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កលេណះជេពលរេសៀលមួយមនេភលៀងធល ក់ខល ងំចែមលក។ ទិដឋភពេនកនុងខទមកល យជ

ងងឹតសលុប។ រសតីមន ក់អងគុយបេងកីយរបណសវ មី។ ៃដនងកន់មជុលអំេបះេដរប៉ះសេមលៀកបំពក់រែហក 
េដយអរសយ័ពនលឺពណ៌រកហមៃនចេងកៀងេរបងកត។ ជួនកលភពងងឹតេនកនុងខទមរតូវចងំជះបំភលឺ
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េដយរសមីេផលកបេនទ រែភលតៗ។  ទវ រនិងបងអួចរតូវបនបិទជិតខល ចទឹកេភលៀងសចចូលខទម េនសល់ែត
បងអួចដ៏តូចមួយ ែដលកុមរមន ក់កំពុងអងគុយសមលឹងេភលៀងធល ក់យ៉ងរសេងះរសេងច។ ទិដឋភពេន
ខងេរកខទមកមសត់េនះមនរសមីភលឺរសអប់ េមីលយលែ់តរសេមលសទុងៗរបសរុ់កខជតិ ែដលរគប់
ដណដ ប់េដយសរៃសេភលៀងពណ៌ទឹករបក់។ ពនលឺែភនករបសកុ់មរភលឺរសទន់េរបៀបដូចតំណក់ទឹកេភលៀង 
េហយីជនិចចកលែតងែតរកសសភពនឹងថកល ់ េដយទុកឲយអរមមណ៍អែណដ តរតែសតជំនួសវញិ។ 
ធមមជតិគឺជនមរបសកុ់មរេនះ េសតឯនិសសយ័របសេ់គក៏ហក់រុេំរសបេដយអតថន័យេឈម ះខលួន
ទងំរសុង។ កុមរធមមជតិមនឫកពសងប់សង ត់ សមតីមួយម៉ត់ៗមនតៃមលដូចមស។ េគចូលចិតត
េមីលេភលៀងធល ក់ េហយីចត់ទុកសំេឡងទឹកេភលៀងជតរនតីធមមជតិសំណពវចិតត។ រគេនះែភនករបស់
កុមរគិតែតសមលឹងេមីលេភលៀង ប៉ុែនតអរមមណ៍របស់េគកំពុងែតរសៃមដលទិ់ដឋភពមួយេនឯដងសទឹង។ 
កលពីរពឹកមិញធមមជតិេរសីបនរគប់េឈមីួយរគប់ពីទឹកសទឹងេនះ។ វមនរងមូលដូចជរគប់ឃល ី
និងមនពណ៌េខម រសិលដូចជេពរជនិល។ អរមមណ៍របសេ់គចំេពះរគប់េឈចីែមលកេនះ ហក់ដូចជ
សនិទធសន លនឹងគន រកយល់មិនបន េហយីមិនដឹងគិតេឃញីអវី េគរសប់ែតកត ប់រគប់ពូជេនះរត់េចញ
េទេរកខទមទងំកណដ លេភលៀង... 

កុមរមន ក់េនះគឺជរូបខញុ ំ។ េពលេនះខញុ ំបនរត់េទខងេរកយផទះ ែដលជទីវលដ៏លហេលហវ។ 
េនេរកមេភលៀងធល ក់ដ៏ែសនរង ខញុ ំយកបនទះឫសសមីនចុងរសួច េដីមបជីីកដីកប់រគប់ពូជរបស់ខញុ ំ
េដយកតីសងឃមឹថ នៃថងអនគតទីឋនេនះនឹងមនមលប់ដ៏រតជក់មួយជរបកដ។ កនលងែតបីៃថង
ប៉ុេណណ ះ កតីសងឃមឹរបស់ខញុ ំក៏ដុះេចញនូវពនលកដ៏េថល សមួយគួរឲយរសលញ់ពន់េពក។ គឺចប់ពីេពល
េនះមក ខញុ ំក៏ចប់េផតីមមនមិតតសរមប់និយយគន េលង។ េរៀងរលៃ់ថងខញុ ំេមីលែថពនលកេនះទុក
េសមីែកវែភនករបសខ់ញុ ំ។ ខញុ ំមនអរមមណ៍ថ េទវតបនរបទនរគប់េឈមីួយរគប់ដលខ់ញុ ំ េរពះចង់
ឲយខញុ ំមនកលយណមិតតមន ក់េនកនុងជីវតិ។ 

