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វគគទី៤  
េចរកមមេកតីេឡងីនកណត លៃរពសង ត់េចរកមមេកតីេឡងីនកណត លៃរពសង ត់េចរកមមេកតីេឡងីនកណត លៃរពសង ត់េចរកមមេកតីេឡងីនកណត លៃរពសង ត់    

 
លុះរពះអទិតយជិតអសតងគតេទ េនែតមនរសមីេរពឿងៗឆលុះេនចុងរពឹកស បនតិចក៏ដល់េពលរពលប់យប់ 
ងងឹត  េចចិរតក៏បងក ត់េភលីងឲយេឆះដេងគ ល  មនពនលឺភលឺរចលរនទ ល  េដីមបឲីយមនពនលឺផងេដីមបកីរពរ 
សតតសហវយង់ឃនងផង។  ឯនងនរអីងគុយនិយយសនទនចរចច់នឹងេលកបឡត់ េលីកំណត់ 
េឈមីយួដំុ មិនេចះអស់មិនេចះេហយី។ ចំែណកខងេលកហលួងរតនសមបតតិ េដយេសចកតីេនឿយហត់ 
អស់កមល ងំេពក  េរកយេពលែដលេលកពិសរកយេហយី ក៏របះសរមនតលក់កនុងរថយនតេនះេទ។ 
 
មុខគរួឲយអនិចច ដល់េចចិរត អុជបរជីក់អងគុយសំកុកេមីលពនលឺេភលីងភលឺះៗែតមន ក់ឯង ែដលេលីេភលីងភនក់ 
កំពុងេឆះរចលរនទ ល ឯគំនិតេចះែតគិតេផសងៗ អែណត តអណតូ ងេទតមអរមមណ៍របស់ចិតត យូរៗ 
ដកដេងហីមធំមតង របែហលជចង់ជរមុះទុកខធំែដលកប់េនកនុងរទូងឲយរជុះធល ក់េទខលះ។ ករេធវីយ៉ងេនះ 
ជកិរយិរបស់មនុសសែដលមនទុកខធងន់កនុងរទូង ែតទុកខសេសករកហល់រកហយរបស់បុរសកេមល ះៗ 
ដូចជេចចិរត េនះគង់មិនមនអវីេរកពីេសចកតីេសនហរបតិព័ទធចំេពះរូបរសតីរកមំុណមយួបុ៉េណណ ះ 
បុ៉ែនតេសចកតីរសឡញ់របស់េចចិរត េនះខុសខទង់គន ឆង យណស់ ហក់ដូចេឈងៃដចប់េបះផក យ 
េលីេមឃ ឥឡូវេនះេចចិរតទទលួលន់តថួខលួនចប់ចិតតេសនហេលីរូបនងនរ ី ែដលជេចហវ យរកមំុ 
របស់ខលួន  ទុកជមិនសមសកតិគន យ៉ងណក៏េដយ ក៏េចចិរតយល់ថេសចកតីរសឡញ់េសនហ 
របស់បុរសរសតីកនុងេលកេនះ មិនមនកំរតិកំណត់រពំរបទល់ដូចេមតចេឡយី ដូេចនះេហយីបនជេចចិរត 
ចង់េឈងេបះផក កុលបបៃប៉លិនេនះ ែតមកនឹកគិតថ ខលួនៃដខលីមិនគរួគបបរីបវឱបភនំេសះ នឹងន ំ
ឱយេកីតទុកខេទមនុសសេរកៀមរកំ េទជរសឡញ់បង់ចិតតឥតរបេយជន៍ នឹកមកដល់រតឹមេនះេចចិរត 
ដកដេងហីមធំមតងៗ បរមីយួក៏េឆះអស់េទ ហូតបរមីួយេទៀតមកជក់ជិតអស់ពក់កណត ល ឯគំនិតេចះ 
ែតគិតេទៗយ៉ងលនលង់លេនល ចែតមន ក់ឯង ចំែណកខងនងនរ ី និយយសនទនជមយួនឹងបឡត់ 
រសុកេនះហក់ដូចជរតូវចិតតគំនិតគន ណស់។ 
េចចិរតបនេឃញីកិរយិដូេចនះ េកីតគំនិតឥចឆ ឈន នីសេលកបឡត់យ៉ងេលីសលន់ េមីលេទ 
េគទងំពីរនក់រសុះរសួលគន លអណស់ ដូចជេគេវញធលុងមយួ របែហលជេគរសឡញ់គន រចួេទេហយី 
េទដឹង! ែមនេហយី! បឡត់េនះគត់េនលីវ ែថមទងំមនរទពយធនរគន់េបីផង េហយីរូបេឆម 
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េសតេទៀតក៏មិនជអរកក់បុ៉នម ន នងនរគីង់របថុយរសឡញ់េគរចួេទេហយី ចុះចំែណកខងអញ 
អញមនភពដូចេមតចេទ? នងនរមីនសភពដូចេមតចេនខពង់ខពស់ទបជងគន ឆង យណស់ េបីទុក 
ជនងនរនឹីករសឡញ់អញែដរ ក៏គង់មិនហ៊នរបថុយេទ ែរកងខូចេករ ត vេឈម ះវងសរតកូលរបស់នង 
េរពះអញមនឋនៈរតឹមកមមករ េហយីជកមមកររបស់នងេទៀតផង គឺអតម អញតូចទបទងំ 
បុណយសកតិ ទងំរទពយធន ទងំរបររកសុី ដូេចនះអតម អញមិនគរួជប់ចិតតរសឡញ់នងេទ ដូចមន 
ពកយបុរណចងរកងទុកថ “ខលួនទបកំុេតង ៃដខលីកំុេឈងរបវឱបភនំ ឬ ៃដតូចខលួនទប ចង់ 
េឈងចប់ផក យ” េចចិរតគិតមកដល់រតង់េណះ រសប់ែតេកីតគំនិតមយួជែជក នឹងគំនិតមុនថ 
ធមមតេសចកតីេសនហរសឡញ់េនះមិនមនកំរតិជន់ថន ក់អវីេឡយី របុសរសីរគប់រូបេគអចរសឡញ់ 
គន បនតមចិតតសម័រគរបស់ខលួន េសចកតីសំខន់បំផុតេរសចេទេលីមច ស់ខលួនខងរសីេទេតី!  លុះេចចិរត 
គិតដូេចនះេហយីក៏ដកដេងហីមែវងមតង  េដីមបឲីយធូររទូងបនតិច។ 
 
សូរែសបកេជីងតេនថីនចូលមកជិត េចចិរតក៏រកេឡកេមីលេឃញីនងនរកីន់កេំភលីងខលីមួយេនកនុងៃដ 
មកផង   េហយីសួរថ  “មិនទន់ងងុយេដកេទឬ ចិរត?” 
េចចិរតញញឹមេហយីថ “ខញុ ំបទមិនទន់ងងុយេទ ឃុន! េនេវលេនះមិនទន់ជយប់េរជបុ៉នម នេទ 
ែតេនកណត លៃរព  េមីលេទេឃញីហក់ដូចជយប់អរធតណស់េទេហយី!”  
នរ៖ី  “រសួលេហយីចិរត! េបីមិនទន់ងងុយេនចយំមេទសិនចុះហ៍! យកកេំភលីងេនះទុកបងក រខលួន 
េបីងងុយេដកេវលណ  េទដស់េលកបឡត់ ឲយមកចយំមជំនសួវញិ”។ 
េចចិរតទទលួយកកេំភលីងមក េហយីក៏សួរេទនងវញិថ “ចុះឃុន នឹងអេញជ ីញេទសរមនតឥឡូវ 
េនះឬ?”។ 
នរញីក់មុខេហយីថ  “ខញុ ំគិតេដកពីរពលប់បនតិច តបតិអស់កមល ងំតងំពីៃថងមកេហយី”។ 
ចិរត៖  “ឃុននឹកខល ចេទ  ករែដលមកសន ក់កនុងៃរពសង ត់ដូេចនះ?”។ 
នងញក់សម មខ ងថ  “ខញុ ំក៏នឹកខល ចខលះែដរ   ែតមិនសូវជេរចីនបុ៉នម នេទ”។ 
ចិរត៖  “េបីដូេចនះ  សូមឃុនេមតត េនកំដរខញុ ំបនបនតិចសិនចុះ”។ 
នរ៖ី  “អនកឯងខល ចណស់ឬ ចិរត?” 
ចិរត៖ “សូមេទស ខញុ ំបទមិនជខល ចណស់ណេទ បុ៉ែនតខល ចែរកងងក់រជុល េដកលក់េទ នឲំយ 
ខូចករធំ!” 
នងនរេីនែតេសងៀម េទីបេចចិរតរកឧបយេផតីមនិយយេឡងីមុនថ “ចុះឃុន នឹកេទផទះែដរឬេទ?” 
នរ៖ី  “ខញុ ំនឹកដល់ផទះេរចីន  ចិរត!   េរពះមិនមនចស់ទំុេនចផំទះេសះេឡយី”។ 
ចិរត៖ “រពឹកែសអកេនះ គង់ែតបនេទដល់ផទះទងំអស់គន ” េចចិរតនិយយបនតិច េសទីរែតមិនឮ 
េហយីថ   “េបីយប់េនះមិនមនរថឬរេទះមកតមផលូវេនះេទ    ខញុ ំបទនឹងេរកកពីយប់េចញេដីរេទ  
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របែហលជៃថងរេសៀល គង់វលិមកទទលួឃុនរតឡប់េទដល់ផទះទងំអស់គន មិនខន”។ 
នរ៖ី  “េដីរេទរចួឬ ចិរត?  តបតិផលូវពីេនះេទផទះេយងីវឆង យែរកលែដរ   មិនែមនជិតេទ”។ 
ចិរត៖ “ទុកជរចួមិនរចួក៏ខញុ ំបទរតូវែតេទ េបីខញុ ំបទមិនេទេទ មុខែតនគំន េដកផលូវេនទីៃរពេនះជ 
េរចីនយប់េទេទៀតមិនខនេទ ឱ! នុះហន៎ ឃុន រពះចរនទនិងផក យតូចៗេនខងគន េនះលអេមីលណស់ 
ឃុនគប់ចិតតនឹងធមមជតិេនះែដរឬេទ?   ឯខញុ ំបទចូលចិតតណស់!” 
នងនរសីំឡងឹេមីលេទតមៃដែដលេចចិរតចងអុលរបប់ រពមទងំចិតតគំនិតក៏រកីរយេទជមយួផង 
ឥឡូវេនះនងបត់សអប់េខពីមចិរត េហយីែបរជមនេសចកតីេពញចិតតែថមេទៀតផង។ េចចិរតជរបុស 
កេមល ះដំបូងែដលេធវីឲយនងមនចិតតគំនិតយ៉ងចំែលកែបលកជងពីមុនមក ឯកមល ងំរបឹងរងឹរូសរបស់ 
នងក៏ថយេខសយចុះេទជលំដប់ ឥឡូវចិតតនងែបរជទន់ភលន់លវន់ៃលវដូចជរកមនួរតូវកំេដៃថង។ 
េចចិរតសំឡងឹេមីលដងួចរនទេដយអករសង ត់េសងៀម ែតខងកនុងចិតតដូចជអែណត តអណតូ ងយ៉ង 
ចំែឡក ែភនកក៏េមីលធមមជតិដ៏លអលអះេនខងមុខ ហក់ដូចជមិនដឹងខលួនថនងនរែីដលជកុលប 
រកពំុរពហមចរេីនែកបរខលួនេឡយី។ 
កលនងេឃញីេចចិរតេនសមងំេសងៀមដូេចនះ េហយីឮសូរដកដេងហីមែវងមតងៗ េទីបសួរខសបឹៗថ 
“េកីតទុកខអី ចិរត?” 
ចិរត៖ “បទ ខញុ ំបទេកីតេសចកតីអផសុកយ៉ងចំែឡក!”  
នងនរញីញឹមបនតិចៗ  េហយីសួរថ  “េម៉ច  អផសុកនឹករកមំុរសុកសែងកឬ?” 
េចចិរតេសីចយ៉ងេសះកេរកះេហយីសួរថ “រសុកសែងកឬ ឃុន? ខញុ ំបទឥតនឹកនបនតិចេឡយី 
តមេដយពិតេនះវជរសុករសណុកសបបយសរមប់អនកមនធនធន ឯអនកទីទ័លរកដូចរូបខញុ ំបទ 
េនះ  មិនបនអវីនឲំយជប់ចិតតបនតិចេឡយី”។ 
នរេីសីចេហយីសួរេទៀតថ “ចុះរសុកបៃប៉លិនេនះ តងំពីចិរតមកេន េតីនឲំយបនសបបយចិតត 
ជងេនរសុកសែងកឬ?” 
ចិរត៖ “បទ បៃប៉លិនឲយេសចកតីសុខដល់ខញុ ំបទេរចីនណស់ ដល់េទនឹកចង់េផញីឆអឹងេននឹងរសុក 
េនះែតមតង!” 
នរ៖ី  “ចុះខណៈេនះ  អនកនឹកនរណ បនជមនទឹកមុខេរកៀមរកំខល ងំេមល៉ះ?”  
កលនងនរផីល ស់សពទថមីពី “ចិរត” មកជ “អនក” ដូេចនះ េធវីឲយេចចិរតេមីលមុខនងនរ ី សំឡងឹ 
ទល់ែតនងនរងីកមុខេចញ  ែបរេមីលេសម េនចិេញច ីមថនល់។ 
ចិរត៖ “ឃុន េរបីពកយថ “អនក” ជំនសួ “ចិរត” េនះ ដូចជខពស់េពកសំរប់ខញុ ំបទ សូមឲយឃុន 
មនរបសសន៍ដូចមុនលអជង!” 
នរេីសងៀមមយួរសបក់ េហយីេពលថ “ខញុ ំគប់ចិតតេរបីពកយេនះជង វមិនខពស់ហសួេទ ជពកយ  
សុភពគរួសមេហយី!”។ 
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េចចិរតេនេសងៀម េទីបនងនិយយេទេទៀតថ “អនកមិនទន់េឆលីយពកយសួររបស់ខញុ ំេនេឡយី ខញុ ំសួរថ 
េនបៃប៉លិនឲយេសចកតីសុខអវីដល់អនកខលះ?” 
ចិរត៖  “ឲយេរចីនយ៉ងណស់ ឃុន!” 
នរ៖ី  “េអី! អវីខលះ?” 
ចិរត៖ “ឲយមនរបរេធវីកររកសុីេដយសុចរតិ ធមមជតិដ៏រសស់បស់គរួជទីេរតករតអល ខយល់អកស 
ក៏លអ  េសចកតីសុខ  ឥសសរភព  និង ...” 
នរ៖ី  “និងអវីេទៀត?” (នងេឈលចសួរ)។ 
េចចិរតសំលឹងេមីលមុខនងេដយេសចកតីបុ៉នប៉ងអវីមួយេនខងកនុងចិតត េហយីនិយយខសវៗ េសទីរជ 
ខសបឹថ  “នឹងេសចកតីេសនហ!” 
នរ៖ី  “េសចកតីេសនហ!”  នងផទួនពកយេឡងី  ទឹកមុខរកហមេរពឿងៗ។ 
ចិរត៖ “ទនេរបស េសចកតីេសនហរបស់ខញុ ំបទជេសចកតីេសនហដ៏បរសុិទធពិតរបកដណស់ េហយីជ 
េសនហែដលេផតីមេកីតេឡងីជដំបូងបងអស់កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំបទេនះផង”។ 
នងនរហីក់ដូចជដឹងដល់ដងួចិតតរបស់េចចិរត ែដរែតេធវីជឥតដឹង ឥតយល់អវីដល់តិចេឡយី 
េហយីសួរតេទេទៀតថ “អនកឯងរសឡញ់អនកណ?” 
ចិរត៖  “ខញុ ំរសឡញ់រសីមន ក់” 
នរ៖ី “ខញុ ំដឹងេហយីថរសឡញ់រសី ែតរសីេនះេនឯណ? េឈម ះអវី? ឬមយួនងម៉យ៉ុង កូនរកមំុត 
ម៉ង់យ៉ុក េមអណតូ ងតបូងមួយេនខងេជីងផទះេយងីឬ?”   នងថេហយីេសីចយ៉ងរសួល។ 
េចចិរតរគវកីបលជំនសួពកយតប។ 
នរ៖ី  “េអី  យ៉ងចឹងនងណអះ ឬមយួនងរពហម  កូនរកមំុតសុន?” 
េចចិរតក៏រគវកីបលេទៀត   ជេសចកតីបដិេសធថមិនែមនទងំអស់។ 
នងនរញីញឹមរសួលេដយអស់សំេណីចនឹងេចចិរត េហយីថ “េអះ របែហលជអមយួ កូនចឹក 
េសង  លក់ទឹកកកេនមុខផទះេយងីេទដឹង?” 
េចចិរតរគវកីបលេទៀតេហយី “ខុសទងំអស់  រសតីែដលខញុ ំបទរសឡញ់េនះ មនថន ក់ជន់េដយ 
ែឡកពីគន នឹងខញុ ំបទ នងមនឋនៈខពស់ខពង់ជងខញុ ំបទេរចីន ទងំកិតតិយស ទងំរទពយសមបតិត វងស 
រតកូលខពស់ ទល់ែតខញុ ំបទេឈងេតងេទមិនដល់េឡយី េហតុេនះេហយីបនជខញុ ំជំរបថ េសចកតី 
េសនហរបស់ខញុ ំបទេនះ  របែហលនឹងករយល់សបតិនឹងរតឡប់េទជេរឿងពិតមិនបនេឡយី”។ 
កលេបីនងបនឮសំដីេចចិរតនិយយយ៉ងេរកៀមរកំេខល ចផស េដយអស់សងឃមឹកនុងចិតតដូេចនះ 
េហយី េបះដូងនងក៏ែណនតនតឹងកនុងឱរជខល ងំ នងចង់ែតសុំលន់តួរបប់េដយរតង់ៗថ 
នងក៏រសឡញ់េចចិរតជខល ងំែដរ  ែតអនិចច ខលួនជរសតីនិយយសំដីដូេចនះសមគរួេហយីឬ? ឯសំដី 
េចចិរតរគប់ម៉ត់នងសត ប់បនទងំអស់ ឥតមនខវះកនលះរតង់ណមយួម៉ត់ តបតិខលួននងមនវយ័ 
ចំេរនីធំេហយី  មិនែមនកូនេកមងតូចេទីបនឹងែលងេបេដះកលណ បុ៉ែនតេនះវរហ័សេពកណស់។ 
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ឱ! ចិរតេអីយ! នឹងបេញច ញរបប់រសួរន់ដូចេមតចបន កនុងៃថងណមយួ ចិរតគង់បនដឹងថ នរ ី
ឥតសអប់េខពីមេទ ែថមទងំមនចិតតេសនហរសឡញ់េទៀតផង មិនឥឡូវឥឡេទ ជេវលយូរៃថងែខ 
មកេហយី។ 
 
