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ឥទធិពលលនេហ៍

  

(Woman in Love) 
 
រថយន្តតូចម៉ា កភស្ហដ៏ទនំន្ើប ពណ៌ក្កហម ស្អា តក្ចឡឹង 
មួយនក្រឿង កពុំងបរយ៉ា ង ស្ន្សមឹៗតាមផ្លូ វមួយចូល 
នៅកនុងភូមិ វាលនបវូ ដដលស្ថិតនៅមិន្ឆ្ងា យប៉ាុន្មា ន្ 
ពីទីក្កុងភននំពញ។ មួយរយៈនក្ោយមក រថយន្តភស្ហបាន្ 
មកឈប់ស្ចំតនៅដកែររបង នន្នរហដ្ឋា ន្ចណំាស់្មួយ  
ស្ង់តាមរនបៀបដមារោត់បារងំ  ដបូំលក្បក់នកែឿងក្ស្ោ 
លិញមន្ដុុះស្នឹមនឡើងពណ៌នមា  ដូចដបូំលក្ពុះវហិារ។ 
ក្ាន្់ដតមួយក្កនលកដភនក អ្នកណាក៏អាចស្ន្និដ្ឋា ន្បាន្ 
ថា នន្ុះជានរហដ្ឋា ន្ដដលបាន្ឆ្លងោត់មនុ្ស្សជានក្ចើន្ 

ជនំ្មន្់មកនហើយ នហើយដថមទងំបាន្នរចផុ្តអ្ពីំោរបផំ្លិចបផំ្លល ញរបស់្ស្ង្គ្រា មនិ្ង ភាពវកឹវរន្មន្មដដលធ្លល ប់នកើតមន្ជាបន្ត 
បន្មា ប់នៅកនុងក្បវតតិស្អង្គ្ស្តក្សុ្កនយើង។ 
នៅកនុងរថយន្តមន្មនុ្ស្សដតមន ក់ប៉ាុនណាណ ុះ រឺអ្នកោន្ច់ងកូតដដលជាន្មរកី្បកបនដ្ឋយវងភ់័ង្គ្កតក្ស្ស់្ក្តោល ថវីនបើន្មងមិន្ដមន្ 
ស្ថិតកនុងជពូំកយុវវយ័នកាងម ី  ដតរូបស្មផស្សកលាណីរូបនន្ុះមន្ស្ភាពទក់ទញយ៉ា ងខ្ល ងំស្នមែ ើម ... និ្យយរួម រឺន្មងក្ស្ស់្ 
ស្អា តដបលកដភនកអ្នកជាយក្កុង រួរឱ្យជញ្ជក់មត់ស្រនស្ើរដូចជារថយន្តដ៏ទនំន្ើបដដលន្មងកពុំងបញ្ជជ នន្ុះដដរ! 
នទុះជាយន្ជនិំ្ុះឈប់នស្ាៀមដលងមន្ចលន្មអ្ស់្ពីជាយូរ  ដតន្មរនីយើងនៅទុកម៉ា សីុ្ន្វាឱ្យរត់តាមយថាកមា  ឯហតាថ ន្មងទងំរូ 
នៅោន្់ចងកូតយន្យ៉ា ងម ំ ហាក់ខ្ល ចឧបករណ៍រងរងវង់មួយហនឹងរបូតពីនដនចញនៅបាត ់ ... ម៉ា សីុ្ន្ចនក្មៀងកនុងរថយន្ត 
កពុំងបន្លឺនូ្វស្នំន្ៀងដ៏ពិនរុះរណតំ នន្សិ្លែោរនីិ្ក្បចកំ្បនទស្ ប៉ាុដន្តអ្នកស្អត ប់ហាក់ពំុបាន្ឮឬចប់អារមាណ៍បន្តិចនទ   នន្ក្តាដ៏ភលឺថាល  
របស់្ន្មងទងំនទវកពុំងដតនរចុុះនរនឡើងស្មលឹងមិន្ដ្ឋក់នៅោន្់នរហដ្ឋា ន្ចណំាស់្ ដដលស្ងំលំាក់មលួន្ន្វើហីនៅពីនក្ោយទីធ្លល និ្ង 
សួ្ន្ចារដដលមន្បុបាជ ជាតិជានក្ចើន្ក្បនភទដុុះចក្មុុះាន  មលុះតូចមលុះ្ ំ មលុះទបមលុះមស់់្  មលុះឈរក្តង់មលុះវារនតាងនរឯង  មលុះទមល ក ់
មលួន្រយីងរនយងពីបងាង មលុះដផ្លមលុះផ្លក   មលុះមន្ដតស្លឹកពណ៌នបតងក្ស្រត់  កពុំងដតបនញ្ ញស្មផស្សបងាួតដ្ឋក់ាន យ៉ា ងឥត 
ស្ណាត ប់ធ្លន ប់  លាយឡនឹំ្ងពពួកនមា ឥតក្បនយជន្៍ដដលក្បដជងលូតលាស់្កនុងសួ្ន្យ៉ា ងរន ល្ើន្។  នបើនរវាស្ដមសដភនកហួស្ពី 
មុមផ្ាុះនៅបរនិវណខ្ងចនំហៀងផ្ាុះនិ្ងនក្ោយផ្ាុះមតង  នន្មុះនរនឹ្ងបាន្ន ើ្ញថានរហដ្ឋា ន្ចណំាស់្នៅហ ុមព័ទធផ្ងដដរនដ្ឋយ 
រុកខជាតិហូបដផ្លតូច្ជំានក្ចើន្នទៀត ដូចជានចក លហុង ស្អវ យ លាុត ក្តដបក មនុរ ដូង ...។ល។ 
ន្មរកីនុងរថយន្តភស្ហនលើកមនងនដមខ ងជូតនញើស្នលើថាា ស្  នបើនទុះបីជាម៉ា សីុ្ន្ក្តជាក់នន្យន្ កពុំងដតដនំណើ រោរបនញ្ ញចហំាយ 