េពលេវលកនលងេទ ពនលកដ៏តូចមួយបនចេរមីនវយ័ចំេពះមុខខញុ ំ តងំែតពីមនសលឹកមួយ 
សលឹកពីរ រហូតដល់ែបកែមករតឈងឹរតៃឈ កល យេទជេដីមេឈមីួយេដីមដ៏រសសស់អ ត។ គម ន
អនកណមន ក់សគ ល់ថ េគជេដីមេឈអីវីេឡយី េហតុេនះខញុ ំក៏បនដក់េឈម ះឲយេគថ «ៃបតង» 
េរពះេគមនសលឹកពណ៌ៃបតងរសស់ែបលកអសស់លឹករុកខជតិផងទងំពួង។ មលប់ៃបតងរតជក់លហឹម រឯី
េដីមៃបតងក៏ធំរេលង អចឲយខញុ ំេដកែផអកយ៉ងកក់េកត ។ ខញុ ំឧសសហ៍េដកលក់េនេរកមេដីមៃបតង
ណស ់ រចួក៏ឧសសហ៍យល់សបតិេឃញីៃបតងេចះនិយយេលងជមួយខញុ ំេទៀត។ ចបំនកលៃថង
មួយេនះ ខញុ ំអងគុយែផអកេដីមៃបតងអនេសៀវេភរហូតលង់លក់ េហយីក៏សុបិនថ ៃបតងដស់ឲយខញុ ំ
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េរកកេឡងី េរពះេមឃជិតធល ក់េភលៀងេហយី។ ដំណលគន នឹងកតីសុបិន សលឹកដ៏តូចៗរបស់ៃបតង 
ក៏ធល ក់រុះេរយេលីកបលខញុ ំ ទលែ់តេធវីឲយខញុ ំដឹងខលួនមួយរេំពច។ េពលយកេសៀវេភេទទុកកនុងខទម
េហយី េភលៀងក៏ធល ក់មកែមន ែតខញុ ំក៏េដះអវរត់េទេរកមេដីមៃបតងវញិ េធវីឲយមត យខញុ ំែរសកថ 
"េមឃេភលៀងេហយី េនមិនដច់អល័យពីេដីមេឈហីនងឹេទៀតៃអហ៊? ឯងមិនខល ចរនទះបញ់េទឬ? 
ឆប់ចូលផទះវញិភល មមក៍...!" េទះជយ៉ងណកលេណះខញុ ំមិនរពមសត ប់តមសមតីមត យខញុ ំេឡយី 
េរពះខញុ ំគិតថ ចង់ងូតទឹកេភលៀងេលងជមួយៃបតង េហយីខញុ ំេជឿជក់ថ ៃបតងរបកដជអច
ករពរខញុ ំពីរនទះបញ់បន។ 

ឪពុកមត យខញុ ំសុទធែតដឹងថ ខញុ ំរសលញ់ៃបតងខល ងំប៉ុណណ  េហយីេនៃថងមួយពួកគត់បន
រះិគន់ៃបតងរបប់ខញុ ំថ "េដីមេឈសំីណពវចិតតរបសឯ់ងេនះគម នរបេយជន៍សអីេទ! ធំប៉ុណណ ប៉ុណណី
េទេហយីេនែតគម នេឃញីផក ែផលេទៀត... ែតេមីលេទឯងរល់ៃថងសល ប់រសជ់មួយេដីមេឈមីួយេដីម
ហនងឹេហយី!" កនុងចិតតខញុ ំៃបតងគឺជមិតតចិតតមួយេថលីមមួយរបសខ់ញុ ំ េហយីគឺជអនកែដលខញុ ំរសលញ់ និង 
ទុកចិតតជងេគបំផុត។ ៃបតងរបែហលជគម នផក ែផលជេរៀងរហូត ប៉ុែនតខញុ ំក៏មិនធល ប់គិតថ ចង់បន
របេយជន៍អវីពីេគែដរ គឺរគន់ែតចង់មនរូបេគេនកនុងជីវតិខញុ ំប៉ុេណណ ះ េរពះេនះគឺជរបេយជន៍ដ៏ធំ
មហមិរចួេទេហយី។  

