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ទរូសព័ទនមិមតិ 
    

វគគវគគវគគវគគ១១១១ 
េនកនុងសលេរៀនមួយេនះ ខញុ រំបែហលជសិសសវទិយល័យែតមន ក់គត ់ ែដលគម នទូរស័ពទ

េរប។ េរកពីគម នទូរស័ពទេរប ខញុកំម៏និធល ប់េទេមលកុន ឬេទថតរូបកសំនតេលង តមផសរទេំនប
នន  ែដលមតិតរួមថន ក់រគប់ៗ រូប កពុំងនគំន េពញនិយមេនះែដរ។ យូរៗេទ ខញុកំគ៏តិែតមន ក់ឯង
ថ មនុសសដូចខញុ  ំ ែបបខុសែបលកពីេគេហយ កនុងយុគសម័យដទ៏េំនបេនះ។ េទះបីសលេរៀនមន
ចបប់ ហមរបមមនិឲយេរបទូរស័ពទ េនកនុងថន ក់េរៀនកេ៏ដយ កម៏ន ក់ៗ េនែតដក់ទូរស័ពទ មកបងអួត
គន ជនិចចកល។  

«រគងឺ!... រគងឺ!...» សេំឡងទូរស័ពទរបស់នរណមន ក ់បនេរទSេឡង។ 
«របស់នរណ!!!???» េលករគូងកមករករបភពសេំឡង សួរេដយទឹកមុខម។ំ 
«ច៎ស! របស់ខញុ េំលករគ.ូ.. សុេំទសៗ!!!» សិសសរសីមន ក់ ែដលអងគុយរលំងពីតុខញុ មួំយ េងប

ឈរេឡងតបទងំភតិភយ័។ េលករគឲូយខនង ៃដសរេសរចណំងេជងេមេរៀនញប់េសអក េនេលកត
រេខៀន េហយរពលយពកយគរំមតិចៗ ែតមននយ័ដចខ់ត៖ 

«កុឲំយមនេលកទីពីរឲយេសះ!!! េនះជវនិយ័សល... » 
ជករពិត រល់េលកែដលខញុ េំឃញមតិតភកតិ ដកយកទូរស័ពទមកចុចេលងកនុងថន ក់េរៀន ខញុ ំ

ែតងមនអរមមណ៍លួចរចែណន លយឡនឹំងភពខម សេអៀន អនទះអែនទងេសទរសទះដេងហមមតងៗ។ 
កលេបសេំឡងេភលងទូរស័ពទេហចូលរបស់នរណមន កល់នឮ់េឡង ខញុកំច៏ប់េផតមទទួលអរមមណ៍
ថ ខលួនឯងហកដូ់ចជរតូវេគេបះបងេ់ចល ឲយេនពិភពមួយេផសងេទៀតដច់េដយែឡកពីេគ
អីុចងឹ។ កន់ែតេឃញរូបភពែដលមន ក់ៗ ជែជកគន  តមរយៈឧបករណ៍ទនំកទ់នំងតូចៗទងំេនះ 
កនែ់តញញីំអរមមណ៍របស់ខញុឲំយគតិថ ខលួនឯងជមនុសសគម នតៃមល គម នមតិតភកត ិ គម នអនកយល់
ចតិត និងគម នអនកជែជកេលងជមួយ។ រគប់ៗគន ែដលេរៀនជមួយខញុ  ំ ែតងរបរស័យទក់ទងគន
េដយេរបទូរស័ពទៃដ ែដលេរបៀបបននឹងសណំញ់ពីងពង ចងភជ ប់ពួកេគមិនឲយឃល តឆង យពី
គន ។ ែតេនកនុងេនះ ែបរជគម នរូបខញុ ចូំលរួមជមួយពួកេគេទវញិ។ ខណៈែដលរគប់គន កពុំងឈរ
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ជនុំគំន េលង និងេសចសបបយយ៉ងមនេសចកតសុីខ ខញុ ែំបរជទទួលអរមមណ៍ថ មនែតខញុមំន ក់
ឯងប៉ុេណណ ះ ែដលកពុំងេដរទត់សមបកកបំ៉ុង េនខងេរកចេំណមពួកេគ។ 

និយយតមរតង់ ខញុ ពិំតជចងម់នទូរស័ពទៃដេរប ដូចេគដូចឯងណស់។ ែតេនេពលគម ន
អនកទូរស័ពទមករក េទបខញុសំេរមចចតិតថ មនិេរបវលអជជង។ គួរឲយខម សេអៀនេទ េបមនទូរស័ពទ
េរបនឹងេគែដរ ែតែបរជគម នសេំឡងេរទSេទវញិេនះ? គម ននរណមន កនិ់យយជមួយខញុ េំទ 
េទះបជីខញុនិំងេគគម នអវខុីសែបលកគន កេ៏ដយ។េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុមំនិចង់េទេមលកុន 
ឬេទថតរូបកសំនតេលងនឹងេគេនះ គេឺរពះែតខញុគំម នមតិតភកតេិទជមួយេនះេហយ!!! ជវីតិខញុ មួំយ
ៃថងៗ កន់ែតគម ននយ័េឡងៗ េរពះេលកទងំមូលហក់ដូចជគម នកែនលងសរមប់ឲយខញុ េំទេសះ។ 

«អនកបនទ ប់េទៀត អនេមេរៀនត... ចិនតនចនិតនចនិតនចនិតន!» 
«...» 
«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន!!!... ឮរគូេហេទ???» េលករគផូទួនសមតីខល ងំៗ។ ខញុភំញ ក់រកញ៉ងពីកររសេមរសៃម 