ដ៏ក្តជាក់ក្សឹ្បនស្ាើរក្ពឺឆ្ាឹងមនងនៅនហើយកតី ... ន្មងហាក់មន្អាោរៈរស្អប់រស្ល់ មវល់ខ្វ យរកថាមិន្ក្តវវ។  អ្នកន្វើដនំណើ រឆ្លងោត ់
តាមផ្លូ វនន្ុះ មន្ចស់្មន្នកាង មន្ក្សី្មន្ក្បុស្ សុ្ទធដតលួចនចលដភនកនដ្ឋយកតីចប់អារមាណ៍នៅនលើរថយន្តនិ្ងន្មរដីបលកមុម 
ដដលនៅអ្ងាុយស្កុំកកនុងឡាន្មិន្ក្ពមនចញនៅណា ... ពួកនររិតដតកនុងចិតតនរៀងមលួន្ថា ក្បដហលជាន្មងកពុំងដតរង់ចនំ្រណា 
មន ក់  ឬន្មងមករកន្រណាមន ក់នៅកនុង ផ្ាុះបុរណ ដតមិន្ហា ន្ចូលនៅ។ 
និ្យយពីផ្ាុះបុរណ (ជាន ា្ ុះអ្នកភូមិធ្លល ប់នៅតៗតាមាន ) ពួកអ្នកក្សុ្កមតុ នំន្មុះ មន្ភារតិចណាស់្ដដលមិន្ក្ពឺកាលោលណា 
នររពំញកដល់ន ា្ ុះឬឆ្លងោត់តាមផ្លូ វមុមផ្ាុះចស់្ចដមលកនន្មុះ ... តាងំពីចស់្ស្ក់ស្រហូតដល់នកាងនបៀមនដ សុ្ទធដតមន្ជនំន្ឿរអូ្ម 
រអាមតាមាន ថា ផ្ាុះបុរណមន្នខ្ា ចោន្។់ ជាង៣០ឆ្ងន នំហើយ  ដដលផ្ាុះបុរណនន្ុះស្ថិតកនុងស្ភាពដដលនរនបាុះបង់នចល  
យូរៗនទើបនរន ើ្ញមន្រថយន្តឬមនុ្ស្សនចញចូលមតងមក ល។  នពលថាីៗនន្ុះ  ដូចជាមន្បុរស្មន ក់មកស្អន ក់នៅកនុងផ្ាុះបុរណ  ដត 
មិន្សូ្វមន្ន្រណាដឹងចាស់្ថាបុរស្នន្មុះជាអ្នកណានទ នក្រុះម ស់្ផ្ាុះឬអ្នកស្អន ក់អាក្ស័្យនៅកនុងផ្ាុះបុរណពំុសូ្វបរហ ញមុម 
មត់ឬរប់រកអ្នកភូមិផ្ងរបងជាមួយនឡើយ។ នបើកុដំតនរបាន្ន ើ្ញពន្លឺនភលើងអ្រាិស្នី្ចងំនចញមកតាមបងាួចនន្នរហដ្ឋា ន្ កនុងនពល 
រក្តី នម៉ាលុះនរពិតជាពិបាកនជឿថាផ្ាុះបុរណមន្មនុ្ស្សរស់្នៅណាស់្។ 
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ដបរមកន្មរនីៅកនុងរថយន្តវញិ  ន្មងនៅដតអ្ងាុយស្ញ្ជប់ស្ញ្ជឹ ងហាក់មិន្ដឹងថាក្តវវ ន្វើអ្វីឱ្យមិន្ដ្ឋច់នក្ស្ចនស្អុះ ... ដតបន្មា ប់ពីដក 
ដនងហើម្ំ្ ូរៗប៉ាុន្មា ន្ដងមកន្មង ក្ស្អប់ដតពន្លត់ម៉ា សីុ្ន្យន្  ចប់ទញោបូបពីនលើពូកឡាន្មករក់នលើស្អា  នដមខ ងក្ស្វាយក 
សឺ្មីកិច ោរដដលមុន្នន្ុះន្មងបាន្ដ្ឋក់ោបូបពីនលើ មកោន្ ់ រួចនហើយន្មងទញរន្លឹុះ រុញទវ ឡាន្ឱ្យនបើកឃ្វ ងំនឡើង។  នក្ោយ 
នពលន្មរំងោយដ៏លាលាុះរបស់្ន្មងនចញមកដល់នក្ៅ ន្មរចុីចម៉ា សីុ្ន្ទូរបញ្ជជ ឱ្យចក់នស្អរទវ រយន្ឮសូ្រកលឹកសិ្ន្មុន្នឹ្ងទមល ក ់
ឧបករណ៍តូចដដលនៅជាប់នឹ្ងនស្អរឡាន្ក្ស្អប់ នៅកនុងោបូបន្មងបលុក។  
ន្មររូីបលាក៏ចរយក្តានៅោន្់មុមទវ ររបងនន្នរហដ្ឋា ន្បុរណ។ ន្មងឈរ 
ន្វើនររនៅទីនន្មុះមតង  ក្បដហលជាមិន្ដឹងន្វើយ៉ា ងណានក្រុះនៅខ្ងនក្ៅ 
របងាា ន្កណតឹ ងអ្រាិស្នី្ស្ក្មប់ចុចផ្តល់ដណឹំងនន្ោរមកដល់របស់្នភញៀវ  
ដូចផ្ាុះនរទូនៅនឡើយ  រឯីបរនិវណកនុងរបងវញិ មន្ស្ភាពស្អា ត់ក្ជង ំ ពំុ 
ន ើ្ញមន្ក្ស្នមលមនុ្ស្សមន ដល់មន ក់នស្អុះ  នបើដបបនន្ុះ នតើន្វើនមតចន្មង 
អាចចូលនៅខ្ងកនុងបាន្? 
