
ញុ៉ក ែថម  កុលបៃប៉លិន 

កុលបៃប៉លិន 
(របភពឯកសរ៖ http://www.khmerreader.com) 

វគគទី ១ 
ជវីតិរបសេ់កមងករំពជវីតិរបសេ់កមងករំពជវីតិរបសេ់កមងករំពជវីតិរបសេ់កមងករំព    

 
រគេនះ រពះសុរយិេទវបុរត រទង់គង់េលីវមិនែកវផលិក (េផលក) ែដលជរថរពះទីនងំទឹមេដយ 
េសះអេនយយ១ពន់ រទង់បររបទកសណិភនំរពះសិេនរុរជតងំអំពីទិសបូព៌ យរតសំេដេទទិសបចចឹម 
តមចរករសីៃនសុរយិចរកវឡ លុះដល់កំណត់ ក៏បត់រពះរជរថចូលបងំរជលងមហបពវត រសមីរពះ 
សុរយិក៏េរជងេរជចូលកន់សនធយររតី នេវលេនះជខងេខនីត ១៥េកីត ែខកតតិក ឆន ចំ ចតវ ស័ក 
ព.ស ២៤៧០ រពះចនទេទវបុរតយងេឡងីគង់េលីវមិនរបក់ជរជរថរពះទីនងំ បរេចញមកពីទិស 
បូព៌ឆលុះពណ៌របក់េទសពវែផនពសុធ រពះចរនទ ហក់ដូចជេមៀងេមីលមកយ៉ងរសស់ញញឹមេឆព ះចំ 
េទេលីដំបូលេគហដឋ នមួយេនខងលិចផសរសវ យេប៉ ែដលជផសរវលិ កនុងទីរមួេខតតបត់ដំបង។ 
ឯេគហដឋ នេនះជផទះចស់របក់េកបឿង ដំបូលពីរជន់ ជញជ ងំកត រ រកលកត រ សសរមូល េនេហជង 
មនរូបចមល ក់េឈេីធវីជរហូេលបែខ េនខងេរកមរូបេនះេគឆល ក់ជអកសរធំៗថ “សិរពីងស” ជផទះែខមរ 
ែបបបុរណែដលេនេសសសល់មកសម័យឥឡូវេនះ។ 
 
កនុងេវលររតីេនះ ពនលឺរសមីៃនដងួចរនទ កំពុងចងំឆលុះចូលមកតមចេនល ះបងអួចេហយីមន ខយល់រតជក់ 
បក់មកផយផត់ចូលមកយ៉ងរេំភីយៗ េលហីយរតេសៀកលមម រតជក់រសួល េនខងកនុងេគហដឋ ន 
េនះមនកូនចេងកៀងេរបងកត១ ចងពយួរនឹងជញជ ងំកត រ លមមែតឆលុះបនលឺឲយេមីលមកេឃញីបុរសជរមន ក់ 
មនរងកយសគ ងំសគមឥតសច់ឈម មនែតែសបកដណត ប់ឆអឹង េដកសតូកសតឹងនកណត លែលវងបនទប់ 
េនែកបរខងបុរសជរេនះមនេកមងរបុសកំេឡះមន ក់ មុខមត់រសស់បស់ អងគុយចបំំេរែីថរកស 
ជមងឺរបស់បុរសជរេដយកិរយិឫកពរសេពនរសពប់ រសងូតរសងត់ ឥតមនរកីរយបនតិចេសះ 
េដយអនកខំអត់ងងុយរទជំមងឺរបស់បុរសជរ ែដលរតូវជឪពុកបេងកីតរបស់ខលួន អស់េវល៣ររតីមក 
េហយី។ 
ឯបុរសែដលមនជមងឺជទមងន់ កំពុងេដកសតូកសតឹងេនេលីដំេណកេនះេឈម ះ “ចឹម” កំពុងែតធល ក់ 
ខលួនេទជចំណីអហរៃនេរគជរ យូរៗគត់ដកដេងហីមធំែវងៗ េហយីគត់ខំេបីកែភនក រកេឡកេមីល 
េទពសេពញទងំែលវងបនទប់េដក រចួែភនកទងំគូរបស់គត់សំឡងឹេទចំមុខេកមងកំេឡះមន ក់ែដល 
អងគុយេនែកបរខងខលួនគត់។ ឯកំេឡះេនះេឈម ះេច “ចិរត” ជកូនបណតូ លចិតតរបស់គត់ េហយី 
ជអនកទទលួបនតវងសរតកូលរបស់គត់តេទអនគតផង េទីបគត់ខំញញឹមទងំេរកៀមរកំ របឹងនិយយ 
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េដយសូរសេមលងញ័រៗថ “ចិរត” កូនមសឪពុក! យប់យន់ណស់េហយីមិនទន់េទេដកេទឬ? 
េទកូន! េទេដកេទ”  ត ចឹម េតឿនបងខំេអយកូនេទេដក ែរកងអត់ងងុយេទជឈចឺប់។ 
េចចិរតរគីវកីបលេដយករបដិេសធ រពមទងំមនទឹកមុខរបកបេដយ ចិតតអណិតអសូរបិត 
េទីបនិយយជំរបេទវញិថ “ខញុ ំបទមិនទន់ងងុយេទេលកឪពុក! របែហលជេលកឪពុកមិនទន់ 
ពិសថន េំយងកមល ងំេទដឹង? េលករគូេពទយបនផត ខំញុ ំបទថ សូមឲយេលកឪពុកពិសកំុខន”។ 
“ថន ឬំកូន?” តចឹមនិយយឮែតកនុងបំពង់កទំនងចំអកឲយថន េំនះ េរពះជថន គំត់ដឹងថឥតមន 
គុណវេិសសអវីបនតិចេឡយី េហយីគត់និយយថ “ឱ!កូនេអីយ ថន េំនះឪពុកបនផឹកមកេរចីន 
េលីកមកេហយី មិនេឃញីមនគុណវេិសសអវីែដលអចជយួបនធូរបនថយជមងឺឲយរសករសនតេសះេឡយី 
េរគជំពូកេនះ ឪសគ ល់ចបស់ថជេរគរបចកំយ រកសក៏សល ប់ មិនរកសក៏សល ប់ ឫទធិអំណចរបស់ 
ថន កំនុងខណៈេនះមិនវេិសសជងទឹកទេនលេទកូន”។ 
េចចិរតមិនទន់តបេទឪពុកវញិ រសប់ែតេលចបុរសកណត លអយុមន ក់ េដីរចូលមកកនុងបនទប់ េហយី 
ដក់គូថអងគុយែកបរខងអនកជំងឺ េហយីសួរថ “េម៉ចេទត ៃថងេនះអករេរគបនធូរេសបយីខលះេទ?”។ 
“ឱពុេទធ ! ពុេទធ !” តចឹមលន់មត់េឡងីកលបនឮេលករគូេពទយសួរខលួនដូេចនះ េហយីគត់ 
និយយេទេទៀតថ “ឱ! េលករគូេអីយ! េវលេនះែភនកខញុ ំបទែសលរសវងំងងឹតអស់ េហយីសូម 
អត់េទសចុះ   ខញុ ំបទមិនដឹងថេលករគូអងគុយេនរតង់ណេទ”។ 
ឯេចចិរត កលេបីបនឮសំដីឪពុកនិយយតអូញែតអរដូេចន ះ ទឹកែភនកក៏េហៀរហូរសរសក់ េដយ 
ចិតតអណិតឪពុកពន់េពក េហយីក៏សំឡងឹេមីលរគូេពទយ និយយអងវរករសុំឲយជយួេរសចរសង់ 
សេរងគ ះបិតឲយមនជីវតិ ែតរគូេពទយែដលសទ ត់ជំនញកនុងវធីិេមីលជមងឺ ក៏រគវកីបលេដយអស់សងឃមឹ 
ខសបឹរបប់ជិតរតេចៀកេចចិរតថ  “ឆលងមិនផុតពីយប់េនះេទ”។ 
តចឹមនិយយមយួៗ ទងំមត់ដងហក់បបូរមត់សល ងំញ័រចំរបប់ ខំនិយយេទៀតថ “ខញុ ំបទគង់មិន 
មនជីវតិរស់េនទល់ែតបនេឃញីពនលឺរពះអទិតយកនុងរពឹកែសអកេនះេទៀតេទ ខញុ ំបទយល់ថមិនែមន 
ករចំែលកខុសធមមតេទ េរពះមរណធម៌ជសភវៈេទៀងទត់ ែដលមនុសសសតវទូេទរតូវទទលួយក 
នឹងេចៀសវងឲយផុតពំុបនេឡយី ឯវញិញ ណនិងរងកយរបស់ខញុ ំបទឥតមនរសេណះអេឡះ 
អល័យបុ៉នម នេទ សល ប់េហយីរតូវេទេកីតជអវីក៏តមយថកមមចុះ …” េហយីែបរេទនិយយែផតផត  ំ
កូនថ “ចិរត កូនសំលញ់ឪពុក! កលេបីឪពុកអស់អយុេទេហយី ជីវតិកូនមុខែតរសត់ 
អែណត តឥតបេងគ លជបែងអក   ដូចជសំណត់ែដលអែណត តកនុងទេនលដូេចន ះ”។ 
ឯេចចិរតអលួេដីមកនិយយអវីមិនរចួេសះ មនែតទឹកែភនកហូរសរសក់ ឱនមុខរជុប រកបចុះជិត 
េជីងឪពុក។ ចំែនកខងរគូេពទយ ក៏ងកមុខែបរេទបងអួច េសទីរែតរទទំប់ទឹកែភនកពំុបន។ 
តចឹមនិយយទងំហត់ថ “ែន ចិរត! កូនសំឡញ់ឪពុក កលេបីឪពុកសល ប់េទេហយី ចូរច ំ
បណត ឪំពុកចុះថ ធមមជតិរគប់យ៉ងកនុងេលកេនះ  ែដលមនុសសេលកសំគល់ថជកររុងេរឿង  
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ៃថលថល េនះ  គឺជករតងំខលួនរបណឲយបនៃថលថនូរសតុកសតមភ … ឯករែដលរស់េនេតកយ៉កេនះ 
អនកផងទងំពួងេគមិនយកែភនកេមីលេទ កររស់េនែបបេនះ មិនែមននឲំយបនសុខសបបយេទ 
បុ៉ែនតេពលេនះ កូនេអីយ! ឪពុកនឹងរបប់អនក ឲយេធវីដូចេមតចេទីបបនេសចកតីចំេរនីេនះពំុបនេទ 
សុំេអយរគន់ែតេលីកដល់ពុទធភសិត១បទថ “អតថហអិតតេននេថ” ខលួនរតូវទីពឹងខលួនែតបុ៉េណណ ះ 
ឲយេរឿយៗចុះ … កូនេអីយ ពកយេនះមនន័យថ េលកមិនែមនទូនម នេយងីឲយគិតែតរបេយជន៍ 
ផទ ល់ខលួន ឲយេទជមនុសសទតថភពេនះេទ ឬែលងឲយពឹងពក់អនកដៃទ ឬែលងឲយអនកដៃទពឹងពក់ 
េលីខលួនេយងីវញិក៏េទែដរ។ ពុទធភសិតេនះ ទូនម នេយងីឲយេចះខំរបឹងែរបងកសងជីវភពខលួនឲយបន 
ចំេរនី ឲយមនជំហររងឹបឹុងេដយវជិជ សមបតតិ គុណសមបតតិ សមថភព រទពយសមបតតិ និង សុខភព 
េទីបេយងីអចរស់េនកនុងសងគមមនុសសបនៃថលថនូរ េហយីេយងីអចផតល់បននូវអតថរបេយជន៍ឬគុណ 
របេយជន៍ដល់សងគមឲយបនចំេរនីេឡងីេទៀតផង។ កូនដឹងរសប់េហយីថ មនុសសេកីតមកកនុង 
េលកេនះ មិនមនអនកណមយួអចរស់េនែតមន ក់ឯងបនេទ គឺរតូវមនករពឹងពក់ទក់ទងគន េទ 
វញិេទមកជនិចច កូនរតូវសគ ល់េហយីរតូវខំបំេពញករណីកិចចរបស់ខលួនចំេពះខលួនឯង ចំេពះសងគម 
ចំេពះជតិ ចំេពះសសន មហកសរត ែដលជឧតតមគតិរបស់ពលរដឋជតិេយងី េហយីចំេពះ 
មនុសសជតិទូេទ  ែដលជឧតតមគតិៃនរពះពុទធសសន”។ 
ឯរគូេពទយនិយយែរជកកនុងខណៈេនះថ “តកំុអលអស់សងឃមឹរហ័សេពក េរគរបស់តែដល 
ធងន់ដូេចនះ ក៏មិនទន់េទជអវីេទ េនមនសងឃមឹនឹងសះេសបយីវញិបន”។ 
តចឹមនិយយេផគីនេលករគូេពទយ “សះជឬ? េលករគូ គម នផលូវសះជេឡងីវញិរបកដមនែតផលូវ 
សល ប់?  មុខកនុងរពឹកែសអកឬយប់េនះឬឥឡូវេនះ កនុងេពលណមយួជមិនខន”។ តចឹមឈប់បងអង់ 
មយួរសបក់ េហយីចប់និយយតេទេទៀតថ “ែន! ចិរត កូនសំឡញ់ឪពុក ឪពុកទីទ័លរកណស់ 
គម នេករមត៌កបនតិចបនតួចបរមុងទុកឲយកូនេឡយី ដល់ឪពុកសល ប់េទេហយី មនែតសពនិងពកយបណត  ំ
ទុកឱយកូន ... រឯីវញិញ ណកខនធរបស់ឪពុកែដលនឹងបនទទលួេសចកតីសុខេកសមកសនត កនុងេលក 
ខងមុខេនះ លុះែតកូនរបតិបតតិតមបណត ឪំពុកទងំបុ៉នម នម៉ត់េនះ ែដលជបណត ចុំងេរកយបំផុត 
របស់បិត មយួេទៀតវជិជ ែដលឪពុកទុកដក់េអយកូនេរៀនសូរតដរបទល់ែតរបឡងជប់របកស 
នីយប័រតេនះ ទុកជមត៌កដ៏មនតំៃលមយួ ឱ! តងំពីៃថងេនះេទឪពុកអស់បនជយួទំនុកបំរុងកូន 
តេទេទៀតេហយី!” 
េចចិរត កលេបីសត ប់ពកយបណត រំបស់ឪពុកចប់សពវរគប់េហយីក៏រសក់ទឹកែភនកេរចកៗ េដយមន 
ចិតតអល័យ និងអណិតឪពុកជទីបំផុត េហយីខំនិយយទងំខសកឹខសួល ជំរបឪពុកថ “េលកឪពុក! 
បណត រំគប់ម៉ត់ ខញុ ំបទនឹងកត់រតចទុំកកនុងចិតត ខិតខំរបតិបតតិតមបណត រំគប់របករ សូមេលក 
ឪពុកកំុបីរពួយបរមភេឡយី ខញុ ំបទបនជីវតិរស់េនដរបណនឹងខំតងំខលួនរបណដំកល់ដំេកីងវងស 
រតកូលេអយបនចំេរនីដរបេនះ”។ 
 