...មុនេនះេលករគបូនេហេឈម ះខញុ។ំ 
«ច៎ស...???» 
«អនេមេរៀនតឲយខល ងំៗ!» 
ខញុចំបេ់បកេសៀវេភអនតមចណំងេជង ែដលមនេនេលកត រេខៀន។ អនមិនទនប់ន

ប៉ុនម នផង េលករគកូេ៏ដរមកជតិខញុ  ំេហយសងកត់ពកយធងន់ៗ សួរ៖ 
«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន?... យល់ភសរគនិូយយេទ?!? រគរូបប់ថអនឲយខល ងំៗ!!! អរមមណ៍ែបបមនិេន

កនុងខលួនេទ បនជនិយយសត បគ់ន មនិបនេសះ??? បនេហយ! អនកខងមុខអនត...» 
សិសសកនុងថន កេ់សចលនគ់លឹ... ខញុភំយ័មនិប៉ុនម នេទ ែតខម សមតិតរួមថន ក់េឡងេខម មុខេទ

េហយ។ េបអចែរជកដបីន ខញុ នឹំងែរជកេគចពីភពអម៉ស់េនះមនិខន។ 
ខញុជំមនុសសសងបស់ង ត់មិនពូែកនិយយេទ។ រគប់េពលែដលមននរណមន ក់ មកនិយយ

េលងជមួយ ខញុ ែំតងតកស់លុតបត់សម រតជីនិចច េរពះខញុខំល ចេគលួចេសចចអំកពីេរកយខនង។ 
ដូេចនះេនេពលមនេគមកជែជកសួរន ំ ខញុ ែំតងឲយខនងេគជនិចច េហយេឆលយតបេទវញិេដយ
េសះអេងគយ។ មនិែមនខញុជំមនុសសេឆមងៃឆមេទ ែតខញុមំនិដងឹថខលួនឯង គួរេឆលយតបេទយ៉ងេមច៉ 
េហយេដមបកុីឲំយអនកដៃទេទៀតខកបណំង ខញុកំស៏េរមចចតិតឈបនិ់យយជមួយនរណទងំអស់។ 

ខញុធំល បស់កលបង រតឡប់មកគតិសរជថមថី េហតុអវីកខ៏លួនខញុកំល យជមនុសសែបបេនះ? 
ចេមលយែដលទទួលបន គរឺបែហលមកពីខញុជំមនុសសរតង់េពក ចូលចតិតនិយយរតងេ់ទរតង់មក 
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មនិេចះពុតតបុត។ េបរគន់ែតសួរនគំន េលងទូេទធមមតៗ ខញុកំម៏និពិបកេឆលយតបេទវញិែដរ។ 
ែតេនេពលដងឹថ អនកេនះនិយយមនិេសម ះរតង ់ឬរគនែ់តនិយយតមែបបភសមនុសស សដំី
ខញុ នឹំងេឡងមកេទរសទះជបគ់ងំរតងប់ពំងក់ េហយនិយយែលងេចញភល មៗ។ ខញុ ចូំលចិតតនិយយ
េសម ះរតង ់ និងេពលពកយពិតជមួយអនកដៃទ។ ប៉ុែនតទរមដំងឹខលួនថ អនកដៃទេនះរគនែ់ត
និយយេដមបជីករេលងេសច កេ៏នេពលេឃញេគទបស់េំណ ចែលងបនេទេហយ។ 

«សក់ទុកម៉ូតែបបេនះ សអ តណស់ េហយគួរឲយរសឡញ់េទៀត!» 
កលេរៀនេនបឋមសិកស មនសិសសរសីមន ក់សរេសរខញុ  ំ ែដលេពលេនះខញុកំត់សក់ទុកខលី

ដូចរសីជប៉ុន។ ខញុសំបបយចតិតខល ងំណស់ រហូតសេរមចចតិតថ នឹងរកសទុកទរមង់សក់ែបបេនះ
បនតេទមុខេទៀតឲយបនពីរឆន ។ំ ទរមនឹំងខញុដំងឹថ េគមន ក់េនះរគន់ែតនិយយបេញជ រេលង គឺ
យឺតេពលេទេហយ េរពះខញុបំនរកសទុកម៉ូតសក់េនះគរមបេ់ពលពីរឆន លំមម។ កលេនះ េរកយ
េពលេយងបនចូលេរៀនេនវទិយល័យ សិសសរសីដែដលេនះបនេកះមតិតភកតនិងឲយចូលេទជតិ
ខលួន េហយងកមកេមលខញុ មួំយែភលត មុននឹងខសបឹេខសៀវរបប់គនគីន ៖ 

«ហ៎ស!... ហ៎ស!... េមលនងមន កេ់នះចុះ េឃញទុកម៉ូតសក់ែបបេនះ តងំពីយូរមក
េហយ មនិេឃញសអ តរតងណ់េសះ!» 

េទះខញុមំនិចងឮ់ ែតពកយេនះបនរសត់មកបះ៉រតេចៀកខញុ េំទេហយ។ ខញុឧំសសហ៍ចញ់
េបក ពកយេលងបេញឆ តែបបេនះេរចនេលកេរចនសរមកេហយ គពូឺែកផុតេលខែតមតងអេរឿង
លងង់ៗ ៗ!!!។ េពលរតូវេគឆេលងែបបេនះមតងេហយមតងេទៀត ខញុកំ៏កល យេទជមនុសសមនិសូវេចះ
និយយសតី េហយឆប់ភយ័តកស់លុត េពលជួបនិយយជមួយនរណមតងៗ។ 

