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នៅក្នុងបន្ទប់៤២៦ នន្មន្ទីរនេទ្យសុខដុមឯន ោះ  រតន្ៈមងគលនៅតតនេងលក្់ឥតក្ន្មើក្។  វនិសស 
បាន្ទាញនៅអីមួយមក្អងគុយជិតត្េអនក្ជងឺំ សមលឹងមុខមិតតនោយតក្វតននក្ន្ក្ៀម្ក្។ំ  រតន្ៈមងគលេឺ  
ជាមនុ្សសជិតសនិទ្ធតតម្នន ក្េ់ត់តដលវនិសសម្នន្នៅនលើនោក្នន្ោះ។ 
ជានក្េងក្ំ្ ាតងំេីតូចវនិសសមិន្តដលស្គគ ល់ថាឪេុក្ម្នត យខលួន្ជាន្រ ន ើយ។   ដឹងក្តីនេល   

នាយបាន្មក្រស់នៅន្ោមោរទ្នុំ្ក្ប្មងុរបស់្េោះ
នតជេុណ នមឿង ម្នស ជាសងឃចាស់ទុ្មួំយអងគ នៅ 
វតតវាលសបូវនៅន ើយ។  នោក្តម្នស (ជានាមតដល 
អនក្ផងតតងនៅ) ជាបុេគលចាស់ ចូលចិតតរអ ូ និ្យាយ 
្បតដ្បនៅន្ចើន្ តតនោក្ជាបុេគល្បក្បនោយ 
សនាត ន្ចិតតលអ ម្នន្នមតត និ្ងជាេតិបណឌិ តទាងំផលូ វធម ៌
និ្ងផលូ វនោកិ្យ។  នបើគ្មេ ន្នោក្ជាអនក្ដឹក្នាផំលូ វនទ្ 
នម្លោះសមវនិសសមិន្ដឹងជាធ្លល ក្់ខលួន្ោល យជាអវីន ើយ។ 

ឯមនុ្សសម្នន ក្់នទ្ៀត តដលជួយឱ្យវនិសសម្នន្ឋាន្ៈនិ្ងកិ្តតិយសដូចសេវនងៃ  េឺបុេគលតដលក្េុំងតតនេងសតូក្សតឹងតក្បរនាយនន្ោះឯង!  
វនិសសចាមិំន្ននលចនទ្ នងៃតដលនាយបាន្ជួបរតន្ៈមងគលដបូំង ននាោះេឺនងៃនបើក្បនវសន្ោល ជានងៃទី្មួយតដលវនិសសបាន្ាក្ ់
ឯក្ស ា ន្ចូលនរៀន្នៅស្គោរដា េឺស្គោបឋមសិក្ាវាលសបូវតដល សថិតនៅតក្បរបរនិវណវតតវាលសបូវជាទី្លនំៅរបស់នាយ 
តតមតង។   
តងំេីនងៃដបូំង សិសសតដលអងគុយនៅាងងស្គត នំដវនិសសេឺកុ្ម្នាមមួយ 
រូបម្នន្ក្មពស់្បហាក្់្បត លនឹ្ងវនិសសតដរ  តតនេម្នន្សមបុរ្ជោះ  
មុខម្នត់ស្គអ តបាត សនមលៀក្បាំក្់ក្៏លអតបលក្ ខុសេីនក្េងៗជាសិសសដនទ្។   
ោតបតដលលមអនោយរូបតុក្កតសតវមយង្ (ន្ោយមក្នទ្ើបវនិសស 
ស្គគ ល់ថាននាោះេឺរូប Pooh Bear) ម្នន្ផទុក្នោយ្បោប់សិក្ា្េប់មុខ  
តងំេីោត រឆ្នួន្ នសៀវនៅ នមេ នដ នមេ នដេណ៌ បនាទ ត់ ជ័រលុប សុទ្ធតត 
ម្នន្េណ៌ និ្ងរូបភាេលអៗ េួរឱ្យវនិសស្សក្់ទឹ្ក្ម្នត់ ចង់តតលូក្នដនៅស្គទ បអតងអលនលង ... នក្េងននាោះតតងយក្កូ្ន្តុក្កតជារូប 
សតវនផសងៗមក្តមខលួន្ផងតដរ តតវាមិន្នលងចូលជាមួយន្រ នទ្ េឺនិ្យមតតនលងម្នន ក្់ឯងយ្ាងនសៃៀមស្គៃ ត់ ... ជាេិនសសនៅ 
នទ្ៀត ក្នុងោតបមិន្តមន្ម្នន្តត្បោប់សិក្ានទ្ េឺម្នន្ទាងំន្តំន្ក្ចណីំចណុំក្ជាន្ចើន្មុខផងតដរ ស្ម្នប់នក្េងននាោះញុនំេល 
នចញនលង តតវាជានក្េងមិន្ចូលចិតតញុ ំជួន្ោលវាោក្ញ្ចប់ន្ំនធវើញិមញុ្ម រួចក្៏ទុ្ក្ោក្់នៅក្នុងោតបវញិ  នធវើឱ្យវនិសសលួច 
នលបទឹ្ក្ម្នតក់្អឹក្ៗម្នន ក្ឯ់ង រត់នចញនៅនលងឯ ឱ្យឆ្ងៃ យេីនក្េងចតមលក្ នដើមបកុី្ឱំ្យនឹ្ក្្សក្់ទឹ្ក្ម្នត់នឹ្ងន្ចំណីំតដលម្នន្ 
ក្លិន្ឈ្ៃុយឆ្ងៃ ញ់ននាោះនេក្។   
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ាមល់នេលនចញនលង សិសសភាេន្ចើន្តដលឪេុក្ម្នត យឱ្យលុយមក្េីផទោះ តតងនាគំ្មន រត់្បញយនៅទិ្ញចណីំញុនំៅាមន្លក្ន់្ ំ
្បចាសំ្គោ មុន្នឹ្ងរត់ឬនលងតមនិ្សសយ័ជានក្េង ឯនក្េង្ក្្កី្ដូចជាវនិសស ្តមវនមើលម្នត់នេនិ្ងរត់នលងនាោះទ្នទ្ រ ូតដល់ 
នេលនចញនៅញុបំាយនៅឯផទោះ។  អងគុយជិតគ្មន អស់្បានំងៃ វនិសសនិ្ងនក្េង្បុសនៅាងងស្គត នំដ អត់ហា ន្នមើលមុខគ្មន ច ំ ឬ 
និ្យាយរក្គ្មន មួយម្្នត់នទ្ បាន្្តឹមតតលួចសនងកតនមើលគ្មន តបបស្គៃ ត់ៗប្ុន ណ ោះ។  