ញុ៉ក ែថម  កុលបៃប៉លិន 

តអំពីេពលេនះមក តចឹមមនករដងហក់កន់ែតញឹកញប់ខល ងំេឡងី មនអកររកវល់រកវយ 
ទំនងសលឈម េហយីទន់ពប់េទរល់រគមរណសរងគ មកំពុងទរនទ នចូលមកជិតអនកជមងឺរគប់ដេងហីម 
េទីបគត់ខំរបឹងនិយយេទរករគូេពទយ ែដលមនចិតតេមតត ចំេពះខលួន េដយសូរសំេលងខសវៗ ជ 
ទំនងេសចកតីថ “ទនេរបស េលករគូ! ខញុ ំបទនឹងដច់ខយល់សល ប់កនុងពីរ-បីនទីេនះេហយី សូម 
អររពះគុណ និងសូមជូនបុណយេលករគូ ែដលមនគុណេលីខលួនខញុ ំបទជអេនក េដយបនខំែថរកស 
ទងំបង់ខតៃថលថន ជំេរចីនផង េហយីមិនមនគិតៃថលរកស និងៃថលថន បំនតិចេឡយី ខញុ ំបទឥតមន 
អវីតបសនងសងគុណេលករគូេទ ឱ! រពះគុណេអីយ រតេចៀកខញុ ំបទែលងឮេហយី ឱ! ចិរតកូន! 
ពុេទធ អរហ!ំ”។ 
េចចិរតឱបឪពុកជប់ ហក់ដូចជមិនរពមេអយវញិញ ណកខនធរបស់តចឹមរត់េចញពីរងកយេទបន 
ែតេបីទុកជេចចិរតខំរបឹងទប់ទល់យ៉ងណ ក៏គង់ែតមិនសំេរចដូចបំណង េរពះជតិជរ ពយធិ 
មរណៈ (េកីត ចស់ ឈ ឺ សល ប់) ជមត៌ករបស់សតវេលក ឥតមនសតវណមយួេគចេវស េចៀស 
វងឲយរចួផុតេទបនេឡយី អមបលដូចយ៉ងរពះអរហសំមម សមពុទធេម៉ចក៏គង់ែតរពះអងគចូលបរនិិពវ ន 
មិនខន។ 
េនទីបំផុតេនះ តចឹមក៏ធល ក់ខលួនេទជចំណីអហរៃនមចចុរជ គឺដច់ខយល់ ផុតដេងហីម កនុងៃដរបស់េច 
ចិរតជកូន។   តចឹមក៏ទទួលមរណភពកនុងខណៈែដលដងួចរនទអសតងគតបត់ពនលឺរសមីរពមជមយួគន  
កនុងរគេនះឯង។ 

កលបនចត់ែចងេធវីបុណយបូជសពរចួេរសចេហយី េទីបេចចិរតដឹងខលួនចបស់ណស់ថ “ឱ! ខលួន 
អញេអីយ កែណត ងកេណត ចេខល ចផសែតមន ក់ឯងេហយី េបីងកេរេទពឹងបងបអូនញតិសច់េលហតិ 
ជិតខងឯណក៏គម ន ... េណហី យចុះរតូវែតតសូ៊នឹងេសចកតីទុកខលំបករគប់យ៉ងចុះ េធវីេមតចេកីតមក 
ជរបុសកំរពមត យឪពុក សមដូចជរបសសន៍េលកឪពុកផត ទុំកថ “ចិរត កូន! កលេបីអស់ 
បុណយពីឪពុកេហយី   ជីវតិរបស់អនកដូចកំណត់េឈ ី   ែដលអែណត តកនុងកណត លទេនលដូេចន ះ ...”។ 
េចចិរតក៏គិតេឃញីថ ពិភពេលកទងំមូលេនះធំទូលយរសួលសបបយែមនសរមប់អនកដៃទៗ 
ែតែបរជេទជទីតូចចេងអៀត លំបកពន់េពកចំេពះខលួនែដលកំរពមត យឪពុកនិងបងបអូនញតិស 
េលហតិ នឹងងកមុខេទរជកេកនពឹងពក់អនកឯណក៏េគឥតរតូវករេសះ េរពះមនុសសទីទ័លរក 
លំបកដូចេនះ េគមិនរតូវករេសពគប់រប់រក េហយីទុកជសុំករេគេធវី ក៏ឥតមនអនកណជយួសេរងគ ះ 
រកករងរឲយេធវីបនេឡយី។ ឱ! ខលួនអញេអីយេកីតមកកនុងេលកេនះលំបកអវី ែបលកជងេគេមល៉ះ 
ែតថេកីតជអងគបុរសេហយី មិនរតូវខល ចេសចកតីទុកខរពួយលំបកេទ េតងែតតសូ៊នឹងេសចកតីទុកខរពួយ 
លំបកអស់េនះឲយេឃញីសេខម េទចុះ!។ 
 