តងំពីមកេរៀនេនវទិយល័យេនះ ខញុ េំនមនិទន់មនមតិតភកតិសូមបែីតមន កេ់ឡយ។ ទីបផុំតខញុ ំ
កក៏ល យជមនុសសមន ក់ ែដលខុសែបលកពីេគឯងរគប់ៗ គន ។ ថវេីបខញុកំពុំងអងគុយេនកនុងថន កេ់រៀន ែតខញុ ំ
រតឡប់ជមនអរមមណ៍ថ ខលួនឯងកពុំងអងគុយេនខងេរកថន ក់ែតមន ក់ឯងេទវញិ។ ជពិេសស 
េពលឈប់សរមកេចញេលង ជេពលដច៏េងអៀតចងអល់បផុំតសរមប់ខញុ  ំ េរពះេនេពលែដលមតិត
រួមថន ក់ អងគុយចបរ់កុមជែជកគន យ៉ងសបបយរកីរយ ខញុ ែំបរជរតូវអងគុយេសងៀមសង តក់េណត ច 
កែណត ងែតមន កឯ់ងេទវញិ។ េបសភពេនកនុងថន ក់េរៀនកនែ់តអឹុកធកឹហឹុកហ៊ក់ខល ងំេឡងប៉ុណណ  
អរមមណ៍ឯេកកេណត ចកែណត ងជុវំញិខលួនខញុ  ំនឹងកន់ែតេកនេទវេឡងេទតមេនះែដរ។ 

ខញុធំល បគ់តិថ សមយ័េនះេទេហយ េបនរណគម នទូរស័ពទេរប គហឺក់ដូចជបនបញជ ក់
របប់ថ មនុសសមន ក់េនះជមនុសសែដលគម នេគរបរ់ក េពលគគឺម នមតិតភកត។ិ បញហ េនះេធវឲយខញុ ំ
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គតិេហយគតិេទៀត... េរឿងែដលខញុមំនិអចនិយយជមួយអនកដៃទបនដូចេគឯងទូេទ គជឺភព
ខុសរបរកតីខងផលូ វចតិតមួយរបេភទ ែដលេធវឲយខញុគំតិថ ខលួនឯងគឺជមនុសសែដលមនិសូវរគប់         
លកខណៈ។ ជេរឿយៗេពលេនកនុងបនទបេ់រៀន េបេទះជគម ននរណមកនិយយេលងជមួយកតី 
កខ៏ញុ ែំកលងេធវជមនិចប់អរមមណ៍ ថវេីបេនកនុងចិតតែតងគតិជនិចចថ របសិនេបខញុអំចមនិេអេពនឹង
េរឿងេនះបនពិតែមន មនិដងឹជលអយ៉ងណេទ។ េរកពីេនះេនេពលេឃញមតិតរួមថន ក់រសីៗ 
កន់ទូរស័ពទ ែដលមនបេនត ងេភលងភលភឺលបឹែភលតៗគួរឲយរសឡញ់ និងមនសទីកកឺសអ តៗបទិយ៉ង
របណីតគួរឲយទកែ់ភនក ខញុ ែំតងមនអរមមណ៍រជួលរចលរគបេ់ពល េសទរែតទបច់តិតខលួនឯងមនិបន
។ ខញុ ចូំលចតិតគតិជនិចចថ មតិតរួមថន ក់រសីៗទងំេនះ របកដជមនមតិតភកតិេរចនមនិខន េហយ
របែហលជពួកេគបនកតេ់លខទូរស័ពទ របស់មតិតភកតដិៃទេទៀតទុកេរចនណស់េហយេមលេទ។ 
គតិែបបេនះេពលណ ខញុ េំសទរែតែរសកយេំចញមករគប់េពល េរពះែតេសចកតរីចែណន និងករ
តូចចតិតចេំពះខលួនឯង។ 

េនចេនល ះេម៉ងសរមកេពលៃថងរតង់ ខញុ ែំតងេទបណណ ល័យជនិចច េរពះេនកនុងបនទប់
េរៀនគម នកែនលងសរមប់ខញុ េំទ។ េនកនុងវទិយល័យេនះ របែហលជមនែតបណណ ល័យមួយកែនលង
ប៉ុេណណ ះ ែដលចេំបកៃដទទួលសវ គមនខ៍ញុ ។ំ បណណ ល័យដែ៏សនសងបស់ង តេ់នះ មនបងអួចបួនេបក
ចហំជនិចច េដមបឲីយខយល់អកសេចញចូលរសួល។ ខញុ ចូំលចតិតេរ សកែនលងអងគុយ ែដលគម នបងអួច
េនជតិ េរពះខញុជំមនុសសចញ់អកសធតុណស់។ ខញុអំចនឹងរគុនផត សយបនយ៉ងងយ 
របសិនេបខញុអំងគុយេនមតប់ងអួច ែដលសថិតេនកនុងរដូវមនេភលៀង ឬរដូវធល កខ់យល់រងរ។ តុែដលខញុ ំ
េរជសេរ សសរមប់អងគុយអន ភគេរចនេនេកៀនរជុងទូេសៀវេភែដលងងឹតៗមនិសូវមនមនុសស
េដរឆលងកត់េរចន។ កនុងរយៈេពលជងមួយេម៉ង មុននឹងចូលេរៀនេពលរេសៀល ខញុ ចូំលចតិតអងគុយ
អនេរឿងខលីៗ និងរបេលមេលកេផសងៗ ែដលសុទធសឹងជេរឿងធល ប់អនអស់េទេហយ មនិដងឹជ
ប៉ុនម នចបេ់ទេហយេទ។ ខញុអំនវរចែំដលៗ មួយចបេ់ហយមួយចប់េទៀត ឬេបមនិអន កខ៏ញុ រំទ ំ
អងគុយេងកផងក់ៗ  េដមបសីុីេពលេវលឲយអស់េទទេទៗែដរ។ 

