
ចំណងៃដ ែផនករថមី 
េដយ ហួត េសងេគៀ  



ភគទី១ 
េពលលង ច ជ េពលែដលមនុសសរកកែនលងសរមក េរកយពីរតូវរបឈមមុខនឹងកិចចកររបចៃំថងរប់

េម៉ងរចួមក។ កនុងផទះតូចមួយែដលសថិតកនុងចំេណមផទះធំៗជេរចីន មនសេមលងមនុសសរបុសមន

ក់និយយេដយសវ ហប់ និង សេមលងចិរញច សំច់។ ពនលឺេភលីងែដលេនចកំណត លផទះ បន បងហ ញ

រូបរងបុរសមន ក់ែដលកំពុងឈរកន់កបិំតហន់បែនលមួយដំុធំ។ េនពីេរកយខនងរបស់គត់ 

មនកំុពយូទ័រមួយេរគឿងែដលកំពុងែតេបីកវេីដអូេចល។ តមពិតមិនែមន េបីកេចល េទ គឺេគកំពុង

ែតេបីកសត ប់ េដីមបកំីដរអរមមណ៍។ 

"មិនថអវីែដលអនកេធវីតូចបុ៉ណណ េទ វែតងែតមនលទធផលមកឲយេយងីវញិជនិចច។ េបីអនកមិនេធវីអវី

េសះ អវីក៏មិនេកីតេឡងីែដរ"។ សេមលងេចញពីកំុពយូទ័រេនះបនេហះចូលេទកនុងរតេចៀក េហយីចូល

េទដស់ខួរកបលរបស់គត់ ឲយងក់កបលជ សញញ ថ គត់យល់ពីអវីែដលេគនិយយ។ គត់យកបែនល

ែដលហន់រចួ ដក់ចូលកនុងឆន ងំែដលកំពុងរងំស់សច់យកជតិ។ គត់រគបឆន ងំសមលរចួ ក៏ងកមក

អងគុយ េហយីទញកំុពយូទ័រមកចុចេដីមបតីមដនពត៌មនេលីេហវសបុ៊ក។ 

រគន់ែតេបីកភល ម គត់ក៏េឃញីសរពីមិតតភកតិមន ក់។ គត់ចុចេបីកេមីលេឃញីរូបថតបីសនលឹក ែតមិន

ទន់ដឹងថរូបអីេទ េរពះអីុនធឺេណតេដីរយតឺបនតិចេនេពលលង ច។ ដំបូងគត់គិតថ របែហលជរូបអី

កំែបលងៗេហយី េរពះមិតតភកតិគត់ែតងែតែចកគន េសីចេដយរេបៀបេនះ។ រូបទីមួយ ក៏េលចេឡងី េធវីឲយ

គត់េនេសងៀម។ រូបទីពីរ និងទីបី ក៏េចញមកដំណលគន ។ 

គត់ក៏សួរេទមិតតភកតិគត់ថ "បនរូបេនះមកពីណ?" ។ គត់របុងនឹងសួរបែនថម ែតេឃញីមិតតភកតិ

របស់គត់កំពុងេឆលីយមកវញិ គត់ក៏ផអ កសរេសរសិន។ 

"េឃញីមិតតភកតិរបស់េគផុស េហយីក៏ save ទុកឲយឯងេមីលេទ។ គិតយ៉ងេម៉ចែដរ?" មិតតភកតិេឆលីយ។ 

គត់េឆលីយតបេទវញិថ "មនអីរតូវគិតេទ អរគុណេហយីែដលបនេផញីឲយេមីល។ សូមសីុបយបនតិច

សិន ឃល នណស់"។ 



មិតតភកតិរបស់គត់ក៏សរេសរមកវញិថ "ឥលូវ ឯងដឹងពីមូលេហតុេហយី។ វលអមយង៉ែដរ ែដ

លេយងីដឹងចេមលីយ"។ គត់េមីលេហយី មិនបនតបអវីេទ ក៏ដក់ទូរស័ពទចុះ រចួេដីរេទចរងក នេលីក

ឆន ងំមហូបែដលកំពុងែតរងំស់ យកេទចក់េចល។ 

គត់រតលប់មកអងគុយេននឹងតុវញិ េហយីចុចេមីលទូរស័ពទមតងេទៀត។ គត់សមលឹងេមីលរូបថតែដលមិតត

ភកតិរបស់គត់េផញីមកមតងេទៀត។ ែភនករបស់គត់េឡងីរកហម និងរលីងរេលងបនតិច បុ៉ែនតគត់ខមំត់

ជប់ ហក់ដូចជ ែរសករបប់ឲយទឹកែភនករបស់គត់រត់ចូលេទកនុងវញិ។ កនុងរូបថតេនះមន មនុសស

រសីមន ក់ និង របុសមន ក់ សថិតកនុងសេមលៀកបំពក់េរៀបករ។ គត់មិនសគ ល់ថ មន ក់របុសេនះជអនក

ណេទ បុ៉ែនតគត់សគ ល់មន ក់រសីចបស់ណស់។ 

ទឹកមុខរបស់គត់េពរេពញេទេដយចមងល់ ែតមិនដឹងជសួរអនកណបន។ គត់របឹងបិទែភនកមួ

យសនទុះ េមីលេទដូចជពយយមលុបសំណួរែដលគត់មនទងំបុ៉នម នេចលឲយអស់។ គត់

ក៏នឹកេឃញីដល់ពកយែដលគត់េទីបនឹងសត ប់កនុងវេីដអូមុនេនះ រចួេហយីក៏ញញឹមមន ក់ឯង។ 

គត់រគវសចនបយែដលដួសេហយីមុនេនះេចញពីតុ េហយីយករកដសសមួយសនលឹក មកសរេសរ

អវីមយង៉។ គត់េឈង កមុខសរេសររហូត។ របែហលជ២០នទីេរកយមក គត់ក៏េងីបេឡងី េហយី

ឱនចុះេដីមបេីរសីយកអំែបងចនមួយែដលែបកពីចនបយរបស់គត់។ គត់យកវមកឆូតៃដរបស់

គត់ េហយីដក់ៃដពីេលីរកដសមួយផទ ងំេនះ។ ឈមរបស់គត់តក់មួយដំណក់េហយីមួយដំណ

ក់េទៀត។ គត់អូសៃដរបស់គត់យតឹៗ េដីមបឲីយឈមរបស់គត់ហូរជែខសេនេលីរកដស។ 

គត់េលីករកដសេនះមកេមីលមតងេទៀត រចួបត់ជបួនរជុងទុកកនុងេហេប៉របស់គត់។ គត់ទញអវ

ៃដែវងមកពក់ពីេរក េហយីក៏អូសមូ៉តូជិះេចញេទេរក។ គម នអនកណអចទយបនថ េតី

រកដសេនះមនអវីសំខន់េនះេទ។  



ភគទី២ 
រពះអទិតយរះេឡងី ៃថងថមីមកដល់ ែផនករថមីក៏មកដល់ដូចគន ។ កំេទចចនកលពីមសលិមិញ

េនរយប៉យដូចេដីម បនន័យថ គម នអនកេរៀបចំ កលពីយប់មិញ។ បយែដលរជុះេទ រតូវកណតុ រសីុ

ខលះ េហយីសអិតេរកៀមជប់ដីខលះ។ សមលែដលចក់េចល ក៏ជះកលិនពីធុងសរមមមកែដរ េរពះគម ន

អនកយកេទេចល។ 

“អឡូបង! សត ប់លឺចបស់អត់?” គត់កំពុងនិយយទូរស័ពទ។ 

“អនកណេគហនងឹ េតរមកទងំរពឹកអញច ឹង?” មខ ងសួរមកវញិ េដយសេមលងមិនសូវចបស់។  

“ខញុ ំទំេនរ បង! សូមេទសផងបង រខំនបនតិចេហយី េរពះមនករបនទ ន់” ទំេនរេឆលីយតបេទរបធន

ែផនករបស់ខលួន េដយសេមលងរសទន់។ 

“អូ! ទំេនរ េហយីមនករអីែដរ?” បងរបធនសួរមកវញិ េរពះគត់របញប់េដកបនត មុនេពលដល់

េម៉ងេទេធវីករ។ 

“ខញុ ំចង់សូមចបប់មួយអទិតយ េរពះមត យខញុ ំឈធឺងន់េនឯរសុក េហយីខញុ ំេទីបនឹងដំណឹងរពឹកមិញ

េនះឯង” ទំេនររបប់ពីេហតុផលរបស់គត់។ 

“អំ៊រសីឈ?ឺ ឈប់េទៗ ចបំងដក់ចបប់ឲយ។ េបីរតូវករឈប់បែនថមេទៀត រគន់ែតេផញីសរមកបងបន

េហយី ចបំងេរៀបចំឲយ” បងរបធននិយយេទវញិ។ 

“អរគុណេរចីន! ខញុ ំសូមេទេរៀបចំេខអវេហយី េរពះឡនេគមកយកខញុ ំឥលូវេហយី។ អរគុណមតង

េទៀតបង” ទំេនរនិយយេដយសេមលងរកីរយ។ 

“បនេហយីអីុចឹង បងទុកេហយី!” រគន់ែតចុចបិទភល ម គត់ក៏េដកបនតេទៀត។ 



ទំេនរេបះទូរស័ពទេទេលីែរគ េហយីេរៀបចំឥវ៉ន់មួយចំនួនដក់កនុងកតបសព យពីេរកយធំមួយ រចួ

េហយីកេចញេទេរក។ 

េដយសរេមឃមិនទន់ភលឺរសួលបួល េហតុេនះមិនទន់មនេគេបីកទវ រផទះអស់េទ។ ទំេនរចតមូ៉តូេន

េរកមេដីមេឈធំីមួយ រចួយកម៉ស់ និងមួកេចញពីកតប េហយីេដីរសំេដេទផទះមួយែដលមនទវ រព

ណ៌ទឹកមស។ ទំេនរឈរេនែកបរេនះ េដយមិននិយយអវីទងំអស់។ គត់មិនងកចុះងកេឡងី 

េរពះមិនចង់ឲយមនអនកដៃទសងសយ័។ គត់េធវីដូចជអនកែដលេទីបនឹងេឡងីមកពីេខតត េដយដក់

កតបេនពីខងមុខកែនលងឈរ។  

របែហលជ២០នទី សេមលងេបីកទវ របនលឺេឡងីពីខងេរកយខនងទំេនរ។ គត់ដឹងថមច ស់ផទះ

េគេបីកទវ រផទះ គត់ក៏ឈរឆង យបនតិចពីមុខផទះរបស់េគ។ ទវ រផទះេបីកចំហរ ឡនទំេនីបមួយេរគឿងបនរ ំ

