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សម្បត្តិសុភក្ត្រត បានសសលៀកពាកតុ់្បតត្ងខ្លួនរួចស ើយ  គិត្ថានឹងត្ត្លប់សៅស្វើររសៅឯត្កុម្  ុន 
វញិ  តត្អារម្មណ៍សោកសៅវលិវល់បានចូលម្កញាំញីដួងចិត្តនាងឥត្ត្ោកត្ោនត  ដល់ថាា ក់ 
នាងអស់កម្ល ាំងរលីងពីត្បាណ។ ដឹងថាសបើស ោះជាចូលររយិាល័យក៏មុ្ខ្តត្ស្វើអវីមិ្នសកើត្ដតដល  
ត្សស់ឆវកី៏ ញមួ្កម្កពាក់  រួចស ើយចុោះចាកពីសលើផ្ទោះ ចូលសៅយាត្ាកាុងសួនឱទ្យាន។ 
នារសីដើរយឺត្ៗហាក់ដូចសគកាំពុងកាំោនតរយ ... បុបាា ជាតិ្ ាំងឡាយខ្ាំនា ាំគ្នា ដក-ករ ង់ ទ្យទួ្យល 
ោវ គម្ន៍សៅហាវ យត្កមុ្ាំ  ប ុតនតអាកសដើរហាក់គ្នម នចាប់អារម្មណ៍ដល់តិ្ចតួ្ចសោោះស ើយ  ត្ពលឹង 
នាងមិ្នដឹងជារោត្់សៅដល់ណាផ្ងសទ្យ។  សដើរអស់មួ្យជុាំសួនចារ ្ីាសយើងបានម្កដាកប់ងគុយ 
សៅសលើតគម្ត្សោះបាញ់ទឹ្យកតដលសៅកណាត លសួន ... នួននាងយកដដម្ា ងកូរទឹ្យកសលវើយៗ  បណាត ល 
ឱយសផ្អើលដល់ពពួកម្ចាា តូ្ចៗ  ម្នខ្លួនពណ៌ម្សភលឺសផ្លក នា ាំគ្នា ត លសឆលឆ្លល ពពាក់ពពូនម្ករកនាង  
ត្បត លជានឹកសត្ត្កអរ សត្ពាោះោម នថាម្នសគយកចាំណីម្កឱយសីុ។ 
 
 
 

អាកបបកិរយិារបស់នាងកញ្ញា    
មិ្នអាចសគចមិ្នផុ្ត្ពីតភាក  
ររសងសយ័ និងពាកយខ្សបឹ 
សខ្សៀវរបស់ពួកបាវបសត្ម្ើកាុង 
ផ្ទោះស ើយ។   
ស្មើសនោះពួកខាងដណាត ាំសលកាំពុង 
តត្សរៀបចាំអាហារដ្ៃត្ត្ង់ញប់ដដ។  នារសីកមងម្ា ក់  មុ្ខ្មូ្លោច់តណនត្ទ្យលុកត្ទ្យលន់  កាំពុងឈរលាងធាងដសៃ បានលូកដដសៅសកោះ 
ក្ត្សតីចាំណាស់តកបរសនាោះ ស ើយបនលឺខ្សបឹៗ  “មី្ងហាអ  មី្ងសម្ើលអាកនាងសុភក្ត្រត សៅសម្ើល៍!  ដ្ៃសនោះស តុ្អីចតម្លកសម្ លោះ  សចោះម្នចិត្ត 
សចញសៅសដើរកាំោនតរយកាុងសួនចារតត្ម្ា ក់ឯង  ាំងកណាត លដ្ៃសតត តចស?” 
ក្ត្សតីចាំណាស់កាំពុងតត្ចិក្ត្ញ្ញរ ាំោច់សលើត្ជុញញប់ដដ  កត៏្បវញិហាក់មិ្នសូវសអើសពើ “សរឿងរបស់សគសទ្យ   ងឯងសៅខ្វល់អី  លាងតត្ដសៃ 
ឱយឆ្លប់ស ើយម្ក នឹងអាលអញដាក់សល!” 
នារសីកមងសៅតត្មិ្នអស់ចិត្ត  “មី្ងសអើយ ... រាងតបបសនោះ ខ្្ុ ាំសងសយ័ណាស់!  សបើមិ្នកាំពុងតត្ធាល ក់អនលុងសសា ៍សទ្យ  គឺត្បាកដជាកាំពុង 
តត្ខូ្ចចិត្តដបតិ្សសា ៍ស ើយ! ... សៅកាុងសលាា នទូ្យរទ្យសសន៍ សពលណាម្នសរឿងតបបសនោះសកើត្ស ើង  តួ្អងគតត្ងតត្សតម្តងរយវរិរតត្ 
តបបសនោះឯង ... សបើម្នចាក់សភលងឬចសត្ម្ៀងកាំសត្់ត្ម្ម្កសទ្យៀត្ ... អូយ៎ មី្ងសអើយ មុ្ខ្តត្ចូលតួ្ទ្យន់ខ្លួនស ើយ ...” 
“កុាំឆកួត្សពក!  ខូ្ចចិត្តខូ្ចសសា ៍អតម្បងកាល ងឯងសអី!  សលាការាបទ្្យធិសៅឱយត្ជសោ ចុោះស ើងផ្ទោះសនោះរាល់ដ្ៃ សត្ើយកសៅទុ្យក 
សៅឯណា?” 
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“ ឺុ ... នរណាសៅដឹង?...” ោៃ ត្់មួ្យត្សបក់ នាងមុ្ខ្មូ្លសពាលខ្សបឹៗត្បាប់មី្ង សទ្យៀត្  “មី្ងហាអ  ... តិ្ចសលា ... សលាការាបទ្្យធិ 
តបកចិត្តម្ន្មីសចាលអាកនាងសយើង បាត្់ស ើយសទ្យដឹង?” 
រ ាំសពចសនាោះត្ោប់តត្ម្នសាំសលងមួ្យគាំ កលាន់ខ្ទរ  ស្វើឱយគូសនទនាភ្្ញក់បោះដដបោះ សជើង  “យី!  ពួកនាងៗអស់សនោះ  សីុតឆអត្រម្ស់ 
ម្ត្់អត្់ររោរស្វើសទ្យឬអី បានជាម្កកុម្កាលគ្នា និយាយសដើម្សៅហាវ យ? តិ្ចអញសៅជត្ម្បសលាកត្សី ឱយសដញកាលសចញ 
ពីផ្ទោះអស់ឥ ូវ!” 
នាងមុ្ខ្មូ្លកាំពុងតត្ញ័រដដ ត្ោប់តត្ត្ត្ូវម្រ ស់សាំសលងតត្សកសម្លុត្បតនែម្  “តន៎នាងពីង! នាងបិុនម្ត្់សអចអូច  ឆ្លប់សៅយក 
ត្តី្អា ាំងកឺ បោគ រត្សស់ និងផ្សតិ្ចាំសបើងពីកាុង ទូ្យរទឹ្យកកកម្កឱយអញ!  ត្ត្ូវស្វើម្ហូបពិសសសពីរមុ្ខ្បតនែម្សទ្យៀត្  សត្ពាោះអាកនាងសៅញុាំ 
បាយផ្ទោះ!” 

នាងពីងត្បញប់ទ្យម្ល ក់ធាងដសៃសចាលសៅកនុងចានរល ាំ  ស ើយរត្់សៅសបើកទូ្យរ 
ទឹ្យកកករាវរករបស់ាម្បញ្ញា របស់ក្ត្សតីសម្ផ្ទោះ។ 
តបរម្កនាងសុភក្ត្រត វញិ  នាងបានលូកដដរច់ផ្កក សសតុ្បបុលមួ្យទ្យងយកម្ក 
 ញត្ស ប់លាំអងពណ៌សលឿងរបស់វា  សបាោះសៅកាុងទឹ្យកម្តងមួ្យៗ។  សបាច 
អស់ជិត្ពាក់កណាត ល នាងកឈ៏ប់ សលើកផ្កក អភ័ពវម្កត្គវសីខ្វើកៗចុោះស ើង 
បនតិច  សទ្យើបសងើបសបាោះជាំហាន នា ាំអងគរយសៅរកទី្យអងគុយសលង  តដលសៅមិ្ន 
ឆ្លៃ យប ុនាម នពីត្សោះ។  សៅសត្រម្ម្លប់សត្ទ្យើងផ្កក ណាត្គី  ត្សស់ឆវបីានដាក់បងគុយ  

