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និពនធដោយ ម៉ា  ច័នទបញ្ញា  
 
 
 
 
ច្រចច!ៗៗ 
សត្វចរងឹត្កំពុងតត្តរសកច្រចៀងច្ៅខាងច្រោយបនទបខ់្ុ ំ។ ចច្រមៀងវារត្ោ់ត្ព់ីច្ឆវងមកស្ដ ំ ពីស្ដ ំច្ៅច្ឆវង កនុងរត្ច្ចៀកខ្ុ ំ។ អំពូល
ច្ភលើងពណ៌ស ចងំយ៉ា ងចាស់ច្លើតុ្តូ្ចមយួ            តដលឆលុុះឲ្យច្ឃើញចាស់នូវរកដាស់មយួសនលឹក។ ខ្ុ ំកំពុងគូសរបូអវី
មយ៉ាង ប៉ាុតនែខ្ុ ំគ្មា នច្គ្មលច្ៅច្ស្ុះ ច្រៅតត្ពីគូសវាកនុងច្គ្មលបំណងចងប់ំបាត្ោ់រអផសកុ កនុងរារត្ីោល។ 
 
មដងម្កា ល ខ្ុ ំតត្ងសួរខលួនឯងថា ច្េតុ្អីវបានជាធមាជាត្ិបច្ងាើត្ឲ្យ   ថ្ងង  ច្រចើនជាងយបដូ់    !? ប៉ាុតនែតាមពិត្ច្ៅ ធមាជាត្ិ   
ម្កនមូលច្េតុ្របស់            មនុសស      តត្ង  បច្ងាើត្មូលច្េតុ្ងាីរបស់ខលួនច្រចើនច្ៅ ច្រចើនច្ៅ រេូត្ដល់ថាន ក ់
ច្សទើរ   តត្លុប ច្លើមូលច្េតុ្ពិត្របាកដរបស់ធមាជាត្ិ។ 
 
យបច់្េើង គឺម្កនតត្សំច្េងចរងឹត្ច្នុះច្េើយជាមតិ្ែរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំតត្ងស្ដ បវ់ាជាត្ន្តនែីដព៏ិច្រាុះ សរម្កបក់ំដររារត្ី កនុងោរតត្ងនិពនធ 
      របស់ខ្ុ ំ។ ចច្រមៀងតដលស្ដ បច់្ៅ អាចលួងច្ោមអារមាណ៍មនុសសបាន គឺម្កនតត្ត្ន្តនែីតដលច្ធវើឲ្យមនុសសចូលចិត្ែច្នុះ 
    ។ ច   ត្ គឺតត្ងតត្ម្កនភាស្ផ្ទទ ល់ខលួនរបស់វា តដលមនុសសអាចតបងតចកយកមកច្របើកនុងអារមាណ៍ច្ផសងៗ តាមទំច្នើងចិត្ែ
របស់ខលួន ប៉ាតុនែពីមយួច្ពលច្ៅមយួច្ពល សំច្េងច   ត្បានសងបស់្ង ត្ប់នែិចមដងបនែិចមដង។ ច្ពលខលុះ គឺច្ៅយំតត្មយួប៉ាុច្ ណ្ ុះ 
របតេលជាអនកភូមតិកបរច្នុះ តត្ងតត្មកចបវ់ាច្ធវើជាមហូបច្ ុះច្េើយ។ 
 
គិត្មនិបានប៉ាុ ា នផង ខ្ុ ំករ៏កច្េកច្មើលរកដាស់របស់ខ្ុ ំ ច្ឃើញថា ខ្ុ ំពិត្ជាមនិដឹងគូសពីអវី             ។ ច្ពលច្ ុះ 
ខ្ុ ំកច៏បច់្ផដើមទាញេគីតា តដលដាក ់   តកបរម្កត្ប់ងអួចរបស់ខ្ុ ំ ច្េើយរបគុំជាអាគរ័ដូ ឡាមនីឺ ហ្វវ  សុល ដតដរៗ រេូត្ទាល់តត្ 
រត្បកត់ភនកចបច់្ផដើមធុញរទាន ់ទាញចុុះបនែិចមដងៗ រេូត្ទាល់តត្លងល់កក់នុងដំច្ណក។ 
 
«បងបញ្ញា !ៗ!!» សំច្េងកូនច្កាងម្កន ក ់បនលឺច្េើងកនុងរត្ច្ចៀករបស់ខ្ុ ំ។ «ភ្ាកច់្េើង!! ខ្ុ ំចង់ បំងច្ៅច្លងឋានរបស់ខ្ុ ំ។» 
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រគ្មនត់ត្ឮថាឋានរបស់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំករ៏ស្បត់ត្ភ្ាករ់ពឺត្ ច្េើយច្បើកតភនកច្េើងកនុងភពងងឹត្។ ខ្ុ ំរស្បត់ត្ពយយមរស  រកពិលតដល
ដាកច់្ៅតកបរថ្ដរបស់ខ្ុ ំ រចួបំភលចឺ្េើង ប៉ាុតនែរស្បត់ត្គ្មា ននរ្   ។ ខ្ុ ំករ៏ស្បត់ត្ម្កនអារមាណ៍ ថាខាល ច    ភាល ម ច្ររុះ
ទាកទ់ងនឹងឋានច្នុះឋានច្ ុះ ច្បើមនិច្ខាា ចច្ទ កយ៏មរាជតដរ។ ខ្ុ ំ                    ខ្ុ ំមនិទានប់ានសបាយច្ទ។ 
 
