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្រគាមួយែរល គា�គ... 

 

«ែបកៗេទ!!!»ពកកបយបីមាេត់ែម ែមេែត េនតនាេវល់េពកខន តេ ព ំេវល្មេេចកពបបា់ខ� ំ នាេវន

ែដន់ខ� ំបតវ្យោពមំកដនាអត�ប្តព យរជីោេរតន ងព យបីកា�ពកកព ំេត់កងបតប ក កាានកេេមកតេ ប ត  ំ

់ខ� ំឱកេែន មា� រវយាប បាជកេប ់ាម្វារតេ បតេបាតិវបីកាអបាោេរពរា�ោេមកមកកេយេមបីេមពបបា់ខ� ំ

ិាេ្េរតែដនបតដន ដ ់ខ� ំ្មតត្បយបីកាេប់ប ាប�ា ែមបតែតងដំែេនីដ «បំេមេង េេនេទ! ោេត់�់
េាោត�ប្្បយែដននក!» ែមេធ�រេោេីេបរ់ខ� ំជោត�ប្... ោេតែោតក�ំវកែពាព័ែដនេ ាFormat កោ�ត េធយឬកពេ េបំត

ិ ោៗៗ! ន� តត េជជ យយតានេ េងោឱកមមកោជ េត់អយមេេេី់... េបរ់ខ� ំជេបកតយតបតណេ មេេររ្មតតែតងោំេមក

មកកេែដនែបកបកាេប�ីត េល...  

 

ាេមោកដនាេវនេត់ ៦ែ់ បតកត ង�មេទេេររែដនេររ បត្វោេ្វ្ ែបកនី�់ខ� ំោេតដន ដពែប

ង បត នី តិវែបបៗេា? ប្បបា់ ខ� ំត េលព ំិវេយាជកាថ�យៃដពបតេរោ អពោ�តីពេប រ ិវ្បបា

្ីរ ីីោលលនោ �កាដែេ្មតតេាដកេែមឬ្មតតប កៗ ីអយេន � ោ�តេវន ី នាង  ់ខ� ំកងេែបីកាក  ា ា

តន អេពបាេែបត ែមេវនេត់ន� តង  េោេីកងកេ កៗ េកែតក  យី េត់ ?េវនតនកេ ាេធ�រអ�យោេរកងោេតធតា  

កី� ាំតេមាេម្មនោដ ោេតេ ា្ បែយ  តេ អមេតឌ្់េតដែេវយោ�ត ែបពជេ ាពបាេែយី េប�្ោ �ី មា�យេតកន ់ខ� ំ

េ ាបតោត�ប្ោកនេ េងោឬោក កី បាេពា  ីតែដន់ខ� ំកំវ� ាេមយេតកនែបពជេ ាងកាា�កកី� េេមកេទត េល�

តនកេឃរលវយអត�ប្តព យរេីបី�ពបបា់ខ� ំតន ង វយអមយមកនោក ៗ់ខ� ំែបពជលលនោេបរេរំេីកេេបីកាក 

េដរោេតដន ់េតេទត េល� កី� ពរាេវនេត់បរកងែន តនកានកកងែន េ្បកោ ែបែដនដ បាេែនេេមកកងន� ត

អពោ�តីជោេរ�ៃថ�់់់ខ� ំបោ�េំែែមកី� បតនបាេវលោេរៃថ�េេររោេតបតាំអយេី់បែោមយោេរបីមា�កពបតក

ផក េាអ�ពជលនកាបា បតេធ�រឱក់ខ� ំ្បកាោ�តាអបាោេរបត នក� េវនបនេមកី� កេេ�បតនងពបបាោេមកមកកេយេម

បីេម ់តាវេកេាពមំកេពា បបខរព យក រ េេររេបរេេឡរ កកកនក ់ខ� ំែបពជបតអពោ�តីដ ប�បាី � មា�កា

កំវ� េែែមបីកាក េទត េល� េត់ឬពបជមេោត�ប្បមាប ាេបី�ែដនេាដ បាមពត? បតេាតេយរដអីក

់់ឈេឺេមកែោតែាតដនាដីកាេ ាី  បាឱកង�មៗវយេងកេត់ែថោេាចមង �្បែេនជ់ខ� ំ្នតាែម ែ់េេេមកែក 

ក រេាដន ? េោេីកងោេតតនកេ ាី  បា េី់អយេន  ែ្ក ដ បាអេម្បបាង ដ ន� តពែបង ពបាោេតបតេកយ? ែម

េវនអមាង  េោេីកងោេតេឃរល ី បាឱកបមាៗ េទ !  ី បាបតតរ័អ�យ...េបរ វ្នតាែមជពកកបត្ែដនន� ត

មៃោោេរេង់េ្ព់ង កងដ បាបត្តន ់ខ� ំដេបរន� ត់ខ� ំ ...ង ប�់េេមកេែាំេតពោេរយយត េម �ែមដម�វេមត េល... 

