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វគ្គ I 

 
ថ្ងៃខបួកំណ ើតដអ៏ាក្កក់បំផុត 

 
មនិមមនររឹមមរលលើកដំបូងលោះលេ មដលជលលល ះរបមកកមរងមរលកើរល ើង លៅលពលេេលួទានអាហារលពលរពឹកឯមហាវថីិរាយលវដ
រាយ ផទះលលខបនួ។ លោកលវ ើរណុន ល ើស្លីររូវានាស់្ឲ្យភ្ញា កពី់ដំលណកតាងំពីរពលឹមលមលះ៉ លាយសារសំ្ល ងេីេុយយដំថ៏លងល់ចញ
ពីបនទបក់មួយរបុស្របស់្គារ ់លមម ះលេរ។ី 
 - បីដងលេើយកនុងមយួស្ាា េ៍លនះ!- គាររ់គេឹម។ - របសិ្នជាឯងរគបរ់គងេីេុយលោះមនិានលេ លយើងនឹងបលណា ញវា
លចញលេើយ! 
 លេរពីាយាមពនយល់មាងលេើយមាងលេៀរ។ 
 - វាធុញណ៎ា- វាាននិយាយ។ - វាធ្លល បម់រលចញលេើរជំុវញិលៅខាងលរៅ។ របសិ្នលបើខាុ ំអាចឲ្យវាលចញលេើរលៅលពលយបា់ន
លោះ... 
 - លរើអញលមើលលៅដូចមនុស្សលភលើរ?ឺ- លោកលលវ ើរណុនរគេឹម លាយលនកំលេចពងទាលចៀនសំ្យុងចុះពីពុកលររ់ស្មូវរបស់្
គារ។់ - សាម នថាអញមនិដឹងរ ឺថានឹងលនអវីលកើរល ើង របសិ្នជាហ៊ានមរលអាយអាេីេុយលោះលចញលរៅ... 
 គារផ់្លល ស់្បាូរនូវេឹកមុខលមម ងងឹរជាមយួនឹងរបពនធរបស់្គារ ់ពីេូលនៀ។ 
 លេរពីាយាមលមល ះរបវញិ ប៉ុមនែ ពាកយស្មារីបស់្វាទាងំអមាលល៉នររូវរោយលៅវញិលាយសំ្ល ងលភើដខ៏ាល ងំលចញពីកូន
របស់្រគួសារល ើស្លី គឺារលី់។ 
 - ខាុ ំររូវការដំុខាល ញ់របឡាកល់េៀរ។ 
 - លនលេៀរលៅកនុងខទះលចៀន កូន ស្លល ញ់- អនកមងីពីេូលនៀរស្ដី លាយ មបររកមស្មភនកដរ៏ស្អាបា់កកូ់នរបុស្កោធ ររ់បស់្
គារ។់ - លយើងររូវមរចិញ្ច ឹមកូនខណៈលពលមដលលយើងលៅលនឱកាស្....ល៉កម់និចូលចិរែមហូបអាហារលៅសាោលោះលសាះ... 
 - គាម នានការលេ ពីេូលនៀ បងមនិមដលឃ្លល នមាងណាល ើយលៅលពលមដលបងលរៀនលៅ មស្មលេីងគ លោះ- លោកលលវ ើរណុន
និយាយយ៉ាងលពញចិរែលពញលថលើម។ - ារលី់េេលួានលមមរគបរ់គានល់េើយ មមនលេ កូនរបុស្? 
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 ារលី់ មដល លនល ធំរកអាញ គូេរបស់្វាលរទាមលៅលលើរជុងទាងំស្ងខាងលៅអី ាន លស្ើចលស្ាញ លេើយ មបរលៅរក
លេរ។ី 
 - យកខទះលចៀនបនែិចលមើល៎។ 
 - ឯងលភលចពាកយលវេមនែលេើយ - លេរនិីយាយយ៉ាងមលួ៉៉ជាខាល ងំ។ 
 ការជះឥេធិពលននរបលយាគដស៏ាមញ្ញ លនះលៅលលើមនុស្សកនុងរគួសារល ើស្លីពិរជាមនិគរួឲ្យលជឿទាល់មរលសាះ៖ ារ់ លីដងហក់
ដលងហើម លេើយ ធ្លល កចុ់ះពីលៅអីរបស់្វាលាយបនលឺសូ្រេងគិច លធវើឲ្យរញ្ជួ យផទះាយទាងំមូល ឯ អនករសី្ល ើស្លីានបនលឺស្មរមកដរូ៏ចមយួ 
លេើយយកនដខទបល់ររ់បស់្គារ ់រឯី លោកល ើស្លីវញិានលរកាកឈរល ើង លឃើញស្រនស្មមកំពុងមរលោរលផ្លល រៗលៅកនុងលស្ៀរផ្លា
របស់្គារ។់ 
 - ខាុ ំចងល់ននយ័ថា «សូ្មលមតាែ »! - លេរាីនរស្ដីយ៉ាងរេ័ស្។ - ខាុ ំមនិមមនលននយ័ថា… 
 - លរើលយើងានរាបឯ់ងយ៉ាងលមច៉ខលះ- លោកលរបស់្វាានមរស្ក ខាទ រេឹកលរល់ពញលលើរុ - ពីលរឿងនិយាយពាកយ “វ” លៅ
កនុងផទះរបស់្លយើង? 
 - ប៉ុមនែ ខាុ ំ... 
 - ឯងលថលើមធំហ៊ានគំរាមារលី់ផងរ!ឺ- លោកលលវ ើរណុនានរគេមឹ លាយដំរុនឹងកណាា បន់ដរបស់្គារ។់ 
 - អញសូ្មរពលនឯង! អញនឹងមនិអនុញ្ញញ រឲ្យនិយាយពីភ្ញពមនិធមមតារបស់្ឯងលៅលរកាមដំបូលផទះលនះលេ! 
 លេរសី្មលងឹលមើលពីមុខពណ៌ផ្លា ឈូករបស់្លោកលលវ ើរណុនលៅអនកមងីរបស់្វា មដលលស្លកសាល ំង លេើយ កំពុងមរពាយាម
លលើការលី់ឲ្យលរកាកឈរល ើង។ 
 - ាន- លេរនិីយាយ - មនិអីលេ... 
 លោកលលវ ើរណុនកអ៏ងគុយចុះវញិ លាយដកដលងហើមដូចជារលស្មដលេរគ់ឃូស្ លេើយស្មលងឹលមើលលេរយ៉ីាងជាបនឹ់ងរជុង
លា ងននមភនកដរូ៏ច និងមុររស្ួចរបស់្គារ។់ 
 តាងំពីលពលមដលលេររីរលបម់កផទះវញិលៅវសិ្សមកាលរដូវលៅា  លោក លលវ ើរណុនានចារេុ់កលេរដូីចជារគាបម់បកមយួ
មដលអាចនឹងផទុះរគបល់ពល ពី លរពាះលេរមីនិមមនជាលកមងធមមតាលន កល់ោះលេ។ តាមពិរលៅ វាមនិមមនធមមតាដូចសំ្បកលរៅរបស់្វា
ល ើយ។ 
 លេរ ី លផ្លរធរ័ គឺជាលវេគូលន ក.់..ជានិស្សរិលវេគូមកពីសាោេុកវ៉ារឆ្នន េីំមយួ។ លេើយ របសិ្នលបើរកុមរគួសារល ើស្លីមនិ
លពញចិរែនឹងឲ្យវាមកវញិលៅនថងឈបស់្រលក កគ៏ាម នអវីបះ៉ពាល់ដល់អារមមណ៍របស់្វាមដរ។ 
 វានឹកសាោេុកវ៉ារខាល ងំណាស់្ ដូចជាការចុកលពាះមនិលចះារអ់ញ្ច ឹង។ វា នឹករាសាេ មដលលនរចកផលូវស្លង រ ់លេើយ
និងលខាម ច លមលរៀន របស់្វា (លទាះជាវាមនិចូលចិរែរគូឱស្ថ លស្នព ក៏ លាយ) សំ្បុររលផាើតាមេីេុយ ការ េេលួទានអាហារកនុងពិធី
ជបល់លៀងលៅកនុងមហាសាល លដកកនុងមរគលនបលគគ លបនួលៅកនុងបម៉ស្យនាា ន ការ លៅសួ្រសុ្ខេុកាឆ្នម រំបលញ់ ហាហ្គេគីដ កនុងផទះ
របស់្គារល់ៅលលើដីជាបនឹ់ងនរពហាមឃ្លរ ់លេើយ ជាពិលស្ស្ បំផុរលោះ គឺកីឡាឃវីដ ីចឆ មដលជាកីឡាដល៏ពញនិយមបំផុរលៅកនុង
ពិភពលវេមនែ (បលគគ លខពស់្ៗរាមំយួ ាល់លហាះបនួ លេើយនិងកីឡាករដបប់នួោកល់ៅលលើដងអំលាស្)។ 
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 លស្ៀវលៅលវេមនែ ចងាឹះ លវេមនែ អាវរ ៉បូ ថាល ង និង ដងអំលាស្នីមប៊ូស្២០០០ចំោរថ់ាន កកំ់ពូលរបស់្លេរទីាងំអស់្ររូវចាក់
លសាេុកកនុងបនទបល់រកាមជលណាើ រលាយលោកលលវ ើរណុនលពលមដលលេរមីកដល់ផទះភ្ញល ម។ លន អវី មដលរកុមរគួសារល ើស្លីររូវខាវ យ
ខវល់របសិ្នលបើលេរាីរប់ងរំ់មណងរបស់្វាលៅកនុងរកុមឃវីដ ីចឆលាយសារមរវាមនិានហារស់្មលពញមយួរដូវលៅា លោះ? លនអវីររូវ
ខវល់របសិ្នលបើលេររីរលបល់ៅសាោវញិលាយមនិានលធវើកិចចការសាោបនែិចលសាះលោះ? រកុមរគួសារល ើស្លីគឺជាអវីមដលពកួលវេគូ
លៅថាពកួលោកិយ (គាម នសូ្មបមីរមមលវេមនែមយួរំនកល់ៅកនុងស្រនស្មមរបស់្ពកួលគ) តាមមដលពកួលគដឹង ការលនលវេគូលៅ
កនុងរគួសារគឺជាបញ្ញហ អាល៉ស់្មុខជាខាល ងំ។ លោក លលវ ើរណុនមថមទាងំានចាកល់សាេីេុយរបស់្លេរ ីលមម ះ េុដីវកី លៅ កនុង
រេុងរបស់្វាលេៀរផង លដើមបកំុីឲ្យវាោសំារលៅកានន់រណាលន កល់ៅកនុងពិភពលវេមនែាន។ 
 លេរលីមើលលៅមនិដូចជាស្លជិកលៅកនុងរគួសារលនះលេ។ លោកលលវ ើរណុនលនល ធំ លេើយ លស្ទើរមរគាម នក លាយលនពុក
លរព់ណ៌លមម ដធំ៏សំ្លបើម ឯអនកមងីពីេូលនៀលនមុខដូចលស្ះ លេើយ សុ្េធមរឆអឹង រឯី ារលី់វញិស្កព់ណ៌េងម់ដង ផ្លា ឈូក និង ធ្លរ់
ដូចរជូក។ ផទុយរស្លះពីគាន  លេរ ី លនរាងរូច លេើយ ស្គម លា យលនមភនកពណ៌នបរងដមុ៏រថាល  និង ស្កល់មម រសិ្លមដលមរងមរ
រលញ៉រនញ៉។ វាពាកម់វន៉តារាងមូល លេើយលៅលលើថាង ស្របស់្វាលនសាន មស្លល ករាងដូចលផលកបលោទ រដល៏ស្ាើងមយួ។ 
 សាល កសាន មលនះលេើយមដលលធវើឲ្យលេរមីនិធមមតាមដលខុស្មបលកពីលគឯង សូ្មប ី មរលវេគូកាី។ សាន ម លនះជាស្ញ្ញញ ណមរមយួគរ់
ននអរីរកាលដអ៏ាថកំ៌ាងំរបស់្លេរ ីនន មូលលេរុ មដលវាររូវានលគេុកលចាលលៅលលើផលូវលដើរលៅកានទ់ាវ រមុខផទះរបស់្រគួសារល ើស្លី
កាលពីដបម់យួឆ្នន មុំន។ 
 លទាះបីជាយ៉ាងណាកល៏ាយ លៅអាយុមយួឆ្នន  ំ លេរាីនេេលួនូវសិ្លបប៍ណាា សាពីលវេគូងងឹរដខ៏ាល ងំអសាច រយលន កម់និលចះ
សាបរោប គឺវ ៉លុដឺមរ៉ មដល លមម ះរបស់្លគ លមធមប ់និង លវេគូលស្ទើរមរទាងំអស់្លៅមរខាល ចមនិហ៊ាននិយាយ។ ឪពុកលា យរបស់្លេរ ី
សាល បល់ាយសារការវាយរបហាររបស់្វ ៉លុដឺមរ៉ ប៉ុមនែ លេរាីនលគចខលួនជាមយួនឹងសាន មលផលកបលោទ ររបស់្វា លេើយលទាះបីជាយ៉ាងណាក៏
លាយ ... គាម ននរណាលន កដឹ់ងថាលេរុអវីលោះលេ ...ានជាថាមពលរបស់្វ ៉លុដឺមរ៉ររូវានបំផ្លល ញខណៈលពលមដលគារប់រាជយ័កនុង
ការស្លល បល់េរ។ី 
 ដូលចនះលេររីរូវានលរ ើស្យកមកចិញ្ច ឹមលាយបងរសី្របស់្លា យវា មដលានមចកឋានលៅ លេើយ និងបាីរបស់្គារ។់ វា ាន
ចំោយលពលដបឆ់្នន រំស់្លៅជាមយួនឹងរគួសារល ើស្លី លាយ មនិដឹងថា លេរុអវីានជាវាលធវើឲ្យលរឿងរ៉ាវចមមលកៗលកើរល ើងជាបនែបោទ ប់
លាយគាម នលចរោ មថមទាងំលជឿលរឿងរបស់្រគួសារល ើស្លីមដលថា វាលនសាន មលនះលាយសារការរកឡាបឡ់ានមដលានស្លល បឪ់ពុក
លា យរបស់្វា។ 
 លេើយបោទ បម់ក យ៉ាង ជាកោ់កក់ាលពីមយួឆ្នន កំនលងលៅ សាោេុកវ៉ារានស្រលស្រសំ្បុររមកលេរ ីលេើយ លរឿងរ៉ាវទាងំ
មូលានធ្លល យលចញមក។ លេរាីនលៅលរៀនលៅសាោលវេមនែ មដល វា និងសាន មស្លល ករបស់្វាលនភ្ញពលបលីាញ...ប៉ុមនែឥលូវឆ្នន ំ
សិ្ការរូវានបញ្ចបល់េើយ លេើយវាររូវររលបម់ករគួសារល ើស្លីវញិលៅរដូវលៅា  លពាលគឺររលបម់កឲ្យលគចារេុ់កជាសុ្នខមដលលដើររួ
កនុងលរឿងអារកក។់ 
 រគួសារល ើស្លីមថមទាងំមនិចាថំានថងលនះជានថងបុណយខបួកំលណើ រេីដបពី់ររបស់្លេរផីងលោះលេ។ ជា ការពិរណាស់្ កាីស្ងឃមឹ
របស់្វាមនិជាខពស់្ណាស់្ណាលេ ពកួលគមនិមដលឲ្យវានូវអំលណាយស្មរមយមាងណាល ើយ គឺលអាយររឹមមរនំមយួប៉ុលណាោ ះ ... រចួមក
ករ៏ពលងើយកលនែើយនឹងវាទាងំរស្ុង... 
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 លៅខណៈលោះ លោកលលវ ើរណុនានជរមះបំពងក់របស់្គារដូ់ចជាលនការសំ្ខាន ់លេើយនិយាយថា៖  
- ឥលូវ ដូចមដលលយើងដឹងរសាបល់េើយ នថងលនះជានថងសំ្ខានណ់ាស់្។ 

 លេរលីងើយលមើល លាយពិាកនឹងហ៊ានលជឿ។ 
 - លនះជានថងដល៏អបំផុរ មដលខាុ ំលធវើកិចចស្នាដធំ៏មយួពីការគររបស់្ខាុ ំ- លោកលលវ ើរណុនរស្ដី។ 
 លេររីរលបល់ៅរកនំបុង័អាងំរបស់្វាវញិ។ ជា ការពិរណាស់្ វា ស្ញ្ជ ឹងគិរទាងំលវីងជូរចរ ់លោក លលវ ើរណុនកំពុងមរ
និយាយពីពិធីជបល់លៀងអាហារលពលោង ចដគ៏ាម នានការលោះ។ គារគ់ាម ននិយាយអវីលរៅពីលរឿងេនឹងអស់្ពីរស្ាា េ៍មកលេើយ។ អនក
សាងស្ងម់ដលធូរធ្លរគរួស្មលន ក ់និងរបពនធរបស់្គារនឹ់ងមកបរលិភ្ញគអាហារលពលោង ច លេើយលោកលលវ ើរណុនកំពុងមរស្ងឃមឹថា
នឹងេេលួាននូវការបញ្ញជ េិញដធំ៏មយួពីគារ ់(រកុមេុ៊នរបស់្លោកលលវ ើរណុនផលិរល៉សីុ្នខងួ)។ 
 - ខាុ ំគិរថាលយើងគរួមរហារស់្មពាកយស្មាមីាងលេៀរ- លោកលលវ ើរណុននិយាយ។ - លយើងទាងំអស់្គាន គរួមរលៅកានរំ់មនង
លរៀងៗខលួនលៅលល៉ងរាបីំ។ ពីេូលនៀ អូននឹងលៅ...? 
 - កនុងបនទបេ់េលួលភាៀវ- អនកមងីពីេូលនៀរស្ដីយ៉ាងរេ័ស្ - រងច់ាសំាវ គមនព៍កួលគយ៉ាងគរួស្មមកកានផ់ទះរបស់្លយើង។ 
 - លអៗ។ លេើយារលី់វញិ? 
 - ខាុ ំនឹងរងច់ាលំបើកទាវ រ។- ារលី់បលញ្ចញសាន មញញឹមលងីលលងើគរួលអាយចងល់ស្ើច - លរើខាុ ំអាចយកអាវធំលរៅរបស់្អនកានលេ 
លោក និងអនករសី្លមសាន?់ 
 - ពកួលគនឹងរស្ោញ់វាជាមនិខានល ើយ!- អនកមងីពីេូលនៀមរស្កយ៉ាងស្បាយចិរែ។ 
 - លអណាស់្ ារលី់- លោកលលវ ើរណុនលពាល។ បោទ បម់កគារម់បរមករកលេរ។ី - លេើយចុះឯងវញិ? 
 - ខាុ ំនឹងលៅកនុងបនទបល់ដករបស់្ខាុ ំ មនិបនលឺសំ្ល ងមនិល៉រ ់លេើយលធវើពុរជាខាុ ំមនិលៅេីលនះល ើយ- លេរនិីយាយខាវៗ។ 
 - រាកដជាអញ្ច ឹងលេើយ- លោកលលវ ើរណុននិយាយយ៉ាងកាច។ - ខាុ ំនឹងោផំលូវពកួលគចូលលៅកនុងបនទបេ់េលួលភាៀវ មណោំ
អូន ពីេូលនៀ លេើយចាកល់ភស្ជជៈឲ្យលគផឹក។ លៅលល៉ងរាបីំដបរ់ាោំេី... 
 - អូននឹងរបកាស្អាហារលពលោង ច- អនកមងីពីេូលនៀនិយាយ។ 
 - លេើយារលី់ កូននិយាយថា... 
 - លរើខាុ ំអាចោអំនករសី្លៅបនទបេ់េលួទានអាហារានមដររលឺេ អនក រសី្លមសាន?់- ារលី់រស្ដី លាយេុចនដកោធ ររ់បស់្វា
លៅកានហ់្គស្ែីលន កម់ដលលមើលមនិលឃើញ។ 
 - សុ្ភ្ញពបុរស្រូចដអ៏សាច រយរបស់្ខាុ ំ!- អនកមងីពីេូលនៀឧទានល ើងលស្ទើរមនិដកដលងហើម។ 
 - លេើយចុះឯងវញិ?- លោកលលវ ើរណុននិយាយលៅកានល់េរយ៉ីាងកាចសាហាវ។ 
 - ខាុ ំនឹងលៅកនុងបនទបល់ដករបស់្ខាុ ំ មនិបនលឺសំ្ល ងមយួល៉រ ់ លេើយលធវើពុរជាខាុ ំមនិលៅេីលនះល ើយ- លេរនិីយាយយ៉ាងធុញ
រទាន។់ 
 - ចាស់្ជាអញ្ច ឹងលេើយ។ ឥលូវ លយើង គរួមរសំ្លៅរកការស្រលស្ើរលអៗ ពីរបីលរឿងលៅលពលអាហារលពលោង ចលេើយ។ ពីេូលនៀ 
លនគំនិរអីលេ? 
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 - លវ ើរណុនរាបខ់ាុ ំថាលោកគឺជាអនកវាយកូនលគាលដអ៏សាច រយលន ក ់លោក លមសាន.់..រាបខ់ាុ ំមកលមើល ថាលរើអនកេិញរ ៉បូរបស់្
អនកលៅឯណា អនករសី្លមសាន.់.. 

- លអណាស់្...ារលី់? 
- យ៉ាងលមច៉មដររបសិ្នជាខាុ ំនិយាយថា៖ “លយើងររូវស្រលស្រសំ្លនរអំពីវរីៈបុរស្របស់្លយើងលៅឯសាោ លោកលមសាន ់លេើយ

ខាុ ំានស្រលស្រអំពីលោក។” 
លរឿងលនះលនអរថនយ័លរចើនលពកលេើយស្រលបទ់ាងំលេរ ីនិងអនកមងីពីេូលនៀ។ អនកមងីពីេូលនៀមរស្កយលំាយរលំភើបចិរែ លេើយ

ចាបឱ់បរកលសាបកូនរបុស្របស់្គារ ់ខណៈលពលមដលលេរឱីនចុះលរកាមរុ អញ្ច ឹងពកួលគនឹងមនិលឃើញវាលស្ើចលោះលេ។ 
- លេើយចុះឯងវញិ អារចមក?់ 
លេរបីងាំចិរែលធវើេឹកមុខរបស់្វាឲ្យលៅធមមតាខណៈលពលមដលវាលងើបល ើង។ 
- ខាុ ំនឹងលៅកនុងបនទបរ់បស់្ខាុ ំ លាយមនិបនលឺសំ្ល ងមយួល៉រ ់លេើយលធវើពុរជាខាុ ំមនិលៅេីលនះល ើយ- វានិយាយ។ 
- ឯងនឹងលធវើអញ្ច ឹងរាកដណាស់្- លោកលលវ ើរណុននិយាយទាងំបងាំចិរែ។ - រគួសារលមសានម់និដឹងលរឿងអវីពីឯងលោះលេ 

លេើយវានឹងលៅមរអញ្ច ឹងរលៅលេៀរ។ លៅលពលមដលអាហារលពលោង ចររូវានបញ្ចប ់អូនោអំនករសី្លមសានល់ៅបនទបេ់េលួលភាៀវវញិ
លដើមបពិីសាកាលេវ ពីេូលនៀ លេើយ បងនឹងយករបធ្លនបេទាកេ់ងនឹងល៉សីុ្នខងួមកនិយាយ។ របសិ្ន លបើលនសំ្ណាង បងនឹង
េេលួានការចុះេរថលលខាលលើកិចចស្នា លេើយ ានស្លរមចមុនពរល៌នលចញផាយលៅលល៉ងដប។់ លយើងនឹងលៅលដើរេិញអីវ៉ាន់
ស្រលបយ់កលៅផទះនថងឈបស់្រលកលៅលកាះ ល៉ចរកា នថងមស្អកលពលលនះ។ 

លេរគីាម នអារមមណ៍រលំភើបអវីអំពីលរឿងលនះលេ។ វា មនិគិរថា រគួសារល ើស្លីនឹងចូលចិរែវាលៅលកាះ ល៉ចរកា ជាជាងលៅមហាវថីិ
រាយលវដ រាយលោះលេ។ 

- លអ...បងនឹងចុះលៅរកុងរកលមើលេិញអាវធំេេលួទានអាហារលពលោង ចស្រលបា់រលី់ លេើយនិងបង។ លេើយឯង- គារ់
រគេឹមាកល់េរ ី- ឯងមនិលឃើញអនកមងីឯងកំពុងមរស្លអ រលេរ?ឺ ឆ្នបល់ចញភ្ញល ម... 

លេរលីចញតាមទាវ រលរកាយ។ លនះជានថងមងគល និងជានថងលអ។ វាលដើរការវ់ាលលមម  េលល ក់ខលួនចុះលលើបងសួ់្នចារ លេើយលរចៀង
រិចៗថា៖  

- រកីរាយនថងកំលណើ រ...រកីរាយនថងកំលណើ រ... 
គាម នការ គាម ន អំលោយ លេើយ វានឹងចំោយលពលមយួោង ចលាយលធវើពុរថាគាម នរបូវា។ វា ស្មលងឹលមើលយ៉ាងលវេោលៅលដើម

លឈើមដលដុះជាជរួ។ វាមនិមដលលនអារមមណ៍ថាឯលកាអវីលមលះ៉លេ។ លរចើន ជាងអវីៗលៅសាោេុកវ៉ារ មថម ទាងំលរចើនជាងការលលង
កីឡាឃវីដ ីចឆលៅលេៀរ លេរនឹីកមរិែដជិ៏រស្និេធបំិផុររបស់្វា រ ៉នុ វសី្លី  និងេល៉ឺយអូនី លហ្គេគនជឺរ។ លទាះបីជាយ៉ាងណាកល៏ាយ ពកួលគ
ហាកដូ់ចជាមនិនឹកវាទាល់មរលសាះ។ គាម ននរណាលន កក់នុងចំលោមពកួលគ ស្រលស្រសំ្បុររមកវាទាល់មរលសាះលពញមយួរដូវលៅា លេើយ 
លទាះបីជារ ៉នុាននិយាយថាវានឹងលស្នើសំុ្ឲ្យលេរមីកសាន កល់ៅជាមយួកល៏ាយ។ 

អស់្លវោជាលរចើនរាបម់និអស់្មដល លេរ ីធ្លល បគិ់ររបុងនឹងចាកល់សាលបើករេុងរបស់្ េុដីវកី លាយលវេមនែ រចួបញ្ជូ នវាលៅ រ ៉នុ 
និង េល៉ឺយអូនី ជាមយួនឹងសំ្បុររមយួចាប ់ប៉ុមនែវាមនិដល់ថាន ករ់បថុយនឹងលរគាះថាន កល់នះលេ។ លវេគូមនិរគបអ់ាយុមនិអនុញ្ញញ រឲ្យ
លរបើរាស់្លវេមនែលៅលរៅសាោលោះលេ។ លេរមីនិានរាបរ់គួសារល ើស្លីពីលរឿងលនះលេ។ វាដឹងថា កំុមរពកួលគខាល ចវាជបព់កួលគឲ្យលៅ
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ជាស្រវចរងិរទាងំអស់្ កំុ អីពកួលគចាកល់សាឃុវំាេុកកនុងបនទបល់រកាមជលណាើ រដូច ចងាឹះ លវេមនែ និង អំលាស្លហាះរបស់្វាារល់ៅ
លេើយ។ លៅ ពីរស្ាា េ៍ដំបូងលពលររលបម់កវញិ លេរ ី លពញចិរែនឹងការនិយាយរអ៊ូរទានូំវពាកយស្មាមីនិានការរិចៗ លធវើឲ្យារលី់
ភយ័ររល់ចញពីបនទបយ៉់ាងលលឿនសឹ្ងនឹងលហាះ។ ប៉ុមនែការារដំ់ណឹងដយូ៏រពី រ ៉នុ និង េល៉ឺយអូនី ានលធវើឲ្យ លេរ ីលនអារមមណ៍ថា
ររូវានាចល់ចញពីពិភពលវេមនែ មដលថាសូ្មបមីរការចំអក ក យឺាក ់ារ់លី កម៏លងសូ្វស្បាយលេៀរមដរ ... លេើយឥលូវរ ៉នុ 
និងេល៉ឺយអូនីានលភលចនថងខបួកំលណើ ររបស់្វាលេៀរ។ 

ឥលូវ លរើលនអវីលៅ មដលវាមនិហ៊ានលះបងល់ដើមបលីាះដូរនឹងសារមយួចាបពី់សាោេុកវ៉ារលោះ? ពីលមធមប ់រ ឺកល៏វេគូណា
លន កល់ោះ? របសិ្នលបើានលឃើញស្ររូវសូ៊្ពូជរបស់្វា គឺ រាកូ លមលេវ័យ  កវ៏ារាងស្បាយចិរែបនែិចមដរ លដើមបបីញ្ញជ កថ់ា លរឿងរ៉ាវ
មដលលកើរល ើងកនលងមកលនះមនិមមនរគានម់រជាសុ្បិនលោះលេ... 

មនិមមនថាលពញមយួឆ្នន រំបស់្វាលៅឯសាោេុកវ៉ារសុ្េធមរស្បាយទាងំអស់្លោះលេ។ លៅ លពលលេៀបនឹងជិរចបឆ់លស្
ចុងលរកាយ លេរាីនរបឈមមុខជាមយួនឹង គាម ននរណាលរៅពី វ ៉លុដឺមរ៉ លាយខលួនវាផ្លទ ល់លោះលេ។ វ ៉លុដឺមរ៉  របមេលជាាន
បំផ្លល ញរាងកាយពីអរីររបស់្គារល់ាយផ្លទ ល់នដមមន ប៉ុមនែ គារល់ៅមរលធវើឲ្យលគភយ័ខាល ច លៅ មរលនលបចិកល លៅ មរលបាជាា ចិរែកនុង
ការដលណាើ មយកថាមពលល ើងវញិ។ លេរាីនឆលងផុរពីអោទ ករ់បស់្វ ៉លុដឺមរ៉ជាលលើកេីពីរលេើយ ប៉ុមនែវាលគចខលួនទាងំរបផិររបលផើយ
មរប៉ុលណាោ ះ លេើយសូ្មបមីរឥលូវ លេរលីៅមរភ្ញា កល់ ើងលៅលពលយប ់លាយេេឹកលជាកកនុងអាវរគដរ៏រជាក ់ឆងល់ថាលរើឥលូវ វ ៉លុដឺមរ៉ 
លៅឯណា លាយចងចានូំវេឹកមុខដខឹ៏ងស្មា រពមទាងំមភនកដន៏រពនផសធំៗរបស់្គារ.់.. 

ភ្ញល មលោះលេរអីងគុយររងខ់លួនភលងឹលៅលលើបងសួ់្នចារ។ វា កំពុងមរស្មលងឹលមើលលៅលដើមលឈើ មដលដុះជាជរួលាយេឹកមុខភន័ែ
ភ្ញងំ ... លេើយលដើមលឈើមដលដុះជាជរួលោះរសាបម់រស្មលងឹលមើលមកវាវញិ។ មភនក ពណ៌នបរងធំៗពីរានលលចល ើងកនុងចំលោមស្លឹក
លឈើទាងំលោះ។ 

លេរលីរកាកឈរល ើងខណៈលពលមដលសំ្ល ងលស្ើចចំអកអមណា រការវ់ាលលមម ។ 
- ខាុ ំដឹងថានថងលនះជានថងអវីលេើយ- ារលី់លរចៀង លាយលដើរលរេរលរទារៗសំ្លៅមករកវា។ 
មភនកដធំ៏ទាងំពីរលោះរពិច លេើយករ៏ោយារល់ៅ។ 
- អីលគ?- លេរនិីយាយ លាយមនិរគវាស្មភនកលចញពីកមនលងលោះល ើយ។ 
- ខាុ ំដឹងថានថងលនះជានថងអវីលេើយ- ារលី់និយាយមាងលេៀរ លាយលដើរល ើងសំ្លៅមករកវា។ 
- លអណាស់្- លេរាីននិយាយ។ - អញ្ច ឹងចុងបញ្ចបឯ់ងានលរៀននថងកនុងស្ាា េ៍ចាអំស់្លេើយ។ 
- នថងលនះជានថងខបួកំលណើ ររបស់្ឯង- ារលី់និយាយលមើលគយ។ - លមច៉កឯ៏ងមនិេេលួានការអីលសាះអញ្ច ឹង? លរើឯង

គាម នមរិែលៅកមនលងចមមលកលោះលេរ?ឺ 
- យល់លអកំុឲ្យល៉ករ់បស់្ឯងដឹងថាឯងនិយាយពីសាោរបស់្ខាុ ំអី- លេរនិីយាយយ៉ាងលសាះកលរកាះ។ 
ារលី់លលើកលខារបស់្វាល ើង មដលកំពុងមររអិលចុះលរកាមគូេកោធ ររ់បស់្វា។ 
- លេរុអវាីនជាឯងស្មលងឹលមើលលដើមលឈើមដលដុះជាជរួលោះ?- វានិយាយទាងំស្ងសយ័។ 
- ខាុ ំកំពុងមរពាយាមស្លរមចចិរែថាលរើគរួលរបើពាកយលវេមនែណាលដើមបបីលញ្ឆ ះវា- លេរនិីយាយ។ 
ារលី់លដើរថយលរកាយភ្ញល មមយួរលំពច លាយលនស្ភ្ញពស្លនល់សាល រលៅលលើមុខកោធ ររ់បស់្វា។ 



ថ្ងៃខួបកំណ ើតដអ៏ាក្កក់បំផុត 

 

7 

- ឯងមនិ ... មនិអាច ... ា៉ានរាបឯ់ងថាមនិឲ្យលរបើរាស់្លវេមនែលោះលេ...គារនិ់យាយថាគារនឹ់ងរគមវងឯងលចញពី
ផទះ...លេើយឯងគាម នកមនលងមដលររូវលៅលេៀរលេ...ឯងគាម នមរិែភកែិមកយកឯងលោះលេ... 

- ជីកគរ័រ ីផកល់ឃើរ!ី- លេរនិីយាយយ៉ាងសាហាវ។ - េូខស់្ ផូខស់្...ស្គវីកគលី វកីគលី... 
- ល៉កកកកក!់- ារលី់មរស្ក រពមទាងំជំពបល់ជើងខលួនឯងខណៈលពលមដលវាមបរររលបល់រកាយលៅផទះវញិ។ -ល៉កកក!់ វា

កំពុងមរលធវើអវីមដលល៉កដឹ់ងរសាបល់េើយ! 
លេររីរូវរងលរគាះយ៉ាងធងនល់ាយសារមរការស្បាយមយួមភលររបស់្វា។ លាយារលី់ រ ឺ កល៏ដើមលឈើមដលដុះជាជរួគាម នខូច

ខារអវី អនក មងីពីេូលនៀដឹងថាវាមនិមមនលរបើលវេមនែមមនមេនលោះលេ ប៉ុមនែ វាររូវមរឱនចុះខណៈលពលមដលគាររ់រមងគ់បឆ់្នន ងំខទះ 
របឡាកស់ាប៊ូមករកកាលវា។ បោទ ប់ មកគារឲ់្យការគរវាលធវើស្នធឹក លាយឲ្យស្នាថាវានឹងមនិេូបអវីល ើយលុះរតាមរវាលធវើការគរ
ចបស់្ពវរគប។់ 

ខណៈលពលមដលារលី់កំពុងមរលដើរលរេរលរទារតាមលមើលបលណាើ រ ញុ៉កំាលរម៉បលណាើ រ លេរលីៅស្លអ របងអួច ោងឡាន រចូរ
លមម  លំអ សួ្នផ្លា  ការនិ់ង លរសាចផ្លា កុោប លេើយ ោបពណ៌ថាន បំងសួ់្នចារល ើងវញិ។ រពះអាេិរយ កំពុងមរឆ្នបលឆះលៅពីលលើ
កាល លធវើឲ្យកខាងលរកាយរបស់្វាលៅា ល ើងចងល់ខាល ច។ លេរដឹីងថា វាមនិគរួលលើកយកស្មា ឺីដងរបស់្ារលី់មកគិរលោះលេ ប៉ុមនែ
ារលី់ាននិយាយនូវអវីមដលលេរកំីពុងមរគិរ...របមេលជាវាគាម នមរិែលៅសាោេុកវ៉ារលោះលេ... 

- លមើលលៅលមើល៍ ថាលរើលេរ ីលផ្លរធរ័ដល៏បលីាញឥ ូវធ្លល កខ់លួនយ៉ាងណា- វាគិរយ៉ាងខឹងស្មា ខណៈលពលមដលវាាចជី
លៅលលើសួ្នផ្លា  ខនងរបស់្វាកំពុងមរឈចឺាប ់លញើស្េូររស្កចុ់ះមុខរបស់្វារក់ៗ ។ 

- ចូលមកកនុងលនះមក! លេើយលដើរលលើរកាស្កាមស្រលៅ! 
លេរ ី លធវើដំលណើ រយ៉ាងលររកអរលៅកនុងមលបន់នផទះាយមដលភលចិឺមញ្ចងចិញ្ញច ច។ លៅ ខាងលលើេូេឹកកកលនបមងអមពូ ិញសំ្រាប់

យបល់នះ៖ គំនរកាលរម៉ដធំ៏មយួ និងរំណាបស់ាវ យាកស់្ារ។ សាចរ់ជូកនខវមយួដំុកំពុងមរចំអិនលៅកនុង ។ 
- សីុ្ឲ្យលលឿនល ើងលៅ! រគួសារលមសាននឹ់ងមកេីលនះកនុងលពលឆ្នប់ៗ លនះលេើយ!- អនកមងីពីេូលនៀនិយាយល៉រ់ៗ  លាយ

ចងអុលលៅនំបុង័ពីរដំុ លេើយនិងរបូល៉ស់្មយួដំុលៅលលើរុផទះាយ។ គារល់ស្លៀករ ៉បូពណ៌ផ្លា ឈូករចួលៅលេើយ។ 
លេរោីងនដរបស់្វា លេើយ លលបអាហារលពលយបរ់បស់្វាយ៉ាងររមងរ់រលលច។ លៅ លពលមដលវាេូបរចួ អនក មងីពីេូលនៀ 

យកចានរបស់្វាលចញ។ - ល ើងលៅលលើលៅ! លលឿនល ើង! 
ខណៈលពលមដលវាលដើរការទ់ាវ រលៅកានប់នទបេ់េលួលភាៀវ លេរ ី រកលលកលឃើញលោកលលវ ើរណុន និង ារលី់ពាករ់កវ៉ារក់រាង

លកាង និង អាវធំស្រលបអ់ាហារលពលោង ច។ វា លេើបមរលៅដល់កាជំលណាើ រចុងលរកាយរសាបម់រកណាឹ ងទាវ រផទះលរាេល៍ ើង លេើយ មុខដ៏
ខឹងស្មារបស់្លោកលលវ ើរណុនលលចល ើងលៅឯលរជ់លណាើ រ។ 

- ចាណ៎ំា អារចមក ់... ហ៊ានមរបនលឺសំ្ល ងអវីមយួលោះ... 
លេរលីដើរលៅបនទបរ់បស់្វាលាយលបៗ ចូលលៅកនុង បិេទាវ រ លេើយមបរលៅផាួលខលួនលលើមរគរបស់្វា។ 
បញ្ញហ គឺថា លននរណាលន កកំ់ពុងមរអងគុយលៅលលើមរគារល់ៅលេើយ។ 
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វគ្គ II 

 

ការដាស់ត ឿនរបស់ដបុបី៊ 

 

ហេរ ី ទបខ់្លួនឯងមនិឲ្យស្រែកែឹងស្ែមនិទាន។់ ែែវ ហៅហលើស្រែហោះមានែលឹករែហ ៀកដូ ែែវរបហ ៀវដធំ៏ៗមយួែូ និង ស្ភនកពណ៌
បបែងកំហ៉៉ងពីររាបប់៉ុនរាប់៉ ល់ែិននីែ។ ហេរ ី ដឹងភ្លល មថា ហនះហេើយជាអ្វីស្ដល៉នហមើលវាហៅហដើមហ ើស្ដលដុះជា រួកនុងែួន
 ារខាងហរៅកាលពីរពឹកហោះ។ 
 ខ្ណៈហពលស្ដលពកួហែែមលងឹហមើលាន ហៅវញិហៅមក ហេរឮីែំហេងរបែ់ដាែលី់ពីផលូវរហបៀង។ 
 - ហែើខ្ញុ ំអា កានអ់ាវហរៅ ំនែួអ្នកទាងំពីរ៉នហទ ហោកនិងអ្នករែីហមសាន?់ 
 ែែវហនះរអិំ្លខ្លួន ុះពីហលើស្រែ ហេើយ ឱនយ៉៉ងទាបស្ដលហធវើឲ្យ ុងរ មុះហែឋើងដស៏្វងរបែ់វាបះ៉ហៅនឹងករមាលរពំ។ ហេរកីែ់
ែមាគ ល់ហ ើញថា វាកំពុងស្ែហែលៀកពាកអ់្វីម៉ង៉ដូ ជាហរសាមហខ្នើយ ស្ដលកាែប់ដ និងរបហោងហ ើងហ ញ។ 
 - អឺ្...ែួែតី- ហេររីែដីយ៉៉ងភយ័ខាល  ។ 
 - ហេរ ីហោែធរ័ !- ែែវហោះនិយ៉យ ហដាយែំហេងរែួយស្រែែ ស្ដលហេរដឹីង ាែ់ណាែ់ថានឹងឮហៅដល់ជានហ់រកាម។ 
- ដុបប៊ពិីែជា ង ់បួហោកជាយូរណាែ់មកហេើយ ទាន...ពិែជាមានកិែតិយែស្មន... 
 - អ្រ...អ្រែុណឯងហេើយ- ហេរ ី៉ នរែដី ហដាយរកិំលខ្លួនតាម ញ្ជជ ងំ ហេើយបនទនខ់្លួនហៅហលើហៅអី្របែ់វា ជាប់នឹងេុដីវកី 
ស្ដលហដកលកហ់ៅកនុងរទុង។ វា ងែួ់រថា៖ “ហែើឯងជាអ្វី?” ប៉ុស្នតែិែថាសាឋ បហ់ៅដូ ជាមនិែរួែម អ្ញ្ច ឹង ំនែួវញិ វាកនិ៏យ៉យថា៖ 
- ហែើឯងជានរណា? 
 - ដុបប៊ ីទាន។ រានស់្ែជាដុបប៊បី៉ុហណាោ ះ។ ដុបប៊ជីាហរមញែង្វវ ល- ែែវហោះរែដី។ 
 - អូ្...ស្មនរ?ឺ- ហេរនិីយ៉យ។ - អឺ្...មនិស្មនមនិ ងែ់រួែម រកឺអ៏្វីហោះហទ ប៉ុស្នត ...ហនះមនិស្មនជាហពលលអែរមាបខ់្ញុ ំកនុងការ
មានហរមញែង្វវ លហៅកនុងបនទបហ់ែងរបែ់ខ្ញុ ំហោះហទ។ 
 ែំហណើ  ស្កលងកាល យដខ៏ាល ងំរបែ់អ្នកមងីពីទូហនៀ៉នបនលឺហេើងហពញបនទប។់ ហរមញែង្វវ លហធវើកាលងីហងើ។ 
 - មនិស្មនថាខ្ញុ ំមនិរកីរាយនឹង បួឯងហោះហទ- ហេររីែដីយ៉៉ងរេ័ែ - ប៉ុស្នត អឺ្ ...ហែើមានហេែុផលែំខានអ់្វីស្ដលែរមូវឲ្យ
ឯងហៅទីហនះស្ដររហឺទ? 
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 - អូ្! ៉ទ ទាន- ដុបប៊និីយ៉យយ៉៉ងមែ៉ ់ែ។់ - ដុបប៊មីកហដើមបរី៉បហ់ោក ទាន...វាពិ៉កណាែ់ ទាន...ដុបប៊មីនិដឹងជា
រែូវចាបហ់ផឋើមពីរែឹមណាហៅហោះហទ... 
 - អ្ងគុយ ុះហៅ- ហេររីែដីយ៉៉ងែរួែម ហដាយ ងអុលហៅហលើស្រែ។ 
 ហដាយភ្លពែកែ់លុែរបែ់វា ហរមញែង្វវ លហោះកស៏្រែកយ.ំ..ែឺជាែស្រមកយដំែ៏រួឲ្យថ្លងម់យួ។ 
 - អ្ង...អ្ងគុយ ុះ!- វារទហោយំ។ - មនិស្ដល...មនិស្ដលធ្លល ប.់.. 
 ហេរ ី៉ នែិែថាវាឮែំហេងហៅជានហ់រកាមមានការរអាករ់អ្លួ។ 
 - ខ្ញុ ំែំុហទាែ- វាខ្សបឹ - ខ្ញុ ំាម នហ ែោនឹងហមើលង្វយឯងរកឺអ៏្វីហោះហទ។ 
 - ហមើលង្វយដុបប៊!ី- ហរមញែង្វវ លហោះ លក។់ - ដុបប៊មីនិស្ដលរែូវ៉នហែនើែំុឲ្យអ្ងគុយ ុះហដាយហវទែូណាមាន កហ់ោះ
ហទ...ដូ ជាមានឋានៈហែមើាន ... 
 ហដាយព៉យ៉មនិយ៉យថា «ែហ!» និងហធវើ ិែតឲ្យនឹងធឹងកនុងហពលស្ែមយួ ហេរ ី៉ នបង្វហ ញកស្នលងឲ្យដុបប៊អី្ងគុយហលើស្រែ រ ួ
វាកអ៏្ងគុយ ុះហេើយហែអើក ហមើលហៅោកដូ់ ជាែុកកតាដធំ៏មយួយ៉៉ងែរែិ ។  ុង ហរកាយវាករ៏ែបរ់ែងខ្លួនឯង៉ន ហេើយ អ្ងគុយ 
ហដាយែមលងឹហមើលហេរ ីតាមស្ខ្សស្ភនកធំៗហពារហពញហដាយទឹកស្ភនក ហដើមបែំីស្ដងកឋីហារព។ 
 - ឯងមនិស្ដលធ្លល ប ់បួហវទែូហ ះែរួែមហរ ើនហោះហទ- ហេរ ី៉ នរែដី ហដាយព៉យ៉មហលើកទឹក ិែតវាហេើង។ 
 ដុបប៊រីែវកីាលរបែ់វា។ បោទ ប់មក ហដាយាម នរ៉បអ់្វីជាមុន វាកហ៏ោែហេើង ហេើយចាបហ់ផឋើមហ៉កកាលរបែ់វាយ៉៉ងខឹ្ង
ែំ៉ហៅនឹងបងអួ  ហដាយស្រែកថា៖ - ដុបប៊អីារកក!់ ដុបប៊អីារកក!់ 
 - កំុ ... ហែើឯងកំពុងហធវើអ្វីេនឹង?- ហេរហីោែហេើង ហេើយទាញដុបប៊រីែលបហ់ៅហលើស្រែវញិ។ េុី ដវកី៉នភ្លញ កហ់េើងជាមយួ
នឹងែូរងឺែៗហរ  ៗដខ៏ាល ងំយ៉៉ងមនិធមមតាមយួ ហេើយ៉នទទះសាល បរបែ់វាយ៉៉ងសាោវបះ៉នឹងរ៉ររទុងរបែ់វា។ 
 - ដុបប៊រីែូវស្ែដាកទ់ណឌ កមមខ្លួនឯង ទាន- ហរមញែង្វវ លហោះរែដី ស្ភនករបែ់វាស្របជារែហេវ។ - ដុបប៊ហីែទើរស្ែនិយ៉យ
អារកកពី់រែួសាររបែ់ខ្លួនហៅហេើយ ទាន... 
 - រែួសាររបែ់ឯងរ?ឺ 
 - រែួសារហវទែូស្ដលដុបប៊បីហរមើ ទាន...ដុបប៊ែឺីជាហរមញែង្វវ ល...មកបហរមើផទះមយួ និងរែួសារមយួជាហរៀងរេូែ... 
 - ហែើពកួហែដឹងថាឯងហៅទីហនះស្ដររហឺទ?- ហេរែួីរហដាយ ងដឹ់ង។ 
 ដុបប៊ញ័ីរខ្លួន។ 
 - អូ្! ហទ ទាន អ្ែ់ ហទ...ដុបប៊នឹីងរែូវស្ែដាកទ់ណឌ កមមខ្លួនឯងយ៉៉ងធងនធ់ងរបំផុែកនុងការមក បួហោក ទាន។ ដុបប៊នឹីងរែូវស្ែ
ាបរែហ ៀកកនុងទាវ រេែំរាបហ់រឿងហនះ។ របែិនហបើពកួហែដឹង ទាន... 
 - ប៉ុស្នតហែើពកួហែនឹងមនិកែែ់មាគ ល់ហទររឺបែិនហបើឯងាបរែហ ៀករបែ់ឯងហៅកនុងទាវ រេហោះ? 
 - ដុបប៊កីឆ៏្ងល់ពីហរឿងហនះស្ដរ ទាន។ ដុបប៊ី ស្ែងស្ែរែូវដាកទ់ណឌ កមមខ្លួនឯងែំរាបហ់រឿងអ្វីមយួ ទាន។ ពកួ ហែឲ្យដុបប៊បីនតហធវើ
ហរឿងហោះ ទាន។  នួកាលពកួហែរលឹំកខ្ញុ ំឲ្យហធវើទណឌ កមមបស្នែមហទៀែ... 
 - ប៉ុស្នតហេែុអ្វី៉នជាឯងមនិចាកហ ញ? រកឺហ៏ែ ខ្លួន? 
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 - ហរមញែង្វវ លែរួស្ែមានហែរភី្លព ទាន។ ហេើយរែួសារហោះនឹងមនិស្ដលឲ្យដុបប៊មីានហែរភី្លពហោះហទ...ដុបប៊នឹីងរែូវស្ែ
បហរមើរែួសារហោះរេូែទាល់ស្ែសាល ប ់ទាន... 
 ហេរែីមលងឹហមើលមនិដាកស់្ភនក។ 
 - ខ្ញុ ំែិែថាមានស្ែខ្ញុ ំហទស្ដលែំណាងអារកករ់ែូវសាន កហ់ៅទីហនះបនួែ ឋ៉ េ៍ហទៀែ- វា៉ននិយ៉យ។ - ហរបៀបហធៀបនឹងបញ្ជហ
របែ់ឯង រែួសារហ ើែលីករ៏បស្េលជាមនិអារកកដ់ល់ថាន កេ់នឹងស្ដរ។ ហែើាម ននរណាអា  យួ ឯង៉នហទរកឺអី៏្? ហែើខ្ញុ ំមនិអា ហទរ?ឺ 
 ហែទើរស្ែមយួរហំព  ហេរ ី៉ នរ៉ថាន ថាវាមនិ៉ននិយ៉យហៅ ុះ។ ដុបប៊ី៉ នស្របកាល យហៅជារទហោយហំដាយការដឹងែុណ។ 
 - ែូមអ្ងវរ- ហេរខី្សបឹហដាយរហំ ើបរ ំលួយ៉៉ងខាល ងំ - ែូមសាង ែប់នតិ ហៅ។ របែិន ហបើរែួសារហ ើែលីឮែំហេងអ្វីមយួហោះ 
របែិនហបើហែដឹងថាឯងហៅទីហនះហោះ... 
 - ហេរែួីរថាហែើាែអ់ា  យួ អ្វីដល់ដុបប៊ី៉ ន...ដុបប៊ធី្លល ប់៉ នឮពីភ្លពមេសាច រយរបែ់ហោក ទាន ប៉ុស្នត  ំហពាះែបបរុែ
ធមរ៌បែ់ហោកវញិ ដុបប៊មីនិស្ដលដឹងហទ... 
 ហេរ ីស្ដលកំពុងមានអារមមណ៍ថាហៅឋ រកោយ និយ៉យថា៖  

- អ្វីកហ៏ដាយស្ដលឯង៉នឮពីភ្លពមេសាច រយរបែ់ខ្ញុ ំែឺរានស់្ែជាែំរាមមយួដំុប៉ុហណាោ ះ។ ខ្ញុ ំ ស្ថ្មទាងំមនិស្មនជាែិែសពូស្ក
ហៅសាោេុកវ៉ាែហោះហទ ហោះែឺេម៉ឺាយអូ្នីហទ ោង... 
 ប៉ុស្នតវាបញ្ឈបយ៉់៉ងរេ័ែ ពីហរពាះការែិែពីេម៉ឺាយអូ្នីហធវើឲ្យវា ចឺាបណ់ាែ់។ 
 - ហេរ ី ហោែធរ័ហ ះដាកខ់្លួន- ដុបប៊រីែដីយ៉៉ងែរួែម ស្ភនក ដូ ភូហាលរបែ់វាបហញ្ចញពនលឺរពឹមៗ។ - ហេរ ីហោែធរ័ មនិ
និយ៉យពី យ័ ំនះរបែ់ហោកហៅហលើ អ្នកស្ដលមនិរែូវហៅហមម ះហោះហទ។ 
 - វ ៉លុដឺមរ៉រ?ឺ- ហេររីែដី។ 
 ដុបប៊យីកបដខ្ទបរ់ែហ ៀករបហ ៀវទាងំពីររបែ់វា ហេើយស្រែកថ្ងូរថា៖  

- អា! កំុនិយ៉យហមម ះហនះ ទាន! កំុនិយ៉យហមម ះហនះឲ្យហសាះ! 
 - ែំុហទាែ- ហេរ ី៉ ននិយ៉យយ៉៉ងរេ័ែ។ - ខ្ញុ ំដឹងថាមនុែសជាហរ ើនមនិ ូល ិែតវាហោះហទ...មែិតភកតិរបែ់ខ្ញុ ំ រ ៉នុ... 
 វា បម់ឋងហទៀែ។ ការែិែអំ្ពីរ ៉នុក ៏ចឺាបណ់ាែ់ស្ដរ។ 
 ដុបប៊ឱីនហៅរកហេរ ីស្ភនករបែ់វាធំៗដូ ជាកាលអំ្ពូល។ 
 - ដុបប៊ឮីហែរ៉ប-់ វានិយ៉យយ៉៉ងែអក - ថាហេរ ីហោែធរ័ ៉ន បួហវទែូងងឹែជាហលើកទីពីរ ហទើប ស្ែប៉ុោម នែ ឋ៉ េ៍កនលង
ហៅ...ថាហេរ ីហោែធរ័៉នហែ ខ្លួនមឋងហទៀែ។ 
 ហេរងីកក់ាល ហេើយស្ភនករបែ់ដុបប៊បីហញ្ចញពនលឺហដាយទឹកស្ភនកភ្លល ម។ 
 - អា! ទាន- វានិយ៉យទាងំដងហក ់ហដាយ  ូែហែើៗហលើមុខ្របែ់វានឹងរ ុងហរសាមហខ្នើយដក៏ខ្វក ់ ស្ដលវាកំពុងស្ែហែលៀក។ - 
ហេរ ី ហោែធរ័មានភ្លពកាល ោន ហេើយអ្ងអ់ា ! ហោក៉នរប មមុខ្នឹងហរាះថាន កជ់ាហរ ើនរ ួមកហេើយ! ប៉ុស្នតដុបប៊មីកហនះហដើមប ី
ការពារហេរ ីហោែធរ័  ហដើមបដីាែ់ហែឿនហោក ែូមប ី ស្ែរែូវាបរែហ ៀកទាងំពីរហៅកនុងទាវ រេហៅហពលហរកាយកហ៏ដាយ...ហេរ ីហោែធរ័
មិនរែូវរែលបហ់ៅសាោេុកវ៉ាែវញិហោះហទ។ 
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 ភ្លពហែងៀមសាង ែ់៉ នហកើែហេើង ឮស្ែែំហេងរណឋំ ែិ ៗបនកាបិំែ និង ែមពីជានហ់រកាម ហេើយ និងែូររនធឹកពី មាង យបន
ែំហេងរបែ់ហោកមាហវ ើរណុន។ 
 - ែអី...ែអីហែ?- ហេរនិីយ៉យជាប់ៗ ។ - ប៉ុស្នតខ្ញុ ំរែូវស្ែរែលបហ់ៅវញិ...ឆ្មាែចាបហ់ផឋើមហៅបថ្ងមយួកញ្ជដ ហនះហេើយ។ ហរឿង
ទាងំអ្ែ់េនឹងហេើយស្ដលញុ៉ំងខ្ញុ ំឲ្យហៅ។ ឯង មនិដឹងថា ហៅទីហនះវាយ៉៉ងហម ៉ហោះហទ។ ខ្ញុ ំ មនិស្មនជាមនុែសហៅទីហនះហទ។ ខ្ញុ ំ  
ជាមនុែសហៅកនុងពិភពរបែ់ឯង ឯសាោេុកវ៉ាែ។ 
 - ហទៗៗ- ដុបប៊បីនលឺែូរងឹុែៗ ហដាយរែវកីាលរបែ់វាយ៉៉ងខាល ងំរេូែដល់ហធវើឲ្យរែហ ៀករបែ់វាទទះោល ប់ៗ ។ - ហេរ ីហោែធរ័
រែូវស្ែហៅកស្នលងស្ដលមានែុវែែិភ្លព។ ហោក អ្សាច រយហពកហេើយ លអ ហពកហេើយ មនិអា ចាញ់៉នហទ។ របែិន ហបើហេរ ី ហោែធរ័
រែលបហ់ៅសាោេុកវ៉ាែវញិ ហោកនឹងែែិែហៅកនុងហរាះថាន ក ់ស្ដលអា បណាឋ លឲ្យសាល ប់៉ ន។ 
 - ហេែុអ្វ?ី- ហេរែួីរហដាយហងឿងឆ្ងល់។ 
 - មានែហរមាងការែមាង ែម់យួ ហេរ ីហោែធរ័។ ែំហរាងការមយួស្ដលហធវើឲ្យហរឿងអារកកជ់ាហរ ើនហកើែហេើងហៅឯសាោហវទមនត
េុកវ៉ាែោឆ្នន ហំនះ- ដុបប៊ខី្សបឹ ភ្លល ម ហោះវារសាបស់្ែញ័រខ្លួន ំរបប។់ - ដុបប៊ី៉ នដឹងហរឿងហនះអ្ែ់ជាហរ ើនស្ខ្មកហេើយ ទាន។ ហេរ ី  
ហោែធរ័ មនិរែូវយកខ្លួនហៅរបថុ្យកនុងហរាះថាន កហ់ោះហទ។ ហោកែំខានណ់ាែ់ ទាន! 
 - ហរឿងអារកកអ់្វីហៅ?- ហេរនិីយ៉យភ្លល មមយួរហំព ។ - ហែើនរណាជាអ្នកហរៀប ំែហរមាងទាងំហនះ? 
 ដុបប៊បីនលឺនូវែំហេង លកដ់ែ៏រួឲ្យអ្ែ់ែំហណើ  មយួ ហេើយបោទ បម់កកហ៏៉កកាលរបែ់វាយ៉៉ងឆ្កួែលីោហៅនឹង ញ្ជជ ំង។ 
 - មនិអី្ហទ!- ហេរ ី៉ នស្រែក ហដាយចាបប់ដរបែ់ហរមញែង្វវ លហោះជាបហ់ដើមបបីញ្ឈបវ់ា។ - ឯងមនិអា និយ៉យ៉នហទ ខ្ញុ ំ
យល់។ ប៉ុស្នតហេែុអ្វី៉នជាឯងមកដាែ់ហែឿនខ្ញុ ំ?- ែំនិែមនិរកីរាយភ្លល មៗមយួ៉នហធវើឲ្យវាាងំ។ -  បែិ់ន ហរឿងហនះមានពាកព់ន័ធ
នឹងវ ៉លុ...ែំុហទាែ...នឹង អ្នកស្ដលឯងសាគ ល់ ស្មន ហទ? ឯងរានស់្ែរែវ ីរ ឺកង៏កក់ាលហៅ៉នហេើយ- វានិយ៉យបស្នែមយ៉៉ងរេ័ែ 
ខ្ណៈហពលស្ដលកាលរបែ់ដុបប៊ហីផអៀងយ៉៉ងែរួឲ្យរពួយ៉រមភហៅ ិែនឹង ញ្ជជ ំងមឋងហទៀែ។ 
 ដុបប៊ី៉ នរែវកីាលរបែ់វាយ៉៉ងយែឺៗ។ 
 - មនិស្មនហទ...មនិស្មន អ្នកស្ដលមនិរែូវហៅហមម ះ ហោះហទ ទាន។ 
 ប៉ុស្នតស្ភនករបែ់ដុបប៊ហីបើកធំៗ ោក់ ដូ ជាកំពុងស្ែព៉យ៉មរ៉បហ់េរនូីវែញ្ជដ ណអ្វីមយួ។ ហទាះ បីជាយ៉៉ងណាកហ៏ដាយ 
ហេរហីៅកណាឋ លមោសាែរទាងំរែុង។ 
 - ាែម់ានបងបអូនរបុែស្ដររហឺទ? 
 ដុបប៊រីែវកីាលរបែ់វា ស្ភនករបែ់វាហបើកធំៗជាមុន។ 
 - អ្ញ្ច ឹង ខ្ញុ ំ ែិែមនិហ ើញថាមាននរណាហទៀែស្ដលមានឱកាែកនុងការបហងកើែហរឿងអារកក់ៗ  ឲ្យហកើែហេើងហៅឯសាោ
េុកវ៉ាែហោះហទ- ហេរ ី៉ នរែដី។ - ខ្ញុ ំ ងនិ់យ៉យថា ណាមយួ មានដាបំល័ដរ័ហេើយ ឯងដឹងថាហែើដាបំល័ដរ័ជានរណាហេើយ 
ស្មនហទ? 
 ដុបប៊ី៉ នឱនកាលរបែ់វា។ 
 - អាល់ប៊ូែ ដាបំល័ដរ័ែឺជាោយកសាោដអ៏្សាច រយបំផុែស្ដលសាោេុកវ៉ាែមនិធ្លល បម់ាន។ ដុបប៊ី ដឹងហរឿងហនះ ទាន។ 
ដុបប៊ធី្លល ប់៉ នឮពីថាមពលរបែ់ហោក ដាបំល័ដរ័ របកែួនឹងថាមពលរបែ់ អ្នកស្ដលមនិរែូវហៅហមម ះ រេូែដល់ ំណុ កំពូល
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បនកមាល ងំរបែ់ាែ។់ ប៉ុស្នតទាន- ែំហេងរបែ់ដុបប៊ី៉ នធ្លល កហ់ៅែំហេងខ្សបឹជាបោទ នម់យួ - មានថាមពលស្ដលហោកដាបំល័ដរ័
ាម ន...ថាមពលស្ដលហវទែូរែឹមរែូវ... 
 ហេើយមុនហពលស្ដលហេរអីា បញ្ឈបវ់ា៉ន ដុប ប៊ី៉ នហោែ ុះពីហលើស្រែ ចាប់ ែុដាកអំ់្ពូលរបែ់ហេរ ីហេើយ ចាបហ់ផឋើម
ហ៉កកាលរបែ់វា  រពមទាងំបនលឺនូវែស្រមកថ្លងហ់ែទើរស្បករកដាែរែហ ៀក។ 
 ភ្លពហែងៀមសាង ែភ់្លល មៗមយួ៉នធ្លល កហ់ៅជានហ់រកាម។ ពីរ វោិទីហរកាយមក ហេរ ីហបះ ដូងហោែយ៉៉ងខាល ងំ ៉ន ឮហោកមា
ហវ ើរណុន ូលមកកនុងផលូវរហបៀង ហដាយស្រែកថា៖ 

- ដាែលី់ ាែ់ជាហភល បិទទូរទែសនហ៍ទៀែហេើយ អាកំេូ ហនះ! 
 - ឲ្យហលឿនហេើង! ហៅកនុងទូដាកហ់ខាអាវហៅ!- ហេរនិីយ៉យ ហដាយញ៉ែដុ់បប៊ ូីលហៅកនុង បិទទាវ រ ហេើយរែស្វងខ្លួនរបែ់វា
ហៅហលើស្រែខ្ណៈហពលស្ដលទាវ ររហបើកហេើង។ 
 - ហែើឯងកំពុងហធវើហរឿងហខាម  យកែ៍អីេនឹង? - ហោកមាហវ ើរណុនរែដីទាងំែហងកៀែហធមញ មុខ្របែ់ាែហ់ែទើរស្ែបះ៉នឹងមុខ្ហេរ។ី - 
ឯងហទើបស្ែបំោល ញហរឿងកំស្បលងអំ្ពីអ្នកហលងកូនហាល នជាែិ ប៉ុនអំ្៉ញ់មញិហនះហទ...ហអាយស្ែឮែំហេងស្ែមឋងហទៀែ បនហ់អាយ
ហេើយហៅថាឯងមនិ៉នហកើែមកហទ យអីាហកមងកំេូ ហនះ! 
 ាែហ់ដើរយ៉៉ងធងន់ៗ នឹងហ ើងកោធ ែរ់បែ់ាែហ់ ញពីបនទបហ់ោះ។ 
 ហដាយញ័រខ្លួន ហេរឲី្យដុបប៊ហី ញពីទូដាកហ់ខាអាវ។ 
 - ហ ើញហទថាវាដូ ែអីហៅទីហនះ?- វា៉ននិយ៉យ។ - ហ ើញហទថាហែើហេែុអ្វី៉នជាខ្ញុ ំរែូវរែលបហ់ៅសាោេុកវ៉ាែវញិ? វា
ជាកស្នលងស្ែមយួែែស់្ដលខ្ញុ ំមាន...ខ្ញុ ំែិែថាខ្ញុ ំមានមែិតភកតិ។ 
 - មែិតភកតិស្ដលស្ថ្មទាងំមនិែរហែរែំបុរែមកហេរ ីហោែធរ័ផងហោះរ?ឺ- ដុបប៊ី៉ នរែដីស្បបហលងហែើ ។ 
 - ខ្ញុ ំរពឹំងទុកថាពកួហែរានស់្ែ... បែិ់ន- ហេរ ី៉ ននិយ៉យ ហដាយ  ង ិហញ្ច ើម។ - ហែើឯងហម ៉នឹងដឹងថាមែិតភកតិរបែ់ខ្ញុ ំ
មនិ៉នែរហែរែំបុរែមកខ្ញុ ំហោះ? 
 ដុបប៊ហីដើរអូ្ែហ ើងរបែ់វា។ 
 - ហេរ ីហោែធរ័មនិរែូវខឹ្ងជាមយួនឹងដុបប៊ហីោះហទ...ដុបប៊ហីធវើហនះហដើមបឲី្យលអហទហែើ... 
 - ហែើឯង៉នបញ្ឈបែំ់បុរែរបែ់ខ្ញុ ំស្មនហទ? 
 - ដុបប៊មីានែំបុរែហៅទីហនះទាងំអ្ែ់ ទាន- ហរមញែង្វវ លហោះ៉នរែដី។ ហដាយមនហ ើងយ៉៉ងបិុនរបែបហ់ ញពីការ
ហមងដល់របែ់ហេរ ីវា ៉នទាញនូវរបំុហរសាមែំបុរែដរ៏កាែ់មយួដំុពីខាងកនុងហរសាមហខ្នើយស្ដលវាកំពុងស្ែពាក។់ ហេរ ី អា ហមើល
ដឹងពីែំហនរយ៉៉ងមានរហបៀបហរៀបរយរបែ់េម៉ឺាយអូ្នី ការ ែរហែររ ង្វ រ់ ងូវស្ដលាម នែណាឋ បធ់្លន បរ់បែ់រ ៉នុ ហេើយ ស្ថ្មទាងំការ
ែរហែរហខ្វៀកស្ដលហមើលហៅោកដូ់ ជាហផញើមកពីឆ្នម រំបមាញ់ហៅសាោេុកវ៉ាែែឺ ោហ្គេគីដ។ 
 ដុបប៊ហីធវើស្ភនករពឹមៗយ៉៉ងអ្នទះសាដាកហ់េរ។ី 
 - ហេរ ីហោែធរ័ មនិរែូវខឹ្ងហោះហទ...ដុបប៊ី៉ នែងឃមឹថា...របែិនជាហេរ ីហោែធរ័ ែិែថាមែិតភកតិរបែ់ាែ់៉ នបំហភល ាែ់
ហចាលហៅហេើយ...ហេរ ីហោែធរ័របស្េលជានឹងមនិវលិរែលបហ់ៅសាោេុកវ៉ាែវញិហោះហទ ទាន... 
 ហេរមីនិសាឋ បហ់ោះហទ។ វា៉នយកបដកញ្ឆកែំ់បុរែទាងំហោះ ប៉ុស្នតដុបប៊ហីោែហ ញទានម់និឲ្យហមងដល់។ 
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 - ហេរ ីហោែធរ័ នឹងទទលួ៉នែំបុរែទាងំហនះ ទាន របែិន ហបើហោកនិយ៉យថាហោកនឹងមនិវលិរែលបហ់ៅសាោ
េុកវ៉ាែវញិហោះហទ។ អ៎ា ! ទាន ហនះ ែឺជាហរាះថាន កម់យួស្ដលហោកមនិរែូវរប មមុខ្ហោះហទ! និយ៉យថាហោកនឹងមនិហៅវញិហទ 
ទាន! 
 - ហទ- ហេរ ី៉ នរែដីយ៉៉ងខឹ្ងែមា។ - ឲ្យែំបុរែមែិតភកតិរបែ់ខ្ញុ ំមក! 
 - អ្ញ្ច ឹងហេរ ីហោែធរ័ាម នទុក ហរមើែឲ្យដុបប៊ហីោះហទ- ហរមញែង្វវ លហោះ៉ននិយ៉យយ៉៉ងហកើែទុកខ។ 
 មុនហពលស្ដលហេរអីា កហរមើកខ្លួន៉ន ដុបប៊ី ៉នហ៉ះពយួហៅទាវ របនទបហ់ដក ទាញ ទាវ រឲ្យរហបើកហេើង ហេើយ រែរ់ ៉យុ ុះហៅ
ជានហ់រកាម។ 
 មាែែ់ងួែ ហពាះ កូររែូកៗ ហេរ ី៉ នហោែតាមវា ហដាយ ព៉យ៉មមនិបនលឺែំហេងហេើយ។ វា ៉នហោែរលំងកា ំហណឋើ ររ៉ំ
មយួ ុងហរកាយ ដូ ជាឆ្នម  មកហលើករមាលរពំផលូវរហបៀង ស្ភនកែមលងឹរកហមើលដុបប៊ ំុីវញិ។ ពី បនទបទ់ទលួទានអាោរ វា៉នឮហោក
មាហវ ើរណុននិយ៉យថា៖  

-...រ៉បពី់ទូហនៀនូវហរឿងកំស្បលងពីជាងបំពង់ទឹក នជាែិអាហមរ ិទាងំហោះហៅ ហោក ហមសាន ់ោង  ងស់ាឋ ប ិ់ែសាល បហ់ៅ
ហេើយ... 
 ហេរ ី៉ នរែហ់េើងមកផលូវរហបៀងហៅកនុងផទះ៉យ ហេើយមានអារមមណ៍ថា របហោងហពាះធលុង ។ 
 សាន បដឯកបនការហធវើនំពូ ិញរបែ់អ្នកមងីពីទូហនៀ ែំនរ កាហរម៉ និង ែំណាបស់ាវ យដាកែ់ករ កំពុង ស្ែអ្ស្ណឋ ែហេើងហៅ ិែនឹង
ពិតាន។ ដុបប៊កំីពុងស្ែឱនហៅរ ុងទូដាកច់ានឆ្នន ងំ។ 
 - ហទ- ហេររីែដីរែលរៗ។ -ែូមអ្ងវរ...ពកួហែនឹងែមាល បខ់្ញុ ំ... 
 - ហេរ ីហោែធរ័រែូវស្ែនិយ៉យថាហោកនឹងមនិរែលបហ់ៅសាោវញិហោះហទ... 
 - ដុបប៊.ី..ែូមអ្ងវរ... 
 - និយ៉យហៅ ទាន... 
 - ខ្ញុ ំនិយ៉យមនិរ ួហទ! 
 ដុបប៊បីង្វហ ញនូវទឹកមុខ្ដហ៏សាកែហងវែមយួ។ 
 - អ្ញ្ច ឹងដុបប៊រីែូវស្ែហធវើហរឿងហនះហេើយ ទាន ហដើមបជីារបហយ៉ នោ៍ទ ល់របែ់ហេរ ីហោែធរ័។ 
 នំពូ ិញ៉នធ្លល កហ់ៅហលើករមាលឮែូររាងំហែទើរស្ែហធវើហអាយាងំហបះដូង។ កាហរម៉ ខាច យហពញបងអួ  និង  ញ្ជជ ំងខ្ណៈហពល
ស្ដលចានស្បកជាបំស្នកែូ ៗ។ ដុបប៊ី៉ នរោយ៉ែខ់្លួន ហដាយបនលឺែូរផែដូ ែនូររពំាែ។់ 
 មានែំហេងស្រែកពីបនទបទ់ទលួទានអាោរ ហេើយ ហោកមាហវ ើរណុនែទុះហៅកនុងផទះ៉យកហ៏ ើញហេរ ីស្ដល រងឹឆ្កឹងហដាយ
ការរែឡាងំកាងំ ខ្លួនរែបដណឋ បពី់កាលដល់ ុងហ ើងនូវនំពូ ិញរបែ់អ្នកមងីពីទូហនៀ។ 
 មុនដំបូង ហមើលហៅ ោកដូ់ ជាហោកមាហវ ើរណុននឹងបលលកពនយល់ហរឿងរ៉ាវទាងំមូល (“រានស់្ែជាកមួយរបុែរបែ់ពកួហយើង
ប៉ុហណាោ ះ...ពិែជាែរួឲ្យរខំានណាែ់... ំនបួាន ជាមយួនឹងមនុែស ស្មលកហធវើឲ្យវាមនិែបាយ ិែតហេើយ អ្ញ្ច ឹង ពកួហយើងកទុ៏កវាហៅ
ជានហ់លើហៅ...”) ាែ់៉ នោរំែួសារហមសានស់្ដលរែឡាងំកាងំរែលបហ់ៅបនទបទ់ទលួទានអាោរវញិ ហដាយែន៉នឹងហេរថីាាែ់



ការដាស់ត ឿនរបស់ដុបបី៊ 

14 

 

នឹងពោល ែស់្ែបករបែ់វាមឋងមយួែងទី់ស្មែ៉ៗហៅហពលស្ដលរែួសារហមសានហ់ ញហៅ ហេើយ យកហរែឿងដុែោងកាឋ រឲ្យវា។ អ្នក មងី
ពីទូហនៀ៉នដែួកាហរម៉មយួ ំននួពីកនុងទូទឹកកក ហេើយហេរ ីស្ដលហៅស្ែញ័រខ្លួន ចាបហ់ផឋើមដុែោងែមាអ ែផទះ៉យ។ 
 ហោកមាហវ ើរណុនរបស្េលជាហៅស្ែអា មានលទធភ្លពហធវើកិ ចរពមហរពៀងរបែ់ាែ់៉ នហៅហេើយហទ ... របែិនហបើាម នែែវ
ទីទុយហទ។ 
 អ្នកមងីពីទូហនៀហទើបស្ែកាន ំុ់វញិបដនូវរបអ្បែ់កររាបប់ោទ បពី់អាោរហពលោង  រ ួ រសាបស់្ែទីទុយ រងុកដធំ៏មយួ៉នហេើរ
ឆ្នបកាែត់ាមបងអួ បនទប់ទទលួទានអាោរ ទមាល កែំ់បុរែមយួ ាបហ់លើកាលរបែ់អ្នករែីហមសាន ់ហេើយ ហេើរហ ញហៅវញិ។ អ្នក
រែីហមសាន់៉ នស្រែកដូ ជាហខាម  ស្បន៊ែហី ហេើយរែហ់ ញពីផទះ ស្រែករហេរេូរបស្េលនឹងមនុែសឆ្កួែ។ ហោក ហមសានហ់ៅឲ្យ៉ន
យូរលមមរែបរ់ាននឹ់ងរ៉បរ់ែួសារហ ើែលីថារបពនធរបែ់ាែពិ់ែជាខាល  បកសរីែបរ់បូរាង និងទំេទំាងំអ្ែ់ ហេើយ ែួរថាហែើហនះជា
ែំនិែកំស្បលងរបែ់ពកួហែស្មនរកឺអ៏្ែ។់ 
 ហេរ ីរហៅកនុងផទះ៉យ ហដាយ កាឋ បហ់រែឿងដុែោងហដើមប ីយួ ទបទ់ល់ខ្ណៈហពលស្ដលហោកមាហវ ើរណុនែំហៅមករកវា 
ពនលឺចាងំស្ភលែៗដែ៏រមកម់យួហៅកនុងស្កវស្ភនកែូ ៗរបែ់ាែ។់ 
 - អានវាហៅ!- ាែ់៉ នបនលឺែូរែឺុៗយ៉៉ងកំណា  ហដាយរែវែំីបុរែស្ដលែែវទីទុយ៉នស្ កឲ្យ។ - ហៅ...អានវាហៅ! 
 ហេរ ី៉ នយកវា។ កនុងហោះាម នែរហែរពាកយ ូនពរបថ្ងកំហណើ ែហទ។ 
 

 សសួដីលោកលោតធរ័ 
ល ើងបានទទលួនវូពតម៌ានថា លវទមនត មិនរាកដររជាមួ  រតូវបានលររើរាសល់ៅកន្នលងអ្នក

ស្សុករបសល់ោកនាោា ចលនះររន្ែលជាលមាោ ងរាបំួនដបពី់រនាទ។ី 
ដចូន្ដលលោកដងឹស្ាបល់ែើ  លវទគូ មិនទានរ់គបអ់ា  ុ មិនរតូវអ្នញុ្ញា តឲ្យលររើរាសល់វទមនត

លៅលរៅាោលនាះលទ លែើ ការលររើរាសល់វទមនតលផេងលទៀតលៅទកីន្នលងរបសល់ោក ររន្ែលជានឹង
ឈានលៅដល ់ ការបលដដ ញលចញពីាោដចូន្ដលបានន្ចងរចួស្ាបល់ែើ  (រកឹតយសដីអំ្ពីបំរាមរតឹម
រតូវចលំោះលវទគមូិនរគបអ់ា  ុឆ្នន ១ំ៨៧៥ កថាខដឌ  គ )។ 

ល ើងកល៏សនើឲ្យលោកចងចាថំា សកមមភាពលវទមនតណាមួ  ន្ដលអាចនឹងរតូវកតស់មាា លពី់សមា-
ជិកននសែគមនគ៍្មម នលវទមនត (ពកួលោក ិ) គជឺាការររមាថដធ៏ានធ់ារមួ  លោងលៅតាមមារតាទ១ី៣
សដីអំ្ពីការសមាា តរ់បសស់មពន័ធអ្នតរជាតលិវទមនត។ 

សមូរកីរា នឹងនថាឈបស់រមាករបសល់ោកចះុ! 
លោ កដលីាោ ះរតង ់
មាោហ្វវ លោ់ ែុបលឃើក 
ការោិល ័ន្ផនកការលររើរាសម់ិនរតឹមរតូវននលវទមនត 
រកសងួលវទមនត 
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 ហេរហីងើយហមើលពីែំបុរែហេើយហលបទឹកមាែក់អឺក។ 
 - ឯងមនិ៉នរ៉បហ់យើងថា ឯងមនិរែូវ៉នអ្នុញ្ជដ ែឲ្យហរបើរ៉ែ់ហវទមនតហៅហរៅសាោហោះហទ- ហោកមាហវ ើរណុន៉ន
និយ៉យ ហេើយ ពនលឺដខឹ៏្ងែមាមយួកំពុងហររាហំៅកនុងស្កវស្ភនករបែ់ាែ។់ - ហភល បញ្ជជ កពី់ហរឿងហនះហេអ ... េបែ់ែិ ហយើង ោ៊ន
និយ៉យថា... 
 ាែហ់ដើរហៅរកហេរដូី ជាស្ឆ្កកា សាោវដធំ៏ែំហបើម ហធមញរបែ់ាែទ់ាងំអ្ែ់បហញ្ចញហេើង។ - លអ ខ្ញុ ំមានដំណឹងរ៉បឯ់ង
អារ មក ់... ខ្ញុ ំនឹងចាកហ់សា ុឯំងទុក ... ឯងនឹងមនិរែលបហ់ៅសាោហោះវញិហទ ... មនិស្ដលហទ ... ហេើយរបែិនហបើឯងព៉យ៉ម
ហរបើហវទមនតហដើមបរីហំដាះខ្លួនឯងហ ញហោះ...ពកួហែនឹងបហណឋ ញកាលឯងហ ញជាមនិខាន! 
 ាែ់៉ នោហំេរហីៅជានហ់លើវញិ ហេើយហែើ ដូ ជាមនុែសឆ្កួែ។ 
 ហោកមាហវ ើរណុនពិែជាអារកកដូ់ ែមឋរីបែ់ាែស់្មន។ ហៅ រពឹកបោទ ប ់ាែ់៉ន លួបុរែមាន កឲ់្យវាយកាឋ របិទបងអួ បនទប់
ហេរទីាងំអ្ែ់ ាែដ់ាករ់បហោងែំរាបឆ់្នម មយួហដាយខ្លួនាែោ់ទ ល់ហៅកនុងទាវ របនទបហ់ដក អ្ញ្ច ឹង ំននួអាោរដែិ៏ ែ ួហោះអា រញុ
 ូលហៅខាងកនុងបីដងកនុងមយួបថ្ង៉ ន។ ពកួ ហែអ្នុញ្ជដ ែឲ្យហេរហី ញហៅហរបើរ៉ែ់បងគនហ់ៅហពលរពឹក និង ហពលោង  ។ ហរៅពីហនះ 
វារែូវចាកហ់សាជាបហ់ៅកនុងបនទបរ់បែ់វាទាងំយបទ់ាងំបថ្ង។ 

 
បីបថ្ងហរកាយមក រែួសារហ ើែលីមនិ៉នបង្វហ ញែញ្ជដ ណបនការបនទន ិ់ែតហោះហទ ហេើយ ហេររីកមនិហ ើញវធីិហ ញពីសាែ នភ្លពរបែ់វា
ឥលូវហនះហេើយ។ វា ហផឋកខ្លួនហៅហលើស្រែែមលងឹហមើលរពះអាទិែយលិ ពីហរកាយរ៉របងអួ  ហេើយ មានការមនទិលែងសយ័យ៉៉ងហវទោថា
ហែើនឹងមានហរឿងអ្វីហកើែហេើង ំហពាះវា។ 
 ហែើមានរបហយ៉ នអ៍្វីស្ដររហឺទ ស្ដលហរបើហវទមនតហដើមបរីហំដាះខ្លួនវាហ ញពីបនទបរ់បែ់វារបែិនហបើ សាោេុកវ៉ាែ នឹងបហណឋ ញវា
ហ ញកនុងការហធវើដូ ហនះហោះ?  ីវែិហៅមោវថីិ្រ៉យហវដរដាយ៉នមនដល់កំរែិទាបបំផុែមនិហ ះរសាករសានតហេើយ។ ឥលូវ
រែួសារហ ើែលី៉នដឹងថាពកួហែនឹងមនិអា រែូវ បហ់អាយកាល យហៅជាែែវរបហ ៀវ៉នហោះហទ ហេរ ី ក៏៉ ន៉ែប់ងនូ់វអាវធុស្ែមយួែែ់
របែ់វាស្ដរ។ ដុបប៊ី របស្េលជា៉ន យួ ែហហ្គង្វគ ះវាឲ្យរ ួផុែពីហរាះកំណា ហៅឯសាោេុកវ៉ាែស្មន ប៉ុស្នតហបើតាមវធីិហនះ វារបស្េល
ជានឹងអា ឃ្លល នសាល ប។់ 
 របហោងែំរាបែ់ែវឆ្នម បនលឺែូររកិកៗ ហេើយ បដរបែ់អ្នកមងីពីទូហនៀ៉នហល ហេើង ហដាយ រញុចានែមលដែូ៏ មយួចានហៅ
កនុងបនទប។់ ហេរ ីស្ដល ហៅខាងកនុងខ្លួនកំពុងស្ែ ចឺាបហ់ដាយែមាល នហោះ ៉នហោែ ុះពីហលើស្រែ ហេើយកញ្ឆកយ់កចានហោះមក។ 
ែមលហោះរែជាកដូ់ ដំុថ្ម ប៉ុស្នត វារានស់្ែផឹកមយួកអឺកអ្ែ់ពាកក់ណាឋ ល៉ែហ់ៅហេើយ។ បោទ ប់ មកវាហដើរកាែប់នទបហ់ៅរករទុងរបែ់
េុដីវកី ហេើយ ចាកប់ស្នលស្ដលទទឹកហជាកហៅឯ៉ែចានហៅកនុងថាែអាោរទហទរបែ់វា។ វា ៉នហធវើសាល បរបែ់វាអ្ង្វក ញ់ៗ ហេើយ
បង្វហ ញទឹកមុខ្ដូ ជាែអបហ់ខ្ពើមយ៉៉ងខាល ងំ។ 
 - វាាម នរបហយ៉ នហ៍ទស្ដលស្បរ ំពុះរបែ់ឯងហ ញពីអាោរហនះហោះ ហយើង មានស្ែប៉ុណោឹ ងហទ- ហេរ ី៉ នរែដីទាងំមុខ្
រកញូ៉វ។ 
 វា៉នទុកចានទហទហៅហលើករមាល ិែរបហោងឆ្នម វញិ ហេើយហផឋកខ្លួនហៅហលើស្រែ ហទាះបីជាយ៉៉ងណាកហ៏ដាយកហ៏ៅស្ែឃ្លល ន
ជាងមុនហពលញុ៉ំែមលហៅហទៀែ។ 
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 ឧបមាថារែ់ហៅរែ់៉នបនួែ ឋ៉ េ៍ហទៀែ ហែើនឹងមានហរឿងអ្វីហកើែហេើងរបែិនហបើវាមនិ៉នរែលបហ់ៅសាោេុកវ៉ាែវញិ
ហោះ? ហែើហែនឹងបញ្ជូ ននរណាមាន កឲ់្យមកហមើលថាហែើហេែុអ្វី៉នជាវាមនិរែលបហ់ៅវញិស្ដររហឺទ? ហែើពកួហែនឹងមានែមែែភ្លពកនុងការ
បងខំឲ្យរែួសារហ ើែលីអ្នុញ្ជដ ែឲ្យវាហៅស្ដររហឺទ? 
 បនទបក់ានស់្ែងងឹែហេើងៗ។ ហដាយ អ្ែ់កមាល ងំ ហពាះ កំពុងស្ែកូរ ែែិ វលិវល់ស្ែនឹងែំនរួស្ដលមនិអា ហឆ្លើយែប៉ន
ដស្ដលៗ ហេរកីល៏ងល់កនូ់វដំហនកដម៏និែុខ្រែួល។ 
 វា៉នយល់ែបតិថាវាហៅហលើឆ្នកកនុងែួនែែវមយួ ហដាយមានកាែមយួថា «ហវទែូមនិទានរ់ែបអ់ាយុ» ភ្លជ បហ់ៅនឹងរទុង
របែ់វា។ មនុែស មាន រកហលកហមើលតាមរ៉រខ្ណៈហពលស្ដលវាហផឋកខ្លួន ឃ្លល ន ហេើយ ហខ្ោយកមាល ងំ ហៅ ហលើពំនូក ំហបើង។ វា ៉ន
ហ ើញមុខ្របែ់ដុបប៊ហីៅកនុងេវូងមនុែស ហេើយកស៏្រែកហៅហអាយ យួ ប៉ុស្នតដុបប៊ី៉ នស្រែកមកវញិថា៖ - ហេរ ីហោែ ធរ័មាន
ែុវែែិភ្លពហេើយហៅទីហោះ ទាន!- ហេើយករ៏ោយ៉ែខ់្លួនហៅ។ បោទ ប់ មករែួសារហ ើែលី៉នហល ហេើង ហេើយ ដាែលី់៉នអ្រងួន
រ៉ររទុង ហដាយហែើ ដាកវ់ា។ 
 -  បហ់ៅ- ហេរនិីយ៉យខ្ោវៗ ខ្ណៈ ហពលស្ដលែំហេងអ្រងួនបនលឺែូររោធ ន់ៗ ហៅកនុងកាលដ ៏រឺបែ់វា។ - កំុរខំាន
ខ្ញុ ំ... បហ់ៅ...ខ្ញុ ំកំពុងស្ែព៉យ៉មហដក... 
 វា៉នហបើកស្ភនករបែ់វា។ ពនលឺ រពះ នទកំពុងស្ែស្ ងចាងំកាែត់ាមរ៉រហៅហលើបងអួ ។ ហេើយ នរណាមាន កកំ់ពុងស្ែែមលងឹហមើល 
វាតាមរ៉រហោះ៖ មនុែសមាន កស់្ដលមានមុខ្ែុទធស្ែអា មរ៍យុ ែកព់ណ៌រកេម និងមានរ មុះស្វង។ 
 រ ៉នុ វែីលីហៅខាងហរៅបងអួ របែ់ហេរ។ី 
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វគ្គ III 

 

នៅបូ៊រ៉ូ 

 

- រ ៉នុ!- ហេរនិីយាយទាងំដងហក ់ហោយលបៗហៅបងអួច ហេើយរញុបងអួចហ ើង អញ្ច ឹងពកួហគអាចនិយាយគ្នា តាមរបារបាន។ - រ ៉នុ... ហ ើ
ឯង...ហេើយចុះហនះ...? 
 មា រ់បស់ហេរចំីេធ្លុងចំហោះទិដឋភាពស្សែងៗហៅចំហោះមុខវា។ រ ៉នុ កំពុងស្ ស្ផអកហចញពីបងអួចខាងហរោយននឡានពណ៌ហខៀវ 
លាយនប ងដក៏ញ្ចច ស់មយួហរគឿង ស្ដល រ ូវបានច ហៅហលើហវហាស៍។ អាក ស្ដលហសើចហសេញោកហ់េរគឺីហ្េវដ និង ចច ស្ដល រ ូវជា
បងរបុសហភាល ះរបស់រ ៉នុ។ 
 - មនិអីហទរ ឺហេរ?ី 
 - ហ ើមានហរឿងអវីហកើ ហ ើង?- រ ៉នុបាននិយាយ។ - ហេ ុអវីបានជាឯងមនិហឆលើយ បនឹងសំបុរ របស់ខេុ ំ? ខេុ ំបានហសាើសំុឲ្យឯង
មកហៅផទះខេុ ំអស់ដបពី់រដងហៅហេើយ ហេើយ បន្ទទ បម់កហលាកប៉ាខេុ ំកម៏កផទះ ហេើយ និយាយថាឯងទទលួបាននូវោររពមានជាផលូវោរ
មយួហោយសារោរហរបើរបាស់ហវទមនតហៅមុខពកួហលាកិយ... 
 - ហន្ទះមនិស្មនខេុ ំហទ...ហេើយគ្ន ដឹ់ងយ៉ាងហមច៉ហៅ? 
 - គ្ន ហ់ធ្វើោរឲ្យរកសួង- រ ៉នុបានរសដី។ - ឯងដឹងហេើយថាហគមនិឲ្យហយើងហរបើហវទមនតហៅហរៅសាលាហន្ទះហទ... 
 - ឯងដូចរាងមានរគ្ននហ់បើស្ដរហ ើ- ហេរបីានរសដី ហោយសមលងឹហមើលឡានស្ដលកំពុងអស្ណែ  ។ 
 - អូ! ហនះហគមនិរាបថ់ាមានហន្ទះហទ- រ ៉នុបាននិយាយ។ - ពកួហយើងរគ្ននស់្ ខចីវាមកហទ វា ជារបស់ប៉ាខេុ ំ ហយើងមនិបានោក់
ហវទមនតហលើវាហន្ទះហទ។ ប៉ុស្នតោរហរបើហវទមនតហៅពីមុខពកួហលាកិយទាងំហន្ទះស្ដលឯងរស់ហៅជាមយួ... 
 - ខេុ ំបានរបាបឯ់ងហេើយ ខេុ ំ មនិបានហធ្វើហទ...ហរឿងេាឹងវាស្វងឆ្ងា យណាស់។ ហមើល ចុះ ហ ើ ឯងអាចពនយល់ដល់ពកួហគហៅឯ
សាលាេុកវ៉ា ថារគួសារហ ើសលីបានចាកហ់សាឃុខំេុ ំទុក ហេើយ មនិអនុញ្ចា  ឲ្យខេុ ំរ លបហ់ៅវញិ ហេើយ ចាស់ណាស់ខេុ ំមនិអាចហរបើ
ហវទមនតហដើមបរីហំោះខលួនហចញបានហទ ពីហរោះថារកសួងនឹងគិ ថាហន្ទះគឺជាហវទមនតទីពីរស្ដលខេុ ំបានហរបើកាុងរយៈហពលបីនងាហនះ អញ្ច ឹង... 
 - កំុនិយាយោសវាលោសោលហពក- រ ៉នុហោលោ  ់- ហយើងមកយកឯងហៅហៅផទះជាមយួពកួហយើងហេើយ។ 
 - ប៉ុស្នតឯងកម៏និអាចហរបើហវទមនតរហំោះខេុ ំហចញបានស្ដរ... 
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 - ហយើងមនិចាបំាចហ់ន្ទះហទ- រ ៉នុបានរសដី ហោយហោចកាលរបស់វាហៅហៅអីខាងមុខ ហេើយហសើចហសេញ។ - ឯងហភលចថាខេុ ំ
ន្ទអំាកណាមកហេើយរ។ឺ 

- ចងអាហន្ទះជំុវញិរបារហៅ- ហ្េវដបាននិយាយ ហោយរគស្វងចុងស្ខែពរួហៅឲ្យហេរ។ី 
- របសិនហបើរគួសារហ ើសលីភាេ កហ់ ើងហន្ទះ ខេុ ំ ចាស់ជាសាល បហ់េើយ- ហេរបីានរសដី ខណៈ ហពលស្ដលវាចងស្ខែពរួយ៉ាង ឹងជំុ

វញិរបារមយួ ហេើយហ្េវដកប៏ហងកើនហលបឿនឡាន។ 
- កំុបារមភអី- ហ្េវដបាននិយាយ - ហេើយឈរងយហរោយបនតិចហៅ។ 
ហេរបីានរកិំលខលួនហៅហរោយកាុងទីងងឹ  ឈរជិ េុដីវកី។ េុដីវកីហាកដូ់ចជាដឹងថាហរឿងហនះវាសំខានយ៉់ាងណា ហេើយ

ហៅហសាៀមមនិកំហរ ើក។ ឡានហន្ទះបានបហងកើនហលបឿនោនស់្ ខាល ងំហ ើងៗ ហេើយភាល មហន្ទះ ជាមយួនឹងសំហ ងរគូបៗ របាររ ូវបានទាញ
ហចញយ៉ាងសាអ  ពីបងអួចខណៈហពលស្ដល ហ្េវដ ហបើកហ ើងរ ងហ់ៅកាុងអាោស...ហេរ ីបានរ រ់ លបម់កបងអួចវញិហដើមបហីមើលរបារ
ហៅរយងីរហយាងពីរបីស្ម ៉ពីហលើដី។ រ ៉នុ បានហលើករបារហន្ទះមកទុកកាុងឡាន។ ហេរ ី ហផទៀងរ ហចៀកសាែ បយ៉់ាងរពួយបារមភ ប៉ុស្នត គ្នា ន
សំហ ងពីបនទបហ់ដករបស់រគួសារហ ើសលីហន្ទះហទ។ 

ហៅហពលស្ដលរបារសថិ ហៅកស្នលងអងគុយខាងហរោយយ៉ាងមានសុវ ថិភាពជាមយួនឹងរ ៉នុហេើយ ហ្េវដ បានងយឡានឲ្យបាន
ជិ នឹងបងអួចរបស់ហេរតីាមស្ដលអាចហធ្វើបាន។ 

- ចូលមកកាុងមក- រ ៉នុបានរសដី។ 
 - ប៉ុស្នតវ ថុហរបើរបាស់ហៅសាលាេុកវ៉ា របស់ខេុ ំ...ចងកឹះហវទមនតរបស់ខេុ ំ...អំហបាសរបស់ខេុ ំ... 
 - ហ ើទុកហៅឯណា? 
 - ជាបហ់សាហៅកាុងបនទបហ់រោមជហណែើ រឯហន្ទះ ហេើយខេុ ំមនិអាចហចញពីបនទបហ់នះបានហទ... 
 - គ្នា នបញ្ចហ ហទ- ចចបាននិយាយពីហៅអីអងគុយអាកដំហណើ រខាងមុខ។ - សំុផលូវមយួ ហេរ។ី 
 ហ្េវដ និងចចបានហ ើងតាមបងអួចហៅកាុងបនទបរ់បស់ហេរយ៉ីាងរបុងរបយ ័ា។ ហរឿងប៉ុណណឹ ងៗទុកចិ តពកួហគចុះ ហេរបីានគិ  
ខណៈហពលស្ដលចចយក ហងកៀបសកធ់្មាតាមយួពីកាុងហហាហ៉៉របស់វា ហេើយចាបហ់ផែើមោនហ់មហសា។ 
 - ហវទគូជាហរចើនគិ ថា គឺជាោរខជះខាជ យហពលហវលា កាុងោរស្សវងយល់ពីលបចិពកួហលាកិយរហបៀបៗហនះ- ហ្េវដបានរសដី - 
ប៉ុស្នតហយើងមានអារមាណ៍ថាជំន្ទញរបស់ពកួហគមាន នមលនឹងគរួស្ ស្សវងយល់ ហទាះបីជាយ ឺបនតិចស្មន។ 
 មានសំហ ងរកិកមយួបនលឺហ ើង ហេើយទាវ រករ៏ហបើកហ ើង។ 
 - អញ្ច ឹង...ហយើងនឹងហៅយកវ៉ាលិសរបស់ឯង...ឯងយកអវីៗស្ដលឯងរ ូវោរពីបនទបរ់បស់ឯង ហេើយរបគល់វាហៅហអាយរ ៉នុ
ចុះ- ចចបានខែបឹ។ 
 - របយ ័ាហជើងោជំហណែើ រផង វា ឮសូរហរក រក ៗ- ហេរបីានខែបឹោកវ់ញិ ខណៈ ហពលស្ដលកូនហភាល ះទាងំពីរបា ខ់លួនចុះតាម
ជហណែើ រស្ដលងងឹ សូនយសុង។ 
 ហេររី ហ់ឆលឆ្ងល ហពញបនទប ់របមូល របស់វាោកម់ែុ  ំហេើយ យកហចញហរៅបងអួចហៅឲ្យរ ៉នុ។ បន្ទទ ប់ មកវាបានហៅជយួ ហ្េវដ និង
ចចហលើកវ៉ាលិសរបស់វាហ ើងហលើជហណែើ រ។ ហេរបីានឮសូរសំហ ងកអករបស់ហលាកមាហវ ើរណុន។ 
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 ចុងបញ្ចប ់ ទាងំេ គ់ឃូស ពកួហគបានហៅដល់កាលជហណែើ រ បន្ទទ បម់កកយ៏រួវ៉ាលិសហន្ទះោ ប់នទបហ់េរហីៅបងអួចស្ដល
ហបើកចំេ។ ហ្េវដបានហ ើងរ លបហ់ៅកាុងឡានវញិហដើមបជីយួ ទាញរ ៉នុ ចំស្នកឯហេរ ីនិងចចជយួ រញុពីមាា ងបនទបហ់ដក។ វ៉ាលិសហន្ទះ
រអិលតាមបងអួចបនតិចមែងៗ។ លោកមាលវ ើរណុនបានកអកមឋងលទៀត។ 
 - បនតិចលទៀត- ល្រេដនិយាយទាងំដងហក ់ដដលកំពុងដតទាញពីខាងកនុងឡាន - រញុមយួទំរឹងលទៀតផុតលរើយ... 
 លររ ីនិងចចបានគ្រដវងស្មា របស់ពួកលរទល់នឹងវ៉៉លិស លរើយវ៉៉លិសលោះករ៏អិលលចញពីខាងលគ្ៅបងអួចលៅកនុងលៅអីខាង
លគ្ោយឡាន។ 
 - អញ្ច ឹងលៅ- ចចបានខ្សបឹ។ 
 ប៉ុដនតខ្ណៈលពលដដលលររលីេើងលលើទាេ របងអួច មានសូរងឺតៗលគ្ចចៗដខ៏ាា ងំររ័សមយួមកពីខាងលគ្ោយវ៉ លពលលោះសំលេង
ដូចផគរោនរ់បស់លោកមាលវ ើរណុនផទុះមកពីខាងលគ្ោយ។ 
 - អាទីទុយរំរកល់ោះ! 
 - ខ្ញុ ំលភាចយករុីដវកីលរើយ! 
 លររបីានរតល់លឿនលសាវមកកនុងបនទបវ់ញិខ្ណៈលពលដដលលភាើងលៅោជំលណឋើ របានលបើកលេើង។ វ៉បានកញ្ឆកយ់កគ្ទុងរបស់
រុីដវកី រតវ់ងឹលៅបងអួច លរើយរុចវ៉លចញលគ្ៅឲ្យរ ៉នុ។ វ៉កំពុងដតវ៉រគ្បលវគ្បវ៉លៅលលើទូលខាគ្ទោបល់ៅលពលដដលលោកមាលវ ើរណុន
ដំដដផាងំៗលៅលលើទាេ រដដលមនិបានចាកល់ស្ម...លរើយវ៉ករ៏លបើកលេើង។ 
 មនិដល់មយួវោិទីផង លោកមាលវ ើរណុនមកដល់ទាេ រចូលបនទបល់ៅលរើយ បោទ បម់កគាតក់ប៏នាឺនូវសដគ្មកមយួដូចលគាឆកួត 
លរើយលបាះពួយលៅរកលររ ីលោយចាបវ់៉បានគ្តងដ់កងលជើង។ 
 រ ៉នុ ល្រេដ និងចចបានចាបដ់ដរបស់លររ ីលរើយទាញយ៉ាងខាា ងំតាមដដលពួកលរអាចលធេើបាន។ 
 - ពីទូលនៀ!- លោកមាលវ ើរណុនបានគ្ររឹម។ - វ៉កំពុងដតលួចរតល់រើយ! វ៉កំពុងដតលួចរតល់រើយ! 
 បងបអូនគ្តកូលវសីាីបានទាញយ៉ាងខាា ងំ លរើយលជើងរបស់លររកីរ៏បូតលចញពីដដរបស់លោកមាលវ ើរណុន។ លពលដដលលររលីៅ
កនុងឡាន លរើយបានទាញទាេ របិទភ្លា ម រ ៉នុបានដគ្សកថា៖ 

 - ោកល់ជើងរបស់បងឯងចុះលៅ ល្រេដ! 
លរើយឡានបានលបើកគ្តងវ់ងឹលពោ ះលៅរកគ្ពះចនទ។ 

 លររលីសទើរដតមនិលជឿ...វ៉មានលសរភី្លពលរើយ។ វ៉បានលបើកកញ្ចកឡ់ាន ខ្យល់រាគ្តីបកស់ករ់បស់វ៉រវចិៗ។ វ៉សមាងឹលមើលលៅ
ដំបូលដដលកំពុងដតរញួតូចដនមហាវថីិគ្បាយលវដគ្ោយ។ លោកមាលវ ើរណុន អនកមងីពីទូលនៀ និងោតលី់ទាងំអស់គាន កំពុងដតលតាង
រយីងរលយាង លោយគ្សឡាងំោងំ លចញលគ្ៅបងអួចរបស់លររ។ី 
 - ជួបគាន លៅរដូវលៅឋ ពន លំគ្ោយ!- លររបីានដគ្សក។ 
 គ្រួស្មរវសីាីបានគ្ររឹមលោយអស់សំលណើ ច លរើយលររកីដ៏ផអកមកលៅអីអងគុយរបស់វ៉វញិ ចូលរមួញញឹមលសញញស្មញ ញនឹងលរ
ដដរ។ 
 - ឲ្យរុីដវកីលចញលៅលគ្ៅលៅ- វ៉បានគ្បាបរ់ ៉នុ - វ៉អាចលរើរពីលគ្ោយលយើងបាន។ វ៉គាា នឱោសលដើមបគី្តោងស្មា បរបស់វ៉ជា
យូរមកលរើយ។ 
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 ចចបានរុចតលងកៀបសកល់ៅឲ្យរ ៉នុ លរើយមយួគ្សបកល់គ្ោយមក រុីដវកីបានលហាះលេើងយ៉ាងរកីរាយលចញពីលគ្ៅបងអួចលៅ
លរើរសំោងំលៅមាា ងពួកលរដូចជាលខាា ចអញ្ច ឹង។ 
 - អញ្ច ឹង...លរឿងវ៉យ៉ាងលមច៉លៅ លររ?ី- រ ៉នុបានគ្សដីទាងំមនិអតធ់ាត។់ - លតើមានលរឿងអីលកើតលេើង? 
 លររបីានគ្បាបពួ់កលរពីលរឿងរបស់ដុបប៊ទីាងំអស់ គ្ពមទាងំោរោស់លតឿនដដលវ៉បានផឋល់មកឲ្យលររ ីលរើយនិងមរនតរាយ
ដនពូឌិញតំណាបស់្មេ យ។ មានភ្លពលសងៀមស្មង តល់ោយគ្សឡាងំោងំដយូ៏រមយួលៅលពលដដលវ៉បានបញ្ចប។់ 
 - ពិតជារួរឲ្យសងសយ័ដមន- ល្រេដបានគ្សដីចុងលគ្ោយ។ 
 - គ្បាកដជាោរលគ្បើលបចិលរើយ- ចចបានយល់គ្សបតាម។ - អញ្ច ឹងវ៉ដថមទាងំមនិគ្បាបឯ់ងថាលតើនរណាលរៀបចំនូវលរឿងទាងំ
អស់លនះលទរ?ឺ 
 - ខ្ញុ ំមនិរិតថាវ៉អាចនិយាយបានលោះលទ- លររបីាននិយាយ។ - ខ្ញុ ំបានគ្បាបឯ់ងលរើយ រាល់លពលដដលវ៉ជិតភ្លា តម់ាត់
និយាយលរឿងអេីមយួលោះ វ៉កច៏ាបល់ផឋើមលបាកកាលរបស់វ៉លៅនឹងជញ្ជជ ំងភ្លា ម។ 
 វ៉បានល ើញល្រេដ និងចចសមាងឹលមើលមុខ្គាន លៅវញិលៅមក។ 
 - សអីលរ ឯងរិតថាវ៉កំពុងដតកុរកខ្ញុ ំរ?ឺ- លររបីានគ្សដី។ 
 - អលញ្ច ះវញិ- ល្រេដបាននិយាយ - ស្មករិតតាមវធីិលនះលមើល...លគ្មញរង្វេ លគ្បចាផំទះមានថាមពលលវទមនតផាទ ល់ខ្ាួនរបស់
ពួកលរ ប៉ុដនតជាធមាតាវ៉មនិអាចលគ្បើគ្បាស់លវទមនតបានលោយគាា នោរអនុញ្ជដ តពីមាច ស់របស់វ៉លេើយ។ ខ្ញុ ំរិតថាដុបប៊ចំីោស់លោះគ្តូវ
លរបញ្ជូ នមកលដើមបឃីាតឃ់ាងំឯងមនិឲ្យគ្តលបល់ៅស្មោរុកវ៉៉តវញិ។ ជារំនិតកំដបាងរបស់នរណាមាន ក។់ លតើឯងមានរិតល ើញថា
មាននរណាមាន កល់ៅស្មោគ្ចដណននឹងឯងដដររលឺទ? 
 - មាន- លររ ីនិងរ ៉នុគ្សដីគ្ពមៗគាន  ភ្លា មមយួរលំពច។ 
 - គ្ោកូ លមលរេ័យ- លររបីានពនយល់។ - វ៉សអបខ់្ញុ ំ។ 
 - គ្ោកូ លមលរេ័យរ?ឺ- ចចបាននិយាយ លោយដបរជំុវញិ។ - កំុគ្បាបថ់ាជាកូនគ្បុសរបស់លូសីុស លមលរេ័យណ៎ា? 
 - គ្បាកដជាដមនលរើយ វ៉មនិដមនជាលមា ះធមាតាលោះលទ ដមនលទ?- លររបីានគ្សដី។ - លរតុអេី? 
 - ខ្ញុ ំបានឮប៉ានិយាយពីគាត-់ ចចបាននិយាយ។ - គាតរឺ់ជាអនកគាគំ្ទដធំ៏មយួរបស់អនកដដលឯងស្មគ ល់។ 
 - លរើយលៅលពលដដលអនកដដលឯងស្មគ ល់បានបាតខ់្ាួនលៅ- ល្រេដបានគ្សដី លោយលអើតមករកលររ ី- លូសីុស លមលរេ័ល
បានគ្តលបម់កវញិលោយនិយាយថាគាតគ់ាា នពាកព់ន័ធនឹងលរឿងរនឹងលោះលទ។ ភូតទាងំគ្សុង ... ប៉ាខ្ញុ ំបានដឹងតាងំពីយូរមកលរើយថា
គាតចូ់លដដលជើងជាមយួអនកដដលឯងស្មគ ល់។ 
 លររធី្លា បប់ានឮពីពាកយចចាមអារ៉ាមអំពីគ្រួស្មររបស់លមលរេ័យទាងំលនះពីមុនមកដដរ លរើយពួកលរមនិលធេើឲ្យវ៉ភ្លញ កល់ផអើលអេី
បនតិចលស្មះ។ លបើលគ្បៀបលធៀបនឹង គ្ោកូ លមលរេ័យ ោតលី់ លឌើសាីលមើលលៅដូចជាលកាងគ្បុសដដលមានសុភវនិិចឆយ័ លចះពិចារណាដវង
ពង យ និងមានសោឋ នចិតតលអជាងផង។ 
 - ខ្ញុ ំមនិដឹងថាលតើគ្រួស្មរលមលរេ័យមានលគ្មញរង្វេ លរកឺអ៏តល់ោះលទ...- លររបីាននិយាយ។ 
 - អនកណាកល៏ោយដដលមានសតេគ្បលភទលនះនឹងោា យជាគ្រួស្មរលវទរូដចំ៏ោស់មយួ លរើយពួកលរនឹងមានសឋុកសឋមភ- ល្រេដ
បានគ្សដី។ 
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 - ដមនលរើយ ម៉ាកខ់្ញុ ំដតងដតគ្បាថាន ថាលយើងមានលគ្មញរង្វេ លគ្បចាផំទះមយួទុកគ្គានល់គ្បើអ៊ុតលខាអាវ- ចចបាននិយាយ។ -
ប៉ុដនតអេីដដលលយើងមានឲ្យពិតគ្បាកដលោះ រឺជាលខាា ចកញ្ជច ស់ដអ៏ាគ្កកល់ៅកនុងស្មក ក លរើយនិងមនុសសកលនតឿលៅលពញសួនចារ។ 
លគ្មញរង្វេ លគ្បចាផំទះោចូំលមកនូវោភសំណាង លររោឌ នសឋុកសឋមភ លរើយនិងគ្បាស្មទ គ្ពមទាងំលគ្រឿងមងគលលផសងៗលទៀត 
ចំដនកឯងវញិចាស់ជាចាបម់និបានមយួលេើយលៅកនុងផទះរបស់ពួកលយើង... 
 លររលីៅលសងៀម។ លបើរិតឲ្យសពេៗ លៅ ជាធមាតា គ្ោកូ លមលរេ័យ មានរបស់លអលលើសលរគ្របយ៉់ាង អញ្ច ឹងគ្រួស្មររបស់វ៉
ចាស់ជាកំពុងដតរលមៀលលលើរំនរមាសលវទរូលរើយ។ ឥេូវ វ៉គ្សដមដល់ លមលរេ័យ កំពុងដតលដើរលពើងគ្ទូងលៅជំុវញិលររោឌ ន
សឋុកសឋមភដធំ៏សកឹមដសកមយួ។ ោរបញ្ជូ នអនកបលគ្មើកនុងគ្រួស្មរមកបញ្ឈបល់ររមីនិឲ្យគ្តលបល់ៅស្មោរុកវ៉៉តស្មឋ បល់ៅកដូ៏ចជាគ្បលភទ
ដនលរឿងដដលលមលរេ័យនឹងលធេើលោះដដរ។ លតើលររភីាលីភាើរដឺដលគ្តូវលៅលជឿដុបប៊ទីាងំគ្សុងលោះ? 
  - និយាយអញ្ច ឹង លយើងរកីរាយណាស់ដដលបានមកយកឯង- រ ៉នុបាននិយាយ។ - ខ្ញុ ំពិតជាគ្ពួយបារមភខាា ងំណាស់លៅលពល
ដដលមនិល ើញឯងលឆាើយតបសំបុគ្តរបស់ខ្ញុ ំ។ មុនដំបូង ខ្ញុ ំរិតថាវ៉ជាកំរុសរបស់លអរ ៉លូ... 
 - លតើនរណាលរលអរ ៉លូ? 
 - ជាទីទុយរបស់លយើង។ វ៉បុរាណណាស់។ មនិដមនគ្តឹមដតជាលលើកទីមយួលទដដលវ៉ដួលសនាបល់ៅលពលលធេើោរដចកចាយ
សំបុគ្តលោះ។ អញ្ច ឹង បោទ បម់កខ្ញុ ំកស៏្មកលបងខ្ចីរឺដមស... 
 - នរណាលរ? 
 - ទីទុយដដលម៉ាក ់និងប៉ាទិញឲ្យលពឿរសីុលៅលពលដដលលរគ្បរល់តំដណងជាគ្បធ្លនឲ្យគាត-់ ល្រេដបានគ្សដីមកពីខាង
មុខ្។ 
 - ប៉ុដនតលពឿរសីុមនិគ្ពមឲ្យវ៉មកខ្ញុ ំខ្ចីលោះលទ- រ ៉នុបាននិយាយ - លោយយកលលសថាគាតគ់្តូវោរវ៉។ 
 - លពឿរសីុពិតជាសំដដងអាកបបកិរយិាដបាកៗណាស់លៅរដូវលៅឋ លនះ- ចចបានគ្សដី លោយចងចិលញ្ច ើម។ - លរើយគាតប់ានលផញើ
សំបុគ្តជាលគ្ចើន លរើយចំោយលពលមយួរំនរបិទទាេ រលៅកនុងបនទបរ់បស់គាត.់..ខ្ញុ ំចងម់ាននយ័ថា គាតច់ាស់ជាលៅកនុងបនទបចំ់ោយ
លពលដុសខាតផ់ាា កសញ្ជដ គ្បធ្លនសិសសលរើយលមើលលៅ...ឯងលៅទិសខាងលិចពង យលពកលរើយ ល្រេដ- វ៉បានបដនែម លោយចងអុល
លៅគ្តីវស័ិយមយួលៅលលើប៉ាណូោេិោ។ ល្រេដកោ៏ចច់ងកូចឡាន។ 
 - អញ្ច ឹង លតើប៉ារបស់ឯងដឹងថាឯងយកឡានមកដដររលឺទ?- លររបីាននិយាយ លោយរកនឹកលមើលចលមាើយ។ 
 - អឺ...លទ- រ ៉នុបានគ្សដី - គាតគ់្តូវលធេើោរលៅយបល់នះ។ ជាឱោសលអ លយើងនឹងអាចយកវ៉លៅទុកកនុងយានោឌ នវញិបាន
លោយមនិឲ្យម៉ាកដឹ់ងថាពួកលយើងបានបលង្វហ ះវ៉លោះលទ។ 
 - និយាយអញ្ច ឹង លតើប៉ារបស់ឯងលធេើោរអេីដដរលៅគ្កសួងលវទមនតលោះ? 
 - គាតល់ធេើោរលៅកនុងអគារដដលរួរឲ្យធុញគ្ទានជ់ាទីបំផុត- រ ៉នុបាននិយាយ។ - ោរយិាល័យដផនកោរលគ្បើគ្បាស់មនិគ្តឹមគ្តូវ
ដនឧបករណ៍ពួកលោកិយ។ 
 - សអីលរ? 
 - ោរង្វរកនុងដផនករនឹងរឺ លរោកល់វទមនតលលើរបស់ដដលបលងកើតលេើងលោយពួកលោកិយ ឯងដឹងលទ កនុងករណីដដល របស់ទាងំ
ហន្ទះរ ូវយកមកហរបើលៅកនុងហាងរផឺទះពួកលោកិយតលៅលទៀត។ ដូចជា ោលពីពន មុំន លមធាបដ់ចំ៏ោស់មាន កប់ានស្មា ប ់លរើយគ្បោប់
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ចាកដ់តរបស់គាតគ់្តូវបានលកល់ៅហាងលកវ់តែុបុរាណមយួ។ ្សតីលោកិយមាន កល់នះបានទិញវ៉ យកវ៉លៅផទះ លរើយស្មកលបងលគ្បើ
ប៉ានដ់តលោះបំលរ ើដតឲ្យមតិតភកតិរបស់ោង។ វ៉រឺជាសុបិនអាគ្កកម់យួ...ប៉ាខ្ញុ ំគ្តូវលធេើោររួសលម៉ាងអស់ជាលគ្ចើនសបាឋ រ៍ឯលណាះ។ 
 - លតើមានលរឿងអេីលកើតលេើង? 
 - ប៉ានដ់តលោះគ្ស្មបដ់តឆកួត លរើយបាញ់ទឹកដតពុះលពញទីកដនាង លរើយបុរសមាន កប់ានមកមនទីរលពទយលោយមានតលងកៀបចាប់
សកររតឹភ្លជ បនឹ់ងគ្ចមុះរបស់គាត។់ ប៉ាលៅជាឆកួតអស់លរើយ មានដតគាត ់និងគ្រូមនតអារមចំោស់មាន កដ់ដលលៅថាលភើ ីនប៉ុលណាោ ះលៅ
កនុងោរយិាល័យ លរើយពួកគាតគ់្តូវដតលគ្បើសិលបកំ៍លទចោរចងចា ំនិងអារមគ្របគ់្បលភទទាងំអស់លដើមបបិីទបាងំលរឿងទាងំអស់លនះ... 
 - ប៉ុដនតប៉ារបស់ឯង...ឡានលនះ... 
 ល្រេដបានលសើច។ - ដមនលរើយ ប៉ាខ្ញុ ំឆកួតអំពីអេីៗគ្របយ៉់ាងរបស់ពួកលោកិយ លធនើររបស់លយើងសុទធដតលពញលៅលោយរបស់
របរពួកលោកិយទាងំអស់។ គាតយ់កវ៉លៅោកោ់ចពី់គាន  ោកល់វទមនតលលើវ៉ លរើយោកវ់៉ចូលគាន មឋងលទៀត។ គ្បសិនលបើគាតចូ់ល
ទ្ោទ នផទះរបស់ពួកលយើង មានស្ គ្ន ខ់លួនឯងប៉ុហណាណ ះជាអាកចាបខ់លួនឯងយកហៅឃុឃំាងំ។ វ៉លធេើឲ្យម៉ាកខ់្ញុ ំឆកួតអស់លរើយ។ 
 - លោះលរើយជាផាូវធំ- ចចបានគ្សដី លោយសមាងឹលមើលចុះលៅលគ្ោមតាមបងអួចឡានខាងមុខ្។ - លយើងនឹងលៅដល់ទីលោះ
លៅលពលដបោ់ទីលទៀត...លរងវញិ វ៉ចាបល់ផឋើមមានពនាឺលរើយ... 
 ពនាឺសលៅធ ពណ៌ផាក ឈូកគ្ពាងៗមយួបានលលចលេើងតាមលជើងលម លៅទិសខាងលកើត។ 
 ល្រេដបោទ បឡានឲ្យោនដ់តទាបចុះ លរើយលររបីានល ើញវ៉លដគ្សចំោរដង៏ងឹតមយួ និងរុមោលឈើជាលគ្ចើន។ 
 - លយើងលចញពង យពីភូមបិនតិចលរើយ- ចចបាននិយាយ។ - អតលធើរ ីមហាវថីិ ខាចប់៉ូល... 
 ឡានលហាះោនដ់តទាបលៅៗ។ ដរមគ្ពះទិវន័ពណ៌គ្ករមដល៌អមយួឥលូវកំពុងដតបលញ្ចញពនាឺោតត់ាមលដើមលឈើ។ 
 - ចុះចតលរើយ!- ល្រេដបានគ្សដី ខ្ណៈលពលដដល ពួកលរបានបុកលៅនឹងដី ជាមយួនឹងោរទងគិចយ៉ាងគ្ស្មលមយួ ។ ពួក
លរបានចុះចតជាបល់ៅនឹងយានោឌ នកញ្ជច ស់លៅកនុងធ្លា តូចមយួ លរើយលររបីានលមើលលចញលៅលគ្ៅជាលលើកដំបូងឯផទះរបស់រ ៉នុ។ 
 ផទះលោះលមើលលៅដូចធ្លា បជ់ាគ្ទុងគ្ជូកលធេើពីថាដធំ៏មយួ ប៉ុដនតបនទបគ់្តូវបានលរបដនែមលៅទីលនះបនតិច លៅទីលោះបនតិចររូតទាល់
ដតមានកំពស់ជាលគ្ចើនជាន ់លរើយវ៉លមើលលៅដូចជាបតដ់បនលគ្ចើនណាស់ហាកដូ់ចជាផទះលនះគ្តូវបានលធេើលេើងលោយលគ្បើលវទមនត (ដដល 
លររបីានរលឹំកខ្ាួនឯងថា វ៉គ្បដរលជាអញ្ច ឹងលរើយ)។ បំពងដ់ផសងបនួគ្បាគំ្តូវបានលរោកប់នតុបលលើដំបូលផទះពណ៌គ្ករម។ ផាា ក
សញ្ជដ លផអៀងមាា ងដដលជាបនឹ់ងដីជិតផាូវចូលអានថា “ប៊ូរ ៉”ូ។ លៅជំុវញិទាេ រមុខ្ផទះមានដសបកលជើង ាុបរលញ៉រដញ៉ជាលគ្ចើន លរើយនិងថាា ង
ដល៌គ្ចះចាបម់យួ។ កូនមានព់ណ៌លតាន តធ្លត់ៗ ជាលគ្ចើនកំពុងដតកោយដីលៅជំុវញិធ្លា ផទះ។ 
 - វ៉មនិលអណាស់ណាលោះលទ- រ ៉នុបានគ្សដី។ 
 - វ៉លអណាស់- លររបីាននិយាយយ៉ាងរកីរាយ លោយរិតលៅដល់មហាវថីិគ្បាយលវដគ្ោយ។ 
 ពួកលរបានលចញពីឡាន។ 
 - ឥលូវ លយើងនឹងលៅជានល់លើយ៉ាងលសងៀមស្មង តជ់ាទីបំផុត- ល្រេដបានគ្សដី - លរើយរងច់ាឲំ្យម៉ាកល់ៅពួកលយើងញំុ៉អាហារ
លពលគ្ពឹក។ បោទ បម់ករ ៉នុ ឯងចុះមកជានល់គ្ោមលរើយនិយាយថា “ម៉ាក ់លមើលរន៎! នរណាលរមកទាងំគ្ពលបរ់នឹង! ” គាតនឹ់ងរកីរាយ
ដដលបានជួបលររ ីលរើយនិងគាា ននរណាមាន កដឹ់ងថាលយើងបានបលង្វហ ះឡានលោះលទ។ 
 - គ្តូវលរើយ- រ ៉នុបាននិយាយ។ -ឲ្យលលឿនលេើង លររ ីខ្ញុ ំលដកលៅ... 
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 ទឹកមុខរ ៉នុបានដគ្បលៅជាពណ៌ដបតងគ្សង្វតដ់រួ៏រឲ្យខាា ច ដភនករបស់វ៉សមាងឹជាបល់ៅនឹងផទះ។ បីោកល់ទៀតបងេិលខ្ាួនដបរមក
លមើលដដរ។ 
 អនកគ្សីវសីាីកំពុងដតលដើរដូចចលោទព័ោតធ់្លា  លធេើឲ្យកូនមានភ់យ័រតដ់បកដខ្ញកអស់ លរើយលបើរិតដល់ថាគាតជ់ា ្សតីមាន ករ់ាង
ទាប មាឌធ្លត ់និងទឹកមុខ្គ្បកបលោយសោឋ នចិតត មនិនឹកស្មា នថាលពលលនះគាតល់មើលលៅដូចជាខាា បលញ្ចញចងកូមអញ្ច ឹង។ 
 - ស្ ប៉ុហណណ ះចបហ់េើយ!- ល្រេដបានគ្សដី។ 
 - អូ!៎ ចាស់ជាស្មា បម់និខានលេើយ- ចចបាននិយាយ។ 
 អនកគ្សីវសីាីបានមកឈរលសងៀមលៅពីមុខ្ពួកលរ ដដរបស់គាតគ់្ចតច់លងកះ សមាងឹលមើលមុខ្មាន កម់ឋងៗ។ គាតកំ់ពុងដតលសាៀក
លអៀមលំអលោយផាក លោយមានចងកឹះលវទមនតលលៀនលចញពីលហាល៉៉។ 
 - អញ្ច ឹង- គាតប់ានគ្សដី។ 
 - អរណុសួសឋី ម៉ាក-់ ចចបាននិយាយ លោយរិតថាវ៉នឹងមនិអីលោះលទ។ 
 - លតើឯងមនិដឹងថាម៉ាកប់ារមភពីឯងយ៉ាងណាលទ?- អនកគ្សីវសីាីបានគ្សដីខ្សបឹៗគ្បកបលោយលគ្គាះថាន ក។់ 
 - សំុលទាស ម៉ាក ់ប៉ុដនតលមើលលៅ លយើងគ្តូវដត... 
 កូនគ្បុសរបស់អនកគ្សីទាងំបី មានកំពស់ខ្ោស់ជាងគាតល់ៅលទៀត ប៉ុដនតពួកលរគ្តូវដតរញួបោទ បខ្ាួនខ្ណៈលពលដដលកំរឹង
របស់គាតប់ានលធេើឲ្យពួកលរបាកស់ាត។ 
 - ដគ្រទលទស្មអ ត! គាា នស្មរ! បាតឡ់ាន...អាចគ្តូវគ្កឡាប.់..គ្តូវគ្ពួយចិតតបារមភនឹងពួកឯង...លតើឯងមានខ្េល់លទ ?...មិនដដល
លទ ម៉ាកគ់្បាកដជាគ្តូវគ្ពួយចិតតស្មា បល់ោយស្មរដតពួកឯងរនឹងលរើយ...ចាប៉ំាឯងមកផទះវញិនឹងដឹងដដគាន លរើយ លយើងមិនដដលមាន
បញ្ជហ ដបបលនះពីប៊លី រពឺលី រកឺល៏ពឿរសីុលោះលទ... 
 - លពឿរសីុលអររូត- ល្រេដបានរអ៊ូ។ 
 - លបើឯងអាចលរៀនសូគ្តបានមយួចំដនកពីលពឿរសីុលោះ ទុកថាគ្បដពណាស់លរើយ!- អនកគ្សីវសីាីបានដគ្សក លោយរញុគ្មាមដដ
មយួលៅលលើគ្ទូងរបស់ល្រេដ។ - ឯងអាចស្មា ប ់ឯងអាចគ្តូវលរលមើលល ើញ ឯងអាចលធេើឲ្យប៉ារបស់ឯងបាតប់ងោ់រង្វរ... 
 វ៉ហាកដូ់ចជាបនតលៅអស់ជាលគ្ចើនលម៉ាង។ អនកគ្សីវសីាីបានដគ្សកររូតទាល់ដតខ្ាួនគាតស់អកកមុនលពលដដលគាតដ់បរលៅរក
លររ ីដដលកំពុងដតលដើរថយលគ្ោយ។ 
 - មងីពិតជារកីរាយណាស់ដដលបានជួបឯង លររ ីកាួយសមាា ញ់- គាតប់ានគ្សដី - ចូលមកកនុង លរើយគ្សស់គ្សូបអាហារ
លពលគ្ពឹកខ្ាះលៅ។ 
 គាតប់ានដបរ លរើយលដើរគ្តលបល់ៅកនុងផទះ ឯលររបីានលដើរតាមគាត ់លគ្ោយពីសមាងឹយ៉ាងរួរឲ្យខាា ចោករ់ ៉នុ ដដលបានងក់
កាលយ៉ាងលពញចិតតលពញលថាើម។ 
 ផទះបាយមានសភ្លពតូច លរើយពិតជាលទើសដទងដមន។ មានតុ និងលៅអីលធេើពីលឈើដដលបានដុសោងរចួស្មអ ត លៅចំ
កណាឋ ល លរើយលររបីានអងគុយចុះលលើដរមលៅអីរបស់វ៉ សមាងឹលមើលជំុវញិ។ វ៉មនិដដលលៅកនុងផទះលវទរូពីមុនមកលទ។ 
 ោេិោលៅលលើជញ្ជជ ំងទល់មុខ្វ៉មានដតគ្ទនិចមយួដតប៉ុលណាោ ះ លរើយគាា នលលខ្លេើយ។ ពាកយសរលសរលៅដរមលោះមាន
ដូចជា “លពលឆុងដត” “លពលឲ្យចំណីមាន”់ និង “ឯងយឺតលពលលរើយ”។ លសៀវលៅគ្តូវបានររជាបីរំនរលៅលលើលជើងគ្ោនគ្រួ៖ លសៀវលៅ



នៅបូ៊រ៉ ូ

24 

 

ទាងំលោះមានចំណងលជើងដូចជា ោកហ់វទមនតហលើនវនី របស់អាក ោរោកហ់វទមនតកាុ ងោរដុ នំបុង័ និង ោរហរៀបចំអាហារជបហ់លៀង
កាុ ងហពលមយួន្ទទី-វាជាហវទមនត! លរើយលបើលររសី្មឋ បម់និគ្ចលំលទ វទិយកុញ្ជច ស់ដដលលៅជាបនឹ់ងសនូកទឹកបានផាយថា កមាវធីិបោទ បរឺ់ 
“លម៉ាងលវទមនត ជាមយួនឹងតារាចំលរៀងលវទរូដម៏ានគ្បជាគ្បិយភ្លព  ិលលសទីណា វ៉៉បិក”។ 
 អនកគ្សីវសីាីកំពុងដតលដើររអ៊ូរទាជំុំវញិ ចំអិនអាហារលពលគ្ពឹកលោយលធេសគ្បដរសបនតិចបនតួច ដថមទាងំលចាលនូវទឹកមុខ្ដ៏
អាគ្កកោ់កកូ់នៗរបស់គាតខ់្ណៈលពលដដលគាតគ់្រដវងស្មចគ់្កកលៅកនុងខ្ទះលចៀន។ មឋងមាក ល គាតប់ានរអ៊ូរទានូំវពាកយសមឋដូីចជា 
“មនិដឹងជាពួកឯងកំពុងដតរិតអេី” និង “លសទើរដតមនិលជឿលស្មះ”។ 
 - មងីមនិបានថាឲ្យឯងលទ កាួយសមាា ញ់- គាតប់ានអះអាង លោយោកស់្មចគ់្កកគ្បាបីំគ្បាបំនួលៅលលើចានរបស់វ៉។ -
អស៍សឺ និងមងីកគ៏្ពួយបារមភអំពីឯងណាស់ដដរ។ លទើបដតយបម់ញិលទ ដដលលយើងកំពុងដតនិយាយគាន ថា លយើងនឹងមកយកឯងលោយ 
ផាទ ល់គ្បសិនលបើឯងមនិបានសរលសរសំបុគ្តតបមកវញិលៅដថងសុគ្កលោះលទ។ ប៉ុដនតពិតដមន- (ឥលូវគាតកំ់ពុងដតបដនែមពងទាលចៀនបី
គ្គាបល់ទៀតោកច់ានរបស់វ៉) - ោរបលង្វហ ះឡានខុ្សចាបឆ់ាងោតគ់្បលទស...អាចមាននរណាមាន កល់មើលឯងល ើញបាន... 
 គាតប់ានរោស់ចងកឹះលវទមនតសំលៅចានលៅកនុងសនូកទឹក ដដលចាបល់ផឋើមោងសមាអ តលោយឯងៗ លឺសូរកាិកៗយ៉ាងថនមៗ
លៅពីលគ្ោយ។ 
 - យបម់ញិមានពពកលគ្ចើនណាស់ ម៉ាក!់- ចចបានគ្សដី។ 
 - បិទមាតល់ៅលពលដដលឯងកំពុងដតញំុ៉!- អនកគ្សីវសីាីនិយាយម៉ាត់ៗ ។ 
 - ពួកលរបានបងអតអ់ាហារលររណ៎ីា ម៉ាក!់- ចចបានគ្សដី។ 
 - លរើយឯងកអ៏ញ្ច ឹងដដរ!- អនកគ្សីវសីាីបាននិយាយ ប៉ុដនតសមឋលីនះហាកដូ់ចជាទនប់នតិចដដលគាតប់ានចាបល់ផឋើមោតនំ់បុង័ឲ្យ
លររ ីលរើយោកប់រ័ឲ្យវ៉។ 
 លៅលពលលោះ គ្ស្មបដ់តមានលរឿងលរតុតូចមយួលកើតលេើង។ របូរាងមនុសសសកក់ាលពណ៌គ្ករមលសាៀកសលមាៀកបំពាកដ់ដ៏វង
មយួ ដដលបានលលចលេើងលៅកនុងផទះបាយ បានផឋល់នូវសដគ្មកដតូ៏ចមយួ លរើយបានរតល់ចញលៅមឋងលទៀត។ 
 - គឺជីននី- រ ៉នុបានគ្សដីតិចៗគ្បាបល់ររ។ី - បអូនគ្សីរបស់ខ្ញុ ំ។ ោងនិយាយពីឯងលពញមយួរដូវលៅឋ លៅលរើយ។ 
 - ដមនលរើយ ោងចងប់ានរតែលលខារបស់ឯងខាា ងំណាស់ លររ-ី ល្រេដបានលសើចលសញញ ប៉ុដនតវ៉បានគ្បទះដភនកមាឋ យរបស់
វ៉ លរើយកឱ៏នមុខ្ចុះលៅលលើចានរបស់វ៉វញិលោយគាា នសឋីមយួម៉ាត។់ គាា នអេីលទៀតដដលគ្តូវនិយាយលទររូតដល់ចានទាងំបនួគ្តូវ
ស្មអ ត ដដលចំោយលពលយ៉ាងខ្ាីដរួ៏រឲ្យភ្លញ កល់ផអើល។ 
 - អ៎ា! ខ្ញុ ំលនឿយរតណ់ាស់- ល្រេដបានស្មង ប លោយទមាា កោ់បិំត និងសមរបស់វ៉ជាលលើកចុងលគ្ោយ។ - ខ្ញុ ំរិតថាខ្ញុ ំនឹងលៅ
លដក លរើយ... 
 - មនិឲ្យឯងលៅលដកលទ- អនកគ្សីវសីាីបាននិយាយម៉ាត់ៗ ។ - វ៉ជាកំរុសរបស់ឯងដដលឯងអតល់ដកលពញមយួយប។់ ឯងនឹង
គ្តូវលៅបលណឋ ញពួកមនុសសកលនតឿលចញពីសួនចារឲ្យម៉ាក ់ពួកវ៉កំពុងដតបងកលរឿងរខំានមឋងលទៀតលរើយ។ 
 - អូ! ម៉ាក.់.. 
 - លរើយមានឯងទាងំពីរោកល់ទៀត- គាតប់ានគ្សដី លោយសមាងឹលមើលរ ៉នុ និងល្រេដ។ - កាួយអាចលៅលដកបាន កាួយ
សមាា ញ់- គាតប់ានបដនែមលៅលររ។ី - ឯងមនិបានសុ៊មគ្រលំុជាមយួពួកលរកនុងោរបលង្វហ ះឡានកញ្ជច ស់លោះលទ។ 
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 ប៉ុដនតលររ ីដដលមានអារមាណ៍ថាស្មេ ងទាងំគ្សុងលរើយលោះ បាននិយាយយ៉ាងររ័ស - ខ្ញុ ំនឹងជួយ រ ៉នុ ខ្ញុ ំមនិដដលល ើញោរ
បលណឋ ញពួកមនុសសកលនតឿលោះលទ... 
 - កាួយពិតជាចិតតលអដមន កាួយសមាា ញ់ ប៉ុដនតវ៉ជាោរង្វរធុញគ្ទានណ់ាស់- អនកគ្សីវសីាីបានគ្សដី។ - ឥលូវ ចាលំមើលថាលតើ
េកហ់ាតនិយាយអេីខ្ាះចំលពាះគ្បធ្លនបទលនះ។ 
 លរើយគាតប់ានទាញលសៀវលៅដធ៏ងនម់យួពីរំនរលសៀវលៅលៅលលើលជើងគ្ោនគ្រួ។ ចចបានរអ៊ូរទា។ំ 
 - ម៉ាក ់លយើងដឹងថាគ្តូវលធេើយ៉ាងលមច៉លដើមបបីលណឋ ញពួកមនុសសកលនតឿលចញពីសួនចារលរើយ។ 
 លររបីានលមើលលៅលលើគ្កបលសៀវលៅរបស់អនកគ្សីវសីាី។ សរលសរលៅលលើគ្កបលោះជាអកសរពណ៌មាសភាលឺផាករឺពាកយ “លំដនោំ
របស់ រគីលដឺរយ័េកហ់ាត ចំលពាះរបស់របរកនុងផទះដដលចដគ្ង ”។ មានរបូថតដធ៏ំមយួលៅគ្កបមុខ្ ជារបូលវទរូដស៏ង្វហ មាន ក ់ដដលមាន
សកព់ណ៌ទងដ់ដងបករ់វចិៗ លរើយនិងដភនកពណ៌លខ្ៀវដចងចាងំ។ លវទរូ ដដលលរររិីតថាជារគីលដឺរយ័ េកហ់ាតលោះ បានបនតគ្ពិច
ដភនកយ៉ាងលឈាើយោកពួ់កលរទាងំអស់គាន ។ អនកគ្សីវសីាីបានញញឹមយ៉ាងរកីរាយោកគ់ាត។់ 
 - អូ! គាតពិ់តជាអស្មច រយណាស់- គាតប់ានគ្សដី - គាតដឹ់ងពីរបស់របរចដគ្ងៗកនុងផទះរបស់គាត ់លអ វ៉ជាលសៀវលៅដអ៏ស្មច រយ
មយួ... 
 - ម៉ាកយ់ល់ថាគាតរ់ួរឲ្យទាកទ់ាញ- ល្រេដបាននិយាយខ្សបឹៗ ដដលលសទើរដតមនិអាចឮបាន។ 
 - កំុនិយាយមនិទំនងលពក ល្រេដ- អនកគ្សីវសីាីបានគ្សដី ថាោ ល់របស់គាតដ់គ្បពណ៌ផាក ឈូក។ - លអ គ្បសិនលបើឯងរិតថាឯង
ដឹងលគ្ចើនជាងេកហ់ាតលោះ ឯងលៅលធេើោរចុះ លរើយចាស់ជាលរឿងលរើយគ្បសិនលបើមានមនុសសកលនតឿដតមាន កល់ៅកនុងសួនចារលោះ
លៅលពលដដលម៉ាកល់ចញលៅលគ្ៅពិនិតយលមើល។ 
 លោយស្មង ប និងរអ៊ូរទា ំគ្កុមវសីាីបានលដើរលៅលគ្ៅលោយមានលររលីៅពីលគ្ោយពួកលរ។ សួនចារលោះមានទំរំធំ លរើយ លៅ
កនុងដភនករបស់លររ ីលនះលទើបសកតិសមជាសួនចារពិតគ្បាកដ។ គ្រួស្មរលឌើសាីមនិចូលចិតតសួនចាររលបៀបលនះលទ...មានរកុាជាតិដដលឥត
បានោរជាលគ្ចើន និងលមា ដដលគ្តូវោរោតល់ចញ...ប៉ុដនតមានលដើមលឈើដដលមានថាន ងំលគ្ចើនលៅជំុវញិជញ្ជជ ំងទាងំអស់ រកុាជាតិដដល
លររមីនិដដលបានល ើញលូតលចញពីសួនផាក រ លរើយនិងគ្តពាងំដធំ៏មយួដដលលពារលពញលៅលោយកដងកប។ 
 - ពួកលោកិយកម៏ានពួកមនុសសកលនតឿកនុងសួនចារដដរ ពួកឯងដឹងលទ- លររបីានគ្បាបរ់ ៉នុខ្ណៈលពលដដលពួកលរឆាងោតធ់្លា
លមា ។ 
 - ដមនលរើយ ខ្ញុ ំបានល ើញរបស់ទាងំលោះលរើយ ដដលលរលៅថាពួកមនុសសកលនតឿលោះ- រ ៉នុបាននិយាយ លោយឱនកាល
លអើតលមើលលៅកនុងរុមោផាក ភអូីនី។ - ដូចជាលោកតាណូដអលតូចកោធ តដ់ដលមានោនដ់ងសនទូចរនឹងរអី.. 
 មានសំលេងគ្បវ៉យគ្បតបគ់ាន ដថ៏ាងរួ់រឲ្យស្មហាវមយួ រុមោផាក ភអូីនីកញ័៏រ លរើយរ ៉នុកល៏ងើបខ្ាួនគ្តងល់េើង។ - លនះជាមនុសស
កលនតឿមយួកាល- វ៉គ្សដីយ៉ាងមត៉ច់ត។់ 
 - ដលងខ្ញុ ំ! ដលងខ្ញុ !ំ- មនុសសកលនតឿលោះបានបនាឺសូរលញ៉កៗ។ 
 វ៉ពិតជាមនិដូចលោកតាណូដអលអេីបនតិចលស្មះលេើយ។ វ៉មានរាងតូច លរើយលមើលលៅដូចជាដសបកសតេ លោយមានកាល
ទំដពក និងពកដធំ៏មយួពិតជាដូចដំេូងបារាងំណាស់។ រ ៉នុបានោនស់តេលោះឲ្យលៅពង យអស់មយួដដ ខ្ណៈលពលដដលវ៉ខំ្គ្បឹងលរ ើ
បគ្មះលចញលោយលគ្បើលជើងតូចៗដូចដសនងរបស់វ៉។ រ ៉នុបានចាបវ់៉យ៉ាងតឹងជំុវញិកលជើងលរើយសំយុងកាលវ៉ចុះលគ្ោម។ 
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 - លនះលរើយជាអេីដដលឯងគ្តូវលធេើ- វ៉បានគ្សដី។ វ៉បានលលើកមនុសសកលនតឿលោះលេើងខ្ោស់ផុតលលើកាលរបស់វ៉ ( “ដលងខ្ញុ ំ!”) 
លរើយចាបល់ផឋើមគ្រវយ៉ីាងខាា ងំដូចជាគ្រវដីខ្ស។ លោយលមើលល ើញទឹកមុខ្គ្សឡាងំោងំរបស់លររ ីរ ៉នុកប៏ដនែម៖ 

- ពួកវ៉អតឈ់លឺទ...ឯងគ្តូវដតលធេើឲ្យពួកវ៉វលិមុខ្ខាា ងំ អញ្ច ឹងពួកវ៉មនិអាចរកល ើញផាូវគ្តលបល់ៅរនធរបស់វ៉លទៀតលទ។ 
 វ៉កគ៏្ពដលងកលជើងរបស់មនុសសកលនតឿលោះ វ៉លហាះគ្បាមំយួដមត៉លៅកនុងខ្យល់ លរើយធ្លា កចុ់ះមកវញិលោយបនាឺសូរកឍូកលៅកនុង
ទីវ៉លកដនាងលដើមលឈើដុះជាជួរ។ 
 - ពិតជារួរឲ្យអាណិតដមន- ល្រេដបានគ្សដី។ - ខ្ញុ ំហ៊ានភ្លន ល់ថាខ្ញុ ំអាចចាបប់ានរបស់ខ្ញុ ំលៅដងគតល់ឈើខាងលណាះ។ 
 លររបីានដសេងយល់យ៉ាងពបរ់រ័សថាមនិគ្តូវមានអារមាណ៍លស្មកស្មឋ យចំលពាះមនុសសកលនតឿលោះលទ។ វ៉បានសលគ្មចចិតត
ថានឹងទមាា កអ់ាទីមយួដដលវ៉ចាបប់ានលលើលដើមលឈើដដលដុះជាជួរ ប៉ុដនតមនុសសកលនតឿលោះ ដដលលមើលលៅដូចជាខ្សតល់ខ្ាយលទ គ្ស្មប់
ដតបានពនាិចលធាញមុតដូចគ្បោបល់ោរពុកមាត ់លៅកនុងគ្មាមដដរបស់លររ ីលរើយមានោរលំបាកខាា ងំណាស់ទំរាដំតរោស់វ៉លចញ
បាន ររូតទាល់ដត... 
 - អស្មច រយដមន លររ.ី..វ៉គ្បាកដជាដបគ់្បាមំយួដមត៉លរើយ... 
 មនិយូរប៉ុោា ន ដផទលម ទាងំមូលលពារលពញលៅលោយមនុសសកលនតឿដដលកំពុងដតលហាះ។ 
 - ល ើញលទ ពួកវ៉មនិសូវពា តទាល់ដតលស្មះ- ចចបាននិយាយ លោយចាបប់ានមនុសសកលនតឿបនួគ្បាកំនុងលពលដតមយួដភាត
លស្មះ។ - លពលដដលពួកវ៉ដឹងថាោរបលណឋ ញពួកវ៉លចញកំពុងដតលកើតលេើងលរើយ វ៉កល៏លើកគាន ទាងំរេូងលដើមបមីកលមើល។ ឯងនឹងរិត
ថាឥលូវ ពួកវ៉ទទួលបានលមលរៀនលរើយ។ 
 មនិយូរប៉ុោា នរេូងមនុសសកលនតឿលៅកនុងទីវ៉លបានចាបល់ផឋើមលដើរលចញលៅពង យជាជួរៗ គ្ពមទាងំញ៉កស់្មា តូចៗរបស់ពួកវ៉លធេើ
ដូចឆងល់។ 
 - ពួកវ៉នឹងគ្តលបម់កវញិ- រ ៉នុបានគ្សដី ខ្ណៈលពលដដលពួកលរសមាងឹលមើលពួកមនុសសកលនតឿ ដដលបាតខ់្ាួនលៅកនុងលដើម
លឈើដដលដុះជាជួរលៅទីវ៉លមាា ងលទៀត។ - ពួកវ៉ចូលចិតតលៅទីលនះ ... ប៉ាចិតតទនោ់កពួ់កវ៉លពកលរើយ គាតរិ់តថាពួកវ៉រួរឲ្យអស់
សំលណើ ច... 
 គ្ស្មបដ់តលគ្ោយមក ទាេ រមុខ្ផទះកបិ៏ទយ៉ាងខាា ងំ។ 
 - គាតគ់្តលបម់កវញិលរើយ!- ចចបាននិយាយ។ - ប៉ាមកផទះវញិលរើយ! 
 ពួកលរគ្បញ៉បគ់្បញ៉ល់រតោ់តត់ាមសួនចារ លរើយចូលលៅកនុងផទះវញិ។ 
 លោកវសីាីបានអងគុយលលើលៅអីកនុងផទះបាយលោយលោះដវន៉តាលចញ លរើយបិទដភនករបស់គាត។់ គាតរឺ់ជាបុរសសគមមាន ក ់
ដដលចាបល់ផឋើមទំដពកកាល ប៉ុដនតសរដសសកប់នតិចបនតួចដដលគាតម់ាន ពណ៌គ្ករមដូចជាកូនៗគាតអ់ញ្ច ឹងដដរ។ គាតកំ់ពុងដត
លសាៀករ ៉បូលធេើដំលនើរពណ៌ដបតងដវងមយួដដលលពញលោយធូលី។ 
 - យបល់នះរវល់ដមនដទន- គាតនិ់យាយតិចៗ លោយរាវរកប៉ានដ់តខ្ណៈលពលដដលពួកលរទាងំអស់អងគុយចុះលៅជំុវញិគាត។់ 
- ោរវ៉យគ្បហារលលើកទីគ្បាបំនួលរើយ។ ទីគ្បាបំនួ! លរើយតាកញ្ជច ស់ម៉ានោ់នហ់ាគ ស រាិតឆឺរលោះពាយាមោកអ់ារមមកលលើខ្ញុ ំលៅ
លពលដដលខ្ញុ ំដបរខ្នង... 
 លោកវសីាីបានផឹកដតមយួកអឺក លរើយកដ៏កដលងហើមធំ។ 
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 - មានរកអេីល ើញលទ ប៉ា?- ល្រេដបាននិយាយលោយចងដឹ់ង។ 
 - អេីដដលប៉ារកល ើញរឺជាកូនលស្មទាេ រដដលកំពុងដតរញួតូចពីរបី និងកំលសៀវយ៉ាងមុតមយួ- លោកវសីាីបានស្មង ប។ - លទាះបី
ជាយ៉ាងណាកល៏ោយ មានរបស់ស្មហាវៗស្មអ តៗមយួចំនួនដដលមនិដមនគ្តូវដផនកោយកោឌ នរបស់ប៉ា។ មត៉លលកគ្តូវបានលរយក
លចញលៅសួរចលមាើយអំពីសំលពាចសបវូយ៉ាងចដមាកមយួចំនួន ប៉ុដនតអនកទទួលបនទុកខាងចំលណាទសួរ រឺជារណៈកមាា ធិោរដផនកលវទមនត
ពិលស្មធឯលណាះលៅវញិលទ អររុណគ្ពះជាមាច ស់... 
 - លរតុអេីបានជាលរលៅខ្េល់ខាេ យលធេើឲ្យលស្មទាេ ររញួតូចលធេើអេី?- ចចបាននិយាយ។ 
 - លធេើឲ្យពួកលោកិយគាន ខ្េល់ខាេ យអតអំ់លពើ- លោកវសីាីបានដកដលងហើមធំ។ - លកឲ់្យពួកលរនូវកូនលស្មដដលលចះដតរញួលៅររូត
ដល់រោយបាត ់អញ្ច ឹងពួកលរមនិអាចរកវ៉ល ើញលោះលទលៅលពលដដលពួកលរគ្តូវោរវ៉...ជាោរពិតណាស់ វ៉ពិតជាពិបាកកនុងោរ
ោកល់ទាសនរណាមាន កឲ់្យគ្បាកដណាស់ ពីលគ្ពាះគាា នពួកលោកិយណាសុខ្ចិតតឲ្យកូនលស្មរបស់លរលចះដតរញួលោះលទ ... ពួកលរនឹង
ទទូចថាពួកលរកំពុងដតបាតប់ងវ់៉បនតិចមឋងៗ។ គ្ពះលអើយ ពួកលរសុខ្ចិតតនឹងលៅលទាះជាដល់ទីណាកល៏ោយ លដើមបកំុីឲ្យរវរីវល់នឹងលរឿង
លវទមនត លទាះជាវ៉លកើតលេើងលៅចំលពាះមុខ្ពួកលរកល៏ោយ...ប៉ុដនតចំដនកវតែុដដលគ្កុមពួកលយើងបានយកមកោកល់វទមនតលោះ ពួកឯង
ចាស់ជាមនិលជឿលេើយថា... 
 - ដូចជាឡានរ?ឺ 
 អនកគ្សីវសីាីបានបង្វហ ញខ្ាួនលេើង លោយោនដ់ដកឆកឹះរលងើកលភាើងដដ៏វងមយួដូចជាោវ។ ដភនករបស់លោកវសីាីកក៏្ោត កល់េើង។ 
គាតប់ានសមាងឹមុខ្គ្បពនធរបស់គាតដ់បបោកពុ់តកំរុស។ 
 - េ-ឡានឬ ម៉ូលី អូនសមាា ញ់?- 
 - ចាស អស៍សឺ ឡាន- អនកគ្សីវសីាីបានគ្សដី ដភនករបស់គាតប់លញ្ចញពនាឺភាបឹដភាត។ - គ្សដមលមើលថាមានលវទរូមាន កទិ់ញ
ឡានកញ្ជច ស់ដល៏គ្ចះចាបម់យួ លរើយគ្បាបគ់្បពនធរបស់គាតថ់ា គាតគ់្គានដ់តចងយ់កវ៉លៅោកម់យួដេកលដើមបលីមើលថាវ៉ដំលណើ រោរ
យ៉ាងលមច៉ខ្ាះ ដតតាមោរពិតគាតកំ់ពុងដតលួចោកល់វទមនតលលើឡានលោះឲ្យវ៉លចះលហាះលស្មះ។ 
 លោកវសីាីបានគ្ពិចដភនក។ 
 - អឺ...អូនសមាា ញ់ បងរិតថាអូននឹងយល់ល ើញថាគាតម់ាន កល់ោះលធេើលោយគ្សបចាបបំ់ផុត លទាះបីជា...អឺ...គ្បដរលជា
គ្បលសើរជាង...អឹម..លបើគាតគ់្បាបគ់្បពនធរបស់គាតពី់ោរពិត...លរឿងគ្របយ៉់ាងវ៉មនិលចះដតដូចតាមោរដចងលៅកនុងចាបល់ោះលទ អូននឹង
យល់...ដតលបើោលណាគាតគ់ាា នលចតោនឹងបលង្វហ ះឡានលោះលទ លរឿងដដលថាឡានលោះអាចលហាះបានចាស់ជាមនិ... 
 - អស៍សឺ វសីាី បងចាស់ជានិយាយថាលរឿងគ្របយ៉់ាងមនិដូចតាមអេីដដលសរលសរកនុងចាបល់រើយ!- អនកគ្សីវសីាីបានដគ្សក។ 
- ចាស់ណាស់ តាមគ្ទឹសឋីលនះ បងនឹងអាចបនតលធេើោរឥតគ្បលយាជនជ៍ាមយួនឹងសំរាមពួកលោកិយទាងំលោះលៅកនុងលរាងជាងរបស់
បង! លរើយគ្បាបប់ងឲ្យដឹងលរឿងមយួចុះ លររបីានមកដល់លៅលពលគ្ពឹកលនះកនុងឡានដដលបងគាា នបំនងនឹងបលង្វហ ះលោះ! 
 - លររ?ី- លោកវសីាីបានគ្សដីទាងំមនិដឹងខ្យល់។ - លររនីរណាលរ? 
 គាតស់មាងឹលមើលជំុវញិ បានល ើញលររ ីលរើយកល៏ោតកលញ្ឆងលេើង។ 
 - គ្ពះជាមាច ស់លអើយ លតើលនះរជឺាលររ ីលផាតធរ័ ? ពិតជារកីរាយដដលបានជួបឯងណាស់ រ ៉នុបានគ្បាបពួ់កលយើងលគ្ចើនណាស់
អំពី... 
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 - កូនគ្បុសរបស់បងបានបលង្វហ ះឡានលោះលៅោនផ់ទះរបស់លររ ីលរើយគ្តលបម់កវញិោលពីមសលិមិញ!-  អនកគ្សីវសីាីបាន
ដគ្សក។ - លតើបងមានពាកយអេីចងនិ់យាយលទៀត ហាអ៎ ស? 
 - លតើឯងពិតជាបានបលង្វហ ះឡានដមន?- លោកវសីាីបានគ្សដីលោយចងដឹ់ងចងឮ់។ - លតើវ៉ដំលណើ រោរលអលទ? ប៉ា...ប៉ាចងម់ាន
នយ័ថា- គាតប់ានរអាករ់អលួ ខ្ណៈលពលដដលមានផាក លភាើងភាគឺ្ពាតៗលចញពីគ្កដសដភនករបស់អនកគ្សីវសីាី - លោះពិតជាមនិគ្តឹមគ្តូវលទ 
លកាងៗ...ពិតជាខុ្សដមន... 
 - ឲ្យពួកគាតរ់វល់នឹងលរឿងរនឹងចុះ- រ ៉នុបាននិយាយរអ៊ូរទាោំកល់ររ ីខ្ណៈលពលដដលអនកគ្សីវសីាីលេើងលប៉ាងដូចជាសតេ
សុនក។ - លតាះ ខ្ញុ ំនឹងបង្វហ ញបនទបរ់បស់ខ្ញុ ំដល់ឯង។ 
 ពួកលរលដើរលបៗលចញពីផទះបាយ លរើយចុះលៅលគ្ោមគ្ចកផាូវចលងអៀតមយួ លៅោនជ់លណឋើ រោមំនិលសាើគាន  ដដលោចចុ់ះោច់
លេើងលៅលលើតាមគ្ទងគ់្ទាយផទះលោះដដរ។ លៅោជំលណឋើ រទីបី ទាេ រមយួលៅចំរបនតិច។ លររបីានគ្បទះល ើញដភនកពណ៌លតាន តដដលភាឺ
ចិញ្ជច ចមយួរូដដលសមាងឹលមើលមកវ៉ មុនលពលដដលទាេ រលោះបិទលោយបនាឺសំលេងឮសូរគ្រឹប។ 
 - ជីននី- រ ៉នុបាននិយាយ។ - ោរលអៀនខាា សរបស់ោងដូចជាដបាកៗដល់លរើយ ោងមនិដដលបិទទាេ រតាមធមាតាលោះលទ... 
 ពួកលរលេើងោជំលណឋើ រពីរលទៀតទំរាពួំកលរលៅដល់ទាេ រមយួលោយមានថាន ពំណ៌របក និងមានសនាឹកលោរធ្លតុលៅលលើវ៉ 
សរលសរថា “បនទបរ់បស់រ ៉ណូាល់”។ 
 លររបីានលបាះជំហានចូលលៅកនុង កាលរបស់វ៉លសទើរដតបះ៉នឹងពិតានដដលគ្ជាលលៅលរើយ លរើយបានគ្ពិចដភនក។ វ៉ដូចជា
ោរលដើរចូលលៅកនុងច្ង្វក នអញ្ច ឹង៖ លសទើរដតគ្របអ់េីៗដដលលៅកនុងបនទបរ់បស់រ ៉នុហាកដូ់ចជាមាបល់ដើមគ្កូចដស៏ឋុកគ្សមូមគ្សមាមមយួ
អញ្ច ឹង៖ កគ្មាលពូក ជញ្ជជ ំង លរើយដថមទាងំពិតានលទៀតផង។ បោទ បម់កលររបីានដឹងថារ ៉នុបានគ្របលសទើរដតគ្របស់ងទី់ដមត៉ដន
គ្កោសបិតជញ្ជជ ំងរយីករយាកជាមយួនឹងបណ័ោ គ្កោសដនរបូលមធាប ់និងលវទរូគ្បាពីំរដូចៗគាន  សុទធដតលសាៀករ ៉បូពណ៌ទឹកគ្កូចទាងំ
អស់ ោនដ់ងអំលបាស លរើយបកដ់ដយ៉ាងស្មេ ហាប។់ 
 - គ្កុម េីដឌីចឆរបស់ឯងរ?ឺ- លររបីានគ្សដី។ 
 - ដឹ ពតលី់ ោណុង- រ ៉នុបាននិយាយ លោយចងអុលលៅកគ្មាលពូកពណ៌ទឹកគ្កូច ដដលគ្តូវបានលមអលោយអកសរ Cs 
ពណ៌លមា ធំៗពីរ និងគ្គាបោ់លំភាើងធំដដលកំពុងដតបលងកើនលលបឿនមយួ។ - ទីគ្បាបំនួលៅកនុងសមោន័ធ។ 
 លសៀវលៅលវទមនតរបស់រ ៉នុគ្តូវបានររយ៉ាងគាា នសណាឋ បធ់្លន បល់ៅគ្ជុងមាា ង ជាបនឹ់ងរំនរលរឿងរបូភ្លព ដដលសុទធដតជាគ្បលភទ
លរឿង ដំលណើ រផសងលគ្ពងរបស់ម៉ាទីន មកីស៍ ពួកលោកិយឆកួតលីោ។ ចងកឹះលវទមនតរបស់រ ៉នុសែិតលៅលលើកំពូលអាងគ្តីដដលលពារលពញ
លៅលោយពងកដងកបលៅលលើទាេ របងអួច លៅជាបនឹ់ងកណឋុ រពណ៌គ្បលផះដធ៏្លតរ់បស់វ៉ លសកបប៊រឺ ដដលកំពុងដតលដកលៅលគ្ោមចំណិតដន
ពនាឺគ្ពះអាទិតយ។ 
 លររបីានលបាះជំហានលៅលលើកញ្ចបល់បៀរស្មបល់ោយឯងៗលៅលលើកគ្មាល លរើយលមើលលចញលៅលគ្ៅបងអួចដតូ៏ចលោះ។ លៅ
កនុងទីវ៉លយ៉ាងពង យខាងលគ្ោម វ៉អាចល ើញគ្កុមពួកមនុសសកលនតឿកំពុងដតលបចូល មឋងមយួៗ គ្តលបល់ៅោនល់ដើមលឈើដដលដុះជា
ជួររបស់គ្រួស្មរវសីាីវញិ។ បោទ បម់កវ៉កដ៏បរលៅលមើលរ ៉នុ ដដលកំពុងដតសមាងឹលមើលវ៉យ៉ាងភយ័ខាា ច ហាកដូ់ចជាកំពុងដតរងច់ានូំវោរ
បលញ្ចញរំនិតរបស់វ៉។ 
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 - វ៉តូចបនតិចលរើយ- រ ៉នុបានគ្សដីយ៉ាងពបរ់រ័ស។ - មនិដូចបនទបដ់ដលឯងលៅជាមយួនឹងពួកលោកិយលោះលទ។ លរើយខ្ញុ ំ
សែិតលៅខាងលគ្ោមពួកមនុសសកលនតឿកនុងបនទបតូ់ចលគ្ោមដំបូលផទះ វ៉ដតងដតលបាកកាលនឹងបំពង ់លរើយថងូរដតររូតរនឹង... 
 ប៉ុដនតលររ ីដដលញញឹមយ៉ាងអស់ពីចិតតពីលថាើម បាននិយាយថា៖ 

- លនះរឺជាផទះដល៏អបំផុតដដលខ្ញុ ំធ្លា បល់ៅ។ 
 គ្តលចៀករបស់រ ៉នុដគ្បជាពណ៌ផាក ឈូក។ 
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 ជីវតិនៅប៊ូរ ៉អូាចខុសប្បលកពីជីវតិនៅ រាយនវដ រាយ។ រគួសារន ើសលីចូលចិតតអ្វីៗប្ដលនរៀបចំានសាា ត និងមានសណ្ដឋ ប់
ធ្នន ប។់ ផទះរបស់រគួសារ វសីលីនោរនពញនៅនាយនរឿងចប្មលកៗ និងនឹកសាម នមនិដល់។ នេរតីកស់លុតនៅនពលដំបូងប្ដលវាាននមើល
នៅកនុងកញ្ចកន់លើនធនើរននឡកំនៅកនុងផទះាយ នេើយឮវាប្រសក៖ 

- ជីបអាវរបស់ឯងឲ្យរសួលនៅ រនញ៉រនញ៉ប្មន! 
សតវប្របតនៅកនុងសាា កនោះានប្រសកលូ និងទមាល កបំ់ពងន់ោលជានរៀងរាល់នពលឲ្យប្តកាលណ្ដវាគិតថាសងបស់ាង តន់ពក 

នេើយសនមលងបនទុះតិចៗនចញពីបនទបន់គងរបស់ចច និងន្េវដគឺជានរឿងធមមតានៅនេើយ។ នោះបីជាយ៉៉ងណ្ដកឋី អ្វីប្ដលនេរាីនជបួ
របទះយ៉៉ងចប្មលកបំផុតកនុងជីវតិនៅផទះរបស់រ ៉នុនោះគឺ មនិប្មនកញ្ចកន់ចះនិយ៉យរបឺ្របតប្ដលមានសនមលងរោវៗនោះនទ៖ វាគឺជាការ
ពិតមយួប្ដលថា អ្នកោងំអ្ស់នៅទីនោះហាកដូ់ចជាចូលចិតតវា។ 

នោករសីវសីលីយកចិតតទុកាកត់ាងំពីសភាពនននរសាមនជើងរបស់វា នេើយពាយ៉មបងខំវាឲ្យញុ៉ំបនួោនរាល់នពលទទលួ
ោនអាហារមឋងៗ។ នោកវសីលីចូលចិតតឲ្យនេរអី្ងគុយប្កបរគាតន់ៅតុអាហារនពលោង ច ដូនចនះគាតអ់ាចជជីកសួរវានូវសំណួរជានរចើន
អំ្ពីជីវតិរស់នៅជាមយួពកួនោកិយ នសនើឲ្យវាពនយល់ថានតើវតថុដូចជា ុយនភលើង និងនសវាកមមនរបសណីយ ៍ ដំនណើ រការនៅយ៉៉ងដូច
នមឋច។ 

- គរួឲ្យោបអ់ារមមណ៍ប្មន!- គាតប់្តងនិយ៉យ នពលនេរនិីយ៉យរាបគ់ាតពី់បំនរ ើបំរាស់ទូរស័ពទ។ - វធីិទំោកទំ់នងគាន ោងំ
ប៉ុោម ន ប្ដលពកួនោកិយានរកនឃើញនាយមនិនរបើនវទមនតពិតជាបិុនរបសបប់្មន។ 

នេរាីនទទលួដំណឹងពីសាោ េុកវ៉ាត ោរពឹករពហាមមយួរបប្េលជាមយួសាឋ េ៍នរកាយពីវាានមកដល់ ប៊ូរ ៉។ូ វា 
និងរ ៉នុានចុះនៅញុ៉ំអាហារនពលរពឹក ជបួនោក និងនោករសីវសីលី រពមោងំជីននីប្ដលកំពុងអ្ងគុយរចួនរសចនៅឯតុផទះាយ។ 
ខណៈនពលប្ដលោងាននឃើញនេរ ី ជីននីាននធវើឲ្យធ្នល កោ់នបបររបស់ោងនាយនចដនយនៅនលើកំរាលឥដឌនាយសនមលងលឺយ៉៉ង
ខ្លល ងំមយួ។ ជីននីហាកដូ់ចជាឆាបន់ធវើឲ្យរបស់របរធ្នល កប់្បក នៅនពលណ្ដកន៏ាយ ប្ដលនេរចូីលកនុងបនទប។់ ោងលូនចូលនរកាមតុ
នដើមបរីកោននគាមនោះ នេើយនងើបមកវញិជាមយួនឹងមុខរកេមដូចពនលឺរពះអាទិតយ។ នាយនធវើពុតជាមនិនឃើញ នេរាីនអ្ងគុយចុះ 
នេើយយកនំបុង័អាងំប្ដលនោករសីវសីលីឲ្យវា។ 

- សំបុរតពីសាោមក- នោកវសីលីនិយ៉យ េុចឲ្យនេរ ី និងរ ៉នុនូវនរសាមសំបុរតរកាសប្សបកនចៀមពណ៌នលឿងខចីដូចគាន  
និងានចុះអាស័យាឌ នជាទឹកប៊ចិពណ៌នបតង។  
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- ាបំល័ដរ័ ដឹងនេើយថាឯងនៅទីននះ នេរ។ី ោកស់ាីជាមយួគាតេ់នឹងមនិជិតនទ។ ឯងោងំពីរកម៏ានសំបុរតប្ដរ- គាតន់ោលបប្នថម 
នៅនពលន្េវដ និងចចនដើរយតឺៗចូលមក កនុងសនមលៀកបំោកន់គងរបស់ពកួនគនៅនឡើយ។ 

មានភាពសងបស់ាង តម់យួប្ភលតនៅទីនោះ នពលប្ដលពកួវាោងំអ្ស់ានអានសំបុរតរបស់ពកួនគ។ សំបុរតរបស់នេរាីន
រាបវ់ាឲ្យជិះរថនភលើង េុកវ៉ាតនលបឿននលឿន ដូចធមមតាពីសាថ នីយ ៍ឃញីរកុស នៅនដើមប្ខកញ្ញដ ។ នេើយកម៏ានបញ្ជ ីនសៀវនៅថមីមយួប្ដរ
ប្ដលវារតូវការសរមាបឆ់ាន នំនះ។ 

សិសសឆាន ទីំពីរនឹងរតូវមាន៖ 
- នសៀវនៅ គំរនូនមនតអាគមកំរតិ ២ នាយ មរ៉ីានា់ េាូសេក។ 
- នសៀវនៅ បំប្បករពលឹង នាយ េគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាត 
- នសៀវនៅ ការនធវើដំនណើ រជាមយួប្របត នាយ េគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាត 
- នសៀវនៅ វសិសមកាលជាមយួ្សតីនមធមប ់នាយ េគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាត 
- នសៀវនៅ ការនធវើដំននើរជាមយួមនុសសចប្មលក នាយ េគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាត 
- នសៀវនៅ ដំននើរតាមសមុរទជាមយួរោយជញ្ជកឈ់ាម នាយ េគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាត 
- នសៀវនៅ ដំននើរគាម ននគាលនៅជាមយួមនុសសចចក នាយ េគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាត 
- នសៀវនៅ រយៈនពលរស់នៅជាមយួមនុសសរពិលគរួឲ្យនខពើម នាយ េគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាត 
 
ន្េវដប្ដលាននមើលបញ្ជ ីរបស់វារចួនេើយ កប៏្បរមកនមើលបញ្ជ ីរបស់នេរ។ី 

 - ឯងករ៏តូវានរាបឲ់្យទិញនសៀវនៅរបស់ ឡកហ់ាត ោងំអ្ស់ប្ដរ!- វានិយ៉យ។ - រគូមុខវជិាជ  ការោររបឆាងំនឹងមនត
អាគមងងឹតថមីនោះ រាកដជាអ្នកគារំទមាន ករ់បស់គាតន់េើយ...ភាន ល់នទថានគគឺជានវទគូរសី។ 
 រតងចំ់នុចននះ ន្េវដានរបោកប់្ភនកមាឋ យរបស់វា នេើយករ៏បញ៉បញុ់៉ដំំណ្ដបរ់កូចយ៉៉ងនលឿន។ 
 - នសៀវនៅោងំអ្ស់នោះមនិនថាកនទ- ចចនិយ៉យនាយសមលងឹនមើលយ៉៉ងនលឿននៅឪពុកមាឋ យរបស់វា។ - នសៀវនៅរបស់ 
ឡកហ់ាត ពិតជានថលណ្ដស់... 
 - អឺ្ ពកួនយើងនឹងោតប់្ចង- នោករសី វសីលី និយ៉យ ប៉ុប្នតគាតដូ់ចជាារមភណ្ដស់។ - ខញុ ំគិតថានយើងនឹងទិញរបស់របរជជុះ
ឲ្យជីននីាននរចើន។ 
 - អូ្!៎ នតើោងនឹងចូលនរៀននៅសាោេុកវ៉ាតឆាន នំនះរ?ឺ- នេរសួីរជីននី។ 
 ោងងកក់ាល មុខប្របជារកេមដូចពណ៌សករ់បស់ោង នេើយានាកប់្កងនដរបស់ោងចូលកនុងោនបបរ។ សំោងលា 
ប្ដលគាម ននរណ្ដនឃើញ នលើកប្លងនេរ ី ពីនរោះអំ្ាញ់មញិននះ នពឿរសីុ បងរបុសរបស់រ ៉នុ ាននដើរចូលមក។ វាាននសលៀកោករ់ចួ
នេើយ នេើយផ្លល កសំគាល់ដរ៏សស់សាា ត េុកវ៉ាត របស់វាកា៏នខ្លទ ស់នឹងអាវោកវ់ាលនកលៀករបស់វារចួប្ដរ។ 
 - អ្រណុសួសឋី អ្នកោងំអ្ស់គាន - នពឿរសីុនិយ៉យយ៉៉ងរេ័ស។ - ពិតជានថងលាប្មន។ 
 វាានអ្ងគុយចុះនលើនៅអី្ ប្ដលនៅសល់ប្តមយួប៉ុនណ្ដោ ះ ប៉ុប្នតវានោតនឡើងនសទើរប្តភាល មៗ នាយានោញនចញពីនរកាម
គូទវាមកនូវនរាមសតវពណ៌របនផះ...ដំបូងនេរគិីតថាវារគានប់្តជានរាមសតវប៉ុនណ្ដោ ះ រសាបប់្តនឃើញថាវានចះដកដនងហើម។ 
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 - នអ្រ ៉លូ!- រ ៉នុនិយ៉យ យកសតវទីទុយដទ៏នន់ខោយនោះពី នពឿរសីុ នេើយានដកយកសំបុរតមយួចាបពី់នរកាមសាល បរបស់
វា។ - ជាចុងនរកាយ...វាទទលួានការនឆលើយតបរបស់ េម៉ឺាយអូ្នីនេើយ។ ខញុ ំានសរនសរនៅោង នាយរាបថ់ា ពកួនយើងនឹង
ពាយ៉មជយួ សន្រគ ះឯងពីរគួសារ ន ើសលី។ 
 វាានយក នអ្រ ៉លូ នៅរទុងនៅខ្លងកនុងោវ រផទះនរកាយ នេើយពាយ៉មឲ្យវាឈរនលើរទុងនោះ ប៉ុប្នតនអ្រ ៉លូធ្នល កចុ់ះមកនទៀត 
ដូនចនះ រ ៉នុ ទុកវានៅនលើទូាកោ់នជំនសួវញិ នាយនិយ៉យតិចៗថា៖ 
 - ពិតជាគាម នានការប្មន។ 
 នរកាយមក វាប្េកសំបុរតរបស់ េម៉ឺាយអូ្នីនមើលរចួអានឮៗ៖ 
 

 រ ៉នុជាទនឹីករលឹក និងហេររីរសិនហ ើឯងហៅទហីោះដែរ 
ខ្ ញុសំងឃមឹថា ររ យ៉់៉ងមិនអីហទ ហេើយហេរបីានសខុ្សរាយ ដែមទាងំសងឃមឹថា ឯងមិន

បានហ្វើអវីខ្សុច្បា  ់ ហែើមបហីៅយកហេរហីច្បញមក រ ៉នុ ហរោះថា ហរឿងហនះកអ៏ាច្បោ ំញ្ហា ឲ្យវាផង
ដែរ។ ខ្ ញុពិំតជារពួយបារមភណាស ់ ហេើយររសិនហ ើ ហេរ ី មិនអីហោះ សមូឯងរា ឲ់្យខ្ ញុែំងឹភ្លល ម 
 ៉ុដនែររដេលជាររហសើរជាង ហ ើឯងហររើទទីយុហផេងមួយហទៀត ពីហរោះខ្ ញុរំតិថា ហ ើហររើវាោសំារមក
ហទៀតហោះ អាច្បហ្វើឲ្យវាអសក់លំាងំណ៎ា។ 

  ជាការពិតណាស ់ខ្ ញុរំវលជ់ាមួយកចិ្បចការសាលាខ្លល ងំដមនដទន។ 
  

- នតើោងអាចនធវើានយ៉៉ងនមច៉នៅ?- រ ៉នុនិយ៉យនាយភាញ កន់ផាើល។ - ពកួនយើងកំពុងវសិសមកាលណ៎្ដ!  
 

ហេើយពកួហយើងនឹងហៅទរីកុងឡុងហៅថ្ែៃពុ្ ហរកាយ ហែើមបទីញិហសៀវហៅែមី។ ហេតអុវីកព៏កួហយើងមិន
ហៅជ ួគ្នា ហៅផលូវកាតទ់ទងឹហៅ? 
 សមូឲ្យខ្ ញុែំងឹនវូអវីដែលកពំងុហកើតហឡើងកានដ់តឆា ត់ាមដែលឯងអាច្ប។ ហោយកដសី្សឡាញ់ពី 
េឺម៉៉យអនីូ។ 
 

- អឺ្ នធវើអ្ញ្ច ឹងនេើយនទើបលា ពកួនយើងកអ៏ាចនៅទិញរបស់របរោងំអ្ស់របស់ពកួឯងនៅនពលនោះប្ដរ- នោករសីវសីលី
និយ៉យ ោបន់ផឋើមសំអាតតុ។ - នតើពកួឯងនឹងនធវើអ្វីខលះនថងននះ? 

នេរ ី រ ៉នុ ន្េវដ និងចចមានគំនរាងនឡើងភននំដើមបនីៅនរកាលចិញ្ច ឹមនសះតូចមយួប្ដលរគួសារវសីលីជាមាច ស់។ នរកាលនសះនោះ
រតូវានពទ័ធជំុវញិនៅនាយនដើមនឈើ ប្ដលាងំជិតនមើលមនិនឃើញនទសភាពភូមនិៅខ្លងនរកាម ដូចននះនេើយពកួនគអាចេវឹកហាត់
កីឡាឃវីដ ីចឆនៅទីនោះយូរប៉ុណ្ដោ កា៏ន នបើពកួនគមនិនហាះនៅខពស់នពក។ ពកួនគមនិអាចនរបើាល់ ឃវីដ ីចឆ ពិតាននទ ប្ដលអាច
នឹងលំាករបសិននបើពកួនគរតូវនគច នេើយនហាះឆាង យនៅពីនលើភូម។ិ ពកួនគានរគប្វងប្ផលនា៉មនៅគាន នដើមបោីបជំ់នសួវញិ។ ពកួនគ
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បឋូរនវនគាន មឋងមាន កជិ់ះអំ្នាស នីមប៊ូស ២០០០ របស់នេរ ីប្ដលជាអំ្នាសដល៏ាបំផុត។ សូមបបី្តនមអំ្នៅកន៏ហាះនលឿនជាង អំ្នាស 
ផ្លា យរនទះ ោស់របស់រ ៉នុប្ដរ។ 

រាោំទីនរកាយមក ពកួនគនដើរជាកបនួនឡើងនៅភន ំ ាកអំ់្នាសនហាះនលើសាម របស់ពកួនគ។ ពកួនគានសួរ នពឿរសីុ ថានតើវា
ចងចូ់លរមួជាមយួពកួនគរនឺទ ប៉ុប្នតវានិយ៉យថាវារវល់។ នេរាីនជបួ នពឿរសីុ នៅនពលញុ៉ំអាហារប្តប៉ុនណ្ដោ ះ រេូតមកដល់នពល
ននះ។ វានៅប្តកនុងបនទបបិ់ទជិតរបស់វាប៉ុនណ្ដោ ះនរៅពីនពលនោះ។ 

- ខញុ ំសងឃមឹថាានដឹងនូវនរឿងអ្វីប្ដលវាានជបួរបទះ- ន្េវដនិយ៉យោងំចងចិនញ្ច ើម។ - វាមនិដូចជាខលួនវានទៀតនទ។ លទធ
ផលរបលងរបស់វាាននចញមុននថងប្ដលពកួឯងានរបលង។ វានធវើ ក.ប.វ.ក.ស. ានដបពី់រពិនទុ នេើយវានសទើរប្តមនិនមើលនៅ
នាយភាពនពញចិតតោល់ប្តនសាះ។ 

- ោកយនពញគឺ ការរបលងនវទមនតកំរតិសាមញ្ដ - ចចពនយល់នាយនឃើញនូវការមនិយល់របស់នេរ។ី - ប៊លីកទ៏ទលួានដប់
ពីរប្ដរ។ របសិននបើពកួនយើងមនិរបយត័ននទ នយើងនឹងមានអ្នុរកសរកុមសិសសចបងមាន កន់ទៀតនៅកនុងរគួសារនេើយ។ ខញុ ំមនិគិតថា ខញុ ំអាច
រោរំទនូវភាពអាម៉ាសនោះនទ។ 

ប៊លីគឺជាបងរបុសនគបងាស់កនុងរតកូលវសីលី។ គាត ់ និងបងរបុសបោទ ប ់ឆាលី ានឈបន់រៀននៅសាោ េុកវ៉ាតនេើយ។ 
នេរមីនិប្ដលានជបួមាន កន់សាះកនុងចំនោមពកួនគ ប៉ុប្នតវាដឹងថាឆាលីនៅរបនទសរ ៉ម៉ូានី កំពុងសិកោពីសតវោគ នេើយនិងប៊លីនៅ
របនទសនអ្េសុបី កំពុងនធវើការឲ្យធោគាររបស់នវទគូ ្េគីងគេាុត។ 

- ខញុ ំមនិដឹងថានតើម៉ាក ់ និងា៉នឹងនលលកយ៉៉ងណ្ដចំនោះសំភារៈសិកោរបស់ពកួនយើងោងំអ្ស់គាន នៅឆាន នំនះនទ- ចច
និយ៉យនៅមយួសនទុះនរកាយមក។ - នសៀវនៅរបស់ ឡកហ់ាត ោងំរារំបនភទ! នេើយជីននីរតូវការរ ៉បូ និងចងាឹះនវទមនតមយួនដើម 
នេើយនៅអ្វីៗរគបយ៉់៉ងនទៀត... 

