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វគគវគគវគគវគគ២២២២    
 
ខញុភំយ័ជប់កនុងចតិត េរឿងែបបេនះគម នផលូ វនឹងេកតមនដចខ់ត។ ពិតជមនអវីខុសរបរកត ី

យ៉ងរបកដ! េទះបជីពិភពេលកទងំមូលមនិចប់អរមមណ៍នឹងខញុ  ំ េហយេបះបងខ់ញុ េំចលក៏
េដយ កឧ៏បករណ៍ទកទ់ងែដលសថិតេនកនុងកបលរបស់ខញុ មួំយេរគឿងេនះ គម នៃថងនឹងេបះបងខ់ញុ ំ
េចលែដរ។ េដយចបស់េនកនុងចតិតខលួនឯងែបបេនះ ខញុកំរ៏តឡប់ជទទួលដងឹថ ទូរស័ពទៃដពិត
របកដែដលេគរគប់គន េរបជទូេទេនះ  កន់ែតឃល តឆង យេចញពីៃដខញុ េំទបនតិចមតងៗេហយ គវឺ
ជអនកេដរេចញេដយខលួនឯង... 

េទះបជីភយ័ខល ចដល់ថន ក់ណកេ៏ដយ កខ៏ញុមំនិអចយកទូរស័ពទសណំពវចតិតមួយេនះ 
េទរគែវងេចលេនទីណបនែដរ េហយេបខញុបំេណត យវឲយេរទYែបបេនះរហូតេដយមនិចុច
ទទួលកម៏និបនែដរ។ ខញុទំទួលអរមមណ៍ដងឹថ ទូរស័ពទៃដែដលសថិតេនកនុងមេនគតមួិយេនះ 
បនកល យជរបស់មនរូបរងពិតរបកដេទេហយ វមនិែមនជរបស់ែដលមនែតកនុងអរមមណ៍
េទៀតេទ។ េរកយពីេនសទ ក់េសទរមួយសនទុះមក ខញុកំស៏េរមចចតិតយកៃដេនកនុងមេនគត ិចប់យក
ទូរស័ពទមេនមយិទធិមកចុចទទួល។ សេំឡងេភលងែដលេរទYឥតដច់សូរមុនេនះបនតិច កឈ៏បឮ់ 
េទៀត។ ចតិតខញុ េំនែតរែរកដែដល... ែតេទះជយ៉ងណ កខ៏ញុតំងំចតិតមនិឲយញបញ័់រ េហយសក
លបងនិយយជមួយទូរស័ពទតមបណត ញែខសចិតត។ 

«អឺ... អឡូ!» 
«អឺ!... គថឺ...» មនសេំឡងមនុសសរបុសតបមក។ គឺជសេំឡងេចញមកពីចុងែខសមខ ង

េទៀត របស់របពន័ធទូរស័ពទនិមមតិេនះ។ 
«ភជ ប់ទូរស័ពទចូលបនពិតែមន!» 
េគែរសកភល តស់េំឡងេដយកតភីញ កេ់ផអល ថទូរស័ពទរបស់េគអចភជ ប់ករទក់ទងបនែម

ន។ េដយែឡក ខញុមំនិបនទទួលអរមមណ៍ែបបេនះេទ។ ខញុកំនែ់តនឹកភយ័ខល ងំេឡងៗ ករ៏បញប់
ចុចទូរស័ពទបទិេទ។ តចិេលមននរណែកលងេធវេទដងឹ?... ខញុសំមលងឹេមលេទអនកជះិជុវំញិខលួន មិន
េឃញថមននរណសមជមច ស់សេំឡង របស់បុរសអបំញ់មញិេសះ។ េបពិនិតយេមលឲយែមន
ែទនេទ  េឃញថគម នអនកដេំណ រណមន ក់ បនឮសេំឡងទូរស័ពទដច៏ែមលកេនះេទ។ រគប់គន េន
ែតអងគុយេសងៀមសង ត ់ េហយេរខលួនចុះេឡងេទតមកមល ងំញ័ររបស់រថយនតដូចេដម។ ខួរកបល
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របស់ខញុ ពិំតជខុសរបរកតយ៉ីងចបស់រកែឡត! រតេចៀករបស់ខញុចំបស់ជមនបញហ យ៉ងរបកដ! 
េហតុអីេគរគបគ់ន មនិឮសេំឡងទូរស័ពទេនះេរទYដូចែដលខញុបំនឮ??? 

រវល់ែតវលិវល់នឹងអរមមណ៍រេវ រវយឆកួតៗែបបេនះ រថយនតករ៏តម់កដល់ចណំតែដលខញុ ំ
រតូវចុះ។ ខញុហុំចលុយេទឲយអនកេបកបរ េហយឈនេជងេរតៀមចុះពីេលរថយនតរកុង។ អកស
ធតុខងេរករតជករ់សឹប េរពះេភលៀងេទបែតរងំមនិទន់ដច់រគប់ផង។ រេំពចេនះ ខញុ រំនធត់ចតិត
យ៉ងខល ងំ េសទរែតភញ ក់របូតខលួនធល កពី់េលជេណត រឡន េរពះសេំឡងទូរស័ពទេនកនុងកបលរបស់ខញុ  ំ
ចប់េផតមេរទYជថមមីតងេទៀត។ ខញុមំនិបនចុចទទួលវភល មៗេទ េរពះរតូវករេពលេវលេធវចតិតឲយ
បនសងបសិ់ន។ ឡនរកុងេបកេចញផុតេទ បនសល់ទុកខញុឲំយេនខងេរកយេរកមតណំក់េភលៀង
រលឹមរសិចៗ។ េនេពលបនដកដេងហម រសូបយកអកសដរ៏តជកចូ់លេពញកនុងសួតេហយ ចតិត
ែដលចង់ទទួលទូរស័ពទ កច៏ប់េផតមសនសមឹៗចូលខលួនមកកនុងគនិំតខញុ។ំ ខញុ េំរបៃដកនុងមេនគតិ ចុច
ទទួលទូរស័ពទេនកនុងកបល៖ 

«អឡូ!...» 
«កុរំបញប់បទិទូរស័ពទណ៎! សុេំទសផង ែដលេនសុខៗក៏ទូរស័ពទមកែបបេនះ។ អនកនង

របែហលជភញ ក់េផអលមនិខន ែតខញុមំនិែមនទូរស័ពទមកេដមបរីខំនេទ!» 
សេំឡងមនុសសរបុសនិយយតបមក គជឺសេំឡងែតមួយនឹងបុរសពីមុន។ ខញុ នឹំកផទួនពកយ

េគេនកនុងចិតត «មនិែមនទូរស័ពទមកេដមបរីខំន...» សត ប់េមលេទ ដូចជចងក់ែំបលងបនតិចអតប់នតិច
យ៉ងេមច៉មនិដងឹ។ ែតខញុគំតិថ ខញុ រំតូវែតតបេទេគវញិតមឧបករណ៍ ែដលកពុំងេធវករេនកនុង
កបល។ របែហលមកពីេហតុករណ៍េនះចែមលកេពកេទដងឹ ឬេបមនិកប៏ណត លមកពីខញុមំនិទមល ប់
និយយជមួយអនកដៃទ េទបេធវឲយខញុទំទួលអរមមណ៍ថ ភយ័ញប់ញ័រខុសធមមត។ 

«អឺ... មនិដងឹថគួរនិយយែបបណលអេទ... េរពះេពលេនះខញុកំពុំងនិយយទូរស័ពទែដល
ខលួនឯងរបឌិតេឡង កនុងអរមមណ៍រេវ រវយប៉ុេណណ ះ។» 

«ខញុកំដូ៏ចគន  ខញុកំពុំងេរបទូរស័ពទ ែដលខលួនឯងរសៃមេឡងមកែដរ។» 
«ចុះេលក សគ ល់េលខទូរស័ពទរបស់ខញុ េំដយរេបៀបណ? េមច៉កពូ៏ែកដងឹេម៉លះ! ខញុចំបំនថ 

េលខខញុគំម នេនកនុងរបពន័ធទូរស័ពទេទ។» 
«ខញុ េំចះែតចុចេទសម នៗែដរ... េនះខញុ ចុំចជង១០ដងេហយមនិចូលេសះ េទបសេរមចចិតត