ន្មរពិីនិ្តយន ើ្ញថា ទវ ររបងឥតមន្ចក់នស្អរនទ  រឺមន្ដតរន្លឹុះជារនុ្ក 
ដ្ឋក់ពីខ្ងកនុង ដដលនមើលតាមទនំ្ង ន្មងក្បដហលជាអាចលូកនដនៅទញ 
ឱ្យរបូតនចញនដ្ឋយរយ។ មណវនីយើងនៅឈរន ា្ កដីន្វើនក្តុះក្តុុះអ្ស់្ 
មួយស្ន្ាុុះ្ ំ នទើបន្មងនងើបមុមស្មលឹងនៅោន្់តួនរហដ្ឋា ន្បុរណជាថាី   
ក្ពមជាមួយនឹ្ងស្មតីនរលរអ្ ូមសបឹៗមន ក់ឯងផ្ង “នតើនយើងន្វើនន្ុះក្តវវនទ?   
នបើបកនក្ោយ រឺនៅមន្នពលនៅនឡើយ!...”  ប៉ាុដន្តស្នំលងមួយដដលបាន្ 
ញញីំចិតតន្មងអ្ស់្ជានក្ចើន្នថាមកនហើយ បាន្ដក្ស្កជទំស់្ភាល មថា៖  
“ឆ្ងប់នបើកទវ រចូលភាល មនៅ!  មិន្ក្តវវរដរកនទ! នបើឯងបកនក្ោយវញិ ឯង 
នឹ្ងបាតប់ង់ឱ្ោស្លានន្ុះជានរៀងរហូត!  យ៉ា ងណាក៏បាន្ជាមកដល់នៅ 
នហើយ  ក្តវវដតស្អកលែង!  ក្តវវដតក្បថុយ!...” 
នៅទីបផុំ្ត ស្នំលងកនុងចិតតក៏មន្ជ័យជនំ្ុះនលើភាពរួញររបស់្ន្មង  ន្មរ ី
លូកនដតាមក្បនលាុះចក្មឹងទវ រ  ទញអ្នងកៀករន្លឹុះយ៉ា ងស្ន្សមឹៗ។  បន្មា ប ់
ពីនចលស្នំលងនង៉ាតង៉ាតក្ស្អលៗបី

 -

បួន្ដនងហើមមក  រន្លឹុះទវ រក៏របូតឃ្វ ងំ!  ន្មរនីយើងរុញទវ រឱ្យចហំ្ ំលាមដតន្មងតែុលមលួន្ចូលនៅ 
ខ្ងកនុងបាន្  រួចន្មងយកមនងរុញទវ របិទផ្ាឹបចូលាន វញិ  ដតន្មងមិន្បាន្ដ្ឋក់រន្លឹុះវញិនទ។  បាន្ចូលផុ្តរបងផ្ាុះនពលណា  
នបុះដូងន្មរនីលាតញប់រន្ថឺន្នស្ាើរធ្លល យនចញពីក្ទវង  ន្មងនរដមសដភនកស្មលឹងពិនិ្តយបរយិោស្ជុវំញិមលួន្នដ្ឋយអារមាណ៍ញប់ញ័រ។  
នញើស្ចប់នផ្តើមដនណតើ មាន រត់នចញមកក្សិ្បៗ  ន្វើឱ្យថាា ស្ន្មងនស្ើមនជាក  បាតនដបាតនជើងក្តជាក់លាូក  ដនងហើមផុ្តៗ។  មណវ ី
នលើកនដនឆ្វងទប់ក្ទវង  លួចតាូញដតារកនុងចិតត “ឱ្ អ្ញនអ្ើយ  ក្បដហលជាក្តវវាងំនបុះដូងស្អល ប់កនុងនពលនន្ុះនទដឹង?  នតើរួរនៅមុម 
នទៀតឬក៏បកនក្ោយវញិ?” 
