
 
តំែណងេសនហ៍ ជិន ី

នពិនធេ យ េហង ឧតម 
 

សនូរកណឹងេ ទេនវទិយល័យទួលទំពូង បញជ ក់ថជសញញ េចញេលង...  
សិស នុសិស ទងំ យសទុះេដីរេចញេ កថន កត់ មងេ់ទតូបលកច់ំណី រ។ កនុងថន ក់ទី១២ពិេសសស មប់

សិស ពូែក េនសល់ែតសិស មិនដល់ បនំកផ់ងែដលេនអងគុយជែជកគន ពីេមេរ ន តង់ចំណុចែដល គពនយល់មិនបន
ចបស់ កលពីេម៉ងមុន។ រតនៈមិតរបស់ខញុ ំអងគុយែកបរវជិជនីជែជកគន ពីេនះពីេនះមិន ចសូ់រ... ខញុ ំអងគុយេនតុខងេ កយ ពុំ
មននរ និយយរកេ ះ គម នអីេ កពីដកដេងីមធំចំហមតដ់ក-ក ប់ពួកេគទងំពីរពិេ គះគន េនះេទ... យូរៗមងេគ
និយយចូលដល់េរ ងែដលពក់ពន័ធនឹងខញុ ំេទីបេគងកមកេសីច កខ់ញុ ំមងៗ...  

េយងីទងំបីនកសុ់ទធែតមនចំ ត់ថន ក់ បដំ បសងគន  កនុង ងកិតិយសេរ ង ល់ែខនិងបំ ច់ឆន  ំ ងំែតពី
ថន ក់ទី១១មកេមះ៉! ខញុ ំនិងរតនៈបន គ ល់គន មកយូរេហយី េ ពះផទះេយងីេនជិតគន ។ េយងីជិះកង់េទមកជមួយគន ។ 
េពលកងរ់បស់ខញុ ំខូច រតនៈឌុបខញុ ំេទេរ ន េហយីដល់េពលកង់របស់រតនៈែបក ខញុ ំមននទីជអនកឌុបរតនៈេទ វញិមង 
។  

ឆន េំនះឪពុកមយរបស់រតនៈទិញម៉ូតូយ៉ងទំេនីបឲយេគ េដីមបជីករេលីកទឹកចិតកនុងករសិក ឆន ំ បឡង។ រតនៈ
បនយកម៉ូតូមកឌុបខញុ ំេទេរ ន ល់េពល។ ខញុ ំេចះខចែ កងចិតរតនៈែដរ ែតរតនៈថមិនអីេទែតរហូត។ យូរៗេទ េយងី
កនែ់តរតឹចំណងមិតភពជមួយគន កន់ែតជិតសនិទធែថមេទ ត។ េយងីេទ  េទប គរ េទប ល័យជមួយគន  
េដីមបទីិញេស វេភ នេស វេភទក់ទងកមមវធិីសិក  ែតពីរនក់រហូត។ េយងីទងំពីរនក់ ស ញ់ ប់ នគន ចកទ់ឹកមិន
េលច រហូតដល់មិតភកិរមួថន កប់ងប់ឲយេយងីថជបី បពនធនឹងគន  េពលេរ នចប់េរ បករជមួយគន ែតមងេទ! ពួកេយងី
ហួសចិតនឹងេឆីយតបេទពួកេគវញិមិនរចួ... 

រតនៈនិងខញុ ំជមនុស ចូលចិតក ងអនុស វវយី៍ ស់។ ពីរនក់េយងីេនះ ជអនក ស ញ់អនុស វវយី ៍ ប់
កនុងមេនសេញចតនយ៉ង ជលេ ជ... សូមបែីតេចញ ក៏េ យក៏េយងីគិតដល់ករបងកមេនសេញចតនអនុស វវយីែ៍ដរ។ 
ជពិេសស េយងីសុទធែតេ ជីសេរសីៃថងស មប់ទិញេស វេភ។ េយងីេទប គរនិងផ រស មប់ទិញេស វេភ ែតកនុងៃថង
ពិេសសេទ។ ផុតពីៃថងពិេសស េយងីក មទិញ ស់ បសិនេបីទិញកទ៏ិញតិចែដរ េហយីទល់ែតេស វេភេនះចបំច់េទ ត 
េទីបេយងីសេ មចចិតទិញ។ ៃថងពិេសសខះ ពួកេយងីអតម់នលុយស មប់រកទិញេស វេភេទ ែតេយងីខិតខំេធីយ៉ង
រក បកឲ់យបន េដីមបទីិញេស វេភេទះបី តវអត់បយៃថង តងក់៏េយងី តវទិញឲយបនែដរ ។  

តួយ៉ងឆន មុំនេនះ ៃថងទី១៤កុមភៈ២០០៨ េយងីជិះកង់េទប គរ ងំ ពលឹម សបេពលនឹងយុវជនជេ ចីន
េចញម៉ូតូ នឌុបសង រេដីរេលងកម ន េ កបរសជតិេសន នយុវភពដ៏ សស់បំ ពងរបស់ពួកេគ។ ពួកេយងីេផញីកង់រចួ
ល់េហយី កត៏ មងេ់ជីងឈនចូលប គរែដលផទុកេទេ យេស វេភ បរ់យពនក់បលនិង ប ប់េ យម៉សុីន តជក់
េទ តផង។ 



«េ ះរតនៈ! េឡងីេលីជនេ់ស វេភ បេ មេ កែតមងេទកុំឲយយូរករ!» ខញុ ំនិយយេទមិតសមញ់របស់ខញុ ំ។ 

«ជីវនិឯង! ពិតជងប់ងល់នឹង បេ មេ កែមនេហយី រកទិញេស វេភចំេណះដឹងទូេទេមីល៍ខះេទ!» រតនៈ
តបសងកត់ចិតដពុ៏ះកេ ញជ លរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំក៏និយយចំអកេលងេសីចជមួយនងឹរតនៈថ៖  

«គន យល់េហយី! អរគុណចំេពះអនុ សនរ៍បស់េ ក គ! េ ក ចរយម បរញិញ េអីយ! អនកវភិគខង
សងគម សនិងចិត ស! គន ែ កងែត... ដល់វភិគខងំេពកេទ វភិគដល់សិច សនិងត សេទ តេទ! ឯង
េនះ!»  

«ចំែមនឯងេនះ! េ ះេទកេ៏ទែដរ!» រតនៈតបយល់ ពមេឡងីេលីជន់ កេ់ស វេភ បេ មេ កជមួយខញុ ំ។ 
េយងីេដីរេរសីេស វេភ មករេ គងទុកកនុង ក ស ែដលេយងីបនកត់ទុកជេ សចនូវេស វេភែដល តវទិញ។ េយងីគិត
ែតេដីរសមឹងេស វេភ ែដលេយងី តវករ េ យមិនបនចប់ រមមណ៍នរ ទងំអស់ែដលេនកនុងបនទបដ់៏ធំេនះ។ ខញុ ំ
ឈនេទមុខមិនរចួ េ ពះ តវសទះេ យនរេីស កពក់សមរមយមន កក់ំពុងេបីកទំពរ័េស វេភ បេ មេ កមេនសេញចតន
មួយកបល។ ខញុ ំេងីបេមីលមុខនងេដីមបសុីំផូវ បែ់ត៖ 

«ហ៎ះអ... ជីវនិមកទិញេស វេភែដរ! »  

សំេឡងរបស់វជិជនី សយេ សះដូចរគងំមសឧទនមកកន់ខញុ ំ។ 

«បទ! ចុះ ជិនីមកយូរេហយី? រកបនេស វេភអីខះេហយី!» ខញុ ំេ ជិនី ជេឈម ះេ េ ករបស់នងេ យ
មិតភកិរមួថន ក់ជិតដិតប៉ុនម ននកេ់យងី ក់ឲយនង។ 

«េទីបែតមកដល់មុនេនះបនិចេទ...  អូ! រតនៈមកែដរ! ពិេសសែមនណ៎!» 

