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«ខ�ុ ំបគស៉មែថថងងំណរ្ុណចំេេពរនិមច៉មចិតច តនងករអកសចរតិ ក�ជ៉ចរអ� ៃជរបស់ខ�ុ ំដ 

ស៉មប�� កថ់ អចេ់រេង េ េ ពត�ងងួ គជកែនថង េពមេវល សុគ�ែតររាបាិតពជង�កនិពន� កងំងស់ 

េហេដែែក រពិពណព នេនពេគះតេអត ្ររពិពណព ន ិអតរមេណភ របស់នរ ជេណគ 

ក�ុងសមំខងមុខ (មនិែមនសមំេនពេគ) ែជមផ�ុាសែព ពជតកបកកិរ ិិ របស់ង�កនិពន�ដ 

តាសំេហតុេនព ខ�ុ ំបគស៉មេមមច ងតាសំគុករមុន មេបរពិពណព នេនព ខុសពជ 

តរមេណភ ពិតាបកជរបស់នរ ជេណគដ 

សា ប់រតន ស៉មគសនិក េមមច ងណំេកសគុករមុនផងែជរេុចុព 

ាបសិនេប នេកពេពចនភឆួំ៍ ួង ំមនិសមរមព ំមនិកនជ់ម់កាមតិ ែជមគសនិកូន 

បនាសៃមយពជចំណងេូងរបស់ង�កនិពន� ជកតិជ៉ចបនេរះបេបម់កខងេមផង 

ណង�កនិពន�ក�ខនសរេសរេរេងខថជម�រ:តំណស់េហែជរដ តាសំេហតុេនព ស៉មមតិចគសនិកូន 

និង ង�កេស�ហវសំិងករអកសច ជ� នតៃមថកងំងស់ េមមច ងតាសំជម់ង�កនិពន� 

រមុនផងេុចុពដ ខ�ុ ំបគរង�កនិពន� នពង គំគ�មេម់មតិរពិ្ន ់ក�ុងនំអុបន 

ជ� នតៃមថរបស់គសនិកូនា្បេ់ពមេវលរនិចជដ ស៉មងរ្ុណ!! » 

ពជខ�ុ ំ យ៉ូជណ! 
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៉រឆ� េំហ ែជមខ�ុ ំខនេបកកំណតេ់ហតុរបស់ខ�ុ ំដ ៉រឆ� េំហ េពមេវល 

ែជមធថ បា់សស់អ់តបយុនេ ន ក�ាតកវត៉មជ និងសមកកុពជងេង ាបែូងង� ហរុមពគំ� 

ាបបកេ់ពេកងំ្ាមបេ់សះវេសរបស់ខ�ុ ំដ ខ�ុ ំបនរលស់េសះវេសេែង 

បណា មលពត៉មជហុាតេលម េពេកងំបន�បដ់កេ់សះវេសរបស់ខ�ុ ំដ 

េនគំពរំគជ១ក�ុងេសះវេសរបស់ខ�ុ ំ បនសរេសរេែងថ «េសះវេសកំណតេ់ហតុាប ៃំថ� 

ឆ� ២ំ០១០»ដ 

 

ណ�េំពេ ច៉មឆ� ែំខេរ ឆ� ២ំ០១០, 
ៃថ�េនព រពិតជបុណពជ�តំម�របស់ែខេរេង បយុែនចសា បខ់�ុ ំ ្រៃថ�ែជមតុេាកនេ់ុវេិ 

េាេពខ�ុ ំរង�កណ�េំពេ ែជម នេលកបយ ម េពកេនរម�នពងែខាតរហ៉ត!!!  

ៃថ�ឈបស់ា កជ�តុេាកនរ់បស់ខ�ុ ំ បនច៉មមកជម់េគះតេហដ  ជ៉ចេម់ឆ� ងំុជចពង 

គិជ�ិពនន មមជងវថិជ ក�ុងងំែុងេពមល� ច ៃនៃថ�ម�េនព  នសិពអ� តេ់ស�សមណស់ដ 

មាង ា ម ខ�ុ ំសេងាតេេេ នរថនចម�ួបយុេណេ ព បរចុពបរេែងដ  

ខ�ុ ំកំពុងឈរេមមជងផថ៉វពជបងា នៃ់ជផ�ពរបស់ខ�ុ ំ រម�នពងពនថេណថងពណព ាកហម ែជមផាម់ពជជងវថិជ 

េនខងមុខេនហមផ�ពរបស់ខ�ុ ំដ ខងេាខ�ុ ំ  នជងុេរះបចំគគ�មេគេា ឆ� ថំេជដ 

ខណ:េនព ខ�ុ ំងងួុេមែា្ដ ខ�ុ ំេបកគ៉រគសនភដ ជ៉រា្បប់យុសចុេហ េេេែតេ្និិពជ 

ាពពតចិរណភ ច៉មឆ� ដំ ខ�ុ ំបិគគ៉រគសនភ ខ�ុ ំេ្ងេមមេសះវេសដ េនក�ុងបន�ប ់នែតខ�ុ ំ ែត � កប់យុេណេ ពដ  

តុកួ! សំេែងេងពកុបនបនថេែងដ ខ�ុ ំេជរេុេមមកងំាបងាបតំ�ដ ខ�ុ ំកេតខម់បុកម�េនៃជ 

រ �ចរេាសចដ 

- ង�កណណព ង? 

- ស៉មេកស ខ�ុ ំស៉មស�រម�បនេគដ 

សំេែងមនុសាបស � ក ់ែជម នសមាជគនណ់ថន ់ជ៉ចត�េនក�ុងេរេងកុន ែជមខ�ុ ំេមមេម់ប ់� ក ់

បនបនថេែងដ 

- េលក នរងជណព ង? 

ខ�ុ ំម�ចេងតេមម មមរន�ែកវត៉ចម�ែជមដក ់េនរបន់ពងកុរដ បុរស � ក ់ នសំេមះកបំេក ់

តវតំ រម�នពងតវតសខងក�ុង េនេមមុខរបស់េ្ ៃជរបស់េ្ កេែវ យនម តាមងចុ់ព 

តាមងេ់ែងរហ៉តដ េបមមខ�ុ ំអេ នេមមេុ េ្គំនង រង�កជំេណ រមកពជឆ� េហ េាេពក�ុងៃជរបស់េ្ 

 ននន់យមជង៉សម�េគះតដ 
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- ងតេ់កស េតេនគជេនព នេ េ ព ក�ះ  នជដ េគ? 