 
សៅសលើសជើងា ាំងមួ្យរាងមូ្ល ឆ្លល ក់សចញពីស្លើម្្មពណ៌ស   
រួចនាងសដាោះមួ្កដាក់សៅសលើតុ្តដលរចនាសចញពីស្លើម្្ម  
ពណ៌សតដ មុ្ននឹងសត្ បរយ សផ្តកសកោសៅតុ្សនាោះ ...  
ដដនាងសៅរន់បុបាា រងកម្ម តដលរាងទ្យន់កសៅស ើយ  
ត្បសម្ៀលសៅម្កសលើដផ្ទតុ្ស្លើម្្ម ... ជលសនត្ត្ជន់សជារ   
្ីាវាចាខ្សបឹៗ “ស តុ្អី?  ត្បាបខ់្្ុ ាំម្ក សត្ើស តុ្អី?...”   
នាងចង់តត្សកសួរសម្ឃសួរដី  ថាស តុ្អីក៏ នាងត្ត្ូវម្ករង 
ទ្យណឌ កម្មតបបសនោះ? 
ាាំងតត្ពីអាយុ១៦ឆ្លា ាំម្ក  ចិត្តសុភក្ត្រត មិ្នតដលបានសៃប់សទ្យ ... សរឿងរា វកាុងកាំណត្់ ស តុ្បានដុត្សរាលសបោះដូងនាងឱយសឆោះឆួល 
សដាយសភលើងគាំនុាំនិងររសងសឹក។  នាងបានរល យជាម្នុសសម្នចិត្តសោោះកសត្រោះចាំសពាោះសរឿងម្សនាសសចរត្នានារ-ីបុរស នាងគ្នម ន 
សពលត្សសម្ើត្សដម្ ធាល ក់កាុងសុបិនសសា ៍យុវវយ័ដូចយុវតី្ត្សបាលៗនាងស ើយ  សត្ពាោះកម្ល ាំងចិត្តនិងរយ ាំងអម្ាលម្ណនាង 
បានបូជាឱយដល់ររសងសឹកតត្មួ្យមុ្ខ្គត្់។  សៅោលានាងខ្ាំសរៀនអត្់សាំដច  សពលម្កផ្ទោះវញិក៏ខ្ាំអាន ខ្ាំត្ោវត្ជាវពីកិចរររ 
ជាំនួញនិងពាណិជាកម្មត្គប់ត្បសភទ្យ ាំងយប់ ាំងដ្ៃ។  សដើម្ស ើយ អាកម្ត យនិងបងត្បុសនាងនឹកោម នថា នាងត្គ្នន់តត្ម្នចរតិ្ 
ចតម្លក  ម្ននិសសយ័ចូលចិត្តមុ្ខ្របរជាំនួញរត្់ាម្សលាកា ដួង តកវកុសល តត្ប ុសណាណ ោះ។  
សត្រយសពលសលាកាោល ប់សៅ គឺសុភក្ត្រត សនោះស ើយជាបុគគលសាំខាន់តដលមិ្នត្តឹ្ម្ តត្ជួយត្ទ្យត្ទ្យង់ត្កុម្  ុនសម្បត្តិពាណិជា 
ឱយសៅម្នជីវតិ្សទ្យ គឺត្ម្ ាំងជាំរុញឱយម្នរររកីចសត្ម្ើនដុោះដាល ាំងសដើម្ទុ្យននិងសសវា កម្មផ្ង។  ្វីសបើម្នវយ័ម្ន ន់ត្គប ់
ដម្ៃឆ្លា ាំនិងកាំពុងតត្សរៀនយកបរញិ្ញា ពីរកាុងសពលតត្មួ្យ គឺតផ្ាកសសដឋកិចរនិងពាណិជាោក្ត្សត តត្សុភក្ត្រត បានផ្តល់ជាសយាបល់និង 
សត្គ្នងររណ៍សផ្សងៗឱយម្ត យនិងបងត្បុសយកសៅអនុវត្តកាុងររត្គប់ត្គងត្កុម្  ុនបានទ្យទួ្យលសជាគជ័យជាបនតបនាទ ប់ ា ាំងពីររ 
តកតត្បរចនាសម្ៃ័នធត្កុម្  ុន ររផ្កល ស់បតូ រសគ្នលររណ៍វនិិសយាគទុ្យនពីខាងអាហារម្កខាងដី្លីនិងសណាឋ គ្នរ   វ ិ្ ីវាយលុកដសណតើ ម្ 
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ចាំណាត្់ថាា ក់តផ្ាកភ្ញគ  ុននិងទី្យផ្ារ គឺសុទ្យធតត្ម្នត្បសិទ្យធិភ្ញពខ្ៃស់ នា ាំឱយត្កុម្  ុនសម្បត្តិពាណិជាចាប់សផ្តើម្ ម្នសករ តិ៍ស ម្ ោះសបាោះ 
សាំសលងលបលីាញកាុងចាំសណាម្ត្កុម្  ុន្ាៗំ  ាំងឡាយ។  
នាសវលារាត្តី្មួ្យ  ម្ត យ

 -

កូន ាំងបីកាំពុងទ្យទួ្យល នអាហារសពលលាៃ ចជុាំគ្នា សៅផ្ទោះ សដើម្បឆីលងខួ្បកាំសណើ ត្គត្ម្ប់អាយុ២០ 
ឆ្លា ាំរបស់សុភក្ត្រត ។  ្ីាសយើងមិ្នចូលចិត្តពិ្ីបុណយខួ្បកាំសណើ ត្អ ូអរគត្គឹកគសត្គងសទ្យ គឺសុាំឱយតត្បានញុាំបាយសពលលាៃ ចជួបជុាំ 
ត្គួោរជាររសត្សច ... តត្សនាោះក៏ជាត្បាថាា សាំខាន់មួ្យតដរ សត្ពាោះមុ្នាីឧត្តម្ តដលជាបងត្បុសរបស់សុភក្ត្រត  ជាម្នុសស ូយឆ្លយ 
មិ្នសូវបានសៅបាយផ្ទោះជុាំម្ត យនិងបអូនសទ្យ។ កាំពុងតត្ញុ ាំអាហារោៃ ត្់ៗ ត្ោប់តត្មុ្នាីឧត្តម្សួរស ើង  “តន៎ យាយសកមងគាំនិត្ចាស់”  
មុ្នាីឧត្តម្ម្នអាយុបងសុភក្ត្រត បួនឆ្លា ាំ ស ើយជាម្នុសសចូលចិត្តសលងសសើចសត្ចើន  “សយើងដូចជាឆៃល់ដល់ណាស់!... ស តុ្អីយាយ 
ឯងយកចិត្តទុ្យកដាកនឹ់ងត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិខាល ាំងសម្ល ោះ? ាម្ដានសគ ាំងត្ពឹក ាំងលាៃ ច! ា ាំងពីរររកសីុ ា ាំងពីភ្ញគ  ុនរបស់សគ 
ចុោះស ើងយា ងសម្ ចៗ យាយឯងដឹងគ្នម នចសនាល ោះ ល់តត្សោោះ ...” 
រ ័ស ន់ចិត្ត  បអូនត្សីលអក៏សឆលើយត្ភ្ញល ម្  “តន៎ ាចាស់គាំនិត្សកមង!  កាុងរររកសីុ គឺសគត្ត្ូវតត្រវាសអីចឹងស ើយ!  សយើងត្ត្ូវដឹងពីអាក 
សៅជុាំវញិសយើងឱយបានសត្ចើនបាំផុ្ត្ សទ្យើបម្នឱរសរកចាំសណញឱយខ្លួនឯងបាន!” 
មុ្នាីឧត្តម្ស្វើជាត្ចសលាត្  “សយើ យាយសកមងគាំនិត្ចាស់សនោះ ចង់សម្ើលោយ ថាសយើង មិ្នសចោះរកសីុសទ្យសត្ើ!” 
“មិ្នតម្នសម្ើលោយសទ្យ ាចាស់គាំនិត្សកមង គឺសឃើញោយ!”  សុភក្ត្រត ញញឹម្ សឆលើយសងរសបៀបសលងសសើចសៅបងត្បុសវញិ។ 
សលាកត្សីសុម្នាទ រខ្ាំសពាលឃាត្់  “បានស ើយកូន ញុ ាំបាយសៅ!  ម្ហូបត្ត្ជាក់អស់ឥ ូវស ើយ...” 
តត្មុ្នាីឧត្តម្សៅតត្ខ្ាំចសចសត្ាាំង  “រួចចុោះត្កមុ្  ុន្ាៗំ ឯសទ្យៀត្មួ្យគាំនរ  សម្តចក៏យាយឯងមិ្នសៅវវីរជាមួ្យផ្ង  ម្កឈឺចិត្តឆអិត្ 
ត្ទ្យូងអីតត្ត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិ ាឹងមួ្យ?  សយើងគិត្ថា សរឿងវាមិ្នតម្នតត្ ក់ត្ងនឹងរររកសីុ្ម្មាៗសទ្យ ...”  មុ្នាីឧត្តម្តបរសៅរក 
ម្ត យ  “កូនសងសយ័ណាស់អាកម្ ក់! ... នាងយាយសកមងគាំនិត្ចាស់សនោះ  ចាស់ជាម្នទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអីជាមួ្យម្នុសសណាម្ា ក ់
សៅកាុងត្កុម្  ុនសនាោះមិ្នខានសទ្យ  កូនឮសគថាម្រ ស់ត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិម្នកូនសុទ្យធតត្កាំសលាោះៗ...”  មុ្នាីឧត្តម្ោកសៅចរចារចាក ់
សដាត្សុភក្ត្រត វញិ  “ត្បាប់សយើងឱយត្ត្ង់ម្កសម្ើល  សត្ើជាកូនត្បសុទី្យប ុនាម នរបស់នាយកត្កមុ្  ុនសនាោះ?” 
យុវតី្ខឹ្ងត្ចសលាត្ស ើង   “បងឧត្តម្និយាយតត្ផ្កត ស់!” 
នាយឧត្តម្បានចិត្ត រតឹ្តត្ខ្ាំអុជអាល រកតត្ម្ត យឃាត្់មិ្ន ន ់  “ ា៎!   ា៎! អាកម្ ក់ សឃើញសទ្យ?  មុ្ខ្ត្ក ម្យា ងសនោះ ត្បាកដជា 
ម្នសរឿងអីលាក់បា ាំងនឹងពួកសយើងមិ្នខាន!   ឺុ ... ដូចពាកយសគថាតម្ន ... សកមងត្សីឱយតត្សពញវយ័គឺតបបសនោះឯង!  អាកម្ ក ់
ត្បត លជាជិត្បានសៅពស ើយ  ស ើយបានស្វើដនលងជាមួ្យម្រ ស់ត្កុម្  ុនដ៏្ាំផ្ង អូយ៎ សបាយចិត្តណាស់ខ្្ុ ាំ!” 
សុភក្ត្រត ខ្ាំតត្សកត្វា   “មិ្នពិត្សទ្យ!” 
មុ្នាីឧត្តម្ក៏តត្សកសួរវញិ  “សបើមិ្នពិត្  ឯងខ្ាំសៅរវរីវល់នឹងត្កមុ្  ុនសនាោះស្វើអី?” 