ឯេភលីងភនក់ក៏រលត់សូនយឈងឹេទ សូរសពទៃរយឮំលន់រពំងៃរព មន់ក៏មេមីលរងវកនុងររតីសង ត់ 
ទឹកសេនសមីក៏រជុះរសក់ចុះពីសលឹកេឈមិីនដច់សូរ េហយីេមីលេឃញីសកបុសេនចុងេសម  ខយល់រតជក់ 
បក់មករតូវរងកយ នឲំយរងខល ងំេឡងី ភនំខពស់រតែដតេនខងមុខ រតង់កណត លពនលឺដងួចរនទ េនះ 
ហក់ដូចអសុរកយចឃំល រំកសៃរពរពឹកសដ៏សង ត់េរចៀបេនះ។ េចចិរតសទុះេរកកេឡងីលត់ខលួនរបណ 
ឲយបត់េរយរសពន់  ែដលរទអំងគុយនិយយមកជេវលយូរ  េហយីដកដេងហីមធំ។ 
ចិរត៖ “យប់េរជណស់េហយី អេញជ ីញឃុនេទសរមនតឯរថយនតជមយួេលកឪពុកចុះ ខញុ ំបទ 
េនចយំម  សូមកំុរពួយឲយេសះ!” 
នរ៖ី  “ចុះអនកឯងមិនទន់ងងុយេដកេទឬ?”  នងេរកកេដីរេទ  េហយីងកមកញញឹមបនតិច។ 
ចិរត៖ “ខញុ ំបទមិនទន់ងងុយេទ អេញជ ីញឃុនេទសរមនតចុះ កំុបីមនេសចកតីរពួយខល ចឲយេសះ 
អនកែដលចូលមកេធវីអនតរយដល់ឃុនបនេនះ លុះរតែតខញុ ំបទសល ប់េទជេខម ចមុនេរសចេហយី 
ខណៈេនះខញុ ំបទនឹងយកជីវតិរកសករពរអនតរយរគប់ទិស  សូមឲយឃុនសរមនតជសុខចុះ”។ 
នងនរងីកែបរេទរកេចចិរតមតងេទៀត េរពះបនឮសំេលងែរសកេហេដយសំេលងភិតភ័យ 
តកកម។ 
“េឃញីេទ ឃុន! នុះហន៎! ពនលឺេភលីងចែមលកណស់!” 
នងនរសីំឡងឹេមីលតមៃដែដលេគចងអុលរបប់ ក៏បនេឃញីពនលឺេភលីងដូេចនះែមន េនចមង យជង១ 
គីឡូែម៉រត នងខំសេងកតេមីលេទកន់ែតេឃញីពនលឺគប់េភលីងេរចីនេឡងីៗ េហយីេដីរសំេដចូលមក 
កន់ែតជិតេឡងីៗ  នងមនេសចកតីភ័យខល ចយ៉ងខល ងំ ញប់ញ័រអស់សរពងគកយ េរពះមិនដឹង 
ជមនេហតុលអឬអរកក់ដូចេមតច នងសទុះេទចប់ៃដចិរតជប់េដយមិនដឹងខលួនរបណបនតិចេសះ។ 
េចចិរតរចករគប់កេំភលីងរចួេរសច របប់នងនរឲីយេទដស់េលកហលួងនិងេលកបឡត់ឯរថយនត 
មយួរសបក់ជនទងំ៣នក់រតឡប់មកវញិរពមគន ។ 
េលកហលួងសួរយ៉ងសេសលីកសលក់ថ “េកីតអីហ៎! េចចិតត?” េចចិរតចងអុលេទពនលឺែដលកំពុងែត 
ចូលជិតមកៗ  េហយីថ “ទនេរបស! សូមពិនិតយេមីលគប់េភលីងនុះ  មិនទន់ដឹងជអវីេទ!” 
“របែហលជពកួេចរេទដឹង?”  េលកបឡត់និយយេឡងីមុនេគ។ 
“របែហលជពកួេចរែមន!” េចចិរតថផទួន។ កលេចចិរតនិយយដូេចន ះេហយី ហលួងរតនសមបតតិ និង 
េលកបឡត់ក៏នគំន រត់េទរថយនត រកបនែដករៃវរថយនតមយួមន ក់សរមប់េរបីជអវុធបងក រខលួន។ 
ឯងនងនរញ័ីរខលួនចំរបប់ដូចកូនសតវ ឈរេនែកបរេចចិរត េចចិរតចប់ៃដនងជប់ េហយីរបប់ថ  
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“ឃុន កំុតក់សលុតឲយេសះ េធវីចិតតឲយកល ហនេឡងី ឃុនេភលចពកយែដលខញុ ំបទបនសនយ 
នឹងឃុនេហយីឬ?” 
នងមិនតបដូចេមតចេឡយី រគន់ែតចប់ៃដជប់េដយភ័យសលន់ េចចិរតរបុងខលួនយ៉ងអង់អច រង់ច ំ
េពលេវលែដលនឹងមនមកដល់ឥឡូវេនះ ជេពលេវលែដលមិនទន់ដឹងជមនេហតុេភទដូចេមតច 
េកីតេឡងីេនខណៈេនះេទ។ 
 
េនទីបំផុតរសប់ែតឮសំេលងែរសកេហ៊កងរពំងនកណត លៃរពសង ត់ នឲំយដឹងថពួកេចរេនះមន 
ចំននួេរចីននក់ េហយីឮសូរកេំភលីងេរចីនណត់បញ់តរមង់មក មនរគប់កេំភលីងខលះធល ក់េនខងមុខ 
េចចិរតក៏មន។ 
អនកទងំពីរ គឺេលកហលួងនិងេលកបឡត់ថយេរកយ េទយករថយនតជេរគឿងកំបងំអនតរយ 
ហលួងរតនសមបតតិទុកជចស់េហយីក៏ពិតែមន ែតេនមនសម រតីរហ័សរវងរៃវណស់សមជបុរស។ ឯ 
េលកបឡត់សេសលីតសសលក់ ខំលូនចូលេទេនខងេរកមរថយនត ឯងនងនរមិីនរពមឃល តឆង យពី 
េចចិរតេឡយី េនែតចប់ៃដជប់សអិត  កនុងខណៈេនះេចចិរតែអបបំបងំខលួននឹងេដីមរសេឡធំៗ។ 
 
សូរសំេលងេហ៊គឹកកងរពំងេនះកន់ែតជិតមកៗ េចចិរតខេំធមញយ៉ងែណន ផគងកេំភលីងរបុងសម រតី 
យ៉ងអង់អច េរតៀមខលួនចតំទល់នឹងសរតូវេដីមបកីរពររសីជទីរសឡញ់េពញចិតតរបស់ខលួន ជីវតិខលួន 
និងអនកទងំអស់គន ។ 
ពកួមហេចរក៏បញ់កេំភលីងរគប់របយមកបចសចដូចជរគប់េភលៀងែត ឥតរតូវរងកយនរណ 
មយួេឡយី េរពះទីេនះជទីងងឹតឈលុបចក់ែភនកពំុយល់ ចំែណកខងពកួេចរមនគប់េភលីងភលឺសេនធ  
សេនធ េពញទងំៃរព ដូេចនះបនជរគប់កេំភលីងែដលេចចិរតបញ់េទគម នខុសមួយរគប់ េចរខលះបក់ 
ៃដ ខលះបក់េជីង ខលះដលួចរងគ ងេទក៏មន ែតរគប់កេំភលីងមនតិចេពក បនជមិនអចនឹងរបហរ 
េចរែដលមនចំននួេរចីនេនះេអយមនជ័យជំនះបនេឡយី។ 
េចចិរតខំតសូ៊យ៉ងកល ហនេដីមបកីរពរជីវតិខលួននិងជីវតិរសតីសំឡញ់របស់ខលួនេដយអង់អចឥតខល ច 
សល ប់បនតិចេឡយី។ 
េហតុេភទែដលមុខគរួឲយសញប់ែសញងេនះ េនមិនទន់ដឹងជខងណចញ់ឬឈនះេឡយី ពួកេចរទុកជ 
រតូវរគប់ដលួេទជេរចីននក់េហយីក៏េដយ ក៏ឥតរញួថយេរកយ េហយីមនែតរុកចូលមកែថម 
កន់ែតេរចីនេឡងីៗ  េហយីចូលមកជិតេទៗ ឥតឈប់ឈរ  កន់ែតជិតខលួនរគប់ៗខណៈ។ 
 
