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វគ្គទី ១ កុលាបបប៉ៃលិន 
រាន ោះ រពោះសុរយិនទវបុររ រទង់គ្ង់នលើវមិាន កកវផលិក (នផលក) កដលជារថរពោះ 

ទី ាំង ទឹមនោយនសោះអាននយយ ១ពាន់ រទង់បររបទកសណិភនាំ រពោះសិននរុរាជ ត ាំងអាំពី 
ទិសបូពា៌ា  យារតសាំនៅនៅទិសបច្ចឹម តមច្រករាសីបនសុរយិច្រកវាឡ លុោះដល់ កាំណរ់
បរ់រពោះរាជរថ ចូ្លបាំងរជ ងមហាបពវត រសមីរពោះសុរយិា ក៏នរជងនរជ ចូ្ល កាន់សនធា 
រាររី នវលាន ោះ ជាខាងន្នើរ ១៥នកើរ ក្ករតិក ឆ្ន ាំច្ ច្តវ ស័ក ព .ស ២៤៧០ រពោះច្នទនទវ
បុររយាងនឡើងគ្ង់នលើវមិានរបក់ជារាជរថរពោះទី ាំងបរនច្ញមកពីទិសបូពា៌ា ឆលុោះពណ៌ា
របក់នៅសពវកផនពសុធា រពោះច្ន្ទ្ ទ ហាក់ដូច្ជា នមៀ ងនមើលមកយា៉ៃ ងរសស់ញញឹមនឆ្ព ោះ 
ច្ាំនៅនលើដាំបូលនគ្ហោា នមួយ នៅខាងលិច្ ផារស្វវ យនប៉ៃ  កដល ជាផារវលិកនុងទីរួមន្រត
បរ់ដាំបង។ 

ឯនគ្ហោា នន ោះ ជាផទោះចាស់ របក់នកបឿង ដាំបូលពីរជាន់ ជញ្ជ ាំងកាត រ រកាលកាត រ 
សសរមូល នៅនហាជាងមានរូបច្មាល ក់នឈើនធវើជារាហូនលបក្ នៅខាងនរកាម រូបននោះ 
នគ្ឆ្ល ក់ជា អកសរធាៗំ ថា “សិរពីងស” ជាផទោះក្មរកបបបុរាណកដលនៅនសសសល់មកសម័យ
ឥឡូវននោះ។ 

កនុងនវលារាររីន ោះ ពនលឺរសមីបនដួងច្ន្ទ្ ទ  កាំពុងចា ាំង ឆលុោះចូ្លមកតមច្ន ល ោះបងអួច្
នហើយមាន្យល់ររជាក់បក់មកផាយផារ់ចូ្លមកយា៉ៃ ងរ ាំនភើយៗ នលហើយររនសៀកលមមររជាក់
រសួល នៅខាងកនុងនគ្ហោា នន ោះមានកូនច្នងកៀងនរបងការ១ ច្ងពយួរនឹងជញ្ជ ាំង កាត រ លមម
ករឆលុោះ បនលឺ ឱ្យនមើលមកន ើញបុរសជរាមាន ក់ មានរាងកាយ ស្វគ ាំងសគម ឥរស្វច់្ឈាម 
មានករកសបកដណត ប់ឆអឹង នដកសតូកសតឹង  កណ្តត លកលវងបនទប់ នៅកកបរ ខាងបុរស
ជរាននោះមាននកមងរបុសកនមាល ោះមាន ក់ មុ្មារ់រសស់បស់ អងគុយ ចា ាំបនរមើកថរកាជាំងឺរបស់
បុរសជរា នោយកិរយិាឫកពារសនពានរសពាប់ រសងូររសងារ់ឥរ មាន រកីរាយបនតិច្នស្វោះ 
នោយអនក្ាំអរ់ងងុយររ ាំជាំងឺរបស់បុរសជរាកដលររូវជា ឪពុកបនងកើររបស់្លួន អស់
នវលា៣រាររីមកនហើយ។ 

ឯបុរសកដលមានជាំងឺជាទមងន់ កាំពុងនដកសតូកសតឹង នៅនលើដាំនណកននោះនឈាម ោះ “ចឹ្ម” 
កាំពុង ករធាល ក់្លួននៅជាច្ាំណីអាហារបននរាគ្ជរា យូរៗារ់ដកដនងហើមធាំកវងៗ នហើយ ារ់្ាំ
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នបើកកភនក រកនឡកនមើលនៅពាសនពញរាំងកលវងបនទប់នដក រួច្កភនករ ាំង គូ្របស់ារ់ 
សមលឹងនៅច្ាំមុ្នកមងកនមាល ោះមាន ក់កដលអងគុយនៅកកបរខាង្លួនារ់។ ឯ កនមាល ោះន ោះនឈាម ោះនៅ 
“ចិ្ររ” ជាកូនបណតូ លចិ្រតរបស់ារ់ នហើ យជាអនកទទួលបនត វងសររកូល របស់ារ់
រនៅអ គ្រផង នទើបារ់្ាំញញឹមរ ាំងនរកៀមរកាំ របឹងនិយាយនោយសូរសនមលងញ័រៗថា 
“ចិ្ររ” កូនមាសឪពុក! យប់យន់ណ្តស់នហើយមិនរន់នៅនដកនទឬ? នៅកូន! នៅនដក នៅ 
“ត ចឹ្ម នរឿនបងខាំឱ្យកូននៅនដក ករកងអរ់ ងងុយនៅជាឈឺចាប់”។ 
នៅចិ្ររ រគ្វកីាលនោយការបដិនសធ រពមរ ាំងមានទឹកមុ្របកបនោយ ចិ្រតអាណិរអា 
សូរបិត នទើបនិយាយ ជរមាបនៅវញិថា “្ញុ ាំបទមិនរន់ងងុយនទនលាកឪពុក! របកហល
ជានលាកឪពុក មិនរន់ពិស្វថាន ាំនយាងកមាល ាំងនទដឹង ? នលាករគូ្នពទយបនផាត ា្ំ ញុ ាំបទថា 
សូមឱ្យនលាកឪពុកពិស្វកុាំខាន”។ 
“ថាន ាំឬកូន” តចឹ្ម និយាយឮករកនុងបាំពង់កទាំនងច្ាំអក ឱ្្យថាន ាំន ោះ នរពាោះជាថាន ាំារ់ ដឹងថា 
ឥរមានគុ្ណវនិសសអវីបនតិច្នឡើយ នហើយារ់និយាយថា “ឱ្!កូននអើយ ថាន ាំននោះឪពុកបន 
ផឹកមកនរច្ើននលើកមកនហើយ មិនន ើញមានគុ្ណវនិសសអវីកដលអាច្ជួយបនធូរបនថយ ជាំងឺ
ឱ្យរស្វករស្វនតនស្វោះនឡើយ នរាគ្ជាំពូកននោះឪស្វគ ល់ច្ាស់ថា ជានរាគ្របចា ាំកាយរកាក៏ ស្វល ប់ 
មិនរកាក៏ស្វល ប់ ឫទធិអាំណ្តច្របស់ថាន ាំកនុង្ណៈននោះ មិនវនិសសជាងទឹកទននលនទកូន”។ 
នៅ ចិ្ររ មិនរន់របនៅឪពុកវញិ រស្វប់ករនលច្បុរសកណ្តត លអាយុមាន ក់ នដើរចូ្លមក 
កនុងបនទប់ នហើយោក់គូ្ថអងគុយកកបរខាងអនកជាំងឺនហើយសួរថា “នម៉ៃច្នៅត បថងននោះអាការ 
នរាគ្បនធូរនសប ើយ្លោះនទ?”។ 
ឱ្ពុនរធ ! ពុនរធ ! តចឹ្ម លាន់មារ់នឡើងកាលបនឮនលាករគូ្នពទយសួរ្លួន ដូនច្នោះនហើយ 
ារ់និយាយនៅនទៀរថា “ឱ្! នលាករគូ្នអើយ! នវលាននោះកភនក្ញុ ាំបទ កសលរសវា ាំងងងឹរអស់ 
នហើយ សូមអរ់នរសចុ្ោះ ្ញុ ាំបទមិនដឹងថានលាករគូ្អងគុយនៅររង់ណ្តនទ ”។ ឯនៅចិ្ររ 
កាលនបើបនឮសមតីឪពុកនិយាយរអូញករអរដូនចាន ោះ ទឹកកភនកក៏នហៀរហូរសរស្វក់  នោយ ចិ្រត
អាណិរឪពុកពន់នពក នហើយក៏ សមលឹងនមើលរគូ្នពទយ និយាយអងវរករសុាំ ឱ្យជួយនរស្វច្ 
រសង់សនន្ទ្ងាគ ោះបិត ឱ្យមានជីវរិ កររគូ្នពទយកដល ស្វទ រ់ជាំ ញកនុងវធីិនមើល ជាំងឺ ក៏រគ្វកីាល
នោយអស់សងឃមឹ ្សបឹរបប់ជិរររនច្ៀក នៅ ចិ្ររថា “ឆលងមិនផុរពីយប់ននោះនទ”។ 
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តចឹ្ម និយាយមួយៗ រ ាំងមា រ់ដងហក់បបូរមារ់ស្វល ាំងញ័រច្ាំរបប់ ្ាំនិយាយនទៀរថា ្ញុ ាំបទ 
គ្ង់មិនមានជីវរិរស់នៅរល់ករបនន ើញពនលឺរពោះអាទិរយកនុងរពឹកកសអកននោះនទៀរនទ ្ញុ ាំបទ
យល់ថាមិនកមនការច្កមលក្ុសធមមតនទ នរពាោះមរណធម៌ា ជាសភាវៈនទៀងររ់ កដល មនុសស
សរវទូនៅររូវទទួលយក និង នច្ៀសវាង ឱ្យផុរពុាំបននឡើយ ឯវញិ្ដ ណ និងរាង កាយ
របស់្ញុ ាំបទ ឥរមានរសនណ្តោះអាន ោះអាល័យប៉ៃុ ម ននទ ស្វល ប់នហើយររូវនៅនកើរ ជា
អវីក៏តមយថាកមមចុ្ោះ នហើយកបរនៅនិយាយកផតផាត ាំកូនថា “ចិ្ររ កូន សមាល ញ់ឪពុក! កាល
នបើឪពុកអស់អាយុនៅនហើយ ជីវរិកូនមុ្កររស្វរ់អកណត រឥរបនងាគ លជាបកងអក ដូច្ជា
សាំណ្តរ់កដលអកណត រកនុងទននលដូនចាន ោះ”។ 
ឯនៅចិ្ររ អួលនដើមកនិយាយអវីមិនរួច្នស្វោះ មានករទឹកកភនកហូរសរស្វក់ ឱ្នមុ្រជុប 
រកាបចុ្ោះជិរនជើងឪពុក។ ច្ាំកណកខាងរគូ្នពទយ ក៏ងាកមុ្កបរនៅបងអួច្ នសទើរករររ ាំទប់ទឹក 
កភនកពុាំបន។ 
តចឹ្ម និយាយរាំងហរ់ថា “កន ចិ្ររ ! កូនសមាល ញ់ឪពុក កាលនបើឪពុកស្វល ប់ នៅនហើយ 
ចូ្រចា ាំបណ្តត ាំឪពុកចុ្ោះថា ធ មមជារិរគ្ប់យា៉ៃ ងកនុងនលាកននោះ កដលមនុសសនលាក សមាគ ល់ថា 
ជាការរុងនរឿងបថលថាល ន ោះ គឺ្ជាការត ាំង្លួនរបណ ឱ្យបនបថលថនូ រ សតុកសតមភ ”។ឯការកដល
រស់នៅនតកយា៉ៃ កន ោះ អនកផងរ ាំងពួងនគ្មិនយកកភនកនមើលនទ ការរស់នៅ កបបននោះ 
មិនកមន ាំឱ្យបនសុ្សបាយនទ ប៉ៃុកនតនពលននោះ កូននអើយ ! ឪពុកនឹងរបប់អនកឱ្យនធវើ
ដូច្នមតច្នទើបបននសច្កតចី្នរមើនន ោះពុាំបននទសុាំឱ្យរាន់ករនលើកដល់ពុទធភាសិរ ១បទថា 
“អតត ហិ អរតន   នថា” ្លួនររូវជាទីពឹងបន្លួនឯងករប៉ៃុនណ្តណ ោះ ឱ្យនរឿយៗចុ្ោះ។ កូននអើយ 
ពាកយននោះមានន័យថា នលាកមិនកមនទូ ម ននយើង ឱ្យគិ្រកររបនយាជន៍ផាទ ល់្លួន ឱ្យនៅជា
មនុសសទរថភាពន ោះនទ ឬកលង ឱ្យពឹងពាក់អនកដបទ ឬកល ងឱ្យអនកដបទនគ្ពឹងពាក់ នលើ ្លួន
នយើងវញិក៏នទកដរ។ ពុទធភាសិរននោះ ទូ ម ននយើង ឱ្យនច្ោះ្ាំរបឹងករបងកស្វងជីវភាព ្លួន ឱ្យ
បនច្នរមើន ឱ្យមានជាំហររងឹបឹុងនោយវជិាជ សមបរតិ គុ្ណសមបរតិ សមរថភាព រទពយសមបរតិ 
និង សុ្ភាព នទើបនយើងអាច្រស់នៅកនុងសងគមមនុសសបនបថលថនូ រ នហើយនយើងអាច្ផតល់ បន
នូវអរថរបនយាជន៍ ឬគុ្ណរបនយាជន៍ដល់សងគម ឱ្យបនច្នរមើននឡើងនទៀរផង។ កូន ដឹង
រស្វប់នហើយថា មនុសសនកើរមកកនុងនលាកននោះ មិនមានអនកណ្តមួយអាច្រស់នៅ ករ



រ ឿង កលុាបបប៉ៃលនិ 
 

អ្នកនិពនធ  ន ូហាច                                                                                               ទំព័  4 

 

មាន ក់ឯងបននទ គឺ្ររូវមានការពឹងពាក់រក់ទងាន នៅវញិនៅមកជានិច្ច កូនររូវស្វគ ល់ 
នហើយររូវ្ាំបាំនពញករណីយកិច្ចរបស់្លួន ច្ាំនពាោះ្លួនឯង ច្ាំនពាោះសងគម ច្ាំនពាោះជារិ 
ស្វស  មហាកសររ កដលជាឧរតមគ្រិ របស់ពលរដាជារិនយើង នហើយច្ាំនពាោះមនុសសជារិ 
ទូនៅកដលជាឧរតមគ្រិបនរពោះពុទធស្វស ។ 
ឯរគូ្នពទយ និយាយករជកនុង្ណៈន ោះថា “តកុាំអាលអស់សងឃមឹរហ័សនពក នរាគ្របស់ 
តកដលធងន់ដូនច្នោះ ក៏មិនរន់នៅជាអវីនទ នៅមានសងឃមឹនឹងសោះនសប ើយវញិបន”។ 
តចឹ្ម និយាយនផគើននលាករគូ្នពទយ “សោះជាឬ? នលាករគូ្ាម នផលូ វសោះជានឡើង វញិរបកដ 
មានករផលូ វស្វល ប់?  មុ្កនុងរពឹកកសអកឬយប់ននោះឬឥឡូវននោះ កនុងនពលណ្តមួយជាមិនខាន  
”។ តចឹ្ម ឈប់បងអង់មួយរសបក់ នហើយចាប់និយាយរនៅនទៀរថា “កន! ចិ្ររ 
កូនសមាល ញ់ឪពុក ឪពុកទីទល័រកណ្តស់ ាម ននករមរ៌ាកបនតិច្បនតួច្បរមុងទុក ឱ្យកូននឡើយ 
ដល់ឪពុកស្វល ប់នៅនហើយ មានករសព និង ពាកយបណ្តត ាំ ទុកឱ្យកូន”។ រឯី វញិ្ដ ណ-
កខនធរបស់ឪពុក កដលនឹងបនទទួលនសច្កតីសុ្ នកសមកានត កនុងនលាកខាងមុ្ន ោះ 
លុោះករកូនរបរិបរតិតមបណ្តត ាំឪពុករ ាំងប៉ៃុ ម ន មា៉ៃ រ់ននោះ កដលជាបណ្តត ាំចុ្ងនរកាយបាំផុរ 
របស់បិត មួយនទៀរវជិាជ កដលឪពុក ទុកោក់ ឱ្យកូននរៀនសូររ ដរាប រល់កររបឡងជាប់
របកាសនីយប័ររន ោះ ទុកជាមរ៌ាកដ៏មាន របមលមួយ ឱ្ ! តាំងពីបថងននោះនៅ ឪពុក អស់បន
ជួយទាំនុកបរមុងកូនរនៅនទៀរនហើយ! 
នៅចិ្ររ កាលនបើស្វត ប់ពាកយបណ្តត ាំរបស់ឪពុកច្ប់សពវរគ្ប់នហើយក៏ រសក់ ទឹកកភនកនរចាក ៗ 
នោយមានចិ្រតអាល័យ និង អាណិរឪពុកជាទីបាំផុរ នហើយ្ាំ និយាយរាំង្សកឹ្សួល 
ជរមាបឪពុកថា “នលាកឪពុក! បណ្តត ាំរគ្ប់មា៉ៃ រ់ ្ញុ ាំបទនឹងករ់រតចាាំទុកកនុងចិ្រត ្ិរ្ាំរបរិ 
បរតិតមបណ្តត ាំរគ្ប់របការ សូមនលាកឪពុកកុាំបីរពួយបរមភនឡើយ ្ញុ ាំបទបនជីវរិរស់នៅ 
ដរាបណ្តនឹង្ាំត ាំង្លួនរបណរមកល់រនមកើងវងសររកូលឱ្យបនច្នរមើនដរាបន ោះ”។ 
រអាំពីនពលន ោះ មក តចឹ្ម មានការដងហក់កាន់ករញឹកញាប់ខាល ាំងនឡើងមានអាការៈ រកវល់ 
រកវាយ ទាំនងសលឈាម នហើយទន់ពាប់នៅ រាល់រាមរណសន្ទ្ងាគ ម កាំពុងទន្ទ្ ទ នចូ្លមក 
ជិរអនកជាំងឺរគ្ប់ដនងហើម នទើបារ់្ាំរបឹងនិយាយនៅរករគូ្ នពទយ កដលមានចិ្រតនមតត ច្ាំនពាោះ 
្លួន នោយសូរ សនមលង្ាវៗ ជាទាំនងនសច្កតីថា “រននរបស នលាករគូ្ ! ្ញុ ាំបទនឹងោច់្ 
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្យល់ស្វល ប់កនុងពីរ បី ទីននោះនហើយ សូមអររពោះគុ្ណ និង សូមជូនបុណយនលាករគូ្ កដល 
មានគុ្ណនលើ្លួន្ញុ ាំបទជាអននក នោយបន្ាំកថរកា រ ាំងបង់ខារបថលថាន ាំជានរច្ើនផង 
នហើយមិនមានគិ្របថលរកា និង បថលថាន ាំបនតិច្នឡើយ ្ញុ ាំបទឥរមានអវីរបសនងសងគុ្ណ 
នលាករគូ្នទ ឱ្! រពោះគុ្ណនអើយ ររនច្ៀក្ញុ ាំបទកលងឮនហើយ ឱ្! ចិ្ររកូន! ពុនរធ អរហាំ!”។ 
នៅចិ្ររ ឱ្បឪពុកជាប់ហាក់ដូច្ជាមិនរពម ឱ្យវញិ្ដ ណកខនធរបស់ តចឹ្ម ររ់នច្ញពីរាង 
កាយនៅបន ករនបើទុកជានៅ ចិ្ររ ្ាំរបឹងទប់ទល់យា៉ៃ ងណ្ត ក៏គ្ង់ករ មិន សនរមច្ដូច្ 
បាំណង នរពាោះជារិ ជរា ពាធិ មរណៈ (នកើរ ចាស់ ឈឺ ស្វល ប់ ) ជាមរ៌ាក របស់សរវនលាក 
ឥរមានសរវណ្តមួយ នគ្ច្នវសនច្ៀសវាង ឱ្យរួច្ផុរនៅបននឡើយ អមាលដូច្យា៉ៃ ងរពោះ 
អរហាំសមាម សមពុទធនម៉ៃច្ក៏គ្ង់កររពោះអងគចូ្លបរនិិពាវ នមិនខាន។ 
នៅទីបាំផុរននោះ ត ចឹ្ម ក៏ធាល ក់្លួននៅជាច្ាំ ណីអាហារបនមច្ចុរាជ គឺ្ោច់្្យល់ ផុរដនងហើម 
កនុងបដរបស់នៅ ចិ្ររ ជាកូន។ ត ចឹ្ម ក៏ទទួលមរណភាពកនុង្ណៈកដល ដួងច្ន្ទ្នទ 
អសតងគរបរ់ពនលឺរសមី រពមជាមួយាន កនុងរាន ោះឯង។ 

វគ្គទី២ ជីវិត បសរ់កេងកំព្រា 
កាលបនចារ់កច្ងនធវើបុណយបូជាសពរួច្នរសច្នហើយ នទើបនៅចិ្ររ ដឹង ្លួនច្ាស់

ណ្តស់ថា “ឱ្! ្លួនអញនអើយ កកណត ងកនណ្តត ច្ នខាល ច្ផាករមាន ក់ឯងនហើយ នបើងាកនរនៅពឹង
បងបអូនញារិស្វច់្ស្វនលាហិរជិរខាងឯណ្តក៏ាម ន” នណហើ យចុ្ោះររូវកររស ូនឹង នសច្កតី
ទុកខលាំបករគ្ប់យា៉ៃ ងចុ្ោះ នធវើនមតច្នកើរមកជារបុស កាំរពាមាត យឪពុក សម ដូច្ជារបស្វសន៍ 
នលាកឪពុកផាត ាំទុកថា “ចិ្ររ កូន ! កាលនបើអស់បុណយពីឪពុកនហើយ 
ជីវរិរបស់អនកដូច្កាំណ្តរ់នឈើ កដលអកណត រកនុងកណ្តត លទននលដូនចាន ោះ”។ 

នៅចិ្ររក៏គិ្រន ើញថា ពិភពនលាករ ាំងមូលននោះ ធាំ ទូលាយរសួលសបាយកមន
សរមាប់អនកដបទៗ ករកបរជានៅជាទីរូច្ច្នងអៀរ លាំបកពន់នពកច្ាំនពាោះ្លួន កដល កាំរពាមាត យ
ឪពុក និង បងបអូនញារិស្វនលាហិរ និង ងា កមុ្នៅរជកនកាន ពឹងពាក់ អនកឯណ្តក៏
នគ្ឥរររូវការនស្វោះ នរពាោះមនុសសទីទល័រកលាំបកដូច្ននោះ នគ្មិន ររូវការនសពគ្ប់រាប់រក 
នហើយទុកជាសុាំការនគ្នធវើ ក៏ឥរមានអនកណ្តជួយសនន្ទ្ងាគ ោះ រកការងារ ឱ្យនធវើបននឡើយ។ ឱ្ ! 
្លួនអញ នអើយនកើរមកកនុងនលាកននោះលាំបកអវីកបលកជាងនគ្នមល៉ៃោះ ករថា នកើរជាអងគបុរសនហើយ 
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មិនររូវខាល ច្នសច្កតីទុកខរពួយលាំបកនទ នតងកររស ូនឹងនសច្កតីទុកខរពួយលាំបក
អស់ននោះឱ្យន ើញសនមម នៅចុ្ោះ!។ 

នៅចិ្ររ កាំពុងករឈរសញ្ជឹ ងរ ាំពឹងគិ្ររកការនធវើ ករមាន ក់ឯងយា៉ៃ ងស្វង រ់ៗ នៅ 
ច្ាំនហៀងមុ្ផទោះ ក៏នងើយនៅនមើលនលើ ន ើញរពោះច្នទអកណត រររកសរនៅកណ្តត លពពក 
បញ្ច ាំងបនលឺឆលុោះសពវទិសទី បរនិវណមាន្យល់បក់ផារ់មកយា៉ៃ ងររជាក់នរសង ឮសូរ សនមលង
រពោះសងឃសូររធម៌ានៅវរត រពោះពិភិធារាមយា៉ៃ ងច្ា ស់លាស់ អកណត រនលឿន លយមកតម
បនណ្តត យ្យល់ លុោះនៅ ចិ្ររ បនឮ សូរស័ពទរពោះសងឃសូររធម៌ាន ោះ ក៏ជានហរុ  ាំផតួច្
ឱ្យនឹករលឹកដល់ឪពុក កដលនទើបទទួលអនិច្ចកមមនៅថមីៗ មិន ដឹងនបើនឹងងាកនរកបរមុ្នៅ
ពឹងអនកឯណ្ត នហើយក៏កបរមុ្នមើលនៅកនុងបនទប់ន ើញមាន ច្នងកៀងភលឺថលុងៗ នៅ ទីន ោះ
នហើយកដល ជាទីឪពុកធាល ប់មូរថាន ាំសកងកពិស្វជានិច្ច ករឥឡូវននោះ មានករនៅចិ្ររមាន ក់ឯង 
ចិ្ររអាណិរ្លួនណ្តស់ ទឹកននរតក៏ហូរនច្ញសរស្វក់នោយឥរដឹង្លួន។ 
្ណៈន ោះ នៅចិ្ររ រកនឡកនមើល នៅខាងមុ្រស្វប់ករន ើញមនុសសមាន ក់ នសលៀកពាក់ 
សនដើរចូ្លមក នទើបនៅ ចិ្ររ នរកាកនឡើងករសកសួរថាៈ នរណ្តនុោះ ? ាន ឯងនទ នៅចិ្ររ 
ឬអីនឹង? បុរសន ោះសួរមកវញិ។ នៅចិ្ររ នឹកស្វម នរបកហលជានលាករគូ្នពទយ នទើប ករសក
អនញ្ជើញថា “សូមអនញ្ជើញនលាករគូ្”។ 
រគូ្នពទយក៏ឈាននជើងនឡើងជនណតើ រនៅនលើផទោះ នហើយោក់គូ្ទ អងគុយនលើនៅអី តមនសច្កតី 
អនញ្ជើញរបស់មាច ស់ផទោះ។ 
“សុ្សបាយជានទឬ នៅចិ្ររ?” រគូ្នពទយសួរនោយនមររីចិ្រត។ 
នៅចិ្ររ របថា “រននរបស! ច្ាំកណកខាងរាងកាយសុ្សបាយនទ ប៉ៃុកនត ច្ាំកណកចិ្រត 
រងកមមជាទីបាំផុរ ឥរសបាយមួយនពលនឡើយ ត ាំងអាំពីនលាកឪពុកអនិច្ចកមមនៅវញិ្ដ ណ 
របស់្ញុ ាំបទននោះ ហាក់ដូច្ជាងងឹរឈឹងពុាំដឹងអវីនឡើយ!”។ 
រគូ្នពទយងក់កាលទាំនងនជឿតមសមតនីៅចិ្ររ នទើបសួរកថមនទៀរថា “ចុ្ោះសពវបថងននោះ បន 
នធវើការនៅកកនលងណ្តនហើយឬនៅនឡើយនទ?” 
នៅចិ្ររ និយាយរបនោយនរកៀមរកាំនស្វោះកនរកាោះថា “រននរបស! នៅទីននោះ ្ញុ ាំបទរក 
ការងារនធវើមិនរន់បននទ ការងាររគ្ប់កផនកហាក់ដូច្ជា្ព ស់ជាង ច្ាំនណោះដឹង របស់្ញុ ាំបទ 
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កដលបន្ាំនរៀនសូររមកដូច្ជានរច្ើនណ្តស់ ហាក់ដូច្រាន់ករនរបើការបនររឹមករនមើល 
សាំបុររស្វន មបនតិច្បនតួច្ នមើលនឈាម ោះហាងរាននផសងៗ និង នមើល របូរកាមតម នរាងកុន 
នលាខ នប៉ៃុនណ្តណ ោះ!”។ 
រគូ្នពទយនិយាយនោយនសច្កតីអាណិរយា៉ៃ ងនស្វម ោះររង់ថា “្ញុ ាំក៏នឹកអាណិរអនកនរច្ើន ណ្តស់
កដរ! ចិ្ររ” នហើយនិយាយទូ ម នថា “្លួនអនកជាកូនរបុស ររូវរទល់ នឹងវស័ិយ នលាកិយ
នៅមុ្នទៀរនរច្ើនណ្តស់ បងអង់ ឱ្យ្ញុ ាំគិ្រពីរ បី ទីនមើល ករកង្ញុ ាំ គិ្ររកឧបយ 
ជួយសនន្ទ្ងាគ ោះ្លួនអនកឯងបន្លោះ”។ 
នៅចិ្ររ នៅករនសងៀម រគូ្នពទយសញ្ជឹ ងគិ្រមួយរសបក់ ក៏ញញឹមលាន់មារ់ នច្ញ សមតីថា 
“នឹកន ើញនហើយៗ! ្ញុ ាំមានឪពុកមាមាន ក់ ជាអនកមានចិ្រតសបបុរស មានសមបរតិសតុកសតមភ 
រាន់នបើ នមើលនៅនបើនលាកជួយធុរៈ មុ្ជាអនកឯងបនការងារនធវើមិនខាន ករនតងននឿយ 
ហរ់បនតិច្មុនដាំបូង”។ 
នៅចិ្ររ ញញឹមញកញម នហើយ ជរមាបសួរនៅនលាករគូ្នពទយថា “្ញុ ាំបទទទួល អរ់ធន់ 
នសច្កតីលាំបករ ាំងអស់ សុាំ ឱ្យមានករការនធវើនឹងនគ្ចុ្ោះ រាន់នឹងបនចិ្ញ្ចឹ មជីវរិ កុាំ ឱ្យមាន 
ពាកយនគ្រិោះនដៀលប៉ៃុនណ្តណ ោះ ទុកជាជីកដីលីកសង ករក ពុនយា៉ៃ ងណ្តក៏នោយក៏្ញុ ាំបទសម័រគ្ 
នធវើរ ាំងអស់”។ 
នលាករគូ្នពទយមានទឹកមុ្រកីរាយ នោយ នសច្កតីនពញចិ្រតនហើយថា “ ្ញុ ាំគិ្រជានិច្ចថា អនក
ឯងជាកូនរបុស អាច្ទទួលនធវើការរគ្ប់ជាំពូកបន គ្ាំនិរអនកឯងគួ្រឱ្យសរនសើរណ្តស់ 
ប៉ៃុកនតនៅចិ្ររ! ការកដលអនកឯងររូវនធវើន ោះ មិនកមននៅទីននោះនទ គឺ្ នៅឯរសុកបបប៉ៃលិន 
ឯនណ្តោះ”។ 
“បបប៉ៃលិន ឬ រននរបស !” នៅចិ្ររ នឆលើយផទួនពាកយបរ់ទឹកមុ្ញញឹម រកីរាយមួយរ ាំនពច្ 
នហើយនិយាយរអូញករអថា “រននរបស! នគ្ថារសុកន ោះ ចាញ់ណ្តស់ មានករពួក ភូមា កូ  
នទើបររ ាំនៅរកសីុកនុងទីន ោះបន ្ញុ ាំបទនឹកករកងករររ ាំរទនឹង ធារុអាកាសទឹកដី 
ន ោះមិនបននទដឹង?” រគូ្នពទយទូ ម ន “អនកឯងនិយាយដូនច្នោះក៏ររូវកដរ ប៉ៃុកនតអនកកដលនៅ 
នហើយឈឺចាញ់នៅទីន ោះ នរច្ើននធវសរបកហស មិននច្ោះរកា ្លួន ឱ្យផុរពីជាំងឺរគុ្នចាញ់ 
ចុ្ោះច្ាំកណកអនកឯងក៏បននរៀនសូររនច្ោះកបួនអ ម័យមក្លោះ ក៏លមមនឹងការពារ្លួនបន 
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មួយវញិនទៀរ ជាំងឺរគុ្នចាញ់ននោះ មិនច្ាំនពាោះករជារិ នយើងនទ ទុកជាជារិណ្តក៏នោយ ករ 
្វោះវធីិការពារនរាគ្តមកបួនអ ម័យនហើយ មុ្ ជាឈឺចាប់ដូច្ាន រ ាំងអស់”។ រគូ្នពទយ 
និយាយទូ ម ននៅចិ្ររ ឱ្យមានភាពកាល នហាននឡើង នហើយនពាលនៅនទៀរថា “ឪពុកមា 
្ញុ ាំន ោះ ពីនដើមបននធវើមន្ទ្នតីមួយនៅតម បណ្តត សកតិថា ហលួងររនសមបរតិ ” នវលាននោះ អាយុ 
នលាក ៥០បល យឆ្ន ាំនហើយ នលាកមានអធារស័យលអ ពួកកូ  ភូមា នៅទីន ោះរាប់អាន 
នលាកណ្តស់ កាលពី ២នៅ៣អាទិរយមុនននោះ នលាកមានសាំបុររមកដល់្ញុ ាំ សុាំ ឱ្យនរ ើសរក 
មនុសសមាន ក់នៅនធវើការនលាក ច្ាំនពាោះរូបអនក ឯងមួយននោះ្ញុ ាំទុកចិ្រតណ្តស់ របរិការជីករបូង 
នីមួយៗ នគ្ររូវការករមនុសសសុច្ររិនស្វម ោះររង់។ 
នៅចិ្ររ និយាយថា “ការននោះ ជាការនថាម ងថមីកនុ ងជីវរិរបស់្ញុ ាំបទ”។ រគូ្នពទយ ថា “រាន់នបើ 
ជាងនៅទាំននរ មិនរន់មានការអវីនធវើកមននទ ? នបើរពមទទួល ្ញុ ាំនឹងចារ់ បញ្ជូ នអនកឯងនៅ 
នវលាឆ្ប់ៗននោះ នោយ្ញុ ាំមាននសច្ កតីសងឃមឹទុកចិ្រតថា អនកនឹង្ិរ ្ាំនធវើការយា៉ៃ ងមឺុងមា៉ៃ រ់ 
ជាទីនពញចិ្រតរបស់នគ្ពុាំខាន”។ 