        “គឺសត្ពាោះតត្ត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិគួរតត្  
        បានម្កជារបស់ត្គួោរសយើងពាក់    
        កណាត ល  ាឹងណ៎ា!” 
       មុ្នាីឧត្តម្សបើកតភាក្ាៗំ អស់មួ្យខ្ណៈ      
        រួចត្ោប់តត្អស់សាំសណើ ចរអ ករអ យ 
       “អូយ៎ ចុកសពាោះណាស់!... អាកម្ ក់ជួយ  
       ោត ប់ចុោះ ... នាងសនោះត្សសម្ើត្សដម្ចង់   
      ម្នចង់បានឆ្លប់ៗ  ស ើង ប់សតិ្អស់    
       ស ើយ ... ហាស៎ ហាស៎ ...” 
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ខឹ្ងណាស់  សុភក្ត្រត ក៏តត្សកស ើង  “បងឯង ាឹងស ើយ ប់សតិ្!” 
អាកត្សីសុម្នាទ រត្បញប់ស្វើអនតរាគម្ន៍  “សុភក្ត្រត !  ស តុ្អីកូននិយាយត្ពស ើនតបប សនោះដាក់បង ហ៎ា!” 
សាំសណើ ចរបស់ឧត្តម្រលត្់ា ាំងពីចប់សតត្ម្កបអូនត្សីសម្ល ោះ  នាយស ៃ្ កមុ្ខ្យា ងត្សសម្ោះ សពលត្ត្ូវម្ត យសតីបសនាទ ស  “ឯឧត្តម្ក ៏
អចរឹ ងតដរ!  ចូលចិត្តលសលងនឹងបអូន ណាស់!  ដឹងថាបអូនមិ្នចូលចិត្តអីស ើយ  សៅតត្និយាយចាក់សដាត្...” 
“ខ្្ុ ាំសុាំស ស អាកម្ ក់”  ឧត្តម្សពាលតិ្ចៗ  ាំងស ៃ្ កមុ្ខ្ដតដល។ 
សុភក្ត្រត សលើកដដសាំពោះ  ត្សដីសដាយរអាក់រអួល  “កូនសុាំស ស អាកម្ ក់ ... អត្់ស សឱយខ្្ុ ាំផ្ង បងឧត្តម្ ...” 
អាកត្សីសុម្នាទ របនទន់សាំសលង  “បានស ើយ នា ាំគ្នា ញុ ាំបាយសៅ ... ដ្ៃសនោះជាដ្ៃម្ងគល កូនៗកុាំទុ្យកសរឿងអាំពុល មងសៅកាុងចិត្ត 
ឱយសោោះណ៎ា!” 
សុភក្ត្រត ចាប់រន់សម្និងោល បត្ពាស ើងវញិ  នាងស ៃ្ កមុ្ខ្  ទឹ្យកតភាកត្សក់ប ក់ៗចូលកាុងចានបាយ  នាងបនលឺតិ្ចៗទ្យាំនង 
ជាកាំពុងតត្ខា ាំស្មញផ្ង  “វាជាររពិត្ ... ត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិ គួរតត្ជាសម្បតិ្តរបស់ត្គួោរសយើងយា ងសហាចណាស់ក៏ពាក ់
កណាត លតដរ  តត្ត្ត្ូវត្គួោរសនាោះសលបត្ត្បាក់យកតត្ម្ា ក់ឯង  ស្វើម្នស្វើបានអស់សពលជិត្៨០ឆ្លា ាំម្កស ើយ ...” 
ឮពាកយសរៀបរាប់របស់សុភក្ត្រត   ម្ត យនិងបងត្បុសនាងភ្្ញក់វោិះធាល ក់ពីសតអីអងគុយ។  សរឿងរា វត្បវត្តិនិងគាំនុាំតដលកប់យា ងសត្ៅកាុង 
ដួងចិត្តនាងត្កមុ្ាំអស់បួនឆ្លា ាំម្កស ើយ ក៏ផ្ទុ ោះតបកធាល យ ូរសចញម្កសត្តដូចកាំតអរភាាំសភលើង។ 
ោត ប់ចប់រលណា  អាកត្សីសុម្នាទ រដកដសងហើម្្ាំ  “ ឺុ ... ម្ កមិ់្នតដលដឹងសរឿងសូម្បតីត្បនតិច ... សរឿងសនាោះគួរឱយឈចិឺត្តតម្នស ើយ 
... តត្កូនសអើយ វាបានជាកនលងសៅយូរឆ្លា ាំស ើយ ... បាំសភលចសចាលសៅណ៎ា  កុាំសៅចង់ចងកម្មចងសពៀរ នា ាំឱយម្នសវរានឹងគ្នា មិ្នសចោះ 
ចប់ស្វើអី” 
តត្្ីាត្គវកីាល  “មិ្នបានសទ្យ! ... ម្នុសសអាត្កក់ត្ត្ូវតត្បានទ្យទួ្យលររផ្តនាទ ស ស!  ពួកសនាោះរស់សៅត្សណុកសុខ្ត្សួលសលើគាំនរ 
សញើស្ម្របស់សលាកាទួ្យត្ សម្បត្តិ របស់សយើងអស់រាប់ដាំណរម្កស ើយ  ហាកដូ់ចអវីៗជាកម្មសិទ្យធិរបស់ពួកសគផ្កត ចមុ់្ខ្! សបើស ោះ 
ជាសងគម្មិ្នអាចរកយុត្តិ្ម្៌ឱយសយើងបាន!  សបើស ោះជាសទ្យវាស្វើ្លង់ ស្វើខាវ ក់ ដាក់ស សពួកសយើងឱយលាំបាក  សលើកត្សម្កើងពួកសនាោះ 
ឱយរុងសរឿងរ ូត្ម្ក!  តត្ខ្្ុ ាំមិ្នសុខ្ចិត្តសទ្យ!  ខ្្ុ ាំនឹងរកយុត្តិ្ម្ជូ៌នសលាកាទួ្យត្ឱយ ល់តត្បាន!  ចា ាំតត្សម្ើលចុោះ  ពួកសនាោះគង់តត្ម្ន 
ដ្ៃដឹងខ្លួន!  ដ្ៃណាមួ្យខ្្ុ ាំនឹងដសណតើ ម្ត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិឱយបានម្កសៅសត្រម្ររត្គប់ត្គងរបស់ត្គួោរសយើងវញិ!” 
សឃើញនាងត្បរសសក្ត្ោគ ម្សងសឹក ាំងទឹ្យកតភាករហាម្តបបសនោះ  អាកត្សីសុម្នាទ ររនធត្់ចិត្តណាស់  សទុោះសត្រកម្កអងគុយជិត្កូន 
ស ើយចាប់ ញសកោនាងឱបផ្ទប់សលើត្ទ្យូង  “ពុស ធ កូនម្ ក់ ...”  គ្នត្់ត្សក់ទឹ្យកតភាកតដរ  សខាល ចចិត្តអាណិត្កូន  ពុាំគួរត្រុណីដ៏សកមង 
ខ្រី  ត្ត្ូវម្កតរកពន់គាំនុាំដ៏្ាំស្ងតបបសនោះសោោះ។ 
នាយមុ្នាីឧត្តម្ក៏ម្នចិត្តអាណិត្បអូនតដរ  តត្នាយហាកមិ់្នទ្យទួ្យលអារម្មណ៍  
ឈឺចាប់សខាល ចផ្ាជាមួ្យគាំនុាំតដលម្នអាយុជិត្មួ្យសត្វត្សសនាោះសោោះ  សម្ 
នឹងម្នុសសមិ្នសូវសចោះខ្វល់ខាវ យត្ោប់  នាយកាំសលាោះខ្ាំនិយាយលួងសលាម្  
បអូន  “កុាំសៅគិត្ចងគាំនុាំ កុាំគិត្សរឿងតដលកនលងសៅស ើយស្វើអី ... ត្កុម្  ុនសយើង 
ឥ ូវក៏្ាំប ុណាណ ប ុណណី   ម្ ក់និងបងរត្់សសទើរតត្រួចសៅស ើយ ... អូនឯងខ្ាំតត្សរៀន 
ឱយឆ្លប់ចប់សៅ  នឹងអាលបានម្ក ជួយម្ ក់ឱយសពញដដសពញសជើង  ត្គ្នន់នឹងបង 
បានសៅសរៀនបនតនឹងសគផ្ង ... សគថាសពៀរគួររ ាំោប់សដាយររមិ្នចងសពៀរ ណ៎ាអូន” 
សម្តីរបស់ឧត្តម្ មិ្នត្តឹ្ម្តត្មិ្នអាចស្វើឱយចិត្តសុភក្ត្រត ចុោះត្ត្ជាក់សទ្យ  តត្តបរដូចសគ  
យកោាំងម្កជោះសលើសភលើង។   យុវតី្សងើបមុ្ខ្សចញពីត្ទ្យូងម្ត យ  សម្លឹងចាំមុ្ខ្បង 
ត្បុស វាចាសដាយកាំ ឹង  “បងឧត្តម្!  បងមិ្នគិត្ពីររឈឺចាប់របស់សលាាទួ្យត្ សម្បត្តិ តដលត្ត្ូវសគរ ាំសលាភ ត្ត្ូវសគត្បម្្ ... បង 
មិ្នខ្វល់ដល់ររត្ស ូលាំបាកលាំបិនរបស់សលាកាកុសល  តដលសលាកនា ាំពួកសយើងចាកសចញពីអូក្ត្ោត លីម្កសៅទី្យសនោះ សលាកខ្ាំ 
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កោងត្កុម្  ុនសម្បត្តិពាណិជាស ើងម្កសដាយលាំបាក ... សត្ើបងដឹងសទ្យ ថាសដើម្ប ី អវី? មិ្នគឺសដើម្បបីាំណងត្បាថាា តត្មួ្យ ាឹងសទ្យឬ?  
រលពីមុ្នបងមិ្នដឹងសរឿង  ខ្្ុ ាំមិ្នបសនាទ សបងសទ្យ ... តត្ឥ ូវបងមិ្នត្តឹ្ម្តត្មិ្នចង់ជួយឱយត្បាថាា សលាកាបានសសត្ម្ច បងត្ម្ 
 ាំងចងប់ាំសភលចសរឿងបុពវបុរសត្ត្ូវសគរ ាំសលាភបាំពានសដាយោយៗ ... សត្ើបង សម្ជាកូនត្បុសតដរសទ្យ?!!”  សពាលចប ់  សុភក្ត្រត សរ ើខ្លួន 
សចញពីរងវង់ដដម្ត យ រត្់សចាលចានបាយតដលសទ្យើបនឹងញុ ាំមិ្ន ន់បានពាកក់ណាត លផ្ង  សគចសៅបនទប់សគងរបស់ នាងសៅជាន ់
ខាងសលើបាត្់។ 
ម្ត យនិងបងត្បុសបានត្តឹ្ម្តត្សម្លឹងសម្ើលនាងពីសត្រយសដាយត្សងូត្ត្សោត្់  សត្ពាោះដឹងចាស់ថា  កាុងសពលសនាោះ  ស ោះជាសទ្យវា 
ចុោះម្កឃាត្់ ក៏ឃាត្់សុភក្ត្រត មិ្នបានតដរ។  ពួកសគមិ្នពាយាម្រារា ាំងនាងសទ្យ  ត្គ្នន់តត្ជួយរ ាំព្កដាស់សត្ឿន កុាំឱយនាងត្បត្ពឹត្តអាំសពើ 
លៃង់សលល ។  ឯនាងត្កមុ្ាំកមិ៏្នបានស្វើអវីត្បាសចាកសុចររតិ្ភ្ញពស ើយ សត្តតត្ពីររខិ្ត្ខ្ាំជួយជាំរុញឱយត្កុម្  ុនសម្បត្តិពាណិជារន ់
តត្ម្នចាំណូលខ្ៃស់ និងបនតាម្ដានយា ងសអិត្នូវកិចររររកសីុត្គប់ជាំពូករបស់ត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិ។  សុភក្ត្រត បានត្បរសត្បាប់  