នងៃនៅរស៍បាត  ៍ននាោះ នោក្តម្នសបាន្នាវំនិសសនចញនដើរបិណឌ បាតជានលើក្ 
ដបូំង។  នោក្តនិ្មន្តេីមុខ វនិសសនដើរ្តុក្ៗតមេីន្ោយ។  នោក្តឱ្ប 
បា្តមួយ  វនិសសយួរចាន្្ស្គក្់មួយជងនិ់្ងស្គព យងង់យាមមួយាក្់នឆ្ៀងនលើ 
ស្គេ ។  តងំេី្េោះអាទិ្តយរោះផុតចង់នឈ្ើ ្េមនិ្ងសិសសទាងំេីអាតេ បាន្ន្តចចរ 
យា្តេីផទោះ មួយនៅផទោះមួយនដើមបទី្ទួ្លចង្ហា ន្ឬ់បចច័យេីអនក្្សុក្នៅក្នុងនូមិ 
វាលសបូវ។  មួយរយៈន្ោយមក្  នោក្តម្នសនិ្ងវនិសសបាន្មក្ដល់មុខ 
ផទោះធមួំយ ដបូំល្បក្់នក្បឿងបុាមណនិ្ងម្នន្ក្ាច់លមអដូច្េោះវហិារ  ម្នន្ទាវ រ 
របងនបើក្ច ំជាន្សច។ 

