
មានអារម្មណ៍ថា អ្វីគ្របយ់៉ា ងនៅក្នុងនោក្ននេះកំ្ពុងតែពាយម្សមាា បខំុ្់។ 

ពីម្យួថ្ងៃនៅម្យួថ្ងៃ ខំុ្គ្ែូវរស់នៅក្នុងពិភពម្យួតែលគ្មម នការពិែ។ គ្រទំបទ់ល់ រក្
ម្នយាបាយរក្ាជីវែិ នែើម្បតីែនឹងម្ក្អ្ងគុយឈចឺាប។់ តែ....ការែស ៊ូនិងការរស់រានមានជីវែិ ក្៏
ែ៊ូចជាជយ័ជម្នេះចុងនគ្កាយសក្ដិសម្នឹងឱ្យនយើងហែយ់៉ា ងននេះនទ? 

ខាួននយើងផ្ទា ល់រឺជាការគ្បយុទធ! ជាតននក្ម្យួថ្នការគ្បយុទធន េះ នហើយខំុ្ម្និតម្នជាម្នុសស
យនតនទ និយយតម្ន។ 

ថ្ែខំុ្ស្ទា បន េះ។ ក្៊ូនរបស់ខំុ្នៅបាែន់ហើយ នររប៊ូែបាែន់ហើយតងំពីប៉ាុ ម នអាទិែយម្ុន។ 
នរម្និរនប់ានម្យួតខគ្របគ់្គ្មនន់ងក្គ៏្ែូវចបន់ៅវញិ....តែកំុ្ភយ័ក្៊ូន! ម្និអី្នទ ការរស់រានមាន
ជីវែិនៅនលើនោក្ននេះសគ្មាបម់ា៉ា ក្ ់គ្គ្មនត់ែជាអ្នុសាវរយីគ៍្ លៗ។ 

ថ្ងៃននេះ នមា៉ា ងននេះ វ ិទីននេះ មា៉ា ក្អ់្ងគុយនៅនលើជនណដើ រងមម្យួននេះ រក្នឹក្ម្និន ើញពីនហែុ
នលនែើម្បឱី្យខាួនឯងចងន់ ើញថ្ងៃតសែក្ន េះន ើយ។ 

សគ្មាបន់ពលននេះ រែិខំុ្គ្បាបម់្ក្ថា នយើងជារសក្រថ្នតសនរបស់នយើង រឺការវវិែតជីវ 

ស្ទស្តសតនិងការវវិឌ្ឍថ្នវបបយម្ ៌ នហើយនយើងក្ជ៏ារសក្រថ្ននសែឋកិ្ចច រសក្រថ្នក្តីនោភរបស់
នយើងខាួនឯង។ ចំតណក្ឯអ្ែថនយ័តែម្យួរែ ់ថ្នជីវែិរបស់នយើង រឺនយវើអ្វីៗផ្ទគ បត់ភនក្អ្នក្ែថ្ទ។ 

ខំុ្ម្និតែលអាចនយវើអ្វមី្យួតែលមានអ្ែថនយ័សគ្មាបខ់ាួនឯងបានន េះនទ។ 

មានអារម្មណ៍ថា ឈនឺ េះណាស់។ ខំុ្ចាបន់នដើម្ដាក្ថ់្ែម្យួនទៀែម្ក្បតនថម្ក្នដដ ទីននេះ។ 
ចិែតខំុ្ឈចឺាបត់ងំពីនក្មងម្ក្ធ្លា បន់ហើយ។ តងំពីនពលតែល មាដ យរបស់ខំុ្បានស្ទា បន់ៅ ខំុ្តគ្សក្
យំយ៉ា ងខ្ា ងំនៅនពលអាយុគ្ែឹម្តែគ្បាបីំឆ្ន  ំ ខំុ្ម្និចងប់ាែប់ងគ់្មែន់ទ ប៉ាតុនតនពលននេះខំុ្យល់
នហើយថា មាត យខំុ្គ្បតហលជាគ្មែហ់ែន់ពក្ រឺហែែ់៊ូចខំុ្ឥ ៊ូវននេះអីុ្ចឹង។ 

ក្នុងការចងចា ំមា៉ា ក្ត់ែងតែ ខំុ្ំម្ក្អ្ងគុយនៅនលើជនណដើ រងម ជានាេះបុរាណចាស់យំសកឹម្ថ្សក ក្នុង
ែីចមាក រែល៏វឹងនលវើយរបស់នយើង។ គ្រសួ្ទរនយើងមានែីនគ្ចើនណាស់ នៅម្និអ្ស់ន េះនទ នាេះក្៏
នគ្ចើនក្តនាង តែមា៉ា ក្ខំុ្់តបរជានរ ើសយក្ការោក្ខ់ាួននៅចមាក រនពលគ្មែពិ់បាក្ចិែតម្តងៗ។ 

គ្រួស្ទរនយើងរឺជាគ្រួស្ទរតែលមានអ្វីគ្របត់បបយ៉ា ង។ មានតែអ្វីម្យួប៉ាុនណាណ េះ តែលខំុ្ម្និ
ធ្លា បម់ានរឺ ភាពរនំភើបសបាយរកី្រាយ។ 



បា៉ា ម្និឱ្យខំុ្មានម្ែិតភក្តិនទ។ ពួក្នរគ្ក្ជាងនិងពិបាក្ទុក្ចិែត នមាា៉ា េះនហើយ     រហ៊ូែែល់នពញ
វយ័ ខំុ្ជានក្មងគ្សីឯកា ម្និងាយនិយយ នហើយម្និនចេះញញឹម្។ 

អ្៊ូយ! ខំុ្គ្ស្ទបច់ាបន់នដើម្ឈនឺ េះខ្ា ងំន ើងៗ។ 

«ជំរវក្មួយ នៅសគ្មាក្ កំុ្នៅអ្ងគុយយ៊ូរនពក្គ្ក្ពេះម្និរនជ់ាគ្សួលបលួនទ! នហើយតសបក្នជើង
តក្ងននេះកំុ្ ក្ ់ចាពំ៊ូនៅឡានយក្តសបក្នជើងរាបនសមើម្ក្ជ៊ូន!» 

ថ្ែកុ្ងឡានននេះជាម្នុសសបា៉ា ខំុ្បញ្ជ៊ូ នម្ក្ ែ៊ូនចនេះនពលខាេះគ្មែជួ់យ ោក្ន់លៀម្ខំុ្នគ្ចើនម្និ
គ្បាបប់តីខំុ្ថា ខំុ្នៅណាម្ក្ណានទ។ រាល់នពលខំុ្រែន់ចញម្ក្អ្ងគុយនៅតម្សួនស្ទធ្លរណៈ
មាន ក្ឯ់ង គ្មែប់ារម្ភបំនុែ តែក្ប៏នណាត យខំុ្នៅនគ្ េះន ើញខំុ្ម្ក្តងំពីែ៊ូច សងឃមឹ្ថាមានគ្មែ់
មាន ក្យ់ល់ពីជីវែិគ្មម ននយ័របស់ខំុ្។ 

ខំុ្ឱ្នសម្ាងឹនៅតសបក្នជើងតក្ងរបស់ខាួនឯង។ ទគ្មាខំុ្ំនរចនចញម្ក្អ្ងគុយនៅក្តនាងននេះ
បាន ខំុ្ម្និវលិនៅនាេះវញិនដាយងាយៗនទ សងឃមឹ្នៅ។ 

ងាក្រក្ទ៊ូរសពាខំុ្....ខំុ្នលើក្យក្ម្ក្ ប៉ាុតនតម្និតម្ននែើម្បទីទួលការនៅរបស់អ្នក្ណារងំ
អ្ស់ នគ្ េះខំុ្ចុចបិទនហើយ។ ក្នុងម្យួថ្ងៃៗ ខំុ្ម្និងាយនបើក្វានទ នបើសិនជាខំុ្ម្និគ្ែូវនគ្បើ ម្និគ្ែូវ
ការចុចវា.....ខំុ្គ្មម នអ្នក្ណាសគ្មាបន់ន្ើស្ទរម្ក្ ក្គ៏្មម នអ្នក្ណាសគ្មាបរ់ក្ទ់ងម្ក្ គ្មម ននរណា
មាន ក្ត់ែលខំុ្រងច់ានំទ។ 

ជីវែិែគ៏្មម ននយ័ម្យួននេះ វានៅតែនគ្ក្ៀម្គ្កំ្នហើយកានត់ែនគ្ក្ៀម្គ្កំ្ខ្ា ងំន ើង នៅនពលខំុ្ែឹង
ថា មានម្នុសសមាន ក្ប់ានម្ក្ចាបប់ែិសនធិក្នុងថ្នា។ 

នគ្កាយម្ក្ រែឹតែនគ្ក្ៀម្គ្កំ្នៅនទៀែ នៅនពលតែលខំុ្គ្ែូវបាែប់ងន់រនៅវញិ។  

ទីបំនុែខំុ្ហាមាែត់គ្សក្ នគ្ េះខំុ្គ្រកំារឈចឺាបន់ា៊ូវកាយម្និបាន។ 

«នក្ើែអី្?» 

សំន ងម្នុសសមាន ក្ោ់នម់្ក្តក្បរខំុ្ រចួនហើយនរទមាា ក្ន់សៀវនៅបីបនួន េះនចាលនៅនលើ
ជនណដើ រងម សាុេះម្ក្រក្ខំុ្។ 

ខំុ្ែក្ខាួនងយនដាយទឹក្មុ្ខនសាក្។ 



ភាពនងឿងឆ្ៃល់សថិែនៅនលើថាៃ សរបស់ខំុ្។ នដាយការឈចឺាប ់ ខំុ្ឈខឺ្ា ងំណាស់ ប៉ាុតនតខំុ្ម្និ
បាននិយយ ក្យននេះនចញនទ គ្គ្មនត់ែខំុ្ខ្នំយមញ សម្ាងឹមុ្ខនរ។ 

ននេះជាម្នុសសគ្បុសមាន ក្ស់ម្ាងឹម្ក្ខំុ្នដាយអាណិែ..... 

