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េនះនឹង្រសដី ពីសត�្របាៃំនេហងណា េភមាន់អកខ�  និងទន្សោយទងំ្របាជំាក់ ។ គិតគា� េធ�ីផ�ះ នឹងបានេ្របី្របាស់ទុក

ដក់ ្រគាន់បានសមា� ក់នឹងបានគិតករតេទ ។ ខ� ថាេបីេច� ះ ្រពមគា� ចំេពះឥឡូវ េយងីេទ្រច�តស្ូបវ រចួេហយីសឹមេយងី
គិតសង់ ។ គិតេ្រសចេហយីណា បបលួគ�ីគា� េដីរ្រតង់ពំុហ៊នបង�ង់ ពំុបានឈរឈប់េឡយីណា ។ េដីរេទដល់ៃ្រព គយ
គន់រៃំព្រពឹក្សោេឃញីវលស្ូបវណា េនះេហយីេគេហស្ូបវល� ។ ដល់េបាះជំរ ំនិយាយគា� ជំុមាត់ក ថាេនះស្ូបវល� េយងីរក

េទេទៀតែ្រកងគា� ន ។ េយងី្រច�ងេរៀងអយ េទះ្រកេទះងយគង់បាន េទេទៀតែ្រកងគា� ន ពំុបាន្របទះស្ូបវល� ។ េគថា
ឥឡូវ ឲ្យអ�កបងខ� េនអយ ចៃំដឲ្យបាយ េរៀបស�ដណា� ឲំ្យេ្រសច ។ ថាេហយីនាគំា� េដីរេទម�ីមា� រេំពច ដល់េទៃ្រពេ្រសច 
ទន្សោយថាគា� េយងីេអីយ ។ េយងី្រច�តេនេនះ េទឆា� យេម�ចេម៉�ះអ�កេអីយ ស្ូបវេ្រចីនេម�៉ះេហយី េនះឯងេហស្ូបវល�
ណាស់ ។ េភអកនូវមាន់ ្រពមគា� រសួរន់រហ័ស ្រច�តស្ូបវឆាប់ណាស់ ែតមាន់និងអកនូវេភ ។ ឯអទន្សោយ រកកលនាយ
អយេវះេវ េភៀស្របាប់េទេគ ថាវុេីអីយគា� ឈេឺពះ ។ ែតវេធ�ីកល កិច�េដយេយាបល់វេនាះ វថាឈេឺពះ ែតវចង់េទ
េមីលខ�  ។ វេដីរេឆ��តឈ�ប តិចៗលលបម�ីមា�  ជូន្របទះខ�  េលតចប់ឯក� ន់េនាះបាន ។ ក៏េឃញីជាក់មិញ រត់េទឃា� ត
ខ� ញ់េដយដន ៃដឱបខ�ួន្របាណ វេធ�ីជា្រគ�នញញ័រ ។ ៃដមយួស� បេពះ វេដីរេទេនាះទទ័រ ញញីញញ័រ វេធ�ីឲ្យេគ
េជឿេហង ។ េភមាន់នូវអក េឃញីដណ�ឹ ងមកអឺងកង េហយីេជររពំង អេចរេម�ចអ្រពេងីយ ។ មិន្រច�តស្ូបវ េម�ចអ
េលងេនកេន�ីយ ឱបៃដ្រពេងីយ េដីរេលងសព�ៃ្រព្រពឹក្សោ ។ ទន្សោយឆា� ស់េឆ�ីយ ថាឱអ�កេអីយអស់គា�  កំុអលផា� ស ចំ
ខ�ុ ំដំណាល្របាប់អ�ក ។ អ�កេអីយខ�ុ ំ្រគ�ន េស�ីរស� ប់ប៉្រប�នញ័រញាក់ េពះខ�ុ ំឈចឺក់ េដតេហយីចុះៃផ�ខ�ុ ំផង ។ វឈេឺបាះ
ខ� ញ់ ដូចេគ្រតបាញ់ណាស់េហង អសូរខ�ុ ំផង ខ�ុ ំមិនមានពុតេទណា ។ េភមាន់នូវអក ឮវ្របាប់មកេសះស មិន្រសដី
ថា េទវញិេទមកេឡយីៃន ។ ្រច�តស្ូបវតិចេទ ទន្សោយេនាះកូវ្រសដី ថាវុេីអីយវុ ីដល់េយងីនឹងេទល� ចណា ។ េយងី