«ហនងឹេហយី... ជិនីមកែតមន កឯ់ងេទ? មិនបបួលមិតដៃទេទ តមកជមួយផងេទ?» 

«េគេដីរមកេលងជមួយមិតភកិេគបតអ់ស់េហយី។ រតនៈអតដ់ឹងេទៃថងេនះជៃថងពិេសស !» នងនិយយទងំ
ញញឹមប៉ ពយ។ 

«ដឹង! ថីមិនដឹងេនះ! មកែតពីៃថងេនះជៃថងពិេសសេទីបមកប គរហនងឹ !» រតនៈតបវញិយ៉ងរហ័ស។ 
បេ់គសនទនគន យូរ គន់ែដរេហយី ខញុ ំកលូ៏កមត៖់ 

«និយយអុីចឹង ជិនីមនបនទទួលផក កុ បពីអនកពិេសស មន ក់េន ស មប់ៃថងពិេសសដូេចនះ? បនជមក
រកទិញេស វេភែតមន កឯ់ង?» 

«មិនមនេទ បនែតពកយជូនពរពី សកប ងំ...» នងយកៃដខទបម់ត ់ ក់ដូចជមិនចង់ បប ់ រចួនិយយបន
បែងរ ចេ់រ ង «េហយីែន! ៃថងពិេសសៗដូចជ ៃថងបុណយៃនេសចកី ស ញ់េនះជេដីម ខញុ ំចូលចិតរកទិញេស វេភទុកជ
អនុស វរយីវ៍ញិល បេសីរជងបច់ផក កុ ប រកអីកតៃ់ថពុំបនេទ! ខញុ ំ ស ញ់ៃថងពិេសស... ខញុ ំចូលចិតៃថងលៗ េ ពះខញុ ំ
មនឱកសេចញេដីរទិញេស វេភ...»  



នងនិយយមិនទនច់ប់ សលបួលផង រតនៈកត៖់ 

«អូ! ដូចគន េម៉ះ! » 

« ជិនីចូលចិតទិញេស វេភកនុងៃថងពិេសសែដរ? ខញុ ំនិងរតនៈឲយែតៃថង  ងេលខល ឬៃថងបុណយជតិ ទិ អនរ
ជតិនន... េយងីែតងនគំន មកទិញេស វេភ ល់េលីក! មិនដឹង ម នថមន ជិនីមន ក់េទ តែដលចូលចិតរកទិញេស វេភ
េនៃថងពិេសសែដរេ ះ! ពិតជមននិស យ័ែមន!» 

ខញុ ំនិយយចប់េយងីេសីចរមួគន តិចៗ។ 

«អីុចឹង! េ ះេយងីរកេស វេភេទកុំឲយៃថងទន់ េ ពះេយងី បញប់េទប គរេផ ងេទ ត រកឲយបនេ ចីន
ស មប់ៃថងពិេសស ៃថងបុណយៃនេសចកី ស ញ់...»  

រតនៈរលំឹកពួកេយងីទងំអស់គន ឲយរកេស វេទ មេសចកី បថន ។ កុំេនជែជកគន េ ចីននឲំយខតេពលេ ចីន 
េ ពះេយងី តវចូលប គរដៃទេផ ងេទ ត។ ខញុ ំេដីររកេស វេភ« យ» របស់េ កខូ បញទធ ិែដលខញុ ំបន នចបក់នុងប

ល័យចំនួនពីរេលីកមកេហយី ែតខញុ ំមិនទន់ទិញេទទុកចដំល់ៃថង១៤កុមភៈសិនេទីបខញុ ំទិញ។ ករទនទឹងរង់ចរំបស់ខញុ ំបន
មកដល់ ខញុ ំយកេស វេភ « យ» ពីរកបល េស វេភ បវតិ សែខមរមួយកបល កំ ពយរបស់េ កយនិ លតួ, គយ 
រុន និង េស វេភ បេ មេ កែបបចរកមមេសុីបអេងកតរបស់េ កវង ់ េផ ង ពមទងំេស វេភរបស់េ ក ៉ន ់ ឌកីអុន, 
សុទធ ប៉ូលនីជេដីម សរុបេទជង១០កបល។ រចួខញុ ំកេ៏ដីរត មងម់កវជិជនី៖ 

« ជិនី! បន នេរ ង« យ» េនះឬេន? ល ស់ ! ខញុ ំ នចបព់ីរដងេហយី!» 

«អូ! ខញុ ំកំពុងែតចងរ់កផង! មិតភកិរបស់ខញុ ំ បប់ថលេមីល! តៃមអបរ់លំខងំ ស់! េនថតមួយ ? ខញុ ំេទរក
មួយកបលែដរ...» 

«មិនចំបចេ់ទ! ខញុ ំយកពីរមកេហយីេតី! ចខំញុ ំទិញជូនមួយស មបទុ់កជអនុស វរយីៃ៍ថងពិេសសចុះ !» 

«ែត...» 

«កំុេទីសទល់អី! េយងីមិតភកិរមួថន កន់ឹងគន េទេតី! “ធមមទនឈនះ អស់ទនទងំពួង” !»  

«យល់ ពម... អុីចឹង! ខញុ ំដូរជីវនិមួយវញិ េនះេស វេភ បេ មេ ក”កុ បមយួទង” របស់េ កគង ់រង !ី» 

«លេហយីអុីចឹង! ខញុ ំឱយេរ ង« យ» េទ ជិនី! ជិនីឱយេរ ង”កុ បមយួទង” មកខញុ ំ! បេសីរ ស់! ខញុ ំេជ ថ
បនទ បព់ី ជិនី នចប់ នឹងយល់កន់ែតចបស់ពីៃថងបុណយៃនេសចកី ស ញ់ ែដលយុវជនេភីតេភីនមួយចំនួនយល់ ចឡថំ
ជៃថងបុណយសង រ េហយី ប ពឹតអំេពីមិនគបបេីផ ងៗែដលប លឱយលកក់ករដល់ បៃពណីជតិ... េហយីចំេពះេរ ង”
កុ បមយួទង”េនះ េទះបីជខញុ ំ នចបេ់ទេហយីកេ៏ យ កខ៏ញុ ំ តវែតរក ទុកយ៉ង ត ពមទងំអ៊ុតគ មបបសទីកជមួយ
េរ ង« យ»ែដលខញុ ំទិញេនះែដរ ែតខញុ ំចង់ឱយ ជិនីជួយចរេនទំពរ័ទីមួយបនិចថឱយមកខញុ ំ! បនេទ?» 



 «មិនថីេទ! ប៉ុែនជីវនិក៏ តវសរេសរឱយខញុ ំវញិែដរ!» នងដកេរ ង« យ»េចញពីកបូបមកវញិ «េនះសរេសរេទ
េរ ង« យ»! » 

 ខញុ ំដកប៊ិកេចញពីេ េប៉ េហយីសរេសរេនទីមួយៃនេរ ង« យ»ថ«ជូន ជិនី ៃថង១៤ កុមភៈ ២០០៩ េពល ពឹក 
េនប គរ... ពយុីវមតិជីវនិ»សរេសររចួេយងី បគល់ជូនគន េទវញិេទមកេហយីនងក៏ ពួកេយងីេទគិតលុយ េហយី
េទផទះមុនបត់េទ។ ខញុ ំឈរឱបេស វេភែដលនងេទីបនឹងចរ តំណកទ់ឹក បប៉កកេនថមីៗថ «ជូនចំេពះមតិជីវនិ
ស មប់ៃថងបុណយៃនេសចកី ស ញ់ទុកជអនុស វរយី ៍ពវីជិជនេី ជនី» ខញុ ំេ តកអរេឡងីឈរ ទឹងភឹករហូតដល់រតនៈមក
ទះ ម របស់ខញុ ំពីេ កយ េហយីហុចេស វេភ«កណំតេ់ហតុេសនហ៍» របស់ កមយុវអនកនពិនធែខមរ មកឱយខញុ ំ ពមទងំ សដីថ៖ 

 «េនះែន! េស វេភ«កណំតេ់ហតុេសនហ៍»ែដលគន េឃញីឯង នកនុងប ល័យៃថងមុនេនះ ! ជិនី! េគទិញឱយ
េយងីមន កម់ួយ េពលឯងេទេរេីស វេភេនចុងខងេនះ! នងទុកនឹងគន ថចឱំយឯងមួយផង... េ ះឯងរកបនអស់េន? 
េយងីនឹង លេទប គរមួយេទ ត!» 

