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គគសុ្មែល់ ចិ ត 

 

េនសុខៗ្រសបេតេសហ៍ែដែបសរបសត់េង់រក េរញតក េ៍ ៗបររសតរសេតរេៗរេៗ ហ្េ្ េដេ

ពេបៗបតកញតេព៍េកេេ្ ត្យេហ់ដរេ្ ត្ េៗរេម្បបដសីៗហ៍ុ្ស ហ ែី រសៗ ុរស�ប់ដសីតេ

រ្េេ់្េដេេេៗ្ដតនរត ់សេ្...  ដសីៗហហ៍េេ្់ចុ សពសដ នុ ្េ្ែេ?  

 

្ឹ់សៗ្់ថព៍លៗររេេបិេ្ តរសុ្ស ហ... រ ស៍េព៍េ់់ប ស្់ក ឬសរៗ្ដសដឹបញតងតុ្ស ហបបបេត

េ៍បេេ់្េឆែ�បេតៀរររស្ ស់កេ្់ៗែរស ្ឹ់សៗ្ដេបេល់បេងេនន�្សៗ្មរ ស៍េព៍ៗបររស់

ភតហេពរក េរ យ្បេរេនស់ចែដៗ្់េេបិ... េេ់្បបអេចរសេ់ិ់់េេិច�យ្បត ង៍ដេតសុ់ដេេិម

ៗររសុ ្ស ហ្ឹ់សៗ្ដេបេល់បេងេដេរដ្មេ្ ហ៍ពេេ… ុ្ស ហអេមប្ ស៍ថរដលក េប់េៗេ់ដេន

េ៍់េេ់េដេហ៍េព់រៗរ្េដឹបរងប លេដ េ៍េលេដ្អិបហងេ ង្់េ្ ់តសបសៗ ្្េឹប... េ្េរឬហ បងេ់ិ់ច

គបសបៗបតក្ឹ់ត៍់េែ់រ់សក់តេងរ េតេបរ់ហងេត មៗរេដេរ់ ង្់តបឹរហពេបអេលហដេត៍់េេ់្អេកដហ ស៍

ៗចហបេង្សកបុេតពបេរ់្ដសេុន្ពេប់ េ៍េ៍បស់ និ៍ល៍្តេដលដមហងេត ហត ង្់េព៍ហ ស៍

់ហពបសគបសេេេេបេង្ុែេដនបមនេល់បេងែដរេៗប�ដុ្ស ហថរដ្ម់េៗេ់ដេ្ៀបហ៍ុ្ស ហេដ្ដសែដេឬម់

េេ់្់ចរដ់ែងក់េៗេ់ដហ៍តបសចហុ ្ស ហេហ់តេតសុរដិេ្ៀបមេឬម់់ដសីបបបរដ់ែងកេហ់តៗររសុ ែេដនប

ៗរញតហលដស់ែងក្ហបេដេគន់លេៗ់េ្ ស៍ុែេដតរសេ្់បម្ហប្ឹ់សៗ្ដេបេល់បេងែដ់ិ ស៍់រែ ហបេេបិ

ហ ស៍ុ្ស ហអ�ហក់ុ្ស ហៗបតកេេេគេបកប នុ ្េេ់្រដិ់ិៗ�ក់ែដ នុ ្់បពេ់េគេតេ្ៀបមេនរដលក េប

ៗរចហ�ចនតរសព៍តហរៗ់ៗ់ហ៍ុហៗរឹបៗបហតេឬម់ញតងតៗដសត់ៗែ់សេហ់ដតសែដហ ស៍�ចនរ់ដេបរដៗបឹ់ិ
ៗ�េបសតសេនេង្តពៗអស ់សុ្ដិបបបរនិ៍េេបិុ្ស ហក់ដឹ់តេ់តហនបុែេដនបហ៍រដ

វ�៍ររដកញពេេែដ្់៍ដប្មខច�ខេ្់តបៗគរសត់បេ�ដលក េបមរដេតវប់េៗេ់ដនស

ហ៍ដសីឬ��ែដៗបឹបគេបបេដរម ដេឬម់ៗររសុ ្ស ហញតគេប់ំីតយ�ដេេបិេេ់្្េបម់់ញតហៗ ្ដេប

ហសលបសេេបិមុ្ស ហេតៀដែដថុ់លក េបតរសដសីគនុែនសេរ់េបសេឬម់្មេ្ េដែេសតបសចហហ ស៍�ចនរ់េ្ម 

 

ុ្ស ហគេតប់ឆែប តុ ហ់៍េន់ហពបសេ្េេ់្ែដេង៍តេពេឬរសអ់សៗ្់បប្ិ្េង្្តរដ

់�ក េឬេញក ្េអ ម្ ដេនេុបិេៀររេ្់រៗបតកេត្់ពតបវរដេេ់្េេឆែប តុ ហេនេៀររក េរម

េ្េរ់យ្បនុ្ស ហ់ចែដ់ៗបសេហ់េនសៗ្ក េរហហ៍េៗញេេៗញ្ពញតៗបររសពេរ់់�់តសបេុបិ

េៀររក េរុ្ស ហ់ចែដង់សេករស្ រសរហនេសុ ត ហេ្ ែិេសេេ់្េៗល់េត់េ៍េសៗរ់គនេុបិ់ហពបស

េ្េដេនបម 
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ុអយែបឹេ់៍ េ្តពឬ�់បេដេបពដែនៗពេអ្េប់�េព៍�ចន្ិបរបេនរបសសៗ្េឆតត្ងតេ្់
្៍�ហក់ុ្ស ហរដអត�អស ថៗ្៍ុែេដនសមលក េបេន់ដហេដេគនររេតឹបនប្ហបតពៗស រ្ បដេប

់ិេ�បេសគបសតេ្ែបសរដិេេិបខេង្េដហឹបុែេដេត�េព៍េកេដេបល�់�...ម់ហពសបប៍ដែបស

៍េ�ែ េ់េ្ ដឹបឬ�់បេេែប ង្តតព្េរ្េែដ់៍�ិ់សុ ្ស ហក់ត្់សេេរពពេភពនរសសុ... 

