
ទាញយកតាមរយៈប្រព័ន្ធចណំ េះដឹង និ្ងឯកសារខ្មែរ  www.khmerdocs.com 

1 
 

ណរឿងណៅអាចម៍ណ េះ 
មាន្រុរ មាន ក់ អ្នកប្ ុកណេណៅថា  << ណៅអាចម៍ណ េះ >> ណប្រេះណៅម្ុ ណំ ដឋណីេឲ្យ

ឃ្វា លណ េះ ប្រខ្ែលជា៥០កាល  ណេឲ្យណៅ ង់មទមណៅណរៀតមាត់ទណន្េ ។  រុរ ណ េះ
ពាយាមរឭំកេុ ប្ពេះពុទធ ណទាេះឃ្វា លណ េះកដី  ណ្ាើការអ្ាកីដ ីខ្តងទណន្ទញជារ់  << អ្ញណៅ
ណដញណ េះ  មាែ  មពុ ណទាធ  អ្ញណៅណលើកអាចម៍ណ េះ  មាែ  មពុ ណទាធ  >> ណ្ាើការអ្ាីៗ ក៏ទណន្ទញថា 
 មាែ  មពុ ណទាធ ដូណចនេះដរារណៅ ។  ឯអាចម៍ណ េះណ េះណទៀតរុរ មនិ្ណលើកណោលណទ ខ្តងណកើរ
ប្ចកការុងទុក បាន្ជាណប្ចើន្ ។ថ្ងៃមួយមាន្ ណំៅ៥០០ មកពីប្ ុកចនិ្  ទំនិំ្ញមកលក់ ។  
រុរ ខ្ប្ កណៅថា << ឲ្យចូលមកណន្េះ ិន្ >> ។ លុេះ ណំៅចូលមក ួរថា << អ្នករាល់គ្នន  
ណរើក ណំៅមកពីណា ? >> ។  យ ណំៅថា << មកពីប្ ុកចនិ្>>។ រុរ ថា  << អ្នកសាា ល់
ណ ដចប្កុងចនិ្ណទ ? >> ។  យ ណំៅថា  << សាា ល់ ណប្រេះម្ុ ណំៅជតិប្ពេះរាជវងំខ្ដរ  >> ។ 
រុរ ថា << ណ ដចប្កុងចនិ្ណ េះ ជាណកេើរអ្ញ  ណែើយជាមបិ្ត មាេ ញ់ថ្ងៃមុន្ណរៀងមក ណរើអ្នក
ប្តឡរ់ណៅប្ ុកចនិ្វញិ អ្ញណ្្ើររ ់ណៅណកេើអ្ញ្ង >> ។  យ ណំៅណ េះណឆេើយថា បាទ  ! 
ណែើយ គំ្នន ណចញ ណំៅណៅលក់ដូរ, មនិ្យូររ ុ ែ ន្  យ ណំៅប្តឡរ់មកវញិ ចូលណៅរក
រុរ ណ េះ  ួរថា << អ្នកឯងបាន្អ្ាណី្្ើណៅ? យកមកម្ុ ណំៅឥឡូវណែើយ >> ។ រុរ ថាមាេះអ្ា ីម្ុ ំ
ណរៀរដាក់កនុងការុងរប្មុងណ្្ើណៅ>>។  យ ណំៅក៏ណប្រើណជើងឈនួលឲ្យជញ្ជូ ន្ដាក់ ណំៅ នូ្វ
ររ ់ប្រខ្ែល៤០០ការុង ខ្ដល ុទធខ្តការុងណពញណដាយអាចម៍ណ េះ  ណែើយក៏លារុរ ណ េះ 
ណចញ ណំៅណៅប្ ុកចនិ្, ដល់ណៅដណំាក់ខ្្ណ ដចប្កុងចនិ្ ណែើយក៏ណបាេះយុថាា  ណឡើងណៅ
ប្ការទូលថា << មាន្ណកេើប្ពេះអ្ងា ណ្្ើររ ់ពីប្ ុកខ្មែរមកថាា យ ដាក់នឹ្ងការុងណប្ចើន្ណា ់ >> 