មនៃថងមួយេនះ  េនេពលបទិែភនកមួយរសេឡតេទ ខញុកំច៏ប់េផតមសកលបងគតិេទដល់
រូបរងទូរស័ពទែដលខលួនឯងរបថន ចងប់ន។ របសិនេបខញុមំនសិទធិអចទិញទូរស័ពទេរបដូចអនកដៃទ 
េតខញុ គួំរយកែបបណលអ?... មួយរយៈេនះ ខញុគំតិដល់េរឿងដែដលៗេនះ ញឹកញប់ណស់។ ែតវក៏
មនិបនសងភពេកត រកហយដល់នរណែដរ េរពះវរគន់ែតជកររសេមរសៃមផទ ល់ខលួនរបស់
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ខញុបំ៉ុេណណ ះ។ េរកពីេនះ អវីៗកដ៏េំណ រករេទតមមេនគតិរបស់ខញុទំងំអស់។ ខញុមំនិចបំច់ខវ យ
ខវល់េឡយថ នឹងមនភពខុសរបរកតណីមួយេកតេឡងេទ។ 

«យកពណ៌សលអជង! ទហំំតូចលមមបនេហយ។ ឯរូបរងនិងៃផទខងេរក គួរែតរបេសម 
េហយភលរឺេលងសអ តេទបលអ...»  

ខញុ រំសប់ែតចប់េផតមមនកតសុីខ ជមួយនឹងកររេវ រវយេឃញទូរស័ពទៃដែដលខលួនចង់បន 
រហូតេពលខលះអតរ់ទមំនិញញឹមមន ក់ឯងមនិបន។ ករេរបមេនគតិែបបេនះ មនភពសខំន់
ខល ងំណស់សរមប់ជវីតិខញុ។ំ 

ជេរៀងរល់ៃថង េនេពលផុតេម៉ងេរៀន ខញុ ែំតងបតខ់លួនពីបនទប់េលឿនបផុំត។ មនិែមនមន
នយ័ថ ខញុ េំដរេលឿនជងេគេនះេទ ែតេរពះខញុមំនិបនេនជនុំគំន េលងជមួយមតិតភកត ិ ដូចេគឯង
ឯេទៀតៗ។ ណមួយមកពីគម នអនកេលងជមួយផង េទបឲយែតេចញពីេរៀនភល ម  ខញុកំរ៏បញប់េដរ
ឱបៃដេឈង កមុខសេំដមកផទះែតឯកឯងជេរឿយៗ។ 

ៃថងេនះ តមផលូ វមកផទះ ខញុបំនេឆៀងចូលហងលក់ទូរស័ពទៃដមួយកែនលង េដមបចូីលយក
រកដសេឃសនលក់ទូរស័ពទថមីៗ  ជេរចនសនលឹករតឡប់មកផទះជមួយផង។ តមផលូ វេលរថយនត
រកុង ខញុគំតិែតពីេផត តអរមមណ៍សមលឹងេមលទូរស័ពទថមីៗ ទេំនបៗ េលផទ ងំរកដសទ ំងំេនះេដយ
មនិដក់ែភនក។ សនួំនេឃសនពិេរះៗ ែដលអធបិបយទកទ់ញអតិថជិន បនេធវឲយខញុចំប់
អរមមណ៍យ៉ងខល ងំ។ េដយរវល់ែតេភលតេភលន ដតិអរមមណ៍នឹងភពទនស់មយ័របស់ទូរស័ពទទងំ
េនះ ខញុអំងគុយរហូតេភលចខលួនេទេហយថ ឡនរកុងបនរតម់កដល់េគលេដ ែដលខញុ រំតូវចុះេទ
េហយ។ តមផលូ វេទកន់ផទះខញុ  ំ រតូវឆលងកត់សួនកុមរសធរណៈមួយ ែដលជទូេទេពលលង ច
ដូេចនះ ែតងមនកុមរមកេលងកសំនតេនទីេនះយ៉ងកុះករមនិសូវដច។់ ប៉ុែនតេដយមុនេនះ
េភលៀងេទបែតធល ក់េហយថមីៗ េហយដកី៏េនមនិទនប់ត់េសមេទៀតេនះ េទបសភពសង តរ់ជងបំន
ចូលមករគបដណត ប់សួនទងំមូល ឲយេនកេណត ចកែណត ងែតមន ក់ឯង។ េរកពីសូរសរមបឹេជង
របស់ខញុ  ំគម នឮសេំឡងអវីេទៀតេទ បុ៉ែនតភល មេនះ... 

«រគងឺ!... រគងឺៗៗ!...» 
សេំឡងទូរស័ពទមួយបនេរទSេឡង។ េតជរបស់នរណ? របស់ខញុ ?ំ េទ! មិនែមនេទ េទះបី

ទីេនះមនែតខញុមំន កឯ់ងកេ៏ដយ។ ដេំណ រខញុបំនផអ ក សូរសរមបឹេជងខញុកំប៏ត់ឮ។ ប៉ុែនតសេំឡង
ទូរស័ពទេនះ េនែតលនឮ់ឥតឈប។់ ខញុកំស៏េរមចចតិតេដររករបភពសេំឡង។ 

«េឃញេហយ!!! អហ៎ !... ទូរស័ពទែដលខញុ ែំតងរសៃមចងប់ន។» 
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ខញុបំនរបទះេឃញទូរស័ពទមួយ កពុំងេរទSេចលគម នអនកេលក េនែកបរបេងគ លេទងេកមង
េលង។ ទូរស័ពទេនះរងតូចរចឡឹងសសអ ត ដូចរគប់យ៉ងនឹងទូរស័ពទែដលខញុ ែំតងលួចរបថន ចង់
េរប។ 

