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ណរឿង មាលាដួងចិត្ត 
(សរណសរណោយ អ្នកនិពនធ នូ ហាច) 

កថាមុម 

របណលាមណលាកថ្មខី្ដលមញុសូំមយកមកណសនើជា ណររឿងកមានតសរមាប់អ្នកអានកនុងណពល
ណនេះ ជាណរឿងររមប់ ទី៤របស់មញុ ។ំ ដូចមុនៗខ្ដរ ណសៀវណៅណនេះបានខ្ត្ងចប់កនុងណពលឧត្ឋមរត្ិ
មនិទាន់ រតូ្វទមលុេះទមាល យ ជាណាស់ណាណពកណទណោយបញ្ហា ជវីតិ្ ណោលររមប់២០ឆ្ន  ំ មក
ណ ើយ។ រកណៅសណំៅណដើមខ្របសមបុរណ ើងណលឿងព ៌សករណតាន ត្ ណ ើយផុយ រណបេះដុំៗ ណរោេះ
ជរាភាព។ 

ណ តុ្ធខំ្ដលនឱំ្យមញុ  ំ សាទ ក់ណសទើរ យឺត្យ៉ា វរកផាយដល់ណមលេះមកពីមានបារមភខ្រកងអ្នក
ផងណលើក តួ្បុរគលមលេះកនុងណរឿងណៅរបដូច ឬណោទថាជាខ្ផនកជវីភាពរបស់បុរស ស្តសតីណាមួយ ឬ
យល់ថា ជាការរេិះរន់ចណំោេះអ្នកមុម អ្នកការណាមួយ ណៅវញិ។ កនុងច ុំចណនេះ ពិណសាធន៍
ននណរឿង “ផ្កក រសណោន” បានផឋល់នូវឧទា រ ៍ រសាប់មកណ ើយ ណរោេះមានអ្នកអានណរចើនអ្នក
បានយល់រច ំ ណ ើយណលើករបដូច តួ្បុរគលននកនុងណរឿងណនេះណៅណលើជនខ្ដលមានជវីតិ្រស់
ណៅខ្មនខ្ទន។ ណដើមប ី ណជៀសវាងមនទិលសងសយ័យ៉ា ងណនេះណទៀត្ មញុបំានយល់ថា របបទុីកណពល
ណវលាកនលង  ួសណៅណ ើយឱ្យបានខ្វងឆ្ង យបនតិចសិន កនុងប ំងបនាបការរបដូចឬ 
អ្តាថ ធបិាយណផសងៗ ខ្ដលអាចណកើត្មានណ ើង។ 

ដូណោន េះមញុ សូំមបញ្ហជ ក់ផទួនជាថ្ម ី ថា ណសៀវណៅណនេះពុំខ្មនជារបវត្តបិនលំរបស់ជនរូបណា
មួយណ ើយ ណទាេះមានឋា នេះកនុងសងគមមពស់ឬទាបយ៉ា ងណាក៏ណោយថ្វណីបើណៅភារខាងចុង
មាន រពឹត្តកិារ ៍របវត្តសិាស្តសតចូលមកជាផ្កទ ងំត្មាញននណរឿងណលើក។  អារស័យណ តុ្ណនេះ 
របសិនណបើអ្នកអានសណងកត្ណ ើញ ឬយល់ថា មានកខ្នលងណា សមដូចការពិត្មលេះសូមសននិោឌ ន
ោត់្ជាដណំ ើ រនចដនយណៅវញិផងចុេះ។ 
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របណលាមណលាក “មាលាដួងចតិ្ត” ណនេះនិទានបាន ណផឋើមកនុងឆ្ន ១ំ៩៣៩ រណឺៅណពល
សស្តរគ មណលាកណលើកទីពីរោប់ឆួលណឆេះណ ើង ណ ើយ មកចប់ណៅចុងឆ្ន ១ំ៩៤៦ រណឺៅណពល
ណមត្តបាត់្ដបំង និងខ្ដនដណីយើងទាងំ ប៉ាុនម នខ្ដលបាត់្បង់ណៅណនេះ បានវលិរត្ ប់មកចូលរួម
កនុងស រមន៍ជាត្វិញិ។ 

អ្នកនិពនធមានប ំងឱ្យណសៀវណៅណនេះមានរុ  ភាពជាកញ្ចក់ ឬជាផ្កទ ងំរនូំររូបភាព
សរំាប់រនិំត្ និងឧត្ឋមរត្រិបស់ យុវជនខ្មមរកនុងសម័យណនេះ។ 

មានណ តុ្មួយណទៀត្ខ្ដលនឱំ្យមញុ រំបត្សិឌ ណរឿង “មាលាដួងចតិ្ត” ណនេះ។ អ្នកអានយ៉ា ង
រកាស់ខ្រកលមាននរជីា ភារណរចើន បានបណនទ សមញុថំា ចតិ្តអារកក់ណាស់ណោយបណណាឋ យឱ្យ
នងវធិាវ ី កនុងណរឿង “ផ្កក រសណោន” សាល ប់បាត់្បង់ជវីតិ្ទាងំណកមងមចី ណ ើយ សលូត្រត្ង់ផង។ មញុ ំ
សរណសរណរឿងថ្មណីនេះកនុងប ំងចង់លុបលាងនូវ ការរេិះរន់ខ្បបណនេះណទៀត្ ណត្ើសណរមចដូច
របាថាន ខ្មនឬយ៉ា ងណា សូមមតិ្ត ទាងំឡាយណមតាត វនិិចឆ័យផងចុេះ។ 

សរុបណសចកឋណីៅ ណសៀវណៅណរឿងណនេះខ្ដលបរបូិ ៌ ណោយយុវភាព ណ ើយខ្ដល
ពិព ៌នអ្ពីំរនិំត្ និងឧត្ឋមរត្និនយុវជនកនុងអ្ ុំង ឆ្ន ១ំ៩៣៩-១៩៤៦ សូមយុវជនណយើង
ជនំន់ណរកាយទុកជាសកខភីាពមួយនកាលសម័យ ណនេះ។ 

មញុសូំមឧទទិសណសៀវណៅណនេះចណំោេះ វញិ្ហដ  កខនធ ណលាក  ួន ណៅ ជាបតិានិងណលាក 
ឱ្រ សិុន ជាឪពុកធខំ្ដលណលាកបាន ខ្ នមំញុឱំ្យរសឡាញ់អ្កសរសាស្តសតតាងំពីកុមារភាព
ណ ើយចណំោេះយុវជន ណយើង វរីបុរសណយើងខ្ដលបានបូជាជវីតិ្ណដើមបមីាតុ្ភូម។ិ 
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វរគទី១ 