កិលខលួនេចញពីកនុងផទះ េដយមនបុរសមន ក់ពក់ែវន៉តជអនកេបីក។ េរកយមកមនសេមលងមនុសស

រសីមន ក់ែរសកេចញកនុងផទះ “ម៉ក់! កូនេទេធវីករេហយី”។ 

មនុសសរសីមន ក់េនះ គឺជមនុសសរសីកនុងរូបថត េហយីបុរសែដលេនកនុងឡនេនះ ជបតីរបស់នង។ 

ទំេនរមិនហ៊នសមលឹងេមីលមុខនងចំេទ េរពះខល ចរបទក់ែភនកគន  េហយីនងអចចំណគំត់បន។ 

ទំេនរេនចសំេមលង និងកយវកិររបស់នងបនទងំអស់។ អវីែដលគត់មិនអចចបំនគឺ េតីគត់េធវី

អវីខុស េទីបបនជនងកុហកគត់េទេរៀបករជមួយរបុសថមី? 

ទំេនរ គិតកនុងចិតត “នីត! អូនចបំច់កុហកបងេធវីអី? អូនរបប់បងថ ែបកគន ែតមួយេពលេទ េរពះ

អូនមិនសូវសបបយចិតត។ អូនរបប់បងថ អូនមិនែមនមនអនកថមីេទ។ ឥលូវអូនមិនរតឹមែតមនអនកថមី 

អូនេរៀបករជមួយគន េទៀត”។ ទំេនរកត ប់ៃដជប់ បុ៉ែនតរបឹងេធវីជធមមត េរពះេគមនែផនករេផសង។ 

នីត ចូលកនុងឡន េហយីនិយយអវីជមួយបតីរបស់នង ែតទំេនរមិនអចសត ប់លឺ។ ពួកេគេសីច 

េហយីបតីរបស់នង ក៏ឱនមកេថីបថព ល់នងមួយខសតឺ មុននឹងេបីកេចញេទ។ ពួកេគ េទីបនឹងេរៀបករ 

េហតុេនះភពលអូកេលអីនែបបេនះ ជេរឿងធមមតេទ។ ទំេនរេឃញីេរឿងទងំេនះេននឹងែភនក ហក់ដូច

ជករគរំទឲយទំេនរេធវីអវីែដលេគប៉ងេធវីកន់ែតរហ័ស។  



ភគទី៣ 
នីត ជកូនែដលគម នឪពុក េហតុេនះេទីបេរកយេពលេរៀបករេហយី មត យនង សូមឲយបតីរបស់នង

មកេនផទះជមួយគត់ រគន់បនជគន ។ មត យនីត ជអនកេធវីកររដឋ បុ៉ែនតមិនសូវេទកែនលងេទ។ 

ៃថងេនះគត់េនផទះ េដីមបេីរៀបចំរបស់របរែដលរេញ៉រៃញ៉េរកយេពលករកូនរបស់គត់។ គត់សបបយ

ចិតតណស់ េរពះេឃញីកូនរកបនមនុសសែដលអចទុកចិតតបន។ គត់េរៀបចំបេណតី រ និយ

យមន ក់ឯងបេណតី រ។  

គត់ឈរេនពីមុខេជីងធូប ែដលមនរូបថតបុរសមន ក់ េហយីនិយយថ “បង! េបីបងបនេឃី

ញបតីរបស់អត បងក៏សបបយចិតតដូចខញុ ំែដរ។ កូនេគ មនពូជអំបូររតឹមរតូវ សអ តបត េហី

យរសលញ់កូនេយងីេទៀត។ ខញុ ំអស់រពួយេហយីពីេពលេនះេទ”។ គត់ឈរញញឹមមន ក់ឯងពី

មុខរូបថតេនះ។ 

គត់កំពុងសលុងអរមមណ៍ជមួយ ភពរកីរយ និងកិចចសនទនកនុងកតីរសៃមជមួយរូបថតបតីរបស់គត់ 

ក៏រសប់ែតមនលឺសេមលងកណតឹ ង។ គត់នឹកសម នថ េគយករកដសទឹកេភលីងមកឲយ ក៏េដីរេចញ

េទេបីកទវ រ។ ទវ រេបីកភល ម គត់សមលឹងេមីលអនកែដលកំពុងឈរមុខគត់ ក៏ែរបទឹកមុខដូច

ជភញ ក់េផអីល។  

“អឺ…   ទំេនរ?” គត់សួរេដយភញ ក់េផអីល េហយីក៏មិនដឹងថរតូវនិយយអវីេទៀតែដរ។ 

“បទអំ៊ គឺខញុ ំ។ នីតេនផទះេទ?” ទំេនរសួរេដយសន មញញឹម។ ៃដរបស់េគេនកន់កតបែដល

យកមកពីផទះជប់។  

“នីត េទេធវីករបត់េហយីកមួយ។ កមួយមនករអីែដរ?” មត យនីតសួរេដយសងសយ័ េរពះេបីតមអវី

ែដលគត់ដឹង គឺនីតបនដច់េរសចគន កលពីបុ៉នម នែខមុនេទេហយី។  



“ខញុ ំដឹងថនីតេរៀបករេហយី អំ៊។ ពួកខញុ ំនិយយគន ចបស់េហយី។ នីត និងខញុ ំេពលេនះ រគន់ែតជមិតត

ភកតិបុ៉េណណ ះ។” ទំេនរនិយយរបប់អំ៊រសីេដីមបឲីយគត់ទុកចិតត ទងំកនុងចិតតដឹងេហយីថ អវីែដលេចញ

ពីមត់របស់គត់ មិនែមនជករពិតេទ។  

“អំ៊ធូរចិតតបនតិច។ អំ៊មិនចង់ឲយកមួយ និងកូនអំ៊ កល យេទជសអប់គន េទ។” គត់និយយេដយយកៃដ

អែងអលរទូងខលួនឯង។ 

“ខញុ ំមកចង់លអំ៊ េហយីក៏ចង់លនីតែដរ។ ខញុ ំក៏បនជួបមនុសសរសីមន ក់ែដរ េហយីឥលូវខញុ ំរតូវេទរសុក

វញិ េដីមបេីហឪខញុ ំមកចូលសួរនេំគ។ ខញុ ំខល ចមនេគកត់មុខខញុ ំបត់េទៀត។” ទំេនររបប់ពីេហតុ

ផលែដលមកេលង។ 

“អូ! លអែមនកមួយ។ និសសយ័មនុសសេមីលមិនេឃញីែមន។ កូនអំ៊ក៏មនគូ កមួយក៏រកេឃញីគូខលួនឯង។” 

អំ៊រសីតបេទវញិ។ 

ទំេនរ ឱនេទេបីកកតបរបស់េគ។ េគខមំត់េរកយេពលលឺពកយអំ៊រសីនិយយពីកររកេឃញីគូរ

របស់កូនរសីគត់។  

“ខញុ ំមនរបស់ខលះែដលរបស់នីត េហយីចង់ឲយអំ៊ជួយទុកឲយនីតផង។ ខញុ ំមិនអចេនចជួំបផទ ល់េទ។” 

ទំេនរហុចរបអប់មួយធងន់លមមេទកន់អំ៊រសី។ 

“ចូលសិនមកកមួយ ផឹកទឹកអីសិន ចេំទវញិ” អំ៊រសីែអបខលួនេដីមបឲីយទំេនរអចចូលេទកនុងផទះ។  

ទំេនរចូលផុតេហយី អំ៊រសីក៏ចក់ទវ រវញិ េហយីចប់េផតីមេរៀបរប់ពីេរឿងេរៀបកររបស់កូនរសីគត់។ 

ទំេនរសត ប់មិនលឺអវីទងំអស់ េរពះេពលេនះែភនករបស់េគកំពុងសមលឹងេទកន់រូបថតកូនកំេលះកូន

រកមំុែដលដក់េនេលីែរគ។ សន មញញឹមកនុងរូបថត ជួយដុតបែនថមកំហងឹែដលមនរសប់កនុងចិតតរបស់

ទំេនរ។ អំ៊រសីបនេដីរេទេរកយរកទឹកមកឲយេភញៀវែដលមកេដយគម នអេញជ ីញេនះ។  

ទំេនរក៏លូកៃដចូលកនុងកតបរបស់េគ េហយីដកយកដំបងែដកមួយេដីមេចញមក។ េគក៏

េដីរលបៗេទឈរែកបររចកចូលេទផទះបយ។ ែភនកេគសមលឹងេមីលរសេមលែដលរតូវេដីរមកកត់



ជនិចច។ ៃដរបស់េគញ័រផង ែបកេញីសផង េរពះេគមិនធល ប់េធវីែបបេនះពីមុនមកេទ។ េគដឹងចបស់

េហយីថ េគមិនអចរតលប់េរកយបនេទ េបីេធវីែបបេនះរចួ។  

អំ៊រសីយកទឹកមួយដប និងែកវជ័រមួយេដីរេចញមក។ គត់េដីរផុតេកល ងទវ របនតិច ទំេនរគត់យក

ដំបងវយកបលគត់េរកយមួយទំហងឹ។ សេមលងដំបង ប៉ះនឹងលលដ៍កបល េធវីឲយទំេនរភញ ក់បនតិច

ែដរ។ អំ៊រសីដួលេទនឹងដីភល មៗ េហយីមិនបនបុ៉នម ន ឈមក៏ចប់េផតីមវតទីេលីករមលឥដឋពណ៌

ពងមន់របស់គត់។ ទំេនរទមល ក់ដំបងចុះ េហយីអងគុយកនុងសភពតក់សលុត។ 

កលិនឈម ចប់េផតីមសយភយចូលរចមុះទំេនរ។ េគអងគុយចុះេមីលេទអវីែដលេគបនេធវី េហី

យក៏ចប់េផតីមយ។ំ “សូមេទសផងអំ៊។ សូមេទស ខញុ ំគម នផលូវេផសងេទ។” ទំេនរនិយយតិចៗជមួយ

រងកយែដលេដកសតូកសតឹងកនុងថលុកឈម។  



ភគទី៤ 
រទនិចនឡកិេដីររហូត េទះបីជមនុសសេនជំុវញិវមិនេធវីសកមមភពអវីក៏េដយ។ អំ៊រសីេដកេសងៀម