ែបកនីោេតពតាបតោេរអាេមក្បានបេនង ង បតអីកថ�យបេតករ ពយំតេប់ខ�េំទេេររ� 
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ោេតអេបេងន បអីកៗបីកាបតេឡររ េបី�េររ ឈតដនាងែតបប�បា េ្ព់បតោែនេេម�ាេបង្ំ

េ្េរតយី � េបរវេេពៗេឡរ ត េលេឃរលដេព នម ពបបាវេកេររ ោេតបែត្មតតនីវេកេររ ោេតបែតឱកមៃោដនានី

េទត េលេទោក វេកេររ ់�់កពដីកាថីោ់�់កពរកេេមកា�កដកា វេកេររ ់�់កពេយារនានីេេររេ ាឈី់

ែមេពច ៗ់េតវេកេររ េែេក� េវកវេកេររ បតពបតេរោតេ េំត ាេំតែ នេេមកោេតដែេនីវេកេររ ោេតបែត

បតីីៃដបេ្ោេពេោនីតេ េេម�ងនបំផតាបំង�មាឺេបី�េររ បតអីកាយបយេែនែ្យក... �  

 

វេកេររ ប�ា ែមជោត�ប្ែដនេែនេេមកេន េបរេេវនេន េបរេេ្េរតេវកកងងេំទជេពា េឈ ់

្បែកកនីជលនកាបា�យេប ់ដំបែ ពបបាេររ  េករមេឡរ េ្ព់បះ  ោដេតករ ោនីេោរនកោ�ត េធយាែពាប្តែីដន

់េតេែនេេមក�វតកេបីេីពបបាេររ កងបតេបាេងករោេដរីពេោអេតករ កជេមេឡបេជ ាែពាប្តេីត់ ែដព�

់ខ� ំេបំតដេវនេង់ោេមកមកកេពបបា់ខ� ំបបេនេទេកាបលាែកតេែងន់ពបបាង ់ខ� ំបតបេពពកេមេឡបេជ េដរោមយបកែព

បី�បកិាែពាប្តកីំវ� ាប្ង ែមង ោេត្វោឱកេដរបំអ ដ់េត ង ជប� បាងន់ែម់ខ� ំយោី់ដេតករ ោេដរ

ោេត្វោេលាេារបជនា ងន្មតតេធ�រឱកង រំេាេោ�់េែនកី� បតនបាបមា� េដរីពេ ាឈី់ ្ីបាាេបង្ំ

តន យំងលែលីពបបា់ខ� ំបតេធ�រឱកង ្វោាាេន ី នាតមកបតពបបា់ខ� ំា�កដជប�ពបបំផតាបីកាកី� យយត េមពបបា

ង ្មនោែមពរាេវន៣ែ់បី�េ ាៗ ់� 

 

«ប ដន អមា? ប ក ជោត�ប្ាយោេរេេររែដនអេនបាេេមកប ្បបប់ខ� ំ... បត្បបបជេ្េរតងកា

េេររែដនបតេែនោកែកមព់ខ� ំែម្មតតប ់ខ� ំា្បោពមាបមាែន �ត តោកេកចក... ែមេែោកអយែមប ក ោេរេធ�រ
ឱក់ខ� ំរំពេែមេេររែបពជប ្បបប់ខ� ំបពេបរពដប ក នកេាចម! នកបេោមរោៗបា! ោេតដន ដបែកបីតាប 

្បបប់ខ� ំអយ់់េា!?» ង េងករោកេេ�បតនង� 

«េ�់នកតតាបោមមកេបី�តប ... អេនបាេេមកអែតក អមា?» ់ខ� ំបេពបេជ កាេេោររេបីេី� 

«់ខ� ំីពិវដេប់ដែ ពបបា់ខ� ំេបាេងករោ្បលាប េេររ...» ង េពចប បា្ បបា់ ខ� ំេដរេអចតេ្ប្ត� 

 

ង ជោត�ប្ពេប រេែនេេមកកេេ�កពងន់ េេររេធ�រោ ែបកង្ មតតេេមក់ខ� ំ ែមយេតកនកងព ន ពែបេែេបាបាោេត

ឈី់ ែដព�់ខ� ំជោត�ប្បតេេម�ងនែមង ជោត�ប្េែនេេមកេ្បរអពោ�តីៗបា�់ខ� ំេបំតដ់ខ� ំដ បា

បត្តន ង ដតន យែតង េទាំ  Suki Soup េែេ� បបក េីោេរ� ្នតាែម់កផតោេតបតយែតេទ

េ្ព់ជបាពតនាតន កោ�ត េធយ់េបកំេតរ មពបបាោេមកមកកេែបពជេេម�ងនោេរអេេធ�រឱកង រអំបាយេមោេរេបី �់ខ� ំ

បតដន ដង រំេដរីពេពា េត់េ្ករេវនបប�បាកោ�ត េធយពបបាោេមកមកកេេេររបតាែពប័វនេទេន ង �  

ង បតបក្ីរដអតាេេមក តេ ់កបំត េវក េារបរំេេលានកែមីកេដរោេតដន ់េត� តនកេឃរលេវន
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ោេរេង់់ខ� ំ ្នតាែមេកា្ កេនកង េន ង ែ្បកាំេកដកា ់ខ�  ំ េេររ្វោព ំា្បោែបកនីង ែដព� 

េដរីពេែនេេមកនេន ្ីបាេារប ់ខ�េំែែមបតកេកា្ កេនកេាចមែបពជេធ�រឱកង រំេេររអមាបកយពក ់ខ� ំ បា