នៅចិ្ររនលើកបដសាំពោះ កថលងអាំណរគុ្ណនោយនសច្កតីនារព ច្ាំនពាោះនលាក រគូ្នពទយៗ 
ក៏សរនសរសាំបុររមួយច្ាប់ ឱ្យនៅចិ្ររនហើយលាចុ្ោះនដើរនច្ញពីផទោះន ោះនៅ។ 

វគ្គទី ២ ការនធវើដាំនណើ រនៅបប៉ៃលិន 
លុោះនៅចិ្ររ បនទទួលសាំបុរររគូ្នព ទយនហើយ ក៏ចារ់កច្ងសាំពរ់អាវោក់វា៉ៃ លីសនតត  

និង អីវា៉ៃ ន់សរមាប់នធវើដាំនណើ រនៅរួច្នរសច្នហើយ ក៏របោះនដក សរមាកនោយនសច្កតី
នររកអរដ៏នលើសលប់កនុងយប់ន ោះ នសទើរករនដកមិនលក់ទល់ភលឺ។ ដល់នមា៉ៃ ង ៥ជិរភលឺ  ឡិកា
ឯផារ វលិវាយឮសូរមឺុងៗ យា៉ៃ ងច្ាស់លាស់រហូរ ដល់ផទោះ នៅចិ្ររៗ នរកាក
នឡើងលុបលាងមុ្មារ់រួច្ ក៏នសលៀ កពាក់ យួរវា៉ៃលីសចុ្ោះពីផទោះ នដើរសាំ នៅនៅផារវលិ 
បរមុងនៅនឡើងរថយនត កដលនដើរនៅផលូវបរ់ដាំបងបបប៉ៃលិន។ នៅចិ្ររ ទិញសាំបុររកកនលង
រួច្នរសច្នហើយ ក៏អងគុយចា ាំដរាបដល់នពលរថយនតនច្ញពីផារ រកុងបរ់ដាំបងនៅ។ នវលា
នមា៉ៃ ង ៦ និង ១៥  ទី រថយនតក៏នបើកនច្ញសាំនៅនៅទិស ខាងរបូង ដល់ នៅផារភាសីុរស្វ 
ក៏បរ់ររង់នៅលិច្ តមផលូវបបប៉ៃលិន។ នៅចិ្ររ អងគុយនមើលភូមិរបនទសសងខាងមាា៌ា ន ោះ 
មុ្គួ្រឱ្យរសនងោះ រសនងាច្ អកណត រ អណតូ ងកនុងចិ្រតជា ច្កមលកណ្តស់ នឹក ដល់ឪពុកកដល
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នទើបអនិច្ចកមមនៅ ថមីៗកាលណ្ត ទឹកកភនកក៏នជារជ ន់នច្ញមក ករ ្ាំទប់ទល់មិនឱ្យ
ទឺកកភនករសក់ចុ្ោះរល់ករបន នដើមប ី ការពារកុាំឱ្យអនកជិោះរថយនតជាមួយាន  មាន នសច្កតី
សងសយ័មនទិលមកនលើ្លួន នហើយបនលាំនិយាយនសើច្នលង កមានត ជាមួយនឹងអនកជិោះរ ាំងអស់
ាន នរៀងៗនៅ។ 

ឯផលូវកដលនឡើងនៅរសុកបបប៉ៃលិន មិនសូវឆ្ង យប៉ៃុ ម ន ពីរកុងបរ់ដាំ បង ក៏ ពិរកមន
ករជាផលូវលាំបកបនតិច្ របរិររូវបររថយនតនឡើងការ់ភនាំនិងសនសៀរតមនជើងភនា្ំ ពស់នឡើងៗ 
នហើយនកាងបរបរ់កបនដរាបដល់រសុកបបប៉ៃលិន ទុកជាបងខាំយា៉ៃ ងណ្ត ក៏ គ្ង់កររថយនតររ់
មិននលឿនរហ័សដូច្ផលូ វរាបនទ។ នៅ ចិ្ររ រកនឡកនមើលនទសភាពតមសងខាងផលូវ សង់ នដរ
ោសនៅនោយករសច្ាំការច្ារដាំណ្តាំ និង ភូមិរសុកនោយ អននលើៗ ឃ្លល រឆ្ង យោច់្ៗ ពីាន  
លុោះជិរនៅដល់បបប៉ៃលិន ក៏ន ើញករបរពរពឹកា លតវលលិ៍  និង ភនាំរូច្ធាំ នរច្ើនអននក រពម 
រ ាំងសរវបកាបកសនិីងសរវច្រុបទ ក៏មានកុោះករនរច្ើននៅតមដងបរពរពឹកាអស់ន ោះ។ 
នៅចិ្ររ បនន ើញសរវអស់ន ោះ ក៏នកើរមាន ចិ្រតសនងវគ្នឹករលឹកដល់ឪពុកកាន់ករ
ខាល ាំងនឡើងៗ នសទើរករទប់ទឹកកភនកពុាំបន។ 

លុោះដល់រថយនត បរនបើកការ់បរពភនាំរកាំថមជានរច្ើនអននលើ នវលានមា៉ៃ ង ១១បថងររង់ រថយនត
ក៏បន នៅដល់ផារបបប៉ៃលិននោយរសួល។ នៅចិ្ររ ចុ្ោះពីរថយនត នដើរនៅនសុើបសួររកផទោះ 
ហលួង ររនសមបរតិ។ មានភូមាមាន ក់នៅទីផារន ោះ  ច្ងអុលរបប់ថាផទោះ ហលួងររន -សមបរិត 
នៅឯនណ្តោះច្មាង យពីទីផារននោះនៅរបកហល៥០០កម៉ៃររ កកបរមារ់ ផលូ វ សងខាងនជើង
នៅនកាល ងរវ រផទោះន ោះ មានសរនសរយី នហា “រគឹ្ោះស្វថ នររនសមបរិត” អនញ្ជើញនៅចុ្ោះគ្ង់នឹ
ងន ើញមិនខាន។ នៅចិ្ររ ក៏នច្ញនដើរនៅតមពាកយភូមាន ោះ នហើយ នៅឈរនររា
នៅមុ្ផទោះដូច្ មាន យីនហាខាងនលើននោះមួយរសបក់ ក៏មានកមមករ មាន ក់ នច្ញពីកនុងភូមិន ោះ
មកសួរថា “អនញ្ជើញមករកអនកណ្ត?” 

នៅចិ្ររ ភាញ ក់នរពើរ នរពាោះនពលន ោះ កាំពុង ឈរនមើលភូមិរបនទសយា៉ៃ ងនភលើរនភលើន
រស្វប់ករ រកនឡកន ើញបុរសនមម មាន ក់ឈរសួរកកបរ្លួន នទើបរបប់នៅថា “្ញុ ាំមករកហលួង
ររនសមបរតិ នវលាននោះ នលាកនៅឬនទ?” 
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បុរសន ោះនឆលើយរប “នលាក នៅខាងនលើផទោះ នបើច្ង់ជួបនឹងនលាក អនញ្ជើញ មកតម្ញុ ាំ” 
នហើយបុរសន ោះក៏នដើរ ាំមុ្ នៅ ចិ្ររ នឡើងនៅនលើផទោះ។ 

នគ្របប់ឱ្យ នៅចិ្ររ អងគុយនលើនៅអីមួយនៅកនុងបនទប់ទទួលនភញៀវ នហើយនដើរ ចូ្ល នៅ
កនុងបរ់មួយរសបក់ ក៏នលច្មនុសសចាស់សក់សកូវមាន ក់  នដើរនច្ញមកនោយ ឫកពា អង់អាច្ 
នសលៀកស្វរុងសូររ ពាក់អាវរទ ប់ តមទាំននៀមអនកនៅផទោះ ពាកយដាំបូង កដល និយាយនឹង 
នៅចិ្ររ ន ោះដូនច្នោះថា “កមួយមកពីណ្ត? ររូវការជួបនឹង្ញុ ាំមានការអវី?” 

នៅចិ្ររ សនងករដឹងច្ាស់ថា នលាកននោះនហើយកដលនៅថា ហលួងររនសមបរតិ កដល
្លួនររូវការជួប នទើបរ ាំកិល្លួនចុ្ោះពីនៅអី បនទន់្លួនសាំពោះនោយនសច្កតីនារពគួ្រ សម។ 

ឯ ហលួងររនសមបរតិ ជាអនកជាំនួញលក់របូង កដលមាននករ តិ៍នឈាម ោះលបលីាញ កនុងរសុក 
បបប៉ៃលិន ក៏អងគុយនលើនៅអីមួយ នៅចិ្ររ សនងករតមឫកពារបស់នលាក ននោះ យល់ថាជា 
អនកមានអធារស័យលអ ចិ្រតសបបុរស គួ្រជាទីនារពរាប់អានកមន។ 

-“រននរបស មាន !” នៅ ចិ្ររ នឆលើយនោយឱ្នលាំនរននហើយថា “នលាករគូ្ នពទយ 
ស្វអ រ បននផញើសាំបុររ១ច្ាប់ មកជួបរពោះនរជរពោះគុ្ណ”។ 

-“នអើ! នពទយ ស្វអ រ កមួយ្ញុ ាំន ោះឬ?” នលាកនិយាយរាំងញញឹមតមនោយនលាកជាអនក
មានអធារស័យរកីរាយជានិច្ច នហើយ សួរថា “សាំបុររន ោះ នៅឯណ្ត?” 

នៅចិ្ររ លូក បដនៅកនុងនហាន ៉ៃ យកសាំបុររន ោះជូននៅនលាក ហលួង ទទួល យកនៅ
អាន នោយនសច្កតីនររកអរ លុោះនមើលច្ប់នហើយ ក៏កបរមកពិចារណ្តនមើល លកខណៈ
នៅចិ្ររមតងនទៀរ។ 

-ហលួង “កមួយ ឯងកមននទ នឈាម ោះ នៅចិ្ររ កដលនពទយស្វអ រ បនបញ្ជូ ន្លួនមកឱ្យ្ញុ ាំ?” 
-ចិ្ររ “រននរបស ្ញុ ាំបទននោះនហើយ” 
-ហលួង “ចុ្ោះកមួយនធវើការយា៉ៃ ងននោះបនកដរឬ? ការរបស់្ញុ ាំននោះ វាធងន់ណ្តស់ នតង 

ររ ាំជីកដី កនុង ១បថង ៥ នៅ ៦ នមា៉ៃ ង នទើបសទុោះរួច្ រូបរាងស្វអ របរដូច្ជាកមួយននោះ ្ញុ ាំ យល់ថា 
ររ ាំរទ ការងារមិនបនយូរប៉ៃុ ម ននទ មុ្ជាររ់នៅផទោះវញិនហើយ!”។ 

-“មនុសសដបទនទៀរ នគ្ររ ាំនធវើយា៉ៃ ងណ្ត ឯ្ញុ ាំបទគ្ង់ករនធវើបនដូ ច្ជានគ្កដរ សូម រពោះ
នរជ រពោះគុ្ណ កុាំរពួយឱ្យនស្វោះ!”  
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នៅចិ្រតនពាលរា៉ៃ ប់រងយា៉ៃ ងមឺុងមា៉ៃ រ់។ ពាកយននោះនហើយ កដល នធវើឱ្យ ហលួងររនសមបរតិ 
មាននសច្កតីនពញចិ្រតណ្តស់ នហើយនៅចិ្ររ និយាយរនៅនទៀរ ថា “រននរបស! មនុសស
កដលនកើរមកកនុងនលាកសននិវាសននោះ មិនរបកាន់ការរស្វលៗ រសួលៗនទ ្ញុ ាំបទមិនកដលគិ្រ
ដូនច្នោះនទ កាលនបើ្ញុ ាំបទមាន កមាល ាំងពលាំដរាបណ្ត្ញុ ាំបទ នឹង្ិរ្ាំនធវើការដរាបន ោះ 
នរោះបីធងន់កតីរស្វលកតី”។ 

-“អនកឯងនិយាយននោះររូវណ្តស់”  
នលាក ហលួង និយាយសរនសើរ នហើយថា “នណហើ យចុ្ោះ!  
-ឯ្ញុ ាំ ករង មានការសរមាប់មនុសសកដលច្ង់នធវើជានិច្ច នវលាននោះអណតូ ង របូងទិស

ខាងនកើរ ្ញុ ាំ កាំពុង ឱ្យចាប់នផតើមជីករបូងមានរបមលមួយអននលើ រពឹកកសអក ននោះ្ញុ ាំនឹងបញ្ជូ នអនកឯង
ឱ្យនៅនធវើ ការនៅទីន ោះ នធវើការកនុងរាដាំបូងននោះ ្ញុ ាំនឹងត ាំងរបក់ក្ ឱ្យអនកឯងររឹម 
៣០នរៀលសិន ប៉ៃុកនតអនកឯងអាច្មានរបក់ក្នរច្ើនជាងននោះនៅនទៀរ នបើ្ាំយកចិ្រតទុ កោក់
នធវើការនោយ មឺុងមា៉ៃ រ់នហើយម៉ៃរ់ច្រ់ផង”។ នៅចិ្ររ ឱ្នកាល ទទួលយល់ រពមនោយ
នសច្កតីនារពមតងនទៀរ។ កនុង្ណៈ ន ោះមានសូរកសបកនជើង លាន់ឮពី ខាងនរកាមនឡើង
មកនលើផទោះ រពមរ ាំងមាន សនមលងយា៉ៃ ងឆ្ម ររូច្ លាន់រ ាំពងមកពីខាងនរកាយ នៅចិ្ររ ។ 
នៅចិ្ររ ក៏នចាលកភនករក នឡកនមើលនៅរបទោះនឹងកភនករ ាំងគូ្ កាំពុងករ សមលឹងររង់ច្ាំមក
ជាដួងកភនករបកបនោយ ទឹកដមគួ្រជាទីចាប់ចិ្រតនសនហា   នគ្មានឫកពានឆមើងបឆមបនតិច្ មាន
កិរយិាកមិកកមក់ កញ៉ៃងញ៉ៃង លាវ សលវន់លអណ្តស់ សមបុរកសបកសស្វអ រ មុ្មូលរកឡង់ 
ដូច្វង់រពោះច្ន្ទ្ ទ  សូរសនមលង រសួយរសស់ដូច្សូររា ាំងរបក់ ដាំននើរលាវ សលវន់ ដូច្ផាក -កុលាប 
កដលររូវ្យល់បកលវិច្ៗ នៅកណ្តត លសួនច្ារដូនចាន ោះ ឱ្ ! លអអីលអនមល៉ៃោះ! ននោះ របកហល
ជាអញយល់សបតិន ើញនទដឹង? 
នៅចិ្ររ ភាញ ក់ស្វម ររី កលង សមលឹង រស ាំងកា ាំងកនុងនពលកដលនលាក ហលួង ករសកនៅ 
កូនរសីន ោះ ឱ្យនឡើងមកខាងនលើផទោះ “មកឯនណោះ រ!ី បថងននោះ ប៉ៃ  បន មនុសសចូ្លមក 
នធវើការថមីមាន ក់នទៀរនហើយ”។  ងរកមុាំ រ ីឈាននជើងនឡើងជនណតើ រមួយៗ កភនក សមលឹងនមើល
នៅចិ្ររ នោយកិរយិានឆមើង បឆមបនតិច្ កដលជាទាំននៀមទាំលាប់របស់រសីរកមុាំរូបរសស់ នហើយសួរ 
នៅឪពុកថា “ប៉ៃ ! ននោះ ជាអនកចូ្លមកនធវើការថមីរបស់នយើង ?” នលាក ហលួង ញាក់មុ្
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ទទួលនហើយងាកនៅនិយាយនឹង នៅចិ្ររថា “នៅចិ្ររ ននោះ រ ី កូន រសីករមួយរបស់្ញុ ាំ ”។ 
នៅចិ្ររ នលើកបដសាំពោះសួរ  ង  រ ីងក់កាលទទួលគ្ាំ ប់នោយកិរយិា នឆមើងៗតម 
និសសយ័របស់ ង។  ង រ ី សមលឹងនមើលកមមករថមីរបស់ឪពុក ត ាំងពីកាល រហូរដល់
ចុ្ងនជើង នមើលនហើយ នមើលនទៀរ នៅទីបាំផុរ ក៏លាន់មារ់ថា “កមមករននោះ សគមដូច្អនកនញៀន 
អានភៀន នឹងមាន កមាល ាំងជីកដីបនឬប៉ៃ ?” នៅចិ្ររ កាល ររូវរសីរកមុាំសតីោក់មុ្ដូនច្នោះ 
ក៏នឹកនអៀនខាម ស់ណ្តស់ រកនឡកនចាល កនទុយកភនកនៅខាងមួយកភលរ នហើយ របនៅថា 
“មនុសសររង់ នគ្មិនកដល សមាគ ល់ថា ជា មនុសសលងង់នទ ឯមនុសសសគម ក៏នគ្ មិនសមាគ ល់ថា 
ជាមនុសសន្ាយកដរ សគមយា៉ៃ ង្ញុ ាំបទ ននោះ មានកមាល ាំ ងខាល ាំងដូច្មនុសសធារ់មាាំកដរ 
រាន់ករមិនសូវមានស្វច់្ឈាមធារ់បរបូិណ៌ា  ប៉ៃុនណ្តណ ោះនទនរើ!” 
 ង រ ីនធវើមុ្រកញូវទាំនង្ឹងបនតិច្ៗផង នោយ ងមិននឹកថា នៅចិ្ររ ហា ននឆលើយ 
ដូនច្នោះនស្វោះ នរពាោះមិនធាល ប់មានមនុសសណ្តមួយកនុងផទោះ ហា ននិយាយ នលង សមតនីវាហារ 
នឹង ងនឡើយ។ 
នលាកហលួង ន ើញកូ ន្ឹងដូនច្នោះ ក៏បញ្ឈប់ថា “នៅចិ្ររ! នណលើ យឈប់នសលោះ ប៉ៃុណណឹ ងសិនចុ្ោះ 
ឯងកាំពុងននឿយហរ់អស់កមាល ាំង នៅរកសរមាក្លួនឱ្យបរ់ននឿយ ហរ់សិននៅ”។ 

វគ្គទី៣ នៅចិ្ររនកើរគ្ាំនិរថម ី
តាំងពីបថងន ោះមក នៅចិ្ររ ក៏បននធវើជាកមមករជីករបូងនៅនគ្ហោា នរបស់ នលាក 

ហលួង ររនសមបរតិ នរោះបីការន ោះជាការធង ន់ក៏នោយ នៅចិ្ររ ក៏ឥរមានចិ្រត ធុញររន់ 
ករងករ ្ាំនធវើការន ោះនោយ្មីឃ្លម រអស់ពីចិ្រតពីនថលើម មិនមាន នឹក ដល់នសច្កតីននឿយហរ់
នឡើយ ។ ភាសិរ ១បទថា “្លួនទីពឹងរបស់្លួន” កដលជាពាកយបណ្តត ាំ របស់បិត ចុ្ងនរកាយ
បងអស់ន ោះនៅឮសូរកងរ ាំពងកនុងររនច្ៀករបស់នៅចិ្ររ ហាក់ដូច្ជា មាននទវតនៅចាាំ
្សបឹរបប់ នឹងររនច្ៀកជានិច្ច។ ការ្ាំរបឹងករបងនធវើការយា៉ៃ ង មឺុងមា៉ៃ រ់ឥរមានទរមន់ 
និងអធារស័យ លអរបស់នៅចិ្ររ ន ោះជានហរុនធវើ ឱ្យពួក កមមករ នធវើការផងាន រស ញ់
រាប់អានជានរច្ើន រហូរដល់ ហលួងររនសមបរតិ ក៏មានចិ្រតនមតត នកមងកនមាល ោះន ោះជានរច្ើនកដរ។ 

នៅចិ្ររ ចូ្លមកនធវើការនៅផទោះនលាកហលួង អស់នវលា ៦ក្កនលោះមកនហើយន ោះ 
ករងបន ជួបរបទោះនឹងធមមជារិថមីៗ ដូច្ជាបរពភនាំ រកាំថម រពឹកាលតវលលិ៍  និង អកាស រសស់
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បរសុិទធ កដលជារបស់ ច្កមលកកនុងជីវរិនៅចិ្ររ ករកដល ច្កមលកយា៉ៃ ងពនលឹកជាងននោះនៅនទៀរ
ន ោះ គឺ្ ុន រ ីនៅហាវ យរកមុាំរបស់  នៅចិ្ររ កដល ជាន្ទ្សតីរបកាន់្លួនមានឫកពានឆមើងបឆម
នហើយ ជា រ ីមានរូបនឆ្មយា៉ៃ ងលអឯកកនុងរសុកបបប៉ៃលិន ហាក់ដូច្ ផាក កុលាបកាំពុងរកី
ផាយកលិន រកអូបឈងុយឈងប់កនុងវសានរដូវ។ នវលាកដល នៅចិ្ររ អងគុយកនុងផទោះស្វង រ់ៗ 
ករមាន ក់ឯង នរច្ើនរបមួលយកនរឿងអស់ននោះ មកគិ្រនឹកជានិ ច្ច នហើយ នឹកឆងល់ករមាន ក់ឯងថា 
ចុ្ោះនហរុ ដូច្នមតច្ បនជាអញ នច្ោះកររ ាំពឹងនឹកដល់ ង រកមុាំននោះអីនមល៉ៃោះ ចុ្ោះអញ
ជាប់ចិ្រតរបរិព័ទធ  ងរកមុាំននោះឬអី ? អាា៎  មិនបននទ  ងននោះរូប នឆ្មលអកមននហើយ 
ប៉ៃុកនតឫកពានឆមើងបឆម របកាន់្លួនហួសនពក កថមរ ាំង មានសមបរិតសតុកសតមភណ្តស់ហួសវស័ិយ
នឈាងនតងនបោះ របនលោះយកបន ចុ្ោះអនកមានរបនយាជន៍អវី កដល អនកនៅ្ាំនឹកដល់នគ្ 
ទុកជា្ាំទប់ចិ្រតមិន ឱ្យគិ្រដូច្មតច្ ក៏នៅករ មាន កូនចិ្រតរោិះនរនៅរករូបបរមមណ៍ន ោះរល់
ករបន! នៅទីបាំផុរ នៅចិ្ររ ភាវ ថា “្លួនរបកុាំនតង បដ្លីកុ ាំនឈាង រសវាឱ្បភនាំ!”។ 

ច្ាំកណក ង  រ ីក៏ធាល ប់គិ្រថា កមមករថមីរបស់ ងននោះ ជាមនុសសច្កមលកជាងនគ្ 
មិននច្ោះ របចុ្បរបកច្ងនៅហាវ យ យ និយាយររង់នៅររង់មក ឥរនច្ោះករកងចិ្រតនគ្នស្វោះ 
កថម រ ាំងនច្ោះនិយាយ សមតីរន់សម័យនទៀរផង បនជា ងនឹកនជឿថា កមមករ កនមាល ោះន ោះ
បននរៀនសូររនច្ោះដឹងនរច្ើនគួ្រសមកដរ។ ជួនកាល ងប នឮសូរបុរសកនមាល ោះន ោះ ករស ក 
នរច្ៀងរាយទាំនុកតមការកាំសរ់របស់្លួនក៏មាន នរច្ៀងទាំនុកជាយុវាភិរមយ ជាពាកយរ ាំលឹក 
យុវជនក៏មាន នទើប ងយល់ថា កមមករកនមាល ោះននោះ ច្ាស់ជា នច្ញមកពីស្វលាមធយម 
សិកាណ្តមួយជារបកដ។ នៅនវលារពលប់បថងន ោះ ជាខាងរន ច្ រពោះច្ន្ទ្នទ ក៏រោះនឡើង  
រពាងៗ នមើលន ើញកឆបមួយច្ាំនហៀងឆលុោះពនលឺពណ៌ា របនផោះ  គ្ងចុ្ងរពឹកាយា៉ៃ ងររច្ោះររច្ង់ 
 រ ីចុ្ោះមកនដើរនលង កមានតចិ្រតជាមួយនឹងរសីបាំនរ ើមាន ក់នៅទីធាល សួនច្ារមុ្ផទោះកដលមាន 
នមម រាបស្វអ រដូច្ករមាលរពាំ  ងករង ករនចាលកភនក រកនឡកនៅកូនផទោះមួយ កដលនៅ ចិ្ររ 
ស្វន ក់នៅន ោះជានរឿយៗ។ នពលន ោះ ងបនន ើញផទោះន ោះងងឹរឥរពនលឺនភលើងនទើប 
 ង ាំនកមងរសីបាំនរ ើ នហើយ លបនដើរនឆៀងចូ្លនៅឈរនៅគុ្មព ផាក ដក្ឹម ខាងមុ្បងអួច្ 
រស្វប់ករឮសូរសនមលង មនុសសនរច្ៀងទាំនុកយុវាភិរមយយា៉ៃ ងពិនរាោះចាប់ចិ្រតថាៈ 
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ពួកនយើងជាគ្ណៈយុវជន រសុោះរសួលនលើសលន់ រ ាំងរបុសរ ាំងរសី ចូ្ល យុវស្វលា 
កដលនទើបនកើរថមី របនយាជន៍នដើមបជួីយនរជាមករជងាន ។ 

ឱ្យបនច្ងបច់្ជារកុមមិរតភកតិ រសលាញ់រួមរក័សជាស្វមាគ  ស្វមគ្គី រ ាំងជារិនយើង
ផង   នមររីរគ្ប់ាន ជាសុ្នកសមកានត។ 

គួ្រជួយអនក្សរ់ឱ្យបននច្ញនៅ នដើរនមើលលាំនៅសពវទីភូមិឋាន នមើលករស 
ច្មាក រនឹងច្ារឧទាន កិច្ចការប៉ៃុ ម ននតងនចាងចាាំទុក ។ល។ 

នវលាន ោះ រសមីច្ន្ទ្នទកាំពុងករចូ្លមកតមច្ន ល ោះ បងអួច្ និងច្ន ល ោះរវ រ នទើប 
 ងនមើលនៅ ន ើញរាងកាយ នៅចិ្ររ នដកលក់សតូកសតឹងនៅទីន ោះយា៉ៃ ងច្ាស់លាស់ 
 ងក៏ករសក ោស់នៅចិ្ររ ពីរបីមា៉ៃ រ់ នៅចិ្ររ ក៏ករប្លួនសទុោះនរកាកនឡើងរ ាំងងងុយនដក 
កាលន ើញ អនកកដល ចូ្លមកោស់ច្ាស់ក៏មនីមាន និយាយអនញ្ជើញឱ្យអងគុយនោយកិរយិាឱ្ន
លាំនរន។ 

“អនញ្ជើញអងគុយ  ុន រ ី ” នៅចិ្ររ និយាយ រពមរ ាំងនលើកនៅអីមួយមកជូន
អងគុយនហើយ និយាយថា “ការកដល ុន អនញ្ជើញមកនលងផទោះ្ញុ ាំបទ ្ញុ ាំបទមាននសច្កតី
នររកអរណ្តស់ ទុកដូច្ជាបនទទួលកិរតិយសដ៏្ពង់្ពស់!” 
 ង រនីធវើមុ្រកញូវបនតិច្ នហើយសតីនៅថា“អនកណ្តនិយាយថា្ញុ ាំមកនលងនឹងអនកឯង ?” 
នៅចិ្ររ សងសយ័ក៏សួរនៅវញិថា “ចុ្ោះ ុនអនញ្ជើញមកមានការអវី?”  ងរបនៅវញិយា៉ៃ ង 
កាំបុរថា “្ញុ ាំមកស្វត ប់មនុសសនរច្ៀងនទនរើ ចុ្ោះអមាញ់ មិញននោះ អនកណ្ត នរច្ៀងទាំនុកយុវា 
ភិរមយកកតងៗកនុងទីននោះ?” 