 «អ៎! រចួ ល់េហយី!...» ខញុ ំេឆីយទងំទនទឹងគិតែវងឆង យ... 

 «អីុចឹងេទគិតលុយេទ! គន បនបួន បកំបលែដរ... េ ះ!» 

 «េ ះ...» ខញុ ំតបនឹងរតនៈដូចកត់េទៗ េ យខញុ ំកំពុងនឹកគិតដល់វជិជនី។ នងមនចរកិលអ ច រយយ៉ង... នង
មនគេ មងឱយេស វេភមកពួកេយងី មុនខញុ ំទិញេស វេភជូននងេទេទ ត។ មិនធមម េទ! ខញុ ំក៏រេំភីបែដរ ែដលខញុ ំមិនជូនអី
េទនងេ កពីេស វេភ េហយីខញុ ំក៏មិនចង់បនផក កុ ប ឬចង់បនអីនងវញិ េ កពីេស វេភែដលនងទិញជូនេនះែដរ។ 
ខញុ ំេដីររកទិញេស វេភបនេទេទ តជមួយរតនៈរហូតដល់អស់ បក់រលីងពីខួន េហយីេយងីក៏ តឡប់មកផទះវញិេរ ងខួន។ 
ៃថងេនះខញុ ំលងក់នុងករគិតពិចរ មួយយ៉ងែវងឆង យ... ខញុ ំបន ព យយកអនុស វរយីៃ៍នករទិញេស វេភយ៉ងធងន់ យ៉ង
េ ចីនេលីសលប់ តឡបម់កផទះវញិ។ 

ខញុ ំខល់...ខញុ ំអនទះអែនទង...ខញុ ំ ពយចំែបងែ កងនងបនេគ... េពលេនះខញុ ំ រភពេហយីថខញុ ំ ស ញ់នងចង់បន
ជគូ គងជីវតិ លុះៃថងអវ នៃនជីវតិ! ែតខញុ ំគិតបន តឹមែតគិតមន ក់ឯង។ ខញុ ំលួច ស ញ់េគមន ក់ឯង។ ខញុ ំរងេនករឈចឺប់
កំេ ក មចិតមន កឯ់ង។ េសន របស់ខញុ ំជេសន ផុតសងឃមឹ។ ខញុ ំមិនយល់ខួនឯងេ ះ! ដឹងថ ស ញ់េគមិនបនេហយី 
េនែត ស ញ់តេទេទ ត។ ខញុ ំរក ចកេចញពុំេឃញីេ ះខញុ ំតប់ បមល់មន កឯ់ង។ 

ខញុ ំកន់ែតលងច់ិតេទេលីនងកន់ែតខងំេហយី។ ខញុ ំេទ េរ នមួយឱយែតបនេឃញីមុខរបស់នងែតប៉ុេ ះ 
ដូចជពកយចស់ថ ស ញ់បតមុ់ខមិនបន ឱយែតបនេឃញីដំបូលផទះរបស់េគបនិចកអ៏ស់ចិតែដរ... ៃថងែដលវជិជនីអត់
មកេរ ន ខញុ ំអនទះ រខងំ ស់... ខញុ ំេរ នមិនចូលទល់ែតេ ះ! ខញុ ំគិតពីនងរហូត េតីនងេកីតអី? បែហលនងឈេឺទ
ដឹង? សូមឱយនងកុំមនជំងឺអីអី... ខញុ ំ ពយបរមភពីនង គបេ់វ ។ មួយៃថងៗយ៉ងេ ច ស់កប៏នជិះកងក់ត់ផទះរបស់
នងមងែដរេទីបខញុ ំអស់ចិត... 

េនកនុងបនទប់េរ ន ខញុ ំេចះែតដកដេងីមធំ។ េពលកត់េមេរ ន ខញុ ំេឃញីវជិជនីនិយយជមួយរតនៈ។ ខញុ ំែសនឈចឺិតេខ
ចផ រកែថងឱយ តវនឹងទំហៃំនទុកខ ពយរបស់ខញុ ំមិនបន! មិនដឹងជចិតគំនិតអវជិជមនទងំេនះមកសនធិតកនុងចិតរបស់ខញុ ំ ងំ



ពីេពល េនះេទ។ ខញុ ំសេងកតេឃញីចំណងមិតភពរ ងខញុ ំនិងរតនៈកន់កនែ់ត លធូររលុងេទវញិបនិចមងៗេ យគន
មូលេហតុចបស់ ស់េ ះ សូមបែីតខញុ ំខួនឯងកឆ៏ងល់ែដរថ េហតុអីបនជដូេចនះេទវញិ? ខញុ ំែលងជិះម៉ូតូជមួយរតនៈេទ ត
េហយី!  ខញុ ំមកជិះកង់របស់ខញុ ំវញិ រតនៈសង យ័ក៏ កសួរមកកន់ខញុ ំ េពលេចញេទផទះ៖ 

«គន េឃញីឯងដូចជែបកដល់េហយី! ប៉ុនម ន ទិតយេនះ ឯងេទប ល័យ ប គរ ែតមន កឯ់ង េ យមិនបន
េ គន េ ះ។ គន មិន បកន់ថអីេនះេទ ែត គន់ែតសួរេដីមបឱីយបនដឹង គន ដូចជមិនយល់េ ះែតមង! េហយីឥឡូវេនះ
ឯងឈបជ់ិះម៉ូតូជមួយគន េទ ត។» 

«ឯងមិនចបំចយ់ល់អីេនះ! គន់ែតដឹងថខញុ ំមិនចង់ឱយលំបកដល់ឯងេទ តេទ មួយខញុ ំមនកង់ ខញុ ំជិះ ពី
េដីមមកេហយី េហយីខញុ ំបូរមកជិះ វញិក៏គម នបញអីេចទេនះែដរ! មិនអីេទ កុំបរមភពីខញុ ំអី!» 

«ឯងយ៉ងេម៉ចហនងឹជីវនិ? ឯងែបកេ ចីន ស់! សូមបែីតពកយសមីែដលេយងីធប់េ គន មុឹងែអងអញ
សមញ់អីកនងមក ឥឡូវេនះកឯ៏ងឈបេ់ បីអស់េហយី។ ឯងនិយយនឹងគន េ យពកយ«ខញុ ំ»េទវញិ។ បប់គន មកឯងមន
បញអីែមនេទ?» 

«គម នអីេទ! គនែ់តប៉ុនម នៃថងេនះ ខញុ ំមិនសូវ សលខួន... េចះែតឈេឺ ចីន! សុខភពេខ យែតប៉ុេ ះមិនអីេទ!» 
ខញុ ំនិយយចប់េដីរេចញពីរតនៈយ៉ង បញប់ ទុកឱយេគេនឆងល់ែតមន កឯ់ង។ 

«េអះ! ជីវនិ!...» រតនៈែ សពីេ កយខនងខញុ ំ ែតខញុ ំេធីមិនឮសំេឡងរបស់េគេ េ ះេឡយី។ ខញុ ំេដីរយ៉ងេល នេធី
យ៉ង ឱយផុតបតព់ីមុខពីមត់របស់េគ។ 

ខញុ ំគម នេហតុផលអី តវេដីរេចញពីរតនៈយ៉ងដូេចនះេ ះ។ េតីេហតុអីេទបនជចិតរបស់ខញុ ំបញជ ឱយេធីយ៉ងេនះ? 
ឬមួយមកពីខញុ ំ ស ញ់វជិជនីខងំេពក? ខញុ ំ បចណនឹងរតនៈែដលនិយយសនិទធ ន លជមួយនឹងវជិជនី?... គិតៗេទខញុ ំេនះ
មិនគួរកបត់មិតភពេ យ រែតេសន េ ះ! ខញុ ំបនបេ យឱយេសន លួច ក់មកដឹកមុខ។ 