- េលករកនង � កេ់នពេតុងជេុ? 

- ខ�ុ ំេ េ ព េគព អុគ� មកពជាបេគសណដដ ខ�ុ ំមកគជេនព េជមក ជរកនង 

និិង� ពជេរេងម�ដ 

- េរេងងជេុ? 

- ស៉មេកសផង ខ�ុ ំមនិតចាបបប់នេគ! េនពរេរេងស � តរ់បស់នងនិងខ�ុ ំដ 

- េរេងស � ត?់ ងហ៉ភ! ងុជចពង ខ�ុ ំមនិអួម់នងេនពេគដ 

ខ�ុ ំសេងាតេេេេលក � កេ់នព ពិមពិនិតពេមមាកដស់មាងេហមាងេគះត រ �ចពិមេមមេុ 

អថ កតសដ� នបន�ប់ូ �មខ�ុ ំដ េកពបជរែមនក�េដ ក�ខ�ុ ំមនិអួម់េលក � កេ់នពែជរដ 

ខ�ុ ំក�ាបបបគ៉់រសំព�េុេលកបយ ថិ មួ! 

- តែ៉! បយ ! 

- េនព េតឯង នេេេ េលកុគ� េ្េុជម់ផ�ពឯងេហំេន? បយ េុជម់ផ�ព�ែ៉វេហដ 

- េេេេហ េ្េនពរង�កណ? 

- ឆបេ់ុមមេ្ ថិ មេុ បយ មកជម់�ែ៉វេហដ 

េ្េនពរបងប់៉នូជជ៉នម�អចឆ់� របស់ឯងណ! 

- បងប់៉នូជជ៉នម�េមយចក�ខ�ុ ំមនិជពង! 

មកពជខ�ុ ំសងំេពកេហ បនរែបបេនពដ បយុែនច ខ�ុ ំរមនុសាសជ េ្រមនុសាបស 

េហេងមនិែជមអួម់ង� េគះត េរេងងជខ�ុ ំខុស ែមនេគ? 

- េង! េង! ឈបសិ់នេលកដ -_-‘ 

ងតចុ់ពូិតជម់េាមេហដ ខ�ុ ំខំែាសកេរងត ់រហ៉តជម់រប៉តេូងរនខុ់សំូ េណា រ 

បណា មលពជ�មដ េ្េេេខ�ុ ំែបបេនព េ្ក�រតម់ក យិ ងេមេន រ �ចេមកខ�ុ ំ ែតខ�ុ ំពិមកេៃជេ្េចេដ 

ខ�ុ ំងងួុេមអែុងដ 

- ថ� រំ ត េនកែនថងេនព… ង៉!  

- បគ!   ំយ ែណថត ខ�ុ ំកំពុងែតរកេហដ 

េ្ហកជ៉់ចរកចិតចគុកដកខ់�ុ ំណស់ េកពរេងេគបែតអួម់ង� ក�េដដ 

េ្រក យិ ងាបបយ បា់បបយ ម់ដ 

- យិ ងេមយចេហ? 

- បនេហួ ខ�ុ ំរ តខថ�នឯងបនេហដ :P 
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េ្អា បប់ងួបា់ងនេ់ប ាងនែ់តខ�ុ ំនិិបនបយុេណេ ព េ្ក�ហុចថ� រំ តលពខ�ុ ំដ ខ�ុ ំក�គគ�មពជេ្ 

ចំែណកេ្ េ្ក�េិតេុ ម ង េហតាមង ់ែវ យនមេគះតេហដ :P 

- ស៉មេកសផង ែជមខ�ុ ំមនិបន្�រសមដកេ់លកដ 

- បគ! មនិងជេគដ ^_^’ 

េ្េេពមដកខ់�ុ ំបេណា រ េ្េតនមុខចុពបេណា រដ េ្សុិពាងនេ់បដ េ្ងងួុេស�សមតេពងដ 

ម�សន�ុពេាមក សំេែងេងពកុរក�បនថេែង រថេជដ 

- នជដ! េបកកុរលពបយ ដ 

-   ! បយ !   ំយ ែណថតសិន! 

ខ�ុ ំាបពងេងប ែតេូងរបស់ខ�ុ ំ មនិាពមេងបមមេអព នហកេ់តុមុខាកេយ៉ វដកខ់�ុ ំងុជចពងដ ខ�ុ ំេងបបិពជ�ម 

េបកុំែតេលក � កេ់នព  បៃ់ជកន ់កុំងជខ�ុ ំជ�មគជណតគ់ជែណងេហដ េ្េុេបកកុរូំន�សខ�ុ ំដ 

- មនិេចពាបតំ�ាបែងេអពក៉នេនពដ 

បយ សាជលពខ�ុ ំបេណា រៃជងតា់បពងរ តេូងលពខ�ុ ំបេណា រដ ខ�ុ ំមនិហរ នត តង់ុជេនពេគ ខថ ចខេ ស់ 

បុរស � កេ់នពដ េនពរេមកគជម�េហែជមបន�ប់ូ �មរបស់ខ�ុ ំ  នមនុសាបសេារពជបយ  ងងួុក�ុងដ 

- ស៉មេកសផងណ ុគ�! េ្ែតងែតងុជចពងដ និិងុជចពង!  យ កប់យ ុគ�សុខសបខេគ? 

- បគ! មនិងជេគេលកព៉! ព�កងតសុ់ខសបខេត! ចុពខងេលកព៉វេិ? 

- ងហ៉ភ! ជ៉ចកេ�បនជពងេហ ព៉សុខរតមេមេគ ែតព៉រវម់ណស់ម�រ:េនព 

រកេពមែតមកេមងក៉នក�មនិបនផងដ េនពច៉មឆ� ថំេជផង! 

- ង៉! នជដ រក៉នរបស់េលកព៉? 

ជ! េ្និិជ៉ច �ិ កេ់ផ់មណស់ មុខខ�ុ ំជ៉ចបយ ខ�ុ ំបយុណេព ងេហ េនែតេមមមនិជពងេគះតដ :P 

- ហហ! ហហ! េ្រក៉នព៉! ែនក! នជដ! ុគ�របងូជជ៉នម�របស់ឯងដ ុគ� 

េ្រនជដែជមឯងេេេមងំពជត៉ចេនពងជ! 