ថ នឹងចុចេមលមតងេទៀតជេលកចុងេរកយ េបមនិចូលនឹងឈប់! ែតៃចដនយក៏ចុចចូលទូរស័ពទ
អនកនងលមម។» 
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«សុេំទសែដលខញុផំត ច់ទូរស័ពទេលកេចល េនេពលេលកចុចចូលមកកលពីដបូំង។» 
«បទមនិអីេទ េរពះទូរស័ពទខញុកំម៏នរបពន័ធរកសទុកតណំ ែដលធល ប់េហេចញែដរ។» 
េចញពីចណំតែដលរថយនតរកុង ដក់អនកដេំណ រចុះេទដល់ផទះរបស់ខញុ  ំមនរយៈចមង យ

របមណបរីយែមរ៉ត។ តមផលូ វគម នមនុសសេធវដេំណ រេសះ ៃផទេមឃរគបដណត ប់េដយដុពំពកេខម
េដរដស ែដលេធវឲយលហំទងំមូលសថិតេនកនុងសភពងងឹតសលុប។ ផទះនីមួយៗែដលតេរមៀបគន
អមសងខងផលូ វ ក៏គម នពនលឺេភលងអពូំលចងំជះមកេរកែដរ បងអួចនីមួយៗបទិជតិទងំអស់ គហឺក់
ដូចជផទះែដលគម នមនុសសរស់េន។ េបេគេមលពីចមង យ ែមកេឈងប់សងួតៗែដលរតូវខយល់បក់
ឲយេររេំទមក េរបៀបបននឹងៃដមនុសសែដលមនមឌតូចសគមរហូតេមលេឃញែតឆអងឹ កពុំងបក់
ៃដេហនរណមន ក។់ 

ខញុយំកកែនសងបង់កមករុមុំខចប់ពីចុងរចមុះចុះមកេរកម េហយេដរេចញយឺតៗរពមទងំ
គតិសមឹងសម ធYបេណត រ េទនឹងសេំឡងែដលេនលនសុ់រំងកំនុងរបអប់កបលេនេឡយ។ បុរសេនះ
េឈម ះេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក។ េរៀងរល់ៃថង េគែតងបញជ ែខសចតិតនឹកគតិេទដល់ទូរស័ពទៃដ ែដលេគរបថន ចង់
បន ដូចែដលខញុធំល បេ់ធវជេរឿយៗែដរ។ េគពនយល់របប់ខញុថំ ខលួនេគផទ ល់ក៏ទទួលអរមមណ៍ថ 
ទូរស័ពទែដលេគនិមមតិេឃញេនះ កពុំងចប់េផតមមនរូបរងពិតរបកដេហយ។ េហតុដូេចនះ េទប
មុនេនះ េគកស៏កលបងេរបទូរស័ពទេនះេហេចញសកេមល េហយកប៏នភជ បែ់ខសទនំកទ់នំង
ជមួយខញុ។ំ 

«មនិគួរឲយេជឿេសះ...» ខញុ រំអូ៊តចិៗេចញមក។ េរកពីរូបខញុ  ំកេ៏នមនេគេផសងេទៀតែដលរកី
រយជមួយនឹងករេរបមេនគតិ រសេមរសៃមេទរកទូរស័ពទែដលខលួនរបថន ចងប់នែដរ។  

េពលេដរមកដល់មុខផទះ ខញុកំលូ៏កយកកូនេសែដលពយួរជប់នឹងកតបមកចក់ទវ រ។ 
«អឺ... សុេំទសណ៎! េនេពលេកតមនេរឿងចែមលកែបបេនះ ខញុគំតិចងស់កលបងតមដន

េមលេហតុករណ៍ទងំឡយសរជថមេីឡងវញិឲយបនចបស់បនតិច ដូេចនះេតខញុសុំនិំយយប៉ុណណឹ ង
សិនបនេទ?» 

«បទមនិអីេទ! ខញុកំក៏ពុំងមនមនទិលចេំពះេរឿងេនះដូចគន  េហយខញុ នឹំងពិនិតយេមលេឡង
វញិែដរ េតេរឿងេនះវេកតេឡងយ៉ងដូចេមតច?» 

របសិនេបឲយខញុ និំយយតមករពិតេនះ  ខញុកំសុ៏រំបបថ់ េនេពលបននិយយគន ជមួយ
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក អរមមណ៍ែដលធល ប់ែតកេណត ចកែណត ងពីមុន កែ៏របជទទួលបនភពកក់េកត ខលះៗ ែតវ
កេ៏ធវឲយខញុសំមុគសម ញរពមៗគន ែដរ។ 
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ខញុដំក់ទូរស័ពទេនកនុងមេនរមមណ៍ចុះ េហយេដរចូលផទះ។ ផទះែដលបទិទវ រេចលគម ន
មនុសសេន សង ត់ឲយរជង។ំ េពលេបកទវ រចូលេទ ខញុមំនអរមមណ៍ថ ភពងងឹតកពុំងហមត់រង់
ចខំញុ  ំ េទះេបរល់ៗៃថងខញុមំនិែដលយកចតិតទុកដក ់ នឹងេរឿងអស់ទងំេនះផង។ ែតមនិដងឹថេហតុ
អវីៃថងេនះ ខញុ ែំបរជទទួលអរមមណ៍ថ ផទះែដលមនែតខញុ េំនមន ក់ឯង គួរឲយភយ័ខល ចយ៉ងេនះ? 
ភពឯេកកេណត ចកែណត ង បនេលចេចញជរូបរងមួយរេំពច រហូតេធវឲយខញុ រំតូវរបញប់េបក 
េភលងេនកនុងបនទបទ់ទួលេភញៀវ និងបនទបផ់ទះបយភល មៗែដរ។ 

ខញុ េំរៀបចឆុំងកេហវេកត ៗដក់ែកវ េហយកចូ៏លេទេរកបរសកេហវឧណហ ៗ េនកនុងបនទប់
ទទួលេភញៀវ។ ថវីេបខញុបំនេបកទូរទសសនេ៍មលបេណត រកេ៏ដយ ករ៏កែសែភនករបស់ខញុមំនិបនចប់
អរមមណ៍េមលែដរ។ ខញុ េំនសង ត់េសងៀមគតិេទដល់េរឿងបុរសេឈម ះេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកមួយសនទុះធ។ំ េគ
របែហលជគម នរូបរងពិតរបកដេទ គឺអចជមនុសសែដលខញុ រំសេមរសៃមេឡងែបបែតមួយ ដូច
គន នឹងទូរស័ពទកថ៏បន។ េសចកតីរតូវករខងផលូ វចតិត អចនឹងសងតួេលខ នេឡងមក េដមបតីបសនង
េសចកតីរតូវកររបស់ខញុ  ំ ែដលចងម់ននរណមន ក់មកជែជកេលងេដយខញុមំនិបនដងឹខលួន។ គួរែត
អចេទរួចេរចនជង េបថខញុ េំចះេរបែខសចតិតទកទ់ងជមួយអនកៃទបន។ ែតេនះមនិែមនេទ! ខញុ ំ
ពិតជឆកួតែមនែទនេហយ! ឆកួតដល់ថន ក់េទបេងកតតួេលខ នេឡងមកមន ក់េទៀត េដមបបីនគន ជ
មតិតមកជែជកគន េលង កុឲំយខលួនឯងេនកេណត ចកែណត ងេពក។ ែតវកេ៏ធវឲយខញុដំងឹថ ធតុពិតគខឺញុ ំ
រតូវករឲយរគបគ់ន្ រពមទទួលយករូបខញុ  ំ ចូលេទកនុងចេំណមពួកេគែដរ  េហយក៏កនែ់តចបស់
េទៀត គខឺញុ រំតូវករជែជកនិយយេលងជមួយអនកដៃទខល ងំករមតិណ...។ េទះបីជេពលេនកនុង
ថន ក់េរៀន ខញុ ែំកលងេធវជរពេងយកេនតយ មនិចប់អរមមណ៍នឹងករគម ននរណមកជែជកជមួយក៏
េដយ ក៏េនកនុងជេរមចតិតដ៏ែសនេរជរបស់ខញុ  ំ កពុំងពុះេពរេហយចងយ់ែំរសកមកេរកខល ងំៗ 
េរពះខញុមំនិចងឲ់យេគេបះបង់រូបខញុ េំចល ឲយេនឯេកែតមន ក់ឯងេទ។ ករែដលខញុគំម នមតិតភកតិ
និយយេលងសូមបែីតមន ក ់ គជឺេរឿងគបសងកត់ផលូ វចតិតមួយ ែដលេធវឲយខញុផំត ច់ខលួនេចញពីេលក
ខងេរក  េហយែសវងរកេលកថមីមួយេទៀត តមែបបមេននិយម ែដលខញុអំចែសវងរកបនេដយ
កររសេមរសៃម តមមេនគតិេដយខលួនឯង។ 