ម្ត យនិងបងត្បុសថានាងនឹងមិ្នសត្បើលបចិកលអាត្កក់លាម្កដូចតដល 
សត្ត្ូវធាល ប់ស្វើម្កសលើជីាទួ្យត្នាងស ើយ គឺនាងនឹងសត្បើសម្ត្ែភ្ញពរបស់ 
ខ្លួននិងឱរសលអ ចា ាំត្កសោបយកត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិសដាយត្តឹ្ម្ត្ត្ូវ 
និងយុត្តិ្ម្ប៌ាំផុ្ត្។ ដឹងចាស់ថានាងជាម្នុសសហា ននិយាយគឺហា នស្វើ 
អាកត្សីសុម្នាទ រនិងមុ្នីាឧត្តម្ក៏តលងសូវបារម្ៃដូចមុ្ន។  
សុភក្ត្រត ក៏បនតសរៀបចាំគសត្ម្ងដសណតើ ម្យកត្កុម្  ុនពីសត្ត្ូវាម្សត្ម្ួល។   
ប ុតនតត្ព មលិខិ្ត្ចូលចិត្តសលងសសើចនឹងជីវតិ្ម្នុសសសលាក  ្ីាសយើងមិ្ន 
ធាល ប់នឹកដល់សោោះ ថាររខិ្ត្ខ្ាំពាយាម្អស់រាប់ឆ្លា ាំ បាននា ាំម្កនូវផ្ល 
 ួសពីររោម ននិងសលើសពីកតីត្បាថាា របស់នាង! 

ពីរដ្ៃសត្រយនាងឆលងខួ្បកាំសណើ ត្គត្ម្ប់អាយុ២១ឆ្លា ាំ   
កញ្ញា សម្បត្តិសុភក្ត្រត បានស ើងយនតសហាោះ ស្វើដាំសណើ រ 
សៅបនតររសិកាថាា ក់អនុបណឌិ ត្តផ្ាកកិចរត្គប់ត្គង 
ពាណិជាកម្មសៅទី្យត្កុងសីុដនីត្បសទ្យសអូក្ត្ោត លី តដល 
ជាត្កុងកាំសណើ ត្របស់នាងនិងមុ្នាីឧត្តម្ត្ោប់។   
ម្ត យនិងឪពុកសុភក្ត្រត ម្នសដើម្កាំសណើ ត្សៅត្កុង 
ដប លិនតដលរលសនាោះសែិត្សៅកាុងសខ្ត្តបាត្់ដាំបង។   
ពួកគ្នត្់ត្ត្ូវរត្់សគចសឹកជាមួ្យត្កុម្ត្គួោរសរៀងខ្លួន ស ើយរោត្់អតណត ត្ជាជនសភៀសខ្លួនរ ូត្ម្ករស់សៅត្កុងសីុដនីជាមួ្យគ្នា  
សទ្យៀត្។  ស តុ្តត្ម្ននិសសយ័ជាអាកត្សុកជាមួ្យគ្នា និងសដាយចាស់ទុ្យាំ ាំងសងខាងជួយជាំរុញផ្ង  ពួកគ្នត្់ក៏សម័ត្គចិត្តរួម្សម្ៃន័ធជា 
ោវ មី្ភរយិា។  មិ្នយូរប ុនាម ន នាយមុ្នាីឧត្តម្ និងនាងសម្បត្តិសុភក្ត្រត ក៏ម្នមុ្ខ្សលើតផ្នដី។ ប ុតនតសៅសពលសុភក្ត្រត សទ្យើបតត្អាយុ 
បានត្បា ាំឆ្លា ាំ សលាកាតកវកុសលក៏ត្បមូ្លកូនជចាូ នសៅម្ករស់សៅនិងត្បកបអាជីវកម្មកាុងត្កុងភាាំសពញ។ 
កាុងកាំ ុងសពលសិកាសៅោកលវទិ្យាល័យសីុដនី  សុភក្ត្រត បានោា ក់សៅនិងសែិត្សត្រម្ររសម្ើលខុ្សត្ត្ូវរបស់អាកត្សីសុម្លា 
តដលត្ត្ូវជាបអូនត្សីបសងកើត្របស់អាកត្សីសុម្នាទ រ។  លាៃ ចដ្ៃសុត្កមួ្យ  សុភក្ត្រត បានកាំដរម្ត យមី្ងសៅចូលរួម្ពិ្ីជប់សលៀងបុណយ 
ខួ្បកាំសណើ ត្របស់មិ្ត្តគ្នត្់។  សម្ ងជាង៨លាៃ ចសៅស ើយ  ទ្យត្ម្ ាំមី្ងនិងកមួយបសណតើ រគ្នា ចូលដល់សគ ដាឋ នត្បារពធពិ្ី។ សាំសលងសភលង 
និងសូរស័ពទម្ត្់ម្នុសស ជតជកគ្នា  និងសាំសលងតកវចានោល បត្ពាទ្យងគិចគ្នា បានលាន់សចញម្កយា ងអ ូអរ។ សម្លឹងាម្ត្បសលាោះ វ រ 
តដលសបើកចាំ ត្ោប់  សុភក្ត្រត បានសឃើញម្នុសសត្បត ល២០នាក់ កាំពុងទ្យទួ្យល នអាហារប ុស វនិងជតជកគ្នា ជាត្កមុ្ៗ។  
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រ ាំសពចសនាោះក្ត្សតីម្ា ក់ តដលកាំពុងតត្ឈរនិយាយគ្នា ជាមួ្យបុរសពីរនាក់សៅជិត្ម្ត្់ វ រ  បានសទុោះោទ ម្ករកពួកនាង  សដាយបនលឺវាចា 
រួសរាយរាក់ ក់  “ស អ សុម្លា!  សម្ ចក៏យតឺ្ខាល ាំងសម្ លោះ?   
ោម នថាមិ្នម្កស ើយសទ្យសត្ើ!” 
ក្ត្សតីចាំណាស់ ាំងពីរត្សវាឱបគ្នា និងជាំពិត្ថាៃ ល់សលើគ្នា  ាំងសងខាង ជាររស ើ្បកាុងកិចរោវ គម្ន៍គ្នា ាម្តបបពួកអឺរ  ុប  រួចសទ្យើប 
អាកត្សីសុម្លាត្បគល់ត្បអប់រដូសៅឱយក្ត្សតីចាំសពាោះមុ្ខ្ ភ្ញា ប់ជាមួ្យវាចាជូនពរ  “រកីរាយដ្ៃបុណយកាំសណើ ត្!  សូម្ឱយអាកបង 
ឧម្វត្តី ម្នសត្ម្ស់លអត្បិម្ត្បិយតបបសនោះជាសរៀងរ ូត្ត្សៅ!” 
អាកឧម្វត្តីញញឹម្យា ងសពញចិត្ត  “អរគុណណាស់អូន ... យី ចុោះឯណាម្ យឃឹល សម្ ចមិ្នសឃើញម្កជាមួ្យ?” 
អាកត្សីសុម្លាញញឹម្  តត្ត្គវកីាលត្ាត្់  “ ឺុ អាកបងសអើយ  សលាកបតីលអរបស់ខ្្ុ ាំ សៅអាដាត ត្ឯសណាោះ!  រលពីប ុនាម ន 
សម្ ងមុ្នសនោះបានខ្លម្កត្បាបខ់្្ុ ាំថាសជើងយនតសហាោះសគពនារសពល ម្កជូនពរអាកបងសដាយផ្កទ ល់មិ្នបានសទ្យ ... សគផ្កត ាំសុាំស សអាក 
បងផ្ង ... ខ្្ុ ាំឯសណោះត្ត្ូវរងច់ា ាំទ្យត្ម្ ាំតត្កមួយត្សីសគសចញពីសរៀន ឱយសគជូនម្ក!...” អាកត្សីសុម្លាតបរម្ករកយុវតី្ “អាកបង  
សនោះគឺសម្បត្តិសុភក្ត្រត   កមួយត្សីខ្្ុ ាំតដលសទ្យើបនឹងម្កពីភាាំសពញបានជាងបីតខ្សនោះឯង!” 
្ីាត្បញប់សលើក ត្ែសាំពោះ  “ជត្ម្បសួសតិ៍ អាកមី្ង!  រកីរាយដ្ៃកាំសណើ ត្!” 
អាកត្សីឧម្វត្តីសលើដដសាំពោះត្បវញិ “អរគុណសត្ចើនណាស់ នាង ...  អូ  សនោះស ើយឬ សម្បតិ្តសុភក្ត្រត ? មី្ងធាល ប់តត្ឮស ម្ ោះាម្ររ 
ដាំណាលរបស់អូនសុម្លា ... មុ្ខ្ម្ត្់ោអ ត្បាត្ណាស់សត្ើ!  សត្ើម្កសរៀនខាងអីតដរ នាង?” 
“ចាស៎ អឹម្ ប  ីសអ  អាកមី្ង” 
“ត្បសសើរណាស់! ...”  សពាលស ើយអាកត្សីឧម្វត្តីតបរសៅរកអាកត្សីសុម្លាវញិ  “និយាយអចរឹ ង  សត្ើម្ យឃឹលសៅអាដាត ត្ 
ស្វើអីតដរ?” 
“សៅត្បជុាំ ... ខាងឌីផ្កត្មិ្នសគឱយសៅបីដ្ៃ ... ត្ត្ូវត្ត្លប់ម្កវញិដ្ៃសនោះឯង ត្ម្ ាំង ថានឹងម្កឱយ ន់សពលចូលរួម្ពិ្ីរបស់ 
អាកបងផ្ង  តត្ដចដនយខាងយនតសហាោះសគពនារសពលសៅ...” 
កាុងសពលតដលក្ត្សតីចាំណាស់ ាំងពីរកាំពុងជាប់ម្ត្់ោសងគ្នា   បុរសពីរនាក់តដលសៅឈរសាំងាំតកបរសនាោះ បាននា ាំគ្នា សម្លឹងកញ្ញា  
សុភក្ត្រត មិ្នដាក់តភាក។  កុាំឱយចាញ់ចិត្ត សុភក្ត្រត បានសម្លឹងសម្ើលបុរស ាំងពីរវញិ សឃើញថាពួកសគម្នកម្ៃស់កាំពរត្បហាក់ត្បត ល 
គ្នា  រូបរាងនិងវយ័ក៏ត្បដាំត្បសងគ្នា   តត្បុរសមួ្យរូបម្នសម្បុរត្សតអម្ ឯម្ា ក់សទ្យៀត្ម្នសម្បុរសត្ជោះ។ 