បេបៃថ�� េែបតេាចមង េ ាេា ៃថ�េវន់ខ� ំោកេន ់ខ� ំេាី់ោេតឱកង េា ៃថ� កងេធ�រឱកវេកេររ េឈ ់នី

អបាោេរអាេមកែដព�េ្ករោក់ខ� ំ្មតតេទប�ំេពបង េារបអេបតកាំងកាាំត ពបបាេររ ជបតកេាចម�  

 

់ខ� ំជោត�ប្ពេប រេេររ់េនបតកេេង ែដព េវនយេបងព យែដនេារបតន ី នាែម ី កកយប ងនោឱកវេក

ង ពេែមេ្ព់បំអ ដ់េតេែកេប ់�កពបតក កាពកាជោេរតន ងព យេង្ ឬ្នតាែមែោបោន េោរន

្បយៗ កី មៗ េវនបតតមកបតពបបាង េែែកមព កងជ្បដតបាេកក ាា�កោេរែដព� េវន់ខ� ំតេយរាែពបវន័

ជោេរតន ងព យេង្ េ្កវយីេាាមេពបបា់ខ� ំេដរបោកយ្ បាតាឬែងកោែន ោបតកេេ ង  កោកេបាោេន់ខ� ំេឡរ 

ជំី េា្ ាបាកែត អបាេេររឱកែមេែែកមពៃដពបបាង ាឺង េបាោេនព ំអបា�េវន់់ង ែបព វ្យោ

ពកោេធ្បរពផំតេដរោមយបប�បាកេេ�បតនងពបបា់ខ��ំ់ខ� ំកងេេ ែេ ង ោេតេលានីបី�ង� តែដព�េវនង 

បីេមីីនតន ប�ពបេង្ ់ខ� ំកងបេប�លអកពាោេតេវលេេមកដែេនី�វេកេររ មប្េីេឈ ់្បែកកនីេេររ

ិាេ្េរតាឺ់ខ� ំែម ែមនេ ង ោ�តជតេេ�� 

 

េំត ាេំតែ នេេមកពបបា់ខ� ំោេរេំតេត្មតតបតកមាបតនរ់់េដរោមយឱក្បបេេមកង ដែេជង ោេតបែតេែន

េេមកអ�ព្បេមាេេន់ខ� ំ្មតតែកាប បា េល្តេោនប នាេវនាាេនពតជោេរង �េ្ករោក ់ខ�កំងអេផក េា

េោនបបតព ំ្បប េព់បយជោ�តេវន ី នាង ឱកែមេឃរលេោនប់ខ� ំែម ែម្បកាានកបមាកងេដរ� ង ោេត

េែនេេមកអ�ព្បេមាផ លាតេ បព័ដែេេី់េំតយ ែបបេេចតតេ បំវ កង្ មតត់កផតក�ំោី� ា្ បបេតេបរង េែែកមព�

់ខ� ំបេ �មេឃរលដកព បាអតបីេា ីីនពបបាេររ  បតផ បាបកែពាប បានីពកាក កៗ នបីកាេ្ព់េ្ករោក

ង  កោកេែនេេមកអ�ព្បេមាេេនក់ខ� ំែន េែនេេមកអ�ព្បេមាផ លាតេ បព័េទត េល� 

 

េបាែ ំវយ ី នានីអបាពរាេវនយេម៣ាីោំកវេកេររ ែម ែមេឈ ់នីេេររ្មតតនីយី បកោ�ែដព� 

េបាា�ំព ំប ត  បតកពបពោាវយេពា េព េមពបបាវេកេររ េេររកងបតីកបេពេេមកេររ េទត េលេទោកជលនក

ាបាអំវយេពា េពចបអពេីវេពេី ែមវេកេររ ែម ែមបះេ� បនីជតេេ�បែោមយែមាំតេមតេ ាេ្ប េពចបកព�

េវន់ខ� ំេ ាេពចបកពេេររបតេបីរង ប�ំេពចបកពង ែម ែមបដេេបធតដីង េែេក� េ ាបបខរឱកែកកម

បេតបតកេេេាចមបេត�េវន់ខ� ំេ�់េឈ� ់េពចតបតកដីកាអត� បតណេ ម ង ែបពជេ ាេពចបកព ែមកង្ មតត់ខ� ំប�ំវត្ព

ោក ត េលេ្ព់់ខ� ំេ ាេផក មអពោ�តីបពេបពីពៗបប�បាបេត� 
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ាីោំ�តែោពរាករត េកពតេ ពកកបំដយពបបាង  ់ខ� ំ�កាាាេនអពោ�តីដង េបាេងករោែបកេេមកវយ់ខ� ំ