នេរមីនិនិយ៉យអ្វីនសាះ។ វាមានអារមមណ៍ខ្លម សនអ្ៀនបនតិច។ អ្វីប្ដលសតុកទុកកនុងបនទបន់រកាមដីនៅ្េគីងគេាុតទីរកុងឡុង គឺ
ជារទពយសមបតតិប្ដលឪពុកមាឋ យវាានបនសល់ទុកឲ្យវា។ ពិតណ្ដស់ វាមានលុយានប្តនៅកនុងពិភពនវទមនតប៉ុនណ្ដោ ះ។ អ្ន្កមនិ
អាចោយលុយហាា លឡុន សីុកគល័ និងណ្ដតក់នុងហាងពកួនោកិយាននទ។ វាមនិប្ដលនិយ៉យពីគណនីកនុងធោគារ្េគីងេាុត
រាបដ់ល់រគួសារន ើសលីនទ។ វាមនិានគិតថា ភាពភយ័ខ្លល ចរបស់ពកួនគចំនោះអ្វីៗប្ដលោកទ់ងនឹងនវទមនតនោះអាចនឹងោមោរវញិ
នូវមាសមយួពំនូកធំនោះនទ។ 

នោករសីវសីលីានាស់ពកួនគោងំអ្ស់គាន ឲ្យភាញ កត់ាងំពីរពលឹមនៅនថងពុធនរកាយមក។ បោទ បពី់មាន ក់ៗ ានញុ៉ំសានវ់ចិ
សាចរ់ជូកអ្ស់រាមំយួដំុយ៉៉ងនលឿនរចួមក ពកួនគានោកអ់ាវធំ នេើយអ្នករសីវសីលីានយកនផើងផ្លា មយួនចញពីនលើនធនើរឡកំនៅកនុង
ផទះាយ និងនអ្ើតនមើលនៅខ្លងកនុង។ 
 - ពកួនយើងជិតនរបើវាអ្ស់នេើយ អ្ស៍សឺ- គាតដ់កដនងហើមធំ។ - នយើងរតូវទិញប្ថមនទៀតនៅនថងននះ...អ៎ា! ប្មននេើយ នភញៀវមុន! 
រតូវឯងមុន នេរកីមួយសមាល ញ់! 
 គាតា់នឲ្យនផើងផ្លា នោះនៅវា។ 
 នេរសីមលងឹនៅពកួនគោងំអ្ស់ប្ដលកំពុងនមើលវា។ 
 - ត...នតើខញុ ំនឹងរតូវនធវើអ្វីនៅ?- វានិយ៉យជាប់ៗ ។ 
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 - វាមនិប្ដលនធវើដំននើរនាយនរបើនមៅភលូនទ- រ ៉នុនិយ៉យភាល ម។ - សំុនោស នេរ ីខញុ ំនភលចនៅ។ 
 - មនិប្ដលនទរ?ឺ- នោកវសីលីនិយ៉យ។ - ប៉ុប្នត នតើឯងនៅផលូវកាតទ់ទឹងនដើមបទិីញសំភារៈសិកោរបស់ឯងកាលពីឆាន មុំននាយ
សារអ្វីនៅ? 
 - ខញុ ំាននៅតាមផលូវនរកាមដី... 
 - ពិតរ?ឺ- នោកវសីលីនិយ៉យោងំោបអ់ារមមណ៍។ - នតើមានជនណឋើ រយនតនទ? នតើវារាកដ... 
 - មនិប្មននពលននះនទ អ្ស៍សឺ- នោករសីវសីលីនិយ៉យ។ - កមួយសមាល ញ់ នមៅភលូគឺនលឿនជាងនរចើនណ្ដស់ ប៉ុប្នតពុនោធ៎ ! 
របសិននបើឯងមនិប្ដលនរបើវាពីមុន... 
 - វានឹងមនិអី្នទណ៎្ដ ម៉ាក-់ ន្េវដនិយ៉យ។ - នេរ ីោនំមើលពកួនយើងមុនណ៎្ដ។ 
 វាយកនមៅភលបឺនតិចនចញពីកនុងនផើង ឈានចូលនៅកនុងនភលើង នេើយាចនមៅនោះនៅកនុងអ្ណ្ដឋ តនភលើង។ 
 នាយមានសនូរមយួបនលឺនឡើង នភលើងានប្របជាពណ៌នបតងភល ឺ នេើយផទុះនឡើងខពស់ជាង ន្េវដ ប្ដលានឈាននជើងចូលកនុង
នោះអំ្ាញ់មញិ រចួប្រសកថា៖ - ផលូវកាតទ់ទឹង!- នេើយកា៏តខ់លួននៅ។ 
 - កមួយសមាល ញ់ ឯងរតូវនិយ៉យឲ្យចាស់ៗ- នោករសីវសីលីរាបន់េរនីៅនពលប្ដលចចានាកន់ដរបស់វាចូលនៅកនុងនផើង។ 
- នេើយប្ដលសំខ្លនគឺ់នចញនៅដល់កប្នលងរតឹមរតូវនោះ... 
 - រតឹមរតូវអ្វីនៅ?- នេរនិីយ៉យោងំមនិដឹងអី្ នពលប្ដលនភលើងានផទុះសូរ នេើយោចំចនចញពីកប្នលងនោះផងប្ដរ។ 
 - អឺ្ ឯងដឹងនទថា មាននភលើងនវទមនតអារកកន់ៅចំរះុគាន ជានរចើនប្ដលរតូវនរជើសនរ ើស ប៉ុប្នតយ៉៉ងណ្ដកន៏ាយឲ្យប្តឯងនិយ៉យ
ឲ្យានចាស់... 
 - វានឹងមនិអី្នទ ម៉ូលី កំុារមភអី្- នោកវសីលីនិយ៉យ កំពុងប្តយកនមៅភលូសរមាបខ់លួនគាតប់្ដរ។ 
 - ប៉ុប្នតបងសមាល ញ់ របសិននបើវាវនងវងនោះ នតើពកួនយើងនឹងរតូវពនយល់ពូមងីរបស់វាយ៉៉ងនមច៉នៅ? 
 - ពកួគាតម់និរបកានន់ទ- នេរបីញ្ញជ កឲ់្យគាតទុ់កចិតត។ - ាតលី់នឹងគិតថាវាជានរឿងកំប្បលងដអ៏្សាច រយមយួរបសិននបើខញុ ំវនងវង
កនុងបំពងប់្ផសងមយួនោះ កំុារមភពីនរឿងនោះអី្។ 
 - អឺ្...ប្មននេើយ...មងីនៅបោទ បពី់អ្ស៍សឺ- អ្នករសីវសីលីនិយ៉យ។ - ឥឡូវ នពលប្ដលឯងចូលនៅកនុងនភលើង រតូវនិយ៉យ
នឈាម ះទីកប្នលងប្ដលឯងនឹងនៅ... 
 - នេើយាកប់្កងនដរបស់ឯងចូលកនុង- រ ៉នុផឋល់នយ៉បល់។ 
 - នេើយប្ភនករបស់ឯងបិទ- អ្នករសីវសីលីនិយ៉យ។ - ប្រមងនភលើង... 
 - នៅឲ្យនសងៀម- រ ៉នុនិយ៉យ។ - នបើមនិអ្ញ្ច ឹងនទ ឯងអាចនឹងធ្នល កន់ចញនៅឡច្រា ននផសង... 
 - ប៉ុប្នតកំុភយ័ នេើយកំុនចញនៅនលឿននពក រងោ់រំេូតោល់ប្តឯងជបួ ន្េវដ និងចច។ 
 នាយពាយ៉មយ៉៉ងខ្លល ងំនដើមបចីងោចំំនុចោងំអ្ស់ននះកនុងចិតត នេរាីនយកនមៅភលូបនតិច នេើយនដើរនៅឈរមុខនភលើង។ វា
ដកដនងហើមធំ ាចនមៅនៅកនុងអ្ណ្ដឋ តនភលើង នេើយឈាននជើងសំនៅនៅ។ នភលើងហាកដូ់ចជាខយល់ដក៏កន់ៅឋ មយួ។ វានបើកមាតរ់បស់វា 
នេើយភាល មៗនោះវាាននលបនផះនៅឋ យ៉៉ងនរចើន។ 
 - ផ...ផលូវ...កាត ់ទទឹង- វាានកាក។ 
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 វាមានអារមមណ៍ហាកដូ់ចជា វាានកំពុងរតូវធ្នកន់ចញពីរបនហាង ុយនភលើងដធំ៏មយួ។ វាហាកដូ់ចជារតូវបងវិលយ៉៉ងនលឿន
...សនមលងនរាទក៍នុងរតនចៀករបស់វាកំពុងនធវើឲ្យេងឹ...វាពាយ៉មនបើកប្ភនករបស់វា ប៉ុប្នតចលោយ៉៉ងរេ័សននអ្ណ្ដឋ តនភលើងពណ៌នបតង
នធវើឲ្យវាឈ.ឺ..វតថុរងឹមយួានបុកប្កងនដរបស់វា នេើយរញុវាចូលវញិ នៅប្តបងវិលនេើយបងវិលនទៀត...ឥឡូវ វាមានអារមមណ៍ដូចជា
មាននដរតជាកកំ់ពុងទះមុខរបស់វា...នាយនបើកប្ភនកនមើលរពឹមៗតាមប្វន៉តារបស់វា វាាននឃើញឡកំនៅមយួកនុងសភាពរពឹលៗ និង
រគនលៀសប្ភនកមយួប្ភលតនៅនឃើញបនទបន់ៅខ្លងមុខ ... នំសានវ់ចិសាចរ់ជូករបស់វាកំពុងប្តនរ ើកនុងរកពះ ... វាបិទប្ភនកមឋងនទៀត បនឲ់្យ
ឈប ់នេើយបោទ បម់ក វាានដលួផ្លា បមុ់ខនៅនលើថមរតជាក ់នេើយកធ៏្នល កប់្វន៉តាប្បក។ 
 នាយវលិមុខ និងមានសាន មជា ំ នេើយរបោកសុ់ទធប្តនផះនទៀតនោះ វាានកំនរ ើកនជើងរបស់វាថនមៗ កានប់្វន៉តាប្បករបស់វា
យកមកនមើល។ វានៅប្តមាន កឯ់ងគត ់ប៉ុប្នតកប្នលងប្ដលវានៅ វាមនិសាគ ល់នទ។ វាអាចនិយ៉យរាបា់នថា វាកំពុងប្តឈរនៅកនុងថម
ឡកំនៅ ប្ដលនមើលនៅដូចជាហាងរបស់នវទគូយ៉៉ងងងឹតមយួ... ប៉ុប្នតគាម នអ្វីនៅទីននះប្ដលមានដូចកនុងបញ្ជ ីសាោេុកវ៉ាតនសាះ។ 
 របអ្បប់្កវមយួនៅជិតនោះប្ដលមានាករ់បអ្បន់ដរកិនមាខ ងនៅនលើនខនើយរោប ់ នបៀកនុងេូ៊ប្ដលមានសាន មឈាមមយួេូ៊ និង
ប្ភនកសិបបនិមមតិមយួចំនេៀង។ រាងំមុខដអ៏ារកកជ់ានរចើនាកប់នតុបនៅជាបជ់ញ្ញជ ំងប្បរនៅនរកាម....លាយននឆាឹងមនុសសានាក់
នៅនលើតុតាងំទំនិញ នេើយមានប្រចះសីុ និងឧបករណ៍នផសងនទៀតពយរួនៅនលើពិតាន។ អារកកជ់ាងននះនៅនទៀត ផលូវតូចចនងាៀតដង៏ងឹត
នោះ ប្ដលនេរអីាចនមើលនឃើញតាមបងាួចហាងសុទធប្តធូលី គឺពិតជាមនិប្មននៅផលូវកាតទ់ទឹងនទ។ 
 ជាការរបនសើរ វាាននចញពីទីនោះយ៉៉ងឆាប។់ រចមុះវានៅប្តឈរឺតងក់ប្នលងបុកនឹងាតឡកំនៅ។ នេរនីដើរនចញយ៉៉ង
រេ័សសាង ត់ៗ សំនៅនៅោវ រ ប៉ុប្នតមុននពលវានដើរានោកក់ណ្ដឋ លផលូវ បុរសពីរោកា់នបរហ ញខលួននៅខ្លងប្បក៉មយួនទៀតនន
កញ្ចក.់..មាន កក់នុងចំនោមពកួនគគឺជាមនុសសប្តមាន កគ់តប់្ដលនេរមីនិចងជ់បួនៅនពលវាវនងវង នេើយមានរបោកសុ់ទធប្តនផះ និងោក់
ប្វន៉តាប្បកនទៀតនោះ គឺរាកូ នមលេវ័យ។ 
 នេរសំីឡឹងនមើលជំុវញិយ៉៉ងនលឿន នេើយានរកនឃើញទូពណ៌នមម ធំមយួនៅខ្លងនឆវងវា។ វាសទុះចូលនៅកនុងនោះ នេើយ
ោញោវ របិទនាយទុករបនហាងតូចមយួសរមាបន់មើលមកនរៅ។ បនតិចនរកាយមក កណឋឹ ងមយួាននរាទន៍ឡើង នេើយនមលេវ័យក៏
ានឈាននជើងចូលកនុងហាង។ 
 បុរសមាន កប់្ដលនដើរតាមនោះមានប្តឪពុកវាប៉ុនណ្ដោ ះ។ គាតម់ានសំបុរសដូចវា មុខរសួច និងប្ភនកពណ៌របនផះរសាលនសទើរប្ត
ដូចគាន នបះបិត។ នោកនមលេវ័យឆលងកាតហ់ាង សំលឹងនមើលយតឺៗនៅទំនិញនៅ នលើតុតាងំ នេើយានចុចកណឋឹ ងនៅនលើតុតាងំ
ទំនិញនោះ នរកាយមកកប៏្បរមករកកូនរបុស នេើយនិយ៉យថា៖ 
 - កំុបះ៉អ្វីនអាយនសាះ រាកូ។ 
 នមលេវ័យ ប្ដលនេៀបនឹងនឈាងយកប្កវប្ភនកកញ្ចកន់ៅនេើយនោះ កត៏បវញិ៖ 
 - ខញុ ំគិតថាា៉នឹងទិញអំ្នណ្ដយឲ្យខញុ ំមយួ។ 
 - ា៉និយ៉យថាា៉នឹងទិញអំ្នាសរបកតួមយួឲ្យឯង- ា៉របស់វានិយ៉យ នគាះរមាមនដរបស់គាតន់ៅនលើតុនោះ។ 
 - នតើនោះមានអ្វីលានៅ នបើកូនមនិនៅកនុងរកុមមាច ស់ផទះផង?- នមលេវ័យនិយ៉យ នមើលនៅនាយមនិសបាយចិតត និងខឹង
យ៉៉ងខ្លល ងំ។ - នេរ ីនផ្លតធរ័ ទទលួានអំ្នាសនីមប៊ូស ២០០០ កាលពីឆាន មុំន។ នាយមានការអ្នុញ្ញដ តជាពិនសសពី ាបំល័ដរ័ 
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ដូនចនះវាអាចនលងឲ្យរកុម្េគីេវីនដរ័ាន។ វាមនិលាអី្ណ្ដស់ណ្ដនទ។ កន៏រោះប្តមកពីវាលប.ី..លបនីាយសារប្តមានសាល កសាន មដ៏
ឆាួតៗមយួនៅ នលើថាង សរបស់វា... 
 នមលេវ័យនអាននមើលនធនើរមយួនពញនៅនាយឆាឹង។ 
 -...អ្នករាល់គាន គិតថាវាឆាល តណ្ដស់ នផ្លតធរ័ដអ៏្សាច រយជាមយួនឹងសាល កសាន មរបស់វា និងអំ្នាសរបស់វា... 
 - ឯងានរាបា៉់នូវនរឿងននះយ៉៉ងនហាចណ្ដស់ដបពី់ររចួដងមកនេើយ- នោកនមលេវ័យនិយ៉យ នាយទឹកមុខសងសយ័
នមើលនៅកូនរបុសរបស់គាត ់ - នេើយា៉កច៏ងរ់លឹំកឯងប្ដរថា...ោសំាឋ បប់្ន.៎..មនិរតូវបរហ ញនអាយនគនឃើញថាឯងសាបន់េរ ី នផ្លតធរ័ 
ខ្លល ងំនពកនោះនទ ពីនរោះនពលននះ ពកួនវទគូភាគនរចើនោតទុ់កវា ដូចជាវរីបុរសប្ដលាននធវើឲ្យនមនវទគូងងឹតរោយាតខ់លួន...អ៎ា! 
នោក បូេគីន។ 
 បុរសខនងនកាងមាន កា់ននលចមុខពីនរកាយតុតាងំទំនិញ កំពុងប្តប្វកពររបសកប់្ដលមាននរបងរបស់គាតន់ចញពីមុខរបស់
គាត។់ 
 - នោកនមលេវ័យ រកីរាយណ្ដស់ប្ដលានជបួនោកមឋងនទៀត- នោកបូេគីននិយ៉យកនុងសំនឡងយ៉៉ងរអិ្លរោល់ដូច
សករ់បស់គាត។់ - ពិតជារកីរាយណ្ដស់...មានោងំនោកមាច ស់នមលេវ័យដវ៏យ័នកមងផងប្ដរ...គរួនអាយរសឡាញ់ណ្ដស់។ នតើ
នោកមានការអ្វីប្ដរ? ខញុ ំរតូវប្តបរហ ញនោក រតឹមប្តកនុងនថងននះនិងតំនលសមរមយបំផុត... 
 - ខញុ ំមនិទិញអ្វីនទនថងននះ នោកបូេគីន ប៉ុប្នតលក-់ នោកនមលេវ័យនិយ៉យ។ 
 - លករ់?ឺ- សាន មញញឹមានាតប់នតិចមឋងៗពីមុខរបស់នោកបូេគីន។ 
 - តាមពិតនៅ នោកានឮថា រកសួងកំពុងប្តដឹកោកំារចុះរតួតពិនិតយកានប់្តនរចើននឡើង- នោកនមលេវ័យនិយ៉យនាយ
យករកាសប្សបកនចៀមមយួដំុពីខ្លងកនុងនហានៅ៉របស់គាត ់នេើយានរសាយវាឲ្យនោកបូេគីនអាន។ - ខញុ ំមាន...អា...មុខទំនិញពីរ
បីនៅផទះប្ដលអាចនធវើឲ្យខញុ ំអាម៉ាស់ របសិននបើរកសួងរតូវនៅ... 
 នោកបូេគីនតំរវូប្វន៉តាឲ្យរសួលមករចមុះរបស់គាត ់នេើយពិនិតយបញ្ជ ីនោះ។ 
 - រកសួងពិតជាហ៊ានបងាបញ្ញហ ដល់នោករាកដប្មនរ?ឺ 
 បបូរមាតរ់បស់នោកនមលេវ័យនឡើងរញួ។ 
 - ខញុ ំនៅមនិោនា់ននៅនមើលនៅនឡើយ។ នឈាម ះនមលេវ័យនៅសកតិសមនឹងទទលួាននូវការនគារពដពិ៏តរាកដមយួ ប្ត
រកសួងប្របជាចូលចិតតនរជៀតប្រជកខ្លល ងំនឡើង។ មានោកយចោមអារ៉ាមពីសកមមភាពការោររបស់ពកួនោកិយថមីមយួ...គាម នអ្វីរតូវ
សងសយ័ពីបញ្ញហ បនតិចបនតួចនោះនទ គឺ អ្ស៍សឺ វសីលី ឆាួតប្ដលរសឡាញ់ពកួនោកិយ នៅពីនរកាយនរឿងនោះ... 
 នេរមីានអារមមណ៍ខឹងកន្ញ្ញជ លនឡើងមយួ។ 
 -...នេើយដូចប្ដលនោកនឃើញរសាបន់េើយ ធ្នតុពិតននថាន ពុំលោងំននះអាចនធវើឲ្យនលចនឡើង... 
 - ខញុ ំយល់នេើយ នោក រាកដណ្ដស់- នោកបូេគីននិយ៉យ - ទុកឲ្យខញុ ំនមើល... 
 - នតើខញុ ំអាចយកអាននះាននទ?- រាកូនិយ៉យកាត ់ចងាុលនៅរបអ្បន់ដរកិននោះនៅនលើនខនើយរោបរ់បស់វា។ 
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 - អា! នដននភាពរងុនរឿង!- នោកបូេគីនឧោននឡើង នាះបញ្ជ ីរបស់នោកនមលេវ័យនោល នេើយនដើរយ៉៉ងនលឿននៅរាកូ។ 
- បញ្ចូ លនទៀនមយួនៅ នេើយវានឹងផឋល់ពនលឺដល់រតឹមប្តអ្នកកានវ់ាប៉ុនណ្ដោ ះ! មតិតដល៏ាបំផុតរបស់នោរ! កូនរបុសរបស់នោកមាន
ចំនូលចិតតខ្លល ងំណ្ដស់ នោក។ 
 - ខញុ ំសងឃមឹថាកូនរបុសរបស់ខញុ ំនឹងមានឥទធិពលនលើសពីនោរមាន កន់ៅនទៀត បូេគីន- នោកនមលេវ័យនិយ៉យោងំនសាះ
កនរកាះ នេើយនោកបូេគីននិយ៉យយ៉៉ងនលឿនថា៖ - កំុរបកានអី់្ នោក កំុរបកានថ់ា... 
 - នោះជាយ៉៉ងណ្ដកឋី នបើពិនទុនៅសាោរបស់វាមនិនឡើងនោះនទ- នោកនមលេវ័យនិយ៉យោងំនៅប្តនសាះកនរកាះ - 
អ្ញ្ច ឹងមុខរបរលួចបលនន់នះរបប្េលជាសកតិសមនឹងវានេើយ។ 
 - វាមនិប្មនជាកំេុសរបស់ខញុ ំនទ- រាកូនឆលើយតបយ៉៉ងនលឿន។ - រគូោងំអ្ស់មានអ្នកប្ដលនគនពញចិតត េម៉ឺាយអូ្នី 
ន្េគនជឺរ សាីនគនោះ... 
 - ា៉ានគិតថាឯងនឹងរតូវអាម៉ាស់នាយសារនកមងរសីននរគួសារធមមតាមាន កន់ោះផឋួលឯងរាល់ការរបលងនេើយ- នោក
នមលេវ័យនិយ៉យម៉ាត់ៗ ។ 
 - ហា!- នេរនិីយ៉យតិចៗ នាយសបាយរកីរាយកនុងការនឃើញរាកូសថិតកនុងសភាពឲ្យអាម៉ាស់មុខ និងមានកំេងឹ។ 
 - វាគឺដូចគាន ប្តោងំអ្ស់េនឹង!- នោកបូេគីននិយ៉យកនុងសំនឡងយ៉៉ងរអិ្លរោល់របស់គាត។់ - ឈាមជរ័នវទគូកំពុងប្ត
មានចំននួតិចនៅៗរគបទី់កប្នលង... 
 - មនិនាយោងំខញុ ំនទ- នោកនមលេវ័យនិយ៉យ រនធរចមុះប្វងៗរបស់គាតរ់កីធំបនតិចមឋងៗ។ 
 - នទ នោក កម៏និនាយោងំខញុ ំប្ដរ នោក- នោកបូេគីននិយ៉យនាយនអានបោទ បខលួន។ 
 - នបើអ្ញ្ច ឹងនេើយ នយើងរបប្េលជាអាចរកមកនមើលបញ្ជ ីរបស់ខញុ ំវញិ- នោកនមលេវ័យនិយ៉យយ៉៉ងខលី។ - ខញុ ំកំពុងប្ត
របញ៉ប ់បូេគីន ខញុ ំរតូវនធវើមុខជំនញួសំខ្លន់ៗ នៅកប្នលងនផសងនទៀតោនថងននះ។ 
 ពកួនគោបន់ផឋើមតនថល។ នេរាីននមើលោងំភយ័ខ្លល ច នៅនពលរាកូនធវើចលោកានប់្តជិតនៅៗមករកកប្នលងោកខ់លួនរបស់វា 
កំពុងពិនិតយនមើលរបស់នរបើរាស់សំរាបល់ក។់ វាឈបម់យួប្ភលតនដើមបនីមើលប្ខសពរួសំរាបឃ់ាតករមយួចរវ យប្វង និងពិនិតយនមើលបនទះ
មយួមានរទប្ខសកតបងូសដរ៏សស់សាា តមយួប្ខស៖ បំរាម “ហាមបះ៉ោល់។ មានបណ្ដឋ សា...ានោកយ់កជីវតិមាច ស់ជាពកួនោកិយ
អ្ស់ដបរ់ាបំនួោកន់េើយអារស័យនៅតាមកាលបរនិចឆទ។”  
 រាកូប្បរមកនមើល នេើយាននឃើញទូនោះភាល មនៅពីមុខវា។ វានដើរសំនៅនៅ...វានឈាងនដោញនដោវ រទូនោះ... 
 - រចួរាល់នេើយ- នោកនមលេវ័យនិយ៉យនៅតុតាងំទំនិញ។ - មក រាកូ! 
 នេរយីកនដជូតថាង សរបស់វានៅនពលប្ដលរាកូបញ្ឈបស់កមមភាពនៅ។ 
 - សូមឲ្យមានសំណ្ដងលា នោកបូេគីន ខញុ ំសងឃមឹថានោកនឹងនៅភូមរិគឹះនោះនៅនថងប្សាកនដើមបយីកទំនិញ។ 
 ខណៈនោះោវ រានបិទ នោកបូេគីនបញ្ឈបនូ់វឫកោសុភាពគរួសមរបស់គាត។់ 
 - សូមឲ្យសំណ្ដងលា នោកនមលេវ័យ នេើយនបើនរឿងរ៉ាវោងំនោះវាពិតប្មន នោកមនិប្ដលានលកឲ់្យខញុ ំសូមបបី្តោក់
កណ្ដឋ លនូវអ្វីប្ដលានោកទុ់កកនុងភូមរិគឹះនោះផង... 
 នាយនិយ៉យរអ្៊ូរោអំ្ស់យ៉៉ងនរចើន នោកបូេគីនានរោយាតខ់លួននៅតាមបនទបខ់្លងនរកាយ។ 



នៅហាងហាា រីស និងប្ាត់ 

 

38 

 នរកាយមក នេរាីនរងោ់បំនតិច រចួវាាននចញមកយ៉៉ងសាង ត់ៗ តាមប្ដលវាអាចនាយនដើរលបៗនចញពីកនុងទូនោះ នដើរ
កាតរ់បអ្បប់្កវ នេើយនចញនៅតាមោវ រហាង។ 
 នាយកាឋ បប់្វន៉តាប្បករបស់វាយកមកាកពី់មុខ វាានពិនិតយនមើលជំុវញិ។ វាាននដើរចូលតាមផលូវតូចចនងាៀតមយួដក៏ខវក់
ប្ដលនឃើញហាកដូ់ចជាហាងោងំអ្ស់រតូវានរបមូលផឋុ ំនដើមបបូីជាឲ្យមនតអាគមងងឹត។ ហាងមយួប្ដលវានទើបនឹងនចញមកនោះគឺ
ហាង បូេគីន និងប៊កឺ ដូចជាធំជាងនគ ប៉ុប្នតនៅទល់មុខនោះគឺមានការាកត់ាងំបរហ ញតាមបងាួចយ៉៉ងគរគិចនូវកាលមនុសសរមួតូច 
នេើយោវ រពីរនៅខ្លងនរកាមមានរទុងដធំ៏មយួប្ដលមានាកស់តវពីងោងនមម នៅរស់ដធំ៏សំនបើមពីរកាល។ នវទគូមុខអារកកពី់រោក់
កំពុងតាមនមើលវាពីរសនមាលននផលូវនដើរមយួ កំពុងខសបឹនខសៀវគាន ។ នាយមានអារមមណ៍ភយ័ខ្លល ច នេរតីាងំចិតត នេើយពាយ៉មោក់
ប្វន៉តារបស់វាឲ្យរតង ់និងសងឃមឹថាវានឹងអាចរកនឃើញផលូវមយួនចញពីទីននះ។ 
 ផ្លល កសញ្ញដ នៅតាមផលូវនធវើពីនឈើដោ៏ស់មយួានពយរួពីនលើហាងមយួប្ដលលកន់ទៀនមានជាតិពុល រាបឲ់្យវាដឹងថាវាសថិត
នៅកនុងផលូវរារតី។ ននះមនិានជយួអ្វីនទ នរោះនេរមីនិធ្នល បា់នឮនឈាម ះកប្នលងណ្ដមយួនោះនទ។ វាគិតថា វាមនិាននិយ៉យនចញ
ឲ្យានចាស់រតឹមរតូវតាមមាតប់្ដលនពញនាយនផះរបស់វានៅកនុងភនកន់ភលើងរបស់វសីលី។ នាយពាយ៉មនៅនសងៀមសាង ត ់វាានគិតនូវ
អ្វីប្ដលរតូវនធវើ។ 
 - នតើឯងមនិវនងវងនទរ ឺកមួយសមាល ញ់?- សនមលងមយួបនលឺនឡើងកនុងរតនចៀករបស់វានធវើឲ្យវាភាញ ករ់ពឺត។ 
 នវទគូោស់មាន កា់នឈរនៅពីមុខវា កានថ់ាសមយួប្ដលនមើលនៅគរួឲ្យនខពើមដូចរកចកនដមនុសសោងំរសុង។ គាតស់មលងឹ
នមើលវា បរហ ញនូវនធមញប្ដលមានប្សល។ នេរាីនប្បរនរកាយខិតនៅឆាង យ។ 
 - ខញុ ំមនិអី្នទ អ្រគុណ- វានិយ៉យ។ - ខញុ ំរគានប់្ត... 
 - នេរ!ី នតើឯងគិតថាឯងកំពុងនៅនធវើអ្វីនៅទីនោះ? 
 នបះដូងរបស់នេរនីោតញ៉ប ់ ឯនវទគូនោះកអ៏្ញ្ច ឹងប្ដរ។ រកចកនដដន៏រចើនានធ្នល កម់កនលើនជើងរបស់គាត ់ នេើយគាតា់ន
នជរនៅនពលរបូរាងដធំ៏សនមប ើមននហា្េគីដ អ្នកឆាម រំបមាញ់នៅសាោេុកវ៉ាត បរហ ញនឡើងកនុងជំហានប្វងៗសំនៅនៅរកពកួនគ 
នាយរកប្សប្ភនកដូចសតវលាិតមាង៉ពណ៌នមម កំពុងបនញ្ចញពនលឺពីនលើពុកចរា ដរ៏សមូមរបស់គាត។់ 
 - ហា្េគីដ!- នេរបីនលឺនឡើងនាយភាពកកន់ៅឋ ។ - ខញុ ំានវនងវង...នមៅភលូ... 
 ហា្េគីដោបន់េរចំីកញ្ច ឹងក និងោញវានចញឲ្យឆាង យពីនវទគូនោះ នគាះថាសនោះភាល មឲ្យនចញពីនដរបស់គាត។់ សំប្រកដ៏
រគលួចរបស់គាតន់ៅបនលឺតាមពីនរកាយពកួនគនពញតាមបនណ្ដឋ យផលូវតូចចនងាៀត បតប់្បននចញនៅផលូវមានពនលឺរពះអាទិតយោងំប្ចង។ 
នេរាីននឃើញអ្គារនធវើពីថមប្កវពណ៌សកបសុមយួពីចមាង យ៖ ធោគារ្េគីងគេាុត។ ហា្េគីដានបនណឋើ រវានៅផលូវកាតទ់ទឹង។ 
 - ឯងឆាួតនេើយ!- ហា្េគីដនិយ៉យយ៉៉ងតឹងសរនសក រចួសំអាតនផះនចញពីមុខនេរខី្លល ងំៗ។ គាតន់សទើរប្តនធវើឲ្យវាដលួចូល
កនុងធុងោមកសតវោគនៅខ្លងនរៅហាងលកឱ់សថមយួនៅនេើយ។ - នពលកំពុងនដើររកឡឹងជំុវញិផលូវរារតី ខញុ ំមនិានដឹង...កប្នលង
នរគាះថាន ក ់នេរ.ី..មនិរតូវឲ្យនរណ្ដមាន កន់ឃើញឯងនៅទីនោះនទ... 
 - ខញុ ំដឹងនរឿងនោះនេើយ- នេរនិីយ៉យ នអានកាលនគចនៅនពលហា្េគីដរកសំអាតនផះនចញឲ្យវាមឋងនទៀត។ - ខញុ ំានរាប់
នោកនេើយ ខញុ ំានវនងវង...ចុះនោកនៅនធវើអី្ទីនោះប្ដរ? 
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 - ខញុ ំកំពុងនៅរកនមើល ថាន បំនណឋ ញខយងសីុសាច ់ - ហា្េគីដនិយ៉យនាយខឹងតិចៗ។ - ពកួវាកំពុងបំផ្លល ញនសពនកាឋ បនៅ
សាោនេើយ។ ឯងមកប្តមាន កឯ់ងនទរ?ឺ 
 - ខញុ ំកំពុងសាន កន់ៅជាមយួរគួសារវសីលី ប៉ុប្នតពកួនយើងានប្បកគាន - នេរពីនយល់។ - ខញុ ំរតូវប្តនៅរកពកួនគភាល ម... 
 ពកួនគនធវើដំនណើ ររមួគាន នៅតាមផលូវ។ 
 - នេតុអ្វាីនជាឯងមនិប្ដលសរនសរសំបុរតតបមកខញុ ំវញិអ្ញ្ច ឹង?- ហា្េគីដនិយ៉យ នៅនពលប្ដលនេររីតរ់តឹកៗតាមប្កបរ
គាត ់ (វារតូវនដើរបីជំហាននដើមបឲី្យោនជំ់ហានប្វងៗននប្សបកនជើងកប្វងដធំ៏របស់ហា្េគដីមយួៗ)។ នេរាីនរាបន់រឿងរ៉ាវោងំអ្ស់ពី
ដុបប៊ ីនិងន ើសលី។ 
 - ពកួនោកិយនឃារនៅោងំអ្ស់ននះពិតជាចំប្មន- ហា្េគីដបនញ្ចញកំេងឹ។ - របសិននបើខញុ ំានដឹង... 
 - នេរ!ី នេរ!ី នៅទីននះ! 
 នេររីកនឡកនមើលនៅនឃើញ េម៉ឺាយអូ្នី ន្េគនជឺរ កំពុងឈរនៅនលើចុងជនណឋើ រពណ៌សនឡើងនៅធោគារ្េគីងគេាុត។ ោង
ានរតចុ់ះមកនដើមបជីបួពកួនគ សកព់ណ៌នតាន តដន៏សឋើងរបស់ោងាននយ៉លនយ៉កនៅពីនរកាយោង។ 
 - នតើប្វន៉តារបស់ឯងនកើតអី្េនឹង? សួសឋី ហា្េគីដ...អូ្! វាពិតជាអ្សាច រយណ្ដស់ប្ដលានជបួអ្ន្កោងំពីរមឋងនទៀត...នតើឯង
នឹងចូលនៅ្េគីងគេាុតរ ឺនេរ?ី 
 - បនតិចនទៀតនៅនពលខញុ ំរករគួសារវសីលីនឃើញ- នេរនិីយ៉យ។ 
 - ឯងនឹងមនិាចោ់យូំរនទៀតនទ- ហា្េគីដនសើចនសញញ។ 
 នេរ ីនិងេម៉ឺាយអូ្នីរកនមើលជំុវញិ។ អ្នកប្ដលរតន់លឿនកាតេ់វូងមនុសសនោះគឺ រ ៉នុ ន្េវដ ចច នពឿរសីុ និងនោកវសីលី។  
 - នេរ-ី នោកវសីលីនិយ៉យោងំដងហក។់ - ពកួនយើងគិតថាឯងនឹងនៅដល់កប្នលងមយួដឆ៏ាង យ...- គាតជូ់តកប្នលងទំប្ពកដ៏
រនោងនលើកាលរបស់គាត។់ - មូលីរពួយារមភខ្លល ងំណ្ដស់...ោងនឹងមកដល់ឥឡូវនេើយ។ 
 - នតើឯងាននចញនៅដល់កប្នលងណ្ដ?- រ ៉នុសួរ។ 
 - ផលូវរារតី- ហា្េគីដនិយ៉យោងំមុខរកញូ៉វ។ 
 - អ្សាច រយណ្ដស់!- ន្េវដ និងចចនិយ៉យរពមគាន ។ 
 - ពកួនយើងមនិប្ដលរតូវានអ្នុញ្ញដ តឲ្យចូលនទ- រ ៉នុនិយ៉យោងំរចប្ណន។ 
 - ខញុ ំគរួប្តនិយ៉យថាខញុ ំមនិគិតដូនោន ះនទ- ហា្េគីដនិយ៉យោងំខឹងតិចៗ។ 
 ឥឡូវនោករសីវសីលីានរតម់កយ៉៉ងនលឿនដូចនហាះ កាបូបយរួនដរបស់គាតរ់គវរីគវាតយ៉់៉ងខ្លល ងំនៅកនុងនដមាខ ង ជីននីកាន់
នដមាខ ងនទៀត។ 
 - អូ្! នេរ.ី..អូ្! កមួយសមាល ញ់...ឯងអាចនៅដល់កប្នលងណ្ដមយួ... 
 នាយដកដនងហើមោងំដងហក ់ គាតា់នោញយករកណ្ដតជូ់តធំមយួនចញពីកាបូបរបស់គាត ់ នេើយោបន់ផឋើមសំអាតនផះ
ប្ដលហា្េគីដមនិានសំអាតនចញអ្ស់នៅនឡើយ។ នោកវសីលីយកប្វន៉តារបស់នេរមីក នគាះវាតិចៗនាយចងាឹះនវទមនតរបស់គាត ់
នេើយនធវើឲ្យវាលាដូចថមីអ្ញ្ច ឹង។ 



នៅហាងហាា រីស និងប្ាត់ 

 

40 

 - អឺ្ ប្នក...នៅចុះ- ហា្េគីដាននិយ៉យនពលនោកវសីលីសំប្ដងការសាវ គមនន៍ាយោបរ់ោកន់ដរបស់គាត ់ (ផលូវរារតីណ៎្ដ! 
របសិននបើនោកមនិាននឃើញវានទ មនិដឹងជាមាននរឿងអ្វីនកើតនឡើងនោះនទ ហា្េគីដ!) ។ - ជបួគាន នៅេុកវ៉ាត!- នេើយគាតន់ាះ
ជំហានប្វងៗយ៉៉ងនលឿន កាលនិងសាម របស់គាតខ់ពស់ជាងអ្នកឯនទៀតនៅផលូវដក៏កកុញនោះ។ 
 - ោយនមើល៍ នតើខញុ ំាននឃើញនរណ្ដនៅហាង បូេគីននិងប៊កឺ?- នេរាីនសួររ ៉នុ និងេម៉ឺាយអូ្នីនៅនពលពកួនគនឡើង
ជនណឋើ រ ្េគីងគេាុត។ - នមលេវ័យ និងឪពុករបស់វា។ 
 - នតើលូសីុស នមលេវ័យមានទិញអ្វីនទ?- នោកវសីលីនិយ៉យភាល មនៅពីនរកាយពកួនគ។ 
 - នទ គាតកំ់ពុងនៅលកវ់ញិនតើ។ 
 - ដូនចនះគាតា់រមភនេើយ- នោកវសីលីនិយ៉យនាយភាពសបាយចិតតបងាបក់ាររពួយ។ - អូ្! ខញុ ំចងទិ់ញរបស់មយួចំននួពី
លូសីុស នមលេវ័យ... 
 - បងរតូវរបយត័ន អ្ស៍សឺ- នោករសីវសីលីនិយ៉យនៅនពលពកួនគរតូវានបរហ ញកប្នលងចូលនៅកនុងធោគារនាយនរមញ
គរវ លមាន កប់្ដលកំពុងនអាននគារពនៅមាតោ់វ រ។ - រគួសារនោះមនិរសួលនទណ្ដ។ នឃើញដំរជុីះ កំុជុះតាមដំរ។ី 
 - អ្ញ្ច ឹងអូ្នគិតថាបងគឺជានដគូរបស់លូសីុស នមលេវ័យនទរ?ឺ- នោកវសីលីនិយ៉យោងំខឹងចិតត ប៉ុប្នតគាតប់្បកអារមមណ៍មយួ
រនំពច នាយសារនឃើញរគួសាររបស់េម៉ឺាយអូ្នី ប្ដលកំពុងឈរនាយភាពនងឿងឆងល់នៅឯតុតាងំទំនិញ ប្ដលោតសនធឹងនពញ
សាលនធវើពីថមប្កវដធំ៏នោះ កំពុងរងោ់ឲំ្យេម៉ឺាយអូ្នីប្ណោពំកួគាត។់ 
 - ប៉ុប្នតពកួអ្នកគឺជាពកួនោកិយ!- នោកវសីលីនិយ៉យនាយរកីរាយ។ - ពកួនយើងរតូវប្តរកអី្ផឹកសិននៅ! នតើពកួអ្នកនៅទីននះ
នធវើអ្វីប្ដរ? អូ្! អ្នកកំពុងដូរលុយពកួនោកិយផង។ មូលី នមើលប្នក!- គាតច់ងាុលនាយភាពរនំភើបនៅរកាសរាបដ់បន់ផ្លននៅកនុង
នដរបស់នោកន្េគនជឺរ។ 
 - ជបួគាន វញិនៅទីននះ- រ ៉នុនិយ៉យនៅកានេ់ម៉ឺាយអូ្នីនៅនពលរគួសារវសីលី និងនេររីតូវានោផំលូវចូលនៅបនទបន់រកាមដី
នាយនរមញគរវ លនៅ្េគីងគេាុតមាន កន់ផសងនទៀត។ 
 បនទបន់រកាមដីនោះរតូវាននៅដល់នាយនរបើមនធាាយតាមទូរថនភលើងតូចមយួ នបើកបរនាយពកួនរមញគរវ លប្ដលបនងាើន
នលបឿននលើផលូវរថនភលើងដតូ៏ចកាតត់ាមផលូវនរកាមដីរបស់ធោគារនោះ។ នេររីកីរាយនឹងការនធវើដំននើរយ៉៉ងនលឿននសលវចុះនៅបនទប់
សុវតថិភាពរបស់វសីលី ប៉ុប្នតវាមានអារមមណ៍មនិលានទ គឺមនិលាខ្លល ងំជាងនពលវានៅផលូវរារតី នៅនទៀត នពលោវ របនទបសុ់វតថិភាពរនបើក
នឡើង។ មានគំនរននរាកសី់កគល័ដតូ៏ចមយួនៅខ្លងកនុង នេើយមានប្តហាា លុនមាសមយួប៉ុនណ្ដោ ះ។ នោករសីវសីលីានចូលភាល ម
នៅតាមផលូវកាចរ់ជុងនេើយញ៉តរ់ាកោ់ងំប៉ុោម នចូលកនុងកាបូបរបស់គាត។់ នេរមីានអារមមណ៍រតឹប្តមនិលា នៅនពលពកួនគាននៅ
ដល់បនទបសុ់វតថិភាពរបស់វា។ វាពាយ៉មបិទាងំវតថុនៅកនុងរបអ្បពី់អ្នកោងំអ្ស់ នៅនពលវាាកក់ាកប់្ដលមាននៅកនុងនដយ៉៉ង
របញ៉បចូ់លនៅកនុងកាបូបប្សបកមយួ។ 
 រតឡបម់កខ្លងនរៅនលើជនណឋើ រថមប្កវវញិ ពកួនគោងំអ្ស់គាន ានប្បកគាន ។ នពឿរសីុនិយ៉យរអ្៊ូតិចៗចងា់នសាល បា៉កាថមី។ 
ន្េវដ និងចចចំណ្ដំានមតិតភកតិរបស់ពកួនគមាន កន់ៅេុកវ៉ាតគឺ លី ចចាន។់ អ្នករសីវសីលី និងជីននីកំពុងនៅហាងលករ់ ៉បូជជុះ
មយួ។ នោកវសីលីទទូចចងោ់រំគួសារន្េគនជឺរនៅផឹកអី្នៅហាង លីគី កូលរដុន។ 
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 - ពកួនយើងោងំអ្ស់នឹងជបួគាន វញិនៅឯហាង ហាល រសី និងបលតក់នុងរយៈនពលមយួនម៉ាង នដើមបទិីញនសៀវនៅសិកោរបស់ពកួ
ឯង- នោករសីវសីលីនិយ៉យរចួនដើរនចញនៅជាមយួជីននី។ - នេើយមនិឲ្យឈាននជើងមយួជំហាននៅផលូវរារតីាចខ់្លត!- គាតប់្រសក
នៅបងបាូននភាល ះប្ដលកំពុងនដើរបកនរកាយ។ 
 នេរ ី រ ៉នុ និងេម៉ឺាយអូ្នីនដើរលំប្េតាមដងផលូវប្ដលរកាលនាយថម និងមានខយល់បករ់នំភើយ។ ថងម់ាស រាក ់ និងសំរទឹធិ
កំពុងទងគិចឮសូររោវៗយ៉៉ងរណឋំ កនុងនហានៅ៉របស់នេរ ី ប្ដលោមោរឲ្យវារតូវចំោយ ដូនចនះវាានទិញប្ផល្ សតប៊រឺធំីបីប្ផល និងកានរម៉បរ័
សប្ណឋ កដី រចួពកួនគានទំោរឮសូររគូបៗយ៉៉ងរកីរាយនៅនពលពកួនគនដើរយតឺៗតាមដងផលូវចនងាៀត និងសមលងឹនមើលតាមកញ្ចក់
ហាងប្ដលគរួឲ្យោបអ់ារមមណ៍ជានរចើន។ រ ៉នុសមលងឹនមើលយ៉៉ងជកចិ់តតនៅរ ៉បូឆាតលី់ កាណុងមយួឈុតតាមកញ្ចកន់នហាង ផគតផ់គង់
សំភារៈកីឡាឃវីដ ីចឆរគបរ់បនភទ រេូតោល់ប្តេម៉ឺាយអូ្នីរតូវបងខំអូ្សពកួនគនចញនដើមបនីៅទិញទឹកនមម  និងរកាសប្សបកនចៀម
នៅហាងបោទ ប។់ កនុងហាង របាបន់លងសំរាបន់វទគូេគុមបូល និងនចប ពកួនគានជបួន្េវដ ចច និងលី ចចានប់្ដលកំពុងទិញ 
ឧបករណ៍នធវើឲ្យទទឹកដអ៏្សាច រយរបស់ដុកទរ័េវីលីាសទរ័ និងការំជួចគាម នកំនៅ ជានរចើន នេើយនៅកនុងហាងលករ់បស់នឡឡុងតូច
មយួប្ដលនោរនពញនៅនាយចងាឹះនវទមនតាក់ៗ  ជញ្ជ ីងរងគីរនងគើនធវើពីទងប់្ដង និងអាវខលកោស់ៗរគបដណឋ បន់ាយសាន មរបោក ់ពកួ
នគាននឃើញនពឿរសីុ កំពុងប្តជកចិ់តតយ៉៉ងខ្លល ងំនលើនសៀវនៅតូចមយួប្ដលគរួឲ្យធុញរោនម់ានចំនងនជើងថា របធ្ននសិសសប្ដលមាន
អំ្ណ្ដច។ 
 - ការសិកោមយួរបស់សិសសចបងកនុងសាោេុកវ៉ាត និងមុខរររបស់ពកួនគបនតបោទ បន់ទៀត- រ ៉នុានអានឮៗពីរកបខ្លង
នរកាយ។ - សាឋ បន់ៅគរួឲ្យោបអ់ារមមណ៍ប្ដរ... 
 - នចញឲ្យឆាង ញនៅ- នពឿរសីុនិយ៉យោងំគំនរាះគំនរ ើយ។ 
 - ពិតណ្ដស់ វាមានមេចិឆតាខ្លល ងំណ្ដស់ នពឿរសីុ វាាននរៀបចំគំនរាងការរចួអ្ស់នៅនេើយ...វាចងន់ធវើជារដឌម្នតីរកសួងនវទ
មនត...- រ ៉នុរាបន់េរ ីនិងេម៉ឺាយអូ្នីសាង ត់ៗ នៅនពលពកួនគោកនចញពីនពឿរសីុ។ 
 មយួនម៉ាងនរកាយមក ពកួនគាននដើរសំនៅនៅហាល រសី និងបលត។់ មានប្តពកួនគប៉ុនណ្ដោ ះប្ដលនធវើដំនណើ រនៅហាងលក់
នសៀវនៅ។ នពលប្ដលពកួនគជិតនៅដល់ទីនោះ ពកួនគាននឃើញយ៉៉ងភាញ កន់ផាើលនូវេវូងមនុសសដធំ៏កំពុងរបនរជៀតគាន នៅខ្លងនរៅ
ោវ រនដើមបពីាយ៉មចូលនៅកនុង។ មូលនេតុនននរឿងននះគឺមានការរបកាសជាសាធ្នរណៈនាយោញបាដធំ៏មយួកាតត់ាមបងាួចខ្លង
នលើជានរចើន៖ 

ហ្គីលដឺរយ័ ឡក់ហាត 

នឹងចុះហ្តថលលខាលលើល ៀវលៅ វយ័ជីវប្រវតតិររ ់គាត់ 

លវទមនតននខ្ញ ុំ  

នងៃលនះពីល ោ៉ ង ១២:៣០ - ៤:៣០ ល្ងៃ ច 

 
 - ពកួនយើងរាកដជាអាចជបួគាត!់- េម៉ឺាយអូ្នីបនលឺសំនឡងប្ញ៉តៗ។ - ខញុ ំចងម់ាននយ័ថា គាតា់នសរនសរនសទើរប្តរគប់
នសៀវនៅកនុងបញ្ជ ីនសៀវនៅសាោនៅនេើយ! 
 េវូងមនុសសនោះហាកដូ់ចជារតូវាននរៀបចំជាជរួ ប្ដលភាគនរចើនបំផុតនននវទគូោងំនោះមានអាយុរបប្េល អ្នករសី វសីលី។ 
នវទគូប្ដលនមើលនៅគរួឲ្យរខំ្លនមាន កា់នឈរនៅនកៀកោវ រ និយ៉យថា៖ 
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 - សូមនសងៀមសាង ត ់សូម្សតីោងំឡាយ...កំុរញុគាន  មាន...កំុរបកាននឹ់ងនសៀវនៅោងំនោះអី្ ឥឡូវននះ... 
 នេរ ី រ ៉នុ និងេម៉ឺាយអូ្នីានរបនរជៀតចូលនៅខ្លងកនុង។ ជរួដប៏្វងមយួាននាលចូលនៅតាមនរកាយហាងប្ដលជាកប្នលង
ប្ដលេគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាតកំពុងចុះេតថនលខ្លនលើនសៀវនៅរបស់គាត។់ ពកួនគមាន ក់ៗ ានកញ្ឆកយ់កនសៀវនៅ ការរបយុទធជាមយួ
នឹងនខ្លម ចប្បន៊សហី នេើយលួចចូលតាមជរួសាង ត់ៗ នៅកប្នលងប្ដលសមាជិករគួសារវសីលីឯនទៀតកំពុងឈរជាមយួនោក និងនោករសី
ន្េគនជឺរ។ 
 - អូ្ ពកួឯងនៅទីននះនទ លា- នោករសីវសីលីនិយ៉យ។ គាតប់នលឺសំនឡងនសទើរប្តមនិដកដនងហើម និងអ្ប្ងាលតិចៗនលើសករ់បស់
គាត។់ - ពកួនយើងនឹងអាចជបួគាតន់ៅនពលបនតិចនទៀតននះ... 
 េគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាតនដើរមកយតឺៗកាតេ់វូងមនុសស ានអ្ងគុយនៅឯតុមយួពទ័ធជំុវញិនៅនាយរបូភាពធំៗននមុខរបស់
គាតផ់្លទ ល់ប្ដលកំពុងមចិប្ភនក និងបនញ្ចញពនលឺសសាញ ញនចញពីនធមញសរបស់គាតយ៉់៉ងគរួឲ្យោកោ់ញនៅកានេ់វូងមនុសស។ នោក
ឡកហ់ាតពិតនៅខ្លងនរៅនសលៀករ ៉បូននផ្លា  បំនភលចមនិាន ពណ៌នខៀវប្ដលពិតជារតូវគាន នឹងពណ៌ប្ភនករបស់គាត។់ មកួនវទគូរសួចរបស់
គាតរ់តូវានបំោកន់ៅរតងក់ប្នលងដោ៏កោ់ញមយួនៅនលើសករ់ញួដូចទឹករលករបស់គាត។់ 
 បុរសនឆវឆាវោបមាន កកំ់ពុងឈរនផាៀងថតរបូនាយនរបើម៉ាសីុនថតរបូពណ៌នមម ធំមយួ ប្ដលបនញ្ចញប្ផសងពណ៌សាវ យេុយ
មកជាមយួពនលឺប្ចងោងំ។ 
 - នជៀសនចញពីទីនោះ- គាតនិ់យ៉យោងំកំេងឹនៅរ ៉នុ រចួរតឡបន់ៅថតរបូថមីមយួនទៀត។ - ននះគឺសំរាបក់ាប្សត
សារពត័ម៌ានរបោនំថងសំរាបន់វទគូ។ 
 - អ្ញ្ច ឹងវាយ៉៉ងនមច៉- រ ៉នុនិយ៉យ វាដុសនជើងរបស់វាប្ដលជាងថតរបូនោះាននដើរជាន។់ 
 េគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាតានឮវា។ គាតរ់កនមើល។ គាតា់ននឃើញរ ៉នុ..នេើយបោទ បម់កនឃើញនេរ។ី គាតសំ់ឡក។់ បោទ ប់
មកគាតក់ន៏រកាកឈរប្ភលត រចួប្រសកយ៉៉ងភាញ កន់ផាើល៖ 
 - វាមនិអាចជានេរ ីនផ្លតធរ័នទ ប្មននទ? 
 េវូងមនុសសានប្បកនចញនេើយខសបឹនខសៀវគាន យ៉៉ងភាញ កន់ផាើល។ ឡកហ់ាតេកសំ់នៅនៅោបន់ដរបស់នេរ ី នេើយោញវា
នៅខ្លងមុខ។ េវូងមនុសសានទះនដអ្បអ្រសាទរ។ មុខរបស់នេរនីឡើងរកេមនពលឡកហ់ាតោបរ់ោកន់ដរបស់វា ប្បរនៅជាងថត
របូប្ដលកំពុងចុចម៉ាសីុនថតឮសូររកឹកយ៉៉ងរេ័សនាយមានប្ផសងខមួលខ្លម ញ់រសាតន់ៅនលើរគួសារវសីលី។ 
 - ញញឹមនអាយរសស់ណ៎្ដ នេរ-ី ឡកហ់ាតនិយ៉យតាមរយៈនធមញដភ៏លបឺ្ចងោងំរបស់គាត។់ - ោងំអ្ស់គាន  ឯងនិងខញុ ំសថិត
នៅនលើរកបមុខដសំ៏ខ្លន។់ 
 នៅនពលគាតឈ់បក់ានន់ដរបស់នេរ ី នេរពិីាកនឹងកំនរ ើករមាមនដរបស់វាខ្លល ងំណ្ដស់។ វាពាយ៉មនដើរសំនៅរតលបន់ៅវសីលី
វញិ ប៉ុប្នតឡកហ់ាតនលើកនដមាខ ងាកន់លើសាម របស់វាោងំពីរ នេើយនរកៀកវាយ៉៉ងជាបនឹ់ងខលួនគាត។់ 
 - សុភាពោរ ីនិងសុភាពបុរសោងំឡាយ- គាតនិ់យ៉យឮៗ និងរគវនីដឲ្យនសងៀមសាង ត។់ - ឱកាសអ្វីកពិ៏នសសនមលះ៉! ឱកាស
ដល៏ាឥតនខ្លច ះសំរាបខ់ញុ ំនដើមបនីធវើការរបកាសបនតិច ប្ដលខញុ ំានអ្ងគុយរងោ់អំ្ស់យូរមកនេើយ! 
 - នៅនពលប្ដលនកមងរបុសនេរនីនះានឈាននជើងចូលកនុងហាងហាល រសី និងបលតន់ៅនថងននះ វារគានប់្តចងម់កទិញនសៀវនៅ
សវ័យជីវរបវតតិរបស់ខញុ ំប្តប៉ុនណ្ដោ ះ...ប្ដលខញុ ំគរួប្តរកីរាយនឹងរបគល់ឲ្យវាឥឡូវននះ នាយមនិាចប់ងន់ថល...- េវូងមនុសសានអ្បអ្រ
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សាទរមឋងនទៀត - វាមនិគិតថា- ឡកហ់ាតបនត រចួោបអ់្រងួននេរបី្ដលនធវើឲ្យប្វន៉តារបស់វារអិ្លធ្នល កម់កដល់ចុងរចមុះរបស់វា - កនុង
នពលដខ៏លីកនថុចញុ៉ចននះ វានឹងទទលួាននូវអ្វីប្ដលនលើសលបជ់ាងនសៀវនៅ នវទមនតននខញុ ំ របស់ខញុ ំនៅនទៀត។ តាមការពិត វានិងមតិត
នៅសាោរបស់វានឹងទទលួាននសៀវនៅនវទមនតននខញុ ំចាបន់ដើមប្តមឋង។ ាទ សុភាពោរ ី និងសុភាពបុរសោងំឡាយ ខញុ ំមាន
នសចកឋីរកីរាយនិងនមាទនៈនរកប្លងកនុងការរបកាសថា នៅប្ខកញ្ញដ ននះ ខញុ ំនឹងរតូវនៅបំនពញការររជារគូការោររបឆាងំនឹងមនតអាគម
ងងឹតនៅសាោេុកវ៉ាតនេើយ! 
 េវូងមនុសសរកីរាយ និងទះនដ នេើយនេរដឹីងខលួនថា វាកំពុងរតូវានបរហ ញខលួនជាមយួនឹងការររោងំមូលរបស់េគីលដឺរយ័ 
ឡកហ់ាតនេើយ។ នាយដំនណើ រនរទតនរោតតិចៗ នរកាមទំងនរ់បស់ពកួនគោងំនោះ វាានរកផលូវនចញពីការយកចិតតទុកាករ់បស់
អ្នកកាប្សតនៅចុងននបនទបប់្ដលជីននីកំពុងឈរប្កបរថាល ងថមីរបស់ោង។ 
 - ោងយកនសៀវនៅោងំននះនៅ- នេរនិីយ៉យរេុមឹៗនៅោង វាានាកន់សៀវនៅចូលនៅកនុងថាល ងនោះ។ - ខញុ ំនឹងទិញ
នាយខលួនឯង... 
 - ខញុ ំភាន ល់ថាឯងចូលចិតតប្បបនោះ ប្មននទ នផ្លតធរ័?- សំនឡងមយួបនលឺនឡើងប្ដលនេរមីនិពិាកកនុងការចំណ្ដំនោះនទ។ វា
តំរងខ់លួននេើយមករបឈមមុខនឹងរាកូ នមលេវ័យប្ដលកំពុងបនញ្ចញសាន មញញឺមប្បកមាករ់យជាធមមតារបស់វា។ 
 - នេរ ី នផ្លតធរ័ដល៏បលីាញ- នមលេវ័យនិយ៉យ។ - មនិអាចចូលសូមបបី្តកនុងហាងលកន់សៀវនៅមយួនបើគាម នការថតរបូ
ាកទំ់ពរ័មុខនោះនទ។ 
 - នចញឲ្យឆាង យពីគាតន់ៅ គាតម់និប្មនចងន់ធវើនរឿងោងំអ្ស់នោះនទ!- ជីននីនិយ៉យ។ វាជានលើកដំបូងនេើយប្ដលោង
និយ៉យនៅពីមុខនេរ។ី ោងនមើលោងំខឹងយ៉៉ងខ្លល ងំចំនោះនមលេវ័យ។ 
 - នផ្លតធរ័ ឯងមានមតិតរសីខលួនឯងនៅនេើយ!- នមលេវ័យនិយ៉យបងាូស។ ជីននីប្របជារកេមមុខនៅនពលរ ៉នុ និង
េម៉ឺាយអូ្នីប្វកផលូវចូលមក ោងំពីរោកន់ាយមានកានគំ់នរនសៀវនៅរបស់នោកឡកហ់ាត។ 
 - អូ្! គឺឯង- រ ៉នុនិយ៉យ សំឡងឹនមើលនៅនមលេវ័យចំនពលកំពុងប្តមានអ្វីមនិរសួលនៅនឹងាតប្សបកនជើងរបស់វា។ - 
នយើងភាន ល់ថាឯងភាញ កន់ផាើលណ្ដស់ប្ដលាននឃើញនេរនីៅទីននះ ហ៎ា? 
 - មនិភាញ កន់ផាើលដូចប្ដលខញុ ំនឃើញនៅកនុងហាងតូចមយួនោះនទ វសីលី- នមលេវ័យតបនៅវញិយ៉៉ងនលឿន។ - ខញុ ំគិតថាឪពុក
មាឋ យរបស់ឯងនឹងរតូវអ្តឃ់ាល នរយៈនពលមយួប្ខនដើមបចំីោយនរចើននលើរបស់ោងំនោះ។ 
 រ ៉នុប្របជាមុខរកេមដូចជីននីប្ដរ។ វាទំោកន់សៀវនៅរបស់វាចូលកនុងថាល ងប្ដរ នេើយសំឡកន់មលេវ័យ ប៉ុប្នតនេរ ី និង
េម៉ឺាយអូ្នីានកញ្ឆកោ់ញអាវររពីនរកាយខនងវា។ 
 - រ ៉នុ!- នោកវសីលីនិយ៉យ សទុះនចញមកជាមយួន្េវដ និងចច - នតើឯងកំពុងនធវើអី្េនឹង? វាមនិសមនទនៅទីននះ នតាះនចញ
នៅនរៅ។ 
 - នមច៉នេើយ...អ្ស៍សឺ វសីលី។ 
 នោះគឺនោកនមលេវ័យ។ គាតឈ់រនាយាកន់ដនលើសាម របស់រាកូ បនញ្ចញសាន មញញឹមចំអ្កកនុងកាយវកិារប្តមយួ។ 
 - លូសីុស- នោកវសីលីនិយ៉យ រចួងកក់ាលោងំមនិនពញចិតត។  
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- ខញុ ំឮថានោករវល់ណ្ដស់នៅរកសួង- នោកនមលេវ័យនិយ៉យ។ -ការវាយឆមកអ់្ស់ោងំនោះ...ខញុ ំសងឃមឹថាពកួនគនឹងឲ្យ
លុយនោកនរចើនចំនោះការររបប្នថមនម៉ាង មនិថាអ្ញ្ច ឹងរ?ឺ 

គាតា់នលូកនដចូលនៅកនុងថាល ងរបស់ជីននី នេើយយកនចញពីកនុងចំនោមនសៀវនៅរនោងៗរបស់ឡកហ់ាតនូវនសៀវនៅដ៏
ោស់នមើលមនិយល់មយួកាលមានចំណងនជើងថា ការប្ណោកំំរតិទីមយួអំ្ពីមុខវជិាជ និមមតិកមម។ 

- មនិពិតនោះនទ- គាតនិ់យ៉យ។ - សមាល ញ់ នតើានរបនយ៉ជនអ៍្វីនៅ កនុងការនធវើជាភាពអាម៉ាស់ដល់នឈាម ះនវទគូរបសិននបើ
នគមនិោងំបងន់ថលឲ្យនោកខពស់ផងេនឹង? 

នោកវសីលីប្របជាមុខរកេមខ្លល ងំជាងរ ៉នុ រជីឺននីនៅនទៀត។ 
- ពកួនយើងមានគំនិតខុសពីគាន ចំនោះអ្វីប្ដលនធវើឲ្យអាម៉ាស់ដល់នឈាម ះនវទគូ នមលេវ័យ- គាតនិ់យ៉យ។ 
- ចាស់ណ្ដស់- នោកនមលេវ័យនិយ៉យ ប្ភនកសនរពៀតរបស់គាតប់្បរសំឡឹងនៅនោក និងនោករសីន្េគនជឺរប្ដលកំពុង

នមើលមកោងំរពួយារមភ។ - រកុមេុ៊នប្ដលនោករគបរ់គងនោះ វសីលី....នេើយខញុ ំគិតថារគួសាររបស់នោកអាចនឹងធ្នល កចុ់ះដុនាប
មនិខ្លន... 

មានសំនឡងនោេៈមយួធ្នល កឮ់សូរកឍុក ខណៈនពលប្ដលថាល ងរបស់ជីននីកំពុងនហាះ។ នោកវសីលីានរញុខលួនគាតន់ៅបុក
នោកនមលេវ័យ ផឋួលគាតឲ់្យដលួផ្លង រនរកាយចូលនៅកនុងនធនើរនសៀវនៅមយួ។ នសៀវនៅោកយាលីធងន់ៗ ជានរចើនកាលានធ្នល កចុ់ះឮ
សូរយ៉៉ងខ្លល ងំមកនលើកាលរបស់ពកួនគោងំអ្ស់គាន ។ មានសំប្រកមយួបនលឺនឡើង - វាយគាតន់ៅ ា៉!- ពីន្េវដ និងចច។ នោករសី
វសីលីប្រសកខ្លល ងំៗ៖ 

- នទ អ្ស៍សឺ នទ! 
េវូងមនុសសរតរ់បនសចរបសាចសំនៅនៅខ្លងនរកាយ បុកនធនើរអ្ស់ជានរចើនប្ថមនទៀត។ 
- សុភាពបុរស សូម...សូម!- អ្នកជំនយួការហាងានប្រសក នេើយនរកាយមក ឮខ្លល ងំប្តមឋង - បញ្ឈបភ់ាល ម សុភាពបុរស

នៅទីនោះ រតូវបញ្ឈបភ់ាល ម... 
ហា្េគីដាននដើរកាតន់លើនសៀវនៅដន៏រចើនសំនៅនៅរកពកួនគ។ ភាល មៗនោះ គាតា់នោញនោកវសីលី និងនមលេវ័យនចញពី

គាន ។ នោកវសីលីានាចប់បូរមាត ់ និងនោកនមលេវ័យរតូវានវាយចំប្ភនកនាយនសៀវនៅ សពវវចោធិបាយអំ្ពីឧបករណ៍នរបើ
រាស់ មយួកាល។ គាតន់ៅប្តកានន់សៀវនៅ និមមតិកមម ដោ៏ស់របស់ជីននី។ គាតា់នេុចវានៅឲ្យោងវញិ...វាគឺជារបស់លាបំផុត
ប្ដលឪពុករបស់ោងអាចផឋល់ឲ្យោងាន... 

នាយនរ ើបំរះនចញពីការោបរ់បស់ហា្េគីដ គាតា់នបកន់ដនៅរាកូ នេើយនចញពីហាងយ៉៉ងនលឿន។ 
- នោកគរួប្តកំុរវល់នឹងនគអី្ អ្ស៍សឺ- ហា្េគីដនិយ៉យ នសទើរប្តនលើកនោកវសីលីនឡើងនលើនៅនពលគាតោ់ញតរមងរ់ ៉បូរបស់

គាត។់ - អ្នករាល់គាន ដឹងថារគួសារនោះោងំមូលមាននឈាម ះសាុយរលួយណ្ដស់។ នមលេវ័យគាម នយករតនចៀកសាឋ បន់ទ។ ឈាមជរ័
អារកកគឺ់វាអ្ញ្ច ឹងនេើយ។ ឥឡូវឆាបន់ឡើង...នតាះនចញពីទីននះ។ 

ជំនយួការហាងនោះសំឡងឹនមើលហាកដូ់ចជាចងឃ់ាតព់កួនគមនិឲ្យនចញនៅ ប៉ុប្នតគាតរ់គានប់្តនដើរមកជិតចនងាះរបស់
ហា្េគីដ នេើយកប៏្របគំនិតវញិភាល ម។ ពកួនគនធវើដំនណើ រយ៉៉ងរបញ៉បន់លើផលូវ រគួសារន្េគនជឺរភយ័ញ័រ ឯនោករសីវសីលីមានកំេងឹ
យ៉៉ងខ្លល ងំនៅកនុងខលួនគាត។់ 
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- ជាឧោេរណ៍លាមយួទុកឲ្យកូនរបស់បង...ការវាយតបគ់ាន នៅទីសាធ្នរណៈ...អ្វីប្ដលឡកហ់ាតនឹងគិតនោះគឺ... 
- គាតរ់កីរាយនទ- ន្េវដនិយ៉យ។ - នតើម៉ាកម់និឮគាតនិ់យ៉យនពលនយើងកំពុងនដើរនចញនទរ?ឺ គាតា់នកំពុងសួរបុរសមាន ក់

ប្ដលមកពីសារពតម៌ានរបោនំថងសំរាបន់វទគូថា នតើគាតអ់ាចនឹងសរនសរពីការវាយគាន ននះចូលកនុងរាយរបស់គាតា់នរនឺទ...រចួផោយ
វាជាសាធ្នរណៈនៅ។ 

ប៉ុប្នតនោះគឺជារកុមមនិអ្ស់ចិតតមយួ ប្ដលាននធវើដំនណើ ររតលបន់ៅកប្នលងឡច្រា នវញិនៅ លីគី កូលរដុន។ នេរ ីវសីលី និង
អី្វ៉ានរ់បស់ពកួនគោងំអ្ស់នឹងរតូវនធវើដំនណើ ររតលបន់ៅ ប៊ូរ ៉ ូ វញិ នាយនរបើនមៅភលូ។ ពកួនគាននិយ៉យោរគួសារន្េគនជឺរ ប្ដល
កំពុងោកនចញពីនតៀមនៅផលូវពកួនោកិយវញិនៅមាខ ងនទៀត។ នោកវសីលីោបន់ផឋើមសួរពកួនគពីដំនណើ រការននចំណតរថយនត ប៉ុប្នតពកួ
នគរតូវបញ្ឈបយ៉់៉ងនលឿន នពលនឃើញមុខរបស់នោករសីវសីលី។ 

នេរនីាះប្វន៉តាវានចញ នេើយាកយ៉់៉ងថនមៗចូលនៅកនុងនហានៅ៉របស់វាមុននពលវានរបើនមៅភលូ។ ពិតជាមនិប្មនជាមនធា-
ាយនធវើដំននើរ ប្ដលវានពញចិតតនោះនទ។ 
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 ចុងបញ្ចបន់នវសិ្សមកាលរដូវក្ដឋ បានមកដល់ឆាបក់្ពកក្ ើយសំ្រាបក់្ រ។ី វាបានទនទឹងរងច់ាកំ្ដើមបកី្ៅ សាលា ុកវ៉ាត វញិ
មមន ប៉ុមនែរយៈក្ពលប៉ុន្មា នមែរបស់្វាក្ៅប៊ូរ ៉គឺូជាក្ពលដរ៏កីរាយបំផុតននជីវតិរបស់្វា។ វាពិបាកកនុងការមនិច្ចមនននឹងរ ៉នុក្ពលវាបាន
គិតក្ៅដល់ច្គួសារក្ ើស្លី និងរក្បៀបននការសាា គមនម៍ដលវាគិតថា នឹងក្កើតក្ ើងក្លើកក្ច្កាយក្ពលវាច្តលបក់្ៅក្ៅវថីិច្បាយក្វដ 
ច្ាយវញិ។ 
 ក្ៅលាង ចចុងក្ច្កាយរបស់្ពកួក្គ ក្លាកច្សី្វសី្លីបានក្ច្បើសិ្លបជ៍បជ់ាអាហារក្ពលលាង ចដអ៏ធិកអធមមយួមដលរមួមានទាងំ
របស់្ទាងំអស់្មដលក្ រចូីលចិតែ និងចុងក្ច្កាយគឺនំប៊រ័សីុ្រ ៉មូដលក្ធាើឲ្យច្ស្កទឹ់កមាតម់យួចាន។ ក្្ ាដ និងចចបានបញ្ចបក់្ៅក្ពល
លាង ចក្ន្មះក្ាយការបង្ហា ញកាចំ្ជួច ាីលីបាស្ទរ័។ ពកួក្គតុបមតងផទះបាយក្ាយផ្កា យពណ៌ច្ក ម និងក្ែៀវ ក្ាយក្លាតចុះក្ ើង
ពីក្លើពិតានក្ៅជញ្ជជ ំង យ៉៉ងក្ហាចណាស់្អស់្មយួក្ម៉ាងកនលះ។ ក្ច្កាយមក ដល់ក្ពលផឹកទឹកសូ្កូឡាក្ដឋ មយួមពងធំចុងក្ច្កាយ 
ក្ ើយចូលក្គង។ 
 វាចំន្មយក្ពលយូរក្ដើមបចីាបក់្ផឋើមចូលដល់ច្ពឹកបន្មទ ប។់ ពកួក្គបានក្ច្កាកក្ៅក្ពលច្ពះអាទិតយរះ ប៉ុមនែមនិដឹងជាយ៉៉ងក្មច៉
ក្ទ ពកួក្គហាកដូ់ចជាក្ៅមានកិចចការក្ច្ចើនច្តូវក្ធាើក្ទៀត។ អនកច្សី្វសី្លីបានស្ទុះក្ៅរកក្ច្សាមក្ជើង និងសាល បប៉ាកាមដលបានក្ច្តៀមទុក
ទាងំអារមាណ៍មនិលអ ពកួក្គបានរតប់ះ៉គ្នន ក្ៅក្លើជក្ណឋើ រ ទាងំមានស្ក្មលៀកបំពាកម់និទានច់្តឹមច្តូវ និងនំបុង័អាងំបនែិចក្ៅកនុងនដរបស់្
ពកួក្គ ក្ ើយក្លាកវសី្លីក្ស្ទើរមតបាកក់ ក្ាយដលួក្លើមានវ់ក្ងាងផលូវមយួកាល ក្ពលគ្នតក់្ដើរកាតទី់ធ្លល យរួវ៉ាលិស្របស់្ជីននីក្ៅាក់
ឡាន។ 
 ក្ រមីនិយល់ក្សាះថាក្តើមនុស្សច្បាបីំន្មក ់ វ៉ាលិស្ច្បាមំយួធំៗ ទីទុយពីរកាល និងស្តាកណឋុ រមយួកាលអាចនឹងស្ម 
លាមចូលក្ៅកនុងឡាន  ាត មអង៊ក្គលៀ បានយ៉៉ងដូចក្មឋចក្ន្មះក្ទ។ ពិតណាស់្ វាបានប៉ានស់ាា នក្ាយមនិគិតទាងំរបស់្របរពិក្ស្ស្
ជាក្ច្ចើនក្ទៀតមដលក្លាកវសី្លីបានបមនែមក្ទៀតក្ន្មះក្ទ។ 

 - កំុនិយ៉យច្បាបមូ់លីអី- គ្នតែ់សបឹាកក់្ រ ី ក្ពលក្បើកឃ្លុបឡានខាងក្ច្កាយ ក្ ើយបង្ហា ញថាក្តើឡានច្តូវបានពច្ងីក
ក្ាយក្ច្បើក្វទមនែតាមរក្បៀបណា ក្ដើមបឲី្យវ៉ាលិស្ទាងំក្ន្មះអាចាកប់ានយ៉៉ងច្ស្ួល។ 
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 ចុងក្ច្កាយពកួក្គទាងំអស់្បានស្ែិតក្ៅកនុងឡាន ក្លាកច្សី្វសី្លីក្មើលក្ៅក្ដអីខាងក្ច្កាយ មដលក្ រ ី រ ៉នុ ក្្ ាដ ចច និង
ក្ពឿរសីុ្ទាងំអស់្គ្នន កំពុងអងគុយយ៉៉ងច្ស្ួលបនែបន្មទ បគ់្នន  ក្ ើយគ្នតនិ់យ៉យថា៖ 
 - ពកួក្លាកិយពិតជាដឹងក្រឿងក្ច្ចើនជាងការមដលពកួក្យើងស្រក្ស្ើរក្ៅក្ទៀត មមនក្ទ?- គ្នត ់ និងជីននីចូលក្ៅអងគុយក្ៅ
ក្ដអីមុែមដលច្តូវបានទាញ មដលវាក្មើលក្ៅដូចជាក្ដអីអងគុយក្ៅសួ្នចារអញ្ច ឹង។ - ែញុ ំចងម់ាននយ័ថា ឯងមនិដឹងក្ទថា វាគឺធំ
ទូលាយក្ពលក្មើលពីខាងក្ច្ដ មមនក្ទ? 
 ក្លាកវសី្លីបក្ញ្ឆ ះម៉ាសីុ្ន ក្ ើយពកួក្គបានក្ធាើដំក្ណើ រយតឺៗក្ចញពីទីធ្លល  ក្ រងី្ហកក្ច្កាយមបរក្ៅក្មើលផទះក្ន្មះជាក្លើកចុង
ក្ច្កាយ។ វាច្គ្ននម់តគិតថា វាអាចមកក្មើលផទះក្ន្មះបានមឋងក្ទៀតក្ពលពកួក្គច្តូវបកមកវញិ៖ ចចបានក្ភលចច្បអបក់ាចំ្ជួច
 ាីលីបាស្ទរ័របស់្វា។ ច្បានំ្មទីក្ច្កាយមក ពកួក្គច្តូវឈបឡ់ានក្ៅក្លើទីធ្លល ផទះមឋងក្ទៀត ក្ដើមបកី្អាយចចរតចូ់លក្ៅយកអំក្បាស្
ក្ហាះរបស់្វា។ ពកួក្គក្ធាើដំក្ណើ រជិតក្ៅផលូវថនល់ក្ៅក្ ើយ ក្ពលជីននីមច្ស្កយ៉៉ងខាល ងំថា ន្មងបានក្ភលចក្ស្ៀវក្ៅកំណតក់្ តុរបស់្
ន្មង។ ច្តឹមក្ពលមដលន្មងក្តាងចូលកនុងឡានវញិ ពកួក្គកំពុងយតឺក្ពលក្ច្ចើនណាស់្ ក្ ើយកំ ងឹកក៏ានម់តខាល ងំក្ ើងៗមដរ។ 
 ក្លាកវសី្លីក្មើលក្ៅន្ម ិកានដរបស់្គ្នត ់ក្ ើយក្មើលក្ៅច្បពនធរបស់្គ្នត។់ 
 - មូលី អូនសំ្ឡាញ់... 
 - ក្ទ អស៍្សឺ្។ 
 - គ្នា ននរណាមាន កអ់ាចក្ឃ្ើញក្ទ។ ច្គ្នបចុ់ចតូចមយួក្ៅទីក្នះ គឺជាឧបករណ៍បំបាងំកាយមយួមដលបងបានាក.់..ក្ន្មះវា
នឹងន្មកំ្យើងក្ ើងក្ៅក្លើអាកាស្...បន្មទ បម់ក ពកួក្យើងនឹងក្ហាះក្លើពពក។ ពកួក្យើងនឹងក្ៅដល់ទីក្ន្មះកនុងក្ពលដបន់្មទី ក្ ើយ
គ្នា នមក្ធោបាយណាមដលនវឆាល តជាងក្នះក្ទៀតក្ទ... 
 - អូនថាក្ទគឺក្ទក្ ើយ អស៍្សឺ្ មនិច្តូវក្ច្បើក្វទមនែទាងំកណាឋ លនថងច្តងអ់ញ្ច ឹងក្ន្មះក្ទ។ 
 ពកួក្គបានក្ៅសាែ នីយ ៍ ឃ្ញីច្កុស្ ក្ៅក្ម៉ាងដបម់ស្សិ្បច្បានំ្មទី។ ក្លាកវសី្លីរតឆ់លងផលូវយ៉៉ងក្លឿនក្ដើមបកី្ៅយករក្ទះរញុ
សំ្រាបា់កវ៉់ាលិស្របស់្ពកួក្គ ក្ ើយពកួក្គទាងំអស់្គ្នន បានច្បញាបចូ់លកនុងសាែ នីយក៍្ន្មះ។ 
 ក្ របីានជិះរថក្ភលើងក្លបឿនក្លឿនរបស់្សាលា ុកវ៉ាតកាលពីឆាន មុំន។ មានភាពរក្ញ៉រនញ៉បនែិចក្ដើមបចូីលក្ៅច្ចកផលូវច្បាបំនួ
បីភាគបនួ មដលមនិអាចក្មើលក្ឃ្ើញក្ាយមភនកពកួក្លាកិយបានក្ទ។ អាីមដលអន្កច្តូវក្ធាើគឺក្ដើរបុករបាងំដរ៏ងឹមាមំដលមចករវាងច្ចក
ផលូវក្លែច្បាបំនួនិងក្លែដប។់ វាមនិក្ធាើឲ្យឈអឺាីក្ទ ប៉ុមនែច្តូវក្ធាើវាក្ាយច្បុងច្បយត័នក្ទើបគ្នា នពកួក្លាកិយណាមាន កអ់ាចកតសំ់្គ្នល់
បានក្ពលអនកកំពុងរលាយបាតែ់លួន។ 
 - ក្ពឿរសីុ្ក្ៅមុនក្គ- អនកច្សី្វសី្លីនិយ៉យ គ្នតក់្មើលទាងំមនិច្ស្ួលចិតែក្ៅន្ម ិកាក្ៅខាងក្លើមដលបង្ហា ញថាពកួក្គមាន
ក្ពលច្តឹមមតច្បានំ្មទីប៉ុក្ណាោ ះក្ដើមបរីតចូ់លដូចធមាតាតាមរបាងំក្ន្មះ។ 
 ក្ពឿរសីុ្បានក្បាះជំហានយ៉៉ងសាា ហាបសំ់្ក្ៅក្ៅមុែ ក្ ើយករ៏លាយបាតក់្ៅ។ ក្លាកវសី្លីក្ៅបន្មទ ប ់ ក្្ ាដ និងចចក្ៅ
តាមក្ច្កាយ។ 
 - ែញុ ំនឹងន្មជីំននីក្ៅ ក្ ើយឯងទាងំពីរចូលក្ៅភាល មបន្មទ បពី់ពកួក្យើង- ក្លាកច្សី្វសី្លីច្បាបក់្ រ ី និងរ ៉នុ រចួកញ្ឆកន់ដជីននី 
ក្ ើយចូលក្ៅ។ មតមយួបច៉្បិចមភនកពកួក្គកក៏្ៅបាត។់ 
 - ក្តាះក្ៅជាមយួគ្នន  ក្យើងមានក្ពលមតមយួន្មទីប៉ុក្ណាោ ះ- រ ៉នុនិយ៉យក្ៅក្ រ។ី 
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 ក្ រចី្បាកដថាច្ទុងរបស់្ ុដីវកីច្តូវបានក្ស្ៀតចូលក្ៅក្លើវ៉ាលិស្របស់្វាក្ាយសុ្វតែិភាព ក្ ើយវាបានរញុរក្ទះរបស់្វាឲ្យចំ
មុែរបាងំក្ន្មះ។ វាមានទំនុកចិតែយ៉៉ងខាល ងំ ក្នះគឺមនិមមនក្ស្ទើរមតមនិមានសុ្វតែិភាពដូចការក្ច្បើក្មៅភលូក្ន្មះក្ទ។ ពកួក្គទាងំពីរបាន
បក្ង្ហអ នែលួនឲ្យទាបជាងដងរក្ទះរញុរបស់្ពកួក្គ ក្ ើយក្ដើរយ៉៉ងក្ជឿជាកសំ់្ក្ៅក្ៅរបាងំក្ន្មះក្ាយបក្ងាើនក្លបឿនច្ពមគ្នន ។ ស្ល់មតពីរ
បីជំហានក្ទៀតពីរបាងំ ពកួក្គបានរតបុ់កចូលក្ៅ ក្ ើយ... 
 ផ្កងំ 
 រក្ទះរញុទាងំពីរបានបុករបាងំក្ន្មះ ក្ ើយបានខាទ តមកវញិ។ វ៉ាលិស្របស់្រ ៉នុច្ជុះធ្លល កម់កឮយ៉៉ងខាល ងំ ក្ របីានបុកដលួច្តូវ
ក្ជើង ក្ ើយច្ទុងរបស់្ ុដីវកីបានខាទ តក្ៅក្លើកំរាលឥដឌដភ៏លរឺក្លាងរចួវាបានរក្មៀលក្ៅឆាង យ វាមច្ស្កយ៉៉ងឮក្ាយកំ ងឹ។ មនុស្ស
មាន មដលក្ៅជំុវញិពកួក្គបានស្មលងឹក្មើល ក្ ើយស្នែិសុ្ែមាន កក់្ៅមកបរក្ន្មះបានមច្ស្ក៖ 
 - ក្តើពកួឯងកំពុងក្ធាើស្អីឆាួតៗ នឹង? 
 - ទបរ់ក្ទះមនិជាប-់ ក្ រនិីយ៉យទាងំដងាក។់ វាក្អាបឆអឹងជំនីររបស់្វាក្ពលក្ច្កាកក្ ើង។ រ ៉នុរតក់្ៅក្រ ើស្យក ុដីវកី បក្ងាើត
នូវទស្សនីយភាពមយួបងាឲ្យមានការែសបឹក្ែសៀវគ្នន ពីសំ្ន្មកម់ហាជនទាកទ់ងនឹងភាពក្ោរក្ៅចំក្ពាះស្តា។ 
 - ក្ តុអាីបានជាក្យើងមនិអាចឆលងកាតប់ាន?- ក្ រនិីយ៉យតិចៗក្ៅរ ៉នុ។ 
 - ែញុ ំមនិដឹងក្ទ... 
 រ ៉នុបានច្កក្ កក្មើលជំុវញិទាងំកំ ងឹ។ មនុស្សមដលចងដឹ់ងក្រឿងដបពី់រន្មកក់្ៅមតក្មើលពកួក្គ។ 
 - ពកួក្យើងនឹងែករថក្ភលើងក្ ើយ- រ ៉នុែសបឹ។ - ែញុ ំមនិយល់ក្ទថាក្ តុអាីបានជាច្ចកចូលច្តូវបានបិទក្ាយឯងៗដូក្ចនះ... 
 ក្ រកី្មើលក្ៅន្ម ិកាយកសជាមយួនឹងអារមាណ៍មនិច្ស្ួលកនុងច្កពះរបស់្វា។ ដបវ់និ្មទី...ច្បាបំនួវនិ្មទី... 
 វាបានរញុរក្ទះរបស់្វាក្ៅមុែក្ាយច្បុងច្បយត័ន រ ូតទាល់មតក្ៅដល់ទល់នឹងរបាងំក្ន្មះ ក្ ើយរញុយ៉៉ងខាល ងំអស់្ពី
លទធភាពរបស់្វា។ ក្លា ៈក្ន្មះក្ៅមតរងឹមាដំមដល។ 
 បីវនិ្មទី...ពីរវនិ្មទី...មយួវនិ្មទី... 
 - វា សួ្ក្ពលក្ ើយ- រ ៉នុនិយ៉យក្ាយសំ្ក្ ងតកស់្លុត។ - រថក្ភលើងបានក្ចញក្ ើយ។ ក្តើក្ធាើយ៉៉ងក្មច៉ក្ៅក្បើប៉ានិងម៉ាក់
មនិអាចច្តលបម់ករកពកួក្យើងវញិក្ន្មះ? ក្តើឯងមានលុយពកួក្លាកិយែលះក្ទ? 
 ក្ រកី្ស្ើចទាងំអស់្កមាល ងំ។ - ច្គួសារក្ ើស្លីមនិបានឲ្យលុយែញុ ំាកក់្ហាក្៉៉អស់្ច្បាមំយួឆាន មំកក្ ើយ។ 
 រ ៉នុផអឹបច្តក្ចៀកវាក្ៅនឹងរបាងំច្តជាកក់្ន្មះ។ 
 - មនិអាចឮអាីក្សាះ- វានិយ៉យទាងំច្ពួយបារមភ។ - ក្តើពកួក្យើងគិតក្ធាើអាីក្ៅ? ែញុ ំមនិដឹងថាក្តើវានឹងចំន្មយក្ពលយូរប៉ុណាោ
ក្ដើមបឲី្យម៉ាក ់និងប៉ាច្តលបម់ករកពកួក្យើងវញិក្ន្មះក្ទ។ 
 ពកួក្គច្កក្ កក្មើលជំុវញិ។ មនុស្សមាន ក្ៅមតក្មើលពកួវា ជាពិក្ស្ស្កក៏្ច្ពាះមត ុដីវកីបនែបនលឺសំ្ក្ ងងឺតៗ។ 
 - ែញុ ំគិតថាពកួក្យើងគរួមតក្ៅចាជិំះឡានវញិលអជាង- ក្ រនិីយ៉យ។ - ពកួក្យើងកំពុងទាកទ់ាញការចាបអ់ារមាណ៍ក្ច្ចើនក្ពក
ក្ ើយ... 
 - ក្ រ!ី- រ ៉នុនិយ៉យ មភនករបស់្វាបង្ហា ញភាពរកីរាយ។ - ឡានក្ន្មះ! 
 - វាយ៉៉ងក្មច៉? 
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 - ពកួក្យើងអាចជិះឡានក្ហាះក្ៅសាលា ុកវ៉ាតបានណា! 
 - ប៉ុមនែែញុ ំគិតថា... 
 - ពកួក្យើងអស់្ផលូវក្ ើយ មមនក្ទ? ក្ ើយពកួក្យើងច្តូវការក្ៅដល់សាលាក្រៀន មមនក្ទ? ក្ ើយច្បសិ្នក្បើវាគឺជាក្រឿងបន្មទ ន់
មយួពិតមមនក្ន្មះ កក៏្វទគូក្ច្កាមអាយុច្តូវបានអនុញ្ជដ តឲ្យក្ច្បើក្វទមនែបានមដរ មាច្តាទីដបច់្បាបំនួ កនុងលកខែណឍ ហាមោត ់ប់ៗ ស្អី
ក្គក្ន្មះ... 
 ក្ រកំីពុងមតមានអារមាណ៍ភយ័ខាល ចកម៏ច្បជារកីរាយវញិភាល មៗ។ 
 - ក្តើឯងអាចបក្ង្ហា ះឡានក្ន្មះបានក្ទ? 
 - គ្នា នបញ្ជា ក្ទ- រ ៉នុនិយ៉យ បងាិលរក្ទះរបស់្វាមបរក្ៅច្ចកក្ចញវញិ។ - ឆាបក់្ ើង ក្តាះក្យើងក្ៅ! ច្បសិ្នក្បើក្យើងច្បញាប់
ក្ៅ ក្យើងអាចនឹងក្ៅតាមទានរ់ថក្ភលើងក្លបឿនរបស់្សាលា ុកវ៉ាត។ 
 រចួក្ ើយពកួក្គកក៏្ដើរក្ាយរងឹបឹុងកាត ់ាូងពកួក្លាកិយមដលចងដឹ់ងក្រឿងទាងំក្ន្មះ ក្ចញពីសាែ នីយ ៍ ក្ ើយច្តលបក់្ៅតាម
ផលូវមាខ ងក្ទៀតមដលឡាន  ាត មអង៊ក្គលៀ ដច៏ាស់្ច្តូវបានយកក្ៅចត។ 
 រ ៉នុបានក្បើកក្សាឃ្លុបាកឥ់វ៉ានដ់ធំ៏ក្ច្ៅ ក្ាយក្ច្បើចងាឹះក្វទមនែក្គ្នះពីក្លើ។ ពកួក្គបានក្លើកវ៉ាលិស្របស់្ពកួក្គាកចូ់ល
ក្ៅកនុង និងាក ុ់ដីវកីក្ៅកមនលងអងគុយខាងក្ច្កាយ ក្ ើយពកួក្គចូលក្ៅអងគុយខាងមុែ។ 
 - ក្មើលក្ៅគ្នា ននរណាមាន កកំ់ពុងក្មើលមកក្ទៀតក្ទ- រ ៉នុនិយ៉យ វាបក្ញ្ឆ ះម៉ាសីុ្នក្ាយក្ច្បើចងាឹះក្វទមនែរបស់្វាក្គ្នះតិចៗមឋង
ក្ទៀត។ ក្ របីានក្អើតកាលក្ចញក្ច្ដបងអួច៖ ចរាចរណ៍កំពុងមតមមាញឹកក្ៅក្លើមហាវថីិខាងមុែក្ន្មះ ប៉ុមនែពកួក្គគ្នា នជក្ច្មើស្ក្ទ។ 
 - ក្តាះក្ៅ- វានិយ៉យ។ 
 រ ៉នុបានចុចប៊ូតុងពណ៌ច្បាកដ់តូ៏ចមយួក្ៅក្លើចងាូត។ នផទឡានករ៏លាយបាត.់..ក្ ើយពកួក្គកអ៏ញ្ច ឹងមដរ។ ក្ រមីាន
អារមាណ៍ថាក្ដអីអងគុយកំពុងញ័រក្ៅពីក្ច្កាមវា វាឮសំ្ក្ ងម៉ាសីុ្ន រចួវាាកន់ដក្លើជងគង ់ និងមវន៉តាក្លើច្ចមុះ ប៉ុមនែអាីមដលវាអាច
ក្មើលក្ឃ្ើញក្ាយក្បើកច្គ្នបម់ភនកទាងំគូក្ន្មះគឺវាកំពុងអមណឋ តក្ជើងផុតពីដីតាមផលូវកែាកម់យួក្ពញក្ាយឡានចត។ 
 - ក្តាះក្យើងក្ៅ- រ ៉នុនិយ៉យក្ៅពីខាងសាឋ ំនដរបស់្វា។ 
 ក្ៅក្លើដី និងអគ្នរកែាកទ់ាងំក្ន្មះមដលក្ៅស្ងខាងផលូវបានោល តឆាង យក្ៅៗ ក្ចញផុតពីចកខុក្ៅក្ពលឡានបានក្ ើងក្ៅ
ក្លើ។ មយួមភលតក្ច្កាយមក ទីច្កុង ុងទាងំមូលបានច្គបដណឋ បក់្ាយមផសង និងបក្ញ្ចញពនលឺភលចិឺញ្ជច ចក្ៅពីក្ច្កាមពកួក្គ។ 
 ក្ច្កាយមកមានសំ្ក្ ងផទុះផស់្ៗច្តូវនឹងឡាន ក្ រ ីនិងរ ៉នុកក៏្លចែលួនក្ ើងវញិ។ 
 - អុ អូ- រ ៉នុនិយ៉យ។ វាចុចក្លើប៊ូតុងបំបាងំកាយយ៉៉ងរ ័ស្។ - វាមានបញ្ជា ក្ ើយ... 
 ពកួក្គទាងំពីរបានចុចជាក្ច្ចើនដងក្លើវា។ ឡានបានបាតរ់បូភាល មៗ។ ក្ច្កាយមកវាបានបក្ញ្ចញក្ភលើងភលបឹមភលតមកវញិមឋង
ក្ទៀត។ 
 - ចាបំនែិចក្ៅ!- រ ៉នុបានមច្ស្ក រចួវាបានយកក្ជើងវារញុយ៉៉ងខាល ងំក្ៅក្លើឧបករណ៍បក្ងាើនក្លបឿន។ ពកួក្គក្ធាើដំក្ណើ របាញ់
ក្ឆាោ ះក្ៅកនុងពពកទាបៗមានរាងដូចក្រាមក្ចៀម ក្ ើយអាីៗច្គបយ៉់៉ងមច្បជាច្ស្អាប ់និងមានអព័ទក្ច្ចើន។ 
 - ឥ ូវក្ធាើយ៉៉ងក្មច៉ក្ទៀត?- ក្ រនិីយ៉យ វាក្ធាើមភនកច្ពិចៗក្មើលក្ៅផ្កទ ងំពពកដច៏្កាស់្កំពុងច្គបដណឋ បក់្លើពកួក្គច្គប់
កមនលង។ 
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 - ពកួក្យើងច្តូវរករថក្ភលើងឲ្យក្ឃ្ើញក្ដើមបដឹីងថាច្តូវក្ៅតាមទិស្ណា- រ ៉នុនិយ៉យ។ 
 - ចុះក្ច្កាមវញិមឋងក្ទៀត...ក្លឿនក្ ើង... 
 ពកួក្គបានក្ធាើដំក្ណើ រចុះក្ច្កាមពពក និងមច្បែលួនក្លើកមនលងអងគុយរបស់្ពកួក្គ រចួក្បើកមភនកច្ពឹមៗក្មើលក្ៅខាងក្ច្កាម... 
 - ែញុ ំក្មើលក្ឃ្ើញវាក្ ើយ!- ក្ រមីច្ស្ក។ - ក្ៅខាងមុែក្ន្មះ...ក្ៅទីក្ន្មះ! 
 រថក្ភលើងក្លបឿនក្លឿនរបស់្សាលា ុកវ៉ាតកំពុងក្ធាើដំក្ណើ រយ៉៉ងក្លឿនក្ៅពីក្ច្កាមពកួក្គ ហាកដូ់ចជាពស់្ពណ៌ច្ក មឆអិន
ក្អអ មយួ។ 
 - តាមទិស្ខាងក្ជើងចាស់្ណាស់្- រ ៉នុនិយ៉យ។ វាពិនិតយក្មើលច្តីវស័ិ្យក្ៅក្លើចងាូតឡាន។ - មមនក្ ើយ ពកួក្យើងនឹង
ច្គ្ននម់តច្តូវពិនិតយក្មើលវាក្រៀងរាល់មយួក្ម៉ាងកនលះ រកឺ្ច្ចើនជាងក្នះមឋង។ ក្ៅឲ្យក្ស្ងៀម...- រចួក្ ើយពកួក្គបានក្ធាើដំក្ណើ រក្ឆាោ ះក្ៅកាត់
តាមពពក។ មយួមភលតក្ច្កាយមក ពកួក្គបានចូលក្ៅកនុងកមនលងមដលមានពនលឺច្ពះអាទិតយមចងចាងំ។ 
 វាគឺជាពិភពដែុ៏ស្គ្នន មយួ។ កងឡ់ានរអិលពីក្លើពពកទន់ៗ មដលមានពនលឺច្ពិចៗ នផទក្មឃ្ភលពឺណ៌ក្ែៀវគ្នា នទីបញ្ចប ់ ក្ៅពី
ក្ច្កាមច្ពះអាទិតយដភ៏លចិឺញ្ជច ចចិមញ្ចង។ 
 - អាីមដលក្យើងច្តូវមតបារមភក្ៅក្ពលឥ ូវក្នះគឺយនែក្ហាះ- រ ៉នុនិយ៉យ។ 
 ពកួក្គក្មើលមុែគ្នន រចួចាបក់្ផឋើមក្ស្ើច អស់្យ៉៉ងយូរ ពកួក្គក្ៅមតក្ស្ើចមនិឈប។់ 
 វាហាកដូ់ចជាពកួក្គច្តូវបានធ្លល កចូ់លក្ៅកនុងសុ្បិនដអ៏សាច រយមយួ។ ក្ រគិីតថាក្នះច្បាកដជាផលូវមតមយួគតក់្ដើមបកី្ធាើដំក្ណើ រ៖ 
ក្ាយច្តូវឆលងកាតគំ់នចួ និងដំុពពកច្ពិលតូចៗជាក្ច្ចើន ក្ៅកនុងឡានច្គបដណឋ បក់្ាយពនលឺច្ពះអាទិតយភលមឺចងចាងំដម៏ស្នក្ដឋ  និង
មានកញ្ចកស់្ារសូ្កូឡាដធំ៏មយួក្ៅកនុងច្បអបា់កឥ់វ៉ានខ់ាងមុែ ក្ ើយនិងការទនទឹងរងច់ាកំ្មើលមុែច្ចមណនរបស់្ក្្ ាដ និងចច ក្ៅ
ក្ពលពកួក្គបានចុះចតក្ាយច្ស្ួលជាពិក្ស្ស្ក្ៅក្លើវាលក្មា គ្នា នចក្ន្មល ះក្ៅពីមុែច្បាសាទសាលា ុកវ៉ាត។ 
 ពកួក្គបានពិនិតយតាមានយ៉៉ងជាបក់្លើរថក្ភលើងក្ៅក្ពលពកួក្គក្ហាះគ្ននម់តឆាង យក្ៅៗក្ៅទិស្ខាងក្ជើង រាល់ការចុះក្ច្កាម
ពពកមឋងៗ គឺបានបង្ហា ញពកួក្គនូវក្ទស្ភាពែុស្ៗគ្នន ។ ទីច្កុង ុងក្ពលក្នះស្ែិតក្ៅខាងក្ច្កាយឆាង យពីពកួក្គ ក្ ើយច្តូវជំនសួ្
ក្ៅក្ាយវាលពណ៌នបតងច្ស្ស់្សាអ តវញិ ែោងរ់ាបពណ៌សាា យដធំ៏លាឹងក្លាើយ មានភូមមិដលមានច្ពះវហិារកាតូលិកតូចៗ និងទីច្កុង
ដធំ៏មយួក្ពញក្ាយឡានដូចជាច្ស្ក្មាចចំរះុពណ៌។ 
 ក្ទាះបីជាយ៉៉ងណាកក៏្ាយ អស់្រយៈក្ពលជាក្ច្ចើនក្ម៉ាងមដលគ្នា នអាីរកំ្ភើបក្ច្កាយមក ក្ រចី្តូវមតទទលួសាគ ល់ថាសំ្ក្ណើ ច
ែលះៗច្តូវបានបញ្ឈប។់ ស្ារសូ្កូឡាបានក្ធាើឲ្យពកួក្គក្ច្ស្កទឹកយ៉៉ងខាល ងំ ក្ ើយពកួក្គគ្នា នអាីផឹកក្ន្មះក្ទ។ វា និងរ ៉នុបានទាញយក
អាវរង្ហរបស់្ពកួក្គ ប៉ុមនែអាវយតឺរបស់្ក្ របីានជាបស់្អិតក្ៅនឹងខាងក្ច្កាយក្ដអីអងគុយរបស់្វា ក្ ើយមវន៉តារបស់្វាក្ៅមតរអិលធ្លល ក់
មកចុងច្ចមុះសុ្ទធមតក្ញើស្របស់្វា។ ឥ ូវក្នះ ក្ រឈីបច់ាបអ់ារមាណ៍ក្លើរបូរាងពពកដអ៏សាច រយក្ន្មះក្ទៀតក្ ើយ វាកំពុងគិតយ៉៉ង
យូរពីចមាង យដឆ៏ាង យននផលូវរថក្ភលើងក្ៅខាងក្ច្កាមមដលជាកមនលងអនកអាចទិញទឹកមផលក្ពោ ច្តជាកខ់ាល ងំពីរក្ទះរញុមយួ រញុក្ាយ្ស្ែី
ក្វទគូមាន ករ់ាងធ្លតប់នែិច។ ក្ តុអាីបានជាពកួក្គមនិអាចចូលកនុងតាមច្ចកផលូវច្បាបំនួបីភាគបនួបាន? 
 - វាមនិអាចឆាង យជាងក្ទ មមនក្ទ?- រ ៉នុនិយ៉យច្គលរៗ អស់្ក្ច្ចើនក្ម៉ាងក្ច្កាយមកក្ៅមតដមដល ដល់ក្ពលច្ពះអាទិតយចាប់
អស្ឋងគតចូលក្ៅកនុងផ្កទ ងំពពក ក្ ើយមច្បពណ៌ជាពណ៌ផ្កា ឈូកលាស់្។ - ក្តើក្គក្ធាើការពិនិតយក្ៅក្លើរថក្ភលើងក្ ើយរកឺ្ៅ ន?៎ 
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 វាក្ៅមតស្ែិតក្ៅខាងក្ច្កាមពកួក្គ វាបតម់បនតាមផលូវរបស់្វាក្ាយឆលងកាតភ់នចំ្ពិលមយួ។ វាកានម់តងងឹតក្ៅៗក្ច្កាមដំបូលដំុ
ពពក។ 
 រ ៉នុយកក្ជើងរបស់្វាជានក់្លើឧបករណ៍បក្ងាើនក្លបឿន ក្ ើយក្បើកក្ ើងក្ៅក្លើមឋងក្ទៀត ប៉ុមនែក្ពលវាក្ធាើដូក្ចនះ ក្ច្គឿងម៉ាសីុ្ន
ចាបក់្ផឋើមបក្ញ្ចញសំ្ក្ ងចមមលក។ 
 ក្ រ ីនិងរ ៉នុក្មើលមុែគ្នន ទាងំក្ងឿងឆងល់។ 
 - វាទំនងជាច្គ្ននម់តអស់្កំលំាងប៉ុក្ណាោ ះ- រ ៉នុនិយ៉យ - វាមនិមដលអញ្ច ឹងក្ទពីមុនមក... 
 ពកួក្គទាងំពីរក្ធាើពុតជាមនិឮសំ្ក្ ងចមមលកក្ន្មះមដលកានម់តឮក្ ើងៗក្ៅក្ពលក្មឃ្ក្ៅមតងងឹតមនិមច្បច្បួល។  ាូងតារា
កំពុងបក្ញ្ចញពនលឺកនុងស្ភាពក្មា ងងឹត។ ក្ របីានទាញយកអាវរង្ហរបស់្វាមកដណឋ ប ់និងពោយ៉មមនិែាល់នឹងស្កមាភាពរបស់្ផលិត
ទឹកក្ៅខាងមុែមដលកំពុងបករ់វចិៗយ៉៉ងក្ែោយដូចជាស្ែិតកនុងភាពប្ញ្ជច ស្។ 
 - មនិឆាង យក្ទ- រ ៉នុនិយ៉យក្ៅឡានក្ច្ចើនជាងក្ៅកានក់្ រ។ី - មនិឆាង យក្ទៀតក្ទ- រចួវាទះក្លើចងាូតទាងំច្ពួយបារមភ។ 
 ក្ៅក្ពលពកួក្គក្ហាះក្ច្កាមពពកអស់្ក្ពលមយួមភលតក្ច្កាយមក ពកួក្គច្តូវមតក្បើកមភនកច្ពឹមៗក្មើលក្ៅកមនលងមយួមដលពកួ
ក្គចំណាំបាន។ 
 - ទីក្ន្មះក្ ើយ!- ក្ រមីច្ស្កក្ធាើឲ្យរ ៉នុនិង ុដីវកីភាញ កក់្ច្ពើត។ - ក្ៅខាងមុែភាល មក្ៅ! 
 ក្ាយស្ែិតជាច្ស្ក្មាលក្ៅឯក្ជើងក្មឃ្ក្មា ងងឹត ក្ៅក្លើផ្កទ ងំថាែោស់្ផុតពីបឹងក្ន្មះ វាបានបង្ហា ញក្ ើងនូវកំពូលនិងបម៉
តូចៗននច្បាសាទសាលា ុកវ៉ាត។ 
 ប៉ុមនែឡានចាបក់្ផឋើមញាកញ័់រ ក្ ើយមលងបក្ងាើនក្លបឿនបាន។ 
 - ឆាបក់្ ើង- រ ៉នុនិយ៉យទាងំលួងក្លាម វាកាចច់ងាូចឡានរាងញ័របនែិច - ជិតដល់ទីក្ន្មះក្ ើយ ឆាបក់្ ើង... 
 ម៉ាសីុ្នឡានបានបក្ញ្ចញសំ្ក្ ងថងូរ។ ចំហាយតិចៗបានភាយក្ចញពីគំរបម៉ាសីុ្នឡាន។ ក្ រដឹីងែលួនវាកំពុងកានម់គម
ក្ដអីអងគុយរបស់្វាយ៉៉ងជាបក់្ពលពកួក្គក្ហាះសំ្ក្ៅក្ៅបឹងក្ន្មះ។ 
 ឡានក្ន្មះបានរក្ងគើយ៉៉ងខាល ងំ។ ច្កក្ កក្មើលក្ៅក្ច្ដកញ្ចករ់បស់្វា ក្ របីានក្ឃ្ើញនផទទឹកថាល មានពណ៌ក្មា រក្លាងច្សិ្ល 
ក្ៅជាមយួគី ូមមត៉ខាងក្ច្កាមក្ន្មះ។ ច្កញរនដរបស់្រ ៉នុក្ ើងក្ស្លកសាល ំងក្ៅក្លើចងាូតឡាន។ ឡានក្ន្មះបានរក្ងគើមឋងក្ទៀត។ 
 - ក្លឿនក្ ើង- រ ៉នុនិយ៉យែសបឹៗ។ 
 ពកួក្គស្ែិតក្ៅពីក្លើបឹងក្ន្មះ...ច្បាសាទស្ែិតក្ៅខាងមុែ...រ ៉នុាកក់្ជើងវាចុះក្ច្កាម។ 
 មានសំ្ក្ ងទងគិចដខ៏ាល ងំមយួនិងសំ្ក្ ងផទុះផស់្ៗ រចួក្ ើយម៉ាសីុ្នឡានបានគ្នងំទាងំច្ស្ុង។ 
 - ពុក្ទាធ - រ ៉នុនិយ៉យសាង ត់ៗ ។ 
 មផនកខាងមុែឡានបានាចុំះ។ ពកួក្គកំពុងធ្លល កចុ់ះក្ាយក្លបឿនច្ពមគ្នន សំ្ក្ៅច្តងក់្ៅជញ្ជជ ំងច្បាសាទដរ៏ងឹមាកំ្ន្មះ។  
 - ក្ទ!- រ ៉នុមច្ស្ក បងាិលចងាូតឡានជំុវញិ ពកួក្គបានបុកនឹងជញ្ជជ ំងថាក្មា ជាក្ច្ចើនដងក្ៅក្ពលឡានមច្បជាក្កាងដូចធនូដធំ៏
មយួ សំ្កាងំពីក្លើផ្កទ ងំកញ្ចកច់្កាស់្ៗ ក្ ើយក្ច្កាយមកធ្លល កម់កក្លើចំការបមនល និងបន្មទ បម់កក្ចញមកក្លើវាលក្មា ក្មា  រចួធ្លល កចុ់ះ
មកបនែក្ទៀត។ 
 រ ៉នុបានក្ៅចាបក់ាចច់ងាូតយ៉៉ងជាប ់រចួទាញយកចងាឹះក្វទមនែរបស់្វាក្ចញពីក្ហាក្៉៉ក្ច្កាយមក។ 
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 - ឈប!់ ឈប!់- វាមច្ស្ក វាទះក្លើចងាូតឡាននិងកញ្ចកមុ់ែ ប៉ុមនែពកួក្គក្ៅមតបនែធ្លល កចុ់ះមកក្ច្កាម ក្ ើយជិតធ្លល កដ់ល់ដី
ក្ ើយ... 
 - ច្បយត័នក្ដើមក្ឈើក្ន្មះ!- ក្ រមីច្ស្កយ៉៉ងខាល ងំ។ វា កក់្ៅចាបច់ងាូត ប៉ុមនែយតឺក្ពលក្ ើយ... 
 ប៉ូក 
 ពកួក្គបានបុកនឹងមមកក្ឈើដធំ៏មយួ ក្ ើយធ្លល កចុ់ះមកក្ច្កាយក្ាយកក្ច្កើកយ៉៉ងខាល ងំជាមយួនឹងសំ្ក្ ងននក្ច្គឿងក្លា ៈ
បុកនឹងក្ឈើដឮ៏ខាល ងំមយួ។ ចំហាយបានកំពុងភាយក្ចញពីក្ច្កាមគំរបម៉ាសីុ្នមដលក្ែទចែទីអស់្។  ុដីវកីកំពុងមច្ស្កយ៉៉ងច្គលួច
កនុងស្ភាពភយ័ខាល ច សាន មពកមយួដំុបានក្លចក្ ើងឈកឺ្ខាទ កៗក្ៅក្លើកាលរបស់្ក្ រ ី មដលវាបានបុកនឹងកញ្ចកមុ់ែ ក្ ើយក្ៅ
ខាងសាឋ ំនដវាវញិគឺរ ៉នុបានមច្ស្កថងូរតិចៗទាងំអស់្ស្ងឃមឹ។ 
 - ក្តើឯងមនិអីក្ទរ?ឺ- ក្ រនិីយ៉យទាងំបន្មទ ន។់ 
 - ចងាឹះក្វទមនែរបស់្ែញុ ំ- រ ៉នុនិយ៉យក្ាយសំ្ក្ ងែោវៗ។ - ក្មើលចងាឹះែញុ ំក្ៅ។ 
 វាច្តូវបានបាកក់្ស្ទើរមតាចជ់ាពីរកំណាត ់ ចុងរបស់្វាកំពុងសំ្យុងចុះយ៉៉ងទន ់ និងក្យ៉លតិចៗ ហាកដូ់ចជាបាកជ់ាបំមនក
តូចៗពីរបី។ 
 ក្ រកី្ ើបមាតនិ់យ៉យថាវាក្ជឿជាក ់ ពកួក្គនឹងអាចជសួ្ជុលវាវញិបានក្ៅសាលា ប៉ុមនែវាមនិមដលធ្លល បប់ានសាកលបងមឋង
ក្ទ។ រកំ្ពចក្ន្មះ ច្សាបម់តមានអាីមោង៉បានបុកនឹងឡានរបស់្វា ក្ាយកំ ងឹដូចស្តាពា នៈក្បាលមក ក្ធាើឲ្យវាក្ច្ទតែលួនក្ៅក្លើរ ៉នុ 
មដលអាចក្ស្ាើនឹងកំលំាងបុកដខ៏ាល ងំមយួក្ៅក្លើដំបូល។ 
 - មានក្រឿងអី នឹង...? 
 រ ៉នុដងាក ់ សំ្ ងឹក្មើលក្ៅកញ្ចកមុ់ែ ក្ ើយក្ រសំី្លឹងក្មើលជំុវញិក្ាយក្ៅក្ពលក្ន្មះវាក្ឃ្ើញមមកក្ឈើមយួដធំ៏ដូចពស់្
ថាល នម់យួកាលបុកទំលុះចូលមក។ ក្ដើមក្ឈើមដលពកួក្គបានបុកក្ន្មះកំពុងវាយច្បហារពកួក្គវញិ។ មមករបស់្វាច្តូវបានពតក់្ស្ទើរ
ក្ចញជាពីរ ក្ ើយមមកមដលមានពកៗក្ច្ចើនរបស់្វាបានកំពុងវាយវាតម់កក្លើឡានច្គបទី់កមនលងទាងំអស់្ ឲ្យមតក្ោងដល់។ 
 - អាក...!- រ ៉នុឧទានក្ ើងក្ពលមានមមកក្ឈើដធំ៏មយួក្ផសងក្ទៀតបានបុកទំលុះចូលក្ធាើឲ្យមានសាន មកំពិតក្ៅទាា ររបស់្វា។ 
កញ្ចកមុ់ែក្ៅក្ពលក្ន្មះបានរក្ងគើស្ែិតក្ៅក្ច្កាមការវាយច្បហារជាក្ច្ចើនដងពីគន្មល កម់មកក្ឈើតូចៗ ក្ ើយមានមមកក្ឈើមយួធំដូច
ដំបងកំពុងវាយក្ាយកំ ងឹយ៉៉ងខាល ងំពីក្លើដំបូលមដលហាកដូ់ចជានឹងច្តូវច្ស្ុតចុះ... 
 - រតក់្ចញក្ៅ!- រ ៉នុមច្ស្ករចួបក្ញ្ចញកមាល ងំអស់្ពីែលួនបុកនឹងទាា ររបស់្វា ប៉ុមនែក្ច្កាយមកវាច្តូវដលួមកក្ច្កាយវញិក្ៅក្លើក្ៅល
របស់្ក្ រកី្ាយសារការបុកទំលុះដខ៏ាល ងំក្ៅ ខាងក្លើពីមមកក្ឈើមយួក្ផសងក្ទៀត។ 
 - ចបក់្ ើយមតប៉ុក្ណោ ះ!- រ ៉នុថងូរក្ៅក្ពលពិតានបានធ្លល ក ់ ប៉ុមនែភាល មៗក្ន្មះ បាតឡានបានរក្ងគើ...ម៉ាសីុ្នឡានបានក្ឆះក្ ើង
វញិ។ 
 - ច្តលបក់្ច្កាយក្ៅ!- ក្ រមីច្ស្ក ក្ ើយឡានកច៏្តលបក់្ច្កាយយ៉៉ងក្លឿន។ ក្ដើមក្ឈើក្ន្មះក្ៅមតពោយ៉មវាយលុកពកួ
ក្គ។ ពកួក្គអាចឮរសឹ្បស់្វាបក្ញ្ចញសំ្ក្ ងក្ច្កតច្កតៗក្ស្ទើរមតក្ធាើឲ្យរក្បើកែលួនវា រចួច្គវចី្គវាតព់កួក្គក្ៅក្ពលពកួក្គបក្ងាើនក្លបឿន
ក្ដើមបកី្ចញឲ្យផុត។ 
 - វា- រ ៉នុដងាក ់- ជយួ ក្យើង។ ក្ធាើបានលអមមន ឡានក្នះ។ 
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 ក្ទាះបីជាយ៉៉ងណាកក៏្ាយ ឡានក្ន្មះបានបក្ញ្ចញអស់្កមាល ងំរលីង។ ក្ាយសូ្រច្គ្នងំពីរ ទាា របានក្បើកក្ចញ ក្ ើយក្ រ ី
ដឹងថាវាបានធ្លល កក់្ចញឆាង យពីក្ដអីអងគុយ៖ ក្រឿងបន្មទ បម់ដលវាដឹងគឺវាច្តូវក្ដកស្នធឹងក្ៅក្លើដីក្ស្ើម។ សូ្រកឍុកយ៉៉ងឮច្បាបឲ់្យដឹងថា
ឡានក្ន្មះបានច្គមវងវ៉ាលិស្របស់្ពកួក្គក្ចញពីឃ្លុបឡាន។ ច្ទុងរបស់្ ុដីវកីក្ហាះក្ ើងក្ៅក្លើ ក្ ើយរក្បើកក្ចញ។ វាបានខាទ ត
ក្ចញពីច្ទុងក្ាយសំ្មរកទាងំកំ ងឹយ៉៉ងលឺ ក្ ើយបានបក្ងាើនក្លបឿនក្ហាះក្ចញក្ៅ សំ្ក្ៅក្ៅច្បាសាទក្ាយគ្នា នបកក្ច្កាយក្មើល
ក្សាះ។ ក្ច្កាមមក ក្ាយមានសាន មកំពិត សាន មឆូត និងចំហាយភាយក្ចញ ឡានក្ន្មះបានក្បើកក្ចញក្ៅលានសូ់្រស្នធឹកចូលកនុងទី
ងងឹត ចក្ងាៀងក្ភលើងក្ច្កាយរបស់្វាកំពុងបក្ញ្ចញពនលឺយ៉៉ងខាល ងំក្ៅទាងំកំ ងឹ។ 
 - ច្តលបម់កវញិមក!៍- រ ៉នុមច្ស្កក្ច្កាយពីឡានក្ចញក្ៅ រចួវាច្គវចីងាឹះបាករ់បស់្វា។ - ប៉ានឹងស្មាល បែ់ញុ ំក្ ើយ! 
 ប៉ុមនែឡានក្ន្មះបានក្ចញក្ៅបាតច់្ស្ក្មាលក្ាយបក្ញ្ចញមផសងដខ៏ាល ងំចុងក្ច្កាយមយួក្ចញមក។ 
 - ក្តើឯងអាចក្ជឿថា ក្នះជាសំ្ណាងរបស់្ពកួក្យើងរ?ឺ- រ ៉នុនិយ៉យទាងំមនិស្បាយចិតែ វាក្អានក្ៅក្រ ើស្កណឋុ រក្ស្ាបបឺរ។ - 
អញ្ច ឹងរាល់ក្ដើមក្ឈើទាងំអស់្មដលក្យើងអាចបុកក្ន្មះ ក្យើងនឹងច្តូវមតទទលួការវាយបកវញិ។ 
 វាបានច្កក្ កក្មើលក្ៅក្ដើមក្ឈើបុរាណក្ន្មះមដលក្ៅមតក្បាកបកម់មករបស់្វាក្ាយភាពច្ពមាន។ 
 - ក្លឿនក្ ើង!- ក្ រនិីយ៉យទាងំអស់្កមាល ងំ។ - ពកួក្យើងគរួមតក្ច្កាកក្ ើងក្ៅសាលាវញិច្បក្ស្ើរជាង... 
 វាមនិមមនជាការមកដល់ក្ាយស្បាយរកីរាយដូចមដលពកួក្គបានច្ស្នមក្សាះ។ ពកួក្គបានចាបម់គមវ៉ាលិស្របស់្ពកួក្គ 
ក្ ើយចាបក់្ផឋើមអូស្វាតាមជំរាលមដលមានក្មា  ទាងំស្ោឹកែលួន រង្ហ និងមានសាន មជា ំសំ្ក្ៅទាា រមុែមដលមានក្ដើមមស្នដធំ៏មយួ។ 
 - ែញុ ំគិតថាពិធីជបក់្លៀងច្តូវបានចាបក់្ផឋើមរចួក្ ើយ- រ ៉នុនិយ៉យ រចួវាទំលាកវ៉់ាលិស្របស់្វាចុះក្ៅបាតជក្ណឋើ រខាងមុែ 
ក្ ើយក្ដើរឆលងក្ៅយ៉៉ងសាង ត់ៗ  ក្ដើមបកី្មើលតាមបងអួចដម៏ានពនលឺភលមឺចងចាងំមយួ។ - ក្ ! ក្ រ ី មកក្មើលមក.៍..វាគឺជាពិធីមបងមចក
អគ្នរក្ទក្តើ! 
 ក្ របីានច្បញាបក់្ៅ ក្ ើយទាងំអស់្គ្នន  វានិងរ ៉នុបានក្មើលក្ៅកនុងមហាសាល។ 
 ក្ទៀនដក៏្ច្ចើនរាបម់និអស់្កំពុងសំ្កាងំក្លើអាកាស្ពីក្លើតុមវងៗបនួមដលមានមនុស្សក្ច្ចើនអងគុយ ក្ធាើឲ្យចានមានពនលឺពណ៌
មាស្និងមកវក្ដញពនលឺក្ផលកៗ។ ក្ៅខាងក្លើវញិ មានពិតានគរួឲ្យទាកចិ់តែមដលមតងមតឆលុះក្ៅនឹងនផទក្មឃ្ក្ៅខាងក្ច្ដមដលមានពនលឺ
ផ្កា យភលកឺ្ផលក។ 
 ក្ាយមនិែាល់ពីមកួ ុកវ៉ាត ពណ៌ក្មា ច្ស្ួច ក្ របីានក្ឃ្ើញពកួសិ្ស្សឆាន ទីំមយួមយួជរួមវងមដលច្បកបក្ាយភាពភាញ ក់
ក្ផអើលទាងំភយ័ខាល ចកំពុងក្ដើរជាជរួចូលក្ៅកនុងសាល។ ជីននីស្ែិតកនុងចំក្ន្មមពកួក្គក្ន្មះ មដលង្ហយច្ស្ួលនឹងក្មើលក្ឃ្ើញក្ាយ
សារស្កព់ណ៌ក្ឆើតននច្តកូលវសី្លីរបស់្ន្មង។ ក្ៅកនុងកំ ុងក្ពលក្ន្មះ អនកច្សី្សា្សាែ ចារយ ម៉ាក ាូណាហាា ល គឺជា្ស្ែីក្វទគូមដល
ពាកម់វន៉តាមាន កនិ់ងស្ករ់បស់្គ្នតប់ងួក្ៅក្ច្កាយក្លើកក្ ើងក្លើ កំពុងាកម់កួសិ្លបស៍ាលា ុកវ៉ាតដល៏បលីាញក្ៅក្លើក្ជើងម៉ាមយួ
មុននឹងពកួសិ្ស្សថាីមកដល់។ 
 ជាក្រៀងរាល់ឆាន  ំ មកួចាស់្មដលមានសាន មបំណះរសាតា់ចស់ាច ់ និងគច្គិចមយួក្នះបានក្រៀបចំសិ្ស្សថាីចូលក្ៅកនុងច្កុម
ទាងំបនួរបស់្សាលា ុកវ៉ាត (្ គី ាីនដរ័ ហា ា័លផ ា រ៉ាវនីកាល  វ្ និងស្លុីតឺរនី)។ ពិតណាស់្ កាលមយួឆាន កំនលងក្ៅ ក្ រ ីក្ៅចាំ
យ៉៉ងចាស់្ថាវាបានាកម់កួក្ន្មះក្លើកាល ក្ ើយរងច់ាទំាងំភយ័ខាល ចយ៉៉ងខាល ងំ ចំក្ពាះការស្ក្ច្មចចិតែរបស់្មកួសិ្លប ៍ មដល
និយ៉យែោវៗយ៉៉ងឮៗាកច់្តក្ចៀករបស់្វា។ អស់្រយៈក្ពលពីរបីន្មទីយ៉៉ងរនធត ់ វាភយ័ខាល ចថាមកួក្ន្មះនឹងាកវ់ាក្ៅកនុងច្កុម
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ស្លុីតឺរនី មដលជាច្កុមមានវតែមានពកួក្វទគូច្សី្ច្បុស្ចិតែអាច្កក់ៗ ក្ច្ចើនជាងច្កុមដនទក្ទៀត...ប៉ុមនែវាបានោនចូលកនុងច្កុម្ គី ាីនដរ័
រមួជាមយួ រ ៉នុ  ម៉ឺាយអូនី និងច្តកូលវសី្លីទាងំអស់្។ ចុងក្ច្កាយ ក្ រ ី និងរ ៉នុបានជយួ ឲ្យច្កុម្ គី ាីនដរ័ឈនះក្ជើងឯកច្បចាឆំាន ំ
ក្ាយបានផឋួលច្កុមស្លុីតឺរនីជាក្លើកដំបូងកនុងរយៈក្ពលច្បាពីំរឆាន មំកក្ ើយ។ 
 ក្កាងច្បុស្ស្កព់ណ៌ក្តាន តច្ស្អាបតូ់ចមាន កច់្តូវបានក្ៅក្ៅខាងមុែក្ដើមបពីាកម់កួក្ន្មះក្ៅក្លើកាលរបស់្វា។ មភនករបស់្
ក្ រចី្កក្ កយ៉៉ងក្លឿនកាតក់្កាងក្ន្មះសំ្ក្ៅក្ៅកមនលង មដលក្លាកសា្សាែ ចារយាបំល័ដរ័ មដលជាន្មយកសាលាកំពុងអងគុយក្មើល
ក្ៅពិធីមបងមចកអគ្នរពីតុក្ឈើ ពុកចង្ហា ពណ៌ច្បាកដ់ម៏វងរបស់្គ្នត ់ និងមវន៉តារាងចំណិតច្ពះមែកំពុងបក្ញ្ចញពនលឺយ៉៉ងភលតឺបនឹងពនលឺ
ក្ភលើងក្ទៀន។ កមនលងអងគុយជាក្ច្ចើនក្ៅតាមបក្ណាឋ យក្ន្មះ ក្ របីានក្ឃ្ើញក្លាក  គីលដឺរយ័  កហ់ាតក្ស្លៀករ ៉បូពណ៌នបតងមរកត។ 
ក្ៅខាងចុងទីក្ន្មះគឺហា្ គីដជាមនុស្សមា ធំ និងមានក្រាមក្ច្ចើនកំពុងផឹកទឹកយ៉៉ងក្ច្ចើនពីមកវរបស់្គ្នត។់ 
 - ចាមំយួមភលត...- ក្ រនិីយ៉យតិចៗក្ៅកានរ់ ៉នុ។ - មានក្ដអីទំក្នរមយួក្ៅតុសា្សាែ ចារយ...ក្តើក្ស្នពក្ៅឯណា? 
 ក្លាកសា្សាែ ចារយក្ស្ក្វរសូ្ ក្ស្នពគឺជាច្គូមដលក្ រចូីលចិតែតិចបំផុត។ ក្ រកីជ៏ាសិ្ស្សមដលក្ស្នពចូលចិតែតិចបំផុតមដរ។ 
ក្ស្នពបក្ច្ងៀនមផនកឱស្ថមដលជាច្គូកាច ចូលចិតែចំអកនិងមនិគរួឲ្យចូលចិតែពីអនករាល់គ្នន  ក្លើកមលងមតសិ្ស្សមកពីច្កុមគ្នតផ់្កទ ល់ 
(ស្លុីតឺរនី)។ 
 - ច្បម លជាគ្នតឈ់កឺ្ ើយ!- រ ៉នុនិយ៉យយ៉៉ងក្ជឿជាក។់ 
 - ច្បម លជាគ្នតច់្តូវចាកក្ចញក្ ើយ- ក្ រនិីយ៉យ - ពីក្ច្ពាះមតគ្នតគ់្នា នឱកាស្ស្ច្មាបក់ារង្ហរជាច្គូបក្ច្ងៀនមុែវជិាជ
ការពារច្បឆាងំនឹងមនែអាគមងងឹតមឋងក្ទៀត! 
 - រមឺយួគ្នតអ់ាចច្តូវបានក្គបក្ណឋ ញក្ចញ!- រ ៉នុនិយ៉យយ៉៉ងក្ច្តកអរ។ - ែញុ ំចងម់ាននយ័ថា អន្ករាល់គ្នន ស្អបគ់្នត.់.. 
 - រចឺ្បម លជា- សំ្ក្លងដច៏្សាលមយួបនលឺក្ ើងក្ៅពីក្ច្កាយពកួក្គ - គ្នតកំ់ពុងរងច់ាដំំណឹងថាក្ តុអាីបានជាពកួឯងទាងំ
ពីរមនិបានមកជិះកនុងរថក្ភលើងសាលា។ 
 ក្ របីានមបរមកក្ច្កាយ។ ក្លាកសា្សាែ ចារយ ក្ស្ក្វរសូ្ ក្ស្នព បានឈរក្ៅទីក្ន្មះកនុងសំ្ក្លៀកបំពាករ់ ៉បូពណ៌ក្មា  របស់្គ្នត់
មដលមានសាន មរម ក។ គ្នតគឺ់ជាបុរស្ស្គមមាន កម់ដលមានមស្បកក្លឿងក្ច្ពឿងៗច្ចមុះក្កាង មានខាល ញ់ក្ច្ចើន ក្ ើយមានស្កក់្មា មវង
ច្តឹមសាា ។ ក្ៅែណៈក្ន្មះ គ្នតប់ានញញឹមកនុងនយ័ច្បាបក់្ រថីា វានិងរ ៉នុស្ែិតក្ៅកនុងបញ្ជា ដធ៏ងនធ់ងរមយួក្ ើយ។ 
 - តាមែញុ ំមក- ក្ស្នពនិយ៉យ។ 
 ក្ាយមនិហ៊ានសូ្មបមីតក្មើលមុែគ្នន  ក្ រ ី និងរ ៉នុក្ដើរតាមក្ស្នពក្ ើងជក្ណឋើ រចូលក្ៅទាា រចូលសាលដធំ៏មយួច្ស្ក្ដៀងនឹងគ្នន
ក្ន្មះ មដលបំភលកឺ្ាយពិលយ៉៉ងភល។ឺ កលិនអាហារដឈ៏ងុយកំពុងបក្ងាើរក្ចញមកពីសាលដធំ៏ក្ន្មះ ប៉ុមនែក្ស្នពបានន្មពំកួក្គក្ចញក្ៅឆាង យ
ពីកមនលងកកក់្ដឋ  និងមានពនលឺក្ន្មះចុះក្ៅតាមជក្ណឋើ រថាចក្ងអៀតមដលន្មកំ្ៅកានគុ់កងងឹតវញិ។ 
 - ចូលក្ៅ!- គ្នតនិ់យ៉យ គ្នតប់ានក្បើកទាា រមយួច្តឹមពាកក់ណាឋ ល ក្ៅតាមច្ចកដច៏្តជាក ់ក្ ើយចងអុលក្ៅ។ 
 ពកួក្គបានចូលក្ៅកនុងការយិ៉ល័យរបស់្ក្ស្នពទាងំភាពញីញ័រ។ ច្ស្ក្មាលតាមជញ្ជជ ំងស្ែិតក្ៅខាងកនុងជាមយួក្ធនើរាកម់កវ
ធំៗមដលបមណឋ តរាល់វតែុអាច្កក់ៗ ទាងំអស់្មដលក្ រពិីតជាមនិចងស់ាគ ល់ក្ោា ះក្ ើយក្ៅក្ពលក្ន្មះ។  ច្ង្ហា នមានស្ភាពងងឹត 
និងទក្ទរសាអ ត។ ក្ស្នពបានបិទទាា រ ក្ ើយមបរមកក្មើលពកួក្គ។ 
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 - មាននយ័ថា- គ្នតនិ់យ៉យយ៉៉ងច្ស្ទន ់ - រថក្ភលើងក្ន្មះវាមនិលអច្គបច់្គ្ននស់្ច្មាបក់្ រ ី ក្ផ្កតធរ័ដល៏បលីាញ និងមតិែវសី្លី
មដលក្ចះជយួ យកអាសា និងក្សាា ះច្តងរ់បស់្ក្គក្ន្មះក្ទ ពកួឯងច្តូវការក្ធាើដំក្ណើ រមកដល់ក្ាយមានការចាបអ់ារមាណ៍មមនក្ទ ហ៎ា? 
 - ក្ទ ក្លាកសា្សាែ ចារយ វាក្ាយសារមតរបាងំក្ៅសាែ នីយឃ៍្ញីច្កុស្ វា... 
 - សាង តក់្ៅ!- ក្ស្នពនិយ៉យទាងំគំក្រាះគំក្រ ើយ។ - ក្តើពកួឯងបានក្ធាើអាីែលះជាមយួឡានក្ន្មះ? 
 រ ៉នុក្លបទឹកមាតក់្កអឿក។ ក្នះមនិមមនជាក្លើកដំបូងក្ទ មដលក្ស្នពផឋល់ឲ្យ ក្ រ ី នូវគំនិតមយួយល់ថា គ្នតក់្ចះក្មើលចិតែ
មនុស្សធលុះ។ ប៉ុមនែមយួមភលតក្ច្កាយមក វាបានយល់ក្ៅក្ពលក្ស្នពពន្មល តច្កាស្កាមស្តស្ឋីពីពតម៌ាននថងក្នះននសារពតម៌ានក្វទគូ
ក្ពលលាង ច។ 
 - ពកួឯងច្តូវបានក្គក្ឃ្ើញក្ ើយ- គ្នតប់នលឺសំ្ក្ ងលឺសូ្រសឺ្ៗ គ្នតប់ង្ហា ញពកួក្គពីចំណងក្ជើងធំៗ៖ ឡានក្ហាះម៉ាក  ាត 
មអង៊ក្គលៀក្ធាើឲ្យពកួក្លាកិយច្ស្ឡាងំកាងំ។ គ្នតច់ាបក់្ផឋើមអានឮៗ។ - ពកួក្លាកិយពីរន្មកក់្ៅទីច្កុង ុងក្ជឿថាពកួក្គបានច្បទះ
ក្ឃ្ើញឡានចាស់្មយួបានកំពុងក្ហាះក្ ើរពីក្លើអាគ្នរការយិ៉ល័យនច្បស្ណីយ.៍..ក្ៅក្ពលនថងច្តងក់្ៅកនុងតំបន ់ ណ័រ ាុក អនកច្សី្
ក្ ធី ក្បលី៊ស្ ែណៈក្ពលកំពុងហាលក្ខាអាវរបស់្គ្នត.់..ក្លាក ក្អន គុស្  ាលីត ននច្តកូល ភបីបល បានរាយការណ៍ច្បាប់
ប៉ូលីស្...ស្របុក្ៅមានពកួក្លាកិយច្បាមំយួរចឺ្បាពីំរន្មក។់ ែញុ ំក្ជឿជាកថ់ា ប៉ារបស់្ឯងក្ធាើការក្ៅកនុងន្មយកាឌ នមផនកការក្ច្បើច្បាស់្មនិ
ច្តឹមច្តូវននវតែុពកួក្លាកិយ មមនក្ទ?- គ្នតនិ់យ៉យ ក្ាយក្មើលក្ៅរ ៉នុ ក្ ើយក្ៅមតញញឹមមដលកានម់តអាច្កកក់្ ើងៗ។ - ពុក្ទាធ  
ពុក្ទាធ ...កូនច្បុស្របស់្គ្នត.់.. 
 ក្ រ ី មានអារមាណ៍ដូចជាវាក្ទើបមតច្តូវបានវាយចំច្កពះក្ាយមមកក្ឈើមយួកនុងចំក្ណាមមមកក្ឈើធំៗរបស់្ក្ដើមដឆ៏ាួតមយួ
ក្ន្មះ។ ច្បសិ្នក្បើមាននរណាមាន កប់ានក្ឃ្ើញក្លាកវសី្លីក្ច្បើក្វទមនែក្លើឡានក្ន្មះ...គ្នតម់និបាចគិ់តដល់... 
 - ែញុ ំបានពិនិតយកំ ុងក្ពលក្ដើរក្មើលកនុងឧទោនរបស់្ែញុ ំក្ឃ្ើញថាមានការបំផ្កល ញដធ៏ងនធ់ងរក្ន្មះហាកដូ់ចជាច្តូវបានក្កើតក្ ើង
ចំក្ពាះក្ដើមក្ឈើដម៏ានតនមលមយួគឺក្ដើម វ ៉មុភងី វ ូី- ក្ស្នពបានបនែ។ 
 - ក្ដើមក្ឈើក្នះបានវាយច្បហារមកក្លើពកួក្យើងក្ច្ចើនជាងពកួក្យើង...- រ ៉នុរបូតមាតនិ់យ៉យក្ចញមក។ 
 - សាង តក់្ៅ!- ក្ស្នពនិយ៉យយ៉៉ងគំក្រាះគំក្រ ើយមឋងក្ទៀត។ - សំ្ណាងលអក្ ើយមដលពកួឯងមនិក្ៅកនុងច្កុមរបស់្ែញុ ំ ក្ ើយ
ការសំ្ក្រចចិតែបក្ណឋ ញពកួឯងក្ចញក្ន្មះមនិច្តូវបានសំ្ក្រចក្ាយរបូែញុ ំ។ ែញុ ំគរួមតក្ៅន្មមំនុស្សមាន ក ់ មដលមានស្មតែភាពអាចក្ធាើមបប
ក្ន្មះមក។ ពកួឯងច្តូវរងច់ាកំ្ៅទីក្នះ។ 
 ក្ រ ីនិងរ ៉នុស្មលងឹក្មើលគ្នន ក្ាយទឹកមុែក្ស្លកសាល ំង។ ក្ រមីនិមានអារមាណ៍ោល នក្ទៀតក្ទ។ ឥ ូវ វាមានអារមាណ៍ឈចឺាប់
យ៉៉ងខាល ងំក្ៅវញិ។ វាពោយ៉មមនិក្មើលក្ៅអាីធំមោង៉មដលមានរាងតូចអមណឋ តកនុងទឹកពណ៌ក្ែៀវ ក្ៅក្លើក្ធនើរខាងក្ច្កាយតុរបស់្
ក្ស្នព។ ច្បសិ្នក្បើក្ស្នពបានន្មអំនកច្សី្សា្សាែ ចារយ ម៉ាក ាូណាហាា ល មដលជាច្បធ្លនច្កុម ្ គី ាីនដរ័ មកក្ន្មះ ពកួក្គពិបាកនឹង
ស្បាយដូចមុនណាស់្។ គ្នតអ់ាចនឹងមានក្ តុផលជាងក្ស្នព ប៉ុមនែគ្នតក់្ៅមតមុងឺម៉ាតដ់មដល។ 
 ដបន់្មទីក្ច្កាយ ក្ស្នពបានច្តលបម់កវញិ ក្ ើយច្បាកដណាស់្មដលមានក្លាកច្សី្សា្សាែ ចារយ ម៉ាក ាូណាហាា ល អម
ដំក្ណើ រជាមយួគ្នតម់ក។ ក្ រធី្លល បប់ានក្ឃ្ើញក្លាកច្សី្សា្សាែ ចារយ ម៉ាក ាូណាហាា ល ែឹងជាក្ច្ចើនក្លើកមកក្ ើយ ប៉ុមនែវាក្ភលច
ទាងំមាតដ់ក៏្ស្ឋើងរបស់្គ្នតនិ់យ៉យរក្បៀបក្មច៉ រកឺវ៏ាមនិធ្លល បក់្ឃ្ើញគ្នតែឹ់ងដូចក្នះក្ទពីមុនមក។ គ្នតប់ានក្លើកចងាឹះក្វទមនែរបស់្
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គ្នតក់្ ើងក្ៅក្ពលគ្នតប់ានចូលមក។ ក្ រ ីនិងរ ៉នុច្កក្ញងែលួនទាងំពីរន្មក ់ប៉ុមនែគ្នតច់្គ្ននម់តតំរងវ់ាក្ៅ កំក្ៅក្ទក្ន្មះ មដលភាល មៗ
ក្ន្មះមានអណាឋ តក្ភលើងក្ឆះក្ ើង។ 
 - អងគុយចុះ- គ្នតនិ់យ៉យ ក្ ើយពកួក្គទាងំពីរមបរមកអងគុយក្លើក្ដអីក្ៅមកបរក្ភលើងក្ន្មះ។ 
 - បកច្សាយមក- គ្នតនិ់យ៉យ មវន៉តារបស់្គ្នតម់ានចាងំពនលឺមភលតៗគរួឲ្យខាល ច។ 
 រ ៉នុចាបក់្ផឋើមក្រៀបរាបពី់ដំក្ណើ រក្រឿងចាបពី់របាងំសាែ នីយរ៍ថក្ភលើងមដលរារាងំពកួក្គមនិឲ្យឆលងកាតប់ាន។ 
 - ...ដូក្ចនះក្ ើយ ពកួក្យើងគ្នា នជំក្រ ើស្ក្ទ អនកច្គូ ពកួក្យើងមនិអាចក្ ើងជិះរថក្ភលើងបានក្ទ។ 
 - ក្ តុអាីបានជាពកួឯងមនិក្ផញើសំ្បុច្តមកពកួក្យើងតាមស្តាទីទុយក្ៅ? ែញុ ំចាស់្ណាស់្ថាឯងមានទីទុយមយួកាល មមន
ក្ទ?- ក្លាកច្សី្សា្សាែ ចារយ ម៉ាក ាូណាហាា ល និយ៉យក្ៅក្ រទីាងំក្សាះកក្ច្កាះ។ 
 ក្ រ ី ស្មលងឹគ្នតទ់ាងំចំ មាត។់ ក្ៅក្ពលមដលគ្នតនិ់យ៉យដល់ក្រឿងក្នះ ក្ទើបយល់ថាវាពិតជាក្រឿងមដលគរួមតក្ធាើណាស់្
ក្ៅក្ពលក្ន្មះ។ 
 - ែញុ ំ...ែញុ ំមនិបានគិត... 
 - ក្រឿងក្ន្មះ- ក្លាកច្សី្សា្សាែ ចារយ ម៉ាក ាូណាហាា ល និយ៉យ - គឺច្បាកដណាស់្។ 
 មានសំ្ក្ ងក្គ្នះទាា រ ក្ ើយក្ស្នពមដលក្មើលក្ៅរាងស្បាយចិតែជាងមុនក្ន្មះ បានក្ៅក្បើកទាា រ។ អនកមដលឈរក្ៅទីក្ន្មះ
គឺក្លាកន្មយក ក្លាកសា្សាែ ចារយាបំល័ដរ័។ 
 រាងកាយទាងំមូលរបស់្ក្ រមីច្បជាស្ោឹកអស់្។ ាបំល័ដរ័បានកំពុងក្មើលមកក្ាយមុងឺម៉ាតែុ់ស្ពីធមាតា។ គ្នតប់ានស្មលងឹ
ក្មើលក្ៅពកួក្គមនិាកម់ភនកជាមយួនឹងច្ចមុះកងិកកងករ់បស់្គ្នត ់ ក្ ើយភាល មៗក្ន្មះ ក្ រដឹីងថាែលួនឯងកំពុងចងឲ់្យវានិងរ ៉នុក្ៅមតច្តូវ
បានវាយច្បហារក្ាយក្ដើម វ ៉មុភងី វ ូី ក្ន្មះដមដល។ 
 មានភាពស្ងបស់ាង តអ់ស់្យ៉៉ងយូរ។ ក្ច្កាយមក ាបំល័ដរ័និយ៉យ៖ 
 - ចូរបកច្សាយមកថាក្ តុអាីពកួឯងក្ធាើដូក្ចនះ។ 
 វាអាចនឹងមានភាពច្បក្ស្ើរ ច្បសិ្នក្បើវាបានមច្ស្កលឺៗក្ន្មះ។ ក្ រសី្អបនូ់វការែកចិតែកនុងសំ្ក្ ងរបស់្វាណាស់្។ សំ្រាប់
ក្ តុផលមយួចំននួ វាមនិអាចក្មើលក្លាកាបំល័ដរ័ចំមភនកបាន ក្ ើយនិយ៉យពីកំ ុស្របស់្វាក្ន្មះក្ទ។ វាបានច្បាបក់្លាក
ាបំល័ដរ័ច្គបយ៉់៉ងក្លើកមលងមតថាក្លាកវសី្លីជាមាច ស់្ឡានក្វទមនែក្ន្មះ ក្ធាើឲ្យក្គយល់ថាដូចជាវា និងរ ៉នុបានមស្ាងរកឡានក្ហាះ
មយួចតក្ៅខាងក្ច្ដសាែ នីយ។៍ វាដឹងថា ាបំល័ដរ័អាចយល់ក្រឿងក្នះភាល មៗ ប៉ុមនែាបំល័ដរ័មនិបានសួ្រន្មពីំក្រឿងឡានក្ន្មះក្ទ។ ក្ៅ
ក្ពលក្ រនិីយ៉យចប ់គ្នតម់និបនែក្មើលមកពកួក្គតាមមវន៉តារបស់្គ្នតក់្ទៀតក្ន្មះក្ ើយ។ 
 - ពកួក្យើងនឹងក្ៅយកឥវ៉ានរ់បស់្ពកួក្យើង- រ ៉នុនិយ៉យកនុងសំ្ក្ ងអស់្ស្ងឃមឹ។ 
 - ក្តើឯងកំពុងនិយ៉យពីអាី នឹង វសី្លី?- សា្សាែ ចារយម៉ាក ាូណាហាា លមច្ស្កគំ ក។ 
 - បាទ អនកច្គូកំពុងបក្ណឋ ញពកួក្យើងក្ ើយ មមនក្ទ?- រ ៉នុនិយ៉យ។ 
 ក្ រសី្មលងឹក្មើលយ៉៉ងក្លឿនក្ៅក្លាក ាបំល័ដរ័។ 
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 - មនិមមននថងក្នះក្ទ ក្លាកវសី្លី- ាបំល័ដរ័និយ៉យ។ - ប៉ុមនែែញុ ំច្តូវស្រក្ស្ើរពកួឯងទាងំពីរវញិក្ទចំក្ពាះស្ភាពច្បកបក្ាយ
ក្ច្គ្នះថាន កន់នអាីមដលពកួឯងបានក្ធាើ។ ែញុ ំនឹងច្តូវស្រក្ស្រសំ្បុច្តក្ៅច្គួសាររបស់្ពកួឯងក្ៅយបក់្នះ។ ែញុ ំកច៏្តូវមតហាមពកួឯងមដរថា 
ច្បសិ្នក្បើពកួឯងក្ធាើក្រឿងក្ផសងដូចក្នះមឋងក្ទៀត ែញុ ំនឹងគ្នា នជំក្រ ើស្ក្ច្ដពីបក្ណឋ ញពកួឯងក្ចញក្ន្មះក្ទ។  
 ក្ស្នពក្មើលក្ៅក្ច្បៀបដូចជាពិធីបុណយណូមអលច្តូវបានលុបក្ចាល។ គ្នតច់្គម មរចួនិយ៉យ៖ 
 - សា្សាែ ចារយាបំល័ដរ័ ក្កាងច្បុស្ទាងំពីរក្នះបានក្មើលង្ហយដល់ច្កិតច្កមននការហាមោតចំ់ក្ពាះក្វទគូមនិទានច់្គប់
អាយុ បងាឲ្យមានការបំផ្កល ញយ៉៉ងធងនធ់ងរក្ៅក្លើក្ដើមក្ឈើចាស់្ដម៏ានតនមលមយួក្ដើម...ពិតណាស់្ ការបះ៉ពាល់ក្ៅដល់ធមាជាតិ... 
 - វានឹងច្តូវទុកឲ្យសា្សាែ ចារយ ម៉ាក ាូណាហាា ល ក្ធាើការសំ្ក្រចចិតែាកទ់ណឍ កមាក្លើក្កាងច្បុស្ទាងំពីរន្មកក់្នះចុះ ក្ស្ក្វរសូ្- 
ាបំល័ដរ័និយ៉យយ៉៉ងក្ស្ងៀមសាង ត។់ - ពកួក្គស្ែិតក្ៅកនុងច្កុមរបស់្គ្នត ់ ក្ ើយដូក្ចនះវាជាការទទលួែុស្ច្តូវរបស់្គ្នត។់- គ្នតម់បរ
ក្ៅសា្សាែ ចារយ ម៉ាក ាូណាហាា ល ។ - ែញុ ំច្តូវច្តលបក់្ៅពិធីជបក់្លៀងវញិក្ ើយ មមីណរវ៉ា ែញុ ំច្តូវក្ចញក្ៅផឋល់ការច្បកាស្ពីររបីឺ។ 
មក ក្ស្ក្វរសូ្ មាននំដុតឆាង ញ់ៗមដលែញុ ំចងភ់លកស។ 
 ក្ស្នពបាញ់មកវមភនកក្ាយកំ ងឹសុ្ទធសាធក្ៅក្ រ ី និងរ ៉នុ ក្ៅក្ពលគ្នតច់្តូវក្ៅសំ្អាតការយិ៉ល័យរបស់្គ្នតក់្ាយែលួន
ឯង ទុកពកួក្គឲ្យក្ៅជាមយួសា្សាែ ចារយម៉ាក ាូណាហាា ល មដលក្ៅមតសំ្លឹងពកួក្គក្ច្បៀបដូចជាឥ្នទីមដលក្ពារក្ពញក្ាយកំ ងឹ
មយួកាល។ 
 - ឯងគរួមតក្ៅអគ្នរមនទីរក្ពទយច្បក្ស្ើរជាង វសី្លី ឯងកំពុងមតក្ចញោមក្ ើយ។ 
 - មនិអីក្ទ- រ ៉នុនិយ៉យ វាច្បញាបជូ់តសាន មមុតក្លើមភនករបស់្វាក្ន្មះក្ាយនដរបស់្វាក្ចញ។ - អនកច្គូ ែញុ ំចងក់្ៅក្មើលបអូនច្សី្
ែញុ ំមដលកំពុងក្ច្ជើស្តាងំាកច់្កុម... 
 - ពិធីក្ច្ជើស្តាងំក្ន្មះបានចបក់្ ើយ- សា្សាែ ចារយម៉ាក ាូណាហាា លនិយ៉យ។ - បអូនច្សី្របស់្ឯងកស៏្ែិតក្ៅកនុងច្កុម
្ គី ាីនដរ័មដរ... 
 - អូ! លអមមន- រ ៉នុនិយ៉យ។ 
 - ក្ ើយនិយ៉យដល់ច្កុម្ គី ាីនដរ័វញិ...- សា្សាែ ចារយម៉ាក ាូណាហាា លនិយ៉យយ៉៉ងក្លឿន ប៉ុមនែក្ របីានកាតស់្មឋ៖ី 
 - អនកច្គូ ក្ៅក្ពលពកួក្យើងបានជិះឡានក្ន្មះ ក្ពលសិ្កោមនិទានច់ាបក់្ផឋើមក្ន្មះក្ទ អញ្ច ឹង...អញ្ច ឹងច្កុម្ គី ាីនដរ័ពិតជា
មនិគរួច្តូវបានដកពិនទុក្ចញក្ន្មះក្ទ មមនក្ទ?- វាឈបនិ់យ៉យ ក្ ើយក្មើលក្ៅគ្នតទ់ាងំច្ពួយបារមភ។ 
 សា្សាែ ចារយម៉ាក ាូណាហាា លក្មើលក្ៅវាក្ាយច្កមស្មភនកមុតមា ំប៉ុមនែវាក្ជឿជាកថ់ា គ្នតប់ានញញឹមែលះក្ៅក្ ើយ។ មោង៉
ក្ទៀត មាតរ់បស់្គ្នតក់្មើលក្ៅរាងក្ស្ឋើងអនក់្ស្ឋើងបនែិច។ 
 - ែញុ ំនឹងមនិដកពិនទុពីច្កុម្ គី ាីនដរ័ក្ទ- គ្នតនិ់យ៉យ រចួក្ ើយក្ធាើឲ្យក្បះដូងរបស់្ក្ របីានធូរច្សាលយ៉៉ងខាល ងំ។ - ប៉ុមនែ
ឯងទាងំពីរន្មកច់្តូវទទលួទណឍ កមាមយួ។ 
 វាមានភាពច្បក្ស្ើរជាងអាីមដលក្ របីានរពឹំងទុក។ ចំក្ពាះសំ្បុច្តរបស់្ ាបំល័ដរ័ ស្រក្ស្រឲ្យក្ ើស្លីក្ន្មះ វាគ្នា នបញ្ជា អីក្ន្មះ
ក្ទ។ ក្ របីានដឹងយ៉៉ងចាស់្ថា ពកួក្គនឹងច្គ្ននម់តច្តូវែកចិតែមដលក្ដើមវ ៉មុភងី វ ូីមនិបានកំក្ទចវាឲ្យក្ែទច។ 
 សា្សាែ ចារយម៉ាក ាូណាហាា លក្លើកចងាឹះ ក្វទមនែរបស់្គ្នតក់្ ើងមឋងក្ទៀត ក្ ើយតំរងក់្ៅតុរបស់្ក្ស្នព។ នំសានវ់ចិមយួ
ចានធំ មកវមានក្ជើងពណ៌ច្បាកពី់រ និងទឹកក្ពោ ច្តជាកម់យួថូ បានក្លចក្ ើងក្ាយសំ្ក្ ងផទុះផស់្ៗ។ 
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 - ពកួឯងច្តូវញុាំក្ៅទីក្នះ ក្ ើយបន្មទ បម់កច្តូវក្ ើងក្ៅស្យនាឌ នរបស់្ពកួឯង- គ្នតនិ់យ៉យ។ - ែញុ ំច្តូវមតច្ត បក់្ៅពិធី
ជបក់្លៀងវញិក្ ើយ។ 
 ក្ៅក្ពលទាា របានបិទ ក្ច្កាយក្ពលគ្នតក់្ចញក្ៅ រ ៉នុមច្ស្ក ចួតិចៗយ៉៉ងយូរ។ 
 - ែញុ ំគិតថាពកួក្យើងច្តូវមតញុាវំាក្ ើយ- វានិយ៉យរចួកាននំ់សានវ់ចិមយួ។ 
 - ែញុ ំកអ៏ញ្ច ឹងមដរ- ក្ រនិីយ៉យរចួយកមយួមដឬ។  
 - និយ៉យអញ្ច ឹង ក្តើឯងអាចក្ជឿក្លើសំ្ណាងពកួក្យើងក្ទ?- រ ៉នុនិយ៉យស្អកៗតាមមាតម់ដលក្ពញក្ាយសាចម់ាន ់ និង
សាចច់្ជូកបីជាន។់ - ក្្ ាដ និងចចច្តូវក្បើកឡានក្ហាះក្ន្មះច្បារំចឺ្បាមំយួដងមកក្ ើយ ប៉ុមនែគ្នា នពកួក្លាកិយណាធ្លល បប់ានក្ឃ្ើញ
ពកួក្គក្ហាះ។- វាក្លបទឹកមាត ់ក្ ើយខានំំមយួម៉ាតក់្ទៀតអស់្យ៉៉ងធំ។ - ក្ តុអាីកព៏កួក្យើងមនិអាចឆលងកាតរ់បាងំថាក្ន្មះបាន? 
 ក្ រញីាកស់ាា ។ - ក្ទាះបីជាយ៉៉ងណាកឋី ពកួក្យើងនឹងច្តូវមតពិនិតយពីស្កមាភាពរបស់្ពកួក្យើងពីឥ ូវក្នះក្ៅ- វានិយ៉យ 
រចួផឹកទឹកក្ពោ អស់្យ៉៉ងក្ច្ចើន។ - ស្ងឃមឹថាពកួក្យើងអាចនឹងបានក្ៅអបអរកនុងពិធីជបក់្លៀង... 
 - គ្នតម់និបានចងឲ់្យពកួក្យើងក្ធាើឲ្យក្គស្រក្ស្ើរក្ទ- រ ៉នុនិយ៉យទាងំភាពនវឆាល ត។ - មនិចងឲ់្យមនុស្សគិតថាវាគឺជាការោល ស្
នវកនុងការក្ធាើដំក្នើរមកដល់ក្ាយឡានក្ហាះក្ន្មះក្ទ។ 
 ក្ៅក្ពលពកួក្គបានញុានំំសានវ់ចិអស់្យ៉៉ងក្ច្ចើនតាមមដលពកួក្គអាច (ចានក្ន្មះបានបក្ញ្ចញនំមកមឋងក្ទៀតក្ាយែលួនវា) 
ពកួក្គបានក្ច្កាកក្ ើង ក្ ើយចាកក្ចញពីការយិ៉ល័យ ក្ដើរក្លើផលូវលំមដលង្ហយច្ស្ួលចំណាំក្ន្មះក្ៅកានអ់គ្នរច្កុម្ គី ាីនដរ័។ 
អគ្នរក្ន្មះមានភាពស្ងបស់ាង ត ់ វាហាកដូ់ចជាថាពិធីជបក់្លៀងច្តូវបញ្ចបក់្ ើយ។ ពកួក្គបានក្ដើរកាតរ់បូភាពជាក្ច្ចើនមដលកំពុងែសបឹ
ែោវគ្នន  និងអាវក្ច្កាះមដលបនលឺសំ្ក្ ងងឺតងត ក្ ើយក្ដើរក្ ើងក្ៅក្លើជក្ណឋើ រថាក្ហាះដច៏ក្ងអៀតជាក្ច្ចើនដំណាករ់ ូតដល់ចុងក្ច្កាយ 
មដលពកួក្គបានក្ៅដល់ច្ចកមយួក្ន្មះ ជាច្ចកចូលសំ្ង្ហតក់្ៅអគ្នរច្កុម្ គី ាីនដរ័ មដលច្តូវបានលាកក់្ៅពីក្ច្កាយរបូគំនូរក្ច្បង
មយួនន្ស្ែីកន្មធ តម់ាន កក់នុងស្ក្មលៀកបំពាកសូ់្ច្តពណ៌ផ្កា ឈូកមយួសំ្រាប។់ 
 - ពាកយស្មាង ត?់- គ្នតនិ់យ៉យក្ៅក្ពលពកួក្គក្ដើរសំ្ក្ៅក្ៅ។ 
 - អឺ...- ក្ រនិីយ៉យ។ 
 ពកួក្គមនិបានដឹងពីពាកយស្មាង តឆ់ាន ថំាីក្ន្មះក្ទ ក្ ើយមនិទានប់ានជបួសិ្ស្សចបងននច្កុម្ គី ាីនដរ័មាន កណ់ាក្ ើយ ប៉ុមនែ
មានជំនយួមកដល់ក្ស្ទើរមតភាល មៗក្ន្មះ។ ពកួក្គបានឮសំ្របឹក្ជើងយ៉៉ងញាប់ៗ ពីក្ច្កាយពកួក្គ ក្ ើយមបរក្ៅក្ឃ្ើញ ម៉ឺាយអូនីកំពុង
រតយ៉់៉ងក្លឿនសំ្ក្ៅមករកពកួក្គ។ 
 - ពកួឯងក្ៅទីក្នះក្ទ! ក្តើពកួឯងបានក្ៅណា? ពាកយចចាមអារ៉ាមដឆ៏ាួតលីលាបំផុត...មានមនុស្សមាន កប់ាននិយ៉យថាពកួ
ឯងច្តូវបានក្គបក្ណឋ ញក្ចញក្ាយសារការបុកទងគិចក្ាយឡានក្ហាះមយួក្ច្គឿង។ 
 - អឺ ពកួក្យើងមនិច្តូវបានក្គបក្ណឋ ញក្ចញក្ន្មះក្ទ- ក្ រអីះអាងច្បាបន់្មង។ 
 - ពកួឯងនឹងមនិច្បាបែ់ញុ ំថាពកួឯងបានក្ហាះក្ ើរក្ៅទីក្នះក្ទ មមនក្ទ?-  ម៉ឺាយអូនីនិយ៉យ សាឋ បក់្ៅហាកដូ់ចជាធងនធ់ងរ
ក្ស្ទើរមតដូចសា្សាែ ចារយម៉ាក ាូណាហាា លនិយ៉យមដរ។ 
 - កំុក្ធាើដូចជាសា្សាែ ចារយអី- រ ៉នុនិយ៉យទាងំម៉កួ្៉៉ - ក្ ើយច្បាបព់កួក្យើងពីពាកយស្មាង តថ់ាីមក។ 
 - វាគឺ “បកសកី្ឈើ”-  ម៉ឺាយអូនីនិយ៉យទាងំម៉រួក្៉៉មដរ - ប៉ុមនែកំុថាពិនទុក្ន្មះ... 
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 ក្ទាះជាយ៉៉ងណាកក៏្ាយ ពាកយសំ្ដីរបស់្ន្មងច្តូវបានកាតែ់លី ក្ៅក្ពលរបូគំនូរននច្សី្កន្មធ តក់្ន្មះបានមបរច្តលបក់្ច្កាយ 
ក្ ើយមានសំ្ក្ ងទះនដយ៉៉ងខាល ងំមយួភាល មៗក្ន្មះ។ វាក្មើលក្ៅហាកដូ់ចជាថាច្កុម្ គី ាីនដរ័ទាងំមូលក្ៅមនិទានក់្ដកក្ៅក្ ើយ 
ពកួក្គបានក្រៀបចំបនទបឲ់្យកាល យជាបនទបរ់ាងរងាងមូ់លធមាតា ក្ ើយឈរក្ៅក្លើតុធំមយួ និងមានក្ដអីភាន កន់ដបាកម់បកជាក្ច្ចើន មដល
កំពុងរងច់ាពំកួក្គមកដល់។ នដជាក្ច្ចើនបានក្ោងតាមច្បក្ហាងរបូគំនូរក្ដើមបទីាញក្ រ ីនិងរ ៉នុចូលក្ៅកនុង រចួទុកឲ្យ ម៉ឺាយអូនីច្តូវ
ក្តាងចូលក្ច្កាយក្គ។ 
 - ពិតជាអសាច រយមមន!- លី ចចានប់ានមច្ស្ក - រកំ្ភើបមមន! ក្រឿងដថ៏ាីមយួ! ក្បើកឡានក្ហាះក្ៅបុកក្ដើមវ ៉មុភងី វ ូី មនុស្សមាន
នឹងនិយ៉យពីក្រឿងក្នះមនិតិចឆាន កំ្ទ! 
 - ពកួឯងក្ធាើបានលអណាស់្- សិ្ស្សឆាន ទីំច្បាមំាន កប់ាននិយ៉យ មដលក្ រមីនិមដលនិយ៉យជាមយួក្សាះ មនុស្សមាន កប់ានទះ
សាា វាតិចៗពីក្ច្កាយដូចជាវាក្ទើបមតបានឈនះការរតម៉់ារ៉ាតុងអីុចឹង។ ក្្ ាដ និងចចបានមវកផលូវរបស់្ពកួក្គក្ដើមបចូីលក្ៅមុែ ាូង
មនុស្ស ក្ ើយនិយ៉យច្ពមគ្នន ៖ 
 - ក្ តុអាីបានជាពកួឯងមនិក្ៅពកួក្យើងឲ្យមកវញិ ហាអ ស្? 
 រ ៉នុមច្បជាមុែច្ក ម រចួក្ស្ើចសាញ ញទាងំខាា ស្ក្អៀន ប៉ុមនែក្ រអីាចក្ឃ្ើញមនុស្សមាន កម់ដលក្មើលក្ៅហាកម់និស្បាយចិតែ
ទាល់មតក្សាះ។ ក្ពឿរសីុ្អាចក្មើលរលំងពីក្លើកាលពកួសិ្ស្សឆាន ទីំមយួមដលកំពុងស្បាយរកីរាយមយួចំននួ ក្ ើយវាហាកដូ់ចជា
ពោយ៉មចូលមកជិតបនែិចក្ដើមបសី្ឋីបក្ន្មទ ស្ពកួក្គ។ ក្ របីានក្កះរ ៉នុ នឹងមកងនដច្តងឆ់អឹងជំនីរ ក្ ើយមបរកាលក្ៅកនុងទិស្ក្ៅរបស់្
ក្ពឿរសីុ្។ រ ៉នុបានដឹងពីមូលក្ តុមយួរកំ្ពច។ 
 - ច្តូវក្ ើងក្ៅខាងក្លើក្ ើយ...អស់្កំលំាងបនែិចក្ ើយ- វានិយ៉យ ក្ ើយពីរន្មកក់នុងចំក្ណាមពកួក្គទាងំក្ន្មះចាបក់្ផឋើមមវក
ផលូវសំ្ក្ៅក្ៅទាា រក្ៅមផនកមយួក្ផសងក្ទៀតននបនទបម់ដលភាជ បក់្ៅជក្ណឋើ រក្កាង និងស្យនាឌ ន។ 
 - រាច្តីសួ្ស្ឋី- ក្ រចី្បាបក់្ៅ ម៉ឺាយអូនីវញិមដលកំពុងចងចិក្ញ្ច ើមដូចក្ពឿរសីុ្អំបាញ់មញិមដរ។ 
 ពកួក្គបានស្ក្ច្មចក្ៅកមនលងក្ផសងពីបនទបរ់មួក្ន្មះ ក្ាយក្ៅមតមានក្គទះែនងពីក្ច្កាយ ក្ ើយបានក្ៅដល់មាតជ់ក្ណឋើ រ។ 
ពកួក្គច្បញាបក់្ ើងក្ៅ ក្ៅឲ្យដល់ខាងក្លើ ក្ ើយចុងក្ច្កាយពកួក្គបានក្ៅដល់មាតទ់ាា រននស្យនាឌ នចាស់្របស់្ពកួក្គមដល
ឥ ូវមានផ្កល កសំ្គ្នល់មយួក្ៅក្លើក្ន្មះក្ាយនិយ៉យថា៖ “ឆាន ទីំ២”។ ពកួក្គក្ដើរចូលក្ៅកនុងបនទបរ់ាងរងាងមូ់លមដលង្ហយច្ស្ួល
ចំន្មកំ្ាយសាររបូបនួច្ជុងច្បាសំ្នលឹកក្ៅទីក្ន្មះបិតនឹងជញ្ជជ ំងជាមយួនឹងកាមំញពីណ៌ច្ក ម និងបងអួចតូចែោស់្។ វ៉ាលិស្របស់្ពកួក្គ
ច្តូវបានន្មយំកក្ ើងមកឲ្យពកួក្គ ក្ ើយបានាកក់្ៅចុងមច្គរបស់្ពកួក្គ។ 
 រ ៉នុញញឹមតិចៗាកក់្ រទីាងំមដលក្ធាើែុស្។ 
 - ែញុ ំដឹងែញុ ំមនិគរួស្បាយរកីរាយចំក្ពាះក្រឿងក្ន្មះរអឺាីក្ផសងក្ ើយ ប៉ុមនែ... 
 ទាា រស្យនាឌ នក្ន្មះបានក្បើកចំ  ក្ ើយមានក្កាងច្បុស្កនុងច្កុម្ គី ាីនដរ័ឆាន ទីំពីរក្ផសងក្ទៀតបានចូលមកគឺ សីុ្មយសុ្ 
 ាីនីក្ គន  ីន ថូម៉ាស្ និង ក្នវលី  ងប់តថ់ម។ 
 - ពិតជាមនិគរួឲ្យក្ជឿមមន!- សីុ្មយសុ្ញញឹមយ៉៉ងរកីរាយ។ 
 - ពិតជា ូយមមន-  ីននិយ៉យ។ 
 - គរួឲ្យភាញ កក់្ផអើលណាស់្- ក្នវលី និយ៉យយ៉៉ងចាបអ់ារមាណ៍។ 
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 ក្ រមីនិអាចនិយ៉យអាីបានក្ទ។ វាកញ៏ញឹមតិចៗមដរ។ 
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វគ្គ VI 

 

ហ្គលីដរឺ័យ ឡក់ហាត 

 

 ទោះបីជាយ៉៉ងណាកទ៏ោយ ទៅថ្ងងបន្ទទ បម់ក ទេរតី្រូវញញឹមមដងៗោងំពិបាក។ ទរឿងរ៉៉វបានចាបទ់ផដើមអាត្កកទ់ ើងៗចាបពី់
ទពលញុ៉ំអាហារទពលត្ពឹកកនុងមហាសាល។ រុវវងបនួទៅកនុងសាលទន្ទះបានោកយ៉់៉ងទត្ចើនទៅទោយចានបបរ ត្រីត្បឡាក ់ នំបុង័
អាងំ និងសុ៊រ ទេើយនិងសាចត់្ជូកត្បលាក ់ ទៅពីទត្ោមពិតានទវទមនត (ថ្ងងទនះទមឃត្សទំមនិភលទឺទ)។ ទេរ ី និងរ ៉នុអងគុយទៅរុត្កុម 
ហ្គេគីេវីនដរ័ វកបរេម៉ឺ៉យអូនីវដលកំពុងទមើលទសៀវទៅដំទ ើ រតាមសមុត្ទជាមយួត្ាយជញ្ជកឈ់ាមទោយទបើកោកទ់ល់នឹងវកវទឹក
ទោះទោ។ វាម៉នោរលំបាកបនតិចទៅទពលន្ទងនិយ៉យថា “អរ ុសួសដី” វដលត្បាបទ់េរថីា ន្ទងទៅវរមនិទពញចិរតពីវធីិវដលន្ទំ
ពកួទគមកដល់សាលាដវដល។ ម៉ង៉វញិទទៀរ ទនវលី  ងប់រង់មបានសាវ គមនព៍កួទគយ៉៉ងកកទ់ដដ ។ ទនវលីគឺជាទកេងត្បុសម៉ន ក់
ម៉នមុខមូល ទេើយសទសលើកសសលកជ់ាមយួនឹងោរចងចាអំនជ់ាងទគបំផុរកនុងចំទន្ទមអនកវដលទេរធី្លល បប់ានជបួ។ 
 - ទសវាថ្ត្បស ីយនឹ៍ងមកដល់នូវប៉ុន្ទេ នន្ទទីទនះទេើយ...ខញុ ំគិរថាទលាកយ៉យនឹងទផញើរបស់ពីរបីវដលខញុ ំបានទភលច។ 
 ជាោរពិរណាស់ ទេរទីទើបវរចាបទ់ផដើមញុ៉ំបបររបស់វាវដលទៅទពលទន្ទះម៉នសទមលងបន្ទទ នម់យួទៅខាងទលើ និងម៉នសរវ
ទីទុយរ៉បរ់យកាលទេើរចូលមកយ៉៉ងទលឿនពទ័ធជំុវញិសាល ទេើយទំលាកសំ់បុត្រនិងកញ្ចបជ់ាទត្ចើនទៅកនុងេវូងមនុសសវដលកំពុង
េូរកទហ្គញ្ជ ៀវ។ កញ្ចបម់យួដំុធំបានធ្លល កចូ់លមកកនុងវកវរបស់េម៉ឺ៉យអូនី ទធវើឲ្យខាទ រទឹកទោះទោ និងសាល បសរវមកទលើពកួទគទពញ។ 
 - ទអរ ៉លូ!- រ ៉នុនិយ៉យ រចួយកទីទុយវដលត្បឡាកត់្ប ូសទន្ទះទចញមកទោយោញទជើងវា។ ទអរ ៉លូបានធ្លល កចុ់ះមក ទេើយ
សនលបឥ់រដឹងខលួនទៅទលើរុ ទជើងរបស់វាបះទ ើងទលើ ទេើយម៉នទត្សាមសំបុត្រមយួព ៌ត្កេមទសើមបនតិចទៅកនុងចំពុះរបស់វា។ 
 - អូ! ទទ- រ ៉នុដងហក។់ 
 - វាមនិអីទទ វាទៅរស់ទៅទ ើយ- េម៉ឺ៉យអូនីនិយ៉យរចួចាកទ់អរ ៉លូងនមៗទោយចុងត្ម៉មថ្ដរបស់ន្ទង។ 
 - វាមនិវមនទរឿងទនះវទ...វាគឺទរឿងទនះ។ 
 រ ៉នុបានចងអុលទៅទត្សាមសំបុត្រព ៌ត្កេមទន្ទះ។ វាទមើលទៅដូចជាសាមញ្ញ ចំទាះទេរ ី ប៉ុវនតរ ៉នុ និងទនវលីោងំពីរន្ទក់
កំពុងសមលងឹទមើលទៅទត្សាមសំបុត្រទន្ទះវដលពកួទគបានគិរថាវានឹងផទុះទចញ។ 
 - ម៉នបញ្ហហ អីេនឹង?- ទេរនិីយ៉យ។ 
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 - ោរប់ាន...ោរប់ានទផញើសំបុត្រសដីបទន្ទទ សមយួឲ្យខញុ ំ- រ ៉នុនិយ៉យយ៉៉ងទខោយ។ 
 - ឯងគរួទបើកវាទមើលទៅ រ ៉នុ- ទនវលីនិយ៉យខសបឹៗរ៉ងកំសាក។ - វានឹងមនិលអទទ ត្បសិនទបើឯងមនិទបើកទមើលទន្ទះ។ ទលាក
យ៉យរបស់ខញុ ំបានទផញើឲ្យខញុ ំមដងវដរ ទេើយខញុ ំមនិទអើទពើនឹងវា ទេើយ...- វាទលបទឹកម៉រទ់កអឿក - វាគរួឲ្យរនធរណ់ាស់។ 
 ទេរទីមើលពីទឹកមុខភយ័ខាល ចរបស់ពកួទគទៅទត្សាមសំបុត្រព ៌ត្កេមទន្ទះ។ 
 - ទរើអវីទៅជាសំបុត្រសដីបទន្ទទ សទន្ទះ?- វានិយ៉យ។ 
 ប៉ុវនតអារមេ ៍ោងំមូលរបស់រ ៉នុទដដ រវរទៅទលើទត្សាមសំបុត្រទន្ទះវដលចាបទ់ផដើមម៉នវផសងទចញទៅតាមត្ជុង។ 
 - ទបើកវាទមើលទៅ- ទនវលីជំរញុ។ - វរពីរបីន្ទទីប៉ុទណាោ ះវាអស់អីទេើយ... 
 រ ៉នុទលើកយកថ្ដកំពុងញ័រទចញមក ទេើយលូកយកទត្សាមសំបុត្រពីចំពុះរបស់ទអរ ៉លូរចួវេកវាទមើល។ ទនវលីញុ៉កថ្ដរបស់វា
ចូលកនុងត្រទចៀក។ ទេរដឹីងពីមូលទេរុមយួរទំពច។ វាបានគិរមយួសនទុះទត្ោយទពលទត្សាមសំបុត្របានផទុះទចញមក។ សូរសទមលងដ៏
ខាល ងំមយួបានលានលឺ់ទពញសាលោងំមូលត្ពមជាមយួនឹងធូលីេុយទចញពីពិតានមក។ 
 -...លួចយកឡានមក ទយើងនឹងមនិភ្ញញ កទ់ផអើលទទ ទបើទគបទ ដ ញឯងទន្ទះ វរជបួមុខឯងោលណានឹងដឹងោន ទេើយ ទយើង
ហ៊ានភ្ញន ល់ថាទពលទន្ទះឯងោេ ននឹកគិរដល់ថាទរើទយើង និងប៉ាឯងត្រូវឆលងោរឧ់បសគគប៉ុណាោ ទន្ទះទទទៅទពលវដលបារឡ់ានទន្ទះ
ទៅ... 
 សវត្មករបស់អនកត្សីវសីលីបានបនលឺទ ើងឮជាងសវត្មកធមេតារ៉បរ់យដងទធវើឲ្យចាន និងសាល បត្ាទងគិចោន ទៅទលើរុ ទេើយ
សទមលងទន្ទះបានឮសូរខទរមកវញិយ៉៉ងខាល ងំ។ មនុសសទពញោងំសាលបានងាកមកទមើលអនកវដលបានទទលួសំបុត្រសដីបទន្ទទ ស 
ទេើយរ ៉នុបានពនលិចខលួនចុះយ៉៉ងោបទៅទដអីរបស់វាវដលអាចទមើលទឃើញត្រឹមវរថាង សត្កេមរបស់វាប៉ុទណាោ ះ។ 
 -...សំបុត្រពីទលាកោបំល័ដរ័ោលពីយបម់ញិ...ទយើងគិរថា ប៉ារបស់ឯងត្បាកដជានឹងត្រូវសាល បទ់ោយសារវរោរអាម៉៉ស់
មុខជាមនិខានទ ើយ ទយើងមនិបានអបរ់ឯំងឲ្យម៉នចររិដូទចនះទទ ឯង និងទេរោីងំពីរន្ទកអ់ាចនឹងសាល បណ៎់ា... 
 ទេរកំីពុលឆងល់ទៅទពលឮទឈាេ ះរបស់វាបានទលើកទ ើង។ វាព៉យ៉មយ៉៉ងខាល ងំទដើមបទីធវើដូចជាមនិបានឮសទមលងទន្ទះវដល
កំពុងទធវើឲ្យត្កោសត្រទចៀកវាឈទឺខាទ កៗ។ 
 -...ពិរជាចថ្ត្ងណាស់ ប៉ារបស់ឯងកំពុងត្បឈមមុខនឹងោរទសុើបអទងេរមយួទៅកវនលងទធវើោរ វាគឺជាកំេុសរបស់ឯងោងំ
ត្សុង ទេើយត្បសិនទបើឯងទធវើឲ្យម៉នកំេុសអវីទផសងទទៀរ ទយើងនឹងន្ទឯំងឲ្យត្រលបម់កផទះវញិភ្ញល ម។ 
 សទមលងឮចាស់មយួទន្ទះបានសាង រទ់ៅវញិ។ ទត្សាមសំបុត្រត្កេមវដលបានធ្លល កទ់ចញពីថ្ដរបស់រ ៉នុបានទឆះកនុងអណាដ រ
ទភលើងរេូរោល យទៅជាទផះ។ ទេរ ី និងរ ៉នុបានអងគុយភលកឹដូចជាត្រូវរលកទជារមករលំងពកួទគអញ្ច ឹង។ មនុសសពីរបីន្ទកប់ានទសើច 
ទេើយចុងទត្ោយ សទមលងជវជកោន ទោកោកបានបនលឺទ ើងមដងទទៀរ។ 
 េម៉ឺ៉យអូនីបានបិទទសៀវទៅ “ដំទ ើ រតាមសមុត្ទជាមយួត្ាយជញ្ជកឈ់ាម” ទេើយសមលងឹទមើលទៅរ ៉នុវបកម៉កង់ាយ។ 
 - អឺ ខញុ ំមនិដឹងនូវអវី វដលឯងបានរពឹំងទុកទទ រ ៉នុ ប៉ុវនតឯង... 
 - កំុត្បាបខ់ញុ ំថាខញុ ំសកតិសមនឹងវបបទនះទអាយទសាះ- រ ៉នុនិយ៉យម៉៉រ់ៗ ។ 
 ទេររីញុបបររបស់វាទចញ។ ខាងកនុងខលួនរបស់វាកំពុងវរឆាបទឆះទៅទោយកំេុស។ ទលាកវសីលីកំពុងត្បឈមមុខនឹងោរ
ទសុើបអទងេរទៅកវនលងទធវើោរ។ សរបុទៅ ទលាក និងអនកត្សីវសីលីទទលួរ៉៉បរ់ងទរឿងវាោងំអស់ទពញមយួរដូវទដដ ទនះ... 
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 ប៉ុវនតវាោេ នទពលសត្ម៉បគិ់រពីទរឿងទនះទទ។ សាហ្គសាត ចារយ ម៉៉កេេូណាហាេ ល បានកំពុងទធវើដំទ ើ រតាមបទណាដ យរុត្កុម 
ហ្គេគីេវីនដរ័ទោយោនម់កនូវតារ៉ងោលវភិ្ញគ។ ទេរបីានយកោលវភិ្ញគរបស់វា ទេើយទឃើញថាពកួទគម៉នទម៉៉ងភូរោមសាហ្គសត
ឌុបជាមយួនឹងត្កុម ហាេវ័លផេវ ដំបូងទគ។ 
 ទេរ ីរ ៉នុ និងេម៉ឺ៉យអូនី បានចាកទចញពីត្បាសាទរមួោន  រចួឆលងោរចំ់ោរបវនល ទេើយសំទៅទៅផទះកញ្ចក ់ជាកវនលងវដល
រកុខជារិទិពវត្រូវបានរកោទុក។ យ៉៉ងទហាចណាស់កសំ៏បុត្រសដីបទន្ទទ សបានទធវើទរឿងលអមយួវដរ៖ េម៉ឺ៉យអូនីហាកដូ់ចជាគិរថា ពកួ
ទគឥ ូវត្រូវបានោកទ់ ឌ កមេត្គបត់្ោនទ់េើយ ទេើយកំពុងវរទទលួបានោររ៉កោ់កយ៉់៉ងលអមដងទទៀរ។ 
 ទៅទពលពកួទគសថិរទៅវកបរផទះកញ្ចក ់ ពកួទគបានទឃើញអនកឯទទៀរកនុងថាន កកំ់ពុងឈរទៅខាងទត្ដរងច់ាសំាហ្គសតចារយ 
សទត្ប៉ារ។ ទេរ ី រ ៉នុ និងេម៉ឺ៉យអូនីទទើបវរចូលរមួជាមយួពកួទគទៅទពលវដលោរកំ់ពុងទបាះជំហានវវងៗចូលមកឆលងោរវ់ាល
ទមេ វដលអមទោយទលាក េគីលដឺរយ័  កហ់ារ។ ថ្ដរបស់សាហ្គសាត ចារយ សទត្ប៉ារ ទពញទោយបងរ់ុរំបសួ និងរបសួទសើវសបកប៉ុន្ទេ ន
កវនលងទទៀរ។ ទេរទីមើលទឃើញទដើមវ ៉មុភងី វ ូីពីចម៉ង យ វមករបស់វាជាទត្ចើនឥ ូវសថិរកនុងសភ្ញពត្គវវងត្គវារ។់ 
 សាហ្គសាត ចារយ សទត្ប៉ារ គឺជាទវទគូរូចកនតុលម៉ន ក ់ាកម់កួម៉នបំ ះទត្ចើនមយួទៅពីទលើសកស់រថ្សឆាេ រៗរបស់ោរ។់ ជា
ធមេតាម៉នធូលីដទ៏ត្ចើនទៅទលើសំទលៀកបំាករ់បស់ោរ ់ ទេើយត្កចកថ្ដរបស់ោរអ់ាចទធវើឲ្យអនកមងី ពីទូទនៀ សនលបប់ាន។ ទោះជា
យ៉៉ងណាកទ៏ោយ េគីលដឺរយ័  កហ់ារបានទសលៀករ ៉បូព ៌ទខៀវថ្បរងដង៏េីវចស សកព់ ៌ម៉សរបស់ោរប់ទញ្ចញពនលឺវចងចាងំពី
ទត្ោមមកួព ៌ទខៀវថ្បរង វដលសថិរកនុងទីតាងំដស៏កតិសមមយួជាមយួនឹងោររុបវរងទោយម៉ស។ 
 - អូ! សួសដី!-  កហ់ារបាននិយ៉យទោយញញឹមយ៉៉ងរកីរ៉យទៅជំុវញិប ដុ ំ សិសស។ - ត្ោនវ់រមកបងាហ ញសាហ្គសាត ចារយ
សទត្ប៉ារពីវធីិដត៏្រឹមត្រូវកនុងោរព៉បាលទដើម វ ៉មុភងី វ ូី វរប៉ុទណាោ ះ! ប៉ុវនតខញុ ំមនិចងឲ់្យពកួឯងទចញទៅទោយម៉នគំនិរថាខញុ ំពូវក
ខាងភូរោមសាហ្គសតទន្ទះទទ! ខញុ ំទទើបវរចាបទ់ផដើមត្បទះទឃើញរកុខជារិចវមលកោងំទនះជាទត្ចើនកនុងោរទធវើដំទ ើ ររបស់ខញុ ំ... 
 - ថ្ងងទនះទៅផទះកញ្ចកទ់លខបី ោងំអស់ោន !- សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារនិយ៉យ ទឹកមុខមនិសូវទពញចិរតខុសពីអាោរធមេតា
របស់ោរ។់ 
 ម៉នសទមលងខសបឹទខសៀវដគ៏រួទអាយចាបអ់ារមេ ៍មយួ។ ពកួទគធ្លល បវ់រទធវើោរកនុងផទះកញ្ចកទី់មយួប៉ុទណាោ ះោលពីមុន...ផទះ
កញ្ចកទី់បីទុកោករ់កុខជារិវដលម៉នទត្ោះថាន ក ់ និងគរួឲ្យចាបអ់ារមេ ៍ទត្ចើនជាងឆាង យណាស់។ សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារយកទសាដធំ៏
មយួទចញពីវខសត្កវ៉ាររ់បស់ោរ ់ ទេើយចាកទ់សាោវ រទន្ទះ។ ទេរធំុីកលិនដីទសើម និងជីផសជំាមយួកលិនទឹកអបឆ់លួថ្នដេ ទំេំប៉ុនឆត័្រធំៗ
មយួចំននួរយងីរទយ៉ងពីពិតានចុះមក។ វាទេៀបនឹងទៅ តាមរ ៉នុ និងេម៉ឺ៉យអូនីចូលទៅកនុង ត្សាបវ់រថ្ដរបស់ កហ់ារចងអុល
មក។ 
 - ទេរ!ី ខញុ ំចងនិ់យ៉យបនតិច...អនកមនិត្បោនទ់ទរទឺបើវាទៅយរឺពីរបីន្ទទី វមនទទ សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារ? 
 ោរោរទ់សចកដទីោយោរចងចិទញ្ច ើមរបស់សាហ្គសាត ចារយ សទត្ប៉ារ គឺោរត់្បោន ់ប៉ុវនត កហ់ារនិយ៉យបទញ្ច ើច៖  