បាន្រតីសច់ ខ�ះេទបន�ិចអហរ ្រគាន់បរេិភាក�  េនាះមានឬេទអ�កេអីយ ។ ទន្សោយថាេបី េដយយាមអញេមីលជា
េ្រតីយ ដល់េទល� ចេហយី ្របាកដជាមានលភជ័យ ។ េភមាន់អកខ�  េបីេច� ះលងអទយៃន ឲ្យ្របាកដៃ្រក ឥឡូវេនះ 

លងេមីលអ ។ ទន្សោយឆា� ស់េឆ�ីយ ថាឱអ�កេអីយ្រគប់គា�  ដល់េយងីេទណ៎ា្របាកដជាបានសច់ក� ន់ ។ េបីអញទយ
្រត�វ ្របាកដដូេច� ះកូវដក់ស្បោន់ ថាបានសច់ក� ន់ អស់អ�កកំុសុីេឡយីណ៎ា ។ េភមាន់អកៃន ថាេអីៃនវុេីយងី្របាកដមិន
សុីណ៎ា េយងីឲ្យែតអសុីេហង ។ លុះល� ចនាគំា�  េដីរមកម�ីមា� ្រតសង ដល់ៃជេហយីេហង េហយីដណ�ឹ ងេទបងខ�  ។ 
ថាៃនអ�កបង អ�កបានអ�ីេហងជាអហរបរេិភាក�  ខ�ះេទឬគា� នេឡយីៃន ។ ខ� េឆ�ីយ្របាប់មក ថាអញេទរកក�ុងៃ្រពបាន
ក� ន់មយួៃន យកមកចម�ិនេហយីណ៎ា ។ ទន្សោយស� ប់ជាក់ ថាេវុយីអស់អ�ក្រគប់គា�  ែមនដូេច�ះណ៎ា ថាឯងមិនសុីេឡយី

េហង ។ ឥឡូវែមនេហយី ឯងកំុសុីេឡយីជាម�ង សច់េនាះឯងេហង អញសុីែតនឹងបងខ�  ។ េភមាន់អកេនាះ ស� ប់
េហយី្រទេគាះេសះស េជរថាៃប៉អ ដកទងេចរខូចៃ្រកែលង ។ ថ�ីេបីេយងីសុី េយងីមិនសុំជីដូនឯង អកុហកខូចឯង រង

ែតកំភូតមាយា ។ រអី�កទងំ្របា ំបរេិភាគេហយីនាគំ�ីគា�  េដកលុះ្រពឹកណ៎ា េហយីមកគិតគា� េទៀតៃន ។ ៃថ�េនះេយងីចង់ 



ឲ្យេភចរំង់េនៃជ េយងីទងំបនួៃន នឹងេទ្រច�តពី្រពឹកេហង ។ គិតេ្រសចេហយីណ៎ា នាគំា� យា្រតជាម�ង ៗ បានេឆា� មក
ស� ចរំង់អស់គា� ្រច�តស្ូបវ ។ ទន្សោយេនាះណ៎ា ្រច�តបានតិចវេវះេទ លបេមីលេភកូវ េឃញីេភចប់បានេឆា� ជាក់ ។ 

េឃញីេហយីវលិេទ ខ� អកមាន់េទភា� ភា� ក់ អេចរអប្បលក�ណ៍ អខូចអេទណា ។ ទន្សោយឆា� ស់េឆ�ីយ ដូចពីេដីម
េឡយីេសះស អស់្រតង់េនះណ៎ា ដូចេយងី្រសដីមុនេហយី ។ ្រតង់េចះទយេហរ ដូចពីមុនមកអ�កេអីយ ពុតមិនបាត់

េឡយី ្រតង់េវះ្រតង់េវរមិនបាត់ ។ ្រច�តលុះល� ចមក ឮមាត់រឱកពំុស� ត់ មកដល់ពំុបាត់ ញ័រញាក់ដណ�ឹ ងេទេភ ។ ថាអ�ក
ចៃំជ បានម�ូបចំណីឬេទ េនាះេទីបឯេភ ្របាប់មកថា បាន្រតីេឆា�  ។ ទន្សោយស� ប់ជាក់ េហយីថា អស់អ�កេកតេហរ អញ