«ម្ក្ជាម្យួអ្នក្ណា? មានអ្នក្ណានៅតក្បរៗននេះនទ អ្នក្នាេះ?!» 

គ្បតហលជាន ើញសនម្ាៀក្បំ ក្រ់បស់ខំុ្ឬក្អ៏្វមី្ា៉ាង បានជានររម្រររក្ញាែិខំុ្ បានជានរ
រិែថាខំុ្ម្និម្ក្មាន ក្ឯ់ង? 

ភាព ៊ូយឆ្យរងំអ្ស់តែលខំុ្នគ្បើគ្បាស់នលើខាួនខំុ្ បាននយវើឱ្យខំុ្គ្មម នម្ែិតតងំពីនក្មង។ រហ៊ូែ
ែល់អាយុ១៨ឆ្ន  ំថ្ងៃតែលខំុ្នរៀបការជាម្យួតរា ជាការបំនពញកាែពវកិ្ចចបា៉ា ខំុ្ឱ្យែឹងតងំពីអាយុ
ែបពី់រឆ្ន មំ្ក្ថា ខំុ្នឹងក្៊ូនគ្បុសពួក្មា៉ា ក្បា៉ា នឹងគ្ែូវនរៀបការនពលយំន ើង។ 

ក្៊ូនគ្សីអ្នក្មានែ៊ូចនយើងតែងតែមានរ៊ូែណតឹ ងតងំពីម្និរនស់្ទគ ល់អ្វីនៅតែលនៅថាជីវែិ 
កំុ្ថាន ើយែល់នសចក្ដីគ្សឡាញ់ ែ៊ូនចនេះនហើយនយើងដាក្គ់្ចវាក្ន់ៅនរៀនបរនទសនដាយមាន
ខំុ្កំ្ែរតម្ឃ្ា  ំ ម្និអ្នុញ្ញា ែតឱ្យនិយយនសពរបស់និទធរក្អ្នក្ណាបាន តងម្រងំគ្ែូវគ្ែលបម់្ក្
នាេះវញិភាា ម្ៗគ្គ្មនត់ែបា៉ា គ្បាបថ់ា ែល់នពលអាចនរៀបការបាននហើយ។ 

«មានថាន បំំបាែក់ារឈចឺាបន់ទ?» 

ឈនឺពក្ខំុ្សួរនៅម្នុសសឈឆឺ្ែ លមាន ក្ន់ េះ ខណៈនរសម្ាងឹខំុ្នដាយតក្វតភនក្អាណិែនហើយ
គ្រវកី្ាល។ 

«អ្៊ូនខ! ម្និអី្នទ! កំុ្បារម្ភ!» 

ខំុ្នោងថ្ែគ្បឹងនគ្កាក្ចាក្នចញពីម្នុសសននេះ ប៉ាុតនតនគ្កាក្ភាា ម្ក្គ៏្ែូវងយម្ក្អ្ងគុយម្ក្វញិ
ភាា ម្ នគ្ េះនែើរម្និរចួ។ ខំុ្នយវើមុ្ខជ៊ូរ នគ្ េះការឈចឺាបត់ែលកានត់ែសងកែន់ពញន េះ។ 

«ខំុ្ជ៊ូននៅនពទយ លែនទ!» 

«នទ! គ្ែឹម្ថាន បំំបាែឈ់បឺាននហើយ!» 

«ខំុ្មានថាន .ំ...ប៉ាុតនតខំុ្ម្និឱ្យនទ!» 

ខំុ្នងើបមុ្ខសម្ាងឹម្នុសសននេះ។ 

នរញាក្ចិ់នញ្ច ើម្បនយល់ខំុ្៖ 



«ម្និតម្ននចេះតែនលបបាននទ យល់?» 

អ្នក្ ងែ៊ូចខំុ្ក្គ្ម្មានអ្នក្ណានិយយរនបៀបនសមើគ្មន អីុ្ចឹងណាស់។ បា៉ា ខំុ្សម្ាុែខំុ្នគ្ េះ
អំ្ណាចជាបិត អ្នក្បនគ្ម្ើលនែ់ួនគ្ េះខ្ា ចចិែតខំុ្ បតីខំុ្លួងនោម្នគ្ េះយក្ចិែតខំុ្ គ្របគ់្មន ....
បំនពញកាយវកិារនគ្ េះអ្វីម្យួតែលខំុ្គ្ទោនយុ់ញណាស់ក្នុងជាែិននេះ។ 

ខំុ្ម្និខវល់ជាយ៊ូរម្ក្នហើយជាម្យួម្នុសសជំុវញិខាួន។ 

មាន ក្ន់នេះនរជាអ្នក្ណាម្ក្និយយនសមើៗ....ខំុ្សម្ាងឹនរ នរមានការបារម្ភខ្ា ងំក្នុងការសម្ាងឹ
តែលឱ្យម្ក្ខំុ្វញិ។ 

«ថាន នំរងឬថាន បំំបាែក់ារឈចឺាបជ់ានរឿងយម្មតរបស់ខំុ្!» 

ខំុ្និយយែិចៗនហើយោថ្ែសំុនរ។ 

ម្នុសសននេះនលបទឹក្មុ្ខពិបាក្ចិែត។ ជានលើក្ែំប៊ូងនគ្កាយបាែប់ងម់ា៉ា ក្ ់ ខំុ្ម្និតែលន ើញ
តក្វតភនក្គ្ពួយបារម្ភយុនននេះសម្ាងឹម្ក្ខំុ្នទ។ 

រហ៊ូែែល់ស្ទវ ម្ខំុ្ីខឹងខ្ា ងំ នបាក្ក្នម្ាចបណាដ តក្វថាន រំងំអ្ស់ក្នុងនាេះនចាល ក្ន៏រម្និតែលនយវើ
ឱ្យខំុ្ខ្ា ចបានស៊ូម្បតីែនគ្ពចតភនក្បនតិចនងតែរ គ្មម នអ្នក្ណានចាលតភនក្នម្ើលម្ក្ខំុ្តបបននេះនទ។ 

នគ្ៅពីការសម្ាុែរបស់បា៉ា  កាយវកិារខឹងសម្ារបស់បងតរា និងភាពនយវើរងាងរ់បស់បាវគ្ វ
ក្នុងនាេះ នបេះែ៊ូងម្យួតែលខំុ្មាន វានខាចខ្ា នំៅនហើយ វានយវើនម្៉ាចនឹងក្តិចឈនឺ ើងម្ក្បានែ៊ូចនរ
ែ៊ូចឯងម្ដងនទៀែ? 

ម្នុសសមាន ក្ម់្និតែលរស់នៅជាខាួនឯងនង នែើ ងនចេះខ្ា ចអ្វីនៅ? 

នរគ្រវកី្ាលជាសញ្ញា ម្និឱ្យថាន មំ្ក្ខំុ្នទ។ 

«អ្៊ូនខ ខំុ្នៅនាេះ!» 

នរន េះ ងំពីមុ្ខខំុ្នហើយនិយយ៖ 

«នាេះនៅណាា៎ ? អ្នក្ណាជ៊ូននៅ?»  

ខំុ្ម្និែបបាននទ តែអាចនម្ើលតភនក្នរនដាយស្ទរគ្ែនចៀក្ខំុ្នចញខយល់ គ្របយ់៉ា ងតគ្បពណ៌ 
ខំុ្ន ើញមុ្ខនរងងឹែ ក្ាលខំុ្សពឹក្ នហើយរាងកាយខំុ្គ្សុញែួលចុេះ។ 

ថ្ែអ្នក្ណាមាន ក្គ់្ែក្ងខំុ្បានជាខំុ្ម្និនរលនៅនលើងម។ 



នពលនវោរលំងនគ្ េះខំុ្បិទតភនក្តែលនសើម្នដាយជលននគ្ែ។ ខំុ្ម្និែែ៊ូញម្យួអឹ្េះនទ ក្ភ៏ាព
ចុក្ចាបក់្នុងន េះបានបញ្ចបង់យបនតិចម្តងៗ។ ក្ាិនអ្វមី្យួ បានជួយ សគ្មាលែនងហើម្និងនតល់អុ្ក្
សីុតសននសមើម្ក្ខំុ្វញិ។ របស់ននេះខំុ្ម្និតែលមាននទ តែខំុ្ែឹងថា អ្នក្បនគ្ម្ើក្នុងនាេះនគ្បើវា។ ធ្លា ប់
មាន នរគ្បាបខំុ្់ថាវាជានគ្បងក្៊ូឡា។ 

«ោបវានៅនលើថាៃ សខាួននៅ!» 

នរបងាគ បម់្ក្។ 

«ខំុ្នបើក្តភនក្ម្និរចួនទ» ខំុ្និយយែិចៗនគ្ េះនរេះនសបើយវលិមុ្ខ តែពិែជានបើក្តភនក្ម្និរចួតម្ន 
នដាយស្ទរនាតភនក្។ 

«ក្ាិននគ្បងខយល់អីុ្ចឹងនហើយ! បិទតភនក្បនតិចសិននៅកំុ្គ្បញាបន់បើក្! នហើយល៊ូក្ម្ក្ោបថាៃ ស
ខាួនឯងនៅ!» 