- អនកទធវើបានលអណាស់ ...- ទេើយបានបិទោវ រផទះកញ្ចកទ់ៅចំទាះមុខោរ។់ 
 - ទេរ-ី  កហ់ារនិយ៉យ ទធេញព ៌សធំរបស់ោរភ់លចឺាងំកនុងពនលឺត្ពះអាទិរយទៅទពលោរទ់អាបកាលរបស់ោរ។់ - ទេរ ី
ទេរ ីទេរ។ី 
 ទោយភ្ញពភ្ញញ កទ់ផអើលយ៉៉ងខាល ងំ ទេរមីនិនិយ៉យអវីទសាះ។ 
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 - ទៅទពលខញុ ំបានឮ...អឺ ពិរណាស់ វាគឺជាកំេុសរបស់ខញុ ំោងំអស់។ គរួវរត្រូវបទន្ទទ សខញុ ំ។ 
 ទេរមីនិយល់ពីអវីវដលោរកំ់ពុងនិយ៉យទទ។ វាទំនងជាចងនិ់យ៉យទៅទពល កហ់ារបនតនិយ៉យ៖  

- មនិដឹងថាទពលណាវដលខញុ ំធ្លល បរ់កស់លុរជាងទនះទ ើយ។ ទបើកឡានទហាះមកសាលាេុកវ៉ារ! អឺ តាមពិរទៅ ខញុ ំដឹងភ្ញល ម
ថាទេរុអវីបានជាឯងទធវើទរឿងទនះ។ ទធវើដំទ ើ របានទលឿន។ ទេរ ីទេរ ីទេរ។ី 
 វាគឺអសាច រយណាស់វដលថាោរអ់ាចបងាហ ញត្គបទ់ធេញមយួៗកនុងចំទណាមទធេញដត៏្សស់សាអ រោងំទន្ទះទចញមក ទោះបីជា
ទពលោរម់និកំពុងនិយ៉យកទ៏ោយ។ 
 - ខញុ ំបានទធវើឲ្យឯងភលកសរសជារិថ្នត្បជាត្បិយភ្ញព មនិថាអីុចឹង?-  កហ់ារនិយ៉យ។ - ន្ទទំអាយឯងខូចអស់រលីង។ ឯង
បានសថិរទៅទលើទំពរ័មុខថ្នោវសរជាមយួខញុ ំ ទេើយឯងមនិអាចរងច់ាបំានកនុងោរទធវើវាមដងទទៀរ។ 
 - អូ...ទទ ទលាកសាហ្គសាត ចារយ ទមើល... 
 - ទេរ ី ទេរ ី ទេរ-ី  កហ់ារនិយ៉យ រចួត្ចបាចស់ាេ របស់វា។ - ខញុ ំយល់។ ធមេតាទទវដលចងស់ាកទទៀរទពលបានភលកសរស
ជារិមដងទេើយទន្ទះ ... ខុសមកពីខញុ ំ ទោយសារវរទរឿងទន្ទះបានជាទធវើឲ្យខរួកាលឯងទចះវរវលិវល់មនិោចត់្សលះ។ ...ប៉ុវនតចាសំាដ ប់
វន!៎ អនកកទម៉ល ះ ឯងមនិអាចទចះវរទដើរបទងាហ ះឡាន ទដើមបតី្ោនវ់រចងោ់កោ់ញោរចាបអ់ារមេ ៍ទន្ទះទទ។ ទធវើចិរតឲ្យសងបទ់ៅ បាន
ទទ? ឯងម៉នទពលទត្ចើនណាស់សត្ម៉បទ់ធវើទរឿងអស់ោងំទន្ទះទពលធំទ ើង។ វមន វមន ខញុ ំដឹងនូវអវីវដលឯងកំពុងគិរ! “វាោេ នអវីទទ 
សត្ម៉បោ់រ ់ោរគឺ់ជាទវទគូវដលលបលីាញជាអនតរជារិមយួរបូទៅទេើយ!” ប៉ុវនតទៅទពលខញុ ំអាយុដបពី់រឆាន  ំ ខញុ ំត្រឹមវរជាមនុសសមនិ
សំខានម់៉ន កដូ់ចជាឯងទពលទនះអញ្ច ឹង។ តាមពិរ ខញុ ំថាខលួនខញុ ំអនជ់ាងមនុសសមនិសំខានទ់ៅទទៀរ! អវីវដលខញុ ំចងនិ់យ៉យទន្ទះគឺ ម៉ន
មនុសសមនិទត្ចើនទទវដលដឹងឮពីរបូឯង វមនទទ? គឺអំពីទរឿងរ៉៉វោកទ់ងនឹង អនកវដលមនិត្រូវទៅទឈាេ ះ!- ោរទ់ចាលកនទុយវភនកទមើល
ទៅសាល កសាន មទផលកបទន្ទទ រទៅទលើថាង សរបស់ទេរ។ី - ខញុ ំដឹង ខញុ ំដឹង វាមនិលអដូចជាោរឈនះរងាវ នស់ាន មញញឹមដម៏៉នមនតទសនេ៍បំផុរ
របស់ពកួទវទគូត្បចាសំបាដ េ៍ត្បាទំលើកបនតបន្ទទ បោ់ន ទន្ទះទទ ដូចវដលខញុ ំទទលួបានទន្ទះទទ...ប៉ុវនតវាគឺជាោរចាបទ់ផដើមមយួ ទេរ ីវាគឺជា
ោរចាបទ់ផដើមមយួ។ 

 ោរប់ានមចិវភនកោកទ់េរទីោយភ្ញពកកទ់ដដ មយួ ទេើយទបាះជំហានវវងៗទចញទៅ។ ទេរឈីរត្សឡាងំោងំអស់មយួវភលរ 
បន្ទទ បម់ក ទោយចាថំាវាត្រូវទៅផទះកញ្ចក ់វាបានទបើកោវ រ ទេើយត្បញ៉បចូ់លទៅខាងកនុង។ 
 សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារកំពុងឈរពីទត្ោយទដអីវវងទជើងទត្ោងមយួទៅចំកណាដ លថ្នផទះកញ្ចក។់ ម៉នត្បោកា់កោ់រារ
ត្រទចៀកព ៌ខុសៗោន ត្បវេលថ្មៃគូ ោករំ់ទរៀបោន ទលើទដអីវវងទន្ទះ។ ទៅទពលទេរមីកអងគុយកវនលងរបស់វាវដលទៅចទន្ទល ះរ ៉នុ និង
េម៉ឺ៉យអូនី ោរនិ់យ៉យ៖ 
 - ពកួទយើងនឹងោកោ់ទំដើម ម៉៉នវត្ឌក ទ ើងវញិទៅថ្ងងទនះ។ ឥ ូវទរើនរណាអាចត្បាបខ់ញុ ំពីគុ សមបរតិថ្នរកុខជារិ ម៉៉នវត្ឌក 
ទនះបាន? 
 មនិបាចភ់្ញញ កទ់ផអើលទន្ទះទទ ចាស់ជាេម៉ឺ៉យអូនីទលើកថ្ដទឆលើយមុនទគជាមនិខាន។ 
 - ម៉៉នវត្ឌក រ ឺ ម៉៉នវត្ឌេេូរ៉៉ គឺជារកុខជារិមយួវដលជយួ ឲ្យម៉នកម៉ល ងំខាល ងំោល ទ ើងវញិ- េម៉ឺ៉យអូនីសូត្រចារំរម់៉រហ់ាក់
ដូចជាន្ទងបានយកទសៀវទៅពុមពទៅោទឹំកផឹកអញ្ច ឹង។ - វាត្រូវបានទត្បើត្បាស់សត្ម៉បន់្ទមំនុសសវដលត្រូវបានទគបដូររបូ រតឺ្រូវ
បណាដ សាឲ្យត្រលបម់ករកសភ្ញពទដើមរបស់ពកួទគវញិ។ 
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 - លអណាស់។ ដបពិ់នទុបានទៅត្កុមហ្គេគីេវីនដរ័- សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារនិយ៉យ។ - ម៉៉នវត្ឌក ទដើររជួាវផនកដសំ៏ខានម់យួថ្ន
ថាន បំនោបភ្ញគទត្ចើន។ ទោះជាយ៉៉ងណាកទ៏ោយ វាកម៏៉នទត្ោះថាន កផ់ងវដរ។ ទរើនរណាអាចត្បាបខ់ញុ ំបានទទថាទេរុអវីទៅ? 
 ថ្ដរបស់េម៉ឺ៉យអូនីប៊ះិនឹងត្រូវបះ៉វវន៉តារបស់ទេរទីពលន្ទងទលើកវាទ ើងមដងទទៀរ។ 
 - សំវរកយថំ្នទដើម ម៉៉នវត្ឌក គឺម៉នទត្ោះថាន កដ់ល់ជីវរិចំទាះនរណាម៉ន កវ់ដលបានលឺវា- ន្ទងទឆលើយយ៉៉ងរេ័ស។ 
 - ត្បាកដណាស់។ ទទលួបានដបពិ់នទុទទៀរ- សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារនិយ៉យ - ឥលូវទដើម ម៉៉នវត្ឌក វដលទយើងម៉នទៅ ទី
ទនះគឺទៅខចីខាល ងំណាស់។ 
 ោរប់ានចងអុលទៅសពកទត្ៅៗមយួជរួ ទៅទពលោរនិ់យ៉យ ទេើយអនកោងំអស់ោន បានទដើរអូសទជើងសំទៅទៅទមើលឲ្យ
ចាស់។ រកុខជារិរូចៗវដលម៉នទមេ ដុះចាករ់សឹរ៉បរ់យ រទឺត្ចើនជាងទនះ ព ៌ថ្បរងលាយសាវ យខចីបានកំពុងលូរលាស់ទៅទីទន្ទះ
ជាជរួៗ។ ពកួទគទមើលទេរដូីចជាោេ នអវីគរួឲ្យចាបអ់ារមេ ៍ទសាះ វដលវាោេ នចមងល់ពីអវីវដលេម៉ឺ៉យអូនីចងម់៉ននយ័ពី “សំវរកយ”ំ 
ថ្នទដើម ម៉៉នវត្ឌក ទន្ទះ។ 
 - អនករ៉ល់ោន យកត្បោបា់កោ់រារត្រទចៀកម៉ន កម់យួគូមក- សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារនិយ៉យ។ 
 ម៉នភ្ញពត្ចបូកត្ចបល់មយួទពលសិសសោងំអស់ោន ព៉យ៉មចាបយ់កម៉ន កម់យួគូ វដលមនិវមនជាព ៌ដេ ឈូក និងទន់
ទលេើយទន្ទះទទ។ 
 - ទៅទពលខញុ ំត្បាបព់កួឯងឲ្យាកវ់ា ត្រូវត្បាកដថាត្រទចៀកពកួឯងត្រូវបានបិទជិរោងំត្សុង- សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារ
និយ៉យ។ - ទៅទពលវាម៉នសុវរថិភ្ញពទដើមបឲី្យទោះទចញវញិបាន ខញុ ំនឹងទលើកទមថ្ដទ ើងទៅពកួឯង។ ឥ ូវ...បំាកត់្បោបោ់រារ
ភ្ញល ម។ 
 ទេរោីញត្បោបោ់រារាកទ់លើត្រទចៀករបស់វា។ វាមនិបានឮសទមលងោងំត្សុង។ សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារបានាកត់្បោប់
ោរារមយួគូព ៌ដេ ឈូកោនទ់លេើយពីទលើត្រទចៀករបស់ោរដ់ទ ល់រចួមូរថ្ដអាវរ ៉បូរបស់ោរទ់ ើង ចាបោ់នម់យួកនុងចំទន្ទមរកុខជារិ
ម៉នទមេ ចាករ់សឹោងំទន្ទះយ៉៉ងជាប ់ទេើយទលើកទ ើងោងំលំបាក។ 
 ទេរបីទញ្ចញនូវសទមលងភ្ញញ កទ់ផអើលមយួវដលោេ ននរណាម៉ន កស់ាដ បឮ់ទទ។ 
 ជំនសួឲ្យរសឹ កូនទឈើខចីដក៏ខវកទ់ពញទោយភករូ់ចមយួទដើមទលចទចញពីកនុងដី។ សលឹកកំពុងលូរលាស់ភ្ញល មៗទពញពីកំពូល
វា។ វាម៉នសំបកព ៌ថ្បរងខចីចំរះុ ទេើយវត្សកយយ៉ំ៉ងអស់មយួទំេងឹ។ 
 សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារបានយកទផើងោករ់កុខជារិធំមយួពីទត្ោមរុ ទេើយោកទ់ដើម ម៉៉នវត្ឌក ទៅកនុងទន្ទះ ទេើយកបវ់ាទៅ
កនុងដីទត្ៅទមេ រេូរសូមបវីរទមេ កក៏បប់ារវ់ដរ។ សាហ្គសាត ចារយសទត្ប៉ារទបាសសំអារថ្ដរបស់ោរ ់ទេើយទលើកថ្ដជាសញ្ហញ ទៅពកួទគ
ោងំអស់ោន  និងទោះត្បោបោ់រារត្រទចៀករបស់ោរទ់ចញ។ 
 - ទៅទពលទដើម ម៉៉នវត្ឌក របស់ពកួទយើងទទើបវរប ដុ ះ សំវរករបស់ពកួវានឹងមនិោនអ់ាចសម៉ល បទ់យើងបានទៅទ ើយទទ- 
ោរនិ់យ៉យអះអាង ដូចជាោរម់និបានទធវើអវីឲ្យភ្ញញ កទ់ផអើលជាជាងទត្សាចទឹកដេ ចំរះុព ៌ទន្ទះទទ។ ទោះបីជាយ៉៉ងណាកទ៏ោយ ពកួ
វានឹងទធវើឲ្យពកួឯងសនលបជ់ាទត្ចើនទម៉៉ង ទេើយខញុ ំទជឿជាកថ់ា មនិម៉ននរណាម៉ន កក់នុងចំទន្ទមពកួឯងចងអ់វរតម៉នទៅថ្ងងចូលទរៀនដំបូង
ទ ើយ ត្រូវត្បាកដថាត្បោបោ់រារត្រទចៀករបស់ពកួឯងម៉នសុវរថិភ្ញព ខ ៈទពលវដលពកួឯងទធវើោរ។ ខញុ ំនឹងទធវើឲ្យពកួឯងចាប់
អារមេ ៍ទៅទពលវាដល់ទពលត្រូវបញ្ចប។់ 
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 - បនួទដើមោកក់នុងមយួសពក...ម៉នទផើងជាទត្ចើនវដលផដល់ឲ្យទៅទីទនះ ... ដីទៅកនុងបាវទៅទីទន្ទះ ... ទេើយត្រូវត្បយរ័ន
ចំទាះទដើម ងិនថាឃយឡូាម៉នពិស ទត្ាះវាកំពុងវរដុះទធេញទេើយ។ 
 ោរប់ានទះមយួថ្ដយ៉៉ងធងនទ់ៅទលើរកុខជារិព ៌ត្កេមជារំងឹមយួ ទពលោរនិ់យ៉យ ទធវើឲ្យរកុខជារិទន្ទះោញសថ្ស
វញិ្ហញ  វវងៗរបស់វាវដលកំពុងពនលូរពីទលើសាេ របស់ោរស់នសមឹៗ ចូលទៅវញិ។ 
 ទេរ ី រ ៉នុ និងេម៉ឺ៉យអូនីត្រូវសិសសត្បុសសករ់ញួអងាេ ញ់ម៉ន កទ់ៅត្កុម ហាេវ័លផេវ ចូលរមួជាត្កុម។ ម៉ន កទ់នះ ទេរធី្លល ប់
សាគ ល់ទោយថ្ចដនយប៉ុវនតមនិវដលនិយ៉យោន ទទ។ 
 - ចាស់សទីន េវីន-េលិរឈល-ី វានិយ៉យទោយរកីរ៉យរចួចាបថ់្ដទេរ។ី - តាមពិរទៅ ខញុ ំសាគ ល់ថាឯងជានរណាទេើយ ទេរ ី
ទដរធរ័ដល៏បលីាញ...ទេើយន្ទងគឺេម៉ឺ៉យអូនី ទហ្គេគនជឺរ...វរងវរឈានទ ើងដល់កំពូលត្គបយ៉់៉ង...- (េម៉ឺ៉យអូនីញញឹមរកី
រ៉យទពលន្ទងបានចាបថ់្ដទគ) - និងរ ៉នុ វសីលី។ ទរើឡានទហាះទន្ទះជារបស់ឯង មនិអញ្ច ឹងរ?ឺ 
 រ ៉នុមនិបានញញឹមទទ។ កំេងឹទៅ វរម៉នកនុងចិរតរបស់វាយ៉៉ងត្បាកដ។ 
 - ទលាក  កហ់ារ ទន្ទះម៉នភ្ញពអសាច រយ វមនទទ?- ចាស់សទីននិយ៉យទោយរកីរ៉យទពលពកួទគចាបទ់ផដើមបំទពញទផើង
រកុខជារិរបស់ពកួទគទោយជីអាចមន៍្ទគ។ - បុរសដោ៏ល ហាន។ ទរើឯងបានអានទសៀវទៅរបស់ោរទ់ទ? ខញុ ំអាចនឹងភយ័សាល ប ់ ទបើខញុ ំត្រូវ
ទគទធវើមនិឲ្យទរ ើរចួទៅកនុងទូទូរស័ពទមយួទោយមនុសសចចកម៉ន ក ់ប៉ុវនតោរទ់ៅទសងៀម ទេើយ...វាយត្បហារយ៉៉ងទលឿន...ពិរជាអសាច រយ។ 
 - ឯងដឹងទទ ទឈាេ ះរបស់ខញុ ំត្រូវបារា់កយ ទអរុន ខញុ ំមនិអាចត្បាបឯ់ងថា ទរើខញុ ំរកីរ៉យប៉ុណាោ ទទវដលខញុ ំបានមកទីទនះ។ ពិរ
ណាស់ ម៉ដ យខញុ ំម៉នោរអនចិ់រតបនតិច ប៉ុវនតតាងំពីខញុ ំឲ្យោរអ់ានទសៀវទៅរបស់ កហ់ារមក ខញុ ំគិរថាោរក់ច៏ាបទ់ផដើមទមើលទឃើញ ពី
សារៈត្បទយ៉ជនក៍នុងោរម៉នទវទគូទទលួោរេវឹកេវឺនទពញទលញម៉ន កទ់ៅកនុងត្គួសារ... 
 ទត្ោយមកពកួទគមនិម៉នឱោសជវជកោន ទត្ចើនទទ។ ត្បោបា់កោ់រារត្រទចៀករបស់ពកួទគត្រូវាកទ់ ើងវញិ ទេើយពកួទគ
ត្រូវផចងស់ាេ ររីទៅទលើទដើម ម៉៉នវត្ឌក។ សាហ្គសាត ចារយ សទត្ប៉ារ បានទធវើឲ្យវាទមើលទៅហាកដូ់ចជាងាយត្សួលខាល ងំណាស់ ប៉ុវនតវាមនិ
អញ្ច ឹងទន្ទះទទ។ ទដើម ម៉៉នវត្ឌក មនិចងទ់ចញពីកនុងដី ប៉ុវនតកដូ៏ចជាមនិចងត់្រលបចូ់លកនុងដីវញិវដរ។ ពកួវាកំទរ ើករទវ ើកៗ ធ្លក ់រលស់
កណាដ បថ់្ដរូចៗដមុ៏រត្សួចរបស់ពកួវា ទេើយសហ្គងេឺរទធេញរបស់វា ទេរ ី ចំន្ទយទពលដបន់្ទទីទពញព៉យ៉មសងេរទ់ដើមវដលធំជាង
ទគមយួចូលទៅកនុងទផើង។ 
 ទៅទពលចបទ់ម៉៉ងទន្ទះ ទេរកីដូ៏ចជាអនកឯទទៀរវដរ បានវបកទញើស ចុកខលួន ទេើយត្បលាកសុ់ទធវរដី។ ពកួទគទដើរទត្ទរ
ទត្ោរត្រលបទ់ៅត្បាសាទវញិទដើមប ីលាងសំអារខលួនឲ្យទលឿន និងបន្ទទ បម់កត្កុមហ្គេគីេវីនដរ័ត្រូវត្បញ៉បទ់ៅទម៉៉ងទរៀនមុខវជិាជ និមេរិ។ 
 ទម៉៉ងបទត្ងៀនរបស់អនកត្សីសាហ្គសាត ចារយ ម៉៉កេេូណាហាេ ល វរងវរជាទម៉៉ងលំបាក ប៉ុវនតថ្ងងទនះោនវ់រលំបាកជាងមុនទៅ
ទទៀរ។ អវីៗវដលទេរបីានទរៀនោលពីឆាន មុំនហាកដូ់ចជាត្រូវបានបារទ់ចញពីកនុងខរួកាលរបស់វាអស់កនុងកំ ុងទពលរដូវទដដ ។ វា
ទំនងជាត្រូវវត្បរបូសរវលអិរម៉ង៉មយួកាលឲ្យទៅជាទ វមយួ ប៉ុវនតវាត្រឹមវរទធវើទអាយសរវលអិរទន្ទះររត់្បញ៉យទជើងទៅទលើរុ ទត្ាះ
វរចងទ់គចពីចងេឹះរបស់ទេរ។ី 
 រ ៉នុកំពុងម៉នបញ្ហហ អាត្កកជ់ាទត្ចើន។ វាបានជសួជុលចងេឹះទវទមនតរបស់វាទោយទត្បើសេុរ ខចីពីទគ ប៉ុវនតវាហាកដូ់ចជាត្រូវទខទច
ទៅទេើយទត្ោយទពលជសួជុលរចួ។ វាទៅវរបាក ់ ទេើយវបកដេ ទភលើងយ៉៉ងចវមលក ទេើយរ៉ល់ទពលវដលរ ៉នុសាកលបងវត្បរបូសរវ
លអិររបស់វា វាវបរជាម៉នវផសងព ៌ត្បទផះេុយពទ័ធជំុវញិវាទៅវញិ វដលម៉នកលិនដូចសុ៊រសអុយ។ ទោយមនិអាចទមើលនូវអវីវដលវា
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បានកំពុងទធវើទន្ទះ រ ៉នុបានសងេរស់រវលអិររបស់វាទោយថ្ចដនយទោយវកងថ្ដរបស់វា ទេើយវាត្រូវសំុសរវងេីមយួទទៀរ។ សាហ្គសាត ចារយ
ម៉៉កេេូណាហាេ លមនិទពញចិរតទន្ទះទទ។ 
 ទេរ ី ម៉នអារមេ ៍ធូរត្សាលទពលឮសូរក ដឹ ងអាហារថ្ងងត្រង។់ ខរួកាលរបស់វាហាកដូ់ចជាដំុទដសូ៊ទនរ់មូរចូលោន ។ 
សិសសោងំអស់បានទដើរជាជរួទចញពីថាន កទ់រៀនទលើកវលងវរវា និងរ ៉នុវដលកំពុងវាយបំបាកច់ងេឹះទវទមនតរបស់វាោងំកំេងឹទៅទលើរុ។ 
 - អារបស់...ឆេួរ...ឥរបានោរ... 
 - សរទសរសំបុត្រទៅផទះសំុមយួទទៀរទៅ- ទេរផីដល់ទយ៉បល់ ទៅទពលវដលចងេឹះទវទមនតទន្ទះផទុះឮសូរផូងដងំដូចដវ។ 
 - អូ! វមនទេើយ ទេើយកទ៏ទលួសំបុត្រសដីបទន្ទទ សមយួមកទទៀរវដរ- រ ៉នុនិយ៉យ ទេើយញ៉រច់ងេឹះទវទមនតវដលកំពុង
បទញ្ចញសទមលងរិចៗចូលកនុងោតាបរបស់វា។ - វាគឺជាកំេុសរបស់ឯងវដលចងេឹះទវទមនតរបស់ឯងបាក.់.. 
 ពកួទគបានចុះទៅកវនលងញុ៉ំអាហារថ្ងងត្រង។់ អារមេ ៍របស់រ ៉នុមនិលអទទ ទពលេម៉ឺ៉យអូនី បងាហ ញពកួទគនូវទ វអាវមយួ
ោដ បថ់្ដដល៏អឥរទខាច ះវដលន្ទងជបប់ានទៅកនុងទម៉៉ងទរៀនវជិាជ និមេរិកមេ។ 
 - ទរើពកួទយើងទរៀនអវីទៅរទសៀលទនះ?- ទេរនិីយ៉យដល ស់បដូរត្បធ្លនបទយ៉៉ងរេ័ស។ 
 - ោរោរារត្បឆាងំនឹងមនតអាគមងងឹរ- េម៉ឺ៉យអូនីនិយ៉យភ្ញល មៗ។ 
 - ទេរុអវី- រ ៉នុសមលុរ ទោយកញ្ឆកយ់កោលវភិ្ញគរបស់ន្ទង - បានជាន្ទងោកស់ញ្ហញ សំោល់ទៅទម៉៉ងបទត្ងៀនរបស់
 កហ់ារោងំអស់ជារបូទបះដូងដូទចនះ? 
 េម៉ឺ៉យអូនីកញ្ឆកយ់កោលវភិ្ញគមកវញិ មុខន្ទងទ ើងត្កេមទោយខឹងទត្កវទត្ោធ។  
 ពកួទគញុ៉ំអាហារថ្ងងត្រងរ់ចួទេើយ កទ៏ចញទៅទលងខាងទត្ដសំទៅទៅទីធ្លល ទត្ោមថ្ផទទមឃត្សទំ។ េម៉ឺ៉យអូនី អងគុយចុះទលើ
ដទ ងំងេមយួ ទេើយយក ទសៀវទៅដំទ ើ រតាមសមុត្ទជាមយួត្ាយជញ្ជកឈ់ាម មកទមើលទទៀរ។ ទេរ ី និងរ ៉នុឈរជវជកពីកីឡា
ឃវីដឌីចឆអស់ជាទត្ចើនន្ទទីមុនទពលទេរដឹីងថាវាកំពុងវរត្រូវទគឃ្លល ទំមើល។ ពិនិរយទមើលទៅ វាបានទឃើញទកេងត្បុសសករ់ទញ៉រថ្ញ៉ដរូ៏ច
ម៉ន ក ់វដលវាធ្លល បទ់ឃើញ ទពលាកម់កួទវទមនតោលពីយបម់ញិទន្ទះកំពុងសមលងឹទមើល ទេរ ីមនិោកវ់ភនកោងំមនិកំទរ ើកខលួន។ វាកំពុង
ោនវ់រថុម៉ង៉វដលទមើលទៅដូចជាម៉៉សីុនងររបូធមេតារបស់ពកួទលាកិយ ទេើយខ ៈទន្ទះ ទេរទីមើលទៅវា វាកត៏្កេមមុខ។ 
 - វមនទេើយ ទេរ?ី ខញុ ំគឺ...ខញុ ំគឺ ខូលីន ត្គីវ-ី វានិយ៉យទសទើរវរមនិដកដទងហើម វាទបាះជំហានោងំសាទ កទ់សទើរមកមុខ។ - ខញុ ំកទ៏ៅ
កនុងត្កុម ហ្គេគីេវីនដរ័ វដរ។ ទរើឯងគិរថា...វាមនិអីទទរតឺ្បសិនទបើ...ទរើខញុ ំអាចងររបូមយួបានទទ?- វានិយ៉យ រចួទលើកម៉៉សីុនងរទ ើង
ទោយទជឿជាក។់ 
 - ងររបូមយួរ?ឺ- ទេរថីាតាមោងំមនិយល់។ 
 - ោល់វរអញ្ច ឹង ទទើបខញុ ំអាចបញ្ហជ កត់្បាបទ់គបានថា ខញុ ំធ្លល បជ់បួឯង- ខូលីន ត្គីវ ី និយ៉យោងំកំពុងចងយ៉់៉ងខាល ងំ វាបងខិរ
ទៅឆាង យបនតិចមដងៗ។ - ខញុ ំដឹងោងំអស់ពីឯង។ អនកោងំអស់ោន បានត្បាបខ់ញុ ំ។ អំពីថាទរើឯងអាចរស់រ៉នម៉នជីវរិបានទោយរទបៀប
ណាទពល អនកវដលឯងសាគ ល់ ព៉យ៉មសម៉ល បឯ់ង ទេើយសាន មទផលកបទន្ទទ រទៅទលើថាង សរបស់ឯងវាយ៉៉ងទមច៉- (វភនករបស់វាទទរទៅ
ទមើលទជើងសករ់បស់ទេរ)ី - ទេើយទកេងត្បុសម៉ន កក់នុងសយនោឋ នរបស់ខញុ ំនិយ៉យថា ត្បសិនទបើខញុ ំផដិររបូងរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទន្ទះ របូ
ភ្ញពនឹងម៉នចលន្ទ។- ខូលីន សំវដងនូវភ្ញពរទំភើបទ ើងញ័រខលួនយ៉៉ងខាល ងំទេើយនិយ៉យ៖ 
 - វាអសាច រយណាស់ទៅទីទនះ វមនទទ? ខញុ ំមនិវដលដឹងថា ទរឿងរ៉៉វចវមលកៗោងំឡាយវដលខញុ ំបងេទ ើង គឺជាទវទមនតទន្ទះទ ើយ 
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រេូរដល់ទពលខញុ ំបានទទលួសំបុត្រពីេុកវ៉ារ ទទើបបានដឹង។ ឪពុករបស់ខញុ ំគឺជាអនកបំទរ ើទឹកទោះទោតាមផទះម៉ន ក ់ោរក់សឹ៏ងវរមនិ
ទជឿវដរ។ ដូទចនះខញុ ំកំពុងងររបូជាទត្ចើនទដើមបទីផញើទៅផទះឲ្យោរ។់ ទេើយវានឹងពិរជាលអត្បទសើរ ទបើខញុ ំបានងររបូជាមយួឯង...- វាទមើល
ទៅទេរទីោយភ្ញពអងវរ -...ទរើមរិតរបស់ឯងអាចជយួ ងររបូទយើងពីរន្ទកប់ានទទ? ទេើយបន្ទទ បម់ក ទរើឯងអាចចុះេរថទលខាទលើរបូ
ងរេនងឹបានទទ? 
 - របូងរម៉នចុះេរថទលខា? ឯងទអាយរបូងរម៉នចុះេរថទលខាតាងំពីអងាេ ល់ទេើយ ហ៎ា ទដរធរ័? 
 សទមលងរះិគនដ់លឺ៏ៗរបស់ត្ោកូ ទមលេវ័យឮសូរខទរជំុវញិទីធ្លល ។ វាបានឈបភ់្ញល មទៅពីទត្ោយ ខូលីន វាត្រូវម៉នទគឈរអម
ដូចវដលវាវរងវរទធវើទៅេុកវ៉ារទោយបកសពកួទោងោចធំៗរបស់វាគឺ ទត្កប និង េគូយល៍។ 
 - អនកោងំអស់ោន ចូលជរួ!- ទមលេវ័យវត្សកទៅេវូងមនុសស។ - ទេរ ីទដរធរ័កំពុងវចករបូងរចុះេរថទលខាវនក! 
 - ទទ ខញុ ំមនិវមនវចកទទ- ទេរនិីយ៉យទោយកំេងឹ វាោដ បថ់្ដវាយ៉៉ងវ ន។ - បិទម៉រឯ់ងទៅ ទមលេវ័យ។ 
 - ឯងត្ោនវ់រត្ចវ នប៉ុទណាោ ះ- ខូលីន និយ៉យោរ។់ ខលួនវាោងំមូលយ៉៉ងទត្ចើនណាស់ប៉ុនត្រឹមកទត្កបវរប៉ុទណាោ ះ។ 
 - ត្ចវ នរ?ឺ- ទមលេវ័យនិយ៉យទោយមនិបាចត់្រូវវត្សកទទៀរទទ។ មនុសសាកក់ណាដ លទៅទីធ្លល កំពុងសាដ ប។់ - ពីអវី
ទៅ? ខញុ ំមនិចងប់ានសាល កសាន មឆេួរមយួទៅទលើកាលរបស់ខញុ ំទទ អរគុ ទេើយ។ ខញុ ំខលួនឯងមនិគិរថា ោរទធវើឲ្យកាលរបស់ឯងម៉ន
របសួអាចទធវើឲ្យឯងពិទសសយ៉៉ងទនះទសាះ។ 
 ទត្កប និងេគូយល៍កំពុងទសើចចំអកយ៉៉ងឆេួរលីលា។ 
 - ទមលេវ័យចថ្ត្ង- រ ៉នុនិយ៉យោងំកំេងឹ។ ទត្កបឈបទ់សើច ទេើយចាបទ់ផដើមត្រដុសោចត់្ម៉មថ្ដរបស់វាកនុងនយ័គំរ៉ម។ 
 - ត្បយរ័នផង វសីលី- ទមលេវ័យនិយ៉យទមើលងាយ - ឯងមនិចងប់ងេបញ្ហហ ទទៀរទទ ទបើមនិអញ្ច ឹងទទម៉ដ យរបស់ឯងនឹងត្រូវមក
យកឯងទចញពីសាលាទេើយ- វាបាននិយ៉យកនុងសទមលងដមុ៏រត្សួចត្សួយមយួ។ - ត្បសិនទបើឯងទធវើអវីទផសងទទៀរវដលខុសវនិយ័... 
 សិសសមយួត្កុមរូចថ្នត្កុម សលុីរឺរនី ឆាន ទីំត្បាទំៅវកបរទន្ទះទសើចខាល ងំៗចំទាះទរឿងទនះ។ 
 - វសីលីចងប់ានរបូងរចុះេរថទលខាមយួវដរ ទដរធរ័- ទមលេវ័យចំអកឲ្យ។ - វាទំនងជាម៉នរថ្មលជាងផទះោងំមូលរបស់
ត្គួសារវាទៅទទៀរ។ 
 រ ៉នុោញ ចងេឹះទវទមនតបិរសេុររបស់វាទចញមក ប៉ុវនត េម៉ឺ៉យអូនីបានបិទ ទសៀវទៅដំទ ើ រតាមសមុត្ទជាមយួនឹងត្ាយ
ជញ្ជកឈ់ាម ទោយលឺសូរត្ោងំ ទេើយខសបឹ៖  

- ទមើលន!៎ 
 - ទរើទនះម៉នទរឿងអី េនឹង ម៉នទរឿងអីេនឹង?- េគីលដឺរយ័  កហ់ារ កំពុងទបាះជំហានយ៉៉ងទលឿនសំទៅទៅពកួទគ រ ៉បូព ៌
របងូមរកររបស់ោរដ់យដរពី់ទត្ោយោរ។់ - ទរើនរណាវចករបូងរចុះេរថទលខា? 
 ទេរ ីចាបទ់ផដើមនិយ៉យ ប៉ុវនតវាត្រូវ កហ់ារោរសំ់ដី ទពលោរត់្គវារ់ថ្ដោកជំុ់វញិសាេ របស់វា ទេើយសំវដងភ្ញពរកីរ៉យ
យ៉៉ងខាល ងំ៖  

- មនិគរួសួរអវីទទ! ទយើងត្រូវជបួោន មដងទទៀរទេើយ ទេរ!ី 
 ទោយត្រូវទកៀកជាបនឹ់ងខលួនរបស់ កហ់ារ និងកំពុងម៉នភ្ញពអាម៉៉ស់ផងទន្ទះ ទេរបីានទឃើញ ទមលេវ័យ វបរទៅទសើច
រទបៀបចំអកឲ្្យទៅកនុងេវូងមនុសស។ 
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 - ទលឿនទ ើងមក ទលាកត្គីវ-ី  កហ់ារនិយ៉យ ញញឹមយ៉៉ងរសួរ៉យោក ់ខូលីន ។ - របូភ្ញពពីរន្ទក ់មនិអាចនិយ៉យថា 
វាលអជាងទន្ទះទទរ ឺទេើយពកួទយើងោងំពីរនឹងចុះេរថទលខាទលើវាឲ្យឯង។ 
 ខូលីន ោនម៉់៉សីុនងររបស់វាោងំឆគង ទេើយងររបូទន្ទះចំទពលវដលក ដឹ ងទរ៉ទពី៍ទត្ោយពកួទគ ជាសញ្ហញ ត្បាបថ់ាដល់
ទពលចាបទ់ផដើមចូលទរៀនទៅទពលរទសៀលទេើយ។ 
 - ពកួឯងទចញទៅ ទដើរតាមទីទន្ទះ-  កហ់ារត្បាបទ់ៅេវូងសិសស ទេើយោរទ់ដើរត្រលបទ់ៅត្បាសាទជាមយួទេរ ីវដលត្រូវ
ោរទ់ត្កៀកជាបនឹ់ងខលួន។ ទេរបីនទ់អាយវរទចះបាលីបំបាងំោយទន្ទះទទ។ 
 - ខញុ ំសូមផដល់ដំបូន្ទេ នលអមយួណ៎ា ទេរ-ី  កហ់ារនិយ៉យដូចឪពុកត្បទៅកូន ទពលវដលពកួទគចូលទៅអោរ ទោយឆលង
ោរោ់វ រមយួ។ - គឺខញុ ំជយួ លាកប់ាងំទរឿងឯងជាមយួទកេង ត្គីវ ី ។ ត្បសិនទបើវាងររបូខញុ ំវដរ មរិតភកតិរបស់ឯងនឹងមនិគិរថាឯងកំពុង
ទលើករំទកើងខលួនឯងទពកទន្ទះទទ... 
 ទោយមនិតាងំចិរតសាដ បនូ់វសំដីរោករ់ដុបរបស់ទេរ ី  កហ់ារ បានរញុវាទៅតាមផលូវរទបៀងឆលងោរព់កួសិសសវដលកំពុង
សមលងឹទមើលមក ទេើយទ ើងតាមជទ ដើ រមយួទៅ។ 
 - ខញុ ំត្ោនវ់រនិយ៉យថា ោរវចកចាយ របូងរចុះេរថទលខា កនុងដំន្ទកោ់លថ្នអាជីពរបស់ឯងទនះមនិសមរមយទទ...ទបើ
និយ៉យឲ្យត្រងទ់ៅ ទេរ ីោរទធវើវបបទនះដូចជាទលចមុខទលចម៉រទ់ពកទេើយ។ អាចនឹងម៉នទពលណាមយួវដល...ដូចជាខញុ ំអញ្ច ឹង...
ឯងនឹងត្រូវោរយករបូងរមយួគំនរទុកតាមខលួនទពលទៅណាមកណា ប៉ុវនត...- ោរទ់សើចបនតិច - ខញុ ំមនិគិរថា ឯងមនិោនដ់ល់អាយុ
េនឹងទទ។ 
 ពកួទគបានទៅដល់ថាន កទ់រៀនរបស់ កហ់ារ ទេើយោរទុ់កឲ្្យទេរចូីលទៅទត្ោយទគ។ ទេរកីហ្គន្ទត ករ់ ៉បូរបស់វាឲ្យត្រង ់
ទេើយសំទៅរកកវនលងអងគុយទៅខាងទត្ោយទគបងអស់ថ្នថាន ក ់ វដលវាកំពុងរវល់នឹងគរទសៀវទៅោងំត្បាពីំររបស់  កហ់ារ ោងំអស់
ទៅពីមុខវា ដូទចនះទេើយ វាអាចទគចទវសពីពកួទគោងំទន្ទះបាន។ 
 អនកឯទទៀរទៅកនុងថាន កកំ់ពុងបទងេើរសទមលងទត្ោកត្ោក ទេើយ រ ៉នុ និង េម៉ឺ៉យអូនី បានអងគុយចុះទៅវកបរទេរ។ី 
 - មុខរបស់ឯងទពលទន្ទះទ ើងត្កេមសឹងនឹងអាចទចៀនពងោបាន - រ ៉នុនិយ៉យ។ - ឯងគរួវរសងឃមឹថា ត្គីវ ី មនិបាន
ជបួជីននីទ ើយ ទបើមនិអញ្ច ឹងទទ ពកួទគនឹងទបើក កលឹបោតំ្ទទេរ ីទដរធរ័ ទេើយ។ 
 - បិទម៉រទ់ៅ- ទេរនិីយ៉យម៉៉រ់ៗ  វាមនិចងទ់អាយ  កហ់ារ លឺឃ្លល ថា “កលឹបោតំ្ទទេរ ីទដរធរ័” ទទ។ 
 ទៅទពលសិសសទពញមយួថាន កត់្រូវបានឲ្យអងគុយចុះ  កហ់ារជត្មះបំពងក់របស់ោរយ៉់៉ងលឺ ទេើយសាង រទ់ៅវញិ។ ោរ់
ទដើរសំទៅទៅយកទសៀវទៅ ោរទធវើដំទ ើ រជាមយួវត្បរ របស់ ទនវលី  ងប់រង់ម ទេើយទលើកវាទ ើងទដើមបបីងាហ ញរបូងរមចិវភនក
របស់ោរដ់ទ ល់វដលសថិរទៅត្កបមុខ។ 
 - ខញុ ំ- ោរនិ់យ៉យ ចងអុលទៅរបូទន្ទះ ទេើយមចិវភនកយ៉៉ងសាអ រ - េគីលដឺរយ័  កហ់ារ ជាវខសត្សឡាយត្រកូលទមើលីន 
ថាន កទី់បី សម៉ជិកកិរតិយសថ្នត្កបខ ឌ ោរោាំរត្បឆាងំនឹងកំលំាងងងឹរ និងជាអនកឈនះានរងាវ នត់្បាទំលើកថ្នសាន មញញឹមដ៏
ម៉នមនតទសនេ៍បំផុរកនុងចំន្ទរថ់ាន កទ់វទគូត្បចាសំបាដ េ៍...ប៉ុវនតខញុ ំមនិនិយ៉យពីទរឿងទន្ទះទទ។ ខញុ ំមនិបានកំចារទ់ខាេ ច វបន៊ដុន បានសហុី 
ទោយោរញញឹមទ ើយ!- ោរច់ាឲំ្យពកួទគទសើច។ សិសសពីរបីន្ទកញ់ញឹមរិចៗ។ 



ហ្គីលដរឺ័យ ឡក់ហាត 

 

70 

 

 - ខញុ ំទឃើញអនកោងំអស់ោន បានទិញទសៀវទៅរបស់ខញុ ំត្គបត់្បទភទរចួអស់ទេើយ...លអណាស់។ ខញុ ំគិរថា ពកួទយើងចាបទ់ផដើម
ទរៀនថ្ងងទនះទោយទធវើសំនរួបនតិច។ ោេ នអវីត្រូវបារមៃទទ...ត្ោនវ់រសាកលបងថាទរើពកួឯងបានអានវាទត្ចើនប៉ុណាោ  ទរើពកួឯងត្សាវត្ជាវ
បានទត្ចើនប៉ុណាោ ... 
 ទៅទពលោរវ់ចកត្កោសត្បលងរចួ ោរត់្រលបទ់ៅខាងមុខថាន ក ់ទេើយនិយ៉យថា៖ 

- ពកួឯងម៉នរយៈទពល៣០ន្ទទី ចាបទ់ផដើមឥ ូវទនះ! 
 ទេរពិីនិរយទលើត្កោសរបស់វា ទេើយអាន៖ 
 ១. ទរើព ៌អវីវដល េគីលដឺរយ័  កហ់ារ ចូលចិរត? 
 ២. ទរើមេចិឆតាសម៉ង ររ់បស់ េគីលដឺរយ័  កហ់ារ ជាអវី? 
 ៣. កនុងគំនិររបស់អនក ទរើអវីជាទជាគជយ័ធំបំផុររបស់ េគីលដឺរយ័  កហ់ារ រេូរមកដល់សពវថ្ងងទនះ។ 
 បនតបន្ទទ បម់កទទៀរ ត្បវេលជាជាងបីវផនកថ្នត្កោសរេូរដល់៖ 
 ៥៤. ទរើខបួកំទ ើ ររបស់ េគីលដឺរយ័  កហ់ារ ទៅទពលណា ទេើយទរើអំទន្ទយវដលោរច់ងប់ានបំផុរជាអវី? 
 កនលះទម៉៉ងទត្ោយមក  កហ់ារ បានត្បមូលសនលឹកកិចចោរ ទេើយពិនិរយទមើលត្កោសមដងមយួៗទៅពីមុខថាន ក។់ 
 - ទទ ទទ...ទសទើរវរោេ នអនកណាម៉ន កក់នុងចំទណាមពកួឯងចាថំាព ៌វដលខញុ ំចូលចិររ្គឺព ៌សាវ យត្ពវលរ។ ខញុ ំនិយ៉យ
ដូទចនះកនុងទសៀវទៅ ឆាន ថំ្នមនុសសត្ពិលកំណាច។ ទេើយពកួឯងពីរបីន្ទកត់្រូវអានទសៀវទៅ ដំទ ើ រតាមសមុត្ទជាមយួមនុសសចចក ឲ្យ
មរ៉ច់រប់នតិច...ខញុ ំបានទាលយ៉៉ងចាស់កនុងជំពូកដបពី់រថាអំទន្ទយថ្ងងខបួកំទនើរវដលត្រូវខញុ ំចងប់ានបំផុរទន្ទះគឺភ្ញពចុះសំរងុោន រវាង
មនុសសម៉នទវទមនត និងអនកោេ នទវទមនតោងំអស់...ទោះជាយ៉៉ងទនះកដី ខញុ ំកម៏និបដិទសធថាខញុ ំមនិចងប់ានត្សា វសីគីទដដ បុរ៉ របស់
អចដិន មយួដបធំវដរ! 
 ោរប់ានមចិវភនកគរួឲ្យចងទ់សើចមដងទទៀរ។ ឥ ូវ រ ៉នុ កំពុងសំ ក ់កហ់ារទោយភ្ញពមនិទជឿទៅទលើមុខរបស់វា។ 
សីុមយសុ េវនីនីទេគន និង ឌីន ងូម៉៉ស វដលកំពុងអងគុយទៅខាងមុខកំពុងចាបថ់្ដោន ទសើចសាង រ់ៗ ។ ឯ េម៉ឺ៉យអូនីវញិ កំពុងសាដ ប់
 កហ់ារយ៉៉ងជកចិ់រត ទេើយកភ៏្ញញ កទ់ត្ពើរទៅទពលោរនិ់យ៉យដល់ទឈាេ ះន្ទង។ 
 -...ប៉ុវនតកញ្ហញ េម៉ឺ៉យអូនី ទហ្គេគនជឺរដឹងពីមេចិឆតាសម៉ង ររ់បស់ខញុ ំគឺ កំចារពិ់ភពបិសាច និងបទញ្ចញលកនូ់វត្បទភទទឹកថាន ំ
វងរកោសករ់បស់ខញុ ំដទ ល់...ទកេងត្សីឆាល រ! ជាោរពិរ...- ោរប់ានត្រលបត់្កោសន្ទងទ ើង - ពិនទុទពញ! ទរើកញ្ហញ េម៉ឺ៉យអូនីទៅឯ
ណា? 
 េម៉ឺ៉យអូនីទលើកថ្ដោងំញ័រទ ើង។ 
 - លអណាស់!-  កហ់ារញញឹម។ - លអណាស់! យកដបពិ់នទុសត្ម៉បត់្កុមហ្គេគីេវីនដរ័! ទេើយដូទចនះ ទដើមបបីនតទៅទទៀរ... 
 ោរប់ានទអានចុះទៅពីទត្ោយរុរបស់ោរ ់ទេើយបានទលើកត្ទុងងេីធំមយួមកោកទ់លើវា។ 
 - ឥលូវ...ត្រូវត្បយរ័ន! វាគឺជាោរងាររបស់ខញុ ំវដលត្រូវផដល់អាវធុដល់ពកួឯងទដើមបទីបទ់ល់នឹងសរវដអ៏ាត្កកបំ់ផុរ...ពកួឯង
ត្រូវត្បឈមមុខនឹងភ្ញពភយ័ខាល ចអាត្កកបំ់ផុររបស់ពកួឯងកនុងបនទបទ់នះទោយដទ ល់។ ដឹងត្រឹមវរថា ោេ នទុកខទោសអវីអាចបងេដល់
ពកួឯងខ ៈទពលវដលខញុ ំទៅទីទនះទទ។ អវីោងំអស់វដលខញុ ំទសនើគឺសូមឲ្យពកួឯងរកោភ្ញពសងបស់ាង រ។់ 
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 ទោយវ ក ទេរបីានបវងវងខលួនជំុវញិគំនរទសៀវទៅរបស់វាទដើមបទីមើលត្ទុងទន្ទះឲ្យបានចាស់។  កហ់ារបានោកថ់្ដទលើក
គំរបត្ទុង។ ឌីន និង សីុមយសុ ឈបទ់សើចទេើយឥលូវ។ ទនវលីកំពុងទធវើត្កទញ៉នៗទៅទដអីជរួមុខរបស់វា។ 
 - ខញុ ំរំរវូឲ្យពកួឯងកំុវត្សក-  កហ់ារនិយ៉យទខោយៗ - វាអាចនឹងទធវើឲ្យពកួវាខឹង។ 
 ទៅទពលថាន កោ់ងំមូលសាង រទ់ត្ជៀបទសទើរវរមនិដកទងហើមទន្ទះ  កហ់ារបានវាយគំរបត្ទុង។ 
 - វមនទេើយ- ោរនិ់យ៉យភ្ញល មៗ។ - ទនះជា សរវទត្មញគងាវ លរបិុលរប៉ូចវដលចាបប់ានត្សស់ៗ។ 
 សីុមយសុ េវីនីទេគនមនិអាចម៉ច ស់ោរទលើខលួនវាបានទ ើយ។ វាបានផទុះសំទ ើ ចយ៉៉ងលឺទចញមកវដលសូមបវីរ  កហ់ារ ក៏
មនិអាចត្ច ំថា ជាសវត្មកថ្នភ្ញពភយ័ខាល ចវដរ។ 
 - ម៉នទរឿងអី?- ោរញ់ញឹមោកសីុ់មយសុ។ 
 - អឺ ពកួវាមនិ...ពកួវាមនិ...ទត្ោះថាន កខ់ាល ងំទទ វមនទទ?- វានិយ៉យោងំឈលក។់ 
 - កំុត្បាកដទពកអី-  កហ់ារនិយ៉យ ត្គវតី្ម៉មថ្ដមយួោងំម៉ទួ៉៉បនតិចោកសីុ់មយសុ។ - ពកួវាគឺជា សរវបំផលិចបំដល ញរូចៗ
ទារទពញទោយលបចិមយួរយជំពូក! 
 សរវចវមលកោងំទន្ទះ ម៉នព ៌ទខៀវដូចអគគិសនី ទេើយត្បវេលជាកំពស់ត្បាបីំអីុង ម៉នមុខត្សួច និងសទមលងដត៏្សួយ
វត្សស ដូចជាកំពុងសាដ បទ់គទឈាល ះោន វបកវផសងអញ្ច ឹង។ ខ ៈទន្ទះគំរបត្ទុងបានរទបើក ពកួវាចាបទ់ផដើមទចចចាច និងទហាះជំុវញិ បនលឺ
សូរត្កិកៗនឹងបនទះវដក ទេើយទធវើមុខវបលកៗោកសិ់សសវដ ទៅជិរពកួវាបំផុរ។ 
 - អញ្ច ឹង-  កហ់ារនិយ៉យឮៗ។ - ចាទំមើលទរើពកួឯងនឹងទធវើអវីចំទាះវា!- ទេើយោរប់ានទបើកត្ទុងទន្ទះ។ 
 ម៉នសទមលងត្ទេឹងអឺងកងទកើរទ ើង។ សរវចវមលកទហាះសទុយទចញទៅត្គបទិសទីដូចរ ៉កុវករ។ ពកួវាពីរន្ទកប់ានចាប ់
ត្រទចៀកទនវលី ទេើយទលើកវាទបាះទ ើង។ ជាទត្ចើនកាលទទៀរទហាះត្បុយទៅតាមបងអួច ទម៉ល កអំ់ពូល វបកទខទចទៅជរួខាងទត្ោយ។ 
ទៅសល់ពីទនះ បានបនតបំដល ញថាន កទ់រៀនខាល ងំជាងរម៉សកំទរ៉លចូលមយួកាលទៅទទៀរ។ ពកួវាទហាះឆាបយកដបទឹកទមេ  ទេើយ
ចាកទ់ពញថាន ក ់ វេកទសៀវទៅ និងត្កោស ទម៉ល ករ់បូភ្ញពពីជញ្ហជ ំង ផដួលធុងសំរ៉ម ឆាបយកោតាប និងទសៀវទៅ ទេើយត្គវវង
ទចាលតាមបងអួច។ កនុងទពលមយួវភលរទន្ទះ សិសសាកក់ណាដ លថាន កប់ានត្ោបចុះទត្ោមរុ ទេើយទនវលីកំពុងជាបទ់ៅនឹងចទងេៀង
វដលពយរួទលើពិតាន។ 
 - ឆាបទ់ ើងមក ពទ័ធពកួវា ពកួវាត្ោនវ់រជាសរវចវមលកប៉ុទណាោ ះ...-  កហ់ារបានវត្សក។  
 ោរប់ានមូរថ្ដអាវទ ើង ត្គវចីងេឹះទវទមនត ទេើយវត្សក៖  
 - ទភសគីភីគសីុ ទភសទរ័នូមី! 
 វាពិរជាោេ នឥទធិពលបនតិចទសាះ មយួកាលកនុងចំទន្ទមសរវចវមលកោងំទន្ទះបានចាបច់ងេឹះទវទមនតរបស់ កហ់ារ ទេើយ
ត្គវវងទចាលតាមបងអួចវដរ។  កហ់ារទលបទឹកម៉រទ់កអឿក ទេើយទលារចូលទត្ោមរុរបស់ោរ ់ប៊ះិនឹងត្រូវសំវបរ៉ទោយទនវលី វដល
បានធ្លល កម់កតាមទត្ោយបនតិច ទពលវដលចទងេៀងោចធ់្លល កម់ក។ 
 ក ដឹ ងបានទរ៉ទ ៍ ទេើយេវូងសិសសបានសទុះទចញយ៉៉ងត្បញ៉បសំ់ទៅទៅត្ចកទចញ។ សថិរកនុងសភ្ញពសងបស់ាង រប់នតិច
ទត្ោយមក  កហ់ារទងើបទ ើង ចាបទ់េរ ីរ ៉នុ និងេម៉ឺ៉យអូនី វដលជិរទៅដល់ោវ រទេើយ ទេើយនិយ៉យ៖ 
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 - អឺ ខញុ ំនឹងទសនើឲ្យឯងោងំបីជាអនកចាបព់កួវាវដលទៅសល់ចូលកនុងត្ទុងរបស់ពកួវាវញិ។- ោរប់ានទចញទៅ ទេើយបិទោវ រ
យ៉៉ងទលឿនពីទត្ោយោរ។់ 
 - ទរើពកួឯងអាចទជឿោរទ់ទ?- រ ៉នុគំេក ទៅទពលសរវចវមលកមយួកាលវដលទៅសល់ខាវំាទ ើងចុកទលើត្រទចៀក។ 
 - ោរត់្ោនវ់រចងផ់ដល់ឲ្យទយើងនូវបទពិទសាធដទ ល់ប៉ុទណាោ ះ- េម៉ឺ៉យអូនីនិយ៉យ ទពលកំពុងទធវើឲ្យសរវចវមលកពីរកាលទៅ
ណាវលងរចួភ្ញល មទោយបាលីបងេក ទេើយរញុពកួវាចូលទៅកនុងត្ទុងរបស់ពកួវាវញិ។ 
 - ដទ ល់រ?ឺ- ទេរនិីយ៉យ កំពុងព៉យ៉មទឈាងចាបស់រវចវមលកមយួកាលកំពុងទេើរចុះទ ើងទលៀនអណាដ រទចញមក។ - 
េម៉ឺ៉យអូនី ោរម់និបានគិរដល់អវីវដលោរកំ់ពុងទធវើទន្ទះទទ។ 
 - ឆេួរ- េម៉ឺ៉យអូនីនិយ៉យ - ឯងបានអានទសៀវទៅោរទ់េើយ...ទមើលទៅទរឿងអសាច រយវដលោរប់ានទធវើោងំអស់ទន្ទះទៅ... 
 - ោរទ់ចះវរនិយ៉យថាោរប់ានទធវើវរប៉ុ ោឹ ង- រ ៉នុនិយ៉យរិចៗ។ 
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វគ្គ VII 
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 ហេរបីានចំនាយហពលជាហ្ចើននាប៉ុនាា នថ្ងងបនាទ បហ់នាះ ហដើមបតីែហេចហចញពី្រតែតភនររបែ់ េគីលដឺរយ័ ឡរហ់ាែ ហៅហពល
តដលគាែចុ់ះមរផលូវរហបៀងមឋងៗ។ កានត់ែពិបារហេចហ ៀែហនាះេឺ ខូលីន ្េីវ ី តដលហារដូ់ចជាចាសំ្ទទ ែហ់ខទចនូវកាលវភិាេែិរា
របែ់ហេរ។ី ហារដូ់ចជាគាា នអ្វីតដលហ្វើឲ្យ ខូលីន រហំភើបចិែតជាជាងបាននិយាយថា “មនិអី្ហ រ ឺហេរ?ី” ្បាមំយួ្បាពីំរដងរនុងមយួថ្ងង 
្ពមទាងំស្ទឋ បឮ់ “ែួែឋី ខូលីន” ែបមរវញិហនាះហ   ុរជាហេរនិីយាយតបបហ្រវហ្កា្ហមច៉រហ៏ោយ។ 
 េុដិវរីហៅមនិទានប់ាែខឹ់ងនឹងហេរអំី្ពីដំហ ើ រតាមឡានយ៉ាងមហាហ្គាះថាន រហ់នាះហៅហឡើយហ  ចំតនរចងកឹះហវ មនតរបែ់រ ៉នុ
រម៏និទានហ់្បើការបានតដរ ហេើយតងមទាងំបានបហចចញមេ ិធិឬ ធិេែួរ្មែិហៅ្ពឹរថ្ងងែុ្រ ហោយរបូែភលុចហចញពីថ្ដរបែ់រ ៉នុរនុង
ហ៉៉ងហរៀនហវ មនត ្ពមទាងំខ្ទទ ែហៅបះ៉ចំស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ េលីែវរី ចំនាែ់៉ឌលអិែប៊ះិ្ែូវតភនរហ ៀែផង។ ការហនះហ្វើឲ្យ៉នស្ទន មខទុះ
ព ៌ថ្បែងដ៏្ ំមយួហៅចហនាល ះតភនរទាងំពីររបែ់ហោរស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ។ ហោយស្ទរតែហរឿងអ្ហចច ះអ្ចចុ ះមនិហចះចបម់និហចះហេើយទាងំ
អ្ែ់េនឹងហេើយ តដលហ្វើឲ្យហេរបីនឲ់្យតែដល់ថ្ងងចុងែបាឋ េ៍។ វា រ ៉នុ និងេឺ៉ ៉ យអូ្នី៉នេំហោងថានឹងហៅហលងហាស្ត្េគីដហៅ្ពឹរថ្ងង
ហៅរ។៍ ហទាះជាយ៉ាណារឋី ហេរ ី្ ែូវបាន ដំបង អ្្ងួនោែ់ឲ្យភាញ រត់ាងំពីជាហ្ចើនហ៉៉ងមុន ខុែពី ល៉ បហ់ដររបែ់វា។ 
 - ៉នការអី្?- ហេរនិីយាយទាងំរងីរហងើ។ 
 - ហៅហាែែ់មរីឡាឃ្វីដឌីចឆ!- ដំបងឧទានហឡើង។ - ឲ្យហលឿនហឡើង! 
 ហេរ ី ហបើរតភនរ្ពឹមៗហមើលហៅបងអួច។ ៉នអ្ព័ទដហ៏ែឋើងមយួ រំពុងតែរស្ទែព់ ័ធរណាឋ លហមឃ្ព ៌ផ្កក ឈូរោយ៉ែ។ 
ឥឡូវវាភាញ រហ់ៅហេើយ ប៉ុនតវាហៅតែមនិអាចយល់បានថា ហែើវាអាចហដរលរប់ានហៅហ្កាមែូររងរពំងបនលឺហឡើងហោយបរាបរសហីមច៉
នឹងហរើែហៅ។  
 - ដំបង- ហេរនិីយាយ្េលរៗ។ - ហ ើបនឹងថ្ងងចាបរ់ះហ ហែើ។ 
 - ្បារដហេើយ- ដំបងហោលែប។ ហពលហនាះ វាជាែិែសឆ្នន  ីំ្បាមំយួ ្ពមទាងំ៉នោងហៅខពែ់្ែឡះ និង៉ឌ៉មំនួ ឯ
តភនររបែ់វាបហចចញពនលឺ្ពិចៗហោយហែចរឋីហ្ែរ្ែអាលហឡើងចងហ់ៅជាឆកួែ។  
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 - វាជាតផនរមយួហៅរនុងរមាវ ិ្ ីហាែែ់មងាីរបែ់ពរួហយើង។ ្បញាបហ់ឡើង ឆ្នបហ់ៅយរអំ្ហបាែឯងមរ រចួហេើយ ហតាះហៅ- 
ដំបង្ែដីយ៉ាងោរទ់ារ។់ - ្រុមហផសងៗហ ៀែមនិទានប់ានចាបហ់ផឋើមេវឹរហាែហ់ៅហឡើយហ ។ ពរួហយើងចាែ់ជា  លួពិនទុខពែ់
ជាងហេហេើយឆ្នន ហំនះ... 
 ហោយស្ទង ប និងរោែ់ខលួនបនតិច ហេររីហ៏ងើបហចញពីត្េ ហេើយពាយាមររហមើលអាវរ ៉បូហលងរីឡាឃ្វីដឌីចឌរបែ់វា។ 
 - ពិែជាហរាងលអតមន- ដំបងបនលឺហឡើង។ - ចាជំបួឯងហៅ ីោនរីឡាោឌ នដប់្ បានំា ីហ្កាយ។ 
 ហៅហពលតដលវាររហឃ្ើញអាវ្រុមព ៌្រេម្ចាបរបែ់វា ្ពមទាងំហែលៀរបតនថមអាវខលរពីហលើហដើមបឲី្យ៉នភាពររហ់ដឋ  វា
រែ៏រហែរហខវៀរនូវែំបុ្ែមយួ ុរឲ្យរ ៉នុហោយពនយល់ពី ីរតនលងតដលវាហៅ រចួចុះតាមជហ ឋើ រវលិហៅកានស់្ទលរមួ តងមទាងំ៉នលី
អំ្ហបាែនីមប៊ូែ ២០០០ ោរហ់លើស្ទា របែ់វា។ វាហ ើបតែហៅដល់ចហនាល ះ្បហហាងហចញពីបនទបហ់នាះ ្ស្ទបត់ែឮែូរែហមលងហ្ការ
្ការពីហ្កាយវា ហេើយរហ៏ឃ្ើញ ខូលីន ្េីវ ី រែ់្ ែហេប្ែេបចុះតាមកាជំហ ឋើ រវលិ ឯ៉៉ែីុនងែរបែ់វាវញិវលិរហ ងរហណាង
ជំុវញិររបែ់វា ្ពមទាងំ៉នកាឋ បត់ នអ្វីមយួយ៉ាងជាបហ់ៅរនុងថ្ដ។ 
 - ខញុ ំបានឮនរណា ន៉ រនិ់យាយហមា ះរបែ់ឯងហៅជានហ់លើហនាះ ហេរ!ី ហមើលត ៎ ហែើខញុ ំ៉នអ្វី! ខញុ ំបានយរហៅផឋិែហេើយ ខញុ ំ
ចងប់ង្ហា ញឲ្យឯងហមើល... 
 ហេរែីមលងឹហមើលយ៉ាងភន័តភាងំហៅរបូងែតដលខូលីនរំពុងតែ្េវចុីះហឡើងពីហ្កាម្ចមុះរបែ់វា។ 
 របូហោរឡរហ់ាែព ៌ហមា ែតដល៉នចលនារំពុងតែទាញថ្ដមយួយ៉ាងខ្ទល ងំតដលហេរចំីនាបំានថាជាថ្ដរបែ់វា។ វាពិែ
ជាររីោយណាែ់តដលបានហឃ្ើញថា របូរបែ់វារំពុងតែហរ ើបំរះហចញ ហេើយរគ៏ាា នបង្ហា ញឲ្យហឃ្ើញរនុងរបូងែហនាះតដរ។ ខ ៈ
តដលហេរែីមលងឹហមើល ឡរហ់ាែរ៏្ ពមចុះចាញ់ ហេើយរអ៏្ងគុយចុះតផអរនឹងតេមព ៌ែថ្នរបូងែ ទាងំដរដហងាើមមនិ្ែូវគាន ។ 
 - ហែើឯងនឹងចុះេែថហលខ្ទហលើវាតដររហឺ ?- ខូលីនែួរទាងំចងដឹ់ង។ 
 - ហ - ហេរែីបវញិតបបេ ី ្ពមទាងំ្រហឡរហមើលជំុវញិហដើមបពិីនិែយហមើលថា ហែើរនុងបនទបហ់នាះ៉នមនុែសហៅររឺអ៏្ែ។់ - ែំុ
ហទាែ ខូលីន ខញុ ំ្បញាបខ់្ទល ងំណាែ់...្ែូវហៅេវឹរហាែហ់លងឃ្វីដឌីចឆផង... 
 និយាយរចួ វារហ៏ឡើងវារតាមចហនាល ះ្បហហាងហចញហៅហ្ដ។ 
 - អូ្! វ ៉វូ! ចាខំញុ ំផង! ខញុ ំមនិតដលធ្លល បហ់មើលរីឡាឃ្វីដឌីចឆពីមុនមរហ ! 
 ខូលីនរវ៏ារហឡើងតាមចហនាល ះ្បហហាងហនាះពីហ្កាយហេរ។ី 
 - វានឹងចាែ់ជា្ុញ្ទានម់និខ្ទនហ - ហេរនិីយាយយ៉ាងរេ័ែ ប៉ុតនតខូលីនមនិខវល់ហ  មុខរបែ់វាតចងចាងំហៅហោយរឋី
រហំភើប។ 
 - ឯងេឺជាអ្នរហលងរីឡាឃ្វីដឌីចឆហរាងជាងហេហៅរនុងកាលមយួរយឆ្នន ហំនះ តមនហ  ហេរ?ី តមនហ ?- ខូលីនបនលឺហឡើង ហោយ
ហដើរែ្ែុរជិែវា។ - ឯង្បារដជាហលងបានលអណាែ់ហេើយ។ ខញុ ំមនិតដលធ្លល បហ់ហាះហ ។ ហែើវាង្ហយ្ែួលរហឺ ? ហែើហនាះជាអំ្ហបាែ
ផ្កទ ល់ខលួនរបែ់ឯងរ?ឺ ហែើវាជាអំ្ហបាែលអជាងហេតមនហ ? 
 ហេរមីនិដឹងជា្ែូវដរខលួនហចញពីវាហោយវ ិ្ ីណាហនាះហ ។ វាហារដូ់ចជា្ែហ៉លអ្ហនាទ លតាម្បា អ្ចច ឹង។ 
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 - ខញុ ំពិែជាមនិយល់អំ្ពីរីឡាឃ្វីដឌីចឆទាល់តែហស្ទះ- ខូលីននិយាយហែទើរអ្ែដ់ហងាើម។ - ហែើពិែហ តដលថា៉នបាល់បនួ
្គាបហ់នាះ? ហេើយ្បារដតមនរតឺដលថា ៉នបាល់ពីរ្គាបហ់ហាះហៅហហាះមរហដើមបបុីរ ល៉ ររី់ឡាររពីហលើអំ្ហបាែហហាះរបែ់ពរួ
ហេ?  
 - េនឹងហេើយ- ហេរនិីយាយែងកែោ់រយមយួៗ ហោយខំ បចិ់ែតមនិពនយល់អំ្ពីចាបដ់ែ៏ាុេស្ទា ញហៅរនុងរីឡាឃ្វីដឌីចឆ។ - 
ពរួវាហៅថា បាល ែជឺ់រ។ ៉នរីឡាររ្បយុ ធពីរនារហ់ៅតាម្រុមមយួៗតដលកានដំ់បង ុរចាវំាយបាល់បាល ែជឺ់រឲ្យហៅឆ្នង យពីខ្ទង
ពរួហេ។ ហស្ត្េវដ និង ចច វែីលី េឺជារីឡាររ្បយុ ធហៅ្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័។ 
 - ហេើយចុះបាល់ហផសងៗហ ៀែ ុរហ្វើអី្?- ខូលីនែួរ ហោយហដើរចុះជហ ឋើ រមឋងពីរកា ំ ហោយស្ទរតែវារវល់តែភលរឹហមើលហេរទីាងំ
្ចេ៉ែ់្ លុង។ 
 - បាល់ ឃ្វព័...វាជាបាល់ព ៌្រេម្ំជាងហេ...េឺជាបាល់ែ្៉បែុ៊់ែបចចូ ល ី។ រីឡាររ្បហដញបីនារហ់ៅ្រុម ា៉ ងៗ
្េតវងបាល់ ឃ្វព័ភល័ ហៅឲ្យគាន ហៅវញិហៅមរ ហេើយពាយាមបចចូ លវាហៅបហង្ហគ ល ីហៅខ្ទងចុង ីោន...ពរួវាេឺជាបហង្ហគ លតវងៗ
បីហដើម ៉នវ ឍ មូលៗហៅខ្ទងចុង។ 
 - ហេើយចុះបាល់ ីបនួវញិ... 
 - ...េឺជាែនីែ៉ែ- ហេរនិីយាយកាែ ់ - ហេើយវាពិែជាែូចណាែ់ ឯហលបឿនរហ៏លឿន តងមទាងំពិបារចាបហ់ ៀែផង។ ប៉ុតនត
ហនាះហេើយេឺជាែនួា ីរបែ់រីឡាររហដញចាបប់ាល់ ពីហ្ោះថារីឡាឃ្វីដឌីចឆនឹងមនិ្ែូវបចចបហ់  លុះ្តាតែែនីែ៉ែ្ែូវហេចាប់
បាន។ ហេើយរីឡាររហដញចាបប់ាល់្រុមណាមយួ ចាបប់ានែនីែ៉ែមុនហេ នឹង  លួបានពិនទុបតនថមមយួរយហាែិបពិនទុ។ 
 - ហេើយឯងេឺជារីឡាររហដញចាបប់ាល់រនុង្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័ តមនហ ?- ខូលីននិយាយតបបហែងើច។ 
 - តមនហេើយ- ហេរហីោលែប ខ ៈហពលតដលពរួហេចារហចញពី្បាស្ទ  ហេើយចាបហ់ផឋើមហដើរកាែវ់ាលហៅា តដល  ឺរ
ហជារជាហំោយ ឹរែហនស ើម។ - ហេើយរ៏៉ នអ្នរចា ីំផងតដរ។ ហេ៉ននា ីយាមបហង្ហគ ល ី។ អ្ែ់ហេើយ តែប៉ុ ណឹ ងឯង។ 
 ប៉ុតនត ខូលីន មនិ្ពមឈបែួ់រហេរទីាល់តែហស្ទះតាមផលូវហពលហដើរកាែវ់ាលហៅា ោងហ រែំហៅហៅ ីោន្បរែួរីឡាឃ្វីដឌីចឆ 
ហេើយហេរហី ើបតែអាចរហំោះខលួនហចញពីវាបានហៅហពលតដលវាហដើរហៅដល់បនទបផ់្កល ែ់បឋូរែហមលៀរបំោរ។់ ខូលីនបានត្ែរហៅវាពី
ហ្កាយហោយែំហឡងយ៉ាង្េលួចថា៖ 
 - ខញុ ំនឹងហៅររហមើលរតនលងអ្ងគុយឲ្យ្ែួលបលួមយួណ៎ា ហេរ!ី 
 ថារចួរ៏្ បញាបចុ់ះហៅររហជើង៉៉អ្ងគុយ។ 
 រីឡាររហផសងៗហ ៀែហៅរនុង្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័ែថិែហៅរនុងបនទបផ់្កល ែ់បឋូរែហមលៀរបំោររ់ចួហៅហេើយ។ ៉នតែ ដំបង ន៉ រេ់ែ់
តដលហមើលហៅហារស់្ទវ ងទាងំ្ែុងតែមឋង។ ហស្ត្េវដ និង ចច វែីលី រំពុងតែអ្ងគុយ តភនរហឡើងហេើម ឯែរញ់រញី់ហឡើងរថ្ញ៉ ហៅជិែ 
អាលីែា ែពីនហ ែ តដលហារដូ់ចជារំពុងតែលងល់រហ់ោយតផអរខលួនហៅនឹងជញ្ជជ ំងពីហ្កាយនាង។ រីឡាររ្បហដញតដល្ែូវជា
ហភឿនរបែ់នាង ហមា ះ តឃ្ែ្ី ហបល និង ហអ្នជឺលីណា ចនែុន រំពុងតែអ្ងគុយជិែគាន ស្ទង បមាបៗ។  
 - មរហេើយហែើ ហេរ!ី ហេែុអី្រយូ៏រហមលះ៉?- ដំបង្ែដីយ៉ាងរេ័ែ។ - ឥឡូវ ខញុ ំចងនិ់យាយជាមយួពរួឯងមយួតភលែ មុននឹង
ពរួហយើង្ែូវហចញហៅ ីោន ពីហ្ោះខញុ ំបានចំនាយហពលវែិសមកាលរដូវហដឋ ឆ្នន មុំនហដើមបតីែររនឹរបហងកើែរមាវ ិ្ ីេវឹរហាែង់ាី តដលខញុ ំ
ពិែជាេិែថានឹងហ្វើឲ្យ៉នភាពខុែគាន ោច់្ ែឡះតែមឋង... 
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 ដំបង រំពុងតែហលើរកានដ់ា្កាមដ៏្ ំមយួបង្ហា ញរបូ ីោន្បរែួរីឡាឃ្វីដឌីចឆ តដល៉នេូែវាែបនាទ ែជ់ាហ្ចើន តងម
ទាងំ៉នែញ្ជដ ្ពួញ និងែញ្ជដ តខវងហោយហ្បើព ៌ហផសងៗគាន ។ វាបានយរចងកឹះហវ មនតរបែ់វាហចញមរ រចួហគាះនឹងបនទះកាឋ រហនាះ
បនតិច ហេើយែញ្ជដ ្ពួញរច៏ាបហ់ផឋើមបំរះហខវើរៗហៅពីហលើដា្កាមដូចជាដងកូវហមអំ្ហៅ។ ខ ៈហពលតដល ដំបង ចាបហ់ផឋើមតងលង
ែុនទររថាអំ្ពីយុ ធស្ទស្ត្ែត្បយុ ធងាីរបែ់វា ្ស្ទបត់ែរាលរបែ់ ហស្ត្េវដ វែីលី ធ្លល រខ់ពរចំពីហលើស្ទា របែ់ អាលីែា ែពីនហ ែ ហេើយ
វាចាបហ់ផឋើម្ែមុរខុរៗ។ 
 បនទះកាឋ រ ីមយួចំនាយហពលជិែថ្មៃនា ី ំោតំែពនយល់ចប ់ ប៉ុតនតហៅ៉នបនទះកាឋ រហៅពីហ្កាមហនាះមយួហ ៀែ តងមទាងំ៉ន
អា ីបីពីហ្កាមហ ៀែផង។ ហេរចីាបហ់ផឋើមកានត់ែ្ែឡាងំកាងំ ខ ៈតដល ដំបង បនលឹែូររេុមឹៗរេូែហៅ។ 
 - ដូហចនះ- ដំបងនិយាយហពលពនយល់ចប ់ ហ្វើឲ្យហេររីស្ត្នាត រអ់ារមា ៍ហចញពីេំនិែរហវ ើរវាយយ៉ាងលនលងល់ហនាល ចថា ហែើហពល
េនឹងវានឹងបានញុាំអ្វីជាអាហារហពល្ពឹរហៅហៅឯ្បាស្ទ ហនាះ។ - ហែើចាែ់ោែ់ហ  ប៉ុ ណឹ ង? ៉នែំនរួអ្វីចងែួ់រហ ? 
 - ដំបង ខញុ ំ៉នែំនរួមយួចងែួ់រ- ចចបនលឺហឡើង តដលហ ើបតែោងស្ទវ ងបនតិច។ - ហេែុអ្វីបានជាឯងមនិ្ពម្បាបព់រួហយើង
ទាងំអ្ែ់គាន ឲ្យហេើយកាលពីមសលិមញិហៅ ហៅហពលតដលពរួហយើងមនិទានហ់ៅហដរហនាះ? 
 ដំបងមនិែូវជាែបាយចិែតប៉ុនាា នហឡើយ។ 
 - ឥឡូវ ចាសំ្ទឋ បណ៎់ា អ្នរទាងំអ្ែ់គាន - វានិយាយ ហោយែមលងឹហមើលទាងំចងចិហចច ើមោរព់រួហេទាងំអ្ែ់គាន ។ - ពរួហយើង
េរួតែបានឈនះោនរង្ហវ នឃ់្វដីឌីចឆតាងំពីឆ្នន មុំនហមលះ៉។ ពរួហយើងេឺជា្រុមដល៏អបំផុែ។ ប៉ុតនតជាអ្រុែល...ហោយបានហពើប្ប ះនឹង
ស្ទថ នការ ៍តដលពរួហយើងមនិអាច្េប់្ េងបាន... 
 ហេរផី្កល ែ់បឋូររតនលងអ្ងគុយរបែ់វាទាងំអា៉៉ែ់មុខនឹងរំេុែខលួន។ វាបានែនលបប់ាែស់្ទា រែីហៅរនុងេិោនោឌ នរំឡុងហពល
ការ្បរែួចុងហ្កាយហៅឆ្នន មុំន តដល៉ននយ័ថា ្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័ខវះរីឡាររ ន៉ រ ់ ហេើយរ ៏ លួនូវបោជយ័ដត៏ែនឈចឺាបបំ់ផុែ
ហៅហពលបីរយឆ្នន ហំនះ។ 
 ដំបង ចំនាយហពលមយួ្ែបរ ំ់ោនឹំងហរៀបឥរយិាបងមរ្មាតាវញិ។ ជារត់ែឋងណាែ់ ការបោជយ័ហលើរចុងហ្កាយរបែ់
ពរួហេហៅតែោរ ់ ឍ រមាចំហោះវាហៅហឡើយហនាះហ ។ 
 - អ្ចច ឹងរនុងឆ្នន ហំនះ ពរួហយើងនឹងេវឹរហាវ ែឲ់្យកានត់ែខ្ទល ងំកាល ជាងឆ្នន មុំនៗហៅហ ៀែ...យល់្ពម ហតាះហៅអ្នុវែត្ ឹែឋីប ងាីៗ
របែ់ពរួហយើង!- ដំបងត្ែរ ហោយចាបក់ានអំ់្ហបាែហហាះរបែ់វា ហេើយនាផំលូវហចញពីបនទបផ់្កល ែ់បឋូរែហមលៀរបំោររី់ឡា។ ហោយ
ហជើងែពឹរ្ែពន ់និងហៅតែស្ទង ប៉ែម់ាបៗហៅហឡើយ ្រុមរបែ់វារហ៏ដើរតាមពីហ្កាយ។  
 ពរួហេហៅរនុងបនទបផ់្កល ែ់បឋូរែហមលៀរបំោររី់ឡាអ្ែ់យូរណាែ់ រេូែដល់្ពះអា ិែយរះចាងំថ្ងងហៅហេើយ ហទាះជា៉នហៅ
ែល់ ឹរែហនស ើមស្ទចហពញវាលហៅា រនុងរីឡាោឌ នរហ៏ោយ។ ខ ៈហពលតដលហេរហីដើរហៅកានវ់ាល្បរែួ វារហ៏ឃ្ើញ រ ៉នុ និង
េឺ៉ ៉ យអូ្នីរំពុងតែអ្ងគុយហលើហជើង៉៉។ 
 - ឯងមនិទានហ់ាែច់បហ់ រ?ឺ- រ ៉នុត្ែរហហាះទាងំហងឿងឆងល់។ 
 - មនិទានទ់ាងំចាបហ់ផឋើមផង- ហេរហីោលែប ហោយែមលងឹហមើលយ៉ាង្ចត នហៅនំបុង័ និងដំណាបត់ផលហឈើតដល រ ៉នុ និង
េឺ៉ ៉ យអូ្នីយរហចញពីមហាស្ទល។ - ដំបងរវល់តែបហ្ងៀនពរួហយើងអំ្ពីយុ ធស្ទស្ត្ែតងាីៗ។ 



ឈាមកខ្វក់ និងពាកយខ្សឹបខខ្សៀវ 

 

77 

 វាចាបហ់ឡើងហលើដងអំ្ហបាែហហាះ រចួធ្លរដី់បហង្ហា ះខលួនហឡើងហៅរនុងអាកាែ។ ខយល់អាកាែ្ែជារហ់ពល្ពឹរបរផ់្កែហ់ផើយ
កាែមុ់ខរបែ់វា តដលោែ់វាឲ្យស្ទវ ងយ៉ាង៉ន្បែិ ធិភាពជាជាងការតងលងែុនទររថាដត៏វងរបែ់ ដំបង ហៅហ ៀែ។ ពិែជា៉ន
អារមា ៍ថាអ្ស្ទច រយណាែ់តដលបាន្ែលបម់រហលើ ីោន្បរែួរីឡាឃ្វីដឌីចឆមឋងហ ៀែ។ វាហហាះជំុវញិរីឡាោឌ នហោយបហងកើន
ហលបឿនហពញៗតែមឋង ហដើមប ី្ បណាំងជាមយួ ហស្ត្េវដ និង ចច។ 
 - ហែើែំហឡង្រិរៗចុះហឡើងហនាះមរពីណា?- ហស្ត្េវដ ត្ែររពំងហឡើងខ ៈតដលពរួហេហបាះពយួជំុវញិតេមរីឡាោឌ ន។ 
ហេរែីមលងឹហមើលហៅហជើង៉៉អ្ងគុយ។ ខូលីនរំពុងតែអ្ងគុយពីហលើហជើង៉៉ខពែ់បំផុែ ឯកាហមោ៉របែ់វាហលើរហឡើង ងែរបូជាបនតបនាទ ប ់
បនលឺែូរែំហឡងកានត់ែខ្ទល ងំហឡើងៗយ៉ាងចតមលរហៅរនុងរីឡាោឌ នតដលគាា នមនុែស។ 
 - ហមើលនុះ! ហេរ!ី  ីហនះ!- វាត្ែរហឡើងយ៉ាង្ែួយ។ 
 - ហែើហនាះជានរណា?- ហស្ត្េវដ្ែដី។ 
 - មនិដឹងតដរ- ហេររុីេរ ហោយកានត់ែបតនថមហលបឿនហចញឲ្យឆ្នង យពីខូលីនតាមតដលអាចហ្វើហៅបាន។ 
 - ហែើ៉នហរឿងអ្វីហរើែហឡើង?- ដំបងឧទានហឡើង ទាងំចងចិហចច ើម ខ ៈតដលវាហបាះពយួកាែអ់ាកាែែំហៅមរររពរួហេ។ - 
ហេែុអ្វីបានជាែិែសឆ្នន  ីំមយួ ន៉ រហ់នាះហចះតែងែរបូអ្ចច ឹង? ខញុ ំមនិចូលចិែតហ ។ វាអាចជាចារជនរបែ់្រុមែលុីែឺរនី តដលចងដឹ់ង
អំ្ពីរមាវ ិ្ ីេវឹរហាែង់ាីរបែ់ពរួហយើងហ ដឹង? 
 - វាហៅរនុង្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័ហ ហែើ- ហេរែីបវញិយ៉ាងញាប់៉ ែ។់ 
 - ហេើយ្រុមែលុីែឺរនីមនិ្ែូវការចារជនហនាះហ  ដំបង- ចចនិយាយ។ 
 - ហែើឯង៉នអ្វីអ្ះអាងបានជានិយាយដូហចាន ះ?- ដំបងែួរវញិតបបម៉ហួ៉៉។ 
 - ហ្ោះអី្ ពរួហេហលើរ ព័មរជបួហោយផ្កទ ល់តែមឋង - ចច្ែដី តងមទាងំហលើរថ្ដចងអុលផង។ 
 ៉នមនុែសោរអ់ាវរ ៉បូព ៌ថ្បែងជាហ្ចើនរំពុងតែហចញមរវាល្បរែួ ្ពមទាងំ៉នកានអំ់្ហបាែរនុងថ្ដផង។ 
 - ខញុ ំមនិហជឿហ !- ដំបងនិយាយទាងំមនិហពញចិែតហោយហ្កា្ខឹង។ - ខញុ ំបានររ ី់ោនហនះមុនហេើយ! ចាែ់ជាដឹងថ្ដគាន
មនិខ្ទនហនាះហ ! 
 ដំបងហបាះពយួ្ែងែំ់ហៅហៅដី រចួ ល៉ រខ់លួនចុះហពញមយួ ំេងឹហៅតាមរំេងឹរបែ់វា តងមទាងំហ្ ែហ្ទាែខលួនបនតិចផង
ខ ៈតដលវាចុះពីហលើអំ្ហបាែ។ ហេរ ីហស្ត្េវដ និង ចច ហៅតាមពីហ្កាយ។ 
 - េលីនែ!៍- ដំបងត្ែរោរហ់ម្រុមែលុីែឺរនី។ - ហនះជាហពលហាែែ់មរបែ់ពរួហយើង! ពរួហយើង  លួបានការអ្នុញ្ជដ ែជា
ពិហែែណ៎ា! យរលអ ឯងេរួតែហចញហៅ! 
 ៉៉រហរើែ េលីនែ ៍្គានត់ែ៉ឌ ្ំជាងដំបងបាែហ់ៅហេើយ។ វា៉នមុខ៉ែដូ់ចជាត្បែ ហពលតដលវាហឆលើយែបថា៖ 
 - ដំបង ហៅ ីហនះ៉នរតនលង ំហនរហ្ចើនណាែ់ែ្៉បព់រួហយើងទាងំអ្ែ់គាន ។ 
 ហអ្នជឺលីណា អាលីែា និង តឃ្ែ្ីរប៏ានចុះមរហដើរ។ គាា នមនុែស្ែីហៅ្រុមែលុីែឺរនីហនាះហ ។ ពរួ្បុែៗឈរតផអរស្ទា
គាន ហៅវញិហៅមរ  ល់មុខនឹង្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័ ហោយហមៀងហមើលហៅបុរែ ន៉ រ។់ 
 - ប៉ុតនតខញុ ំបានររ ី់ោនហនះមុនហេើយ!- ដំបងឧទានហឡើង ឥឡូវរំពុងតែឆ្នបឆលួហោយរំេងឹហោលោលហពញខលួនតែមឋង។ 
- ខញុ ំររវ់ា ុរមុនហេើយ! 
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 - អា!- េលីនែ៍្ ែដីែប។ - ប៉ុតនតខញុ ំ៉នលិខិែតដលបានចុះេែថហលខ្ទជាពិហែែពីហោរស្ទស្ត្ស្ទត ចារយហែនព។ “ខញុ ំ 
ស្ទស្ត្ស្ទត ចារយហែនព ែូមផឋល់ឲ្យ្រុមែលុីែឺរនីនូវការអ្នុញ្ជដ ែហដើមបេីវឹរហាែន់ាថ្ងងហនះ ហលើ ីោន្បរែួរីឡាឃ្វីដឌីចឆ ហោយហេែុ្ែូវ
ការបងវឹររីឡាររហដញចាបប់ាល់ងាីរបែ់ពរួហេ។” 
 - ឯង៉នរីឡាររហដញចាបប់ាល់ងាីរ?ឺ- ដំបងនិយាយទាងំស្ទា រែីមនិមូល។ - ហៅឯណា? 
 ហេើយពីហ្កាយមនុែស៉ឌ្ំៗទាងំ្បាមំយួនារហ់នាះ បាន្បារដហឡើងនូវហរាង្បុែ៉ឌែូច ី្បាពីំរ ន៉ រ ់ តដលរំពុងតែ
ញញឹមចំអ្រហពញថ្ផទមុខហែលរស្ទល ំងដ៏្ ែួច្ជហលមរបែ់វា។ វាេឺ ្ោរូ ហមលេវ័យ។ 
 - ហែើឯងរជឺារូន្បុែរបែ់ លូហែៀែ ហមលេវ័យហនាះ?- ហស្ត្េវដែួរ ហោយែមលងឹហមើលហមលេវ័យទាងំហទាមនែស។ 
 - ពិែជាេរួឲ្យចងហ់ែើចតមន តដលឯងនិយាយពីឪពុររបែ់្ោរូហនាះ- េលីនែ ៍ ហោលែបខ ៈ្រុមែលុីែឺរនីទាងំមូលហៅតែ
ញញឹមព្ោយ។ - ចាហំមើលណ៎ា ហយើងនឹងបង្ហា ញពរួឯងអំ្ពីអំ្ហនាយដែ៏បបរុែតដលវាបានផឋល់ដល់្រុមែលុីែឺរនីហយើង។ 
 ថារចួ ពរួហេទាងំ្បាពីំរនារហ់លើរអំ្ហបាែខលួនហឡើង។ េឺជាអំ្ហបាែទាងំ្បាពីំរតដល្ែូវបានដុែខ្ទែយ៉់ាងស្ទអ ែ ៉នដង
កាន់៉ ៉ រងាីៗ តងមទាងំអ្រសរព ៌៉ែតចងចាងំោរយថា នីមប៊ូែ ២០០១ បហចចញពនលឺភលចិឺញ្ជច ចពីហ្កាម្ចមុះរបែ់្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័
ទាងំ្ពឹរ្ពលឹម។ 
 - េឺជា៉៉រចុងហ្កាយបងអែ់។ ហ ើបតែហចញលរក់ាលពីតខមុនហ - េលីនែ៍្ ែដីទាងំហ្វែ្បតេែ ហោយផ្កទ ែ់្ ូលីមយួ
្គាបហ់ចញពីចុងអំ្ហបាែរបែ់វា។ - ខញុ ំហជឿថា វាចាែ់ជាឈនះោចអ់ាហែ៊រ ីនីមប៊ូែ ២០០០ មុនោបរ់យដងឯហណាះ។ ហេើយចំតនរ
អាហែ៊រ ីឃ្លីនែវីព រញ្ជច ែ់ៗវញិ- វាហែើចញឹមៗោរហ់ស្ត្េវដ និង ចច តដលទាងំពីរនារែុ់ ធតែកានអំ់្ហបាែ ឃ្លីនែវីព ជំនាន ី់្បា ំ- 
ហបើជិះពរួវាចាែ់ជារហបើរកាឋ រអ្ែ់មនិខ្ទន។ 
 គាា នពរួ្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័ណា ន៉ ររ់រនឹរហឃ្ើញថា្ែូវនិយាយអ្វីែបវញិហ ។ ហមលេវ័យវញិ រំពុងតែញញឹមចំអ្រោរយ៉់ាង
ព្ោយរេូែដល់តភនរែស្ទល ំងរបែ់វា្ែូវរញួែូចហៅែល់តែស្ទន មកាែែូ់ចៗពីរ។ 
 - អូ្! ហមើលនុះ- េលីនែ៍្ ែដី។ - អាពរួមរមល នោន ីោន្បរែួហ ហែើ។ 
 រ ៉នុ និងេឺ៉ ៉ យអូ្នីរំពុងតែហដើរកាែវ់ាលហៅា ហដើមបមីរហមើលថាហែើ៉នហរឿងអ្វីហរើែហឡើង។ 
 - ហែើ៉នហរឿងអ្វីហរើែហឡើង?- រ ៉នុែួរហេរ។ី - ហេែុអ្វីបានជាឯងមនិហាែហ់ៅ? ហេើយចុះ ហេមរហ្វើអ្វីហៅ ីហនះតដរ? 
 វារំពុងតែែមលងឹមរហមលេវ័យ តដលោររ់ ៉បូរីឡាឃ្វីដឌីចឆ្ រុមែលុីែឺរនី។ 
 - ខញុ ំេឺជារីឡារហដញចាបប់ាល់ងាីរបែ់្រុមែលុីែឺរនីណ៎ា វែីលី- ហមលេវ័យ្ែដីតបបឡែឺ។- អ្នរោល់គាន រំពុងតែហកាែែរហែើរ
អំ្ហបាែតដលឪពុររបែ់ខញុ ំបាន ិញឲ្យ្រុមរបែ់ពរួហយើង។ 
 រ ៉នុ្ចេ៉ែ់្ លុងែមលងឹហមើលអំ្ហបាែហហាះដល៏អវហិែែទាងំ្បាពីំរហៅពីមុខវា។ 
 - លអណាែ់ តមនហ ?- ហមលេវ័យនិយាយយ៉ាង្បែប។់ - ប៉ុតនត្បតេលជា្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័៉នល ធភាពនឹងថ្រអ្ហងគៀែ
៉ែមយួចំននួហដើមប ិីញអំ្ហបាែងាីតដរហេើយ។ អំ្ហបាែឃ្លីនែវីពជំនាន់្ បាហំនាះ ្គានត់ែហេចាបហ់ឆ្នន ែ រប៏ានហៅហេើយ។ ខញុ ំរពឹំង
 ុរថា ស្ទរមនទីរនឹង្ែូវការហដញថ្ងល ិញអំ្ហបាែអ្ែ់េនឹងយរហៅតាងំហេើយ។ 
 ្រុមែលុីែឺរនីនាគំាន ហែើចេឹល។ 
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 - យ៉ាងហហាចណាែ់រគ៏ាា ននរណា ន៉ រចូ់លរនុង្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័តាមផលូវ ឹរ្បារហ់នាះតដរ- េឺ៉ ៉ យអូ្នីបនលឺហឡើងយ៉ាង
្េលួច។ - ពរួហេែុ ធតែចូល្រុមហោយហ្បើហ ពហកាែលយពិែៗ។ 
 ភាពហរអងកាអ ងហៅហលើ ឹរមុខរបែ់ហមលេវ័យចាបហ់ផឋើមរហង្ហគ ះរហងគើ។ 
 - គាា ននរណាែួរឯងហនាះហ  នាង៉៉ែប់ាល៊ ែរ់ខវរ់៉ ឌលអិែហអ្ើយ- វាែឋីឲ្យហឡើងញាប់៉ ែហ់ោយខឹងែមារ។ 
 ហេរដឹីងភាល មថា ហមលេវ័យចាែ់ជាបាននិយាយោរយអ្វីមយួមនិែមេរួហេើយ ហោយស្ទរតែ៉នែូរែពទ្  េឹងអឺ្ងរង
ភាល មៗបនលឺហឡើងហៅហពលតដលវានិយាយចប។់ េលីនែ៍្ ែូវហបាះពយួហៅពីមុខហមលេវ័យហដើមបឃីាែរំុ់ឲ្យ ហស្ត្េវដ និង ចច េរម់រររវា 
ឯអាលីែា ត្ែរហឡើងថា៖ 
 - ឯងហ៊ានហមលះ៉! 
 ចំតនររ ៉នុវញិ លូរថ្ដចូលហៅរនុងអាវរ ៉បូរបែ់វា រចួទាញចងកឹះហវ មនតរបែ់វាហឡើង ្ពមទាងំត្ែរថា៖ 
 - ឯងចាែ់ជា  លួែំ ងវញិចំហោះោរយែមឋរីបែ់ឯង ហមលេវ័យ! 
 ថារចួ វារច៏ងអុលចងកឹះហវ មនតរបែ់វាយ៉ាងខឹងហ្រវហ្កា្ពីហ្កាមថ្ដរបែ់េលីនែ ៍ែំហៅហៅមុខរបែ់ហមលេវ័យ។ 
 ៉នែូរផទុះមយួយ៉ាងខ្ទល ងំបនលឺហឡើង្ េឹងអឺ្ងរងហៅជំុវញិរីឡាោឌ ន ហេើយ៉នពនលឺហភលើងព ៌ថ្បែងបាញ់ហចញពីហដើម
ចងកឹះរបែ់រ ៉នុ រែហ់ៅបះ៉្ែូវវា្ែងហ់ោះ និងបំហបុើងវាទាងំ ហ្ ែ ហ្ទាែខ្ទទ ែហៅហលើវាលហៅា ។ 
 - រ ៉នុ! រ ៉នុ! ហែើឯងមនិអី្ហ រ?ឺ- េឺ៉ ៉ យអូ្នីត្ែរែួរ។ 
 រ ៉នុបហងាើប៉ែរ់បែ់វាររនិយាយ ប៉ុតនតនិយាយមនិហចញ។ ផទុយហៅវញិ វា្ស្ទបត់ែ្ពួែហចញខយងជាហ្ចើនហៅហលើហលល របែ់
វា។ 
 ្រុមែលុីែឺរនី្ែូវហែើចហឡើងរងឹហោះ។ េលីនែហ៍ែើចហលើែេនឹងហៅហ ៀែ ហ្វើឲ្យវា្ែូវ បនឹ់ងដងអំ្ហបាែងាីរបែ់វារំុឲ្យដលួ។ ឯ
ហមលេវ័យ្ែូវ្កាបខពរហលើដី ហោយយររណាឋ បថ់្ដរបែ់វាដំហៅនឹងដីផូងៗ។ ្រុមស្ត្េគីេវីនដរ័បាន្បមូលផឋុ ំគាន ជំុវញិរ ៉នុ តដលហចះតែ
រអួែហចញខយងភលហឺផលរ្ំៗ។ គាា ននរណាហារជ់ាចងហ់ៅបះ៉វាហឡើយ។ 
 - យរលអ ពរួហយើងេរួតែនាវំាហៅឲ្យហាស្ត្េគីដហមើលហៅ ហ្ោះហៅជិែជាងហេ- ហេរនិីយាយហៅកានេ់ឺ៉ ៉ យអូ្នី តដលងរ់
រាលយល់្ពមយ៉ាងហរលៀវកាល  ហេើយពរួហេទាងំពីររច៏ាបទ់ាញថ្ដរ ៉នុហឡើងមរ។ 
 - ហែើ៉នហរឿអ្វីហរើែហឡើង ហេរ?ី ហែើ៉នហរឿងអី្? ហែើហេឈតឺមនហ ? ប៉ុតនតឯងអាចពាបាលហេបាន មនិថាអីុ្ចឹងរ?ឺ- ខូលីនបាន
រែចុ់ះពីហលើហជើង៉៉របែ់វា ហេើយឥឡូវរំពុងតែរែហ់ឆវលចុះហឡើងជំុវញិពរួហេ ហពលតដលពរួហេហចញពី ីោន។ រ ៉នុរអួែកានត់ែខ្ទល ងំ 
ហេើយ៉នខយងកានត់ែហ្ចើនហឡើងៗេូរហេៀរហៅហលើដីខ្ទងមុខវា។ 
 - អ្៊ូ...- ខូលីន្ែដី ហោយចាបអ់ារមា ៍ និងរំពុងតែហលើរ៉៉ែីុនងែវាហឡើង។ - ហែើឯងអាច បហ់េឲ្យនឹងបនតិចបានហ  
ហេរ?ី 
 - ហចញឲ្យឆ្នង យហមើល៍ ខូលីន!- ហេរឧីទានហឡើងទាងំខឹង។ វា និងេឺ៉ ៉ យអូ្នី្គាេ៍រ ៉នុហចញពីរីឡាោឌ ន ហេើយហដើរែំហៅ
ហៅកានត់េមថ្្ព។ 
 - ជិែហៅដល់ហេើយ រ ៉នុ- េឺ៉ ៉ យអូ្នីបញ្ជច រ ់ ខ ៈតដលផទះរបែ់ឆ្នា ំ្ ប៉ញ់្បារដហឡើងមរចំហោះមុខ។ - បនតិចហ ៀែ 
ឯងនឹង៉នអាការ្មាតាវញិហេើយ...ជិែដល់ហេើយ... 
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 ពរួហេហៅ្បតេលជាថ្មៃេវីែពីផទះរបែ់ហាស្ត្េគីដ ហៅហពលតដលទាវ រមុខផទះរហបើរហឡើង ប៉ុតនតមនិតមនជាហាស្ត្េគីដហ តដល
ហចញមរហនាះ។ េឺហោរេគីលដឺរយ័ ឡរហ់ាែហ ហែើ តដលហបាះជំហានតវងៗហចញមរហ្ដ ហៅថ្ងងហនះ គាែហ់ែលៀរអាវរ ៉បូព ៌ផ្កក
្ែតបរថ្្ពោង្ែតលែ ។ 
 - ហលឿនហឡើង មរពនួពីហ្កាយហនះមរ-៎ ហេរនិីយាយែិចៗ ហោយចាបទ់ាញរ ៉នុហៅពីហ្កាយេុហ ព៉ ែជិែហនាះ។ េឺ៉ ៉ យអូ្នី
ហៅតាម ប៉ុតនតហារដូ់ចជាោងស្ទទ រហ់ែទើរ។ 
 - វាជាបញ្ជា ស្ទមចដ ហនាះហ ្បែិនហបើហោរដឹងថាហោររំពុងតែហ្វើអ្វីហនាះ!- ឡរហ់ាែឧទានហឡើងខ្ទល ងំៗោរហ់ាស្ត្េគីដ។ - 
្បែិនហបើហោរ្ែូវការជំនយួ ហោរដឹងថា ខញុ ំហៅរតនលងណាហេើយ! ខញុ ំ នឹងឲ្យចាបច់មលងហែៀវហលរបែ់ខញុ ំហៅហោរ។ ខញុ ំពិែជា
ភាញ រហ់ផអើលណាែ់តដលហោរមនិទាន់៉ នមយួរាលហនាះ ... ខញុ ំនឹងចុះេែថហលខ្ទរបែ់ខញុ ំហអាយហៅយបហ់នះ រចួនឹងបចជូ នមរឲ្យ
ហោរ។ អ្ចច ឹង ោែិនហេើយ!- បនាទ បម់រ គាែរ់ហ៏បាះជំហានហចញឆ្នង យែំហៅហៅ្បាស្ទ ។ 
 ហេររីងច់ារំេូែដល់ហោរ ឡរហ់ាែ ហចញផុែពី្រតែតភនរ បនាទ បម់រ រទ៏ាញរ ៉នុហចញពីេុហ ព៉ ែ និងហដើរហឡើងហៅកានទ់ាវ រ
មុខផទះហាស្ត្េគីដ។ ពរួហេហគាះទាវ រជាបនាទ ន។់ 
 ហាស្ត្េគីដបង្ហា ញខលួនហឡើងភាល មតែមឋង ហមើលហៅោងម៉ហួ៉៉ហដឋ ្រហាយ ប៉ុតនត ឹរមុខរបែ់គាែ់្ ែែ់្ស្ទយហឡើងវញិហៅ
ហពលតដលហឃ្ើញថានរណាហេមរហគាះទាវ រ។ 
 - ហចះតែឆងល់ថា មនិដឹងជាឯងមរហលងខញុ ំររឺអ៏្ែ.់..ចូលមរ ចូលរនុងមរ...ស្ទា នថាជាហោរស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ ឡរហ់ាែ 
្ែលបម់រវញិមឋងហ ៀែហេើយ... 
 ហេរ ី និងេឺ៉ ៉ យអូ្នីហៅឈរ បរ់ ៉នុពីហលើផលូវចូលហៅរនុងផទះ៉នបនទបត់ែមយួហនាះ តដល៉នត្េដ៏្ ំមេិ៉ មយួហៅ្ជុង
ា៉ ង ឯហភលើងរំពុងតែបនលឺែូរផទុះត្បែៗយ៉ាងែបាយររីោយហៅ្ជុង ា៉ ងហ ៀែ។ ហមើលហៅ ហាស្ត្េគីដមនិែូវជាខវល់ចិែតអំ្ពីបញ្ជា

ខយងរបែ់រ ៉នុប៉ុនាា នហ  តដលហេរបីានពនយល់ោ៉យោប់្ បាបយ៉់ាងរេ័ែ ខ ៈហពលតដលវាបនាទ បរ ៉នុចុះអ្ងគុយហលើហដអី្មយួ។ 
 - យរលអ េរួតែយរហចញហ្ដ្បហែើរជាង ុរហៅរនុង- គាែនិ់យាយលួងហោម ហោយ ល៉ រ់្ ុង ឹរហ្វើពីស្ទព នដ់៏្ ំមយួឮ
ែូរ្ពូែហៅហលើដីពីមុខគាែ។់ - រអួែហចញឲ្យអ្ែ់មរ រ ៉នុ។ 
 - ខញុ ំមនិេិែថា ៉នវ ិ្ ីអ្វីហ្ដពីរងច់ារំេូែដល់វាបចឈបហ់ោយខលួនឯងហនាះហ - េឺ៉ ៉ យអូ្នីនិយាយទាងំអ្នទះអ្តនទង ហោយ
ែមលងឹហមើលរ ៉នុរំពុងតែ ហ្មែខលួនពីហលើ្ុង ឹរ។ - វាពិែជាបាលីបណាឋ ស្ទដខ៏្ទល ងំមយួ តដលេរួតែហ្បើហៅហពលហនាះណាែ់ ប៉ុតនតហបើ
ហ្បើជាមយួចងកឹះបារវ់ញិហនាះ... 
 ហាស្ត្េគីដរំពុងតែជាបរ់វល់ឆុងតែឲ្យពរួហេ។ តឆករបែ់គាែ ់េឺអាចងកូម រំពុងតែហេៀរ ឹរ៉ែរ់ខ្ទល រពី់ហលើខលួនហេរ។ី 
 - ហែើហោរ ឡរហ់ាែ ចងប់ានអ្វីពីហោរហៅ ហាស្ត្េគីដ?- ហេរហីចា ជាែំនរួ ហោយហអ្ះ្ែហចៀរអាចងកូមបហ ឋើ រ។ 
 - េឹផឋល់ដំបូនាា នឲ្យខញុ ំហៅយរហខ្ទា ច ឹរហចញពីអ្ ឋូ ងេនឹងណ៎ា- ហាស្ត្េគីដនិយាយតបបែំឡុែ ហោយយរ៉នហ់មា ល
ហបាចហោមអ្ែ់ោររ់ណាឋ លហចញពីែុតដលគាែប់ានដុែោង រចួោរប៉់ានត់ែចុះ។ - ហ្វើដូចខញុ ំមនិដឹងខយល់អី្អ្ចច ឹង។ ហេើយរ៏
ចាបហ់ផឋើមអ្ែួហរអងកាអ ងអំ្ពីហខ្ទា ច តបន៊ែាី ប៉ុនាា នរាលតដលគាែប់ានបហ ឋ ញហចញ។ ្បែិនហបើោរយមយួ៉៉ែណ់ាជាការពិែតមន
ហនាះ ខញុ ំនឹង ំោរំហែៀវរបែ់ខញុ ំឲ្យហមើល។ 
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 វាពិែជាមនិ ំនងទាល់តែហស្ទះតដលថា ហាស្ត្េគីដរះិេនអំ់្ពី្េូបហ្ងៀនស្ទោេុរវ៉ាែហនាះ ហេើយហេរែីមលងឹហមើលគាែទ់ាងំ
ភាញ រហ់ផអើល។ ហទាះជាយ៉ាងណារឋី េឺ៉ ៉ យអូ្នី និយាយហោយែំហឡងតបបខ្ទល ងំជាង្មាតា៖ 
 - ខញុ ំេិែថា ហោររំពុងតែលំហអ្ៀងបនតិចហេើយ។ ហោរស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ ោបំល័ដរ័ ពិែជាេិែថា គាែេឺ់ជាមនុែសលអបំផុែ
ែ្៉បឲ់្យហ្វើការង្ហរហនះ... 
 - គាែេឺ់ជាមនុែសតែ ន៉ រគ់ាែត់ដល  លួយរការង្ហរហនះ- ហាស្ត្េគីដ្ែដី តងមទាងំេុចែករ្កាមរងូឲ្យហេមយួចានហពញ 
ខ ៈហពលតដលរ ៉នុរអរហឡើងនិយាយតលងហចញ តបរមុខហៅ្ុង ឹររបែ់វា។ - ខញុ ំចងនិ់យាយថា ររបានតែគាែ់៉ ន រេ់នឹងហ ។ ពិែ
ជាលំបារខ្ទល ងំណាែ់រនុងការររនរណា ន៉ រឲ់្យបហ្ងៀនមុខវជិាជ តផនរ មនតអាេមងងឹែ ហនាះ។ ពរួហេដូចជាខ្ទល ចរអាមនិចង ់ លួយរ
ការង្ហរហនះហស្ទះ ដូចតដលឯងហឃ្ើញ្ស្ទបហ់េើយ។ ពរួហេចាបហ់ផឋើម៉នេំនិែរហវ ើរវាយថាែំត ងេនឹង្ែូវបានហេោរប់ណាឋ ស្ទ។ 
គាា ន្េូណា ន៉ រហ់ៅបហ្ងៀនបានយូរហនាះហ ។ អ្ចច ឹង្បាបខ់ញុ ំមរ- ហាស្ត្េគីដនិយាយ ហោយង្ហររាលឆ្នវ ចហ់ៅរររ ៉នុ។ - ហែើវាចង់
ោរប់ណាឋ ស្ទហលើអ្នរណាហេ? 
 - ហមលេវ័យបានហៅេឺ៉ ៉ យអូ្នីថាអ្វីមាង៉ ខញុ ំមនិដឹងតដរ។ ប៉ុតនតខញុ ំដឹងថា វាចាែ់ជាអា្ររណ់ាែ់ហេើយ ពីហ្ោះថាអ្នរ
ោល់គាន ែុ ធតែ៉ន្បែិរមាទាងំអ្ែ់។ 
 - វាពិែជាអា្ររត់មន- រ ៉នុបនលឺហឡើងទាងំែអរ ហោយហងើបមរហោបហលើែុ  ឹរមុខហែលរស្ទល ំងគាា នមមមយួែំនរ ់ ្ពមទាងំ
តបរហញើែហជារខលួន។ - ហមលេវ័យបានហៅនាងថា “មមរខវរ”់ ណ៎ា ហាស្ត្េគីដ... 
 រ ៉នុ្ជមុជរាលហៅរនុង្ុង ឹរមឋងហ ៀែ ហពលតដលខយង្ែែ់ៗប៉ុនាា នរាលចាបហ់ផឋើម្បារដហឡើង។ ហាស្ត្េគីដហមើលហៅ
ដូចជាខឹងឡាប៉ំា។ 
 - វានិយាយអ្ចច ឹងតមន?!!- គាែត់្ែរេំេរោរេ់ឺ៉ ៉ យអូ្នី។ 
 - េនឹងហេើយ- នាងហោលែប។ - ប៉ុតនតខញុ ំមនិដឹងថា វា៉ននយ័យ៉ាងហមច៉ហនាះហ ។ ខញុ ំអាច្ែឹមតែថា វាពិែជាអ្ែុហោះតែ
ប៉ុ ណឹ ង... 
 - វាេឺជាោរយ្ប៉ង៉រង់្ហយដអ៏ា្ររបំ់ផុែហេើយ ហចះតែវានឹរហឃ្ើញហរើែ- រ ៉នុនិយាយទាងំេែេ់ឃូ្ែ ហពលហងើបរាល
ហឡើងមរវញិ។ - ៉៉ែប់ាល៊ ែ ់ េឺពិែជាហមា ះដេំ៏ហោះេំហរ ើយមយួ ហ្បើែ្៉បនិ់យាយដល់នរណា ន៉ រត់ដល៉នហដើមរំហ ើ ែពីពរួ
ហោរិយ...ឯងដឹងហ  េឺឪពុរ ឋ៉ យតដលឥែហចះហវ មនត។ ៉នហវ េូមយួចំននួ...ដូចជា្េួស្ទររបែ់ហមលេវ័យ...តដលេិែថាពរួហេ
្បហែើរជាងអ្នរឯហ ៀែៗ ហោយស្ទរតែពរួហេ្ែូវមនុែស ន៉ ហៅថាអ្នរ៉នមមជរ័ែុ ធ។- វាហែអើរបនតិច ហេើយ៉នខយងមយួរាល
ធ្លល រហ់ៅហលើថ្ដរបែ់វា តដលោែែនធឹងចាចំាប។់ វាចាប់្ េវាែខ់យងហនាះហៅរនុង្ុង ឹរ រចួបនត៖ 
 - ខញុ ំចងប់ាននយ័ថា ពរួហយើងឯហ ៀែដឹងហេើយថា វានឹងមនិផ្កល ែ់បឋូរអ្វីទាល់តែហស្ទះ។ ជាឧទាេរ ៍ ហមើលហនវលី 
ឡងប់ែង់ម ហមើល៍...វាជាអ្នរ៉នមមជរ័ែុ ធតមន តែ្គានត់ែចាបផ់្កក បថ់ាល ងឲ្យ្ែងហ់នាះ រវ៏ាមនិហចះផង... 
 - ហេើយពរួវារម៏និហចះថ្ចនបហងកើែបាលីអ្វីតដលេឺ៉ ៉ យអូ្នីរបែ់ហយើងមនិហចះតដរ- ហាស្ត្េគដីឧទានហឡើងហោយហ៉ នភាព 
តដលហ្វើឲ្យមុខេឺ៉ ៉ យអូ្នីហឡើង្រេមហ្ពឿងៗ។ 
 - វាពិែជាោរយមនិែមេរួនឹងនិយាយហៅកានន់រណា ន៉ រហ់នាះហ - រ ៉នុ្ែដី ហោយយរថ្ដញ័រ ហ្ ើររបែ់វាជូែហញើែ
ហចញពីថាង ែ។ - មមរខវរ ់យល់ហ ។ េឺមម្មាតា។ វាពិែជាមនិែមហេែុផលទាល់តែហស្ទះ។  ុរជាយ៉ាងណា រ៏៉ នហវ េូ
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ភាេហ្ចើនែពវថ្ងងហនះជារូនកាែត់ដរហែើ។ ្បែិនហបើពរួហយើងមនិបានហៅហរៀបការជាមយួនឹងពរួហោរិយខលះណាែ់ ពរួហយើងចាែ់
ជាោចពូ់ជតាងំពីយូរមរហេើយ។ 
 វារររលចងរ់អួែ ហេើយរហ៏អានរាលផុែពី្រតែតភនរមឋងហ ៀែ។ 
 - ខញុ ំមនិ្បកានឯ់ងហជរ្បហ ចផ្កឋ ស្ទវាហនាះហ  រ ៉នុ- ហាស្ត្េគីដនិយាយខ្ទល ងំៗ ែនធបពី់ហលើែំហឡងខយងធ្លល រហ់ៅបះ៉នឹង្ុង
 ឹរតដលឮែូររឍូរៗ។- ប៉ុតនត្បតេលវារជ៏ាហរឿងលអមយួតដរ តដលចងកឹះរបែ់ឯងបាញ់បស្ត្ញ្ជច ែមរវញិហនាះ។ ចាតំែហមើលហៅ 
លូហែៀែ ហមលេវ័យចាែ់ជាហ្វើដំហ ើ របារ ឹ់របារដី់មរកានស់្ទោហនះតែមឋង ្បែិនហបើឯងោរប់ាលីបណាឋ ស្ទហលើរូនរបែ់
ហេហនាះ។ ហហាចណាែ់ រឯ៏ងមនិបានបងកហរឿង្ំដំុតដរ។ 
 ហេរនឹីរចងប់ញ្ជច រ់្ បាបថ់ា គាា នបញ្ជា ណា្ងន់្ ង្រជាជាង៉នែែវខយងេូរហចញពី៉ែហ់នាះហ  ប៉ុតនតវានិយាយមនិហចញ
ហ ។ ែករ្កាមរងូបានហ្វើឲ្យថាគ មរបែ់វាែអិែជាបគ់ាន ដូចបាយ៉៉នអ្ចច ឹង។ 
 - ហេរ-ី ហាស្ត្េគីដ្ែដីយ៉ាងរែួោន ់ ហារដូ់ចជានឹរហឃ្ើញអ្វីមយួភាល មៗ។- ៉នហរឿងមយួចងនិ់យាយជាមយួឯង។ ខញុ ំឮ
ដំ ឹងរហេៀងៗមរថា ឯងបានតចរចាយរបូងែតដល៉នេែថហលខ្ទរបែ់ឯង។ ហមច៉រខ៏ញុ ំអ្ែ ់ លួបានមយួនឹងហេហស្ទះអ្ចច ឹង? 
 ហោយខឹងខ្ទល ងំហពរ ហ្វើឲ្យហ្ាញរបែ់ហេរចីាបត់បរហចញពីគាន តែមឋង។ 
 - ខញុ ំមនិបានតចរចាយរបូងែ៉នេែថហលខ្ទខញុ ំឯណ៎ា- វានិយាយទាងំហដឋ ្រហាយ។ - ្បែិនហបើហោរ ឡរហ់ាែ ហៅតែ
ផសពវផាយហរឿងហនាះហ ៀែ... 
 ប៉ុតនតបនាទ បម់រ វាហឃ្ើញថាហាស្ត្េគីដរំពុងតែអ្ែ់ែំហ ើ ច។ 
 - ខញុ ំ្គានត់ែនិយាយហលងហ ហែើ- គាែប់នលឺហឡើង ហោយ ះខនងហេរយ៉ីាងរែួោយ ហែទើរតែហ្វើឲ្យវាផ្កក បមុ់ខហៅនឹងែុ។- ខញុ ំរដឹ៏ង
តដរថាឯងមនិហ្វើហរឿងដូហចាន ះហ ។ ខញុ ំបាន្បាប ់ឡរហ់ាែ ថាឯងមនិ្ែូវការហនាះហ ។ ឯងលបលីាញជាងគាែហ់ៅហ ៀែទាងំមនិបាច់
្បឹងអ្វីបនតិចហឡើយ។ 
 - ខញុ ំហ៊ានភាន ល់ថា គាែម់និចូលចិែតតបបហនាះហ - ហេរហីោលែប ហោយែ្មងខ់លួនអ្ងគុយហឡើងវញិ ្ពមទាងំអ្តងអលចង្ហក
របែ់វា។ 
 - ខញុ ំរេិ៏ែអីុ្ចឹងតដរ- ហាស្ត្េគីដនិយាយ តភនររបែ់គាែប់ហចចញពនលឺ្ពិចៗ។ - ហេើយហ្កាយមរ ខញុ ំបាន្បាបគ់ាែថ់ា ខញុ ំនឹង
មនិអានហែៀវហលរបែ់គាែែូ់មបតីែមយួរាល រចួគាែរ់ែ៏ហ្មចចិែតចារហចញហៅ។ ញុាំែករ្កាមរងូហ  រ ៉នុ?- គាែប់តនថមែមឋ ីហពល
តដលហឃ្ើញរ ៉នុហលចខលួនមរមឋងហ ៀែ។ 
 - ហ  អ្រេុ ហ្ចើន- រ ៉នុែបយ៉ាងហខាយរ ល៉ ងំ។ - យរលអរំុ្បងុយអី្លអជាង។ 
 - មរហមើលតន ៎ថាខញុ ំរំពុងតែោអំ្វី- ហាស្ត្េគីដឧទានហឡើង ខ ៈតដលហេរ ីនិងេឺ៉ ៉ យអូ្នីផឹរបហងាើយតែចុងហ្កាយរបែ់ពរួ
ហេ។ 
 ហៅរនុងដីោបំតនលមយួរាលែូចខ្ទងហ្កាយផទះហាស្ត្េគីដ ៉នោហំដើមហពព ្ំៗបំផុែចំននួដបពី់រតផល តដលហេរមីនិធ្លល បប់ាន
្ប ះពីមុនមរហស្ទះ។ ្គានត់ែមយួតផលៗ ៉ន ំេំប៉ុននឹងផ្កទ ងំងាមយួផ្កទ ងំ្ំហៅហេើយ។ 
 - លូែោែ់លអតដរហែើ មនិថាអ្ចច ឹងរ?ឺ- ហាស្ត្េគីដនិយាយទាងំហស្ទមនែស។ - េឺ ុរែ្៉បពិ់្ីជបហ់លៀងហៅថ្ងងបុ យ
ហាឡូវនី... ំោតំែដល់ហពលហនាះ េរួតែ្ំលាមតដរហេើយ។ 
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 - ហែើហោរោរអ់្វីបំបន៉ពរួវា?- ហេរែួីរ។ 
 ហាស្ត្េគីដែមលងឹហមើលពីហលើស្ទា របែ់គាែហ់ដើមប ី្ ែួែពិនិែយបញ្ជជ រថ់ា ពរួហេ៉នតែបនួនារ។់ 
 - ខញុ ំោរ.់..ឯងដឹងហ ...េឺ...ហ្បើជំនយួបតនថមបនតិចបនតួច... 
 ហេរបីានរែែ់ គ៉ ល់ហៅឆ័្ ែព ៌ផ្កក ឈូរដ៏្ ែែ់ហឆើែឆ្នយរបែ់ហាស្ត្េគីដ តដលរំពុងតែោរហ់ផឋរ ល់នឹងជញ្ជជ ំងខ្ទង
ហ្កាយផទះរបែ់គាែ។់ ហេរ ី៉ នហេែុផលនឹងហជឿកាលពីមុនឥឡូវថា ឆ័្ ែរបែ់គាែម់និតមនដូចជាែំបរខ្ទងហ្ដរបែ់វាហនាះហ ។ 
តាមពិែហៅ វា៉នអារមា ៍ែងកែ់្ ងនថ់ា ចងកឹះហវ មនែ្របែ់ហាស្ត្េគីដកាលពីហៅហរៀន េឺ្ែូវបានោរ ុ់រហៅរនុងឆ័្ ែហនាះ។ 
ហាស្ត្េគីដ្ែូវបានហេហាម្បាមមនិឲ្យហ្បើ្បាែ់ហវ មនតហនាះហ ។ គាែ់្ ែូវបានបហ ឋ ញហចញពីស្ទោេុរវ៉ាែហៅរនុងឆ្នន ែិំរា ីបី
របែ់គាែ ់ប៉ុតនតហេរមីនិតដលដឹងអំ្ពីមូលហេែុហឡើយ...ោល់ហលើរ ឲ្យតែ៉នការបហងាើបបនតិចបនតួចអំ្ពីបញ្ជា ហនាះ ហាស្ត្េគីដចាែ់ជា
ជំរះបំពងរ់ឮែូរខ្ទល ងំៗ រចួហ្វើជាេហ្វើជាងលងយ៉់ាងអាងរំ៌បាងំរេូែទាល់តែផ្កល ែ់បឋូរ្បធ្លនប ហៅហរឿងហផសងវញិ។ 
 - ខញុ ំេិែថា ្បតេលជាអាេមហ្វើឲ្្យវាែីុហ្ចើនហេើយហមើលហៅ?- េឺ៉ ៉ យអូ្នី្ែដី ោររ់ណាឋ លតបបមនិឯរភាពតាម ឯ
ោររ់ណាឋ លតបបលហលង។ - ហោរពិែជាហ្វើបានលអតមន។ 
 - ហនាះហេើយេឺជាអ្វីតដលបអូន្ែីែូចរបែ់ឯងនិយាយ- ហាស្ត្េគីដបនលឺហឡើង ្ពមទាងំងររ់ាលហៅរ ៉នុ។ - បានជបួនាងកាល
ពីមសលិមញិ។- ហាស្ត្េគីដហមៀងហមើលហៅកានហ់េរ ី ពុរចង្ហក របែ់គាែច់ារឈ់ហឺខ្ទទ រៗ។ - បាននិយាយថា នាង្គានត់ែហដើរហមើលដី
ហលង ប៉ុតនតខញុ ំដឹងថា នាងែងឃមឹថានឹងបានជបួនរណា ន៉ រហ់ោយថ្ចដនយហៅឯផទះរបែ់ខញុ ំ។- គាែ់្ ពិចតភនរោរហ់េរ។ី - ្បែិនហបើ
ឯងែួរខញុ ំវញិណ៎ា ខញុ ំេិែថានាងមនិ្បតររហ ចំហោះរបូ... 
 - អូ្! ឈបនិ់យាយហៅ- ហេរនិីយាយ។ រ ៉នុផទុះែំហ ើ ច ហេើយរ៏្ ពូែហចញខយងជាហ្ចើនហៅហលើដី។ 
 - ្បយែ័ន!- ហាស្ត្េគីដត្ែរ្េេឹម ្ពមទាងំទាញរ ៉នុហចញឆ្នង យពីហដើមហពព ដ៏៉ នែថ្មលរបែ់គាែ។់ 
 ជិែដល់ហពល  លួទានអាហារថ្ងង្ ែងហ់ៅហេើយ ហេើយហោយ ហេរ ី ហ ើបតែបានឆី ែករ្កាមរងូ មយួ៉៉ែេ់ែត់ាងំពី
្ពលឹមមរ វាដូចជាចង់្ ែលបហ់ៅេូបអ្វីហៅស្ទោវញិណាែ់។ ពរួហេនិយាយោរយោគាន ហៅកានហ់ាស្ត្េគីដ រចួហដើរហឡើង្ែលប់
ហៅកាន់្ បាស្ទ វញិ ឯរ ៉នុហែអើរមឋង ក៉ លៗ ប៉ុតនត្គានត់ែរអួែហចញខយងែូចៗពីរតែប៉ុហណាណ ះ។ 
 ពរួហេមនិទានទ់ាងំបានមនហជើងហលើ្ចរចូលផលូវរហបៀងដ៏្ ែជារផ់ង ្ស្ទបត់ែែហមលងមយួហោ ហ៍ឡើង៖ 
 - ពរួឯងហៅ ីហនាះហ ហែើ ហផ្កែ្រ័...វែីលី- ស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ៉៉រេកូណាហាក លរំពុងតែហដើរែំហៅមរររពរួហេ ហមើលហៅតបបមុងឺ
៉៉ែ។់ - ពរួឯងទាងំពីរនារនឹ់ង្ែូវ  លួការពិនយ័នាោង ចហនះ។ 
 - ហែើពរួហយើងនឹង្ែូវហ្វើអ្វីហៅ អ្នរ្ែីស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ?- រ ៉នុែួរ ហោយខំ្បឹង បរំ់អ្ែួរបែ់វាទាងំភែិភយ័។ 
 - ឯង នឹង្ែូវហៅជូែែំអាែ្បារហ់ៅរនុងបនទបជ់យ័ភ ័ឍ ជាមយួនឹងហោរ េវីលចឆ- ស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ៉៉រេកូណាហាក លបនលឺ
ហឡើង។ - ហេើយមនិឲ្យហ្បើហវ មនតហ  វែីលី...េឺ្ែូវហ្បើ្រណាែ់្ ជលរហ់្បង។ 
 រ ៉នុហលប ឹរ៉ែរ់អឹរៗ។ អារេគូែ េវីលចឆ តដលជាឆ្នា យំាម ែុ ធតែ្ែូវែិែស្េបគ់ាន ហៅរនុងស្ទោមនិហពញចិែតទាងំអ្ែ់
េនឹង។ 
 - ហេើយឯង ហផ្កែ្រ័ នឹង្ែូវហៅជយួ ស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ ឡរហ់ាែ ហឆលើយែបនឹងែំបុ្ែអ្នរគាំ្  របែ់គាែ-់ ស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ
៉៉រេកូណាហាក លនិយាយ។ 
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 - អូ្! ហ ...អ្ន្រ្ែីស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ ហែើខញុ ំអាចហៅហ្វើការហៅបនទបជ់យ័ភ ័ឍ បានហ ?- ហេរ ី្ែដីទាងំអ្ែ់ែងឃមឹ។ 
 - ្បារដជាមនិបានហ - ស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ៉៉រេកូណាហាក លែប ហោយ្ជួញចិហចច ើម។ - ហោរស្ទស្ត្ស្ទត ចារយ ឡរហ់ាែ បានហែនើ
ែំុឯងជាពិហែែ។ ហៅហ៉៉ង្បាបីំ ចាឲ្ំ្យចាែ់ណ៎ា ពរួឯងទាងំពីរនារ។់ 
 ហេរ ី និងរ ៉នុហដើរចូលហៅរនុងមហាស្ទលដូចអ្ែ់្ ពលឹង ហោយែថិែរនុងែភាព្ែហងះ្ែហង្ហចយ៉ាង្ជាលហ្ៅបំផុែ 
េឺ៉ ៉ យអូ្នីហៅពីហ្កាយពរួហេ ហោយបង្ហា ញ ឹរមុខដូចចងនិ់យាយថា “េនឹងហេើយមរពីពរួឯងមនិហគារពវនិយ័ស្ទោ”។ ហេរ ី
មនិហពញចិែតនឹងនំថ្ផែនូលស្ទចហ់គាទាល់តែហស្ទះ តែកាលណាេិែដល់ហរឿងតដលវា និងរ ៉នុនឹង្ែូវ្បឈមមុខ។ 
 - េវីលចឆ ចាែ់ជាបង្ហា ងំខញុ ំ ុររនុងហនាះមយួយបត់ែមឋង- រ ៉នុនិយាយហោយែងកែោ់រយ្ងន់ៗ ។ - មនិហអាយហ្បើហវ មនត! 
ចាែ់ជា៉នជាងមយួរយតពងហេើយហៅរនុងបនទបហ់នាះ។ ខញុ ំមនិែូវ្បែបអ់ាខ្ទងការែំអាែដូចពរួហោរិយផង។ 
 - ្បែិនហបើដូរបាន ខញុ ំដូរបាែហ់ៅហេើយ- ហេរនិីយាយទាងំគាា នខលឹមស្ទរ។ - ខញុ ំ៉នការអ្នុវែតជាហ្ចើនជាមយួនឹង្េួស្ទរ
ហឌើែលី។ ការហឆលើយែបែំបុ្ែអ្នរគាំ្  របែ់ ឡរហ់ាែ...គាែេឺ់ពិែជាែុបិនតអា្ររម់យួតមន... 
 រហែៀលថ្ងងហៅរហ៍ារដូ់ចជារស្ទែហ់ចញឆ្នង យ ហេើយហារដូ់ចជាគាា នហពលហ៉៉ង ឥឡូវហ៉៉ង្បាបីំខវះ្បានំា ី ហេើយហេរ ី
រំពុងតែហដើរអូ្ែហជើងទាងំរញួោតាមផលូវរហបៀងជាន ី់ពីរែំហៅហៅកានក់ារយិាល័យរបែ់ហោរ ឡរហ់ាែ។ វាខ្ទហំ្ាញែងកែចិ់ែត រចួ
រហ៏គាះទាវ រ។ 
 ទាវ ររហបើរហឡើងភាល មមយួរហំពច។ ហោរ ឡរហ់ាែ រំពុងតែញញឹមព្ោយោរវ់ា។ 
 - ហាអ ! ជនមនិហស្ទា ះ្ែងហ់ៅ ីហនះហ ហែើ!- គាែឧ់ទានហឡើង។ - ចូលមររនុងមរ ៍ហេរ ីចូលមរ... 
 តដលតចងចាយ៉ំាងភលចិឺតចចងចិញ្ជច ចហៅហលើជញ្ជជ ំងបំភលហឺោយហ ៀនជាហ្ចើន េឺែុ ធតែជារបូងែរបែ់ហោរ ឡរហ់ាែ ោរ់
រនុងែុ៊មោបម់និហចះអ្ែ់។ គាែត់ងមទាងំបានចុះេែថហលខ្ទហលើរបូងែខលះហ ៀែផង។ ៉នមយួេំនរ្ំហផសងហ ៀែែថិែហៅហលើែុ
ការយិាល័យរបែ់គាែ។់ 
 - ឯងោរអ់ាែ័យោឌ នហលើហ្ស្ទមែំបុ្ែហៅ!- ឡរហ់ាែហោល្បាបហ់េរ ីហារដូ់ចវាជាការង្ហរដែ៏បាយមយួអ្ចច ឹង។ - 
ែំបុ្ែ ីមយួ្ែូវហផញើហៅ ហេលឌី ហាក ែជិ់ន ជយួ ជូនពរដល់នាងផង...េឺជាអ្នរគាំ្  ដខ៏្ទល ងំកាល ន៉ ររ់បែ់ខញុ ំ... 
 មយួនា ីៗរនលងហៅដូចខយងវារ។ ែំហឡងរបែ់ ឡរហ់ាែ ហចះតែែនធបពី់ហលើហេរជីានិចច ជនួកាលនិយាយថា “ហអ្ើ” រ ឺ“្ែូវ
ហេើយ” ហេើយហពលខលះហ ៀែនិយាយថា “េនឹងហេើយ”។ មឋង ក៉ ល វាស្ទឋ បឮ់ឃាល បនលឺហឡើងដូចជាថា “រិែតិនាមេឺជាមែិតមនិហស្ទា ះ្ែង់
ន៉ រណ៎់ា ហេរ”ី ររឺ ៏ “ភាពលបលីាញេឺជាអ្វីតដលជនលបលីាញហ្វើ ឯងេរួតែចងចាោំរយហនះ ុរហៅ។” 

 ទានកានត់ែបំភលទឺាបហៅៗ ហ្វើឲ្យពនលឺហៅហរោពីំហលើមុខរបែ់ហោរឡរហ់ាែ៉នចលនា តដលរំពុងតែតាមែមលងឹហមើល
គាែ។់ ហេរ ី ល៉ រថ់្ដ តដល្ែូវែរហែរហឡើងចុររបែ់វា ហៅហលើេំនរតដលហារ់៉ នហ្ស្ទមែំបុ្ែោបោ់ន ់ តងមទាងំ្ែូវែរហែរ
អាែ័យោឌ នរបែ់ ហវរ ៉នីូកា ហែាែលី ហ ៀែ។ វាចាែ់ជាជិែដល់ហ៉៉ងចារហចញហេើយ ហេរែីចជ ឹងេិែទាងំហវ នា ែូមឲ្យជិែដល់
ហ៉៉ង្ែូវហចញហៅចុះ... 
 ហេើយបនាទ បម់រ ្ស្ទបត់ែវាឮែំហឡងអ្វីមាង៉...មនិជាែូរត្បែៗែិចៗបនលឺហចញពីហ ៀនជិែរលែ ់ររឺែ៏មឋឥីែបានការរបែ់
ហោរ ឡរហ់ាែ និយាយអំ្ពីអ្នរគាំ្  របែ់គាែហ់នាះហ ។ 
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 វាេឺជាែំហឡងមយួ ជាែហមលងតដលហ្វើឲ្យ្ពឺឆអឹងខនង ជាែហមលងថ្នដំ រដហងាើមរបែ់ែែវ៉ នពិែតដល្ែជារដូ់ច ឹរ
ររ។ 
 - មរ...មរររខញុ ំមរ.៍..ឲ្យខញុ ំចាបហ់្ចៀរឯងជាចហ្មៀរៗមរ.៍..ឲ្យខញុ ំចាបត់េរឯងែីុហៅ...ឲ្យខញុ ំែ ល៉ បឯ់ងហចាលហៅ... 
 ហេរហីងើបឈរហឡើងតភលែ ហេើយស្ទន ម្បឡារព់ ៌ស្ទវ យ្ពតលែមយួហលចហធ្លល ហឡើងហៅហលើ អាែ័យោឌ នផលូវហៅផទះ ហវរ ៉នីូកា 
ហែាែលី។ 
 - ែអីហេេនឹង?- វានិយាយខ្ទល ងំៗ។ 
 - ខញុ ំដឹងហេើយ!- ឡរហ់ាែហោលែប។ - បានជាបហ់មា ះហលើហេបងអែ់ រនុងបចជ ីហមា ះហែៀវហលលរោ់ចបំ់ផុែ ោច់្ បាមំយួ
តខ្ែឹម! ពិែជាបំតបរឯែ េគរមាតមន! 
 - ហ - ហេរ ី្ែដីយ៉ាងរេ័ែ។ - េឺែហមលងហនាះ! 
 - ឯងចងនិ់យាយែអីេនឹង?- ឡរហ់ាែែួរ ហមើលហៅតបប្ែឡាងំកាងំ។ - ហែើែហមលងអ្វីហៅ? 
 - េឺែហមលងហនាះ...ែហមលងតដលបាននិយាយោរយប៉ុនាា ន៉៉ែហ់នាះ...ហែើហោរស្ទឋ បម់និឮហ រអឺ្វី? 
 ឡរហ់ាែែមលងឹហមើលមរហេរហីោយភាញ រហ់ផអើលយ៉ាងខ្ទល ងំ។ 
 - ហែើឯងរំពុងតែនិយាយពីអ្វីេនឹង ហេរ?ី ្បតេលជាឯងងងុយហដរហេើយ។ ្ពះ ច៉ ែ់ថ្ងល...ហមើលហ៉៉ងហៅហមើល៍! ពរួហយើង
ហៅ ីហនះអ្ែ់ជិែបនួហ៉៉ងមរហេើយ! ខញុ ំហែទើរតែមនិហជឿទាល់តែហស្ទះ...ហពលហវោដូចជា ឹរេូរអ្ចច ឹង មនិថាអីុ្ចឹងរ?ឺ 
 ហេរមីនិហឆលើយែបវញិហ ។ វារំពុងតែហផទៀង្ែហចៀរស្ទឋ បែ់ហមលងហនាះមឋងហ ៀែ ប៉ុតនតគាា នែហមលងណាបនលឺហឡើងហ្ដពីែមឋី
តដលហោរ ឡរហ់ាែ ្បាបវ់ាថា វាមនិ្ែូវេិែថាវានឹង្ែូវហ្វើការអ្ចច ឹងៗោល់ហពលតដលវា្ែូវពិនយ័ហនាះហ ។ ហោយ៉នអារមា ៍
ភន័តភាងំ ហេររីច៏ារហចញហៅ។ 
 វាយបណ់ាែ់ហៅហេើយ ឯែេស្ទល្រុមស្ត្េគីេវីដរ័ហែទើរតែគាា នមនុែស ន៉ រ។់ ហេរហីដើរ្ែង់ៗ ែំហៅហៅែយនោឌ ន។ រ ៉នុ
មនិទាន់្ ែលបម់រវញិហ ។ ហេរហីែលៀរហខ្ទអាវហដរយបរ់បែ់វា ហដរហលើត្េ ហេើយរងច់ា។ំ រនលះហ៉៉ងហ្កាយមរ រ ៉នុរម៏រដល់ 
ហោយ បថ់្ដស្ទឋ ំរបែ់វាងនមៗ ្ពមទាងំបំភាយរលិន ឹរថាន ដុំែោងហពញបនទបង់ងឹែែូនយែុងហនាះ។ 
 - ស្ទចដំុ់របែ់ខញុ ំខវិនអ្ែ់ហៅហេើយ- វាែអូញតែអរ្បាប ់ ហោយ ល៉ រខ់លួនហៅហលើត្េ។ - អ្ែ់ដបប់នួដង តដលគាែប់ងាំឲ្យខញុ ំ
ដុែខ្ទែោ់នរង្ហវ នឃ់្វីដឌីចឆហនាះ  ំោតំែគាែហ់ពញចិែត។ ហេើយបនាទ បម់រ ខញុ ំររ៏អួែហចញខយងធ្លល រហ់្ស្ទចហៅហលើរង្ហវ នចំ់ហោះហែវារមា
លអែំោបស់្ទោ។ ្ែូវចំនាយហពលជាយូរ  ំោតំែហ្វើឲ្យបាែជ់ាែិែអិែ...ចុះយ៉ាងហមច៉តដរ ហៅជាមយួឡរហ់ាែហនាះ? 
 ហោយបនាទ បែហមលងរបែ់វារំុឲ្យោែ់ភាញ រ ់ហនវលី ឌីន និងែីុមយែុ ហេររី៏្ បាបរ់ ៉នុនូវអ្វីទាងំឡាយតដលវាបានស្ទឋ បឮ់។ 
 - ហេើយឡរហ់ាែនិយាយថាគាែស់្ទឋ បម់និឮរ?ឺ- រ ៉នុនិយាយ។ ហេរអីាចហឃ្ើញចិហចច ើមរបែ់វាហឡើង្ជួញតាមពនលឺ្ពះចនទ។ 
- ហែើឯងេិែថាគាែនិ់យាយរុេរតដររហឺ ? ប៉ុតនតខញុ ំមនិយល់ហឡើយ...ហទាះបីជានរណា ន៉ រហ់ចះបំបាងំកាយ រ៏្ ែូវតែហបើរទាវ រហនាះហដើមប ី
ចូលមររនុងបានតដរ។ 
 - ខញុ ំដឹងហេើយ- ហេរ ី្ែដី ហោយហផឋរខលួនហៅហលើត្េបហង្ហគ លបនួ ហេើយែមលងឹហមើលមនិោរត់ភនរហៅកានបុ់ែបរុហៅពីហលើ
វា។ - ខញុ ំរម៏និយល់អំ្ពីវាដូចតែគាន េនឹង។ 
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ខែតុលាបានមកដល់ នាយំកមកនូវខផែងអព័ទរតជាករ់ពឺសមបរុទាងំនៅនលើដី និងកនុងរបាសាទ។ អនករសីផុមហ្វ្វី ខដលរតូវជា
គិលានុបដ្ឋឌ យិកា កំពុងខតរតូវជាបរ់វល់នដ្ឋយសារខតមានការរកីរាលដ្ឋលន ើងជាបនាទ ន ់ ននជមងផឺ្ដឋ សាយកនុងចំននាមបុគគលិកនធវើការ 
និងពកួកូនសិសែផងខដរ។ ឱសថបំបាតផ់្ដឋ សាយរបស់គាតម់ានរបសិទធិភាពភាល មៗខតមឋង នទាះជាអនកខដលផឹកវារតូវ្ុយខផែង
នចញតាមរតនចៀកអស់ជានរចើននម៉ាងយ៉៉ងណាកឋី។ ជីននី វសីលី ខដលនមើលនៅដូចជានសលកសាល ំង ករ៏តូវ នពឿរសីុ ចាបប់ហ្វ ច្ កែលះៗខដរ។ 
ចំហាយទឹកភាយនចញពីនរកាមសកដ់ន៏ឆើតរបស់នាង នមើលនៅមានអារមមណ៍ដូចជា កាលទាងំមូលរបស់នាងរតូវនភលើងនឆះអ ច្ ឹង។ 
 តំណកទឹ់កនភលៀងប៉ុនរគាបក់ានំភលើងចាបន់ផឋើមបងអុរធ្លល កម់កតាមបងអួចរបាសាទអស់ជានរចើននថងទំរាខំតឈបន់ភលៀង។ ផ្ដា កុលាប
នៅមាតបឹ់ង ន្ើយនិងនផើងផ្ដា រតូវខរបកាល យនៅជាខែែទឹកនជាកជានំដ្ឋយភករ់ជា ំ រឯីខផលនពៅ របស់ហាហ្វ្គីដរកីនប៉ាងន ើងទំ្ំនសមើនឹង
នរាងសួនចារនៅន្ើយ។ ទុកជាយ៉៉ងនមច៉កន៏ដ្ឋយ នសចកឋនីរតករតអាលរបស់ ដំបង ចំនោះការហាតស់មជានទៀងទាត ់ នៅខតមនិ
អាចបហ្វរា បបាន ខដលជាមូលន្តុពនយល់ថានតើ ន្តុអវបីានជាន្ររីតូវនគន ើញរតលបម់កអគារហ្វ្គី្វីនដរ័វញិ នៅលាង ចនថងនៅរ ៍
ប៉ុនាម ននថងមុនបុណយហា ូវនី ទាងំទទឹកនជាក និងរបឡាកសុ់ទធខតភក.់.. 
 នទាះជាមនិខមននដ្ឋយសារខតនភលៀង និងែយល់ កវ៏ាមនិខមនជាការ្វឹកហាតដ់រ៏កីរាយមយួននាះខដរ។ នហ្វ្វដ និងចច ខដល
បាននៅលបនមើលរកុមសលុីតឺរនី បានន ើញនឹងផ្ដទ ល់ខភនកពកួនគនូវនលបឿនដអ៏សាច រយននអំនបាស នីមប៊ូស ២០០១ ថមីៗទាងំននាះ។ ពកួ
នគបានរាយការណ៍ថា ពកួនគនមើលរកុមសលុីតឺរនីមនិចងទ់ាងំទានផ់ង នរោះន ើញខតរបូរាងពណ៌នបតងរសពិចរសពិលទាងំរបាពីំរនាក ់
នហាះវនូៅវមូក ដូចជារគាបរ់ ៉កុខកតអ ច្ ឹង។ 
 ែណៈនពល ខដលន្រនីដើរសាង ត់ៗ តាមផលូវរនបៀងខដលគាម នមនុសែ វារសាបខ់តជបួមនុសែមាន កន់ដ្ឋយនចដនយខដលនមើលនៅ
ែវល់ខ្វវ យដូចជាវាអ ច្ ឹង។ នីកនសទើរឥតកាល ខដលជានខ្វម ចអគារហ្វ្គី្វីនដរ័ កំពុងខតសមលងឹនមើលយ៉៉ងទុកខនសាកនចញនៅនរៅ
បងអួច ខថមទាងំនិយ៉យរអ៊ូរទាតិំចៗខតមាន កឯ់ងថា៖ 
 - ...កំុបំនពញតរមូវការរបស់ពកួនគអី...របសិននបើដូនចាន ះខមន ចាស់ជាអស់មយួសងទី់ខមត៉ន្ើយ។ 
 - សួសឋី នីក- ន្ររីសដី។ 
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 - សួសឋី សួសឋី- នីកនសទើរឥតកាលតប រពមរករកនមើលរបភពសនមលង។ គាតោ់កម់កួនរាមបកែដីស៏រា មយួនៅពីនលើសក់
រញួខវងរបស់គាត ់ ន្ើយនិងនសលៀកអាវផ្ដយ នដ្ឋយមានទាងំរ ៉បូរងឹ ខដលលាកកំ់បាងំនូវការពិតខដលថា ករបស់គាតន់សទើរខតរតូវនគ
កាតដ់្ឋចទ់ាងំរសុងនៅន្ើយ។ គាតម់ានទឹកមុែនសលកសាល ំងដូចជាខផែង ន្ើយន្រអីាចនមើលគាតធ់លុះនៅដល់នផទនម ដង៏ងឹត និង
នភលៀងខដលធ្លល កន់ជាកជានំៅខ្វងនរៅ។ 
 - ឯងនមើលនៅដូចជាមានបញ្ហា  អនកកនមាល ះនផ្ដតធរ័- នីកបនលឺន ើង នដ្ឋយចាបរ់មូរសំបុរតខដលអាចនមើលន ើញធលុះ ែណៈ
នពលខដលគាតនិ់យ៉យ រពមទាងំញាតវ់ាចូលនៅកនុងអាវសមយ័បុរាណរបស់គាត។់ 
 - នលាកកអ៏ ច្ ឹងខដរ- ន្រនីោល។ 
 - ហាអ !- នីកនសទើរឥតកាលរគវនីដដយ៉៏៉ងសមសួន - គាម នការអវីសំខ្វនន់នាះនទ...វាមនិខមនថា ែញុ ំពិតជាចងចូ់លរមួននាះ
នទ...គិតថាែញុ ំនឹងដ្ឋកោ់កយនសនើសំុ ប៉ុខនែចាស់ណាស់ ែញុ ំគាម នកាយសមបទារគបរ់គានត់ាមតរមូវការន ើយ... 
 ផទុយពីសំន ងដរ៏ស់រនវ ើករបស់គាត ់ទឹកមុែរបស់គាតខ់បរជានោរនពញនៅនដ្ឋយភាពជូរចត។់ 
 - ប៉ុខនែឯងចាស់ជាគិតអ ច្ ឹងខដរន្ើយ ខមននទ- គាតផ់ទុះសមឋនី ើងភាល មៗ នដ្ឋយចាបទ់ាញសំបុរតនចញពីនហាន៉៉របស់
គាតន់ ើងវញិ - ចាស់ជាគិតថា ការរតូវវាយដំនឹងពូនៅរលឹមុែយ៉៉ងដំណំខសសិបរបាដំងចំរតងក់ាល នឹងនធវើឲ្យឯងមានលកខណៈ
សមបតែិរគបរ់គាននឹ់ងចូលរមួរកុមរបមាញ់ឥតកាលន្ើយ ខមនរនឺទ? 
 - អូ...ខមនន្ើយ- ន្រនីឆលើយតប ខដលជាកខ់សឋងណាស់ គឺនធវើពុតជាយល់រសបតាម។ 
 - ែញុ ំចងម់ាននយ័ថា គាម ននរណារបាថាន នរចើនជាងែញុ ំននាះនទ ថាចងឲ់្យវាឆាបច់ប ់និងសាអ តផង ខថមទាងំឲ្យកាលរបស់ែញុ ំកាត់
ដ្ឋចន់ចញឲ្យរសួលបលួ។ អវីខដលែញុ ំចងនិ់យ៉យននាះគឺថា វាចាស់ជាផឋល់មកឲ្យែញុ ំនូវនសចកឋធូីររសាលកនុងចិតែនរចើន អំពីការឈចឺាប ់
និងភាពមនិសមន្តុសមផលទាងំននាះ។ ទុកជាយ៉៉ងណាកឋី- នីកនសទើរឥតកាលរលាស់សំបុរតរបស់គាត ់ន្ើយអានទាងំែឹងនរកវ
នរកាធ៖ “ពកួនយើងអាចរតឹមខតទទលួយកអនករបមាញ់ណាខដលកាលរបស់នគរតូវដ្ឋចន់ចញពីែលួនខតប៉ុនណាោ ះ។ នបើមនិដូនចាន ះនទ វា
មនិអាចនៅរចួនទសរមាបស់មាជិកកនុងការចូលរមួសកមមភាពនដញរបមាញ់ ដូចជា ការរតរ់បនដញតាមចាបក់ាលនដ្ឋយជិះនលើែនង
នសះ និងខលបងប៉ូ ូនបាះកាលជាអាទ។៍ នដ្ឋយន្តុននះ ែញុ ំពិតជានសាកសាឋ យខ្វល ងំណាស់ខដលរតូវជរមាបរបាបន់លាកនអាយដឹង
ថា នលាកគាម នកាយសមបទារគបរ់គានន់ៅតាមតរមូវការរបស់ពកួនយើងននាះនទ។ នដ្ឋយកឋីជូនពរ ពីនលាក ផ្ដរទីក នេឡានី-នផ្ដដមរ័។ 
 នដ្ឋយម៉នួ៉៉នៅឋ រកហាយ នីកនសទើរឥតកាលកញ៏ាតសំ់បុរតនអាយបាតពី់មុែពីមាត។់ 
 - ដ្ឋចអ់ស់ខសបកកនលះអីុង ន្ើយនៅមានសរនសភាជ បក់ាលែញុ ំនទៀតណ៎ា ន្រ!ី មនុសែភាគនរចើនចាស់ជាគិតថា កាតក់ាល
ប៉ុណោឹ ងគឺវាលអណាស់នៅន្ើយ ប៉ុខនែពុនទាធ នអើយ! នទ វានៅមនិទានរ់គបរ់គានស់រមាបន់លាក នផ្ដដមរ័ឥតកាលទាងំរសុង ននាះនទ។ 
 នីកនសទើរឥតកាលដកដនងាើមខវងៗ ន្ើយបនាទ បម់កកនិ៏យ៉យ ខតសំន ងរាងសងបជ់ាងមុនឆាង យ៖ 
 - និយ៉យអ ច្ ឹង នតើមានអវីរខំ្វនឯង? នតើមានអវីខដលែញុ ំអាចនធវើបាននទ? 
 - នទ- ន្ររីសដី។ - ជយួ មនិបាននទ លុះរតាខតនលាកដឹងពីកខនលងខដលពកួនយើងអាចនៅយកអំនបាស នីមប៊ូស ២០០១ 
របាពីំរនដ្ឋយមនិគិតនថល នដើមបនីៅរបកតួនឹងរកុមសលុី... 
 ចុងរបនយ៉គរបស់ ន្រ ី រតូវកបប់ាតន់ដ្ឋយសារសំន ងនមវ៉ៗយ៉៉ងរសួយខរសសមយួ ពីកខនលងណាមយួខកបរខកងនជើងរបស់
វា។ វាសមលងឹនមើលចុះនរកាយ ន្ើយកន៏ ើញខភនកពណ៌នលឿងដូចនងាៀងនភលើងមយួគូសមលកម់ករកវា។ វាគឺ អនករសី ណូរសី ឆាម ពណ៌
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របនផះសគមសល់ខតឆអឹងខដល ឆាម យំ៉ម អា្គូស ្វីលចឆ នរបើរបាស់ជាអាវធុនៅកនុងការរបយុទធមនិនចះចបម់និនចះន្ើយរវាងពកួកូន
សិសែ និងរបូគាត។់ 
 - យល់លអ ឯងគរួខតចាកនចញពីទីននះនៅ ន្រ-ី នីកនិយ៉យយ៉៉ងរ្័ស។ - ្វីលចឆមនិសូវមានអារមមណ៍លអប៉ុនាម ន
នទ...គាតឆ់លងនរាគផ្ដឋ សាយផង ណាមយួមានពកួកូនសិសែឆាន ទីំបីបូកប៉ានរ់ចលំលាយែរួកខងាបោសនពញពិតាននៅកនុងគុកងងឹតទី
របាផំង។ គាតរ់តូវសមាអ តនចញនពញមយួរពឹក ន្ើយរបសិននបើគាតន់ ើញឯងនធវើឲ្យរបឡាកភ់កន់ពញទីកខនលងដូនចនះននាះ... 
 - រតូវន្ើយ- ន្របីនលឺន ើង ខថមទាងំនដើរថយនរកាយឲ្យនចញផុតពីរកខសខភនកនចាទរបកានរ់បស់អនករសីណូរសី ប៉ុខនែនៅខត
នគចមនិផុត។ មានថាមពលដអ៏ាថកំ៌បាងំមយួខដលហាកដូ់ចជា ភាជ បទំ់នាកទំ់នងងរវាងគាត ់ និងឆាម ដអ៏ារកករ់បស់គាតអ់ ច្ ឹង។ 
អា្គូស ្វីលចឆនដើរសរមុកមកភាល មៗតាមករមាលឥដឌនៅខ្វងសាឋ ំនដន្រ ីនដ្ឋយដកដនងាើមតឹងៗ និងសមលងឹរកនមើលអនកនធវើែុសវនិយ័
ដូចចងសីុ់សាច់្ ុតឈាម។ មានកខនែងរកឡាៗយ៉៉ងរកាស់មយួបងជំុ់វញិកាលរបស់គាត ់ ន្ើយរចមុះរបស់គាតន់ ើងពណ៌
សាវ យែុសពីធមមតា។ 
 - កែវកណ់ាស់!- គាតខ់រសកខ្វល ងំៗ នធវើឲ្យថាគ មនរកាមរបស់គាតន់ ើងញ័រ ឯខភនករបស់គាតប់ាញ់សំនៅយ៉៉ងតកស់លុតនៅកាន់
រគលុកសុទធខតភកខ់ដល្ូរន្ៀរនចញពីអាវរ ៉បូនលង វីដេីចឆរបស់ន្រ។ី - នធវើឲ្យរនញ៉រនញ៉ និងនធវើឲ្យនសាម កនរគាករគបខ់តទីកខនលង! ែញុ ំ
សូមរបាបឯ់ងនៅចុះថា លមមៗបានន្ើយ! មកតាមែញុ ំមក នផ្ដតធរ័! 
 ដូនចនះ ន្រកីប៏កន់ដលាគាន យ៉៉ងរសនងះរសនរចនៅរកនីកនសទើរឥតកាល ន្ើយកន៏ដើរតាមពីនរកាយ្វីលចឆចុះនៅជាន់
នរកាម នដ្ឋយបខនែមសាន មនជើងរបឡាកភ់កពី់រដងនៅនលើកំរាល។ 
 ន្រមីនិខដលបាននៅកនុងការយិ៉ល័យរបស់្វីលចឆពីមុនមកនទ។ វាជាកខនលងមយួខដលកូនសិសែភាគនរចើននជៀសនគចមនិ
ចងចូ់ល។ បនទបន់នាះគរគិច ន្ើយគាម នបងអួចសូមបខីតមយួ និងរតូវបំភលនឺ ើងនដ្ឋយចនងាៀងនរបងរតឹមខតមយួគតខ់ដលរតូវចងពយរួ
រពយុងចុះនរកាមពីពិតានដទ៏ាប។ មានកលិនឆាអ បរតីនចៀនតិចៗឆលួនពញកខនលងននាះ។ ទូដ្ឋកឯ់កសារនធវើអំពីនឈើរតូវប្ឈរនៅជំុវញិ
ជញ្ហជ ំង។ នដ្ឋយនមើលតាមផ្ដល កនឈាម ះ ន្រអីាចនមើលន ើញថា កនុងឯកសារទាងំននាះកម៏ានផទុកនូវនសចកឋីលំអិតអំពីកូនសិសែរគប់
របូខដល្វីលចឆធ្លល បដ់្ឋកទ់ណឍ កមម។ នហ្វ្វដ និង ចច វសីលី មានកំណតន់្តុនសទើរខតនពញទូនៅន្ើយ។ មានរចវ៉ាក ់និងនខ្វន ះនដខដល
រតូវដុសខ្វតយ៉់៉ងសាអ តនធងមយួចរវ យ ពយរួនៅនលើជញ្ហជ ំងពីនរកាយតុការយិ៉ល័យរបស់្វីលចឆ។ វាជាការយល់ដឹងជាទូនៅមយួ
នៅន្ើយ ខដលថា្វីលចឆខតងខតអងវរករនលាកដ្ឋបំល័ដរ័ នដើមបអីនុញ្ហដ តឲ្យគាតច់ាបច់ងកនជើងកូនសិសែពយរួន ើងពីពិតាន។ 
្វីលចឆនរ ើសយកសាល បប៉ាកាមយួពីភាជនន៍ៅនលើតុការយិ៉ល័យរបស់គាត ់រពមទាងំចាបន់ផឋើមរាវជំុវញិរកនមើលរកដ្ឋសខសបកនចៀម។ 
 - សុទធខតចនរង!- គាតរ់អ៊ូរទានំដ្ឋយម៉រួន៉៉ - រពលឹងនខ្វម ចនាគកាចៗ...ែរួកខងាប...នោះនវៀនកណឋុ រ...លមមន្ើយប៉ុណោឹ ង...ទុក
នមនរៀនមយួឲ្យពកួឯងចុះ...ឯណាអីនចះ រកដ្ឋសបំនពញននាះ...នៅននះនទនតើ... 
 គាតដ់ក្ូតនចញមកនូវរកដ្ឋសខសបកនចៀមមយួដំុធំពីថតតុរបស់គាត ់ ន្ើយលាតនៅពីមុែគាត ់ រពមទាងំរជលកស់ាល ប
ប៉ាកាពណ៌នមម ដខ៏វងរបស់គាតន់ៅកនុងដបទឹកនមម ។ 
 - នឈាម ះ...ន្រ ីនផ្ដតធរ័។ ឧរកិដឌកមម... 
 - វារគានខ់តជាភកប់នែិចប៉ុនណាោ ះនទនតើ!- ន្រឧីទានន ើង។ 
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 - អារចមក ់វារគានខ់តជាភកប់នែិចប៉ុនណាោ ះសរមាបឯ់ង ខតចំនោះែញុ ំវញិ វារតូវនរបើនពលមយួនម៉ាងនទៀតនដើមបដុីសជូតឲ្យសាអ ត
ណ៎ា!- ្វីលចឆខរសកគំ្កដ្ឋកវ់ញិ នដ្ឋយមានតំនកទឹ់ករ ជ្ួ យយ៉៉ងមនិគរួឲ្យរកីរាយឯចុងរចមុះមូលធលុញរបស់គាត។់ 
 នដ្ឋយជូតរចមុះគាតប់នែិច  ្វីលចឆសមលងឹនមើលរពឹមៗនៅកានន់្រយ៉ី៉ងមនិនពញចិតត្ ឯន្រវីញិកំពុងខតរងច់ាឲំ្យគាតប់នលឺ
របនយ៉គមយួនទៀតនសទើរថបដ់នងាើមសាល ប។់ 
 ប៉ុខនែែណៈខដល្វីលចឆបនាទ បសាល បប៉ាការបស់គាតចុ់ះ រសាបខ់តមានសូរផទុះកាឍ ងំ នៅនលើពិតានការយិ៉ល័យននាះ ខដលនធវើ
ឲ្យចនងាៀងនរបងរនរគ ះរនងគើ។ 
 - ភវី!- ្វលីចឆខរសករគ្ឹម រពមទាងំរគខវងនចាលសាល បប៉ាការបស់គាតន់ដ្ឋយនរកាធែឹងខ្វល ងំ។ - ែញុ ំនឹងចាបឯ់ងឲ្យបាន
នលើកននះ ែញុ ំនឹងចាបឯ់ងឲ្យបាន! 
 ន្ើយនដ្ឋយគាម នសមលងឹនមើលមកន្រមីឋងនទៀត ្វីលចឆករ៏តទ់ាងំនជើងទនទពីការយិ៉ល័យ ចំខនក អនករសីណូរសី រតរ់បកិត
ជិតគាត។់ 
 ភវីគឺជានខ្វម ចលងរបចាសំាលា ន្ើយជាអនកគំរាមកំខ្ងនជើងអាកាសនសើចនសញញជានិចចមាន ក ់ ខដលរស់នៅនដើមបខីតបងាឲ្យ
វនិាស្និនហាច និងនធវើទុកខបុកនមនញនគឯង។ ន្រមីនិសូវជាចូលចិតែភវីប៉ុនាម នននាះនទ ប៉ុខនែកម៏និអាចនឹងមនិដឹងគុណចំនោះការ
បងាន្តុទានន់ពលរបស់គាតខ់ដរ។ នដ្ឋយមានសងឃមឹជាងមុន នទាះជាភវីបាននធវើនរឿងអវីកន៏ដ្ឋយ (ន្ើយសាឋ បន់មើលនៅ ហាកដូ់ចជា
គាតប់ាននធវើឲ្យខបកអវីមយួធំខ្វល ងំណាស់នលើកននះ) កវ៏ាអាចទាញការចាបអ់ារមមណ៍របស់្វីលចឆពីន្របីានមយួរគាខដរ។ 
 នដ្ឋយគិតថាវាគរួខតរងច់ាឲំ្យ ្វីលចឆ រត បម់កវញិ ន្រកីប៏នាទ បែលួនចុះនៅនលើនៅអីខដលរតូវែមូតសីុមយួនៅជាបនឹ់ងតុ
ការយិ៉ល័យននាះ។ មានខតរបស់ម៉ង៉គត ់ ខដលនៅដ្ឋចន់ដ្ឋយខ កពីរកដ្ឋសបំនពញខបបបទខដលសរសរន្ើយោកក់ណាឋ ល
របស់គាត៖់ គឺនរសាមសំបុរតពណ៌សាវ យរនលាងដធំ៏មយួខដលមានសរនសរអកែរពណ៌របាកន់ៅែនងខ្វងមុែ។ នដ្ឋយរកន កនមើល
មយួឆាវ ចឯ់ទាវ រនដើមបបីញ្ហជ កថ់ា ្វីលចឆមនិទានរ់តលបម់កវញិនទ ន្រកីន៏រ ើសយកនរសាមសំបុរតននាះ ន្ើយអានថា៖ 

 
បាលីរយនរៀន 

វគគសិកាតាមសំបុរត 
សរមាបអ់នកសិកានវទមនែដបូំង 

 
 នដ្ឋយន្តុខតចងដឹ់ង ន្រកីផ៏្ដទ តន់រសាមសំបុរតឲ្យរនបើកន ើង រចួទាញបំនតរ់កដ្ឋសខសបកនចៀមនចញពីខ្វងកនុង។ មាន
អកែរពណ៌របាកជ់ានរចើននទៀតសរនសរនៅទំពរ័ខ្វងមុែថា៖  
 

នទើបខតឈាននជើងចូលនៅកនុ ង ពិភពនវទមនែទំននើប ដបូំងរ?ឺ មានន្តុផលផ្ដទ ល់ែលួ ន ខដលហាមរបាមមិនឲ្យនរបើនវទមនែ
សាម ដ្ៗរ?ឺ ធ្លល បរ់តូវនគចំអក កឡាយនដ្ឋយសារខតការនរបើចងាឹះនវទមនែមិនលអរបស់អនកខដររនឺទ?  
ននះន្ើយគឺជាចនមលើយចំនោះសំណួរទាងំប៉ុនាម នខ្វងនលើននះ! 
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បាលីរយនរៀន គឺជាវគគសិកាខដលផឋល់ភាពរយរសួល ទទលួបានលទធផលឆាបរ់្័ស និងមានសុវតែិភាពមយួរយភាគ
រយ ខថមទាងំនទើបនចនបនងាើតថមីៗទាងំអស់។ មានធមប ់ និងនវទគូរាបរ់យនាក ់ ខដលទទលួបាននូវគុណសមបតែិអំពីវធីិបាលី
រយនរៀនននះ!  
 
អនករសី ្ែ. ននតថល ននរតកូល ថបខ់សាម បានសរនសរថា៖  
“ែញុ ំគាម នែរួកាលនឹងសូរតឲ្យចានូំវរនបៀនអាគមគាថាទាល់ខតនសាះ ចំខនកវធីិផែឱំសថរាវរបស់ែញុ ំរតឹមខតអាចនធវើឲ្យសមាជិក
រគួសារែញុ ំនសើចចំអកដ្ឋកខ់តប៉ុណោឹ ង! ឥ ូវននះ នរកាយពីបានសិកាវគគបាលីរយនរៀនរចួមក ែញុ ំកាល យជាមជឈដ្ឋឌ ននចាមនរាមពី
រគបប់កែរគបរ់កុម ចំខនកឯនភឿនរបស់ែញុ ំខថមទាងំបានមកតាមសំុអងវរករែញុ ំឲ្យបនរងៀនពកួនគនូវដនំណាះរសាយកនុ ងការបនងាើត
ផ្ដា នភលើងរបស់ែញុ ំនទៀតផង!”  
 
រឯីនលាក វ៉ា ក ់ដ. ច. នរបាត ននរតកូល េីដប៊រឺ ីវញិនិយ៉យថា៖  
“ភរយិ៉របស់ែញុ ំធ្លល បខ់តនិយ៉យនមើលរយចំនោះនវទមនែដែ៏ែតន់ែាយរបស់ែញុ ំ ប៉ុខនែរគានខ់តចាបន់ផឋើមសិកាវគគបាលីរយនរៀន
ភាល ម ែញុ ំកទ៏ទលួបាននជាគជយ័កនុ ងការបំខបលងរបូនាងនៅជាសតវចាបរបីាតន់ៅន ើ្យ! អរគុណន ើ្យ បាលីរយនរៀន! 
 

