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បុព្វកថា
 “ជោគវាសនាមិនមែនជាបញ្ហាឱកាសទែ វាគឺជាបញ្ហានែជមែើស។ វាក៏មិន
មែនជាអ្វីដែលគែរង់ចាំនោះដែរ តែគឺជាអ្វីដែលគែតែូវខំសមែចឱ្យបាន។

                                                              William Jennings Bryan
 ជីវិតផ្តល់ជមែើសជាចែើនដល់យើងរៀងរាល់ថ្ងែ បុ៉ន្តែជមែើសខ្លះមិនតែវូបាន 
គែទទួលយកឡើយ។ តាមរយៈរឿងនែះ អ្នកនឹងឃើញថាតើភាពកែកីែ និងកង្វះ 
ឱកាសអាចបង្ខមំនុស្សម្នាក់ៗឱ្យធ្វើការសមែចចិត្តដែលដ៏ពិបាកដូចម្ដែចខ្លះ សូម្ីប 
តែការសមែចចិត្តដែលមិនអាចគិតដល់ក៏ដោយ គឺដើម្ីបតែការរស់រានមនជីវិត 
បុ៉ណ្ណោះ។ តាមរយៈរឿងនែះអ្នកក៏ទទួលបានលទ្ធផលដែលជាការបែថុយនឹង 
គែះថា្នាក់បំផុត។តាមរយៈការចែករំលែកសៀវភៅនែះ និងការពិភាក្សាលើបែធាន 
បទនែះអ្នកអាចជួយអ្នកដទែ នៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកឱ្យមនការយល់ដឹង 
អំពីគែះថា្នាក់នែការធ្វើចំណាកសែុកដែលពុំមនសុវត្ថិភាព និងការជួញដូរ 
មនុស្ស ហើយជំរុញឱ្យពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាព និងបង្កើតឱ្យមនការផ្លាស់ប្ដរូសមែប់ 
មនុស្សដទែទៀតនៅលើពិភពលោក។ 
 នៅក្នុងរឿងនែះ  គែតមែូវឱ្យអ្នកដើរតួជាតួអង្គសែីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទ្វីប 
អាសុី|ខាងកើត។  បញ្ហាបែឈមរបស់អ្នកតំណាងឱ្យបទពិសោធន៍នានាដែល 
យុវជនជាចែើនទៀត បានជួបបែទះនៅក្នងុតំបន់នែះ។ តាមរយៈការបែឡូកទៅក្នងុ 
ឆាកជីវិតរបស់តួអង្គនែះអ្នកនឹងឃើញដោយខ្លនួឯងថា សូម្ីបតែអ្នកធ្វើការសមែច 
ចិត្តលើជមែើសតូចមួយក៏ដោយ ក៏អាចជះឥទ្ធិពលទៅលើទិសដៅនែជីវិតរបស់
អ្នកដែរ។ 
 សូមជមែបថាឈុតខ្លះមិនបានបញ្ចប់ដោយរីករាឡើយ ហើយទីបំផុតអ្នក 
អាចទទួលបានបទពិសោធន៍មួយ គឺអារម្មណ៍ទាល់ចែកមិនដឹងជាសមែចចិត្ត 
យ៉ាងណា។   ធ្វើយ៉ាងណាតែវូឆ្លៀតពែលឆ្លះុបញ្ចាងំពីអារម្មណ៍ទំាងនោះដោយអាន 
សំណួរទំាងអស់ដែលមននៅពែលបញ្ចប់រឿង។
 សៀវភៅនែះតែវូផ្អែកលើរឿងពិត។ រឿងនែះគឺសមែប់យុវជនដែលមនអាយុ 
ចាប់ពី១៥ឆា្នាឡំើងទៅ ហើយបែហែលជាមិនសមសែបសមែប់កុមរតូចឡើយ។ 
 Vanguard Series  តែូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីរួមបញ្ជូលធនធាន និងឧបករណ ៍
ថ្មីៗ សមែប់បែយុទ្ធបែឆំាងការជួញដូរមនស្ស និងការធ្វើចំណាកសែកុដែលពំុមន 
សុវត្ថិភាព ដែលតែូវបានបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធីបញ្ឈប់ការជួញដូរមនុស្ស 
របស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក (ETIP)។ ធនធានសៀវភៅដែលមនលក្ខណ 
ជាការបែសែ័យទាក់ទងគា្នានែះ តែូវបានរៀបចំឡើងដោយ Vanguard Series 
ដើម្បីធ្វើឱ្យយុវជនមនសមត្ថភាពបែើបែស់មែរៀន ដែលខ្លួនបានចែះដឹងព ី
ក្នុងSmart Navigator និងVoice Up for Change Toolkits។
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ការស្វែងរកផ្លូវរបស់ខ្ញុំ
រឿងនិទានអំពីការជែើសរីសផ្លូវដើររបស់អ្នក
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ការសមែចចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិត
 អ្នកកំពុងអង្គុយនៅពីមុខមនុស្សបែុដែល
សង្ហារជាងគែក្នុងលោក ហើយអ្នកជឿទែថា 
គាត់ពិតជាចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីដែលអ្នកកំពុង 
និយយ។

 អ្នកបានរៀបចំទៅជួបមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់
អ្នកឈ្មោះ សូរិយដើម្បីទៅញាំទឹកកែឡុក 
ហើយនិយយគា្នាលែងដូចសព្វដង។ បនា្ទាប ់
មកអ្នកពិតជាសែឡំាងកំាងនៅពែលដែលមិត្ត 
របស់អ្នកនំាបែសុស្អាតម្នាក់ចូលមកដែរ ហើយ 
បានណែនំាថាគែឈ្មោះណារិនជាបងប្អនូជីដូន
មួយរបស់នាងដែលមកពីទីកែងុ។ ពីមុនមកសូរិយធា្លាប់និយយពីគែដែរ តែនាង 
គែន់តែបែប់ថាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងមនអាយុ១៦ឆា្នាំ ហើយបានទៅធ្វើ 
ការឆ្លងដែន។ គែមនអាយុទើបតែ ១៦ឆា្នាំមនន័យថាគែបងអ្នកតែ ១ឆា្នាំតែ 
ប៉ុណ្ណោះតែគែបែរជាមនសំលៀកបំពាក់ស្អាតៗ មនទូរសព្ទដែទំនើបបែើ ហើយ 
មនម៉ូតសក់សែស់ស្អាតទៀតផង។ គែបែហែលជាមកពីសែុកផ្សែងហើយ។ 
 ឥឡូវនែះអ្នកកំពុងតែនិយយពីបញ្ហារបស់អ្នកពែលនៅផ្ទះ (និយយតែ 
ពែលដែលសូរិយសួរ) ហើយពួកគែបានបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នក។  ណារិនហាក់ដូច 
ជាកំពុងតែរកលែសដើម្ីបចែញទៅវិញ (ឬគែកំពុងតែផ្ញើរសរទៅមិត្តភក្ដរិបស់គែ) 
តែគែនៅតែស្ដាប់។

 អ្នកបែប់ពួកគែថា“យើងតែងតែបានលុយមកពីតែី ដែលឪពុករបស់ខ្ញុំចាប់
បានហើយយកទៅលក់នៅផ្សារ”។  តែនៅពែលដែលពុករបស់ខ្ញុំឈឺ គាត់មិនអាច
ជួសជុលសំណាញ់បានទៀតឡើយ ហើយពុកឧស្សាហ៍ចែញទៅរកតែីទាំងពែល 
ដែលសុខភាពគាត់មិនសូវជារឹងមំ។ ម្ដាយខ្ញុំ ប្អូនសែីខ្ញុ ំ និងខ្ញុំតែងព្យាយម 
ចាប់កែងតែបីានខ្លះតែសំណាញ់កាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយ។ ទីបំផុតឪពុកខ្ញុ ំ
ក៏បានទៅខ្ចីលុយគែដើម្ីបជួសជុលសំណាញ់ ក៏បុ៉ន្តែពុកខ្ញុមិំនអាចរកលុយសងគែ 
ទាន់ពែលឡើយ។ ម្ចាស់បំណុលកំពុងតែទារការបែក់ខ្ពស់ពីឪពុកខ្ញុំ ហើយខ្ញុំ 
ពិតជាមិនដឹងថាតែូវធ្វើយ៉ាងម៉ែចទើបអាចសងលុយគែវិញបាន។ ចំណែកពុក 
ហាក់ដូចជាឆែវឆាវគែប់ពែល។ ខ្ញុំពិតជាមិនអាចទែំនៅផ្ទះបានឡើយ។ ខ្ញុំស្អប 
ខា្លាំងណាស់ពែលដែលពុកសែកដាក់ម៉ែ និងពួកខ្ញុំ។ ក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនច្បង 
ក្នុងគែួសរ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតែូវតែឈប់រៀនហើយរកការងរធ្វើ។”
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 សូរិយមើលទៅដូចជារន្ធត់ណាស់ នាងហាក់ដូចជាមិនជឿនូវអ្វីដែលនាង
បានលឺឡើយ។

 នាងសួរទាំងដង្ហកថ់ា “ឯងនយិយលែងទែអ?ី ឯងរៀនពកូែសងឹអ។ី  ឯងមនិ
តែូវឈប់រៀនទែ”

 អ្នកគំហកនាងវិញថា “អញ្ចឹងអោយខ្ញុំធ្វើម៉ែចទៅ?” សម្លែងរបស់អ្នកចាប់
ផ្ដើមអួល ហើយអ្នកមនអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបាន។ អ្នកសឹង 
តែមិនជឿថាអ្នកស្ទើរតែនឹងសមែក់ទឹកភ្នែកនៅពីមុខបែុសម្នាក់នោះទៅហើយ។  
អ្នកក៏មនអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញ កែយពីបានសែកដាក់សូរិយ។ អ្នកចាប់ដែ 
របស់នាង។ 

 អ្នកក៏និយយថា “ឱ្យខ្ញុសំុំទោសផងណាសូរិយ”ហើយអ្នកព្យាយមញញឹម។
 តែនាងនៅតែគែវីក្បាលរបស់នាង ។

 នាងនិយយថា “ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពាក្យដែលឯងនិយយទាំងប៉ុនា្មោនសុទ្ធតែជា
ការលែងសើច។ តែនាងអាចមើលដឹងតាមរយៈខ្សែភ្នែករបស់អ្នកថា អ្នកមិនមែន 
កំពុងតែលែងសើចឡើយ។

 កែយមក ណារិនដែលមិនទាន់បាននិយយតាំងពីគែចូលមកអង្គុយក ៏
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បាននិយយជាលើកដំបូងថា “បើប្អូនសមែចចិត្តថាចង់ធ្វើការឆ្លងដែនកុំភ្លែច
ទូរសព្ទមកបង”

 រំពែចនោះសែប់តែសូរិយសម្លឹងបងជីដូនមួយនាងហើយនិយយថា ”អែ!
ម៉ែចបានជាបងមិនជួយលើកទឹកចិត្តនាង?”

 ណារិនញញឹមលាយអៀនហើយតបវិញថា “បងគែន់តែនិយយតើ! បងគិត
ថាល្អបើសិនជាឯងមនអ្នកស្គាល់សែប់ ពែលឯងទៅដល់ទីកែុងធំ។”

 អ្នករៀបនឹងអរគុណបងជីដូនមួយសូរិយ សែបពែលដែលសូរិយឈាន 
ជើងចែញ ។ សូរិយ កំពុងតែគែចចែញពីកិច្ចសន្ទនានែះ ហើយធ្វើដូចជាគា្មោនរឿង 
អ្វីកើតឡើងឡើយ។

 នាងនិយយថា៖ “កែកឡើង! ទៅលែងនៅកែវិញ។”



 អ្នកក៏បានទៅផ្ទះមិត្តរបស់អ្នក រាំបទដែលអ្នកចូលចិត្ត ហើយក៏សើច។  ដំបូង 
ឡើយអ្នករាំជាមួយសូរិយទែ តែនាងបានលួងលោមណារិនឱ្យចូលមករាំដែរ។  
អ្នកធ្វើជាមិនដឹងថា ណារិនកំពុងតែតាមមើលអ្នក។ លា្ងាចនែះអ្នករីករាយបំផុត 
និងជាពែលដែលធ្វើឱ្យអ្នកចងចាំ។ អ្នកពិតជាមិនចង់ឱ្យពែលវែលាសប្បាយបែប 
នែះចប់ទែ ទោះដឹងច្បាស់ថា ឪពុកអ្នកនឹងខឹងអ្នកនៅពែលអ្នកទៅដល់ផ្ទះក៏ដោយ។

 នៅពែលដែលអស់ចមែៀង អ្នកសមែកបន្ដចិហើយក៏ទទួលទឹកពី ណារិន។ 

 អ្នកសួរណារិនថា៖ ពែលណាទើបបងទៅវិញ?

 ណារិនតបទាំងទឹកមុខសែពោនថា “បងទៅវិញនៅថ្ងែស្អែក។ បើសិនជាប្អូន
ចង់ទៅទីកែុងធំ ប្អូនតែូវទាក់ទងមកបងណា។ នែះលែខទូរសព្ទរបស់បង។”

 អ្នកក៏បានយកលែខទូរសព្ទរបស់គែ ហើយកត់ចូលក្នុងទូរសព្ទរបស់អ្នក។  
ទោះបីជាអ្នកមិនចង់តែលប់ទៅផ្ទះវិញតែអ្នកតែូវតែទៅ។ 

 អ្នកឱបសូរិយហើយបែប់ថាចាំជួបគា្នាពែលកែយទៀត។

 អ្នកក៏បាននិយយថាលាទៅកាន់ណារិន ហើយអ្នកមនអារម្មណ៍ថាមិន 
សែូវសែួលចិត្តសោះរហូតទាល់តែណារិនឱនខ្សឹបថា ជួបគា្នាម្ដងទៀតនៅពែល 
កែយ។
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 អ្នករត់តែលប់មកផ្ទះវិញ ហើយបើកទា្វារថ្នមៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។   អ្នក 
ក៏បានធូរចិត្តខ្លះពែះឪពុករបស់អ្នកសមែន្តលង់លក់នៅលើកៅអី។ អ្នកដើរលបៗ 
កាតគ់ាត ់ហើយបែយត័្នមនិឱ្យទាតដ់ប     សែបៀរដែលនៅជុវំញិកៅអដីែលពកុអ្នក 
សមែន្ត។ ពែលនោះអ្នកសែប់តែឈប់ហើយសម្លងឹមើលមុខរបស់ឳពុកអ្នក។ អ្នក 
មិនឃើញមនសញ្ញាណាមួយនៅលើមុខគាត់បង្ហាញពីកំហឹងដូចសព្វដងឡើយ។ 
 នែះជាអ្វីដែលអ្នកតែងតែចងចាំអំពីគាត់។ អ្នកចង់ឱ្យគាត់បែបនែះរហូតទៅ។ 

 នៅយប់នោះអ្នកយល់សប្ដឃិើញរំាជាមួយសូរិយ និងណារិន តែឃើញណារិន 
បែរខ្នងដាក់អ្នក។ អ្នកវាយស្មោគាត់ ហើយពែលគាត់បែរមកសែប់តែអ្នកសែឡាំង 
កំាង ពែះគែមិនមែនជាណារិនឡើយ តែបែរជា លោកស្នែកគី ម្ចាស់បំណុលកំណាច 
ទៅវិញ។ ពែលនោះអ្នកក៏ថយកែយរហូតជំពប់ជើងដួល តែម្ចាស់បំណុល 
កំណាចលោកស្នែកគី នៅតែមកតាមអ្នកហើយសែកខា្លាំងៗ សួររកលុយដែល 
អ្នកជំពាក់។ នៅពែលអ្នកដឹងខ្លួន ទើបអ្នកដឹងថាសម្លែងដែលអ្នកបានឮជារបស់ 
ពុកអ្នក។ គាត់បានសែកខា្លាំងៗទៅកាន់ម្តាយរបស់អ្នកក្នុងបន្ទប់គាត់។ អ្នកក ៏
ទាញភួយគែបក្បាល ហើយខ្ទប់តែចៀក។ 



 នៅថ្ងែបនា្ទាប់ តាមផ្លូវទៅផ្ទះរបស់សូរិយ អ្នកបានឃើញប័ណ្ណបែកាសលើ
កា្ដារខៀនភូមិអ្នក។

 នៅលើប័ណ្ណបែកាសមនលែខទូរសព្ទរបស់ឈ្មោះ ដែវី។ តើនែះជាសញ្ញា 
អ្វមីែនទែ? តើនែះជាចម្លើយដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកមែនទែ? អាទិត្យកែយចូល 
រៀនវិញហើយ តែអ្នកតែវូធ្វើការសមែចចិត្តឱ្យបានឆាប់។ នែះជាការសមែចចិត្តដ៏ 
ធំបំផុតក្នងុជិវិតរបស់អ្នក។ អ្នកកត់លែខទូរសព្ទយ៉ាងលឿន ហើយបន្តដំណើរទៅមុខ 
ទៀត ។

 ពែលដែលអ្នកទៅដល់ផ្ទះសូរិយ អ្នកក៏បែប់នាងពីប័ណ្ណបែកាសដែលអ្នកបាន 
ឃើញ ហើយពែលនោះសូរិយក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យ។

 នាងបានហាមអ្នកថា “ឯងតែវូតែបែយ័ត្នបែយែងជាមួយអ្នកដែលឯងតែវូទាក់
ទងជាមួយ។ បើមិនអញ្ចឹងទែឯងនឹងមនបញ្ហាហើយ។”

 នៅពែលដែលអ្នកទមែតខ្លនួនៅលើគែក្នងុបន្ទប់របស់សូរិយ អ្នកញញឹមទៅ
កាន់មិត្តអ្នកមិនចែញឡើយ។ តាមដែលអ្នកស្គាល់នាងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមន 

តើកំពុងរកការងារធ្វើមែនឬទែ?
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ហែតផុលបផំតុ ហើយមនសណា្ដាបធ់ា្នាប ់។ ដោយសរតែអ្នកមនិសវូចែះចាតច់ែង  
ទើបអ្នកមិនសូវជាដឹងថាតែូវធ្វើអ្វី។ ពែលនែះសូរិយកំពុងយកកែដាស និងប៊ិច 
មកអង្គុយសរសែរពីអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់តែូវពិចារណាក្នុងករណីគែចង់ឆ្លងដែន
ទៅធ្វើការនៅកែបែទែស។

 សូរិយនិយយថា “ឯងតែវូតែរៀបចំការងរឱ្យបានច្បាស់លាស់ មុនពែលដែល
ឯងចែញទៅហើយនាងបានសរសែរធំៗថា “ការងរ” ជាអក្សរដិត។” នាងបានបន្ថែម
ថា “ឯងតែូវតែរត់ការរឿងនែះតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលជែើសរីសបុគ្គលិក។ បនា្ទាប់
មកឯងតែូវមនលិខិតឆ្លងដែន និងទិដា្ឋាការការងរ។ ឯងក៏តែូវសន្សំលុយខ្លះ 
សមែប់អាហារ និងការស្នាក់នៅ ក៏ដូចជាការចំណាយផ្សែងទៀត។”

 អ្នកក៏បានថ្ងូរថា “មនរឿងជាចែើនដែលតែូវធ្វើ។ ស្ដាប់ទៅដូចជាតែូវបែើ
ពែលយូរណាស់ដើម្បីធ្វើរឿងទាំងអស់នែះ។” និយយទៅអ្នកមិនទាន់បានគិតពី
រឿងអស់នែះនៅឡើយទែ។

 សូរិយបានតបវិញថា “តែូវហើយ! តើឯងចង់បានអ្វី? តើឯងមិនដឹងថានែះ
ជារឿងធំទែហ្អែស?”

 សែប់តែអ្នកទប់មិនខឹងមិនបាន ហើយអ្នកក៍តបទៅវិញថា “អើ! មែនហើយ
សូរិយ អ្វដីែលពួកយើងកំពុងនិយយនែះជារឿងយើងទែ។      យើងយល់អស់ហើយ។”

 នាងក៏និយយថា “ឱ្យយើងសុំទោស។ យើងគែន់តែមិនចង់ឱ្យឯងទៅតែ
ប៉ុណ្ណោះ។” 

 អ្នកញញឹមហើយចាប់ដែនាងរួចនិយយថា “យើងពិតជាមនសំណាងណាស់
ដែលមនមិត្តដូចជាឯង។”

 នាងតបទាំងញញឹមថា “សំណាងជាងឯងគិតទៅទៀត។” ហើយនាងក៏ទុក
កែដាស និងប៊ិចទៅម្ខាងរួចនិយយថា “បានហើយ! ឈប់និយយពីរឿងហ្នឹង
ទៀតទៅ។ ឥឡូវបែប់យើងមក ឯងកំពុងគិតយ៉ាងមុិចចំពោះណារិន។”

 អ្នកមនអារម្មណ៍ថាមុខរបស់អ្នកឡើងកែហម ហើយអ្នកក៏បានយកដែខ្ទប ់
មុខ។

 សូរិយចាប់បានហើយនិយយថា “យើងដឹងហើយ។ យើងអាចបែប់ពី
ដំណើរដើមទងបាន។ ឯងអាចយកកែយនែះដើម្បីនិយយពីណារិន ហើយ 
សួរពីអ្វីដែលឯងចង់ដឹងប៉ុណា្ណោក៏បាន។”  

 សូរិយមិនសូវជាដឹងច្បាស់ពីណារិនប៉ុនា្មោនទែ តែនាងគិតថាគែមនការងរ 
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ល្អនៅទីកែុងធំ។

 នាងសួរថា “តើឯងទៅរកគាត់ឬក៏អត់នៅពែលដែលឯងទៅទីនោះ? 
កុំបែប់ ណាថាឯងមិនទៅរកគែ។” សួររួចនាងក៏ញញឹម។

 អ្នកក៏ញញឹម តែមើលទៅសូរិយហាក់ដូចជាបែកដបែជាទៀតហើយ។

 សូរិយនិយយថា “សន្យានឹងយើងបានអត់ថាកុំទៅអី ពែះណារិននៅ
ទីនោះ។”

 អ្នកបានតបវិញថា “មិនបាច់បារម្ភទែ។ យើងមិនគិតឡើយបើសិនជានៅ
ផ្ទះមនរឿងមិនល្អ។” 

 សូរិយនិយយថា “អញ្ចឹងឯងនៅមនជមែើសផ្សែងទៀត តែូវអត់?”

 អ្នកតបថា “មនមែនអត់? មនជមែើសអីខ្លះ?”

 សរូយិនយិយថា “គកឺុទំៅ នៅហ្នងឹជាមយួយើងហើយ។ យើងនងឹជយួដោះ
សែយបញ្ហារបស់ឯង។ ហើយយើងអាចសន្សំលុយជាមួយគា្នា។” 

 អ្នកបែរជាចង់យំនៅពែលដែលឮនាងនិយយបែបនែះ។ អ្នកក៏បានតបថា  
“ដឹងម៉ែចអត់? មនុស្សដូចយើងនែះ មិនសមមនមិត្តដូចជាឯងទែ។”

 សូរិយនិយយទាំងសើចថា៖ វាតែូវតែអញ្ចឹងហើយ។
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នៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះ អ្នកក៏បានទទួលសរ
 

 ពីណារិន

 

 

 
 



�រ�ន៖ �ើប��ដឹង���ខទូរស័ព� 
��លប��នឱ�បង���ខប��ន��ន 

�រ�ន៖ �ទ!! កំពុង����ើ�ន។ 
�៉�ច�ន�បង�នជួបប��ន �យប់
ចុង ��យរបស់បង�វ�ញ? 

អ�ក៖ អ�ក�ហ�ឹង?

អ�ក៖  និ�យ��ង��  ។  �សគឺខ��ំ។ 
បង��ញ�ឬ�?

អ�ក៖ ដឹង�បងនិ�យ�ក���ះ 
�មួយ��ី��ប់��ហ�៎ង!!! 

អ�ក៖ អរគុណ!! ��ខ��ំមិន 
ច�ស់�ខ��ំ���វ��ើអ�ី��!!

�រ�ន៖ អត់��!!!!!

�រ�ន៖ បងសង�ឹម�ពួក�ើងនឹងជួប��ម�ង�ៀត!

�រ�ន៖ �បន��ក់ទង���!!!!

អ�ក៖ 

អ�ក៖ 
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 ប៉ុនា្មោនម៉ាងកែយមក សែប់តែអ្នកមកអង្គុយនៅពីមុខបុរសម្នាក់ក្នុងតៀម 
កាហ្វែមួយ។ គែឈ្មោះដែវី ជាអ្នកដែលបានបិទប័ណ្ណបែកាស។ វាហាក់ដូចជាលឿន 
ពែករហូតអ្នកគិតថា ខ្លួនឯងមិនដឹងកំពុងតែធ្វើអ្វី។ អ្នកបានសមែចចិត្តទូរសព្ទ 
ទៅគាត់ ហើយគាត់ក៏សមែចចិត្តមកជួបអ្នក។ តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វហី្នងឹ? ចង់និយយ 
ជាមួយបុរសម្នាក់នោះឬ?

 នៅពែលនោះអ្នកសែប់តែគិតមិនឃើញថា តើអ្នកតែវូបដិសែធយ៉ាងណា ដូច្នែះ 
ហើយទើបអ្នកយល់ពែមជួបបុរសម្នាក់នោះ ហើយអ្នកគា្មោនកន្លែងដែលតែូវទៅ
ដែរ។

 អ្នកដូចជាចូលចិត្តដែវី។ គែសួរពីកែុមគែួសររបស់អ្នក ហើយគែហាក់ដូចជា 
មនការសោកស្ដាយនូវអ្វីដែលបានកើតឡើងលើឪពុករបស់អ្នក។

គែប់ពែលដែលអ្នកបែប់គែពីរឿងបែក់ ដែលគែសួររបស់អ្នកជំពាក់ម្ចាស់បំណុល 
ដ៏កំណាចនោះ គែគែវីក្បាលរបស់គែ ហើយនិយយតិចៗដូចជាគែដឹងពីរឿង 
បំណុលនែះច្បាស់អញ្ចឹង។

 អ្នកបែប់គាត់ថាអ្នកមិនទាន់បានសមែចចិត្តថាអ្នកធ្វើយ៉ាងណាឡើយ បុ៉ន្តែ 
នាងកាន់តែមនសម្ពាធនៅផ្ទះ។  មិនយូរមិនឆាប់ នាងតែវូការបែក់ជាចំាបាច់ ដោយ 
មិនដឹងថាគួរទៅរកពីណាបានទែ។ 

 ដែវីនិយយថា “ពិតជាមិនល្អទាល់តែសោះ។ ខ្ញុំពិតជាអាណិតគែួសររបស់
នាងណាស់។ ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នែះអាចកើតឡើងចំពោះគែប់គា្នា។ ខ្ញុំបែហែល 
ជាអាចជួយនាងឱ្យទៅធ្វើការឆ្លងដែនបាន ឬក៏មនចម្ងល់អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធ នាង 
អាចសួរខ្ញុំបាន។”

 អ្នកក៏បាននិយយថា “អរគុណ! ខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់។ តែខ្ញុំមិនទាន់
មនលិខិតឆ្លងដែនទែអញ្ចឹងមនរឿងជាចែើនដែលខ្ញុំតែូវធ្វើ។”

 ឮបែបនែះ ដែវី ក៏ញញឹម ហើយនិយយថា “មិនអីទែ! អាហ្នឹងក៏ខ្ញុំជួយ
បានដែរ។ យើងអាចធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបានតែក្នងុរយៈពែលបុ៉នា្មោនថ្ងែតែបុ៉ណ្ណោះ។ 
អញ្ចងឹអាទិត្យកែយនាងអាចទៅធ្វើការនៅសែុកកែបានហើយ។“ 

 អ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានកែពីភា្ញាក់ផ្អើល ហើយសួរគែថា៖ ពិតមែនហ៎្ន?

 គែងក់ក្បាល ហើយញញឹម រួចនិយយថា “ពិតមែនហើយ។ បើសិននាង
ចង់ឱ្យការងរសមែចបានកាន់តែរហ័សទៀតនោះ សូមទាក់ទងខ្ញុំ ហើយខ្ញុំដឹង
ថាតែូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀត។”
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 នៅតាមផ្លូវតែឡប់មកពីតៀមកាហ្វែវិញ អ្នកនៅតែមនអារម្មណ៍ចែបូក 
ចែបល់ពីរឿងមួយចំនួន តែយ៉ាងហោចណាស់ក៍អ្នកមនអារម្មណ៍ថាការងរអាច
ដំណើរការបានលឿន នៅពែលដែលអ្វីៗមនភាពបែកដបែជា។ 

 អ្នកសមែចចិត្តទៅផ្ទះដោយដើរកាត់តាមផ្សារដើម្បីទៅមើលថា ម្ដាយនិង 
ប្អូនសែីរបស់អ្នកនៅ ទីនោះដែរ ឬអត់។ កាលពីពែឹកមិញម្ដាយរបស់អ្នកចាប់បាន 
តែតិីចតួចដែរ ហើយអ្នកដឹងថា គាត់យកតែទំីាងនោះទៅលក់នៅផ្សារ។ ពែលដែល 
អ្នកទៅដល់គាត់កំពុងតែរីតូប។ 

 អ្នកសូរខ្លួនឯងថា៖ មនលាភអត់? 

 ម្តាយរបស់អ្នកញោចស្មោបន្ដចិ ហើយព្យាយមញញឹម។ មើលទៅគាត់ដូចជា 
អស់កម្លាំងណាស់ពែះគាត់តែូវរវល់ពែញមួយថ្ងែ ហើយតែូវឆ្លៀតមើលប្អូនតូច 
របស់អ្នកទៀត។

 នៅតាមផ្លូវតែលប់ទៅផ្ទះវិញ អ្នកបែប់ម្ដាយរបស់អ្នកពីរឿងដែលអ្នកកំពុង
តែចង់ឈប់រៀនហើយទៅធ្វើការ។ គាត់ឈប់បន្ដិច រួចសម្លឹងមើលអ្នក។ 

 គាត់សួរអ្នកថា “តើឯងគិតថាឯងអាចធ្វើអ្វីបាន បើឯងរៀនមិនទាន់ចប់ផង
ហ្នឹង?”

 អ្នកតបថា “ខ្ញុំដឹង! ខ្ញុំដឹងតើម៉ែ!” 

 នែះជាការជជែកគា្នាដែលអ្នកធា្លាប់បានធ្វើពីមុនមក។ អ្នកចង់តែសែកថា 
“ពែលខ្លះយើងតែូវតែធ្វើអញ្ចឹង។ យើងមិនអាចរស់នៅបែបនែះឡើយ។” តែអ្នក
បានតែឹមតែបែប់ខ្លួនឯងថាអ្នកមិនគួរនិយយនៅពែលនែះឡើយ។ អ្នកក៏បាន 
និយយទៅប្អូនសែីអ្នកថា “ណែ! សុីតា! នាំគា្នារត់បែណាំងទៅទន្លែហ្អី?”

 អ្នកក៏បានទៅឈរនៅខាងកែយប្អូនសែីរបស់អ្នក ហើយងកមកសែក
បែប់ម្ដាយរបស់អ្នកថា “ចាំទៅជួបគា្នានៅផ្ទះណាម៉ែ។” 

 គាត់លើកដែ ហើយញញឹមដាក់អ្នក។ អ្នកពិតជាចូលចិត្តស្នាមញញឹមមួយ
នោះណាស់។ 
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 ពែលជិតមកដល់ផ្ទះ សុីតាកំពុងនិទានរឿងរវាងពែះនាងម្ចាស់ និងសត្វខា្លា 
(ជាសត្វដែលគួរឱ្យខា្លាច តែមនបែះដូងសែស់ស្អាត) ពែលដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុង 
ភាពដ៏សែនស្មុគស្មោញ សែប់តែអ្នកទាំងពីរឈប់ង៉ក់ពែះ តែលឺសម្លែងអ្វីម្យា៉ាង 
ចែញពីផ្ទះរបស់អ្នក។ អ្នកដឹងច្បាស់ណាស់ថាវាជាសម្លែងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នក
ដែលកំពុងតែបែកែកគា្នាយ៉ាងខា្លាំង។

 អ្នកទម្លាយទា្វារចូលទៅ ហើយឃើញពុកម៉ែរបស់អ្នកកំពុងតែបែតាយបែតប់ 
គា្នា។ អ្នកអាចដឹងភា្លាមៗថា កំពុងតែមនរឿងអ្វីកើតឡើង។ ឳពុករបស់អ្នកកំពុងតែ 
បែងឹទាញកាបូបពីម្តាយអ្នក។ គាត់ចង់យកលុយដែលម្ដាយរបស់អ្នកបានមកពី
លក់តែីនៅផ្សារ តែម្ដាយអ្នកមិនពែមឱ្យ។ 

 ម្ដាយអ្នកសែកថា “ខ្ញុំមិនឱ្យទែ! លុយនែះខ្ញុំទុកទិញម្ហូប ហើយសងគែ។ 
លុយនែះមិនមែនសមែប់ឯងទិញសែផឹកទែ។” 

 តែពុករបស់អ្នកដែលមើលទៅដូចជាសែវឹងសែឿងៗផងនោះ មិនពែមឈប ់
ងយៗឡើយ។

 ឳពុកអ្នកសែកជំទាលថា “ឱ្យលុយមកអញភា្លាម!” 

 ពែលនោះសែប់តែមុខគាត់បែជាកែហមពែញដោយកំហឹងខា្លាំង។ 
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 អ្នកទៅទែបលើខ្នងរបស់គាត់ ហើយព្យាយមទាញគាត់ចែញ។ សំណាង 
ហើយដែលឥទ្ធពិលគែឿងសែវឹងធ្វើឱ្យគាត់មិនសូវមនកម្លាងំ។ គាត់ដូចជាចង់ដួល 
ដោយសរតែកម្លាំងទាញរបស់អ្នក កែយមកគាត់ក៏ដួលទៅលើកៅអី។ គាត់បន្ត 
សែកជែរពីកៅអី តែកែយមកគាត់ក៏ឈប់ពែះតែគាត់បានឃើញសភាពរបស់ 
សុីតាដែលឈរអោនមុខយំនៅកៀនទា្វារ។ គាត់បានហុចដែទៅសុីតា ហើយ 
បែប់នាងឱ្យមកជិតគាត់។ តែនាងខា្លាច ហើយរត់ទៅឱបម្ដាយរបស់អ្នក។ ទឹកមុខ 
ពុករបស់អ្នកនៅពែលនោះធ្វើឱ្យអ្នកមិនអាចភ្លែចបានឡើយ។ គាត់ឱនមុខចុះ 
ហើយសែកយំ។ អ្នកអង្គុយចុះជិតគាត់ ហើយចាប់ដែរបស់គាត់។ នៅពែលនោះ
អ្នកបែកដចិត្តថាអ្នកគូរតែធ្វើអ្វីម្យា៉ាង។ 

 ដល់ពែលអ្នកតែូវតែសមែចចិត្តហើយ។ អ្នកគិតម្ដងហើយម្ដងទៀត ហើយ 
ពែលនែះ ពុករបស់អ្នកសមែន្តលក់នៅក្បែរអ្នក ហើយម្ដាយ និងប្អូនសែីរបស់អ្នក 
កំពុងតែលង់លក់ក្នុងដំណែក។ អ្នកបានសមែចចិត្តពីអ្វីដែលអ្នកតែូវតែធ្វើ។ 

បើសិនជាអ្នកសមែចចិត្តថាតែូវ 

ពឹងពាក់ ដែវីសូមចូលទៅកាន ់

ទំព័រទី ១២

បើសិនជាអ្នកសមែចចិត្តថា ធ្វើ 

តាមដំបូន្មានរបស់សូរិយា ហើយ 

ចាប់ផ្ដើមចាត់ចែងការងារសូម 

ទៅកាន់ទំព័រទី២៧

១២

២៧
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នៅតាមផ្លូវនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ

 នៅពែឹកបនា្ទាប់ អ្នកទូរសព្ទទៅដែវី។ រឿង  
រា៉ាវនៅផ្ទះកាន់តែយ៉ាប់យុឺនឡើង។ អ្នកគិតថា 
អ្នកតែូវតែធ្វើអ្វីម្យា៉ាងហើយទើបបាន។

 គាត់និយយថាគាត់យល់ពីបញ្ហានែះ ហើយ
សួរពីបែភែទការងរឆ្លងដែនដែលអ្នកចង់ធ្វើ។ 

 អ្នកបែប់គាត់ថា អ្នកមិនបែកាន់ការងរទែអ្វីក៏អ្នក
អាចធ្វើបានដែរ ពែះអ្នក មិនទាន់មនជំនាញអ្វីផងដោយសរតែអ្នកកំពុងនៅ
រៀននៅឡើយ។

 គាត់សួរថា “តើនាងចែះមើលក្មែងតូចៗ ឬអត់? ចុះសម្អាតផ្ទះ? ការងរបែភែទ
អញ្ចងឹៗ ចែះធ្វើឬអត់?”

 អ្នកក៏បែប់គែវិញថាការងរបែភែទនែះសុទ្ធតែការងរដែលអ្នកចែះធ្វើ។ ជាក់
ស្ដែងអ្នកបានធ្វើការងរនែះសឹងតែពែញមួយជីវិតរបស់អ្នកទៅហើយ ពែះអ្នក
ធា្លាប់មើលប្អូនរបស់អ្នកហើយជួយ ធ្វើការងរផ្ទះម្ដាយរបស់អ្នក។

 ដែវីក៏និយយថា “ល្អណាស់ចឹង!  ចឹងខ្ញុំសូមទូរសព្ទទៅគែបន្ដិច ចប់កិច្ចការ
ចាំខ្ញុំទូរសព្ទទៅវិញ។” 

 អ្នកអរគុណគាត់ ហើយពែលដែលរៀបនឹងដាក់ទូរសព្ទចុះ អ្នកសែប់តែ ឮ 
សម្លែងសួរមកអ្នកថា “អូ! ខ្ញុចំង់សួរនាងរឿងមួយ! តើនាងមនបែក់ ឬអត់?  បែហែល
ជានាងតែូវចំណាយបែក់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកែុងធំនោះ ។

 អ្នកមនអារម្មណ៍ខា្មោស់អៀននិយយបែប់គាត់ពីចំនួនទឹកបែក់ ដែលអ្នក 
មន។ បែក់ដែលអ្នកបានសន្សំទុកពិតជាតិចតួចស្ដួចស្ដើងសមែប់បែើបែស ់
ក្នុងពែលមនអាសន្ន តែអ្នកក៏ដឹងដែរថាបែក់នែះមិនគែន់សមែប់ការចំណាយ
ទែ។

12
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 នៅពែលដែវីបានដឹងពីចំនួនទឹកបែក់ដែលអ្នកមន គែបាននិយយថា “មិន
អីទែ! តែតែូវចាំថា នាងតែូវធ្វើដំណើរតាមទូក និងតាមឡាន។ ខ្ញុគិំតថាអ្វដីែលពួក 
យើងតែវូធ្វើ គឺតែវូឱ្យថៅកែថ្មរីបស់នាងចែញថ្លែធ្វើដំណើរឱ្យនាងរួចចំានាងធ្វើការ 
សងគែវិញ។”

 ស្ដាប់មើលទៅ នែះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើចំណាក 
សែុកទៅកាន់ទីកែុងធំ។ អ្នកអរគុណដែវីម្ដងទៀត រួចដាក់ទូរសព្ទចុះ។ 

 ពែលនែះជាពែលដែលតែូវមនរឿងធំ តើអ្នកតែូវបែប់ម្ដាយរបស់អ្នក និង 
សូរិយពីការសមែចចិត្តរបស់អ្នកយ៉ាងម៉ែច?



  អ្នកបានពិចារណាយ៉ាងល្អតិល្អន់ថាមិនតែវូបែប់ម្ដាយរបស់អ្នកឡើយ។ អ្នក 
គិតថាអ្នកនឹងចាកចែញដោយមិនបាច់លា ហើយចាំបែប់គាត់ពែលដែលអ្នកទៅ 
ដល់ទីនោះ។ តែពែលនោះសែប់តែអ្នកគិតថា    គែសួរទំាងមូលបែកដជាភ័យស្លន់ 
សោ្លា បើនៅសុខៗអ្នកសែប់តែបាត់ខ្លួន។ អ្នកក៏សមែចចិត្តបែប់ម្ដាយរបស់ 
អ្នក។ ដូចអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុកម្ដាយរបស់អ្នកមនបែតិកម្មជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នក
បានបែប់គាត់យ៉ាងខា្លាំង។ គាត់ព្យាយមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកឱ្យប្ដូរចិត្ត ហើយបែប់
អ្នកថាបែកដជាមនវិធីផ្សែងដែលល្អជាងនែះ។ 

  អ្នកសួរគាត់ថា “មនវិធីណាទៀតទៅម៉ែ? បើមនបែប់ខ្ញុំមក ខ្ញុំនឹងមិនទៅ 
ណាទែម៉ែ។” 

 គាត់និយយថា “ចុះមីងបុបា្ជាហ៎្អ?”  ក៏ប៉ុន្តែទោះជាគាត់និយយយ៉ាងណាក៏
ដោយក៏អ្នកអាចមើលដឹងថាគាត់ជឿថានែះជាចម្លើយ។

 គា្មោននរណាម្នាក់ហា៊ានបែប់អ្នកមីងបុបា្ជាចិត្តល្អពីរឿងបំណុលដែលគែសួរអ្នក 
ជំពាក់គែនោះទែ។ ហើយអ្វដីែលគាត់អាចជួយបានមិនលើសពីតំណក់ទឹកក្នងុទឹក 
សមុទែឡើយ។

 ម្តាយរបស់អ្នកនៅតែព្យាយមនិយយដើម្បីឱ្យអ្នកដូរចិត្ត ហើយព្យាយម
បែប់ថាឪពុករបស់អ្នក     

 បែហែលជិតទៅធ្វើការវិញហើយ។

 អ្នកគែវីក្បាលហើយនិយយថា “មែនហ្អីម៉ែ? តែមើលទៅគាត់ដូចជាកាន់តែ
យ៉ាប់ គា្មោនអ្វីបែសើរឡើងសោះ។” អ្នកពិជាពិបាកនឹងមើលម្ដាយរបស់អ្នករស់នៅ
ក្នុងសភាពបែបនែះ។ គាត់មើលទៅដូចជាអស់សង្ឃឹមនឹងអ្នកណាស់។ គាត់ធា្លាប់ 
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សង្ឃឹមខ្ពស់ចំពោះអ្នកពែលដែលអ្នករៀននៅសលា ហើយគាត់ធា្លាប់សង្ឃឹមមុន 
ពែលដែលមនរឿងអាកែក់កើតឡើងថា អ្នកបានទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនឹង
គែ។ 

 អ្នកនិយយទៅម្ដាយអ្នកដើម្ីបលួងលោមគាត់ថា “កូនគែន់តែសកល្បង តើ
ម៉ែ! បើសិនជាមិនកើតចាំកូនតែលប់មកផ្ទះយើងវិញ ហើយចាំយើងព្យាយមរក
វិធីផ្សែងទៀត។” 

 ពែលនោះគាត់ក៏ឱបអ្នក។ ទោះបីជាគាត់មិនចង់ឱ្យអ្នកទៅក៏ដោយ តែគាត់ដឹង 
ថាគាត់តែូវធ្វើ។



 សូរិយបែហែលជាមនបែតិកម្មខា្លាងំជាងម្ដាយរបស់អ្នកទៀត។ អ្នកក៏សមែច 
ចិត្តថា អ្នកនឹងបែប់នាង នៅពែលដែលអ្នកចែញពីកសិដា្ឋានពូនាង។ អ្នកសមែច 
ចិត្តម្ដងទៀតថា អ្នកមិនបែប់នាងវិញពែះអ្នកដឹងថានាងនឹងមនបែតិកម្មយ៉ាង 
ម៉ែច។ សែប់តែដែវីទូរសព្ទមកបែប់អ្នកថាលិខិតរបស់អ្នកធ្វើរួចហើយ។ ហើយ 
គែសង្ឹឃមថាគែនឹងអាចយកអ្នកចុះទូកនៅថ្ងែបនា្ទាប់។ អ្នកគិតថាអ្នកគួរតែនិយយ 
អ្វីម្យា៉ាង តែអ្នកមិនដឹងថាគួរនិយយបែបណា។ 

 នៅទីបំផុតអ្នកក៏របូតមត់និយយចែញមកថា “យើងសមែចចិត្តថាទៅ
ហើយ។”

 សូរិយនៅស្ងៀម ហើយសម្លឹងអ្នក។ នាងចំណាយពែលបែហែលជាមួយ
សន្ទុះដើម្បីឱ្យបែកដចិត្តពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែនិយយ។ នាងគែវីក្បាល       ហើយ 
រៀបនឹងនិយយតប សែប់តែពែលនោះនាងក៏បែរខ្នងហើយរត់ចែញទៅ។ អ្នក 
សែកពីកែយនាងក៏បុ៉ន្តែនាងនៅតែព្យាយមរត់ទៅ។ 

 អ្នករកនាងឃើញនៅកន្លែងរឺតទឹកដោះគោរបស់ពូនាង។ 

 នាងកំពុងតែអង្គុយលើកូនកៅអីតូចហើយរឺតទឹកដោះគោ។ នាងមិនចង់ឱ្យ 
 អ្នកឃើញមុខនាងឡើយ តែនាងកំពុងតែជូតទឹកភ្នែកពែលដែលនាងកំពុង 
 ទាញដោះគោ។

 កែយមកអ្នកទាំងពីរក៏ដើរកៀកស្មោគា្នាទៅផ្ទះវិញ។

 ទីបំផុតអ្នកដែលធ្វើឱ្យលែងមនភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺជាសូរិយ។

 នាងនិយយថា “និយយអញ្ចឹងនៅពែលដែលឯងកា្លាយជាអ្នកមន កា្លាយជា 
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 មនុស្សសែីដែលសុីវីល័យ ឯងតែូវរៀបការជាមួយណារិនណា!”  ពែលនោះ
 សែប់តែអ្នកផ្ទុះសំណើចហើយរុញនាងចែញ។ 

 ពួកគែចំអន់គា្នាលែងថា “តើប្អូននៅចាំបងឬអត់?” ឬបែហែលជាគែនិយយ
 ថា “សុំទោស! អាចអោយបងស្គាល់ឈ្មោះរបស់ប្អូនម្ដងទៀតបានអត់? អូ!
 បងនឹកឃើញហើយ ប្អនូឈ្មោះសូរិយ។ ប្អនូនៅតែរឺតទឹកដោះគោដដែលតើ 
 ហ្អី?”