ត្គ្នន់តត្តខ្សតភាកនាងបានត្ប ក់គ្នា នឹងតខ្សតភាករបស់បុរសម្នសម្បុរស 
ភ្ញល ម្  នាងហាកទ់្យទួ្យលអារម្មណ៍ចតម្លករកថាមិ្នត្ត្ូវ!... ាាំងពីសដើម្ម្ក 
សុភក្ត្រត មិ្នតដលយកចិត្តទុ្យកដាក់ចាំសពាោះររសម្លឹងសម្លក់របស់ពួកត្បុសៗ 
ស ើយ។ សត្ម្ស់ដ៏ត្ត្រលរបស់នាង តត្ង ក់ ញររសម្លឹងពីសាំណាក ់
ពួកបុរស ាំងឡាយជា្ម្មាសៅស ើយ  ប ុតនតនាងមិ្នតដលម្នអាំណរ 
ោទ្យរនឹងទ្យសងវើតបបសនាោះសទ្យ រន់តត្ត្ត្ូវសគសម្លឹង នាងរន់តត្ម្ន 
អារម្មណ៍្ុញ្បមួ់្ស  សតត ត្កហាយ។  ចុោះតបលកអវីសពលសនោះ  នាងតបរជា 
ដកតភាកពីមុ្ខ្បុរសសនាោះមិ្នរួច ត្ម្ ាំងម្នអារម្មណ៍ដូចជាភ័យបនតិច 
រកីរាយបនតិច និងសអៀនបនតិចផ្ង ... មុ្ខ្សគមិ្នជាោអ ត្សោហ ណាស់ណា 
សទ្យ តត្ម្នសភ្ញពសលូត្បូត្  ហាក់បរបូិណ៌សៅសដាយអាំសណាយ នគួរ 
រាប់អាន ... តកវតភាកសគម្នរសមីត្សទ្យន់ គួរឱយចង់គយគន់ ... នាងធាល ប ់
ជួបបុរសម្នមុ្ខ្ម្ត្់សោហ ជាងសគសនោះជាសត្ចើននាក់ តត្គ្នម នម្ា ក់ណា 
ស្វើឱយនាងសម្លឹងមុ្ខ្យូរតបបសនោះស ើយ ... ឯសគក៏សម្លឹងនាងយា ងជាប ់
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តដរ ... ចតម្លកណាស់! រាល់ដងឱយតត្ត្ត្ូវនាងសម្លឹងសម្លក់វញិ ពួកត្បុសៗតត្ងតត្ដាក់តភាកចុោះភ្ញល ម្ មិ្នតដលហា នបនតសម្លឹង 
នាងសដាយចាំ តបបសនោះសទ្យ!  សត្ើសគសនោះជានរណា?  សុភក្ត្រត ម្នអារម្មណ៍ថារយនាងហាកដូ់ចជាត្ោលសៅៗ ... នាងដូចជា 
កាំពុងតត្អតណត ត្សៅសលើទឹ្យក ម្នរលកសយាលសយាគសៅម្កតិ្ចៗ អត្ងួនត្បាណនាងឱយកសត្ម្ើកចុោះស ើងសៅាម្សនាោះ ... គួរឱយ 
រ ាំសភើបនិងម្នកតីសុខ្អវីសម្ល ោះ ...។ 
រ ាំសពចសនាោះ  សាំសលងអាកត្សីឧម្វត្តីក៏លាន់ស ើង  “យី  រវល់តត្ជតជក សភលចតណនាាំឱយោគ ល់គ្នា  ... សនោះគឺបអូនវសិសស!  ឯសនោះគឺបអូន 
រត្នៈម្ងគល!   ាំងពីរនាក់ ាឹងម្កពីភាាំសពញតដរ ... កាំពុងសរៀនយក ភី ស ចា ឌី ខាងសសដឋកិចរ សៅោកលវទិ្យាល័យម្ ូណាសហ  ឯ 
ត្កុងតម្លប នឯសណាោះ ... ពួកសគសរៀនជិត្ចប់ស ើយ!  តនក៎ សុាំអួត្បនតិចសៅចុោះ!   ាំងពីរនាក់សនោះ សៅកាំសលាោះតចស  ស ើយជាអាក 
ជាំនួញដ៏ពូតកសៅឯត្សុកតខ្មរផ្ង!  ត្កុម្  ុនសគលបណីាស់  ខាងម្ហូបអាហារ  គ្នម នត្កុម្  ុនណាលបដីល់ត្កុម្រត្នៈសម្បត្តិសទ្យកាុងមួ្យ 
ត្សុកតខ្មរ មិ្នតម្នសទ្យើបតត្លប ី្ មីៗសនោះសទ្យ ា ាំងពីជាំនានមុ់្នតបកអាពត្ក៏លបលីាញណាស់តដរ! ស ើយបអូនរត្នៈម្ងគលសនោះគឺជា 
កូនត្បុសចបងរបស់ម្រ ស់ត្កុម្  ុនតត្ម្តងណ៎ា!  
“ខាងសណោះ គឺអូនសុម្លា ... ជាមិ្ត្តភកតិចាស់របស់បង ធាល ប់សរៀនជាមួ្យគ្នា ា ាំងពីជាងោម្សិបឆ្លា ាំមុ្ន ... ឯសនោះគឺនាង 
សម្បត្តិសុភក្ត្រត  ជាកមួយរបស់អូនសុម្លា ... កមួយត្សីសនោះក៏ម្កពីភាាំសពញនិងជាម្នុសសពូតកតដរ!  ត្គួោរសគក៏សបើកត្កុម្  ុន្ាំសៅ 
ត្សុកតខ្មរ!  សុទ្យធតត្គ្នា ឯងសទ្យ រាប់អានគ្នា សៅ...” 
អាកត្សីឧម្វត្តីរា យរា ប់បូរបាច់ថាសម្ ចខ្លោះសទ្យៀត្ក៏សុភក្ត្រត ោត ប់តលងចូល ... ត្គ្នន់តត្ឮថា រត្នៈម្ងគល ... ត្កមុ្  ុនរត្នៈសម្បត្តិ ... 
កូនត្បសុចបងរបស់ម្រ ស់ត្កមុ្  ុន ... សុភក្ត្រត ដូចត្ត្ូវសគត្ចានធាល ក់ពីសលើកាំពូលភាាំដ៏តសនខ្ៃស់ ... ត្ត្សចៀកនាង ឹុងអស់ និងម្ន 
អារម្មណ៍ថាត្ត្ជាក់ខ្លួនត្សឺត្!  បនាទ ប់ម្កក៏ម្នចាំហាយសតត ជោះភ្ញយៗសចញពីមុ្ខ្  សភលើងកាំ ឹងពុោះសពារសសនាធ រសសៅធ ! 
នាងធាល ប់តត្ឮស ម្ ោះ  តកវ រត្នៈម្ងគល  ថាជាបុត្ាចបងរបស់នាយកត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិ និងជាម្នុសសដ៏ពូតកត្បចា ាំ 
ត្កុម្  ុនសនាោះផ្ង  តត្នាងមិ្នតដលរវរីវល់នឹកចង់ោគ ល់មុ្ខ្ម្ត្់ម្នុសសម្ា ក់ណាកាុងត្គួោរសត្ត្ូវសទ្យ  នាងសផ្កត ត្អារម្មណ៍តត្សលើ 
កិចររររកសីុរបស់សគប ុសណាណ ោះ។  ឥ ូវសទ្យើបនាងដឹងថា នាងខុ្ស្ៃន់ណាស់! 
ត្គ្នន់តត្ម្នឱរសលអភ្ញល ម្  សុភក្ត្រត ត្បញប់រ ាំសលៀករយសគចសចញពីបុរសជាសត្ត្ូវសួពូជរបស់នាងតភលត្។  នាងដឹងថារត្នៈ 
ម្ងគលសៅតត្ាម្សម្លឹងសម្ើលនាង  សុភក្ត្រត ក៏សតម្តងរយវរិរមិ្នោវ គម្ន៍ត្ត្លប់សៅសគវញិ! 
ប ុតនតអនិចារ សអើយ  ពនលឺតកវតភាកដត៏្សទ្យន់មួ្យគូសនាោះតត្ងាម្លងអារម្មណ៍ត្សស់្ីាត្គប់សពលសវលា!  ស ោះជានាងខ្ាំតត្សក 
ត្បរសត្បាប់ខ្លួនឯងថា សគគួរឱយសអប់ គួរឱយសខ្ៃើម្រសអើម្យា ងណា  ចិនាត នាងសៅតត្នឹករលឹកដល់សគ  នឹកដល់អារម្មណ៍ត្ពឺត្ពួចតដល 
សគជាអាកបានបងកឱយផុ្សស ើងម្តងស ើយម្តងសទ្យៀត្កាុងម្សនាគតិ្របស់នាង។ 
សពលសុភក្ត្រត បចរប់ររសិកា វលិត្ត្លប់ម្កដល់ត្សុកតខ្មរវញិ  រត្នៈម្ងគល 
បានស ើងឋានៈជានាយករងដនត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិសៅស ើយ។   សុភក្ត្រត ក៏  
បានចូលរន់កិចរររកាុងត្កមុ្  ុនសម្បត្តិពាណិជា កាុងតួ្នាទី្យជាត្បធានតផ្ាកទី្យ  
ផ្ារ និងជាអាកត្ាំណាង ត្កុម្  ុនសៅចូលរួម្ររត្បជុាំសផ្សងៗ ដូចជាកិចរររ 
កាុងសម្គម្ពាណិជាករតខ្មរជាសដើម្។  នាងតត្ងបានជួបមុ្ខ្រត្នៈម្ងគលជា 
សរឿយៗ  ប ុតនតសពលណាក៏នាងស្វើបក្សោោះអសងគើយ ស្វើសឆមើងកសក្ត្នទើងដាក់សគជានិចរ។   
សដាយស តុ្ថាអាក ាំងពីរជាារាពាណិជាករដ៏ សឆាើម្ ម្នវយ័សកមងនិងសៅលីវផ្ង   
ពួកពាណិជាករចាស់ៗបាននា ាំគ្នា ចាំតអចាំអន់ ចាប់សលើកដាក់ផ្ស ាំផ្គុ ាំ  ស ើយសចោះតត្ស្វើ 
ជាសួរថារល ណាសទ្យើបអាក ាំងពីរភ្ញា ប់ពាកយឬសរៀបររ នឹងអាលពួកសគបាន 
សីុររផ្ង? សរឿងសនោះស្វើឱយសុភក្ត្រត ត្បឹងសអប់រត្នៈម្ងគលសទ្យវដង! 
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សម្័យដ្ៃមួ្យ  រត្នៈម្ងគលបានសុាំណាត្់ជួបនាងសដើម្បពិីភ្ញកាពីសរឿងទិ្យញដីមួ្យកតនលង  សគថាម្នមិ្ត្តពាណិជាករបរសទ្យស 
ម្ា ក់បានពឹងពាក់សគឱយជួយរកទី្យា ាំងលអមួ្យកតនលងសៅជាយត្កងុត្ពោះសី នុសដើម្បោីងសង់សរាងចត្ក។  ដាំបូងសុភក្ត្រត គិត្ថានឹង 
មិ្នរវល់សៅជួបរត្នៈម្ងគលសដាយផ្កទ ល់សទ្យ  ត្បុងឱយមុ្នាីឧត្តម្ឬភ្ញា កោ់រខាងដី្លីណាម្ា ក់កាុងត្កុម្  ុនសៅជួបសគបានស ើយ ... 
តត្នឹកសៅនឹកម្ក  នាងខាល ចសគថាខ្លួនអន់ មិ្នហា នត្បឈម្មុ្ខ្នឹងសត្ត្ូវ សុភក្ត្រត ក៏សុខ្ចិត្តសៅជួបសគសៅសភ្ញជនីយដាឋ នាម្ 
ររណាត្់។   
រត្នៈម្ងគលបានសត្ជើសសរ ើសយកសភ្ញជនីយដាឋ ន  សនួបេពនិម្មិត ជាទី្យណាត្់ជួបជាំនុាំជាមួ្យសុភក្ត្រត ។ ទី្យសនាោះត្ត្ូវបានសគ 
រសបៀបចាំស ើងជារសបៀបអាហារដាឋ នកាុងសួនឱទ្យាន ម្នបរយិារសសៃប់ោៃ ត្់  ត្បកបសដាយលកាណៈ្ម្មជាតិ្និង បុគគល          
                      ឱយ     បានភ្ញា បម់្សនាសសចរត្នាជិត្សាិទ្យធសៅនឹងបុបាា ជាតិ្និងបកសកីាុងត្សុកតខ្មរសយើង  តដលខ្លោះជិត្ផុ្ត្ 
ពូជសៅស ើយ។  សុភក្ត្រត ហាកប់ានដឹងថារត្នៈម្ងគលម្នររណ៍ចង់ជាំនុាំជាមួ្យនាងសលើសពីសរឿងដី្លី ... ពុាំសនាោះសទ្យ សគកមិ៏្នកក ់
ហាងបាយថាា ក់ខ្ៃស់សដើម្បញុី ាំអាហារដ្ៃត្ត្ង់ជាមួ្យនាងតដរ។  ប ុតនតសពលសវលាកនលងផុ្ត្សៅ ររទ្យទួ្យល នអាហារនិងកិចរពិភ្ញកា 
ក៏បានបចរប់សដាយសជាគជ័យ  តត្រត្នៈម្ងគលមិ្នបាននិយាយសតីពីអវីខុ្សពីគសត្ម្ងដនររណាត្់ស ើយ។  លុោះត្ាដល់ខ្ណៈ 
តដលសុភក្ត្រត បត្ម្ុងនឹងចាកសចញពីតុ្អាហារ  ត្ោប់តត្ម្ណពបនលឺឃាត្់  “សូម្ឈប់បនតិចសិន អាកនាង សុភក្ត្រត ...” 