វទិាល័យ រ.ស ១៩៣៩ 

ដូចជាពិបាករតិ្ខ្ដរ!… មនិដងឹជាោប់ និយយពីរត្មឹណាណទណរឿងណនេះ ណរោេះមាន
រាង និងភាពដូចពពក មានព ៌ចរមរេះ ដូចឥនទធនូ ណ ើយមានមាឌនិងកមពស់កមពរប៉ាុន
យកា។ 

កនុងដួងចតិ្តយុវជនអាយុនមភឆ្ន  ំ អារមម ៍ដ៏អ្សាច រយណនេះ ជួនណាណបាកបក់ជាពយុេះជួន
ណាផ្កត់្ផ្កយជា មយល់ជណំនរ។ ទុកខ និងណសចកឋសីងឃមឹខ្ត្ងផ្កល ស់ណវនគ្នន កនុងសត្មួិយ ខ្ដល
មានរនិំត្ខ្វងឆ្ង យ ខ្ត្រសួយដូចពពុេះសាប ូខ្ដលអ្ខ្ ឋ ត្រត្ខ្សត្ មួយសនទុេះ លអំ្ណោយ
ឆពវ ណរងសោីងំឆលុេះណៅណលើ។ 

ឱ្ ! ណឆនរសមុរទខ្ដលបរបូិ ៌ណោយ កលនិរកអូ្បឈួលខ្ដលវចិរិត្ណោយកូនមទមរជក
ណរកាមណដើមដូងលវន់ នលវ មានករមងវលលិផ្កក រុណំរសាបដូច តាថ នងនដកា។ វាណយណ ើរពី នផទ
សាររមកណយលផួងធមមជាត្ ិឱ្យមានចលនទន់ភលន់ រួចណ ើយក៏តាងំដកឹ នណំៅឆ្ង យនូវ
ពិណោរឈងុយឈងប់។ 

ណទសភាពរត្កាលណនេះ មាននទីជាអ្រងងឹ សរមាប់ណយលរសំាយទុកខននយុវជនខ្ដល
រសវងឹណោយណលល ង ណោយកាពយថាល ដូច ចរន ណ ើយសាា ត្ដូចពនលឺរពេះចនទណពញបូ ៌ម។ី
កវនិីពនធដ៏មានោកយពិ ណរាេះ ហាក់ដូចជាណកើត្ពីណទពណកាសលយខ្ដលរតាណំៅកនុងទុកខរពួយ
ណ ើយរខ្មង ណកាឋ បណរសាបនូវវកិារោឌ នននជវីតិ្ បរបូិ ៌ណៅណោយ ការរបយុទធ ការដណ ឋើ ម
ណសទើរសីុសាច់គ្នន ។ 

អាត្ម័នជរារពលឹងណរចរលឹអាចរត់្ចូលរជក បានកនុងសាសនប៉ាុខ្នឋអាត្ម័នណកមងចនិឋ នឹង
រកកពំង់ខ្ផចូលសរមាក បានខ្ត្កនុងកាមារមម ៍។ 
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រតិ្សពវៗណៅ ណសចកឋណីសនហាជាសាសនមួយខ្បប ខ្ដរសរមាប់យុវជន ណរោេះរខ្មង
មានសទាធ  មានជណំនឿ មានណសចកឋទុីកចតិ្តណៅ វញិណៅមក។ខ្ត្សាសនណនេះោស់ៗខ្បរជាមនិ
យល់ណោយណភលចសូនយឈងឹ ថាកាលពីណដើមមក មលួនធាល ប់ណកមងដូចគ្នន ខ្ដរណទណត្ើ ណ តុ្ដូណចនេះ
ណ ើយបានជាោស់ៗទាងំណនេះ ខ្ត្ងកាន់រនិំត្រងឹត្ាងឹ កាន់លទធិសមបូរជាញ សិទធិចណំោេះបពំង់
រត្ួយ មចីននមនុសសជាត្។ិ 

រួរណយើងរតិ្ថា ផ្កក រកូចណោធិ៍សាត់្មាន កលនិរកអូ្បជាងខ្ផលវាខ្ដលទុណំលឿងផូរ។ យ៉ា ង
ណនេះណ ើយបានជាយុវជនអាច ណរកបឱ្ជារសជវីភាពបានជាជាងមនុសសរណសៀល ខ្ដលជា 
ណ តុ្នឱំ្យ មា ព និង មា វ ីមានទីតាងំជតិ្ជាងកនុងណគ្នលប ំង រពេះកាមណទព។ 

 រនិំត្វពិ ៌នខាងណលើណនេះ  ជាណយបល់ របស់ណកមងៗខ្ដលណរៀនណៅវទិាល័យសីុសុវត្ថ ិ
កនុងសម័យមុនណកើត្ សស្តរគ មណលាកណលើកទីពីរ។ យុវជនទាងំណនេះយល់ណោយមុស ណ ើយ
អ្យុត្តធិម៌មលេះ ផង ក៏ពុំដងឹថាោស់ៗសងកត់្សងកនិរពលឹង និងចនិឋ របស់មលួន ណ ើយខ្ថ្មទាងំ 
បពុំលណសចកឋណីរត្ករត្អាលណទៀត្ផង។ 

 រតិ្មុសក៏ណោយ រតូ្វក៏ណោយ ណកមងៗណបើយល់ យ៉ា ងណាណ ើយខ្ត្ងជួញចតិ្តណធវើឱ្យ
រនិំត្ណនេះបានសណរមច បានពិត្របាកដណោយ សកមមនរកខ្លង។ ណដើមបរីយយល់នូវមណន
សណញ្ចត្នណផសងៗខ្ដលរខ្មងកណស្តញ្ហច ក ណបាកណបាេះអាត្ម័នយុវជនណនេះ ណទើបសូមនណំរឿងណនេះ
មកនិទានដូចត្ណៅ៖ 