 នដ្ឋយមានការចាបអ់ារមមណ៍ ន្រកីអ៏ានតចុះរ្ូតមកនូវែលឹមសារនៅកនុងនរសាមសំបុរតននាះ។ នតើមានន្តុផលខដលអាច
នៅរចួណាមយួនៅ ខដលជំរញុឲ្្យ្វីលចឆមានចិតែចងន់រៀនវគគបាលីរយនរៀនននាះ? នតើននះបាននយ័ថា គាតម់និខមនជានវទគូលអគត់
មតម់ាន ករ់?ឺ ន្រនីទើបខតបានអាន “នមនរៀនទីមយួ៖ រនបៀបកានច់ងាឹះ (ដំបូនាម នលអៗែលះៗ)” រសាបខ់តសនមលងនដើរអូសនជើងនៅខ្វងនរៅ
បានផឋល់សញ្ហដ ឲ្យវាថា ្វីលចឆរតលបម់កវញិន្ើយ។ នដ្ឋយញាតរ់កដ្ឋសខសបកនចៀមចូលនៅកនុងនរសាមសំបុរតវញិ ន្រកីរ៏គខវងវា
នៅនលើតុការយិ៉ល័យវា ចំនពលខដលទាវ របនងាើបន ើង។ 
 ្វីលចឆនមើលនៅដូចជាទទលួបាននជាគជយ័ន្ើយ។ 
 - ទូបំបាងំកាយននាះពិតជាមានតនមលខ្វល ងំណាស់!- គាតឧ់ទានន ើងនដ្ឋយកឋីរកីរាយនៅកានអ់នករសីណូរសី។ - ពកួនយើង
ចាស់ជាបានបនណឋ ញភវីនចញជាមនិខ្វន ឆាម សមាល ញ់... 
 ខភនករបស់គាតខ់បរមករកន្រ ី ន្ើយនរកាយមក កសំ៏នៅនៅនរសាមសំបុរតបាលីរយនរៀន ខដល...ទំរាខំតន្រដឹីង វា្សួ
នពលនៅន្ើយ គឺវាសែិតនៅចមាង យពីរ្វីតពីកខនលងនដើមរបស់វាឯនណាះ។ មុែដខ៏ែងខរង៉របស់្វីលចឆខរបកាល យនៅជាពណ៌រក្ម
ដូចដំុឥដឌ។ ន្រ ី របុងនរបៀបែលួនទបទ់ល់នឹងរលករ ជ្ួ យរពះធរណីននកំ្ងឹនរកវនរកាធខដលនឹងនកើតន ើងនានពលបនែិចនទៀតននះ។ 
្វីលចឌនដើរែចកៗនៅកានតុ់ការយិ៉ល័យរបស់គាត ់រញួទាញក ឆ្កន់បើកនរសាមសំបុរត ន្ើយរគខវងវានៅកនុងថតមយួ។ 
 - នតើឯង...មានបានអាននទ?- គាតនិ់យ៉យន ើងញាបន់សអក។ 
 - នទ- ន្រកុី្កយ៉៉ងរ្័ស។ 
 របអបន់ដកំពកៗជាដំុរបស់្វីលចឆកំពុងមលួរតបាញ់ប ច្ូ លគាន ។ 
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 - របសិននបើឯងគិតថា ឯងបានអានរទពយជាកមមសិទធិឯកជនរបស់ែញុ ំននាះ...មនិខមនថាវាជារបស់ែញុ ំនទ...គឺជារបស់មតិែមាន ក.់..
ចាតទុ់កថាអ ច្ ឹងចុះ...នទាះជាយ៉៉ងណាកន៏ដ្ឋយ... 
 ន្រកំីពុងសមលងឹនមើលគាតម់និដ្ឋកខ់ភនក នដ្ឋយភតិភយ័។ ្វលីចឆមនិខដលែឹងដល់មលងឹៗននាះនទ។ ខភនករបស់គាតកំ់ពុងខត
នលៀននចញមក ឯថាៅ ល់ដូចជាថងរ់បស់គាតកំ់ពុងខតញញាកញ់ញ័រ ន្ើយសូមបខីតកខនែងបងក់រាងរកឡាៗននាះកជ៏យួ មនិបានខដរ
នពលននះ។ 
 - លអណាស់អ ច្ ឹង...នៅ...ន្ើយកំុបនងាើបអវីសូមបខីតមយួម៉ាត.់..កំុឲ្យនសាះ...ទុកជាយ៉៉ងណាកឋី របសិននបើឯងពិតជាមនិ
បានអានអវីននាះនទ...នចញឥ ូវភាល មនៅ ែញុ ំរតូវសរនសររបាយការណ៍របស់ភវីផង...នមច៉កម៏និនៅ... 
 នដ្ឋយខសនភាញ កន់ផអើលនឹងសំណាងរបស់វា ន្ររីតផ់្ដយរកញាំនចញពីការយិ៉ល័យននាះ ន ើងនៅផលូវរនបៀង ន្ើយរតលប់
មកជានន់លើវញិ។ ការនគចផុតពីការយិ៉ល័យរបស់្វីលចឆនដ្ឋយគាម នទទលួទណឍ កមម របខ្លជាការបំខបកឯតទគគកមមមយួនៅកនុង
សាលាន្ើយ។ 
 - ន្រ!ី ន្រ!ី នតើវាមានរបសិទធិភាពខដររនឺទ? 
 នីកនសទើរឥតកាលនហាះសំកាងំនចញពីថាន កន់រៀនមយួ។ នៅពីនរកាយគាត ់ ន្រអីាចនមើលន ើញបំខណកបាកខ់បកននទូពណ៌
មាសរកន៉ ដធំ៏មយួ ខដលហាកដូ់ចជារតូវបានទំលាកពី់កំពស់ដម៏ហាខសនែៅស់មយួ។ 
 - ែញុ ំបានប ច្ុ ះប ច្ូ លភវីឲ្យទមាល កវ់ាចំពីនលើការយិ៉ល័យរបស់្វីលចឆ- នីកនិយ៉យទាងំចងដឹ់ងចងន់ ើញ។ - គិតថាវា
របខ្លជាអាចបំខបកអារមមណ៍របស់គាតប់ាន... 
 - នតើនលាកជាអនកនធវើនរឿង្នឹងរ?ឺ- ន្ររីសដីនដ្ឋយកឋីដឹងគុណ។ - ខមនន្ើយ វាពិតជាមានរបសិទធិភាពខមន ែញុ ំខថមទាងំមនិ
ទទលួការពិនយ័នទៀតផង។ អរគុណនរចើនន្ើយ នីក! 
 ពកួនគនដើរន ើងតាមផលូវរនបៀងជាមយួគាន ។ ន្រកីតស់មាគ ល់ថា នីកនសទើរឥតកាលនៅខតកំពុងកានសំ់បុរតបដិនសធរបស់
នលាក ផ្ដរទីក ដខដល... 
 - ែញុ ំសងឃមឹថា ែញុ ំអាចជយួ អវីបាននៅចុះអំពីការរបមាញ់ឥតកាលននាះ- ន្របីនលឺន ើង។ 
 នីកនសទើរឥតកាលទុចដំននើរងក៉ ់ ន្ើយន្រកីន៏ដើរកាតែ់លួនគាត។់ វាបនខ់តកំុឲ្យនដើរឆលងកាតែ់លួនគាតន់ៅចុះ នរោះថា វាដូចជា
នបាះជំហានឆលងកាតទឹ់កផ្ដា ឈូករតជាកដូ់ចទឹកកកអីុចឹង។ 
 - ប៉ុខនែមាននរឿងមយួខដលឯងអាចនធវើឲ្យែញុ ំបាន- នីកឧទានន ើងយ៉៉ងរជំលួចិតែ។ - ន្រ.ី..នបើែញុ ំមនិនសនើសំុនរចើននពកននាះ
នទ...ប៉ុខនែ មនិចាបំាចន់ទ ឯងចាស់ជាមនិចង.់.. 
 - នតើវាជាអវីនៅ?- ន្រសួីរ។ 
 - អឺ...ពិធីបុណយហា ូវនីឆាន នំនះគឺជាពិធីរលឹំកសពទីរបារំយរបស់ែញុ ំ- នីកនសទើរឥតកាលនិយ៉យ រពមទាងំបនរា ះែលួនន ើង
បនែិច ន្ើយនមើលនៅដូចជាមានកិតែិយសណាស់។ 
 - អូ!- ន្រនីោលតប នដ្ឋយមនិរបាកដថា នតើវាគរួខតនធវើមុែនសាកសាឋ យ រកឺរ៏កីរាយអំពីដំណឹងននះននាះនទ។ - ខមនន្ើយ។ 
 - ែញុ ំនឹងរបារពធពិធីជបន់លៀងមយួនៅកនុងគុកងងឹតខដលមានកខនលងរាងធំបនែិច។ មតិែភកែិនឹងមកចូលរមួពីទូទាងំរបនទស។ វា
ពិតជាមានកិតែិយសខ្វល ងំណាស់ ខដលបានឯងនៅចូលរមួ។ នលាកវសីលី និងកញ្ហដ នហ្វ្គនជឺរកនឹ៏ងសាវ គមនខ៍ដរ ជាការពិត
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ណាស់...ប៉ុខនែែញុ ំខ្វល ចថា ឯងចងន់ៅចូលរមួពិធីជបន់លៀងជាមយួសិសែសាលាគាន ឯងជាង ខមនរកឺន៏ទ?- គាតស់មលងឹនមើលមកន្រ ី
ទនទឹងសាឋ បច់នមលើយតប។ 
 - នទ- ន្ររីសដីយ៉៉ងរបញាបរ់បញាល់ - ែញុ ំនឹងនៅ... 
 - នកមងរបុសសំណពវចិតែែញុ ំនអើយ! ន្រ ី នផ្ដតធរ័ នៅឯពិធីជបន់លៀងបុណយសពរបស់ែញុ ំ! ន្ើយ- គាតនិ់យ៉យខបបសាទ កន់សទើរ 
នដ្ឋយនមើលនៅរាងរនំភើបចិតែជាខ្វល ងំ - នតើឯងអាចបញ្ហជ ករ់បាបន់លាក នផរទីក ថានតើ ឯងយល់ថាែញុ ំ្នឹង គរួឲ្យខ្វល ច និងគរួឲ្យសរនសើរ
យ៉៉ងណាបានខដររនឺទ? 
 - បាន...ពិតជាបាន- ន្រតីប។ 
 នីកនសទើរឥតកាលញញឹមយ៉៉ងរបិមរបិយដ្ឋកវ់ា។ 

* 
- ពិធីជបន់លៀងបុណយសពរ?ឺ- ្ម៉ឺាយអូនីឧទានន ើងយ៉៉ងរ្័សរ្នួ នៅនពលខដលន្របីានផ្ដល ស់បឋូរសនមលៀកបំោក ់និងចូលរមួ
ជាមយួនាង និងរ ៉នុកនុងស្សាល។ - ែញុ ំហ៊ានភាន ល់ថា មនិមានមនុសែនៅរស់នរចើននទ ខដលអាចនិយ៉យថា ពកួនគធ្លល បន់ៅចូលរមួ
ពិធីននាះ...វាចាស់ជាគរួឲ្យចាបអ់ារមមណ៍ណាស់ន្ើយ! 
 - នតើន្តុអវីបានជាមាន ក់ៗ ចងរ់បារពធពិធីនៅនថងខដលពកួនគសាល បន់ៅវញិ?- រ ៉នុសួរ វាកំពុងខតនធវើលំហាតកិ់ចចការផទះខផនកឱសថ
រាវរបស់វាបានោកក់ណាឋ ល ន្ើយករ៏ាងម៉នួ៉៉ផងខដរ។ - ឥ ូវខតឮោកយថា សាកសព ែញុ ំអារមមណ៍មនិលអខតមឋង... 
 នភលៀងនៅខត្ូរចុះសរសាកត់ាមបងអួច ខដលឥ ូវន ើងពណ៌ទឹកនមម  ប៉ុខនែនៅខ្វងកនុងសុទធខតមានសភាពភលថឺាល  និងរសួ
រាយ។ ពនលឺនភលើងខចងចាងំពនលឺពីនលើនៅអីភាន កន់ដរសួយៗជានរចើនរាបម់និអស់ ខដលមនុសែមាន នៅអងគុយអាននសៀវនៅ ជខជកគាន  នធវើ
លំហាតកិ់ចចការផទះ រកឺ.៏..នបើកនុងករណីនហ្វ្វដ និងចច វសីលីវញិ...គឺព៉យ៉មរកនឹកនមើលថានតើ នឹងមានអវីនកើតន ើងរបសិននបើនគឲ្យ
រតកតួសីុការំជួចនចារសមុរទវញិននាះ។ នហ្វ្វដបាន “ជយួ សនហ្វរគ ះ” សតវរតកតួរស់នៅកនុងនភលើងពណ៌ទឹករកូចភលថឺាល មយួកាលកាលពី
នៅនរៀនមុែវជិាជ  ខថរកាសតវនវទមនែ ន្ើយឥ ូវ សតវរតកតួននាះកំពុងខតនឆះងំៗនៅនលើតុមយួ ខដលរតូវបាននឡាមពទ័ធជិតនៅនដ្ឋយ
ពកួអនកចងដឹ់ងចងន់ ើញមយួរកុម។  
 ន្រនិីយ៉យរបាបរ់ ៉នុ និង្ម៉ឺាយអូនីដល់រតងក់ខនលង ្វីលចឆ និង វគគសិកាបាលីរយនរៀន រសាបខ់តនពលននាះ សតវរតកតួ
បនលឺសូរសឺុៗនហាះនៅកនុងអាកាស នដ្ឋយបន ច្ញផ្ដា នភលើង និង សំន ងផទុះខ្វល ងំៗ ែណៈនពលខដលវាបងវិលែលួនយ៉៉ងសាហាវ
នោរនៅជំុវញិបនទបន់នាះ។ ការរបាកដែលួនន ើងរបស់ នពឿរសីុ នចញមកខរសកន ើងសអកកដ្ឋកន់ហ្វ្វដ និងចច ការសំខដងដពិ៏នសស
មយួនូវផ្ដា យនលឿងខ្វទ តរោតៗនចញពីមាតរ់បស់សតវរតកតួ ន្ើយនិងការរតន់គចរបស់វានដ្ឋយនលាតចូលនៅកនុងនភលើង នដ្ឋយមាន
បនលឺសំន ងផទុះផូងៗ បាននធវើឲ្យគំនិតអំពី ្វីលចឆ និង នរសាមសំបុរតបាលីរយនរៀន រលុបបាតន់ចញពីសតិរបស់ន្រ។ី នៅជិតដល់
នពលបុណយហា ូវនីមកដល់ ន្រកីច៏ាបន់ផឋើមនសាកសាឋ យចំនោះោកយ្សន៉ដរ៏បញាបរ់បញាល់ ថានៅចូលរមួពិធីជបន់លៀង
បុណយសព។ អនកនផែងនទៀតកនុងសាលានឹងនៅចូលរមួពិធីជបន់លៀងនថងបុណយហា ូវនីរបស់ពកួនគយ៉៉ងសបាយរកីរាយ។ 
មហាសាលរតូវបានលំអនៅនដ្ឋយរបនជៀវរស់ៗដូចសពវដង ចំខនកខផលនពៅ ធំលវឹងរបស់ហាហ្វ្គីដករ៏តូវបាននគឆាល កន់ៅជានគាមធំៗ
លមមខតនឹងអាចដ្ឋកម់នុសែបីនាកអ់ងគុយបាន ន្ើយកម៏ានោកយចចាមអារ៉ាមថា នលាកដ្ឋបំល័ដរ័បានកកនូ់វរកុមរាឆំអឹងនខ្វម ច
សរមាបទុ់កជាការខកអផែកុ។ 
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 - សន៉គឺជាសន៉ណ៎ា- ្ម៉ឺាយអូនីរលឹំកន្រខីបបបរគ បប់ញ្ហជ ។ - ឯងនិយ៉យន្ើយនតើ ថាឯងនឹងនៅចូលរមួពិធីជប់
នលៀងបុណយសព។ 
 ដូនចនះ នៅនម៉ាងរបាពីំរ ន្រ ី រ ៉នុ និង្ម៉ឺាយអូនីនធវើដំនណើ រតាមផលូវចូលនៅកនុងមហាសាល ខដលនោរនពញនដ្ឋយមនុសែមាន  
ខថមទាងំរតូវបំភលនឺ ើងនរោងរោតយ៉៉ងសាវ គមន ៍ នៅនដ្ឋយចានមាស រពមទាងំទានជានរចើននដើម រចួកតំ៏រងជំ់ហានរបស់ពកួនគ
សំនៅនៅគុកងងឹត។ 
 ផលូវរនបៀងខដលនានំៅកានពិ់ធីជបន់លៀងរបស់ នីកនសទើរឥតកាល រតូវបានតំនរៀបជាជរួនៅនដ្ឋយទានផងខដរ នទាះបីជា
របសិទធិភាពដ្ឋចឆ់ាង យពីភាពរកីរាយយ៉៉ងណាកឋី៖ មានទានពណ៌នមម ជាខំវងនសឋើងៗ ខដលសុទធខតបន ឆ្ ះពនលឺពណ៌នែៀវែចី បនងាើតបាន
នូវពនលឺដូចនខ្វម ចរសពិចរសពិល សូមបខីតនៅនលើមុែដរ៏ស់រនវ ើករបស់ពកួនគកន៏ដ្ឋយ។ សីតុណា ភាពកានខ់តធ្លល កចុ់ះបនែិចមឋងៗ ទនទឹម
នឹងរាល់ជំហានខដលពកួនគឈាននៅមុែ។ ែណៈនពលខដលន្រញ័ីរចំរបបន់ពញរបាណ រពមទាងំទាញបនែឹងអាវរ ៉បូរបស់វា រសាប់
ខតវាឮសូរអវីមយួខដលសាឋ បន់មើលនៅដូចជា សូររកចកនដរាបោ់នទ់ងគិចនឹងបនទះកាឋ រនែៀនដធំ៏ម្មិាមយួ។ 
 - នតើននាះរជឺាតហ្វនឋី?- រ ៉នុែែបឹសួរ។ ពកួនគបតក់ាចរ់ជុង ន្ើយកន៏ ើញ នីកនសទើរឥតកាល កំពុងខតឈរនៅមាតទ់ាវ រចូលសែិត
កនុងឈុតរ ៉បូសំពតក់មញ។ី 
 - មតិែភកែិសមាល ញ់របស់ែញុ ំនអើយ- គាតប់នលឺន ើងទាងំទុកខរពួយ។ - សូមសាវ គមន ៍សូមសាវ គមន.៍..ពិតជារកីរាយណាស់ខដល
ពកួឯងអាចនឆលៀតមកបាន... 
 គាតន់ដ្ឋះមកួនរាមបកែរីបស់គាតន់ចញ ន្ើយលំនអានកាយឲ្យអន ជ្ ើញពកួនគចូលកនុង។ 
 ពិតជាមនិគរួឲ្យនជឿនឹងខភនកទាល់ខតនសាះ។ គុកងងឹតសុទធខតនោរនពញនៅនដ្ឋយមនុសែពណ៌សដូចគុជែយងយ៉៉ងថាល ឈវង ់
ភាគនរចើនរសាតន់ៅមកជំុវញិឆាករាដំក៏កកុញ កំពុងខតរារំបាវ៉ំាល់ស៍ នៅតាមសំន ងញ័រៗដគ៏រួនអាយញនញើត បនលឺន ើងពីឧបករណ៍
តហ្វនែីជាងសាមសិប ខដលរបគំនដ្ឋយរកុមនភលងនៅរចកផលូវមយួ។ ចនងាៀងចងពយរួនៅពីនលើកាលបន ឆ្ ះពនលឺពណ៌នែៀវរសរតន់ានពល
ោកក់ណាឋ លអរធ្លរត បូកបខនែមនឹងពនលឺនទៀនពណ៌នមម ៗមយួោនន់ទៀត។ ដំណកដនងាើមរបស់ពកួនគបានកាល យនៅជាខផែងអព័ទនៅពី
មុែែលួន វាហាកបី់ដូចជានដើរចូលនៅកនុងទូទឹកកកអ ច្ ឹង។ 
 - នតើនយើងគរួខតនដើរនមើលជំុវញិខដររនឺទ?- ន្រផីឋល់មតិ នដ្ឋយន្តុខតចងកំ់នៅនជើងរបស់វា។ 
 - របយត័នណ៎ា កំុនដើរកាតន់រណាមាន កឲ់្យនសាះ- រ ៉នុនិយ៉យទាងំញនញើតញនញើម ន្ើយពកួនគកន៏ដើរសនសៀរៗតាមខគមឆាក
រា។ំ ពកួនគនដើរកាតមុ់ែដូនជីរសនងះរសនរចមយួរកុម បុរសដ្ឋចរ់ខ្កនខ្វអាវមាន កខ់ដលកំពុងោករ់ចវ៉ាក ់ រពមទាងំបពវជិតគនាធ ត់
មាន ក ់ រតូវជានខ្វម ចដរ៏សស់រសាយននរកុមហា្វលផ័្ វ ខដលកំពុងនិយ៉យនៅកានអ់បែឫទធិមាន កម់ានរពួញមយួនដ្ឋតនចញពីថាង ស។ 
ន្រមីនិភាញ កន់ផអើលនទខដលបានន ើញថា បលដេី បារ ៉នុ នខ្វម ចរកុមសលុីតឺរនីសគមកំរពឹងៗ ែលួនរបឡាកសុ់ទធខតសាន មឈាមពណ៌របាក ់
កំពុងខតរតូវនខ្វម ចឯនទៀតៗព៉យ៉មនៅឲ្យឆាង យពីគាត។់  
 - អូ! នទ- ្ម៉ឺាយអូនីរសដី រពមទាងំទុចដំនណើ រងក៉។់ - រតលបន់រកាយវញិ នៅនរកាយវញិ ែញុ ំមនិចងនិ់យ៉យជាមយួ 
ម៉ុននីង មតីថលននាះនទ... 
 - នរណានគ?- ន្រសួីរ ែណៈនពលខដលពកួនគនដើរមកនរកាយវញិយ៉៉ងរ្័សនដរ្័សនជើង។ 
 - នាងគឺជានខ្វម ចបងគនក់នុងបនទបទឹ់កសិសែរសីនៅជានទី់មយួ- ្ម៉ឺាយអូនីពនយល់។ 
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 - នាងនៅកនុងបងគន?់ 
 - ្នឹងន្ើយ។ បងគនន់នាះែូចនរបើមនិនកើតនពញមយួឆាន  ំ នដ្ឋយសារខតនាងនចះខតមានអារមមណ៍នឆវឆាវ រពមទាងំនធវើឲ្យជន់
លិចនពញទីកខនលងនទៀតផង។ របសិននបើនជៀសរចួ ែញុ ំមនិចូលនៅទីននះនទ។ វាពិតជាពិបាកនឹងបតន់ដបតន់ជើងណាស់ នពលខដលនាង
យនំរៀបរាបរ់បាបន់យើង... 
 - នមើលនុះ! គឺអាហារនទនតើ!- រ ៉នុឧទានន ើង។ 
 នៅរជុងមាខ ងនទៀតននបនទបង់ងឹត មានតុខវងមយួ ន្ើយករ៏តូវរគបដណឋ បន់ដ្ឋយសំពតក់មញពីណ៌នមម ខដរ។ ពកួនគែិតនៅជិត
រកនមើលអីញុាទំាងំចងដឹ់ងចងន់ ើញ ប៉ុខនែមយួសនទុះនរកាយមក កឈ៏បដំ់នណើ រភាល ម នដ្ឋយតកស់លុតយ៉៉ងខ្វល ងំ។ កលិនមាូបពិតជាគរួឲ្យ
នែៅើមរនអើមណាស់។ មានរតីរលួយៗធំៗនៅនលើចានទាបពណ៌របាកដ់ស៏ាអ តសរា ។ នំ ធយងូនមម ៗខដលនឆះងំៗ រតូវចាបដ់្ឋកន់ៅនលើ
ថាសដ្ឋកម់ាូបអាហារ។ មានបខងអមដងាូវដធំ៏មយួ បនទះរបូម៉ាសមយួចំនិតខដលដុះផែតិពណ៌នបតងន ើងដូចនរាមសតវ ន្ើយនិង... 
ខដលមានសភាពលអជាងនគកនុងបនទបន់នាះ...គឺនំពណ៌របនផះដធំ៏សនមប ើមមានរបូរាងជាថមដ្ឋកក់ាលផនូរ ខថមទាងំឆាល កពី់នលើនដ្ឋយ
ោកយកករងឹដូចជរ័នៅសូ៊ គឺ៖ 

លោក នីកូឡាស ឌ ឹមីមសី៊ ផបភីងត៊ន  

ស្លា ប់លៅថ្ងៃទី ៣១ ខែត៊ោ ឆ្នា ១ំ៤៩២ 

 ន្រសីមលងឹនមើល នដ្ឋយភាញ កន់ផអើលនៅកានន់ខ្វម ចគនាធ តម់យួែិតមកជិតតុអាហារ នអានចុះយ៉៉ងទាប ន្ើយកន៏ដើរកាតតុ់ននាះ 
រពមទាងំរច្មាតធំ់ៗនដើមបដី្ឋកប់ ច្ូ លរតីសូម៉ុងសអុយមយួកាល។ 
 - នតើនលាកអាចភលកែរសជាតិបានខដររ ឺនពលនដើរកាតរ់តីននាះ?- ន្រសួីរគាត។់ 
 - នសទើរខតអាចភលកែបាន- នខ្វម ចននាះតបវញិយ៉៉ងនសាកសនរងង រចួគាតក់ន៏ហាះរសាតន់ៅឆាង យ។ 
 - ែញុ ំគិតថា ពកួនគចាស់ជាទុកឲ្យវាសអុយរលួយអ ច្ ឹងន្ើយ នដើមបឲី្យមានកលិនខ្វល ងំ- ្ម៉ឺាយអូនីរសដីនធវើជាអនកនចះដឹង ខថម
ទាងំយកនដែទបរ់ចមុះ ន្ើយនអាននៅនមើលបខងអមរលួយននាះឲ្យបានចាស់។ 
 - នតើនយើងអាចនៅកខនលងនផែងបានខដររនឺទ? ែញុ ំដូចជាចងក់អួតដល់ន្ើយ- រ ៉នុផឋល់នយ៉បល់។ 
 ពកួនគមនិទានទ់ាងំបានខបរែលួនមកវញិផង រសាបខ់តបុរសមាេលអិតមាន កន់ហាះឆាបភាល មៗពីខ្វងនរកាមតុ ន្ើយមកឈប់
នៅពីមុែពកួនគខតមឋង។  
 - សួសឋី! ភវី- ន្រនិីយ៉យយ៉៉ងរបយត័នរបខយង។ 
 ែុសពីនខ្វម ចដនទនទៀតនៅជំុវញិពកួនគ នខ្វម ចភវី មានសភាពផទុះដ្ឋចរ់ស ះពីភាពនសលកសាល ំង និងភាពអាចនមើលធលុះ។ គាត់
កំពុងខតោកម់យួចូលរមួពិធីពណ៌ទឹករកូចែចី ោករ់កវ៉ាតក់ខដលនចះបងវិលចុះន ើង រពមទាងំផឋិតសាន មញញឹមនសញញសាញ ញនៅនលើ
មុែដពិ៏រទុធយ៉៉ងធំទូលាយរបស់គាត។់ 
 - ញុាអីំបនែិចនទ?- គាតនិ់យ៉យយ៉៉ងខផអមខលាម នដ្ឋយ្ុចនៅឲ្យពកួនគនូវចានរគាបស់ខណឋ កដុះផែតិ។  
 - នទ អរគុណនរចើន- ្ម៉ឺាយអូនីបនលឺន ើង។ 
 - បានសាឋ បឮ់ឯងនិយ៉យនដើមពីមតីថលកំសត-់ ភវីរសដី នដ្ឋយនរខភនកចុះន ើង។ - ពិតជាមនិគរួសមនទខដលឯងនធវើចំនោះ
មតីថលកំសតខ់បបននះននាះ។- គាតដ់កដនងាើមមយួយ៉៉ងខវង រចួកខ៏រសកខ្វល ងំៗថា៖ 
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 - នអ! មតីថល! 
 - អូ! នទ ភវី កំុរបាបន់ាងពីអវីខដលែញុ ំបាននិយ៉យអី នាងចាស់ជានឹងនកើតទុកខមនិខ្វន- ្ម៉ឺាយអូនីែែបឹរបាបយ៉់៉ងរបញាប់
របញាល់។ - ែញុ ំមនិមាននយ័ថាដូនចាន ះនទ ែញុ ំមនិរបកាននឹ់ងនាងន ើយ...អឺ សួសឋី មតីថល។ 
 នខ្វម ចនកមងរសីរាងកនែុលរកអាញបាននហាះសំកាងំមក។ នាងមានមុែនកើតទុកខនសាកបំផុត ខដលន្រមីនិខដលធ្លល បប់ាន
ន ើញពីមុនមកនទ។ មុែនាងរតូវបានបិទបាងំោកក់ណាឋ លពីនរកាយសកខ់វងរស ូន និងខវន៉តាដូចគុជែយងដរ៏កាស់មយួ។ 
 - សអីនគ?- នាងនិយ៉យទាងំមុែរកញូវ។ 
 - នតើឯងសុែសបាយជានទ មតីថល?- ្ម៉ឺាយអូនីសួរ នដ្ឋយសំន ងខកលងកាល យដឆ៏ាល តនវ។ - ពិតជារកីរាយណាស់ខដល
បានជបួឯងនៅនរៅបងគន។់ 
 មតីថលដកដនងាើមមយួែែតឺ។ 
 - កញ្ហដ នហ្វ្គនជឺរនទើបខតនិយ៉យនដើមអំពីឯងអំបាញ់មញិននះ...- ភវីបនលឺន ើងយ៉៉ងបិុនរបសបដ់្ឋករ់តនចៀករបស់មតីថល។ 
 - រគានខ់តនិយ៉យ...និយ៉យថា...នាងមានរបូរាងសាអ តនមលះ៉នទនៅយបន់នះ- ្ម៉ឺាយអូនីនិយ៉យ រពមទាងំនដៀងខភនកសំនៅ
នៅភវី។ 
 មតីថលសមលងឹនមើលមក្ម៉ឺាយអូនីនដ្ឋយមនទិលសងែយ័។ 
 - ឯងកំពុងខតយកែញុ ំមកកំខបលងនលង- នាងនិយ៉យ ខថមទាងំមានទឹកខភនកពណ៌របាករ់លីងរនលាងនៅកនុងខភនកខដលអាច
នមើលធលុះទាងំគូរបស់នាង។ 
 - នទ...និយ៉យតាមរតងន់ៅ...នតើែញុ ំមានបាននិយ៉យថានតើមតីថលនមើលនៅសាអ តប៉ុណាោ ខដររនឺទ?- ្ម៉ឺាយអូនីរសដី នដ្ឋយ
ចាបអ់រងួនឆអឹងជំនីររ ៉នុ និងន្រយ៉ី៉ងខ្វល ងំ។ 
 - អូ! ខមនន្ើយ... 
 - នាងពិតជា... 
 - កំុភូតែញុ ំឲ្យនសាះ- មតីថលឧទានន ើងទាងំដងាក ់ឯទឹកខភនកកំពុងខតនជារជនន់លើមុែរបស់នាង ែណៈនពលខដលភវីនសើច
កកអឹកយ៉៉ងសបាយរកីរាយពីនលើសាម របស់នាង។ - នតើឯងគិតថា ែញុ ំមនិដឹងពីអវីខដលពកួមនុសែទាងំននាះនៅែញុ ំពីនរកាយែនងរ?ឺ 
មតីថលគនាធ ត!់ មតីថលគរមក!់ មតីថលនវទនា មតីថលរសនោន និងនចះខតថងូចថងូរ! 
 - ឯងនភលចោកយ “សំបូរមុន” ន្ើយ- ភវីែែបឹដ្ឋករ់តនចៀកនាង។ 
 ម៉ុននីងមតីថលចាបន់ផឋើមយែំែកឹែែលួយ៉៉ងគរួឲ្យតានតឹងកនុងចិតែ ន្ើយកន៏ភៀសែលួននចញពីគុកងងឹតននាះនៅ។ ភវីនហាះ
តាមពីនរកាយនាង រពមទាងំគបរ់គាបស់ខណឋ កដុះផែតិនៅកានន់ាង និងខរសកខ្វល ងំៗថា៖ 
 - សុទធខតមុន! សុទធខតមុន! 
 ឥ ូវ នីកនសទើរឥតកាលបានរសាតក់ាត់្ វូងមនុសែសំនៅមករកពកួនគ។ 
 - សបាយខដររនឺទ? 
 - អូ! សបាយណាស់- ពកួនគកុ្ក។ 
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 - មនិអនខ់ដរ- នីកនសទើរឥតកាលនិយ៉យយ៉៉ងមាននមាទនៈ។ - ហ្វសែីនមម៉ាយនចះខតរទនហាយមំាន កន់នាះមកពី រកុង និ ឯ
នណាះ...ជិតដល់នពលន ើងខថលងសុនទរកថារបស់ែញុ ំន្ើយ យកលអ ែញុ ំគរួខតនៅដ្ឋស់នតឿនរកុមនភលងបនែិចសិន... 
 ប៉ុខនែ រសាបខ់តរកុមវងន់ភលងឈបន់លងនាកែណិននាះខតមឋង។ ពកួនគ ន្ើយនិងអនករាល់គាន ឯនទៀតនៅកនុងគុកងងឹតសុទធខត
សាង តម់ាតរ់ជាប រពមទាងំសមលងឹនមើលជំុវញិនដ្ឋយរនំជើបរជំលួចិតែ ែណៈនពលខដលសនមលងខរតផលុ ំបញ្ហជ កពី់ការនដញរបមាញ់មយួបនលឺ
ន ើង។ 
 - អូ! តាងំនទៀតន្ើយ- នីកនសទើរឥតកាលរសដីទាងំជូរចត។់ 
 មាននសះនខ្វម ចដបពី់រកាលផុសនចញពីជញ្ហជ ំងគុកងងឹត ខដលនសះមយួកាលៗសុទធខតមានអនកជិះឥតកាលមាន ក។់ រកុម
្វូងមនុសែនាគំាន ទះនដយ៉៉ងខ្វល ងំៗ ចំខនកន្រកីច៏ាបន់ផឋើមទះនដនឹងនគនឹងឯងខដរ ប៉ុខនែកដ៏្ឋកន់ដចុះវញិភាល មនពលន ើញទឹកមុែរបស់
នីក។ 
 នសះទាងំននាះបំផ្ដយែលួនចូលនៅចំកណាឋ លវងរ់ា ំ រចួឈបរ់ពឹប ែលួននរថយនរកាយបនែិចនៅមុែបនែិច។ នៅពីមុែនគ គឺជា
នខ្វម ចមាេធំមាន ក ់ខដលកំពុងខតកានក់ាលសុទធខតពុកចរា របស់គាតន់ៅពីនរកាមនដ ន្ើយកជ៏ាកខនលងសរមាបគ់ាតផ់លុ ំខរតខដរ។ 
 នខ្វម ចននាះនលាតចុះមកនរកាម នលើកកាលរបស់គាតន់ ើងែៅស់ នដើមបឲី្យគាតអ់ាចនមើលន ើញ្វូងមនុសែ (អនករាល់គាន ផទុះ
សំនណើ ចចំនោះនរឿងននះ) រចួកន៏បាះជំហានខវងៗសំនៅនៅរកនីក នដ្ឋយបំោកក់ាលនៅនលើកគាតវ់ញិ។ 
 - នីក!- គាតរ់គ្មឹ។ - នតើឯងសុែទុកខយ៉៉ងនមច៉ខដរ? កាលនៅខតរខណងរនណាងនៅន ើយនទរ?ឺ 
 - សូមសាវ គមន ៍ផ្ដរទីក- នីកបនលឺន ើងទាងំនទើសទាល់។ 
 - មានពកួមនុសែមកនទៀត!- នលាក នផរទីក ឧទានន ើង នពលបានន ើញ ន្រ ី រ ៉នុ និង្ម៉ឺាយអូនី ន្ើយកន៏ធវើជានលាត
កន ឆ្ ងនដ្ឋយភាពភាញ កន់ផអើល ខដលនធវើឲ្យកាលរបស់គាតធ់្លល កចុ់ះមឋងនទៀត (្វូងមនុសែចាបន់ផឋើមនសើចគឹល)។ 
 - ពិតជាពូខកកំខបលងនលងខមន- នីកនសទើរឥតកាលនិយ៉យខបបគំរាមកំខ្ង។ 
 - កំុរបកានអី់ នីក!- កាលនលាក នផរទីក ខរសកន ើងពីនលើករមាល។ - នៅខតនកើតទុកខមនិសុែចិតែនឹងពកួនយើងមនិឲ្យចូល
រមួកនុងរកុមរបមាញ់នទៀតរ!ឺ ប៉ុខនែែញុ ំចងប់ាននយ័ថា...នមើលគូកននយើងនៅនមើល... 
 - ែញុ ំគិតថា- ន្រនិីយ៉យយ៉៉ងរបញាបរ់បញាល់ នពលបានន ើញទឹកមុែបងាបន់ដ្ឋយអតែនយ័របស់នីកបាញ់នឆាៅ ះមករកវា។ 
- នីកពិតជា...ភតិភយ័ ន្ើយ...អឺ... 
 - ហា!- កាលរបស់នលាក នផរទីក ខរសក។ - ហ៊ានភាន ល់ថា គាតច់ាស់ជានសនើសំុឲ្យឯងនិយ៉យដូនចាន ះន្ើយ! 
 - របសិននបើអនករាល់គាន មនិយល់ទាស់អវីនទ ែញុ ំគិតថាដល់នពលខដលរតូវខថលងសុនទរកថារបស់ែញុ ំន្ើយ!- នីកនសទើរឥតកាល
ឧទានន ើងខ្វល ងំៗ រចួនបាះជំហានខវងៗសំនៅនៅរកនវទិកា ន្ើយន ើងនៅនលើឆាកបំភលនឺដ្ឋយនភលើងពណ៌នែៀវនរោងរោត។ 
 - អស់នលាក នលាករសី អនកនាងកញ្ហដ  ែញុ ំពិតជាមាននសចកឋនីសាកសាឋ យយ៉៉ងខ្វល ងំ.... 
 ប៉ុខនែគាម ននរណាមាន កយ់ករតនចៀកសាឋ បន់ទៀតនទ។ នលាក ផ្ដរទីក ន្ើយនិងនខ្វម ចដនទនទៀតកនុងរកុមរបមាញ់ឥតកាល 
រសាបខ់តចាបន់ផឋើមនលងខលបង នដញចាបក់ាល ន្ើយ្វូងនខ្វម ចនាគំាន មនមីាន មកនមើលទាងំអស់។ នីកនសទើរឥតកាលព៉យ៉មទាងំឥត
អំនពើនដើមបទីាកទ់ាញអារមមណ៍ទសែនិកជនរបស់គាត ់ប៉ុខនែកស៏នរមចចិតែនបាះបងន់ចាល ែណៈខដលកាលរបស់នលាក ផ្ដរទីកនហាះ
នវវ៉កាតពី់មុែគាត ់បណាឋ លឲ្យមានសខរមក្ូរកនហ្វ ជ្ ៀវយ៉៉ងខ្វល ងំ។ 
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 ន្រពិីតជារតជាកណ់ាស់នានពលឥ ូវននះ ននះមនិទាងំនិយ៉យអំពីគំលានផង។ 
 - ែញុ ំរទាមំនិបាននទៀតនទ- រ ៉នុរអ៊ូរទាតិំចៗនដ្ឋយសនងាៀតនធមញ ែណៈនពលខដលរកុមវងន់ភលងចាបន់ផឋើមសំខដងន ើងវញិ រឯីពកួ
នខ្វម ចកន៏ាគំាន រតលបម់ករានំលើឆាក។ 
 - នតាះនៅ- ន្រយីល់រសបតាម។ 
 ពកួនគនាគំាន នដើរថយនរកាយសំនៅមករកទាវ រនចញ រពមទាងំងកក់ាល និងនសើចញឹមៗដ្ឋកន់រណាកន៏ដ្ឋយខដលសមលងឹ
នមើលមកពកួនគ ន្ើយមយួនាទីនរកាយមក ពកួនគករ៏បញាបរ់បញាល់ន ើងមកផលូវរនបៀង ខដលនោរនពញនដ្ឋយទានពណ៌នមម វញិ។  
 - បខងអមលាងមាតរ់បខ្លជាមនិទានច់បន់ៅន ើយនទ- រ ៉នុបនលឺន ើងនដ្ឋយកឋីសងឃមឹ នដ្ឋយដឹកនាផំលូវន ើងកាជំនណឋើ រ
នៅកានរ់ចកចូលសាល។ 
 ន្ើយបនាទ បម់ក ន្របីានឮសំន ងននាះនទៀត។ 
 - ...ចិហ្វញ្ហជ ំ...ខ្ក...សមាល ប.់.. 
 វាគឺជាសនមលងចងអ់ាោតដន៏សាះកនរកាះ ដូចគាន នៅនឹងសំន ងខដលវាបានឮនៅកនុងការយិ៉ល័យរបស់នលាក  កហ់ាត។ 
 វាប្ឈបដំ់នណើ រភាល ម រចួផអឹបែលួននៅនឹងជញ្ហជ ំងថម ន្ើយែំរតងរតាបស់ាឋ ប ់ នរកាយមកកស៏មលងឹនមើលជំុវញិ រពមទាងំនមៀង
នមើលចុះន ើងផលូវរនបៀងខដលបំភលនឺ ើងរោលៗ។ 
 - ន្រ ីនតើឯង...? 
 - ែញុ ំឮសំន ងននាះមឋងនទៀតន្ើយ...ឈបនិ់យ៉យមយួខភលតសិននៅ... 
 - ...នរសកោល នណាស់...អស់នពលជាយូរមកន ើ្យ... 
 - សាឋ បន់ៅនមើល!- ន្រឧីទានន ើងជាបនាទ ន ់ន្ើយ រ ៉នុ និង ្ម៉ឺាយអូនីឈរនសងៀមរទឹងតាមសមលងឹនមើលវា។ 
 - ....សមាល ប.់..ដល់នពលរតូវសមាល បន់ ើ្យ... 
 សំន ងននាះកានខ់តរសាតន់ៅឆាង យ។ ន្ររីបាកដកនុងចិតែណាស់ថា វានធវើដំនណើ រនៅឆាង យន្ើយ...គឺនធវើដំនណើ រន ើងនៅ
នលើ។ ភាពរចបូករចបល់រវាង នសចកឋភីយ័ខ្វល ច និង កឋីរនំភើប បានបុកផទបនឹ់ងសតិរបស់វា ែណៈនពលខដលវាសមលងឹនមើលមនិដ្ឋក់
ខភនកឯពិតានងងឹតសលុងននាះ៖ នតើវានធវើចលនានៅនលើយ៉៉ងនមច៉នឹងនកើតនៅ? នតើវាជានខ្វម ចរ ឺ បានជាពិតានថមមនិខមនជា
ឧបសគគចំនោះវា? 
 - តាមផលូវននះ- វាខរសក ន្ើយកច៏ាបន់ផឋើមរត ់ គឺរតន់ ើងតាមជនណឋើ រ សំនៅនៅកានរ់ចកចូលសាល។ គាម នរបនយ៉ជនអ៍វីនឹង
សងឃមឹថាបានសាឋ បឮ់សនមលងអវីនទៀតនៅទីននះននាះនទ ពីនរោះខតការនិយ៉យបប៉៉ាចប់ន៉ប៉ាចកនុងពិធីជបន់លៀងបុណយហា ូវនីកំពុងខត
រពំងន ើងរទ្ឹងអឺងកងនពញមហាសាលនៅន្ើយននាះ។ ន្រឈីាននជើងន ើងតាមជនណឋើ រនធវើពីថមខកវនៅជានទី់មយួ នដ្ឋយមានរ ៉នុ 
និង្ម៉ឺាយអូនីរតរ់តឹកៗពីនរកាយ។ 
 - ន្រ ីនតើពកួនយើង... 
 - សាូ! 
 ន្ររីបុងចាសំាឋ ប។់ វាសាឋ បឮ់សំន ងននាះនទៀត យ៉៉ងខសនឆាង យ បនលឺនចញពីជានខ់្វងនលើ ន្ើយកានខ់តនែាយនៅៗ៖ 
 - ...ែញុ ំធំុកលិនឈាម...ែញុ ំធំុកលិនឈាម! 
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 នោះរបស់វាដូចជារតូវនរទតនៅមាខ ង... 
 - វានឹងសមាល បន់រណាមាន កន់្ើយ!- ន្រខីរសក ន្ើយនដ្ឋយមនិរវរីវល់នឹងទឹកមុែរសឡាងំកាងំរបស់រ ៉នុ និង្ម៉ឺាយអូនី វា
ករ៏តរ់តុយន ើងកាជំនណឋើ រនៅជានខ់្វងនលើ នដ្ឋយរលំងមឋងបីកា ំ រពមទាងំព៉យ៉មនផទៀងរតនចៀកសាឋ បស់នមលងមយួនផែងពីសនូរនជើង
តតូងតតាងរបស់វា... 
 ន្ររីតយ៉់៉ងញាបន់ជើងជំុវញិជានទី់ពីរទាងំមូល រពមទាងំមានរ ៉នុ និង្ម៉ឺាយអូនីរតទ់ាងំ្តគ់ ូសតាមពីនរកាយវា ន្ើយ
មនិរពមឈបន់ ើយ រ្ូតដល់ពកួនគកាចរ់ជុងមយួនៅកនុងរចកខដលគាម នមនុសែចុងនរកាយបងអស់។ 
 - ន្រ ី នតើនរឿងទាងំអស់្នឹងវាយ៉៉ងនមច៉នៅ?- រ ៉នុបនលឺន ើង ពរ្មទាងំជូតនញើសនចញពីមុែរបស់វា។ - ែញុ ំសាឋ បម់និឮអវីននាះ
នទ... 
 ប៉ុខនែ្ម៉ឺាយអូនីរកែយល់គភាល មមយួរនំពច នដ្ឋយចងអុលនៅរចករនបៀង។ 
 មានអវីម៉ង៉កំពុងខតបន ច្ញរសមីនៅនលើជញ្ហជ ំងខ្វងមុែ។ ពកួនគបាននដើរែិតនៅជិតយ៉៉ងយតឺៗ នដ្ឋយនមៀងនមើលចុះន ើង
នសបអនធការ។ ោកយកំពស់ប៉ុនាម ន្វីត រតូវបាននគប៉ាតជាអកែរនៅនលើជញ្ហជ ំង ចននាល ះបងអួចពីរ ខដលចាងំរពឹមៗនរកាមពនលឺ បងាន ើងពី
ចនលុះនឆះនភលើងសននាធ សនៅធ នៅទាងំសងខ្វង។  

បន្ទា ប់សម្ងា ត់ត្តូវបានបបើកប ើយ។ ពកួដែលជាសត្តូវរបសទ់ាយាទ ចរូត្បយ័តនខ្លួនបៅ។ 
 - នតើននាះជាអវី...ពយរួបននាែ កពីខ្វងនរកាមនុះ?- រ ៉នុសួរ របកបនដ្ឋយសនមលងរាងញ័រៗបនែិច។ 
 ែណៈនពលខដលពកួនគ រកិំលនជើងនៅជិតជាងមុន ន្រ ី នសទើរខតរអិលនជើងដលួ...មានរគលុកទឹកដធំ៏មយួនៅនលើកំរាល។ 
រ ៉នុ និង ្ម៉ឺាយអូនី ចាបន់ដវា ន្ើយពកួនគកប៏ងខិតែលួនចូលនៅជិតសារននាះ នដ្ឋយនផ្ដឋ តរកខសខភនកសមលងឹជាបន់ៅនឹងរសនមាល
ងងឹតមយួពីខ្វងនរកាមវា។ ពកួនគទាងំបីនាកដឹ់ងថាវាជាអវីភាល មមយួរនំពច ន្ើយកន៏លាតមកនរកាយវញិ នធវើឲ្យសាចទឹករចាវ...អនករសី
ណូរសី ខដលរតូវជាឆាម របស់ឆាម យំ៉ម កំពុងខតចងពយរួកនទុយរបស់វាពីកហ្វនែកដ្ឋកច់នលុះ។ វានៅរងឹឆាឺតដូចជាបនទះកាឋ រ ចំខណកខភនក
របស់វានបើកធំៗ និងសមលងឹនមើលមនិរពិចទាល់ខតនសាះ។ 
 អស់ប៉ុនាម នវនិាទីនរកាយមក ពកួនគមនិកំនរ ើកែលួនសូមបខីតបនែិច។ បនាទ បម់ក រ ៉នុកប៏នលឺន ើងថា៖ 
 - នត៎ាះ! ឆាបន់ចញពីទីននះនៅ។ 
 - នមច៉កព៏កួនយើងមនិសាកជយួ សិននៅនមើល៍- ន្រនីផឋើមន ើងទាងំឆាគ ឆំគង។ 
 - នជឿែញុ ំចុះ- រ ៉នុនោល។ - ពកួនយើងមនិចងឲ់្យនគរបទះន ើញនៅទីននះនទ។ 
 ប៉ុខនែវា្សួនពលនៅន្ើយ។ ដំនណើ រលានឮ់សូរសនធឹក នរបៀបបាននឹងផគរលានពី់ចមាង យ បានរបាបព់កួនគថា ពិធីជបន់លៀង
នទើបខតបានប ច្បន់ៅអំបាញ់មញិននះឯង។ ពីចុងទាងំសងខ្វងននផលូវរនបៀង ចំកខនលងខដលពកួនគកំពុងឈរ មានឮសនមលងនជើងរាប់
រយបនលឺន ើង នពលពកួកូនសិសែរបទាករ់បនតាងគាន ន ើងជនណឋើ រ រពមគាន នឹងសំន ងជខជកគាន យ៉៉ងសបាយរកីរាយរបស់មនុសែ
ខដលខឆអតនប៉ាងនោះ។ នពលមយួសនទុះនរកាយមក ពកួកូនសិសែចាបន់ផឋើមសំរកុគាន ចូលនៅកនុងរចកផលូវននាះពីចុងទាងំសងខ្វង។ 
 ការជខជកគាន  ភាពពោកព់ពនួគាន  ន្ើយនិងសំន ងអ៊ូអររតូវសងបប់ាតភ់ាល មៗ នពលខដលជរួមនុសែនៅខ្វងមុែនគ បាននពើប
របទះនឹងឆាម កំពុងខតរតូវចងពយរួបននាែ កយ៉៉ងដូនចនះ។ ន្រ ី រ ៉នុ និង ្ម៉ឺាយអូនី ឈរនៅទីននាះខតបីនាកគ់ត ់ គឺនៅចំកណាឋ លរចក
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រនបៀង ែណៈខដលភាពសងបស់ាង តប់ានសាយភាយនៅកនុងចំននាមរកុម្វូងមនុសែ ខដលកំពុងខតរបនរជៀតគាន ចុះន ើង នដើមបខីតមក
នមើលទសែនីយភាពដគ៏រួឲ្យនែៅើមរនអើមននះ។ 
 បនាទ បម់ក មាននរណាមាន កខ់រសកបំខបកភាពនសងៀមសាង ត។់ 
 - ពកួខដលជាសរតូវរបស់ទាយ៉ទ ចូររបយត័នែលួននៅ! ពកួឯងនឹងជាអនកបនាទ បន់្ើយ អាពកួឈាមកែវក!់ 
 ននាះគឺ រដ្ឋកូ នមល្វ័យ។ វាបានរបនរជៀតែលួននៅខ្វងមុែ្វូងមនុសែ ខភនករបស់វាន ើងរស់រនវ ើក រឯីមុែគាម នឈាមជា
ធមមតារបស់វាខបរជាន ើងពណ៌ ែណៈនពលខដលវាញញឹមនសញញដ្ឋករ់បូភាពននឆាម ពយរួបននាែ កខដលនៅនឹងថាល់។ 
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 - ត ើមានបញ្ហា អីតៅទីតនះ? ត ើមានតរឿងអវីត ើ ត ើង? 
 តោយទទួលការចាបអ់ារមមណ៍ពីសម្រម របស់តមលហ្វ័យទាងំឥ មនទិលសងសយ័អវី អារហ្គូស  ហ្វីលច្ឆ យ៏ ស្មម ម្វ ផលូវឆ្លង
កា ហ់្វូងមនុសស។ បន្ទទ បម់  គា  ់ត៏ ើញអន រសីណូរសី រចួ្ ថ៏យតរកាយវញិ ម្ថមទាងំយ ដដខ្ទបមុ់ខ្យ៉៉ងម្ណនតោយសលុ 
អារមមណ៍ ។ 
 - ឆ្មម ខ្ញុ ំ! ឆ្មម របស់ខ្ញុ ំ! ត ើមានអវីត ើ ត ើងចំ្តោះអន រសី ណូរសី?- គា ម់្រស សួរ។ 
 តហ្ើយម្ភន ម្ដលតលៀនតច្ញម តរៅរបស់គា ប់ម្ងវរម ចំ្តហ្រ។ី  

- គឺឯង!- គា ឧ់ទានត ើង។ - គឺឯង! ឯងបានតធវើឃា ឆ្មម របស់ខ្ញុ ំ! ឯងបានសមាល បវ់ា! ខ្ញុ ំនឹងសមាល បឯ់ង! ខ្ញុ ំនឹង... 
- អារហ្គូស! 
តោ  ោបំល័ដរ័បានម ដល់ ម្នលងត ើ តហ្ ុ រពមទាងំមានរគូដដទតទៀ ម តាមពីតរកាម។ តពលមយួម្ភល តន្ទះ គា ប់ាន

រគវាសម្ភន តមើលម តហ្រ ីរ ៉នុ និងហ្ឺម៉ាយអូនី រចួ្រស្មយអន រសីណូរសីតច្ញពី ន្តនរ ោ ច់្នលុះ។ 
- ម តាមខ្ញុ ំ អារហ្គូស! - គា និ់យ៉យតៅកាន់  ហ្វីលច្ឆ។ - ពួ ឯង អ៏ញ្ច ឹងម្ដរ តោ តោ ធរ័ តោ វសីលី និង ញ្ហដ

តន្តហ្គនជឺរ។ 
  ហ់ា តបាះជំហានម មុខ្ទាងំតងឿងឆ្ងល់។ 
- ការយិ៉ល័យរបស់ខ្ញុ ំតៅជិ ជាងតគ តោ ន្ទយ ...គឺតៅជានត់លើតនះឯង...សូមអតញ្ជ ើញចុ្ះ... 
- អរគុណតោ តហ្ើយ ហ្គីលដឺរយ័- ោបំល័ដរ័ ប។ 
ហ្វូងមនុសសដត៏សងៀមស្មង  ច់ាបត់ផឋើមបំម្ប គាន តដើមបឲី្យពួ តគឆ្លងកា ។់   ហ់ា  ម្ដលតមើលតៅដូច្ជារតំភើបចិ្ រ និងតធវើឬ 

ត េងកាេ ង តដើរយ៉៉ងរបញាបរ់បញាល់តាមពីតរកាយតោ  ោបំល័ដរ័ ចំ្ម្ន  ស្មន្តស្មរ ចារយ ម៉ា ហ្កូណាហាក ល និងតសនព ត៏ធវើដូតច្នះ
ម្ដរ។ 
 ខ្ណៈតពលម្ដលពួ តគតដើរចូ្លតៅ នុងការយិ៉ល័យងងឹ សលុងរបស់  ហ់ា  រស្មបម់្ មានច្លន្ទម្បបភ្ញញ  ភ់្ញល មៗត ើ 
ត ើងតៅតាមជញ្ហជ ំង។ តហ្រ ីត ើញរបូតោ    ហ់ា  ជាតរច្ើនតៅ នុងសុ៊មរបូថ តគច្តច្ញពីរ ម្សម្ភន  ម្ថមទាងំមានរបោបរ់មូរ
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ស ត់ៅពីតលើ ាលផង។ តោ    ហ់ា  ពិ របា ដបានបតញ្ឆ ះតទៀនតៅតលើ ុការយិ៉ល័យរបស់គា  ់តហ្ើយឈរតៅតរកាយ។ 
តោ  ោបំល័ដរ័ បានតផឋ អន រសីណូរសីតៅតលើដផទ ុដរ៏តោងរសិល តហ្ើយចាបត់ផឋើមពិនិ យពិច្យ័វា។ តហ្រ ីរ ៉នុ និងហ្ឺម៉ាយអូនី
សមលងឹតមើលគាន តៅវញិតៅម តោយតធវើទឹ មុខ្ ឹងម្ ង តហ្ើយ ទ៏មាល  ខ់្លួនតៅតលើតៅអីតៅតរៅរងវងដ់នពនលឺតទៀន តោយតរម្ភន តាម
តមើល។ 
 ចុ្ងរច្មុះតស ដម៏្វងរបស់  ោបំល័ដរ័ តៅមនិដល់មយួអីុងពីតោមអន រសីណូរសីផង។ គា  ំ់ពុងម្ សមលងឹតមើលវាយ៉៉ងជិ 
ដិ តាមរយៈម្វន៉តាោងចំ្ណិ ម្ខ្របស់គា  ់រពមទាងំរមាមដដម្វងៗរបស់គា ច់ា ថ់នមៗ។ ស្មន្តស្មរ ចារយម៉ា ហ្កូណាហាក លបតអេ នខ្លួន
តសទើរម្ តៅបះ៉ តោយបរងួញម្ វម្ភន របស់គា ។់ តសនពវញិ តលច្ត ើងសទុងៗពីខាងតរកាយពួ គា  ់ឯខ្លួនគា ោ់  ់ណាឋ លរ ូវបាងំ
តោយរសតមាលអនធការ ម្ថមទាងំមានទឹ មុខ្យ៉៉ងច្ម្មល បំផុ ខុ្សពីរបរ  ី៖ តមើលតៅ ហា ដូ់ច្ជាគា  ំ់ពុងម្ ពាយ៉មយ៉៉ង
ខាល ងំតដើមបទីបខ់្លួនឯងមនិឲ្យញញឹម។ រឯីតោ    ហ់ា   ំពុងម្ តដើររ ម្វលចុ្ះត ើងតៅជំុវញិពួ តគទាងំអស់គាន  តោយផឋល់ជា
តយ៉បល់បប៉៉ាច្ប់ត៉ប៉ាច្ឥ ឈប។់ 
 - វាច្ាស់ជាបណាឋ ស្មមយួតហ្ើយ ម្ដលបានសមាល បវ់ាតន្ទះ...របម្ហ្លជារ ូវអាគមបំោល ញរពលឹង...ខ្ញុ ំធ្លល បត់ ើញអាគម
ហ្នឹងរ ូវបានតគតរបើរបាស់ជាតរច្ើនដង ពិ ជាស៊យម្មនម្ដលខ្ញុ ំមនិតៅទីតន្ទះ ខ្ញុ ំដឹងបាលីរបឆ្មងំម្ដលអាច្នឹងជួយ សតន្តអគ ះជីវ ិវា
បាន... 
 ឃាល របតយ៉គរបស់   ហ់ា  រ ូវគួបផសបំម្នែមតៅតោយការយំខ្ស ឹខ្សលួយ៉៉ងឈចឺាប ់ ម្ដលគាម នទឹ ម្ភន រស រ់បស់
ហ្វីលច្ឆ។ គា អ់ងគុយចា ឬ់សតលើតៅអីមយួម្ បរ ុការយិ៉ល័យ តោយមនិហ៊ានសមលងឹតមើលម អន រសី ណូរសី រពមទាងំយ ដដ
ខ្ទបមុ់ខ្ជិ ។ ទុ ជាវាសេបត់ខ្ពើមហ្វីលច្ឆខាល ងំយ៉៉ងណា  ត៏ហ្រមីនិអាច្ទបចិ់្ រមនិមានអារមមណ៍តស្ម ស្មឋ យបនរិច្បនរួច្ជំនួសគា ់
បានម្ដរ  តទាះជាតសច្ ឋីតស្ម ស្មឋ យតនះមនិតសមើនឹងទុ ខរបស់វាយ៉៉ងណា ឋី។ របសិនតបើតោ  ោបំល័ដរ័តជឿហ្វីលច្ឆម្មនតន្ទះ វាមុខ្
ជានឹងរ ូវបតណឋ ញតច្ញពីស្មោជា ជ់ាមនិខាន។ 
 តោ  ោបំល័ដរ័ ឥ ូវគា  ំ់ពុងម្ និយ៉យរង៉ូវៗនូវោ យច្ម្មល ៗ តហ្ើយតគាះអន រសីណូរសី ិច្ៗនឹងច្ងកឹះតវទមនររបស់
គា  ់ប៉ុម្នរគាម នអវីត ើ ត ើងតន្ទះតទ៖ វាតៅម្ តមើលតៅដូច្ តទើបម្ រ ូវតគចាបរ់គតញច្អបអំ់បាញ់មញិដម្ដល។  
 - ...ខ្ញុ ំតៅចាតំរឿងមយួរសតដៀងនឹងស្មែ នភ្ញពម្បបតនះ ម្ដលត ើ ត ើងតៅ អូអាហាក ដូហ្កូ - តោ   ហ់ា បនលឺត ើង - ជាការ
វាយរបហារតស៊រជីាមយួគាន ហ្នឹងឯង តហ្ើយសុទធម្ មានចារតៅ នុងតសៀវតៅជីវរបវ រិរបស់ខ្ញុ ំទាងំអស់ ខ្ញុ ំ បានផឋល់ឲ្យអន រ ុងនូវអាគម
គាថាសរមាបក់ារោរជាតរច្ើនតផសងៗគាន  ម្ដលសុទធម្ បានតោះរស្មយបញ្ហា ទាងំអស់តអាយរជះរស ះភ្ញល មៗម្ មឋង... 
 របូថ របស់តោ    ហ់ា  តៅតលើជញ្ហជ ំងសុទធម្ ង  ់ាលយល់រសបតាម ខ្ណៈតពលម្ដលគា និ់យ៉យ។ មាន   ់នុង
ច្ំតណាមពួ តគតភលច្តោះតសាងរគបស ត់ច្ញតទៀ ផង។ 
 ចុ្ងបញ្ចប ់តោ  ោបំល័ដរ័  ត៏ងើបឈរត ើងរ ងខ់្លួន។  
 - វាមនិទានអ់បត់ទ អារហ្គូស- គា និ់យ៉យយ៉៉ងទនភ់លន។់ 
   ហ់ា ទុច្ដំតណើ រង ៉ត់ពល ំពុងោបរ់មាមដដគិ អំពីចំ្នួនឃា  មមម្ដលគា ប់ានតោះរស្មយ។  
 - មនិទានអ់បរ់?ឺ - ហ្វីលច្ឆឧទានទាងំឈល  ់រពមទាងំសមលងឹតមើលតៅអន រសីណូរសីតាមច្តន្ទល ះរមាមដដរបស់គា ។់ - ចុ្ះ
តហ្ ុអវីបានជាវាតៅរងឹឆ្កឺ ដូច្  អីុចឹ្ង? 
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 - វារ ូវតគោ ប់ាលីបងក - ោបំល័ដរ័តោល ( - អា! ខ្ញុ ំ គិ៏ អញ្ច ឹងម្ដរ -   ហ់ា និយ៉យ)។ - ប៉ុម្នរតោយរតបៀបណាតន្ទះ 
គឺខ្ញុ ំមនិអាច្និយ៉យបានតទ... 
 - សួរវាតៅ!- ហ្វីលច្ឆម្រស ោ  ់តោយម្បរមុខ្តជា ជាតំោយទឹ ម្ភន  និងមានស្មន មជា ំសំតៅតៅកានត់ហ្រ។ី 
 - គាម នសិសសឆ្មន ទីំពីរណាអាច្តធវើតរឿងតនះបានត ើយ - ោបំល័ដរ័របកាសម្ ឋងៗ។ - ច្ាស់ជាអន តច្ះអាគមងងឹ ដល់ ំរ ិ
 ំពូលតហ្ើយតទើបអាច្តធវើតៅត ើ ... 
 - វាជាអន តធវើ ! វាបានតធវើវាច្ាស់ណាស់! - ហ្វីលច្ឆនិយ៉យត ើងញាបម់ា ត់ោយតៅឋ រ ហាយ។ - តោ  ប៏ានត ើញពីអវី
ម្ដលវាបានសរតសរតៅតលើជញ្ហជ ំងម្ដរ! វាបានរ ត ើញ...តៅ នុងការយិ៉ល័យរបស់ខ្ញុ ំ...វាដឹងថាខ្ញុ ំគឺជា...ខ្ញុ ំជា... - មុខ្របស់ហ្វីលច្ឆ
ម្សឋងត ើងយ៉៉ងគួរឲ្យខាល ច្។ - វាដឹងថាខ្ញុ ំជាជនអតវទ!- គា ប់ញ្ចបរ់បតយ៉គ។ 
 - ខ្ញុ ំមនិម្ដលបានបះ៉អន រសីណូរសីតទ! - តហ្ររីសដីយ៉៉ងខាល ងំៗ តោយដឹងច្ាស់ថាអន ោល់គាន ម្បររ ម្សម្ភន សមលងឹម វា
យ៉៉ងគួរឲ្យរខំាន រមួមានទាងំរបូរបស់តោ    ហ់ា  ទាងំអស់តៅតលើជញ្ហជ ំងម្ថមតទៀ ។ - ខ្ញុ ំមនិដឹងថាជនអតវទតន្ទះយ៉៉ងតមច៉្
ផង។ 
 -  ំុនិយ៉យោសវាលោសកាលតព !- ហ្វីលច្ឆ គំហ្ ោ ។់ - វាបានត ើញសំបុរ បាលីអយតរៀនរបស់ខ្ញុ ំ! 
 - តបើតាមគំនិ របស់ខ្ញុ ំ តោ ន្ទយ - តសនពបនលឺសតមលងត ើងតច្ញពីដសបអនធការ តហ្ើយ តហ្រ ីដឹ៏ងភ្ញល មថាតរឿងអពមងគល
ច្ាស់ជាត ើ ត ើង នុងតពលឆ្មប់ៗ តនះតហ្ើយ។ វាច្ាស់ នុងចិ្ រណាស់ថា គាម នអវីម្ដលតសនពនិយ៉យនឹងតធវើឲ្យវាលេតន្ទះតទ។ 
 - តោ ធរ័ និងម ិរភ រិរបស់វា របម្ហ្លជារគានម់្ ម សែិ  នុង ម្នលងមនិរ ឹមរ ូវ និងតៅតពលតវោមនិសមរមយ ប៉ុតណាោ ះ- 
គា និ់យ៉យ រពមទាងំមានស្មន មញញឹមតមើលអយបនរិច្របា ដត ើងតច្ញពីមា រ់បស់គា  ់ហា បី់ដូច្ជាគា ស់ងសយ័ខាល ច្តគ
ត ើញ។ - ប៉ុម្នរពួ តយើងពិ ជាមានចំ្នុច្ម្ដលគួរឲ្យសងសយ័តរច្ើនណាស់តៅរ ង ់ម្នលងតនះ។ ត ើតហ្ ុអវីបានជាវាម្បរជារ ូវតៅផលូវ
រតបៀងជានខ់ាងតលើតៅវញិ? តហ្ ុអវីបានជាវាមនិតៅចូ្លរមួ នុងពិធីជបត់លៀងបុណយហា ូវនីតៅ? 

តហ្រ ីរ ៉នុ និងហ្ឺម៉ាយអូនី ច៏ាបត់ផឋើមមូលម ិគាន ពនយល់តរៀបោបអំ់ពីពិធីជបត់លៀងបុណយសព។  
-...មានតខាម ច្ោបសិ់បន្ទ  ់ពួ តគទាងំអស់គាន សុទធម្ អាច្តធវើជាស្ម សថីាពួ តយើងបានតៅទីតន្ទះ... 
- ប៉ុម្នរតហ្ ុអី ម៏និចូ្លរមួ នុងពិធីជបត់លៀងន្ទតពលតរកាយម តៅ? - តសនពតចាទសួរ រឯីម្ភន ពណ៌តមម របស់គា ច់ាងំពនលឺ

រពិច្ៗតោយស្មរពនលឺតភលៀងតទៀន។ - ត ើតហ្ ុអវីបានជាត ើងតៅផលូវរតបៀងតន្ទះតៅវញិ? 
រ ៉នុ និងហ្ឺម៉ាយអូនីសមលងឹម តហ្រ។ី 
- ពីតរោះ...ពីតរោះថា... - តហ្រនិីយ៉យ តបះដូងរបស់វាតោ  ន្តន្ទរ  យ៉់៉ងតលឿន។ មានអវីមាង៉បានរបាបវ់ាថា ស្មឋ បត់មើល

តៅហា ដូ់ច្ជាម្វងឆ្មង យតព តហ្ើយ របសិនតបើវារបាបពួ់ តគថា វារ ូវបានន្ទផំលូវតៅកានទី់តន្ទះ តោយស្មរម្ សតមលងគាម នរបូោង 
ម្ដលគាម ននរណាមាន  ត់រៅអំពីវាអាច្ស្មឋ បឮ់ - គឺតោយស្មរម្ ពួ តយើងអស់ មាល ងំ តហ្ើយច្ងត់ៅតដ - វារសដី។ 

- ទាងំមនិញំុាអាហារតពលយបរ់?ឺ - តសនពបនលឺត ើង រពមទាងំមានស្មន មញញឹមតជាគជយ័មយួតលច្ត ើងសនសមឹៗពីតលើមុខ្
ដស៏គម ំរពឹងរបស់គា ។់ - ខ្ញុ ំមនិគិ ថា ពួ តខាម ច្ផឋល់មាូបអាហារសរមាបម់នុសសតៅរស់ឯពិធីជបត់លៀងរបស់ពួ តគតទ។ 

- ពួ តយើងមនិឃាល នតទ- រ ៉នុឧទានត ើងយ៉៉ងខាល ងំៗ រស្មបម់្ តោះរបស់វាចាបត់ផឋើម ូរជាខាល ងំ។ 
ស្មន មញញឹមដក៏ាច្របស់តសនពកានម់្ ពរងី ធំត ើង។ 
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- តោ ន្ទយ  ខ្ញុ ំសនម ថា តោ ធរ័មនិនិយ៉យការពិ ទាងំរសុងតន្ទះតទ - គា ត់ោល។ - របម្ហ្លជាគំនិ លេមយួ 
របសិនតបើដ ហូ្ អភយ័ឯ សិទធិសំខាន់ៗ របស់វា រហូ្ ទាល់ម្ វារបាបត់យើងនូវតរឿងោ៉វទាងំមូល។ តបើតាមគំនិ ោទ ល់ខ្លួន ខ្ញុ ំមាន
អារមមណ៍ថា វាគួរម្ រ ូវដ តច្ញពីរ ុម ីឡា វីដឌីច្ឆ រហូ្ ដល់តពលម្ដលវារពមនិយ៉យតោយតស្មម ះរ ង។់ 

- តាមពិ តៅ តសតវរសូ - ស្មន្តស្មរ ចារយម៉ា ហ្កូណាហាក លបនលឺត ើងយ៉៉ងច្ាស់ៗ - ខ្ញុ ំនឹ មនិត ើញនូវមូលតហ្ ុ ម្ដលរ ូវ
បញ្ឈបត់ មងរបុសតនះមនិតអាយចូ្លតលង ីឡា វីដឌីច្ឆតន្ទះតទ។ ឆ្មម តនះមនិម្មនរ ូវវាយចំ្ ាលនឹងដងអំតបាសឯណា។ គាម ន
ភស័រុតាងណាម្ដលអាច្បញ្ហជ  ប់ានថា តោ ធរ័ បានតធវើអវីខុ្សតន្ទះតទ។ 

តោ  ោបំល័ដរ័ បានសមលងឹតមើលសពវខ្លួនតហ្រ។ី ការសមលងឹតមើលនឹងម្ វម្ភន ពណ៌តខ្ៀវខ្ចីចាងំពនលឺភលតឺផល របស់គា ត់ធវើឲ្យ
តហ្រមីានអារមមណ៍ថា គា ត់មើលវាធលុះតៅដល់ឆ្េឹងខ្នងឯតណាះ។ 

- គាម នតទាសដពអវីត ើយ រហូ្ ដល់មាន ឹ តាងបញ្ហជ  ថ់ាមានតទាសណ៎ា តសតវរសូ- គា រ់សដីយ៉៉ងមាទំា។ំ 
តសនពតមើលទាងំដូច្ជាខឹ្ងសមា។ ឯហ្វីលច្ឆវញិ ដូ៏ច្គាន ម្ដរ។ 
- ឆ្មម របស់ខ្ញុ ំរ ូវតគោ ប់ាលីបងក ណ៎ា! - គា ម់្រស ម្ ឋងៗ ម្ភន របស់គា ត់លៀនតច្ញម ។ - ខ្ញុ ំច្ងត់ ើញការោ ពិ់នយ័

ខ្លះ! 
- ពួ តយើងគងម់្ នឹងអាច្ពាបាលវាបានតទ អារហ្គូស - ោបំល័ដរ័បនលឺត ើងយ៉៉ងអ ធ់ម ។់ - ថមីៗតនះ ស្មន្តស្មរ ចារយសតរប៉ា 

ដលល រ បានរគាបពូ់ជ ម៉ានម្រឌ  ខ្លះតហ្ើយ។ ម្ កាលណាវាធំតពញវយ័ ខ្ញុ ំនឹងតបះម្ផលរបស់វាយ តៅតធវើថាន ំ  ម្ដលនឹងតធវើឲ្យអន រសី
ណូរសីដឹងខ្លួនត ើងវញិ។ 

- ទុ ភ្ញរ ិច្ចហ្នឹងឲ្យខ្ញុ ំចុ្ះ-   ហ់ា លូ មា ។់ - ខ្ញុ ំរបា ដជាបានតធវើតរឿងរតបៀបៗតនះមយួរយដងរចួ្ម តហ្ើយ។ ខ្ញុ ំអាច្ ូរ
ថាន រំបស់បណឋឹ ងខ្លួនម៉ានម្រឌ តៅ នុង... 

- សូមអភយ័តទាស- តសនពនិយ៉យយ៉៉ងតស្មះ តរកាះ។ - ប៉ុម្នរខ្ញុ ំតជឿជា ថ់ា ខ្ញុ ំតទម្ដលជារគូឱសថរបចាសំ្មោតនះ។ 
មានការបអេ  ដ់ម៏និសមរមយមយួត ើ ត ើង។ 
- ពួ ឯងអាច្តៅបានតហ្ើយ- តោ ោបំល័ដរ័រសដីតៅកានត់ហ្រ ីរ ៉នុ និងហ្ឺម៉ាយអូនី។ 
ពួ តគ ច៏ា តច្ញតៅ គឺតច្ញតៅឲ្យបានឆ្មបត់ាមម្ដលពួ តគអាច្តធវើបានតោយតធវើជាមនិរ ។់ តៅតពលម្ដលពួ តគត ើង

ដល់ជានម់យួតៅពីតលើការយិ៉ល័យរបស់តោ   ហ់ា  ពួ តគ ប៏ ចូ់្លតៅ នុងបនទបត់រៀនទំតនរមយួ រចួ្បិទទាវ រ ភជ ិវញិយ៉៉ង
តសងៀមស្មង  ។់ តហ្រសំីលឹងតមើលតោយចុ្ងម្ភន តៅកានទឹ់ មុខ្ងងឹ សូនយរបស់ម ិរភ រិរបស់វា។ 

- ត ើពួ ឯងគិ ថា ខ្ញុ ំគួរម្ របាបពួ់ តគអំពីសតមលងម្ដលខ្ញុ ំបានស្មឋ បឮ់ម្ដររតឺទ? 
- តទ - រ ៉នុ ប តោយគាម នការស្មទ  ត់សទើរ។ - ការស្មឋ បឮ់សំត ងម្ដលគាម ននរណាតទៀ អាច្ស្មឋ បឮ់ គឺមនិម្មនជាសញ្ហដ មយួ

លេតន្ទះតទ សូមបមី្ តៅ នុងពិភពតវទមនរ ត៏ោយ។ 
អវីមាង៉តៅ នុងសំត ងរបស់រ ៉នុតធវើឲ្យតហ្រសួីរថា៖ 
- ឯងតជឿខ្ញុ ំម្ដររ?ឺ 
- ច្ាស់ជាតជឿតហ្ើយ- រ ៉នុបនលឺត ើងយ៉៉ងរសួោន។់ - ប៉ុម្នរ...ឯងច្ាស់ជាគិ ថាវាច្ម្មល ណាស់តហ្ើយ... 
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- ខ្ញុ ំដឹងថាវាច្ម្មល តហ្ើយ - តហ្រតីោល។ - តរឿងទាងំមូលពិ ជាច្ម្មល ណាស់។ ត ើសំតណរតៅតលើជញ្ហជ ំងតន្ទះនិយ៉យអំពី
អវី? បនទបស់មាង  រ់ ូវបានតបើ តហ្ើយ...ត ើតន្ទះច្ងប់ាននយ័ថាតមច៉្តៅ? 

- ឯងដឹងតទ ខ្ញុ ំដូច្ជាចាថំាធ្លល បឮ់ោ យតនះតៅ ម្នលងណាមឋង- រ ៉នុនិយ៉យមយួៗ។ - ខ្ញុ ំគិ ថា មាននរណាមាន  ប់ានរបាបខ់្ញុ ំ
អំពីតរឿងបនទបស់មាង  ត់ៅឯស្មោហុ្ វ៉ា មឋង...របម្ហ្លជាប៊លីតហ្ើយ... 

- តហ្ើយចុ្ះអាោ យ “ជនអតវទ” តន្ទះវញិ វាមាននយ័អវីតៅ?- តហ្រសួីរ។ 
តោយនឹ ហ្ួសចិ្ រតព  រ ៉នុតសើច្បិទមា ត់សទើរម្ ថបដ់តងាើមស្មល ប។់ 
- អឺ...តាមពិ តៅ វាមនិម្មនជាោ យ ំម្បលងតលងតន្ទះតទ...ប៉ុម្នរតបើជាហ្វីលច្ឆវញិ... - វារសដី។ - ជនអតវទគឺជានរណាមាន  ់

ម្ដលចាប ំ់តនើ តៅ នុងរ  ូលរគួស្មរតវទគូ ប៉ុម្នរម្បរជាគាម នថាមពលតវទមនរ។ វាជារបតភទោ យតរបើផទុយពីតវទគូម្ដលមានតដើម
 ំតណើ  ពីឪពុ មាឋ យជាពួ តោ ិយ  ប៉ុម្នរជនអតវទពិ ជាមនិធមមតាត ើយ។ របសិនតបើហ្វីលច្ឆ ំពុងម្ ពាយ៉មហា ត់រៀនតវទមនរពី
វគគសិ ាបាលីអយតរៀនតន្ទះ ខ្ញុ ំហ៊ានសនម ថាគា ច់្ាស់ជាជនអតវទតហ្ើយ។ វានឹងពនយល់នូវតរឿងតហ្ ុតរច្ើនណាស់។ ដូច្ជាពី
មូលតហ្ ុម្ដលគា ស់េបពួ់  ូនសិសសខាល ងំតមលះ៉។- រ ៉នុតសើច្ញញឹមម្បបតពញចិ្ រនឹងខ្លួនឯង។ - គា ពិ់ ជាជូរច្ ម់្មន។ 

សតមលងន្ទ ិកាតោទប៍នលឺត ើងតៅ ម្នលងណាមយួ។ 
- ដល់តពលោ  ់ណាឋ លអរធ្លរ តហ្ើយ- តហ្រនិីយ៉យ។ -យល់លេ ពួ តយើងគួរម្ តៅតដ  មុនតពលម្ដលតសនពម តាមរ 

តរឿងតយើងតទៀ ។ 

* 
អស់រយៈកាលជាពីរបីដថង ស្មោទាងំមូលមនិសូវជានិយ៉យអវីតរច្ើន ជាជាងការវាយរបហារតៅតលើអន រសីណូរសីត ើយ។ 

ហ្វីលច្ឆរ ា ម្នលងត ើ តហ្ ុឲ្យតៅដូច្តដើម តោយតច្ះម្ តដើរយ៉មលា ចុ្ះត ើង ម្នលងម្ដលវារ ូវបានតគវាយរបហារ ហា ដូ់ច្ជា
គា គិ់ ថា អន វាយរបហារតន្ទះនឹងរបម្ហ្លជារ លបម់ មឋងតទៀ ។ តហ្របីានត ើញគា ដុ់សលុបស្មរតៅតលើជញ្ហជ ំង រពមទាងំ
មានកានត់ៅ នុងដដនូវតសៀវតៅ វវធីល បស្លាក ស្នាម បស្លងឡណើើងណយវណវមបតគ្រគ្ស្លជជំូកស្ន និពនធតោយអន រសី សកូតវ ើ ប៉ុម្នរតៅម្ គាម ន
បានផល។ ោ យទាងំតន្ទះតៅម្ ចាងំពនលឺយ៉៉ងភលចិឺ្ម្ញ្ចងចិ្ញ្ហច ច្ដូច្តដើមតៅតលើោទ ងំថម។ តៅតពលម្ដលហ្វីលច្ឆមនិតៅតដើរលា 
 ម្នលងត ើ តហ្ ុតទ គឺគា  ំ់ពុងម្ ចាលួំច្តមើលត ើងរ ហ្មម្ភន តាមផលូវរតបៀងទាងំឡាយ តហ្ើយនិងហ្ ម់្ភល ម ពីមុខ្ពួ  ូន
សិសសម្ដលមនិគួរឲ្យសងសយ័ រពមទាងំពាយ៉មោ ពិ់នយ័ពួ តគពីបទ “ដ ដតងាើមឮខាល ងំ” និង “តធវើទឹ មុខ្សបាយចិ្ រ”។ 

ជីននី វសីលី តមើលតៅហា ដូ់ច្ជាមនិរសណុ  នុងចិ្ រទាល់ម្ តស្មះ តោយស្មរម្ តជាគវាសន្ទអភព័វរបស់អន រសីណូរសី។ 
តោយតយ៉ងតៅតាមរ ៉នុ ន្ទងគឺជាអន រសឡាញ់ស វឆ្មម ដង៏បងុ់លមាន  ។់ 

- ប៉ុម្នរឯងមនិទានស់្មគ ល់អន រសីណូរសីច្ាស់តន្ទះតទ - រ ៉នុរបាបន់្ទងតោយគារំទ។ - និយ៉យតាមរ ងត់ៅ ពួ តយើងតៅ
សុខ្កាយជាងតបើគាម នវា។- បបូរមា រ់បស់ជីននីត ើងញ័រ។ - តរឿងដូតចាន ះមនិតច្ះម្ ត ើ ត ើងតៅស្មោហុ្ វ៉ា តន្ទះតទ - រ ៉នុលួង
តោមន្ទង។ - ពួ តគច្ាស់ជានឹងចាបប់ានអាមនុសសឆ្កួ ម្ដលរបរពឹ រតរឿងតនះ និងបតណឋ ញវាតច្ញមនិទុ ដល់ម្សេ តទ។ ខ្ញុ ំរគាន់
ម្ សងឃមឹថា វាមានតពលនឹងផលុ ំបាលីបងក តៅតលើហ្វីលច្ឆ មុនតពលម្ដលវារ ូវតគបតណឋ ញតច្ញតៅចុ្ះ។ ខ្ញុ ំរគានម់្ និយ៉យ
តលងតទត ើ...- រ ៉នុបម្នែមយ៉៉ងរបញាបរ់បញាល់ តពលម្ដលជីននីចាបត់ផឋើមតសល ស្មល ំង។ 
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ការវាយរបហារតនះ ម៏ានជះឥទធិពលតៅតលើហ្ឺម៉ាយអូនីម្ដរ។ វាពិ ជាធមមតាតទសរមាបហ់្ឺម៉ាយអូនី នុងការចំ្ណាយតពល
តរច្ើនអានតសៀវតៅតន្ទះ ប៉ុម្នរឥ ូវន្ទងតសទើរម្ គាម នតធវើអវីតរៅពីអានតន្ទះតទ។ ទាងំតហ្រ ីនិងរ ៉នុសុទធម្ មនិអាច្ទទួលបាននូ វច្តមលើយ
 បតរច្ើនពីន្ទងត ើយ តៅតពលម្ដលពួ តគស្ម សួរន្ទងថា ត ើន្ទងត ើ អី រហូ្ តៅដល់ដថងពុធសបាឋ ហ៍្តរកាយ ទំោមំ្ ពួ តគដឹង។ 

តហ្ររី ូវបានបងេងយូ់រ នុងមុខ្វជិាជ ឱសថោវ តោយតហ្ ុថា តសនពបានបងខំវា ឲ្យតៅតរកាយតគ តដើមបចីាតំបាសសមាេ  ដងកូវ
បំពងត់ច្ញពីតលើ ុ។ តរកាយពីបរតិភ្ញគអាហារដថងរ ងទ់ាងំរបញាបរ់បញាល់រចួ្ម  វា ត៏ ើងតៅជានត់លើជួបនឹងរ ៉នុ នុងបណាោ ល័យ 
តហ្ើយ ត៏ ើញ ចាសទីន ហ្វីញ ហ្លី ឈី ម្ដលរ ូវជាត មងរបុសរ ុមហាហ្វ័លផហ្វមាន   ់តច្ញពីសិ ាមុខ្វជិាជ ភូ គាមស្មន្តសរ  ំពុងម្ 
តដើរសំតៅម រ វា។ តហ្រតីទើបម្ បតងាើបមា រ់ និយ៉យោ យសួសឋី រស្មបម់្ ចាសទី នរបទះត ើញវា រចួ្ ម៏្បរតច្ញយ៉៉ងរហ័្ស តហ្ើយ
តដើរយ៉៉ងតលឿនតច្ញតៅបា ត់ាមទិសតៅផទុយគាន ។ 

តហ្ររី ត ើញរ ៉នុតៅម្ផន ខាងតរកាយដនបណាោ ល័យ  ំពុងម្ វាស់សទង ិ់ច្ចការផទះអំពីមុខ្វជិាជ  របវ រិដនតវទមនរ របស់វា។ 
ស្មន្តស្មរ ចារយប៊នីបានតសនើសំុនូវសំតណររបម្ហ្លបីហ្វី សឋីអំពី “រដឌសភ្ញសមយ័យុគ ណាឋ លដនតវទគូជនជា ិអឺរ ៉បុ”។ 

- ខ្ញុ ំតសទើរម្ មនិតជឿត ើយ តៅខ្វះរបាបីំអីុងតទៀ ឯតណាះ - រ ៉នុឧទានត ើងទាងំខឹ្ងសំបា រពមទាងំរគម្វងរ ោសម្សប តច្ៀម
របស់វា ម្ដលបានរមូរម ជារ ោសដំុវញិ។ - តហ្ើយហ្ឺម៉ាយអូនីសរតសរបានបនួហ្វី របាពីំរអីុង តហ្ើយន្ទងសរតសរអ សរ ូច្ៗ
តទៀ ។ 

- ត ើន្ទងតៅណាបា ត់ហ្ើយ?- តហ្រសួីរ រពមទាងំចាបយ់ របោបវ់ាស់ម្វង និងរមូរោ ិច្ចការផទះរបស់វា។ 
- តៅ ម្នលងណាមយួទីតន្ទះ - រ ៉នុ ប តោយច្ងេុលដដតៅតាមតធនើរ។ -  ំពុងម្ រ តមើលតសៀវតៅមយួ ាលតផសងតទៀ ។ ខ្ញុ ំ

គិ ថា ន្ទង ំពុងម្ ពាយ៉មអានតសៀវតៅម្ដលមាន នុងបណាោ ល័យហ្នឹងឲ្យអស់មុនតពលបុណយណូម្អលម្ មឋង។ 
តហ្របីានរបាបរ់ ៉នុអំពី ចាសទីន ហ្វីញ ហ្លី ឈ ីរ ត់គច្តច្ញឆ្មង យពីវា។ 
-  ំុតៅខ្វល់អី។ ខ្ញុ ំគិ ថាវា ប់ៗ តមច៉្មនិដឹងតទ - រ ៉នុនិយ៉យ តោយចាបត់ផឋើមសរតសរតខ្វៀ បតណឋើ រ រពមទាងំខំ្ពរងី អ សរ

ឲ្យបានធំៗតាមម្ដលអាច្តធវើតៅបាន។ - អាតរឿងគាម នបានការ អំពី  ហ់ា តន្ទះពិ ជាអស្មច រយណាស់ឥ ូវ... 
ហ្ឺម៉ាយអូនីបានរបា ដខ្លួនត ើងពីច្តន្ទល ះតធនើរោ ត់សៀវតៅ។ ន្ទងតមើលតៅដូច្ជាម៉តួ៉៉ តហ្ើយ ទីបំផុ  ហា ត់រ ៀមខ្លួនរចួ្

ោល់នឹងនិយ៉យម កានពួ់ តគ។ 
- រគបច់្ាបច់្មលងអំពី របវ រិដនស្មោហុ្ វ៉ា  រ ូវបានតគយ តច្ញតៅអស់តហ្ើយ - ន្ទងរសដី តោយោ ខ់្លួនអងគុយចុ្ះជិ 

តហ្រ ីនិងរ ៉នុ។ - តហ្ើយតៅមានបញ្ជ ីតមម ះតសៀវតៅ ម្ដលរ ូវរងច់ាដំល់ពីរសបាឋ ហ៍្ឯតណាះ ទំោមំ្ ម ដល់។ ខ្ញុ ំបនថ់ាមនិបានទុ វា
តចាលឯផទះចុ្ះ ប៉ុម្នរខ្ញុ ំោ វ់ាមនិចុ្ះត ើយតៅ នុងវ៉ាលិស តោយស្មរមានតសៀតៅតោ    ហ់ា  តរច្ើនតព ។ 

- តហ្ើយចុ្ះ ឯងរ តសៀតៅហ្នឹងតធវើអី?- តហ្រសួីរ។ 
- គឺតហ្ ុផលម្ មយួដូច្ម្ដលអន ឯតទៀ ច្ងប់ានវាម្ដរ - ហ្ឺម៉ាយអូនីតោល - គឺតដើមបអីានអំពីតរឿងតរពងទា ទ់ងនឹងបនទប់

សមាង  ។់ 
- ត ើតន្ទះជាអវីតៅ?- តហ្របីនលឺត ើងយ៉៉ងរហ័្ស។ 
- មានម្ ប៉ុណោឹ ង។ ខ្ញុ ំអ ប់ានចាផំង - ហ្ឺម៉ាយអូនី ប តោយខាបំបូរមា ។់ - តហ្ើយខ្ញុ ំរ មនិត ើញតរឿងតន្ទះតៅ ម្នលងណា

តផសងតទៀ តទ... 
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- ហ្ឺម៉ាយអូនី ឲ្យខ្ញុ ំអានសំតនររបស់ឯងបនរិច្ម - រ ៉នុរសដីយ៉៉ងអស់សងឃមឹ រពមទាងំតមើលតម៉ាងតលើន្ទ ិការបស់វា។ 
- តទ! ខ្ញុ ំមនិតអាយតមើលតទ- ហ្ឺម៉ាយអូនីនិយ៉យយ៉៉ងោច្ម៉់ា ភ់្ញល មៗម្ មឋង។ - ឯងមានតពលដបដ់ថងតដើមបបីញ្ចបវ់ា... 
- ខ្ញុ ំរ ូវការម្ របម្វងពីរអីុងតទៀ ប៉ុតណាោ ះ សូមអងវរ... 
សូរជួងបានបនលឺត ើង។ រ ៉នុ និងហ្ឺម៉ាយអូនីន្ទផំលូវចូ្លតៅតរៀនមុខ្វជិាជ  របវ រិដនតវទមនរ តដើរបតណឋើ រតមល ះគាន បតណឋើ រ។ 
របវ រិដនតវទមនរ គឺជាមុខ្វជិាជ ដគួ៏រឲ្យធុញរទានបំ់ផុ តៅតលើកាលវភិ្ញគសិ ារបស់ពួ តគ។ ស្មន្តស្មរ ចារយប៊នី ម្ដលជារគូ

បតរងៀនមុខ្វជិាជ តន្ទះ គឺជារគូតខាម ច្របស់ពួ តគម្ មាន  គ់  ់តហ្ើយតរឿងដគួ៏រឲ្យរតំភើបបំផុ ម្ដលមនិធ្លល បត់ ើ ត ើងតន្ទះ គឺថាគា ចូ់្ល
តៅ នុងថាន  ត់ោយតដើរកា ក់ាឋ រតខ្ៀន។ តោយចាស់បុោណ និងហ្ួ ម្ហ្ងផង មនុសសជាតរច្ើននិយ៉យថា គា ម់និបាន  ស់មាគ ល់ថា
ខ្លួនគា ប់ានស្មល បប់ា ត់ៅតហ្ើយតន្ទះតទ។ មានដថងមយួ គា ត់ងើបត ើងម បតរងៀនដូច្ធមមតា តហ្ើយទុ ោងកាយរបស់គា ត់ចាល
តៅតលើតៅអីភ្ញន  ដ់ដពីមុខ្ច្ន្តអក ន ំតៅ នុងបនទបបុ់គគលិ  ឯទមាល បរ់បស់គា វ់ញិ មនិម្ដលោល ស់បឋូរសូមបមី្ បនរិច្ចាបត់ាងំពីតពល
តន្ទះម ។ 

ថ្ថៃននះមានសភាពគរួឲ្យធុញរានដូ់ចសពវដងអញ្ច ឹងដដរ។ សាស្ត្សាា ចារយប៊នីចាបន់បើករកដាសកតរ់ារបស់គាត ់ រចួអាន
នដាយសំនឡងរហុមឹៗរាបនសមើនរបៀបបាននឹងម៉ាសីុននបាសផទះកញ្ចច ស់មយួ រហូតនធវើនអាយនសទើរដតសិសសរគបគ់ាន កនុងថ្នន កន់ោះសថិតកនុង
សភាពសពឹករសពនន់ពញទី យូរៗមឋងនឃើញនលើកសាល បប៉ាកាកតរ់ានូវនមម ះ និងកាលបរនិចេទ បោទ បម់កកន៏ដកលកន់ទៀត។ គាត់
និយាយអស់នពលកនលះនម៉ាង រសាបដ់តមាននរឿងមយួបាននកើតនឡើងដដលមនិធ្លល បន់កើតនឡើងាល់ដតនសាះពីមុនមក។ ហម៉ឺាយអូនី
នលើកថ្ដរបស់ោងនឡើង។ 

សាស្ត្សាា ចារយប៊នីនមើលនៅមុខនឡើងរសឡាងំកាងំ ខណៈដដលគាតន់ងើយមុខនឡើង នពលកំពុងអានបាឋកថ្នសឋីអំពីអនុ
សញ្ចដ នវទមនាអនារជាតិកនុងឆ្នន ១ំ២៨៩បានពាកក់ណ្ដឋ ល។ 

- កញ្ចដ ...អឺ...? 
- គឺនស្ត្ហេនជឺរ នោកសាស្ត្សាា ចារយ។ ខញុ ំកំពុងដតឆៃល់ថ្ននតើនោកអាចរបាបព់កួនយើងនូវនរឿងមយួចំននួដដលពាកព់ន័ធនឹងបនទប់

សមាៃ តប់ានដដររនឺទ- ហម៉ឺាយអូនីបនលឺនឡើងនដាយសំនលងចាស់ៗ។ 
ឌីន ថូម៉ាស ដដលកំពុងដតអងេុយរចហមាតរ់កនឡកនមើលនៅនរៅបងអួច រសាបដ់តភាញ កន់រពើតដាចអ់ស់ភាពអដណឋ តអណឋូ ង

របស់វា ឯកាលឡានវនឌរ័ នរបាន នងើបនឡើងនចញពីថ្ដរចតច់ង្កា របស់ោង នហើយដកងថ្ដ ននវលី ឡងប់តថ់ម រអិលធ្លល កផុ់តពីតុរបស់
វា។ 

សាស្ត្សាា ចារយប៊នីរពិចដភនក។ 
- មុខវជិាា របស់ខញុ ំគឺ របវតាិថ្ននវទមនា- គាតន់ពាលនដាយដនងហើមតឹងៗ។ - ការបនរងៀនរបស់ខញុ ំនលើកនឡើងនូវនហតុការណ៍ពិតៗ

ណ៎្ដ កញ្ចដ នស្ត្ហេនជឺរ មនិដមននិយាយអំពីនរឿងនរពង រនឺទវកថ្ននោះនទ។- គាតជ់រមះបំពងក់នដាយបនលឺសំនឡងតូចមយួដូចជាសំនឡង
សរនសរដីស នហើយកប៏នានទៀតថ្ន៖ 

- នៅកនុងដខកញ្ចដ ឆ្នន នំោះ អនុគណៈកមាម ធិការថ្ននវទគូជនជាតិសាឌីណ្ដ... 
គាតនិ់យាយរតដិតៗរហូតដល់ឈបនិ់យាយ។ ថ្ដរបស់ហម៉ឺាយអូនីកំពុងដតរគវចុីះនឡើងមឋងនទៀតនហើយ។ 
- យ៉ាងនមច៉ កញ្ចដ នស្ត្ហេន? 
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- សូមនមាា  នោករគូ ដរកងថ្ននរឿងនរពងដតងដតមានជាមូលដាឌ ននៅកនុងនហតុការណ៍ពិតរ?ឺ 
សាស្ត្សាា ចារយប៊នីកំពុងដតសមលងឹនមើលមកោងនដាយនងឿងឆៃល់ដមនដទន។ នហររីបាកដកនុងចិតាណ្ដស់ថ្ន មនិដដលមានកូន

សិសសណ្ដធ្លល បក់ាតរ់បសាសនគ៍ាតពី់មុនមកនោះនទ នាះជាគាតន់ៅរស់ រសឺាល បន់ៅនហើយកឋី។ 
- អឺ- សាស្ត្សាា ចារយប៊នីនិយាយយ៉ាងយតឺៗ។ - ដមននហើយ នគអាចរបដកកថ្នដូនចាន ះបាន ខញុ ំគិតថ្នអីុចឹងឯង។- គាតខំ់សមលងឹនមើល
ហម៉ឺាយអូនី ហាកបី់ដូចជាគាតម់និដដលធ្លល បស់មលងឹសិសសណ្ដឲ្យបានមត៉ច់តពី់មុនមកនឡើយ។ - នាះជាយ៉ាងណ្ដកន៏ដាយ នរឿង
នរពងដដលឯងនិយាយនោះគឺពិតជានរឿងមយួដគ៏រួឲ្យអសាច រយ ដថមាងំគរួឲ្យអស់សំនណើ ចផងដដរ... 

ប៉ុដនាឥឡូវននះ សិសសកនុងថ្នន កា់ងំអស់កំពុងដតរតងរាបស់ាឋ បរ់គបម៉់ាតដ់ដលនោកសាស្ត្សាា ចារយ ប៊នី រសដី។ គាតស់មលងឹ
នមើលនៅពកួនគាងំអស់គាន យ៉ាងរសពិចរសពិល រឯីមុខសិសសរគបគ់ាន ដបរមករកគាត។់ នហរអីាចរបាបប់ានថ្ន គាតពិ់តជាភាញ កន់ផអើល
ាងំរសុងនដាយសិសសរគបគ់ាន ដបរជាយកចិតាទុកដាកច់ាបអ់ារមមណ៍ខុសពីរបរកតី។ 

- អូ! អញ្ច ឹងកប៏ាន- គាតប់នលឺនឡើងមយួ។ - ឲ្យខញុ ំគិតនមើលសិន...បនទបស់មាៃ ត.់.. 
- ជាការពិតណ្ដស់ អនកាងំអស់សុទធ្ដតបានរជាបចាស់ថ្ន សាោហុកវ៉ាតរតូវបាននគរកនឃើញជាងមយួពានឆ់្នន កំនលង

នៅនហើយ...ឯកាលបរនិចេទជាកោ់កវ់ញិមនិចាស់ោស់នោះនទ...គឺរតូវបានរកនឃើញនដាយ នមធមប ់ និង នវទគូ ដអ៏សាច រយបំផុតោ
សមយ័កាលនោះ។ អគារសាោាងំបនួ រតូវបានដាកន់មម ះាមពកួនគ៖ មាន ហាូរឌីក ស្ត្ហេីហវីនដរ័, នហលហាា  ហាហវលផហ័វ, 
រ ៉នូវណ្ដ រ៉ាវនីកាល ហវ នហើយនិង សាឡាហា សលុីតឺរនី។ ពកួនគបានកសាងរបាសាទននះជាមយួគាន  គឺសថិតនៅឆ្នៃ យពីរកដសដភនករបស់
ពកួនោកិយ ពីនរពាះវាគឺជាសមយ័កាលមយួ នៅនពលដដលនវទមនារតូវបានមនុសសជាទូនៅភយ័ខ្លល ច នហើយធមប ់និងនវទគូរតូវទទលួ
រងនូវការនធវើបាបជានរចើន។ 

គាតប់ង្កអ កស់មឋបីនាិច នដាយរកនឡកនមើលជំុវញិថ្នន កន់ឡើងរសវាងំដភនក រចួកប៏នានៅនទៀត។ 
- អស់រយៈកាលពីរបីឆ្នន  ំ អនកដសវងរកនឃើញាងំបនួនោះនធវើការនដាយសុខដុមរមោាងំអស់គាន  រពមាងំរាចច់ររកនមើល

ពកួនកមងៗដដលបង្កហ ញនូវសញ្ចដ ណថ្ននវទមនា និងោពំកួនគមកកានរ់បាសាទនដើមបអីបរ់។ំ ប៉ុដនាបោទ បម់ក ភាពមនិឯកចេនទគាន បានផទុះ
នឡើងរវាងពកួនគ។ សាន មនរបះឆ្នចាបន់ផឋើមរកីធំនឡើងរវាង សលុីតឺរនី និងអនកនផសងៗនទៀត។ សលុីតឺរនីបានរបាថ្នន ឲ្យមានការនរជើសនរ ើស
សិសសចូលរកុមខលួនឲ្យបាននរចើនជាងនគនៅសាោហុកវ៉ាត។ គាតន់ជឿជាកថ់្ន ការបនរងៀននវទមនាគរួដតផឋល់ឲ្យដតរគួសាររតកូលនវទគូ
ដតប៉ុនណ្ដោ ះ។ គាតម់និចូលចិតត្កនុងការទទលួយកសិសសដដលមានពកួនោកិយជាឪពុកមាឋ យ នដាយនជឿថ្នពកួនគមនិអាចនជឿទុក
ចិតាបាន។ អស់នពលមយួរយៈ មានការនមល ះរបដកកគាន ដធ៏ៃនធ់ៃរមយួនៅនលើមុខវជិាា បនរងៀនរវាង សលុីតឺរនី និងស្ត្ហេីហវីដរ័ នហើយសលុីតឺរនី
កប៏ានចាកនចញពីសាោនៅ។ 

សាស្ត្សាា ចារយប៊នីបង្កអ កម់ឋងនទៀត នដាយខ្លមំាតរ់បស់គាត ់នមើលនៅដូចជាអនណឋើ កកញ្ចច ស់រញួខលួនចូលសនូក។ 
- របភពរបវតាិសាស្ត្សាដដលអាចនជឿទុកចិតាបានផឋល់ឲ្យពកួនយើងនរចើនប៉ុណោឹ ងឯង- គាតន់ពាល។ - ប៉ុដនានហតុការណ៍ពិត

របាកដាងំននះរតូវបាននធវើឲ្យមនិជាកច់ាស់ នដាយសារដតនរឿងនរពងអំពីបនទបស់មាៃ តន់នះដដលាកា់ញអារមមណ៍អនករាល់គាន ។ នរឿង
នោះនិានថ្ន កាលនដើមនឡើយ នោកសលុីតឺរនីបានកសាងនូវបនទបស់មាៃ តម់យួនៅកនុងរបាសាទ នដាយមនិនអាយអនកដសវងរកនឃើញ
ដថ្ទនទៀតដឹងនឡើយ។ 
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- សលុីតឺរនី នដាយនយាងនៅាមនរឿងនរពង គឺបានបិទបនទបស់មាៃ តន់ោះនធវើយ៉ាងណ្ដកំុនអាយមាននរណ្ដនបើកវាបានឲ្យនសាះ 
រហូតាល់ដតាយាទពិតរបាកដរបស់គាតម់កដល់សាោននះ។ មានដតាយាទមាន កគ់តដ់ដលអាចមានសមតថភាពនឹងនបើកបនទប់
សមាៃ តន់ោះបាន រពមាងំរពដលងនូវនខ្លម ចរពាយបិសាចនៅខ្លងកនុង នហើយនិងនរបើរបាស់វានដើមបសំីអាតនចញនូវអនកាងំអស់នោះ
ដដលមនិគរួឲ្យទុកចិតានឹងសិកានវទមនាបាន។ 

មានភាពនសៃៀមសាៃ តម់យួសនទុះ ខណៈនពលដដលគាតតំ់ោលនរឿងចប ់ ប៉ុដនាវាមនិដមនជាភាពនសៃៀមសាៃ តដ់បបងងុយនគង
ដូចធមមានៅកនុងថ្នន កន់រៀនរបស់នោកសាស្ត្សាា ចារយប៊នីនោះនទ។ មានភាពគាម នផាសុកមយួ នពលដដលអនករគបគ់ាន បនាសមលងឹនមើល
មកគាត ់សងឃមឹថ្នគាតនឹ់ងនិយាយបនានទៀត។ នោកសាស្ត្សាា ចារយប៊នីនមើលនៅដូចជានៅឋ រកហាយបនាិចដដរ។ 

- ជាការពិតណ្ដស់ នរឿងាងំអស់ហនឹងគឺពិតជាគាម នបានការអវីនទ- គាតរ់សដី។ - និយាយឲ្យអស់នៅ សាោននះរតូវបាននគ
រកុរកនមើលភស័ាុាងសឋីអំពីបោទ បន់ោះអស់រយៈនពលជានរចើននលើកនរចើនសារមកនហើយ នហើយអនករកុរកាងំនោះសុទធដតជាធមប ់ និង
នវទគូដដលបានសិកានរៅរជះនទៀតផង។ វាមនិមាននោះនទ។ នរឿងតំណ្ដលននះរគានដ់តទុកសរមាបប់ោល ចពកួអនករតនចៀករសាលដត
ប៉ុនណ្ដោ ះ។ 

ថ្ដរបស់ហម៉ឺាយអូនីនលើកនឡើងមឋងនទៀត។ 
- នោករគូ...នតើនោករគូចងប់ាននយ័ថ្ននមច៉ឲ្យពិតរបាកដអំពី “នខ្លម ចរពាយបិសាចនៅកនុង” បនទបស់មាៃ តន់ោះ? 
- នោះរតូវនគនជឿថ្ន ជារបនភទបិសាចម៉ង៉ ដដលមានដតាយាទ សលុីតឺរនី មាន កគ់ត ់ ដដលអាចបញ្ចា រគបរ់គងបាន- 

សាស្ត្សាា ចារយប៊នីបនលឺនឡើងនដាយសំនឡងសៃួតដរតងៗ។ 
ថ្នន កា់ងំមូលចាបន់ផឋើមសំឡងឹនមើលមុខគាន នដាយរពួយបារមភ។ 
- ខញុ ំរបាបព់កួឯងនហើយ នរឿងនោះគាម នជាការពិតនោះនទ- សាស្ត្សាា ចារយប៊នីនិយាយ រពមាងំនបើករកដាសកតរ់ារបស់គាត់

បនណឋើ រៗ។ - គាម នបនទបស់មាៃ ត ់នហើយកគ៏ាម នបិសាចអវីដដរ។ 
- ប៉ុដនា នោករគូ- សីុមយសុ ហវីនីនហេនរសដី - របសិននបើបនទបន់ោះអាចដតនបើកបាននដាយាយាទពិតរបាកដរបស់សលុីតឺរនី

នោះ ចាស់ជាគាម ននរណ្ដនផសងមានសមតថភាពនឹងរកវានឃើញនហើយ ដមននទ? 
- កំុនិយាយដតផាឋ ស អូហាល ហឺទី- នោកសាស្ត្សាា ចារយប៊នីតបវញិនដាយខ្លន ញ់។ - របសិននបើោយក និងោយិកាដដលទទលួ

បាននជាគជយ័យូរដអវងមកមនិបានរកនឃើញអវីនសាះនោះ... 
- ប៉ុដនា នោកសាស្ត្សាា ចារយ- ផារវ៉ាទី ប៉ាធីលបនលឺនឡើង។- នគរបដហលជារតូវនរបើអាគមងងឹតនហើយ នដើមបនីបើកវាបាន... 
- រគានដ់តនដាយសារនវទគូមាន កម់និនរបើរបាស់អាគមងងឹត កម៏និដមនមាននយ័ថ្ននគមនិអាចនរបើបាននោះដដរ កញ្ចដ  នភននី-

ហវីដរ័- សាស្ត្សាា ចារយប៊នីនិយាយយ៉ាងដាចម៉់ាត។់ - ខញុ ំសូមនិយាយនឡើងវញិមឋងនទៀត របសិននបើមនុសសដូចជានោក ដាបំល័ដរ័នៅ
នហើយ... 

- ប៉ុដនារបដហលជានគរតូវដតជាបស់ាចម់មជាមយួនឹងសលុីតឺរនី ដូនចនះនោក ដាបំល័ដរ័ មនិអាច...- ឌីន ថូម៉ាស់ នផឋើម
និយាយនឡើង ប៉ុដនានោកសាស្ត្សាា ចារយប៊នីរាដំលងបានតនៅនទៀតនហើយ។ 

- ប៉ុណោឹ ងបាននហើយ- គាតន់ពាលកាតភ់ាល ម។ - វារគានដ់តជានទវកថ្ននទ! វាគាម នជាការពិតនទ! វាគាម នភស័ាុាងអវីសូមបដីត
បនាិចដដលថ្ន សលុីតឺរនីធ្លល បប់ានកសាងកដនលងមយួដូចជាបនទបដ់ាកអំ់នបាសសមាៃ តស់អីនគនោះនឡើយ! ខញុ ំពិតជានសាកសាឋ យណ្ដស់
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ដដលបានរបាបព់កួឯងនូវនរឿងដម៏និសមនហតុផលននះ! ឥឡូវរបសិននបើពកួឯងមនិយល់ាស់អវីនទ សូមរតលបម់ករករបវតាិសាស្ត្សា
វញិ គឺរតលបម់ករកនហតុការណ៍ពិតៗដដលរតឹមរតូវមយួរយភាគមយួរយមនិអាចរបដកកបានវញិ! 

នហើយកនុងរយៈនពលរបាោំទី ថ្នន កន់ោះកច៏ាបន់ផឋើមធ្លល កន់ៅកនុងសភាពសពឹករសពនដូ់ចធមមាវញិ។ 

* 
- ខញុ ំដតងដតបានដឹងថ្ន សាឡាហា សលុីតឺរនីគឺជាាឆាួតដរ៏កឡិចរកឡុចមាន ក-់ រ ៉នុរបាបន់ហរ ី និងហម៉ឺាយអូនី ខណៈនពល

ដដលពកួនគរបនរជៀតគាន ឆលងកាតផ់លូវរនបៀងដដ៏ណនណ្ដនា់នា់បន់ៅឯចុងនម៉ាងនរៀន នដើមបយីកកាាបរបស់ពកួនគនៅទុក មុននឹង
រសស់រសូបអាហារនពលោៃ ច។ - ប៉ុដនាខញុ ំមនិដដលដឹងថ្ន គាតជ់ាអនកចាបន់ផឋើមអានរឿងាកទ់ងនឹងអនកមានមមជរ័សុទធាល់ដត
នសាះ។ នាះជាឯងឲ្យលុយខញុ ំប៉ុោម នកន៏ដាយ កខ៏ញុ ំមនិនៅចូលកនុងរកុមនោះដដរ។ និយាយាមរតងន់ៅ របសិននបើមកួសិលបហ៊៍ានដត
សាកដាកខ់ញុ ំកនុងរកុមសលុីតឺរនីនមើល៍ ខញុ ំចាស់ជានឹងនវចបនងវចនឡើងរថនភលើងនៅផទះវញិភាល ម... 

ហម៉ឺាយអូនីងកក់ាលយល់រសបាមយ៉ាងនលឿន ប៉ុដនានហរមីនិសឋីអវីនោះនទ។ នពាះរបស់វានទើបដតធ្លល កចុ់ះដល់ដីយ៉ាង
នាមនសសចិតត្។ 

នហរមីនិដដលបានរបាបរ់ ៉នុ និងហម៉ឺាយអូនីថ្ន មកួសិលបពិ៍តជាបានពិចារណ្ដរកដាកវ់ានៅកនុងរកុមសលុីតឺរនីដមននោះនទ។ វា
នៅដតអាចចាបំាន នរបៀបដូចជានទើបដតមសលិមញិអញ្ច ឹង គឺចាបំាននូវសំនឡងដដលនិយាយដាករ់តនចៀករបស់វា នៅនពលដដលវាពាក់
មកួនោះនលើកាលកាលពីឆ្នន នំៅ៖ ឯងអាចនឹងអសាច រយបាន ឯងដឹងនទ វាសុទធដតឋតិនលើឯងជាអនកសនរមចាងំអស់ នហើយសលុីតឺរនី
អាចជយួ ដវកផលូវឲ្យឯងនឆ្នព ះនៅរកភាពមហសាច រយបាន ាងំគាម នមនទិលសងសយ័អវីនឡើយ... 

ប៉ុដនានហរ ី ដដលបានសាឋ បឮ់អំពីកិតាិោមរបស់រកុមសលុីតឺរនីកនុងការបដងវរនវទគូឲ្យនៅជាចិតាអារកករ់ចួនហើយនោះ កប៏ានគិត
កនុងចិតាាងំអស់សងឃមឹ៖ មនិដមនរកុមសលុីតឺរនីនទ! នហើយមកួនោះតបវញិថ្ន៖ អូ! នអើ! របសិននបើឯងចាស់កនុងចិតានៅនហើយ
នោះ...យល់លអ គរួដតនៅរកុមស្ត្ហេីហវីនដរ័ចុះ... 

ខណៈនពលដដលពកួនគនដើរនៅាមហវូងមនុសស ខូលីន រគីវ ីកន៏ដើរកាតមុ់ខពកួនគ។ 
- អីយ៉ា! នហរ!ី 
- សួសឋី ខូលីន- នហរឧីាននឡើងនដាយសវ័យរបវតាិ។ 
- នហរ.ី..នហរ.ី..នកមងរបុសមាន កន់ៅកនុងថ្នន កន់រៀនខញុ ំដតងនិយាយរហូតថ្នឯង... 
ប៉ុដនាខូលីនមានមាឌលអិតនពក មនិអាចទបឈ់នះនឹងរកុមមនុសសដដលរញុវាសំរកុចូលនៅកនុងមហាសាលបាននឡើយ។ ពកួ

នគឮដតវាដរសកថ្ន៖ 
- ជបួគាន នពលនរកាយណ៎្ដ នហរ!ី 
នហើយវាកប៏ាតខ់លួននៅ។ 
- នតើនកមងរបុសនៅកនុងថ្នន កន់រៀនវានិយាយអវីអំពីឯងនៅ?- ហម៉ឺាយអូនីនងឿងឆៃល់។ 
- ថ្នខញុ ំជាាយាទសលុីតឺរនីនទដឹង?- នហររីសដី ឯនពាះរបស់វាហាកធ់្លល ករ់បដហលមយួអីុងនទៀត នពលដដលវារសាបដ់តនឹក

នឃើញដល់ ចាស់សទីន ហវីញ ហលីតឈ ីដដលបានរតន់ជៀសឆ្នៃ យពីវានៅនម៉ាងបរនិភាគអាហារថ្ថៃរតង។់ 
- មនុសសនៅទីននះសអីកន៏ជឿដដរ- រ ៉នុនិយាយដបបនខពើមរនអើម។ 



សំណេរណ ើជញ្ជា ងំ 

110 

ពកួហវូងមនុសសកានដ់តថយចំននួបនាិចមឋងៗ នហើយពកួនគកម៏ានលទធភាពនឹងនឡើងជនណឋើ របោទ បន់ដាយគាម នការលំបាក
នឡើយ។ 

- នតើឯងពិតជាគិតថ្នមានបនទបស់មាៃ តដ់មនដដររកឺអ៏ត?់- រ ៉នុសួរហម៉ឹាយអូនី។ 
- ខញុ ំមនិដឹងនទ- ោងនពាលតប នដាយរជួញចិនញ្ច ើម។ - នោកដាបំល័ដរ័មនិអាចព៉បាលអនករសីណូរសីបាននទ នហើយនរឿង

នោះនធវើឲ្យខញុ ំគិតថ្ន អវីកន៏ដាយដដលបានវាយរបហារមកនលើវានោះ របដហលជាមនិដមន...អឺ...ជាមនុសសនទ។ 
ខណៈដដលោងនិយាយ ពកួនគបានបតន់ៅកដនលងកាចរ់ជុងមយួ នហើយកន៏ឃើញថ្នពកួនគសថិតនៅខ្លងចុងផលូវរនបៀងចំកដនលង

ដដលការវាយរបហារបាននកើតនឡើងដតមឋង។ ពកួនគបញ្ឈបដំ់នណើ រ នហើយសមលងឹនមើល។ កដនលងនកើតនហតុគឺដូចដដលកាលពីយបមុ់ន
អញ្ច ឹង រគានដ់តថ្ន គាម នឆ្នម រងឹតអឹងពយរួបនោា កពីកនា្រកដាកច់នលុះដតប៉ុណោឹ ង នហើយនិងមាននៅអីទំននរមយួដាកប់ញ្ឈរដផអកនឹងជញ្ចា ំង
ដដលបំផុសសារថ្ន “បនទបស់មាៃ តរ់តូវបាននបើកនហើយ”។ 

- នោះនហើយជាកដនលងដដលហវីលចេដតងដតយាមលាត- រ ៉នុនិយាយតិចៗ។ 
ពកួនគសមលងឹនមើលមុខគាន នៅវញិនៅមក។ ផលូវរនបៀងនោះគាម នមនុសសនទ។ 
- មនិអីនទនមើលនៅ នបើរគានដ់តរកនមើលបនាិចនោះ- នហរបីនលឺនឡើង រពមាងំទមាល កក់ាាបរបស់វា រចួលុតជងេងចុ់ះ នហើយវារ

ាមមាា ងថ្នផលូវរនបៀង នដើមបដីតរកនមើលសាល កសាន មអវីមយួ។  
- សាន មនខ្លល ច!- វាឧាននឡើង។ - នមើលននះ...នៅទីននះ... 
- មកនមើលកដនលងននះ!- ហម៉ឺាយអូនីនិយាយ។ - ននះពិតជាគរួឲ្យអស់សំនណើ ចដមន... 
នហរនីងើបឈរនឡើង នហើយនដើរសំនៅនៅកានប់ងអួចនៅជិតសារនលើជញ្ចា ំង។ ហម៉ឺាយអូនីកំពុងដតចងអុលនៅកានក់ញ្ច កប់ងអួច

ដដលនៅនលើនគបងអស់ ជាទីដដលរបដហលជាមានពីងពាងថ្មភកាលកំពុងដតរតរ់តបាញ់នជើងគាន  ជាកដ់សឋងណ្ដស់ វតថុបំនងគឺនដើមបដីត
ឆលងកាតា់មសាន មនរបះតូចមយួ។ សំណ្ដញ់ពីងពាងពណ៌របាកដ់ដ៏វងមយួ កំពុងដតសំយុងចុះមកដូចជាដខសពរួមយួអញ្ច ឹង ហាកដូ់ច
ជាពកួវាាងំអស់គាន សុទធដតនឡើងាមសំណ្ដញ់ាងំរបញាបរ់បញាល់នដើមបនីចញនៅខ្លងនរៅ។ 

- នតើឯងធ្លល បដ់ដលនឃើញពីងពាងនធវើសកមមភាពដូនចាន ះដដររនឺទ?- ហម៉ឺាយអូនីសួរាងំនងឿងឆៃល់។ 
- នទ- នហរតីប។ - ចុះឯងវញិ រ ៉នុ? រ ៉នុ? 
វាសមលងឹនមើលពីនលើសាម របស់វា។ រ ៉នុកំពុងដតឈរនៅខ្លងនរៅយ៉ាងសមសួន នហើយដូចជារបឆ្នងំនឹងសនទុះចិតាកំុរត។់ 
- នតើមាននរឿងអវី?- នហររីសដី។ 
- ខញុ ំ...មនិ...ចូល...ចិតា...ពីងពាង...នទ- រ ៉នុនិយាយាងំតឹងរទូង។ 
- ខញុ ំមនិដដលដឹងនរឿងនោះនឡើយ- ហម៉ឺាយអូនីបនលឺនឡើង រពមាងំសមលងឹនមើលមករ ៉នុនដាយភាញ កន់ផអើល។ - ឯងធ្លល បន់របើរបាស់

ពីងពាងនៅកនុងមុខវជិាា ឱសថរាវរាបសិ់បដងមកនហើយ... 
- ខញុ ំមនិអីនទនពលពកួវាង្កបប់ាតន់ោះ- រ ៉នុនពាល ដដលគាម នសមលងឹនមើលកដនលងណ្ដនទៀតនឡើយនរៅពីបងអួច។ - ខញុ ំមនិចូល

ចិតាការនធវើចលោរបស់ពកួវាដតមឋង... 
ហម៉ឺាយអូនីនសើចកអឹកៗ។ 
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- វាមនិគរួឲ្យអស់សំនណើ ចឯណ្ដ- រ ៉នុឧាននឡើងនដាយមុងឺម៉ាត។់ - របសិននបើឯងរតូវដតដឹងនោះ គឺនៅនពលដដលខញុ ំអាយុ
បានបីឆ្នន  ំ នស្ត្ហវដបាននិមមតិ...និមមតិខ្លល ឃមុតុំកាារបស់ខញុ ំនៅជាពីងពាងកខវកដ់ធំ៏មហមិាមយួកាល នដាយសារដតខញុ ំបាននធវើបាក់
អំនបាសនកមងនលងរបស់គាត.់..ឯងកម៏និចូលចិតាពកួវាដដរ របសិននបើឯងកំពុងដតកានតុ់កាារបស់ឯង នហើយវារសាបដ់តដុះនចញនជើង
នរចើនមកនោះ នហើយ... 

វាឈបនិ់យាយ រពមាងំនធវើជាញ័រខលួនទនរទើក។ ហម៉ឺាយអូនីពិតជាព៉យាមខ្លល ងំណ្ដស់ កនុងការទបខ់លួនកំុនអាយផទុះ
សំនណើ ច។ នដាយទទលួអារមមណ៍ថ្ន យកលអពកួនគគរួដតផាល ស់បឋូររបធ្លនបទ នហរកីនិ៏យាយនឡើងថ្ន៖ 

- មានោចំាទឹំកដដលនៅនលើករមាលដដររនឺទ? នតើទឹកនោះនចញមកពីណ្ដនៅ? រកឺម៏ាននរណ្ដមាន កដុ់សជូតោងកដនលង
ននះ។ 

- វារបដហលជានៅមឋុនំនះឯង- រ ៉នុរសដី នដាយរបមូលសាម រតីរបស់ខលួន រចួនដើរប៉ុោម នជំហានរលំងនៅអីរបស់ហវីលចឌ រពមាងំ
ចងអុល។ - ដូចជាមកដល់រតឹមាវ រននះឯង។ 

វានមងចាប ់ថ្ដាវ រ នធវើអំពីទងដ់ដងនោះ ប៉ុដនារសាបដ់តដកថ្ដនចញវាភាល ម ហាកដូ់ចជាថ្ដរបស់វារតូវរោក។ 
- មានបញ្ចហ អី?- នហរសួីរ។ 
- ចូលមនិបាននទ- រ ៉នុតបវញិយ៉ាងនរគាតរគាត។ - នោះគឺជាបនទបទឹ់កសិសសរសីនទនតើ។ 
- អូ! រ ៉នុ គាម ននរណ្ដមាន កន់ៅកនុងនោះនទ- ហម៉ឺាយអូនីបនលឺនឡើង រពមាងំនរកាកឈរ រចួនដើរសំនៅមក។ - នោះគឺជាកដនលង

របស់ម៉ុននីង មតីថល។ ឆ្នបន់ឡើង ចូលមកនមើលបនាិចនៅ។ 
នហើយនដាយមនិខវល់អំពីផាល កសញ្ចដ  “ហាមនរបើ” បិុនណ្ដណី ោងកន៏បើកាវ រចូលនៅ។ 
វាគឺជាបនទបទឹ់កដអ៏ារកក ់ និងងងឹតសូនយសុងជាទីបំផុតដដលនហរមីនិដដលធ្លល បម់ននជើងចូល។ នៅពីនរកាមកញ្ច កឆ់លុះមុខ

ដដលនរបះដបកដធំ៏មយួ មានកំនទចសនូកទឹកមយួជរួ។ កំរាលនោះមានរជាកំខវក ់ នហើយមានជះនូវពនលឺដគ៏រួឲ្យធុញរានម់យួនចញពី
ដងេតា់នពីរបីនដើមនឆះនសទើរជិតអស់។ ាវ រនឈើសរមាបន់បើកនចញនៅបនទបន់ផសងៗរតូវរបក នហើយនិងមានសាន មឈនូតៗ ចំដនកាវ រ
មយួរតូវពយរួរដណងរនណ្ដងដាចន់ចញពីរតនចៀកមាា ង។ 

ហម៉ឺាយអូនីយកថ្ដខទបម់ាតរ់បស់ោង នហើយនដើរសំនៅនៅបនទបខ់្លងចុងនគ។ នៅនពលដដលោងនៅដល់ ោងកប៏នលឺនឡើង
ថ្ន៖ 

- សួសឋី មតីថល នតើឯងសុខសបាយជានទ? 
នហរ ីនិងរ ៉នុនដើរនៅនមើល។ ម៉ុននីង មតីថលកំពុងដតអដណឋ តពីនលើធុងបងេន ់រពមាងំយករមាមថ្ដរទចង្កា របស់ោង។ 
- ននះគឺជាបនទបទឹ់កសិសសរសី- ោងនិយាយ សមលងឹនមើលរ ៉នុ និងនហរនីដាយសងសយ័។ - ពកួនគមនិដមនជារសីឯណ្ដ។ 
- នទ- ហម៉ឺាយអូនីយល់រសបាម។ - ខញុ ំរគានដ់តចងប់ង្កហ ញរបាបព់កួនគថ្ននតើ...អឺ...កដនលងននះសាអ តប៉ុណ្ដោ ដដរ។ 
ោងបកថ់្ដយ៉ាងរសពិចរសពិលនៅកានក់ញ្ច កគ់រគិចដច៏ាស់មយួ នហើយនិងនៅករមាលសុទធដតភករ់ជា។ំ 
- សួរោងនៅនមើល ថ្នមានបាននឃើញអវីដដរអត-់ នហរនីធវើមាតន់អចអូចដាកហ់ម៉ឺាយអូនី។ 
- នហតុអវីបានជាឯងខសបឹនខសៀវគាន អញ្ច ឹង?- មតីថលរសដី នដាយសមលងឹនមើលវាមនិដាកដ់ភនក។ 
- គាម នអីនទ- នហរនិីយាយយ៉ាងរសួរាន។់ - ពកួនយើងចងសួ់រថ្ន... 
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- ខញុ ំបនឲ់្យដតឈបម់ានមនុសសនិយាយពីនរកាយខនងខញុ ំនទ!- មតីថលឧាននឡើង នដាយសំនឡងឈលក់ៗ ាងំទឹកដភនកទឹក
សំនបារ។ - ខញុ ំមានអារមមណ៍ ឯងដឹងនទ នាះបីជាខញុ ំសាល បន់ៅនហើយកឋី... 

- មតីថល គាម ននរណ្ដមាន កច់ងន់ធវើ ទុកាបុកនមនញឯងនោះនទ- ហម៉ឺាយអូនីនិយាយ។ - នហររីគានដ់ត... 
- គាម ននរណ្ដមាន កច់ងន់ធវើទុកាបុកនមនញខញុ ំ! នៅឌឺដងខញុ ំនទៀត!- មតីថលយយ៉ំាងរគលួច។ - ជីវតិរបស់ខញុ ំគាម នអវីនរៅពីទុកានវទោ

នៅកដនលងននះនោះនទ នហើយឥឡូវមានមនុសសមករកុគនួរខំ្លននខ្លម ចខញុ ំនទៀត! 
- ពកួនយើងចងសួ់រឯងថ្ន នតើឯងមានបាននឃើញអវីម៉ង៉គរួឲ្យអស់សំនណើ ចដដររនឺទ ោនពលថមីៗននះ- ហម៉ឺាយអូនីបនលឺនឡើង

យ៉ាងរហ័ស។ - ពីនរពាះថ្ន មានឆ្នម មយួកាលរតូវបាននគវាយរបហារនៅចំពីនរៅាវ រខ្លងមុខបនទបទឹ់ករបស់ឯងដតមឋង នៅយប់
បុណយហាឡូវនី។ 

- នតើឯងមានបាននឃើញនរណ្ដមាន កន់ៅជិតៗននះដដររនឺទកនុងយបន់ោះ?- នហរនីចាទសួរ។ 
- ខញុ ំមនិបានចាបអ់ារមមណ៍ផង- មតីថលតបយ៉ាងរនំភើប។ - ភវីបាននធវើឲ្យខញុ ំនកើតទុកាជាខ្លល ងំ ឯខញុ ំកម៏កទីននះ នហើយព៉យាម

សមាល បខ់លួនឯង។ បោទ បម់ក ជាការពិតណ្ដស់ ខញុ ំកនឹ៏កនឃើញថ្នខញុ ំ...ថ្នខញុ ំ... 
- សាល បរ់ចួនៅនហើយ- រ ៉នុជយួ និយាយបដនថម។ 
មតីថលយបយ៉់ាងខសកឹខសលួដបបនសាកសនរងង នហើយកន៏ហាះនឡើងនៅនលើនវហាស៍ បតម់កវញិ រចួដាដូំងកាលចុះនរកាម

សំនៅនៅកនុងបងេន ់នធវើឲ្យខ្លច យទឹករបឡាកន់ពញខលួនពកួនគ និងរោយខលួនបាតន់ៅ។ ប៉ុដនាាមរយៈទិសថ្នសនមលងយខំសកឹខសលួតិចៗ
របស់ោង ោងបានមកសាន កក់ដនលងណ្ដមយួកនុងបនទបទឹ់ក។ 

នហរ ីនិងរ ៉នុនរកាកឈរនឡើងនដាយរចហមាតធ់លុង ប៉ុដនាហម៉ឺាយអូនីរគានដ់តញាកស់ាម ដបបននឿយណ្ដយ នហើយនិយាយថ្ន៖ 
- និយាយាមរតងន់ៅ ចំនពាះមតីថលប៉ុណោឹ ងគរួឲ្យរកីរាយណ្ដស់នៅនហើយ...នាះនៅនយើង។ 
នហរនីទើបដតបិទាវ រកដនលងដដលមតីថលយខំសកឹខសលួ រសាបដ់តមានសំនលងដខ៏្លល ងំមយួបានបនលឺនឡើង នធវើឲ្យពកួនគាងំបី

ោកន់ោតកនញ្េ ងដតមឋង។ 
- រ ៉នុ! 
នពឿរសីុ វសីលី ឈរឆាឹងនៅកាលជនណឋើ រ ផាល ករបធ្លនសិសសបនញ្ច ញពនលឺភលនឺផលក ពរ្មាងំមានទឹកមុខតកស់លុតាងំរសុង។ 
- នោះគឺជាបនទបទឹ់កសិសសរសីណ៎្ដ!- គាតនិ់យាយាងំដងហក។់ - នតើឯងកំពុង..? 
- រគានដ់តនដើរនមើលជំុវញិហនឹងនទនតើ- រ ៉នុញាកស់ាម ។ - គឺរកនមើលភស័ាុាង បងដឹងនទ... 
នពឿរសីុនឡើងមុខរកហមកនុងឫកពាមយួ ដដលនធវើឲ្យនហរនឹីកនឃើញដល់អនករសីវសីលី។ 
- នចញ...ពី...ទី...ននះ...ភាល ម- នពឿរសីុឧាននឡើង រពមាងំនបាះជំហានដវងៗសំនៅមករកពកួនគ នហើយចាបន់ផឋើមនកៀរពកួនគ

នៅាម នដាយទះពកួនគភលបឹៗនឹងថ្ដរបស់គាត។់ - នតើឯងមនិខវល់ថ្ននគនមើលមកយ៉ាងនមច៉នទរ?ឺ ដបរជាមកទីននះ ខណៈនពលដដល
អនករាល់គាន នៅញុាំអាហារនពលោៃ ច... 

- នហតុអវីបានជាពកួនយើងមនិគរួមកទីននះ?- រ ៉នុបនលឺនឡើងាងំនៅឋ រកហាយ រពមាងំឈបន់ដើរ នហើយសមលកម់កនពឿរសីុ។ - 
សាឋ បណ៎់្ដ ពកួនយើងមនិដដលបះ៉ឆ្នម នោះនទ! 
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- នោះនហើយគឺជាអវីដដលខញុ ំបានរបាបជី់ននី- នពឿរសីុតបវញិយ៉ាងមុងឺម៉ាត។់ - ប៉ុដនាោងហាកដូ់ចជានៅដតគិតថ្ន ឯងនឹងរតូវ
នគបនណឋ ញនចញពីសាោ ខញុ ំមនិដដលនឃើញោងនកើតទុកាយ៉ាងដូនចនះនទ នឃើញដតយរំហូត ឯងគរួដតគិតដល់ោងខលះផង រាល់សិសស
ឆ្នន ទីំមយួាងំអស់សុទធដតរនំជើបរជំលួចិតាហសួនហតុនដាយសារដតនរឿងននះ... 

- បងនទដដលមនិខវល់ពីជីននីនោះ- រ ៉នុនពាល ដដលរតនចៀករបស់វានឡើងរកហមនងឿង។ - បងរគានដ់តរពួយបារមភខ្លល ចខញុ ំនធវើ
ឲ្យបងដលងបាននធវើជារបធ្លនសិសសដតប៉ុនណ្ដោ ះ... 

- ដករបាពិំនទុពីរកុមស្ត្ហេីហវីនដរ័!- នពឿរសីុឧាននឡើងយ៉ាងកំបុតកំបុយ នដាយយកថ្ដទបផ់ាល ករបធ្លនសិសសរបស់គាត។់ - 
នហើយខញុ ំសងឃមឹថ្ន ឯងនឹងទទលួបាននមនរៀនមយួ! មនិរតូវនធវើអានរឿងនសុើបអនងាតសអីនគនោះនទៀតនទ នបើមនិអញ្ច ឹងបងនឹងសរនសរ
សំបុរតរបាបម៉់ាកន់ហើយ! 

នហើយគាតក់ន៏បាះជំហានដវងៗនចញនៅ រឯីដផនកខ្លងនរកាយករបស់គាតក់ន៏ឡើងរកហមដូចជារតនចៀករ ៉នុដដរ។ 

* 
នហរ ីរ ៉នុ និង ហម៉ឺាយអូនី នរជើសនរ ើសអងេុយនៅអីណ្ដ ដដលនៅឆ្នៃ យាមដដលអាចនធវើនៅបានពីនពឿរសីុនៅកនុងសហសាល 

ោយបន់ោះ។ រ ៉នុនៅដតមានអារមមណ៍មនិលអ នហើយនចះដតនធវើឲ្យរបឡាកន់លើរកដាសកិចចការផទះមុខវជិាា នវទមនារបស់វារហូត។ នៅ
នពលដដលវានមងយកចងាឹះាងំមនិដឹងខលួននដើមបជំីរះសាន មរបឡាកន់ចញ វាដបរជាបនញ្េ ះរកដាសដសបកនចៀមនោះនៅវញិ។ នដាយ
ហុយដផសងដូចជារកដាសកិចចការផទះរបស់វាដដរ រ ៉នុកា៏ញ នសៀវនៅសឋីអំពីមនាអាគមសរមាបថ់្នន កដំ់បូងកំរតិពីរ បិទោនសូ់រផាងំ។ 
ដដលនធវើឲ្យនហរភីាញ កន់ផអើលនោះគឺថ្ន ហម៉ឺាយអូនីនៅដតបនារសាវរជាវនរឿងកឋីនោះដដដល។ 

- នតើអាចជានរណ្ដមាន កន់ៅ?- ោងបនលឺនឡើងនដាយសាៃ ត់ៗ  ហាកដូ់ចជាកំពុងដតបនានូវការសនទោដដលពកួនគនទើបដតបាន
បងានឡើងអំបាញ់មញិអញ្ច ឹង។ - នតើនរណ្ដនៅដដលចងប់ោល ច ជនអនវទ និង ជនដដលមាននដើមកំនណើ តពីពកួនោកិយាងំអស់ឲ្យ
នចញពីសាោហុកវ៉ាតនោះ? 

- សាកគិតនៅនមើល- រ ៉នុនពាលនធវើពុតជាមនិដឹង។ - នតើនយើងសាេ ល់នរណ្ដនគដដលគិតថ្ន ជនដដលមាននដើមកំនណើ តពីពកួ
នោកិយ គឺជាមនុសសនថ្នកាបនោះ? 

វាសមលងឹនមើលហម៉ឺាយអូនី។ ហម៉ឺាយអូនីសមលងឹនមើលមកវាវញិ ដបបមនិឯកភាពាម។ 
- របសិននបើឯងកំពុងដតនិយាយអំពីនមលហវ័យនោះ... 
- ជាការពិតនហើយ!- រ ៉នុឧាននឡើង។ - ឯងកស៏ាឋ បឮ់វានិយាយដដរ... “ពកួឯងនឹងជាអនកបោទ បន់ហើយ អាពកួមម

កខវក!់”...យ៉ាងនមច៉ ឯងរគានដ់តសមលងឹនមើលមុខដូចកណឋុ រដគ៏រមករ់បស់វានៅ កដឹ៏ងថ្នគឺជាវាដដរ... 
- នមលហវ័យ ជាាយាទសលុីតឺរនីរ?ឺ- ហម៉ឺាយអូនីនិយាយាងំសងសយ័។ 
- នមើលនៅរគួសាររបស់វានមើល៍- នហររីសដី រពមាងំបិទនសៀវនៅរបស់វាដដរ។ - មឋុគំាន នគហនឹងសុទធដតនៅកនុងរកុមសលុីតឺរនីាងំ

អស់។ វាដតងដតអតួអាងជានិចចអំពីនរឿងននះ។ នហងស៊យ ពកួនគអាចជាកូននៅជំោនន់រកាយរបស់សលុីតឺរនីដមនហនឹង។ រគានដ់តឪពុក
របស់វាកអ៏ារកកល់មមរគបរ់គាននឹ់ងអាចបញ្ចច កប់ាននៅនហើយ។ 

- ពកួនគអាចនឹងមានកូននសាចាកចូ់លនៅកនុងបនទបស់មាៃ តជ់ានរចើនសតវតសមកនហើយ!- រ ៉នុបនលឺនឡើង។ - របគល់តៗគាន មក 
ពីឪពុកនៅកូន... 
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- អឺ- ហម៉ឺាយអូនីរសដីយ៉ាងរបុងរបយត័ន។ - ខញុ ំគិតថ្ន វាអាចនៅរចួដដរ... 
- ប៉ុដនានយើងមានភស័ាុាងអវីបញ្ចា កន់ៅ?- នហរសួីរាងំងងឹតងងុល។ 
- របដហលជាមានវធីិមយួ- ហម៉ឺាយអូនីតបយ៉ាងយតឺៗ នដាយទមាល កស់នមលងរបស់ោងឲ្យនៅនខាយដដដល រពមាងំ

សមលងឹនមើលមយួឆ្នវ ចជំុ់វញិបនទបន់ោះ ដរកងនោរបទះនឃើញនពឿរសីុមកជិត។ - ជាការពិតណ្ដស់ វាគឺជាការលំបាកមយួ។ នហើយ
មាននរគាះថ្នន កន់ទៀតផង ពិតជាមាននរគាះថ្នន កខ់្លល ងំណ្ដស់។ នបើាមខញុ ំរពឹំងទុក ពកួនយើងរបដហលជារតូវនធវើបំពានវនិយ័សាោ
របដហលជាហាសិបឯនណ្ដះ... 

- របដហលជាមយួដខនរកាយ កាលណ្ដឯងមានអារមមណ៍ចងព់នយល់ ចារំបាបព់កួនយើងឲ្យបានដឹង ដមននទ?- រ ៉នុនិយាយ
យ៉ាងម៉នួ៉៉។ 

- មនិអីនទ- ហម៉ឺាយអូនីនពាលយ៉ាងនសាះកនរកាះ។ - អវីដដលពកួនយើងរតូវនធវើគឺរតូវចូលនៅខ្លងកនុងសហសាលរកុមសលុីតឺរនី
ឲ្្យបាន នហើយសាកសួរនមលហវ័យនូវសំណួរពីរបី ដតនធវើយ៉ាងនមច៉កំុឲ្យវាដឹងថ្នជាពកួនយើង។ 

- ប៉ុដនានរឿងនោះមនិអាចនៅរចួនទ- នហរបីនលឺនឡើង ខណៈនពលដដលរ ៉នុអស់សំនណើ ច។ 
- នទ វាមនិដមនថ្នមនិបាននោះនទ- ហម៉ឺាយអូនីតប។ - អវីាងំអស់ដដលពកួនយើងរតូវការគឺទឹកថ្នន បំំដលងកាយខលះៗ ដត

ប៉ុណោឹ ងរគបរ់គានន់ហើយ។ 
- សអីនគ?- រ ៉នុ និងនហរបីនលឺនឡើងរពមៗគាន ។ 
- នសនពបានបញ្ចា កអំ់ពីវាកនុងថ្នន កន់រៀនកាលពីពីរបីសបាឋ ហ៍មុន... 
- នតើឯងគិតថ្នពកួនយើងមនិអាចនធវើឱសថដដលលអរបនសើរជាជាងសាឋ បា់មនសនពនទរ?ឺ- រ ៉នុរអ៊ូរាតិំចៗ។ 
- ឱសថនោះអាចបំដលងខលួនពកួឯងនៅជាអនកនផសងនទៀត។ សាកគិតនៅនមើល! ពកួនយើងអាចបំដបលងខលួននៅជាសិសស

សលុីតឺរនីបីោក។់ គាម ននរណ្ដនឹងដឹងថ្នជាពកួនយើងនោះនទ។ នមលហវ័យរបដហលជានឹងរបាបន់យើងនូវនរឿងខលះៗនហើយ។ ឥឡូវននះ 
របដហលជាវាកំពុងដតអតួអំពីនរឿងននះនហើយ របសិននបើពកួនយើងអាចបានសាឋ បឮ់វានិយាយនោះ ជារបនយាជនល៍អមយួ។ 

- អារបស់បំដលងកាយសអីនគននះសាឋ បន់មើលនៅដូចជាមនិរសួលរតនចៀកនសាះ- រ ៉នុរសដីនដាយចងចិនញ្ច ើម។ - យ៉ាងនមច៉នៅ 
របសិននបើពកួនយើងរតូវកាល យនៅជាសិសសរកុមសលុីតឺរនីបីោករ់ហូតនោះ? 

- វានឹងអស់របសិទធិភាពនហើយ បោទ បពី់មយួរយៈនពល- ហម៉ឺាយអូនីនិយាយ រពមាងំបកថ់្ដរបស់ោងនអាយរ ៉នុឈបរ់អ៊ូ
ាងំអតរ់ាមំនិបាន។ - ប៉ុដនាការនៅយកថ្នន រំបនភទននះពិតជាពិបាកខ្លល ងំណ្ដស់។ នសនពនិយាយថ្ន វាមាននៅកនុងនសៀវនៅចំណង
នជើងថ្ន ឱសថមានសកាឋ នុភាពបំផុត នហើយវារតូវនគទុកនៅកនុងដផនកហាមឃាតថ់្នបណ្ដោ ល័យ។ 

មានដតវធីិមយួគតន់ដើមបអីាចយកនសៀវនៅនចញពីដផនកហាមឃាតប់ាន៖ អនករតូវដតមានសំបុរតអនុញ្ចដ តចុះហតថនលខ្ល
នដាយរគូមាន កន់ទើបបាន។  

- ដូចជារកនឹកមនិនឃើញពីមូលនហតុដដលតំរវូឲ្យចងប់ាននសៀវនៅនោះាល់ដតនសាះ- រ ៉នុរសដី - របសិននបើពកួនយើងមនិរតូវ
នៅសាកលបងបនងាើតឱសថអវីផង។ 

- ខញុ ំគិតថ្ន- ហម៉ឺាយអូនីបនលឺនឡើង - របសិននបើពកួនយើងនិយាយនធវើដូចជាពកួនយើងចាបអ់ារមមណ៍ចំនពាះរទឹសឋីបទននះនៅ 
របដហលជាពកួនយើងនឹងមានឱកាស... 
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- អូ! ពុនាធ នហអើយ! គាម នរគូណ្ដនឹងចាកន់បាកលបចិកំបិុកកំប៉ុកហនឹងនទ- រ ៉នុនិយាយ។ - នសៀវនៅាងំនោះចាស់ជារកាស់
ណ្ដស់នហើយ... 



116 

 

វគ្គ X 

 

បាល់បាា ត់ជឺរកំណាច 

តាងំពីមានររឿងរេតុដគ៏រួឲ្យភយ័ខ្លល ចននពកួររមញគង្វវ លមក សាស្ត្សាា ចារយ ឡកហ់ាត មនិបានយកសតវដដលមានជីវតិមក
កនុងថ្នន ករ់រៀនរទៀតរទ។ ជំនសួមកវញិ គាតប់ានអានអតថបទរចញពីរសៀវរៅរបស់គាតរ់ៅកានព់កួរគ រេើយរពលខ្លះបានបរចចញ
សកមមភាពដដលបានរកើតរឡើងរោះមាងរទៀតផង។ ជាធមមតា គាតដ់តងដតពឹងឲ្យរេរជីយួ គាតក់នុងររៀបចំរឡើងវញិទាងំរនះ។ 
រេូតមកដល់ឥឡូវរនះ រេររីតូវបានបងខំឲ្យរដើរតជួាអនកភូម ិ រតងសីុ់វ៉៉រនៀ ដស៏ាមចដមាន កដ់ដលឡកហ់ាតបានជយួ សរស្ត្ង្វគ ះពី
បណ្ដឋ សាបប៉៉ាចប់រ៉ប៉ាច ជនួរដើរតជួាបិសាចទឹកកកកាលរតជាក ់ជនួជារាយជចជកឈ់ាម ដដលមនិអាចសីុអវីបានទាងំអស់ រលើក
ដលងដតបដនល តាងំពីឡកហ់ាតបានរបរៅរចួមក។ 

រេររីតូវបានទាញរៅខ្លងមុខ្មរិតរមួថ្នន កភ់ាល ម កនុងរពលររៀនរមររៀនមុខ្វជិាជ  ការារនឹងមនាអាគមងងឹត បោា ប។់ រពល
រនះវ៉រតូវសដមាងរធវើជាមនុសសចចក។ រនះមកពីវ៉គាម នរេតុផលលអណ្ដមយួរដើមបរីធវើឲ្យ ឡកហ់ាត សបាយចិតា កំុអីវ៉កម៏និមករធវើ
អចច ឹងដដរ។ 

- សរមលងលូដឮ៏រេើយចាស់ណ៎្ដ រេរ.ី..េនឹងរេើយ... រេើយបោា បម់ក ខ្ញុ ំកស៏ស្ត្ងគប.់.. អរចច ះ...រចួផឋួលវ៉រៅរលើ
ករមាលឥដឌ...ចុងររកាយ... ខ្ញុ ំចាបវ់៉ជាបរ់ោយររបើនដមាខ ង... រេើយខ្ញុ ំភជងច់ងកឹះរវទមនាចំករបស់វ៉រោយនដមាខ ងរទៀត... បោា បម់ក ខ្ញុ ំ
ករ៏បមូលកមាល ងំរបស់ខ្ញុ ំដដលរៅសល់ទាងំប៉ុោម ន រេើយសូរតបាលី េូម៉ូេវុស ដអ៏សាច រយ បំដលងចចកជារបូរាង មនុសសវញិ  ... វ៉
បានបរចចញនូវសរមលងថងូរគរួឲ្យអាណិតអាសូរមយួ... បនារទៀត រេរ.ី.. ខ្ពស់ជាងរោះរទៀត... លអ... ររាមសតវរលាយបាតរ់េើយ... 
ចងកូមរញួខ្លីរេើយ... រេើយវ៉កប៏ានកាល យជាបុរសមាន ករ់ពញរលញ។ ជាររឿងតូចតាច ប៉ុដនាមានផលលអ... រេើយអនកភូមរិផសងរទៀត
នឹងចងចាខំ្ញុ ំ ជាវរីបុរសដដលបានជយួ រោះដលងពកួរគរចញពីភាពភយ័ខ្លល ចជាររៀងរាល់ដខ្ រោយសារការវ៉យរបហាររបស់មនុសស
ចចក។ 

កណាឹ ងបានររាទរ៍ឡើង រេើយឡកហ់ាតររកាកឈររឡើង។ 
- កិចចការផាះ៖ ដតងកំណ្ដពយមយួអំពីជយ័ជំនះរបស់ខ្ញុ ំរៅរលើមនុសសចចក វ៉៉ហាគ  វ៉៉ហាគ ! ចាបច់មលងននរសៀវរៅរវទមនាខ្ញុ ំ 

ដដលមានចុះេតថរលខ្ល នឹងរបគល់ជូនដល់អនកដតងបានលអជាងរគ! 
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សិសសរៅកនុងថ្នន កច់ាបរ់ផាើមចាករចញ។ រេរបីានរតឡបរ់ៅខ្លងររកាយបនាប ់ ដដលរ ៉នុ និងេម៉ឺាយអូនីកំពុងរងច់ារំៅទី
រោះ។ 

- រតើរេើយឬរៅ?- រេរសីឋីតិចៗ។ 
- ចាអំនកទាងំអស់គាន រៅអស់សិន។- េម៉ឺាយអូនីរសដីរោយមុងឹម៉ាត។់ - រតាះរៅ... 

ោងបានចូលរៅជិតតុរបស់ឡកហ់ាត រកោសមយួសនលឹកកាា បយ៉់៉ងដណនរៅកនុងនដរបស់ោង រេរ ី និងរ ៉នុរៅសាា ំនដខ្លងររកាយ
ោង។ 

- អឺ... សាស្ត្សាា ចារយឡកហ់ាត?- េម៉ឺាយអូនីនិយ៉យជាប់ៗ ។ - ខ្ញុ ំចង.់.. យករសៀវរៅរនះរចញពីបណ្ដា ល័យ។ រគានដ់ត
អានពីសាវតារប៉ុរណ្ដា ះ។- ោងបានយកសនលឹករកោសរចញមក នដរបស់ោងញ័រតិចៗ។ - ប៉ុដនារបស់រនះគឺ វ៉រៅកនុងដផនកហាម
ឃាតរ់បស់បណ្ដា ល័យ ដូរចនះ ខ្ញុ ំរតូវការសាស្ត្សាា ចារយមាន កចុ់ះេតថរលខ្លរដើមបយីកវ៉បាន... ខ្ញុ ំរបាកដថ្ន វ៉នឹងអាចជយួ ខ្ញុ ំឲ្យយល់ពីអវី
ដដលរលាកនិយ៉យរៅកនុងរសៀវរៅ ការរធវើដរំណើ រជាមយួដរបត អំពីពិសដដលមានឥទធិពលយតឺៗ... 

- អ៎ា! ការរធវើដរំណើ រជាមយួដរបត!- ឡកហ់ាតនិយ៉យ រពមទាងំយករកោសពីនដោង រេើយញញឹមយ៉៉ងពរាយោក់
ោង។ របដេលជារសៀវរៅដដលខ្ញុ ំរពញចិតាជាងរគរេើយ។ ឯងចូលចិតាវ៉ដមនរទ? 

-អូ! ដមនរេើយ- េម៉ឺាយអូនីនិយ៉យទាងំររតករតអាល។ - វធីិដដលរលាករគូោកអ់ោា កអ់ាមយួចុងររកាយ នឹងរបោប់
តរមងដតរោះ... 

- ដមនរេើយ ខ្ញុ ំរជឿថ្នគាម ននរណ្ដមាន កនឹ់ងរបកានខ់្ញុ ំ ដដលរគានដ់តជយួ សិសសដរ៏ឆនើមរបចាឆំ្នន រំបស់ខ្ញុ ំបនាិចបនាួចរោះរទ- 
ឡកហ់ាតរសដីយ៉៉ងកករ់តា  រចួគាតប់ានទាញរចញនូវប៉ាកកាសាល បរកាង កដធំ៏មយួ។ - ដមនរេើយ ពិតជាសាអ តណ្ដស់ មនិថ្នអចច ឹង
?- គាតនិ់យ៉យ រោយយល់រចឡំពីទឹកមុខ្ករ្េមរឆះរបស់រ ៉នុ។ -  ជាធមមតាខ្ញុ ំទុកសាល បប៉ាកការនះសរមាបដ់តចុះេតថរលខ្លរលើ
រសៀវរៅប៉ុរណ្ដា ះ។ 

គាតប់ានគូសវ៉សនូវេតថរលខ្លដធំ៏រាងមូលៗ រៅរលើរកោស រេើយេុចវ៉រៅឲ្យេម៉ឺាយអូនីវញិ។ 
- និយ៉យអចច ឹង រេរ-ី ឡកហ់ាតបនលឺរឡើង រពលដដលេម៉ឺាយអូនីបតរ់កោសទាងំឆគង រចួោករ់ៅកនុងកាតាបរបស់ោង។ 

- ដសអកជាការរបកតួកីឡាេវីដឌីចឆរដូវកាលថមីរេើយ ខ្ញុ ំនិយ៉យរតូវរទ? ស្ត្េគីេវីនដរ័របកតួជាមយួសលុីតឺរនី ដមនរទ? ខ្ញុ ំឮថ្ន ឯងគឺជា
សមាជិករកុមដសំ៏ខ្លនម់ាន ក។់ ខ្ញុ ំធ្លល បជ់ាកីឡាកររដញចាបប់ាល់មាន កដ់ដរ។ ខ្ញុ ំរតូវបានរគអរចជ ើញរអាយរៅេវឹកេវឺនសរមាបរ់កុម
ជររមើសជាតិ ប៉ុដនាខ្ញុ ំចងបូ់ជាជីវតិរបស់ខ្ញុ ំរៅដល់ការកំចាតអ់ាគមងងឹតជាង។ ប៉ុដនា របសិនរបើឯងមានអារមមណ៍រតូវការការេវឹកហាត់
ឯកជនបនាិចបនាួចរោះ មនិបាចខ់្លល ចចិតារថលើមខ្ញុ ំរទ។ ខ្ញុ ំរកីរាយជានិចចកនុងការរផារជំោញរបស់ខ្ញុ ំរៅឲ្យកីឡាករខ្វះសមតថភាព... 

រេរបីនលឺសរមលងសអកសាអ មយួរៅកនុងបំពងក់ រេើយករ៏បញាបរ់ចញរៅបោា បពី់រ ៉នុ និងេម៉ឺាយអូនី។ 
- ខ្ញុ ំសឹងដតមនិរជឿរឡើយ- វ៉និយ៉យ រពលដដលពកួរគទាងំបីោកពិ់និតយរមើលេតថរលខ្លរៅរលើរកោស។ - សូមបដីត

រសៀវរៅដដលរយើងរសនើសំុចងប់ានរោះ កគ៏ាតម់និខ្ចីរករឡកដភនករមើលផង។ 
- រោះករ៏រាះដតគាតគឺ់ជាមនុសសដដលគាម នខ្រួកាល- រ ៉នុបញ្ជជ ក។់ - ប៉ុដនានរណ្ដរៅខ្វល់រៅ រយើងបានអវីដដលរយើងចង់

បានរេើយរតើ។ 
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- គាតម់និដមនជាមនុសសគាម នខ្រួកាលរទ- េម៉ឺាយអូនីរបដកករោយសរមលងខ្លល ងំៗ រពលដដលពកួរគរតប់ានាកក់ណ្ដា ល
ផលូវរៅកានប់ណ្ដា ល័យ។ 

-  ឯងនិយ៉យការារគាត ់មកពីគាតប់ានសររសើរឯងថ្នជាសិសស្រឆនើមរបចាឆំ្នន េំនឹងអហី... 
ពកួរគបានបនថយសរមលងនិយ៉យ រពលដដលពកួរគចូលមកដល់បណ្ដា ល័យដស៏ាង តឈ់ងឹ។ 

អនករសីភនី ជាបណ្ដា រកស មានរបូរាងសគម ជាស្ត្សាីមាន កដ់ដលឆ្នបខឹ់្ង រាងគាតរ់មើលរៅដូចជាសតវតាម តខ្វះចំណីសីុមយួកាលអីុចឹង។ 
- រសៀវរៅឱសថមានអានុភាពខ្លល ងំកាល បំផុត?- គាតប់ាននិយ៉យជាប់ៗ មាតរ់ោយមនាិលសងសយ័ និងកំពុងពាយ៉មទាញ

រកោសរចញពីនដេម៉ឺាយអូនី ប៉ុដនាេម៉ឺាយអូនីពំុរពមដលងរឡើយ។ 
- ខ្ញុ ំសំុរការកោសរនះទុក បានរទ- ោងនិយ៉យទាងំដកដរងហើមមនិរសមើគាន ។ 
- ពុរទាធ ! រអាយគាតរ់ៅ!- រ ៉នុឧទានរឡើង រពមទាងំទាញនដោងរចញ រចួេុចរកោសរៅរអាយអនករសីភនី។ - ចាពំកួរយើង

សំុេតថរលខ្លរបស់គាតម់យួរទៀតឲ្យឯង។ ឯងចងប់ានប៉ុោម ន កគ៏ាតរ់ពមចុះឲ្យដដរ។ 
អនករសីភនី រលើករកោសរោះរឡើងោកចំ់ពនលឺនថង ខ្លល ចដរកងមានការដកលងបនលំ ប៉ុដនាវ៉មនិអីរទ។ គាតប់ានរដើររចញរៅកនុង

ចំរោមរធនើរខ្ពស់ៗ រេើយពីរបីោទីររកាយមក គាតក់ប៏ានរតឡបម់កវញិ  ជាមយួនឹងរសៀវរៅដធំ៏មយួកាលរៅនឹងនដដដលរមើលរៅ
ដូចជាដុះផសតិផង។ េម៉ឺាយអូនី បានោករ់សៀវរៅរោះរោយរបុងរបយត័នរៅកនុងកាតាបរបស់ោង រេើយពកួរគកច៏ាករចញរៅ 
រោយពាយ៉មមនិរដើររលឿនរពក ដរកងរលារគសងសយ័។ 

របាោំទីររកាយមក ពកួរគបានចូលមកដល់បនាបទឹ់កខូ្ចររបើមនិរកើត របស់ ម៉ុននីង មតីថល មត្ងរទៀត។ េម៉ឺាយអូនី
បានរបឆ្នងំនឹងការជំទាស់របស់រ ៉នុ រោយចងអុលបង្វហ ញថ្ន វ៉គឺជាកដនលងចុងររកាយរេើយ ដដលពកួអនកជានឹងរៅរបសិនរបើរតូវការ
ទីសមាង ត ់ដូចរនះពកួរគមានភាពឯកជនរពញរលញ។ ម៉ុននីង មតីថល កំពុងយឮំៗរៅកនុងបនាបតូ់ចរបស់ោង ប៉ុដនាពកួរគមនិរវល់
រឡើយ។ 

េម៉ឺាយអូនីបានរបើករសៀវរៅ ឱសថមានអានុភាពខ្លល ងំកាល បំផុត រោយរបុងរបយត័ន រេើយពកួរគទាងំបីោកប់ានបោា ប
ខ្លួនចុះរមើលរលើទំពរ័ដដលមានសាន មអុជដក៏ខ្វក។់ រគានដ់តរករឡករមើលកដឹ៏ងថ្ន រេតុអវីបានជារគោករ់សៀវរៅរនះកនុងដផនកហាម
ឃាតដ់ដរ។ ទឹកថ្នន រំវទមនាខ្លះមានឥទធិពលគរួឲ្យរខ្ពើមររអើម ដដលនឹកសាម នមនិដល់ រេើយមានរបូភាពដគ៏រួឲ្យរពឺសមបរុមយួចំននួ រពម
ទាងំបដនថមនូវរបូបុរសមាន ក ់ដដលរមើលរៅដូចជារបូរាងរតូវបានផ្លល ស់បឋូរ ររគឿងកនុងរចញមកររត ររតចូលរៅកនុង មានទាងំរបូរមធមប់
មាន កកំ់ពុងដុះនដជាររចើនគូបដនថមរទៀតរចញពីកាលរបស់គាត។់ 

- គឺរនះរេើយ- េម៉ឺាយអូនីបនលឺរឡើងរោយកាីររំភើប រពលោងរករ ើញទំពរ័ដដលមានចំណងរជើងថ្ន ទឹកថ្នន បំំដលងកាយ។ 
ទំពរ័រោះរតូវបានរចោរោយរបូគំនូរមនុសសជាររចើន ដដលកំពុងដរបរបូរៅជាមនុសសរផសងរទៀតបានាកក់ណ្ដា ល។ រេរសីងឃមឹ
យ៉៉ងរសាម ះរតងថ់្ន វចិិរតកររគាន់ដតរសរមើរសនមគូរទឹកមុខ្ឈចឺាបដ់លំ៏បាកលំបិនរបស់ពកួរគដតប៉ុរណ្ដា ះ។ 

- រនះជាទឹកថ្នន រំវទមនាដស៏មុគសាម ញជាងរគបំផុត ដដលខ្ញុ ំបានជបួរបទះ- េម៉ឺាយអូនីនិយ៉យ រពលពកួរគរតួតពិនិតយរមើល
ររគឿងផស។ំ - រយុសាល បជរ រឈលើង រមម ដរបរបូ និង រមម ពក- ោងនិយ៉យខ្សបឹៗ រោយកំពុងអូសរមាមនដរបស់ោងចុះបចជ ីតាម
រឈាម ះររគឿងផស។ំ - លអ ររគឿងផសទំាងំរនះង្វយរសួលរករទ សុទធដតមានរៅកនុងទូោកអី់វ៉៉នរ់បស់សិសស រយើងអាចរកបាន។ អូ! រមើល
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រនះ ដសនងកិនជារមៅរបស់រសះដសនងពីរ... មនិដឹងជារតូវរៅរកកដនលងណ្ដរោះរទ... បំដណកដសបកតូចៗនន សតវប៊ូមដសលង... អាេនឹង
កម៏និង្វយរកដដរ... រេើយនិងបំដនកបនាិចបនាួចននមនុសសដដលរយើងចងដ់របរបូរៅជា។ 

- ខ្ញុ ំសាឋ បម់និរចឡរំទរ?ឺ- រ ៉នុសួរយ៉៉ងមុងឹម៉ាត។់ -រតើឯងចងម់ាននយ័ថ្នរមច៉ បំដនកបនាិចបនាួចរបស់មនុសសដដលរយើងចង់
ដរបរបូរៅជា? សាកដតោករ់កចករជើងររកបចូលរមើល៍ ខ្ញុ ំធ្លោថ្នរទាះជាសាល បក់ខ៏្ញុ ំមនិរពមផឹកដដរ...- 
េម៉ឺាយអូនីនិយ៉យបនា ហាកដូ់ចជាោងមនិបានឮវ៉។ 

- រយើងមនិទានរ់តូវបារមភពីររឿងរោះរៅរឡើយរទ ពីររាះរយើងបដនថមររគឿងទាងំរោះរពលររកាយ... 
រ ៉នុដបររៅរករេររីោយកបរ់យ៉បល់។ រេរវីញិកំពុងដតមានកងវល់។ 
- រតើឯងមានដឹងថ្ន រតើរយើងរតូវលួចយកមកររចើនប៉ុណ្ដា រទ? បំដណកតូចៗននដសបករបស់សតវ ប៊ូមដសលង ចាស់ជាមនិរៅ

កនុងទូសំភារៈរបស់សិសសរឡើយ។ រតើរយើងរធវើរមច៉រៅ រកឺរ៏តូវលួចចូលរៅកនុងបនាបរ់កាឱសថផ្លា ល់ខ្លួនរបស់រសនព? ខ្ញុ ំមនិដឹងថ្ន រនះ
ជាគំនិតលអរកឺអ៏តរ់ោះរទ... 

េម៉ឺាយអូនី បិទរសៀវរៅឮសូររគឹប។ 
- លអ របសិនរបើពកួឯងទាងំពីរកំសាករោះ កគ៏ាម នបញ្ជហ ដដរ- ោងនិយ៉យ។ មានសាន មភលពឺណ៌ផ្លក ឈូករៅរលើថ្នព ល់របស់

ោង រេើយដភនករបស់ោងមានពនលឺភលជឺាងធមមតា។ - ឯងដឹងរទ ខ្ញុ ំកម៏និចងរ់បរពឹតាខុ្សវនិយ័ប៉ុោម នដដរ។ ខ្ញុ ំគិតថ្ន ការគំរាមកំដេង
ដល់ពកួមានរដើមកំរណើ តពីពកួរលាកិយ គឺអារកកជ់ាងរធវើទឹកថ្នន រំវទមនាដរ៏វទោរនះឆ្នង យណ្ដស់។ ប៉ុដនារបសិនរបើឯងមនិចងរ់ក
រ ើញថ្នជននដដល់រោះគឺជារមលេវ័យរកឺអ៏តរ់ទ ខ្ញុ ំនឹងរតលបរ់ៅរកអនករសីភនីឥឡូវរនះ រេើយរបគល់រសៀវរៅជូនគាតវ់ញិភាល ម... 

- ខ្ញុ ំមនិដដលគិតថ្ននឹងបានរ ើញនថងដដលឯងបចចុ ះបចចូ លពកួរយើងឲ្យរធវើខុ្សវនិយ័រឡើយ- រ ៉នុនិយ៉យ។ - លអ! រយើងនឹង
រធវើវ៉។ ប៉ុដនាសូមកំុោករ់កចករជើងអី បានរទ? 

- និយ៉យរៅនិយ៉យមក រតើវ៉រតូវចំណ្ដយរពលប៉ុោម ន?- រេរសួីររោយរងឿងឆងល់ រពលដដលេម៉ឺាយអូនីរមើលរៅដូចជា
រកីរាយជាងមុន រេើយរបើករសៀវរៅមាងរទៀត។ 

- រមម ដរបរបូ រតូវរបះរអាយចំនថងរពញបូណ៌ម ី រេើយសាល បជររតូវចមអនិរយៈរពលនមភមយួនថង... ខ្ញុ ំអាចនិយ៉យថ្ន វ៉នឹងរចួ
រាល់របដេលជាកនុងរយៈរពលមយួដខ្ របសិនរបើរយើងអាចរកររគឿងផសទំាងំអស់បាន។ 

- មយួខែ?- រ ៉នុសួរបញ្ជជ ក។់ - ទំរាដំល់រពលរោះ រមលេវ័យ វ៉យរបហារសិសសរកើតពីរតកូលពកួរលាកិយអស់ាក់
កណ្ដឋ លសាលាបាតរ់ៅរេើយ!- ប៉ុខនែខភែករបស់ហឺម៉៉យអូនីបានបង្រួមតូចយ៉៉រគួរឲ្យភយ័ខ្លា ចមែរទ ៀត ទហើយរ ៉នុកប៏ានទោល
បខនែមយ៉៉រទលឿនទ ៀតថា៖  

- ប៉ុខនែវាជាគទង្ម៉រដល៏អបំផុតសង្ម៉បពួ់កទយើរ ដូទចែះង្តូវខតពាយ៉មទឡើរ ទនះទបើតាមទយ៉បល់របស់ែញុ ំ។ ទោះជាយ៉៉រទនះ
កែី រពលដដលេម៉ឺាយអូនីកំពុងដតដឆករមើលថ្នផលូវសាង តគ់ាម នមនុសសរេើយ លមមនឹងអាចឲ្យពកួរគចាករចញពីបនាបទឹ់ក រ ៉នុដបរមក
ខ្សបឹរបាបរ់េរថី្ន៖ 

- របាកដជានឹងគាម នររឿងរ៉ាវធំដំុរឡើយ របសិនរបើឯងអាចផឋួល រមលេវ័យ ឲ្យធ្លល កពី់រលើអំរបាសរបស់វ៉បានរៅនថងដសអក។ 

* 
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ទៅង្ពឹកថ្ងៃទៅរ ៍ទហរបីានភ្ញញ កត់ាងំពីង្ពលឹម ទហើយសង្ម៉កមយួសនទុះសចជ ឹងគិតពីកីឡា  វីដឌីចឆ ខដលនឹរង្បង្ពឹតែទៅទៅ
ទពលដែ៏ាីខ្លរមុែរនះ។ វាង្រួលង្ចបល់កែុរចិតែ រចះដតខ្វល់មនិដឹងជារតូវ ដំបង សឋីបរោា សឲ្យយ៉៉ងណ្ដរទ ង្បសិនទបើង្កុមហ្គហរីហវីនដរ័
ចាញ់ ណ្ដមយួខ្វល់ថ្នរតូវរបឈមមុខ្នឹងរកុមជិះអំរបាសរហាះរលឿនបំផុតទាងំរោះយ៉៉ងណ្ដ។ វ៉មនិដដលចងផ់ឋួលរកុម
សលុីតឺរនីអារកកយ៉់៉ងរនះរោះរទ។ កនាះទម៉៉រទង្ោយពីោរសង្ម៉កទៅ ីទោះោរំទោះរបស់វាកំពុរខតកូរង្គូកៗ វាកទ៏ង្ោកទឡើរ 
ទសាៀកោក ់ ទហើយទ្វើដំទ ើ រទៅង្សស់ង្សូបអាហារទពលង្ពឹកមុនជារសពវដរ។ ទៅដល់កខនារទោះ វាបានទ ើញង្កុមហ្គហរីហវីនដរ័
ង្បមូលផែុ ំគ្នែ អងគុយរៅតុទំរនរដវងមយួ។ ោរំអស់គ្នែ ទមើលទៅដូចជាតឹរខតរ ទហើយមនិសូវមាតក់រឡើយ។ 

ទៅទពលរិតដល់ទម៉៉រដបម់យួ សិសសោរំអស់ចាបទ់ផែើមចុះរពូទៅោន ី់លានង្បកួតកីឡា វីដឌីចឆ។ នថងរនះរាងមាន
សំរណើ មតិចៗ រពមទាងំមានផគរលានក់ឍុងកាឍ ងំផង។ រ ៉នុ  និរ ហឺម៉៉យអូនី  បានមកយ៉៉រង្បញាបង់្បញាល់ទដើមបរូីនពរដល់ ទហរ  ីឲ្យ
ម៉នសំណារលអ ទពលខដលវាទហៀបនឹរចូលបនទបផ់្លា ស់បដូរសទមាៀកបំោក។់ សម៉រិកោរំអស់បានយកសទមាៀកបំោកព់ ៌ង្កហម
ទអអ ង្បចាងំ្កុមហ្គហរីហវីនដរ័ទចញមក ទហើយកអ៏ររុយចាសំ្តែ បោ់រទលើក ឹកចិតែរបស់ដំបរមុនោរង្បកួតមកដល់។ 

- សាុីតឺរនី ម៉នអំទបាសលអជារពួកទយើរ។ - វាបានទផែើម។ - ទនះជាទរឿរពិតង្បខកកមនិបានទឡើយ។ ប៉ុខនែពកួទយើរម៉នកីឡា
ករទ្ែើមជារពួកទគ។ ពួកទយើរបានហវឹកហាតស់វិតស្តវ ញជារពួកទគ  ពួកទយើរតសូ៊មនិថាអាោសធាតុអាង្កកយ៉់៉រណាទោះទ ...។ 
(- ង្តូវហែឹរ វាហួសពីង្តូវទៅទ ៀត !- ចច វសីាីនិយ៉យរអ៊ូ ។  - ែាួនែញុ ំមនិខដលថាបានសៃួតង្សួលបលួមដរណាទឡើយ តារំពីខែសីហា
មកទមាះ៉។) -...ទហើយ ពួកទយើរនឹរទ្វើឲ្យពួកទគស្តដ យទង្ោយ ខដលបានអនុញ្ជា តឲ្យអាសំអុយទមលហវ័យទោះយកលុយខវកផាូវចូល
ង្កុមង្បកួត។ 

ចិតែកំពុរខតពុះទោរ ដំបរកខ៏បរទៅរកទហរ។ី 
- វាទង្សចទៅទលើឯរទហើយ ទហរ។ី ឯរង្តូវបង្ហា ញពួកទគឲ្យបានភាខឺភែកថា កីឡាករទដញចាបប់ាល់ ង្តូវខតម៉នទ ពទោសលយ 

មនិខមនម៉នឪពុកជាអែកម៉នទោះទ ។ ទហរ ីឯរង្តូវខតចាបស់ែីតម៉សទោះឲ្យបានមុន ទមលហវ័យ ទបើមនិអញ្ច ឹរទ ង្បាកដជាអស្តរ
បរទ់ហើយ ពីទង្ោះថាថ្ងៃទនះពួកទយើរង្តូវខតឈ្ែះ ពួកទយើរង្តូវខតទ្វើឲ្យបាន។ 

- មនិចាបំាចតឹ់រខតរទពកទ ណ៎ា ទហរ!ី- ហ្គហវីដនិយ៉យ ទោយមចិខភែកោកវ់ា។ 
ទពលខដលពួកទគទដើរទចញទង្ៅសំទៅ ីលានង្បកួត មានសទមារទហ៊ាកទហ្គញ្ជ ៀវអបអរស្ត រពួកទគ ភ្ញគទង្ចើនជាសទមារអបអរ

ស្ត រ ពីទង្ោះសិសសង្កុមរ៉៉វនីោា ហវ និរហាហវ័លផហវ អនទះស្តចរទ់ ើញង្កុមសាុីតឺរនីចាញ់ ប៉ុខនែពួកង្កុមសាុីតឺរនីកែំ៏ង្បឹរខង្សកចំអក
ទអាយមនិចាញ់ង្កុមទផសរទ ៀតប៉ុោា នខដរ។ អែកង្សីហុ៊ចឆ ង្គូបង្ហា តកី់ឡា វីដឌីចឆ បានសំុឲ្យហាីនត ៍និរដំបរចាបថ់្ដគ្នែ  ទហើយពួកទគ
កទ៏្វើតាម ទោយទ្ាៀតសមាកគ់្នែ ចរសីុ់ស្តចហុ់តឈាម និរង្ចបាចថ់្ដគ្នែ យ៉៉រខ្លា រំែុសពី្មាតា។ 

- ចាសំ្តែ បត់ាមកខញ្ច របស់ែញុ ំ!- អែកង្សីហុ៊ចឆឧោនទឡើរ។ - បី... ពីរ... មយួ...។ 
អមជាមយួនឹរសំទឡរទហ៊ាកទហ្គញ្ជ ៀវពីហវូរមនុសសទដើមបរួីយ ទលើកកម៉ា រំចិតែ កីឡាករោរំដបប់នួោកទ់ហាះសទុយទពោ ះទៅថ្ផទ

ទម ព ៌ង្បទផះ។ ទហរទីហាះែោស់ជារអែកឯទ ៀតៗ ខភែកទមៀរទមើលខង្ករទ ើញសែីតម៉ស។ 
- ទៅ ីទោះទ ទអា ៎អាស្តែ មកាល !- ទមលហវ័យខង្សកទៅទហរ ីង្ពមោរំទហាះវទូៅវមូកពីទង្ោមទហរ ីហាកដូ់ចជាចរប់រអួតពី

ទលបឿនអំទបាសទហាះរបស់វា។ 
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ទហរគី្នា នទពលនឹរទ្ាើយតបទៅវញិទ ។ ទៅកែុរែ ៈទពលដែ៏ាីទោះ បាល់ បាា តរឺ់រ ព ៌ទមា ដ៏្ ំមយួបានទហាះយ៉៉រទលឿន
សំទៅទៅបុកវា។ វាទគចទចញពីបាល់ទោះសឹរខតមនិោន។់ សំណារលអខដរ បាល់ទោះទហាះបះ៉ង្តឹមខតទរើរសកវ់ាប៉ុទណាោ ះ។ 

- វះិនឹងរតូវឯងរេើយ រេរ!ី- ចចបនាឺទឡើរ ទពលទហាះោតមុ់ែវា ទោយម៉នដំបរមយួទៅនឹរថ្ដ ទង្តៀមនឹរវាយបាល់
បាា តរឺ់រទោះសំទៅទៅរកង្កុមសាុីតឺរនីវញិ។ ទហរបីានទ ើញចច  វាយបាល់ទោះមយួ ំហឹរថ្ដឲ្យទៅចំ អាទង្ដៀន ភូសីុ  ប៉ុដនាដល់ាក់
កណ្ដឋ លផលូវ រសាបដ់តបាល់រោះផ្លល ស់បឋូរទិសរៅ រចួសំរកុមករករេរមីឋងរទៀត។ 

ទហរបីានបោទ បែាួនយ៉៉ររហ័ស ទដើមបទីគចទចញពីវា ទហើយចចបានវាយបាល់យ៉៉រខ្លា រំឲ្យសំទៅទៅរក ទមលហវ័យ។ បាល់
បាា តរឺ់របានបកទង្ោយយ៉៉ររហ័សដូចជាង្គ្នបោ់ទំភាើរ ទហើយតង្មរទ់ៅរកទហរមីែរទ ៀត។ 

ទហរបីានបខនែមសនទុះទលបឿន ទហើយទបាះពួយទៅចំទហៀរ ីលានង្បកួត។ វាឮសំទឡររបស់បាល់បាា តរឺ់រខដលតាមពីទង្ោយ
វា។ ទតើទកើតអីហែឹរ ? បាល់បាា តរឺ់រមនិខដលសំទៅរកកីឡាករខតម៉ែ កដូ់ចទនះទ ។ វាជាភ្ញរកិចចរបស់ពួកវាកែុរោរពាយ៉ម ម៉ា ក់
កីឡាករពីទលើអំទបាសតាមខតអាចទ្វើបាន... 
 រស្ត្េវដ វសីលី កំពុងចាវំ៉យបាល់បាល តជឺ់ររោះរៅចុងមាខ ងរទៀត។ រេរបីានរអាន រពលដដលរស្ត្េវដរគដវងដំបងោកប់ាល់
បាល៉ តជឺ់ររោះមយួទំេងឹ រធវើឲ្យបាល់រោះរបុើងរៅមាខ ង។ 
 - ប៉ុណាឹ ងរចួរាល់រេើយ!- រស្ត្េវដដរសករហ៊ារោយរមាទនៈ ប៉ុដនាមនិដូចវ៉គិតរទ បាល់បាល តជឺ់ររោះរសាបដ់តរបាះពយួរលឿន
រសលវមករករេរ ីហាកដូ់ច រេរេីនឹងជារមដដកទាញវ៉មកអចច ឹង បណ្ដឋ លឲ្យរេររីតូវរហាះរចញយ៉៉ងរលឿនបំផុត។ 
 រម ចាបរ់ផឋើមរភលៀងរេើយ។ តំនកទឹ់ករភលៀងធងន់ៗ ធ្លល កម់ករលើមុខ្របស់រេរ ី រចួខ្លច យពីរលើដវន៉តារបស់វ៉។ វ៉មនិដឹងជា
កីឡាកររកុមរបស់វ៉ឯរទៀតរបកតួយ៉៉ងណ្ដៗរេើយរោះរទ ទាល់ដតបានឮលី ចចោនរ់បកាសថ្ន៖ 

- ពិនាុបានរលើរកុមសលុីតឺរនី េុកសិបពិនាុ ទល់នឹង សូនយ។ 
អំរបាសពិរសសរបស់រកុមសលុីតឺរនីពិតជាមានរបរយ៉ជនដ៍មន រេើយរសបរពលជាមយួគាន រោះដដរ បាល់បាល តជឺ់រចំកតួ

រោះកំពុងដតរធវើយ៉៉ងណ្ដឲ្យរេរធី្លល កពី់រលើអំរបាសមនិដលងរសាះ។ ឥឡូវ រស្ត្េវដ និងចចកំពុងដតរហាះអមរេរ ីរធវើឲ្យរេររីមើលមនិ
រ ើញអវីរឡើយររតពីនដរគដវងចុះរឡើងរបស់ពកួរគ រេើយឱកាសកនុងការរកសនីតមាសេនឹងកគ៏ាម នរទៀត កំុថ្នរឡើយនិយ៉យដល់រក
ចាបរ់ោះ។ 

- មានរគលួចោកអ់ាគមរលើបាល់បាល តជឺ់ររោះរេើយ- រស្ត្េវដនិយ៉យទាងំរគឺតរធមញ រោយរគដវងដំបងរបស់វ៉មយួទំេងឹ
ទបប់ាល់បាល តជឺ់ររោះ រពលដដលវ៉មកវ៉យរបហាររេរមីឋងរទៀត។ 

- រយើងរតូវការរពលសរមាកមយួដភលត- ចចបនលឺរឡើង រោយពាយ៉មឲ្យសញ្ជដ រៅកានដ់បំង រពមទាងំកំចាយបាល់បាល តជឺ់រ
រោះមឋងរទៀត។ 

ដំបងបានទទលួសញ្ជដ រេើយ។ សំរឡងកដចច របស់អនករសី េុចឆ បានបនលឺរឡើង រេើយរេរ ី រស្ត្េវដ និងចចរបាះពយួសំរៅ
រៅរកដី រោយរៅដតពាយ៉មរគចពីបាល់បាល តជឺ់រឆកួតៗរោះ។ 
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- រតើមានររឿងអីេនឹង?- ដំបងសួរ ខ្ណៈរពលដដលរកុមស្ត្េគីេវីដរ័ជបួជំុគាន ។ រកុមសលុីតឺរនីរៅឯខ្លងរោះកំពុងដតរសើច
ចំអកឲ្យ។ - រយើងកំពុងដតចាញ់ររបៀបរគរេើយ។ រស្ត្េវដ ចច រតើពកួឯងទាងំពីររៅឯណ្ដរៅរពលដដល បាល់បាល តជឺ់រឃាងំមនិឲ្យ 
រអនជឺលីណ្ដ សុ៊តបចជូ លទីរោះ? 

- ពកួរយើងរៅខ្លងរលើរបដេលរបាមំយួដមត៉ កំពុងដតរវល់បចឈបប់ាល់បាល តជឺ់រមយួរផសងរទៀតដដលរកកលចងរ់ធវើឃាតរេរ ី
ណ៎្ដ អូលីរវ ើ- ចចនិយ៉យទាងំរចរឡាត។ - មានរគដកដរបបាល់រោះរេើយ។ វ៉មនិរពមដលងរេររីសាះ រេើយវ៉កម៏និដដលសំរៅរៅ
រកកីឡាករណ្ដរផសងរទៀតដដរ។ រកុមសលុីតឺរនីចាស់ជាខូ្ច លួចោកអ់វីមាង៉រេើយ។ 

- ប៉ុដនាបាល់ បាល តជឺ់រ ទាងំអស់សុទធដតបានចាករ់សាទុកកនុងការយិ៉ល័យរបស់អនករសីេុ៊ចឆតាងំពីការហាតស់មចុងររកាយ
របស់ពកួរយើងរមលះ៉ រេើយរពលរោះកគ៏ាម នអវីដបលកជាមយួនឹងពកួវ៉ដដរ...- ដំបងរសដី ទាងំអនាះសា។ 

អនករសីេុ៊ចឆកំពុងដតរដើរសំរៅមករកពកួរគ។ ពីររកាយសាម របស់គាត ់ រេរអីាចរមើលរ ើញរកុមសលុីតឺរនីកំពុងដតរសើចរសញញ
សាញ ញ ដថមទាងំចងអុលមករកវ៉រទៀត។ 

- ចាសំាឋ បខ់្ញុ ំ- រេរនិីយ៉យ ខ្ណៈរពលដដលគាតក់ានដ់តខិ្តជិតរៅៗ - របសិនរបើអនកទាងំពីររៅរកៀកជាបខ់្ញុ ំរេូតរោះ 
ចងឲ់្យខ្ញុ ំចាបស់នីតមាសបាន លុះរតាដតវ៉រហាះចូលនដអាវខ្ញុ ំ។ សូមរតលបរ់ៅកានរ់កុមរបស់ពកួឯងវញិចុះ ទុកឲ្យខ្ញុ ំចាតក់ារនឹង
បាល់បាល តជឺ់ររោះរៅបានរេើយ។ 

- កំុចរចសរពក- រស្ត្េវដរសដី។ - របយត័នដតវ៉បុកោចក់ាលរៅ។ 
ដំបងសមលងឹរមើលពីរេរ ីរៅកានរ់តកូលវសីលី។ 
- ដំបង រនះឆកួតរទរតើ!- អាលីសា សពីនរណត បនលឺរឡើងទាងំខឹ្ងសមា។ - ឯងមនិអាចទុករេររីចាលជាមយួនឹងបាល់ឆកួត

ៗរោះរទ។ រយើងគរួដតសំុឲ្យមានការរសុើបអរងកត... 
- របសិនរបើរយើងបចឈបក់ាររបកតួរតឹមរនះ រយើងនឹងរតូវដកខ្លួនរចញពីការរបកតួរេើយ!- រេរឧីទានរឡើង។ - រេើយរយើង

មនិរតូវចាញ់រកុមសលុីតឺរនីរោយសារដតបាល់បាល តជឺ់រចំកតួមយួរោះរទ! ឆ្នបរ់ឡើង អូលីរវ ើ របាបព់កួរគកំុឲ្យរវល់នឹងខ្ញុ ំអី! 
អនករសីេុ៊ចឆបានមកដល់ពកួរគរេើយ។ 
- រចួរេើយររឺៅ?- គាតប់ានសួរដំបង។ 
ដំបងសមលងឹរមើលអាការដមុ៏ងឺម៉ាតរ់ៅរលើទឹកមុខ្របស់រេរ។ី 
- បានរេើយ- វ៉និយ៉យ - រស្ត្េវដ ចច ពកួឯងឮរេរថី្នរេើយ...ទុកឲ្យរគចាតក់ារនឹងបាល់បាល តជឺ់ររោះដតមាន កឯ់ងចុះ។ 
ឥឡូវរនះរភលៀងធ្លល កក់ានដ់តខ្លល ងំដមនរេើយ។ ររកាយរពលកដចចអនករសី េុ៊ចឆ បនលឺរឡើងភាល ម រេរកីរ៏ហាះសាុយរៅរលើរម  

រេើយកឮ៏សរមលងតាមចងរពៀររបស់បាល់បាល តជឺ់រមករបកិតពីររកាយវ៉ដដរ។ រេររីហាះកានដ់តខ្ពស់រៅៗ។ វ៉រហាះដឆវលចុះរឡើង មឋង
រៅរនះមឋងរៅរោះ បតដ់បនរៅលិចរៅរកើត។ រទាះបីជារាងវលិមុខ្បនាិចដមន ដតរេររីៅខំ្របឹងរបើកដភនកធំៗ។ រគាបរ់ភលៀងធ្លល កត់ក់
ៗមករលើដវន៉តារបស់វ៉ រេើយេូរចូលរនធរចមុះរបស់វ៉ រពលដដលវ៉រកឡាបខ់្លួនរគចពីការវ៉យរបហារដរ៏នធតពី់បាល់បាល តជឺ់ររោះមឋង
រទៀត។ វ៉អាចឮសំរឡងរសើចកាអ កកាអ យពីេវូងមនុសស។ វ៉ដឹងថ្នអាការរបស់វ៉រពលរនះពិតជាគរួឲ្យអស់សំរណើ ចណ្ដស់ ប៉ុដនាបាល់
បាល តជឺ់រកំណ្ដចរោះមានទមងនធ់ងន ់ រេើយមនិអាចផ្លល ស់បឋូរទិសរៅឲ្យបានរលឿនទាននឹ់ងវ៉រទ។ វ៉ចាបរ់ផឋើមបរង្វហ ះខ្លួនរធវើដូចជាជិះ
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ររទះរគា រកដវលជំុវញិដគមកីឡាោឌ ន រឆលៀតរពលរមៀងរមើលរៅកានប់រង្វគ លទីរបស់រកុមស្ត្េគីេវីនដរ័ រ ើញ អារឌីយ៉៉ន ពឺសសុ ីកំពុងដត
រគចពីដំបង... 

សរមលងងុ្វងំមយួឆលងកាតរ់តរចៀករេរ ីបញ្ជជ កថ់្នបាល់បាល តជឺ់របានបុកខុ្សវ៉រទៀតរេើយ។ វ៉កច៏ាបប់តស់ាឋ ំ រេើយសាុះតាម
ទិសរៅផាុយគាន ។ 

- រអហ!៎ រេរ ីឯងកំពុងហាតស់មរបាបំារឡរ?ឺ- រមលេវ័យដរសកោក ់ រពលដដលរេរបីងវិលខ្លួនមយួជំុរៅកណ្ដឋ លរវហាស៍
រដើមបរីគចពីបាល់បាល តជឺ់រ។ រេរកីរ៏ភៀសខ្លួនរចញ ឯបាល់បាល តជឺ់រតាមរបផិតរបរផើយដតប៉ុោម នសងទី់ដមត៉ពីខ្លួនវ៉ប៉ុរណ្ដា ះ។ រសាបដ់ត
រពលរោះ រពលកំពុងរងៀករមើលមករមលេវ័យរោយកឋីសអបរ់ខ្ពើម រេរកីប៏ានរ ើញរបស់មាង៉រៅរតរចៀកខ្លងរឆវងរបស់
រមលេវ័យ៖ គឺសនីតមាស។ រមលេវ័យរោយរេតុដតកំពុងជាបរ់សើចចំអកឲ្យរេរ ីមនិបានចាបអ់ារមមណ៍អវីរឡើយ។ 

រោយរធវើអវីមនិរកើត រេរកីឈ៏បសំ់កាងំរៅកណ្ដឋ លអាកាស ររាះមនិហ៊ានសាុះរៅមុខ្ខ្លល ចដរកងរមលេវ័យរ ើញសនីត
មាសដដរ។ 

វ!ូ 
វ៉រៅរសងៀមយូររពករេើយ។ បាល់បាល តជឺ់ររោះបានបុកចំរតងដ់កងនដវ៉។ រេរមីានអារមមណ៍ថ្ន នដរបស់វ៉បាកប់ាត់

រៅរេើយ។ អារមមណ៍ធីងរធ្លង គបួផសនឹំងកឋីរពើតផារៅនឹងដកងនដរបស់វ៉ វ៉ករ៏អិលធ្លល កចុ់ះពីអំរបាសទាងំខ្លួនទទឹករជាករោយទឹក
រភលៀង សំណ្ដងលអ វ៉ោករ់ជើងមាខ ងគាបអំរបាសជាបរ់តឹមជងគង។់ ប៉ុដនានដសាឋ ំរបស់វ៉រយ៉លរៅរយ៉លមកគាម នររបើការបានរទៀតរទ។ 
បាល់ បាល តជឺ់រ រោះកសំ៏រៅមករធវើការវ៉យរបហារជារលើកទីពីរ មឋងរនះតរមងចំ់មុខ្វ៉ដតមឋង។ រេរកីប៏ឋូរទិសរៅភាល ម ជាមយួនឹង
គំនិតដតមយួគតដ់ដលរៅជាបនឹ់ងខ្រួកាលដស៏ពឹករសពនរ់បស់វ៉៖ រៅរករមលេវ័យ។ 

រោយរហាះកាតរ់ភលៀង រាររពញរោយកឋីឈចឺាបឥ់តឧបមា រេររីបាះពយួរៅរកទឹកមុខ្រមើលង្វយដដលរៅពីររកាមវ៉ 
រេើយរ ើញរមលេវ័យរបើកដភនកធំៗរោយកឋីភយ័ខ្លល ច៖ រមលេវ័យគិតថ្នរេរកំីពុងដតវ៉យរបហារវ៉រេើយ។ 

- សអីរគ...- វ៉និយ៉យទាងំដងហក ់រពមទាងំរគវ៉សខ្លួនរចញពីផលូវរេរ។ី 
រេរដីកនដរចញពីអំរបាស រេើយកក៏ចឆករ់បស់អវីមាង៉ទាងំមរមើមមាយ។ វ៉មានអារមមណ៍ថ្នរមាមនដរបស់វ៉បានបះ៉នឹង

សនីតមាស ដតឥឡូវវ៉រៅជាបនឹ់ងអំរបាសរោយសារដតរជើងរបស់វ៉ប៉ុរណ្ដា ះ រេើយមានសំរឡងដរសករហ៊ាករស្ត្ចជ ៀវពីេវូង
ទសសនិកជនរៅខ្លងររកាម ខ្ណៈរពលដដលវ៉ធ្លល កចុ់ះរៅររកាម រោយពាយ៉មតាងំសាម រតីកំុឲ្យសនលប។់ 

ខ្លួនវ៉ធ្លល កចូ់លរៅកនុងវ៉លភកឮ់សូរកឍុក រេើយករ៏រមៀលរចញពីអំរបាស។ នដសាឋ ំរបស់វ៉បតខុ់្សពីធមមតា។ រោយកំពុងដត
មងីមុាងំរោយការឈចឺាប ់ វ៉ឮសរមលងេចួ និងសរមលងដរសក ហាកដូ់ចជាមកពីចមាង យ។ វ៉រផ្លឋ តដខ្សដភនករៅរលើសនីតមាសដដលវ៉
កាឋ បប់ានរៅនឹងនដរបស់វ៉។ 

- ជរយ៉- វ៉និយ៉យទាងំវរងវងវង្វវ ន ់- រយើងឈនះរេើយ។ 
រេើយវ៉កស៏នលបប់ាតរ់ៅ។ 
រពលវ៉ដឹងខ្លួនរឡើងវញិ រភលៀងកំពុងដតធ្លល ករ់លើមុខ្វ៉រៅរឡើយ រេើយខ្លួនវ៉រៅកនុងទីលានរបកតួដដដល ដតមាននរណ្ដមាន ក់

កំពុងដតរអានមករមើលវ៉។ វ៉រ ើញរធមញមយួរកាសសចិញ្ជច ច។ 
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- អូ! រទ មនិដមនរលាករទ- វ៉និយ៉យទាងំមនិចងរ់ចួ។ 
- វ៉ចាបរ់ផឋើមនិយ៉យរផឋសផ្លឋ សរេើយ- ឡកហ់ាតរសដីរឡើងឮៗ រៅកានេ់វូងរកុមស្ត្េគីេវីនដរ័ដដលកំពុងដតរចាមររាម

រមើលទាងំអនាះសា។ - មនិចាបំាចរ់ពួយបារមភរទ រេរ។ី ខ្ញុ ំពាបាលដតមយួដភលត នដរបស់ឯងនឹងជាភាល មជាមនិខ្លន។ 
- រទ!- រេរតីប។ - ខ្ញុ ំសុខ្ចិតារៅអចច ឹងលអជាង អរគុណរេើយ... 
វ៉ពាយ៉មររកាកអងគុយ ប៉ុដនារបសួវ៉ធងនធ់ងរខ្លល ងំណ្ដស់។ វ៉ឮសរមលងចុចរកិកៗរៅជិតរោះ។ 
- ខ្ញុ ំមនិចងឲ់្យឯងថតរបូខ្ញុ ំកនុងសភាពដបបរនះរោះរទ ខូ្លីន- វ៉និយ៉យខ្លល ងំៗ។ 
- រដកសិនរៅ រេរ-ី ឡកហ់ាតនិយ៉យលួងរលាម។ - អាគមេនឹងធមមតារទ ខ្ញុ ំររបើរឡើងសឹករៅរេើយ។ 
- រេតុអវីកម៏និោខំ្ញុ ំរៅគិលានោឌ ន?- រេររីាលទាងំសរងកៀតរធមញ។ 
- រលាកសាស្ត្សាា ចារយ រគគរួដតរៅរដករពទយលអជាង- ដំបងបនលឺរឡើង ខ្លួនសុទធដតភក ់ ប៉ុដនារៅដតមនិអាចទបចិ់តាញញឹម

រសញញបាន ទុកជាកីឡាកររដញចាបប់ាល់ខ្លួនរបសួយ៉៉ងរនះករ៏ោយ។ - ពិតជាចាបប់ានលអណ្ដស់ រេរ ីគាម ននរណ្ដរបដូចរទ។ ខ្ញុ ំ
ថ្នរនះមនិទានជ់ារសនៀតកំពូលរបស់ឯងរទ ដមនរទ? 