 

«សុរក្់េ្?» ់េែបៗរត ់សហ៍ ែី រស់ ិ ស៍តព់់សេពិេ់ិ់តេដ�់ដ្ដសនកត ្ សញ៍ព

្បបញ៍ម 

«សុរក្់េ្... រដេតវប្ហ៍ៗបតកេ់់ប ស្់កេ�េ» ុ្ស ហេឆែ់្បរ្ហបអត�អស ភត្ ្តម 

«សុរក្នសេត... េនននំរងកេដេ?» �បរដិ់េេិដ្�ម 

 

េង្េដេបសេឆែ់្ឆែប ង្តលែ េេេបិ្ដសេៗញេ្ ស៍តពញតអស េដងកៗន៍រ្បេង្្តេដ្ដស

ែបស្ ន់ បុ្ស ហ់ចរបកហេេបិរេ្ ង្តតព្មេ៍ុ ង្តតព្ហហ៍េដេែដពរយ្់ស្ ប់ត់ុ្ស ហ់រដិរ�្រសំ ប

្រសរហងេដសី់ហេរ៍េង៍្េឹបៗដសបែបសេែបរតតតែ េេបេ៍ុ់ភែប ង្តតព្រដិរតតេ្ៀបម

ៗរេដេរ់ហឹបថេ៍ុេដេ់តរស�បុ្ស ហពេបេដេ៍់់�ហបពហហរងប់េ្ែេេព៍េង់រេ៍ុហហរងបគេបថហងេ

ែី រស្ រ ស៍េ្់រៗព្្េ៍ ង្តតព្េៗញេ�ឬ��េៗញ្េរសេរ្បញតងតេ៍ុេ្ ស៍ុែេដតរសុ្ស ហ្្េ៍ៗបឹ

េ៍ុែដត់នេក� េ ស្់រ្សេន៉េមេតបឹរដយតរស�បេនបហហ៍ងត អពអវ �ញតុ់លដេដែដ

្្េ៍ ង្តតព្រងប រេ៍់េ្ៗ់បស្ ងតតព្ថ១៣ហបេេ់្បេ៍ុេ្ េដេេនបរដិត ហលដ ង្តតព្តរសុ្ស ហំប

ងេសេ្់រុ្ស ហៗបតកេៗេេេបិរេ្ ង្តតព្ម 

 

់ែេដេ្ន� ង្តតព្សេរេដេែដ�ហក់អត�អស តរសុ្ស ហក់ក េ៍ ក ស៍ៗបររសេតត់ដឹ់្ដសនកត ្ សចសេរ់ប

ក េរម�ពេបុ្ស ហែដហឹបេកសេសនសថ�ចននេ្ �ត រត ់សេ�េដឹប ង្តតព្់ត់ុ្ស ហៗដសបុ្ស ហេដ

្ដសែដេៗប�េេបិថវេតឹប់ហ ស៍ុរសយ្បេដេមេ្់ប ែី រស់ បនតដឹបត េេ់្ែដរ់ត េង្

ដិេក េឬេដ្ដសែដ៧ុេពរេ៍រ់បប� ដហហអឹបពត េ្េងដរដិេេមសុខៗ្រសបេ៍េេ ែី

េេរ់្្រហអស ៍្ន...មុ្ស ហគេបថុ្ស ហេដហ៍ុិ ស៍្ តរសៗ្ព់្មរដប�ែព�បេ្់្ស្េតក េរ

�ហបព រ្ ស៍�ប់�បក េរេ្ហ៍បបបុិ ស៍្ុ្ស ហ់បសហ ស៍្ុ្ស ហ់បឆ់ស៍ ស្ុ្ស ហ់បេដហ៍រដលដម

គេបេតេ្ តុ ហរដ១២ុេេ់្៣ តុ ហតសរេត៣៦ុ�បុ់លដុិ ស៍្ុ្ស ហប៣ុគបសេៗញេេ្់បតក ស៍ប

េកែ េត េៗពពេ�េ�បបបបេត់ុិ ស៍្ុ្ស ហច្តេងបហ ស៍�បេរ់់ៗែ់សុេ្់របុ្ស ហក េរ�្រែ រសដេប

េ៍ញតអស «បរហអស ៍ចសក់តេេ់សដេដេ្់រ្ដសងត បក់ុិចច�ែដ»មេដេេដ្ដសររសរ់ិង ៍
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ញតេហន្េ៍់�ចែញហង�ចនុេរ់ហេអ់បតរស�បរសអ់បនតរសអ់េង៍ តុ ហេេដរសអ់េ្�េ�ត រសអ់េង៍ តុ ហ

ុ�តរសអ់ភភស ហរេអណ រសអ់្មស៊ ង្់រសអ់ៗគរ្សេង៍ តុ ហ់៍េហន្់ហ្ដិររស្ ហប�ចែ Make Up 

ៗររសញតេង៍តេ់�ក េឬុេរ់ហេអ់បដេបពេឬអញេសពេញេសេបិភ់ិេហហេអ់ត់ហ្ដិេសបែិេសេតេ៍ប់្េ

របររងដ�ប... គនុ្ស ហបបប្្េ៍ររសតបេហន្េដងកលដ សុព�បងដញហងុេរ់ហេអ់បតរសុ្ស ហ់ច�បុិ
ស៍្ពុ្ស ហេេ់្្េរញហងលងដុ្ស ហក េរហតេ�េេ្មេ្ ត្យេព៍ហ៍ុ្ស ហរ់ព�បុ្ស ហដីហ៍ ស្ែដេៗេ់ដគេត