េនេលីដី ទំេនរអងគុយេឈង កមុខែកបរេនះ។ រតឹមែត៣០នទីេសះ ែតហក់ដូចជយូរណស់សរមប់

អនកែដលសថិតកនុងសថ នភពែបបេនះ។ ទំេនរេងីបមុខេឡងី ជមួយនឹងែភនកពណ៌រកហម េហយីសមលឹង

េទេលីមុខរបួសែដលេគបនបនសល់ទុកេលីជនរងេរគះ។ 

ទំេនរ សគ ល់អំ៊រសីរបែហលជពីរឆន មំកេហយី េរពះនីតធល ប់េហទំេនរមកេលងផទះ និងហូបបយជំុ

គន ។ អំ៊រសី មិនធល ប់ហមរបម ឬជំទស់ទំនក់ទំនងរវងពួកេគទងំពីរេទ។ គត់ក៏មិនែដលនិយយអវី

មិនលអពីទំេនរែដរ េរពះគត់ដឹងថ ទំេនរ ក៏មិនែមនជមនុសសទន់រជយ រង់ចសីុំរសប់ៗែដរ។ 

ទំេនរសមលឹងេទរងកយអំ៊រសី បុ៉ែនតេគែបរជនឹកេឃញីកលែដលេគមកជួបអំ៊រសីដំបូងេទវញិ។ 

េគគិតកនុងចិតតថ “េបីសិនជគត់ដឹងថ ករជួបគន ជមួយខញុ ំ មនលទធផលែបបេនះ េតីគ

ត់សត យេរកយឬេទ?” ។ ទំេនរ មិនដឹងថអវីែដលខលួនឯងេធវីេនះរតូវ ឬអត់េទ បុ៉ែនតេគដឹងថ 

ែផនកររបស់េគ បនសេរមចមួយជំហនេហយី។ ជីវតិមនុសសមន ក់ កល យជែផនកមួយៃនែផនកររបស់

មនុសសមន ក់េទៀត េតីេនះឬជអតថន័យរបស់ជីវតិ? 

ទំេនរេរកកេឡងី យកដំបងែដលេរបីរចួញត់ចូលកនុងកតបវញិ េហយីបរមុងនឹងេដីរេចញេទ បុ៉ែនត

រសប់ែតលឺសេមលងថងូរពីខងេរកយខនង។ េគដឹងចបស់ណស់ថេនះ មិនែមនេខម ចលងេទ បុ៉ែនតវអ

រកក់ជងេខម ចលងេទេទៀត។ អំ៊រសី មិនទន់សល ប់េទ េហយីគត់កំពុងែតរបឹងកេរមីកៃដេជីងរបស់

គត់។ 

រគប់េញីសធំៗ េលចេឡងីេលីៃផទមុខរបស់ទំេនរ។ េតីេគគួរេធវីែបបណ? ទំេនរដក់កតបចុះ យ៉ង

របញប់របញល់ េហយីដកដំបងែដលេគញត់ចូលមុនេនះ េចញមកវញិ។ េគកន់ដំបងយ៉ងែណន 

េហយីរបុងនឹងវយអំ៊រសីមតងេទៀត បុ៉ែនតក៏ឈប់វញិ។ េគគិតកនុងចិតត “ចុះេបីវយេហយី គត់េនែតមិន

សល ប់េទៀត េតីរតូវវយបុ៉នម នដង?” េពលេនះ ទំេនរដឹងេហយីថ ករសមល ប់មនុសសពិបកបុ៉ណណ ។ 



គិតមួយសនទុះ ទំេនរ ក៏បនេដីរេទឈរែរជងេជីងពីេលីអំ៊រសី េហយីនិយយថ “អំ៊ ខញុ ំមិនបនសអប់អំ៊

េទ អវីែដលខញុ ំ គឺេដីមបឲីយកូនអំ៊ដឹងខលួនថេធវីខុសបុ៉េណណ ះ។ សូមេទសផងអំ៊។ អំ៊មិនសល ប់មន ក់ឯងេទ 

េរពះមនមនុសសេរចីនេទៀតែដលេទកំដរអំ៊ ខញុ ំហ៊នធន។” ។ េលីកេនះ គម នករយែំរសកេទៀតេទ 

ទំេនរនិយយេដយមឺុងម៉ត់ េហយីក៏យកដំបងែដកេនះមកដក់េលីករបស់អំ៊រសី។  

ទំេនរេរបីទមងន់េជីងទងំសងខងសងកត់េទេលីដំបងេនះ េហយីចប់ទញសក់របស់អំ៊រសីមកខង។ 

េគខមំត់ េហយីទញករនត ក់មួយទំហងឹ លឺសូរ “រកឹក” រចួក៏រពែលងៃដេទវញិ។ អំ៊រសីទន់ក ធល

ក់េទេលីដីវញិ។ ទំេនរដកដំបងេចញវញិ បងហ ញឲយេឃញីសន មសងកត់េនជប់ករបស់សកសព។ 

ទំេនរ គិតកនុងចិតតថ “យ៉ងេហចណស់ អំ៊បនសបបយចិតតមុនេពលសល ប់ែដរ។ អំ៊េឃញីកូនរសី

េរៀបករ េនះជេរឿងលអសរមប់មនុសសចស់។” ទំេនរេរៀបចំឧបករណ៍យកជីវតិដក់ចូលកតបវញិ 

េហយីេដីរសំេដេទមត់ទវ រ។ េគសមលឹងេមីលរូបថតកូនកេមល ះរកមំុមតងេទៀត េដីមបរីលឹំកខលួនឯងថ 

រគប់យ៉ងែដលេគេធវី គឺមនេហតុផលចបស់លស់។ ទំេនរេចញេទ េហយីទញទវ របិទដូចធមមត។ 

អនកជិតខងមិនទន់េរកកេឡងីរគប់គន  េហយីអនកែដលេរកក ក៏កំពុងញប់ៃដញប់េជីងេធវីកិចចករ

ផទ ល់ខលួន េហតុេនះគម នអនកណេឃញីទំេនរេដីរេចញពីផទះេនះេទ។ 

តមផលូវរតលប់មកផទះវញិ ទំេនរសួរខលួនឯងរហូតថ “េតីេនះជកររស់េនថមីរបស់េគឬ?” េរកយេពល

នីតសូមែបកគន ជមួយេគ ទំេនរមិនដឹងថខលួនឯងគួរេធវីអវីេទៀតេទ។ នីត មិនបនរបប់ពីមូលេហតុ 

ៃនករែបកគន  េធវីឲយទំេនរចំណយេពលជេរចីន បេងកីតេហតុផលមកេដយខលួនឯង។ មិនថ 

េគបេងកីតេហតុផលបនលអបុ៉ណណ  េគេនែតមិនអស់ចិតត េរពះវមិនែមនេចញពីមត់របស់នីត។  

េពលេនះេគដឹងពីមូលេហតុេហយី ទំេនរអចយល់ពីចិតតរបស់នីត។ របែហលជមិនែមនយល់ចិតតេទ 

ែតយល់ពីេហតុផលែដលនីតេរសីយកអនកដៃទ។ ករសេរមចចិតតរបស់នីត ជករសេរមចចិតតដ៏

ឆល តមួយ សូមបែីតទំេនរែដលកំពុងែតខឹងនឹងនីត ក៏ឯកភពែដរ។ គិតមកដល់រតឹមេនះ ទំេនរក៏ជន់

រហវ ងំែអមនឹងផលូវ។ េគលូកចូលេហេប៉ ដករកដសែដលេគសរេសរកលពីយប់មិញ មកេមីល េហយី

យកបិ៊ចគូសមួយឆនូត។ ទំេនរគូសេឈម ះរបស់អំ៊រសីេចល េហយីបត់ទុកវញិ។ េតីេនេលីរកដសេនះ 

មនេឈម ះអនកណេទៀត ឬទំេនរេនមនែផនករអវីេផសងពីករសមល ប់អនកដៃទ? 



ភគទី ៥ 
“បងពិសត ! លង ចេចញេទ ចូលទិញអីញុផំងេទ េរពះម៉ក់របែហលជគម នេពលេធវីមហូបេទ។” នី

តនិយយេទកន់បតីរបស់នងែដលកំពុងអងគុយេធវីករ។ បតីរបស់នងេងីបេមីលមុខនង រចួងក់កបល 

េហយីក៏បនតករងរេទៀត។ នីតក៏មិនចង់ឲយខតេពលយូរ ក៏េធវីករបេងហីយ េរពះជិតដល់េម៉ងេទផទះ

ែដរេហយី។ 

“ខវះែត១០នទីេទៀតេទ ខញុ ំបនេទអងគុយេមីលកុនេហយី” សេមលងអនករមួករងរមន ក់បនបនលឺេឡងី។ 

នីតសត ប់លឺេហយី នឹកេឃញី កលពីនងមិនទន់មនរគួសរ ក៏ចូលចិតតេទេដីរេលងេរកយេពល

េចញពីករងរ។ នីតគិតកនុងចិតតថ ជីវតិរបស់នង ឈនចូលដល់ដំណក់កលថមីេហយី។ នង

េមីលមុខបតីរបស់នង េហយីញញឹមែតមន ក់ឯង។ នងឆងល់ខលួនឯងថ េតីខញុ ំមនសំណង ឬគត់មន 

សំណងជងខញុ ំែដលបនេរៀបករនឹងគន ែបបេនះ? 