សុ្រយិនពលក្ពឹកនវលានម៉ា ងក្បមណជាដប់ នចលរស្ាីក្តចុះនលើ្មាជាតិ។  ោលពីយប់មិញមន្នភលៀងមួយនម្ ំ ដតនថានន្ុះនមឃ្ 
នមៀវក្ស្លុះលមានដ្ឋយពពកដុំៗ មន្ពណ៌ស្កែុស្ដូចស្ឡីំ។  ន្មរនីងើបភ័ង្គ្កតស្មលឹងនផ្ានវហាស៍្ដ៏្ នំ្ង ... ន្មងដកដនងហើម ដវងៗយក 
មយល់បនំពញសួ្ត នទើបដ្ឋច់ចិតតនបាុះជហំាន្ស្ន្សមឹៗស្នំទនៅរកទវ រនន្នរហដ្ឋា ន្ ឆ្លងោត់តាមបនណាត យផ្លូ វទីធ្លល មុមផ្ាុះដដល 
ក្ោលក្របនៅនដ្ឋយស្លឹករុកខជាតិទុកំ្ជុុះចកដមកមន្ចស់្មន្ថាី។  បរនិវណខ្ងនក្ៅផ្ាុះមន្ស្ភាពស្អា ត់ក្ជងដូំចទីស្ាស្អន្  មន្ 
ដតស្នំលងបកាបកសចីរចរកដំរបរយិោស្រួរក្ស្នងុះក្ស្នរចពន្់នពក។  ស្ន្លឹកទវ រនឈើដ៏្ កំ្ាក់ទងំពីរផ្លា ងំបិទជិតឈឹង  ដត 
ស្ន្លឹកបងាួចភារនក្ចើន្នបើកចហំរក់កណាត លឬចហំនពញទហឹំងដតមតង។  ជនំន្មរក្តនស្ៀកៗបាន្បក់ផ្លត់នស្ែវាងំន្ន្មលុះឱ្យនររ ំ
ពត់ដពន្មលួន្យ៉ា ងទន្ភ់លន្់  ហាកជួ់យផ្តល់ជាកមល ងំចិតតដល់ន្មរនីយើងឱ្យមបំនងកើន្នលែឿន្នដើមែឱី្យ ឆ្ងប់នៅដល់នាលនទ។ 
ន្មររូីបលាបាន្មកដល់មតទ់វ រផ្ាុះនហើយ   ន្មងឈរស្ក្មួលឥរយិបថបន្តិច   ដកដនងហើម្មួំយ្ូរនទៀត  នទើបនលើកហតថនាុះថនមៗ 
នៅនលើផ្លា ងំស្ន្លឹកទវ រដដលនចន នចញពីស្អច់នឈើយ៉ា ងក្ោស់្ មន្កាច់កែូរដ៏វចិិក្ត តុក!  តុក!  តុក! ... ស្អា ត់នក្ចៀប!  
បន្មា ប់ពីរង់ចចំនមលើយនដ្ឋយឥតក្បនយជន្៍អ្ស់្ពីរ-បីន្មទីមក  ន្មរនីយើងបនញ្ ញកមល ងំនាុះទវ រខ្ល ងំជាងមុន្ ... ដតលទធផ្លដូច  
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នដើម រឺស្អា ត់នក្ចៀបដដដល!  នលើកនន្ុះន្មងដលងរវល់នក្ចើន្ កោ៏ត ប់នដទូងទវ រយកជ័យដតមតង កឌូង!  កឌូង!  ក្ស្អប់ដតរនំពចនន្មុះ 
ស្ន្លឹកទវ រក៏រនបើកក្ោក  ហាកដូ់ចនចុះនបើកនដ្ឋយឯកឯង ... ន្មរមិីន្បាន្រង់ចវំតតមន្ម ស់្ផ្ាុះនចញមករួរស្មសិ្ន្នទ  ន្មង 
នលើកនដរុញបដន្ថមឱ្យទវ រ នបើកចហំយ៉ា ង្នំពញទហឹំង  រួចនហើយន្មងនបាុះជហំាន្យ៉ា ងោល ហាន្ចូលនៅកនុងនរហដ្ឋា ន្។ 
ក្ាន្់ដតចូលផុ្តមត់ទវ រ  កលាណីក៏ឈមមុមនឹ្ងបន្ាបទ់ទួលនភញៀវដ៏្ទូំលាយ។  ពន្លឺក្ពុះអាទិតយដដលជុះចូលតាមទវ រនិ្ងបងាួច 
ចហំទងំក្បា ំអាចឱ្យន្មងនមើលន ើ្ញទិដាភាពខ្ងកនុងយ៉ា ងចាស់្។   ផ្ាុយក្ស្លុះពីស្ភាពខ្ងនក្ៅ ដដលហាក់ដូចជាផ្ាុះក្តវវនរ 