ញុ៉ក ែថម  កុលបៃប៉លិន 

េចចិរត កំពុងែតឈរសញជ ឹងរពឹំងគិតរកករេធវីែតមន ក់ឯងយ៉ងសង ត់ៗ េនចំេហៀងមុខផទះ ក៏េងីយេទ 
េមីលេលីេឃញីរពះចនទអែណត តរតែសតេនកណត លពពក បញច ងំបនលឺឆលុះសពវទិសទីបរេិវណ មន 
ខយល់បក់ផត់មកយ៉ងរតជក់េរសង ឮសូរសំេឡងរពះសងឃសូរតធម៌េនវតតរពះពិភិធរមយ៉ងចបស់ 
លស់ អែណត តេលឿនលយមកតមបេណត យខយល់ លុះេចចិរតបនឮសូរស័ពទរពះសងឃសូរតធម៌េនះ 
ក៏ជេហតុរនផំតួចឲយនឹករលឹកដល់ឪពុក ែដលេទីបទទួលអនិចចកមមេទថមីៗ មិនដឹងេបីនឹងងកេរែបរមុខ 
េទពឹងអនកឯណ េហយីក៏ែបរមុខេមីលេទកនុងបនទប់េឃញីមនចេងកៀងភលឺថលុងៗ េនទីេនះេហយីែដល 
ជទីឪពុកធល ប់មូរថន សំែងកពិសជនិចច ែតឥឡូវេនះ មនែតេចចិរតមន ក់ឯង ចិរតអណិតខលួនណស់ 
ទឹកេនរតក៏ហូរេចញសរសក់េដយឥតដឹងខលួន។ 
ខណៈេនះ េចចិរតរកេឡកេមីលេទខងមុខរសប់ែតេឃញីមនុសសមន ក់ េសលៀកពក់ស េដីរចូលមក 
េទីបេចចិរត េរកកេឡងីែរសកសួរថៈ “នរណនុះ?” 
“គន ឯងេទ េចចិរត ឬអីហនងឹ?” បុរសេនះសួរមកវញិ។  
េចចិរតនឹកសម នរបែហលជេលករគូេពទយ េទីបែរសកអេញជ ីញថ “សូមអេញជ ីញេលករគូ”។ 
រគូេពទយក៏ឈនេជីងេឡងីជេណតី រេទេលីផទះ េហយីដក់គូទអងគុយេលីេកអី តមេសចកតីអេញជ ីញរបស់  
មច ស់ផទះ។ 
“សុខសបបយជេទឬ េចចិរត?”  រគូេពទយសួរេដយេមរតីចិតត។ 
េចចិរតតបថ “ទនេរបស! ចំែណកខងរងកយសុខសបបយេទ បុ៉ែនតចំែណកចិតត រងកមម 
ជទីបំផុត ឥតសបបយមយួេពលេឡយីតងំអំពីេលកឪពុកអនិចចកមមេទ វញិញ ណរបស់ខញុ ំបទេនះ 
ហក់ដូចជងងឹតឈងឹពំុដឹងអវីេឡយី!”។ 
រគូេពទយងក់កបលទំនងេជឿតមសំដីេចចិរត េទីបសួរែថមេទៀតថ “ចុះសពវៃថងេនះ បនេធវីករ 
េនកែនលងណេហយីឬេនេឡយីេទ?” 
េចចិរតនិយយតបេដយេរកៀមរកំេសះកេរកះថ “ទនេរបស! េនទីេនះ ខញុ ំបទរកករងរ 
េធវីមិនទន់បនេទ ករងររគប់ែផនកហក់ដូចជខពស់ជងចំេនះដឹងរបស់ខញុ ំបទ ែដលបនខំេរៀនសូរត 
មកដូចជេរចីនណស់ ហក់ដូចរគន់ែតេរបីករបនរតឹមែតេមីលសំបុរតសន មបនតិចបនតួច េមីលេឈម ះ 
ហងរនេផសងៗ និង េមីលរបូរកមតមេរងកុន េលខ នបុ៉េណណ ះ!”។ 
រគូេពទយនិយយេដយេសចកតីអណិត យ៉ងេសម ះរតង់ថ “ខញុ ំក៏នឹកអណិតអនកេរចីនណស់ែដរ ចិរត” 
េហយីនិយយទូនម នថ “ខលួនអនកជកូនរបុស រតូវតទល់នឹងវស័ិយេលកិយេទមុខេទៀតេរចីនណស់ 
បងអង់ឲយខញុ ំគិតពីរ បីនទីេមីល ែរកងខញុ ំគិតរកឧបយ ជួយសេរងគ ះខលួនអនកឯងបនខលះ”។ 
េចចិរតេនែតេសងៀម រគូេពទយសញជ ឹងគិតមយួរសបក់ ក៏ញញឹមលន់មត់ េចញសំដីថ 
នឹកេឃញីេហយី នឹកេឃញីេហយី! ខញុ ំមនឪពុកមមន ក់ជអនកមនចិតតសបបុរស មនសមបតតិសតុកសតមភ 
រគន់េបី េមីលេទេបីេលកជយួធុរៈ មុខជអនកឯងបនករងរេធវីមិនខន ែតេតងេនឿយហត់បនតិច 
មុនដំបូង”។ 
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េចចិរតញញឹមញែញម េហយីជំរបសួរេទេលករគូេពទយថ “ខញុ ំបទទទលួអត់ធន់េសចកតីលំបក 
ទងំអស់ សុំឲយមនែតករេធវីនឹងេគចុះ រគន់នឹងបនចិញច ឹមជីវតិ កំុឲយមនពកយេគតិះេដៀលបុ៉េណណ ះ 
ទុកជជីកដីលីែសង ែរក ពុនយ៉ងណក៏េដយក៏ខញុ ំបទសម័រគេធវីទងំអស់”។ 
េលករគូេពទយមនទឹកមុខរកីរយ េដយេសចកតីេពញចិតតេហយីថ “ខញុ ំគិតជនិចចថ អនកឯងជ  
កូនរបុស អចទទលួេធវីកររគប់ជំពូកបន គំនិតអនកឯងគរួឲយសរេសីរណស់ បុ៉ែនត េចចិរត! 
ករែដលអនកឯងរតូវេធវីេនះ  មិនែមនេនទីេនះេទ  គឺេនឯរសុកបៃប៉លិនឯេណះ”។ 
“បៃប៉លិនឬ ទនេរបស!” េចចិរតេឆលីយផទួនពកយបត់ទឹកមុខញញឹមរកីរយមយួរេំពច េហយីនិយយ 
តអូញែតអថ “ទនេរបស! េគថរសុកេនះចញ់ណស់ មនែតពួកភូម កូឡ េទីបរទេំទរកសុីកនុង 
ទីេនះបន   ខញុ ំបទនឹកែរកងែតរទរំទនឹងធតុអកសទឹកដីេនះមិនបនេទដឹង?”  
រគូេពទយទូនម ន “អនកឯងនិយយដូេចនះក៏រតូវែដរ បុ៉ែនតអនកែដលេទេហយីឈចឺញ់េនទីេនះ េរចីនេធវស 
របែហស មិនេចះរកសខលួនឲយផុតពីជមងឺរគុនចញ់ ចុះចំែណកអនកឯងក៏បនេរៀនសូរតេចះកបួន 
អនម័យមកខលះ ក៏លមមនឹងករពរខលួនបន មយួវញិេទៀតជមងឺរគុនចញ់េនះ  មិនចំេពះែតជតិេយងីេទ 
ទុកជជតិណក៏េដយ ែតខវះវធីិករពរេរគតមកបួនអនម័យេហយី មុខជឈចឺប់ដូចគន ទងំ 
អស់”។ រគូេពទយនិយយទូនម នេចចិរតឲយមនភពកល នហនេឡងី េហយីេពលេទេទៀតថ “ឪពុកម 
ខញុ ំេនះ ពីេដីមបនេធវីមរនតីមយួេហតមបណត សកតិថ “ហលួងរតនសមបតតិ” េវលេនះ អយុេលក 
៥០បល យឆន េំហយី េលកមនអធយរស័យលអ ពកួកូឡ ភូម េនទីេនះរប់អនេលកណស់ 
កលពី២េទ៣អទិតយមុនេនះ េលកមនសំបុរតមកដល់ខញុ ំ សុំឲយេរសីរកមនុសសមន ក់េទេធវីករេលក 
ចំេពះរូបអនកឯងមយួេនះខញុ ំទុកចិតតណស់ តបតិករជីកតបូងនីមយួៗ េគរតូវករែតមនុសសសុចរតិ 
េសម ះរតង់។ 
េចចិរតនិយយថ “ករេនះ ជករេថម ងថមីកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំបទ”។  
រគូេពទយថ “រគន់េបីជងេនទំេនរ មិនទន់មនករអវីេធវីែមនេទ? េបីរពមទទលួ ខញុ ំនឹងចត់ 
បញជូ នអនកឯងេនេវលឆប់ៗេនះ េដយខញុ ំមនេសចកតីសងឃមឹទុកចិតតថ អនកនឹងខិតខំេធវីករយ៉ង 
មឺុងម៉ត់  ជទីេពញចិតតរបស់េគពំុខន”។ 
េចចិរតេលីកៃដសំពះ ែថលងអំណរគុណេដយេសចកតីេគរពចំេពះេលករគូេពទយ រគូេពទយក៏សរេសរ 
សំបុរតមយួចបប់ ឲយេចចិរតេហយីលចុះេដីរេចញពីផទះេនះេទ។ 
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វគគទី ២ 
 

ករេធវដីេំណីរេទៃបល៉និករេធវដីេំណីរេទៃបល៉និករេធវដីេំណីរេទៃបល៉និករេធវដីេំណីរេទៃបល៉និ    
 
លុះេចចិរតបនទទលួសំបុរតរគូេពទយេហយី ក៏ចត់ែចងសំពត់អវដក់វ៉លីសេផត  និងអីវ៉ន់សរមប់ 
េធវីដំេណីរេទរចួេរសចេហយី ក៏របះេដកសំរកេដយេសចកតីេរតកអរដ៏េលីសលប់កនុងយប់េនះ េសទីរែត 
េដកមិនលក់ទល់ភលឺ។ ដល់េម៉ង៥ជិតភលឺ នឡកិឯផសរវលិវយឮសូរមឺុងៗយ៉ងចបស់លស់រហូត 
ដល់ផទះេចចិរត  េចចិរត េរកកេឡងីលុបលងមុខមត់រចួ ក៏េសលៀកពក់ យរួវ៉លីសចុះពីផទះ េដីរសំ 
េដេទផសរវលិ   បំរុងេទេឡងីរថយនតែដលេដីរេទផលូវបត់ដំបងបៃប៉លិន។  
េចចិរតទិញសំបុរតកែនលងរចួេរសចេហយីក៏អងគុយចដំរបដល់េពលរថយនតេចញពីផសររកុងបត់ដំបង 
េទ។  េវលេម៉ង ៦និង ១៥នទី រថយនតក៏េបីកេចញសំេដេទទិសខងតបូង ដល់េទផសរភសុីរស 
ក៏បត់រតង់េទលិច តមផលូវបៃប៉លិន។ េចចិរតអងគុយេមីលភូមិរបេទសសងខងមគ៌េនះមុខគរួឲយ 
រសេងះរសេងច អែណត តអណតូ ងកនុងចិតតជចំែឡកណស់ នឹកដល់ឪពុកែដលេទីបអនិចចកមមេទ 
ថមីៗកលណ ទឹកែភនកក៏េជរជន់េចញមក ែតខំទប់ទល់មិនឲយទឺកែភនករសក់ចុះទល់ែតបន េដីមប ី
ករពរកំុឲយអនកជិះរថយនតជមយួគន មនេសចកតីសងសយ័មនទិលមកេលីខលួន េហយីបនលំនិយយេសីច 
េលងកំសនតជមយួនឹងអនកជិះទងំអស់គន េរៀងៗេទ។ 
ឯផលូវែដលេឡងីេទរសុកបៃប៉លិនមិនសូវឆង យបុ៉នម នពីរកុងបត់ដំបងក៏ពិតែមន ែតជផលូវលំបកបនតិច 
តបតិរតូវបររថយនតេឡងីកត់ភនំនិងសេសៀរតមេជីងភនំខពស់េឡងីៗ េហយីេកងបរបត់ែបនដរបដល់ 
រសុកបៃប៉លិន ទុកជបងខំយ៉ងណក៏គង់ែតរថយនតរត់មិនេលឿនរហ័សដូចផលូវរបេទ។ េចចិរត 
រកេឡកេមីលេទសភពតមសងខងផលូវ សឹងេដរដសេទេដយែរសចំករចបរដំណ ំ និងភូមិរសុក 
េដយអេនលីៗ ឃល តឆង យដច់ៗពីគន  លុះជិតេទដល់បៃប៉លិនក៏េឃញីែតៃរពរពឹកសលតវលល� និង 
ភនំតូចធំេរចីនអេនក រពមទងំសតវបកសបកសនិីងសតវចតុបបទក៏មនកុះករេរចីនេនតមដងៃរពរពឹកស 
អស់េនះ។ េចចិរតបនេឃញីសតវអស់េនះ ក៏េកីតមនចិតតសេងវគនឹករលឹកដល់ឪពុកកន់ែតខល ងំ 
េឡងីៗ  េសទីរែតទប់ទឹកែភនកពំុបន។ 
 