បយ េមមមុខខ�ុ ំ រ �ចៃជរបស់ងតេ់មកេូងរបស់ខ�ុ ំដកេ់នេមជជវេិមមសាមមដ 

- បគ! េលកព៉! ស�សាជនជដ! 

េ្ ខំ�ុ ំ េមយចក�ខ�ុ ំមនិ េំ្ងុជចពងដ ខ�ុ ំពិមរកនពកេ្មាងេហ មាងេគះត 

ែតរកនពកមនិេេេេអពដ ខ�ុ ំមនិតបរម�េ្េគ ាងនែ់តេេពមបនចិច េហែបរមុខេចេវេិដ 

េពមេនព បយ ក� នាបអសនភតន់ 

- ង៉! ែនក! នជដ! បេ់នព បយ និងុគ� ស៉មេ្ងេនផ�ពក៉នម�បេ់ហណ! េមមភ! ែនក! 

ក៉នាបែហមរមនិាបនេ់លកបយ េនពេគ ែមនេគ? 
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បយ  នាបអសនភមកនខ់�ុ ំ កងំេមមមុខខ�ុ ំចំួែតមាងដ ខ�ុឱំនមុខចុពបនចិចដ 

-  បំចស៉់មងជបយ  ជ៉ចែតផ�ពបយ េុេហ ែតេលក… 

- ុគ�េង�! មនិងជេគ េ្េ្ងរម�បយ បនេហ! 

- ងហ៉ភ! មនិងជេគេលកព៉ ខ�ុ ំតចេ្ងេមអែុងេនពបនេហដ េលកព៉ 

តចច៉មសា នចេនខងក�ុងចុពដ 

- មនិេកតេគ! ុគ�រេណ�សវ ព៉ណ! 

- មនិងជេគ! ខ�ុ ំខថ ចចិតចេលកព៉ណស់ដ េបេលកព៉ េនែតលពខ�ុ ំច៉មេុក�ុងេគះត 

ខ�ុ ំនពងេរះបចំ�នយ នេ់ុេ្ងសណ� ងរវេិេហដ 

- ែនក… 

បយ កស់េិបម់! េមមេុេ្ ជ៉ចរមតពតំណស់! េ្ាតកវេ្ងខងេារ ែមនេហដ ខ�ុ ំេមមមុខបយ  

បយ េមមមុខខ�ុ ំដ េាតជច៉មមកជម់ េ្េ្ងក�ុងមុងដ ខ�ុ ំេ្ងក�ុងបន�ប ់ចំែណកេលកបយ  ងតស់ា នចេហ 

ាងនែ់តលង� ថិ មដ 

បេ់នព ខ�ុ ំជ៉ចររអបរ់សម់ យិ ងេមយចមនិជពងេនពេគ េ យ ងូិត១២េហដ 

ខ�ុ ំេ្ងេមមាបេលមេលកជ៉ចបេ់ម់ជងងុជចពង ែតេមមូិតងស់ម�កខមេុេហ

េនែតេ្ងមនិមកេ់អពដ បេ់នព ខ�ុ ំេមមតពជអចេ់រេងិ្មុន ជម់ាតងប់ុរស � ក ់

បនមកូ�មបន�ប់ូ ិតនរ ជ � កដ់ េហបុរស � កេ់នព ែតងកំណពពូ៉នសង្រ 

ែជមាេតព់ជង� ៉រមកេហដ និិេុ ខ�ុ ំច៉មចិតចាបេលមេលក និងកំណពពណស់ដ ពិេសស 

ច៉មចិតច រពិពណព នរបស់ ង�កនិពន� ន៉ ហច រងេ្ដ ខ�ុ ំហកជ៉់ចរាសបេ់ត� កឡវតុ ណស់ដ 

ខ�ុ ំែតងេ្ងាសៃមយេម់បថ់ ៃថ�ណតចូ�បបុរស ែជមេចពម់ចិតច 

និងព៉ែកែតងកំណពពែបបរប៉េ្េនពដ  

- ិអេាតជសាជបំេណថស បអ់� តេ់មេេរ សពណព ងងពត ជ�ងចកន�បេ់នពជ៉ចជ�ងចិតច 

ាសេេនេាកសមសុិត�តពនថ… 

សំេែងកំណពពេមុួ មនិជពងមកពជណដ ខ�ុ ំក� បេ់ជាតេចះករបស់ខ�ុ ំ ែាកងររសុបិនដ 

ខ�ុ ំេនែតតសំេនះងង�កស៉ាតកំណពពេនពរហ៉ត មួពកណ េពមែជមកុររបស់ខ�ុ ំ បនរេបកេែងតិចួ 

ក�ុងៃសកេាតជដ 

- ពជត៉ចេពេវំកាជាសៃមយ នពកេេេម់ៃថ��ត នម�ស ធថ បេ់សចសបខធថ បរ់ �មរស់ 

ែបកង� ក�េាេពាតកវេចេឆ� … 
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កំណពពក�ដចា់តពមេណព ង�កស៉ាតក�អ� តដ់ ាសេ មបុរស � ក ់ឈរែកករបងា នៃ់ជ 

ងកេាបនចិច េហក�ឈរបំែត ែត � កឯ់ងដ េូងខ�ុ ំេលតតិចួ! លនស៉់រ កាុក! 

- េូងនជដ យិ ងេមយចេហ? 

- ងហ៉ភ! េលកមនិកនេ់្ងេគំ? 

ខ�ុ ំស�រជំណមង� រម�េ្ដ ខ�ុ ំឈរ ម ង េ្ឈរ ម ងដ េង ់កចេមថកងំងស់ង�  

ខ�ុ ំេមមេមមមេ្េុេមដ 

-  នងជេនេមេនព បនរេមមងតឈ់បង់ុជចពង? 

- មុនេនព  នេគពចពតុ ម�កំពុងែតចុពមក ខ�ុ ំកំពុងែត េំមម ែាកងេល នម�េគះតដ 

- េគពចពតុ? ពិតរ នេគពចពតុ ែមនហ�? 

- បគ! 

េលកេនព េ៍ថម� យ ត់ួ បយុេណេ ពដ េកពែជមខ�ុ ំតេាចនរងេ្ ្ បគ បគ! តុេណស់! 