នៅចិ្ររនធវើឡីងឡង់និយាយសួរ ងថា “រននរបស យុវាភិរមយជាអវី ជាសរវឬ  ជា 
មនុសស ្ញុ ាំបទមិនកដលឮនឈាម ោះនស្វោះនឡើយ!” 

 ង រ ី្ឹងនឡើងមុ្រកហម នហើយរបប់នៅថា “កន! អនកនភលើ យុវាភិរមយ ជា 
ទាំនុកនរច្ៀង ្ញុ ាំច្ង់ដឹងថា នរើអមាញ់មិញននោះ នរណ្តនរច្ៀង?” 

ចិ្ររ “នអ!នទ នរណ្តនរច្ៀង្ញុ ាំបទឥរដឹងនស្វោះនឡើយ ករ្ញុ ាំ បទមិនកមននរច្ៀងនទ ឯ្ញុ ាំ 
បទននោះកុាំថាដល់នៅនភលងយុវាភិរមយជាទាំនុកទាំននើបថមីអវីន ោះនឡើយ ករ បទសកវាទិ៍ចុ្ោះកផអុាំ 
ទូករាល់ឆ្ន ាំន ោះ ្ញុ ាំបទក៏ឥរនច្ោះនឹងនគ្នស្វោះនឡើយ”។ 
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 រ ី “កុាំភូរ ្ញុ ាំបនឮសូរសនមលងនរច្ៀងអាំពីខាងនលើផទោះននោះឯង នហើយនៅនលើផទោះន ោះក៏ 
មានករអនកឯងមាន ក់ឯងកមននទ?” 

ចិ្ររ “បទ! មានករ្ញុ ាំបទមាន ក់ឯងកមន ករ្ញុ ាំបទមិនកមនជាអនកនរច្ៀងនទ”។ 
“អនកឯងនរច្ៀងកកតងៗ នៅកររបកកកនឹងនគ្នទៀរ”  រ ីផទួនពាកយ។ 
នៅចិ្ររ នសើច្នហើយថា “្ញុ ាំបទជរមាបនហើយថា ្ញុ ាំបទមិននច្ោះនរច្ៀងនទ ក៏នៅ 

ករបងខាំឱ្យនរច្ៀងនទៀរ។  ុន រ ីនបើ្ញុ ាំបទនច្ោះនរច្ៀង នឹងនរច្ៀងជូន  ុន ស្វត ប់ ឥឡូវននោះ
ឯង”។ 

 ង រ ីនឹក្ឹងនរកាកនឡើងឈរ នហើយថា “មនុសសកបបននោះនិយាយក្មរមិននច្ោះ
ស្វត ប់នទ”។ 

ចិ្ររ “នបើមិននច្ោះស្វត ប់ភាស្វក្មរ នហរុអវីក៏និយាយនឆលើយឆលងាន បន?” 
 រ ី “ឈប់ៗចិ្ររ កុាំនិយាយថល ង់ណ្តស់”  ងនលើកបដហាម នហើយរបុងនឹង ចុ្ោះពីផទោះ

ន ោះ នៅនោយរួសរាន់ ករនៅចិ្ររអងវរឃ្លរ់ថា “ពុនរធ !   ុន រ ី ុនរបញាប់នៅណ្ត 
ភាល ម?” 

 ងនឆលើយយា៉ៃ ងនស្វោះកនរកាោះថា “នៅនគ្ង”។ 
ចិ្ររ “ ុន កុាំអាលអនញ្ជើញនៅ  ុន មិនគួ្រលោះបង់ធមមជារិលអៗ ដ៏ររកាលកដល

គួ្រពិរពិលរមិលនមើលកនុងនវលាននោះនៅនទ!” 
 រ ី“្ញុ ាំក៏ចូ្លចិ្រតធមមជារិលអដូនច្នោះកដរ ករសអប់មនុសសឆកួរនរពើលៗ”។ 
“នៅទីននោះ ឥរមានមនុសសឆកួរនទ  ុន” នៅចិ្ររ្ចិលនិយាយជកជករនៅនទៀរ កបរជា 

បបួលនោយរសួលថា “នណហើ យ  ុន មិនបច់្និយាយជកជកាន នរច្ើននទ សូមអនញ្ជើញនៅ 
សនទ នលងកនុងសួនច្ារឯនណ្តោះ នមើលធមមជារិលអៗ  ដ៏ររកាល ករមមានណ្តស់!” 

មិនដឹងជាអាំណ្តច្អវី មករគ្បសងករ់ ឱ្យ ង រនីធវើតមពាកយអនញ្ជើញរបស់នៅចិ្ររ
រស្វប់ ករចុ្ោះនដើរ ាំមុ្នៅនោយរសួល នៅអងគុយនលើនជើងមា៉ៃ កវង កកបរនដើម ច្ាំបីុមួយនដើម
ជាមួយ នឹងន្ទ្សតីបាំនរ ើរបស់ ង។ ឯនៅចិ្ររក៏អងគុយនលើនមម កកបរនជើង មា៉ៃ កវងនុោះកដរករកភនក
រ ាំបពនងើបនមើលនៅរពោះច្ន្ទ្ ទ កឆបពាក់កណ្តត លដួង ដ៏នដរោសនៅ នោយពួកផាក យមានច្ាំនួន
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នរច្ើននលើសលន់គ្ណ  នហើយនៅចិ្ររនិយាយនឡើងថា “ ុន ាប់ ចិ្រតពនលឺរសមីដួងរពោះច្ន្ទ្នទ
ឬ នទ?” 

 រ ី“្ញុ ាំចូ្លចិ្រតកដរចិ្ររ”។ 
នៅចិ្ររនិយាយនោយសមតីទន់ភលន់ថា “កមននហើយ!  ុន រ ីធមមជារិជា របស់ច្កមលក

ននោះ អាច្របនលាមលួងនលាមអារមមណ៍របស់មនុសសនយើងឱ្យបនសុ្រសួល ពនលឺរសមីរពោះច្ន្ទ្នទ 
្យល់រ ាំនភើយផារ់ និងកលិនរកអូបឈងុយឈងប់របស់ផាក    អាច្នធវើចិ្រតគ្ាំនិររបស់នយើង ឱ្យ 
មានអារមមណ៍រកីរាយនៅបនយា៉ៃ ងច្កមលក”។ 

 ងអងគុយស្វត ប់សមតី នៅចិ្ររ និយាយនោយអារមមណ៍អកណត រអណតូ ង  ងគិ្រថា 
“កមមករកនមាល ោះននោះ ជាមនុសសច្កមលកជាងកមមករឯនទៀរៗរបស់ ង សមតរីគ្ប់មា៉ៃ រ់របស់ 
កមមករននោះ នពញនៅនោយសាំនួននវាហារមុ្គួ្រ ឱ្យច្ង់ស្វត ប់ មិនសមជា មនុសសន្ាយ 
ច្ាំនណោះនច្ោះដឹងនទ”។ 

 ង រ ីស្វង រ់នៅមួយរសបក់ នៅចិ្រត ក៏នផតើមនិយាយនឡើងមុនថា “នបើ ុននៅករមាន ក់ 
ឯងអងគុយជាមួយនឹងធមមជារិកបបននោះ នរើ ុនធាល ប់នឹករបវរតិដល់ញារិមិរត សមាល ញ់កដល 
នៅឆ្ង យៗ្លោះកដរឬ?” 

 ង រ ី“្ញុ ាំធាល ប់នឹកកដរចិ្ររ”។ 
ចិ្ររ “្ញុ ាំបទ ក៏ធាល ប់នឹកកដរ នហើយនរច្ើនករជាប់នៅនឹងចិ្រតជានិ ច្ចផង ឱ្ !  ុន រ ី

ត ាំងពី្ញុ ាំបទមកអារស័យនឹងផទោះ  ុន ននោះ ្ញុ ាំបទ មិនកដលន ើញអនកមាត យរបស់ ុនដល់
មតង នស្វោះ!” 

 រ ី“្ញុ ាំាម នកម៉ៃនទ ចិ្ររ”។ 
ចិ្ររ “នអ! ច្កមលកកដរនបើ  ុន ាម នមាត យ ចុ្ោះ ុននកើរមកដូច្នមតច្បន?” 
 រ ី “យីនអើ! កន ារ់ឯងកុាំ ាំអុច្អាល បណ្តត ល ឱ្យនកើរនរស្វណ្តា៎  ពា កយកដលថា 

ាម នមាត យន ោះ គឺ្ថាមាត យន ោះារ់អនិច្ចកមមនៅនហើយយល់នទ?” 
ចិ្ររ “ឱ្! ដូនច្នោះនទឬ? យល់នហើយរននរបស ករ ុនកាន់កររាន់នបើជាង ្ញុ ាំបន

នរច្ើន! ” 
 រ ី“នអើ! មាត យារ់្ូច្នៅនហើយកដរឬ?” 
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នៅចិ្ររ នធវើមុ្រសនពាននហើយថា “ ុន នៅ រាន់នបើជាង្ញុ ាំបននរច្ើន នរពាោះ មាន
ឪពុក បីបច់្រកា ច្ាំកណកខាង្ញុ ាំបទាម នរ ាំងឪពុករ ាំងមាត យ”។ 

ររង់ននោះ  ង  រ ីសនងករនមើល ទឹកមុ្ នៅចិ្ររ ន ើញសងួររសនពាននៅ នរច្ើន 
នៅចិ្ររ សនសមឹៗ នងើបមុ្នមើលនៅមុ្ ង នហើយនិយាយថា  “របសិននបើ នធៀប្លួន ុន 
មក្ញុ ាំបទវញិ នហើយកថមរ ាំងជាន្ទ្សតីផង  ុន នតងគិ្រថា ការរស ូនឹង ជីវរិកដលរកីរក
លាំបកនតកយា៉ៃ កនៅតមទាំននើងករមាន ក់ឯងនុោះ នរើវាមានរសជារិដូច្នមតច្្លោះ ? ករ្ញុ ាំបទជា 
របុស លមមអរ់ធមរ់នសច្កតីលាំបករគ្ប់ៗយា៉ៃ ង នហើ យធាល ប់រទល់នឹងនសច្កតីរកីរកនតកយា៉ៃ ក
មកនរច្ើន នហើយជួនកាល្ញុ ាំបទអរ់បយនពញមួយបថងក៏មាន”។ 

 ង រ ីអងគុយសមងាំនសងៀមចា ាំស្វត ប់នៅចិ្ររនិយាយករកនុងចិ្ រតនឹកអាណិរអាសូរ
នៅចិ្ររ ជាពនលឹកនហើយនឹកដល់្លួនឯង ថា នបើអញររូវទទួលនរាោះថាន ក់យា៉ៃ ង ននោះឯង នរើ
នឹងមាន នសច្កតីលាំបកយា៉ៃ ងណ្តនៅ? 

 រ ី “ចុ្ោះ ចិ្ររមកនៅទីននោះ បនរសួល្លោះនហើយឬនៅនឡើយនទ ?”  ងនិយាយរិច្ៗ 
នហើយមានសនមលងទន់ជាងមុននរច្ើន 

នៅចិ្ររ សមលឹងនមើលកភនក ង រ ីនហើយញញឹមយា៉ៃ ងនរាោះរា យនឆើលយថា! បទ បន 
រសួលនរច្ើន  ុន រ ីត ាំងអាំពី្ញុ ាំបនទទួលមកអារស័យនៅកនុងផទោះ ុនននោះ បនរសួល នឡើង
នរច្ើន មិនបច់្នឹករពួយករកងអរ់បយស្វល ប់នទ នបើបបប៉ៃលិននៅករ មាននមតត ្ញុ ាំបទ យា៉ៃ ង
ននោះជានិច្ចនៅ ្ញុ ាំបទមុ្ជាសូមនផញើឆអឹងនៅរាំបន់ននោះជារបកដ។ 

អាកាសនៅបបប៉ៃលិន តមធមមត ររជាក់ជាងរសុកសកងកបរ់ដាំបងនរច្ើន នបើជួនជាររូវ 
រដូវរងា ដូច្កនុងនវលាននោះ ក៏កាន់ករររ ជាក់ខាល ាំងនឡើងនទៀរនរច្ើន លុោះឮសូរ ទឹកសននស ើម 
ធាល ក់ចុ្ោះពីសលឹកនឈើមិនោច់្រយៈ ដួងច្ន្ទ្នទមួយច្ាំនហៀងន ោះក៏លិច្បរ់ប ាំងដងភនាំនៅ្យល់ 
ររជាក់កាន់ករបក់ផារ់ខាល ាំងនឡើង ជានហរុ ាំឱ្យររជាក់ញាក់ដល់នបោះដូងកនមាល ោះរកមុាំ រ ាំងពីរ
 ក់។ នទើបនៅចិ្ររ សនសមឹនរកាក នឡើងនមើលនៅ បផទនម នោយកិរយិារសនពាន រសពន់ 
នហើយនិយាយនឡើងថា “យប់នរៅនហើយ  ុន រ ី ! អនញ្ជើញនឡើងនៅផទោះវញិចុ្ោះ អាំណ្តច្
ទឹកសននស ើម និង្យល់រងាកបបននោះ អាច្នធវើឱ្យ  ុន ផាត ស្វយ ឬនៅជារគុ្នក៏សឹងបន”។ 
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ឯ  រ ីនរកាកនឡើងនៅនលើផទោះនោយរសួ ល ដូច្កូននកមងកដលរបនៅបនកបបបទលអ 
ករ  ងមកនឹកឆងល់កនុងចិ្រតថាកមមករកនមាល ោះននោះ មានអាំណ្តច្អវីហនា៎ ! អាច្ហា ន បងាគ ប់អញ 
ឱ្យនធវើតមបងាគ ប់្លួនបននោយងាយដូនច្នោះ ករ ងក៏គិ្រយល់ថា “របសិននបើអញនៅហាល 
សននស ើមយូរនពក អាច្នធវើឱ្យរគុ្នរងាឬផាត ស្វយបនកមន”។  

លុោះដល់រពឹកនឡើង នៅចិ្ររ ក៏លីច្បនដើរនច្ញនៅនធវើការជីករបូង អណតូ ងរបូង 
ររង់ទិសខាងនកើរ ដូច្សពវដងកដលធាល ប់នធវើមករាល់ៗបថង បននដើរការ់មុ្ផទោះធាំន ោះនៅ 
រស្វប់ករ ន ើញ ង រ ីនិងនលាក ហលួងររនសមបរតិ អងគុយកនុងរថយនត យីនហា រណូីរ៍ 
កដលជា រថយនតសរមាប់នរបើនៅទិញឥវា៉ៃ ន់នៅផារសកងក។ ឯត សុន ជាអនកបររ ថយនតន ោះ 
្ាំរបឹងរបវបដរល់ករកបកនញើសក៏នៅមិននឆោះនស្វោះ ដល់យូរនពលណ្តស់ នទើបហលួង ករសកសួរ 
នៅថា “តសុន រថយនតមិននឆោះនទឬ?”។ 

តសុន រគ្វកីាលយកកកនសងជួរនញើសមុ្ នហើយ ជរមាបនៅនលាកថា “មិននឆោះនទ
រន នរបស ! ្ញុ ាំបទបននោោះលាងសាំអារនរគ្ឿងអាំពីយប់មិញននោះឯង រស្វប់ កររពឹកនឡើងវា 
នគ្ៀច្ដូនច្នោះនៅ!”។ 

នៅចិ្ររ នដើរចូ្លមកជិរនលើកបដសាំពោះ ហលួងររនសមបរតិ នហើយ ជរមាបសួរថា “រន
នរបស រពោះនរជរពោះគុ្ណនឹងអនញ្ជើញនៅឯណ្ត?” 

នលាករបនៅថា “្ញុ ាំនៅទទួលនលាកប រ់រសុកសកងកបនតិច្ កររថវាមិន រពមឱ្យនៅ 
នស្វោះ នៅចិ្ររ!” 

 ង រ ី សមលឹងនមើលនៅចិ្ររមួយកភលរន ើញទឹកមុ្ដូច្ជារសស់បស់ជាងសពវបថង 
មាន កិរយិាអង់អាច្្ុសពីកមមករឯនទៀរៗ។ 

 រ ី“ប៉ៃ  នយើងនៅមិនរួច្នទឬអវី?”  ងសួរនោយនសច្កតីរពួយ។ 
ចិ្ររ “សុាំឱ្យ្ញុ ាំបទរបវនមើលបនតិច្ ករកនលានឆោះនឡើងបន” នហើយនៅចិ្ររ នបើករគ្បប ាំង 

នរគ្ឿងយនត ពិនិរយនមើលមួយរសបក់ ក៏ញញឹម នហើយនិយាយថា “រន នរបស រស់ររង់ 
នណោះ របវមតងនទៀរនឆោះជារបកដ” នហើយរបប់តសុន ឱ្យរបវមតងនទៀរ។ 
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តសុន ចាប់របវមតងនទៀរ នរគ្ឿងយនតក៏រគ្ហឹមគឹ្កកងមួយរ ាំនពច្នឡើង អនករ ាំងអស់
ាន ក៏ញញឹម តសុនក៏នឡើងនៅទោះស្វម នៅចិ្ររ នហើយលាន់មារ់ថា “ពូកករាន់នបើអនកកមួយ 
អញ!”។ 

ហលួងររនសមបរតិ ក៏លាន់មារ់នោយនសច្កតីនររកអរ នហើយសួរនៅចិ្ររថា “នៅចិ្ររ 
ពូកក កមន នរៀននច្ោះពីណ្តរបសប់លាក់ច្ាំនណោះណ្តស់?” 

នៅចិ្ររ នឹកនររកអរបនងាអ នជរមាបនៅនលាកថា “រននរបស មិនបននរៀនឯណ្តនទ
រាន់ករធាល ប់បររថយនតមកកដរ ក៏លមមនធវើនកើរ ច្ាំនពាោះករនរគ្ឿងកដល្ូច្ខារករបនតិច្បនតួច្ 
ប៉ៃុនណ្តណ ោះ” នហើយចាប់ច្បនលើកលីនលើស្វម របុងនដើរនច្ញនៅ។ 

ឯតសុន បនឮ សមតីកដលនៅចិ្ររថា “ធាល ប់បររថយនតមកកដរ” ក៏នឹកដល់របពនធ 
កដលនទើបមកដល់ផទោះពីរពឹកមិញននោះ ារ់មិនរន់បនស្វកសួរសុ្ទុកខនស្វោះ រស្វប់ករជាប់ 
រវល់មកបររថយនតជូននលាកហលួងនៅរសុកសកងកនទើបារ់ជរមាបសុាំច្ាប់នលាកថា “រន
នរបស បថងននោះ្ញុ ាំបទមានធុរៈ ដបរិរបពនធ្ ញុ ាំបទ នទើបមកដល់ផទោះរពឹកមិញននោះ ្ញុ ាំ 
បទមិនរន់បនស្វកសួរសុ្ទុកខ វាថារបញាប់វលិនៅរសុក វញិកនុងនពលនវលាបថងររង់ 
ននោះផង ដូនច្នោះសូមរពោះនរជរពោះគុ្ណនមតត ឱ្យនៅចិ្ររ បររថយនតជាំនួស្ញុ ាំបទមួយនពល 
សិនចុ្ោះ”។ 

ហលួងររនសមបរតិ នសងៀមមួយរសបក់ កបរនៅសួរនៅចិ្ររថា “ចិ្ររ ឯងបររថយនតជាំនួស 
តសុន មួយបថងបននទ?” 

នៅចិ្ររ កបរនៅនមើលមុ្តសុន ន ើញ សកមតងអាការៈអងវរនទើបនៅចិ្ររជរមាបនៅ
នលាកថា “្ញុ ាំបទបរជូនបនរននរបស!”។ 

តសុន កររ កអរណ្តស់ សទុោះនៅចាប់បដនៅចិ្ររ អរងួនថា “អរគុ្ណអនកកមួយណ្តស់ 
សូម អនកកមួយសមាល ញ់ជួយយកករបុណយនៅចុ្ោះ” នហើយារ់ងាកមកនលើកបដសាំពោះលា ហលួង 
ររនសមបរតិ នដើរនច្ញនៅ។ 

នៅចិ្ររ យកនរគ្ឿងរបោប់នធវើការនៅទុកនរសច្នហើយ ក៏ផាល ស់សាំពរ់អាវកមមករជាអនក
បររថយនត នឡើងកាច់្ច្ងកូរបរនច្ញពីទីន ោះនៅ ទាំនងជាអនកឆ្ល របិុនរបសប់ នោយមិនមាន 
ឧបសគ្គរវាងពាក់កណ្តត លផលូវ ដរាបមកដល់រសុកសកងក កដលជាទីរកុងបរ់ដាំបង។ 
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ឪពុកនិងកូន ក៏ចុ្ោះពីរថយនតនដើរសាំនៅនៅ កាន់ផទោះមួយកកបរស្វលារសុករបកហល
កនលោះនមា៉ៃ ងនទើបន ើញ ង រចុី្ោះពីផទោះន ោះមក។ នៅចិ្ ររសួរនោយកិរយិាសុភាពថា 
“ររឡប់នៅឥឡូវឬនៅនទ  ុន?” 

“នៅនទ”  ងរបកាំបុរៗ នហើយថា “ចិ្ររ នតងនៅទិញអីវា៉ៃ ន់ឯផារជាមួយនឹង្ញុ ាំឥឡូវ 
នុោះកកន្ទ្ញ្ចង! ចិ្ររ កាន់យកនៅផងណ្តា៎ ”។ 

នៅចិ្ររ នឹកភា ាំងបនតិច្ ដបរិ ត ាំងអាំពីនកើរមកមិនកដលកាន់កកន្ទ្ញ្ចងនដើរតម នរកាយ
រសីណ្តមតងនស្វោះ កររាននោះររូវករនធវើតម ដបរិនគ្ជានៅហាវ យ្លួន ឱ្យរបក់ក្្លួន នគ្ ឱ្យផទោះ 
នៅ ទុកជាការនធវើដូនច្នោះ ាំ ឱ្យអាមា៉ៃ ស់មុ្យា៉ៃ ងណ្ត ក៏ររូវកររបរិបរតិតមបងាគ ប់នៅសិន ចុ្ោះ 
នទើប យចិ្រររស ូការ់នករ តិ៍ខាម ស់ចាប់កកន្ទ្ញ្ចងររីនដើរ ៉ៃុយតមនរកាយនៅហាវ យរកមុាំមានរូប
នឆ្មរសស់របិមរបិយន ោះនៅ។ 

 របីងាគ ប់ “ចិ្ររ នៅសួរទិញររីរ ៉ៃស់ធាំ ៗ ពីរយកនៅនស្វង ររជក់ នរើនគ្លក់មួយ បថល
ប៉ៃុ ម ន? នរ ើសយកឱ្យធារ់ៗបនតិច្”។ 

នៅចិ្ររ និយាយសុា្ំ លួនថា “សូមកុាំនរបើឱ្យ្ញុ ាំបទទិញនឡើយ  ុន ! និយាយនឆលើយ
របនៅនទៀរថា ត ាំងពីនកើរមក្ញុ ាំបទមិនកដលទិញររីស្វច់្បកនលបងាក អវីនទ ករកង ុនបន ទ ស 
ថាទិញបថលនពក ដបរិ្ញុ ាំបទមិននច្ោះរបថលទិញររីនទ រននរបស!” 

 រ ី“មិនអីនទ នៅសួរទិញចុ្ោះ ចា ា្ំ ញុ ាំរបថលឱ្យ”។ 
ចិ្ររ “សុាំឱ្យ  ុន របថលទិញ្លួនឯងចុ្ោះ”។ 
 ង រនីឡើងមុ្រកហមបនតិច្ក៏នដើររ ៉ៃុយនៅទិញនោយ្លួនឯង។ ឯនៅចិ្ររក៏កាន់

កកន្ទ្ញ្ចងនដើរតមនរកាយ កាលទិញបនររីរ ៉ៃស់ពីរ នដើរវលិនៅទិញរានឯនទៀរៗ  ងនៅ នឹក
ខាន ញ់នឹងការច្នច្សរងឹរូសរបស់នៅចិ្ររណ្តស់ក៏កកលងនដើរនច្ញពីរាន មួយនៅរានមួយនទៀរ 
នដើរវវីក់ចុ្ោះនឡើងជានរច្ើនបកនរច្ើនស្វទិញអីវា៉ៃ ន់នរច្ើននសកោះសកោះ រល់ករនៅចិ្ររ យកនៅ 
នសទើរករមិនរួច្  ងនឹកកាន ញ់ក៏ កាន ញ់ណ្តស់ ករនឹកច្ង់ន់សើច្ក៏ច្ង់នសើច្ណ្តស់នោយ 
បនន ើញនៅចិ្ររ កាន់នពញបដរ ាំងពីរយួរផង នរបៀរនកលៀកផង រកណរនណ្តងនហើយ 
 ងនធវើជានដើរវលិជានរច្ើនបក នរច្ើនររឡប់នទើបបរ់ ចូ្លនៅរថយនត។ នៅចិ្ររ ក៏នច្ោះករ 
នដើររបកិរតមនរកាយដរាបដល់រថយនត នហើយ ទាំលាក់អីវា៉ៃ ន់នៅកនុងរថយនតន ោះនៅ។     
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 ង រ ីន ើញកិរ ិ យា នៅចិ្ររនធវើដូនច្នោះ ក៏ រច្ន រនឡើងថា “យី! ារ់ននោះ កកលងទាំលាក់ 
ឥវា៉ៃ ន់នលើកាលអញឬ?” 

