអំពីវ�ិ� ណចងអឃាតែដលកំពុងសេង�ញចង់

យកជីវតិ។ 

ស�ង� មេនះបនា� យជាយូរៃថ�មកេហយ។ ខ�ុ ំបានេបកែភ�កមកវញិ្រកេឡកេទេឃញស�ិតេចកអ៊ំ

ហុកដកថ់ា� យមា� ស់ដី ខ�ុ ំ្របាបេ់ទអ៊េំនះឱ្យេរៀបចំែសនមា� ស់ទឹកមា� ស់ដីជាេ្រគ�ង្រកអូប ទឹកអបេ់ទៀន

ធូបេដម្បបីេង�តថាមពលវជិ�មានដល់ ពួកេគក�ុងកិច�ករពរផ�ះេនះបនា� យយកេពលេវលេដះ្រសយ

។ 

  ្រសបែ់តប៉ូលិសមយួ្រក�មបានជិះម៉ូតូឈូឆរមកដល់មុខផ�ះគាត ់ េធ�ឱ្យពួកេយង្រសឡាងំកងំ។ 

ប៉ូលិសបាន្របាបេ់យងថា កូន្រប�សទីពីររបស់គាតកំ់ពុងជាបឃុ់ំ េហយទំនងជានឹងជាបេ់ចទពីបទ

មនុស្សឃាត។ ពួកេយងពិតជាតកស់�ុត ពីេ្រពះអ�កែដល្រត�វកូន្រប�សទីពីររបស់គាតស់មា� ប ់គា� នអ�ក

ណាេ្រកពីមនុស្សសកដ់ញ់ែដលេដរសំេលៀងកបិំតមា� កេ់នាះេទ។ 

េគបាននា្ំរក�មបក្សពួកេទរកគាតេ់ឃញ េហយកវ៏យសមា� បគ់ាត ់ េដយសរែតមនិអចសួរគាត់

ឱ្យសរភាពពីេរឿងមន�អគមេលបង្រប�សេគនិងមា� យេគបាន។ 

  េនល� ចដែដលេនាះកូន្រប�សច្បងរបស់អ៊ហុំកបានស� ប។់ ម៉ូស� និងអ�កសំេលៀងកបិំត តមពិត

ពួកេគដឹងច្បោស់នឹងបាន្របាបខ់�ុ ំជាមុនេហយ ថាមនិអចជួយ បានេទ។ 

ហុឹម… 

មយួអទិត្យេ្រកយមក កេ៏នេពលកូនេពគាតធ់ា� កឈ់ ឺអ៊ហុំកបានមកយដំកម់ា� យខ�ុ ំ អង�រខ�ុ ំឱ្យរក

វធីិជួយ ។ ខ�ុ ំបានសមាធិ េហយកប៏ានចួបជាមយួអ�កជំនាញផ�ះ។ 

េនេ្រកមករ្របាបរ់បស់ខ�ុ ំ អ៊ហុំកបានេធ�ពិធីសរភាពនិងបរចិ� គ្រទព្យសម្បត�ិគាតព់កក់ណា� ល

េទឱ្យមូលនិធិមយួចំនួនែដលពកព់ន័�នឹងករព្យោបាលជំងឺ។ 



  ចបពី់េពលេនាះមកគាតក់ប៏ានេរ ផ�ះចកេចញពីតំបនេ់នាះ េហយឮថាកូន្រប�សេពគាតប់ានជា

សះេឡងវញិចំែណកគាតប់ានកនសិ់ល្បឈ៍បប់េ្រមករងរេទៀត។ 

ៃថ�មយួមា� យខ�ុ ំបាននាដំំណឹងមក្របាបខ់�ុ ំថា ្រគ�សរអ៊ហុំកនិងកូន្រប�សទងំពីរមនិមានអ�ី
េបៀតេបៀនេទ ែតកូនទីពីររបស់គាត្់រត�វរស់េនក�ុងពន�នាគារអស់មយួជីវតិ។ 

តមរយៈេរឿងេនះ ខ�ុ ំរមនាចង្់របាបអ់�កទងំអស់គា� ថា ្របាកស់ប្ុបរសធមម៌និអចបះ៉ពល់បាន

េនាះេទ ពិេសសសច្់របាកែ់ដលទកទ់ងនឹងករេធ�ឱ្យមនុស្សមានជីវតិបន�ឬកស៏� ប។់ 

សូមឱ្យអំេពល�េនែតជាវត�ុដម៏ានតៃម�និងជាអទិភាពេន្រគបក់លៈេទសៈៃនករេដះ្រសយ

ប�� របស់្រគបគ់ា� ែដលអនេរឿងេនះ។ 