 អ្នកទាំងពីរមនអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញ ហើយអ្នកបន្ដចំអន់គា្នាលែងរហូតមក 
 ដល់ផ្ទះ។ ក៏ប៉ុន្ដែនៅពីកែយភាពរីករាយដែលអ្នកមនជាមួយសូរិយ 
  អារម្មណ៍ពែួយភ័យក៏ចូលមក។ អ្នកដឹងថាអ្វីៗមិនដូចដើមឡើយ។



 អ្វីដែលកាន់តែពិបាកនោះ គឺអ្នកតែូវនិយយពាក្យលាទៅកាន់គែួសររបស់ 
 អ្នកនៅថ្ងែខាងមុខនែះ។ 

 អ្នកយួរកាបូបចែញពីបន្ទប់របស់អ្នក ហើយឃើញម្ដាយរបស់អ្នកកំពុងតែ 
 កាន់ទូរសព្ទដែជំនំមួយ។ គាត់បានខ្ចីទូរសព្ទនោះពីអ្នកមីងបុបា្ជា។ គាត់បាន 
 និយយថាទូរសព្ទនោះនឹងអាចឱ្យគាត់ទាក់ទងមកអ្នកបានជារៀងរាល់ថ្ងែ។  
 តែគាត់ខា្លាចគាត់ចុចប៊ូតុងខុស ហើយភ្លែចបញ្ចូលលុយ ឬភ្លែច សកថ្ម។ អ្នក 
 បែប់គាត់កុំឱ្យភ័យ ពែះយូរទៅគាត់គង់តែធា្លាប់ទែ។ តែមើលទៅគាត់នៅ 
 តែពែយួបារម្ភហើយអ្នកដឹងច្បាស់ថាគាត់គែន់តែយកទូរសព្ទមកធ្វើជាលែស។  
 ការពិតគាត់បែហែលជាបារម្ភពីរឿងផ្សែងចែើនជាង ហើយសឹងតែមិនដឹងថា 
 អ្នកកំពុងដើរចែញ។

 ទីបំផុតអ្នកចាប់ស្មោរបស់គាត់ ហើយនិយយថា “កុំបារម្ភអីម៉ែ! ខ្ញុំមិនអីទែ” ។ 
 អ្នកឱបគាត់យ៉ាងយូរ។ ពែលដែលអ្នកចែញទៅ គាត់រត់ចែញទៅហើយ 
 បែប់ថាគាត់បែញាប់ទៅរកឆា្នាំងសកថ្មទូរសព្ទ។ 

 ពុករបស់អ្នកកំពុងតែអង្គុយនៅកែមដើមឈើកែផ្ទះជួសជុលសំណាញ់ 
 នែសទតែី។ ពែលដែលអ្នកដើរហួសសែប់តែគាត់មើលអ្នកបន្ដិច ហើយ 
 ងកមកធ្វើសំណាញ់របស់គាត់វិញ។  

 អ្នកនិយយថា “ពុក! ខ្ញុំទៅហើយ។” គាត់ងក់ក្បាលហើយនិយយតិចៗ
  រួចគាត់បន្តជួសជុលសំណាញ់របស់គាត់ទៀត។ 

 ពែលដែលអ្នកកំពុងតែដើរ ឳពុករបស់អ្នកបានហៅឈ្មោះរបស់អ្នក។ អ្នក 
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 ឈប់ដើរ ហើយងកកែយ។ អ្នកក៏បានឃើញគាត់ងកមុខយំតែមិនដឹង 
 ថាតែវូនិយយអ្វី។

 អ្នកនិយយម្ដងទៀតថា “ពុក! ខ្ញុំទៅហើយ។” គាត់ក៏ងក់ក្បាល។ សុីតា
 ដើរតាមអ្នករហូតដល់របង។ អ្នកបែប់នាងថា “តែវូមើលថែពុក និងម៉ែជំនួស
 បងផងណា!” 

 នាងតបវិញថា “ចា៎សបង! តែពែលណាទើបបងតែលប់មកវិញ?”

 អ្នកនិយយថា “នៅពែលដែលបងសន្សំលុយបានចែើន បងនឹងមកលែង។”

 សុីតាតបថា “សន្យាណា?”

 អ្នកនិយយថា “ចា៎ស! បងសន្យា។”

 អ្នកក៏បានឱប ហើយថើបនាង។

 ពែលដែលអ្នកងកកែយ អ្នកក៏ឃើញម្ដាយរបស់អ្នកកំពុងតែមើលមកអ្នក 
 ពីទា្វារខាងមុខផ្ទះ ហើយលើកដែគែវីជាលើកចុងកែយ រួចដើរចូលក្នុង 
 ផ្ទះវិញ។



 សូរិយកំពុងតែរង់ចាំអ្នកនៅឯម្ខាងផ្លូវ។ 

 នាងសួរថា “យ៉ាងម៉ែចទៅហើយ?” 

 អ្នកតបថា “ដូចជាមិនសូវល្អសោះ។”

 នាងនិយយថា “ពួកយើងមិនតែូវយំទែណា! គា្មោនហែតុផលអីដែលតែូវ
 យំផង ពែះឯងទៅតែមួយខែហ្នឹង។ បន្ដិចទៀតឯងនឹងដឹងថាគំនិតមួយ 
 នែះមិនល្អឡើយ។” 

 អ្នកញញឹមទាំងទឹកភ្នែក ហើយនិយយថា “ឯងបែហែលជានិយយតែូវ។”
  អ្នកកៀកដែគា្នា ហើយដើរតាមផ្លូវចុះទៅទន្លែ។



 ដែវីកំពុងតែរង់ចាំអ្នកនៅលើទួក។ គាត់យកកាបូបរបស់អ្នក ហើយហុចទៅ 
 ម្ចាស់ទូក។ មនអ្នកដំណើរបែំអ្នកផ្សែងទៀតដែលកំពុងអង្គុយនៅលើ 
 ទូក និងមនកាបូបជាចែើននៅជុំវិញពួកគែ។ 
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 ដែវីនិយយថា “ទូកចែញនៅពែលដែលមែឃងងឹត។”

 សូរិយនិយយថា “ចុះលោកមិនមែនជាអ្នកនំានាងទៅទីកែងុធំទែហ្អែស៎?”

 ដែវីតបដោយញញឹមថា “អត់ទែ! អ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំនឹងមកយកនាង
 នៅតែើយម្ខាង ហើយនាំនាងទៅ។” ពែលនោះដែវីអាចមើលដឹងពីការពែួយ
 បារម្ភរបស់សូរិយ ហើយដែវីបានបន្ថែមថា “កុំពែួយអី! នាងមិនអីទែ!” 

 ឥឡូវនែះដែវីបានឱ្យលិខិតឆ្លងដែនឱ្យអ្នក។ អ្នកព្យាយមទាញវាមកជិត 
 ដើម្បីមើល តែគែបែប់ឱ្យអ្នកទុកនៅកន្លែងដែលមនសុវត្ថិភាពអញ្ចឹង 
 ហើយទើបអ្នកយកវាទុកក្នុងហោប៉ារបស់អ្នក។
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 កន្លះម៉ាងកែយមក អ្នកក៏បានមកដល់លើទូកដែលកំពុងតែរំកិលសន្ឹសមៗទៅ
ក្នងុភាពងងឹត។ អ្នកពិបាកនឹងងកកែយសម្លងឹមើលផ្ទះរបស់អ្នកដោយសរមន 
ក្នែងសែីម្នាក់ និងបុរសម្នាក់នៅកៀបអ្នកជាប់។ អ្នកងកករបស់អ្នកបន្ដិចដើម្បី 
មើលទៅសូរិយដែលឈរនៅចែំង។ នៅពីកែយសូរិយ អ្នកឃើញសែមល 
របស់ដែវីដែលកំពុងតែដើរចូលក្នុងកន្លែងងងឹត។

 មនគំនិតចម្លែកៗជាចែើនដែលអ្នកកំពុងតែសែមើសែមែ៖ ពែលនែះខ្ញុនំៅតែ
ម្នាក់ឯង។ នែះជាការចាប់ផ្ដើមនែមែរៀនជិវិត។ ពែលនែះខ្ញុំតែូវបែើទែឹស្ដី ខ្លួនទីពឹង 
ខ្លួន។ ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ភ័យខា្លាចលាយរំភើប។ តែខ្ញុំតែូវតែធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងនិងកែុម 
គែួសររបស់ខ្ញុំ។



 អ្នកក៏បានទៅដល់ចែងំកែមការដឹកនំារបស់បុរសវ័យក្មែងម្នាក់ដែលមិនបាន 
ណែនំាខ្លនួ។ គែនំាអ្នកនិងក្មែងសែពីីរអ្នកទៀតចែញពីទូក ហើយធ្វើសញ្ញាឱ្យអ្នក 
ឡើងឡានតូចផ្នែកខាងកែយ។ គែមើលចុះឡើងៗហើយក៏ទៅអង្គុយជិតអ្នក 
បើកបរឡាន។
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 ពែលដែលអ្នកនៅលើឡាន មនក្មែងសែីម្នាក់សួរបុរសម្នាក់នោះថាតើនៅ 
ឆា្ងាយបុ៉ណា្ណោទៀតទើបទៅដល់។ តែគាត់ដូចជាមិនយល់នូវអ្វដីែលនាងសួរឡើយ។ 
គែលើកដែឡើងបែហែលជាមនន័យថាមិនឱ្យនាងសួរទៀត។



 ពែះអាទិត្យក៏ចាប់ផ្ដើមរះ សែបពែលដែលអ្នកចូលមកដល់ទីកែងុ។ តំាងពីកើត 
មកអ្នកមិនដែលបានឃើញឡានចែើនបែបនែះឡើយ។ នែះជាការធ្វើដំណើរ 
ផ្លូវឆា្ងាយដែលធ្វើឱ្យអ្នកមិនបានគែងគែប់គែន់។ អ្នកសែមែថាអ្នកបានសណ្ដូក 
ជើង ហើយងូតទឹក។ ចំណែកអ្នកបើកបរឡានក៏មើលទៅអស់កម្លាំង ហើយ 
ពែយួបារម្ភដែរ។ គាត់កំពុងជែរអ្នកបើកឡានផ្សែងទៀតហើយចុចសីុផ្លែឡានសឹង 
តែមិនដកដែទៅហើយ។ 

 ទីបំផុតអ្នកក៏បានមកដល់ខាងមុខផ្ទះមួយ។ អ្នកឃើញទា្វារមុខផ្ទះបើកសែប់ 
ហើយមនក្មែងពីរនាក់ទៀតស្លៀកឯកសណា្ឋានសលាកំពុងតែឈរនៅខាងមុខ 
ទា្វារនោះ។ បុរសមុខមំម្នាក់ស្លៀកពាក់អាវធំកំពុងតែកៀងក្មែងទំាងនោះឱ្យទៅឈរ 
លើចិញ្ចើមផ្លូវ តែពែលដែលគាត់បានឃើញឡានតូច គាត់សែប់តែនៅស្ងៀម។  
អ្នកបើកបរឡានបានចុះទៅរាក់ទាក់ជាមួយគាត់។ បុរសទំាងពីរបានចាប់ដែគា្នា 
ហើយនិយយគា្នា កែយមកអ្នកបើកបរក៏មកបើកទា្វារឡានហើយធ្វើសញ្ញា 
ឱ្យអ្នកចុះពីលើឡាន។ 

 រំពែចនោះសែប់តែបុរសដែលពាក់អាវធំហៅអ្នកឱ្យចូលក្នុងផ្ទះ ហើយអ្នក 
បានឃើញស្ដែីម្នាក់ (អ្នកសន្មត់ថាគាត់ជាបែពន្ធរបស់បុរសម្នាក់នោះ) លែចឡើង 
នៅក្បែរទា្វារដោយមនបីកូននឹងដែ។ គាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវរីករាយសោះពែល
ដែលបុរសម្នាក់នោះបែប់គាត់ឱ្យចែញកែ។ 

 អ្វដីែលកើតឡើងបនា្ទាប់រឹតតែចម្លែកសមែប់អ្នក។ អ្នកបើកបរឡានបែប់ 
អ្នកនិងក្មែងសែីដទែទៀតឱ្យតមែង់ជួរនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវ។ កែយមកប្ដីបែពន្ធ 
នោះដើរមករកពួកអ្នក ហើយមកជិត រួចមើលម្នាក់ម្ដងៗ។ ពែលដែលប្ដីបែពន្ធ 
នោះសម្លឹងពួកអ្នករួចពួកគែក៏ពិភាក្សាគា្នា។ ប្ដីបែពន្ធគាត់បែៀបដូចជាដែលកំពុង 
តែនៅក្នងផ្សារសមែចចិត្តថាម្ហូបអ្វីដែលពួកគែតែូវតែទិញសមែប់អាហារពែល 
លា្ងាច។ ចុងកែយបុរសម្នាក់នោះឈប់នៅខាងមុខអ្នកហើយ សួរអ្នកជាភាស 
របស់គាត់។ អ្នកមិនដឹងថាគាត់និយយពីអ្វីឡើយ។ បនា្ទាប់មកគាត់ក៏សួរអ្នក 
ជាភាសរបស់អ្នក។ អ្នកពិតជាពិបាកស្តាប់មែនទែនពែះមិនដឹងថាគាត់ចង់សួរ 
អ្វឱី្យបែកដ។ តែអ្នកគិតថាបែហែលគាត់ចង់ដឹងពីអាយុរបស់អ្នក ហើយចង់ 
ដឹងថាតើអ្នកធា្លាប់មើលក្មែងៗ ឬធ្វើការងរផ្ទះដែរឬអត់។ អ្នកបែប់គាត់ថាអ្នក 
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ថ្នឹកនឹងការងរទាំងអស់នោះ រូចហើយអ្នកក៍បានលើកមែមដែរបស់អ្នកបញ្ជាក់
បែប់គាត់ពីអាយុរបស់អ្នក។

 បុរសម្នាក់នោះពិតជាពែញចិត្តនឹងអ្នកណាស់។ គាត់ងក់ក្បាលហើយទៅ 
 និយយជាមួយអ្នកបើកបរឡាន។

 មើលទៅសែ្ដីជាបែពន្ធដូចជាមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះ។ គាត់បាន 
 និយយជាមួយអ្នកតែអ្នកមិនយល់ឡើយ។ កែយមកគាត់ធ្វើកាយវិការ 
 បែប់អ្នកឱ្យទៅយកកាបូបរបស់អ្នកពីឡានតូចនោះ។ 

 ពែលដែលអ្នកកំពុងតែអូសកាបូបរបស់អ្នក អ្នកបានឃើញបុរសជាប្ដីហុច 
 លុយឱ្យទៅអ្នកបើកបរ។ ទើបតែពែលនែះទែដែលអ្នកមនអារម្មណ៍ថាអ្នក 
 ទើបតែសម្ភាស៍ការងរសោះ ឥឡូវអ្នកបានការងរធ្វើហើយ។

 តែអ្វីៗ ហាក់ដូចជាកើតឡើងរហ័សដល់ហើយ រហូតទាល់តែអ្នកមនសំណួរ 
 ជាចែើនដែលតែូវសួរ “តើខ្ញុំបានបែក់ខែប៉ុនា្មោន? តើខ្ញុំឈប់បានប៉ុនា្មោន
 ថ្ងែ? តើខ្ញុំតែូវស្នាក់នៅឯណា? តើឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅឯណា?” អ្នកចង់
 សួរសំណួរទំាងអស់នែះទៅពួកគែ តែមើលទៅពួកគែដូចជាកំពុងរវល់និយយ 
 គា្នា។ កំពុងតែគិតសែប់តែសែ្តីជាបែពន្ធធ្វើកាយវិការពីទា្វារមុខផ្ទះបែប់ 
 អ្នកឱ្យបែញាប់ចូលក្នុងផ្ទះ។ អ្នកគា្មោនជមែើសឡើយ។ អ្នកដើរតាមគាត់ចូល 
 ទៅក្នុងផ្ទះ។ 

 ពែលចូលដល់ក្នុងផ្ទះ អ្នកព្យាយមនិយយជាមួយគាត់ តែគាត់បែរជា 
 ធុញទែន់ហើយគែវីក្បាលរបស់គាត់ទៅវិញ។ នែះបង្ហាញឱ្យឃើញថាគាត់ 
 ពិតជាមិនយល់ពីអ្វីដែលអ្នកបាននិយយឡើយ។ បនា្ទាប់មកអ្នកក៏បានធ្វើ 
 កាយវិការដែលមើលទៅដូចជាធម្មតា តែរីកធំបន្ដិចម្ដងៗពី សបា្ដាហ៍ទៅខែ។ 
 សែ្តនីោះក៏បានចាក់សោរទា្វារមុខ ហើយយកសោរទុកក្នងុហោប៉ារបស់គាត់។



 នៅថ្ងែបន្តបនា្ទាប់ជាថ្ងែដែលអ្នកតែូវប្ដូរខោទឹកនោម ជូតឥដ្ឋ រៀបចំម្ហូប ហើយ
 នឹងបោកខោអាវមិនចែះអស់។ អ្នកតែវូចាប់ផ្ដើមធ្វើការទំាងអស់នែះពីពែកឹ 
 ពែលឹមរហូតដល់យប់អាធ្រាតែ។ អ្នកឈប់ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ដែីជាបែពន្ធ 
 ពែះឱ្យតែអ្នកបែងឹនិយយជាមួយគាត់ គាត់បែរជាដើរចែញហើយគែវីក្បាល។ 
 អ្នកក៏ពិបាកនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្ដនីៅពែលដែលសែ្ដជីាបែពន្ធនៅក្បែរដែរ 
 ពែះឱ្យតែគាត់ឃើញអ្នកទំនែរគាត់តែងតែជែរស្ដីហើយរអ៊ូររទាំ។ ពីរបីថ្ងែ 
 កែយ អ្នកព្យាយមនិយយជាមួយបុរសជាប្ដីពីបែក់ខែរបស់អ្នក។ ចំនួន 



21

 បែក់ខែដែលគាត់បានបែប់កាលពីដំបូងដូចជាសមរម្យតែពែលដែលគាត់ 
 និយយថាគាត់កាត់ថ្លែធ្វើដំណើរថ្លែស្នាក់នៅ និងថ្លែអាហារខ្លះ។ អ្នកសែម៉ែ 
 ថាបែហែលជាគែមិនកាត់បែក់ខែរបស់អ្នកចែើនលើថ្លែស្នាក់នៅនិង ថ្លែ 
 អាហារឡើយ ពែះអ្នកគិតថាអ្នកគែនៅកន្លែងតូចចង្អៀត គែងលើគែរឹង 
 នៅជិតកន្លែងបោកខោអាវ ជាពិសែសគឺអ្នកញំុាអាហារដែលនៅសល់ពីពួគែ។



 ពែលវែលាចែះតែកន្លងផុតទៅ អ្នកចែះតែបារម្ភពីរឿងជាចែើន។ រឿងទីមួយ
ដែលអ្នកបារម្ភគឺការងរដែលអ្នកតែូវធ្វើគា្មោនពែលនឹងសមែក។ សែ្ដីជាបែពន្ធ 
តែងតែឱ្យអ្នកធ្វើនែះធ្វើនោះមិនចែះឈប់ ហើយតែងតែស្ដីបនោ្ទាសអ្នកសឹងតែ 
គែប់ពែល។ នៅលា្ងាចមួយពលដែលប្ដីបែពន្ធនោះកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍អ្នកក៏ 
សុំពួកគែឈប់មួយថ្ងែ។ ពែលដែលបុរសជាប្ដីបកបែឱ្យបែពន្ធរបស់គាត់ស្ដាប់ 
នូវសំណើរបស់អ្នក គាត់សែប់តែសែកដោយកំហឹងហើយតម្លើងសម្លែងទូរទស្សន៍។ 
បុរសជាប្ដីនិយយថាចាំអាទិត្យកែយ ហើយលើកដែជាសញ្ញាឱ្យអ្នកចែញ។ 

 រឿងមួយទៀតដែលធ្វើឱ្យអ្នកបារម្ភនោះ គឺអ្នកមិនអាចចែញទៅណាបាន 
កែពីនៅតែក្នុងផ្ទះ។ ទា្វារមុខ និងទា្វារកែយជាប់សោរចំណែកបង្អួចវិញមន 
សុទ្ធតែចមែឹងដែក។ អ្នកអាចមើលមែឃបានតែនៅពែលអ្នកហាលខោអាវនៅ 
ក្នុងទីធា្លាដ៏សែនតូច។ ពែលវែលាចែះតែកន្លងទៅ ហើយអ្នកមនអារម្មណ៍ថាអ្នក
ដូចជានៅក្នុងគុកអញ្ចឹង។ 

 ម្យា៉ាងទៀតបញ្ហារបស់អ្នកគឺទូរសព្ទ។ ទូរសព្ទរបស់អ្នកមិនដំណើរការក្នងុ 
បែទែសនែះឡើយ ពែះអ្នកតែូវទិញសុីមរបស់បែទែសគែបែើ។ អ្នកគិតថា 
អ្នកតែូវទិញសុីមភា្លាម ពែលមកដល់តែជាអកុសលម្ចាស់ផ្ទះមិនឱ្យអ្នកចែញកែ 
ផ្ទះឡើយ កុំថាឡើយកន្លែងលក់ក្បែរនោះ។ អ្នកបានសុំបុរសជាប្ដីឱ្យទិញសុីម 
ឱ្យ (ទាំងដែលអ្នកឱ្យបែក់ដែលអ្នកមនបន្ដិចបន្ដួចឱ្យទៅទិញ) តែគាត់តែងតែ 
ភ្លែចទិញ ឬដោះសររហូត។ 

 អ្នកចង់ទាក់ទងទៅសូរិយនិងម្ដាយរបស់អ្នកជាងអ្វីៗទាំងអស់។ អ្នកបាន 
សន្យានឹងសូរិយថាអ្នកនឹងផ្ញើរសរទៅសូរិយឱ្យបានរាល់ថ្ងែ ហើយមនរឿង 
ជាចែើនដែលអ្នកចង់បែប់នាង។ អ្នកចាំសម្ដីរបស់នាងថា “ទោះបីជាឯងទៅដល់
សែុកគែក៏កុំបំភ្លែចយើងអីណា!”។ អ្នកសែមែមិនចែញឡើយថាពែលនែះនាង
កំពុងតែគិតអ្វី។ 

 ហើយចុះអ្នកម្ដាយកំសត់របស់អ្នកវិញ! ច្បាស់ណាស់គាត់បែកដជាកាន់ 
ទូរសព្ទជាប់នឹងដែគែប់ពែលហើយមើលទៅ! គាត់បែហែលជាសកថ្មពែញៗ 
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ហើយមើលទៅ!គាត់បែហែលជាគិតថាទូរសព្ទមនបញ្ហាហើយ បានជាមិនឃើញ 
អ្នកទូរសព្ទទៅ។ អ្នកសែម៉ែថារាល់ថ្ងែពែលតែលប់មកពីសលាសុីតាច្បាស់ជា 
សួរម្ដាយរបស់អ្នកពីដំណឹងរបស់អ្នកហើយមើលទៅ!  

 អ្នកគែងយំរាល់យប់។ តើនែះជាជិវិតថ្មីរបស់អ្នកហ្អែ៎ស? នែះជាអ្វីដែល 
ជីវិតតែូវតែជួបហ្អែ៎ស? មនរឿងតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកមនអារម្មណ៍ល្អ 
វិញបាននោះគឺបែក់ខែដែលគែជិតបើកឱ្យអ្នក។ 

អ្នកសែមែឃើញទឹកមុខម្ដាយរបស់អ្នកពែលដែលគាត់បានលុយនោះ។ អ្នកសង្ឹឃម 
យ៉ាងមុតមំថាគាត់ច្បាស់ជាយកលុយនោះទៅសងលោក ស្នែកគី ពែមទំាងបែប់ថា 
ចាប់ពីខែនែះទៅគាត់នឹងសងលុយឱ្យបានទៀងទាត់ អញ្ចងឹម្ចាស់បំណុលមិនបាច់ 
មកទារលុយដល់ផ្ទះទៀតឡើយ។ បើសិនជាម្ចាស់បំណុលមិនមកទារលុយដល់ផ្ទះ 
របស់អ្នកពុករបស់អ្នកច្បាស់ជាមិនខឹងទៀតឡើយ។ គាត់ច្បាស់ជាមិនផឹកសែបៀរ 
ហើយផ្ទះរបស់អ្នកច្បាស់ជាកា្លាយទៅទីកន្លែងដែលមនតែសែចក្ដីស្ងប់  ហើយមន 
តែសម្លែងសើចរបស់សុីតាដូចកាលពីមុន។ 

 អ្នកក៏លង់លក់ក្នុងដំណែកដោយសែមែថាឳពុករបស់អ្នកលែងហ្គីតាសរជា
ថ្ម ីហើយសីុតាដែលជាអ្នកដែលតែងតែធ្វើឱ្យពុកអ្នកសើច កំពុងរំាយ៉ាងសប្បាយ។



 ទីបំផុតថ្ងែដែលកំនត់ថាអ្នកមកបានមួយខែក៏បានមកដល់។ បុរសជាប្ដ ី
ក៏បានចែញទៅធ្វើការទាំងពែឹកដោយមិនបាននិយយពីបែក់ខែរបស់អ្នកឡើយ 
អញ្ចងឹអ្នកតែវូរង់ចំារហូតដល់ពែលដែលគាត់តែឡប់មកផ្ទះវិញ។ តែនៅលា្ងាចនោះ 
គាត់មិនបាននិយយអ្វីទាំងអស់។ អ្នកបែហែលជាតែូវរំឮកគាត់ហើយទើបបាន។ 

 ពែលដែលអ្នករៀបចំអាហារពែលលា្ងាចឱ្យពួកគែ អ្នកក៏បាននិយយថាអ្នក 
ធ្វើការបានមួយខែហើយ។ ដំបូងគាត់សម្លងឹអ្នកធ្វើដូចជាមិនដឹងអីតែគាត់និយយ 
តិចៗថាចាំថ្ងែសុកែ។ អ្នកចង់និយយបន្ថែមទៀត តែសែ្ដីជាបែពន្ធកំពុងតែសម្លក ់
អ្នកហើយបែប់អ្នកឱ្យចែញពីទីនោះ។ ពាក្យថា ចែញទៅ ដែលនិយយជាភាស
របស់បែទែសគែជាពាក្យដំបូងដែលអ្នកចែះ ពែះចៅហា្វាយសែីតែងតែនិយយ 
ពាក្យនែះដាក់អ្នក។ ពាក្យមួយទៀតដែលអ្នកចែះគឺ ធ្វើការឱ្យលឿនហើយ
ទៅរៀបអាហារ។ ពែលដែលអ្នកដើរទៅផ្ទះបាយវិញអ្នកដកដង្ហើមធំ ហើយបែប់
ខ្លូនឯងថាថ្ងែសុកែជិតមកដល់ហើយ។

 ពែលដែលថ្ងែសុកែចូលមកដល់ អ្នកនិយយពីរឿងបែក់ខែទៅកាន់បុរស 
ជាប្ដីពែលដែលគាត់រៀបចែញទៅធ្វើការ។ គាត់ក៏និយយម៉ាត់ៗថាគាត់ភ្លែចបាត ់
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ហើយ។ គាត់បែប់អ្នកឱ្យជួយរំឭកគាត់ពែលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះ។ កែយ 
មកគាត់ក៏ឮគាត់និយយជាមួយបែពន្ធរបស់គាត់។ បន្ដិចកែយមកគាត់ក៏ដើរ 
ទៅផ្ទះបាយ ហើយគប់កែដាសអ្វីម្យា៉ាងដែលមនសរសែរលែខនៅលើនោះ 
ហើយគាត់ក៏បែប់ថានែះជាបែក់ខែរបស់អ្នក។ ហើយគាត់ចង្អុលលើលែខនៅ 
ខាងលើ ហើយបែប់ថានែះជាថ្លែចំណាយលើការធ្វើដំណើរថ្លែស្នាក់នៅ និងថ្លែ 
អាហារ។ នៅចុងកែដាសអ្នកឃើញគាត់សរសែរលែខហើយគូសជំុវិញលែខនោះ។ 
អ្នកសម្លឹងទៅលែខក្នុងរង្វង់នោះដែលជាលុយដែលអ្នកតែូវទទួលបានពីបែក់ខែ 
របស់អ្នក។ ចំនួនលុយនោះពិតជាតិចតួចស្ដចួស្ដើងមែនទែន។ ផ្ញើរទៅផ្ទះក៏មិន 
គែន់ដែរ។ អ្នកសម្លឹងទៅចៅហា្វាយបែុសនោះសឹងតែមិនជឿថា គាត់ទុក 
បែក់ខែនៅលើតុទៅតាមតួរលែខដែលគាត់បានសរសែរហើយក៏ដើរចែញទៅ។ 

 អ្នកទាញអាវគាត់មិនឱ្យទៅហើយនិយយថា “កុំអី! សូមអង្វរ! វាមិនស្មើនឹង
ការងរដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើយ។ កុំអញ្ចឹងអី! ខ្ញុំសូមអង្វរ!"
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 ចៅហា្វាយសែដូីចជាដឹងមុនថានឹងមនអ្វកីើតឡើង ពែះពែលនែះគាត់កំពុង 
ដើរទៅផ្ទះបាយ។ គាត់គោះកែដាសនោះហើយសែកដោយកំហឹង។ អ្នកមិន 
ដឹងថាគាត់កំពុងតែនិយយអ្វីឡើយ តែប្ដីរបស់គាត់បានបកបែថាថ្លែធ្វើដំណើរ 
ក៍ថ្លែ ថ្លែស្នាក់នៅក្នុងទីកែុងរឹតតែថ្លែ ហើយអ្នកហូបអាហាររបស់យើងដែលសុទ្ធ
តែជាអាហារថ្លែៗ។

 អ្នកមិនអាចតបតអ្វបីានពែះចៅហា្វាយសែកំីពុងតែសែកដាក់មុខរបស់អ្នក។ 
អ្នកមនអារម្មណ៍ថា កំហឹងរបស់អ្នកកំពុងតែខា្លាំងឡើងៗបែៀបដូចជាចង្កែន 
អញ្ចងឹ។ 

 អ្នកសែកវិញថា “ទែ!!! លុយនែះតិចពែកហើយ!!”

 អ្នកមនអារម្មណ៍ថាមនអ្វីម្យា៉ាងប៉ះថា្ពាល់របស់អ្នក ហើយអ្នកក៏យកដែខ្ទប ់
ថា្ពាល់។ គឺចៅហា្វាយសែីទះកំភ្លៀងអ្នក។ គាត់លើកដែរៀបនឹងទះអ្នកទៀតតែតែូវ
ប្ដីរបស់គាត់ឃាត់ ហើយយកគាត់ចែញពីផ្ទះបាយ។ គាត់ចែញទៅហើយក៏នៅតែ
សែកដាក់អ្នកទៀត។ 

 អ្នកអង្គុយលើកៅអីមើលទៅលុយដែលនៅលើតុ។ ថា្ពាល់របស់អ្នកនៅតែ 
កែហម។ 
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 មួយសន្ទុះកែយមក ចៅហា្វាយបែុសតែលប់មកវិញ ហើយស្ដីបនោ្ទាសឱ្យ 
អ្នកពីរឿងដែលអ្នកធ្វើឱ្យបែពន្ធរបស់គាត់មនសប្បាយចិត្ត។ អ្នកគែន់តែដឹង 
ថាបបូរមត់របស់គាត់កមែើក តែអ្នកមិនដឹងថាគាត់និយយអ្វីឡើយ។ អ្នកកំពុង
តែគិតពីវិធីរំដោះខ្លួនចែញពីផ្ទះមួយនែះ។



 អ្នកបានសមែចចិត្តថាអ្នកនឹងរត់ចែញពីកន្លែងនែះ។ 

 សំណួរដែលអ្នកតែវូសួរខ្លនួឯងពែលនែះគឺ “អ្នកចែញបានដោយវិធីណា?” វា
ពិតជាមិនងយសែួលឡើយ តែបែកដជាមនវិធីណាមួយ។ អ្នកតែូវតែបែកដ 
ចិត្តថាប្ដីបែពន្ធមិនដឹងពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែគែងទុកឡើយ។ 

 អ្នកមនជមែើសពីរដែលសុទ្ធតែមនគែះថា្នាក់ហើយងយនឹងភា្លាត់ស្នៀត។ 

 ជមែើសទីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងទូរសព្ទរបស់ចៅហា្វាយសែ។ី ទូរសព្ទរបស់អ្នកមិន 
ដំណើរការក្នុងបែទែសមួយនែះឡើយ អញ្ចឹងអ្នកតែូវតែព្យាយមបែើទូរសព្ទ 
ចៅហា្វាយសែីពែះពែលខ្លះគាត់សកថ្មចោលក្នុងផ្ទះបាយពែលគាត់ចូលទៅ 
សមែន្ដពែលថ្ងែតែង់ឬពែលគាត់រវល់ក្នុងបន្ទប់មួយទៀត។ បែហែលវិធីនែះអាច 
ឱ្យអ្នកទាក់ទងទៅសូរិយ ឬម្ដាយរបស់អ្នកបាន។ យ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកអាច 
ឱ្យពួកគែដឹងថាអ្នកមនសុវត្ថិភាពទែ។ តែពួកគែអាចជួយអ្នកបានឬអត់? អ្នក 
មិនស្គាល់ពីទីតាំងច្បាស់លាស់ដែលអ្នកកំពុងតែនៅក្នុងទីកែុងផងហ្នឹង។ ថ្វីត្បិត 
តែអ្នកព្យាយមរកអាសយដា្ឋាននៅលើសែមសំបុតែដែលមនក្នុងបែអប់សំបុតែ 
តែអ្នករកមិនឃើញឡើយពែះតែគែសរសែរជាភាសគែ។ អ្នកពិតជាមិនដឹងថា 
អ្នកកំពុងតែនៅទីណាឡើយ។ តែអ្នកបែហែលជាអាចទាក់ទងទៅដែវី ហើយ 
គែអាចជួយឱ្យសូរិយនិងម្ដាយរបស់អ្នករកអ្នកឃើញឬអត់ហ្ន៎?  

 វិធីមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបង្អួចដ៏សែនតូចដែលអ្នកបានឃើញនៅជាន់លើ 
កែមដំបូលផ្ទះ។ អ្នកដឹងថាមនបង្អចួតូចនែះនៅពែលដែលអ្នកយកបែអប់ចាស់ៗ 
ទៅទុកនៅទីនោះ។ បែហែលជាអ្នកតែូវបែជែៀតចូលតាមបង្អួចតូចនោះ ទើបអ្នក 
អាចឡើងដល់ដំបូលផ្ទះ។ តែមិនថាមនអ្វីកើតឡើងឡើយនែះជាឱកាសតែមួយ 
គត់ដែលអ្នកអាចចែញពីផ្ទះនែះបាន។  បែកដណាស់ជាមួយនឹងលុយតិចតួច 
ស្ដចួស្ដើងរបស់អ្នក អ្នកច្បាស់ជាអាចចែញផុតពីផ្ទះនែះ ហើយអ្នកអាចឈរនៅ 
ចំកណា្ដាលទីកែុងធំដែលឆា្ងាយសែនឆា្ងាយពីផ្ទះរបស់អ្នក។ ក៏ប៉ុន្ដែបើសិនជាអ្នក 
បានទាក់ទងជាមួយអ្នកណាម្នាក់ គែបែហែលជាអាចជួយអ្វីអ្នកបាន។
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 នៅថ្ងែនា្ទាប់បុរសជាប្ដីព្យាយមធ្វើឱ្យអ្នកមនអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញដោយ 
បែប់អ្នកថាខែកែយអ្នកនឹងបានបែក់ខែចែើនជាងនែះ។ គាត់ថែមទំាងណែនំា
អ្នកកំុឱ្យធ្វើមុខកែញូ៉វពែលនៅជិតបែពន្ធរបស់គាត់ ពែះវារឹតតែធ្វើឱ្យបែពន្ធរបស់ 
គាត់កាន់តែមិនសប្បាយចិត្ត។ 

 កែយមកគាត់បានធ្វើអ្វីម្យា៉ាងដែលធ្វើឱ្យអ្នកមិនអាចកមែើកបាន។ គាត់
សែប់តែចាប់អ្នកឱប! 

 អ្នករាប់រហូតទាល់តែគាត់លែង។ គាត់ញញឹមហើយរង់ចាំអ្នកឱ្យងក់ក្បាល
ជាសញ្ញាថាអ្នកពែម។ អ្នកបង្ខំចិត្តញញឹមតែធាតុពិតអ្នកឈឺចាប់ណាស់។ អ្នក 
គិតថាអ្នកតែូវតែចែញពីទីនែះឱ្យបានឆាប់បំផុត។ នៅពែលនែះអ្នកកំពុងតែ 
សមែចចិត្តថាតើជមែើសណាមួយដែលអ្នកគួរតែបែើ។ ទូរសព្ទរបស់ចៅហា្វាយ 
សែី ឬក៍បង្អួច?

បើអ្នកសមែចចិត្តថាអ្នកនឹងបែើ 

ទូរសព្ទរបស់ចៅហ្វាយសែី សូម 

ទៅកាន់ទំព័រទី៣៥

បើអ្នកសមែចចិត្តថាអ្នកឡើង 

តាមបង្អួចនៅកែមដំបូល សូម 

ទៅកាន់ទំព័រទី ៤២ 

៣៥

៤២
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ទឹកដោះគោ ទឹកឃ្មុំ បែក់

 អ្នកកំពុងដើរទៅសលាជាមួយសូរិយ។  
អ្នកដឹងថាអ្នកតែូវបែប់រឿងនែះដល់សូរិយ 
តែអ្នកមិនបែកដថា តែវូបែប់នាងយ៉ាងម៉ែច 
ឡើយ។  អ្នកនិយយថា“រឿងនៅផ្ទះកាន់តែ
យ៉ាប់ហើយ។” “រឿងដែលកើតឡើងកាលពី
យប់មិញពិតជាមិនល្អទាល់តែសោះតែយើង 
តែវូធ្វើអ្វមី្យា៉ាងហើយទើបបាន។” 

 សូរិយសួរថា “ធ្វើអី?”  ពែលនោះនាងសម្លងឹអ្នកដោយអាការៈពែយួបារម្ភ
ហាក់ដូចជានាងកំពុងដឹងថាអ្នកនឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉ែច។ 

 អ្នកមិនតបតែនាងអាចមើលដឹងពីការសមែចចិត្តរបស់អ្នកដោយគែន់តែ
មើលតាមទឹកមុខរបស់អ្នក។  

 នាងដើរចែញដោយស្ងៀមស្ងាត់។ 

 អ្នកក៏សែកតាមកែយនាងថា “យើងអត់ធ្វើអញ្ចងឹទែ!”  
 តែសូរិយមិនពែមឈប់ឡើយ។ អ្នកនិយយតែម្នាក់ឯងថា  
 “តើខ្ញុមំនជមែើសអ្វខី្លះ?”



 នៅពែលចែញលែងនៅសលា អ្នកឃើញសូរិយអង្គុយនៅលើកៅអីតែ 
ម្នាក់ឯងហើយញំាបាយថ្ងែតែង់។ 

 អ្នកសួរនាងថា “យើងសំុអង្គយុដែរបានអត់?”

 នាងតបថា “មិនបាច់សំុទែ! អង្គយុចុះមក។” 

 អ្នកអង្គយុចុះហើយអ្នកទំាងពីរញំុាអាហារដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់។ 

 ទីបំផុតអ្នកក៏និយយមុនថា “ឯងដឹងអត់ថាយើងចង់ឱ្យឯងជួយ។”
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 សូរិយមើលមកអ្នកទំាងមិនគួរឱ្យជឿ ហើយគែវីក្បាល។ នាងនិយយថា “ឯង
និយយមែនហ៎? ឯងចំាបានអត់ថាយើងមិនចង់ឱ្យឯងទៅទែ។ អញ្ចងឹហែតុអីយើង 
តែូវជួយឯង?”

 អ្នកក៏តបវិញថា “ពែះឯងជាមិត្តល្អរបស់យើងហើយយើងក៏ជាមិត្តល្អរបស់
ឯង។ យើងសែលាញ់ឯង ហើយឯងក៏សែលាញ់យើង។ ឯងចង់ឱ្យយើងដើរ 
ផ្លូវតែូវពែះបើសិនជាយើងដើរផ្លូវខុសហើយមនរឿងមិនល្អកើតឡើងក៏ឯងមិន
ពែមលើកលែងទោសឱ្យខ្លួនឯងដែរ ហើយយើងក៏ដូចគា្នា។” 

 អ្នកសង្ឃឹមថាអ្វីដែលអ្នកនិយយនឹងធ្វើឱ្យនាងញញឹម ហើយអ្នកក៏ឃើញ 
នាងញញឹមចែើនដង។ 

 នាងនិយយថា “ថា្ពាល់ឯងស្អាតណាស់ មនដឹងខ្លូនអត់?” 

 អ្នកក៏និយយថា “មិនមែនយើងទៅរហូតឯណា។ គែន់តែទៅសន្សំលុយឱ្យ
បានចែើន ហើយយើងនឹងតែលប់មកវិញ មិនឱ្យឯងដឹងមុនឡើយ។” 

 “ឯងបែហែលជាមិនតែលប់មកវិញឡើយ។” 

 “មែនហើយ!”

 “អញ្ចឹងឯងចង់ឱ្យយើងជួយធ្វើអី?”

 “គែប់បែបយ៉ាងហ្នឹង! យើងចង់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែន។ យើងតែូវតែចាត់ចែង
ការងរ។ យើងតែូវការលុយខ្លះដើម្បីធ្វើដំណើរចំណាយលើការស្នាក់នៅ និង 
ចំណាយផ្សែងទៀត។” 

 សូរិយសម្លឹងអ្នកហើយគែវីក្បាលពែមទាំងនិយយថា “បើគា្មោនខ្ញុំតើឯង
អាចចាត់ការរឿងទាំងអស់នែះបានយ៉ាងម៉ែច?”

 អ្នកក៏និយយទាំងញញឹមថា “យើងមិនដឹងទែ។ ចង់ទៅដែរមែន?” សូរិយ 
“អត់ទែ!”

 ឥឡូវនែះអ្នកនិយយបែបបែកដបែជាថា “គែន់តែពិនិត្យមើលសិនតើ! 
យើងគិតថា អ្វីដែលយើងតែូវធ្វើដំបូងគែគឺសន្សំលុយសិន។ យើងមិនអាចសុ ំ
លុយពីម្ដាយយើងឡើយ។ មនគំនិតអ្វីអត់?”

 សូរិយតបវិញថា “ទែ! បើសិនជាសន្សំលុយអាចឱ្យយើងមនលុយ យើង
នឹងជួយសងលុយដែលគែួសរឯងជំពាក់គែ ហើយឯងក៏មិនបាច់ទៅណាដែរ។”
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 អ្នកក៏ចាប់ដែរបស់សូរិយហើយនិយយថា “តើមនអ្នកណាធា្លាប់និយយ
 ថាឯងគួរឱ្យស្ញើច    សរសើរណាស់?” 

 សូរិយ “ម៉ែចមិនធា្លាប់? លឺតែរហូតហ្នឹង។ តែមិនបាច់បញ្ជារយើងទែ។”

 អ្នកពិតជារីករាយនៅពែលដែលបានឃើញនាងញញឹមម្ដងទៀត។



 ពីរបីថ្ងែកែយមក អ្នកចំាសូរិយនៅផ្លវូម្ខាងនៅពែលដែលអ្នកឃើញនាងកំពុង 
 ដើរតាមផ្លូវ។ មើលទៅនាងហាក់ដូចជារំភើបហើយមនអ្វីចង់បែប់អ្នក។ 

 អ្នកសួរ “មនរឿងអី?”

 នាងធ្វើជាតបថា “សុំទោស! អត់ដឹងថាឯងចង់និយយពីអីទែ?” 

 អ្នកនិយយថា “និយយលឿនឡើង។ យើងដឹងថាឯងមនអ្វីចង់និយយ។”

 នាងតបថា “មែន! យើងមនដំណឹងខ្លះៗ។”

 អ្នកសែកថា “បែប់ភា្លាមមក!” 