នៅចិ្ររ នឆលើយនឡើងថា “សូមអរ់នរសរននរបស ធងន់នពក ករ្ញុ ាំបទទាំលាក់ នលើកាត រ 
រថយនតនទនរើ”។ 

 រ ី“របយ័រន ារ់ឯងកុាំនដើរកិរយិានថាករបនពក!”។ 
 យ ចិ្ររ ឮនហើយរាន់ករញញឹមហឺុោះៗ ហាក់ដូច្ជាមិន យកចិ្រតទុកោក់ នឹង ការ

្ឹងសមាររបស់នៅហាវ យរកមុាំន ោះនស្វោះ។ 
អនករ ាំងពីរ ក៏អងគុយនៅនសងៀមរ ាំងអស់ាន  ឥរនិយាយរកាន មួយមា៉ៃ រ់នស្វោះ មួយ

រសបក់នរកាយមក នទើបន ើញ ហលួ ងររនសមបរតិ មកដល់ទីច្ររថយនតជាមួយ បុរសកនមាល ោះ
មាន ក់ មុ្កវង ពាក់មួកស ពាក់អាវនបើកក ច្ងរកវា៉ៃ រ់នសលៀកនខាកាគី្ ពាក់កសបកនជើងពណ៌ា -
រកហម នរស្វមនជើងស។  យចិ្ររ រាន់កររកនឡកនមើលនៅន ើញបុរសន ោះ ក៏មាននសច្កតី 
រស់ចិ្រតឥរនររកអរបនតិច្បនតួច្នឡើយ។ 

ហលួងររនសមបរតិ និយាយថា “នយើងនតងរបញាប់នៅឥឡូវនទើបបន បងអង់ យូរនពក
មិនបននទ ដបរិនយើងឥរោក់កា ាំនភលើងមកផងនស្វោះ ករកងនចារបលន់កណ្តត លផលូវ”។ 

 ង រ ីកបរនៅញញឹមយា៉ៃ ងកផអម ្ណៈកដលបុរសកនមាល ោះន ោះ នឡើងមកនលើរថយនត 
នហើយសួរថា “នលាក ប រ់ ោក់កា ាំនភលើងមកកដរឬ?” 

នៅចិ្ររ រអូញរង៉ៃូវនៅករកនុងបាំពង់ក “បុរសកនមាល ោះននោះជាប រ់រសុកសកងក រូបរាង
កបបននោះមិនគួ្រនសពគ្ប់នស្វោះនឡើយ កកនលងអងគុយវាលលវឹងមិនអងគុយ នៅករនៅរបនរជៀរ 
អងគុយកកបរ  ុន រ ីរកនអើរ!” 

ច្ាំកណកខាងនលាក ប រ់ ទោះគូ្ថនហើយរបប់ថា “ ុន  រ ីកុាំរពួយ មាន កាាំនភលើង
្លីជាប់មកជាមួយកដរ”។ 

ហលួងររនសមបរតិ ក៏នសើច្ថា “មានមួយប៉ៃុណណឹ ង ក៏លមមនហើយ នលាកប រ់ ” នហើយ
ងាកនៅរបប់នៅចិ្ររថា “នច្ញនៅឥឡូវននោះចុ្ោះនៅចិ្ររ នបើនច្ញរថយនតនៅនវលាននោះ 
របកហលជានមា៉ៃ ង ៤រនសៀលនទើបដល់ផទោះនយើង”។ 
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នៅចិ្ររក៏ចុ្ោះនៅរបវតមបងាគ ប់នហើយនឡើងបររថយនតនច្ញនៅសាំនៅនៅតមផលូវបបប៉ៃ
លិន សឹងនដរោសនៅនោយករសច្ាំការ ច្ារដាំណ្តាំ លុោះផុរពីភូមិភនាំសាំនៅ ភូមិសទឹងកាលណ្ត 
មានករបរពរពឹកា លតវលលិ៍  និងភនាំរកាំថមនដរោស ផលូ វកាន់ករ លាំបកនឡើង បផទកផនដី្ពស់ 
របៗ បរ់កបនជានរច្ើនជាន់ កាលនៅចិ្រររកនឡកនមើលមកនរកាយ រស្វប់ករន ើញប រ់ 
រសុកន ោះនិយាយកាអ កកាអ យសបាយចិ្រតជាមួយនឹង ង រ ីនៅចិ្ររ ក៏នកើរ នមាហាខាល ាំង
នឡើងកថមនលើសនសច្កតីមួន ៉ៃ កាលកដលនៅផារទិញររីន ោះមួយជាន់នទៀរ កកលងកាច់្ច្ងកូរ 
ឱ្យបរ់កាលធាល ក់នៅជងហុករាក់ៗ មួ យអននលើនៅកកបរផលូ វ មា៉ៃ សីុ ននរាទិ៍រ ាំពងបរព នហើយទប់ង៉ៃក់
នសងៀមនៅនឹងកកនលងន ោះឯង។ 

នៅចិ្ររ រកនឡកនមើលនរកាយ រស្វប់ករន ើញកភនករគ្ប់គូ្ សមលឹងនមើលមកច្ា្ំ លួន។ 
ប រ់រសុក ភាល រ់ធាល ក់ពីទីអងគុយ ហលួងររនសមបរតិ កាំពុងយកបដស្វទ បកាល កដលប៉ៃោះ ទងគិច្
នឹងដាំបូលរថយនត  ង រ ីនផអៀងនរទរវោិះករធាល ក់ ករជួនជាចាប់បកងអកបន។ 

នលាកប រ់ បន ទ ស “សូហវ័រច្បរង បររថយនតអីយា៉ៃ ងអីនច្ោះ”។ 
 ង រ ីងាកដង្លួន នហើយបន ទ សថា “ចិ្ររ ារ់ឯងមិននច្ោះបរ ននទឬអី” 
នៅចិ្ររកបរនៅ ហលួងររនសមបរតិ នហើយ ជរមាបថា “សូមអរ់នរស រននរបស 

របសិននបើ ្ញុ ាំបទមិនកាច់្ច្ងកូរ ឱ្យងាកនៅជងហុកនទ កង់មុ្ខាងស្វត ាំមុ្ជា ប៉ៃោះនឹងដងគរ់ន ោះ
ជារបកដ នហើយនធវើឱ្យ្ូច្នពលយូរជាងធាល ក់ជងហុកននោះនៅនទៀរ” 

នលាកញាក់មុ្ទទួល ទាំនងជាយល់ ដូនចាន ោះកដរ នហើយនៅចិ្ររ កបរមកនមើល ខាង
នរកាយ ក៏របទោះនឹងកភនកកដលសមលឹងសមលក់ោក់ជានរច្ើនដង នរច្ើនរា នរច្ើនររឡប់។ 
រថយនតរនៅនទៀរដូច្ធមមត ករ ង  រ ីស នងករយល់ដឹងដល់ជនរ ចិ្រតគ្ាំនិររបស់ 
នៅចិ្ររ ករកាលណ្ត ងនធវើជាសនិទធស្វន លនឹង ប រ់រសុក ន ោះរថយនតក៏រកកលង 
ន លងនឃ្លល ង រកកល់ធាល ក់ជ ងហុក ឬនដើរ្ុសផលូវនៅ នសទើរករមិន ហា ននិយាយអវីនឹង នលាក 
ប រ់នទៀរ។ ត ាំងពីន ោះមក  ងក៏ដឹង្លួនថា នៅចិ្ររ មានបាំណងអវីកនុង្លួន ង? 

លុោះរថបរផុរភូមិបរពនតត នៅឆ្ង យបនតិច្ ក៏ទុកង៉ៃក់រលរ់មា៉ៃ សីុននទើបនៅចិ្ររ នលារចុ្ោះ
នៅ នលើកនរគ្ឿងមា៉ៃ សីុននមើល រស្វប់ករនធវើមារ់នវៀច្រកកងវ។ អនកជិោះរ ាំងអស់ រគ្ប់ៗាន មាន 
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នសច្កតីរពួយជានរច្ើន នទើបហលួងររនសមបរតិ កដលមាននសច្កតីរពួយ នរច្ើនជាងនគ្ ក៏ចុ្ោះពី 
រថយនតនៅសួរ នៅចិ្ររ ថា “នមតច្នៅ នៅនទៀរបនឬនទ? លមម កកកុនបនឬនទ?” 

នៅចិ្ររ រគ្វកីាលនោយអស់សងឃមឹ នហើយ ជរមាបនៅថា “រននរបស បរនៅ
នទៀរមិនបននទ ្ូច្ររង់កកនលងសាំខាន់ កដល្ញុ ាំបទនធវើមិននកើរ នតងនៅជួលចិ្នរកឡឹង
ោក់ជាថមី នទើបបន”។ 

 រ ី “មតងននោះនរសច្” នហើយ ងនផតក្លួននលើពូករថយនតនោយអាការៈអស់កមាល ាំង
ជានរច្ើន។ 

នលាក ប រ់ ចុ្ោះពីរថយនត នដើរមកឈរច្ាំពីមុ្ នៅចិ្ររ នហើយថា “ារ់ឯងបររថ
យា៉ៃ ងនម៉ៃច្ហនឹងរល់ករ្ូច្រថអស់?” 

នៅចិ្ររនឆលើយ្លីៗថា “្ញុ ាំបទបរដូច្យា៉ៃ ងមនុសសធមមត នលាកក៏បនន ើញនឹង កភនក
រស្វប់នហើយ”។ 

នលាកប រ់ ខា ាំមារ់នហើយថា “នបើារ់ឯងមិនបរឱ្យធាល ក់ជងហុកអមាញ់មិញននោះ ក៏ 
គ្ង់មិន្ូច្ដល់មលឹងកដរ!” 

ចិ្ររ “នលាកគិ្រថា្ញុ ាំបទ កកលងបរឱ្យធាល ក់ជងហុកឬអវី” 
ប រ់ “ផលូ វមានរនតកនម៉ៃច្ក៏ារ់ឯងមិនបរឱ្យររង់នៅតមផលូវ មានករារ់ឯងកកលង

នធវើឱ្យធាល ក់ជងហុក?” 
ចិ្ររ “នលាកថាដូច្នមតច្ក៏បន ករ្ញុ ាំបទមិនបនកកលងនធវើឱ្យវាធាល ក់ជងហុកនទ” 
ប រ់ “នតងរបយ័រនសមតីបនតិច្ារ់ឯង”។ 
ចិ្ររ “្ញុ ាំបទ បននិយាយនោយសមតីគួ្រសមណ្តស់នហើយរននរបស”។ 
ប រ់ “នម៉ៃច្ារ់ឯងរពនហើននមល៉ៃោះ ករកងារ់ឯងរាន់ករជាអនកសីុឈនួលនគ្នទ?” 
នៅ ចិ្ររ នសើច្ច្ាំអកបនតិច្នហើយថា “្ញុ ាំបទ ជាអនកសីុឈនួលនគ្កមន ករមិនកមន

សីុឈនួល នលាកប រ់នទ”។ 
ហលួងររនសមបរតិ នឹករ ាំខាននឹងសមតីនិយាយជកជកាន ន ោះ ក៏ហាមរបមនៅថា “ឈប់ 

និយាយប៉ៃុណណឹ ងនហើយ នលាក ប រ់ ការនិយាយជកជកាន នៅរាននោះ វាមិន មាន 
របនយាជន៍អវីនឡើយ បុរាណនលាកថា ស្វបមួយបដ បរបមួយចិ្ប កមននទ?” 
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 រ ី “ចុ្ោះនយើងគិ្រនធវើដូច្នមតច្នទើបនៅដល់ផទោះ?”  ងសួរនោយនសច្កតីរពួយបរមភជា
នរច្ើន ។ 

ហលួង “ហនឹងនហើយ ប៉ៃ ក៏មិនដឹងគិ្រដូច្នមតច្កដរ”។ 
នៅចិ្ររ នដើរចូ្លនៅរក ហលួងររនសមបរតិ នហើយនិយាយ ជរមាបថា នយើងនតងរង់ចា ាំ

នៅទីននោះ ទាំរា ាំមានរថយនតណ្តមួយមកដ ល់ទីននោះ របសិននបើាម ននទ ក៏នតងករ ស្វន ក់នៅទី 
ននោះមួយយប់ នបើនឹងនដើរនជើងនៅ ករកងករពាក់កណ្តត លអរធារនទើបដល់ ផទោះ។ 

នលាកហលួង ដកដនងហើមធាំ  ង រ ីសួ រនលាកឪពុកនោយនសច្កតីវរិកកថា “ នយើងនតង
ករនដកស្វន ក់កនុងបរពននោះមួយយប់នៅឬប៉ៃ ?” 

ហលួងររនសមបរតិ ញាក់មុ្នហើយថា “កូនន ើញនទ នវលាននោះនមា៉ៃ ង ៤រនសៀលនហើយ
ឬមួយ កូនច្ង់នដើរលនមើលក៏តមចិ្រត”។ 

 ង រ ីរគ្វកីាល នហើយថា “នទប៉ៃ  ទរមាាំនដើរដល់កូនមុ្ជាស្វល ប់ពាក់កណ្តត លផលូវ
មិនខាននឡើយ”។ 

នៅចិ្ររ នសើច្នឡើង  ង  រ ីកបរនៅសមលឹងច្ាំមុ្ នហើយសួរថា “ារ់ឯង នសើច្អី!” 
នៅចិ្ររ ញញឹមញកញមតមធមមត នហើយថា “្ញុ ាំបទ នសើច្នឹងកាំរបុកមួយន ោះនទនរើ 

វាហក់នលារពីនដើមរសម៉ៃ នៅនដើមកនទួរបរព  វាភាល រ់ច្ាំណ្តប់ធាល ក់មកដល់ដី ជិររបកាច់្ បន 
្ញុ ាំបទនសើច្នឹងវា!” 

 ង រ ី“នគ្ភ័យនគ្រពួយរាល់ាន  ឯងគិ្រករពីនសើច្សបាយ”។ 
ចិ្ររ “បនជា្ញុ ាំនសើច្ ពីនរពាោះសរវន ោះ មាននជើងដល់នៅ ៤ នៅករភាល រ់ច្ាំណ្តប់ធាល ក់

ដល់ដីរល់ករបនដូនច្នោះនទនរើ!” 
 ងមិននឆលើយរបនៅវញិនទ រាន់ករ សកមតងអាការមិនាប់ចិ្រត ប៉ៃុកនត ងធាល ប់ សកមតង 

កិរយិាដូនច្នោះជានិច្ច។ នៅចិ្ររ ថមឹកនឹងនិសសយ័កបបននោះមកនរច្ើ នរានហើយ នទើបមិនមាន 
ចិ្រតរពួយ បរមភអវីកថមរ ាំងយល់ថា ន្ទ្សតីកាលមិន សកមតងកិរយិាកងិកកងក់្លោះនទ ក៏មិនលអ 
នមើលកដរ រាន់ករកុាំឱ្យរជុលហួសនពកប៉ៃុនណ្តណ ោះ។ 
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ឯ ង  រ ីនឹករបរពធនឹង្លួនឯងថា “កូនឈនួលកនមាល ោះននោះ ច្កមលកជាងឈនួល ដបទ
នទៀរ ជាអនកមានអាំនួរបនតិច្ កថមរ ាំងនរបើ សមតីមិននច្ោះករកងចិ្រតនរណ្តនទ ករវានច្ោះនិយាយ 
សមនហរុសមផល នទើប ងចូ្លចិ្រតនិយាយឬជកជកពីនរឿងអវីៗនលង”។ 

នលាកប រ់ នដើរនឆៀងមកកកបរ  ង រ ីនហើយ សួរថា “ចុ្ោះនហរុអី ក៏ ុន រ ីចូ្ល
ចិ្រតនៅនិយាយនឆលើយឆលងនឹងអានកមងកនមាល ោះន ោះនមល៉ៃោះ!” 

 រ ី“នរណ្តរបប់នលាកថា ្ញុ ាំចូ្លចិ្រតនៅនិយាយនឆលើយឆលងនឹងវា!” 
ប រ់ “្ញុ ាំបទន ើញនឹងកភនក បនន ើញវា និយាយជកជកនឹង  ុន រល់ករ ុន 

រល់រច្ករបស់វា មលឹងៗនហើយនៅ  ុននៅនិយាយជកជកនឹងវានទៀរ វានកមង រពនហើនមិននច្ោះ 
គួ្រសមនទ  ុន ពិនិរយនមើលវាឱ្យកមនកទនចុ្ោះ!”។ 

 ង រ ីញាក់មុ្ទាំនងយល់ដូនច្នោះ កដរនហើយនឆលើយថា ”ចាា៎  កមមករននោះ រពនហើនបនតិច្
កមន ករឧសាហ៍នធវើការណ្តស់”។ 

នលាកប រ់ “របកហលជាវានទើបមកនៅនទ បនជាពីនដើមមិនកដលន ើញនស្វោះ”។ 
 រ ី “ចាា៎  វានទើបនឹងមកនៅកមនរបកហល ជាង៦ក្ប៉ៃុណណឹ ង ឪពុក្ញុ ាំារ់មាន ចិ្រត

អាណិរ នមតត  នោយន ើញថាជាមនុសសកាំរពាឪពុកមាត យ នហើយបនរបគ្ល់ ឱ្យជីកអណតូ ង
របូង នៅទិសខាងនកើរ កដលនទើបនឹងនបើកថមី ”។ 

និយាយាន បនររឹមប៉ៃុនណណោះ ក៏រស្វប់ករឮ សនមលង ហលួងររនសមបរតិ ករសក នៅ 
 ង រ ីនហើយរបប់ថា “ រកូីន ចារ់ កច្ងោាំបយទឹកនៅ ឪពុកនឹកឃ្លល នបយ ណ្តស់ 
នហើយឱ្យ នៅចិ្ររ រកអុសនភលើងផង”។ 

នៅចិ្ររ ចូ្លមកជិរនហើយសួរថា “ ុន នឹង ឱ្យ្ញុ ាំបទជួយនធវើការអវី្លោះ ចូ្រ របប់មក
ចុ្ោះ!” 

 រ ី “នៅរកថមបីដុាំមក នហើយរកអុសបងាក រ់នភលើងនឡើងផង ”  ងបងាគ ប់នៅ នលាក
ប រ់ថា ”នលាកប រ់ អាណិរយកស្វច់្ោក់កាំប៉ៃុងមក ឱ្យ្ញុ ាំពីរកាំប៉ៃុង និង សកណត ក
ហូ ន់ នៅផង”។ 
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កនមាល ោះរ ាំងពីរ ក់ ក៏នធវើការផាគ ប់ផគួន ងរក មុាំយា៉ៃ ងមឺុងមា៉ៃ រ់ ឯនៅចិ្ររ បនដុាំថមរូច្ៗ 
បីដុាំ នហើយោក់រនរមៀបាន ជាមុាំនជើងរកាន នហើយនៅរកកាច់្អុសមកបងាក រ់ នភលើងនឆោះដនងាគ ល
នឡើង។  

“ ុន នឹងឱ្យ្ញុ ាំបទនធវើអវីនទៀរ” នៅចិ្ររសួរ ង្ណៈកដលបងាក រ់នភលើងរួច្នហើយ។ 
 រ ី “នច្ៀនររី ឆ្ស្វច់្នានឹងសកណត កនរទើង នអើ ! នយើងាម ន្ទោះនទ នៅចិ្ររ នតង រក

្ទោះមក”។ 
ចិ្ររ “នអ រននរបស ទីននោះមិនកមនផារសកងកនទ ចុ្ោះ ឱ្យ្ញុ ាំបទ នៅរកឯណ្តមកជូន

 ុនបន?” 
 ងដកដនងហើមធាំ នហើយរបប់ថា “នអើ! ននោះរបុសររ ាំង នមតច្ក៏មិនយល់ការ អវីនស្វោះ 

្ញុ ាំរាន់ករឱ្យនៅរកភាជន៍អវីមួយសាំកប៉ៃរៗក៏បន នហើយសរមាប់យកមកនច្ៀន ឆ្ប៉ៃុនណ្តណ ោះ”។ 
នៅចិ្ររញញឹមនហើយថា “ប៉ៃុណណឹ ងនទឬ!” នហើយសទុោះនរកាកនៅឯរថយនត នលើក ពូក

ករមាល អងគុយនឡើង នមើល ន ើញចានស្វព ន់សាំកប៉ៃរៗ កាន់នលើកបងាហ ញនៅ ង  រថីា 
“កបបននោះ បនឬនទ?” 

តាំងអាំពី នៅចិ្ររ ចូ្លមកនៅរជកនកាននឹង រ ី ងមិនកដលញញឹមមតងនស្វោះ 
នទើបករ នពលននោះ  ងក៏ញញឹមជាំនួសពាកយរបរាដាំបូង។ 

លុោះលាងចានស្វព ន់រួច្នហើយ នៅចិ្ររ ក៏ោក់នលើនជើងរកានបនណ្តត ោះអាសនន ន ោះ
ឯង។ 

 រ ីក៏យកខាល ញ់រជូកោក់នច្ៀនកនុងចានន ោះ នៅចិ្ររក៏យកសលឹកនតន របក់នភលើងឱ្យនឆោះ 
នឡើង រល់ករនផោះហុយរទូបនឡើង រល់ករ ងរបប់ឱ្យឈប់បក់។ 

ចិ្ររ “ហនឹង  ុន គិ្រពិស្វករស្វច់្ទនទ មិនោាំបយនទឬ ?” នៅចិ្ររ សួរ ង
នោយនហរុ មិនន ើញ ងោាំបយនស្វោះ។ 

 រ ី “នអើ កមននហើយ ! ចិ្ររ្ញុ ាំនភលច្ឈឹង ចុ្ោះនយើងោក់ឆ្ន ាំងឯ ណ្តោាំបយហនា៎ !”  ង
និយាយ នហើយសមលឹងមុ្ នៅចិ្ររ ទាំនងសូមឱ្យជួយគិ្រគូ្រផង។ 
នៅចិ្ររដឹងទាំនងក៏ររ់នៅឯរថយនតមតងនទៀរ រកបនកាំប៉ៃុងនបឿរមួយធាំ នបើកដួសយកស្វច់្ 
នបឿរនច្ញ្ចប់អស់នហើយ ក៏វលិមករក រសួីរថា “កបបននោះនរបើបន នទ ុន?” 
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 ង រ ីញញឹមទទួលមតងនទៀរ ចិ្ររមតងននោះ ញញឹមនច្ញមកនោយសុទធចិ្រត ឥរ
កកលងបនតិច្នឡើយ រាននោះកដលនៅចិ្ររ ន ើញថា  ុន រនីៅហាវ យរកមុាំរបស់ នគ្ននោះមាន 
កិរយិាទន់ភលន់កផអមកលហមច្កមលកណ្តស់! 

 រ ី“របកហលជានរបើការបនចិ្ររ”  ងរបនៅនោយសមតីធមមត។ 
 រ ី“នអើ! ចុ្ោះនយើងបនទឹកមកពីណ្តោាំបយហា៎!” 
ចិ្ររ “មិនអីនទ ទុកភាន ក់ងារ្ញុ ាំបទរ កជូន  ុន រល់ករប ន” ថានហើយ ក៏នបើក បាំពង់

ទឹកកនុងរថយនត ទឹកក៏ហូរនច្ញមករល់ករនពញកាំប៉ៃុង នហើយយកមកឱ្យ ង រ ី 
នលាកហលួង លាន់ សមតីពីកនុងរថយនតមកថា “ឆ្ល ររាន់នបើ នបើមិនបននៅចិ្ររ 

របកហលជា អរ់បយកនុងនពលននោះរ ាំងអស់ាន មិនខាន”។ 
ឯនលាកប រ់ ទទួលយកអាស្វជាអនកោាំបយ នោយដឹង្លួនថា្លួនដូច្ជា ចាញ់

នរបៀបនៅចិ្ររនរច្ើនណ្តស់ ការកដលនៅនសងៀមមិនជួយ្វល់ខាវ យនឹងនគ្ រស្វប់ករបយឆអិន 
បរនិភាគ្ន ោះ ដូច្ជាមិនសមនស្វោះ។ 

ឯនៅចិ្រររអាំពីន ោះមិនបនជួយនធវើអវីនទៀរនទ រល់ករបយឆអិននទើបដួសបយ ោក់
ចាន ររីនច្ៀន ឆ្ស្វច់្នា យកនៅជូន ហលួងររនសមបរតិ្លួនឯង និង របីរនិភាគ្នឹងសលឹកនឈើ 
ឯនលាកប រ់រសុកបរនិភាគ្នឹងរកោសកាកសរ កដល្ចប់ ឥវា៉ៃ ន់មកពីផារសកងក។ 

 
វគ្គទី៤ រោ កម្េរកើតរ ើងនាកណ្តា លបព្រពស្ងា ត ់

លុោះរពោះអាទិរយជិរអសតងគរនៅ នៅករមានរសមីនរពឿងៗឆលុោះនៅចុ្ងរពឹកា បនតិច្ ក៏ដល់
នពលរពលប់យប់ងងឹរ នៅចិ្ររ ក៏បងាក រ់នភលើង ឱ្យនឆោះដនងាគ ល មានពនលឺភលឺ រចាលរ ទ ល នដើមប ី
ឱ្យមានពនលឺផង នដើមបកីារពារសរវ ស្វហាវយង់ នងផង។ ឯ ង  រអីងគុយ និយាយ
សនទ ច្រចាច់្នឹង នលា កប រ់ នលើកាំណ្តរ់នឈើមួយដុាំ មិននច្ោះ អស់មិននច្ោះនហើយ។ 
ច្ាំកណកខាងនលាក ហលួ ងររនសមបរតិ នោយនសច្កតីននឿយហរ់ អស់កមាល ាំងនពកនរកាយនពល
កដលនលាកពិស្វរកយានហើយ ក៏របោះសរមានតលក់កនុង រថយនតន ោះនៅ។ 

មុ្គួ្រឱ្យអនិចាច ដល់ នៅចិ្ររ អុជបរជីក់អងគុ យសាំកុកនមើលពនលឺនភលើងភលឺោះៗ ករមាន ក់ឯង 
កដលនលើនភលើងភនក់ កាំពុងនឆោះរចាលរ ទ ល ឯគ្ាំនិរនច្ោះករគិ្រនផសងៗ អកណត រ អណតូ ងនៅតម
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អារមមណ៍របស់ចិ្រតយូរៗដកដនងហើមធាំមតង របកហលជាច្ង់ជរមុោះទុកខធាំ កដល កប់នៅកនុងរទូងឱ្យ
រជុោះធាល ក់នៅ្លោះ។ ការនធវើយា៉ៃ ងននោះ ជាកិរយិារបស់មនុសស កដលមាន ទុកខធងន់កនុងរទូង 
ករទុកខនស្វករកហល់រកហាយរបស់បុរសកនមាល ោះៗ ដូច្ ជានៅចិ្ររ ននោះគ្ង់ មិនមានអវីនរៅពី
នសច្កតីនសនហារបរិព័ទធច្ាំនពាោះរូបន្ទ្សតីរកមុាំណ្តមួយប៉ៃុនណ្តណ ោះ ប៉ៃុកនតនសច្កតី រស ញ់របស់នៅ 
ចិ្ររ ននោះ្ុ ស្ទង់ាន ឆ្ង យណ្តស់ ហាក់ដូច្នឈាងបដចាប់នបោះផាក យនលើនម  ឥឡូវ ននោះ
នៅចិ្ររ ទទួលលន់រួថា្លួន ចាប់ចិ្រតនសនហានលើរូប  ង រ ីកដលជា នៅហាវ យរកមុាំរបស់
្លួនទុកជាមិនសមសកតិ ាន យា៉ៃ ងណ្តក៏នោយ ក៏នៅចិ្ររ យល់ថានសច្កតី រស ញ់ 
នសនហារបស់បុរសន្ទ្សតីកនុងនលាកននោះ មិនមាន ករមិរកាំណរ់រពាំរបទល់ដូច្នមតច្នឡើយ ដូនច្នោះ
នហើយបនជា នៅចិ្ររ ច្ង់នឈាងនបោះផាក កុលាបបបប៉ៃលិនននោះ ករមក នឹកគិ្រថា ្លួនបដ្លីមិន
គួ្រគ្បបរីបវាឱ្បភនាំនស្វោះ នឹង ាំឱ្យនកើរទុកខនរមនសស នរកៀមរកាំ នៅជា រស ញ់បង់ចិ្រតឥរ
របនយាជន៍ នឹកមកដល់ររឹមននោះ នៅចិ្ររ ដកដនងហើមធាំមតងៗ បរមួី យក៏នឆោះអស់នៅ ហូរបរ ី
មួយនទៀរមកជក់ជិរអស់ពាក់កណ្តត ល ឯគ្ាំនិរ នច្ោះករគិ្រនៅៗ យា៉ៃ ងលនលង់លន ល ច្ករមាន ក់
ឯង ច្ាំកណកខាង  ង រ ីនិយាយសនទ ជាមួយនឹងប រ់រសុក ន ោះហាក់ដូច្ជាររូវចិ្រត
គ្ាំនិរាន ណ្តស់។ 

នៅចិ្ររ បនន ើញកិរយិាដូនច្នោះ គ្ាំនិរឥចាឆ ឈាន នីសនលាកប រ់យា៉ៃ ងនលើសលន់ 
នមើលនៅនគ្រ ាំងពីរ ក់រសុោះរសួលាន លអណ្តស់ ដូច្ជានគ្នវញធលុងមួយ របកហល ជានគ្
រស ញ់ាន រួច្នៅនហើយនទដឹង! កមននហើយ! ប រ់ ននោះារ់នៅ លីវ កថម រ ាំងមានរទពយ
ធនរាន់នបើផង នហើយរូបនឆ្មនស្វរនទៀ រក៏មិនជាអារកក់ ប៉ៃុ ម ន ង រ ី គ្ង់របថុយ
រស ញ់នគ្រួច្នៅនហើយ ចុ្ោះច្ាំកណកខាងអញ អញមានភាពដូច្នមតច្នៅ?  ង  រ ីមាន
សភាពដូច្នមតច្នៅ្ពង់្ពស់របជាងាន ឆ្ង យណ្តស់ នបើទុកជា ង រ ីនឹក រស ញ់អញ
កដរ ក៏គ្ង់មិនហា នរបថុយនទ ករកង្ូច្ នករ តិ៍ នឈាម ោះវងសររកូលរបស់ ង នរពាោះអញមាន
ឋានៈររឹមកមមករ នហើយជាកមមករ របស់ ងនទៀរផង គឺ្អាតម អញរូច្របរ ាំងបុណយសកតិ 
រ ាំងរទពយធន រ ាំងរបររកសីុ ដូនច្នោះអាតម អញមិនគួ្រជាប់ចិ្រតរស ញ់ ងនទ ដូច្មានពាកយ
បុរាណច្ងរកងទុកថា “្លួនរប កុាំនតង បដ្លីកុ ាំនឈាងរបវាឱ្បភនាំ ឬ បដរូច្ ្លួនរបច្ង់
នឈាងចាប់ផាក យ” នៅចិ្ររ គិ្រមកដល់ររង់នណោះ រស្វប់ករនកើរ គ្ាំនិរមួយជកជកនឹងគ្ាំនិរ
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មុនថា ធមមតនសច្កតីនសនហា រស ញ់ ននោះមិនមានករមិរជាន់ថាន ក់អវីនឡើយ របុស រសី 
រគ្ប់រូបនគ្អាច្រស ញ់ាន បនតមចិ្រតសម័រគ្របស់្លួន នសច្កតី សាំខាន់បាំផុរនរសច្នៅ នលើ
មាច ស់្លួនខាងរសីនទនរើ! លុោះនៅចិ្ររ គិ្រដូនច្នោះ នហើយក៏ដកដនងហើមកវងមតងនដើមបឱី្យធូររទូង
បនតិច្។ 

សូរកសបកនជើងរននថើនចូ្លមកជិរ នៅចិ្ររក៏រកនឡកនមើលន ើញ ង រ ីកាន់កា ាំនភលើង
្លីមួយនៅកនុងបដមកផង នហើយសួរថា “មិនរន់ងងុយនដកនទឬចិ្ររ?” 