ែតក�ពិេេពែជរដ េាតជបអ់� តណ់ស់េហ េមេមេាសែពម់ណស់ ្ាសែពមេមនពងតច 

េមមេេេ ា ក�ុងាកែេពាូ ៃនណពងងពត ជ�តំមុពងេមុដ 

- េគពចពតុ ណព ងេមយចេុ? ខ�ុ ំធថ បែ់តតក�ុងាបេលមេលកដ ខ�ុ ំស�រេ្ប�� កដ់ េ្េមមមុខខ�ុ ំ េហ 

េសចបនចិចដ 

- ន នកន�ុែវង ខុសពជ ា ជៃគដ មនុស �  មនិងេេេនេដងេនពេគដ 

 នូំេនេម� េ្និិថ មណ េគពចពតុ បង� េខថ�ន នពង ន 

ង�ក នបុណព បក់ំេណ តេម ណពែផនជជេងេនពដ 

- ាងនែ់តបយុណេព ង េតេុ េំមមនេតុងជ នែំតតុេាកនេ់នពេគ! 

- មកពជ នូំេនេេនពេហ េគបបនរ េនេពមែជមេ្េេេ េ្ែតងែតបនា់សន ់

េាេពមនិងេេេែបបេនព េគបរបនា់សនស់កចិសិគ�ិដ 

- ងហ៉ភ! … ង�! ចុពេលកមុនេនព  នបនា់សនែ់ជរ ហ? 

េ្េសចបនចិច រ �ចេមមេុជងផថ៉វជ�ែសនអ� ត ់ក�ុងពិតជបុណពច៉មឆ� េំនណ�េំពេេងដ 

ខ�ុ ំាបែហមរស�រេ្េាចនេពកេហដ ងុជចពង ក� នតរមេណភ ថ េងះនេ្ណស់ដ ខ�ុ ំេងសកខមតិចួ 

េហាបពងេមមេុេមដ េនពាបែហមរនិសំេហ ខ�ុ ំាងនែ់តាកេែកេមង 

េែងេុេមមៃផ�េមេជ�តំមុពងេមុ ាអបែ់តេេេ េគពចពតុម� ាសយុតខថ�នចុពមកដ 

ខ�ុ ំក� បេ់្សេ្ េដមនិជពងខថ�នេអពដ 

- ឆបប់នា់សនេ់ុនជដ!  នសំណងម់ណស់! 
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ខ�ុ ំេមកៃជាបណមពបនា់សន ់លពូ�បបុរស � កក់�ុងសុបិន េហនិងូ�បេ្រេរះងរហ៉ត 

េកពរ យិ ងណក�េដដ ខ�ុ ំេបកែណ�កវេិ េ្ក�ច៉មេ្ងបតេ់ុេហដ បុរស � កេ់នព 

ស�បេ់ស�សមណស់ េ្ជ៉ចរងំពិមងំេពកងុជចពងដ 

 

«បុរសងំពិមងំេពក» េនពរេ េ ពចំណងេូងក�ុងសនថពកម�ជ� ស់ 

ៃនេសះវេសកំណតេ់ហតុរបស់ខ�ុ ំដ ៃថ�េនពេហ រៃថ�ែជមខ�ុ ំ �ូបេ្ជំប៉ង 

េហក�ាបែហមរបចុ់ងេាែជរ ែជមខ�ុ ំ �ូបេ្ដ ខ�ុ ំេបកេសះវេសេុគំពរំម�េគះតដ 

សនថពក ា ឈ៉ករតំ�េាកសមម� េនែតតិេរដ េកពរនេាកសមាសេេនក�េដ 

េហគងរបស់នបនបតង់ស់ក�េដ ែតនេនែតតិេរ ជ៉ចរចិតចនរ ជ � ក ់

ែជមកបេ់រេងម�គុកក�ុងចិតចរហ៉ត មកងុជចពងដ 

 

- បយ ! ក៉នេតុម�៉បរ �ចេម់េហដ បយ ! េាកេែង! ពិអប! 

- ង!   ំយ ែណថត ! បយ ង៉តគពកតិចសិន! 

ខ�ុ ំេងពកុរបន�បប់យ  េហពិមាកេែកេមម កែនថងេ្ងរបស់េលកេគព អយុត េនពែជរ 

ែតេេេែត េសះវេសម�កខមបយុេណេ ពដកេ់ មេនគជេនពដ អែុង និងគជកែនថង េរះបរាងនេ់បដ 

េ្ស�បអ់� តណ់ស់ ែតេ្ នចំណុចមនិម់ម� ្ច៉មបន�បគ់ពក៉រដ >_< 

ខ�ុ ំេជរេុផ�ពប ខងេា េដងកេាបេណា រ េជរេុមុខបេណា រ ែមងងជ! 

ាអបែ់តបុកេលកេគពអុគ� េដមនិជពងខថ�នដ ខ�ុ ំក�ជ�មេនេមជជ 

ែតក�ាតកវេលក � កេ់នព បៃ់ជរបេ់គះតេហដ ខ�ុ ំពិមជកៃជេចេ ថិ មដ 

- ងជ៉! ~_~’ 

- នជដ! យិ ងេមយចេហ? 

- ងតង់ជ… ងតង់ជេគ…? ែមងៃជខ�ុ ំ! មនិងជេគ! ង៉!…… 

- មនិ… មនិងជេគ  ខំ�ុ ំននំជដ េុនេ់រងជសិនណ! 

ៃជរបស់េ្ាតរកណ់ស់ េ្ ប់្ �ៃជរបស់ខ�ុ ំតិចួ េហកេេរងជលពងងួុដ  

- ស៉មេកសផង! 

- បគ! មនិងជេគ! នជដ យិ ងេមយចេហ? 

-   ! មនិងជេគ! ងរ្ុណ! ងរ្ុណេហ… 

- នជដ ច៉មចិតច ា  ងជែជរ? 



បុរសក�ុងកំណតេ់ហតុ  និពន�េដ យ៉ូជណ  យ  

10 | ទំព័រ  
 

-  ា ? 