សរមួលអារមាណ៍ស្រជាងាី ខ្ុ ំក ៏                        ច្គងមដងច្ទៀត្         សំច្េងស្រ                 
ជាងាី                                 ចុចពិលតដលច្ៅនឹងថ្ដរស្ប ់   ។ 
 
«យី! ច្ម៉ាចបានជា មនិស្ដ បខ់្ុ ំច្ស្ុះអុីចឹង?!» សំច្េងកូនច្កាងច្ ុះកឮ៏ច្េើងជាងាី។ 
 
«ឯងជាអនក្? ច្េើយ ច្បើរគ្មនច់្បើ ឲ្យខ្ុ ំច្ឃើញមុខឯងមក មនិបាចប់ំបាងំោយ      ច្ទ     !!!» ខ្ុ ំកត៏រសកច្ឆលើយត្ប ច្ដាយ
រកច្េក ច្មើលច្ឆវង ច្មើលស្ដ ំ          គ្មា ននរ្ច្ស្ុះ។ 
 
«ហ្វហ្វហ្វេ» សំច្េងច្សើចកឮ៏ច្េើងជាងាី។ «ខ្ុ ំមនិច្ចុះបំបាងំោយអីច្ទបង! ខ្ុ ំច្ៅច្លើេគីតាបង្៎!» 
 
ខ្ុ ំករ៏កច្េកតភលត្ ច្ឃើញកូនចរងតិ្តូ្ចមយួកំពុងតត្ឈររចត្ច់ច្ងាុះ ដូចជាមនុសសអុីចឹង។ ច្ឃើញសភាពដូចច្ ុះ ខ្ុ ំក៏ភ្ាករ់ពឺត្ បិុះ
នឹងរសវា៉ាចបថ់ាន មំុសមកបាញ់ច្ទៀត្ តត្កឮ៏សតរមកច្កាងតូ្ច របឹងនយិយមកោនខ់្ុ ំស្រជាងាី។ 
 
«បងចងច់្ធវើអីណឹង?!!! ខ្ុ ំគឺជាអនកចច្រមៀងរបស់តដលច្រចៀងឲ្យបងស្ដ បរ់ាល់យបច់្ ុះអី។» ម្កត្ច់រងឹត្កច៏្េើបច្េើង។ 
 
«យី!!!!! ចរងតិ្ច្ចុះនិយយ!  ច្ខាា ចលងច្ទដឹងខ្ុ ំ!!!??» ខ្ុ ំច្លល យម្កត្ច់្េើង ច្េើយកនុងចិត្ែចបច់្ផដើមញ័រភយ័ច្ៅ ភយ័ច្ៅ។ 
 
«មនិតមនច្ខាា ចលងច្ទ គឺខ្ុ ំជាចរងិត្ពិត្តមន បង!!» ចរងឹត្កប៏នែ។ 
 
«ច្េើយ..ច្េើយ!! ឯងចងម់ករកអីពីច្យើង!? ច្យើង..ច្យើង!! គ្មា នអីឲ្យឯងច្ទ!» ខ្ុ ំត្បច្ៅវញិទាងំសលុត្ៗកនុងចិត្ែ។ 
 
«ខ្ុ ំនឹង បំងបញ្ញា ច្ៅ ច្លងឋានរបស់ខ្ុ ំ ច្េើយខ្ុ ំចងឲ់្យបងបញ្ញា ជួយ តត្ងចច្រមៀងឲ្យរបជាជនចរងិត្ខ្ុ ំច្រចៀងផង» ចរងតិ្
និយយបច្ណដើ រ ច្ដើរបច្ណដើ រ ច្ដាយច្ោត្ពីច្លើដងេគីតា ច្េើយច្ដើរសនសមឹៗមកតកបរខ្ុ ំ។ «ច្ររុះអស់ជាច្រចើនច្ពលមកច្េើយ 
តដលពួកខ្ុ ំច្រចៀងតត្បទដតដរៗ កំដររដូវវសា តដលច្រត្ៀមចតំត្ថ្ងងស្ល ប ់ច្ររុះមនុសសច្ធវើឲ្យពួកច្យើងរចេំថ្ងងនិងពនលឺច្ភលើង មយ៉ាងដ៏
ធតំដលពួកច្គបច្ញ្ញឆ ត្ច្យើងច្ៅទីច្ ុះ។» 
 