នៅចិ្ររ ញញឹមនហើយថា “្ញុ ាំបទ មិនរន់ងងុយនទ ុន ! នៅនវលាននោះមិន រន់ជា
យប់នរៅប៉ៃុ ម ននទករនៅកណ្តត លបរព នមើលនៅន ើញហាក់ដូច្ជាយប់ អារធារណ្តស់នៅ
នហើយ!”  

 រ ី“រសួលនហើយចិ្ររ! នបើមិនរន់ងងុយនៅចាាំយាមនៅសិនចុ្ោះ ហ៍! យកកាាំនភលើងននោះ
ទុកបងាក រ្លួន នបើងងុយនដកនវលាណ្ត នៅោស់នលាកប រ់ ឱ្យមកចា ាំយាមជាំនួសវញិ”។ 

នៅចិ្ររ ទទួលយកកាាំនភលើងមក នហើយក៏សួរនៅ ងវញិថា “ចុ្ោះ  ុន នឹង អនញ្ជើញ
នៅសរមានតឥឡូវននោះឬ?”។ 

 រ ីញាក់ មុ្នហើយថា “្ញុ ាំគិ្រនដកពីរពលប់បនតិច្ របរិអស់កមាល ាំងត ាំងពីបថង មក
នហើយ”។ 

ចិ្ររ “ ុននឹកខាល ច្នទ ការកដលមកស្វន ក់កនុងបរពស្វង រ់ដូនច្នោះ?”។ 
 ងញាក់ស្វម មាខ ងថា “្ញុ ាំក៏នឹកខាល ច្្លោះកដរ ករមិនសូវជានរច្ើនប៉ៃុ ម ននទ”។ 
ចិ្ររ “នបើដូនច្នោះ សូម  ុន នមតត នៅកាំដរ្ញុ ាំបនបនតិច្សិនចុ្ោះ”។ 
 រ ី“អនកឯងខាល ច្ណ្តស់ឬចិ្ររ?” 
ចិ្ររ “សូមនរស ្ញុ ាំបទមិនជាខាល ច្ណ្តស់ណ្តនទ ប៉ៃុកនតខាល ច្ករកងងក់រជុល នដក

លក់នៅ  ាំឱ្យ្ូច្ការធាំ!” 
 ង រ ីនៅករនសងៀមនទើបនៅចិ្ររ រកឧបយនផតើមនិយាយនឡើងមុនថា “ចុ្ោះ  ុន នឹក

នៅផទោះកដរឬនទ?” 
 រ ី“្ញុ ាំនឹកដល់ផទោះនរច្ើនចិ្ររ! នរពាោះមិនមានចាស់ទុាំ នៅចា ាំផទោះនស្វោះនឡើយ”។ 
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ចិ្ររ “រពឹកកសអកននោះ គ្ង់ករបននៅដល់ផទោះរ ាំងអស់ាន ” នៅចិ្ររ និយាយ បនតិច្ នសទើរ
ករមិនឮនហើយថា “នបើយប់ននោះមិនមានរថឬរនទោះមកតមផលូវននោះនទ ្ញុ ាំបទ នឹង នរកាកពីយប់
នច្ញនដើរនៅរបកហលជាបថងរនសៀល គ្ង់វលិមកទទួល  ុន ររឡប់ នៅដល់ ផទោះរ ាំងអស់
ាន មិនខាន”។ 

 រ ី “នដើររនៅរួច្ឬចិ្ររ? របរិផលូ វពីននោះនៅផទោះនយើងវាឆ្ង យករកលកដរ មិនកមន ជិរ
នទ”។ 

ចិ្ររ “ទុកជារួច្មិនរួច្ក៏្ញុ ាំបទររូវករនៅ នបើ្ញុ ាំបទមិននៅនទ មុ្ករ ាំាន  នដកផលូ វនៅ
ទីបរពននោះជានរច្ើនយប់នៅនទៀរមិនខាននទ ឱ្ ! នុោះហនា៎   ុន រពោះច្ន្ទ្នទនិង ផាក យរូច្ៗ នៅ ខាង
ាន ន ោះលអនមើលណ្តស់ ុន ាប់ចិ្រតនឹងធមមជារិន ោះកដរឬនទ? ឯ្ញុ ាំបទចូ្លចិ្រតណ្តស់!” 

 ង  រ ី សមលឹងនមើលនៅតមបដកដលនៅចិ្ររ ច្ងអុលរបប់ រពមរ ាំងចិ្រត គ្ាំនិរ ក៏
រកីរាយនៅជាមួយផង ឥឡូវននោះ ងបរ់សអប់ន្ពើមចិ្ររ នហើយកបរជាមាន នសច្កតី នពញចិ្រត
កថមនទៀរផង។ នៅចិ្ររ ជារបុសកនមាល ោះ ដាំបូងកដលនធវើឱ្យ ងមានចិ្រតគ្ាំនិរយា៉ៃ ងច្កមលកកបលក
ជាងពីមុនមក ឯកមាល ាំងរបឹុ ងរងឹរូសរបស់ ង ក៏ថយន្ាយ ចុ្ោះនៅជាលាំោប់ ឥឡូវ ចិ្រត ង
កបរជាទន់ភលន់លវន់បលវដូច្ជារកមួនររូវកន ត បថង។ 

នៅចិ្ររ សមលឹងនមើលដួងច្ន្ទ្នទនោយអាការស្វង រ់នសងៀម ករខាងកនុងចិ្រតដូច្ជា អកណត រ
អណតូ ងយា៉ៃ ងច្កមលក កភនកក៏នមើលធមមជារិដ៏លអលអោះនៅខាងមុ្ ហាក់ដូច្ជា មិនដឹង ្លួនថា
 ង  រ ីកដលជាកូលាបរកពុាំរពហមចារនីៅកកបរ្លួននឡើយ។ 

កាល ងន ើញនៅចិ្ររ នៅសមងាំនសងៀ មដូនច្នោះនហើយឮ សូរដកដនងហើមកវងមតង ៗ នទើប
សួរ្សបឹៗថា “នកើរទុកខអីចិ្ររ?” 

ចិ្ររ “បទ ្ញុ ាំបទនកើរនសច្កតីអផសុកយា៉ៃ ងច្កមលក!”  ង រ ីញញឹមបនតិច្ៗ នហើយសួរ
ថា “នម៉ៃច្ក៏អផសុកនឹករកមុាំរសុកសកងកឬ?” 

នៅចិ្ររ នសើច្យា៉ៃ ងនស្វោះកនរកាោះនហើយសួរថា “រសុកសកងក ឬ  ុន ្ញុ ាំបទ ឥរនឹក
 បនតិច្នឡើយ តមនោយពិរន ោះវា ជារសុករសណុកសបាយសរមាប់អនកមានធនធាន ឯ
អនកទីទល័រកដូច្រូប្ញុ ាំបទននោះ មិនបនអវី ាំឱ្យជាប់ចិ្រតបនតិច្នឡើយ”។ 
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 រ ីនសើច្នហើយសួរនទៀរថា “ចុ្ោះរសុកបបប៉ៃលិនននោះ ត ាំងពីចិ្ររមកនៅ នរើ ាំ ឱ្យបន
សបាយចិ្រតជាងនៅរសុកសកងកឬ?” 
ចិ្ររ “បទ បបប៉ៃលិន ឱ្យនសច្កតីសុ្ដល់្ញុ ាំបទនរច្ើនណ្តស់ ដល់នៅនឹកច្ង់ នផញើឆអឹង នៅនឹង
រសុកននោះករមតង!” 

 រ ី“ចុ្ោះ្ណៈននោះ អនកឯងនឹកនរណ្ត បនជាមានទឹកមុ្នរកៀមរកាំខាល ាំងនមល៉ៃោះ”  
កាល ង រផីាល ស់សពទថមីពី “នៅចិ្ររ” មកជា “អនក” ដូនច្នោះ នធវើ ឱ្យនៅចិ្ររ នមើល មុ្

 ង  រ ីសមលឹងរល់ករ ង រងីាកមុ្នច្ញ កបរនមើលនមម នៅចិ្នញ្ចើ មថនល់។ 
ចិ្ររ “ ុន នរបើពាកយថា “អនក” ជាំនួស “ចិ្ររ” ន ោះដូច្ជា្ពស់នពកសរមាប់្ញុ ាំ បទ សូម

ឱ្យ ុន មានរបស្វសន៍ដូច្មុនលអជាង!” 
 រ ីនសងៀមមួយរសបក់ នហើយនពាលថា “្ញុ ាំាប់ចិ្រតនរបើពាកយននោះជាង វាមិន្ពស់ហួស

នទ ជាពាកយសុភាពគួ្រសមនហើយ!”។ 
នៅចិ្ររ នៅនសងៀមនទើប ងនិយាយនៅនទៀរថា “អនកឯងមិនរន់នឆលើយពាកយ សួរ

របស់្ញុ ាំនៅនឡើយ ្ញុ ាំសួរថា នៅបបប៉ៃលិនឱ្យនសច្កតីសុ្អវីដល់អនកឯង្លោះ?” 
ចិ្ររ “ឱ្យនរច្ើនយា៉ៃ ងណ្តស់ ុន!” 
 រ ី“នអើ! អវី្លោះ?” 
ចិ្ររ “ឱ្យមានរបរនធវើការរកសីុនោយសុច្ររិ ធមមជារិដ៏រសស់បស់គួ្រជាទី នររក

ររអាល ្យល់អាកាសក៏លអ នសច្កតីសុ្ ឥសសរភាព និង...” 
 រ ី“និងអវីនទៀរ?” ( ងនឈលច្សួរ)។ 
នៅចិ្ររ សមលឹងនមើលមុ្ ងនោយនសច្កតីប៉ៃុនប៉ៃងអវីមួយនៅខាងកនុងចិ្រត នហើយ

និយាយ្ាវៗ នសទើរជា្សបឹថា “នឹងនសច្កតីនសនហា!” 
 រ ី“នសច្កតីនសនហា!”  ងផទួនពាកយនឡើងទឹកមុ្រកហមនរពឿងៗ។ 
ចិ្ររ “រននរបស នសច្កតីនសនហារបស់្ញុ ាំបទជានសច្កតីនសនហាដ៏បរសុិទធពិរ របកដ

ណ្តស់ នហើយជានសនហាកដលនផតើមនកើរនឡើងជាដាំបូងបងអស់កនុងជីវរិរបស់្ញុ ាំ បទននោះផង”។ 
 ង  រ ីហាក់ដូច្ជាដឹងដល់ដួងចិ្រតរបស់នៅចិ្ររ កដរករនធវើជាឥរដឹងឥរ យល់អវី

ដល់រិច្នឡើយ នហើយសួររនៅនទៀរថា “អនកឯងរស ញ់អនកណ្ត?” 
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ចិ្ររ “្ញុ ាំរស ញ់រសីមាន ក់” 
 រ ី “្ញុ ាំដឹងនហើយថារស ញ់រសី កររសីន ោះនៅឯណ្ត ? នឈាម ោះអវី? ឬមួយ  ង 

មា៉ៃ យ៉ៃុង កូនរកមុាំត ម៉ៃង់យ៉ៃុក នមអណតូ ងរបូងមួយនៅខាងនជើងផទោះនយើងឬ ?”  ង ថានហើយ
នសើច្យា៉ៃ ងរសួល។ 

ចិ្ររ “រគ្វកីាលជាំនួសពាកយរប”។ 
 រ ី“នអើ យា៉ៃ ងចឹ្ង ងណ្តអោះ ឬមួយ ង រពហម កូនរកមុាំ តសុន?” 
នៅចិ្ររ ក៏រគ្វកីាលនទៀរ ជានសច្កតីបដិនសធថាមិនកមនរ ាំងអស់។ 
 ង  រ ីញញឹមរសួលនោ យអស់សាំនណើ ច្នឹងនៅចិ្ររ នហើយថា “នអោះ របកហលជា 

អាមួយ កូន ចឹ្កនសង លក់ទឹកកក នៅមុ្ផទោះនយើងនទដឹង?” 
នៅចិ្ររ រគ្វកីាលនទៀរនហើយ “្ុសរ ាំងអស់ ន្ទ្សតីកដល្ញុ ាំបទរស ញ់ ន ោះ 

មានថាន ក់ជាន់នោយកឡកពីាន នឹង្ញុ ាំបទ  ងមានឋានៈ្ពស់្ពង់ជាង្ញុ ាំបទនរច្ើន រ ាំង
កិរតិយស រ ាំងរទពយសមប រិត វងសររកូល្ពស់ រល់ករ្ញុ ាំបទនឈាងនតង នៅមិនដល់នឡើយ 
នហរុននោះនហើយ បនជា្ញុ ាំ ជរមាបថា នសច្កតីនសនហារបស់្ញុ ាំបទននោះ   របកហលនឹងការយល់
សបតិនឹងររឡប់នៅជានរឿងពិរមិនបននឡើយ”។ 

កាលនបើ ងបនឮសមតី នៅចិ្ររ និយាយយា៉ៃ ងនរកៀមរកាំនខាល ច្ផា នោយអស់សងឃមឹ
កនុងចិ្រតដូនច្នោះនហើយ នបោះដូង ង ក៏កណនតនរឹងកនុងឱ្រាជាខាល ាំង  ងច្ង់ករសុាំលន់រួរបប់
នោយររង់ៗថា “ ងក៏រស ញ់នៅចិ្ររជាខាល ាំងកដរ” ករអនិចាច ្លួនជាន្ទ្សតីនិយាយសមតីដូនច្នោះ
សមគួ្រនហើយឬ? ឯសមតីនៅចិ្ររ រគ្ប់មា៉ៃ រ់ ងស្វត ប់ បនរ ាំងអស់ ឥរមាន ្វោះកនលោះ
ររង់ណ្តមួយមា៉ៃ រ់ របរិ្លួ ន ងមានវយ័ច្នរមើនធាំនហើយ  មិនកមនកូននកមងរូច្នទើបនឹងកលង
ន នោោះកាលណ្ត ប៉ៃុកនតននោះវារហ័សនពកណ្តស់។ ឱ្ ! ចិ្ររនអើយ! នឹងបនញ្ចញរបប់រួសរាន់
ដូច្នមតច្បន កនុងបថងណ្តមួយ ចិ្ររគ្ង់ បន ដឹងថា  រ ីឥរសអប់ន្ពើមនទ កថម រ ាំងមាន
ចិ្រតនសនហារស ញ់នទៀរផង មិនឥឡូវ ឥ នទ ជានវលាយូរបថងក្មកនហើយ។ 

ឯនភលើងភនក់ក៏រលរ់សូនយឈឹងនៅ សូរសពទបរយាំឮលាន់រ ាំពងបរព មាន់ក៏មនមើល រងាវកនុង
រាររីស្វង រ់ ទឹកសននស ើមក៏រជុោះរស ក់ចុ្ោះពីសលឹកនឈើមិនោច់្សូរ នហើយនមើល ន ើញសកបុស
នៅចុ្ងនមម  ្យល់ររជាក់បក់មកររូវរាងកាយ  ាំឱ្យរងាខាល ាំងនឡើង ភនាំ្ពស់ររកដរនៅខាងមុ្ 
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ររង់កណ្តត លពនលឺដួងច្ន្ទ្ ទ ន ោះ ហាក់ដូច្អសុរកាយ ចា ាំឃ្លល ាំ រកាបរពរពឹកាដ៏ស្វង រ់នរច្ៀប
ន ោះ។ នៅ ចិ្ររ សទុោះនរកាកនឡើងលរ់្លួនរបណ ឱ្យបរ់នរាយរសពន់ កដល ររ ាំអងគុយ
និយាយមកជានវលាយូរនហើយដកដនងហើមធាំ។ 

ចិ្ររ “យប់នរៅណ្តស់នហើយ អនញ្ជើញ  ុន នៅសរមានតឯរថយនតជាមួយ នលាក
ឪពុកចុ្ោះ ្ញុ ាំបទនៅចាាំយាមសូមកុាំរពួយឱ្យនស្វោះ!” 

 រ ី “ចុ្ោះអនកឯងមិនរន់ងងុយនដកនទឬ?”  ងនរកាកនដើរនៅ នហើយងាកមកញញឹម
បនតិច្។ 

ចិ្ររ “្ញុ ាំបទមិនរន់ងងុយនទ អនញ្ជើញ  ុ ន នៅសរមានតចុ្ោះ កុាំបីមាននសច្កតី រពួយ
ខាល ច្ឱ្យនស្វោះ អនកកដលចូ្លមកនធវើអនតរាយដល់  ុន បនន ោះ លុោះរតករ្ញុ ាំ បទស្វល ប់នៅជា
នខាម ច្មុននរសច្នហើយ ្ណៈន ោះ្ញុ ាំបទនឹងយកជីវរិរកាការពារ អនតរាយ រគ្ប់ទិសសូមឱ្យ 
 ុន សរមានតជាសុ្ចុ្ោះ”។ 

 ង រ ីងាកកបរនៅរកនៅ ចិ្ររ មតងនទៀរនរពាោះបនឮ សនមលងករសកនៅ នោយ
សនមលងភិរភ័យរកកមា។ 

“ន ើញនទ  ុន! នុោះហនា៎! ពនលឺនភលើងច្កមលកណ្តស់!” 
 ង  រ ី សមលឹងនមើលតមបដកដលនគ្ច្ងអុលរបប់ ក៏បនន ើញពនលឺនភលើង ដូនច្នោះកមន 

នៅច្មាង យជាង១គី្ឡូកម៉ៃររ  ង្ាំសនងករនមើលនៅកាន់ករ ន ើញពនលឺគ្ប់នភលើងនរច្ើននឡើងៗ 
នហើយនដើរសាំនៅចូ្លមកកាន់ករជិរនឡើងៗ  ងមាននសច្កតីភ័យខាល ច្ យា៉ៃ ងខាល ាំង ញាប់ ញ័រ
អស់ស្វរពាងគកាយ នរពាោះមិនដឹងជាមាននហរុលអឬអារកក់ ដូច្នមតច្  ងសទុោះ នៅចាប់បដចិ្ររ 
ជាប់នោយមិនដឹង្លួនរបណបនតិច្នស្វោះ។ 

នៅចិ្ររ រច្ករាប់កា ាំនភលើងរួច្នរសច្ របប់ ង រ ី ឱ្យនៅោស់នលាកហលួង និង នលាក
ប រ់ ឯរថយនតមួយរសបក់ជនរ ាំង៣ ក់ ររឡប់មកវញិរពមាន ។ 

នលាកហលួង សួរយា៉ៃ ងសនសលើកសលក់ថា “នកើរអីហាា៎ ! នៅចិ្រត?” នៅចិ្ររ ច្ងអុល នៅ ពនលឺ
កដលកាំពុងករចូ្លជិរមកៗ នហើយថា “រននរបស! សូមពិនិរយនមើលគ្ប់នភលើង នុោះ មិនរន់
ដឹងជាអវីនទ!” 

“របកហលជាពួកនចារនទដឹង?” នលាកប រ់និយាយនឡើងមុននគ្។ 
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“របកហលជាពួកនចារកមន!” នៅចិ្ររ ថាផទួន។ កាលនៅចិ្ររនិយាយដូនចាន ោះ នហើយ 
ហលួងររនសមបរតិ និង នលាក ប រ់ ក៏ ាំាន ររ់នៅរថយនត រកប នកដករបវ រថយនតមួយមាន ក់
សរមាប់នរបើជាអាវុធបងាក រ្លួន។ 

ឯង ង  រ ីញ័រ្លួនច្ាំរបប់ដូច្កូនសរវ  ឈរនៅកកបរនៅចិ្ររ នៅចិ្ររចាប់បដ  ង
ជាប់ នហើយរបប់ថា “ ុន កុាំរក់សលុរឱ្យនស្វោះ នធវើចិ្រតឱ្យកាល ហាននឡើង  ុន នភលច្ពាកយកដល្ញុ ាំ
បទបនសនានឹង ុននហើយឬ?” 

 ងមិនរបដូច្នមតច្នឡើយ រាន់ករចាប់បដជាប់នោយភ័យសលន់ នៅចិ្ររ របុង ្លួន
យា៉ៃ ងអង់អាច្ រង់ចា ាំនពលនវលាកដលនឹងមានមកដល់ឥឡូវននោះ ជានពលនវលាកដលមិនរន់
ដឹងជាមាននហរុនភទដូច្នមតច្នកើរនឡើងនៅ្ណៈន ោះនទ។ 

នៅទីបាំផុររស្វប់ករឮសនមលងករសកនហា កងរ ាំពង កណ្តត លបរពស្វង រ់  ាំ ឱ្យដឹងថា
ពួកនចារន ោះមានច្ាំនួននរច្ើន ក់ នហើយឮសូរកា ាំនភលើងនរច្ើនណ្តរ់បញ់ររមង់មក មានរាប់
កា ាំនភលើង្លោះធាល ក់នៅខាងមុ្នៅចិ្ររក៏មាន។ 

អនករ ាំងពីរ គឺ្នលាកហលួង និង នលាកប រ់ថយនរកាយ នៅយករថយនតជា នរគ្ឿង
កាំប ាំងអនតរាយ ហលួងររនសមបរតិទុកជាចាស់នហើយក៏ពិរកមន ករនៅមានស្វម ររី រហ័ស
រវាងរបវណ្តស់សមជាបុរស។ ឯនលាកប រ់ សនសលើរសសលក់ ្ាំលូនចូ្លនៅ នៅខាងនរកាម
រថយនត ឯង ង រ ីមិនរពមឃ្លល រឆ្ង យពី នៅចិ្ររនឡើយ នៅករចាប់បដជាប់សអិរ កនុង្ណៈ
ន ោះ នៅចិ្ររ កអបបាំប ាំង្លួននឹងនដើមរសនៅធាៗំ ។ 

សូរសនមលងនហា គឺ្កកងរ ាំពងន ោះកាន់ករជិរមកៗ នៅចិ្ររខា ាំនធមញយា៉ៃ ង កណន ផគង
កា ាំនភលើង របុងស្វម ររីយា៉ៃ ងអង់អាច្ នររៀម ្លួនចា ាំរទល់នឹងសររូវ នដើមបកីារ ពាររសីជាទី
រស ញ់នពញចិ្រតរបស់្លួនជីវរិ្លួន និង អនករ ាំងអស់ាន ។ 

ពួកមហានចារ ក៏បញ់កា ាំនភលើងរាប់របយមកបច្ស្វច្ដូច្ជារាប់នភលៀងករ ឥរររូវ
រាងកាយនរណ្តមួយនឡើយ នរពាោះទីន ោះជាទីងងឹរឈលុបចាក់កភនកពុាំយល់ ច្ាំកណក ខាងពួក
នចារមានគ្ប់នភលើងភលឺសន ធ សនៅធ នពញរ ាំងបរព ដូនច្នោះបនជារាប់ កា ាំនភលើងកដលនៅចិ្ររ 
បញ់នៅាម ន្ុសមួយរាប់ នចារ្លោះបក់បដ ្លោះបក់នជើង ្លោះ ដួលច្ន្ទ្ងាគ ងនៅក៏មាន 
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កររាប់កា ាំនភលើងមានរិច្នពក បនជាមិនអាច្នឹងរបហារនចារ កដលមានច្ាំនួននរច្ើនន ោះ 
ឱ្យមានជ័យជាំនោះបននឡើយ។ 

នៅចិ្ររ ្ាំរស ូ យា៉ៃ ងកាល ហាន នដើមបកីារពារជីវរិ្លួន និង ជីវរិន្ទ្សតី សមាល ញ់ របស់្លួន
នោយអង់អាច្ឥរខាល ច្ស្វល ប់បនតិច្នឡើយ។ 

នហរុនភទកដលមុ្គួ្រឱ្យសញប់កសញងននោះ នៅមិនរន់ដឹងជាខាងណ្តចាញ់ឬ ឈនោះ
នឡើយ ពួកនចារទុកជាររូវរាប់ដួលនៅជានរច្ើន ក់នហើយក៏នោយ ក៏ឥររួញ ថយ នរកាយ
នហើយមានកររុកចូ្លមកកថមកាន់ករនរច្ើននឡើងៗ នហើយចូ្លមកជិរនៅៗ ឥរឈប់ឈរ
កាន់ករជិរ្លួនរគ្ប់ៗ្ណៈ។ 

នៅចិ្ររ កបរមកនអាប រជីាប់ នហើយនិយាយ្សបឹរបប់នឹងររនច្ៀកថា “រាប់កា ាំនភលើង
នៅសល់ករមួយរាប់នទ  ុន រ!ី ្ញុ ាំបទសូមលន់រួជរមាប  ុន នោយ នស្វម ោះររង់ថា ្ញុ ាំបទ
មានចិ្រតរស ញ់ ុន បរកកលងជាងជីវរិរបស់្ញុ ាំ បទនៅនទៀរ របរិកនុង្ណៈននោះ នពល
នវលាកាន់ករជិរដល់ទីបាំផុរនហើយ ្ញុ ាំបទនឹងររ ាំលាក់យូរ នៅនទៀរពុាំបន នរពាោះ អវស្វន
បនជីវរិ្ញុ ាំបទកាន់ករចូ្លនៅជិរដល់រសុកនខាម ច្នហើយ  ុន រ ី្ញុ ាំបទ ររូវករស្វល ប់
កនុងរាននោះនហើយ! នហើយចុ្ោះពួកវាាន នរច្ើនណ្តស់ វាគ្ង់ មិនទុកជីវរិ្ញុ ាំបទឱ្យរស់នៅនទ 
ឯរាប់កា ាំនភលើងមួយរាប់ននោះ ្ញុ ាំបទនឹងនច្ញរទល់ការពារ ុន នោយយកជីវរិ្ញុ ាំបទនច្ញ
រងជាំនួស សូមឱ្យ ុន ររ់នៅពួនចុ្ោះ ្ញុ ាំបទនៅរស ូនឹងពួកវា”។ 

នៅចិ្ររ សកមតងកិរយិានស្វកស្វត យរសនណ្តោះអាន ោះអាល័យយា៉ៃ ងពនលឹក នហើយសួរ
បញ្ជ ក់កថមនទៀរថា “រស ញ់បងនទ  រ”ី 

 រ ី “ចាា៎ ! រស ញ់ចិ្ររ ្ញុ ាំរស ញ់ ចិ្រររបស់ រកីរមួយននោះ ជាបណតូ ល ចិ្រតរបស់
 រ!ី”  ងនិយាយរាំងទឹកមុ្នោយកតីរកីរាយ ភិរភ័យលាយឡាំាន នសទើរ និយាយមិននច្ញ។ 

ចិ្ររ “រស ញ់្ញុ ាំ! ឱ្បណតូ លជីវរិរបស់បង! ករប៉ៃុនណណោះបងនធមច្កភនកស្វល ប់ជាសុ្
នហើយ បអូនមាសរពលឹង!” 