 ពែលនោះនាងក៏ផ្អែកទៅលើជញ្ជាងំនៅក្បែរអ្នកហើយចាប់ផ្ដើមនិយយរឿង 
 របស់នាង។ 

  “អញ្ចឹងយើងនិយយហើយណា!! កាលពីពែឹកមិញ យើងទៅកន្លែងរបស់ពូ
យើងជួយរឺតទឹកដោះគោដូចសព្វដង ហើយយើងក៏បានបែប់គាត់ថាពួកយើង 
កំពុងតែរកវិធីដើម្បីរកលុយ។ ទាំងពូទាំងមីងនាំគា្នាចាប់អារម្មណ៍នូវអ្វដីែលយើង 
និយយ។ គាត់ឱ្យយើងអង្គយុចុះហើយបែប់យើងថាពួកគាត់មនគំនិតមួយដែល 
គាត់ចង់បែប់យើង។  ជារៀងរាល់ថ្ងែពួកគាត់ផលិតទឹកដោះគោបានចែើនជាង 
មុនហើយយកទៅលក់។ អញ្ចឹងហើយទើប......”

 សូរិយក៏ឈប់និយយតែមឹនែះ។ អ្នកសួរដោយចង់ដឹងថា “សូរិយ!! អញ្ចងឹ 
យ៉ាងម៉ែច?”

 នាងញញឹមហើយនិយយថា “អីគែ?” 

 “អញ្ចឹងហើយទើបពួកគាត់ចង់បើកកន្លែងលក់មួយនៅឯផ្សារភូមិ ដើម្បីលក់
ទឹកកែឡុក ការ៉ែម និងភែសជ្ជៈផ្សែងៗទៀត។ មីងរបស់យើងនឹងមើលការខុសតែូវ 
កន្លែងនោះតែកន្លះថ្ងែទែ ពែះគាត់តែូវទៅជួយការងរនៅកសិដា្ឋាន អញ្ចឹងហើយ 
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ទើបគាត់តែវូការមនុស្សម្នាក់ដើម្ីបមើលការខុសតែវូកន្លែងលក់ នៅពែលថ្ងែនិង 
ពែលលា្ងាច។” 

 អ្នកសែប់តែបើកភ្នែកធំៗដោយក្ដីរីករាយ ពែះអ្នកសឹងតែមិនជឿអ្វីដែល
អ្នកបានលឺ។ សូរិយញញឹមហើយនិយយថា៖ យើងថាហើយបែកដជាមនអ្នក
ដែលអាចជួយយើងបាន។



 បែហែលជាបែំមួយអាទិត្យកែយមក ទា្វារកន្លែងលក់លក់ទឹកដោះគោនិង 
ទឹកឃ្មុំក៏បានបើកជាសធារណៈ។ និយយតាមតែង់កន្លែងលក់នោះដូចជាតូប 
លក់ឥវា៉ាន់នៅផ្សារអញ្ចឹង។ ពូរបស់សូរិយឈ្មោះ សំរិន បានទិញបែដាប់ 
កែឡុក និងទូទឹកកកដើម្បីដាក់ទឹកដោះគោ និងការ៉ែម។ គាត់បានចូលហ៊ុនគា្នា 
ជាមួយអ្នកស្គាល់គា្នាឈ្មោះ លោកតាវិធូ ដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំ ហើយគាត់អាច 
ផលិតទឹកឃ្មុំដែលមនរសជាតិឆា្ងាញ់បំផុតបែចាំតំបន់។ គា្មោនអ្វីចម្លែកឡើយដែល 
ការ៉ែមរសជាតិទឹកឃ្មុំ និងទឹកដោះគោកែឡុកកា្លាយជាភែសែជ្ជៈពែញនិយមបែចាំ
កន្លែងលក់ ចំណែកឯទឹកឃ្មុំកែឡុករបស់លោកតាវិធូក៏មនដាក់លក់ផងដែរ។ 

 អ្នកជួយគូស្លាកសញ្ញាកន្លែងលក់លក់ទឹកដោះគោ និងទឹកឃ្មុំ សូរិយនិង 
មីងជា ដោយមនពូ សំរិនជាអ្នកព្យួរស្លាកសញ្ញានោះ។ អ្នកនិងសូរិយដើរបិទខិត 
ប័ណ្ឌនៅជុំវិញនិងក្នុងភូមិស្ដីពីការបើកសម្ភាធកន្លែងលក់ ដោយមនការផ្ដល់ 
បញ្ចុះតម្លែពាក់កណា្ដាលលើការទិញទឹកកែឡុកទឹកដោះគោ និងការ៉ែមរសជាតិ 
ទឹកឃ្មុ។ំ នែះជាគំនិតរបស់ពូ សំរិន ពែះគាត់ចង់ឱ្យអ្នកភូមិភ្លក់រសជាតិទឹកកែឡុក 
 និងការ៉ែមថាតើវាឆា្ងាញ់កមែិតណា!

 មើលទៅដូចជាបានការ។ នៅយប់បើកសម្ភាធកន្លែងលក់អ្នកមនអារម្មណ៍ 
ថាភូមិទាំងមូលបានមកជួយទិញទំនិញពីកន្លែងលក់របស់យើង។ អ្នកធ្វើការនៅ 
ពីកែយពូសំរិន មីងជា និងសូរិយ។ អ្នកមនអារម្មណ៍ថាមនគែគែវែងអ្នកឱ្យទៅ 
ដល់តែើយបែៀបបានទៅនឹងករណីលង់ទឹក ឬក៏ហែលទឹកអញ្ចឹង។ 
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 បីម៉ាងកែយមក ទឹកដោះគោ និងទឹកឃ្មុំលក់ដាច់អស់គា្មោនសល់ឡើយ។ 
ពូសំរិន និងមីងជាដូចជាសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើ។ ប៉ុន្តែ ដូចដែលពួក 
គែរំលឹកអ្នក  ភស្តុតាងជាក់ស្តែង នែជោគជ័យពិតបែកដជាលទ្ធផលល្អនៅតែ 
បន្តមនបើកាលណាតំលែនៅធម្មតា ហើយអតិថិជនទិញហើយតែលប់មកម្ដង
ទៀត។



 ពីរបីអាទិត្យដំបូង លក់មិនសូវជាដាច់បុ៉នា្មោនទែពែះអ្នកភូមិមិនទាន់ទម្លាប់។ 
អ្នកឃើញថា ពូសំរិនថាកំពុងចាប់មនមន្ទិលសង្ស័យចំពោះគមែងនោះ។ ប៉ុន្តែ 
យូរៗទៅ ការលក់ក៏កាន់តែបែសើរឡើង ពែលរដូវកៅ្ដាចូលមកដល់ ។ 

 អ្នក និងសូរិយប្ដូរវែនគា្នាម្នាក់លក់ពែលរសៀល ម្នាក់លក់ពែលលា្ងាច។ ការ 
ប្ដរូវែននែះដំណើរការយ៉ាងរលូនពែះវាធ្វើឱ្យអ្នកទំាងពីរមនការតំាងចិត្ត។ សូរិយ 
តែូវទៅបែជុំកែុមយុវជនមួយអាទិត្យពីរដង ហើយអ្នកក៏តែូវជួយមើលសុីតានិង 
ការងរផ្ទះពែលដែលម្ដាយរបស់អ្នកទៅរកតែី។ 

 មនថ្ងែខ្លះម្ដាយរបស់អ្នកនិងសុីតាទៅលក់តែីនៅផ្សារដែលនៅមិនឆា្ងាយ 
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ពីកន្លែងដែលអ្នកលក់ប៉ុនា្មោនឡើយ។

 ប៉ុនា្មោនថ្ងែនែះសុីតាចំណាយពែលនៅកន្លែងលក់ជាមួយអ្នកចែើនជាងនៅ 
ជាមួយម្ដាយអ្នក។ អ្នកតែងគិតថានែះជាការសែលាញ់គា្នារវាងបងប្អូនសែីតែការ 
ពិតនាងគែន់តែចង់បានទឹកកែឡុកទឹកដោះគោតែប៉ុណ្ណោះ។ ពែលនាងបាន 
ហើយនាងកទ៏ៅបាត។់   ពែលដែលអ្នកកពំងុតែហចុទកឹកែឡកុទកឹដោះគោឱ្យទៅ 
អតិថិជនរបស់អ្នក អ្នកមនអារម្មណ៍ថាដូចជាមនវត្តមនរបស់អ្នកណាម្នាក់។ 
អ្នកសម្លឹងមើលទៅកែមក៏ឃើញសុីតាកំពុងសម្លឹងមកអ្នក។

 អ្នកសួរនាងថា “តែូវការកម្មង់អ្វីដែរ?”

 នាងគែន់តែញញឹមហើយសម្លងឹទៅបែដាប់កែឡុកទឹកដោះគោ។  គែន់តែ 
នាងកែឡែក នាងអាចដឹងថាទឹកដោះគោជិតអស់ហើយ។  បន្ដិចកែយមកនាង
ក៏ចង្អុលទៅវា៉ានីឡានិងទឹកឃ្មុំ។

 អ្នកមិនបែកាន់នឹងការងរនែះឡើយពែះអ្នកអាចជួបមនុស្សថ្មីៗ ជាចែើននាក់។ 
ពូសំរិនបានដាក់កូនកៅអីពីរបីបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងលក់ ហើយធ្វើឱ្យអ្នកមន
ឱកាសនិយយលែងជាមួយភ្ញៀវនៅពែលដែលពួកគែអង្គុយញាំទឹកកែឡុកទឹក
ដោះគោ និងការ៉ែម។  

 លុយដែលអ្នកទទួលបានមិនសូវជាចែើនប៉ុនា្មោនទែ ពែះពូសំរិនមិនសូវជា
បានបែក់ចំណែញដែរ។ អ្វីដែលអ្នកទទួលបានពីការងរនែះគឺការសន្សំអ្វីម្យា៉ាង 
និងយកវាទុកបានរៀងរាល់សបា្ដាហ៍។



 ជាអកុសលជីវិតនៅផ្ទះមិនសូវជាល្អប៉ុនា្មោនឡើយ។ ស្ថានភាពរបស់ពុកអ្នក
កាន់តែយ៉ាប់ឡើង។ សូម្បីតែដើរទៅមករោងដាំបន្លែក៏ជាឧបសគ្គសមែប់ពុកអ្នក
ដែរ ពែះធ្វើឱ្យគាត់ក្អកកាន់តែខា្លាំង។ ទោះជាជម្ងឺរបស់ពុកអ្នកកាន់តែដុនដាប ក៏
គាត់នៅតែចង់បង្ហាញថាគាត់នៅតែអាចទៅរកតែីបានចែើនជាងម្ដាយរបស់អ្នករ
កបាន។ គាត់នៅតែខឹងកែវកែធទាំងដែលការពិត គាត់មិនមនសូម្បីតែកម្លាំង
ជួសជុលសំណាញ់។ 

 រឿងម្យា៉ាងដែលគាត់មិនសែកសែុតនោះគឺចំនូនសែបៀរដែលគាត់ពិសរ។ 
ពែលដែលគាត់កាន់តែឈឺគឺគាត់កាន់តែផឹក។ សំណាងដែរ  ឱ្យតែគាត់ពិសរសែ 
បៀរបានពីរបីកំប៉ុងគឺគាត់សមែន្ដមុខទូរទស្សន៍ហើយ។  អញ្ចឹងហើយបានម្ដាយ 
របស់អ្នកតែងតែឱ្យគាត់ពិសរសែបៀរជារៀងរាល់យប់។ ការពិតគែូសរសឹង 
តែមិនអាចរកលុយទិញសែបៀរឱ្យគាត់ពិសរបាន តែក៏ល្អម្យា៉ាងសមែប់អ្នក 
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រាល់គា្នានៅក្នុងគែួសរ (បូករួមទាំងស្ថានភាពក្នុងផ្ទះផងដែរ) ពែលដែលពុក 
អ្នកសមែន្តលក់បាត់។ តែធ្វើបែបនែះក៏មិនបានផលគែប់ពែលដែរ ពែះគាត់
បែប់ផ្ដើមខឹងហើយគំរាមម្ដាយអ្នក។ ដូច្នែះគែប់គា្នាតែូវតែបែយ័ត្នមត់ពែលដែល
និយយជាមួយពុកអ្នកក្នុងពែលដែលគាត់ខឹង ឬនៅពែលដែលពុកអ្នកនៅជិត។

 តែគា្មោនអ្វីអាចទប់បានឡើយនៅពែលដែលម្ចាស់បំណុលស្នែកគី មកទារ 
លុយនៅពែលយប់។ 

 កាលពីប៉ុនា្មោនខែមុខ គែួសរអ្នករកតែីមិនបានឡើយ។ ហើយនែះជាហែតុ 
ផលដែលធ្វើឱ្យម្ដាយរបស់អ្នកមិនអាចសងបំណុលគែបានទាន់ពែល។ ពែល 
ដែលម្ដាយរបស់អ្នកយកលុយទៅសងលោក ស្នែកគី គាត់បែប់ថាគាត់មិនយក
លុយនោះឡើយពែះវាមិនគែប់។ ប៉ុន្ដែម្ដាយអ្នកគា្មោនអ្វីនិយយកែពីសន្យាថា
នឹងសងបន្ថែមនៅខែកែយៗទៀត។ 

 នៅយប់នោះពែលដែលអ្នកលឺសម្លែងគោះទា្វារអ្នកមនអារម្មណ៍ថាខា្លាចបំផុត។ 
ម្ដាយរបស់អ្នកបើកទា្វារហើយឃើញលោក ស្នែកគីឈរនៅពីមុខទា្វារ។ គែន់តែ 
ឃើញទឹកមុខរបស់គាត់ ក៏អ្នកអាចដឹងថាគាត់មកទារលុយ។ គាត់បែប់ថាគាត់
គា្មោនជមែើសអ្វីកែពីរឹបអូសយកផ្ទះរបស់អ្នកឡើយ។ 

 ពុកអ្នកដែលកំពុងតែសមែន្តសែមុកនៅពីមុខទូរទស្សន៍ពែះតែឥទ្ធិពល
សែបៀរនោះ សែប់តែភា្ញាក់ឡើងនៅពែលដែលលឺសម្លែងជែរបែមថលឺៗរបស់
លោក ស្នែកគី ហើយពុកអ្នកក៏ងើបទៅមើលថាមនរឿងអ្វីកើតឡើង។

 នែះជាអ្វដីែលម្ដាយរបស់អ្នកតែងតែព្យាយមការពារមិនឱ្យកើតមនឡើង។ 
ម្ដាយរបស់អ្នកព្យាយមឃាត់លោក ស្នែកគី នៅខាងមុខទា្វារមិនឱ្យចូល។ តែ 
គាត់នៅតែចូលក្នុងផ្ទះដើម្បីមកយករបស់ដែលមនតម្លែ។ 

 ពែលដែលម្ចាស់បំណុលចូលក្នុងផ្ទះដើរកាត់ពុករបស់អ្នក ហើយដកឌុយ
ខ្សែទូរទស្សន៍បមែុងនឹងលើកយកទៅ សែប់តែពុករបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមផ្ទះុកំហឹង
ហើយគែប់ភ្នែកគាត់សឹងតែធា្លាយចែញមកកែ។ ពុកចាប់ផ្តើមវាយម្ចាស់បំណុល 
ហើយគប់គែឿងសង្ហារឹមទៅលើគែ និងបុរសពីអ្នកទៀតដែលដើរកាត់បន្ទប់។ 
ហែតុការណ៍ពែលនោះពិតជាអាកែក់មែនទែនពែលដែលមនបុរសពីរនាក់ជែរ 
គា្នាពែមទាំងបែតាយបែតប់គា្នា ។ 

 ពែលនោះអ្នកបែប់ខ្លនូឯងថាអ្នកតែវូតែធ្វើអ្វមី្យា៉ាង។ អ្នករត់ចូលទៅក្នងុបន្ទប់ 
របស់អ្នកហើយយកអ្វីពីក្នុងហឹបហើយក៏បែញាប់រត់ចែញមកវិញ។ ពែលអ្នក 
តែលប់មកដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវវិញ លោក ស្នែកគី កំពុងតែនៅលើពុករបស់អ្នក 
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ហើយបែុងវាយអ្នកនឹងកៅអីបាក់។

 អ្នកសែកថា “កុំ!!! យកអានែះទៅ!”

 ម្ចាស់បំណុលងកមើលហើយឃើញអ្នកកំពុងហុចលុយទៅឱ្យគែ។ គែក៏ងើប 
ចែញពីពុករបស់អ្នកហើយដើរមករកអ្នក។ គាត់យកលុយហើយសម្លឹងលុយ 
នោះ។ វាជាលុយដែលអ្នកសន្សំតាំងពីអ្នកចូលធ្វើការនៅកន្លែងលក់ទឹកដោះគោ 
និងទឹកឃ្មុំ។ 

 ម្ចាស់បំណុលនិយយថា៖ ខែកែយយើងតែវូការចែើនជាងនែះ។ និយយរួច 
ក៏ដើរចែញទៅ។



 នៅយប់បនា្ទាប់ អ្នកតែូវពិចារណាឡើងវិញ។ គែូសររបស់អ្នកពិតជាតែូវការ 
លុយខា្លាំងហើយតែូវការបែញាប់ទៀតផង។ អ្នកគិតថាបើសិនជាអ្នកទូរសព្ទទៅ
ដែវីជារឿងដែលល្អបំផុត ពែះគែធា្លាប់បែប់អ្នកថាគែអាចរកការងរឱ្យអ្នកបាន
តែក្នុងពែលមួយអាទិត្យទែ។ 

 ឬមួយអ្នកតែវូទៅធ្វើការនៅកន្លែងលក់ទឹកដោះគោ និងទឹកឃ្មុធំម្មតាតែរៀបចំ 
លិខិតឆ្លងដែនសមែប់ការងរឆ្លងដែននោះ? 

 រឿងតែម្យា៉ាងដែលអ្នកកំពុងតែគិតគឺធ្វើការសមែចចិត្តដ៏សែនពិបាក ហើយ 
អ្វីដែលកាន់តែពិបាកនោះគឺអ្នកតែូវសមែចចិត្តឥឡូវនែះ។

បើអ្នកសមែចចិត្តទូរសព្ទទៅ

ដែវី សូមទៅកាន់ទំព័រទី១២

បើសិនអ្នកសមែចចិត្តនៅធ្វើ

ការងារដដែលសូមទៅកាន់

ទំព័រទី ៥៥

១២

៥៥
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ទូរសព្ទ

 អ្នកគិតថាវាជាឱកាសល្អបំផុតដើម្បី
យកទូរសព្ទរបស់ចៅហា្វាយសែីទូរសព្ទទៅ
រកជំនួយនៅពែលដែលគាត់កំពុងតែសមែន្ដ
ពែលថ្ងែតែង់។ ឱកាសមិនមែនមនរហូតទែ
ពែះយូរៗម្ដង ទើបគាត់សកថ្មទូរសព្ទរបស់គាត់
ចោលនៅក្នងុផ្ទះបាយពែលដែលគាត់សមែកកន្លះ 
ម៉ាង។

ពែលដែលគាត់សមែកគាត់តែងទុកកូនគាត់ឱ្យអ្នកមើលហើយគាត់តែងបិទទា្វារ 
បន្ទប់ ពែះមិនចង់ឮសម្លែងកូនរំខានដំណែករបស់គាត់។

 អ្នកសមែចចិត្តពែលដែលមនឱកាសល្អមកដល់ ជមែើសដែលល្អបំផុតគឺ 
អ្នកតែូវទាក់ទងទៅសូរិយ។ អ្នកខា្លាចថាពែលដែលអ្នកទូរសព្ទទៅម្ដាយរបស់អ្នក 
គាត់ចុចចែឡំប៊ូតុង ហើយរំខានដល់ការងររបស់អ្នកទើបអ្នកមិនទូរសព្ទទៅរក 
គាត់។ អ្នកច្បាស់ក្នុងចិត្តថា សូរិយបែកដជាធ្វើសកម្មភាពចំពោះព័ត៌មនដែល 
អ្នកបានផ្ដល់ឱ្យនាង ហើយបញ្ជូនព័ត៌មននែះទៅបែប់គែួសររបស់អ្នក។ មុន 
ពែលដែលអ្នកចាកចែញមក សូរិយ(មនុស្សដែលម៉ត់ចត់) បានបែប់លែខទូរសព្ទ 
របស់នាងពែមទាំងដាក់លែខកូដបែទែសនៅខាងមុខផងដែរ។ ដូច្នែះអ្នកគែន ់
តែចុចលែខទូរសព្ទដែលនាងបានបែប់នោះជាការសែច។ អ្នកចាប់ផ្ដើមកាន់ 
ទូរសព្ទ ហើយចាំឱកាសល្អនឹងអាលវាយលែខសូរិយចូល។



 ពែលដែលអ្នកកំពុងតែរង់ចំាឱកាសល្អ ស្ថានភាពនៅក្នងុផ្ទះនៅតែតានតឹង។ 
អ្នកព្យាយមមិនបែឆាំងនឹងចៅហា្វាយសែីមិនថាក្នុងកាលៈទែសៈណាក៏ដោយ។ 
ធ្វើបែបនែះមនន័យថាអ្នកមិនតែូវធ្វើទឹកមុខមិនសប្បាយចិត្តនៅពែលធ្វើការ 
ហើយអ្នកតែូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់គាត់។ តែមនស្ថានភាពផ្សែងទៀតដែលធ្វើឱ្យ 
អ្នកមនអារម្មណម៍និល្អទាលត់ែសោះ គពឺែលដែលចៅហា្វាយបែសុឱបអ្នក។  តាងំ 
ពីពែលនោះមកគាត់តែងតែព្យាយមករកឱកាសល្អដើម្បីចូលមកជិតអ្នក។
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 អ្នកចាប់ផ្ដើមភ័យពែយួនៅពែលដែលចៅហា្វាយសែទីៅលែងមិត្តរបស់គាត់។ 

 ជាធម្មតាគាត់តែងតែឱ្យកូនៗរបស់គាត់នៅជាមួយអ្នក។ នៅពែលមួយនោះ 
ចៅហា្វាយបែុសហៅអ្នកឱ្យចូលក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់គាត់ តែអ្នកបែប់គាត់ថាអ្នក 
មិនអាចទុកក្មែងៗចោលបានឡើយ។ គាត់និយយថាតែមួយភ្លែតទែ។ ពែល 
ដែលអ្នកចូលក្នងុបន្ទប់ធ្វើការរបស់គាត់ គាត់បិទទា្វារហើយព្យាយម អ្នកគែវីក្បាល 
ហើយនិយយថា “កុំអី!! ខ្ញុំសូមអង្វរ។”

 គាត់និយយថា “សុំថើបតែមួយខ្សឺតទែ! ថើបហើយនាងចែញទៅវិញបាន
ហើយ។” 

 គាត់ព្យាយមថើបថា្ពាល់របស់អ្នក តែអ្នកព្យាយមរត់ទៅវិញសរជាថ្មី។

 គាត់និយយទាំងញញឹមថា “អែ! នាងនិងខ្ញុំជាមិត្តនឹងគា្នាហើយណា។ នាង
តែូវតែមនមិត្តម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនែះ។ ចំណែកបែពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាមិត្តរបស់
នាងឡើយ។ ខ្ញុំនឹងធ្វើឱ្យអ្វីៗបែសើរឡើង។ យើងជាមិត្តនឹងគា្នាបានអត់?”

 អ្នកមិនឆ្លើយតបឡើយ។

 គាត់និយយថា “បែសើរឡើងបែបនែះ។ នាងឃើញទែ?” បនា្ទាប់មកគាត់ក៏
ញញឹមម្ដងទៀតហើយលែងអ្នកឱ្យទៅវិញ។ អ្នកក៏បែញាប់ចែញពីទីនោះហើយ
តែលប់ទៅមើលក្មែងៗ។

 កែយពីមនការបែបែលួ អ្នកសមែចចិត្តច្បាស់ជាងមុនថាអ្នកតែវូតែចែញ 
ពីទីនែះឱ្យបានឆាប់ ហើយអ្នកគិតថាការចាប់ផ្ដើមមនទំនាក់ទំនងជាមួយពិភព
ខាងកែជារឿងដែលល្អបំផុត។



 ចុងកែយវាក៏កើតឡើងមែន។ 

 នារសៀលមួយ ចៅហា្វាយសែីហុចកូនគាត់ឱ្យអ្នកហើយបែប់ថាគាត់ចូល
ទៅសមែក។ អ្នកសម្លឹងទៅលើតុ ហើយឃើញទូរសព្ទរបស់គាត់កំពុងតែសកថ្ម
ចោលនៅលើនោះ។ បែះដូងរបស់អ្នកកំពុងលោតញាប់។ នែះជាពែលដែលអ្នក 
តែងតែទន្ទឹងរង់ចាំ។ ចៅហា្វាយសែីកំពុងចុះទៅកែមតមែង់ទៅបន្ទប់គែងរបស់
គាត់។ អ្នករង់ចាំឱ្យទា្វារបន្ទប់បិទ ហើយរង់ចាំបន្ដិចសិនដើម្បីឱ្យបែកដចិត្តថាគាត់ 
សមែន្តលក់ហើយ។ អ្នកបានដាក់កូនរបស់គាត់លើកៅអីរុញហើយលួងគែឱ្យ 
គែង។ ពីរបីនាទីកែយមកគា្មោនសម្លែងចែញពីបន្ទប់គែងរបស់ចៅហា្វាយសែី
ឡើយ ចំណែកកូនរបស់គាត់ក៏គែងលក់ដែរ។



37

 អ្នកតែៀមលែខទូរសព្ទរបស់សូរិយរួចហើយ។ អ្នកដើរទៅយកទូរសព្ទរបស់ 
ចៅហា្វាយសែី។ អ្នកកាន់ទូរសព្ទនោះទាំងញ័រដែ។ អ្នកដកដង្ហើមវែងៗហើយចុច
លែខទូរសព្ទរបស់សូរិយ។ ពីមុនមកបែះដូងរបស់អ្នកមិនដែលលោតញាប់បែប
នែះឡើយ។ 

 អ្នកបិទភ្នែក ហើយស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់។ មនសម្លែងតិចៗ កែយ 
មកក៏គា្មោន។ តែចែញមិនកើតឡើយ។ ពែលដែលអ្នករៀបនឹងចុចម្ដងទៀត សែប ់
តែកូនរបស់ចៅហា្វាយសែីភា្ញាក់ហើយចាប់ផ្ដើមយំ។ អ្នកដឹងថាម្តាយរបស់គែ 
បែកដជាភា្ញាក់ដែរបើសិនជាអ្នកមិនលួងក្មែងឱ្យបាត់យំ។ អ្នកលើកក្មែងហើយ 
អងែួនតិចៗ។   ពែលដែលអ្នកច្បាស់ថាក្មែងនោះគែងលក់ អ្នកក៏តែទៅសូរិយម្ដង 
ទៀត។ 

 ពែលនែះអ្នកលឺសម្លែងទូរសព្ទរោទិ៍។ ពែលដែលអ្នកលើកទូរសព្ទអ្នកក៏បាន 
ឮសម្លែងរបស់សូរិយនិយយថា “អាឡូ!”

 អ្នកនិយយខ្សឹបទៅវិញថា “សូរិយ!”

 សូរិយស្ដាប់អ្នកមិនលឺទែ។ នាងក៏និយយម្ដងទៀតថា “អាឡួ!”

 អ្នកនិយយខ្សឹបលឺជាងមុនថា “សូរិយ! គឺយើងណា។”

 ពែលនែះនាងស្ដាប់បានហើយ។ អ្នកលឺនាងសែកយំ។ 
 អ្នកក៏និយយថា “សូរិយ! ស្ដាប់ខ្ញុំសិន”

 តែនាងមិនពែមស្ដាប់ឡើយ។ នាងសួរអ្នកជាចែើនសំនូរ។ “ឯងនៅឯណា? 
ម៉ែចបានជាឯងមិនទាក់ទងមកពួកយើង? តើឯងដឹងថាគែប់គា្នាបារម្ភពីឯងប៉ុណា្ណោ
ទែ? ម៉ែរបស់ឯងកំពុងតែពិបាកចិត្ត។” 

 អ្នកចង់តែសែកឱ្យនាង។ អ្នកចង់បែប់នាងឱ្យបិទមត់ ហើយស្ដាប់សិន។ 
តែអ្នកមិនអាចធ្វើបានឡើយ។ អ្នកតែូវរង់ចាំទាល់តែនាងឈប់និយយ។ 

 បនា្ទាប់មកអ្នកក៏នៅស្ងៀម។  អ្នកបានឮសម្លែងចែញពីបន្ទប់ដែក។ ចៅហា្វាយ 
សែីដែលនៅខាងលើដើរចុះឡើង។  ពែលនែះ ទា្វារបន្ទប់ដែកក៏បើក ហើយអ្នកបាន 
ឮសម្លែងគាត់ដើរចែញមកទីធា្លាខាងមុខ។
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 សូរិយកំពុងហៅឈ្មោះអ្នកតាមទូរសព្ទ ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចឆ្លើយមកវិញបាន
ទែ។ ពែលនែះ ចៅហា្វាយសែីកំពុងចុះមកទីធា្លាខាងមុខ។ អ្នកក៏បិទទូរសព្ទ ហើយ
បែញាប់ដាក់ទូរសព្ទទៅកន្លែងដើមវិញ។ 

 បន្តចិកែយមក ចៅហា្វាយសែកីច៏លូទៅក្នងុផ្ទះបាយ។ មើលទៅគាតដ់ចូជា 
កំពុងសង្ស័យពីរឿងអីមួយ ដូចជាថា គាត់បានឮសម្លែងអ្វីក៏មិនដឹង។ អ្នកធ្វើដូចជា 
កំពុងនិយយជាមួយក្មែងនោះចឹងនៅពែលអ្នកបីរលាក់គាត់នៅក្នុងដែ ប៉ុន្តែអ្នក 
តែវូងកមុខចែញ ពែះអ្នកមនអារម្មណ៍ថា មនទឹកភ្នែកនៅលើថា្ពាល់របស់អ្នក។ 

 បនា្ទាប់ពីបានសង្កែតហែតុការណ៍នោះពីរបីនាទីហើយ ចៅហា្វាយសែីក៏គិត 
ថា គា្មោនអ្វីកើតឡើងទែ ហើយក៏តែឡប់ទៅវិញ។ 

 បនា្ទាប់មក ទូរសព្ទគាត់ក៏ចាប់រោទិ៍។ 

 បែះដូងរបស់អ្នករន្ធត់ណាស់។ អ្នកដឹងថាអ្នកណាកំពុងទូរសព្ទមក ។ 

 នៅពែលចៅហា្វាយសែីទៅលើកទូរសព្ទ គាត់ឃើញលែខទូរសព្ទមកពីកែ 
បែទែស ហើយក៏មើលមកអ្នកភា្លាម។ បន្តិចកែយមក គាត់ស្ទាក់ស្ទើរ ហាក់ប ី
ដូចជាគាត់មិនដឹងថា គួរលើទូរសព្ទនោះឬអត់នោះទែ។ 
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 អ្នកបានបន់សែន់ថា សូមកុំឱ្យគាត់លើកទូរសព្ទនោះអី! កុំអី! 

 បនា្ទាប់ពីទូរសព្ទរោទិ៍ចែើនដងហើយនោះ គាត់ក៏ចុចទទួល តែមិននិយយអីទែ។ 
សូម្បីតែអ្នកកំពុងឈរនៅឆា្ងាយពីទូរសព្ទប៉ុណ្ណឹងហើយ អ្នកអាចឮសម្លែងរំជួល 
ចិត្តរបស់សូរិយ នៅចុងម្ខាង ហៅឈ្មោះរបស់អ្នក និងនិយយថា “អាឡូ! 
អាឡូ!”។ ថៅកែសែីស្តាប់ដោយកែវភ្នែកសម្លឹងជាប់មករកអ្នក។ បនា្ទាប់មក គាត់ក៏
ចុចបិទ ហើយបិទទូរសព្ទតែម្ដង។ 

 អ្នកដឹងថា នឹងមនរឿងកើតឡើងនៅពែលបនា្ទាប់ពីនោះ។ អ្នកមិនសម្លឹង 
មើលទៅគាត់ទែ ប៉ុន្តែអ្នកអាចមនអារម្មណ៍ដឹងថា កែវភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមក
អ្នកពោរពែញដោយកំហឹង។ គាត់បានមកយកកូនរបស់គាត់ទៅដាក់ក្នុងកៅអី
រុញ បនា្ទាប់មក ទាញអ្នកទៅទល់មុខគាត់ ហើយងក់ក្បាលដោយដឹងពីមូលហែតុ 
នៅពែលឃើញថា្ពាល់របស់អ្នកជាប់ដាមដោយទឹកភ្នែក។ 

 នៅពែលនោះ គាត់ក៏ទះកំផ្លៀងអ្នក។



 បនា្ទាប់មក នៅពែលប្ដីគាត់មកដល់ផ្ទះ អ្នកក៏ឮបែពន្ធគាត់និយយខា្លាំងៗ 
ដោយកំហឹងអំពីហែតុការណ៍ទាំងមូល។ 

 មិនយូរប៉ុនា្មោន គាត់ក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយ ហើយនិយយម៉ាត់ៗជាមួយអ្នក 
ឱ្យអ្នកចូលទៅក្នុងការិយល័យរបស់គាត់។ 

 នៅពែលអ្នកចូលទៅដល់ គាត់បានទាញទា្វារបិទឮសូរគែំងពីកែយអ្នក 
ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសែកខា្លាំងៗឮពែញផ្ទះ។ រឿងដែលចម្លែកនោះគឺ គាត់ហាក ់
ដូចជាមិនខឹងសោះ ហើយគាត់បែរជាខំមិចភ្នែកដាក់អ្នកទៅវិញ។  បនា្ទាប់មក គាត់
ក៏ខំធ្វើរឿងដែលកាន់តែគួរឱ្យភា្នាក់ផ្អើល។ គាត់លើដែរបស់គាត់  ហើយអ្នកគិតថា 
គាត់នឹងទះកំផ្លៀងអ្នក តែផ្ទុយទៅវិញ គាត់វាយលើខ្នងដែរបស់គាត់សោះ គឺគាត់ 
វាយយ៉ាងខា្លាំង។ នៅពែលនែះ អ្នកក៏ដឹងថា សម្លែងសែកឱ្យខា្លាំងៗនោះ គឺដើម្បី 
ឱ្យបែពន្ធគាត់នៅខាងកែអស់ចិត្តឈប់ខឹងប៉ុណ្ណោះ។ គាត់ធ្វើបែបនែះពីរបីដង 
បនា្ទាប់មកគាត់ឱ្យអ្នកខ្ទប់មុខខ្លួនឯងដើម្បីឱ្យឃើញថាអ្នកតែូវគាត់ទះកំផ្លៀង។ 

 មុនពែលចាកចែញ គាត់ញញឹម ហើយមិចភ្នែកដាក់អ្នកម្ដងទៀត។ ការពែម 
ពែៀងរបស់អ្នកនែះក៏តែូវលាក់ទុកជាការសម្ងាត់។ 

 គាត់ក៏សែកដោយពាក្យគែតគែតថា “ថ្ងែកែយ មិនតែូវធ្វើចឹងទៀតទែ!” 
បនា្ទាប់មក គាត់កនែ្ទាក់បើកទា្វារ ហើយក៏ស្ទុះចែញទៅកែ។ 
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 ចៅហា្វាយសែកំីពុងសម្លងឹទៅអ្នក នៅពែលអ្នកខ្ទប់មុខរត់ចូលទៅផ្ទះបាយ។



 ចាប់តំាងពីថ្ងែនោះមក អ្វីៗ មួយចំនួននៅក្នងុផ្ទះក៏មនការបែបែលួ។ ចៅហា្វាយ 
សែីពុំដែលទុកទូរសព្ទចោល និងផុតពីភ្នែករបស់ខ្លួនឡើយ ហើយគាត់ហាក់ដូច
ជាបែប់ទៅអ្នកដោយក្ដីរីករាយថា គាត់បានប្ដូរលែខទូរសព្ទរបស់ខ្លួនហើយ។ 

 ហែតុការណ៍នោះក៏បានធ្វើឱ្យប្តបីែពន្ធពីរនាក់នោះបានដឹងខ្លនួថា អ្នកបែហែល 
ជាកំពុងតែចង់រត់គែចខា្លាំងណាស់ ហើយរឿងនែះបានធ្វើឱ្យគាត់ទាំងពីរកាន់តែ
មនការបែុងបែយ័ត្នលើអ្វីគែប់យ៉ាងជាងមុន។ អ្វីដែលគួរឱ្យរន្ធត់ចំពោះអ្នកនោះ
គឺ រឿងនែះបានធ្វើឱ្យប្ដីបែពន្ធពីរនាក់នែះរាំងខ្ទប់បង្ហួចតូចដែលនៅខាងលើជាប់
ដំបូលផ្ទះ។ នៅពែលអ្នកបានឮសម្លែងញញួរដំនៅជាន់លើ អ្នកមនអារម្មណ៍ថា 
ផ្លូវចុងកែយបំផុតដែលអាចឱ្យអ្នករត់គែចខ្លួនបាននោះទើបតែូវបានគែដំដែក
គោលភ្ជិតអស់ហើយ។  

 នៅពែលនែះ ក្ដីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់គាត់ គឺពឹងផ្អែកលើពិភពលោកខាង 
កែ និងការដែលសូរិយ និងគែួសររបស់នាងបានដឹងថា អ្នកនៅមនជីវិតនៅ 
ឡើយទែ។ លើសពីនែះ ពួកគាត់បែកដជាបានដឹងតាមរយៈទំនាក់ទំនងតាម 
ទូរសព្ទ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកមនរឿងបែបនែះនោះ។ ជាការពិត នៅពែលនែះពួកគែ 
នឹងបង្ខំដែវីឱ្យជួយតាមសុើបរកអ្នក ឬបើមិនដូច្នែះទែ ពួកគាត់បែហែលជានឹងប្ដឹង 
ប៉ូលីស ដែលនឹងគំរាមចាប់ដែវីដាក់គុកបែសិនបើដែវីមិនបែប់រឿងរា៉ាវគែប់យ៉ាង
ដល់ពួកគាត់ទែ។ 

 ប៉ុន្តែ តើនឹងមនរឿងអីកើតឡើង បែសិនបើដែវីពិតជាមិនបានដឹងថាអ្នក
នៅទីណាទែនោះ? តើនឹងមនរឿងអីកើតឡើង បើគាត់មិនបានដឹងអ្វីទៀតអំពី
អ្នកទែ បនា្ទាប់ពីបានដាក់អ្នកលើទូករួចហើយ? 

 ទែ! អ្នកមិនអាចឱ្យខ្លួនឯងគិតបែបនែះទែ។ អ្នកតែូវតែមនសង្ឃឹមជានិច្ច។ 
បែកដជាមនផ្លូវដែលអាចឱ្យពួកគាត់រកអ្នកឃើញ។ ពួកគាត់នឹងមិនបោះបង់
ការខិតខំតាមស្វែងរកអ្នកឡើយ។ 



 ប៉ុន្តែ នៅពែលផុតពីចែើនសបា្ដាហ៍ រហូតដល់ជាចែើនខែ ក្ដីសង្ឃឹមរបស់អ្នក ក៏
កាន់តែពិបាកនឹងស្ថិតនៅបានយូរណាស់។ គំនិតផ្សែងៗក៏ចូលមកក្នុងខួរក្បាល 
អ្នកគឺ ៖ តើពួកគាត់បែើអស់មធ្យាបាយហើយមែនទែ? តើពួកគាត់បានបោះបង់
ខ្ញុំចោលហើយមែនទែ? តើអាចទែថា តើខ្ញុំពិតជាតែូវគែមិនអើពើ ហើយតែូវបាត់
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ខ្លួនដោយគា្មោនអ្នកណាតាមរកនោះ? 

 បែសិនបើនោះគឺជាការពិត ដែលអ្នកនៅតែមិនអាចជឿថាពិតនោះ អ្នកតែូវ 
តែគិតថា ជីវិតថ្មីរបស់អ្នកគឺអាចទៅជាបែបនែះឯង ហើយបែសិនបើដូច្នែះមែន 
នោះ អ្នកតែូវមនជមែើសកាន់តែធ្ងន់មួយចំនួនបន្ថែមទៀត។ ឧទាហរណ៍ តើ 
អ្នកនឹងបែប់ចៅហា្វាយសែីទែថាប្ដីគាត់បែុងធ្វើអ្វីខ្លះ? តើនឹងមនរឿងអ្វីខ្លះកើត 
ឡើង បែសិនបើអ្នកបែប់ប្ដីគាត់?