ចប់ៃដរក៏ ឥឡូវ្របាកដែមនណ៎ា ។ អស់េនះេយងីបាន ្រសដីែមនមានមក្របាកដពីេដីមណ៎ា ដំេណីរសឹងដូចគា� េហង 
។ អស់អ�កទងំ្របា ំសុីបាយេហយីនាគំា� ផង េដកដល់្រពឹកេហង មកគិតនឹងគា� េទៀតៃន ។ ៃថ�េនះេយងីឲ្យ បងអកចំ

គយេនៃជ អស់េយងីេទៃ្រព ទងំបួននាក់េនាះហងណ៎ា ។ គិតេហយីលីល េដីរេទម�ីមា� េសះស ដល់ស្ូបវ្រច�តណ៎ា 
ដល់តិចទន្សោយេវះធា� ប់ ។ េ្រកយេនាះបងអក គាត់េទសំកុកចចំប់ ្រតី្របាបានខ� ប់ រចួេហយីេទីបយកមកស� ។ 

ទន្សោយេឆ��តឈ�ប េដីរមកលលបដក-ក េមីលដក់េហយីចរ លីលវញិេទជាម�ង ។ ដំេណីរេនះៃន ដូចេយងី្រសដីេដីម
េហង ពុតណាស់កន�ង ្រតង់េហរេនាះ ដូចេដីមណ៎ា ។ លុះល� ចេលីល េដីរមកថ�ីមា� េសះស ដណ�ឹ ងអកថា អ�កែតង

ចៃំជេនាះេហង ។ បងេអីយបងអក ឥឡូវេយងីជាម�ង បងបានអ�ីេហង ្រគាន់សុីជាម�ូបឬេទ ។ អកឆា� ស់េឆ�ីយ្របាប់ េទ
េគឆាប់ៗថាេទ ខ� ចែ្រកងែតេគ េនពំុដូចអញេនះេហង ។ ឥឡូវអញបាន ្របាមយួមកមានជាម�ង ចម�ិនេហយីេហង 
ទុកឲ្យអស់អ�ករល់គា�  ។ ទន្សោយស� ប់ជាក់ ថាអស់អ�ករល់គា�  អញទយេនះណ៎ា ថាបាន្រតី្របាសុីេហង ។ ដំេណីរ
ទន្សោយ ពុតខូចរយមាយកន�ង ដូចពីេដីមេហងេរៀងរបេនាះមកឯងណ៎ា ។ អស់អ�កទងំ្របា ំ សុីបាយេហយីនាគំ�ីគា�  
េដកលក់្រពឹកណ៎ា គិតគា� រឱកអឹងកង ។ ៃថ�េនះឯងៃន ឲ្យមាន់ចៃំជេនាះេហង េហយីទងំបនួផង េទរក្រច�តស្ូបវ
េហងណ៎ា ។ ្រច�តបន�ិចេទទន្សោយេនាះ កូវលីល េវះបាត់េហយីណ៎ា មកឈ�បចេំមីលមាន់េហង ។ រឯីមាន់េនាះ គិត
ថប់ក�ុងេពះកន�ង េគចៃំជផង េគបានសច់សុីផងណ៎ា ។ ឥឡូវេនះអញ មានែតពងេពញជាអហរបរេិភាក�  ទុកឲ្យ
អស់េគសុីផង ។ គិតេហយីរមាត់ ពងធា� ក់េចញថា� ត់ជាម�ង យកមកេស� រេហង ទុកឲ្យអស់អ�កគ�ីគា�  ។ ទន្សោយេឆ�ីយ
ឈ�ប ្រប�ញខ�ួនលលបេមីលណ៎ា យល់េឃញីជាក់្របាកដដូេច� ះេហយីវលិេទ ។ ដំេណីរទន្សោយ ពុតខូចរយមាយេនាះ 
កូវ្រតង់ពក្យអ្រស�វ េនាះភូតមិនបាត់េឡយីណ៎ា ។ ដំេណីរេនះេហង អស់ទងំអ�កផង្រគប់គា�  ដឹងអស់ពុតវ អខូច
កុហកេវះេហង ។ លុះល� ចេនាះកូវ អស់អ�ក្រច�តស្ូបវជាម�ង លីលមកេហង ដល់េហយីដណ�ឹ ងមាន់ថា ។ ថាេវុយីបង
មាន់បានអ�ីេនាះ្រគាន់សុីជា អហរេភាក�  ខ�ះេទឬគា� នេឡយីេហង ។ មាន់ថាអញបាន ពងេស� រេន្រកនជាម�ង អ�កកំុ
គិតេហង ្រតង់ម�ូបេនាះឯងេឡយីណ៎ា ។ ទន្សោយស� ប់ជាក់ ថាឱអស់អ�ក្រគប់គា�  េហរអញឆុតណ៎ា ្របាកដដូចអញថា

