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មិត្តសម្ល ញ ់និង សង រ 

មិត្តសម្ល ប់ និង សង រ ស្អី? សុទធែតេបក្របស់ទំងអស់! ខញុំធ្ល ប់េឃើញកនុងសងគមអីុចឹងែមនេតើ 
េទើបខញុំសរេសរេរឿងេនះេទ េហើយ្របិយមិត្ត កេឆ្ល ត ន ច់េរឿងេនះេមើល៍ នរចួវចិរ្របប់ខញុំ
ផង េតើ្រសក់ទឹកែភនក េសើច ឬក៏ធមម ? ្របតិកមមតបេទនឹង ច់េរឿងេនះ គឺបង្ហ ញពីចិត្ត ្រស្ត
ៃនទំនក់ទំនងរបស់អនក… 

េរឿងខ្លីមួយេនះបនេបះពុមពរចួេហើយ គឺេនកនុងេសៀវេភកំណត់េហតុេសនហ៍៖ 

ខញុំមិនដឹងថ ជេរឿងឈឺចប់ ជេរឿងកំែប្លង ឬជេរឿងធមម េនះេទ។ ខញុំមនមិត្តសនិទធ ន ល
មន ក់េឈម ះ ពិសិដ្ឋ និងមននរជីទី្រស ញ់មន ក់ េឈម ះ រ។ី ខញុំបននិយយពី រ្ីរបប់ពិសិដ្ឋថ 

«គន មិនែដលចប់ រមមណ៍្រសី មន ក់ដូចជនងេទ! រ ី ្អ តក៏ ្អ ត ឆ្ល តក៏ឆ្ល ត រមទមក៏រមទម 

ក្ល នក៏ក្ល ន… គន និយយពីគុណសមបត្តិរបស់នងមិនអស់…» 

«មិនបច់និយយេ្រចើនេទ! ែណនំគន ឲយ គ ល់នងេទ គន នឹងដឹងពីអ្វីែដលឯងចង់និយយ
េនះេហើយ!» ពិសិដ្ឋេសនើខញុំ។ 

«េអុើែមន! េទះយ៉ង រគឺីជអនគត្របពនធគន  ឯឯងគឺជមិត្តសម្ល ញ់អស់មួយជីវតិរបស់
គន ។ ពួកឯងទំងពីរនក់្រតូវែត គ ល់គន !» 

…េហើយខញុំបននិយយពីពិសិដ្ឋ្របប់ រថី «បងមនមិត្តសម្ល ញ់មន ក់…» 

«េគេឈម ះអី?» នងសួរខញុំ។ 

«េគេឈម ះពិសិដ្ឋ ជមិត្តជិតដិតបំផុតរបស់បង។ បង គ ល់េគ ំងពីេរៀនវទិយល័យ។ េទះជ
ឥឡូវេធ្វើករកែន្លងខុសគន  ក៏េនែត ប់ នគន ដូចពីមុន។» 

«េគ្របែហលជមនុស ល្អេហើយ បនជេមើលេទបងដូចជ្រស ញ់េគ ស់!» 
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«េគល្អ ស់! េគេរៀនពូែកជងសិស មួយថន ក់ ពូែកជងបងេទេទៀត រចួចិត្តល្អែមនែទន 

េពល្របលងែតងឲយមិត្តភក្តិចម្លងចេម្លើយ្រគប់ៗគន ។ បង គ ល់េគេនះ គឺជសំ ងបង ស់ 

េ្រពះមិនងយមនមិត្តភក្តិឯ ដូចពិសិដ្ឋេនះេទ… គឺពិតជកលយណមិត្តអត់ែក្លងក្ល យ។ អូនដឹង
េទ? ឲយែតមនអីពឹងពក់េគ េគែតងជួយជនិចច។ ដូចកលៃថងមួយេនះ ្រគូពិន័យឲយបងហនឹងចម្លង
េមេរៀនមួយរយចប់ ពិសិដ្ឋក៏ជួយឲយគំនិតបងថ យកេមេរៀនេទហ្វូតូកូពីជូន្រគូេទ ទល់ែត្រគូពិន័យ
ែថមទំងេគមន ក់េទៀត… ស! ស! …អូ! េគេ្រច ងពីេ ះខ្ល ំង ស់ មិត្តភក្តិបន ក់រហស
នមឲយេគថ ចប សុវតថិ េហើយ ងវញិសង្ហ មិនចញ់ ភពយន្តេទ! ្រសីៗកនុង លួច
្រស ញ់េគេសទើរែតទំងអស់…» 

និយយដល់្រតឹមេនះ ខញុំេឃើញ រសីម្លឹងេមើលពពក ដូច្រពលឹងកំពុងក្ល យេទជសត្វចប 

េ ះេហើរេចលខញុំបត់េទេហើយ។ ខញុំឈប់និយយសិន។ មួយសនទុះមកេទើបនងងកមុខមកខញុំ េទើប
ខញុំនិយយបន្ត «ពិសិដ្ឋល្អ ស់ និយយបីយប់បីៃថងែបបេនសល់ផង…» 

