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មាននារីវ័យេក្មងដ៏្រសស់ស្អាតម្នាក់
និងបុរសវ័យេក្មងដ៏សង្ហារម្នាក់ រស់េនៅ
ក្នុងភូមិមួយឯជនបទក្នុង្របេទស
កម្ពុជា។ ពួកេគបាន្រសឡាញ់គ្នា
េហើយក៏េរៀបការជាមួយគ្នា។ ពួកេគ
រស់េនៅេដោយសុភមង្គល្រពមទាំង
ែថរក្សាគ្នាេទៅវិញេទៅមក។ េមឃ
ភ្លឺ្រសឡះបន្ទាប់ពីេភ្លៀងធ្លាក់មួយរយៈ
ធំ។ ប្តី្របពន្ធេនះបានេដើរេទៅផ្ទះឪពុក
ម្តាយរបស់ពួកេគ េនៅេលើផ្លូវមាន
សុទ្ធែតភក់។ េនៅេលើផ្លូវភក់េនោះបាន
បន្សល់ទុកេនៅស្នាមបាតេជើងរបស់
អ្នកទាំងពីរយ៉ាងច្បាស់។ រំេពចេនោះ
ពស់ថ្លាន់ក៏បង្ហាញខ្លួន។ ពិសរបស់
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ពស់ថ្លាន់គឺសាហាវខ្លាំងណាស់ ្រគាន់ែត
្រកលាស់អណ្ដាតវាេទៅេលើដីែដល
មានស្នាមេជើងមនុស្សណា អ្នកេនោះ
នឹងស្លាប់ភ្លាម។ ពស់ថ្លាន់េនោះក៏បាន
លិឍដានេជើងកូន្រកមុំដ៏្រសស់ស្អាត
េនោះ េហើយនាងក៏បានស្លាប់េទៅ។
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និយាយអំពីកូនកំេលោះវិញ
េ្រកោយែដលបានបាត់បង់កូន្រកមុំ
របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីេរៀបការមិនយូរ
ប៉ុន្មានេនោះ គាត់ខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។
ឆ្លងកាត់េពលេវលាពីរ បីៃថ្ងេហើយ
កូនកំេលោះេនៅែតមិនទាន់កាត់ចិត្តបាន
េគបានេរៀបចំពិធីបុណ្យសពេដើម្បីេធ្វើ
ឱ្យ វិញ្ញាណក្ខន្ធកូន្រកមុំបានេទៅកាន់
សុគតិភព។ អ្នកភូមិបាន្របមូលផ្តុំគ្នា
េនៅពិធីបុណ្យសពយ៉ាងអ៊ូអរ។
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សត្វពស់បានេឃើញេរឿងេនះ ក៏បាន
សាកសួរេទៅសត្វដៃទេទៀតថា៖ «េតើ
ពួកេគកំពុងេធ្វើពិធីជប់េលៀងឬ េទើប
អ៊ូអរយ៉ាងេនះ?» ។ វាសម្លឹងេមើលេទៅ
្រកុមមនុស្សែដល្របមូលផ្តុំគ្នាេដើម្បី
កាន់ទុក្ខ ចំេពោះការស្លាប់របស់កូន្រកមុំ
និងអ្នកខ្លះមកជួយក្នុងពិធីបុណ្យសព
បានេធ្វើឱ្យពស់យល់្រចឡំថា ជាពិធី
ជប់េលៀងេនៅក្នុងភូមិេនះេទៅវិញ។
«ពិធីជប់េលៀង? ចង់មានន័យថាេម៉ច?