ដប់របនំទីេរកយមក បតីរបពនធថមីេថម ង បេណតី រគន េចញពីបនទប់ករងរ េដីមបេីទរកសុភមងគលកនុង

ផទះ។ ពួកេគេដីរបេណតី រជែជកគន ពីេរឿងករងរបេណតី រ។ នីត សគ ល់ពិសត  របែហលជមួយឆន ។ំ ពិសត  

ជថន ក់េលីរបស់នង េហយីក៏ជអនកបេរងៀននងពីរេបៀបទក់ទងជមួយេភញៀវែដរ។ ភពសនិទធសន ល

កនុងករងរ ជួយឲយពួកេគបណតុ ះរគប់ពូជេសនហ បុ៉ែនតរគប់ពូជេនះ ក៏បនសមល ប់ចិតតរបស់នង

ពីទំេនរែដរ។ េបីរបស់ថមីមិនមក របស់ចស់ក៏មិនរតូវេគេបះេចល។ 

“បង! បត់ចូលហងគុយទយែកបរផសរបនតិចេទ។ ម៉ក់ចូលចិតតទិញកែនលងហនងឹ។ គត់ថទឹកសុ៊បេគ

េធវីឆង ញ់។” នីតរបប់បតីនងរសបេពលកំពុងជិះតមផលូវ។ 

“េហយីមនេតររបប់ម៉ក់េហយីេន ថទិញគុយទវឲយគត់? ែរកងេលគត់ចង់ហូបអីេផសង លង

ចេនះ។” បតីរបស់នងសួរបញជ ក់ មុននឹងចុចគនលឹះឡនឲយនងចុះេទទិញ។ 

“អូ! ែមន េតរេទម៉ក់បនតិចសិន” នីតនិយយរចួ ក៏ទញទូរស័ពទេចញពីកបូប។  



ទូតៗ ទូតៗ ទូតៗ... គម នអនកេលីក។ នងសកេតរមតងេទៀត ក៏េនែតគម នអនកេលីក។ នងក៏ដក់

ទូរស័ពទចុះ េហយីនិយយថ “ម៉ក់ែបបទុកទូរស័ពទេចលេហយី អូនចុះេទទិញ េបីគត់មិនហូប ចំ

អូនញុក៏ំបនែដរ។ បងឯងយកអីែដរអត់?” 

“អត់េទ បងចទិំញបយឆេនខងមុខវញិ។” បតីនងនិយយបេណតី រ រគវកីបលបេណតី រ។ 

េម៉ង៦ជិតកនលះេទីបពួកេគមកដល់ផទះ។ េធវីករេចញេម៉ង៥ ែតរតូវរបយុទធនឹងចរចរណ៍១េម៉ងេទៀត 

េទីបបនមកផទះសរមក។ សំណងេហយីែដលពួកេគជិះកនុងឡន មិនបច់ហតិែផសងតមផលូវ។ 

មកដល់មុខផទះ នីតចុះេទេគះទវ រ។ ៃដរបស់នងមិនទន់ទងំបនរុញផង ទវ រក៏រេបីក។ គម នដក់

គនលឹះ? នីតេធវីមុខឆងល់ េរពះធមមតមត យរបស់នង មិនែដលរបែហសេរឿងទវ រផទះេទ។ 

នីតរុញទវ រចូលេទ អវីែដលនងេឃញីមុនេគ គឺរូបរងមត យរបស់នង េដករកបេននឹងដី េហយី

ឈមហូរេពញផទះ។ នងទមល ក់េសបងគុយទយែដលេនជប់នឹងដីចុះ េហយីរត់ចូលេទកនុងផទះ។ បតី

របស់នងេឃញីសកមមភពនងដូចជមិនរសួល ក៏េបីកទវ រឡនរបញប់របញល់រត់េទេមីលរបពនធ។ 

“ម៉ក់! ម៉ក់! ភញ ក់េឡងីម៉ក់!” នីតែរសកដស់មត យរបស់នង។ នងងកេទយឱំបបតីរបស់នង 

េរពះនងដឹងថមត យនងសល ប់បត់េទេហយី។ ឈមែដលហូររសស់ៗកលពីរពឹកមិញ េពលេនះ

សងួតជប់ឥដឋ។ នងេរបីកមល ងំអរងួនមត យនង ែតរងកយរបស់គត់រងឹេទេហយី។ 

“បង េធវីេម៉ចេទ ម៉ក់សល ប់បត់េហយី?” នងសួរបតីនងទងំទឹកែភនករហមេពញមុខ។ សេមលងញ័រ

របស់នង បនរបប់បតីនងថ េពលេនះនងមិនអចេធវីអវីបនេទ។  

“ចបំងេតរេហេគមកជួយសិន” បតីរបស់នងពយយមរមង ប់អរមមណ៍របពនធែដលកំពុងែតកតុកកតួល។ 

ពិសត  យកទូរស័ពទេតរេហបូ៉លីសេដីមបមីកេធវីកររតួតពិនិតយ រចួេហយីក៏រតលប់មកឱបរបពនធវញិ។ 

េគកំពុងែតឆងល់ថ េតីអនកណអីក៏ៃរពៃផសេមល៉ះ េធវីែបបេនះដក់មនុសសចស់។ 

បតីរបស់នង ក៏េតរេហបងបអូនមកជំុគន  េដីមបចីត់ែចងបុណយសព។ នីតេធវីអវីមិនេកីតេទេពលេនះ 

េរកពីអងគុយេមីលមត យនង។ នងរស់េនជមួយមត យនងែតពីរនក់យូរេហយី ឥលូវរសប់ែត

គត់េទបត់េដយមិនបនរបប់អវីនងមួយម៉ត់។ នងកន់ៃដរបស់មត យជប់ េហយីទឹកែភនកែដ

លេនសល់កនុងែភនកនងទងំបុ៉នម ន ហូរបនត ជករលគន ។ 



នីត េទីបែតេឃញីមត យនងេសីចបិទមត់មិនជិត េពលនងេរៀបករកលពីមសលិមិញ ។ ន

ងនឹកសម នថ មត យនងអចនឹងរកីរយជមួយរគួសរថមីរបស់នង និងអចេនចពំរេចេទៀត។ នង

មនពកយជេរចីនែដលមិនទន់បននិយយជមួយមត យ បុ៉ែនតេពលេនះ ហួសេពលេហយី។ នង

សមលឹងេមីលេទរូបថតឪពុករបស់នង េហយីសួរកនុងចិតតថ “េហតុអីប៉មិនជួយម៉ក់ផង? ប៉ច

ង់យកម៉ក់េទជមួយែមនេទ បនជឲយមនេរឿងេនះេកីតេឡងី?” នងងកេមីលជំុវញិខលួន េដីមបរីកអវី

មកបេនទ ស េរពះនងមិនអចេធវីអវីបនេទៀតេទ។ ចប់ពីៃថងេនះេទ នងកល យជកូនកំរពេហយី។ 

សច់ញតិជិតឆង យ បនមកបេណតី រៗ េដីមបេីរៀបចំពិធីបុណយសព។ អនកែដលមកដល់មុន យែំរសក 

េរពះវេកីតេឡងីេលឿនេពក។ អនកែដលមិនយទំន់ខលួន រត់ករេរៀបចំបុណយសព េដីមបឲីយរពលឹងរបស់

អនកសល ប់េទបនសុខ។ បូ៉លីស កំពុងេធវីកររបស់បូ៉លីស េហយីពួកគត់ក៏បនចូលរមួេសកសត យ

ចំេពះករបត់បង់របស់រគួសរ។ បូ៉លីស េដីរសួរអនកជិតខង េដយសងឃមឹថបនតរមុយខលះ បុ៉ែនត

គម នអនកណដឹងថ គត់សល ប់ពីេពលណេទ។ បូ៉លីសេដីរេមីលជំុវញិេនះ ែរកងអចរបទះនឹងអវុធ

ែដលឃតករេរបី ឬភសតុតងអវីថមី។ 

បូ៉លីសដុះេពះមន ក់និយយថ “ឯងេជឿេទ េរឿងែបបេនះ ឈមែរសកែសបកេហេទ។ មិនយូរេទ 

េយងីនឹងចប់អអនកសមល ប់អំ៊រសីហនងឹបនមិនខន”។ បូ៉លីសេផសងេទៀត េទះបីជមិនយល់រសប 

ក៏េចះងក់កបលេទ េរពះេមហមត់េទេហយី។ េតីឈមអចែរសកបនេទៀតេទ េបីវកកអស់

េទេហយី? េតីវអចែរសកបនេដយរេបៀបណ េបីរគប់យ៉ងសថិតកនុងែផនកររបស់េគហនងឹ? 