«គួរឲយរសឡញ់ណស់! នរណហន៎... េធវឲយរជុះ?» 
ខញុគំតិេនកនុងចតិត េនេពលចប់េលកវេឡង។ ទមងនវ់រសលលមមខញុ េំរបបន។ ប៉ុែនតេន 

េពលខញុចំប់វេបកបរមុងនឹងទទួល ខញុកំដ៏ងឹថ វរគន់ែតជរបស់េកមងេលងប៉ុេណណ ះ។ េនេពល
េមលរគប់ទិសទីេហយ មនិេឃញមននរណេនែកបរេនះ ែដលសមគ ល់ថជមច ស់របស់ទូរស័ពទ
េនះ ខញុកំេ៏រ សយកវមក។ 

ប៉និងម៉កែ់តងរតឡប់មកផទះយប់ៗរល់ៃថង េហយខញុកំជ៏កូនេទលែតមន ក ់ ដូេចនះេពល
េបកទវ រចូលដល់កនុងផទះកលណ ភពឯកកេណត ចកែណត ងែតងេនរងច់ខំញុជំនិចច។ ខញុ េំដរ
សេំដេទបនទបផ់ទ ល់ខលួន េហយទុកទូរស័ពទជរ័េនះេនេលតុ។ េនេពលដកែ់ភនកេមលេទកូន 
ទូរស័ពទេនះ  ខញុកំគ៏តិរសៃមេទដល់ទូរស័ពទ ែដលខលួនចងប់ន ដូចេពលេធវេនកនុងបណណ ល័យ។ ខញុ ំ
សកលបងេរបមេនគតិ ឲយទូរស័ពទែដលនិមមតិេឃញេនះ ដូចរបស់ពិតរគបយ៉់ងតមែដលអច
េធវេទបន។ ទូរស័ពទេនះហក់ដូចជកពុំងសថិតេននឹងមុខខញុ។ំ វជទូរស័ពទៃដខន តតូច េលេអរកង់
មននឡិកឌជីថីលរបបេ់ម៉ង ដូចទូរស័ពទពិតៗរគប់របករ េហយែថមទងំមនេភលងពណ៌េខៀវ
េលចេឡងេលៃផទេអរកង់  សរមប់ទុកេមលេពលេនទីងងឹតេទៀតផង។ ខញុ ចុំចយកេភលងេហចូល
ជេភលងកនុងសម័យសងគមចស់ដល៏បលីបញ របកបេដយទនុំកយ៉ងពិេរះរណតំ ។ សេំឡងម៉ក់
េទបែតរតឡបម់កពីេធវករ បនដស់អរមមណ៍ខញុឲំយរតឡប់ចូលពិភពពិតវញិ។ ទូរស័ពទកូនេកមង
ែដលខញុ េំទបែតេរ សបនេនះ មនិដងឹជរតម់កសថិតេនកនុងៃដខញុ  ំតងំពីេថមរណ? ខញុ ទុំកវេនេលតុ
េសះ េហតុអីេពលេនះវមកេនកនុងៃដខញុ េំទវញិ? ចែមលកណស់! េតខញុយំកវមកកន់េលងតងំពី
េពលណមក??? ...េនេពលេលកៃដេមលនឡិក េទបដងឹថ ខញុ រំវល់នឹងកររសេមរសៃមអពីំ
េរឿងទូរស័ពទ អស់រយៈេពលពីរេម៉ងេដយមនិដងឹខលួន។ 

ចប់តងំពីៃថងេនះមក ខញុ េំរបមេនគតគិតិេទដល់ ទូរស័ពទៃដរបស់ខញុ រំគបេ់ពលេវល មិន
ថជេពលេរៀន ឬេពលសរមកញុបំយេនះេទ។ វជទូរស័ពទៃដខន តតូចពណ៌ស រូបរងរចឡឹង
រសស់សអ ត ៃផទខងេរករេលងភល ឺ េបបនសកចបក់ន់េមលនឹងដងឹថ ទមងនរ់សលហួសពីករ
សម ន េហយែថមទងំងយកន់ថនកឹៃដេទៀតផង។ ប៉ុែនតេទះបីជខញុ េំឃញែសតងនឹងែភនកែបបេនះក ៏
េដយ កវ៏េនែតជទូរស័ពទែដលនិមមតិេឃញកនុងអរមមណ៍ដែដល។ ខញុមំនិអចចប់កនវ់យកមក
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េរបទកទ់ងគន ដូចជរបស់ពិតបនេឡយ។ េនះរគន់ែតជករគតិមួយប៉ុេណណ ះ... ប៉ុែនតេបខញុសំក
លបងយកៃដេទចប់កនទូ់រស័ពទ ែដលសថិតេនកនុងមេនគតិេនះសកេមល េតខញុ នឹំងទទួល
អរមមណ៍យ៉ងណ? 

េនទីបផុំត ខញុកំច៏ប់េផតមទទួលអរមមណ៍ថ ទូរស័ពទមួយេរគឿងេនះ សថិតេនកនុងរបអប់
កបលរបស់ខញុ រំគបេ់ពល មនិថេពលេដកលក ់ ឬភញ កេ់ទ។ ថវេីបែភនកកពុំងសមលងឹេមលរបស់េផសង 
ែតរូបភពេនកនុងចតិត េនដតិជប់ជរូបទូរស័ពទពណ៌សេនះដែដល។ ខញុផំទ ល់ករ៏បបម់និរតូវដូច
គន  ថខលួនឯងចប់េផតមមនអរមមណ៍ េមលេឃញទូរស័ពទមួយេរគឿងេនះ មនរូបរងចបស់េឡង
ៗតងំពីេពលណមកែដរ។ សងសយ័េនេពលេរ សបនទូរស័ពទមួយេនះេទដងឹ? េរពះវដូចគន
ខល ងំណស់ េទនឹងទូរស័ពទែដលខញុ នឹំករសៃមរល់ៃថង។ រគនែ់តថវេរបមនិបនដូចទូរស័ពទរបស់
េគរល់គន ែតប៉ុេណណ ះ។ 