វនិសសនទ្ើបតតឈ្ប់និ្ងឈ្រមិន្ដល់ដបដ់នងាើមផង ក្៏នលចស្តសតីច ំស់ម្នន ក្់និ្ងនក្េង ្បុសម្នន ក្់បនណតើ រគ្មន យ្ាងរួសាមន្់នចញេីក្នុង 
ផទោះត្មងម់ក្រក្ម្នតផ់លូ វ។  នដើរតមជាប់្បកិ្តេីន្ោយមនុ្សសចាស់នក្េងទាងំេីរ េឺនារនីក្េងមួយរូប (តដលវនិសសធ្លល ប់បាន្ន ើញ 
មុខនៅស្គោាមល់នេលចប់នម្្នងសិក្ា ... គ្មតម់្នន ក្់ នឹងតតងតតឈ្រនៅតក្បរម្នតទ់ាវ របន្ទប់ថាន ក្់នរៀន្ នដើមបរីង់ចាទំ្ទួ្លនក្េង្បុស 
ចតមលក្អងគុយតដលាងងស្គត នំដវនិសស)។   នដស្តសតីនក្េងទាងំេូ្ទ្ថាសេណ៌សធមួំយ ម្នន្តមកល់ចាន្ក្ាចោ់ក្់បាយសនេញនិ្ងម្នន្ 
ក្ញ្ចប់មាូបតូចៗចនួំ្ន្បីនៅតក្បរផង។  លុោះមក្ដល់មុខនោក្តម្នស សល់្បម្នណជាបីជហំាន្េីគ្មន  ជន្ទាងំបីក្ឈ៏្ប់ងក្្់ ឈ្រ 
ទ្ន្ទឹមគ្មន ជាជួរ េឺនក្េង្បុសនិ្ងនារោីន្់ថាសឈ្រអមសងាងងស្តសតីច ំស់។ េួក្នេនោោះតសបក្នជើងឈ្រផ្ទទ ល់នលើដី  ស្តសតីច ំស់ 
បនង្ហអ ន្សិរសី នលើក្នដសេំោះោក្់ដល់នលើថាៃ សមួយផៃក្់ មុន្នឹ្ងង្ហក្នៅចាប់តវក្ដួសបាយោក្់នៅក្នុងបា្តទាល់តតអស់េីចាន្ 
ក្ាច់ នទ្ើបគ្មត់ចាប់ក្ញ្ចបម់ាូបោក្់បតន្ថមក្នុងបា្តតមន្ោយ  រួចន ើយគ្មត់លូក្នដចូលនៅក្នុងនហាន ្អាវតដលនៅនឹ្ងចនងកោះ 
របស់គ្មត់ ទាញបាន្្ក្ោស្បាក្់តដលបត់ជាេីរន ើយន្សច យក្មក្ោក្់ក្នុងងងយ់ាមតដលវនិសសក្េុំងស្គព យ។ 
ន ើញថាស្តសតីច ំស់សន្មចកិ្ចចោររបស់គ្មត់ន ើយ  កុ្ម្នរតដលឈ្ររង់ចាយ្ំាងនសៃៀមស្គៃ តត់ក្បរននាោះ ក្៏ឈាន្មក្រក្នោក្ត 
នដទាងំេីរោន្់បាច់ផ្ទក កុ្ោបេណ៌សមួយបាច់តូច នលើក្ន ើង្បណមោក្ទូ់្លដល់នលើក្ាលតដលបនង្ហអ ន្ចុោះមក្ មួយនង្ហក្សិន្ 
នទ្ើបនេនងើបមុខន ើងោក្់បាចផ់្ទក យ្ាងងនមៗនៅនលើេ្មបបា្ត មុន្នឹ្ងងយខលួន្នៅឈ្រក្តន្លងនដើមវញិ។ 
នោក្តក្៏ចាប់នផតើមសូ្តធម៌ឧទ្ទិសកុ្សលបញ្ជូ ន្មេគផលនៅតមនសចក្តី្បាថាន និ្ងសទាធ ្ជោះថាល របស់អនក្នធវើទាន្។  ក្នុងនេលននាោះ 
ស្តសតីច ំស់ស្មួមឥរយិាបង នលើក្ តថសេំោះ នធេចតននក្ទាងំេូជិត។  នារោីន្់ថាស មិន្អាចសេំោះបាន្ ន្ាោះនដមិន្ទ្នំន្រ តត 
ក្៏ឈ្រស្មួមអារមេណ៍តបបសេឹងស្គេ ធ និ្ងទ្ម្នល ក្់តននក្នៅដី។  រឯីនក្េង្បុសនលើក្នដោក្់តមកល់្ទ្មង ឈ្រសេំោះយ្ាងរមទ្មយ តតតននក្  
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សមលឹងមក្វនិសសនលឹោះៗ។ 
វនិសសក្៏សមលឹងមុខនក្េង្បុសននាោះននលៀក្ៗវញិ ... ទាងំេីរនាក្ស់្គគ ល់គ្មន ចាស់ថាខលួន្ជាមិតតរួមថាន ក្់នឹ្ងគ្មន   តតគ្មេ ន្ម្នន ក្់ សតមតង 
កិ្រយិាស្គវ េមន្៍គ្មន ន ើយ។   វនិសសតបរតននក្នចញេីរងវង់មុខនក្េង្បុស មក្សមលឹងនមើលតសបក្នជើងតដលម្នច ស់វាបាន្នោោះោក្ទឹ់្មគ្មន  
នលើដី ... ននាោះេឺជា្បននទ្តសបក្នជើងស ក្ ម្នន្េណ៌នខៀវនិ្ងម្នន្រូបតុក្កតក្ាលតឆ្កេណ៌្ក្ មនៅេីនលើ េួរឱ្យ្សោញ់ 
េន្់នេក្ ... ្ក្នលក្មក្នមើលនជើងរបស់វនិសសខលួន្ឯង តដលឈ្រផ្ទទ ល់នលើដី  ្បោក្់នក្និ់្ងធូលីឱ្យ្សមក្ វនិសសចាប់នផតើមនៅត  
មុខនៅត ម្នត់ភាយៗ ... នាយលអិតឈ្រតលង្សណុក្ ខយំក្នជើង្តដុសគ្មន នដើមបជី្មុោះដីនិ្ងភាេនអៀន្ាងេ សនចញេីក្នុងចិតតខលោះ  
តតជាអនំេើឥត្បនយាជន្៍  ន្ាោះនជើងនាយនៅតតក្ក្វក្់េួរនខពើម។  តបរមក្សនមលៀក្បាំក្់ខលួន្វញិ  នាងនិ្ងអាវមួយស្ម្នប់នន្ោះ េឺជា 
អនំ យរបស់សិសសចបងម្នន ក្ជ់ានក្េងវតតដូចគ្មន  ជារង្ហវ ន្់នលើក្ទឹ្ក្ចិតតវនិសសតដលនាយបាន្នចញនដើរតមនោក្តបិណឌ បាតជា 
នលើក្ដបូំង។  ងវីនបើសនមលៀក្បាំក្់នន្ោះាមងងេីនិ្ងលអេួរសមជាងនាងអាវនផសងៗនទ្ៀត តដលវនិសសម្នន្ (នបើមិន្េិតេីឯក្ស ា ន្ 
ស្គោតតមួយស្ម្នប់េត់តដលនោក្តនទ្ើបនឹ្ងជាវឱ្យនាយមុន្នេលចូលនរៀន្) តតមក្ន្បៀបនឹ្ងនាងអាវនៅនលើ្បាណរបស់នក្េង 
្បុសតដលឈ្រចនំាោះមុខ នាងអាវន ើរេណ៌របស់វនិសសមិន្ដឹងជានៅនលឺឯ  ... ក្នំោោះតូចនឹ្ក្្សនងោះ្សនង្ហចអាន ចចិតត 
អាណិតខលួន្អវីនម្លោះនទ្ ... នាងអាវនេងេី្សឡាងនិ្ងម្នន្រូបតុក្កតក្ាលតឆ្កជាលមអ េួរឱ្យ្សោញ់ដូចតសបក្នជើងតដរ ... កូ្ន្នេនមតចក្ ៏
ស ំងខពស់យ្ាងនន្ោះ?!... វនិសសនឈាៃ ក្មុខ តលងហា ន្សមលឹងនមើលអវីនទ្ៀត។   
លុោះកិ្ចចោក្់បា្តបាន្ចូលដល់ទី្បញ្ចប់  វនិសសតបរខលួន្នដើរនចញតមនោក្ត  
ឥតង្ហក្ន្ោយ។ 
នទាោះជានេលចូលនរៀន្ក្នុងថាន ក្ន់ានងៃច័ន្ទបនាទ ប់មក្ ក្៏វនិសសនៅតតនេច មិន្ 
នមើលមុខអនក្អងគុយនៅាងងស្គត នំដនាយនស្គោះន ើយ។  លុោះដល់នេលនចញនលង  
វនិសសបាន្រត់នៅនលងនៅន្ោមនដើមេេីរ។ នាយលអិតចាបផ់្ទក េេីរនបាោះន ើង  
នៅនលើនវ ើៗ  ន ើយចានំមើលេួក្វារនវស្គល បធ្លល ក្់ចុោះមក្វញិមតងមួយៗ  មុន្នឹ្ងចាប ់
នផតើមនបាោះេួក្វាន ើងនៅនលើជាងេី។   
ក្នុងនេលតដលវនិសសក្េុំងតតសបាយនលងតតម្នន ក្ឯ់ង  ្ស្គប់តតម្នន្សនំលងមួយបន្លឺន ើងនៅ  
េីន្ោយខនង  “នលងអី នឹង វនិសស?” 
វនិសសង្ហក្ាងវ ប់ ក្៏បាន្យល់មុខអនក្អងគុយរួមតុតដលនោក្្េមតតងនៅនឈាេ ោះថារតន្ៈមងគល។  
រតន្ៈមងគលញញឹមាមក្់ទាក្់ោក្់វនិសស  តតនាយលអិតតបរជានក្ើតក្តីមួន ្នៅត ្ក្ហាយ ខឹងនឹ្ង 
មនុ្សសមក្រាំងន្ ... នលើសេីនន្ោះ នសចក្តីនអៀន្ាងេ សោល  
េីនងៃនៅរក៍្៏បាន្នរ ើន ើងមក្ជាងេី នធវើឱ្យមុខវនិសស តដលម្នន្ 
សមបុរនមេ ្ស្គប់ ោន្់ តតន ើងជានំមេ ជាងមុន្។ វនិសសតបរ 
មុខនចញនធវើមិន្ន ើញ  ន ើយចាប់ផ្ទក េេីរនបាោះន ើងនៅនលើ 
នទ្ៀត។   
សនំលងដតដលក្៏ោន្់ជាងេី  “ឱ្យខ្ុសុំនំលងផងបាន្នទ្?” 
វនិសសមិន្រវល់នឆ្លើយតប  តតរតន្ៈមងគលមិន្អស់សងឃមឹ នៅតតទ្ទូ្ច  “វនិសសនអើយ ឱ្យខ្ុសុំនំលងផង!” 
្ទាមិំន្បាន្ នាយលអិតវនិសសក្៏នឆ្លើយតបទាងំេនំាមោះេនំរ ើយ នោយមិន្ខចីង្ហក្នមើលមក្ន្ោយផង  “នលងក្៏នលងនៅ  គ្មេ ន្អា  
ហាមនទ្!” 
បាន្ោរអនុ្ញ្ញា តិនេល   នាយតូចរតន្ៈមងគលក្៏ឱ្ន្នរ ើសផ្ទក េេីរនបាោះន ើងនៅនលើនវ ើៗ តដរ។ នេលន ើញវាធ្លល ក្់ចុោះមក្វញិ 
នាយនយើងត្សក្នហា ក្នស្តញ្ជ ៀវ  “លអនមើល ស់!  លអនមើល ស់!  សបាយតមន្!...”  នបើកុ្តំតនដម្នា ងជាប់ោន្់ក្ញ្ចប់មួយ នម្លោះ 
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សមរតន្ៈមងគលទ្ោះនដនហា យ្ាងសបាយមិន្ាងន្។  នាយឱ្ន្នរ ើសផ្ទក េេីរនបាោះ ន ើងនៅនលើញប់រន្ថឺន្  ខលោះវលិនៅទ្ងគិចនឹ្ងផ្ទក  
របស់វនិសស ធ្លល ក្់្ តលប់្តលិន្្ក្ោប់ផ្ទក ប់ផ្ទៃ រមក្នលើដីវញិ។  វនិសសអត់មិន្បាន្ក្៏អស់សនំណើ ចតដរ  មិន្យូរប្ុនាេ ន្ោររនអៀស 
ចិតតមុន្នន្ោះក្៏រោយបាត់អស់ នក្េងទាងំេីនលងជាមួយគ្មន យ្ាងសបាយោអ ក្ោអ យ។   