 តើពួកគែនឹងនៅតែទុកអ្នកឱ្យធ្វើការនៅទីនោះទៀតទែ? មែន! បែហែលជា 
ទុក ពែះពួកគែមិនចង់ឱ្យអ្នកទៅប្ដឹងប៉ូលីសឡើយ។ ប៉ុន្តែ តើចៅហា្វាយសែ ី
ជឿអ្នកឬទែ? ឬតើគាត់នឹងគិតថា អ្នកបានជំរុញគាត់ដោយបែការណាមួយឬ
ទែ? ហើយអ្នកនឹងកា្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មិនចូលចិត្ត។ 
មិនថាមនរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ អ្នកដឹងហើយថា ថៅកែបែុសនឹងគិតដល់
គែួសរគាត់មុនមិនខាន ហើយអ្នកខា្លាចនូវអ្វីដែលបង្កប់នៅក្នុងស្នាមញញឹម និង 
ក្ដីសង្ឃឹមរបស់គាត់។ 

 ដចូ្នែះ តើអ្នកតែវូនៅស្ងៀម ធ្វើជាជឿ ឬធ្វើឱ្យគាតស់ប្បាយចតិ្ត? តើអ្នកទទលួ 
អំណយស្ករ  សូកូឡាសម្ងាត់របស់គាត់ និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តូចៗដទែទៀតឬ 
ទែ? តើអ្នកធ្វើជាចូលចិត្តគាត់ឬទែ? ប៉ុន្តែ បើអ្នកកាន់តែធ្វើជាជឿ គាត់កាន់តែ 
ចងប់ាន នងិកានត់ែទាមទារ ហើយកានត់ែទទលួរងគែះថា្នាកត់ែវូគែចាប។់  បើចៅ 
ហា្វាយសែីដឹង តើនឹងមនរឿងអ្វីកើតឡើង? …មែន! ចំពោះអ្វីដែលចៅហា្វាយសែី
នឹងធ្វើនោះឡើយ សូម្បីតែគិតក៏អ្នកមិនចង់គិតដល់ដែរ។ 



 ដូច្នែះហើយ នៅក្នុងរាតែីស្ងាត់ ពែលគែប់គា្នានៅក្នុងផ្ទះកំពុងដែក អ្នករងចាំ 
សម្លែងផ្សែងៗ គឺសមែឹបជើងដើរ សម្លែងលាន់រនាបកា្ដារ និងការនិយយខ្សឹបៗ 
អំពីឈ្មោះរបស់អ្នក។ 

 ហើយនៅពែលនែះ  ដល់ពែលដែលអ្នកតែូវរត់គែចចែញពីផ្ទះនែះ ហើយវិល 
តែឡប់ទៅភូមិរបស់ខ្លួនវិញហើយ។ ហើយនៅទីនោះ អ្នកឃើញនាងសុីតាកំពុង 
រាំធ្វើឱ្យឪពុករបស់អ្នកសើច ឃើញសូរិយ (នៅពែលនែះ ជាបែធានសិស្សបែចាំ 
សលា) ដែលកំពុងរៀបចំការរស់នៅរបស់អ្នកគែប់គា្នា មិនថាពួកគែចូលចិត្តឬអត់ 
និងឃើញម្ដាយរបស់អ្នកកំពុងអង្គយុនៅមត់ទន្លែអូសសំណាញ់ ភ្នែកសម្លងឹមើល 
ទូកបើកកាត់កែងមនដំណឹងអីអំពីអ្នក។

 ចប់  
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ផ្លូវពិបាក

 កែយមក គែបានបញ្ជូនអ្នកទៅនៅក្នុង
បន្ទប់លើជាប់ដំបូល ដែលអ្នកអាចមើលឃើញ
បង្អួចតូចកាន់តែជិត។ មនរឿងពីរដែលធ្វើឱ្យ
អ្នកបារម្ភអំពីវា។ ទីមួយគឺ នៅទីនោះខ្ពស់ណាស់
គឺនៅក្នុងកន្លែងស្ដួចនែដំបូលផ្ទះដែលធ្វើឱ្យពិបាក
ក្នុងការទៅឱ្យដល់។ អ្នកពិតជាតែូវឡើងទៅលើកំពូល
អ្វមួីយ ដើម្ីបឡើងទៅដល់ទីនោះ។ សំណាងល្អមនឡំាង

ជាចែើននៅជំុវិញហែតុនែះសង្ឹឃមថា អ្នកគួរតែអាចគរឡំាងទំាងនោះលើគា្នាបាន។

 ក្ដីបារម្ភទីពីរ គឺមើលទៅបង្អួចហាក់ដូចជាមិនធា្លាប់បានបើកយូរហើយ ហែតុ 
នែះអ្នកសង្ឃឹមថាបង្អួចនោះ មិនមែនគាំងបើកមិនរួចនោះឡើយ។ ដើម្បីដឹងពី 
រឿងនែះអ្នកគែន់តែឡើងទៅទីនោះ ហើយសកល្បងបើកវាមើលប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ
ក្នុងពែលឥឡូវនែះមិនអាចធ្វើបែបនែះបានទែ បើមិនដូច្នែះទែចៅហា្វាយសែីនឹង
ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើអ្នកឡើងទៅទីនោះធ្វើអីមិនខាន។ 

 អ្នកសមែចថា ពែលវែលាល្អបំផុតដើម្បីប៉ងរត់គែចខ្លួនគឺនៅវែលាយប់
ជែ ពែលគែប់គា្នាកំពុងដែកលង់លក់។ សំណាងល្អ ជណ្ដើរឡើងទៅកាន់បន្ទប់
ខាងលើជាប់ដំបូលនោះស្ថិតនៅមិនឆា្ងាយពីគែរបស់អ្នកប៉ុនា្មោនឡើយ ហែតុនែះ
បែសិនបើអ្នកមនការបែុងបែយ័ត្នជាងនែះនោះ ប្ដីបែពន្ធពីរនាក់នោះមិនគួរឮ 
សមែឹបជើងរបស់អ្នកពីបន្ទប់ដែករបស់ពួកគាត់ទាំងពីរឡើយ។

 រឿងមួយដែលមនលក្ខណៈច្បាស់លាស់បំផុតនោះគឺថា អ្នកកំពុងធ្វើការចាក 
ចែញកាន់តែឆាប់ គែន់បើជាងនៅបង្អង់យូរទៀត ហើយមូលហែតុសំខាន់ដែល 
តែូវធ្វើដូច្នែះគឺប្ដីរបស់ចៅហា្វាយសែី។ គាត់កំពុងព្យាយមចាប់រូបអ្នកពែលនៅតែ
ម្នាក់ឯងនៅពែលគាត់មនឱកាស ដូចជាឡើងមកពីកែយខ្នងអ្នក និងឱបរូប
កាយអ្នកនៅពែលអ្នកកំពុងបោកគក់ខោអាវ។ អ្នកមនអារម្មណ៍ថាគា្មោនអ្នកណា
ជួយឡើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនែះ ពែះអ្នកបារម្ភថា បែសិនបើអ្នកបែកែក 
បែពន្ធគាត់នឹងឮ ហើយអ្នកដឹងថា បើសិនជាគាត់ដឹងថាមនអ្វីកើតឡើង អ្នកនឹង
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កា្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែូវគែស្ដីបនោ្ទាស។

 អ្នកបានសមែចចិត្តព្យាយមរត់គែចនៅយប់ថ្ងែសៅរ៍។ ជាធម្មតា នៅយប់ 
ថ្ងែនោះប្ដីបែពន្ធពីរនាក់នោះតែងទទួលទានសែបៀរ និងសែដបគែន់ជាការ 
កំសន្តជាមួយគា្នា ហែតុនែះ អ្នកសង្ឃឹមថា វានឹងធ្វើពួកគាត់ទាំងពីរដែកលង់លក់
ស្កប់ស្កល់។



 មុនថ្ងែសៅរ៍ អ្នកមនអារម្មណ៍ភ័យពែួយ។ អ្នកដឹងថា ផែនការនែះអាចនឹង 
មនការភា្លាំងភា្លាត់បានយ៉ាងងយ។ អ្នកក៏សមែចចិត្តយកទៅតាមខ្លួនតែសក ់
កាដូរតូចមួយ ដែលមនសម្ភារចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាលិខិតឆ្លងដែន (ដែលអ្នក 
ទទួលបានពីដែវី) និងបែក់មួយចំនួនតូច ដែលអ្នកអាចលាក់ទុកតាមខ្លួនបាន។ 
អ្នកដឹងថា ខ្លួននឹងតែូវការបែើបែស់បែក់នែះ នៅពែលចែញដល់ខាងកែ។ ទោះ 
បីអ្នកមិនមនគមែងច្បាស់លាស់នៅខាងកែក៏ដោយ។ អ្នកបានសមែចចិត្ត 
ថា អ្វីដែលតែូវធ្វើជាដំបូងគឺគិតតែពីរឿងចាកចែញពីផ្ទះនែះប៉ុណ្ណោះ។ បនា្ទាប់មក 
អ្នកអាចគិតពីវិធីចាកចែញពីកែុងនែះ ហើយវិលតែឡប់ទៅភូមិរបស់ខ្លួនវិញ។ 

 នៅលា្ងាចនោះ អ្នកមនចិត្តរីករាយណាស់ ដោយបានឃើញចៅហា្វាយ 
បែុសកំពុងផឹកសែបៀរ ហើយរៀបគាស់ដបសែឱ្យបែពន្ធគាត់ទៀត។ ពែលអ្នក 
កំពុងចំអិនអាហារលើចងែ្កាន គាត់ក៏ចូលទៅដល់ផ្ទះបាយរកបែដាប់គាស់ឆ្នុក 
ដប។ គាត់ចែះតែប៉ះតែូវអ្នកពែលគាត់ដើរឆ្លងទៅមក។ អ្នកអាចឃើញគាត់កំពុង 
សប្បាយចិត្ត ហើយខំធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអ្នកមនបែតិកម្មតបកមវិញ ប៉ុន្តែអ្នកតាំង 
ចិត្តថាមិនបង្ហាញបែតិកម្មអ្វីមួយតបទៅគាត់វិញឡើយ។ 

 អ្នកកំពុងគិតក្នងុចិត្តថា ៖នែះគឺជាលើកចុងកែយហើយ ដែលអ្នកនឹងប៉ះខ្ញុ ំ។ 
អ្នកគឺជាមនុស្សដែលគួរឱ្យអាណិត។

 ទីបំផុត ដល់ពាក់កណា្ដាលយប់ ពីរនាក់ប្ដីបែពន្ធក៏នាំគា្នាទៅដែក។ នៅពែល 
នោះ អ្នករង់ចាំនៅគែរបស់អ្នក អស់ជាងមួយម៉ាង ហើយរឿងនែះមិនបានធ្វើ 
ឱ្យអ្នកបាត់ភ័យពែយួនោះឡើយ។ អ្នកស្ទើរតែនឹងសមែចចិត្តលុបផែនការនោះ 
ចោលជាចែើនដងទៅហើយ តែតាមពិត អ្នកដឹងថា អ្នកតែូវតែសកល្បងនៅក្នុង 
រឿងនែះ។   

 អ្នកចំារៀងយូរបន្តចិ គឺដើម្ីបទុកឱ្យគែប់គា្នាបានគែលក់ស្កប់ស្កល់ហើយសិន។ 
បនា្ទាប់មក អ្នកក៏កែកអង្គុយ ហើយទាញយកសក់កាដូរចែញពីកែមគែរបស់
អ្នក ។ 
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 នៅពែលអ្នកឡើងលើនោះ សមែឹបកាំជណ្ដើរឈើនីមួយៗហាក់ដូចជាមន 
សូរខ្ទរ នៅពែលផ្ទះកំពុងមនសភាពស្ងប់ស្ងាត់។ អ្នកចែះតែសែមែជានិច្ចថា 
ចៅហា្វាយបែុស ឬចៅហា្វាយសែីសែប់តែលែចចែញមកពីក្នុងទីងងឹត ហើយចាប់ 
កជើងរបស់អ្នក។ 

 នៅទីបំផុត អ្នកបានទៅដល់ចែកនោះ ហើយឡើងទៅក្នុងទីងងឹតក្នុងបន្ទប ់
លើជាប់ដំបូល។ បែភពពន្លឺតែមួយគត់គឺពន្លឺផ្កយនៅលើមែឃ ដែលង្នកអាច 
មើលឃើញតាមបង្អួចដ៏តូច។ 

 ដើម្បីទៅឱ្យដល់បង្អួចនោះ អ្នកដឹងថា អ្នកតែូវលើកឡាំងខ្លះ ប៉ុន្តែឡាំងទាំង 
នោះធ្ងន់ណាស់ ហើយឱ្យតែអ្នកលើកឡាំងមួយកាលណា អ្នកដឹងថា សម្លែងនែះ
តែូវធ្វើឱ្យភា្ញាក់ដល់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះទាំងមូល។ នៅពែលឡាំងទីមួយដាក់តែូវកន្លែង
ហើយ អ្នកក៏ខំសម្លឹងមើលទៅកែមតាមចែកនោះ ដើម្បីពិនិត្យមើលកែងមន
សកម្មភាពអ្វី ។ គែប់យ៉ាងនៅស្ងៀមស្ងាត់ ហើយគា្មោនអ្វីកមែើកឡើយ។  

 ពែលឈរលើឡាំងទីមួយ អ្នកអាចប៉ះតែតែឹមបង្អួចប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែវានៅខ្ពស់ 
ណាស់មិនអាចឱ្យអ្នករំកិលខ្លួនឡើងតាមនោះបានឡើយ។ អ្នកតែូវការឡាំង 
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មួយទៀត។ អ្នកដើរស្ទៀបនៅក្នុងទីងងឹត ហើយទីបំផុតក៏ប៉ះតែូវឡាំងមួយតូច 
ជាងនោះ ដែលអ្នកអាចលើកវាបាន។ អ្នកខំលើកវាឡើងដាក់បន្តុបលើឡាំងមួយ
ទៀត។

 ឥឡូវនៅពែលអ្នកឡើងទៅលើ អ្នករីករាយណាស់ ដោយដឹងថា អ្នកអាច 
ឈងដល់គន្លឹះបើកបង្អួចបានយ៉ាងងយ។ ដូចការរំពឹងទុកមែន វាពិតជាតឹង 
ណាស់ ហើយអ្នកតែូវចែនលើវាឱ្យខា្លាំងដើម្បីឱ្យរបើក។  រំពែចនោះ វាក៏របើកមែន 
ហើយអ្នកដឹងថាមនខ្យល់តែជាក់កំពុងបក់ចូលតាមបង្អួចនោះ។ 

 បង្អួចនោះតូចណាស់ អ្នកតែូវដោះសក់កាដូរអ្នកចែញ មុនពែលខំលូន 
ចែញតាមនោះ។ អ្នកបានដាក់ដាក់កាដូរនៅលើដំបូលផ្ទះខាងកែ ហើយ 
ក៏រំកិលខ្លួនឡើង។ អ្នកអាចលូនចូលបានពាក់កណា្ដាល តែបនា្ទាប់មកអ្នកតែូវ 
ទាត់អងែួនជើងចុះឡើងបន្តិចដើម្បីអូសខ្លួនអ្នកឡើងទៅលើ។ នៅពែលអ្នកទាត់ 
អងែួនជើងនោះ បែអប់ជើងអ្នកក៏ប៉ះតែូវឡាំងតូចនោះ ហើយអ្នកក៏មនអារម្មណ ៍
ថាបាស់បើកៗ។ អ្នកព្យយមទប់វា តែហួសពែលហើយឡាំងតូចនោះខា្ទាតធា្លាក់
ទៅលើកមែលបន្ទប់លើជាប់ដំបូលផ្ទះ។ 

 អ្នកក៏ចាប់វាឡើងលើដំបូល។ អ្នកមិនជឿថារឿងនែះអាចកើតឡើងដូច្នែះ
ទែ។ នៅពែលនែះអ្នកអាចឮអ្នកផ្ទះដែលនៅខាងកែមអ្នកចាប់ដឹងខ្លួនហើយ។ 

 អ្នកឆក់យកសក់កាដូររបស់អ្នក ហើយទម្លាក់ខ្លួនទៅកែមខ្នងរអិលចុះទៅ
កែមតាមដំបូលស័ង្កសី។ នៅពែលអ្នករអិលធា្លាក់ដល់ទបង្ហូរទឹកនៅតាមគែម 
ដំបូលនោះ អ្នកបានឮសម្លែងសែកពីកែយអ្នក។ អ្នកកែឡែកមកកែយ ឃើញ 
ក្បាលចៅហា្វាយបែុសអើតចែញមកតាមបង្អួច។ អរគុណពែះជាម្ចាស់ ខ្លួនគាត់ធំ
មិនអាចលូនចូលតាមបែហោងនោះបានទែ។ គាត់សែកខា្លាំងម្ដងទៀត បនា្ទាប់ 
មកក៏តែឡប់កែយចូលទៅក្នុងវិញ។ 

 អ្នកខំសម្លងឹមើលតាមគែមដំបូលផ្ទះ។      មើលទៅដូចជាផ្លវូចង្ហៀងនៅខាងកែម 
តែវាងងឹតខា្លាំងពែកធ្វើឱ្យអ្នកពិបាកមើលអ្វីនៅខាងកែមនោះណាស់។ អ្នក 
សមែចថា គា្មោនជមែើសអ្វីទែតែូវតែលោត។ អ្នកដកដង្ហើមវែងៗ ហើយក៏ចាប ់
ផ្ដើម។ 

 អ្នកបានធា្លាក់ចុះឮសូរបែក ក្នងុគំនរសម្បកកំបុ៉ង និងសំរាម។ អ្នកខំបែងឹកែក 
ឈរឡើង ប៉នុ្តែចកុតែគាកមយួរពំែច ធ្វើឱ្យអ្នកឈសឺែៀវ ហើយអង្គយុចុះទៅវញិ ។ 
អ្នកបានធា្លាក់បះតែូវអ្វីមួយកែឡាច់ធ្វើឱ្យចុកតែង់តែគាក។ អ្នកក៏ទមែតខ្លួននៅ 
ទីនោះបន្តិច ដើម្បីឱ្យបាត់ឈឺ ខំឈ្លីដើម្បីឱ្យជើងមនកម្លាំងឡើងវិញ។ នៅ 
ពែលអ្នកកំពុងឈ្លី អ្នកក៏ចាប់ធុំក្លិនអ្វីកខ្វក់នៅក្បែរៗនោះ ហើយនៅពែលនែះអ្នក 



46

ក៏ដឹងថា អ្នកកំពុងនៅលើក្បែរគំនរបន្លែដ៏ធំមួយ ដែលនៅសែសសល់រលួយចោល។ 

 អ្នកដឹងថា អ្នកតែូវតែទៅមុខទៀត ហើយនៅពែលអ្នកហៀងនឹងកែកឡើង 
ទៀតនោះ អ្នកក៏សង្កែតឃើញខ្លួនមនុស្សស្ទង់ៗក្នុងទីងងឹតកំពុងតែចុះមកតាម 
ផ្លូវចង្ហៀង។ ទោះបីអ្នកអាចមើលឃើញតែសែមលគាត់ក៏ដោយ អ្នកបែកដក្នុង 
ចិត្តថា គឺជាចៅហា្វាយបែុស។ អរគុណពែះជាម្ចាស់ គាត់អត់មនពិលទែ ប៉ុន្តែ 
គាត់កំពុងដើរលបៗដោយវាងវែ ខំសម្លឹងមើលទៅសែមលផ្សែងៗ និងខំផ្ទៀង
ស្ដាប់សម្លែងផ្សែងៗដែលលាន់ឮចែញមក។

 អ្នកក៏ទមែតចុះវិញ ខំរិះរកមធ្យាបាយ ។ ផ្លូវចង្ហៀងងងឹតសូន្យសុង ចំណែក 
រូបអ្នកកំពុងស្ថិតនៅបាំងសែមល ប៉ុន្តែអ្នកដឹងថា អ្នកតែូវតែធ្វើអ្វីម្យា៉ាងល្អជាង
ការលាក់ខ្លួនបែបនែះ។ អ្នកមើលទៅគំនរបន្លែដែលស្អុយរលួយ ហើយក៏គិតថា 
ខ្លួនគា្មោនជមែើសទៀតទែ។ អ្នកក៏វាចូលទៅក្នុងគំនរបន្លែរលួយនោះ ហើយក៏ទាញ 
យកបន្លែរលួយៗនោះមកគែបលើខ្លួន និងមុខឱ្យជិត។ 

 បនា្ទាប់មក អ្នកដែកស្ងៀមដូចគែស្លាប់ និងបួងសួងសុំកុំឱ្យគែឃើញអ្នក។ 

 អ្នកអាចឮសម្លែងសមែឹបជើងចៅហា្វាយបែុសកំពុងតមែង់មកយឺតៗ ប៉ុន្តែក៏ 
មនសម្លែងមួយទៀត ដែលសំដៅមកកាន់តែជិត សូរបែកៗ។ អ្នកមិនចង ់
មើលទែ តែនៅជែុងម្ខាង អ្នកឃើញអ្វីកំពុងកមែើក។ វារាងងងឹត ហើយចូលមក 
កាន់តែជិត។ ឥឡូវនែះឃើញហើយ គឺសត្វកណ្ដុរដ៏ធំមួយ។ អ្នកបានខាំបបូរមត់
អ្នកដើម្បីកុំឱ្យសែកខា្លាចសត្វកណ្ដុរ។ 

 ចៅហា្វាយបែុសក៏ទៅហួសកន្លែងដែលអ្នកកំពុងនៅ ហើយចែះតែឆ្ពាះទៅ 
មុខ។ អ្នកមិនហា៊ានកមែើកឡើយ រហូតទាល់តែអ្នកដឹងច្បាស់ថា គាត់បានទៅបាត់ 
ហើយ។ នៅពែលនោះ កណ្ដុរក៏ធំក្លិនអ្វីមួយនៅជុំវិញ ហើយបានចូលមកកាន់តែ 
ជិតទៅៗ។ អ្នករីសបានដំឡូងរលួយមួយកំណាត់ ហើយក៏គប់ពីមុខកណ្ដរុនោះ។ 
កណ្ដុរក៏រត់បាត់។ 

 អ្នកក៏កែកអង្គុយយឺតៗ ហើយពិនិត្យមើលផ្លូវចង្ហៀង។ គា្មោនឃើញសមែុយ 
អីអំពីចៅហា្វាយបែុសអ្នកឡើង។ អ្នកខំបែឹងកែកឈរឡើងអស់ពីកម្លាំង អ្នក 
មនអារម្មណ៍ថាតែគាករបស់អ្នកឡើងជាំយ៉ាងដំណំ។ 

 អ្នកដើរទំាងបែថុយទៅចុងម្ខាងនែផ្លវូចង្ហៀង ហើយខំសម្លងឹមើលទៅលើផ្លវូ។ 
អ្នកឃើញឆ្នែរយ៉ាងច្បាស់។ អ្នកដើរចូលទៅក្នុងសែមលនែម្លប់ ហើយក៏ចែញ 
ដំណើរនៅយប់នោះទៅ។
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 នៅពែលពែះអាទិត្យរះ នៅតាមផ្លូវមនមនុស្សចែើនទៅៗ។ អ្នកមិនដឹងថា 
ខ្លួនកំពុងនៅទីណា ឬទៅទីណាទែ។ មនុស្សម្នារជាចែើនហាក់បីដូចជាកំពុងធ្វើ 
ដំណើរទៅធ្វើការ ហើយអ្នកឃើញគែនាំគា្នាគែចចែញឆា្ងាយពីអ្នកនៅពែលឃើញ 
អ្នកដើរចូលទៅ។ អ្នកសម្លងឹមើលទៅលើសម្លៀកបំពាក់ដ៏កខ្វក់ និងបែឡាក់ដោយ 
កំទែចបន្លែរបស់អ្នកហើយក៏ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកខ្វក់ (និងធុំក្លិនអាកែក់) ខា្លាំង 
ណាស់។ មនជាប់សម្បកដំឡូងនៅលើសក់របស់អ្នកផង ហើយអ្នកក៏យកមែម
ដែរបស់ខ្លួនទៅច្បូតចែញ។ 
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 ឥឡូវ អ្នកដើរកាត់ហ្វូងមនុស្សម្នាជាចែើន ដែលកំពុងរង់ចាំនៅឯចំណត 
រថយន្តកែុង។ អ្នកឈរតមែង់ជួរនៅខាងកែយគែ ហើយខំធ្វើជាពែងើយនឹង 
កែសែភ្នែករបស់គែដែលមើលមកថាអ្នកថាជាមនុស្សចម្លែក។  

 នៅពែលរថយន្តកែុងមកដល់ អ្នកខំទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកបើកបរ ដោយខំ 
បែប់ថា អ្នកតែូវការរថយន្តកែុងនៅកែកែុង។ គាត់បានសួរសំណួរមួយចំនួន 
ដែលអ្នកមិនយល់ អ្នកបើកបរស្ទើរតែដែញអ្នកចុះពីលើរថយន្តទៅហើយ។ នៅ 
ពែលនោះអ្នកបង្ហាញបែក់ទៅគាត់ ហើយគាត់ក៏បន្ទន់ឥរិយបទ។ គាត់យក 
បែក់ពីក្នុងដែអ្នក ហើយឱ្យលុយអាប់ខ្លះទៅអ្នក។ 

នៅពែលអ្នកដើរទៅតាមចែករបាររថយន្តកែងុ អ្នកមនអារម្មណ៍ថាពំុមនអ្នកណា 
ម្នាក់ចង់ឱ្យអ្នកទៅអង្គុយជិតពួកគែឡើយ។



 បនា្ទាប់ពីបានបើករថយន្តពែញទាំងទីកែុងហើយនោះ ទីបំផុតអ្នកបើកបរក៏
ដាក់អ្នកនៅចំណតធំនែរថយន្តកែុង។ 
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 នៅខាងក្នុង អ្នកឃើញកា្ដាអែឡិចតែូនិចដ៏ធំមួយសរសែរថា មនរថយន្តកែុង 
ទៅពែំដែនបែទែសរបស់អ្នក។ អ្នកក៏ចូលទៅបញ្ជរលក់សំបុតែ ហើយសួរតម្លែ 
សំបុតែរថយន្ត។ ដំបូង អ្នកមិនយល់នូវអ្វីដែលបុរសម្នាក់នៅខាងកែយបញ្ជរ
នោះកំពុងនិយយទែ បនា្ទាប់មកគាត់ក៏សរសែរតួលែខថ្លែសំបុតែនៅលើកែដាស
សំណល់មួយសន្លឹក។ គួរឱ្យរន្ធត់ចិត្តណាស់ គឺអ្នកខ្វះបែក់ជាចែើនសមែប់ទិញ
សំបុតែនោះ។ 

 អ្នកក៏មិនដឹងថាតែវូធ្វើដូចម្ដែចដែរ។ អ្នកទៅបន្ទប់ទឹក ហើយព្យាយមសម្អាត 
ខ្លួនឱ្យស្អាតបន្តិច។ បនា្ទាប់មក អ្នកក៏ទៅអង្គុយលើបង់ ហើយរាប់បែក់របស់ខ្លួន 
ម្ដងទៀត។ អ្នកឃា្លានណាស់ តែអ្នកមិនចង់ចំណាយបែក់នោះទែ។ នៅទីបំផុត 
អ្នកក៏ទិញបាយខ្លះ ពែះវាថោកជាងគែបំផុតហើយនៅទីនោះ។ 

 អ្នកក៏រងចាំនៅម្ដុំៗចំណតរថយន្តកែុងនោះពែញមួយពែឹក មើលរថយន្តកែុង 
ទៅមក។  រំពែចនោះ អ្នកមនការភា្ញាក់ផ្អើល ពែះបានឮមនុស្សខ្លះនិយយភាស 
របស់អ្នក។ អ្នកសម្លឹងមើលទៅគាត់មួយសែបក់ហើយក៏គិតចង់ទៅនិយយ 
ជាមួយពួកគាត់ ប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងថា តែូវនិយយអ្វីនោះទែ ហែតុនែះអ្នកចែះតែ 
សម្លឹងមើលពួកគែជានិច្ច។

 បន្តិចកែយមក អ្នកចាប់អារម្មណ៍ឃើញថា មនុស្សទាំងនែះដែលមកព ី
បែទែសរបស់អ្នក កំពុងសំដៅទៅរករថយន្តកែុងមួយគែឿង។ អ្នកក៏ដើរតាមពួក 
គែហើយឃើញស្លាកដាក់នៅខាងមុខរថយន្តកែុងនោះ សរសែរថាទៅពែំដែននែ 
បែទែសរបស់អ្នក។ 

 អាកែក់ណាស់ ចង់ឡើងលើរថយន្តនែះជាមួយពួកគាត់ ប៉ុន្តែមនបុរសម្នាក់ 
ចាំពិនិត្យនៅមត់ទា្វារ។

 អ្នកក៏រឹតតែមិនដឹងធ្វើម៉ែចទែ ហើយមនុស្សកាន់តែចែើនទៅៗបានឡើង
ជិះរថយន្ត ហើយនៅទីបំផុត អ្នកក៏សមែចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ។ អ្នកតាំងចិត្តកា្លាហាន 
ហើយដើរសំដៅទៅគែួសរមួយដែលកំពុងរៀបចំឡើងជិះរថយន្ត។ ដំបូង អ្នក 
ព្យាយមពន្យល់នូវអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នក ប៉ុន្តែឃើញថា ភា្លាមនោះ 
ពួកគែមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយ ហើយបែបនែះបានជំរុញឱ្យពួកគែបែញាប់ឡើង 
រថយន្តកាន់តែខា្លាំង។ ហែតុនែះ អ្នកក៏សុំខ្ចីបែក់ពួកគាត់ខ្លះ ហើយសន្យាសង 
បែក់វិញទាំងអស់យ៉ាងឆាប់បំផុត ពែលតែឡប់មកបែទែសខ្លួនវិញ។ ប៉ុន្តែនៅតែ
ពុំមនអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៀត។ ក្មែងៗសម្លឹងមើលមកអ្នកនៅពែលឪពុកម្ដាយ 
ពួកគែរុញឱ្យឡើងរថយន្ត។ 

 អ្នកក៏ព្យាយមទៅរកប្ដីបែពន្ធមួយគូទៀត តែចម្លើយនៅតែដដែល។ 
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 ឥឡូវនែះ រថយន្តកែុងជិតពែញហើយ ហើយអស់មនុស្សដែលអ្នកតែូវទៅ
រកទៀតហើយ។ អ្នកឃើញបុរសម្នាក់បែញាប់បែញាល់ឆ្ពាះទៅរថយន្តកែុង។ 
នែះជាឱកាសចុងកែយហើយសមែប់អ្នក។ 

 អ្នករត់ទៅក្បែរគាត់ ហើយសុំឱ្យគាត់ជួយ ប៉ុន្តែសូម្បីតែមើលអ្នកក៏មិនមើល
ផង ។ គាត់គិតតែរឿងឡើងជិះរថយន្តកែុងប៉ុណ្ណោះ។ 

 “សូមមែតា្តាផងចុះ” អ្នកក៏យំ ដោយមិនបានតាំងចិត្ត ហើយចាប់ដែអាវរបស់
គាត់។ បុរសនោះមនបែតិកម្មដោយកំរោលចំពោះរឿងនែះ ដោយរលាក់ដែរបស់ 
អ្នកចែញ ហើយសែកខា្លាំងៗ។ រំពែចនោះ អ្នកក៏ចែញ ប៉ុន្តែការធ្វើឱ្យភា្ញាក់ផ្អើល
នែះបានទាញអារម្មណ៍ប៉ូលីសពីរនាក់ ដែលកំពុងល្បាតនៅក្បែរនោះ។ 

 អ្នកព្យាយមដើរចែញឱ្យឆា្ងាយ ប៉ុន្តែមុនពែលអ្នកដឹងខ្លួននោះ ប៉ូលីសបាន 
មកជិតអ្នកទៅហើយ ហើយប៉ូលីសម្នាក់បានមកកាន់ដែរបស់អ្នក។ ពួកគាត់ក ៏
ចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរមួយចំនួន មនតែពាក្យមួយម៉ាត់គត់ ដែលអ្នកស្ដាប់យល់  
នោះគឺ លិខិតឆ្លងដែន។ អ្នករកមើលក្នុងសក់កាដូររបស់អ្នក ដើម្បីរកលិខិត 
ឆ្លងដែនរបស់ខ្លួន ហើយបានហុចទៅឱ្យប៉ូលីស។ បនា្ទាប់មក អ្នកសម្លឹងមើលនៅ 
ពែលប៉ូលីសពិនិត្យពិច័យទៅលើលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក ថែមទាំងលើកផ្ទៀង 
មើលជិតភ្លើងទៀតផង។ ចំពោះលិខិតឆ្លងដែននោះ មិនបានធ្វើឱ្យប៉ូលីស 
សប្បាយចិត្តឡើយ។ 

 អ្នកបានសួរបូ៉លីសថា តើមនរឿងអ្វកីើតឡើង ហើយបូ៉លីសម្នាក់បានចង្អលុ 
ទៅលិខិតឆ្លងដែន ហើយគែវីក្បាលរបស់ខ្លួន។ នៅពែលប៉ូលីសឃើញអ្នកមន
ការងឿងឆ្ងល់បែបនែះ គាត់ក៏ធ្វើឱ្យអ្នកភា្ញាក់ផ្អើល ដោយនិយយពាក្យមួយម៉ាត់
ជាភាសរបស់អ្នក។ 

 គាត់និយយថា “ក្លែងកា្លាយ”។ 

 អ្នកសម្លឹងមើលទៅប៉ូលីសដោយក្ដីរន្ធត់។ អ្នកព្យាយមនិយយ ប៉ុន្តែអ្នក 
មិនអាចទែ។ អ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមតវា៉ា។  អ្នកបែប់ប៉ូលីសថា “មិនអាចទៅរួចទែ! បែកដ
ជាចែឡំហើយ! ស្ដាប់ខ្ញុំនិយយសិន!។ 

 ប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនពែមស្ដាប់ឡើយ។ គាត់និយយជាមួយមនុស្សម្នាក់តាមវិទ្យុ 
របស់គាត់។



 នៅថ្ងែបនា្ទាប់ អ្នកតែូវឈរបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅកែមម្នាក់។ ចៅកែម 
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សួរសំណួរមួយចំនួន ដែលមនសែ្តីម្នាក់អង្គុយនៅតុមួយកំពុងបកបែ។ សំណួរ 
ទី១ចៅកែមបានសួរថា តើអ្នកចូលមកបែទែសនែះដោយរបៀបណា? អ្នក 
បានបែប់គាត់អំពីទូក និងបានបន្ថែមថា អ្នកគិតថានោះគឺសែបច្បាប់ ពែះអ្នក 
មនលិខិតឆ្លងដែន។ បនា្ទាប់មកចៅកែមបានសួររកទីកន្លែងដែលអ្នកទទួលបាន
លិខិតឆ្លងដែននែះ។   នៅពែលអ្នកឆ្លើយថា បានមកពី ដែវី ខ្លះនាំគា្នាសើចខ្សឹបខ្សួល 
នៅពែញសលជំនុំជមែះ។
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 កែយពែលសួរចប់ពីរបីសំណួរបន្ថែមទៀត តុលាការបានជមែបអ្នកថា 
អ្នកតែូវមនទោសចូលមកបែទែសនោះដោយខុសច្បាប់ ដោយបែើបែស់លិខិត 
ឆ្លងដែនក្លែងកា្លាយ។ គែបែប់អ្នកថា អ្នកអាចបង់បែក់ពិន័យ ប៉ុន្តែទឹកបែក់នែះ
មនតម្លែហួសពីលទ្ធភាពរបស់អ្នក។ នៅពែលចៅកែមបានឮរឿងនែះ គាត់ក៏ 
និយយអ្វីផ្សែង បនា្ទាប់មកក៏គោះញញួរឈើរបស់គាត់។ 

 អ្នកមិនយល់ទែ អ្នកក៏សម្លឹងមើលទៅអ្នកបកបែដើម្បីសុំឱ្យគាត់ជួយ។ 

 នាងនិយយថា “ពីរខែ” ។ អ្នកនៅតែមិនយល់ 

 នាងនិយយថា “តែូវជាប់គុកពីរខែ”។



 អុ្នកតែូវគែយកទៅដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជាមួយសែ្តី២០នាក់ទៀត។ បន្ទប ់
ឃុំឃាំងនោះតូចណាស់ ហើយមិនសែួលឡើយ មនបន្ទប់ទឹកតែមួយនៅកាច់ 
ជែងុដែលគែប់គា្នាអាចមើលឃើញច្បាស់។ គែឱ្យអ្នកចែញកែតែមួយម៉ាងបុ៉ណ្ណោះ 
ក្នុងមួយថ្ងែ ដើម្បីហាត់បែណ នៅក្នុងទីធា្លាចាក់បែតុងដ៏តូចមួយ។ ពែលដែល 
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នៅសល់ អ្នកមនតែតែូវអង្គុយនៅក្នុងទែុងនែះ ស្ដាប់សែ្តីទាំងឡាយនិយយ 
ភាសដែលខ្លួនស្ដាប់មិនយល់ប៉ុណ្ណោះ។ 

 នៅពែលថ្ងែអាកាសធាតុកៅ្ដាមិនសូវមនខ្យល់ដកដង្ហើម ប៉ុន្តែនៅពែលយប់ 
សីតុណ្ហាភាពធា្លាក់ចុះ ហើយសម្ភារសមែប់ជួយឱ្យរាងកាយមនភាពកក់កៅ្ដា គឺ 
មនតែភួយមួយគគែតធុំក្លិនញើស និងធ្វើឱ្យអ្នករមស់ប៉ុណ្ណោះ។ 

 អ្នកក៏ដឹងឆាប់រហ័សថា តើសែ្តមួីយណារួសរាយ និងមួយណាមិនគួរសែពគប់ 
ជាមួយ។ សែ្តីខ្លះជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនែះអស់ជាចែើនឆា្នាំ ខ្លះទៀតហាក់ដូចជាវង្វែង 
ស្មោរតី។ បែហែលជា នែះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលពួកគាត់បានធ្វើដើម្បីរស់នៅទី
នោះបុ៉ណ្ណោះ។ អ្នកមិនដឹងថា ខ្លនួអាចទៅជាឆ្កតួដូចគាត់ទំាងនោះឬអត់នោះទែ។ 

 ចំពោះអាហារវិញគួរឱ្យខ្ពើម ធ្វើឱ្យអ្នកមិនអាចហូបបាន។ ពីរបីថ្ងែដំបូង អ្នក 
មិនហូបអីទែ ហើយអ្នកមនអារម្មណ៍ថា ខ្លួនកាន់តែខ្សាយទៅៗ។ សូម្បីដើរ 
ហាត់បែណមួយម៉ាងនៅក្នុងទីធា្លានោះក៏ធ្វើឱ្យអ្នកបែឹងយ៉ាងខា្លាំងដែរ។ សែ្តីចិត្ត 
ល្អជាងគែម្នាក់ក្នុងចំណមនោះបានចាប់អារម្មណ៍លើស្ថានភាពរបស់អ្នក។ គាត់ 
បានជំរុញអ្នកឱ្យខំបរិភោគអាហារ។ អ្នកចង់ក្អួត នៅពែលសកហូបបបររាវដូច 
ទឹក (អ្នកមិនដឹងច្បាស់ថានោះជាស្អីផង) ប៉ុន្តែប៉ុនា្មោនថ្ងែកន្លងផុតទៅ អ្នកក៏អាច 
ហូបបាន។ 

 ពែលវែលាមួយថ្ងែកន្លងទៅមួយថ្ងែ អ្នកគិតដល់ផ្ទះជានិច្ច ងឿងឆ្ងល់ណាស់ 
ថាតើសូរិយមនផែនការអ្វី។ អ្នកស្ដាយពែះគួរតែឱ្យគែទៅនិយយជាមួយ 
ម្ដាយអ្នក។ អ្នកមនអារម្មណ៍ថា គែប់យ៉ាងនៅឆា្ងាយពីគា្នាណាស់  ហើយអ្នកក៏ចាប់ 
គិតថា មិនដឹងថាខ្លួននឹងអាចជួបអ្នកទាំងអស់នោះទៀតឬយ៉ាងណាទែ។ 

 រស់នៅទីនោះបានមួយខែ អ្នកក៏ធា្លាក់ខ្លួនឈឺ។ បែកដជាជំងឺគែុនកៅ្ដា 
ហើយ។ អ្នកគែុន ហើយខ្សាយទៅៗអស់កម្លាំងរលីងពីខ្លួន។ តែប៉ុនា្មោនថ្ងែសោះ 
សូម្បីកែកឈរឡើងក៏មិនអាចកែកបានដែរ។ អ្នកដែករងរញ័រនៅក្នុងភួយ 
ដែកមិនស្ងៀម។ ជួនកាល អ្នកមិនអាចដឹងថាតើសុបិនអាកែក់របស់អ្នក និងជីវិត 
នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងមនភាពខុសគា្នាយ៉ាងណានោះទែ។ អ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមគិត 
ចែើនអំពីការស្លាប់។ អ្នកជឿថា ជីវិតដ៏ខ្លីរបស់អ្នកនែះនឹងតែូវបញ្ចប់នៅទីនែះ
ហើយ។

 ជីវិតរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងការគែប់គែងរបស់សែ្តីចិត្តល្អរូបនោះដែលនៅក្នុង
បន្ទប់ឃុំឃាំងដែលចែះតែខំឱ្យអ្នកបរិភោគ និងផឹក សូម្បីនៅពែលដែលអ្នកស្ទើរ
តែមិនអាចទែំបានក៏ដោយ ។ ប៉ុនា្មោនថ្ងែកន្លងផុត អ្នកក៏ចាប់មនកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួន 
វិញ។ 
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 ថ្ងែមួយ មនសែ្តីម្នាក់លែចមុខនៅមត់ទា្វារនែបន្ទប់ឃុំឃាំង ហើយសួររក 
ឈ្មោះរបស់អ្នក។ អ្នកដើរតាមសែ្តីនោះទៅបន្ទប់សម្ភាសន៍តូចមួយ ហើយភា្ញាក់ 
ផ្អើលសប្បាយចិត្តណាស់នៅពែលគាត់និយយភាសរបស់អ្នក។ សែ្តីនោះបែប ់
អ្នកថា គាត់មកពីស្ថានទូតនែបែទែសរបស់អ្នក ហើយថាពួកគែបានតាមរកអ្នក 
ចាប់តាំងពីគែួសរអ្នកបានរាយការណ៍ពីការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នក បែប់អាជា្ញាធរ។ 
នៅពែលនោះ នាងបានសួរសំណួរជាចែើនទាក់ទងទៅនឹងរឿងរា៉ាវរបស់អ្នក។ នៅ
ពែលគាត់បានកត់តែចម្លើយគែប់យ៉ាងហើយនោះ សែ្តីរូបនោះក៏រៀបចំកាបូប 
របស់ខ្លួនដើម្បីចែញទៅវិញ។

 អ្នកសុំឱ្យគាត់ជួយ ដោយនិយយថា “សូមជួយឱ្យខ្ញុំបានតែឡប់ទៅផ្ទះវិញ
 ផងបានទែ? 

 គាត់ឆ្លើយបញ្ជាក់ថា “យើងនឹងបែឹងបែងឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព”។

 ពែលតែឡប់មកបន្ទប់ឃុំឃាំងវិញ អ្នកអាចគែន់តែគិតដល់ក្ដីបារម្ភព ី
 គែួសររបស់អ្នកដែលបែកដជាកំពុងខ្វល់ខា្វាយពីអ្នក។ អ្នកបួងសួងសុំឱ្យ 
បានជួបជុំគែួសរវិញក្នុងពែលឆាប់ៗខាងមុខនែះ។ 

 មួយសបា្ដាហ៍កែយមក ពែលអ្នកកំពុងអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំង មន 
គែមកយកកែងដែមករុញអ្នក។ អ្នកងើយមុខមើលទៅ ក៏ឃើញសែ្តីស្ថានទូត 
នោះឈរនៅមត់ទា្វារបន្ទប់ឃុំឃាំងទៀត។ ក្នុងរយៈពែលមួយដ៏តានតឹង អ្នកខា្លាច 
មនដំណឹងអាកែក់ តែបនា្ទាប់មក សែ្តីនោះក៏ញញឹម។ 

 គាត់និយយថា “យករបស់របរឯងមក ឯងបានតែឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយ”។ 

 នៅពែលអ្នកចាកចែញពីបន្ទប់ឃុំឃាំង អ្នកបានងកមើលកែយសម្លឹង 
ទៅសែ្តចិីត្តល្អដែលបានជួយដល់រូបនាងជាចែើន។ អ្នកហាមត់និយយថា “អរគុណ”
ហើយទោះបីជាអ្នកនិយយភាសខុសគា្នាក៏ដោយ អ្នកដឹងច្បាស់ថា គាត់បែកដ 
ជាយល់។ គាត់ងក់ក្បាលដាក់អ្នក ហើយក៏ញញឹម។



 អ្នកតែូវជិះរថយន្តប៉ូលីសទៅកាន់ពែំដែន ជាមួយនឹងសែ្តីមួយចំនួនទៀត។ 

 នៅពែំដែន អ្នកទាំងអស់គា្នាតែូវរងចាំនៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយបិទជិត រីឯមនែ្តី 
អនោ្តាបែវែសន៍ជាអ្នករត់ការឯកសររបស់អ្នក។ បនា្ទាប់មក គែហៅឈ្មោះម្ដង 
មួយៗ ហើយឱ្យឆ្លងដែនទៅសែុកវិញ។  

 នៅម្ខាងទៀតនោះ គែបានបែប់អ្នកថា អ្នកនឹងតែវូធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញដោយ 
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ខ្លួនឯង។ អរគុណពែះជាម្ចាស់ ភូមិរបស់នាងនៅមិនឆា្ងាយប៉ុនា្មោនពីពែំដែនឡើយ 
ប៉ុន្តែដូចគា្នាទាំងអស់ គឺអ្នកតែូវចំណាយបែក់របស់ខ្លួនអស់រលីងដើម្បីជិះរថយន្ត
កែុង។ 

 នៅពែលអ្នករុញអីវា៉ាន់នៅក្នុងរថយន្តកែុង អ្នកនឹកឃើញដល់រឿងពិតគួរឱ្យ 
សោកសៅអំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះអ្នក។ អ្នកបានចែញពីផ្ទះជិតបួនខែ ហើយ 
នៅពែលនែះតែឡប់មកផ្ទះវិញមនបែក់តិចជាងមុនពែលចាកចែញពីផ្ទះ។

 

 អ្នកពុំមនឱកាសទូរសព្ទទៅអ្នកណាម្នាក់ឡើយ ហែតុនែះពុំមនជួបអ្នក 
ណាម្នាក់មកជួបអ្នកនៅចំណតរថយន្តកែុងក្នុងភូមិឡើយ។ ពែលដើរទៅផ្ទះអ្នក 
សង្ឃឹម និងបន់សែន់សុំកុំឱ្យជួបអ្នកស្គាល់អី។ ចំណុចចុងកែយបំផុតដែលគាត់
ចង់ធ្វើនោះគឺ តែូវឆ្លើយសំណួរជាចែើន។ 

 អ្នកបានទៅដល់ផ្ទះ ហើយឈប់បន្តិចនៅចែកចូលផ្ទះ។ ផ្ទះរបស់អ្នកដូច 
ជាស្ងាត់ និងហាក់ដូចជាតែូវគែបោះបង់ចោល។ អ្នកដឹងថា សុីតាបែហែលជាទៅ 
រៀនបាត់ហើយ។ ប៉ុន្តែអ្នករំពឹងខ្លះថានឹងឃើញឪពុកគាត់កំពុងអង្គុយនៅខាង
កែផ្ទះជាមួយនឹងសំណាញ់របស់គាត់។

 បនា្ទាប់មក នៅពែលអ្នកហៀបនឹងចុះទៅតាមផ្លូវលំ ទា្វារមុខផ្ទះក៏បើក ហើយ
ម្តាយអ្នកក៏លើកកាធុនគក់ខោអាវដើរចែញមក។ គាត់ឃើញអ្នក ហើយក៏ឈប់។

 ម្តាយអ្នកសែកថា “សួរស្ដ!ី អ្នកមនការអី?”

 អ្នកខំទប់ទឹកភ្នែក ម្តាយអ្នកចំណំាអ្នកមិនបានឡើយ។ 

 អ្នកហៅគាត់ដោយសម្លែងសែយួ “ម៉ែ! គឺខ្ញុណំា!” 

 គាត់សម្លងឹមើលម្ដងទៀត។ បនា្ទាប់មក គាត់ក៏សែកយំ ហើយទុកកាធុន 
ចោល។ អ្នករត់ទៅរកគាត់ អ្នកទំាងពីរឱបគា្នាយូរណាស់ ទឹកភ្នែកហូរចែញមក 
លើផ្ទែមុខរបស់អ្នក។ 

 គាត់និយយថា “ម៉ែគិតថា ម៉ែបាត់បង់កូនហើយ!” 

 នៅក្នងុផ្ទះ គាត់អង្អែលមុខ និងសក់របស់អ្នកដោយក្ដសីែឡាញ់។ 

 គាត់សួរថា “មនរឿងអីកើតឡើង កូន?”
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 ទាល់តែនៅពែលអ្នកមើលខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ ទើបអ្នកដឹងច្បាស់នូវអ្វីដែល 
ម្តាយអ្នកកំពុងចង់និយយ។ អ្នកមិនដែលបានឆ្លុះកញ្ចក់ជាចែើនខែហើយ ហើយ 
នៅពែលនែះ អ្នកស្ទើរតែមិនអាចចំណាំមនុស្សដែលតាមសម្លឹងមកអ្នកវិញបាន។ 
អ្នកស្គមសែកទម្ងន់ខា្លាំងណាស់។ មុខរបស់អ្នកឡើងស្លែកស្លាំងស្ដើង ហើយ 
សក់របស់អ្នក ដែលធា្លាប់តែសែស់ស្អាត ឥឡូវនែះឡើងរឹង ហើយសែអាប់។ 

 អ្នកសួរថា “ពុកទៅណាហើយ?” ។ 

 ម្តាយរបស់អ្នកក៏ទម្លាក់មុខចុះ ហើយអ្នកក៏ដឹងច្បាស់ថា ជាដំណឹងមិនល្អ។ 

 គាត់បែប់កូនថា “គាត់ទៅបាត់ហើយ! គាត់ស្លាប់កាលពីខែមុន”។ 

 អ្នកបានសួរគាត់ថា “ហែតុអីគាត់ស្លាប់?” 