នបាុះបង់នចល  បន្ាបទ់ទួលនភញៀវមន្លកខណៈក្ស្ស់្ស្អា ត និ្ងមន្រនបៀបនរៀបរយរួរាប់ដភនក។  ោរតុបដតងនិ្ងនក្រឿងស្រហ រមឹ 
មន្ដបបដផ្ន្ជាដមារ  រឺាា ន្ស្អឡុងទន្់ៗដបបទនំន្ើបនទ  មន្ដតនៅអី្នឈើរងចណំាស់្ៗចនួំ្ន្ក្បា ំ  រឺនៅអី្ដវងអាស្ន្ាីមួយនិ្ង 
នៅអី្មន្ភាន ក់នដតូចៗចនួំ្ន្បួន្ នៅអ្មជុវំញិតុទទួលនភញៀវមួយរងបួន្ក្ជុងក្ទដវង។ រលំងពីទីនន្មុះក្បដហលជាបី-បួន្ជហំាន្ 
មន្ដក្រ្មួំយមន្នផ្ារលីងរនលើបរនលាងក្សិ្ល។  ពិនិ្តយតាមលនំ្មសំ្អច់នឈើនិ្ងកាច់ចមល ក់ នរអាចនឹ្ករិតថាតុ នៅអី្ និ្ងដក្រ 
ទងំនន្ុះ រឺរចន្មនចញពីនឈើន្មងនួ្ន្ នហើយក្បដហលជានចន នចញពីស្អច់នឈើដតមួយនិ្ងនចញពីទឹកនដជាងដតមន ក់។   

វតថុ សិ្លែៈដបបបុរណដមារ     
ក្តវវនរដ្ឋក់តាងំយ៉ា ងមន្ 
រនបៀបនៅខ្ងនក្ៅមលុះនិ្ង
នៅកនុងទូរតាងំមលុះ  ជាស្ញ្ជា  
បញ្ជជ ក់ថាម ស់្ផ្ាុះជាអ្នក 
បុរណនិ្យម និ្ងក្បដហល 
ជាមនុ្ស្សមន្ចិតតអ្ភិរកស 
វបែ្ម៌ដមារយ៉ា ងមុតម ំ

ដថមទងំអ្នកចូលចិតតអាន្ផ្ងដដរ នក្រុះនៅដកែរទូរតាងំវតថុ សិ្លែៈ  មន្ទូរនឈើចណំាស់្ 
មួយ្ផំ្ាុកនដ្ឋយនស្ៀវនៅជានក្ចើន្ក្បនភទ មន្ចស់្មន្ថាី។ 
នៅខ្ងស្អត នំដនន្ទីទទួលនភញៀវ  រឺទីទទួលទន្អាហារដដលមន្តុរងពងក្កនពើមួយ និ្ង 
មន្នៅចនួំ្ន្ក្បាបីំនៅព័ទធជុវំញិ។  ទីទទួលនភញៀវនិ្ងទីទទួលទន្អាហារមណ័ឌ នចញពីាន  
នដ្ឋយជនណតើ រោច់ស្ក្មប់ន្មដំនំណើ រនៅោន្់ជាន្់ខ្ងនលើនន្នរហដ្ឋា ន្។ 

បន្មា ប់ពីនរដមសចកខុរយរន្់ោរនរៀបចកំនុងនរហដ្ឋា ន្បុរណនដ្ឋយកតីរនំភើបមួយក្ាមក ន្មរកីប៏ន្លឺវាចលាន្់ខ្ល ងំៗ  “សួ្ស្តី!  មន្អ្នក 
ណានៅផ្ាុះនទ?!...” 
ស្នំលងលាន្់ក្កនៅដបបនន្ុះ នទុះជាមនុ្ស្សថលង់លាមៗក៏ស្អត បឮ់ដដរ ដតនន្ុះដបរស្អា ត់នក្ចៀបជាងនពលនៅខ្ងនក្ៅផ្ាុះនៅនទៀត។  
ក្ស្ស់្នឆ្ងមយង់ចងចិនញ្ ើ មបន្តិច ទនំ្ងជាមន្ចិតតាន ន្់ោន ញ់នដ្ឋយាា ន្ន្រណានឆ្លើយតបមកន្មងវញិ  នហើយក៏តាងំរអ្ ូតិចៗនចញ 
មក  “អ្ស្អ រយដមន្!  ដនំងើចរនបៀបនន្ុះ  នបើមន្នចរចូលផ្ាុះ មិន្នបាស្ស្អា ត អ្ស់្រលីងនទឬ?  នមើលចុុះ សុ្ទធដតរបស់្មន្តនមល ... យ ី
ឬមួយដឹងថានយើងមក នទើបន្វើជាដនំងើច  មិន្ក្ពមនចញមុមមករួរស្ម ... រិតថាន្វើយ៉ា ងហនឹងអាចបញ្ឈនឺយើង ឱ្យនយើងនដើរ 
នចញនៅវញិនដ្ឋយក្សួ្លៗ?  មិន្រយដបបនន្មុះនទ  កុសំ្ងឃមឹ!” 