ហតេៗញេេដរដ្ត់លេ្ច្មុ្ស ហ់ដសីហ៍ច្ ស៍្រដសុរដររេ្់រេដងកលេរៗរ្េដឹប

ញត ហ៍ែ់់ត់េេត ត់ កបុសប�បច្�ដឹ់េបសេ្់របបបុិ ស៍្េគច្់្រែ រសម 

 

េ្ ់បេុ្ស ហេដេររសរហ ស់បញ់់ថរហអស ៍េដេេេ់្... េៗញេ ែី រសុ ិ ស៍្េបិភ់ិេលេបតេ្បិបគបសញ៍

ពេនេ់នថត ់សក េ្ រ ត៍្េហ់ដ្ េរញហង៍រប�ែ�ចែៗដសគហ�រស�ហេតេង៍តេពេឬេរ់បេគេងរ ដច�តរសដសី

ៗ់្ៗុរសរត ់សបៗបតកេបិលេបហេបតរសុ្ស ហរហេេឬដសេៗញេេបស់៍ថុ្ស ហេនេតៀដពេប� ដ៍្�តពប

រហអស ៍មៗដសបេតៀដេរសក េ្ រ ត៍្តែ ុ្ស ហុហងម បេឬម់ញតងត់្ត់ត់្់នត [Marketing] ត់ ស៍្េេ់្

ដរដឹបុែេដនបថ៍បុិ ស៍្េគេ្ៀបេេ់្... ុ្ស ហេដៗបតក្បស៍ ស្់ងេសលប...មុហពរយរ្សន៉ែដ

់៍រ្សអឹ៉ប! េដេ់វ�តរសុ្ស ហ... ុ្ស ហពឹបេ៍់បុតពដេប៍្�តពុែេដនបុហត់ ស៍្របស�ចែេ់នរ

ក េ្ រ ត៍្ហ ស៍េតពតតេងបហ ស៍ថត ់ស្ ដសរអណេ បមពឹបេ៍់េៗពបហនបដេប់រែ ហបញ្ហ៍រដៗ្រសមប

ត់ញតងត�ហបពេឬម់ហអបសរសគរ េ៍់ដិេសុដេបតបស្ងបង សូរៗដសត់ ស៍្េតៀដត្្បសេគែតេងបហ ស៍អេត់

ែដញតងត់្ត់្តពតបវរដក់្ុរតដរតេ្ហ៍អេចបស្ ស់ថ់ញតងតេ្ រដេុតតពេេ់្រដ

 ស៍ៗែ់សររសញដសហសេែ តត់ន ស្់់តសបឬ�តមេរ់គេបេរ់បក េរុ្ស ហពេប់្តគសអេបិភ់ិេលេបតេ្�រត ់សេ�េ

នសហ៍េដែដក់ុ្ស ហុិ ស៍្េេ់្ច្ហប់ិ ស៍ដងកតេរៀដលក េបេ់គលត្ េ្ ហ ស៍ុ្ស ហេ្ៀបមេ្់បេនប

រដិររសអដត ហ ស៍ពម�ចនិបរ� ៍េ្់បបបលេរលសហត ់ឹ់សេេ់្េបិភ់ិេរត ់សេ�េ់ចបបបសហេយរ ស៍ពុ្ស ហ

ញ់សពតដ�ដឹបេតវបេត់គងតៗ់តដេបញតេងេៗ្្្ហ�សញតងតេ់ីបខេៗញេេគ ស្់េេបិេ៍់បុតពលប

ក េតគដេបវ្ប�ែតរសុ្ស ហម 

 

េដហឹបុែេដេ្េថុ្ស ហែដេគប៍បស�ហបពេកេនញ៍ព្រសសេរ? �ចនច�់ហ ស៍េេ់្ពដែនៗពេអ្េប់

តយេៗព�់ខចហបភត់ុ្ស ហៗល់វហបដដ�ដរបរេេរដ្រសេ៍ុ៣០១់តសបនរ តេឆតតសៗ្ហ៍អេេ់៍ េង់រ

�់្្ឹ់សៗ្យ្បេកសមេេបិុ្ស ហចរសេ់ិ់ៗពនៗពនេដឹ់ហ ស៍រិសេែបញ៍ពីេ៍ សេរ... េប់�បដឹប ង្តតព្

់ត់ុ្ស ហេ្ៀបេ្�ចនេដេ? ុ្ស ហេរ់់ ង្តតព្េរ់បក េរ... េរ្ប៨.០៥�្ៗពឹ់េតេេ់្េេ្់ចេហ់ៗ្់សយ្ប

េដេុ្ស ហ? ដឹ់េហ់ហេបប់ហ ស៍�ត រត ់សេដេេនបរដយហងេសដ... េដហឹបថ�បែដេហ់ពេដ្បសញ៍ព្រស
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សេរ? េដេៗដសបេរ់់ ង្តតព្តែ ់ហ ស៍ភែប... បីត្ បុ្ស ហលហញ់សរហអស ៍ហលដសេេ់្េ់៍ េតេ្់រ

រិសរហអស ៍េដេ�្តហ ស៍ែបឹម 

 