ខ្ុ ំោនត់ត្ជិត្សនិទធិនឹងចរងតិ្ម្កឌលអិត្តដលច្ចុះនិយយច្ ុះ។ ខ្ុ ំក៏អងគុយចុុះ ច្េើយស្ដ បច់្គបនែ។ 
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«ពួកមនុសសបានដាកច់្ភលើងបច្ញ្ញឆ ត្ពួកខ្ុ ំ ច្ដើមបយីកច្ៅបរចិ្ភាគ បានជាជីវតិ្របស់ពួកខ្ុ ំម្កនតត្ច្ពលសបាយច្រចើន ច្ររុះច្ពល
ច្កើត្ទុកខ គឺជាច្ពលស្ល បត់ត្មដង ច្បើមនិសបាយច្ ុះច្ទ ជីវតិ្នឹងស្គ ល់តត្ទុកខ។ សូមបងច្មតាែ ផងចុុះ។» ចរងិត្អងគុយច្ៅច្លើ
ចុងច្មា ថ្ដរបស់ខ្ុ ំ ទាងំមុខរសច្រន។ ច្េើយច្គកច៏្លើកថ្ដ សំពុះខ្ុ ំ។ 
 
ច្ឃើញដូចច្ ុះ ខ្ុកំង៏កក់ាលយល់រពម ប៉ាុតនែមុននឹងយល់រពមវាបាន តណ ពំីលកខខណយ មយួចំនួន ចូលមកោន់ ឋានរបស់វា។ 
វាច្ដើរចូលរងូតូ្ចមយួតដលឋតិ្ច្ៅច្រោមតរគរបស់ខ្ុ ំ។ រងូច្ ុះងងឹត្្ស់ ប៉ាុតនែច្ដាយពនលឺថ្ន ច្ភលើងទានតូ្ចមយួរបស់ចរងិត្ ខ្ុ ំក៏
អាចច្មើលដឹងថា ខ្ុ ំគួរលូនច្ ព្ ុះច្ៅទិស្មយួបានតមន។ 
 
បនែិចមដងៗ ខ្ុ ំបានច្ឃើញពនលឺតូ្ចមយួ ពណ៌រកេម តដលច្មើលច្ៅហ្វកដូ់ចជាច្ភលើងច្ទៀន កំពុងតត្រត្ូវខយល់អុីចឹង។ ខ្ុ ំលូន
ោនត់ត្យូរច្ៅ ពនលឺច្ ុះក៏ោនត់ត្ធំច្ៅ ធំច្ៅ ឯចរងិត្តដល ផំលូវខ្ុ វំញិ កោ៏នត់ត្ធំច្ៅៗ ដូចគ្មន តដរ។ 
 
មនិបានប៉ាុ ា ន ទីផង ខ្ុ ំកច៏្ដើរដល់កតនលងច្ ុះពិត្របាកដ។ ចរងិត្តដលច្ៅខាងមុខខ្ុ  ំ ករ៏ស្ប់តត្ធំតាងំពីអង្កា ល់ ប៉ាុនខ្ុ ំឯ
ច្្ុះ! ច្ៅខាងមុខខ្ុ ំ ខ្ុ ំបានច្មើលច្ឃើញនូវរកុខជាត្ិតផលផ្ទា ជាច្រចើន តដលច្មើលច្ៅជារកុខជាត្ិតូ្ចច្ទ តត្ម្កនម្កឌធំ គឺធំជាងខលូនខ្ុ ំ
ច្ៅច្ទៀត្។ ច្ៅមនិ ង្ យពីតភនក ខ្ុ ំច្មើលច្ឃើញពនលឺមយួដូចជាច្ភលើងច្ទៀនអុីចឹង។ វារត្ូវបានច្គដាកប់ំភលអឺមដងផលូវជាច្រចើន។ 
 
ខ្ុ ំច្រោកច្េើង ប ទ បព់ីលូនមកមយួសនទុុះធំ ច្េើយពយយមច្បាសធូលីតដលរបឡាកច់្លើខលួនខ្ុ ំ រចួពយយមរកច្េកច្មើលច្ៅទី
លល ដធ៏ំ ច្ៅខាងមុខ គឺច្ឃើញម្កនសុទធតត្ចរងិត្ធំៗ តដលម្កនម្កឌប៉ាុនៗខ្ុ ំជាច្រចើន។ អនកខលុះ កំពុងតត្សរច្សរអកសរ ច្េើយអនកខលុះ
ច្ទៀត្ កំពុងតត្អងគុយច្លងរ ទឮច្រចចៗយ៉ា ងរចំ្ភើយ ម្កនអនកខលុះច្ទៀត្កំពុងផលុ ំខលុយ ឬកគ៏ួសសគរ តត្បទទាងំច្ ុះ ពិត្ជាតបលក
តមន មនិតដលឮពីមុនច្ស្ុះ គឺឮតត្មយួច្្ត្ប៉ាុច្ ណ្ ុះ។ 
 
«សូមបង ច្ដើរមកតាមខ្ុ ំមក!» ចរងិត្តដលខ្ុ ំជួបដំបូង បាន ផំលូវបនែដំច្ណើ រច្ៅមុខ។ 
 
ច្ពលកំពុងច្ដើរ ខ្ុ ំបានច្ឃើញទីកតនលងមយួ តដលច្គសរច្សរថា«ត្បំនច់្រគ្មុះថាន ក»់ ច្េើយច្ៅទីច្ ុះច្ទៀត្ច្ស្ត្ កម៏្កនបិត្ផ្ទល ក
មយួ តដរថា«រដូវវសា» តដលច្ៅច្រោយច្ ុះ ម្កនទឹកសច្នស ើមត្ំណកធ់ំៗលល កចុ់ុះមក និងជុំវញិទឹកច្ ុះងងឹត្ចកត់ភនកមនិធលុុះ
ច្ ុះច្ទ។ ចរងិត្ភាគច្រចើន គឺជាសិលបករ ច្េើយពួកច្គមនិសូវជាទំច្នរច្ ុះច្ទ ច្គតត្ងតត្ច្ធវើច្នុះច្ធវើច្ ុះ។ កំពុងតត្គិត្! រស្បត់ត្
ចរងិត្ច្ ុះ  ខំ្ុ ំច្ៅដល់កតនលងមយួ តដល ម្កនចរងិត្ជាច្រចើន ច្ៅរសច្ពញ រកច្េកច្មើលមកខ្ុ ំ។ 
 