េហង ។ ដំេណីរទន្សោយ ពុតខូចរយមាឃកន�ង ពំុែលងអស់ផង ដូចេយងី្រសដីេដីមណ៎ា ។ អស់អ�កទងំ្របា ំសុីបាយ
រចួនាគំ�ីគា�  េដកលុះ្រពឹកណា េទរក្រច�តស្ូបវអឺងកង ។ ៃថ�េនះឯងៃន ទន្សោយចៃំជវញិម�ង េយងីបួននាក់ផង េនាះេទ

្រច�តស្ូបវេហងណ៎ា ។ គិតេ្រសចេដីរេទ ទន្សោយេនាះកូវវជា ទុកៃ្រកមហមិា ្រព�យចិត�នឹងខ�ួនេពកៃ្រក ។ នឹងរកអ�ីជា 
្រគាន់ជាអហរចំណី សង� តចៃំជ រកអ�ីជាម�ូបគា� នេឡយី ។ ទន្សោយគិតឆ�ល់នឹកេទមិនយល់េសះេឡយី ថាឱអញ

េអីយ អញបានអ�ីជាម�ូបរ៉ ។ េបីេច� ះអញល្បង េធ�ីតមទំនងបងខ�  លបចប់ក� ប់ណ៎ា ្រគាន់បាននឹងយកមកស� ។ 
ទន្សោយគិតេច� ះ េដីរេទពួនេឆា� ះេធ�ី-ក លឹបលជាក់ល� បុ៉នប៉ងលបេមីលេទក� ន់ ។ ពនួបន�ិចេទ េឃញីសត�េនាះកូវ
ដក់ស្បោន់ ពនេលីសត�ក� ន់ ទន្សោយរងឹ្រព�យអត�  ។ ក� ន់េដីរជិតមក ទន្សោយចប់យកេសះស ក� ន់វវធ័ណ៎ា 
ទន្សោយេនាះដលួផា� ប់មុខ ។ ទន្សោយេដះេឡងី េពញមុខ្រសេមីងពន�ក់េមីលមុខអ្រកក់ េហយីលន់មាត់ឯងថាអុះ ។ 

អញម�ងេនះណ៎ា ស� ប់បង់អសខ�ួនេនាះ ឈចឺក់ពុងេពះ វេខ� ចវផ្សោរេពកៃ្រក ។ ឆ�ឹងែឆ�ងេស�ីរបាក់ ខ� ្ំរគាញំញក់
ណាស់ៃន េឈេីពះឈៃឺផ� ឈសឺព�សរៃសេពកណ៎ា ។ ទន្សោយកំហូច ចំេណះបង�ូចខ�ួនវ អេចរៃប៉អ ខ�ួនបុ៉នកៃដចប់



ក� ន់ ។ រចួពីេនាះេទ ទន្សោយេនាះកូវវកន់ ែកគិតរនា� ន់ ្រព�យចិត�ែ្រកងគា� នម�ូបសុី ។ ទន្សោយេនាះកូវ េធ�ីមុខក��ូ វ មា�
ម�ី េធ�ី្រតប់េភខ�ី េទរកមុជទឹកគឃរ ។ មុជដល់េទដី េលចប់បាន្រតីខ� ប់ល�្រតីវនា្ំរជ- មុជេទយូរេពកណាស់ៃ្រក ។ 