» ទន្សាយនិងកូនកណ្ដុរែដលេនៅែក្បរ
ភ្ញាក់េផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង េហើយេឆ្លើយតប
ថា៖ «អូ!៎ កូន្រកមុំបានស្លាប់ែមន ប៉ុែន្ដ
ខ្ញុំគិតថា្របជាជនមិនភ័យខ្លាចចំេពោះ
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ឯងេទ េ្រពោះពិសរបស់ឯងមិនកាច
សាហាវរហូតេធ្វើឱ្យពួកេគភិតភ័យេនោះ
េទ»។ «្របសិនេបើពិសរបស់ឯងកាច
សាហាវែមន មនុស្ស្រគប់គ្នាភ័យខ្លាច
ឯងេហើយច្បាស់ជាពួនសំងំេនៅក្នុងផ្ទះ
មិនខាន។ ែតពួកេគយល់ថាពិសរបស់
ឯងមិនែមនជាេរឿងគួរឱ្យបារម្ភេនោះេទ។
ពស់ថ្លាន់ែតងែតចង់ក្លាយជាេស្ដចៃន
សត្វទាំងពួង េគធ្លាប់សង្ឃឹមថា មនុស្ស
និងសត្វនឹងមានការភ័យខ្លាចចំេពោះ
ពិសរបស់ខ្លួន េហើយវានឹងទទួលការ
េគោរពពីេគឯង។ បន្ទាប់មក ពស់ថ្លាន់ក៏
រកេឃើញគំនិតមួយ។
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្របសិនេបើេយើងពិសរបស់េយើងេចញ
ក្នុងេពលែតមួយ េពលេនោះមនុស្ស
នឹងភ័យខ្លាច េហើយេគោរពេយើងេទជា
េស្តចសត្វេហើយែមនេទ? ពស់ថ្លាន់
បានដកដេង្ហើមែវងៗ េដើម្បី្របឹងខ្ជាក់
ពិសេចញអស់ពីលទ្ធភាពតាមែដលវា
អាចេធ្វើបាន។ «អាអាអាអាអាអា» ពិស
បានបាញ់េចញមកពីមាត់ពស់ថ្លាន់។
«ពស់ថ្លាន់កំពុងែតខ្ជាក់ពិសរបស់វា!»
សត្វជាេ្រចើនមានការភ្ញាក់េផ្អើលយ៉ាង
ខ្លាំងែដលបានេឃើញែបបេនះ។
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ឃ្មុំ ែក្អប សត្វពស់ដៃទ និង្រតីមានធ្មង់
ពួកវាបានចូលេទៅែក្បរពស់ថ្លាន់។ សត្វ
ទាំងេនោះបានបឺតយកជាតិពិសរបស់
ពស់ថ្លាន់។សត្វឃ្មុំមាន្រទនិច ែក្អប និង
្រតីមានធ្មង់ែដលកាលពីមុនជាសត្វ
ធម្មតាគ្មានពិស ឥលូវពួកវាសុទ្ធែត
ទទួលបានពិសទាំងអស់។ េតើពស់
ថ្លាន់ែដលបានបាត់បង់ពិសេនោះនឹង
ក្លាយេទៅជាែបបណាវិញ? េ្រកោយេពល
វាអស់ពិសេទៅ វាក៏េទៅរស់េនៅែតក្នុងៃ្រព
េ្រជៅែដលស្ងប់ស្ងាត់ែតម្នាក់ឯង។
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ខ្ញុំេឈ្មោះ លក្ខិណា េហើយខ្ញុំេកើតេនៅក្នុង
្របេទស កម្ពុជា។ ខ្ញុំមករស់េនៅ្របេទស
កូេរ៉អស់រយៈេពល១១ឆ្នាំេទើប្រតឡប់
មករស់េនៅ្របេទសកំេណើតវិញ។ ខ្ញុំ
ចូលចិត្តចំណាយេពលអានេសៀវេភៅ
ក្នុងបណ្ណាល័យ។ ខ្ញុំែតងសង្ឃឹមថា
េរឿងនិទានល្អៗស្រមាប់កុមាររបស់
្របេទសកម្ពុជានឹង្រតូវបានយកមក
ែចករំែលកដល់កុមារេនៅ្របេទសកូេរ៉។
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈេរឿងេនះ អាច
ផ្តល់នូវក្តីសង្ឃឹមេទៅកាន់្រស្តីែដល
ចំណាក្រសុកទាំងអស់ អាចកាត់បន្ថយ
ចិត្តនឹកនា្រសុកកំេណើតបានខ្លះ។