លុះដល់រថយនតបរេបីកកត់ៃរពភនំរកំថមជេរចីនអេនលី េវលេម៉ង១១ៃថងរតង់ រថយនតក៏បនេទដល់ផសរ 
បៃប៉លិនេដយរសួល។ េចចិរតចុះពីរថយនតេដីរេទេសុីបសួររកផទះហលួងរតនសមបតតិ។ មនភូមមន ក់ 
េនទីផសរេនះចងអុលរបប់ថផទះហលួងរតនសមបតិត េនឯេណះ ចមង យពីទីផសរេនះេទរបែហល 
៥០០ែម៉រត ែកបរមត់ផលូវសងខងេជីងេនេកល ងទវ រផទះេនះមនសរេសរយេីហ “រគឹះសថ នរតនសមបតិត” 
អេញជ ីញេទចុះគង់នឹងេឃញីមិនខន។ េចចិរតក៏េចញេដីរេទតមពកយភូមេនះ េហយីេទឈរេររ 
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េនមុខផទះ ដូចមនយេីហខងេលីេនះមយួរសបក់ ក៏មនកមមករមន ក់េចញពីកនុងភូមិេនះមកសួរថ 
“អេញជ ីញមករកអនកណ?” 
េចចិរតភញ ក់េរពីត េរពះេពលេនះកំពុងឈរេមីលភូមិរបេទសយ៉ងេភលីតេភលីនរសប់ែតរកេឡក 
េឃញីបុរសេខម មន ក់ឈរសួរែកបរខលួន េទីបរបប់េទថ “ខញុ ំមករកហលួងរតនសមបតតិ េវលេនះេលកេន 
ឬេទ?” 
បុរសេនះេឆលីយតប “េលកេនខងេលីផទះ េបីចង់ជបួនឹងេលក អេញជ ីញមកតមខញុ ំ” 
េហយីបុរសេនះក៏េដីរនមុំខេចចិរតេឡងីេទេលីផទះ។ 
េគរបប់ឲយេចចិរតអងគុយេលីេកអីមយួេនកនុងបនទប់ទទលួេភញៀវ េហយីេដីរចូលេទកនុងបត់មួយ 
រសបក់ ក៏េលចមនុសសចស់សក់សកូវមន ក់េដីរេចញមកេដយឫកពអង់អច េសលៀកសរុងសូរត 
ពក់អវរទនប់តមទំេនៀមអនកេនផទះ ពកយដំបូងែដលនិយយនឹងេចចិរតេនះគឺដូេចនះថ “កមួយ 
មកពីណ?  រតូវករជបួនឹងខញុ ំមនករអវី?” 
េចចិរតសេងកតដឹងចបស់ថ េលកេនះេហយីែដលេហថ ហលួងរតនសមបតតិ ែដលខលួនរតូវករជបួ 
េទីបរកិំលខលួនចុះពីេកអី  បនទន់ខលួនសំពះេដយេសចកតីេគរពគរួសម។ 
ឯហលួងរតនសមបតតិ ជអនកជំនញួលក់តបូងែដលមនេករ ត �េឈម ះលបលីបញកនុងរសុកបៃប៉លិនក៏អងគុយ 
េលីេកអីមយួ េចចិរតសេងកតតមឫកពរបស់េលកេនះ យល់ថជអនកមនអធយរស័យលអ ចិតត 
សបបុរសគរួជទីេគរពរប់អនែមន។ 
“ទនេរបស មន!” េចចិរតេឆលីយេដយឱនលំេទនេហយីថ “េលករគូេពទយសអ តបនេផញី 
សំបុរត១ចបប់មកជបួរពះេតជរពះគុណ”។ 
“េអី! េពទយសអ ត កមួយខញុ ំេនះឬ?” េលកនិយយទងំញញឹម តមេដយេលកជអនកមន 
អធយរស័យរកីរយជនិចច  េហយីសួរថ  “សំបុរតេនះ េនឯណ?” 
េចចិរតលូកៃដេទកនុងេហេប៉យកសំបុរតេនះជូនេទេលកហលួង េលកហលួងទទលួយកេទអន 
េដយេសចកតីេរតកអរ  លុះេមីលចប់េហយីក៏ែបរមកពិចរណេមីលលកខណៈេចចិរតមតងេទៀត។ 
ហលួង៖ “កមួយឯងែមនេទ េឈម ះេចចិរត  ែដលេពទយសអ តបនបញជូ នខលួនមកឲយខញុ ំ?” 
ចិរត៖ “ទនេរបស ខញុ ំបទេនះេហយី” 
ហលួង៖ “ចុះកមួយេធវីករយ៉ងេនះបនែដរឬ? កររបស់ខញុ ំេនះវធងន់ណស់ េតងរទជីំកដីកនុង១ៃថង ៥ 
េទ៦េម៉ងេទីបសទុះរចួ  រូបរងសអ តបតដូចជកមួយេនះ ខញុ ំយល់ថរទរំទករងរមិនបនយូរបុ៉នម នេទ 
មុខជរត់េទផទះវញិេហយី!”។ 
“មនុសសដៃទេទៀត េគរទេំធវីយ៉ងណ ឯខញុ ំបទគង់ែតេធវីបនដូចជេគែដរ សូមរពះេតជរពះគុណ 
កំុរពួយឲយេសះ!” េចចិតតេពលរ៉ប់រងយ៉ងមឺុងម៉ត់។ ពកយេនះេហយីែដលេធវីឲយហលួងរតនសមបតតិ 
មនេសចកតីេពញចិតតណស់។ េហយីេចចិរតនិយយតេទេទៀតថ “ទនេរបស! មនុសសែដល 
េកីតមកកនុងេលកសននិវសេនះ មិនរបកន់កររសលៗ រសួលៗេទ ខញុ ំបទមិនែដលគិតដូេចនះេទ  
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កលេបីខញុ ំបទមនកំលងំពលំដរបណ  ខញុ ំបទនឹងខិតខំេធវីករដរបេនះ េទះបីធងន់កតីរសលកតី”។ 
“អនកឯងនិយយេនះរតូវណស់” េលកហលួងនិយយសរេសីរ េហយីថ “េណហី យចុះ! ឯខញុ ំែតងមន 
ករសរមប់មនុសសែដលចង់េធវីជនិចច េវលេនះអណតូ ងតបូងទិសខងេកីតខញុ ំ កំពុងឲយចប់េផតីមជីក 
តបូងមនតំៃលមយួអេនលី រពឹកែសអកេនះខញុ ំនឹងបញជូ នអនកឯងឲយេទេធវីករេនទីេនះ េធវីករកនុងរគ 
ដំបូងេនះខញុ ំនឹងតងំរបក់ែខឲយអនកឯងរតឹម៣០េរៀលសិន បុ៉ែនតអនកឯងអចមនរបក់ែខេរចីនជង 
េនះេទេទៀត  េបីខំយកចិតតទុកដក់េធវីករេដយមឺុងម៉ត់េហយីម៉ត់ចត់ផង”។ 
េចចិរតឱនកបល  ទទលួយល់រពមេដយេសចកតីេគរពមតងេទៀត។ 
 
កនុងខណៈេនះមនសូរែសបកេជីង លន់ឮពីខងេរកមេឡងីមកេលីផទះ រពមទងំមនសំេលងយ៉ង 
ឆម រតូចលន់រពំងមកពីខងេរកយេចចិរត។ េចចិរតក៏េចលែភនករកេឡកេមីលេទរបទះនឹងែភនក 
ទងំគូកំពុងែតសំលឹងរតង់ចំមកជដងួែភនករបកបេដយទឹកដមគរួជទីចប់ចិតតេសនហ  េគមនឫកព 
េឆមីងៃឆមបនតិច មនកិរយិកមិកកមក់ ែញ៉ងញ៉ង លវ សលវន់លអណស់ សមបុរែសបកសសអ ត មុខមូលរកឡង់ 
ដូចវង់រពះចរនទ  សូរសំេឡងរសួយរសស់ដូចសូររគងំរបក់ ដំេនីរលវ សលវន់ដូចផក កុលប 
ែដលរតូវខយល់បក់លវិចៗ េនកណត លសួនចបរដូេចន ះ ឱ! លអអីលអេមល៉ះ! េនះរបែហលជអញ 
យល់សបតិេឃញីេទដឹង? 
 
េចចិរតភញ ក់សម រតី ែលងសំឡងឹរសឡងំកងំកនុងេពលែដលេលកហលួងែរសកេហកូនរសីេនះឲយេឡងី 
មកខងេលីផទះ  “មកឯេណះនរ!ី  ៃថងេនះ ប៉បនមនុសសចូលមកេធវីករថមីមន ក់េទៀតេហយី”។ 
នងរកមំុនរឈីនេជីងេឡងីជេណតី រមយួៗ ែភនកសំឡងឹេមីលេចចិរតេដយកិរយិេឆមីងៃឆមបនតិចែដល 
ជទំេនៀមទំលប់របស់រសីរកមំុរូបរសស់ េហយីសួរេទឪពុកថ “ប៉! េនះជអនកចូលមកេធវីករ 
ថមីរបស់េយងី?” 
េលកហលួងញក់មុខទទលួេហយីងកេទនិយយនឹងេចចិរតថ “េចចិរត េនះនរកូីនរសីែតមយួ 
របស់ខញុ ំ”។ 
េចចិរតេលីកៃដសំពះសួរនងនរ ី នងនរងីក់កបលទទលួគំនប់េដយកិរយិេឆមីងៗតមនិសសយ័ 
របស់នង។ 
នងនរសីំលឹងេមីលកមមករថមីរបស់ឪពុកតងំពីកបលរហូតដល់ចុងេជីង េមីលេហយីេមីលេទៀត េនទី 
បំផុតក៏លន់មត់ថ  “កមមករេនះសគមដូចអនកេញៀនអេភៀន  នឹងមនកំលងំជីកដីបនឬប៉?” 
េចចិរតកលរតូវរសីរកមំុសតីដក់មុខដូេចនះក៏នឹកេអៀនខម ស់ណស់ រកេឡកេចលកនទុយែភនកេទខង 
មយួែភលត េហយីតបេទថ “មនុសសរតង់ េគមិនែដលសំគល់ថជមនុសសលងង់េទ ឯមនុសសសគម 
ក៏េគមិនសំគល់ថជមនុសសេខសយែដរ សគមយ៉ងខញុ ំបទេនះ មនកមល ងំខល ងំដូចមនុសសធត់មែំដរ 
រគន់ែតមិនសូវមនសច់ឈមធត់បរបូិណ៌បុ៉េណណ ះេទេតី!” 
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នងនរេីធវីមុខរកញូវទំនងខឹងបនតិចៗផង េដយនងមិននឹកថេចចិរតហ៊នេឆលីយដូេចនះេសះ េរពះ 
មិនធល ប់មនមនុសសណមួយកនុងផទះហ៊ននិយយេលងសំដីេវហរនឹងនងេឡយី។ 
េលកហលួងេឃញីកូនខឹងដូេចនះ ក៏បញឈប់ថ “េចចិរត! េណលី យឈប់េសលះបុ៉ណណឹ ងសិនចុះ ឯងកំពុង 
េនឿយហត់អស់កមល ងំ  េទរកសំរកខលួនេអយបត់េនឿយហត់សិនេទ”។ 
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វគគទី ៣ 
 

េចចរិតេកតីគនំតិថមីេចចរិតេកតីគនំតិថមីេចចរិតេកតីគនំតិថមីេចចរិតេកតីគនំតិថមី    
 
តងំពីៃថងេនះមក េចចិរតក៏បនេធវីជកមមករជីកតបូងេនេគហដឋ នរបស់េលកហលួងរតនសមបតតិ េទះ 
បីករេនះជករធងន់ក៏េដយ េចចិរតក៏ឥតមនចិតតធុញរទន់ ែតងែតខំេធវីករេនះេដយខមីឃម ត 
អស់ពីចិតតពីេថលីម មិនមននឹកនដល់េសចកតីេនឿយហត់េឡយី ។ ភសិត១បទថ “ខលួនទីពឹងរបស់ខលួន” 
ែដលជពកយបណត រំបស់បិតចុងេរកយបងអស់ េនះេនឮសូរកងរពំងកនុងរតេចៀករបស់េចចិរត ហក់ 
ដូចជមនេទវតេនចខំសបឹរបប់នឹងរតេចៀកជនិចច។ ករខំរបឹងែរបងេធវីករយ៉ងមឺុងម៉ត់ឥតមន 
ទរមន់និងអធយរស័យលអរបស់េចចិរតេនះ ជេហតុេធវីឲយពកួកមមករេធវីករផងគន រសឡញ់រប់អន 
ជេរចីន  រហូតដល់ហលួងរតនសមបតតិក៏មនចិតតេមតត េកមងកេមល ះេនះជេរចីនែដរ។ 
 
េចចិរតចូលមកេធវីករេនផទះេលកហលួងអស់េវល៦ែខកនលះមកេហយីេនះ ែតងបនជបួរបទះនឹង 
ធមមជតិថមីៗ ដូចជៃរពភនំ រកំថម រពឹកសលតវលល� និង អកសរសស់បរសុិទធែដលជរបស់ចំែលកកនុង 
ជីវតិេចចិរត ែតែដលចំែលកយ៉ងពនលឹកជងេនះេទេទៀតេនះ គឺឃុននរ ីេចហវ យរកមំុរបស់េចចិរត 
ែដលជរសតីរបកន់ខលួនមនឫកពេឆមីងៃឆមេហយីជនរមីនរូបេឆមយ៉ងលអឯកកនុងរសុកបៃប៉លិនហក់ 
ដូចផក កុលបកំពុងរកីផសយកលិន រកអូបឈងុយឈងប់កនុងវសសនរដូវ។ េវលែដលេចចិរតអងគុយកនុង 
ផទះសង ត់ៗែតមន ក់ឯង េរចីនរបមូលយកេរឿងអស់េនះមកគិតនឹកជនិចច េហយីនឹកឆងល់ែតមន ក់ឯងថ 
ចុះេហតុដូចេមតចបនជអញេចះែតរពឹំងនឹកដល់នងរកមំុេនះអីេមល៉ះ ចុះអញជប់ចិតតរបតិព័ទធនងរកមំុ 
េនះឬអី? អ៎ មិនបនេទ នងេនះរូបេឆមលអែមនេហយី បុ៉ែនតឫកពេឆមីងៃឆម របកន់ខលួនហសួេពក 
ែថមទងំមនសមបតិតសតុកសតមភណស់ ហសួវស័ិយេឈងេតងេបះ របេលះយកបន ចុះអនកមន 
របេយជន៍អវី ែដលអនកេនខំនឹកដល់េគ ទុកជខំទប់ចិតតមិនឲយគិតដូចមតច ក៏េនែតមនកូនចិតត 
រះិេរេទរករូបបរមមណ៍េនះទល់ែតបន! េនទីបំផុត េចចិរតភវនថ “ខលួនទបកំុេតង ៃដខលីកំុេឈង 
រសវឱបភនំ!”។ 
 