ពីមួយៃថងេទមួយៃថង េពលេវ េចះែតេដីរេគចរេទមុខឥតឈបឈ់រ ពមទងំ កេ បយកេសចកីសងឃមឹដ៏សួច
េសីងរបស់ខញុ ំបនិចមងៗេទជមួយផង េហយីចកប់ញចូ លមកកនុង ទងរបស់ខញុ ំវញិនូវទុកខេ ក គំ គចិត េសចកីឈចឺប់ 
េសចកី ចែណន បចណ គំនិតហួងែហង... រមមណ៍រេវរី យខល់ខយែតមន កឯ់ង។  

ជិតមួយឆន មំកេហយី ែដលខញុ ំរស់រងទុកខែតមន កឯ់ង! ៃថងដបប់ួនកុមភៈឆន មុំន... ឥឡូវែខកុមភៈរកំិលខួនមកដល់េទ ត
េហយី រមមណ៍ខញុ ំែបរជរេជីបរជំួលរកថមិន តវេ ះ។ ខញុ ំនឹក សេ ះដល់ករ គកនង... នឹកដល់អនុស វរយីៃនករ
ទិញេស វេភ។ ខញុ ំេលីកយកេស វេភែដលវជិជនីទិញឱយមកេមីល មក នេហយី នេទ ត ជថមី។ េទះបីជខញុ ំ នចបជ់
េ ចីនេលីកមកេហយីក៏េ យក៏ ច់េរ ងខឹម រេនែតពីេ ះទក់ទញ រមមណ៍របស់ខញុ ំដែដល ។ ខញុ ំនឹកគិតថនឹងរកទិញ
វតថុអនុស វរយី៍ មួយជូននងកនុងឆន េំនះវញិមង ។ ខញុ ំរកមិតភកិជិតសនិទធ្របស់នងេដីមបសីួរពីចំណងច់ំណូលចិតរបស់
នងេ កពីករ នេស វេភ។ គិតេហយីខញុ ំកេ៍ឆ តឪកសកនុងថន កេ់ពល គលីប កេ៏ដីរសំេ េទតុរបស់ពិសីែដលជមិតនរដី៏

សនិទធ ន លរបស់វជិជនី។ ខញុ ំេផីម កងសនទន៖ 



«សួសីពិសី! ខញុ ំ ចអងគុយេលងទីេនះបនេទ?» ខញុ ំនិយយទងំេមីលមុខនងចំេហយីចងុលៃដេទរកេកអីជិតខួន
នង។ 

«មនអីជីវនិ! អងគុយមកចុះ... សំ ងេហយីខញុ ំៃថងេនះមនបុរសសងរមកអងគុយែកបរ» នងតប «េហ! ហះ!» 
េយងីេសីច ពមគន េ យមិន បកន់គន េនះេទ។ 

«បនសមី ស់ណ៎!...» ខញុ ំ ងនិយយេលងបនិចផង  េហយីក៏ចបេ់ផីមបែងរចូល ច់ករ «និយយអុីចឹង ខញុ ំ
ចសុំសួរមួយបនេទ?» 

«បន! រកី យនឹងេឆីយ...»នងងកក់បលមួយៗ ពមទងំបេញចញ ន មញញឹមទងំបិទមត់មិនជិតមករកខញុ ំ
េ យសុទធចិត េមីលេទនង កប់ីដូចជេពញចិតខងំ ស់េ យបននិយយជមួយនឹងខញុ ំ។ មមិតភកិរមួថន ក់មួយ
ចំនួន បបខ់ញុ ំនិងខញុ ំសេងកតមកខះៗផងែដរ េយងី ចសននិ នបនខះៗថ ពិសីចបស់ជមនចិតមកេលីរូបខញុ ំខះែដរ ែតខញុ ំ
ដូចជមិនមនចិត ស ញ់នងវញិេ ះ។ ខញុ ំែបរជេទចបច់ិត បតិពទធ ស ញ់មិតរបស់នងេទវញិ។ កំពុងែតលងក់នុង
មេនគតិ ពិសីកន៏ិយយេឡងីេធីឱយខញុ ំភញ ក់ រមមណ៍េឡងីវញិ។ 

«េអ!គិតដល់ េហយីហនងឹេនះ?» 

«អូ! កំពុងែតគិតសំណួរហនងឹ !»ខញុ ំនិយយបែងរ «ែន! ខញុ ំចងស់ួរថ េតីពិសីចូលចិតអីជងេគ? េហយី
ស ញ់ពណ៌អីែដរហ៎?» 

«ហះ ស់...» នងេសីចមួយៗមុននឹងតបមកខញុ ំ «ពណ៌... ខញុ ំ» នងយកចងុលៃដបត់ មម កេ់លីបបូរមត់ ែកវ
ែភនករបស់នង កដូ់ចជកំពុងរកនឹក «ខញុ ំចូលចិតទន យតូចៗ គួរឱយ ស ញ់ ស់! េហយីចូលចិតពណ៌សនិងផក ឈូ
ក។ ចុះជីវនិវញិ?» 

«ខញុ ំមិនដឹងថ ស ញ់ចូលចិតអីឱយ បកដេនះេទ! ែតខញុ ំដូចជចូលចិតពណ៌ែដលតំ ងឱយសភពលូត ស់... 
ពណ៌ធមមជតិដូចជពណ៌ៃបតង ពណ៌េខ វ ៃផទេមឃ... ែន! េហយីចុះពិសីមនដឹងេទ ជិនីចូលចិតអីែដរ?» 

«អ៎! នីចូលចិតរបស់អី ងកំែបងៗតុកក េហយីនឹងេស វេភ។ អូ! េភច បបព់ួកេយងីទងំពីរចូលចិត ន
បេ មេ កមេនសេញចតន ស់...» នងនិយយ ប់គួរឱយចប់ រមមណ៍ ស់... ឈបប់នចិនងក៏បន «កលពី
ប៉ុនម នៃថងមុនឮថ សនគូដណឹងរបស់នី ែដលកំពុងេរ នដុកទរ័េនប ងំេផញីតុកក ខឃមុយ៉ំងធំមួយឱយ...» 

ពិសីនិយយមកដល់ តងេ់នះ ខញុ ំ ប់មិនចូលេទ តេទ! ខញុ ំភនភងំ ស ងំកងំ... ករពិតវជិជនីមនគូដណឹងរចួ
េហយី... ខញុ ំដូចជអស់កមងំរលីងពីខួន។ េបះដូងរបស់ខញុ ំដូចជថប់ៗយ៉ងេមច៉រកថមិន តវ... េសចកីរពំឹង េសចកីសងឃមឹ
របស់ខញុ ំ តវរ យ បសូនយដូច កមួន តវៃថងអស់េទេហយី! វជិជនីមនគូដណឹងេទេហយី!... ែភនកទងំគូរបស់ខញុ ំដូចជែ ប
ពណ៌េទជ កហម ចល មុខខញុ ំែ បមនធតុេកឧណៗេចញភយៗមកេ ក បអបៃ់ដដេ៏ខ ះកមងំបនផស់បូរធតុ
តជក់មកជំនួសវញិ... ខួន បណរបស់ខញុ ំេពលេនះ ក់ដូចជមនុស ឥតវញិញ ណ... ខញុ ំគម នកមងំដត៏ិចតួចេ ះកនុងខួន 
មត់របស់ខញុ ំរក និយយសីែលងេកីត ែលងកេ មីកបនវសិ័យេ ប បបននឹងដុំថមដធ៏ំយ៉ងធងន់មកសងកត់។ សំេឡងជួងេ



ទេឡងី បប់ដំណឹងថដល់េពលចូលេរ នវញិេហយី ែតកនុងថន ក់របស់ខញុ ំេនែត ង ត់ ជងំដែដល េ ពះ គលីបដល់េទពីរេម៉
ង។ សនូរជួងបន ស់សតិ រមមណ៍ឱយវលិមករកករសនទនវញិ។ 