 នថ្ងអាទិត្យ! អ្រុ ោប់លាបព ៌រក មទុ ំ ណៅណលើណជើងណម ខាងណកើត្។ កនុង
សយនោឌ នមួយននវទិាល័យសីុសុវត្ថខិ្ដល ណសចកឋសីងប់សាង ត់្ររបដ ឋ ប់ណៅណ ើយ ណរោេះ
មនិទាន់ដល់ណមា៉ា ង សណមលងមសបឹ មាវោប់ឭណមសៀវៗពីរត្ង់ណនេះបនតិចរត្ង់ណនេះបនតិច។ មាត់្មាន់
ររវ បងាូសខ្បបបទខ្វងអ្នល យកនុងពនលឺរសាងៗននរពហាម។ ណសេះសរំមខ្ដលទាញ រណទេះដកឹ
បខ្នលមួយអ្ណនលើ និងខ្សបកណជើងណឈើចនិកនត ងំបាននគំ្នន វាយនផទ ថ្នល់ោក់ជ័រឭសូរភលបិផ្កល ប់ៗ ឭ
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ណរកាករកាក។ កងទព័ខ្កាកណចញពី រទនំុណដើមអ្មពលិ មវកណកកកាកៗ លាន់រពំងណ ើយណ ើរណឆ្ព េះ
ណៅទិសខាងលិចខ្ដល ពំនូកពពកធំៗ  ណដករទមក់រតាកំនុងកមជលិរចអូ្សណៅណ ើយ។ 

 មួយសនទុេះណរកាយមក សគរអ្នកយមទាវ រ ណរាទិ៍កណរមើករជួំយអាកាសព ៌ណមៀវននរពឹក
រពហាម ណ ើយសូរសពទ ណហា កណស្តញ្ជ ៀវក៏ផទុេះណ ើងដូចចនិអុ្ជផ្កវខ្សនអ្នកតា។ អ្នកមលេះោប់ 
របយុទធនឹងសណងកើចណោយយកខ្សបកណជើងណឈើវាយបណំពៀចបោច មរិត្ខ្ដលបាន រសូបយក
ឈាមពីណពលយប់ណៅណលើកាឋ រខ្ររឭផូងផ្កង។ កនុងសម័យណនេះមនិបាន សាគ ល់ចាស់ណៅ
ណ ើយណទ នូវការណរបើណមៅណដណដណត្សរមាប់សមាល ប់សត្វ លាិត្។ អ្នកមលេះណទៀត្របជុគំ្នន សប់បាល់
 ុងឭភតិ្ៗ ណ ើយមួយពួកខ្ផសង ដនទ រកមាមួយវ ័ឍ ណៅចណងកេះនគំ្នន របមូលណខាអាវយកណៅ
ណបាកណៅ កាលមា៉ា សីុនទឹកណរកាយ“ដ័រតាវ រ។ 

 សូររទ ឹងអ្ងឹអាប់បានោស់ ទីលវុធ ភាញ ក់ ពីដណំ កណរកាកណ ើង របមូលរកណសាប
ណជើងមុងោក់ណៅណលើដបូំលរួច ណ ើយក៏តាងំ អ្ងគុយសញ្ជ ប់សញ្ជឹ ងណៅណលើខ្ររណោយមានមុម
សងួត្សងប់ណកមងកណមាល េះណនេះ នឹករួចដល់នរ ីខ្ដលកាលពីលាង ចមុញិវទិយុបាននមំកនូវសណមលងថាល  
ដូចខ្កវទិពវ។ ណៅជតិ្សយនោឌ ន រណឺៅមាខ ងវថិ្សី្ត វង់សាវ ង វុងខ្ត្ ន អ្នកមាច ស់ផទេះមួយបាន
ណបើកសាឋ ប់ចណរមៀងសិលបការនីិណសៀមពីណរាេះទន់ ណលវើយ។ រសឺណមលងណនេះណ ើយខ្ដលមក
របណលាមបណំពរអាត្ម័ន ទីលវុធ ខ្ដល ណរសកលល ននូវកាមារមម ៍។ ណៅមា ពសាឋ ប់ពុំបាន
ចាស់នូវទនុំកណរចៀង ណទខ្ត្សាច់ពិណរាេះ ខ្ដលមានផនត់្ទូលាយលវឹងណលវើយ បានរួចរពលឹងឱ្យ 
អ្ខ្ ឋ ត្អ្ ឋូ ងកនុងរម ីយោឌ នមួយនវមិានសួគ៌្នល័យ។ 
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វរគទី២ 

 ណសៀវណៅោក់ណលើណដើមរទូង ណទៀនណលើកាលដណំ កណឆេះណោលទណទ អ្នកកណមាល េះខ្ត្ង
បណងាើររនិំត្ណៅទីឆ្ង យណោយមណនរមយ។ ឋតិ្កនុងសភាពយ៉ា ងណនេះ ចនិឋ ខ្ត្ងនឹករួចពីចមាង យ
នូវណសាភ ភាពននសិលបការនីិ។ ណមលេះសមនឹងនងមានមុមមូលណពញ មានខ្ភនកណមម ថាល យង់  
ខ្ដលមានណរាមរត្បកខ្ភនកទស្តនទ ោំកំាោរមានសក់ណមម រណលើបទមាល ក់រលក អ្រក ញ់មកណលើសាម  
ព ៌សខ្ ឋ កបាយ ណ ើយជារនងំសរមាប់កញ្ចឹ ងកខ្ដលកណរមើកចុេះណ ើងណោយសមសួន
ណធវើឱ្យកាល ណររារួរឱ្យរយរន់ បដូីចណដើមណសាន ណយលផ្កក ណលឿងឆានិកនុងរកខ្សមយស់ជណំនរ។ 
ណមលេះសមនងមានបបូរមាត់្ព ៌ផ្កក ឈូកខ្ដលបទិណ ើយណបើក ណដើមបបីរា ញឱ្យណ ើញណធមញស
ថាល ដូចផ្កក មលេិះលា។ ណមលេះសមណៅណលើរទូងអាវខ្រព សាច់ម៉ាដឌនម  កាត់្ណដរណ ើងរប ិត្ទុកឱ្យសាម
ណៅរាងណបា៉ា ងកបណំលើឱ្រា៉ា  នងោក់បណណាឋ ងណពរជខ្ដលណដញរសមីណភលើងភលពឺរោយ។ 