 “គាតប់ានជិះទកូទៅបងស់ណំាញ ់យើងគតិថា គាតខ់រំកតែណីាស ់។ គែបាន
បែទះឃើញទូកគាត់អណ្ដែត។ គា្មោនតមែុយអីអំពីគាត់ និងសំណាញ់របស់គាត់ 
ឡើយ។
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 នៅពែលសុីតាមកដល់ផ្ទះ នាងមិនអាចលាក់ក្ដីរន្ធត់របស់ខ្លួនបានទែ។ 

 អ្នកនិយយថា “ខ្ញុំដឹងហើយ មិនបាច់និយយអីទែ?”

 នាងក៏រត់មកឱ្យអ្នកឱប ទឹកភ្នែកក៏ឈួលចែញមកម្ដងទៀត។ 

 បនា្ទាប់មក ម្ដាយអ្នកចូលមកក្នុងបន្ទប់ ដែលអ្នកកំពុងនៅជាមួយសុីតា។ គាត ់
កំពុងកាន់ទូរសព្ទរបស់គាត់។ គាត់និយយថា “ម៉ែនឹងទូរសព្ទទៅសូរិយ”។ 

 អ្នកតបថា “ម៉ែ! កុំអី! កុំអាលទូរសព្ទនៅពែលនែះអីម៉ែ។ ខ្ញុំចង់ដែក។” 

 តាមពិត អ្នកមិនចង់ឱ្យសូរិយឃើញអ្នកក្នុងសភាពបែបនែះទែ។ 

 យូរបន្តិច អ្នកក៏ភា្ញាក់ពីដែកភា្លាម ហើយមនអារម្មណ៍ថា មនគែកំពុងអង្គុយ  
នៅលើគែ។ អ្នកគិតភា្លាមថា គឺជាចៅហា្វាយបែុស។ 

 អ្នកនិយយដោយដង្ហក់ថា “អត់ទែ! ចែញទៅ!” 

 បនា្ទាប់មក អ្នកក៏ឃើញថាជាសូរិយទែ។ អ្នកមនអារម្មណ៍អាម៉ាស់ ហើយ 
មិនចូលចិត្តការសម្លឹងមើលរបស់សូរិយមកលើរូបអ្នកឡើយហើយអ្នកក៏ងកមុខ 
ចែញ។ 

 អ្នកសែកឡើងថា “ទុកឱ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងបានទែ!” 

 សូរិយចប់និយយ តែអ្នកក៏កាត់ភា្លាម និងនិយយដោយបង្ខថំា “ខ្ញុសូំមអង្វរ”។ 

 “បាន” សូរិយឆ្លើយតប។ ស្ដាប់ទៅ សូរិយដូចជារន្ធត់ចិត្ត ហើយកែៀមកែំ។ 

 អ្នកឮនាងចែញពីបន្ទប់ អ្នកយកខ្នើយគែបមុខរបស់ខ្លួន ហើយយំ។ អ្នកពុ ំ
 ដែលសែមែថាវិលមកផ្ទះវិញក្នុងស្ថានភាពបែបនែះទែ។ 

 បនា្ទាប់មក អ្នកឮសម្លែងនៅជាប់ទា្វារ ។ អ្នកងកមើលក៏ឃើញថាជាសូរិយ។ 
នាងកំពុងឈរនៅទីនោះដោយទឹកមុខមុឺងម៉ាត់ គែវីក្បាលរបស់ខ្លួន។ 

 នាងនិយយថា “ទែ! ខ្ញុំសូមទោស! ខ្ញុំនឹងមិនទៅណាទែ។ ខ្ញុំបានរងចាំ
ឯងបួនខែហើយ។ ខ្ញុំគិតថាអ្នកបានស្លាប់បាត់ហើយ។ 

 នាងក៏ចូលមកវិញ ហើយទៅអង្គុយលើកៅអី។

 ឯងមិនបាច់និយយជាមួយខ្ញុំទែ ហើយក៏មិនបាច់ងកមើលខ្ញុំដែរ។ ប៉ុន្តែឯង 
តែូវដឹង ខ្ញុំនៅទីនែះ ខ្ញុំមិនទៅណាទែ។ ខ្ញុំមិនខ្វល់ទោះឯងមិននិយយរកខ្ញុំបីខែ 
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ហើយក៏ដោយ ខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ថាឯងនឹងបែប់រឿងដែលបានកើតឡើងចំពោះ ឯង 
ដល់ខ្ញុំឬក៏អត់ទែ។ គឺខ្ញុំមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំនៅជាមួយឯង ពែះមិត្ត 
ល្អតែូវធ្វើបែបនែះឯង។ 

 ខ្នើយនៅគែបលើមុខរបស់អ្នក អ្នកលាតដែចែញមកទៅរកនាង ហើយនាង 
ក៏ចាប់ដែអ្នក។



 បន្ទប់ជួបបែជុំនោះ ក៏មនមនុស្សចូលពែញ។ អ្នកកំពុងឈរនៅខាងកែយ 
ហើយអ្នកច្បាស់ជាឆ្កួតមិនខាន។ បែំមួយខែកន្លងទៅចាប់តាំងពីអ្នកបានតែឡប់ 
មកផ្ទះវិញ អ្នកមិនដែលឃើញមនុស្សចែើនជុំគា្នាយ៉ាងនែះទែ។ មិនអីទែ ទាំងអស ់
គា្នានៅក្នុងបន្ទប់តែមួយ! អ្នកមិនជឿថា ខ្លួនបានអនុញ្ញាតឱ្យសូរិយបញ្ចុះបញ្ចូល
អ្នកបានយ៉ាងនែះសោះ។ 

 ឥឡូវ ពែលគែប់គា្នាអង្គុយចុះ សូរិយបានឈានជើងឡើងទៅកាន់ក្បាល 
មែកែូនៅខាងមុខ។ 

 “មួយឆា្នាំមុន មិត្តល្អបំផុតម្នាក់របស់ខ្ញុំបានធ្វើអ្វីម្យា៉ាងដើម្បីជួយដល់គែួសរ
នាង។ គែួសរនាងបានជួបបែទះនឹងការលំបាកជាចែើន ហើយនាងបានសមែច 
ចិត្តថា តែូវតែជួយគែួសរទោះតែូវយ៉ាងម៉ែចក៏ដោយ។ នាងមនសែចក្តីកា្លាហាន 
ណាស់។ អ្វីៗមិនដូចដែលបានរំពឹងទុកឡើយ។ ទីបំផុតនាងបានបានដើរទៅដល់ 
ផ្លូវមួយ ដែលពុំមនអ្នកណាធា្លាប់ជួបបែទះ។ ឥឡូវនែះ មិត្តដ៏សែស់ស្អាតរបស់ 
ខ្ញុំនៅទីនោះ បានយល់ពែម (ដោយមនការបញ្ចុះបញ្ចូលពីខ្ញុំបន្តិចផងនោះ) 
ធ្វើអ្វីម្យា៉ាង ដែលខ្ញុំគិតថា តែូវការសែចក្តីកា្លាហានចែើន។ នាងនឹងបែប់អ្នក 
ទាំងអស់គា្នា អំពីបទពិសោធន៍របស់នាង។ ហើយនាងធ្វើបែបនែះគឺរំពឹងថា នឹង 
អាចការពារអ្នកដទែទៀតកុំឱ្យជួបបែទះការឈឺចាប់ដូចនាង។ សូមស្វាគមន៍មិត្ត 
របស់ខ្ញុំ! សូមអញ្ជើញ!”

 ចប់  
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ជំហនដំបូង

 តើធនធានតូចមួយជួយឲ្យអ្នកចែះគិត
ហ្អ៎? សម្លែងរបស់សូរិយបានជំរុញឱ្យអ្នក 
ភ្លែចនូវគំនិតរវីរវាយរបស់អ្នកនៅក្នុងពែល
នែះ។ នាងបានដើរចូលមកតាមកែយរបារ 
ដាក់ទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំ មិនឱ្យអ្នកចាប ់
អារម្មណ៍ ហើយបានឃើញអ្នកកំពុងសម្លឹង 
មើលគា្មោនគោលដៅ។ 

 អ្នកតែឡប់ទៅសម្អាតបញ្ជរវិញ។ ចុងកែយនែះគឺដល់វែនអ្នកហើយ ចំណែក 
សូរិយនៅទីនែះ ដើម្បីសមែបសមែួល។ 

 នាងសួរអ្នកថា “ឯងមិនអីទែមែនទែ?” 

 អ្នកតបថា “ទែ មិនអីទែ! លា្ងាចយប់មុិញនែះ គឺជាវែលាមួយមិនល្អទាល់តែ
សោះសមែប់ខ្ញុ”ំ។ 

 អ្នកបែប់នាងទាំងអស់អំពីបញ្ហាលំបាកដែលខ្លួនបានជួបបែទះ រវាងឪពុក 
អ្នក និងលោក ស្នែកគី និងបែប់ពីលក្ខណៈដែលអ្នកបានចាយវាយបែក់ទាំង 
អស់ដែលខ្លួនបានសន្សំទុក។

 អ្នកនិយយថា “យើងមិនដឹងថាតែូវធ្វើយ៉ាងម៉ែចទែ។ យើងជិតនឹងបាន
ទូរសព្ទទៅដែវីទៅហើយកាលពីពែឹកមុិញនែះ។” 

 សូរិយនិយយថា “នែ! កែងឯងកំពុងរកបែក់ជួយដល់គែួសរមែនទែ?”

 អ្នកនិយយថា “យើងដឹង……………ប៉ុន្តែយើងតែូវរកបែក់ឱ្យចែើនទៀត។ កុំ
យល់ខុសចំពោះយើង។ យើងចូលចិត្តធ្វើការនៅទីនែះ ប៉ុន្តែ………………”

 សូរិយងក់ក្បាល ដូចជានាងបានដឹងនូវអ្វដីែលអ្នកកំពុងនិយយដូច្នែះដែរ។ 
សូរិយនិយយថា “យើងដឹង យើងពិតជាមិនអាចកា្លាយជាសែដ្ឋីក្នុងពែលដ៏ឆាប់
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នោះទែ មែនទែ?” 

 អ្នកទាំងពីរសើច ហើយភ័យតិចៗចំពោះរឿងនែះ តែបនា្ទាប់មក អ្នកសម្លឹង
មើលមិត្តរបស់អ្នកដោយលក្ខណៈកាន់តែមុឺងម៉ាត់។

 “យើងតែូវធ្វើអ្វីម្យា៉ាង។ យើងគា្មោនជមែើសទែ។” 

 អ្នកអាចឃើញថា សូរិយកំពុងគិតអំពីរឿងនែះ នៅពែលគាត់ពាក់អៀមពីមុខ។  
នៅទីបំផុត នាងក៏បែរមុខមករកអ្នក។ 

 នាងនិយយថា “បានមិនអីទែ! ឯងនិយយចុះថា ឯងតែវូធ្វើអ្វមី្យា៉ាង ហែតុនែះ
តើអ្នកមនផែនការណាមួយឬទែ?

 អ្នកតបថា “ពិតមែន! យើងមនគមែងរកបែក់មួយចំនួន ដើម្បីឱ្យយើង
អាចបានលិខិតឆ្លងដែន និងរកការងរបានធ្វើ។ ប៉ុន្តែយើងបានតែឹមតែចាយបែក ់
របស់ខ្លួនអស់ប៉ុណ្ណោះ។

 សូរិយងក់ក្បាល “តែឹមតែូវ! មែន! ឯងនឹងរកបែក់នោះបានមកវិញ។ នៅ
ពែលដំណាលគា្នាក្នុងគែកន្លងទៅនោះ បែហែលជាអ្នកតែូវស្វែងរកព័ត៌មនមួយ 
ចំនួន និងរកឱ្យឃើញថា តើអ្នកតែូវធ្វើអ្វីពិតបែកដ។ យ៉ាងហោចណាស់ នៅពែល 
នោះ អ្នកនឹងដឹងថា តើអ្នកតែូវការបែក់ប៉ុនា្មោន និងតែូវការសម្ភារៈណាខ្លះ ។” 

 តាមធម្មតា ស្ដាប់ទៅសូរិយដូចជាកំពុងមនហែតុផលល្អណាស់ ប៉ុន្តែអ្នក
ពុំមនតមែុយអ្វីដើម្បីដឹងថា តើតែូវចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងណានោះទែ។ 

 អ្នកនិយយថា “អញ្ចឹង! តើឯងមនយោបល់អីទែ?” 

 សូរិយញញឹម “យើងបែហែលជាមន ។ តើអ្នកគិតថា អ្នកកំពុងនិយយជា
មួយនរណានៅទីនែះ?” 

 អ្នកទែំមិនញញឹមដាក់នាងមិនបាន។ អ្នកមនសំណាងណាស់ ដែលមន 
មិត្តម្នាក់បែបនែះ។ 

 “បែហែលជារឿងទីមួយដែលតែូវធ្វើគឺ តែូវមើលតាមអ៊ីនធឺណិត និងមើល
ថា តើមនការងរអ្វីខ្លះនៅទីនោះ។ អ្នកអាចចូលរួមនៅក្លឹបយុវជននៅថ្ងែសៅរ៍ 
បែសិនបើអ្នកចង់ទៅ។ នៅទីនោះ មនកុំព្យូទ័រសមែប់ឱ្យអ្នកបែើបែស់។” 

 អ្នកដឹងថា អាចពិបាកចែញពីផ្ទះនៅថ្ងែសៅរ៍ ប៉ុន្តែអ្នកបែប់នាងថា អ្នកនឹង 
បែឹងបែងទៅទីនោះ។ 
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 មុនពែលចាកចែញទៅ អ្នកបានឱបកាយនាងពែញក្នុងដែ ។ 

 នាងនិយយថា “ជួយយើងរឿងមួយបានទែ។ សូមកំុទូរសព្ទទៅដែវីអីបានទែ?” 

 អ្នកឆ្លើយថា “យល់ពែម” 



 នៅពែលអ្នកភា្ញាក់ពីគែងនៅពែឹកថ្ងែសៅរ៍ ម្ដាយអ្នកចែញទៅរកតែីបាត់ទៅ 
ហើយ។ ចំណែកពុករបស់អ្នកនៅសមែន្តនៅឡើយពែះតែមិនទាន់អស់ជាត ិ
សែវឹង។ អ្នកផ្ញើសរទៅសូរិយហើយរៀបចំខ្លនួដើម្ីបទៅជួបគា្នានៅក្លបឹយុវជន។ អ្ន
កមនអារម្មណ៍ថាអៀនៗពែលចូលទៅក្នុងអាគារក្លឹបយុវជនពែះអ្នកមិនស្គាល់ 
អ្នកណាម្នាក់ឡើយ  បើទោះជាអ្នកធា្លាប់បានទៅទីនោះពីរបីដងរួចមកហើយក្ដ។ី 
ចំណែកសូរិយវិញស្គាល់អ្នកគែប់គា្នាដែលនៅទីនោះពែះនាងជាបែធានក្លឹប 
យុវជន។

 ពែលទៅដល់ទីនោះអ្នកខំរកដើរសូរិយ ហើយក៏បានឃើញនាងកំពុងតែ 
អង្គុយជាមួយមនុស្សសែីម្នាក់ដែលអ្នកមិនដែលស្គាល់ឡើយ។ អ្នកក៏ដើរទៅរក 
ពួកគែហើយសូរិយក៏ណែនាំអ្នកឱ្យម្នាក់នោះស្គាល់។

 សូរិយនិយយថា “នែះគឺជាចន្ទលីណា។ ពួកយើងកំពុងតែជជែកគា្នាពីរឿង
ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងពីរគួរតែនិយយគា្នា។” 

 អ្នកនិយយទាំងស្ទាក់ស្ទើរថា “បានតើ!”

 អ្នកឆ្ងល់ថាសូរិយបាននិយយអ្វខី្លះជាមួយមនុស្សសែមី្នាក់ដែលអ្នកមិនដែល 
ស្គាល់នោះ។

 ចន្ទលីណានិយយថា៖ សួរស្ត!ី ខ្ញុសំប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានស្គាល់ឯង។ 

 មើលទៅចន្ទលីណាជាមនុស្សរួសរាយគួរសម។ គែបែហែលជាមនអាយុ
បងអ្នកទាំងពីរមួយឆា្នាំ។ នាងនិយយថា៖ ខ្ញុំជឿថាឯងកំពុងតែចង់ទៅធ្វើការនៅ
កែបែទែស មែនអត់? 

 អ្នកងក់ក្បាលហើយនិយយថា “មែនហើយ!”

 ចន្ទលីណានិយយបន្ដទៀតថា “ខ្ញុដឹំងរឿងខ្លះៗពីការងរនៅកែសែកុពែះ
ខ្ញុំមនបងសែីម្នាក់ដែលធា្លាប់ជួបរឿងមិនល្អនៅទីនោះ។ ខ្ញុំអាចដឹងថាអ្វីគួរធ្វើអ្វ ី
មិនគួរធ្វើ។  ខ្ញុំយល់ថាបើឯងចង់ទៅធ្វើការនៅកែបែទែស ឯងតែូវតែរៀបចំ 
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គមែងនិងឯកសរឱ្យបានច្បាស់លាស់។ “

 អ្នកក៏បាននិយយតបទៅវិញបែបការពារខ្លួនថា “ខ្ញុំកំពុងតែរៀបគមែង
និងរត់ការចាត់ចែងរឿងនែះហើយ។ ខ្ញុំជឿថាមនសុវត្ថិភាព។” 

 ចន្ទណាលីននិយយថា “ល្អហើយអញ្ចឹង។ មនរឿងខ្លះដែលឯងគិតថាតែូវ
បែុងបែយ័ត្នដើម្បីកុំឱ្យមនគែះថា្នាក់ តែក៏មនរឿងខ្លះទៀតដែលឯងស្មោនមិន 
ដល់ឡើយ។” 

 សូរិយក៏បានសួរថា “រឿងអ្វីខ្លះ? បែប់ពួកយើងបានអត់?”
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 “រឿងដបំងូនោះគ ឺឯងមនិគរួទៅតែម្នាកឯ់ងទែ។ តើមនអ្នកផ្សែងទៅជាមយួ
ឯងឬអត់?  ឬ តើឯងមនស្គាល់អ្នកណានៅទីនោះឬអត់? ចុះពែលឯងទៅដល់ 
មនអ្នកមកយកឬអត់?” 

 សូរិយនិយយទាំងញញឹមថា “ចុះណារិន?” 

 អ្នកក៏សម្លឹងសូរិយដោយកែសែភ្នែកមុតសែួច ហើយសង្ឃឹមថានាងមិន 
និយយពីណារិនទៀតឡើយ។ 

 សូរិយនិយយបែប់ចន្ទលីណាថា “អ៎! ណារិនអាចមកយកបាន។” 

 អ្នកសែកដាក់សូរិយថា “សូរិយ!!!”  “អូយខា្មោសគែណាស់លោកអើយ។”

 ចន្ទលីណាញញឹមហើយសួរថា “តើអាចទុកចិត្តគែបានឬអត់?” 

 សូរិយនិយយទាំងញញឹមថា “មិនច្បាស់ដែរ។” 

 អ្នកបានតែឹមតែអង្គុយគែវីក្បាលដាក់មិត្តរបស់អ្នក។

 ចន្ទណាលីនបន្តថា “បែសិនបើឯងមនលែខទូរសព្ទគែច្បាស់ជាមិនពិបាក
ទែ។ ការពារបែសើរជាងព្យាបាល។ កាលនោះបងសែីខ្ញុំទៅទីនោះខ្លួនឯងហើយ
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គាត់មិនស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយ។  អញ្ចឹងហើយបានជាពែលដែលមនរឿងអី
កើតឡើង គាត់គា្មោនអ្នកពឹងពាក់ឡើយ។” 

 អ្នកសួរថា “មនរឿងអីកើតឡើងចំពោះគាត់?” 

 ចន្ទលីណានិយយថា “កំហុសរបស់បងសែីខ្ញុំគឺមកពីគាត់ជឿជាក់លើកែុម
ហ៊ុនពែក។ គាត់ជឿអ្វីដែលគែបែប់គាត់ទាំងអស់។ គាត់អត់បានសែវជែវពី 
សវតារបស់កែមុហុ៊ននោះជាមុនឡើយ។  បើសិនជាឯងចង់ធ្វើការនៅកែបែទែស 
ឯងតែូវឆែកព័ត៌មនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកែុមហ៊ុនដែលឯងចង់ទៅធ្វើការជាមុន
សិន។  ពែលឆែករូចហើយឯងអាចឱ្យអាសយដា្ឋាននិងលែខទូរសព្ទរបស់កែមុហុ៊ន 
នោះទៅមិត្តភក្ដិនិងគែួសររបស់ឯង។ កាលនោះបងសែីខ្ញុំធ្វើការដោយអត់បាន 
ចុះកិច្ចសន្យាឬចុះទិដា្ឋាការការងរអ្វីទែ។ អញ្ចឹងហើយទើបពែលដែលល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
ការងរនោះខុសពីអ្វីដែលគែបែប់ បងសែីខ្ញុំគា្មោនអ្វីទៅតវា៉ានឹងគែទែ។  ការងរ 
ពិបាកខា្លាំងក៏ប៉ុន្ដែបែក់ខែដែលគាត់ទទួលបានមិនសមមូលនឹងអ្វីដែលគាត់បាន 
ធ្វើឡើយ។ ពែលនោះថៅកែមិនពែមឱ្យគាត់ឈប់ឡើយពែះគាត់ថាគាត់បាន 
ចំណាយលុយចែើនណាស់លើឈ្មួញរត់ការ។ បងសែីខ្ញុំតែូវទែំធ្វើការនៅទៅ 
នោះរហូតដល់ពីរឆា្នាំ។ ពិតជារឿងដែលស្មោនមិនដល់មែន។”

 អ្នកនិយយថា “ពុទោ្ធោអើយ។”

 ពែលនែះហើយទើបអ្នកដឹងថាអ្វីៗមិនមែនសុទ្ធតែងយដូចដែលអ្នកគិត
ឡើយ ហើយរឿងងយៗអស់ទំាងនោះហើយដែលអាចកា្លាយទៅជារឿងស្មោនមិន 
ដល់បាន។ 

 អ្នកបន្ដសួរថា “ចុះកាលនោះគាត់ធ្វើការអីដែរ?”

 ចន្ទលីណាតបថា “គឺការងរក្នុងរោងចកែ។ បងសែីខ្ញុំតែូវធ្វើការជាមួយនឹង
គែឿងម៉ាសុីន។ ដូច្នែះហើយគាត់តែូវចំណាយកម្លាំងចែើនហើយងយនឹងហត់ 
ពែះតែូវធ្វើការចែើនម៉ាង។ ពែលដែលកម្មករគា្មោនកម្លាំងធ្វើការ ពួកគែងយនឹង 
រងគែះថា្នាក់ណាស់។ តាមបទពិសោធធា្លាប់មនគែះថា្នាក់កើតឡើងជាចែើន 
ករណីរួចមកហើយ។ អញ្ចឹងហើយបានគែឯងតែូវតែចុះកុងតែការងរមុនពែល
ចូលធ្វើការ។” 

 សូរិយនិយយថា “ពិតជាដំបូនា្មោនល្អមែន!!!”

 អ្នកក៏បន្ថែមថា “ខ្ញុំអរគុណចែើនហើយ។” 

 ចន្ទលីណានិយយថា “មិនអីទែ! និយយអញ្ចឹងខ្ញុំឮថាមនភា្នាក់ងរជួយ
រៀបចំសមែលួការងរចំណាកសែកុ។ ភា្នាក់ងរនោះអាចជួយរៀបចំឯកសរ សំុទិដា្ឋា 
ការការងរ រកការងរធ្វើចចារធ្វើកិច្ចសន្យា និងអ្វីគែប់យ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹង 
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កិច្ចការងរ។ យកល្អឯងតែូវរកកន្លែងស្នាក់ជាមុនសិន មុនពែលឯងចែញទៅ។ អ្វី 
ដែលសំខាន់គឺឯងតែវូតែមនលុយគែប់គែន់សមែប់រត់ការរឿងទំាងអស់នែះ បូក 
រួមទាំងថ្លែចំនាយលើការធ្វើដំណើរ និងថ្លែចំណាយពែលតែលប់មកវិញ។ សំខាន់ 
បំផុតនោះគឺឯងតែវូតែមនលុយបមែងុសមែប់ទុករត់ការពែលដែលតែវូការចំាបាច់។” 

 អ្នកនិយយ “ខ្ញុំកំពុងតែរត់ការពីរឿងនែះ។ ឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណា
ឱ្យមនអតិថិជនមកកន្លែងលក់របស់យើងឱ្យបានចែើន។ ដល់ពែលនោះបែហែល 
ជាស្ថានការអាចនឹងល្អបែសើរ។”

 កែយពីចន្ទលីណាចែញទៅ អ្នកនិងសូរិយក៏ចាប់ផ្តើមឆែកអី៊នធឺណិតដើម្ីប 
រកមើលការងរ។ នៅតាមអី៊នធឺណិតមនការងរចែើនណាស់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយ 
នៅលើគែហទំព័រភា្នាក់ងរជែើសរីសបុគ្គលិក។ អ្នកធ្វើតាមដំបូនា្មោនរបស់ចន្ទលីណា 
ដើម្ីបឆែកមើលព័ត៌មនរបស់កែមុហុ៊នដែលបានបែកាសជែើសរីសបុគ្គលិក។   អ្នក 
ក៏បានរកឃើញថាមនកែុមហ៊ុនខ្លះមនគែហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន ហើយខ្លះទៀត 
គា្មោនឡើយ។   អ្នកបែបខ់្លនួឯងថាអ្នកតែវូតែស្គាលក់ែមុហ៊នុនោះឱ្យច្បាសស់និ មនុ 
នឹងសមែចចិត្តទៅធ្វើការនៅកែុមហ៊ុននោះ។  អ្នកតាំងចិត្តថាមិនឱ្យខ្លូនឯងធា្លាក់
ទៅក្នុងស្ថានភាពដូចបងសែីរបស់ចន្ទលីណាឡើយ។ 

 សែបពែលសូរិយកំពុងឆែកគែហទំព័រពីមួយទៅមួយយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញអ្នក 
កត់តែឈ្មោះកែុមហ៊ុនដែលអ្នកយល់ថាទំនង។ ទោះជាអ្នកមិនទាន់តែៀមខ្លួន 
រួចរាល់ដើម្បីធ្វើដំណើរក្ដី អ្នកនៅតែមនអារម្មណ៍ល្អពែះយ៉ាងហាចណាស ់
បានរៀបចំហើយតែៀមខ្លួនទុកជាមុន។  ភា្លាមៗនោះអ្នកសែប់តែនឹកឃើញ សុភា 
សិតដ៏ល្បីរបស់ទស្សនវិទូចិនឈ្មោះ ឡៅជឺ ហើយអ្នកក៏បាននិយយទៅកាន់ 
សរិូយថា “មួយជំហា៊ានដំបូងនំាទៅរកដំណើររាប់សិបយោជនែភាពជោគជ័យ។”

 សូរិយតបទំាងមិនសប្បាយចិត្តវិញថា  “ជំហា៊ានដំបូងដែលនំាឯងចែញពយើង!!!”

 អ្នករៀបនឹងតបទៅហើយ  សែប់តែឮអ្នកណាម្នាក់សែប់តែហៅឈ្មោះ 
អ្នក។ អ្នកងករកមើល ហើយឃើញសុីតានៅមត់ទា្វារធ្វើទឹកមុខភិតភ័យ។ អ្នក 
ច្បាស់ក្នុងចិត្តថាមនរឿងមិនល្អកើតឡើងទៀតហើយ។ 

 សុីតាសែកទាំងដង្ហក់ថា “មកតាមខ្ញុំឱ្យលឿនមកទៅរកពុកនៅទន្លែ។”



 ឮហើយទាំងបីនាក់ក៏បែញាប់រត់សំដៅទៅទន្លែ។ នៅតាមផ្លូវសុីតារៀបរាប់ 
ថាពុកចែញទូកទៅរកតែីនៅទន្លែ តែគាត់កំពុងតែមនរឿង។ ពែលអ្នកមកដល់ 
ទន្លែ អ្នកឃើញម្តាយរបស់អ្នកកំពុងរង់ចាំនៅមត់ទន្លែយ៉ាងអន្ទះសរ។

 អ្នកសួរទាំងដង្ហក់ថា “ម៉ែ! ពុកនៅឯណា?”
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 ម្តាយរបស់អ្នកចង្អុលទៅទូកពីរបីដែលនៅឆា្ងាយពីចែំងហើយនិយយថា៖ 
ពុកកូននៅទីនោះ។ ម៉ែមិននឹកស្មោនថាពុកឯងចែញទៅរកតែីទំាងឈឺទែ។ គាត់ 
ចែវទូកទៅបង់សំណាញ់ដល់ទីនោះ តែពែល គាត់សរសំណាញ់មកវិញគាត់ 
ទាញមិនរួចឡើយពែះគាត់ឈឺ គា្មោនកម្លាំងទាញ។    អរគុណពែះដែលមនគែទៅ 
រកតែីដល់កន្លែងនោះដែរ ហើយបាននាំគាត់មកវិញ។ 

 នៅពែលទូកជិតមកដល់ចែំង  អ្នកក៏អាចមើលឃើញថាមនកាណូតមួយ
សណ្ដាងទូកមួយទៀតពីកែយ។ អ្នកឃើញពុករបស់អ្នកស្ថិតក្នុងសភាពស្លែក
ស្លាំង អស់កម្លាំង ហើយគា្មោនកម្លាំងកំហែងក្នុងខ្លួនឡើយ។  គាត់អង្គុយនៅលើទូក 
សណ្ដាងពីកែយកាណូត។ ឃើញពុកអ្នកក្នុងសភាពបែបនែះ អ្នកមនអារម្មណ ៍
ថាបែះដូងអ្នកកំពុងតែឈឺ។ ពែលទូកមកដល់កៀកចែំង អ្នកក៏ចុះទៅក្នុងទឹក 
ដើម្បីទៅយកពុកអ្នកចែញពីទូក។ 

 អ្នកសួរពុកអ្នកថា “ពុក!! ម៉ែចហើយ?”

 ពុកអ្នកនិយយខ្សាវៗថា “ពុកបែហែលជាមិនរស់ទែ។”
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 ចែើនខែកន្លងផុតទៅ អ្នកចាប់ផ្ដើមផ្តាតសំខាន់ទៅលើរឿងពីរ។ ទីមួយគឺ រក 
លុយឱ្យបានចែើន ចំណែករឿងមួយទៀតគឺធ្វើចំណាកសែុកទៅធ្វើការនៅកែ
បែទែស។   

 គោលបំណងដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នកដំបូងគែនោះគឺធ្វើលិខិតឆ្លងដែន។ អ្នកតែូវ 
រៀបចំឯកសរជាមុនសិន ហើយតែូវរង់ចាំយូរបន្តិច។ ថ្វីត្បិតតែអ្នកតែូវចាំយូរតែវា
មនតម្លែនៅពែលដែលអ្នកបានលិខិតឆ្លងដែនក្នុងដែ។    អ្នកមនអារម្មណ៍ថាអ្នក 
ចាស់ទំុជាងមុនឯករាជ្យជាងមុន និងអ្នកដើរជិតដល់កន្លែងដែលអ្នកតែវូទៅហើយ។

 ឥឡូវអ្នកជាភ្ញៀវជាបែចាំក្លឹប។ អ្នកតែងតែចំណាយពែលដើម្បីឆែកគែហ- 
ទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលជែើសរីសបុគ្គលិក ហើយអ្នកក៏បានឃើញការងរមួយ 
ចំនូនដែលសមនឹងសម្ថភាពរបស់អ្នក។  ការងរមួយដែលអ្នកចង់ធ្វើគឺការងរនៅ 
ក្នុងរោងចកែ។ មើលទៅការងរនែះមិនសូវជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុនា្មោនទែ តែអ្វ ី
ដែលសំខាន់គឺការងរនែះមិនទាមទារអ្វីចែើនឡើយ។ អ្នកក៏បំពែញពាក្យសុំ 
ការងរ។ មិនយូរបុ៉នា្មោនខាងមណ្ឌលជែើសរីសបុគ្គលិកក៏បានទាក់ទងមកអ្នកហើយ 
បែប់ថាការងរនែះ អ្នកអាចធ្វើបាន។ តែដំបូងអ្នកតែូវធ្វើលិខិតអនុញ្ញាតការងរ
និងទិដា្ឋាការ ការងរជាមុនសិន។ កែុមការងរក៏បានផ្តល់ពាក្យសុំការងរជាផ្លូវការ 
របស់កែុមហ៊ុន ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំធ្វើការនៅទីនោះបាន។ 

 រឿងមួយទៀតដែលអ្នកតែូវធ្វើគឺការរៀនភាសតាមអ៊ីនធឺណិត។ អ្នករៀន 
ភាសមិនបានលឿនទែ ពែះអ្នកមិនសូវជាមនទំនុកចិត្តលើខ្លងួឯងពែលនិយយ 
ភាសនែះ(សូរិយតែងតែសើចរាល់ពែលគាត់ឮអ្នកអនុវត្តភាស)។ ប៉ុន្តែប៉នា្មោន 
ខែកែយមក អ្នកមនការភា្ញាក់ផ្អើលចំពោះខ្លូនឯងជាខ្លំាងពែះអ្នកចែះពាក្យ 
បានចែើន។

 អ្នកបានចាប់ផ្តើមធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយណារិន។  គែហាក់ដូចជាសប្បាយ
ចិត្តខា្លាងំពែលដែលគែដឹងថានៅតែគិតដល់ការធ្វើចំណាកសែកុទៅធ្វើការនៅកែ 
បែទែស ហើយគែសង្ឃឹមថាគែនឹងអាចបានជួបអ្នកពែលដែលអ្នកទៅដល់។ 

 លុយអាចធ្វើឱ្យគែប់យ៉ាងដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន។ ក៏បុ៉ន្តែអ្នកបានចំណាយ 
លុយសន្សំរបស់អ្នកដើម្បីសងលោកស្នែកគីអស់ទៅហើយ។ ម្យា៉ាងទៀតអ្នកតែូវ
ចំណាយលុយដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទៀត។  អ្នកដូចជាតែូវចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយ
សរជាថ្មីអញ្ចឹង។ អ្នកហាក់ដូចជាមនអ្វីម្យា៉ាងមកអូសទាញអ្នកឱ្យចង់ទៅធ្វើការ 
ឆ្លងដែនជាមួយនឹងលុយតិចតូចស្ដូចស្ដើងដែលអ្នកមន (ជាពិសែសនៅពែល
ដែលណារិនកាន់តែជមែុញអ្នកឱ្យទៅ)។ តែអ្នកដឹងច្បាស់ថាអ្នកមិនគួរទៅណា
ទាំងអស់។ អ្នកអាចទៅបានបើសិនជាអ្នកមនលទ្ធភាពបង់ថ្លែស្នាក់នៅខែទីមួយ 
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ថ្លែធ្វើដំណើរទៅមក និងថ្លែចំណាយផ្សែងទៀត។



 អ្នកចំណាយពែលជិតបែំបីខែដើម្បីសន្សំលុយឱ្យបានគែប់ចំនួន។  អ្នកបាន 
សមែចចិត្តថាអ្នកនឹងបែើលុយសន្ំសនែះសមែប់ការចំណាយលើអ្វដីែលអ្នកបាន 
គែងទុកនិងការចំណាយផ្សែងទៀត។ ការពិតអ្នកសន្ំសលុយបានគែប់ចំនួនពែះ 
តែមនការជួយជែមជែងពីពូរបស់សូរិយគឺលោកពូសំរិន។  អ្នកមិនដែលស្មោន 
សោះថា លោកពូសំរិនបានផ្តល់បែក់បន្ថែមទៅលើការខិតខំធ្វើការរបស់អ្នក 
នៅកន្លែងលក់ទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំ។ អ្នកមនអារម្មណ៍ថារំភើបលាយភ័យនៅ 
ពែលគាត់ហុចបែក់ខែឱ្យអ្នកពែះអ្នកយល់ថានៅពែលអ្នកមនលុយគែប់ចំនួន 
គឺជិតដល់ពែលដែលអ្នកតែូវចាកចែញហើយ។  

 អ្នកគិតថាអ្នកនឹងបែប់រឿងនែះបែប់លោកពូសំរិននិងអ្នកមីងជាឱ្យបានឆាប់។ 
រឿងដែលធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែមិនសែលួចិត្តគឺពួកគាត់បានអញ្ជើញអ្នក (និងសូរិយ) 
មកញាំបាយលា្ងាចជាមួយគា្នា។ អ្នកបានសមែចចិត្តថានឹងបែប់ពួកគាត់នៅពែល
ញំបាយលា្ងាចនោះតែម្ដង។ 



 នាថ្ងែដដែលនោះ អ្នកបានទទួលសរ 
 
ពីណារិន៖

 

 

 

 
 

�រ�ន៖ ��ល��នមក?

�រ�ន៖ �កបង�ៀត�ើយ!!!

�រ�ន៖ ឡ�យ�៉�ស!!! ចឹង
             ច�ស់�មក��ល�?

អ�ក៖ ����ល��ឿន�ង
        បងគិត�ៀត!

អ�ក៖ ខ��ំនិ�យ��ន�ើ!  ខ��ំ
        សន�ំលុយ��ប់�ើយ

អ�ក៖ �ំ��ប់��ល��យ!
          សន��៎
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 នៅយប់នោះ អ្នកទៅញំាបាយលា្ងាចនៅផ្ទះលោកពូសំរិននិងមីងជា។ អ្នក 
មិនហា៊ានបែប់ពួកគាត់ពីការសមែចចិត្តរបស់អ្នកឡើយ។ ពួកគាត់ល្អនឹងអ្នក 
ណាស់ ហើយអ្នកពិតជារីករាយនឹងធ្វើការនៅកន្លែងលក់ទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំ
ណាស់។ 

 មុនពែលញំាបាយលា្ងាច មីងជាបានយកទឹកតែមកឱ្យអ្នកញំាក្នងុបន្ទប់ទទួល 
ភ្ញៀវ។  អ្នកមនអារម្មណ៍ថាសូរិយកំពុងតែសប្បាយចិត្តនឹងរឿងអ្វមី្យា៉ាង តែអ្នកមិន 
ដឹងថានាងរីករាយពែះតែរឿងអ្វីឡើយ។ អ្នកមនអារម្មណ៍ថាការសមែចចិត្ត 
របស់អ្នកអាចបំផ្លាញអារម្មណ៍ល្អរបស់សូរិយ។ ម្យា៉ាងទៀតអ្នកមិនចង់បំផ្លាញ 
បរិយកាសសប្បាយរីករាយនែះឡើយ។ អ្នកក៏សមែចចិត្តម្ដងទៀតថាអ្នកមិន 
ទាន់បែប់ពួកគែឡើយ។ 

 នៅពែលអ្នករៀបហាមត់និយយ សែប់តែសូរិយសម្លឹងមើលពូនិងមីង 
របស់នាងហើយ និយយថា “គួរបែប់នាងអត់?”

 ពូសំរិននិងមីងជាងក់ក្បាល ហើយអ្នកមើលដឹងថាពួកគាត់ដូចជារំភើបអំពី
រឿងអ្វីម្យា៉ាង។  អ្នកឱ្យសូរិយនិយយមុន។

 សូរិយនិយយពែមទាំងសម្ដែងសែចក្ដីសប្បាយរីករាយថា៖ ថ្មីៗនែះយើង 
បានពិភាក្សាជាមួយលោកពួនិងមីងអំពីកន្លែងលក់ទឹកដោះគោ និងទឹកឃ្មុំ នាថ្ងែ 
អនាគត។ ហើយពួកយើងមនដំណឹងរីករាយដើម្បីបែប់ឯង។ តើអ្នកនៅចាំបាន 
អត់ថាពួកយើងធា្លាប់និយយថាអ្វីដែលពួកយើងតែូវធ្វើគឺទាក់ទាញអតិជនឱ្យមក 
កន្លែងលក់ទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុរំបស់យើង? ពួកយើងមនគំនិតមួយ ហើយពួកយើង 
គិតថាពួកយើងអាចសមែចគោលបំណងនែះបាន។   គំនិតនោះគឺបើកកន្លែងលក់ 
ទឹកដោះគោ និងទឹកឃ្មុំពែមទាំងមនសែវាអ៊ីនធឺណិត។  នែះជាអ្វីដែលអ្នកភូមិនែះ 
តែូវការ។ ពូ និង មីងបានយល់ពែមជួយជាដើមទុនដើម្បីឱ្យពួកយើងអាចទិញ 
ទិញកុំព្យូទ័រ និងសម្ភារមួយចំនួនទៀត។ ហើយយើងចង់ឱ្យឯងកា្លាយជាដែគូ 
ជំនួញរបស់ខ្ញុំ។ តែពួកយើងទាំងពីរតែូវរៀនឱ្យចប់សិន ហើយយើងតែូវរៀនមួយ 
ឆា្នាំទៀតសិន។ 

 អ្នកសម្លឹងមើលមុខអ្នកទាំងបី ចំពែលដែលពួកគែងកមើលមុខអ្នកទាំងញ
ញឹមវិញដែរ។ អ្នកដូចជាភ័យៗហើយមិនដឹងថាគួរនិយយអ្វីឡើយ។ 

 សូរិយសួរថា “អញ្ចងឹឯងគិតម៉ែចដែរ? បើយើងវិញគិតថាគំនិតនែះបែហែល
ជាអាចទៅរួច។ ដល់ពែលនោះយើងអាចសន្សំលុយបានចែើនហើយឯងមិនចាំ
បាច់ទៅណារកការងរផ្សែងទៀតទែ។” 
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 អ្នកងក់ក្បាល ងក់តិចៗរហូតទាល់តែអ្នកនឹកឃើញថាអ្នកតែូវនិយយអ្វី។ 

 អ្នកនិយយថា “ខ្ញុំគិតថាគំនិតនែះពិតជាល្អមែន។ គែន់តែ........ខ្ញុំបាន
រៀបគមែងផ្សែងរួចទៅហើយ ម្យា៉ាងទៀត................. “ 

 ភា្លាមនោះអ្នកក៏បានឃើញទឹកមុខបែបខកចិត្តរបស់ពូមីង និង សូរិយ។

 អ្នកនិយយថា “ខ្ញុំទើបតែគិតពីគមែងនែះទែ។ សូមទុកពែលឱ្យខ្ញុំពីរបីថ្ងែ
សិនបានអត់?”  

 អ្នកទាំងអស់គា្នាក៏បានយល់សែបនឹងសំណើនែះ។ 

បើអ្នកសមែចចិត្តបន្តគមែង 

រកការងារនៅទីកែុងធំ 

សូមទៅកាន់ទំព័រទី ៧១

បើអ្នកសមែចចិត្តនៅទៅនែះ

ហើយរកសុីជាមួយសូរិយា 

សូមទៅកាន់ទំព័រទី ៩២

៧១

៩២
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ទីកែុងធំ

 នែះជាការសមែចចិត្តដែលពិបាក 
បំផុតសមែប់អ្នក។ តើមនមនមនុស្ស 
ប៉ុនា្មោននាក់ទៅដែលមនឱកាសធ្វើជំនួញជា 
មួយមិត្តល្អរបស់គែ? អ្វីដែលពិសែសគឺមិត្ត 
ល្អម្នាក់នោះជាសូរិយ។ 

 តាមដែលអ្នកស្គាល់នាងជាមនុស្ស
ដែលឧស្សាហ៍ព្យាយមហើយអាចពឹងពាក់បានទៀតផង។ ដោយសរតែនាង 
មនឧបនិស្ស័យនឹងកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាបច្ចែកវិជ្យា នាងសក្ដិសមនឹងគែប់គែង 
អាជីវកម្មផ្នែកអ៊ីនធឺណិតបំផុត។ ចំណែកអ្នកវិញតែូវមើលការខុសតែូវកន្លែងលក់ 
ទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំ។ អ្នក មនទំនុកចិត្តខ្ពស់ថាអ្នកពិតជាអាចធ្វើការងរនែះ 
បាន។ អ្នកតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាការងរអ្វីក៏អាចសមែចបានដែរ ឱ្យតែអ្នកទាំងពីរ 
សហការគា្នា។ 

 ប៉ុន្តែអ្នកតែូវចាំមួយឆា្នាំទៀត រហូតដល់អ្នករៀនចប…់? ពិតណាស់អ្នកចង់
រៀនឱ្យចប់សិន ក៏ប៉ុន្តែសំពាធដែលអ្នកមននៅផ្ទះ បង្វែរការតាំងចិត្តរបស់អ្នក។ 
អ្នកតែូវតែរកលុយឱ្យចែើន ហើយអ្នកតែូវចាប់ផ្តើមរកលុយក្នុងឆាប់ៗនែះ។

 ចំណែករឿងមួយទៀតដែលជមែុញអ្នកឱ្យអ្នកធ្វើការសមែចចិត្តនោះគឺ 
ណារិន។ 

 នៅពែលអ្នកបែប់សូរិយថាអ្នកសមែចចិត្តចាកចែញ នាងពិតជាខក 
ចិត្តណាស់ ហើយនាងបែប់ថានាងក៏ធា្លាប់គិតថាអ្នកនឹងសមែចចិត្តបែបនែះ
ដែរ។  នាងនិយយថានាងមិនបោះបង់គំនិតបើកអាជីវកម្មអ៊ីនធឺណិតជាមួយអ្នក 
ឡើយ។ ហើយនាងសុំឱ្យអ្នកសន្យាថាបែសិនបើមួយឆា្នាំទៀតការងរនៅទីកែុង 
មិនដំណើរការបានល្អ នាងនៅតែរង់ចាំអ្នកមកធ្វើជាដែគូជំនួញរបស់នាង។  អ្នក 
ក៏បានសន្យានឹងនាង។ 
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 ពែលនែះជាពែលដែលអ្នកតែូវទាក់ទងទៅមជ្ឈមណ្ឌលជែើសរសីបុគ្គលិក 
ហើយបែប់គែថាអ្នកមនចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការងរមួយក្នុងការងរទាំងអស់
ដែលគែបានផ្សព្វផ្សាយ។

 អ្នកសឹងតែមិនជឿ។ កែយពីរៀបគមែង ទីបំផុតអ្នកក៏តែៀមខ្លួនរួចរាល់
ដើម្បីចែញទៅ។

 ពែលដែលអ្នកមនសំបុតែឡានកែុងក្នុងដែ អ្នកក៏បានផ្ញើរសរ 
 ទៅណារិន ៖

 

 

អ�ក៖ ខ��ំស��ចចិត���!