នៅនវលាកដល រងីាកនៅពួននឹងគ្ល់រសនៅវញិ នៅចិ្ររ ក៏ររមង់កា ាំនភលើង បញ់
ទល់ នឹងពួកនចារ រស្វប់ករឮសូរករសកយ៉ៃូយនឡើង នោយនឈើចាប់យា៉ៃ ងខាល ាំង នៅចិ្ររយកបដ 
ឱ្បនដើមរទូង រ ីន ើញដូនច្នោះក៏ញ័ររនធរ់រ ាំង្លួនរបណ។ 
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នៅចិ្ររករសករបប់  រថីា “្ញុ ាំររូវរាប់របស់នចារនហើយ  ុន រ ី ! ករសកថងូរករកនុង
បាំពង់ក នហើយមានឈាមហូរនច្ញពី្លួនរកហមរចាល នហើយរបប់ថា “ ុន រ ីកុាំនៅ ររ់ ! 
ររ់នៅជារបញាប់ នទើបផុរអាំពីកណ្តត ប់បដពួកនចារ ”  ងនទើបករ នងើបពីគ្ល់រសនៅ 
រស្វប់ករឮសូរប័ុង! ប័ុង! ជានរច្ើនណ្តរ់បញ់មកនទៀរ នទើប ង មុជកាលពួននៅគ្ល់ 
រសនៅនៅវញិ ឯនៅចិ្ររក៏ដួលសនលប់នលើបផទកផនដីនៅររង់ន ោះឯង”។ 

 
វគ្គទី៥ រសចកាីរសនហារកើតរព្រោយឧបបតាិរេត ុ

មានពនលឺឆលុោះចា ាំងមករសទន់ៗ បនអរុណកដលនទើបរោះនឡើងពីទិសបូពា៌ា ន ោះ មាន
ពណ៌ា ភលរឺចាលនអអ  ជាមបុរមាសយា៉ៃ ងលអនហើយចាាំងចូ្លតមច្ន ល ោះបងអួច្និងច្ន ល ោះរវ រ នវលា
ន ោះ មានសរវចាបរូច្ៗ ពីរបីនហើរនឆវៀលឆ្វ រ់ទទោះស្វល បនលងយា៉ៃ ង នកស មកានតឥរមាន
រពួយ អាំពល់រវល់នឹងនសច្កតីទុកខនស្វករបស់អនកឯណ្តនឡើយ វានហើរ កមានតចិ្រតនៅកណ្តត ល 
្យល់ កដលកាំពុងបក់មករ ាំនភើយៗកនុងនពលរពឹករពហាមនហើយ ករសកនហា កនញ្ច ៀវនៅតម 
ភាស្វសរវ។ 

ឯនៅចិ្ររ ករប្លួនភាញ ក់ស្វម ររីនឡើង នហើយករសកថងូរនោយនសច្កតីឈឺចាប់យា៉ៃ ងខាល ាំង 
នហើយនបើកកភនករកនឡកនមើលនៅជុាំវញិបនទប់នដក រួច្សមលឹងរទឹងនៅនឹង រូបរសីរកមុាំដ៏មានរូប
នឆ្មរសស់បស់មាន ក់ កដលអងគុយនៅបនទប់ របស់្លួន នទើបនៅ ចិ្ររ ហាមារ់នឡើង របុងនឹង
និយាយនៅ ករ ងដនណតើ មនិយាយនឡើងមុន ថា “ចិ្ររ! ចិ្ររ រលឹកនហើយឬ ?”
  ងសួរនោយសមតីទន់កផអមកលហម! 

នៅចិ្ររសួរ ងថា “្ញុ ាំបទនៅឯណ្ត ុន រ ីចុ្ោះនហរុដូច្នមតច្បនជា ្ញុ ាំបទមិន
ស្វល ប់?” 

 ងរបថា “ចិ្ររ មិនស្វល ប់ ចិ្ររ ចា ាំមិនបននទឬ ?” ទីននោះជាបនទប់របស់ ចិ្ររ ឯងករ
នគ្បនកកករបឱ្យបនរសួល នដើមបឱី្យមានអាកាសលអនឡើង។ 

ផាក រ ាំនច្កនៅនឹងដប នចាលកលិនរកអូបឈងុយឈងប់នពញកលវងបនទប់  ររី ាំកិលចូ្ល មក
ជិរ អនកជាំងឺ នហើយសួរ “ពិស្វបបរឬនទចិ្ររ?” 
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 យចិ្ររ រគ្វមុី្យា៉ៃ ងសនសមឹៗនហើយថា “អរគុ្ណនរច្ើន  ុន រ ី្ញុ ាំច្ង់ដឹងថា 
្ញុ ាំបន ររឡប់មកដល់ទីននោះបននោយនហរុយា៉ៃ ងណ្ត ? នហើយពួកនចារនៅឯណ្ត អស់
នៅ?” 

 ង  រ ីញញឹមប៉ៃបរបនហើយថា “គឺ្យា៉ៃ ងននោះ នៅ នពលនវលាកដល ចិ្ររ ររូវ 
នចារបញ់ដួលសនលប់ នៅនពលន ោះ រស្វប់ករ តសុន ប ររថយនតមួយធាំមកតមនយើង 
នហើយមានាន នរច្ើនផង ារ់របប់ថាន ើញពួកនយើងបរ់នៅយូរនពក ារ់មាននសច្កតី
រពួយបរមភករកងមាននរាោះថាន ក់តមផលូវ នទើបារ់សុា្ំ ចីរថយនត ម៉ៃុ ងនថាងយ៉ៃុក នៅទទួលនយើង 
រស្វប់កររបទោះនឹងពួកនយើងកាំពុងច្ាាំងនឹងពួកនចារ នហើយារ់ជួយ ករសកនហា បនងអើលពួក
នចារ រ ល់ករពួកនចារររ់ខាច រ់ខាច យចូ្លបរពអស់នៅ នទើបពួក នយើង ាំាន នលើកចិ្ររ 
ោក់រថយនតមកផទោះននោះ នហើយនលាកឪពុក ឱ្យមនុសសនៅអនញ្ចើញរគូ្នពទយមកពិនិរយរកា
អាការរបួសរបស់ចិ្ររស្វត ប់បននទ!”។ 

 យចិ្ររ ដកដនងហើមធាំនោយអាការធូរកនុងរទូងជានរច្ើន សមលឹងនមើលនៅវង់ភន្ទ្កតរបស់
 រ ី នហើយនពាលថា “្ញុ ាំបទគួ្រករស្វល ប់នៅកនុងបរពន ោះរបនសើរជាង មិនគួ្រ ា្ំ ញុ ាំបទ មក
ទីននោះនទ របរិនៅទីននោះ ្ញុ ាំបទមុ្ជាស្វល ប់នោយអាការរកាំចិ្រតមិនខាន” 

 រ ី “ចុ្ោះនហរុដូច្នមតច្បនជាចិ្ររ និយាយយា៉ៃ ងហនឹង?” ាម ននរណ្តចិ្រតអារកក់ដល់ 
បនណ្តត យឱ្យស្វល ប់ដូនច្នោះនទ ចិ្ររ ដឹងនទ ឥឡូវននោះ  អនកណ្តៗ ក៏នគ្រស ញ់ ចិ្រររ ាំង 
អស់ាន  នលាកឪពុកមានរបស្វសន៍នបើ ចិ្ររ សោះជានហើយ នលាកនឹងត ាំង ឱ្យ ជាអនកររួរ 
រតនមើលអណតូ ងរបូងរ ាំងអស់ជាំនួស្លួននលាក នមើលនៅដូច្ជានលាក នពញចិ្រតនឹង ចិ្ររ 
កាន់ករនរច្ើននឡើងៗ! 

នៅចិ្ររ នសងៀមនៅមួយរសបក់ នទើបនមើលមុ្  រ ីនោយអាការនស្វ កៗថា “  ុន រ ី
 ុន នៅចាាំសមតី្ញុ ាំបទបនឬនទ កាលរានិ យាយាន នៅនរកាមនដើមរសនៅកនុងយប់ន ោះ?” 
 រញីញឹមយា៉ៃ ងរសស់ ទន់ភលន់នហើយថា “ចាា៎ ! ចាាំបនរ ាំងអស់ ឥរនភលច្មួយមា៉ៃ រ់ ណ្តនស្វោះ 
ចុ្ោះនហរុអវីក៏សួរដូនច្នោះ?” 

នៅចិ្ររ ងាកករប្លួននផអៀងបនតិច្នហើយថា “នទ  ុន តមនោយពិរ ្ញុ ាំបទមិន 
គួ្រនិយាយ នច្ញមកនស្វោះ  ករកដលហា ននិយាយដូនចាន ោះកនុងនវលាន ោះ នរពាោះគិ្រជា នរសច្
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ថាមុ្ជាាម នជីវរិរស់នៅកនុងនលាករនៅនទៀរនទ ករឥឡូវននោះកបរជាមិនស្វល ប់ ននោះ នហើយ
កដលនធវើ ឱ្យ្ញុ ាំបទនរកៀមរកាំកនុងឱ្រា៉ៃ រតករអស់ជីវរិមិនខាន”។ 

 រ ីយកបដបិទមារ់នៅចិ្ររ ជារបញាប់នហើយថា “ាម ននរណ្តចិ្រតអារកក់នធវើបប 
ចិ្រ្រ ឱ្យបននសច្កតីនវទ ដូនចាន ោះនទ មនុសសលអយា៉ៃ ងននោះ នរើនរណ្តសអប់ ចិ្ររ មិននជឿនទៀរឬ 
ថា  រ ីរស ញ់ចិ្រររបស់  រ ីយា៉ៃ ងអស់ពីចិ្រត!”។ 

នៅ ចិ្ររ ញញឹមនហើយថា “នជឿ នជឿអស់ពីនពាោះ ប៉ៃុកនតនឹងមានរបនយាជន៍អវី កាល នបើ
ឋានៈ របស់នយើង្ុសាន ឆ្ង យណ្តស់ ហាក់ដូច្ជានម និងដី!”។ 

 ង  រ ីនៅករនសងៀម 
នៅចិ្ររ និយាយរនៅនទៀរថា “្ញុ ាំជាមនុសសនភលើនទ  ុន ដូច្ពាកយទាំននៀមថា “ឆលុោះ

កញ្ច ក់មិននមើលរសនមាលរបណ ោាំនជើងរកានមិនរបមាណនជើងឆ្ន ាំង ” នហរុករ អនទោះ អកនទង
កជងបុណយភ័ពវសាំណ្តងននោះនហើយ នឹង ាំឱ្យនរាោះថាន ក់ដល់្លួនមិនខាន ដូច្បុរាណថា “បដ្លី 
្ាំរបវាឱ្បភនាំ” មានករ ាំឱ្យនរកៀមរកាំចិ្រតឥររបនយាជន៍ដរាបដល់កសយ័ជីវរិ មកករអាំពី មាន
គ្ាំនិរឥរកាំនណើ រដូច្្លួន្ញុ ាំបទននោះឯង” ថានហើយក៏ដក ដនងហើមធាំនោយអាការអស់សងឃមឹ។ 

 ង  រ ី សមលឹងនមើលមុ្នោយចិ្រតអាណិរអាសូរនហើយនិយាយថា “គិ្រ នរច្ើនហួស 
របមាណនោយ្លួនឯង  រ ីរបប់នហើយ ថារស ញ់យា៉ៃ ងអស់ពីចិ្រត ក៏នៅករមិននជឿ នទៀរ 
ចុ្ោះឱ្យ រនីធវើដូច្នមតច្?  ររីពមតមរគ្ប់យា៉ៃ ង មិនមានអវីកនុងនលាកននោះមកកមាច រ់ នសច្កតី
ត ាំងចិ្រតរបស់  រ ីបននឡើយ  ររីស ញ់ ចិ្ររ  ករមាន ក់ននោះឯងមិនមានបុរស គ្រមប់
ពីរនទៀរនទ  រ ីមិ នររូវការអវីដបទនទៀររ ាំងអស់ នរៅ អាំពីនសច្កតីរស ញ់ដ៏នស្វម ោះររង់
បរសុិទធរបស់ចិ្ររប៉ៃុនណ្តណ ោះ”។ 

ចិ្ររ “កមនឬ រ?ី” ញញឹមយា៉ៃ ងរួសរាយ។ 
 រ ី“ពុនរធ ! នៅករមិននជឿនទឬ?”  ងនិយាយនោយនរមនសសអន់ចិ្រត។ 
នៅចិ្ររចាប់រញបដ ង  រ ីមកនថើបយា៉ៃ ងនសនហាអស់ពីចិ្រត  រ ីក៏រជប់ មុ្នឹង

នដើមរទូងរបស់របុសកនមាល ោះសមាល ញ់ នសច្កតីនសនហាកដលកប់ទុកកនុងចិ្រតមកជានវលាយូរ ក៏ 
ខាច យផាយរបប់ាន នៅវញិនៅមក នោយពិរររង់រ ាំងអស់ ពីនដើមមក  រធីាល ប់នមើល 
ងាយរបមាថនៅចិ្ររ នហើយសអប់នៅចិ្ររ ករនៅទីបាំផុរននោះ ករបជារស ញ់នគ្វញិ 
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នហើយជានសច្កតីនសនហារស ញ់យា៉ៃ ងបរសុិទធ នស្វម ោះររង់ ទន់កផអម ររជាក់នច្ញមកពី 
នបោះដូងកដលថាល ផូរផង់ខាជ ប់្ជួនឥរមានចាស់ទុាំបងខាំចិ្រតនឡើយ។ 

នៅឱ្កាសកដល កនមាល ោះរកមុាំកាំពុងនិយាយច្រចាស្វស័ពទយា៉ៃ ងនភលើរនភលើនន ោះ រស្វប់
ករ ឮសូរនជើងមនុសសនឡើងជនណតើ រមក នទើប ង រ ីនបើករវ រនច្ញនៅទទួល នលាកហលួងររន 
សមបរតិ និងរគូ្នពទយ ជនរ ាំងពីរក៏នដើរចូ្លនៅកនុងបនទប់នៅចិ្ររ។ នៅចិ្ររនធវើអាការហាក់ 
ដូច្ជានឹងនរកាកនឡើង ករនលាកហលួង នលើក បដហាមថា “កុាំនរកាក នដកតមសបាយចុ្ោះ ” 
នហើយងាកនៅសួររគូ្នពទយថា “បថងននោះ អាការនរាគ្ ដូច្នមតច្្លោះ នលាករគូ្?” 

នលាករគូ្នពទយ ចាប់បដអនក ជាំងឺររួរសពវរគ្ប់នហើយ នទើបនិយាយថា “រាន់នបើ 
នឡើងនរច្ើន នរពាោះរាប់កា ាំនភលើងកដលនចារបញ់ររូវនគ្ច្ផុរពីកកនលងសាំខាន់ៗ រ ាំងអស់”។  

នលាកហលួងនិយាយថា “នរាោះលអណ្តស់! ្លួន្ញុ ាំនិងកូន្ញុ ាំ របសិននបើមិនបន នៅចិ្ររ
ជួយ ការពារកនុងរាន ោះនទ មិនដឹងជាដូច្នមតច្នទ ចុ្ោះប៉ៃុ ម នបថងនទៀរ នទើបបនជាសោះនសប ើយ 
នលាករគូ្?” 

នលាករគូ្នពទយ សមលឹងនមើល ង រ ីនហើយញញឹមនិយាយថា “្ញុ ាំបទគិ្រថា នបើមាន
អនក កថរកាជាំងឺច្ាំណ្តប់ច្ាំនួនកបបននោះ គ្ង់សោះ ជាឆ្ប់រហ័សមិនខាន ករនវលា ននោះនតង
ឱ្យអនក ជាំងឺនដកឱ្យនសងៀម ទរមាាំឱ្យរបួសសោះលអសិន”។ 

ឯ យចិ្ររ សកមតងនសច្កតីអរគុ្ណដល់នលាកហលួង និង រគូ្នពទយ នហើយ នលាករ ាំង
ពីរក៏  ាំាន នដើរនច្ញនៅ ឯហលួងររនសមបរតិ ងាកមករបប់នៅចិ្ររថា “ត ាំង ពីបថងននោះរនៅ 
ទុក ជានៅចិ្ររ សោះជា្លួននហើយ ក៏មិ នបច់្នធវើការនៅអណតូ ងរបូងដូច្មុនៗនទៀរនទ ្ញុ ាំត ាំង
ឱ្យអនកឯងជាជាំនួស្ញុ ាំ ររួរនមើលអស់រ ាំងអណតូ ងកដលពួកកមមករ ជីកមករ ាំងប៉ៃុ ម ន នរៀបច្ាំ 
តមរបនភទរបស់របូង មិនបច់្នៅនធវើការធងន់ដូច្សពវដងនទ   ករកង ាំឱ្យជាំងឺនរ ើនឡើងវញិ” 
រួច្នលាករគូ្នពទយ និង ហលួងររនសមបរិត  ាំាន នដើរចុ្ោះពីផទោះនៅ។ 

នោយនហរុន ោះ ង រ ីយកចិ្រតទុកោក់កថរកាពាបលជាំងឺនោយផចិរផចង់ជាំងឺ
នៅចិ្ររ នទើបមានអាការរាន់នបើនឡើងជាលាំោប់ នហើយនៅទីបាំផុរ ក៏បនសោះជា ដូច្របរករី 
កថម រ ាំងឥឡូវននោះ មិនបច់្ នច្ញនៅជីករបូងកបកនញើសតងទឹក ដូច្ពី មុននទៀរផង 
រាន់ករ ជួយចារ់កច្ងនធវើបញ្ជី របូ ង កដលពួកក មមករជីកបនមកពីអណតូ ងនផសងៗ 
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រពមរ ាំងនបើក របក់ក្ ឱ្យពួកកមមករ នទើប ាំ ឱ្យនៅចិ្ររបននសច្កតីសុ្នឡើងនទៀរជានរច្ើន 
សុ្រ ាំងកាយ សុ្រ ាំងចិ្រត គឺ្ថារសុកបបប៉ៃលិន ទុកជាស្វថ នសួគ្៌ារបស់នៅចិ្ររ ករមតង 
នហើយនគ្ករងគិ្រជានិច្ចថា នឹងត ាំង្លួនរបណ ឱ្យបនខាជ ប់្ជូន រតករដល់នូវវារៈ បាំផុរបន
ជីវរិ រិន្ទ្នទីយ៍។ 

បថងននោះ អាកាសភលឺរសឡោះលអមាន្យល់បក់រ ាំនភើយៗ  លមមករររជាក់រសួល  រ ី
បបួលនៅចិ្ររ ចុ្ោះនៅអងគុយនិយាយាន នលងនៅកនុ ងសួនច្ារនរកាមផទោះ ស្វត ប់សូរ ស័ពទបកា
បកស ីករសកយាំ តមភាស្វរបស់វា ជាទីកមានតចិ្រតរបស់អនកកដលមាននមររីនសនហាដល់ាន ។ 

នៅចិ្ររ និយាយរិច្ៗ កាលន ើញ ង  រ ីនៅនសងៀមថា “ ុន រ”ី។ 
 រ ី “ចាា៎ !”  ងញញឹមយា៉ៃ ងទន់ភលន់នហើយថា “នៅជាមួយចិ្ររ យា៉ៃ ងននោះ  រ ីមាន

នសច្កតី សុ្យា៉ៃ ងនលើសលន់ករមតង!”។ 
នគ្ញញឹមប៉ៃបរប នហើយថា “មិននឹកនស្វោះនឡើយថា នទវតបប៉ៃលិននរបស របណបង

ដល់ នមល៉ៃោះនទ ”  ងនធវើជាសមលក់តមមាយាន្ទ្សតី នហើយរសដី ថា “ដឹងថានគ្រស ញ់្លួនបនតិច្ 
ក៏ត ាំងអួរយា៉ៃ ងសនមប ើមករមតងហនា៎ !” 

ចិ្ររ “ចុ្ោះសអប់បងណ្តស់ឬអី!”។ 
 រ ី“សអប់ណ្តស់”  ងរបចាក់បនណ្តត យ។ 
នៅចិ្ររ ញញឹមប៉ៃរបឹមនហើយថា “នបើសអប់បងណ្តស់ នម៉ៃច្ក៏មិនទុកនចាលឱ្យស្វល ប់នៅ

កនុង បរពន ោះនៅ”។ 
 ងកបរមកសមលក់នហើយថា “នោយនគ្អាណិរបនតិច្នទនរើ កុាំអី តម រផលុ ា្ំ លុយកនុងបរព

ន ោះ នៅនហើយ”។ 
នសងៀមរ ាំងអស់ាន នៅមួយរសបក់ នៅចិ្ររក៏ចាប់និយាយនឡើងជាមុនថា “នអើ!  ុន

 រ ីនលាកឪពុកបនរជាបនរឿងរា៉ៃ វរបស់នយើង្លោះកដរឬនៅនឡើយនទ?” 
 រ ី“មិនរន់រជាបនទ”។ 
ចិ្ររ “នបើនលាករជាប មុ្ជានលាកនធវើនរសបាំបរបង់ដូច្នមតច្មិនដឹងនទ បងរពួយចិ្រត 

ណ្តស់!” 
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 រ ី “នរឿងននោះ្ញុ ាំដឹងមិនដល់នទ នរពាោះនលាកមិនកដលឮនិយាយដូច្នមតច្នស្វោះ 
នឡើយ”។ 

នៅចិ្ររ និយាយនោយទឹកមុ្រសនពានថា “របសិននបើនលាករជាបមុ្ជានដញបងឱ្យ 
នច្ញពីផទោះននោះមិនខាន”។ 

 រសីមលក់ោក់នៅចិ្ររមតងនទៀរនហើយនិយាយ “នឆអើមសមតីបងឯងណ្តស់ បងចិ្ររ
នលាក ពុកមិនកមនចិ្រតអារកក់ដល់នមល៉ៃោះ នទ នលាកចា ស់ទុាំនហើយ ករងករស្វគ ល់ឫទធិ អាំណ្តច្
នសច្កតីនសនហាច្ាស់លាស់ជាងនកមងៗនៅនទៀរ”។ 

ចិ្ររ “ឯបងជាមនុសសកាំសរ់ទុគ្៌ារ ឥររទពយសមបរតិ រ ាំងកាំរពីកាំរពាផង មានករជីវរិ 
និង រាងកាយប៉ៃុនណ្តណ ោះ”។ 
  រ ី“ប៉ៃុណណឹ ងក៏លមមរគ្ប់រាន់នហើយ”។ 

ចិ្ររ “រគ្ប់រាន់ករច្ាំនពាោះអូន របី៉ៃុនណ្តណ ោះ”។ 
 រ ី“នរោះបីនលាកពុក ក៏មិនររូវការអវីនទៀរកដរ”។ 
ចិ្ររ “ចុ្ោះបអូន  រ ីដឹងចិ្រតនលាកបនឬ?”។ 
 រ ី “ចាា៎  ដឹង្លោះកដរ ធមមតឪពុក និ ង កូននៅជាមួយាន យូរអកងវងណ្តស់មក នហើយ

ករងករដឹងាន ្លោះមិនខាន កុាំថារាន់ករដឹងចិ្រតនលាកឪពុកមាន ក់នឡើយសូមបកីរ ...”។ 
“ចិ្រតរបស់បង បអូន រ ីក៏ដឹងរ ាំងអស់កដរ” នៅចិ្ររនិយាយបញ្ច ប់របនយាគ្។ 
 រ ីសមលក់នហើយថា “ដឹង្លួននទ បង បិុនកុហកនល្មួយ?” 
ចិ្ររ “បងកុហកបអូនដូច្នមតច្? (នធវើមុ្ដូច្ជាឆងល់)”។ 
 រ ី“កុាំនធវើនពើនឡើយ នលាកពូកូនសិសសស្វលាវរត”។ 
ចិ្ររ “ក៏បងនរៀនស្វលាវរតកមនននោះណ្តា៎ !” 
 រ ី “ចុ្ោះស្វលាវរត នគ្មាននរៀនដល់របវរតិពងាវ តនលាក ភូមិស្វន្ទ្សត វទិាស្វន្ទ្សត

ទាំននើប ថមីកដរឬ?” 
ចិ្ររ “នទ” នឆលើយនធវើមុ្រពនងើយ។ 
 រ ី “ ងផទួនពាកយថា ករ្ញុ ាំបនន ើញនសៀវនៅអស់ននោះនៅកនុងបនទប់របស់បងឯង 

នហើយ មានសីុនញ៉ៃ នឈាម ោះបងឯងជាភាស្វបរាាំងផង”។ 
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នៅចិ្ររ មិននឆលើយរាន់ករញញឹម។ 
 រ ី“បិុនភូរដូច្សពវដង ននោះកន! បងចិ្ររ! ចុ្ោះកាលណ្តបងឯងនចាលនិសសយ័រងឹរូស 

នច្ញ នបើនៅករកុហក្ញុ ាំនទៀរ ្ញុ ាំនឹង្ឹងនរច្ើនករមតង”។ 
នៅចិ្ររ ្ិរចូ្លនៅកាន់ករជិរនហើ យថា “បអូន រ ីហា ន្ឹងនឹងសងារ កាំសរ់បន

ឬ?” 
“មិននជឿនឹងលនមើលក៏បន  រ ីអាច្នឹងសអប់ប៉ៃុនាន នឹងរស ញ់ក៏បន”។ 
នៅចិ្ររ នសើច្យា៉ៃ ងសបាយចិ្រតនហើយថា “បងក៏ដឹងថាបអូន រ ីមិនស្វត ប់បងនទ”។ 
 រ ី“ចុ្ោះនហរុអី?” 
ចិ្ររ “ក៏បអូន រ ីរបប់ថារស ញ់បងកដរកមននទ?” 
 រ ីលូកបដមួលនៅល នៅចិ្ររ រល់នគ្ករសក នទើប យចិ្ររ នអាបរកនស្វប បដ រ ី

នហើយនពាលថា “មតងននោះបងកលងកុហកបអូននទៀរនហើយ របរិរគ្ប់យា៉ៃ ងរគ្ប់ របការ នយើង
បនដឹងាន ច្ាស់លាស់នហើយ កមននទបអូន រ?ី” 

 ងសមលឹងនមើលមុ្នគ្នោយនមររីចិ្រត នហើយផាល ស់និយាយពីនរឿងនផសងៗថា “នអា៎! បង 
ចិ្ររ ឥឡូវននោះរបូងរបស់នយើងដូច្នមតច្្លោះ?” 

នៅចិ្ររ នឆលើយថា “ឥឡូវច្នរមើននឡើងនរច្ើន អណតូ ងរបូងទិសខាងនកើរ ជីកបន 
របូងទឹកធមមតជាងដប់រាប់ អណតូ ងខាងលិច្ជីកបនរបូងទឹកយា៉ៃ ងលអ៦នៅ៧រាប់ 
ឥឡូវរបូង រ ាំងអស់របស់នយើងមានច្ាំនួនជាង ២០០រាប់ នបើគិ្រនៅមានរកមលជាង 
១មឺុននរៀល”។ 

រកមុាំកនមាល ោះរ ាំងពីរ និយាយសាំនណោះសាំណ្តលស្វរសងាន នៅវញិនៅមក យា៉ៃ ងនកសម 
កានត សឹងនពារនពញនោយនសច្កតីនសន ហាកនុងរាន ោះ នគ្ឥរនឹក អាំពី នសច្កតីលាំបក 
កនុងការចិ្ញ្ចឹ មជីវរិបនតិច្នឡើយ គិ្រករសបាយរកីរាយកនុង ការនផតកផតិរ សរមួលកាយ
សរមួលចិ្រតនៅតមរពោះហឫទយ័ បនរពោះ កាមនទពជាមាច ស់កដលរទង់មានឫទធិជាពនលឹកនលើ
ដួងចិ្រត បនរកមុាំកនមាល ោះរ ាំង យកនុងនលាកិយននោះ។ 

 
វគ្គទី៦ រគ្េដ្ឋា ន តនសម្បតាិព្រតូវរោ បលន ់
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នៅកនុងបថងមួយន ោះ ជានវលារនសៀលនមា៉ៃ ងរបកហល ៤  ង រនិីងនៅចិ្ររ កាំពុង  
អងគុយនធវើបញ្ជី របូងនៅកនុងបនទប់នធវើការ  ង រ ីនផតើមនិយាយនឡើងថា “ត ាំងពី បង ចិ្ររ 
មកនៅ នធវើការជាជាំនួយនលាកឪពុកកាលណ្ត កិច្ចការក៏ ច្នរមើននឡើងនរច្ើនជាងពីនដើម”  ង 
និយាយនោយសុច្ររិ នហើយ នឹងចាប់និយាយរនៅនទៀរ រស្វប់ករឮសូរ សនមលងរថយនត 
មួយមកច្រនៅមុ្ផទោះររនសមបរតិ នៅចិ្ររក៏សទុោះនរកាកនឡើងនៅនមើលតមច្ន ល ោះបងអួច្ 
នហើយររឡប់ មកអងគុយកកនលងនដើមវញិ។ 

 រ ី“បងចិ្ររអនកណ្តមកហនឹង?” 
ចិ្ររ “ប រ់រសុកសកងក ករមាន ក់នទៀរបងមិនស្វគ ល់”។ 
 រ ី“នអា៎! នគ្មករកអវី? ចុ្ោះបងចិ្ររ មិននៅទទួលនភញៀវជាំនួសនលាកឪពុកផង” 
នៅចិ្ររ នរកាកនឡើងនដើរនច្ញ ាំ ង រ ី ឱ្យនដើរតមនៅផង ឯនលាកប រ់ ឈ រ 

យា៉ៃ ងអង់អាច្នៅខាងមុ្ផទោះជាមួយនឹងបុរសមាន ក់នទៀរ មានរាងមាាំនមម  សក់រកញាញ់ កភនក
រកលួង នៅចិ្ររនដើរចូ្លនៅសួរយា៉ៃ ងសុភាព “រននរបស នលាកអនញ្ជើញមករកអនកណ្ត?” 