 ទីលវុធ សាឋ ប់សណមលងណរចៀងកនុងរារត្ី  ណ ើយរសនមណ ើញជាក់ចាស់ដូចទល់មុមគ្នន នូវ
រូបណឆ្មនរខី្ដលមានសមឋពិី ណរាេះរកណៅ។ សិសសលីណសមនិខ្ដលរតិ្ដល់មឋងណាណសាេះថា  
រម ីវត្ថុ ណនេះអាចណចញបានជារូបរាងមួយខ្ដលធមមជាត្ពុិំមានសបបុរសធម៌ ណដើមបតុី្បខ្ត្ង
យ៉ា ងណនេះណទ។ ណបើអ្នកណាចង់ភាន ល់ក៏ ទីលវុធ  ហា នភាន ល់ខ្ដរ សណមលងបរសុិទធឥត្មនទិលឥត្
រសា ំ ឥត្ឆ្រយ៉ា ងណនេះរបាកដជាពុំខ្មនណចញពីអ្ងគមលួនរកងងិរកងង់បានណ ើយ !  កពុំងខ្ត្
យល់សបតទិាងំខ្ភនកណបើកយ៉ា ងណនេះរសាប់ខ្ត្វទិយុឈប់សាង ត់្ឈងឹ អ្នទេះអ្ខ្នទងរកហាយរក ល់
នរកខ្លង ទីលវុធ  បទិណសៀវណៅរ ិត្សាស្តសតខ្ដលមលួនមានប ំងបញ្ច ប់ណមណរៀនមួយ 
ណ ើយោប់ករមងកវនិីពនធមកអានវញិ។ នយកណមាល េះណបើករកបជញ្ជ ក់មឋងណទៀត្នូវសាច់កាពយ 
“ ឺសូល” របស់អ័្លរ ិដដមុឺណសសត៍្។ មួយសនទុេះណរកាយមក  លុេះបានផលុ ពំនលត់្ណទៀនរួចរសច
ណ ើយ ណសចកឋលីង់លក់ក៏រសូបរនិំត្ចនិឋ ណៅមា ព ណៅកនុងសកលសុបនិឋយល់សបឋ។ិ 

 ប៉ាុខ្នតណៅរពឹកនថ្ងអាទិត្យ កមាល ងំខ្ដលភាជ ប់អ្ងគុយ ទីលវុធ  យ៉ា ងយូរណៅណលើខ្ររពីវកិារ
ោឌ នខ្ដលវញិ្ហដ  របត្សិឌណ ើងកនុងណពលខ្ដល ណដកលក់។ ថ្វណីបើដងឹថាជាការភូត្កុ ក  ថ្វី
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ណបើជាកឋសីងឃមឹខ្កលងកាល យខ្ដលភលណឺរោងរោយខ្ត្មួយខ្ភលត្ដូច ណផលកបណនទ រខ្ត្កណមាល េះណយើង
ណៅខ្ត្សញ្ជឹ ងរតិ្ណៅរកណោយសបាយផង ឈអួឺ្លផាផង។ ជារបរកត្សុីបនិឋនិមមតិ្ជាត្ ំ
ននរបាកដនិយម។ 

 យល់សបឋណិនេះបានបនលប់ ទីលវុធ  ថាមានរថ្យនឋដបូំលផលតឹ្ខ្ដលមាននរទីីរតួ្យ
ចតិ្តជាអ្នកណបើកបរ ឯមលួនអ្នកកណមាល េះឯងអ្ងគុយខ្នបនិត្យណរកបជារសសុភមងគលលា រកនិយយ
ពុំបាន។ រថ្យនឋបងវលិមលួនធូរណមសៀកណលើថ្នល់ោក់ជ័រខ្ដលមានរររីមពស់រត្នស ដុេះអ្មខ្ 
សងខាង។ លុេះដល់ទីថ្នល់ខ្មវងរបទាក់គ្នន  ឡានបត់្ត្រមង់ណៅរកភនខំ្ដលរពេះអាទិត្យណពល
លាង ចកពុំងយកមាសណរសាបណលើ កពូំល។ លលកមួយរូណផាើលនឹងឡាន  សទុេះណ ើរយ៉ា ងណលឿន
ណោយទទេះសាល បញាប់ខាម ញ់។ ទីលវុធ ក៏យកនដណៅបណបាសអ្ខ្ងាលសាម ននណឆ្មសនិទធ។ 

 រថ្យនឋឈប់ណរៀកនឹងណជើងភនដ៏ំមានថ្មធំៗ  ខ្ដលណភលៀងនិងធាតុ្អាកាសបានធាល ក់ជារូប
សត្វរស់ណៅកនុងសម័យបុពវ របវត្តសិាស្តសត។ រូសងាទណំនើបអ្ងគុយណលើថ្មោរមួយផ្កទ ងំណៅចំ
ពីមុមបងឹទឹកថាល ខ្ដល កនុងទីណនេះ រពេះសុរយិកពុំងទាញពនលត់្នូវការំសមីរបស់មលួនមឋងមួយ។  
របបកផ្កក រពលឹត្ខ្ដលរកីរ ង់ក៏ញាប់ញ័ររពឺរពួច ណរោេះសុភវីាត្បក់មកថាន ក់ថ្នម។ កូនរត្ី
រ ៉ាស់លាិត្ៗព ៌រក មររលណៅខ្ បខ្ លចណនល េះណដើមសាល  ខ្ដលកពុំងណយលបងាួត្គ្នន នូវ
ចណរក មផ្កក ណលឿងណអា  និងរត្កួនផ្កក ព ៌សាវ យខ្ដលកពុំងណបាេះនដរកគ្នន រវាម។ រនលសាល ប
ព ៌ជមពូមរំនំពរកឆមក់មោឆ ជាត្ណិៅរ ៉ាបមាត់្បងឹ ណដើមបជីាអាហារបណងាើយមុនណពលវលិរករទនំ។ 
មួយសនទុេះណរកាយមក បកសណីជើងខ្វងសទុេះណ ើរទាងំរូៗ ណឆ្ព េះណៅទិសខាងលិច ឯអាកាលក៏ធាល ក់
រត្ជាក់រសឺត្។ 

 “ទិនករលាថាល រលាយសូនយសល់ខ្ត្មលប់ រកអូ្បឈួល”  ទីលវុធ មសបិកាពយណនេះរបស់កវ ី
បារាងំមាន ក់ ខ្ដលមលួនណពញចតិ្តណ ើយណសងើចនរកខ្លង។  វូងរជងីណចញពីរុហាភនយំកសាល បលាិត្
រជាយវាយអាកាសរបណផេះនន រារត្កីាល។ ណោយមានសត្វណនេះមួយណ ើរឆ្បមកជតិ្នងណពក 
យុវត្តី្ក់សលុត្ ណរចរកជរមកពួនភ័យនណដើមរទូងនននយកណមាល េះ។ 
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 មកដល់រត្មឹណនេះសុបនិឋក៏អ្នឋរធានបាត់្ ទុកឱ្យ ទីលវុធ អ្ល់ឯកណរោេះសុភមងគល
រសពិចរសពិលណនេះ នឱំ្យរសាប់រសល់មវល់កនុងចនិឋ ពន់របមា ។ 