នេលនលង ត់ក្៏នាគំ្មន ស្ម្នក្បន្តិច។  រតន្ៈមងគលោក្ញ្ចប់នៅនលើនដន ើយ ុចមក្ 
មុខមិតត  “នណោះ ញុនំ្ំនន្ោះនៅ!” 
វនិសស្េវកី្ាល ង្ហក្មុខនចញតបបនអៀន្ន្បៀន្ តតរតន្ៈមងគលនៅតតបងា ំ “នណោះ ញុ ំ
នៅ ... នោក្យាយខ្ុគំ្មត់នធវើ  អនក្ ក្៏ថាឆ្ងៃ ញ់តដរ!” 
នោយម្នន្និ្សសយ័ជាមនុ្សសនោេ នញុផំង  និ្ងនោយចាប់នផតើមម្នន្ទ្នុំ្ក្ចិតតនលើមិតត 
ម្នន ក្់នន្ោះផង  វនិសសក្៏លូក្នដយក្ន្ំដុតមួយមក្ោក្់េមក្នុងម្នត់  ទ្ាំញុទំាងំញនញើត 
ញនញើម។  រតន្ៈមងគលក្៏យក្ន្ំមួយដុោំក្់ម្នតញុ់តំដរ  ន ើយ ុចក្ញ្ចប់ន្ំនៅឱ្យមិតត 
នទ្ៀត។  មតងនន្ោះមិន្បាច់ឱ្យនេបងាឬំអងវរន្ចើន្ន ើយ  វនិសសនលើក្េមៗ ទ្ាំ េមៗ ... 
មិន្បាច់សួរក្៏ដឹងថាឆ្ងៃ ញ់ប្ុ ណ តដរ  តតមួយតនលតនស្គោះអស់ន្ំេីក្នុងក្ញ្ចប់ន្សច! 

ចាប់តងំេីនេលននាោះមក្ នក្េង្បុសទាងំេីរ្សោញ់ចុោះស្មុងគ្មន  ស់។  នោយបរនិវណស្គោនិ្ងទី្អាាមមជាទី្តងំមូលោា ន្ 
របស់ខលួន្្ស្គប់  វនិសសស្គគ ល់ក្តន្លងក្ន្លុក្ក្នន្លៀតសម្នៃ ត់លអៗ  តដលនាយនឆ្លៀតនាសំោំញ់នៅនលងក្សំ្គន្ត។ តតក្តន្លងេិនសស 
ជាងនេេឺនៅន្ោមនដើមេេីរ និ្ងនដើមចន័្ទេិរតីដលម្នន្េំនូ្ក្ខាច់  អាចឱ្យេួក្នេេូន្នលងជាននឬំរូងនន ំ ស្ម្នប់នធវើចមាំងយ្ាង 
សបាយ។  ឯរតន្ៈមងគលតតងនាយំក្ន្ចំណីំនិ្ងរបស់នលងលអមក្តចក្មិតតមិន្សូវលស់ តងមទាងំបាន្នធវើអនំ យជា 
តសបក្នជើងនិ្ងសនមលៀក្បាំក្់ងេីៗដល់វនិសសផងតដរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
មិតតភាេក្េុំងតតម្នន្ដនំណើ រយ្ាងលអូក្លអឺន្  ្ស្គប់តតនងៃមួយបាត់មុខរតន្ៈមងគល តលងន ើញមក្នរៀន្។ ដបូំងវនិសសេិតថា 
សោំញ់្បត លជាម្នន្ជងឺំ្តមវស្ម្នក្នៅផទោះ ដូចនាយខលួន្ឯងធ្លល ប់្េុន្នៅត មតង ាងន្នៅនរៀន្អស់េីរនងៃតដរ។  តតចាបំាត់ៗ   
មួយអាទិ្តយ ... េីរអាទិ្តយក្ន្លងផុតនៅ  នៅតតបាត់្សនម្នលរតន្ៈមងគលសូន្យឈ្ឹង! នេល្តមវតមនោក្តនដើរបិណឌ បាតោត ់
តមមុខផទោះនក្បឿងធនំនាោះមតងៗ  វនិសសខរំនំេរក្នមើលត្ក្ងន ើញមុខសោំញ់  តតនងៃ ក្៏តតងតតន ើញផទោះធនំនាោះម្នន្ទាវ របងអួច 
បិទ្ជិត  ទាវ ររបង្តមវនេចាក្់នស្គរេីរ

 -

បីជាន្់េីាងងន្ៅ  សួន្ចារមុខផទោះម្នន្នៅេ ដុោះោន្់តត្ទ្ុប្ទ្ុលនៅជាលោំប់ ...  េឺផទោះ 
នក្បឿងធនំនាោះេំុម្នន្សញ្ញា ថាម្នន្មនុ្សសរស់នៅនទ្ៀតនទ្។  ងវីនបើក្តុក្ក្តួលក្នុងចិតតនិ្ងនឹ្ក្រេ្ក្មិតតនសទើរន្បោះឱ្ាម  តតនក្េងោេ ងដូច 
វនិសស មិន្ដឹងជានៅា្មយា្មប់្បាប់ឬសួរនាអំនក្ បាន្ ... មិតតភាេតដលម្នន្ជីវតិជិតមួយឆ្ងន  ំ ្តមវបញ្ចប់យ្ាង្បងុចញុ្ចនិ្ង 
នស្គោះក្ន្ោោះ នោយគ្មេ ន្ាក្យោគ្មន សូមបមួីយម្្នត់។ 
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នេលនវោបាន្រស្គត់នៅយ្ាងឆ្ងប់រ ័ស  
វនិសសក្៏នចោះតតចន្មើន្វយ័នៅតមននាោះតដរ  
ឯរូបភាេរបស់សោំញ់តូចក្៏្តមវរលុបបាត់ 
បន្តិចមតងៗេីក្នុងោរចងចារំបស់នាយនយើង។ 
វនិសសជានក្េងម្នន្្បាជ្ាវាងនវនិ្ងម្នន្ោរ
េយយាមខពស់  រួមផសនឹំ្ងបាន្ោរជួយឧបតថមភ 
ន្បៀន្្បនៅេីនោក្តម្នសផង នាយបាន្ 
ទ្ទួ្លនជាេជ័យជានិ្ចចក្នុងោរសិក្ា  រ ូត 
បាន្្បលងជាប់អាហារូបក្រណ៍ចូលនៅ 
មហាវទិ្យល័យាណិជជស្គស្តសតនទ្ៀត។   