េចចិរតែបរមកេអបនរជីប់ េហយីនិយយខសបឹរបប់នឹងរតេចៀកថ “រគប់កេំភលីងេនសល់ែតមយួ 
រគប់េទ ឃុននរ!ី ខញុ ំបទសូមលន់តជំួរបឃុនេដយេសម ះរតង់ថ ខញុ ំបទមនចិតតរសឡញ់ឃុន 
ៃរកែលងជងជីវតិរបស់ខញុ ំបទេទេទៀត តបតិកនុងខណៈេនះ េពលេវលកន់ែតជិតដល់ទីបំផុតេហយី 
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ខញុ ំបទនឹងរទលំក់យូរេទេទៀតពំុបន េរពះអវសនៃនជីវតិខញុ ំបទកន់ែតចូលេទជិតដល់រសុកេខម ច 
េហយី ឃុននរ ី ខញុ ំបទរតូវែតសល ប់កនុងរគេនះេហយី! េមីលចុះពកួវគន េរចីនណស់ វគង់មិន 
ទុកជីវតិខញុ ំបទឲយរស់េនេទ ឯរគប់កេំភលីងមយួរគប់េនះ ខញុ ំបទនឹងេចញតទល់ករពរឃុន េដយ 
យកជីវតិខញុ ំបទេចញរងជំនួស  សូមឲយឃុនរត់េទពួនចុះ  ខញុ ំបទេនតសូ៊នឹងពួកវ”។ 
េចចិរតសំែដងកិរយិេសកសត យរសេណះអេឡះអល័យយ៉ងពនលឹក េហយីសួរបញជ ក់ែថមេទៀត 
ថ  “រសឡញ់បងេទ នរ”ី 
នរ៖ី “ច៎! រសឡញ់ ចិរត ខញុ ំរសឡញ់ចិរតរបស់នរែីតមយួេនះជបណតូ លចិតតរបស់នរ!ី” 
នងនិយយទងំទឹកមុខេដយកតីរកីរយ េដយកតីភិតភ័យលយឡគំន េសទីរ និយយមិនេចញ។ 
ចិរត៖ “រសឡញ់ខញុ ំ! ឱបណតូ លជីវតិរបស់បង! ែតបុ៉េណណះបងេធមចែភនកសល ប់ជសុខេហយី បអូន 
មសរពលឹង!” 
េនេវលែដលនរងីកេទពនួនឹងគល់រសេឡវញិ េចចិរតក៏តរមង់កេំភលីងបញ់ទល់នឹងពកួេចរ 
រសប់ែតឮសូរែរសកយ៉ូយេឡងី េដយឈចឺប់យ៉ងខល ងំ េចចិរតយកៃដឱបេដីមរទូង នរេីឃញី 
ដូេចនះក៏ញ័ររនធត់ទងំខលួនរបណ។ 
េចចិរតែរសករបប់នរថី “ខញុ ំរតូវរគប់របស់េចរេហយី ឃុននរ!ី” េគែរសកថងូរែតកនុងបំពង់ក 
េហយីមនឈមហូរេចញពីខលួនរកហមរចល េហយីរបប់ថ “ឃុននរ ី កំុេន! រត់! រត់េទជរបញប់ 
េទីបផុតអំពីកណត ប់ៃដពកួេចរ!” នងេទីបែតេងីបពីគល់រសេឡ រសប់ែតឮសូរប័ុង! ប័ុង! 
ជេរចីនណត់បញ់មកេទៀត េទីបនងមុជកបលពនួេនគល់រសេឡេទវញិ ឯេចចិរតក៏ដលួ 
សនលប់េលីៃផទែផនដីេនរតង់េនះឯង”។ 
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វគគទី៥  
េសចកតេីសនហេកតីេរកយឧបបតតេិហតុេសចកតេីសនហេកតីេរកយឧបបតតេិហតុេសចកតេីសនហេកតីេរកយឧបបតតេិហតុេសចកតេីសនហេកតីេរកយឧបបតតេិហតុ    

 
មនពនលឺឆលុះចងំមករសទន់ៗៃនអរុណែដលេទីបរះេឡងីពីទិសបូព៌េនះ មនពណ៌ភលឺរចលេឆអ  ជ 
សមបុរមសយ៉ងលអ េហយីចងំចូលតមចេនល ះបងអួចនិងចេនល ះទវ រ េវលេនះមនសតវចបតូចៗ 
ពីរបីេហរីេឆវៀលឆវ ត់ទទះសល បេលងយ៉ងេកសមកសនតឥតមនរពួយ អំពល់រវល់នឹងេសចកតីទុកខេសក 
របស់អនកឯណេឡយី វេហរីកំសនតចិតតេនកណត លខយល់ែដលកំពុងបក់មករេំភីយៗ កនុងេពលរពឹក 
រពហម  េហយីែរសកេហ៊កេញច ៀវេទតមភសសតវ។ 
ឯេចចិរតែរបខលួនភញ ក់សម រតីេឡងី េហយីែរសកថងូរេដយេសចកតីឈចឺប់យ៉ងខល ងំ េហយីេបីកែភនក 
រកេឡកេមីលេទជំុវញិបនទប់េដក រចួសំលឹងរទឹងេននឹងរូបរសីរកមំុដ៏មនរូបេឆមរសស់បស់មន ក់ែដល 
អងគុយេនបនទប់របស់ខលួន េទីបេចចិរតហមត់េឡងីរបុងនឹងនិយយេទ ែតនងដេណតី មនិយយ 
េឡងីមុនថ “ចិរត! ចិរត រលឹកេហយីឬ?”  នងសួរេដយសំដីទន់ែផអមែលហម! 
េចចិរតសួរនងថ “ខញុ ំបទេនឯណ ឃុននរ?ី  ចុះេហតុដូចេមតចបនជខញុ ំបទមិនសល ប់?” 
នងតបថ “ចិរតមិនសល ប់េទ ចិរតចមិំនបនេទឬ? ទីេនះជបនទប់របស់ចិរតឯង ែតេគបន 
ែកែរបឲយបនរសួល  េដីមបឲីយមនអកសលអេឡងី”។ 
ផក រេំចកេននឹងដប េចលកលិនរកអូបឈងុយឈងប់េពញែលវងបនទប់ នររីកិំលចូលមកជិតអនកជមងឺ េហយី 
សួរ  “ពិសបបរឬេទ ចិរត?” 
នយចិរតរគវមុីខយ៉ងសនសមឹៗេហយីថ “អរគុណេរចីន ឃុននរ ី ខញុ ំចង់ដឹងថ ខញុ ំបនរតឡប់មក 
ដល់ទីេនះបនេដយេហតុយ៉ងណ?  េហយីពកួេចរេទឯណអស់េទ?” 
នងនរញីញឹមប៉ៃរបេហយីថ “គឺយ៉ងេនះ េនេពលេវលែដលចិរតរតូវេចរបញ់ដលួសនលប់ េនេពល 
េនះរសប់ែតតសុនបររថយនតមយួធំមកតមេយងី េហយីមនគន េរចីនផង គត់របប់ថេឃញី 
ពកួេយងីបត់េទយូរេពក គត់មនេសចកតីរពួយបរមភែរកងមនេរគះថន ក់តមផលូវ េទីបគត់សុំខចី 
រថយនតមុ៉ងេថងយ៉ុកេទទទលួេយងី រសប់ែតរបទះនឹងពកួេយងីកំពុងចបំងនឹងពកួេចរ េហយីគត់ 
ជយួែរសកេហ៊បេងអីលពកួេចរ ទល់ែតពកួេចររត់ខច ត់ខច យចូលៃរពអស់េទ េទីបពួកេយងីនគំន  
េលីកចិរតដក់រថយនតមកផទះេនះ េហយីេលកឪពុកឲយមនុសសេទអេញច ីញរគូេពទយមកពិនិតយរកស 
អកររបសួរបស់ចិរត  សត ប់បនេទ!”។ 
នយចិរតដកដេងហីមធំេដយអករធូរកនុងរទូងជេរចីន សំឡងឹេមីលេទវង់ភរកតរបស់នរ ី េហយីេពល 
ថ “ខញុ ំបទគរួែតសល ប់េនកនុងៃរពេនះរបេសីរជង មិនគរួនខំញុ ំបទមកទីេនះេទ តបតិេនទីេនះ ខញុ ំបទ 
មុខជសល ប់េដយអកររកំចិតតមិនខន” 
នរ៖ី “ចុះេហតុដូចេមតចបនជចិរតនិយយយ៉ងហនងឹ?” គម ននរណចិតតអរកក់ដល់បេណត យ  
ឲយសល ប់ដូេចនះេទ ចិរតដឹងេទ ឥឡូវេនះអនកណៗក៏េគរសឡញ់ចិរតទងំអស់គន  េលកឪពុកមន  
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របសសន៍េបីចិរតសះជេហយី េលកនឹងតងំឲយជអនករតួតរតេមីលអណតូ ងតបូងទងំអស់ជំនសួខលួន 
េលក  េមីលេទដូចជេលកេពញចិតតនឹងចិរតកន់ែតេរចីនេឡងីៗ!” 
េចចិរតេសងៀមេទមយួរសបក់ េទីបេមីលមុខនរ ី េដយអករេសកៗថ “ ឃុននរ ី ឃុនេនចសំំដី 
ខញុ ំបទបនឬេទ កលរគនិយយគន េនេរកមេដីមរសេឡកនុងយប់េនះ?”  
នរញីញឹមយ៉ងរសស់ទន់ភលន់េហយីថ “ច៎! ចបំនទងំអស់ ឥតេភលចមយួម៉ត់ណេសះ ចុះេហតុ 
អវីក៏សួរដូេចនះ?” 
េចចិរតងកែរបខលួនេផអៀងបនតិចេហយីថ “េទ ឃុន តមេដយពិតខញុ ំបទមិនគរួនិយយេចញមកេសះ 
ែតែដលហ៊ននិយយដូេចន ះកនុងេវលេនះ េរពះគិតជេរសចថមុខជគម នជីវតិរស់េនកនុងេលកតេទ 
េទៀតេទ ែតឥឡូវេនះែបរជមិនសល ប់ េនះេហយីែដលេធវីឲយខញុ ំបទេរកៀមរកំកនុងឱររតែតអស់ជីវតិ 
មិនខន”។ 
នរយីកៃដបិទមត់េចចិរតជរបញប់េហយីថ “គម ននរណចិតតអរកក់េធវីបបចិរតឲយបនេសចកតី 
េវទនដូេចន ះេទ  មនុសសលអយ៉ងេនះ េតីនរណសអប់ ចិរតមិនេជឿេទៀតឬថនររីសឡញ់ចិរតរបស់នរ ី
យ៉ងអស់ពីចិតត!”។ 
េចចិរតញញឹមេហយីថ “េជឿ េជឿអស់ពីេពះ បុ៉ែនតនឹងមនរបេយជន៍អវី កលេបីឋនៈរបស់េយងី 
ខុសគន ឆង យណស់  ហក់ដូចជេមឃនិងដី!”។ 
នងនរេីនែតេសងៀម។ 
េចចិរតនិយយតេទេទៀតថ “ខញុ ំជមនុសសេភលីេទ ឃុន ដូចពកយទំេនៀមថ “ឆលុះកញច ក់មិនេមីល 
រសេមលរបណ ដេំជីងរកនមិនរបមណេជីងឆន ងំ” េហតុែតអនទះអែនទងែជងបុណយភ័ពវសំណង 
េនះេហយី នឹងនឲំយេរគះថន ក់ដល់ខលួនមិនខន ដូចបុរណថ “ៃដខលីខំរបវឱបភនំ” មនែតនឲំយ 
េរកៀមរកំចិតតឥតរបេយជន៍ដរបដល់ កសយ័ជីវតិមកែតអំេពីមនគំនិតឥតកំេណីតដូចខលួនខញុ ំបទេនះ 
ឯង”   ថេហយីក៏ដកដេងហីមធំេដយអករអស់សងឃមឹ។ 
នងនរសីំឡងឹេមីលមុខេដយចិតតអណិតអសូរេហយីនិយយថ “គិតេរចីនហសួរបមណេដយ 
ខលួនឯង នររីបប់េហយីថរសឡញ់យ៉ងអស់ពីចិតត ក៏េនែតមិនេជឿេទៀត ចុះឲយនរេីធវីដូចេមតច? 
នររីពមតមរគប់យ៉ង មិនមនអវីកនុងេលកេនះមកកំចត់េសចកតីតងំចិតតរបស់នរបីនេឡយី នរ ី
រសឡញ់ចិរតែតមន ក់េនះឯង  មិនមនបុរសគំរប់ជពីរេទៀតេទ នរមិីនរតូវករអវីដៃទេទៀតទងំអស់ 
េរកអំពីេសចកតីរសឡញ់ដ៏េសម ះរតង់បរសុិទធរបស់ចិរតបុ៉េណណ ះ”។ 
 “ែមនឬនរ?ី”  ចិរតញញឹមយ៉ងរសួរយ។ 
នរ៖ី  “ពុេទធ ! េនែតមិនេជឿេទឬ?”   នងនិយយេដយេទមនសសអន់ចិតត។ 
េចចិរតចប់ទញៃដនងនរមីកេថីបយ៉ងេសនហអស់ពីចិតត នរក៏ីរជប់មុខនឹងេដីមរទូងរបស់របុស 
កេមល ះសំឡញ់ េសចកតីេសនហែដលកប់ទុកកនុងចិតតមកជេវលយូរក៏ខច យផសយរបប់គន េទវញិេទ 
មកេដយពិតរតង់ទងំអស់ ពីេដីមមក នរធីល ប់េមីលងយរបមថេចចិរត េហយីសអប់េចចិរត 
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ែតេនទីបំផុតេនះ ែរបជរសឡញ់េគវញិ េហយីជេសចកតីេសនហរសឡញ់យ៉ងបរសុិទធេសម ះរតង់ 
ទន់ែផអមរតជក់េចញមកពីេបះដូងែដលថល ផូរផង់ខជ ប់ខជួន  ឥតមនចស់ទំុបងខំចិតតេឡយី។ 
 