«អីុចឹង! ជិនីមនគូដណឹងេហយី?» ខញុ ំសួរេទពិសីេដីមបបីនចេមីយពិត េ យមិនចប់ រមមណ៍ថនងនិយយ
មក េនះេទ។ ខញុ ំដឹងែតមយង៉ គឺចង់បនចេមីយែដលេចញពី កអូមមត់របស់នង យ៉ងឆប់រហ័ស យ៉ងអនទះ រជទី
បំផុត។ 

«អូ៎! ជីវនិអត់ដឹងេទ? េរ នជមួយគន ពីរឆន េំហយីហនងឹ! េគភជ បព់កយនឹងគន ងំពីតូចមកេម៉ះ! ជិនីនិង សនជ
បងបូនជីដូនមួយនឹងគន ។ េនេដីមឆន េំ កយ េគេរ បករេហយី េ ពះ ជិនីេរ នចប់បក់ឌុប ឯ សនវញិេនះកច៏ប់ដុកទ័
រែដរ។ អូហូ! សមគន ស់! ខញុ ំេឃញីរូបថតរបស់េ កដុកទរ័ សនេនះ ែដល នីបងញ េគសងរ ស់ េហយីពូែក
េទ ត។» 

ខញុ ំ ប់ពិសីនិយយេរ ប ប់តេទេទ តមិនចូលេទ។ ខញុ ំចងែ់តេដីរេចញភមែតមង ែតខចែ កងចិតពិសី ខចនង
ចប់ថន កប់ន... ខញុ ំកន៏ិយយ សលបួលសុំ នង ។ 

«អរគុណពិសីេ ចីន! គអតេ់រ នេទ ខញុ ំរកេទផទះមុនេហយី!» 

«េអ... េម៉ងចុងេ កយ គមកវញិ ៎ !» 

«អឺ! ហនងឹេហយី...» ខញុ ំ គនែ់តេហបីមត់ប៉ុេ ះ ែតខញុ ំគន ខល់ពីករចូលេរ នេម៉ងេ កយ េទ តេនះេទ។ ខញុ ំ
េដីរេចញពីថន កទ់ងំដំេណីរេធងេធង េជីងេសទីរមិនជប់ដី... រមមណ៍របស់ខញុ ំនឹកគិតេទរកវជិជនីឥតឈបឈ់រសំេឡងដ៏ ស
ទនរ់បស់នងបនសថិនេនរងំកនុង តេច ក កនុងដួងចិតដេ៏ ក សេពនរបស់ខញុ ំ... អីៗែដលខញុ ំធបែ់តងែតគិតេនះ គនែ់តជ
ករ សេមី សៃមរេវរី យែតប៉ុេ ះ... ខញុ ំបកច់ិតលង់ ស ញ់វជិជនីែតមន ក់ឯង... ខញុ ំែតងែតលួងេ មចិតខួនឯងជនិចចថ 
នងក៏មននឹកគិតមកខញុ ំវញិខះែដរ ែតេពលេនះខញុ ំេទីបែតដឹងខួនថ ខញុ ំកំពុងលងខួ់នកនុងករ សេមី សៃមឥតន័យែត
ប៉ុេ ះ។ ខញុ ំបនចំ យេពលេវ ជេ ចីននឹកគិតដល់រូបនង ែត ជករនឹកគិតែតមន កឯ់ងដ៏គួរឱយសេងគ... គិតេទ ខញុ ំ
លួច ស ញ់នងែតមន កឯ់ង ែតវជិជនីគម នចិតដត៏ិចតួចស មប់ខញុ ំវញិេ ះេឡយី។ ខញុ ំពយយមរងំបច់ិតខួនឯង ែតមិនបន
ផលេ ះ... េសចកីឈចឺប់កនែ់តមនទមងន់ធងនេ់ទេឡងី។  

អស់រយៈេពល៣ៃថងមកេហយី ែដលខញុ ំអត់បនេទ េរ ន... ខញុ ំេដកឱប កេ បទុកខ ពយែតមន កឯ់ង េទះបីជ
ខញុ ំេទេរ នក៏ខញុ ំេរ នមិនចូលែដរ... ខញុ ំបនគិតេ ចីន ស់... ករលួច ស ញ់វជិជនីេនះ បនេធីឱយខញុ ំបងខ់តអស់យ៉ងេ ចីន
នូវចំណងមិតភពរ ងខញុ ំនិងរតនៈ... ខញុ ំបន បកន់ បចណ ចែណននឹងរតនៈេ យយល់ ចឡ។ំ ខញុ ំខុសធងន់ ស់! ខញុ ំមិន
គិតខំ បឹងែ បងេរ នសូធយ... ខញុ ំចំ យេពលេវ  យុជីវតិរបស់ខញុ ំេទគិតពីវជិជនី... ខញុ ំបនេធីខុសធងន់ធងរខងំ ស់
ចំេពះេសចកីសងឃមឹរពំឹងទុករបសស់េ កឪពុកអនកមយរបស់ខញុ ំ ។ 

ខញុ ំបនពិចរ រចួេហយីថ «ខញុ ំមនិ ចសថតិកនុងអនងរ់េ ទុកខ ពយដូេចនះែតរហូតេនះេទ! “ជីវតិមនុស ខី
ស់ េតអីនកមនេពលេវ ឯ េទ ស ញ់មនុស ែដលមនិ ស ញ់អនកេនះ?” “េសចកីេសន គជឺករលះបង”់ 

កនងមកខញុ ំបនលះបងេ់ពលេវ នងិ យុជីវតិរបស់ខញុ ំចំេពះនង ែតេពលេនះខញុ ំ តវ ៊ នលះបងន់ងេដីមបេីសចកសុីខ



របស់នង។ េសចកី ស ញ់គចឺងឱ់យមនុស ែដលខួន ស ញ់បនេសចកសុីខ េទះបីជេគមនិបនេនរមួរស់ជមួយរូប
េយងីកេ៏ យ កេ៏យងីេនែត ស ញ់េគ.... » ខញុ ំគិតរចួេ សចបចេ់ហយីថ ខញុ ំ តវែតកតច់ិតបំេភចវជិជនី... 

េពលេនះខញុ ំបន យទុកខ ពយរចួបនិចមងៗ... ខញុ ំចប់េផីមញញឹម ជថមី... ទងរបស់ខញុ ំែបរជ លដូចជដក
បនេចញពីេដីម ទង។ ខញុ ំេសីចញញឹម ជថមីមងេទ ត... េសីចនឹងទេងីឆកួតវេងងរបស់ខួនកនងមក... ខញុ ំេរ បចំេស កពក់
យ៉ងសមរមយេហយីទញកង់សំេ េទផទះរបស់រតនៈ ទងំ រមមណ៍អនទះ រចង់ រភពកំហុសចំេពះរតនៈ។ 

េពលមកដល់ខញុ ំេឃញី រតនៈកំពុងេ ចផក  កេ៏ដីរលបៗពីេ កយកំុឱយេគដឹងខួន េហយីនិយយ៖ 

«េអ... រតនៈេនេ ចផក េទ ត...» 

«អូស! ជីវនិេទ! ៃថងេនះដូចជែបកដល់េហយី មកេលងគន ដល់ផទះែតមង! ខយល់បកពីខង ហនងឹ?» រតនៈ
និយយេ យរេំភីបចិត។ 

ខញុ ំចកស់មីទប់វញិភម «ខយល់បកម់កែតពីខងខយល់បក់ហនងឹ  មនខង េទ តអ!៎» 

« ស់ ...» េយងីេសីច ពមគន ។ 

«ឯងដឹងៃថងេនះ ជៃថងពិេសស ! ៃថងពីរ ែខពីរ បនិចេទ តេម៉ងពីររេស លេហយី! គួរែតេទរកទិញេស វេភ! ៃថង
ល !» ខញុ ំនិយយកត់ផទ ងំសំេណីច។ 

«គន ទនទឹងរងច់ឯំងយូរៃថងមកេហយី! គន ខចមិន ៊ នេទរកឯងដល់ផទះឯងេទ ងំែតពីៃថងែដលឯងេដីរេចញពីគន
ៃថងេនះេមះ៉! គន ខចែ កងឯង បកនខ់ឹងនឹងគន េរ ងអីមួយ...» 