ច្ដើរបានតត្ប៉ាុ ា នជំហ្វន បាងំចរងិត្មយួ រស្បត់ត្ម្កនចរងតិ្ធំមយួ តដលម្កនមាុដច្ធវើអំពីសលឹកអំពិលទឹក តដលច្មើលច្ៅគឺតបលក
ពីច្គ ច្មើលច្ៅរបតេលជាច្សដចចរងិត្។ 
«ច្យើងលបថីាឯងជា អនកនិពនធបទច្ភលងម្កន ក ់ ឋានមនុសសតមនច្ទ?» ច្សដចចរងតិ្ឱនច្មើលមុខខ្ុ ំ។ 
 
«បាទ! ពិត្តមនច្េើយ!» ខ្ុ ំត្បរត្េបវ់ញិ។ 
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«ចូរឯងនិពនធបទច្ភលងមយួបទច្ៅច្មើល៍ សរម្កប់អា្ចរកចរងតិ្ច្យើង!» ច្សដចចរងិត្ ឈរពទ័ធថ្ដ ជាមយួច្ជើងរបកបច្ដាយ
ប ល តូ្ចៗ ច្មើលច្ៅគួរឲ្យខាល ច បានបញ្ញជ រខ្ុ ំ។ 
 
«ប៉ាុតនែ ខ្ុ ំមនិអាចតត្ងបានភាល មៗច្ ុះច្ទ ច្ររុះខ្ុ ំរត្ូវោរយល់ពីអារមាណ៍អនកច្ៅទីច្នុះជាមុនសិន!» ខ្ុ ំត្បរត្េបច់្ៅវញិ។ 
 
«ឯងរត្ូវោររយៈច្ពលប៉ាុ ា ន ច្បើរពឹកតសអកច្នុះ នឹងម្កនអនករត្ូវស្ល បច់្ទៀត្ច្េើយច្ ុះ!? បាន! ច្យើងទុកច្ពលឲ្យឯងមយួយបច់្នុះ
...» 
«មយួយប.់..?!» ខ្ុ ំនិយយោត្់។«...តមនច្េើយ គឺមយួយប់! ច្បើឯងច្ធវើមនិបានច្ទ ច្យើងនឹងចបឯ់ងច្ៅត្ំបនច់្រគ្មុះថាន ក ់ ថ្នតខ
វសារបស់ច្យើង....» គ្មត្ច់្ធវើមុខម្កំ្ ស់។ «...តត្... ច្ទាុះជាយ៉ា ង្ ឯងរបតេលជាមនិដឹងច្ ុះច្ទ ពនលឺរពឹកច្េើង គឺជាកដី
សងឃមឹពិត្របាកដរបស់ពួកច្យើង។ ច្យើងកស៏ងឃមឹថា ឯងអាចជួយ ឲ្យរបជាជនតដលរស់ច្ៅទីច្នុះបានឆលងោត្ ់ មយួថ្ងងច្នុះផង
ចុុះ។» ច្សដចចរងតិ្ច្ ុះ តរបទឹកមុខភាល មៗ ប៉ាុតនែខ្ុ ំហ្វកដូ់ចជាទទួលអារមាណ៍ភ័យខាល ចយ៉ា ងខាល ងំ។ 
 
ខ្ុ ំកច៏បច់្ផដើមរត្រ់ត្េបច់្រោយ ច្ដាយមនិច្អើច្ពើ ពីចរងិត្ទាងំឡាយទាងំអស់ ប៉ាុតនែទាវ តដលខ្ុ ំមកអបាញ់មញិ រស្បត់ត្បាត្់ឈឹ
ង។ ច្េើយខ្ុ ំកច៏បច់្ផដើមគតិ្កនុងចិត្ែថា «ពុច្ទាធ ច្អើយ! ច្ធវើយ៉ា ងច្ម៉ាចច្ៅខ្ុ ំ?» ខ្ុ ំរកច្េកច្មើលច្ឆវងស្ដ ំទាងំត្ក់សលុត្ ច្ពលច្ ុះ 
រស្បត់ត្ច្សដចចរងឹត្ច្ ុះ ច្ហ្វុះមកជិត្ខ្ុ ំ ច្ធវើឲ្យខ្ុ ំដូលអុកគូទច្ៅច្លើដី។ 
 