ខំុ្នយវើតម្នរគ្បាប។់ ប៉ាុ ម ន ទីរលំងនុែនៅខំុ្នបើក្តភនក្ម្ក្វញិ នហើយន ើញនរនៅអ្ងគុយ
ទនាឹម្គ្មន  ខំុ្ញញឹម្នគ្ េះន ើញនរញញឹម្តែលន ើញទឹក្មុ្ខខំុ្ភាថឺាា ន ើងវញិ។ 

អ្ែែឹ់ងនទថា ជាម្យួម្នុសសងមីតែលនទើបច៊ូលចំន េះមុ្ខ នយើងនិយយគ្មន  បានយ៊ូរប៉ានុណា
នហើយនទ ប៉ាុតនតែឹងគ្ែឹម្ថាគ្ែលបម់្ក្នាេះថ្ងៃននេះសបាយចិែតតបាក្។ អ្នក្នាេះតម្នក្េះគ្មន  លបនម្ើល
ខំុ្ញុា ំDinner បាននគ្ចើន នហើយស៊ូម្បតីែតនានឈើតែលនរចិែយក្ម្ក្ែល់បនាបន់ពលគ្ពឹក្តែងតែ
យក្គ្ែលបន់ៅវញិនពញៗចានតសែក្ងមី នរ គំ្មន ឆ្ៃល់ថានហែុអី្សល់តែចានទនទ។ 

ែ៊ូចគ្បាបអីុ់្ចឹង ននេះជានពលែំប៊ូងម្យួថ្នជីវែិតែលមានអារម្មណ៍ថា ចងម់ានថ្ងៃតសែក្។ ចិែត
ខំុ្នៅចិញ្ច ឹម្ឆ្ៃល់ថា នែើមាន ក្គ់្បុសន េះជាអ្នក្ណា? នរនោម េះអ្វី? ស៊ូម្បតីែនោម េះនរក្ខំុ្៏អ្ែប់ាន
សួរនង។  

ជាម្យួជីវែិម្យួននេះ មានទ ំក្ទ់ំនងជាម្យួអ្នក្នងអ្នង់យបំនុែគ្ស្ទបន់ហើយ។ នងមើរនណេះ
ខំុ្ម្ក្នាេះវញិ នទើបតែនឹក្ន ើញចងែឹ់ងអំ្ពីនរ? 

នរេះបីជាយ៉ា ងណា ភននំពញែ៊ូចប៉ាុនណណ េះ រងត់ែគ្មម នអ្វីម្យួអាចរារាងំនយើងរងំពីរម្និឱ្យចួប
គ្មន ជាងមីបានន េះនទ។ នដាយសុទិែឋនិិយម្ ខំុ្រក្នរន ើញនៅក្នុងបណាដ ញសងគម្។ នរនោម េះ 
វណណ ឌី្ ជានិសសែិសិក្ានៅតននក្ឌី្ស្ទញនៅស្ទោម្យួ ខណឌ ទួលនគ្មក្ តក្បរសួនតែលខំុ្បាន
នៅអ្ងគុយន េះ។ 



ខំុ្តឈែនៅនរ នែើម្បអី្ររុណនរឿងពីោៃ ច ប៉ាុតនតែល់បីបនួថ្ងៃនគ្កាយម្ក្នទើបនរន ើញតឈែ
នហើយែបវញិ។ នគ្កាយៗម្ក្ នយើងក្ប៏ានចួបគ្មន នៅទីសួនែតែលន េះ។ ពីម្តងនៅម្តង ទំ ក្់
ទំនងខំុ្និងនិសសែិរែឹតែជិែែិែ រាល់នពលតែលខំុ្នយវើពុែគ្បាបប់ដីថានចញនៅមា៉ា សាមុ្ខ ឬហាង
តក្សគ្ម្ស់ននសងៗ តម្ពិែខំុ្មាននពលនវោយ៉ា ងលែជតជក្គ្ែូវគ្មន បំនុែជាម្យួវណណ ឌី្ នៅសួន
ន េះ នដាយមានព៊ូ driver ជួយ ោក្ឱ់្យ។ 

នពលបាយោៃ ចននេះ ែ៊ូចភាពគ្មម នជីវែិជីវា៉ា រាល់ែងក្នុងនាេះននេះ។ បតីខំុ្ជាអ្នក្ជំនួញ នររវល់
ខ្ា ងំណាស់ រវល់ម្និែឹងថានឹក្ន ើញមុ្ខគ្បពនធឬអ្ែន់ង។ ជាទ៊ូនៅនមា៉ា ងគ្បាបីំក្នាេះយបន់ទើប
បងតរាម្ក្ែល់នាេះ រឺនទៀងនពលណាស់ គ្មែច់៊ូលម្ក្ែុបាយតែម្ដងរងំអាវយំ ឬឈុែជាCEO 
ែ ៏៊ូយឆ្យរបស់នរ។ 

ែ៊ូនចនេះម្ុននមា៉ា ង៨ក្នាេះ ខំុ្តែងមាននពលនគ្ចើនសគ្មាបន់ចញនៅញុាំអាហារនពលោៃ ចនៅ
តម្នា៊ូវ តែលតងំពីនក្មងម្ក្បា៉ា ខំុ្ម្និតែលអ្នុញ្ញា ែន េះនទ។ រឺនៅជាម្យួវណណ ឌី្។ 

ែ៊ូចយ៉ា ងនពលោៃ ចម្ញិននេះ នយើងអ្ងគុយនឹងែុជរ័របម្យួ ជាម្យួនៅអី្២ែ៊ូចៗ ែ៊ូច
សគ្មាបកុ់្មារអ្ងគុយ គ្បបមាែទ់ននា នគ្កាម្នែើម្ផ្ទក គ្ែតបក្ថ្គ្ពរងច់ាមំ្ហ៊ូបនចច ខយងរបស់នយើង តែល
ខំុ្ច៊ូលចិែត។ 

មានយុវវយ័ជានគ្ចើនតែលខាេះនក្មងៗឬក្ច៏ាស់ជាងនយើង ខាេះអ្ងគុយជតជក្គ្មន ជាគ្កុ្ម្ ខាេះមានរ៊ូ 
ប៉ាុតនតខំុ្នឹងវា៉ា នឌី់្នៅឆ្ៃ យពីនរបនតចិ ពួក្នយើងងាយជតជក្គ្មន នគ្ចើននរឿង ជាពិនសសនរនិយយ
នរឿងនៅគ្សុក្កំ្នណើ ែនរបា៉ា មា៉ា ក្ន់រនិងបងនរតែលជាបប់កួ្នៅនរៀននៅគ្សុក្នគ្ៅរចួការគ្បពនធ
នៅទីន េះ។ល។ 

«នម្៉ាចក្ញុ៏ាំរហ៊ូែអីុ្ចឹងអ្ែម់ាននរឿងនិយយវញិខាេះនទ?» វណណ ឌី្បងាែ ក្ខំុ្់តែលញុាំម្និឈប ់
នហើយរកី្រាយនឹងស្ទត បន់រឿងរងំអ្ស់របស់គ្រួស្ទរនរ នដាយគ្មម ននរឿងគ្បាបន់រវញិនទ។ 

«ខំុ្ច៊ូលចិែតក្តនាងននេះ ខយងនិងចំណីអ្ស់ននេះ!» 

«ម្និតែលបានម្ក្នទ?» 

ខំុ្គ្រវកី្ាលជំនួសចនម្ាើយ ទឹក្មុ្ខរបស់នរនិងទឹក្មុ្ខរបស់ខំុ្ ពួក្នយើងរិែែ៊ូចគ្មន ណាស់  

ស៊ូម្បតីែអារម្មណ៍តែលនយើងនារភាជ បគ់្មន ក្ែ៏៊ូចគ្មន  រឺនរគ្បាក្ែជាយល់នហើយជីវែិខំុ្មុ្នចួបនរ
នស្ទេះក្នគ្កាេះតបបណា? 



«ខំុ្ទិញរបស់ម្យួឱ្យនៅ!» 

ខំុ្ភាងំនពលតែលនរនៅខំុ្ែ៊ូនចនេះ ពីនគ្ េះននេះម្និតម្នជានោម េះពិែ ជានោម េះតែលខំុ្កុ្ហក្
វា៉ា នឌី់្ នហើយខំុ្បនងកើែនហវសប ុក្នគ្បើនោម េះតក្ាងកាា យននេះ នែើម្បនីលងតឈែជាម្យួនរ។ 
នដាយស្ទរនខ្អាវខំុ្ថ្ងាៗ ខំុ្កុ្ហក្នរថា ខំុ្នយវើការឱ្យហាងអ្នឡាញនខ្អាវនគ្បនម្យួ។  

និយយពិែនៅខំុ្គ្មម ននហវសប ុក្នទ នៅម្ុននពលតែលស្ទគ ល់នរ។ 

ខំុ្នបើក្តភនក្យំៗសម្ាងឹែនងកៀបសក្ម់្យួ  យ៊ូែែ៊ូច មានែប៊ូងភារឺ ា ល។ នហើយម្និែឹងថា ខំុ្
ក្ំពុងតែញញឹម្រនបៀបណានទ បានជានរញញឹម្តម្។ 

«ខំុ្នក្ៀបឥ ៊ូវ!» 

ននេះនែើម្បនីលើក្ទឹក្ចិែតនរ ខំុ្ថានហើយក្ច៏ប៊ូែសក្ម់្ក្ចំនហៀង ថ្ែនក្ៀបវាន ើងតែម្តង។ ម្និ
ែឹងថាយ៉ា ងនម្៉ាចនទ នរឈបញ់ញឹម្នហើយសម្ាងឹខំុ្ន ើងភាកឹ្។ ពនាឺតភនក្របស់នរ នយវើែ៊ូចជាខំុ្ននេះ 
ស្ទែ ែជាងអ្នក្ណាអ្នក្ណារងំអ្ស់នៅក្នុងពិភពនោក្នយើង។ 

នបេះែ៊ូងខំុ្នោែភបឹ! 