ទំព័រជីវតិរបសខ់ញុ ំពីមួយៃថងេទមួយៃថង គឺមនចំែណករបស់ៃបតងជនិចច។ េពលខញុ ំសបបយចិតត 
ខញុ ំនិយយរបប់េគឲយេសីចជមួយខញុ ំ ដូចគន នឹងេពលខញុ ំេកីតទុកខ ក៏ខញុ ំនិយយរបប់េគឲយជួយផតល់
កមល ងំចិតតខញុ ំែដរ។ េទះបីជៃបតងមិនេចះនិយយសតីរកខញុ ំ ប៉ុែនតខញុ ំហក់ដូចជយលព់ីអរមមណ៍របស់
េគរគប់យ៉ង។ ខញុ ំគិតថេគក៏េចះអកសរដូចជខញុ ំអុីចឹង េរពះតងំពីេរៀនថន ក់ទីមួយមក ខញុ ំអងគុយេរៀន
ែកបរខលួនេគ ទេនទញេមេរៀនឮៗឲយេគជួយច។ំ េហតុេនះេបីេពលណខញុ ំេរៀនបនពិនទុលអមតងៗ វគឺជ
េពលេវលែដលពួកេយងីរតូវជប់េលៀងជមួយគន េហយី។ គួរឲយសត យបំផុតេនះ គឺៃបតងមិនេចះ
ញុនំំចំណីែដលខញុ ំទិញយកេទឲយេគេសះ េហយីរលេ់លីកខញុ ំបនរតឹមែតញុបំែញញមេគែតប៉ុេណណ ះ។ 
េទះយ៉ងណអវីែដលរកីរយេនះ គឺអរមមណ៍ែដលេគផតលឲ់យខញុ ំ េហយីខញុ ំគិតថ េទះជមនេរឿង
សបបយចិតតប៉ុណណ ក៏េដយ េបីគម នេគចូលរមួជមួយខញុ ំ េរឿងេនះក៏នឹងកល យេទជេរឿងគម នន័យ
មិនខនេឡយី។  

លង ចមួយធតុអកសែសនអប់អួ។ ខញុ ំេដកែផអកេដីមៃបតង ៃដឱបេសៀវេភេរឿងមួយកបល
ជប់នឹងរទូង។ ចិតតខញុ ំធុញថប់ពន់របមណ។ មសលិមិញគឺជៃថងែដលខញុ ំនិងៃបតងសបបយចិតតរកថ
មិនរតូវ ប៉ុែនតនឹកមិនដល ់ េរឿងែតមួយែដលេធវីឲយពួកេយងីរកីរយេនះ រតឡប់ជបនសល់កតីទុកខឲយ
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ពួកេយងីកនុងៃថងេនះេទវញិ។ ខញុ ំនិយយជមួយៃបតងថ "េបីសិនខញុ ំជេដីមេឈដូីចជឯង េមល៉ះសម
ខញុ ំមិនបច់ឃល តឆង យពីឯងេទ េហយីេបីឯងគឺជមនុសសមនេជីងេដីរដូចជខញុ ំ ពួកេយងីរបកដជ
អចេទណមកណជមួយគន បនេហយី។ េបីខញុ ំរបឡងបក់ឌុបមិនជប់ ខញុ ំក៏មិនបច់ពិបកចិតត
យ៉ងេនះែដរែមនេទ? េហតុអវីខញុ ំលងង់េមល៉ះ...? រស់េនជមនុសសពិតជពិបកណស់! មិនអច
េធវីអវីតមែតចិតតនឹកេឃញីេឡយី។ ខញុ ំរគន់ែតចង់េដកែផអកឯង អនេរឿងនិទនឲយឯងសត ប់... 
ក៏វជេរឿងខុសឆគងែដរឬ? ខញុ ំរតូវែតេទេរៀនបនតេដីមបៃីថងអនគត ប៉ុែនតខញុ ំហក់ដូចជកំពុងេបះបង់
េចលសុភមងគលមួយេនកនុងៃដខញុ ំេចលេទវញិ។ ...ឱ! េបីេពលេវលេចះែតរសត់េទមុខមិនឈប់
យ៉ងេនះ េហយីខញុ ំក៏មិនបនរសេ់នែកបរឯងេទៀត... េតីេពលេវលែដលពួកេយងីេនជមួយគន
កន់ែតតិចេទៗេហយីែមនេទ? ខញុ ំមិនចង់របឡងរបណងំនឹងេពលេវលេទ ខញុ ំរគន់ែតចង់ឲយេពល
េវលអណិតកុំេដីរេលឿនេពក េនេពលែដលខញុ ំេនជមួយមិតតសមល ញ់របសខ់ញុ ំ...។" ខញុ ំឱបៃបតង
យសំសឹក េសតឯខយល់ក៏បក់អរងួនសលឹករបសម់ិតតខញុ ំ ឲយឮសូរេរបៀបដូចជសំេឡងយរំបស់េគ។ 