ភគទី ៦ 
មខ ងេកីតទុកខ េរពះបត់បង់មនុសសជទីរសលញ់ មខ ងេទៀតេនមិនសុខ េរពះមិនដឹងថអវីែដល

ខលួនបនេធវី ជេរឿងរតូវ ឬខុស។ ទំេនរឈរកនុងបនទប់ទឹកមន ក់ឯង រចបូករចបល់កនុងគំនិត លយឡនឹំង

រូបភពែដលគួរឲយអនិតរបស់អំ៊រសី។ ែភនកសមលឹងេទកនុងកញច ក់ េឃញីមុខមត់របស់ខលួនឯងែដលេជគ

ជេំទេដយដំណក់ទឹក េធវីឲយេគគិតថខលួនឯងហក់ដូចជមនុសសេផសងមន ក់េទៀត។ មន ក់ជអនកេធវី មន

ក់េទៀតជអនកសត យេរកយ។ 

ទំេនរ នឹកេឃញីេពលដំបូងែដលជួបមុខអំ៊រសី។ េពលេនះ េគជូននីតេទផទះ េហយីចំេពលែដលអំ៊

រសីកំពុងឈរចងេសបងសរមមេនមុខផទះ។ េពលេឃញីភល ម ទំេនរគិតកនុងចិតតថរបកដជ

មនេរឿងមិនខន។ េបីសិនជយ៉ប់ខល ងំ អចនឹងរតូវឈប់ទក់ទងគន េទៀតផង បុ៉ែនតេរកយេពល

េគេលីកៃដសំពះជរមបសួរអំ៊រសីរចួ េគក៏បនទទួលសន មញញឹមយ៉ងរក់ទក់ពីគត់វញិ។ អំ៊រសី

ក៏េហេគឲយចូលផទះអងគុយនិយយគន េលងសិន។ េគសមលឹងមុខនីត េឃញីនងញញឹមងក់កបល េទីប

េគដឹងថ គម នេរឿងអីេកីតេឡងីេទ។ 

“អំ៊មិនឃត់ឃងំអវីេទ ែតេធវីឲយអីេចះគិតផង េហយីកំុេធវីបបកូនអំ៊ េរពះគន េនេកមងណស់” អំ៊រសី

និយយេពលទំេនរកំពុងអូសមូ៉តូេចញពីកនុងផទះវញិ។ ទំេនរមិនតបអវីេរចីន េរកពីេសីច េហយី

និយយថ “បទអំ៊”។ 

ករចងចពីំអតីតកល រតូវបនរខំនេដយសេមលងទូរស័ពទរបស់ទំេនរ។ េគជូតមុខ េហយីរលស់

ទឹកេចញពីៃដរបស់េគ រចួេដីរេចញពីបនទប់ទឹកេទេលីកទូរស័ពទ។ េឈម ះេនេលីេអរកង់ទូរស័ពទ គឺមករ 

ែដលជមិតតភកតិធល ប់េរៀនជមួយគន  េហយីក៏ជអនកែដលេផញីរូបថតេរៀបកររបស់នីតឲយេគេមីលែដរ។ 

េនេពលមនេរឿងអីេកីតេឡងីទក់ទងនឹងនីត មករែតងែតរបប់មិតតសមល ញ់របស់េគជនិចច េរពះ

េគដឹងចបស់ថ កនុងចិតតទំេនរ េនែតរសលញ់នីតដូចេដីម។ ចិតតែដលមករដឹង អចនឹង

មនករែរបរបួលបនតិចេហយីេនេពលេនះ។ 

ទំេនរេលីកទូរស័ពទេហយីនិយយ “អឡូ មនករអី?” 



“េអ ដឹងអត់? អំ៊ម៉ក់នីតសល ប់បត់េហយី មនេគចូលសមល ប់គត់ដល់កនុងផទះ េពលនីតអត់េន” 

ទំេនរ សង ត់មួយសនទុះ េរពះេរៀបពកយនិយយមិនរតូវ រចួសួរថ“េហយីេម៉ចបនជឯងដឹង?” 

“េឃញីមិតតភកតីនីតផុសេនេលីេហវសបុ៊ក ថេទចូលរមួពិធីបុណយសពេនផទះនីត”  

“ចបស់អត់ថជផទះនីត” ទំេនរសួរបញជ ក់ េដយពយយមេធវីជភញ ក់េផអីលនឹងពត៌មនេនះ។ 

“ចបស់ណស់ សម នែតឯងមិនចមុំខផទះនីតអី?” មករតប រចួបនត “ទំេនរអត់? េបីទំេនរេរៀបចំខលួន 

េទចូលបុណយគត់បនតិចេទ” 

ទំេនរសទ ក់េសទីរមិនដឹងថគួរេទឬមិនគួរ “ដូចមិនសមេទដឹង េគអត់មនេហេយងីផង េហយីខញុ ំ

ជមួយនីត បនដច់េរសចគន េហយី”។ 

មករ េឆលីយវញិថ “បុណយេខម ច ចេំគេហែដរ? ផអ កគិតេរឿងែបកគន សិនេទ ឯងក៏សគ ល់អំ៊ម៉ក់នី

តែដរ េហយីេបីតមខញុ ំច ំគត់ដូចជមិនអរកក់ជមួយឯងេទ។ េរៀបខលួនឲយេហយី បនតិចេទៀតខញុ ំ

េទយក។ េយងីេទលគត់ជេលីកចុងេរកយ។” មករចុចបិទ េរពះមិនចង់សត ប់េហតុផល drama 

របស់ទំេនរ។ 

ទំេនរហក់ដូចជភ័យ េរពះេបីសិនជេទេហយី មនេគសងសយ័ េគចបស់ជរតូវេគចប់េនកែនលង

មិនខន ែតេបីមិនេទ ក៏អចេធវីឲយេគសងសយ័ែដរ។ គិតរចួេហយី េគេដីរេទរកអវសេខេខម មកពក់

េដីមបចូីលរមួពិធីបុណយសព ែដលេកីតេឡងីេដយសរសន ៃដរបស់េគ។ 

______________________________ 

េពលរពឹក េនផទះនីត  

ពិធីបុណយសពបនរបរពវេធវីេឡងីតមរបៃពណីជនជតិចិន។ ញតិមិតតចប់េផតីមមកចូលរមួជបនត

បនទ ប់ េហយីចូលេគរពវញិញ នកខនធសព េទតមលំដប់លំេដយ។ នីតសថិតកនុងសេមលៀកបំពក់កន់

ទុកខ កំពុងអងគុយែកបរកត រមឈូសមត យ ដុតរកដសែសនមតងមួយសនលឹក និងយកេពលខលះមកេគរព



េភញៀវែដលមកចូលរមួពិធីបុណយ។ បតីរបស់នងេនឈរចទំទួលេភញៀវេនខងមុខផលូវ និងេមីលករខុស

រតូវេរឿងឡនមូ៉តូ កំុឲយសទះករេធវីដំេណីររបស់អនកភូមិ។ 

លកខិណ និងដនីែដលជមិតតរមួករងរ បនមកេកះខនងនីត េហយីដនីក៏និយយថ “នីត! េទរក

អីញុសិំនេទ ចពួំកខញុ ំជួយដុតរកដសជំនួស។” ដនីឈរកន់ដបទឹកសុទធែដលផឹកអស់កនលះដប េធវី

មុខមិនសូវសបបយចិតត េរពះេឃញីមិតតភកតិខលួនសថិតកនុងសភពែបបេនះ។  

នីតមិននិយយអវី  រគន់ែតរគវកីបល បញជ ក់ថ នងមិនចង់េដីរេចញមត យរបស់នងេទេនេពល

េនះ។ មិតតភកតិទងំពីរងកេមីលមុខគន  េហយីដនីក៏រកនឹកេហតុផលថ “កំុអីុចឹងអី អត់ញុអីំ េបីដួល

មន ក់េទៀត បនអនកណជួយបតីឯង?” នីតងកេមីលេទបតីនងែដលកំពុងរត់េទរត់មក េនមុខេរង

បុណយ េទីបនងក៏រពមេងីបេឡងី េដីមបឲីយដនី និងលកខិណចូលជំនួស។  

“ដុតមួយៗ កំុរបញប់េពក េហយីេបីេទៀនេនះេឆះអស់ លូកយកេទៀនេរកមតុមកេរបីេទ។” នីត

ផត េំផញីរចួ ក៏េដីរេចញេដីមបរីកបយរទប់េពះបនតិច េរពះនងអត់មនអីចូលេពះតងំពីយប់មក។ 

នីតបរមុងេដីរចូលេទកនុងផទះ ែតនងបនរកេឡកែភនកេទេឃញី មូ៉តូមួយេរគឿងែដលមនមនុសស

របុសពីរនក់ែដលនងខនេឃញីមុខបុ៉នម នែខមកេហយី។ មករ និងទំេនរេទីបនឹងចតមូ៉តូរចួ 

េដីរចូលមកកនុងេរងបុណយ។  

មករ កន់េរសមសំបុរតសមួយពីតុបុណយខងមុខេរង េដីមបទុីកដក់លុយ ចូលជបចច័យដល់

រគួសរសព។ មករ េឃញីនីតពីចមង យ ក៏ដកដេងហីមធំ។ េគរកេឡកេមីលេទទំេនរ េឃញីមិតតរបស់

េគេធវីដូចជធមមត។ េគឆងល់បនតិច ែតក៏គិតកនុងចិតតថ “អេនះ របែហលជេធវីឬក កំុឲយនីតដឹងថ 

វេនរសលញ់េគបុ៉េណណ ះ។” 

រគន់ែតេឃញីទំេនរ ទឹកែភនករបស់នីតក៏ហូរេចញមកភល ម។ អរមមណ៍របស់នងេពលេនះ ទញយក

រគប់េរឿងទងំអស់មកវយរបហរទឹកចិតតខលួនឯង។ ទងំេរឿងមត យសល ប់ និងេរឿងែដលនងធល ប់េធវីដ

ក់ទំេនរ។ ទំេនរញញឹមបនតិចេពលេឃញីមុខរបស់នីត េហយីែបរមុខេទរកសពអំ៊រសី។ ទំេនរលុត

ជងគង់ និងយកធូបដុតេដីមបជីករេគរពដល់អំ៊រសី។ នីតសមលឹងមុខទំេនរជប់រហូត ែតមិនម

ននិយយអវីទងំអស់។ មករក៏ចូលេរកយទំេនរ េហយីឱនសំពះសពបនតិច េរកយេពលដុតធូបរចួ។  



“អំ៊េអីុយអំ៊ ខញុ ំសូមខមលេទសផង េបីសិនជបនេធវីអវីខុសឆគងកនលងមក។ េបីសិនជមនជិតេរកយ 

សូមឲយអំ៊េជៀសផុតពីេរឿងមិនលអែបបេនះ។” មករ ខសបិៗមន ក់ឯង េដយយកធូបបងំមត់ជីបអូចៗ។  

មករ ដនី លកខិណ ទំេនរ និងនីត សគ ល់គន ជិតដិតណស់ ជពិេសសេពលែដលទំេនរ និងនីត 

េនជគូសងសរ។ ពួកេគខននិយយគន  េរកយេពលនីត និងទំេនរែចកផលូវគន  េរពះមខ ងជមិតតខង

របុស និងមខ ងេទៀតជមិតតខងរសី។ មករ ញញឹមដក់ដនី និងលកខិណ េហយីនិយយខសបិៗថ 

“េបីកំុែតេឃញីពីរនក់ឯងផុសរូបកលពីយប់ កំុអីខញុ ំក៏មិនដឹងែដរ។ ខញុ ំខនជិះមកផលូវេនះយូរេហយី។” 