ខំុ្ញញឹម្នងនសាើរម្និញញឹម្នងរឺនចញចំហាយនៅត នពញខាួន ម្ា៉ាងែនងហើម្ននេះរឺនោែញាប់
ខ្ា ងំណាស់។ នបេះែ៊ូងសរថ្សសស៊ូងអ្ស់ននេះ វាម្និតែលនោែរននថើនតបបននេះនទ វាគ្មងំនសៃៀម្
ជាយ៊ូរណាស់ម្ក្នហើយ។ ស៊ូម្បតីែនពលតែលខំុ្នរៀបការឬម្យួក្ន៏ពលណាននសងនទៀែ។ 

នហែុអី្បាននោែនលឿន នអ្ៀននិងមានសមាព យ តងម្ោយ ំភាពក្ក្ន់ៅត  ែល់ថាន ក្ខំុ្់តលង
ចងស់ម្ាងឹតភនក្របស់នរ? 

នបេះែ៊ូងខំុ្រស់ន ើងវញិនហើយតម្ននទ ខំុ្ម្និតម្នជាម្នុសសសម្បក្ែ៊ូចកាលពីប៉ា ុម នឆ្ន មុំ្ន
នទៀែនទតម្ននទ? 

ខំុ្តលងញញឹម្ នហើយលបលួចរិែអំ្ពីជីវែិរបស់ខាួនឯងស្ទៃ ែ់ៗ ។ ខំុ្តែងមានអារម្មណ៍សពឹក្
ៗ ម្និចងស់តីម្និចងស់្ទត ប ់ខជិលរិែ និងខជិលតសវងយល់ពីអ្វីគ្របយ់៉ា ង។ នៅនគ្កាយនពលនរៀបការ
ជីវែិរបស់ខំុ្ ហាក្ែ់៊ូចជាតលងមានគ្បែិក្ម្មនដាយអារម្មណ៍ ខំុ្តលងនារភាជ បខ់ាួនឯងនៅនឹងពិភព
នោក្ជំុវញិននេះ។ បា៉ា ធ្លា ប ់ខំុ្ំនៅនពទយចិែតស្ទស្តសតមុ្ននរៀបការ នគ្ េះខំុ្ម្និសបាយក្ម៏្និនក្ើែ



ទុក្ខ នពទយធ្លា បដ់ាស់នែឿនឱ្យរក្ចួបអ្នក្ណាតែលខំុ្អាចមានអារម្មណ៍សបាយចិែតជាម្យួ តែ
គ្មម នម្នុសសន េះនទនៅនលើនោក្នយើងននេះ។ 

«ម្ ៏សំុងែរ៊ូបឱ្យម្យួ!» 

នរចងង់ែរ៊ូបខំុ្។ សំណ៊ូ ម្ពរននេះរញអារម្មណ៍ខំុ្ចាក្នចញពីអ្ែីែ។ 

«បាននទ?» នរសួរនាួនម្ក្។ 

ខំុ្ងក្ក់្ាល។ នរល៊ូក្យក្ទ៊ូរសពាម្ក្ភាា ម្នហើយឧរន៖ 

«អ្៊ូយអ្ស់ងមបាែន់ហើយ! ម្.៏...ឱ្យទ៊ូរសពាម្ក្ខំុ្ងែឱ្យ!» 

ខំុ្ភាងំនពលនរសួររក្ទ៊ូរសពាខំុ្។ 

នរក្ភ៏ាងំនលើក្ចិនញ្ច ើម្រងច់ាខំុ្ំ។ ខំុ្គ្ែូវគ្រវកី្ាលយឺែៗនហើយទមាា ក្ទឹ់ក្មុ្ខ៖ 

«អ្ែប់ានយក្ទ៊ូរសពាម្ក្នទ!» 

នរក្ទ៏មាា ក្ទឹ់ក្មុ្ខែ៊ូចគ្មន ។ គ្បតហលជាឆ្ៃល់ថា នហែុអី្សម្យ័ននេះនហើយមានអ្នក្អ្ែយ់ក្
ទ៊ូរសពាម្ក្តម្នទៀែ? 

ស្ទគ ល់វណណ ឌី្ ខំុ្ស្ទគ ល់ពិភពនោក្ខ្ងនគ្ៅ។ ខំុ្នទើបនឹងែឹងថា ខាួនខំុ្ខុសពីនររងំអ្ស់នៅ
ក្នុងសម្យ័កាលននេះ ខំុ្ជាម្នុសសម្ក្ពីពិភពននសង ជាពិភពម្យួតែលចតម្ាក្គ្មម នអ្នក្ណានរ
យល់ន េះនទ។ 

ស៊ូម្បតីែខំុ្ក្ម៏្និយល់អំ្ពីវាតែរ រហ៊ូែែល់នពលតែលខំុ្បានចួបនរ បានខំុ្ែឹងថាមានពិភព
នោក្ម្យួនទៀែតែលខំុ្រួរតែនចញម្ក្រស់នៅជាយ៊ូរម្ក្នហើយ។ 

នៅក្នុងរំ បរបស់បា៉ា ខំុ្ ឬក្ស៏្ទវ ម្ថី្នម្ងគលការនរៀបចំម្យួ តែលនបេះែ៊ូងខំុ្ម្និគ្ែូវការន េះ 
ម្និតម្នជាជីវែិរបស់ខំុ្នទ។ 

«នភាចទ៊ូរសពាតម្ន?» នរសួរ នយវើឱ្យខំុ្នងើបមុ្ខនយវើភាងំៗនទៀែ។ 

«អ្ែន់ទ រឺម្និតែលយក្តម្ខាួន! រខំ្ន!» 

«អាហ ក្ា៎ មានអ្នក្រិែអីុ្ចឹងតែរ? ទ៊ូរសពាក្សំ៏ខ្ន ់ មានការអី្តគ្ក្ងនគ្បើនៅរក្អ្នក្ននេះអ្នក្ន េះ
បាន!» 



ខំុ្ជាម្នុសសម្និមាន ក្យសម្តនីគ្ចើននទ តែមាននរឿងខាេះខំុ្គ្ែូវកុ្ហក្នរ។ 

«នយវើការឱ្យនរ នៅតក្គ្សីខំុ្ព៊ូតក្ទ៊ូរសពាម្ក្នគ្បើម្និែឹងនពលនវោ ែ៊ូនចនេះនហើយខំុ្ម្និចងក់ានទ់៊ូរ
សពានៅនគ្ៅនមា៉ា ងនយវើការ!» 

អ្៊ូនខនរងក្ក់្ាលទទួលយក្នហែុនលននេះ។ 

យបន់នេះគ្ែលបម់្ក្នាេះវញិ ខំុ្អ្ងគុយញញឹម្សម្ាក្ម់្ហ៊ូបអាហារ នហើយញុាំនទៀែែ៊ូចម្និតែល
បានញុាំ នគ្ េះនៅនពលតែលនបេះែ៊ូងន រនពញនៅនដាយម្ន សនញ្ចែ  ខំុ្ពិែជាទទួលយក្
បានន៊ូវរសជាែិរងំអ្ស់តែលសថិែនៅចំន េះមុ្ខខំុ្ ទទួលស្ទគ ល់ថា ម្ហ៊ូបនម្ើលនៅន ើញស្ទែ ែ
រក្រ់ញរួរឱ្យចងភ់ាក្ ់រសជាែិមា៉ា ែទី់ម្យួ នយវើឱ្យនយើងចងប់នតនៅែល់មា៉ា ែទី់ពីរ។ 

អ្នក្បនគ្ម្ើគ្របគ់្មន សម្ាងឹម្ក្ខំុ្នដាយចតម្ាក្។ 

ពិនសសបតីរបស់ខំុ្..... 

«ថ្ងៃននេះរដីាសបាយចិែតនរឿងអី្?» 

ខំុ្ទមាា ក្ស់្ទន ម្ញញឹម្នចាលនហើយនងើបមុ្ខសម្ាងឹម្នុសសគ្បុសនៅចំន េះមុ្ខ តែលខំុ្រិែថា 
រ៊ូបនរ វែតមានរបស់នរតែងតែជាយម្មជាែិ មានឬក្គ៏្មម នម្និសំខ្នន់ ើយ។ 

នរេះបីនរម្និតែលបនងកើែន៊ូវបរយិកាសម្និលែ ឬម្យួក្និ៏យយសដីអុ្ក្ ុក្រខំ្នចិែដខំុ្ តែ
នបើនិយយពីថាមានអ្ែថនយ័អ្វីម្ា៉ាងនៅក្នុងជីវែិខំុ្ រឺគ្មម នន េះនទ គ្របយ់៉ា ងរឺស្ទៃ ែឈ់ងឹ ស្ទប
ស៊ូនយ រហ៊ូែែល់ខំុ្បានចួបវណណ ឌី្។ 

«ខំុ្ញុាតំឆ្ែែនហើយ!» 

ថាចប ់ ខំុ្នគ្កាក្ន ើងម្ក្បនាបរ់ងំគ្សស់គ្ស្ទយ នគ្ េះជានពលតែលខំុ្អាចតឆ្ក្ទ៊ូរសពា
នម្ើលស្ទរនរ។ វណណ ឌី្តែងនន្ើម្ក្ខំុ្រាល់យប់ៗ  តម្តបបជាម្នុសសតែលមានម្ន សនញ្ចែ ឱ្យ
គ្មន ។ 

ប៉ាុតនតយបន់នេះ ម្និន ើញនរនន្ើស្ទរម្ក្ ដាស់ចិែតខំុ្ឱ្យនចេះតែមានអារម្មណ៍ចតម្ាក្ថា មាន
នរឿងអ្វីនក្ើែន ើងចំន េះនរ? 