ករនលាក ប រ់ រាន់ករញាក់មុ្ នហើយងាកនៅទទួលសាំពោះ ង រ ីកដលឈរពី 
នរកាយ នៅចិ្រររួសរាយរបរស័យនឹង ងនោយឥររវល់នឹងនៅចិ្ររ  កដលឈររជនងា 
នៅច្ាំពីមុ្ន ោះនឡើយ។ 

ប រ់ “នលាកឪពុកនៅនទ  ុន រ?ី” 
 រ ី “ចាា៎ នៅ! នមើលនៅនលាករបកហលជានៅកនុងបនទប់នមើលនសៀវនៅខាងនលើ ចុ្ោះ

នលាក ប រ់មានធុរៈអវី?” 
ប រ់ “បទ មាន្លោះកដរ គឺ្្ញុ ាំបទ  ាំនៅកកផាន់មកទិញរបូងនដើមបយីកនៅលក់

ឯបរពនគ្រ” នលាកប រ់ របនហើយ្ាំញញឹមឱ្យរសស់ករររឡប់នៅជា រស់កភនករបស់ នៅ
ចិ្ររជាបាំផុរ។ 

 ង រ ីញញឹមទទួលនោយកិរយិាទន់ភលន់ នហើយនិយាយថា “អនញ្ជើញ នលាកនឡើង
នៅខាងនលើ ឱ្យជួបនឹងប៉ៃ និយាយបថលាន ចុ្ោះ” ថានហើយ  ងក៏នដើរ ាំមុ្ នភញៀវនឡើងនៅនលើផទោះ 
ថាន ក់នលើ ជួបនឹងនលាកហលួង កាំពុងនដកនមើលនសៀវនៅនៅនលើនៅ អីនតត  នលាកក៏នរកាក  
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នឡើងនិយាយរាក់រក់នោយនសច្កតីសនិទធស្វន លថា “អាា៎ ! នលាក ប រ់ ឬ ? អនញ្ជើញ! 
អនញ្ជើញមកខាងននោះ ចុ្ោះនលាកមានធុរៈអវី?” 

ប រ់ “្ញុ ាំបទ ាំនៅកក ផាន់ មកទិ ញរបូង” នលាកប រ់នឆលើយរពមរ ាំងរញ
នៅអី មួយ ឱ្យនៅកកផាន់ អងគុយ្លួនឯងក៏អងគុយនលើនៅអីមួយកកបរខាង  ង រ ីឯនៅចិ្ររ 
ឈរឃ្លល រឆ្ង យពីន ោះបនតិច្ ដបរិមិនរន់ទុកចិ្រតមនុសសច្ាំណូល ថមី រាងធាំ កភនករកន រ 
កដលនឈាម ោះថា នៅកកផាន់ ន ោះនស្វោះ។ 

ហលួងររនសមបរតិងាកនៅខាងនៅកកផាន់នហើយសួរថា“នៅកកររូវការទិញរបូងកបប
ណ្ត?” 

ផាន់ “្ញុ ាំបទនតងសុាំពិនិរយនមើលសិន នបើររូវចិ្រត្ ញុ ាំបទ នឹងនិយាយបថលទិញយកនៅ
លក់ឯបរពនគ្រ”។ 

ហលួង “បទបននៅកកនវលាន ោះ របូងមាននរច្ើនពណ៌ា នផសងៗ ទឹកលអរ ាំងអស់ ” នហើយ 
នលាកហលួង ងាកនៅខាងនៅចិ្ររ របប់ថា “ចិ្ររ នៅយករបូងមក ឱ្យនៅ កកពិនិរយនមើល 
បនតិច្នមើល!”។ 

នៅចិ្ររ នដើរចូ្លនៅកនុងបនទប់បរ់នៅមួយរសបក់ររឡប់មកវញិ កាន់ហឹបរបូងកដល 
បឆននហើយ ២-៣ ហឹប យកនៅោក់នលើរុ នហើយនបើកបងាហ ញនៅកក ផាន់។ 

នៅកកផាន់ និងនលាកប រ់ នបើកកភនករគ្លួងកាលកដលបនន ើញរបូងពណ៌ា
នផសងៗកនុងហឹបននោះមានច្ាំនួនដល់នៅជាង ២០០រាប់ នៅកកផាន់ ចាប់នលើក នឡើងពិនិរយ
នមើលនោយរបុងរបយ័រន នហើយោ ក់នៅវញិនិយាយថា “របូងអស់ននោះ ទឹក លអកមន 
របកហលជា មានរបមលនរច្ើន?” 

នលាកហលួង រគ្វកីាលនហើយថា “មិនសូវជាបថលប៉ៃុ ម ននទ មានរបមលនថាកជាងឯបរពនគ្រ 
នរច្ើន”។ 

រួច្នៅកក ផាន់ ចាប់មួយរាប់ នលើកនឡើងនមើលមតងនទៀរ នហើយសួរបថលថា “រន
នរបស មួយរាប់ននោះរបមលប៉ៃុ ម ននៅ?” 

ហលួង “យា៉ៃ ងននោះទឹកលអនរច្ើន ១រការ់ បថល ២០០នរៀល កនុង ១រាប់ននោះ របកហល ជា
៤រការ់”។ 
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ផាន់ “រននរបស បថលបនតិច្ នបើចុ្ោះបនតិច្នៅនទៀរបននទ?” 
ហលួង “មិនជាអវីនទ នបើនៅកកររូវការក៏ចុ្ោះជូនឱ្យបន្លោះ នោយនសច្កតីរាប់អានាន ”។ 
ផាន់ “ចុ្ោះបថលប៉ៃុ ម ន?” 
នលាកហលួងចាប់របូងន ោះមកពិនិរយនមើលមតងនទៀរនហើយថា “កបបននោះចុ្ោះជូនបន

១រការ់ ២០នរៀល”។ 
នៅកក ផាន់ នមើលមុ្នលាកប រ់ ជាទាំនងសូមឱ្យជួយគិ្រគូ្ររបថលផង។ 
ឯនលាកប រ់ ញាក់មុ្របប់ថា “គួ្រសមនហើយនៅកក នរពាោះរបូងកបបននោះ មិន

ងាយរក នទកនុងនវលាននោះ”។ 
នៅកកក៏ញញឹមន ើញនធមញនសញញ នហើយនិយាយរបថលនឹងហលួងថា “នរឿងននោះទុកជា

នរសច្នៅចុ្ោះ ករនវលាននោះ ្ញុ ាំបទមិនបនយ ករបក់មកនទ ដល់រពឹកកសអក ្ញុ ាំ បទនឹងយក
របក់មកជូន នហើយទទួលរបូងនៅផង នមើលនៅរបកហលជាររូវការ ច្ាំនួននរច្ើនរាប់ផង” 

ហលួង “បទបន!  អងាក លក៏បន ្ញុ ាំនៅផទោះជាដរាប នបើអនញ្ជើញមកគ្ង់ករជួប្ញុ ាំជានិច្ច”។ 
នៅកក ផាន់ និយាយនោយឱ្ន លាំនរន “សូមអរគុ្ណ ករ្ញុ ាំបទសូម ឱ្យនលាក

នមតត បនតិច្ ដបរិ្ញុ ាំបទមិន កដលន ើញរនបៀបជីករបូងនស្វោះ សូមនលាកនបើក ឱ្កាសឱ្យ្ញុ ាំបទ
នៅនមើលបនឬនទ?” 

នលាកហលួងនសើច្នហើយថា “បទបន! នៅកក្ញុ ាំមិនកាំណ្តញ់នទ មានអណតូ ង របូង
នៅកកបរ ៗផទោះននោះក៏មាន នៅខាងនរកាយផទោះននោះឯង អនញ្ជើញនៅនមើលបនតមររូវការ”។ 

នលាកហលួងក៏នរកាកនច្ញពីនៅអីនហើយថា “អនញ្ជើញមកតម្ញុ ាំ នៅចិ្ររ នៅជាមួយ
ផង”។ 

នៅចិ្ររ មិនច្ង់នច្ញនចាលពី ង រនីឡើយ នគ្រកនឡកនមើលប  រ់រសុកន ោះ
នោយកិរយិាមិនទុកចិ្រតនស្វោះ នហើយសួរនៅថា “សូមនរស នលាកមិន អនញ្ជើញ នៅនមើលនទ
ឬ?” 

នលាកប រ់ រគ្វកីាលនហើយថា “មិននៅនទ ធាល ប់នមើលរាប់រយដងនហើយ” 
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ឯ ង រ ីនរកាកនឡើងរបុងនឹងនដើរតមនៅចិ្ររ នៅនោយ ង ដឹងចិ្រតរបស់គូ្រសករ
 ង យា៉ៃ ងច្ាស់ ករប រ់រសុកឃ្លរ់ ងថា “របញាប់អនញ្ជើញនៅណ្ត  ុន រ ីទុក ្ញុ ាំ
បទឱ្យអងគុយងក់ករមាន ក់ឯងឬអី?” 

 ង រកីបរនច្ញមកញញឹមតមទាំននៀមរ ាំងមិននោោះស្វរថាអវី ក៏ោក់គូ្ថ អងគុយនលើ
នៅអីដកដល នោយនឹកករកងចិ្រតនភញៀវនហើយសួរថា “នលាកប រ់មាននរឿងអវីនិយាយ នឹង្ញុ ាំ 
ឬ?” 

កាលប រ់រសុក ន ោះន ើញនៅចិ្ររ នច្ញ ផុររវ រនៅនហើយក៏នលើកនៅអីចូ្លមក
ជិរ ង រ ីនហើយក៏ញញឹមប៉ៃរបឹម រួច្និយាយថា “នរឿងរបស់្ញុ ាំមាននរច្ើនណ្តស់”។ 

“មាននរឿងអវី្លោះ អនញ្ជើញមានរបស្វសន៍នៅចុ្ោះ ្ញុ ាំនឹងចា ាំស្វត ប់”។ 
ប រ់រសុក សមលឹងនមើល  ង រ ីនោយទឹកមុ្ ច្កមលកនហើយនិយាយរិច្ៗ នសទើរករ 

នៅជា្សបឹថា “ ុន រ ី្ញុ ាំមាននរឿងសាំខាន់ណ្តស់កដលររូវនិយាយផាទ ល់្លួន  ុន!”។ 
 ង រ ីអងគុយនៅករនសងៀ ម នលាកប រ់ ក៏និយាយរនៅថា “ជានរឿងសាំខាន់នសមើ

ជីវរិរបស់្ញុ ាំករមតង របរិជីវរិ្ញុ ាំរងកមមយូរណ្តស់មកនហើយ!” 
នទើប ង រដឹីង្លួនថា ប រ់ ន ោះ និយាយកច្ច្ង់្លួន ងនហើយ ករនធវើជា មិនដឹង

នរឿងរា៉ៃ វអវី នៅករនសងៀមដូច្របរករី។ 
ប រ់ “ ុន រ”ី។ 
 រ ី“ចាា៎ !” 
ប រ់ “នមតត ជួយសនន្ទ្ងាគ ោះ្ញុ ាំបទផងបននទ?” 
 រ ី“ចុ្ោះនឹងឱ្យជួយនលាកប រ់ដូច្នមតច្្លោះ?” 
ប រ់ “នបើ ុនសម័រគ្ជួយកមន មុ្ជាបនផលជារបកដ”។ 
 រ ី“នលាកប រ់ មិនរន់របប់នរឿងឱ្យ្ញុ ាំដឹងថាររូវឱ្យ្ញុ ាំជួយដូច្នមតច្?” 
ប រ់ “គ្ង់ករនឹងរបប់ ុន ឥឡូវននោះនហើយ ករ  ុន ររូវនធវើសញ្ដ ថា នបើ សមតី

កដល្ញុ ាំនិយាយនៅននោះមិនជាទីាប់ចិ្រតនទ សូម ុន រតរបណីកុាំបីរបកាន់្ឹងនឡើយ”។ 
 រ ី“ចាា៎ ! ្ញុ ាំមិន្ឹងនឹងនលាកប រ់នផតសផាត សនទ”។ 
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ប រ់ ្ិរចូ្លនៅជិរ ង រ ីនហើយនិយាយនសទើរករ្សបឹថា “្ញុ ាំបទ រស ញ់ 
 ុន ណ្តស់!  ុន រ”ី 

 ង រ ីច្ងចិ្នញ្ចើ មរ ាំងសងខាងភាល ម។ 
ប រ់ នមើលមុ្ ង រ ីនហើយថា “កបលកណ្តស់ឬ ុន រ?ី” 
 រ ីញាក់មុ្ នហើយថា “្ញុ ាំកបលកណ្តស់ករមតង!” 
ប រ់ “ ុន ន ើញនសច្កតីនមររីនសនហារបស់្ញុ ាំបទជាការច្កមលកណ្តស់ នៅឬ?” 
 រ ី “នទ! នលាក ប រ់ ្ញុ ាំនឹកឆងល់ របរិ មិនធាល ប់នឹក ថា នលាកប រ់  ច្ង់ច្ង

នមររីរស ញ់រសីដូច្ជា្ញុ ាំននោះនឡើយ”។ 
ប រ់ “ករ្ញុ ាំបទវញិឥរនឹកឆងល់បនតិច្កនុងការមកច្ងនមររីនឹងរសីដូច្រូប ុនកដល

មានលកខណៈលអរគ្ប់កបបយា៉ៃ ង” 
ថានហើយ ក៏នឈាងបដចាប់បដ ង ករ ងរលាស់បដនច្ញនៅ។ 
 រ ី“្លួន្ញុ ាំឥរមានអវីលអនទ នលាកប រ់” 
នលាកប រ់ នសើច្ហឺុោះៗ នហើយថា “កុាំនិយាយប ទ បបនតុោះ្លួននឡើយ  ុន មុន្ញុ ាំ នឹង

មក និយាយជាមួយនឹង ុន ្ញុ ាំបទគិ្រនហើយគិ្រនទៀរជានរច្ើនររឡប់ នៅទីបាំផុរក៏ោច់្ចិ្រត 
មកនិយាយនឹង  ុន”។ 

 រ ី“ចុ្ោះនលាកោច់្ចិ្រតយា៉ៃ ងនមតច្?” 
ប រ់ “ោច់្ចិ្រតថាររូវមកជរមាបឱ្យ ុនបនរជាប ថា្ញុ ាំបទរស ញ់  ុន   ជា

នសច្កតរីស ញ់ពិររបកដ ដ៏បរសុិទធនច្ញពីនបោះដូងរបស់្ញុ ាំបទ ចុ្ោះខាង  ុន នរើអាច្
របន ឬនទថា  ុន ក៏រស ញ់្ញុ ាំបទ្លោះកដរ?” 

នលាក ប រ់ និយាយយា៉ៃ ងទន់ភលន់ ពិនរាោះស្វត ប់ ករ ង រ ីនៅករយល់ថា នៅចិ្ររ 
របស់ ងនិយាយពិនរាោះជាងននោះនៅនទៀរ នទើប ងនឆលើយនៅវញិថា “នរឿងននោះ ្ញុ ាំរប នលាក 
ប រ់មិនបននទ”។ 

នលាកប រ់ នបើកកភនកធាំនហើយថា “នរពាោះនហរុអវីបនជារបពាកយ្ញុ ាំបទមិនបន?” 
 រ ី“នរពាោះ្ញុ ាំមិនរស ញ់នលាកប រ់នទ” 
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ប រ់ “ចុ្ោះនហរុអីមិនរស ញ់្ញុ ាំនស្វោះ” សួរ ង រ ីនោយ សមតីរងឹៗ ជាងមុន
បនតិច្។ 

 រ ី “មិនបច់្របនទ នលាកប រ់ ការសាំខាន់គឺ្ថាមិនមាន ចិ្រតរស ញ់នលាក
ប រ់ ររឹមប៉ៃុនណ្តណ ោះក៏លមមនហើយ”។ 

ប រ់ “ពុនរធ   ុន រ ី !  ុន នឹ ងសមាល ប់នោយឥរចិ្រតអាណិរអាសូរនស្វោះនឡើយ
ឬ?” 

 ង រ ីមិនរប។ 
ប រ់ “ ុន កាំពុងករទាំលុោះទាំលាយបាំផាល ញបាំណងលអ និងនសច្កតី នមររីនសនហាដ៏

សុច្ររិ នស្វម ោះររង់ របស់្ញុ ាំបទកនុង្ណៈននោះនហើយឬ?” 
 រ ី“មិនកមនដូនច្នោះនទ នលាកប រ់ ន្ទ្សតីដបទនទៀរកដលលអជាង រាន់ នបើជាងក៏មាន

គ្នាក នម៉ៃច្ក៏នលាកមិនរស ញ់?” 
ប រ់ “្ញុ ាំបទ សូមនផញើជីវរិច្ាំនពាោះ ុន ករមួយប៉ៃុនណ្តណ ោះ” 
 រ ី“នបើនលាក ប រ់ នៅកររបកាន់ដូនចាន ោះគ្ង់ករឃ្លវ ងរ ាំងអស់មិនបនអវីនឡើយ”។ 

នលាកប រ់ រល់រច្ក ក៏នរកាកនដើរវលិវល់ករកនុងបនទប់ន ោះ ររិោះរោិះរកសមតនិីយាយ  ង 
 រ ីនដើរនៅឯបងអួច្នចាលកភន ករកនឡកនមើលនៅឯនរកាយផទោះ ចា ាំនមើល ផលូវនៅចិ្ររ របស់  ង
នោយនឹករ ាំខានចិ្រតនឹង ប រ់ កនមាល ោះននោះជាពន់នពក។ 

ឯនលាក ប រ់ ន ោះក៏នដើរនៅឈរពាាំងពីខាងមុ្ ង នហើយនិយាយថា “ ្ញុ ាំដឹង
នហើយ នហរុអវីបន  ុន មិនរស ញ់្ញុ ាំ”។ 

ឯ ង រ ីឈរនៅករនសងៀម របរិ ងមិនររូវការស្វត ប់សមតីវាចាប រ់ន ោះនឡើយ។ 
ប រ់ “ ុន មិនរស ញ់្ញុ ាំ នរពាោះ  ុន មានរួមនុសសកដល  ុន រស ញ់រួច្នៅ 

នហើយកមនឬនទ?” និយាយនសើច្នោយកិរយិាច្ាំអកច្ាំទយ។ 
 រ ីងាកខាវ ប់មកមួយរ ាំនពច្ ្ឹ ងណ្តស់កដលនគ្និយាយមិនករកងចិ្រត ងនស្វោះ

នឡើយ នហើយនិយាយនច្ញនៅជា  “របយ័រននលាកប រ់មនុសសកដលនលាកថាន ោះគឺ្
នរណ្តា៎ ? កុាំនរបើសមតីឈាល នពានមកនលើ្ញុ ាំខាល ាំងនពកណ្ត!”។ 
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នលាកប រ់ កាន់ករនសើច្ខាល ាំងនឡើងនទៀរនហើយថា “្ញុ ាំមិនឈាល នពានបងាក ច់្ ុន 
អវីនទ រាន់ករនិយាយថា  ុន មានគូ្រសកររបស់  ុន រួច្នៅនហើយ ្ញុ ាំនឹងរបប់នឈាម ោះឥឡូវ 
ក៏បន”។ 

 រ ី“នរណ្តហឺុោះ”  ងសួររ ាំង្ឹង។ 
ប រ់ “គឺ្នៅចិ្ររ ន ោះឯង ! កមន នៅចិ្ររវានកមងកនមាល ោះរូបរសស់ សមតីកផអម 

ករវាទីទល័ រកដូច្មនុសសសុាំរននគ្ កមននទ!” (ថានហើយក៏នសើច្កាអ កកាអ យ)។ 
 រ ី “នលាកអួរ្លួនវនិសសវសិ្វលយា៉ៃ ងណ្តបនជាហា ននិយាយ សងករ់សងកិន បនតុោះ 

បងាអ ប់នគ្យា៉ៃ ងននោះ នបើទុកជានគ្ទីទល័រកក៏ទីទល័កររទពយសមបរតិរបក់ មាស ករគុ្ណ  
សមបរិតសុ្ភាពនរៀបរយជាសុភាពបុរស ជាកូនរបុសកមន ៗ ន ោះនៅ ចិ្ររ មានសពវរគ្ប់ 
ឯ្លួននលាកមានកររបក់មាសកមននហើយ នលាកអាច្ទិញដូរ របស់អវីបនតមររូវការ ករ 
នលាកមិនអាច្យករបក់មកទិញនសច្កតីនសនហារបស់្ញុ ាំ បននទ! នលាកមានរបក់មាស កដល 
នៅចិ្ររាម ន កររបស់កដលនៅចិ្ររមាន នលាកមិនមាននស្វោះនឡើយកមនឬនទ!” 

ប រ់ “ចុ្ោះ្ញុ ាំមានអវី? នៅ្វោះអវីនទៀរ?” 
 រ ី“សុភាពបុរស និងសភាវៈជាកូនរបុស”។ 
ប រ់ “ក៏ននោះមិនកមនកូនរបុសនទឬ?” 
 ង រ ីនសើច្ច្ាំអក ឱ្យនហើយវាចា “ររូវនហើយ ករនលាកប រ់ រាន់ករមាន 

រាងកាយ ជាកូនរបុស ករចិ្រតរបស់នលាកប រ់ ខាល ច្នលើសរសីនៅនទៀរកមននទ?” 
ប រ់ “ខាល ច្នលើសរសីនៅនទៀរ” និយាយផទួនពាកយ នហើយសួ រនៅរ ាំង្ឹងថា 

“ចុ្ោះនហរុ អវីក៏ ុន ហា ននិយាយរបមាថ្ញុ ាំដូនច្នោះ?” 
 រ ី“្ញុ ាំឥរមាននិយាយរបមាថខាររនអវីនលាកនទ ករនិយាយតមររង់នទនរើ នលាក 

នភលច្នហើយឬ កាលនចារបលន់នៅ កណ្តត លបរព អនកណ្តហា ននច្ញនៅរទល់ ជាមួយនចារ? 
នហើយអនកណ្តររ់នៅពួនយកកររពោះអាយុនៅនរកាមរថយនត?” 

ប រ់ “្ណៈន ោះវាាម នកា ាំនភលើងនៅនឹង្លួន្ញុ ាំនទ  ុន ក៏ដឹងរស្វប់នហើយ” 
 រ ីនសើច្នហើយថា “នបើទុកជាមាន ក៏មិនហា នបញ់កដរ មនុសសកមាល ច្កបបននោះ

ករររ់បរនជើងសរពារឱ្យរួច្្លួនប៉ៃុនណ្តណ ោះ!” 
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នលាកប រ់ កាលររូវ សមតរីសីរបមាថនមើលងាយដូនច្នោះ ក៏នបើកកភនក រកន រ
រច្ន រ ្ឹងជាខាល ាំង រួច្ចាប់បដ ង  រ ីរ ាំងពីររច្បច់្កណននហើយរបប់ថា “ឈប់
និយាយនទៀរ ្ញុ ាំនឹងសងសឹកអាំនួរ ុនឥឡូវននោះឯង” 

 ង  រ ី្ាំរលាស់នច្ញជារបញាប់ ករនលាកប រ់កាន់កររច្បច់្ ខាល ាំងនឡើងនទៀរ 
នហើយរសវានអាប ងផង 

 រ ី “កលង្ញុ ាំ! នលាកប រ់ នលាកមា នអាំណ្តច្ដូច្នមតច្បនហា ននធវើដូនច្នោះ ហឺុោះ !” 
( រ ីករសកនឡើង)។ 

ប រ់ “មិនអួរនទ ករហា ននធវើ នរពាោះរស ញ់នទនរើ ! ឱ្យ្ញុ ាំនថើបនោយរសួលនៅវញិ” 
នហើយ្ាំរបនអាប  រកីណន  ង រ ីក៏្ាំបរមោះនពញកមាល ាំង នៅជាច្ាំបប់របចាប់ាន  
អឹកធឹកនឡើងរល់កររវ របនទប់រនបើក នច្ញនលច្រាងកាយ នៅចិ្ររ សទុោះ បញ់ររង់សាំនៅ 
នៅនលាក ប រ់ ចាប់កន្ទ្ ត ក់នលាក ប រ់ ន ោះនច្ញ នលាកប រ់ ភាល រ់ច្ាំណ្តប់ 
មិនបនការពារ្លួន នទើបររូវនៅចិ្ររោល់ដួលផាង ច្ន្ទ្ងាក ង នៅកនុងបនទប់ន ោះឯង។ 

ចិ្ររ “អារកក់អីនមល៉ៃោះ អនកបទននោះ !” នៅចិ្ររ គ្ាំរាមខា ាំនធមញ របុងនឹងនលារនៅ 
កថមនទៀរ ករ ង  រ ីចាប់បដរន់ នហើយហាមថា “ប៉ៃុណណឹ ងបននហើយ ចិ្ររកុាំកថមនទៀរ”។ 

នលាកប រ់ សទុោះនរកាកនឡើងរបុងនលារមកសងសឹក វញិ រស្វប់ករ ហលួង ររន
សមបរតិ និងនៅកកផាន់ នដើរចូ្លមកកនុ ងបនទប់ននោះ នទើបនលាកប រ់ ន ោះទច់្ ង៉ៃក់ 
នលាកហលួង ងាកនៅនមើលមុ្នៅចិ្ររ នហើយកបរមកនមើលមុ្នលាកប រ់ នោយ នលាក
មាននសច្កតីនងឿងឆងល់ណ្តស់នទើបនលាកសួរថា “នកើរនរឿងអី នៅចិ្ររ នទើបមានសូអឹក ធឹក
នសទើរ ករនឹងធាល យជញ្ជ ាំងផទោះ?” 