រមើលរៅឆ្នង យរៅ រេររី ើញរស្ត្េវដ និងចចវសីលីកំពុងដតបងខំញាតប់ាល់បាល តជឺ់រកំណ្ដចរោះចូលរៅកនុងរបអបវ់៉។ បាល់
រោះ ដល់រពលរនះរេើយ ករ៏ៅដតមនិទានអ់ស់អានុភាពដដដល។ 

- សូមថយររកាយបនាិច- ឡកហ់ាតរាល រោយកំពុងដតមូរនដអាវពណ៌នបតងរឡើង។ 
- រទ...កំុ...- រេរអីងវរទាងំទនរ់ខ្ាយ ប៉ុដនាឡកហ់ាតកំពុងដតរគវចីងកឹះរវទមនារបស់គាតរ់ៅរេើយ រេើយប៉ុោម នវោិទីររកាយ

មកគាតក់ត៏រមងវ់៉មករកនដរបស់រេរ។ី 
អារមមណ៍មនិរសួលដច៏ដមលកមយួបានរតត់ាមសាម របស់រេរ ី រេើយសាយភាយរេូតដល់ចុងរមាមនដរបស់រេរ។ី វ៉មាន

អារមមណ៍ហាកដូ់ចជាមានរគកំពុងបនធូរនដរបស់វ៉អចច ឹង។ វ៉មនិហ៊ានសមលងឹរមើលអវីដដលកំពុងរកើតរឡើងរោះរទ។ វ៉កបិ៏ទដភនករឡើង
ជិត មុខ្វ៉ង្វករចញពីនដ ប៉ុដនារសចកឋភីយ័ខ្លល ចដអ៏ារកកបំ់ផុតរបស់វ៉រកើតរឡើងរៅរពលដដលមនុសសមាន រៅជំុវញិខ្លួនវ៉ដងហករ់គប់ៗ
គាន  ចំដនកឯ ខូ្លីន រគីវ ី កំពុងដតចុចថតរបូយ៉៉ងញាបដូ់ចពយះុ។ នដរបស់វ៉ដលងឈរឺទៀតរេើយ...ប៉ុដនាវ៉កដ៏លងមានអារមមណ៍ថ្នជា
នដរទៀតដដរ។ 

- ហាអ !- ឡកហ់ាតឧទាន។ - ដមនរេើយ។ អឺ...ជនួកាលវ៉អចច ឹងឯង។ ប៉ុដនា និយ៉យជារមួ ឆអឹងដលងបាករ់ទៀតរេើយ។ ចាំ
ដតប៉ុណាឹ ងរៅបានរេើយ។ អចច ឹង រេរ ី ឯងរគានដ់តរដើររៅឲ្យរគពិនិតយរៅគិលានោឌ នបនាិចរៅបានរេើយ...នុះ! រលាកវសីលី និង
កញ្ជដ រស្ត្េគនជឺរ...សូមអនកទាងំពីរជយួ រគាេ៍រគរៅបនាិចបានរទ?...រេើយអនករសីផុមស្ត្េវីនិងអាច...អឺ...ររៀបចំឲ្យឯងបានធូររសួល
បលួ។ 

ខ្ណៈដដលរេររីរកាកឈររឡើង វ៉មានអារមមណ៍ដូចជារផអៀងរៅមាខ ង។ វ៉សមលងឹរមើលខ្លួនរបាណវ៉ដផនកខ្លងសាឋ ំ រចួដក
ដរងហើមធំ។ អវីដដលវ៉រមើលរ ើញរសាើរដតរធវើឲ្យវ៉សនលបម់ឋងរទៀតរៅរេើយ។ 

នដដដលរលៀនរចញពីចុចរ ៉បូរបស់រេរ ី រមើលរៅដូចជាររសាមនដរធវើពីសាចរ់តសូ៊ដរ៏កាស់មយួ។ វ៉សាកកររមើករមាមនដ
របស់វ៉។ គាម នចលោបនាិចរសាះ។ 
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ឡកហ់ាតមនិបានពាបាលឆអឹងរបស់រេររីសាះរឡើយ។ គឺគាតដ់កឆអឹងរបស់វ៉រចញដតមឋង។ 
* 

អនករសីផុមស្ត្េវីមនិរកីរាយទាល់ដតរសាះចំរាះររឿងរនះ។ 
 - ឯងគរួដតមករកខ្ញុ ំភាល មរពលរោះ!- គាតផ់ាុះកំេងឹ រោយកំពុងកានន់ដគាម នវញិ្ជដ ណដដលកាលពីកនលះរម៉ាងមុនរៅររបើការ
បានរសាះ។ - ខ្ញុ ំអាចពាបាលឆអឹងបានរោយររបើរពលដតមយួដភលតប៉ុរណ្ដា ះ...ប៉ុដនាការបណឋុ ះឆអឹងមកវញិរោះ... 
 - កំុរបាបខ់្ញុ ំថ្នអនករសីមនិអាចរធវើបានណ៎្ដ- រេរនិីយ៉យដបបអស់សងឃមឹ។ 
 - ខ្ញុ ំពិតជាអាចរធវើបាន ប៉ុដនាវ៉នឹងឈចឺាបណ់្ដស់- អនករសីផុមស្ត្េវីបនលឺរឡើងរោយររកៀមរកំ រពមទាងំរគដវងអាវរដកយបម់យួ
សរមាបឲ់្យរេរ។ី - ឯងនឹងរតូវរដកមយួយបរ់ៅទីរនះរេើយ... 
 េម៉ឺាយអូនីចារំៅខ្លងមាខ ងវ៉ងំននដដលទាញបិទជំុវញិដរគរបស់រេរ ី ខ្ណៈរពលដដលរ ៉នុកំពុងជយួ រសលៀកាកអ់ាវរដក
យបឲ់្យរេរ។ី ទំរាដំតោកន់ដគាម នឆអឹង ទនដូ់ចជរ័រោះចូលកនុងនដអាវបាន ករ៏តូវចំណ្ដយរពលររចើនដដរ។ 
 - ឥឡូវឯងចងក់ារារឡកហ់ាតយ៉៉ងរមច៉រទៀត ហ៎ា េម៉ឺាយអូនី?- រ ៉នុដរសកសួរតាមវ៉ងំនន រពលដដលវ៉កំពុងទាញរមាម
នដគាម នវញិ្ជដ ណតាមកនដអាវ។ - របសិនរបើរេរចីងឲ្់្យរគដកឆអឹងរចញរោះ វ៉ចាស់ជាសំុរគរេើយ។ 
 - នរណ្ដកម៏ានកំេុសដដរ- េម៉ឺាយអូនីរសដី - រេើយវ៉កម៏និឈរឺទៀតដដរ ដមនរទ រេរ?ី 
 - ដលងឈដឺមន- រេរតីប - ដតកគ៏ាម នរធវើអវីរកើតរទៀតដដរ។ 
 ខ្ណៈរពលដដលវ៉រគដវងខ្លួនរៅរលើដរគ នដរបស់វ៉រយ៉លរយ៉កចុះរឡើងគាម នទិសរៅ។ 
 េឺម៉ំាយអូនី និងអនករសីផុមស្ត្េវីរកដវលវ៉ងំននចូលមកជិតដរគរបស់រេរ។ី អនករសីផុមស្ត្េវីកំពុងដតកានដ់បដធំ៏មយួដដល
មានរឈាម ះថ្ន “ថ្នន បំណឋុ ះឆអឹង” ។ 
 - យបរ់នះឯងយ៉៉បប់នាិចរេើយ- គាតរ់ាល រោយចាកថ់្នន មំយួសាល បរាបាយ រេើយេុចឲ្យវ៉។ - ការបណឋុ ះឆអឹងរឡើងវញិ
មនិដមនជាការង្វយរសួលរឡើយ។ 
 ឯការផឹកថ្នន បំណឋុ ះឆអឹងរោះរទៀតរសាតកម៏និង្វយរសួលប៉ុោម នដដរ។ ថ្នន រំោះរធវើឲ្យរលាកមាត ់ និងករបស់រេរ ី រធវើឲ្យវ៉កអក
ផងរកកអួតផង។ មាតកំ់ពុងដតសឋីឲ្យពីររឿងកីឡាររគាះថ្នន ក ់ និងរគូគាម នជំោញ អនករសីផុមស្ត្េវីកថ៏យរចញរៅ ទុកឲ្យរ ៉នុ និង
េម៉ឺាយអូនីជយួ បស្ត្ចចកទឹករេរ។ី 
 - ទុកជាយ៉៉ងណ្ដកឋី រយើងទទលួបានជយ័ជំនះរេើយ- រ ៉នុនិយ៉យ រោយញញឹមរសញញសាញ ញ។ - ឯងពិតជាចាបប់ានលអ
ដមន។ មុខ្រមលេវ័យវញិ...រមើលរៅហាកដូ់ចជាវ៉ររតៀមខ្លួនសមាល បន់រណ្ដមាន កអ់ចច ឹង! 
 - ខ្ញុ ំពិតជាចងដឹ់ងថ្ន វ៉អាចោកអ់ាគមរលើបាល់បាល តជឺ់ររោះបានយ៉៉ងរមច៉ណ្ដស់- េម៉ឺាយអូនីបនលឺរឡើងយ៉៉ង
អាថកំ៌បាងំ។ 
 - ចាោំកសំ់ណួររនះចូលកនុងបចជ ីសំណួរ ដដលពកួរយើងនឹងសួរវ៉រៅរពលដដលពកួរយើងផឹកថ្នន បំំដលងកាយរោះរៅ- រេរ ី
រាល រោយដផអកខ្លួនរដកបរណឋើ រ។ - ខ្ញុ ំសងឃមឹថ្នវ៉រសជាតិលអជាងថ្នន រំនះ... 
 - ោកបំ់ដណកននរកុមសលុីតឺរនីេនឹង? កំុនិយ៉យរលងរសើចអី- រ ៉នុរសដី។ 
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 ទាវ របនាបគិ់លានោឌ នករ៏របើករឡើងោរពលរោះ។ រកុមស្ត្េគីេវីនដរ័ទាងំអស់បានោគំាន មករមើលរេរ ី ទាងំទទឹកនិងរបឡាក់
របឡូស។ 
 - ពិតជារហាះឡូយដមន រេរ-ី ចចបនលឺរឡើង។ - ខ្ញុ ំរទើបដតរ ើញ ម៉ាករកើស េលីនត ៍ ដរសកគំេកឲ្យរមលេវ័យអំបាញ់
មញិ។ ដូចជាសឋីឲ្យពីររឿង ដដលសនីតមាសរៅពីរលើកាលរេើយ រៅរមើលមនិរ ើញរទៀត។ រមលេវ័យដូចជាមនិអរប៉ុោម នរទ។ 
 ពកួរគបានោមំកនូវនំចំនី សកររគាប ់ រពមទាងំដបទឹករពព ។ ពកួរគទាងំអស់គាន បានរបជំុគាន ជំុវញិដរគរបស់រេរ ី រេើយរទើប
ដតររតៀមចាបរ់ផឋើមពិធីជបរ់លៀងអបអរ រសាបដ់តអនករសីផុមស្ត្េវីរបាលដូចពយះុចូលមកដរសកឡូងៗ៖ 
 - រកមងរបុសរនះរតូវការសរមាក! វ៉រតូវបណឋុ ះឆអឹងសាមសិបបីណ៎្ដ! រចញរៅ! រចញឲ្យអស់! 
 រេើយរេរកីរ៏តូវរៅមាន កឯ់ង រោយគាម នអវីអាចបនលបវ់៉ពីការឈចឺាបដូ់ចរគចាក ់រៅកនុងនដគាម នវញិ្ជដ ណរបស់វ៉។ 

* 
 ជាររចើនរម៉ាងររកាយមក រេររីសាបដ់តភាញ ករ់ឡើងររពើតទាងំយបង់ងឹតសលុង រេើយដរសកមយួវ៉៉ស៖ ឥឡូវនដរបស់វ៉
រាររពញរៅរោយបំដណកតូចៗ។ រពលរោះ វ៉គិតថ្នរបដេលជាវ៉ភាញ ករ់ោយសារដតររឿងេនឹងរេើយ។ ប៉ុដនាបោា បម់ក វ៉រសាបដ់ត
សលុតរោយរ ើញថ្នមាននរណ្ដមាន កកំ់ពុងដតយករអប៉ុងជូតថ្នង សរបស់វ៉។ 
 - រចញរៅ!- វ៉និយ៉យខ្លល ងំៗ រេើយររកាយមក - ដុបប៊!ី 
 ដភនកធំៗប៉ុនរគាបប់ាល់តិននីសរបស់ររមញគង្វវ លកំពុងដតលួចសមលងឹរមើលរេរកីនុងនសបអនធការ។ ទឹកដភនកមយួតំណកកំ់ពុង
ដតេូរចុះពីរចមុះដរ៏សួចរេើយដវងរបស់វ៉។ 
 - រេរ ី រផ្លតធរ័បានរតលបម់កសាលាវញិ- វ៉និយ៉យខ្សបឹៗទាងំទុកខរវទោ។ - ដុបប៊ផី្លឋ រំេរ ីរផ្លតធរ័មឋងរេើយមឋងរទៀត។ 
ទានររបាសរអើយ រេតុអវីបានជារលាកមនិសាឋ បត់ាមដុបប៊?ី រេតុអវីបានជារេរ ី រផ្លតធរ័មនិរតលបរ់ៅផាះវញិរៅរពលដដលរលាក
ខ្ករជើងរថរភលើងរេើយរោះ? 
 រេររីងើបខ្លួនអងគុយដផអកនឹងរខ្នើយ រេើយរញុរអប៉ុងរបស់ដុបប៊រីចញ។ 
 - រតើឯងរធវើអវីរៅទីរនះ?- វ៉បនលឺសួរ។ -រេើយរមច៉កឯ៏ងដឹងថ្នខ្ញុ ំខ្ករថរភលើង? 
 បបូរមាតរ់បស់ដុបប៊ញីញីញញ័រ រេើយរេរកីច៏ាបរ់ផឋើមសងសយ័ភាល ម។ 
 - គឺឯង!- វ៉និយ៉យយតឺៗ។ - ឯងបានឃាងំរបាងំមនិរអាយពកួរយើងឆលងកាតប់ាន! 
 - ពិតរបាកដណ្ដស់ ទាន- ដុបប៊តីប រពមទាងំងកក់ាលយ៉៉ងមុងឺម៉ាត ់រតរចៀកវ៉ទះឮផ្លល ប់ៗ ។ - ដុបប៊បីានលាកខ់្លួនរងច់ាំ
រមើលរេរ ី រផ្លតធរ័ រេើយកបិ៏ទរចកផលូវ ប៉ុដនាដុបប៊រីតូវអ៊ុតនដខ្លួនឯងរពលររកាយមក...- វ៉បានបង្វហ ញរមាមនដរុបំងទ់ាងំដបឲ់្យរេរ ី
រមើល - ប៉ុដនាដុបប៊មីនិខ្វល់រទ ទាន ររាះថ្នរេរ ីរផ្លតធរ័មានសុវតថិភាពរេើយ រេើយដុបប៊មីនិនឹកសាម នថ្ន រេរ ីរផ្លតធរ័ រៅដតរៅ
សាលាតាមមរធាបាយរផសងរសាះ! 

វ៉រយ៉លខ្លួនរៅមុខ្រៅររកាយ រោយរគវកីាលដគ៏រគិចរបស់វ៉។ 
- ដុបប៊ពិីតជាតកស់លុតណ្ដស់រៅរពលដដលឮថ្ន រេរ ី រផ្លតធរ័ បានរតលបម់កេុកវ៉៉តវញិ រេូតទាល់ដតោរំខ្លល ចមហូប

របស់រៅហាវ យរទៀតផង! ដុបប៊ពិីតជារងទណឍ កមមធងនណ់្ដស់ចំរាះកំេុសរនះណ៎្ដ ទាន... 
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រេររីផឋកខ្លួនរៅរលើរខ្នើយវញិ។ 
- ឯងរសាើរដតរធវើឲ្យខ្ញុ ំ និងរ ៉នុរតូវរគបរណឋ ញរចញរៅរេើយ- វ៉និយ៉យយ៉៉ងរឃាររៅ។ - ទានរ់ពលរនះឆអឹងខ្ញុ ំមនិទានដុ់ះ

មកវញិរសួលបលួ យល់លអឯងគរួដតរចញឲ្យបាតពី់មុខ្ខ្ញុ ំរៅ របើមនិអចច ឹងរទ ខ្ញុ ំនឹងចាបឯ់ងពយរួករេើយ។ 
ដុបប៊បីរចចញសាន មញញឹមយ៉៉ងខ្សតរ់ខ្ាយ។ 
- ដុបប៊សំុីានឹងសមឋគំីរាមកំដេងរកសមាល បអ់ស់រនះរេើយ ទាន។ រៅឯផាះរោះ ដុបប៊ដីតងទទលួការគំរាមកំដេងររបៀបរនះ

យ៉៉ងរហាចណ្ដស់ករ៏បាដំងដដរកនុងមយួនថង។ 
ដុបប៊េីតឺសំរបារនឹងជាយររសាមរខ្នើយដក៏ខ្វកដ់ដលវ៉ាក ់ រមើលរៅគរួឲ្យអាណិតអាសូរណ្ដស់ ដដលរធវើឲ្យកំេងឹរបស់

រេររីសាយអស់រទាះជាមនិចងក់ឋី។ 
- រេតុអវីបានជាឯងាករ់បស់រោះ ដុបប៊?ី- វ៉សួររោយចងដឹ់ង។ 
- អារនះរ ឺទាន?- ដុបប៊សួីរបញ្ជជ ក ់ រោយកស្ត្ោា ករ់រសាមរខ្នើយបង្វហ ញ។ - រនះគឺជាសញ្ជដ បង្វហ ញអំពីទាសភាពរបស់ររមញ

គង្វវ លរបចាផំាះណ៎្ដ ទាន។ ដុបប៊អីាចមានរសរភីាពបានលុះរតាដតរៅហាវ យរអាយរកណ្ដតអ់វីមយួមកខ្ញុ ំ។ រគួសាររោះពិតជា
របយត័នណ្ដស់ មនិរធ្លល យឲ្យសូមបដីតររសាមរជើងមយួចំរេៀងដល់ដុបប៊ផីង ររាះថ្នរបើពំុរោះរទ ដុបប៊នឹីងមានរសរភីាពអាចចាក
រចញពីផាះរោះបានភាល ម។ 

ដុបប៊ជូីតដភនកដូចកាឋ មរបស់វ៉ រេើយបនលឺរឡើងភាល ម៖ 
- រេរ ីរផ្លតធរ័រតូវដតរតលបរ់ៅផាះវញិ! ដុបប៊គិីតថ្នបាល់បាល តជឺ់ររបស់ខ្ញុ ំរោះលមមដតអាច... 
- បាល តជឺ់ររបស់ឯង?- រេរឧីទានរឡើង កនុងខ្លួនពុះរាររោយកំេងឹមឋងរទៀត។ - រតើឯងចងម់ាននយ័ថ្នរមច៉ បាល តជឺ់ររបស់

ឯងរោះ? ឯងោកអ់ាគមរធវើឲ្យបាល់បាល តជឺ់ររោះពាយ៉មសមាល បខ់្ញុ ំ ដមនរទ? 
- មនិដមនសមាល បរ់លាករទ ទាន មនិដមនរទ!- ដុបប៊រីបដកក រោយតកស់លុត។ - ដុបប៊រីគានដ់តចងជ់យួ សរស្ត្ង្វគ ះជីវតិរបស់

រេរ ី រផ្លតធរ័ប៉ុរណ្ដា ះ! ទុកជារតូវបចជូ នរៅផាះ រោយរងរបសួធងនធ់ងរយ៉៉ងណ្ដ កល៏អជាងរៅទីរនះដដរណ៎្ដ ទាន! ដុបប៊រីគានដ់តចង់
ឲ្យរេរ ីរផ្លតធរ័រតូវរបសួធងនល់មមដតរតូវបចជូ នរៅផាះវញិប៉ុនរោះ! 

- អូ! ដតប៉ុណាឹ ងរទេអ?ី- រេរនិីយ៉យទាងំខឹ្ងសមា។ - ឯងមនិដមនចងម់ាននយ័ថ្ន រតូវកំរទចរយើងជាកង់ៗ  រេើយចាំ
បចជូ នរយើងរៅផាះវញិរទរ?ឺ 

- អាហ ! រេរ ី រផ្លតធរ័មនិទានដឹ់ងរទ!- ដុបប៊និីយ៉យថងូចថងូរ ទឹកដភនករសកត់ក់ៗ មករលើររសាមរខ្នើយោចរ់នយរ៉បស់វ៉។ - 
រលាកមនិទានដឹ់ងថ្ន ពកួទាសករវណា ៈទាបបំផុតដូចជាពកួរយើងរងទុកខរវទោប៉ុណ្ដា រោះរទរៅកនុងពិភពរវទមនត្! ដុបប៊រីៅចាពីំ
ទិដឌភាពទាងំអស់រោះ រពលដដលអំណ្ដចរបស់ អនកដដលមនិរតូវរៅចំរឈាម ះ រឡើងដល់កំរតិកំពូល ទាន! ររមញគង្វវ លរបចាផំាះ
ពកួរយើង រតូវបានរគរមើលង្វយដូចជាសតវលអិតចនរងអចច ឹង! ជាការពិតណ្ដស់ ឥឡូវដុបប៊កីរ៏ៅដតរងការរបមាថរមើលង្វយដូចដត
គាន េនឹង- វ៉សារភាព រោយយកមុខ្ជូតនឹងររសាមរខ្នើយ។ - ប៉ុដនារបការដដលសំខ្លនរ់ោះគឺថ្ន ជីវភាពរស់រៅរបស់ពកួខ្ញុ ំបានរកី
ចំររ ើនរគានរ់បើររចើន តាងំដតពីរពលដដលរលាកបានយកឈនះរលើ អនកដដលមនិរតូវរៅចំរឈាម ះ។ រេរ ី រផ្លតធរ័បានរស់រានមានជីវតិ 
រេើយថ្នមពលរបស់បិសាចមនាអាគមងងឹតករ៏តូវរលាយសាបសូនយ។ រោះរេើយគឺជារពះអាទិតយថមី រេើយរេរ ី រផ្លតធរ័រនះឯង
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ដដលរះភលចិឺដចចញចិញ្ជច ចររបៀបបាននឹងពនលឺននរសចកឋីសងឃមឹសរមាបព់កួរយើងទាងំអស់គាន  ដដលរដមងគិតថ្ននសបអនធការនឹងមនិចប់
រលតរ់ឡើយ...រេើយោរពលរនះ រៅសាលាេុកវ៉៉ត ររឿងអារកក់ៗ នឹងរកើតរឡើង រកឺរ៏បដេលជាកំពុងរកើតរឡើងរចួរៅរេើយ រេើយ
ដុបប៊មីនិអាចរអាបនដឈររមើលបានរទ រោយរេតុថ្នរបវតាិសាស្ត្សាជិតនឹងរកើតរឡើងមឋងរទៀតរេើយ គឺរពលរនះរេើយដដលបនាប់
សមាង តនឹ់ងរតូវរបើករឡើងមឋងរទៀត... 

ដុបប៊រីសាបដ់តឈប ់ រោយកឋីរនធត ់ បោា បម់កកក៏ចឆកយ់កកាទឹកពីតុជិតដរគរបស់រេរ ី រេើយសំរាងកាលរបស់វ៉ រេូត
ទាល់ដតដលួខ្លួនឯង។ បនាិចររកាយមក វ៉កវ៏៉ររឡើងមករលើដរគវញិ ដភនករាងរសរឡវរទវ រឆលៀតនិយ៉យមរមើមមាយជាបថ់្ន៖ 

- ដុបប៊អីារកក ់ដុបប៊ចីនរង... 
- អចច ឹងមានបនាបស់មាង តា់កព់ន័ធរទៀត?- រេរខី្សបឹសួរ។ - រេើយ...រតើឯងមានបាននិយ៉យថ្នវ៉រតូវបានរបើករឡើងកាលពី

មុនរទ? របាបខ់្ញុ ំមក ដុបប៊!ី 
រេរចីាបន់ដសុទធដតឆអឹងរបស់ដុបប៊ទីានមុ់នរពលដដលដុបប៊រីេៀបនឹងរឈាងយកកាទឹកមឋងរទៀត។ - ប៉ុដនាខ្ញុ ំមនិដមនជាអនក

រកើតពីឪពុកមាឋ យរលាកិយ ... រតើខ្ញុ ំអាចមានររគាះថ្នន ករ់ោយសារបនាបស់មាង តរ់ោះបានរោយររបៀបណ្ដរៅ? 
- អាហ ! ឈបសួ់ររទៀតរៅ! ឈបសួ់រដុបប៊កំីសតរ់ទៀតរៅ!- ររមញគង្វវ លរាលរឡើងទាងំរតដិតៗ ដភនករបស់វ៉រលៀនប៉ុនៗ

ពងមានរ់ៅកនុងទីងងឹត។ - មានរគររៀបចំរបរពឹតាអំរពើរមម ងងឹតរៅកនុងកដនលងរនះ ប៉ុដនារេរ ី រផ្លតធរ័ មនិរតូវរៅទីរនះរទរៅរពល
ដដលរេតុការណ៍អស់រោះរកើតរឡើង។ រៅផាះរៅ រេរ ី រផ្លតធរ័។ រៅផាះវញិ។ រេរ ី រផ្លតធរ័មនិរតូវរបឡូកខ្លួនរៅកនុងកិចចការរនះ
រទ ទាន។ វ៉មានររគាះថ្នន ករ់ពករេើយ ... 

- រតើរគរោះជានរណ្ដរៅ ដុបប៊?ី- រេរសួីរ រោយរៅដតកានន់ដរបស់ដុបប៊ជីាបដ់រកងរលាវ៉ចងយ់កកាទឹកមកវ៉យខ្លួនឯង
សាជាថមី។ - រតើនរណ្ដបានរបើកវ៉? រតើនរណ្ដបានរបើកវ៉កាលពីរលើកមុន? 

- ដុបប៊មីនិអាចនិយ៉យបានរទ ទាន ដុបប៊មីនិអាចរបាបប់ានរទ ដុបប៊មីនិរតូវរបាបរ់ទ!- ររមញគង្វវ លអងវរករ។ - រៅផាះ
រៅ រេរ ីរផ្លតធរ័ សូមរៅផាះចុះ! 

- ខ្ញុ ំមនិរៅទីណ្ដទាងំអស់!- រេរឧីទានរឡើងទាងំរងឹបឹុង។ - មតិាភកាិជិតសនិទធខិ្ញុ ំមាន កម់ានឪពុកមាឋ យជាពកួរលាកិយ។ ោង
ចាស់ជាមានររគាះថ្នន ករ់បសិនរបើបនាបរ់ោះពិតជារតូវបានរបើករឡើងវញិដមន... 

- រេរ ី រផ្លតធរ័ហ៊ានរបថុយជីវតិខ្លួនឯងរដើមបដីតមតិាភកាិ!- ដុបប៊ដីរសកថងូចថងូរ ហាកដូ់ចជាអដណឋ តអណឋូ ងកនុងទុកខរវទោ។ - 
ពិតជានថលថនូរណ្ដស់! ពិតជាកាល ហានដមន! ប៉ុដនារលាករតូវដតជយួ ខ្លួនឯងសិន រេរ ីរផ្លតធរ័មនិរតូវ... 

ដុបប៊រីសាបដ់តគាងំភាល មមយួររំពច រតរចៀកសាល បរបរចៀវរបស់វ៉កំពុងញ័រទររទើក។ រេរកីស៏ាឋ បឮ់ដដរ។ មានសនូររជើងកំពុងដត
រដើរសំរៅចុះមករៅខ្លងររត។ 

- ដុបប៊សូីមលាសិនរេើយ!- ររមញគង្វវ លនិយ៉យខ្សបឹរបាប ់ រោយភយ័ខ្លល ច។ មានសំរឡងរកិកមយួបនលឺរឡើង រេើយ
កណ្ដឋ បន់ដរបស់រេរចីាបដ់តខ្យល់ប៉ុរណ្ដា ះ។ វ៉ផឋួលខ្លួនរៅរលើដរគវញិ ដភនកសមលងឹជាបនឹ់ងមាតទ់ាវ របនាបគិ់លានោឌ ន ខ្ណៈរពល
ដដលសនូររជើងកានដ់តខិ្តជិតរៅ។ 
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មយួសនាុះររកាយមក ោបំល័ដរ័កំពុងដតរដើរថយររកាយចូលមកកនុងសយនោឌ ន រោយរសលៀករ ៉បូររាមសតវដដ៏វងមយួ និង
ាកម់កួរដកយប។់ គាតកំ់ពុងដតដសងអវីមាង៉ដូចជារបូចមាល ក។់  មយួសនាុះររកាយរ ើញសាស្ត្សាា ចារយម៉ាកេកូណ្ដហាក លដសងរៅ
ចុងមាខ ងរទៀត។ ពកួរគរលើកវ៉ោករ់ៅរលើដរគ។ 

- រៅរៅអនករសី ផុមស្ត្េវី មក- រលាកោបំល័ដរ័ខ្សបឹតិចៗ រេើយអនករសីម៉ាកេកូណ្ដហាក លករ៏បញាបរ់បញាល់រដើរកាតចុ់ង
ដរគរេររីចញរៅបាត។់ រេរសីណឋូ កខ្លួនរៅរលើដរគយ៉៉ងរសងៀម រធវើពុតជារដកលក។់ វ៉ឮសំរឡងអាសនន រចួរ ើញអនករសី
ម៉ាកេកូណ្ដហាក លរតលបម់កវញិ រោយមានអនករសីផុមស្ត្េវីរដើររបកិតតាមពីររកាយ នដកំពុងដតទាញតរមងក់អាវរដកយប់
របស់គាត។់ វ៉សាឋ បឮ់សំរឡងដករដហើមគ ូស។ 

- រតើមានររឿងអីរកើតរឡើង?- អនករសីផុមស្ត្េវីខ្សបឹសួររលាកោបំល័ដរ័ រពមទាងំឱនរមើលរបូចមាល ករ់ៅរលើដរគ។ 
- គឺជាការវ៉យរបហារមយួរទៀត- រលាកោបំល័ដរ័តប។ - មដីណរវ៉៉ រកវ៉រ ើញរៅជរណឋើ រ។ 
- មានទំាងំបាយជូរមយួចង្វវ យរៅជិតខ្លួនវ៉- សាស្ត្សាា ចារយម៉ាកេកូណ្ដហាក លរសដី។ - ពកួរយើងគិតថ្ន វ៉របដេលជាចង់

លបរឡើងមករលង រផ្លតធរ័ រៅទីរនះ។ 
រាះរបស់រេរកូីរយ៉៉ងខ្លល ងំ។ វ៉បរងហើបខ្លួនយតឺៗ យ៉៉ងរបុងរបយត័នរដើមបរីមើលរបូចមាល ករ់ៅរលើដរគរោះឲ្យបានចាស់។ ពនលឺ

រពះចនាមយួចំនិតជះរលើមុខ្សមឹងសាម ធន៍នរបូចមាល ករ់ោះ។ 
វ៉គឺខូ្លីន រគីវ។ី ដភនករបស់វ៉របើកធំៗ រេើយនដលយរៅមុខ្កានម៉់ាសីុនរឡើងជាប។់ 
- រតូវសិលបប៍ងកករ?ឺ- អនករសីផុមស្ត្េវីខ្សបឹសួររទៀត។ 
- ដមនរេើយ- សាស្ត្សាា ចារយម៉ាកេកូណ្ដហាក លតប។ - ប៉ុដនាខ្លល ចដរកងថ្ន...របសិនរបើអាល់ប៊ូសមនិចុះជរណឋើ ររកញុាំសូកូឡា

រតឋ រទ មនិដឹងជានឹងមានររឿងអវីរកើតរឡើងរោះរទ... 
ពកួរគទាងំបីោកស់មលងឹរមើលមកខូ្លីន។ បោា បម់ក រលាកោបំល័ដរ័ឱនរៅទាញម៉ាសីុនថតរចញពីនដរងឹឆកឹងរបស់

ខូ្លីន។ 
- រលាកគិតថ្ន វ៉របដេលជាថតបានរបូអនកដដលវ៉យរបហារវ៉រ?ឺ- អនករសីម៉ាកេកូណ្ដហាក លសួរចងដឹ់ង។ 
រលាកោបំល័ដរ័មនិរឆលើយរទ។ គាតរ់បើករមើលដផនកខ្លងររកាយននម៉ាសីុនថតរោះ។ 
- រពះរអើយ!- អនករសីផុមស្ត្េវីឧទានរឡើង។ 
ដផសងេុយរទរលាមរចញពីម៉ាសីុនថតរោះ។ រទាះជា រេរ ីរៅចមាង យបីដរគពីគាន  កធំុ៏កលិនឆលួននបាល សាិចរឆះដដរ។ 
- រលាយ- អនករសីផុមស្ត្េវីនិយ៉យដបបមរមើមមាយ - រលាយអស់ដតមឋង... 
- រតើរនះមាននយ័យ៉៉ងរមច៉រៅ អាល់ប៊ូស?- សាស្ត្សាា ចារយម៉ាកេកូណ្ដហាក លជជីកសួរជាបោា ន។់ 
- វ៉មាននយ័ថ្ន- រលាកោបំល័ដរ័និយ៉យ - បនាបស់មាង តពិ់តជាមានរគរបើករឡើងវញិមឋងរទៀតដមនរេើយ។ 
អនករសីផុមស្ត្េវីយកនដខ្ាបម់ាត។់ សាស្ត្សាា ចារយម៉ាកេកូណ្ដហាក លសមលងឹរមើលរលាក ោបំល័ដរ័ មនិោកដ់ភនក។ 
- ប៉ុដនា អាល់ប៊ូស...របាកដណ្ដស់...រតើនរណ្ដរគរៅ? 
- មនិគរួសួរថ្ន “នរណ្ដរគ” រទ...- ោបំល័ដរ័រសដី ដភនកសមលងឹរមើលរៅខូ្លីន។ - គរួដតសួរថ្ន “យ៉៉ងដូចរមឋច” រទើបរតូវ... 
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វគ្គ XI 

 

ក្រុមក្រយុទ្ធតតាងំ 

 ពពលពេរភី្ញញ កព់ ើងពៅំពឹកថ្ងងអាទិត្ៅ វាពឃើញសយនដ្ឋឌ នចចងចាងំពៅពដ្ឋយពនះឺសូរៅចសងនាសិសររដូវ ចំចនកថ្ដរបស់វា 
ឥ ូវដុះឆអឹងវញិពេើយ ចត្ពៅរងឹសរថ្សពៅព ើយ។ វាពំោកអងគុយយ៉៉ងរេ័ស ពេើយំកព កពៅចំគរបស់ខូលីន ប៉ុចនែំតូ្វវាងំនន
ចដលវាពំបើផ្លះ ស់សពមះៀកបំពាកម់សលិមញិ បាងំជិត្រកពមើលអៈីមនិពឃើញពោះ។ ពឃើញថាវាភ្ញញ កព់េើយ អនកំសីផុមហ្វេៈីក៏ំ បញាប់
ំបញាល់ពលើកយកថាសអាហារពពលំពឹកមក ពេើយបនាា បម់ក ចាបព់ផឋើមត្ចំមត្ំមងថ់្ដ និងំាមថ្ដរបស់វា។ 
 - ពរៀបរយអស់ពេើយ- គាត្ប់នះឺព ើង ខណៈពពលចដលវាកំពុងញុាំបបរនឹងថ្ដពឆៈងទាងំពទើសទាល់។ - ពពលំសស់ំសូប
អាហាររចួ ឯងអាចពចញពៅបានពេើយ។ 
 ពេរខំីពសះៀកពាកយ៉់៉ងពលឿនតាមចដលអាចព្ៈើបាន រចួំបញាបព់ៅអគារំកុមហ្វេគីេៈីនដរ័ នឹងអាលំបាបរ់ ៉នុ និងេា៉ឺយអូនី
អំពីខូលីន និង ដុបប៊ ីប៉ុចនែពកួពគមនិពៅទីពនាះពទ។ ពេរ ីចាកពចញពីទីពនាះពដើមបរីកពមើលពកួពគ កនុងចិត្ែពងឿងឆងល់ថាពកួពគពៅព្ៈើអៈី
ពៅឯណា ំពមទាងំឈចិឺត្ែបនែិចចដរ ពដ្ឋយពំពាះចត្ពកួពគមនិចាបអ់ារមោណ៍ថា វាបានដុះឆអឹងជាសះពសប ើយរចួពេើយរពឺៅ។ 
 ពពលចដលពេរពីដើរោត្ប់ណាា ល័យ កព៏ឃើញពពឿរសីុ វសីះីពដើរពចញមកយ៉៉ងេហំាន ទឹកមុខដូចជាំសស់បស់ជាងោលពី
ជបួគាន ពលើកមុន។ 
 - អូ! សួសឋី ពេរ-ី វាំសដី។ - ពិត្ជាពហាះបានលអណាស់ោលពីមសលិមញិ ពិត្ជាលអចមន។ ឥ ូវហ្វេគីេៈីនដរ័នាមុំខពគកនុង
ោរដពណឋើ មកយកពានំបចាោំលាពេើយ...ឯងរកពិនាុបានដល់ហាសិបឯពនាះណ៎ា! 
 - ឯងានពឃើញរ ៉នុ និងេា៉ឺយអូនីពទ?- ពេរសួីរ។ 
 - ពទ អត្ប់ានពឃើញពទ- ពពឿរសីុត្ប ោន មញញឹមរោយបនែិចមឋងៗ។ - ខញុ ំសងឃមឹថារ ៉នុនឹងមនិពៅ បនាបទឹ់កំសី ពទៀត្ពទ... 
 ពេរពីសើចទាងំបងខំ ចាដំល់ពពឿរសីុពដើរពៅផុត្ រចួកតំ៏្រងទិ់សសំពៅបនាបទឹ់ករបស់ ម៉ុននីង មតី្ងល ភ្ញះ ម។ វាពមើលមនិពឃើញ
ពីមូលពេតុ្ចដល រ ៉នុ និង េា៉ឺយអូនីំតូ្វពៅទីពនាះមឋងពទៀត្ពទ ប៉ុចនែបនាា បពី់ពិនិត្ៅពមើលពឃើញថាេៈីលចឆ និងំបធានសិសសឯពទៀត្
មនិពៅពទ វាកព៏បើកទាៈ រ ពេើយឮសំព ងរបស់ពកួពគពចញពីបនាបច់ាកព់ោមយួ។ 
 - គឺខញុ ំពទ- វានិយ៉យ ំពមទាងំបិទទាៈ រ។ ឮសំព ងកឋុកៗ សំព ងទឹកខ្ចច យ និងសំព ងដងហកព់ចញពីកនុងបនាបព់នាះ ពេើយវា
ពឃើញចភនករបស់េា៉ឺយអូនីពអើត្ពមើលតាមំបពហាងពោ។ 
 - ពេរ!ី- នាងឧទានព ើង។ - ឯងព្ៈើឲ្ៅពកួពយើងភយ័ពសាើរចត្ពលាះំពលឹងពៅពេើយ។ ចូលមកកនុងមក.៍..ពេើយចុះថ្ដឯង
យ៉៉ងពមច៉ពេើយ? 
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 - មនិអីពទ- ពេរពីឆះើយ រចួខំបពហ្វ ជ្ ៀត្ខះួនឲ្ៅចូលពៅកនុងបនាបតូ់្ចពនាះ។ ានថាះ ងកញ្ចច ស់មយួពៅពលើបងគន ់ ពេើយសំព ង
ចំបសៗពៅចគមៗថាះ ងពនាះ នាឲំ្ៅពេរដឹីងថាពកួពគកំពុងចត្បង្កា ត្ព់ភះើង។ ោរបង្កា ត្ព់ភះើងចល័ត្ និងមនិំជាបទឹកគឺជាជំនាញរបស់
េា៉ឺយអូនីពៅពេើយ។ 
 - ពយើងនឹកថាចងព់ៅពលងឯងចដរ ប៉ុចនែពកួពយើងសពំមចចិត្ែថាគរួចត្ចាបព់ផឋើមពលើោរដ្ឋទឹំកថាន បំំចលងោយវញិលអជាង- រ ៉នុ
ពនៅល់ ខណៈពពលចដលពេរចីាកព់ោបនាបតូ់្ចពនាះ ទាងំពទើសទាល់មឋងពទៀត្។ - ពកួពយើងគិត្ថាពនះគឺជាកចនះងានសុវត្ថិភ្ញព
បំផុត្ពដើមបលីាកោ់រណ៍។ 
 ពេរពីេៀបនឹងនិយ៉យំបាបព់កួពគអំពីខូលីនពៅពេើយ ំោបច់ត្េា៉ឺយអូនីមកោត្ស់មឋ។ី - ពកួពយើងដឹងអស់ពេើយ។ 
ពកួពយើងឮោហ្វោែ ចារៅ ា៉កេាូណាហាា ល ំបាបោ់ហ្វោែ ចារៅ េះីត្វកី ោលពីំពឹកពនះ។ ដូពចនះពេើយបានជាពយើងគរួចត្ចាបព់ផឋើម... 
 - ពយើងឲ្ៅពមលេៈ័យោរភ្ញពបានោនច់ត្ឆាប ់ ោនច់ត្លអ- រ ៉នុំគេមឹ។ - ពត្ើឯងដឹងថាខញុ ំគិត្យ៉៉ងពមច៉ពទ? ខញុ ំគិត្ថា 
ពំោយពីចាញ់កីឡាឃៈីដឌីចឆពេើយ វាចាស់ជាម៉ពួ៉៉យ៉៉ងខ្ចះ ងំ ចដលជាពេតុ្ព្ៈើឲ្ៅវាបព ច្ញកំេងឹពៅពលើ ខូលីន ចត្មឋងពៅ។ 
 - ានពរឿងមយួពទៀត្- ពេរនិីយ៉យបពណឋើ រ ពមើលេា៉ឺយអូនីចេកពមោ ពកជាកំណាត្់ៗ រចួពបាះចូលពៅកនុងទឹកថាន បំពណឋើ រ។ 
- ដុបប៊បីានមកជបួខញុ ំោលពីពាកក់ណាឋ លអំធាំត្យបម់ញិ។ 
 រ ៉នុ និងេា៉ឺយអូនីពងើយពមើលទាងំភ្ញញ កព់ផអើល។ ពេរបីានំបាបព់កួពគពីអៈីៗំគបយ៉់៉ងចដលដុបប៊បីានំបាបវ់ា...រកឺម៏និបាន
ំបាបវ់ា។ រ ៉នុ និងេា៉ឺយអូនីោឋ បព់ ើងំចេាត្។់ 
 - បនាបស់ាង ត្់ំ តូ្វបានពបើកព ើងោលពីពលើកមុនរ?ឺ- េា៉ឺយអូនីសួរ។ 
 - អ ច្ ឹងំតូ្វពេើយ- រ ៉នុនិយ៉យយ៉៉ងោះ ហាន។ - លូសីុស ពមលេៈ័យំបាកដជាបានពបើកបនាបព់នាះ ពៅពពលចដលពគពរៀន
ពៅទីពនះ ពេើយឥ ូវពគបានំបាប ់ ំដ្ឋកូ សំណពៈចិត្ែរបស់ពគ ពីរពបៀបពបើកពទៀត្។ វាជាកច់សឋងណាស់។ ពបើដុបប៊ីំ បាបថ់ាាន
បិោចអៈីពៅកនុងបនាបព់នាះគឺលអពេើយ។ ខញុ ំចងដឹ់ងណាស់ថា ពត្ើពេតុ្អៈីបានជាគាោ ននរណាដឹងថាវាលួចចូលមកកនុងោលាពោះ
អ ច្ ឹង។ 
 - ំបចេលជាវាអាចបំបាងំោយបានពេើយ- េា៉ឺយអូនីនិយ៉យបពណឋើ រ ចាកព់ឈះើងពៅកនុងថាះ ងបពណឋើ រ។ - រកឺ៏ំ បចេលជា
វាអាចចកះងបនះំខះួនបាន...អាចចកះងព្ៈើជារបូចាះ ក ់រកឺអ៏ៈីម៉ង៉។ ខញុ ំធាះ បប់ានអានបះ៉អំពីចំបត្ ឆាពមពលអុង... 
 - ឯងអានពសៀវពៅពំចើនពពកពេើយ េា៉ឺយអូនី- រ ៉នុរអ៊ូ រចួចាកោ់ះ បជរង្កបពី់ពលើពឈះើង។ វាខញុកខញីងងទ់ពទសំាបដ់្ឋក់
ោះ បជរ ពេើយចបរមកពមើលពេរ។ី 
 - អ ច្ ឹង គឺដុបប៊ជីាអនកឃាត្ព់កួពយើងមនិឲ្ៅព ើងរងពភះើង ពេើយព្ៈើឲ្ៅថ្ដឯងបាក.់..- វាំគវកីាល។ - ឯងដឹងពទ ពេរ ី
ំបសិនពបើវាមនិឈបច់ងជ់យួ ជីវតិ្របស់ឯងពនាះពទ វាចាស់ជានឹងព្ៈើឲ្ៅឯងោះ បជ់ាមនិខ្ចនព ើយ។ 

* 
ដំណឹងចដលថា ខូលីន ំគីវ ីំ តូ្វពគវាយំបហារ ពេើយឥ ូវកំពុងពដកដូចោះ បព់ៅកនុងគិលានដ្ឋឌ ន ំតូ្វបានផសពៈផាយទូទាងំោលា
ពៅំពឹកថ្ងងចន័ា។ បរយិ៉ោសនាពពលពនាះអាបអ់ពួៅពដ្ឋយពាកៅចចាមអារ៉៉ម និងោរមនាិលសងសយ័។ ឥ ូវ សិសសឆាន ទីំមយួពដើរពៅ
ណាមកណាសុទធចត្ានគាន ជាំកុមៗ ហាកដូ់ចជាពកួពគខ្ចះ ចថា ំបាកដជានឹងំតូ្វរងោរវាយំបហារចដរ ំបសិនពបើពដើរចត្ាន កឯ់ង។ 
 ជីននី វសីះី ចដលអងគុយជិត្ខូលីន ំគីវកីនុងពា៉ងពរៀនពវទមនែ កំពុងចត្ពកើត្ទុកខបុកពមនញ ប៉ុចនែពេរាីនអារមោណ៍ថា ពហ្វេៈដ និង
ចចពំបើមព្៉បាយលួងចិត្ែនាងមនិំតឹ្មំតូ្វពោះ។ ពកួពគកំពុងចត្ផ្លះ ស់ពវនគាន ព្ៈើឲ្ៅដុះពរ៉ម រពឺចញពងចបកពពញខះួន រចួចាពំលាត្
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ពញ្ចដ កន់ាងពីខ្ចងពំោយរបូចាះ ក។់ ពដ្ឋយអត្់ំ ទាមំនិបាន ពពឿរសីុំបាបព់កួពគថា វានឹងសរពសរសំបុំត្ពៅោនអ់នកំសីវសីះី ំបាបថ់ា
ជីននីយល់សបែិអាំកក ់ពទើបបានពកួពគឈបព់្ៈើត្ពៅពទៀត្។ 
 កនុងពពលជាមយួគាន ពនាះចដរ ពៅពីពំោយខនងោហ្វោែ ចារៅទាងំឡាយ ានចរ៉ចរណ៍ទីផារជញួដូរយន័ែ ចខសកថា និងពំគឿង
ោរពារខះួនដថ្ទពទៀត្ជាពំចើន ពកើត្ព ើងពាសពពញោលា។ ពនវលី  ងប់ត្ង់ម បានទិញខាឹមបារ៉ងំដ៏្ ំមយួពណ៌ថ្បត្ង ានកះិន
ព ើងអពោច និងំគីោែ ល់ំសួចពណ៌ផ្លា ឈូក ចងមទាងំ កនាុយបងាួយរលួយ រេូត្ដល់ពកួំបុសៗខ្ចងំកុមហ្វេគីេៈីនដរ័ដ្ឋចចិ់ត្ែ
ំបាបវ់ាថា វាគាោ នពំគាះថាន កព់ទ៖ វាជាអនកានឈាមជរ័សុទធ ពេើយដូពចនះគរួចត្មនិំតូ្វរងោរវាយំបហារពនាះព ើយ។ 
 - ដំបូងពកួពគសំពៅពៅេៈីលចឆ- ពនវលីនិយ៉យ មុខមូលរបស់វាព ើងត្កស់ះុត្ - ពេើយនរណាៗកដឹ៏ងថាខញុ ំពសាើរចត្ជាជន
អពវទពៅពេើយ។ 

* 
ពៅសបាឋ េ៍ទីពីរកនុងចខ្នូ ោហ្វោែ ចារៅា៉កេាូណាហាា ល បានមកពដើរំបមូលពឈាោ ះសិសសចដលនឹងោន កព់ៅោលាកនុងថ្ងងបុណៅ
ណូចអល ដូចសពៈដង។ ពេរ ី រ ៉នុ និង េា៉ឺយអូនី កប៏ានចុះពឈាោ ះចដរ។ ពកួពគឮថាពមលេៈ័យកព៏ៅោលាថ្ងងបុណៅណូចអលចដរ 
ចដលជាពេតុ្ព្ៈើឲ្ៅពកួពគសងសយ័ោនច់ត្ខ្ចះ ងំព ើង។ ថ្ងងឈបស់ំាកគឺជាពពលពវលាដល៏អបំផុត្កនុងោរពំបើទឹកថាន បំំចលងោយពដើមប ី
ឲ្ៅវាោរភ្ញព។ 
 ជាអកុសល ទឹកថាន ពំ្ៈើពេើយបានចត្ពាកក់ណាឋ លប៉ុពណាា ះ។ ពកួពគំតូ្វោរចសនងពសះចសនងពីរ និងចសបកសត្ៈប៊ូមចសះងពទៀត្ 
ពេើយពបើចងប់ាន លុះំតាចត្ពៅលួចពីកនុងបនាបផ់្លា ល់ខះួនរបស់ពសនព។ ពបើតាមគំនិត្ពេរ ីវាយល់ថា សុខចិត្ែំបឈមមុខជាមយួនឹង
បិោចកនុងពរឿងពំពងរបស់ំកុមសះុីតឺ្រនី ជាជាងឲ្ៅពសនពចាបវ់ាបានពពលកំពុងលួចរបស់កនុងោរយិ៉ល័យគាត្។់ 
 - អៈីចដលពយើងព្ៈើពនាះ- េា៉ឺយអូនីនិយ៉យយ៉៉ងរេ័សរេនួ ពដ្ឋយពេតុ្ចត្ពា៉ងពរៀនឱសងពីរពា៉ងពពលរពសៀលថ្ងង
ំពេសបត្ោ៍នច់ត្ពកៀកជិត្ពៅពេើយ - គឺោរបចងៈងដ្ឋន។ ទាល់ចត្ព្ៈើអ ច្ ឹង ពទើបាន កក់នុងចំពណាមពកួពយើងអាចលបចូលពៅកនុង
ោរយិ៉ល័យរបស់ពសនព ពេើយយកអៈីចដលពយើងំតូ្វោរបាន។ 
 ពេរ ីនិងរ ៉នុសមះងឹពមើលមកនាងទាងំរអា។ 
 - ខញុ ំគិត្ថា ខញុ ំគរួចត្ពៅលួច- េា៉ឺយអូនីនិយ៉យបនែ ពដ្ឋយព្ៈើសំព ងយ៉៉ងជាកល់ាក។់ - ឯងទាងំពីរនាកនឹ់ងំតូ្វបពណឋ ញ
ពចញជាមនិខ្ចន ំបសិនពបើបងាពរឿងពទៀត្ ចំចនកខញុ ំវញិគាោ នបញ្ចហ អៈីពទ។ អ ច្ ឹង ពកួឯងំគានច់ត្បងាចលាចលបនែិចបនែួចលោមចត្នឹង
ឲ្ៅពសនពជាបថ់្ដំបចេលជាំបានំាទីពៅបានពេើយ។ 
 ពេរញីញឹមចបបមនិចង។់ ោរបងាពរឿងរ៉៉វពដ្ឋយពចត្នាពៅកនុងថាន កព់រៀនឱសងរបស់ពសនព គឺដូចជាយកពឈើពៅរកុចភនកនាគ
កំពុងចត្ពដកអ ច្ ឹង។ 
 មុខវជិាជ ឱសងំតូ្វពរៀនពៅកនុងបនាបង់ងឹត្ដ៏្ ំមយួ។ ពមពរៀននារពសៀលថ្ងងំ ពេសបត្ដំ៍ពណើ រោរពៅជា្មោតា។ ថាះ ងថ្មៃេុយ
ចផសងំទពលាម ំតូ្វដ្ឋកប់្ឈរពៅចពនាះ ះតុ្ពឈើ ំបដ្ឋបព់ដ្ឋយជ ជ្ ីងងះឹង និងំក ពំគឿងផស។ំ ពសនពពដើរំកចវលជំុវញិបនាបព់នាះបពណឋើ រ 
សឋីពជរថាឲ្ៅំកុមហ្វេគីេៈីនដរ័បពណឋើ រ រឯីំកុមសះុីតឺ្រនីឯពនាះវញិ កំពុងចត្ពសើចកកអឹកពលើគំនរទុកខអនកដថ្ទ។ ំដ្ឋកូ ពមលេៈ័យ ចដលជា
សិសសសំណពៈរបស់ពសនព ពចះចត្ញាកច់ភនកឌឺរ ៉នុ និងពេរ ីចត្ឲ្ៅព្ៈើយ៉៉ងពមច៉ ពំពាះថាចត្លគឹកណា ពកួពគហ៊ានត្បត្វញិ ចាស់ជាំតូ្វ
ទទលួពិនយ័មុននឹងានពពលនិយ៉យថា “អយុត្ែិ្ម”៌ ពៅពទៀត្។ 
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 សូលុយសៅងុបំពប៉ាង របស់ពេរេូីរពេៀរពពកពេើយ ប៉ុចនែចិត្ែវាចបរជាពផ្លឋ ត្ពៅពលើពរឿងសំខ្ចន់ៗ ឯពទៀត្ពៅវញិ។ វាកំពុងចត្
រងច់ាសំញ្ចដ របស់េា៉ឺយអូនី ពេើយវាសឹងចត្មនិោឋ បផ់ង ពពលចដលពសនពឈប ់ ពេើយនិយ៉យពមើលង្កយឱសងពេៀរេូររបស់
វា។ ពៅពពលចដលពសនពចបរ ពេើយពដើរពៅសឋីឲ្ៅពនវលីមឋង េា៉ឺយអូនីង្កកពៅពេរ ីពេើយងកក់ាល។ 
 ពេរឱីនយ៉៉ងពលឿនចុះពៅពំោម ពីពំោយថាះ ងរបស់វា រចួទាញោំំ ជួច េៈីលីបាសទរ័ មយួរបស់ពហ្វេៈដពចញមក ពេើយ
ពគាះោំំ ជួចពនាះយ៉៉ងរេ័សនឹងចងាឹះរបស់វា។ ោំំ ជួចពនាះចាបព់ផឋើមបនះឺសំព ងសឺុៗ ពេើយកខ៏្ចា ត្ចបកផ្លា ពភះើង។ ដឹងថាវាានពពល
ចត្ប៉ុនាោ នវនិាទីប៉ុពណាា ះ ពេរកីព៏ំោកចភះត្ ត្ំមងឲ់្ៅចំ ពេើយគបវ់ាពៅកនុងអាោស។ ោំំ ជួចធាះ កចំ់ពគាលពៅ គឺថាះ ងរបស់េគូយល៍។ 
 ទឹកថាន រំបស់េគូយល៍ចាបព់ផឋើមផាុះ ព្ៈើឲ្ៅខ្ចា ត្ពាសពពញថាន កព់រៀន។ ពកួសិសសនាគំាន ចំសក ពពលចដល សូលុយសៅងុបំពប៉ាង 
បះ៉នឹងពកួពគ។ ពមលេៈ័យំបឡាក់ំ តូ្វពពញមុខចត្មឋង ពេើយំចមុះរបស់វាព ើងពប៉ាងដូចបាល់បា ុងអ ច្ ឹង។ រឯីេគូយល៍ពដើរមនិ
ដឹងពៅណាពៅណី ថ្ដំគបចភនករបស់វាទាងំពីរ ចដលព ើងពប៉ាងប៉ុនចានញុាំបាយ ចំចនកពសនពកំពុងចត្រការពបៀបពរៀបរយ និងរកពដើម
ចមថ្នពរឿងពនះ។ ពៅកនុងពពលំចបូកំចបល់ទាងំពនះ ពេរពីឃើញេា៉ឺយអូនីលបពចញយ៉៉ងោង ត្់ៗ តាមទាៈ រពៅពំៅ។ 
 - ោង ត្!់ ោង ត្!់- ពសនពចំសកអស់មយួទំេងឹ។ - អនកចដលំតូ្វទឹកថាន ខំ្ចា ត្ពលើ មកយកឱសងពំង្កបពៅទីពនះ។ ចត្ោល
ណាខញុ ំរកពឃើញថា ជនថ្ដដល់ជានរណាពគពនាះ... 
 ពេរទីបខ់ះួនមនិពអាយពសើច ពពលចដលវាពឃើញពមលេៈ័យំបញាបព់ដើរពៅខ្ចងមុខ កាលរបស់វាធាះ កចុ់ះពដ្ឋយោរចត្ទំងន់
ំចមុះ ចដលានរ៉ងដូចំកូចឆាោ រ។ សិសសព ើងកនះះថាន កត់្ំមងជ់រួគាន ពៅតុ្របស់ពសនព អនកខះះថ្ដព ើង្ំដូចដំបង ខះះពទៀត្និយ៉យ
មនិរចួពំពាះចត្បបូរាត្រ់កីពេើមសប ៊លុ។ ពេរពីឃើញេា៉ឺយអូនីលបចូលមកកនុងថាន កវ់ញិ ចផនកខ្ចងមុខថ្នរ ៉បូរបស់នាងព ើង
ពប៉ាងទល់។ 
 ពៅពពលចដលអនករ៉ល់គាន ផឹកថាន បំនាបពេើយ និងបានព៉បាលោរពេើមពប៉ាងពផសងៗរចួរ៉ល់អស់ ពសនពពដើរយ៉៉ងរេ័ស
រេនួសំពៅថាះ ងរបស់េគូយល៍ ពេើយទាញពចញមកនូវកំពទចោំំ ជួច ពណ៌ព ើងពមោ ។ ំោបច់ត្ានភ្ញពពសងៀមោង ត្ម់យួរពំពច។ 
 - ំបសិនពបើខញុ ំដឹងថានរណាជាអនកព្ៈើពនាះ- ពសនពខសបឹ - ខញុ ំនឹងឲ្ៅវាំតូ្វបពណឋ ញពចញពីោលាពនះជាមនិខ្ចន។ 
 ពេរពីរៀបចំទឹកមុខព្ៈើដូចជាមនិដឹងអី។ ពសនពសំ ងឹពមើលមកវាចំៗចត្មឋង រេូត្ទាល់ចត្ដល់ឮសូរកណឋឹ ងដបន់ាទីពំោយ
មក ពទើបបាន្ូរខាកកនុងំទូង។ 
 - គាត្ដឹ់ងថាជាខញុ ំ- ពេរ ីំបាបរ់ ៉នុ និងេា៉ឺយអូនី ខណៈពពលចដលពកួពគំបញាប់ំ បញាល់ពៅោនប់នាបទឹ់ករបស់ម៉ុននីង 
មតី្ងល។ - ខញុ ំអាចដឹងបាន។ 
 េា៉ឺយអូនីពបាះពំគឿងផសងំោីចូលពៅកនុងថាះ ង ពេើយចាបព់ផឋើមកូរយ៉៉ងត្ក់ំ កេល់។ 
 - ពីរសបាឋ េ៍ពទៀត្រចួរ៉ល់ពេើយ- នាងបនះឺព ើងយ៉៉ងរកីរ៉យ។ 
 - ពសនពគាោ នភស័ែុតាងចាបកំ់េុសឯងពនាះពទ- រ ៉នុនិយ៉យលួងចិត្ែពេរ។ី - ពត្ើគាត្ព់្ៈើអៈីបានពៅ? 
 - ោរោគ ល់ពសនព គឺជាកំេុសដ៏្ ំមយួ- ពេរតី្ប ខណៈពពលចដលទឹកថាន ចំបកពពុះំគូកៗ។ 

* 
មយួសបាឋ េ៍ពំោយមក ពេរ ី រ ៉នុ និងេា៉ឺយអូនី កំពុងចត្ពដើរឆះងោត្ត់ាមទាៈ រចូលោល ំោបច់ត្ពឃើញមនុសសមយួំកុមកំពុងចត្
ំបមូលផឋុ ំគាន ជំុវញិោឋ រំបោសពត័្ា៌ន។ ពកួពគកំពុងអានពសចកឋីំបោសមយួមយួចដលពទើបនឹងបិត្ផាយ។ សីុមៅសុ េៈីននីពេគន 
និង ឌីន ងូា៉ស ជាអនកអាន ពមើលពៅដូចជារពំភើបខ្ចះ ងំណាស់។ 
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 - ពកួពគចាបពផឋើមពបើក ំកុមំបយុទធត្តាងំពេើយ!- សីុមៅសុចំសក។ - ោរំបជំុពលើកទីមយួគឺយបព់នះ! ខញុ ំមនិំបោននឹ់ង
ពមពរៀនំបយុទធពនាះពទ ពំពាះថាអាចផឋល់ផលំបពយ៉ជនដ៍ល់ថ្ងងពំោយ... 
 - ថាពមច៉! ឯងគិត្ថាបិោចំកុមសះុីតឺ្រនីអាចំបយុទធបានចដររ?ឺ- រ ៉នុំសដី ប៉ុចនែវាកអ៏ានពសចកឋីំ បោសពនាះពដ្ឋយចាប់
អារមោណ៍ណាស់ចដរ។ 
 - អាចានំបពយ៉ជន-៍ វានិយ៉យពៅោន ់ពេរ ីនិង េា៉ឺយអូនី ពពលចដលពកួពគពៅទទលួទានអាហារពពលលាង ច។ - ពត្ើ
ពកួពយើងគរួពៅពទ? 
 ពេរ ី និងេឺា៉ំយអូនីយល់ំសបទាងំំសុងចំពពាះពរឿងពនះ ដូពចនះពៅពា៉ងំបាបីំលាង ចពនាះ ពកួពគំបញាប់ំ ត្លបព់ៅោន់
ោល្ំវញិ។ តុ្ទទលួទានអាហារំតូ្វរលាយបាត្ ់ ពេើយឆាកពណ៌ាសមយួបានពលចព ើងពៅតាមជញ្ចជ ំង បំភះពឺៅពដ្ឋយពនះឺ
ពទៀនរ៉បរ់យរ៉បព់ានព់ៅពីពលើ។ ពិតានានពណ៌ពមោ រពលាងមឋងពទៀត្ ពេើយោលាសឹងចត្ទាងំមូលសុទធចត្ពៅពំោមពិតានពនះ 
ាន ក់ៗ ោនច់ងាឹះជាបនឹ់ងថ្ដ ទឹកមុខរពំភើបរពំជើបរជំលួ។ 
 - ពត្ើនរណាជាអនកបពំងៀនពយើងពៅេន៎?- េា៉ឺយអូនីបនះឺព ើង ខណៈពពលចដលពកួពគំបពំជៀត្ចូលពៅកនុងេៈូងមនុសស
អ៊ូអរ។ - ានពគំបាបខ់ញុ ំថាោហ្វោែ ចារៅ េះីត្វកី ធាះ បជ់ាពជើងឯកខ្ចងោរំបយុទធ ោលពីគាត្ព់ៅពកោង។ ំបចេលជាគាត្ព់េើយ។ 
 - នរណាកប៏ានចដរ កំុឲ្ៅចត្...- ពេរពីេៀបនឹងនិយ៉យ ប៉ុចនែកឈ៏បព់ៅវញិពដ្ឋយបនះឺសំព ងំគេឹមចបបមនិពពញចិត្ែ៖ 
េគីលដឺរយ័  កហ់ាត្ កំពុងចត្ពដើរព ើងមកពលើឆាក ខះួនលំអពៅពដ្ឋយរ ៉បូពណ៌ចផះំ ពូនចាស់ ពេើយអនកចេេមគាត្ព់នាះ គឺគាោ ន
នរណាពំៅពីពសនពព ើយ ចដលពសះៀកពាកឈុ់ត្ពមោ  ដូចរ៉ល់ដង។ 
  កប់កថ់្ដឲ្ៅោង ត្ ់ពេើយំបោស៖ 
 - មកឲ្ៅជំុគាន  មកឲ្ៅជំុគាន មក!៍ ពត្ើអនកទាងំអស់គាន ពមើលខញុ ំពឃើញពទ? ពត្ើអនកទាងំអស់គាន ោឋ បខ់ញុ ំឮពទ? លអណាស់! 
 - ឥ ូវ ពលាកោហ្វោែ ចារៅដ្ឋបំល័ដរ័ បានផឋល់សិទធិអនុញ្ចដ ត្ឲ្ៅខញុ ំចាបព់ផឋើមដំពណើ រោរ ំកុមំបយុទធត្តាងំ ដតូ៏្ចតាចមយួ
ពនះ គឺកនុងពគាលបំណងេៈឹកេៈនឺអនកទាងំអស់គាន  ពំត្ៀមពំបើកនុងករណីចដលអនកទាងំអស់គាន ចាបំាចោ់រពារខះួនឯង ដូចចដលខញុ ំធាះ ប់
បានព្ៈើជាពំចើនពលើកពំចើនោរចួមកពេើយ ... ពបើចង់ំ ជាបចាស់ សូមអានពសៀវពៅចដលខញុ ំបានពចញផាយចុះ។ 
 - អនុញ្ចដ ត្ឲ្ៅខញុ ំចណនាជំំនយួោររបស់ខញុ ំគឺ ោហ្វោែ ចារៅពសនព-  កហ់ាត្បនះឺព ើង ជាមយួនឹងោន មញញឹមដ៏្ ំមយួ។ - 
គាត្់ំ បាបខ់ញុ ំថា គាត្ព់ចះដឹងបនែិចបនែួចចដរអំពីោរំបយុទធ ពេើយកស៏ោ័ំគចិត្ែជយួ ខញុ ំកនុងោរសចមឋងខះីមយួមុននឹងពកួពយើងចាបព់ផឋើម។ 
ឥ ូវ ខញុ ំមនិចងឲ់្ៅពកួពកោងៗទាងំអស់គាន ំពួយបារមៃពនាះពទ ... ខញុ ំំគានច់ត្ឲ្ៅគាត្ជ់យួ ប៉ុពណាា ះ មនិចមនថាសាះ បគ់ាត្ឯ់ណ៎ា...ដូពចនះ
កំុំពួយបារមៃងៈី! 
 - ពត្ើមនិលអជាងពទរ ឺំបសិនពបើពកួពគំបយុទធគាន ឲ្ៅណាណីចត្មឋងពនាះ?- រ ៉នុត្អូញចត្អរដ្ឋក់ំ ត្ពចៀកពេរ។ី 
 បបូរាត្ខ់្ចងពលើរបស់ពសនពចាបព់ផឋើមរញួ។ ពេរឆីងល់ថាពេតុ្អៈីក ៏កហ់ាត្ពៅចត្ញញឹមពៅរចួពទៀត្...ំបសិនពបើពសនព
សមះងឹពមើលវាចត្រពបៀបេនឹង វាចាស់ជាដ្ឋកព់មំបូចរត្ព់គចពចញឆាង យពីគាត្ព់េើយ មនិពៅយូរពទ។ 
  កហ់ាត្ និងពសនពចបរមកទល់មុខគាន  ពេើយពអានពគារពគាន ជាគំនាប។់ យ៉៉ងពហាចណាស់ក ៏  កហ់ាត្ព្ៈើគរួសមចដរ 
ពដ្ឋយំគវាសំគវាត្ថ់្ដសមរមៅ ឯពសនពវញិំគានច់ត្ពអានកាលបនែិច សឹងចត្នឹងអត្។់ បនាា បម់ក ពកួពគពលើកចងាឹះពវទមនែរបស់ពកួ
ពគដ្ឋកពី់មុខ ពំបៀបបានដូចជាដ្ឋវ។ 
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 - ដូចចដលពកួឯងពឃើញំោបព់េើយ ពកួពយើងកំពុងចត្ោនច់ងាឹះពវទមនែពដ្ឋយឈរកនុងលកខណៈពំត្ៀមំបយុទធ-  កហ់ាត្
ពពាលពៅោនេ់ៈូងមនុសសចដលោង ត្ឈ់ងឹ។ - ពពលរ៉បដ់ល់បី ពកួពយើងនឹងសូំត្បព ច្ញសិលបទី៍មយួរបស់ពកួពយើង។ ជាោរពិត្
ណាស់ ពយើងគាោ នពគាលបំណងសាះ បគ់ាន ពនាះពទ។ 
 - ខញុ ំដូចជាមនិសូវពជឿពទ- ពេរនិីយ៉យតិ្ចៗ ពដ្ឋយសមះងឹពមើលពសនពកំពុងចត្បព ច្ញចងាូម។ 
 - មយួ...ពីរ...បី! 
 ពកួពគទាងំពីរនាករ់លាស់ចងាឹះរបស់ពកួពគព ើង ដ្ឋក់ំ តឹ្មោោ ។ ពសនពចំសកថា៖ “អិុចចសែលីអាមុស!” ានពនះឺពភះើងពណ៌
ំកេមភះបឹចភះត្ដអ៏ោច រៅមយួបាញ់ពចញមក ពេើយ  កហ់ាត្ ំោបច់ត្ពបុើងខ្ចា ត្ផុត្ពីដី៖ គាត្ព់បុើងពៅពំោយេសួឆាក រចួបុកពៅ
នឹងជញ្ចជ ំង ពេើយរអិលចុះពំោម មកពពាបនឹងកំាលឥដឌ។ 
 ពមលេៈ័យ និងសិសសំកុមសះុីតឺ្រនីមយួចំននួពទៀត្ពហ៊ាអបអរ។ េា៉ឺយអូនីខំំបឹងជំពទើត្ំាមពជើងពអើត្ពមើល។ 
 - ពត្ើឯងគិត្ថាគាត្ម់និអីពទរ?ឺ- នាងចំសកសួរ។ 
 - នរណាពៅខៈល់ពៅ?- រ ៉នុ និងពេរនិីយ៉យំពមៗគាន ។ 
  កហ់ាត្កំពុងចត្ពំោកឈរព ើងទាងំមមងីមាងំ។ មកួរបស់គាត្់ំ ជុះមកដី ពេើយសករ់៉ងទឹករលករបស់គាត្ព់ ើងបះ
ំចូង។ 
 - លអ...គឺវាអ ច្ ឹងឯង!- គាត្ឧ់ទានព ើង ពពលកំពុងពដើរពំទត្ពំទាត្ព ើងពលើឆាកវញិ។ - ពនាះពេើយគឺជា សិលបប៍ពណាឋ ះ ...
ដូចចដលពកួឯងពឃើញំោប ់ ខញុ ំបានំជុះបាត្ច់ងាឹះពវទមនែខញុ ំពេើយ...អហ!៎ អរគុណ កញ្ចដ ពំបាន។ ចមន! ពិត្ជាគំនិត្លអចមនកនុងោរ
បង្កហ ញពកួពគឲ្ៅដឹងពីយុទធសិលបព៍នះ ពលាកោហ្វោែ ចារៅពសនព ប៉ុចនែំបសិនពបើពលាកមនិំបោននឹ់ងសមឋខីញុ ំពទ ខញុ ំគិត្ថាវាដូចជាជាក់
ចសឋងពពកពេើយចំពពាះអៈីចដលពលាកពរៀបនឹងព្ៈើអំបាញ់មញិពនះ។ ំបសិនពបើខញុ ំចងប់្ឈបព់លាកពនាះ គឺង្កយំសួលដូចបកពចញ
អ ច្ ឹង។ ពទាះជាយ៉៉ងណាកព៏ដ្ឋយ ខញុ ំយល់ថាវាកា៏នផលលអចដរ ពំពាះអាចបង្កហ ត្ឲ់្ៅពកួពគពចះបាន... 
 ពសនពពមើលពៅដូចជាចងស់ាះ បន់រណាាន កអ់ ច្ ឹង។ ំបចេលជា  កហ់ាត្ កប៏ានចាបអ់ារមោណ៍ពីពរឿងពនះចដរ បានជា
គាត្់ំ បោសថា៖ 
 - សចមឋងប៉ុណាឹ ងំគប់ំ គានព់េើយ! ខញុ ំនឹងពដើរពៅចចកពកួឯងទាងំអស់គាន ជាគូៗ។ ពលាកោហ្វោែ ចារៅពសនព ំបសិនពបើពលាក
មនិយល់ទាស់ពទ... 
 ពកួពគទាងំពីរពដើរចូលពៅកនុងេៈូងសិសស រចួចាបព់ផឋើមរកថ្ដគូឲ្ៅសិសសាន ក់ៗ ។  កហ់ាត្ចាបគូ់ ពនវលីជាមយួ េៈីន-
េះិត្ឈះ ីប៉ុចនែពសនពពដើរសំពៅមករក ពេរ ីនិងរ ៉នុ ដំបូងពគចត្មឋង។ 
 - ខញុ ំគិត្ថាដល់ពពលបំចបកំកុមសុបិនរបស់ពកួឯងពេើយ- គាត្ញ់ញឹមចបបចំអក។ - វសីះី ឯងចាបគូ់ជាមយួនឹង
េៈនីនីពេគន។ ឯពផ្លត្្រ័វញិ... 
 ពេររីកិំលខះួនសំពៅពៅេា៉ឺយអូនីពដ្ឋយសៈ័យំបវត្ែិ។ 
 - ខញុ ំមនិគិត្ដូពចាន ះពទ- ពសនពំសដី ពដ្ឋយញញឹមយ៉៉ងពោះកពំោះ។ - ពលាកពមលេៈ័យ មកទីពនះ។ ចាពំមើល ពត្ើឯងនឹងព្ៈើ
ឲ្ៅ ពផ្លត្្រ័ ដល៏បលីាញាន កព់នះពៅជាយ៉៉ងណា។ ពេើយឯងវញិ កញ្ចដ ពហ្វេគនជឺរ...ឯងអាចចាបគូ់ជាមយួកញ្ចដ  បាល់ហ្វសែូដ ចុះ។ 
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 ពមលេៈ័យពដើរពពើងំទូងមក មុខញញឹមជាប។់ ានពកោងំសីសះុីតឺ្រនីាន កព់ដើរំតុ្កៗតាមពំោយវា ព្ៈើឲ្ៅពេរនឹីកពឃើញដល់របូ
ភ្ញពមយួ ចដលវាពឃើញពៅកនុងពសៀវពៅ វសិសមោលជាមយួហ្វសែី ពម្ោប។់ នាងានាឌ្ំ ដូច្ុងោំង ពេើយថាគ មដ៏្ ងនរ់បស់នាង
ទងគិចនឹងគាន យ៉៉ងោហាវ។ េា៉ឺយអូនីញញឹមបនែិចដ្ឋកន់ាង ចត្នាងមនិោៈ គមនត៍្បមកវញិពោះព ើយ។ 
 - ចបរមុខមករកថ្ដគូ!-  កហ់ាត្ំបោសពៅពលើឆាក - ពេើយឱនពគារពគាន ! 
 ពេរ ីនិងពមលេៈ័យបនាា បកាលរបស់ពកួពគសឹងចត្នឹងអត្ ់ឯចភនកសមះងឹពមើលគាន មនិដ្ឋកព់ ើយ។ 
 - ពំត្ៀមចងាឹះ!-  កហ់ាត្ចំសក។ - ពពលខញុ ំរ៉បដ់ល់បី ំតូ្វបាញ់សិលបរ៍បស់ពកួឯងពដើមបបីពណាឋ ះអាវុ្ ពចញពីគូ
ំបកតួ្...បានំតឹ្មចត្បពណាឋ ះអាវុ្ ប៉ុពណាា ះ...ពកួពយើងមនិចងឲ់្ៅានពំគាះថាន កអ់ៈីពនាះពទ។ មយួ...ពីរ...បី... 
 ពេរ ីំគវចីងាឹះរបស់វាដ្ឋក់ំ តឹ្មោោ  ប៉ុចនែពមលេៈ័យចាបព់ផឋើមតាងំពីរ៉បប់ានំតឹ្ម “ពីរ” ពមះះ៉៖ សិលបរ៍បស់វាបានបុកពេរយ៉ី៉ង
ខ្ចះ ងំ ព្ៈើឲ្ៅវាានអារមោណ៍ដូចជាានពគយកខាះមកសំពពាងកាលវាអ ច្ ឹង។ វាជំពបព់ជើងដលួ ប៉ុចនែអៈីៗំគបយ៉់៉ងដូចជា្មោតាពទ 
ពេើយពដើមបកំុីឲ្ៅខជះខ្ចជ យពពលពវលា ពេរកីច៏ងអុលចងាឹះរបស់វាចំពមលេៈ័យ ពេើយចំសក៖ “រកី្ូពសមំបា!” 
 ពនះឺពភះើងពណ៌ំបាកម់យួបុកពមលេៈ័យចំពពាះ ពេើយវាកដ៏លួពៅមុខ ខះួនពិបាកដកដពងហើម។ 
 - ខញុ ំំបាបព់េើយថាំគានច់ត្បពណាឋ ះអាវុ្ ប៉ុពណាា ះ!-  កហ់ាត្ចំសកខ្ចះ ងំៗពីពលើសំព ងេៈូងសិសសកំពុងចត្ំបយុទធគាន  
ខណៈពពលចដលពមលេៈ័យកំពុងលុត្ជងគងចុ់ះ។ ពេរបីានវាយំបហារវានឹង សិលបរ៍ពសើប ដូពចនះវាពសើចព ើងកពំមើកខះួនចលងចង់
បានពៅពេើយ។ ពេរងីយពំោយវញិ ពដ្ឋយគិត្ថាមនិគរួដ្ឋកអ់ាគមពលើវាពទៀត្ពទ ពពលចដលវាដលួពៅពេើយ ប៉ុចនែវាគិត្ខុស
ពេើយ។ ទាងំដងហករ់កដពងហើមដកមនិចងប់ានផង ពមលេៈ័យពៅចត្ពលើកចងាឹះពវទមនែរបស់វាដ្ឋកចំ់ជងគងរ់បស់ពេរ ី ពេើយចំសក 
“ថាពរន៉ថាឡាហ្វហាា !” ពេើយមយួវនិាទីពំោយមក ពជើងរបស់ពេរកី៏ំ ោបច់ត្កហ្វនាែ ករ់៉ ំមនិអាចំគប់ំ គងបានព ើយ។ 
 - ឈប!់ ឈប!់-  កហ់ាត្ចំសក ប៉ុចនែពសនពចាត្ោ់រមុនបាត្ព់ៅពេើយ។ 
 - េៈីនីត្ អីុនខ្ចនថាពងម!- គាត្ច់ំសក។ ពជើងរបស់ពេរឈីបរ់៉ ំឯពមលេៈ័យកឈ៏បព់សើច ពេើយពកួពគកអ៏ាចពងើយពមើល
ពៅពលើបានវញិ។ 
 ចផសងពណ៌ថ្បត្ងរោត្ជំុ់វញិទសសនីយភ្ញពពនាះ។ ពនវលី និងចាស់សាីន ទាងំពីរនាកកំ់ពុងចត្ពដកពលើកំរ៉លឥដឌទាងំេត្់
គឃូស។ រ ៉នុកំពុងចត្ជយួ ំគាេ៍សីុមៅសុចដលមុខព ើងពមោ ដូចពផះបពណឋើ រ សំុពទាសចំពពាះចងាឹះបាករ់បស់វាបពណឋើ រ។ េា៉ឺយអូនី 
និង មលីីសិន បាល់ហ្វសែូដពៅំបយុទធពៅព ើយ។ មលីីសិនចាបព់ឃះកាលរបស់េា៉ឺយអូនីជាប ់ ពេើយេា៉ឺយអូនីកំពុងចត្ងងូរ
ពដ្ឋយឈ។ឺ ពដ្ឋយទុកចងាឹះពចាលពៅពលើកំរ៉លឥដឌ ពេរេីកច់ភះត្ពៅទាញ មលីីសិន ពចញ។ មនិង្កយំសួលប៉ុនាោ នពទ ពំពាះថា
នាង្ំជាងវាឆាង យណាស់។ 
 - ពុពទាធ ៗៗ!-  កហ់ាត្និយ៉យ ំពមទាងំពដើរោត្ត់ាមេៈូងមនុសស ពិនិត្ៅពមើលលទធផលថ្នោរំបកតួ្ទាងំពនាះ។ - ពំោក
ព ើង ពមកស៍មពីលន...ំបយត័្នបនែិច កញ្ចដ  េៈ័រសិុត្...សងាត្ឲ់្ៅខ្ចះ ងំ ចត្បនែិចពទៀត្ឈបេូ់រឈាមពេើយ ប៊ូត្... 
 - ខញុ ំគិត្ថា ខញុ ំគរួចត្បពំងៀនពកួឯងពីវ ិ្ ីទបទ់ល់នឹងយុទធសិលបអ៍ាំកក់ៗ ពេើយ-  កហ់ាត្ំសដី ពដ្ឋយឈរទាងំំចបូក
ំចបល់ពៅកណាឋ លោលពនាះ។ គាត្់ំ កព កពមើលពៅពសនព ពឃើញចភនកពណ៌ពមោ របស់គាត្ប់ព ច្ញពនះឺឆាៈ ច ពេើយកង៏្កកចភនក
ពចញយ៉៉ងរេ័ស។ - សូមឲ្ៅគូសោ័ំគចិត្ែាន កព់ ើងមក ...  ងប់ត្ង់ម និង េៈីន-េះិត្ឈះ ីពីរនាកឯ់ងគិត្យ៉៉ងពមច៉ចដ? 
 - មនិសូវលអពទ ពលាកោហ្វោែ ចារៅ កហ់ាត្- ពសនពនិយ៉យ ំពមទាងំពដើរសពសៀរមកដូចជាបិោចំបពជៀវដ៏្ ំមយួកាល។ 
- ំគានច់ត្សិលប ៍្ មោតាៗបំផុត្ ក ៏ងប់ត្ង់មព្ៈើឲ្ៅពកើត្ជាមេនែរ៉យចដរ។ ំបសិនជាឲ្ៅពកួពគំបយុទធគាន  ចាស់ជានឹងំតូ្វដ្ឋក់
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បំចណករ៉ងោយរបស់េៈីន-េះិត្ឈះចីដលពៅសល់កនុងំបអបព់ឈើគូស រចួប ជ្ូ ន ពៅោនគិ់លានដ្ឋឌ នពេើយ។- មុខមូលពណ៌
ផ្លា ឈូករបស់ពនវលីោនច់ត្ព ើងពណ៌ផ្លា ឈូក។ - យ៉៉ងពមច៉ចដរ ចំពពាះគូ ពមលេៈ័យ និងពផ្លត្្រ័ វញិ?- ពសនពំសដីជាមយួនឹង
ោន មញញឹមចបបពុត្ត្បតុ្។ 
 - គំនិត្ំបពសើរណាស់!-  កហ់ាត្ត្ប ំពមទាងំព្ៈើសញ្ចដ ឲ្ៅ ពេរ ី និងពមលេៈ័យចូលមកកណាឋ លោល ខណៈពពល
ចដលេៈូងសិសសទាងំឡាយនាគំាន ងយពំោយ ពដើមបទុីកចពនាះ ះឲ្ៅពកួពគទាងំពីរនាក។់ 
 - ឥ ូវ ពេរ-ី  កហ់ាត្ពពាល - ពៅពពលចដលំដ្ឋកូចងអុលចងាឹះចំឯង ឯងំតូ្វព្ៈើយ៉៉ងពនះ។ 
 គាត្ព់លើកចងាឹះរបស់គាត្ ់ រចួព្ៈើោយវោិរំគវ ីំគវាត្ម់និដឹងកាលកនាុយ ពេើយំោបច់ត្ំជុះចងាឹះពចញពីថ្ដ។ ពសនពញញឹម
 ក យឺដ្ឋក ់កហ់ាត្ ពពលចដលគាត្ព់លើកចងាឹះព ើងវញិយ៉៉ងរេ័សរេនួ ចងមទាងំនិយ៉យថា៖ 
 - អហូ...ចងាឹះរបស់ខញុ ំំបចេលជារពំជើបរជំលួពពកពេើយ។ 
 ពសនពពដើរពៅជិត្ពមលេៈ័យ ពអានចុះពេើយខសបឹពរឿងអៈីម៉ង៉ដ្ឋក់ំ ត្ពចៀកវា។ ពមលេៈ័យកញ៏ញឹមចដរ។ ពេរពីងើយពមើល
យ៉៉ងអនាះោពៅ កហ់ាត្ ពេើយនិយ៉យ៖ 
 - ពលាកោហ្វោែ ចារៅ ពត្ើពលាកអាចបង្កហ ញខញុ ំពីរពបៀបទបទ់ល់សអីពគពនាះមឋងពទៀត្បានពទ? 
 - ខ្ចះ ចពេើយ?- ពមលេៈ័យសួរតិ្ចៗ ពដើមបកំុីឲ្ៅ កហ់ាត្ោឋ បឮ់។ 
 - ពដកយល់សបែិពៅ- ពេរបីពងហើបាត្និ់យ៉យតិ្ចៗ។ 
  កហ់ាត្ពកៀកោោ ពេរយ៉ី៉ងរកីរ៉យ។ - ព្ៈើតាមចត្ខញុ ំព្ៈើអំបាញ់មញិពៅបានពេើយ ពេរ!ី 
 - ព្ៈើអីពគ ព្ៈើំជុះចងាឹះេនឹងអហី? 
 ប៉ុចនែ កហ់ាត្មនិោឋ បព់ ើយ។ 
 - បី...ពីរ...មយួ...ចាបព់ផឋើម!- គាត្ច់ំសក។ 
 ពមលេៈ័យពលើកចងាឹះរបស់វាយ៉៉ងរេ័ស ពេើយចំសក៖ “ពសើ ផិនស៊ត្្ីយ៉៉!” 
 ចុងចងាឹះរបស់វាផាុះព ើង។ ពេរសីមះងឹពមើលទាងំំសឡាងំោងំ ខណៈចដលពស់ពណ៌ពមោ ដច៏វងមយួកាលបាញ់ពចញពីចងាឹះ
ពនាះ រចួធាះ កព់លើសូរកឍុកពៅពលើកំរ៉លឥដឌ ពៅចពនាះ ះពកួពគទាងំពីរនាក ់ ពេើយកព៏ងើបកាលរបស់វាព ើង ពំត្ៀមខះួនពដើមបចឹីកវាយ
ំបហារ។ ឮសូរសចំមកពពលចដលេៈូងសិសសមនាីន ងយពំោយយ៉៉ងពលឿន ព្ៈើឲ្ៅានចពនាះ ះោនច់ត្្ំព ើង។ 
 - កំុកពំមើកអី ពផ្លត្្រ័- ពសនពំសដីហាកដូ់ចជាមនិចង ់កនុងចិត្ែកំពុងចត្សបាយនឹងពមើលពេរឈីរពដ្ឋយគាោ នវញិ្ចដ ណ ពពល
ំបឈមមុខគាន ជាមយួនឹងពស់កំណាចពនាះ។ - ចាខំញុ ំចាត្ោ់រវាពអាយ... 
 - ទុកឲ្ៅខញុ ំវញិ!-  កហ់ាត្លូកាត្។់ គាត្់ំ គវចីងាឹះពវទមនែរបស់គាត្ដ់្ឋកព់ស់ពនាះ ក៏ំ ោបច់ត្ឮសូរផាុះផូង! ពស់ពនាះ មនិ
ំតឹ្មចត្មនិរលាយបាត្ព់ៅវញិពទ ចបរជាពបុើងចាង យំបាណបីចមត៉្ពៅកនុងលំេ ពេើយធាះ កចុ់ះមកពលើកំាលឥដឌវញិឮសូរកឍុក។ 
ពលើកពនះ វាោនច់ត្ខឹងខ្ចះ ងំព ើង ពេើយកវ៏ារសំពៅពៅរក ចាស់សាីន េៈីន-េះិត្ឈះ ី រចួដកកឲ្ៅខែស់ ដកពពារ កនុងោយវោិរ
ពំត្ៀមនឹងចឹក។ 
 ពេរមីនិំបាកដថាពេតុ្អៈីបានជានាឲំ្ៅវាព្ៈើអ ច្ ឹងពនាះពទ ពេើយវាកម៏និដឹងថាវាសពំមចចិត្ែព្ៈើតាងំពីពពលណាចដរ។ វា
ំគានច់ត្ដឹងថា ពពលពនាះពជើងទាងំពទៈរបស់វាពដើរសំពៅពៅមុខ ហាកដូ់ចជាវាកំពុងជិះរពទះរញុ ពេើយវាំោបច់ត្ចំសកដ្ឋកព់ស់ពនាះ
យ៉៉ងលងីពលងើថា៖ “ពចញពីពគភ្ញះ ម!” ពំោយមក ហាកដូ់ចជាានអពៃូត្ពេតុ្ពកើត្ព ើង ពដ្ឋយពជៀសមនិផុត្ ពស់ពនាះកទ៏ាះ កខ់ះួនពៅ
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ពលើកំាលឥដឌវញិ យ៉៉ងសះូត្បូត្ដូចជាបំពងទុ់ពយ៉ទឹកពណ៌ពមោ ដ៏ំ ោស់ពៅកនុងសួនចារដូពចាន ះចដរ រឯីចភនកវាសមះងឹពមើលមកពេរ។ី 
ពេរាីនអារមោណ៍ថាពសចកឋភីយ័ខ្ចះ ចឥ ូវបាត្ប់ងពី់ខះួនវាអស់ពេើយ។ វាដូចជាដឹងថាពស់ពនាះនឹងចលងវាយំបហារនរណាាន ក់
ពទៀត្ពេើយ ចត្វាកម៏និអាចពនៅល់បានថាពេតុ្អៈីបានជាដូពចាន ះព ើយ។ 
 វាពងើយពមើលពៅចាស់សាីន ពដ្ឋយញញឹមពសញញ ោោ នចត្ពឃើញចាស់សាីន្ូរំទូង រភឺន័ែភ្ញងំ រកឺដឹ៏ងគុណចំពពាះវា ំោបច់ត្
ពឃើញវាចបរជាខឹង និងត្កស់ះុត្ពៅវញិ។ 
 - ឯងគិត្ថាឯងកំពុងចត្ពលងចលបងអៈីេនឹង?- វាចំសក ឯពេរមីនិទានទ់ាងំបាននិយ៉យអៈីផង ចាស់សាីនបចងៈរខះួនពដើរពចញពី
ោលពនាះបាត្ព់ៅពេើយ។ 
 ពសនពឈានពចញមកមុខ រចួរលាស់ចងាឹះរបស់គាត្ ់ ពេើយពស់ពនាះករ៏លាយបាត្ព់ៅបនសល់នូវចផសងពណ៌ពមោ មយួដំុ។ 
ពសនពកស៏មះងឹពមើលមកពេរយ៉ី៉ងចចមះកចដរ៖ ទឹកមុខគាត្ហ់ាកដូ់ចជាស ជ្ ឹងគិត្ពីពរឿងអៈីមយួ ពេើយពេរមីនិចូលចិត្ែទឹកមុខពនាះ
ព ើយ។ វាកច៏ាបអ់ារមោណ៍ពីោរនិយ៉យខសបឹពខសៀវគាន  ដ៏ំ ទេឹងអឺងកងគរួឲ្ៅខ្ចះ ចពៅកនុងោលពនាះចដរ។ បនាា បម់ក វាកា៏ន
អារមោណ៍ថាាននរណាាន កកំ់ពុងរញុពីពំោយរ ៉បូរបស់វា។ 
 - ឆាបព់ ើង- សំព ងរ ៉នុបនះឺព ើងកនុងំត្ពចៀករបស់វា។ - ឆាបម់កឲ្ៅពលឿនព ើង... 
 រ ៉នុរញុវាពចញពីោលពនាះ ឯេា៉ឺយអូនីពដើរតាមពកួពគទាងំពីរ។ ពពលចដលពកួពគពដើរឆះងោត្ទ់ាៈ រមយួៗ មនុសសាន នាគំាន
ពជៀសពចញហាកដូ់ចជាខ្ចះ ចចាបប់ានអៈីមយួអ ច្ ឹង។ ពេរគីាោ នដឹងខៅល់់ថាានពរឿងអៈីកំពុងចត្ពកើត្ព ើងពនាះពទ ចំចនកឯរ ៉នុ និង
េា៉ឺយអូនីកម៏និនិយ៉យអៈីទាងំអស់រេូត្ទាល់ចត្ពកួពគអូសវាព ើងពៅដល់ោលរមួថ្នអគារំកុមហ្វេគីេៈីនដរ័។ បនាា បម់ក រ ៉នុរញុ
ពេរឲី្ៅអងគុយពលើពៅអីភ្ញន កថ់្ដមយួ ពេើយនិយ៉យថា៖ 
 - ឯងពចះនិយ៉យភ្ញោពស់។ ពេតុ្អៈីបានជាឯងមនិំបាបព់កួពយើង? 
 - ខញុ ំពចះសអី?- ពេរសីឋី។ 
 - គឺពចះនិយ៉យភ្ញោពស់េនឹងណ៎ា!- រ ៉នុពឆះើយ។ - ឯងអាចនិយ៉យជាមយួពស់បាន! 
 - ខញុ ំដឹងពេើយ- ពេរពីពាល។ - ខញុ ំចងនិ់យ៉យថា ពនះគឺជាពលើកទីពីរពេើយចដលខញុ ំបានព្ៈើពរឿងដូពចនះ។ ានមឋងពនាះខញុ ំបានព្ៈើ
ឲ្្យ បងជីដូនមយួរបស់ខញុ ំ ដ្ឋត្លី់ ជាបក់នុងំទុងពស់ពៅសួនសត្ៈពដ្ឋយអពចត្នា ... ពបើនិយ៉យពៅចវងឆាង យណាស់...ប៉ុចនែពស់
ពនាះំបាបខ់ញុ ំថា វាមនិចដលពៅពលងពំបសីុលព ើយ ពេើយខញុ ំកច៏លងវាឲ្ៅពចញចត្មឋងពៅពដ្ឋយគាោ ននឹកគិត្អៈីពទ។ ពនាះគឺមុនពពល
ចដលខញុ ំដឹងថាខះួនជាពវទគូ... 
 - ពស់មយួកាលំបាបឯ់ងថាវាមនិចដលពៅពលងពំបសីុលរ?ឺ- រ ៉នុថាតាមពខាយៗ។ 
 - ពេើយចុះយ៉៉ងពមច៉?- ពេរ ីំសដី។ - ខញុ ំពជឿថាានមនុសសជាពំចើនចដលអាចព្ៈើបាន។ 
 - អូ! ពទ ពកួពគព្ៈើមនិពកើត្ពទ- រ ៉នុនិយ៉យ។ - វាមនិចមនជានិសសយ័ចដលមនុសសំគបគ់ាន ពចះចត្ានពនាះពទ។ ពេរ ី ពរឿងពនះ
មនិលអព ើយ។ 
 - ពរឿងអីមនិលអ?- ពេរសួីរ ហាកដូ់ចជារ៉ងពៅឋ ំកហាយ។ - ពត្ើអនកទាងំអស់គាន ពកើត្អី? ោឋ ំណ៎ា! ំបសិនពបើខញុ ំមនិំបាបព់ស់
ពនាះកំុឲ្ៅចឹកចាស់សាីន... 
 - អូ! ឯងនិយ៉យំបាបវ់ាអ ច្ ឹងរ?ឺ 
 - ពត្ើឯងនិយ៉យពីអៈីេនឹង? ចំកងឯងកព៏ៅទីពនាះចដរ...ចាស់ជាបានោឋ បឮ់ខញុ ំនិយ៉យពេើយ។ 
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 - ខញុ ំឮចត្ឯងនិយ៉យភ្ញោពស់ប៉ុពណាា ះ- រ ៉នុំបាប ់- គឺភ្ញោពស់ចត្ប៉ុណាឹ ងឯង។ នរណាពៅដឹងថាឯងនិយ៉យអៈីខះះពនាះ។ 
មនិចចមះកពទចដលចាស់សាីនសះនព់ោះ រដល់ថាន កេ់នឹងពនាះ។ សំព ងឯងនិយ៉យោឋ បព់ៅដូចជាកំពុងជំរញុឲ្ៅពស់ពនាះចឹកវា
អ ច្ ឹង។ ឯងដឹងពទ វាពិត្ជាគរួឲ្ៅខ្ចះ ចណាស់។ 
 ពេរសីមះងឹពមើលរ ៉នុទាងំំចេាត្់្ ះុង។ 
 - ខញុ ំនិយ៉យភ្ញោពផសងរ?ឺ ប៉ុចនែ...ខញុ ំមនិបានដឹងថា...ពេតុ្អៈីបានជាខញុ ំពចះនិយ៉យភ្ញោពផសងទាងំមនិដឹងខះួនពោះអ ច្ ឹង? 
 រ ៉នុំគវកីាល។ វា និងេា៉ឺយអូនីកំពុងចត្សមះងឹហាកដូ់ចជាាននរណាាន កោ់ះ បអ់ ច្ ឹង។ ពេរគិីត្មនិយល់ថាានអៈីគរួ
ឲ្ៅខ្ចះ ចយ៉៉ងពនះពនាះពទ។ 
 - ពត្ើពកួឯងអាចំបាបខ់ញុ ំបានពទថា ពត្ើវាានអៈីខុសឆគងពៅ កនុងោរជយួ កំុឲ្ៅពស់កំណាចមយួកាលខ្ចដំ្ឋចក់ាលរបស់
ចាស់សាីនពនាះ?- វានិយ៉យ។ - ពត្ើវាានបញ្ចហ អៈីពទ ចដលថាចាស់សាីនមនិំតូ្វបងខំចិត្ែចូលរមួំកុមអនកំបាញ់ឥត្កាលពនាះ? 
 - វាានបញ្ចហ - េា៉ឺយអូនីត្បពដ្ឋយសពមះងោង ត្់ៗ  - ពីពំពាះថាោរពចះនិយ៉យជាមយួពស់គឺជាសមត្ថភ្ញពដម៏េោច រៅ
មយួចដលព្ៈើឲ្ៅ ោឡាេា សះុីតឺ្រនី លបពីឈាោ ះ។ ពេតុ្ពនះពេើយបានជាានរបូសត្ៈពស់ពៅពលើផ្លះ កនិមតិ្ែសញ្ចដ របស់ំកុម
សះុីតឺ្រនី។ 
 ាត្ព់េរ ីំចេ្ះុង។ 
 - ពិត្ំបាកដពេើយ- រ ៉នុឯកភ្ញព។ - ពេើយឥ ូវោលាទាងំមូលចាស់ជាគិត្ថា ឯងគឺជាពៅទូត្ជាលូត្ជាលា រកឺជ៏ាប់
ោចជ់ាបឈ់ាមអៈីម៉ង៉ជាមយួគាត្ជ់ាមនិខ្ចន... 
 - ប៉ុចនែខញុ ំមនិចមនពទ- ពេរ ីំសដី ទាងំកនុងសភ្ញពសះនព់ោះ រ ចដលសូមបចីត្វាករ៏កពាកៅនិយ៉យមនិំតូ្វចដរ។ 
 - ឯងពិបាកនឹងបញ្ចជ កព់រឿងពនះណាស់- េា៉ឺយអូនីពពាល។ - គាត្រ់ស់តាងំពីមយួពានឆ់ាន មុំនពមះះ៉។ ពបើតាមភស័ែុតាងចដល
ពយើងានពៅពពលពនះ ឯងអាចជាបោ់ចឈ់ាមជាមយួគាត្ច់មន។ 

* 
ពេរពីដកមនិលកជ់ាពំចើនពា៉ងពៅយបព់នាះ។ វាសមះងឹពមើលំពឹល តាមចពនាះ ះចខសពៅរួជំុវញិបពង្កគ លចំគទាងំបនួរបស់វា ចដល
ចាបព់ផឋើមរោត្ត់ាមបងអួចអគារ...ពេើយស ជ្ ឹងគិត្។ 
 ពត្ើវាអាចជាកូនពៅរបស់ ោឡាេា សះុីតឺ្រនី ពទ? ពបើនិយ៉យឲ្ៅអស់ពៅ វាកម៏និដឹងពរឿងអៈីអំពីំគួោររបស់ប៉ាវាចដរ។ 
ំគួោរពឌើសះីចត្ងចត្ហាមឃាត្សំ់នរួទាកទ់ងនឹងោចញ់ាតិ្ពវទគូរបស់វាជានិចច។ 
 ពេរលួីចោកនិយ៉យភ្ញោពស់មឋងពទៀត្។ គាោ នពាកៅពចញពីាត្រ់បស់វាពទ។ ពមើលពៅំបចេលជាវាំតូ្វជបួជាមយួនឹង
ពស់ពដ្ឋយផ្លា ល់ពេើយ ពទើបអាចនិយ៉យបាន។ 
 - ប៉ុចនែខញុ ំពៅកនុងំកុមហ្វេគីេៈីនដរ័ពទពត្ើ- ពេរគិីត្។ - មកួសិលបច៍ាស់ជាមនិដ្ឋកខ់ញុ ំកនុងំកុមពនះពទ ំបសិនពបើខញុ ំានឈាមជរ័
សះុីតឺ្រនីពនាះ... 
 - ពអហ- សំព ងរបិុលរប៉ូចតូ្ចឆាោ រមយួបនះឺព ើងកនុងខរួកាលរបស់វា - ប៉ុចនែមកួសិលបក៍ច៏ងដ់្ឋកឯ់ងកនុងំកុមសះុីតឺ្រនីចដរ ពៅចាំ
ពទ? 
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 ពេរចីំបខនង។ វានឹងជបួចាស់សាីនពៅថ្ងងបនាា បក់នុងពា៉ងមុខវជិាជ ភូត្គាមោសែ្រ ដល់ពពលពនាះចាវំាបកំោយថាវាបាន
ពៅពស់ពនាះឲ្ៅឈបច់ត្ប៉ុពណាា ះ មនិចមនជំរញុចងមពនាះពទ។ សូមបចីត្មនុសសលងងផុ់ត្ពលខកគ៏រួចត្ដឹងពីពរឿងពនះចដរ..ពេរគិីត្ទាងំ
ខឹងកនុងចិត្ែ ំពមទាងំវាយពខនើយរបស់វា។ 

* 
កប៏៉ុចនែ ពៅំពឹកបនាា ប ់ ំពឹលចដលចាបព់ផឋើមធាះ កោ់លពីយបម់ញិបានចំបោះ យពៅជាពៅះុំពឹលយ៉៉ងំោស់ ចដលជាពេតុ្ព្ៈើឲ្ៅាន
ោររោំយពចាលពមពរៀនភូត្គាមោហ្វសែចុងពំោយ៖ ោហ្វោែ ចារៅ សពំប៉ាត្ ចងដ់្ឋកព់ំោមពជើង និងកចនសងបងក់ពៅពលើពដើម
ា៉នចំឌក។ វាជាោរង្ករដលំ៏បាកមយួ ដូពចនះគាត្ម់និទុកចិត្ែឲ្ៅនរណាពផសងព្ៈើជំនសួព ើយ ពំពាះថាឥ ូវគឺជាពពលដសំ៏ខ្ចនក់នុង
ោរព្ៈើឲ្ៅពដើមា៉នចំឌកឆាបលូ់ត្លាត្ ់ពដើមបជីយួ សពហ្វង្កគ ះអនកំសីណូរសី និងខូលីន ំគីវ។ី 
 ពេរពីពាលត្អូញចត្អរពីពរឿងពនះពៅជិត្ភនកព់ភះើងកនុងោលរមួថ្នអគារហ្វេគីេៈីនដរ័ ពពលចដលរ ៉នុ និងេា៉ឺយអូនីយកពា៉ងទំពនរ
ពលងអុកពវទមនែ។ 
 - ពុពទាធ ពអើយ! ពេរ-ី េា៉ឺយអូនីំសដីទាងំម៉ពួ៉៉ ខណៈពពលចដលំគាបអុ់ករបស់រ ៉នុពបាកចំបាបជ់ាមយួនឹងពសនាពសះ
របស់នាងរេូត្ដល់ធាះ កពី់ពលើខនងពសះ ពេើយអូសវាពចញពីោឋ រចំត្ងគ។ - ពៅរកចាស់សាីនចត្មឋងពៅំបសិនពបើសំខ្ចនយ៉់៉ងពនះ។ 
 ដូពចនះពេរកីព៏ំោកព ើង រចួពចញតាមចពនាះ ះំបពហាងរបូភ្ញព កនុងចិត្ែមនាិលមនិដឹងជាចាស់សាីនពៅឯណា។ 
 ពពលថ្ងងពោះំបាោទពនះព ើងងងឹត្ដូចយបព់ៅពេើយ ពនះកព៏ដ្ឋយោរចត្ំពឹលធាះ កជំុ់ជិត្ំគបប់ងអួចទាងំអស់។ ពេរពីដើរ
ោត្ថ់ាន កា់នសិសសកំពុងពរៀន ទាងំញ័រទពំទើក ពដ្ឋយលួចពអើត្ពមើលថាពគកំពុងចត្ព្ៈើអីពៅតាមថាន កនី់មយួៗ។  ោហ្វោែ ចារៅ 
ា៉កេាូណាហាា ល កំពុងចត្ចំសកសឋីឲ្ៅសិសសាន ក។់ ោឋ បព់មើលពៅ ំបចេលជាសិសសាន កព់នាះបានព្ៈើឲ្ៅមតិ្ែរបស់ពគោះ យពៅជា
ោា រពេើយ។ ពដ្ឋយសងាត្ចិ់ត្ែទបអ់ារមោណ៍កំុពៅលួចពមើល ពេរបីនែដំពណើ រត្ពៅពទៀត្ ពដ្ឋយគិត្ថាចាស់សាីនំបចេលជាយកពា៉ង
ទំពនររបស់វាពៅព្ៈើោរអៈីពផសង ពេើយកស៏ពំមចចិត្ែពៅពិនិត្ៅពមើលបណាា ល័យមុនពគ។ 
 សិសស ហាេៈ័លផេៈ មយួំកុមចដលំតូ្វពរៀនមុខវជិាជ ភូត្គាមោហ្វសែ ពិត្ជានាគំាន មកអងគុយពៅខ្ចងពំោយបណាា ល័យចមន 
ប៉ុចនែពមើលពៅពកួពគហាកដូ់ចជាមនិព្ៈើកិចចោរអៈីពទ។ តាមចពនាះ ះជរួពសៀវពៅចវងៗពៅពលើព្នើរខែស់ៗ ពេរអីាចពមើលពឃើញកាលពកួ
ពគកំពុងចត្ផឋុ ំជិត្គាន  ពេើយពកួពគហាកដូ់ចជាកំពុងចត្សនានាគាន យ៉៉ងជកចិ់ត្ែណាស់។ វាពមើលមនិដឹងថាចាស់សាីនពៅកនុងចំពនាម
ពកួពគពនាះរកឺអ៏ត្ព់ទ។ ពពលវាពដើរសំពៅពៅរកពកួពគ ំោបច់ត្សមឋចីដលពកួពគនិយ៉យគាន ឮមកដល់វា ពេើយវាកឈ៏បព់ដើមបោីឋ ប ់
ពដ្ឋយលាកខ់ះួនពៅកនុងចផនកបំបាងំោយ។ 
 - និយ៉យជារមួមក- ពកោងំបុសដរ៏ងឹបឹុងាន កនិ់យ៉យ - ខញុ ំបានំបាបច់ាស់សាីនឲ្ៅលាកខ់ះួនពៅឯសយនដ្ឋឌ នរបស់ពកួ
ពយើង។ ខញុ ំចងប់ាននយ័ថា ំបសិនពបើពផ្លត្្រ័ពិត្ជាកំណត្ថ់ា វាជាជនរងពំគាះបនាា បច់មន មយួរយៈពនះវាគរួចត្កំុពចញមុខពចញាត្់
ពពកពទើបលអ។ ជាោរពិត្ណាស់ ចាស់សាីនគិត្ទុករចួពៅពេើយថា មុននិងពំោយ ពរឿងពនះចាស់ជានឹងពកើត្ព ើង តាងំចត្ពីពពល
ចដលវាពធាះ យាត្់ំ បាបព់េរថីា វាពកើត្ពីពកួពលាកិយមកពមះះ៉។ ចាស់សាីនពិត្ជាបានំបាបវ់ាថា វាជាកូនពៅជំនានព់ំោយរបស់ 
ពអតុ្ន ចមន។ ពបើដឹងថាទាយ៉ទសះុីតឺ្រនីកំពុងចត្ពៅទីពនះ ពយើងមនិគរួពំពាកំបាជញពីពរឿងចបបពនះពនាះពទ មនិថាអ ច្ ឹង? 
 - ឯងពិត្ជាគិត្ថាគឺពផ្លត្្រ័ចមនរ ឺពអើនី?- ពកោងំសីាន កច់ងស់កទី់ទុយពណ៌ទងច់ដងំសដីទាងំខ្ចះ ច។ 



ក្រុមក្រយុទ្ធតតាងំ 

142 

 - ហាណា- ពកោងំបុសរងឹបឹុងាន កព់នាះពឆះើយយ៉៉ងមុងឺា៉ត្ ់ - ពគពចះនិយ៉យភ្ញោពស់ណ៎ា។ នរណាៗកដឹ៏ងចដរថា វាគឺជា
សញ្ចដ សំគាល់ពវទគូអាំកក។់ ពត្ើឯងានចដលឮពវទគូលអណាពចះនិយ៉យជាមយួពស់ចដររពឺទ? ពកួពគដ្ឋកព់ឈាោ ះឲ្ៅសះុីតឺ្រនីថាជា 
តាអណាឋ ត្ពស់ ពទៀត្ផង។ 
 សំព ងជចជកគាន ឮោនច់ត្ខ្ចះ ងំព ើងៗ ពេើយពអើនីកប៏នែពទៀត្៖ 
 - ានពៅចាអំកសរសរពសរពលើជញ្ចជ ំងពនាះពទ។ ពកួចដលជាសំតូ្វរបស់ទាយ៉ទ ចូរំបយត័្នខះួនពៅ។ ពេរធីាះ បា់នទំនាស់
ជាមយួនឹងេៈីលចឆ។ ពំោយមក ឆាោ របស់េៈីលចឆក៏ំ តូ្វបានពគវាយំបហារ។ ឯសិសសឆាន ទីំមយួពឈាោ ះ ំគីវ ី ពនាះពទៀត្ពោត្ ចត្ងពៅ
រខំ្ចនពេរពីៅឯោរំបកតួ្កីឡាឃៈីដឌីចឆ  ពដ្ឋយពចះចត្ងត្របូវាពពលវាធាះ កចូ់លភក។់ ពំោយមក ំគីវកី៏ំ តូ្វពគវាយំបហារពទៀត្។ 
 - ចត្ពគដូចជារសួរ៉យណាស់- ហាណាំសដីទាងំមនិំបាកដំបជា។ - ពេើយ...អឺ...ពគកជ៏ាអនកចដលព្ៈើឲ្ៅអនកចដលឯង
ោគ ល់ រលាយបាត្ខ់ះួនចដរ។ ពគមនិអាំកកទ់ាងំអស់ពនាះពទ ចមនពទ? 
 ពអើនីបនាា បសំព ងរបស់វាយ៉៉ងអាងកំ៌បាងំ ព្ៈើឲ្ៅពកួហាេៈ័លផេៈបពង្កអ នខះួនឲ្ៅោនច់ត្ជិត្ចដរ ពេើយពេរកី៏ំ តូ្វខិត្ពៅ
ជិត្ចដរពដើមបអីាចោឋ បឮ់សមឋរីបស់ពអើនី។ 
 - គាោ ននរណាាន កដឹ់ងថា ពត្ើវាអាចរស់រ៉នានជីវតិ្ពីោរវាយំបហាររបស់អនកចដលឯងោគ ល់យ៉៉ងណាពនាះពទ។ ខញុ ំចង់
ាននយ័ថា វាំគានច់ត្ជាកូនចងត៉្ប៉ុពណាា ះពពលចដលពរឿងពនាះពកើត្ព ើង។ វាគរួចត្ំតូ្វផាុះចបកពខាចខាីោកសពជាបំចនកៗ។ ានចត្
ពវទគូបិោចដខ៏្ចះ ងំោះ ប៉ុពណាា ះ ពទើបអាចទបទ់ល់នឹងបណាឋ ោពនាះបាន។- វាបនាា បសំព ងឲ្ៅោនច់ត្តិ្ចពៅៗ រេូត្ទាល់ចត្ោឋ ប់
ពសាើរមនិចងប់ាន រចួនិយ៉យបនែ - ពនាះំបចេលជាមូលពេតុ្ចដល អនកចដលឯងោគ ល់ ចងសំ់លាបវ់ាពចាលពេើយ។ គឺមនិចងឲ់្ៅ
ានពវទគូបិោចាន កព់ទៀត្ចដលអាចំបកតួ្ំបចជងនឹងគាត្ប់ាន។ ខញុ ំឆងល់ណាស់ ពត្ើពេរពីៅលាកថ់ាមពលអៈីពផសងពទៀត្ពៅ? 
 ពេរ ីំទានឹំងពរឿងពនះមនិបានពទៀត្ពទ។ វាជំមះបំពងក់យ៉៉ងឮ រចួឈានពជើងពចញពីពំោយព្នើរពសៀវពៅ។ ំបសិនពបើវាមនិ
ានអារមោណ៍ខឹងខ្ចះ ងំពនាះពទ វាចាស់ជាបានទទលួោរោៈ គមនដ៍រ៏៉កទ់ាកព់េើយ៖ ាន ក់ៗ កនុងំកុមហាេៈ័លផេៈានទឹកមុខហាក់
ដូចជាំតូ្វបងាកពដ្ឋយំគានច់ត្ពឃើញពេរអី ច្ ឹង ចំចនកឯមុខរបស់ពអើនីចាបព់ផឋើមពសះកព ើងអស់ពណ៌។ 
 - សួសឋី- ពេរនិីយ៉យ។ - ខញុ ំកំពុងរកពមើល ចាស់សាីន េៈីន-េះិត្ឈះ។ី 
 ពសចកឋីភយ័ខ្ចះ ចបំផុត្របស់ំកុម ហាេៈ័លផេៈ ំតូ្វបានបញ្ចជ កព់េើយ។ ពកួពគទាងំអស់គាន សមះងឹពមើលពអើនីទាងំភតិ្ភយ័។ 
 - ពត្ើឯងចងប់ានអៈីពីពគ?- ពអើនីសួរទាងំញ័រទំទាក។់ 
 - ខញុ ំចង់ំ បាបព់គពីពរឿងរ៉៉វពិត្ំបាកដចដលបានពកើត្ព ើងជាមយួនឹងពស់ពនាះ ពៅកនុងកមោវ ិ្ ីំបកតួ្គាន ។- ពេរពីឆះើយ។ 
 ពអើនីខ្ចបំបូរាត្ព់ណ៌សោះ ំងរបស់វា រចួដកដពងហើមចវងៗ ពេើយនិយ៉យ៖ 
 - ពកួពយើងសុទធចត្ពៅទីពនាះ។ ពកួពយើងបានពឃើញពរឿងចដលពកើត្ព ើងពេើយ។ 
 - អ ច្ ឹងឯងានបានកត្ស់ាគ ល់ថា ពំោយពីខញុ ំបាននិយ៉យពៅោនវ់ារចួ ពស់ពនាះដកខះួនងយចដររពឺទ?- ពេរ ីំសដី។ 
 - អៈីចដលខញុ ំបានពឃើញ- ពអើនីបនះឺព ើងទាងំរងឹរសូ ពទាះជាវានិយ៉យទាងំញញីញញ័រកព៏ដ្ឋយ - គឺឯងនិយ៉យភ្ញោពស់ 
ពេើយបពណឋ ញពស់ពនាះឲ្ៅពៅរកចាស់សាីន។ 
 - ខញុ ំមនិបានបពណឋ ញវាឲ្ៅពៅរកពគពទ!- ពេរឧីទានព ើងទាងំញ័រពដ្ឋយកំេងឹ។ - វាមនិទាងំបានបះ៉ពាល់ពគពនាះពទ! 
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 - វាវះិចត្នឹងំតូ្វពៅពេើយ- ពអើនីនិយ៉យ។ - ពេើយំបសិនពបើឯងចងា់នបំណងអៈីពនាះ- វាបចនថមយ៉៉ងរេ័សរេនួ - ខញុ ំសូម
ំបាបឯ់ងចុះថា ពទាះជាឯងតាមដ្ឋនំគួោររបស់ខញុ ំដល់ពៅំបាបំនួជំនានមុ់ន ថ្នំត្កូលពវទមនែ កឈ៏ាមរបស់ខញុ ំពៅចត្សុទធដូចអនកឯ
ពទៀត្ចដរ ដូពចនះ... 
 - ខញុ ំមនិខៈល់ថាឯងានឈាមំបពភទណាពនាះពទ!- ពេរបីនះឺព ើងយ៉៉ងោហាវ។ - ពេតុ្អៈីបានជាខញុ ំំតូ្វវាយំបហារអនក
ចដលពកើត្ពីពកួពលាកិយ? 
 - ខញុ ំឮថា ឯងសអបព់កួពលាកិយចដលឯងពៅជាមយួពនាះណាស់។- ពអើនីវាយបកវញិយ៉៉ងំបញាប។់ 
 - វាមនិអាចពៅរចួពទកនុងោររស់ពៅជាមយួំគួោរពឌើសះី ពេើយមនិសអបព់កួពគពនាះ- ពេរស៊ីកសមឋ។ី - ពបើឯងមនិពជឿ ោក
ខះួនឯងពៅដឹងពេើយ។ 
 ពេរបីចងៈរចកងពជើងរបស់វា ពេើយពដើរខ្ចះ ងំៗពចញពីបណាា ល័យភ្ញះ ម ព្ៈើឲ្ៅអនកំសីភនី ចដលកំពុងជូត្សំអាត្ំកបពសៀវពៅ
មនែអាគមដ៏្ ំចដលកំពុងពហាះសំោងំ តាមសំ កព់មើលវាចបបចងស់ឋីបពនាា ស។ 
 ពេរឈីោុលព ើងតាមទាៈ ររពបៀង ពដ្ឋយមនិចាបភ់ះកឹថាកំពុងចត្ពៅណាពនាះពទ ពេតុ្ចត្វាកំពុងចត្ខឹងយ៉៉ងខ្ចះ ងំ។ លទធផល
ពនាះគឺ វាបានពដើរបុកនឹងអៈីម៉ង៉ដ៏្ ំពេើយរងឹា ំចដលព្ៈើឲ្ៅខះួនវាំតូ្វដលួមកពំោយពលើកំរ៉លឥដឌវញិ។ 
 - អូ! សួសឋី ហាហ្វេគីដ- ពេរ ីំសដី ំពមទាងំពងើយពមើលពលើ។ 
 មុខរបស់ហាហ្វេគីដំតូ្វបិទបាងំទាងំំសុងពដ្ឋយមកួទឹកកកព្ៈើពីពរ៉មសត្ៈ ចដលំបឡាកសុ់ទធចត្ំពឹល ប៉ុចនែគាោ ននរណាពំៅពី
គាត្េ់នឹងពទ ពំពាះថាខះួនគាត្ទ់ាងំមូលបំពាកព់ដ្ឋយអាវពំៅព្ៈើពីចសបកសត្ៈកំពីងដូង ពសាើរចត្ពពញផះូវរពបៀងពនាះពៅពេើយ។ ាន់
ពឈាោ លង្កបម់យួកាលកំពុងចត្ំសយុងចុះពីថ្ដពាកព់ំោមដ៏្ ំរបស់គាត្។់ 
 - មនិអីពទរ ឺ ពេរ?ី- គាត្សួ់រ ំពមទាងំពលើកមកួទឹកកករបស់គាត្ព់ ើង ពទើបអាចនិយ៉យបាន។ - ពេតុ្អៈីកឯ៏ងមនិពៅកនុង
ថាន ក?់ 
 - ំតូ្វរោំយពចាលពេើយ- ពេរ ីំសដី រចួពងើបព ើង។ - ពត្ើពលាកព្ៈើអៈីពៅទីពនះ? 
 ហាហ្វេគីដពលើកានព់ឈាោ លពនាះបង្កហ ញ។ 
 - មយួឆាសពនះោះ បអ់ស់ពីរកាលពេើយ- គាត្ព់នៅល់។ - ពបើមនិកពហ្វញ្ចជ ង ចាស់ជាពំមញគង្កៈ លជ ជ្កឈ់ាមពេើយ 
ពេើយខញុ ំំតូ្វោរោរអនុញ្ចដ ត្ពីពលាកនាយកោលាពដើមបដី្ឋកអ់ាគមជំុវញិំទុងាន។់ 
 គាត្ស់មះងឹពមើលពេរឲី្ៅោនច់ត្ជិត្ ពីពំោមចិព ច្ ើមំបឡាក់ំ ពឹលដ៏ំ ោស់របស់គាត្។់ 
 - ឯងំបាកដពេើយរថឺាមនិអី? ឯងពមើលពៅដូចជាពៅឋ ំកហាយមកពីណា។ 
 ពេរ ីមនិអាចជំមុញខះួនឯងឲ្ៅពរៀបរ៉បព់ ើងវញិនូវអៈីចដល ពអើនី និងសិសសំកុម ហាេៈ័លផេៈ ដថ្ទពទៀត្និយ៉យពីវាបាន
ទាល់ចត្ពោះ។ 
 - គាោ នអីពទ- វានិយ៉យ។ - ខញុ ំគរួចត្ដល់ពពលពៅពេើយ ហាហ្វេគីដ។ ពា៉ងពំោយពរៀន និមោតិ្កមោ ដូពចនះខញុ ំំតូ្វពៅយកពសៀវពៅ
របស់ខញុ ំ។ 
 វាកព៏ដើរពចញពៅ ចត្កនុងចិត្ែវលិវល់ពៅពដ្ឋយសមឋចីដលពអើនីនិយ៉យចំពពាះវា។ 
 - ចាស់សាីនគិត្ទុករចួពៅពេើយថា មុននិងពំោយ ពរឿងពនះចាស់ជានឹងពកើត្ព ើង តាងំចត្ពីពពលចដលវាពធាះ យាត្់ំ បាប់
ពេរថីាវាពកើត្ពីពកួពលាកិយមកពមះះ៉... 
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 ពេរទីហ្វនាា ពំជើងព ើងជពណឋើ រ ពេើយបត្ត់ាមផះូវរពបៀងមយួពទៀត្ ចដលងងឹត្សះុង។ ពភះើងចនះុះំតូ្វពនះត្ព់ដ្ឋយកាះ ងំខៅល់បក់
ំត្ជាកដូ់ចទឹកកក តាមក ច្កប់ងអួចរពបើកមយួ។  វាពដើរបានពាកក់ណឋ លផះូវពេើយ ំោបច់ត្ដលួជំពបព់ជើងបុកកាលនឹងអៈីម៉ង៉ពៅ
ពលើកំាលឥដឌ។  
 វាចបរពៅពមើលថាវាដលួពលើអៈី ពេើយកា៏នអារមោណ៍ថាពពាះរបស់វាំតូ្វរលាយបាត្ច់ត្មឋង។ 
 ចាស់សាីន េៈីន-េះិត្ឈះ ី កំពុងចត្ពដកពៅពលើកំាលឥដឌ ខះួនំបាណរងឹសឋូក ពេើយំត្ជាកព់ំសង ចំចនកឯទឹកមុខវាហាក់
ដូចជាំសឡាងំោងំ ចភនករបស់វាសមះងឹពមើលពៅពិតាន។ ពេើយពៅានពទៀត្។ ពៅជិត្វាានមនុសសាន កព់ទៀត្ គឺជាទិដឌភ្ញពដ៏
ចចមះកបំផុត្ ចដលវាធាះ បប់ានជបួំបទះ។ 
 មនុសសពនាះគឺ នីកពសាើរឥត្កាល ចដលចលងានពណ៌សដូចគុជខៅង និងអាចពមើល្ះុះពទៀត្ពេើយ ចបរជាានពណ៌ពមោ
េុយចផសង កំពុងចត្អចណឋ ត្ពៅពសងៀមតាមចខសពដក កំពស់ំបាណដប់ំ បាសំងទី់ចមត៉្ពីកំាលឥដឌ។ កាលរបស់គាត្ដ់្ឋចព់ាក់
កណាឋ ល ពេើយទឹកមុខរបស់គាត្ា់នសភ្ញពំសឡាងំោងំំសពដៀងនឹងចាស់សាីនចដរ។ 
 ពេរពីំោកឈរព ើង ដពងហើមរបស់វាដកមនិពសោើគាន មឋងចវងមឋងខះី ឯពបះដូងរបស់វាពលាត្តាមចង្កៈ កដូ់ចពគទូងសគរភបឹៗទងគិច
នឹងឆអឹងជំនីររបស់វា។ វាំកព កពមើលទាងំសះនព់ោះ រពីមុខពីពំោយផះូវរពបៀងពនាះ រចួពឃើញពីងពាងមយួចង្កៈ យកំពុងចត្រត្យ៉់៉ង
ពលឿនពចញឆាង យពីខះួនំបាណទាងំពីរនាកព់នះ។ ឮចត្សំព ងំគូៗកនុងថាន កព់រៀនពៅសង្កខ ងផះូវរពបៀងចត្ប៉ុពណាា ះ។ 
 វាអាចរត្ព់ៅឲ្ៅផុត្ ពនាះនឹងគាោ ននរណាាន កដឹ់ងថាវាពៅកចនះងពកើត្ពេតុ្ពទ។ ប៉ុចនែវាមនិអាចទុកពកួពគពចាលយ៉៉ងពនះ
ពនាះពទ...វាំតូ្វចត្ពៅរកជំនយួ។ ពត្ើានពគពជឿថាពរឿងពនះគាោ នអៈីពាកព់ន័ធនឹងវាចដររពឺទ? 
 ខណៈពពលចដលវាឈរសះនព់ោះ រពៅទីពនាះ ទាៈ រមយួពៅជិត្ខះួនវាំោបច់ត្រពបើកព ើងឮសូរផូង។ ពខ្ចោ ចរបិុលរប៉ូចភវីកស៏ាុះ
ពហាះពចញមក។ 
 - អីយ៉៉! គឺពផ្លត្្ីពផ្លត្្រ័ពទពត្ើ!- ភវីចំសកខ្ចះ ងំៗ ព្ៈើឲ្ៅចវន៉តារបស់ពេរពីផអៀងពៅាខ ង ខណៈចដលគាត្ព់ហាះបុកោត្ខ់ះួន
វា។ - ពផ្លត្្រ័មកព្ៈើអីពៅទីពនះ? ពមច៉កលឹ៏បល... 
 ភវី ឈបនិ់យ៉យពាកក់ណាឋ លទី។ ទាងំខះួនំកឡាបចុ់ះពំោម គាត្ព់ឃើញចាស់សាីន និងនីកពសាើរឥត្កាល។ គាត្់ំ កឡាប់
ខះួនឲ្ៅំត្ងវ់ញិ រចួដកពដហើមចវងៗចូលកនុងសួត្ ពេើយចំសកអស់មយួទំេងឹ សូមបចីត្ពេរចីងទ់បក់ទ៏បម់និឈនះចដរ៖ 
 - ោរវាយំបហារ! ោរវាយំបហារ! ោរវាយំបហារពទៀត្ពេើយ! ទាងំមនុសស្មោតា ទាងំពខ្ចោ ចសុទធចត្គាោ នសុវត្ថិភ្ញពពទ! រត្់
ំបាសអាយុពៅ! ោរវាយំបហារៗៗៗ! 
 ផ្លងំ! ផ្លងំ! ផ្លងំ! ទាៈ របនាបនី់មយួៗតាមដងផះូវរពបៀងពនាះរពបើកព ើង ពេើយមនុសសាន េូរពេៀរពចញជាបនែបនាា ប។់ មយួ
សនាុះ្ំពនាះ ោថ នោរណ៍ំចបូកំចបល់យ៉៉ងខ្ចះ ងំ ព្ៈើឲ្ៅចាស់សាីនប៊ះិចត្នឹងំតូ្វពគជានកំ់ចបត៉្ជាពំចើនដង ពេើយពគពចះចត្ំចលំជាន់
ពលើនីកពសាើរឥត្កាលរេូត្។ ពេរ ីំ តូ្វពគំចានចុះព ើងរេូត្ទាល់ចត្ំតូ្វផាបនឹ់ងជញ្ចជ ំង ខណៈពពលចដលំគូៗចំសកឲ្ៅានភ្ញព
ពសងៀមោង ត្។់ ោហ្វោែ ចារៅា៉កេាូណាហាា លរត្ម់កកចនះងពកើត្ពេតុ្ ពដ្ឋយានសិសសថាន កគ់ាត្ទ់ាងំមូលមកតាមពីពំោយចដរ 
ចដលាន កក់នុងចំពនាមពកួពគពៅានសកស់លាយពមោ ពៅព ើយ។ គាត្ព់ំបើចងាឹះរបស់គាត្ ់ ព្ៈើឲ្ៅឮសំពលងផាុះដខ៏្ចះ ងំមយួ ពទើបាន
ភ្ញពសងបោ់ង ត្ព់ ើងវញិ រចួកប៏ញ្ចជ អនកំគបគ់ាន ឲ្ៅំត្ បព់ៅថាន កព់រៀនពរៀងៗខះួន។ កចនះងពកើត្ពេតុ្មនិទានទ់ាងំោង ត្ម់នុសសបាន
ប៉ុនាោ នផង ំោបច់ត្សិសសំកុមហាេៈ័លផេៈ ពអើនី មកដល់ទាងំេត្គ់ឃូស។ 
 - ចាបប់ានពៅនឹងកចនះងពេើយ!- ពអើនីចំសក មុខរបស់វាព ើងសសគុស ឯថ្ដរបស់វាចងអុលយ៉៉ងជាបព់ៅពេរ។ី 
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 - ប៉ុណាឹ ងបានពេើយ ពមកស៍មពីលន!- ោហ្វោែ ចារៅា៉កេាូណាហាា លបនះឺព ើងទាងំដ្ឋចអ់េង្កា រ។ 
 ភវីកំពុងចត្ពហាះពៅវញិពៅមកពៅពលើកាល ឥ ូវកំពុងចត្ពសើចពសញញយ៉៉ងពុត្ត្បតុ្ តាមដ្ឋនពរឿងពេតុ្ពៅកចនះងពនាះ។ 
ភវីចូលចិត្ែណាស់នូវភ្ញពភ្ញពវកឹវរ។ ខណៈពពលចដលំគូៗពអានពិនិត្ៅពមើលចាស់សាីន និងនីកពសាើរឥត្កាល ភវីកព៏ំចៀងពលង៖ 
 - ឱ! ពផ្លត្្រ័ពអើយ! ឯងពិត្ជាខូចចមន! ឱ! ឥ ូវឯងបងាពរឿងអៈីពទៀត្ពេើយ? 
 ឯងសំលាបកូ់នសិសស ឯងគិត្ថាវាសបាយ... 
 - បានពេើយ ភវី!- ោហ្វសែចារៅា៉កេាូណាហាា លសឋីឲ្ៅ ពេើយភវីកព៏ហាះពចញពៅបាត្ ់ ំពមទាងំពឆះៀត្លានអណាឋ ត្ដ្ឋក់
ពេរពីទៀត្។ 
 ចាស់សាីនំតូ្វបានចសងពៅគិលានដ្ឋឌ នពដ្ឋយោហ្វោែ ចារៅ េះីត្វកី និងោហ្វោែ ចារៅ សីុនីហ្វោែ  ចដលបពំងៀនពៅថាន ក់
តារ៉វទិ៉ ប៉ុចនែគាោ ននរណាាន កដឹ់ងថាំតូ្វព្ៈើយ៉៉ងពមច៉ចំពពាះនីកពសាើរឥត្កាលព ើយ។ ចុងប ច្ ប ់ោហ្វោែ ចារៅា៉កេាូណាហាា ល
សូំត្អាគម បពងាើត្កង្កហ រដ៏្ ំមយួពចញពីខៅល់ រចួចណនាពំអើនីឲ្ៅបកនី់កពសាើរឥត្កាលព ើងោជំពណឋើ រពៅជានព់លើ។ ពអើនីកព៏្ៈើតាម 
ពដ្ឋយពំបើកង្កហ រផះុ ំនីកពៅតាមខៅល់ដូចជាអាោសយ៉នពណ៌ពមោ ដព៏សងៀមោង ត្។់ 
 - មកតាមពនះ ពផ្លត្្រ័- គាត្និ់យ៉យ។ 
 - ោហ្វោែ ចារៅ- ពេរ ីំបចកកភ្ញះ មមយួរពំពច - ខញុ ំសូមសបងថាខញុ ំមនិ... 
 - ពរឿងពនះខញុ ំចាត្ោ់រចលងបានពទៀត្ពេើយ ពផ្លត្្រ័- ោហ្វោែ ចារៅា៉កេាូណាហាា លនិយ៉យោត្។់ 
 - បចងអមំកូចឆាោ រ!- គាត្ប់នះឺព ើង។ ពនះចាស់ជាពាកៅសាង ត្ព់េើយ ពំពាះថារបូចាះ ក់ំ ោបច់ត្ានជីវតិ្ ពេើយពលាត្ពៅ
ាខ ងខណៈពពលចដលជញ្ចជ ំងខ្ចងពំោយពំបះចបកជាពីរ។ ពទាះបីជាអារមោណ៍មនិលអចំពពាះពរឿងចដលបានពកើត្ព ើងកឋី កព៏េរពីៅចត្
បង្កហ ញនូវោរភ្ញញ កព់ផអើលយ៉៉ងខ្ចះ ងំ។  ពៅពីពំោយជញ្ចជ ំងពនាះ ានជពណឋើ រវលិមយួចដលកំពុងចត្រកិំលព ើងពៅពលើយ៉៉ងរលូន ដូច
ជាជពណឋើ រយនែអ ច្ ឹង។ ខណៈចដលវា និងោហ្វោែ ចារៅា៉កេាូណាហាា លឈានពជើងពលើជពណឋើ រពនាះ ពេរឮីសូរសំព ងជញ្ចជ ំងបិទ
ពៅវញិពៅពីពំោយពកួពគ។ ពកួពគព ើងពៅពលើជារងៈង ់ោនច់ត្ខែស់ពៅៗ ព ើងចងវ់លិមុខបនែិចចដរ រេូត្ដល់ពេរពីឃើញទាៈ រព្ៈើពី
ពដើមចសនភះរឺពលាងពៅខ្ចងមុខ ំបដ្ឋបព់ដ្ឋយចដកពគាះជារបូសត្ៈពតាោះ បឥហ្វនាី។ 
 វាដឹងថាពគនាវំាមកកចនះងណាពេើយ។ ពនះចាស់ជាកចនះងចដលពលាក ដ្ឋបំល័ដរ័ រស់ពៅជាកជ់ាមនិខ្ចន។ 
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ទឹកថ្នា បំំលែងកាយ 

ពកួគេចុះពីជគ ឋ្ើ រថ្ម គ ើយសាស្ត្សាា ចារយម៉៉ក កូណាហ្កក លគដើរគៅគោះទ្វវ រ។ ទ្វវ រគោះរគបើកគ ើងតិចៗ គ ើយពកួគេកចូ៏លគៅកនុង។ 
សាស្ត្សាា ចារយម៉៉ក កូណាហ្កក លរាបគ់ រឲី្យចាបំនាិច រចួកទុ៏កវាគចាលគៅទីគោះតតម៉ន កឯ់ង។ 
 គ ររីកគ កគមើលជំុវញិ។ កនុងចិតាវាម៉នតតគរឿងមយួេតត់ដលចាស់លាស់៖ កនុងចំគណាមការយិាល័យរេូបគរងៀនទ្វងំអស់
តដលវាធ្លល បា់នចូលគៅគលងគៅកនុងឆ្នន គំនះ ម៉នតតការយិាល័យរបស់គលាកដាបំល័ដរ័ប៉ុគណាោ ះតដលេរួឲ្យចាបអ់ារមម្ ៍ ជាងគេ។ 
របសិនគបើវាមនិភយ័ថា ខ្លួនជិតនឹងរតូវគេទ្វតគ់ចញពីសាលាគទ វាចាស់ជាគឆលៀតឱកាសគដើរគមើលជំុវញិជាមនិខានគ ើយ។ 
 បនទបគ់ោះម៉នរាងមូល ធំ និងរសស់សាា ត គោរគពញគៅគដាយសំគ ងឆ្នម រៗេរួឲ្យចងគ់សើចជាគរចើន។ គៅគលើតុគជើងគកាង
មយួ ម៉នដាកប់ញ្ឈរឧបករ្៍គភលងព្៌រាកេ់រួឲ្យចាបអ់ារមម្ ៍ មយួចំននួ តដលកំពុងបនលឺសូរងូងៗ រពមទ្វងំាញ់គចញកំសួល
តផែងគទៀតផង។ គៅតាមជញ្ជជ ំងគោរគពញគៅគដាយរបូថ្តរបស់ោយក និងោយិកាសាលាជំោនមុ់នៗ។ ពកួគេទ្វងំអស់ោន កំពុង
តតរសមុកខុ្រៗ គៅកនុងសុ៊មរបូថ្តនីមយួៗគរៀងៗខ្លួន។ គៅម៉នតុគជើងដូចរកញាំសតវដធំ៏មយួ តដលគៅគធនើរខាងគរកាយតុគោះ ម៉ន
ដាកម់កួគវទមនាដាចគ់ថ្នរ ដក៏ស្ត្នទកួរកួមយួ...េឺមកួសិលប។៍ 
 គ រមី៉នអារមម្ ៍ សាទ កគ់សទើរគៅគ ើយ។ វាគចាលតភនកសំ ងឹគមើលគវទេូ តដលកំពុងតតគដកលកគ់ៅគលើជញ្ជជ ំងជំុវញិ។ 
រោនត់តយកមកួគោះមកសាកោកគ់លងមឋងគទៀត ចាស់ជាោម នបញ្ជា អវីធងនធ់ងរគទ មនិថាអញ្ច ឹង? រោនត់តចងដឹ់ង...រោនត់តចងគ់ធវើឲ្យ
រាកដកនុងចិតាថា មកួគោះានដាកវ់ាគៅកនុងរកុមរតឹមរតូវរកឺអ៏តត់តប៉ុគណាោ ះ។ 
 វាគដើរសាង ត់ៗ រកតវលតុ រចួគលើកមកួគោះចុះពីគលើគធនើរ បោទ បម់កបោទ បមកួគោះយតឺៗដាកពី់គលើកាលរបស់វា។ មកួគោះធំ
គពកគ ើយ រ ូតដល់របូតធ្លល កា់ងំតភនករបស់វាគ ើងជិតឈងឹ ដូចតដលកាលពីវាធ្លល បា់នោកម់កួគោះពីគលើកមុនអញ្ច ឹង។ គ រ ី
សំ ងឹគសងៀមរងច់ាគំៅកនុងស្សបអនធការស្នមកួសិលប។៍ បោទ បម់ក សំគ ងតូចមយួបនលឺគ ើងគៅកនុងរតគចៀករបស់វា៖ 
 - ឯងេឺគ រ ីគោតធរ័រ?ឺ 
 - អឺ...តមនគ ើយ- គ រនិីយាយតិចៗ។ - អឺ...សំុគទ្វសតដលមករខំាន...ខ្ញុ ំរោនត់តចងសួ់រថា... 
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 - ឯងកំពុងតតឆងល់ថាគតើ ខ្ញុ ំានដាកឯ់ងគៅកនុងរកុមរតឹមរតូវរកឺអ៏ត ់ តមនគទ?- មកួគោះរសដីយ៉ាងឈ្លល សស្វ។ - តមន
គ ើយ...ឯងពិតជាពិាកនឹងគរជើសគរ ើសរកុមឲ្យតមន។ ប៉ុតនាខ្ញុ ំគៅតតរបកានខ់ាជ បនូ់វអវីតដលខ្ញុ ំាននិយាយកាលពីគលើកមុនដតដល...- 
គបះដូងរបស់គ រគីសទើរតតគលាតគចញមកគរៅ - ឯងនឹងទទលួានលទធផលលារបសិនគបើគៅកនុងរកុមសលុីតឺរនី។ 
 គោះរបស់គ រហី្កកដូ់ចជារជុះាត។់ វាចាបចុ់ងមកួ គ ើយទ្វញមកួគោះគចញ។ មកួគោះគយាលតតលគតាកកនុងស្ដរបស់វា 
កនុងសភាពកខ្វក ់តថ្មទ្វងំោម នជីវតិ។ គ ររីញុមកួគោះគៅគលើគធនើរវញិ គដាយម៉នអារមម្ ៍ កានត់តអារកកជ់ាងមុនគៅគទៀត។ 
 - ឯងនិយាយខុ្សគ ើយ- វានិយាយខាល ងំៗគៅកានម់កួគសងៀមសាង តគ់ោះ។ វាមនិកគរមើកអវីគ ើយ។ គ រគីដើរថ្យគរកាយមក
វញិ តភនកសំ ងឹគមើលមកួគោះគៅគ ើយ។ បោទ បម់ក សំគ ងឈលកដ់ចំ៏ត កមយួគៅពីគរកាយវាគធវើឲ្យវាតបរខ្នងមកគរកាយ។ 
 តាមពិត វាមនិគៅតតឯងគទ។ ម៉នបកែរីាងចំោស់មយួកាល កំពុងតតទំគលើបងគងព្៌ម៉សគៅខាងគរកាយទ្វវ រ គមើលគៅ
រសគដៀងនឹងម៉នត់េីួតដលរតូវគេគាចគរាមអស់ោកក់ណាឋ ល។ គ រសីមលងឹគមើលវា គ ើយបកែគីោះកគ៏ចាលរកតសតភនកយ៉ាងគវទោ
មកវញិ គដាយបនលឺសំគ ងឈលកម់ឋងគទៀត។ គ រេិីតថាបកែគីោះដូចជាឈខឺាល ងំណាស់។ តភនកវាទ្វងំពីរគ ើងរសអាប ់គ ើយសូមបតីត
គពលតដលគ រកំីពុងតតគមើល គៅម៉នគរាមពីរបីបនារជុះពីកនទុយវាឥតដាច។់ 
 គ រកំីពុងតតេិតថា របសិនគបើបកែចិីញ្ច ឹមគោះមកសាល បចំ់គពល តដលវាកំពុងតតគៅកនុងការយិាល័យគលាក ដាបំល័ដរ័ 
ចាស់ជាវវីរគ ើយ រសាបត់តគភលើងគឆះខ្លួនបកែគីោះតតមយួបរ៉បិចតភនក។ 
 គ រតីរសកគដាយរនធត ់ គ ើយគដើរថ្យគរកាយមករកតុ។ វាសមលងឹគមើលទ្វងំអនទះសាតរកងគលាគ ើញម៉នតកវទឹកគៅកតនលង
ណា ប៉ុតនារកមនិគ ើញគសាះ។ កនុងគពលជាមយួោន គោះតដរ បកែគីោះានតរបកាល យគៅជាដំុគភលើង។ វាបនលឺសតរមកយ៉ាងខាល ងំមយួ 
គ ើយតតមយួវោិទីគរកាយមកករ៏លាយសូនយសុងោម នអវីគៅសល់គរៅពីគផះមយួកញ្ចុ ំគៅគលើករម៉លឥដឌតតប៉ុគណាោ ះ។ 
 ទ្វវ រការយិាល័យានគបើកគ ើង។ គលាកដាបំល័ដរ័ចូលមកកនុង ទឹកមុខ្របស់ោតដូ់ចជារសងូតរសងាតណ់ាស់។ 
 - គលាកសាស្ត្សាា ចារយ- គ ររីសដីទ្វងំដងាក ់- បកែរីបស់គលាក ... ខ្ញុ ំអតា់នគធវើអីគទ ... វារសាបត់តគភលើងគឆះ... 
 គ ររីសាបត់តភាញ កគ់ផាើល គដាយគ ើញគលាកដាបំល័ដរ័ញញឹម។ 
 - លមមតតដល់គពលគ ើយតដរ- ោតនិ់យាយ។ - វាម៉នទឹកមុខ្មនិរសស់បស់ជាគរចើនស្ថ្ងមកគ ើយ។ ខ្ញុ ំកា៏នរលឹំកវាគរចើន
ដងតដរថា កំុគៅរងច់ាគំធវើអវីគទៀត េរួតតរតូវគៅគ ើយ។ 
 ោតគ់សើចកកាឹកគដាយគ ើញទឹកមុខ្រសឡាងំកាងំរបស់គ រ។ី 
 -  វ័រត ស េឺជា ងែគភលើងណ៎ា គ រ។ី  ងែគភលើងរតមងគឆះកាល យជាដំុគភលើង គៅគពលតដលវារតូវសាល ប ់ រចួកគ៏កើតគ ើងវញិពី
គផះ។ ចាគំមើលណ៎ា... 
 គ រ ី គអានគមើលគៅគ ើញបកែគីទើបនឹងគកើតតូចរកញងម់យួកាលគលចកាលគចញពីគផះ។ វាកម៏៉នរបូរាងអារកកដូ់ចបកែ ី
អំាញ់មញិគនះតដរ។ 
 - ពិតជាស៊យណាស់តដលឯងមកជបួវាចំស្ថ្ងអេគី- ដាបំល័ដរ័គោល គដាយដាកខ់្លួនអងគុយពីគរកាយតុ។ - គពលភាេគរចើន វា
ពិតជារសស់សងាា ណាស់៖ សាល បព្៌ម៉សលាយរក មដអ៏សាច រយ។  ងែគភលើងពិតជាពពកួបកែេីរួឲ្យចាបអ់ារមម្ ៍ តមនតទន។ ពកួ
វាអាចយរួរបស់ធងន់ៗ ប៉ុណាោ ករ៏ចួតដរ ចំតនកទឹកតភនករបស់ពកួវាម៉នថាមពលពាាល មនិតតប៉ុគណាោ ះពកួវាជាសតវចិញ្ច ឹមគសាម ះសម័រេ
នឹងម៉ច ស់វាណាស់។ 
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 គដាយសារតតគរឿង  វ័រត ស រតូវគភលើងគឆះ គធវើឲ្យគ រសឹីងតតគភលចថាវាមកទីគនះគដើមបអីវីគៅគ ើយ ប៉ុតនាវានឹកគ ើញគ ើង
វញិទ្វងំអស់គពលតដល ដាបំល័ដរ័ អងគុយគៅគលើគៅអីខ្នងខ្ពស់មយួ រចួសំ ងឹគមើលគ រតីាមរយៈតកវតភនកព្៌គខ្ៀវរសស់របស់ោត ់
គ ើងមុត។ 
 ដាបំល័ដរ័មនិទ្វននឹ់ងានហ្កសឋីមយួម៉៉តផ់ង រសាបត់តទ្វវ រការយិាល័យគបុើងរគបើកគ ើងឮសូរកាឍ ងំ គ ើយហ្កស្ត្ គីដសរមុក
ចូលមក តភនកោតគ់ ើងស្រពស្ផែ រឯីមកួទឹកកករបស់ោតគ់ៅទីមទ្វមគលើកាលព្៌គមម ដរ៏សគមមរសម៉មរបស់ោត ់ រពមទ្វងំម៉ន
ម៉នង់ាបគ់យាលគៅគយាលមកគៅនឹងស្ដោតគ់ៅគ ើយ។ 
 - មនិតមនជាគ រគីទ សាស្ត្សាា ចារយដាបំល័ដរ័!- ហ្កស្ត្ គីដឧទ្វនគ ើងជាបោទ ន។់ - ខ្ញុ ំគទើបនឹងនិយាយជាមយួវាប៉ុោម នវោិទី
មុនគពលតដលគកមងគោះរតូវានគេរកគ ើញ វាចាស់ជាោម នគពលគធវើទ្វនគ់ទ គលាក... 
 ដាបំល័ដរ័គ ៀបនឹងនិយាយគ ើយ ប៉ុតនាហ្កស្ត្ គីដគៅតតបនានិយាយបា៉៉ចប់គ៉ា៉ចមនិឈប ់ រពមទ្វងំរេវរីេវាតម់៉នង់ាប់
គោះគៅវញិគៅមក បណាឋ លឲ្យរជុះសាល បរេបទី់កតនលង។ 
 - ...មនិអាចជាវាគទ គទ្វះជាឲ្យខ្ញុ ំសបថ្ចំគោះមុខ្រកសួងគវទមនាកខ៏្ញុ ំហ៊្កនតដរ... 
 - ហ្កស្ត្ គីដ ខ្ញុ ំ... 
 - ...គលាកចាបម់នុសែខុ្សគ ើយ។ ខ្ញុ ំដឹងថាគ រមីនិតដល... 
 - ហ្កស្ត្ គីដ!- ដាបំល័ដរ័តរសកខាល ងំៗ។ - ខ្ញុ ំកម៏និេិតថា គ រាីនវាយរបហ្ករមនុសែទ្វងំគោះតដរ។ 
 - អូ!- ហ្កស្ត្ គីដរសដី ម៉នគ់ោះធ្លល កគ់ខាព កមកខាងខ្លួនោតវ់ញិ។ - អញ្ច ឹងគទគអា។ ខ្ញុ ំចាគំៅគរៅចុះ គលាកោយក។ 
 រចួោតក់គ៏ដើរតស្ត្នាំគជើងគចញគៅគរៅវញិទ្វងំគអៀនខាម ស។ 
 - គលាកមនិេិតថាជាខ្ញុ ំតមនរ ឺ គលាកសាស្ត្សាា ចារយ?- គ រសួីរបញ្ជជ កទ់្វងំម៉នសងឃមឹ ខ្្ៈគពលតដលដាបំល័ដរ័បគាស
គរាមម៉នគ់ចញពីតុរបស់ោត។់ 
 - គទ គ រ ីខ្ញុ ំមនិេិតថាជាឯងគទ- ដាបំល័ដរ័គឆលើយ តតមុខ្របស់ោតត់របជារសងូតរសងាតម់ឋងគទៀត។ - ប៉ុតនាខ្ញុ ំគៅតតរតូវការ
និយាយជាមយួឯងដតដល។ 
 គ ររីងច់ាយ៉ំាងអនទះសា ខ្្ៈគពលតដលដាបំល័ដរ័កំពុងតតពិចារណាពីវា រម៉មស្ដតវងៗរបស់ោតដ់ាកផ់គុ ំចូលោន ។ 
 - គ រ ីខ្ញុ ំរតូវសួរឯងថា គតើឯងម៉នអវីចងរ់ាបខ់្ញុ ំគទ?- ោតនិ់យាយថ្នមៗ។ - អវីកា៏នតដរ។ 
 គ រមីនិដឹងជារតូវនិយាយយ៉ាងគមច៉គោះគទ។ វាេិតដល់គមល វ័យតរសកថា “ឯងនឹងជាអនកបោទ បគ់ ើយ អាពកួឈ្លម
កខ្វក!់” គ ើយនិងទឹកថាន បំំតលងកាយ តដលកំពុងតតចំអិនគដាយលួចលាកគ់ៅកនុងបនទបទឹ់ករបស់ម៉ុននីង មតីថ្ល។ បោទ បម់ក វា
េិតដល់សំគ ងចំត កតដលវាានឮពីរដង គ ើយចានូំវអវីតដលរ ៉នុនិយាយថា៖ “ការឮសំគ ងតដលោម ននរណាគទៀតឮានមិន
តមនជារបផនូលលាគទ សូមបតីតគៅកនុ ងពិភពគវទមនាកគ៏ដាយ។” វាកា៏នេិតផងតដរចំគោះអវីតដលអនករេបោ់ន កំពុងតតនិយាយអំពីវា និង
គសចកឋីភយ័ខាល ចតដលកានត់តរាលដាលខាល ងំគ ើងៗថា វាអាចម៉នជាបទំ់ោកទំ់នងជាមយួសាឡា ា សលុីតឺរនី... 
 - គទ- គ រតីប - ោម នអវីគទ គលាកសាស្ត្សាា ចារយ។ 

* 
ការវាយរបហ្ករសទួនៗោន គៅគលើចាស់សទីន និងនីកគសទើរឥតកាលានតរបកាល យភាពភយ័ខាល ចកនុងគពលបចចុបបននឲ្យគៅជាភាពសលន់
គសាល រ។ អវីតដលពកួគេចងដឹ់ងបំផុតគោះេឺថា គតើវាសោរបស់នីកគសទើរឥតកាលនឹងកាល យគៅជាយ៉ាងណា។ មនុសែម៉ន សួរោន គៅវញិ
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គៅមកថា គតើអវីគៅតដលអាចម៉នលទធភាពនឹងគធវើគរឿងដូគចាន ះដាកគ់ខាម ចាន។ គតើថាមពលបិសាចអវីគៅតដលអាចពាាទរ ូតដល់
មនុសែតដលសាល បគ់ៅគ ើយគទៀត? ពកួកូនសិសែដគ ឋ្ើ មោន កកសំ់បុរតរថ្គភលើងសាលា ុកវ៉ាត គដើមបាីនគៅផទះគៅស្ថ្ងបុ្យ
្ូតអល។ 
 - ដល់ដំណាកក់ាលគនះគ ើយ របត លជាសល់តតពកួគយើងគទ- រ ៉នុរាប ់គ រ ីនិង ម៉ឺ៉យអូនី។ - េឺពកួគយើង គមល វ័យ 
គរកប និង គូយល៍។ ស្ថ្ងឈបស់រម៉កគនះមនិដឹងជាសបាយយ៉ាងណាគទ។ 
 គរកប និង គូយល៍ តដលតតងតតគដើរតាមគមល វ័យ កា៏នចុះគឈ្លម ះសាន កគ់ៅសាលាោស្ថ្ងឈបស់រម៉កតដរ។ ប៉ុតនាគ រតីបរ
ជាគរតកអរគៅវញិ តដលមនុសែជាគរចើនចាកគចញ។ វាគនឿយ តនឹ់ងគ ើញមនុសែគដើរគេចវា ខាល ចតរកងតតវារបុងនឹងបគញ្ចញចងកូម 
គរោះពិសអញ្ច ឹង។ គនឿយ តនឹ់ងសំគ ងខ្ែបឹគខ្ែៀវ និងការចងាុលមករកខ្លួន រាល់គពលតដលវាគៅកតនលងណាកគ៏ដាយ។ 
 គទ្វះបីជាយ៉ាងគនះកគ៏ដាយ គស្ត្ វដ និងចចតបរជាយល់ថាគរឿងគនះេរួឲ្យអស់សំគ ើ្ ចគៅវញិ។ ពកួគេទ្វងំពីរោកប់បលួោន
គដើរត  មមុខ្គ រតីាមផលូវរគបៀង គដាយតរសកតកឋងៗថា៖ 
 - គជៀសគចញ ទ្វយាទសលុីតឺរនីមកដល់គ ើយ តមនណា! គវទេូកំណាចកំពុងយាងដល់គ ើយ... 
 គពឿរសីុមនិឯកភាពចំគោះអាកបបកិរយិាតបបគនះគ ើយ។ 
 - គនះមិនតមនជាគរឿងេរួឲ្យតលងគសើចគទ- វារសដីទ្វងំគសាះកគរកាះ។ 
 - អូ! កំុគៅគទើសផលូវ គពឿរសីុ- គស្ត្ វដស៊កសមឋ។ី - គ រកំីពុងតតរបញាប។់ 
 - តមនគ ើយ វាកំពុងតតគឆលៀតគពលគៅបនទបស់ម៉ង តផឹ់កតតជាមយួអនកបគរមើដុះចងកូមរបស់វា- ចចតថ្មសមឋ ី រពមទ្វងំគសើច
កកាឹក។ 
 ជីននីកម៏និយល់ថា គនះេឺជាគរឿងគលងគសើចតដរ។ 
 - អូ! ឈបគ់ៅ- ោងរទគហ្កយរំាល់គពលតដលគស្ត្ វដសួរគ រថីា គតើនឹងចាតក់ារនរណាគទៀត រកឺគ៏ពលតដលចចគធវើពុតជា
បគ ឋ្ ញគ រគីចញគដាយគរបើករមងខ្ទឹមសមយួាចធំ់គពលតដលពកួគេជបួោន ។ 
 គ រមីនិរបកាននឹ់ងគរឿងគនះគទ។ ផទុយគៅវញិ វាតបរជាគធវើឲ្យគ រមី៉នអារមម្ ៍ លាគ ើងវញិ គដាយដឹងថាយ៉ាងគហ្កចណាស់
កម៏៉នគស្ត្ វដ និងចច េិតថាទសែនៈតដលថា វាជាទ្វយាទសលុីតឺរនីេឺជាគរឿងេរួឲ្យអស់សំគ ើ្ ចណាស់។ ប៉ុតនាអំគពើរកមចិរកគមើម
របស់ពកួគេតបរជាជាគធវើឲ្យ រដាកូ គមល វ័យ កានត់តគៅឋ រកហ្កយ។ លគឹកណាតដលវាគ ើញពកួគេកំពុងតតគលងគសើចដូគចនះ វាតតងតត
គធវើមុខ្ជូរ ញួ។ 
 - េឺគរោះតតវាចងរ់ាបគ់េឯងថា េឺវាឯគនះគទតដលជាទ្វយាទសលុីតឺរនីពិតៗ- រ ៉នុនិយាយគធវើដូចជាអនកគចះដឹង។ - ឯងដឹង
រសាបគ់ ើយថា វាសាបអ់នកតដលយកឈនះវាណាស់ គ ើយឯងតបរជាអនកទទលួផលពីអំគពើកខ្វករ់បស់វាគៅវញិ។ 
 - មនិយូរគទ-  ម៉ឺ៉យអូនីរសដីទ្វងំគពញចិតាគពញគថ្លើម។ ទឹកថាន បំំតលងកាយជិតរចួរាល់គ ើយ។ មនិដល់ប៉ុោម នស្ថ្ងគទៀតគទ 
ពកួគយើងនឹងឲ្យវានិយាយការពិតគចញមកជាមនិខាន។ 

* 
 គៅទីបំផុត ឆម៉សករ៏តូវានបញ្ចប ់ គ ើយភាពសងបស់ាង តក់ា៏នរជាបចូលមកដល់ ខ្្ៈគពលតដលរពឹលកំពុងធ្លល កម់ក
គលើតរួាសាទ។ គ រមី៉នអារមម្ ៍ សុខ្រសួលជាជាងគសាកគៅ រពមទ្វងំរកីរាយផង គដាយសារម៉នតតវា  ម៉ឺ៉យអូនី និងបងបាូន
រតកូលវសីលីប៉ុគណាោ ះ តដលគៅរេបរ់េងអោររកុមស្ត្ គី វីនដរ័។ គនះម៉ននយ័ថា ពកួគេអាចតលងតលបង ោទ តបំ់ផទុះ ានយ៉ាង ូឡា



ទឹកថ្នា បំំលែងកាយ 

150 

គដាយមនិចាាំចរ់តូវរខំាននរណាគ ើយ មាង៉គទៀតពកួគេអាច វឹកហ្កតក់ាររបកតួគវទមនាោន គដាយោទ ល់គទៀតផង។ គស្ត្ វដ ចច និង
ជីននីានគរជើសគរ ើសគៅសាលាជាជាងគៅសួរសុខ្ទុកខប៊លីគៅគអសីុប ជាមយួគលាក និងអនករសីវសីលី។ គពឿរសីុ តដលមនិយល់រសប
តាមអវីតដលវាគៅថាអាកបបកិរយិាកូនគកមងរបស់ពកួគេ មនិតដលចំោយគពលទំគនរគរចើនគៅកនុងសាលរមួស្ត្ គី វីនដរ័គទ។ វាាន
រាបព់កួគេយ៉ាងគកាងកាា ងរចួមកគ ើយថា វាសាន កគ់ៅសាលាោស្ថ្ងបុ្យ្ូតអល កគ៏រោះតតគនះជាកាតពវកិចចរបស់វា កនុងឋានៈជា
របធ្លនសិសែ គដើមបជីយួ គរជាមតរជងគលាករេូអនករេូកនុងរោលំាកតតប៉ុគណាោ ះ។ 
 រពឹកស្ថ្ងបុ្យ្ូតអលរះគ ើង ោមំកនូវភាពរងារតជាក ់ និងព្៌សសាង ច។ គ រ ី និងរ ៉នុ តដលគៅតតពីរោកេ់តក់នុង
សយនដាឌ នរបស់ពកួគេ រតូវានដាស់ឲ្យភាញ កគ់ ើងទ្វងំរពឹករពលឹមគដាយ ម៉ឺ៉យអូនី តដលសរមុកចូលមក ខ្លួនរា្គសលៀកោក់
រចួរាល់ រពមទ្វងំកានអំ់គណាយសរម៉បព់កួគេមកជាមយួ។ 
 - ភាញ កគ់ ើង- ោងនិយាយខាល ងំៗ គ ើយគៅទ្វញវាងំននគចញពីបងាួច។ 
 -  ម៉ឺ៉យអូនី...ោងមនិេរួគៅទីគនះគទ- រ ៉នុរសដី គដាយយកស្ដាងំតភនករបស់វានឹងពនលឺស្ថ្ង។ 
 - រកីរាយស្ថ្ងបុ្យ្ូតអល-  ម៉ឺ៉យអូនីនិយាយ រពមទ្វងំគាះអំគណាយគៅឲ្យវា។ - ខ្ញុ ំគរកាកគ ើងជិតមយួគម៉៉ងគៅ
គ ើយ គឆលៀតគពលគៅបតនែមសាល បជរកនុងទឹកថាន គំទៀត។ ឥ ូវរចួរាល់គ ើយ។ 
 គ រគីរកាកគ ើងតភលត សាវ ងទ្វងំរសុងតតមឋង។ 
 - ឯងរាកដគទ? 
 - ចាស់ណាស់-  ម៉ឺ៉យអូនីគឆលើយ គដាយគលើកក ឋ្ុ រ គសកបប៊រឺ គចញ គដើមបឲី្យោងអងគុយចុះគលើតេមតរេបគងាគ លបនួរបស់
វា។ - របសិនគបើពកួគយើងសគរមចថានឹងគធវើវា េរួតតចាបគ់ផឋើមយបគ់នះ។ 
 គៅគពលគោះ  ុដីវកីរសាបត់តគហ្កះចូលមកកនុងបនទប ់កនុងចំពុះវាម៉នោកូំនកញ្ចបតូ់ចមយួ។ 
 - សួសឋី- គ ររីសដីយ៉ាងរកីរាយ ខ្្ៈគពលតដលវាចុះមកទំគលើតរេរបស់វា - គតើឯងមកនិយាយជាមយួខ្ញុ ំគទៀតគ ើយតមន
គទ? 
  ុដីវកីចឹករតគចៀករបស់វាយ៉ាងថ្នមៗេរួឲ្យរសឡាញ់ តដលជាអំគណាយដល៏ារបគសើរជាជាងអំគណាយតដលវាយកមកឲ្យ
គ រគីៅគទៀត។ អំគណាយគោះគផញើមកពីរេួសារគ ើសលី។ ពកួគេានគផញើគឈើចាកគ់ធមញមយួឲ្យគ រ ីភាជ បជ់ាមយួសំបុរតមយួចាបស់ាក
សួរថា គតើវាអាចសាន កគ់ៅសាលា ុកវ៉ាតោគពលវសិែមកាលរដូវគៅឋ ផងានតដររគឺទ។ 
 អំគណាយស្ថ្ងបុ្យ្ូតអលគផែងៗគទៀតរបស់គ រលីារបគសើរជាងគនះឆ្នង យណាស់។ ហ្កស្ត្ គីដានគផញើឲ្យគ រនូីវ រោប់
សត ឋ្ កមគោសគញ្ចតោមយួកំប៉ុងធំ តដលគ រសីគរមចចិតាថា នឹងយកគៅកំគៅគភលើងមុននឹងញុាំាន។ រ ៉នុានឲ្យគសៀវគៅមយួ
កាលម៉នចំ្ងគជើងថា គហ្កះគ ើរជាមយួនឹងរកុមកា្ុង គៅវា ចំតនកឯ ម៉ឺ៉យអូនីានទិញសាល បា៉កកាគរាមឥស្ត្នទីដរ៏ប្ិត
មយួឲ្យវា។ គ រគីបើកអំគណាយចុងគរកាយគ ើញអាវរងាគទើបនឹងចាកគ់ដាយោទ ល់ស្ដថ្មីមយួគផញើមកពីអនករសីវសីលី គ ើយនិងនំតផលរពូន។ 
វាអានកាតជូនពររបស់ោត ់គដាយនឹកខាម សខ្លួនឯងចំគោះកំ ុសខ្លួន គពលេិតដល់ឡានរបស់គលាកវសីលី តដលាតមុ់ខ្រ ូតតាងំពី
បុកនឹងគដើមវ ៉មុភងីវ ូីរចួមក គ ើយឥ ូវកំពុងគរៀបចំេគរម៉ងគធវើបំោនចាបស់ាលាគទៀត។ 

* 
ោម ននរណាអាចទបចិ់តាមនិគរតករតអាលនឹងពិធីជបគ់លៀងគពលលាង ចោស្ថ្ងបុ្យ្ូតអលគៅសាលា ុកវ៉ាតានគ ើយ គទ្វះជា
ដឹងថាខ្លួនជិតនឹងរតូវបងខំចិតាផឹកទឹកថាន បំំតលងកាយកគ៏ដាយ។ 



ទឹកថ្នា បំំលែងកាយ 

151 

 សាលធំគមើលគៅពិតជាអសាច រយណាស់។ មនិរតឹមតតម៉នគដើម្ូតអលរេបដ ឋ្ បគ់ជាកជាគំដាយទឹកកកជាងដបពី់រគដើម 
រពមទ្វងំតខ្ែលំអស្នតផល ូលីរកាស់ៗ េបួផែនឹំងគដើមបគញ្ដ ើតកាកខាវ តត់ខ្វងគពញពិតានប៉ុគណាោ ះគទ តថ្មទ្វងំម៉នរពឹលគវទមនាធ្លល កចុ់ះពី
គលើពិតាន ផឋល់នូវភាពកកគ់ៅឋ  និងសងួតគទៀតផង។ ដាបំល័ដរ័ឲ្យពកួគេសាឋ បច់គរមៀងបុ្យ្ូតអលជាទីគពញចិតារបស់ោតប់៉ុោម ន
បទ ឯហ្កស្ត្ គីដគរចៀងតាមកានត់តខាល ងំគ ើងៗរាល់គពលតដលោតផឹ់ករសាលាយពងម៉នម់យួតកវគ ើយ តថ្មមយួតកវគទៀត។ គពឿរសីុ 
តដលមនិានដឹងថាគស្ត្ វដានជបោ់ល ករបធ្លនសិសែរបស់វា តកគឈ្លម ះគៅជា “មនុសែឆកួត” គចះតតតាមសួរពកួគេថាគតើកំពុងតតគសើច
អវី។ គ រមីនិទ្វងំខ្វល់ពី រដាកូ គមល វ័យ តដលកំពុងតតនិយាយបនាុះបងាា បឮ់ៗពីអាវរងាថ្មីរបស់វាគៅឯតុរកុម សលុីតឺរនី គោះផង។ 
ឲ្យតតឱកាស ុចដល់ គមល វ័យចាស់ជាទទលួកមមគពៀរសមនឹងអំគពើរបស់វា គៅកនុងគពលតតពីរបីគម៉៉ងគទៀតតតប៉ុគណាោ ះ។ 
 គ រ ី និងរ ៉នុញុាំបគងាើយបតងាម្ូតអលចានទីបីមនិទ្វនទ់្វងំរចួរាល់ផង រតូវ ម៉ឺ៉យអូនីអូសគចញគៅគរៅសាល គដើមប ី
ពិគរោះបញ្ចបត់ផនការរបស់ពកួគេោលាង ចគនះ។ 
 - ពកួគយើងនូវរតូវការចំត្ករបស់មនុសែតដលពកួគយើងរតូវបំតលងខ្លួនគទៀត-  ម៉ឺ៉យអូនីរសដីគដាយមនិចាាំចប់តត់បន
យូរ ហ្កកដូ់ចជាោងកំពុងបញ្ជជ ពកួគេឲ្យគៅទិញគមៅដុសលាងគៅផារទំគនើបអញ្ច ឹង។ - គ ើយជាកត់សឋងណាស់ របសិនគបើពកួឯង
អាចយកចំតនកអវីមយួពីគរកប និង គូយល៍រតឹតតរបគសើរ។ ពកួគេទ្វងំពីរជាមតិាភកាិជិតសនិទធនឹិងគមល វ័យ ដូគចនះវាពិតជារាបព់កួគេ
រេបយ៉់ាង។ គ ើយពកួគយើងករ៏តូវគធវើយ៉ាងណាកំុឲ្យគរកប និង គូយល៍ពិតរាកដចូលមកកនុងគ ើញពកួគយើង គពលតដលពកួគយើង
កំពុងតតសួរចគមលើយគមល វ័យផងតដរ។ 
 - ខ្ញុ ំានគរៀបចំរចួរាល់អស់គ ើយ- ោងបនាបរយិាយយ៉ាងរលូនឥតអាក ់ គដាយោម នខ្វល់ពីទឹកមុខ្រសឡាងំកាងំរបស់គ រ ី
និងរ ៉នុបនាិចគសាះ។ ោងគលើកនំសូកូឡាពីរដំុធំៗគ ើងមក។ - ខ្ញុ ំានដាកថ់ាន សំ ឋ្ំ ឲ្យគដកលកក់រមតិធមមតាគៅកនុងនំទ្វងំគនះ។ ពកួ
ឯងទ្វងំពីររោនត់តគធវើយ៉ាងណាឲ្យគរកប និង គូយល៍រកគ ើញនំគនះតតប៉ុ ោ្ឹ ងគៅ ានគ ើយ។ ពកួឯងដឹងរសាបគ់ ើយថាពកួគេ
ទ្វងំពីរោកគ់ោះគលាម ភសីុប៉ុណាោ ។ ពកួគេចាស់ជាញុាំនំទ្វងំគនះជាមនិខាន។ គពលតដលពកួគេគដកលកគ់ ើយ ទ្វញសកព់កួគេ
ប៉ុោម នសរស្ស គ ើយលាកខ់្លួនពកួគេគៅកនុងទូដាកច់ានឆ្នន ងំចុះ។ 
 គ រ ីនិងរ ៉នុសមលងឹគមើលមុខ្ោន ទ្វងំភន័ាភាងំ។ 
 -  ម៉ឺ៉យអូនី ខ្ញុ ំមនិេិតថា... 
 - របសិនគបើម៉នបញ្ជា អវីធងនធ់ងរគោះ... 
 ប៉ុតនាតភនករបស់  ម៉ឺ៉យអូនី បគញ្ចញពនលឺភលបឹតភលតយ៉ាងម៉ទំ្វ ំ មនិខុ្សោន ពីតភនករបស់អនករសីម៉៉ក កូណាហ្កក លប៉ុោម នគោះ
គទ។ 
 - ទឹកថាន បំំតលងកាយនឹងោម នានការអវីគ ើយរបសិនជាោម នសករ់បស់គរកប និង គូយល៍- ោងរសដីយ៉ាងមុងឺម៉៉ត។់ - គតើ
ពកួឯងទ្វងំពីរចងគ់សុើបអគងកតគមល វ័យតដររអឺត?់ 
 - អូ! មនិអីគទ មនិអីគទ- គ រតីប។ - ប៉ុតនាចុះចំត្កោងវញិ? គតើោងចងគ់ៅគាចសកន់រណាគេ? 
 - ខ្ញុ ំយកានសករ់ចួគ ើយ!-  ម៉ឺ៉យអូនីឧទ្វនគ ើងយ៉ាងរកីរាយ រពមទ្វងំទ្វញកូនដបតូចមយួគចញពីកនុងគហ្កគ៉៉របស់
ោង គ ើយបងាា ញពកួគេនូវសកម់យួសរស្សគៅខាងកនុងដបគោះ។ - ម៉នគៅចា ំមលីីសិន ាល់ស្ត្សាូដ តដលានរបកតួជាមយួខ្ញុ ំ
គៅរកុមរបយុទធតតាងំតដររគឺទ? ោងានគធវើឲ្យរជុះសកម់យួសរស្សគនះគៅគលើរ ៉បូរបស់ខ្ញុ ំ គពលតដលោងពាយាមគរកៀកករបស់ខ្ញុ ំ! 
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គ ើយឥ ូវោងគៅផទះគៅស្ថ្ងបុ្យ្ូតអលាតគ់ ើយ...ដូគចនះខ្ញុ ំរោនត់តរាបព់កួគេថាខ្ញុ ំសគរមចចិតារតលបម់កវញិតតប៉ុ ោ្ឹ ង េឺ
ចបគ់រឿងគៅគ ើយ។ 
 គៅគពលតដល ម៉ឺ៉យអូនីគដើររតុយគៅពិនិតយគមើលទឹកថាន បំំតលងកាយមឋងគទៀត រ ៉នុតបរមុខ្មករកគ រ ីគដាយបងាា ញទឹកមុខ្
អាបអ់។ួ 
 - គតើឯងម៉នតដលធ្លល បឮ់តផនការណាតដលអាចនឹងគថាល ះគធ្លល យគសទើរតតរេបចំ់នុចយ៉ាងគនះរគឺទ? 