្បបេវនតមកបតពបបាអីកថ�យែដន្មតតជោេមកមកកេេបាពបបាង ែម វ្យោពកាា នេ េងោែោាែពបវនជ័

លនកាបា�ង េេ់េ្ប្បេធចបេំត� េ់�់ផមពបបា់ខ� ំេទតន េំត� េនកពបបាោេមកេបាង � 

«...កងេពចតMaster ែដពែមេាេែេេ់េបកេផអតេបបងន់តេ េធ�រោ ែបឱកប ្ពាំ... ោេតែោតឫក់�បា

ដែេប ក េា!» ង េបាេងករោេ្ប្បេធចប េដរ�កាេធ�រដែេេមេដកនែេេ ាង ដំបែ ់ខ� ំកងដ បាបតយេរ

េបបងន់តេ េធ�រោ ែបឱកង ាំដែេនី� 

«ោេតពតារឺមេវនេា... េបរេានកជ េទរកេាេទ!» ់ខ� ំឌឺមបេទត េល� 

«េដលែោត!? បតអីកថ�យេេររ!? េបរបត្បបាែមោេរបីមាោក!» ង ែម ែមឌឺមបជតេេ��  

 

វយោ�ត េររ ដ បាបត្តេ បត្វោេ្វ្ នីដ្បបេតេបរវេកេររ អបាេេមកវយនីេេររ្មតត្បបានីឱក

បតដន េដរេបរកេំេព�ជកពដកានកត់តណ ់ខ� ំកងដ បាបត្ដតន ោេតេប់ប ាង ោ�តជដេាផមេព់បយ
ជេេម�ងនយី ៗកងេដរន�់្ែែមង ជអីកេបីរប�ំែបកជោ�ត� 

 

់ខ� ំដ បាបតឌឺដ តេ វ្យោ្វបតង ជេ្េរតេនរក េំេព់កេេ�បតនងេែពែេព បាេបី ជលនកាបា

ពវ ង តេ ប�ិវប�ពបពបបាង បីកាេង់�  

«េបរអែតក េែែមបតកនេ េងោនីេទត េលេទោកែបបេត់េាចម ប �ត តពរា�កជោ�តដ ោេតរែពេា

អែតក វេមជេដរែោេាោេតផតេា! ោត�ប្្បបបេបរវន� តបំត េនរអែតក វោេតែដនេំៗរេវនោក

ែលីឱកអបាានកបមាតេ ផមន�រវេា! ប កង្ បបបែដព... ប ដន ...» ់ខ� ំែតង�ំ 

«េោេី្េែតត!? េាជោេមកមកកេពបបា់ខ� ំ... េា ី នា់ខ� ំោ�តប ក េបរេាេ ាែលី់ខ� ំកងោេតដនាេតតប ក 

ែដព... ក�ំ្បេតណ័ �់បេពា េវក!» ង អ់អ ដ ោេតបតពបជេ រេេមកេ្ព់តមកបតពបបាេា� 

 

េដរីពង បតកបតា់ខ� ំកងែន �ោនមាេេររ ែបពព�លែថោតេ េបរកែមីកព ាេេំោរនៃថ�ែដនប�ពប

នកបីកាេង់្មបកាពងំ ោកេទបមា� ់ខ� ំបតដន ្បកដេេររដប�ពបបីកាេង់ វេមបតេេមងោេតនក ែម

េេម�អ�យកង់ ខ� ំោេតនមា ឬ   ំកពពពេេ ែេ ាែេបីេីពបបា់េត ? ឬោកវយ់ខ�េំបាេងករោអបាេេមកតន ង េេររ ?  

 

កី� ពរាេវនែដន់ខ� ំ្បកដេេមកេនរង តេ េពចបាេ្ប េពចបកព  ាំងកាាំត ជោេរតន ោេមកមកកេយេមដេម 

្មតតបតកមាផក េាេបនរពែមព ំ្បប � ោេមកមកកេយេមបីេមអីកពេោកព ពិាេ្េរតតេ ្ាាីពព ំប ត  ប�ា ែមដន 

អំវយាំងកាាំត ពវ េររ ព ំវយព� កពយេបយ�ំោេមកមកកេិ ាេ្េរតបត្មនោ កី� ឱកបវេេបបដែេជកី� វេធយ ់េប
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កំេតរ ម ឬអពេីវេពេីបី�េ ាៗ ់ េ្ព់ៃថ�ប�តក តេ ប្បកេ� បបក េី់ខ� ំ្មតតេំៗរេវនេតងជោេរ

ង េដរេំេព់កេេ�ែមោក � េវនេឈ ់ជោេរង ោក ៗ់ខ� ំវេមជែមនេែនៗបាោេតដន ដ្មតតេធ�រអ�យបតក

េី់េ្ព់កនត េិ ា្បេៃំថ�្បេបំបក េី្បេែំ់ពបបា់ខ� ំប�ា ែម ្មតតបតង កកាា�កេវលអបាេទេេររ

ន� តេឡររកនត េិ ាប្បបាយយត េមកកយត�់ខ� ំេបាេងករោាេមេឡរ ត េលេេររ កោកពកោេមកមកកេេបាៗេដរោមយយេប

យ�ំោក ប� នេដរោមយក�ំឱកអង �្កេវក� 

 