ថប់េហយីែ្រកង្រតី េស�ីរផុតជីវកី្សណិក្សយ័ ែភ�កេនាះសៃ្រក ហក់ដូចជាមុខេខ� ចណ៎ា ។ េឡងីមក្រកេញាន េធ�ីខ�ួនកំុេ្របា
នដូចស�  មុខមាត់្រជីវណា រងញញ័រេជីងៃដ ។ អង�ុយយូរេទ មានកមា� ងំកូវេហយីៃន ្រព�យចិត�េពកៃ្រក ត្បតិមិនបាន

ម�ូបេហង ។ អស់េគេនាះណ៎ា េគេនបានអហរផង សុីមិនអស់េហង វខូចែតអញេពកណ៎ា ។ អះេបីេច� ះអញ នឹង
េទេទៀតមិញេសះស ្រតប់បងអកណ៎ា ែ្រកងេលបានដូចអកេធ�ី ។ គិតដូេច�ះេហយី េដីរេទកេន�ីយរកេឈ ី េឡងី

សំកុកេលី ដូចអកេនាះឯងេហងណ៎ា ។ ្រតីបេន��កទន្សោយេលតតូងេសះស ចប់បានេហយីណ៎ា ្រតីនារំត់េទេទៀត
េហង ។ យូរេទបន�ិច វថប់េស�ីរដច់ខ្យល់ផង ែលង្រតីជាម�ង េឡងីេទអង�ុយមាត់្រចងំ ។ ែភ�កវ-សល�ក់ េមីលមុខ

អ្រកក់្រសឡាងំកងំ សម្ុបរសស� ងំ ហក់ដូចជាមុខេខ� ច្រពយ ។ េហយីរងញ័រ ទទីទទ័រអង�កយ ញ័រអស់សព�សយ 
រណ�ំ ទងំេធ�ញកខុប ។ ឱអញេអីយអញ មយួដងេនះមិញេស�ីរស� ប់ េបីស� ប់ឲ្យឆាប់ កំុឲ្យលំបាកេច�ះៃន ។ ពីេនះតេទ 

ទន្សោយេនាះកូរៃ្របៃវ គិតវញិេទៀតៃន េបីេច� ះអញ្រតប់មាន់ណ៎ា ។ គិតេហយីេទយក ឆា� ងំសម�មកម�ីមា�  យកមក
េហយីណ៎ា េទីបវេរៀបខ�ួន្របាណណា ។ វយកឆា� ងំមក ្របឹងជុះប��� កឆា� ងំបាន កន�ះែមនមាន យកេទចម�ិនេ្រសច