អ�ក៖ ������ក! មកជួបខ��ំ�នអត់?

អ�ក៖ សឹង��មិន�ឿ�ះ� �ើង�ច ជួប��ម�ង�ៀត។ 

�រ�ន៖ បងក៏សឹង��មិន�ឿដូច��។ ��ន
��ន� ខ��ំ��កដ�����ល��ល ខ��ំ�ន
ជួបអ�ក��ល់!! 

�រ�ន៖ ��ល�?

�រ�ន៖ ��កដ
              ��ន!!

អ�ក៖ 
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 នៅថ្ងែបនា្ទាប់អ្នកក៏ជិះឡានកែុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពែំដែនសំដៅទៅទីកែុង
ធំ ហើយមនអារម្មណ៍ហាក់បីដូចជាមែអំបរាប់ពាន់កំពុងហោះហើរជុំវិញកែពះ
របស់អ្នក។ 

 គា្មោនអ្នកណាម្នាក់អាចហាមឃាត់អ្នកមិនឱ្យភ័យឡើយ។ នែះពិតជាការចាប់ 
ផ្តើមទំព័រជីវិតថ្មីនៅក្នុងបែទែសថ្មី ក្នុងទីកែុងថ្មី ជាមួយនិងការងរថ្មី។ អ្នកពិតជា 
ចង់ជួបណារិនម្តងទៀតណាស់ ពែះអ្នកនិងគែបែកគា្នាយូរមកហើយ។ អ្នក 
និង គែខានជួបគា្នាជិតមួយឆា្នាំហើយ។ អ្នក និង គែបានផ្ញើសរទៅគា្នាជាចែើន 
ប៉ុន្តែ វាមិនដូចការជួបគា្នាដោយផ្ទាល់នោះទែ។ ចុះអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉ែចវិញ បើគែ 
មិនសែលាញ់អ្នក?  ហើយធ្វើយ៉ាងម៉ែចវិញបើអ្នកមិនសែលាញ់គែ? មនរឿង
ផ្សែងទៀតដែលបែហែលជាមិនល្អដូចការគិត។ អ្នករៀបចំខ្លួនឱ្យរៀបរយ។ 

 នៅពែលឡានកែុងមកដល់បែន អ្នករកមើលគែក្នុងចំណមហ្វូងមនុស្ស 
ទាំងឡាយ។ តែអ្នកមិនឃើញគែឡើយ  ឃើញមនតែមនុស្សជាចែើនកំពុងតែ 
រង់ចំា។ អ្នកចុះពីឡានកែងុ ហើយដើរទៅយកឥវា៉ាន់របស់អ្នក។ សែបពែលដែល អ្នក 
កំពុងតែបែមូលឥវា៉ាន់ អ្នកលួចរំពឹងថាណារិនបែកដជាមកពញ្ញាក់អ្នកពីកែយ 
តែគាត់មិនបានធ្វើអញ្ចងឹឡើយ។ អ្នកនៅតែខំរកមើលគែ តែនៅតែមិនឃើញគែមក។ 

 មនមនុស្សជាចែើនកំពុងតែដើរចុះដើរឡើង តែអ្នកបែរជាមនអារម្មណ៍ថា
អ្នកឈរតែម្នាក់ឯងទៅវិញ។ តិចលោណារិនប្ដូរចិត្តទែដឹង? សែប់តែពែលនោះ
អ្នកមនអារម្មណ៍ថាខកចិត្តជាខា្លាំងហើយអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមមនអារម្មណ៍ថាឯកា
ណាស់។  

 អ្នកក៏ទៅកាន់តូបតូចមួយហើយទិញសីុមកាតសមែប់បែើ។ អ្នកនៅឈររែរា 
ក្បែរតូបនោះដើម្បីដាក់សុីមកាតចូលទូរសព្ទរបស់អ្នក។ កំពុងតែដាក់សុីមសែប់
តែអ្នកមនអារម្មណ៍ថាមនមនុស្សវាយស្មោរបស់អ្នក។ 

 សម្លែងចែញពីកែយខ្នងថា “អែ!!!” 

 អ្នកភ័យសឹងតែជែះុទូរសព្ទពីដែទៅហើយ។ ពែលដែលអ្នកងកកែយ សែប់ 
តែអ្នកឃើញណារិនកំពុងតែឈរញញឹមពពែយ។  អ្នកមនអារម្មណ៍ថាធូរទែូង
ខ្សាក។  អ្នកសឹងតែយំទៅហើយ តែអ្នកព្យាយមទប់ទឹកភ្នែកមិនឱ្យសែក់ឡើយ។ 

 គែនិយយថា “ឱ្យបងសុំទោសណា!! បងមកយឺតបន្ដិចហើយ ពែះពិបាក
រកកន្លែងចតឡានហ្នឹងណា!”

 អ្នកក៏តបវិញថា “មិនអីទែបង!!”
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 ការពិតអ្នកទាំងពីរពិតជាចង់ឱបគា្នាខា្លាំងណាស់។ តែដោយសរតែគា្មោនអ្នក 
ចាប់ផ្ដើមមុន ទើបអ្នកទាំងពីរមិនបានធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឡើយ។ 

 ពែលនោះណារិនក៏យកកាបូបរបស់អ្នកទៅស្ពាយ ហើយបែប់អ្នកឱ្យចែញ 
ទៅ។ 

 មកដល់កន្លែងចតយន្តយន្ត ណារិននំាអ្នកដើរទៅឡានចាស់ចែះចាប់របស់ 
គែ។ គែញញឹមតិចៗពែលដែលឃើញបែតិកម្មអ្នក។ 

 គែនិយយថា “អាហ្នឹងឡានតើ!!” 

 ដើម្បីបើកទា្វារឡាននោះ អ្នកតែូវទាញកនែ្តាក់បន្តិច។ កែយពីកនែ្តាក់រួច 
មកអ្នកបើកទា្វារឡានបាន។ អ្នកចូលទៅអង្គុយក្នុងឡាននោះ។ ណារិនបានដាក់ 
កាបូបអ្នកនៅខាងកែយ រួចគែក៏ចូលមកអង្គុយកន្លែងអ្នកបើកបរ។ 

 គែសួរអ្នកថា “តើប្អូនចង់ទៅណាវិញ?”

 អ្នកក៏បង្ហាញអាសយដា្ឋានរបស់កន្លែងដែលអ្នកតែូវស្នាក់នៅឱ្យទៅគែ។ 
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អាសយដា្ឋានរបស់កន្លែងនោះគឺខាងមជ្ឃមណ្ឌលជែើសរីសបុគ្គលិលជាអ្នកផ្ញើរ 
ឱ្យអ្នក។  វាជាកន្លែងស្នាក់នៅដែលកែុមហ៊ុនរៀបចំសមែប់បុគ្គលិក។ មនគែ
បែប់អ្នកថាយប់នែះអ្នកតែូវស្នាក់នៅកន្លែងនោះ ហើយអ្នកតែូវរាយការណ៍ទៅ
រោងចកែនៅពែលពែឹក។



 ការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឆ្លងកាត់ទីកែងុជាមួយណារិនមិនមែនសូវជាសែលួ 
ខ្លួនប៉ុនា្មោនទែ។ ចំណែកចរាចរណ៍វិញមិនសូវជាល្អឡើយ។ មនសម្លែងអ្វីប្លែកៗ 
ម៉ែចមិនដឹងទែឮចែញពីឡានរបស់ណារិន។ ហើយពែលនោះហើយដែលអ្នក 
ចាប់អារម្មណ៍ថាណារិនច្បាស់ជាមិនសូវបានជិះឡានក្នុងទីកែុងឡើយ។  អ្នកទាំង 
ពីរមិនសូវជាបាននិយយគា្នាឡើយ ពែះណារិនរវល់តែផ្ដាតអារម្មណ៍ទៅនឹង 
កន្លែងដែលគាត់តែូវនាំអ្នកទៅ។ 



 ទមែំអ្នកមកដល់កន្លែង អ្នកមនអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងរលីង។ កន្លែង 
ស្នាក់នៅមនសភាពសម៍ញ្ៗញ ។ គែឱ្យអ្នកនៅបន្ទប់តូចមួយដែលមើលទៅដូចជា 
បែអប់គូបអញ្ចឹង។ កន្លែងនែះមនបន្ទប់រាងបែអប់គូបនោះរាប់រយបន្ទប់ ហើយ 
បែហែលជាមនន័យថា មនក្មែងសែីនិងសែ្ដីជាចែើនរយនាក់ស្នាក់នៅក្នុងនោះ
ផងដែរ។  នែះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុកទែ ប៉ុន្តែអ្នកបានសមែចចិត្តថាអ្នក
តែូវតែធ្វើដើម្បីចាប់ផ្ដើមជិវិតរបស់អ្នក  ហើយអ្នកនឹងធ្វើវារហូតទាល់តែជិវិតអ្នក
គែន់បើជាងនែះ។ 

 ដោយសរនែះជាយប់ដំបូងរបស់អ្នកនៅទីនែះ ណារិនស្ម័គែចិត្តនាំអ្នកដើរ 
មើលជុំវិញទីកែុងបន្តិច។ អ្នកចង់បែកែកមិនទៅ ពែះតែអ្នកអស់កំលាំងខា្លាំង 
ពែក។ តែដោយសរតែមើលទៅណារិនដូចជាចង់នាំអ្នកដើរលែងពែក អ្នកក ៏
សមែចចិត្តទៅជាមួយគែ។ 

 អ្នកពិតជារីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើណាស់។ គែនាំអ្នកដើរតាមមត់ 
ទន្លែអមដោយ    ទិដ្ឋភាពដ៏សែស់ស្អាតរបស់ទីកែុង ។ នែះជាលើកដំបូងដែលអ្នក 
មនអារម្មណ៍ថាអ្នកអាចនិយយទៅគាត់ដោយសែណុកចិត្ត ហើយមនអារម្មណ៍ 
ថាសែស់សែយណាស់ពែលដែលបាននៅជាមួយគែ។  ទីបំផុតអ្នកក៏បានមក 
ដល់ផ្សារលក់អាហារដែលមនមនុស្សយ៉ាងចែើនកុះករ។  ស្នូរសម្លង អាំងសច ់
បាប៊ីឃ្យូរ និងក្លិនអាហារធ្វើឱ្យអ្នកចង់សែក់ទឹកមត់។ ណារិនឱ្យអ្នកសកអាហារ 
ដែលអ្នកមិនដែលបានញាំហើយវាមនរសជាតិឆា្ងាញ់។ អ្នកជាចុងកែយអង្គុយ 
នៅបង់យ៉ាងយូរ ហូបអាហារ ជជែកគា្នា ស្ដាប់តនែ្តីនៅតាមផ្លូវ និងមើលមនុស្ស 
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ដើរទៅមកៗ។

 ទីនែះបែៀបដូចជាពិភពលោកមួយដែលខុសពីជីវិតអ្នកកាលនៅភូមិអ្នកមន 
អារម្មណ៍រំភើបនិងដឹងគុណដែលណារិននៅក្បែរអ្នក។ បើគា្មោនគែទែ បែហែលជា
អ្នកគា្មោនពែលវែលាល្អបែបនែះឡើយ។ 

 បនា្ទាប់ពីដើរលែងពែលលា្ងាចរួច ណារិនបានជូនអ្នកមកកន្លែងស្នាក់នៅ។ 
នៅពែលអ្នកឈរនៅពីកែអាគារ អ្នកបានអរគុណគាត់សមែប់ពែលវែលាដ ៏
អស្ចារ្យនែះ។

 គាត់កាន់ដែអ្នកហើយនិយយថា “បងចង់ជួបប្អូនម្ដងទៀត។ ជួបគា្នាយប់
ស្អែកបានអត់?”

 រំពែចនោះ អ្នកមនអារម្មណ៍ភា្ញាក់ៗហើយមិនច្បាស់ថាតែូវធ្វើអ្វី។ អ្នកក៏ចង ់
ជួបគាត់វិញដែរ ប៉ុន្តែអ្នកតែូវចាប់ផ្តើមការងរនៅថ្ងែស្អែក ហើយអ្វីដែលសំខាន់
នោះគឺតែូវគិតការងរជាធំ។ 

 អ្នកនិយយ “ចាំទាក់ទងគា្នាតាមសរ។ ចាំជួបគា្នានៅចុងអាទិត្យបានអត់?”

 គាត់ងក់ក្បាលនិងចែបាច់ដែរបស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកដឹងថាគាត់ទំនងជាខកចិត្ត
បន្តិច។

 អ្នកនិយយពាក្យរាតែីសួរស្តី បនា្ទាប់មកក៏ចូលទៅក្នុងអាគារ។

 នៅខាងក្នុងអាគារ អ្នកបិទភ្នែកហើយគែវីក្បាល។ អ្នកមនពែលដ៏អស្ចារ្យ។ 
អ្នកសង្ឈឹមថាអ្នកមិនធ្វើឱ្យរឿងគែប់យ៉ាងបែទៅជារញ៉ែរញ៉ែឡើយ។



 នៅថ្ងែបនា្ទាប់ អ្នកក៏បានរាយការណ៍ទៅខាងរោងចកែ។ ការពិតវាគែន់តែជា
ការយល់ឃើញរបស់អ្នកតែបុ៉ណ្ណោះដែលថាអ្នកតែវូឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍មុនពែល 
ចូលធ្វើការ។ ប៉ុន្តែអ្នកឃើញក្មែងសែីជាចែើនកំពុងតែរង់ចាំនៅទីនោះ ហើយគា្មោន 
ឃើញការសម្ភាសន៍ការងរអ្វីទែ។ សំនួរតែមួយគត់ដែលគែសួរគឺឈ្មោះនិងអាយ ុ
របស់អ្នក។បនា្ទាប់មកគែបែប់អ្នកឱ្យអង្គុយក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយក្មែងសែីទំាងអស់
នោះ។ 

 ទីបំផុតមនអ្នកចាត់ការម្នាក់ដែលមើលទៅទំនងជាកាច បានដើរចូលមក 
ហើយស្នើឱ្យអ្នកទាំងអស់គា្នាផ្ចង់អារម្មណ៍ស្តាប់គាត់និយយ។ គាត់អត់បាន 
និយយភាសរបស់អ្នកទែ ប៉ុន្តែអ្នកមនការ   ភា្ញាក់ផ្អើលចំពោះខ្លួនឯងដែរពែះ
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អ្នកយល់អ្វីដែលគាត់និយយ។ 

 គាត់បែប់ថាអ្នកនឹងអាចចាប់ផ្តើមការងរនៅក្នុងរោងចកែភា្លាម ហើយអ្នក
តែូវចាប់ដែគូជាមួយកម្មករផ្សែងទៀតដែលមនបទពិសោធន៍សែប់។ ដូច្នែះពួក 
គាត់បង្ហាញអ្នកថាតែូវធ្វើអ្វី។ បនា្ទាប់មកគាត់បែកាសពីចំនួនបែក់កំរែដែលអ្នក 
អាចនឹងទទួលបាន ស្ដាប់ទៅវាតិចជាងចំនួនអ្វីដែលបានផ្សាយ។ នៅពែលដែល
មនអ្នកណាលើកឡើងពីបញ្ហានែះគាត់និយយទាំងកំរោលថា គែប់គា្នាស្ថិតក្នុង
កំឡុងពែលសកល្បងការងរ ហើយនៅពែលអ្នកណាដែលមនសមត្ថភាពគែប់
គែន់ក្នុងការធ្វើការងរគែនឹងតម្លើងបែក់ខែឱ្យ។

 ម៉ាងធ្វើការក៏វែងជាងអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលជែើសរីសបុគ្គលិកបែប់អ្នក។  

 នៅពែលអ្នកចាត់ការរៀបនឹងដើរចែញ អ្នកសែប់តែនឹកឃើញដល់រឿងកិច្ច 
សន្យា។ សំដីរបស់ចន្ទលីណាបានបន្លឺឡើងពែញតែចៀករបស់អ្នកថា “ឯងតែូវ
តែចុះកិច្ចសន្យាមុនពែលចូលធ្វើការ។”  អ្នកក៏បានលើកសំណួរនែះឡើង ហើយសួរ
អ្នកចាត់ការថាតើអ្នកនឹងមនកិច្ចសន្យាដើម្បីចុះហត្ថលែខាឬអត់។ អ្នកចាត់ការ 
ឆ្លើយតបយ៉ាងលឿនថា “កែុមហ៊ុនមិនដែលធ្វើកិច្ចសន្យានោះទែ។ និយយរួច
គាត់ក៏ដើរចែញពីបន្ទប់។”

 អ្នកព្យាយមគិតឱ្យយល់ពីដំណឹងថ្មីនែះ។ អ្នកទាំងអស់គា្នាតែូវបានគែនាំ 
ចែញពីបន្ទប់នោះរួចឱ្យពូកគែចូលទៅក្នុងរោងចកែ។ បរិវែណរោងចកែនោះគ ឺ
ធំហើយមនសម្លែងរំខានខា្លាំង។ មនម៉ាសុីនជាចែើនជួរ ហើយសុទ្ធសឹងតែជា 
ម៉ាសុីនយក្ស។ កម្មករម្នាក់ឬពីរនាក់តែូវកាន់ម៉ាសុីនមួយ។  គែផ្តល់អាវកែឱ្យអ្នក 
ពាក់ (បុ៉ន្តែគា្មោនសែមដែឬវ៉ែនតាការពារភ្នែកឡើយ ដែលនែះធ្វើឱ្យអ្នកភា្ញាក់ផ្អើល 
ជាខា្លាំង) បនា្ទាប់មកមនគែនាំអ្នកទៅកាន់ម៉ាសុីនមួយក្នុងចំនោមម៉ាសុីនទាំង 
អស់។ នៅទីនោះមនស្តែីម្នាក់កំពុងតែធ្វើបែតិបត្តិការជាមួយម៉ាសុីន ហើយគាត់
ជាអ្នកណែនាំការងរដល់អ្នក។ 

 ដោយសរតែមនសម្លែងរំខានខា្លាំងពីគែឿងម៉ាសុីន អ្នកសឹងតែស្តាប់ស្ដែី
នោះនិយយមិនឮឡើយ។ ដូច្នែះអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺតែូវមើលនិងធ្វើតាមអ្វី
ដែលគាត់ធ្វើ។

 ម៉ាសុីននែះគឺកំពុងតែផលិតបា្លាស្ទិចផ្នែកខាងរបស់មួកការពារសមែប់បែើ 
បែស់ក្នុងការដា្ឋាន។រាល់១០វិនាទីម្តងឬបែហាក់បែហែលនែះ មនបា្លាស្ទិចលោត 
ចែញពីម៉ាសុីន។ ម៉ាសុីនសែប់តែឈប់ដំណើរការ ដែលតមែូវឱ្យអ្នកតែូវយក 
កាំបិតទៅកាត់តែង់មុខកាត់របស់ម៉ាសុីន។ នៅពែលអ្នកបានធ្វើបែបនែះរួច អ្នក 
ដាក់វាជាគំនរ ហើយរងចាំបា្លាស្ទិចមួយផ្សែងទៀតចែញមក។ បា្លាស្ទិចនោះកៅ្តា  
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ដែលធ្វើឱ្យអ្នកពិតជាចង់បានសែមដែ ប៉ុន្តែហាក់បីជាគា្មោននរណាម្នាក់នៅក្នុង
រោងចកែពាក់វាសោះ។

 អ្នកធ្វើការបែបនែះជាបន្តបនា្ទាប់អស់រយៈពែល៦ម៉ាង រហូតដល់សុីរ៉ែនបន្លឺ
ឡើងដែលបង្ហាញថាដល់ពែលសមែកញាំអាហារថ្ងែតែង់។ 

 កំឡុងពែលអាហារថ្ងែតែង់ អ្នកឃើញថាអ្នកស្ថិតក្នុងរោងអាហារដ៏ធំមួយ
ហើយអង្គុយជិតមនុស្សម្នាក់ដែលមកពីបែទែសអ្នកដែរ។ មើលទៅគែដូចជាមិន 
ចង់និយយរកអ្នកទាល់តែសោះ។  ប៉ុន្តែអ្នក  ព្យាយមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មន
ពីគែ។ អ្នកដឹងថាគាត់ធ្វើការនៅទីនោះអស់រយៈ៦ខែមកហើយ តែគែនៅតែជាប ់
បែក់ខែជាបុគ្គលិកសកល្បងការងរដំបូងទៀត។ អ្នកធ្វើការគណនាក្នុងចិត្ត 
ដើម្បីឱ្យដឹងថា អ្នកអាចសល់បែក់ប៉ុនា្មោនបនា្ទាប់ពីកាត់កងថ្លែស្នាក់នៅអាហារ និង 
អ្វីដែលចាំបាច់ផ្សែងទៀត។

 បែក់សែសសល់គឺមិនចែើនទែ។ បែកដណាស់វាចែើនជាងបែក់ដែលអ្នក 
រកបាននៅកន្លែងលក់ទឹកដោះគោ និងទឹកឃ្មុំ។  ប៉ុន្តែការគិតបែបនែះធ្វើឱ្យអ្នក
ស្មុគស្មោញខា្លាំងពែះអ្នកតែូវគិតរាប់ខែ រាប់ឆា្នាំដើម្បីសមែចគោលដៅនៅខាង
មុខ។



 មួយថ្ងែៗ អ្នកដូចជាមិនបានសមែកសោះ។   អ្នកធ្វើការស្ទើរតែ១២ម៉ាង ពែញ 
ក្នុងមួយថ្ងែ ហើយអ្នកអាចសមែកបានពែលដែលមនគែមកបែប់ថាឱ្យឈប់។ 
ពែលចែញពីធ្វើការអ្នកសំដៅទៅបន្ទប់រាងបែអប់គូបរបស់អ្នក ហើយអ្នកក៏បាន 
សម្អាតបន្ទប់ទឹករួម ចំអិនអាហារក្នុងផ្ទះបាយរួម។ ធ្វើរួចអ្នកអង្គុយលើគែរបស់ 
អ្នកដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយសម្លែងវិទ្យុ ទូរទស្សន៍និងសម្លែងមនុស្ស។

 អ្នកផ្ញើសរទៅណារិន ដោយនិយយបែប់គែថាអ្នកទើបតែបញ្ចប់ការងរ
ថ្ងែដំបូង ហើយអ្នកមនភាពសែពិចសែពិលនឹងការងរនោះ។  អ្នកបែប់គាត់ពី
បែក់ខែដែលទាបជាងការផ្សាយរបស់គែ  ម៉ាងការងរវែង ហើយអ្វីដែលសំខាន់ 
នោះគឺគា្មោនកិច្ចសន្យាការងរឡើយ។ អ្នកសូរយោបល់គែថាអ្នកគួរតែធ្វើយ៉ាណា។ 

 អ្នកអត់បានទទូលសរតបពីគាត់វិញទែ។ បែហែលជាគាត់បានទៅគែងបាត់ 
ទៅហើយ? អ្នកសង្ឹឈមថាគាត់មិនកែៀមកែដំោយដោយសរតែរឿងកាលពីលា្ងាច 
មិញទៅចុះ។ 



 នៅថ្ងែបនា្ទាប់ នៅក្នងុរោងចកែគឺមនលក្ខណៈដូចគា្នាទៅនឹងថ្ងែមុនប្លែកតែង់ 
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ថាថ្ងែនែះអ្នក តែវូធ្វើការជាមួយម៉ាសីុនតែម្នាក់ឯង។ គែបែប់អ្នកថាអ្នកមិនអាច 
អង្គយុបានទែ អញ្ចងឹហើយឱ្យតែពែលធ្វើការហើយ អ្នកតែងតែមនអារម្មណ៍ថា 
ឈឺជើង។ ពែលខ្លះតែមិនសូវញឹកញាប់ មែកែមុមកជិតនិងសែកដាក់អ្នកអំពី 
រឿងអ្វមួីយ។ អ្នកគិតថាគាត់ចង់ឱ្យអ្នកទុកដាក់គំនរឱ្យមនរបៀបជាងនែះ បើទោះ 
ជាអ្នកបានរៀបចំវាឱ្យមនរបៀបរួចហើយក៏ដោយ។ នៅពែលសមែកញំាអាហារ 
ថ្ងែតែង់ អ្នកបានផ្ញើសរទៅណារិនម្តងទៀត ហើយបែប់គាត់អ្នកពិតជាពិចារណា
ស្វែងរកការងរថ្ម។ី បុ៉ន្តែអ្នកនៅតែមិនមនការឆ្លើយតប។ បែហែលជាគាត់នៅ 
កន្លែងធ្វើការហើយទុកទូរសព្ទនៅផ្ទះទែដឹង? អ្នកមនអារម្មណ៍ថាការពែយួបារម្ភ 
បានកំពុងចូលមក។ អ្នកពិតជាចង់និយយជាមួយគែណាស់។ 

 ពាក់កណា្ដាលរសៀលមែកែុមចាប់ផ្តើមសែកដាក់អ្នកម្តងទៀតដោយគា្មោន
ហែតុផលច្បាស់លាស់ឡើយ។  អ្នកយល់ថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ក្នងុចំនោមមនុស្ស 
ទាំងអស់ដែលចូលចិត្តតែួតតែគែឯងដើម្បីបង្ហាញឋានៈការងរបស់គាត់។ អ្នក
ឃើញគាត់ដើរកាត់ពីម៉ាសុីនមួយទៅម៉ាសុីនមួយទៀត ដើរសែកគំរាមគែឯង។ 
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អ្នកបានសមែចចិត្តថាអ្នកនឹងរកការងរថ្ម។ី

 ពែលចប់ការងរ អ្នកបែប់អ្នកចាត់ការថាអ្នកលាឈប់។ គាត់ហាក់បីជាមិន 
ខ្វល់អ្វបីន្ដចិឡើយ។ គាត់ និយយថាមនមនុស្សជាចែើនផ្សែងទៀតចំារង់ចំាធ្វើការ 
របស់អ្នក។ នៅពែលអ្នកទៅយកបែក់ឈ្នួល គែបែប់អ្នកថាលុយនោះគឺជា 
លុយដែលនៅសល់កែយពីទូរទាត់ថ្លែស្នាក់នៅ។ ហើយអ្នកតែូវចាកចែញភា្លាម 
ជាបនា្ទាន់។ អ្នកចាកចែញពីរោងចកែទាំងគា្មោនអ្វីទាំងអស់ ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមន 
អារម្មណ៍ថាមនសែរីភាព សែបពែលអ្នកដើរចែញតាមទា្វារទាំងនោះ។



 អ្នកបែមូលកាបូបរបស់អ្នកចែញពីបន្ទប់បែអប់គូបដែលពោរពែញទៅដោយ 
សម្លែងថ្លង់ទំាងនោះ។  វាគឺជាអារម្មណ៍ដ៏ធូរស្បើយដែលចាកចែញពីបន្ទប់ទំាងនោះ 
ផងដែរ។ ឥឡូវ  អ្នកតែូវរកកន្លែងណាមួយដើម្បីស្នាក់នៅ។  ទីបំផុតអ្នកអាចស្វែង 
រកសណា្ឋារគារមួយ។ សណា្ឋាគារនោះមនតម្លែថ្លែបន្តិច តែអ្នកសមែកតែមួយ 
យប់ ពីរយប់ទែ។
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 អ្នកអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់សណា្ឋាគារនៅយប់នោះ អ្នកព្យាយមទូរសព្ចទៅ 
ណារិន។ សម្លែងរីងៗក៏បានបន្លឺឡើង។ អ្នកផ្ញើសរបែប់គាត់ថាអ្នកបានឈប់ 
ពីការងរហើយនិងសូមឱ្យគាត់ទាក់ទងមកអ្នកវិញផង។ អ្នកបញ្ចប់សរដោយ 
និយយថា៖ ខ្ញុំសង្ឈឹមថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសដាក់បងឡើយ។  សូមទូរសព្ទមក 
ខ្ញុំវិញផង។

 អ្នកក៏បានផ្ញើសរទៅសូរិយផងដែរ។ នាងជាមនុស្សម្នាក់គត់ដែលគំាទែគំនិត 
របស់អ្នក១០០%  ហើយគិតថាអ្នកសមនឹងទទួលបានអ្វីដែលបែសើរជាងនែះ។

 ប៉ុន្តែនៅតែគា្មោនការឆ្លើយតបពីណារិន។ អ្នកក៏បានលង់លក់ទៅដោយមន
ទូរសព្ទអ្នកនៅក្បែរ។



 ថ្ងែបនា្ទាប់អ្នកចំណាយពែលជិះឡានកែុងយ៉ាងយូរដើម្បីទៅមជ្ឈមណ្ឌល
ជែើសរីសការងរ (មួយដែលរៀបចំការងររោងចកែឱ្យអ្នក) ដើម្បីមើលថាតើ 
ពួកគែអាចជួយអ្នករកការងរផ្សែងទៀតបានដែរឬអត់។

 បនា្ទាប់ពីរង់ចាំបន្តិច អ្នកឃើញថាអ្នកអង្គុយទល់មុខសែ្តីម្នាក់ដែលមើលទៅ
រវល់ដែលមនឈ្មោះកាម៉ាលា។ អ្នកបែប់ពីបញ្ហាដែលអ្នកមនចំពោះការងរ
មុន ជាពិសែសបែក់កំរែដែលមិនដូចការផ្សាយ ពែមទាំងការមិនពែមពែៀងធ្វើ
កិច្ចសន្យា។ អ្នកក៏លើកបែប់ថាអ្នកតែូវធ្វើការ១២ម៉ាង ហើយគែមិនមនផ្គត់ផ្គង់
សែមដែនិងវ៉ែនតាការពារសុវត្តិភាពដល់អ្នកឡើយ។

 កាម៉ាលាស្តាប់អ្វគីែប់យ៉ាងដែលអ្នកនិយយហើយគាត់បានកត់តែផងដែរ។ 
នៅពែលដែលអ្នកនិយយចប់ គាត់ដាក់ប៊ិចចុះហើយអង្គុយផ្អែកក្នុងកៅអី។ 

 គាត់និយយថា“មិនអីទែ” “ទុកឱកាសឱ្យខ្ញុំពន្យល់អ្នករឿងខ្លះ។ អ្វីដំបូងឯង
តែូវដឹងគឺថាការផ្លាស់ប្តូរការងរនៅពែលអ្នកនៅក្នុងបែទែសនែះគឺមិនមែនងយ
សែួលអញ្ចឹងទែ។ គែចែញលិខិតអនុញ្ញតការងរ ឱ្យប្អូនសមែប់បែភែទការងរ 
ខាងលើនែះ។ ដូច្នែះវាមនន័យថាអ្នកមិនអាចទៅធ្វើការងរផ្សែងទៀតនោទែ។”

 នែះជាដំណឹងដ៏សែនអាកែក់។ អ្នកមនអារម្មណ៍ថាពែួយបារម្ភ។ អ្នកមិន 
បានសូម្បីតែគិតអំពីល៍ក្ខខ៍ណ្ឌមនក្នុងលិខិតការងរ។ រំពែចនោះអ្នកតែូវបែឈម 
មុខជាមួយទិដ្ឋភាពដែលតែូវតែលប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចកែវិញ។ អ្នកមន 
អារម្មណ៍ចង់យំ។

 កាម៉ាលាអាចមើលឃើញថាអ្នកមនសភាពកែៀមកែដំល់កមែតិណា។ គាត់ 
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មើលទៅកំណត់តែរបស់គាត់ ហើយចាប់ផ្តើមរកមើលអ្វីមួយក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ 
គាត់។ ទីបំផុតគាត់ដូចជារកឃើញអ្វីដែលគាត់ចង់រក។

 គាត់និយយ “នែះនែ” គាត់អានព័ត៌មននៅលើអែកែង់កុំព្យូទ័រ។ “នែះ
បែហែលជាចម្លើយ”

 អ្នកអត់ដឹងថាគាត់ចង់និយយពីអ្វនីោះទែបុ៉ន្តែអ្នកមនអារម្មណ៍ថាបែហែល 
ជាមនជមែើសផ្សែងទៀត។ “ហែតុផលមួយក្នុងចំណមហែតុផលទំាងឡាយ
ដែលកម្មករចំនាកសែកុអាចផ្លាស់ប្តរូការងរបាននោះគឺនៅពែលនិយោជកបំពាន 
លើច្បាប់ការងរ។ ប៉ុន្តែមុនពែលអ្នកអាចរំភើបបាន ខ្ញុំសូមដាស់តឿនអ្នកថា
អ្នកនឹងតែូវឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្សែងទៀត រាប់បញ្ចូលទាំងកែដាសស្នាម និង 
ថ្លែសែវាកម្ម។ តើអ្នកច្បាស់ទែថានែះជាអ្វីដែលឯងចង់បាន?”

 នៅពែលនោះអ្នកមនអារម្មណ៍លើសពីសប្បាយចិត្តទៅទៀតដែលជមែើស 
នោះមិនតមែូវឱ្យអ្នកតែលប់ទៅធ្វើការនៅរោងចកែវិញ។

 អ្នកងក់ក្បាលហើយនិយយថា “ចា៎ស” 

 “បែកដណាស់!! បើទោះជាដំណើរការនែះចប់ ក៏ពួកយើងតែូវការពែលខ្លះ
ដើម្បីរកការងរថ្មីឱ្យអ្នក”

 អ្នកនិយយថា “ខ្ញុំយល់ហើយ។ អរគុណចំពោះការជួយរបស់អ្នក”

 វាជាដំណើរការដ៏យូរ។ អ្នកចំណាយពែលអស់ពីរបីថ្ងែដើម្បីបំពែញពាក្យសុំ 
ឈរក្នុងជួរបង់ថ្លែសែវា ហើយបន្តបំពែញពាក្យសុំផ្សែងទៀត។ កាម៉ាលាគឺជា 
ជំនួយការដ៏ធំ។ គាត់ស្គែននិងថតចម្លងឯកសរសមែប់អ្នក ហើយបែប់អ្នកកន្លែង 
ណាដែលតែវូទៅ។  គាត់ក៏ចំណាយពែលជាចែើនដើម្ីបស្វែងរកការងរផ្សែងទៀត។ 
ប៉ុន្តែនៅចុងថ្ងែទីពីរ គាត់នៅតែមិនអាចរកការងរណាដែលសកសម។ នែះជា
កង្វល់ពីពែះអ្នកមិនអាចបំពែញពាក្យសុំរហូតដល់អ្នកទទួលបានការងរផ្សែង
ទៀត។

 នៅថ្ងែទីបីអ្នកតែលប់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលបុគ្គលិក ហើយឃើញថាកាម៉ាលា 
កំពុងអង្គុយទល់មុខនឹងស្តែីម្នាក់ទៀត។ គាត់ហៅអ្នកមកជិតហើយសូមឱ្យអ្នក 
អង្គុយចុះ។

 កាម៉ាលាណែនំាអ្នកឱ្យស្គាល់ស្តែមី្នាក់នោះដែលមនឈ្មោះពែសីណា  ហើយ 
គាត់ពន្យល់ថាសែ្តីម្នាក់នោះជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណមអតិថិជនធំ។ ពែីសណា
ធ្វើការឱ្យភាជនីយដា្ឋានធំមួយក្នុងចំណមភោជនីដា្ឋានធំៗទាំងអស់ នៅក្នុងទ ី
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កែុង ហើយពួកគែស្វែងរកបុគ្គលិកបន្ថែម។

 អ្នកមនអារម្មណ៍ថាពួកគែកំពុងតែនិយយពីអ្នក  ហើយពែីសណាចង់សួរ 
អ្នកពីបីសំណួរ។

 ពែីសណាចាប់ផ្តើមសួរសំណួរអ្នកជាភាសអង់គ្លែស។ ជារឿងល្អខា្លាំង 
ណាស់ដែលអ្នកក៏រៀនភាសអង់គ្លែសបានយ៉ាងល្អនៅពែលអ្នកនៅរៀន។ អ្នក 
បែប់គាត់ថាអ្នកមនបទពិសោធន៍បំរីការងរក្នុងភោជនីយដា្ឋាន ហើយអ្នកបាន 
បើកហាងអាហារផ្ទាល់ខ្លួននៅសែុក។ នៅចុងនែការសម្ភាសន៍ដ៏ខ្លីនែះ ពែីសណា 
យកលែខទូរស័ព្ចរបស់អ្នកហើយនិយយថាគាត់នឹងនិយយទៅចៅហា្វាយគាត់
សិន។

 នៅពែលពែសីណាទៅបាត់។ កាម៉ាលាពន្យល់ថាការងរនៅភោជនីយដា្ឋាន 
គឺមនមនុស្សជាចែើនចង់ធ្វើ។ នោះគឺជាភោជនីយដា្ឋានមួយក្នុងចំណមភោជន ី
ដា្ឋានផ្សែងទៀតនៅក្នងុទីកែងុជាពិសែសប្អនូអាចបានលុយទឹកតែបានចែើន។ បុ៉ន្តែ 
គាត់ក៏បានរំលឹកអ្នកថាអ្នកតែូវខិតខំធ្វើការ ហើយម៉ាងធ្វើការអាចយូរ។ បែកដ 
ណាស់ធ្វើការងរនៅទីនោះ នឹងអាចជួយអ្នកក្នងុការបំពែញពាក្យសំុលិខិតអនុញ្ញាត 
ការងរ ។

 អ្នកមនអារម្មណ៍ល្អអំពីការងរនែះហើយអ្នកអរគុណកាម៉ាលាដែលបាន 
គិតដល់គាត់។ អ្វីដែលអ្នកតែូវធ្វើគឺចាំពែីសណាទូរស័ព្ចមក។



 ពែីសណាមិនបានទូរស័ព្ចមកអ្នកទែ ប៉ុន្តែបុរសឈ្មោះអារ៉ែនបានទូរសព្ទ 
មកអ្នក។ គាត់សូមឱ្យអ្នកទៅភោជនីយដា្ឋាននៅយប់នោះដើម្ីបសកការងរ។ គាត់ 
ថាអ្នកគួរតែពាក់សំពត់ពណ៌ខ្មោនិងអាវពណ៌សរនិងស្បែកជើងដែលបែើទៅសែលួ 
ហើយថាអ្នកមិនគួរទៅយឺត។ អ្នកព្យាយមអរគុណគាត់បុ៉ន្តែគាត់បានដាក់ទូរសព្ទ 
ចុះរួចទៅហើយ។

 ល្អមែន!! អ្នកគិតថាអ្នកតែូវតែបែឹងឱ្យអស់សមត្ថភាពចំពោះឱកាសនែះ។

 ឥឡូវអ្វដីែលអ្នកតែវូការគឺសំពត់ពណ៌ខ្មោនិងអាវពណ៌សរ ហើយស្បែកជើង 
ដែលពាក់ទៅសែួលជើង!



 នៅយប់នោះអ្នកទៅភោជនីយដា្ឋានក្នងុសំលៀកបំពាក់ថ្ម។ី ភោជនីដា្ឋាននោះ 
មនឈ្មោះថា “ដំរីខៀវ”។  ហើយអ្នកដឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សថាវាជាភោជនីដា្ឋាន
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មួយក្នុងចំណមភោជនីដា្ឋានធំៗនិងមមញឹកខា្លាំងបំផុតនៅក្នុងទីកែុង។ ហែត ុ
ផលនោះគឺថាវាមនអាហារឆា្ងាញ់និងសែវាកម្មល្អ ហើយនឹងសមត្ថភាពអស្ចារ្យ 
របស់បុគ្គលិក។

 អែរ៉ែនដែលជាអ្នកទូរស័ព្ចមកអ្នក តាមការពិតជាអ្នកគែប់គែងនៅទីនោះ
សោះ។ គាត់មនចរិតស្ងៀមស្ងាត់តែហ្មត់ចត់។ នៅពែលគាត់ណែនាំពីការងរ 
គែប់គា្នាស្ដាប់និងធ្វើតាមភា្លាម ទោះជាគាត់មិនសែកដាក់ឬមនអាការៈខឹងសម្បារ 
ក៏ដោយ។ គាត់ខិតខំធ្វើការជាងអ្នកគែប់គា្នា គាត់ធ្វើការនាំមុខ ហើយអ្នកមន 
អារម្មណ៍ថាបុគ្គលិកធ្វើតាមគាត់គែប់ទីកន្លែង។

 ពែលអ្នកមកដល់ គាត់កំពុងតែរវល់រៀបចំកន្លែងសមែប់ពែលលា្ងាចខាង 
មុខនែះ ហើយគាត់មនពែលវែលាតិចណាស់សមែប់អ្នក។ គាត់មើលអ្នកលើ
កែមបន្តិចរួចក៏តែលប់ទៅធ្វើអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើ សែបពែលនោះដែរគាត់សួរ
អ្នកសំណួរខ្លះ។

  “ដែលខា្លាចថាមនការងរចែើនអត់?”

  “អត់ទែ លោក”

  “កុំហៅខ្ញុំលោក”ហៅខ្ញំថា អែរ៉ែន ចុះ”  “ តើអ្នកចែះធ្វើការជាកែុមអត់?”

  “ចាស លោក...អូ!!…អែរ៉ែន”

 “តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីដែលគែបែប់បានអត់? មនន័យថាធ្វើបានយ៉ាងរហ័ស
 ហើយមនបែសិទ្ធភាព”

  “ចាស។អែរ៉ែន”

  “យើងនឹងអាចដឹងថាអ្នកអាចធ្វើវាបានឬអត់នៅយប់នែះ, តែូវអត់?”

 បនា្ទាប់មកគាត់ហៅអ្នករត់តុផ្សែងទៀតមកជិត។

  “នាងតែូវធ្វើការជាមួយ នីន នៅយប់នែះ។គាត់គឺជាម្នាក់ក្នុងចំណម
បុគ្គលិកល្អជាចែើននាក់ផ្សែងទៀត។ នាងនឹងតែវូធ្វើតាមអ្វគីែប់យ៉ាងដែលគាត់ 
បែប់។  យល់ទែ?”

 អ្នកងក់ក្បាល

  “មនសំណួរអ្វីអត់?”’

 អ្នកគែវីក្បាល

  “ល្អណាស់! ចាប់ផ្តើមធ្វើការទៅអញ្ចឹង។”
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 សែបពែលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយ នីន អ្នកដឹងខ្លួនថាអ្នកមិនបានដឹង 
សូម្បីតែពីបែក់កមែដែលអ្នកនឹងទទួលបាន។

 វាជារាតែីមួយដ៏វីវក់បំផុតដែលអ្នកធា្លាប់ជួប។ ចាប់ពីក្បាលលា្ងាចដល់បនា្ទាប ់
ពាក់កណា្ដាលយប់ អ្នករត់ចុះឡើងពីផ្ទះបាយទៅកន្លែងទទួកភ្ញៀវ កត់តែការកម្មង់ 
អាហារ លើកអាហារ និងលាងចាន។ អ្វីគែប់យ៉ាងដែល នីន បែប់អ្នកឱ្យធ្វើអ្នក 
ក៏ធ្វើវាភា្លាម។ អ្នកធ្វើខុសខ្លះ ប៉ុន្តែ នីន បានជួយកែភា្លាម។ អ្នក មនអារម្មណ៍ថា
អែរ៉ែនកំពុងតែមើលអ្នក។ គាត់ហាក់ជាចាំមើលអ្វីគែប់យ៉ាង ចង្អុលបា្រប់បុគ្គលិក 
មើលអតិថិជន មើលថែរក្សាកន្លែងទាំងមូល គាត់ហាក់បីដូចជាក្បាលម៉ាសុីនដ៏ធំ
របស់ភាជនីយដា្ឋាន។

 បនា្ទាប់ពីចប់ការងរ អ្នកមនអារម្មណ៍អស់កម្លាំងជាពន់ពែកស្ទើរមិនអាច 
កំរីកបាន។ ទើបតែពែលនែះទើបអ្នកដឹងថាជើងអ្នកឈឺដល់កំរិតណា។ រាតែី 
នោះកន្លងផុតយ៉ាងរហ័សហើយសែពិចសែពិល តែអ្នកចូលចិត្ត។ អ្នកទទួល 
បានបែក់ឈ្នួល រាប់បញ្ចូលទាំងលុយទឹកតែដែលបែមូលបានហើយបែងចែក 
ទៅឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់។ វាជាចំនួនលុយដែលល្អគែប់គែន់ សមនឹងតម្លែ 
ការងរ៧ម៉ាង។

 មុនពែលអ្នកចាកចែញអ្នកឮអែរ៉ែនសួរនីនអំពីការងររបស់អ្នក។ នីន ងក់ 
ក្បាល ហើយអែរ៉ែនហាក់ដូចជាពែញចិត្ត។ គាត់ក៏ងក់មករកអ្នក។

  “តើថ្ងែស្អែកអ្នកអាចមកធ្វើការទៀតទែ?