ខញុសំងសយ័ខល ងំណស់! ខញុ រំតូវែតពិេសធនឲ៍យបនថ ទូរស័ពទេនកនុងចតិតវញិញ ណរបស់ខញុ ំ
េនះ ជអវីឲយពិតរបកដ។ មតងេនះខញុ រំតូវែតជអនកេហទូរស័ពទេទេគវញិមតង។ ែតថ... ខញុមំនិបន
សគ ល់េលខទូរស័ពទ របស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកេទ។ ចប់គន េរសច! នយមន ក់េនះកម៏ិនបនបងហ ញ េលខរបស់
ខលួន ឲយខញុ េំឃញែដរេនេពលេគទូរស័ពទមក។ េបដូេចនះ ខញុ រំតូវែតរងច់ឲំយេគជអនកេហទូរស័ពទមកខញុ ំ
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មតងេទៀត េទបអចនិយយគន ជថម។ី េនេពលេរឿងរ៉វរតូវែរបរកឡស់េទជដូេចន ះ ខញុកំស៏ក
លបងចុចេទេលខ៨៥៥េដមបពិីេសធនថ៍ នឹងមនសេំឡងរបប់ពីពយករណ៍អកសធតុរបច ំ
ៃថងឬេទ។ ខញុ េំផទៀងរតេចៀកសត បទូ់រស័ពទែដលខលួនឯងនិមមតិេឡងមក េហយរងច់សំត ប់េដយចតិត
អនទះអែនទង។ ភល មេនះរសប់ែតមនសេំឡងទនភ់លន ់យ៉ងពិេរះរបស់នរមីន ក់ និយយេឡងថ៖ 

«សូមអភយ័េទស េលខទូរស័ពទែដលេលកអនកេហេចញ េនពុំទនេ់បកឲយេរបជផលូ វករ
េទ...» 

ខញុបំនតចុចេទេលខ៧៧៧េដមបសីត ប់អរតបតូ ររបករ់បចៃំថង ែតលទធផលគដូឺចេដម។ បនទ ប់
មក ខញុកំស៏កលបងទូរស័ពទេទេលខរបស់សថ នីយ៍េផសងៗ ែដលមនពិតេនកនុងរបេទស មនិថជ
សថ នីយ៍របស់ភន ក់ងរប៉ូលីស ឬសថ នីយ៍របស់ភន កង់រពនលតអ់គគសិភ័យេទ ែតែបរជទូរស័ពទមនិ
ចូលសូមបមួីយកែនលង។ បនតមកេទៀត ខញុកំស៏កលបងចុចេទេលខណែដលខញុចូំលចតិត គឺមនែត
សេំឡងនរេីនះតបមកដែដលៗថ េលខទូរស័ពទេនះេនមនិទន់េបកឲយេរបជផលូ វករេទ។ ែត
េរឿងមួយែដលគួរឲយចបអ់រមមណ៍គឺថ សេំឡងរបស់នរែីដលកពុំងនិយយេនះ ជសេំឡង
របស់នរណអីុែចស??? 

េរកយពីរទសំត ប់សេំឡងរបស់នរមីន ក់េនះ និយយនូវសមតដីែដលៗរបមណ១៥ដង ខញុ ំ
កច៏ប់េផតមសេរមចចតិតគតិថ នឹងសកលបងទូរស័ពទេមលមួយេលខេទៀត ជេលកចុងេរកយ 
របសិនេបមនិចូល នឹងឈប់ពយយមេហទូរស័ពទេចញេទៀតេហយ។ ខញុ េំចះែតចុចេលខេទសម នៗ
តមែតចតិតនឹកេឃញ េហយរងច់សំត ប់សេំឡងទទួលេដយគម នសងឃមឹទុកេសះ។ ែតភល មេនះ 
រសប់ែតមនសេំឡងមួយឮេឡង ខុសែបលកពីសេំឡងរបស់នរេីលកមុន។ គជឺសេំឡងែដល
របប់ឲយដងឹថ ទូរស័ពទកនុងមេនគតិរបស់ខញុកំពុំងភជ ប់បណត ញេទទូរស័ពទមួយែខសេទៀត េនទី
ណមួយកែនលងេហយ។ េទះបីជគម ននរណេនែកបរៗេនះក៏េដយ កខ៏ញុ េំនែតេធវកយវកិរ
ឡឹបលៗ េរពះចង់លកប់ងំមនិឲយនរណដងឹថខញុកំពុំងេធវអវី។ 

«អឡូ...» 
េនទីបផុំតក៏មនសេំឡងនរមីន ក់ ឮេឡងេចញពីែខសទូរស័ពទមខ ងេទៀត។ ខញុ វំលិវល់រហូត

េធវអវីកម៏និរតូវ មនិដងឹថគួរនិយយអវី េធវដូចេមតចលអ? ខញុ េំនែតគតិេទៀតថ នងអចជមនុសស
ែដលខញុ រំសេមរសៃមេឡងមកមន កេ់ទៀតកថ៏បន។ 

«អឺ... សុេំទសណ ែដលេនសុខៗ កទូ៏រស័ពទេទែបបេនះ!» 
«មនិអីេទ េពលេនះខញុកំពុំងទេំនរលមម ចុះនងេឈម ះអវីច៎!?» 
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េនេពលឮនងសួរេឈម ះ ខញុកំ៏របប់ករពិតដល់នង េហយនងឧទនតបមកវញិ៖ 
«េឈម ះចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនហន៎... ចែំណកខញុ េំឈម ះេចតនេចតនេចតនេចតន ជនិសសតិមហវទិយល័យ។ សត បេ់ទនង 

ដូចជេនភ័យៗេផអលៗយ៉ងេមច៉មនិដងឹ ហកដូ់ចជមនិទន់ថនកឹនឹងករនិយយទូរស័ពទ តម     
រយៈែខសចិតតេសះ។» 

ខញុ រំបប់េចតនេចតនេចតនេចតនថ ដូចពកយនងនិយយពិតែមន េហយកនិ៏យយេរឿងែដលបនទទួល
ទូរស័ពទពីបុរសេឈម ះេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ែដលខលួនឯងកម៏និបនសគ ល់េគពីមុនមកផងេនះ ឲយេចតនេចតនេចតនេចតន    
សត ប។់ 

«អនកែដលជួបនឹងេរឿងែបបេនះ ែតងែតបត់សម រតពីីដបូំង អរមមណ៍េគវលិវល់ និងេងឿង
ឆងល់ទងំអករៈភ័យៗខល ចៗ។ វជេរឿងធមមតេទ កុយំកេទគតិេរចនអី!» 

េចតនេចតនេចតនេចតនេរបទូរស័ពទេនកនុងមេនគតិ និយយេរឿងផទ ល់ខលួនរបបខ់ញុជំេរឿយៗ។ នងមន
អយុ២០ឆន  ំ េពលេនះបនេចញឆង យពីផទះ មករស់េនខងេរកែតមន កឯ់ង។ េចតនេចតនេចតនេចតននិយយ
ជមួយខញុ េំដយសេំឡងកកេ់កត  ទនភ់លន ់និងសងប់សង ត់ េធវឲយខញុ ែំដលកពុំងខវ យខវល់ចិតតេរចន បន
រកីរយេឡងវញិខលះៗ េរពះហក់ដូចជបនទទួលចហំយកកេ់កត ពីរងវងៃ់ដនងយ៉ងេមច៉ក៏មិន
ដងឹ។ 

«ខញុកំធ៏ល ប់ដូេចនះែដរពីមុនមក ដល់យូរៗេទក៏េធវចតិតបនេដយខលួនឯង។ នងរបែហលជ
កពុំងគតិថ ខញុ និំងបុរសេឈម ះេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ជមនុសសែដលនងរបឌតិេឡង តមមេនគតិែមនេទ?» 