* 
ប៉ុតនាគ រ ី និងរ ៉នុតបរជាភាញ កគ់ផាើលយ៉ាងខាល ងំ គពលតដលជំហ្កនទីមយួដំគ ើ្ រការានយ៉ាងរលូន ដូច ម៉ឺ៉យអូនីានរាបត់មន។ 
ពកួគេលបពនួគៅរចកគចញសាលគរកាយពីផឹកតត្ូតអលគ ើយ រងច់ាគំរកប និង គូយល៍ តដលកំពុងអងគុយតតពីរោកគ់ៅតុសលុីតឺរនី 
ញាតម់ាូបអាហ្ករទ្វងំបនួដំុចូលម៉តរ់ពមៗោន ។ គៅគពលតដលពកួគេគ ើញ គរកប និង គូយល៍គដើរគចញពីសាលធំ ពកួគេរតគ់ៅពនួ
យ៉ាងគលឿនពីគរកាយរបូអាវគរកាះគៅជិតម៉តទ់្វវ រ។ 
 - ចាគំមើលគតើឯងធ្លតប់៉ុណាោ គទើបឈប?់- រ ៉នុខ្ែបឹយ៉ាងអត ឋ្ តអ ឋ្ូ ង ខ្្ៈគពលតដលគរកប និង គូយល៍ចងាុលរាប់
 គូយល៍យ៉ាងគសាមនសែ រចួគៅគលើកនំទ្វងំគោះគ ើង។ ពកួគេញាតនំ់ទ្វងំមូលចូលកនុងម៉តទ់្វងំញញឹមគសញញសាញ ញយ៉ាងលងង់
គមល ។ ពកួគេទ្វងំពីរោកទំ់ោយ៉ាងរកីរាយមយួសនទុះ ទឹកមុខ្ពកួគេដូចជាទទលួានជយ័ជំនះអវីមយួអញ្ច ឹង។ បោទ បម់ក ពកួគេ
ទ្វងំពីរកោ៏ង រគរកាយគៅគលើគលើករម៉លឥដឌ គដាយោម នតរបរបួលទឹកមុខ្បនាិចគសាះ។ 
 អវីតដលយ៉ាបជ់ាងគេគោះេឺ ការយកខ្លួនពកួគេគៅលាកក់នុងទូដាកច់ានឆ្នន ងំគៅទល់មុខ្សាល។ គពលតដលដាកខ់្លួនរា្
គេទ្វងំពីរោកឲ់្យរសួលបលួកនុងចំគណាមធុងទឹក និងរកណាតជូ់តគ ើយគោះ គ រគីាចសកពី់របីសរស្សតដលលយគចញគលើថាង ស
របស់ គូយល៍ ចំតនករ ៉នុទ្វញយកសកគ់រកបជាគរចើនសរស្ស។ ពកួគេកា៏នលួចយកតសបកគជើងរបស់គរកប និង គូយល៍តដរ ពីគរោះ
ថាតសបកគជើងរបស់ពកួគេមនិរតូវនឹងទំ ំគជើងរបស់គរកប និង គូយល៍គ ើយ។ គរកាយមក គេទ្វងំពីរោក ់ករ៏បញាបរ់តគ់ ើងសំគៅ
បនទបទឹ់ករបស់ ម៉ុននីង មតីថ្ល ទ្វងំមនិទ្វនា់តភ់ាញ កគ់ផាើលចំគោះទគងវើរបស់ពកួគេគៅគ ើយ។ 
 ពកួគេគមើលគសទើរតតមនិគ ើញ គដាយសារតតតផែងគមម  ុយគចញពីបនទប ់ តដល ម៉ឺ៉យអូនីកំពុងតតកូរថាល ង។ គ រ ី និងរ ៉នុ
ទ្វញរ ៉បូរបស់ពកួគេរេបមុខ្ រចួគោះទ្វវ រតិចៗ។ 
 -  ម៉ឺ៉យអូនី? 
 ពកួគេឮសំគ ងចាកគ់សា រចួគ ើញ ម៉ឺ៉យអូនីគចញមក ទឹកមុខ្គោរគពញគដាយភាពរសស់ថាល  និងភាពអនទះសា។ ពកួគេ
ឮសំគ ងរេូកៗស្នទឹកថាន ខំាប ់តដលកំពុងតបកពពុះ។ តកវតូចៗបីរតូវានដាករ់ចួជាគរសចគៅគលើគៅអីបងគន។់  
 - គតើពកួឯងយកានគទ?-  ម៉ឺ៉យអូនីសួរទ្វងំមនិចងដ់កដគងាើម។ 
 គ របីងាា ញសក ់គូយល៍គៅោង។ 
 - លា។ គ ើយខ្ញុ ំកា៏នលួចយករ ៉បូទំគនរប៉ុោម នសំរាបគ់ចញពីកតនលងគាកេកផ់ងតដរ-  ម៉ឺ៉យអូនីរសដី រពមទ្វងំគលើក
បងាា ញបគងវចតូចមយួ។ - ពកួឯងនឹងរតូវការរ ៉បូធំជាង នឹងគពលតដលតរបរបូជាគរកប និង គូយល៍។ 
 ពកួគេទ្វងំបីោកសំ់ ឹងគមើលគៅថាល ង។ ដល់គពលគមើលឲ្យជិតគៅ ទឹកថាន គំោះហ្កកដូ់ចជាភកគ់មម ដខ៏ាបម់យួ តដលកំពុង
គចញពពុះយតឺៗ។ 
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 - ខ្ញុ ំរាកដកនុងចិតាណាស់ថាានគធវើអវីៗរតឹមរតូវអស់គ ើយ-  ម៉ឺ៉យអូនីនិយាយ តតគៅគឆលៀតអានទំពរ័កំ្តចំ់ណាំស្ន
គសៀវគៅ ឱសថ្ម៉នអានុភាពខាល ងំកាល បំផុត គ ើងវញិមឋងគទៀត ហ្កកម់និទុកចិតា។ - គបើតាមគសៀវគៅនិយាយេរួតត ... គពលតដល
គយើងផឹកវាគ ើយ គយើងនឹងម៉នគពលមយួគម៉៉ងគពញមុននឹងតរបមករបូគដើមវញិ។ 
 - ឥ ូវរបុងគធវើយ៉ាងគមច៉?- រ ៉នុខ្ែបឹសួរ។ 
 - ពកួគយើងនឹងចាកទឹ់កថាន បីំតកវ គ ើយដាកស់កចូ់ល។ 
  ម៉ឺ៉យអូនីដសួទឹកថាន ដំាកគ់ៅកនុងតកវនីមយួៗ។ បោទ បម់ក ោងរលាកឲ់្យសករ់បស់មលីីសិន ាល់ស្ត្សាូដធ្លល កគ់ចញពីដប
ចូលគៅកនុងតកវទីមយួ ទ្វងំស្ដញ័រទគរទើក។ 
 ទឹកថាន គំោះបនលឺសូរសឺុៗយ៉ាងខាល ងំគរបៀបាននឹងកំគសៀវកំពុងពុះ រចួកត៏បកពពុះជាគរចើន។ មយួវោិទីគរកាយមក វាកត៏របគៅ
ជារាងព្៌គលឿង េរួឲ្យចងក់ាួត។ 
 - អិក...ជាតិមលីីសិន ាល់ស្ត្សាូដ។ រ ៉នុនិយាយ គដាយសំ ងឹគមើលវាតបបសាបគ់ខ្ពើម។ - ហ៊្កនភាន ល់ថាចាស់ជាម៉នរស
ជាតិេរួឲ្យគឆាើមណាស់។ 
 - ដាករ់បស់ឯងគៅ អញ្ច ឹង-  ម៉ឺ៉យអូនីគោល។ 
 គ រទំីលាកស់ករ់បស់ គូយល៍គៅកនុងតកវកណាឋ ល ឯរ ៉នុដាកស់ករ់បស់គរកបគៅកនុងតកវចុងគរកាយ។ តកវទ្វងំពីរបនលឺសូរសឺុៗ 
គ ើយកត៏បកពពុះ៖ តកវដាកស់ក ់គូយល៍តរបគៅជាព្៌កាេីរសត ត ចំត្កឯតកវដាកស់កគ់រកបវញិព្៌គមម  លាយគតាន ត
ចាស់។ 
 - ឈបសិ់ន- គ របីនលឺគ ើង គពលតដលរ ៉នុ និង ម៉ឺ៉យអូនីគឈ្លងយកតកវរបស់ពកួគេ។ - យល់លា ពកួគយើងមនិេរួផឹកគៅ
ទីគនះទ្វងំអស់ោន គទ៖ គពលតដលពកួគយើងតរបរបូគៅជាគរកប និង គូយល៍ សំគលៀកបំោកព់កួគយើងនឹងមនិលមមខ្លួនគទៀតគទ។ មាង៉
គទៀត ខ្លួនរបស់មលីីសិន ាល់ស្ត្សាូដកម៏និជាតូចប៉ុោម នតដរ។ 
 - េំនិតលា- រ ៉នុឯកភាព រពមទ្វងំចាកគ់បើកគសា។ - ពកួគយើងនឹងគៅបនទបគ់ដាយត កៗពីោន ។ 
 គ រចូីលគៅកនុងបនទបក់ណាឋ ល គដាយរបយត័នរបតយងមនិឲ្យធ្លល កទឹ់កថាន គំោះសូមបតីតមយួតំនក។់ 
 - រចួគ ើយរគឺៅ?- វាតរសកសួរ។ 
 - រចួគ ើយ- សំគ ងរ ៉នុ និង ម៉ឺ៉យអូនីបនលឺគ ើងរពមៗោន ។ 
 - មយួ...ពីរ...បី... 
 គ ររីចាចរ់ចមុះខ្លួន រចួបស្ត្ញ្ចកទឹកថាន ចូំលគៅកនុងម៉តអ់ស់តតកនុងពីរកាឹក។ វាម៉នរសជាតិដូចស្សពគខាល ចអញ្ច ឹង។ 
 កែ ិ្ គោះ សររីាងគខាងកនុងខ្លួនវាចាបគ់ផឋើមរមលួហ្កកដូ់ចជាវាគទើបនឹងគលបពស់ចូលទ្វងំរស់ដូគចាន ះតដរ។ វាគអានគៅមុខ្ 
ចងក់ាួតបនាិចអតប់នាិច បោទ បម់កអារមម្ ៍ ដូចគភលើងគឆះមយួានរាលដាលយ៉ាងរ ័សពីកនុងគោះរបស់វារ ូតដល់ចុងរម៉មស្ដរម៉ម
គជើង។ បោទ បម់ក វាកដ៏លួគជើងបនួគលើករម៉លឥដឌ គ ើយកម៏៉នអារមម្ ៍ ដូចកំពុងតតរលាយ គោលេឺហ្កកដូ់ចជាតសបកគពញទ្វងំ
ខ្លួនរា្របស់វាតបកពពុះដូចជារកមនួរតូវគៅឋ  រឯីស្ដទ្វងំេូរបស់វាចាបគ់ផឋើមលូតតវង រម៉មស្ដកានត់តគា៉ងគ ើងៗ រកចកកានត់តតវង
គៅៗ តថ្មទ្វងំរកញរស្ដចាបគ់ផឋើមគា៉ងធំដូចប៊ូ ុង។ សាម របស់វាលាតសនធឹងយ៉ាងចុកផា ចំតនកឯការឈគឺសងៀបៗគៅគលើថាង ស
របស់វាោឲំ្យវាដឹងថា សកកំ់ពុងតតលូតចុះមករតឹមចិគញ្ច ើមរបស់វា។ អាវរ ៉បូរបស់វារតូវរត ក ខ្្ៈគពលតដលរទូងរបស់វារកីធំគ ើង
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ដូចធុងគឈើផទុះវ ឍ្ ។ គជើងរបស់វាកំពុងតតឈចឺាបគ់ដាយសារតសបកគជើងតូចគពក។ គជើងវារបត លជាធំជាងតសបកគជើងបនួដងឯ
គោះ... 
 អវីៗរេបយ៉់ាងរតូវានបញ្ចបយ៉់ាងឆ្នបរ់ ័ស ដូចកាលតដលវាគកើតគ ើងអញ្ច ឹងតដរ។ គ រផីទបមុ់ខ្ចុះគលើករម៉លថ្មរតជាក់
គរសប សាឋ បសូ់រយរំអំយួមនិគចះឈបរ់បស់មតីថ្លគៅបងគនប់នទបចុ់ងគរកាយគេ។ វាធ្លកត់សបកគជើងរបស់វាគចញទ្វងំគទើសតទង 
គ ើយគរកាកឈរគ ើង។ អញ្ច ឹង គនះគ ើយេឺជាអារមម្ ៍ តដលានគធវើជា  គូយល៍។ វាទ្វញរ ៉បូចាស់របស់វាគចញ តដលគខ្ើច
របម៉្ជាងសាមសិបសងទី់តមត៉ពីតកងគជើងរបស់វា ទ្វងំស្ដញញីញញ័រគៅគ ើយ រចួគសលៀករ ៉បូបរមុង គ ើយោកត់សបកគជើងរាងដូច
ទូករបស់ គូយល៍។ វាគឈ្លងគៅបគាសសកគ់ចញពីតភនករបស់វា តតបះ៉សករ់ងឹដូចតដកលួស ធ្លល ករ់តឹមថាង សរបស់វា។ បោទ បម់ក វា
ចាបអ់ារមម្ ៍ ថាតវន៉តារបស់វាកំពុងតតគធវើឲ្យតភនករបស់វារសអាប ់ ពីគរោះថាជាកត់សឋងណាស់  គូយល៍មនិោកត់វន៉តាគទ។ វាកគ៏ដាះ
តវន៉តាគចញ គ ើយតរសកសួរ៖ 
 - ឯងទ្វងំពីរមនិអីគទរ?ឺ- សំគ ងសាកៗរបស់ គូយល៍បនលឺគចញពីម៉តរ់បស់វា។ 
 - មនិអីគទ- សំគ ងរេ ឹមរបស់គរកបបនលឺគ ើងពីបនទបខ់ាងសាឋ ំ។ 
 គ រគីបើកគសាទ្វវ រ គ ើយគដើរគៅឈរពីមុខ្កញ្ចកត់ដលគរបះ។  គូយល៍សំ ងឹគមើលមកវាវញិតាមរយៈតកវតភនករងូខូ្ងគៅកនុង
ដអ៏អួាប។់ គ រគីអះរតគចៀករបស់វា។  គូយល៍កគ៏ធវើតាមតដរ។ 
 ទ្វវ របនទបរ់ ៉នុគបើកគ ើង។ ពកួគេសមលងឹគមើលោន គៅវញិគៅមក។ គរៅពីទឹកមុខ្គសលកសាល ំង និងរសឡាងំកាងំរបស់វា រ ៉នុគមើល
គៅោម នខុ្សអវីពីគរកបបនាិចគ ើយ តាងំពីសកក់ាតដូ់ចធុងពូ ិញ រ ូតដល់ស្ដដូចសាវ ឪ។  
 - គនះពិតជាមនិេរួឲ្យគជឿគទ- រ ៉នុរសដី គដាយខិ្តគៅជិតកញ្ចក ់គ ើយយកស្ដចាករ់ចមុះកំពិតរបស់គរកប។ - ពិតជាមិនេរួឲ្យ
គជឿគទ។ 
 - េរួតតដល់គពលរតូវគៅគ ើយ- គ រនិីយាយ រពមទ្វងំគដាះោ ិកាតដលកំពុងតតរតឹតឹងគលើកស្ដដរ៏កាស់របស់ គូយល៍។ - 
ពកួគយើងរតូវរកគមើលថាគតើសាលរមួរបស់រកុមសលុីតឺរនីគៅទីណាគទៀត ខ្ញុ ំសងឃមឹថានឹងម៉នមនុសែឲ្យគដើរតាមចុះ... 
 រ ៉នុ តដលកំពុងតតសំ ងឹគមើលគ រ ីបនលឺគ ើងថា៖ 
 - ឯងដឹងគទថា វាចតមលកណាស់តដលគ ើញ គូយល៍គចះេិតដូគចនះ។- វាដំផូងៗគៅគលើទ្វវ ររបស់ ម៉ឺ៉យអូនី។ - ឆ្នបគ់ ើង 
ពកួគយើងរតូវគៅគ ើយ... 
 សំគ ងដរ៏សួយមយួគឆលើយមកវញិ៖ - ខ្ញុ ំ...ខ្ញុ ំេិតថាខ្ញុ ំមនិចងគ់ៅគទ។ ពកួគយើងគៅចុះ មនិាចច់ាខំ្ញុ ំគទ។ 
 -  ម៉ឺ៉យអូនី ពកួគយើងដឹងថា មលីីសិន ាល់ស្ត្សាូដ ម៉នរបូរាងអារកកគ់ ើយ តតោម ននរណានឹងដឹងថាជាឯងគោះគទ។ 
 - គទ...ខ្ញុ ំនិយាយតមនណ៎ា...ខ្ញុ ំមនិគៅគទ។ ពកួឯងពីរោករ់បញាបគ់ ើង កំុគៅខ្ជះខាជ យគពលគវលាគទៀត។ 
 គ រសីមលងឹគមើលមករ ៉នុ ទ្វងំមនិយល់។ 
 - គធវើមុខ្អញ្ច ឹងគៅរាងដូច គួយល៍បនាិច- រ ៉នុគោល។ - វាតតងតតគធវើមុខ្អញ្ច ឹងឯង ឲ្យតតគពលណារេូសួរសំ្ួរវា។ 
 -  ម៉ឺ៉យអូនី ឯងមនិអីគទរ?ឺ- គ រតីរសកសួរ។ 
 - មនិអីគទ...ខ្ញុ ំមនិអីគទ...គៅចុះ... 
 គ រ ីគមើលោ ិការបស់វា។ រាោំទីកនុង ុកសិបោទីដម៏៉នតស្មលរបស់ពកួគេានកនលងផុតាតគ់ៅគ ើយ។ 
 - ពកួគយើងនឹងជបួឯងគៅទីគនះវញិ ានគទ?- វារសដី។ 
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 គ រ ីនិងរ ៉នុគបើកទ្វវ របនទបទឹ់កយ៉ាងរបុងរបយត័ន រចួពិនិតយគមើលថាម៉ននរណាគៅជំុវញិរគឺទ គ ើយកគ៏ចញដំគ ើ្ រ។ 
 - កំុគយាលស្ដឯងអីុចឹង- គ រខី្ែបឹរាបរ់ ៉នុ។ 
 - យ៉ាងគមច៉? 
 - គរកបកានស់្ដរាងរងឹតាឹងណ៎ា... 
 - គធវើអគញ្ច ះយ៉ាងគមច៉តដរ? 
 - ាន ប៉ុ ោ្ឹ ងរោនគ់បើ។ 
 ពកួគេគដើរចុះជគ ឋ្ើ រគថ្លើមថ្ម។ អវីតដលពកួគេរតូវគធវើគពលគនះេឺរកសិសែសលុីតឺរនីម៉ន ក ់ គដើមបអីាចឲ្យពកួគេគដើរតាមគៅកាន់
សាលរមួរកុមសលុីតឺរនី ប៉ុតនាដូចជាោម នគ ើញនរណាម៉ន កគ់ៅជំុវញិគសាះ។ 
 - ម៉នគយាបល់អវីគទ?- គ រសួីរតិចៗ។ 
 - សិសែសលុីតឺរនីតតងតតគ ើងមកញុាអំាហ្ករគពលរពឹកពីទីគោះ- រ ៉នុតប គដាយងកក់ាលគៅកានរ់ចកចូលបនទបង់ងឹត។ វា
និយាយមនិទ្វនផុ់តពីម៉តផ់ង រសាបត់តម៉នគកមងរសីម៉ន កស់ករ់កញាញ់តវង គដើរគចញពីរចកចូលគោះ។ 
 - អតគ់ទ្វស- រ ៉នុនិយាយ រពមទ្វងំគដើររសួរានគ់ៅរកោង - ពកួគយើងវគងវងផលូវគៅសាលរមួរបស់ពកួគយើងាតគ់ៅគ ើយ។ 
 - ឯងនិយាយថាគមច៉?- គកមងរសីគោះនិយាយទ្វងំមនិទនភ់លន។់ - សាលរមួរបស់ពកួគយើង? ខ្ញុ ំជាសិសែរ៉ាវនីកាល  វគទគតើ។ 
 ោងកគ៏ដើរគចញគៅ ទ្វងំសំ ងឹគមើលមកពកួគេតបបសងែយ័។ 
 គ រ ី និងរ ៉នុរបញាបរ់បញាល់រតចុ់ះជគ ឋ្ើ រថ្មគៅកនុងស្សបអនធការ។ សនូរគជើងរបស់ពកួគេលានគ់ ើងខាល ងំៗខុ្សពីធមមតា គពល
តដលគជើងគរកប និង គូយល៍ជានគ់លើករម៉លឥដឌមឋងៗ។ គបសកកមមគនះមនិងាយរសួលដូចតដលពកួគេេិតគោះគទ។ 
 រចកផលូវខាវ តត់ខ្វងោម នមនុសែគដើរគទ។ ពកួគេគដើរកានត់តគរៅគៅៗគៅគរកាមសាលា តភនកគចះតតពិនិតយគមើលោ ិកាពកួគេជា
គរឿយៗ គដើមបឲី្យដឹងថាពកួគេគៅសល់គពលប៉ុោម នគទៀត។ ដបរ់ាោំទីគរកាយមក គពលតដលពកួតេកំពុងតតអស់សងឃមឹ រសាបត់តឮ
សំគ ងអវីមយួគធវើដំគ ើ្ រមកគៅខាងមុខ្។ 
 - ហ្ក!- រ ៉នុឧទ្វនគ ើងយ៉ាងរគំភើប។ - គ ើញម៉ន កគ់ ើយ! 
 ម៉ន កគ់ោះកំពុងតតគចញពីបនទបម់យួគៅម៉ខ ង។ ប៉ុតនា គៅគពលតដលពកួគេខិ្តគៅជិត រសាបត់តធ្លល កគ់ថ្លើមកឍុកតតមឋង។ គេមនិ
តមនជាសិសែសលុីតឺរនីគទ េឺគពឿរសីុ។ 
 - គតើឯងមកគធវើអវីគៅទីគនះ?- រ ៉នុសួរតបបភាញ កគ់ផាើល។ 
 គពឿរសីុរសាបត់តគៅឋ គឆវតតមឋង។ 
 - វា- វាបនលឺគ ើងយ៉ាងដាចម៉់៉ត។់ - មនិតមនជាគរឿងរបស់ឯងគោះគទ។ ឯងគឈ្លម ះគរកប តមនគទ? 
 - អី...អូ! េឺគយើង នឹងគ ើយ- រ ៉នុតប។ 
 - គមច៉កម៏និគៅសយនដាឌ ន- គពឿរសីុរសដីយ៉ាងមុងឺម៉៉ត។់ - ោម នសុវតែិភាពគទ តដលគដើរជំុវញិផលូវរគបៀងងងឹតៗគៅគពល
អាសននតបបគនះ។ 
 - ចុះឯងគមច៉មនិថាផង- រ ៉នុស៊កសមឋ។ី 
 - ខ្ញុ ំ- គពឿរសីុតប តថ្មទ្វងំតរមងខ់្លួនឲ្យរតង ់- េឺជារបធ្លនសិសែ។ ោម នអវីអាចវាយរបហ្ករខ្ញុ ំានគទ។ 
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 សំគ ងមយួគទៀតរសាបត់តបនលឺគ ើងពីគរកាយគ រ ីនិងរ ៉នុ។ រដាកូ គមល វ័យកំពុងតតគដើរសំគៅមករកពកួគេ។ គនះជាគលើក
ដំបូងគ ើយកនុងជីវតិវា តដលគ រសីបាយចិតានឹងានជបួគមល វ័យ។ 
 - ពកួឯងគៅទីគនះគសាះ- វានិយាយយតឺៗតបបខ្ជិល រពមទ្វងំគចាលរកតសតភនកមកពកួគេ។ - គតើពកួឯងទ្វងំពីរោកកំ់ពុង
តតគលាម ភសីុគៅកនុងសាលធំគពញមយួយបគ់នះគទរ?ឺ ខ្ញុ ំខំ្តតតាមរកពកួឯង។ ខ្ញុ ំចងប់ងាា ញឯងនូវអវីមយួេរួឲ្យអស់សំគ ើ្ ចខាល ងំ
ណាស់។ 
 គមល វ័យរកគ កគមើលគពឿរសីុមនិដាកត់ភនក។ 
 - គ ើយចុះឯងកំពុងតតគធវើអវីគៅខាងគរកាមគនះ វសីលី?- វាញញឹមតបបចំអក។ 
 គពឿរសីុចាបគ់ផឋើមគៅឋ រកហ្កយ។ 
 - ឯងរតូវតតគចះគោរពឋានៈរបធ្លនសិសែបនាិចផង!- វាបនលឺគ ើង។ - ខ្ញុ ំមនិចូលចិតាឥរយិាបថ្របស់ឯងគ ើយ! 
 គមល វ័យគសើចចំអក គ ើយគធវើសញ្ជដ ឲ្យគ រ ី និងរ ៉នុគៅតាមវា។ គ រគីសទើរតតភាល តម់៉តនិ់យាយោកយសំុគទ្វសដាកគ់ពឿរសីុ
ាតគ់ៅគ ើយ កំុតតទបខ់្លួនទ្វន។់ វា និងរ ៉នុរបញាបគ់ដើរតាមពីគរកាយគមល វ័យជាប។់ គពលតដលពកួគេបតចូ់លរចកផលូវមយួគទៀត 
គមល វ័យនិយាយថា៖ 
 - អា ភតីគធើ វសីលី សាីគេគោះ... 
 - េឺគពឿរសីុគទ- រ ៉នុនិយាយតកតរមូវវាគដាយសវ័យរបវតាិ។ 
 - សាីកស៏ាីគៅ- គមល វ័យតប។ - ខ្ញុ ំកតស់ម៉គ ល់គ ើញថា វាកំពុងតតគធវើអវីលបៗគរចើនដងណាស់ថ្មីៗគនះ។ គ ើយខ្ញុ ំហ៊្កន
ភាន ល់ថាវាកំពុងតតចងគ់ធវើអវី។ វាចាស់ជាេិតថា នឹងចាបទ់្វយាទសលុីតឺរនីគដាយខ្លួនឯងគ ើយ គមើលគៅ។ 
 វាគសើចតបបគមើលងាយបនាិច។ ទឹកមុខ្គ រ ីនិងរ ៉នុចាបគ់ផឋើមរគំភើបគ ើង។ 
 គមល វ័យបងាា កដំ់គ ើ្ រគៅជិតជញ្ជជ ំងថ្មគសើមទគទដទូ៏លាយមយួ។ 
 - គតើោកយសម៉ង តថ់្មីគោះសាីគេអគញ្ច ះ?- វាសួរគៅគ រ។ី 
 - អឺ...- គ ររីសដី។ 
 - អូ! រតូវគ ើយ...ឈ្លមសុទធ!- គមល វ័យឧទ្វនគ ើង គដាយមនិសាឋ បគ់ ើយ គ ើយទ្វវ រថ្មមយួតដលកបក់នុងជញ្ជជ ំងករ៏គបើក
គ ើង។ គមល វ័យគដើរចូលគៅកនុង គដាយម៉នគ រ ីនិងរ ៉នុតាមរបកិតពីគរកាយ។ 
 សាលរមួសលុីតឺរនីេឺជាបនទបគ់រកាមដីទ្វបដត៏វងមយួ តដលម៉នជញ្ជជ ងំថ្ម និងពិតានគរេើមៗ េបួផែនឹំងចគងកៀងព្៌ស្បតងដាក់
ពយរួគលើរចវាក។់ គភលើងកំពុងតតខាទ តោក គភលើងតរបស គៅពីគរកាមគធនើរចស្ត្ងាក នកំគៅពីមុខ្ពកួគេតដលម៉នឆ្នល កក់ាចយ៉់ាងលារប្ីត គ ើយ
ម៉នសិសែ សលុីតឺរនី ជាគរចើនោកកំ់ពុងតតអងគុយជំុវញិភនកគ់ភលើងគោះគលើគៅអីឆ្នល ក ់គចាលរសគម៉លមកគលើករម៉លឥដឌ។ 
 - ចាគំៅទីគនះគ ើយ- គមល វ័យនិយាយរាបគ់ រ ីនិងរ ៉នុ រពមទ្វងំឲ្យសញ្ជដ ឲ្យពកួគេអងគុយគលើគៅអីមយួេូដាកគ់ៅឆ្នង យ
ពីភនកគ់ភលើង។ - ចាខំ្ញុ ំគៅយកវា...ា៉របស់ខ្ញុ ំគទើបតតគផញើមក... 
 គដាយឆងល់មនិដឹងជា គមល វ័យ នឹងបងាា ញអវីរាបព់កួគេ គ រ ីនិងរ ៉នុកអ៏ងគុយចុះ និងគធវើចិតាឲ្យដូចជាគៅផទះខ្លួនឯង។ 
 មយួោទីគរកាយមក គមល វ័យរត បម់កវញិ គដាយម៉នកានក់នុងស្ដនូវអវីមាង៉ដូចជារកដាសកាតគ់ចញពីកាតសត។ វារញុ
រកដាសគោះគៅដាកពី់គរកាយរចមុះរបស់រ ៉នុ។ 
 - ឯងគមើលគ ើយចាស់ជាគសើចចុកគោះមនិខាន- វានិយាយ។ 
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 គ រគី ើញតភនករបស់រ ៉នុគបើកធំៗតបបភន័ាភាងំ។ វាអានរកដាសគោះយ៉ាងរ ័សរ នួ រចួគសើចទ្វងំបងខំចិតា គ ើយ ុចគៅឲ្យ
គ រ។ី 
 រកដាសគោះរតូវានកាតគ់ចញពី សារពត័ម៌៉នគវទេូ គ ើយកនុងគោះសរគសរថា៖ 
 

ការស ុើបអសកេតសៅររ ួកសវទមន្ត 

អ ៍ ឺ វ ីលី ដែលជានាយរដនែរការយិាល័យ ការសរបើរា ់រប ់របរពួរសោរយិមិន្រតមឹរតូវ ថ្ងៃសន្ះរតូវ

ាន្សេផារពិន័្យចនំ្នួ្ហា ិបហាេ លឡុន្ពីបទដារ់មន្តអាេមសៅសលើឡាន្ពួរសោរយិ។ 

សោរ លូ ីុ  សមលហ្វ័យ ដែលជាអែររេប់រេកសាោសវទមន្ត ហុ្រវ៉ា ត ដែលជាទីរដន្លកដែល

ឡាន្សវទមន្តសនាះាន្ររឡាប់ងមីៗ សន្ះ ថ្ងៃសន្ះាន្ស ែើឲ្យសោរវ ីលីចះុសចញពីតដំែក។ 

“វ ីលីពិតជាស្វើឲ្យររ ួកអាប់សអាន្មុខមាត់ណា ់” សោរសមលហ្វ័យរាប់អែរយរការែ៍។ “សេ

ពិតជាមិន្ រត ិមរែុកការពរកកឹចាប់រប ់សយើកសនាះសទ សហ្ើយយុទធនាការការពារពួរសោរយិែគ៏្មម ន្ាន្

ការរប ់សេេរួដតបញ្ឈប់ភ្លល មសៅ។ 

សោរវ ីលីមិន្អាចទារ់ទកនដល់សយាបល់ាន្សនាះសទ ប៉ុដន្តរបពន្ធរប ់គ្មត់ាន្រាប់អែររាយ

ការែ៍ថាឲ្យសចញសៅឲ្យឆ្ងៃ យ សបើមិន្អញ្ចឹ កសទគ្មត់នឹ្ករពដលកដរបតរបចាំរេួសារសែញខំាពួរសេមិន្ខាន្។ 

 
 - យ៉ាងគមច៉?- គមល វ័យសួរទ្វងំមនិអតធ់មត ់ខ្្ៈគពលតដលគ រ ុីចរកដាសគោះមកឲ្យវាវញិ។ - ឯងមនិយល់ថាេរួ
ឲ្យចងគ់សើចគទរ?ឺ 
 - ហ្ក ហ្ក- គ ររីសដីយ៉ាងរសងូតរសងាត។់ 
 - របសិនគបើ អស៍សឺ វសីលី រសឡាញ់ពកួគលាកិយខាល ងំយ៉ាងគនះ គេេរួតតកាចច់ងកឹះឲ្យាកជ់ាពីរ គ ើយរតគ់ៅរស់គៅជាមយួ
ពកួអស់ទ្វងំគោះតតមឋងគៅ- គមល វ័យនិយាយចំអក។ - គបើគមើលពីអាកបបកិរយិារបស់ពកួគេ ចាស់ជាមនិដឹងថារតកូលវសីលីគោះ
ជាអនកម៉នឈ្លមជរ័សុទធគ ើយ។ 
 មុខ្របស់រ ៉នុ...រកឺគ៏រកប កំពុងតតពុះគោរគដាយកំ ងឹ។ 
 - ឯងគកើតសាី នឹង គរកប?- គមល វ័យនិយាយម៉៉ត់ៗ ។ 
 - ឈគឺោះ- រ ៉នុគឆលើយរាងរេលៗ។ 
 - គបើអញ្ច ឹង ឆ្នបគ់ៅេិលានដាឌ នចុះ គ ើយគផញើពីរបីគជើងសរម៉បអ់ាពកួឈ្លមកខ្វកទ់្វងំអស់គោះផង- គមល វ័យរសដីទ្វងំ
គសើចចំអក ក យឺ។ - ឯងដឹងគទ ខ្ញុ ំពិតជាភាញ កគ់ផាើលណាស់តដល សារពត័ម៌៉នគវទេូ មនិទ្វនចុ់ះផាយពីការវាយរបហ្ករអស់គនះ
គៅគ ើយ- វានិយាយបនាមយួៗ។ - ខ្ញុ ំេិតថាតាដាបំល័ដរ័កំពុងតតពាយាមលាកក់ារ្៍គ ើយ។ គបើគរឿងគនះមនិឈបក់នុងគពលឆ្នប់
ៗគនះគទ ោតច់ាស់ជារតូវគវចបគងវចជាមនិខាន។ ា៉តតងតតនិយាយថា ដាបំល័ដរ័េឺជាគរឿងដអ៏ារកកបំ់ផុតតដលធ្លល បគ់កើតម៉នគ ើង
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គៅទីកតនលងគនះ។ ោតរ់សឡាញ់ពកួគកើតពីពកួគលាកិយ។ ោយកតដលម៉នសុភវនិិចឆយ័ម៉ន កច់ាស់ជាមនិឲ្យអាសំេម រេីវ ីចូលមក
គរៀនគ ើយ។ 
 គមល វ័យគលើកស្ដគ ើងគធវើជាថ្តរបូ គ ើយនិយាយរតាបត់ាមខូ្លីនគបះបិទ តតគោរគៅជាង នឹងគៅគទៀត៖ 
 - គោតធរ័ ខ្ញុ ំថ្តរបូឯងានគទ គោតធរ័? ខ្ញុ ំសំុ តែគលខាឯងានគទ? ឲ្យខ្ញុ ំសូមលិទធតសបកគជើងឯងានគទ គោតធរ័? 
 វាទម៉ល កស់្ដចុះវញិ គ ើយសមលងឹគមើលគ រ ីនិងរ ៉នុ។ 
 - គ ើយចុះពីរោកឯ់ងយ៉ាងគមច៉ នឹងស្ថ្ងគនះ? 
 សាែ នការ្៍កំពុងតតវកឹវរ គ រ ី និងរ ៉នុកប៏ងខំខ្លួនឯងឲ្យគសើចគចញមក ប៉ុតនាគមល វ័យហ្កកដូ់ចជាសបាយចិតាគ ើងវញិ។ 
របត លជាមកពីគរកប និង គូយល៍រតមងយល់ដឹងគរឿងរ៉ាវយតឺយ៉ាវគ ើយ។ 
 - គទវៈគោតធរ័ មតិាសម៉ល ញ់របស់ពកួឈ្លមកខ្វក-់ គមល វ័យរសដីយតឺៗ។ - វាគោះគ ើយជាមនុសែម៉ន កគ់ទៀត តដលោម ន
អារមម្ ៍ ដូចគវទេូអវីបនាិចគសាះ គបើមនិអញ្ច ឹងវាចាស់ជាមនិគដើរគ ើរជាមយួោងឈ្លមកខ្វកគ់ស្ត្ គនជឺរ តដលបិុនវាយឫកគោះគទ។ 
គ ើយមនុសែទ្វងំឡាយោោំន េិតថា វាជាទ្វយាទសលុីតឺរនីគទៀត! 
 គ រ ី និងរ ៉នុរតច់ាដំល់ថាន កម់និដកគដាើម៖ សល់តតប៉ុោម នវោិទីគទៀត គមល វ័យនឹងរាបព់កួគេថាទ្វយាទេឺជាវាគ ើយ។ 
ប៉ុតនាបោទ បម់ក... 
 - គបើខ្ញុ ំដឹងថាគេជានរណា ចាស់ជាលាគ ើយ- គមល វ័យនិយាយទ្វងំម៉គួ៉៉។ - ខ្ញុ ំអាចជយួ ពកួគេាន។ 
 ថាគ មរបស់រ ៉នុធ្លល កចុ់ះមក គធវើឲ្យមុខ្របស់គរកបកានត់តគមើលគៅលងីគលងើជាងសពវដង។ សំណាងលាតដលគមល វ័យមនិាន
ចាបភ់លកឹ ចំតនកឯគ រ ីម៉នេំនិតរ ័សរ នួ កប៏តនែមសំដី៖ 
 - តតឯងចាស់ជាម៉នតំរយុខ្លះគ ើយថា នរណាគៅពីគរកាយគរឿងទ្វងំអស់គនះ... 
 - ឯងដឹងថាខ្ញុ ំោម នគ ើយ  គូយល៍ គតើឲ្យខ្ញុ ំរតូវរាបឯ់ងប៉ុោម នដងគទៀត?- គមល វ័យសឋីឲ្យ។ - ឯា៉ខ្ញុ ំវញិមនិរពមរាបខ់្ញុ ំថា
ម៉នអវីគកើតគ ើងកាលពីបនទបគ់ោះរតូវានគបើកគ ើងពីគលើកមុនគទ បនាិចកអ៏តត់ដរ។ ជាការពិតណាស់ កាលគោះហ្កសិបឆ្នន មុំនឯ
គោះ ដូគចនះវាគកើតគ ើងមុនគពលោតចូ់លគរៀនគៅគទៀត ប៉ុតនាោតដឹ់ងគរឿងគោះទ្វងំអស់ គ ើយោតនិ់យាយថាគរឿងគោះសុទធតតរតូវ
ានរកាទុកជាអាថ្កំ៌ាងំ គ ើយថារបសិនគបើខ្ញុ ំដឹងគរចើនគពក នឹងគធវើឲ្យមនុសែម៉ន ម៉នការសងែយ័។ ប៉ុតនាខ្ញុ ំដឹងគរឿងមយួ៖ គលើកមុន
គពលតដលបនទបស់ម៉ង តា់នគបើកគ ើង សិសែឈ្លមកខ្វកម់៉ន កា់នសាល ប។់ ដូគចនះខ្ញុ ំហ៊្កនភាន ល់ថា មនិយូរមនិឆ្នបច់ាស់ជាម៉នពកួ
ឈ្លមកខ្វកម់៉ន កស់ាល បជ់ាមនិខាន...ខ្ញុ ំសងឃមឹថាជាគស្ត្ គនជឺរគៅចុះ- វារសដីយ៉ាងរកីរាយ។ 
 រ ៉នុកំពុងតតកាឋ បស់្ដយកែរបស់គរកបយ៉ាងត្ន។ គដាយខាល ចថារ ៉នុ កគ់ៅដាល់គមល វ័យ គ រកីា៏ញ់រកតសតភនករពម៉ន
មករករ ៉នុ គ ើយបនលឺគ ើងថា៖ 
 - ឯងម៉នដឹងគទថា អនកតដលគបើកបនទបស់ម៉ង តក់ាលពីគលើកមុន រតូវគេចាបា់នរកឺអ៏ត?់ 
 - អូ! តមនគ ើយ...អនកតដលគបើកគោះរតូវានបគ ឋ្ ញគចញពីសាលាគ ើយ- គមល វ័យគឆលើយ។ - ពកួគេរបត លជាគៅ  
អាសកាាន គៅគ ើយគទ។ 
 - អាសកាាន?- គ រសួីរគដាយឆងល់។ 
 - អាសកាាន...េឺេុកគវទេូណ៎ា  គូយល៍- គមល វ័យគោល គដាយសមលងឹគមើលវាហ្កកម់និចងគ់ជឿនឹងតភនកខ្លួនឯង។ - 
និយាយតាមរតង ់ឲ្យតតឯងចាបអ់តែនយ័ានយតឺយ៉ាងគនះ ចាស់ជាធ្លកថ់្យគ ើយ។ 
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 វាបំរះខ្លួនគលើគៅអីរបស់វាហ្កកម់និរស្ុក គ ើយនិយាយបនា៖ 
 - ា៉ថាកំុឲ្យខ្ញុ ំគចញមុខ្ ទុកឲ្យតតទ្វយាទសលុីតឺរនីចាតក់ារគៅានគ ើយ។ ោតនិ់យាយថាសាលាគនះរតូវការកំចាតគ់ចាល
ពកួសំរាមឈ្លមកខ្វកឲ់្យអស់ ប៉ុតនាកម៏និចាាំចរ់តូវជាបោ់កព់ន័ធោតំតរបឡាកស់្ដតដរ។ ជាការពិតណាស់ គពលគនះោតម់៉នបញ្ជា
គរចើនណាស់។ ឯងម៉នដឹងថា រកសួងគវទមនា ានចូលតឆកគឆរភូមរិេឹះរបស់ពកួគយើងកាលពីសាឋ  ៍មុនគទ? 
 គ រពីាយាមគធវើមុខ្គសលកសាល ំងរបស់ គូយល៍ឲ្យបងាា ញភាពរពួយារមភ។ 
 - រតូវគ ើយ...- គមល វ័យរសដី។ - សំណាងលា ពកួគេរកគ ើញមនិគរចើនគទ។ ា៉ម៉នរបស់របរមនាអាេមងងឹតសុទធតត
ម៉នតស្មលមនិតិចគទ។ ប៉ុតនាសំណាងណាស់ តដលពកួគយើងកម៏៉នបនទបស់ម៉ង តោ់ទ ល់ខ្លួនគៅគរកាមកាឋ របនទបទ់ទលួគភញៀវតដរ... 
 -  ូ!- រ ៉នុឧទ្វនគ ើង។ 
 គមល វ័យងាកមកគមើលវា។ គ រកីគ៏ធវើតាមតដរ។ មុខ្រ ៉នុគ ើងរក ម។ សូមបតីតសករ់បស់វាកគ៏ ើងរក មតដរ។ រចមុះរបស់
វាកំពុងតតលូតតវងបនាិចមឋងៗ...ពកួគេអស់គម៉៉ងគ ើយ។ រ ៉នុកំពុងតតតរបគៅជារបូគដើមវញិគ ើយ គ ើយគបើគមើលតាមទឹកមុខ្តកស់លុត
របស់វាតដលសមលងឹគមើលមកគ រ ីវាកច៏ាស់ជាតរបរបូវញិតដរ។ 
 ពកួគេទ្វងំពីរគរកាកឈរគ ើងតភលត។ 
 - ដល់គពលផឹកថាន ឈំគឺោះគ ើយ- រ ៉នុរសដីតបបរេលរៗ គ ើយគដាយមនិរងច់ាយូំរ ពកួគេគដើរគៅយ៉ាងគលឿនគចញពីសាល
រមួសលុីតឺរនី រចួគលាតគចញពីជញ្ជជ ំងថ្ម គ ើយរតរ់បុយគ ើងតាមរចកផលូវគៅគលើវញិ កនុងចិតាសងឃមឹថាគមល វ័យមនិានចាបអ់ារមម្ ៍
អវីគៅចុះ។ គ រមី៉នអារមម្ ៍ ថាតសបកគជើងធំៗរបស់ គូយល៍កំពុងតតរលុង គ ើយវារតូវគលើករ ៉បូគ ើងគពលគដើរ គរោះខ្លួនវាកំពុងតត
រញួតូចវញិ។ ពកួគេតស្ត្នាំរតគ់ ើងកាជំគ ឋ្ើ រគៅកនុងរចកចូលសាលតដលងងឹតសូនយសុង ឮតតសំគ ងដំផូងៗគចញពីទូដាកច់ានឆ្នន ងំ
តដលពកួគេចាកគ់សា ុគំរកប និង គូយល៍។ គរកាយពីគចាលតសបកគជើងគៅគរៅទ្វវ រទូ សល់តតគរសាមគជើង ពកួគេរតយ៉់ាងគលឿន
គ ើងជគ ឋ្ើ រគថ្លើមថ្មសំគៅបនទបទឹ់ករបស់ម៉ុននីង មតីថ្ល។ 
 - យ៉ាងណាមញិ វាកម៏និអតរ់បគយាជនត៍ដរ- រ ៉នុនិយាយទ្វងំដងាក ់ រពមទ្វងំបិទទ្វវ របនទបទឹ់កគៅពីគរកាយពកួគេ។ - ខ្ញុ ំដឹង
ថា ពកួគយើងគៅមនិទ្វនរ់កគ ើញថានរណាជាអនកគធវើការវាយរបហ្ករអស់ទ្វងំគោះគទ ប៉ុតនាខ្ញុ ំនឹងសរគសរសំបុរត គផញើគៅា៉គៅស្ថ្ង
តសាក រាបោ់តឲ់្យតឆកគរកាម បនទបទ់ទលួគភញៀវ របស់រេួសារគមល វ័យជាកជ់ាមនិខាន។ 
 គ រពិីនិតយគមើលមុខ្របស់វាគៅកនុងកញ្ចកត់ដលគរបះតបក។ វាតរបរបូជាធមមតាវញិគ ើយ។ វាោកត់វន៉តាគ ើងវញិ ខ្្ៈគពល
តដលរ ៉នុដំោងំៗគលើទ្វវ របនទបរ់បស់ ម៉ឺ៉យអូនី។ 
 -  ម៉ឺ៉យអូនី គចញមក ពកួគយើងម៉នគរឿងជាគរចើនរតូវរាបឯ់ង... 
 - គចញឲ្យឆ្នង យគៅ!-  ម៉ឺ៉យអូនីតរសក។ 
 គ រ ីនិងរ ៉នុសមលងឹគមើលោន គៅវញិគៅមក។ 
 - គតើម៉នគរឿងអវី?- រ ៉នុសួរ។ - គថ្មើរគនះ ឯងចាស់ជារតលបម់ករបូគដើមវញិគ ើយ ពកួគយើង... 
 ប៉ុតនាម៉ុននីង មតីថ្លរសាបត់តរអិំលខ្លួនកាតទ់្វវ របនទបគ់ោះគចញមក។ គ រមីនិតដលគ ើញោងម៉នទឹកមុខ្សបាយយ៉ាង
គនះគោះគទ។ 
 - អ៊ូៗៗៗៗ ចាតំតគមើលគៅ- ោងនិយាយ។ - ពិតជាអារកកគ់មើលណាស់! 
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 ពកួគេឮសូរគសាទ្វវ រគបើកគ ើង គ ើយ ម៉ឺ៉យអូនីបងាា ញខ្លួនគចញមក គដាយយខំ្ែកឹខ្ែលួ ឯរ ៉បូរបស់ោងទ្វញរេបពីគលើ
កាល។ 
 - គកើតអី?- រ ៉នុសួរទ្វងំមនិរាកដរបជា។ - ឯងគៅម៉នរចមុះរបស់មលីីសិនគទៀត រមឺយួកយ៉៏ាងគមច៉? 
  ម៉ឺ៉យអូនីទ្វញរ ៉បូោងឲ្យធ្លល កចុ់ះមក គ ើយរ ៉នុរសាបត់តថ្យគរកាយសំគៅគៅសនូកទឹក។ 
 មុខ្របស់ោងគពញសុទធតតគរាមព្៌គមម ។ តភនករបស់ោងទ្វងំពីរតរបជាព្៌គលឿង គ ើយម៉នរតគចៀករសួចៗពីរគលៀន
គចញពីសករ់បស់ោង។ 
 - វាជាសកឆ់ម...ឆ្នម !- ោងតរសករទគហ្កយ។ំ - ម...មលីីសិន ាល់ស្ត្សាូដចាស់ជាម៉នឆ្នម គ ើយ! គ ើយទ...ទឹកថាន គំោះមនិ
តមនគរបើសរម៉បបំ់តលងគៅជាសតវគោះគទ! 
 - ពុគទ្វធ គអើយ- រ ៉នុរសដី។ 
 - ឯងចាស់ជារតូវគេគៅគឈ្លម ះអារកក់ៗ ជាមនិខាន- មតីថ្លនិយាយយ៉ាងគសាមនសែ។ 
 - មនិអីគទ  ម៉ឺ៉យអូនី- គ របីនលឺគ ើងយ៉ាងរសួរាន។់ - ពកួគយើងនឹងោឯំងគៅេិលានដាឌ ន។ អនករសីផុមស្ត្ វីមនិតដលសួរ
គរចើនគទ... 
 រតូវចំណាយគពលយ៉ាងយូរ ទំរាតំតបញ្ចុ ះបញ្ចូ ល ម៉ឺ៉យអូនីឲ្យចាកគចញពីបនទបទឹ់កាន។ ម៉ុននីង មតីថ្លគហ្កះតាមពកួ
គេគដាយគសើចកកាឹកជាបរ់ ូត។ 
 - ចាគំមើលតតគេដឹងថាឯងដុះកនទុយគៅ! 
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ហម៉ឺ៉យអូនី នៅតែបនតស្នន កន់ៅគិលានដ្ឋឌ នអស់រយៈនពលបី នៅបនួសប្តត ហ៍។ ម៉នការរនំភើបរជួលនរជើមតដលនកើែម៉ន
ភ្លល មៗចំនោះោកយចចាមអារ៉៉មអំពីការប្តែខ់្លួនរបស់នាង នៅនពលតដលពកួកូនសិសសរែលបម់កស្នលាវញិនរកាយពីថ្ងងឈប់
សំរ៉កបុណ្យណូ្តអលមក។ ជាការពិែណាស់ មនុសសរ៉ល់គ្នន ប្តនគិែថានាងរែូវប្តនវាយរបហារ។ ដូនចនះ សិសសរ៉ល់គ្នន ប្តនមក
ពោកព់ពូនគ្នន នៅទីននាះ នដើមបតីែពាយាមរកនឡកនមើលនាង តដលន្វើឲ្យអនករសី ផុមហ្រហវី យកវាងំននរបស់គ្នែន់ចញមឋងនទៀែ 
នហើយប្តងំនៅជំុវញិតរគរបស់នាង នដើមបជីយួ លាកប់្តងំភ្លពអាម៉៉ស់របស់នាងមនិឲ្យនគន ើញនាងនដ្ឋយស្នរតែមុខ្នាងម៉នដុះនរ៉ម
សែវ។ 

នហរ ីនិងរ ៉នុ ប្តននៅសួរសុខ្ទុកខនាងរ៉ល់នពលរនសៀលមកដល់។ នៅនពលតដលឆម៉សងមីចាបន់ផតើម ពកួនគប្តននាយំកកិចច
ការស្នលារបចាថំ្ងងនអាយនាង។ 

- របសិននបើខ្ញុ ំអាចបណ្តុ ះពុកម៉ែប់្តន ខ្ញុ ំនឹងម៉ននពលសំរ៉កពីកិចចការទាងំននះប្តននហើយ- រ ៉នុនិយាយ រពមទាងំទំលាក់
្នឹមនសៀវនៅជានរចើននៅនលើែុជិែតរគហម៉ឺ៉យអូនីនៅលាង ចមយួ។ 

- កំុន្វើដូចជាកូននកមងណ៎ា រ ៉នុ ខ្ញុ ំរែូវនរៀនឲ្យទានក់មមវ ិ្ ីសិកា - ហម៉ឺ៉យអូនីែបយ៉ាងរហ័ស។ ស្នម រែីរបស់នាងកានត់ែលអ
របនសើរនឡើង នដ្ឋយនហែុថានរ៉មទាងំអស់នៅនលើមុខ្របស់នាងប្តនប្តែអ់ស់ នហើយតភនករបស់នាងប្តនតរបមកជាពណ៌្ននន ែវញិ
បនតិចមឋងៗ។ 

- ខ្ញុ ំមនិគិែថាឯងទទលួប្តនពែ័ម៌៉នងមីៗអីនទ តមនរនឺទ?- នាងនិយាយបតនថមនដ្ឋយខ្សបឹៗ នដើមបកំុីឲ្យអនករសី ផុមហ្រហវី 
លឺនាងនិយាយ។ 

- គ្នម នអវីនទ។- នហរបី្តននឆលើយែបទាងំទឹកមុខ្នរកៀមរកំ។ 
 - ខ្ញុ ំរប្តកដកនុងចិែតណាស់ ចាស់ជានមលហវ័យនហើយ- រ ៉នុនោល របតហលជានលើកទីមយួរយនហើយ។ 

- នែើននាះជាអវី?- នហរបី្តនសួរ នដ្ឋយចងអុលនៅវែថុមាង៉ពណ៌្ម៉ស នលៀននចញមកនរៅខាងនរកាមនខ្នើយរបស់ 
ហម៉ឺ៉យអូនី។ 

- ជាកាែជូនពរឲ្យឆាបជ់ាសះនសប ើយហនឹងណ៎ា - ហម៉ឺ៉យអូនីនិយាយយ៉ាងនលឿង នដ្ឋយពាយាមលាកវ់ាឲ្យផុែពីរកតស
តភនកអនកដថ្ទ។ ប៉ុតនតរ ៉នុនលឿនជាងនាងនៅនទៀែ វាប្តនកញ្ឆកយ់ក នហើយនបើកវា រចួអានខាល ងំៗ។ 
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- ពីហគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាែ សងឃមឹថាឯងនឹងឆាបជ់ាសះនសបើយ ពីរគូតដលខ្វល់ខាវ យពីឯង ស្នហ្រស្នត ចារយ ហគីលដឺរយ័ 
ឡកហ់ាែ តខ្សរសឡាយខាង នមើលីន ថាន កទី់បី ជាសម៉ជិកកិែតិយសកនុ ងរកុមសមពន័ធការោររបឆាងំមនតអាគមងងឹែ និងជាអនកឈនះ
រប្តនំលើកនូវោនរង្វវ នន់វទគូរបចាសំប្តឋ ហ៍តដលស្នន មញញឹមម៉នមនតនសនហ៍ជាងនគ។ 

រ ៉នុ រកនឡកនមើលមក ហម៉ឺ៉យអូនី នដ្ឋយនឆអើម។ 
- នែើឯងនដកនដ្ឋយដ្ឋកក់ាែននះនៅនរកាមនខ្នើយរ?ឺ  
ប៉ុតនតហម៉ឺ៉យអូនីមនិទានទ់ាងំនឆលើយែបវញិផង រស្នបត់ែអនករសី ផុមហ្រហវី នដើរផាែផ់ាយមកជាមយួនឹងថាន សំំរ៉បផឹ់កនពល

លាង ចរបស់នាង។ 
- នែើ ឡកហ់ាែ ពិែជាមនុសសពូតកនវាហាបំផុែតដលឯងធ្លល បជ់បួតមន រកឺយ៉៏ាងណា?- រ ៉នុ និយាយនៅកានន់ហរ ីនពលតដល

ពកួនគប្តនចាកនចញពីបនទប ់ នហើយនឡើងកាជំនណ្តើ រនឆាព ះនៅអគ្នរហ្រហគីហវីនដរ័។ នសនពប្តនដ្ឋកកិ់ចចការផទះឲ្យពកួនគន្វើនរចើនណាស់។ 
នហរគិីែថា វាទំនងជារែូវនរៀនដល់ឆាន ទីំរប្តមំយួនហើយនទើបន្វើអស់។ រ ៉នុនទើបតែនិយាយថា វាបនថ់ាវាប្តនសួរហម៉ឺ៉យអូនីថានែើនយើង
រែូវដ្ឋកក់នទុយកណ្ឋុ រតរបងប៉ុនាម នបតនថមនៅកនុងទឹកថាន បំណ្ឋុ ះសក ់រស្នបត់ែម៉នកំហឹងផទុះមកពីជានន់លើ ឮមកដល់រែនចៀកពកួនគ។  

- ននាះចាស់ជាហវីលចឆនហើយ- នហរនិីយាយែិចៗ ខ្ណ្ៈនពលតដលពកួនគរបញាបរ់ែន់ៅជនណ្តើ រ នហើយផាអ កដំនណ្ើ ររក
កតនលងពនួកំុឲ្យនគន ើញ រចួចានំផទៀងរែនចៀកស្នឋ បយ៉់ាងមែ៉ច់ែ។់ 

- នែើឯងមនិគិែថាម៉ននរណាម៉ន កន់ទៀែរែូវប្តនវាយរបហារនទរ?ឺ- រ ៉នុសួរទាងំសំនលងែឹង។ 
ពកួនគនងើបឈរយ៉ាងនសងៀមស្នង ែ់ កាលរបស់ពកួនគនទរនៅជិែរបភពសំនលងរបស់ហវីលចឆ តដលស្នឋ បន់មើលនៅដូចជារជំលួ

ចិែតខាល ងំណាស់។ 
- ម៉នបតនថមការង្វរជានរចើនមកឲ្យខ្ញុ ំនទៀែ! រែូវដុសសំអាែទាងំយប ់ដូចជាខ្ញុ ំន្វើការង្វរមិនទានរ់គបរ់គ្ននន់ហើយអញ្ចឹង! នទ 

រទាតំែមឋងននះនទៀែនទ តែនលើកនរកាយម៉ននទៀែ ខ្ញុ ំចាស់ជានឹងនៅជបួនលាកដ្ឋបំល័ដរ័នហើយ... 
សនូរនជើងរបស់គ្នែរ់ស្នែស់្នង ែន់ៅនមបនណាឋ យផលូវរនបៀងដ្ឋចក់នទុយតភនក នហើយពកួនគឮសនមលងទាវ របិទរគ្នងំពីចម៉ង យ។

  
ពកួនគឈរនអះកាលនៅកាចរ់ជុងននាះ។ ជាកត់សឋងណាស់ ហវីលចឆ កំពុងតែយាមកាមនៅកតនលងនកើែនហែុដូចសពវដង៖ 

ពកួនគកំពុងតែសថិែនៅកតនលងតដល អនករសី ណូ្រសី ទទលួរងការវាយរបហារ។ ពកួនគប្តនន ើញនូវចំនុច តដលហវីលចឆកំពុងតែ
តរសកឡូឡាដ្ឋកន់ហើយ។ ម៉នទឹកជានរចើនជនលិ់ចអស់ោកក់ណាឋ លផលូវរនបៀង នហើយនមើលនៅទឹកននាះហាកដូ់ចជានៅតែរជាប
នចញពីនរកាមទាវ របនទបទឹ់ករបស់ ម៉ុននីង មែីងល ដតដលនទ។ ឥលូវ ហវីលចឆ ឈបត់រសក ពកួនគអាចស្នឋ បឮ់សនមលងរទនហាយរំបស់
មែីងលនៅឯម៉ខ ងជញ្ជជ ំងបនទបទឹ់ក។  

- ឥលូវនែើនាងម៉ននរឿងអី?- រ ៉នុនិយាយនៅកានន់ហរ។ី 
- ននះ! នៅនមើល!- នហរនិីយាយ នហើយកន៏លើកអាវរ ៉បូរបស់ពកួនគនអាយផុែពីកនជើង បនាទ បម់កពកួនគប្តនលុយទឹកសំនៅ

នៅទាវ រតដលដ្ឋកផ់ាល ក “មនិអាចនរបើការប្តន” ប៉ុតនតពកួនគមនិរវរីវល់នឡើយ រចួកចូ៏លនៅនមើល។ 
ម៉ុននីង មែីងលកំពុងតែពាយាមយឲំ្យកានត់ែខាល ងំនឡើងៗជាងមុននៅនទៀែ។ នាងហាកដូ់ចជាកំពុងពនួនៅខាងនរកាម

បងគនរ់បស់នាងជា្មមន។ ម៉នសភ្លពងងឹែនៅកនុងបនទបន់នាះ ពីនរោះម៉ននទៀនជានរចើនប្តនរលែន់ដ្ឋយស្នរទឹកហូរយ៉ាងខាល ងំ 
តដលន្វើឲ្យជញ្ជជ ំងទាងំពីរ និងកំរ៉លឥដឌនសើមនជាក។ 
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- នែើម៉ននរឿងអវី មែីងល?- នហរសួីរនដ្ឋយនងឿងឆងល់។ 
- នែើអនកណាហនឹង?- មែីងលនិយាយទាងំអលួតណ្ននដើមក។ - មកគបរ់បស់ដ្ឋកខ់្ញុ ំនទៀែនហើយ តមននទ? 
នហរលុីយទឹកនឆាព ះនៅរកបនទបរ់បស់នាង នហើយនិយាយ៖ 
- នែើនហែុអវីប្តនជាខ្ញុ ំរែូវគបរ់បស់ដ្ឋកន់ាង? 
- កំុសួរខ្ញុ ំ- មែីងលតរសក រពមទាងំនងើបនឡើងមក ន្វើឲ្យស្នចទឹកជានរចើននៅនលើកំរ៉លឥដឌ តដលទទឹករស្នបន់ៅនហើយ

ននាះ។ - ខ្ញុ ំនៅតែទីននះនស្នះ មនិតដលនៅលូកថ្ដកនុងនរឿងនរណានឡើយ តែតបរជាម៉ននគគិែថា វាជានរឿងសបាយកនុងការគប់
នសៀវនៅដ្ឋកខ់្ញុ ំ... 

- ប៉ុតនតវាមនិអាចន្វើនអាយនាងឈចឺាបន់ឡើយ របសិននបើនរណាម៉ន កគ់បរ់បស់ដ្ឋកន់ាងននាះ- នហរនិីយាយ នដ្ឋយសមនហែុ
ផល។ - ខ្ញុ ំចងម់៉ននយ័ថា វានឹងចាស់ជានហាះ្លុះខ្លួនរបស់នាង មនិថាអីុចឹងរ?ឺ 

វានិយាយខុ្សនហើយ។ មែីងលសទុះនហាះនឡើងមក នហើយតរសកដូចចរងិែ៖ 
- ននះ! ទាងំអស់គ្នន  នៅគបន់សៀវនៅដ្ឋកម់ែីងល នរោះនាងគ្នម នអារមមណ៍្ឈនឺទ។ ដបពិ់នទុរបសិននបើអាចគបចំ់នោះរបស់

នាង! ហាសិបពិនទុរបសិននបើគបរ់ែូវកាលរបស់នាង! ហា ហា ហា! តលបងអវីកស៏បាយនមលះ៉នទ ខ្ញុ ំមនិគិែអញ្ច ឹងនទ! 
- និយាយអញ្ច ឹង នែើនរណាគបន់ាងនៅ?-  នហរបី្តនសួរ។ 
- ខ្ញុ ំមនិដឹងនទ......ខ្ញុ ំអងគុយនលើបងគន ់កំពុងគិែពីនរឿងមរណ្ភ្លព នហើយវាកធ៏្លល កចុ់ះពីនលើកាលរបស់ខ្ញុ ំមកដល់នរកាមតែមឋង- 

មែីងលនឆលើយរប្តប ់នដ្ឋយសមលងឹសមលកព់កួនគ។ - វានៅទីននាះ វាទទឹកអស់នហើយ... 
នហរ ី និងរ ៉នុរកនឡកនមើលនរកាមសនូកទឹក តដលមែីងលចងអុល។ ម៉ននសៀវនៅែូចនសតើងមយួកាលនៅទីននាះ។ វាម៉នគំរប

ពណ៌្នមម រយាក និងទទឹកនជាកនទៀែផង។ 
- សអីនគហនឹង?- នហរសួីរ។ 
- ឯងឆកួែនទរ?ឺ វាអាចម៉ននរគ្នះថាន កណ៎់ា- រ ៉នុសតីនអាយនហរ។ី 
- នរគ្នះថាន ករ់?ឺ នហរនីសើច។ - ឈបគិ់ែអញ្ច ឹងនៅ នែើវាម៉ននរគ្នះថាន កយ៉់ាងណាប្តន? 
- ឯងចាស់ជានឹងភ្លញ កន់ផអើលជាមនិខាន- រ ៉នុនិយាយ រពមទាងំសមលងឹនមើលនៅនសៀវនៅននាះ។ - នសៀវនៅមយួចំននួតដល

រកសួងប្តនរបឹអូសនមតដលប៉្តខ្ញុ ំរប្តប.់..ម៉ននសៀវនៅមយួកាលននាះន្វើឲ្យតភនករបស់ឯងនឆះនខាល ចនទៀែផង។ នហើយអនកណាក៏
នដ្ឋយឲ្យតែប្តនអាននសៀវនៅ កវនិីពនធដបប់នួប្តទថ្ននវទគូ និយាយប្តនតែភ្លស្នកំនាពយរប្តជំរួតដលគ្នម នទំនុកសូរែអស់មយួ
ជីវែិ។ នហើយនម្មបចំ់នាស់ម៉ន កន់ៅរសុក ប្តស ម៉ននសៀវនៅមយួកាលតដលឯងមនិអាចឈបអ់ានប្តននឡើយ! នទាះជានដើរនៅ
ណាមកណា រែូវតែនមើលនសៀវនៅននាះជាបជ់ានិចច នហើយនបើន្វើការវញិនរបើប្តនតែថ្ដម៉ខ ងនទ។ នហើយ... 

- មនិអីនទ ខ្ញុ ំយល់នហើយ- នហរនិីយាយ។ 
នសៀវនៅននាះរែូវទុកនចាលនៅនលើកំរ៉លឥដឌ ម៉នសភ្លពរនញ៉រថ្ញ៉ និងទទឹកនលអៀច។ 
- នបើនយើងមនិទានប់្តននមើលផង នមច៉នឹងដឹងនៅ- នហរនីឆលើយ រចួនៅនរ ើសនសៀវនៅននាះ។ 
នហរនីមើលដឹងភ្លល មថាវាគឺជានសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុមយួ នហើយឆាន រំលុបៗនៅឯរកបនសៀវនៅននាះរប្តបវ់ាថានសៀវនៅននាះម៉ន

អាយុកាលហាសិបឆាន មំកនហើយ។ វានបើកនសៀវនៅននាះនមើលនដ្ឋយចងដឹ់ង។ នៅទំពរ័ទីមយួ វាអានដ្ឋចត់ែោកយថា “ង. ម. រែីដល” 
សរនសរជាទឹកនមម របលាករ់បឡូស។ 
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- ឈបសិ់ន- រ ៉នុរសដី។ វានដើរខិ្ែមកជិែយ៉ាងរបយែ័នរបតយង នហើយនអើែនមើលពីនលើស្នម របស់នហរ។ី - ខ្ញុ ំស្នគ ល់
នមម ះននះ...ង. ម. រែីដល ទទលួប្តនោនរង្វវ នសំ់រ៉ប ់នសវាកមមពិនសសចំនោះស្នលា កាលពីហាសិបឆាន មុំន។ 

- នមច៉កឯ៏ងដឹងពីនរឿងននះ?- នហរសួីរនដ្ឋយនងឿងឆងល់។ 
- ពីនរោះហវីលចឆប្តនប្តនដ្ឋកពិ់នយ័ឲ្យខ្ញុ ំជូែសំអាែរប្តងំការោររបស់គ្នែរ់បតហលជាហាសិបដងមកនហើយ។- រ ៉នុរប្តប់

នហរទីាងំមនិសបាយចិែត - ោនរង្វវ នន់នាះនហើយតដលខ្ញុ ំកអួែនលើន្វើឲ្យរបលាកខ់្ចងឥែសនូកោសនពញ។ របសិននបើឯងរែូវជូែសំអាែ
នមម ះននាះអស់រយៈនពលមយួនម៉៉ង ឯងករ៏ប្តកដជាចងចានំមម ះននាះតដរ។ 

នហរនីបើកនសៀវនៅននាះនមើល តែទនទស្នអ ែ នរោះសនលឹកនីមយួៗគ្នម នអកសរទាល់តែនស្នះ គ្នម នសូមបតីែ “ខ្បួកំនណ្ើ ែរបស់អនក
មងីម៉៉នបល” រកឺ ៏“នពទយន្មញ នម៉៉ងបីកនលះ” កគ៏្នម ន។ 

- គ្នែម់និតដលប្តនសរនសរនទ- នហរនិីយាយទាងំអស់សងឃមឹ។ 
- ខ្ញុ ំមនិយល់នស្នះថា នហែុអវីប្តនជាម៉នមនុសសចង់បំផាល ញវានចាល?- រ ៉នុសួរនដ្ឋយមនទិល។ 
នហររីែលបន់សៀវនៅននាះមករកបខាងនរកាយ នហើយកន៏ ើញនមម ះនប្តះពុមពរបស់ហាងលកស់ម៉ា រៈសពវស្នរនពើនៅនមផលូវ 

វ ៉ចូស៍ហល រកុងឡុង។ 
- គ្នែច់ាស់ជានកើែនចញពីពកួនលាកិយនហើយ- នហរនិីយាយយ៉ាងយកចិែតទុកដ្ឋក។់ - ប្តនជាអាចទិញនសៀវនៅកំណ្ែ់

នហែុពីែូបនលើផលូវ វ ៉ចូស៍ហល ប្តន... 
- ចំនោះឯងវាគ្នម នរបនយាជនអ៍វីនទ- រ ៉នុនិយាយ។ វាទម៉ល កស់នមលង។ - ហាសិបពិនទុរបសិននបើគបរ់ែូវរចមុះរបស់មែីងល។ 
ប៉ុតនតនហរបី្តនដ្ឋកវ់ាចូលកនុងនហាន៉៉នៅនហើយ។ 

* 
ហម៉ឺ៉យអូនី ចាកនចញពីគិលានដ្ឋឌ ននៅនដើមតខ្កុមាៈ នដ្ឋយមនិម៉នពុកម៉ែ់ មនិម៉នកនទុយ និងគ្នម ននរ៉មនទៀែនទ។ នហរ ីប្តនឲ្យ
នាងនមើលនសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុរបស់ រែីដល នហើយប្តនរប្តបន់ាងអំពីដំនណ្ើ រនរឿងថ្នការនរ ើសប្តននសៀវនៅននាះ។ 

- ហុ ឺ ... វារប្តកដជាម៉នលាកបំ់ពនួនូវមនតអាគមអាង៌កំប្តងំអវីមយួជាមនិខាន- ហម៉ឺ៉យអូនីយកវាមកនមើលយ៉ាងលអិែ
លអន។់ 

- របសិននបើម៉នតមន ចាស់ជាលាកយ៉់ាងលអិែលអនបំ់ផុែនហើយ- រ ៉នុបនទរ។ - របតហលជាវានអៀននហើយ។ នហរ ីខ្ញុ ំមនិយល់
ទាល់តែនស្នះ នហែុអវីប្តនជាឯងមនិនប្តះវានចាល? 

- របសិននបើខ្ញុ ំដឹងថា នហែុអវីប្តនជាម៉នមនុសសនប្តះវានចាល គឺលអនហើយ- នហរនីោល - នហើយខ្ញុ ំកច៏ងដឹ់ងតដរថានែើ រែីដល 
ប្តនន្វើអវីខ្លះជាពិនសសនទើបទទលួប្តនរង្វវ នពី់ស្នលាហុកវ៉ាែ។ 

- អាចបណាឋ លមកពីនរឿងនរចើនយ៉ាងណាស់- រ ៉នុនិយាយ។ - របតហលជានគទទលួប្តនពិនទុរបឡង ក.ប.វ.ក.ស. ស្នមសិប
នពញ រកឺន៏គប្តនជយួ សនហ្រង្វគ ះរគូបនរងៀនណាម៉ន កន់ចញពីម៉ែរ់ែីមកឹដ៏្ំសំនបើម រកឺរ៏បតហលជានគប្តនសំលាបម់ែីងល។ ទាងំននះ
សុទធតែជានរឿងតដលជយួ យកអាស្នអនកទាងំអស់គ្នន នហើយ... 

ប៉ុតនតនហរអីាចនមើលដឹងនមរយៈទឹកមុខ្ដរ៏បុងរបយែ័នរបស់ហម៉ឺ៉យអូនីថា វា និងនាងកំពុងតែគិែដូចគ្នន ។ 
- សអីនគ?- រ ៉នុរកនឡកនមើលមុខ្ម៉ន កម់ឋងៗ។ 
- គឺថា ម៉ននគប្តននបើកបនទបសំ់ង្វែក់ាលពីហាសិបឆាន មុំន តមននទ?- វានិយាយ។ - នមលហវ័យនិយាយដូនចនះ។ 
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- តមន...- រ ៉នុនិយាយយឺែៗ។ 
- នហើយនសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុននះកម៍៉នអាយុកាលហាសិបឆាន តំដរ- ហម៉ឺ៉យអូនីរសដី រពមទាងំនគ្នះនសៀវនៅននាះយ៉ាង

រនំភើបចិែត។ 
- នហើយវាយ៉ាងនមច៉? 
- អូ! រ ៉នុ ភ្លញ កន់ឡើង។- ហម៉ឺ៉យអូនីនិយាយម៉៉ែ់ៗ ។ - ពកួនយើងដឹងថា អនកតដលប្តននបើកបនទបស់ម៉ង ែន់នាះ រែូវប្តននគ

បនណ្ឋ ញនចញពីស្នលាកាលពីហាសិបឆាន មុំន។ នហើយពកួនយើងកប៏្តនដឹងតដរថា រែីដល ប្តនន្វើនរឿងពិនសសមយួដម៏៉ន
របនយាជនន៍ដើមបសី្នលា នហើយកប៏្តនទទលួរង្វវ នពី់ស្នលាកាលពីហាសិបឆាន មុំន។ - អញ្ច ឹង ចុះនបើ រែីដល ទទលួប្តនោនរង្វវ ន់
ពិនសស នដ្ឋយស្នរតែចាបប់្តនទាយាទសលុីែឺរនីននាះ? នសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុរបស់គ្នែរ់បតហលជារប្តបព់កួនយើងប្តននូវនរឿងរគប់
យ៉ាង ... ថានែើ បនទបសំ់ង្វែន់ៅឯណា នែើនយើងអាចនបើកវាយ៉ាងដូចនមតច នហើយថានែើ សែវចតមលករបនភទណារស់នៅកនុងបនទប់
ននាះ ... ជនតដលសថិែនៅពីនរកាយការវាយរបហារទាងំននះ នានពលននះពិែជាមនិចងឲ់្យម៉នបនសល់ទុកភស័តុនងនឡើយ មនិថា
អញ្ច ឹងរ?ឺ 

- ហម៉ឺ៉យអូនី ននះគឺជារទឹសតីដអ៏ស្នច រយមយួ- រ ៉នុនិយាយ - ទាស់តែរែងថ់ា កនុ ងនសៀវនៅននាះគ្នម នសរនសរអកសរមយួែនួស្នះ។ 
ប៉ុតនត ហម៉ឺ៉យអូនី យកចងកឹះនវទមនតរបស់នាងនចញពីកនុងកានបនរសច។ 
- វារបតហលជាទឹកថាន បំំប្តងំកាយ!- នាងនិយាយខ្សបឹៗ។ 
នាងនគ្នះនសៀវនៅននាះបីដង នហើយនិយាយ៖ 
- អាផារសីុីអ៊ុម! 
គ្នម នអវីនកើែនឡើងទាល់តែនស្នះ។ នដ្ឋយមនិរញួរ៉ ហម៉ឺ៉យអូនីប្តនលូកថ្ដចូលនៅកនុង កានបយកវែថុមយួតដលម៉នរបូ

រ៉ងជាជរ័លុបម៉នពណ៍្រកហម។ 
- ននះជាឧបករណ៍្លាែរែដ្ឋង ខ្ញុ ំទិញវានៅផលូវកាែទ់ទឹង- នាងប្តននិយាយ។ 
នាងប្តននរបើកំលំាងយកវាលុបរែងអ់កសរថ្ងងទីមយួតខ្មករ៉  ប៉ុតនតគ្នម នអវីនកើែនឡើងទាល់តែនស្នះ។ 
- ខ្ញុ ំរប្តបឯ់ងនហើយ គ្នម នសរនសរអកសរអវីកនុងនសៀវនៅននះនទ- រ ៉នុនិយាយ។ - រែីដលរគ្ននត់ែទទលួប្តនអំនណាយជា

នសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុទនទស្នអ ែមយួកនុងឱកាសបុណ្យណូ្តអលតែប៉ុនននាះ នហើយមនិម៉នបំនងសរនសរអវីកនុងននាះនទ។  
នហរកីម៏និដឹងតដរ ថានហែុអវីប្តនជា ខ្លួនមនិរពមនប្តះនសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុរបស់រែីដលនចាល។ នមការពិែ 

នទាះបីជានហរដឹីងថា វាជានសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុទនទមយួកន៏ដ្ឋយ កន៏ហរនីៅតែរទាមំនិប្តនយកវាមកនបើកនមើល ហាកដូ់ចជានសៀវនៅ
ននាះម៉នសរនសរនរឿងនិទានតដលវាចងអ់ានឲ្យចបអីុ់ចឹង។ នទាះជានហររីប្តកដថា វាមនិតដលឮនមម ះរែីដលននះពីមុនមកកន៍ដ្ឋយ 
ប៉ុតនតនមម ះននះហាកដូ់ចជាម៉នអែថនយ័មាង៉ចំនោះវាយ៉ាងនមច៉នទ នរបៀបដូចជារែីដលគឺជាមែិតរបស់វាកាលពីែូច តដលវានភលចរក
នឹកមនិន ើញ។ ប៉ុតនតវាមនិសមនហែុផលនស្នះ នរោះនពលចូលហុកវ៉ាែដំបូង នហរមីនិម៉នមែិតទាល់នស្នះ។ ដ្ឋែលី់អាចបញ្ជជ ក់
នរឿងននះប្តន។ 

មនិថាយ៉ាងនមចនទ នហរនីបឋជាញ ចិែតថា នឹងតសវងយល់ពីរែីដលនអាយប្តននរចើនបនតិច ដូនចនះនពលរពឹកថ្ងងបនាទ ប ់ នហរជីា
មយួនឹងហម៉ឺ៉យអូនីតដលម៉នការចាបអ់ារមមណ៍្ និងរ ៉នុតដលមនិរពមនជឿទាងំរសុង នៅបនទបជ់យ័ភណ្ឍ នដើមបរីែួែពិនិែយនមើល រង្វវ ន់
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របស់រែីដល។ នមផលូវ រ ៉នុរអ៊ូរប្តបព់កួនគថា វានមើលបនទបជ់យ័ភណ្ឍ ននាះតឆអែឆអនន់ហើយ មនិប្តចម់កនទៀែកនុងមយួជាែិននះកម៏និ
ទាស់ខុ្សអីតដរ។ 

តខ្លន្វើពីម៉សភលរឺនលាងរបស់ រែីដល រែូវនគយកនៅដ្ឋកន់ៅកនុងទូឯរជុងម៉ខ ងថ្នបនទប។់ តខ្លននាះមនិប្តនសរនសរអវីជា
លំអិែអំពីមូលនហែុតដលរែីដលទទលួប្តនរង្វវ នន់នះនទ (- កជ៏ានរឿងលអមាង៉តដរ នបើមនិអញ្ច ឹងនទ ស្នកតែ្ំជាហនឹងនមើល ខ្ញុ ំ
របតហលជានៅតែជូែសំអាែវានៅនឡើយននាះនទ- រ ៉នុនោល។  នទាះបីជាយ៉ាងណាកន៍ដ្ឋយ ទីបំផុែពកួនគអាចរកនមម ះរបស់រែីដល 
ន ើញនៅនលើបញ្ច ីនមម ះអនកទទលួប្តនោនរង្វវ នគុ់ណូ្បការៈនវទមនតចាស់ៗ នហើយនិងនៅនលើបញ្ជ ីនមម ះរបធ្លនរកុមសិសស
ចាស់ៗ។ 

- ស្នត បន់មើលនៅ គ្នែដូ់ចតែនពឿរសីុតដរ- រ ៉នុសអបន់ខ្ពើមនឡើងរជួញរចមុះ។ - អនុរកសរកុមសិសសចបង របធ្លនរកុមសិសស...ជាប់
នលខ្មយួរគបមុ់ខ្វជិាជ ... 

- ឯងនិយាយនចញមកដូចវាជានរឿងអារកកខ់ាល ំងំណាស់អញ្ច ឹង- ហម៉ឺ៉យអូនីនឆលើយែបទាងំឈចុឺកចាប។់ 
* 

ឥឡូវ រពះអាទិែយចាបន់ផឋើមតចងចាងំរសមីយ៉ាងនខ្ាយពីនលើស្នលាហុកវ៉ាែនទៀែនហើយ។ នៅកនុងរប្តស្នទ ចាបន់ផឋើមម៉នកឋីសងឃមឹ
ជាងមុន។ ចាបពី់ ចាស់សទីន និង នីកនសទើរឥែកាលមក តលងម៉នការវាយរបហារែនៅនទៀែនហើយ។ អនករសីផុមរហីវ
សបាយរកីរ៉យនឹងរ៉យការណ៍្ថា នដើមម៉៉នតរែក ប្តនតរបនៅជានឆវឆាវ និងនចះលាកក់ារសម៉ង ែ ់ ននះបញ្ជជ កថ់ាពកួនគលូែលាស់
្ំធ្លែន់ហើយ។ 

- នៅនពលតដលមុនរបស់ពកួវាប្តែអ់ស់នហើយ នឹងអាចយកពកួវានៅដ្ឋកដ់្ឋនំផើងនផសងប្តននហើយ- នហរឮីគ្នែរ់ប្តប់
ហវីលចឆយ៉ាងចិែតលអនៅថ្ងងមយួនពលរនសៀល។ 

- បនាទ បម់ក វានឹងមនិចំនាយនពលយូរននាះនទ ទំរ៉ដំល់នពលនយើងកាែន់ដើមវាយកមកសល។ អនករសី ណូ្រសី នឹងឆាបជ់ាសះ
នសប ើយមនិយូរននាះនទ។ 

នហរគិីែថា របតហលជាទាយាទ សលុីែឺរនី លះបងគំ់និែរបស់នគនហើយ។ ស្នលាទាងំមូល កំពុងតែម៉នស្នម រែីរបុង
របយែ័នខ្ពស់ និងនោរនពញនដ្ឋយភ្លពសងសយ័ ជានហែុន្វើឲ្យការនបើកបនទបសំ់ង្វែ់កានត់ែម៉ននរគ្នះថាន កន់ឡើងៗ។ របតហលជា
បិស្នចននាះ មនិថាវាជាអវីកន៏ដ្ឋយ ឥលូវកំពុងតែនភៀសនៅលាកខ់្លួនពនួសំងំរងច់ារំយៈនពលហាសិបឆាន នំទៀែនហើយ... 

នអើនី នមកស៍មនីលន កនុងរកុម ហាហវ័លផហវ នៅតែមនិគិែថាននះជានរឿងគរួឲ្យនរែកអរនឡើយ។ វានៅតែយល់ថានហរជីាអនក
ម៉នកំហុស នជឿថាវាប្តន “ទម៉ល យអាងកំ៌ប្តងំរបស់ខ្លួននៅឯរកុមរបយុទធែនងំ។ ភវីកានត់ែន្វើបញ្ជា ឲ្យកានត់ែសមុគស្នម ញតងម
នទៀែ។ គ្នែន់ៅតែបនតបង្វា ញខ្លួននៅកនុងផលូវរនបៀងម៉នមនុសសកកកុញ នហើយនរចៀងថា៖  

- ឱ! នផាែ្រ័ អាមនុសសកំហូច...- នហើយឥលូវនៅម៉ននរបើកាយវកិារនទៀែ។ 
ហគីលដឺរយ័ ឡកហ់ាែ ហាកដូ់ចជាយល់ថា ខ្លួនគ្នែជ់ាអនកបញ្ឈបក់ារវាយរបហារននះអញ្ច ឹង។ នហរសី្នឋ បឮ់គ្នែនិ់យាយ

រប្តបស់្នហ្រស្នត ចារយម៉៉កហកូណាហាក លនដ្ឋយថ្ចដនយថាដូនចាន ះ ខ្ណ្ៈនពលតដលសិសសរកុមហ្រហគីហវីនដរ័កំពុងែំរងជ់រួចូលនរៀនមុខ្វជិាជ
និមមែិកមម។ 
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- ខ្ញុ ំគិែថាគ្នម នអវីគរួខាវ យខ្វល់នទៀែនទ មតីណ្រវ៉ា- គ្នែអ់តងអលរចមុះរស្នលៗ នហើយមចិតភនក។ - ខ្ញុ ំគិែថាបនទបសំ់ង្វែ់
នឹងរែូវបិទទាវ រជានរៀងរហូែ។ ឃាែកររបតហលជាដឹងខ្លួនថា មនិយូរននាះនទ ខ្ញុ ំរប្តកដជានឹងចាបព់កួនគប្តន។ នចះឆាល ែតដរមក
បញ្ឈបស់កមមភ្លពកនុងនពលននះ ខាល ចខ្ញុ ំតលង្មន៌ៅឋ ដ្ឋក។់ 

- នលាកដឹងនទ ឥលូវកនុងស្នលា រែូវការជនគំរមូ៉ន កន់ដើមបនីលើកកំពស់សីល្ម។៌ សូមបំនភលចនចាលនូវនរឿងរ៉៉វកាលពីឆម៉ស
មុននៅ! ខ្ញុ ំនឹងមនិនិយាយអវីនទៀែនទនពលននះ ប៉ុតនតខ្ញុ ំដឹងថារែូវតែន្វើដូនចនះ... 

គ្នែប់្តនអតងអលរចមុះមឋងនទៀែ នហើយនដើរនចញ។ 
គំនិែរបស់ឡកហ់ាែកនុងការន្វើជាជនគំរកូនុងការនលើកកំពស់សីល្ម ៌ រែូវប្តនដឹងចាស់លាស់អស់នហើយនៅនពលរសស់

រសូបអាហារនពលរពឹកថ្ងងទីដបប់នួតខ្កុមាៈ។ នហរនីដកមនិប្តនតឆអែនទ នដ្ឋយស្នរតែការហាែស់មកីឡា  វីដែីចឆរហូែដល់យបន់រៅ
នពក នហើយវារែូវរបញាបរ់បញាល់នៅកានម់ហាស្នល រ៉ងយែឺបនតិច។ រស្នបត់ែដល់នពលននាះ វាគិែថាវាប្តននដើរចូលរចឡំទាវ រ។ 

រគបជ់ញ្ជជ ំងទាងំអស់រែូវប្តនផាក ពណ៌្ផាក ឈូករគបដណ្ត ប់ជំុជិែ។ វវីរនៅនទៀែននាះ គឺម៉នផាក រកដ្ឋសរ៉ងនបះដូងកំពុងតែ
ធ្លល កពី់ពិននពណ៌្នខ្ៀវរសតឡែ។ នហរនីដើរដល់ែុរកុម ហ្រហគីនហវីនដរ័ ន ើញរ ៉នុកំពុងតែអងគុយមនិសបាយចិែត ចំតនកហម៉ឺ៉យអូនី
កំពុងតែរបឹងទបសំ់នណ្ើ ច។ 

- នែើម៉ននរឿងអវីនកើែនឡើង?- នហរសួីរពកួនគ រពមទាងំអងគុយចុះ  នហើយបនប្តសផាក រកដ្ឋសនចញពីនលើខាល ញ់ដំុរបឡាករ់បស់
វា។ 

រ ៉នុចងអុលថ្ដនៅែុរបស់រគូៗ ជាកត់សឋងគឺថានខ្ពើមរនអើមរហូែដល់និយាយតលងនចញ។  ឡកហ់ាែ តដលោកអ់ាវផាយ
ពណ៍្ផាក ឈូកឲ្យសីុគ្នន នៅនឹងការែុបតែងទាងំននាះ កំពុងតែរគវថី្ដសូមភ្លពស្នង ែន់សងៀម។ រគូពីរនាកន់ៅសង្វខ ងគ្នែន់មើលនៅមុខ្រងឹ
ដូចងម។ ពីកតនលងតដលវាអងគុយ នហរអីាចន ើញស្នចដំុ់ថាព ល់របស់ស្នហ្រស្នត ចារយ ម៉៉កហកូណាហាក ល កំពុងនលាែនផាល ែៗ។ 
នសនពនមើលនៅហាកដូ់ចជាម៉នមនុសសនទើបតែបញ្ចុ កថាន បំណ្ឋុ ះឆអឹងគ្នែម់យួស្នល បរោ្ំអីុចឹង។ 

- រកីរ៉យថ្ងងបុណ្យថ្ននសចកឋរីសឡាញ់!- ឡកហ់ាែតរសក។ - នហើយខ្ញុ ំសូមអរគុណ្នៅដល់មនុសសតសសិបរប្តមំយួនាក់
តដលប្តននផញើកាែជូនពរមកឲ្យខ្ញុ ំ! តមននហើយ ខ្ញុ ំទទលួប្តនសិទធិអនុញ្ជដ ែកនុងការនរៀបចំការភ្លញ កន់ផអើលបនតិចបនតួចននះសំរ៉បអ់នកទាងំ
អស់គ្នន ...នហើយវាមនិតមនម៉នតែប៉ុណ្ណឹ ងននាះនទ! 

ឡកហ់ាែទះថ្ដ នហើយម៉នមនុសសកននតឿរ៉ងមនួ៉៉ដបពី់រនាកន់ដើរចូលមកនមរចកចូលស្នល។ ពកួនគមនិតមនរគ្ននត់ែជា
ពកួមនុសសកននតឿប៉ុនណាណ ះនទ។ ឡកហ់ាែប្តននអាយពកួនគោកស់្នល បម៉ស រពមទាងំកានពិ់ណ្ម៉ន កម់យួផង។ 

- មែិតជយួ កានក់ាែជូនពរដរ៏៉កទ់ាករ់បស់ខ្ញុ ំទាងំឡាយ!- ឡកហ់ាែប្តនញញឹម។ - ពកួនគថ្ងងននះនឹងមកស្នលាជយួ តចក
ចាយកាែជូនពរថ្ងងបុណ្យថ្ននសចកឋីរសឡាញ់! បរយិាកាសរកីរ៉យថ្ងងននះមនិតមនចបត់ែរែឹមហនឹងននាះនទ! ខ្ញុ ំសងឃមឹថា សហការ ី
របស់ខ្ញុ ំទាងំឡាយនឹងចូលរមួជយួ ន្វើឲ្យកមមវ ិ្ ីននះកានត់ែម៉នភ្លពអ្ិកអ្មតងមមយួករមែិនទៀែ។ នហែុអវីកម៏និសំុស្នហ្រស្នត ចារយ
នសនពឲ្យគ្នែប់ង្វា ែប់ង្វា ញពីវ ិ្ ីសលថាន នំសនហាតែមឋងនៅ! នហើយកនុងឱកាសននះផងតដរ នលាកស្នហ្រស្នត ចារយ ហលីែវកី យល់ដឹងនរចើនអំពី
ការដ្ឋកម់នតនសនហ៍ជាជាងនវទគូណាៗទាងំអស់ តដលខ្ញុ ំធ្លល បជ់បួរបទះ ពិែជានកញ្ជច ស់របិុលរប៉ូចម៉ន កត់មន!  

នលាកស្នហ្រស្នត ចារយ ហលីែវកី យកថ្ដខ្ទបមុ់ខ្។ នសនពនមើលនៅហាកដូ់ចជាថា ឲ្យតែហ៊ានម៉ននរណាម៉ន កន់ៅសំុថាន នំសនហា
របស់គ្នែ ់នឹងរែូវចាបប់ហ្រញ្ចកនដ្ឋយថាន ពុំលតែមឋង។ 
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- ហម៉ឺ៉យអូនី សូមរប្តបខ់្ញុ ំមកថាឯងមនិតមននៅកនុងចំននាមអនកសរនសរកាែជូនពរទាងំតសសិបរប្តមំយួនាកន់នាះនទ-  រ ៉នុ
ប្តននិយាយនៅនពលតដលពកួនគចាកនចញពីមហាស្នលនៅនរៀននម៉៉ងទីមយួ។ ហម៉ឺ៉យអូនី រស្នបត់ែន្វើពុែជារវល់រកនមើលកាល
វភិ្លគកនុងកានបរបស់នាង នហើយមនិនឆលើយែបវញិនទ។ 

នពញមយួថ្ងង មនុសសកននតឿចូលនៅតចកកាែជូនពរដល់កនុងថាន កន់រៀនមនិឈបឈ់រ នពលននាះរគូទាងំអស់ពិែជាមនួ៉៉
ណាស់ នហើយរនសៀលថ្ងងននាះ ខ្ណ្ៈនពលតដលរកុមហ្រហគីហវីនដរ័កំពុងនឆាព ះនៅនរៀនមុខ្វជិាជ  មនតអាគម ម៉ន កក់នុងចំននាមពកួមនុសស
កននតឿទាងំននាះប្តនរែម់ករកនហរ។ី 

- នហអ! នហរ ីនផាែ្រ័!- មនុសសកននតឿទឹកមុខ្នៅឋ រកហាយម៉ន កត់រសក រពមទាងំតវកផលូវចូលមករកនហរ។ី 
នដ្ឋយមនិចងឲ់្យសិសសឆាន ទីំមយួន ើញខ្លួនទទលួប្តនកាែជូនពរថ្ងងបុណ្យថ្ននសចកឋរីសឡាញ់ តដលកនុងននាះរមួម៉នទាងំ

ជីននី វសីលីផងតដរ វាកព៏ាយាមរែន់គច។ យ៉ាងណាមញិ មនុសសកននតឿម៉ន កន់នាះទាែស់មងនជើងនគឯង ន្វើយ៉ាងណាឲ្យតែប្តនដល់
នហរ។ី នហរមីនិទានរ់ែប់្តនពីរជំហានផងក៏រែូវរ៉ងំផលូវជាប។់ 

- ខ្ញុ ំម៉នស្នរែហ្រនតីមយួតដលរែូវជូនចំនោះនហរ ី នផាែ្រ័នដ្ឋយផាទ ល់- វាប្តននិយាយ រចូបនលឺសំនឡងពិណ្របស់វាយ៉ាង
រគលួច ន្វើឲ្យរពឺនរ៉ម ។ 

- កំុនលងនៅទីននះ- នហរនិីយាយែិចៗ នហើយពាយាមរែន់ចញ។ 
- នៅឲ្យនសងៀម!- មនុសសកននតឿតរសកដ្ឋក ់រពមទាងំចាបក់ានបនហរជីាប ់នហើយទាញវារែលបម់កវញិ។ 
- តលងខ្ញុ ំនៅ!- នហរតីរសក នដ្ឋយខំ្របឹងនរ ើបំរះ។ 
សំនឡងយ៉ាងខាល ងំនសទើរតបករកដ្ឋសរែនចៀកមយួប្តនបនលឺនឡើង ន្វើឲ្យកានបរបស់វារតហកនខាវ កជាពីរ។ នសៀវនៅ ចងកឹះ

នវទមនត រកដ្ឋសតសបកនចៀម និងស្នល បប៉្តកការបស់វារែូវរជុះធ្លល កន់ៅនលើកំរ៉លឥដឌ នហើយដបទឹកនមម របស់វាតបកខាច យរបលាកន់ពញ
នលើអវីៗរគបយ៉់ាង។  

នហរកីឆ៏ាបន់អាននរ ើសរបស់របរទាងំអស់ មុននពលតដលមនុសសកននតឿននាះចាបន់ផឋើមនរចៀង តដលនឹងអាចន្វើឲ្យសទះកកកុញនៅ
កនុងផលូវរនបៀងននាះ។  

- នែើទីននះម៉ននរឿងអវីនកើែនឡើង?- សំនឡងបងអូសយ៉ាងនស្នះកនរកាះរបស់រដ្ឋកូ នមលហវ័យប្តនបនលឺនឡើង។ នហរចីាបន់ផតើម
ញាែរ់បស់ទាងំអស់ដ្ឋកក់នុងកានបរតហករបស់វា ចិែតអនទះស្នចងន់ចញនៅឲ្យឆាង យមុននពលតដលនមលហវ័យអាចស្នឋ បឮ់ចនរមៀង
ថ្ងងបុណ្យថ្ននសចកឋីរសឡាញ់របស់វា។ 

- ទីននះនហែុអវីប្តនជារនញ៉រថ្ញ៉នមលះ៉?- សំនលងធ្លល បស់្នគ ល់មយួនទៀែបនលឺនឡើង នពលតដលនពឿរសីុ វសីលីប្តនមកដល់។ នហរ ី
ចងលួ់ចរែន់គចពីទីននាះ ប៉ុតនតមនុសសកននតឿចាបជ់ងគងរ់បស់វាជាប ់ន្វើឲ្យវាដលួរពូសនៅនលើដី។ 

- ប្តននហើយ- វានិយាយ នដ្ឋយអងគុយនលើកនជើងរបស់នហរ។ី - ននះគឺជាចនរមៀងថ្ងងបុណ្យថ្ននសចកឋីរសឡាញ់របស់ឯង៖ 
តភនករបស់វាម៉នពណ៍្ថ្បែងនរបៀបប្តននឹងសែវគីងគក ់

សករ់បស់វានមម រកិបដូចជាកាត រនខ្ៀន 
ខ្ញុ ំសងឃមឹថាជាខ្ញុ ំ វាពិែជាគរួនអាយរសលាញ់ 
វរីជនតដលឈនះនលើនវទគូបិស្នច។ 
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នហរសុីខ្ចិែតលះបងនូ់វម៉សនពរជទាងំអស់នៅកនុង្នាគ្នរ ហ្រហកីងគហកុែ ន្វើយ៉ាងណាឲ្យតែវាអាចរលាយប្តែខ់្លួនភ្លល មៗនៅ
នពលននាះ។ នហរនីរកាកឈរនឡើង នដ្ឋយន្វើពុែជានសើចទាងំបងខំជាមយួអនកទាងំអស់គ្នន  ម៉នអារមមណ៍្ថានជើងសពឹកនដ្ឋយស្នរតែ
ទមងនខ់្លួនរបស់មនុសសកននតឿននាះ។ នពឿរសីុ វសីលីពាយាមអស់ពីកម៉ល ងំកាយចិែតកនុងការបំតបកហវូងមនុសសននាះ តដលម៉នអនកខ្លះអស់
សំននើចរហូែដល់រសកទឹ់កតភនក។ 

- នចញនៅ! នចញនៅ! ជងួចូលនរៀនប្តនបនលឺនឡើងរប្តនំាទីកនលងនៅនហើយ ចូលនៅថាន កន់ៅ នៅអល់តអកដល់ណានទៀែ- វា
និយាយ រពមទាងំបនណ្ឋ ញសិសសនកមងៗមយួចំននួឲ្យនចញឆាង យ។ - នៅម៉នឯងនទៀែ នមលហវ័យ។ 

នហររីកនឡកនមើលនៅ ន ើញថា នមលហវ័យ ឱនកញ្ឆកយ់កអវីមាង៉។ វាហុចរបស់ននាះឲ្យនរកប និង ហគូយល៍ នមើលនដ្ឋយ
ញញឹមតបបចំអក  នហើយនហរកីដឹ៏ងភ្លល មថាននាះជានសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុរបស់រែីដល។ 

- សងមកខ្ញុ ំវញិ- នហរនិីយាយែិចៗ។ 
- ចងដឹ់ងថា នផាែ្រ័ សរនសរអវីដល់នហើយ?- នមលហវ័យនិយាយ។ ជាកត់សតងណាស់ នមលហវ័យមនិប្តនចាបអ់ារមមណ៍្

ដល់ថ្ងងតខ្នៅនលើរកបនសៀវនៅ នហើយកគិ៏ែថាននះជានសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុរបស់នហរ។ី ភ្លពសងបស់្នង ែ់មយួនរទាបនៅទីននាះ។ 
ជីននីសមលងឹនមើលនសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុននាះ រចួសមលងឹនហរ ីនដ្ឋយទឹកមុខ្ខាល ចរអា។ 

- ឲ្យនគវញិនៅ នមលហវ័យ- នពឿរសីុនិយាយយ៉ាងមុងឺម៉៉ែ។់ 
- នអាយខ្ញុ ំនមើលមយួតភលែសិន- នមលហវ័យនោល រពមទាងំរគវនីសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុននាះតបបចំអកឡកឡយឺដ្ឋកន់ហរ។ី 
នពឿរសីុបនលឺនឡើង៖ 
 - កនុងនាមជាអនុរកសរកុមសិសសចបង... 
ប៉ុតនតនហរទីបកំ់ហងឹរបស់វាតលងប្តននហើយ។ វាទាញចងកឹះនវទមនតរបស់វានចញមក នហើយតរសកថា៖ 
- អិុចតសពលីអាមុស! 
ដូចតដលនសនពប្តនបនណាឋ ះអាវុ្ ពីឡកហ់ាែអញ្ច ឹង នមលហវ័យន ើញថា នសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុននាះនហាះនឡើងផុែពីថ្ដ

របស់វា។ រ ៉នុចាបប់្តននសៀវនៅននាះនដ្ឋយស្នន មញញឹមនសញញស្នញ ញ។ 
-នហរ!ី- នពឿរសីុនិយាយខាល ងំៗ។ - មនិរែូវនរបើនវទមនតកនុងផលូវរនបៀងជាដ្ឋចខ់ាែ។ ខ្ញុ ំនឹងរ៉យការណ៍្នរឿងននះនហើយ ឯងដឹងនទ! 
ប៉ុតនតនហរមីនិខ្វល់នឡើយ វាម៉ននរបៀបនលើនមលហវ័យមយួសូនយនហើយ នហើយននាះកស៏មនឹងែថ្មលរប្តពិំនទុតដលរែូវប្តនដកពី

រកុមហ្រហគីហវីនដរ័មនិថាថ្ងងណាជាថ្ងងណាននាះតដរ។ នមលហវ័យខឹ្ងខាល ងំណាស់ នហើយនៅនពលតដលជីននីនដើរកាែមុ់ខ្វារែលបន់ៅ
កានប់នទបន់រៀនរបស់នាងវញិ វាកត៏រសកពីនរកាយនាងទាងំនៅឋ រកហាយ៖ 

 - ខ្ញុ ំមនិគិែថា នផាែ្រ័ ចូលចិែតកាែជូនពររបស់នាងខាល ងំណាស់ណាននាះនទ! 
ជីននី យកថ្ដខ្ទបមុ់ខ្ នហើយករ៏ែចូ់លនៅកនុងថាន ក។់ នដ្ឋយរគហឹមខឹ្ង រ ៉នុប្តនទាញចងកឹះនវទមនតរបស់វានចញមក ប៉ុតនតនហរ ី

ទាញវានចញនៅឆាង យ។ រ ៉នុមនិចាបំ្តចចំ់ណាយនពលនម៉៉ងមុខ្វជិាជ  មនតអាគម ទាងំមូលនៅកអួែនចញខ្យងឥែសនូកននាះនទ។ 
ទំរ៉តំែពកួនគនៅដល់ថាន ករ់បស់ស្នហ្រស្នត ចារយ ហលីែវកី នទើបនហរកីែសំ់គ្នល់អវីមាង៉រ៉ងចតមលកអំពីនសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុរបស់

រែីដល។ រគបន់សៀវនៅទាងំអស់រែូវរបលាកន់ដ្ឋយទឹកថាន ពំណ៌្រកហម ។ ទុកជាយ៉ាងណាកឋី នសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុននះនៅតែលអ
ស្នអ ែដតដល ដូចកាលពីមុននពលកំពបដ់បទឹកនមម នលើអញ្ច ឹង។ វាចងរ់ប្តបរ់ ៉នុពីបញ្ជា ននះតដរ ប៉ុតនតរ ៉នុកំពុងតែម៉នបញ្ជា ជាមយួ
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ចងកឹះនវទមនតរបស់វាមឋងនទៀែនហើយ។ ម៉នពពុះពណ៌្ស្នវ យ្ំៗ កំពុងតែរកីនចញមកពីចុងចងកឹះរបស់វា នហើយវាគ្នម ននពលនៅចាប់
អារមមណ៍្នរឿងនផសងនឡើយ។ 

នៅយបន់នាះ នហរចូីលនដកមុនអនកឯនទៀែនៅកនុងសយនដ្ឋឌ ន។ នហែុផលមយួតផនកននាះគឺថា វាមនិអាចរទានឹំងនហ្រហវដ និង
ចចនរចៀងចំនរៀង៖ “តភនករបស់វាម៉នពណ៍្ថ្បែងនរបៀបប្តននឹងសែវគីងគក”់ ស្នជាងមីនទៀែនទ នហើយមូលនហែុមយួនផសងនទៀែននាះគឺ 
វាចងពិ់និែយនមើលនសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុរបស់រែីដលមតងនទៀែ នទាះបីជាវាដឹងថារ ៉នុកំពុងគិែថាវាខ្ជះខាជ យនពលនវលាកន៍ដ្ឋយ។ 

នហរអីងគុយនលើតរគបនង្វគ លបនួរបស់វា រចួនបើកនសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុននាះ។ គ្នម នទំពរ័ណាតដលរបលាកទឹ់កថាន ពំណ៌្រកហម
នទ។ បនាទ បម់ក វាទាញយកដបទឹកថាន ងំមីមយួនចញពីទូជិែតរគនដករបស់វា រចួយកស្នល បប៉្តកកាផតិែទឹកថាន បំនតិច នហើយយកនៅបនតក់
នៅទំពរ័ទីមយួ។ 

ទឹកនមម ននាះបនញ្ចញពនលឺយ៉ាងភលះឺរែចះនៅនលើរកដ្ឋសមយួតភលែ នហើយករ៏លាយប្តែន់ៅ ដូចជារែូវរកដ្ឋសននាះរសូប
ចូលអញ្ច ឹង។ នដ្ឋយរនំភើបចិែត នហរកីរ៏ជលកស់្នល បប៉្តកការបស់វាជានលើកទីពីរ នហើយចាបន់ផឋើមសរនសរ៖ 

- ខ្ញុ ំនមម ះនហរ ីនផាែ្រ័។ 
ោកយទាងំននះប្តនបនញ្ចញពនលឺនឡើងនលើទំពរ័នសៀវនៅននាះមយួតភលែ រចួលិចចូលនៅកនុងនដ្ឋយគ្នម នដ្ឋនអវីបនតិច។ បនាទ បម់ក 

រស្នបត់ែម៉នអវីមាង៉នកើែនឡើង។ 
ោកយសមឋ ីតដលនហរមីនិតដលប្តនសរនសរនស្នះ រស្នបត់ែផុសនឡើងពីខ្នងរកដ្ឋស ជាទឹកនមម របស់វាតែមឋង។ 
- សួសតី ! នហរ ីនផាែ្រ័ ខ្ញុ ំនមម ះរែីដល។ នហែុអវីអនកយកប្តននសៀវនៅរបស់ខ្ញុ ំ? 
ោកយទាងំននះរែូវរលាយប្តែអ់ស់ នៅនពលតដលនហរចីាបន់ផតើមសរនសរោកយនៅពីនរកាម។ 
- ម៉នមនុសសពាយាមគបវ់ាចូលនៅកនុងបងគន។់ 
វារងចានំដ្ឋយចងដឹ់ងចងន់ ើញនូវការនឆលើយែបរបស់រែីដល។ 
- សំណាងលអណាស់ តដលខ្ញុ ំប្តនកែរ់ននូវការចងចារំបស់ខ្ញុ ំនមវ ិ្ ី តដលអាចនៅគងវ់ងសជាងទឹកនមម ។ ប៉ុតនតខ្ញុ ំដឹងនងំពី

យូរនហើយថា រប្តកដជាម៉នមនុសសមិនចងឲ់្យនគអាននសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុននះនទ។ 
- នែើនលាកចងម់៉ននយ័ថានមច៉?- នហរសីរនសរនដ្ឋយខ្ជខីាជ  ន្វើឲ្យដ្ឋមរកដ្ឋស នដ្ឋយស្នរការរនំជើបរជំលួចិែតនពក។ 
- ខ្ញុ ំចងនិ់យាយថា នសៀវនៅននះកែរ់ននូវនរឿងដគ៏រួនអាយខាល ច។ នរឿងតដលនគរែូវប្តនបិទប្តងំ នោលគឺនរឿងតដល

នកើែនឡើងនៅស្នលានវទមនតហុកវ៉ាែ។ 
- ននាះនហើយជាកតនលងតដលខ្ញុ ំកំពុងស្នន កន់ៅនានពលននះ- នហរសីរនសរយ៉ាងនលឿង។ - ខ្ញុ ំនៅស្នលាហុកវ៉ាែ នហើយម៉ន

នរឿងអារកក់ៗ ជានរចើនកំពុងតែនកើែនឡើង។ នែើនលាកម៉នដឹងនរឿងអវីទាកទ់ងនឹងបនទបស់ម៉ង ែត់ដររនឺទ? 
នបះដូចរបស់វានលាែយ៉ាងញាប។់ រែីដលនឆលើយែបយ៉ាងនលឿង ការសរនសររែឹតែខ្ជីខាជ  ហាកដូ់ចជាគ្នែកំ់ពុងតែ

របញាបនិ់យាយអវីទាងំអស់តដលគ្នែប់្តនដឹងរប្តបវ់ា។ 
- ខ្ញុ ំរប្តកដជាដឹងពីបនទបស់ម៉ង ែន់នាះនហើយ។ កាលខ្ញុ ំនៅនរៀន ពកួនគតែងរប្តបព់កួនយើងថា វារគ្ននត់ែជានរឿងនរពង

តែប៉ុនននាះ ថាបនទបន់នាះមិនម៉នពិែរប្តកដនឡើយ។ ប៉ុតនតននាះគឺជាការកុហក។ កនុ ងឆាន ទីំរប្តរំបស់ខ្ញុ ំ បនទបន់នាះរែូវប្តននបើក នហើយ
សែវចំតលកប្តននចញមកវាយរបហារសិសសជានរចើន នហើយកនុ ងននាះម៉នសិសសម៉ន កស់្នល ប។់ ខ្ញុ ំចាបប់្តនអនកនបើកបនទបសំ់ង្វែ ់នហើយ
នគករ៏ែូវបនណ្ឋ ញនចញ។ ប៉ុតនតនលាកនាយកស្នលា ស្នហ្រស្នត ចារយ ែីនផែ យល់ថាវាគឺជាការអាម៉៉ស់មយួ តដលម៉ននរឿងដូនចនះ
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នកើែនឡើងនៅស្នលាហុកវ៉ាែ អញ្ចឹងនហើយនទើបគ្នែហ់ាមឃាែខ់្ញុ ំមិនឲ្យនិយាយការពិែ។ ពកួនគប្តនរបែិែនរឿងកុហកមយួថា នកមង
រសីម៉ន កន់នាះប្តនស្នល បក់នុ ងឧបបែតិនហែុដច៏តមលកមយួ ។ ពកួនគប្តននអាយរង្វវ នដ់ភ៍លឺចិតញ្ចងចិញ្ជច ចមយួដល់ខ្ញុ ំ នដើមបតីែបំបិទម៉ែខ់្ញុ ំ
មិននអាយនិយាយនរឿងននះែនៅនទៀែ។ ប៉ុតនតខ្ញុ ំដឹងថានរឿងននះនឹងអាចនកើែនឡើងមតងនទៀែ នរោះសែវចំតលកនៅរស់នៅនឡើយ។ 
អនកតដលម៉នសមែថភ្លពអាចនដ្ឋះតលងវាមិនទានរ់ែូវ ុឃំាងំនៅនឡើយនទ។ 

នហរនីសទើរតែរជុលថ្ដន្វើឲ្យកំពបដ់បទឹកនមម នៅនហើយ នដ្ឋយស្នរតែការរបញាបរ់បញាល់របស់វាកនុងការសរនសរែបនៅវញិ។ 
- វាកំពុងតែនកើែនឡើងមឋងនទៀែនហើយ។ ម៉នការវាយរបហារជានរចើន នហើយគ្នម ននរណាម៉ន កអ់ាចតវកមុខ្ម៉ែពិ់ែថ្នអនក

តដលនៅពីនរកាយនរឿងននះប្តននឡើយ។ នែើពិរទុធជនននាះជានរណាកាលពីនលើកមុន? 
- ខ្ញុ ំអាចបង្វា ញឲ្យឯងន ើញប្តន របសិននបើឯងចង-់ រែីដលនឆលើយែបមកវញិ។ - ឯងមិនចាបំ្តចឲ់្យខ្ញុ ំសរនសរឲ្យឯងនមើល

ននាះនទ។ ខ្ញុ ំអាចនាឯំងចូលនៅកនុ ងការចងចារំបស់ខ្ញុ ំនៅយបត់ដលខ្ញុ ំចាបន់គម៉ន កន់នាះប្តន។ 
នហរហីាកម់៉នការស្នទ កន់សទើរ ស្នល បប៉្តកការបស់វានៅនររ៉ពីនលើនសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុននាះ។ នែើរែីដលចងម់៉ននយ័ថានមច៉? 

នែើគ្នែន់ាវំាចូលនៅកនុងការចងចារំបស់គ្នែន់ដ្ឋយរនបៀបណា? វារកនឡកនមើលទាងំញនញើែញនញើមឯទាវ រសយនដ្ឋឌ ន តដលកានត់ែ
ងងឹែនៅៗ។ នៅនពលវានមើលនសៀវនៅមតងនទៀែ វាន ើញម៉នអកសរងមីមយួជរួ។ 

- ឲ្យខ្ញុ ំបង្វា ញឯងនៅ។ 
នហរឈីបប់នតិច រចួសរនសរោកយពីរម៉៉ែ។់ 
- យល់រពម។ 
ទំពរ័នសៀវនៅចាបន់ផឋើមនបុើង ហាកដូ់ចជារែូវខ្យល់ខាល ងំ នហើយឈបន់ៅទំពរ័ោកក់ណាឋ លតខ្មងុិនា។ នដ្ឋយចំហម៉ែ់្ លុង 

នហរនី ើញថា នៅតគមែូចមយួតដលម៉នចារថ្ងងទីដបបី់តខ្មងុិនាហាកដូ់ចជាតរបនៅជានអរកងទូ់រទសសនដ៍ែូ៏ចមយួ។ វាកន៏លើក
នសៀវនៅននាះ ទាងំថ្ដញ័រទនរទើក នហើយសងកែត់ភនកទល់នឹងផាទ ងំែូចមយួននាះ  ទំរ៉តំែវាដឹងខ្លួន វារែូវរសូបចូលប្តែន់ៅនហើយ។ ផាទ ងំ
ននាះកានត់ែរកី្ំនឡើងៗ វាយល់ថាខ្លូនវាកំពុងតែនហាះនចញពីតរគ នហើយរែូវដ្ឋដូំងកាលនៅមុនចូលកនុងផាទ ងំរកដ្ឋសននាះ នឆាព ះនៅ
កនុងគំនចួថ្នពណ៌្ និងរសនម៉ល។ 

វាម៉នអារមមណ៍្ថានជើងរបស់វាបះ៉នឹងដីរងឹ នហើយវានៅឈរទាងំញ័រខ្លួន នពលតដលរបូភ្លពរសវាងំៗទាងំឡាយនៅជំុវញិខ្លួន
វាចាបន់ផឋើមចាស់នឡើង។ 

វាដឹងភ្លល មថា វានៅទីណានហើយ។ ននះគឺជាការយិាល័យរបស់នលាក ដ្ឋបំល័ដរ័ តដលជាបនទបរ់៉ងមូលម៉នរបូគំនូរកំពុង
តែនដកលក.់..ប៉ុតនតអនកតដលអងគុយនលើនៅអីការយិាល័យននាះមនិតមនដ្ឋបំល័ដរ័នទ។ នវទគូម៉ន កត់ដលម៉នរបូរ៉ងសគមកំរពឹង ទន់
នខ្ាយ កាលទំតពកសល់តែសកស់ប៉ុនាម នចង្វវ យ កំពុងតែអានសំបុរែនរកាមពនលឺនភលើងនទៀន។ នហរមីនិតដលជបួបុរសម៉ន កន់នះ
ពីមុនមកនទ។ 

- ខ្ញុ ំសូមនទាស- នហរនិីយាយទាងំញ័រ - ខ្ញុ ំមនិម៉ននចែនាបំោនចូលមកនទ...។ 
ប៉ុតនតនវទគូននាះមនិនងើយនមើលមកនលើនឡើយ។ គ្នែប់នតនមើលសំបុរែ រពមទាងំរជួញចិនញ្ច ើមែិចៗ។ នហរនីៅជិែ 

នហើយនិយាយជាប់ៗ ថា៖ 
- អឺ...ខ្ញុ ំនឹងនចញនៅភ្លល ម ប្តននទ? 
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នវទគូម៉ន កន់នាះនៅតែមនិរវរីវល់នឹងនហរ។ី គ្នែហ់ាកដូ់ចជាមនិប្តនលឺនហរនិីយាយទាល់តែនស្នះ។ វាគិែថានវទគូននាះ
របតហលជារែនចៀក្ងន់ កខំ៏្ដំនឡើងសំនលង។ 

- សូមនទាសតដលខ្ញុ ំរខំាននលាក។ ឥលូវខ្ញុ ំនៅនហើយ- នហរនិីយាយនសទើរតែតរសក។ 
នវទគូននាះដកដនងាើម្ំ រចួកមូ៏រសំបុរែ នរកាកឈរនឡើង នហើយនដើរកាែមុ់ខ្នហរនីៅបិទវាងំននបងអួចរបស់គ្នែ ់ នដ្ឋយគ្នម ន

រកនឡកនមើលនហរបីនតិចនស្នះ។ 
នៅខាងនរៅបងអួច នម ម៉នពណ៌្រកហមដូចនពរជ របតហលជានពលរពះអាទិែយអសតងគែ។ នវទគូននាះ នដើរមកែុគ្នែវ់ញិ 

នហើយអងគុយចុះ។ គ្នែព់ែន់មថ្ដរបស់គ្នែ ់នហើយនមើលនៅម៉ែទ់ាវ រ។ 
នហរសីមលងឹនមើលជំុវញិការយិាល័យននាះ មនិន ើញម៉នហងសនភលើង ហវ័រត ស កគ៍្នម ននរគឿងម៉៉សីុនពណ៌្រប្តកប់នលឺសនមលង

ងូងៗតដរ។ ននះគឺជាស្នលាហុកវ៉ាែកាលតដលរែីដលនៅនរៀន ប្តននយ័ថា នវទគូតដលនហរមីនិធ្លល បស់្នគ ល់ម៉ន កន់នះជានាយកស្នលា 
មនិតមននលាកដ្ឋបំល័ដរ័នទ ចំតនកនហរ ី និងនខាម ចខុ្សគ្នន តែបនតិចប៉ុនណាណ ះ កនុងតកវតភនករបស់មនុសសកាលពីហាសិបឆាន មុំន គឺពិែជា
នមើលមនិន ើញវានទ។ 

ម៉នមនុសសនគ្នះទាវ របនទបក់ារយិាល័យននាះ។ 
- ចូលមក។- នវទគូចំណាស់ននាះនិយាយនដ្ឋយសំនលងនខ្ាយ។ 
នកមងរបុសម៉ន កអ់ាយុរបតហលដបរ់ប្តមំយួឆាន នំដើរចូលមក រចួនដ្ឋះមកួកំពូលរសួចរបស់នគនចញ។ រទូងរបស់នគម៉នបំោក់

សញ្ជដ  អនុរកសរកុមសិសសចបង។ នគខ្ពស់ជាងនហរនីរចើន ប៉ុតនតនគកម៏៉នសកន់មម ភលរឺនលាងដូចវាតដរ។ 
- អូ! រែីដល- នលាកនាយកនិយាយ។ 
- នលាកស្នហ្រស្នត ចារយ ែីនផែ នលាកចងជ់បួខ្ញុ ំរ?ឺ- រែីដលនោល។ នគនមើលនៅដូចជាខាល ចរអា។ 
- អងគុយចុះមក- ែីនផែរសដី។ - ខ្ញុ ំនទើបតែអានសំបុរែតដលឯងនផញើមកឲ្យខ្ញុ ំ។ 
- អូ- រែីដលនិយាយ។ នគអងគុយចុះ នដ្ឋយកាឋ បថ់្ដយ៉ាងតណ្ន។ 
- សិសសសម៉ល ញ់!- នលាកស្នហ្រស្នត ចារយ ែីនផែ និយាយយ៉ាងទនភ់លន់ - ខ្ញុ ំមនិអាចឲ្យឯងស្នន កន់ៅស្នលានារដូវនៅឋ ននះប្តន

នទ។ ឯងចាស់ជាចងន់ៅផទះនៅថ្ងងវសិសមកាលនហើយ តមននទ? 
- អែន់ទ- រែីដលនិយាយមយួរនំពច -ខ្ញុ ំសុខ្ចិែតនៅហុកវ៉ាែននះកម៏និរែលបន់ៅកានក់តនលង...កតនលង... 
- នែើឯងស្នន កន់ៅមជឈមណ្ឍ លនកមងកំរោពកួនលាកិយនៅនពលវសិសមកាលរ?ឺ- ស្នហ្រស្នត ចារយ ែីនផែ សួរនដ្ឋយឆងល់។ 
- ប្តទ នលាករគូ- រែីដលនឆលើយែប មុខ្នឡើងរកហមែិចៗ។ 
- ឯងនកើែពីពកួនលាកិយរ?ឺ 
- ប្តទនលាក គឺម៉នមមជរ័ោកក់ណាត ល- រែីដលនឆលើយនិយាយ - ឪពុកខ្ញុ ំគឺជាពកួនលាកិយ ឯម៉ត យខ្ញុ ំគឺជានវទគូ។ 
- នហើយអញ្ច ឹង នែើឪពុកម៉ឋ យឯងទាងំពីរនាក.់..? 
- នលាករគូ ម៉ឋ យរបស់ខ្ញុ ំប្តនតចកឋាននៅនរកាយពីនកើែខ្ញុ ំមក។ ពកួនគរប្តបខ់្ញុ ំនៅមជឈមណ្ឍ លនកមងកំរោថាគ្នែន់ៅទាន់

ដនងាើមនឹងដ្ឋកន់មម ះឲ្យខ្ញុ ំ...ងម ដ្ឋកន់មម ះនមឪពុករបស់ខ្ញុ ំ រឯី ម៉៉វ៉ាឡូ ដ្ឋកន់មម ះនមជីនរបស់ខ្ញុ ំ។ 
នលាកស្នហ្រស្នត ចារយ ែីនផែ បនលឺសូរចិៗសតមឋងកឋីអានិែអាសូរ។ 
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- ងម នរឿងតដលខ្ញុ ំចងនិ់យាយននាះ- គ្នែប់្តនដកដនងាើម្ំ - គឺថានគរបតហលជាអាចនរៀបចំជាពិនសសសំរ៉បរ់បូឯង ប៉ុតនតនបើ
នមកាលៈនទសៈបចចុបបននននះ... 

- នលាកចងនិ់យាយពីការវាយរបហារទាងំននះ តមននទ នលាករគូ?- រែីដលសួរ នហើយនបះដូងរបស់នហរកីន៏លាែញាបន់សម។ 
វាខិ្ែចូលនៅជិែ ខាល ចថាស្នឋ បម់និទានរ់ែងចំ់នុចណាមយួ។ 

- គឺចំណុ្ចហនឹងនហើយ- នលាកនាយកនិយាយ។ - សិសសសម៉ល ញ់ ឯងរប្តកដជាដឹងនហើយថា វាមនិសមគរួនទរបសិនជាខ្ញុ ំ
អនុញ្ជដ ែឲ្យឯងបនតស្នន កន់ៅស្នលា នពលវគគសិការែូវបញ្ចបន់នាះ។ ជាពិនសសចំនពលតដលកំពុងម៉ននស្នកនាដយកមមងមីៗននះ ... 
ការស្នល បរ់បស់នកមងរសីដ៏គរួនអាយអានិែម៉ន ក.់.. ឯងនឹងម៉នសុវែថិភ្លពជាង នៅឯមជឈមណ្ឍ លកុម៉រកំរោ។ នមការពិែនៅ រកសួង
នវទមនត ឥលូវតងមទាងំកំពុងពិភ្លកាអំពីការបិទស្នលាននះនចាលនទៀែផង។ ពកួនយើងដូចជាមនិអាចកំណ្ែរ់បភពឲ្យជាកល់ាកថ់្ន
អំនពើអពមងគលទាងំននះនស្នះនឡើយ... 

តភនករបស់រែីដលនបើក្ំនឡើង។ 
- នលាករគូ...របសិននបើម៉ននរណាម៉ន ករ់ែូវចាបប់្តន...របសិនជានរឿងទាងំអស់រែូវប្តនបញ្ចបន់នាះ... 
- ឯងនិយាយពីអវីហនឹង?- ស្នហ្រស្នត ចារយ ែីនផែ បនលឺនឡើងនដ្ឋយសនមលងរសួយ រពមទាងំនងើបនឡើងពីែុ។ - រែីដល នែើឯងចង់

ម៉ននយ័ថា ឯងដឹងនរឿងអវីមាង៉ទាកទ់ងនឹងការវាយរបហារទាងំននះរ?ឺ 
- នទ នលាករគូ- រែីដលនឆលើយែបយ៉ាងនលឿន។ 
ប៉ុតនតនហររីប្តកដកនុងចិែតណាស់ថា សំនឡងនឆលើយថា “នទ” ននះគឺដូចគ្នន នឹងចនមលើយ តដលខ្លួនវាប្តននិយាយនៅកាន់

ដ្ឋបំល័ដរ័តដរ។ 
នលាកស្នហ្រស្នត ចារយ ែីនផែ អងគុយចុះមកវញិ ហាករ់សង្វកចិែត។ 
- ឯងអាចនៅប្តននហើយ ងម... 
រែីដលរអិំលខ្លួនចុះពីនលើនៅអី នហើយនដើរមយួៗនចញពីបនទបន់នាះ។ នហរនីដើរនមនគ។ 
ពកួនគនដើរចុះជនណ្តើ រវលិ នចញនៅជិែនឹងរបូចម៉ល កន់ៅកនុងផលូវរនបៀងងងឹែ។ រែីដលឈប ់ នហរកីឈ៏បត់ដរ នដ្ឋយនមឃាល ំ

នមើលនគ។ នហរអីាចរប្តបប់្តនថា រែីដលកំពុងតែរែិះរះិពិចារណានូវបញ្ជា សមុគស្នម ញមយួ។ នគកំពុងតែខាបំបូរម៉ែ ់ ថាង សនឡើង
រជួញ។ 

បនាទ បម់ក នគហាកដូ់ចជាន្វើការសនរមចចិែតរចួរ៉ល់ នហើយកន៏ដើរនចញនៅយ៉ាងនលឿន។ នហរនីដើរនមពីនរកាយនគនដ្ឋយគ្នម ន
បនលឺសំនឡងអវីបនតិចនឡើយ។ ពកួនគមនិន ើញអនកនផសងនឡើយ រហូែដល់ពកួនគនៅដល់រចកចូលស្នល រស្នបត់ែម៉ន នវទគូម៉ន ក ់
សកព់ណ៍្រកហម រ៉ងខ្ពស់ ឈរនៅនលើជនណ្តើ រន្វើពីនងលើមងម នៅរែីដល។ 

- ងម នែើឯងនដើរនៅណាមកណាទាងំយបរ់ពលបហ់នឹង? 
នហរងី្វកនមើលនវទគូម៉ន កន់នាះ។ គ្នែគឺ់គ្នម ននរណានរៅពី ដ្ឋបំល័ដរ័ តដលនៅនកមងជាងបចចុបបននហាសិបឆាន នំនាះនទ។ 
- ខ្ញុ ំរែូវនៅជបួនលាកនាយក នលាករគូ- រែីដលប្តននឆលើយ។ 
- ប្តននហើយ នៅនដកចុះ- ដ្ឋបំល័ដរ័និយាយ នដ្ឋយសំតដងទឹកមុខ្សមលកយ៉់ាងមុែនៅកានរ់ែីដល តដលនហរចំីណាំយ៉ាង

ចាស់មនិរចលំនឡើយ។ - លអបំផុែ គរួតែកំុនដើរចររចបន់ៅនមផលូវរនបៀងនាសពវថ្ងងននះ។ នងំពីម៉ន... 
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គ្នែដ់កដនងាើម្ំ រចួនិយាយរ៉រែីសួសតីនៅកានរ់ែីដល នហើយកន៏ដើរនៅប្តែ។់ រែីដល នពលន ើញគ្នែន់ដើរនៅប្តែ ់
ករ៏បញាបរ់បញាល់នៅជានន់រកាមសំនៅគុកងងឹែ។ នហរនីមនគយ៉ាងរបនកៀក។ 

ប៉ុតនតន្វើនអាយនហរអីស់សងឃមឹ រែីដលមនិតមននាវំានៅរចកបនទបសំ់ង្វែន់ទ តបរជានៅបនទបត់ដលនហរ ី នរៀនមុខ្វជិាជ ឱសងជា
មយួនសនពនៅវញិ។ ចនលុះមនិទានបំ់ភលនឺៅនឡើយ នហើយនៅនពលតដលរែីដលរញុទាវ រនសទើរតែបិទជិែនៅនហើយ នហររីគ្ននត់ែអាចសមលងឹ
នមើលន ើញរែីដលឈរនសងៀមនៅម៉ែទ់ាវ រ នមើលនៅរចកផលូវខាងនរៅប៉ុនណាណ ះ។ 

នហរមី៉នអារមមណ៍្ថាពកួនគនៅទីននាះអស់យ៉ាងនហាចណាស់កម៏យួនម៉៉ងតដរ។ វាអាចរែឹមតែ នមើលន ើញរសនម៉លរបស់
រែីដល តដលកំពុងសមលងឹនមើលមនិដ្ឋកត់ភនកនៅកនុងស្នន មនរបះមយួ នៅទនទឹងរងច់ាដូំចជារបូចម៉ល ក។់ នហើយចំនពលតដលនហរតីលង
ម៉នអារមមណ៍្ចងន់ៅចាែំនៅនទៀែ រពមទាងំរប្តថាន ចងរ់ែលបន់ៅបចចុបបននកាលវញិ រស្នបត់ែវាស្នឋ បឮ់អវីមាង៉កំនរ ើកនៅឯម៉ខ ងទាវ រឯ
នណាះ។ 

ម៉នមនុសសកំពុងតែវារនមរចកផលូវននាះ។ វាស្នឋ បឮ់នរណាម៉ន កន់ដើរកាែប់នទបង់ងឹែនៅកតនលងតដលវា និងរែីដលកំពុងពនួ។ 
រែីដល តដលស្នង ែម់៉ែឈ់ងឹដូចរសនម៉ល រកិំលខ្លួនចូលចននាល ះទាវ រននាះ នហើយនដើរនម ចំតនកនហរនីដើរលបៗពីនរកាយខ្នង នដ្ឋយ
នភលចខ្លួនថានគស្នឋ បវ់ាមនិឮននាះនទ។  

ពកួនគនដើរនមសនូរនជើងននាះរបតហលជារប្តនំាទី រហូែដល់រែីដលរស្នបត់ែឈប់ កាលរបស់នគនរនៅនមទិសថ្នសំនឡងងមី
ននាះ។ នហរឮីសូរទាវ ររនបើកនឡើង នហើយបនាទ បម់កឮមនុសសម៉ន កនិ់យាយជាសនមលងខ្សបឹសអកៗ។ 

- ឆាបន់ឡើង...រែូវតែយកឯងនចញពីនទននះ...ថាឲ្យឆាបន់ឡើង...ចូលកនុងរបអបន់នះនៅ... 
សំនលងននាះដូចធ្លល បស់្នគ ល់។ 
រែីដលនលាែនចញពីរជុងននាះ នហរកីម៏ននជើងនចញមកនមនរកាយនគតដរ។ នហរនីមើលន ើញរបូរ៉ងនមម ងងឹែថ្ន

យុវជនម៉ែ្ំខ្ពស់រសឡះម៉ន ក ់កំពុងបនង្វអ នខ្លួននៅពីមុខ្ទាវ រមយួ នៅជិែននាះម៉នរបអប់្ ំមយួ។ 
- ស្នយណ្ណ សួសឋី របូ៊ុស- រែីដលនិយាយយ៉ាងវាងថ្វ។ 
នកមងរបុសននាះបិទទាវ រយ៉ាងខាល ងំ រចួនរកាកឈរនឡើង។ 
- ងម នែើឯងកំពុងន្វើអវីនៅខាងនរកាមននះ? 
រែីដលមននជើងខិ្ែនៅជិែ។ 
- ឈបរ់ែឹមហនឹងប្តននហើយ- រែីដលប្តននិយាយ។ - ខ្ញុ ំនឹងរ៉យការណ៍្រប្តបន់គនហើយ របូ៊ុស។ ពកួនគនឹងពិភ្លកាអំពីការ

បិទស្នលាហុកវ៉ាែនចាល របសិននបើការវាយរបហារមនិបញ្ឈបន់ទ។ 
- ឯងចងនិ់យាយពីសអីហនឹង? 
- ខ្ញុ ំមនិគិែថា ឯងម៉ននចែនាសំលាបម់នុសសនទ។ ប៉ុតនតបិស្នចមនិអាចយកមកន្វើជាសែវចិញ្ច ឹមប្តននឡើយ។ ខ្ញុ ំគិែថា

ឯងរគ្ននត់ែចងន់ដ្ឋះតលងវានអាយមកកំស្ននតតែប៉ុនននាះ នហើយ... 
- វាមនិតដលសម៉ល បន់រណាម៉ន កន់ទ!- នកមងម៉ែ្ំម៉ន កន់នាះឧទាននឡើង រពមទាងំងយនរកាយមកតផអកនឹងទាវ រតដលបិទននាះ។ 

នៅពីនរកាយគ្នែ ់នហរឮីសូរសំនឡងរកឹកៗ។ 
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- ឲ្យឆាបន់ឡើង របូ៊ុស។- រែីដលនិយាយ រពមទាងំខិ្ែនៅជិែបនតិចមឋងៗ។ - ឪពុកម៉ត យនកមងរសីម៉ន កន់នាះតសអកនឹងមកដល់
នហើយ។ នរឿងសឋួចនសឋើងបំផុែ តដលស្នលាហុកវ៉ាែអាចន្វើប្តនននាះគឺរែូវឲ្យរប្តកដថាភ្លវៈតដលសម៉ល បកូ់នរសីរបស់ពកួនគនឹងរែូវ
ស្នល បស់ងវញិ... 

- មនិតមនជាវានទ!- នកមងននាះតរសកគំហក សំនឡងរបស់វាលានរ់ពំងនឡើងនៅកនុងរចកផលូវងងឹែននាះ។ - វាមនិអាចនទ! វាមនិ
តដលម៉ននទ! 

- ឈរនៅម៉ខ ងនៅ។- រែីដលដកចងកឹះនវទមនតនចញមក។ 
នវទមនតរបស់នគ បំភលផឺលូវរនបៀងននាះនដ្ឋយពនលឺអណាឋ ែនភលើងមយួឆាវ។ ទាវ រតដលនកមងរបុសននាះតផអកនលើរែូវនបុើងរនបើក

នឡើងនដ្ឋយកម៉ល ងំអរបីូមយួរហូែដល់ន្វើឲ្យនកមងរបុសននាះ ខាទ ែនៅនឹងជញ្ជជ ំងទល់មុខ្។ នហើយអវីមាង៉តដលនចញមកពីកនុងននាះ
ន្វើឲ្យនហរតីរសកយ៉ាងខាល ងំតែគ្នម ននរណាម៉ន កស់្នឋ បឮ់។ 

ម៉ែ្ំ ការន្វើដំននើរយឺែៗ ខ្លួននោរនពញនដ្ឋយនរ៉ម និងនជើងទាងំបនួម៉នពណ៌្នមម ។ តភនកជានរចើននបើកនចញជាពនលឺ 
និងម៉នែនងកៀបមុែរសួចៗមយួគូ។ រែីដលនលើកចងកឹះនវទមនតនឡើង ប៉ុតនតយឺែនពលនហើយ។ របស់ននាះរែក់ាែផ់លូវរនបៀង នហើយកផុ៏ែ
ដ្ឋចក់នទុយតភនកនៅ។ រែីដលរែញ់ាបន់ជើងនមពីនរកាយវា។ គ្នែន់លើកចងកឹះនវទមនតមតងនទៀែ ប៉ុតនតនកមងរបុសននាះម៉ែ្ំម៉ន កន់នាះហក់
សហ្រងគបន់លើនគ រចួដនណ្តើ មចងកឹះនវទមនតរបស់នគ នហើយផឋួលនគផាង រនរកាយវញិ។ សំនឡងមយួ តរសកសនាធ បន់ឡើង៖ 

- នទៗៗៗ...។ 
កតនលងនកើែនហែុននាះចាបនផឋើមគចួរែប្តញ់បញ្ចូ លគ្នន  ឯភ្លពងងឹែចាបន់ផឋើមរគបដណ្ឋ បទ់ាងំរសុង។ នហរមី៉នអារមមណ៍្ថា

ខ្លួនវាកំពុងតែធ្លល ក ់ នហើយវាកម៏កដល់នលើតរគបនង្វគ លបនួ ខ្លួនលាែសនធឹង ដូចជាសែវឥហ្រនទីយ ៍ នៅកនុងសយនដ្ឋឌ នរកុមហ្រហគីហវីនដរ័ 
នសៀវនៅកំណ្ែន់ហែុរបស់រែីដលសថិែនៅនលើនោះរបស់វា។ 
 មនិទានទ់ាងំប្តនដកដនងាើមឲ្យនសមើគ្នន ផង ទាវ រសយនដ្ឋឌ ននបើកនឡើង នហើយរ ៉នុកចូ៏លមកកនុង។ 

- ឯងនៅទីននះនស្នះ- វានិយាយ។ 
នហរអីងគុយចុះ ខ្លួនរបស់វាភយ័ហូរនញើសមនិឈប។់ 
- ម៉ននរឿងអី?- រ ៉នុសួរ រពមទាងំសមលងឹនមើលមកវានដ្ឋយកឋីរពួយប្តរមា។ 
- រ ៉នុ គឺហាហ្រហគីដ ហាហ្រហគីដកាលពីហាសិបឆាន មុំនប្តននបើកបនទបសំ់ង្វែ។់ 
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ខននឺលូស ហ្វូដហ្យ៍ 

ហេរ ី រ ៉នុ និង េម៉ឺ៉យអូនី ដឹងយូរមកហេើយថា ហាហ្រេីគដ ម៉នទំហោរចិត្តហ្ររឡាញ់យ៉៉ងខ្លា ងំហៅហលើរត្វចម្មាកធំៗ។ កនុងកំលុង
ហពលឆ្នន ដំំបូងហៅសាលាេុកវ៉៉ត្ គាត្ប់ានពាយ៉មចិញ្ច ឹមរត្វោគមយួកាលហៅកនុងកូនផទះហឈើរបរ់គាត្ ់ហេើយហ្រតូ្វចំោយហពល
យ៉៉ងយូរទំរាមំ្ត្គាត្ដ់ាចចិ់ត្តបំហភាចរត្វម្ឆែយកសកាលបី ម្ដលគាត្ប់ានដាកហ់មោ ះថា ផ្លា េវី។ ហេើយហ្របរិនជា ហាហ្គេគីដ កាលពី
ហៅហកោងវញិ ឲ្យម្ត្ឮថាម៉នរត្វចម្មាកមយួកាលពនួរំងំហៅកម្នាងណាមយួកនុងហ្របាសាទ ហេរចីារ់កនុងចិត្តណារ់ថា គាត្ហ់្របាកដ
ជាតាមហមើលរត្វហោះឲ្យខ្លងម្ត្បាន មនិថាហៅឆ្នង យប៉ុណាា ហ ើយ។ គាត្ហ់្របម្េលជាគិត្ថា វ៉គឺជាហរឿងហបារមុខមយួម្ដលរត្វ
ចម្មាកហោះហ្រតូ្វឃុឃំាងំអរ់រយៈហពលយូរយ៉៉ងហនះ ហេើយគិត្ហទៀត្ថា វ៉រមនឹងទទលួបាននូវឱការហដើមបពីត្ម់្ពនហជើងជាហហ្រចើន
របរ់វ៉។ ហេរហី្រតឹ្មម្ត្អាចហ្ររហមើហ្ររមមដល់ហាហ្គេគីដកាលហៅអាយុដបបី់ឆ្នន  ំ កំពុងពាយ៉មរ៊កបញ្ចូ លម្ខសចង និងហ្របហៅកហៅហលើ
ម្ឆែកាលបីហោះ។ ប៉ុម្នតវ៉កដឹ៏ងចារ់ម្ដរថា ហាហ្គេគីដមនិម្ដលម៉នហចត្ោរម៉ា បន់រណាម៉ន កហ់ ើយ។ 

ហេរបីានបនហ់្ររនហ់ារិបភាគរយថា វ៉មនិបានដឹងអំពីរហបៀបហហ្របើហ្របារ់ហរៀវហៅកំណត្ហ់េតុ្របរ់ រតី្ដល ហទ។ មឋង
ហេើយមឋងហទៀត្ម្ដល រ ៉នុ និង េម៉ឺ៉យអូនី បងខំវ៉ឲ្យនិយ៉យសាហ ើងវញិនូវអវីម្ដលវ៉បានហឃើញ រេូត្ទាល់ម្ត្វ៉ធុញហ្រទានម់្លងចង់
ហ្របាបព់កួហគ និងធុញហ្រទាននឹ់ងការបរយិ៉យសាចុះសាហ ើងនូវរនទោម្ដលហកើត្ម៉នហ ើងបនតបោទ បម់ក។ 

- រតី្ដលហ្របម្េលជាចាបម់នុរសខុរហេើយ- េម៉ឺ៉យអូនីនិយ៉យ។ - ហ្របម្េលជាបិសាចហផសងហទម្ដលបានវ៉យហ្របហារ
មនុរសទាងំអរ់ហោះ... 

- ហត្ើឯងគិត្ថាកម្នាងហនះផទុកបិសាចបានប៉ុោោ នកាលហៅ?- រ ៉នុរួរទាងំធុញហ្រទាន។់ 
- ពកួហយើងបានដឹងរចួមកហេើយថា ហាហ្រេីគដ ហ្រតូ្វហគបហណត ញហចញ- ហេរនិីយ៉យយ៉៉ងកំរត្។់ - ហេើយការវ៉យហ្របហារ

ហ្របាកដជាហ្រតូ្វបានបញ្ឈប ់បោទ បពី់ហាហ្គេគីដហ្រតូ្វហគហដញហចញពីសាលា។ ហបើមនិដូហចាន ះហទ រតី្ដលកម៏និទទលួបានរង្វវ នម់្ដរ។ 
រ ៉នុពាយ៉មរកនឹកហមើលហេតុ្ផលហផសងពីហោះ។ 
- សាឋ បហ់មើលហៅ រតី្ដលពិត្ជាដូចហពឿររីុម្មនម្ទន...និយ៉យអញ្ច ឹង ហត្ើនរណារំុឲ្យហគបកអាហ្រកាត្ពីហាហ្គេគីដហៅេន៎? 
- ប៉ុម្នតបិសាចហោះបានរំលាបម់នុរសម៉ន កណ៎់ា រ ៉នុ- េម៉ឺ៉យអូនីហ្ររដី។ 
- ហេើយ រតី្ដល នឹងហ្រតូ្វហ្រត្លបហ់ៅមជឈមណឍ លកុម៉រកំហ្រាពកួហលាកិយវញិហ្របរិនហបើពកួហគបិទសាលាេុកវ៉៉ត្ហចាល- 

ហេរហីាល។ - ខញុ ំមនិបហោទ រគាត្ម់្ដលចងហ់ៅទីហនះហទ... 
រ ៉នុខ្លមំ៉ត្ប់នតិច រចួនិយ៉យទាងំសាទ កហ់រទើរ៖ 
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- ហត្ើឯងហៅ ផាូវរាហ្រតី្ បានជបួហាហ្រេីគដម្មនហទ ហេរ?ី 
- គាត្ហ់ពលហោះកំពុងម្ត្ទិញថាន បំហណឋ ញខយងរីុសាច-់ ហេរនិីយ៉យយ៉៉ងហលឿន។ 
ពកួហគទាងំបីោកស់ាង ត្ម់៉ត្ហ់ហ្រជៀប។ មយួរនទុះហហ្រកាយមក េម៉ឺ៉យអូនីបានបនាឺហ ើងនូវរំណួរម្ដលចាកហ់ហ្ររះបំផុត្ហដាយ

រំហ ងសាទ កហ់រទើរ៖ 
- ហត្ើឯងគិត្ថាពកួហយើងគរួម្ត្ហៅសាករួរហាហ្គេគីដពីហរឿងទាងំអរ់ហនះហទ? 
- ហធវើហៅចារ់ជារមណារ់ហេើយ- រ ៉នុនិយ៉យ។ - រួរតី! ហាហ្គេគីដ ហ្របាបព់កួហយើងមកហមើល ថាហត្ើថ្ោីៗហនះហលាកម៉ន

បានម្លងអវីមយួ ប់ៗ ដុះហរាមហពញចូលកនុងសាលាហទ? 
ដល់ចុងហហ្រកាយ ពកួហគករ៏ហហ្រមចចិត្តថានឹងមនិនិយ៉យអវីហៅកានហ់ាហ្គេគីដហទ លុះហ្រតាណាម្ត្ម៉នការវ៉យហ្របហារមយួហទៀត្

ហកើត្ហ ើង ហេើយខណៈហពលម្ដលហពលហវលាហចះម្ត្កនាងហៅហហ្រចើនមថ្ង ហដាយម្លងឮរំហ ងខសបឹហខសៀវគាោ នរបូគាោ នរាងហោះ ពកួហគក៏
ចាបហ់ផឋើមម៉នរងឃមឹថា ពកួហគមនិចាបំាចហ់្រតូ្វនិយ៉យពីមូលហេតុ្ម្ដលគាត្ហ់្រតូ្វហគបហណឋ ញហចញពីសាលាហោះហ ើយ។ ជិត្បនួម្ខ
ហៅហេើយ ម្ដលចារ់រទីន និងនីកហរទើរឥត្កាលហ្រតូ្វរងអាគមបងែក ហេើយរឹងម្ត្អនករាល់គាន ហាកដូ់ចជាគិត្ថា អនកវ៉យហ្របហារ
ហោះ ហទាះជានរណាកហ៏ដាយ ហ្របម្េលជាចូលនិវត្តនឈ៍បហ់ធវើរកមោភាពហេើយ។ ហហ្រកាយៗមកហទៀត្ ភវីកធុ៏ញហ្រទាននឹ់ងហហ្រចៀងចហហ្រមៀង 
“ឱ! ហផ្លត្ធរ័ អាកំេូច”។ ហៅមថ្ងមយួ ហអើនី ហមករ៍មហីលន បានរំុហេរយ៉ី៉ងគរួរម ឲ្យជយួ េុចធុងដាកផ់សតិ្ពុលហលាត្ហផ្លា ត្ៗ 
កនុងហម៉៉ងហរៀនមុខវជិាជ ភូត្គាមសាហ្គរត ហេើយហៅម្ខមោីហដើម ម៉៉នម្ហ្រែក ជាហហ្រចើនហ្របារពធពិធីជបហ់លៀងដថ៏្ាងរឹ់ងម្បកហ្រកដារហ្រត្ហចៀក
កនុងផទះកញ្ចកទី់បី។ ហរឿងហនះហធវើឲ្យសាហ្គសាត ចារយ រហហ្រប៉ាត្ របាយចិត្តយ៉៉ងខ្លា ងំ។ 

- ហពលម្ដលពកួវ៉ចាបហ់ផឋើមពាយ៉មហដើរចូលហផើងគាន វ៉ហៅវញិហៅមក ហពលហោះហយើងនឹងដឹងថាពកួវ៉ហពញវយ័ហេើយ- គាត្់
ហ្របាបហ់េរ។ី - បោទ បម់ក ពកួហយើងនឹងអាចពាបាលពកួមនុរសគរួឲ្យកំរត្ទ់ាងំហោះហៅគិលានដាឌ នបានហេើយ។ 

* 
រិរសឆ្នន ទីំពីរម៉នហរឿងថ្ោីម្ដលហ្រតូ្វគិត្កនុងកំ ុងហពលមថ្ងឈបរ់ហ្រម៉កបុណយប៉ាក។ ដល់ហពលហ្រតូ្វហហ្រជើរហរ ើរមុខវជិាជ រហ្រម៉ប់

ឆ្នន ទីំបីហេើយ គឺជាបញ្ហា ម្ដលយ៉៉ងហហាចណារ់ េម៉ឺ៉យអូនី យកចិត្តទុកដាកយ៉់៉ងមុងឺម៉៉ត្បំ់ផុត្។ 
- វ៉អាចកំណត្អ់ោគត្ហយើងទាងំមូលបាន- ោងហ្របាបហ់េរ ី និងរ ៉នុ ខណៈហពលម្ដលពកួហគពិនិត្យហមើលបញ្ជ ីមុខវជិាជ ថ្ោីៗ 

ហ្រពមទាងំគូរចំណាំម្កបរមុខវជិាជ ម្ដលហគហហ្រជើរហរ ើរ។ 
- ខញុ ំចងម់្ត្ហបាះបងមុ់ខវជិាជ ឱរថ្ហចាលហទ- ហេរហី្ររដី។ 
- ពកួហយើងហធវើមនិបានហទ- រ ៉នុបដិហរធយ៉៉ងហ្ររហងះហ្ររហង្វច។ - ពកួហយើងហ្រតូ្វម្ត្ហរៀនមុខវជិាជ ចារ់ៗទាងំអរ់ ហបើមនិអញ្ច ឹង

ហទ ខញុ ំទាត្មុ់ខវជិាជ  ការការារហ្របឆ្នងំនឹងមនតអាគមងងឹត្ ហចាលតាងំពីយូរបាត្ហ់ៅហេើយ។ 
- ប៉ុម្នតមុខវជិាជ ហនះរំខ្លនណ់ារ់ណ៎ា!- េម៉ឺ៉យអូនីបនាឺហ ើង ទាងំផ្លញ កហ់ផអើល។ 
- ហបើឲ្យ កហ់ាត្បហហ្រងៀន មនិបាចក់ប៏ានម្ដរ- រ ៉នុហាល។ - ខញុ ំគាោ នហរៀនបានអវី ហហ្រៅពីហចះម្លងរត្វហហ្រមញគង្វវ លហោះហទ។ 
ហនវលី  ងប់ត្ថ់្ម ទទលួបានរំបុហ្រត្ជាហហ្រចើនពីហ្រគបហ់វទគូទាងំអរ់ហៅកនុងហ្រគួសាររបរ់វ៉។ ពកួហគរុទធម្ត្ផឋល់ហយ៉បល់

អហញ្ច ះអញ្ចុ ះហៅហលើមុខវជិាជ ម្ដលវ៉គរួហហ្រជើរហរ ើរ។ ហដាយហ្រចបូកហ្រចបល់ និងហ្រពួយបារមភ វ៉កអ៏ងគុយអានមុខវជិាជ កនុងបញ្ជ ីហោះមឋងមយួៗ
ហដាយលានអណាឋ ត្ហចញហហ្រៅ រចួរួររិរសឯហទៀត្ថា ហត្ើពកួហគគិត្ថាមុខវជិាជ នពវនតសាឋ បហ់មើលហៅពិបាកជាងមុខវជិាជ រិកាអកសរ
បុរាណរកឺយ៉៏៉ងណា។ ែីន ថូ្ម៉៉រ ម្ដលហកើត្ពីពកួហលាកិយដូចហេរមី្ដរ ទាល់ត្ហ្រមះិមនិដឹងជាហធវើយ៉៉ងណាកបិ៏ទម្ភនក រចួចាកច់ងែឹះ
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ហវទមនតហៅហលើហ្រកដារបញ្ជ ី ហបើចាកហ់្រតូ្វមុខវជិាជ ណា ហហ្រជើរហរ ើរមុខវជិាជ េនឹង។ េម៉ឺ៉យអូនីវញិគាោ នសាឋ បហ់យ៉បល់នរណាហគហទ ក៏
ហហ្រជើរហរ ើរ ទាងំអរ់ម្ត្មឋង។ 

ហេរញីញឹមទាងំហហ្រកៀមហ្រកំដាកខ់ាួនឯង កាលណាគិត្ដល់អវីម្ដលហលាកម៉ហវ ើរណុន និងអនកមងីពីទូហនៀនឹងនិយ៉យហ្របរិនហបើ
វ៉សាកពិហហ្រគាះអាជីពម្ដលវ៉ចងហ់ហ្រជើរហរ ើរកនុង ពិភពហវទមនត ជាមយួនឹងពកួហគហោះ។ មនិម្មនថាវ៉មនិទទលួបានការម្ណោពីំ
នរណាម៉ន កហ់ោះហទ៖ ហពឿររីុ វរីាី ហបើកមដចំេជានិចចកនុងការម្ចករមំ្លកបទពិហសាធផ្លទ ល់ខាួនរបរ់វ៉។ 

- វ៉ហហ្ររចហៅហលើថាហត្ើឯងចងហ់ៅណា ហេរ-ី វ៉បរយិ៉យហ្របាប។់ - ប៉ុណាឹ ងមនិចាត្ទុ់កថាឆ្នបហ់ពកហទកនុងការគិត្គូរពី
អោគត្ ដូហចនះហេើយខញុ ំរូមផឋល់ហយ៉បល់ឯងឲ្យហហ្រជើរហរ ើរមុខវជិាជ  ទរសនទ៍ាយ ចុះ។ អនកផងហគម្ត្ងម្ត្ថាមុខវជិាជ  ការរិកាពីពកួ
ហលាកិយ គឺជាជហហ្រមើរទនហ់ខាយ ប៉ុម្នតហបើតាមទរសនៈខញុ ំផ្លទ ល់ ខញុ ំម្បរជាគិត្ថា ហវទគូគរួម្ត្ម៉នការយល់ដឹងរីុជហហ្រៅអំពីរេគម
គាោ នហវទមនត ជាពិហររហ្របរិនហបើគិត្ចងហ់ធវើការហដាយម៉នទំោកទំ់នងជិត្រនិទធជាមយួនឹងពកួហគ...ហមើលប៉ារបរ់ខញុ ំហៅ គាត្ហ់្រតូ្វទាក់
ទងជាមយួនឹងពកួហលាកិយម្ត្រេូត្េនឹង។ បងហ្របុរខញុ ំ ឆ្នលី ជាហ្របហភទមនុរសររ់ហៅហហ្រៅផទះ ដូហចនះគាត្ក់ហ៏ហ្រជើរយកមុខវជិាជ  តំ្ម្េ
រការត្វហវទមនត ម្ត្មឋង។ ហរ ើរតាមហទពហការលយឯងណ៎ា ហេរ។ី 

ប៉ុម្នតហរឿងម្ត្មាង៉គត្ម់្ដលហេរមី៉នអារមោណ៍ថាពូម្កគឺការហលង ឃវីដែីចឆ។ ចុងបញ្ចប ់វ៉កហ៏ហ្រជើរហរ ើរមុខវជិាជ ថ្ោីៗតាមរ ៉នុទាងំ
អរ់ ហដាយគិត្ថាហទាះជាវ៉ខរួកាលបងែងចំហាះមុខវជិាជ ទាងំហនះកហ៏ដាយ យ៉៉ងហហាចណារ់កវ៏៉ម៉នមតិ្តភកតិររួរាយម៉ន កជ់យួ យតឹ្
ជយួ ហយ៉ងម្ដរ។ 

* 
ការហ្របកតួ្កីឡា ឃវីដែីចឆ បោទ បរ់បរ់ហ្រកុមហ្គេគីេវីនដរ័គឺហ្រតូ្វហ្របកតួ្នឹងហ្រកុម ហាេវ័លផេវ។ ដំបងកំពុងម្ត្ទទូចហរនើឲ្យម៉ន

ការហាត្រ់មជាហ្រកុមហរៀងរាល់យបហ់ហ្រកាយពីញុ៉ំអាហារហពលលាង ចហេើយ អញ្ច ឹងហេរគីាោ នហពលគិត្អវីហផសងហទៀត្ហហ្រៅពីឃវីដែីចឆ និង
កិចចការផទះហោះហ ើយ។ ហទាះជាយ៉៉ងណា ការេវឹកហាត្ហ់លើកហនះរាងហ្រគានហ់បើជាមុន ហហាចណារ់កម៏និរូវហ្របឡាកហ់្រប ូរភកហ់្រជាំ
ម្ដរ ហេើយហៅលាង ចមុនហពលការហ្របកតួ្មថ្ងហៅរ ៍ វ៉យកអំហបារហ ើងហៅទុកហៅរយនដាឌ នរបរ់វ៉ កនុងចិត្តម៉នអារមោណ៍ថាឱការ
ដហណឋើ មបានានរង្វវ នឃ់វីដែីចឆមនិម្ដលបានលអហ្របមពដូចហពលហនះហទ។ 

ប៉ុម្នតអារមោណ៍រកីរាយរបរ់វ៉ហៅមនិបានយូរហទ។ ហៅចុងជហណឋើ រហៅកានរ់យនដាឌ ន វ៉បានជបួ ហនវលី  ងប់ត្ថ់្ម ម្ដល
កំពុងម្ត្ម៉នទឹកមុខភយ័រានហ់សាា រ។ 

- ហេរ.ី..ខញុ ំមនិដឹងថានរណាជាអនកហធវើហទ។ ខញុ ំហទើបម្ត្រកហឃើញ... 
ហនវលីរញុទាវ រហបើកហ ើង ម្ភនករមាងឹហមើលហេរទីាងំភតិ្ភយ័។ 
អីម្វអី៉វ៉៉នហ់ៅកនុងវ៉៉លិររបរ់ ហេរ ី រថិត្ហៅរាយប៉ាយហ្រគបទី់កម្នាង។ អាវខាករបរ់វ៉ដាចរ់ម្េកហៅហលើកហ្រម៉លឥដឌ។ 

កហ្រម៉លពូកហ្រតូ្វបានទាញហចញពីម្ហ្រគបហង្វគ លបនួរបរ់វ៉ ហេើយថ្ត្ទូហ្រតូ្វបានទាញហចញពីទូជិត្ម្ហ្រគរបរ់វ៉ ចំម្នកឯរបរ់របរកនុងថ្ត្
ហោះពហ្រង្វយរហញ៉រមញ៉ហពញហលើពូក។ 

ហេរហីដើរហៅជិត្ម្ហ្រគ ទាងំហ្រចេម៉ត្ធ់ាុង ហជើងជានហ់លើទំពរ័ពីរបីរនាឹកម្ដលដាចហ់ចញពីហរៀវហៅ ការហធវើដហំណើ រជាមយួម្ហ្របត្។ 
ខណៈហពលម្ដលវ៉ និងហនវលីោគំាន ទាញភយួដាកហ់លើម្ហ្រគវញិ រ ៉នុ ែីន និងរីុមយរុកចូ៏លមកដល់។ ែីនម្ហ្ររកហជរខ្លា ងំៗម្ត្

មឋង។ 
- ហត្ើម៉នអវីហកើត្ហ ើង ហេរ?ី 
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- មនិដឹងម្ដរ- ហេរតី្ប។ ប៉ុម្នតរ ៉នុកំពុងម្ត្ពិនិត្យហមើលអាវរ ៉បូរបរ់ហេរឯីហោះហទ។ ហហាហ៉៉ទាងំអរ់រុទធម្ត្ហលៀនហចញមក
ហហ្រៅ។ 

- ម៉នហគកំពុងម្ត្រកហមើលអវីមាង៉ហេើយ- រ ៉នុនិយ៉យ។ - ហត្ើម៉នបាត្អ់វីហទ? 
ហេរចីាបហ់ផឋើមហលើករបរ់របរវ៉ ហ្រគម្វងចូលហៅកនុងវ៉៉លិរវញិ។ ទាល់ម្ត្ដល់ហពលម្ដលវ៉ហបាះហរៀវហៅ កហ់ាត្ចុងហហ្រកាយ

ចូលហៅកនុងវ៉៉លិរ ហទើបនឹកហឃើញថាបាត្អ់វី។ 
- ហរៀវហៅកំណត្ហ់េតុ្របរ់រតី្ដលបាត្ហ់េើយ- វ៉និយ៉យខាវៗហ្របាបរ់ ៉នុ។ 
- ថាហមច៉? 
ហេរហីញ៉ចកាលជារញ្ហដ រំហៅហៅទាវ ររយនដាឌ ន ហេើយរ ៉នុកត៏ាមវ៉ហចញហហ្រៅ។ ពកួហគហ្របញ៉បហ់្របញ៉ល់ចុះហៅសាលរមួ

ហ្គេគីេវីនដរ័ ម្ដលហៅរល់ម្ត្រិរសហ្របម្េលាកក់ណាឋ ល រចួកហ៏ៅអងគុយជិត្េម៉ឺ៉យអូនី ម្ដលកំពុងម្ត្អងគុយម៉ន កឯ់ងអាន
ហរៀវហៅម៉នចំណងហជើងថា ហរៀនអកសរបុរាណង្វយៗ។ 

េម៉ឺ៉យអូនីភាញ កហ់ផអើលជាខ្លា ងំហពលបានឮដំណឹងហនះ។ 
- ប៉ុម្នត...ម៉នម្ត្រិរសហ្គេគីេវីនដរ័ហទម្ដលអាចចូលហៅលួចបាន...អនកហហ្រៅហគមនិដឹងាកយរម៉ង ត្រ់បរ់ពកួហយើងហទ... 
- ហ្របាកដហេើយ- ហេរយីល់ហ្ររប។ 

* 
ពកួហគភាញ កហ់ ើងមថ្ងម្រអក មផទហមឃភាហឺ្ររ ះ ខយល់រហំភើយៗបកផ់្លត្ហ់្រររ់ហ្រសាយកាយ៉។ 
- អាការធាតុ្មថ្ងហនះលអបំផុត្កនុងការហ្របកតួ្កីឡាឃវីដែីចឆ!- ដំបងឧទានហ ើងយ៉៉ងរហំភើបហៅតុ្ហ្គេគីេវីនដរ័ ហ្រពមទាងំដាកព់ង

ទាម្បកហ្រចបល់ចូលគាន ហលើចានរម៉ជិកហ្រកុមម៉ន ក់ៗ ។ - ហេរ ីហធវើចិត្តឲ្យរកីរាយហ ើង ឯងហ្រតូ្វទទលួទានអាហារហពលហ្រពឹកពិហររៗ! 
ហេររីវល់ម្ត្រមាងឹហមើលតុ្ហ្គេគីេវីនដរ័ម្ដលអងគុយហពញហដាយរិរស កនុងចិត្តរងសយ័ថា ម៉ច រ់ថ្ោីរបរ់កំណត្ហ់េតុ្រតី្ដល

មនិដឹងជាហៅចំពីមុខវ៉រកឺអ៏ត្។់ េម៉ឺ៉យអូនីហចះម្ត្ជហ្រមុញវ៉ឲ្យរាយការណ៍ពីអំហពើហចារកមោហនះ ប៉ុម្នតហេរមីនិចូលចិត្តគំនិត្ហនះហទ។ 
ហ្របរិនហបើវ៉ហៅរាយការណ៍ម្មន ចារ់ជាហ្រតូ្វហរៀបរាបហ់្របាបស់ាហ្គសាត ចារយទាងំអរ់អំពីកំណត្ហ់េតុ្ហោះ ហេើយហត្ើនឹងម៉នមនុរស
ប៉ុោោ នោកហ់ៅ ម្ដលដឹងពីមូលហេតុ្ ម្ដលហាហ្គេគីដហ្រតូ្វបានបហណឋ ញហចញពីសាលា? វ៉មនិចងក់ាា យជាអនកម្ដលហ្រតូ្វហរើហរ ើហរឿងទាងំ
អរ់ហនះហ ើងវញិមឋងហទៀត្ហទ។ 

ខណៈហពលម្ដលវ៉ចាកហចញពីសាលធំជាមយួរ ៉នុ និងេម៉ឺ៉យអូនី ហដើមបហីៅហ្របម្មហ្របមូលរបរ់របរឃវីដែីចឆរបរ់វ៉ ហរចកឋី
ហ្រពួយបារមភមយួហទៀត្បានចូលមកកនុងបញ្ជ ីហ្រពួយបារមភ ម្ដលហចះម្ត្ហកើនហ ើងរបរ់វ៉។ វ៉ហទើបម្ត្មនហជើងជានហ់លើជហណឋើ រហថ្ាើមថ្ោ 
ហ្រសាបម់្ត្វ៉ឮរំហ ងហោះមឋងហទៀត្៖ 

- រម៉ា បហ់លើកហនះ...ឲ្យខញុ ំចិហ្គញ្ហច ំ...ម្េក... 
វ៉ម្ហ្ររកយ៉៉ងខ្លា ងំ ហធវើឲ្យរ ៉នុ និងេម៉ឺ៉យអូនីភាញ កហ់លាត្ហចញពីវ៉។ 
- រំហ ងហោះហទៀត្ហេើយ!- ហេរបីនាឺហ ើង ហ្រពមទាងំង្វកហមើលហៅហហ្រកាយ។ - ខញុ ំហទើបម្ត្ឮរំហ ងហោះអំបាញ់មញិហនះឯង...