វរគទី៣ 

 ទីលវុធ ជាសិសសឧសា ៍  មានរបាជាញ ឈាល សនវណៅថាន ក់ទីពីរននមធយមសិកា។ អ្នកក
ណមាល េះចូលចតិ្តណរៀនជវីភាសាណាស់ ណ ើយខ្ត្ងបានណលមបានទីលាៗ កនុងវជិាជ ភាសាអ្ង់ណរលស 
បារាងំ និងខ្មមរ។  មួយណទៀត្ណោយបានជាវវចននុរកមបារាងំ ណសៀមមួយកាលមក
ទុកមា ពក៏មសិំកាភាសាជតិ្ខាងណនេះណទៀត្កនុងឱ្យកាស ទណំនរ។ ដូចខ្មមរទាងំពួងខ្ដរ  អ្នក
កណមាល េះខ្ត្ងសរណសើរថាភាសាណសៀមមានសណមលងពិណរាេះ។ ណ តុ្ណនេះណ ើយបានមពំាយមទាល់
ខ្ត្អានណសៀវណៅបានមលេះ ថ្វណីបើណៅរងឹមាត់្និយយពុំសូវចាស់ ណរោេះោក់មយល់មពស់ទាបពុំ
រត្ូវ។ 

 ប៉ាុខ្នឋសិសសណនេះពុំសូវចូលចតិ្ត វទិាសាស្តសតណទ។ កនុងណពលណរៀនរូបសាស្តសត ឬរ ិត្
សាស្តសត រពលឹងខ្ត្ងអ្ខ្ ឋ ត្អ្ ឋូ ងណៅឆ្ង យ។ មួយណទៀត្ោកយខ្ដល ទីលវុធ  និយយណរចើន
ដូចកនុងណសៀវណៅណពក បានជាសាស្តសាត ោរយខាងវទិាសាស្តសតខ្ត្ងសឋីបណនទ សជាញឹកញាប់ថា 
មវេះណសចកឋជីាក់លាក់។ ណទាេះជាយ៉ា ងណនេះក៏ណោយ អ្នកកណមាល េះខ្ត្ងពាយមណាស់  ណ ើយ
ោត់្រណបៀបណរបើណពលយ៉ា ងណទៀងទាត់្។ ថ្វណីបើណទើបខ្ត្ោប់ណរៀនអ្ង់ណរលស  ខ្ត្អាចនិយយភាសា
ណនេះបានមលេះ ណ ើយអានទសសនវដឋអីាណមរកិកាងំ ឬរបណលាមណលាកអ្ង់ណរលសកនុងការប៉ាូលីស ឬ
ផសងណរពងបានធូរបងគួ រ។ ជាធមមតាណកមងណនេះអានទាងំអ្ស់មនិថាអ្វជីាអ្វណីទ ណចេះខ្ត្ចង់ដងឹ  ចង់
យល់ជានិចច។ ណបើណរនិយយអ្ពីំនណយបាយកឋ ីណរឿងកុនកឋី  អ្កសរសាស្តសតកឋ ីទីលវុធ ណចេះជូន
ណយបល់ ណចេះអ្ធបិាយណោយពិណរាេះ ណ ើយអ្នកផងចូលចតិ្តសាឋ ប់ណាស់ណោយណ ើញថា ជា
ណកមងមានរនិំត្ណរៅ មានចតិ្តទន់ ពួកមា៉ា កទាងំឡាយខ្ត្ងណសាម េះសម័រររាប់រកណោយសមានចតិ្ត  
របសិនណបើណៅណពើបណលើមជឈោឌ នមួយថ្ម ីទីលវុធ  សមលងឹណ ើយសាឋ ប់មួយសនទុេះ ក៏ថ្លងឹ
ណឈវងយល់ភាល មថា ពពួកជនណនេះមានរបាជាញ រត្មឹណនេះ ជណរៅរត្មឹណនេះ។  ត្មកក៏តាងំនល
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សដំរីបមា ោកយឱ្យបានសមលមម ខ្ត្អ្នកទាងំណនេះរកីរាយចង់សាឋ ប់។ ណទាេះណៅចណំោេះមុម
មនុសសមានករិយិយ៉ា ងណាក៏ណោយ អ្នកកណមាល េះណចេះរកោកយមកខ្ថ្លងកមានឋណលងបាន
ពុំខានណ ើយ។ ទាងំណនេះ ត្បតិ្មានប ំងខ្ត្មួយ រមឺនិចង់ឱ្យអ្នកផងឈោឺប់ ឬថាន ក់ថ្នល់កនុង
ចតិ្តណោយសារមលួនណរោេះមលួនណសាេះណ ើយ។ 

 ទីលវុធ ជាអ្នករ ័សមឹងបនតិច ប៉ាុខ្នតណចេះទប់មាត់្ទប់កបាន មនិឱ្យកាល យណៅជារចណឡា
ត្ដល់ណៅខ្រសក ូឡាណនេះណទ។ ណបើណ ើញមតិ្តណាណចេះរសាករសួលនឹងមលួន ណៅមា ពណយើង
មានចតិ្តរកីរាយនឹករុ ណរពុំណភលចណទ ខ្ត្ណបើណរណធវើរពណងើយកណនតើយ ឬរណំលាភរត្ង់ណា ចតិ្តអ្នក
កណមាល េះក៏ថាន ក់ថ្នល់គ្នន ន់គ្នន ញ់មនិរយនឹងរសាយបានណ ើយ។ កនុងណពលណរៀបចមុំមកចិចការ
សិកា ទីលវុធ  មផំចតិ្ផចង់មនិឱ្យពួកមា៉ា កណកើត្រខំានដល់មលួនណសាេះ ចខំ្ កមលួនវញិក៏មនិ
អ្ត់្ឱ្នដល់ណភឿនណាខ្ដលណធវើឱ្យមានអ្ពំល់បានណ ើយ។ 