េដរីពបប� ធកព ពកពបេក្ពេោង្តំន ាំងបាបោកយពបបាវេកេររ ែដនោេតេព របេតងប�តកេែនាីំ

ង េង់វេកេររ កងផតយេបោ�់នីជ ោេរែ់�កេេ�បតនងពបបាេររ វេកេបាេងករោ្មនោែោពរាាែពបវន័

េេររបប�បាេទត េលកី� ពរាេវនយី ់យ�ៃថ�ប�តកេេ្ោរត្វ់យត�្វ់ោ�ក្្មោកដនាង បតាែពបវនោ័ក

្បបា់ ខ� ំែ ំវយ្វននោដ ង ្មតតេទេែនពេោវេធយអពេីវេពេីោេមកមកកេេែេ់មកបមាដំប �់ខ� ំ្ប កេេមកជ

ផ  ំេ្ព់់ខ� ំបតបំត ដ តន េំៗរេវនេតងប្បកេត់ឱកបតេ្េរតបំង�មេែជោេរង  េេររបត្

តន ់េតក ដតន ោេតេឈ ់ជោេរង េាចមេា� 

 

«ៃថ�ៗោកត េល!?» ់ខ� ំបេពបេជ កា� 

«េេំោរនបេត... េ្ព់បតាេ្ប េដរពេន ង ែដព... េបរបេតេដរពេន បបខរ់ខ� ំ តន េែដនាៃថ�អាេមក

េារបោកត េលែមេបរោេតបបខរេា្បែេនជ្មឡបាេទត េលៃថ�េេព.ី..» ង មប� 

«ក�ំេទអយបតអមា!? ដន េាដប តនក!?» ់ខ� ំអ �ពង � 

«ោេតបតេា...អែតបតបត្ជោេរតន ោេមកមកកេេេររ!» ង ្បែកក� 

«ោេមកមកកេោេរៗេោេីកងបំផតាេោី់ !?» ់ខ�បំេពេដលេដន� 

«ប ោេត ី នាេា... េាជអីកេធ�រកពជោេរអែត... េាបបេនអែតរែពេេររ... េនរកេត់្មតតែមេទក�ំឱកេា

អតាេេមក!» ង បក្ីរ� 

«េ�់ប ! អែតោេតផ េប អតាេេមកេា? េវនប្បកៃថ�ប�តកអយេន ាេពែមេំៗរេវនជោេរតន នី ... 

េត់ែបពជ...» ់ខ� ំអតាេេមក� 

«ធ�លៗបា... េែែកមពនីេ្េរតែមេឈ ់នីអយេន !» ង េបាេងករោឱកបេយ តែបកបកា� 

 

ោេតតនក �ី តេី់ដាយបំង�មអ�យែដន់ខ� ំ ពវំន ា�កវបតក រជកពវេមោេមកមកកេែដនង បត្បឌេម្បបា់ ខ� ំ

ដជោេមកពេោកព ព ែោវេមជប�ពបបីកាែដនែម ែមនេ េងោង ែោាែពប័វន បាែ់ោកេេររេង់�់ខ� ំ

បតដន កពវេមេ្ករ វយបតាែពប័វនីកបេពបេជ កាោេមកមកកេពេោកព ពពបបាង  ែមោេតបតតពៗបីកាដន 
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េី់ដបតអីកពេោកព ពៗបីកាតន េពចបកពេែេ់មកបមាដំប េេររេំៃថ�េេ្ោរត្វ់យត��េ់មកែដនង 

បត្បបាាឺជេ់មកែដនប�ពបនកបីកាេង់កំវ� េធ�រកព េារប់ខ� ំ�ត តបតីេដដ តដង ក�េក់ខ� ំេ្ព់ប�ពបបីកា

េង់�់ខ� ំបតេទេន ងន់ពបបាង េដរោមយេ ាដន កពវេមអ�យោី្  ព ំ់ខ� ំដន េេររដង ោេតបតេែងន់�ែោ

ពរាអត នាបត�ោពែបថមពបបាង ់ខ� ំបតេឃរលពែបថមប�ពបបីកាេង់ យំតេបពែបថមពបបា់ខ�ែំដនោេតអេពកបតេែ

ាយេង់... � 

 

ៃថ�អាេមកេារបង ្មឡបាោកត េលកី� ពរាេវនេត់េររ ោេតបតពកាា នីេាបែោមយែមដំតន  ដង 

បតេទដនាេ់មកេននេាកង់ ខ� ំបតដន ែោពរា្ាាីពង ែដព�់ខ� ំបតវ្យោាែពបវនេ័ទង ជេ្េរត េនរក

េ្េរតីព ែមោេតបតអីកាាេន�់ខ� ំែម ែមព ាេាំែពប័វនង  នាៃថ� បែោមយោេតពតាដនាៃថ�ង ្មឡបា� 

 

«ប ប�ំេវន១០ងាយបតអមា!?» ់ខ� ំប�ំយេបង ិ ោេវនង ោកដនាងន់ េេររកំវ� ែមេព រអយវីតា� 

«់ខ� ំេមាៗ បាប�ំ ែមានកបេត!» ង េកររមប� 

 