ខំុ្ម្និែឹងន េះនទថា នហែុអ្វីនរជាម្នុសសែំប៊ូងតែលខំុ្មានអារម្មណ៍គ្ចាស់គ្ចាល់បារម្ភ? 



នពញម្យួយប ់ ខំុ្នរងរងច់ាសំ្ទររបស់នររហ៊ូែ រឺចាែំល់នរងលក្ ់ តងម្រងំសុបិនន ើញថា 
នរនន្ើស្ទរម្ក្។ គ្ពឹក្ន ើងខំុ្តឆ្ក្ទ៊ូរសពាពិែជាន ើញនរនន្ើស្ទរម្ក្តម្ន។ 

«យបន់នេះមាននរឿងម្និសបាយចិែតខ្ា ងំ នបើមាននពលទំននរអាចនចញម្ក្បាននទ? នយើងចួបគ្មន
នៅក្តនាងែតែល នហើយនិយយគ្មន !» 

ឧទានចាស់តក្បរស្ទក្លជាក្តនាងតែលខំុ្ចួបនរែំប៊ូង ក្ជ៏ាទីក្តនាងសមាៃ ែែ់ពិ៏សិែឋ
សគ្មាបខំុ្់និងនរ។ 

កាលនណាេះខំុ្ឈនឺ េះយ៉ា ងខ្ា ងំ ទទួលបាននគ្បងក្៊ូឡាពីនរ ប ា បម់្ក្វាកាា យជាទីក្តនាង
តែលនយើងចួបគ្មន រហ៊ូែ។ ប៉ាុតនតថ្ងៃននេះទឹក្មុ្ខរបស់នរពិែជាែ៊ូចគ្មន ណាស់ នៅនឹងជីវែិក្នាងម្ក្
របស់ខំុ្។ 

វណណ ឌី្ែគ៏្សស់គ្ស្ទយសុទិែឋិនិយម្ កាា យជាម្នុសសតែលមានទុក្ខយំហួសនឹងបរយិយនចញ
ម្ក្។ ទឹក្មុ្ខននេះគ្មម នអ្នក្ណាយល់ប៉ាុតនតខំុ្ខាួនឯងយល់នគ្ េះខំុ្បានឆ្ាងកាែ។់ 

«មាននរឿងអី្នៅ?» 

ទុក្ខគ្គ្មកំ្នុងពិបាក្ទមាា ក្ន់ចាលនចញម្ក្ណាស់ ស៊ូម្បតីែវណណ ឌី្រឺជាម្នុសសតែលមានចរែិ
នស្ទម្នសសរកី្រាយ មានសក្ម្មភាពរស់រនវ ើក្ មានទឹក្មុ្ខញញឹម្គ្បិម្គ្បិយនៅតែធ្លា ក្ខ់ាួននៅក្នុង
ទុក្ខម្យួននេះ ខំុ្ពិែជាម្និចងន់ ើញ និងតងម្ចងត់ចក្រតំលក្ជាម្យួនរ។ 

ម្និឮនរគ្សែី ខំុ្នែឿនបតនថម្៖ 

«វណណ ឌី្ មាននរឿងអី្តម្នអ្ែ?់» 

«មាននរឿងម្យួ ខំុ្យល់ថារួរតែនិយយគ្បាបន់ៅ!» 

នរថានហើយនរចតភនក្នចញពីខំុ្។ 

ខំុ្នៅនសៃៀម្ នគ្ េះគ្ទូងននេះទទួលអារម្មណ៍ថាឈឺៗ នៅនពលតែលវណណ ឌី្នម្ើលនៅែ៊ូចជា
ពិបាក្ែក្ែនងហើម្ខំុ្ក្ពិ៏បាក្ែក្ែ៊ូចគ្មន ។ នរហាក្រ់ងសមាព យអ្វមី្យួ....ខំុ្និយយ៖ 

«នបើនិយយម្និសបាយចិែត ឌី្ម្និបាចនិ់យយនទណាា៎ !» 



«ខំុ្រិែនពញម្យួយបន់ហើយ ខំុ្ច៊ូលចិែតនៅ....នហើយនៅ ....ជាម្នុសសសំខ្នស់គ្មាបខំុ្់! នបើសិន
ជាថ្ងៃណាម្យួ ខំុ្មានលទធភាព ខំុ្គ្បាក្ែជាច៊ូលនៅែល់ឪពុក្មាដ យរបស់នៅ នហើយនយវើគ្រប់
យ៉ា ងឱ្យនយើងបានរស់នៅជាម្យួគ្មន ជានរៀងរហ៊ូែែនៅ!» 

ននេះជានលើក្ែំប៊ូង តែលអ្នក្ណាមាន ក្ ់ នបេះែ៊ូងនយើងបនញ្ចញ ក្យថា«ច៊ូលចិែត» បានម្ក្
និយយនៅនឹងមុ្ខនយើងម្ុែមា ំ រងំតែលនយើងម្និធ្លា បស់៊ូម្បគី្សថ្ម្ថាជីវែិននេះ អាចមាននរឿង
លែតបបននេះនក្ើែន ើង។ 

 ក្យស្ទរភាព នយវើឱ្យរាងកាយនយើងរងំម្៊ូលក្ក្ន់ៅត  គ្ែនចៀក្បានស្ទដ បឮ់ន៊ូវ ក្យសនា ក្៏
ជានលើក្ែំប៊ូងតែលវយ័ប៉ាុនណណ េះនទើបតែនចេះមាននសនហា នហើយបានចួបម្នុសសមាន ក្ត់ែលម្ក្
ចាស់ោស់ជាម្យួនយើង ឯនយើងក្ម៏ានចិែតនលើនរវញិ.... 

«អីុ្ចឹង ចាបំាចអី់្ពិបាក្ចិែតខ្ា ងំ? ខំុ្ខំតែភយ័!» 

ម្និតម្នចបគ់្ែឹម្ហនងឹែ៊ូចខំុ្រិែនទ នរនិយយបនតនដាយគ្សង៊ូែ៖ 

«មាននរឿងខាេះ ខំុ្ចងនិ់យយគ្បាបន់ៅឱ្យនហើយ!» 

«នហែុអី្នៅ? ខំុ្នម្ើលនៅឌី្ែ៊ូចអ្ែស់បាយចិែត! នបើអីុ្ចឹង ម្និចាបំាចនិ់យយនទ! នរម្និចាបំាច់
ស្ទត បក់្អ៏្ែអី់្តែរ!» 

«ម្នុសសគ្សឡាញ់គ្មន គ្ែូវនស្ទម េះគ្ែងច់ំន េះគ្មន !» 

 ក្យតែលនរនិយយម្ក្ម្យួមា៉ា ែចុ់ងនគ្កាយននេះ ែ៊ូចជាអ្វីម្យួនយវើឱ្យខំុ្អ្តណដ ែខាួនឯង
ន ើងនៅនលើទបថ់្ែនជើងគ្ស្ទល និងចល រាងកាយខាួនឯងម្និចងប់ាន។ មានអារម្មណ៍ែ៊ូចជា
ខុសៗ មានអារម្មណ៍ែ៊ូចជានរក្ំពុងតែថាឱ្យខំុ្? នហើយការពិែែត៏សនលំបាក្របស់ខាួនឯងនពល
ននេះនគ្ស្ទចគ្សពម្ក្នលើខំុ្។ ម្និតម្នតែនរជាម្នុសសរងសមាព យ រឺខំុ្ជារងសមាព យយៃន។់ ខំុ្ននេះ
នហើយតែលជាអ្នក្តែលកំ្ពុងោក្ន់រឿងែយំ៏ម្យួជាម្យួនរ នរម្និែឹងការពិែនងថា ខំុ្ជាអ្នក្
ណា? នរៀបការរចួនហើយ តងម្រងំមានគ្រួស្ទរម្យួតែលនយើងរងំពីរពិបាក្សងឃមឹ្បានចួបគ្មន ។ 

នរឿងខំុ្ជានគ្ចើននទៀែ....តែលនរគ្មម នថ្ងៃែឹង។  

ខំុ្នៅនសៃៀម្កាត បគ់្មាម្រងំ១០។ គ្បតហលជាទឹក្មុ្ខខំុ្ផ្ទា ស់ បានជានរកានត់ែនម្ើលនៅ
ពិបាក្ចិែត។  



«ខំុ្រិែចាស់នហើយ រិែនពញម្យួយប!់ ខំុ្គ្ែូវតែនិយយគ្បាបន់ៅ!» 

ខំុ្នោៃ ក្ម្ុខរងំនសាក្ថាព ល់នគ្ េះ......ខំុ្កំ្ពុងមាននរឿងោក្ន់គ្ចើនតែរ។ 

វណណ ឌី្និយយនទៀែ៖ 

«ខំុ្កំ្ពុងចុេះនោម េះនរៀនជំ ញសហគ្រិន ខំុ្ចងន់យវើជាអ្នក្រក្សីុ ចំតណក្នរឿងការងារអ្វីខំុ្ម្និចងឱ់្យ
នៅសងឃមឹ្នពក្ន េះនទ! ខំុ្ែឹងថា នៅច៊ូលចិែតម្នុសសសុភាពសា៊ូែប៊ូែ ប៉ាុតនតខំុ្តម្ពិែមានអ្ែីែ
កាល....ម្យួ!» 