«អរង... រដញត្េត?» ុ្ស ហងេសេេបិ្្េ៍ ង្តតព្�បម 

«េេ្ចហែេសរេ្ ង្តតព្?» �បៗ់ែសបុ្ស ហម 

«ុ្ស ហេតថុ៍់រដញត្?» ុ្ស ហែសបបរក េរេង្េដុម ស៍ពហអេ តតរស�បម 

«េដក់ុ្ស ហុ៍េតដ?» �បរដុ្េែបក េរបេនរហេនេរ់្ម 

«េរ់េដចហែេសេដែេសុ ៍់េ្េៗញេវ� ដៗរេយលដស» ុ្ស ហដេយ្ឬ��ក េរម 

«ុ្ស ហសហលេរិប់េ៍់់េសបេៗញ្ែដ្បស?» �ប្បមតម 

«សហេ្... ុ្ស ហ� ដេព៍េ្... រ្បតវបេ្់ប្ហបពត� ដ្មៗបតកដេយ្េ្ៀបេ្... វែដេរស�ហបព

៦ុសដេ្ែេ...» ុ្ស ហរ់ិរស់ េេិដ្�េង្ញតេសេរេ្ ង្តតព្ិបេ្ៀបម 

 

ង្តតព្ុ្ស ហេនបរដិេរ្េំ បងេសេេ់្រងប រេ៍ុ ង្តតព្តរស�បហហ៍ខិបេេ់្ិបេ្ៀប... េហ់ដ
ញតញតេែបត ហលដុ្ស ហែដៗបឹរែស់េ៍ុ ង្តតព្តរស�បេង្់�ក េឬហ៍រដៗ្រស់ តសប ង្តតព្�ហគនេែប

េរ្េេ្ ្បេ៍ុតរស�បដឹបងេសេតក េរេង្មត្ៗរកបិេម 

 

េៗញ្េងេៗ្្រងប េែបត ហលដតេេុ្ស ហែដបងប្ឹ់េតៗសៗតរអរតេព៍ៗពឹ់េននរ ត

េេ់្េឆែ�បេតលេរេបិភ់ិេ�គេៗរបមេព៍ែ្�ចនៗបបសុ្ស ហែដេង់រេ៍ុតរស�បពរយុ៍់ុ្ស ហ

់បេ្ ត្េ៍់់់តសបៗពឹ់�ចនេ�េ... េេ់្ហងេ់រដ្តេ្ ់ប... 

 

 ុ្ស ហៗបតកបលេរ្ត់ក់ែដ់តសប�ចនេដេ...  
 

េដេ់្តៗពរដតរស�បេៗញ្ញតពរយុ៍េដែដេៗេ្ស់េៗេ់ដេ៍់់ម�បៗរេ៍

់េភែេេេ់្ថុ្ស ហ់្ត់្តពតបវរដ... ្តគៗរេ៍់ពេដេ់ចេដរេ្អត�អស ុ្ស ហហត្តឬ��ខររេដេ

ពេប� ដ្មគេតក់ុម ស៍េ្េៗញេេរ់េ្េរ់�បេបសលេរុ្ស ហ់ចៗ បតកបលេេុដរេដៗែហេរ្បេអ្់ហ ស៍់ហពបសេ្

េដហតេ្់រអេលេរុ្ស ហែដេន�ចនេដេ...ម 

 

េរ្ប៦.១០�្េន េុ្ស ហែដ្្េ៍្តេ្ េ្ៀបព�ប... 
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 ុ្ស ហ់ហ ស៍់ហពបសេ្េេ់្ ... ុ្ស ហចហរបេនសុេ�រពត... ុ្ស ហដបឹេនចហ្ េដេតេងប្ ស៍បែដលេរ
រប...  

 

េេ្់ច�បហឹបថុ្ស ហេន់ហពបសេ្? ្បង... រដ្េតពេែ់�បអេហឹប�ត្យេមរមស់តរសុ្ស ហហ៍

ែដៗរញថ់ហពសបៗរ់ ហ៍េតញ្េនេុបិ់ហពបសេ្... ប�បេដដ់េបិ់តសបេមរមស់ុ្ស ហ់ប

េេ្អេហឹបែដ?  ់ច�ប្់េតេបិភ់ិេតរសុ្ស ហ? េប់ុ្ស ហៗបតកេតលេរ�ប ្បស? 

 

ុ្ស ហពេប់េដអេរហេភែេ�បែដដ... េ្់ប ែី រស់ បនត់ហបស់ ៗដឹបត មេ្់ប រ្ ស៍ត �ហបពៗ

ហ៍ុ្ស ហៗដសប់្ត់្តពតបវរដេ៍បខេេ់្់ចរតរដេេេាេ�េឬម់់្ត់្តពតបវរដអលពេៗញ្េព៍

្្េ៍េតេសព�បមេៗញេប�បែដ្ប់រែ ហបេេបិក់ុ្ស ហ្ភេកូ�ដសុ ែេដពដសី្ ត់ េត់េ� ្េ្ ហេប

ហ៍រដដសី់េៗេ់ដររសត់ដេប្្េ៍ រ្ ស៍មយ្បនសេរ់ច់ �បហងេត ហ៍ែដេឬម់ក់ុ្ស ហេែ សរិងតព
េតបឹឬ�់ បេហ៍ ែី រស់ ដសីតេរ្េង៍េេបិេ៍បេ់េរដគហដេបស្េហរេដេ្រត ់សៗរញែ ្់ដសី

សបឹរ្បសេដងកដេយ្ិហងេសដេេ់្ចរសេ់ិ់រងប រតពេដងកុម ស៍ពអត�អស តរស្ត់ហ�្ម 

 

េរ្ប់ប១០្រសេតេេ់្�បេនបពរយ ង្តតព្់ត់ុ្ស ហំបងេសម�ប់ចែដេ់្់្ត់េៗេ់ដ

់ុ្ស ហ... ុ្ស ហេរ់់អដេ្ ិបខម 

 

 ្េដេៗប់់សនស... បុ្ស ហេនបតបសចហ្ ត់...  