េនឱកសែដល កំេឡះរកមំុកំពុងនិយយចរចសស័ពទយ៉ងេភលីតេភលីនេនះ រសប់ែតឮសូរេជីង 
មនុសសេឡងីជេណតី រមក េទីបនងនរេីបីកទវ រេចញេទទទលួេលកហលួងរតនសមបតតិនិងរគូេពទយ ជន 
ទងំពីរក៏េដីរចូលេទកនុងបនទប់េចចិរត។ េចចិរតេធវីអករហក់ដូចជនឹងេរកកេឡងី ែតេលកហលួង 
េលីកៃដហមថ “កំុេរកក េដកតមសបបយចុះ” េហយីងកេទសួររគូេពទយថ “ៃថងេនះ អករេរគ 
ដូចេមតចខលះ េលករគូ?” 
េលករគូេពទយ ចប់ៃដអនកជមងឺរតួតសពវរគប់េហយី េទីបនិយយថ “រគន់េបីេឡងីេរចីន េរពះ 
រគប់កេំភលីងែដលេចរបញ់រតូវេគចផុតពីកែនលងសំខន់ៗទងំអស់”។  
េលកហលួងនិយយថ “េរគះលអណស់! ខលួនខញុ ំនិងកូនខញុ ំ របសិនេបីមិនបនេចចិរតជយួករពរ 
កនុងរគេនះេទ មិនដឹងជដូចេមតចេទ ចុះបុ៉នម នៃថងេទៀត  េទីបបនជសះេសបយី  េលករគូ?” 
េលករគូេពទយសំលឹងេមីលនងនរ ី េហយីញញឹមនិយយថ “ខញុ ំបទគិតថ េបីមនអនកែថរកសជំងឺ 
ចំណប់ចំននួែបបេនះ គង់សះជឆប់រហ័សមិនខន ែតេវលេនះេតងឲយអនកជមងឺេដកឲយេសងៀម ទរម ំ
ឲយរបសួសះលអសិន”។ 
ឯនយចិរតសំែដងេសចកតីអរគុណដល់េលកហលួងនិងរគូេពទយេហយី េលកទងំពីរក៏នគំន េដីរេចញ 
េទ ឯហលួងរតនសមបតតិងកមករបប់េចចិរតថ “តងំពីៃថងេនះតេទ ទុកជេចចិរតសះជខលួនេហយី 
ក៏មិនបច់េធវីករេនអណតូ ងតបូងដូចមុនៗេទៀតេទ ខញុ ំតងំឲយអនកឯងជជំនសួខញុ ំ រតួតេមីលអស់ 
ទងំអណតូ ងែដលពកួកមមករជីកមកទងំបុ៉នម ន េរៀបចំតមរបេភទរបស់តបូង មិនបច់េទេធវីករ 
ធងន់ដូចសពវដងេទ  ែរកងនឲំយជំងឺេរេីឡងីវញិ” រចួេលករគូេពទយនិងហលួងរតនសមបតិត នគំន េដីរចុះ 
ពីផទះេទ។ 
 
េដយេហតុនងនរយីកចិតតទុកដក់ែថរកសពយបលជំងឺេដយផចិតផចង់ េទីបជំងឺេចចិរតមនអករ 
រគន់េបីេឡងីជលំដប់ េហយីេនទីបំផុតក៏បនសះជដូចរបរកតី ែថមទងំឥឡូវេនះ មិនបច់េចញ 
េទជីកតបូងែបកេញីសតងទឹកដូចពីមុនេទៀតផង រគន់ែតជយួចត់ែចងេធវីបញជ ីតបូង ែដលពកួកមមករ 
ជីកបនមកពីអណតូ ងេផសងៗ រពមទងំេបីករបក់ែខឲយពកួកមមករ េទីបនឲំយេចចិរតបនេសចកតី 
សុខេឡងីេទៀតជេរចីន សុខទងំកយ សុខទងំចិតត គឺថរសុកបៃប៉លិនទុកជសថ នសួគ៌របស់េច 
ចិរតែតមតង េហយីេគែតគិតជនិចចថ នឹងតងំខលួនរបណឲយបនខជ ប់ខជូន រតែតដល់នូវវរៈបំផុត 
ៃនជីវតិិរនទីយ។៍ 
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ៃថងេនះ អកសភលឺរសឡះលអមនខយល់បក់រេំភីយៗលមមែតរតជក់រសួល នរបីបលួេចចិរតចុះេទ 
អងគុយនិយយគន េលងេនកនុងសួនចបរេរកមផទះ សត ប់សូរស័ពទបកសបកស ី ែរសកយតំមភសរបស់វ 
ជទីកំសនតចិតតរបស់អនកែដលមនេមរតីេសនហដល់គន ។ 
េចចិរតនិយយតិចៗ កលេឃញីនងនរេីនេសងៀមថ  “ឃុននរ”ី។ 
នរ៖ី “ច៎!” នងញញឹមយ៉ងទន់ភលន់េហយីថ “េនជមយួចិរតយ៉ងេនះ នរមីនេសចកតីសុខ 
យ៉ងេលីសលន់ែតមតង!”។ 
េគញញឹមប៉ៃរប េហយីថ “មិននឹកេសះេឡយីថ េទវតៃប៉លិនេរបសរបណបងដល់េមល៉ះេទ” 
នងេធវីជសំឡក់តមមយរសតី េហយីរសដីថ “ដឹងថេគរសឡញ់ខលួនបនតិច ក៏តងំអួតយ៉ងសំេបីម 
ែតមតងហន៎!” 
ចិរត៖  “ចុះសអប់បងណស់ឬអី?”។ 
នរ៖ី  “សអប់ណស់”   នងតបចក់បេណត យ។ 
េចចិរតញញឹមប៉របឹមេហយីថ “េបីសអប់បងណស់ េម៉ចក៏មិនទុកេចលឲយសល ប់េនកនុងៃរពេនះេទ” 
នងែបរមកសំឡក់េហយីថ “េដយេគអណិតបនតិចេទេតី កំុអីតម តផលុ ំខលុយកនុងៃរពេនះេទេហយី”។ 
េសងៀមទងំអស់គន េទមយួរសបក់ េចចិរតក៏ចប់និយយេឡងីជមុនថ “េអី! ឃុននរ ី េលក 
ឪពុកបនរជបេរឿងរ៉វរបស់េយងីខលះែដរឬេនេឡយីេទ?” 
នរ៖ី  “មិនទន់រជបេទ”។ 
ចិរត “េបីេលករជប  មុខជេលកេធវីេទសបំបរបង់ដូចេមតចមិនដឹងេទ  បងរពួយចិតតណស់!” 
នរ៖ី  “េរឿងេនះខញុ ំដឹងមិនដល់េទ  េរពះេលកមិនែដលឮនិយយដូចេមតចេសះេឡយី”។ 
េចចិរតនិយយេដយទឹកមុខរសេពនថ “របសិនេបីេលករជប មុខជេដញបងឲយេចញពីផទះេនះ 
មិនខន”។ 
នរសីំឡក់ដក់េទចិរតមតងេទៀតេហយីនិយយ “េឆអីមសំដីបងឯងណស់ បងចិរត េលកពុកមិនែមន 
ចិតតអរកក់ដល់េមលះេទ េលកចស់ទំុេហយី ែតងែតសគ ល់ឫទធិអំណចេសចកតីេសនហចបស់លស់ 
ជងេកមងៗេទេទៀត”។ 
ចិរត៖ “ឯបងជមនុសសកំសត់ទុគ៌ត ឥតរទពយសមបតតិទងំកំរពីកំរពផង មនែតជីវតិនិងរងកយ 
បុ៉េណណ ះ”។ 
នរ៖ី  “បុ៉ណណឹ ងក៏លមមរគប់រគន់េហយី”។ 
ចិរត៖  “រគប់រគន់ែតចំេពះអូននរបុ៉ីេណណ ះ”។ 
នរ៖ី   “េទះបីេលកពុក ក៏មិនរតូវករអវីេទៀតែដរ”។ 
ចិរត៖  “ចុះបអូននរដឹីងចិតតេលកបនឬ?”។ 
នរ៖ី “ច៎ ដឹងខលះែដរ ធមមតឪពុកនិងកូនេនជមយួគន យូរអែងវងណស់មក េហយីែតងែត  
ដឹងគន ខលះមិនខន   កំុថរគន់ែតដឹងចិតតេលកឪពុកមន ក់េឡយីសូមបែីត ...”។ 
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“ចិតតរបស់បង  បអូននរក៏ីដឹងទងំអស់ែដរ”  េចចិរតនិយយបញច ប់របេយគ។ 
នរ ីសំឡក់េហយីថ “ដឹងខលួនេទ  បងបិុនកុហកេលខមយួ?” 
ចិរត៖  “បងកុហកបអូនដូចេមតច?”  េធវីមុខដូចជឆងល់។ 
នរ៖ី  “កំុេធវីេពីេឡយី េលកពូកូនសិសសសលវតត”។ 
ចិរត៖  “ក៏បងេរៀនសលវតតែមនេនះណ៎!” 
នរ៖ី  “ចុះសលវតត េគមនេរៀនដល់របវតតិពងសវតរេលក ភូមិសរសតវទិយសរសតទំេនីបថមីែដរឬ?” 
ចិរត៖  “េទ”  េឆលីយេធវីមុខរពេងីយ។ 
នរនីងផទួនពកយថ “ែតខញុ ំបនេឃញីេសៀវេភអស់េនះេនកនុងបនទប់របស់បងឯង េហយីមនសុីេញ៉ 
េឈម ះបងឯងជភសបរងំផង”។ 
េចចិរតមិនេឆលីយរគន់ែតញញឹម។ 
នរ៖ី “បិុនភូតដូចសពវដង េនះែន! បងចិរត! ចុះកលណបងឯងេចលនិសសយ័រងឹរូសេចញ 
េបីេនែតកុហកខញុ ំេទៀត ខញុ ំនឹងខឹងេរចីនែតមតង”។ 
េចចិរតខិតចូលេទកន់ែតជិត េហយីថ “បអូននរហ៊ីនខឹងនឹងសងសរកំសត់បនឬ?” 
“មិនេជឿនឹងលេមីលក៏បន នរអីចនឹងសអប់បុ៉នគន នឹងរសឡញ់ក៏បន”។ 
េចចិរតេសីចយ៉ងសបបយចិតតេហយីថ  “បងក៏ដឹងថបអូននរមិីនសអប់បងេទ”។ 
នរ៖ី  “ចុះេហតុអី?” 
ចិរត៖ “ក៏បអូននររីបប់ថរសឡញ់បងែដរែមនេទ?” 
នរលូីកៃដមលួេភល េចចិរតទល់េគែរសក េទីបនយចិរតេអបរកេសបៃដនរេីហយី េពលថ 
“មតងេនះបងែលងកុហកបអូនេទៀតេហយី តបតិរគប់យ៉ងរគប់របករ េយងីបនដឹងគន ចបស់លស់ 
េហយី  ែមនេទបអូននរ?ី” 
នងសំឡងឹេមីលមុខេគេដយេមរតីចិតត េហយីផល ស់និយយពីេរឿងេផសងៗថ “េអ៎! បងចិរត 
ឥឡូវេនះតបូងរបស់េយងីដូចេមតចខលះ?” 
េចចិរតេឆលីយថ “ឥឡូវចំេរនីេឡងីេរចីន អណតូ ងតបូងទិសខងេកីតជីកបនតបូងទឹកធមមតជង 
ដប់រគប់ អណតូ ងខងលិចជីកបនតបូងទឹកយ៉ងលអ៦េទ៧រគប់ ឥឡូវតបូងទងំអស់របស់េយងីមន 
ចំននួជង២០០រគប់   េបីគិតេទមនតែមលជង១មឺុនេរៀល”។ 
រកមំុកេមល ះទងំពីរនិយយសំេណះសំណលសរសងគន េទវញិេទមកយ៉ងេកសមកសនតសឹងេពរេពញ 
េដយេសចកតីេសនហកនុងរគេនះ េគឥតនឹកនអំពីេសចកតីលំបកកនុងករចិញច ឹមជីវតិបនតិចេឡយី គិតែត 
សបបយរកីរយកនុងករេផតកផតិត សំរលួកយសំរលួចិតតេទតមរពះហឫទ័យៃនរពះកមេទពជមច ស់ 
ែដលរទង់មនឫទវិជពនលឹកេលីដងួចិតតៃនរកមំុកំេឡះទងំឡយកនុងេលកិយេនះ។ 
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វគគទី៦  
េគហដឋ នរតនសមបតតរិតវូេចរបលន់េគហដឋ នរតនសមបតតរិតវូេចរបលន់េគហដឋ នរតនសមបតតរិតវូេចរបលន់េគហដឋ នរតនសមបតតរិតវូេចរបលន់    