 ទីលវុធ ចូលចតិ្តកវនិីពនធបារាងំណាស់  ខ្ត្មនិរសឡាញ់ពួកបុរា ណលើសពួកទណំនើប
ណទ ឱ្យខ្ត្របស់ទន់រត្ជាក់បរបូិ ៌ណោយមណនសណញ្ចត្នចុេះមុមជារាប់អានពុំខាន ណ ើយ។ 
សិសសណនេះខ្ត្ងណសចកឋបីានយ៉ា ងធូរ ណបើកាលណារតូ្វការនិយយពីដួងចតិ្ត ពី
មណនសណញ្ចត្ន។ ប៉ាុខ្នតសាច់និពនធខ្របជារដបិរដុបណៅវញិ កនុងណពលខ្ដលនិយយអ្ពីំ
ការ ៍អ្វខី្ដលមានរគ្នត្ណររើម។ កនុងវសិសមកាល  អ្នកកណមាល េះខ្ត្ងសរណសរសបុំរត្ជាណរចើន
ចាប់មានណសចកឋទីន់ភលន់ណៅរក មតិ្តសឡំាញ់។ របសិនណបើអ្នកណនេះឯង ណថាល េះណធាល យពុំបានត្ប
វញិណទ មុមខ្ត្ ទីលវុធ រងណសចកឋឈីោឺប់នរកខ្លង។ 

 មួយណទៀត្ ណៅមា ពណចេះណលើកកណំាពយរសណងេះរសណរចបរបូិ ៌ណោយណសចកឋី
ណសនហា។ ចណំោេះរុ ជាត្ណិនេះ អ្នកកណមាល េះបានណរកបណសាភ ភាពខ្ត្ណោយណសៀវណៅ ណោយ
របណលាមណលាក និងណោយភាពយនឋប៉ាុណណាណ េះ។ ទីលវុធ  ខ្ត្ងអានណោយោប់ចតិ្តនូវណរឿង
ននដូចជា “ទាវ រចណងាៀត្” របស់អ្ង់ណរដ សុដី និង “របយិនរ”ី របស់វ ៉ាូោវ ខ្ រ ជាណដើម។ មនិថា
ណទ ណបើអ្នកនិពនធមនិសូវរបសប់ខ្ត្ងោកយ  រគ្នន់ខ្ត្ណធវើឱ្យទាក់ចតិ្តចុេះ មុមជារាប់អានពុំខាន
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ណ ើយ។ ណកមងកណមាល េះណនេះអានញាប់ណាស់ រ ័សណាស់  ជួនកាលជក់ណរឿងណពកក៏បញ្ច ប់
ណសៀវណៅរកាស់បងគួ រខ្ត្កនុងមួយយប់។ 

 រាល់រណសៀលនថ្ងអាទិត្យ ទីលវុធ  ខ្ត្ងណចញពីសាលាណដើមបណីៅរកណមើលកុន។ កនុងណពល
ណនេះអ្នកកណមាល េះខ្ត្ងណផទៀងលល ឆំ្កណា ខ្ដលរបកបណោយណសចកឋណីសនហាយ៉ា ងរត្កាល ដូច
រូរសងារជេិះទូកណលងកនុងបងឹឬលខំ្ ណោយរថ្យនឋខ្ដលបរកាត់្ណទសភាព យ៉ា ងោប់ចតិ្ត។ 
ញញឹមខ្ដលរកីពរោយណលើបបូរមាត់្រសស់មួយ ខ្ត្ងណធវើឱ្យណៅមា ពសបាយជាងវកិារោឌ
នអ្វឯីណទៀត្ទាងំអ្ស់។ លុេះវលិមកដណំ កវញិ រូបសិលបនរទីាងំឡាយខ្ដលមលួនបានណ ើញ
រសណមាលពីនថ្ង ក៏ផុសអ្ខ្ ឋ ត្ណ ើងជាថ្មកីនុងណសចកឋរីសនមមួយខ្ដលមានវង់រសមីណរសាប ព័នធ
ពនលឺចញិ្ហច ច។ ឱ្ ! កញ្ហដ មានណឆ្មណលាមព ៌ ដូចណទពអ្កសរ  ខ្ដលបានបណញ្ចញកាយវកិារ
លវេះលវន់កនុងណទសភាពលាណឆើត្ឆ្យដូចសួគ៌្នល័យ អ្នុសាវរយ៍ីណសន ៍ទាងំណនេះ ខ្ត្ងមក
សថិត្ណៅោសណពញកនុងណសចកឋនឹីងរលឹករបស់យុវបុរស ណ ើយណធវើឱ្យដួងចតិ្តណរណលចលង់ណៅ
កនុងពិណោរកាមារមម ៍ ខ្ដលរសាត់្មកពីទីឆ្ង យ។ 

 ជួនកាល ណពលណដើរលខំ្ បានននំយកណមាល េះឱ្យរបទេះណ ើញមួយខ្ភលត្ នូវរាងណកលៀវកលំ
នននរមួីយនក់។ រូបរសពិចរសពិលណនេះ  បានបណណាឋ យឱ្យមា ពណយើងភ័នឋភាងំសាម រត្ ី
ជហំានណបាេះណដើរណៅមុមណោយសវ័យរបវត្ត។ិ នថ្ងមួយកពុំងណដើរតាមវថិ្ផីាររសាប់ខ្ត្មាន
អារមម ៍ថា មានរកខ្សខ្ភនកស ឹំងមលួន។ ទីលវុធ  ណងើយណមើលណ ើយណលើណ ើញនរចីនិមាន
ក់សក់សឹងមុងឹ សាច់នដរទលុករចត់្ណលើមាត់្បងាួច ណ ើយបណងាើរញញឹមណៅទិសមួយខ្ដល  
ទីលវុធ សាម នថារត្ង់មករកមលួន។  រគ្នន់ខ្ត្ប៉ាុណណាណ េះក៏រពលឹងអ្ខ្ ឋ ត្អ្ ឋូ ងខ្សវងរកការ
យល់សបឋ ិណជើងខ្លងជាប់នឹងដណីៅណ ើយ។ 

 មួយណទៀត្ ទីលវុធ  មនិចូលចតិ្តឭសដំបីណនថ កបនទ ប ឬបរគ ប់អ្ពីំស្តសតីណភទណទ  ខ្ត្
កាន់ណជើងឥត្ថភីាពជានិចច ណទាេះបមុីសក៏ណោយរតូ្វក៏ណោយ។  កណមាល េះមានណយបល់ថា រួរខ្ត្
ផ្កឋ ច់នរខី្មមរឱ្យផុត្រស េះពីរបនព ី។ របសិនណបើណ ើញស្តសតីណាមួយរបរពឹត្តឆគង និងកនលង
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ចរយិបថ្ ទីលវុធ  ខ្ត្ងថាន ក់ថ្នល់កនុងចតិ្តខ្ដរ ប៉ាុខ្នតមួយសនទុេះណរកាយមកក៏រកណលសបានមក
ណលើកណទាសឱ្យជានិចច។ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