 ្េដេចរសេ់ិ់ ន្ បសេតខេេ់្ ... ុ្ស ហរដអត�អស ថភត្ លែ េនស... បុ្ស ហេនបតបសចហ្ ត់...  

 ុ្ស ហ� ដ់ដែបហ៍ៗបតកេតេ្្រសេដេ... េប់្ ត់អេ់លេរុ្ស ហ់េ៍់់េសបេៗញ្ែដេ្?  

 ុ្ស ហង្បមត... េដេ់លហដេរេ៍់់េសបេៗញ្េេ់្ ... ុ្ស ហដរដបឹ្ត់ថចរសព�ចនរ់េតុ្ស ហដបឹេដ
ង្តតព្់ត ហលដ្ត់េ្ៀបេ្... បុ្ស ហងលេរ្ត់ៗបឹេ្ ្រសេដេរ្សេន៉េ...  

 

្ត្បមត់តរស�ប្ហបរ្ស�� ដេដេែដរនិ៍ក់ុ្ស ហៗ់ស្ ឹ់ភត់េង្េដហឹបុែេដមុ្ស ហេនចហែដថ

�ប់ដសីលែ េតងនសេេ់្េង្្តប�បចរសអញីបសៗប់់សររេដេេេ់្េ្់រ�បេដ

អេេតៀរញត់េ្ ដឹប្ត់រដ់ពរតេ្�រហអបតរសងពស់រិ្�បមេេបស់៍ហលដសេ្ េ្ៀប

�ប ែី រសៗ ែរសថេង្្តបៗុរសុ្ស ហេ្់រ�បេដេបសេតតសេនរតេ្ម 
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«េននន?» ុ្ស ហេសេ ង្តតព្េតេត�បម 

«េនិស ហេ�រពត...» �បេឆែ់្បរ្ហបេៗប់្តម 

«តបសចហេនេតេ�េេេ់្... ចហុ ្ស ហេតលេរ...» ដេយ្េរសុ្ស ហ្រេ្តុដកស ប្សេេតេហអបតច្ដិម 

ុ្ស ហេរ់់ហងេេរេ្រហ ស់បុ្ស ហែដលេរ�បយ្ប្ដសេតដសមតច្ដិតរសុ្ស ហេបសុ�បុ្ស ហែដេេរពតច្ដិ

េតលេរ�បលហដេញតេ�បេង៍តច្ដិតរសុ្ស ហម 
 

«េច�់េដេេេ់្... ្បសេតត់េហ់ពេដ្េ្ររ ?» ុ្ស ហែសប�បម 

«ុ្ស ហ្បស្ ដសត់នរ ត ត្ ់សេនេ្... ុ្ស ហេនតបសចហរប... ុ្ស ហគេបថេរ់របេនបេដ់... េព៍្ស

ដសី... ុ្ស ហៗរេ៍់ៗបតកេតត់់ដែប ត្ ់ស់ដតខេដេេេ់្...» �បដេយ្រេអ់ិតុែេដុេប់េ់ៀ់�ហុ្ស ហ

រក បេេ់្េអរុ្ស ហេរ់ប់រសេឬម់ហងេដសីេ្់រៗុរសត ម 

«េេកេន? េតត់េងរ្េដេ្? ្រសេច�់េដេេតេេ់្...» ុ្ស ហិបញតែត�អស ព�បេង្េដែដ

ដឹ់្រ�ហ�បេេរេ្ម 

«ុ្ស ហ្បសេេកេ្... ែត�អស ពុ្ស ហេរ? ្េឹបេេ្េដុរស់លេររដិេេ? ហឹប្បសថុ្ស ហភត្ នសន... 

េ្េរ់េន្េដេរដដសីេៗេ់ដបុ្ស ហេនបភត្ ...» �បេឆែ់្បរេង្រតភត់់េ់៍ ុ្ស ហេង្់ក

េដៗ�យ្បៗ្ដសម 

«ំរងកុ្ស ហ់លេរេេ់្េបសយ្បេេ្េ្ៀប?» ុ្ស ហេេិបេតេ៍់រងប េង្េដេបសពដរេព៍ម 

«រដបនតេេ់្ េន?» �បេតុ្ស ហេង្ៗរឹប�េ់៍ សុុ្ស ហេព៍េឆែ់្ដឹបហអេ តេដេម 

«រដេេ់្...» ុ្ស ហេឆែ់្េត�ប្ហបរតសុេេរពភត់តរស�បម 

«េេ្ចហែេសង់សុេេរ? េ់៍ ក់េហភត់ុ្ស ហ់... េេ់្ៗែរសិបេ្ៀប់ថរបេដ្ដសរដបនត

េ្...» �បេឆែ់្រ់សរដលហេដវេេបិុតសថុ្ស ហេដ្ដសរដបនតច�ម 

«ុ្ស ហរដដសីៗុរសេេ់្... » ុ្ស ហដេយ្េ្ េេ់្ង់េហភត់តរស�បម 

«េ្់បអេចរសេ់ិ់្ត់ច�ែដ្បស?» �បចរសេ់ិ់ៗ់ស្ ឹ់ភត់េព៍េញ៍ៗរេយគេដេម 

«េប់េបសចរសេ់ិ់ៗបឹឹដយ់្ម?» 

«របគេបថុ្ស ហគេតចរសេ់ិ់ៗបឹឹដយ្មហត?» 

«េបិភ់ិេ...» 

«េបិភ់ិេេរ!?» �បរេ់ិរ ់ញតបរហងេ់េដងកេពរេេបិបេនុហររឹ្ហប្ឹ់ភត់... 