េដរោេតអេ្ពេំរំែពបត់ខ� ំពលោីែមែេេលត ន េដរោេត កេ្ករ� េកេេលវយងន់ពបបាង បត

្បែេន៥ងាយង បតាែពប័វនោកពក់ខ� ំ� 

«ប ក េករមអយ!? េោេី់ន េាចមេេររ!? អែតធ�លៗបាៗបីមេេេឈ ់នីបីមេេេឈ ់នី!» ង 

មេោរ បេោ តេ ពមំកពកកធ�លជេនរកាយវយព� 

«អែតក េ ាឱកប េធ�រជអេបីកដនាៗេាចម !?» ់ខ� ំមេោរ បេោ � 

«ប ក តេយរវយអយ!?» ង បតនតាបេោ � 

«អែតក េ ាេធ�រអយក�ំ �ី តែមប ោេតដន ! អែតក �ី មាេទយេបអោេរ េីន បី�ង� តដ េេររ!? ដអយេេ់

�់បឱកែមនេ េងោៗលរៗវេមជេដរ េែៃថ�ៗោេរោេតផត... ាឡែតែោត! បោេេមកេេររេែ!?» ់ខ� ំ

េ�េបេមាែពបវន�័ 

 

េររ ផតបតពកាា នីយេមោេរែ់េព់បយជង បតវ្យោាែពបវន័តេ េងខរីពោក់ខ� ំេបនរព នាៃថ�  ែម

វោេតអេេធ�រឱក់ខ� ំបតនរកំេន តេ អតា់ ន ង បត់់េា�ងន�រេទត េលីព I Loved You... :-* ពបបាង 

បតេធ�រឱក់ខ� ំព នមែម់ន េា� េវនតនកេឃរលដង បតេបក់ខ� ំេទេដរពេន ជោេរតន ្បបបេង្ �បត តរ័អយ
ែដនអែតដ្បលាប ែមអែតែបពជេទនេេយេប្បបបថ�យយី េត់!? 
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ពរាេវនេ� េ្ករ់ខ� ំកំវ� វេេពៗ វយបិវកពត េតឌ្ៃតាំងកាាំត េបី�ពបបាេររ ព ំវយពេឡរ 

ត េល� ៃថ�អាេមក េ� ែ់ោេថ�ងក កៗ នៃថ�្ម ា់ខ� ំបត �ី មាេទពកង េដរោមយវេេ្ន់វយបេ កត ោកដេមរវេក

េររ ាេពែមបប�បាឬបតកេទោ�់េាចម? ្បែេនជេបីេីេររ ដនាាយបប�បា្ មនោៃថ�េង់េេររេោរនេទ្នតា

ែមេែនយេមដនាកី� ងន់ពបបាង ិ ោបេោ ែងកោែន ោពបបាង ែដន បេ  រពែោប កេេេដរបត េហៃដ

ាែបតនងែោាែពបវនជ័ប�ពបដ Honey Honey… បតដ�ម់ខ� ំឱកព នមែមឈពឺកកនេ ាន ំឈពោេតេ ាជបា�

េវនេឃរលោ�់់ខ� ំ ិ ោង ែ្បានកោ�់េេររបប�បាកេេ�បតនង ិ ោ...  

 

«េោេីាេមេោេី!? បតេពា អយេ ាតេយរ!? េ ាតេយរអយតេយរោក!» ង េងករោកេេ�បតនង ់តា់ខ� ំ

េែែម នី កាេបនរពកី� កពបតឺវេពជោ�ត...� 

«់ខ� ំាេមដ...េររ ព ំវយពងកា...ាេពែម...ែបកនីេទ... » ់ខ� ំតេយរព ំ នី កាេបនរពតេ អេនេដរោក� 

«ែបកៗេទ!!!» ង េកររមប ិ ោៗ�កាដែេជេ្ម្ោេេោររជរែពោកេេររ� 

 

់ខ� ំេកេេលវយងន់ង ព ំន� តអពោ�តីកី� ់េតេី់�្បែេន៣ងាយ  េ្ករោកេន់ាែពបវនព័បបា

ង បតេនេេនរេអ្ក ាាែពបវនព័បបា់ខ� ំ� 

«អឡែ...» ់ខ� ំាាេនាែពបវន�័ 

«ាេមេខបាងបាេេររេីន !? ដេ ាែបកនី!?» ង បេពបេជ កា� 

«េខបាេេររ!!!» ់ខ� ំអ់អ � 

 

េត់ជកេេ�បតនងេ� េ្ករពវ ់ខ� ំតេ ង ែដនជប ្ពអបាជ េ្េរតាី�ំោេរបបក េីេ្ករោក

ោេមកមកកេយេមបីេា ោេរេំតេតពបបា់ខ� ំបតាែពបវនោ័កបេពងដំ់ខ� ំ  តេ ង បតែបកនីជកពវេមឬ? េ្ព់វេកេា

បតេឃរលង បេតករ ពនីជោេរតន ប�ពបថ�យបីកា�វេកេាេេបេេមក្ាបាៗ នីេ្ព់ោត�ប្បីកាែដន្ាបានីប�ា 

ែមាាេន ី នាដជោត�ប្នកេេររវែែកនេ ដែេជពែប់ខ�  ំបតៃថ�្មតត្បយេប់ប ាេេនែដព� 

 

េវនែបកនីថ�យៗ ់ខ� ំវេមជ់ន តន ង ផ  ំៗបា េមរង កមមា់ ខ� ំែ ំវយេវនៗ ? េោេីោេត្បបាឱក់ខ� ំ