 
 
េនកនុងៃថងមយួេនះ ជេវលរេសៀលេម៉ងរបែហល៤ នងនរនិីងេចចិរតកំពុងអងគុយេធវីបញជ ីតបូង 
េនកនុងបនទប់េធវីករ នងនរេីផតីមនិយយេឡងីថ “តងំពីបងចិរតមកេនេធវីករជជំនយួេលក 
ឪពុកកលណ កិចចករក៏ចំេរនីេឡងីេរចីនជងពីេដីម” នងនិយយេដយសុចរតិ េហយីនឹង 
ចប់និយយតេទេទៀត រសប់ែតឮសូរសេមលងរថយនតមយួមកចតេនមុខផទះរតនសមបតតិ េចចិរត 
ក៏សទុះេរកកេឡងី  េទេមីលតមចេនល ះបងអួច េហយីរតឡប់មកអងគុយកែនលងេដីមវញិ។ 
នរ៖ី  “បងចិរត  អនកណមកហនងឹ?” 
ចិរត៖  “បឡត់រសុកសែងក ែតមន ក់េទៀតបងមិនសគ ល់េទ”។ 
នរ៖ី  “េអ៎! េគមករកអវី? ចុះបងចិរត មិនេទទទលួេភញៀវជំនសួេលកឪពុកផង” 
េចចិរតេរកកេឡងីេដីរេចញ ននំងនរេីអយេដីរតមេទផង ឯេលកបឡត់ឈរយ៉ងអង់អច 
េនខងមុខផទះជមយួនឹងបុរសមន ក់េទៀត មនរងមេំខម  សក់រកញញ់ ែភនករកលួង។ 
េចចិរតេដីរចូលេទសួរយ៉ងសុភព “ទនេរបស េលកអេញជ ីញមករកអនកណ?” 
ែតេលកបឡត់រគន់ែតញក់មុខ េហយីងកេទទទលួសំពះនងនរែីដលឈរពីេរកយេចចិរត 
រសួរយរបរស័យនឹងនងេដយឥតរវល់នឹងេចចិរតែដលឈររជេង េនចំពីមុខេនះេឡយី។ 
បឡត់៖  “េលកឪពុកេនេទ ឃុននរ?ី” 
នរ៖ី “ច៎េន! េមីលេទេលករបែហលជេនកនុងបនទប់េមីលេសៀវេភខងេលី ចុះេលកបឡត់ 
មនធុរៈអវី?” 
បឡត់៖ “បទ មនខលះែដរ គឺខញុ ំបទនេំថែកផន់មកទិញតបូងេដីមបយីកេទលក់ឯៃរពនគរ” 
េលកបឡត់តបេហយីខំញញឹមេអយរសស់  ែតរតឡប់េទជទស់ែភនករបស់េចចិរតជបំផុត។ 
នងនរញីញឹមទទលួេដយកិរយិទន់ភលន់ េហយីនិយយថ “អេញជ ីញេលកេឡងីេទខងេលី ឲយជបួ 
នឹងប៉និយយៃថលគន ចុះ” ថេហយី នងក៏េដីរនមុំខេភញៀវេឡងីេទេលីផទះថន ក់េលី ជបួនឹងេលកហលួង 
កំពុងេដកេមីលេសៀវេភេនេលីេកអីេផត   េលកក៏េរកកេឡងីនិយយរក់ទក់េដយេសចកតីសនិទធ 
សន លថ “អ៎! េលក បឡត់ឬ?  អេញជ ីញ! អេញជ ីញមកខងេនះ  ចុះេលកមនធុរៈអវី?” 
បឡត់៖ “ខញុ ំបទនេំថែកផន់មកទិញតបូង” េលកបឡត់េឆលីយរពមទងំទញេកអីមយួេអយ 
េថែកផន់អងគុយ ខលួនឯងក៏អងគុយេលីេកអីមយួែកបរខងនងនរ ី ឯេចចិរតឈរឃល តឆង យពីេនះ 
បនតិច ដបតិមិនទន់ទុកចិតតមនុសសចំណូលថមី រងធំ ែភនករកេឡត ែដលេឈម ះថេថែកផន់េនះ 
េសះ។ 
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ហលួងរតនសមបតតិងកេទខងេថែកផន់េហយីសួរថ  “េថែករតូវករទិញតបូងែបបណ?” 
ផន់៖ “ខញុ ំបទេតងសុំពិនិតយេមីលសិន េបីរតូវចិតតខញុ ំបទនឹងនិយយៃថលទិញយកេទលក់ឯៃរពនគរ”។ 
ហលួង៖ “បទ បនេថែក េវលេនះ តបូងមនេរចីនពណ៌េផសងៗ ទឹកលអទងំអស់” េហយីេលកហលួង 
ងកេទខងេចចិរត របប់ថ “ចិរត េទយកតបូងមកឲយេថែកពិនិតយេមីលបនតិចេមីល!”។ 
េចចិរតេដីរចូលេទកនុងបនទប់បត់េទ មយួរសបក់រតឡប់មកវញិ កន់ហបឹតបូងែដលៃឆនេហយី ២-៣ 
ហបឹ យកេទដក់េលីតុ េហយីេបីកបងហ ញេថែកផន់។ 
េថែកផន់និងេលកបឡត់េបីកែភនករគលួងកលែដលបនេឃញីតបូងពណ៌េផសងៗកនុងហបឹេនះ មន 
ចំននួដល់េទជង២០០រគប់ េថែកផន់ចប់េលីកេឡងីពិនិតយេមីលេដយរបុងរបយត័ន េហយីដក់ 
េទវញិនិយយថ “តបូងអស់េនះ ទឹកលអែមន របែហលជមនតៃមលេរចីន?” 
េលកហលួង រគវកីបលេហយីថ “មិនសូវជៃថលបុ៉នម នេទ មនតំៃលេថកជងឯៃរពនគរេរចីន”។ 
រចួេថែកផន់ចប់មយួរគប់េលីកេឡងីេមីលមតងេទៀត េហយីសួរៃថលថ “ទនេរបស មយួរគប់េនះ 
តំៃលបុ៉នម នេទ?” 
ហលួង៖  “យ៉ងេនះទឹកលអេរចីន ១រកត់ ៃថល២០០េរៀល កនុង១រគប់េនះ របែហលជ៤រកត់”។ 
ផន់៖  “ទនេរបស ៃថលបនតិច េបីចុះបនតិចេទេទៀតបនេទ?” 
ហលួង៖ “មិនជអវីេទ  េបីេថែករតូវករក៏ចុះជូនឲយបនខលះ  េដយេសចកតីរប់អនគន ”។ 
ផន់៖  “ចុះៃថលបុ៉នម ន?” 
េលកហលួងចប់តបូងេនះមកពិនិតយេមីលមតងេទៀតេហយីថ “ែបបេនះចុះជូនបន១រកត់ ២០េរៀល”។ 
េថែកផន់េមីលមុខេលកបឡត់ ជទំនងសូមឲយជយួគិតគូរតៃថលផង។ ឯេលកបឡត់ញក់មុខ 
របប់ថ  “គរួសមេហយីេថែក  េរពះតបូងែបបេនះ  មិនងយរកេទកនុងេវលេនះ”។ 
េថែកក៏ញញឹមេឃញីេធមញេសញញ េហយីនិយយតៃថលនឹងហលួងថ “េរឿងេនះទុកជេរសចេទចុះ 
ែតេវលេនះ ខញុ ំបទមិនបនយករបក់មកេទ ដល់រពឹកែសអក ខញុ ំបទនឹងយករបក់មកជូន េហយី 
ទទលួតបូងេទផង  េមីលេទរបែហលជរតូវករចំននួេរចីនរគប់ផង” 
ហលួង៖  “បទ បន!  អងក លក៏បន ខញុ ំេនផទះជដរប េបីអេញជ ីញមកគង់ែតជួបខញុ ំជនិចច”។ 
េថែកផន់និយយេដយេអនលំេទន “សូមអរគុណ ែតខញុ ំបទសូមឲយេលកេមតត បនតិច ដបតិ 
ខញុ ំបទមិនែដលេឃញីរេបៀបជីកតបូងេសះ សូមេលកេបីកឱកសឲយខញុ ំបទេទេមីលបនឬេទ?” 
េលកហលួងេសីចេហយីថ “បទ បន! េថែក ខញុ ំមិនកំណញ់េទ មនអណតូ ងតបូងេនែកបរៗផទះ 
េនះក៏មន  េនខងេរកយផទះេនះឯង  អេញជ ីញេទេមីលបនតមរតូវករ”។ 
េលកហលួងក៏េរកកេចញពីេកអីេហយីថ “អេញជ ីញមកតមខញុ ំ េចចិរត េទជមយួផង”។ 
េចចិរតមិនចង់េចញេចលពីនងនរេីឡយី េគរកេឡកេមីលបឡត់រសុកេនះេដយកិរយិមិនទុក 
ចិតតេសះ  េហយីសួរេទថ “សូមេទស េលកមិនអេញជ ីញេទេមីលេទឬ?” 
េលកបឡត់ រគវកីបលេហយីថ  “មិនេទេទ ធល ប់េមីលរប់រយដងេហយី” 
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ឯនងនរេីរកកេឡងី របុងនឹងេដីរតមេចចិរតេទេដយនងដឹងចិតតរបស់គូរសករនងយ៉ងចបស់ 
ែតបឡត់រសុកឃត់នងថ “របញប់អេញជ ីញេទណ ឃុននរ ី ទុកខញុ ំបទឲយអងគុយងក់ែតមន ក់ 
ឯងឬអី?” 
នងនរែីបរេចញមកញញឹមតមទំេនៀម ទងំមិនេដះសថអវីក៏ដក់គូថអងគុយេលីេកអីដែដល េដយ 
នឹកែរកងចិតតេភញៀវេហយីសួរថ “េលកបឡត់មនេរឿងអវីនិយយនឹងខញុ ំឬ?” 
កលបឡត់រសុកេនះេឃញីេចចិរតេចញផុតទវ រេទេហយី ក៏េលីកេកអីចូលមកជិតនងនរ ី េហយី 
ក៏ញញឹមប៉របឹម រចួនិយយថ  “េរឿងរបស់ខញុ ំមនេរចីនណស់”។ 
“មនេរឿងអវីខលះ  អេញជ ីញមនរបសសន៍េទចុះ  ខញុ ំនឹងចសំត ប់”។ 
បឡត់រសុកសំឡងឹេមីលនងនរេីដយទឹកមុខចំែឡក េហយីនិយយតិចៗេសទីរែតេទជខសបឹថ 
“ឃុននរ ីខញុ ំមនេរឿងសំខន់ណស់ែដលរតូវនិយយផទ ល់ខលួនឃុន!”។ 
នងនរអីងគុយេនែតេសងៀម េលកបឡត់ក៏និយយតេទថ “ជេរឿងសំខន់េសមីជីវតិរបស់ខញុ ំែតមតង 
ដបតិជីវតិខញុ ំរងកមមយូរណស់មកេហយី!” 
េទីបនងនរដឹីងខលួនថ បឡត់េនះនិយយែចចង់ខលួននងេហយី ែតេធវីជមិនដឹងេរឿងរ៉វអវី េនែត 
េសងៀមដូចរបរកតី។ 
បឡត់៖  “ឃុននរ”ី។ 
នរ៖ី  “ច៎!” 
បឡត់៖  “េមតត ជយួសេរងគ ះខញុ ំបទផងបនេទ?” 
នរ៖ី  “ចុះនឹងឲយជយួេលកបឡត់ដូចេមតចខលះ?” 
បឡត់៖  “េបីឃុនសម័រគជួយែមន មុខជបនផលជរបកដ”។ 
នរ៖ី  “េលកបឡត់មិនទន់របប់េរឿងឲយខញុ ំដឹងថរតូវឲយខញុ ំជយួដូចេមតច?” 
បឡត់៖ “គង់ែតនឹងរបប់ឃុនឥឡូវេនះេហយី ែតឃុនរតូវេធវីសញញ ថ េបីសំដីែដលខញុ ំនិយយ 
េទេនះមិនជទីគប់ចិតតេទ សូមឃុនរតរបណីកំុបីរបកន់ខឹងេឡយី”។ 
នរ៖ី  “ច៎!  ខញុ ំមិនខឹងនឹងេលកបឡត់េផតសផត សេទ”។ 
បឡត់ខិតចូលេទជិតនងនរ ី េហយីនិយយេសទីរែតខសបឹថ “ខញុ ំបទរសឡញ់ឃុនណស់! ឃុន 
នរ”ី 
នងនរចីងចិេញច ីមទងំសងខងភល ម។ 
បឡត់ េមីលមុខនងនរ ីេហយីថ “ែបលកណស់ឬឃុននរ?ី” 
នរញីក់មុខ េហយីថ “ខញុ ំែបលកណស់ែតមតង!” 
បឡត់៖  “ឃុនេឃញីេសចកតីេមរតីេសនហរបស់ខញុ ំបទជករចំែលកណស់េទឬ?” 
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នរ៖ី “េទ! េលកបឡត់ ខញុ ំនឹកឆងល់ ដបតិមិនធល ប់នឹកនថេលកបឡត់ចង់ចងេមរតី រសឡញ់  
រសីដូចជខញុ ំេនះេឡយី”។ 
 