វនិសសខនំរៀន្ផង ខនំធវើោរផង នដើមបផីគតផ់គង់ោរ ូបចុក្និ្ងនរៀន្សូ្តផ្ទទ ល់ខលួន្ ្េម ទាងំជួយនោក្តផគត់ផគងប់អូន្ៗជនំាន្ ់
ន្ោយមួយចនួំ្ន្នទ្ៀត  ន្ាោះនោក្តមិន្តមន្ជួយទ្នុំ្ក្ប្មុងតតវនិសសម្នន ក្់ឯ  នោក្ជួយសិសសវតតជាន្ចើន្នាក្់ ម្នន្ 
អនក្ខលោះជានក្េងក្ំ្ ាដូចរូបនាយ  ឯខលោះនទ្ៀតម្នន្ឪេុក្ម្នត យជាជន្ទ្ល័្ក្។ 
ន្ោយនេលបញ្ចប់ោរសិក្ា  វនិសសម្នន្បរញិ្ញា ប័្តាងងតផនក្ាណិជជស្គស្តសតមួយសន្លឹក្យ្ាងគ្មប់ចិតត  ្េមទាងំនចោះភាស្គ 
បរនទ្សបីយ្ាងស្គទ ត់ េឺអង់នេលស នង និ្ង នវៀត ម តដលនាយនឆ្លៀតនរៀន្នោយខលួន្ឯងផងនិ្ងម្នន្្េមផង។  វនិសសម្នន្ចណូំល 
ចិតតចង់នចោះចង់ដឹងេីវបបធម៌ ោររស់នៅ និ្ងផនត់េនិំ្តរបស់ជាតិស្គសន្៍នានានលើនោក្ ជាេិនសសេឺជាតិស្គសន្៍តដលម្នន្ 
នូមិផងរបងជាប់ជាមួយនឹ្ង្បនទ្សតខេរនយើងតតមតង  ន ើយនាយម្នន្ជនំន្ឿថាភាស្គេឺជាក្តត ចមបង ជួយឱ្យ នាយសន្មចបណំង 
្បាថាន នន្ោះ។  ងវីនបើវនិសសមិន្តដលនរៀន្ភាស្គឡាវ  តតចនំណោះដឹងាងងភាស្គនងរបស់នាយ អាចជួយឱ្យនាយស្គត ប់និ្ងអាន្ភាស្គ 
ឡាវបាន្យល់ខលោះៗតដរ។ 
ន្ោយេីបាន្ឆ្លងោត់ោរតស ូលបំាក្លបិំន្ក្នុងជីវតិសិក្ាអស់ជិតនមភឆ្ងន  ំ  វនិសសនិ្ងនោក្តម្នសម្នន្នសចក្តីសងឃមឹយ្ាងមុត 
ម្នថំា នាយនយើងនឹ្ងរក្បាន្ោរង្ហរលអនធវើ ម្នន្ជីវតិរុងនរឿង្បនសើរន ើង។  តតអនិ្ចាច  ោរនដើររក្ោរង្ហរលអនធវើតមប ត ្ក្ុម  ុន្ 
នានា េឺេិបាក្ជាងោរ្បឈ្មមុខក្នុងោរសិក្ានឹ្ងោរ្បលងនផសងៗរក្តងលងមិន្បាន្។  អស់រយៈនេលជាងេីរឆ្ងន  ំ  តដលវនិសស 
នធវើដនំណើ រេី្ក្ុម  ុន្មួយនៅ្ក្ុម  ុន្មួយ ... ឆ្លងោត់េីោរសម្នភ សន្៍មួយនៅោរសម្នភ សន្៍មួយនទ្ៀត  តតទី្បផុំតនៅតតអត់ទាន្ ់
ម្នន្ោរង្ហរនធវើឱ្យជាក្់ោក្់ដតដល។  នបើកុ្តំតនាយនៅបន្តនធវើជា អនក្បក្ត្បភាស្គនិ្ងវាយក្េំយុទ្រ័នៅ្ក្ុម  ុន្រក្សីុបក្ត្ប 
ឯក្ស្គរមួយ និ្ងនធវើជាអនក្បន្មើនៅស ា គ្មរមួយនៅនេលយប់ៗនិ្ងនងៃនៅរ ៍