។ ណ ដចប្កុងចនិ្ឆៃល់ថា  << អ្ញមនិ្ខ្ដលណៅប្ ុកខ្មែរណទ អ្ញមាន្ណកេើឯណាណៅប្ ុកខ្មែរ  ? 
>>ក៏មាន្ប្ពេះរន្ទូលឲ្យណៅជញ្ជូ ន្ការុងអាចម៍ណ េះណ េះ មកដាក់េរណៅមុមប្ពេះលាន្ ប្ទង់ឲ្យ
ប្សាយមាត់ការុងោក់ណមើល ណតើជាររ ់អ្ាមីេេះ >> ដល់ប្សាយណៅ ណ ើញ ុទធខ្តដុមំា ប្េរ់
ការុង ។  ណ ដចមាន្ប្ពេះទយ័ណប្តកអ្ររកទីរំ្ ុតគ្នែ ន្ ក៏ប្ទង់េតិកនុងប្ពេះច ិដ ថា<< នឹ្ងបាន្អ្ាី
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ណ្្ើណៅណេវញិ, មាន្ខ្តប្ពេះរាជរុប្តមួីយ ប្ពេះជន្ែ១៨ឆ្ន  ំប្ពេះរូរ  ប្ពេះណឆ្មលអណលើ ប្ ីទាងំ
អ្ ់ េតិណ្្ើណៅឲ្យណេ , ណែើយក៏ប្ទង់ោត់ឲ្យជាងណ្ាើ ារមួយយា ង្រំ ខ្ បក តាទាងំ ង 
ខាង ខ្តឲ្យមាន្កខ្ន្េងណរើកណចញចូលមាា ងបាន្  ណែើយក៏ដាក់ប្ពេះរាជរុប្តណី េះណៅកនុង ារ 
មាន្ទាងំកខ្ន្ែងរក់ណបាយមួយ្ង ណែើយោត់រណប្មើឲ្យណរើក ណំៅយកណៅឲ្យណៅអាចម៍
ណ េះ, រណប្មើណៅដល់ណែើយ ក៏ខ្ប្ កណៅរុរ ណ េះថា << ណ ដចប្កុងចនិ្ជាណកេើ ណ្្ើ ារមួយមក
ឲ្យអ្នកឯងវយណលង >> ។ រុរ ឮដូណោន េះក៏ណប្តកអ្រណា ់ ។ អ្នករណប្មើយក ារណៅចង  កនុង
ណរាងណ េះណ េះ ។ រុរ ណ េះក៏ណចេះខ្តវយណលងទាងំនិ្យាយ្ងថា  << ណកេើអ្ញ ប្ ឡាញ់
អ្ញណ្្ើ ារណន្េះមកឲ្យអ្ញវយណលង >> ។ ថ្ងៃមួយ រុរ ណ េះវយ ារ ណែើយណចញណៅឃ្វា ល
ណ េះ ។   ងខ្ដលណៅកនុង ារណចញមក ណរៀរបាយទឹកទុករប្មុងឲ្យរុរ ណ េះ  ណែើយចូលណៅ
កនុង ារ ណចញមក ណរៀរបាយទឹក មកវញិណ ើញបាយេតិថា  << ន្រណាណអ្េះ មកណរៀរបាយឲ្យ
អ្ញៗឃ្វេ ន្បាយ អ្ញ ីុណែើយ  >> ។ ឯ ងណ េះណ្ាើដូណចនេះជាណប្ចើន្ថ្ងៃ ។ រុរ ណ េះ ងែយ័
នឹ្កថា << ន្រណា យកបាយឲ្យអ្ញ ីុរាល់ថ្ងៃណមេ េះ  ? >> ោលំរណមើល ក៏ណ ើញ ងដ៏មាន្
រូរលអឯក ណចញពីកនុង ារមក ណែើយរក់ណបាយកខ្ន្ែង  ឲ្យណកើតជាអាហារណឡើងមួយរណំពច ។ 
រុរ ណ េះក៏ភ័យខ្ប្ កថា <<  មាែ  មពុ ណទាធ  មកពីណាលអណមេ េះ ? ណែើយក៏រត់ណៅ ។  ងណ េះ