ខ�ុ ំ �ិ កា់ពត េពមែជមេ្ស�រសំណ� រម�េនព! េ្ាបែហមរេមមេេេ ថ៉ ា  ែជម នែតគពក 

េនេមតុប របស់ខ�ុ ំេនពេហដ 

- បគ!  ា ! េាេពខ�ុ ំេេេ ថ៉ ា របស់ង�កនងេងតំខុសពជ គាមង ់ា ជៃគដ 

- ហិហិហិហ! មនិលកប់ងំេគ ខ�ុ ំច៉មចិតច ា ឈ៉ករតំ�ណស់ដ ^_^’ 

េងបំតហរូុំង� ដ ៃថ�េនពរៃថ�គជម�េហ ែជម នបុរសគជ២េារពជេលកបយ  

មកបំតហរេពមាពពកក�ុងផ�ពខ�ុ ំដ តរមេណភ ខ�ុ ំ ហកជ៉់ចរមនិរបព់ជខថ�ន យិ ងេមយចេគដ េហ�! ខេ ស់េ្ 

ណស់ កំពុងរកេមមេ្េហ ែបររេុបយពេ្េុវេិដ 

- ាពពកេនព ខ�ុ ំនពងូ៉នុគ�េុេសះមេប េហ ខ�ុ ំនពងូ៉នេលក ូិពនចេហព ាតែបម់កណ�េំពេវេិ 

រ �ចខ�ុ ំនពងូ៉នុគ�េែងនចេហព េនៃថ�គជ៣ណដ  

េលកបយ  ប ់នាបអសនភេែងដ 

- ៃថ�ខនែស់កេនព…ហ បយ ? 

មនិជពងរតរមេណភ េុណេនពេគ ខ�ុ ំាអបែ់តេធថ  ត ់ធកនសំណ� រេនពេែងដ េ្កងំងស់ង�  

េមមមុខខ�ុ ំា្បង់� ដ 

- ង�…! ខ�ុ ំចងស់�រថ ៃថ�ខនែស់កេនព ុគ�េុវេិេហ ែមនេគ? ^_^’ ហិហិហ! 

 � ក់ួ  េស�សមបនចិច េហុគ�ក�ដចច់ិតចនិិមុនដ 

- ងហ៉ភ! ែមនេហ ខ�ុ ំាតកវាតែបេ់ុវេិ ៃថ�ខនែស់កេនពែមន េាេពេនព ាបែហមរជំេណ រ 

េមកគជ១របស់ខ�ុ ំេហ េហក�ាបែហមរេមកចុងេារបស់ខ�ុ ំែជរ… 

«េហក�ាបែហមរេមកចុងេារបស់ខ�ុ ំែជរ…» េកពេនព ែតងែតគេន�េរបច់ិតចខ�ុ ំរនិចជដ 

ខ�ុ ំ កេ់អរផ�ពរ �ចដ ខ�ុ ំក�ចុពេុេាមដ រ�ចេបកបនូ៉ន បយ េុក បនេនឡថ ងំបន 

ែកករផ�ពូ�មរបស់ខ�ុ ំដ ខ�ុ ំ នតរមេណភ ថែបថកណស់ ែតក�ាបពងបំេណថចេ មដ 

- នជដ! នជដ! ហ�សផថ៉វេហ… 

សំេែងបយ របស់ខ�ុ ំបនថេែង! មាងេគះតេហ ខ�ុ ំាតកវខេ ស់េ្រថេជដ 

ខ�ុ ំមកជម់កែនថងដកប់នបយ េហដ េ្ូិតេុឆ� ខ�ុ ំេហ… េហតុងជក�ខ�ុ ំ ហកជ៉់ចរ 

អួម់ង� រម�េ្៉រមកេមថយពេហដ ខ�ុ ំគគ�មតរមេណភ ថ ខ�ុ ំហកជ៉់ចរធថ ប់ូ �បេ្ និងូិតស�ិគ�ិនពងេ្ 

៉រណស់មកេហដ 

- សុខសបខណេលកបយ ! 
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ក�ជកប់យ របស់ខ�ុ ំ ក�បង�៉តេែង ងតេ់េពមេហេមកៃជាកវ ជបនចិច រស�ះ ថ 

ងតា់តកវេចេេុេហដ 

 

«ៃថ�ែជមមនិតចវមិវេិ» េនពរចំណងេូងៃថ�គជ២ក�ុងគិនច៉មឆ�  ំក�ុងៃថ�េនពដ 

ខ�ុ ំេរះបសនថពក ា ឈ៉ករតំ�េាកសម លពអ់តរថេជ រ �ចបនចេបកេសះវេសេុគំពរំបន� បដ់ ែតមនិកនប់នេបកផង 

េូងរបស់ខ�ុ ំ ក�រនេ់សះវេសម�េគះតដ ខ�ុ ំេរ សនេែង េហាបពងាកលស់ជជ និងសំណេ់ពជងេង 

រថេជដ 

 

ខ�ុ ំមកជម់ផ�ពវេិេហដ ៃថ�េនព ផ�ពខ�ុ ំស�បអ់� តេ់គះតេហដ ជ៉ចរសុបិនម�ាងងុជចពងដ 

ខ�ុ ំូ�បមនុស � ក ់ចំេពមែជមមនិាតកវូ�បង� ដ មុនេចេេុ េ្ បំចា់បបថ់ 

េ្េុាបែហមរមនិាតែបវ់េិែជរំ? េ្េនព ាបែហមរចងេ់តុលពខ�ុ ំគនច់ិតចតណិតេ្េហដ េង! 

េនព ា ឈ៉ករតំ�របស់ង�កណ? ាពពកមេិ ខ�ុ ំជ៉ចរមនិបនេុផ្រេនពេគដ េហតុងជក�……? 

េពមេនព សមាជមនុស � កក់�និមតិចខ�ុ ំចិតចខ�ុ ំេែងរថេជដ ន នសំេនះងែផ់មពិេេព ជ៉ចធថ បត់ េនព្ 

«នជដ ច៉មចិតច ា  ងជែជរ?» សំេនះងេនពេហ ែជមខ�ុ ំនពកេេេដ េនពាបែហមរ ា ឈ៉ករត�រំបស់ 

េលកុគ�ងជេនពេហដ 

ខ�ុ ំេជរបេណា រន ់ា បេណា រ េហក�្ ិតបេណា រែជរដ ខ�ុ ំងងួុចុពេនេមអែុង 

ក�ាអបែ់ត្ិនេសះវេសម�កខមដ េសះវេសេនព ្េសះវេសរបស់េលកុគ�េនពេគះតេហដ 

េលកេនព នបំណងងុជងុជេចព? 