បឡត់៖ “ែតខញុ ំបទវញិឥតនឹកឆងល់បនតិចកនុងករមកចងេមរតីនឹងរសីដូចរូបឃុនែដលមនលកខណៈ 
លអរគប់ែបបយ៉ង” ថេហយី ក៏េឈងៃដចប់ៃដនង ែតនងរលស់ៃដេចញេទ។ 
នរ៖ី  “ខលួនខញុ ំឥតមនអវីលអេទ េលកបឡត់” 
េលកបឡត់េសីចហុះឺៗ េហយីថ “កំុនិយយបនទ បបនតុះខលួនេឡយី ឃុន មុនខញុ ំនឹងមកនិយយ 
ជមយួនឹងឃុន ខញុ ំបទគិតេហយីគិតេទៀតជេរចីនរតឡប់ េនទីបំផុតក៏ដច់ចិតតមកនិយយនឹង 
ឃុន”។ 
នរ៖ី  “ចុះេលកដច់ចិតតយ៉ងេមតច?” 
បឡត់៖ “ដច់ចិតតថរតូវមកជំរបឲយឃុនបនរជប ថខញុ ំបទរសឡញ់ឃុន  ជេសចកតីរសឡញ់ 
ពិតរបកដដ៏បរសុិទធេចញពីេបះដូងរបស់ខញុ ំបទ ចុះខងឃុន េតីអចតបនឬេទថឃុនក៏រសឡញ់ 
ខញុ ំបទខលះែដរ?” 
េលកបឡត់និយយយ៉ងទន់ភលន់ ពិេរះសត ប់ ែតនងនរេីនែតយល់ថ េចចិរតរបស់នង 
និយយពិេរះជងេនះេទេទៀត េទីបនងេឆលីយេទវញិថ “េរឿងេនះ ខញុ ំតបេលកបឡត់មិនបន 
េទ”។ 
េលកបឡត់ េបីកែភនកធំៗេហយីថ  “េរពះេហតុអវីបនជតបពកយខញុ ំបទមិនបន?” 
នរ៖ី  “េរពះខញុ ំមិនរសឡញ់េលកបឡត់េទ” 
បឡត់៖  “ចុះេហតុអីមិនរសឡញ់ខញុ ំេសះ” េគសួរនងនរេីដយសំដីរងឹៗជងមុនបនតិច។ 
នរ៖ី “មិនបច់តបេទ េលកបឡត់ ករសំខន់គឺថមិនមនចិតតរសឡញ់េលកបឡត់ រតឹម 
បុ៉េណណ ះក៏លមមេហយី”។ 
បឡត់៖  “ពុេទធ  ឃុននរ!ី  ឃុននឹងសមល ប់េដយឥតចិតតអណិតអសូរេសះេឡយីឬ?” 
នងនរមិីនតប។ 
បឡត់៖ “ឃុនកំពុងែតទំលុះទំលយបំផល ញបំណងលអនិងេសចកតីេមរតីេសនហដ៏សុចរតិ េសម ះរតង់ 
របស់ខញុ ំបទកនុងខណៈេនះេហយីឬ?” 
 
នរ៖ី “មិនែមនដូេចនះេទ េលកបឡត់ រសតីដៃទេទៀតែដលលអជង រគន់េបីជងក៏មនគរេគក 
េម៉ចក៏េលកមិនរសឡញ់?” 
បឡត់៖  “ខញុ ំបទសូមេផញីជីវតិចំេពះឃុនែតមយួបុ៉េណណ ះ” 
នរ៖ី  “េបីេលកបឡត់េនែតរបកន់ដូេចន ះ  គង់ែតឃវ ងទងំអស់មិនបនអវីេឡយី”។ 
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េលកបឡត់ទល់រចក  ក៏េរកកេដីរវលិវល់ែតកនុងបនទប់េនះ  រតិះរះិរកសំដីនិយយ។ 
នងនរេីដីរេទឯបងអួចេចលែភនករកេឡកេមីលេទឯេរកយផទះ ចេំមីលផលូវេចចិរតរបស់នង េដយ 
នឹករខំនចិតតនឹងបឡត់កេមល ះេនះជពន់េពក។ 
ឯេលកបឡត់េនះក៏េដីរេទឈរពងំពីខងមុខនង េហយីនិយយថ “ ខញុ ំដឹងេហយី េហតុអវីបន 
ឃុនមិនរសឡញ់ខញុ ំ”។ 
ឯនងនរ ីឈរេនែតេសងៀម  ដបតិនងមិនរតូវករសត ប់សំដីវចបឡត់េនះេឡយី។ 
បឡត់៖ “ឃុនមិនរសឡញ់ខញុ ំ េរពះឃុនមនតមួនុសសែដលឃុនរសឡញ់រចួេទេហយីែមនឬេទ?” 
េគនិយយេសីចេដយកិរយិចំអកចំទយ។ 
នរងីកខវ ប់មកមយួរេំពច ខឹងណស់ែដលេគនិយយមិនែរកងចិតតនងេសះេឡយី េហយីនិយយ 
េចញេទជ “របយត័នេលកបឡត់ មនុសសែដលេលកថេនះគឺនរណ៎? កំុេរបីសំដីឈល នពន 
មកេលីខញុ ំខល ងំេពកណ!”។ 
េលកបឡត់កន់ែតេសីចខល ងំេឡងីេទៀតេហយីថ “ខញុ ំមិនឈល នពនបងក ច់ឃុនអវីេទ រគន់ែត 
និយយថឃុនមនគូរសកររបស់ឃុនរចួេទេហយី  ខញុ ំនឹងរបប់េឈម ះឥឡូវក៏បន”។ 
នរ៖ី  “នរណហុះឺ?”  នងសួរទងំខឹង។ 
បឡត់៖ “គឺេចចិរតេនះឯង! ែមន េចចិរតវេកមងកេមល ះរូបរសស់សំដីែផអម ែតវទីទ័លរកដូច 
មនុសសសុំទនេគ ែមនេទ!” (ថេហយីក៏េសីចកអ កកអ យ)។ 
នរ ី “េលកអតួខលួនវេិសសវសិលយ៉ងណ បនជហ៊ននិយយសងកត់សងកិនបនតុះបងអ ប់េគយ៉ង 
េនះ?  េបីទុកជេគទីទ័លរកក៏ទីទ័លែតរទពយសមបតតិរបក់មស ែតគុណសមបតិត សុខភពេរៀបរយ 
ជសុភពបុរស ជកូនរបុសែមនៗេនះ េចចិរតមនសពវរគប់ ឯខលួនេលកមនែតរបក់មស 
ែមនេហយី េលកអចទិញដូររបស់អវីបនតមរតូវករ ែតេលកមិនអចយករបក់មកទិញេសចកតី 
េសនហរបស់ខញុ ំបនេទ! េលកមនរបក់មសែដលេចចិរតគម ន ែតរបស់ែដលេចចិរតមន េលកមិន 
មនេសះេឡយី ែមនឬេទ?” 
បឡត់៖  “ចុះខញុ ំមិនមនអវី? េនខវះអវីេទៀត?” 
នរ៖ី  “សុភពបុរសនិងសភវៈជកូនរបុស”។ 
បឡត់៖  “ក៏េនះមិនែមនកូនរបុសេទឬ?” 
នងនរេីសីចចំអកឲយេហយីវច “រតូវេហយី ែតេលកបឡត់ រគន់ែតមនរងកយជកូនរបុស ែត 
ចិតតរបស់េលកបឡត់ ខល ចេលីសរសីេទេទៀតែមនេទ?” 
បឡត់៖ “ខល ចេលីសរសីេទេទៀត!” និយយផទួនពកយ េហយីសួរេទទងំខឹងថ “ចុះេហតុអវីក៏ឃុន 
ហ៊ននិយយរបមថខញុ ំដូេចនះ?” 
នរ ី“ខញុ ំឥតមននិយយរបមថកតទនអវីេលកេទ  ែតនិយយតមរតង់េទេតី  េលកេភលចេហយីឬ  
កលេចរបលន់េនកណត លៃរព អនកណហ៊នេចញេទតទល់ជមយួេចរ? េហយីអនកណរត់េទពនួ  
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យកែតរពះអយុេនេរកមរថយនត?” 
បឡត់៖  “ខណៈេនះវគម នកេំភលីងេននឹងខលួនខញុ ំេទ  ឃុនក៏ដឹងរសប់េហយី” 
នរេីសីចេហយីថ “េបីទុកជមនក៏មិនហ៊នបញ់ែដរ មនុសសកមល ចែបបេនះែតរត់បតេជីងសរពត 
ឲយរចួខលួនបុ៉េណណ ះ!” 
េលកបឡត់ កលរតូវសំដីរសីរបមថេមីលងយដូេចនះ ក៏េបីកែភនករកេឡត រចេឡតខឹងជខល ងំ 
រចួចប់ៃដនងនរទីងំពីររចបច់ែណនេហយីរបប់ថ “ឈប់និយយេទៀត ខញុ ំនឹងសងសឹកអំនួតឃុន 
ឥឡូវេនះឯង” 
នងនរខំីរលស់េចញជរបញប់ ែតេលកបឡត់កន់ែតរចបច់ខល ងំេឡងីេទៀត េហយីរសវេអប 
នងផង។ 
នរ៖ី “ែលងខញុ ំ! េលកបឡត់ េលកមនអំណចដូចេមតចបនហ៊នេធវីដូេចនះ ហុះឺ!” (នរែីរសក 
េឡងី)។ 
បឡត់៖ “មិនអួតេទ ែតហ៊នេធវីេរពះរសឡញ់េទេតី! េអយខញុ ំេថីបេដយរសួលេទ!” េហយី 
ខំរបេអបនរយ៉ីងែណន។  
នងនរក៏ីខំបរមះេពញកមល ងំ េទជចំបប់របចប់គន អឹកធឹកេឡងី ទល់ែតទវ របនទប់រេបីក េលចេចញ 
រងកយេចចិរតសទុះបញ់រតង់សំេដេទេលកបឡត់ ចប់ករនត ក់េលកបឡត់េនះេចញ។ េលក 
បឡត់ភល ត់ចំណប់ មិនបនករពរខលួន េទីបរតូវេចចិរតដល់ដលួផង ចរងគ ង េនកនុងបនទប់េនះឯង។ 
ចិរត៖ “អរកក់អីេមល៉ះ អនកបទេនះ!” េចចិរតគំរមខេំធមញ របុងនឹងេលតេទែថមេទៀត ែតនងនរ ី
ចប់ៃដទន់ េហយីហមថ “បុ៉ណណឹ ងបនេហយី ចិរត កំុែថមេទៀត”។ 
េលកបឡត់សទុះេរកកេឡងី របុងេលតមកសងសឹកវញិ រសប់ែតហលួងរតនសមបតតិនិងេថែកផន់ 
េដីរចូលមកកនុងបនទប់េនះ េទីបេលកបឡត់េនះទច់ង៉ក់ េលកហលួងងកេទេមីលមុខេចចិរត 
េហយីែបរមកេមីលមុខេលកបឡត់ េដយេលកមនេសចកតីេងឿងឆងល់ណស់ េទីបេលកសួរថ 
“េកីតេរឿងអី េចចិរត េទីបមនសូរអឹកធឹកេសទីរែតនឹងធល យជញជ ងំផទះ?” 
េចចិរតមិនេឆលីយ រសប់ែតនរសីទុះេទេអបឪពុក េហយីថ “ប៉ េលកបឡត់េនះអរកក់ណស់”។ 
ហលួង៖ “វេម៉ច េលកបឡត់េធវីអី?” (េលកហលួងសួរកូន) 
នរ៖ី “ចំបប់ខញុ ំ េរគះលអបនេចចិរតចូលមកទន់កំុអី!” ថេហយីនងយខំសបឹខសួលយ៉ងឃន ន់ 
ខន ញ់កនុងចិតតជទីបំផុត។ 
េលកហលួងទទលួសត ប់ពកយកូនេទីបេដីរចូលេទជិតេលកបឡត់េនះ េហយីនិយយថ “េហតុអីក៏ 
េលកហ៊នេធវីអំេពីរចេឡងខងេដយឥតេអៀនខម ស់ដូេចនះ ខញុ ំបទេសពគប់នឹងេលក េដយេជឿទុក 
ចិតតថេលកជមនុសសលអជកលយណមិតតរបស់ខញុ ំ ឥឡូវេលកែបរជតបសនងសងគុណខញុ ំេដយ 
សកមមភពដូេចនះេនះ  លមមឈប់េសពគប់រប់រកគន ពីៃថងេនះតេទ”។ 
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េលកបឡត់និយយសំដីទន់េទរកហលួងរតនសមបតតិថ “ខញុ ំបទ បនជខុសេទេហយី សូមេលកអត់  
េទសេអយមតងចុះ”។ 
េលកហលួងេធវីជេសីចេសះកេរកះេហយីថ “េលកបឡត់បនដឹងថខលួនខុសេនះ វហសួេវល 
េទេហយី ែតេណហី យចុះ ខញុ ំមិនរបកន់េទសៃពរអ៍វីេទ រតង់ែដលេលកមកេធវីេលមីសេលីខញុ ំជទមងន់ 
កនុងរគេនះ  ខញុ ំអត់េទសេអយ ែតេយងីរតូវែលងសគ ល់រប់អនគន េទេទៀត ដបតិអំេពីែដលេលក 
បនេធវីេនះវអរកក់អបល័កខណ៍គរួអម៉ស់មុខណស់ ែតកលេបីេលកដឹងខលួនថខុស នុះន៎! 
ទវ រេចញ សមគរួែតេលកេដីរេចញេទ កំុបីចូលមកវញិេទៀតេអយេសះ!”  
េលកហលួងថេហយី ក៏ែបរេចញេទរកេថែកផន់េហយីរបប់ថ “ខញុ ំនឹកសត យណស់កនុងរពឹតតិករណ៍ 
ែដលេកីតេឡងីអមបញ់មិញេនះ ”។ 
េថែកផន់មិននិយយថដូចេមតច េដីរសេមត េទរកេលកបឡត់ទះសម តិចៗ េហយីថ “េទេលក 
បឡត់  កំុបីតូចចិតតេទមនសសអវី!  េរពះអំេពីែដលេលកបនេធវីមកេនះជករខុសពិត”  
េហយីក៏ដឹកៃដេលកបឡត់។ េលកបឡត់េអនមុខេដីរេចញតមទវ រេនះេទ។ ខងឯេលកហលួង 
ក៏មិនបនបតឹងផតល់ែដលជករតេរឿងរ៉វឲយែវងឆង យតេទេទៀត េដយេលកនឹកថជេរគះថន ក់របស់ 
េលកនិងបុរតីរបស់េលកេទីបេសលះេរឿងេនះទុករតឹមបុ៉េណណះ។ 
 