 -

នងៃអាទិ្តយជាបតន្ថមនទ្ៀត នមល្ោះសមក្នំោោះវនិសស 
្តមវនោរសក្់បួស រស់នោយស្គរបាយបា្តដូចនោក្តតដរន ើយ។ ប្ុតន្តនោក្តតតងម្នន្ដីោ្បនៅថា ឱ្យតតនៅម្នន្ជីវតិ 
េឺ្តមវម្នន្ក្តីសងឃមឹ! ... នទ្វតមិន្បាមមនុ្សសតដលម្នន្នសចក្តីេយយាមនទ្!  វនិសសក្៏មិន្តដលនបាោះបង់ក្តីសងឃមឹនិ្ងក្តីេយយាមតដរ  
ន ើយទី្បផុំត នងៃមួយននាោះក្ម៏ក្ដល់ ...។ 
វនិសសបាន្ន ើញនសចក្តី្បោសនរ ើសបុេគលិក្តផនក្នោសនាផសេវផាយនៅ្ក្ុម   ុន្រតន្ៈសមបតតិ តមរយៈោរអាន្ោតសតមួយ 
នាយក្៏្បញប់នរៀបចជីំវ្បវតតិ នដើមបនីធវើោរផសងន្េងោក្់ាក្យសុនំធវើោរនឹ្ងនេនទ្ៀត។  ាងង្ក្ុម  ុន្បាន្ឱ្យនបក្ាជន្តដលជាប ់
ជន្មើសនលើក្ទី្មួយនធវើោរ្បលងសរនសរនិ្ងនឆ្លើយសណួំរអេីំជនំាញផសេវផាយាណិជជក្មេ ្េមទាងំម្នន្ោរន ើងបក្្ស្គយ 
នធវើ Presentation រយៈនេល១៥នាទី្ សតីអេីំោរេ្ង្ហងម្ូដាណិជជក្មេនន្ផលិតផលសតណត ក្ដីលីង តម្បធ្លន្បទ្តដល 
្ក្ុម  ុន្បាន្នចញជាវញិ្ញា ស្គរ។ វនិសសបាន្ឮថានោក្នាយក្ ្ក្ុម  ុន្បាន្មក្ចូលរួមស្គត ប់ោរបក្្ស្គយរបស់នបក្ាជន្ 
នោយផ្ទទ ល់ផង  ន តុនន្ោះនាយបាន្ខិតខបំនញ្ចញងវីនដនិ្ងងវីម្នត់យ្ាងអស់េីសមតថភាេ។  
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មួយសបាត  ៍ ន្ោយមក្ វនិសសបាន្ទ្ទួ្លទូ្រស័េទេី្ក្ុម  ុន្រតន្ៈសមបតិត ឱ្យនាយចូលខលួន្នៅ ទ្ទួ្លោរសម្នភ សន្៍នានងៃបនាទ ប ់ 
ជាកិ្ចចន្ជើសនរ ើសចុងន្ោយ។  មុន្នឹ្ងនចញដនំណើ រនៅ្ក្ុម  ុន្  វនិសសបាន្ចូលនៅលុតជងគង់សេំោះសុេំរេីនោក្ត តដល 
នលើក្ ក្៏ដូចជានលើក្  នោក្តតតងយក្នដោក្់នលើក្ាលនាយ ន ើយម្នន្ដីោថា  “ក្តីេយយាមនៅទី្   ផលសន្មច 
ក្៏នៅទី្ននាោះ!” េរតបប នឹងឱ្យក្៏ដូចជាមិន្ឱ្យតដរ  តតវនិសសតតងចាត់ទុ្ក្ថាេររបស់នោក្តជាមន្តស្ម្នប់នលើក្ាមសីនិ្ងជាយ័ន្ត 
ស្ម្នប់ោរារ ខលួន្ផង។ 
វនិសសជានបក្ាជន្ចុងន្ោយនេ  ក្នុងចនំ មនបក្ាជន្ទាងំបួន្រូបជាប់ជន្មើសទាងំ  
បួន្រូប។  នោយធ្លល ប់សម្នភ សន្ធ៍្លល ក្់ជាន្ចើន្ដងមក្ន ើយ វនិសសបាន្នរៀន្នចោះហាត ់ 
េត់លត់ដចិំតតបាន្រងឹម្ន ំ មុខ្ោស់មិន្ន័យមិន្សលុតដូចោលេីដបូំងៗន ើយ។  
នេលដល់នវន្នាយ្តមវចូលបន្ទប់ជួបនោក្្បធ្លន្តផនក្ នដើមបទី្ទួ្លោរសម្នភ សន្៍   
វនិសសន្ោក្ឈ្រន ើង ស្មួលសនមលៀក្បាំក្និ់្ង្ក្វ្ាតក់្បន្តិច នទ្ើបនេើង្ទ្មងនបាោះ 
ជហំាន្យ្ាងស្គវ ហាបប់ងាូសនារនីលាងនក្េងរូប្សស់ តដលឈ្រចានំបើក្ទាវ រឱ្យនាយ 
នោយមិន្ននលចនចាលស្គន មញញឹមនិ្ងវាចាអរេុណនៅនាងផង។  នាងនលាងញញឹម 
យ្ាង្ស្គលតបវញិ តងមទាងំជូន្េរនាយឱ្យស ំងលអ មុន្នឹ្ងទាញទាវ រ បិទ្េី 
ន្ោយខនងអនក្ក្នំោោះ។ 
នៅក្នុងបន្ទប់សម្នភ សន្៍ម្នន្តតបុរសម្នន ក្់ប្ុន ណ ោះ  អងគុយនៅក្ ត លតុោរយិាល័យ 
និ្ងក្េុំងតតនឈាៃ ក្អាន្អវីមយង្ោក្់ក្នុងសឺមីមួយ តដលវនិសសេិតថាននាោះចាស់ជា  
ឯក្ស្គរសុនំធវើោរនិ្ងជីវ្បវតតិរបស់ខលួន្ន ើយ។   វនិសសម្នន្ោរតបលក្ចិតតបន្តិច ន្ាោះ  
ន ើញនោក្្បធ្លន្តដល្តមវសម្នភ សន្៍នាយ ទ្នំ្ងជាម្នន្វយ័្សបាលនឹ្ងនាយតដរ  
ក្៏នឹ្ក្េិតតតក្នុងចិតត “ ឺុ ... នេនៅនក្េងនស្គោះម្នន្ឋាន្ៈដល់នៅជា្បធ្លន្តផនក្ក្នុង្ក្ុម  ុន្ធបំ្ុ ណ ប្ុណណី  ... នតើមក្េីវាសនានេខពស់  
ឬក្៏មក្េីចនំណោះ្បាជ្ានេខពស់?” 
វនិសសក្េុំងតតឈ្រសមលឹងអនក្តដល្តមវសម្នភ សន្៍នាយ ចម្នៃ យ្បម្នណជាបី-បួន្ ជហំាន្េីគ្មន  ្ស្គប់តតនោក្្បធ្លន្នងើបមុខ 
សមលឹងមក្ចវំនិសសវញិ  ម្នណេនយើងក្៏្បញប់នលើក្នដសេំោះជ្ម្នបសួស៍ជាកិ្ចចេួរសម។  បុរស្បធ្លន្នលើក្នដសេំោះវញិ ន ើយ 