«ម្និបាចនិ់យយនទ!»  ខំុ្កាែន់រ នគ្ េះអារម្មណ៍ែឹងតែងជាសមាៃ ែម់្យួខសបឹគ្បាបន់បេះែ៊ូងននេះ
ថា ជាអ្ែីែកាលម្និលែ តែលនយវើឱ្យនរអាមា៉ា ស់ឬក្ឈ៏ចឺាប ់បានជានរមានសភាពតបបននេះ។ 

នរឿងននេះខំុ្យល់ នគ្ េះខំុ្ខាួនឯងក្ែ៏៊ូចគ្មន ។ ខំុ្កំ្ពុងរស់នៅក្នុងអ្ែីែកាលម្យួតែលនៅបនតម្
ក្រហ៊ូែែល់ថ្ងៃតែលខំុ្កំ្ពុងចួបនរ ម្និែឹងថាថ្ងៃណា អ្ែីែកាលន េះវវិែតនៅជាអ្ែីែពិែគ្បាក្ែ
នហើយតលងអ្ន ា លម្ក្តម្នទៀែ? 

អ្ រែកាលរបស់ខំុ្មានតែរនទ?  

«...នបើខំុ្ម្និបាននិយយ! ខំុ្នយវើខុសចំន េះនៅ!» ខំុ្សម្ាងឹមុ្ខនរ ខំុ្នម្ើលន ើញពីនសចក្ដីនសនហាែ៏
គ្ជាលនគ្ៅម្យួតែលខំុ្នទើបតែស្ទគ ល់ និងនទើបតែទទួលបានក្នុងជីវែិននេះ គ្របយ់៉ា ងពិែជាបងកប់
ន៊ូវភាពគ្សនងេះគ្សនងាចនិងភាពអាមា៉ា ស់ម្យួយ៉ា ងអាងកំ៌្បាងំ តែលខំុ្ែឹងខាួនខំុ្ម្និបាននស្ទម េះ
គ្ែងច់ំន េះនរនង នហែុអី្បាននរនចេះតែរម្ររចងន់ស្ទម េះគ្ែងជ់ាម្យួខំុ្? 

«ខំុ្ធ្លា បជ់ាបរុ់ក្! ខំុ្ម្និស្ទែ ែសែំ ម្និអាចនយវើលិខិែនថាក លនរសែ៊ូចនរឯងបាននទនៅ! គ្បុសមាន ក្់
នៅចំន េះម្ុខនៅ មានស្ទវតរម្និលែនទ! ថ្ងៃណាម្យួនៅ នៅរងត់ែនឹងែឹង! ខំុ្ធ្លា បវ់ាយ របសួ
ក្៊ូនអ្នក្ជិែខ្ង តែលនម្ើលងាយបា៉ា មា៉ា ក្ខំុ្់ នហើយចុងនគ្កាយនចាលនរៀននៅនៅក្នុងរុក្ជិែពីរ
ឆ្ន !ំ» 

ខំុ្នៅនសៃៀម្។ នសៃៀម្ម្និនហើបរចួម្យួមា៉ា ែណ់ារងំអ្ស់ នរេះគ្ែនចៀក្ខំុ្បានឮអ្វីៗ គ្រប់
យ៉ា ងចាស់ៗ។ ម្នុសសនយើងគ្របគ់្មន  តែងមានអាងកំ៌្បាងំ ឬអ្ែីែកាលម្និលែណាម្យួ នហើយ
ខាេះក្ប៏ំនភាចនចាលខាេះក្គ៏្មស់ក្កាយន ើងម្ក្។ 



នពលខំុ្នៅយមឹងននេះ ម្និរក្ទ់ងជាម្យួការជាបរុ់ក្របស់នរ ម្និរក្ទ់ងជាម្យួនឹង ក្យ
ស្ទរភាពរបស់នរ ប៉ាុតនតរក្ទ់ងនៅនឹងអ្វីម្ា៉ាងរវាងនយើងរងំពីរ។ ខំុ្គ្ទឹងនគ្ េះចាស់ែ៊ូចថ្ងៃ 
នគ្ េះថាវណណ ឌី្នរមាននសចក្ដីកាា ហានគ្របគ់្គ្មន ់ ក្នុងការយក្នរឿងម្និសបាយចិែតបំនុែថ្នជីវែិ
របស់នរម្ក្គ្បាបខំុ្់ អ្ែីែកាលតែលនរពាយម្បំនភាចបាែន់ៅនហើយ នរស្ទរភាពគ្បាបខំុ្់ នគ្ េះ
ម្និចងឱ់្យថ្ងៃណាម្យួខំុ្គ្ែូវែឹងវានដាយខាួនឯង ចុេះខំុ្? នពលណា នទើបខំុ្អាចគ្បាបន់រពីសមាស
ភាពពិែខំុ្នៅ? 

គ្ស្ទបត់ែ....នរនគ្កាក្ចាក្នចញ..... 

ខំុ្នងើបមុ្ខសាក្់ៗ សម្ាងឹែំនណើ រម្និងាក្នគ្កាយរបស់នរ។ 

នរកំ្ពុងឈចឺាបណ់ាស់ ែ៊ូចជាទទួលយក្ថា ខំុ្ម្និអាចយល់គ្ពម្ចំន េះអ្ែីែកាលរបស់
នរ។ ខំុ្ម្និែឹងគ្ែូវនយវើយ៉ា ងណានទ ខំុ្រឺសថិែសែិែនៅនលើនៅអី្ននេះនគ្ េះអ្ែីែរបស់ខំុ្ ម្និតម្ន
នគ្ េះនរឿងរបស់នរន ើយ។ ចិែតននេះ ខំុ្ចងរ់ែត់ម្នរ ចងគ់្បាបន់រវញិថា ខំុ្ម្និតម្ននោម េះនៅ 
នហើយខំុ្ក្ម៏្និបាននយវើការឱ្យនៅតក្ណាតែរ ខំុ្ចងគ់្បាបអ់្ែីែកាលរងំអ្ស់របស់ខំុ្ ប៉ាុតនតមាែខំុ្់
គ្មងំ នហើយនរក្ច៏ាក្នចញនគ្ េះយល់ខុស។ 

នរម្និងាក្នគ្កាយ ែ៊ូចជាចងគ់្បាបថ់ា នរឿងនយើងចបគ់្ែឹម្ននេះចុេះ នគ្ េះខំុ្ម្និអាចទទួលយក្
នរបាន វាគ្បនសើរជាងឱ្យនរគ្រោំក្ន់លៀម្ចំន េះខំុ្....ប៉ាុតនត.....គ្ពេះ.....នបេះែ៊ូងខំុ្នទើបតែរស់
ន ើងវញិបានប៉ាុ ម នថ្ងៃប៉ាុនណាណ េះ នគ្កាយពីចួបនរ ខំុ្ម្និអាចបាែប់ងន់រនដាយរនបៀបននេះបាននទ។ 

....ការពិែនរេះជាឈចឺាបប់៉ាុនណា ខំុ្ចងប់ានការពិែ នែើម្បបីនតែនងហើម្រស់នៅរបស់ខំុ្ ខំុ្រស់
នៅតក្ាងកាា យនពញម្យួជីវែិម្ក្នហើយ ខំុ្តលងចងរ់ស់នៅក្នុងជីវែិរនបៀបម្ុនខំុ្ចួបនរនទៀែ
នហើយ។ 

ខំុ្សាុេះនគ្កាក្នែើរតម្រងំតគ្សក្នៅ៖ 

«វណណ ឌី្ៗ ម្និតម្នអីុ្ចឹងនទ កំុ្យល់ខុស!» 

នរនៅតែនែើរនចញ ខំុ្រែត់ម្នហើយនៅែតែលៗ រហ៊ូែែល់គ្រតំលងបាននរនៅនសៃៀម្ឈប់
នែើរតែម្និបានងាក្ម្ក្នទ។ 

នរមាននសចក្ដីអាមា៉ា ស់ខំុ្យល់។ 



តែខំុ្អាមា៉ា ស់ជាង។ ខំុ្នកាដ បគ្មាម្ថ្ែស្ទដ ំរបស់នរតែលមាខ ងនទៀែនៅតគ្ជងក្នុងនហាន ៉ា នខ្។ 

«ខំុ្ម្និបានរិែអាគ្ក្ក្ ់ឬអ្នចិ់ែតអី្ពីអ្ែីែកាលរបស់វណណ ឌី្នទ!» 

«ម្និតម្នកំ្ហុសរបស់នៅនទ! គ្គ្មនត់ែ ខំុ្យល់ថា គ្រួស្ទរនៅគ្បតហលជាម្និអាចទទួលយក្ខំុ្
បាន!» 

«នទម្និតម្ននទ! ម្និរក្ទ់ងនឹងអ្នក្ណារងំអ្ស់!» 

នរងាក្ម្ក្សម្ាងឹតភនក្ខំុ្។ ទំនងជានរអាចនម្ើលយល់ពីនសនហារបស់ខំុ្ចំន េះនរ អីុ្ចឹង
នហើយនររែឹតែពិបាក្ចិែត នៅែំអ្ក្ស់្ទត បខំុ្់។ ខំុ្ពនយល់នរ៖ 

«តម្ពិែមុ្នននេះចងគ់្បាបឌី់្ថា....រឺខំុ្ខាួនឯង ក្ម៏ានអ្ែីែកាល! នរឿងតែលយ៉ា ប ់ម្ក្ពីខំុ្ក្ំស្ទក្ 
រឺខំុ្ម្និអាចនិយយនចញម្ក្ែ៊ូចឌី្!» 