េវលរពលប់ចូលយប់សនធយ រពះចរនទ រះេឡងីពីបូព៌ទិស យ៉ងរតចះរតចង់ រពឹតតិករណ៍ែដលេកីត 
េឡងីពីេពលរេសៀលមិនទន់រលុបបត់ពីខរួកបលរបស់េចចិរត។ េវលេនះេចចិរតកំពុងអងគុយ 
បែណត តចិតតេទតមអរមមណ៍ែដលគិតនឹក េននរេបៀងផទះ េចលែភនករកេឡកេមីលេទេលីេមឃ 
េឃញីពពកមួយដំុធំកំពុងអែណត តរតែសតេទទិសខងេកីត សត ប់សំេលងសលឹកេឈឮីសូររបវៗ ែដល 
រតូវខយល់បក់។  សុនខេនខងផទះជិតខងក៏រពុសគឹកកង  េហយីែរសកលូយ៉ងលនលង់លេនល ច។ 
េចចិរតក៏ចប់ភលឹកនឹកដល់ឪពុកែដលអនិចចកមមេទហក់ដូចជេនថមីៗ នឹកេឡងីេវលណ ទឹកែភនក 
ក៏ហូរសរសក់មកេដយមិនដឹងខលួនរបណ េហយីនឹករលឹកដល់បណត រំបស់ឪពុក មុនែដលបន 
លះបង់េលកេនះេទ េចចិរតគិតេឃញីថខលួនរបស់ខលួនឯងពិតៗ ខំតងំខលួនរបណេឡងីមកេនះ គិត 
េទគិតមកគំនិតេចចិរតជប់េនេទីេលីរូបនងនរទីងំអស់ នងនរែីតមយួែដលអចជយួញុងំជីវតិ 
របស់េគឲយរសស់បស់ផូរផង់េទមុខ របសិនេបីែបរជមិនសេរមចដូចបំណង ជីវតិរបស់េចចិរតេសទីរែត 
េទជេសះសូនយឥតរកីរយេឡយី ែតេគេជឿជក់កនុងេសចកតីេមរតីេសនហរវងនរនិីងខលួនេគជទីបំផុត 
នឹកដល់រតង់េណះេចចិរតក៏ញញឹមប៉របឹមែតមន ក់ឯង េហយីេគេរកកេឡងីេដីរចូលកនុងបនទប់ របះខលួន 
េដកេលីពូកខន តតូចែដលនងនរេីដរឲយេដយៃដរបស់នង ទមល ក់មុងទញភយួមកដណត ប់ របុង 
សម រតីនឹងេដកឲយលក់សបបយ។ 
 
អកសេនះេវលយប់េរជេទេនរសុកបៃប៉លិនរតជក់ខល ងំបនតិច ៃផទេមឃរសឡះ របសចកពពក  
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ដងួចរនទហក់ដូចជបែណត តេនេលីកំពូលភនំបៃប៉លិន បញច ងំពនលឺសសអ ត សចចូលតមចេនល ះបងអួច 
មនខយល់រេំភីយៗ បក់ចូលមកប៉ះនឹងែខសមុងរវចិៗ សូរស័ពទែឆករពុសនិងសូរលូេនែតឮមិនដច់ 
សំេលង។ េចចិរតេដកសំលឹងេមីលដងួចរនទ  េហយីេធមចែភនកជិតែតនឹងេដកលក់េទេហយី។  
 
ប័ុង! ប័ុង! សូរកេំភលីងលន់េឡងីេនែកបរខងបរេិវណផទះ ដូចជដស់េចចិរតែដលជិតលក់ឲយ 
ភញ ក់េឡងីវញិ េហយីេគបនសទុះេរកកេឡងីយ៉ងរបញប់របញល់ អងគុយចសំត ប់ឲយជក់ចបស់ 
េតីមនេហតុអវីេកីតេឡងី? ែភនកសំឡងឹេមីលកេំភលីងែដលពយួរេននឹងជញជ ងំខងកបលដំេណក ជ 
របស់ែដលហលួងរតនសមបតតិឲយទុកបងក រអនតរយ សងប់សង ត់េទមយួរសបក់ ប័ុង! ប័ុង! ប័ុង! ប័ុង! 
សូរក៏លន់ឮេឡងីេទៀតជេរចីនណត់។  េចចិរតក៏សទុះេរកកេឡងីចប់កេំភលីងសទុះចុះពីផទះមករសប់ 
ែតេឃញីេភលីងភលឺរនទ លអស់ទងំភូមិ េទីបរត់េទផទះពកួកមមករ ក៏េឃញីពកួកមមកររមួផតុ ំគន  ខលះកន់កេំភលីង 
ខលះកន់លំែពង ខលះកន់ដវរបុងខលួនជេរសច សូរកេំភលីងលន់ឮេរចីនេទៀតជេរចីនណត់ រពមទងំ 
សូរេហ៊ររបស់ពកួេចរយ៉ងអឹកធឹក បនតិចរសប់ែតឮសូរែរសកេអះៗេនេលីផទះធំ េចចិរតចចំបស់ថ 
ជសេមលងរបស់ហលួង។ 
“អពកួេនះអរកក់ណស់ វេឃញីផទះណមនរទពយសមបតតិវែតងនបំកសពកួវចូលបលន់” េនះជ 
សំេលងតសុន អនកបររថយនតឮេលវីយៗមកតមខយល់។ 
េចចិរតដឹងរបកដជមនពកួេចរចូលបលន់ ក៏នពំកួកមមករេចញេទសំេដផទះធំយ៉ងរសួរន់ ក៏រសប់ 
ែតេឃញីពកួេចរជេរចីន កំពុងរបវេតងរបងភូមិ េឡងីចូលមកកនុងភូមិ សឹងមនអវុធរគប់ៃដ 
េហយីក៏នពំកួកមមករេទរបយុទធនឹងពកួេចរយ៉ងមឺុងម៉ត់។ 
ករតសូ៊រវងពកួេចរនិងពួកកមមករសុទធែតមនអវុធរគប់ៃដទងំសងខង កន់ែតខល ងំេឡងីៗដល់ថន ក់ 
របឡូកគន មិនគិតសត យជីវតិេរៀងខលួន។ ឯេចចិរតែអបនឹងេដីមេឈមីយួេដីម ជទីកំបងំេលីកកេំភលីង 
បញ់តំរង់េចរមន ក់ដលួផង រេទេដយរគប់កេំភលីងមយួរគប់ដំបូង ១រគប់េទៀតរតូវេចរមន ក់េទៀតកន់ 
ដវេនៃដទងំពីរដលួេទេទៀត ខណៈេនះសូរែរសកេហ៊ សូរកេំភលីង សូរថងូររបស់អនកែដលរតូវរបសួ 
ក៏លន់ឮកងរពំងទូទងំភូមិ។ 
េចចិរតទុកបេណត យឲយពួកកមមករតទល់នឹងពកួេចរេនខងេរកយ ខលួនឯងេដះៃដសទុះរត់េឡងីេទ 
េលីផទះធំ េគបនឮសូរសំេឡងតសូ៊យ៉ងអឹកធឹកេនបនទប់ទទលួេភញៀវ ក៏សទុះែភលតចូលេទ រសប់ែត 
េឃញីេចរមឌធំេខម គំរលឹមន ក់ ចប់រកវត់េលកហលួងដលួឮសូររគងំេនកណត លែលវងបនទប់េនះ 
ឯង។ 
េចចិរតែរសកេឡងីថ “អផន់  អជេថែកេចរឬ?  អនពំកួេចរមកបលន់ឬ?” 
អផន់ជមហេចរចិតតទមិឡ ខមំត់សំេញញេធមញសសញ ចជយកស តបេទថ “េអីអញ! េនះ 
អញរតលប់មកសងសឹកអវញិឲយទន់ចិតតេហយី យកតបូងទងំអស់របស់េចហវ យអេទផង”។ 
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េចចិរតខេំធមញរកឺត េហយីេលីកកេំភលីងតរមង់ េហយីនិយយថ “អេនះមិនយកេទឬ?” 
េហយីបញ់ប័ុងសំេដេដីមរទូងមហេចរមយួណត់ ែតមហេចរៃវចំណប់រគប់ក ំ េភលីងរតូវែតចុង 
សក់ធលុះជញជ ងំេទ េហយីវសទុះែភលតដល់ខលួនេចចិរតប៉ះយ៉ងខល ងំ េចចិរតភល ត់ចំណប់ដលួផង  
ចរងគ ង កេំភលីងរបូតេទេនេកៀនជញជ ងំ ែតេចចិរតក៏ៃវចំណប់ មនីមន េរកកេឡងីសទុះែភលត 
ដក់មហេចរវញិ មយួៃដដំបូងរតូវថគ មែកបរគុមពរតេចៀក ញុងំមហេចរឲយេរទតថយឃល េទមខ ង 
េចចិរតសទុះេទដល់មយួៃដែថមេទៀត ែតែបរជរតូវមហេចរវត់មយួៃដរតូវខងេលីរតបកែភនកខង 
េឆវង រងកយតូចេសតីងរបស់េចចិរតក៏វលិខញ ល់េទប៉ះនឹងជញជ ងំផទះ មហេចរសទុះមកនឹងែថម 
យ៉ងេពញទំហងឹែដរ ែតេចចិរតេគចផុតេទបនតិច េទីបេធវីឲយមយួៃដេលីកេរកយយ៉ងដំណំរបស់ 
មហេចរេនះរតូវជញជ ងំផទះឮសូររគងំ េសទីរែបកធល យេចញេទ។ មហេចររលស់ៃដជរបញប់ 
ក៏រសប់ែតប៉ះនឹងកណត ប់ៃដរបស់េចចិរតយ៉ងធងន់រតង់បបូរមត់េចញឈមខច យ ែតមហេចរចិតត 
មុតរគន់ែតេរទតេទបនតិចក៏សទុះចូលមកដក់េចចិរតវញិ។ េចចិរតេតងថយេរកយពីរបីជំហន 
េដយនឹកេសញីបនឹងកណត ប់ៃដយកសរបស់មហេចរែដលអចផតួលមនុសសធមមតរតឹមមយួៃដៗបុ៉េណណ ះ 
មហេចរទត់ផងំសំេដកញច ឹងកេចចិរត។ េចចិរតេគចផុតេទីបេគតបេទវញិនឹងេកអីមយួេនកនុង 
បនទប់េនះ មហេចរេលីកៃដកត់េកអីបក់របវ េហយីមហេចរសទុះចូលមកេទៀតដូចជរកបីៃរព ។ 
េចចិរតថយេទប៉ះជញជ ងំរសប់ែតេជីងេទជន់េលីកេំភលីងេទីបរបញប់ចប់កេំភលីងេឡងីផគងេលីសម  
េហយីេកះៃកសំេដេដីមរទូងមហេចរែដលសទុះរកទីរកទចូលមកេទៀត ប័ុង! បត់ែផសង រងកយ 
សំេបីមដូចរកបីៃរពៃនមហេចរដលួេរគងេដកសតូកសតឹងេនកនុងបនទប់េនះឯង។  
លុះេចចិរតេឃញីមហេចរអស់ឫទវិអំណចនឹងេរកកមកសូ៊បនេទៀត េទីបងកេទពិនិតយេមីល 
េលកហលួងរតនសមបតតិ ែដលេដករសប៉បកនុងបនទប់េនះែដរ  េលីកកបលដក់េលីេភល េហយីចប់អរងួន 
េលកហលួងក៏េបីកែភនកេឡងីេហយីសួរខសវៗយ៉ងអស់កមល ងំថ  “អផន់ េទណេហយី?” 
ចិរត៖ “សល ប់េហយីទនេរបស រពះេតជរពះគុណលមមមនកមល ងំេរកកអងគុយបនឬេទ?”  
ហលួង៖ “លមមអងគុយបន  ខលួនខញុ ំមិនជអវីេទ  រគន់ែតអស់កមល ងំណស់  អឆកួតេនះវចប់ឯងេបក 
េសទីររបកច់”។   ហលួងរតនសមបតតិនិយយមិនទន់ផុតពកយ  រសប់ែតឮសេមលងរសីែរសកយ៉ងខល ងំ។  
ហលួងរតនសមបតតិេបីកែភនករកេលត  ចចំបស់ជសេមលងនរ ី  បុរតីរបស់េលកក៏រតូវពកួេចរចូលលុក 
លុយែដរ។   ឯេចចិរតខលួនឯងអស់កមល ងំជិតដលួេទេហយី  រគន់ែតឮសេមលងេនះែរសកេឡងី  ក៏ 
េកីតកមល ងំមឺុងម៉ត់ដូចេគេឡងីកមយួរេំពច  េទីបេគសទុះេលតេឡងីេទបនទប់ថន ក់េលី  ចូលដល់ 
ដំេណកនរមីយួរេំពច  រសប់ែតេឃញីបុរសកេមល ះកំពុងចំបប់របវយរបតប់នឹងនងនរ។ី  េចចិរត 
សទុះែភលតចប់ករនត ក់រងកយបុរសេនះេចញបនេដយងយមកឯរេបៀង  មិនដូចកលតសូ៊នឹងមហ 
េចរនុះេឡយី។ 
េចចិរតែរសកគំរមថ “អបឡត់  អហ៊នពុះពរចូលដល់ទីេនះឬ?” 
 “អចិរត  អញនឹងបញជូ នវញិញ ណអឯងេទសថ ននរកឥឡូវេនះឯង”  បឡត់ែរសកគំរមតបវញិ  
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េហយីចប់ហូតកបិំតេសនៀតេលីកចក់សំេដេដីមរទូងេចចិរត  េចចិរតេគចផុតខុយេទ  េទីបេគជូន 
មយួកណត ប់ៃដសំេដចំរតបកែភនកបឡត់។   បឡត់ទុចចរតិរតូវែតមយួៃដ  ក៏ដួលរសប៉បេនទីេនះ 
ឯង។  នងនរែីរសកភល ត់សេមលង  េដយេសចកតីភិតភ័យរសឡងំកងំ។ 
េចចិរតសទុះេទបីនងនរចូីលេទកនុងបនទប់  េហយីថ  “ខញុ ំនឹងកបបលិវេអយេរសចឥឡូវេនះឯង” ថ 
េហយីេចចិរតរតលប់េទវញិជរបញប់   ឯបឡត់េនះខំទប់ទល់អតម េរកកេឡងីេងងេងងដូច 
កលរតូវមនតសណតំ របស់ហនុមន។  េចចិរតសទុះែភលត  ចប់កអវបឡត់ទុចចរតិេនះេលីកេឡងីសទួយ  
េហយីគរមមថ “េនះសរមប់នងនរ!ី”  េហយីដក់មយួៃដយ៉ងធងន់រតង់ចងក បឡត់ទុចចរតិេនះ  
បឡត់ក៏ដលួផង រចរងគ ងេទេទៀត  រចួេចចិរតចប់កបលសទួយេឡងីេទៀត  េហយីែរសកថ  “េនះ 
សរមប់អញ!”  េហយីដក់មយួៃដចំពង់ក  រងកយរបស់បឡត់ទុចចរតិក៏របសចកវញិញ ណ  រពម 
ទងំដក់មយួេជីងយ៉ងដំណំ  រងអសុភក៏អែណត តធល ក់ចុះមកដីឮសូររគងំ  ជអវសនៃនជីវតិរបស់ 
បឡត់ទុចចរតិចិតតអរកក់េនះ។ 
 