ន្មររីលាស់្វាចខ្ល ងំៗនឡើងមកមតងនទៀត  “មនុ្ស្សនៅផ្ាុះនទ?  មន្មនុ្ស្សនទ?!”  រួចន្មងទមល ក់ស្នំលងនរលមសបឹៗ   “ឬក៏ោល យជា 
នខ្ា ចអ្ស់្នៅនហើយ?  នទុះជាយ៉ា ងណាក៏មិន្រួរមវុះោររួរស្មដល់ថាន ក់នន្ុះដដរ...”  ក្ស្ដីនហើយ មណវកី៏នបាុះជហំាន្ចូលោន្ ់
ដតនក្ៅនៅកនុងបន្ាបទ់ទួលនភញៀវ។ នៅដកែរបងាួចដដលដបរចនំៅរកសួ្ន្ចារខ្ងនក្ៅផ្ាុះ  មន្នៅអី្នឈើបា៉ា ក់នពើកមួយឈមមុមនៅ 
រកកូន្តុដដលមន្ក្ទដពងោនហវមួយនិ្ងនស្ៀវនៅពីរបីកាល។  ន្មរនីដើរនៅជិតកូន្តុ  ន្មងន ា្ កមុមនមើលនៅន ើ្ញកនុងដពងមន្ 
ោនហវនមា ជាងកន្លុះដពង ន្មងលួចនចលដភនកនមើលនៅទព័ំរនស្ៀវនៅមួយកាលដដលក្តវវនរនបើកចហំទុក នចលនៅដកែរដពង 
ោនហវ  ន ើ្ញថាជាអ្តថបទក្បនលាមនលាកជាភាស្អអ្ង់នរលស្។  ភស្តុតាងនៅនលើកូន្តុជាស្ញ្ជា បញ្ជជ ក់ថាម ស់្ោនហវនិ្ងនស្ៀវនៅ 
ក្បដហលជាមិន្នៅណាឆ្ងា យនឡើយ។  ន្មររូីបក្ស្ស់្ដបរមុមនចញពីកូន្តុ  នហើយនបាុះជហំាន្មកឈរនៅពីមុមជនណតើ រមតង ន្មង 
ក្ជួញចិនញ្ ើ មស្ញ្ជឹ ងរិត  “នតើនយើងរួរន្វើយ៉ា ងណានទៀតនហាុះ ... ឬក៏ទង្គ្ន្មា ន្នឡើងនៅនលើផ្ាុះមួយជាន្់នទៀត?”  
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កនុងនពលដដលន្មរនីយើងកពុំងដតក្តិុះរុិះពិចរណាថារួរឬពំុរួរចូលនៅលុកលុយ កដន្លងណានទៀតកនុងផ្ាុះ  ក្ស្អប់ដតន្មងហាក់បាន្ 
ឮសូ្រស្នំលងថាូ រតិចៗ ... ក្ស្ស់្ក្សី្ឈរក្ទឹងមកំ្បឹងនផ្ាៀងក្តជាក់ស្អត ប់ជាបន្ត ... ស្នំលងថាូ រក៏លាន្់តិចៗនចញមកនទៀត។ នស្ចកតី 
ភ័យខ្ល ចបាន្លបចូលមកក្កនស្អបនបុះដូងន្មររូីបលា  ដតោរនងឿងឆ្ាល់និ្ងភាពអ្ស្ាិមន្ុះដម៏មួំន្ក៏បាន្មកស្ណាិ តកនុងចិតតន្មង 
ដដរ  នហើយដថមទងំក្បទញន្មងឱ្យន្វើដនំណើ រយឺតយ៉ា ងក្បុងក្បយ័តនតក្មង់នៅោន្់ក្បភពស្នំលង។ ន្មរយីក្តាឆ្លងោត់តាមបន្ាប ់
អាហារនឆ់្ងុះនៅោន្់បន្ាប់មួយនទៀតដដលស្ថិតនៅដប៉ាកខ្ងនក្ោយផ្ាុះ ... ឆ្លងផុ្តបន្ាប់អាហារនពលណា  ន្មរនីដើរចូលនៅតាមទវ រ 
ដដលនបើកចហំក្ស្អប់  ន្មងកប៏ាន្ចូលមកដល់បន្ាប់ចអិំ្ន្អាហារ  ប៉ាុដន្តន្មងាា ន្នពលន្វើោររយរន្់ទិដាភាពកនុងបន្ាប់នន្ុះដូច 
នពលមុន្នឡើយ  នក្រុះរូបភាពនៅចនំរុះមុមន្មង  បាន្ន្វើឱ្យន្មងតក់ស្លុតរន្ធត់ចិតតជាខ្ល ងំ  នុ្ុះន្៎!  បុរស្មន ក់កពុំងដតដួលនដក 
ផ្លក ប់មុមនៅនលើកក្មលអិ្ដា នៅពីមុមទូរទឹកកកពណ៌ស្មួយ។    
នៅនលើអិ្ដា កដន្លង ដដលបុរស្នផ្តកកាល មន្សុ្ទធដតអ្ដំបងដកវក្ចវង  
ក្ចង។  បដំណកអ្ដំបងនិ្ងកាលមនុ្ស្សកពុំងដតនដកក្តាកំនុងថលុក 
្មក្កហមនអា ជាមួយាន ។  បុរស្រងនក្ាុះទនំ្ងជាកពុំងដតមកំ្បឹង 
នយងអាតាា នដើមែនីក្ោកនឡើង  ដតនរអាចក្តឹមដតកនក្មើកមលួន្តិចៗ និ្ង  
បនញ្ ញស្នំលងថាូ រក្ស្អលៗប៉ាុនណាណ ុះ។ 
មិន្បងាង់យូរ  ន្មរនីយើងស្ាុុះចូលនៅលុតជងាងជិ់តនជើងជន្រងនក្ាុះ  
នហើយដក្ស្កសួ្រនដ្ឋយស្នំលងញ័ររន្ធត់  “រតន្ៈមងាល រឺនលាកដមន្ 
នទ?  នតើនលាកនកើតអី្?” 