«ឱយគន សូមេទសឯងចុះ សមញ់ កំហុសទងំប៉ុនម នគឺមកពីគន ទងំអស់... គន នឹងនិយយ បប់ឯង ែតមិនែមន
េពលេនះេទ! ចៃំថង មួយឯងនឹងដឹង! គន នឹងសរេសរេរ ងេនះទុក» រតនៈចងចិេញច ីមេ យឆងល់ «កុំបចឆ់ងល់េ ចីនអី
សមញ់! គនែ់តដឹងថ គន ជអនកខុសេទបនេហយី! គន សូមេទសឯងផង ចំេពះ កបបកិរយិ ឆគ ឆំគងអស់ទងំពកយស
មីនិងកយវកិរ មួយមិនសមរមយេទេលីឯងេ យ បករ មួយ។ សូមឯងអភ័យេទសឱយគន ផង! គន សនយថ េពល
ែដលគន សរេសរេរ ងេនះចប់ គន ឱយឯង នមុនេគ។ គន កច់ំណងេជីងថ...» ខញុ ំគិតមួយសនទុះ «ែតមិនទន់ បប់ឯងេទ! 
ស់ ! េ ះេយងីេទរកទិញេស វេភៃថងេហយី បយតនហួសេម៉ងពីរ!» 

«ចំែមនឯងេនះ... ខំែតចំ ប!់... េទកេ៏ទ! គន េទបូរេខ វសិន...» ថេហយីរតនៈរត់េឡងីេលីផទះ។ 

េស កពក់រចួ ល់េហយី រតនៈអូសកង់កញច ស់ែដលេយងីធប់ជិះជមួយមក។ ខញុ ំក៏សួរ៖ 

«េមច៉ឯងមិនជិះម៉ូតូ?» 

«ជិះកង់សបបយចិតជង! មយង៉េបីមន ក់ជិះកង់មន ក់ជះិម៉ូតូមិនេកីតេទ េហយីេបីជិះម៉ូតូទងំពីរនក ់ មិនសបបយ
េទ! ជិះកង់មន កម់ួយដូេចនះលជង េ ពះេយងីខននិយយនឹងគន យូរេហយី!» 



«ល! អុីចឹងេ ះ! កុំឱយអស់ ងំនិងចំេណញសុខភពផង! ជិះកង់ ចជួយកតប់នថយករេឡងីកេមែផនដី
េទ ត!» 

«អូហូ! បនសមីផងណ៎! ែបកគន យូរ! េ ះ...» 

ពួកេយងីទងំពីរបនវលិមកភពជិតសនិទធគន េឡងីវញិបនទ ប់ពីមនករេ បះឆកនងមក។ 

 េយងីបនទិញេស វេភជេ ចីន បនទ បម់កេយងីនគំន អងគុយេនសួនចបរវតបទុមវតី ពមទងំបេណីរកងក់ត់
វមិនឯក ជយ េដីរេមីលេទសភព និង នេស វេភែដលេទីបនឹងបនទិញ។ េយងីនិយយជែជកេរ ប ប់ជេ ចីនពី
រមមណ៍ ពីអក រសិលប ៍វបិតិ គ រ... រហូតដល់េម៉ងដប់ បពំីរ េទីប តឡប់មកផទះេរ ងៗខួន។ 

 ខញុ ំបនទិញេស វេភ បេ មជេ ចីនកបល ពមទងំសិក កថមួយចំនួនេទ ត ។ មន បេ មេ កមួយែដល
តវនឹង ថ នភពផូវចិតរបស់ខញុ ំគឺេរ ង“លះេសនហ៍ែបរសកិ ”។ ខញុ ំបន នរហូតដល់យប់រលំងអ ធ តេទីបចប់ េហយីចប់េផី
មសរេសរេរ ងមួយែដរ។ 

ដល់ៃថងដប់បីកុមភៈ ខញុ ំបនយកសំេ េរ ងឱយរតនៈ នមុនេគ មករសនយ។ ែសកេឡងី ៃថងដបប់ួនកុមភៈ យុវជន
បស សីែដលកំពុងឈក់វេងងនឹងេសរភីពយ៉ង ច់បេង របនជិះម៉ូតូ រថយនទំេនីបៗែឆលចុះែឆលេឡងីយ៉ងសបបយ
រកី យ ក់បីដូចជពុំចងឱ់យៃថងពិេសសេនះរលំងផុតេទ មិនចងឱ់យយុវភពរបស់ពួកេគ រ ត់បត់េទេ យមិនបន
េ កបរសេ ភណភពៃនសមភ រនិយម។ ដូចឆន មុំនែដរ រតនៈនិងខញុ ំនគំន េទរកទិញេស វេភស មបៃ់ថងដព៏ិេសសេនះ។ 
េយងីចូលប គរដែដលដូចឆន មុំន... េហយីកប៏នជួបវជិជនីនិងពិសីកំពុករកេស វេភេនថតខងេលីែដលពួកនងេឈង
យកមិនដល់។ 

 «សួសីកញញ ទងំពីរ ទុកឱយខញុ ំជួយ...» ខញុ ំនិយយេឡងី។ 

 «អ៎! ជីវនិនិងរតនៈេទ!» វជិជនីបនឺែបបភញ ក់េផីល។ 

 «ឆន េំនះ ែបក ស់មនពិសីមកែដរ!» រតនៈេពលតិចៗេទពិសី។ 

 នងតបទងំ ន មញញឹម ពមទងំេមីលមុខេទវជិជនី «កុំបន ជិនីែណនេំទ គួរែតអរគុណមិតភកិដល៏មន កេ់នះ
េទីប តវ!» 

 «មិនមនគុណ ស័យអីេទ!» វជិជនីចងុលមកខញុ ំ «េអ៎! ជីវនិថជួយយកេស វេភឱយហ៎!» នងនិយយរែំញកមញិមញក ់
ដូចកូនេកមងគួរឱយ ស ញ់។ 

 «េឡយីែតនិយយប៊ះិេភច! ចមំួយែភត ជិនី! ខញុ ំយកឱយ...» ខញុ ំកេ៏ឈងជំេទតីដកយក បេ មេ កែដលនង
ចងុល បបេ់នះ។ «េនះ! ពិសី! ជិនី!» 

 «ចស៎! ចស៎អរគុណ!» 

 «មិនអីេទ! ពួកេយងីេទរកេស វេភេហយី ស់ េ ះរតនៈ» 



 «អេញជ ីញេ ក!» វជិជនីនិយយ ងេលងផង។  

 ខញុ ំមិនតបេទ តេទ េ ពះសមីរបស់នងេពលេនះែលងចកដ់ួងចិតរបស់ខញុ ំេទ តេហយី! េយងី គន់ែតជមិតធមម
ែតប៉ុេ ះ េ ពះខញុ ំកត់ចិតរចួ ល់ ជះ សលះេហយី។ គម នមនទិលេ ហមងជមួយនងេទ តេទ។ េបះដូងរបស់ខញុ ំបនេឆីយ
ថ នងជមិតនរដីល៏ ឆតឈសៃវ ខងំពូែក ក ន សុភព េចះជួយែចករែំលក ចរយិមរយទរមយទម កសមជ
នរែីខមរដល៏ បៃព។ នងនឹងកយជឧតមភរយិដល៏របស់េ កដុកទរ័េនប ងំេនះ េហយីជម ដល៏ បកបេ យ
ពហមវ ិ រធម៌ស មប់កូនរបស់នងេពលអនគត។ 