នាងកញ្ញា កប៏ចឈបច់លនាសៅត្ទឹ្យង  សម្លឹងមុ្ខ្បុរសមិ្នដាក់តភាក។  រត្នៈម្ងគលក ៏
សម្លឹងចាំភ័ក្ត្កតនារវីញិតដរ  តកវតភាកសគម្នសភ្ញពរោប់រសល់ខ្វល់ខាវ យ លាយ ាំ 
នឹងររអងវរករផ្ង  សគបនតវាចា  “ខ្្ុ ាំម្នបញ្ញហ ផ្កទ ល់ខ្លួនខ្លោះ ចងសុ់ាំររបាំភលឺពីអាកនាង 
សត្ើអាកនាងអាចឱយឱរសខ្្ុ ាំបនតិចបានសទ្យ?” 
សុភក្ត្រត សត្រកឈរបានពាក់កណាត លសៅស ើយ ក៏សត្ម្ួម្ឥរយិាប្អងគុយចុោះវញិ 
“ម្នររអី សលាកនិយាយម្កចុោះ!” 
រត្នៈម្ងគល ញតកវ តដលសៅសល់ទឹ្យកតត្ពាក់កណាត ល  ម្កសផ្អៀងផ្អងចុោះស ើង 
ហាក់ដូចជាមិ្នដឹងថាត្ត្ូវចាប់សផ្តើម្ពីអវីសៅមុ្ន  តត្ត្បត លជាខាល ចនាររីង់ចា ាំយូរនា ាំ  
ឱយសកើត្កតី្ុញត្ ន់  ម្ណពក៏ត្បញប់ចូលោច់សរឿង  “ាាំងតត្ពីដ្ៃជួបគ្នា ដាំបូង 
សៅផ្ទោះសលាកត្សីឧម្វត្តី  ខ្្ុ ាំម្នអារម្មណ៍ថាអាកនាងមិ្នចូលចិត្តខ្្ុ ាំ ល់តត្សោោះ ...  