ខញុភំញ កេ់ផអលយ៉ងខល ងំ េរពះរតូវេចតនេចតនេចតនេចតនេមលចិតតធលុះ! នងរបប់ថ វជគនិំតែដលគតិ
ខុស េហយករ៏បប់ខញុ ពីំរេបៀបេធវពិេសធន៍ េដមបឲីយដងឹថ េតវជេរឿងពិត ឬមនិែមន។ 

«េលកេរកយៗ េបេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកទូរស័ពទមកេទៀត រតូវសកលបងេរបវធិែីដលខញុ រំបប់ ពិេសធន៍
េមលណ៎! ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតននឹងដងឹថ េគមនរូបរងពិត ឬរគន់ែតជកររបឌតិ។» 

«េបអីុចងឹ ករពិេសធន៍ មនែតវធិីដស៏មុគសម ញមួយែបបេនះេទ?» 
«អឺ... ករពិតមនវធិងីយជងេនះេទេទៀត ែតខញុមំនិរបប់េទ ទុកឲយគតិេឃញេដយខលួន

ឯងចុះ!» 
«េគរបែហលជ មនិទូរស័ពទមកេទៀតផង កថ៏បន...» 
«េគពិតជទូរស័ពទមក េជឿចុះ!» 
េចតនេចតនេចតនេចតននិយយេដយកតេីជឿជក់េនកនុងចតិត។ េរកពីេនះ នងបននិយយេរឿងរ៉វេផសងៗ 

អពីំទូរស័ពទែដលេមលមនិេឃញេនះ ជេរចនេរឿងដូចជ មនិថេយងនិយយសេំឡងខល ងំៗ
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ករមតិណ ឬេនែកបរៗេយងមនសេំឡងអវីលន់ឮកេ៏ដយ កទូ៏រស័ពទេនចុងែខសមខ ងេទៀតមិន
បនឮសេំឡងទងំេនះែដរ។ ករនិយយឆលងតមែខសចតិត េដយសមលងឹសមឹងសម ធYេទទូរស័ពទេន
កនុងកបល េឃញថជវធិែីតមួយប៉ុេណណ ះ ែដលេធវឲយអនកទងំសងខង អចទនំកទ់នំងគន បន។ 
ទនទឹមនឹងេនះ មច ស់ទូរស័ពទែតងែតមិនសគ ល់េលខរបស់ខលួនឯង េហយេលខេនះេទៀតេសតក៏គម ន
េនកនុងរបព័នធែដរ េទបេធវឲយេយងមនិអចទូរស័ពទ េទសកសួរពត័ម៌នបែនថមបន។ េយងអច
េតេទរកអនកដៃទបន កេ៏ដយសរែតភពៃចដនយប៉ុេណណ ះ។ េនះជករពិត េរពះខញុកំម៏និសគ ល់ 
េលខទូរស័ពទរបស់ខលួនឯងដូចគន ។ 

«ទូរស័ពទនឹងរតូវដក់ឲយេហេចញ េដយមនិបងហ ញេលខេនេលេអរកងេ់ទ។ ខញុធំល បស់ក
លបងចុចដូរកមមវធិីេនះេចញ ជេរចនេលកេរចនសរមកេហយ ែតវេនែតមនិអចបតូ ររបពន័ធរកស
ទុកេដយសវ័យរបវតតេិនះបនដែដល។» 

ខណៈែដលកពុំងសត បក់រពនយល់របស់េចតនេចតនេចតនេចតន ខញុកំនឹ៏កេឃញភល មៗថ េលខទូរស័ពទរបស់
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ក៏មនិបនបងហ ញឲយខញុ េំឃញែដរ េនេពលេគទូរស័ពទមក។ របសិនេបេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកមនរូប
រងពិតរបកដែមន េតេគចុចេលខអវីខលះ េទបទូរស័ពទចូលមកខញុ។ំ ជងេនះេទេទៀត េចតនេចតនេចតនេចតនកប៏ន
និយយេរឿងសខំន់មួយេទៀតរបប់ខញុ ែំដរ។ 

«សត ប់ឲយចបស់ណ៎!... ជួនកលេពលេវលរបស់អនក ែដលេនខងចុងែខសទូរស័ពទទងំ
សងខង េដរមនិរតូវគន េទ។ និយយអីុចងឹ! េនខងហនុងេពលេនះ រតូវនឹងៃថងែខឆន ទីំប៉ុនម ន
េហយ?» 

េនេពលែដលខញុ រំបប់ចេមលយេទ េទបដងឹថេពលេវលរវងខញុ និំងេចតនេចតនេចតនេចតន េដរមុនេរកយ
គន ជេរចនៃថង។ តមពកយពនយល់របស់េចតនេចតនេចតនេចតន ខញុអំចដងឹបនថ នងកពុំងសថិតេនកនុងេលក
អនគត ែដលេពលេវលេដរេលឿនជងខញុ  ំរបែហលជ២េទ៣ៃថង។ 

«េបដូេចន ះរគបេ់ពលែដលេយងេរបទូរស័ពទ េយងរតូវគតិដល់េរឿងេពលេវលផងែដរែមន
េទ?» 

«មនិចបំចេ់ទ! េរពះភពខុសគន របស់េពលេវល នឹងសថិតេនេទៀងទត់ែបបេនះរហូត 
មនិផល ស់បតូ រេឡយ។ ដូចេនះ េនេពលេយងដក់ទូរស័ពទចុះេហយ េបេឃញថេពលេវលេន
ខងេយងកនលងេទ៥នទី េនខងេនះកក៏នលងេទ៥នទីដូចគន ។» 

តមេមលេទ េចតនេចតនេចតនេចតនកម៏និដងឹថ េហតុអវីបនជមនភពខុសគន រវងេពលេវល េកត
េឡងែបបេនះែដរ។ ខញុគំតិថ ជួនកលមូលេហតុអចសថិតេនរតង់ ករជបទ់ក់ទងគន រវងេលខ
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ទូរស័ពទេហយនិងេពលេវល ឬេបមិនដូេចន ះក៏អចេកតមកពីភពខុសគន របស់បុគគលមន ក់ៗែដល
េរបទូរស័ពទែដរ។ 

«បនតិចេទៀតេចតេចតេចតេចតសិកសិកសិកសិកអចនឹងទូរស័ពទមក ដូេចនះនិយយគន ប៉ុណណឹ ងសិនចុះ។ អឺ... ែមន
េហយ  ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនមនិចបំច់ខល ចែរកងចតិតអីេទ! ចងទូ់រស័ពទមកខញុ េំថមរណកប៏ន រគនែ់តចុចេល     
ប៊ូតុងដែដលេនះមកកេ៏រៀបរយេហយ េរពះខញុកំ៏េនចងជ់ែជកគន េលងជមួយចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនឲយបនេរចន
េទៀតែដរ។» 

ខញុបំនបញចប់ករសនទនជមួយេចតនេចតនេចតនេចតន េហយទទួលអរមមណ៍ថរកីរយយ៉ងខល ងំែដល
នងរបបថ់ ចង់និយយេលងជមួយខញុ ែំថមេទៀត។ េចតនេចតនេចតនេចតនេមលេទហកដូ់ចជមនុសសចស់ទុំ
ណស់ នងមនិភ័យ មនិញបញ័់រ េនេពលជួបជែជកគន ជមួយអនកដៃទ ែដលមនិធល បស់គ ល់ពី
មុនមក។ នងពូែកនិយយែមន ខុសឆង យពីខញុ  ំដូចេមឃនិងដអីុីចងឹ។ 

ពីរេម៉ងេរកយមក េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកកទូ៏រស័ពទចូលមក។ េលកេនះខញុសំងកត់អរមមណ៍ភយ័ខល ច
បនេហយ! 