បតេ្ម្ោេេមកជោ�ត� ោកដន ក កៗ នាយែបបេត់ ដន អមាដ េប់ដែ ់ខ� ំវបតាេ ី ព ពកេធ�រអ�យកងោេត្មតត� ់ខ� ំេា 

ោេតនកាេបនរព នារបាែមេដរីពោត�ប្្មតតកពដោវនេដរោមយ ពបាបតកេែៃថ�បងន បាេវនែដនពែបករពបបា

់ខ� ំអបាកប  ំផ  ំ វបតប តំឱក់ខ� ំេដកនកាបត២ឬ៣េបី ែដពកី� ោេរៃថ� េដរោមយពបាកំដពៃថ�ែបកក�របា់ ់់ខ� ំ

្បកាានកែមីកេដរោេតដន ់េតេវន់ខ� ំពលរកពែបថមតេ ីពពបបាង ោកេោរន�េដរោមយបំេមេង ់ខ� ំបត
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វ្យោងនកប� េដរប ងនោដតន អេយេរឱក់ខ� ំបតេា នកា បមាតនក ែម្មតត ខិ កាេឡរ េែេវនអ្ដម

េដរអកពា �ី  ប� េេររបបហពែមីកានាមដឺែដន�កពេន កយអេយេរឱកេា នកាែម ា ាោេតបត

្បេយយតនីបាេេមកេា េ្ព់េព់បយជ  ករអបាកប  ំែមេបរ់េពកខនេែែមាេមត េនតនាេង់ន� តងែតតន អេ

េដកនកាេឡររ� ់ខ� ំបតវ្យោអត�តមកែោត េធយែតងជំេ្េរត ែម�កាោេតបតងន ិ ោៗេី់� បាេេ្ោ្ 

ែបបកបំមាៗ  កី� តរ័ែបកនីយេតកនយេរបតនែពអពោ�តីតនកង យេតកនែបពជព នមែមតនកេទត េល�  

 

់ខ� ំបតវ្យោបតបាេេមក់េតក ពេែមដ អត�ប្តព យរពីបបាេររ ែដនបតី េេររបតេែេបនរព្ាបា

ដ ងែតតេ ាយកែត ជេ្េរតកី� ាយ្កប មីេំវលតេ េ្ក្កប េវនេររ យេ់ោីែមែកមាេម្ ... េវនង េអបេេ �់

់ខ� ំវយេ្ករយី កកាេកក ... េវនង មបាតេ ្េបេាបៃបឱក់ខ� ំេវន់ខ� ំថ�ែពដឈឺ់ េត...  ពែបិវព ំេត់តន 

ពនមាបមាេទែោេវនេតង� អ�យៗែដនពែបង បតងកនាឱក់ខ� ំ ្នតាែមជអពោ�តីព យក រ តេ កពឈេឺបា

េដរោមយបែតនោឱកយយត េមកតាែមបតតរ័ែថោោេរក្ោេមបី�េ ាៗ ់�  

 

េបាេងករោេដរកពន�បិវបំផតាពបបាង េេលវយេប់ដែ  ់ខ� ំបតដ�មពែបថមពបបាង េេនន�បីព

ន�បេន់ាែពបវន័តេ ពែបិវពបបាង េេលវយក�ំវកែពាព័ េឃរលដអេយេរបតនរអពោ�តីតនកបតោេរ្ន�់ខ� ំ់ំ

េធ�រកព ពបតបាេេមកតនកេឃរលដបត្បបេា េិវែោត�ិវ បាតន កព ពបតយេរឱក់ខ� ំេា នកាប�បាេដរ

ីព់េពកខនេរដោវនេ្េរតេេររប តំឱក  ករប្បកា�េបរេែែមបតកេធ�រកព ពកំដពេេមកតនកតេ េវន

េតងេីកេេេាចមោេតរែពេា... ពបេបេប់ដែ េត់វា ាែមតន ជបា� យេតកន ់ខ� ំវេមជេ ាដន ៗបាដ 

េមរង េេនពែប់ខ� ំេទេបីេីអីកៗ ? ែមវវេមន� តតរ័េាចមេា… េ្ព់េវនេត់អែតបតក រជពបបាេា

េទេេររេេម�ងនវេមោេត្មតតកពេាចមេា� 

 

ែបកនី្បេបរពជជ វេកេររ ្ពពំបាេែែកមពនី េដរព ាេៃំថ� ែបកឬៃថ� ានកែមីក� កពែបកនីពបបា

វេកេររ អេជយេ្ោរបដង្ បេបរពោេរ�្បេបរព  េ្ព់កពែបកនីេត់ា ាងឱំក់ខ� ំេពចតេេ់តែតេោេពចតដងែងកោែន ោ

តេ យែយមាោេរ្នតាា�កជបាវេេីធតបី្បបាយយត េមងៃថ�អងាម� េវនេតងបតបេ្ ្ត់ខ� ំឱកេេ់ពនំនកេឡរ 

ត េលេដរអវ្្កនមកតែតអត�ប្តព យរកីត េេររត េិ ាកី� ្កប់តណ  Back up planបតពកេឃរលដ់ខ� ំបត

កំេ�បោេរេំតេតែដនាេពែមែកនោក�  

 