«ុ្ស ហគេបថលេរ់ចែដលេរេេ់្... ្មហ៍ុ្ស ហគេតបដេយ្ុ្ស ហដេយ្្សេេ់្... េ្់បគេតបរ់ត េត

ៗរ់េត... ុ្ស ហបបស្េគបេេ់្...»  
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«ៗែរសុ ្ស ហែដេ្ថេេបស្មេដអេៗុរសុ្ស ហែដេ្ៀប? ុ្ស ហពេប់េដអេរ់ពរបែដេ្... ង

្បមត... ់ិ ស៍កញក់ុ្ស ហិបេ្ៀបែដេ្? របេបសែដ្់ចុ ្ស ហក់ហត...» �ប្បមត្ហប្ឹ់ភត់តរម 

 

ុ្ស ហេដេ្់េព់ដឹបញ់់្បមតតរស�បេេ់្ពរយៗរេរេ�ហតរស�បេេរពតបមបស្ ់សុ ែេដុ្ស ហមុហេតញ់ដស

បលែ ហប�ហ�បតបឹុ្ស ហញដសបអដម�ប្ហេង្៍បល� ស្ត់លេបលបហ៍្បរស្់ដត... �ហ�បករុ្ស ហយ្ប

អដេ្េរ់ុ្ស ហុហៗរឹប្្រេេរពត ់េៗេ់ដហប់ចេដែដេៗេមេព៍ុ្ស ហអេេិេសុ ែេដេេរព�ប

េេ់្ៗររបដឹបតបសេេរ នុ ្ៗបតក�ប្ហតបស់�ករតបឹពេៗញ្ុតបេង្េដល� សដសីរត ្ហបុ្ម

អកតរសុ្ស ហៗបតកេ់គ់ហេង្្ឹ់ភត់តរស�បម�ប់ដសីេង៍េេបិេៗរ់េ�េ់ិប�នសេដដ

់េតវបពេែ់េ្េរ់ៗដសបក់�បៗ់ស្ ឹ់ភត់ររសេដហ ស៍រ់ប្ឹ់ភត់តរស�បែដៗ់សញបសថត ស៍ែបស

េតេេ់្មៗស�ប់ចៗ សបេដេឬម់់បេ ស់ដពេប់គេតក់្ិ្ដមុ្ស ហងេសលបេដេលវ្ឹ់ភត់តរស

�បេ្ៀបេ្ម 

 

«ុ្ស ហសហេគបេអររបេ្ ្រសែដេ្? េដេ់ហអង ពតេសបេៗញ្តរសុ្ស ហ...»  

 

វ់ៗរេយគេ្ ហចត្់សេ់រ់៍រហ ស់បហ៍ុ្ស ហពសហ ែី រសែដាេេរពរ្បសតរស�បមុ្ស ហត់ដឹ់េដ្ ស៍ពេេបស

់៍្មហ៍�ហក់�បដេយ្ញ់់េដេេេរ់េ្? �បេបសៗ រគ ស៍ុែេដក់ុ្ស ហេហ់ដរងភ ់សភ់ិតព? េេ្ព

សដេព៍រ់ត ដេយ្រង្េ្ែេ? ស្�បរ់ខេត...  

 

«ុ្ស ហង្បមតន... ុ្ស ហសហេគបេ់់្ៗ្តបរបបេ្ ្រសេដេេ្... ចរសពរ់េតុ្ស ហ៍បត ហលដរបេ្ៀប

េេ់្... ុ្ស ហង្បមត... ងដបហអង ពតេសបេៗញ្់ចេដែដហតេរ?»  

 

េរ្បលេប១២ត ហ៍ បអៗីបេតេេ់្... �បេនបដេយ្្បមតរេអ់ិតៗ់ស្ ឹ់ភត់រេអ់ិត... ្រហ ស់ប

ុ្ស ហៗបតក្ដសេេបិ... ុ្ស ហ្្េ៍�បេរ់បុដេេ់្ហឹ់្់េតនរ តហ៍ុ្ស ហ ត្ ់សេនម�បេនបរហេេឬដស

េដញហែ្េព៍េន េហហ៍េ្េរ់ុ្ស ហ្ ង្េេត់េៗេ់ដេ៍់់មេតហ ស៍រដ្រសតរសុ្ស ហ�ប្រ្់

់ដីបេញេេេេ់្េង៍េតបងប្ឹ់តែ មេព៍េេរពរដ្រស្ ឹ់ក េរ�បៗវេរ់បេ៍់ពង់្ហបេហ់ដីប

េេ់្្់ភេ្ ់ហអិរសែហបញ្េង្េដែដេែ�់ហេ៍ៀ់រហញ់សេ្ម�បរ់ៗ្្ថ�បេែ�់

្សេ្ �ចនេេ់្ឬសហ់ែេដនសមេ្េរ់ុ្ស ហេតេ់លអកេគប្រសតរសុ្ស ហក់�បេែ ស់ច�បៗែរសថេដែេសេ្

េៗញេ�បចរស់ែេដ្ឹ់ថត ហៗ �ហហេ៍ៀ់រហញ់សក់ៗ់្ងរហ៍់រសេ៍់េលអកតរសុ្ស ហម 
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េង្្តរដ្រសតរសុ្ស ហរដៗគបេ្ េេ់្�បែដសហុ្ស ហេអរេ្ ្រសៗ ្រសៗដសបុ្ស ហេៗ្បុែេដហ ស៍

ពង់តែ �ប់ច្ រ�ហ្ិហុ្ស ហង់សេ់់្រ�្រស់�បែដេ់ិ់ថត ស៍តរស�ប់េ៍់ៗ្តបុ្ស ហេហ់ដ់ ិ ស៍់េដិ

ហ ស៍របញ្ុ្ស ហដេបរិងត់េដិហ ស៍�ប់បហតម�បែដពរយេតពេដេេតពេ�េបុ្ស ហេដៗពដ្�់

េ្ ដឹប�បេ្េង្ៗពរដ�ប់េៗេ់ដេ៍់់េៗេ់ដ្តថ្រសេេ់្... វ់េព៍ៗរ់មេដហឹបថ

�បែដេៗប�ុែេដតេេ់សដ យ្បនេ្? សុខៗ្រសប�ប្សេ់ចរសុ ្ស ហរនបរ្បសេេ់្េ់ិ់ហសបេរ៍...  