«បនទ ប់ពីដកទូ់រស័ពទចុះ ខញុកំ៏រតឡប់េទគតិសរជថមថី អនកនងអចជមនុសសែដលខញុ ំ
រសេមរសៃមេឡងមកកថ៏បន។» 

េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនិយយែបបេនះេចញមក។ េចតនេចតនេចតនេចតនកត ី បុរសមន កេ់នះកត ី រួមទងំអនកដៃទៗេទៀតកតី 
របែហលជគតិែបបេនះរគប់ៗគន េហយ។ ខញុ ឆុំងកេហវែថមមួយែកវេទៀត េនេពលែដលនិយយ
េរឿងែដលេចតនេចតនេចតនេចតនរបប់    ឲយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកសត ប។់ េទះបីជេពលេនះ ប៉ម៉កម់កឈរេមលខញុ េំនែកបរៗ
ខលួនកេ៏ដយ កពួ៏កគត់មនិអចេមលដងឹេឡយថ ខញុកំពុំងេធវអវី  ជមួយអនកណ... េរពះប៉ម៉ក់
អចេមលេឃញរតមឹខញុកំពុំងេរបសល បរព កូរកេហវេនកនុងែកវេទមកប៉ុេណណ ះ។ ចែំណកមត់
របស់ខញុ  ំក៏មនិបនកេរមកសូមបបីនតិច។ 

«េពលេនះខងខញុ  ំេម៉ង៧យប់!» 
«ចែំណកខងខញុ  ំេម៉ង៦!!??» េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកតបមកវញិ។ 
ខញុ និំងេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក រស់េនកនុងេពលេវលខុសគន មួយេម៉ង មនិខុសគន េរចនដូចេពលេនខង

េចតនេចតនេចតនេចតនេទ។ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកេរបជវីតិកនុងៃថងែខឆន ែំតមួយជមួយខញុ។ំ ជវីតិេគរបរពឹតតេទេនកនុងអតតីកល 
េរកយខញុចំនួំន៦០នទីលមម។ 
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«េបដូេចន ះ េដមបជីករពិេសធន៍ថ េយងទងំពីរមនរូបរងពិតរបកដែមន េយងសក
នគំន ពិេសធនត៍មវធិែីដលនរេីនះរបបល់េមល៍ លអេទ?» េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកេសនខញុ  ំេរកយពីេគបនសត ប់ 
វធិពិីេសធន៍ែដលេចតនេចតនេចតនេចតនរបប។់ 

ដបន់ទីេរកយមក ខញុបំនធក់កងម់កដល់ហងលក់ទនិំញធមួំយ។ េទះបីជបរេិវណជុំ
វញិេនះរតូវភពងងឹតរគបដណត បអ់ស់េទេហយកត ី ែតខងកនុងហងមនេភលងភលឺចញិច ចចងំជះ
មកេរកដូចេពលៃថង។ ខញុ េំនរកសភជ បទូ់រស័ពទកនុងមេនគតិ ជមួយែខសទូរស័ពទរបស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកដូច     
េដម។ ពីរនទីបនទ ប់មក េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកករ៏បប់ខញុថំ េគកប៏នេទដល់ហងលក់ទនិំញមួយដូចគន ។ េប
ដូេចនះ មននយ័ថមុនេនះរបមណ៥៨នទី េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកពិតជបនចូលេទកនុងហងលក់ទនិំញ
ណមួយយ៉ងរបកដ។ ខញុឈំរេនមុខតូបលក់ទសសនវដត ីតមករេសនរបស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក។  

«ៃថងេនះជៃថងែដលទសសនវដតីរកបមរណៈរកបមរណៈរកបមរណៈរកបមរណៈ េចញផសយរបចសំបត ហ៍។ េតហងែដលអនក
នងេទដល់ មនលក់រករករករកបមរណៈបមរណៈបមរណៈបមរណៈេទ?» 

«ច៎ស! មន...» 
«អនកនងធល បអ់ន រករករករកបមរណៈបមរណៈបមរណៈបមរណៈេទ?»»»»    
ខញុសំរភពរបប់តមរតង់    ថមនិធល បអ់នេសះពីមុនមក។    
«ខញុកំដូ៏ចគន !    េបអីុចងឹមននយ័ថេយងទងំពីរនក់    េនមិនទន់ដងឹពីខលឹមសរខងកនុង    

របស់ទសសនវដតេីនះ    ថសរេសរពីអវីខលះេទ។»    
«វេទបែតដកត់ងំលកេ់នៃថងេនះជៃថងដបូំង...    គម នផលូ វែដលេយងធល បអ់នវពីមុនមកកកក

េនះេទ។    េបអីុចងឹខញុសុំេំធវជអនកសួរមុនណ៎...    េនទពំរ័ទី២៧របស់រកបមរណៈរកបមរណៈរកបមរណៈរកបមរណៈ    មនសរេសរេរឿង
េខម ចមួយ    មនចណំងេជងថដូចេមតច?»    

ខញុសំកលបងសួរេទេចតសិក    ែដលខញុខំ លួនឯងកម៏និដងឹថ    ចេមលយយ៉ងេមច៉ផង។    
«ចមួំយែភលត    ខញុ រំកេមលបនតិចសិន!»    
េនះគឺជវធិែីដលេចតនេចតនេចតនេចតនរបប់    េដយរតូវឲយអនកមខ ងេទៀតែសវងរកចេមលយ    ែដលខលួនេយង

ផទ ល់ក៏គម នផលូ វនឹងដងឹមុន។    តមរយៈចេមលយែដលេឆលយមក    រតូវឬខុសេនះេហយែដលេធវឲយ
េយងដងឹថ    ៃដគូមខ ងេទៀតមនរូបរងពិតរបកដ    ឬអត។់    

«េរឿងេខម ចេនទពំរ័ទី២៧    គឺជទពំ័ពព័័ពរ័មួយែដលមនែផនកខលះៃនេរឿង    ទយទឡនេខម ច    
របស់អនកនិពនធយមបល    គជឺរបេភទេរឿងខលីមួយភគចប។់»    
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េចតសិកេឆលយមកេហយ!    របសិនេបជចេមលយែដលរតមឹរតូវ    នឹងអចបញជ ក់បនថេគ
ែដលសថិតេនខងចុងែខសមខ ងេទៀតេនះ    ពិតជមនជវីតិនិងរូបរងេនេលេលកេនះរបកដែមន    
គមឺនិែមនេនកនុងេលកមេនគតិរបស់ខញុ េំទ។ 

ខញុចំបយ់កេសៀវេភរករករករកបមរណៈបមរណៈបមរណៈបមរណៈ ែដលដក់តងំេនខងមុខខញុ មួំយកបលមកអន េហយ
េបកេទរកទពំរ័េនះ។ េពលេនះ ខញុកំដ៏ងឹថបុរសេឈម ះេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក គពិឺតជមនុសសែដលរស់េន 
េលេលកេនះរបកដែមន។ 

េលកេនះដល់េវនេគសួរខញុមំតងេហយ! ខញុ រំតូវពិេសធន៍ឲយេគដងឹថ ខញុកំម៏នរូបរងពិត
របកដែដរ។ 

«េនទពំរ័ទី៧២ជទពំរ័រូបភព េតេនចេនល ះរូបនីមួយៗមនសរេសរខលឹមសរ ដូចេមដច
ខលះ?» 