តមធមមតខញុ ចូំលចតិតេនមន ក់ឯង េសទរែតរគបេ់ពលេវលេទេហយ ែដលជេហតុបងកឲយខញុ ំ
ងយរសួលកនុងករមៃមេមលទូរស័ពទ ែដលខលួនឯងនិមមតិេឡងេដយគម ននរណមករខំន។ ខញុអំត់
រទមំនិសបបយចតិតមនិបនរគបេ់ពល កលេបគតិថវជទូរស័ពទរបស់ខញុ ែំតមន កគ់ត់ េហយែថម
ទងំជេស៊រ ីែដលគម ននរណមនដូចទងំអស់។ ខញុសំទ បអែងអលៃផទរេលងខងេរករបស់វ េរចន
េលកេរចនសរេនកនុងមេនរមមណ៍... ថមមនរគបរ់គន់មនិចបំច់សក េអរកងភ់លឺរហូតមនិចបំច់
យកៃដេទចុចនែំតរបលក់ ចែំណកចលនេលខនឡិក កេ៏នេធវករជប់ជនិចច េហយេដរ
យ៉ងេទៀងទត់េពលេវល។ េនកនុងខួរកបលរបស់ខញុ  ំទូរស័ពទមួយេរគឿងេនះហក់ដូចជរបស់ពិត
ខល ងំណស់ រហូតខញុ ែំលងមនអរមមណ៍នឹកគិតេទៀតថ វរគន់ែតជរបស់ែដលនិមមតិេឡងមក
ប៉ុេណណ ះ។ 

រពឹកៃថងមួយ េនកនុងែខតុល... 
ៃថងេនះ អកសធតុរតជក់រសឹប ទិដឋភពេនខងេរកបងអួចសងបស់ង ត់ ៃផទេមឃរសទុំ

គម នពនលឺ។ ៃថងែដលេមឃអប់រសមីមួយៃថងេទៀត កពុំងនឹងរកំលិខលួនមកដល់េហយ។ សេំឡងទូរស័ពទ
េរទSបនដស់ខញុឲំយភញ ក់េងបេចញពីែរគ។ ខញុ រំបញប់របញល់រកេមលរបភពទូរស័ពទ ែដលេរទS
េនះ។ េនេលតុទូរស័ពទសតូចរចឡឹងមួយ កពុំងេរទSបេញចញេភលងហវ ភលបឹែភលតៗ។ រេំពចេនះ
នឡិកេរទSកល៏ន់ឮែដរ។ ខញុ រំបញបប់ទិវភល មៗ េដមបកុីឲំយរបែជងេរទSនឹងសេំឡងទូរស័ពទ។ 
រសប់ែតសេំឡងនឡិកសង ត់ សេំឡងទូរស័ពទកដ៏ច់ែដរ។ ខញុ រំកេឡកេមលេទេលតុ ទូរស័ពទេនះ
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រសប់ែតបតេ់ទណមនិដងឹ។ ឬមួយខញុ រំចឡសំេំឡងនឡិកេរទS ថជសេំឡងទូរស័ពទ? េប
ដូេចន ះែមន េតទូរស័ពទែដលខញុ េំរ សបនេនះ បតេ់ទណែដរ?...  

ខញុ រំបញប់េរៀបចខំលួនងូតទឹកេសលៀកពក់ ទងំេនមេមមមយ លក់ពកក់ណត លភញ ក់ពក់ 
កណត ល។ អកសធតុេនកនុងបនទប់ រតជក់េរសបដូចទឹកកក រហូតមនចហំយពណ៌ស        
អែណត តេចញមកភយៗជមួយខយល់ដេងហម។ ខណៈែដលរងកយញ័រចរំបប់ េដយសរភព
រងរេនះ ខញុកំព៏យយមរវរកេមលទូរស័ពទ តមគនំរេសៀវេភែកបរៗែរគទងំសងខងផងែដរ។ លុះ
ដល់េពលរតូវចុះេទញុអំហរេនខងេរកម ខញុកំេ៏នែតរកទូរស័ពទៃដេនះមនិេឃញដែដល។ 

មនសេំឡងេជងរបស់នរណមន ក ់ កពុំងេឡងជេណត រេដរមក។ ខញុទំទួលអរមមណ៍ថ ជ
សេំឡងេជងរបស់អនកម៉ក។់ 

«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន! រពឹកេហយណកូន ភញ ក់េឡង?» 
«ច៎ស... បនតិចេទៀតកូននឹងចុះេទេហយ! កូនកពុំងរកទូរស័ពទណម៉ក ់ មនិដងឹថកូន

េភលចៃដទុកេនឯណេទ រកមនិេឃញេសះ...» ខញុតំបេទម៉ក់ េនេពលគតេ់គះទវ របនទបេ់ហ។ 
«អហ៎ !???... កូនទិញទូរស័ពទតងំពីេពលណមក េមច៉ក៏ម៉កម់ិនដងឹេសះអីុចងឹ?» សេំឡង

បងកប់ភពសងសយ័របស់ម៉ក់ បនដស់សតិរបស់ខញុ  ំែដលមនិទន់ភញ កឲ់យភលសឺវ ងដូចៃថងរះ។ 
ែមនេហយ! េតខញុកំពុំងរកអវី!???... េតខញុបំនទូរស័ពទមកពីណ? ខញុ េំភលចឲយឈងឹេទេហយ

ថ ទូរស័ពទែដលខញុកំពុំងរកេនះ រគនែ់តជរបស់ែដលនិមមតិេឃញ តមកររេវ រវយប៉ុេណណ ះ។ 
ធតុពិតខញុគំម នទូរស័ពទេរបេទ! ចុះទូរស័ពទែដលខញុ េំរ សបនេនះ? អបំញ់មញិខញុ េំឃញវេរទSចបស់
ណស់ គឺេរទSេនេលតុដក់េសៀវេភេនះ! ចុះឥឡូវវបតេ់ទណេហយ? ឬមួយេហតុករណ៍
ែដលខញុ េំរ សបនទូរស័ពទេនះ ករ៏គន់ែតជកររសេមរសៃមែដរ??? 