«ឯងមនិបាចរ់ត្ច់្ ុះច្ទ ច្ៅទចី្នុះ មនុសសតដលចងរ់ត្េបច់្ៅវញិបាន ទាល់តត្ច្គសច្រមចបណំងរបាថាន របស់ច្យើងជាមុនសិន 
ច្ររុះមនុសសជំរកអ់ា្ចរកច្យើង ច្រចើន្ស់។ ច្យើងរគ្មនត់ត្សូមឲ្យឯងនិពនធចច្រមៀងមយួបទជូនរបជាជនច្យើង ច្ដើមប ី
បានសបាយមុននឹងពួកច្យើងស្ល បប់៉ាុច្ ណ្ ុះ ច្េតុ្អីឯងមនិអាចច្ធវើបានច្ ុះ!?។ ឯងដឹងច្ទ ច្ររុះតត្ោរតរសកឃ្លល ននូវពនលឺ ដ៏
អារកករ់បស់មនុសស របជាជនរចរងិត្ច្យើង បានបាត្ប់ងអ់ស់ជាច្រចើនរនោ់នកាល ពីមយួ ន្ ចំ្ៅមយួ ន្  ំ ច្ត្ើច្នុះម្កននរ្
តដលគិត្ពីច្យើងច្ទ? ច្យើងរគ្មនត់ត្សូមរស់សបាយមុននឹងស្ល ប់ប៉ាុច្ ណ្ ុះ!» ច្សដចចរងិត្ ច្ធវើមុខម្ក ំតត្និយយច្ដាយចិត្ែរត្ជាក់ 
និងម្កនមច្ សច្ចចត្ បំផុត្ពីសុខទុកខរបជាជនរបស់គ្មត្ ់មកោនខ់្ុ ំ។ 
 
«បាន! ចុុះច្បើខ្ុ ំ អាចច្ធវើវាបានសច្រមច ច្ត្ើច្ោកនឹងច្ដាុះតលងខ្ុ ំច្ៅ ឋានរបស់ខ្ុ ំវញិ តមនច្ទ?!» ខ្ុ ំសួរបញ្ញជ កទ់ាងំដកដច្ងហើម 
ដងហក។់ 
 
ច្សដចចរងឹត្ ច្មើលមុខខ្ុ ំយ៉ា ងម្ក ំច្េើយគ្មត្ក់ស៏ច្រមចចិត្ែនិយយច្េើងថា «បាន!!!»។ 
 
ពីវ ិទីច្ ុះត្ច្ៅ ខ្ុ ំក៏ចបច់្ផដើមទាញរ ត្របស់ចរងិត្មយួមកច្លង ប៉ាុតនែមនិថារ ត្ ឬខលុយច្ ុះច្ទ ឮសូរមនិពិច្រាុះច្ស្ុះ គឺឮ
សូរតត្ «ច្រចចៗ!!» ច្ធវើច្ម៉ាចនឹងអាចឮសំច្េងពិច្រាុះបាន និងម្កនចច្រមៀងច្រចៀងបាន ច្បើសំច្េងច្ ុះម្កនតត្មយួមុខយ៉ា ងច្នុះ។ 
 
«្បច់្ធវើបទឲ្យពួកច្យើងភាល មច្ៅ!!!!» ចរងិត្មយួកនុងចំច្្មចរងិត្ជាច្រចើន តដលកំពុងច្មើលខ្ុ ំ បានតរសកច្េើង។ «តមនច្េើយ 
្បច់្ធវើ ភាល មច្ៅៗ!!!» ចរងិត្ជាច្រចើនច្ទៀត្ គំ្មន តរសកបនទរ។ 
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ខ្ុ ំកទុ៏ករ ត្ចរងតិ្ច្ ុះមយួតេកសិន កច៏្ងើបច្េើងពនយល់ពួកច្គថា៖ 
«ច្ត្ើអនកទាងំអស់គ្មន ដឹងច្ទថា ច្ដើមបឲី្យច្យើងអាចរស់ច្ៅម្កននយ័ ច្ត្ើច្យើងរត្ូវច្ធវើអវីខលុះ?» ខ្ុ ំតរសកខាល ងំៗ! 
 
«រត្ូវច្រចៀងនិងរាឲំ្យបានច្រចើន ច្ររុះច្ពលច្កើត្ទុកខរបស់ច្យើងម្កនច្រចើន្ស់!» ចរងិត្មយួបានតរសកច្េើង។ 
 
«ខ្ុ ំថា រត្ូវតត្សីុច្មា ឲ្យបានច្រចើន ច្ទើបជាោររបច្សើរ។» ចរងិត្មយួច្ទៀត្ តរសកច្េើង។ 
 
«តាមពិត្ អនកទាងំអស់គ្មន  ច្ឆលើយរត្ូវទាងំអស់ រគ្មនត់ត្អនកទាងំអស់គ្មន  មនិទានដ់ឹង ពីច្គ្មលរគឹុះ ថ្នច្េតុ្ផលច្ ុះ។ ម្កននយ័
ថា ច្ដើមបឲី្យជីវតិ្ច្យើងរស់ច្ៅម្កននយ័ គឺច្យើងរត្ូវគិត្ឲ្យបានតវង ង្ យ ច្េើយរត្ូវបច្ងាើត្វធិីស្ន្តសែឲ្យបានឮច្រចើនកនុងជីវតិ្របស់
ច្យើង ច្ររុះម្កនជវីតិ្ គឺម្កនឧបសគគ ដូចជាជីវតិ្អនកទាងំអស់គ្មន  ម្កនរបូ គឺម្កនទុកខ។» ខ្ុ ំតរសកផង យកច្លើកច្េើងចុុះផង ច្ៅ
ោនេ់វូងចរងឹត្ តដលកំពុងសំេឹងមកោនខ់្ុ ំ។ 
 