ខញុផំទ ត់សនលឹកទសសនវដតី េទទពំរ័ែដលេគរបប់េដយចតិតអនទះសរ៖ 
«មនរូបមនុសសអតក់បល និងខលះេធវកយវកិរែបលកៗ េហយកម៏នសរេសរពកយគួរឲយរពឺ

ខល ចេនពីេរកមផងែដរ...» 
ពកយទងំេនះេរគតរគត េរបភសអសុរសគួរឲយេខពមរេអម អនេហយកលណ ខញុ ំ

រសប់ែតរនធតច់តិតេសទរែតគងំេបះដូង! 
«សអីេគ?... េឆលយឲយចបស់បនតិចេមល! ...េណហ យៗ!!! ចបំនតិច ខញុកំពុំងេបកេទទពំរ័េនះ 

េហយ។» 
េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកថដូេចន ះបនបនតិច ក៏ែរសកេឡងែបបខកចតិត៖ 
«សុេំទស! ...ដូចអនកនងថែមន។ អីុចងឹ អនកនងកម៏នរូបរងពិតែដរ!!!» 
សត ប់េគេហយ កនុងចតិតខញុកំផ៏ទុ ះសេំណ ចេចញមក។ េទះបជីខពំយយមលក់ទឹកមុខមនិ

ឲយេគដងឹកេ៏ដយ កស៏េំឡងេសចេនះ ហកដូ់ចជបនរសត់េទដល់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិករួចេទេហយ។ ខញុ ំ
េននឹកេអៀនេនេឡយ េនេពលដងឹថេគបនឮសេំឡងេសចរបស់ខញុ។ំ េបេរបៀបេធៀបករ
និយយគន តទល់ចេំពះមុខធមមត និងករនិយយគន តមទូរស័ពទកនុងមេនគតិ េឃញថនឹង
លក់េលៀមអរមមណ៍េនកនុងចតិត មនិឲយៃដគូមខ ងេទៀតដងឹបនេដយពិបក។ 

ថវេីបេយង បនពិេសធនគ៍ន េទវញិេទមកដងឹថ មន ក់ៗ សុទធែតមនរូបរងពិតេហយក៏
េដយ កេ៏យងេនែតបនតផល ស់បតូ រសួរគន េទវញិេទមកេទៀត ជេរចនសណួំរេរពះករេលងសទ ប
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សទងច់ង់ដងឹអពីំគន េនះ សបបយខល ងំណស់! ដល់េពលរបទះពកយចែមលកៗែដលេយងពុយំល់
នយ័ េយងក៏នគំន េសចកអ កកអ យរពមៗគន  េឡងលន់រងេំពញរបអបក់បលែតមតង។ 

េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ទូរស័ពទមករកខញុជំញឹកញបេ់រឿយៗ។ ដបូំងេយងនិយយគន ខលីៗ លុះតៗមកក៏
ចប់េផតមែវងេទយូរេទជលដំប់ ជួនកលមួយេម៉ង េហយជួនកលេទៀតក៏២េម៉ង។ ខញុកំម៏និ
ដងឹដូចគន ថ ខលួនឯងចប់េផតមទនទឹងរងច់ ំសេំឡងទូរស័ពទរបស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកេហចូលមក តងំពីេពល
ណ។ េនសលេរៀន េពលេម៉ងសរមក ខណៈែដលរគបគ់ន  កពុំងរបែឡងគន េលង យ៉ង
សបបយរកីរយ ខញុកំច៏បេ់ផតមអងគុយអែណត តអណតូ ង រងច់ឲំយសេំឡងេភលងេហចូលកនុងទូរស័ពទ
លនឮ់េឡង។ េនេពលមនទូរស័ពទេហចូលមក ខញុ េំសទរែតហកេ់ទចប់សរងគប់ទូរស័ពទ េនកនុង
មេនគតិេនះ មនិឲយរបូតេចញពីៃដបនេឡយ។ គឺហកដូ់ចជអនកេទស ែដលបនទទួលករ
អនុញញ តឲយេចញមកេដរេលងេនខងេរកគុកដូេចន ះែដរ។ ជករពិតពកយថអនកេទសសរមប់
ខញុ  ំ  រគន់ែតជពកយែដលេលកយកមកេធវជឧទហរណ៍ែតប៉ុេណណ ះ ខលួនខញុផំទ ល់ក៏មនិធល ប់រតូវេគ
ចប់ឃងំទុកេនកនុងគុកែដរ។ 

េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកមនអយុ១៨ឆន  ំ េរចនជងខញុ មួំយឆន ។ំ េគហក់ដូចជរស់េនឆង យែសនឆង យពី
ខញុ។ំ របសិនេបជះិរថយនតឈនួល េហយបនតជះិរថយនតរកុងមកសថ នីយ៍ធ ំ េគអចនឹងចណំយ
េពលអស់របមណពី១០ េទ ១២េម៉ង។ 

«ខញុជំមនុសសគម នមតិត!»  
េទះបីជេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនិយយដូេចនះ ែតតមករបននិយយគន តមទូរស័ពទជមួយេគ មនិគួរ

ឲយេជឿេសះ ថេគជមនុសសរបេភទែបបេនះ។ 
«ខញុកំដូ៏ចគន !» 
«ពិតែមនឬ? ខញុមំនិគតិែបបេនះេសះ! ែតេណហ យ... ចតទុ់កថខញុ រំពមេជឿករួ៏ចគន ។     ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន

យល់ដូចខញុ េំទ េនេពលេយងនិយយគន តមទូរស័ពទនិមមតិ េយងហក់ដូចជកល យជមនុសសមត់
រអិល ពូែកនិយយ េរពះមនិថជេរឿងអវេីទ ឲយែតេយងគតិដល់វភល ម មតេ់យងករ៏បូតនិយយ
េចញមកទងំអស់។» 

េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកកម៏និខុសពីខញុ ែំដរ... េគគម នមតិតភកតិែដលលមមទុកចតិត អចនិយយគន េលងបន
េដយភពសនិទធសន លេឡយ។ 

«និយយេនះមនិែមនមនេមទនភពេទណ៎! ែតគតិេទេមល េបេពញមួយៃថងតងំពី
រពឹកេដរចូលមត់ទវ រសលេរៀន រហូតដល់េពលលង ចេចញពីេរៀនវញិ ក៏ខញុ េំនែតមនិទនប់ន
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និយយជមួយនរណ សូមបែីតមួយម៉ត។់ សរមប់ខញុ  ំ េរឿងែបបេនះ វកល យជេរឿងធមមត េកត
េឡងជរបចេំទេហយ!» 

ែមនេហយ! វមនិែមនជេរឿង ែដលគួរឲយមនេមទនភពេទ។ 
«កលេនះ ខញុ ែំតងែតគតិថ តេទជវីតិខញុ រំបែហលជរតូវកល យជែបបេនះ រហូតរល់ៗៃថង

េហយ។ គួរឲយែបលកណស់! ពិភពេលកេយងធទូំលយដល់ថន ក់េនះេហយ ែបរជគម ននរណ
េដរមកែកបរៗខញុ េំទវញិ គហឺក់ដូចជខញុ េំនះកពុំងសថិតេនកណត លសមុរទខសច ់ែដលគម នមនុសស
រស់េនដូេចន ះ។ ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនរបែហលជគម នផលូ វ នឹងយល់ពីអរមមណ៍ភយ័ខល ចែបបេនះេទ...។» 

ខណៈែដលេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកនិយយេរឿងេនះឲយខញុសំត ប ់ គជឺេពលែដលខញុកំពុំងឈរចរំថយនត
រកុង េនខងមុខសលេរៀនែតមន ក់ឯង។ ជេំនរកកតកិរតជករ់សឹបរជបដល់ឆអងឹ បនផត់មក
បះ៉ៃផទមុខខញុ។ំ ខយល់ដដេងហមពណ៌ស ែដលបភំយេចញមកេនះ ហក់ដូចជដួងវញិញ ណែដល
កល យជទឹកកក កពុំងអែណត តរតែសតេចញមក។ 

«ខញុយំល់ចបស់ណស់ អពីំអរមមណ៍ែបបេនះ...» ខញុបំេងហរវចតចិៗ តមកសួំលអរមមណ៍ 
ែដលេជគជ ំេដយមេនសេញចន។ 

េរកយៗមក េយងក៏ទូរស័ពទទកទ់ងគន ទងំយប់ទងំៃថង េដយមនិបចអ់ស់ៃថលទូរស័ពទ 
េរពះទូរស័ពទេនកនុងកបលរបស់េយងទងំពីរ កពុំងសថិតេនកនុងរយៈេពលបេរមេសវកមមមនិគតិ
ៃថលរគបេ់ម៉ង។ ខញុធំល ប់ទូរស័ពទេទសួរេចតនេចតនេចតនេចតន នងកម៏និធល បទិ់ញកត បញចូ លទឹករបក់ែដរ។ េយង
និយយេរឿងេផសងៗ របស់គន េទវញិេទមក មនិថជេរឿងេសៀវេភរបេលមេលក ែដលធល ប់
អន េរឿងែដលខញុកំពុំងពិបកចតិតេរពះេកតមុន េរឿងយីេហថន ដុំសេធមញែដលកពុំងេរប ឬេរឿង
បទចេរមៀងែដលចូលចតិតសត ប់ េហយេពលេនះេយងនគំន ជែជកេរឿង ែដលខញុកំពុំងរបែមល
របមូលរបស់របរេផសងៗ ែដលមនរូបតុកកតដូេរម៉ុន។ េបឲយនិយយតមរតង ់ េពលេនះកនុងបនទប់
ខញុ  ំមនដក់តងំតុកកតដូេរម៉ុន មនិតចិជង៥០របេភទេនះេទ។ 

ចែំណកេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក ក៏និយយេរឿងរ៉វរបស់ខលួនេគ របប់ខញុយ៉ំងេរចនែដរ ដូចជកលពីតូច
ចូលចតិតេលងអវីខលះ? េរឿងែដលេគជិះកងដួ់លបកឆ់អងឹ េរឿងមហូបែដលេគចូលចតិត ឬេរឿងរូបថតេន 
កនុងអតតសញញ ណបណ័ណ ែដលេគថជរូបដអ៏រកក់េមលបផុំត។ 

«រូបេនះអរកកេ់មលណស់! ដល់ថន ក់យកមកេធវជកតបងហ ញខលួនកម៏និបន។ េន
េពលេទចុះេឈម ះជសមជកិេនកនុងហងជួលេសៀវេភ េពលហុចអតតសញញ ណបណ័ណឲយមច ស់
ហងេមល មច ស់ហងកេ៏ធវមុខសងសយ័ខញុភំល មៗ!» 
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ៃថងមួយេនះ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកកនិ៏យយេរឿងកែនលងចក់សរំម ែដលេគចូលចិតតេឆៀងចូលេមល
ជេរឿយៗ។ 

«េទះជរបបថ់ជកែនលងចក់សរំម ែតធតុពិតវជដវីលទេំនរ េនមតុ ផំទះខញុ េំដយែឡក
េសះ។ របសិនេបមនេគយកេរគឿងអគគសិនីចស់ៗ េទេបះេចលេរចន ទីេនះកក៏ល យជតបំន់
ចក់សរំមេរគឿងេភលងមតងមក ល។ េនទីេនះសងប់សង តល់អណស់ េរពះមនិសូវមននរណេដរឆលង
កត់េទ។ ខញុធំល ប់សកេទអងគុយឱបកបលជងគង់ េធវខលួនដូចទូទឹកកកចស់ៗ ែដលេឡងែរចសសីុ 
េហយរតូវេគយកេទេបះេចលេនទីេនះ។ លអមយង៉ែដរ របស់មួយចនួំនែដលេគយកមកេបះ
េចល ខលះកេ៏នេរបករបន។ ៃថងមុនខញុ រំបទះេឃញទូរទសសនព៍ណ៌មួយេរគឿង េពលខញុយំកេទ
ជួសជុលេលងៗ រសបែ់តេបកេមលេទ េឃញចបស់លអជងអថមីេទៀត!» 

«ពិតែមនឬ? របេសរេហយអីុចងឹ!» 
ៃថងមួយេពលេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិករបឡងភសអងេ់គលស ខញុបំនយកវចននុរកមអងេ់គលស-ែខមរ មក

ដក់ែកបរខលួន េដមបជួីយេបករកេមលពកយ េហយរបប់េគតមទូរស័ពទ។ ែតេមលេទហក់ដូចជ
ពិបកបនតិច េរពះេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកជសិសសថន ក់ទី១២ ចែំណកខញុជំសិសសថន ក់ទី១១ ដូេចនះចេំណះដងឹ
ខងភសអងេ់គលស របស់ខញុ េំនេខសយណស់។ េទះជយ៉ងេនះកត ី អវីែដលខញុបំនរបប់េទេនះ  
ខញុគំតិថ េទះមនិបនជួយេគេរចន ក៏បនជួយជរបេយជនខ៍លះៗសរមបេ់គែដរ។ ករលួចេរប
លបចិេនកនុងកររបឡងែបបេនះ មនិបនេធវឲយពួកេយងភយ័ខល ចបនតិចេសះ ថនឹងរតូវេគចប់
បន។ េរកពីនរណៗកេ៏មលេឃញថ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកកពុំងេឈង កមុខេធវវញិញ សរបឡង យ៉ងយក
ចតិតទុកដក់េនកនុងបនទប់េរៀនេនះ ក៏គម ននរណអចសេងកតេឃញ ឬដងឹហួសេលសពីេនះបន
ថ េនកនុងកបលរបស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក កពុំងនិយយេឆលយឆលងគន  ជមួយខញុយ៉ំងរបទក់រកឡែដរ។ លុះ
ដល់េវនខញុ រំបឡងគណិតវទិយវញិមតង េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកកជួ៏យខញុ េំដះរសយលហំតេ់ផសងៗេដយទកទ់ង
គន  តមទូរស័ពទែដលនិមមតិេឃញកនុងមេនគតិេនះ។ 

«ករជួយគន េទវញិេទមកែបបេនះ ពិតជលអពិតែមន!!!» េយងនិយយគន េរកយពីដងឹ
ថ លទធផលរបឡងបនសុទធែតពិនទុខពស់ៗ។ 

ជេរឿយៗ េនេពលខញុ េំរបែខសចតិត និយយទូរស័ពទជមួយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក        ភគេរចនេគកពុំង
អងគុយអែណត តអណតូ ងេនកែនលងេចលសរំមមង៉់ៗ  មនិរពមេទផទះសែមបងេសះ។ មិនដងឹថេគ
កពុំងអងគុយគតិពីេរឿងអវី??? 
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«េលកេរកយ េបេទកែនលងេចលសរំមេនះេទៀត កុេំភលចរកេមលកូនវទិយុតូចេហយ
រសលមួយទុកឲយខញុផំង ខញុចំងប់នវយូរមកេហយ!» 

េពលខញុ និំយយចប ់ េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកកេ៏សចេហយនិយយថ យល់រពម! េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកបនតេទៀតថ 
េគមនេសចកតសុីខណស់ េនេពលបននិយយជមួយខញុមំតងៗ។ 

«មនេសចកតីសុខឬ?» 
«បទ!» 
«េនះគជឺេលកទីមួយេហយ ែដលមនេគនិយយែបបេនះចេំពះខញុ។ំ ខញុ រំជួំលចតិតខល ងំ

ណស់!! កនលងមកខញុ ែំតងែតគតិរហូតថ  ខលួនឯងជមនុសសែដលមនគុណវបិតតិេរចន េនកនុងករ
របរស័យទកទ់ងជមួយអនកដៃទ។» 

«គុណវបិតតសិអីេគ?» េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកផទួនពកយខញុ  ំរេបៀបមនិយល់រសបតម។ 
ខញុកំេ៏រៀបរប់េរឿងរ៉វរបស់ខលួន ឲយេចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកសត ប។់ គជឺេរឿងរបស់េកមងរសី ដេ៏ឆតលងង់មន ក់ 

ែដលេពលជួបនិយយជមួយនរណ េរចនែតរតូវេគេមលេនកនុងរកែសែភនក យ៉ងអេណច  
អធម ឬេបមនិអីុចងឹ ក៏រតូវេគេសចចអំកឡកឡឺយថលងង ់ លងេ់ជឿសមតកុីហករបស់អនកដៃទ 
ែដលេគរគនែ់តនិយយេលងេទតមភសមនុសស។ 

«េទះនរណេមលមកថខញុកំសំក ែតខញុកំម៏និចង់េធវខុសឲយអនកដៃទេសចចអំកេទៀតែដរ។ 
ខញុខំល ចណស់! ខល ចរហូតមនិហ៊ននិយយជមួយនរណទងំអស់។ េពលមនេគមកនិយយ
សួរនមំតងៗ ខញុ ែំតងែតមនអរមមណ៍តកស់លុត េហយញប់ញ័រជនិចច។ រគបេ់ពលែដលខញុគំតិដល់
េរឿងេនះ ខញុ រំែមងទទួលដងឹថ ខលួនឯងរបែហលជមនិអចកល យជរបរកត ី ដូចមនុសសទូេទឯ  
េទៀតៗបនេទ។» 

«ខញុយំល់...» សមតីរបស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិកកកេ់កត  និងទនភ់លនខ់ល ងំណស់។ «ករែដលរតូវអនកដៃទ
េសចចអំក គជឺេរឿងមួយឈចឺប់ណស់! ែតវមនិែមនេដយសរចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនមនគុណវបិតតិេនះេទ 
គេឺដយសរេនជុវំញិខលួនចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន មនែតអនកនិយយសមតីមនិបរសុិទធេរចនហួសេពកេទវញិេត!» 