 

«េដេ់េ៍់់្រ្ស�� ដេេ់្តរស្ងដនប? េហ់លហ�រដ...» ុ្ស ហេត�ហេង្េបសហឹបម 

«របនប់រសត្េ្ េេ់្! េេ្់ចេដេត្ងដ្េឹប? េេ្គេបថ្ងដ់ៗុែេដង្ដ? េរ់េដ

់្ងដង្ដ... របនប�្ងដររសុ ត ហេេ់្េ�េេ្ែេែដុែេដ្ងដ�ហបព ង្តេេ់្ហត... គបសប្ ស៍ថរប

នប់ដសី៍រេេ់្េនៗុរស្ងដេ្... ស់ ហ្� ដវ�ែដៗែអ្ងដេ្... » �បេញ៍េង្រដ្ហប

់ិេេេ៍ ុ្ស ហ់េៗេ់ដ់ដែប់បហតម 

«្មង្... ់់ហពបសេ្្េឹបៗែរសរ្់សថេេ្?» ុ្ស ហត់ដឹ់រិងតៗរីដរ្ម 

«រ្់សែ្េតេ៍ប្ង៍្ិ ៍ែបសេេ់្... ៗរេ៍់ពតអ្េប់េ្ៀបេ្់រពេ់បសៗ បររស់ក េរ» 

«េសេេេ្េតេ៍ប់េ្ ដឹបបសេត?» 

«ៗ់បហឹបេេ់្្ថ្ងដចរសៗប់់ស... េនបេតហងេេភែេេ់់ប...» 

 

ឆែបញបស្ រសេ�េុ្ស ហែដ្់៍ដបចរសេ់ិ់្ិ្ហ�់ស្ ហដបតរសេ្់ប្ត់ច�ម�បេឬម់ហងេ់ដសី

� ដ្បបេេ់្េឬម់ហងេពេ់េ្់បេ្់រប រ្ ស៍ត េថ� បច�មបុ្ស ហរ់ស់ បសររ ស៍ថញតៗបររស់ក េរតរស

�បេ៍់់េដេ្េបម់តរស�បតគេៗេ់ដរ់សិបថ�ប់ហពសប ងុេេេបិម�បដេយ្ិររេហ្់េហេញេ

េ�េ់ិប��បេេេ ស់េ់េង្េដៗរ្ឹ់សុ�បេេេ់ឹ់ៗ្េបសេង៍ែ�បេបសបរក្...ម 

 

« �្ ដបុ្ស ហេដហឹបេត? របនប្បស្ ដសរដបនតច�េ្... ុ្ស ហែដេតេបិភ់ិេរបនបហឹបថរបនបេនប

ៗុរសុ្ស ហ... ុ្ស ហ់ដសីៗហ៍្ ស៍េេបិរបនប់បេគ... េេ្់ចចហែេសេឬម់ែរុែេដហ ស៍ថត ់សេដេ? ុ្ស ហរដ

ប�ែហ ស៍ថត ់សេតឹប?» េព៍ៗកបឹ�បបបបដេយ្ិរែ់ខេេ់្រ់សេបសៗ ែរស្ មរ្បហ ស៍ុ្ស ហម 

 

«របនបហឹប្បស? េព៍នហ៍ុ្ស ហរដអត�អស ថៗេនេុែេដរហ ស់ប? គន�ចនរសអ់ឆែប តុ ហ់៍... 

ៗគរសត ស្�បឆែប តុ ហយ្បរក្ត ់ រ្... ែ្រ្់សេតេ៍បរតេ្ែបស... េហអ់ុ្ស ហេនរត ់សនប... ្រស
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េ�េុ្ស ហុ៍េតរបហតបរបនបេដេ៍់់... របៗរេ៍់រក្េភែេុ្ស ហែបសេេ់្ដេ្? » េព៍�ប

ៗកបឹេ៍់់នបបេតៀរររសពេតវបៗេនេុែេដ់ដេេិម 

 

េ្់បែដេហន្េព៍េកេេ្ ែិេសេពរេនេុបិ់ហពបសេ្េង្ែដឆែបេតេ៍បេញេពស

េញេ្ដន្េញេ ីញហអរតសៗ្េរ់បៗ្េដសេ្់រងេសេេបិៗបររស់ភតហេពរក េរេហ់ដរដិតពត ់
រ្ហងេគងេតេសេថ� បច�េ្ៀបមដសីគេបេដហងេេ្ក�គេប ់ពេ្់ប់គង់�? រក្់េ្ ដឹបត េដ

្ដស្ សុ់ ស៍់ប... 