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រហូតមកទល់េពលេនះអ្នកវិទ្យាសា
ស្ដ្របានរុករកចំេណះដឹង,ុ្របាជ្ញានិង
បេច្ចកវិទ្យាទំេនើបែតមិនអាចរកេឃើញ
ភពេផ្សងែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
ដូច�ភពែផនដី�េឡើយ។ែតមនុស្ស
ទាំងេនោះមិនបានឈប់រកភពេផ្សង
ែដលមានជីវិតរស់េនៅដូចេទៅនិង
ភពែផនដីនុះេឡើយ។
គ្មាននណា,និងគ្មានក្បួនណាែដល
អាចរាប់ផ្កាយជាេ្រចើនៃនភពនិមួយៗ
េឡើយ។ែតភពែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
គឺភពែផនដីែតមួយគត,់ អស្ចារ្យបំផុត
ពិតណាស់អារម្មណ៍រំជួលចិត្តនូវេពល
ែដលបានដឹងនិង។ពិេសសេនៅេពល
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បានេធ្វើការជាមួយនារី្របេទសេផ្សងៗ
េនៅជុំវិញពិភពេលោកែដលមក្របេទស
កូរ៉រឹតែតទទួលអារម្មណ៍រំជួលចិត្ត
បំផុត។ ភពែផនដីែតមួយ េទោះេយើង
ជាជនជាតិណាក្តីែតជា�្រគួសារ
ែផនដី�។
្រគួសារ្រតូវទុកចិត្តគ្នា,ពឹងែផ្អកេលើ
គ្នា,និងជួយគ្នាេទៅវិញេទៅមក។
្រគួសារគឺេអោបមុនេគ, េសើចដាក់
មុនេគ,និងលះបង់េអោយមុនេគ។
្រគួសារគឺរួមទុកជាមួយគ្នា,ជំនះ
ការលំបាកជាមួយគ្នា,្រតូវេដើរេទៅ
ជាមួយគ្នា។
ខ្ញុំេកោតសរេសើរដល់អស់អ្នកែដល
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បានសរេសរស្នាៃដដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈ
ការងារេសៀវេភៅកុមារ”រួមទាំងគ្នា រួម
ទាំងអស់គ្នា”។េដោយសារែតអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់េនោះសុទ្ធែត្រតូវចិញ្ចឹម
បីបាច់កូន,្រតូវេធ្វើកិច្ចការផ្ទះ,េមើលែថ
បេ្រមើរមនុស្សចាស់ក្នុងផ្ទះ,និង
េធ្វើការងារជាេដើមេទោះបីជាមានការ
េនឿយហត់យ៉ាងណាក្តីក៏បានបញ្ចប់
កាងារបានេជោគជយ័។ពិតជាមិន
ងាយ្រសួលេឡើយសំរាប់ការសរេសរជា
ភាសាកូេរ៉សំរាប់អ្នកមិនទាន់ច្បាស់េទៅ
និងភាសារេនៅេឡើយ។
យ៉ាងណាក្តីការសរេសរបង្កប់ឥទ្ធិពល
ែដលមិនអាចេ្របៀបេទៅនិងការនិយាយ
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រាប់រយដង។
ឥទ្ធិពលបង្ហាញេអោយេឃើញច្បាស់េនៅ
ចិត្តគំនិត
ឥទ្ធិពលៃនសមាសសភាពក្នុងការ
្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដ៍ៃទ
ឥទ្ធិពលក្នុងការអប់រំកូនេអោយបានល្អ
មានឥទ្ធិពលទាំងអស់េនះ
ខ្ញុំសូមជំរុញឱ្យគេ្រមោងេនះ
េកើតមានេឡើងរឹតែតេ្រចើន,ែដលផ្តល់
េមោទនភាពនិងក្តីសង្ឃឹមដល់្រស្តី
ចំណាក្រសុកជាេ្រចើននិង្រគួសាររបស់
ពួកេគ។ អ្នកនិពន្ធ,ណូក្យ៉ងសុីល
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