កពន មា� រពបបាវេកេររ េនរកេត់ ្បែេនជអេេធ�រឱកប េោរនេឃរលវយមៃោតេ ិវបំផតា ពបបា

អែត... អេយេរឱកអែតេោរនេឃរលវយមៃោពបបាប  ែមកងអេប កៗ នឱកេររ បតយេបតន អីកថ�យែដននកជ អីក
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េបាកងដបតែដព� ប ីពិវដ ប វេមជវេបកែប� ពកោត�ប្្បយែដននកជ អែតែោត�ែមឱកប េធ�រ
េោេី េបរអែតោេតែដន្បលាតពៗេ្េរតជ ់េតក ង ?ប េយាជកាដ្បបេតេបរអែតេែែម្បលា់េត

ក ែបបេត់ប�ពបថ�យបីកាេង់កងោេតអេផ បាេេមកអែតបតែដព�  

 

េវនែដនអែត្បលាតពៗបីកាេ្េរតជ ់េតក ដែេប អែតតន បតរនាវយអពោ�តីពបបាប េវន

េត់... ប ្វោែបកវយអែត... ោេតែោតេ្ព់ែមប អបា្បលាេាែមាឺេដរោមយផ បាេេមកអែតេេររកងេដរោមយពោព

មៃោេប់ដែ ពបបាប ែដព� ប វេមជអតាេេមកផ  ំៗបាេវនមពកកអែត្បបាដ ោេរពរាេវនែដនអែត បា

អតជោេរតន ប េត់ ប េធ�រឱកអែត ី នាែមានកែមីកេ្េរតជ ិវព យក រ…� ឱកប បែោេពប…ប វេមជ

ន� តេេមងេធ�រឱកអែតរំេា… ប ងនោដេវនអែតែបកវយប ... អែត្បែេនជ ី នាែមកកយប�់េ្េរតជ ា�កត

បកកេបោតន េេមកែដនអែត្បដីេេររ� 

  

អពា�តប្បបាេតងកត ែដនអែតែម ែមេែែកមពប េេររបេ្ ្តប�ពបបីកាេត់ឱកេេ់្បលា

បតាំតេមជោត�ប្េបាា� ំ េេ់ាេមាែពដនាអងាមកែតេេតេោេមកពបបាវេកេររ ...� េបរេព់បយជវ្នតាែមជ

អមយម...ែមប តន េែែមេ ាេអំពោ�តីនកៗែដនេររ ដ បាបតី តន នី... ប េពចតបតដបកបាោត�ប្

បីកាវេមជវេបកជ ្បលាោត�ប្បីកាេទេាចម... េបរពបាេែេដរបកបាអែតេេររវេបកយី េត់ ... េោេី

កងប ោេតវ្យោអមរ័អែតេេររពបាេែកី� យយតិវពបបា់េតតេ េធ�រជោត�ប្ពបបា់េតក េឡរ ត េល?  

 

អែតដន អមា !? ែ ំវយៃថ�ែដនប ឈបា់ ន អែត េេររអេបំេមេអែតបត ប អេេា នកាបតយី ប�បា 

េេររអេបតេបេកកយប�់ដែេវយោ�តែដនោេតពតាី  នាអែតអយេន � េព់បយជយី ៗ ប បែោយែតវពឱកអែត

បតយេប្បបវ�តន ោត�ប្ែដនអែតេ ាបត េេររេបរអេប �េនេវនេតងថរេ្ករបត... ោ�តេវនែបកវយ
អែត... ប េ ា្ បបាអែតដ«ោេតបេា់ នោកពកប េា េវនេាេប់ប ាអែត!» 

 

បេោ ាែពបវនេ័ ា…ី  
េេម�ងនោេត្មតតកពេឡររ... េពនោេរបីមាដែេកងែត... ្ាបា្ នតាេេររប្បបា្ បបបដែេប ៗ
តពោេមក... ៗរេេររក�ំេកររមបតរ័ងឱំកប ្នំ្ នេេមកេ ាី ក បាពកកដងោេរបីមាវេម់ខ� ំោេត្មតតកព

េេម�ងន... េ្ព់អែតោេតបតេេម�ងន... [េ្េ្ េដរយប�់បីេ] 

«អឡែ…» ់ខ� ំាាេនាែពបវន�័ 

«ដេាេេមកៗបាេ.ី. ោេតែដន ់ន ោកេន ់ខ� ំេី់!» បេោ ោត�ប្្បយែដន់ខ� ំោេតអេបំេមេបត� 
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«បតកពអយេី!?» ់ខ� ំេកររមបព ំមកាប�ម� 

«់ខ� ំោកពបត្...» ង តេយរែបបេយាជកាា 
 

«េស�ហេ្រ�ែដចូជាសេេមាេអេ មាព្តណ េរមា�បរតា់ពម 

មានឹរត់់ ាន់ត�ត ឆរ�ា�ប... មតេែើា�បរតេ់គចរ�ម មានឹាពា�ប�ក ឹេបងបេៀក េ�…» 

េជឿាត ់!?? (េាះជាអ�នដមល ខ�ាុនឹមណអេុៀ់ាព់នតមិ បមននដម�តែ់ឹេ់ស�ហ !) 

 

តេវត េដរយសងឹ� េមឃ (ែ់េោីាី២ំ០១១) 