 

«អ្េប់េៗញ្េដេរ្់សុ ្ស ហៗបររស់ក េរេេ់្... បស់ ចែដហឹបេតវបេ្់បៗបតកត ក េរ្សេេ់្... បស

េបសក់េ្់បេតៀរញតុរសខ... េប់របនបគេបេេ្?» �បៗែរសេតវបេដេតែ េព៍ុ្ស ហលងដ�ប់ហ ស៍់្េម 

«របេដ្ដសែដេៗប�េេបិដឹបលេរបសេ្... តបឹបេដ្ដសែដេៗប�េេបិគេបហ ស៍េតវបេតៀរញត... វរ់ស

រហងេ់ុរសេព់ហឹប? េដេេ្់បៗបតកត ក េរេដ្ដសែដេ្ អ្េប់ៗន៍រេ៍ ់បេ្េរ... រប់ចេដ្ដសែដ

លៗរររ្់សែ្របពេតវបេ្់បៗបតកត ក េរេ្... »  

«របនប្បស្ ដសលៗររពេ់បសពេតវបេ្់បៗបតកត ក េរេ្? ្េឹបរដបរបនប្បសេបសេតៀរញត់េ្

ដឹបុ្ស ហ?» 

«េតៀរញត់ចែដ... ប្ងដនបៗបតកេតលេរែ្រ្់សរបេេ់្លៗររពេ់បសពេតវបេដេេង្ុែេដនប...» 

«របនបដេយ្្េឹបុ្ស ហ្ ្េ៍ េដែដេ  ្!» 

«េរ់្្េ៍េដែដ... េដែេស្ ្េ៍េ្...» 

 

ហងេសដុ្ស ហៗបតកេគេេេរពសុ�ប... សដេព៍េេបិុ្ស ហអេ្ដសេេបិេង្្តញ់់ េ៍បេេតរស�ប 

សដេព៍�បរិងតេេបិតបស់ករុ្ស ហហងេសដេ្ៀបមហងេសដ៥�្េៗញ្ពញតច់េេរតរសុ្ស ហ�បែដ ង្តតព្

់េតរងភ ់ស... 

«េ្់បពេប់េដអេេៗ្េៗបសែដដ!?» �បដេយ្េង្េៗរ់េែបៗ្ដស... 

«ុ្ស ហគេបថវហងេ់េ៍វដេព់ៗររសុ ្ស ហ...» ុ្ស ហបរេង្វចតេេេេបិេេ់្់ច់ អត�អស ុ់េេបិហងេសដ 

 

េដេេេ់្ ដសីហ៍្ ស៍េេបិ? លេរត េដ្ដសែដេ្ ែិេស់បេកែ េត េ្ៀបេេ់្េកែ េ

ហងេញ៍ពសដេកែ េ់េ្ ដឹបរបេៗញេ្ងដេបស្ តេេ៍់របហ៍េដេបសេងេ្តម ែី រស្ េបថ់ដសី

ហ៍្ ស៍េេបិុ្ស ហររ ? េសេេព៍របកហុ្ស ហក់េតៀរញតតែ ខ្េឹបរដ្ ស៍េេបិុ្ស ហុែេហតេ្ថុ្ស ហែដសេ ែ្ ត? �់ែងក
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ររសេរគរង្ៗ បពេុបិ់ហពបសេ្តេងបហ ស៍ភតហេពរ�បំបរដដេយ្្មេ្ រ្បសេ្េេនេ៍់តច្ដិ

�បគេបបពនហេហ់ម�់ែងក់ក េររដដសីពត�់សបេេបស្មុ្ស ហរដអត�អស ថ់ហពសបបេរ់់រតតច្ដិ

បរត ់សនប? េដ់្មេ្ុ្ស ហេឬម់ហហេអ់តេតន់នបរត ់សនបេរ់ប្រែ រសេតេេ់្មេព៍់់េ្តែ 

្បរស្េដ្ដសែបសេបស់ បររេ៍ េកែ េតែ ម ់ចុ ្ស ហដេយ្ សុ? េបសេតៀរញត្ ស៍បរដញតៗពេៗព�បព
ចស ស្ហ្ហបងក បេដ... ុ្ស ហរដអត�អស ថ�បតេ្ៀុែេដេ្់រេដរម ដេតលេរែ្រ្់សតរសុ្ស ហបុ្ស ហ់ចេដ

្ ស៍េេបស់៍តរស�ប់្មក់ៗែ់ហហតមញតក េ៍ ៗបររសតរស�ប់េ៍់់ក េរេដេ�ប៍ប់ដសី

ហ៍គេតក់ៗុរសេ្ៀបេេ់្មេប់�បៗបររស់សហុ្ស ហ់ីេ់នត ក េរេឬម់្មេរ់់ៗដសបេហ់ដរប�លេរែ េ

់េ្ ដឹបត ់តសបត្យេព៍ហចុ ែយ្បេដេហហ៍? 

 

ពាកមែល់ ចិ តត�សលស់ន្ងួ្ែ�គគលម្ិនគយនរ តុមថ�ុតសួិ�ា ាលរិលតយែ់�ល

�សឡាលស់នថគគសុ្់ចិ តចគលនទន �លគា់ាគសុងអតមុ.្..។ន ត�សលថចទ�សឡាលគាមួយែ

បគបិល�់ លេ�េ ើ្មនេគ៉់ ាយ៏ែ លេពែតាេឃើាអ �ានួ�តថ�គាតគលរ្យ  គចគួគគថ

ត�សលធន �ល�សឡាលន? គាពទ់ចិ តរ �ុមត្ង្ងរែនលអិវុធន �ល�សឡាលបគួ្ង្ងរែន? ្ងសចគេ�ើ

បគយា់ គុគយនាតគលរ្េពែេា�អ �ានគចគយ�់ េពែួ�ានរ តុមសរុ់ចិ តគចគេា�ត �្ិនេតម្ពគ

តាងចាុគ�អាតគលរ្ែណួ យែធន �ល�សឡាលេពា់ចិ តពទគុគន្ងេសើតថ់េា�អ �ា្រគលេយើគរ ទ

ែ�ុាគសុងអតមុែ្ណួ យែធន �ល�គ...។ 

 

ដេពដ�េង្ សឹង� េមឃ  

(ុ់រ តុ ហ២០១២) 