នៅចិ្ររមិននឆលើយ រស្វប់ករ រ ី  សទុោះនៅនអាបឪពុក នហើយថា “ប៉ៃ  នលាក ប រ់
ន ោះអារកក់ណ្តស់”។ 

ហលួង “វានម៉ៃច្ នលាកប រ់នធវើអី?” (នលាកហលួងសួរកូន) 
 រ ី “ច្ាំបប់្ញុ ាំ នរាោះលអបន នៅចិ្ររ ចូ្ លមករន់កុាំអី!” ថានហើយ ងយា្ំ សបឹ្សួល

យា៉ៃ ង ាន ន់ាន ញ់កនុងចិ្រតជាទីបាំផុរ។ 
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នលាកហលួង ទទួលស្វត ប់ ពាកយកូននទើបនដើរចូ្លនៅជិរនលាកប រ់ន ោះ នហើយ
និយាយថា “នហរុអី ក៏នលាកហា ននធវើអាំនពើរច្ន ងខាងនោយឥរនអៀនខាម ស់ដូនច្នោះ ្ញុ ាំបទ
នសពគ្ប់នឹងនលាក នោយនជឿ ទុកចិ្រតថានលាកជាមនុសសលអជាកលាណមិរតរបស់្ញុ ាំ ឥឡូវ
នលាកកបរជារបសនងសងគុ្ណ្ញុ ាំនោយសកមមភាពដូនច្នោះ ននោះលមម ឈប់នសពគ្ប់រាប់រកាន
ពីបថងននោះរនៅ”។ 

នលាកប រ់និយាយសមតីទន់នៅរក ហលួងររនសមបរតិថា “្ញុ ាំបទ បនជា ្ុសនៅ
នហើយ សូមនលាកអរ់នរសឱ្យមតងចុ្ោះ”។ 

នលាកហលួង នធវើជានសើច្នស្វោះកនរកាោះ នហើយថា “នលាកប រ់ បនដឹងថា ្លួន្ុស
ន ោះ វាហួសនវលានៅនហើយ ករនណហើ យចុ្ោះ ្ញុ ាំ មិនរបកាន់នរសបពរអ៍វីនទ ររង់កដលនលាកមក 
នធវើនលមើសនលើ្ញុ ាំជាទមងន់កនុងរាននោះ ្ញុ ាំអរ់នរស ឱ្យ ករនយើងររូវកលង ស្វគ ល់រាប់អាន ាន នៅ
នទៀរ ដបរិអាំនពើកដលនលាកបននធវើននោះវាអារកក់អបល័កខណ៍គួ្រអាមា៉ៃ ស់មុ្ណ្តស់ ករកាល
នបើនលាកដឹង្លួនថា្ុស នុោះនា៎ ! រវ រនច្ញ សមគួ្រករ នលាកនដើរនច្ញនៅ កុាំបីចូ្ល មកវញិ
នទៀរឱ្យនស្វោះ! នលាកហលួងថានហើយ ក៏កបរនច្ញនៅរកនៅកកផាន់នហើយរបប់ ថា 
“្ញុ ាំនឹកស្វត យណ្តស់ កនុងរពឹរតិការណ៍កដល នកើរនឡើង អមាញ់មិញននោះ ”។ 

នៅកក ផា ន់ មិននិយាយថាដូច្នមតច្ នដើរសាំនៅ នៅរកនលាកប រ់ ទោះស្វម រិច្ៗ 
នហើយថា “នៅនលាកប រ់ កុាំបីរូ ច្ចិ្រតនរមនសសអវី! នរពាោះអាំនពើកដលនលាកបននធវើមក
ននោះ ជាការ្ុសពិរ” នហើយក៏ដឹកបដនលាក ប រ់។ នលាកប រ់នអាន មុ្នដើរនច្ញតម 
រវ រន ោះនៅ។ ខាងឯនលាកហលួ ង ក៏មិនបនបតឹងផតល់កដលជាការរ នរឿងរា៉ៃ វឱ្យកវងឆ្ង យរនៅ
នទៀរ នោយនលាកនឹកថាជានរាោះថាន ក់រ បស់នលាក និងបុររីរបស់នលាកនទើបនសលោះ នរឿងននោះ
ទុកររឹមប៉ៃុនណណោះ។ 

នវលារពលប់ចូ្លយប់សនធា រពោះច្ន្ទ្ ទ រោះនឡើងពីបូពា៌ា ទិស យា៉ៃ ងររច្ោះររច្ង់ 
រពឹរតិការណ៍ កដលនកើរនឡើងពីនពលរនសៀល មិនរន់រលុបបរ់ពី្ួរកាលរបស់នៅចិ្ររ។ 
នវលាន ោះ នៅចិ្ររ កាំពុងអងគុយបកណត រចិ្រតនៅតមអារមមណ៍ កដលគិ្រនឹក នៅ រនបៀងផទោះ  
នចាល កភនករកនឡកនមើលនៅនលើនម  ន ើ ញពពកមួយដុាំធាំកាំពុង អកណត ររកសរ 
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នៅទិសខាងនកើរ ស្វត ប់ សនមលងសលឹកនឈើឮសូររបវៗ កដលររូវ្យល់ បក់។ សុន្ នៅខាង
ផទោះជិរខាង ក៏រពុសគឹ្កកង នហើយករសកលូយា៉ៃ ងលនលង់លន ល ច្។ 

នៅចិ្ររ ក៏ចាប់ភលឹកនឹកដល់ឪពុក កដលអនិច្ចកមមនៅហាក់ដូច្ជានៅថមីៗ នឹក នឡើង
នវលាណ្តទឹកកភនកក៏ហូរសរស្វក់មកនោយមិនដឹង្លួនរបណ នហើយនឹករលឹក ដល់បណ្តត ាំ 
របស់ឪពុក មុនកដលបនលោះបង់ នលាកននោះនៅ នៅចិ្ររ គិ្រន ើញថា្លួន របស់្លួនឯង 
ពិរៗ ្ាំត ាំង្លួនរបណនឡើងមកននោះ គិ្រនៅគិ្រមកគ្ាំនិរ នៅចិ្ររ ជាប់នៅនទើនលើរូប 
 ង ររី ាំងអស់  ង រកីរមួយកដលអាច្ជួយញុាាំងជីវរិរបស់នគ្ ឱ្យរសស់បស់ ផូរផង់ 
នៅមុ្ របសិននបើកបរ ជាមិនសនរមច្ដូច្បាំណង ជីវរិរបស់នៅចិ្ររ នសទើរករនៅជានស្វោះ 
សូនយឥររកីរាយនឡើយ ករនគ្នជឿជាក់កនុងនសច្កតីនមររី នសនហារវាង រ ីនិង្លួននគ្ជាទី បាំផុរ 
នឹកដល់ររង់នណោះ នៅចិ្ររក៏ញញឹមប៉ៃរបឹមករមាន ក់ ឯង នហើយនគ្នរកាកនឡើងនដើរ 
ចូ្លកនុងបនទប់ របោះ្លួននដកនលើពូកខាន ររូច្ កដល ង រនីដរ ឱ្យនោយបដរបស់ ង ទមាល ក់
មុងរញភួយមកដណត ប់ របុងស្វម ររីនឹងនដកឱ្យលក់សបាយ។ 

អកាសន ោះនវលាយប់នរៅនៅ នៅរសុកបបប៉ៃលិនររជាក់ ខាល ាំងបនតិច្ បផទនម រសឡោះ 
របសចាកពពក ដួងច្ន្ទ្នទហាក់ដូច្ជាបកណត រនៅនលើកាំពូលភនាំបបប៉ៃលិន បញ្ច ាំងពនលឺ  
សស្វអ រ ស្វច្ចូ្លតមច្ន ល ោះបងអួច្មាន្យល់រ ាំនភើយៗ បក់ចូ្លមក ប៉ៃោះនឹង ក្សមុងរវចិ្ៗ 
សូរស័ពទកឆករពុសនិងសូរលូនៅករឮមិនោច់្សនមលង។ នៅចិ្ររនដក សមលឹងនមើលដួងច្ន្ទ្នទ 
នហើយនធមច្កភនកជិរករនឹងនដកលក់នៅនហើយ។ 

ប័ុង! ប័ុង! សូរកា ាំនភលើងលាន់នឡើងនៅកកបរខាងបរនិវណផទោះ ដូច្ជាោស់ នៅចិ្ររ 
កដលជិរ លក់ ឱ្យភាញ ក់នឡើងវញិ នហើ យនគ្បនសទុោះនរកាកនឡើងយា៉ៃ ងរបញាប់របញាល់អងគុយ
ចា ាំស្វត ប់ឱ្យជាក់ច្ាស់ នរើមាននហរុអវីនកើរនឡើង ? កភនកសមលឹងនមើលកា ាំនភលើងកដលពយួរនៅ 
នឹងជញ្ជ ាំងខាងកាលដាំនណក ជារបស់កដលហលួងររនសមបរតិ ឱ្យទុកបងាក រអនតរាយ សងប់ 
ស្វង រ់នៅមួយរសបក់។ ប័ុង ! ប័ុង! ប័ុង! ប័ុង! សូរក៏លាន់ឮនឡើង នទៀរជានរច្ើនណ្តរ់។ 
នៅចិ្ររ ក៏សទុោះនរកា កនឡើងចាប់កា ាំនភលើងសទុោះចុ្ោះពីផទោះមករស្វប់ ករន ើញនភលើងភលឺរ ទ លអស់ 
រ ាំងភូមិ នទើបររ់នៅផទោះពួ កកមមករ ក៏ន ើញពួកកមមកររួមផតុ ាំ ាន  ្លោះកាន់កា ាំនភលើង ្លោះកាន់លាំ 
កពង ្លោះកាន់ោវរបុង្លួនជានរសច្ សូរកា ាំនភលើងលាន់ឮនរច្ើននទៀរជានរច្ើនណ្តរ់ រពមរ ាំង 
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សូរនហា ររបស់ពួកនចារយា៉ៃ ងអឹកធឹកបនតិច្ រស្វប់ ករឮសូរករសកនអោះៗនៅនលើផទោះធាំ នៅ ចិ្ររ 
ចា ាំច្ាស់ថាជាសនមលងរបស់ហលួង។ 

“អាពួកននោះអារកក់ណ្តស់ វាន ើញផទោះណ្តមានរទពយសមបរតិវាករង  ាំបកសពួកវាចូ្ល
បលន់” ននោះជាសនមលងតសុន អនកបររថយនតឮនលវើយៗ មកតម្យល់។ 

នៅចិ្ររ ដឹងរបកដជាមានពួកនចារចូ្លបលន់ ក៏ ាំពួកកមម ករ នច្ញ នៅសាំនៅផទោះ
ធាំយា៉ៃ ងរួសរាន់ ក៏រស្វប់ករន ើញពួកនចារជានរច្ើន កាំពុងរបវានតងរបងភូមិ នឡើងចូ្លមកកនុង 
ភូមិសឹងមានអាវុធរគ្ប់បដ នហើយក៏ ាំពួកកមមករនៅរបយុទធនឹងពួកនចារ យា៉ៃ ងមឺុងមា៉ៃ រ់។ 

ការរស ូរវាងពួកនចារ និង ពួកកមមករសុទធករមានអាវុធរគ្ប់បដរ ាំងសងខាង កាន់ករ
ខាល ាំងនឡើងៗ ដល់ថាន ក់របឡូកាន មិនគិ្រស្វត យជីវរិនរៀង្លួន។ ឯនៅចិ្ររ កអប នឹងនដើមនឈើ 
មួយនដើម ជាទីកាំប ាំងនលើកកា ាំនភលើងបញ់រាំរង់នចារមាន ក់ ដួលផាង រនៅនោយ រាប់កា ាំនភលើង 
មួយរាប់ដាំបូង ១រាប់នទៀរ ររូវនចារមាន ក់នទៀរកាន់ោវ នៅបដរ ាំងពីរ ដួលនៅនទៀរ 
្ណៈន ោះសូរករសកនហា  សូរកា ាំនភលើង សូរថងូ ររបស់អនក កដលររូវរបួស ក៏លាន់ឮកងរ ាំពង 
នៅរ ាំងភូមិ។ 

នៅចិ្ររ ទុកបនណ្តត យ ឱ្យពួកកមមកររទល់នឹងពួកនចារនៅខាងនរកាយ ្លួនឯង
នោោះបដសទុោះររ់នឡើងនៅនលើផទោះធាំ នគ្បនឮសូរសនមលងរស ូយា៉ៃ ងអឹកធឹកនៅ បនទប់ទទួលនភញៀវ 
ក៏ សទុោះកភលរចូ្លនៅរស្វប់ករន ើ ញនចារ មាឌធាំនមម គ្ាំរលឹមាន ក់ ចាប់ រកវារ់នលាកហលួង ដួលឮ 
សូររា ាំងនៅកណ្តត លកលវងបនទប់ន ោះឯង។ 

នៅចិ្ររ ករសកនឡើងថា “អាផាន់ អាជានៅកកនចារឬ? អារ ាំពួកនចារមកបលន់ឬ?” 
អាផាន់ ជាមហានចារចិ្រតទមិឡ ខា ាំ មារ់សាំនញញនធមញសស្វញ ច្ជាយកា រប នៅថា 

“នអើអញ! ននោះអញររលប់មកសងសឹកអាវញិឱ្យរន់ចិ្រតនហើយ យករបូងរ ាំង អស់របស់ 
នៅហាវ យអានៅផង”។ 

នៅចិ្ររ ខា ាំនធមញរកឺរ នហើយនលើកកា ាំនភលើងររមង់ នហើយនិយាយថា “អាននោះ មិនយក
នទឬ” នហើយបញ់ប័ុង សាំនៅនដើមរទូងមហានចារមួយណ្តរ់ ករមហានចារបវច្ាំណ្តប់រាប់កា ាំ 
នភលើងររូវករចុ្ងសក់ធលុោះជញ្ជ ាំងនៅ នហើយវាសទុោះកភលរោល់្លួននៅ ចិ្ររ ប៉ៃោះយា៉ៃ ងខាល ាំង នៅ 
ចិ្ររ ភាល រ់ច្ាំណ្តប់ដួលផាង ច្ន្ទ្ងាគ ង កា ាំនភលើងរបូរនៅនៅនកៀន ជញ្ជ ាំង ករនៅចិ្ររ ក៏បវ ច្ាំណ្តប់ 
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មនីមាន នរកាកនឡើងសទុោះកភលរោក់មហានចារវញិមួយបដដាំបូងររូវថាគ មកកបរគុ្មពររនច្ៀក ញុា ាំង
មហានចារឱ្យនរទរថយធាល នៅមាខ ង នៅចិ្ររ សទុោះ នៅោល់មួយបដកថមនទៀរ ករកបរជា ររូវ
មហានចារវារ់មួយបដ ររូវខាងនលើររបកកភនក ខាងនឆវង រាងកាយរូច្នសតើង របស់នៅ ចិ្ររ 
ក៏វលិខាញ ល់នៅប៉ៃោះនឹងជញ្ជ ាំងផទោះ មហានចារ សទុោះមកនឹងកថមយា៉ៃ ងនពញទាំ ហឹងកដរ ករ
នៅចិ្ររ នគ្ច្ផុរនៅបនតិច្ នទើប នធវើឱ្យមួយបដនលើកនរកាយយា៉ៃ ងដាំណាំ របស់មហានចារននោះ
ររូវជញ្ជ ាំងផទោះឮសូររា ាំង នសទើ រកបកធាល យនច្ញនៅ។ មហានចាររលាស់បដ ជារបញាប់
ក៏រស្វប់ករប៉ៃោះនឹងកណ្តត ប់ បដរបស់នៅចិ្ររ យា៉ៃ ងធងន់ររង់បបូរមារ់នច្ញឈាមខាច យ ករ
មហានចារចិ្រតមុររាន់ករនរទរនៅបនតិច្ ក៏សទុោះចូ្លមកោក់នៅចិ្ររវញិ។ នៅចិ្ររ 
នតងថយនរកាយពីរបីជាំហាននោយនឹកនសញើបនឹងកណ្តត ប់បដយកសរបស់មហានចារ កដលអាច្
ផតួលមនុសស ធមមតររឹមមួយបដ ៗប៉ៃុនណ្តណ ោះ។ មហានចារររ់ផា ាំង សាំនៅ កញ្ចឹ ងកនៅចិ្ររ។ 
នៅចិ្ររ នគ្ ច្ផុរនទើបនគ្របនៅវញិនឹងនៅអីមួយនៅកនុងបនទប់ន ោះ មហានចារនលើកបដ ការ់
នៅអីបក់របវ នហើយមហានចារសទុោះចូ្លមកនទៀរដូ ច្ជារកបីបរព។ នៅចិ្ររ ថយនៅប៉ៃោះ
ជញ្ជ ាំងរស្វប់ករនជើងនៅជាន់នលើកា ាំនភលើងនទើបរបញាប់ចាប់កា ាំនភលើងនឡើងផគងនលើស្វម  នហើយ
នកោះបកសាំនៅនដើមរទូងមហានចារកដលសទុោះរកទីរករចូ្លមកនទៀរ ប័ុ ង! បរ់កផសងរាងកាយ
សនមប ើមដូច្រកបីបរពបនមហានចារ ដួលនរគ្ងនដកសតូកសតឹង នៅ កនុងបនទប់ន ោះឯង។ 
លុោះនៅចិ្ររ ន ើញម ហានចារអស់ឫទវិអាំណ្តច្នឹងនរកាកមកស ូបននទៀរ នទើបងាក នៅ
ពិនិរយនមើលនលាកហលួងររនសមបរតិ កដលនដករសប៉ៃ បកនុងបនទប់ ន ោះកដរ នលើកកាល ោក់
នលើនៅល នហើយចាប់អរងួន នលាកហលួ ងក៏នបើកកភនកនឡើងនហើយសួរ្ាវៗយា៉ៃ ងអស់កមាល ាំងថា 
“អាផាន់ នៅណ្តនហើយ?” 

ចិ្ររ “ស្វល ប់នហើយរននរបស រពោះនរជរពោះគុ្ណលមមមានកមាល ាំងនរកាក អងគុយបន
ឬនទ?”  

ហលួង “លមមអងគុយបន ្លួន្ញុ ាំមិនជាអវីនទ រាន់ករអស់កមាល ាំងណ្តស់ អាឆកួរននោះ វាចាប់
ឯង នបកនសទើររបកាច់្!”។ 

ហលួងររនសមបរតិ និយាយមិនរន់ផុរពា កយរស្វប់ករឮសនមលងរសីករសកនឡើងយា៉ៃ ង
ខាល ាំង ហលួងររនសមបរតិ នបើកកភនករកន រ ចា ាំច្ាស់ជាសនមលង  រ ីបុររីរបស់ នលាកក៏ររូវពួក 
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នចារចូ្លលុកលុយកដរ។ ឯនៅចិ្ររ្លួនឯងអស់កមាល ាំងជិរដួលនៅនហើយ រាន់ករឮ សនមលង
ន ោះករសកនឡើង ក៏នកើរកមាល ាំងមឺុងមា៉ៃ រ់ដូច្នតនឡើង កមួយរ ាំនពច្នទើបនគ្សទុោះនលារ 
នឡើងនៅបនទប់ថាន ក់នលើចូ្លដល់ដាំនណក រមួីយរ ាំនពច្ រស្វប់ករន ើញបុរសកនមាល ោះ កាំពុង
ច្ាំបប់របវាយរបរប់នឹង ង រ ីនៅចិ្ររ សទុោះកភល រ ចាប់កន្ទ្ ទ ក់រាងកាយបុរសន ោះ នច្ញ
បននោយងាកមកឯរនបៀង មិនដូច្កាលរស ូ នឹងមហានចារន ោះនឡើយ។ 
នៅចិ្ររ ករសកគ្ាំរាមថា “អាប រ់ អាហា នពុោះពារចូ្លដល់ទីននោះឬ?” 

ប រ់ “អាចិ្ររ អញនឹងបញ្ជូ នវញិ្ដ នរបស់អាឯងនៅឋាននរកឥឡូវននោះឯង ” 
ប រ់ ករសកគ្ាំរាមរបមកវញិនហើយចា ប់ហូរកា ាំបិរនសនៀរនលើកចាក់សាំនៅនដើមរទូង
នៅចិ្ររ នៅចិ្ររ ក៏នគ្ច្ផុរ្ុយនៅ នទើបនគ្ជូនមួយកណ្តត ប់បដសាំនៅច្ាំររបក កភនកប រ់
ទុច្ចររិ ករមួយបដ ក៏ដួលរសប៉ៃ បនៅទីន ោះឯង។  ង រកីរសកភាល រ់ សនមលងនោយនសច្កតី
ភិរភ័យរស ាំងកា ាំង។ 

នៅចិ្ររ សទុោះនៅបី ង រ ីចូ្លនៅកនុងបនទប់នហើយថា “្ញុ ាំនឹងកបបលិវាឱ្យ នរសច្ឥឡូវ 
ននោះឯង” ថានហើយនៅចិ្ររ ររ ឡប់នៅវញិជារបញាប់ ឯប រ់ ន ោះ្ាំ ទប់ទល់អាតម  
នរកាកនឡើងនងងងាងដូច្កល ររូវមនតសណតាំ របស់ហនុមាន។ នៅ ចិ្ររ សទុោះកភលរចាប់កអាវ 
ប រ់ ទុច្ចររិន ោះនលើកនឡើង សទួយនហើយគ្ាំរាមថា “ននោះសរមាប់  ង រ ីនហើយោក់ 
មួយបដយា៉ៃ ងធងន់ររង់ច្ងាក ប រ់ទុច្ចររិន ោះ ក៏ដួលផាង រច្ន្ទ្ងាគ ង នៅនទៀររួច្ចាប់កាល 
សទួយនឡើងនទៀរ នហើយករសកថា “ននោះសរមាប់អញ” នហើយោក់មួយបដច្ាំបាំពង់ករាងកាយ 
របស់ប រ់ទុច្ចររិក៏របសចាកវញិ្ដ ណ រពមរ ាំងោក់ មួយនជើងយា៉ៃ ងដាំណាំ  រាងអសុភ 
ក៏អកណត រធាល ក់ចុ្ោះមកនលើដីឮសូររា ាំង ជាអវស្វនបនជីវរិរបស់ប រ់ ទុច្ចររិចិ្រតអារកក់
ន ោះ។ 

កាលមហានចារជាធាំរ ាំងពីរ ក់ស្វល ប់នហើយ ឯពួកនចារ ជាបរវិារក៏កបកខាច រ់ខាច យ 
ររ់ចូ្លបរពអស់នៅ។ ្ណៈកដលពួកកមមករនដញពួកនចារររ់ ខាច រ់ខាច យចូ្លបរពន ោះនៅ 
ពួកកងរកកវលក៏មកដល់ នហើយជួយនដញពួកនចារខាងនរកាយពួកកមមករនៅកដរ ករឥរចាប់
បន នចារមាន ក់នស្វោះ នវៀរករពួកនចារកដលររូវរបួសជាទមងន់ នដកនៅកនុងភូមិន ោះ ករ
ប៉ៃុនណ្តណ ោះ។ 
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ដល់រពឹកនឡើង ហលួងររនសមបរតិ ចារ់ ឱ្យនមធាវបីតឹង រកសួងរាជការតមច្ាប់ អាំពី
នហរុនចារកមមកដលនកើរនឡើងកនុងយប់ននោះសពវរគ្ប់។ 

 
វគ្គទី៧ អ្វស្ងន 

រពឹកនឡើងហលួងររនសមបរតិ បននៅពួកកមមកររ ាំងអស់មករបជុាំាន  នហើយបនជប់
នលៀង អាហារនភាជននដើមប ី សកមតងនសច្កតីនររកអរ ច្ាំនពាោះកមមករកដលមាន ចិ្រតនស្វម ោះររង់ 
ជួយការពារយា៉ៃ ងមឺុងមា៉ៃ រ់លុោះរតករមានជ័យជាំនោះពួកនចារ នហើយ នលាកអនុញ្ដ រឱ្យពួក
កមមកររ ាំងអស់ឈប់សរមាកនធវើការមានកាំណរ់៣បថង។ នរកាយ នពលកដលពួកកមមករ
 ាំាន លានលាកហលួងនៅសរមាករាងកាយដបរិសុទធករអរ់ងងុយនឹងននឿយហរ់អស់កមាល ាំង 
រ ាំងអស់ាន ។ នលាកហលួង ក៏នៅ សរមាករាងកាយកដរ នហើ យនលាករ ាំពឹងគិ្រដល់គុ្ណ
បាំណ្តច់្នផសងៗ និងនស ច្កតីនស្វម ោះររង់របស់នៅចិ្ររ នោយ សពវរគ្ប់នៅ ក៏ន ើញថា 
នគ្មាននមររីចិ្រតនស្វម ោះររង់ ស ូយកជីវរិ្លួនមកបតូរនដើមប ី ជួយជីវរិនលាក និងជីវរិ បុររនលាក 
ពីររាមកនហើយ សុទធករអាសននធាៗំ ។ មួយនទៀរនលាករជាបថា នសច្កតីសនិទធស្វន ល រវាង
បុររីនលាក នឹងរូបនៅចិ្ររន ោះនស្វរនទៀរ នលាកក៏បនដឹងច្ាស់ថា មិនអាច្ នឹងបរមាស់
ពរងារ់ឱ្យោច់្ាន បននទ នលាកហលួង គិ្រមកដល់ររឹមននោះ នទើបនៅ បុររីនលាកឱ្យនៅ
នៅនៅចិ្ររមក នឹងនិយាយការសាំខាន់មួយ។ 

នៅចិ្ររក៏នដើរចូ្លនៅកនុងបនទប់ទទួលនភញៀវ ្ណៈន ោះហលួងររនសមបរតិ កាំពុង អងគុយ
កផអក នលើនៅអីមួយធាំ នៅចិ្ររ ក៏នដើរចូ្លនៅនោយនសច្កតីនារពនហើយ ជរមាបថា “រន
នរបស ្ញុ ាំបទមកនហើយ”។ ឯ ង រ ីក៏ឈរកអបស្វត ប់នៅខាងមារ់រវ របនទប់។ 

្ណៈន ោះ  យចិ្ររ ភ័យផង អរផង នឹកភ័យករកងនលាកបនដឹងនរឿងរបស់្លួននឹង 
 ង រ ីនហើយនឹងបនណត ញ្លួននច្ញពីផទោះន ោះនៅ នឹកអរករកងនលាក នររកអរនឹងការរ 
ទល់យា៉ៃ ងមឺុងមា៉ៃ រ់ លុោះរតករផាត ច់្ជីវរិមហានចារបង់ដល់នៅពីរ ក់កាលពីយប់មិញននោះ 
នទើបនគ្្ាំរបឹងការ់ចិ្រត និយាយសួរនៅនលាកវញិនទៀរថា “នរឿងអវីរននរបស?” 

នលាកហលួង រគ្កហមរិច្ៗ នហើយថា  “នរឿងនសច្កតីាប់គួ្រនឹងគុ្ណបាំណ្តច់្អនកឯង
ហនឹងណ្តា៎ ”។ 
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នៅចិ្ររ ឫពាកយននោះ បនធូរចិ្រត ដូច្នគ្នលើកភនាំនច្ញពីរទូង។ នលាកហលួង និយាយ
នោយទឹកសមតីនច្ញនៅនោយនសច្កតីនមតត ករុណ្តថា “្ញុ ាំររូវកររបគុ្ណ អនកឯង្លោះឮនទ?”។ 
ចិ្ររ “មិនបច់្នទរននរបស ្ញុ ាំបទបននធវើការរគ្ប់យា៉ៃ ងននោះ មិនបនរបថាន ការរបសនង 
អាំពីរពោះនរជរពោះគុ្ណនស្វោះនឡើយ នរៅ ពីនសច្កតីនមតត ករុណ្ត ដូច្រពោះ នរជរពោះគុ្ណ 
សនន្ទ្ងាគ ោះដល់្ញុ ាំបទដល់សពវបថងននោះ ក៏លមមរគ្ប់រាន់នហើយ”។ 

ហលួង “មិនលមមនទ នៅចិ្ររ របរិ អនកឯងយកជីវរិ្លួនបតូ រ នសទើរករមិនរស់ពីរបី រាមក 
នហើយ! នលាកបងអង់មួយរសបក់ នហើយលាន់សមតថីា “នណហើ យចុ្ោះ! ចូ្រនិយាយ តមររង់ មក
នរើឯងររូវការអវី្លោះ?” 

ចិ្ររ “រននរបស! ្ញុ ាំឥរររូវការអវីនទ ្ញុ ាំ បទជាកូនឈនួលរបស់រពោះនរជរពោះគុ្ណ 
អាំនពើ កដល្ញុ ាំបទបននធវើនៅរ ាំងប៉ៃុ ម នសុ ទធករនធវើនោយនសច្កតីករញ្ដូ ករនវទី ច្ាំនពាោះ
រពោះនរជរពោះគុ្ណ ឥរររូវការបាំណ្តច់្រងាវ ន់អវីនឡើយ”។ 

នលាកហលួងនលើកបដហាម “មិនបច់្និយាយនវោះវាងឱ្យកវងនសច្កតីនទ ្ញុ ាំដឹងថាអនកឯង 
និយាយមិនររង់កមននទ?” 
នៅចិ្ររ ្ាំរបឹងការ់ចិ្រតការ់នថលើម និយាយរបនោយសនមលងជាប់ៗ “្ញុ ាំបទ ្ញុ ាំបទ ... សូមជាំ... 
ជរមាប...” 

នលាកហលួង និយាយការ់នឡើងថា “ប៉ៃុណណឹ ងចុ្ោះ ្ញុ ាំដឹងនហើយថាអនកឯងររូវការអវី ្ញុ ាំអាច្
រយចិ្រតររូវរ ាំងអស់ នណហើ យចុ្ោះ្ញុ ាំ ឱ្យរគ្ប់យា៉ៃ ងតមររូវការ” ដល់ររង់នណោះ នលាក នអាន
្សបឹ នឹងររនច្ៀក យចិ្ររ របប់ថា “ន ោះហនា៎! កដលអនកឯងររូវការច្ង់ បននសមើនោយជីវរិ 
កមននទ?” នលាកនលើកបដច្ងអុលនៅមារ់រវ រ។ 

នៅចិ្ររ នងងងាងនៅមួយរសបក់ នសទើរ ករមិននជឿររនច្ៀក្លួនឯងថា្លួនបនឮ
អមាញ់មិញននោះ កាលបនឮស្វម ររីក៏នអានរកាបនៅច្ាំនពាោះមុ្នលាកហលួង កថលងពាកយ
អរគុ្ណនរច្ើនជាអននកនោយបិរិនររកអរដ៏នលើសលប់ ករនគ្មិនអាច្ឮពាកយនពច្ន៍កដល
នៅចិ្ររ និយាយថាដូច្នមតច្នឡើយកនុង្ណៈន ោះ។ 

លុោះបនឫកសពារនវលាលអតមឬកសនហារាស្វន្ទ្សតនទើប ហលួងររនសមបរតិ ចារ់កច្ងនរៀប 
មងគលការអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង ងរកមុាំ រ ីបុររីនលាកជាគូ្នឹងនៅចិ្ររ។ នៅឱ្កាស 
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ន ោះនលាកបនអនញ្ជើញអនកមុ្អនកការរ ាំងអនករាជការ អនកជាំនួញរ ាំង ជារិក្មរ ជារិ ភូមា 
ចិ្ន យួន និង បរា ាំង សឹងមាន ច្ាំនួនកណនណ្តន់តន់តប់ នហើយ នលាកបនកច្កមរ៌ាក 
ឱ្យគូ្ស្វវ មីភរយិាថមី ជាងពាក់កណ្តត ល រទពយសមបរតិរបស់នលាក នរៅពីននោះ នលាកនៅមាន 
កមួយរូច្ៗពីរបី ក់នទៀរ សុទធករកាំរពាឪពុកមាត យរ ាំងអស់ កដលនលាក ររូវកថរកាទាំនុក
បរមុងរនទៀរ នហើយនលាកររូវកច្កមរ៌ាកឱ្យកូនកាំរពារ ាំងន ោះតមសមគួ្រផង។ 

លុោះអាំនណើ សកាលរមក គូ្ស្វវ មីភរយិារ ាំ ងពីរ ក់ ក៏បន នៅរួបរួមាន ជាសុ្
នកសមកានត រតករនកើរកូន ពូនជានៅ រវងសររកូលនរៀងនៅនហាង។ 

 
***ច្ប់នោយបរបូិណ៌ា *** 

 