អនញ្ជើញវនិសសឱ្យអងគុយចុោះនលើនៅអីមួយ នៅេីមុខតុោរយិាល័យនោយ 
តននក្នៅបន្តសមលឹងវនិសស តបបដូចជានធវើោរេិនិ្តយេិចច័យាងល ងំ ស់។   
វនិសសោក្់បងគុយចុោះ តតក្នុងចិតតតបបាមងរនអើលៗចនំាោះោរសមលឹងនមើល 
មិន្ោក្់តននក្របស់នោក្្បធ្លន្។  នាយក្នំោោះេិតក្នុងចិតត   “យី នមើល 
អញអីក្៏នមើលនម្លោះ?  នតើោរង្ហរក្នុង្ក្ុម  ុន្នន្ោះ នេនរ ើសយក្ទាងំរូបាមង 
េិនសសនទ្ៀតឬអី បាន្ជាសមលឹងនលើសមលឹងន្ោមយ្ាង នឹង?”  វនិសសលួច 
ញញឹម  “រូបអញសង្ហា ប្ុណណឹ ងតដរ  ម្នន្នរឿងអីថាមិន្ជាប!់ ...”  រួចនាយ 
្ស្គប់តតដូចជា្េឺសមបុរ  “អីយ្ា  តបបមិន្សូវ្សួលនទ្ដឹង ... អាគ្មត់នន្ោះ 
ម្នន្មុខម្នត់ស្គអ តបាតសនមប ើម ស់ ... តិចនោជាជេូំក្មនុ្សសនខទើយ 
្សោញ់ននទ្ដូចគ្មន នៅ ... វវីរន ើយអញជាន្់ នឹង ...” 
វនិសសក្េុំងតតរនវ ើរវាយនផតសផ្ទត ស់តមតតចិតតនឹ្ក្ន ើញ ្ស្គប់តតនោក្ 
្បធ្លន្បន្លឺសណួំរន ើង  “នោក្តសន្ វនិសស!  នតើនោក្ម្នន្នដើម 
ក្នំណើ តនៅឯ តដរ?” 
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វនិសសនឆ្លើយតបយ្ាងរ ័ស  “នូមិវាលសបូវ ្សុក្នក្ៀន្ស្គវ យ នខតតក្ ត ល បាទ្”៎ 
“នោក្ម្នន្បងបអូន្ប្ុនាេ ន្នាក្់?” 
“អត់ម្នន្បងបអូន្នទ្ បាទ្ ៎... ខ្ុជំានក្េងក្ំ្ ា បាន្្េោះសងឃមួយអងគចិញ្ចឹ មបីបាច់តងរក្ា  នោក្ម្នន្្េោះនាម នមឿង ម្នស  េង់នៅ 
វតតវាលសបូវ” 
“ោលេីបឋមសិក្ា  នោក្នរៀន្នៅស្គោ ?” 
“ស្គោវតតវាលសបូវ ក្នុងនូមិវាលសបូវ បាទ្”៎ 
“ោលេីថាន ក្់ទី្មួយ  ្េមបន្ងៀន្នោក្នឈាេ ោះអី?” 
វនិសសនឹ្ងឆ្ៃល់ក្នុងចិតតទាងំអេីំសណួំរ  ទាងំអេីំអនក្សួរ ដ៏ចតមលក្នន្ោះ ... តតនាយនធវើ តននក្សលឺ ខរំក្នឹ្ក្នឈាេ ោះ្េមតមបញ្ញជ   “បាទ្ ៎តន្៎ 
... ដូចជានោក្្េម េង់ វាសនា ... េិតតមន្ន ើយ  េឺនោក្្េមេង់ វាសនា បាទ្”៎ 
“ោលន ោះ នោក្ចូលចិតតនលងនៅន្ោមនដើមនឈ្ើអីជាងនេ?” 
វនិសសោន្់តតរនអើល។  តងំេីនចញនធវើអនក្ផសងន្េងក្នុងេិនេរក្ោរង្ហរនធវើរ នាយនយើងមិន្តដល្បទ្ោះោរសម្នភ សន្៍រនបៀប 
នន្ោះនស្គោះន ើយ! ឬមួយនន្ោះជាវធីិន្ជើសនរ ើសបុេគលិក្តបបងេី តមរយៈោរនធវើេិនស្គធោរចងចានិំ្ងោរទ្សសន្៍ទាយតមតបប 
ចិតតស្គស្តសត? ចុោះនបើនយើងនចោះតតនឆ្លើយៗឱ្យផុតេីម្នត់នៅ នតើម្នន្ន្រ ដឹង?  ឬមួយនេអាចនមើលចិតតនយើងធលុោះថាបាន្កុ្ ក្ឬអត?់  
តិចនោបន្តិចនទ្ៀតសួរថា មួយនងៃសីុបាយអស់ប្ុនាេ ន្ចាន្ បត់នជើងតូច បត់នជើងធមួំយនងៃប្ុនាេ ន្ដង? មិន្ ប់សតិន ើយអញ! ... 
វនិសសក្េុំងតតលង់អារមេណ៍  ្ស្គប់តតនោក្្បធ្លន្សនងាើញសួរន ើងមក្នទ្ៀត  “នោក្វនិសស!  នោក្ម្នន្ឮខ្ុសួំរនទ្?  នតើ 
នោក្ចូលចិតតនលងនៅន្ោមនដើមនឈ្ើអីជាងនេ  នេលនោក្ម្នន្អាយុនទ្ើប៦ឬ៧ឆ្ងន នំនាោះ?” 
ភ្ាក្់ដូចនេក្ស្តនាត ក្់ វនិសសនឆ្លើយនោយមិន្បាច់េិត “េឺនដើមេេីរនិ្ងនដើមច័ន្ទេិរ ីបាទ្”៎ 
“ចុោះមិតតតដលជិតសនិទ្ធជាងនេរបស់នោក្ោលន ោះ នឈាេ ោះអីតដរ?” 
ចូលដល់សណួំរនន្ោះ  អារមេណ៍តងំេីកុ្ម្នរភាេតដល 
បាន្ក្ប់បាតជ់ាយូរមក្ន ើយ ក្ច៏ាប់នផតើមផុសអតណត ត 
ន ើងមក្វញិ ... ថាន ក្់នរៀន្ ... នោក្្េម ... នដើមេេីរ ...  
េំនូ្ក្ ខាច់ ... រងវងនិ់្ងស្គន មញញឹមនន្សោំញ់តូច ...  
វនិសសក្៏នាលទាងំមុខសៃួត អារមេណ៍ហាក្់រស្គត់នៅ 
ឆ្ងៃ យ  “នេនឈាេ ោះ ... រតន្ៈមងគល ...” 
ផុតសមតីវនិសសោល   នោក្្បធ្លន្ក្៏ន្ោក្ឈ្រ 
យ្ាងរ ័ស នដើរនចញមក្ឈ្រតក្បរវនិសស ន ើយសងកត់ 
សួរធៃន្់ៗតតមតង  “នោក្តសន្ វនិសស!  នោក្ដឹងថាខ្ុជំាន្រ នទ្?” 
វនិសសមីងម្នងំ  ន្ាោះមិន្ដឹងថានោក្្បធ្លន្ចង់សួរេីអវីឱ្យ្បាក្ដ  នាយក្៏ន្ោក្ឈ្រន ើងតដរ សមលឹងមុខបុរសនៅតក្បរន ើយ 
តបទាងំរោក្់រដុប  “នោក្ ... នោក្េឺ ... េឺ្បធ្លន្តផនក្នោសនានិ្ងទី្ផា្បចា ំ្ ក្ុម  ុន្រតន្ៈសមបតិត ... ឬក្៏មិន្តមន្នទ្?” 
ន ើញវនិសសម្នន្មុខនសលក្ស្គល ងំ  នោក្្បធ្លន្ក្ផ៏ទុោះសនំណើ ចន ើង ន ើយចាប់ស្គេ វនិសសអ្ងន្់  “ខ្ុេឺំរតន្ៈមងគល ៎!  
ចាបំាន្នទ្  តក្វ រតន្ៈមងគល ននាោះអី?” 
វនិសសោន្់តតភាន្់ភាងំស្គេ រតី  នាយមិន្នជឿាក្យមនុ្សសនៅចនំាោះមុខនន្ោះនទ្ តងម ទាងំនឆ្លៀតេិតក្នុងចិតតថា  “អាគ្មត់មួយនន្ោះ 
មុខតតម្នន្លបចិអីចង់នលងនសើចនឹ្ង នយើងមិន្តលងន ើយ!...” 
ន ើញវនិសសនៅតតនធវើតននក្សលឺ   អនក្តដល្បោសខលួន្ថានឈាេ ោះតក្វ  រតន្ៈមងគលក្៏ខរំេ្ំក្នរឿងនដើម “សោំញ់ ឯងធ្លល ប់នដើរតម 
នោក្តបិណឌ បាតោត់តមមុខផទោះនយើងញយៗននាោះអី ...  