ចំែនកនងនរក៏ីធល ប់គិតថ កមមករថមីរបស់នងេនះជមនុសសចែមលកជងេគ មិនេចះរបចុបរបែចង 
េចហវ យនយ និយយរតង់េទរតង់មក ឥតេចះែរកងចិតតេគេសះ ែថមទងំេចះនិយយសំដី 
ទន់សម័យេទៀតផង បនជនងនឹកេជឿថ កមមករកេមល ះេនះបនេរៀនសូរតេចះដឹងេរចីនគរួសម 
ែដរ។ ជនួកលនងបនឮសូរបុរសកេមល ះេនះែរសកេរចៀងរយទំនុកតមករកំសត់របស់ខលួនក៏មន 
េរចៀងទំនុកជយុវភិរមយ ជពកយរលំឹកយុវជនក៏មន េទីបនងយល់ថកមមករកេមល ះេនះចបស់ជេចញ 
មកពីសលមធយមសិកសណមយួជរបកដ។  
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េនេវលរពលប់ៃថងេនះ ជខងរេនច រពះចរនទក៏រះេឡងីរពងៗ េមីលេឃញីែឆបមយួចំេហៀង ឆលុះ 
ពនលឺពណ៌របេផះគងចុងរពឹកសយ៉ងរតចះរតចង់ នរចុីះមកេដីរេលងកំសនតចិតតជមយួនឹងរសីបំេរមីន ក់ 
េនទីធល សួនចបរមុខផទះែដលមនេសម របសអ តដូចករមលរពំ នងែតងែតេចលែភនករកេឡកេទកូន 
ផទះមយួែដលេចចិរតសន ក់េនេនះជេរឿយៗ។ 
េពលេនះនងបនេឃញីផទះេនះងងឹតឥតពនលឺេភលីងេទីបនងនេំកមងរសីបំេរ ី េហយីលបេដីរេឆៀងចូល 
េទឈរេនគុមពផក ដកខឹមខងមុខបងអួច រសប់ែតឮសូរសំេលងមនុសសេរចៀងទំនុកយុវភិរមយយ៉ង 
ពិេរះចប់ចិតតថៈ 
 

ពួកេយងជគណៈយុវជន  រសុះរសួលេលសលន ់ ទងំរបុសទងំរសីចូលយុវសល 
ែដលេទបេកតថមី  របេយជន៍េដមបជួីយេរជមែរជងគន ។ 

 
ឲយបនចងបច់ជរកុមមតិតភកតិ រសលញ់រួមរក័សជសមគគ  សមគគីទងំជតេិយងផងនន 

េមរតរីគប់គន ជសុខេកសមកសនត។ 
 

គួរជួយអនកខសតឲ់យបនេចញេទ េដរេមលលេំនសពវទីភូមឋិន េមលែរសចកំរនឹងចបរឧទយន 
កិចចករប៉ុនម នេតងេចងចទុំក ... ។ល។ 

 
េវលេនះ រសមីចរនទកំពុងែតចូលមកតមចេនល ះបងអួចនិងចេនល ះទវ រ  េទីបនងេមីលេទេឃញីរងកយ 
េចចិរតេដកលក់សតូកសតឹងេនទីេនះយ៉ងចបស់លស់  នងក៏ែរសកដស់េចចិរតពីរបីម៉ត់ េចចិរត 
ក៏ែរបខលួនសទុះេរកកេឡងីទងំងងុយេដក កលេឃញីអនកែដលចូលមកដស់ចបស់ ក៏មនីមន និយយ 
អេញជ ីញឲយអងគុយេដយកិរយិឱនលំេទន។ 
“អេញជ ីញអងគុយ ឃុននរ”ី េចចិរតនិយយរពមទងំេលីកេកអីមយួមកជូនអងគុយេហយី និយយថ 
“ករែដលឃុនអេញជ ីញមកេលងផទះខញុ ំបទ ខញុ ំបទមនេសចកតីេរតកអរណស់ ទុកដូចជបនទទលួ 
កិតតិយសដ៏ខពង់ខពស់!” 
នងនរេីធវីមុខរកញូវបនតិច េហយីសតីេទថ “អនកណនិយយថខញុ ំមកេលងនឹងអនកឯង?” 
េចចិរតសងសយ័ក៏សួរេទវញិថ “ចុះឃុនអេញជ ីញមកមនករអវី?”  
នងតបេទវញិយ៉ង កំបុតថ “ខញុ ំមកសត ប់មនុសសេរចៀងេទេតី ចុះអមបញមិញេនះអនកណេរចៀង 
ទំនុកយុវភិរមយែកតងៗកនុងទីេនះ?” 
េចចិរតេធវីឡងីឡង់និយយសួរនងថ “ទនេរបស យុវភិរមយជអវី ជសតវឬជមនុសស ខញុ ំបទមិន  
ែដលឮេឈម ះេសះេឡយី!” 
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នងនរខឹីងេឡងីមុខរកហម េហយីរបប់េទថ “ែន! អនកេភលី យុវភិរមយជទំនុកេរចៀង ខញុ ំចង់ដឹងថ 
េតីអមបញ់មិញេនះនរណេរចៀង?” 
ចិរត៖ “េអ! េទ នរណេរចៀងខញុ ំបទឥតដឹងេសះេឡយី ែតខញុ ំបទមិនែមនេរចៀងេទ ឯខញុ ំបទេនះ 
កំុថដល់េទេភលងយុវភិរមយជទំនុកទំេនីបថមីអវីេនះេឡយី ែតបទសកវទ�ចុះែផអំុទូករល់ឆន េំនះ ខញុ ំ 
បទក៏ឥតេចះនឹងេគេសះេឡយី”។ 
នរ៖ី “កំុភូត! ខញុ ំបនឮសូរសំេលងេរចៀងអំពីខងេលីផទះេនះឯង េហយីេនេលីផទះេនះក៏មនែតអនក 
ឯងមន ក់ឯងែមនេទ?” 
ចិរត៖ “បទ! មនែតខញុ ំបទមន ក់ឯងែមន  ែតខញុ ំបទមិនែមនជអនកេរចៀងេទ”។ 
“អនកឯងេរចៀងែកតងៗ  េនែតរបែកកនឹងេគេទៀត”  នរផីទួនពកយ។ 
េចចិរតេសីចេហយីថ “ខញុ ំបទជំរបេហយីថខញុ ំបទមិនេចះេរចៀងេទ ក៏េនែតបងខំឲយេរចៀងេទៀត។ 
ឃុននរ ី  េបីខញុ ំបទេចះេរចៀង  ខញុ ំបទនឹងេរចៀងជូនឃុនសត ប់ឥឡូវេនះឯង”។ 
នងនរនឹីកខឹង  េរកកេឡងីឈរេហយីថ  “មនុសសែបបេនះនិយយែខមរមិនេចះសត ប់េទ”។ 
ចិរត៖ “េបីមិនេចះសត ប់ភសែខមរ េហតុអវីក៏និយយេឆលីយឆលងគន បន?” 
នរ ី “ឈប់ៗចិរត កំុនិយយថលង់ណស់” នងេលីកៃដហម េហយីរបុងនឹងចុះពីផទះេនះេទ 
េដយរសួរន់ ែតេចចិរតអងវរឃត់ថ  “ពុេទធ !  ឃុននរ ី ឃុនរបញប់េទណភល ម?” 
នងេឆលីយយ៉ងេសះកេរកះថ  “េទេគង”។ 
ចិរត៖ “ឃុនកំុអលអេញជ ីញេទ ឃុនមិនគរួលះបង់ធមមជតិលអៗ ដ៏រតកល ែដលគរួពិតពិលរមិលេមីល 
កនុងេវលេនះេទេទ!” 
នរ៖ី   “ខញុ ំក៏ចូលចិតតធមមជតិលអដូេចនះែដរ   ែតសអប់មនុសសឆកួតេរពីលៗ”។ 
“េនទីេនះឥតមនមនុសសឆកួតេទ ឃុន” េចចិរតខចិលនិយយជែជកតេទេទៀត ែបរជបបលួេដយ 
រសួលថ “េណហី យ ឃុន មិនបច់និយយជែជកគន េរចីនេទ សូមអេញជ ីញេទសនទនេលងកនុងសួន 
ចបរឯេណះ  េមីលធមមជតិលអៗ ដ៏រតកល  ករមមនណស់!” 
មិនដឹងជអំណចអវីមករគបសងកត់ឲយនងនរេីធវីតមពកយអេញជ ីញរបស់េចចិរត រសប់ែតចុះេដីរន ំ
មុខេទេដយរសួល េទអងគុយេលីេជីងម៉ែវង ែកបរេដីមចំបីុមយួេដីមជមយួនឹងរសតីបំេររីបស់នង។ 
ឯេចចិរតក៏អងគុយេលីេសម ែកបរេជីងម៉ែវងនុះែដរ ែតែភនករៃំពេងីបេមីលេទរពះចរនទ ែឆបពក់កណត ល 
ដងួ ដ៏េដរដសេទេដយពកួផក យមនចំនួនេរចីនេលីសលន់គណន េហយីេចចិរតនិយយេឡងីថ 
“ឃុន គប់ចិតតពនលឺរសមីដងួរពះចរនទឬេទ?” 
នរ៖ី  “ខញុ ំចូលចិតតែដរចិរត”។ 
េចចិរតនិយយេដយសំដីទន់ភលន់ថ “ែមនេហយី! ឃុននរ ីធមមជតិជរបស់ចំែលកេនះអចរបេលម  
លួងេលមអរមមណ៍របស់មនុសសេយងីឲយបនសុខរសួល  ពនលឺរសមីរពះចរនទ  ខយល់រេំភីយផត់និងកលិន  
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រកអូបឈងុយឈងប់របស់ផក នន អចេធវីចិតតគំនិតរបស់េយងីឲយមនអរមមណ៍រកីរយេទបនយ៉ង 
ចំែលក”។ 
នរអីងគុយសត ប់សំដីេចចិរតនិយយេដយអរមមណ៍អែណត តអណតូ ង នងគិតថ “កមមករកេមល ះេនះជ 
មនុសសចែមលកជងកមមករឯេទៀតៗរបស់នង សំដីរគប់ម៉ត់របស់កមមករេនះ េពញេទេដយសំននួ 
េវហរមុខគរួឲយចង់សត ប់  មិនសមជមនុសសេខសយចំេណះេចះដឹងេទ”។ 
នងនរសីង ត់េទមយួរសបក់ េចចិតតក៏េផតីមនិយយេឡងីមុនថ “េបីឃុនេនែតមន ក់ឯង អងគុយជមយួ 
នឹងធមមជតិែបបេនះ  េតីឃុនធល ប់នឹករបវតតិដល់ញតិមិតតសំលញ់ែដលេនឆង យៗខលះែដរឬ?” 
នរ៖ី  “ខញុ ំធល ប់នឹកែដរចិរត”។ 
ចិរត៖ “ខញុ ំបទក៏ធល ប់នឹកែដរ េហយីេរចីនែតជប់េននឹងចិតតជនិចចផង ឱ! ឃុននរ ី តងំពីខញុ ំបទ 
មកអរស័យនឹងផទះឃុនេនះ ខញុ ំបទមិនែដលេឃញីអនកមត យរបស់ឃុនដល់មតងេសះ!” 
នរ៖ី  “ខញុ ំគម នែម៉េទ ចិរត”។ 
ចិរត៖ “េអ! ចំែឡកែដរ  េបីឃុនគម នមត យ  ចុះឃុនេកីតមកដូចេមតចបន?” 
នរ៖ី “យេីអី! ែន គត់ឯងកំុនអុំចអល បណត លេអយេកីតេទសណ៎ ពកយែដលថគម នមត យេនះ 
គឺថមត យេនះគត់អនិចចកមមេទេហយី  យល់េទ?” 
ចិរត៖ “ឱ! ដូេចនះេទឬ?  យល់េហយីទនេរបស  ែតឃុនកន់ែតរគន់េបីជងខញុ ំបទេរចីន! ” 
នរ៖ី  “េអី!  មត យគត់ខូចេទេហយីែដរឬ?” 
េចចិរតេធវីមុខរសេពនេហយីថ “ឃុន េនរគន់េបីជងខញុ ំបទេរចីន េរពះមនឪពុកបីបច់រកស 
ចំែណកខងខញុ ំបទគម នទងំឪពុកទងំមត យ”។ 
រតង់េនះ នងនរសីេងកតេមីលទឹកមុខេចចិរត េឃញីសងួតរសេពនេទេរចីន េចចិរតសនសមឹៗ 
េងីបមុខេមីលេទមុខនងេហយីនិយយថ “របសិនេបីេធៀបខលួនឃុនមកខញុ ំបទវញិ េហយីែថមទងំ 
ជរសតីផង ឃុនេតងគិតថករតសូ៊នឹងជីវតិែដលរកីរកលំបកេតកយ៉កេទតមទំេនីងែតមន ក់ឯងនុះ 
េតីវមនរសជតិដូចេមតចខលះ? ែតខញុ ំបទជរបុស លមមអត់ធមត់េសចកតីលំបករគប់ៗយ៉ង េហយីធល ប់ 
តទល់នឹងេសចកតីរកីរកេតកយ៉កមកេរចីនេហយី  ជួនកលខញុ ំបទអត់បយេពញមយួៃថងក៏មន”។ 
នងនរអីងគុយសមងំេសងៀមចសំត ប់េចចិរតនិយយ ែតកនុងចិតតនឹកអណិតអសូរេចចិរតជពនលឹកេហយី 
នឹកដល់ខលួនឯងថ េបីអញរតូវទទលួេរគះថន ក់យ៉ងេនះឯង េតីនឹងមនេសចកតីលំបកយ៉ងណ 
េទ? 
នរ៖ី “ចុះចិរតមកេនទីេនះ បនរសួលខលះេហយីឬេនេឡយីេទ?” នងនិយយតិចៗ េហយីមន 
សំេលងទន់ជងមុនេរចីន។ 
េចចិរតសំលឹងេមីលែភនកនងនរ ី េហយីញញឹមយ៉ងេរះរយេឆីលយថ! “បទ បនរសួលេរចីន 
ឃុននរ ី តងំអំពីខញុ ំបនទទលួមកអរស័យេនកនុងផទះឃុនេនះ បនរសួលេឡងីេរចីន មិនបច់នឹក 
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រពួយែរកងអត់បយសល ប់េទ េបីបៃប៉លិនេនែតមនេមតត ខញុ ំបទយ៉ងេនះជនិចចេទ ខញុ ំបទមុខជសូម 
េផញីឆអឹងេនតំបន់េនះជរបកដ”។ 
 