ដតអ្នកដដលន្មងសួ្រ នឆ្លើយតបវញិនដ្ឋយស្នំលងថាូ រតិចៗដដដល។   
នដ្ឋយមិន្រិតពីអ្វីនក្ៅពីកតីបារមភដល់អាយុជីវតិរបស់្បុរស្រងនក្ាុះ   
មណវកី្រវាត់សឺ្មីដដលោន្់នៅនដនចលមួយរនំពច នហើយស្ាុុះចូល 
នៅចប់ក្តលប់ោយជន្រងនក្ាុះ រួចន្មង នលើកក្ទក្តកងកាលបុរស្ 
រងនក្ាុះនចញពីរនំ្រអ្ដំបងនិ្ងថលុកនលាហិតដ៏រវកោល ក់ ដដលទនំ្ងជា 
នកើតនឡើងនដ្ឋយស្អរ្មលាយនឹ្ងទឹក។   
ន្មរនីផ្តកកាលបុរស្រងនក្ាុះឱ្យនកើយនលើនដខ្ងនឆ្វងរបស់្ន្មង  នហើយមដំក្ស្កសួ្រនទៀត  “រតន្ៈមងាល  នលាកយ៉ា ងនម៉ាចនៅ 
នហើយ?  នតើមន្នរឿងអី្?” 
នលើមុមបុរស្ដដលមន្ន ា្ ុះថារតន្ៈមងាល មន្ស្អន មដ្ឋច់នដ្ឋយឆូ្តនឹ្ងអ្ដំបងដកវនដ្ឋយអ្នន្លើ  ប៉ាុដន្តរបួស្ដដលរួរឱ្យក្ពួយ 
បារមភជាងនរ រឺស្អន មរយុះក្បដវងកន្លុះចអំាម ោតប់ញ្ឆិ តពីចុងចិនញ្ ើ មខ្ងនឆ្វងនៅដល់រល់ស្ក់កណាត លថាា ស្ ្មហូរភលៗ 
នចញពីមុមរបួស្ឥតឈប់  នក្ស្អចក្ស្ពមកនលើដភនកនិ្ងមុមមត់របស់្បុរស្រងនក្ាុះ មុន្នឹ្ងនហៀរធ្លល ក់នៅនលើកអាវដដលនស្ើម 
នជាកនដ្ឋយ្មក្ស្អប់ នហើយក្ជាបនៅនលើនដរបស់្ន្មររូីបក្ស្ស់្នទៀត។ បុរស្រងនក្ាុះមិន្បាន្បនញ្ ញស្នំលងថាូ រនទៀតនទ  នរ 
ហាក់មកំ្បឹងនបើកដភនកស្មលឹងអ្នកកពុំងបីក្តកងមលួន្  ដតក្តបកដភនកនិ្ងនរមដភនកដដលនស្ើមនជាកនដ្ឋយនលាហិតក្កហមនអា  បាន្ក្តឹម 
ដតកនក្មើកញ័រៗក្ពឹមៗបន្តិចប៉ាុនណាណ ុះ  ប៉ាុន្មា ន្វនិ្មទីនក្ោយមកដភនកទងំពីរក៏បិទជិតឈងឹ។   អ្នករបួស្បាត់ស្អា រតីទងំក្សុ្ងនៅ 
នហើយ  នទុះជាន្មរមីកំ្បឹងអ្ក្ងួន្និ្ងដក្ស្កនៅនរខ្ល ងំៗយ៉ា ងណា  ក៏នរដលងមន្ក្បតិកមាតបតវញិ កាលនរទន្់រនងៀកនរនៅមក 
តាមដតោយវោិរចប់អ្ក្ងួន្របស់្ន្មរចីណូំលថាី។ 
ក្ស្ស់្ក្សី្ភ័យណាស់្  រិតដតចប់អ្ក្ងួន្ដ្ឋស់្បុរស្នរងនកើយនដន្មងជាបន្ត “រតន្ៈមងាល នលាកឆ្ងប់នបើកដភនកនឡើង!  នឆ្លើយនឹ្ង 
មញុមំក នតើមន្នរឿងអី្? ... រតន្ៈមងាល នលាកកុបំភំ័យមញុ !ំ  ឆ្ងប់ដឹងមលួន្នឡើង!” 