នរែ៊ូចជានម្ើលន ើញទុក្ខនស្ទក្អាងកំ៌្បាងំក្នុងតភនក្ខំុ្ នរហាម្ក្និយយែិចៗ៖ 

«នរេះជានៅពីមុ្នម្ក្បានឆ្ាងកាែអ់្វីខាេះ ខំុ្ទទួលយក្នៅបានរងំអ្ស់!» 

ទឹក្តភនក្ខំុ្គ្សក្ន់ពលនយើងសម្ាងឹគ្មន ។ ចិែតននេះ ខំុ្ចងនិ់យយគ្បាបន់រណាស់ ថាម្និតម្នពី
ម្ុននទ រឺបចចុបបននកាល អ្ែីែនរចបន់ៅនហើយ នៅន ើយអ្ែីែរបស់ខំុ្ វានៅអ្ន ា លជាបជ់ាម្យួ
រាងកាយខំុ្នៅន ើយ។ គ្របយ់៉ា ងតែលខំុ្ធ្លា បគ់្បាប ់ នោម េះខំុ្ ការងារជាអ្នក្បនគ្ម្ើនៅតក្គ្សី
ហាងលក្ន់ខ្អាវនគ្បន គ្របយ់៉ា ងសុទធតែតក្ាងកាា យ។ 

  ប៉ាុតនតមាែខំុ្់ តបរជានិយយននសង.... 

«ពិែតម្ន?» 

នរម្និនឆ្ាើយ នហើយតបរខាួនម្ក្កានថ់្ែខំុ្រងំសងខ្ង។ រាងកាយពួក្នយើងគ្បឈម្គ្មន  
ជាម្យួការែនងាហ យនៅថ្ននបេះែ៊ូងពីរ គ្ែូវការគ្មន នពក្នហើយ។ 

«នៅជាម្នុសសគ្សីតែលខំុ្គ្សឡាញ់! ជាម្នុសសតែលខំុ្ចងក់ារ រ! ចងន់ៅតក្បរនៅរហ៊ូែ
ែនៅ!» 

ន េះរឺជាគ្ពឹក្ម្យួ តែលពីរ ក្ន់យើងបាននិយយគ្ែូវរ ៉ា៊ូវនិងយល់ចិែតគ្មន ជាងនពលណាៗ
រងំអ្ស់។ អារម្មណ៍អ្ងគុយតក្បរម្នុសសតែលនយើងគ្សឡាញ់ នៅនគ្កាម្យម្មជាែិ ម្និមាែម់្និក្ 
ស្ទដ បស់៊ូម្បតីែសនធកឹ្ខយល់និងស៊ូរសំន ងសែវយំ គ្សូបក្ានិផ្ទក ជាម្យួគ្មន  ននេះនហើយរឺជាជីវែិ



តែលខំុ្គ្ែូវការ ជាជីវែិែម៏ានសុវែថិភាពស៊ូម្បតីែគ្របក់ារែក្ែនងហើម្ក្ម៏ានអារម្មណ៍ថាគ្សណុក្
សុខគ្សួល។ 

នៅតក្បរម្នុសសតែលអ្ងគុយនែើម្បនីយើង រិែអំ្ពីនយើងនហើយគ្សថ្ម្ន ើញអ្ រែម្យួតែល
ដាក្ន់យើងនៅជាម្យួគ្មន  រិែពីអារម្មណ៍របស់នយើង វនិិនយរភាពនស្ទម េះគ្ែងរ់បស់នរម្ក្នលើ
នយើង ជាអ្វីតែលខំុ្នទើបនឹងមាន។ 

ខំុ្ោវណណ ឌី្គ្ែលបម់្ក្នាេះវញិ។ 

នៅនលើឡានជាម្យួព៊ូថ្ែកុ្ង ម្យួចបន់ា៊ូវខំុ្បានសនគ្ម្ចចិែត។ 

នែើរកាែអ់ាងទឹក្ ខំុ្ន ើញបតីខំុ្បងតរា តែលកំ្ពុងតែគ្ជមុ្ជទឹក្ តគ្សក្នៅខំុ្ឱ្យចុេះ ង៊ូែទឹក្
ជាម្យួគ្មន ។ គ្បតហលជាគ្មែន់ ើញខំុ្ញញឹម្គ្សស់គ្ស្ទយ បានជាបតីខំុ្នថាា េះទឹក្មុ្ខឆ្ៃល់សម្ាងឹ
ម្ក្ខំុ្ែ៊ូចជាចតម្ាក្ក្នុងចិែត។ 

ខំុ្លៃងណ់ាស់តែលម្និែឹងថាម្យួរយៈម្ក្ននេះម្នុសសជំុវញិខាួនខំុ្ ចាបន់នតើម្សមាគ ល់ែឹងន៊ូវ
អាក្បបកិ្រយិតបាក្របស់ខំុ្ ប៉ាុតនតនពញម្យួយបន់ េះខំុ្ពិែជាបានរិែនិងសនគ្ម្ចចិែតរចួរាល់
នហើយតម្ន។ 

នរេះបីជាបតីខំុ្ពាយម្លួងនោម្យ៉ា ងណា ខំុ្ម្និបនតជីវែិតក្ាងបនាំម្យួននេះនទៀែន ើយ។ 

 នរនគ្មេះរវ រនហើយឱ្បនខនើយច៊ូលម្ក្.... 

«នយើងខ្ននរងជាម្យួគ្មន នគ្ចើនតខនហើយ!» 

ខំុ្ឈរសកុបគ្សន ន។ នយើងម្និតែលប៉ាេះ ល់គ្មន យ៊ូរម្ក្នហើយ។ ស៊ូម្បតីែនរឿងក្៊ូនរល៊ូែ
ន េះ ជានរឿងនក្ើែន ើងនដាយថ្ចែនសុ់ទធស្ទយ  យបត់ែលខំុ្គ្សវងឹគ្ជុលមាន ក្ឯ់ង ម្និែឹងនហែុ
អ្វីបងតរាអាចបីខំុ្ច៊ូលម្ក្ នហើយនឆ្ាៀែនពលន េះ រម្ររសិទធិជាបតីនលើខំុ្ រងំែឹងនហើយថា ខំុ្
ម្និតែលគ្សឡាញ់គ្មែន់ទ។ 

តងំពីថ្ងៃនរៀបការែំប៊ូងៗខំុ្តែងបញ្ញជ ក្នឹ់ងគ្មែថ់ា ខំុ្ម្និបានគ្សឡាញ់ នហើយ
អា ហ៍ពិ ហ៍ននេះគ្ែឹម្ជានរឿង business រវាងបា៉ា ខំុ្និងបា៉ា គ្មែ ់ ម្ុននគ្កាយនយើងរងត់ែែល់ទី
បញ្ចបជ់ាម្យួគ្មន ។ 



ចំតណក្គ្មែក់្ម៏្និតែលខចតីម្អ្ងវរខំុ្តែរ រឺចាឱំ្យខំុ្គ្ពម្នដាយខាួនឯង។ បងតរាមានគ្សីស្ទែ
ែៗជានគ្ចើននៅខ្ងនគ្ៅ តម្សភាពជាបុរសសងាហ និងមានលុយនគ្ចើន ប៉ាុតនតនរឿងននេះម្និតែល
នយវើឱ្យខំុ្គ្បចណឌ ឬរម្ររកាែពវកិ្ចចអ្វរីងំអ្ស់។ 

នគ្ េះថា....ខំុ្ជាម្នុសសគ្មម ននបេះែ៊ូងនទតងំពីនែើម្ម្ក្។ 

នទើបតែនពលននេះ យបន់នេះ ខំុ្មានវណណ ឌី្ស្ទព យម្ក្តម្នបេះែ៊ូងម្យួននេះ ខំុ្ែឹងថា នបេះែ៊ូងខំុ្
គ្ែូវសនស្តងាគ េះឱ្យរស់ន ើងវញិ នហើយអ្នក្តែលប៉ាេះ ល់ខំុ្ រួរតែជាម្នុសសតែមាន ក្រ់ែត់ែលនបេះែ៊ូង
ខំុ្គ្ែូវការ។ 

«នរងែ៊ូចម្ុននៅ!» 

ខំុ្គ្បុងបិទរវ រ តែគ្មែឃ់្ែម់្យួទំហឹងថ្ែ។ 

«បងម្និយល់នទ ប៉ាុ ម នថ្ងៃននេះអ្៊ូនឯងនយវើអី្ខាេះ? នយើងជាបតីគ្បពនធ ក្៊ូននយើងរល៊ូែយ៊ូរនហើយ នបើ
នយើងនៅតែអីុ្ចឹងកាលណា នយើងមានក្៊ូនវញិបាននឹងនរ!» 

កំុ្ថាន ើយមានក្៊ូនជាម្យួគ្មន  ខំុ្តងម្រងំមានបណំងចាស់ ក្នុងការបញ្ចបន់រឿងរា៉ា វរវាងនរ
នហើយនិងខំុ្គ្ែឹម្នពលននេះ។ 

រឺកានត់ែឆ្បក់ានត់ែលែ។ 

គ្របយ់៉ា ងតែលខំុ្នយវើ រឺនែើម្បមី្នុសសមាន ក្ត់ែលបានសនស្តងាគ េះនបេះែ៊ូងខំុ្ឱ្យនោែន ើងម្ក្វញិ 
នហើយនរបាននស្ទម េះគ្ែងចំ់ន េះខំុ្ជាងតែលខំុ្នស្ទម េះគ្ែងចំ់ន េះនរ។ 

«នយើងតលងគ្មន នៅបងតរា!» 