លកខិណនិយយថ “ខញុ ំផុស េរពះចង់ឲយមករឯងយកេទរបប់ទំេនរហនងឹ។ ខញុ ំចង់ឲយទំេនរមកលអំ៊

រសី”។ 

ទំេនរេរកកេឡងីមក លត់ៃដអវេរតៀមខលួនេដីមបជួីយេធវីករខលះ។ ទំេនរងកេមីលមុខនីតចំ នង

ក៏យ ំេហយីរត់មកឱបទំេនរែតមតង។ េគថមនុសសេយងីនឹងបេញចញភពទន់រជយ េពល

េនចំេពះមុខមនុសសែដលសនិទធសន លបំផុត។ េទះបីជនីតរសលញ់អនកេផសងែមន ែតទំេនរេនែតជ

អនកែដលសនិទធសន លនឹងនងជងេគកនុងេពលេនះ។ ទំេនរមិនចែមលកចិតតេទ េពលនីតេធវីែបបេនះ 

េរពះវមិនែមនជេលីកទីមួយែដលនងយឱំបេគ។ កនុងចិតតរបស់ទំេនរេពលេនះ ហក់ដូចជអនិតនី

ត េហយីក៏ដូចជសត យេរកយនូវអវីែដលេគបនេធវី បុ៉ែនតក៏មនកូនចិតតមួយេទៀត ែដលរបប់េគឲយ

េពញចិតត េរពះេនះជអវីែដលេគចង់បន។  

មិតតភកតិបីនក់ េមីលមុខគន  េរពះមិនដឹងថរតូវេធវីអវី។ ពួកេគដឹងថ នីតឈប់រសលញ់ទំេនរយូរ

េហយី ែតេហតុអវីបនជឈរឱបគន ? ទំេនរយកៃដេគះសម នីតតិចៗ េដីមបបីញជ ក់ថ េគក៏យល់

ពីអរមមណ៍នីតែដរ។ “របយត័នបតី របច័ណឌ  េទីបនឹងេរៀបករផង” ទំេនរខសបឹរបប់នីត។ នីតក៏ដកមុខ

េឡងី េហយីជូតទឹកែភនកេចញ ហក់ដូចជេអៀនខលួនឯងបនតិច។ នីតេរៀបករ េដយមិនមនផតល់

ដំណឹងអវីដល់ទំេនរេទ។ េបីនិយយឲយចំ គឺនងរបឹងលក់េរឿងេនះែតមតង។ េបីកំុែតបនមិតតភកតិែដល

ជភន ក់ងរទន់េហតុករណ៍ពីរនក់របស់នង ទំេនរក៏មិនបនដឹងែដរ។ នងក៏េធវីជនិយយថ 

“ទំេនររកអីញុសិំនេទ ខញុ ំេទកនុងសិនេហយី”។ 

ពកយបងអូន បតូរមកជករេហេឈម ះ។ ទមល ប់ៃនករេហគន  េធវីឲយអនកទងំពីរមិនទមល ប់មត់េនេពល

រតូវេរបីេឈម ះេឡងីវញិ។ ទំេនរ និងមករ ក៏េដីរេទរកតុអងគុយ េហយីជែជកគន ពីករសល ប់របស់

អំ៊រសី។  



េនេពលែដលគូសងសរចស់កំពុងឈរឱបគន  េចសត បនេឃញីរូបភពេនះ។ េគឆងល់ណស់ េតីរបុស

េនះជអនកណ េរពះដូចជមិនបនេឃញីមុខៃថងេរៀបករ េហយីនីតក៏មិនែដលនិយយអវីរបប់

េទៀត។ េចសត គិតថ ចបុំណយចប់ ចសួំរលអជង។ េចសត  អចទយដឹងខលះថ របុសមន ក់េនះ អចនឹង

មនភពជិតដិតជមួយនីត េរពះនីតមិនងយយេំននឹងមុខអនកដៃទេទ។ នងែតងែតរបឹងេធវីខលួនជ

មនុសសែដលរងឹបឹុងជនិចច។  

េចសត រគវកីបល េហយីគិតកនុងចិតតថ “មិនបច់ចប់បុណយេទ ចេំហលកខិណ និងដនីមកសួរក៏ប

នែដរ។” ដនី និងលកខិណ ជថន ក់េរកមរបស់េចសត  េហយីទូេទែតងរតូវេចសត សួរចេមលីយ ពីេរឿងនី

ត ជនិចច។ 

ទំេនរសមលឹងេមីលេទរូបថតរបស់អំ៊រសីែដលបញឈរេនមុខកត រមឈូស។ េគមិនដឹងថ េតីរពលឹងរបស់

អំ៊រសី គិតយ៉ងណចំេពះេគេទេនេពលេនះ។ េគក៏មិនដឹងថ េតីេគអចរលក់អវីែដលេគេធវីបនយូរ

បុ៉ណណ ែដរ។ េគគិតកនុងចិតតថ “ខញុ ំេធវីខុសេហយីអំ៊ ែតខញុ ំក៏េធវីរតូវែដរេលីកេនះ”។  



ភគទី៧ 
េចសត  េមីលករខុសរតូវេនខងេរកបេណតី រ លួចសមលឹងេមីលដនី និងលកខិណបេណតី រ។ េគចឲំយមន

អនកណចូលអងគុយដុតរកដសជំនួស េគនឹងសួរពីរនក់េនះឲយអស់សងសយ័។ េចសត  រកេឡ

កេមីលេទតុ ែដលទំេនរ និងមករកំពុងអងគុយ។ េគេមីលមុខទំេនរ េហយីគិតកនុងចិតត មន ក់េនះមុខ

មត់សលូតបូត គួរែតមិនមនចិតតមិនលអមកេលីរបពនធខលួនេទ។ ទំេនរ េចលែភនកមតងៗេទកន់េចសត  

េឃញីថេចសត កំពុងែតសមលឹងមកតុខលួន េគក៏េធវីជមិនដឹងខលួន េហយីេធវីទឹកមុខធមមត។ 

ទំេនរនិយយេទកន់មករ “នីត ជួបេរឿងលអផង េរឿងអរកក់ផងតំណលគន  របែហលជមិនរសួល

េធវីចិតតេទ”។ 

មករទមល ក់សល បរពបបរចុះេដីមបតីប “វដឹងែតអីុចឹងេហយី នីតេនែតពីរនក់ែម៉កូនយូរមកេហយី។ 

ឥលូវ រសប់ែតែលងមនែម៉េហ េហុយី… មិនគួរមនេរឿងអីុចឹងេសះ”។ េដយេឃញីទំេនរេនេសងៀម 

មករក៏បនតេទៀត “ខញុ ំដូចមិនយល់េសះថ េតីអំ៊រសីេទមនេរឿងជមួយអនកណ បនជេគមកសមល ប់

គត់ដល់ផទះែបបេនះ?” 

“េយងីមិនដឹងេរឿងរបស់គត់េទ េហយីេបីតមខញុ ំគិត នីតក៏មិនដឹងែដរ” ទំេនរេឆលីយេដីមបបីញច ប់

សំណួរ។  

“េតះ ែឆអតេហយី េទជួយអងគុយដុតរកដសមួយែភលត មុនេទវញិ” មករេកះទំេនរ។ ទំេនរមិន

របែកកអវីេទ ក៏េងីបេចញពីតុ េហយីេទអងគុយមុខសព។ ដនី និងលកខិណក៏េងីបេចញ។ ទំេនរហ

ក់ដូចរេអៀសខលួនេនេពលសមលឹងេមីលរូបថតអំ៊រសី បុ៉ែនតេគអចេធវីខលួនធមមតបន េដីមបកំុីឲយមនក

រសងសយ័។ 

េចសត េឃញីដនី និងលកខិណេដីរេចញមក េគក៏ែរសកេហដនី។ ដនីលឺេគេហេឈម ះក៏ងក

េទេមីល េឃញីេចសត កំពុងែតបក់ៃដេហដូចជរបញប់េរឿងអវីមួយ។ ដនីក៏េដីរេទ ទុកឲយលកខិ

ណេនឈរមន ក់ឯង។ 



“មនករអីបងេចសត ?” 