ខ�ុ ំេបកេមមេសះវេស េេេេ្សរេសរថ «េសះវេសកំណតេ់ហតុ»ដ េពមេនព ខ�ុ ំក�រ �សេន ់

គ៉រសំព�េុេលកបយ ថិ មលពមកកវេិ បយុែនចេលកបយ បន នាបអសនភថ គុកេនគជេនពសិនេហ 

េាេពុគ� ាបបយ ប ់េហ េំពមែជមមកណ�េំពេវេិ  ំកាតែបេ់ុវេិដ 

ខ�ុ ំក�ាតកវរក្គុកេសះវេសស � តរ់បស់េ្ េដមនិហរ នេបកេមមេនពេគ េាេពែាកងថេង 

េចពម�ចេមមេរេងរបស់េ្ដ 

ែស់កេែងច៉មមកជម់ ខ�ុ ំេរះបចំផ�ពដ ខ�ុ ំជ៉រគពកដកល់ព ា ឈ៉ករតំ�ដ  ា ឈ៉ករតំ� 

 នេ េ ពរិអងងេ់្ថសថ «Sun flower» ំ  ា ាពពតគិតពដ ខ�ុ ំដកឈ៉់ករតំ�លពាតកវៃថ�ដ 

ខ�ុ ំេរះបចំេសះវេសដ េដមនិបនាបតំ� ខ�ុ ំក�បយពេសះវេសេលកុគ� បណា មលពធថ ក ់

ាអបែ់តក�ាបគពេេេ ចំណងេូងេរេងម�សរេសរថ «នរ ជក�ុងកំណតេ់ហតុរបស់ខ�ុ ំ»ដ 
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ចំណងេូងេនពែបថកណស់ដ ជពងាអបេ់ហ ខ�ុ ំរង�កាបេលមេលកនិមដ 

េសចកាជេងេង៍�ម់របស់ខ�ុ ំ ក�បណា មលពចិតចខ�ុ ំ េតុខុសពជសចជ:តមពៃនចិតចដ 

 

«នរ ជក�ុងកំណតេ់ហតុរបស់ខ�ុ ំ» 

ិអេាតជសាជបំេណថស 

បអ់� តេ់មេេរ សពណព ងងពត 

ជ�ងចកន�បេ់នពជ៉ចជ�ងចិតច 

ាសេេនេាកសមសុិតចិតចរងរដ 

េងូ�បង� េហែតមនិ  ំ

េណថចងស់គជ ា ធំថ ប់ូ �បង�  

�ែ៉វបនូ�បូ�បម�ាង 

ៃថ�ែស់កាតកវលកងំមនិ តដ់ 

ថេ្េន ថំេ្េណថច 

ែតេតុជ៉ចេមាចូ�បេហាេត ់

រេរេងមនុសេលកកតា់បវតច ិ

ចង េំរេងាេត់ូ �បែតេាងពដ 

ពជត៉ចេពេវំកាជាសៃមយ 

នពកេេេម់ៃថ��ត នម�ស 

ធថ បេ់សចសបខធថ បរ់ �មរស់ 

ែបកង� ក�េាេពាតកវរស់ឆ� ដ 

�ែ៉វស��នតំមយុមន�ននង 

េពេរប៉េពេេងែបថកកងំ 

េេម់កងំាពម្នម់និណ 

ែតកមេនឆំ� ឆ� មាងេគះតដ 

ឆ� េនពមនិជពងៃថ�ាតែប ់

ងស់េពមប�ជបច់ិតចេេថសងឡថ ត 

ឡថ តកងំន  វរនថ  

របា់គកងចេង់សតសាជមនិេចេដ 
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កំណតេ់ហតុជ�ងចិតចខ�ុ ំេង 

េងាេតង់� េហ ខ�ុ ំគេម�េ 

េមាច រលពូ�ប រលពេចេ 

មនុសខ�ុ ំាសបេ់លកក់�ុងចិតច 

 

េ្ែតងមនិកនេ់ពេចិតចខ�ុ ំេនេែេគ…… ែតកំណពពេ្បនេតុលពគពកែណ�កែជមហកជ៉់ចរ 

ាមគុំកក�ុងល់ងគុកមេអកមករ៉រ បង�៉រចុពមកេដ�តាេងគុកេុវេិដ 

ក�ុងបន�បអ់� តឈ់ពង! សំេែងេិមៃននែិតំរបស់ខ�ុ ំ បនបនថេែងក�ុងតរមេណភ  

ជ�ែសនកាុកកា�ម ខ�ុ ំមនិែជមតសំេែងេិមរបស់នែិតំម�េនព យិ ងេនព េនពេគ ពជមុនដ 

េបពជ៉ងរបស់ខ�ុ ំេលតខុសចងុក ់ជុកដករ់ម�នពងសំេែងេិមៃនេបយ មនែិេនពដ គពកែណ�កខ�ុ ំ 

េមយចក�ហ៉រចុពដ គពកែណ�កេង! ង�កជពងេគ! ងេ នប�� រពជខ�ុ ំ ង�កមនិាតកវហ៉រចុពេនពេគ ង�កជពងេគ? 

ខ�ុ ំមនិែជមលពគពកែណ�កម�េនព ាសកចុ់ពេនពេគ មងំពជតំជពងកាជមកដ េហតុងជក�េពមេនព េ្ាសកចុ់ព 

មកេដងេ នតស៉រជម់ ជ ស់េនាមរបស់េ្ យិ ងេនព? ឈប់ំេុ ឈប់ំេុ! T_T ខ�ុ ំស�រង�កណ 

 នែតស�រខថ�នឯង ចិតចម�ែតងែតធកនស�រមករហ៉តេុវេិ… នរ ជេនពេ្រនរណ ហ�? 

ុគ�! ុគ�មកវេិេគ? កំណពពុគ�មនិ នស�ះ ខណ� ប�ជបេ់គដ ងុជចពង 

ុគ�មកវេិេហែមនេគ? ែមនេគ? ុគ�មកវេិ ាតកវេគ? ………T_T ហុជ……!  

ងតេ់គ… េហតុងជ ខ�ុ ំាតកវនពកេ្? ខ�ុ ំមនិែជមអួម់េ្េគដ េហតុងជក�ខ�ុ ំនពកេ្? េហតុងជ? 