ខញុមំនិែមនជមនុសសពូែកេភលចេទ ែតមនិដងឹថេដយសរេហតុផលអី េទបេធវឲយេរឿងរ៉វ
ែបបេនះេកតេឡងចេំពះខញុបំន។ មនិែតប៉ុេណណ ះ េនលង ចៃថងដែដលេនះ រសបែ់តមនេរឿងរស
េដៀងគន េនះេកតេឡងមតងេទៀត... 

«ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន! ៃថងេនះ កូនមនិពក់នឡិកេទេរៀនេទ? ចុះេពលឈរចឡំនរកុងមតងៗ មនិ
ពិបកសល បេ់ហយកូន?» ប៉ម៉ក់សួរខញុភំល មៗ េពលពួកគត់រតឡបម់កពីេធវករវញិ។ 

«ច៎ស! ៃថងេនះកូនេភលចពក់េទែមន!???» ខញុឧំទនេឡង ែបបតបបនតិចសួរបនតិច។ 
ខញុសំទ បកៃដេមល... នឡិកខញុមំនិបនពក់េទេទ បុ៉ែនតេពញមួយៃថងេនះ ខញុ ែំបរជមនិបន

ខវ យខវល់សូមបបីនតិចពីេរឿងេពលេវល។ គួរឲយចែមលកណស់ែដរ... េរពះខញុហំក់ដូចជគម នករ
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ពិបកអវីទងំអស់ អពីំេម៉ងេពលចឡំនរកុង ឬេម៉ងេពលេចញចូលេរៀន។ េហតុអីហន៎?... ខញុ នឹំក
សងសយ័ភល មៗ។ ែតមួយដេងហមតមក ខញុកំប៏នចេមលយ។ គឺេរពះខញុ េំមលេម៉ងតមេអរកងទូ់រស័ពទ 
េនកនុងមេនគតរិបស់ខញុ េំនះអី! ខណៈែដលកពុំងភន់ភងំេនះ  ខញុកំស៏កលបងពិនិតយេមលេម៉ង
តមទូរស័ពទៃដេនះមតងេទៀត។ េតឧបករណ៍ែដលរតូវបនសងេឡងមកេដយកមល ងំមេនមយិទធិ 
អចនឹងរបបេ់ពលេវល បនរតមឹរតូវេទ? េនេលេអរកង់ទូរស័ពទបនបងហ ញេលខេម៉ង    [[[[8 :8 :8 :8 : 12121212]]]] 
នទីយប់ យ៉ងចបស់រកែឡត។ េនេពលខញុងំកេទេមលនឡិក ែដលជរបស់ពិតពយួរេនេល
ជញជ ងំ រទនិចកក៏ពុំងវតម់កចេំម៉ង [[[[8 : 128 : 128 : 128 : 12]]]] នទីលមម។ ខញុភំញ កេ់ផអលយ៉ងខល ងំ េទបសកលបង
េរបរមមៃដកនុងមេនគតិ ចុចប៊ូតុងេលៃផទរេលងរបស់ទូរស័ពទេនកនុងកបលសកេមល។ សេំឡង
លន់ទីត!!... ទីតៗៗ!... ឮរណតំ ខសវៗេនកនុងកបលរបស់ខញុ  ំ េហយវេនែតបនតបងអូសសេំឡងែវងៗ 
ឆង យេទៗ រហូតែលងឮអវីេសះ... 