«តត្វាម្កនទាកទ់ងអីនឹងច្រឿងតត្ងច្ភលង!!!» ចរងឹត្មយួកាលចបរ់ប្ងំខ្ុ ំ «តមនច្េើយៗ!!!» ចរងឹត្ជាច្រចើនគ្មរំទច្គ។ 
 
«ខុសច្េើយ! ស្ដ បខ់្ុ ំសិន!» ចរងិត្រគបគ់្មន ស្ង ត្។់ «តាមពិត្ ច្រៅពីច្គ្មលោរណ៍ច្ ុះ គឺោរច្របៀបច្ធៀប គឺជាច្រឿងសំខានប់ំផុ
ត្។ ឧ. ច្បើរ ត្របស់អនកទាងំអស់គ្មន  ម្កនតត្សំច្េងមយួរបច្ភទ ច្ធវើច្ម៉ាច នឹងអាចម្កនបទច្ភលងជាច្រចើនបាន។ ដូចគ្មន នឹងជីវតិ្
អនកទាងំអស់គ្មន  ច្បើអនកទាងំអស់គ្មន ច្ៅតត្រស់សបាយរងច់តំត្ ច្សចកដីស្ល បម់និច្ដាុះរស្យវា ច្ធវើច្ម៉ាចនឹងច្ធវើឲ្យជវីតិ្ម្កននយ័។ 
ចូរតសវងរកមច្ធយបាយតដល ច្ៅរសច្ពញ ច្េើយអនកទាងំអស់គ្មន ច្មើលមនិច្ឃើញ យកមកច្របើ។» ខ្ុ ំពនយល់ពួកច្គបច្ណដើ រខ្ុ ំច្ដើរ
ច្លងបច្ណដើ រ ច្េើយម្កត្រ់បស់ខ្ុ ំករ៏បឹង ច្រចៀងចច្រមៀងតដលខ្ុ ំតត្ងឲ្យច្គស្ដ ប ់ តដលច្រៀបរាបព់ីជវីតិ្ និងកដីសងឃមឹ ចំច្រុះពិភពដធ៏ំ
ច្ធង។   
 
ច្ពលកំពុងច្រចៀង ខ្ុ ំកច៏បច់្ផដើមឲ្យពួកច្គច្ធវើជំច្រឿនមយួ ច្ដាយឲ្យរបជាជនចរងិត្កនុងអា្ចរកច្នុះ ចបច់្ផដើម តសវងរកសំច្េង ដូ
ច្រ ៉ាមហី្វវ សុលឡា តដលជាសំច្េងទាងំ៧ថ្នរគឹុះរបស់បទច្ភលង។ ច្សទើរតត្ជិត្៣ច្ម្ក៉ា ង ទរម្កតំត្អាចរកសំច្េងតបបច្នុះបាន ជា៣
រកុម។ ខ្ុ ំបិុះតត្ងងុយច្គងច្ៅច្េើយ។ 
 
ប ទ បម់ក ខ្ុ ំកច៏បច់្ផដើមឲ្យចរងឹត្ពីតូ្ចច្ៅធំទាងំច្ ុះ តរសកជារត្ីសូរ (Cord) តដលជាោរដឹក ថំ្នមច្ សច្ចចត្  ទំនុកច្ភលង
នីមយួៗ។ ពួកច្គតរសកតាមបញ្ញជ ររបស់ខ្ុ ំ ច្ធវើជាសំច្េងផគុ ំសូរ។ ច្ពលច្ ុះ ខ្ុ ំក៏ចបច់្ផដើម ទាញម្កត្រ់បស់ច្គ នីមយួៗ យកមក
ផគុ ំជាតខសច្ភលងរបស់រ ត្ ច្េើយកច៏បច់្ផដើមដំជាទំនុកច្ភលង រឯីអនកតរសកមយួរកុមច្ទៀត្ កត៏រសកជាដតដរៗ ប៉ាុតនែពិបាកបង្កហ ត្់
្ស់ ច្ររុះពួកច្គមនិច។ំ 
 
ច្ដាយច្ឃើញថា ពួកច្គពូតកកត្រ់តា ខ្ុ ំកច៏បច់្ផដើមបច្ងាើត្សញ្ញា សំគ្មល់ជាច្រចើន ច្ដើមបទុីកឲ្យពកួច្គអាន ច្ដើមបងី្កយកនុងោរ
ចំ្ំ។ ច្បើគ្មា នោរកត្រ់តាច្ទ ច្គមុខជាច្ភលច        ។ 
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ដូច្ចនុះ ពួកច្គកច៏បច់្ផដើមច្រចៀងចច្រមៀងតដលខ្ុ ំច្រៀប               ច្ដាយកនុងច្ ុះជាចច្រមៀងនិយយពីសងឃមឹ ម្កនរស់ជាត្ិថ្ន
ជីវតិ្ តដលរស់ច្ៅរត្ូវោរមច្ធយបាយ ជាច្រចើនច្ដើមបរីស់ ច្ដាយពុំតមនរស់ចតំត្ស្ល ប ់រស់ចតំត្សបាយប៉ាុច្ ណ្ ុះច្ទ។ 
 