ស ើយរាល់សពលតដលសយើងជួបគ្នា ម្តងៗ  តកវតភាកអាកនាងបានបោហ ញនូវអាររខឹ្ងសម្ារនិងសអប់សខ្ៃើម្ខ្្ុ ាំយា ងខាល ាំង ... ខ្្ុ ាំបានរោិះគិត្ 
អស់សពលជាយូរ  ខ្ាំរាវរកស តុ្ផ្លតដលស្វើឱយអាកនាងម្នត្បតិ្កម្មតបបសនោះចាំសពាោះខ្្ុ ាំ ... តត្ស ោះជាខ្ាំគិត្យា ងណា ក៏ខ្្ុ ាំរកគិត្ 
មិ្នសលចសោោះ ... សត្ើអាកនាងអាចជួយបាំភលឺខ្្ុ ាំផ្ងបានសទ្យ ថាម្នសរឿងអវីសកើត្ស ើងរវាងសយើង ាំងពីរ?  សត្ើខ្្ុ ាំបានស្វើអវីខុ្សតម្នសទ្យ?” 
សុភក្ត្រត សលបទឹ្យកម្ត្់  សត្ម្ួលដសងហើម្បនតិច សទ្យើបបាញ់តខ្សតភាកមុ្ត្ត្សួចសលើមុ្ខ្បុរសជាគូបដិបកា ស ើយបនលឺវាចាយា ងម្ ត្់ៗ 
“សលាកមិ្នបានស្វើអវីខុ្សសទ្យ!  សលាក ត្គ្នន់តត្ចាប់កាំសណើ ត្ខុ្សសៅកាុងត្ត្កូលរបស់សលាកតត្ប ុសណាណ ោះ!” 
រត្នៈម្ងគលហាក់វសងវងស ុងតត្ម្តង  នាយបនលឺតិ្ចៗ  “សត្ើម្ននយ័យា ងសម្ ចតដរ?” 
“ត្បាប់សលាកាម្ត្ត្ង់ក៏បាន  សដើម្បកុីាំឱយសលាកសចាទ្យថាពួកសយើងចា ាំលបខា ាំពួកសលាក ពីសត្រយខ្ាង ... សូម្ោត ប់ឱយបានជាក់ណ៎ា 
សលាកតកវ រត្នៈម្ងគល!...” នារតី្សដីសដាយសងកត្់ពាកយចាស់ៗ  “ត្គួោរសលាកគឺជាសត្ត្ូវនឹងត្គួោរខ្្ុ ាំ! ... មិ្នខ្វល់ថាសលាកបាន 
ដឹងឬអត្់សទ្យ  តត្ររពិត្សនាោះ  ត្គួោរសលាកបានបាំពានម្កសលើត្គួោរខ្្ុ ាំអស់សពលជាយូរម្កស ើយ!...”  មុ្ខ្នាងស ើងត្ក ម្សដាយ 
សភលើងកាំ ឹង  “ខ្្ុ ាំគឺសៅទួ្យត្ របស់សលាកា ដួង សម្បតិ្ត!” 
អាកកាំសលាោះសញចខ្លួន  “ពិត្តម្ន?!...” 
“ត្បាកដស ើយ! ឬមួ្យសលាកចង់ឱយខ្្ុ ាំស្វើ ឌី សអន សអ បញ្ញា ក់សិនសទ្យើបបានត្ពម្សជឿ?”  នាងត្កមុ្ាំសលើកសរឿងស្វើសត្សតពិសោ្ន ៍
សដើម្បបីញ្ញា ក់ទ្យាំនាកទ់្យាំនងោចោ់រសលា ិត្ សួរបក្ត្ញ្ញរ សសៅបុរសវញិ។ 
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រត្នៈម្ងគលសត្ម្ួលឥរយិាប្  “មិ្នតម្នខ្្ុ ាំមិ្នសជឿសទ្យ  ត្គ្នន់តត្ភ្្ញក់សផ្អើលប ុសណាណ ោះ”  
“ខ្្ុ ាំមិ្នសងសយ័សទ្យ តដលសលាកម្នររភ្្ញក់សផ្អើល!  អស់ជិត្៨០ឆ្លា ាំស ើយ តដលពួកសលាករស់សោយសុខ្សលើគាំនរត្ទ្យពយសម្បត្តិ 
តដលម្នពាកក់ណាត លសកើត្សចញពីសញើស្ម្របស់សលាកាទួ្យត្ខ្្ុ ាំ!  ពួកសលាកត្បត លជាថាគ្នម ននរណាដឹងពីអាំសពើអាត្សូវ 
តដលជីាទួ្យត្ តកវ រត្នៈ របស់សលាកបានត្បត្ពឹត្តម្កសលើជីាទួ្យត្របស់ខ្្ុ ាំសនាោះសទ្យ!...”  សុភក្ត្រត ក៏ដាំណាលសរៀបរាប់នូវសរឿងរា វ 
តដលនាងបានអានកាុងកាំណត្់ស តុ្របស់សលាកាដួង តកវកុសល...។ 
រត្នៈម្ងគលអងគុយផ្រង់ោម រតី្ ោត ប់នារបីរយិាយត្ោយសភលើងកាំ ឹងរបស់នាងសដាយសសៃៀម្ោៃ ត្់។  សៅទី្យបចរប់ ម្ណវកី៏ត្បរស 
សក្ត្ោគ ម្សដាយចាំ តត្ម្តង “ឥ ូវសនោះ សលាកបានដឹងចាស់ស ើយ ថាស តុ្អីខ្្ុ ាំទុ្យកសលាកជាសត្ត្ូវ!  ខ្្ុ ាំបានសប្ចាំសពាោះដួងវញិ្ញា ណ 
កា័នធរបស់សលាកាខ្្ុ ាំ ាំងពីររួចស ើយ  ថាខ្្ុ ាំនឹងដសណតើ ម្យកត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិម្កវញិឱយ ល់តត្បាន!  មិ្នថាត្ត្ូវចាំណាយ 
កម្ល ាំងរយចិត្ត ត្បាជ្ា និងត្ទ្យពយសម្បត្តិអស់សត្ចើនប ុណាណ សទ្យ ខ្្ុ ាំនឹងស្វើឱយបានសសត្ម្ច!  ពួកសលាកសត្ត្ៀម្ខ្លួនសៅ!” 
សពាលចប់ នាងកញ្ញា សលើកដដបត្់ចូលគ្នា ដាក់ទឹ្យម្ត្ទ្យូង ហាកដូ់ចកីឡាករត្បដាល់កាំពុងឈរសលើទី្យលានត្បយុទ្យធ រង់ចា ាំគូបដិបកា 
ស ើងម្ក នឹងអាលសបើកឆ្លកត្បយុទ្យធ ោល ប់រស់ យកឈាោះយកចាញ់តត្ម្តង។ 
រត្នៈម្ងគលសម្លឹងនារសីដាយតកវតភាកត្សងូត្ត្សោត្់ នាយវាចាមួ្យៗ “ខ្្ុ ាំសូម្សតម្តងររសោកោត យចាំសពាោះសរឿងរា វត្គប់យា ង 
តដលត្គួោរអាកនាងបានឆលងរត្់  ប ុតនតសរឿងរលពី៨០ឆ្លា ាំមុ្នសនាោះ  អាកនាងបានដឹងតត្ពីត្បភពម្ា ងប ុសណាណ ោះ  ឯខ្្ុ ាំក៏ដឹងសរឿង 
សនាោះាម្រយៈត្គួោរខ្្ុ ាំតត្ម្ា ងតដរ រឯីតួ្អងគតដលជាប់ ក់ទ្យងសដាយផ្កទ ល់ បានលាសលាកអស់សៅស ើយ  សត្ើសយើងអាចសៅសដញ 
សដាលរកខុ្សរកត្ត្ូវពីអាកណា ស្វើសម្ ចសៅដឹងថាសរឿងណាពិត្ សរឿងណាមិ្នពិត្ឱយត្បាកដ?  សបើអាកនាងមិ្ន យល់ ស់សទ្យ  
ខ្្ុ ាំសុាំសរៀបរាប់សរឿងខាងខ្្ុ ាំម្តង ... វាអាចនឹងស្វើឱយអាកនាងមិ្នសបាយ ចិត្ត  តត្វាជាចាំស ៀងម្ា ងសទ្យៀត្ដនសរឿងរា វតដលខ្្ុ ាំបានដឹង ...។ 
“វាជាររពិត្ តដលសលាកា ាំងពីរបាន 
ចាប់ចិត្តត្សលាញ់នារតីត្ម្ា ក់  តត្ដចដនយ  
សលាកយាយចិនាត បានសសត្ម្ចចិត្តសត្ជើស 
សរ ើសសរៀបររជាមួ្យសលាការត្នៈ ... សរឿង  
សសាហា សត្ើអាកណាអាចបងាាំបាន?  ម្ា ង 
សទ្យៀត្ម្នុសសមិ្នតម្នជាគុលសឈើឯណា  
តដលអាចឱយសគឆកដ់សណតើ ម្គ្នា ាម្តត្ចិត្ត  
សដាយគ្នម នររត្ពម្សត្ពៀងសនាោះ ...” 
“និយាយតបបសនោះ សលាកចងម់្នន័យថា សលាកាខ្្ុ ាំត្បតិ្ដឋសរឿងកុ កសបាកត្បាស់ សត្ើតម្នសទ្យ?” នារតីត្សករត្់សដាយសតត ត្កហាយ 
“អត្់សទ្យ ... ខ្្ុ ាំអត្់សចាទ្យត្បរន់អាកណាស ើយ ...”  បុរសត្បវញិសដាយនឹងនរ  “ខ្្ុ ាំត្គ្នន់តត្ស្វើររវភិ្ញគាម្ររយល់សឃើញរបស់ខ្្ុ ាំ 
សទ្យតី្ ... ឯសរឿងកនលងម្កសទ្យៀត្ ... គឺសត្រយសពលសលាការត្នៈសរៀបររនឹងសលាកយាយចិនាត ស ើយ  សលាកាសម្បត្តិទ្យាំនងជាខូ្ច 
ចិត្តខាល ាំងណាស់ ... គ្នត្មិ់្នដឹងជាសគចខ្លួនសៅណាបាត្់អស់មួ្យឆ្លា ាំ ... សលាការត្នៈនិងសលាកយាយចិនាត ក៏ខូ្ចចិត្តណាស់តដរ ... 
គិត្ថាពួកគ្នត្់ជាសដើម្ស តុ្ស្វើ ឱយសលាកាសម្បត្តិម្នវបត្តិផ្លូ វចិត្តដល់ថាា ក់សនោះ។  

ត្ោប់តត្ដ្ៃមួ្យសលាកាសម្បត្តិបានសលចមុ្ខ្ម្កវញិ ស ើយ 
 ម្ រយកចាំតណករបស់គ្នត្ព់ាក់កណាត លពីត្កុម្  ុនរត្នៈ 
សម្បត្តិ និងត្បរសផ្កត ច់ររ ក់ទ្យងគ្នា ចាប់ពីត្គ្នសនាោះត្សៅ ... 
សត្រយសពលត្បគល់ោច់ត្បាក់តដលម្នត្ដម្លសសមើពាកក់ណាត ល 
ត្កុម្  ុន ាំងមូ្លឱយដល់សលាកាសម្បត្តិស ើយ សលាការត្នៈ 
និងសលាកយាយចិនាត សៅសល់តត្សាំបកត្កុម្  ុននិងសដើម្ទុ្យន  
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បនតិចបនតួចប ុសណាណ ោះ ... ប ុតនតពួកគ្នត្់ចាប់ដដគ្នា កោងត្កុម្  ុនតដលសសទើរតត្រលាំសៅស ើយសនាោះឱយលូត្លាស់ជា្មី...។

    