*** 
 

េនេលរថយនតរកុងតមផលូ វរតឡប់មកផទះ មនសេំឡងទូរស័ពទរបស់នរណមន ក់បនលន់
ឮេឡង។ សេំឡងេនះរសេដៀងគន  នឹងសេំឡងនឡិកេរទS។ េកមងរបុសមន ក់ែដលអងគុយេនខង
មុខខញុ  ំ របញប់រវរករបភពសេំឡងេនកនុងកតបរបស់ខលួន។ េនេពលរបទះៃដនឹងរបស់ផទុក
សេំឡងេនះេហយ េគកច៏ប់យកវមកចុច េហយដក់ែកបររតេចៀកនិយយ។ េនខងេរក       
រថយនត េភលៀងធល កេ់ខជ កៗដូចេគចកទឹ់ក។ សរៃសទឹកេភលៀងពណ៌របក់ រសក់រពមៗគន បេងកតបន
ជចហំយអ័ពទពណ៌សកបុស ែដលមិនអចឲយអនកែដលជះិកនុងរថយនត េមលេឃញទិដឋភពខង
េរកបន។ ខញុសំមលងឹេមលេទអនកជិះជុវំញិខលួនយ៉ងអែណត តអណតូ ង េហយគតិរេវ រវយបេណត រ។ 
អនកេធវដេំណ រេនកនុងរថយនត េរកពីរូបខញុ និំងេកមងរបុសមន កេ់នះ  មនរតមឹែតអ៊រំសីចណំស់មន ក់
េទៀតប៉ុេណណ ះ ែដលកពុំងអងគុយឱបករនតកដកឥ់វ៉នេ់នេកអីខងេរកយ។ គត់េធវមុខធុញរទន់
េមលេទេកមងរបុស ែដលកពុំងនិយយទូរស័ពទ។ ខញុមំនអរមមណ៍វលិវល់សមុគសម ញណស់ 
ជមួយនឹងសុជវីធម៌ កនុងករេរបទូរស័ពទេនតមទីសធរណៈ។ មនិថេនេលរថយនតរកុង ឬេន
តមហងលកទ់និំញេផសងៗេទ ករេរបសេំឡងខល ងំហួសករមតិ កនុងករនិយយទូរស័ពទ នឹងកល យ
ជកររខំនដល់អនកដៃទ។ ែតរសបេពលនឹងករគតិេឃញែបបេនះ  គនិំតមួយេទៀតកនឹ៏កេឃញ
ភល មៗថ ខលួនឯងធល បេ់ដកយល់សបតចិងេ់ធវទេងវែបបេនះ មកជយូរណស់េហយ។ ខញុគំតិរហូត
េដកលង់លកអ់ស់មួយរសេឡត េរពះអកសធតុេនេលរថយនត រតជករ់សួលេពក។ បនទ ប់មក 
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កម៏នសេំឡងទូរស័ពទលនេ់ឡងេទៀត។ ដបូំងខញុគំតិថរបែហលជសេំឡងទូរស័ពទរបស់េកមងរបុស
េនះេទៀតេហយេទបខញុមំនិចប់អរមមណ៍េហយបទិែភនកសមងេំដកបនត។ ែតមនិទនប់នប៉ុនម ននទី
ផង ខញុ ែំបរជមកចប់អរមមណ៍នឹងសេំឡងទូរស័ពទេនះវញិ។ អរមមណ៍េងកងុយទងំប៉ុនម នក៏
រលយបត់អស់... រទនិចនឡិកេលៃដខញុចំងអុលេម៉ង [[[[4 : 504 : 504 : 504 : 50]]]]    នទី។ 

សេំឡងទូរស័ពទែដលឮេឡងេលកេនះ ខុសែបលកពីសេំឡងទូរស័ពទែដលឮេនរគមុន។ វ
មនទនុំកេភលងពិេរះទន់ភលន ់ េហយែផអមែលហមរកថមនិរតូវ។ គជឺបទេភលងែដលដករសងេ់ចញពី
ែខសភពយនតដល៏បលីបញមួយ ែដលខញុ េំនចបំនថធល ប់បនឮពីមុនមក។ ែមនេហយ!... គឺជ
បទេភលងែតមួយ ែដលខញុបំនរកសទុកេនកនុងទូរស័ពទ ែដលខញុបំនរសេមរសៃមេឡងេនះឯង។ 
ចែមលកណស់!... វគជឺសេំឡងេហចូល ែដលមនកនុងទូរស័ពទនិមមតិរបស់ខញុ េំត! េមច៉ក.៏..??? 

«ទូរស័ពទនរណេគអីុែចស???...» 
ខញុសំមលងឹរកេមលមនុសសេនកនុងរថយនត ែដលគួរែតមនទូរស័ពទេរប។ ៃតកុងឡន េកមង

របុស អ៊រំសី... េរកពីរូបខញុ េំហយ េនកនុងរថយនតមនគន រតមឹែតបនីកេ់នះប៉ុេណណ ះ។ ែតេមលេទ 
ពួកេគ ហក់ដូចជគម ននរណមន ក ់កេរមកខលួន ឬេធវកយវកិរធុញរទន់នឹងសេំឡងរខំន ែដល
កពុំងលនឮ់រង ំមនិដច់សូរេនះេសះ។ 

«េលកអ៊មំនឮសេំឡងទូរស័ពទេរទSេទ?» ខញុងំកេទសួរអ៊រំសី ែដលអងគុយេនេកអី
េរកយខញុ។ំ 

«ច៎ស! អតេ់ទ...» 
មនិអចេទរួចេទ ែដលថពួកេគមនិបនឮ សេំឡងទូរស័ពទេនះ។ ខញុ នឹំកែបលកកនុងចតិតយ៉ង

ខល ងំ េហយជមួយគន េនះ អរមមណ៍មនិរសួលក៏បនេលចរបកដេឡង។ ខញុចំបេ់ផតមនឹកពិភល់
កនុងចតិតភល មៗ... ខញុមំនិដងឹខលួនេសះថ ខលួនឯងយកៃដេទចប់ឱបកតបយ៉ងែណន េដយកតី
ភយ័ខល ចតងំពីេពលណមកេទ។ លុះរតែតបេនត ងចេងក មេស រូបដូេរម៉ុនែដលពយួរភជ ប់នឹង ក
តបបះ៉ទងគិចគន លន ់រកកិរកកៗ... េទបខញុភំញ ក់សម រតីដងឹខលួន។ 

ខញុចំបេ់ផតមពិនិតយេមលទូរស័ពទៃដ េនកនុងមេនគតិរបស់ខញុ  ំេដយេសចកតីហ៊នផងខល ចផង 
លយឡគំន ។ ដូចែដលខញុបំនគតិទុកែមន! ទូរស័ពទៃដពណ៌សែដលខញុបំននិមមតិេឡង េមលេទ 
ហក់ដូចជកពុំងទទួលសញញ េហចូល េហយបនតបញជូ នសេំឡងេរទSមកកនុងកបលរបស់ខញុ  ំ េដមប ី
េតឿនរបប់ឲយដងឹថ មនេគកពុំងទូរស័ពទចូលមកេហយ!!! 
 