វរគទី៤ 

 ណៅរពឹកនថ្ងអាទិត្យណនេះ លុេះបានរតា ខ្រត្ង សញ្ជប់សញ្ជឹ ងកនុងរនិំត្ឥត្របាកដនិយម
យ៉ា ងណនេះអ្ស់ណពលយ៉ា ងខ្វង មក ទីលវុធ ក៏ចូលណៅលប់មុមសិត្សក់ណរៀបចមំលួនបានរសស់
បស់។ ណចញផុត្ពីភាព រាយមាយកាលណា អ្នកកណមាល េះក៏កាល យជាអ្នកណលើចណលងកាា កកាា យ 
កនុងចណំណាមពួកមា៉ា កជាណរចើននក់។ លុេះណ ើញមា ពនិយយឆ្ក នដឆ្ក ណជើងដូច រគ្នឥ ូវ
ណនេះ អ្នកផងខ្ដលពុំខ្ដលសាគ ល់ពីមុនមកមុមខ្ត្មនិអាចសាម ន បានណទ ថាកាលពីកនលេះណមា៉ា ង
មុនណរជាមនុសសរណវ ើរវាយ។ 

 កនុងឱ្កាសណរៀបចមុំមណរៀន ទីលវុធ ម ំ ផចតិ្ផចង់មនិឱ្យណលាៀងណទ។ ណៅណលើខ្មកថ្កូ វជតិ្
បនទប់ណរៀន ររលឹងររណលាង រសវងឹណោយពនលឺនថ្ង និងសនតិភាពរបស់ធមមជាត្ណិរចៀងត្គ្នន ពុំោច់ 
ពីមាត់្ខ្ដលជាណ តុ្នឱំ្យណៅមា ពរួចនឹករពួយណៅភូមកិណំ ើ ត្ ខ្ដលជា ភូមតូិ្ចមួយ
តាងំណៅកណាឋ លវាលខ្រសចមាង យជាង១០រ.ម ពីរករងបាត់្ដបំង តាមផលូ វថ្នល់ណៅមងគលបុរ។ី
មួយសនទុេះ ទីលវុធ នឹកដល់រលកសនទូង និង ពណររេះខ្ដលអ្រក ញ់របណដញគ្នន តាមណរកាមរសមី
ភលថឺាល ននរពេះ សុរយិ ឬដល់ដងអូ្រកាលខ្រសខ្ដលមលួនធាល ប់នគំ្នន រនទីប់ទឹកបាច ោប់រត្។ី ក
ណមាល េះរតិ្ណ ើញណោយរកីរាយថា ណៅមនិប៉ាុនម ននថ្ងណទៀត្ណទនឹង ដល់វសិសមកាលឈប់ចូលឆ្ន ំ
ចនិណ ើយ។ នអ្យ៉ា ! មលួននឹងបានឱ្កាសណៅណលង ភូមកិណំ ើ ត្ណ ើយណត្ើ! 

 រណសៀលនថ្ងណនេះ ទីលវុធ ណសលៀកោក់សាា ត្បាត្ ណ ើយណចញពីសាលាណៅណដើរជាមួយ
មតិ្តភ័កឋតិាមវថិ្មីហាធានី។ បនតិចណរកាយមក ក៏នគំ្នន នចូំលណៅញុាទឹំករកូចណៅណភាជ-
នីយោឌ ន “កុនសាន” ទរំា ំ ណរាងកុន “ណដអ្និ” ណបើកទាវ រនឹងទិញសបុំរត្ចូលណមើល។ ពួកយុវជន
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បឋូ រណយបល់ គ្នន ណោយណរបៀបផទមឹការបុនិរបសប់អ្នកណដើរតួ្រកុន រសី-របរស ណ ើយណសើចធូរ 
រសួលសបាយ ទីលវុធ ជូនឧទា រ ៍ណោយណធវើរតាប់អ្នកណដើរតួ្របារាងំ មាន ក់យ៉ា ងរកមាច់
រកណមើមនឱំ្យណសើចផទុេះរបាវទទួលណ ើង។ 

 មនិប៉ាុនម ននទីណរកាយមក ក ឋឹ ងអ្រគសិនីណរាង “ណដអ្និ” ណរាទិ៍រនថ ន់ ឯទាវ រខ្ដកខាងមុម
ក៏ណបើកខ្ញកជាពីរខ្ផនករួចចូលណរៀន។ 

 ទីលវុធ ណរកាកឈរណ ើងណសមើនឹងណរខ្ដរ ក៏ ឧទាន៖ ណៅខ្ត្មួយអាទិត្យណទៀត្ណទ ណយើង
ដល់ណពលឈប់ចូលឆ្ន ចំនិណ ើយ…… មកដល់រត្ង់ណនេះ អ្នកនិពនធសូមណបើកវង់រកចកមួយ
ណដើមបសូីមឱ្យអ្នកអានអ្ភ័យណទាស ណោយបាន ខ្ថ្លងណរៀបរាប់ខ្វងបនតិចអ្ពីំបរយិកាសណៅ
វទិាល័យសីុសុវត្ថកិនុង ឆ្ន  ំរ.ស ១៩៣៩ ណ ើយអ្ពីំករិយិទឹកចតិ្តអ្នកកណមាល េះ ទីលវុធ។ ប៉ាុខ្នឋ 
អ្នកនិពនធយល់ថាជាការោបំាច់ណាស់ ណដើមបរីយយល់ណរឿងខ្ដល ូរលាិលតា មនរនីនជវីតិ្
ខ្ដលណលើកមកព ៌នកនុងរគ្នណនេះ។ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