ពកួឯងឮហទ? 
រ ៉នុហ្រគវកីាល ម្ភនកហបើកធំៗបិុនពងម៉ន។់ ប៉ុម្នតេម៉ឺ៉យអូនីម្បរជាយកកាលទះថាង រ។ 
- ហេរ.ី..ខញុ ំគិត្ថាខញុ ំយល់ហេើយ! ខញុ ំហ្រតូ្វហៅបណាា ល័យរិន! 
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ថារចួោងករ៏ត្ហ់្របុយហ ើងតាមជហណឋើ រហៅបាត្។់ 
- ហត្ើោងយល់អវី?- ហេរហី្ររដីទាងំហ្រចបូកហ្រចបល់កនុងចិត្ត ម្ភនកហៅម្ត្រមាងឹហមើលជំុវញិ ម្ហ្រកងដឹងថាហត្ើហ្របភពរំហ ងហោះ

ហចញមកពីណា។ 
- ដឹងហហ្រចើនជាងខញុ ំហទៀត្- រ ៉នុនិយ៉យ ហ្រពមទាងំហ្រគវកីាល។ 
- ប៉ុម្នតហេតុ្អវីបានជាោងហ្រតូ្វហៅបណាា ល័យ? 
- ពីហហ្រាះថាេម៉ឺ៉យអូនីម្ត្ងម្ត្ហធវើអញ្ច ឹងឯង- រ ៉នុត្ប ហដាយញ៉កស់ាោ ។ - ហពលឆងល់ ហៅបណាា ល័យ។ 
ហេរឈីរទាងំសាទ កហ់រទើរ ហ្រត្ហចៀកចាសំាឋ បរំ់ហ ងហោះមឋងហទៀត្ ប៉ុម្នតឥ ូវមនុរសម៉ន ចាបហ់ផឋើមហចញពីសាលធំហៅខ្លង

ហហ្រកាយវ៉ ជម្ជកគាន ខ្លា ងំៗ និងហធវើដំហណើ រហចញតាមទាវ រមុខហៅវ៉លហ្របកតួ្កីឡាឃវីដែីចឆ។ 
- លោមដល់ហពលហៅហេើយ- រ ៉នុនិយ៉យ។ - ជិត្ដល់ហម៉៉ងដបម់យួហេើយ...ការហ្របកតួ្ជិត្ចាបហ់ផឋើមហេើយ។ 
ហេររីត្ហ់ ើងហៅអគារហ្គេគីេវីនដរ័ រចួយកអំហបារ នីមប៊ូរ ២០០០ របរ់វ៉ ហេើយចូលរមួកនុងេវូងមនុរសម្ដលកំពុងម្ត្

ពាកព់ពូនហៅហលើទីលាន ប៉ុម្នតអារមោណ៍របរ់វ៉គឺហៅកនុងហ្របាសាទឯហោះហទ កនុងចិត្តខ្លវ យខវល់ពីរំហ ងគាោ នរាងហៅមយួហោះ 
ហេើយហពលម្ដលវ៉ាករ់ ៉បូពណ៌ហ្រកេមហអអ កនុងបនទបផ់្លា រ់បឋូររហមាៀកបំាករ់ចួ វ៉កប៏ានធូរហ្រសាលហ ើងវញិ ហហ្រាះថាមនុរសទាងំអរ់
ហៅហហ្រៅទរសោការហ្របកតួ្ទាងំអរ់គាន ។ 

ហ្រកុមកីឡាករនីមយួៗហដើរហចញហៅទីលានហ្របកតួ្ ហដាយទទលួបាននូវរំហ ងទះមដហហ៊ាកហហ្គញ្ជ ៀវអបអរ។ អូលីហវ ើ វដូ (ដំបង) 
ហ ើងជិះអំហបារហហាះកំហៅសាចដំុ់ប៉ុោោ នជំុ ហ្រក ឹងបហង្វគ លទី ចំម្នកឯអនកហ្ររី េុ៊ចឆ ចាបហ់ផឋើមហ្រពម្លងបាល់។ ហ្រកុមហាេវ័លផេវ 
ម្ដលហលងកនុងឯករណាឌ នពណ៌ហលឿងខចី កំពុងម្ត្ឈរហ្របជំុពិភាកាគាន ពីយុទធសាហ្គរតចុងហហ្រកាយ។ 

ហេរហីទើបម្ត្ហ ើងជិះអំហបាររបរ់វ៉ ហ្រសាបម់្ត្សាហ្គសាត ចារយម៉៉កេែូណាហាែ លហដើរបហណឋើ រ រត្ប់ហណឋើ រមកហលើទីលាន កនុងមដ
ម៉នកានឧ់ហគោរនរពទពណ៌សាវ យដធំ៏រហមប ើមមយួ។ 
 ហេរធីាា កហ់បះដូងកឍុកដូចជាថ្ោមយួដំុអញ្ច ឹង។ 
 - ការហ្របកតួ្ហនះហ្រតូ្វបានរសំាយហេើយ- សាហ្គសាត ចារយម៉៉កេែូណាហាែ លហ្របការតាមឧហគោរនរពទហៅកានទ់រសនិកជន
កនុងពេុកីឡាដាឌ នទាងំមូល។ រំហ ងម្ហ្ររកអ៊ូអរបានបនាឺហ ើង។ អូលីហវ ើ វដូ ចុះមកហលើដី ហេើយរត្រំ់ហៅមករកសាហ្គសាត ចារយ
ម៉៉កេែូណាហាែ លទាងំទឹកមុខហ្រជួលហ្រចបល់ ដល់ថាន កហ់ភាចចុះពីហលើអំហបារ។ 
 - ប៉ុម្នតសាហ្គសាត ចារយ!- វ៉ម្ហ្ររក។ - ហយើងហ្រតូ្វម្ត្ហ្របកតួ្...ានរង្វវ ន.់..ហ្គេគីេវីនដរ័... 
 សាហ្គសាត ចារយម៉៉កេែូណាហាែ លមនិរវល់នឹងវ៉ហ ើយ។ គាត្ម់្បរមកបនតម្ហ្ររកតាមឧហគោរនរពទ៖ 
 - រិរានុរិរសទាងំឡាយហ្រតូ្វហ្រត្លបហ់ៅកានស់ាលរមួហ្រកុមនីមយួៗ រងច់ាសំាឋ បដំ់ណឹងបនតហទៀត្ពីហមហ្រកុមខាួន។ រូមចាក
ហចញជាហ្របញ៉ប!់ 
 បោទ បម់កគាត្ដ់ាកឧ់ហគោរនរពទចុះ ហេើយហៅហេរឲី្យមកជបួគាត្។់ 
 - ហផ្លត្ធរ័ ខញុ ំចងឲ់្យឯងមកជាមយួខញុ ំ... 
 ហេរឆីងល់កនុងចិត្តជាខ្លា ងំថា ហត្ើគាត្អ់ាចរងសយ័វ៉បានយ៉៉ងហមច៉ហទៀត្ហលើកហនះ។ វ៉ហឃើញរ ៉នុផ្លឋ ចខ់ាួនហចញពីេវូងមនុរស
ម្ដលកំពុងម្ត្រអ៊ូរទា ំ រចួរត្ម់ករកពកួហគ ខណៈហពលម្ដលពកួហគហដើររំហៅហចញហៅហ្របាសាទ។ ហដាយកឋីភាញ កហ់ផអើលរបរ់ហេរ ី
សាហ្គសាត ចារយម៉៉កេែូណាហាែ លឥត្ជំទារ់ហ ើយ។ 
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 - ម្មនហេើយ ឯងកហ៏្របម្េលជាគរួម្ត្មកម្ដរ វរីាី។ 
 រិរសមយួចំននួម្ដលហដើរជំុវញិពកួហគ ខាះកំពុងម្ត្ត្អូញម្ត្អរហដាយសារម្ត្ការហ្របកតួ្ហ្រតូ្វបញ្ឈប ់ ខាះហទៀត្បង្វា ញទឹកមុខហ្រពួយ
បារមភ។ ហេរ ី និងរ ៉នុហដើរតាមសាហ្គសាត ចារយម៉៉កេែូណាហាែ លហ្រត្លបចូ់លសាលា ហ ើងជហណឋើ រហថ្ាើមថ្ោ។ ប៉ុម្នតហលើកហនះពកួហគមនិហៅ
ការយិ៉ល័យហ្រគូណាម៉ន កហ់ទ។ 
 - ហនះហ្របម្េលជាភាញ កហ់ផអើលបនតិចហេើយ- សាហ្គសាត ចារយម៉៉កេែូណាហាែ លបនាឺហ ើងហដាយរំហ ងថ្នមៗគរួឲ្យភាញ កហ់ផអើល 
ខណៈហពលម្ដលពកួហគហដើរហៅជិត្គិលានដាឌ ន។ - ម៉នការវ៉យហ្របហារមឋងហទៀត្ហេើយ ... គឺការវ៉យហ្របហារផទួ នៗមឋងហទៀត្។ 
 ហហ្រគឿងកនុងហេរហីាកដូ់ចជាហ្រតូ្វរមលួចូលគាន ។ សាហ្គសាត ចារយម៉៉កេែូណាហាែ លរញុទាវ រហបើកហ ើង ហេើយវ៉ និងរ ៉នុកចូ៏លហៅ
កនុង។ 
 អនកហ្ររីផុមហ្គេវីកំពុងម្ត្ហអានហមើលហកោងហ្ររីឆ្នន ទីំហ្របាមំ៉ន ក ់ ម្ដលម៉នរកម់្វងអង្វែ ញ់។ ហេរចំីោបំានថា ោងជារិរសហ្រកុម
រ៉ាវនីកាា េវ ម្ដលពកួហគហ្រច ំរួររកទិរហៅហៅសាលរមួរបរ់ហ្រកុមរាុីតឺ្រនី។ ហេើយហៅម្ហ្រគជាបោ់ងគឺ... 
 - េឺម៉៉យអូនី!- រ ៉នុបនាឺហ ើងហ្រគលរតិ្ចៗ។ 
 េម៉ឺ៉យអូនីរណឋូ កខាួនហៅទីហោះហ ើងរងឹឆែឺត្ រឯីម្ភនកទាងំពីររបរ់ោកហ់បើកហ្រក កគ់ាោ នវញិ្ហដ ណអវីទាល់ម្ត្ហសាះ។ 
 - ពកួហគហ្រតូ្វបានរកហឃើញហៅជិត្បណាា ល័យ- សាហ្គសាត ចារយម៉៉កេែូណាហាែ លពនយល់។ - ខញុ ំមនិគិត្ថាពកួឯងទាងំពីរោក់
អាចពនយល់ថាម៉នហរឿងអវីហកើត្ហ ើងហទ ម្មនហទ? របរ់ហនះរថិត្ហៅហលើកហ្រម៉លឥដឌជិត្ពកួហគ... 
 គាត្កំ់ពុងម្ត្កានប់ង្វា ញកញ្ចករ់ាងមូលតូ្ចមយួ។ 
 - ខញុ ំនឹងោពំកួឯងហ្រត្លបហ់ៅអគារហ្គេគីេវីនដរ័វញិ- សាហ្គសាត ចារយម៉៉កេែូណាហាែ លហ្ររដីហដាយរំហ ងធងន់ៗ ។ - ខញុ ំកហ៏្រតូ្វការ
ហៅទីហោះហដើមបហី្របការហ្របាបព់កួរិរសផងម្ដរ។ 

* 
- រិរសទាងំអរ់នឹងហ្រត្លបហ់ៅសាលរមួតាមហ្រកុមខាួននីមយួៗហៅហម៉៉ងហ្របាមំយួលាង ច។ គាោ នរិរសណាម៉ន កអ់ាចចាកហចញពី
រយនដាឌ នហហ្រកាយពីហម៉៉ងហោះហ ើយ។ គាោ នរិរសណាម៉ន កអ់ាចហហ្របើហ្របារ់បនទបទឹ់កហដាយគាោ នហ្រគូហៅជាមយួហទ។ រាល់ការេវឹក
ហាត្ ់និងការហ្របកតួ្កីឡាឃវីដែីចឆទាងំអរ់នឹងហ្រតូ្វផ្លអ កមយួរយៈ។ ហេើយកនឹ៏ងគាោ នរកមោភាពហពលលាង ចហទៀត្ម្ដរ។ 
 រិរស ហ្គេគីេវីនដរ័ ទាងំអរ់ ម្ដលអងគុយកកកុញកនុងសាលរមួ សាឋ បស់ាហ្គសាត ចារយ ម៉៉កេែូណាហាែ លហដាយសាង ត្ម់៉ត្់
ហ្រជាប។ គាត្មូ់រហ្រកដារម្របកហចៀម ម្ដលគាត្ហ់ទើបនឹងអានទុក ហេើយបនាឺហ ើងហដាយរំហ ងហាកច់ងឈ់ាកប់នតិចអត្ប់នតិច៖ 
 - មនិបាចនិ់យ៉យកដឹ៏ងថា ខញុ ំកហ្រមនឹងទទលួរំាធធងនធ់ងរដូចហលើកហនះណារ់។ ហបើហ្របហមើលហមើលហៅ សាលាហនះនឹងហ្រតូ្វ
បិទជាមនិខ្លន លុះហ្រតាម្ត្ជនមដដល់ហៅពីហហ្រកាយការវ៉យហ្របហារទាងំអរ់ហនះហ្រតូ្វចាបខ់ាួនបាន។ ខញុ ំរូមជំរញុឲ្យអនក ម្ដលដឹង
ពត័្ម៌៉នអវីអំពីឧហ្រកិដឌជនទាងំហនះ រូមហមតាត ហចញមក។ 
 គាត្ហ់ ើងទាងំហទើរម្ទងហចញពីចហោា ះហ្របហហាងរបូភាព ហេើយហ្រកុមហ្គេគីេវីនដរ័ចាបហ់ផឋើមជម្ជកគាន ភាា ម។ 
 - ឥ ូវអនកម្ដលហ្រតូ្វរងការវ៉យហ្របហារម៉នរិរសហ្គេគីេវ័នដរ័ពីរោក ់ ហបើមនិគិត្ហខ្លោ ចហ្គេគីេវីនដរ័ម្ថ្មមយួហទៀត្ ហេើយរិរស
រ៉ាវនីកាា េវម៉ន ក ់ហ្រពមទាងំរិរសហាេវ័លផេវម៉ន កហ់ទៀត្។- មតិ្តភកតិបងបអូនហភាា ះវរីាីហមោ ះ លី ចចដាន ់បូរបាចហ់្របាប ់ហដាយរាបហ់្រម៉ម
មដ។ - ហត្ើពកួហ្រគូៗម៉នកត្រំ់គាល់ហឃើញហទថា រិរសរាុីតឺ្រនីទាងំអរ់រុទធម្ត្ម៉នរុវត្ថិភាព? ទាយ៉ទរាុីតឺ្រនី ... បិសាចរាុីតឺ្រនី ...
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ហេតុ្អវីបានជាពកួហគមនិហដញពកួរាុីតឺ្រនីហចញឲ្យអរ់ហៅ?- វ៉ម្ហ្ររកហ្រគេឹម ហ្រពមទាងំទទលួបាននូវការងកក់ាល និងទះមដយល់
ហ្ររបពីមនុរសមយួចំននួ។ 
 ហពឿររីុ វរីាីកំពុងម្ត្អងគុយហលើហៅអីពីហហ្រកាយ លី ប៉ុម្នតហនះជាហលើកទីមយួហេើយ ម្ដលវ៉មនិខវល់ខ្លវ យនឹងចងហ់្របការហ្របាប់
ពីទរសនៈរបរ់វ៉ឲ្យអនកដមទបានដឹងបានឮ។ វ៉ម៉នទឹកមុខហរាកសាា ំង ហធវើកាលងីហងើ។ 
 - ហពឿររីុហ្ររឡាងំកាងំហេើយ- ចចហ្របាបហ់េរសីាង ត្់ៗ ។ - រិរសហ្ររីរ៉ាវនីកាា េវម៉ន កហ់ោះ ... គឺម៉ន កហ់មោ ះ ហពហន ុប 
ហកាៀរវធ័ហធើរ...ោងគឺជាហ្របធានរិរស។ វ៉ហ្របម្េលជាមនិគិត្ថា បិសាចហោះហ៊ានដល់ថាន កវ់៉យហ្របហារហ្របធានរិរសហោះហ ើយ។ 
 ប៉ុម្នតហេរសីាឋ បប់ានម្ត្ាកក់ណាឋ លហទ។ វ៉ហាកដូ់ចជាមនិអាចឈបគិ់ត្ពីរបូភាពេម៉ឺ៉យអូនី ម្ដលហដករឋូករឋឹងហលើម្ហ្រគ
គិលានដាឌ នដូចចម៉ា កថ់្ោ បានទាល់ម្ត្ហសាះ។ ហេើយហ្របរិនហបើហគចាបម់និបានឧហ្រកិដឌជនកនុងហពលឆ្នប់ៗ ហនះហទ វ៉ចារ់ជាហ្រត្លប់
ហៅររ់ហៅជីវភាពចារ់ ជាមយួនឹងហ្រគួសារហែើរាីហទៀត្ហេើយ។ ថ្ម រតី្ដល បានបកអាហ្រកាត្ពីហាហ្គេគីដ កហ៏ដាយសារម្ត្ហគហ្រតូ្វ
ហ្របឈមមុខនឹងការហ្រត្ បហ់ៅ មជឈមណឍ លកុម៉រកំហ្រាពកួហលាកិយវញិ ហ្របរិនហបើសាលាហ្រតូ្វបិទ។ ឥ ូវ ហេរដឹីងហេើយថាហពល
ហោះហគម៉នអារមោណ៍យ៉៉ងណា។ 
 - ហត្ើពកួហយើងគរួហធវើយ៉៉ងហមច៉ហៅ?- រ ៉នុរួរខាវៗដាកហ់្រត្ហចៀកហេរ។ី - ហត្ើឯងគិត្ថាពកួហគរងសយ័ហាហ្គេគីដហទ? 
 - ពកួហយើងហ្រតូ្វម្ត្ហៅនិយ៉យជាមយួគាត្-់ ហេរហីាល ហលើកហនះរហហ្រមចចិត្តដាចហ់ហ្ររចហេើយ។ - ខញុ ំមនិហជឿថាជាគាត្ហ់ទ
ហលើកហនះ ប៉ុម្នតហ្របរិនហបើគាត្ធ់ាា បហ់្រពម្លងបិសាចហោះកាលពីហលើកមុន គាត្ច់ារ់ជាដឹងពីរហបៀបចូលហៅកនុងបនទបរ់ម៉ង ត្ហ់េើយ។ 
ហយើងគរួម្ត្ចាបហ់ផឋើមពីហ្រតឹ្មហនះហៅ។ 
 - ប៉ុម្នតអនកហ្ររី ម៉៉កេែូណាហាែ ល និយ៉យថាពកួហយើងហ្រតូ្វម្ត្ហៅកនុងអគាររបរ់ពកួហយើង ហលើកម្លងម្ត្ហៅកនុងថាន កហ់រៀន... 
 - ខញុ ំគិត្ថា- ហេរនិីយ៉យខសបឹៗ - ដល់ហពលម្ដលហ្រតូ្វយកអាវខាកចារ់របរ់ប៉ាខញុ ំហចញមកហហ្របើការហទៀត្ហេើយ។ 

* 
ហេរទីទលួបានហករមត្ក៌ម្ត្មយួគត្ពី់ឪពុករបរ់វ៉៖ គឺអាវខាកបំបាងំកាយពណ៌ហ្របាកដ់ម៏្វងមយួ។ វ៉គឺជាឱការរបរ់ពកួហគម្ត្មយួ
គត្ ់ហដើមបលួីចហចញពីសាលាហៅជបួហាហ្គេគីដ ហដាយមនិឲ្យនរណាហគដឹង។ ពកួហគចូលហគងហៅហម៉៉ងធមោតាដូចរពវដង ហេើយរងច់ាំ
រេូត្ទាល់ម្ត្ហនវលី ែីន និងរីុមយរុឈបពិ់ភាកាម្វកម្ញកពីហរឿងបនទបរ់ម៉ង ត្ ់ ហេើយហដកលកអ់រ់ ហទើបហហ្រកាកហ ើង ហរាៀកាក់
សាថ្ោី ហ្រពមទាងំយកអាវខាកបំបាងំកាយហ្រគបពីហលើខាួនពកួហគ។ 
 ការហធវើដំហណើ រតាមផាូវរហបៀងកនុងហ្របាសាទងងឹត្ និងគាោ នមនុរសម៉ន កហ់សាះ មនិម្មនជាហរឿងរបាយហោះហទ។ ហេរ ីម្ដលធាា ប់
ម្ត្ហដើរហលងជំុវញិហ្របាសាទោហពលយបក់ាលពីមុនជាហហ្រចើនដងមកហេើយ មនិម្ដលហ្របទះហឃើញថា ម៉នមនុរសកកកុញហហ្រចើនយ៉៉ង
ហនះហទ។ សាហ្គសាត ចារយ ហ្របធានរិរស និងហខ្លោ ចហដើរលាត្ហៅមកតាមផាូវរហបៀងជាគូៗ ពិនិត្យហមើលម្ហ្រកងម៉នរកមោភាពមនិធមោតាហកើត្
ហ ើង។ អាវខាកបំបាងំកាយរបរ់ពកួហគមនិហចះបិទបាងំរំហ ងរបរ់ពកួហគហទ ហេើយសាថ នការណ៍វះិម្ត្នឹងវកឹវរហពលម្ដលរ ៉នុជំពប់
ហជើង ហៅចម៉ង យម្ត្ប៉ុោោ នម្មត៉្ពីកម្នាងម្ដលហរនពឈរយ៉មកាមម្ត្ប៉ុហណាា ះ។ រំណាងលអ ហរនពហ្រសាបម់្ត្កណាឋ រ់រឹងម្ត្ចំហពល
ម្ដលរ ៉នុម្ហ្ររកឈមឺ្ដរ។ ពកួហគធូរហ្រទូងខាកហពលម្ដលហដើរហៅដល់ទាវ រមុខ ហធវើពីហដើមម្រន ហេើយករ៏ញុទាវ រហបើកហ ើងតិ្ចៗ។ 
 រាហ្រតី្ហោះម៉នមផទហមឃភាហឺ្ររ ះ ហារហពញហដាយដងួតារា។ ពកួហគហ្របញ៉បហ់្របញ៉ល់ហដើររំហៅហៅកានប់ងអួចម៉នពនាឺមនផទះ
របរ់ហាហ្គេគីដ ហេើយទាល់ម្ត្ពកួហគហៅដល់ចំពីមុខទាវ រមុខផទះគាត្ម់្ត្មឋង ហទើបទាញអាវខាកហចញ។ 
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 ពកួហគហគាះទាវ ររចួមនិបានប៉ុោោ នវោិទីផង ហាហ្គេគីដកទ៏ាញទាវ រហបើកខ្លវ ងំ។ ពកួហគទាងំបីឈរទល់មុខគាន  ចំម្នកឯហាហ្គេគីដ
កំពុងម្ត្ត្ហ្រមងស់ាន ដាកព់កួហគ ហ្រពមទាងំម៉នម្ឆែហ្របម៉ញ់ ហមោ ះអាចងែូម កំពុងម្ត្ហ្រពុរឮៗហៅពីហហ្រកាយគាត្។់ 
 - អូ!- គាត្ប់នាឺហ ើង ហ្រពមទាងំទម៉ា កអ់ាវធុគាត្ចុ់ះ ហេើយរមាកព់កួហគ។ - ហេើយចុះពកួឯងទាងំពីរោកហ់ធវើអវីហៅទីហនះ? 
 - ហេើយយកអាហោះមកហធវើអវី?- ហេររួីរ ហដាយចងអុលមដហៅកានស់ាន ហោះ ខណៈហពលម្ដលពកួហគមនហជើងចូលហៅកនុង។ 
 - អត្អី់...គាោ នអីហទ- ហាហ្គេគីដនិយ៉យរេុមឹៗ។ - ខញុ ំសាោ នម្ត្ជា...គាោ នបញ្ហា ហទ...អងគុយចុះមក...ចាខំញុ ំហៅឆុងម្ត្ឲ្យ... 
 គាត្ហ់ាកដូ់ចជាមនិដឹងថាខាួនកំពុងម្ត្ហធវើអវីហោះហទ។ គាត្ហ់ធវើឲ្យកំពបទឹ់កហចញពីកំហរៀវ រឹងម្ត្ហធវើឲ្យហភាើងរលត្ ់ ហេើយ
បោទ បម់កហទៀត្ហធវើឲ្យម្បកប៉ានម់្ត្ ហដាយសារម្ត្គាត្ក់ានម់្ណនហពក។ 
 - ហលាកមនិអីហទរ ឺហាហ្គេគីដ?- ហេរហី្ររដី។ - ហត្ើហលាកម៉នបានឮដំណឹងពីេម៉ឺ៉យអូនីហទ? 
 - អូ! ខញុ ំឮហត្ើ- ហាហ្គេគីដត្ប រាងម្បករំហ ង។ 
 គាត្ហ់ចះម្ត្ហមើលតាមបងអួចរេូត្។ គាត្ច់ាកទឹ់កហៅឋ ឲ្យពកួវ៉ពីរម្កវធំៗ (គាត្ហ់ភាចដាកម់្ត្ចូល) ហេើយហរៀបនឹងដាកនំ់
តំ្ណាបម់្ផាហឈើមយួបនទះហលើចាន ហ្រសាបម់្ត្ម៉នរំហ ងហគាះទាវ រខ្លា ងំៗបនាឺហ ើង។ 
 ហាហ្គេគីដហធវើហ្រជុះនំតំ្ណាបម់្ផាហឈើកឍុក។ ហេរ ី និងរ ៉នុហមើលមុខគាន ហៅវញិហៅមកទាងំរានហ់សាា រ បោទ បម់កកយ៏កអាវខាក
បំបាងំកាយមកហ្រគបពីហលើខាួនពកួហគ ហេើយដកថ្យហៅកហនាៀត្ជញ្ហជ ំង។ ហាហ្គេគីដពិនិត្យហមើលចាឲំ្យពកួហគលាកខ់ាួនរចួរាល់ហេើយ
រិន រចួកក៏ញ្ឆកយ់កសាន របរ់គាត្ ់ហ្រពមទាងំហបើកទាវ រហ្រគាងំសាជាថ្ោីមឋងហទៀត្។ 
 - សាយណា រួរឋី ហាហ្គេគីដ។ 
 គឺហលាកដាបំល័ដរ័។ គាត្ហ់ដើរចូលមកកនុង ទាងំទឹកមុខនឹងធឹង ហេើយម៉នបុររម៉ន កហ់ទៀត្របូរាងចម្មាកខ្លា ងំខុរពីធមោតាហដើរ
ចូលតាមពីហហ្រកាយ។ 
 ជនចម្មាកហោះជាបុររកោធ ត្ ់កហនតឿម៉ន កម់្ដលម៉នរករ់ែូវរញួ ទឹកមុខហារហពញហដាយភាពអនទះសា។ គាត្ហ់រាៀករហមាៀក
បំាកល់ាយលំគាន ៖ ម៉នតាងំពីអាវកាកខ់្លទ រ់មជុលឆនូត្ៗ ហ្រកវ៉ត្ក់ពណ៌ហ្រកេមហអអ  និងម្របកហជើងកម្វងពណ៌សាវ យម៉នចុងហ្ររួចៗ។ 
ហហ្រកាមមដរបរ់គាត្ម់៉នកានម់កួមូលពណ៌មបត្ងដូចហ្រកូចឆ្នោ រ។  
 - ហោះគឺជាហៅម្កប៉ាហទហត្ើ!- រ ៉នុម្ហ្ររកតិ្ចៗ។ - ខននឺលូរ េវូដេយ ៍រដឌមហ្គនតីហ្រករួងហវទមនត! 
 ហេរដីាករ់ ៉នុមយួម្កងមដអរ់មយួទំេងឹទំរាមំ្ត្ឲ្យវ៉បិទម៉ត្ប់ាន។ 
 ហាហ្គេគីដម្ហ្របជាម៉នទឹកមុខហរាកសាា ំង និងម្បកហញើរហជាក។ គាត្ទ់ម៉ា កខ់ាួនអងគុយចុះហលើហៅអី មឋងរមាងឹហមើលហៅ
ដាបំល័ដរ័ មឋងរមាងឹហមើលហៅខននឺលូរ េវូដេយ។៍ 
 - ហរឿងរ៉ាវមនិលអហទ ហាហ្គេគីដ- េវូដេយនិ៍យ៉យកំបុត្ៗ។ - ហរឿងរ៉ាវពិត្ជាដុនដាបម្មនម្ទនហេើយ។ ហ្រតូ្វម្ត្មក។ ម៉នការវ៉យ
ហ្របហារបនួដងមកហេើយហៅហលើអនកម្ដលហកើត្ពីពកួហលាកិយ។ បញ្ហា ធងនធ់ងរណារ់ហេើយ។ ហ្រករួងហ្រតូ្វម្ត្ហចញមុខហដាះហ្រសាយ។ 
 - ខញុ ំមនិម្ដលហទ- ហាហ្គេគីដហ្របម្កក ហដាយបង្វា ញទឹកមុខអងវរករដាក ់ដាបំល័ដរ័ - ហលាកដឹងហេើយថាខញុ ំមនិម្ដលហទ ហលាក
សាហ្គសាត ចារយដាបំល័ដរ័ ហលាក... 
 - ខញុ ំចងឲ់្យហលាកហ្រជាបណ៎ា ខននឺលូរ ថាខញុ ំម៉នទំនុកចិត្តទាងំហ្ររុងចំហាះហាហ្គេគីដ- ដាបំល័ដរ័បនាឺហ ើង ហដាយហ្រជួញ
ចិហញ្ច ើមដាកេ់វូដយ។៍ 
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 - សាឋ បណ៎់ា អាលប៊ូរ- េវូដយនិ៍យ៉យទាងំមនិហ្ររួល។ - ភរ័តុតាងទាងំឡាយរុទធម្ត្រំហៅមកហាហ្គេគីដទាងំអរ់។ 
ហ្រករួងហ្រតូ្វម្ត្ហធវើអវីមាង៉...អភបិាលសាលាបានមកទាកទ់ងហេើយ។ 
 - កប៏៉ុម្នត ខននឺលូរ ខញុ ំរូមហ្របាបហ់លាកចុះថា ហទាះជាោហំាហ្គេគីដហៅបាត្ ់កម៏និអាចជយួ អវីបានរូមបមី្ត្បនតិច - ដាបំល័ដរ័
ហ្ររដី។ ម្ភនកពណ៌ហខៀវរបរ់គាត្ហ់ារហពញហៅហដាយហភាើងកំេងឹ ម្ដលហេរមីនិម្ដលហឃើញពីមុនមកហទ។ 
 - រមាងឹហមើលបញ្ហា ហនះពីទរសនវរ័ិយខញុ ំវញិ - េវូដយហ៍្របម្កក ហ្រពមទាងំតំ្ម្រតំ្រងម់កួរបរ់គាត្ហ់ាកម់និហ្រតូ្វចិត្ត។ - ខញុ ំទទួល
រំាធហហ្រចើនណារ់ហេើយ។ ហ្រតូ្វម្ត្ឲ្យហគហឃើញថាបានហធវើអវីខាះ។ ហ្របរិនហបើមនិម្មនជាហាហ្គេគីដម្មនហោះ គាត្នឹ់ងហ្រត្ បម់កវញិ 
ហេើយមនិជាបា់កព់ន័ធអវីហទៀត្ហទ។ ប៉ុម្នតខញុ ំហ្រតូ្វម្ត្ចាបគ់ាត្ហ់ៅ។ ហនះជាបញ្ហជ ។ ហ្របរិនហបើមនិបំហពញកាត្ពវកិចចខញុ ំហទ... 
 - ចាបខ់ញុ ំ?- ហាហ្គេគីដបនាឺហ ើង ខាួនកំពុងម្ត្ញញីញញ័រ។ - ចាបខ់ញុ ំហៅណ៎ា? 
 - ម្ត្មយួរយៈហពលខាីប៉ុហណាា ះ- េវូដយនិ៍យ៉យ ហដាយមនិហ៊ានហមើលឲ្យចំម្ភនកហាហ្គេគីដហ ើយ។ - មនិម្មនជាការដាកទ់ណឍ
កមោហទ ហាហ្គេគីដ ហ្រគានម់្ត្ជាការការារទុកជាមុនប៉ុហណាា ះ។ ហ្របរិនហបើចាបប់ានអនកហផសងវញិ ហលាកនឹងទទលួការអនុញ្ហដ ត្ឲ្យហចញ
មកវញិ ហេើយនិងទទលួបាននូវការរំុអភយ័ហទារដហ៏ពញហលញ... 
 - កំុថា អារកាបាន ឲ្យហសាះណ៎ា?- ហាហ្គេគីដនិយ៉យហ្រគលរៗ។ 
 េវូដយម៍និទានប់ានទាងំហឆាើយត្បវញិផង ហ្រសាបម់្ត្ឮរូររំហ ងហគាះទាវ រមុ៉ងំៗ។ 
 ដាបំល័ដរ័ជាអនកហៅហបើកទាវ រ។ ហលើកហនះហេរហី្រតូ្វមយួម្កងមដវញិចាឆំអឹងជំនីរ៖ វ៉ហភាចខាួន ដងាកប់៊ះិឮដល់ហគ។ 
 ហលាក លូរីុរ ហមលេវ័យ ហបាះជំហានម្វងៗចូលមកកនុងខទមរបរ់ហាហ្គេគីដ កនុងរហមាៀកបំាកអ់ាវខាកហធវើដំហណើ រពណ៌ហមោ
ដម៏្វងមយួ រឯីទឹកមុខហ្របកបហដាយសាន មញញឹមហសាមនរសដហ៏សាះកហហ្រកាះមយួ។ អាចងែូមចាបហ់ផឋើមហ្រគេមឹ។ 
 - មកដល់ទីហនះហេើយរ ឺេវូដយ-៍ គាត្ប់នាឺហ ើងហដាយយល់ហ្ររប។ - លអ លអ... 
 - ហត្ើហលាកមកហធវើអវីទីហនះ?- ហាហ្គេគីដគំេកដាកទ់ាងំខឹងរមា។ - ហចញពីផទះខញុ ំភាា មហៅ! 
 - រម៉ា ញ់ហអើយ! រូមហជឿខញុ ំចុះ ខញុ ំគាោ នចិត្តបនតិចណ៎ាចងម់កជាន ់ ... អឺ ... ឯងហៅកម្នាងហនះថាជាផទះម្ដរ?- លូរីុរ 
ហមលេវ័យ ហ្ររដី ហ្រពមទាងំបង្វា ញទឹកមុខហមើលង្វយហមើលហថាក ខណៈហពលម្ដលគាត្ហ់្រកហ កហមើលជំុវញិផទះតូ្ចហោះ។ - ខញុ ំហ្រគានម់្ត្
ទាកទ់ងមកសាលា ហេើយហគហ្របាបខ់ញុ ំថាោយកសាលាហៅទីហនះម្ត្ប៉ុណាឹ ងហទ។ 
 - ហេើយចុះ ហត្ើហលាកម៉នការអវីជាមយួខញុ ំហៅ លូរីុរ?- ដាបំល័ដរ័រួរ។ គាត្និ់យ៉យយ៉៉ងម៉នរុជីវធម ៌ ម្ត្ហភាើងកំេងឹ
ហៅម្ត្ហរាលរាលកនុងម្កវម្ភនកពណ៌ហខៀវរបរ់គាត្ដ់ម្ដល។ 
 - គឺដំណឹង អាហ្រកក ់ដាបំល័ដរ័- ហលាកហមលេវ័យហឆាើយទាងំខជិល ហ្រពមទាងំយកហ្រកដារម្របកហចៀមមយួដំុម្វងហចញមក - 
ប៉ុម្នតអភបិាលយល់ថា លោមដល់ហពលម្ដលហលាកហ្រតូ្វហជៀរហៅម៉ខ ងហេើយ។ ហនះគឺជា បញ្ហជ ពយរួហមោ ះ ... ហលាកនឹងហឃើញ
េត្ថហលខ្លទាងំដបពី់រហលើហ្រកដារហនះ។ ខញុ ំម្ហ្រកងម្ត្ពកួហយើងយល់ថា ហលាកកំពុងម្ត្ថ្មថ្យហេើយ។ ហត្ើម៉នការវ៉យហ្របហារប៉ុោោ ន
ដងហេើយមកទល់ហពលហនះ? ពីរហលើកហទៀត្ហេើយោរហរៀលហនះ ម្មនហទ? ហបើហរឿងរ៉ាវហៅម្ត្អញ្ច ឹងត្ហៅហទៀត្ ចារ់ជាគាោ នរល់
មនុរសហកើត្ពីពកួហលាកិយម៉ន កហ់ៅសាលាេុកវ៉៉ត្ហនះហទ ហេើយហយើងទាងំអរ់គាន រុទធម្ត្ដឹងហេើយថា វ៉នឹងហធវើឲ្យខ្លត្បងធ់ងនធ់ងរ
ដល់សាលាប៉ុណាា ។ 
 - អូ! ឥ ូវ សាឋ បខ់ញុ ំរិន លូរីុរ- េវូដយហ៍្របម្កក ហាកដូ់ចជាភន័តភាងំ - ដាបំល័ដរ័ហ្រតូ្វពយរួហមោ ះ...ហទ ហទ...ដល់ដំណាក់
កាលហនះ ហយើងមនិចងឲ់្យ... 
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 - ការម្ត្ងតាងំ...រកឺក៏ារពយរួហមោ ះ...ោយកសាលា គឺជាកិចចការរបរ់អភបិាលហោះហទ េវូដយ-៍ ហលាកហមលេវ័យនិយ៉យ
កាត្យ៉់៉ងរលូន។ - ហេើយហដាយហេតុ្ម្ត្ ដាបំល័ដរ័ គាោ នលទធភាពអាចបញ្ឈបក់ារវ៉យហ្របហារទាងំអរ់ហនះបាន... 
 - ឥ ូវចាហំមើលម្ន ៎ លូរីុរ ហ្របរិនហបើរូមបមី្ត្ ដាបំល័ដរ័ កម៏និអាចបញ្ឈបក់ារវ៉យហ្របហារទាងំហោះបានផង...- េវូដយ ៍
ហ្ររដី ឥ ូវបបូរម៉ត្ខ់្លងហលើរបរ់គាត្ម់្បកហញើរហជាក - ខញុ ំចងប់ាននយ័ថា ហត្ើនរណាហធវើហកើត្ហៅ? 
 - ចាហំមើលហៅគងម់្ត្ដឹងហទ- ហលាកហមលេវ័យនិយ៉យ ហដាយបហញ្ចញសាន មញញឹមបងែបហ់ដាយពិរពុល។ - ប៉ុម្នតដូចម្ដល
ពកួហយើងទាងំដបពី់រោកប់ានហបាះហឆ្នន ត្រចួហេើយ... 
 ហាហ្គេគីដហហ្រកាកឈរហ ើងភាា ម កាលពណ៌ហមោ ដហ៏្ររហមមហ្ររម៉មរបរ់គាត្ឆិ់ត្បះ៉នឹងពិតាន។ 
 - ហេើយហត្ើម៉នមនុរសប៉ុោោ នោកហ់ៅ ម្ដលហលាកហ្រតូ្វគំរាមកំម្េង និងបងខូចហករ តហ៍មោ ះ ហដើមបបីងខំពកួហគឲ្យយល់ហ្រពម ហ៎ា! 
ហមលេវ័យ?- គាត្ម់្ហ្ររកមយួទំេងឹ។ 
 - ពុហទាធ ! ពុហទាធ ! ហលាកដឹងហទ មថ្ងណាមយួកំេងឹរបរ់ហលាកចារ់ជាកាា យជាហម៉េ៍បាងំមុខហលាកឲ្យម៉នបញ្ហា ជាមនិខ្លន
ហទ ហាហ្គេគីដ- ហលាកហមលេវ័យរ៊ករមឋតី្បវញិ។ - ខញុ ំរូមទូោោ នហលាកហៅចុះ ថាគរួម្ត្កំុម្ហ្ររកដាកអ់នកយ៉មហៅអារកាបានម្បប
ហនះអី។ ពកួហគចារ់ជាមនិចូលចិត្តអាកបបកិរយិ៉ដូហចនះហ ើយ។ 
 - ហលាកមនិអាចយកដាបំល័ដរ័ហចញបានហទ!- ហាហ្គេគីដម្ហ្ររក ហធវើឲ្យអាចងែូមម្ឆែហ្របម៉ញ់ញ័រខាួន យហំញ៉កៗលូនចូលហៅកនុង
កហ្គនតករបរ់វ៉។ - ហបើដកគាត្ហ់ចញ អនកម្ដលហកើត្ពីពកួហលាកិយទាងំហោះចារ់ជាគាោ នឱការររ់ហទ! ចារ់ជាម៉នការរម៉ា ប់
រង្វគ លជាមនិខ្លន! 
 - កំុហឆវឆ្នវហពក ហាហ្គេគីដ- ដាបំល័ដរ័ហ្ររដីយ៉៉ងមា រមវ។ គាត្ម់្បរមកហមើល លូរីុរ ហមលេវ័យ។ 
 - ហ្របរិនហបើអភបិាលចងដ់កខញុ ំហចញហោះ លូរីុរ ខញុ ំរោ័ហ្រគចិត្តនឹងហជៀរហៅម៉ខ ង។ 
 - ប៉ុម្នត...- េវូដយនិ៍យ៉យត្តិ្បត្តុ្ប។ 
 - ហទ!- ហាហ្គេគីដហ្រគេមឹ។ 
 ដាបំល័ដរ័មនិដកហ្រកម្រម្ភនកពណ៌ហខៀវភាថឺាា របរ់គាត្ ់ ហចញពីម្ភនកពណ៌ហ្របហផះគាោ នវញិ្ហដ ណរបរ់លូរីុរ ហមលេវ័យ
ហ ើយ។ 
 - ហទាះបីជាយ៉៉ងណាកហ៏ដាយ- ដាបំល័ដរ័ហាល ហដាយហរៀបចំាកយរមឋមីយួៗចារ់ៗ ហដើមបកំុីឲ្យពកួហគសាឋ បហ់ភាចាកយ
ណាមយួ - ហលាកគរួដឹងថា ខញុ ំនឹងចាកហចញពីសាលាហនះហដាយរុទធចិត្ត លុះហ្រតាម្ត្កាលណា ហៅទីហនះគាោ ននរណាម៉ន កហ់សាោ ះហ្រត្ង់
នឹងខញុ ំហទៀត្ម្ត្ប៉ុហណាា ះ។ ហលាកកគ៏រួដឹងម្ដរថា ជំនយួនឹងម្ត្ងម្ត្ផឋល់ឲ្យជានិចចហៅសាលាេុកវ៉៉ត្ បានដល់អនកម្ដលដហង្វា យរកវ៉។ 
 ហពលមយួម្ភាត្ហោះ ហេររឹីងម្ត្ហ្របាកដកនុងចិត្តហេើយថា ម្ភនករបរ់ដាបំល័ដរ័បានហ្រកហ កមយួឆ្នវ ចរំ់ហៅមកកហនាៀត្
ជញ្ហជ ំង ម្ដលវ៉ និងរ ៉នុកំពុងម្ត្ពនួ។ 
 - ពិត្ជាម៉នមហោរហញ្ចត្ោហហ្រៅម្មន រូមររហរើរ- ហមលេវ័យនិយ៉យ ហ្រពមទាងំបហង្វអ នខាួនចុះ។ - ពកួហយើងទាងំអរ់គាន
នឹងចាមំនិហភាចហទដល់ ... អឺ ... មហធាបាយហ្រគបហ់្រគងពិហររម៉នម្ត្មយួរបរ់ហលាក ហេើយរងឃមឹថាអនកជំនរួរបូហលាកនឹងម៉ន
រមត្ថភាពអាចទបស់ាែ ត្.់..អា.៎..ការរម៉ា បរ់ង្វគ ល1ហនះ។ 

                                                            
1 ត្រងន់េះ លូស៊សី នេលហ្វ័យ ចងន់្វើត្ាបា់េសំនេងរបសហ់ាហ្គហ្រីដ។ 
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 គាត្ហ់ដើរហៅហបើកទាវ រផទះ ហេើយលំឱនកាយរងច់ាឲំ្យដាបំល័ដរ័ហចញ។ េវូដយ ៍មដហៅមនិហរងៀមជាមយួនឹងមកួរបរ់គាត្ ់រងច់ាំ
ឲ្យហាហ្គេគីដហៅមុនគាត្ ់ប៉ុម្នតហាហ្គេគីដហៅឈរហ្រទឹង ដកដហងាើមម្វងៗ ហេើយនិយ៉យយ៉៉ងហ្របុងហ្របយត័្នថា៖ 
 - ហ្របរិនហបើម៉ននរណាចងរ់ក របរ់ អវីមាង៉ ពកួហគហ្រគានម់្ត្ហៅតាម ពីងាង ហៅ បានហេើយ។ ពកួវ៉នឹងោផំាូវអនកហោះ! ខញុ ំ
និយ៉យម្ត្ប៉ុណាឹ ងហទ។ 
 េវូដយរ៍មាកហ់មើលគាត្ទ់ាងំហ្ររឡាងំកាងំ។ 
 - បានហេើយ ខញុ ំហៅហេើយ- ហាហ្គេគីដហ្ររដី ហ្រពមទាងំយកអាវធំហធវើពីម្របករត្វកំពីងដូងមកាក។់ ប៉ុម្នតហពលម្ដលគាត្់
ហេៀបនឹងហដើរហចញហៅតាមេវូដយ ៍ហ្រសាបម់្ត្គាត្ប់ងអងដំ់ហណើ រមឋងហទៀត្ ហេើយរឋីខ្លា ងំៗ៖ 
 - ហេើយនរណាម៉ន កហ់្រតូ្វឲ្យចំណី អាចងែូម ផងហពលខញុ ំហៅបាត្។់ 
 ទាវ របិទឮរូរហ្រគាងំ ហេើយរ ៉នុកទ៏ាញអាវខាកបំបាងំកាយហចញ។ 
 - ឥ ូវពកួហយើងអារននធំហេើយ- វ៉និយ៉យទាងំរអកសាអ ។ - គាោ នដាបំល័ដរ័ហទៀត្ហទ។ ពកួហគហ្របម្េលជាបិទសាលាហទៀត្
ផងោយបហ់នះ។ ចារ់ជាម៉នការវ៉យហ្របហារមយួមថ្ងមឋងហេើយ ហពលអត្គ់ាត្ហ់ៅ។ 
 អាចងែូមចាបហ់ផឋើមម្ហ្ររកលូ ហ្រពមទាងំហខវះខ្លវ ចហលើទាវ របិទជិត្ហោះ។ 
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វគ្គ XV 

 

អារ៉ាហ្កក 

រដូវក្ដឋ  កំពុងតែខិែជិែចូលសនសមឹៗក្ៅជំុវញិរាសាទទាងំមូល។ ផ្ផៃក្មឃ កដូ៏ចជាបឹងបនួានាតរបពណ៌ក្ខៀវរែួយខចី ចំតនកឯក្ដើម
ផ្កា ធំៗប៉ុនផ្សៃក្ដឋ បរកីយ៉៉ងរែសំុរែសាយក្ៅកៅុងផៃះកញ្ចកទ់ាងំឡាយ។ ប៉ុតនែក្ោយាែមុ់ខ ហាហ្គ្រីដ តលងក្ឃើញបក្ណឋើ រអាចងាូម
ក្ៅក្លើដី ក្ធវើឲ្យក្្រមីានអារមមណ៍ដូចជាខវះអ្វីម៉ង៉។ និយ៉យឲ្យអ្ស់ក្ៅ សូមំតីែក្ៅកៅុងរាសាទកម៏និជាលអជាងគ្នៅ ប៉ុនាម នតដរ 
ក្ោយក្្ែុថាក្រឿងរ៉៉វដនត់ែយ៉៉បយុ់នឺក្ៅៗជាលំោប។់ 
 ក្្រ ី និងរ ៉នុសាកក្ៅសួរសុខទុកខ្ម៉ឺាយអូ្នី ប៉ុតនែក្គហាម អ្ៅកមកសួរសុខទុកខអ្ៅកជមង ឺ មនិក្អាយចូលគិលានោឌ នក្ទៀែ
ក្ទ។ 
 - ពកួក្យើងមនិរបថុយក្ទៀែក្ទ- អ្ៅករសីផុមហ្គ្វីរាបព់កួក្គយ៉៉ងោចម៉់ាែត់ាមចក្នាល ះទាវ រគិលានោឌ ន។ - ក្ទ ខញុ ំសំុក្ទាស 
អ្ៅកវាយរបហារក្នាះអាចរែលបម់កចាែដ់រមនុសសទាងំក្នះានរគបក់្ពល... 
 ក្ពលអ្ែោ់បំល័ដរ័ក្ៅ ក្សចកឋីភយ័ខ្លល ចានរ៉លោលក្លើសពីមុនក្ៅក្ទៀែ ក្ធវើឲ្យរពះអាទិែយតដលកំក្ៅជញ្ជា ំងរាសាទ
ហាកដូ់ចជាឈបក់្ទើរក្ៅរែឹមបងអួច តលងយ៉រតាក្ៅណាក្ទៀែក្្ើយ។ សឹងតែគ្នម នទឹកមុខណាមយួក្ៅកៅុងសាលា តដលមនិ
បង្ហា ញភាពរពួយារមភ និងភាពតានែឹងក្នាះក្ ើយ ក្្ើយសំក្ណើ ចណាតដលលានឮ់កងរពំងក្ពញផលូវរក្បៀងតបរជាសាឋ បក់្ៅគរួឲ្យរពឺ
សំបុរ ខុសពីធមមតា ក្្ើយរែូវបញ្ឈបវ់ញិភាល ម។ 
 ក្្រកី្ចះតែទក្នៃញពាកយតផឋផ្កឋ ចុំងក្រដយរបស់ ោបំល័ដរ័ ជាបរ់្ូែ។ - ខញុ ំនឹងចាកក្ចញពីសាលាក្នះក្ោយសុទោចិែែ លុះ
រតាតែដលណា ក្ៅទីក្នះគ្នម ននរណាមាៅ កក់្សាម ះរែងនឹ់ងខញុ ំក្ទៀែតែប៉ុក្ណាោ ះ... ជនំយួនឹងតែងតែផឋល់ឲ្យជានិចចក្ៅសាលា្ុកវ៉ាែ 
ានដល់អ្ៅកតដលដក្ង្ហា យរកវា។- ប៉ុតនែក្ែើសមឋទីាងំក្នះមានរបក្យ៉ជនអ៍្វីក្ៅ? ក្ែើឲ្យពកួវារែូវក្ៅសំុជំនយួពីនរណាមាៅ កឲ់្យរាកដ
ក្ៅ ក្បើសិនជាអ្ៅករ៉ល់គ្នៅ សុទោតែរចបូករចបល់ និងភយ័ខ្លល ចដូចជាពកួវាតដរ្ៅឹង? 
 ែំរយុតដលហាហ្គ្រីដបនសល់ឲ្យអំ្ពីពីងពាងក្នាះគឺ្សួពីង្ហយយល់ក្ៅក្ទៀែ ... តែបញ្ជា ក្ៅរែងថ់ា គ្នម នក្ឃើញរសក្មាល
ពីងពាងមយួកាលក្ៅកៅុងរាសាទតដលរែូវក្ៅតាមក្សាះ។ ក្្ររីកសពវទីកតនលងតដលវាធ្លល បក់្ៅរចួអ្ស់ក្្ើយ តថមទាងំមានរ ៉នុ
ជយួ ផង (ជយួ ទាងំសាៃ កក់្សៃើរ)។ ជាដរពិែណាស់ ពកួក្គរែូវខកខ្លនដំក្ណើ រ ពីក្រពាះថា ពកួក្គមនិរែូវានអ្នុញ្ជដ ែឲ្យក្ដើរក្ៅណា
មកណាតែឯងក្ទ ក្ពាលគឺរែូវក្ធវើដំក្ណើ រកៅុងរាសាទជារកុមៗជាមយួនឹងសិសសហ្គ្រី្វីនដរ័ដផ្ទក្ទៀែ។ មែិែរមួថាៅ កព់កួក្គភាគក្រចើន
ហាកដូ់ចជាក្រែកអ្រក្ោយមានរគូនាពីំថាៅ កម់យួក្ៅថាៅ កម់យួ ប៉ុតនែក្្រយីល់ថាគរួឲ្យរខំ្លនណាស់។ 
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 ក្ទាះជាយ៉៉ងណាកឋី មានមនុសសមាៅ ក ់ហាកដូ់ចជាក្ពញចិែែនឹងក្ឃើញបរយិ៉ដសចលាចល ក្ពារក្ពញក្ោយដរសងសយ័
គ្នៅ ក្ៅវញិក្ៅមក ក្នះណាស់។ រោកូ ក្មល្វ័យកំពុងតែក្ដើរក្ពើងរទូងជំុវញិសាលាហាកដូ់ចជាវាក្ទើបនឹងរែូវក្គតែងតាងំជា អ្នុរកស
រកុមសិសសចំង អ្ញ្ច ឹង។ ក្្រមីនិានដឹងថា វាសបាយចិែែខ្លល ងំយ៉៉ងក្នះក្ោយសារតែក្រឿងអ្វីក្ទ រ្ូែទាល់តែដល់ផ្ថងមយួកៅុង
ក្ម៉ាងក្រៀនឱសថ របត្លជាពីរសាឋ ្៍ក្រដយោបំល័ដរ័ និងហាហ្គ្រីដចាកក្ចញ ក្ពលវាកំពុងអ្ងរុយក្រដយក្មល្វ័យ រសាបត់ែ
សាឋ បឮ់ក្មល្វ័យនិយ៉យអ្ែួអាងរាបក់្រកប និង្រូយល៍។ 
 - ខញុ ំគិែទុកតាងំពីយូរមកក្្ើយថាា៉របត្លជាអ្ៅកតដលអាចកំចាែោ់បំល័ដរ័ក្ចញាន- វានិយ៉យ ក្ោយគ្នម នខ្លល ចតរកង
បនាៃ បសំក្ ងរបស់វាបនែិចក្ទ។ - ខញុ ំរាបព់កួឯងក្ៅចុះ គ្នែគិ់ែថាតាោបំល័ដរ័្ៅឹងគឺជានាយកសាលាដអ៏្នបំ់ផុែក្្ើយរបចាំ
របវែែិសាហ្គសែ។ ឥ ូវ របត្លជាពកួក្យើងនឹងាននាយកសាលារែឹមរែូវមាៅ កក់្្ើយ។ គឺអ្ៅកណាតដលមនិចងឲ់្យបនៃបស់មាង ែរ់ែូវ
បិទក្ៅវញិ។ ម៉ាក្ាូណាហាា លកក៏្ៅមនិានយូរតដរ គ្នែរ់គ្ននត់ែជំនសួប៉ុក្ណាោ ះ... 
 ក្សៅពក្ដើរ្សួក្្រ ីក្ោយគ្នម ននិយ៉យអ្វីបនែិចក្ ើយអំ្ពីកតនលងអ្ងរុយ និងថាល ងទំក្នរតដល្ម៉ឺាយអូ្នីធ្លល បក់្របើ។ 
 - ក្លាករគូ- ក្មល្វ័យបនលឺក្ ើងខ្លល ងំៗ។ - ក្លាករគូ ក្មច៉កក៏្លាកមនិោកព់ាកយសំុក្ធវើនាយកសាលាតែមឋងក្ៅ? 
 - កំុនិយ៉យក្លងក្សើចអី្ ក្មល្វ័យ- ក្សៅពែប តែគ្នែម់និអាចលាកា់ងំសាៅ មញញឹមបនែិចរបស់គ្នែា់នក្នាះក្ទ។ - 
សាហ្គសាែ ចារយ ោបំល័ដរ័ រគ្ននត់ែរែូវអ្ភាិលពយរួក្មម ះប៉ុក្ណាោ ះ។ ខញុ ំថាមនិយូរប៉ុនាម នគ្នែជ់បួពកួក្យើងវញិក្្ើយ។ 
 - តមនក្អ្ា!- ក្មល្វ័យនិយ៉យ ក្ោយញញឹមចំអ្ក។ - ខញុ ំរពឹំងថា ា៉ខញុ ំចាស់ជាក្ាះក្នៅ ែឲ្យក្លាករគូជាមនិខ្លន របសិន
ក្បើក្លាករគូចងោ់កព់ាកយសំុែំតណងក្នះ។ ចាខំញុ ំរាបា៉់ថា ក្លាករគូគឺជារគូលអបំផុែក្ៅទីក្នះ... 
 ក្សៅពញញឹម រចួក្ដើររកតវលជំុវញិថាៅ ក ់ សំណាងលអគ្នែអ់្ែរ់បទះតភៅកចំ សីុមយសុ ្វីននីក្្រន តដលកំពុងតែក្ធវើជាកអួែោក់
ថាល ងរបស់វា។ 
 - ខញុ ំពិែជាភាញ កក់្ផអើលណាស់តដល ពកួមមកខវក ់អ្ស់ទាងំក្នះមនិទានក់្វចបក្ងវចក្ៅក្ ើយក្ទៀែ- ក្មល្វ័យក្ពាលបនែ។ 
- ហ៊ានភាៅ ល់រាហំាា ល ុនថាអ្ៅករងក្រគ្នះបនាៃ បច់ាស់ជាសាល បម់និខ្លន។ ស៊យតមនតដលក្ហ្គ្រនជឺរមនិសាល ប.់.. 
 សំណាងលអកណឋឹ ងក្រ៉ទក៍្ ើងចំក្ពលក្នាះ។ ក្ពលក្មល្វ័យនិយ៉យចបភ់ាល ម រ ៉នុ្កត់ភលែចុះពីក្លើក្ដអី្ តែក្ោយសារ
សិសសក្ផសងៗកំពុងតែរវល់របតមរបមូលដតាប និងក្សៀវក្ៅ គ្នម ននរណាមាៅ កច់ាបអ់ារមមណ៍ពីក្រឿងក្នះក្ទ។ 
 - ឲ្យខញុ ំចាែដ់រវាក្ៅ- រ ៉នុរគ្ឹម ខណៈក្ពលតដលក្្រ ី និងឌីនកំពុងតែក្រកៀកផ្ដវាជាប។់ - ខញុ ំមនិខវល់ក្ទ។ ខញុ ំមនិរែូវដរ
ចងាឹះក្ទ។ ខញុ ំនឹងសមាល បវ់ាក្ោយផ្កៃ ល់ផ្ដតែមឋង... 
 - ញាបផ់្ដញាបក់្ជើងក្ ើង! ខញុ ំរែូវនាពំកួឯងទាងំអ្ស់គ្នៅ ក្ៅថាៅ កភូ់ែគ្នមសាហ្គសែក្ទៀែ- ក្សៅពតរសករបដស។ ក្្ើយពកួក្គក៏
ក្ចញក្ៅទាងំទទឹងទិស ក្ោយមានក្្រ ីរ ៉នុ និងឌីនក្ៅពីក្រដយ។ រ ៉នុក្ៅតែព៉យ៉មយករចួខលួនក្ៅក្ ើយ។ ក្ពលតដលក្សៅពក្ឃើញ
ពកួក្គក្ចញក្រដរាសាទាែ ់ក្ទើបតលងរ ៉នុាន ក្្ើយពកួក្គកក៏្ធវើដំក្ណើ រដែចំ់ដរបតនលសំក្ៅក្ៅផៃះកញ្ចក។់ 
 ថាៅ កភូ់ែគ្នមសាហ្គសែដនត់ែមានសិសសែិចក្ៅៗ។ ឥ ូវាែសិ់សសអ្ស់ពីរនាកក់្ទៀែក្្ើយ ក្នាះគឺចាស់សៃីន និង
្ម៉ឺាយអូ្នី។ 
 សាហ្គសាែ ចារយសក្រា៉ែឲ្យពកួក្គក្រៀនដែក់្ដើម អាប៊សីុីនាន រសុីវ ុលិ្វីក។ ក្្រកី្ដើរក្ៅចាកត់មកសវិែៗមយួដឋ បផ់្ដចូលក្ៅ
កៅុងគំនរកុមបុស ក្្ើយរសាបត់ែមករបឈមមុខគ្នៅ ជាមយួនឹង ក្អ្ើនី ក្មកស៍មកី្លន។ ក្អ្ើនីដកដក្ងាើមតវងៗ ក្្ើយនិយ៉យយ៉៉ងសម
គរួថា៖ 
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 - ក្្រ ី ខញុ ំរគ្ននត់ែចងនិ់យ៉យថា ខញុ ំក្សាកសាឋ យណាស់តដលសងសយ័ក្លើឯង។ ខញុ ំដឹងថាឯងនឹងមនិតដលវាយរបហារ 
្ម៉ឺាយអូ្នី ក្ហ្គ្រនជឺរក្ទ ក្្ើយឲ្យខញុ ំសូមអ្ភយ័ក្ទាសចំក្ពាះពាកយសមឋទីាងំអំ្ាលម៉ានតដលខញុ ំាននិយ៉យកនលងមក។ ពកួក្យើង
ទាងំអ្ស់គ្នៅ សុទោតែជិះទូកតែមយួក្្ើយ អ្ញ្ច ឹង...អឺ្... 
 វា្ុចផ្ដធ្លែក់ក្ណឋ ៀនក្ចញមក ក្្ើយក្្រកីច៏ាបផ់្ដជាមយួវា។ 
 ក្អ្ើនី និងមែិែរបស់វាក្មម ះ ហាណា បបលួគ្នៅ មកក្ធវើដរក្លើក្ដើម រសុីវ ុលិ្វីក ដូចក្្រ ីនិងរ ៉នុតដរ។ 
 - អាមាៅ ក ់ រោកូ ក្មល្វ័យ សអីក្គក្នាះ- ក្អ្ើនីរសដីក្ពលកំពុងដចត់មកក្ឈើង្ហប ់ - វាហាកដូ់ចជាសបាយចិែែនឹងក្រឿងអ្ស់
ទាងំក្នះណាស់ មនិថាអ្ញ្ច ឹង? ឯងដឹងក្ទ ខញុ ំគិែថាវារបត្លជាទាយ៉ទសលុីែឺរនីក្្ើយ។ 
 - ឯងក្ធវើដូចជាក្ចះណាស់អ្ញ្ច ឹង- រ ៉នុរសដី។ វាហាកដូ់ចជាមនិអ្ែក់្អានឲ្យ ក្អ្ើនី ក្ោយសុទោចិែែដូច ក្្រ ីក្ទ។ 
 - ក្ែើឯងគិែថាជាក្មល្វ័យតដររកឺ្ទ ក្្រ?ី- ក្អ្ើនីសួរ។ 
 - ក្ទ- ក្្រកី្ឆលើយយ៉៉ងមុះមាែ ់ក្ធវើឲ្យក្អ្ើនី និងហាណាសមលកវ់ាមនិោកត់ភៅក។ 
 មយួវនិាទីក្រដយមក ក្្ររីសាបត់ែក្ពើបរបទះនឹងអ្វីម៉ង៉ តដលក្ធវើឲ្យវាោករ់ ៉នុមយួផ្ដ ក្ពលកំពុងតែដនក់ផ្ហ្គនែរសាប។់ 
 - អូ្យ! ក្ែើឯង... 
 ក្្រកំីពុងតែចងអុលក្ៅដីចមាង យរបត្លមយួតមែ៉ពីវា។ ពីងពាងធំៗជាក្រចើនកំពុងតែរែយ៉់៉ងក្លឿនក្លើដី។ 
 - អូ្! តមនក្្ើយ- រ ៉នុនិយ៉យ ក្ោយព៉យ៉មក្ធវើជារកីរ៉យ។ - ប៉ុតនែពកួក្យើងមនិអាចក្ៅតាមពកួវាានក្ទក្ពលក្នះ... 
 ក្អ្ើនី និងហាណាកំពុងតែក្ផៃៀងរែក្ចៀកសាឋ បក់្ោយចងដឹ់ង។ 
 ក្្រសីមលងឹក្មើលពីងពាងទាងំក្នាះរែក់្ចញក្ៅនង យ។ 
 - ក្មើលក្ៅពកួវាហាកដូ់ចជាសំក្ៅក្ៅផ្រពហាមឃាែក់្្ើយ... 
 និយ៉យដល់ផ្រពហាមឃាែ ់រ ៉នុដនត់ែមានទឹកមុខមនិសបាយចិែែតថមក្ទៀែ។ 
 ក្ពលចបក់្មក្រៀន សាហ្គសាែ ចារយក្សៅពដឹកនាពំកួសិសសក្ៅក្រៀនមុខវជិាា  ដរដរពាររបនងំនឹងមនែអាគមងងឹែ ជាបនែ។ ក្្រ ី
និងរ ៉នុក្ដើរយែឺៗពីក្រដយអ្ៅកឯក្ទៀែ ក្ដើមំកី្ឆលៀែឱដសនិយ៉យគ្នៅ កំុឲ្យក្គឮ។ 
 - ពកួក្យើងរែូវក្របើអាវខលកបំាងំដយក្ទៀែក្្ើយ- ក្្ររីាបរ់ ៉នុ។ - ពកួក្យើងអាចយកអាចងាូមក្ៅជាមយួ។ វាធ្លល បចូ់លផ្រព
ជាមយួហាហ្គ្រីដតដរ វារបត្លជាអាចជយួ ាន។ 
 - រែូវក្្ើយ- រ ៉នុយល់រសប តែវាកំពុងតែបងវិលចងាឹះរបស់វាទាងំភយ័ខ្លល ច។ - អឺ្...ក្ែើមាន...ក្ែើមានមនុសសចចកក្ៅកៅុងផ្រព
តដររកឺ្ទ?- វាសួរបតនែម ក្ពលតដលពកួក្គអ្ងរុយចុះតាមកតនលងអ្ងរុយធមមតារបស់ពកួក្គក្ៅខ្លងក្រដយថាៅ ករ់បស់ កហ់ាែ។ 
 ក្ោយព៉យ៉មបក្ងវៀងមនិក្ឆលើយសំនរួក្នាះ ក្្រតីបរមកនិយ៉យលួងក្លាមថា៖ 
 - កម៏ានរបស់លអៗ ជាក្រចើនក្ៅទីក្នាះតដរ។ ពកួ នរអ្សសែរ មនិអី្ក្នាះក្ទ ក្្ើយក្ៅមានក្សះតសៅងជាក្រចើនក្ទៀែ។ 
 រ ៉នុមនិតដលក្ៅផ្រពហាមឃាែពី់មុនមកក្ទ។ ក្្រធី្លល បចូ់លទីក្នាះតែមឋងគែ ់ករ៏៉ងចាលតលងចងចូ់លក្ទៀែក្្ើយ។  
  កហ់ាែក្ដើរយ៉៉ងសាវ ហាបចូ់លមកកៅុងថាៅ ក ់ក្្ើយសិសសទាងំអ្ស់សមលងឹក្មើលមកគ្នែម់និោកត់ភៅក។ រគូក្ផសងៗក្ទៀែក្ៅ
សាលាសុទោតែមានទឹកមុខរសពាបរ់សក្ពានជាងធមមតា ប៉ុតនែ កហ់ាែហាកដូ់ចជាគ្នម នាែប់ងច់រែិក្កលៀវដល របស់គ្នែប់នែិចក្ទ។ 
 - រសួរ៉យក្ ើង- គ្នែត់រសក រពមទាងំញញឹមពរពាយោកព់កួក្គទាងំអ្ស់គ្នៅ  - ក្មច៉កក៏្ធវើមុខអ្ញ្ច ឹង? 
 សិសសទាងំឡាយផ្កល ស់បឋូរទឹកមុខម៉កួ្៉៉ក្ៅវញិក្ៅមក ប៉ុតនែគ្នម ននរណាមាៅ កក់្ឆលើយែបក្ទ។ 
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 - ក្ែើពកួឯងមនិានដឹងក្ទរ-ឺ  កហ់ាែនិយ៉យមយួៗ ហាកដូ់ចជាពកួក្គទាងំអ្ស់គ្នៅ សាឋ បម់និទាន ់ - ថាក្រគ្នះថាៅ កា់ន
កនលងផុែក្ៅក្្ើយ! ឧរកិដឌជនរែូវក្គចាបា់នយកក្ៅាែក់្្ើយ។ 
 - ថានរណាក្គ?- ឌីន ថូម៉ាសរសដីខ្លល ងំៗ។ 
 - អ្ៅកកក្មាល ះ! រដឌមហ្គនែីរកសួងក្វទមនែចាស់ជាមនិចាបហ់ាហ្គ្រីដក្ទរបសិនក្បើ គ្នែម់និរាកដមយួរយភាគរយថាហាហ្គ្រីដ
មានក្ទាសក្នាះ-  កហ់ាយបរយិ៉យរាប ់ក្ោយក្ធវើសំក្ ងដូចពនយល់រាបកូ់នសិសសថាមយួបូកមយួក្សមើពីរដូក្ចាៅ ះតដរ។ 
 - អូ្! នរណាកគ៏្នែច់ាបត់ដរ - រ ៉នុរបតកកឮជាងឌីនក្ៅក្ទៀែ។ 
 - មនិចងអ់្ែួក្ទ ប៉ុតនែខញុ ំឯក្ណះក្ទើបជាអ្ៅកដឹងក្រឿងរ៉៉វចាស់ពីដរឃុខំលួនហាហ្គ្រីដជាងឯង ក្លាកវសីលី-  កហ់ាែែបវញិ
ហាកក់្មាទនៈនឹងខលួនឯង។ 
 រ ៉នុ ចាបក់្ផឋើមនិយ៉យថា វាមនិគិែអ្ញ្ច ឹងក្ទ តែតបរជារែូវឈបព់ាកក់ណាឋ លទី ក្ពលក្្រធី្លកវ់ាមយួក្ជើងក្រដមែុ។ 
 - កំុក្ភលចថាពកួក្យើងមនិានក្ៅទីក្នាះក្ទ!- ក្្ររីអ្៊ូែិចៗ។ 
 ប៉ុតនែក្មាទនភាពដគ៏រួឲ្យក្ខៃើមរបស់គ្នែ ់ ក្ចះតែអ្ងរុយក្លើចក្ងអរក្លើកខលួនឯង ថាគ្នែដឹ់ងយូរមកក្្ើយថា ហាហ្គ្រីដមនិសូវ
រសួល ក្្ើយក្ៅមានទំនុកចិែែរបស់គ្នែថ់ាក្រឿងក្្ែុទាងំឡាយឥ ូវចបស់ពវរគបក់្្ើយ ពិែជាក្ធវើឲ្យក្្រមី៉កួ្៉៉ខ្លល ងំណាស់ ចងត់ែ
គបក់្សៀវក្ៅ ដរក្ធវើដកំ្ណើ រជាមយួតរបែ ឲ្យចំកណាឋ លមុខលងីក្លងើរបស់ កហ់ាែក្នាះក្ទ។ ផៃុយក្ៅវញិ វាតបរជាក្លើកទឹកចិែែខលួនឯង
វញិក្ោយសរក្សរសារឲ្យរ ៉នុក្មើល៖ “ចាបក់្ផឋើមក្ធវើដរយបក់្នះ”។ 
 រ ៉នុក្មើលសារក្នាះក្្ើយ ក្លបទឹកមាែក់អឺក ក្្ើយក្មៀងក្មើលក្ៅកតនលងអ្ងរុយក្ៅខ្លងខលួនវា តដល្ម៉ឺាយអូ្នីធ្លល បត់ែ
អ្ងរុយ។ ក្ពលនឹកក្ឃើញដល់្ម៉ឺាយអូ្នី ហាកដូ់ចជាពរងឹងដរតាងំចិែែរបស់វាក្ ើងវញិ ក្្ើយវាកង៏កក់ាល។ 

* 
ប៉ុនាម នផ្ថងក្នះសាលរមួហ្គ្រី្វីនដរ័តែងតែមានមនុសសក្ពញៗរ្ូែ ពីក្រពាះថាចាបពី់ក្ម៉ាងរាមំយួក្ៅ សិសសហ្គ្រី្វីនដរ័ទាងំឡាយ
គ្នម នកតនលងណារែូវក្ៅក្ទៀែក្ទ។ ពកួក្គកម៏ានក្រឿងជាក្រចើនរែូវពិភាកាគ្នៅ តដរ ដូក្ចៅះសាលរមួទំរ៉តំែទំក្នរមនុសសគឺ្សួក្ពលពាក់
កណាឋ លអ្រធ្លរែក្ៅក្្ើយ។ 
 ក្្រកី្ៅយកអាវខលកបំាងំដយរបស់វាក្ចញពីវ៉ាលិសភាល មក្រដយពីទទលួទានអាហារក្ពលលាង ចក្្ើយ រចួមកចំនាយ
ក្ពលក្ពញមយួលាង ចអ្ងរុយក្លើអាវក្នាះ រងច់ាឲំ្យបនៃបអ់្ស់មនុសសសិន។ ក្ហ្គ្វដ និងចច របកែួជាមយួក្្រ ី និងរ ៉នុ ក្លងតលំង 
ផ្កៃ ែបំ់ផៃុះ ក្្ើយជីននីអ្ងរុយក្មើលពកួក្គក្លើក្ដអី្ តដល្ម៉ឺាយអូ្នីធ្លល បអ់្ងរុយសពវដង។ ក្្រ ី និងរ ៉នុក្ចះតែក្ធវើជាចាញ់ ក្ដើមំឲី្យ
ក្លងនបច់ប ់ប៉ុតនែក្ទាះជាក្ធវើយ៉៉ងក្នះកក៏្ោយ ទំរ៉តំែក្ហ្គ្វដ ចច និងជីននីចូលក្ៅក្ដក គឺ្សួពាកក់ណាឋ លអ្រធ្លរែក្ៅក្្ើយ។ 
 ក្្រ ី និងរ ៉នុរងច់ាឲំ្យទាវ រសយនោឌ នបិទអ្ស់ រចួានក្ៅយកអាវខលក មករគបពីក្លើខលួនពកួក្គ ក្្ើយក្ ើងតាមចក្នាល ះ
របក្ហាងរបូភាព។ 
 ដល់ក្ពលក្ធវើដំក្ណើ រលំាកលំបិនតាមរាសាទក្ទៀែក្្ើយ ក្ពាលគឺរែូវក្ដើរក្គចពីរគូយ៉មលាែទាងំឡាយ។ ទីបញ្ចប ់
ពកួក្គានមកដល់ ទាវ រចូលសាល រចួចាកក់្សាទាវ រមុខក្ធវើពីក្ដើមតសន ក្ោយព៉យ៉មមនិឲ្យឮសូរសំក្ ងក្រកែរកែ ក្្ើយក្ចញក្ៅ
ខ្លងក្រដក្រដមពនលឺរពះចនៃ។ 
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 - ជាដរពិែណាស់- រ ៉នុរសាបត់ែបនលឺក្ ើងភាល ម ក្ពលតដលពកួក្គកំពុងក្ាះជំហានតវងៗដែវ់ាលក្មម ពណ៌ក្មម ។ - 
របត្លជាពកួក្យើងចូលក្ៅកៅុងផ្រពក្នាះ ក្្ើយក្ឃើញថាគ្នម នអ្វីរែូវក្ៅតាមក្ទ។ ពីងពាងទាងំក្នាះកម៏និរបត្លជាក្ៅកៅុងផ្រពក្នាះ
តដរ។ ខញុ ំដឹងក្្ើយថា ក្បើក្មើលក្ៅ ពកួវាហាកដូ់ចជាក្ធវើដំក្ណើ រសំក្ៅក្ៅទីក្នាះតមន ប៉ុតនែ... 
 សំក្ ងរបស់វាក្ខាយក្ៅៗរ្ូែដល់តលងឮ ក្ោយហាកដូ់ចជាមានសងឃមឹជាងមុន។ 
 ពកួក្គក្ដើរក្ៅដល់ផៃះរបស់ហាហ្គ្រីដ តដលហាកដូ់ចជាឯក្ដកំសែ ់មានតែបងអួចទក្ទសាអ ែ។ ក្ៅក្ពលតដលក្្ររីញុទាវ រក្បើក
ក្ ើង អាចងាូមអ្រកខិបកខុបក្ពលានក្ឃើញពកួក្គ។ ក្ោយរពួយារមភខ្លល ចវារពុសខ្លល ងំៗក្ធវើឲ្យភាញ កអ់្ៅករគបគ់្នៅ កៅុងរាសាទ ពកួក្គ
ករ៏បញាបក់្ៅយកនំសាររដមរងូ តដលោកក់ៅុងកំប៉ុងក្លើក្ធៅើចហ្គង្ហា នកំក្ៅឲ្យវាសីុភាល ម ក្ោយក្្ែុថានំក្នាះក្ធវើឲ្យក្ធមញរបស់វាសអិែ
ជាបគ់្នៅ ។ 
 ក្្រទុីកអាវខលកបំាងំដយក្ៅក្លើែុរបស់ហាហ្គ្រីដ។ មនិចាាំចរ់ែូវដរវាក្ទក្ៅកៅុងផ្រពងងឹែសូនយសុងក្នាះ។ 
 - ឲ្យនបក់្ ើង អាចងាូម ពកួក្យើងក្ៅក្ដើរក្លង- ក្្រនិីយ៉យ រពមទាងំអ្តងអលក្ជើងរបស់វា ក្្ើយអាចងាូមក្លាែ្កក់្ចញ
ពីផៃះយ៉៉ងរកីរ៉យក្ៅពីក្រដយពកួក្គ រចួក្ាលក្ៅជាយផ្រព រពមទាងំក្លើកក្ជើងវាោកត់ផអកនឹងក្ដើមសីុដមរ័ដធំ៏មយួ។ 
 ក្្រយីកចងាឹះក្វទមនែវាក្ចញមក ក្្ើយនិយ៉យែិចៗថា៖ 
 - លូមុស! 
 មានបនលឺែូចមយួក្លចក្ ើងក្ៅចុងចងាឹះក្នាះ លមមនឹងឲ្យពកួក្គក្មើលផលូវក្ឃើញ ក្ដើមំរីកពីងពាង។ 
 - គំនិែលអតមន- រ ៉នុសរក្សើរ។ - ខញុ ំកច៏ងបំ់ភលមឺយួតដរ ប៉ុតនែដូចឯងដឹងរសាបក់្្ើយ...ែិចក្លាតែវាផៃុះ រកឺអី៏្ក្ៅ... 
 ក្្រកី្គ្នះសាម រ ៉នុ រចួចងអុលក្ៅវាលក្មម ។ ពីងពាងពីរកំពុងតែវារយ៉៉ងរ្័សផ្ដរ្័សក្ជើងក្ចញពីពនលឺចងាឹះ ចូលក្ៅពនួកៅុង
មលបក់្ឈើ។ 
 - យល់រពម- រ ៉នុដកដក្ងាើមធំ ហាកដូ់ចជារបុងក្របៀបខលួនបំក្ពញក្បសកកមមសាល បរ់ស់មយួ។ - ខញុ ំក្រែៀមរចួក្្ើយ។ ក្តាះក្ៅ។ 
 ដូក្ចៅះ ពកួក្គកចូ៏លក្ៅកៅុងផ្រពហាមឃាែ ់ ក្ោយមានអាចងាូមរែរ់ែាញ់ក្ជើងជំុវញិពកួក្គ ្ែិក្មើលតាមឫស និងសលឹក
ក្ឈើនានា។ ពកួក្គក្ដើរតាមោនពីងពាងមយួតខសក្នាះជាប ់ ក្ោយានពនលឺពីចងាឹះក្្រ។ី ពកួក្គក្ដើរអ្ស់របត្លជាផ្មភនាទី ក្ោយ
គ្នម ននិយ៉យសឋីមយួម៉ាែ ់ ក្រពាះកំពុងតែរវល់រែងរតាបស់ាឋ ប ់ខ្លល ចតរកងឮសំក្ ងអ្វីក្ផសងក្រដពីតមកក្ឈើាក ់ និងសំក្ ងខយល់បក់
សលឹកក្ឈើ។ បនាៃ បម់ក ក្ៅក្ពលតដលផ្រពដនត់ែរដស់ក្ៅៗ រ្ូែដល់ក្មើលតលងក្ឃើញផ្កា យក្ៅក្លើកាល សល់តែពនលឺចងាឹះក្្រ ី
បំភលកឺ្ៅកៅុងផ្សំអ្នោដរក្នាះ ពកួក្គរសាបត់ែក្ឃើញ ពីងពាងមគរក្ទៃសក ៍របស់ពកួក្គវារក្ចញពីផលូវលំ។ 
 ក្្របីងអងដំ់ក្ណើ រ ក្ោយព៉យ៉មតាមក្មើលថាក្ែើពីងពាងទាងំក្នាះក្ៅណា ប៉ុតនែអ្វីៗរគបយ៉់៉ងតដលក្ៅក្រដពីរងវងព់នលឺ
របស់វាសុទោតែងងឹែសលុបក្មើលអ្វីមនិយល់ក្ ើយ។ វាមនិតដលធ្លល បចូ់លផ្រពក្រៅយ៉៉ងក្នះក្ទ។ វាក្ៅចាយ៉ំ៉ងចាស់ថា ហាហ្គ្រីដាន
ទូនាម នវាកំុឲ្យចាកក្ចញពីផលូវលំកៅុងផ្រពឲ្យក្សាះ ដលពីវាមកទីក្នះក្លើកមុន។ ប៉ុតនែឥ ូវហាហ្គ្រីដក្ៅចមាង យរ៉បរ់យគី ូតមែ៉ឯក្ណាះ
ពីទីក្នះ ក្្ើយឥ ូវរបត្លជាកំពុងអ្ងរុយសំកុកកៅុងគុកក្ៅអាសដានក្ទៀែផងកម៏និដឹង ម៉ង៉ក្ទៀែគ្នែក់រ៏ាបត់ដរថារែូវក្ៅ
តាមពីងពាង។ 
 អ្វីម៉ង៉ក្សើមៗបះ៉ផ្ដក្្រ ី ក្ធវើឲ្យវាក្លាែក្ផ្កល ែក្ៅក្រដយវញិ ជានរ់ែូវក្ជើងរបស់រ ៉នុ ប៉ុតនែតាមពិែរគ្ននត់ែជារចមុះរបស់អា
ចងាូមក្សាះ។ 
 - ក្ែើឯងគិែយ៉៉ងក្មច៉?- ក្្រនិីយ៉យក្ៅរ ៉នុ។ វាក្មើលក្ឃើញតែតភៅករ ៉នុប៉ុក្ណាោ ះ តដលចាងំនឹងពនលឺចងាឹះរបស់វា។  



អារ៉ាហ្កក 

192 

 - ពកួក្យើងែសូ៊រ្ូែានរែឹមក្នះក្្ើយ- រ ៉នុរសដី។ 
 អ្ញ្ច ឹងពកួក្គកក៏្ៅតាមរសក្មាលរបិចៗរបស់ពីងពាងចូលក្ៅកៅុងផ្រព។ ឥ ូវ ពកួក្គក្ដើរមនិានរ្័សក្ទ ក្ោយសារតែ
មានឫសក្ឈើ និងដងរែក់្ឈើរ៉ងំផលូវពកួក្គ តដលសឹងតែក្មើលមនិក្ឃើញក្ោយសារតែងងឹែក្ពក។ ក្្រអីាចទទលួអារមមណ៍ដឹងពី
ដក្ងាើមក្ដឋ ៗរបស់អាចងាូមភាយមកក្លើផ្ដវា។ ពកួក្គរែូវឈបជ់ាក្រចើនដង ក្ដើមំឲី្យក្្រអី្ងាុញចុះ ក្្ើយរកក្មើលពីងពាងក្ោយក្របើ
ពនលឺចងាឹះ។ 
 ពកួក្គក្ដើរអ្ស់យ៉៉ងក្ហាចណាស់កជ៏ាងកនលះក្ម៉ាងតដរ រឯី អាវរ ៉បូ របស់ពកួក្គរែូវទាកោ់ចរ់ត្កនឹងតមកក្ឈើទាបៗ និង
បនាល ។ មយួសនៃុះក្រដយមក ពកួក្គកែស់មារ ល់ក្ឃើញថា ដីហាកដូ់ចជាក្ទរចុះក្ៅក្រដម ប៉ុតនែផ្រពក្ៅតែរដស់ដូចមុនដតដល។ 
 បនាៃ បម់ក រសាបត់ែអាចងាូមរពុសយ៉៉ងខ្លល ងំ ឮសូរកងរពំងក្ពញផ្រព ក្ធវើឲ្យ ក្្រ ីនិងរ ៉នុរពឺសមំរុខ្លញ ក។ 
 - អី្ក្គ?- រ ៉នុបនលឺក្ ើងខ្លល ងំៗ រពមទាងំសំ ងឹក្មើលជំុវញិកៅុងផ្សំអ្នោដរ ក្្ើយចាបត់កងផ្ដក្្រយ៉ី៉ងតណន។ 
 - មានអ្វីម៉ង៉កំពុងតែមានចលនាក្ៅទីក្នាះ- ក្្រខីសបឹរាប។់ - ចាសំាឋ ប.់..សាឋ បក់្មើលក្ៅដូចជាអ្វីម៉ង៉ធំណាស់។ 
 ពកួក្គក្ផៃៀងសាឋ ប។់ ក្ៅចមាង យតែប៉ុនាម នតមែ៉ខ្លងសាឋ ំផ្ដពកួក្គ អ្វីម៉ង៉ធំក្នាះកំពុងតែក្ធវើដំក្ណើ រសរមុកដែផ់្រព ក្ធវើឲ្យាក់
តមកក្ឈើក្រាកៗ។ 
 - អូ្! ក្ទ- រ ៉នុនិយ៉យ។ - អូ្! ក្ទ! អូ្! ក្ទ! អូ្... 
 - បិទមាែក់្ៅ- ក្្ររីសដីយ៉៉ងរ្័សរ្នួ។ - របយែ័ៅវាសាឋ បឮ់។ 
 - សាឋ បឮ់ខញុ ំ?- រ ៉នុក្ពាលក្ោយសំក្ ងយ៉៉ងខៃស់ខុសពីធមមតា។ - វាសាឋ បឮ់អាចងាូមមុនាែក់្ៅក្្ើយ! 
 ភាពងងឹែក្នាះហាកដូ់ចជាកំពុងតែគ្នបសងាែខ់លួនរាណពកួក្គទាងំមូល ខណៈក្ពលតដលពកួក្គកំពុងតែឈររងច់ាទំាងំ
ែកស់លុែ។ មានលានសូ់រសនោឹកដច៏តមលកមយួ ក្្ើយករ៏សាបត់ែសាង ែក់្ៅវញិ។ 
 - ក្ែើឯងគិែថាវាកំពុងតែក្ធវើអ្វី?- ក្្រសួីរ។ 
 - របត្លជាកំពុងក្រែៀមខលួនចាំ្ កស់ហ្គងរបក់្្ើយ- រ ៉នុក្ឆលើយ។ 
 ពកួក្គឈរចាកំ្ៅទីក្នាះ ទាងំញ័រខលួនចំរបប ់សឹងតែមនិហ៊ានកំក្រ ើកក្សាះ។ 
 - ក្ែើឯងគិែថាវាក្ៅាែក់្្ើយរកឺ្ៅ?- ក្្រខីសបឹ។ 
 - អ្ែដឹ់ងក្ទ... 
 បនាៃ បម់ក ក្ៅខ្លងសាឋ ំផ្ដពកួក្គ រសាបត់ែមានពនលឺភលចិឺញ្ជច ចមយួចាងំមកយ៉៉ងខ្លល ងំ ក្ធវើឲ្យពកួក្គរែូវរគវាសផ្ដាងំតភៅក។  
អាចងាូមរពុស ក្្ើយព៉យ៉មរែយ់ករចួខលួន ប៉ុតនែតបរជារែូវជាបក់ៅុងគុមៃបនាល  ក្្ើយករ៏ពុសដនត់ែខ្លល ងំក្ ើង។ 
 - ក្្រ!ី- រ ៉នុតរសក សំក្ ងរបស់វាហាកដូ់ចជាធូររសាលក្ ើងវញិ។ - ក្្រ ីវាជាឡានរបស់ពកួក្យើង! 
 - ថាក្មច៉? 
 - មកក្មើលតន!៎ 
 ក្្រកី្ដើររសក្វរសវាតាមពីរកុមរ ៉នុសំក្ៅក្ៅរបភពពនលឺក្នាះ ជនួជំពបក់្ជើងរកក្ោលក្ៅមុខមឋងៗ ក្្ើយមយួសនៃុះក្រដយមក 
ពកួក្គានមកដល់កតនលងផ្រពរក្ាះមយួ។ 
 ឡានរបស់ក្លាក វសីលី កំពុងតែឈរ ក្ោយគ្នម នមនុសសជិះខ្លងកៅុង ក្ៅកៅុងកណាឋ លរងវងព់ទ័ោក្ោយក្ដើមក្ឈើធំៗ ក្រដម
ដំបូលតមកក្ឈើយ៉៉ងរដស់រកួន រឯីអំ្ពូលមុខរបស់ឡានក្នាះបក្ញ្ចញពនលឺតចងចាងំ។ ខណៈក្ពលតដលរ ៉នុក្ដើរសំក្ៅក្ៅរកឡាន
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ក្នាះទាងំរច្មាែធ់លុង ឡានក្នាះករ៏កិំលយែឺៗសំក្ៅមករកវាតដរ គឺដូចគ្នៅ ក្បះបិទនឹងតឆាធំពណ៌ក្ខៀវមយួកាលរែម់កទទលួមាច ស់
វា។ 
 - វាក្ៅទីក្នះរ្ូែ្ៅឹង!- រ ៉នុឧទានក្ ើងយ៉៉ងក្រែកអ្រ រពមទាងំក្ដើរជំុវញិឡាន។ - ក្មើលវាចុះ។ ក្ៅកៅុងផ្រពយូរក្ធវើឲ្យវា
រក្ញ៉រផ្ញ៉អ្ស់ក្្ើយ... 
 ក្ៅខ្លងៗឡានរែូវោចឆ់ាូែ និងរបឡាករ់ប ូកសុទោតែភក។់ មនិាចសួ់រកដឹ៏ងថា ឡានក្នាះក្បើកក្ៅវញិក្ៅមកជំុវញិផ្រព
ក្នះក្ោយខលួនឯងតដរ។ អាចងាូមហាកម់និចូលចិែែឡានក្នាះក្សាះ។ វាក្ចះតែក្ៅតកំរក្្រជីាបរ់្ូែ ក្្ើយញ័រមនិឈប។់ ក្រដយ
មក ដក្ងាើមរបស់វាចាបក់្ផឋើមថយចុះមកធមមតាវញិ។ ក្្រញីាែច់ងាឹះរបស់វាចូលក្ៅកៅុងអាវរ ៉បូវាវញិ។ 
 - ខំតែភយ័ សាម នតែមានអ្វីចងវ់ាយរបហារក្យើង!- រ ៉នុរសដី ក្ោយតផអកខលួនក្ៅក្លើឡានក្នាះ រពមទាងំអ្តងអលវាថៅមៗ។ - ខញុ ំ
ក្ចះតែឆងល់មនិដឹងជាវាាែក់្ៅណ៎ា! 
 ក្្រកី្មៀងក្មើលជំុវញិក្ៅក្លើដី តរកងក្ឃើញមានោនពីងពាង ប៉ុតនែពកួវារែក់្ចញអ្ស់ក្្ើយក្ោយសារតែពនលឺក្ភលើងឡាន។ 
 - ពកួក្យើងាែោ់នក្្ើយ- វានិយ៉យ។ - នបក់្ ើង! ក្តាះក្ៅរកពកួវាក្ទៀែ។ 
 រ ៉នុមនិនិយ៉យអ្វីក្ទ។ វាមនិកក្រមើកខលួនក្ ើយ។ តភៅករបស់វាកំពុងសមលងឹជាបក់្ៅក្លើចំនុចមយួរបមាណបីតមែ៉ពីដី គឺក្ៅចំពី
ក្រដយខៅងក្្រ។ី មុខរបស់វាក្ពារក្ពញក្ៅក្ោយភាពែកស់លុែ។ 
 ក្្រគី្នម នទាងំក្ពលតបរខលួនក្ ើយ។ មានសំក្ ងរកិកៗដខ៏្លល ងំមយួានបនលឺក្ ើង ក្្ើយកសណិក្នាះ វាមានអារមមណ៍ថា មាន
អ្វីម៉ង៉តវងសុទោតែក្រ៉មចាបវ់ារែងច់ក្ងាះ ក្្ើយក្លើកវាផុែពីក្លើដី ក្ធវើឲ្យវារែូវពយរួក្ជើងក្ ើងក្លើ កាលចុះក្រដម។ ក្ពលកំពុងរបតាយ
របែបផ់ង ភយ័សលុែផង វារសាបត់ែឮសំក្ ងរកិកៗតថមក្ទៀែ ក្្ើយក្ឃើញក្ជើងរបស់រ ៉នុក្ ើងផុែពីដីតដរ ក្រដយមកឮអាចងាូម
តរសកថងូរ ក្្ើយលូ...មយួតភលែក្រដយមក វាករ៏ែូវានចាបអូ់្សចូលក្ៅកៅុងផ្រពងងឹែ។ 
 កាលក្ៅសំយុងចុះក្រដមក្ៅក្ ើយ ក្្រកី្ឃើញថា អ្វីតដលចាបវ់ាក្នាះ កំពុងតែក្ដើរក្ោយក្ជើងសុទោតែក្រ៉មតវងៗរាមំយួ 
ក្ជើងពីរខ្លងមុខកំពុងតែដឋ បវ់ាយ៉៉ងតណននឹងែក្ងាៀបពណ៌ក្មម ភលរឺក្លាងមយួគូ។  ក្ៅពីក្រដយវា វាឮសំក្ ងសែវក្នាះមយួកាល
ក្ទៀែ តដលចាស់ជាកំពុងតែដនរ់ ៉នុមនិខ្លន។ ពកួក្គកំពុងតែក្ធវើដំក្ណើ រក្រៅក្ៅៗចូលក្ៅកណាឋ លផ្រពក្្ើយ។ ក្្រឮីសំក្ ង អា
ចងាូមកំពុងតែរបវាយរបែបក់្ដើមំរីកំ្ោះខលួនក្ចញពីបិសាចទីបី រពមទាងំតរសករពុសខ្លល ងំៗ ប៉ុតនែក្ទាះជាក្្រចីងត់រសកយ៉៉ងណា ក៏
តរសកមនិរចួតដរ។ វាហាកដូ់ចជាានទុកសំក្ ងរបស់វាក្ៅនឹងឡានកៅុងផ្រពរក្ាះក្នាះអ្ញ្ច ឹង។ 
 វាមនិដឹងថា រែូវក្ៅកៅុងកណាឋ បផ់្ដសែវក្នាះយូរប៉ុណាោ ក្ទ។ វារគ្ននត់ែដឹងថា ដល់ក្ពលមយួក្នាះ ភាពងងឹែរសាបត់ែ
រសាយបនែិចមឋងៗលមមនឹងឲ្យវាក្មើលក្ឃើញដីរ៉យា៉យក្ោយសលឹកក្ឈើ ឥ ូវមានសុទោតែពីងពាងទាងំអ្ស់។ វាក្ផអៀងកក្មើលដឹងថា 
ក្ពលក្នះពកួក្គានមកដល់មាែរ់នោដក៏្រៅមយួ ក្ពាលគឺជារងូតដលគ្នម នក្ដើមក្ឈើដុះពទ័ោជំុវញិអ្វីក្ទ បណាឋ លឲ្យពនលឺផ្កា យចាងំយ៉៉ងភលឺ
ចិតញ្ចងក្ៅក្លើទិដឌភាពដអ៏ារកកបំ់ផុែ តដលវាធ្លល បា់នក្ពើបរបទះ។ 
 ពីងពាង។ មនិតមនជាពីងពាងែូចៗដូចពពកួពីងពាងវារក្លើសលឹកក្ឈើក្នាះក្ទ។ គឺពីងពាងតដលមានទំ្ំប៉ុនរក្ទះក្សះ តភៅក
រាបីំ ក្ជើងរាបីំ ពណ៌ក្មម  សុទោតែក្រ៉ម និងមានមាឌធំដូចយកស។ ពីងពាងដស៏ក្មំ ើមតដលកំពុងតែដនក់្្រកី្នះានក្ធវើដំក្ណើ រចុះ
តាមជរមាលក្ទរមយួ សំក្ៅសំណាញ់រ៉ងមូលយ៉៉ងរសអាប ់ តដលសែិែក្ៅចំកណាឋ លរងូ ខណៈក្ពលតដលគ្នៅ គៅីរបស់វាខិែចូលមក
ពទ័ោជំុវញិ រពមទាងំក្គ្នះែក្ងាៀបរបស់ពកួវាយ៉៉ងរកំ្ភើប ក្ោយក្ឃើញចំណីនង ញ់។ 
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 ក្្រធី្លល កក់្ពាបក្ៅក្លើដី ក្ពលតដលពីងពាងក្នាះតលងវា។ រ ៉នុ និងអាចងាូមធ្លល កក់ឍុកៗក្ៅជិែវា។ អាចងាូមតលងតរសកលូ
ក្ទៀែក្្ើយ តបរជាសមងខំលួនក្សងៀមនឹងក្ៅកតនលង។ រ ៉នុមានទឹកមុខដូចគ្នៅ ក្បះបិទនឹងអារមមណ៍ក្្រនីាក្ពលក្នាះ។ មាែរ់បស់វាលាែ
តវងហាកដូ់ចជាចងត់រសកតែតរសកមនិក្ចញ ចំតនកឯតភៅករបស់វាក្ ើងសដូចតភៅករែីក្សាង រ។ 
 ភាល មក្នាះ ក្្រចីាបអ់ារមមណ៍ថាពីងពាងតដលានទមាល កវ់ាចុះក្នាះ កំពុងតែនិយ៉យអ្វីម៉ង៉។ ពិាកនឹងសាឋ បណ់ាស់ ពី
ក្រពាះថាវាក្ចះតែក្គ្នះែក្ងាៀបក្ពលនិយ៉យានមយួម៉ាែ់ៗ ។ 
 - អារ៉៉្ាក!- វាតរសកក្ៅ។ - អារ៉៉្ាក! 
 ពីងពាងមយួកាល ទំ្ំប៉ុនកូនដំរ ី ក្ចញមកពីកៅុងសំណាញ់រ៉ញមូលរសអាបក់្នាះ យែឺៗ។ មានពណ៌របក្ផះែិចៗលាយ
នឹងពណ៌ក្មម ក្លើខលួន និងក្ជើងរបស់វា ក្្ើយតភៅកនីមយួៗក្លើកាលសុទោតែែក្ងាៀបដអ៏ារកករ់បស់វា មានពណ៌សដូចទឹកក្ោះក្គ្ន។ 
តាមពិែ វាខ្លវ កត់ភៅក។ 
 - មានដរអី្?- វាបនលឺក្ ើង រពមទាងំក្គ្នះែក្ងាៀបរបស់វាយ៉៉ងញាប។់ 
 - មនុសស- ពីងពាងតដលានចាបក់្្រកី្ឆលើយ។ 
 - ក្ែើជាហាហ្គ្រីដរ?ឺ- អារ៉៉្ាកសួរ រពមទាងំខិែក្ៅជិែ តភៅកដូចទឹកក្ោះក្គ្នទាងំរាបីំរបស់វាក្រក្ៅក្រមកមនិដឹងទិសែំបន។់ 
 - មនុសសចតមលក- ពីងពាងតដលានចាបរ់ ៉នុែប។ 
 - សមាល បព់កួវាក្ៅ- អារ៉៉្ាកនិយ៉យទាងំម៉កួ្៉៉។ - កំពុងតែក្ដកផង... 
 - ពកួក្យើងជាមែិែរបស់ហាហ្គ្រដី- ក្្រតីរសក។ វាហាកដូ់ចជាាែរ់ពលឹងរពលះក្ចញពីខលួនអ្ស់ក្្ើយ។ 
 ែក្ងាៀបទាងំអ្ស់បនលឺក្ ើងរកិកៗរពមៗគ្នៅ រទ្ឹងអឺ្ងកងជំុវញិរងូក្នាះ។ 
 អារ៉៉្ាកបង្ហអ កដំ់ក្ណើ រ។ 
 - ហាហ្គ្រីដមនិតដលបញ្ចូ នមនុសសមករងូក្យើងពីមុនក្ទ- វានិយ៉យមយួៗ។ 
 - ហាហ្គ្រីដមានក្រឿងក្្ើយ- ក្្រនិីយ៉យ ក្ោយដកដក្ងាើមយ៉៉ងក្លឿន។ - ដូក្ចៅះក្្ើយានជាពកួក្យើងមក។ 
 - មានក្រឿង?- ពីងពាងចំណាស់ក្នាះក្ពាលតបបឆងល់ ក្្ើយក្្រគិីែថា សំក្ ងក្នាះហាកប់ងាបនូ់វកឋីរពួយារមភ។ - ប៉ុតនែ
ក្្ែុអ្វីានជាគ្នែប់ញ្ាូ នពកួឯងមក? 
 ក្្រគិីែថារបុងនឹងក្រដកឈរ តែតបរជាដូរចិែែវញិ។ វាគិែថាក្ទាះជាវាឈរកឈ៏រមនិនឹងតដរ។ អ្ញ្ច ឹងវាកនិ៏យ៉យក្ោយ
អ្ងរុយផ្កៃ ល់ដី និងក្ធវើចិែែឲ្យនឹងនបំផុែតាមតដលអាចក្ធវើាន។ 
 - ក្ៅឯសាលា ពកួក្គគិែថាហាហ្គ្រីដាន...ាន...ានក្ធវើអ្វីម៉ង៉ចំក្ពាះកូនសិសស។ ពកួក្គនាគំ្នែក់្ៅអាសដាន ាែ់
ក្្ើយ។  
 អារ៉៉្ាក ក្គ្នះែក្ងាៀបរបស់វាយ៉៉ងខឹងសមា ក្ធវើឲ្យបនលឺសូរកងរពំង អ្មក្ោយសំក្ ងបនៃរពី្វូងពីងពាងក្ៅជំុវញិរងូ
ក្នាះ។ វាដូចជាដរទះផ្ដអ្បអ្រសាទរតដរ ខុសតែរែងថ់ា ជាធមមតា ដរទះផ្ដអ្បអ្រសាទរមនិតដលក្ធវើឲ្យក្្រមីានអារមមណ៍ភយ័ផង 
ឈផឺងដូចក្ពលក្នះក្ទ។ 
 - ប៉ុតនែក្រឿងក្នាះចបស់ពវរគបត់ាងំពីក្រចើននៅ មុំនក្មលះ៉- អារ៉៉្ាករសដីទាងំក្ដឋ រកហាយ។ - យូរៗនៅ មំកក្្ើយ។ ក្យើងក្ៅចាំ
ចាស់ណាស់។ ក្នាះក្្ើយគឺជាមូលក្្ែុតដលពកួក្គបងខំឲ្យគ្នែច់ាកក្ចញពីសាលា។ ពកួក្គក្ជឿថា ក្យើងគឺជាបិសាចតដលរស់ក្ៅ
កៅុងកតនលងក្មម ះថា “បនៃបស់មាង ែ”់ ។ ពកួក្គគិែថាហាហ្គ្រីដានក្បើកបនៃបក់្នាះ រចួក្ោះតលងក្យើង។ 
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 - ក្្ើយក្លាក...ក្លាកមនិតមនមកពីកៅុងបនៃបស់មាង ែក់្ទរ?ឺ- ក្្រសួីរ ថាង សរបស់វាតបកក្ញើសក្ជាក។  
 - ក្យើង!- អារ៉៉្ាកឧទានក្ ើង រពមទាងំក្គ្នះែក្ងាៀបវាយ៉៉ងក្រកវក្រដធ។ - ក្យើងមនិានក្កើែកៅុងរាសាទក្នាះក្ទ។ ក្យើង
ជាអ្ៅកមកពីទឹកដីនង យ។ អ្ៅកក្ធវើដំក្ណើ រមាៅ កា់នឲ្យក្យើងក្ៅហាហ្គ្រីដក្ពលតដលក្យើងក្ៅជាសុ៊ែក្ៅក្ ើយ។ ហាហ្គ្រីដក្ពលក្នាះ
រគ្ននត់ែជាក្កមងរបុសមាៅ កប់៉ុក្ណាោ ះ ប៉ុតនែគ្នែក់្ចះតថរកាក្យើង ជយួ លាកក់្យើងក្ៅកៅុងទូោកច់ាននៅ ងំកៅុងរាសាទ ជយួ រកចំណី
សល់ពីក្លើែុមកឲ្យក្យើងឆី។ ហាហ្គ្រីដគឺជាមែិែសមាល ញ់របស់ក្យើង ក្្ើយកជ៏ាមនុសសលអមាៅ កត់ដរ។ ក្ៅក្ពលតដលក្យើងរែូវានក្គ
រកក្ឃើញ និងរែូវក្គក្ចាទពីបទសមាល បក់្កមងរសីមាៅ ក ់ គ្នែក់្ចញមុខដរពារក្យើង។ ក្យើងកម៏ករស់ក្ៅកៅុងផ្រពក្នះតាងំតែពីក្ពលក្នាះ
រ្ូែមក ក្្ើយហាហ្គ្រីដកឧ៏សា្៍មកក្លងក្យើងតដរ។ គ្នែត់ថមទាងំានរករបពនោឲ្យក្យើងមាៅ កក់្ទៀែផង។ នាងក្មម ះ ម៉ូ្ាក។់ 
ឯងក្ឃើញក្្ើយថាក្ែើរគួសារក្យើងតបកតមកសាខ្លានប៉ុណាោ  ទាងំអ្ស់ក្នះសុទោតែានមកពីគុណរស័យហាហ្គ្រីដទាងំអ្ស់... 
 ក្្ររីបតមរបមូលក្សចកឋីដល ហានរបស់វាតដលក្ៅក្សសសល់ទាងំប៉ុនាម ន។ 
 - អ្ញ្ច ឹងក្លាកមនិតដល...មនិតដលវាយរបហារនរណាមាៅ កក់្ទរ?ឺ 
 - មនិតដលក្ទ- ពីងពាងចំណាស់ក្នាះនិយ៉យរគលរៗ។ - ក្បើមានតមនក្នាះគឺមកពីសភាវគែិរបស់ក្យើងតែប៉ុក្ណាោ ះ។ ប៉ុតនែ
ក្ដើមំជីាដរក្គ្នរពដល់ហាហ្គ្រីដ ក្យើងមនិតដលក្ធវើាបមនុសសក្ ើយ។ សាកសពក្កមងរសីតដលរែូវានសមាល បក់្នាះរែូវានក្គរក
ក្ឃើញក្ៅកៅុងបនៃបទឹ់ក។ ក្យើងមនិតដលានក្ៅក្អ្ើែក្មើលកតនលងណាក្ផសងកៅុងរាសាទក្ ើយក្រដពីទូោកច់ាននៅ ងំ តដលក្យើងរស់
ក្ៅ។ ពកួក្យើងជារបក្ភទសែវតដលចូលចិែែទីងងឹែ និងភាពសងបស់ាង ែ.់.. 
 - ប៉ុតនែអ្ញ្ច ឹង...ក្ែើក្លាកមានដឹងថាអ្វីសមាល បក់្កមងរសីក្នាះក្ទ?- ក្្រសួីរ។ - ពីក្រពាះថារបស់ក្នះ វារែលបម់កវាយរបហារ
មនុសសក្ទៀែក្្ើយ... 
 សំក្ ងរបស់វារែូវលុបាែក់្ោយសារតែដរផៃុះក្ ើងនូវសំក្ ងក្គ្នះែក្ងាៀប និងសំក្ ងែហ្គនែំក្ជើងខ្លល ងំៗ ហាកដូ់ចជា
ខឹងសមា។ របូរ៉ងពណ៌ក្មម ធំៗកំពុងតែរកិំលជំុវញិខលួនវា។ 
 - ភាវៈតដលរស់ក្ៅកៅុងរាសាទក្នាះ- អារ៉៉្ាករសដី។ - គឺជាសែវបុរ៉ណមយួកាលតដលពកួពីងពាងខ្លល ចជាទីបំផុែ។ 
ក្យើងក្ៅចាចំាស់ណាស់ថា ក្យើងានលនែ់អួ្ងវរករហាហ្គ្រីដឲ្យតលងក្យើងក្ចញក្ៅយ៉៉ងដូចក្មឋចខលះ ក្ពលតដលក្យើងមាន
អារមមណ៍ថាបិសាចក្នាះកំពុងតែរ៉ែែាែកៅុងសាលា។  
 - ក្ែើវាជាអ្វីក្ៅ?- ក្្របីនលឺក្ ើងទាងំរបញាប។់ 
 សំក្ ងក្គ្នះែក្ងាៀប និងសំក្ ងែហ្គនែំក្ជើងានបនលឺក្ ើងមឋងក្ទៀែ។ ពីងពាងទាងំក្នាះហាកដូ់ចជាដនត់ែខិែមកជិែ
ក្្ើយ។ 
 - ពកួក្យើងមនិនិយ៉យពីវាក្ទ!- អារ៉៉្ាកតរសកយ៉៉ងសាហាវ។ - ពកួក្យើងមនិក្ៅក្មម ះវាក្ទ! សូមំតីែហាហ្គ្រីដកក៏្យើង
មនិតដលរាបគ់្នែត់ដរ ក្ទាះជាគ្នែសួ់រប៉ុនាម នរយដងកក៏្ោយ។ 
 ក្្រមីនិចងជ់ជីកសួរក្ទៀែក្ទ ក្រពាះថាពកួពីងពាងដនត់ែចូលក្កៀកក្្ើយ។ អារ៉៉្ាកហាកដូ់ចជាក្នឿយ្ែត់លងចង់
និយ៉យសឋីក្ទៀែក្្ើយ។ វាកំពុងតែថយក្រដយយែឺៗចូលក្ៅកៅុងសំណាញ់រ៉ងមូលរបស់វាវញិ ប៉ុតនែគៅីគ្នៅ ពីងពាងរបស់វាក្ៅតែបនែ
ចូលមកបនែិចមឋងៗសំក្ៅរកក្្រ ីនិងរ ៉នុ។ 
 - អ្ញ្ច ឹង ពកួក្យើងក្ៅសិនក្្ើយ- ក្្រតីរសកក្ៅអារ៉៉្ាកទាងំអ្ស់សងឃមឹ ក្ោយឮសៅូរសលឹកក្ឈើបកក់្ៅមកពីក្រដយវា។ 
 - ក្ៅ?- អារ៉៉្ាកែប។ - ក្យើងមនិគិែអ្ញ្ច ឹងក្ទ... 
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 - ប៉ុតនែ...ប៉ុតនែ... 
 - កូនរបុសរសីរបស់ក្យើងសាឋ បប់ញ្ជា ក្យើងមនិក្ធវើាបហាហ្គ្រីដក្ទ។ ប៉ុតនែក្យើងមនិអាចធ្លនាានក្ទចំក្ពាះសាចរ់សស់ៗ
តដលក្ដើរចូលមកកៅុងមាែសី់្ៈក្ោយឯកឯងក្នាះ។ លាក្្ើយ មែិែភកែិហាហ្គ្រីដ។ 
 ក្្របីងវិលខលួនមកក្មើល ក្ឃើញពីងពាងជាក្រចើនផឋុ ំគ្នៅ យ៉៉ងរដស់ឃមឹក ក្លចក្ ើងខៃស់ផុែកាល ក្ៅតែប៉ុនាម នតមែ៉ពី
វាប៉ុក្ណាោ ះ។ ពកួវាកំពុងតែក្គ្នះែក្ងាៀបរក្នែើនៗ ឯតភៅកជាក្រចើនរបស់ពកួវាចាងំពនលឺភលបឹតភលែកៅុងកាលពណ៌ក្មម ដគ៏រគិចរបស់ពកួវា... 
 សូមំតីែក្ពលតដលវាក្មងក្រ ើសចងាឹះរបស់វា ក្្រដឹីងរចួក្ៅក្្ើយថាគ្នម នានរបក្យ៉ជនក៍្ទ ពកួវាមានគ្នៅ ក្រចើនណាស់ 
ប៉ុតនែខណៈក្ពលតដលវាព៉យ៉មក្រដកឈរ ក្រែៀមខលួនរបយុទោសាល បរ់ស់ រសាបត់ែសំក្ ងដខ៏្លល ងំមយួានបនលឺក្ ើង ក្្ើយកម៏ានពនលឺ
មយួាញ់ជះចូលមកកៅុងរងូក្នាះ។ 
 ឡានរបស់ក្លាកវសីលី កំពុងតែក្បើកកក្រកើកក្មឃកក្រកើកដីចុះតាមជរមាលក្នាះ ក្ភលើងខ្លងមុខក្បើកអ្ស់ៗមយួទំ្ងឹ ឯសីុក្ភល
តរសកក្រចចៗជាបរ់្ូែ រពមទាងំបុកពកួពីងពាងខ្លៃ ែក្បុើងក្ៅមាខ ងៗ។ ពីងពាងជាក្រចើនរែូវដលួផ្កង រក្ជើងផ្ខវៗ ក្ ើងក្លើ។ ឡានក្នាះ
ឈបង់ក៉ពី់មុខក្្រ ីនិងរ ៉នុ បនាៃ បម់កទាវ រករ៏ក្បើកក្ ើងខ្លវ ក។ 
 - ក្ៅយកអាចងាូមមក!- ក្្រតីរសក រពមទាងំ្កចូ់លក្ៅក្ដអី្ខ្លងមុខ។ រ ៉នុចាបត់ឆារបមាញ់រែឹមពាកក់ណាឋ លខលួន រចួ
រគតវងវាចូលក្ៅខ្លងក្រដយឡាន។ ទាវ រកបិ៏ទវញិរគ្នងំ។ រ ៉នុមនិានបះ៉ឧបករណ៍បក្ងាើនក្លំឿនក្ទ ក្រពាះថាឡានក្នាះតលងរែូវដរវា
ក្ទៀែក្្ើយ។ ម៉ាសីុនចាបក់្ឆះក្ ើង លានសូ់រកងរពំង ក្្ើយពកួក្គកក៏្ចញដំក្ណើ រក្ៅ តថមទាងំបុកពីងពាងជាក្រចើនក្ទៀែ។ ពកួក្គ
បក្ងាឿនក្លំឿនក្ ើងទលួ ក្ចញពីរងូក្នាះ ក្្ើយមនិយូរប៉ុនាម នកក៏្បើកដូចពយះុដែផ់្រពបុកក្នះបុកក្នាះ ចំតនកឯតមកក្ឈើវាែខ់្លវ ប់ៗ ក្លើ
កញ្ចក ់ ខណៈក្ពលតដលឡានក្នាះក្បើកដចកុ់ងចុះក្ ើងយ៉៉ងមល សផ្វរកក្មើលចក្នាល ះទូលាយៗ។ ក្មើលក្ៅវាហាកដូ់ចជាចំនាផំលូវ
កៅុងផ្រពក្នះចាស់ណាស់។ 
 ក្្រកី្មៀងក្មើលរ ៉នុ។ មាែរ់បស់វាក្ៅតែចំ្ចងត់រសកតែតរសកមនិក្ចញ ប៉ុតនែតភៅករបស់វាតលងដូចរែីក្សាង រក្ទៀែក្្ើយ។ 
 - ឯងមនិអី្ក្ទរ?ឺ 
 រ ៉នុសមលងឹក្មើលក្ៅមុខជាប ់និយ៉យសឋីមនិក្ចញក្ ើយ។ 
 ពកួក្គក្បើករកផលូវក្ចញដែត់ាមផ្រពរពឹកាលតាវលលិ រឯីអាចងាូមតរសកលូខ្លល ងំៗក្ៅក្ដអី្ខ្លងក្រដយ ក្្ើយក្្រកី្ឃើញកញ្ចក់
ចំក្្ៀងោចធ់្លល កបិុ់ែក្ពលតដលពកួក្គក្បើកបះ៉ក្ដើមតសនដធំ៏មយួ។ ដបន់ាទីក្រដយពីដររលាកក់ឍុងដឍ ងំដូចជិះរក្ទះក្គ្នមក ផ្រពក្ឈើ
ជំុវញិចាបក់្ផឋើមក្សឋើងក្ៅៗ ក្្ើយក្្រកី្មើលក្ឃើញផ្ផៃក្មឃានខលះក្្ើយ។ 
 ឡានក្នាះឈបយ៉់៉ងរបថុចញុ៉ច សឹងតែក្ធវើឲ្យពកួក្គរែូវផ្កា បមុ់ខនឹងកញ្ចកខ់្លងមុខក្ៅក្្ើយ។ ពកួក្គានមកដល់ជាយ
ផ្រពក្្ើយ។ អាចងាូមក្លាែបុកនឹងបងអួច អ្នៃះសាចងត់ែក្ចញក្ៅក្រដ ក្្ើយក្ពលតដលក្្រកី្បើកទាវ រឲ្យវា វារសាបត់ែក្ាលរបុយ
ដែក់្ដើមក្ឈើក្ៅផៃះរបស់ហាហ្គ្រីដ ឯកនៃុយវាធ្លល កស់ឋូកក្ៅចក្នាល ះក្ជើង។ ក្្រកីក៏្ចញក្រដតដរ ក្្ើយរបត្លជាមយួនាទីក្រដយមក 
អ្វៈយវៈរបស់រ ៉នុហាកដូ់ចជាមានវញិ្ជដ ណក្ ើងវញិ រចួវាកក៏្ចញក្រដតាម ប៉ុតនែខលួនរាណក្ៅតែរងឹឆាឹង ឯតភៅកសមលងឹជាបម់និរបិច
ក្សាះ។ ក្្រកី្គ្នះឡានក្នាះថៅមៗក្ោយកឋីដឹងគុណ ក្ពលតដលវាថយចូលក្ៅកៅុងផ្រព រ្ូែដល់ផុែកនៃុយតភៅក។ 
 ក្្ររីែលបក់្ៅកៅុងផៃះរបស់ហាហ្គ្រីដវញិក្ដើមំយីកអាវខលកបំាងំដយ។ អាចងាូមកំពុងតែដណឋ បភ់យួញ័រទក្រទើកកៅុងកហ្គនែក
របស់វា។ ក្ៅក្ពលតដលក្្រកី្ចញមកក្រដវញិ វាក្ឃើញរ ៉នុកំពុងតែកអួែយ៉៉ងខ្លល ងំក្ៅចំដរក្ពៃ ។ 
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 - ក្ៅតាមពីងពាង- រ ៉នុនិយ៉យក្ខាយៗ រពមទាងំជូែមាែនឹ់ងផ្ដអាវវា។ - ខញុ ំនឹងមនិក្លើកតលងឲ្យហាហ្គ្រីដជាោចខ់្លែ។ 
សំណាងក្្ើយតដលពកួក្យើងក្ៅរស់។ 
 - ខញុ ំយល់ថា គ្នែរ់បត្លជាគិែថា អារ៉៉្ាក នឹងមនិក្ធវើាបមែិែភកែិគ្នែក់្ទ ក្មើលក្ៅ- ក្្ររីសដី។ 
 - ្ៅឹងក្្ើយគឺជាបញ្ជា របស់ហាហ្គ្រីដ!- រ ៉នុឧទានក្ ើង រពមទាងំយកផ្ដដំជញ្ជា ំងផៃះផូងៗ។ - គ្នែត់ែងតែគិែថា បិសាច
មនិដចសាហាវដូចក្មម ះក្ទ ក្្ើយក្មើលចុះ ថាគ្នែទ់ទលួានលទោផលអ្វី! ានតែគុកមយួកៅុងអាសដានតែប៉ុណោឹ ង!- ឥ ូវវា
កំពុងតែញ័រខលួនយ៉៉ងខ្លល ងំហាកដូ់ចជាមនិអាចទបអ់ារមមណ៍ាន។ - ក្ែើមានានរបក្យ៉ជនអ៍្វីក្ៅកៅុងដរបញ្ាូ នពកួក្យើងក្ៅកៅុង
ក្នាះ? ខញុ ំចងដឹ់ងណាស់ ថាក្ែើពកួក្យើងានដឹងអ្វីខលះ? 
 រ ៉នុបក្ញ្ចញខយល់តាមរចមុះយ៉៉ងឮ។ ជាកត់សឋងណាស់ ដរយក អារ៉៉្ាក ក្ៅលួចចិញ្ច ឹមកៅុងទូោកច់ាននៅ ងំ ក្រឿងក្នះគ្នែ់
កម៏ានក្ទាសតដរ។ 
 ក្ពលក្ដើរជិែដល់រាសាទ ក្្រទីាញអាវខលកមកបំាងំដយភាល មក្ដើមំកំុីឲ្យក្គក្មើលក្ឃើញក្ជើង បនាៃ បម់កពកួក្គរញុទាវ រ
មុខតដលឮសូរក្រកែរកែៗឲ្យចំ្បនែិច។ ពកួក្គក្ដើររែលបម់កវញិយ៉៉ងរបុងរបយែ័ៅដែទ់ាវ រចូលសាល ក្ ើងតាមជក្ណឋើ រក្ថលើមថម 
ដល់ថាៅ កម់និហ៊ានដកដក្ងាើមលរឹកណាក្ដើរបះ៉ផលូវរក្បៀងតដលមានអ្ៅកយ៉មដមក្ដើររែួែពិនិែយក្មើលយ៉៉ងមែ៉ច់ែ។់ ចុងបញ្ចប ់ ពកួក្គ
កម៏ានសុវែែិភាពានមកដល់សាលរមួ ហ្គ្រី្វីនដរ័។ ក្ថមើរក្នាះក្ភលើងកៅុងចហ្គង្ហា នកំក្ៅក្ឆះអ្ស់សល់តែក្ផះពណ៌រក្មទំុភលឺៗ តែ
ប៉ុក្ណាោ ះ។ ពកួក្គក្ោះអាវខលកក្ចញ ក្្ើយក្ ើងតាមជក្ណឋើ រវលិក្ៅដនស់យនោឌ នរបស់ពកួក្គ។ 
 រ ៉នុផឋួលខលួនក្លើតរគក្ោយគ្នម នខវល់ពីក្រឿងក្ោះក្ខ្លអាវអ្វីក្នាះក្ទ។ ប៉ុតនែ ក្្រមីនិជាងងុយក្ដកប៉ុនាម នក្ទ។ វាអ្ងរុយក្ៅតគមតរគ
បក្ង្ហរ លបនួរបស់វា សញ្ា ឹងគិែអំ្ពីអ្វីៗរគបយ៉់៉ងតដល អារ៉៉្ាក ាននិយ៉យ។ 
 វាគិែថា សែវតដលពនួក្ៅកតនលងណាមយួកៅុងរាសាទ សាឋ បក់្មើលក្ៅដូចជាបិសាចរបក្ភទដូចវ ៉លុដឺមរ៉តដរ ... សូមំតីែ
បិសាចឯក្ទៀែកម៏និហ៊ានក្ៅក្មម ះវាតដរ។ ប៉ុតនែវា និងរ ៉នុគ្នម នានែរមុយនឹងរកក្ឃើញថា សែវក្នាះជាអ្វីទាល់តែក្សាះ កំុថា
ក្ ើយដឹងពីរក្បៀបតដលវាានបងាកជនរងក្រគ្នះទាងំក្នាះ។ សូមំតីែហាហ្គ្រីដកម៏និតដលដឹងថាមានអ្វីក្ៅកៅុងបនៃបស់មាង ែក់្នាះតដរ។ 
 ក្្រកី្លើកក្ជើងោកក់្លើតរគ ក្្ើយតផអកខលួនទល់នឹងក្ខៅើយ តភៅកគយគនរ់ពះចនៃចាងំពនលឺរពិចៗមកក្លើវា តាមបងអួចអ្គ្នរ។ 
 វាមនិដឹងថាពកួក្គអាចក្ធវើអ្វីានក្ទៀែក្ទ។ ពកួក្គទាល់រចកក្្ើយ។ រែីដលានចាបម់នុសសខុស ក្ធវើឲ្យទាយ៉ទសលុីែឺរនីរែូវ
រចួខលួន ក្្ើយគ្នម ននរណាក្គដឹងថា អ្ៅកតដលក្បើកបនៃបស់មាង ែក់្លើកក្នះជាមនុសសតែមយួ រកឺ្ផសងគ្នៅ ក្ ើយ។ គ្នម ននរណាក្ទៀែរែូវសួរ
ក្យ៉បល់ក្នាះក្ទ។ ក្្រកី្ផឋកខលួន ជញ្ា ឹងគិែពីអ្វីតដលអារ៉៉្ាកាននិយ៉យ។ 
 វាដនត់ែងងុយក្ដកក្ៅៗ រសាបត់ែពនលឺផ្នក្សចកឋសីងឃមឹចុងក្រដយរបស់ពកួក្គក្លចក្ ើងចំក្ពាះវា ក្ធវើឲ្យវាក្រដកអ្ងរុយ
ក្ ើងរែងខ់លួនភលងឹ។ 
 - រ ៉នុ- វានិយ៉យែិចៗកៅុងទីងងឹែ។ - រ ៉នុ! 
 រ ៉នុក្រដកក្ ើងក្ោយតរសករសក្ដៀងនឹងអាចងាូម តភៅកវាសំលឹងរក ិបរកឡាបជំុ់វញិ ក្្ើយកក៏្ឃើញក្្រ។ី 
 - រ ៉នុ...ក្កមងរសីតដលសាល បក់្នាះ។ អារ៉៉្ាកនិយ៉យថានាងរែូវានរកក្ឃើញក្ៅកៅុងបនៃបទឹ់ក- ក្្ររីសដី ក្ោយមនិរវរីវល់
នឹងសំក្ ងរសមុកខុរៗរបស់ ក្នវលី ក្ៅឯរជុងបនៃបក់្ ើយ។ - ចុះក្បើនាងមនិតដលចាកក្ចញពីបនៃបទឹ់កក្នាះក្ទ? ចុះក្បើនាងក្ៅទី
ក្នាះក្ៅក្ ើយ? 
 រ ៉នុញីតភៅករបស់វា រពមទាងំរជួញចិក្ញ្ច ើមក្រដមពនលឺដងួតខ។ ក្្ើយបនាៃ បម់កវាកយ៏ល់... 
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 - ឯងចងនិ់យ៉យថា...កំុថា ម៉ុននីង មីែថល ឲ្យក្សាះណ៎ា? 
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វគ្គ XVI 

 

បន្ទប់សម្ងា ត់ 

- ពេលដដលេកួព ើងពៅកនុងបន្ទបទឹ់ក នាងពៅឆ្ងង  េីព ើងចម្ងង  បីបន្ទបប់៉ុពណោ ះ- រ ៉នុ្និ្យា ទាងំលវីងជូរចតន់ាពេលរររ់
ររូបអាហារពេលរេឹកកនុងថ្ងងបនាទ ប ់- ព ើងគរួដតបាន្រួរនាង ព ើ ឥលូវ....។ 
 វាម្ងន្ការេិបាកខ្លល ងំណរ់កនុងការេាយាមដរវងរករតវេីងពាងពនាះ។ ការបដងវងដាន្រគូៗ ឲ្យបាន្ឆ្ងង  រគបរ់ាន្ ់
ពដើមបលួីចចូលពៅកនុងបន្ទបទឹ់កររី ដដលជាេិពររ បនាទ បេី់ម្ងន្ការវា របហារពលើកទីម ួមក ម្ងន្ការេិបាកខ្លល ងំណរ់។ 
 ប៉ុដន្ែពរឿងម ួបាន្ពកើតព ើងពៅកនុងពមពរៀន្ដំបូងរបរ់េកួពគ គឺមុខវជិាជ និ្មមតិកមមដដលអាចព្វើឲ្យេកួពគបំពលលចពរឿងបន្ទប់
រម្ងង តព់នាះបាន្ជាពលើកដំបូងកនុងរ ៈពេលជាពរចើន្របាា  ៍មកព ើ ។ ដបន់ាទីពរកា េីការចូលពរៀន្ សាស្ត្សាែ ចារយ 
ម៉្ងក កូណហាក ល បាន្របាបេ់កួពគថាការរប ងរបរ់េកួពគនឹ្ងចាបព់្ាើមពៅថ្ងងទីម ួដខមងុិនា គឺពៅរល់ពេលម ួរបាា  ៍ពទៀត
ពបើរាបច់ាបេី់ថ្ងងពន្ះពៅ។ 
 - រប ងរ?ឺ- រីុមយរុ  វីន្នី្ព គន្ បាន្ដររកព ើង - ព ើងពៅដតម្ងន្ការរប ងពទៀតរ?ឺ 
 ម្ងន្រពមលងទងគិចខ្លល ងំម ួបាន្បន្លឺព ើងេីពរកា ខនង ព រ ី គឺពដា សារដតចងកឹះពវទមន្ែរបរ់ ពន្វលី  ងប់តង់ម បាន្រជុះ 
ព ើ ព្វើឲ្យពជើងតុរបរ់វាម ួបាតព់ៅ។ សាស្ត្សាែ ចារយ ម៉្ងក កូណហាក ល បាន្ព្វើអ្វីៗរតលបម់ករករភាេពដើមវញិពដា រាន្ដ់ត
រលារ់ថ្ដបន្ែិចជាម ួនឹ្ងចងកឹះពវទមន្ែរបរ់ាត។់ បនាទ បម់កាតប់ាន្ដបរខនង ព ើ ពមើលពៅ រីុមយរុ ទាងំចងចិព ច្ ើម។ 
 - លកខខណ្ឌ ដដលនាឲំ្យសាលាពន្ះពៅដតពបើកទាវ ររ ូតដល់រេវថ្ងង គឺពដើមបពីអា អ្នកទាងំអ្រ់ាន បាន្ទទលួនូ្វការអ្បរ់-ំ 
ាតនិ់្យា ខ្លល ងំៗ - ព តុពន្ះព ើ  ការរបលងនឹ្ងរបរេឹតែពៅ្មមតា ព ើ ខញុ ំពជឿថាអ្នកទាងំអ្រ់ាន នឹ្ងេាយាមរលឹំកពមពរៀន្
ព ើងវញិ។ 
 េាយាមរលឹំកពមពរៀន្! វាមនិ្ដដលពកើតព ើងទាល់ដតពសាះ ដដលថានឹ្ងម្ងន្ការរបលងពៅកនុងសាលាទាងំសាា ន្ភាេដបប
ពន្ះ។ ម្ងន្ការលួចរអ្៊ូរទាពំៅកនុងថាន កដ់ដលជាព តុព្វើឲ្យសាស្ត្សាែ ចារយ ម៉្ងក កូណហាក ល រតូវចងចិព ច្ ើមជានិ្ចច។ 
 - ការខិតខំរបរ់ពលាកសាស្ត្សាែ ចារយ ដាបំល័ដរ័ គឺព្វើយ៉ាងណឲ្យសាលាពន្ះពៅដតដំពណ្ើ រការពៅមុខតាមដដលអាចព្វើបាន្- 
ាតនិ់្យា  - ខញុ ំចងរ់លឹកអ្នកទាងំអ្រ់ាន  គរួដតកំណ្តឲ់្យបាន្េីអ្វីដដលេកួឯងបាន្ពរៀន្ពៅកនុងឆ្ងន ពំន្ះ។ 
 ព រពីមើលចុះពរកាមពៅកាន្ទ់ន្ា រម ួគូ ដដលតំរវូឲ្យវាជបព់ៅជាដរបកពជើងផ្ទទ ត។់ ពតើវាបាន្ពរៀន្អ្វីខលះពៅកនុងឆ្ងន ពំន្ះ? 
ពមើលពៅ វាហាកដូ់ចជាមនិ្អាចនឹ្ងគិតពឃើញនូ្វអ្វីដដលម្ងន្របពយាជន្ចំ៍ពពាះការរប ងរបរ់វាពនាះពទ។ 
 ទឹកមុខរបរ់រ ៉នុ្ដរបេណ៌្យ៉ាងពលឿន្ ហាកដូ់ចជាពគពទើបនឹ្ងរបាបថ់ាវារតូវពៅររ់ពៅកនុងថ្រេហាមឃាតអ់្ ច្ ឹង។ 
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 - ពតើឯងគិតថាខញុ ំអាចរប ងបាន្កនុងសាា ន្ភាេដបបពន្ះរ?ឺ- វារួរព រ ី រេមទាងំពលើកចងកឹះពវទមន្ែរបរ់វាព ើងដដលចាប់
ព្ាើមបព ច្ញរពមលងយ៉ាងខ្លល ងំ។ 

 
 បីថ្ងងមុន្ការរប ងរបរ់េកួពគ សាស្ត្សាែ ចារយ ម៉្ងក កូណហាក ល បាន្ព្វើការរបការម ួពទៀតពៅពេលញុ៉ំអាហារពេល
រេឹក។ 
 - ខញុ ំម្ងន្ដំណឹ្ងលអររម្ងបអ់្នកទាងំអ្រ់ាន - ាតប់ាន្និ្យា ។ រពមលងដររកពខញៀវខ្លញ របាន្្ទុះព ើងពៅកនុងសាល្ំ ជំន្រួ
ឲ្យភាេពរងៀមសាង ត។់ - ពលាកសាស្ត្សាែ ចារយ ដាបំល័ដរ័ នឹ្ងរតលបម់កវញិ- រិរសម ួចំន្នួ្បាន្ដររកព ើងរបកបពដា ភាេពរតក
អ្រ។ 
 - អ្នករគូចាបប់ាន្ទាយាទរលីតឺរនី្!- រដរមករបរ់ពកមងររីម្ងន កប់ាន្បន្លឺព ើងពៅតុរបរ់រកុមរ៉ាវនី្កាល  វ។ 
 - ការរបកតួកីឡាឃវីដឌីចឆនឹ្ងរតូវរតលបម់កវញិសាជាងមីមាងពទៀត!- ដំបងបាន្ដររកយ៉ាងខ្លល ងំពដា ភាេរកីរា ។ 
 ពេលដដលរដរមកថ្ន្ភាេរកីរា បាន្រងបព់ៅវញិ សាស្ត្សាែ ចារយម៉្ងក កូណហាក លនិ្យា បន្ែថា៖ 
 - សាស្ត្សាែ ចារយ រពរប៉ាត បាន្របាបខ់ញុ ំថា ព ើងអាចរបមូល្លេីពដើម ម៉្ងន្ដរឌក បាន្ព ើ ។  បព់ន្ះព ើងអាចព្វើឲ្យអ្នក
ដដលរតូវបងកកដឹងខលួន្ព ើងវញិ ព ើ ខញុ ំករូ៏មរលឹំកអ្នកទាងំអ្រ់ាន ្ងដដរថា ម្ងន កក់នុងចំពនាមអ្នកទាងំពនាះនឹ្ងអាចរបាបេ់កួព ើង
ថា អ្នកណរអឺ្វីដដលបាន្វា របហារពៅពលើេកួពគ។ ខញុ ំរងឃមឹថាឆ្ងន រិំកាដគ៏រួឲ្យល ័ខ្លល ចពន្ះនឹ្ងប ច្ បព់ៅពដា ការដរវងរកចាប់
ឃាតករពនាះបាន្។ 
 បនាទ បេី់អ្នកររីសាស្ត្សាែ ចារយបាន្ប ច្បក់ារនិ្យា របរ់ាត ់ រំដរកថ្ន្ការអ្បអ្រសាទរបាន្្ទុះព ើង។ ព របីាន្រកព ក
ពមើលពៅតុរកុមរលុីតឺរនី្។ វាមនិ្រូវជាម្ងន្ការភាញ កព់្អើលពទដដល រដាកូ ពមល វ័  មនិ្បាន្ចូលរមួកនុងការអ្បអ្រពន្ះ។ ប៉ុដន្ែពទាះជា
យ៉ាងណ ករ៏ ៉នុ្ពមើលពៅ ដូចជារបា រកីរា ជាងប៉ុនាម ន្ថ្ងងមុន្ពន្ះដដរ។ 
 - វាាម ន្បញ្ហា ពទដដលព ើងមនិ្បាន្រួរមតីងលពនាះ- រ ៉នុ្និ្យា ពៅព រ ី -  ម៉ឺ្ង អូ្នី្នឹ្ងម្ងន្នូ្វរាល់ចពមលើ ពៅពេល
ដដលពគព្វើឲ្យនាងដឹងខលួន្ព ើងវញិ! មនិ្ថាអ្ ច្ ឹង អ?ី នាងរបដ លជានឹ្ងឈកឺាលពៅពេលដដលនាងដឹងថាព ើងនឹ្ងម្ងន្ការ
របលងពៅរ ៈពេលបីថ្ងងពទៀតពន្ះ។ នាងមនិ្ទាន្ប់ាន្រលឹំកពមពរៀន្ព ើងវញិពទ។ វារបដ លជាលអរបរិន្ពបើពគទុកឲ្យនាងពៅ
ដដដលរ ូតដល់ការរបលងរតូវប ច្ បព់ៅ។ 
 បន្ែិចពរកា មក ជីន្នី្ វរីលី បាន្ចូលមកដល់ ព ើ បាន្អ្ងគុ ពៅដកបរ រ ៉នុ្។ នាងពមើលពៅដូចជាតាន្តឹងព ើ ល ័ខ្លល ច
ពទៀត្ង។ ព ររំីាល់ពឃើញថា រម្ងមថ្ដរបរ់នាងកំេុងដតរបទាកចូ់លាន ពៅពលើពលល របរ់នាង។ 
 - ពតើឯងពកើតអី្ នឹង?- រ ៉នុ្រួរទាងំកំេុងញុ៉ំបបរ។ 
 ជីន្នី្ មនិ្បាន្និ្យា អ្វីទាងំអ្រ់ រាន្ដ់តពមើលចុះពមើលព ើងពៅកាន្តុ់របរ់រកុមស្ត្ គី វីន្ដរ័ ពដា ទឹកមុខរបកបពដា 
ភាេល ័ខ្លល ច ដដលព្វើឲ្យព រពីមើលពៅររពដៀងនឹ្ងន្រណម្ងន ក ់ប៉ុដន្ែវារកនឹ្ងមនិ្ពឃើញថាជាន្រណព ើ ។ 
 - និ្យា មក!- រ ៉នុ្និ្យា រេមទាងំពមើលពៅនាង។ 
 ភាល មពនាះ ព រនឹី្កពឃើញថា ជីន្នី្ ពមើលពៅររពដៀងអ្នកណព ើ ។ នាងបាន្ដបរមុខពចញពដា ពៅដតអ្ងគុ ពលើពៅអី្
របរ់នាងដដដល។ េិតណរ់ នាងពមើលពៅដូចដុបប៊ពីបះបិត ពៅពេលវាកំេុងដតចងនិ់្យា នូ្វេត័ម៌្ងន្ហាមឃាតទ់ាងំពទើរ
ទាល់។ 
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 - ខញុ ំម្ងន្អ្វីមាង៉ចងរ់បាបដ់ល់អ្នកទាងំេីរ- ជីន្នី្និ្យា តិចៗយ៉ាងរបុងរប ត័នទាងំមនិ្ពមើលមុខព រ។ី 
 - ពតើវាជាអ្វីពៅ?- ព ររួីរ។ 
 ជីន្នី្ពមើលពៅហាកដូ់ចជាេិបាកកនុងការរកពាកយឲ្យរតូវររម្ងបនិ់្យា អំ្េីពរឿងពនាះណរ់។ 
 - និ្យា មក!- រ ៉នុ្ររដី។ 
 ជីន្នី្បពងាើបម្ងតរ់បរ់នាង ប៉ុដន្ែាម ន្រពមលងអ្វីពចញមកពទ។ ព រពី្អៀងខលួន្បន្ែិចពៅជិតជីន្នី្ ព ើ និ្យា តិចៗដដល
លមមអាចឲ្យជីន្នី្ និ្ងរ ៉នុ្សាា បប់ាន្ដតប៉ុពណោ ះ។ 
 - ពតើវាជាពរឿងដដលពាកេ់ន័្ធនឹ្ងបន្ទបរ់ម្ងង តរ់?ឺ ពតើឯងបាន្ពឃើញអ្វីម ួ រកឺអ៏្នកណម្ងន កដ់បលករ?ឺ 
 ជីន្នី្ដកដពងាើម្ំ។ កនុងពេលជាម ួាន ពន្ះដដរ ពេឿររីុ វរីលី បាន្ពលចមុខព ើង ដដលពមើលពៅអ្រ់កម្ងល ងំ និ្ងពរលក
សាល ំង។ 
 - ពបើឯងញុ៉ពំ ើ  ពតើខញុ ំអាចរំុកដន្លងអ្ងគុ ពន្ះបាន្ពទ ជីន្នី្? ខញុ ំឃាល ន្ខ្លល ងំណរ់។ ខញុ ំពទើបដតប ច្ បក់ារពដើរលាត។ 
 ជីន្នី្បាន្រទុះពរកាកព ើង ហាកបី់ដូចជាពៅអី្របរ់នាងបាន្ភាជ បច់រន្ែអ្គគិរនី្អ្ ច្ ឹង។ នាងបាន្ឲ្យកដន្លងអ្ងគុ របរ់នាង
ពៅ ពេឿររីុ ព ើ ពចញពៅជាម ួនឹ្ងទឹកមុខល ័ខ្លល ចរបរ់នាង។ ពេឿររីុ អ្ងគុ ចុះ ព ើ ចាប ់កដេងម្ងន្ថ្ដម ួេីកណា ល
តុ។ 
 - ពេឿររីុ!- រ ៉នុ្និ្យា ទាងំខឹងរមា។ - នាងព ៀបដតនឹ្ងនិ្យា របាបព់ ើងេីពរឿងម ួដរំ៏ខ្លន្ព់ៅព ើ  ដតឯង...! 
 ពេឿររីុបាន្ឈលកទឹ់កដដលវាពទើបដត្ឹកបាន្ពាកក់ណា លប៉ុពណោ ះ។ 
 - ពតើវាជាពរឿងអ្វីពៅ?- វាបាន្រួររេមទាងំកអក្ង។ 
 - ខញុ ំពទើបដតរួរនាងថា ពតើនាងបាន្ពឃើញអ្វីចដមលកដដររពឺទ? នាងបំរងុដតនិ្យា ពៅព ើ  ដត...។ 
 - អូ្! វាាម ន្អ្វីពកើតព ើងដដលទាកទ់ងនឹ្ងពរឿងបន្ទបរ់ម្ងង តព់ទ- ពេឿររីុពឆលើ តបភាល មៗ។ 
 - ព តុអ្វីបាន្ជាឯងដឹង?- រ ៉នុ្រួរទាងំដំព ើងចិព ច្ ើមរបរ់វាដបបឆងល់។ 
 - អឺ្...របរិន្ពបើឯងចងដឹ់ង អ្ាឺ...គឺជីន្នី្ អ្ាឺ...បាន្ពដើរពៅចំពេលដដល...អ្ាឺ...កំុល ័អី្!  អ្វីដដលរំខ្លន្ព់នាះគឺនាងបាន្
ពឃើញខញុ ំកំេុងព្វើអ្វីម ួ ព ើ ខញុ ំបាន្រំុនាងកំុឲ្យនិ្យា របាបន់្រណម្ងន កឲ់្យពសាះ។ ខញុ ំគិតថានាងរបាកដជាពារេពាកយរន្ា
របរ់នាង។ វាាម ន្អ្វីពទ! េិតដមន្ណ! ខញុ ំរាន្ដ់តចង.់.. 
 ព រមីនិ្ដដលពឃើញពេឿររីុពមើលពៅដូចជាម្ងន្កងវល់ដូចពន្ះពទ។ 
 - ពេលពនាះឯងកំេុងព្វើអ្វី ពេឿររីុ?- រ ៉នុ្រួរទាងំពរើច - របាបេ់កួព ើងមក ព ើងនឹ្ងមនិ្ពរើចពទ។ 
 ប៉ុដន្ែពេឿររីុមនិ្បាន្ពឆលើ តបពៅវញិពទ។ 
 - ព រ!ី ពតើឯងអាចជ ួ  ុចនំ្បុង័ខលះឲ្យខញុ ំបាន្ពទ? ខញុ ំឃាល ន្ណរ់។ 
 ព រគិីតថាពរឿងអាងកំ៌បាងំនឹ្ងរតូវបាន្ពដាះរសា ពៅពេលឆ្ងប់ៗ ពន្ះ ពដា មនិ្បាចម់្ងន្ជំន្ ួេីេកួពគព ើ ។ ប៉ុដន្ែ វាក៏
នឹ្ងពឆលៀតនិ្យា ជាម ួមតីងលដដរ របរិន្ពបើម្ងន្ឱការ...ព ើ ពដា កាីរបា ចិតែ ឱការពនាះេិតជាបាន្មកដល់ដមន្ គឺ
នាពាកក់ណា លពេលរេឹក ចំពេលដដលេកួពគកំេុងរតូវបាន្ពលាក គីលដឺរ ័  កហ់ាត នាចូំលពៅពរៀន្មុខវជិាជ  “របវតែិថ្ន្ពវទមន្ែ”។ 

 



បន្ទប់សម្ងា ត់ 

202 

 សាស្ត្សាែ ចារយ  កហ់ាត ដដលដតងដតធានាអ្ះអាងថា ពរាះថាន កទ់ាងំអ្រ់បាន្កន្លង្ុតពៅព ើ  ព ើ រតូវពគបញ្ហច កថ់ា
មនិ្រតឹមរតូវ ឥលូវដបររកឡារ់រំដីយ៉ាងពេញចិតែពេញពងលើមវញិថា វាេិបាកនឹ្ងម្ងន្បញ្ហា អី្ណរ់ កាលពបើបាន្ពឃើញេកួកូន្
រិរសព្វើដំពណ្ើ រតាម្លូវរពបៀងពដា រុវតាិភាេយ៉ាងពន្ះ។ រករ់បរ់ាតម់និ្រពលាងដូច្មមតាពទ ហាកបី់ដូចជាអ្តង់ងុ ពរទើរពេញ
ម ួ ប ់ពដា ចំណ ពេលកនុងការពដើរលាតពៅជាន្ទី់បនួ្អ្ ច្ ឹង។ 
 - ចារំមារីបរ់ខញុ ំទុកពៅ- ាតនិ់្យា  ពដា នាេំកួពគពៅរជុងម្ងខ ងថ្ន្រចករពបៀង - រមាដំីបូងបងអរ់ដដលនឹ្ងពចញេីម្ងត់
របរ់អ្នកដដលរតូវបងកកគឺ៖ អ្នកដដលបាន្ព្វើពរឿងពន្ះគឺហាស្ត្ គីដ...និ្យា តាមរតងព់ៅ ខញុ ំម្ងន្ការភាញ កព់្អើលណរ់ពៅពេលដដល 
សាស្ត្សាែ ចារយ ម៉្ងក កូណហាក ល គិតថា ការការពាររុវតាិភាេគឺជាពរឿងចាបំាចបំ់្ុតពនាះ។ 
 - ខញុ ំ ល់ររប!- ព រនិី្យា  ព្វើឲ្យរ ៉នុ្រជុះពរៀវពលពៅដីកនុងសាា ន្ភាេភាញ កព់្អើល។ 
 - អ្រគុណ្ព ើ  ព រ-ី សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតបាន្និ្យា យ៉ាងរុភាេរាបសា ខណ្ៈដដលេកួពគឈររងច់ាជំរួរិរស
របរ់រកុមហា វ័ល្ វឆលងកាតព់ៅ។ - ខញុ ំគិតថា រគូទាងំអ្រ់ាន ម្ងន្ទំនាកទំ់ន្ងលអជាម ួរិរសរគបរ់ាន្ព់ ើ  ព តុអ្វីចាបំាច់
េកួាតរ់តូវជូន្េកួពគពៅថាន កព់រៀន្ និ្ងរតូវយាមលាតអ្រ់ពេញម ួ បព់ទៀតពនាះ? 
 - វារតឹមរតូវណរ់- រ ៉នុ្និ្យា រេមទាងំខំពដើរតាមឲ្យទាន្ ់ - ព តុអ្វីពលាកមនិ្ទុកឲ្យេកួខញុ ំរតលបព់ៅវញិពដា ខលួន្ឯង? 
ពៅរល់ដតរចករពបៀងម ួពទៀតប៉ុពណោ ះ េកួព ើងនឹ្ងពៅដល់ព ើ ។ 
 - ខញុ ំនឹ្ងពៅ វរីលី- សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតនិ្យា  - ខញុ ំេិតជារតូវពៅព ើ  ពដើមបពីរៀបចំកិចចដតងការបពរងៀន្របរ់ខញុ ំពៅថាន ក់
ពរកា ។ 
 ាតប់ាន្រតលបព់ៅវញិ។ 
 - ពៅពរៀបចំកិចចដតងការបពរងៀន្!- រ ៉នុ្ញញឹមពមើលងា ាត ់- រកឺព៏ៅព្វើឲ្យរករ់បរ់ាតអ់្ងាក ញ់ជាងមុន្? 
 េកួពគបាន្ទុកឲ្យរិរសដថ្ទថ្ន្រកុមស្ត្ គី វីន្ដរ័ពដើរពៅមុន្ ព ើ េកួពគពដើរយ៉ាងរ ័រពៅកាន្់្ លូវម ួ ព ើ របញ៉ប់
របញ៉ល់ព្វើដំពណ្ើ រពៅកាន្ប់ន្ទបទឹ់ករបរ់ ម៉ុន្នី្ង មតីងល។ ប៉ុដន្ែពៅពេលដដលេកួពគម្ងន ក់ៗ កំេុងដតរកីរា នឹ្ងគំពរាងការដល៏អ
របរ់េកួពគ... 
 - ពផ្ទត្រ័! វរីលី! ពតើេកួឯងកំេុងព្វើអ្វីពៅទីពន្ះ? 
 គឺសាស្ត្សាែ ចារយម៉្ងក កូណហាក ល។ បបូរម្ងតរ់បរ់ាតព់របៀបបាន្នឹ្ងបនាទ តដ់ព៏រាើងបំ្ុតម ួ។ 
 - េកួព ើង...េកួព ើង...- រ ៉នុ្និ្យា ជាប់ៗ  - េកួព ើងកំេុងដត...ពៅពមើល...គឺពៅពមើល... 
 -  ម៉ឺ្ង អូ្នី្!- ព រនិី្យា  ព្វើឲ្យរ ៉នុ្ និ្ងសាស្ត្សាែ ចារយម៉្ងក កូណហាក លរមលងឹពៅកាន្វ់ា។ 
 - េកួព ើងមនិ្បាន្ជបួនាងអ្រ់រ ៈពេលជា ូរមកព ើ  អ្នករគូ- ព រពីដាះសាយ៉ាងពលឿន្រេមទាងំជាន្ព់ជើងរ ៉នុ្ - ព ើ 
េកួព ើងគិតថាគរួដតលួចចូលពៅកនុងបន្ទបព់េទយ ព ើ របាបន់ាងថាពដើម ម៉្ងន្ដរឌក ជិតរចួរាល់ព ើ  រូមកំុឲ្យនាងបារមភអី្។ 
 អ្នកររីម៉្ងក កូណហាក លពៅដតរមលងឹពមើលវាមនិ្ដាកដ់លនក ព ើ ខណ្ៈដដលព រគិីតថាាតកំ់េុងដតម្ងន្អារមមណ៍្រចបូក
រចបល់ ព ើ ពៅពេលដដលាតនិ់្យា  រពមលងរបរ់ាតរ់គលរខ្លល ងំណរ់។ 
 - ជាការេិតព ើ - ាតនិ់្យា  ព រមី្ងន្ការភាញ កព់្អើលណរ់ ពៅពេលបាន្ពឃើញទឹកដលនកដដលម្ងន្េន្លឺរតចះរតចងព់ៅ
កនុងដលនកមូលតូចរបរ់ាត ់ - ជាការេិតណរ់ ខញុ ំដឹងថាវាម្ងន្ការេិបាកខ្លល ងំណរ់ពៅពេលដដលពឃើញមតិែរបរ់ខលួន្កាល  ពៅ
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ជា...ខញុ ំ ល់ខ្លល ងំណរ់។ បាន្! ពផ្ទត្រ័ ឯងអាចពៅពមើលកញ្ហា ពស្ត្ គន្ជឺរបាន្។ ខញុ ំនឹ្ងរបាបស់ាស្ត្សាែ ចារយប៊នី្ថា េកួឯងនឹ្ងពៅទី
ពនាះ។ េកួឯងរតូវរបាបអ់្នកររី្ុមស្ត្ វី្ង ថាខញុ ំបាន្អ្នុ្ញ្ហា តឲ្យេកួឯងព ើ ។ 
 ព រ ី និ្ងរ ៉នុ្បាន្ពដើរពចញពៅ។ មនិ្គរួឲ្យពជឿពសាះថាេកួពគអាចពគចពចញេីការេិន្ ័បាន្ពនាះ។ ពេលពដលេកួពគពដើរមក
ដល់្លូវកាចរ់ជុង េកួពគបាន្ឮរពមលងសាស្ត្សាែ ចារយម៉្ងក កូណហាក ល តឺរំពបារយ៉ាងចារ់។ 
 - ពន្ះជាពរឿងទីម ួដល៏អបំ្ុតដដលឯងបាន្បពងកើតព ើង- រ ៉នុ្និ្យា យ៉ាងពកលៀវកាល ។ 
 េកួពគាម ន្ជពរមើរពនាះពទពរៅេីពៅគិលាន្ដាា ន្ ព ើ របាបអ់្នកររី ្ុមស្ត្ វី ថាេកួពគទទលួការអ្នុ្ញ្ហា តេីសាស្ត្សាែ ចារយ
ម៉្ងក កូណហាក លពដើមបពីៅពមើល ម៉ឺ្ង អូ្នី្។ 
 អ្នកររី្ុមស្ត្ វីអ្នុ្ញ្ហា តឲ្យេកួពគចូលពៅទាងំពទើរទាល់។ 
 - វាាម ន្តថ្មលពនាះពទកនុងការនិ្យា ជាម ួមនុ្រសដដលរតូវបងកកពនាះ- ាតនិ់្យា ។ 
 ពៅពេលដដលេកួពគពៅអ្ងគុ ជិត ម៉ឺ្ង អូ្នី្ េកួពគសារភាេថាាតនិ់្យា រតូវណរ់។ រាន្ដ់តពមើលកដឹ៏ងថា 
 ម៉ឺ្ង អូ្នី្ មនិ្ម្ងន្អារមមណ៍្ដឹងថានាងម្ងន្ពលញៀវមកពលងរូមបដីតបន្ែិច ព ើ វាកច៏ារ់លារ់ដដរថា េកួពគបាន្រតឹមដតរបាប់
នាង កំុឲ្យបារមភេីអ្វីពដលនឹ្ងពកើតព ើងអី្។ 
 - ខញុ ំឆងល់ណរ់ ថាពតើ នាងេិតជាបាន្ពឃើញអ្នកវា របហារដមន្ដដររពឺទ?- រ ៉នុ្និ្យា ទាងំពមើលពៅមុខរបរ់ ម៉ឺ្ង អូ្នី្
យ៉ាងពរកៀមរកំ - ពដា សារដតវាបាន្វា របហារពៅពលើពគរាល់ាន  ព តុពន្ះព ើ ាម ន្ន្រណម្ងន កអ់ាចដឹងបាន្ពនាះពទ។ 
 ប៉ុដន្ែព រមីនិ្បាន្ពមើលពៅមុខ ម៉ឺ្ង អូ្នី្ពនាះពទ ្ទុ ពៅវញិ វាកំេុងដតចាបអ់ារមមណ៍្ពៅនឹ្ងថ្ដសាា ំរបរ់នាង ដដល
រណ្ាូ កព ើ កាា បយ៉់ាងដណ្ន្ពៅេីពលើល ួ។ វាបាន្ពអាន្ពៅជិត ព ើ បាន្ពឃើញរកដារម ួបំដន្កតូចពៅជាបក់នុងកណា បថ់្ដ
របរ់នាង។ 
 បនាទ បេី់របាកដថាអ្នកររី្ុមស្ត្ វីមនិ្ពៅដកបរពនាះពទ វាបាន្បងាា ញពរឿងពន្ះឲ្យរ ៉នុ្បាន្ដឹង។ 
 - េាយាម កវាពចញមក - រ ៉នុ្ខសបឹរេមទាងំបាន្ទាញពៅអី្របរ់វាពៅជិតពដើមបបីាងំព រេីីរកដរដលនករបរ់អ្នកររី
្ុមស្ត្ វី។ 
 វាមនិ្ដមន្ជាការងា ររួលពទ ពរពាះថ្ដ ម៉ឺ្ង អូ្នី្រតឹយ៉ាងតឹងជំុវញិរកដារពនាះ ដដលព្វើឲ្យព ររីបាកដកនុងចិតែថានឹ្ងព្វើ
ឲ្យរកដារពនាះរដ ក។ ខណ្ៈពេលដដលរ ៉នុ្កំេុងរមលងឹពមើលពនាះ ព របីាន្ខំរបឹងទាញរកដារពនាះយ៉ាងខ្លល ងំ។ ពៅចុងប ច្ប ់
រកដារពនាះរតូវបាន្ទាញពចញមកពរៅ បនាទ បេី់ប៉ុនាម ន្នាទីដតឹ៏ងដតង។ 
 វាជារកដារដដលរដ កពចញេីពរៀវពលចារ់ម ួកនុងបណោ ល័ ។ ព របីាន្ទាញរកដារពនាះឲ្យរាបពរមើ ពដា ចំន្ង់
យ៉ាងខ្លល ងំ ព ើ រ ៉នុ្បាន្ពអាន្ពៅជិតពដើមបអីាន្រកដារពនាះដដរ។ កនុងរកដារពនាះបាន្ររពររថា៖ 

 
ក្ន ុងចំណោមសត្វ តិ្រច្ឆា ន និងបិសាចដែលគួរឲ្យខ្លា ចទាំងអស់ដែលមានណៅក្ន ុងពិភពរបស់ណយើ ង គ្មា នអវី ដែលគួរឲ្យខ្លា ចជាង

សត្វពស់ែ៏ធំមួយណោះណេ ណ ើយដែលត្ត្ូវបានណគសាា ល់ថាជាណសេចននសត្វពស់ទាំងឡាយ។ ពស់ណនះមានេំ ំធំខ្លា ំងោស់ណ ើយ

មានអាយុណត្ចើនរយឆ្នន ណំ ើយ។ វាណក្ើត្អំពីសុ៊ត្មាន់ដែលត្ត្ូវបានភ្ញា ស់ណោយសត្វ គីងាក់្។ វិធីក្ន ុងការសមាា ប់របស់វាគឺគួរឲ្យខ្លា ចខ្លា ំង

ោស់។ ណត្ៅអំពីចងកូមដែលមានពិសរបស់វា ពស់ណនះអាចសមាា ប់នរោមាន ក់្បាន ណោយត្គ្មន់ដត្សមាឹងចំមនុសសណោះបុ៉ណោោ ះ។ 
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រាល់មនុសសោដែលត្បេះនឹងពនាឺដក្វដភនក្របស់វានឹងត្ត្ូវសាា ប់ភ្ញា មមួយរណំពច។ សត្វ ពីងពាងដត្ងដត្រត់្ណគចពីពស់ណោះ។ ចំដនក្

សត្វពស់ណោះដត្ងដត្ណគចពីសណមាងសត្វបក្សី ដែលអាចណធវើឲ្យវាសាា ប់បាន។ 

  
ពៅេីពរកាមរកដារពន្ះម្ងន្ពាកយម ួររពររយ៉ាងពខវៀក ដដលព រអីាចចំនាបំាន្ចារ់គឺជាអ្កសររបរ់ ម៉ឺ្ង អូ្នី្ ដដលបាន្
ររពររថា៖ “បំពង”់ 
 ហាកដូ់ចជាម្ងន្ន្រណម្ងន កព់បើកកុងតាកព់លលើងពៅកនុងខរួកាលរបរ់វាអ្ ច្ ឹង។ 
 - រ ៉នុ្- ព រខីសបឹ - ពន្ះគឺជាចពមលើ  បិសាចដដលពៅកនុងបន្ទបរ់ម្ងង តព់នាះគឺជាេរ់ គឺេរ់ កសម ួកាល! មូលព តុពន្ះ
ព ើ ដដលព្វើឲ្យខញុ ំបាន្ឮរពមលងរបរ់វាពៅរគបទី់កដន្លង ព ើ ាម ន្ន្រណព្សងពទៀតដដលសាា បឮ់ពនាះពទ េីពរពាះខញុ ំពចះសាា ប់
ភាសាេរ់។ 
 ព ររីមលងឹពមើលពៅដរគពៅជំុវញិវា។ 
 - េរ់ពនាះរម្ងល បម់នុ្រសពដា រាន្ដ់តរមលងឹពមើលពៅេកួពគដតប៉ុពណោ ះ។ ប៉ុដន្ែាម ន្ន្រណម្ងន កស់ាល បព់នាះពទ េីពរពាះេកួ
ពគមនិ្បាន្ពមើលចំដលនករបរ់វា។ ខូលីន្ បាន្ពឃើញេរ់ពនាះតាមរ ៈម៉្ងរីុន្ងតរបរ់ពគដតប៉ុពណោ ះ។ េរ់ពនាះបាន្ព្វើឲ្យពឆះ វីល
ដដលពៅខ្លងកនុងទាងំអ្រ់។ ប៉ុដន្ែខូលីន្រាន្ដ់តរតូវបាន្បងកកដតប៉ុពណោ ះ។ ចំដន្កចារ់រទីន្វញិ...នាងរបាកដជាបាន្ពឃើញេរ់
ពនាះតាមរ ៈនី្ក-ពរទើរ-អ្ត-់កាល។ ម្ងន្ដតនី្ក-ពរទើរ-អ្ត-់កាលពទដដលបាន្ពឃើញរតវពនាះផ្ទទ ល់។ ប៉ុដន្ែាតម់និ្អាចសាល បម់ាង
ពទៀតបាន្ពទ។  ម៉ឺ្ង អូ្នី្ និ្ងរិរសចបងរបរ់រកុមវ៉ាវនី្កាល  វរតូវបាន្ពគរកពឃើញជាម ួនឹ្ងក ច្កម់ ួពៅដកបរេកួពគ។ 
 ម៉ឺ្ង អូ្នី្ពទើបដតដឹងថាបិសាចពនាះគឺជារតវេរ់។ ខញុ ំហ៊ាន្ភាន ល់ថានាងបាន្រលឹំករបាបម់នុ្រសទីម ួដដលនាងបាន្ជបួថាពេល
ដដលពគពមើលពៅកដន្លងសាង តណ់ម ួរតូវពមើលជាម ួក ច្ក។់ ពកមងររីពនាះបាន្ កក ច្កព់ចញមកព ើ ... 
 រ ៉នុ្បិទម្ងតរ់បរ់វាយ៉ាងជិត។ 
 - ព ើ ចុះចំដន្កអ្នកររីណូ្ររីវញិ?- វាខសបឹទាងំចងដឹ់ង។ 
 ព រេីាយាមគិត ព ើ ររពមើររថ្មេីទិដាភាេកនុង បថ់្ន្េិ្ីបុណ្យហា ូវនី្។ 
 - គឺទឹក...- វានិ្យា  តឺៗ - គឺទឹកដដល ូរពចញេីបន្ទបទឹ់ករបរ់មតីងល។ ខញុ ំហ៊ាន្ភាន ល់ថាអ្នកររីណូ្ររីបាន្ពឃើញ
រតឹមដតរបូភាេឆលុះដតប៉ុពណោ ះ... 
 ព ររីមលងឹពមើលរកដារពនាះទាងំចងដឹ់ងយ៉ាងមត៉ច់ត។់ ព រអីាន្ជាពរចើន្ពលើកពរចើន្សា ព្វើឲ្យវា ល់េីអ្តាន្ ័របរ់
រកដារពនាះ។ 
 - រំព ងបកសអីាចព្វើឲ្យវាសាល បប់ាន្- ព រអីាន្ឮៗ - ម្ងន្រ់បរ់ហាស្ត្ គីដរតូវបាន្រម្ងល ប។់ ទាយាទថ្ន្រកុម រលុីតឺរនី្ មនិ្ចង់
ឮរំព ងម្ងន្ម់ ួកាលណរងាវ ពៅកដន្លងណកព៏ដា ពៅជំុវញិរបាសាទពន្ះខណ្ៈពេលដដលបន្ទបរ់ម្ងង តព់នាះរតូវបាន្ពបើក។ 
រតវេីងពាងពគចពចញេីវា គឺេិតជារតឹមរតូវណរ់។ 
 - ប៉ុដន្ែពតើេរ់ពនាះអាចពៅមកជំុវញិរបាសាទពនាះបាន្យ៉ាងពមច៉ពៅ?- រ ៉នុ្និ្យា  - វាជារតវដ៏្ ំ ព ើ កខវកព់ទៀត ពគ
របដ លជាអាចពឃើញវា... 
 ពទាះបីជាយ៉ាងណ ព របីាន្ពផ្ទា តអារមមណ៍្ពៅពលើអ្កសរដដល ម៉ឺ្ង អូ្នី្បាន្ររពររយ៉ាងពខវៀកពៅខ្លងចុងរកដារ។ 
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 - បំេង-់ វានិ្យា  - គឺបំេង ់រ ៉នុ្។ វាបាន្ពរបើបំេង។់ ខញុ ំបាន្ឮរំព ងរបរ់វាពៅខ្លងកនុងជញ្ហជ ំង។ 
 ពេលពនាះរ ៉នុ្ចាបទ់ាញថ្ដព រ។ី 
 - រចកចូលបន្ទបរ់ម្ងង ត-់ រ ៉នុ្និ្យា រអកៗ - ចុះពបើវាជាបន្ទបទឹ់ក? ចុះពបើរតវពនាះពៅកនុងពនាះ? 
 - ...បន្ទបទឹ់ករបរ់ ម៉ុន្នី្ង មីតងល- ព រនិី្យា ។ 
 េកួពគពៅអ្ងគុ ទីពនាះដដដលជាម ួនឹ្ងភាេភាញ កព់្អើលពដា សារដតរកដារពនាះ ព ើ វាម្ងន្ការេិបាកកនុងការពជឿ
ណរ់។ 
 - ពន្ះម្ងន្ន្ ័ថា- ព រនិី្យា  - ខញុ ំមនិ្ដមន្ជាមនុ្រសដតម្ងន កព់ទដដលពចះភាសាេរ់ពៅកនុងសាលាពន្ះ ប៉ុដន្ែទាយាទថ្ន្
រកុមរលុីតឺរនី្កព៏ចះដដរ។ ព តុពន្ះព ើ ពទើបេកួពគអាចបញ្ហជ េរ់ពនាះបាន្។ 
 - ពតើេកួព ើងរតូវព្វើអ្វីបន្ែពទៀត?- រ ៉នុ្និ្យា  ដលនកកំេុងបព ច្ញេន្លឺ - ពតើេកួព ើងគរួពៅរបាបអ់្នកររីម៉្ងក កូណហាក លដដរ
រពឺទ? 
 - ពតាះ! ព ើងរតូវពៅបន្ទបស់ាស្ត្សាែ ចារយ- ព រនិី្យា រេមទាងំពរកាកព ើងេីពៅអី្ - ាតរ់បដ លជាពៅដល់ទីពនាះតាងំេី
ដបន់ាទីមុន្ពមលះ៉។ ពលឿន្ព ើង! ជិតដល់ពម៉្ងងររម្ងកព ើ ! 
 េកួពគរតចុ់ះកាជំពណ្ាើ រយ៉ាងពលឿន្។ ពដា មនិ្ចងឲ់្យពគពឃើញេកួវាពៅដកបរ្លូវរពបៀង េកួវាបាន្ពៅដល់បន្ទបស់ាស្ត្សាែ ចារយ
យ៉ាងពលឿន្។ បន្ទបអ់ាហារគឺជាបន្ទប់្ ំម ួដដលរតូវបិទពដា បន្ទះពឈើ និ្ងពពារពេញពៅពដា ពៅអី្ពឈើពមម ជាពរចើន្។ ព រ ី និ្ង
រ ៉នុ្បាន្ពៅដល់ទីពនាះ។ េកួពគរពំជើបរជំលួចិតែដល់ដលងចងអ់្ងគុ  េីពរពាះរំព ងកណ្ាឹ ងដដលបញ្ហជ កថ់ាដល់ពម៉្ងងររម្ងក មនិ្
បាន្បន្លឺព ើងពសាះ។ 
 ពេលពនាះ រំព ងរបរ់សាស្ត្សាែ ចារយ ម៉្ងក កូណហាក ល បាន្បន្លឺព ើងពៅតាម្លូវរពបៀង ព ើ ឮកាន្ដ់តខ្លល ងំព ើងៗ។ 
 - រិរសទាងំអ្រ់រតូវរតលបព់ៅកាន្រ់ ន្ដាា ន្ពរៀងៗខលួ ន្វញិភាល ម។ ចំដន្ករគូទាងំអ្រ់រតូវនាាំន មកកាន្ប់ន្ទបអ់ាហារជា
បនាទ ន្!់ រូមរបញ៉បប់ន្ែិច! 
 ព រងីាករមលងឹពមើលរ ៉នុ្។ 
 - កំុនិ្យា ថាម្ងន្ការវា របហារម ួពទៀតបាន្ពកើតព ើងណ? វាមនិ្រតូវពកើតព ើងពៅពេលពន្ះពទ។ 
 - ពតើេកួព ើងរតូវព្វើដូចពមាចពទៀតពៅ? - រ ៉នុ្និ្យា ទាងំររឡាងំកាងំ - ពតើព ើងរតូវរតលបព់ៅកាន្រ់ ន្ដាា ន្វញិរ?ឺ 
 - អ្តព់ទ - ព រនិី្យា ទាងំរកព កពមើលជំុវញិវា។ ម្ងន្ទូពខ្លអាវចារ់ម ួពៅ ខ្លងពឆវងថ្ដេកួពគដដល្ទុកពេញពៅពដា 
អាវខលករបរ់រគូៗ - ពៅទីពនាះ ព ើងរតូវលួចសាា បថ់ាពតើេកួាតកំ់េុងនិ្យា េីអ្វី។ បនាទ បម់កព ើងអាចរបាបេ់កួាតេី់អ្វីដដល
ព ើងបាន្ដឹង។ 
 េកួពគបាន្េនួ្ពៅកនុងទូពខ្លអាវពនាះ ចាសំាា បរំ់ព ងកងរេំងថ្ន្មនុ្រសរាបរ់ នាកកំ់េុងព្វើដំពណ្ើ រពៅខ្លងពរៅ ព ើ ទាវ រ
របរ់បន្ទបព់នាះរតូវបាន្ពបើកព ើង។ តាមរ ៈចពនាល ះអាវខលកដដល្ំុកលិន្្អួរ េកួពគបាន្លួចពមើលរគូៗដដលកំេុងដតពដើរពៅមកពៅកនុង
បន្ទប។់ រគូខលះពមើលពៅដូចជាម្ងន្អាងកំ៌បាងំអ្វីម ួ ព ើ រគូខលះពទៀតពមើលពៅដូចជាល ័ខ្លល ងំណរ់។ បនាទ បម់ក សាស្ត្សាែ ចារយ
ម៉្ងក កូណហាក លបាន្មកដល់។ 
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 - វាបាន្ពកើតព ើងពទៀតព ើ - ាតប់ាន្និ្យា ពៅកាន្រ់គូទាងំអ្រ់ដដលបាន្អ្ងគុ យ៉ាងពរងៀមសាង ត ់ - រិរសម្ងន ករ់តូវ
បាន្បិសាចចាប ់កពៅ គឺ កពៅកនុងបន្ទបរ់ម្ងង តព់នាះ។ 
 សាស្ត្សាែ ចារយ លីតវកីលាន្ម់្ងត។់ សាស្ត្សាែ ចារយរពរប៉ាត បាន្ កថ្ដពៅខទបម់្ងតរ់បរ់ាត។់ សាស្ត្សាែ ចារយពរនេចាបក់ាន្់
ខនងពៅអី្យ៉ាងដណ្ន្ ព ើ និ្យា ថា៖ 
 - ព តុអ្វីបាន្ជាអ្នកររីរបាកដអំ្េីពរឿងពន្ះពមលះ៉? 
 - ទាយាទថ្ន្រកុមរលុីតឺរនី្ - សាស្ត្សាែ ចារយម៉្ងក កូណហាក លនិ្យា ទាងំមុខពរលកសាល ំង - បាន្ទុកសារម ួពទៀតឲ្យព ើង គឺ
ពៅចំខ្លងពរកាមសារទីម ួ ពដា ររពររថា “របូរាងកា របរ់នាងនឹ្ងពៅ កនុ ងបន្ទបរ់ម្ងង តព់ន្ះជាពរៀងរ ូត”។ 
 សាស្ត្សាែ ចារយ លីតវកីព ៀរទឹកដលនក។ 
 - ពតើពកមងពនាះគឺជាន្រណ?- អ្នកររី ុ៊ចឆនិ្យា ទាងំបនាទ បខលួន្បន្ែិចពៅពលើពៅអី្។ - ពតើជារិរសម្ងន កណ់? 
 - ជីន្នី្ វរីលី- សាស្ត្សាែ រចារយម៉្ងក គូណហាគ លនិ្យា ។ 
 ព រេីាយាមទបរ់ ៉នុ្ដដលកំេុងដតទន្ខ់លួន្ចុះរន្សមឹៗយ៉ាងពរងៀមសាង តព់ៅបាតទូ។ 
 - ព ើងរតូវដតប ជ្ូ ន្រិរសទាងំអ្រ់ពៅ្ទះរបរ់េកួពគថ្ងងដរអកពន្ះ- សាស្ត្សាែ ចារយម៉្ងក កូណហាក លនិ្យា  - ពន្ះគឺជានាទី
ចុងពរកា ព ើ រំរាបស់ាលា ុកវ៉ាត។ សាស្ត្សាែ ចារយដាបំល័ដរ័ដតងដតនិ្យា ថា... 
 ទាវ របន្ទបរ់តូវបាន្ពបើកមាងពទៀត។ ព ររីបាកដកនុងចិតែថាេិតជាពលាក ដាបំល័ដរ័ ប៉ុដន្ែ្ទុ ពៅវញិ គឺជាសាស្ត្សាែ ចារយ
 កហ់ាតពសាះ។ ាតកំ់េុងដតញញឹមយ៉ាងរកីរា ។ 
 - រំុពទារ- ាតនិ់្យា ទាងំមមងីមម្ងងំ។ - ខញុ ំមក តឺរ?ឺ 
 ាតព់មើលពៅដូចជាមនិ្បាន្ចាបអ់ារមមណ៍្ថា រគូទាងំអ្រ់កំេុងដតរមលងឹពៅាតព់ដា ទឹកមុខដូចជារអបព់ខពើមណរ់ពនាះ
ពទ។ សាស្ត្សាែ ចារយពរនេពបាះជំហាន្រំពៅពៅាត។់ 
 - ពលាកពមើលពៅដូចជាាម ន្បាន្ដឹងពរឿងអ្វីទាងំអ្រ់។ ពតើពលាកដឹងពទថា ពកមងររីម្ងន ករ់តូវបិសាចចាប ់កពៅ។ គឺចាប់
 កពៅកនុងបន្ទបរ់ម្ងង ត។់ ពេលពវលារបរ់ពលាកបាន្មកដល់ព ើ - សាស្ត្សាែ ចារយពរនេនិ្យា ។ 
 សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតដរបពៅជាពរលកសាល ំង។ 
 - េិតដមន្ព ើ  ពលាក គីលដឺរ ័- សាស្ត្សាែ ចារយរពរប៉ាតនិ្យា  - កាលេី បម់ញិ ពលាកដូចជាបាន្និ្យា ថា ពលាក
បាន្សាគ ល់រចកចូលថ្ន្បន្ទបរ់ម្ងង តព់នាះ ពតើដមន្ពទ? 
 - ខញុ ំ...អឺ្...ខញុ ំ- សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតនិ្យា ទាក់ៗ ។ 
 - ដមន្ព ើ ! ពលាកកដូ៏ចជាធាល បរ់បាបខ់ញុ ំថា ពលាកដឹងថាម្ងន្អ្វីពៅកនុងបន្ទបរ់ម្ងង តព់នាះ េិតដមន្ពទ?- សាស្ត្សាែ ចារយ
 លីតវកីនិ្យា ពដា រំពលងខ្លល ងំៗ។ 
 - ពតើ...ពតើខញុ ំបាន្និ្យា ដមន្រ?ឺ ខញុ ំដូចជាមនិ្ចាពំទ... 
 - ខញុ ំពៅចាយ៉ំាងចារ់ ពលាកបាន្និ្យា ថា ពលាកម្ងន្ការពសាកសាា  ដដលពលាកមនិ្បាន្រប ុទធជាម ួបិសាច
ពនាះមុន្ពេលដដលហាស្ត្ គីដរតូវបាន្ពគឃុឃំាងំ- សាស្ត្សាែ ចារយពរនេនិ្យា  - ដរកងពលាកជាអ្នកថាកិចចការទាងំអ្រ់រតូវបាន្ព្វើឲ្យ
រពញ៉រថ្ញ៉ពនាះអី្? ព ើ ពលាកបាន្និ្យា ពទៀតថា គរួដតឲ្យពលាកចាតក់ារពដា ខលួន្ឯងតាងំេីដំបូងពមលះ៉ ដមន្ពទ? 
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 សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតរមលងឹពមើលពៅរ ការរីបរ់ាត ់ដដលម្ងន ក់ៗ ម្ងន្ទឹកមុខម្ង។ំ 
 - ខញុ ំ...ខញុ ំេិតជាមនិ្ដដលនិ្យា ដមន្...ពលាករបដ លជា ល់រចលំព ើ ... 
 - ព ើងនឹ្ងទុកពរឿងពន្ះឲ្យពលាកព្វើ- សាស្ត្សាែ ចារយម៉្ងក គូណហាគ លនិ្យា  -  បព់ន្ះគឺជាពេលពវលាដល៏អររម្ងបព់្វើវា។ 
ព ើងរងឃមឹថាពលាកអាចព្វើបាន្។ ពលាកនឹ្ងរតូវតទល់ជាម ួនឹ្ងបិសាចពដា ខលួន្ឯង។ ឥលូវចាតដ់ចងដតឯងចុះ។ 
 សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតរមលងឹពមើលជំុវញិខលួន្ាតទ់ាងំអ្រ់រងឃមឹ ាម ន្ន្រណម្ងន កអ់ាចជ ួ ាតប់ាន្ពនាះពទ។ ពេលពនាះ
ាតព់មើលពៅមនិ្រងាា ដូចមុន្ពទ។ បបូរម្ងតរ់បរ់ាតច់ាបព់្ាើមញ័រ ព ើ អ្វតែម្ងន្ថ្ន្សាន មញញឹមរបរ់ាតប់ាន្ព្វើឲ្យាតព់មើល
ពៅទន្ព់ខា ណរ់។ 
 - លអ...លអណរ់- ាតនិ់្យា  - ខញុ ំ...ខញុ ំនឹ្ងពៅការយិាល័ របរ់ខញុ ំពដើមប.ី..ពដើមបពីរៀបចំខលួន្ឲ្យព ើ ។ 
 បនាទ បេី់និ្យា ចប ់ាតក់ច៏ាកពចញពៅ។ 
 - លអ- សាស្ត្សាែ ចារយម៉្ងក គូណហាគ លនិ្យា  រន្ធរចមុះរបរ់ាតព់ៅា ព ើងរក ម។ - ដតប៉ុពណ្ោ ះអាចកំចាតា់តព់ចាលបាន្
ព ើ កំុឲ្យពទើរថ្ដពទើរពជើង។ របធាន្រិរសទាងំអ្រ់រតូវពៅរបាបរិ់រសរាល់ាន េីអ្វីដដលបាន្ពកើតព ើង ព ើ របាបេ់កួពគថាពរវា
កមមរងពលលើងរបរ់សាលា ុកវ៉ាតនឹ្ងនាេំកួពគពៅ្ទះពរៀងៗខលួន្វញិពៅថ្ងងដរអកពន្ះ។ ចំដន្កអ្នកដដលពៅរល់ រតូវរបាកដថាាម ន្
រិរសណម្ងន កប់ាន្ចាកពចញេីរ ន្ដាា ន្ពទ។ 
 រគូទាងំអ្រ់បាន្ពរកាកព ើង ព ើ បាន្ពចញមាងម្ងន ក់ៗ ។ 

 
 ពន្ះរបដ លជាថ្ងងដអ៏ារកកបំ់្ុតពៅកនុងជីវតិរបរ់ព រពី ើ ។ វា រ ៉នុ្ ពស្ត្ វដ និ្ងចចបាន្អ្ងគុ ជាម ួាន ពៅដកបររជុង
រ សាលរបរ់រកុមស្ត្ គី វីន្ដរ័។ ាម ន្ន្រណនិ្យា អ្វីពសាះ។ ពេឿររីុមនិ្បាន្ពៅទីពនាះពទ។ វាបាន្ពៅព្ញើរំបុរតឲ្យពលាក និ្ង
អ្នកររីវរីលី ព ើ បនាទ បម់កវាបាន្ពៅរំងំពៅកនុងរ ន្ដាា ន្របរ់វា។ 
 ាម ន្ពេលរពរៀលណដដល ូរជាងរពរៀលពន្ះពទ ព ើ អ្ាររបរ់រកុមស្ត្ គី វីន្ដរ័ដដលធាល បដ់តម្ងន្ភាេអ្៊ូអ្រដរបពៅជា
ពរងៀមសាង ត។់ ពៅពេលដដលរេះអាទិតយជិតលិច ពស្ត្ វដ និ្ងចចបាន្នាាំន ពៅពគង ពរពាះេកួពគមនិ្អាចអ្ងគុ ពៅទីពនាះបាន្ពទៀត
ពទ។ 
 - នាងរបដ លជាបាន្ដឹងពរឿងអ្វីម ួ ព រ!ី- រ ៉នុ្និ្យា ជាពលើកដំបូងតាងំេីពេលដដលេកួវាបាន្ចូលពៅកនុងទូ ពៅកនុង
បន្ទបបុ់គគលិក។ - ពន្ះព ើ ជាមូលព តុដដលនាងរតូវបាន្ពគចាបព់ៅ។ វាមនិ្ដមន្ជាពរឿងឆកួតៗដដលទាកទ់ងនឹ្ងពេឿររីុពនាះពទ។ 
នាងបាន្ដឹងពរឿងអ្វីម ួដដលទាកទ់ងនឹ្ងបន្ទបរ់ម្ងង តព់នាះ។ ពនាះជាព តុ្លដដលនាងរតូវបាន្...- រ ៉នុ្ញីដលនករបរ់វាទាងំរក ល់
រកហា  - ខញុ ំចងនិ់្យា ថា នាងជាររីម្ងន្ឈាមជរ័រុទធ។ ាម ន្ព តុ្លអ្វីពរៅេីពន្ះពទៀតពទ។ 
 ព រពីមើលពៅរេះអាទិតយដដលកំេុងលិច ដដលជះេណ៌្រក មដូចឈាមពៅដកបរពជើងពមឃ។ ព រមី្ងន្អារមមណ៍្មនិ្លអ
ទាល់ដតពសាះ។ របរិន្ពបើម្ងន្អ្វីម ួដដលេកួពគអាចព្វើបាន្ េកួវានឹ្ងព្វើភាល ម ពទាះជាអ្វីកព៏ដា ។ 
 - ព រ-ី រ ៉នុ្និ្យា  - ពតើឯងគិតថាពៅម្ងន្ឱការខលះពទដដលនាងមនិ្ទាន្.់.. 
 ព រមីនិ្ដឹងថារតូវពឆលើ យ៉ាងពមច៉ពនាះពទ។ វាមនិ្ដឹងថានាងពៅររ់រយ៉ឺាងពមច៉ពនាះពទ។ 
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 - ខញុ ំគិតថា- រ ៉នុ្និ្យា  - ព ើងអាចពៅជបួសាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាត ព ើ របាបា់តេី់អ្វីដដលព ើងដឹង។ ាតនឹ់្ងេាយាម
ចូលពៅកនុងបន្ទបព់នាះ។ ព ើងអាចរបាបា់តេី់កដន្លងដដលព ើងគិតថាជា្លូវចូលថ្ន្បន្ទបរ់ម្ងង តព់នាះ និ្ងរបាបអំ់្េីរតវេរ់ដដល
ពៅកនុងពនាះ្ងដដរ។ 
 ពដា សារដតព រមីនិ្អាចគិតពឃើញេីអ្វីដដលវារតូវព្វើ ព ើ ពដា សារដតវាចងព់្វើអ្វីម ួពដើមបជី ួ ជីន្នី្ វាក ៏ល់រេម។ 
រិរសទាងំអ្រ់ពៅកនុងរកុមស្ត្ គី វីន្ដរ័ពមើលពៅពរងៀមសាង តណ់រ់។ េកួពគបាន្ចូលរមួរដំលកទុកខដល់បងបអូន្រតកូលវរីលី។ ាម ន្
ន្រណម្ងន កឃ់ាតេ់កួពគពទ ពៅពេលពគទាងំេីរបាន្ពរកាកព ើង ព ើ ពដើរកាតប់ន្ទប ់និ្ងចាកពចញពៅតាមរបពហាងរបូភាេ។ 
 រារតីកាលបាន្ចូលមកដល់ ពៅពេលដដលេកួពគពដើររំពៅពៅកាន្ក់ារយិាល័ របរ់សាស្ត្សាែ ចារយ  កហ់ាត។ សាា ប់
ពមើលពៅ ខ្លងកនុងដូចជាម្ងន្រភាេមម្ងញឹកខ្លល ងំណរ់។ េកួពគបាន្ឮរពមលងពការ រំពលងវា  និ្ងរនូរពជើងពដើរយ៉ាងពលឿន្។ 
 ព រពីាះទាវ រ ព ើ ភាល មពនាះពៅខ្លងកនុងហាកដូ់ចជាម្ងន្ភាេពរងៀមសាង ត។់ បនាទ បម់ក ទាវ ររតូវបាន្បពងាើបចពនាល ះតូចម ួ 
ព ើ េកួពគបាន្ពឃើញដលនកម្ងខ ងរបរ់សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាត រមលងឹពមើលតាមចពនាល ះពនាះ។ 
 - អូ្...ពផ្ទត្រ័...វរីលី- ាតនិ់្យា រេមទាងំពបើកទាវ រចំ ្ំជាមុន្បន្ែិច - ខញុ ំេិតជារវល់ខ្លល ងំណរ់ពៅពេលពន្ះ ពតើេកួឯង
អាចនិ្យា ឲ្យពលឿន្បន្ែិចបាន្ពទ? 
 - ពលាកសាស្ត្សាែ ចារយ េកួព ើងម្ងន្ពរឿងខលះចងរ់បាបព់លាក- ព រនិី្យា  - ព ើងគិតថាវារបដ លជាអាចជ ួ ពលាកបាន្។ 
 - អឺ្...បាន្...វាដូចជាមនិ្អ្សាច រយពេកពទ- មុខម ួចំព ៀងរបរ់ាតដ់ដលេកួពគបាន្ពឃើញពមើលពៅដូចជាម្ងន្ទុកខរេួ 
ណរ់ - អឺ្...បាន្...េកួឯងអាចចូលបាន្។ 
 ាតប់ាន្ពបើកទាវ រព ើ េកួពគបាន្ចូលពៅ។ 
 ការយិាល័ របរ់ាតព់រទើរដតទពទរសាអ តពៅព ើ ។ វ៉ាលីរ្ំៗេីររតូវបាន្ដាកព់្ាកព ើ ពបើកចំ ពៅពលើកំរាល។ រ ៉បូ 
ពរគឿងលំអ្ព្វើអំ្េីងមេណ៌្ថ្បតង ពដើមលីឡាក ់ (ពដើមពឈើដដលម្ងន្ផ្ទក េណ៌្រ ផ្ទក ឈូក សាវ  ព ើ ម្ងន្កលិន្រកអូ្ប) អាវពគង ប់
េណ៌្ពខៀវ រតូវបាន្បតយ៉់ាងរបញ៉បរ់បញ៉ល់ពៅកនុងវ៉ាលិរទីម ួ។ ពរៀវពលជាពរចើន្រតូវបាន្ដាកយ៉់ាងរចបូករចបល់ពៅកនុង
វ៉ាលិរទីេីរ។ ចំដន្ករបូងតដដលរតូវបាន្េយរួពៅពលើជញ្ហជ ំង រតូវបាន្ញ៉តចូ់លពៅកនុងពករដដលដាកព់ៅពលើតុ។ 
 - ពលាករតូវពៅកដន្លងព្សងរ?ឺ- ព ររួីរ។ 
 - រតូវព ើ - សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតនិ្យា រេមទាងំដ កផ្ទទ ងំរបូភាេដដលម្ងន្ទំ ំរបហាករ់បដ លនឹ្ងាតព់ចញេី
ដ្នកខ្លងខនងថ្ន្ទាវ របន្ទបរ់បរ់ាត ់ព ើ ចាបព់្ាើមមូរវាទុក។ 
 - ជាការបញ្ហជ ម ួបនាទ ន្ដ់ដលមនិ្អាចពគចពវរបាន្ ខញុ ំរតូវដត... 
 - ចុះចំដន្កបអូន្ររីខញុ ំ?- រ ៉នុ្និ្យា ទាងំខលួន្ញ័រទពរទើក។ 
 - គឺពដា សារដតពរឿងពន្ះព ើ ...គឺជារំណងអារកកម់ ួរបរ់ខញុ ំ- ាតនិ់្យា ទាងំខំរបឹងពគចពចញេីរកដរដលនករបរ់
េកួពគ ពេលដដលាតកំ់េុងដតពបើកងតតុ ព ើ ចាបព់្ាើមរបមូលរបរ់ដដលម្ងន្ពៅកនុងពនាះ ពៅដាកក់នុងកាតាបម ួ - ាម ន្ន្រណ
ម្ងន កដ់ដលពសាកសាា  ជាងខញុ ំពនាះពទ។ 
 - ពលាកគឺជារគូបពរងៀន្មុខវជិាជ ការពារនឹ្ងមន្ែអាគមងងឹត- ព រនិី្យា  - ពលាកមនិ្អាចពៅណបាន្ទាងំអ្រ់ជាម ួនឹ្ង
របរ់របរទាងំអ្រ់ដដលពៅទីពន្ះ។ 
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 - លអ! ខញុ ំរតូវដតនិ្យា ...ពៅពេលដដលខញុ ំពរ ើរ កការងារពន្ះ...- ាតនិ់្យា តិចៗ ពដា កំេុងដតដាកគ់រពរសាមពជើង
របរ់ាតព់ៅពលើអាវដវង -...ពគាម ន្និ្យា អ្វីេណ៌្នាអំ្េីការងារពន្ះពទ...មនិ្បាន្រេឹំងទុកជាមុន្ពនាះពទ... 
 - ពន្ះបាន្ន្ ័ថាពលាកចងរ់តព់ចញព ើ រ?ឺ- ព រនិី្យា យ៉ាងភាញ កព់្អើល - ពរកា េីបាន្និ្េន្ធពរឿងរ៉ាវអ្សាច រយទាងំពនាះ
ពៅកនុងពរៀវពលរបរ់ពលាក... 
 - ពរៀវពលអាចព្វើឲ្យព ើង ល់ខុរបាន្- ាតនិ់្យា យ៉ាងររទន្។់ 
 - ប៉ុដន្ែពលាកបាន្ររពររពរៀវពលទាងំអ្រ់ពនាះ- ព រដីររកព ើង។ 
 - ពកមងរបុរដកំ៏រតព់អ្ើ - ាតនិ់្យា ព ើ ដបរពមើលវាចំ និ្ងចងចិព ច្ ើមដាកវ់ា - ចូរេាយាមគិតពៅពមើល! ពរៀវពល
របរ់ខញុ ំរបាកដជាមនិ្អាចលកអ់្រ់ពាកក់ណា ល្ង របរិន្ពបើមនុ្រសរគបា់ន គិតថាខញុ ំមនិ្បាន្ព្វើពរឿងពនាះ! ាម ន្ន្រណម្ងន កច់ង់
អាន្អំ្េីបុររជន្ជាតិអាពមរកិដដលចារ់ព ើ អារកកព់ទៀត ពទាះបីជាាតប់ាន្រពស្ត្ងាគ ះលូមមិ ួេីរតវចចកកំណចកព៏ដា ។ 
ាតព់មើលពៅអារកកខ់្លល ងំណរ់ ជាម ួនឹ្ងរបូរាងដដលាម ន្រំពលៀកបំពាករ់បរ់ាត។់ ព ើ ពម្មបដ់ដលបាន្កំចាតបិ់សាច 
ដបន៊្ដុន្ ដបន៊្រាី ម្ងន្េុកចងាក ដវងៗ... 
 - ដូចពន្ះពលាកបាន្ទទលួនូ្វការពកាតររពរើរេីអ្វីដដលអ្នកដថ្ទបាន្ព្វើអ្ ច្ ឹងរ?ឺ- ព រនិី្យា ទាងំមនិ្ចងព់ជឿ។ 
 - ព រ!ី ព រ!ី- សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតនិ្យា ពដា រគវកីាលរបរ់ាតតិ់ចៗដបបអ្ន្ទះអ្ដន្ទង - វាមនិ្ដមន្ងា ររួលដូច
ឯងនិ្យា ពនាះពទ ខញុ ំកម៏្ងន្កិចចការរតូវព្វើដដរ។ ខញុ ំរតូវដរវងរកេកួពគឲ្យពឃើញព ើ រួរេកួពគថា េកួពគបាន្ព្វើអ្វីខលះព ើ ព្វើយ៉ាង
ដូចពមាច។ បនាទ បម់កខញុ ំនឹ្ងរូរតបាលីកំពទចការចងចាពំៅពលើេកួពគ ដូចពន្ះ េកួពគមនិ្អាចចងចាេីំអ្វីដដលេកួពគបាន្ព្វើពនាះពទ។ 
អ្វីដដលព្វើឲ្យខញុ ំម្ងន្ពម្ងទន្ភាេចំពពាះខលួន្ឯងជាងពគពនាះ គឺបាលីកំពទចការចងចារំបរ់ខញុ ំ។ វាមនិ្ដមន្ជាការងារតិចតចួដដលខញុ ំបាន្
ព្វើពនាះពទ។ របរិន្ពបើឯងចងប់ាន្ពករ ែព៍ឈាម ះ ឯងរតូវពរតៀមខលួន្ចំពពាះការងារលំបាកព្សងៗ។ 
 ាតបិ់ទគំរបវ៉ាលីរ ព ើ ចាកព់សា។ 
 - ចាពំមើលណ!- ាតនិ់្យា  - ខញុ ំគិតថាពៅម្ងន្ពរឿងម ួពទៀត ដដលខញុ ំមនិ្ទាន្ប់ាន្ព្វើ។ 
 ាតប់ាន្ដកចងកឹះពវទមន្ែរបរ់ាតម់កពរៅ ព ើ ដបរមករកេកួពគ។ 
 - រំុពទារ្ង ពកមងរបុរដគ៏រួឲ្យអាណិ្តពអ្ើ  ខញុ ំនឹ្ងរូរតបាលីកំពទចការចងចាពំៅពលើេកួឯង។ ដូចពន្ះេកួឯងនឹ្ងមនិ្
អាចនិ្យា ពរឿងរម្ងង តរ់បរ់ខញុ ំរបាបព់គបាន្ពទ។ ខញុ ំរបដ លជាមនិ្អាចលកព់រៀវពលដាចព់ទៀតពទពបើ... 
 ព របីាន្លូក កចងកឹះពវទមន្ែរបរ់វាភាល មពនាះដដរ។ សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតបាន្ព្វើឲ្យរជុះចងកឹះពវទមន្ែរបរ់ាតព់ៅពេល
ដដលព រដីររកថា៖ 
 - អិុ្ចដរពលីអាមុរ! 
 សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតបាន្ពដើរង ពរកា  ព ើ ដលួពៅពលើវ៉ាលីររបរ់ាត។់ ចងកឹះពវទមន្ែរបរ់របរ់ាតប់ាន្ពហាះ
ព ើង។ រ ៉នុ្បាន្ចាបវ់ាព ើ ពបាះវាពចាលតាមចពនាល ះបងអួចដដលពបើកចំ ។ 
 - ចំពពាះពរឿងពន្ះ ព ើងមនិ្ចាបំាចឲ់្យពរនេបពរងៀន្ព ើងពនាះពទ- ព រនិី្យា យ៉ាងកំពរាល ព ើ ទាតវ៉់ាលីររបរ់
សាស្ត្សាែ ចារយឡាកហ់ាតពៅម្ងខ ង។ ាតរ់មលងឹពមើលវាពដា ភាេល ័ខ្លល ចខ្លល ងំជាងមុន្។ ព រពីៅដតពលើកចងកឹះពវទមន្ែរបរ់វាចងអុល
ពៅាតដ់ដដល។ 
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 - ពតើេកួឯងចងឲ់្យខញុ ំព្វើអ្វី?- សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតនិ្យា ពខា ៗ - ខញុ ំមនិ្ដឹងថាបន្ទបរ់ម្ងង តព់នាះពៅទីណពទ។ ខញុ ំមនិ្
អាចព្វើអ្វីបាន្ទាងំអ្រ់។ 
 - ពលាកេិតជារំណងណរ់- ព រនិី្យា  ទាងំបងខំឲ្យាតព់រកាកព ើង - ព ើងគិតថាព ើងដឹងថាបន្ទបព់នាះពៅទីណ 
ព ើ ម្ងន្អ្វីពៅកនុងពនាះដដរ។ ពៅ! 
 េកួពគបាន្បពណ្ាើ រសាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតពចញេីការយិាល័ របរ់ាត ់ ព ើ ចុះតាមជពណ្ាើ រដដលពៅជិតបំ្ុត។ េកួពគ
បាន្ពដើរតាម្លូវរពបៀងងងឹត ដដលម្ងន្ផ្ទល កពៅពលើជញ្ហជ ំងររម្ងបប់ងាា ញ្លូវពៅកាន្ប់ន្ទបទឹ់ករបរ់ ម៉ុន្នី្ង មតីងល។  
 េកួពគបាន្ឲ្យសាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតចូលពៅមុន្។ ព ររីបា ចិតែណរ់ពៅពេលដដលដឹងថាខលួន្ាតព់ ើងញ័រ។ 
 ម៉ុន្នី្ង មតីងល កំេុងដតអ្ងគុ ពៅពលើអាងទឹកពៅខ្លងចុងបន្ទបទឹ់ក។ 
 - អូ្! គឺឯងរ?ឺ- នាងនិ្យា ពេលពឃើញព រ ី- ពតើឯងចងប់ាន្អ្វីដដរ? 
 - ចងរួ់រនាងថាពតើនាងសាល បយ៉់ាងដូចពមាច?- ព រនិី្យា ។ 
 ទឹកមុខរបរ់មតីងលផ្ទល រ់បាូរម ួរពំេច។ ពមើលពៅនាងដូចជាមនិ្ដដលធាល បព់គរួររំន្រួពន្ះពៅកាន្ន់ាងពទ។ 
 - អូ្!!! វាអារកកខ់្លល ងំណរ់- នាងនិ្យា ពដា ភាេរកីរា  - វាបាន្ពកើតព ើងពៅទីពន្ះ ខញុ ំបាន្សាល បព់ៅកនុងបន្ទបទឹ់កដ៏
តូចពន្ះ ខញុ ំពៅចាវំាយ៉ាងចារ់។ ខញុ ំបាន្រតេ់នួ្ពរពាះ អូ្លីវ  ន្បា  បាន្ចំអ្ក ក  ឺខញុ ំពដា សារដតដវន៉្តារបរ់ខញុ ំ។ ខញុ ំបាន្
ចាកព់សាទាវ រ ព ើ បាន្ ។ំ ពេលពនាះខញុ ំបាន្ឮរពមលងន្រណម្ងន កព់ដើរចូលមក។ េកួពគបាន្និ្យា ាន េីពរឿងអ្រ់រំពណ្ើ ចពដា 
ពរបើភាសាព្សង។ ខញុ ំគិតថារបដ លជាអ្ ច្ ឹងព ើ ។ មាង៉ពទៀត ខញុ ំចារ់ណរ់ថារពមលងពនាះគឺជារពមលងរបរ់ពកមងរបុរ។ ដូច
ពន្ះខញុ ំបាន្ពបើកទាវ រព ើ របាបេ់កួពគពៅបន្ទបទឹ់ករបុរពៅ។ បនាទ បម់ក- នាងនិ្យា បន្ែពទៀត មុខរបរ់នាងបព ច្ញេន្លឺ - ខញុ ំបាន្
សាល ប។់ 
 - នាងបាន្សាល បយ៉់ាងពមច៉?- ព ររួីរ។ 
 - ខញុ ំកម៏និ្ដឹងដដរ- មតីងលនិ្យា យ៉ាងពរងៀមសាង ត ់ - ខញុ ំរាន្ដ់តចាថំាខញុ ំបាន្ពឃើញដលនក្ំៗេណ៌្ពលឿងម ួគូ។ រាងកា 
របរ់ខញុ ំរតូវបាន្ចាបខ់្លញ  ំ ព ើ បនាទ បម់កខញុ ំបាន្អ្ដណ្ា តព ើងពលើ- នាងពមើលពៅព រទីាងំររពមើររថ្ម - ព ើ ខញុ ំកធ៏ាល កម់កពលើ
ករម្ងលឥដាវញិ ។ ខញុ ំពបាជាញ ថានឹ្ងតាមលងអូ្លីវ  ន្បា ។ ឯងពឃើញពទ នាងេិតជាពសាកសាា  េីពរពាះដតនាងធាល បព់រើចចំអ្ក
ឲ្យខញុ ំអំ្េីដវន៉្តារបរ់ខញុ ំ។ 
 - ពតើកដន្លងណេិតរបាកដដដលឯងបាន្ពឃើញដលនកពនាះ?- ព ររួីរ។ 
 - របដ លជាទីពនាះ- មតីងលនិ្យា រេមទាងំចងអុលទាងំររេិចររេិលពៅកាន្ក់ដន្លងលុបមុខដដលរាិតពៅទល់មុខ
បន្ទបទឹ់ករបរ់នាង។ 
 ពមើលពៅវាដូចជាកដន្លងលុបមុខ្មមតាប៉ុពណោ ះ។ េកួពគបាន្េិនិ្តយពមើលវារគបទី់កដន្លងទាងំខ្លងកនុង ទាងំខ្លងពរៅ និ្ង
បំេងប់ងាូរទឹកជាពដើម។ បនាទ បម់ក ព របីាន្រកពឃើញ សាន មកូតពៅរជុងម្ងខ ងថ្ន្កាលរបូ៊ពីន្ម ួ ព្វើអំ្េីទងដ់ដង ម្ងន្ឆ្ងល ករ់បូេរ់តូច
ម ួ។ 
 - កាលរបូ៊ពីន្ពន្ះខូចព ើ - មតីងលនិ្យា យ៉ាងរកីរា ពៅពេលដដលពឃើញព រេីាយាមពបើកវា។ 
 - ព រ-ី រ ៉នុ្និ្យា  - សាកនិ្យា ពៅពមើល។ អ្វីកព៏ដា ឲ្យដតជាភាសាេរ់។ 
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 - ប៉ុដន្ែ- ព រេីាយាមគិត។ ពេលពវលាដតម ួគតដ់ដលវាអាចនិ្យា ភាសាេរ់បាន្គឺពៅពេលដដលវាកំេុងដតរបឈម
មុខចំពពាះរតវេរ់េិតរបាកដម ួ។ 
 - ពបើកភាល ម!- ព រនិី្យា ។ 
 ព រពីមើលពៅរ ៉នុ្ ដដលកំេុងដតរគវកីាល។ 
 - ឯងនិ្យា ពចញរូរភាសាអ្ងព់គលរ នឹង- រ ៉នុ្និ្យា ។ 
 ព ររីកព កពមើលពៅរបូេរ់ពនាះមាងពទៀត ព ើ េាយាមព្វើឲ្យខលួន្វាពជឿថាេរ់ពនាះម្ងន្ជីវតិ។ របរិន្ពបើព រកំីពរ ើក
កាល េន្លឺពលលើងពទៀន្នឹ្ងព្វើឲ្យរបូពនាះពមើលពៅកំេុងដតព្វើចលនា។ 
 - ពបើកព ើង!- វានិ្យា ។ 
 វាមនិ្រតឹមដតបាន្ឮរពមលងរបរ់វាពនាះពទ ដងមទាងំម្ងន្រពមលងចំដលកម ួបាន្បន្លឺព ើងពចញេីម្ងតវ់ាផ្ទទ ល់ដតមាង។ ភាល ម
ពនាះ កាលរបូ៊ពីន្ពនាះចាបព់្ាើមបព ច្ញេន្លឺេណ៌្រយ៉ាងរតចះរតចងនិ់្ងចាបព់្ាើមព្វើចលនា។ ប៉ុនាម ន្វនិាទីបនាទ បម់កពទៀត កដន្លង
លុបមុខចាបព់្ាើមព្វើចលនាផ្ទល រ់បាូររបូរាង។ ពៅពេលដដលកដន្លងលុបមុខពនាះលិចបាតព់ៅ វាបាន្បន្សល់ទុកនូ្វរបពហាង្ំម ួ គឺ
ជាបំេង់្ ំលមមររម្ងបបុ់ររម្ងន ករ់អិ្លចូលពៅកនុងពនាះ។ 
 ព របីាន្ឮរពមលងរ ៉នុ្ដងាក ់ព ើ វាបាន្រកព កពមើលពៅពលើមាងពទៀត។ វាបាន្រួរខលួន្ឯងថាពតើរតូវព្វើអ្វីបន្ែពទៀត? 
 - ខញុ ំនឹ្ងចុះពៅពរកាម- វានិ្យា ។ 
 វាមនិ្អាចមនិ្ចុះពៅពនាះពទ ពរពាះថាឥលូវេកួពគរកពឃើញ្លូវចូលពៅបន្ទបរ់ម្ងង តព់ៅព ើ ។ ម ួវញិពទៀត របរិន្
ពបើអាចពៅឲ្យទាន្ព់េលពនាះ ជីន្នី្របដ លជាពៅម្ងន្ជីវតិពៅព ើ ពទ។ 
 - ខញុ ំកព៏ៅដដរ- រ ៉នុ្និ្យា ។ 
 ម្ងន្ភាេពរងៀមសាង តភ់ាល មម ួរន្ទុះ។ 
 - ខញុ ំគិតថាេកួឯងរបដ លជាមនិ្រតូវការខញុ ំពទ- សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតនិ្យា រេមទាងំបព ច្ញសាន មញញឹមបន្ែិចរបរ់
ាត ់- ខញុ ំរាន្ដ់ត... 
 ាតប់ាន្ដាកថ់្ដរបរ់ាតព់ៅពលើទាវ រទាងំរងខ្លង ប៉ុដន្ែរ ៉នុ្ និ្ងព របីាន្ចងអុលចងកឹះពវទមន្ែពៅកាន្ា់ត។់ 
 - ពលាកអាចចុះពៅមុន្េកួព ើងបាន្- រ ៉នុ្និ្យា ទាងំកំ ងឹ។ 
 សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតបាន្ខិតពៅជិតរចកចូលទាងំទឹកមុខពរលកសាល ំង។ 
 - េកួឯង!- ាតនិ់្យា ពដា រពមលងពខា ៗ - េកួឯងព្វើអ្ ច្ ឹងពតើបាន្្លរបពយាជន្អ៍្វីពៅ? 
 ព របីាន្ចាកខ់នងាតព់ដា ចងកឹះពវទមន្ែរបរ់វា។ សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតបាន្រអិ្លពជើងរបរ់ាតចូ់លពៅកនុងរបពហាង
ពនាះ។ 
 - ខញុ ំេិតជាមនិ្បាន្គិតថា- ព រចីាបព់្ាើមនិ្យា  រសាបដ់តរ ៉នុ្រចាន្វាពចញ ព ើ ទម្ងល កខ់លួន្ពៅតាមពរកា សាស្ត្សាែ ចារយ
 កហ់ាតពលឿន្ពរលវបាតដ់តម ួេរេិចដលនក។ ព រពីៅតាមយ៉ាងរ ័ររ នួ្។ វាបនាទ បខលួន្ តឺៗពៅកនុងបំេងព់នាះ បនាទ បម់កក៏
រេដលងថ្ដទម្ងល កខ់លួន្ពៅតាម។ 