«មិនបច់និយយឲយហត់េទ! ែណនំអូនឲយ គ ល់គត់េទ អូននឹងដឹងពីអ្វីែដលបងចង់និយយ
េនះេហើយ!» រេីសនើខញុំដូចពកយេពចន៍របស់ពិសិដ្ឋែដរ។ 

«េអុើែមន! បងកំពុងែតចង់ែណនំអូនឲយ គ ល់េគផង។ អូនគឺជអនគត្របពនធរបស់បង ឯ
ពិសិដ្ឋគឺជមិត្តសម្ល ញ់អស់មួយជីវតិរបស់បង។ អនកទំងពីរ្រតូវែត គ ល់គន េហើយ។» 

ង ចមួយខញុំបន ត់ពួកេគទំងពីរនក់ឲយជួបគន ។ ទីេនះគឺជេភជនីយ ្ឋ នបែណ្ដ តទឹក។ 

ខញុំេដើរនំផ្លូវ រេីទកន់តុមួយ ែដលពិសិដ្ឋកំពុងអងគុយរង់ចំ។ បរយិកសេនេលើទឹកទេន្ល គឺរ ៉េូម៉នទិក
ស់។ ខយល់បក់េល្ហើយៗ េបុើងសក់េពះេវៀន្រជូករបស់ រ ីឲយរ ត់រ យ េធ្វើឲយវង់ភ្រក្តរបស់នង

្រសស់េនះ្រសស់ េឃើញេហើយចង់ែតសទុះេទសំុេថើបនងមួយខ ឺត។ 

រវល់ែតអែណ្ដ តអណ្ដូ ងមន ក់ឯង ្រ ប់ែត «សួស្តី រ!ី» សំេឡងពិសិដ្ឋ។ 

«ចស! សួស្តីពិសិដ្ឋ!» រញីញឹម ក់ពិសិដ្ឋយ៉ង្រសស់អស់ពីចិត្ត។ 

« ្ហ ៎ ! េម៉ចក៏ រ ី គ ល់េឈម ះខញុំ?» 
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«គឺបងរតន្របប់ខញុំ។» 

« រពិីតជឆ្ល តដូចរតន្របប់ខញុំែមន!» 

«ពិសិដ្ឋក៏សង្ហ ដូចគត់្របប់ខញុំែដរ។» 

ខញុំឈរញញឹមញែញមទំងភ្លឹកភ្ល ំង ដូចកំពុងរង់ចំឲយមន ក់កនុងចំេ មពួកេគ ែណនំខញុំឲយគន
គ ល់។ គិតេទេ យ រែតខញុំនិយយឲយពួកេគ គ ល់គន ចបស់េទេហើយ េទើបខញុំអស់ភរកិចចែណនំ

ឲយពួកេគ គ ល់គន ម្តងេទៀត។ 

«េ ះរតនអងគុយចុះេទ!» ពិសិដ្ឋ្របប់ខញុំ។ 

ខញុំអងគុយចុះែកបរ រ ីឯពិសិដ្ឋអងគុយទល់មុខពួកេយើង។ 

« រចីង់ញំុអី?» ពិសិដ្ឋសួរ រ។ី  

«េមើលេទខញុំចង់ញំុអ្វីែដលពិសិដ្ឋចូលចិត្តវញិ េ្រពះញំុអ្វីែដលខ្លួនឯងចូលចិត្តដែដលៗេទ 

ដូចគម ន រមមណ៍េ ះ!» 

«េអ! េម៉ចគិតអីុចឹង? េនះគឺយកគំនិតខញុំេទនិយយមុនេហើយេនៀក! ខញុំថចង់ញំុ រែដល
រចូីលចិត្តេទេតើ!» 

ពួកេគេសើច្រពមគន  រចួក៏បន្លឺមកខញុំ្រពមគន  «អីុចឹងពួកេយើងញំុ រ ែដលរតនចូលចិត្តេទ!» 

រចួពួកេគក៏េសើចម្តងេទៀត។ 

ខញុំក៏បនេ រជេ្រចើនមុខែដលខញុំចូលចិត្ត ឲយពួកេគញំុ។ រដួីសម្ហូប ក់ចូលមត់ទំព 

ខញុំ្របុងនឹងសួរនងថ េតើឆង ញ់ឬេទ? 

« …» 

«េម៉ចឆង ញ់េទ?» ពិសិដ្ឋសួរមុនខញុំបត់។ 



មិត្តសម្ល ញ់ និង សង រ 

 

4   

 

«េ កញំុមួយម៉ត់ែដរដឹងេហើយ!» រេីឆ្លើយជមួយែកវែភនកដ៏ម មុត។ 

ពិសិដ្ឋដួសម្ហូបេនះ ក់ចូលមត់ផ្ល ប់ រចួសម្លឹងមុខ រេី យេពលបេណ្ដើ រ «មយ៉ងែដរ! រតន
ពូែកេរ ើសម្ហូប ស់ែមនេទ?» 