 ខញុ ំបនែសងរកេស វេភ“លះេសនហ៍ែបរសកិ ” របស់េ កជនិ មស េហយីទិញេដីមបជូីនវជិជនី។ ខញុ ំបនសរេសរេន
ទំពរ័ដំបូងថ“១៤ កុមភៈ ២០០៩ ជូន ជិន ីពមីតិរមួថន ក”់។ ចំេពះសំេ េរ ងែដលខញុ ំសរេសរេនះ ខញុ ំបនេរ បចំជេស រ
េភយ៉ង ត មនចំណងេជីងថ “តែំណងេសនហ៍ ជនិ”ី ។ ខញុ ំកប៏នចរេនទំពរ័ទីមួយផងែដរថ“ជូនកលយណមតិវជិជនី 
សូមឱយមតិភពរបស់េយងីទងំសថតិេសថរជនរិនរ ៍ពជីីវនិ” ។ រឯីពិសីវញិ ខញុ ំជូនេរ ង“ យ”។ ខញុ ំសរេសរេ កម រមភកថអនក
និពនធថ “ជូនពសិសី មប់ទុកជអនុស វរយី ៍ ៃថងបុណយៃនេសចកី ស ញ់េនះ ពយុីវមតិជីវនិ” ។ វជិជនីកទ៏ិញេស វេភជូន
ពួកេយងីវញិែដរគឺេរ ង“េជងីេមឃថម”ី និពនធេ យេ ក សីបុចិ សង ៉ន “េ កមេមឃពណ៌េខ វៃនទី កងអងគរ” ែដលនិពនធ
េ យេ ក សីែបន៉ េស រនិ និង ” កេលកេមលីេភងីេឆះ សកែខមរ... ពេី តយីមខ ង” េ យេ កេជ ប គមី ៊ ង។ នងសរ
េសរេនទំពរ័មុខថ “ជូនមិតទងំបី ពសិ ី ជីវនិ រតនៈ ទុកជអនុស វរយី ៍ ពមីតិនរ ី ជិនី (េឈម ះែដលអនកទងំបី ក់ឱយ
ពេី ះ ស់ ^_^)១៤ កុមភៈ ២០០៩ ហតថេលខ... ជិនី”។  នងក៏បនផំ មពិសីផងែដរថ  តវែចកគន នមងមន ក់។ 

បនទ ប់ពីជូនេស វេភគន រចួេហយីេយងីកែ៏បកគន ។ រតនៈនិងខញុ ំេនែតបនេដីររកឯក របនេទេទ ត េហយីេយងី
ទិញទឹកអំេពមន កម់ួយថង់ជិះកង់ត មង់មុខ ងំ េដីមបអីងគុយលំែហកម ន រមមណ៍ បនទ ប់មកេយងីបេណីរកង់និយយគន
រហូតកត់មុខវតបទុមវតី វមិនឯក ជយ... េយងីឈប់កងន់ិយយគន េលងនិង នេស វេភ សបយកខយល់ កស ពម
ទងំេមីលយុវជន បស សី េស កពក់ ឡូយឆយ ជិះម៉ូតូបេណីរគន  នៃថងពិេសសស មប់ពួកេគ។ 

 េ កយពីបន នេរ ង“តែំណងេសនហ៍ ជន”ី របស់ខញុ ំរចួមក មិតទងំបីរតនៈ វជិជនី ពិសី បនដឹងថខញុ ំលួច ស ញ់
វជិជនី ែតខញុ ំបនេ ត មចិតទទួលករពិតរចួេហយីែដរ។ ពួកេគមិនខឹង បកន់នឹងខញុ ំ ែថមទងំ ណិតរូបខញុ ំែថមេទ ត។ េយងី
េនែត ប់ នគន ដូចពីមុនអុីចឹង គម នផស់បូរេឡយី។ េយងីបនសចច ថ េនេពលនរ មន ក់មនទុកខ េយងីទងំបួននឹង
ជួយគន េទវញិេទមក។ េយងីខំ បឹងេរ នទងំអស់គន េដីមបី បឡងយកសញញ ប តមធយមសិក ទុតិយភូមិនេពលខងមុខ
ឱយបននិេទទសល។ 

 ៃថង បឡងបនរកំិលខួនចូលមកដល់ េយងី ល់គន លី បប៉កកចូល បយុទធកនុងសមរភូមិសិក េនះ េ យគម ន
ខចរែអង េ ពះេយងីបនេ ត មលកខណៈរចួ ល់ សចេហយី។ េយងីបនេរ នស័យសិក ជ កម ល់ៃថងេនផទះវជិជនី។ 
ដូេចនះចំេពះលទធផ បឡងគម នអី តវ ពយបរមភេនះេទ។ ៃថង បកសលទធផលបនមកដល់ពិសីបននិេទទស.េស ឯរតនៈ 
វជិជនី និង ខញុ ំបននិេទទស.េបដូចគន ។ េយងីបនេធីពីធីជប់េល ងតូចមួយេដីមបអីបអរករទទួលបនេជគជ័យេនះ។   

ម វទិយល័យស មប់បនករសិក តវបនពិសីេ ជីសេរសីេរ នមុខវជិជ គណេនយយ មចំណងច់ំណូលចិតរបស់
នង។ នង តវបង់ សិបភគរយ។ ចំែណកវជិជនីេរ នចបប់ករទូតេ ពះនង ស ញ់ ងំែតពីតូចមកេមះ៉ និងនងមន



េទពេកសលយពូែកនិយយ ក ន មួយឪពុកមយរបស់នងសុទធែតេធីករេន ថ នទូតប ងំផង។ េ យែឡករតនៈ
វញិេរ នេសដកិចច។ ចំេពះខញុ ំេរ នែផនកេទសចរណ៍ េ ពះខញុ ំ ស ញ់មុខវជិជ េនះ ស់។ ខញុ ំចង់និយយ បប់បរេទសឱយបន
ដឹងពី បវតិអងគរ ប ទែខមរ  ពំ បទល់ែដនដីសីមរបស់ បេទសែខមរេយងី ពីកបច់រចនដ៏លវចិិ តៃនរចនបថកបចែ់ខមរ... 
េហយីខញុ ំចង់េឃញីវសិ័យេទសចរណ៍េន សកេយងីមនករអភិវឌឈេជ នេល នេទមុខ េ ពះវសិ័យេទសចរណ៍ជឧស
ហកមមគម នែផ ង។ គិតេទលគួរែដរ! ពួកេយងីសុទធែតបន រូបករណ៍ គប់គន  គនែ់តពិសី តវបង់ពក់ក លែត
ប៉ុេ ះ។  

វជិជនីសេ មចចិតពនយរេពលេរ បករ។ នងគិតថចេំរ នចបម់នករងរេធី មន បក់ែខ តឹម តវសិន េ ពះមិន
ចង់រស់េនពឹងេលីបីទងំ សងេនះេឡយី។ ឪពុកមយនិងគូដណឹងរបស់នងក៏យល់ ពមនឹងគំនិតនងែដរ។ 

េពលេវ មិនរងច់េំយងីេទ រយៈេពលបួនឆន ៃំនករសិក បរញិញ ប តរបស់េយងី តវបនបញចប់។ ពួកេយងីមន
ករងរេធី ងំពីឆន ទំីពីរ ទីបីេមះ៉! សំ ងលជងេគគឺពិសីនងបនករងរ ងំពីឆន ទំីមួយ េ យ រនងមនចំណង
ទកទ់ងលជមួយនឹង បធនអងគករ។ នង ស ញ់េកមងកំ ព េហយីនងក៏ តវបនេគអេញជ ីញេទេធីករជជំនួយករ
គណេនយយករ បចំ ខធំរបស់អងគករេនះេនភនំេពញ។ កមេយងីសុទធែតមនជំហររងឹមេំរ ងៗខួន។ ៃថងចូលេ ងករ
របស់វជិជនីកន់ែតខិតជិតមកដល់េទេហយី  េយងីទងំបីពិេ គះគន នឹងេរ បចំវតថុអនុស វរយីម៍ួយស មប់ជចំណងមិតភព
ចំេពះវជិជនី មិតនរដីល៏របស់េយងី។ ពិសីេសនីឱយខញុ ំ៖ 

«ជីវនិគួរែតេរ បចំែកស មលេរ ង “តែំណងេសនហ៍ ជន”ី របស់ជីវនិឯងេនះ េដីមបេីបះពុមពជូនពរៃថង ពហ៍របស់
នី។ លេទ ជីវនិ? ចុះរតនៈយល់យ៉ងេមច៉ែដរ?»  