អកសេនបៃប៉លិនតមធមមតរតជក់ជងរសុកសែងកបត់ដំបងេរចីន េបីជនួជរតូវរដូវរងដូចកនុង 
េវលេនះ ក៏កន់ែតរតជក់ខល ងំេឡងីេទៀតេរចីន លុះឮសូរទឹកសេនសមីធល ក់ចុះពីសលឹកេឈមិីនដច់រយៈ 
ដងួចរនទមយួចំេហៀងេនះក៏លិចបត់បងំដងភនំេទ ខយល់រតជក់កន់ែតបក់ផត់ខល ងំេឡងី ជេហតុន ំ
េអយរតជក់ញក់ដល់េបះដូងកេមល ះរកមំុទងំពីរនក់ េទីបេចចិរតសនសមឹេរកកេឡងីេមីលេទៃផទ 
េមឃេដយកិរយិរសេពនរសពន់ េហយីនិយយេឡងីថ “យប់េរជេហយី ឃុននរ!ី អេញជ ីញេឡងី 
េទផទះវញិចុះ អំណចទឹកសេនសមីនិងខយល់រងែបបេនះ អចេធវីឲយឃុនផត សយ ឬេទជរគុនក៏សឹង 
បន”។ 
នរេីរកក េឡងីេទេលីផទះេដយរសួល ដូចកូនេកមងែដលរបេដបនែបបបទលអ ែតនងមកនឹកឆងល់ 
កនុងចិតតថកមមករកេមល ះេនះមនអំណចអវីហន៎! អចហ៊នបងគ ប់អញ ឲយេធវីតមបងគ ប់ខលួនបនេដយ 
ងយដូេចនះ ែតនងក៏គិតយល់ថ “របសិនេបីអញេនហលសេនសមីយូរេពក អចេធវីឲយរគុនរង 
ឬផត សយបនែមន”។  
 
លុះដល់រពឹកេឡងី េចចិរតក៏លីចបេដីរេចញេទេធវីករជីកតបូងនអណតូ ងតបូងរតង់ទិសខងេកីតដូច 
សពវដងែដលធល ប់េធវីមករល់ៗៃថង លុះបនេដីរកត់មុខផទះធំេនះេទ រសប់ែតេឃញីនងនរនិីង 
េលកហលួងរតនសមបតតិអងគុយកនុងរថយនតយេីហរណូីត៍ ែដលជរថយនតសរមប់េរបីេទទិញឥវ៉ន់េន 
ផសរសែងក។ ឯតសុនជអនកបររថយនតេនះ ខំរបឹងរៃវៃដទល់ែតែបកេញីស ក៏េនមិនេឆះេសះ ដល់ 
យូរេពលណស់ េទីបហលួងែរសកសួរេទថ “តសុន រថយនតមិនេឆះេទឬ?”។ 
តសុនរគវកីបលយកកែនសងជតួេញីសមុខ េហយីជំរបេទេលកថ “មិនេឆះេទ ទនេរបស! 
ខញុ ំបទបនេដះលងសំអតេរគឿងអំពីយប់មិញេនះឯង  រសប់ ែតរពឹកេឡងីវេគៀចដូេចនះេទ!”។ 
េចចិរតេដីរចូលមកជិតេលីកៃដសំពះហលួងរតនសមបតតិ េហយីជំរបសួរថ “ទនេរបស រពះេតជ 
រពះគុណនឹងអេញជ ីញេទឯណ?” 
េលកតបេទថ “ខញុ ំេទទទួលេលកបឡត់រសុកសែងកបនតិច ែតរថវមិនរពមឲយេទេសះ េចចិរត!” 
នងនរសីំលឹងេមីលេចចិរតមយួែភលតេឃញីទឹកមុខដូចជរសស់បស់ជងសពវៃថង មនកិរយិអង់អច 
ខុសពីកមមករឯេទៀតៗ។ 
នរ៖ី  “ប៉  េយងីេទមិនរចួេទឬអវី?”  នងសួរេដយេសចកតីរពួយ។ 
 
ចិរត “សុំឲយខញុ ំបទរៃវេមីលបនតិច ែរកងេលេឆះេឡងីបន” េហយីេចចិរតេបីករគបបងំេរគឿងយនត 
ពិនិតយេមីលមយួរសបក់ក៏ញញឹមេហយីនិយយថ “ទនេរបស ទស់រតង់េណះ រៃវមតងេទៀត េឆះជ  
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របកដ”  េហយីរបប់តសុនឲយរៃវមតងេទៀត។ 
តសុនចប់រៃវមតងេទៀត េរគឿងយនតក៏រគហមឹគឹកកងមួយរេំពចេឡងី អនកទងំអស់គន ក៏ញញឹម 
តសុនក៏េឡងីេទទះសម េចចិរត  េហយីលន់មត់ថ  “ពូែករគន់េបី  អនកកមួយអញ!”។ 
 
ហលួងរតនសមបតតិក៏លន់មត់េដយេសចកតីេរតកអរ េហយីសួរេចចិរតថ “េចចិរតពូែកែមន េរៀនេចះ 
ពីណ  របសប់លក់ចំេណះណស់?” 
េចចិរតនឹកេរតកអរបេងអ នជំរបេទេលកថ “ទនេរបស មិនបនេរៀនឯណេទ រគន់ែតធល ប់ 
បររថយនតមកែដរ ក៏លមមេធវីេកីតចំេពះែតេរគឿងែដលខូចខតែតបនតិចបនតួចបុ៉េណណ ះ” េហយីចប់ចប 
េលីកលីេលីសម របុងេដីរេចញេទ។ 
ឯតសុនបនឮសំដីែដលេចចិរតថ “ធល ប់បររថយនតមកែដរ” ក៏នឹកដល់របពនធែដលេទីបមកដល់ផទះ 
ពីរពឹកមិញេនះ គត់មិនទន់បនសកសួរសុខទុកខេសះ រសប់ែតជប់រវល់មកបររថយនតជូនេលក 
ហលួងេទរសុកសែងក  េទីបគត់ជំរបសុំចបប់េលកថ “ទនេរបស ៃថងេនះខញុ ំបទមនធុរៈ ដបតិរបពនធ 
ខញុ ំបទេទីបមកដល់ផទះរពឹកមិញេនះ ខញុ ំបទមិនទន់បនសកសួរសុខទុកខ វថរបញប់វលិេទរសុក 
វញិកនុងេពលេវលៃថងរតង់េនះផង ដូេចនះសូមរពះេតជរពះគុណេមតត ឲយេចចិរត បររថយនតជំនសួ 
ខញុ ំបទមយួេពលសិនចុះ”។ 
ហលួងរតនសមបតតិេសងៀមមយួរសបក់ ែបរេទសួរេចចិរតថ “ចិរតឯងបររថយនតជំនសួតសុន មយួៃថង 
បនេទ?” 
េចចិរតែបរេទេមីលមុខតសុន េឃញីសំែដងអករអងវរ េទីបេចចិរតជំរបេទេលកថ “ខញុ ំបទបរ 
ជូនបន ទនេរបស!”។ 
តសុនេរតកអរណស់ សទុះេទចប់ៃដេចចិរតអរងួនថ “អរគុណអនកកមួយណស់ សូមអនកកមួយ 
សំលញ់ជយួយកែតបុណយេទចុះ” េហយីគត់ងកមកេលីកៃដសំពះលហលួងរតនសមបតតិ េដីរេចញ 
េទ។ 
 
េចចិរតយកេរគឿងរបដប់េធវីករេទទុកេរសចេហយី ក៏ផល ស់សំពត់អវកមមករជអនកបររថយនត េឡងី 
កច់ចងកូតបរេចញពីទីេនះេទ ទំនងជអនកឆល តបិុនរបសប់េដយមិនមនឧបសគគរវងពក់កណត ល 
ផលូវ  ដរបមកដល់រសុកសែងក  ែដលជទីរកុងបត់ដំបង។ 
ឪពុកនិងកូនក៏ចុះពីរថយនត េដីរសំេដេទកន់ផទះមយួែកបរសលរសុក របែហលកនលះេម៉ងេទីបេឃញី 
នងនរចុីះពីផទះេនះមក។  េចចិរតសួរេដយកិរយិសុភពថ  “រតឡប់េទឥឡូវឬេនេទ ឃុន?” 
“េនេទ” នងតបកំបុតៗ េហយីថ “ចិរតេតងេទទិញអីវ៉ន់ឯផសរជមយួនឹងខញុ ំឥឡូវ នុះកែរញច ង! 
ចិរត កន់យកេទផងណ៎”។ 
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េចចិរតនឹកភងំបនតិច ដបតិតងំអំពីេកីតមក មិនែដលកន់កែរញច ងេដីរតមេរកយរសីណមតងេសះ 
ែតរគេនះរតូវែតេធវីតម ដបតិេគជេចហវ យខលួនឲយរបក់ែខខលួន េគឲយផទះេន ទុកជករេធវីដូេចនះនឲំយ 
អម៉ស់មុខយ៉ងណ ក៏រតូវែតរបតិបតតិតមបងគ ប់េទសិនចុះ េទីបនយចិរតតសូ៊កត់េករ ត �ខម ស 
ចប់កែរញច ងរតីេដីរ ៉ុយ តមេរកយេចហវ យរកមំុមនរូបេឆមរសស់របិមរបិយេនះេទ។ 
 