 

ខ�ុ ំែថមស�ះ ខណ� លពកំណពពុគ�ដ ឆ� េំនព ខ�ុ ំ នតុ ៤០ឆ� េំហដ សា បក់សចជ ក�ុងវំេនព 

្ពិបករកអុមជ ្៉ងន្តេហដ ខ�ុ ំបិគេសះវេសគុកដ េនពរេរេង ែជមខ�ុ ំធថ ប់ូ �ប 

មពជខ�ុ ំ នតុ២០ឆ� រំងដ ខ�ុ ំ ថំ េបមមបយ ខ�ុ ំាបប ់ុគ� នតុបងខ�ុ ំជម់េុ៥ 

ំ៦ឆ� ឯំេណពដ ខ�ុ ំកៃជូ៉តសំពត ់េហូ៉តែណ�កែជមាិតដម េុេដគពកេណថសងៃនជ�ងចិតចដ 

សំេែងផួរលនប់នបនថេែង ែកករបង់�ចៃនបន�បដ់កេ់សះវេសរបស់ខ�ុ ំដ គពកេណថសងក�ាសកចុ់ពមក 

េាអចាសបេ់ពេកងំតរណជ ែជមធថ បែ់តេរា ែហងដ សុបិនៃនរជ៉វាបងំ បនប�ជបេ់ុេដ រ ជកេ 

ែតបងាបេ់ុេដ ិពគុកមេអកដ  

តរមេណភ កងំបក�វមិាតែបម់ករកេរេងេយ វក�ុងេពមបចជុបកន�មវេិដ ខ�ុ ំងងួុេមអែុងេឈ 

ក�ុងផ�ពខ�ុ ំដ ខ�ុ ំែតងាកេែកេមមេពមេវលរនិចជដ រប៉ថតខ�ុ ំ មពជេកេងកងំប េពមេនព 

ែាបាបមងស់េហ ្មនិជ៉ចរប៉ខ�ុ ំក�ុងេពមបចជុបកន�េនពេអពដ ខ�ុ ំ ស់េហដ 
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- េលកងរុុួ!  នេ្េផ�ងជូ៉នេលកងរុ!ុ 

ខ�ុ ំ �ិ កា់ពតមេបបនតសំេែងកេ�ាបសរបស់ខ�ុ ំ គគពកេរ្ េហក�ុងៃជ នថងម់� 

ែជមដក ់ា ឈ៉ករតំ�ដ ខ�ុ ំ បថ់ង់ន ់ចំែណកកេ�ខ�ុ ំក�រតេ់ុេមងេុេណថសងវេិដ ខ�ុ ំន ់ា ឈ៉ករតំ� 

េែង ពិនិតពេមមដ 

 

ក�ុងឆ� ២ំ០១០ ាសកែខេរេង មនិស៉វនិមាបពនំ�ងុជនតែណតណស់ណងជេគ ្េ្និមែមមដ 

មេណព ខ�ុ ំ ថំ ខ�ុ ំេចពេមងេហុរសបរុ្ តិចួែជរេហដ 

ែមនេហ  បម់ងំ ពជេពមែជមេ្បន កេចេេុកងំេស�សមអ� ត ់

និងខ�ុ ំបនតនគំហំចិតចរបស់េ្មក េម់ប ់ខ�ុ ំែតងសុបិនេេេកុ រិពជ�ែសនរ ជកេរបស់ខ�ុ ំ 

ពជមុននិងេ្រនិចជដ មមពិត េ្រសង្រកុ រិពរបស់ខ�ុ ំដ េ្រមនុសជំប៉ងែជមាសបេ់ខ�ុ ំដ 

មេណព េ្របងូជជ៉នម�អចឆ់� របស់ខ�ុ ំដ ា្បេ់ពម េ្ែតងែតមកេមងផ�ពខ�ុ ំដ  យ កប់យ េ្ 

និង យ កប់យ ខ�ុ ំ ូិតស�ិគ�ិង� ណស់ដ ព�កងតេ់បត់នង� ជ៉ចបងប់៉នបេងាតងុជចពងដ ខ�ុ ំបននពកេេេថ 

មមពិត េ្រមនុសជំប៉ងេហ ែជមេតុលពខ�ុ ំំ េពមែជមេ្េចេេុដ មនិែមនរសុបិនេគ 

ែតរកំណតេ់ហតុជ�ែវងងនថ ៃនូជវតិខ�ុ ំដ ខ�ុ ំនិងេ្បនែបកង� មងំពជតុ១០ឆ� ដំ មេណព 

េ្ នតុ១៥ឆ� េំហ… 

 បយុនេ នៃថ�េារ កេចេរបស់េ្ េលកបយ  បនគ៉រសំព�មកាបបខ់�ុ ំថ 

ុគ�បនូិពនចេហព � ម់េុ ាបេគសណដវេិ មមរ:េូងនចេហពៃនែខាតេសះមេបដ 

សង្ ពមកងំបយុនេ នបនរលងស់ ជ៉ចេពមែជមម់សបចិេហាតកវេ្ដស់ងុជចពងដ  

ខ�ុ ំកំពុងម់សបចិេបកែណ�កេហដ ពជមនុសធថ បេ់នរម�ង�  េងថ រមនុសមនិអួម់ង�  

េហក�ថ រមនុសរស់េជមក ជែបកង� េុវេិដ 

មនិជពងរនិសំំរេរះបចំគុកៃនេាពងនសនេគ ល� ចេែង បយ បនមកណ�េំពេដ េពមេនពងត ់

ក�កតសដ� នងុជែមមម�មកលពខ�ុ ំ ងុជែមមេនព្ររបស់អុគ�េហដ ខ�ុ ំរ ជកេណស់ដ 

ែតខ�ុ ំមនិបនគគ�មពជបយ ងជេនពេគដ បយ បំេហុេហ េហងតដ់កត់សដ� នេនពេមតុ បន� បម់ក 

ងតក់�លាតែបេ់ុវេិដ ខ�ុ ំំក�ុងចិតច េពមែជមខ�ុ ំបនអរេ្ដ ខ�ុ ំេបកេមម យិ ងេមេនដ រ �ចេហ 

បនែ់តែស់កេនពេគ េាេពែស់កេនព ងុជនតែណតែកករផ�ពខ�ុ ំ េបកជំេណ ររវេិេហដ 

ាពពកេែងបនច៉មមក ថ ស់ែវន ៃនាបតិគិនរបស់ខ�ុ ំដ េមេាសគុំណស់ ាពពកេនព! ខ�ុ ំែតងខថ�នរ �ចដ 