“េដីរេទេរកជមួយបងបនតិច” េចសត រកេមីលកែនលងសង ត់មនុសស េដីមបងីយសួរ។ ដនីឆងល់កនុងចិតត 

ែតមិនសួរអវីបែនថម ក៏េដីរតមេចសត េទខងមុខផលូវ។ 

រកេឃញីកែនលងលអេហយី េចសត ក៏ឈប់ េហយីនិយយថ “របប់បងតមរតង់ កំុលក់ មន ក់របុស

ែដលនីតឈរឱបមុនេនះ រតូវជអីនឹងនីត?” េចសត េបីកែភនកធំេមីលដនី ហក់ដូចជបញជ នងឲយ

េឆលីយតមរតង់។ 

“ខញុ ំថ បងចសួំរនីតខលួនឯងេទ លអជង ខញុ ំមិនចង់ពក់ព័នធេទ” ដនីពយយមេឆលីយយករចួខលួន បុ៉ែនត

េចសត មិនឈប់។ 

“នីត កំពុងពិបកចិតត ឲយបងេទសួរេរឿងហនងឹេម៉ចេកីត េហយីកំុរបប់ថឲយបងច ំេរពះបងចង់ដឹង

ចេមលីយឥលូវេនះ” 

“ខញុ ំរបប់បនែតអវីែដលខញុ ំដឹងេទ េហយីេបីនីតសួរ កំុេភលចរបប់ថ បងបងខំឲយខញុ ំនិយយ មិនែមនខញុ ំចង់

និយយេទ” ដនីដក់លកខខណឌ មុននឹងេឆលីយសំនួរែដលពក់ព័នធនឹងមិតតសមល ញ់របស់នង។ 

“ដឹងេហយី និយយមក បងចសំត ប់” 

“មន ក់របុសេនះេឈម ះទំេនរ េហយីមន ក់ែដលមកជមួយេគេឈម ះមករ ជមិតតភកតិរបស់ខញុ ំ។ មុន

េពលនីតចូលេធវីករកនុងរកុមហុ៊នជមួយបងេចសត ឯង នីតធល ប់ជសងសររបស់ទំេនរ។ ពួកេគរស

លញ់គន របែហលជពីរឆន  ំឬេលីសពីហនងឹ ខញុ ំមិនសូវចបស់េទ” នីតផអ កបនតិច េដីមបេីមីលទឹកមុខរបស់

េចសត  បុ៉ែនតេដយេឃញីថមិនអី នងក៏បនតេទៀត “េរកយេពលសគ ល់បងឯង នីតក៏ែលងរសលញ់

ទំេនរ។ នីតសំុែបកគន របែហលជបុ៉នម នែខមុនេពលេរៀបករ។” 

“នីតសំុេគែបក?” 

“េបីតមខញុ ំដឹង នីតេធវីេរឿងេរចីនណស់ ឲយទំេនរសំុែបកមុន េរពះនីតមិនចង់ឲយទំេនរពិបកចិតត 

ែតេទះេធវីយ៉ងណក៏ទំេនរមិននិយយអវី។ ដល់ចុងេរកយ នីតក៏សំុែបកេទ។ នីតមិនបនរបប់

េគថ ែបកគន េដយសរអវីេទ។ ទំេនរធល ប់សួរខញុ ំែដរ ែតខញុ ំរបប់ថមិនដឹង។”  



“េគែបកគន េដយសរបង?” 

ដនីមិនេឆលីយសំនួរេនះ ែតនិយយេរឿងេផសង “បងេចសត ឯងេនចេំពលេទីបសគ ល់គន ជមួយនីតែដរ

េទ។ េពលខលះ នីតហុចទូរស័ពទឲយខញុ ំេលីកជំនួសេនះ?”  

េចសត គិតមួយែភលតរចួតប “ទំេនរេតរមក េហយីនីតមិនចង់និយយជមួយ រតូវអត់?”  

“ហនងឹេហយី ខញុ ំរតូវរកេលសរបប់ទំេនរថនីតរវល់ករងររហូត។ ខញុ ំពិបកណស់ ខញុ ំក៏សគ ល់ទំេនរែដរ 

េហយីខញុ ំរតូវកុហកេគែបបេនះរហូតដល់នីតសំុេគែបកគន ។” ដនីនិយយេដយចងចិេញច ីមេរកយគិត

េឡងីវញិពីអវីែដលនងបនេធវី។ 

“ខញុ ំមិនដឹងេទ េទះបីខញុ ំជមិតតភកតិនីតែមន ក៏ខញុ ំគិតថ នីតេធវីខុសដក់ទំេនរែដរ។ បងឯងមិនបន

េឃញីេពលនីតេគចមុខពីេគេទ។ ទំេនរមកឈរចនីំតរប់េម៉ងេនមុខផទះ ែតនីតមិនេចញពីផទះ

េពញមួយៃថង ដល់េពលេចញមក ក៏ជិះមូ៉តូេទណបត់េទៀត។ សូមបែីតមុខ ក៏នីតមិនេមីលផង”  

េចសត បរមុងនឹងសួរបនតេទៀត ែតដនីនិយយសក ត់មុន “ខញុ ំរបប់បនែតបុ៉ណណឹ ងេទ េបីបងចង់ដឹងអវី

េទៀត ចសួំររបពនធបងខលួនឯងេទ”។ ដនីេដីរបនបុ៉នម នជំហន ក៏ងកេរកយមកនិយយថ “ទំេនរ 

ជមនុសសលអ រសួលនិយយគន េទ េបីបងឯងមិនរបកន់ េទសួរេគក៏បនែដរ” ។ 

េចសត ឈរេសងៀមេដីមបគិីតពីអវីែដលដនីេទីបនឹងរបប់េគ។ នីតែដលេគសគ ល់ ជមនុសសែដលេចះ

និយយេហតុផល និងេគរពអនកដៃទ បុ៉ែនតេហតុអវីបនជនងេធវីែបបេនះដក់សងសរចស់របស់នង

េកីត? េចសត  គិតថខលួនឯងសគ ល់ពីនីតេហយី េទីបសេរមចចិតតថេរៀបករជមួយគន  បុ៉ែនតេពលេនះ 

េគរបែហលជរតូវគិតេឡងីវញិ។ េបីសិនជអវីែដលដនីរបប់េគជករពិត េហយីទំេនរជមនុសសលអ 

េតីនីតជមនុសសែបបណ? េចសត រគវកីបល េរកយេពលករគិតរបស់េគកល យជករសងសយ័របពនធ

របស់ខលួនឯង។ 

េចសត េដីររតលប់េទកនុងវញិ េដយកនុងចិតតកំពុងរចបូករចបល់។ េគសេរមចថមិនឲយេរឿងែដលេកីត

េឡងីេហយី បំផល ញទំនក់ទំនងរវងេគ និងនីតេទ។ េគមនរគួសរេហយីេនេពលេនះ េហយីអវីែដល

ចបំច់បំផុតសរមប់រគួសរ គឺករទុកចិតតគន ។ េបីនីតេរជីសេរសីេរៀបករជមួយេគេហយី បនន័យ

ថ នងទុកចិតតេគេហយី។ េចសត ញញឹមេនេពលគិតដល់រតង់េនះ។ 



មករ និងទំេនរេដីរេចញពីកមមវធីិបុណយ រសបេពលែដលេចសត េដីរចូលេទ។ េចសត គិតថ ទំេនរមិន

ដឹងថេគជបតីរបស់នីត េហតុេនះក៏ឈរញញឹមកនុងនមជមច ស់បុណយ។ “អរគុណែដលមកចូលរមួ

បុណយ” េចសត និយយេដយសមតីទន់ភលន់ និងឱនកបលេគរពបនតិច។ 

មករ េលីកៃដជរមបល េដយមិននិយយអវី។ ទំេនររគន់ែតញញឹមតបជករសមគួរបុ៉េណណ ះ។ 

ពួកេគក៏េឡងីជិះមូ៉តូេចញេទ។ ទំេនរមិនមត់អវីទងំអស់េនេលីមូ៉តូ េរពះែតរូបភពែដលេចសត

ឈរញញឹមដក់េគ ែបរជេធវីឲយេគកន់ែតរទមិំនបន។  



ភគទី៨ 
កនលងផុតេទមួយអទិតយ...  

បូ៉លីសេនែតរកមិនេឃញីជនសងសយ័ែដលសមល ប់មត យនីត។ នីត េនែតសំកុកេមីលរូបថតមត យ 

េរកយេពលរតលប់មកេធវីករ។ ករចកេចញេដយមិនបនេរពៀងទុកេធវីឲយនីតមិនអស់ចិតត បុ៉ែនត

នងមិនដឹងនិយយរបប់អនកណឲយយល់ពីទុកខលំបកកនុងចិតត។ សូមបែីតបតីរបស់នង ក៏មិនអចជួយ

អវីបនេរកពីលួចេមីលរបពនធ េហយីដកដេងហីមធំែដរ។ រល់េពលែដលេចសត ពយយមរកវធីិឲយនី

តនិយយពីអរមមណ៍ខងកនុងរបប់េគ នីតនិយយបនរតឹមែត “អូននឹងម៉ក់ណស់បង”។ 

ឪពុកមត យរបស់េចសត  ក៏ឧសសហ៍ចូលមកេលងកូនទងំពីរ េដីមបកំុីឲយសង ត់េពក។ ពួកគត់គិតចង់

ជួយ ទរមែំតនីតអចកត់ចិតត េហយីមនសភពធមមតវញិ។ ពួកគត់ពយយមយកេរឿងសបបយៗពី

ខងេរក មកផល ស់បតូរបរយិកសកនុងផទះ។ នីត ដឹងពីបំណងលអរបស់ពួកគត់ េហតុេនះក៏េចះ

ែតសរមបខលួនតម។  

ទំេនរ តមដនពត៌មនជប់េពញមួយអទិតយ េរពះចង់ដឹងថេតីបូ៉លីសមនតរមុយអវីែដលអ

ចនមំកដល់េគឬអត់។ េរកយេពលសង ត់រជប េគហក់ដូចជទុកចិតតបនតិចថ េគមិនបនប

នសល់សល កសន មអវីេទ។ ទំេនររតូវរតលប់េទេធវីករវញិ េរកយេពលកុហករបធនរបស់េគថ រតូវ

េទរសុកេមីលមត យ។  

ទំេនរ េធវីករែផនករគប់រគងទិននន័យកនុងរកុមហុ៊ន។ កិចចករែដលេគេធវីរបចៃំថង គឺដែដលៗ។ កនុងមួយ

ែខ េគរតូវេធវីករដច់យប់មតងបុ៉េណណ ះ េដីមប ីback up  ទិននន័យរកុមហុ៊ន។  ទំេនរ មិនសូវេពញចិតត