«្រតូវេហើយ! ឥឡូវេ កយកគំនិតខញុំេទនិយយមុនម្តងេហើយ ៎ !» រចួពួកេគក៏េសើចកច់ក
ក់គន ម្តងេទៀត។ 

េ្រកយមកពួកេគញំុមួយម៉ត់ សម្លឹងមុខគន ម្តង វភិគពី រ្របប់គន ម្តង រចួ ំងយកេឈម ះ
ខញុំេទនិយយេនចុងឃ្ល  េដើមបីេសើចេលង។ ្រគេនះខញុំគម នឱកសបននិយយអ្វីេ ះ។ អ្វីែដលខញុំ
ចង់និយយេទ រ ី ្រតូវពិសិដ្ឋនិយយមុន រឯីអ្វីែដលខញុំចង់និយយេទពិសិដ្ឋ ក៏្រតូវ រនិីយយមុន។ 

របូខញុំេ្រប បដូចជអនក ថម អងគុយចំហមត់ កំដរពួកេគជែជកគន ។ រចួដល់េពលែបកគន  មន ក់ៗសុទធែត
្របប់ខញុំថ ពួកេគយល់ពីអ្វីែដលខញុំចង់និយយេនះេហើយ។ នឹកេទគួរឲយេក្ត ្រក យតិចៗែដរ! 

ចប់ ំងពីេពលេនះ ខញុំមិនបនជួបពួកេគទំងពីរេទៀតេ ះ។ ត់ជួបម្តង ក៏ថរវល់
ដូចៗគន  ទល់ែតៃថងមួយ… 

ខញុំយក្រកមជូតទឹកែភនកសិន! ហឹុក! ហឹុក! ហឹុក!… ៃថងមួយេនះ… ខញុំក៏បនជួបពួកេគទំងពីរ
នក់។ ពិសិដ្ឋដឹកៃដ រយ៉ីងសង្ហ  េហើយ ចយ៉ង្រសស់ «សុខសបបយេទ រតនសម្ល ញ់?» 

ខញុំរវល់ែតភន់ភំងអត់បនេឆ្លើយេទ ទល់ែត រសួីរម្តង «សុខសបបយេទ បងរតន?» 

«ចុះអនកទំងពីរវញិ?» ខញុំសួរបកវញិទំងមិនគប់ចិត្ត។ 

«ពួកេយើងសុខសបបយេទ េហើយ…» ពិសិដ្ឋបន្លឺទុកកនទុយឃ្ល  ងកេទ រ។ី 

រសីម្លឹងែភនកពិសិដ្ឋ រចួបន្តកនទុយឃ្ល  «…េហើយពួកេយើងមនដំណឹងល្អមួយ្របប់បងរតន
ឯង…» 

«ដំណឹងស្អីេទ?» ខញុំសួរេ យរនធត់ចិត្ត។ 
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«េនះែន៎…ដំណឹងល្អ…!» សម្តី រ។ី 

ខញុំធ្ល ក់េថ្លើមក្តុក េបះដូងេ តេផ្ល តៗ ញ័រៃដញ័រេជើង ចង់សទុះេទធក់កំេប៉ះគូទ រទីម្ល ក់ ថ ន
ភុជងគនគ េហើយ ល់ពិសិដ្ឋឲយេ ះេផ្ល ងេទកប់កនុងផទ ំងពពក។ 

«េម៉ចភ្លឹកេទ េហើយ? ឯងមិនេឃើញសំបុ្រតអេញជ ើញញំុកររបស់ពួកេយើងេទេអះ?» 

សំេឡងដ៏េឈ្លើយរបស់ពិសិដ្ឋ។ 

«េហតុអ្វីមិនជូនពរពួកេយើងផង?» សំេឡងដ៏មយរបស់ រជួីយបនទរ។ 

ខញុំក្ល យជគនិយយមិនេចញ។ ចិត្តចង់េឆ្លើយថ ខញុំមិនែមនអត់្រគប់ែភនក េមើលមិនេឃើញ
សំបុ្រតបុណយេខម ចរបស់ពួកឯងេទ េហើយខញុំក៏មិនែមនអត់មត់ ក់ប ្ដ ពួកឯងែដរ… បុ៉ែន្តខញុំ
និយយមិនេចញេ ះ! 

ដល់េឃើញខញុំឈរធមឹងដូចគម ន្រពលឹងកនុងខ្លួនអីុចឹង ទំងពីរនក់ហនឹងក៏និយយមកខញុំថ 

«អរគុណេហើយ ៎  ែដលែណនំឲយពួកេយើង គ ល់គន !» និយយផុតពួកេគក៏ដឹកៃដបេណ្ដើ រគន  េដើរ
េចញពីខញុំបត់េទ។ 

ឱ! មិត្តសម្ល ញ់និងសង ររបស់ខញុំក្ល យេទជប្តី្របពនធេហើយេតើ!  

ែខកញញ  ២០០៧ 
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េ យ ៖ សុខ ចន់ផល 