ខំុ្និយយខាីៗខសបឹៗម្និចងឱ់្យននែើលអ្នក្នាេះ។ 

«នហើយ....បងយក្អ្វីក្ន៏ដាយ បងយក្ចុេះ! បងយក្រងំអ្ស់នៅ! ខំុ្នៅតែខាួន!» 

គ្បតហលជាគ្មែភ់ាងំនឹង ក្យនសនើននេះ បានជានៅនសៃៀម្បនតចិនហើយរុញខំុ្ច៊ូលម្ក្ក្នុង 
កាយវកិារម្និចងឱ់្យ ក្យរងំននេះក្នុងយបន់នេះកាា យជា ក្យនអ្ចអ្៊ូចសគ្មាបគ់្ក្ុម្ម្នុសសនៅនាេះ
បាយ។ 

«អ្៊ូនឯងនក្ើែអី្រដីា?» 

«ខំុ្ចងត់លងលេះគ្មន !» 



នរេះគ្មែបិ់ទរវ រនហើយ ក្ខំុ្៏នៅតែនិយយនដាយនស្ទម េះ ជាសម្តនីគ្សក្ឃ្ា ននសរភីាពនចញ
ម្ក្ពីក្នុងចិែតនដាយម្និបានរាតរក្ ម្និបាននស្ទក្ស្ទដ យ។ 

បងតរាម្និតម្នគ្សឡាញ់ខំុ្ នហើយខំុ្ក្ម៏្និគ្សឡាញ់គ្មែ។់ 

ម្នុសសនាេះននេះ ជានគ្ចើនជំ នម់្ក្នហើយរឺរស់នៅរនបៀប Business តបបននេះឯង នរៀបការ
នដាយម្និបាចគ់្សឡាញ់ បនងកើែក្៊ូន បនតព៊ូជពងសនិងនរៀបការនដាយនរៀបចំនទៀែ នៅកានអ់្នក្ណា
ម្យួម្ក្ពីគ្រួស្ទរ ក្ព់ន័ធជំនួញជាម្យួគ្មន ។ 

 ក្យនសនើននេះ បងតរារួរយល់នហើយថា ខំុ្បាននិយយនចញពីនបេះែ៊ូងរបស់ខំុ្ ជានបេះែ៊ូងែ៏
រងឹមាមំ្យួតែលនទើបតែនគ្កាក្ម្ក្វញិនគ្កាយពីការសនាប ់ជានបេះែ៊ូងរុក្ខជាែិអ្ស់ជានគ្ចើនឆ្ន ។ំ 

នពលតែលខំុ្និយយនិងសម្ាងឹមុ្ខគ្មែចំ់ៗ នរេះបីជាសម្តរីបស់ខំុ្ទនភ់ានត់ម្រនបៀបចរែិ
លក្ខណៈយម្មជាែិខំុ្ ប៉ាុតនតគ្របគ់្មន ក្នុងនាេះែឹងថា ខំុ្ម្និនិយយនលងនទ។  ក្យនពចនត៍ែលខំុ្
និយយម្ក្ រឺខំុ្តងំចិែត និងចាស់ោស់ណាស់។ 

«ឆ្កួែនហើយ! នរងនៅ!» 

នរនិយយគ្បាបខំុ្់នដាយនរចៗ។ 

ខំុ្ែឹងថា បងតរា បា៉ា  និងបា៉ា មា៉ា ក្ន់ក្មក្ខំុ្គ្មម នថ្ងៃគ្ពម្ន េះនទ តែខំុ្តលងគ្ររំស់នៅ រងច់ាកំារ
យល់គ្ពម្ពីអ្នក្ណានទៀែនហើយ។ 

ខំុ្ចាបន់នតើម្និយយម្ដងនទៀែ៖ 

«នយើងម្និតែលគ្សឡាញ់គ្មន នទ! បងក្ែឹ៏ង ខំុ្ក្ែឹ៏ង!» 

«តែឥ ៊ូវ....បងគ្សឡាញ់អ្៊ូនខ្ា ងំរដីា! រិែចិែតម្នុសសមាន ក្ត់ែលនៅជាម្យួអ្៊ូនយ៊ូរម្ក្នហើយ កំុ្
នយវើតម្តែអារម្មណ៍នហើយបំផ្ទា ញបងនិងបា៉ា មា៉ា ក្!់» 

«ននេះជាការសនគ្ម្ចចិែតែល៏ែសគ្មាបរ់ងំអ្ស់គ្មន ! នដាេះតលងខាួនឯងពីជីវែិនបាក្គ្បាស់ននេះនៅ
បងតរា!» ខំុ្និយយរងំម្និនស្ទក្ស្ទត យ។ 

«នរងនៅ តសែក្បង នំៅនពទយ!» 

គ្មែរិ់ែថាខំុ្ឈ ឺ ឬយក្ ក្យននេះម្ក្រគ្មាម្ខំុ្? ខំុ្ម្និនគ្ពចតភនក្ចំន េះ ក្យរំរាម្របស់នរ
នទៀែន េះនទ ម្នុសសតែលរស់នៅក្នុងសភាពនខាចខ្ា ជំាយ៊ូរម្ក្នហើយមាន ក្ន់នេះ ឈបឱ់្យអ្នក្ណា



មាន ក្ម់្ក្សម្ាុែឬក្ប៏នងកើែសមាព យជីវែិឱ្យនទៀែនហើយ។ យ៉ា ងនហាចណាស់នៅពិភពនោក្ខ្ង
នគ្ៅ នរេះបីថាគ្មម នអ្វីនស្ទេះ គ្មម នកិ្ែតិយស គ្មម នបដីជាCEO វណណ ឌី្ម្និគ្សស់សងាហ  នគ្បើសនម្ាៀក្
បំ ក្ថ់្ងាក្បព់ពក្ នយើងគ្មម នអ្នក្បនគ្ម្ើអាហារ តែរបស់រងំអ្ស់ននេះខំុ្បានទទួលម្ក្តងំពី
កំ្នណើ ែ នហើយនែើម្បរីក្ាវា ខំុ្ក្ប៏ានបាែប់ងន់រឿងននសងយំម្យួនទៀែតែលនបេះែ៊ូងខំុ្ចងប់ាន។ ខំុ្
ម្និែ៊ូរសុភម្ងគលជាម្យួរបស់រងំននេះនទៀែនទ។ 

គ្បសិននបើខំុ្នដាេះែ៊ូរវាជាម្យួនឹងការរស់ន ើងវញិថ្ននបេះែ៊ូងខាួនឯងម្តងនទៀែ នលើក្ននេះខំុ្
នឹងស្ទា បន់ៅជានរៀងរហ៊ូែនហើយ។ 

ខំុ្និយយដាចណ់ាែ៖់ 

«តសែក្ននេះ ខំុ្នឹងពិភាក្ាជាម្យួនម្ធ្លវថីាគ្ែូវនយវើយ៉ា ងណាចំន េះនរឿងននេះ!» 

«កំុ្សងឃមឹ្ឱ្យនស្ទេះ បងម្និតលងអ្៊ូននទ!» 

នរនិយយពីនគ្កាយខនងខំុ្នៅនពលតែលខំុ្ឱ្បនខនើយនែើរនចញនគ្ៅ។ នពញម្យួនាេះននេះអ្នក្
ណាក្ែឹ៏ងពីចំណងអា ហ៍ពិ ហ៍នលងនសើច របស់ពួក្នយើងតែរ។ ឈររិែនៅមាែរ់វ រ ខំុ្ែឹង
ថា គ្បែិក្ម្មខំុ្យបន់នេះនលឿនបនតិច សគ្មាបឱ់្យបងតរាយល់គ្ពម្ ប៉ាុតនតមុ្ននហើយនឹងនគ្កាយនទ។ 

នសចក្ដីកាា ហាននិងការឈចឺាបរ់ងំប៉ាុ ម ននៅក្នុងសួនឧទាន តែលវណណ ឌី្ទមាា យគ្បាប់
នរឿងអ្ែីែកាលែជ៏៊ូរចែរ់បស់នរម្ក្ បានដាស់ខំុ្ថា នរនយវើបាន នហែុអី្បានជាការពិែម្យួតែល
ខំុ្រួរតែនយវើ មុ្ននិងនគ្កាយខំុ្នយវើម្និបាន? 

ខំុ្ោនចាក្នចញពីបនាបន់ េះម្ក្រងំញញឹម្។ 

នបេះែ៊ូងខំុ្គ្បាបថ់ា ខំុ្កំ្ពុងនយវើបានលែបំនុែនហើយក្នុង ម្ម្នុសសមាន ក្ ់តែលនស្ទម េះគ្ែងច់ំន េះ
ខាួនឯងនិងនស្ទម េះគ្ែងចំ់ន េះគ្របគ់្មន នៅនលើនោក្ននេះ។ នរេះយ៉ា ងណា ខំុ្ម្និែឹងថា ប ា បពី់
យបត់ែលនយើងបាននិយយគ្មន ន េះ បតខំុ្ីបានចាបន់នដើម្តម្ដានខំុ្ នហើយម្និយ៊ូរម្និឆ្ប ់នរបាន
រក្ន ើញ នរឿងរា៉ា វរបស់ពួក្នយើង..... 

នែើជាែិននេះពីរ ក្ខំុ្់ចួបគ្មន តែរនទ? 

ខំុ្រងច់ានំៅនយបល់របស់ម្ែិតអ្នក្អាននៅខ្ងនគ្កាម្ននេះសិន មុ្ននពលតែលដាក្ជ់៊ូនបនតន៊ូវ
និរនភារទីពីររបស់វណណ ឌី្និងរដីានគ្កាម្ចំណងនជើងថា«ព្រោះព ោះដូងព ោះពៅមា អ ូ!»។ 