“កាុងកាំ ុងសពលត្សុកសយើងសកើត្សក្ត្ោគ ម្ម្ហាវនិាសកម្មតដលបានសម្ល ប់ម្នុសសអស់រាប់លាននាក់  ត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិក ៏
រលាយរល យជាសផ្ោះ ...  ាំងសលាការត្នៈនិងសលាកយាយចិនាត ក៏ត្ត្ូវអស់ជីវតិ្កាុងត្គ្នសនាោះតដរ ... លុោះសក្ត្ោគ ម្បានបចរប ់ 
ជីានិងឪពុកខ្្ុ ាំ ជាម្នុសសតត្ពីរនាក់គត្ក់ាុងត្គួោរ ាំងមូ្លតដលសៅគង់ជីវតិ្ អាចត្ត្លបម់្កភាាំសពញវញិ  បានខ្ាំកោងត្កុម្  ុន 
រត្នៈសម្បត្តិា ាំងពីបាត្ដដទ្យសទ្យ រ ូត្បានរកីចសត្ម្ើនម្កទ្យល់សពវដ្ៃ!” 
ោត ប់សរឿងនិ នរបស់រត្នៈម្ងគលចប់រលណា  សុភក្ត្រត ហាក់ត្សសោចត្សងល់កាុងចិត្តតដរ ... តត្ឱយនាងបកសត្រយ ឱយនាង 
បចឈប់គសត្ម្ងសងសឹកត្តឹ្ម្សនោះសម្តចបាន?  នាងសងើបមុ្ខ្សម្លឹងនាយករងត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិ សដាយតកវតភាកម្នោះដតដល 
“អវីតដលសលាកបានសរៀបរាប់ គឺសរឿងតត្ម្ា ងរបស់សលាក ... សលាកចង់សលើកដាក់វាយា ងសម្ ចក៏បាន!  សាំអាងសលើសម្តីប ុនាម នម្ ត្ ់
របស់សលាក ចង់ឱយខ្្ុ ាំបាំសភលចគាំនុាំ បីត្ាំណនិងររឈឺចាប់លាំបាកសវទ្យនាតដលបុពវបុរសរបស់ខ្្ុ ាំបានឆលងរត្់  មិ្នដូចជាោយសពកសទ្យ?” 
“ខ្្ុ ាំយល់ចិត្តអាកនាង  ស ើយក៏មិ្នបងាាំឱយអាកនាងបាំសភលចសរឿងរា វត្គប់យា ងតដលបានសកើត្ស ើងតដរ ... ប ុតនតអវីតដលកនលង ួសសៅ 
ស ើយ  មិ្នអាច ញឱយត្ត្លប់សត្រយ សត្ើពួកសយើងមិ្នអាចចាប់សផ្តើម្កោងចាំណងមិ្ត្តភ្ញពជា្មី?  សត្ើគ្នម នវ ិ្ ីណាអាចសត្ម្ល 
កាំ ឹងកាុងចិត្តអាកនាងបានខ្លោះសទ្យឬ?” 
“ម្នសទ្យសត្ើ! ...” សុភក្ត្រត សឆលើយតភលត្  “សលាកត្បគល់ត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិឱយពួកសយើងវញិម្ក  សនាោះខ្្ុ ាំនឹងចាត្់ទុ្យកថាពួកសយើង 
ត្ត្ូវរួចគ្នា ! ... ខ្្ុ ាំមិ្នតម្នឱយសលាកត្បគល់ត្កុម្  ុនម្កឱយពួកសយើងទ្យសទ្យៗសនាោះសទ្យ គឺខ្្ុ ាំទិ្យញយកពីពួកសលាក ... សលាកនិយាយដ្ល 
ម្កចុោះ ... ឱយតត្ត្ដម្លសម្រម្យាម្គតិ្យុត្តិ្ម្៌  ខ្្ុ ាំពិត្ជាមិ្នស្វើឱយពួកសលាកខ្កបាំណងស ើយ!” 
រត្នៈម្ងគលដកដសងហើម្្ាំ  សឃើញតបបសនោះ  ត្សស់ត្សីសពាលចាំអក  “ស្វើមិ្នបានសទ្យ តម្នសទ្យ?  និយាយគឺត្សួលណាស់  តត្ស្វើគឺពិបាក 
បនតិចស ើយ!  តត្កងត្កុម្ត្គួោរសលាកពូតកកោងត្កុម្  ុនពីបាត្ទ្យសទ្យណាស់សត្ើ  ស តុ្អីក៏មិ្នយកសដើម្ទុ្យនសៅ កោងត្កុម្  ុន្មី 
ឱយរកីចសត្ម្ើនលបលីាញមួ្យសទ្យៀត្សៅ?” 
រត្នៈម្ងគលសពាលសដាយសត្កៀម្ត្កាំ  “ត្កុម្  ុនសនោះជាសញើស្ម្និងសម្ទ្យនភ្ញពរបស់សលាកឪពុកខ្្ុ ាំ! មិ្នតត្ប ុសណាណ ោះ សៅម្ន ក ់
ទ្យងដល់អាជីពនិងសុខ្ម្លភ្ញពរបស់ម្នុសសដដទ្យជាសត្ចើនសទ្យៀត្ ... សត្ើឱយខ្្ុ ាំសលើកសផ្ទរជូនអាកនាង ដូចសគសផ្ទរបាយសម្លសចញពីចាន 
ពីឆ្លា ាំងដូចសម្តចសៅ?” 
សុភក្ត្រត ញញឹម្យា ងជូរចត្់ “សរឿងគឺវាយា ង ាឹងឯង! ... ត្កមុ្  ុនរត្នៈសម្បត្តិក៏ជា បាំណងត្បាថាា និងររខិ្ត្ខ្ាំត្បឹងតត្បងរបស់ 
ត្គួោរខ្្ុ ាំអស់រាប់ជាំនាន់ម្កស ើយតដរ!  បាំណងត្បាថាា មិ្ន នប់ានសសត្ម្ច  សត្ើឱយខ្្ុ ាំត្ត្លប់សត្រយដូចសម្តចសៅ?”  នារសីត្រកឈរ 
ស ើង  នាងត្សដីសដាយយកចងអុលដដសងកត្់ចុោះសលើដផ្ទតុ្ប ុកៗផ្ង  “សលាករត្នៈម្ងគល!  សលាកចាាំទុ្យកកាុងចិត្តឱយលអចុោះ!  ខ្្ុ ាំនឹង 
ត្ស ូឱយដល់ទី្យបាំផុ្ត្ ... ខ្្ុ ាំមិ្នខាល ចនឹងអត្់្មត្់  មិ្នរួញរានឹងរងច់ា ាំ!  ចា ាំរ ូត្ដល់ដ្ៃតដលត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិធាល កម់្កជារបស់ 
ត្គួោរខ្្ុ ាំវញិ ... សពលសនាោះសលាកគង់នឹងយល់ពីអារម្មណ៍ដនអាកតដលត្ត្ូវសគដសណតើ ម្យករបស់ជាទី្យត្សលាញ់សៅមិ្នខានស ើយ!” 
សពាលចប់ នាងត្កមុ្ាំចាប់ ញរបូបនាងម្កោៃ យសលើោម  ដដត្សវាចាប់យកសាំណុាំ ឯកោរពីសលើតុ្  ស ើយត្ត្លប់ ខ្លួនសដើរចាក 
សចញពីរត្នៈម្ងគលភ្ញល ម្។ 
មួ្យឆ្លា ាំសត្រយម្ក  រត្នៈម្ងគលបានស ើងឋានៈជានាយកត្កមុ្  ុនរត្នៈសម្បត្តិយា ងសពញ  
សិទ្យធ ... ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងកាំសលាោះត្កមុ្ាំ ាំងគូក៏រន់តត្អាត្កក់សៅជាលាំដាប់។ ត្កុម្  ុនសម្បត្តិ 
ពាណិជាសចញមុ្ខ្ត្បតជងនឹងត្កមុ្  ុនរត្នៈសម្បត្តិសដាយចាំ   ាំងសលើមុ្ខ្របររកសីុនិងររ 
សចញមុ្ខ្ម្ត្់កាុងសងគម្។  ភ្ញពមិ្នចុោះសត្ម្ុងគ្នា  ដូចជារររចស់ម្តីឬររតខ្វងសយាបល់គ្នា  
រវាងរត្នៈម្ងគលនិងសម្បត្តិសុភក្ត្រត  បានស្វើឱយពួកពាណិជាករចាស់ៗតឹ្ងត្ទ្យូងនិងត្គវកីាល 
ត្ាត្់។  អាកត្បលូកកាុងពិភព ពាណិជាកម្មសុទ្យធតត្យល់ដូចគ្នា ថា  កាំសលាោះត្កមុ្ាំ ាំងពីរម្ន 
ត្បាជ្ានិងសម្ត្ែភ្ញពខ្ៃស់ខាងររស្វើជាំនួញដូចគ្នា  តត្គួរឱយោត យ តបរជាម្ននិសសយ័ចូលគ្នា  
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មិ្នចុោះ សត្បៀបដូចទឹ្យកនិងសត្បង ... ត្បសិនសបើពួកសគរួម្ដដគ្នា វញិ មិ្នដឹងថានឹងម្នលទ្យធផ្លលអតបបណាសទ្យ! 
បីឆ្លា ាំកនលងម្កសទ្យៀត្  ត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិត្ោប់តត្ម្នវបិត្តិដផ្ទកាុងយា ង្ៃន់្ៃរ។  ឱរសលអសត្ម្ប់សុភក្ត្រត ក៏ម្កដល់ ... នាង 
អាចទិ្យញយកភ្ញគ  ុន្ាំរបស់ត្កុម្  ុនរត្នៈសម្បត្តិបានសសត្ម្ចដូចសសចកតីត្បាថាា !  ត្គួោររត្នៈម្ងគលមិ្នត្តឹ្ម្តត្បាត្ប់ង់ត្កមុ្ 
  ុនសទ្យ សូម្បតីត្ផ្ទោះត្បចា ាំត្ត្កូលតដលជាភូមិ្ត្គឹោះដ៏្ ាំសសម្ប ើម្សៅទួ្យលសគ្នកក៏ត្ត្ូវបានបតូ រស ម្ ោះ បតូ រម្រ ស់តដរ ... អវីៗបានសម្ាម្ 
បាំណងសងសឹករបស់នាងស ើយ ចុោះស តុ្សម្តចស ើយសុភក្ត្រត គ្នម នសសចកតីសុខ្នឹងសជាគជ័យរបស់នាងសោោះ? 
បនាទ ប់ពីបាត្់បង់ត្កុម្  ុន បណឌិ ត្រត្នៈម្ងគលក៏បានលាតលងពីត្ាំតណងអគគសលខា្ិររដនសម្គម្ពាណិជាករតខ្មរ  រួចបាត្់ស ម្ ោះ 
បាត្់ត្សសម្លសូនយពីកាុងសងគម្។  អាកខ្លោះថាសគបានសចញសៅរស់សៅឯបរសទ្យសបាត្់ស ើយ។ សពលតលងបានសឃើញមុ្ខ្ រត្នៈម្ងគល  
សុភក្ត្រត រតឹ្តត្នឹកដល់សគ ... សពលសៅត្បជុាំសៅឯសម្គម្ម្តងៗ  នាងទ្យនទឹងតត្កងម្ននរណាសគនិយាយពីរត្នៈម្ងគលខ្លោះ ប ុតនតគ្នម ន 
នរណារ ាំព្កដល់សគសោោះ ... គួរឱយត្សសណាោះអវីសម្ លោះ រលពីរត្នៈម្ងគលសៅម្នស ម្ ោះសបាោះសាំសលង អាកណាក៏ត្បឹងតអបអប 
អាកណាក៏សរសសើរ និយាយរ ាំព្កដល់ជានិចរ ... លុោះដល់គ្នា ធាល ក់ខ្លួន ម្នុសសត្គប់គ្នា ក៏ស្វើជាសភលច ... គាំនិត្ឬសត្គ្នងររណ៍ 
សផ្សងៗតដលរត្នៈម្ងគលធាល ប់សលើកស ើង ត្ត្ូវសគយកសៅសត្បើសដាយមិ្នបានរ ាំព្កដល់ម្រ ស់សដើម្បនតិចស ើយ ... ឱ សនោះស ើយឬជីវតិ្ 
កាុងសងគម្ម្នុសសសលាក? សុភក្ត្រត សកើត្កតីសោកសសងវគនិងនឹករព្កដល់អតី្ត្គូបចារ មិ្ត្តសសទើរសត្បោះធាល យឱរា ... សសទើរតត្តត្សកត្បរស 
ត្បាប់ពិភពសលាក ាំងមូ្លថា នាងសុខ្ចិត្តលោះបង់អវីៗត្គប់យា ង ឱយតត្បានជួបមុ្ខ្សគ ស ោះជាបានត្តឹ្ម្តត្ស ល្ ោះគ្នា  
ត្ពឹកលាៃ ចដូចរលពីមុ្នក៏នាងសុខ្ចិត្តតដរ ... ប ុតនតសពលនាងាម្រកសគសឃើញស ើយ  សបោះដូងនាងក៏ត្ត្ូវសខ្ទចខាទ ាំជា្មី សត្ពាោះសូម្ប ី
តត្ឱរសស ល្ ោះជាមួ្យសគ ក៏នាងគ្នម នផ្ង!... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