ខ�ុ ំក�េុែ៍កែមម េនហងងុជនតែណត ជ៉ចមុនច៉មឆ� ដំ ខ�ុ ំេេេអរម�បនេលតេែងដ 

ខ�ុ ំរ ជកេណស់ ្ិតថាបែហមេនព រអររបស់ុគ�េហ ែតេបកេមមេុ ្មនិែមនេនពេគដ 
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នរអរេបកាបស់ថឈ�ពរងុនេ់ុេនតេមរកិ បយុេណេ ពដ ខ�ុ ំកេប៉បេែង រ �ចេបកកតសដ� ន 

ែមមរបស់ុគ� េហពិមអកមកងសរេសរេុេ្មុនវេិមាងដ 

េពមកំពុងសរេសរ ាអបែ់តអរម�បនេលតច៉មមកដ េនពរអររបស់ុគ�េហ! 

ខ�ុ ំគន�ពង៉រណស់មកេហដ និិមមាតងចុ់ព េលកបយ មនិជពងេរេងេនពេនេែេគដ 

ខ�ុ ំែតងែតលកេ់លករហ៉តដ េនពរអរគជម�របស់ុគ� ្៉សង្រវំេកេងរបស់ខ�ុ ំេហដ 

ុគ�បនាបបខ់�ុ ំថ េ្នពងវមិាតែប ់ក�ុងៃថ�ណម� េនរជ៉វវស្ខងមុខដ  ា ឈ៉ករតំ� 

្រតំណងចិតចេអេ ពរបស់េ្ដ េ្ថ ស៉មេមមច  េំ្វមិាតែបវ់េិផងដ 

េកពកងំងស់ ខ�ុ ំ កំងំងស់ ្ ងំេ នបតម់�េកពេគដ ពិេសសរងេ្ ្េកពថ 

«បងាសបេ់ង៉ន» េនចុងេាឡថ ៃនអរេនពដ មមពិត កំណតេ់ហតុ ែជមេ្េណថចេនព 

្មនិែមនរេរេងៃចជនពេនពេគ េនពររេរះបចំរបស់េ្ដ «បងាសបេ់ង៉ន» េនព្រេកពែជម 

 នពណព ាសស់បំាពងណស់ក�ុងតរមេណភ របស់្៉េស�ហភ េហេកពេនពេហ ្រេកពែជម 

េ្េាបមុនេ្បំផុតក�ុងូជវតិរបស់ខ�ុ ំដ ខ�ុ ំមនិជពងថេ្ធថ បេ់ាបេកពេនព ចំេេពនរ ជណេហេនពេគ 

ែតាងនែ់តជពងថេកពម�េនព  នងតុនំតំេតងសេមក មណស់ សា ប់ូ ជវតិនរ ជេណគជ៉ចរខ�ុ ំដ 

ម�ូជវតិរបស់ខ�ុ ំ ាបែហមរងេ នងុជែជមតំេតងេសេនពងេកពជ�ាសស់ាសគន ់

និិេចេពជចិតចមនុសែជមខថ�នាសបេ់ និងមនុសែជមាសបេ់ខថ�នេនពេគដ េមេក� 

បង់ុមេណថសងម�េមមក ប�� កថ់រជ៉វវស្កំពុងែត នច៉មមកេហ… 

 

េមេេងំេណថសងេហ េហក�េងំពជងតជតមរបស់ខ�ុ ំែជរ! �ែ៉វេនព េមេក�េបកៃថ� 

ក�ុងបចជុបកន�មរបស់មនុសមាងដ រេាចនវស្េហ េ្បនបតជ់ំណព ងស៉នពឈពងដ  

ខ�ុ ំេជរេចេេុេារតួដ ខ�ុ ំាកេែកេេេខ�ងបុរស � កក់ំពុងូែូករម�េលកបយ ចំណស់របស់ខ�ុ ំដ 

- េ្េចេមកេហដ បយ ខ�ុ ំ នាបអសនភដ 

េ្ នសមកមុារវាូេបនចិចដ សករ់បស់េ្ នសា៉វតិចួដ បុរស � កេ់នព 

កំពុងងងួុគម់មុខេលកបយ ដ េពមេនព េ្ាអបែ់តងកមុខមករកខ�ុ ំដ េ្េងបេែង 

េហេមមមកមុខខ�ុ ំដ សំេែងជ�ែផ់មពិេេព ែតត�ន ់នគពកជមរងមុន ក�បនបនថេែងអររថេជ 

ក�ុងាតេចះករបស់ខ�ុ ំ ែជមបនបតង់ស់រេាចនឆ� មំកេហដ 

- នជដ! 
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ាបែហមរររង ់កំ�ុងសមំគំេនបរបស់ុវវំសពុៃថ�ងស់តៃមថេហ បនរេពមខថព ខ�ុ ំម់ថ 

ខ�ុ ំហកជ៉់ចរមនុសវកិមចរតិងុជចពង េពមែជម េនក�ុងកំណតេ់ហតុរបស់ខ�ុ ំ បនសរេសរពជររង ់ ំ

របស់ខ�ុ ំចំេេពុគ�ដ ែតេកពរ យិ ងណក�េដ កាជាសបេ់ជ�តំេតងម�េនព រកាជាសបេ់ 

ជ�ងមត:បំផុត ៃនូជវតិ � ម់ខថ�នរបស់ខ�ុ ំនិងុគ�ដ េស�ហមនិសំខនេ់មររង ់េំនពេគ 

ែតសំខនេ់ុេមចិតចនិង៍ន�:របស់ៃជ្៉ែតបយុេណេ ពដ 

 

ៃជរបស់ុគ� បន្៉ស ស�ះ ាតងម់� បន� បព់ជស�ះ ខណ�  ែជម ននំថ ខណ� ប�ជប ់«៕» 

កំណតេ់ហតុម� េរេងេយ វពជររបស់េងក�បនកិបប�ជ៉ មង� ដ ព�កេងក�េនរ�មរស់រម�ង�  

ងស់ម�ូជវតិ េាបសបបនរម�នពង  ា ឈ៉ករត�ែំជមរ ជកេេពមម�្៉ដ ាសស់ក�ាសស់កងំពជរ 

ាសេេនក�ាសេេនកងំពជររេរះងរហ៉ត៕ 