mrN³esñha 

                                                          8 

េួក្នយើងទ្ម្នល ក្់្គ្មប់តបក្តផលដូងនលើននខំាច់ន្ោមនដើមច័ន្ទេិរ ី... ទូ្ង!  ទូ្ង!  ចាបំាន្នទ្ហ៎ា?!” 
ឮដល់នន្ោះ  តក្វតននក្វនិសសតចងចាងំរសេីនលឺនផលក្  តតហាក្់ដូចនៅមិន្ទាន្ទុ់្ក្ចិតតនៅន ើយ  “នោក្េឺ ... រតន្ៈមងគល ... តមន្ឬអី?” 
រតន្ៈមងគលនសើចស្្គញ “េឺេិតតមន្ន ើយ! ឬមួយឯងេិតថានយើងជាទ្និំ្ញតក្លងោល យ?  តន្៎ ឬក្៏ឯងចង់ឱ្យនយើងោត់អាវបង្ហា ញ 
ស្គន មសម្នល ក្នលើក្ាលនាោះ  ោលតដលឯងរត់នដញនយើងឱ្យដួលជង់នឹ្ងតមក្នឈ្ើននាោះ  នទ្ើបឯង្េមនជឿ?” 
“នៅស្គន មមិន្ទាន្់បាត់នទ្?” 
“នៅនទ្!” 
បុរសទាងំេីរឈ្រសមលឹងមុខគ្មន ចុោះន ើងៗអស់មួយ្សបក្់  ក្៏្ស្គប់តតផទុោះសនំណើ ច ហាស៎ ហាស៎ ន ើង  ន ើយ្សវាឱ្បគ្មន ដូចេូ 
សងារតដលតបក្គ្មន យូរ  នទ្ើបតតបាន្មក្ជួបគ្មន វញិ។   បនាទ បម់ក្រតន្ៈមងគលចាប់ទាញស្គេ វនិសស  តបរនៅរក្ទាវ របន្ទប ់
 “តស់!  នៅរក្ញុអីំសិន្!  នម្្នងជាងមួយនៅន ើយ  គ្មន ោល ន្នសទើរស្គល ប់” 
វនិសសនៅឈ្រ្ទឹ្ងមិន្្េមនៅតម  “ចុោះនរឿងោរង្ហរននាោះ?” 
រតន្ៈមងគលនឆ្លើយតបប ី  “ធ្លល ក្ន់ ើយ!  េីបទ្ោរចងចានំខាយនេក្ សូមបតីតេួក្ម្្នក្ខលួន្ឯងបនងកើតក្មិ៏ន្ចា ំយក្នៅនធវើថាន អីំបាន្!” 
ន ើញវនិសសនធវើមុខជូរ រតន្ៈមងគលអស់សនំណើ ចមតងនទ្ៀត  ន ើយចាប់ទាញមិតតចាក្នចញ េីបន្ទប់នៅ ...។ 

រេ្ំក្នរឿងនដើមដល់្តឹមនន្ោះ  វនិសសនសទើរតតអស់សនំណើ ច ឹក្ៗនចញមក្ន្ៅ  តតរនំេចននាោះ 
នាយក្៏ភ្ាក្់ស្គេ រតី   ដឹងថាខលួន្ក្េុំងតតនៅទី្   នាយសមលឹងមុខរតន្ៈមងគលនោយចិតត 
នាងល ចផា។   ្ទាមិំន្បាន្  វនិសសក្៏ចាប់ទាញនដសោំញ់ 
តដលោក្់េងនលើ្ទ្មងមក្នោត បក្នុងក្ ត ប់នដរបស់នាយ 
ន ើយ្ចបាច់ងនមៗ ទឹ្ក្តននក្េីរតណំក្់ក្៏រនមៀល្សក្់នចញ 
េីនន្្តតដល្ក្ មនសទើរ្សក្់ឈាម  ូរោត់្ចមុោះនិ្ង  
ម្នត់មុន្នឹ្ងធ្លល ក្់នៅនលើខនងនដរបស់វនិសសខលួន្ឯង។ 

តងំេីនេញវយ័មក្  នន្ោះជានលើក្ទី្េីរ 
ន ើយតដលវនិសសស្មក្់ទឹ្ក្តននក្។   
ោលេី េីរឆ្ងន មុំន្ ម្នណេយខំសបឹខសួលអួល 
ចិនាត ក្នុងេិធីបុណយរោំយសេនោក្តម្នស  
តដលនោក្សុេតនោយជាមាធ ក្នុងជនាេ យុ៩៣្េោះវសា។ ប្ុតន្តក្នុងនេលនន្ោះ   

វនិសសម្នន្ទុ្ក្ានលើសេីនេលបាត់បង់នោក្តនៅនទ្ៀត... េឺនាយម្នន្អារមេណ៍ថាឈ្ឺចាប់និ្ងនស្គក្ស្គត យ តដលនាយមិន្បាន្ 
យក្ចិតតទុ្ក្ោក្េិ់តេូរដល់សុខទុ្ក្ារបស់រតន្ៈមងគលនស្គោះ  បន ត យឱ្យគ្មន លបំាក្តតម្នន ក្់ឯងរ ូតធ្លល ក្់ខលួន្ដល់ថាន ក្់នន្ោះ ... 
វាជាក្ ុំសរបស់វនិសស ... ជាក្ ុំសដ៏ធបំផុំត! 
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