  “ចាស! លោក!”

 “ហៅ ខ្ញុំថាអែរ៉ែន!”

  “ចាស! អែរ៉ែន!”

 អ្នកចាកចែញជាមួយនីននិងអ្នករត់តុផ្សែងទៀត។ នីនសួរចង់ដឹងអ្នកស្នាក់
នោះឯណាហើយអ្នកបានបែប់គាត់ពីឈ្មោះសណា្ឋាគាររបស់អ្នក។   អ្នកក៏បន្ថែម 
ទៀតថាអ្នកមិនអាចស្នាក់នៅទីនោះយូរទៀតទែពីពែះអ្នកមិនមនលទ្ធភាព
ឡើយ ។ អ្នកក៏និយយជាមួយបុគ្គលិកដទែទៀតយ៉ាងស្និទ្ធស្នាល   អំពីបុគ្គលិក
ម្នាក់ដែលកំពុងរកមិត្តរួមបន្ទប់ជួល។ នីននិយយថាគាត់នឹងបែប់ឱ្យអ្នកដឹងនៅ
ថ្ងែស្អែក។

 មុនពែលអ្នកលាគាត់ អ្នកបានអរគុណគាត់ដែលបានជួយអ្នកនៅលា្ងាចនោះ។

 គាត់តបថា “មិនអីទែ តែកុំធ្វើឱ្យខ្ញុំអស់សង្ឈឹមណា”
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 អ្នកនិយយថា “ខ្ញុំមិនធ្វើឱ្យបងអស់សង្ឃឹមឡើយ”



 យប់ទីពីរបស់អ្នកនៅភោជនីយដា្ឋាន “ដំរីខៀវ” គឺរវល់ជាងយប់ទីមួយ។ ឥឡូវ
នែះជាចុងសបា្តាហ៍ ហើយកន្លែងនោះកំពុងបែញាប់ដែជើង។ មនបុគ្គលិកបន្ថែមធ្វើ 
ការហើយមនគែបែប់ឱ្យអ្នកធ្វើការឱ្យបានលឿនជាងយប់មុន។

 ពាក់កណា្ដាលលា្ងាចនោះ នៅពែលអ្នកធ្វើដំណើរតែលប់ទៅផ្ទះបាយវិញ អ្នក 
មនអារម្មណ៍ថាទូរសព្ទរបស់អ្នកញ័រ។ អ្នកមើលអែកែង់ទូរស័ព្ចមួយភ្លែត។ នោះគឺ 
ណារិន។ អ្នករុញរាបន្តចិហើយឆ្លើយតប ”សួរស្ត។ី ខ្ញុមិំនអាចនិយយបាននៅពែល
នែះទែ”

  “ប្អូននៅឯណា?”

 “ខ្ញុំនៅឯណា? បងនៅឯណា?”

 “បងពិតជាសំុទោស។ បងអាចពន្យល់ប្អនូបាន។ គែន់តែបែប់បងសិនមកថា
តើបងអាចរកប្អនូដោយវិធីណា?

 ពែលនែះសែប់តែអ្នកឃើញនីនកំពុងសម្លឹងមើលមកអ្នក។ គាត់កែវីក្បាល
ហើយចង់បង្ហាញថាអ្នកគួរតែឈប់និយយទូរស័ព្ចភា្លាម។

 អ្នកនិយយ “ខ្ញុំតែូវទៅហើយ” “ខ្ញុំនៅដំរីខៀវ”

 នីនហុចអាហារឱ្យអ្នក។ “បែសិនអែរ៉ែនឃើញដូចនែះ ឯងនឹងតែូវបញ្ឈប់
ពីការងរហើយ។ យល់អត់?” 

 “ចាស! សុំទោស”។ និយយរួចអ្នកក៏តែលប់ទៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវវិញ។



 ទមែអំ្នកចែញពធី្វើការនៅយបន់ោះគមឺ៉ាងជាង២យបប់ាតទ់ៅហើយ។  អ្នក 
ចាកចែញពីភោជនីយដា្ឋានជាមួយនីន និងក្មែងសែផី្សែងទៀត។ ហើយអ្នកដែលអ្នក 
ឃើញដំបូងគែគឺណារិន។ ពែលអ្នកផ្សែងដឹងថាគែកំពុងចំាអ្នក ពួកគែក៏នំាគា្នាសើច។ 

 នៅពែលនោះអ្នកមិនច្បាស់ថាអ្នកគួរនិយយជាមួយគាត់ឬអត់។

 អ្នកសួរថា”បងបាត់ទៅណា?”។ នៅពែលនោះភាពមួរម៉ាតាមសម្លែងរបស់
អ្នកបានសម្តែងចែញយ៉ាងច្បាស់។ អ្នកនិយយបន្តថា ”ខ្ញុបំានទូរស័ព្ចទៅអ្នក។ 
ពែមទំាងផ្ញើសរផងដែរ!”
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 “បងដឹង។ តែស្តាប់បងសិន។ ឱ្យបងសុំទោស។ បងអាចពន្យល់បាន”

 អ្នកបន្តដើរ ហើយគាត់ឃើញថាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តដល់កំរិតណា។ ទីបំផុត 
គាត់ក៏រត់មកចំពីមុខអ្នក ដូច្នែះអ្នកក៏ឈប់។ គាត់និយយថា ”សូមអង្វរ!” ”ស្តាប់
បងសិន។”

 អ្នកឈប់ហើយស្តាប់គែពន្យល់

  គែនិយយថា” ដំបូងបងចង់បែប់ថាឡានដែលបងបើកទៅយកប្អូននោះ
មិនមែនឡានបងទែ”

 អ្នកនិយយថា “ល្អហើយ ខ្ញុំពិតជាមនអារម្មណ៍ធូរទែូងតិច” 

 គាត់ញញឹមបន្តិច ប៉ុន្តែស្នាមញញឹមគាត់បាត់ទៅវិញពែលគាត់ឃើញអ្នក 
អត់ញញឹម។

 “បងខ្ចីឡាននោះពីមិត្តរបស់បង។ ហើយបងគិតថាឡាននោះធ្វើឱ្យប្អូនមន
អារម្មណ៍ស្ញប់ស្ញែងចំពោះបង។ ម្យា៉ាងទៀតបងភ្លែចទួរសព្ទរបស់បងក្នុងឡានោះ 
ហើយមិត្តបងបានចែញកែកែុងដើម្បីបំពែញការងររបស់គែ។ បងទើបតែទៅ 
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យកទូរសព្ទរបស់បងមកវិញនៅថ្ងែនែះទែ។ 

 អ្នកសម្លក់គាត់ហើយនិយយថា “បងគិតថាខ្ញុជំឿការដោះសអញ្ចងឹដែរ?” 

 “ពិតមែនណា! បងមិនអាចទូរសព្ទទៅប្អនូវិញពែះលែខទូរស័ព្ចរបស់ប្អនូគឺ
នៅក្នងុទូរសព្ទនោះ។ ដូច្នែះបងក៏ទៅកន្លែងដែលប្អនូស្នាក់នៅបុ៉ន្តែប្អនូចែញទៅ
បាត់។ បនា្ទាប់មកបងក៏ទៅរោងចកែហើយពួកគែថាប្អនូចាកចែញហើយ។ ខ្ញុមិំន
អាចធ្វើអ្វទំីាងអស់គឺមនតែចំាយកទូរស័ព្ចមកវិញ។

 អ្នកសួរថា “បងមករកខ្ញុ?ំ”

 គែងក់ក្បាលហើយនិយយថា “បាទ!”

 អ្នកនិយយនិងញញឹមដាក់គាត់ជាលើកដំបូងនាលា្ងាចនោះ

  “ល្អហើយអញ្ចងឹ” 

 “ឥឡូវអ្នកធ្វើការនៅភោជនីយដា្ឋាន ដំរីខៀវ?”

 “ចាស!”

 “ឡូយតើ!”

 “កន្លែងហ្នងឹល្អ” 

 អ្នកទំាងពីរមើលគា្នាទៅវិញទៅមកមួយសែបក់ បនា្ទាប់មកគែចាប់ដែអ្នក។ 
“និយយអញ្ចងឹអូនអនុញ្ញាតឱ្យបងជួនទៅដើរលែងទឿតអត់?”

 អ្នកនិយយទំាងញញឹម “បែហែលបាន” “តែខ្ញុមិំនច្បាស់ថាយប់ណាបាន
ទំនែរទែ”

 គាត់និយយថា “ខ្ញុនឹំងចំារហូតដល់ពែលណាអ្នកទំនែ” “យើងបែហែល 
ជាតែវូជិះឡានកែងុ។ បានអត់?”

 អ្នកញញឹមនិងងក់ក្បាល “ខ្ញុសំំនឹងជិះឡានកែងុទៅហើយ”



 ៦ខែកែយមក អ្នកនិយយទូរស័ព្ចជាមួយម្តាយរបស់អ្នក។

 “ម៉ែទទួលបានលុយខ្ញុផំ្ញើរទៅឬនៅ?”

 “ពួកយើងទទួលបានហើយ។ អរគុណហើយកូន!! លុយទាំងនោះពិតជាធ្វើ
ឱ្យរឿងគែប់យ៉ាងបែបែួល ”
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 “ចាសម៉ែ!! ចាំលើកកែយកូនផ្ញើរទៀត។ ចុះពុកម៉ែចទៅហើយម៉ែ?”

 “មិនអីទែកូន!! តែឥឡូវមិនដែលឃើញលោក.......មកផ្ទះយើងទែ។  
 កូនដាក់ឈ្មោះគែថាម៉ែច?”

 អ្នកនិយយទាំងសើច “លោកស្នែកគីណាម៉ែ”

 “អរគុណពែះដែលលោកស្នែកគីឈប់ទៅផ្ទះយើង”

 “ម៉ែ!! ពួកយើងនឹងទៅលែងផ្ទះនៅនៅចុងឆា្នាំនែះ”

 “កូននិយយថាពួកយើងហ្អែស?”

 អ្នកនិយយទាំងសើចថា “ចាស! កូននិយយថាពួកយើង។”

 “កូននិយយមែនទែន?”

 “ខ្ញុំអត់ដឹងទែ ម៉ែ!!! ចាំមើលសិន...អញ្ចឹងខ្ញុំតែូវទៅធ្វើការហើយ។” 

 ផ្ញើក្តសីែលាញ់របស់ខ្ញុទំៅសីុតា និងពុកផង។ កូនសែលាញ់ម៉ែ។  កូនជំរាបលា។

 

 អ្នកបានធ្វើការនៅទីកែុងបានជាងមួយឆា្នាំហើយ  នៅពែលអ្នកបានទទួល 
បានសែមសំបុតែក្នុងបែអប់សរដែល មនកាតអញ្ជើញដែលបានរចនាយ៉ាង
សែស់ស្អាត អ្នកក៏ញញឹម។

សូម�រពអ��ើញ

����វកិត�ិយសក��ងពិធីស��ធ

�ង លក់ទឹក�ះ� និង

ទឹកឃ��ំ អម�យ���

កម�អ៊�នធឺណិត)

 នៅលើខ្នងសំបុតែមនអក្សរគូសខ្វៀករបស់សូរិយដែលនិយយ ”មុខដំណែង
ជាដែគូររកសុី គឺនៅទំនែរនៅឡើយ។ ហាស ហា! ដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់ 
ឱ្យឆាប់ៗមក ”
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 ណារិនសួរដោយចង្អុលតាមកញ្ចក់រថយន្តថា “ផ្លូវមួយណា?” ផ្លូវនៅក្នុងភូមិ
អ្នកមិនសូវមនភ្លើងដាក់តាមដងផ្លូវចែើននោះទែ អញ្ចឹងហើយផ្លូវទាំងអស់មើល
ទៅដូចគា្នាពែលយប់។

 អ្នកនិយយពែមទាំងចង្អុលទៅផ្លូវថា “នៅទីនោះ! តាមផ្លូវមួយនែះ! អ្នក
ស្ទើរតែមិនជឿថាអ្នកមកយឺតដល់ថា្នាក់នែះ”  

 ណារិនជាន់ហ្វ្រាំង ថយកែយ ហើយអែបចួលកៀនផ្លូវ។

 អ្នកសែកថា “នៅទីនោះ!” ”ចតនៅទីណាក៏បាន នៅតាមនែះ”

 នៅខាងមុខ អ្នកឃើញយីហោដែលមនភ្លើងភ្លឺៗ  ហាងលក់ទឹកដោះគោ និង
ទឹកឃ្មុអំមដោយសែវាកម្មអ៊ីនធឺណិត។ ណារិនចតឡាន ហើយអ្នកទាំងពីរចែញ
កែ។

 មនមនុស្សជាចែើននៅទីនោះ ហើយហៀរមកថ្នល់ទៀត។ អ្នកដើរក្នុង 
លក្ខណៈគួរសមកាត់ហ្វូងមនុស្ស រហូតអ្នកអាចចូលតាមទា្វារ។ អ្នកមកដល់ទាន់
ពែលល្មមនៅពែលចៅហា្វាយកែុងកាត់ខ្សែបូនិងបែកាសការបើករបស់មុខជំនួញ
នែះ។ អ្នកគែប់គា្នាទះដែអបអរសទរ។ នៅក្បែរចៅហា្វាយកែុង អ្នកឃើញសូរិយ
ដែលពោរពែញទៅដោយមទនភាព។ ពែលដែលនាងឃើញអ្នក នាងសែក
ហើយបែញាប់បែញាល់ដើរសំដៅមករកអ្នក។

 គាត់និយយពែមទាំងអោបអ្នក “យើងស្មោនថាឯងមិនបានមកទែ!” 

 “សំុទោសណាសំលាញ់!! ស្ទះខា្លាងំនៅចែកពែដំែន! អបអរសរទរ! ហាងនែះ
មើលទៅអស្ចារ្យណាស់!”

 “អរគុណ!!!! ហាងនែះទាមទារនូវការខិតខំជាចែើន។ ឯងមកអត់ទាន់សុន្ទរ
កថារបស់ខ្ញុំ។ យើងក៏បានអរគុណឯងដែរ”

 “អរគុណរឿងអ្វី?”

 “អរគុណចំពោះការជួយយើងតាំងពីដើមរៀងមក។ ឯងមនចាំកាលពីថ្ងែ 
ដែលយើងនៅផ្សារទែ?

 អ្នកនិយយទាំងសើចថា “ពែលដែលយើងរកលុយ!”

 សូរិយនិយយថា ”ឥឡូវមើលមកអ្នកវិញ” “ជំនួយការអ្នកគែប់គែង?ខ្ញុំពិត
ជាមនមទនភាព
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 ចំពោះអ្នកណាស”់

 “គា្មោនរឿងទាំងនោះនឹងកើតឡើងទែ បើគា្មោនឯង”

 “និយយឥតបានការ!”

 “ខ្ញុនិំយយពិតមែន!បើគា្មោនឯង បែហែលជាយើងដើរផ្លវូខុសបាត់ទៅហើយ!!!”

 សូរិយនិយយមកអ្នកតែសំដៅទៅណារិនដែលកំពុងតែនិយយគា្នាជាមួយ 
អ្នកជិតនោះថា “មើលទៅឯងដូចជាជែើសរីសបានល្អដល់ហើយ” រីសដោយខ្លួន
ឯងមែនអត់? ហើយម៉ែចដែរ?”

 អ្នកញញឹមហើយនិយយថា “មនអីល្អតើ! ចុះឯងវិញហ្អ៎?”

 “មនអីល្អតើ” សូរិយតប

 សូរិយចង់សំដៅទៅបុរសរាងសង្ហានៅក្បែរនោះ គែជាអ្នកចាក់តន្តែីហើយ
ពិធីជប់លៀងក៏ចាប់ផ្តើមឡើងនៅជុំវិញអ្នក។

 សូរិយមកជិតអ្នកហើយនិយយថា “តោះរាំអត់?” 

 អ្នកមើលទៅណារិន ”ខ្ញុំនឹងបែឹងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព។ គាត់មិនមែនតែង
តែអញ្ចឹងនោះទែ...”

 សូរិយសែកថា “ទែ!” យើងចង់និយយថាទៅរាំអត់?”

 អ្នកញញឹមហើយចាប់នាំគាត់ទៅកន្លែងរាំ។ អ្នកមនអារម្មណ៍ថាពែលវែលា 
ហាក់ដូចជាដើរលឿនណាស់។ 

 ចប់  
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កែកឈរដើមែបីតស៊ូ

 នៅពែលឹម អ្នកទៅកសិដា្ឋានលោក 
ពូសំរិន និងមីងជា។ អ្នកដឹងថាសូរិយនៅទីនោះ 
ដើម្បីជួយរឺតទឹកដោះគោពួកគាត់។  ហើយអ្នក 
ចង់ទៅឱ្យទាន់ពែលដែលពួកគែនៅជុំគា្នា។

 អ្នករកឃើញថាពួកគែនៅកែល។  ពួកគែ 
ទើបតែរឺតទឹកដោះគោរួច ហើយអង្គុយជុំវិញលើកៅអ ី
ផឹកតែ។ លោកពូវិទូដែលជាអ្នកចិញ្ចមឹឃ្មុក៏ំនៅទីនដែរ។ មើលទៅគាត់ទើបតែយក 
ទឹកឃ្មុំបានពីបីកែឡ។

 អ្នកបែកាសបែប់អ្នកទាំងអស់គា្នាថា ”ខ្ញុំបានសមែចចិត្តថានឹងនៅទីនែះ”
សូរិយលោតមកអោបអ្នក។

 នាងនិយយថា “នែះជាជមែើសដែលគា្មោនថ្ងែធ្វើឱ្យឯងស្តាយកែយឡើយ”
 “ ពួកយើងនឹងធ្វើឱ្យការរកសុីនែះរីកចំរីន!”

 អ្នកក៏អាចមើលឃើញថាលោកពូសំរិន និងអ្នកមីងជារីករាយនឹងការជែើស 
រសីរបសអ់្នកដលក់មែតិណា។  សែបពែលនោះដែរ លោកតាវធិកូស៏រួថាមនរឿង 
អ្វីកើតឡើង។ លោកពូសំរិននិយយពន្យល់គាត់ឮៗដូច្នែះ ទើបគាត់អាចឮបាន។

 អ្នកអង្គុយជាមួយពួកគែ និងទទួលយកទឹកតែពីអ្នកមីងជាដោយលក្ខណៈ
សម្តែងការដឹងគុណ

 “ឥឡូវខ្ញុំតែូវរកវិធីដើម្បីតស៊ូការរៀនមួយឆា្នាំទៀត”

 មីងជានិយយថា“រៀនចប់ជារឿងសំខាន់ពែះថាការអប់រំនឹងផ្តល់ជមែើស
ដល់ក្មួយនៅពែលកែយ”

 អ្នកនិយយ និងងក់ក្បាលដើម្បីគែំទែថា “មីងនិយយតែូវ តែកង្វល់របស់ខ្ញុំ
តែម្យា៉ាងគឺគែួសរខ្ញុំ។ ពួកយើងតែូវតែខិតខំរកបែក់ដើម្បីសងបំណុល។ ខ្ញុំច្បាស់ 
ថាពូកយើងនឹងអាចដោះសែយរឿងនែះបាន”
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 សរជាថ្មីម្ដងទៀត លោកតាវិធូសូមឱ្យលោកពូសំរិនជួយពន្យល់អ្វីដែល
បាននិយយ។



 ថ្ងែបើកបវែនកាលចុងកែយរបស់អ្នកដូចដែលអ្នកបានរំពឹងទុក។ តែក ៏
មនផលវិបាកចាប់ផ្តើមកើតមនឡើងផងដែរ។ អ្នកដឹងថាអ្នកតែូវខំរៀននៅឆា្នាំ
នែះ ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការផ្តាតអារម្មណ៍ពែះតែអ្នកគិតពីរឿងគែប់យ៉ាងដែល 
កើតមននៅផ្ទះរបស់អ្នក។

 អ្នកនៅតែធ្វើការជាបែចាំថ្ងែនៅ កន្លែងលក់ទឹកដោះគោ និងទឹកឃ្មុំ ហើយ 
សូរិយផ្តល់ម៉ាងធ្វើការបន្ថែមដើម្បីឱ្យអ្នកអាចរកចំណូលបន្ថែម។ ការរកសុ ី
នោះមនការរីកចមែើនយឺត ហើយអ្នកឱ្យបែក់ដែលអ្នករកបានទាំងអស់ទៅ 
ម្ដាយអ្នកដើម្បីដោះបំណុល។ បើទោះជាអ្នកឱ្យបែក់គាត់ទាំងអស់ ក៏ការសង 
បែចាំខែនៅតែមិនគែប់គែន់ឱ្យលោកស្នែកគីពែញចិត្តដែរ។ ពែលខ្លះ គាត់ផ្តល់
យោបល់ឱ្យម្តាយអ្នកលក់ផ្ទះ។ នែះជាការគិតមួយដែលធ្វើម្ដាយអ្នកកែៀមកែំ។ 
ម្ដាយអ្នកមិនដែលនិយយរឿងនែះនៅពែលឪពុកអ្នកនៅក្បែរឡើយ។ អ្នកមិន
ហា៊ានគិតឡើយថាឪពុកអ្នកនឹងមនបែតិកម្មយ៉ាងណានោះទែ ជាពិសែសផ្ទះ
នោះជាកម្មសិទ្ធរបស់គែួសរជាចែើនជំនាន់។

 ស្ទើររាល់យប់អ្នកព្យាយមមកផ្ទះយឺតតាមដែរអាចធ្វើទៅបានដើម្ីបឱ្យបែកដ 
ចិត្តថាគាត់បានសមែន្តលក់ហើយ។ 

 អ្នកគិតថាវាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចក្នងុការធ្វើកិច្ចការសលានៅពែលគាត់មិន 
ទាន់សមែន្ដលក់។ ជានិច្ចកាល នៅពែលសូរិយកំពុងធ្វើការនៅខាងមុខ អ្នកតែង 
តែធ្វើកិច្ចការសលានៅពីកែយកន្លែងលក់ទឹកដោះគោ និងទឹកឃ្មុំ។ 

 ការរំខានដែលមននៅក្នុងផ្សារ គឺល្អជាងការរំខានពែលដែលឪពុកអ្នក 
សែក។

 បនា្ទាប់មកនៅពែលអ្នកមិនសូវបានរំពឹងទុក គែប់យ៉ាងក៏បានផ្លាស់ប្តូរ។



 ថ្ងែមួយនៅរដូវរងរ នៅពាក់កណា្ដាលឆា្នាំសិក្សា អ្នក និងសូរិយឈរនៅកែ 
ថា្នាក់ ហើយពែលនោះមនមិត្តរួមថា្នាក់អ្នកម្នាក់ឈ្មោះគីរី មកនិយយលែងជាមួយ 
អ្នកទាំងពីរ។

 គែនិយយមកអ្នកថា “ខ្ញុមិំនដឹងថាសោះថាឪពុកអ្នកតែលប់ទៅនែសទតែវិីញ” 
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 ដំបូងឡើយអ្នកមិនយល់សោះថាគាត់ចង់និយយពីអ្វីសោះ

 “ឪពុកខ្ញុំ?”

 គីរីឃើញអ្នកដូចជាភា្ញាក់ផ្អើលក៏និយយថា៖

 “អូ! ខ្ញុំឃើញគាត់មុននែះ គាត់កំពុងរៀបចែញទូក”

 “ឪពុកខ្ញុំ?នៅទន្លែ?“ “ហាក់បីជាមនស្នូរបែកាសអាសន្នឮឡើងក្នុងក្បាល
 របស់អ្នក”

 គីរីងក់ក្បាល ហើយនិយយថា“ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពែះគាត់បានយកដុំថ្មពីរ
បីដំទៅជាមួយផង។ គាត់ធ្វើបែបនែះធ្វើឱ្យខ្ញុំគិតថាមិនសូវសែួលសោះ”

 “ដុំថ្ម?”

 ការបែកាសអាសន្នក៏បានផ្ទុះឡើង។ អ្នកទុកកាបូបចុះ ហើយរត់។ នៅពែល
អ្នកមកដល់ទន្លែ គា្មោនសញ្ញារបស់ឪពុកអ្នកនៅក្បែរទូកឡើយ។ នៅលើទន្លែ អ្នក 
ឃើញទូកពីរបី ប៉ុន្តែអ្នកពិបាកមើលថាអ្នកណាខ្លះនៅលើទូក។ អ្នកក៏បែញាប ់
សំដៅទៅអ្នកនែសទផ្សែងទៀត។

 “សូមមែតា្តាជួយខ្ញុំផង! ឪពុកខ្ញុំនៅទីនោះ។ គាត់កំពុងតែមនគែះថា្នាក់។”
ខ្ញុំគិតថាគាត់តែនៅលើក្នុងទូកមួយក្នុងចំណមទូកទាំងនោះ!”

 អ្នកនែសទម្នាក់នោះអាចមើលដឹងថាអ្នកស្លន់សោ្លាដល់កំរិតណា ហើយ 
គាត់ក៏យល់ពែមជួយ។ សូរិយក៏បានមកដល់ ហើយអ្នកទំាងពីរក៏ឡើងជិះកាណូត 
នោះទៅ។ អ្នកនែសទនោះបានរុញកាណូតចែញពីចែងំឡើងជិះកាណូត ហើយក៏ 
បញ្ឆែះម៉ាសុីនចែញដំណើរ។

 អ្នកសែកខា្លាំងពែលជិះកាត់ទន្លែ ចំណែកល្បឿនកាណូតវិញគឺបើកក្នុង 
ល្បឿនលឿនខា្លាំងសម្បើមណាស់។ 

 នៅពែលអ្នកចូលជិតដល់ទូកដំបូងអ្នកនែសទក៏មើលតាមសំណាញ់គាត់។ 
វាមិនមែនជាទូក   ឪពុកអ្នកទែ។ អ្នកក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀត។ មនទូកមួយទៀត 
នៅខាងមុខ ហើយអ្នកនែសទនោះក៏បើកសំដៅទៅកាន់ទូកនោះ។

 ពែលអ្នកមកកាន់តែជិតទូកទីពីរនែះ អ្នកមនអារម្មណ៍កាន់តែហែងហាង។ 
អ្នកអត់មនឃើញនរណាម្នាក់នៅលើទូកនោះទែ។ បែហែលជាពួកគែនៅខាង 
កែម? អ្នកព្យាយមអើតមើល ហើយយកដែគែបមុខដើម្បីបាំងពន្លឺទឹក នៅពែល 
អ្នកមកក្បែរទូក អ្នកក៏ទែហោយំ។ ភាពភ័យខា្លាចរបស់អ្នកគឺបានបង្ហាញឡើង។ 
ទូកនោះទទែស្អាត។ គា្មោនសូម្បីតែសំណាញ់។



95

 “ឳពុកខ្ញុំឈឺមែន។ ប៉ុន្តែនែះមិនមែនជាហែតុផលដែលអាចឱ្យគាត់ធ្វើអត្ត
ឃាតបានឡើយ។ ហែតុផលធំបំផុតនោះគឺថាគាត់ឈឺចិត្តដែលគាត់មិនអាចមើល 
ការខុសតែូវគែួសរគាត់បាន។ គាត់អាច ឃើញអ្វីដែលគែួសរបានឆ្លងកាត់ ប៉ុន្តែ 
គាត់មនអារម្មណ៍តែលតោលដែលមិនអាចជួយអ្វីបាន។ ខ្ញុំយល់ថាក្នុងនាមជា 
ប្ដីឬឪពុក វាគា្មោនអារម្មណ៍អ្វីដែលពិបាកជាងនែះនោះទែ។

 អ្នកអានពាក្យពីកែដាស់ឮៗ។ ក្នុងសលគឺពែញដោយមនុស្សដែលវាអាច 
ផ្ទុកបាន។ អ្នកភូមិទាំងអស់បែកដជានៅទីនោះ។ មនថែមទាំងអ្នកឈរនៅ 
ពីកែយ។ នៅជួរខាងមុខម្ដាយរបស់អ្នកជូតទឹកភ្នែកសែបពែលគាត់លួងសុីតា។ 
លោកពូសំរិន អ្នកមីងជា និងសូរិយគឺអង្គុយនៅជាប់នោះ។ អ្នកក៏ឃើញលោក
តាវិធូដែលអង្គុយក្បែរខាងកែយ។

 “ពួកយើងមិនច្បាស់ថាអនាគតនិងរៀបចំអ្វីខ្លះចំពោះពួកយើងទែ”។ អ្នក
អានបន្តថា “ប៉ុន្តែមនរឿងមួយដែលខ្ញុំបែកដចិត្តគឺគែប់គា្នាបែកដជានឹងចងចាំ
ខ្ញុំ។” “ខ្ញុំប្តែជា្ញាថាមនអ្វីមួយវិជ្ជមននឹងកើតឡើងពីសោកនាដកម្មមួយនែះ។”  “ខ្ញុំ
មិនដឹងថាវាជាអ្វីនៅឡើយទែ ប៉ុន្តែបែហែលជាមនវិធីមួយដើម្បីទប់ស្កត់អ្នក 
ផ្សែងកុំឱ្យឆ្លងកាត់អ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់។” “វានោះគឺសែចក្តីសង្ឈឹម។ “ អរគុណ
អ្នកទាំងអស់គា្នាដែលបានមកចូលរួមពិធីនែះ។”  “ពុកពិតជាសទរណាស”់

 នៅខាងកែសល មនមនុស្សជាចែើនសំដៅមកអ្នកនិងសំដែងការអានិត 
អាសូរ។ ម្នាក់ក្នុងចំណមមនុស្សទាំងអស់គឺស្តែីម្នាក់ឈ្មោះអក្ខរាដែលអ្នកភូមិ
ដែលអ្នកស្គាល់មិនសូវជិតដិត។ គាត់ចាប់ដែអ្នកនិងនិយយក្នុងសម្លងសែទន់។

 គាត់និយយថា “អរគុណ” “សម្ដីរបស់ឯងពិតជាមនន័យដ៏ជែលជែ
ចំពោះគែួសរខ្ញុំណាស់។ លក្ខខណ្ឌជីវិតយើងគឺបែហាក់បែហែលគា្នា ហើយពួក
យើងក៏បួងសួងសុំអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបាន។ 

 អ្នកចង់សួរគាត់បន្ថែមបុ៉ន្តែមនមនុស្សផ្សែងទៀតនៅចំាជាជួរដើម្ីបស្វាគមន៍
អ្នកហើយអ្នកឃើញថាគាត់ក៏មិនមនផសុខភាពក្នុងការនិយយវាក្នុងចំណម
មនុស្សដែរ។ គាត់ចែបាច់ដែអ្នកម្តងទៀតរួចចាកចែញ។

 មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលដើរសំដៅមកកាន់អ្នកគឺលោកតាវិធូ។ គាត់កាន់ដែ 
អ្នកដាក់ក្នុងដែដ៏ស្វិតជែីជែួញរបស់គាត់ហើយនិយយតិចៗ សំដែងភាពសោក 
ស្តាយរបស់គាត់។ អ្នកឃើញថាគាត់មនអ្វីមួយចង់និយយ ប៉ុន្តែក្នុងហែតុផលខ្លះ 
ធ្វើគាត់មនការរារែក។ 

 ទីបំផុតគាត់មើលអ្នកហើយនិយយថា ”កុំភ្លែចទៅរកពូណា”។
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 អ្នកងក់ក្បាលហើយបែប់គាត់ថាអ្នកនឹងធ្វើតាមគាត់។



 អ្នកក៏ទៅកន្លែងគាត់នៅថ្ងែបនា្ទាប់។ ជាធម្មតាគាត់មើលថែរក្សាសំបុកឃ្មុំ។ 
គាត់តែងតែនៅជាមួយសត្វឃ្មុំនៅផ្ទះ។

 គាត់សូរថា “ឯងចង់ឃើញឃ្មុំខ្ញុំទែ?” 

 អ្នកនិយយទាំងសភាពស្ទាក់ស្ទើរថា “ចាស”។ តែនែះមិនមែនជាអ្វីដែល
អ្នកបានរំពឹងទុកនោះឡើយ។

 គាត់និយយទាំងញញឹមចែញធ្មែញថា “ កុំភ័យអី! ពូមនសំលៀកបំពាក់
ការពារ ” 

 មួយសន្ទុះកែយមក អ្នកបានស្លៀកពាក់ការពារហើយដើរកាត់ហ្វូងឃ្មុំ។ 
លោកតាវិធូបង្ហាញអ្នកពីរបៀបយកកែមួនចែញពីសំបុកឃ្មុំនិងយកទឹកឃ្មុំ។ អ្នក 
អាចមើលដឹង ថាគាត់សែលាញ់ឃ្មុំ ដល់កំរិតណាហើយអ្នកស្ដាប់ពែលគាត់ 
ពន្យល់លំអិតអំពីមួយណាជាឃ្មុំកម្មករ និងមួយណាជា ឃ្មុំសមែប់ការបន្តពូជ។ 
គាត់ក៏បានរៀបរាប់ពីវិធីឃ្មុំទាំងនោះសហការគា្នាក្នុងការធ្វើសំបុកដ៏ល្អមួយ។ 

 គាត់និយយថា “មនុស្សមួយចំនូនយល់ថាខ្លូនគែសំខាន់ណាស់”។ “ក៏ប៉ុន្តែ
មនុស្សយើងមិនអាចរស់ដោយគា្មោនសត្វតូចៗទំាងនោះទែ។ គា្មោនអ្វអីាចរស់ដោយ 
គា្មោនលម្អងឃ្មុំបានឡើយ។”

 នៅពែលទឹកឃ្មុំបានបែមួល លោកតាវិធូនាំអ្នកទៅផ្ទះ ទឹកឃ្មុំដែលជាកន្លែង 
គាត់ធ្វើការចំរាញ់យកទឹកឃ្មុំ។ នៅរសៀលនោះ គាត់ចមែញ់បានទឹកឃ្មុំចំនួន 
១០កែឡសមែប់ដាក់លក់នៅលើទីផ្សារ។ 

 គាត់និយយថា “នែះសមែប់គែួសររបស់ឯង” “ឯងអាចមកយកទៀតនៅ
រាងរាល់ថ្ងែពុធ”

 អ្នកនិយយថា “លោកតាវិធូ ” “ ខ្ញុំយកមិនបានទែ”

 ប៉ុន្តែវីទូទទួច “កុំបារម្ភ។ ឯងតែូវធ្វើការឱ្យពូ។ ពូចាស់ហើយ។ ពូតែូវការ
អ្នកណាម្នាក់មកជួយព”ូ

 អ្នកក៏បានអរគុណគាត់ហើយនិយយថាអ្នកនឹងមកជួបគាត់ទៀតនៅអាទិត្យ 
កែយ។
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 បនា្ទាប់មក នៅពែលអ្នកចាកចែញ គាត់ហៅអ្នកហើយនិយយថា “ កុំភ្លែច
អ្វីដែលឃ្មុំបងែៀនក្មួយថ្ងែនែះណា។ រួមគា្នាជាកម្លាំង។ សហការគា្នា”

 ពែលដែលអ្នកមកដល់ពាក់កណា្ដាលផ្លូវតែលប់ទៅផ្ទះ ទើបអ្នកយល់ពីអ្វី 
ដែលលោកតាវិធូព្យាយមចង់ឱ្យអ្នកយល់។ បែហែលអ្វីដែលគាត់ចង់និយយ 
នោះគឺថាបែសិនបើអ្នកចង់ផ្ចាញ់លោកស្នែកគី ហើយចង់មនការផ្លាស់ប្តូរ អ្នកតែូវ 
តែពឹងអ្នកដទែ។  អ្នកតែូវតែចូលរូមជាមួយអ្នកណាដែលជិះទូកតែមួយ។ រួមគា្នា 
ជាកម្លាំង។ អ្នកក៏គិតដល់អក្ខរាដែលជាសែ្តីដែលមកជួបអ្នកបន្ទប់ពី បុណ្យសព 
ឪពុកអ្នក។



 អ្នកមិនពិបាកនឹងរកសែី្ដម្នាក់ដែលឈ្មោះអក្ខរាឡើយ ពែះភាគចែើនអ្នក 
ភូមិស្គាល់គា្នា។ 

 អ្នកគោះទា្វារផ្ទះរបស់គាត់។ តែគា្មោននរណាឆ្លើយឡើយ។ មួយសន្ទុះកែយ 
មក មនក្មែងសែីម្នាក់ បើកទា្វារហើយហៅអ្នកចូលក្នុង។ ក្មែងនោះមនអាយុ 
បែហែលជាតិចជាងសុីតាមួយឆា្នាំ។ អ្នកគិតក្នុងចិត្តថាម៉ែចក៏ក្មែងនោះមិនទៅ 
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សលា។

 នៅពែលដែលក្មែងនោះបើកទា្វារ នាងក៏បានហៅអ្នកឱ្យចូលផ្ទះ។ អ្នកស្ទាក់ 
ស្ទើរនឹងចូលក្នងុផ្ទះ។

 អ្នកនិយយថា “សួរស្ត?ី” 

 ពែលនោះសែប់តែមន សម្លងរបស់ក្មែងពីរបីនាក់ចែញមក។ ជាថ្មមី្តងទៀត 
អ្នកឆ្ងល់ថាហែតុអ្វពួីកគែមិននៅសលារៀន ហើយអ្នកក៏សំគាល់ឃើញពីសភាព 
គួរឱ្យអាណិតរបស់សំលៀកបំពាក់របស់ពួកគែ។  ខ្លះចាស់ ខ្លះរហែក ខ្លះចង្អៀត។ 
នៅពែលអ្នកមើលជំុវិញផ្ទះ អ្នកឃើញថាគា្មោនគែឿងសង្ហារឹម ឬកំរាលពូកទំនើបអ្វី 
ទំាងអស់។

 រំពែចនោះសែី្តឈ្មោះ អក្ខរាបានចែញពីបន្ទប់មួយក្នងុចំណាមបន្ទប់ទំាងនោះ
ដោយកាន់ធុង និង អែបុ៉ង។ គាត់មើលទៅមនការភា្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញអ្នកឈរ
នៅទីនោះ។

 ”អ្នកនិយយថា “សំុទោស “ខ្ញុមិំនគួរណាចូលក្នងុទែ”

 អ្នកចាប់ផ្តើមដើរចែញបុ៉ន្តែគាត់ឃាត់អ្នក។

 គាត់និយយថា “ឈប់សិន” “ចំាមួយភ្លែត”

 គាត់ទៅបន្ទប់គាត់វិញហើយក៏ហៅអ្នកចូល។ នៅក្នុងបន្ទប់អ្នកឃើញគាត ់
មើលថែ សែ្តចំីណាស់ម្នាក់ដែលមើលទៅខ្សាយ ដែកស្ដកូស្ដងឹនៅលើគែ។

 គាត់និយយថា “នែះគឺម្តាយខ្ញុ”ំ 

 អ្នកនិយយទៅសែ្តចំីណាស់នោះ តែមិនដឹងថាគាត់ដឹងថាអ្នកមនវត្តមននៅ 
ទីនោះឬក៏អត់ឡើយ។  អ្នកសម្លឹងមើលជុំវិញ ហើយឃើញថា កែពីគែ គឺបន្ទប់ 
នោះគា្មោនអ្វីទាំងអស់។



 បនា្ទាប់មក អ្នកដើរជាមួយអក្ខរា។ គាត់និយយបែប់អ្នកថាវិធីតែមួយគត់ដែល 
គាត់អាចសន្ទនាគា្នាបាននោះគឺតែវូចែញទៅកែផ្ទះ។ អ្នកសួរអំពីគែសួរគាត់ហើយ 
គាត់ក៏បែប់អ្នកអំពីរឿងគែួសរគាត់។

 វាជាដំណើររឿងមួយដែលមនភាពសែដៀងជាចែើននឹងរឿងអ្នក។ ដូច 
ឪពុកអ្នកដែរ ប្តីគាត់បានជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ គាត់ធា្លាប់ជាកសិករដែល
ខ្លីលុយគែដើម្បីទិញពូជ និង ជី។ នៅពែលដំណាំ គាត់ខូចដោយសរភ្លៀង និង 
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ទឹកជំនន់ គាត់គា្មោនជមែើសកែពីខ្ចីលុយបន្ថែម។ បនា្ទាប់ពីរដូវដ៏អាកែក់នោះ គាត់ 
ដឹងថាគាត់ធា្លាក់ក្នុងរណ្ដាមួយដែលគាត់មិនអាចងើបចែញបាន។ អ្នកដូចជាមិន
ភា្ញាក់ផ្អើលទែថាអ្នកដែលគាត់ឱ្យគាត់ខ្ចីលុយគឺលោកស្នែកគី។ 

 ដោយមនកូន៥នាក់ និង ម្តាយជរាម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុក សំពោធលើប្តីគាត់គ ឺ
កាន់តែធ្ងន់ឡើង។ គាត់បញ្ចប់ដោយការធ្វើចំណាកសែកុដើម្ីបរកការងរធ្វើហើយ 
ធ្វើការនៅលើទូកនែសទតែី។ ដំបូងពួកគែទទួលបានលុយខ្លះពីគាត់ ប៉ុន្តែកែយ 
មកគា្មោនលុយផ្ញើមកទៀត ហើយជាងមួយឆា្នាហំើយដែលសែ្តនីោះមិនបានឮដំណឹង 
ពីប្ដីគាត់។ 

 បនា្ទាប់មកមនដំណឹងដ៏មហាអាកែក់មួយនោះគឺគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយ 
ជាក់ស្តែងគឺស្លាប់ដោយសរជម្ងឺ បើទោះជាគា្មោនគែូពែទ្យបានបញ្ជាក់។

 អក្ខរាកប់សកសពប្តីគាត់ ហើយឥឡូវគាត់ស្ថិតនៅកែមការតែួតតែរបស់ 
លោកស្នែកគី។  គាត់គា្មោនមនលទ្ធភាពបញ្ចូលកូនទៅសលាទែ។ គាត់បាន 
បែគល់ទែព្យសម្បត្តសិ្ទើរតែទំាងអស់ទៅ ចងការគែដើម្ីបយកលុយសងបំណុល។

 គាត់និយយផងជូតទឹកភ្នែកផងថា “មនថ្ងែខ្លះ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចបន្តទៅ
មុខបានទៀតឡើយ” “ ប៉ុន្តែនៅពែលខ្ញុំមើលមុខកូនៗខ្ញុំ...”

 អ្នកចាប់ដែគាត់និងនិយយថាអ្នកគោរពគាត់ដល់កំរិតណា។ អ្នកដឹងព ី
សភាពដ៏លំបាករបស់គែួសរអ្នក  ដូច្នែះអ្នកអាចបសែមែវាចែញថាវាទៅជាបែប
ណានៅពែលមនកូន៥ និងម្តាយជរាម្នាក់ទៀតក្នុងបន្ទុក។ 

 អ្នកផ្តល់យោបល់ “ចុះហែតុអ្វីយើងមិនទៅជួបគាត់?”

 អក្ខរាសួរថា “អ្នកណាគែដែរ? អ្នកចងការម្នាក់នោះ?“

 អ្នកងក់ក្បាល” ពួកយើងអាចព្យាយមនិយយរកហែតុផលជាមួយគាត”់

 អក្ខរាមើលទៅមិនបែកដបែជាសោះ។ “គាត់ជាមនុស្សពិបាកនិយយគា្នា
 ណាស់។ខ្ញុំបានសករួចហើយ។”

 ខ្ញុំដឹង... ចុះបើយើងទៅទាំងពីរអ្នក? គួរសកអត់?

  “អ្នកដឹងថាអក្ឋរាស្អប់គំនិតនែះ ប៉ុន្តែគាត់ដូចជាមិនមនជមែើសផ្សែងទៀត
 ទែ។



 នៅថ្ងែបនា្ទាប់ អ្នកទាំងពីរក៏ទៅការិយល័យរបស់ លោកស្នែកគី ទាំង 
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ភិតភ័យ។ ឈ្មោះពិតគាត់គឺហុ៊យ ហើយឈ្មោះហ៊ុយឥណទាននិងសែវាកម្ម 
ហិរញ្ញាណវត្ថុគឺនៅជាប់នឹងបង្អួចខាងមុខ ។ 

 អ្នកទៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវដែលកខ្វក់ហើយសួរអ្នកទទួលភ្ញៀវដែលមនសភាព 
ធុញទែំ ថាតើអ្នកអាចជួបលោកហ៊ុយបានទែ។ សែ្តីម្នាក់នោះស្ទើរតែមិនឆ្លើយ 
តបអ្នកនៅពែលគាត់ងក់ក្បាលចង្អុលទៅទា្វារ។

 នៅពែលអ្នកដើរចូលក្នុងការិយល័យរបស់គាត់ លោកហ៊ុយងើបក្បាលពីតុ 
មើលមកអ្នកក្នុងសភាពសង្ស័យ។ គាត់ដូចភា្ញាក់ផ្អើលនៅពែលឃើញអ្នកទាំងពីរ
នៅជាមួយគា្នា។

 គាត់សួរ “បាទ?” “ តើអ្នកទាំងពីរតែូវការអ្វីដែរ?”