នរបីងគ ប់ “ចិរត េទសួរទិញរតីរស់៉ធំៗពីរយកេទេសង ររជក់ េតីេគលក់មយួៃថលបុ៉នម ន? េរសីយក 
ឲយធត់ៗបនតិច”។ 
េចចិរតនិយយសុំខលួនថ “សូមកំុេរបីឲយខញុ ំបទទិញេឡយី ឃុន!” េហយីនិយយេឆលីយតបេទេទៀតថ 
“តងំពីេកីតមក  ខញុ ំបទមិនែដលទិញរតីសច់បែនលបងក អវីេទ ែរកងឃុនបេនទ សថទិញៃថលេពក ដបតិ 
ខញុ ំបទមិនេចះតៃថលទិញរតីេទ ទនេរបស!” 
នរ៖ី  “មិនអីេទ  េទសួរទិញចុះ  ចខំញុ ំតៃថលឲយ”។ 
ចិរត៖  “សុំឲយឃុនតៃថលទិញខលួនឯងចុះ”។ 
នងនរេីឡងីមុខរកហមបនតិច ក៏េដីររ ៉ុយេទទិញេដយខលួនឯង។ ឯេចចិរតក៏កន់កែរញច ងេដីរតម 
េរកយ កលទិញបនរតីរស់៉ពីរេដីរវលិេទទិញរនឯេទៀតៗ នងេននឹកខន ញ់នឹងករចេចសរងឹរូស 
របស់េចចិរតណស់ក៏ែកលងេដីរេចញពីរនមយួេទរនមយួេទៀត េដីរវវីក់ចុះេឡងីជេរចីនបកេរចីនស 
ទិញអីវ៉ន់េរចីនេសកះសកះ ទល់ែតេចចិរតយកេទេសទីរែតមិនរចួ នងនឹកកន ញ់ក៏កន ញ់ណស់ ែតនឹក 
ចង់់េសីចក៏ចង់េសីចណស់  េដយបនេឃញីេចចិរតកន់េពញៃដទងំពីរយរួផង េតបៀតេកលៀកផង 
រែណរេណង  េហយីនងេធវីជេដីរវលិជេរចីនបក េរចីនរតឡប់េទីបបត់ចូលេទរថយនត។ េចចិរត 
ក៏េចះែតេដីររបកិតតមេរកយដរបដល់រថយនត េហយីទំលក់អីវ៉ន់េទកនុងរថយនតេនះេទ។ នងនរ ី
េឃញីកិរយិេចចិរត េធវីដូេចនះក៏រចេឡតេឡងីថ “យ!ី គត់េនះ ែកលងទំលក់ឥវ៉ន់េលីកបល 
អញឬ?” 
េចចិរតេឆលីយេឡងីថ “សូមអត់េទសទនេរបស ធងន់េពក ែតខញុ ំបទទំលក់េលីកត ររថយនតេទេតី”។ 
នរ៖ី  “របយត័ន គត់ឯងកំុេដីរកិរយិេថកទបេពក!”។ 
នយចិរតឮេហយីរគន់ែតញញឹមហុះឺៗ ហក់ដូចជមិនយកចិតតទុកដក់នឹងករខឹងសំបររបស់ 
េចហវ យរកមំុេនះេសះ។ 
 
អនកទងំពីរក៏អងគុយេនេសងៀមទងំអស់គន  ឥតនិយយរកគន មយួម៉ត់េសះ មយួរសបក់េរកយមក 
េទីបេឃញីហលួងរតនសមបតតិមកដល់ទីចតរថយនតជមួយបុរសកេមល ះមន ក់ មុខែវង ពក់មកួស ពក់អវ 
េបីក-ក ចងរកវ៉ត់ េសលៀកេខកគីពក់ែសបកេជីងពណ៌រកហម េរសមេជីងស។ នយចិរតរគន់ែត 
រកេឡកេមីលេទេឃញីបុរសេនះ  ក៏មនេសចកតីទស់ចិតតឥតេរតកអរបនតិចបនតួចេឡយី។ 
ហលួងរតនសមបតតិនិយយថ “េយងីេតងរបញប់េទឥឡូវេទីបបន  បងអង់យូរេពកមិនបនេទ  ដបតិ  
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េយងីឥតដក់កេំភលីងមកផងេសះ   ែរកងេចរបលន់កណត លផលូវ”។ 
នងនរែីបរេទញញឹមយ៉ងែផអម ខណៈែដលបុរសកេមល ះេនះេឡងីមកេលីរថយនត េហយីសួរថ 
“េលកបឡត់ ដក់កេំភលីងមកែដរឬ?” 
េចចិរតតអូញរងូ៉វេនែតកនុងបំពង់ក “បុរសកំេលះេនះជបឡត់រសុកសែងក រូបរងែបបេនះមិនគរួេសព 
គប់េសះេឡយី កែនលងអងគុយវលលវឹងមិនអងគុយ េនែតេទរបេរជៀតអងគុយែកបរឃុននររីកេអីត!” 
ចំែណកខងេលកបឡត់ ទះគូថេហយីរបប់ថ “ឃុននរ ី កំុរពួយ មនកេំភលីងខលីជប់មកជមយួ 
ែដរ”។ 
ហលួងរតនសមបតតិក៏េសីចថ “មនមយួបុ៉ណណឹ ងក៏លមមេហយី េលកបឡត់” េហយីងកេទរបប់ 
េចចិរតថ “េចញេទឥឡូវេនះចុះេចចិរត េបីេចញរថយនតេទេវលេនះ របែហលជេម៉ង៤រេសៀល 
េទីបដល់ផទះេយងី”។ 
េចចិរតក៏ចុះេទរៃវតមបងគ ប់ េហយីេឡងីបររថយនតេចញេទសំេដេទតមផលូវបៃប៉លិន សឹង 
េដរដសេទេដយែរសចំករចបរដំណ ំ លុះផុតពីភូមភនំសំេព ភូមិសនឹងកលណ មនែតៃរពរពឹកស 
លតវលល� និងភនំរកំថមេដរដស ផលូវកន់ែតលំបកេឡងី ៃផទែផនដីខពស់ទបៗ បត់ែបនជេរចីនជន់ កល 
េចចិរតរកេឡកេមីលមកេរកយ រសប់ែតេឃញីបឡត់រសុកេនះនិយយកអ កកអ យសបបយចិតត 
ជមយួនឹងនងនរ ី េចចិរតក៏េកីតេមហខល ងំេឡងីែថមេលីសេសចកតីមេួម៉កលែដលេទផសរទិញ 
រតីេនះមយួជន់េទៀត ែកលងកច់ចងកូតេអយបត់កបលធល ក់េទជងហុករក់ៗមយួអេនលីេនែកបរផលូវ ម៉សុីន 
េរទ�រពំងៃរព  េហយីទប់ង៉ក់េសងៀមេននឹងកែនលងេនះឯង។ 
 
េចចិរតរកេឡកេមីលេរកយ រសប់ែតេឃញីែភនករគប់គូសំឡងឹេមីលមកចំខលួន។ បឡត់រសុកភល ត់ 
ធល ក់ពីទីអងគុយ  ហលួងរតនសមបតតិកំពុងយកៃដសទ បកបលែដលប៉ះទងគិចនឹងដំបូលរថ នងនរេីផអៀង 
េរទតវះិែតធល ក់ ែតជនួជចប់បែងអកបន។ 
េលកបឡត់បេនទ ស  “សូហវ័រចៃរង បររថយនតអីយ៉ងអីេចះ”។ 
នងនរងីកដងខលួន េហយីបេនទ សថ  “ចិរត គត់ឯងមិនេចះបរឡនេទឬអី?” 
េចចិរតែបរេទហលួងរតនសមបតតិ េហយីជំរបថ “សូមអត់េទស ទនេរបស របសិនេបីខញុ ំបទមិនកច់ 
ចងកូតឲយងកេទជងហុកេទ កង់មុខខងសត មុំខជប៉ះនឹងដងគត់េនះជរបកដ េហយីេធវីឲយខូចេពលយូរ 
ជងធល ក់ជងហុកេនះេទេទៀត” 
េលកញក់មុខទទលួ ទំនងជយល់ដូេចន ះែដរ េហយីេចចិរតែបរមកេមីលខងេរកយ ក៏របទះនឹង 
ែភនកែដលសំឡងឹសំឡក់ដក់ជេរចីនដង េរចីនរគ េរចីនរតឡប់។ 
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រថយនតបរតេទេទៀតដូចធមមត ែតនងនរសីេងកតយល់ដឹងដល់ជេរមចិតតគំនិតតរបស់េចចិរត ែតកល 
ណនងេធវីជសនិទធសន លនឹងបឡត់រសុក េនះរថយនតក៏រកែលងេឃលងេឃល ងរកកល់ធល ក់ជងហុក ឬេដីរ 
ខុសផលូវេទ នងេសទីរែតមិនហ៊ននិយយអវីនឹងេលកបឡត់េទៀត។ តងំពីេនះមក នងក៏ដឹងខលួនថ 
េចចិរតមនបំណងអវីកនុងខលួននង? 
 