«សមតមីនិបរសុិទធ?» 
 «ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនរបែហលជនិយយ ជមួយអនកដៃទេដយភពេសម ះរតង់ និងសុទធចតិតចេំពះេគ

រគប់ៗ គន េហយ ែមនេទ? គនិឺយយរតង់ៗ តមអវែីដលខលួនគតិ មនិពុតតបុត មនិេរបកលមយ។ 
ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនកឈ៏ចឺតិតនឹងពកយកុហកេបករបស់ ែដលមនេរចនហួសេហតុេពកេនជុវំញិខលួន។ ែតមនិ
ចបំច់េទចប់អរមមណ៍នឹងេរឿងទងំេនះេទៀតេទ េរពះេពលេនះចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនបនពិេសធនឲ៍យខលួន
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ឯងបនេឃញចបស់េហយថ ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតនគម នបញហ អវីខុសរបរកតីេទ គដូឺចជេពលេនះអីុចងឹ! ចនិតនចនិតនចនិតនចនិតន
កពុំងនិយយជមួយខញុ  ំេដយគម នរដករ់ដុបអវីេសះ មនិែមនឬ?» 

ភពកកេ់កត ែដលេចញពីសមតរីបស់េចតសិកេចតសិកេចតសិកេចតសិក បនរកីសយភយចូលរជួតរជបេពញខលួន
របស់ខញុ  ំ េធវឲយខញុទំទួលអរមមណ៍ថ េសចកតីឈឺចបែ់ដលធល បញ់ញីំអរមមណ៍របស់ខញុ រំហូតមក ក៏
បនរលយបត់អស់។ ខញុសំបបយចតិតណស់ រហូតមនិដងឹថរតូវេធវយ៉ងេមច៉លអ េហយមកភញ ក់
សម រតីដងឹខលួនេឡងវញិ កេ៏នេពលែដលទឹកែភនកៃនកតរីេំភប បនហូរធល ក់មកេសមេជគេពញ
ថព ល់អស់េទេហយែដរ។ 

*** 
 
េពលខលះខញុកំប៏នទូរស័ពទេទរកេចតនេចតនេចតនេចតន។ េចតនេចតនេចតនេចតនជមនុសសចស់ទុ ំ េហយអចផតល់ករ

របកឹសបនរគបេ់រឿង។ េរកពីេនះេចតនេចតនេចតនេចតនចូលចតិតនិយយេរឿងេផសងៗ ទងំេរឿងសុខទងំេរឿងទុកខ 
ែដលធល ប់ជួបកនលងមក េរកយេពលចកេចញមកេរបជវីតិរស់េនខងេរកែតមន កឯ់ង។ េបមនិ
ដូេចន ះ កនិ៏យយេរឿងសកមមភពេផសងៗ េនកនុងមហវទិយល័យែដលនងកពុំងេធវ។ នងបន
ែណនហំវូមលងមុខលអៗ  ែដលមនរបសិទធិភពជួយបបំតមុ់នបនពូែក ដល់ខញុ េំទៀតផង។ 
សេំឡងរបស់េចតនេចតនេចតនេចតន ផតល់ឲយខញុ នូំវភពកក់េកត ទន់ភលន ់ េហយខញុ ែំតងកកេ់កត កនុងចតិតជនិចចេនេពល
បនសត បស់េំឡងេនះ។ ែតេទះបីជយ៉ងេនះកតី កខ៏ញុ េំនែតនឹកែបលកកនុងចតិតរហូតមកថ សេំឡង
របស់េចតនេចតនេចតនេចតន េមតចកដូ៏ចគន នឹងសេំឡងែដលខញុធំល បប់នឮពីមុនមកេមលះ៉? សត ប់េមលេទសុ ំេហយ
ថនកឹរតេចៀក ហកដូ់ចជទឹកថល ៗដក់ជប់េនកនុងកបលរបស់ខញុ។ំ 

«ខញុទំទួលអរមមណ៍ថ ហក់ដូចជធល ប់បនឮសេំឡងរបស់េចតនេចតនេចតនេចតន េនកែនលងណពីមុន
មកក៏មនិដងឹ... ឬកជ៏សេំឡងរបស់តរភពយនតកនុងទូរទសសន?៍» 

«ខុសគន រសឡះដូចេមឃនិងដអីុីចងឹ!» េចតនេចតនេចតនេចតនរបញបប់ដិេសធភល មៗ េនេពលឮចណំប់
អរមមណ៍របស់ខញុ។ំ 

ខញុ និំងេចតនេចតនេចតនេចតន មនចណុំចពិេសសដូចគន មួយ គឺចូលចតិតអនរបេលមេលក។ មនិថជ
េរឿងខលី ឬេរឿងែវងែបបណេនះេទ  េយងទងំពីរនក់ចូលចតិតអនទងំអស់។ េហតុដូចេនះ េទប
ខញុ ែំតងេរតករតអល នឹងករតមដនអនេសៀវេភលអៗ  ែដលេចតនេចតនេចតនេចតនបនែណន។ំ 

ជែជកគន កនែ់តយូរ ខញុកំន់ែតមនអរមមណ៍ថ ខលួនឯងបនចូលេទយ៉ងជតិសនិទធនឹង
សចឈ់មពិតរបកដរបស់នរេីឈម ះេចតនេចតនេចតនេចតន។ េចតនេចតនេចតនេចតនហកដូ់ចជមនិខឹង ឬសអប់េខពមនរណ
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េឡយ នងរសឡញ់រគប់ៗ គន េនេលេលកេនះ។ េបះដូងរបស់នងមនិសគ ល់ពកយថេរ សេអង
េសចកតីរសឡញ់ េហយតមរបមញ់យកេសចកតសីអប់េនះេទ។ នងផតល់េសចកតរីសឡញ់ ភព
ទនភ់លន ់ ឲយតងំពីរគួសថម រគប់ខសចតូ់ចៗែដលេនរយជុវំញិខលួន រហូតដល់លហំអវកសទងំ
មូលែដលេនេរកភពែផនដ។ី េចតនេចតនេចតនេចតនមនិធល បេ់សចចអំកឲយនរណេទ េនេពលែដលេគេធវខុស។ 
នងជរបេភទមនុសស ែដលរពមបងហ ញនូវភពខុសឆគងរបស់ខលួនឯង េដមបឲីយរគប់ៗគន បនដងឹ
បនេឃញ េបអវីៗទងំេនះអចទក់ទញសន មញញឹម និងភពរកីរយរបស់នរណមន ក់បន។
ខញុ េំគរពេកតសញប់ែសញង ចេំពះសនត នចតិតដទូ៏លទូំលយរបស់េចតនេចតនេចតនេចតន េហយទនទឹមនឹងេនះខញុកំ៏
បនដងឹថ ខលួនឯងេនទនេ់ខសយខល ងំណស់ ចេំពះពិភពេលកទងំមូល និងខវះខតបទ
ពិេសធន៍យ៉ងេរចន ចេំពះជវីតិមនុសសជតិ។ ខញុលួំចេបតជញ ចតិតថ េនៃថងណមួយខញុ រំតូវែតកល យ
ជមនុសសមន ក ់ែដលដូចនឹងេចតនេចតនេចតនេចតនឲយបន។ 

«េចតនេចតនេចតនេចតនធល បរ់សឡញ់បុរសណឬេទ?» ខញុធំល បស់កលបងសួរនងែបបេនះ េដយករចង់
ដងឹ ែតខញុ េំនែតទទួលបនចេមលយ មនិចបស់លស់មកវញិដែដល។ 

«ធល ប់! ែតេរចនឆន មំកេហយ...» 
 