ច្គច្រចៀងយ៉ា ងពិច្រាុះ ច្ៅតាមបទច្ភលងតដលខ្ុ ំតត្ង ច្េើយច្សដចចរងឹត្កត៏រសកច្រចៀងតាមតដរ ប៉ាុតនែមនិបានប៉ាុ ា នផង អា្ចរក
ច្នុះកច៏បច់្ផដើមតរបរបួល ច្ដាយស្រតត្ពនលឺមយួបាន និមតិ្ែច្េើងច្ៅខាងច្លើច្មឃ                          ។ ច   ត្
ជាច្រចើនកច៏បច់្ផដើម តបកអារមាណ៍។ អនកខលុះកច៏្េើរច្េើងច្លើច្ដាយមនិដឹងខលួន។ ឯអនកខលុះច្ទៀត្ កព៏យយមច្េើរច្គចតដរ តត្ច្ៅតត្
មនិអាចច្គចផុត្ ពីពនលឺដច៏តមលកច្ ុះ។ ច្សទើរតត្ច្ហ្វុះច្េើងទាងំអស់ ច្ជើងដធ៏ំរបស់មនុសសបានដាកសំ់្ញ់ ចបព់ួកច្គ ច្ររុះ
តត្ពួកច្គ កំពុងតត្បាត្ប់ងស់្ា រត្ីចងច់្ឃើញពនលឺច្ ុះ។                                                       
      ។ 
 
         !                                                                                 
                                                                        ។ 
 
«ដល់ច្ពលច្េើយៗ!!! ដល់ច្ពលច្េើយៗ!!!»ច្សដចច   ត្និយយទាងំរត្ដរខយល់ និងម្កនទឹកតភនកោយេំផង។ 
«ស្ដ បខ់្ុ ំសិន!!!» ខ្ុ ំពយយមតរសកច្េើង          ច្េើយខ្ុ ំកច៏បច់្ផដើមតរសកច្រចៀងចច្រមៀង តដលពួកច្គច្រៀនច្រចៀង
អមាញ់មញិ    ។ ច្ពលច្ ុះ ចច្រមៀងច្ ុះកច៏្ធវើឲ្យច   ត្     តដលមនិទានប់ានច្ហ្វុះច្េើង ចបច់្ផដើមច្រចៀងតាម ច្េើយ
ចច្រមៀងច្នុះច្េើយ តដលអាចបនលបអ់ារមាណ៍   ោរបច្ញ្ញឆ ត្របស់មនុសស                                       
       ។ ច្ពលរគបគ់្មន  ឮចច្រមៀងច្នុះ ស្ា រត្ីកដ៏ាស់ច្េើង ច្េើយពួកច្គកច៏បច់្ផដើមច្រចៀងតាមចច្រមៀងច្ ុះ ច្ដើមបបីនលប ់
អារមាណ៍។ អនកតដលអាចតាងំ         អារមាណ៍បាន ច្គករ៏ចួផុត្ពីច្សចកដីស្ល ប ់    ។ 
 
ច្គកច៏បច់្ផដើមច្រចៀងជុំគ្មន  ច្ដាយស្មគគីគ្មន ច្រចៀងជាចច្រមៀងមយួដាស់អស់ច   ត្កនុងអា្ចរកច្គឲ្យភ្ាកខ់លួនពីោរវច្ងវងភន័ែ
រចេំពីអ គត្របស់ច្គ ច្ររុះថ្ងងតសអកច្ពលតដលច្មឃរុះជាថ្ងងងាី    ច្វោងាីតដលពួកច្គអាចច្មើលច្ឃើញ រចួផ្ទល ស់បដូរទីលំច្ៅ 
បាន។                                                                            
                          ។ អា្ចរករបស់ច   ត្ មនិដូចជារសច្ម្កចច្ទ គឺពួកច្គរត្ូវចលល័ត្ច្ចញ ច្ទើបអាចម្កន
ជីវតិ្រស់ ពីមនុសសតដលប៉ាុនប៉ាង យកពួកច្គច្ៅបរចិ្ភាគ។ 
 
ឱ!                                                                      !? ច   ត្   អាចទបស់្ា រត្ីបាន 
គឺជាច   ត្តដលឈនុះនឹងខលួនឯង                                      ។  
 
                                                                                 ។ 
       មនុសសបានមករាយសំ្ញ់និងបិទច្ភលើងរត្េបច់្ៅវញិ     ឯថ្ងងកច៏បច់្ផដើមរុះច្េើង    ជីវតិ្ងាីកច៏បច់្ផដើមច្កើត្
ម្កនដូចគ្មន    ។ 
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                                                                                  ។          
                                             ។                                  
                                                                                        