របមំួយែខតងំពីខញុ ំឃល តពីៃបតង ខញុ ំនឹកេគរលៃ់ថង។ មួយៃថងខញុ ំនឹកេគរប់រយដង។ េពលយប់
េដយចង់ជួបេគខល ងំេពក ខញុ ំេដកបងហូរទឹកែភនកេជកេខនីយ េហយីេពលណលង់លក់ក៏យលស់បតិ
េឃញីៃបតងនិយយរបប់ខញុ ំថ េគនឹកខញុ ំខល ងំណស់ េគមិនចង់រស់េនែបកពីខញុ ំយ៉ងេនះេទៀតេទ។ 
សុបិនេនះគឺជពិភពរសេមលគួរឲយសេងវគ ែតអវីែដលេធវីឲយខញុ ំភិតភ័យបំផុតេនះគឺ េនយប់មួយ 
ែដលខញុ ំេឃញីេដីមៃបតងរជុះសលឹកអសរ់លីង េហយីេគបននិយយរបប់ខញុ ំថ េគលខញុ ំេហយី...។ 
ដឹងសម រតីកលណ ខញុ ំអងគុយេមីលេមឃទិសរសុកកំេណីត េមីលេទេមឃែដលៃបតងកំពុងរសេ់ន
ឯេកមន ក់ឯង រចួក៏េឃញីពនលឺដ៏តូចមួយពណ៌ៃបតងេហះេឡងីេទេលីេមឃយតឺៗ រហូតរលយរូប 
កនុងហវូងផក យបត់។ 

ៃបតងសមល ញ់របសខ់ញុ ំ! ទីបំផុតខញុ ំក៏បនរតឡប់មកេលងរសុកកំេណីតវញិ។ ខញុ ំរត់ទងំដងហក់ 
េទរកៃបតង... ប៉ុែនតទីសថ នេនះែរបជវលលវឹង បត់រសេមលរបសេ់គឈងឹ។ េបះដូងខញុ ំេលត
អរងួនេសទីរសូនយសងខ រ េនេពលែដលេឃញីែតគលេ់ឈងីប់មួយេនទីេនះេទវញិ។ មត យខញុ ំេដីរមក
និយយេរឿងរ៉វកនលងរបប់ខញុ ំថ កលខញុ ំេទបត់ពីរបីែខ ៃបតងក៏រជុះសលឹកសល ប់បត់េទ។ ខញុ ំអងគុយ
សំកុកសរមក់ទឹកែភនកដក់គលេ់ឈសីល ប់េនះ កនុងរទូងតឹងែណនេរបៀបដូចជមនុសសគមន ក់ មិនអច
និយយអវីេនកនុងចិតតរបប់អនកណបន។ សលឹករបសៃ់បតងរុះេរយេលីដី ឥឡូវពុកផុយេសទីររលយ
រូបេទេហយី។ េតីេពលេនះខញុ ំរតូវេធវីអវីេទៀត េបីមិតតសមល ញ់របសខ់ញុ ំបនឃល តឆង យពីជីវតិខញុ ំរហូត 
េហយីេនះ? ៃបតង! េហតុអវីឯងគម នចិតតអំណត់រង់ចខំញុ ំរតឡប់មករកឯងវញិអុីចឹង? 
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គម ននរណដឹងថ ៃបតងសល ប់េដយសរអវីេទ...  
 

េមស ២០០៧ 
 