វរគទី៤ 

យល់សបតិរង់កាល យជាការពិត្មួយដងមួយកាលខ្ដរ 

      កាលពីយប់មានណភលៀងមួយណមធ។ំ ណភលៀងធាល ក់កនុងរដូវណនេះ ជាការចខំ្ ក ខ្ដរមនិសូវមាន
ណទ។ ទឹកលាក់មវល់កាត់្កនុងជងាុក និងវថិ្នីនរករង បាត់្ដបំង។ ណៅណពលណបៀបភល ឺទីលវុធ ទុំ
បណនតើត្ណលើរ ៉ាូម៉ាកខ្ដលដកឹវា៉ាលីស មលួនមួយផងបានសណំៅណឆ្ព េះណៅសាថ នីយ៍រថ្ណភលើង ណដើមបណីធវើ
ដណំ ើ រ កមានតជាមួយររួសារនភូមអូិ្រតារ ីកនុងអ្ ុំងណពលឈប់បុ យចូលឆ្ន  ំ រួច អ្នកក
ណមាល េះក៏បានមកសាន ក់អារស័យណៅផទេះបងបាូនកនុងរករងមួយ យប់ ណដើមបណីរកាកមកជេិះរថ្ណភលើង
ឱ្យបានទាន់ណពលណរោេះរតូ្វណចញដណំ ើ  លពីរពហាមរសាង។ 
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 យនតូ្ចបានបត់្កាច់ចូលតាមថ្នល់រត្ង់ ណៅសាថ នីយ៍។ ផលូ វណនេះមានទឹកដក់តាម
រក ុកណរចើនអ្ណនក ណរោេះមវេះការ ជុសជុលជាយូរយរណាស់មកណ ើយ។ នផទថ្នល់ជាភក់សាិត្
ដូចបាយមា៉ា ន។ រសាប់ខ្ត្មានរថ្យនឋប  ឺសូ ៤០២ មួយបរយ៉ា ងណលឿនណជៀស ួសណៅណោយ 
បាចទឹកកមវក់មកណលើអ្នកខ្ដលវាររណរើម។ អ្នករុមឺ៉ាកក៏តាងំណជររបណទច។ ឯ ទីលវុធ បានសមលងឹ
ណមើលណលមឡាន ណ ើយសាគ ល់ជាក់ជារបស់អ្នក ណៅរប័យ។ 

 ស្តសតីណនេះជារបពនធមួយតួ្ កនុងចណំណាម របពនធណរចើននក់ របស់ ពញារទាធរ អ្ត្តី្
ណទសាភបិាលបាត់្ដបំងកនុងសម័យ អាណាចរកណសៀម។ណរកាយមក កនុងរគ្នខ្ផនដី “ភ័នឋខ្រប”
បាត់្ដបំងរតូ្វបានមក រួបរួមកនុងអាណាចរកខ្មមរវញិ អ្នក ណៅរប័យ ក៏រត់្ណភៀសមលួនជាមួយ 
ចណរក មរបពនធឯណទៀត្ៗ ណដើមបណីៅតាមសីុបុ យ “ណលាកមាច ស់” ជាសាវ មឯី របណទសណសៀម
ណទៀត្។ ណោយបានរួមវាសនខ្ចក  ុនគ្នន ជាមួយស្តសតីឯណទៀត្ ផងអ្នក ណៅរប័យ ក៏ទទួលបាន
កូនរសីមួយ កូនរបរសមួយពី ពញារ ទាធរ មួយអ្ណនលើ និងរទពយសមបត្តជិាមរត្កយ៉ា ងរកាស
ខ្រកល។ ឥ ូវណនេះ អ្នកណៅ រប័យ រណំលៀកមលួនរត្ ប់មកចូលខ្ដលកណំ ើ ត្វញិណ ើយសង់ផទេះថ្ម
មួយ សកឹមនសកកណំាចណៅភូមវិត្តណលៀប។ 

 អ្នក ណៅរប័យ កឋបុីរតាបុរត្គី្នត់្ កឋខី្ដលអ្នកបាត់្ដបំងណៅណោយណគ្នរពថា “ ុន” ៗ
ណនេះខ្ត្ងណចញបងាួត្ឱ្យ អ្នកផងណកាត្ថា មលួនជាអ្នកមានរទពយ ជាអ្នកអ្មបូរមពស់ ណ ើយជាអ្នក 
ធាល ប់ណៅទីរករងធ។ំ ណៅកនុងផទេះគ្នត់្ខ្ដលតុ្បខ្ត្ងណោយវត្ថុ ណរចើន ណសាកសកេះ ឥត្សមសួនណសាេះ
រមឺានណរបើសុទធខ្ត្របស់នថ្លៗ ឱ្យណរសញប់ខ្សញង ដូចជា ផតលិមាស របអ្ប់សាល មាសជាណដើម។ ថ្វណីបើ
គ្នត់្មានអាយុហាសិបបាល យ ណៅណ ើយ គ្នត់្ណៅណសលៀកណមៀវព ៌រសស់ៗមុមគ្នត់្ទទេះណមៅ
រទូសៗ ណជើងគ្នត់្ោក់ ខ្សបកណជើងផទូ ណមម  ចុងរសួចណ ើយងណ ើងណលើ ណ ើយគ្នត់្ណដើរខ្ករកាយ
មនង បណនទរមកណរកាយបនតិចខ្ភនកសមលងឹណៅឆ្ង យមានឫកមពស់រកអ្តឺ្ខ្បបចង់ សខ្មឋងឱ្យណ ើញ
ថា ដណីនេះ ទីណនេះ កាលពីណដើមមុញិជារបស់បឋអី្ញ រណឺៅជា របស់មលួនអ្ញមលេះខ្ដរ។ 
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 ចខំ្ កឯកូនរបរសគ្នត់្ ណជើងណខាខ្រព ណមម ធំៗ ប៉ាុនការុងអ្បំលិ ណ ើយោក់អាវខ្រព
អ្នលូញតាណបាល កធំៗ  ព ៌ណមៀវ រក ម នថ្ងៗ ណ ើង រតិ្ខ្ត្ពីណបើកឡានណដើរជល់រត្រីកមឹ ឬជល់ 
មាន់ ណ ើយយប់ៗណ ើង ណដើរខ្ចចង់រសីជាមួយនដរូត្ាញអាយពីរ បនីក់។ រឯី” ុន” រសីវញិ
អ្សាច រយណ ើយ ដងឹខ្ត្របភបឹខ្ត្មឋង ជេិះកង់ជេិះ ម៉ាូតូ្ខ្ត្ងមលួនណភាភាវរកគ្នម នពីរណទកនុងខ្ដន
បាត់្ដបំង!  ុនឯលិច  ិន ឯណកើត្ អ្នកដងសទឹងសខ្ងកភាងំសាម រត្ ីណោយមនិខ្ដលណ ើញណសាេះ
នូវណសចកឋ ី  ឺុហាចខ្មលកដល់ណមលេះណ ើយ ត្បតិ្សម័យណនេះពុំខ្ដលមានស្តសតីមានពូជអ្មបូរ ណា
ហា នជេិះណទាចរករកយនណ ើយ។ 

ដករសង់ណចញពី GOLD TIPS 

http://sovanntips.wordpress.com/2011/03/19/%e1%9e%9a%e1%9e%bf%e1%9e%84-%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9e%b6%e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84%e1%9e%85%e1%9e%b7%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%8f/