                                               ។ 
 
                                                                  ។                                
                                            ។ 
 
«ច្យើងសូមត្ំ្ងឲ្យរបជាជនច្យើងទាងំមូល    អរគុណឯងច្រចើន សរម្កបោ់រជួយ ដធ៏ំច្ធងច្នុះ។ ពួកច្យើងនឹងចងចចំ្ ា្ ុះ
ឯងច្នុះជាច្រៀងរេូត្។                                        ឯ   ។    ឯ      ទុកចុុះ!» ច្សដចចរងឹត្
យកថ្ដដាកច់្លើកាលរបស់ខ្ុ ំ ច្ពលកំពុងលត្ជ់ងគង ់ រចួគ្មត្ក់ឲ៏្យលិខិត្   មកខ្ុ ំ តដលលិខិត្ច្ ុះសរច្សរច្លើសលឹកច្ឈើមយួដ៏
ធំ។ សំច្េងទុះថ្ដ           កប៏នលឺច្េើង។ ច្ពលច្ ុះ ស្ល ប            ច្ហ្វុះច្ចញ    ទីច្នុះ              
                                                                    ។ 
 
«អរគុណច្រចើនច្េើយបងបញ្ញា !!!!» ច   ត្តដល ខំ្ុ ំមក កត៏រសកច្េើងច្ពលច្គកំពុងតត្ច្រៀបច្ហ្វុះច្ចញ                       
                       ។ «ខ្ុ ំរសឡាញ់បងជានិចច!» ច   ត្រគបគ់្មន កត៏រសកបនទរ។«ពួកច្យើងរសឡាញ់បង!!!» 
 
ទាវ ររត្េបច់្ៅោនឋ់ានរបស់ខ្ុ ំក៏         ច្េើងវញិ។ ច្មឃភលចឺ្េើយ ប៉ាុតនែថ្ផទច្មឃ    ហ្វកដូ់ចជាមនិភល ឺ   ច្ស្ុះ ច្ពល
ច្ ុះត្ំណកទ់ឹក មយួត្ំណកធ់ំបានលល កម់កចំទាវ ររបស់ខ្ុ ំ ប ដ្ លឲ្យទាវ រច្ ុះអតណដ ត្ច្ៅបាត្ ់ ច្េើយច   ត្ទាងំឡាយក៏លល ក់
ចុុះមកវញិ ជាបនែប ទ ប។់ ទឹកច្ភលៀងកច៏បប់ងអុ ចុុះមក ច្ធវើឲ្យលិចទីច្ ុះយ៉ា ងខាល ងំ។ ខ្ុ ំកល៏ល កច់្ទើរច្លើសលឹកច្ឈើមយួ រចួកម្កល ងំទឹក
ក ៏ខំ្ុ ំរស្ត្ច់្ៅតាម ទិសថ្នទឹកេូរ                            ។ 
 
ច្ពលច្ ុះរស្បត់ត្ ម្កនច   ត្ទាងំអស់ គំ្មន  ច្គ្មរពទងជ់ាត្ិ         ! 
 
«សូមពួកច្ទរែ  រពុះមហ្វកសរត្ច្យើង ឲ្យបានរងុច្រឿង ច្ដាយជយ័មងគល...!!» 
 
រគឹប! 
 
«ច្រោកច្េើង! បងឯងច្គងដល់្ច្ទៀត្ េួសច្ម្ក៉ា ងខ្ុ ំច្ៅច្រៀនច្េើយ ច្ឃើញច្ទ ច្មឃច្ភលៀងច្ទៀត្!!!!» 
 
ខ្ុ ំច្បើកតភនកច្េើងពីយល់សបែិដត៏វងអ ល យច្ ុះ ករ៏បទុះច្ឃើញបអូនរសីរបស់ខ្ុ ំ កំពុងតត្បិទវទិយចុ្ៅតកបរច្ ុះ។ ខ្ុ ំច្រោកច្េើងទាងំ 
អស់កម្កល ងំយ៉ា ងខាល ងំ។ ខ្ុ ំរកច្េកច្មើលច្ម្ក៉ា ង គឺច្ម្ក៉ា ង៦    ច្ៅច្េើយ។ សំច្េងចបកប៏នលឺច្េើង ឯចរងឹត្កស៏្ង ត្ ់    ។   
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ខ្ុ ំ                    ោចថ់្ដកោ៏ចច់្ជើង ច្ទើបដឹង    ថាច្នុះជាយល់សបែិ       ។ ខ្ុ ំកច៏្សលៀករក ់និងច្រៀបចំខលួនយ៉ា ង
ស្អ ត្ ច្ៅច្រោម ថ្ផទច្មឃតដលឮសូរតត្ត្ំណកត់្កក់នុងដំណក ់    ។                                 ច្ពលច្រៀបច្ចញ
ច្ៅ ខ្ុ ំកច៏្រៀបចំរកដាស់គំនូរ ច្មា ថ្ដ និងេគីតាទុក ច្ពលច្ ុះ កច៏្ឃើញសលឹកច្ឈើមយួលល កម់ក                ច្េើយកនុងច្ ុះ ម្កន
សរច្សរអកសរមយួថា«អរគុណបងបញ្ញា !»។ 
 
 
       ១៩/ច្មស្/២០១៣ ច្ម្ក៉ា ង២:៥០ ទីអារលត្ 
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