បន្មា ប់ពីដឹងថានទុះជាន្មងដក្ស្កដ្ឋស់្នរយ៉ា ងក៏ឥតក្បនយជន្ ៍  មណវដីបរមកយកចិតតទុកដ្ឋក់ដល់របួស្នលើថាា ស្របស់្នរវញិ។  
ន្មងក្ស្វានបើកោបូបដដលធ្លល ក់នៅជិតមលួន្ ចប់ទញយកកូន្កដន្សងមួយមកបត់ជាបីជាន្់យ៉ា ងរួស្រន្់ នហើយដ្ឋក់ផ្ាប់នៅនលើមុម 
របួស្នដើមែឃី្ត់្ម  ដតកូន្កដន្សងពណ៌ស្បាន្ដក្បោល យជាពណ៌ក្កហមបន្តិចមតងៗយ៉ា ងរហ័ស្។   ន្មរភី័យតក់ស្លុតោន្់ដត 
ខ្ល ងំដមន្ដទន្  មិន្ដឹងថារួរន្វើយ៉ា ងណា ក៏តាងំដក្ស្កនៅន ា្ ុះរតន្ៈមងាលនទៀត  មតងនន្ុះដថមទងំយផំ្ង។ 
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លុុះនៅដតឥតក្បនយជន្៍  ន្មងនរដកវដភនកស្លន្់នស្អល ដដលនជាកជានំដ្ឋយជលនន្ក្តនមើលជុវំញិមលួន្ រួចក៏ក្បថុយដក្ស្ករកជនួំ្យ  
“មន្អ្នកណានៅជិតនន្ុះនទ?  ជួយផ្ង!  ជួយផ្ង!...” 
នក្ៅពីស្នំលងមយល់បក់ស្លឹកនឈើក្សិ្បៗនិ្ងស្នំលងស្តវបកាបកសយីនំចចចចនៅខ្ងនក្ៅផ្ាុះ  ន្មងពំុបាន្ទទួលោរនឆ្លើយតបអ្វី 
នទៀតនឡើយ។  អ្ស់្ស្ងឃមឹ  ន្មរបីន្លឺនដ្ឋយស្នំណាកមសបឹមសួល  “ពុនទធ នអ្ើយ ... នតើឱ្យមញុ នំ្វើយ៉ា ងណា?” 

រនំពចនន្មុះ ន្មងក្ស្អប់ដតស្អវ ងស្អា រតីនឡើង  “ដមន្នហើយ នៅឡាន្នពទយ!... 
  នម៉ាចបាន្ជានយើងនភលើនឹ្កមិន្ន ើ្ញដបបនន្ុះ?! ...”  នរលរអ្ ូបនណតើ រ  ន្មងក្បនវក្បវា 
រវរកទូរស័្ពានដនៅកនុងោបូបបនណតើ រ។  ចប់បាន្ទូរស័្ពាោលណាមណវកី្បញប ់
ចុចនលមពិនស្ស្នដើមែនីៅរថយន្តស្នង្គ្រា ុះ។  ក្ាន្់ដតបាន្ឮស្នំលងអ្នកទទួល 
ទូរស័្ពាភាល ម  ន្មរនីយើងដក្ស្កសុ្ឱំ្យនរបញ្ជូ ន្ឡាន្នពទយនិ្ងក្រវនពទយមកផ្ាុះនកើត 
នហតុយ៉ា ងរហន្់។  លុុះក្តាដតទទួលោរបញ្ជជ ក់យ៉ា ងមថំា នរនឹ្ងបញ្ជូ ន្រថយន្ត 
ស្នង្គ្រា ុះឱ្យមកដល់កនុងនពល ឆ្ងប់បផុំ្ត នទើបមណវរូីបក្ស្ស់្ចុចទូរស័្ពាបិទវញិ។ 
ន្មរនីយើងហាក់មន្អារមាណ៍នឹ្ងន្រជាងមុន្បន្តិច ន្មងឱ្ន្ចុុះស្មលឹងមុមបុរស្ 
នដ្ឋយដកវដភនកស្នងវរ  “នទើបដតខ្ន្ជួបនលាកក្បដហលមួយដមនស្អុះ  នហតុអី្ 
នលាកដក្បក្បួលដល់ថាន ក់នន្ុះ? នលាកកុនំកើតអី្ឱ្យនស្អុះណ៎ា!...”  បន្មា ប់មកន្មង 
ទញនកស្អបុរស្រងនក្ាុះមកឱ្បផ្ាឹបនលើនដើមក្ទវងមត់នរលរងំៗ  

ដូចនរកពុំងលួង នលាមនកាងតូច  “រតន្ៈមងាល នលាកមិន្អី្នទ ... បន្តិចនទៀតឡាន្នពទយមកដល់នហើយ ... នលាកក្ទបំន្តិចណ៎ា ... 
បន្តិចនទៀតអ្ស់្អី្នហើយ...” 
តាងំពីន្មងបាន្្ន្ចូលមកដល់កនុងផ្ាុះបុរណនន្ុះ  រិតនៅក្បដហលមិន្ដល់ដប់ក្បានំ្មទីផ្ងនទ  ប៉ាុដន្តន្មរមីន្អារមាណ៍ថា 
ន្មងបាន្អ្ងាុយចកំនុងផ្ាុះបាយដ៏ស្អា ត់ក្ជងនំន្ុះអ្ស់្រប់នម៉ា ងនៅនហើយ ទក្មដំតន្មងបាន្ឮសូ្រស្នំលងសីុ្ដរ ៉ាន្របស់្រថយន្តស្នង្គ្រា ុះ  
ដដលោន្់ដតរកិំលជិតមក ...។ 
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