បន្ទប់សម្ងា ត់ 

212 

 របពហាងពនាះរពលាង ងងឹតព ើ ពមើលពៅដូចជាាម ន្ទីប ច្ បព់ទ។ វាអាចពមើលពឃើញរបពហាងមូលជាពរចើន្ដដលដបកដខញក
ពៅរគបទី់កដន្លង ប៉ុដន្ែមនិ្្ំជាងរបពហាងដដលវាកំេុងដតរាិតពៅកនុងប៉ុនាម ន្ពទ។ របពហាងទាងំពនាះបតដ់បន្កាចចុ់ះកាចព់ ើង យ៉ាង
ពចាតចុះពៅពរកាម។ ព រ ី ដឹងថាវាបាន្ធាល កចុ់ះយ៉ាងពរៅពៅពរកាមសាលាព ើ របដ លជាពរៅជាងគុកងងឹតពៅពទៀត។ ពៅេី
ពរកាមវា ព របីាន្ឮរូររ ៉នុ្ធាល កម់កបះ៉នឹ្ងកដន្លងពកាងម ួប៉ុដន្ែមនិ្ជា្ងន្់្ ងរប៉ុនាម ន្ពទ។ 
 បនាទ បម់ក ពៅពេលដដលវាចាបព់្ាើមបារមភេីអ្វីដដលនឹ្ងអាចពកើតព ើងពៅពេលដដលវាទងគិចពៅនឹ្ងដី បំេងព់នាះចាបព់្ាើម
រាបពរមើ ព ើ វាកខ៏្លទ តពចញេីចុងបំេងព់នាះ ពៅធាល កព់ៅពលើកំរាលឥដាពរើមកនុង្លូវពរកាមដីសាងេីងម្ ំលមមនឹ្ងអាចឈរបាន្។ 
សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតឈាន្ពជើងពៅមុខបន្ែិចមាងៗជាម ួនឹ្ងមុខពរលកសាល ំងដូចពខ្លម ច។ ព របីាន្ឈរពៅម្ងខ ងពៅពេលដដលរ ៉នុ្
ពដើរពចញយ៉ាងពលឿន្េីរបពហាងពនាះ។ 
 - ព ើងេិតជារាិតពៅចម្ងង  រាបគី់ ូដមត៉េីពរកាមសាលាព ើ - ព រនិី្យា  រពមលងរបរ់វាខទរពេញរងូងមងងឹតពនាះ។ 
 - របដ លជាពៅពរកាមបឹងព ើ ពមើលពៅ!- រ ៉នុ្និ្យា រេមទាងំរមលងឹពមើលពៅជញ្ហជ ំងតូចៗដដលពៅជំុវញិវាកនុងភាេ
ងងឹត។ 
 េកួពគទាងំបីបាន្រមលងឹពមើលពៅភាេងងឹតដដលពៅេីខ្លងមុខេកួពគ។ 
 - លូមុរ!- ព រនិី្យា តិចៗ ពៅកាន្ច់ងកឹះពវទមន្ែរបរ់វាដដលភាល មពនាះបាន្ចាបព់្ាើមបព ច្ញេន្លឺ - ពដើរមក!- វានិ្យា 
ពៅកាន្រ់ ៉នុ្ និ្ងសាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាត។ ពៅពេលដដលេកួពគពដើរពៅ រនូរពជើងរបរ់េកួពគបាន្បព ច្ញរពមលងខ្លល ងំពៅពេលដដលបះ៉
ពៅនឹ្ងកំរាលពរើម។ 
 រងូងមពនាះងងឹតណរ់ព្វើឲ្យេកួពគមនិ្អាចពមើលពឃើញបាន្ឆ្ងង  ពទ។ ររពម្ងលេកួពគដដលអាចពមើលពឃើញបាន្ពដា 
សារេន្លឺរបរ់ចងកឹះពវទមន្ែពនាះ ពមើលពៅគរួឲ្យខ្លល ចណរ់។ 
 - រតូវចាថំា- ព រនិី្យា តិចៗពៅពេលដដលេកួពគកំេុងដតពដើរយ៉ាងរបុងរប ត័នពឆ្ងព ះពៅមុខ - ពៅពេលដដលពឃើញរឮឺ
រពមលងដដលហាកបី់ដូចជាម្ងន្ចលនា រតូវបិទដលនកភាល ម។ 
 ប៉ុដន្ែរងូងមពនាះពៅដតសាង តដូ់ចជា្នូរអ្ ច្ ឹង។ រពមលងទីម ួដដលេកួពគបាន្ឮរូរគឺជារពមលងដរ៏គលួចម ួពៅពេលដដលរ ៉នុ្
បាន្ពបាះជំហាន្ជាន្ព់ៅពលើអ្វីម ួដដលម្ងន្រណា ន្ដូចលលាដក៍ាលកណ្ាុ រអ្ ច្ ឹង។ ព របីាន្បនាទ បចងកឹះពវទមន្ែរបរ់វាពដើមប ី
ពមើលពៅពលើកំរាលពនាះ។ វាបាន្ពឃើញឆអឹងរតវតូចៗជាពរចើន្ េរងា ពៅពលើកំរាលឥដាពនាះ។ ពៅពេលដដលពឃើញឆអឹងរតវទាងំ
ពនាះ េកួពគបាន្េាយាមមនិ្គិតថាជីន្នី្នឹ្ងរាិតពៅកនុងសាា ន្ភាេដូចពមាចពទ ពៅពេលដដលេកួពគរកពឃើញនាង។ េកួពគពដើរពៅ
មុខពទៀតពដា ម្ងន្ព រជីាអ្នកនាមុំខ ឆលងកាតក់ដន្លងបតដ់បន្ដង៏ងឹតពៅកនុងរងូងមពរកាមដីពនាះ។ 
 - ព រ!ី ម្ងន្អ្វីពៅខ្លងពលើព ើង ពនាះ...- រ ៉នុ្និ្យា រអកៗរេមទាងំបាន្ កថ្ដរបរ់វាពៅអ្រងួន្សាម របរ់ព រ។ី 
 េកួពគបាន្ឈបភ់ាល មម ួរពំេច ព ើ ពមើលពៅពលើ។ ព របីាន្ពឃើញរបរ់អ្វីម ួដដល្ំព ើ ពកាង ព ើ វាលាតរន្ធឹង
េីរជុងម្ងខ ងពៅរជុងម្ងខ ងពទៀតថ្ន្របូងម។ វាមនិ្កំពរ ើកពនាះពទ។ 
 - វារបដ លជាកំេុងដតពដកលកព់ ើ - វានិ្យា ខសបឹៗពដា រកព កពមើលពៅអ្នកទាងំេីរពទៀត។ 
 សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតបាន្ កថ្ដពៅបិទដលនករបរ់ាត។់ ព របីាន្រតលបព់ៅពមើលរបរ់ពនាះមាងពទៀត។ វាម្ងន្អារមមណ៍្
ថាពបះដូងរបរ់វាពលាតយ៉ាងពលឿន្។ 
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 ព រពីៅដតរមលងឹពមើលវតាុពនាះពដា បរងួមដលនករបរ់វាឲ្យតូចពៅៗតាមដដលអាចព្វើបាន្។ ព ររីមលងឹពមើលេីចំព ៀង 
ព ើ ចាបព់្ាើមពលើកចងកឹះពវទមន្ែរបរ់វាព ើងខពរ់។ 
 េន្លឺថ្ន្ចងកឹះពវទមន្ែបាន្បំលលបឺន្ែិចមាងៗពៅពលើដរបកេរ់ដ៏្ ំរំពបើមម ួេណ៌្ថ្បតង។ វាជាដរបកដដលពមើលពៅម្ងន្ភាេ
ររ់រពវ ើកម្ងន្េិរ ដដលបាន្រកាលអ្ងាក ញ់េីរជុងម្ងខ ងពៅរជុងម្ងខ ងពទៀតពៅពលើកំរាលថ្ន្រងូងម។ ដរបកេរ់ដដលពលចព ើងពនាះម្ងន្
របដវងយ៉ាងតិចណរ់របដ លដបរ់បាបីំដមត៉។ 
 - អ្សាច រយ- រ ៉នុ្និ្យា ពខា ៗ។ 
 ភាល មពនាះ អ្វីម ួបាន្ព្វើចលនាេីពរកា េកួពគ។ ជងគងរ់បរ់ គីលដឺរ ័  កហ់ាតរទខលួន្ាតដ់លងជាបព់ទៀតព ើ ។ 
 - ពរកាកព ើង- រ ៉នុ្និ្យា ភាល មៗ េរ្មទាងំពលើកចងកឹះពវទមន្ែរបរ់វាចងអុលពៅកាន្ា់ត។់ 
 សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតពរកាកព ើង រមលងឹពមើលពៅរ ៉នុ្ ព ើ វា វា។ 
 ព រងីាកយ៉ាងពលឿន្ ប៉ុដន្ែ តឺពេលពៅព ើ ។ សាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាតពរកាកព ើងដកដពងាើមដងាក ់ពដា ម្ងន្ចងកឹះពវទមន្ែ
របរ់រ ៉នុ្ពៅកនុងថ្ដរបរ់ាត។់ សាន មញញឹមបាន្រតលបម់កពលើថ្្ទមុខរបរ់ាតវ់ញិ។ 
 - ដំពណ្ើ រ្សងពរេងគរួដតប ច្ បរ់តឹម នឹងព ើ - ាតនិ់្យា  - ខញុ ំគរួដត កដរបកពន្ះបន្ែិចរតលបព់ៅសាលាវញិ របាបេ់កួ
ពគថា ខញុ ំបាន្ពៅជ ួ ពកមងររីពនាះ តឺពេលពៅព ើ  ព ើ របាបថ់ាជាអ្កុរល អ្នកទាងំេីរបាន្បាតប់ងស់ាម រតីពៅពេលដដលបាន្
ពឃើញរាងកា ពខទចខទីរបរ់នាង។ និ្យា ពាកយលាពៅកាន្ក់ារចងចារំបរ់េកួឯងពៅ! 
 ាតព់លើកចងកឹះពវទមន្ែបិតរគុតរបរ់រ ៉នុ្ព ើងពៅពលើរតឹមកាលរបរ់ាតព់ ើ ដររកថា៖ 
 - អូ្បលី ពវត! 
 ចងកឹះរបរ់រ ៉នុ្បាន្្ទុះព ើងជាម ួនឹ្ងរពមលងដូចរាបដ់បកតូចម ួ្ទុះ។ ព របីាន្ពលើកថ្ដពៅបាងំកាលរបរ់វាព ើ រត។់ 
វាបាន្រអិ្លដលួពៅពលើចងាវ  ដរបកេរ់។ ពពាលគឺវាបាន្រតព់គចពចញេីដំុងមជាពរចើន្ដដលបាន្ធាល កេី់ខ្លងពលើមកពលើកំរាលថ្ន្រងូងម
ពដា បន្លឺរពមលងខ្លល ងំៗ។ បន្ែិចពរកា មក វាកំេុងដតឈរម្ងន កឯ់ង ព ើ រមលងឹពមើលពៅជញ្ហជ ំងងមដរ៏ងឹម្ងដំដលពកើតព ើងេីងមដដល
ធាល កអំ់្បាញ់មញិពនាះ។ 
 - រ ៉នុ្- វាដររក - ពតើឯងអ្តព់កើតអី្ពទរ?ឺ រ ៉នុ្! 
 - ខញុ ំពៅទីពន្ះ- រពមលងតិចៗរបរ់រ ៉នុ្បាន្បន្លឺព ើងេីពរកា ជញ្ហជ ំងងមដដលធាល កព់នាះ - ខញុ ំាម ន្បញ្ហា អ្វីពនាះពទ ប៉ុដន្ែពលាក
សាស្ត្សាែ ចារយដូចជាម្ងន្បញ្ហា  អាគមពនាះដូចជាមករតូវាតវ់ញិ... 
 ម្ងន្រពមលងរគលរខ្លល ងំម ួបាន្បន្លឺព ើង “អូ្ ” រពមលងពនាះបន្លឺព ើងពៅពេលដដលរ ៉នុ្ទាតព់លាកសាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាត
ពដា ពរបើរមងពជើងរបរ់វា។ 
 - ព ើ ចុះឥ ូវ- រពមលងរបរ់រ ៉នុ្បន្លឺព ើង - ព ើងមនិ្អាចឆលងកាតផ់្ទទ ងំងមពន្ះបាន្ពទ ព ើងរបដ លជារតូវចំណ ពេល
 ូរពដើមប.ី.. 
 ព រ ីពមើលពៅដំបូលថ្ន្រងូងម។ រពមលងខ្លល ងំបាន្បន្លឺព ើងពៅកនុងពនាះ។ វាមនិ្ដដលសាកលបងបំដបកអ្វីម ួដដល្ំដូចងមពន្ះ
ពដា ពរបើពវទមន្ែពនាះពទ ព ើ ឥ ូវពន្ះមនិ្ដមន្ជាពេលពវលាដល៏អររម្ងបេ់ាយាមព្វើវាពនាះពទ ខ្លល ចថាមនិ្ររួល ព្វើពអា រងូងម
ទាងំមូលបាកចុ់ះមក។ 
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 ម្ងន្រពមលងខ្លល ងំៗ និ្ងរពមលងដររកបន្លឺព ើងេីពរកា ផ្ទទ ងំងមម្ងខ ងពទៀត។ េកួពគខ្លតពេលពវលាអ្រ់ពរចើន្ណរ់។ ជីន្នី្
រតូវបាន្ចាបចូ់លកនុងបន្ទបរ់ម្ងង តព់នាះ អ្រ់រ ៈពេលជាពរចើន្ពម៉្ងងមកព ើ ។ ព រគិីតថាម្ងន្ពរឿងដតម ួគតដ់ដលវាអាចព្វើ
បាន្។ 
 - រងច់ាពំៅទីពន្ះព ើ - ព រដីររករបាបរ់ ៉នុ្ - រងច់ាជំាម ួសាស្ត្សាែ ចារយ កហ់ាត ព ើ របរិន្ពបើខញុ ំមនិ្បាន្រតលបម់ក
វញិកនុងរ ៈពេលម ួពម៉្ងងពទៀត... 
 េកួពគបាន្ឈបជ់ដជកាន អ្រ់ម ួរន្ទុះ្ំ។ 
 - ខញុ ំនឹ្ងេាយាម កងមខលះពចញ- រ ៉នុ្និ្យា  ដដលសាា បព់ៅដូចជាេាយាមរការពមលងរបរ់វាឲ្យពៅ្មមតា - ដូចពន្ះឯង
អាច...អាចឆលងមកខ្លងពន្ះវញិបាន្។ ព រ?ី 
 - ជបួាន បន្ែិចពទៀតពន្ះ- ព រនិី្យា  ទាងំេាយាមប ច្ូ លភាេពជឿជាកព់ៅកនុងរពមលងញ័ររបរ់វា។ 
 ព រចីាបព់្ាើមព្វើដំពណ្ើ រដតម្ងន កឯ់ងឆលងកាតដ់របកេរ់ដ៏្ ំពនាះ។ 
 ពៅពេលដដលពដើរបាន្ឆ្ងង  បន្ែិច រពមលងដដលរ ៉នុ្ខំរបឹងជ ជ្ូ ន្ងមពចញបាន្រលា បាតព់ៅ។ រងូងមពន្ះពចះដតដវងបន្ែពៅមុខ
រ ូត។ ពរចកាតីាងំចិតែពៅកនុងខលួន្របរ់វាម្ងន្ពរចើន្ដដរ។ វាចងរ់កឲ្យពឃើញចុងប ច្បថ់្ន្រងូងមពន្ះកនុងពេលឆ្ងប់ៗ  ប៉ុដន្ែវាម្ងន្ការ
ល ័ខ្លល ចចំពពាះអ្វីដដលវានឹ្ងពឃើញ។ ពៅទីប ច្ ប ់ពៅពេលដដលវាលូន្្ុតេី្លូវពកាងម ួ វាបាន្ពឃើញជញ្ហជ ំងងមពៅខ្លងមុខវាដដល
ម្ងន្របូេរ់េីរកាលកំេុងរបទាកចូ់លាន  រតូវបាន្ឆ្ងល កព់ៅពលើពនាះ។ ដលនករបរ់េរ់ពនាះរតូវបាន្ឆ្ងល កព់ ើងពដា ពរបើតបងូមរកត
ចាងំលលពឺ្លក។ 
 ព របីាន្ចូលពៅជិត ព ើ បំេងក់របរ់វាព ើងរងួត។ ពលើកពន្ះវាមនិ្ចាបំាចព់បាករបារ់ខលួន្ឯងថាេរ់ពន្ះជាេរ់េិត
ពនាះពទ ពរពាះដលនករបរ់េរ់ទាងំពនាះពមើលពៅដូចជាម្ងន្ជីវតិអ្ ច្ ឹង។ 
 វាអាចទា ទុកថាពតើវារតូវព្វើអ្វីបន្ែពទៀត។ វាបាន្រំអាតបំេងក់របរ់វា ព ើ ពមើលពៅដលនកេណ៌្ថ្បតងទាងំពនាះដដល
កំេុងពចាលេន្លឺលលបឹដលលត។ 
 - ពបើកព ើងភាល ម!- ព រនិី្យា ពដា ពរបើរពមលងតិចៗដូចជាមនិ្រូវពេញចិតែកនុងការនិ្យា ប៉ុនាម ន្ពទ។ 
 រតវេរ់ពនាះបាន្ដបកពចញេីាន ពៅពេលដដលជញ្ហជ ំងពបើកព ើង។ ្លូវចូលពនាះព ើងរពលាងររិល ព ើ ព រដីដលកំេុង
ដតញ័រខលួន្តាងំេីកាលដល់ចុងពជើងពនាះ បាន្ពដើរចូលពៅ។ 
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 វាកំពុងឈរនៅចុងម្ខា ងននបនទបម់យួដដលម្ខនរបដវងដវង ន ើយរាងងងឹតបនតិច។ សសរថមខ្ពស់រតដដតម្ខនឆ្លល ករ់បូពស់ជា
នរចើនរបទាកចូ់លគ្នន  រតូវបានកសាងន ើងនដើមបរីទពិតានដដលកបប់ាតន់ៅកនុងភាពងងឹត ន ើយនោលរសនម្ខលដវងៗពណ៌នមម
នៅកនុងនសបអនធការដច៏ដមលកដដលជះពណ៌នបតងរសាលនពញទីកដនលងនោះ។ 
 នបះដូងរបស់វានោតយ៉៉ងនលឿន។ ន រ ីបានឈររងោ់សំាឋ បភ់ាពនសងៀមសាង តដ់គ៏រួឲ្យរពឺកាលនោះ។ នតើសតវពស់ដធំ៏នោះ
អាចរងោ់វំាយឆមកវ់ានៅដកបររជុងងងឹតខាងនរកាយសសរទាងំនោះដដររនឺទ? ន ើយចុះឯណាជីននី? 
 វាបានដកចងកឹះនវទមនតរបស់វានចញ ន ើយនដើរនឆ្លព ះនៅមុខ្តាមចនោល ះសសរដដលម្ខនរបូពស់នោះ។ រាល់សនូរនជើងដរ៏បុង
របយត័នរបស់ន រឮីខ្ទរមកវញិនោយសារជញ្ជា ំងថមងងឹតទាងំនោះ។ ន រ ី បានបរងួមដភនកឲ្យតូច ន ើយរបុងនរបៀបខ្លួនរចួជានរសច
នដើមបបិីទដភនក ឲ្យដតន ើញចលោកនរមើកណាមយួ។ ដភនកដដលម្ខនរនធរបស់សតវពស់ថមទាងំនោះនមើលនៅដូចជាកំពុងសមលងឹនមើល
មកវា។ នរៅពីចលោរកពះរបស់វា វាគិតថាវាបានន ើញអវីមយួកំពុងដតម្ខនចលោ។ 
 នពលដដលវានដើរមកដល់សសរមយួគូចុងនរកាយ របូសំណាកមយួដដលម្ខនកំពស់របដ លនឹងបនទបស់ម្ខង តន់ោះបាននលច
ន ើងសទុងៗពីមុខ្វា។ របូសំណាកនោះរតូវបានសងន់ ើងនៅជាបនឹ់ងជញ្ជា ំងដតមឋង។ 
 ន ររីតូវនអើតកនដើមបនីមើលនៅមុខ្ដធំ៏សំនបើមនោះនៅខាងនលើ។ របូចម្ខល កន់នះម្ខនសភាពោស់ណាស់ន ើយ រពមទាងំរាង
ដូចជាសាវ  ជាមយួនឹងពុកចង្កក នសឋើងដដលធ្លល កន់សទើរដតដល់ចុងននអាវដវងសរម្ខបន់វទគូនធវើអំពីថម រពមជាមយួនឹងនជើងដធំ៏ពីរ កំពុងដត
ឈរនៅនលើកំរាលដរ៏ាបនសមើននបនទបស់ម្ខង ត។់ នៅចនោល ះនជើងទាងំពីរនោះ ម្ខនមនុសសម្ខន កកំ់ពុងដតនដកផ្កក បមុ់ខ្ ពាករ់ ៉បូតូចពណ៌នមម  
និងសកព់ណ៌រក ម។ 
 - ជីននី- ន រនិីយ៉យខ្ាវៗ ន ើយរតយ៉់៉ងនលឿននៅរកោង រពមទាងំអងគុយលុតជងគងដ់កបរោង - ជីននី! កំុទានស់ាល បអី់! 
សូមនមតាត កំុសាល បអី់!- វាទុកចងកឹះនវទមនតរបស់វានៅនលើកំរាល ន ើយអរងួនសាម របស់ជីននី បោទ បម់កទាញឲ្យោងនដកផ្កង រវញិ។ មុខ្
របស់ោងនសលកសាល ំងដូចថម ន ើយរតជាក ់ ដតដភនករបស់ោងបិទជិត សឲ្យន ើញថាោងមនិរតូវបាលីបងកកន ើយ។ ប៉ុដនតអញ្ច ឹងម្ខន
ដតោង... 
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 - ជីននី នរកាកន ើង!- ន រនិីយ៉យយ៉៉ងងងឹតងងុល ន ើយអរងួនោង។ កាលរបស់ជីននីរនងគើពីម្ខា ងនៅម្ខា ងនធវើឲ្យន រ ី
អស់សងឃមឹ។ 
 - ោងមនិនរកាកនោះនទ- សំន ងដរ៏សទនម់យួបានបនលឺន ើង។ 
 ន រងី្កកបងវិលខ្លួននោយនៅដតលុតជងគងដ់ដដល។ 
 នកមងរបុសម្ខន កខ់្ពស់ សកព់ណ៌នមម  កំពុងដតឈរដផែកនៅនឹងសសរដដលនៅជិតបំផុត ន ើយសមលងឹនមើលមកវា។ គ្នតន់មើល
នៅចដមលក ន ើយឈរនៅកដនលងងងឹតរពាលៗ ហាកដូ់ចជាន រកំីពុងដតសមលងឹនមើលគ្នតត់ាមបងែួចរសអាបម់យួអីុចឹង។ ប៉ុដនតគ្នម នអវី
រច ំនោះនទ គឺគ្នត ់នឹងន ើយ។ 
 - ថម...ថម រតីដល? 
 រតីដលងកក់ាលនោយមនិរពមដករកដសដភនកនចញពីន រនីសាះ។ 
 - នតើនោកចងម់្ខននយ័យ៉៉ងនមច៉ដដលថាោងមនិនរកាកនទនោះ?- ន រនិីយ៉យតិចៗ - ោង...ោងមនិ...? 
 - ោងនៅម្ខនជីវតិនៅន ើយនទ- រតីដលនិយ៉យ - ប៉ុដនតរគ្ននដ់ត... 
 ន រសីមលងឹនមើលគ្នត។់ ថមរតីដលធ្លល បន់រៀននៅសាោ ុកវ៉ាតកាលពីហាសិបឆ្លន មុំន ន ើយឥ ូវគ្នតកំ់ពុងដតឈរយ៉៉ង
អាថកំ៌បាងំ ម្ខនដតពនលឺបនតិចបនតួចប៉ុនណាោ ះដដលបង្កា ញរបូរាងរបស់គ្នត។់ ឥ ូវននះ យ៉៉ងនរចើនគ្នតអ់ាយុរតឹមដបរ់បាមំយួឆ្លន ំ
ប៉ុនណាោ ះ។ 
 - នោកគឺជានខាម ចរ?ឺ- ន រនិីយ៉យទាងំមនិរបាកដរបជា។ 
 - គឺជាការចងោ-ំ រតីដលនិយ៉យយ៉៉ងនសងៀមសាង ត ់ - ដដលរកាទុកនៅកនុងនសៀវនៅកំណតន់ តុអស់រយៈនពលហាសិបឆ្លន ំ
មកន ើយ។ 
 គ្នតប់ានចងែុលនៅកានក់រម្ខលដកបររម្ខមនជើងននរបូចម្ខល កយ់កស។ ម្ខននសៀវនៅកំណតន់ តុមយួកំពុងដតនបើកចំ  ដដល
ន រធី្លល បប់ានន ើញនៅកនុងបនទបទឹ់ករបស់ម៉ុននីង មតីថល។ ភាល មនោះ ន រដូីចជាវនងវងអស់ន ើយថា នតើវាអាចមកនៅទីនោះបាន
នោយរនបៀបណា? ប៉ុដនតនៅម្ខននរឿងបោទ នម់យួនទៀតដដលរតូវនោះរសាយ។ 
 - នោករតូវដតជយួ ខ្ញុ ំ ថម- ន រនិីយ៉យ ន ើយនលើកកាលជីននីន ើងមឋងនទៀត - នយើងរតូវដតយកោងនចញពីទីននះ នរពាះ
នៅទីននះម្ខនពស់មយួកាល។ ខ្ញុ ំមនិដឹងថាវានៅទីកដនលងណានទ ប៉ុដនតវាអាចនចញមកបានរគបន់ពល។ សូមជយួ ខ្ញុ ំផង... 
 រតីដលមនិកនរមើកនោះនទ។ ន រពីាយ៉មនលើកជីននីបានពាកក់ណាឋ លខ្លួន ន ើយង្កកមកនរ ើសចងកឹះនវទមនតរបស់វាមឋង
នទៀត។ 
 ប៉ុដនតចងកឹះនវទមនតរបស់វាបានបាតន់ៅន ើយ។ 
 - នតើនោកម្ខនន ើញ...? 
 ន ររីកន កនមើលនៅនលើ។ រតីដលនៅដតសមលងឹនមើលវា ន ើយគ្នតកំ់ពុងដតកានច់ងកឹះនវទមនតរបស់ន រ ី នៅចនោល ះរម្ខមនដ
ដវងៗរបស់គ្នត។់ 
 - អរគុណ!- ន រនិីយ៉យ ន ើយរពមទាងំោនដនៅទទលួវា។ 
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 សាន មញញឹមបានបនញ្ចញនលើរជុងម្ខា ងននបបូរម្ខតរ់បស់រតីដល។ គ្នតន់ៅដតបនតសមលងឹនៅន រ ី ន ើយកានច់ងកឹះនវទមនត
របស់វានោយមនិបនញ្ចញសកមមភាពអវីន ើយ។ 
 - សាឋ បខ់្ញុ ំសិន!- ន រនិីយ៉យយ៉៉ងនលឿន នជើងរបស់វារតូវនទរនៅម្ខា ងនោយសារដតទមងនរ់បស់ជីននី - នយើងរតូវដតនៅនពល
ននះ។ របសិននបើពស់នោះនចញមក... 
 - វានឹងមនិនចញមកនទ លុះរតាដតម្ខននគនៅវាឲ្យនចញមក- រតីដលនិយ៉យយ៉៉ងនសងៀមសាង ត។់ 
 ន របីាននផឋកខ្លួនជីននីនៅនលើករម្ខលវញិ នរពាះវាគ្នម នសមតថភាពទបោ់ងបានយូរនទ។ 
 - នតើនោកចងប់ាននយ័ថានមច៉?- ន រនិីយ៉យ - ឲ្យចងកឹះនវទមនតមកខ្ញុ ំវញិ ខ្ញុ ំរបដ លជារតូវការវា។ 
 សាន មញញឹមរបស់រតីដលរកីកានដ់តធំ។ 
 - ឯងនឹងមនិរតូវការវានោះនទ- គ្នតនិ់យ៉យ។ 
 ន រសីមលងឹនមើលនៅគ្នត។់ 
 - នតើនោកចងនិ់យ៉យពីអវី? ខ្ញុ ំនឹងមនិ... 
 - ខ្ញុ ំបានរងោ់នំពលននះជាយូរមកន ើយ ន រ ី នផ្កតធរ័- រតីដលនិយ៉យ - រងោ់នូំវឱកាសនដើមបបីានជបួឯង បាននិយ៉យ
ជាមយួឯង។ 
 - ឈបសិ់ន- ន រនិីយ៉យនោយបាតប់ងភ់ាពអតធ់មត ់ - ខ្ញុ ំគិតថា នោកមនិរតូវោបន់ផឋើមនិយ៉យពីវានៅនពលននះនទ។ ពកួ
នយើងកំពុងដតនៅកនុងបនទបស់ម្ខង ត។់ នយើងអាចនិយ៉យនៅនពលនរកាយនទៀតបាន។ 
 - នយើងរតូវដតនិយ៉យនៅនពលននះ- រតីដលនិយ៉យនោយនៅដតញញឹមយ៉៉ងចាស់ ន ើយគ្នតប់ានយកចងកឹះនវទមនតរបស់
ន រោីកចូ់លនៅកនុងនហាន៉៉។ 
 ន រសីមលងឹនមើលនៅគ្នត។់ នរឿងរ៉ាវដដលនកើតន ើងទាងំអស់ននះដូចជាចដមលកខាល ងំណាស់។ 
 - នតើជីននីកាល យនៅជាយ៉៉ងននះបានយ៉៉ងដូចនមឋចនៅ?- ន រសួីរយតឺៗ។ 
 - ននះជាសំនរួគរួឲ្យោបអ់ារមមណ៍មយួ- រតីដលនិយ៉យយ៉៉ងរកីរាយ - ន ើយកជ៏ានរឿងដដ៏វងឆ្លង យមយួដដរ។ ខ្ញុ ំគិតថា ន តុ
ផលពិតរបាកដដដលនធវើឲ្យោងកាល យនៅជាដបបននះ គឺនោយសារដតោងបាននបើកចំ នបះដូងរបស់ោង ន ើយបានរបាបន់រឿង
សម្ខង តរ់បស់ោងទាងំអស់ដល់ជនចដមលកម្ខន ក ់ដដលោងនមើលមនិន ើញ។ 
 - នតើនោកកំពុងដតនិយ៉យពីអវី នឹង? 
 - នសៀវនៅកំណតន់ តុ- រតីដលនិយ៉យ - ជានសៀវនៅកំណតន់ តុរបស់ខ្ញុ ំ។ ជីននីបានសរនសរនៅកនុងនសៀវនៅននះអស់
រយៈនពលជានរចើនដខ្មកន ើយ។ ោងបានរបាបខ់្ញុ ំនូវរាល់កឋីរពួយបារមភដគ៏រួឲ្យអាណិត និងទុកានសាករបស់ោងដូចជា៖ នតើបងរបុស
ោងសឋីឲ្យោងយ៉៉ងដូចនមឋចខ្លះ? នតើោងអាចមកសាោបានជាមយួនឹងរ ៉បូ និងនសៀវនៅដដលនៅសល់ពីបងៗរបស់ោងបានយ៉៉ង
ដូចនមឋច? ន ើយនតើ...- ដភនករបស់រតីដលបនញ្ចញពនលឺដភលតៗ - នតើោងគិតថាន រ ី នផ្កតធរ័ដល៏បលីាញអសាច រយអាចនឹងចូលចិតតោង
យ៉៉ងដូចនមឋច? 
 រាល់នពលដដលគ្នតនិ់យ៉យ ដភនករបស់គ្នតម់និដដលដកនចញពីមុខ្របស់ន រនីោះនទ។ នសទើរដតនពារនពញនៅនោយភាព
នរសកឃ្លល ននៅកនុងដកវដភនករបស់គ្នត។់ 
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 - វាជានរឿងគរួឲ្យធុញរទានខ់ាល ងំណាស់ កនុងការរងោ់សំាឋ បពី់បញ្ជា តូចតាច និងភលនីភលើរបស់នកមងរសីអាយុដបម់យួឆ្លន មំ្ខន កន់ោះ- 
គ្នតប់នលឺន ើង - ប៉ុដនតខ្ញុ ំបានអតធ់មត ់ខ្ញុ ំបានសរនសរតបនៅោងវញិ ខ្ញុ ំម្ខនសម្ខនចិតត ខ្ញុ ំម្ខនចិតតលែ។ ោងរសឡាញ់ខ្ញុ ំខាល ងំណាស់។ 
ោងបានសរនសរថា៖ គ្នម ននរណាម្ខន កយ់ល់ចិតតខ្ញុ ំដូចនោកនោះនទ ថម...។ ខ្ញុ ំរកីរាយណាស់នៅនពលដដលខ្ញុ ំបាននសៀវនៅកំណត់
ន តុននះ នដើមបសីរនសររាល់ការសម្ខង តរ់បស់ខ្ញុ ំនៅកនុងននះ...។ ខ្ញុ ំហាកដូ់ចជាម្ខនមតិតម្ខន កដ់ដលខ្ញុ ំអាចោកចូ់លកនុងនហាន៉៉ ន ើយ
យកតាមខ្លួនបាន...។ 
 រតីដលនសើចយ៉៉ងខាល ងំ និងយ៉៉ងនសាះកនរកាះ ដដលមនិសកតិសមនឹងគ្នតន់ ើយ។ ន រនីងើយនមើលនៅគ្នត ់នធវើឲ្យសករ់បស់
វាធ្លល ករ់តឹមក។ 
 - របសិននបើខ្ញុ ំនិយ៉យនោយខ្លួនឯងនោះ ខ្ញុ ំអាចទាកទ់ាញអារមមណ៍អនកណាកប៏ានឲ្យដតខ្ញុ ំរតូវការ។ ដូចននះ ជីននីបាន
របគល់វញិ្ជដ ណរបស់ោងមកខ្ញុ ំ ន ើយវញិ្ជដ ណនោះគឺជាអវីដដលខ្ញុ ំរតូវការ។ ខ្ញុ ំកានដ់តខាល ងំន ើងៗ នោយសារដតជនរៅននភាពភយ័
ខាល ចរបស់ោង និងនរឿងសម្ខង តរ់បស់ោង។ ខ្ញុ ំកានដ់តម្ខនកម្ខល ងំខាល ងំកាល  ខាល ងំជាងកញ្ជដ វសីលីនៅនទៀត។ គឺកម្ខល ងំខាល ងំរគបរ់គ្ននន់ដើមប ី
ោបន់ផឋើមរបាបន់រឿងសម្ខង តខ់្លះរបស់ខ្ញុ ំដល់ោង ន ើយនដើមបោីបន់ផឋើមយកវញិ្ជដ ណតូចៗខ្លះចូលនៅកនុងខ្លួនរបស់... 
 - នោកកំពុងដតនិយ៉យពីអវី?- ន រនិីយ៉យ ម្ខតរ់បស់វាកំពុងដតសងួតនៅៗ។ 
 - ឯងនៅដតមនិទានយ់ល់បាននទៀតរ ឺន រ ីនផ្កតធរ័?- រតីដលនិយ៉យយ៉៉ងសុភាព - ជីននី វសីលីបាននបើកបនទបស់ម្ខង ត ់ោង
បានសម្ខល បម់្ខនគ់កទាងំនោះនោយរចបាចក់វា ន ើយបានសរនសរពាកយរពម្ខននៅនលើជញ្ជា ំង។ ោងបានោតឲ់្យពស់នោះនៅ
សម្ខល បព់កួ ឈាមកខ្វក ់ទាងំបនួោកន់ោះ និងសតវឆ្លម មយួកាល។ 
 - នទ- ន រនិីយ៉យខ្សបឹៗ។ 
 - គឺពិតដមន- រតីដលនិយ៉យយ៉៉ងនសងៀមសាង ត ់- ជាការពិតណាស់ ដំបូងោងមនិបានដឹងថា ោងកំពុងដតនធវើអវីនោះនទ។ វា
សបាយខាល ងំណាស់។ ខ្ញុ ំចងឲ់្យឯងន ើញអវីដដលោងបានសរនសរ។ អវីដដលគរួឲ្យោបអ់ារមមណ៍ជាងននះនៅនទៀតគឺ៖ “ជូនចំនពាះ
ថម”- គ្នតោ់បន់ផឋើមសូរតនោយសមលងឹនមើលនៅមុខ្ភយ័ខាល ចរបស់ន រ ី - “ខ្ញុ ំគិតថា ខ្ញុ ំបានបាតប់ងក់ារចងោនំៅន ើយ។ ម្ខននរាម
ម្ខនជ់ានរចើនបានជាបន់ៅរ ៉បូរបស់ខ្ញុ ំ ន ើយខ្ញុ ំមិនដឹងថានតើវានកើតន ើងបានយ៉៉ងដូចនមឋចនោះនទ។” “ជូនចំនពាះថម ខ្ញុ ំមិនបានោថំា
នតើខ្ញុ ំបាននធវើអវីខ្លះនៅយបន់ថងបុណយហា ូវនីនទ ប៉ុដនតឆ្លម មយួកាលរតូវបានវាយរបហារ ន ើយខ្លួ នរបស់ខ្ញុ ំបានរបោកនូ់វថាន ោំប
នពញទាងំអស់។” “ជូនចំនពាះថម នពឿរសីុបានរបាបខ់្ញុ ំថា មុខ្របស់ខ្ញុ ំនសលកសាល ំងណាស់ ន ើយនមើលនៅខ្ញុ ំមិនដមនជាម្ខច ស់នលើខ្លួ ន
ឯងនទៀតនទ។ ខ្ញុ ំគិតថា គ្នតកំ់ពុងសងសយ័ខ្ញុ ំន ើយ...” “ម្ខនការវាយរបហារមយួនទៀតបាននកើតន ើងកនុ ងនថងននះ។ ប៉ុដនតខ្ញុ ំមិនដឹងថា 
នតើនពលនោះ ខ្ញុ ំសថិតនៅទីណានោះនទ។ ថម! នតើខ្ញុ ំរតូវនធវើអវីបនតនទៀត? ខ្ញុ ំគិតថា ខ្ញុ ំរបាកដជាឆកួ តមិនខាន...ខ្ញុ ំគិតថា ខ្ញុ ំជាមនុសសដត
ម្ខន កគ់តដ់ដលបានវាយរបហារនៅនលើពកួនគ ថម!...” 
 កណាឋ បន់ដរបស់ន រកីាឋ បយ៉់៉ងដណន នធវើឲ្យរកចកនដរបស់វាកបចូ់លបាតនដ។ 
 - រតូវការចំោយនពលយូរណាស់សរម្ខបន់កមងរសី ជីននី ដល៏ងង ់ នដើមបបីញ្ឈបក់ារទុកចិតតរបស់ោងនៅនលើនសៀវនៅកំណត់
ន តុរបស់ោង- រតីដលនិយ៉យ - ប៉ុដនតនៅទីបញ្ចប ់ោងបានសងសយ័ ន ើយកព៏ាយ៉មនបាះវានោល គឺនោលនៅកដនលងដដលឯង
ចូលនៅនោះ ន រ។ី ន ើយឯងបានន ើញវា។ ខ្ញុ ំមនិដឹងជានរតកអរយ៉៉ងណានោះនទ។ ដតកនុងចំនណាមមនុសសបាននរ ើសវា ឯងគឺជា
មនុសសដដលខ្ញុ ំចងជ់បួយ៉៉ងអនទះសាបំផុត... 
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 - ន តុអវីបានជានោកចងជ់បួខ្ញុ ំ?- ន រសួីរ។ វាោបន់ផឋើមផទុះកំ ងឹ ន ើយលំបាកណាស់ទំរាដំតវាអាចរកាសំន ងឲ្យនៅ
នសមើគ្នន បាន។ 
 - ឯងដឹងនទថា ជីននីបានរបាបអំ់ពីនរឿងទាងំអស់របស់ឯងដល់ខ្ញុ ំ ន រ!ី- រតីដលនិយ៉យ - របាបពី់នរឿងដអ៏សាច រយ និងដគ៏រួឲ្យ
ោបអ់ារមមណ៍របស់ឯង- ដភនករបស់គ្នតស់មលងឹនមើលនៅសម្ខល កនផលកបនោទ រនលើថាង សរបស់ន រ ី ន ើយមុខ្របស់គ្នតន់មើលនៅកានដ់ត
នរសកឃ្លល នន ើងៗ - ខ្ញុ ំគិតថា ខ្ញុ ំរតូវដតដសវងយល់បដនថមពីឯងឲ្យបាននរចើនជាងមុន នោយការនិយ៉យផ្កទ ល់ជាមយួឯង រកីជ៏បួឯង
ដតមឋងរបសិនជាអាច។ ដូចននះ ខ្ញុ ំកស៏នរមចចិតតបង្កា ញឯងអំពីនរឿងរបស់មនុសសភលនីភលើម្ខន ក ់ គឺ ហាហ្គ គីដ នដើមបបីនងកើនការទុកចិតតរបស់
ឯងមកនលើខ្ញុ ំ។ 
 - ហាហ្គ គីដគឺជាមតិតរបស់ខ្ញុ ំ- ន រនិីយ៉យ សំន ងវាន ើងញ័រ - ន ើយនោកបានមលួបង្កក ចគ់្នត ់មនិថាអញ្ច ឹងរ?ឺ ខ្ញុ ំគិតថា 
នោកយល់រចលំ ប៉ុដនត... 
 រតីដលបានបនញ្ចញនូវសំននើចដខ៏ាល ងំរបស់គ្នតម់ឋងនទៀត។ 
 - វារគ្ននដ់តជាអវី ដដលខ្ញុ ំនធវើនដើមបកំីោតហ់ាហ្គ គីដនោលដតប៉ុនណាោ ះ។ ឯងនៅោទឹំកមុខ្របស់កញ្ជច ស់ អាម៉្ខនដូ ឌីនផត នទ? 
មាង៉នទៀត ថម រតីដលដដលអភពវដតឆ្លល ត គ្នម នឪពុកម្ខឋ យដតកាល ហានណាស់ ជាអនុរកសរកុមសិសសចបងរបោសំាោ ជាសិសស
គរមូ។ មនិរតឹមដតប៉ុនណាោ ះ បាននធវើឲ្យហាហ្គ គីដធ្លល កចូ់លនៅកនុងបញ្ជា ជានរៀងរាល់សបាឋ  ៍ដូចជា៖ ពាយ៉មយកកូនចចកនៅោក់
នៅនរកាមដរគរបស់ហាហ្គ គីដ លួចចូលនៅកនុងនរពហាមឃ្លតន់ដើមបនីធវើការរបកតួវជិាា សិលប។៍ ខ្ញុ ំពិតជាម្ខនការភាញ កន់ផែើលណាស់នៅ
នពលដដលគនរម្ខងការទាងំនោះដំនណើ រការយ៉៉ងលែ។ ខ្ញុ ំគិតថា របាកដជាម្ខននរណាម្ខន កដឹ់ងថា ហាហ្គ គីដមនិដមនជាទាយ៉ទនន
រកុមសលុីតឺរនីនោះនទ។ ខ្ញុ ំបាននរបើនពលនវោទាងំរបាឆំ្លន រំបស់ខ្ញុ ំ នដើមបដីសវងយល់អំពីអវីៗរគបយ៉់៉ង ដដលខ្ញុ ំអាចនធវើបានអំពីបនទប់
សម្ខង តន់ោះ ន ើយកប៏ានរកន ើញរចកចូលសម្ខង ត.់..នធវើដូចជាហាហ្គ គីដ នឹងឈាល សនវ រមឺ្ខនកម្ខល ងំពិនសសអវីមាង៉អីុចឹង! 
 - ម្ខនដត រគូបនរងៀនវជិាា និមមតិកមម នោកោបំល័ដរ័នទដដលនមើលនៅដូចជាគិតថា ហាហ្គ គីដគ្នម នកំ ុស។ គ្នតប់ានបញ្ចុ ះ
បញ្ចូ ល ឌីនផត ឲ្យដថរកា ហាហ្គ គីដ និងបង្កា តប់នរងៀននគឲ្យនធវើជាឆ្លម រំបម្ខញ់នៅកដនលងសម្ខង តម់យួ។ ពិតណាស់ ោបំល័ដរ័របដ ល
ជាអាចប៉ានស់ាម នរតូវ។ ោបំល័ដរ័នមើលនៅមនិដដលចូលចិតតខ្ញុ ំដូចរគូដនទនទ... 
 - ខ្ញុ ំហ៊ានភាន ល់ថា សាហ្គសាត ោរយោបំល័ដរ័យល់ន ើញរតឹមរតូវចំនពាះនោកន ើយ- ន រនិីយ៉យនោយបនញ្ចញនូវនសចកឋី
កាល ហាន។ 
 - នរកាយពីហាហ្គ គីដរតូវបានបនណឋ ញនចញពីសាោមក គ្នតត់ាមឃ្លល នំមើលខ្ញុ ំជាបរ់ ូត ពិតជាគរួឲ្យម៉នួៅ៉ណាស់- រតីដល
និយ៉យយ៉៉ងនធវសរបដ ស - ខ្ញុ ំដឹងថា វាគ្នម នសុវតថិភាពនោះនទ កនុងការនបើកបនទបស់ម្ខង តម់ឋងនទៀត លគឹកណាដតខ្ញុ ំនៅដតសថិតកនុង
សាោននះ។ ប៉ុដនតខ្ញុ ំនឹងមនិខ្ាះខាា យនពលនវោជានរចើនឆ្លន  ំ ដដលខ្ញុ ំបានខិ្តខំ្ដសវងរកវានោះនទ។ ខ្ញុ ំបានសនរមចចិតត ោកខ់្លួននៅ
កនុងនសៀវនៅកំណតន់ តុមយួ ន ើយដថរកាអាយុដបរ់បាមំយួឆ្លន រំបស់ខ្ញុ ំ នដើមបបីញ្ជា ឲ្យនរណាម្ខន កន់ដើរតាមគនលងរបស់ខ្ញុ ំ ន ើយ
បញ្ចបកិ់ចចការដអ៏សាច រយរបស់សាឡា ា សលុីតឺរនី។ 
 - ប៉ុដនតនោកនធវើមនិបានសនរមចនោះនទ- ន រនិីយ៉យនោយសំន ងរបកបនោយជយ័ជំនះ - គ្នម ននរណាម្ខន កស់ាល បន់ទ នៅ
នពលននះ សូមបដីតសតវឆ្លម មយួកាលកន៏ោយ។ កនុងរយៈនពលពីរបីនម៉្ខងនទៀត នដើម ម៉្ខនដរឌក នឹងរចួរាល់ន ើយមនុសសដដលរតូវ
បងកក នឹងដឹងខ្លួនន ើងវញិន ើយ។ 
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 - ខ្ញុ ំដូចជាមនិទានប់ានរបាបឯ់ងនទថា- រតីដលនិយ៉យយ៉៉ងនសងៀមសាង ត ់ - មនុសសដដលរតូវតាមសម្ខល បន់ោះមនិដមនជា
បញ្ជា សរម្ខបខ់្ញុ ំនោះនទនពលននះ។ កនុងរយៈនពលប៉ុោម នដខ្ននះ នគ្នលនៅថមីរបស់ខ្ញុ ំគឺ ឯង។ 
 ន រសីមលងឹនមើលនៅរតីដល។ 
 - សាកគិតនៅនមើល ថានតើខ្ញុ ំខឹ្ងយ៉៉ងណានៅនពលដដលនសៀវនៅកំណតន់ តុរបស់ខ្ញុ ំរតូវបាននបើកន ើង ដដលអនកសរនសរ
នោះមនិដមនជារបូឯង ផទុយនៅវញិ គឺជីននី។ ោងបានន ើញឯងនៅជាមយួនឹងនសៀវនៅកំណតន់ តុនោះ។ ោងម្ខនការភយ័ខាល ច
ណាស់។ ចុះនបើឯងដឹងពីរនបៀបនរបើរបាស់នសៀវនៅននះ ន ើយខ្ញុ ំបានរបាបនូ់វរាល់ការសម្ខង តរ់បស់ោងនៅឯង? ចុះនបើអារកកជ់ាង
ននះនៅនទៀត ខ្ញុ ំបានរបាបឯ់ងថា អនកណាជាអនករចបាចក់ម្ខនគ់កទាងំនោះ? ដូចននះ នកមងរសីលងងម់្ខន កន់នះបានរងោ់រំ ូតទាល់ដត
សយនោឌ នរបស់ឯងសាង ត ់ ន ើយោងបានចូលនៅលួចយកវាមក។ ប៉ុដនតខ្ញុ ំដឹងថាខ្ញុ ំរតូវនធវើអវីន ើយ។ ខ្ញុ ំដឹងចាស់ណាស់ថា ឯង
កំពុងតាមោនរកទាយ៉ទសលុីតឺរនី។ នោយសារដតជីននីបានរបាបន់រឿងរបស់ឯងដល់ខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំដឹងថា នទាះបីជាដល់ណាកន៏ោយ កឯ៏ង
នៅដតនបឋជាញ នោះរសាយអាថកំ៌បាងំននះឲ្យទាល់ដតបាន ជាពិនសសនៅនពលដដលមតិតជិតសនិទធរិបស់ឯងម្ខន ករ់តូវបានវាយរបហារ។ 
ជីននីរពមទាងំបានរបាបខ់្ញុ ំថា សាលទាងំមូលនពារនពញនៅនោយពាកយចោមអារ៉ាម នោយសារដតឯងអាចនិយ៉យភាសាពស់
បាន... 
 - ដូចននះ ខ្ញុ ំកប៏ញ្ជា ឲ្យជីននីសរនសរពាកយោគ្នន នៅនលើជញ្ជា ំង ន ើយចុះមករងោ់ឯំងនៅទីននះ។ ោងបានពាយ៉មនរ ើបំរះ 
ពាយ៉មដរសកដដលនធវើឲ្យខ្ញុ ំធុញរទានជ់ាខាល ងំ។ ប៉ុដនតោងរស់មនិបានយូរនទៀតនទ នោយសារដតោងបានោកចិ់តតោកក់ាយចូលនៅ
កនុងនសៀវនៅកំណតន់ តុននះនរចើននពក នពាលគឺោកចូ់លមកកនុងខ្លួនខ្ញុ ំដតមឋង។ នៅទីបញ្ចប ់វារគបរ់គ្ននន់ ើយសរម្ខបខ់្ញុ ំកនុងការដក
ខ្លួននចញពីនសៀវនៅនោះ។ ខ្ញុ ំបានរងោ់ឯំងតាងំពីនពលដដលខ្ញុ ំបានោោំងមកដល់ទីននះ។ ខ្ញុ ំដឹងថាឯងរបាកដជាមក។ ខ្ញុ ំម្ខន
សំណួរនរចើនណាស់ ចងសួ់រដល់ឯង ន រ ីនផ្កតធរ័។ 
 - សំនរួអីនៅ?- ន របីនលឺន ើងទាងំនៅឋ រកហាយ ន ើយនដរបស់វានៅដតកាឋ បយ៉់៉ងដណន។ 
 - លែ- រតីដលនិយ៉យ ន ើយញញឹមយ៉៉ងរកីរាយ - នតើកូនដងត៉ម្ខន កដ់ដលគ្នម ននទពនកាសលយអវីពិនសសបនតិចនសាះ អាច
យកឈនះនលើនវទគូដអ៏សាច រយបំផុតយ៉៉ងដូចនមឋចនៅ? នតើឯងនធវើដូចនមឋចនទើបអាច រតន់គចបាននោយគ្នម នរបសួអវីបនតិចនសាះនរៅពី
សាន មសម្ខល កមយួ ខ្ណៈនពលដដលអានុភាពរបស់  ត វ ៉លុដឺមរ៉ រតូវបានបំផ្កល ញនោះ? 
 - ន តុអវីបានជានោកោបំាចរ់តូវខ្វល់ថា នតើខ្ញុ ំអាចនគចរចួបានយ៉៉ងដូចនមឋចនោះ?- ន រនិីយ៉យយតឺៗ។- នរឿងរបស់
វ ៉លុដឺមរ៉ នយើងអាចនិយ៉យបោទ បពី់នរឿងរបស់នោកកប៏ាន។ 
 - វ ៉លុដឺមរ៉- រតីដលនិយ៉យយ៉៉ងរសទន ់- គឺជា អតីតកាល បចចុបបននកាល និងអោគតកាលរបស់ខ្ញុ ំ ន រ ីនផ្កតធរ័! 
 គ្នតប់ានដកចងកឹះនវទមនត្របស់ន រពីីកនុងនហាន៉៉ ន ើយោបន់ផឋើមសរនសរអវីមយួនៅនលើអាកាស គឺសរនសរអកសរដដលោងំ
ពនលឺរពាតៗបីពាកយ៖ 

 

TOM MARVOLO RIDDLE 

 

 គ្នតប់ានរគវចីងកឹះនវទមនតភាល មៗ ន ើយអកសរនឈាម ះរបស់គ្នតប់ានផ្កល ស់បឋូរទីកដនលងនោយខ្លួនឯង៖ 
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I AM LORD VOLDEMORT 

 

 - ឯងន ើញនទ- គ្នតនិ់យ៉យខ្សបឹៗ - វាជានឈាម ះរបស់ខ្ញុ ំ ដដលខ្ញុ ំបាននរបើរចួមកន ើយនៅសាោ ុកវ៉ាត គឺនរបើដតជាមយួ
មតិតសនិទធសិាន លរបស់ខ្ញុ ំដតប៉ុនណាោ ះ។ នតើឯងគិតថា ខ្ញុ ំនឹងនរបើនឈាម ះដក៏ខ្វករ់បស់ឪពុកដដលជាពកួនោកិយរ ូតរ?ឺ នតើខ្ញុ ំអាចនឹងនរបើ
នឈាម ះរបស់មនុសសនោកិយធមមតាម្ខន កដ់ដលឆកួត ន ើយដដលបាននបាះបងខ់្ញុ ំនោលតាងំពីមុននពលខ្ញុ ំនកើត នោយរគ្ននដ់តគ្នតដឹ់ងថា
របពនធរបស់គ្នតជ់ានវទគូរ?ឺ ន ើយនតើខ្ញុ ំអាចជាបឈ់ាមជរ័ជាមយួសាឡា ា សលុីតឺរនីតាមរយៈដខ្សរសឡាយខាងម្ខឋ យបានយ៉៉ងដូច
នមឋច? អតន់ទ ន រ!ី ខ្ញុ ំបានបនងកើតនឈាម ះថមីមយួនទៀតនោយខ្លួនឯង។ នឈាម ះដដលខ្ញុ ំដឹងថានឹងលបលីាញនៅរគបទី់កដនលង ជានឈាម ះ
ដដលនថងណាមយួនវទគូរគបគ់្នន នឹងខាល ចរអាមនិហ៊ាននិយ៉យ គឺនៅនពលដដលខ្ញុ ំកាល យខ្លួននៅជានវទគូដម៏ សាច រយបំផុតនៅនលើពិភព
នោក។ 
 ខ្រួកាលរបស់ន រនីពលននះ ហាកដូ់ចជាកំពុងដតកកសទះ គិតអវីដលងយល់អស់ន ើយ។ វាសមលងឹយ៉៉ងយតឺៗនៅរតីដល 
នពាលគឺសមលងឹនមើលនៅនកមងរបុសកំរពីកំរពាម្ខន កដ់ដលរស់នៅធំធ្លតន់ ើងនដើមបសីម្ខល បឪ់ពុកខ្លួនឯង និងមនុសសជានរចើននទៀត។ ទី
បំផុត វាបានបងាំខ្លួនឯងឲ្យនិយ៉យ។ 
 - នោកមនិដមននទ- ន រនិីយ៉យយតឺៗ សំន ងដន៏សងៀមសាង តរ់បស់វានពារនពញនៅនោយភាពសែបន់ខ្ពើម។ 
 - មនិដមនជាសែី?- រតីដលបនលឺន ើងភាល មៗ។ 
 - គឺមនិដមនជានវទគូដអ៏សាច រយបំផុតនោះនទ- ន រនិីយ៉យ ន ើយដកដនងាើមយ៉៉ងញាប ់ - សំុនទាសផងនៅចុះ ដដលនធវើឲ្យ
នោកខ្កបំណង ប៉ុដនតនវទគូដដលធំបំផុតនៅនលើពិភពនោកគឺនោក អាលប៊ូស ោបំល័ដរ័។ អនកណាកនិ៏យ៉យអញ្ច ឹងដដរ។ នទាះបី
ជានោកខាល ងំយ៉៉ងណាកន៏ោយ កន៏ោកមនិហ៊ានមកឈាល នពានសាោ ុកវ៉ាតដដរ។ សាហ្គសាត ោរយោបំល័ដរ័ នមើលដឹងតាងំពីនៅ
សាោនមលះ៉ ថានោកជាមនុសសដបបណា ន ើយគ្នតន់ៅដតនធវើឲ្យនោកភយ័ខាល ចជានិចច នទាះបីជានោកោកខ់្លួននៅកដនលងណាក៏
នោយ ោនពលសពវនថងននះ។ 
 សាន មញញឹមបានរតលបម់កនលើនផទមុខ្របស់រតីដលវញិ ជំនសួឲ្យមុខ្ដអ៏ារកកន់មើលរបស់គ្នត។់ 
 - ខ្ញុ ំនរបើដតការចងោរំបស់ខ្ញុ ំ កអ៏ាចបនណឋ ញគ្នតឲ់្យនចញពីសាោននះបានបាតន់ៅន ើយ!- គ្នតឧ់ទានន ើងនោយសដមឋង
ការមនិនពញចិតត។ 
 - វាមនិដមនដូចអវីដដលនោកគិតនោះនទ- ន រស៊ីកសមឋ។ី វាកំពុងដតនិយ៉យរពាវៗនដើមបបីោល ចរតីដល នោយពាយ៉មគិត
ថាអវីដដលគ្នតនិ់យ៉យមនិដមនជាការពិត។ 
 រតីដលន ៀបដតនឹងនិយ៉យនៅន ើយ ដតគ្នតប់ានឈបវ់ញិភាល ម។ 
 សំន ងនភលងបានបនលឺនចញពីកដនលងណាមយួ រតីដលបានបងវិលខ្លួន សមលងឹនមើលជំុវញិបនទបដ់ដលទនទសាែ តនោះ។ សំន ង
នភលងកានដ់តឮខាល ងំនៅៗ។ វាគឺជាសំន ងចដមលកដដលគរួឲ្យរពឺឆែឹងខ្នង នពាលជាសំនលងអាថកំ៌បាងំមយួ។ សំនលងនោះបាននធវើឲ្យ
សករ់បស់ន របីះន ើង ន ើយនធវើឲ្យវាម្ខនអារមមណ៍ថា នបះដូងរបស់វារកីធំជាងទំ ំធមមតាដល់នៅពីរដងឯនណាះ។ នៅនពលដដល
សំនលងនភលងនោះបនលឺកានដ់តរគលួចន ើងៗ រ ូតនធវើឲ្យន ររីពឺឆែឹងជំនីរ រសាបដ់តម្ខនអណាឋ តនភលើងពណ៌រក មមយួនលចន ើងនៅ
ចុងកំពូលសសរ ដដលនៅជិតជាងនគបំផុត។ 
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 បកសពីណ៌រក មរកនៅ៉ដដលម្ខនទំ ំប៉ុនសតវ ងសមយួបាននលចន ើង ន ើយកំពុងដតបនលឺសំនលងនភលងដច៏ដមលករបស់វា
យ៉៉ងរគលួច ន ើយខាល ងំរ ូតឮដល់ពិតាន។ វាម្ខនកនទុយពណ៌ម្ខសភលចិឺញ្ជច ច ដូចជាកនទុយនកាង ក ន ើយម្ខនរកញាំពណ៌ម្ខសភលឺ
ោងំ ដដលកំពុងដតខាញ កំញ្ចបដ់ក៏ញ្ជច ស់មយួ។ 
 បោទ បម់ក បកសនីោះបាននហាះសំនៅមករកន រ។ី វាបានទម្ខល ករ់បស់កញ្ជច ស់មយួនៅជិតន រ ីរចួនៅទំនលើសាម របស់ន រ ីនធវើ
ឲ្យន រទីទលួអារមមណ៍ថាធងន។់ វាទម្ខល កស់ាល បចុះ ។ ន ររីកន កនមើលនៅវា ន ើយន ើញថាវាម្ខនចំពុះពណ៌ម្ខសដវង ន ើយមុត 
និងដភនកពណ៌នមម ភលថឺាល ។ 
 បកសនីោះឈបន់រចៀង។ វាសំកុកយ៉៉ងនសងៀមសាង តដ់កបរថាព ល់របស់ន រ ីន ើយសមលងឹនមើលនៅរតីដលយ៉៉ងម្ខ។ំ 
 - គឺបកសនី វនីក ( ងសនភលើង)...- រតីដលនិយ៉យនោយសមលងឹនមើលនៅបកសនីោះវញិ នោយទឹកមុខ្នវឆ្លល ត និងសាទ តជំ់ោញ។ 
 -  វ័រដ ស?- ន រនិីយ៉យខ្សបឹៗ ន ើយសាទ បរកញាំពណ៌ម្ខសរបស់បកសដីដលកំពុងដតខាញ សំាម របស់វារសាលៗ។ 
 - ន ើយនោះគឺ- រតីដលនិយ៉យ ន ើយសនងកតនមើលនៅរបស់ោស់ដដល  វ័រដ សបានយកមក - វាគឺជាមកួសិលបោ៍ស់
របស់សាោ។ 
 ដមន ពិតជាវាដមន។ មកួសិលបស៍ថិតនៅដកបរនជើងរបស់ន រនីោយម្ខនសាន មោច ់សាន មបះ៉ ន ើយកខ្វកន់ទៀត។ 
 រតីដលោបន់ផឋើមនសើចមឋងនទៀត។ គ្នតន់សើចយ៉៉ងខាល ងំដដលនធវើបនទបង់ងឹតនោះរនងគើ ហាកបី់ដូចជាម្ខនរតីដលដបោ់កកំ់ពុង
ដតនសើចរពមគ្នន អញ្ច ឹង។ 
 - នោះគឺជាអវីដដលោបំល័ដរ័បញ្ចូ នមកឲ្យមនុសសដដលនគទុកចិតតរ?ឺ បកសមីយួកាល និងមកួកញ្ជច ស់មយួ។ នតើនពលននះឯង
ម្ខនអារមមណ៍ថាកាល ហានន ើយរនឺៅ? នតើឯងម្ខនអារមមណ៍ថាកកន់ៅឋ ដដររនឺទ? 
 ន រមីនិនឆលើយតបវញិនទ។ ន រមីនិដឹងថា អវីជាអវីនោះនទ ន ើយកម៏និដឹងថាគរួនរបើ វ័រដ ស រកឺម៏កួសិលបដ៍ដរ ប៉ុដនតវាមនិនៅ
ម្ខន កឯ់ងនទៀតនទ។ វាបានរងោ់នំោយរបមូលផឋុ ំនូវនសចកឋកីាល ហាន ទុកនរតៀមខ្លួននៅនពលដដលរតីដលឈបន់សើច។ 
 - និយ៉យសាចក់ារវញិមឋង ន រ-ី រតីដលនិយ៉យនោយនៅដតបនញ្ចញសាន មញញឹមយ៉៉ងចាស់ - ពីរដងន ើយ ដដលនយើង
បានជបួគ្នន  គឺនៅកនុងអតីតកាលរបស់ឯង និងនៅកនុងអោគតកាលរបស់ខ្ញុ ំ។ ពីរដងន ើយ ខ្ញុ ំសម្ខល បឯ់ងមនិបានសនរមច។ នតើឯង
នធវើយ៉៉ងណានទើបអាចនៅរស់បាន? ឯងរតូវរបាបខ់្ញុ ំនូវរគបន់រឿងរ៉ាវទាងំអស់។ ឯងនិយ៉យបានយូរប៉ុណាោ - គ្នតនិ់យ៉យបដនថមយ៉៉ង
រសទន ់- ឯងកអ៏ាចនៅម្ខនជីវតិបានយូរប៉ុណោឹ ងដដរ។ 
 ន រគិីតយ៉៉ងនលឿន ន ើយថលឹងដថលងពីឱកាសរបស់វា។ រតីដលម្ខនចងកឹះនវទមនត។ ចំដនកវា ម្ខន វ័រដ ស និងមកួសិលប ៍
ដដលសុទធដតមនិសូវជាម្ខនរបនយ៉ជនក៍នុងការរបយុទធតទល់គ្នន ប៉ុោម ននទ។ រតីដលឈរនៅទីនោះកានដ់តយូរ ជីវតិរបស់ជីននីកានដ់ត
សថិតកនុងសភាពនរគ្នះថាន ក។់ កនុងនពលនោះដដរ ន រកីតស់ម្ខគ ល់ភាល មថា ទរមងខ់្លួនរបស់រតីដលកានដ់តចាស់ន ើងៗ ន ើយម្ខទំាំ
នទៀត។ របសិននបើវារតូវរបយុទធគ្នន ជាមយួរតីដល វាចងរ់បយុទធគ្នន កនុងនពលននះដតមឋង របនសើរជាងការអូសបោល យនវោ។ 
 - គ្នម ននរណាម្ខន កដឹ់ងនទ ថាន តុអវីបានជានោកបាតប់ងថ់ាមពលរបស់នោកនៅនពលដដលនោកចងស់ម្ខល បខ់្ញុ ំ- ន រ ី
និយ៉យយ៉៉ងទាន ់ន ់ - ខ្ញុ ំកម៏និដឹងដដរ។ ប៉ុដនតខ្ញុ ំដឹងថា ន តុអវីបានជានោកមនិអាចសម្ខល បខ់្ញុ ំបាន គឺនោយសារដតម្ខឋ យរបស់ខ្ញុ ំ
បានលះបងជី់វតិរបស់គ្នតន់ដើមបជីយួ ខ្ញុ ំ គឺម្ខឋ យដដលម្ខននដើមកំននើតជាពកួនោកិយ- វានិយ៉យបដនថម ទាងំញ័រខ្លួននោយសារដតខំ្
របឹងទបកំ់ ងឹរបស់វា - គ្នតប់ានរារាងំនោកកំុឲ្យសម្ខល បខ់្ញុ ំ។ ខ្ញុ ំបានន ើញមុខ្ម្ខតពិ់តរបស់នោកន ើយ កាលពីឆ្លន មុំន។ សុខ្
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ភាពរបស់នោករទុឌនរទាមណាស់ ចងរ់ស់កម៏និបានចងស់ាល បក់ម៏និនកើត។ ននះន ើយគឺជាលទធផលននការនរសកឃ្លល នថាមពល
របស់នោក។ នោករស់នៅនោយោកខ់្លួន។ នោកម្ខនមុខ្ម្ខតអ់ារកកន់មើល ន ើយនោកឆកួត! 
 មុខ្របស់រតីដលន ើងរជួញ។ នរកាយមក គ្នតប់ានបងាំខ្លួនឯងឲ្យបនញ្ចញនូវសាន មញញឹមដអ៏ារកកម់យួ។ 
 - ដូចននះ ម្ខឋ យរបស់ឯងសាល បន់ដើមបដីតជយួ ឯង។ ដមន ននះគឺជាថាមពលរបឆ្លងំដខ៏ាល ងំកាល មយួ។ ខ្ញុ ំយល់ន ើយនពលននះ។ 
គ្នម នអវីពិនសសនសាះ អំពីឯង។ ខ្ញុ ំពិតជាឆងល់ណាស់ ឯងដឹងនទ នោយសារដតភាពដូចគ្នន យ៉៉ងចដមលករបស់នយើងទាងំពីរ។ របសិននបើ
ឯងបានកតស់ម្ខគ ល់នោះ ឯងនឹងដឹងថា ពកួនយើងទាងំពីរជានកមងកំរពា ម្ខនឈាមជរ័ពាកក់ណាឋ ល និងរតូវបានចិញ្ច ឹមនោយពកួ
នោកិយដូចគ្នន ។ របដ លនយើងជាមនុសសដតពីរោកគ់តដ់ដលនចះនិយ៉យភាសាពស់នៅកនុងសាោននះនរៅពី នោកសលុីតឺរនីដ៏
អសាច រយ។ នយើងដថមទាងំម្ខនរបូរាងរសនដៀងគ្នន នទៀតផង...ប៉ុដនតនទាះជាយ៉៉ងណា វារគ្ននដ់តជាសំណាងរបស់ឯងប៉ុនណាោ ះ ដដលអាច
នគចផុតពីការតាមសម្ខល បរ់បស់ខ្ញុ ំ។ បានន ើយ ខ្ញុ ំចងដឹ់ងដតប៉ុណោឹ ងនទ។ 
 ន រឈីរយ៉៉ងតឹងដតងរងោ់ឲំ្យរតីដលនលើកចងកឹះនវទមនតរបស់គ្នត។់ ប៉ុដនតសាន មញញឹមរបស់គ្នតប់ានរកីន ើងមឋងនទៀត។ 
 - នពលននះ ខ្ញុ ំនឹងបនរងៀននមនរៀនដតូ៏ចមយួដល់ឯង។ ោនំរបៀបនធៀបអំពីឥទធិពលរបស់ ត វ ៉លុដឺមរ៉ដដលជាទាយ៉ទរបស់
សាឡា ា សលុីតឺរនី និងឥទធិពលរបស់ន រ ីនផ្កតធរ័ដល៏បលីាញ រពមទាងំអាវធុដល៏ែបំផុតដដលោបំល័ដរ័បានផឋល់ឲ្យនគ។ 
 គ្នតស់មលងឹនមើល វ័រដ ស និងមកួសិលបយ៉៍៉ងរកីរាយ ន ើយនដើរនចញនៅ។ នសចកឋីភយ័ខាល ចរបស់ន រ ីបានសាយភាយ
ដល់នជើងដដលសពឹករសពនរ់បស់វា។ ន រនីមើលនៅរតីដលដដលឈបន់ៅចនោល ះសសរពីរខ្ពស់ និងសមលងឹនមើលនៅមុខ្ដដលនធវើអំពីថម
របស់សលុីតឺរនី ដដលនៅខ្ពស់ជាងគ្នតក់នុងសភាពងងឹតសទុងៗ។ រតីដលនបើកម្ខតរ់បស់គ្នតចំ់ ធំៗ ន ើយបនលឺសូរតិចៗ ប៉ុដនតន រ ី
យល់ពីអវីដដលគ្នតកំ់ពុងដតនិយ៉យ។ 
 - សូមនិយ៉យមកកានខ់្ញុ ំមក សលុីតឺរនី មនុសសដអ៏សាច រយបំផុតកនុងចំនោមមនុសសពូដកទាងំបនួរបូរបស់សាោ ុកវ៉ាត។ 
 ន រនីដើរនៅនកៀន ន ើយសមលងឹនមើលនៅរបូសំណាក ចំដនក វ័រដ សកំពុងដតនយ៉លខ្លួននៅនលើសាម របស់វា។ 
 មុខ្ដធំ៏សំនបើមរបស់សលុីតឺរនីកំពុងដតកំនរ ើក។ ន របីានន ើញម្ខតន់នរបូសំណាកនោះកំពុងដតនបើកធំន ើងៗ បនងកើតបានជារងូ
ពណ៌នមម ដធំ៏មយួ។ 
 ន របីាននដើរថយនរកាយ ទាល់ដតបុកជញ្ជា ំងននបនទបន់ោះ ន ើយនៅនពលដដលវាបានបិទដភនកវាយ៉៉ងជិត វាម្ខនអារមមណ៍
ថាថាព ល់របស់វា រតូវបានរតដុសនោយសាល បរបស់ វ័រដ ស ខ្ណៈនពលដដលវានរៀបនឹងនហាះន ើង។ ន រចីងដ់រសកថា “កំុនៅនោល
ខ្ញុ ំ” ប៉ុដនត នតើសតវបកសមីយួកាលអាចរបឆ្លងំតទល់នឹងនសឋចពស់បានយ៉៉ងដូចនមឋចនៅ? 
 ម្ខនអវីមយួធំបានបះ៉នៅនឹងកំរាលននបនទបស់ម្ខង តន់ោះ។ ន រមី្ខនអារមមណ៍ថាវាកំពុងដតញ័រ។ ន រដឹីងន ើយថាម្ខនអវី
កំពុងដតនកើតន ើង។ ន រអីាចដឹងថាវាជាអវី ន ើយអាចទាងំនមើលន ើញនូវសតវពស់ដធំ៏មយួកំពុងដតពោល ខ្លួននចញពីម្ខតរ់បស់
សលុីតឺរនី។ បោទ បម់ក វាបានឮសំន ងខ្សបឹៗរបស់រតីដល - សម្ខល បវ់ានៅ-។ 
 សតវពស់នធវើចលោសំនៅនៅរកន រ។ី វាអាចឮសំន ងខ្លួនដធំ៏របស់ពស់នោះលូនន លងនឃ្លល ងកាតកំ់រាលដដលនពារនពញ
នៅនោយធូលី។ ន រោីបន់ផឋើមរតទ់ាងំងងឹតងងល់ និងបិទដភនកជិត ន ើយនដរបស់វានោតសនធឹងនៅមុខ្រសនវរសវារកផលូវ។ រតីដល
ោបន់ផឋើមនសើច... 
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 ន របីានជំពបន់ជើងដលួ។ វាដលួយ៉៉ងខាល ងំនៅនលើករម្ខលថម ន ើយនចញឈាម។ វាសាឋ បដឹ់ងថា សតវពស់នោះនៅមនិ
ដល់មយួដមត៉ពីខ្លួនវាន ើយ។ 
 ម្ខនសំន ងផទុះយ៉៉ងខាល ងំកាល មយួបនលឺន ើង គឺនៅចំពីនលើន រដីតមឋង។ បោទ បម់ក ម្ខនអវីមយួវាតន់ រយ៉ី៉ងខាល ងំ ដដលនធវើឲ្យ
វារតូវខាទ តនៅបុកជញ្ជា ំងយ៉៉ងដំណំ។ ខ្ណៈនពលដដលន រកំីពុងដតរងោ់ឲំ្យចងកូមរបស់ពស់នោះោកចូ់លនៅកនុងខ្លួនរបស់វា វាបាន
ឮសំន ងដបកបាកអ់វីមាង៉។ ម្ខនអវីមយួកំពុងដតរបវាយរបតបយ៉់៉ងសំនបើមនៅនលើសសរ។ 
 ន រទីបចិ់តតខ្លួនឯងមនិបាន កន៏បើកដភនករពឹមៗ សមលងឹនមើលថាម្ខនអវីកំពុងដតនកើតន ើង។ 
 សតវពស់ដធំ៏ ម្ខនសំបុរនបតងភលនឺឆើត ន ើយសំបូរពិស និងម្ខន កំរាស់ខ្លួនរកាស់ដូចនដើមដសន បាននងើបន ើងនៅនលើ
អាកាស ន ើយកាលដធំ៏របស់វាកំពុងដតនរចុះន ើងដូចជាអនករបមកឹនៅចនោល ះសសរពីរ។ នៅនពលដដលន រនីរតៀមខ្លួននឹងអាលបិទ
ដភនករបស់វា ដរកងនោពស់នោះដបរមក រសាបដ់តវាយល់ពីមូលន តុដដលនធវើឲ្យពស់នោះម្ខនអារមមណ៍មនិនឹងនរ។ 
  វ័រដ សកំពុងដតនហាះយ៉៉ងខ្ពស់ជំុវញិកាលរបស់ពស់នោះ ឯពស់នោះករ៏តបាកយ៉់៉ងកំនរាលនៅនលើ វ័រដ សវញិនឹង
ចងកូមដដ៏វងនសឋើងដូចោវ។ 
  វ័រដ សនហាះោកំាលចុះនលឿននសលវ។ ចំពុះដវងពណ៌ម្ខសរបស់វាជាអនកោមុំខ្។ ភាល មនោះឈាមពណ៌នមម បានធ្លល កម់ក
សាចនពញកំរាល។ កនទុយរបស់សតវពស់បានរគវរីគវាត ់ វះិនឹងរតូវន រ។ី មុននពលដដលន របិីទដភនកទាន ់ ពស់នោះបានដបរមក។ 
ន រនីមើលតរមងន់ៅដភនករបស់ពស់កំណាចនោះ ន ើយបានន ើញថាដភនកពណ៌នលឿងរបស់វា រតូវបាននោះទមលុះនោយសតវបកសបីាត់
នៅន ើយ។ ឈាមបានរសកន់ពញករម្ខលចំដនកសតវពស់នោះកំពុងដតសថិតកនុងនសចកឋីឈោឺប។់ 
 - នទ- ន របីានឮសដរមករបស់រតីដល - នចញពីបកសនីោះនៅ! នចញពីបកសនីោះនៅ! នកមងរបុសនោះគឺនៅពីនរកាយឯង។ ឯង
នៅដតអាច តិកលិនរបស់វាបាន។ សម្ខល បវ់ានៅ! 
 ពស់នោះបាននយ៉លនយ៉កខ្លួននោយភានភ់ាងំ ប៉ុដនតនមើលនៅនៅដតសាហាវ។  វ័រដ សនៅដតនហាះជំុវញិកាលរបស់ពស់
នោះរពមទាងំបនលឺនូវចនរមៀងគរួឲ្យរពឺកាល ន ើយបានឆូតកដនលងននះខ្លះ កដនលងនោះខ្លះនៅនលើរចមុះដដលនពារនពញនៅនោយរសកា 
ខ្ណៈនពលដដលឈាមកំពុងដត ូរនចញពីដភនកម្ខនរបសួយ៉៉ងធងនធ់ងររបស់វា។ 
 - ជយួ ខ្ញុ ំផង! ជយួ ខ្ញុ ំផង!- ន រនិីយ៉យខ្ាវៗយ៉៉ងឆកួតលីោ - អនកណាកប៏ានដដរ! 
 កនទុយរបស់ពស់នោះបាននធវើចលោយ៉៉ងរ ័សកាតកំ់រាលមឋងនទៀត។ ន របីាននអានកាលនដើមបនីគច។ ម្ខនអវីមាង៉ទន់
បានបះ៉នឹងមុខ្របស់វា។ 
 សតវពស់បាននោលមកួសិលបចូ៍លនៅកនុងនដរបស់ន រ។ី ន របីានខាញ វំាទុក។ វានៅសល់ដតមកួសិលបម៍យួននះនទៀតនទជា
អាវធុ គឺជាសំណាងដតមយួគតរ់បស់វា។ ន របីានពាកម់កួនោះ ន ើយបានផឋួលខ្លួនយ៉៉ងរាបនសមើនៅនលើកំរាល ខ្ណៈដដលពស់
នោះបានរគវាតក់នទុយមកនលើវាមឋងនទៀត។ 
 - ជយួ ខ្ញុ ំផង! ជយួ ខ្ញុ ំផង!- ន រគិីត។ ដភនករបស់វារតូវបាងំនៅពីនរកាមមកួយ៉៉ងតឹង - សូមជយួ ខ្ញុ ំផង! 
 គ្នម នសំន ងនឆលើយមកវញិនទ។ ផទុយនៅវញិមកួនោះបានរញួចុះ ហាកបី់ដូចជាម្ខននដដដលនមើលមនិន ើញមយួកំពុងរតឹវា
យ៉៉ងតឹង។ 
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 ម្ខនអវីមយួរងឹន ើយធងនប់ានទងគិចចំពីនលើកាលរបស់វា នសទើរដតរញុកាលរបស់វានចញពីមកួនោះនៅន ើយ។ របូផ្កក យជា
នរចើនបានសថិតនៅពីមុខ្វា។ ន របីានទាញមកួនចញ ន ើយវាទទលួអារមមណ៍ថា ម្ខនអវីមយួរងឹ ន ើយដវងសថិតនៅកនុងនោះ។ 
 ោវដដលនធវើអំពីរបាកដ់ភ៏លដឺចងោងំមយួបាននលចន ើងនៅកនុងមកួ។ ដងោវភលចិឺញ្ជច ច នោយសារតបងូទទឹមម្ខនទំ ំប៉ុន
សុ៊តសតវ។ 
 - សម្ខល បន់កមងនោះនៅ! កំុរវល់នឹងបកសនីោះ។ នកមងនោះនៅពីនរកាយឯង  ិតកលិនវានៅ! 
 ន របីានរបុងនរបៀបខ្លួនរចួរាល់ន ើយ។ កាលរបស់ពស់នោះនពលននះកំពុងសមលងឹចុះនរកាម ខ្លួនរបស់វាពនដ់ពនរគបទី់
កដនលង។ វាបានវាយបំបាកស់សរនពលដដលវាដបរនរកាយនដើមបសីមលងឹរកនមើលន រ។ី ន រអីាចនមើលន ើញដភនកដធំ៏សនមប ើមដដលម្ខន
សុទធដតឈាម រពមទាងំអាចនមើលន ើញម្ខតដ់ដលោតសនធឹងយ៉៉ងទូោយ នពាលគឺទូោយលមមដដលអាចនលបខ្លួនវាទាងំមូល
បាន នឹងចងកូមដវងៗដូចោវនសឋើង ដភ៏លរឺនោង និងម្ខនពិស... 
 ពស់នោះបានវាយរបហារទាងំខាវ កដ់ភនក។ ន រនីគចទានដ់ដលនធវើឲ្យពស់នោះវាយរតូវជញ្ជា ំងបនទប។់ វាវាយរបហារមឋងនទៀត 
ន ើយអណាឋ តដដលដរពកជាពីររបស់វាបានវាយចំចំន ៀងខ្លួនរបស់ន រ។ី ន របីាននលើកោវនោយនដទាងំពីររបស់វា។ 
 ពស់នោះបានវាយរបហារមឋងនទៀត ន ើយនលើកននះ វាបានតរមងចំ់នគ្នលនៅរបស់វា។ ន របីានរបមូលកម្ខល ងំទាងំអស់នៅ
នលើោវ ន ើយបានោកន់ៅដភនកខាងនលើននម្ខតរ់បស់ពស់នោះ។ 
 ប៉ុដនតនៅនពលដដលឈាមនៅឋ ឧណោ ៗបានទទឹកនជាកនពញនដរបស់វា ន រមី្ខនអារមមណ៍ថាការឈោឺបដ់គ៏រួឲ្យភយ័ខាល ចមយួ
បាននកើតន ើងនៅនលើដកងនដរបស់វា។ ចងកូមដដ៏វងមយួនពារនពញនៅនោយពិសបានកបយ៉់៉ងនរៅនៅកនុងនដរបស់វា ន ើយចងកូមនោះ
បានដបកជាបំដនកតូចៗនៅនពលដដលពស់នោះដលួរកញងខ់្លួននលើករម្ខលឥដឌ។ 
 ន រទីនខ់្លួនចុះរបឹបដផែកនឹងជញ្ជា ំង។ វាកាឋ បច់ងកូមដដលកំពុងដតសាយភាយជាតិពិសនៅកនុងខ្លួនរបស់វាយ៉៉ងជាប ់ ន ើយ
ដកនចញពីនដវា។ ប៉ុដនតវាដឹងថាយតឺនពលនៅន ើយ។ ការឈោឺបកំ់ពុងដតសាយភាយបនតិចមឋងៗពីមុខ្របសួរបស់វា។ ខ្ណៈនពល
ដដលវាទម្ខល កច់ងកូមនោះចុះ ន ើយដបរនៅនមើលឈាមរបស់វា ដដលកំពុងរជាបចូលនៅកនុងអាវ ដភនករបស់វាោបន់ផឋើមរសនពចរសពិល
ជាបនណឋើ រៗន ើយ។ វានមើលន ើញបនទបស់ម្ខង តន់ោះ ហាកដូ់ចជាកំពុងដតវលិចុះន ើង និងោបន់ផឋើមដរបពណ៌។ 
 ដំុពណ៌រក មនអែ មយួបាននហាះកាតមុ់ខ្វញិ ន ើយន របីានឮសំន ងរកញាំនជើងទងគិចគ្នន យ៉៉ងរសទនន់ៅដកបរវា។ 
 -  វ័រដ ស- ន រនិីយ៉យទាងំសែកក - ឯងអសាច រយណាស់  វ័រដ ស។ វាទទលួអារមមណ៍ថា បកសនីោះបាននអានកាលដ៏
សាែ តរបស់វា នៅនលើកដនលងដដលចងកូមរបស់ពស់នោះបានោកចូ់លនៅ។ 
 វាបានឮសំន ងខ្ទរននសនូរនជើង ន ើយបោទ បម់ក រសនម្ខលពណ៌នមម មយួបានមកឈបន់ៅពីមុខ្វា។ 
 - ឯងជិតសាល បន់ ើយ ន រ ីនផ្កតធរ័- សំន ងរបស់រតីដលបនលឺពីនលើវា - សូមបដីតបកសរីបស់ោបំល័ដរ័កដឹ៏ងដដរ។ នតើឯងម្ខន
ន ើញវាកំពុងដតនធវើអវីនទ នផ្កតធរ័? វាកំពុងដតយ។ំ 
 ន ររីពិចដភនក។ កាលរបស់ វ័រដ សមឋងនលៀននចញពីរកដសដភនកវា មឋងចូលមកវញិ។ ទឹកដភនកខាបដូ់ចគុជខ្យងកំពុងរសក់
ចុះពីនលើនរាមដរ៏នោងរបស់វា។ 
 - ខ្ញុ ំនឹងអងគុយនៅទីននះ ោនំមើលឯងសាល ប ់ ន រ ី នផ្កតធរ័។ ចំណាយវោិទីចុងនរកាយននជីវតិរបស់ឯងឲ្យបានរសួលចុះ ខ្ញុ ំ
មនិរបញាបន់ទ។ 
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 ន រមី្ខនអារមមណ៍ថាងងុយនគង។ រគបយ៉់៉ងដដលនៅជំុវញិខ្លួនវា ដូចជាកំពុងដតវលិ។ 
 - ននះគឺជាចុងបញ្ចបរ់បស់ឯងន ើយ ន រ ីនផ្កតធរ័ដល៏បលីាញ- សំន ងដន៏សាះអនងគើយរបស់រតីដលបនលឺន ើង - ន ើយឯង
រតូវនៅម្ខន កឯ់ងកនុងបនទបស់ម្ខង តន់នះ រតូវបានមតិតភកតិនបាះបងន់ោល ន ើយទីបំផុតរតូវសាល បក់នុងនដរបស់នមនវទគូអាគមងងឹតដដលវាខំ្
របឹងដរបងរបយុទធតតាងំទាងំលងងន់មល ។ ឯងនឹងអាចនៅរស់នៅជាមយួម្ខឋ យដន៏ថាកទាបរបស់ឯងកនុងនពលឆ្លប់ៗ ននះន ើយ ន រ។ី 
ម្ខឋ យរបស់ឯងបានទិញអាយុដបពី់រឆ្លន ឲំ្យនៅឯង...ប៉ុដនតនៅនពលននះ  ត វ ៉លុដឺមរ៉ នឹងយកពីឯងនៅវញិ ដូចដដលឯងដឹងរសាប់
ន ើយថាគ្នតរ់បាកដជានធវើបាន។ 
 ចំនពាះន រ ីរបសិននបើសាល បដ់មននោះ កម៏និសូវជាអារកកណ់ាស់ណានោះនទ។ សូមបដីតការឈោឺបក់ប៏ានោកនចញពីខ្លួនវា
ដដរ។ 
 ប៉ុដនតននះគឺនសចកឋីសាល បរ់?ឺ ផទុយពីការឈាននៅរកភាពនមម ងងឹត បនទបន់ោះហាកវ់លិមករកសភាពនដើមវញិន ើយ។ ន ររីគវ ី
កាលតិចៗ ន ើយន ើញ វ័រដ សនៅដតឱនកាលរបស់វានៅនលើនដរបស់វាដដដល។ តំនកទឹ់កដភនកដូចគុជខ្យងកំពុងបនញ្ចញពនលឺ
នៅជំុវញិរបសួ ប៉ុដនតគ្នម នរបសួនទៀតនទ។ 
 - នចញឲ្យឆ្លង យនៅ បកសចីនរង- សំន ងរបស់រតីដលបនលឺន ើងភាល មៗ - នចញឲ្យឆ្លង យពីវានៅ ខ្ញុ ំនិយ៉យថា នចញភាល មនៅ! 
 ន រនីងើបកាលន ើង។ រតីដលកំពុងដតនលើកចងកឹះនវទមនតរបស់ន រចីងែុលនៅ វ័រដ ស។ ម្ខនសំន ងខាល ងំមយួដូច
សំន ងកានំភលើង បានផទុះន ើង ន ើយ វ័រដ សបាននហាះន ើងមឋងនទៀត កនុងចលោយ៉៉ងរ ័ស ន ើញដតពណ៌ម្ខស និងពណ៌
រក មនអែ ។ 
 - ទឹកដភនករបស់បកសនីនះ- រតីដលនិយ៉យយតឺៗ ន ើយសមលងឹនមើលនដន រ ី - ពិតណាស់...កម្ខល ងំពាបាល...ខ្ញុ ំនភលចឲ្យ
ឈងឹ! 
 គ្នតស់មលងឹនមើលមុខ្ន រ ី - ប៉ុដនតគ្នម នអវីខុ្សគ្នន នោះនទ។ តាមពិត ខ្ញុ ំកច៏ងប់ានរនបៀបននះដដរ។ ម្ខនដតឯង និងខ្ញុ ំនទ ន រ ី
នផ្កតធរ័...គឺឯង និងខ្ញុ ំដតប៉ុនណាោ ះ... 
 គ្នតប់ាននលើកចងកឹះនវទមនតន ើង។ 
 មយួសនទុះនរកាយមក  វ័រដ សបាននហាះសំកាងំនៅនលើអាកាស ន ើយបានទម្ខល កអ់វីមយួពីនលើនៅល របស់ន រ៖ី គឺនសៀវនៅ
កំណតន់ តុ។ 
 មយួរសបកន់រកាយមក ន រ ីនិងរតីដលទាងំពីរោក ់ដដលកំពុងដតនលើកចងកឹះនវទមនតន ើង សុទធដតសមលងឹនមើលនសៀវនៅនោះ
មនិោកដ់ភនក។ បោទ បម់ក នោយមនិគិតគូរ រពិឺោរណាអវីនរចើន ហាកដូ់ចជាវាចងន់ធវើនរឿងននះតាងំពីណាពីណីមកន ើយអញ្ច ឹង ន រ ី
រសាបដ់តោបយ់កចងកូមពស់ដដលនៅនលើករម្ខលឥដឌដកបរខ្លួនវាមក ន ើយតំរងឲ់្យចំកដនលងដដលជានបះដូងរបស់នសៀវនៅនោះ។ 
 ម្ខនសដរមកដរ៏គលួចគរួឲ្យរនធតម់យួបានបនលឺន ើង។ ទឹកពណ៌នមម បានបាញ់នចញពីនសៀវនៅកំណតន់ តុ ូរដូចកំដអភនំ
នភលើង របឡាកន់ពញនដរបស់ន រ ី ន ើយរាលោលនពញកំរាល។ រតីដលកំពុងដតរនមៀលចុះន ើងនោយដរសកខាល ងំៗ ន ើយបោទ ប់
មក... 
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 គ្នតក់រ៏ោយបាតខ់្លួននៅ។ ចងកឹះនវទមនតរបស់ន របីានធ្លល កចុ់ះនោយបនលឺសំន ងទងគិច ន ើយភាពសងបស់ាង តប់ាននកើត
ន ើង។ នសងៀមសាង តទ់ាងំអស់នលើកដលងដតសំន ងរសកយ៉់៉ងនថររបស់ទឹកពណ៌នមម  ដដលនៅដត ូរនចញពីនសៀវនៅកំណតន់ តុ
នោះដដដល។ ពិសរបស់ពស់បានបំផ្កល ញនសៀវនៅនោះឲ្យម្ខនរបនហាងមយួដដលអាចនអាយទឹកនមម នោះ ូរនចញបាន។ 
 បោទ បពី់រគវកីាលរចួ ន របីាននរកាកន ើង។ កាលរបស់វាកំពុងដតវលិ ហាកបី់ដូចជាវានទើបដតបាននធវើដំនណើ រអស់ជានរចើន
គី ូដមត៉នោយនរបើនមៅភលូ អញ្ច ឹង។ វាបាននរ ើសមកួសិលប ៍និងចងកឹះនវទមនតរបស់វារពមគ្នន យតឺៗ ន ើយទាញយកោវដភ៏លចិឺញ្ជច ចពីនលើ
ម្ខតរ់បស់ពស់នោះមយួទំ ងឹនដ។ 
 សំន ងតិចៗបានបនលឺន ើងនៅដផនកខាងមុខ្ននបនទប។់ ជីននីកំពុងដតកនរមើក។ នៅនពលដដលន រនីធវើដំនណើ រយ៉៉ងរបញាប់
នៅរកោង ជីននីបាននរកាកអងគុយ។ ដភនករសវាងំរបស់ោងោបន់ផឋើមនមើលនៅខ្លួនដធំ៏ម មិ្ខរបស់ពស់ដដលបានង្កប។់ បោទ បពី់
ននះ បាននមើលនៅន រ ី គឺនមើលនៅរ ៉បូដដលទទឹកនជាកនោយឈាម ន ើយនមើលនៅនសៀវនៅកំណតន់ តុនៅកនុងនដន រ។ី ោងដក
ដនងាើមធំញ័រៗ ន ើយទឹកដភនកោបន់ផឋើម ូរចុះពីដភនករបស់ោង។ 
 - ន រ ី... ន រ ី... ខ្ញុ ំពាយ៉មរបាបប់ងនៅនពល ... នពលអាហារនពលរពឹកដដរ ... ប៉ុដនតខ្ញុ ំ ... ខ្ញុ ំមនិអាចនិយ៉យវានៅចំនពាះ
មុខ្នពឿរសីុបាននទ។ គឺខ្ញុ ំ...ដដលបាននធវើនរឿងទាងំនោះ ប៉ុដនតខ្ញុ ំ...ខ្ញុ ំបានសបថថា ខ្ញុ ំគ្នម នបំណងនទ រតីដលបានបញ្ជា ខ្ញុ ំ ន ើយ...ន ើយ
បានយកខ្ញុ ំមកទីននះ។ នតើ...នតើបងសម្ខល ប.់..សតវននះយ៉៉ងដូចនមឋច? នតើ...នតើរតីដលនៅឯណា? អវីចុងនរកាយដដលខ្ញុ ំនៅ...នៅោគឺំ 
គ្នតប់ាននចញពីនសៀវនៅកំណតន់ តុ។ 
 - នរឿងននះចបស់ពវរគបន់ ើយ- ន រនិីយ៉យរពមទាងំកានន់សៀវនៅកំណតន់ តុ និងបង្កា ញចងកូមពស់ឲ្យជីននីន ើញ - នរឿង
របស់នគរតូវបញ្ចបន់ ើយ។ នមើលនៅគ្នត ់និងសតវពស់នោះនៅ! នតាះ! ជីននី នយើងគរួដតោកនចញពីកដនលងននះនៅ។ 
 - ខ្ញុ ំនឹងរតូវនគបនណឋ ញនចញពីសាោន ើយ នមើលនៅ- ជីននីយ ំ នៅនពលដដលន រខំី្របឹងជយួ ទាញជីននីឲ្យនរកាកន ើង
យ៉៉ងពិបាក - ខ្ញុ ំខំ្ទនទឹងរងោ់នំថងដដលខ្ញុ ំអាចចូលនរៀននៅសាោ ុកវ៉ាតោបត់ាងំពីនពលដដលប៊លីបានចូលនរៀន ន ើយឥ ូវននះខ្ញុ ំ
រតូវោកនចញពីសាោ នតើឪពុកម្ខឋ យរបស់ខ្ញុ ំនឹងសឋីបនោទ សឲ្យខ្ញុ ំយ៉៉ងណា? 
  វ័រដ សកំពុងដតនហាះសំកាងំោពំកួនគនៅឯផលូវចូល។ ន រជីរមុញជីននីឲ្យនដើរនៅមុខ្។ ពកួនគបាននដើររលំងនខាម ចពស់
នោះ។ ពកួនគនដើរកាតក់ដនលងដដលោងំរសនម្ខលនមម ចដមលកៗ ន ើយបនតរតលបន់ៅកានរ់ងូថមវញិ។ ន រឮីសំន ងទាវ រថមបិទពីនរកាយ
ពកួនគជាមយួសនូរដរ៏សទន។់ 
 បោទ បពី់នដើរកនុងរងូថមដង៏ងឹតអស់រយៈនពលពីរបីោទីមក សំន ងតិចៗននការពាយ៉មនលើកថមនចញបាននរជៀតចូលនៅកនុង
រតនចៀករបស់ន រ។ី 
 - រ ៉នុ!- ន រដីរសកន ើងយ៉៉ងនលឿន - ជីននីមនិនកើតអីនទ! ខ្ញុ ំបានោោំងមកន ើយ! 
 ន រឮីរ ៉នុដរសកយ៉៉ងសបាយចិតត ន ើយពកួនគបាននដើរតាមផលូវនកាងមយួ ន ើញទឹកមុខ្រ ៉នុនពារនពញនោយនសចកឋនីរតកអរ 
ដដលកំពុងដតសមលងឹនមើលតាមចនោល ះធំបនតិចៗ រតងក់ដនលងវាយកថមនចញ។ 
 - ជីននី!- រ ៉នុបានោកន់ដរបស់ខ្លួនតាមចនោល ះថមនដើមបចីងប់ះ៉ោងមុននគ - ឯងនៅរស់នទ! មនិគរួឲ្យនជឿនទ! នតើម្ខនអវីខ្លះបាន
នកើតន ើង? 
 រ ៉នុពាយ៉មនអាបោង ប៉ុដនតជីននីមនិចូលនៅជិតវានទ ន ើយោងដបរជាយអំណឋឺ តអណឋ កនៅវញិ។ 
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 - ប៉ុដនតឯងគ្នម ននកើតអីឯណា ជីននី- រ ៉នុនិយ៉យទាងំញញឹមយ៉៉ងរកីរាយនៅរកោង - នរឿងននះចបន់ ើយនតើ! វា...នតើឯងបាន
សតវននះមកពីណា នឹង? 
  វ័រដ សបាននហាះឆ្លបចនោល ះនោះពីមុខ្ជីននី។ 
 - វាជាបកសរីបស់នោកសាហ្គសាត ោរយោបំល័ដរ័- ន រនិីយ៉យ ន ើយរបនរជៀតខ្លួននៅនមើលតាមចនោល ះនោះ។ 
 - ន ើយនតើឯងបានោវនោះមកពីណាដដរ?- រ ៉នុនិយ៉យ ន ើយសមលងឹនមើលនៅោវដដលបនញ្ចញពនលឺភលចិឺញ្ជច ចនៅកនុងនដ
របស់ន រ។ី 
 - ខ្ញុ ំនឹងពនយល់ឯងនៅនពលនរកាយ បោទ បពី់នយើងនចញពីទីននះសិន- ន រនិីយ៉យ ន ើយរកន កនមើលនៅជីននីដដលឈរ
នៅរជុងម្ខា ង។ 
 - ប៉ុដនត... 
 - នពលនរកាយ- ន រនិីយ៉យយ៉៉ងនលឿន។ វាគិតថា មនិដមនជាគំនិតលែនោះនទកនុងការរបាបរ់ ៉នុថា អនកណាជាអនកនបើក
បនទបស់ម្ខង តន់ោះ។ នទាះជាយ៉៉ងណាកន៏ោយ កម៏និរតូវនិយ៉យនៅចំនពាះមុខ្ជីននីដដរ - ចុះឯណាសាហ្គសាត ោរយ កហ់ាត? 
 - អងគុយនៅខាងនរកាយ- រ ៉នុនិយ៉យទាងំនសើចញឹមៗ ន ើយង្កកនមើលនៅគ្នត ់ - នមើលនៅដូចជាធងនធ់ងរន ើយ។ មកនមើល
មក!៍ 
 ពកួនគរតូវបានោផំលូវនោយ  វ័រដ ស ដដលសាល បពណ៌រក មនអែ យ៉៉ងធំរបស់វាបនញ្ចញពណ៌ម្ខសយ៉៉ងសនោធ សនៅធ កនុង
ភាពងងឹត។ ពកួនគនដើរតាមផលូវនៅកានម់្ខតរ់ងូតាមពីនរកាយ វ័រដ ស។ នោក គីលដឺរយ័  កហ់ាតកំពុងដតអងគុយនៅទីនោះ 
នរចៀងរ ុមឹៗ។ 
 - គ្នតប់ាតប់ងក់ារចងោនំៅន ើយ- រ ៉នុនិយ៉យ - បាលីកំនទចការចងោមំនិរតូវនយើង ដបរជាខាទ តមករតូវគ្នតវ់ញិ។ គ្នម នវធីិ
ណានដើមបនីធវើឲ្យគ្នតដឹ់ងថាគ្នតជ់ានរណា រកឺទី៏ននះជាកដនលងណា រពឺកួនយើងជានរណានទ។ ខ្ញុ ំបានរបាបគ់្នតឲ់្យមកទីននះន ើយរង់
ោ។ំ គ្នតដ់ថមទាងំអាចបងកនរគ្នះថាន កដ់ល់ខ្លួនឯងនទៀតផង។ 
  កហ់ាតសមលងឹនមើលមកពកួនគ នោយទឹកមុខ្រសស់រសាយតាមដបបធមមជាតិ។ 
 - សួសឋី!- គ្នតនិ់យ៉យ - ននះគឺជាកដនលងដច៏ដមលកមយួ មនិថាអីុចឹងរ?ឺ នតើឯងរស់នៅទីននះរ?ឺ 
 - អតន់ទ!- រ ៉នុនិយ៉យ រពមទាងំញាកចិ់នញ្ច ើមោកន់ រ។ី 
 ន រនីដើរនៅមុខ្បនតិច ន ើយសមលងឹនមើលនៅរងូដដ៏វង ន ើយងងឹត។ 
 - ឯងម្ខនបានគិតនទថា នតើនយើងរតូវនធវើដូចនមឋចនដើមបអីាចនចញពីទីននះបាន?- ន រនិីយ៉យនៅកានរ់ ៉នុ។ 
 រ ៉នុរគវកីាល ប៉ុដនត វ័រដ សបាននហាះឆ្លបពីមុខ្ន រ ី ន ើយកំពុងដតបកស់ាល បរវចិៗនៅពីមុខ្វា។ ដភនកដតូ៏ចមូលថាល របស់
 វ័រដ សបនញ្ចញពនលឺកនុងភាពងងឹត។ វាកំពុងដតបកក់នទុយដដ៏វងពណ៌ម្ខសដដលនពារនពញនៅនោយនរាមរបស់វា។ ន រនីមើលនៅវា
ទាងំភាពមនិចាស់ោស់។ 
 - នមើលនៅវាដូចជាចងឲ់្យឯងោបក់ាន.់..- រ ៉នុនិយ៉យ ទាងំមនិរបាកដរបជា - ប៉ុដនតឯងធងនណ់ាស់សរម្ខបឲ់្យសតវបកសមីយួ
ទាញឯងនចញពីទីននះ។ 
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 -  វ័រដ ស- ន រនិីយ៉យ - មនិដមនជាបកសធីមមតាឯណា- វាបានដបរយ៉៉ងនលឿននៅកានអ់នកឯនទៀត - នយើងរតូវដតកានន់ដ
គ្នន ។ ជីននីកានន់ដរ ៉នុ។ សាហ្គសាត ោរយ កហ់ាត... 
 - នគចងនិ់យ៉យពីនោក- រ ៉នុនិយ៉យភាល មនៅកានស់ាហ្គសាត ោរយ កហ់ាត។ 
 - នោករតូវដតកានន់ដម្ខា ងនទៀតរបស់ជីននី។ 
 ន រញីាតោ់វ និងមកួសិលបឲ៍្យជាបដ់ខ្សរកវ៉ាតរ់បស់វា ឯរ ៉នុនរៀបចំកានជ់ាយអាវរបស់ន រ។ី ន របីានដកនដនៅកានក់នទុយ
ដដលនពារនពញនៅនោយនរាមយ៉៉ងចដមលករបស់ វ័រដ ស។ 
 ពនលឺដច៏ដមលកហាកស់ាយភាយជំុវញិខ្លួនពកួនគ ន ើយរនំពចនោះជាមយួនឹងចលោដរ៏ ័ស និងសំន ងផទុះដរ៏សទន ់ពកួនគ
កំពុងដតនហាះនៅខាងនលើ នចញពីបំពង។់ ន រអីាចសាឋ បឮ់នោកសាហ្គសាត ោរយ កហ់ាត ដដលកំពុងដតនយ៉លនយ៉កខ្លួននៅពីនរកាម
វានិយ៉យថា៖ 
 - គរួឲ្យភាញ កន់ផែើលដមន! វាហាកដូ់ចជានរបើនវទមនតអញ្ច ឹង។ 
 ខ្យល់ដរ៏តជាកប់ាននរជៀតចូលនៅកនុងសកក់ាលរបស់ន រ ី ន ើយមុននពលដដលវាោបន់ផឋើមសបាយរកីរាយនឹងការនធវើ
ដំនណើ រននះ ការនហាះន ើរបានបញ្ចបន់ៅន ើយ។ ពកួនគទាងំបនួកំពុងដតឈរនៅនលើកំរាលដស៏ងួតននបនទបទឹ់ករបស់ម៉ុននីង មតីថល 
ន ើយនៅនពលដដលសាហ្គសាត ោរយ កហ់ាតដបរកាលរបស់គ្នតរ់តងន់ ើងវញិ កដនលងលុបមុខ្ដដលោករ់ងូនោះបានរកិំលនៅរក
សភាពនដើមវញិ។ 
 មតីថលសមលងឹនោយនបើកដភនកធំៗនៅកានព់កួនគ។ 
 - ឯងនៅរស់នទ!- ោងនិយ៉យខាល ងំៗនៅកានន់ រ។ី 
 - មនិរតូវនិយ៉យហាកដូ់ចជាអស់សងឃមឹយ៉៉ងននះនទ- ន រនិីយ៉យទាងំមុខ្រកញូវ ន ើយកំពុងដតជូតសាន មអុចៗននឈាម
នចញពីដវន៉តារបស់វា។ 
 - លែន ើយ...ខ្ញុ ំនទើបដតបានគិតដដរ។ របសិននបើឯងសាល ប ់ ខ្ញុ ំអាចដចកបនទបទឹ់ករបស់ខ្ញុ ំឲ្យឯងនៅបាន។- មតីថលនិយ៉យ
នោយបង្កា ញភាពនអៀនខាម សនៅនលើមុខ្ពណ៌របាករ់បស់ោង។ 
 - អ៎ា!- រ ៉នុនិយ៉យនៅនពលដដលពកួនគនចញពីបនទបទឹ់ក ន ើយនដើរនៅកានរ់ចករនបៀងដដលសាង តគ់្នម នមនុសសនៅ - ន រ!ី ខ្ញុ ំ
គិតថាមតីថលដូចជាចូលចិតតឯងណាស់! ឯងម្ខនអនករបកតួរបដជងន ើយ ជីននី! 
 ប៉ុដនតទឹកដភនកនៅដតរសកន់ជាកជានំពញមុខ្ជីននី។ 
 - នតើនយើងនៅកដនលងណា នឹង?- រ ៉នុសួរ ន ើយនមើលនៅមុខ្ជីននី នោយរកដសដភនកអនទះអដនទង។ ន រចីងែុល។ 
  វ័រដ សជាអនកោផំលូវ ន ើយបនញ្ចញពនលឺពណ៌ម្ខសតាមបនណាឋ យរចករនបៀង។ ពកួនគនបាះជំហានដវងៗតាមពីនរកាយវា។ 
មយួសនទុះនរកាយមក ពកួនគដឹងថា ពកួនគកំពុងដតនៅចំន ៀងការយិ៉ល័យរបស់សាហ្គសាត ោរយម៉្ខក គូណាហាគ ល។ 
 ន រនីគ្នះទាវ រ ន ើយរញុទាវ រនបើក។ 



230 

 

វគ្គ XVIII 

 

អំណោយសំរាប់ដបុបី៊ 

 ក្នុៃរយៈពពលមយួសនទុះ ភាពពសងៀមស្ងង តប់ានពក្ើតមានព ើៃ ពពលដ៉លរ ៉នុ ំីននី ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយ ក្ហ់ាត និៃពេរដី៉ល
ខ្លួនពេក្ខ្វក្ ់ពេើយប្បឡាក្សុ់ទធដតឈាមបានះរពៅផលូវោូល។ បន្ទទ បម់ក្ មានសដប្មក្មយួបនលឺព ើៃ៖ 
 - ំីននី! 
 េឺអ្នក្ប្សីវសីលី ដ៉លកំ្ពុៃដតអ្ៃគុយ ពេើយលានម់ាតដ់ប្សក្ ពៅពីមុខ្ពភលើៃក្នុៃោស្ត្រា នកំ្ពៅ។ គាតប់ានពប្ោក្ះរ ពេើយ
ពលាក្វសីលីះរពីពប្ោយយ៉៉ៃំិតគាត។់ ពកួ្គាតទ់ាៃំពីររតព់ៅពោបំីននី។ 
 ប៉ុដនាពេរបីានពមើលរលំៃពកួ្ពេ។ ពលាក្ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយដាបំល័៉រ័កំ្ពុៃដតះរពៅដក្បរពធនើរពលើោស្ត្រា នកំ្ពៅ ពេើយបពចចៈ
ស្ងន មៈៈឹម៉រ៏កី្រាយ។ ពៅដក្បរគាត ់ េឺស្ងស្ត្ស្ងា ចារយម៉ាក្េាូណាហាា ល ដ៉លកំ្ពុៃដត៉ក្៉ពៃហើមធំ ពេើយកំ្ពុៃដតយក្ដ៉ពោឋ បប្ទូៃ
គាតយ៉់៉ៃជាប។់ េវ័រដែសបានបនលឺសំព ៃសទុះយ៉៉ៃប្សទនោ់តប់្តពោៀក្របស់ពេរ ី ពេើយពៅទំពលើស្ងា របស់ពលាក្ដាបំល័៉រ័ ពៅ
ពពលដ៉លពេរ ីនិៃរ ៉នុប្តូវអ្នក្ប្សីវសីលីចាបព់ោបរតឹ។ 
 - ឯៃបានំយួ ន្ទៃ! ឯៃបានំយួ សពស្ត្រគ ះន្ទៃ! ពតើឯៃពធវើ៉ូោពមឋោពៅ? 
 - ខ្ញុ ំេិតថា អ្នក្ទាៃំអ្ស់គាន ពិតជាោៃ់៉ ឹៃអំ្ពីពរឿៃពនះ- ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយម៉ាក្េាូណាហាា លនិយ៉យខ្ាវៗ។ 
 អ្នក្ប្សីវសីលីដលៃពេរ ី ដ៉លពៅស្ងទ ក្ព់សទើរមយួប្សបក្ ់បន្ទទ បម់ក្ វាព ើ៉រពៅោនតុ់ ពេើយដាក្ម់កួ្សិលប ៍ដាវដាបត់បៃូទទឹម 
និៃអ្វីដ៉លពៅពសសសល់ពីពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុរបស់រតី៉ល។ 
 បន្ទទ បម់ក្ វាចាបព់ផឋើមនិយ៉យពរឿៃរ៉ាវប្េបយ៉់៉ៃឲ្យអ្នក្ទាៃំអ្ស់គាន ៉ឹៃ។ ប្បដេលជាអ្ស់៉បប់្បានំ្ទទី វាចាបព់ផឋើមនិយ៉យ
យ៉៉ៃអ្ដណឋ តអ្ណឋូ ៃ និៃពសងៀមស្ងង ត៖់ វាបានប្បាបពី់សំព ៃដ៉លគាា នរាៃពៅ ប្បាបវ់ធីិដ៉លេម៉ឺាយអូ្នីោោ៉ឹៃបានថា វាបាន
ស្ងឋ បឮ់សំព ៃរបស់សតវពស់តាមរយៈបំពៃ ់ ប្បាបអំ់្ពីោរលួោតាមសតវពីៃពាៃោូលពៅក្នុៃដប្ព ប្បាបពី់សមឋរីបស់ោរ៉ាេាក្ ដ៉ល
បានប្បាបថ់ា ំនរៃពប្គាះពដាយស្ងរពស់ពន្ទះពៅឯណា ប្បាបថ់ាវាបានទាយ៉ឹៃថា ម៉ុននីៃ មតីថល ក្ធ៏្លល បជ់ាំនរៃពប្គាះមាន ក្ដ់៉រ 
ប្ពមទាៃំប្បាបថ់ា វាបានប៉ានស់្ងា នពី ប្ោក្ោូលពៅក្នុៃបនទបស់មាង តព់ន្ទះថាប្បាក្៉ជាពៅក្នុៃបនទបទឹ់ក្របស់ន្ទៃ... 
 - លអ!- អ្នក្ប្សីម៉ាក្េាូណាហាា លបាននិយ៉យោតព់ៅពពលវាះបម់យួដភលត - អីុ្ោឹៃ ឯៃបាន៉ឹៃពីប្ោក្ោូលបនទបស់មាង ត់
ពន្ទះ...ឯៃបានពលាើសវនិយ័រាបរ់យរបស់ស្ងលា។ ប៉ុដនាពតើឯៃពធវើ៉ូោពមឋោពទើបោោពេោផុតពីពេបាន ពោតធរ័? 
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 សំព ៃរបស់ពេរពី ើៃសអក្។ វាបានប្បាបព់កួ្ពេពីោរមក្៉ល់យ៉៉ៃទានព់ពលរបស់េវ័រដែស ពេើយប្បាបអំ់្ពីមកួ្សិលប ៍
ដ៉លបានឲ្យដាវពៅវា។ ប៉ុដនាបន្ទទ បម់ក្ វាចាបព់ផឋើមនិយ៉យរោក្រ់អ្លួ។ វាបានពាយ៉មយ៉៉ៃខ្លល ៃំក្នុៃោរនិយ៉យពរវ ៃពីពរឿៃ
ពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុរបស់រតី៉ល ឬនិយ៉យពីំីននី។ ំីននីកំ្ពុៃដតះរដផអក្ក្ាលពៅនឹៃស្ងា របស់អ្នក្ប្សីវសីលី ពេើយទឹក្ដភនក្ពៅ
ដតេូរប្សក្យ៉់៉ៃពសងៀមស្ងង តោ់តថ់ាា ល់របស់ន្ទៃ។ ពេរកំី្ពុៃដតេិតថា ពតើនឹៃមានអ្វីពក្ើតព ើៃពបើពេបពណឋ ៈន្ទៃពោៈពីស្ងលា? 
ពេរកំី្ពុៃដតពាយ៉មពប្បើោរប្សពមើប្សដមរបស់វាយ៉៉ៃខ្លល ៃំ។ ពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុរបស់រតី៉លមនិោោពប្បើោរបានពទៀតពទ។ ៉ូោ
ពនះ ពកួ្ពេមនិោោបញ្ជជ ក្ប់ានពទថា រតី៉លបានបញ្ជជ ន្ទៃឲ្យពធវើពរឿៃទាៃំអ្ស់ពន្ទះ។ 
 ពេរកំី្ពុៃដតសមលៃឹពមើលពៅពលាក្ដាបំល័៉រ័ដ៉លកំ្ពុៃដតៈៈឹមតិោៗ។ ពនលឺពភលើៃចាៃំបះ៉ដវន៉តាោំណិតដខ្របស់គាត។់ 
 - អ្វីដ៉លខ្ញុ ំចាបោ់រមាណ៍បំផុតពន្ទះេឺ- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យយ៉៉ៃសុភាព - ពតើ ត វ ៉លុ៉ឺមរ៉ោោទាក្ទ់ាៈោរមាណ៍
របស់ំីននីបានយ៉៉ៃ៉ូោពមឋោពៅ? ពប្ពាះក្នុៃកំ្ ុៃពពលពន្ទះ អ្នក្យក្ោរណ៍របស់ខ្ញុ ំបានប្បាបខ់្ញុ ំថា ពេកំ្ពុៃដតសមងខំ្លួនពៅដប្ពពៅ
ឯ ោល់បានី ឯពណាះ។ 
 ភាពធូរប្ស្ងល ភាពក្ក្ព់ដឋ  ដ៉លមានឥទធិពលយ៉៉ៃខ្លល ៃំ និៃេរួឲ្យរកី្រាយបានស្ងយភាពពពៈខ្លួនពេរ។ី 
 - េឺជាអ្វីពៅ?- អ្នក្ប្សីវសីលីបនលឺព ើៃក្នុៃសំព ៃ៉េ៏រួឲ្យចាបោ់រមាណ៍មយួ - អ្នក្ដ៉លឯៃស្ងគ ល់ បានអូ្សទាៈំីននី? ប៉ុដនា
ន្ទៃមនិ...ន្ទៃមនិបាន...ពតើពិតជាអីុ្ោឹៃរ?ឺ 
 - េឺពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុ- ពេរនិីយ៉យយ៉៉ៃពលឿន ប្ពមទាៃំពលើក្ពសៀវពៅពន្ទះព ើៃ ពេើយបរហ ៈពៅពលាក្ដាបំល័៉រ័ - 
រតី៉លបានសរពសរពសៀវពៅពនះោលពីគាតម់ានោយុ៉បប់្បាមំយួឆ្នន ។ំ 
 ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយដាបំល័៉រ័បានយក្ពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុពីដ៉របស់ពេរ ី ពេើយពមើលពៅទំពរ័ដ៉លពៅះ ពេើយទទឹក្ពជាក្ជាំ
យ៉៉ៃចាបោ់រមាណ៍តាមរយៈប្ោមុះ៉ដ៏វៃ ពេើយពោៃរបស់គាត។់ 
 - អ្ស្ងច រយ!- គាតនិ់យ៉យយ៉៉ៃប្សទន ់- ជាោរពិតណាស់ ពេប្បដេលជាសិសស៉ឈ៏ាល សដវបំផុតប្បចាសំ្ងលាេុក្វ៉ាត ដ៉ល
ក្ប្មនឹៃរក្បានណាស់- គាតដ់បរសមលៃឹពៅប្េួស្ងរវសីលីដ៉លកំ្ពុៃដតពមើលយ៉៉ៃភាៃំស្ងា រតី។ 
 - មានមនុសសដតប៉ុន្ទា នន្ទក្ដ់តប៉ុពណាោ ះ ដ៉ល៉ឹៃថា  ត វ ៉លុ៉ឺមរ៉ មានពឈាា ះមយួពទៀតេឺ ថម រតី៉ល។ ខ្ញុ ំបានបពប្ៃៀនពេ
ពដាយោទ ល់ោលពីហាសិបឆ្នន មុំនពៅស្ងលាេុក្វ៉ាត។ ពេបានបាតខ់្លួនបន្ទទ បពី់ចាក្ពោៈពីស្ងលា។ ពេបានពធវើ៉ំពនើរពៅយ៉៉ៃ
ឆ្នង យ ពេើយបានលៃខ់្លួនយ៉៉ៃពប្ៅពៅក្នុៃមនាោេមៃៃឹត ពេើយបានពសពេបជ់ាមយួនឹៃភាវៈោប្ក្ក្ ់ ប្ពមទាៃំអ្នុវតាវជិាជ
និមាតិក្មាពវទមនា៉ព៏ប្គាះថាន ក្ជ់ាពប្ោើន។ ពៅពពលដ៉លពេដាក្ព់ឈាា ះថា  ត វ ៉លុ៉ឺមរ៉ មនិរយមានអ្នក្ោំន្ទពំេបានពទ។ ក្ប្មនឹៃ
មានពេ៉ឹៃថា  ត វ ៉លុ៉ឺមរ៉ និៃពក្ាៃប្បុស៉ប៏្សស់សរហ  មានបញ្ជដ ដវឆ្នល ត ដ៉លធ្លល បព់ធវើជាអ្នុរក្សប្កុ្មសិសសោបៃ តាមពិតជា
មនុសសដតមយួពស្ងះ។ 
 - ប៉ុដនាំ ីននី- អ្នក្ប្សីវសីលីនិយ៉យ - ពតើំីននីរបស់ពយើៃោោពធវើអ្វីបានជាមយួនឹៃមនុសសមាន ក្ព់ន្ទះពៅ? 
 - ពសៀពៅកំ្ណតព់េតុរបស់គាត!់- ំីននីបនលឺសំព ៃទាៃំអ្ណឋឺ តអ្ណឋ ក្ - ខ្ញុ ំបានសរពសរពៅក្នុៃពសៀវពៅពន្ទះ ពេើយគាត់
បានពៅលើយតបមក្វៈិពពៈមយួឆ្នន ។ំ 
 - ំីននី!- ពលាក្វសីលីនិយ៉យទាៃំប្សឡាៃំោៃំ - ពតើប៉ាមនិបានបពប្ៃៀនកូ្នពទរ?ឺ ពតើប៉ាដតៃដតប្បាបអ់្វី៉ល់កូ្ន? មនិប្តូវទុក្
ោិតាពលើអ្វីទាៃំអ្ស់។ ពេតុអ្វីបានជាកូ្នមនិបរហ ៈពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុពន្ទះ៉ល់ប៉ាម៉ាក្?់ វតថុដ៉លេរួឲ្យសៃសយ័៉ូោពនះ វាប្បាក្៉
ជាពពារពពៈពៅពដាយមនាោេមៃៃឹតពេើយ។ 
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 - ខ្ញុ ំមនិបាន៉ឹៃពទ- ំីននីនិយ៉យយ៉៉ៃអ្ណឋឺ តអ្ណឋ ក្ - ខ្ញុ ំបានពែើៈវាពៅក្នុៃោំពន្ទមពសៀវពៅដ៉លម៉ាក្ប់ានទិៈឲ្យខ្ញុ ំ។ 
ខ្ញុ ំេិតថា នរណាមាន ក្ប់ានទុក្វាពចាល ពេើយពភលោវាពៅក្នុៃពន្ទះ... 
 - ក្ញ្ជដ វសីលីេរួដតពៅេិលានដាឌ នសិនពៅពពលពនះ- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យោត ់ ពដាយពប្បើសំព ៃយ៉៉ៃោាស់លាស់ - 
ពនះេឺជាបទពិពស្ងធ៉េ៏រួឲ្យះចឺាបស់ប្មាបន់្ទៃពេើយ។ វានឹៃគាា នោរដាក្ព់ទាសពទ។ ពវទេូដ៉លចាស់ជាៃន្ទៃ ពេើយពោះ៉ឹៃ
ជាៃន្ទៃក្ធ៏្លល បប់្តូវបាន  ត វ ៉លុ៉ឺមរ៉ ពបាក្ប្បាស់ដ៉រ- គាតប់ានព ើ៉រពបាះំំហានដវៃៗពៅោនទ់ាវ រ ពេើយពបើក្វាព ើៃ - ដប្េដ៉លពៅ
សល់ប្បដេលជាធំ ពេើយបនទបព់ន្ទះពពារពពៈពៅពដាយោំហាយដនសូកូ្ឡាពដឋ ពទៀតផៃ។ ខ្ញុ ំដតៃដតេិតថា វាពធវើឲ្យខ្ញុ ំសបាយោិតា
ណាស់- គាតនិ់យ៉យបដនថម ពេើយរក្យ៉៉ៃរេ័សពៅរក្ំីននី - ឯៃនឹៃ៉ឹៃថា អ្នក្ប្សីផុមស្ត្េវីបានពប្តៀមរោួរាល់អ្ស់ពេើយ។ 
គាតប់្គានដ់តផឋល់ទឹក្ដនព ើ៉មម៉ានដប្ែក្ ំនរៃពប្គាះពដាយស្ងរដតសតវពស់ពន្ទះ នឹៃ៉ឹៃខ្លួនបានប្េបព់ពល។ 
 - ៉ូោពនះ េម៉ឺាយអូ្នីមនិពក្ើតអី្ពន្ទះពទ!- រ ៉នុនិយ៉យយ៉៉ៃរកី្រាយ។ 
 - នឹៃមនិមានោរខូ្តខ្លត ឬោររៃរបសួពទៀតពទ- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យ។ 
 ពលាក្ប្សីវសីលីបានន្ទំំ ីននីពោៈពៅពប្ដ ពេើយពលាក្វសីលីបានព ើ៉រពោៈតាមពប្ោយ។ ពមើលពៅគាត ់៉ូោជាៈ័រយ៉៉ៃខ្លល ៃំ។ 
 - អ្នក្៉ឹៃពទ អ្នក្ប្សីមដីណរវ៉ា- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យយ៉៉ៃលអិតលអន ់ ពៅោនអ់្នក្ប្សីម៉ាក្េាូណាហាា ល - ខ្ញុ ំដតៃដតេិត
អំ្ពីេុណសមបតាិដនពិធីំបព់លៀៃពនះ។ ពតើអ្នក្ប្សីោោពៅពប្ដ ពេើយប្តួតពិនិតយោំពពាះកិ្ោចោរពៅក្នុៃផទះបាយបានពទ? 
 - ពិតជាបាន!- អ្នក្ប្សីម៉ាក្េាូណាហាា លនិយ៉យយ៉៉ៃមុៃឺម៉ាត ់ពេើយបានពបើក្ទាវ រ - ខ្ញុ ំទុក្ពោតធរ័ និៃវសីលីឲ្យពលាក្ចាត់
ោរោុះ បានពទ? 
 - ប្បាក្៉ណាស់!- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យ។ 
 គាតក់្ប៏ានចាក្ពោៈពៅ ទុក្ឲ្យពេរ ីនិៃរ ៉នុសមលៃឹពមើល ដាបំល័៉រ័ ពផលៀក្ៗ។ ពតើស្ងស្ត្ស្ងា ចារយម៉ាក្េាូណាហាា លនិយ៉យថា 
“ចាតោ់រជាមយួពកួ្ពេ” ពនះោៃម់ាននយ័ថាពមោ៉? តិោពលាពកួ្ពេប្តូវទទលួទណឍ ក្មាពៅ។ 
 រ ៉នុប្ោេមាតរ់បស់វាទាៃំភយ័ខ្លល ោ។ 
 - នរណាថា មនុសសដ៉លពេដតៃពគារពពលើក្តំពក្ើៃ មនិោោនិយ៉យប្ក្ឡាស់សមឋពីន្ទះ?- គាតច់ាបព់ផឋើមៈៈឹម។ - ឯៃ
ទាៃំពីរ នឹៃទទលួបានអំ្ពណាយពិពសសក្នុៃោរំយួ សពស្ត្រគ ះស្ងលាពេើយ...ចាមំយួដភលត...េនឹៃពេើយ! ខ្ញុ ំេិតថាឯៃទទលួបានពីរ
រយពិនទុសប្មាបប់្កុ្មស្ត្េគីេវីន៉រ័។ 
 មុខ្របស់រ ៉នុដប្បពៅជាពណ៌ោា ះូក្ពប្ពឿៃៗ ៉ូោជាោា ពៅដថងបុណយដនពសោក្ឋីប្សឡាៈ់របស់ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយ ក្ហ់ាតអ្ចច ឹៃ 
ពេើយក្យ៏ក្ដ៉ខ្ទបម់ាតម់ឋៃពទៀត។ 
 - ប៉ុដនាមាន ក្ក់្នុៃោំពន្ទមពកួ្ឯៃ ហាក្បី់៉ូោជាសងបស់្ងង តណ់ាស់ពៅក្នុៃោរពធវើ៉ំពណើ រផសៃពប្ពៃ៉ព៏ប្គាះថាន ក្ព់នះ- ពលាក្
ដាបំល័៉រ័និយ៉យបដនថម - ពេតុអ្វីបានជាដាក្ខ់្លួនពមលះ៉ េគីល៉ឺរយ័? 
 ពេរបី្ស្ងបដ់តភាញ ក្ព់ប្ពើត។ វាពភលោអំ្ពីវតាមានដនស្ងស្ត្ស្ងា ចារយ ក្ហ់ាតឲ្យះៃឹ។ វាដបរពៅពមើលគាត ់ ពែើៈថាគាតកំ់្ពុៃដត
ះរពៅក្ពនលៀតបនទប ់ មុខ្ៈៈឹមជាបរ់េូត។ ពៅពពលដ៉លពលាក្ដាបំល័៉រ័សួរពៅគាត ់ គាតដ់បរពមើលពៅខ្លៃពប្ោយខ្នៃរបស់
គាត ់ព ើ៉មបោីៃ់៉ ឹៃថាពលាក្ដាបំល័៉រ័កំ្ពុៃនិយ៉យពៅោនន់រណា។ 
 - ពលាក្ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយដាបំល័៉រ័- រ ៉នុនិយ៉យយ៉៉ៃពលឿន - មានពប្គាះថាន ក្ម់យួបានពក្ើតព ើៃពៅក្នុៃបនទបស់មាង ត ់ ពេើយ
ពលាក្ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយ ក្ហ់ាត... 
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 - ពតើខ្ញុ ំជាស្ងស្ត្ស្ងា ចារយរ?ឺ- គាតនិ់យ៉យពដាយភាញ ក្ព់ផអើល - ពិតជាពរឿៃលអណាស់! ខ្ញុ ំេិតថា ខ្ញុ ំអ្ស់សៃឃមឹពៅពេើយ។ ពតើខ្ញុ ំ
ពិតជាស្ងស្ត្ស្ងា ចារយដមនរ?ឺ 
 - គាតប់ានពាយ៉មសូប្តបាលីកំ្ពទោោរោៃចា ំ ពេើយោៃាឹះពវទមនាក្ប៏្ស្ងបដ់តបាៈ់សិលបោំ៍គាតវ់ៈិ- រ ៉នុពនយល់ដាបំល័៉រ័
មយួៗ។ 
 - េរួឲ្យពស្ងក្ស្ងឋ យណាស់!- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យ ពេើយប្េវកី្ាលរបស់គាតព់ធវើឲ្យពុក្មាតព់ណ៌ប្បាក្រ់បស់គាត់
រចជួ យ - ោបិំតោិត៉ៃឯៃពេើយ! េគីល៉ឺរយ័! 
 - ោបិំត?- ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយ ក្ហ់ាតនិយ៉យយ៉៉ៃៃៃឹតៃៃុល - ខ្ញុ ំគាា នោបិំតពន្ទះពទ។ ដតពក្ាៃមាន ក្ព់ន្ទះមានដាវ- គាត់
ោៃអុលពៅពេរ ី- វាោោឲ្យពលាក្ខ្ចីដាវបាន។ 
 - ពតើឯៃោោំយួ ន្ទពំេពៅោនេិ់លានដាឌ នបានដ៉ររពឺទ?- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យពៅោនរ់ ៉នុ - ខ្ញុ ំមានពាក្យខ្លះោៃ់
និយ៉យជាមយួពេរ។ី 
 ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយ ក្ហ់ាតព ើ៉រពោៈពៅពប្ដ។ រ ៉នុបានពចាលប្ក្ដសដភនក្យ៉៉ៃៅងល់ពៅោនព់លាក្ ដាបំល័៉រ័ និៃ ពេរ ីពៅពពល
ដ៉លវាបិទទាវ រ។ 
 ពលាក្ដាបំល័៉រ័បានោៃអុលពៅពដអី្មយួក្នុៃោំពន្ទមពដអី្ជាពប្ោើនពៅដក្បរោស្ត្រា នកំ្ពៅ។ 
 - អ្ៃគុយោុះពៅ ពេរ!ី- គាតនិ់យ៉យ ពេើយពេរបីានអ្ៃគុយោុះប្ពមទាៃំមានោរមាណ៍ថាភយ័ខ្លល ោ៉ល់ថាន ក្ម់និោោពរៀបរាប់
បាន។ 
 - ជា៉ំបូៃ ពេរ ីខ្ញុ ំោៃអ់្រេុណ៉ល់ឯៃ- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យ ពេើយដភនក្របស់គាតប់ពចចៈពនលឺប្ពិោៗ - ឯៃោាស់ជា
បានបរហ ៈនូវភាពពស្ងា ះប្តៃយ៉់៉ៃពិតប្បាក្៉ពេើយ ពៅក្នុៃបនទបស់មាង តព់ន្ទះ ពប្ពាះថាមានដត៉ូពចាន ះពទពទើបោោពៅ េវ័រដែស 
ឲ្យពៅំយួ ឯៃបាន។ 
 គាតស់មលៃឹពមើលពៅបក្សពីេវនីក្ដ៉លទទះស្ងល បរវោិៗ ពលើំៃគៃរ់បស់គាត។់ ពេរៈីៈឹមយ៉៉ៃៅគៃ ពៅពពលដ៉លពលាក្
ដាបំល័៉រ័សមលៃឹពមើលវា។ 
 - ឯៃបានំបួនឹៃថម រតី៉ល- ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយដាបំល័៉រ័និយ៉យយ៉៉ៃមត៉ោ់ត ់- ខ្ញុ ំេិតថា វាប្បដេលជាចាបោ់រមាណ៍ខ្លល ៃំពៅ
ពលើឯៃពេើយពមើលពៅ... 
 - ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយដាបំល័៉រ័...រតី៉លបាននិយ៉យថា ខ្ញុ ំ៉ូោគាត ់េឺជាភាព៉ូោគាន យ៉៉ៃោដមលក្ គាតប់ាននិយ៉យ... 
 - ពិតរ?ឺ- គាតនិ់យ៉យប្ពមទាៃំសមលៃឹពៅពេរ ីតាមរយៈោិពចច ើមពណ៌ប្បាក្់៉ ប៏្ោស់របស់គាត ់ - ពតើឯៃេិតយ៉៉ៃពមោ៉ដ៉រ 
ពេរ?ី 
 - ខ្ញុ ំេិតថា ខ្ញុ ំមនិ៉ូោគាតព់ន្ទះពទ- ពេរនិីយ៉យ៉ំព ើៃសំព ៃ- ខ្ញុ ំបាននយ័ថា...ខ្ញុ ំសថិតពៅក្នុៃប្កុ្មស្ត្េគីេវីន៉រ័ ខ្ញុ ំ... 
 ប៉ុដនាវាបានះបនិ់យ៉យ។ មានោមងល់មយួបានពក្ើតព ើៃពៅក្នុៃខ្រួក្ាលរបស់វា។ 
 - ពលាក្ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយ- ពេរចីាបព់ផឋើមនិយ៉យមឋៃពទៀតបន្ទទ បពី់ះបម់យួដភលត - មកួ្សិលបប៍ានប្បាបខ់្ញុ ំថា ខ្ញុ ំ...ខ្ញុ ំនឹៃខ្លល ៃំ
ប្បសិនពបើខ្ញុ ំពៅក្នុៃប្កុ្មសលុីតឺរនី។ អ្នក្ប្េបគ់ាន េិតថា ខ្ញុ ំជាទាយ៉ទរបស់សលុីតឺរនីអ្ស់មយួរយៈពពល...ពដាយស្ងរដតខ្ញុ ំោោនិយ៉យ
ភាស្ងពស់បាន... 
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 - ឯៃោោនិយ៉យភាស្ងពស់បាន ពេរ-ី ពលាក្ដាបំល័៉រ័មានប្បស្ងសនយ៉៍៉ៃពសងៀមស្ងង ត ់ - ពដាយស្ងរដត  ត វ ៉លុ៉ឺមរ៉
ដ៉លជាទាយ៉ទសនៃពី ស្ងឡាេា សលុីតឺរនី ោោនិយ៉យភាស្ងពស់បាន។ ពបើខ្ញុ ំស្ងា នមនិខុ្សពទ ឥទធិពលខ្លះរបស់ពេបានោូលពៅ
ក្នុៃខ្លួនរបស់ឯៃ ពៅយបដ់៉លពេពធវើឲ្យឯៃមានស្ងន មសមាល ក្ពនះ។ ខ្ញុ ំប្បាក្៉ណាស់ថា វាមនិដមនជាអ្វីដ៉លពេោៃព់ធវើពន្ទះពទ។ 
 - វ ៉លុ៉ឺមរ៉ មានដាក្វ់ញិ្ជដ ណរបស់ពេបនាិោោូលពៅក្នុៃខ្លួនខ្ញុ ំ?- ពេរនិីយ៉យខ្លល ៃំៗ។ 
 - វាប្បដេលជាអ្ចច ឹៃពេើយ។ 
 - ៉ូោពនះ ខ្ញុ ំេរួដតសថិតពៅក្នុៃប្កុ្មសលុីតឺរនី- ពេរនិីយ៉យ ពេើយពមើលពៅមុខ្របស់ពលាក្ដាបំល័៉រ័ - មកួ្សិលបេ៍រួដតោោ
ពមើលពែើៈឥទធិពលរបស់សលុីតឺរនីពៅក្នុៃខ្លួនរបស់ខ្ញុ ំ ពេើយវា... 
 - ដាក្ឯ់ៃោូលពៅក្នុៃប្កុ្មស្ត្េគីេវីន៉រ័- ពលាក្ដាបំល័៉រ័ប្ស៉ីព ើៃយ៉៉ៃពសងៀមស្ងង ត់៉ ដ៉ល - ស្ងឋ បខ់្ញុ ំសិន ពេរ។ី ឯៃមាន
ឱោសទទលួបាននូវលក្ខណៈដ៉ល ស្ងឡាេា សលុីតឺរនី បានដោក្រដំលក្ពៅឲ្យសិសសដ៉លពេបានពប្ ើំសពរ ើសយ៉៉ៃប្បុៃប្បយត័ន។ 
អំ្ពណាយ៉ពិ៏ពសសរបស់ពេ េឺភាស្ងពស់ ភាពបិុនប្បសបដ់លលក្ ោរពបឋជាញ ោិតា ោរពមើលប្ស្ងលពៅពលើោាប-់ គាតនិ់យ៉យបដនថម 
ពធវើឲ្យពុក្មាតរ់បស់គាតរ់ចជួ យមឋៃពទៀត - ដតមកួ្សិលបប៍ានដាក្ឯ់ៃោូលពៅក្នុៃប្កុ្មស្ត្េគីេវីន៉រ័។ ឯៃ៉ឹៃថាពេតុអ្វីបានជាអ្ចច ឹៃ
ដ៉ររពឺទ? ស្ងក្េិតពមើលពៅ! 
 - វាបានដាក្ខ់្ញុ ំោូលពៅក្នុៃប្កុ្មស្ត្េគីេវីន៉រ័- ពេរនិីយ៉យមក្ពដាយសំព ៃខ្លល ៃំៗ - ពដាយស្ងរដតខ្ញុ ំបានសំុកំុ្ឲ្យបចជូ នខ្ញុ ំ
ពៅក្នុៃប្កុ្មសលុីតឺរនី... 
 - ពិតណាស់- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យ ពេើយបពចចៈស្ងន មៈៈឹមមឋៃពទៀត - ពន្ទះពេើយេឺជាអ្វីដ៉លពធវើឲ្យឯៃខុ្សឆ្នង យ
ពី ថម រតី៉ល។ ពេរ ីមានដតំពប្មើសរបស់ពយើៃប៉ុពណាោ ះ ដ៉លោោបរហ ៈថាពយើៃជានរណាឲ្យពិតប្បាក្៉។- ពេរអី្ៃគុយពដាយ
គាា នក្ពប្មើក្ពៅពលើពដអី្របស់វា ពេើយស្ងឋ បយ៉់៉ៃចាបោ់រមាណ៍ - ប្បសិនពបើឯៃោៃប់ានភសាុតាៃ ដ៉លបរហ ៈថាឯៃជាសមាំិក្
ប្កុ្មស្ត្េគីេវីន៉រ័ ខ្ញុ ំនឹៃបរហ ៈឯៃឲ្យបានោាស់។ 
 ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយដាបំល័៉រ័បានព ើ៉រពៅតុអ្នក្ប្សីម៉ាក្េាូណាហាា ល ពេើយពលើក្ដាវប្បាក្ដ់៉លប្បលាក្សុ់ទធដតឈាម ពេើយ
េុោពៅឲ្យពេរ។ី ពេរបីានប្តលបវ់ាយតឺៗ ដ៉លតបៃូទទឹមដនដាវពន្ទះព ើៃពដឋ ឧណោ ៗពដាយស្ងរកំ្ពៅពភលើៃពោៈពីោស្ត្រា នកំ្ពៅ។ 
បន្ទទ បម់ក្ ពេរបីានពែើៈពឈាា ះមយួឆ្នល ក្ព់ៅពីពប្ោម៉ៃ។ 

េាូ ប្ែីក្ ស្ត្េគីេវីន៉រ័។ 
 - មានដតសមាំិក្ស្ត្េគីេវីន៉រ័៉ពិ៏តប្បាក្៉ប៉ុពណាោ ះ ដ៉លោោ៉ក្ដាវពោៈពីមកួ្ពនះបាន ពេរ!ី- គាតនិ់យ៉យយ៉៉ៃ
ធមាតា។ 
 អ្ស់រយៈពពលមយួសនទុះ ពកួ្ពេទាៃំពីរមនិនិយ៉យអ្វីពស្ងះ។ បន្ទទ បម់ក្ ពលាក្ដាបំល័៉រ័បានទាៈថតតុមយួដនតុពធវើោរ
របស់អ្នក្ប្សីម៉ាក្េាូណាហាា ល ពេើយបាន៉ក្ស្ងល បប៉ាោ និៃ៉បទឹក្ពមា ពោៈ។ 
 - អ្វីដ៉លឯៃប្តូវោរពៅពពលពនះេឺោហារ និៃោរសប្មាក្។ ខ្ញុ ំោៃឲ់្យឯៃោុះពៅរក្អ្វីញុ៉ំ ពពលដ៉លខ្ញុ ំសរពសរសំបុប្តពៅ 
ោសោបាន ព ើ៉មបសំុីឆ្នា បំ្បមាៈ់របស់ពយើៃប្តលបម់ក្វៈិ។ ខ្ញុ ំនឹៃប្ពាៃពធវើោរផសពវផាយមយួសប្មាប ់“ស្ងរពតម៌ានពវទេូ” ផៃដ៉រ- 
គាតនិ់យ៉យបដនថមយ៉៉ៃមត៉ោ់ត ់- ពេើយពយើៃនឹៃប្តូវោរប្េូបពប្ៃៀនមុខ្វជិាជ  ោរោរពារប្បឆ្នៃំនឹៃមនាោេមៃៃឹត ថាីមាន ក្ព់ទៀត។ ខ្ញុ ំ
នឹៃប្តូវេតព់ទៀតពេើយ ក្នុៃោរសំភាសនប៍្េូថាីពន្ទះ មនិថាអ្ចច ឹៃរ?ឺ 
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 ពេរបីានពប្ោក្ព ើៃ ពេើយព ើ៉រសំពៅពៅទាវ រ។ ពៅពពលដ៉លវាពេៀបនឹៃពបើក្ទាវ រពៅពេើយ ប្ស្ងបដ់តទាវ របានរពបើក្យ៉៉ៃ
ខ្លល ៃំ ពេើយខ្លទ តបះ៉ំញ្ជជ ំៃឮសូរប្គាៃំ។ 
 លូសីុស ពមលេវ័យ បានះរពៅពីមុខ្ពន្ទះ ទាៃំទឹក្មុខ្ពដឋ ប្ក្ហាយ។ មានអ្វីមយួកំ្ពុៃដតពធវើប្ក្ពញ៉នៗពៅពីពប្ោមដ៉
របស់គាត ់ដ៉លមានបិតបៃរ់ុរំបសួសឹៃដតប្េបក់្ដនលៃ៖ េឺ៉ុបប៊។ី 
 - ស្ងយណ័ោ សួសឋី លូសីុស!- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យយ៉៉ៃរកី្រាយ។ 
 ពលាក្ពមលេវ័យពសទើរដតបុក្ពេរពីៅពេើយ ពៅពពលដ៉លគាតព់ ើ៉រោូលពៅក្នុៃបនទប។់ ៉ុបប៊បីានរតយ៉់៉ៃប្តបាៈ់ព ើំៃពី
ពប្ោយគាត។់ ៉ុបប៊បីានះប ់ ពេើយបនទនខ់្លួនពៅដក្បរជាយោវខ្លក្របស់គាត។់ ទឹក្មុខ្៉េ៏រួឲ្យពវទន្ទបំផុតបានបៃាបព់ៅពលើដផទមុខ្
របស់វា។ 
 - អ្ចច ឹៃ!- ពលាក្លូសីុស ពមលេវ័យនិយ៉យជាមយួនឹៃដខ្សដភនក្៉ព៏ស្ងះក្ពប្ោះ សមលៃឹពៅស្ងស្ត្ស្ងា ចារយដាបំល័៉រ័ - ពលាក្
ពៅដតប្តលបម់ក្វៈិពទៀត។ អ្ភបិាលបានោអ ក្ោររររបស់ពលាក្ជាបពណាឋ ះោសននពេើយ ប៉ុដនាពលាក្ពៅដតោពោសក្នុៃោរប្តលប់
មក្េុក្វ៉ាតវៈិពទៀត។ 
 - ពលាក្៉ឹៃពទ លូសីុស- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យពដាយៈៈឹមយ៉៉ៃសងបស់្ងង ត ់ - អ្ភបិាល៉បម់យួន្ទក្ព់ផសៃពទៀតបាន
ទាក្ទ់ៃមក្ខ្ញុ ំដថងពនះ។ វាជារបស់មយួដ៉លសតវទីទុយបានពាោំតព់យះុប្ពិលព ើ៉មបបីញ្ជជ ក្ប់្បាបពី់ោរពិត។ ពកួ្គាតប់ានឮថា កូ្នប្សី
របស់ពលាក្អ្ស៍សឺ វសីលីប្តូវបានសមាល ប ់ ពេើយពកួ្គាតោ់ៃឲ់្យខ្ញុ ំ ប្តលបម់ក្ទីពនះវៈិភាល ម។ ពមើលពៅ ពកួ្ពេេិតថា ខ្ញុ ំជាមនុសសដត
មាន ក្េ់តដ់៉លោោពដាះប្ស្ងយពរឿៃពនះបាន។ ពកួ្ពេក្ប៏ានប្បាបខ់្ញុ ំពីពាក្យោចាមោរ៉ាម៉ោ៏ដមលក្មយួដ៉រ។ មនុសសពីរបីន្ទក្ក់្នុៃ
ោំពន្ទមពកួ្ពេប្តូវបានពលាក្េំរាមកំ្ដេៃថា នឹៃដាក្ប់ណាឋ ស្ងពៅពលើប្េួស្ងររបស់ពកួ្ពេ ប្បសិនពបើពកួ្ពេមនិយល់ប្ពមក្នុៃោរ
ោអ ក្ោររររបស់ខ្ញុ ំ៉ំបូៃពេពន្ទះ។ 
 ពលាក្ពមលេវ័យបានដប្បពៅជាពសលក្ស្ងល ំៃជាៃធមាតា ប៉ុដនាដភនក្របស់គាតព់ៅដតបៃាបភ់ាពពដឋ ប្ក្ហាយ។ 
 - អ្ចច ឹៃ ពតើពលាក្បានបចឈបោ់រវាយប្បហារទាៃំពន្ទះបានពេើយរពឺៅ?- គាតៈ់ៈឹមពមើលរយ - ពតើពលាក្បានចាបអ់្នក្
ពៅពីពប្ោយខ្នៃពរឿៃពនះបានពេើយរពឺៅ? 
 - ពយើៃបានពធវើរោួពេើយ- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យជាមយួស្ងន មៈៈឹម។ 
 - ដមនរ?ឺ- ពលាក្ពមលេវ័យនិយ៉យភាល មៗ - ពតើពេជានរណាពៅ? 
 - េឺមនុសសដតមយួ ៉ូោោលពីពលើក្មុនដ៉រ លូសីុស- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យ - ប៉ុដនាពលើក្ពនះ  ត វ ៉លុ៉ឺមរ៉ បានពលោ
ព ើៃពដាយពប្បើមនុសសមាន ក្ព់ផសៃៗ និៃពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុពន្ទះ។ 
 គាតព់លើក្ពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុពណ៌ពមា ដ៉លមានប្បពហាៃពៅោំក្ណាឋ លពៅំិតពលាក្ ពមលេវ័យ។ ប៉ុដនាពេរវីៈិ កំ្ពុៃ
ដតពមើលពៅ៉ុបប៊។ី 
 ពប្មៈេរវ លពន្ទះកំ្ពុៃដតពធវើអ្វីមយួយ៉៉ៃោដមលក្។ ដភនក្ធំៗរបស់វាសមលៃឹពៅពេរពីដាយពោតន្ទ ពដាយវាពៅដតោៃអុលពៅ
ពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុពន្ទះ ពេើយោៃអុលពៅពលាក្ពមលេវ័យ ពេើយបានវាយខ្លួនឯៃយ៉៉ៃខ្លល ៃំោំពីពលើក្ាលពដាយពប្បើក្ណាឋ បដ់៉
របស់វា។ 
 - ខ្ញុ ំេិតថា...ពលាក្ពមលេវ័យ- និយ៉យយតឺៗពៅោនព់លាក្ដាបំល័៉រ័។ 
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 - េឺជាេពប្មាៃោរ៉ល៏អិតលអនម់យួ- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យពដាយសំព ៃរាបពសាើ និៃពៅដតសមលៃឹពមើលពៅពលាក្
ពមលេវ័យ ជាពិពសសេឺដភនក្របស់គាត ់ - ពីពប្ពាះ ប្បសិនពបើមនិដមនពេរពីនះឯៃ- ពលាក្ពមលេវ័យរក្ពៅរក្ពេរយ៉ី៉ៃរេ័សជា
មយួនឹៃោរសមលៃឹពមើល៉េ៏រួឲ្យភយ័ខ្លល ោ - និៃមតិារបស់ពេេឺរ ៉នុ ជាអ្នក្រក្ពែើៈពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុពនះពទ ប្ពះពអ្ើយ អ្ចច ឹៃ
កំ្េុសទាៃំអ្មាលម៉ានមនិប្តូវធ្លល ក្ព់ៅពលើំីននីពៅពេើយ? ោាស់ជាគាា ននរណាមាន ក្នឹ់ៃោោបញ្ជជ ក្ប់ានថា ន្ទៃមនិបានពធវើ
ពដាយមនសិោរខ្លួនឯៃពន្ទះពទ... 
 ពលាក្ពមលេវ័យមនិនិយ៉យអ្វីទាៃំអ្ស់។ ទឹក្មុខ្របស់គាតប់ានដប្បភាល ម៉ូោជាពេពាក្រ់បាៃំមុខ្អ្ចច ឹៃ។ 
 - ស្ងក្េិតពៅពមើល!- ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយដាបំល័៉រ័បនលឺព ើៃ - ពតើអ្វីនឹៃោោពក្ើតព ើៃពទៀត...រសីលីេឺជាប្េួស្ងរមានឈាមំរ័ជា
ពវទេូសុទធដ៉លពលោពធ្លល ជាៃពេរបស់ពយើៃ។ ស្ងក្ប្សដមអំ្ពីឥទធិពលដ៉លមានពៅពលើពលាក្អ្ស៍សឺ វសីលី ពេើយនិៃ ោាបោ់រពារ
ពកួ្ពលាកិ្យ ពៅពមើល ប្បសិនពបើប្តូវបានពេរក្ពែើៈថា កូ្នប្សីរបស់ពេជាអ្នក្វាយប្បហារ និៃសមាល បអ់្នក្ដ៉លមានឈាមំរ័ជា
ពកួ្ពលាកិ្យពន្ទះ។ ជាសំណាៃលអ ពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុប្តូវបានរក្ពែើៈ ពេើយោរោៃចារំបស់រតី៉លប្តូវបានំូតសំោតពោៈ
ពីពសៀវពៅពន្ទះ។ អ្នក្ណាពៅ៉ឹៃថា លទធផលនឹៃពោៈមក្ពផសៃៗពីពនះពន្ទះ... 
 ពលាក្ពមលេវ័យបៃខំខ្លួនឯៃឲ្យនិយ៉យ។ 
 - សំណាៃលអដមន!- គាតនិ់យ៉យយ៉៉ៃតឹៃដតៃ។ 
 ៉ុបប៊ ីះរពីពប្ោយខ្នៃរបស់ពលាក្ ពមលេវ័យ ពោះដតោៃអុលពៅពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុ រោួពៅពលាក្លូសីុស ពមលេវ័យ 
ពេើយវាយខ្លួនឯៃោំពីពលើក្ាល។ 
 ភាល មពន្ទះ ពេរយីល់នយ័របស់៉ុបប៊ពីេើយ។ វាៃក្ក់្ាលពៅោន់៉ ុបប៊ ី ពេើយ៉ុបប៊កី្ប៏្តលបព់ៅោនប់្ំុៃមាខ ៃ និៃមលួ
សលឹក្ប្តពោៀក្ខ្លួនឯៃព ើ៉មបពីធវើទណឍ ក្មា។ 
 - ពតើពលាក្ោៃ់៉ ឹៃពទថា ពតើំីននីទទលួបានពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុពនះយ៉៉ៃ៉ូោពមឋោពទ ពលាក្ពមលេវ័យ?- ពេរនិីយ៉យ។ 
 ពលាក្ពមលេវ័យបានដបរមុខ្ពៅរក្វា។ 
 - ពតើពេតុអ្វីបានជាខ្ញុ ំប្តូវ៉ឹៃថា ន្ទៃបានពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុពន្ទះពីណាមក្?- គាតនិ់យ៉យ។ 
 - ពដាយស្ងរដតពលាក្បានឲ្យពសៀវពៅពន្ទះពៅន្ទៃ- ពេរនិីយ៉យ - េឺពៅក្នុៃហាៃហាល រសី និៃបលត។់ ពលាក្បានយក្
ពសៀវពៅពរៀនវជិាជ និមាតិក្មា៉ច៏ាស់របស់ន្ទៃ ពេើយដាក្ព់សៀវពៅកំ្ណតព់េតុពន្ទះោូល ដមនដ៉ររអឺ្ត?់ 
 ពេរបីានពែើៈដ៉៉ព៏សលក្របស់ពលាក្ពមលេវ័យោឋ បព់េើយលាព ើៃវៈិ។ 
 - ឯៃគាា នភសាុតាៃពទ- គាតនិ់យ៉យតិោៗ។ 
 - ពទ! គាា ននរណាមានភសាុតាៃព ើយ- ពលាក្ដាបំល័៉រ័និយ៉យទាៃំៈៈឹមពៅោនព់េរ ី - រតី៉លបានបាតខ់្លួនពីក្នុៃ
ពសៀវពៅពនះពៅពេើយ។ មាៃ៉ពទៀត ខ្ញុ ំេរួដតឲ្យ៉ំបូន្ទា នពៅពលាក្ខ្លះ េឺមនិប្តូវឲ្យសំភារៈរបស់  ត វ ៉លុ៉ឺមរ៉ ពៅនរណាមាន ក្ព់ទ។ 
ប្បសិនពបើមានអ្វីមយួប្តូវបានរក្ពែើៈពៅក្នុៃដ៉របស់អ្នក្ដ៉លមនិ៉ឹៃអ្វីពស្ងះពន្ទះ ខ្ញុ ំេិតថា ពលាក្ អ្ស៍សឺ វសីលី នឹៃឲ្យពកួ្ពយើៃពធវើ
ោរតាមដានពលាក្មឋៃពទៀតពេើយ។ 
 ពលាក្លូសីុស ពមលេវ័យះរមយួសនទុះ។ ពេរពីែើៈយ៉៉ៃោាស់ថា ដ៉ស្ងឋ ំរបស់គាតកំ់្ពុៃដតក្ស្ត្ន្ទា ក្យ៉់៉ៃខ្លល ៃំហាក្់៉ ូោ
ជាោៃលូ់ក្យក្ោៃាឹះពវទមនារបស់គាតអីុ់្ោឹៃ។ ផទុយពៅវៈិ គាតប់ានដបរពៅរក្ពប្មៈេរវ លប្បចាផំទះរបស់គាត។់ 
 - ពតាះពៅ ៉ុបប៊!ី 
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 គាតប់ានពបើក្ទាវ រ។ ពៅពពលដ៉ល៉ុបប៊បីានព ើ៉រយ៉៉ៃប្បញ៉បពី់ពប្ោយគាត ់គាតប់ានទាតវ់ាពោៈពប្ដដតមឋៃ។ ពកួ្ពេោោ
ស្ងឋ បឮ់សំព ៃរបស់៉ុបប៊ដីប្សក្ជាមយួនឹៃពសោក្ឋីះចឺាបព់ៅតាមបពណាឋ យផលូវរពបៀៃ។ ពេរះីរមយួសនទុះ ពេើយពាយ៉មេិត។ 
បន្ទទ បម់ក្វាបាននឹក្ពែើៈ។ 
 - ពលាក្ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយដាបំល័៉រ័- ពេរនិីយ៉យយ៉៉ៃប្បញ៉ប ់ - ពតើខ្ញុ ំោោឲ្យពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុពនះពៅពលាក្ពមលេវ័យ
វៈិបានដ៉ររពឺទ? 
 - ពិតជាបាន ពេរ-ី គាតនិ់យ៉យយ៉៉ៃពសងៀមស្ងង ត ់- ប៉ុដនាឲ្យពលឿនបនាិោ កំុ្ពភលោពិធីំបព់លៀៃណា! 
 ពេរបីានក្ចឆក្យ់ក្ពសៀវពៅកំ្ណតព់េតុពន្ទះ ពេើយរតព់ោៈពៅពប្ដោរយិ៉ល័យ។ វាឮសំព ៃសដប្មក្៉ះ៏ចឺាបរ់បស់
៉ុបប៊បីនលឺពពៈផលូវរពបៀៃ។ ព ើ៉មបឲី្យេពប្មាៃោររបស់វាោោ៉ំពណើ រោរពៅយ៉៉ៃលអ ពេរបីានពដាះដសបក្ព ើំៃមយួោំពេៀៃរបស់វា 
ពេើយ៉ក្ពោៈនូវពប្ស្ងមព ើំៃដ៉លតូោ និៃក្ខ្វក្ម់យួ ប្ពមទាៃំដាក្ព់សៀវពៅកំ្ណតព់េតុោូលពៅក្នុៃពន្ទះ។ បន្ទទ បម់ក្វាបានរតោុ់ះ
តាមផលូវរពបៀៃ៉ៃ៏ៃឹត។ 
 ពេរតីាមទានព់កួ្ពេពៅពលើដផនក្ខ្លៃពលើដនំពណឋើ រ។ 
 - ពលាក្ពមលេវ័យ- វា៉ក្៉ពៃហើមញ៉ប់ៗ  ពេើយដាោ់ៗ  - ខ្ញុ ំមានរបស់មយួសប្មាបព់លាក្។ 
 ពេរពីាយ៉មញ៉តព់ប្ស្ងមព ើំៃដ៉លធំុក្លិនបនាិោោូលពៅក្នុៃដ៉របស់លូសីុស ពមលេវ័យ។ 
 - ពតើវា... 
 ពលាក្ពមលេវយបាន៉ក្ពប្ស្ងមព ើំៃពន្ទះពោៈ ពេើយប្េវាតវ់ាពៅមាខ ៃ។ គាតប់ដៃវរដក្វដភនក្យ៉៉ៃខឹ្ៃសមាពោៈពី
ពសៀវពៅដ៉លពខ្ទោខ្ទីពន្ទះពៅរក្ពេរ។ី 
 - ឯៃនឹៃំបួពរឿៃោប្ក្ក្់៉ ូោឪពុក្មាឋ យរបស់ឯៃពៅដថងណាមយួ ពេរ ី ពោតធរ័- គាតនិ់យ៉យយ៉៉ៃប្សទន ់ - ពកួ្ពេេឺជា
មនុសសៅាួតដ៉លោូលោិតាពប្ំៀតដប្ំក្ក្នុៃពរឿៃរបស់អ្នក្៉ដទ៉ូោឯៃដ៉រ។ 
 គាតប់ានបនា៉ ំពណើ រពៅមុខ្ពទៀត។ 
 - ពតាះពៅ ៉ុបប៊!ី ខ្ញុ ំប្បាបឲ់្យព ើ៉រពៅ! 
 ប៉ុដនា៉ុបប៊មីនិក្ពប្មើក្ពទ។ វាបានពរ ើសពប្ស្ងមព ើំៃដ៉លេរួឲ្យសអប ់ និៃធំុក្លិនរបស់ពេរ ី ពេើយសមលៃឹពមើលពប្ស្ងមព ើំៃពន្ទះ 
ហាក្បី់៉ូោជាពប្ស្ងមព ើំៃពន្ទះជារតនៈសមបតាិដ៉លរក្តដមលដាក្គ់ាា ន។ 
 - ពលាក្មាច ស់បានឲ្យពប្ស្ងមព ើំៃមក្៉ុបប៊-ី ពប្មៈេរវ លនិយ៉យក្នុៃភាពប្សឡាៃំោៃំ - ពលាក្មាច ស់បានឲ្យពប្ស្ងមព ើំៃ
មក្៉ុបប៊។ី 
 - មានពរឿអ្វីេនឹៃ?- ពលាក្ពមលេវ័យនិយ៉យ - ពតើឯៃនិយ៉យសអី? 
 - ៉ុបប៊ទីទលួបានពប្ស្ងមព ើំៃមយួ- ៉ុបប៊និីយ៉យពដាយមនិោៃព់ំឿ - ពលាក្មាច ស់ពបាះវាពចាល ពេើយ៉ុបប៊បីានពរ ើសវា 
៉ូោពនះ៉ុបប៊.ី..៉ុបប៊មីានពសរភីាពពេើយ! 
 ពលាក្លូសីុស ពមលេវ័យះរយ៉៉ៃនឹៃ ពេើយសមលៃឹពមើលពៅពប្មៈេរវ ល។ បន្ទទ បម់ក្ គាតប់ានព ើ៉រពៅរក្ពេរ។ី 
 - ឯៃបានពធវើឲ្យខ្ញុ ំបាតប់ៃអ់្នក្បពប្មើមាន ក្ព់េើយ ពេរ!ី 
 ប៉ុដនា៉ុបប៊បីានដប្សក្ព ើៃ៖ 
 - ពលាក្មនិោោបះ៉ពាល់ពេរ ីពោតធរ័បានពទ! 
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 សំព ៃ៉ខ៏្លល ៃំបានផទុះព ើៃ ពេើយពលាក្ពមលេវ័យបានពបុើៃពៅពប្ោយ។ គាតធ់្លល ក្ពី់ពលើោំំ ពណឋើ របីោមំឋៃ ពេើយធ្លល ក្់
ពៅពលើក្ប្មាលខ្លៃពប្ោម៉ូោជាពំនូក្៉ខ៏្ញក្ខ់្ញីមយួ។ គាតប់ានពប្ោក្ព ើៃទាៃំមុខ្ពសលក្ស្ងល ំៃ ពេើយ៉ក្៉ៃាឹះពវទមនារបស់គាត់
ពោៈមក្ ដត៉ុបប៊បីានពលើក្ប្មាមដ៉៉ដ៏វៃរបស់វាេំរាម។ 
 - ពលាក្េរួដតពោៈពីទីពនះភាល មពៅ!- វានិយ៉យយ៉៉ៃោល ហាន ពេើយោៃអុលពៅពលាក្ពមលេវ័យ - ពលាក្មនិេរួបះ៉ពាល់
ពេរ ីពោតធរ័ពទ! ពលាក្េរួដតពោៈឥ ូវពនះ! 
 លូសីុស ពមលេវ័យគាា នំពប្មើសពទ។ ពដាយសមលៃឹពមើលយ៉៉ៃពដឋ ប្ក្ហាយជាោុៃពប្ោយពៅពកួ្ពេទាៃំពីរន្ទក្ ់គាតប់ាន
រលាស់ោវខ្លក្របស់គាត ់ពេើយព ើ៉រពោៈពៅ។ 
 - ពេរ ី ពោតធរ័បានពធវើឲ្យ៉ុបប៊មីានពសរភីាព!- ពប្មៈេរវ លនិយ៉យយ៉៉ៃប្េលួោ ពេើយសមលៃឹពមើលពៅពេរមីនិដាក្់
ដភនក្។ ពនលឺប្ពះោទិតយបានចាៃំោូលពៅក្នុៃដភនក្របស់វា - ពេរ ីពោតធរ័ពធវើឲ្យ៉ុបប៊មីានពសរភីាព! 
 - ពនះជាពរឿៃបនាិោបនាួោប៉ុពណាោ ះដ៉លខ្ញុ ំោោពធវើបាន- ពេរនិីយ៉យ ពេើយពសើោ - ប្គានដ់តសនាថា ឯៃនឹៃមនិពាយ៉ម
ំយួ សពស្ត្រគ ះំីវតិរបស់ខ្ញុ ំមឋៃពទៀតពន្ទះពទ។ 
 មុខ្របស់ពប្មៈេរវ លដប្បពៅជាមានស្ងន មៈៈឹម ដ៉លបពចចៈពធាៈធំៗ។ 
 - ខ្ញុ ំប្គានដ់តមានសំនរួោៃសួ់រឯៃ- ពេរនិីយ៉យពៅពពលដ៉ល៉ុបប៊ពីរ ើសយក្ពប្ស្ងមព ើំៃពដាយដ៉ៈ័រៗ - ឯៃបានប្បាបខ់្ញុ ំ
ថា ពរឿៃទាៃំពន្ទះគាា នអ្វីដ៉លទាក្ទ់ៃនឹៃំនដ៉លពេមនិហ៊ានពៅោំពឈាា ះពទ។ ឯៃពៅចាបំានពទ? 
 - វាេឺជាេនលឹះមយួ- ៉ុបប៊និីយ៉យ។ ដភនក្របស់វាោនដ់តធំព ើៃហាក្បី់៉ូោជាដសឋៃខ្លល ៃំណាស់ - ៉ុបប៊បីានផឋល់នូវេនលឹះ
មយួ៉ល់ពេរ។ី មុនពពលដ៉លគាតប់ឋូរពឈាា ះរបស់គាតព់ៅជា  ត វ ៉លុ៉ឺមរ៉ គាតោ់ោមានពឈាា ះដ៉លពេពៅធមាតាមយួពទៀត 
ពលាក្៉ឹៃពទ? 
 - ប្តូវពេើយ!- ពេរនិីយ៉យយ៉៉ៃពលឿន - ខ្ញុ ំប្តូវពៅពេើយ ពប្ពាះខ្ញុ ំប្តូវោូលរមួពិធីំបព់លៀៃមយួ ពេើយមតិារបស់ខ្ញុ ំ 
េម៉ឺាយអូ្នី ប្បដេលជា៉ឹៃខ្លួនក្នុៃពពលបនាិោពទៀតពនះ។ 
 ៉ុបប៊បីានពលើក្ដ៉ដាក្់ំ ុំវៈិោពៃាះរបស់ពេរ ីពេើយពោបវា។ 
 - ពេរ ីពោតធរ័េឺជាមនុសស៉អ៏្ស្ងច រយជាៃអ្វីដ៉លខ្ញុ ំធ្លល ប់៉ ឹៃធ្លល បឮ់ពៅពទៀត!- វាបនលឺសំព ៃអ្ណឋឺ តអ្ណឋ ក្ - លាពេើយ ពេរ ី
ពោតធរ័! 
 ៉ុបប៊បីានបាតខ់្លួនពៅជាមយួសំព ៃខ្លល ៃំមយួ។ 

 
 ពេរធី្លល បោូ់លរមួក្នុៃពិធីំបព់លៀៃបីបនួ៉ៃពៅពេើយពៅស្ងលាេុក្វ៉ាត ប៉ុដនាគាា នពិធីំបព់លៀៃណាដ៉លមានសភាព៉ូោ
ពនះពទ។ អ្នក្រាល់គាន សថិតពៅក្នុៃសពមលៀក្បំពាក្ព់េៃយប ់ ពេើយពិធីំបព់លៀៃប្បារពធពៅពពៈមយួយប។់ ពេរមីនិ៉ឹៃថាពតើពរឿៃមយួ
ណាលអជាៃមយួណាពន្ទះពទ ពៅពពលដ៉លេម៉ឺាយអូ្នីបានរតត់ប្មៃព់ៅរក្វា ពេើយដប្សក្ថា “ឯៃបានពដាះប្ស្ងយវាពេើយ!” រកឺ្៏
ពពលដ៉លចាស់សទីនរតយ៉់៉ៃប្បញ៉បប់្បញ៉ល់ពោៈពីតុរបស់ប្កុ្មហាេវ័លផេវ ព ើ៉មបចីាបរ់លាក្ដ់៉របស់វា ពេើយសំុពទាសវា
សប្មាបោ់រពចាទប្បោនោំ់ពពាះវា រមឺយួក្ព៏ពលដ៉លហាស្ត្េគី៉បានប្តលបម់ក្វៈិពៅពម៉ាៃបីក្នលះ ពេើយទះស្ងា វា និៃរ ៉នុយ៉៉ៃខ្លល ៃំពធវើ
ឲ្យពកួ្ពេបុក្នឹៃចានមហូបកំ្ពបអ់្ស់ រកឺ្វ៏ាប្តូវរកី្រាយោំពពាះបនួរយពិនទុរបស់វា និៃរ ៉នុ ដ៉លពធវើឲ្យប្កុ្មស្ត្េគីេវីន៉រ័ះនះពានររវ ន់
សប្មាបឆ់្នន ទីំពីរ រកឺ្វ៏ាប្តូវរកី្រាយពៅពពលដ៉លអ្នក្ប្សីម៉ាក្េាូណាហាា លបានពប្ោក្ព ើៃ ពេើយប្បាបព់កួ្ពេថាោរប្បលៃប្តូវបាន
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លុបពចាល ដ៉លជាោរសពប្មោោិតារបស់ស្ងលា (-មនិេរួពទ!- េម៉ឺាយអូ្នីនិយ៉យ) រកឺ្ប៏្តូវរកី្រាយពៅពពលដ៉លពលាក្ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយ
ដាបំល័៉រ័ប្បោសថា ឆ្នន ពំប្ោយពនះ ពលាក្ស្ងស្ត្ស្ងា ចារយ ក្ហ់ាតមនិោោប្តលបម់ក្វៈិបានពទ។ គាតប់្តូវដតចាក្ពោៈពៅឆ្នង យ
ព ើ៉មបទីទលួោរោៃចារំបស់គាតម់ក្វៈិ។ ប្េូជាពប្ោើនបានោូលរមួអ្បអ្រស្ងទរោំពពាះ៉ំនឹៃពន្ទះ។ 
 - ស៊យដមន- រ ៉នុនិយ៉យពពលកំ្ពុៃញុ៉នំំ៉ុតពបៀក្៉ំណាប ់- គាតកំ់្ពុៃដតចាបោ់រមាណ៍មក្ពលើខ្ញុ ំពេើយ។ 

 
 ពពលពវលាដនរ៉ូវពដឋ ដ៉លពៅសល់ បានក្នលៃផុតពៅពៅពប្ោមពនលឺប្ពះោទិតយយ៉៉ៃប្តោះប្តោៃ។់ ស្ងលាេុក្វ៉ាតបាន
ប្តលបម់ក្រក្សភាពធមាតាវៈិជាមយួនឹៃភាពខុ្សដបលក្ដតពីររបីឺដតប៉ុពណាោ ះ េឺថាន ក្ព់រៀនមុខ្វជិាជ ប្បឆ្នៃំនឹៃមនាោេមៃៃឹតប្តូវបាន
លុបពចាល (ប៉ុដនាពកួ្ពយើៃពៅដតមានកិ្ោចោរអ្នុវតាជាពប្ោើន- រ ៉នុនិយ៉យប្បាបព់ៅេម៉ឺាយអូ្នីទាៃំមនិពពៈោិតា) ពេើយពលាក្
លូសីុស ពមលេវ័យប្តូវបានបពណឋ ៈពោៈពីតំដនៃជាអ្ភបិាលស្ងលា។ ប្ដាកូ្ដលៃព ើ៉រពពើៃប្ទូៃពៅក្នុៃស្ងលាពទៀតពេើយ ផទុយពី
អ្វីដ៉លវាធ្លល បព់ធវើរាល់៉ៃ។ មាៃ៉ពទៀត វាមនិសូវសបាយោិតា ពេើយមានទឹក្មុខ្ខឹ្ៃរេូត។ ផទុយពៅវៈិ ំីននី វសីលីពមើលពៅហាក្់
៉ូោជាសបាយោិតាយ៉៉ៃខ្លល ៃំជាថាីមឋៃពទៀត។ 
 បនាិោពទៀតពនះ៉ល់ពពលដ៉លប្តូវពធវើ៉ំពណើ រពៅផទះវាតាមរយៈភាន ក្រ់ររថពភលើៃរបស់េុក្វ៉ាត។ ពេរ ី រ ៉នុ េម៉ឺាយអូ្នី ពស្ត្េវ៉ 
ោោ និៃំីននីរក្បានបនទបព់រៀៃៗខ្លួនពេើយ។ ពកួ្ពេប្តូវបានអ្នុញ្ជដ តឲ្យស្ងក្លបៃពវទមនាពៅក្នុៃស្ងលារយៈពពលពីរបីពម៉ាៃោុៃ
ពប្ោយ មុនពពលវសិសមោល។ ពកួ្ពេបានពធវើបាបពសនព ៉ុតោបំ្ំួោដ៉លពៅសល់របស់ោោ និៃពស្ត្េវ៉ ពេើយអ្នុវតាោរ៉ក្េូត
ោវធុរបស់គាន ពៅវៈិពៅមក្ពដាយពប្បើពវទមនា។ ពេរ ី៉ ូោជាពូដក្ជាៃមុនបនាិោ។ 
 ពេរបីាននឹៃពែើៈនូវអ្វីមយួពៅពពលដ៉លពកួ្ពេំិតពៅ៉ល់ោំណតរថពភលើៃែៈី ប្កុ្ស។ 
 - ំីននី! ពតើឯៃបានពែើៈពពឿរសីុពធវើអ្វីបានជាវាមនិោៃឲ់្យឯៃប្បាបន់រណាមាន ក្ព់ន្ទះ? 
 - អូ្! េឺវាអ្ពចច ះពទ- ំីននីនិយ៉យ ពេើយពសើោ - េឺពពឿរសីុមានមតិាប្សី។ 
 ពស្ត្េវ៉បានពធវើឲ្យធ្លល ក្ព់សៀវពៅជាពប្ោើនពៅពលើក្ាលោោ។ 
 - ថាពមោ៉? 
 - ន្ទៃេឺជាប្បធ្លនសិសសរបស់ប្កុ្មវ៉ាវនីោល េវពឈាា ះ ពពពន ុប ពក្លៀរវធ័ពធើរ- ំីននីនិយ៉យ - ន្ទៃេឺជាមនុសសដ៉លគាតប់ាន
ពផញើសំបុប្តឲ្យអ្ស់រយៈពពលពពៈមយួរ៉ូវពដឋ ឆ្នន មុំន។ គាតប់ានណាត់ំ បួន្ទៃពៅប្េបទី់ក្ដនលៃពៅក្នុៃស្ងលាេុក្វ៉ាតយ៉៉ៃសមាង ត់
បំផុត។ ដថងមយួពន្ទះ ខ្ញុ ំបានព ើ៉រោូលពៅក្នុៃថាន ក្ទំ់ពនរមយួោំពពលដ៉លពកួ្ពេកំ្ពុៃដតពថើបគាន ។ គាតម់និសបាយោិតាយ៉៉ៃខ្លល ៃំពៅ
ពពលដ៉លន្ទៃប្តូវបានវាយប្បហារ។ 
 - សូមបដីតយល់សបាិក្នឹ៏ក្មនិ៉ល់ដ៉រ- ពស្ត្េវ៉និយ៉យយ៉៉ៃភាញ ក្ព់ផអើល៉ូោដថងខ្បួកំ្ពណើ តរបស់វានឹៃឈានមក្៉ល់ក្នុៃពពល
ឆ្នប់ៗ ពនះអ្ចច ឹៃ។ 
 - ពិតជាេសួពីោរស្ងា នដមន!- ោោនិយ៉យ ពេើយពសើោតិោៗយ៉៉ៃោថកំ៌្បាៃំ។ 
 រថពភលើៃបានបនថយពលបឿន ពេើយទីបចចបក់្ះ៏ប។់ 
 ពេរបីាន៉ក្ស្ងល បប៉ាក្ោ និៃប្ក្ដាសដសបក្ពោៀមបនាិោ ពេើយដបរមុខ្ពៅរក្រ ៉នុ និៃេម៉ឺាយអូ្នី។ 
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 - ពនះពៅថាពលខ្ទូរស័ពទ- វាប្បាបព់ៅរ ៉នុ ពេើយសរពសរយ៉៉ៃពខ្វៀក្ពីរ៉ៃ។ វាបានដេក្ប្ក្ដាសពន្ទះជាពីរ ពេើយេុោពៅ
ឲ្យពកួ្ពេមយួមាន ក្ ់ - ខ្ញុ ំបានបពប្ៃៀនឪពុក្របស់ឯៃឲ្យពោះពប្បើទូរស័ពទពេើយោលពីរ៉ូវពដឋ ឆ្នន មុំនពន្ទះ។ ទូរស័ពទពៅខ្ញុ ំតាមរយៈប្េួស្ងរ
ពែើសលីបានពទ? ខ្ញុ ំមនិោោប្ទារំស់៉ល់ពៅពីរដខ្ជាមយួនឹៃដាតលី់ដ៉លដតៃដត... 
 - មៃីពូរបស់ឯៃប្បដេលជាមានពមាទនភាពោំពពាះឯៃពេើយ មនិថាអីុ្ោឹៃរ?ឺ- េម៉ឺាយអូ្នីនិយ៉យពៅពពលដ៉លពកួ្ពេោុះ
ពីពលើរថពភលើៃ ពេើយព ើ៉រោូលពៅក្នុៃេវូៃមនុសសដ៉លកំ្ពុៃដតព ើ៉រពៅោនរ់បាៃំពវទមនា - ពៅពពលដ៉លពកួ្គាត់៉ ឹៃថា ឯៃបានពធវើអ្វី
ខ្លះក្នុៃឆ្នន ពំនះ។ 
 - ពមាទនភាព?- ពេរនិីយ៉យ - ឯៃៅាួតពទរ?ឺ ោលពីពពលពន្ទះ ខ្ញុ ំោោនឹៃស្ងល បប់ានប្េបព់ពល។ ប្បសិនពបើពកួ្ពេ៉ឹៃថា ខ្ញុ ំ
ដបរជាមនិស្ងល បវ់ៈិពន្ទះ ពកួ្ពេោាស់ជាខឹ្ៃដាោក់្ាលដាោក់្នទុយពទៀតជាមនិខ្លន... 
 ពកួ្ពេបានព ើ៉រប្ពមគាន សំពៅពៅរក្ប្ោក្ោូលដ៉លន្ទពំៅោនពិ់ភពពកួ្ពលាកិ្យ។ 

-ចប់- 

 



សទានុក្រម 

 ទំព័រទី១៤ បន្ទា ត់ទី ៧ ៖ ប៊ែនស្ហី - បសិាចមានរូបរាងជាស្រមីាា ក់ ដែលមាន

រក់អូរែ ី នងិមខុឆ្អឹងពណ៌បបតងស្ពដលត។ រដស្មករបរ់បសិាចននះអាច

រមាា បម់នរុសបាន។ 

 ទំព័រទី៣៣ បន្ទា តទ់ី ៧៖ ក.៊.វ.ក.ស្. - ពាកយនពញ “ការស្បលងនេទមនតកស្មិត

សាមញ្ញ”។  

 ទំព័រទី១០២ បន្ទា តទ់ី ៨ ៖ ជនអវវទ - ជនដែលនកើតពីស្តកូលនេទមនត ដតដបរជា

មនិនចះនស្បើនេទមនត។ 

 ទំព័រទី១២២ បន្ទា តទ់ី ៥ ៖ អូលីវវើ វដូ - នមោ ះនពញរបរ ់ែបំង។  

 ទំព័រទី១៣៣ បន្ទា តទ់ី ១៤ ៖ ៊ែូមបស្ែង - រតវពរ់អាស្ពិច ដែលមានពិរ

សាហាេ។ រតវនមោ លភាគនស្ចើនមានដរែកពណ៌បបតង ឯញភីាគនស្ចើន

ដរែកពណ៌ននា ត ដែលជួយកាុងការលាក់ខាួន។ 

 ទំព័រទី១៤៩ បន្ទា តទ់ី ៣០ ៖ ផ្ទា ត់៊ ផំ្ាះុ - ដលែងម ា៉ ងនលងនោយនេទគូ។ 
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