រតនៈមនខួនកត៏ប«ខញុ ំយល់ សបនឹងេយបល់របស់ពិសី ែតខញុ ំយល់ថគួរែតជីវនិឯងបូរចំណងេជីងេទលជង 
េ ពះខចែ កងរេងគ សដល់ចិតនិងបះ៉ពល់ដល់ រមមណ៍ មីនង ៎ !» 

«ល ស់! សេ មចអុីចឹងចុះ! គន សូមអរគុណពួកឯងទងំពីរេហយី ែដលជួយបេញចញេយបល់កនុងេរ ងេនះ គន
នឹងែកស មលពិនិតយេរ ងរបស់គន េនះេឡងីវញិ»  

ខញុ ំបនចំ យេពលអស់ជេ ចីនៃថងស មប់ពិនិតយែកស មលសំេ េរ ង េឡងីវញិ។ ខញុ ំបនសេ មចចិតបូរ
ចំណងេជីងថ“ៃថងពេិសសមយួ!” និងបញចូ នេទេ ងពុមពេដីមបេីបះផ យ ពមទងំសូមរក កមមសិទធិបញញ ពីប ល័យជតិ
និង កសួងវបបធមេ៌ទ តផង។ 

 ៃថងសិរជី័យមងគលរបស់វជិជនីនិង សនបន បកដេឡងី។ មិតេយងីទងំបីបនេធីចំណងៃដជវតថុអនុស វរយីន៍ិង
េស វេភយ៉ង តជូនដល់គូ មីភិរយិថមី ។ នេពលពិ រេភជន រ ពិសី រតនៈ និង ខញុ ំបនចូលរមួគន ែតងកំ ពយ
ស មប់ជូនពរៃថង ពហ៍ពិពហ៍ដម៏េ រកិេនះ។ កំ ពយមនពីរអតថបទ រតនៈនិងពិសីជអនកសមូធយមន កម់ួយ េហយីខញុ ំ
ជអនកកូត ទកំដរ។ ជិតចុងកមមវធិី រតនៈបនសុំពិសីេឡងី  ំខញុ ំសុំអនុញញ តពីេ ក សនេដីមបសុីំវជិជនីេឡងី .ំ.. ចងក់ រំង ់
េហយីពីរគូេយងីដូរគូគន ចំងក់ កំបច់មួយបទេទ ត។ ចុងេ កយបទ“ឯ េទ នសគួ”៌ ែដលេពលេ យអនកនងហយួ 
មសនិងបក យេ យេ កអធិ ជសំេឡងមសសុនិ សុី មុតបនបនឺេឡងី... ទិ ពហ៍ពិពហ៍បនបញច ប់េទ



េ យេសចកីសបបយរកី យជទីបំផុតនិងេ យបនបងកប់ទុកនូវមេនសេញចតនអនុស វរយីយ៉៍ងកកេ់ក កក់បេ់ន
កនុង បអប់ ទងរបស់េយងី គបគ់ន ែដលមិន ចបំេភចបន។ 

រតនៈនិងពិសីកំពុងែតែសងយល់ចិតគន ពមទងំក ងអនុស វរយីែ៍ផមែលមជមួយគន ។ ពួកេគេ គងនឹង
កំណត់ៃថងេរ ប ពហ៍ពិពហ៍ែដរ េនឆន េំ កយបនទ បព់ីទិញផទះរចួ។ 

 េនមុខវតបទុមវតី មនអនកេដីរ ត់ បណ អនកលកន់ំចំណី រ អនកសូមទន េកមងតូចខះរុញ ខះយួរធុងទឹក
សុទធ េដីរចុះេឡងីេទមកឥត ចរ់យៈ។ េ កមេដីមេពធខយល់ជំេនរ តជក់ នសិសិររដូវ បនបកម់ក បែលងេលងរេំពីត
រេំពីននឹងដងខួន បណរបស់ខញុ ំ សករ់បស់ខញុ ំបនពត់េពនែអនអនេទ មកមងំខយល់ ៃដទគូំរបស់ខញុ ំកំពុង កេ បវណកមម 
“តែំណងេសនហ៍ ជនិ”ី ែដលជពនក ន ៃដដេ៏កមងខចីរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបងិលមកខនងេស វេភមនសរេសរអក រប៉ុនម ន បេយគថ៖ 

 «េសចកី ស ញ់ជអ?ី(១) ជេសន ឬ? ជករលះបង?់ លះបងអ់?ី េពលេវ  នងិ យុជវីតិ?... ជនួកល
េយងី ស ញ់េគ ែតេគមនិ ស ញ់េយងីវញិ មនេពលខះេគ ស ញ់េយងី ប៉ុែនេយងីពុំ ស ញ់េគវញិកម៏ន។  

េសចកី ស ញ់គចឺងឱ់យមនុស ែដលេយងី ស ញ់ទទលួបននូវេសចកសុីខ េទះបជីេគមនកសុីខជមយួបុគគល
ទ៣ី កេ៏យងីេនែត ស ញ់េគែដរ... េបេីយងី ស ញ់េគពតិ បកដែមន េយងីគម នសទិធេិប តេប នេគែថមេទ ត... េបមីនិ
ដូេចនះមននយ័ថេយងីពុំ ស ញ់េគពតិេនះេទ។ គបអ់ទីងំអសរ់បសម់នុស ែដលេយងី ស ញ់គជឺទី ស ញ់របសេ់យី
ង។ អេំពលីរបសេ់គគរួឱយសរេសរី េគរព ស ញ់ ឯអពំី កករ់បសេ់គេនះគគឺរួឱយ ណិត សូរនងិចងជ់យួែកែ ប។ េយងី
ស ញ់នរ មន កម់និសងឃមឹរពំងឹថចងប់នអពីេីគមកវញិ ឬចងផ់លអ់ឱីយេគេនះកេ៏ទែដរ គចឺងម់ននយ័ថបនទ បព់េីយងី
ទងំពរីជបួជុគំន  អីៗ តវបនផសបូ់រ ចណុំចទនេ់ខ យខះខតនងឹ តវបនែកែ បនងិបេំពញឱយបនល បេសរីេឡងី។ 

ជវីតិរបសអ់នករសេ់នមនិយូរប៉ុនម នេទ ចូរ ស ញ់មនុស ែដល ស ញ់អនក។ សូមចងចថំ ជវីតិរបសអ់នកមនិ
ប៉ុនម នយូរេនះេទ េតអីនកមនេពលេវ ឯ េទ ស ញ់មនុស ែដលមនិ ស ញ់អនកេនះ?...» 

ខញុ ំបិទេស វេភ កចុ់ះេលីបង់ ែកបរគំនរេស វេភជេ ចីនកបលែដលខញុ ំេទីបនឹងទិញ េហយីេ កកឈរត មង់ខួន 
សមឹងេឆព ះេទទិសខងេកីតេ តីយមខ ងៃនេសចកីសងឃមឹដែ៏វងឆង យ... រមមណ៍របស់ខញុ ំវលិវល់កនុងផនូរអនុស វរយីៃ៍នយុវ
ភពដ៏ សស់ តកលនិងេ គត គតជទីបំផុត ...៕ 

 

(១)ដក សង់នងិែកស មលគនំតិមួយចនួំនពសំីេ នងិ ប សនរ៍បស់េ ក ចរយេស ន រទិធ ។ 

 

សូមែថងអណំរគុណចេំពះយុវមតិទូច សនែដលខតិខចំំ យេពលេវ ដម៏នតៃមកនុងករជួយ យអតថបទេ យអេន។ី 

 

ចប់េផីមសរេសរេនៃថងទី២៤ ចប់ៃថងអងគ រ ៍២៨ កញញ  ២០០៩ 
 