លុះរថបរផុតភូមិៃរពេផត េទឆង យបនតិចក៏ទុកង៉ក់រលត់ម៉សុីន េទីបេចចិរតេលតចុះេទ េលីកេរគឿង 
ម៉សុីនេមីល រសប់ែតេធវីមត់េវៀចរកែងវ។ អនកជិះទងំអស់រគប់ៗគន មនេសចកតីរពួយជេរចីន េទីប 
ហលួងរតនសមបតតិែដលមនេសចកតីរពួយេរចីនជងេគ ក៏ចុះពីរថយនតេទសួរេចចិរតថ “េមតចេទ េទ 
េទៀតបនឬេទ?  លមមែកកុនបនឬេទ?” 
េចចិរតរគវកីបលេដយអស់សងឃមឹ េហយីជំរបេទថ “ទនេរបស បរេទេទៀតមិនបនេទ ខូចរតង់ 
កែនលងសំខន់ែដលខញុ ំបទេធវីមិនេកីត េតងេទជលួចិនរកឡងឹដក់ជថមីេទីបបន”។ 
នរ៖ី  “មតងេនះេរសច”  េហយីនងេផតកខលួនេលីពូករថយនតេដយអករអស់កមល ងំជេរចីន។ 
េលកបឡត់ចុះពីរថយនត េដីរមកឈរចំពីមុខេចចិរតេហយីថ “គត់ឯងបររថយ៉ងេម៉ចហនងឹ ទល់ 
ែតខូចរថអស់?” 
េចចិរតេឆលីយខលីៗថ “ខញុ ំបទបរដូចយ៉ងមនុសសធមមត  េលកក៏បនេឃញីនឹងែភនករសប់េហយី”។ 
េលកបឡត់ខមំត់េហយីថ “េបីគត់ឯងមិនបរេអយធល ក់ជងហុកអមបញ់មិញេនះ ក៏គង់មិនខូច 
ដល់មលឹងែដរ!” 
ចិរត៖  “េលកគិតថ  ខញុ ំបទែកលងបរឲយធល ក់ជងហុកឬអវី?” 
បឡត់៖ “ផលូវមនគរេគក េម៉ចក៏គត់ឯងមិនបរឲយរតង់េទតមផលូវ មនែតគត់ឯងែកលងេធវីឲយធល ក់ 
ជងហុក?” 
ចិរត៖  “េលកថដូចេមតចក៏បន  ែតខញុ ំបទមិនបនែកលងេធវីឲយវធល ក់ជងហុកេទ” 
បឡត់៖  “េតងរបយត័នសំដីបនតិច  គត់ឯង”។ 
ចិរត៖  “ខញុ ំបទបននិយយេដយសំដីគរួសមណស់េហយី  ទនេរបស”។ 
បឡត់៖  “េម៉ចគត់ឯងរពេហនីេមល៉ះ  ែរកងគត់ឯងរគន់ែតជអនកសុីឈនួលេគេទ?” 
េចចិរតេសីចចំអកបនតិចេហយីថ “ខញុ ំបទជអនកសុីឈនួលេគែមន ែតមិនែមនសុីឈនួលេលកបឡត់ 
េទ”។ 
ហលួងរតនសមបតតិនឹករខំននឹងសំដីនិយយជែជកគន េនះ ក៏ហមរបមេទថ “ឈប់និយយបុ៉ណណឹ ង 
េហយី េលកបឡត់ ករនិយយជែជកគន េនរគេនះ វមិនមនរបេយជន៍អវីេឡយី បុរណេលកថ 
សបមយួៃដ  ៃរបមយួចិប  ែមនេទ?” 
នរ៖ី “ចុះេយងីគិតេធវីដូចេមតចេទីបេទដល់ផទះ?” នងសួរេដយេសចកតីរពួយបរមភជេរចីន ។ 
ហលួង៖  “ហនងឹេហយី    ប៉ក៏មិនដឹងគិតដូចេមតចែដរ”។ 
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េចចិរតេដីរចូលេទរកហលួងរតនសមបតតិ េហយីនិយយជំរបថ “េយងីេតងរង់ចេំនទីេនះ ទំរមំន 
រថយនតណមួយមកដល់ទីេនះ របសិនេបីគម នេទ ក៏េតងែតសន ក់េនទីេនះមួយយប់ េបីនឹងេដីរេជីង 
េទ   ែរកងែតពក់កណត លអរធតេទីបដល់ផទះ”។ 
េលកហលួងដកដេងហីមធំ នងនរសីួរេលកឪពុកេដយេសចកតីវតិកកថ “េយងីេតងែតេដកសន ក់កនុង 
ៃរពេនះមយួយប់េទឬប៉?” 
ហលួងរតនសមបតតិញក់មុខេហយីថ “កូនេឃញីេទ េវលេនះេម៉ង៤រេសៀលេហយី ឬមយួកូនចង់េដីរ 
លេមីលក៏តមចិតត”។ 
នងនររីគវកីបល េហយីថ “េទប៉ ទរមេំដីរដល់កូនមុខជសល ប់ពក់កណត លផលូវមិនខនេឡយី”។ 
េចចិរតេសីចេឡងី  នងនរែីបរេទសំឡងឹចំមុខ េហយីសួរថ  “គត់ឯង  េសីចអី!” 
េចចិរតញញឹមញែញមតមធមមត េហយីថ “ខញុ ំបទេសីចនឹងកំរបុកមយួេនះេទេតី វហក់េលត 
ពីេដីមរសម៉េទេដីមកនទួតៃរព  វភល ត់ចំណប់ធល ក់មកដល់ដីជិតរបកច់  បនខញុ ំបទេសីចនឹងវ!” 
នងនរ ី៖  “េគភ័យេគរពួយរល់គន   ឯងគិតែតពីេសីចសបបយ”។ 
ចិរត៖ “បនជខញុ ំេសីច ពីេរពះសតវេនះមនេជីងដល់េទ៤ េនែតភល ត់ចំណប់ធល ក់ដល់ដីទល់ 
ែតបនដូេចនះេទេតី!” 
នងមិនេឆលីយតបេទវញិេទ រគន់ែតសំែដងអករមិនគប់ចិតត បុ៉ែនតនងធល ប់សំែដងកិរយិដូេចនះ 
ជនិចច។ េចចិរតថមឹកនឹងនិសសយ័ែបបេនះមកេរចីនរគេហយី េទីបមិនមនចិតតរពួយបរមភអវី ែថម 
ទងំយល់ថរសតី កលណមិនសំែដងកិរយិកងិកកងក់ខលះេទក៏មិនលអេមីលែដរ រគន់ែតកំុឲយរជុលហសួ 
េពកបុ៉េណណ ះ។ 
ឯនងនរនឹីករបរពធនឹងខលួនឯងថ “កូនឈនួលកេមល ះេនះចំែលកជងឈនួលដៃទេទៀត ជអនកមនអំនួត 
បនតិច ែថមទងំេរបីសំដីមិនេចះែរកងចិតតនរណេទ ែតវេចះនិយយសមេហតុសមផល េទីបនង 
ចូលចិតតនិយយឬជែជកពីេរឿងអវីៗេលង”។ 
េលកបឡត់េដីរេឆៀងមកែកបរនងនរ ី េហយីសួរថ “ចុះេហតុអីក៏ឃុននរចូីលចិតតេទនិយយេឆលីយ 
ឆលងនឹងអេកមងកេមល ះេនះេមល៉ះ!” 
នរ៖ី  “នរណរបប់េលកថខញុ ំចូលចិតតេទនិយយេឆលីយឆលងនឹងវ!” 
បឡត់៖  “ខញុ ំបទេឃញីនឹងែភនក បនេឃញីវនិយយជែជកនឹងឃុន ទល់ែតឃុនទល់រចករបស់វ 
មលឹងៗេហយី េនឃុនេទនិយយជែជកនឹងវេទៀត វេកមងរពេហនីមិនេចះគួរសមេទ ឃុនពិនិតយ 
េមីលវឲយែមនែទនចុះ!”។ 
នងនរញីក់មុខទំនងយល់ដូេចនះែដរេហយីេឆលីយថ ”ច៎ កមមករេនះរពេហនីបនតិចែមន ែតឧសសហ៍ 
េធវីករណស់”។ 
េលកបឡត់៖  “របែហលជវេទីបមកេនេទ  បនជពីេដីមមិនែដលេឃញីេសះ”។ 
នរ៖ី “ច៎ វេទីបនឹងមកេនែមនរបែហលជង៦ែខបុ៉ណណឹ ង ឪពុកខញុ ំគត់មនចិតតអណិតេមតត  េដយ  
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េឃញីថជមនុសសកំរពឪពុកមត យ េហយីបនរបគល់ឲយជីកអណតូ ងតបូងេនទិសខងេកីតែដលេទីប 
នឹងេបីកថមី ”។ 
និយយគន បនរតឹមបុ៉េណណះ ក៏រសប់ែតឮសំេលងហលួងរតនសមបតតិែរសកេហនងនរ ី េហយីរបប់ថ 
“នរកូីន ចត់ែចងដបំយទឹកេទ ឪពុកនឹកឃល នបយណស់  េហយីឲយេចចិរតរកអុសេភលីងផង”។ 
េចចិរតចូលមកជិតេហយីសួរថ  “ឃុន នឹងឲយខញុ ំបទជយួេធវីករអវីខលះ  ចូររបប់មកចុះ!” 
នរ៖ី “េទរកថមបីដំុមក េហយីរកអុសបងក ត់េភលីងេឡងីផង” នងបងគ ប់េទេលកបឡត់ថ 
”េលកបឡត់អណិតយកសច់ដក់កំបុ៉ងមកឲយខញុ ំពីរកំបុ៉ង និងសែណត កហូឡន់េតផង”។ 
 
កំេឡះទងំពីរនក់ក៏េធវីករផគ ប់ផគួននងរកមំុយ៉ងមឺុងម៉ត់ ឯេចចិរតបនដំុថមតូចៗបីដំុ េហយីដក់ 
តំេរៀបគន ជមំុេជីងរកន  េហយីេទរកកច់អុសមកបងក ត់េភលីងេឆះដេងគ លេឡងី។  
“ឃុន នឹងឲយខញុ ំបទេធវីអវីេទៀត”  េចចិរតសួរនងខណៈែដលបងក ត់េភលីងរចួេហយី។ 
នរ៖ី  “េចៀនរតី ឆសច់េគនឹងសែណត កេរទីង  េអី! េយងីគម នខទះេទ  េចចិរតេតងរកខទះមក”។ 
ចិរត៖  “េអ ទនេរបស ទីេនះមិនែមនផសរសែងកេទ ចុះឲយខញុ ំបទេទរកឯណមកជូនឃុនបន?” 
នងដកដេងហីមធំ េហយីរបប់ថ “េអី! េនះរបុសរតឡងំ េមតចក៏មិនយល់ករអវីេសះ? ខញុ ំរគន់ែត 
ឲយេទរកភជន៍អវីមយួសំែប៉តៗក៏បនេហយី  សំរប់យកមកេចៀនឆបុ៉េណណ ះ”។ 
េចចិរតញញឹមេហយីថ “បុ៉ណណឹ ងេទឬ!” េហយីសទុះេរកកេទឯរថយនត េលីកពូកករមលអងគុយេឡងី 
េមីល  េឃញីចនសព ន់សំែប៉តៗ  កន់េលីកបងហ ញេទនងនរថី  “ែបបេនះ បនឬេទ?” 
តងំអំពីេចចិរតចូលមកេនរជកេកននឹងនរ ី នងមិនែដលញញឹមមតងេសះ េទីបែតេពលេនះ 
នងក៏ញញឹមជំនសួពកយតបរគដំបូង។ 
លុះលងចនសព ន់រចួេហយី  េចចិរតក៏ដក់េលីេជីងរកនបេណត ះអសននេនះឯង។ 
នរក៏ីយកខល ញ់រជូកដក់េចៀនកនុងចនេនះ េចចិរតក៏យកសលឹកេតន តបក់េភលីងឲយេឆះេឡងី ទល់ែតេផះ 
ហុយរទុបេឡងី  ទល់ែតនងរបប់ឲយឈប់បក់។ 
ចិរត៖ “ហនងឹឃុនគិតពិសែតសច់ទេទ មិនដបំយេទឬ?” េចចិរតសួរនងេដយេហតុ មិនេឃញី 
នងដបំយេសះ។ 
នរ ី “េអី ែមនេហយី! ចិរត ខញុ ំេភលចឈងឹ ចុះេយងីដក់ឆន ងំឯណដបំយហន៎!” នងនិយយេហយី 
សំឡងឹមុខេចចិរត  ទំនងសូមឲយជយួគិតគូរផង។ 
េចចិរតដឹងទំនងក៏រត់េទឯរថយនតមតងេទៀត រកបនកំបុ៉ងេបឿរមយួធំ េបីកដួសយកសច់េបឿរេចញ 
ខចប់អស់េហយី ក៏វលិមករកនរសីួរថ  “ែបបេនះេរបីបន េទឃុន?” 
នងនរញីញឹមទទលួមតងេទៀត មតងេនះញញឹមេចញមកេដយសុទធចិតត ឥតែកលងបនតិចេឡយី រគេនះ 
េហយីែដលេចចិរតេឃញីថ ឃុននរេីចហវ យរកមំុរបស់េគេនះ មនកិរយិទន់ភលន់ែផអមែលហមចំែឡក  
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ណស់! 
នរ៖ី  “របែហលជេរបីករបន ចិរត”  នងតបេទេដយសំដីធមមត “េអី! ចុះេយងីបនទឹក 
មកពីណដបំយហ៎!” 
ចិរត៖  “មិនអីេទ ទុកភន ក់ងរខញុ ំបទរកជូនឃុនទល់ែតបន” ថេហយីក៏េបីកបំពង់ទឹកកនុងរថយនត 
ទឹកក៏ហូរេចញមកទល់ែតេពញកំបុ៉ង  េហយីយកមកឲយនងនរ។ី េលកហលួងលន់សំដីពីកនុង 
រថយនតមកថ “ឆល តរគន់េបី េបីមិនបនេចចិរត របែហលជអត់បយកនុងេពលេនះទងំអស់គន  
មិនខន”។ 
ឯេលកបឡត់ទទលួយកអសជអនកដបំយ េដយដឹងខលួនថខលួនដូចជចញ់េរបៀបេចចិរតេរចីន 
ណស់ ករែដលេនេសងៀមមិនជួយខវល់ខវ យនឹងេគ រសប់ែតបយឆអិនបរេិភគេនះ ដូចជមិន 
សមេសះ។ 
ឯេចចិរតតអំពីេនះមិនបនជយួេធវីអវីេទៀតេទ ទល់ែតបយឆអិនេទីបដសួបយដក់ចនរតីេចៀននិង 
ឆសច់េគ យកេទជូនហលួងរតនសមបតតិខលួនឯង នងនរបីរេិភគនឹងសលឹកេឈ ី ឯេលកបឡត់ 
រសុកបរេិភគនឹងរកដសកែសតែដលខចប់ឥវ៉ន់មកពីផសរសែងក។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