 អក្ខរាសម្លឹងមកអ្នក។ វាហាក់បីដូចជាអ្នកតែូវបានគែបោះឆ្នាតឱ្យកា្លាយជា
អ្នកនាំពាក្យ។

 អ្នកនិយយថា “អរគុណដែលអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំអាចជួបអ្នក” “ពួកយើងសុំ
និយយជាមួយលោកបានដែរអត់?”

 គាត់និយយដោយគា្មោនភាពអត់ធ្មត់ថា “ខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ហើយតើ”  

 អ្នកដកដង្ហើមធំ។ អ្នកនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាអ្នកនឹងនិយយពីអ្វី។

 “លោកហ៊ុយ... វាទាក់ទងនឹងការខ្ចីលុយ។ ដូចលោកបានដឹងហើយពួក
យើងទាំងពីរបានបាត់បង់បុរសក្នុងគែួសរដែលជាអ្នករកសុីចិញ្ចឹម...”

 លោកហ៊ុយហាក់ដូចជាដឹងថាការសន្ទនានែះទៅជាយ៉ាងណា ហើយគាត់ 
បែវីក្បាលគាត់

 អ្នកបន្តថា “ការពិតនោះគឺថា ពួកយើងឥឡូវមនវិធីក្នុងការសងបំណុល
អ្នក។ បើទោះជាពិបាកយ៉ាងណាក៏ពួកយើងនឹងព្យាយម ។ ហើយបំណុលនែះ
បានបំផ្លាញគែួសររបស់ពួកយើង។ តើលោកអាចផ្លាស់ប្តូរល័ក្ខខ័ណ្ឌនែបែក ់
ជំពាក់នែះបានទែ? បែបបទនែការរស់នៅរស់បានផ្តាស់ប្តូរ។ តើមនវិធីអ្វីដែល 
ពួកយើងអាចសងបែក់អ្នកតិចជាងនែះ?”

 លោកហ៊ុយសើចនៅពែលគាត់ឮសម្តីចុងកែយនែះ។

 គាត់និយយថា “សងតិចជាងហ្នឹង?”

 គាត់និយយតិចៗ ប៉ុន្តែអ្នកមនអារម្មណ៍ភ័យដែរដែលហាក់បីដូចជាមន 
ភ្នំភ្លើងនៅខាងក្នុងខ្លូនគាត់ដែលរកកល់នឹងផ្ទុះ។ គាត់បន្តថា “តើអ្នកនិយយពិត
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មែនឬ? សូមឱ្យខ្ញុំពន្យល់អ្នករឿងមួយចុះ។ នែះជាការរកសុី។ នែះជាវិធីដែលអាច 
ឱ្យខ្ញុំរស់បាន។ តើអ្នកគិតថាការរកសុីនែះសែួលណាស់មើលទៅ? ជាពិសែស 
នៅពែលមនគែួសរដូចអ្នក ដែលមិនអាចសងលុយទាន់ពែលវែលា។ អ្នកគិតពី 
គែួសរអ្នក ចុះគែួសរខ្ញុំវិញនោះ? តើខ្ញុំអាចធ្វើឱ្យគែួសរខ្ញុំមនស្ថែរភាពយ៉ាង 
ដូចម្តែចទៅ?”

 អ្នកនិយយបន្តថា “ លោកហ៊ុយ ពួកយើងមិនបានមនន័យថាពួកយើងនឹង
មិនសងលុយនោះទែ ពួកយើងគែន់តែចង់និយយថា...”

 អ្នកនិយយមិនទាន់ចប់ផង គាត់កែកឈរ ហើយភ្នំភ្លើងក៏ផ្ទុះឡើង។

 គាត់សែក “ចែញ! ចែញពីការិយល័យខ្ញុំភា្លាម!”

 គាត់នាំអ្នកចែញកែ ឆ្លងកាត់កន្លែងទទួលភ្ញៀវ ទៅដល់ដងផ្លូវ។

 គាត់និយយ៖ថា “នៅពែលកែយបើខ្ញុំឃើញពួកឯងទៀត ខ្ញុំចង់ឃើញ
ទាំងលុយរបស់ឯង។ យល់ឬទែ?”

 គាត់សម្លក់មើលយើងអស់មួយសែបក់ រួចគាត់ក៏ដើរចូលក្នុងវិញទៅ។

 អក្ខរាមើលទៅហាក់បីជារន្ធត់ បែៀបដូចជាមនគែបៀតបៀនរាងកាយគាត់ 
អញ្ចឹង។ 

 អ្នកក៏ភាំងស្មោរតី ហើយនិយយ “មនរឿងអ្វីកើតឡើង?” រួចអ្នកដើរជុំវិញ
ដើម្បីព្យាយមសមែចចិត្តថានឹងតែូវធ្វើអ្វីជាបនា្ទាប់។ អ្នកអស់យោបល់ អ្វីដែល 
អ្នកកំពុងមនអារម្មណ៍នោះគឺកំហឹង និងការខកចិត្ត។

 បនា្ទាប់មកអ្នកក៏នឹកដល់គែួសររបស់អ្នក។ នែះជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើឡើងដើម្បី 
ពួកគាត់។ តើខ្លួនអ្នកនឹងដើរចែញទាំងបែបនែះឬ? នៅពែលអ្នកបែរមុខមករក 
អក្ខរា នាងក៏បានឃើញការប្តែជា្ញាចិត្តដ៏មុតមំក្នុងកែវភ្នែករបស់អ្នក។ 

 អ្នកនយិយថា“អតទ់ែ។ រឿងនែះមនិតែវូឱ្យចបទ់ាងំអញ្ចងឹទែ។ ពកួយើងនងឹ
មិនបោះបង់ឡើយ។ បានអត់?”



 បនា្ទាប់មកទៀត នាថ្ងែដដែលនោះ អ្នកទូរស័ព្ចទៅសូរិយ។ នាងហាក់ដូចជា 
មនអារម្មណ៍កែៀមកែដូំចអ្នកដែរ នៅពែលនាងបានស្តាប់ឮអ្វដីែលបានកើឡើង។ 

 នាងនិយយថា “គាត់មិនសមធ្វើដាក់អ្នកអញ្ចឹងទែ។ តើគាត់គិតថាខ្លួនគាត់
ជានរណា?”
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 អ្នកក៏បែប់នាងបន្ថែមទៀតនូវអ្វីដែលអ្នកគិតចង់ធ្វើបនា្ទាប់រួចអ្នកយល់ពែម
ថានឹងជួបនាងនាពែលបន្តិចទៀត នៅក្លឹបយុវជន។

 សូរិយនិយយថា “ខ្ញុំនឹងទៅបែមូលមិត្តផ្សែងទៀតឱ្យទៅជាមួយ”



 មនមិត្តបែនំាក់ដែលមកជាមួយ សូរិយនៅក្លបឹយុវជន ពួកគែពិតជាចង់ជួយ 
អ្វីគែប់យ៉ាងដែលពួកគែអាចធ្វើបាន។ សំណួរដែលគួរសួរនោះគឺថា តើអ្វីទៅជា 
វិធីល្អបំផុតដើម្បីដោះសែយបញ្ហានែះ? មនការពិភាក្សាគា្នាជាចែើនអំពីជមែើស 
ផ្សែងទៀត ប៉ុន្តែរហូតដល់ក្មែងសែីម្នាក់ដែលមនឈ្មោះ កញ្ញានិយយអ្វីមួយ 
ដែលធ្វើឱ្យអ្នកនឹកដល់គំនិតមួយផ្សែងទៀត រំពែចនោះ។

 សូរិយបានកំពុងនិយយអំពីកមែតិនែផលប៉ះពាល់ដែលបែប់កម្ចនីោះបាន 
ធ្វើដល់គែួសរជាចែើន ហើយកញ្ញាក៏បានឆ្លើយតបដោយនិយយថា “ខ្ញុំជឿជាក់
យ៉ាងច្បាស់ថាមនមនុស្សជាចែើនក៏យល់ឃើញដូចយើងដែរ”

 អ្នកនិយយថា “មែនហើយ។ មនុស្សភាគចែើននឹងយល់សែបដូចនែះដែរ។ 
ហែតុអ្វីយើងមិនទៅសុំពួកគាត់? ហែតុអ្វីពួកយើងមិនចាប់ផ្តើមដាក់ញត្តិ?”

 អ្នកនិយយថា “ញត្តិ? អ្នកចង់សំដៅទៅពាក្យស្នើដែលយើងចុះហត្ថលែខា
ដើម្បីគែំទែអ្វីមួយហ្នឹងមែនទែ?”

 អ្នកងកក់្បាល “ បែកដណាស!់” ។ អ្នកចាបផ់្តើមមនអារម្មណរ៍ភំើបអពំគីនំតិ
នែះ។

 សូរិយសួរ “តើញត្ដិនោះគួរសរសែរអំពីអ្វីទៅ?”

 “សរសែររៀបរាប់នូវអ្វីដែលគែួសររបស់ពួកយើងបានឆ្លងកាត់ និងអ្វីដូចជា 
“បែសិនបើអ្នកមិនយល់សែបនឹងបែភែទលក្ខខណ្ឌនែការឱ្យខ្ចីលុយបែបនែះ សូម
ចុះហត្ថលែខានៅតែង់នែះ”

 សូរិយដូចជាស្ថតិនៅក្នងុភាពសែពិចសែពិលដដែល រួចនាងសួរថា “តើយើង
បែគល់ញត្ដិនែះទៅនរណាទៅ?”

 អ្នកតបថា៖ ខ្ញុំអត់ដឹងទែ។ រួចចុះអភិបាលកែុងវិញ?


 ម្នាក់ក្នុងចំណមមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងកែុម ហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿជាក់ 
លើគមែងនែះនៅឡើយទែ រួចគាត់សួរថា “តើអ្នកមិនគិតថា អ្នកចងការម្នាក់
នោះ នឹងផ្ដាតអារម្មណ៍ទៅលើញត្ដិនែះទែ?”
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 អ្នកតបថា “បែហែលគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ ឬបែហែលជាអត”់។ អ្នកក៏ចាប់
ផ្ដើមមនចម្ងល់អំពីគមែងនែះ។ អ្នកសួរថា “តើនែះមិនមែនជាអ្វីដែលមន
តម្លែក្នុងការសកល្បងទែឬ? ទមែំដល់ មននរណាម្នាក់មនគំនិតល្អជានែះ?”

 នែះជាគំនិតល្អបំផុត ដែលអ្នកគែប់គា្នាបានបញ្ចែញយោបល់ ដូច្នែះកែុម 
របស់យើងបានសមែចចិត្តក្នុងការសកល្បងវា។ ជាចុងកែយ យើងដូចជាមិន 
ខាតបង់អ្វីឡើយ។ ដោយមនការពិភាក្សាបន្ថែមទៀត គមែងតែូវបានបង្កើត 
ឡើង ហើយគែប់គា្នាទទួលបានតួរនាទីរៀងៗខ្លួន។ តួនាទីរបស់អ្នកគឺការ 
សរសែរសែចក្តីសង្ខែបអំពីអ្វីដែលកើតឡើងមកកាន់គែួសរអ្នក ដោយមន 
ជាមួយនូវសំណូមពរ សូមចុះហត្ថលែខាបែសិនបើអ្នកគិតថាមិនយុត្តិធម៌។ បនា្ទាប ់
មកកែដាសញត្តិនែះតែូវបានគែបោះពុម្ពជាគំនរ រួចតែូវបានបែងចែកទៅអ្នក 
ស្ម័គែចិត្តទាំងអស់។



 នៅចុងសបា្តាហ៍បនា្ទាប់ ពោលគឺពែញមួយចុងសបា្តាហ៍ គែប់គា្នានៅក្នុងកែុម
បានបែើបែស់ពែលវែលាទំនែររបស់ពួកគែដើម្បីចែញកែនិងចែកចាយញត្តិ។ 
សមជិកកែុមនីមួយៗតែូវបានគែចាត់ឱ្យទៅតំបន់ផ្សែងៗគា្នានែសែុក។ គមែង
នោះគីថាពួកគែនឹងដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយ ពីហាងមួយទៅហាងមួយទៀត និង
ដើរទៅកាន់មនុស្សម្នារនៅលើដងវិថី។

 ផលលំបាកផ្ទាល់ខ្លនួរបស់អ្នកនោះគឺថាអ្នកតែវូព្យាយម និងបែមូលហត្ថលែខា 
ឱ្យបានចែើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយនែះកា្លាយជាដំណើរស្វែងរករបស់ 
អ្នក។ រាល់ពែលដែលអ្នកទៅគោះទា្វារ ឬដើរសំដៅទៅកាន់អ្នកដែលនៅលើដងវិថី 
អ្នកសុំអង្វរពួកគែជាមួយភាពក្លៀវកា្លារបស់អ្នក ដើម្បីសុំការសណ្ដាសបែណីព ី
ពួកគាត់។ ជាអំណរគុណណាស់ មនុស្សភាគចែើនស្ដាប់អ្វីដែលអ្នកនិយយ និង 
ពែមចុះហត្ថលែខា។ នែះបែហែលជា ពួកគែយល់ឃើញថារឿងរា៉ាវមួយនែះពិត
ជាមនន័យដល់កមែិតណាចំពោះអ្នក។

 អ្នកខ្លះហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍។ ពួកគែគែវីក្បាល ហើយនិយយ 
ថា “អត់តែូវការទែ” ហើយដើរយ៉ាងលឿនទៅបិទទា្វារ។ អ្នកចង់សែកថា “សូម
មែតា្តាស្ដាប់ខ្ញុំនិយយសិន”។ ប៉ុន្តែអ្នកមិនធ្វើដូចោ្នាះទែ អ្នកព្យាយមទប់ស្កត់
ការខកចិត្ត ហើយជំនួសមកវិញដោយស្នាមញញឹម។ រួចអ្នកនិយយយ៉ាងច្បាស ់
បំផុត តាមដែលអ្នកអាចនិយយបាននូវពាក្យ៖ “អរគុណ!”។

 នែះជាការងរដ៏លំបាក។ តាមពិតទៅនែះជាការងរដ៏លំបាកបំផុតដែល 
អ្នកបានធ្វើ ហើយមនពែលខ្លះអ្នកឆ្ងល់ថា ថាតើអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើពិតជាមន 
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តម្លែចំពោះការខិតខំបែឹងបែងរបស់អ្នកឬក៏អត់។ បនា្ទាប់មកអ្នកគិតដល់អ្នកស្ម័គ 
ចិត្តនៅក្នុងកែុមដែលបានលះបង់ពែលទំនែរដើម្បីជួយអ្នក និងអក្ខរា។

 បនា្ទាប់មកទៀត អ្នកក៏ដើរសំដៅទៅមនុស្សផ្សែងទៀតដើម្បីបន្តការងរ 
របស់អ្នក។



 ពែលជិតចុងសបា្តាហ៍ អ្នកបានមកដល់ខាងកែការិយល័យកាសែតក្នុង
សែុកមួយ។ អ្នកបានសមែចចិត្តថាអ្នកនឹងចូលខាងក្នុងដើម្បីសុំហត្ថលែខាខ្លះ។ 

 នៅទីនោះមនមនុស្សពីរបីនាក់ដែលអង្គុយនៅពីមុខកុំព្យូទ័រ អ្នកទាំងអស់ 
នោះមើលទៅដូចជារវល់។ អ្នកដើរចុះឡើងបន្តិច ដោយសង្ឈឹមថាមននរណា
ម្នាក់នឹងសម្គាល់ឃើញអ្នក។ ទីបំផុត មនអ្នកយកព័ត៌មនវ័យក្មែងម្នាក់មើល 
មកអ្នកបន្តិច រួចសួរថាតើនាងអាចជួយអ្វីបានខ្លះ។ អ្នកបែប់នាងថា អ្នកមនញត្តិ 
និងហត្ថលែខាដែលអ្នកបែមូលបានយ៉ាងចែើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 ដែចុចកុំព្យូទ័របណ្ដើរ នាងសួរអ្នកថា “តើវាគឺជាអ្វីទៅ?”

 អ្នកចាប់ផ្តើមបែប់នាងពីដំណើររឿង ប៉ុន្តែអ្នកមិនច្បាស់ថានាងកំពុងស្ដាប ់
អ្នកឬក៏អត់ ពែះនាងបានផ្តាតអារម្មណ៍ទៅលើអែកែង់កុំព្យូទ័រ។  តែនៅពែល 
ដែលអ្នកនិយយដល់ការស្លាប់របស់ឪពុកអ្នក ទើបគាត់ស្ទាក់ស្ទើរបន្តិច ហើយ 
មើលមកអ្នក។ បនា្ទាប់មក អ្នកបែប់នាងអំពីអក្ខរា និងស្ថានភាពរបស់គាត់ ហើយ
អ្នកអាចនិយយបានថានាងចាប់ផ្តើមមនចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចម្តងៗ។

 វាដូចជាមិនយូរទែ នៅពែលនាងបើកសៀវភៅ ហើយចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរ 
អ្នក។ នាងសួរសំណួរជាស៊ែរីដូចជា ខ្លីលុយពីនរណា ពែមទាំងអាជីបរបស់ 
ឪពុកអ្នក ហើយនាងគូសវាសអ្វីដែលអ្នកបានឆ្លើយនៅក្នុងសៀវភៅរបស់នាង។

 បនា្ទាប់មក នាងសួរអ្នកថាតើ ពែលណាអ្នកមនបំណងបែគល់ញត្ដិទៅ 
អភិបាលកែុង។ នាងថានាងនឹងនៅទីនោះ និងថតរូបភាពខ្លះសមែប់ការសែត
របស់នាង។ នែះពិតជាព័ត៍មនដ៏អស្ចារ្យ! អ្នកបែប់នាងថាអ្នកនឹងឱ្យនាងដឹង។

 វាហាក់ដូចជាមិនគែប់គែន់ ដូច្នែះនាងព្យាយមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកផ្សែង
ទៀត ឱ្យចុះហត្ថលែខា។ អ្នកពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអ្នកបានដើរចូលក្នុង 
ការិយល័យនោះ!



 នៅចុងសបា្តាហ៍ កែុមទាំងមូលបានជួបជុំគា្នាម្តងទៀតនៅក្លឹបយុវជនដើម្បី 
មើលថាញត្តិមនដំណើរការដល់ណាហើយ។ អ្នកពិតជាសប្បាយចិត្តចំពោះ 
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ចំនួនហត្ថលែខាដែលបាន ប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងថាសមជិកកែុមធ្វើវាដោយដល់ណា
នោះទែ។

 នៅពែលអ្នកដើរចូលអ្វីដែលអ្នកកត់សម្គាល់នោះគឺថាអ្នកគែប់គា្នាអង្គុយជា 
រវង់មូល បីដូចជាមនអារម្មណ៍ថាអាប់អួរ។

 អ្នកសួរសូរិយថា “អត់មនការឆ្លើយតបល្អមែនទែ?”

 នាងកគែវីក្បាល ហើយបែះដូងអ្នកហាក់ជាធា្លាក់ចុះកែម។

 អ្នកបន្តថា “តើពួកយើងបានហត្ថលែខាប៉ុនា្មោនដែរ?”

 សូរិយមើលញត្តិនៅខាងមុខនាង រួចនាងនិយយ “បានតែបីទែ”

 អ្នកស្ទើរតែមិនជឿ “បី?” អ្នករកបានចែើនជាងហាសិប ឯពួកគែវិញរកបាន
តែបី។

 បនា្ទាប់មក អ្នកសង្កែតឃើញថាសូរិយ និងអ្នកឯទៀតព្យាយមទប់ស្នាម 
ញញឹម។ 

 អ្នកសួរ “មនរឿងអ្វីហ្នឹង?”

 រំពែចនោះ គែប់គា្នាក៏ផ្ទុះសំណើច។

 សូរិយសែ្រក “មិនមែនបីទែ ប៉ុន្តែគឺបីរយ!”

 អ្នកយកដែមកខ្ទប់មត់រួចនិយយថា “តើឯងនិយយពិតអត់? នែះពិតជា
អស្ចារ្យណាស់! ខ្ញុំបានជាងហាសិប”

 សូរិយនិយយ “ចែើនជាងបីរយ ហាសិបហត្ថលែខា។ ការងរសបា្តាហ៍នែះ
គឺមិនអន់ទែ!”។

 អ្នកនិយយ៖ “ពិតជាមិនអន់ទែ។ អរគុណអ្នកទាំងអស់គា្នាជាខា្លាំង។ សូមឱ្យ
ខ្ញុំអរគុណអ្នកតាមរយៈការបា៉ាវញាំទឹកដោះគោកែឡុកនៅយប់នែះ”។



 មួយសបា្ដាហ៍កែយ អ្នកទាំងអស់គា្នាបានជួបជុំគា្នា នៅការិយល័យអភិបាល 
កែងុដើម្ីបបែគល់ញត្ត។ិ អ្នករាយការណ៍ព័ត៍មនម្នាក់នោះក៏នៅទីនោះតាមសន្យា 
ដែរ នឹងបានផ្ដិតយករូបភាពនាខណៈនោះផងដែរ។

 អភិបាលកែុងចែញពីការិយល័យ ហើយអ្នកនិងសូរិយក៏បែគល់ញត្ដិទៅ
គាត់។ អ្នកសង្ឈឹមថាញត្តិនោះនឹងអាចទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍អំពីកម្ចីដែល 
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អយុត្ដិធម៌ និងដែលបានធ្វើបាបគែួសរជាចែើន។ អ្នកក៏បានផ្តល់អនុសសន ៍
ថា ថ្ងែណាមួយ នែះនឹងធ្វើឱ្យមនការផ្លាស់ប្តូរនែច្បាប់។ 

 អភិបាលកែុងឈរសមែប់ការថតរូប អរគុណអ្នកគែប់គា្នា រួចក៏ដើរចូលក្នុង 
វិញបាត់ទៅ។

 អ្នកនៅឈរនៅទីនោះ រួចសូរិយអោបអ្នកហើយនិយយថា “ធ្វើបានល្អមែន”

 ប៉ុន្តែអ្នកក៏បានដឹងថាអ្វីដែលអ្នករាល់គា្នាកំពុងតែគិតនោះគឺ  “ឥឡូវនែះ មន 
រឿងអ្វីកើតឡើង?”

 បនា្ទាប់មក អ្នករាការណ៍ព័ត៌មនដើរសំដៅមកអ្នក អ្នកក៏សម្គាល់ឃើញថា
នាងកំពុងតែញញឹម។

 នាងនិយយថា “ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំមនរឿងល្អសមែប់អ្នកទាំងអស់គា្នា។”

 កែុមទាំងមូលមកជួបជុំគា្នា ដោយចង់ដឹងថានាងនឹងនិយយអំពីអ្វី។

 នាងនិយយថា “ដូចអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គា្នាបានដឹងរួចមកហើយ។ ខ្ញុំមន
ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសរសែរអំពីញត្តិនែះ និងឥទ្ធិពលនែកម្ចីបែក់ដែលជះ 
មកលើគែួសរទាំងនោះ។  ខ្ញុំក៏ចង់បាន ព័ត៌មនពីលោកហ៊ុយដែរ ដូច្នែះខ្ញុំក៏ទៅ 
ជួបគាត់។

 អ្នកនិយយថា “ឱពែះជាម្ចាស់អើយ អញ្ចឹងមនន័យថាគាត់ដឹងពីរឿងញត្ដិ
នោះហើយ”

 នាងងក់ក្បាល៖ “ចាស! គាត់ដឹង។ នៅពែលគាត់ឮខ្ញុំសរសែរអំពីដំណើរ
រឿងនែះ គាត់មនអារម្មណ៍អាណិតគែួសររបស់អ្នក”។

 នែះគឺជាការភា្ញាក់ផ្អើលរបស់អ្នកយ៉ាងពិតបែកដ រួចអ្នកសួរ៖ “ដោយរបៀប
ណាទៅ?”។

 នាងបន្តថា “បនា្ទាប់ពីការពិចារណាយ៉ាងចែើនរបស់គាត់ គាត់ក៏សមែចចិត្ត
ចរចារម្តងទៀតទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនែកម”

 អ្នកស្ទើរតែមិនជឿអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់ឮ រួចអ្នកសួរ “ពិតមែនឬទែ?”

 នាងបន្ត៖ “វាគឺជាការពិត”។  សែបពែលនោះ នាងបើកសៀវភៅរបស់នាង 
រួចនិយយថា “ខ្ញុំបានថែមទាំងសរសែរវា។ មើលទៅដូចជាបំណុលរបស់អ្នកតែូវ
បានកាត់បន្ថយជាខា្លាំង”

 អ្នកអោបអក្ខរា សូរិយ ពែមទាំងអ្នកកាសែតរូបនោះ!
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 ភា្លាមនោះអ្នកគែប់គា្នាអបអរ លោតចុះលោតឡើង សែកសប្បាយ។

 រយៈពែលមួយវិនាទី អ្នកដើរចែញមកកែពីហ្វូងមនុស្សបន្តិច ហើយមើល 
ទិដ្ឋភាពទាំងនោះ។ តើនែះកើតឡើងដោយរបៀបណាទៅ? តើអ្នកដើរមកដល់
ចំនុចនែះដោយរបៀបណាទៅ?

 រួចអ្នកនឹកដល់សម្ដីរបស់លោកតាវិធូថា “រួមគា្នាជាកម្លាំង”

 អ្នកនិយយតិចៗមកកាន់ខ្លួនអ្នក៖ “អរគុណលោកតាវិធូ”។


 អ្វីដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថា លោកតាវិធូពិតបានមនឥទ្ធិពលលើអ្នក 
ខា្លាំងណាស់ក្នុងរយៈពែលពីរខែចុងកែយនែះ។ 

 សូរិយបានបែប់អ្នកអំពីការស្លាប់របស់លោកតាវិធូ នៅពែលគាត់កំពុង 
សមែន្ត។ នែះជាដំណឹងសោកសៅ។ 

 ប៉ុន្តែហាក់ជាមនការរំពឹងទុកមុន។ គា្មោននរណាម្នាក់ដឹងថាវិទូមនអាយុ 
ប៉ុនា្មោនឡើយ ប៉ុន្តែការគិតជារួមនោះគឺថាគាត់មនអាយុយ៉ាងតិចណាស់៩០ឆា្នាំ 
ឬបែហែលជាចាស់ជាងនែះទៀតផង។ អ្នកសម្គាល់ឃើញថាថ្មីៗនែះ គាត់ហាក ់
បីជាធ្វើការយឺតជាងមុន។ នៅពែលនៅចម្ករឃ្មុំ អ្នកសម្គាល់ឃើញថាអ្នកគឺជា 
មនុស្សដែលធ្វើការកាន់តែចែើន។

 ពែលខ្លះអ្នកមនអារម្មណ៍ថាលោកតាវិធូកំពុងតែអង្គុយក្នុងម្លប់ឈើ ហើយ
សម្លឹងមើលអ្នកនិយយអំពីឃ្មុំរបស់គាត់។

 ដូច្នែះដំណឹងមរណៈភាពរបស់គាត់ គឺមិនគួរឱ្យភា្ញាក់ផ្អើលទែ។ ប៉ុន្ដែអ្វីដែល
គួរឱ្យភា្ញាក់ផ្អើលនោះ គឺនៅពែលសូរិយនិយយអំពីអ្វីដែលគាត់បានសរសែរនៅ
សំបុតែបណា្ដាំមរតក។

 សូរិយនិយយថា “ឯងនឹងមិនជឿរឿងនែះទែ។ គាត់បានផ្ទែរមរតកទំាងអស់
មកគែួសរឯង រួមបញ្ចូលទាំងចម្ករឃ្មុំ ឧបករណ៍ សំបុកឃ្មុំ និងគែប់យ៉ាង 
ផ្សែងទៀត!”

 នែះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកធា្លាប់សែមែនោះទែ។ នៅពែលអ្នកគិតអំពីវាអ្នក
យល់ថាវាដូចជាតែឹមតែូវ។ អ្នកចាប់ផ្តើមដឹងថាគាត់បងែៀនអ្នកគែប់យ៉ាង ដូច
នែះអ្នកអាចចាប់យកការចិញ្ចឹមឃ្មុំជាមុខរបរជាលក្ខណៈគែួសរ។



 ម្តាយអ្នកកា្លាយជាអ្នកមើលឃ្មុំ។ បើទោះជាដំបូងឡើយគាត់ខា្លាចឃ្មុំទិច តែ 
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កែយមកយ៉ាងឆាប់រហ័ស គាត់ក៏ចូលចិត្តការងរនែះ។

 អ្នកសប្បាយចិត្តក្នុងការចំណាយពែលបងែៀនម្ដាយអ្នក នូវអ្វីដែលវិទូបាន 
បងែៀនអ្នក។

 ម្តាយអ្នកបា្រប់អ្នកថា “ខ្ញុំនឹងយកការមើលឃ្មុំ ជំនួសការនែសទ នៅថ្ងែណា
ក៏បាន”។

 ទឹកឃ្មុំអាចផ្តល់ថវិកាដល់អ្នកចែើនជាងការនែសទ។ បែក់ចំនូលរបស់អ្នក 
និងបែក់សងលោក ស្នែកគី បានជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់គែួសរអ្នក។ 

 នាលា្ងាចមួយនៅចុងឆា្នាំសិក្សា សូរិយបានអញ្ចើញអ្នកមកនិយយនៅក្លឹប
យុវជន។

 នៅពែលនាងដើរចូលក្នុងក្លឹប នាងនិយយថា“ខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងគិតថាវាជា
រឿងដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ”

 តែវាបែរទៅជា បងប្អូនរបស់ចន្ទលីណាដែលជាអ្នកនិយយ។ នាងជាក្មែង 
សែីដែលបានឆ្លងកាត់រឿងដ៏អាកែក់ បនា្ទាប់ពីធ្វើចំណាក់សែុកទៅរកការងរ
ធ្វើ។ វាជារឿងដែលឈឺចាប់។ នាងធ្វើការនៅរោងចកែអស់រយៈពែលពីរឆា្នាំ។ 
លក្ខខណ្ឌការងរគឺមិនល្អឡើយ ហើយបែក់ដែលទទួលបានក៏តិច តែនាងមិន 
អាចចាកចែញពីការងរនោះបាន។ នាងកា្លាយជាទាសកររបស់និយោជក ចំណែក 
សុខភាពរបស់នាងគឺកាន់តែអាកែក់ឡើង នាងមនសំណាងណាស់ដែលនាង 
មិនបានស្លាប់នៅទីនោះ។

 នៅពែលតែលប់មកផ្ទះវិញ អ្នកនិងសូរិយបានឈប់នៅហាងកាហ្វែមួយ
ដើម្បីផឹកភែសជ្ជៈខ្លះ។

 សែបពែលកំពុងផឹកភែសជ្ជៈ សូរិយនិយយថា “ខ្ញុំច្បាស់ណាស់អ្នកពិតជា
រីករាយដែលមិនបានទៅធ្វើការនៅទីនោះ”

 អ្នកតប “យ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុបំានតែៀមចែើនជាងនាង ហើយខ្ញុសូំមអរគុណ
អ្នកនិងចន្ទលីណា”

 អ្នកគិតអំពីអ្វីដែលបងប្អូនចន្ទលីណាបានឆ្លងកាត់ ពីចៅហា្វាយដែលគា្មោន 
សីលធម៌។

 អ្នកបន្តថា “ខ្ញុំគិតថាវាគួរឱ្យខកចិត្តណាស់ដែលមនមនុស្សជាចែើនដែល
មិនខ្វល់ទាល់តែសោះអំពីសុខុមភាពអ្នកដ៏ទែ ដរាបណាពួកគែអាចរកលុយ 
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បាន។មនអ្វមួីយដែលអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាតែវូអត់? លុយចំពោះពួកគែគឺសំខាន់ 
ជាងមនុស្សដែលពួកគែជួល ទាំងនោះគឺជាជីវិតដែលពួកគែបំផ្លាញ”

 សូរិយមើលអ្នកហើយញញឹម។

 អ្នកសួរ “មនរឿងអ្វី?” 

 នាងនិយយ “ខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកខឹងដូចនែះទែ តាំងពីមនរឿងជាមួយ
លោក ស្នែកគ”ី

 អ្នកតបថា “ហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អឥតខ្ចះមួយ។ បំផ្លាញជីវិតអ្នកដ៏ទែ ពែះ
ចង់បានលុយបន្ថែម”

 នៅពែលសូរិយផឹកភែសជ្ជៈ អ្នកអាចនិយយបានថា នាងកំពុងគិតពីរឿង
អ្វីមួយយ៉ាងមុតមំ។ ទីបំផុត នាងហាក់ដូចជាយល់រឿងមួយនោះ។

 នាងនិយយ “ឯងដឹងអត់? នែះជាអ្វីដែលឯងងប់ងល់ វាជាការតស៊ូដើម្បី
រកយុត្តិធម៌។ ខ្ញុំអាចឃើញវានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់អ្នក នែះជាអ្វីដែលជំរុញអ្នក”។

 អ្នកគិតរឿងនែះបន្តិច រួចងក់ក្បាល “អញ្ចឹង ខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីទៅ?”។

 នាងបន្ត “នែះបែហែលជាអ្វីមួយដែលអ្នកគួរគិតនឹងធ្វើសមែប់ជីវិតរបស់
អ្នក?”

 អ្នកតបថា “អ្នកចង់និយយអំពីអ្វ?ី ពួកយើងនឹងធ្វើឱ្យហាងកាហ្វែរបស់យើង
ទាន់សម័យជាងគែបង្អស់នៅក្នុងសែុកនែះ!”

 សូរិយញញឹមដាក់សែចក្តីសទររបស់អ្នក។

 នាងនិយយ “ស្តាប់ខ្ញុំសិន។ ការធ្វើឱ្យហាងកាហ្វែអ៊ីធឺណិតជោគជ័យគឺជា
សុបិនរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំពិតជាក្លៀវកា្លាចំពោះវា។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយយនោះគឺថា 
នៅទីបំផុត យើងរាល់គា្នាតែូវតែដើរតាមសុបិនរបស់យើងរៀងៗខ្លួន។ ពួកយើង 
គួរធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើ ពីពែះពួកយើងនឹងធ្វើអ្វីៗផ្សែងទៀតដើម្បីសមែច
វា។ យើងនឹងធ្វើបានល្អ។

 អ្នកសួរ “ឯងមិនចង់បានខ្ញុំជាដែគូររកសុីរបស់អ្នកទែហ្អែ៎ស?”

 អ្នកធ្វើមុខដូចជាកូនឆ្កែតូចមួយដ៏កំសត់ជាងគែបង្អស់ ដែលនែះធ្វើឱ្យ 
សូរិយសើច។

 នាងតប “បែកដណាស់ខ្ញុំចង់បានឯងជាដែគូរ! បែសិនបើឯងពិតជា
ចង់ធ្វើវា។ អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយយនោះគឺថាបែសិនបើឯងមនចំនង់ចំនូលចិត្តនឹង 
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រឿងផ្សែង យើងមិនចង់កា្លាយជាអ្នកដែលរារាំងគោលដៅរបស់ឯងឡើយ។ មន 
តែប៉ុណ្ណឹង”

 អ្នកនិយយជាមួយស្នាមញញឹម “ឯងចង់ដែញយើងមែន? ឯងបែហែល
ជារកបានដែគូរផ្សែងទៀតហើយ តែពួកគែមិនអាចធ្វើឱ្យហាងយើងរីកចមែើន 
ដូចពួកយើងទែ!”

 សូរិយសើច ហើយកគែវីក្បាល។

 “ឯងជាអ្នកកំប្លែង។ ដឹងខ្លួនអត់?” 

 អ្នកក៏សើចដែរ ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងអ្នកមនអារម្មណ៍ថាមនអ្វីមួយសំខាន់កើត 
ឡើង។



 មួយឆា្នាំកែយមក មនរឿងជាចែើនបានកើតឡើង ហើយអ្នកកំពុងអង្គុយ 
នៅហាងលក់ទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំអមដោយសែវាកម្មអ៊ីនធឺណិត ហើយខំរក 
មើលអ្វីដែលអាចធ្វើទៅរួច ក្នុងការធ្វើឱ្យ ហាងលក់ទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំអម 
ដោយសែវាកម្មអ៊ីនធឺណិតកាន់តែល្អឥតខោ្ចាះ។

 អ្នកនិយយទៅសូរិយ “អ្នកណាអ្នកធ្វើវា?”

 នាងញញឹម ”សកវាសិនទៅ បនា្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបែប់ថានរណា”

  អ្នកក៏ផឹកវាបន្តិច វាមនរស់ជាតិល្អជាងរូបរាងវាទៅទៀត។

 អ្នកនិយយ “ខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថា នែះពិតជាឆា្ងាញ់! ឆា្ងាញ់ជាងរបស់ដែល
ខ្ញុំធ្វើទៀត។ ខ្ញុំតែូវតែដឹងនរណាជាអ្នកធ្វើវា”

 សូរិយមើលតាមបែហោងមួយពីផ្ទះបាយ រួចសែក “មនមនុស្សម្នាក់ចង់
ជួបបង”

 បន្តិចកែយមក ណារិនក៏ចែញមកពីផ្ទះបាយ។

 អ្នកបើកភ្នែកធំៗ ហើយឈាមក៏ចែលមកផ្ទែមុខរបស់អ្នក។ អ្នកគាំង 
និយយស្តីអត់ចែញ។

 គាត់ចូលមកអង្គុយពីមុខអ្នក រួចនិយយ “សុខសប្បាយអត់?”

 អ្នកមើលទៅសូរិយដែលកំពុងសប្បាយនឹងភាពភា្ញាក់ផ្អើលរបស់អ្នក “ខ្ញុំ
សុខសប្បាយជាធម្មតា។ អរគុណ។ ចុះបងវិញ?”
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 ណារិនងក់ក្បាល រួចនិយយ៖ “ល្អហើយ! អរគុណ។ ប្អូនមិនដែលទៅ
ទីកែុងធំសោះ ប៉ុន្ដែបងឮថាប្អូនឥឡូវរៀននៅសកលវិទ្យាល័យ មែនអត់?”

 អ្នកនៅតែភា្ញាក់ផ្អើល រួចតប៖ “ចា៎ស”

 គាត់បន្តថា “រៀនយ៉ាងម៉ែចហើយ? បងជឿថាប្អូនកំពុងតែរៀន ដូច្នែះប្អូន
អាចកែតមែូវអយុត្តិធម៌ក្នុងពិភពលោកបានតែូវទែ?”

 អ្នកសួរ៖ “បងមកដល់យួរប៉ុណា្ណោហើយ?”

 គាត់តប៖ “ពីរបីសបា្តាហ៍ហើយ។ នែះជាវិស្សមកាលរបស់ពួកយើង ហើយ
បងមិននឹកស្មោនសោះថាអាចជួបប្អូននៅទីនែះទែ”។

 ណារិនញញឹម “បងតែលប់មកផ្ទះវិញហើយ! បងធា្លាប់គិតថាបងនឹងតែលប់
មកវិញពែះបងមនរឿងអយុត្តិធម៌ជាចែើនចង់ឱ្យប្អូនជួយកែតមែូវ។ ពែមជួយ 
បងអត់?”

 អ្នកតបទាំងញញឹមថា “បែហែលដែរ ចាំមើលសិន”

 សូរិយនិយយ “នែ!! តើពួកឯងដឹងអត់ថានែះធ្វើឱ្យខ្ញុនឹំកដល់អ្វមួីយ?ពែល
ណាទៅន៎?អូ!ពីរឆា្នាំមុន? ខ្ញុំចាំថាពួកយើងទាំងបីនាក់អង្គុយជំុវិញ រីករាយនឹង 
ទឹកដោះគោកែឡុក។ ហើយឥឡូវនែះ ពួកយើងចាប់យកផ្លវូដើរខុសគា្នា និងជមែើស 
ផ្សែងគា្នា។ ឥឡូវជាថ្មីម្តងទៀត ពួកយើងអង្គុយជុំវិញ។ វាហាក់បីដូចជាគា្មោនអ្វី 
ផ្លាស់ប្តូរ។”

 អ្នកញញឹម ហើយមើលជុំវិញហាងកាហ្វែ “បើតាមគំនិតខ្ញុំ អ្វីគែប់យ៉ាងពិត
ជាបានផ្លាស់ប្តូរ។ រឿងទីមួយនោះគឺថា សូមមើលមកកាន់កន្លែងដ៏អស្ចារ្យដែល
អ្នកបានបង្កើតមួយនែះ ហើយមនខ្ញុំដែលជាមនុស្សតែម្នាក់ក្នុងចំណមមនុស្ស 
ដែលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យ តើអ្នកជឿអត់? ចុះអ្នកវិញ កំលោះទីកែុង? 
តែឡប់មកកន្លែងអ្នកចាប់ផ្តើមវិញ?”

 សូរិយងក់ក្បាល៖ “ ខ្ញុំគិតថាមនរឿងមួយឬពីរយ៉ាង ដែលបានផ្លាស់ប្តូរ។”

 អ្នកលើកកែវទឹកដោះគោកែឡុកឡើង រួចជុលជាមួយនឹងកែវរបស់មិត្តអ្នក។

 “នែះសមែប់ការបង្កើតជមែើសល្អ មិត្តល្អ និងសំខាន់ជាងគែនោះគឺការធ្វើ
ទឹកដោះគោកែឡុកដ៏សែនឆា្ងាញ់!”

 ចប់  
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សំណួរឆ្លុះបញ្ចាំង និងសង្ខែបសាច់រឿង

 បនា្ទាប់ពីអ្នកបានអានសៀវភៅនែះ និងរកឃើញអំពីលទ្ធផលផ្សែងៗនែ 
សច់រឿង។ សំណួរឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងនែះបែហែលជាអាចជួយអ្នកក្នុងការដំណើរ 
ការសច់រឿង ហើយបែហែលជាអាចឱ្យអ្នកឃើញអ្វីដែលមនអត្ថន័យចំពោះ 
ជីវិតរបស់អ្នក។ អ្នកអាចឆ្លើយសំណួរទាំងនែះជាកែុម ឬដោយម្នាក់ឯង។ តាម 
រយៈការឆ្លើយជាកែុមឬជាលក្ខណៈបុគ្គល យើងអាចធ្វើឱ្យអ្នកគិតដល់អ្វីដែលអ្នក 
បានរៀនតាមរយៈបទពិសោធន៍ទាំងនែះ។

សំណួរ

១ . តើការជែើសរីសរបស់អ្នកទទួលបានលទ្ធផលអ្វី?

២.  តើអ្នកមនការរសយចិត្តអ្វីខ្លះ បនា្ទាប់ពីបានអានរឿងនែះចប់?

៣. តើអ្នកមនបានឆ្លងកាត់របត់ដែលមិនអ្នកបានរំពឹងទុកនៅក្នុងរឿងនែះដែរ ឬ 
 ទែ? អ្វីខ្លះ ?

៤.  ចូរពិព៌ណនាអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកមន នៅពែលអ្នកជួបបែទះភាពអយុត្តិធម ៌
 បែបនោះ។

៥. បែសិនបើ អ្នកបានធ្វើការសមែចចិត្តជាកែុម តើអ្នកពិភាក្សាគា្នាតាមរបៀប 
 ណា? តើអ្នកធ្វើការសមែចចិត្តជែើសរីសមួយណា បែសិនបើមនយោបល់ 
 ខុសគា្នាបែបនែះ?

៦. តើអ្នកទទួលបានអ្វីខ្លះតាមរយៈបទពិសោធទាំងអស់នែះ?

៧. បែសិនបើអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីមួយបាន តើអ្នកចង់ឃើញលទ្ធផលបែប 
 ណា?

៨. តើអ្នកមនការសោកស្តាយដែលអ្នកបានធ្វើការសមែចចិត្តចំពោះតួឯក? ចូរ 
 អានជមែើសទាំងឡាយដែលមននៅក្នុងរឿង។

៩. តើអ្នកអាចគិតឃើញថាចាត់វិធានការអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីកុំឱ្យ 
 ខ្លនួអ្នកធា្លាក់ចូលទៅក្នងុស្ថានភាពដ៏អាកែក់ដូចស្ថានភាពនៅក្នងុសច់រឿង?
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 អង្គការទស្សនៈពិភពលោកគឺជាអង្គការមនុស្សធម៌គែឹស្តសសនាដែលប្តែជា្ញា 
ខិតខំបែងឹបែងធ្វើការងរដើម្ីបកុមរ គែសួរនិងសហគមន៍នានាក្នងុការតសូ៊ជំនះ 
នឹងភាពកែកីែនិងភាពអយុត្តធិម៌។ ដោយមនកម្លាងំចិត្តដែលកើតចែញពីជំនឿ 
បែបគែឹស្តសសនា អង្គការទស្សនៈពិភពលោកបានប្តែជា្ញាខិតខំបែឹងបែងធ្វើ 
ការងរ ដើម្បីជួយបែជាជនដែលងយរងគែះក្នុងពិភពលោក។ អង្គការទស្សនៈ 
ពិភពលោកធ្វើការបមែើមនុស្សទំាងឡាយដោយមិនបែកាន់សសនា ជាតិសសន៍ 
ឬភែទនោះឡើយ។
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