នឹងករងររបស់េគបុ៉នម នេទ ជពិេសសេរកយេពលែដលនីតឈប់េទេធវីករេនរកុមហុ៊នេផសងមក។ 

កលពីមុន ទំេនរមកេធវីករេដីមបបីនជួបជមួយនីត ឥលូវេគមកេធវីករេរពះមិនដឹងថរតូវេធវីអវី។ 

េគលបំណងរបស់េគ គឺមនលុយចយរគប់រគន់ និងមិនឈេឺផតសផត សបុ៉េណណ ះ។  



រពឹកេនះ ទំេនររតូវចូលរមួរបជំុជមួយរបធនែផនកេផសងេទៀត។ េគសអប់កររបជំុខល ងំណស់ បុ៉ែនតគម ន

ជេរមីសេទ េរពះេនះជបញជ ថន ក់េលី។ េនកនុងកររបជំុ ទំេនរបែណត តអរមមណ៍ថ េបីសិនជេពល

េនះេគេទេធវីអវីេផសងែដលរេំភីប និងែបលកជងេនះ មិនដឹងជលអយ៉ងណេទ។ នឹកដល់េរឿងរេំភីប 

ទំេនរនឹកដល់ែផនកររបស់េគ។ េគកត ប់ៃដយ៉ងែណនេនេរកមតុ េហយីបិទែភនករសៃមដល់េពល

ែដលេគេធវីតមែផនករបនសេរមចទងំអស់។ 

េនរកុមហុ៊នែដលនីតេធវីករ 

ដល់េម៉ងបយេហយី េចសត សួររបពនធខលួន ថចង់ញុអីំ ចេំគេទទិញឲយ េរពះមិនចង់ឲយនងេចញ

េទេរក។ មយង៉េទៀត េចសត ចង់យកេម៉ងបយែដលបុគគលិកេផសងេទេរកអស់ សួរនីតពីេរឿង

ទំេនរ។ េគមិនទន់អស់ចិតត េហយីចង់ឲយនីតរបប់េគេដយផទ ល់។  

“ចេំនហនងឹេហយី បងេទែតមួយែភលតេទ” េចសត របប់នីតបេណតី រ លូកយកកបូបលុយពីកនុង

កតបមកបេណតី រ។ េចសត េដីរេចញេទ ទុកនីតឲយេនរបឹងេធវីករបនលប់ទុកខមន ក់ឯង។ 

ដនីេដីរកត់បនទប់េឃញីនីតេនអងគុយមន ក់ឯង ក៏េអីតមកសួរ “នីត! អត់េទបយេទ?” 

“បងេចសត េទទិញបយមកេហយី ៃថងហនងឹខជិលេទេរកណស់”  

“អឺ អីុចឹងខញុ ំេទញុេំហយី េរពះគម នបតីឯណទិញបយឲយដូចឯងេទ” ដនីនិយយេលងេសីចបនតិច រចួ

ក៏េដីរេចញេទ។ 

មួយសនទុះេរកយមក េចសត រតលប់មកវញិជមួយបយឆពីររបអប់។ េចសត េរៀបចំឥវ៉ន់េលីតុឲយរស

ឡះបនតិចេដីមបដីក់របអប់បយ។ េពលកំពុងញុ ំនីតេឃញីេចសត េចះែតសមលឹងេមីលមុខខលួនរហូត 

ក៏សួរថ “មនេរឿងអីចង់និយយែមន បង?”។ 

“បងមនេរឿងមួយចង់សួរ ែតេបីសិនអូនឯងមិនទន់ចង់និយយ មិនបច់និយយក៏បនែដរ” េចសត

ហក់ដូចសទ ក់េសទីរបនតិច េរពះមិនដឹងថគួរសួរឬអត់។ 

“សួរមក មិនអីេទ” 



“បងចង់ដឹងពីេរឿងទំេនរ” េចសត និយយេដយមឺុងម៉ត់។ 

នីត ហក់ដូចជេគចក់ឲយភញ ក់ េរពះេគមិនែដលនិយយពីេរឿងេនះជមួយេចសត ទល់ែតេសះ។ 

នងក៏នឹកេឃញីដល់ៃថងបុណយសព ែដលនងឈរឱបទំេនរមួយែភលតេនះ េហយីរបែហលជបតីរបស់

នងបនេឃញីេហយី។ នីត ចង់រកេលសមិននិយយ ែតគិតថមិនសម ក៏សេរមចចិតតរបប់រគប់

យ៉ងឲយេចសត ដឹង។ 

“ទំេនរ រតូវជសងសរចស់អូន។ េយងីរសលញ់គន របែហលជ២ឆន  ំេហយីេរកយមកអូនក៏ែបកគន

ជមួយេគ។”  

“អូនែបកគន េដយសរអី?” 

“េដយសរអូនសគ ល់បងឯង” នីតនិយយរតង់ៗ េរពះនងគិតថ នងធល ប់កុហកទំេនរមតងេហយី 

េហតុេនះនងមិនចង់កុហកអនកែដលនងរសលញ់េទៀតេទ។ “អូនេធវីបបទំេនរេរចីនណស់បង 

មុនេពលែបកគន ។ អូនសបថ អូនមិនែដលចង់េធវីឲយអនកណពិបកចិតតេដយសរអូនេទ ែតេពលហនងឹ

អូនមិនដឹងេធវីយ៉ងេម៉ចេទីបេគរពមែបក។ េពលេឃញីមុខទំេនរ អូនខម សខលួនឯងណស់។” 

នីតសមលឹងេមីលមុខេចសត  បុ៉ែនតមិនេឃញីមនអវីែបលក នងក៏ឆងល់ “បងដឹងេរឿងហនងឹអស់េហយី រតូវ

អត់?” 

“បងេហដនីសួរ ែតដនីរបប់បងមិនទន់អស់េទ។ អូនេនរសលញ់ទំេនរេទៀតអត់?” 

“អត់េទ អត់មនេទ។ េពលអូនសគ ល់បងឯងភល ម អូនចប់េផតីមរសលញ់បងឯងបត់េហយី។” នី

តនិយយថយសេមលងបនតិច “បងគិតថអូនជរសីមិនលអេហយី រតូវអត់?” 

េចសត រគវកីបល េហយីនិយយយ៉ងរសួលជមួយនីត “អត់េទ! អនកណក៏ធល ប់េធវីខុសែដរអូន។ អូន

ក៏ដឹងខលួនថខុសែដរ។ បងពិបកនិយយណស់ េរពះអូនឈប់រសលញ់េគ េហយីមករសលញ់

បង។ បងក៏ចង់ឲយអូនរសលញ់បងែដរ។” េចសត យកៃដអែងអលកបលរបពនធ េដីមបឲីយនងទុកចិតត។ 

“េរកពីអេរឿងរសលញ់គន ហនងឹ អូនសនិទធជមួយទំេនរអត់?” 



នីតគិតមួយសនទុះ េហយីនិយយ “េបីគិតពីសនិទធ អចថសនិទធជងដនីជមួយលកខិណេទៀត។ មុ

នេពលរសលញ់គន  ទំេនរក៏ជមិតតភកតិអូនែដរ។ ពីមុន មនេរឿងពិបកចិតតអី អូនេទនិយយជមួយ

ទំេនរេហយី។” 

“ចុះឥលូវ? បងសគ ល់អូនមិនសូវយូរេទ អីុចឹងេរឿងខលះ បងក៏មិនសូវដឹងពីអូនចបស់ែដរ។ េបីអូន

េទនិយយជមួយទំេនរវញិ អចជួយឲយអូនធូរចិតតដូចមុនែដរេទ?”  

នីតទមល ក់ទឹកមុខេហយីនិយយ “េទះចង់និយយ ក៏េគែលងនិយយជមួយអូនែដរ។ អូនដឹងថ 

េគខឹងអូន។ េគមិនខតេពលមកសត ប់អូននិយយេរឿងអត់បនករេទៀតេទ។” 

“អូនមនសកសូមេទសេគេហយីេន? េបីេគេចះនិយយេហតុផល េគអចនឹងយល់បន។ ថមិន

រតូវអូនអចបនមិតតភកតិមួយេនះមកវញិផង។” េចសត េលីកជេយបល់។ “េបីេគេនខឹងអូន េគមិន

មកបុណយម៉ក់េទ”។ 

“ទំេនរសគ ល់ម៉ក់យូរេហយីបង េគមក ក៏គម នអីចែមលកែដរ” នីតរបែកក។ 

“បងរគន់ែតឲយជេយបល់េទ ែតបងគិតថ េបីអូនសូមេទសេគ អូនក៏បនធូរចិតតខលួនឯងែដរ។ 

បងគិតថ ទំេនរមិនចិតតដច់េទ។ អូនគិតេមីលខលួនឯងេទ។” េចសត និយយរចួ ក៏េឈង កមុខញុបំយ

បនតេទៀត។ 

នីត មិនធល ប់គិតពីករសូមេទសទំេនរពីមុនមកេទ។ នងដឹងថនងេធវីខុស ែតមិនគិតថទទួលសគ

ល់កំហុសខលួនឯងេនមុខទំេនរ។ េចសត  មនអយុេរចីនជង េហតុេនះេគចង់បេរងៀនរបពនធរបស់

េគឲយេធវីខលួនជមនុសសចស់ទំុមន ក់។ េចសត  គិតថ ទំេនរអចជួយសរមលទមងន់ៃនករបត់បង់មត យ

របស់នីតបន។ េគក៏គិតែដរថ ករសល ប់របស់មត យនីត អចបងខំឲយទំេនរទទួលយកករសូមេទ

សរបស់របពនធេគ។  

េចសត  រេអៀសខលួន េទះបីេគមិនែមនជអនកខុសដក់ទំេនរក៏េដយ។ េគមិនទងំដឹងថ ទំេនរជអនក

ណផងពីមុន។ េគក៏មិនចង់ឲយអនកណមន ក់សអប់របពនធេគែដរ។  

 