កលមហេចរជធំទងំពីរនក់សល ប់េហយី  ឯពួកេចរជបរវិរក៏ែបកខច ត់ខច យ  រត់ចូលៃរពអស់េទ។  
ខណៈែដលពកួកមមករេដញពកួេចររត់ខច ត់ខច យេនះេទ  ពកួកងរកែវលក៏មកដល់  េហយីជយួេដញ 
ពកួេចរខងេរកយកមមករេទែដរ  ែតឥតចប់បនេចរមន ក់េសះ  េវៀរែលងែតពកួែដលរតូវរបសួជ 
ទមងន់  េដកេនកនុងភូមិេនះែតបុ៉េណណ ះ។ 
ដល់រពឹកេឡងី  ហលួងរតនសមបតតិចត់េអយេមធវបីតឹងរកសួងរជករតមចបប់  អំពីេហតុេចរកមមែដល 
េកីតេឡងីេនកនុងយប់េនះសពវរគប់។ 
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វគគទី៧  
អវសនអវសនអវសនអវសន    

 
រពឹកេឡងីហលួងរតនសមបតតិ បនេហពួកកមមករទងំអស់មករបជំុគន  េហយីបនជប់េលៀងអហរ 
េភជនេដីមបសីំែដងេសចកតីេរតកអរចំេពះកមមករ ែដលមនចិតតេសម ះរតង់ ជួយករពរយ៉ងមឺុងម៉ត់ 
លុះរតែតមនជ័យជំនះពួកេចរ េហយីេលកអនុញញ តឲយពកួមមករទងំអស់ឈប់សំរកេធវីករមន 
កំណត់៣ៃថង។ េរកយេពលែដលពកួកមមករនគំន លេលកហលួងេទសំរករងកយ ដបតិសុទធែត 
អត់ងងុយនឹងេនឿយហត់អស់កមល ងំទងំអស់គន ។ េលកហលួងក៏េទសំរករងកយែដរ េហយីេលក 
រពឹំងគិតដល់គុណបំណច់េផសងៗ និងេសចកតីេសម ះរតង់របស់េចចិរត េដយសពវរគប់េទ ក៏េឃញីថ 
េគមនេមរតីចិតតេសម ះរតង់ សូ៊យកជីវតិខលួនមកបតូរេដីមបជីយួជីវតិេលកនិងជីវតិបុរតេលកពីររគមក 
េហយី សុទធែតអសននធំៗ។ មយួេទៀតេលករជបថ េសចកតីសនិទធសន លរវងបុរតីេលកនឹងរូបេច 
ចិរតេនះេសតេទៀត េលកក៏បនដឹងចបស់ថមិនអចនឹងបំរស់ពរងត់ឲយដច់គន បនេទ េលកហលួង 
គិតមកដល់រតឹមេនះ េទីបេហបុរតីេលក ឲយេទេហេចចិរត មកនឹងនិយយករសំខន់មយួ។ 
េចចិរតក៏េដីរចូលេទកនុងបនទប់ទទលួេភញៀវ ខណៈេនះហលួងរតនសមបតតិ កំពុងអងគុយែផអកេលីេកអី 
មយួធំ េចចិរតក៏េដីរចូលេទេដយេសចកតីេគរព េហយីជំរបថ “ទនេរបស ខញុ ំបទមកេហយី”។ 
ឯនងនរក៏ីឈរែអបសត ប់េនខងមត់ទវ របនទប់។ 
ខណៈេនះ នយចិរតភ័យផងអរផង នឹកភ័យែរកងេលកបនដឹងេរឿងរបស់ខលួននឹងនងនរ ី
េហយីនឹងបេណត ញខលួនេចញពីផទះេនះេទ នឹកអរែរកងេលកេរតកអរនឹងករតទល់យ៉ងមឺុងម៉ត់ 
លុះរតែតផត ច់ជីវតិមហេចរបង់ដល់េទពីរនក់កលពីយប់មិញេនះ េទីបេគខំរបឹងកត់ចិតត និយយ 
សួរេទេលកវញិេទៀតថ “េរឿងអវីទនេរបស?” 
េលកហលួង រគែហមតិចៗ េហយីថ “េរឿងេសចកតីគប់គរួនឹងគុណបំណច់អនកឯងហនងឹណ៎”។ 
េចចិរតឮពកយេនះបនធូរចិតត ដូចេគេលីកភនំេចញពីរទូង។ េលកហលួងនិយយេដយទឹកសំដីេចញ 
េទេដយេសចកតីេមតត ករុណថ “ខញុ ំរតូវែតតបគុណអនកឯងខលះ ឮេទ?”។ 
ចិរត៖ “មិនបច់េទ ទនេរបស ខញុ ំបទបនេធវីកររគប់យ៉ងេនះ មិនបនរបថន ករតបសនងអំពី 
រពះេតជរពះគុណេសះេឡយី េរកពីេសចកតីេមតត ករុណ ដូចរពះេតជរពះគុណសេរងគ ះដល់ខញុ ំបទ 
ដល់សពវៃថងេនះ ក៏លមមរគប់រគន់េហយី”។ 
ហលួង៖ “មិនលមមេទ េចចិរត ដបតិអនកឯងយកជីវតិខលួនបតូរេសទីរែតមិនរស់ពីរបីរគមកេហយី!” 
េលកបងអង់មយួរសបក់ េហយីលន់សំដីថ “េណហី យចុះ! ចូរនិយយតមរតង់មកេតីឯងរតូវករ 
អវីខលះ?” 
 



ញុ៉ក ែថម  កុលបៃប៉លិន 

ចិរត៖ “ទនេរបស! ខញុឥំតរតូវករអវីេទ ខញុ ំបទជកូនឈនួលរបស់រពះេតជរពះគុណ អំេពីែដលខញុ ំ 
បទបនេធវីេទទងំបុ៉នម នសុទធែតេធវីេដយេសចកតីកតញញូកតេវទី ចំេពះរពះេតជរពះគុណ ឥតរតូវករ 
បំណច់រងវ ន់អវីេឡយី”។ 
េលកហលួងេលីកៃដហម “មិនបច់និយយេវះវងឲយែវងេសចកតីេទ ខញុ ំដឹងថអនកឯងនិយយមិនរតង់ 
ែមនែទនេទ?” 
េចចិរតខំរបឹងកត់ចិតតកត់េថលីម និយយតបេដយសំេលងជប់ៗ “ខញុ ំបទ ... ខញុ ំបទ... សូមជំ...  
ជំរប ...” 
េលកហលួងនិយយកត់េឡងីថ “បុ៉ណណឹ ងចុះ ខញុ ំដឹងេហយីថអនកឯងរតូវករអវី ខញុ ំអចទយចិតតរតូវ 
ទងំអស់ េណហី យចុះខញុ ំឲយរគប់យ៉ងតមរតូវករ” ដល់រតង់េណះេលកេអនខសបឹនឹងរតេចៀក 
នយចិរត របប់ថ “េនះហន៎! ែដលអនកឯងរតូវករចង់បនេសមីេដយជីវតិ ែមនេទ?” េលកេលីក 
ៃដចងអុលេទមត់ទវ រ។ 
េចចិរតេងងងងេទមួយរសបក់ េសទីរែតមិនេជឿរតេចៀកខលួនឯង ថខលួនបនឮអមបញ់មិញេនះ 
កលបនឮសម រតី ក៏េអនរកបេនចំេពះមុខេលកហលួង ែថលងពកយអរគុណេរចីនជអេនកេដយបិតិ 
េរតកអរដ៏េលីសលប់ ែតេគមិនអចឮពកយេពចន៍ែដលេចចិរតនិយយថដូចេមតចេឡយីកនុងខណៈ 
េនះ។ 
 
លុះបនឫកសពរេវលលអតមឬកសេហរសរសត េទីបហលួងរតនសមបតតិចត់ែចងេរៀបមងគលករអពហ៍ 
ពិពហ៍រវងនងរកមំុនរបុីរតីេលកជគូនឹងេចចិរត។ េនឱកស េនះេលកបនអេញជ ីញអនកមុខ 
អនកករទងំអនករជករ អនកជំនញួ ទងំជតិែខមរ ជតិភូម ចិន យនួ និង បរងំ សឹង 
មនចំនួនែណនណន់តន់តប់ េហយីេលកបនែចកមត៌កឲយគូសវ មីភរយិថមី ជងពក់កណត ល 
រទពយសមបតតិរបស់េលក េរកពីេនះេលកេនមនកមួយតូចៗពីរបីនក់េទៀត សុទធែតកំរពឪពុកមត យ 
ទងំអស់ែដលេលករតូវៃថរកសទំនុកបំរុងតេទៀត េហយីេលករតូវែចកមត៌កឲយកូនកំរពទងំេនះតម 
សមគរួផង។ 
 
លុះអំេណីះកលតមក គូសវ មីភរយិទងំពីរនក់ក៏បនេនរបួរមួគន ជសុខេកសមកសនត រតែតេកីតកូន 
ពូនជេចតវងសរតកូលេរៀងេទេហង។ 
 

***ចប់េដយបរបូិណ៌*** 
 
 
  