ណចញតាម រុរ ណ េះខ្ប្ កថា <<  មាែ  មពុ ណទាធ  កុោំរ់អ្ញ អា ិតអ្ញ ខ្លងអ្ញណៅ >> 
។  ងថា  << ម្ុមំនិ្ខ្លងណទ អ្នកឯងជារដមី្ុ ណំែើយ ឪពុកម្ុ ំ  ឲ្យម្ុមំកណៅណ្ាើជាប្រពន្ធអ្នកឯង 
ណប្រេះអ្នកឯងបាន្ណ្្ើមា ប្បាក់ ណៅឲ្យឪពុកម្ុ ណំប្ចើន្ណា ់ >> ។ រុរ ថា << ណទ ! ម្ុមំនិ្យក
ណទ >> ។  ងណ េះនិ្យាយលួងណលាមណប្ចើន្ដង រុរ ក៏ណ ៃៀម ,  ងដកឹថ្ដរុរ ណ េះមក
ណរាងណ េះវញិ ។ កនុងណវលាយរ់ណ េះ   ងអ្្ដិាឋ ន្កខ្ន្ែងរក់ណបាយ ណែើយរក់ណៅ ណកើតជា
ប្បាសាទរាជវងំ មាន្មនុ្ ែេកឹកងរពំងណៅកនុងណ េះ ។ ណៅអាចម៍ណ េះ ណែើយនិ្ង ងណ េះ  
ក៏ណៅណលើប្បាសាទ មាន្មនុ្ ែរណប្មើណឆាងសាដ  ំ។  អ្នកប្ ុកទាងំពួងណ ើញណែើយ ភ្្ញក់ណ្អើល
ប្េរ់គ្នន  ក៏រត់ណៅប្បារ់ណ ដឋជីាណៅហាា យរុរ ណ េះថា << មាន្ណកើតប្បាសាទរាជវងំ ប្តង់មទម
ណៅអាចម៍ណ េះណ េះណប្ចើន្ណា ់ >> ។ ណ ដឋ ីងែយ័ រត់ណៅណមើលណ ើញណែើយក៏ភតិភ័យ រត់
ណៅទូលណ ដចតាមណរឿង ។ 
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ណ ដចប្ទង់ប្ជារ ប្ទង់ោត់រណប្មើ ឲ្យណៅពិនិ្តយណមើល  ណ ើញពិតដូណោន េះខ្មន្ ក៏មាន្ប្ពេះ
ទយ័ណទាមន្ ែជាខាេ ងំថា << ណ ែ្ េះណា ហា៊ា ន្មកសាងប្បាសាទរាជវងំកនុងន្េរអ្ញ  មាន្
ខ្តអ្ញណទជាណ ដចកនុងន្េរណន្េះ >> ណទើរប្ទង់ប្រជុ ំែែឺន្ ពាមុមមន្រន្តី មាន្ប្ពេះរន្ទូលោត់ឲ្យ
ណរៀរណរែ៍ពល ណលើកណៅោរ់ទាងំប្ពេះអ្ងាក៏ណ ដចយាងជាមួយ្ង ។ ណវលាណ េះមាន្រណប្មើណៅ
ប្បារ់ណៅអាចម៍ណ េះណែើយ នឹ្ងប្រពន្ធណៅអាចម៍ណ េះបាន្ឮ ក៏មាន្ណ ចកដភីតិភ័យណា ់ ។  
 ងប្បារ់រដថីា << កុឲំ្យភ័យទុកងារឲ្យម្ុចំាំងនឹ្ងណ ដចណន្េះវញិ  ងក៏ណរៀរមេួន្ណចញណៅ 
ណែើយអ្្ដិាឋ ន្កខ្ន្ែងរក់ កខ្ន្ែងណបាយឲ្យណ ដចររាជ័យ ប្ពមទាងំណរែ៍ពល ។ 

ណៅអាចម៍ណ េះនិ្ង ងណ េះ បាន្ណសាយរាជយជាណ ដច ណដាយអ្ណំាចដងឹេុ ប្ពេះពុទធ ។ 

«ការមបំ្រឹងខ្ប្រង ខ្តងមាន្្លណប្ចើន្ »  
ដកប្ ងណចញពី ពាវច ្រិាយណ រ ី
 