ករ ។ ចម�ិនរចួេ្រសច េហយីវ្រកឡាប់ម�ីមា�  េដកេធ�ីដូចជា ្រគ�នញាក់ញញីញញ័រ ។ អស់អ�ក្រច�តស្ូបវ លុះល� ចមកកូវ
ទទ័រ ដណ�ឹ ងញញ័រ ថាេវុយីេអីយបងទន្សោយ ។ ឯងបានរបស់អ�ី េធ�ីម�ូបចំណីសុីបាយ រឯីទន្សោយេធ�ីជាញ័រមាត់េឆ�ីយៃវ ។ 
ថាឱអ�កេអីយ ខ�ុ ំេនះ្រគ�នេហយីណាស់ៃន េស�ីរស� ប់េពកៃ្រក ខ�ុ ំមិនបានម�ូបអ�ីេឡយី ។ ខ�ុ ំខំបេនា� ះ្របហុកេនេនាះអ�ក
េអីយ ឆ�ិនរចួអស់េហយី ចូរអ�កនាគំា� សុីេហង ។ អ�កទងំបនួេនាះ មិនដឹងខ�ួនេសះជាម�ង េជឿទន្សោយេហង ថាជា
្របហុកែមនណ៎ា ។ នាគំា� រចល់សុីបាយរវល់ ្រគប់គា� ខ�ះេហេវុយីអ ទន្សោយមកសុីឬេទ ។ ទន្សោយឮជាក់ េធ�ីជាញ័រញាក់
្របាប់េគថាឱេម ៗ គា� ្រគ�នគា� េ្រសៀវណាស់េហង ។ ចូរអ�កសុីចុះ ទងំ៤នាក់េនាះជាម�ង កំុថាអញេហង អញេនះឈឺ
ខ� ងំណាស់ៃន ។ េភមាន់អកខ�  បបលួគ�ីគា� ៃវ ៗ សុីបាយរចួៃន ទល់ែឆ�តមិនដឹងខ�ួនេសះ ។ ឯអទន្សោយ ពុតខិលរយ
មានខូចេស� ះ ដល់េគសុីអស់ រចួគាត់េដះេឡយីឆាប់ផាង ។ គាត់ឈរេហយីស�ឹម ចេង�ះញញឹមេក�ងក� ង ថាេវុយីអ
ឃា� ង េម�ចអមកសុីអចម៍អញ ។ េភមាន់អកខ�  ភា� ក់ខ�ួន្រគប់គា� េហយីក� ញ់ ជាទុក�េទេម�ញ ្រគប់គា� ទីៃទេពកណ៎ា ។ 
ថាេវុយីគា� េយងី ចូរឯងឆាប់េឡងីម�ីមា�  េដញវយៃប៉អ ដកទងេចរខូចេនះេហង ។ េម�ចអកុហក ឲ្យេយងីសុីលមកជា
ម�ង ៃនេវុយីឆាប់េហង េដញវយអេចរេនះណ៎ា ។ ថាេហយីេដញេទ ទន្សោយេនាះកូវមិញវ ចូលៃ្រព្រពឹក្សោ រកពំុ
េឃញីវេឡយីៃន ។ ទងំអស់គា� េដញ មិនទន់វលិវញិៃវ ៗ  វលិមកឆាប់ៃ្រព ដល់េហយីអង�ុយជំុគា�  ។ ទន្សោយេនាះៃន រត់
ចូលក�ុងៃ្រពេសះស វលិមកវញិណ៎ា េនជាមួយគា� ឯងេហង ។ េភមាន់អកខ�  េឃញីទន្សោយមកជាម�ង រសយខឹង

េហងយកវជាគា� វញិណា ។ បទពំេនាល  

កលេនាះេភមាន់ខ�  ទន្សោយេនាះណា ្រច�តស្ូបវបានសព�្រគប់េហង ។ េហយីមកគិតគា� អឺងកង េធ�ីេម�ចរចួេហង ដឹក
ស្ូបវេទផ�ះេយងីណ៎ា ។ ទន្សោយវេធ�ីេទថា មានែតបងខ�  ខ�ួនគាត់េនះធំល�ណាស់ ។ េភស� ប់ទន្សោយេឆ�ីយឆា� ស់ េធ�ី
ថាគរួណាស់ ខ� គាត់មានមាឌធំល�ជា ។សមនឹងអូសស្ូបវេយងី្របា- កដមិនេទណ៎ា ខ� េនាះឥត្របែកកេឡយី ។ េទីបរក
េរៀបផ�ុកស្ូបវេហយី ឥតមានសល់េឡយី ដក់េលីខ�ងខ� េនាះៃន ។ អ�កខ�ះែ្រសកេទថាវុ ីយកចនក្បោនថ�ី នូវអស់ែវកឆា� ងំ

េនាះណ៎ា ។ យកមកដក់េលីខ�ងខ�  ឆាប់េឡងីម�ីមា�  េហយីយកែដកេភ�ីងមកផង ។ េរៀបេ្រសចេហយីមកដក់េហង សព�
្រគប់ម៉ត់ម៉ង ឥតមានេភ�ចអ�ីេឡយីណ៎ា ។ កបិំតកន់ឲ្យ្រគប់គា�  កេណ� �រផងរ៉ យកមកេសៀតក�ុងស្ូបវេហង ។ េរៀប
េ្រសចមកគិតគា� កង បាននរណាេហងនឹងជិះេលីខ�ងបងខ�  ។ អ�កឆា� ស់េឆ�ីយេទវញិថា ឲ្យទន្សោយវ េនាះវ្រគាន់ជា
អ�កបរ ។ ទន្សោយេនាះស� ប់េហយីអរ េគឲ្យអញបរ អញខ�ិលេដីរេពកណាស់េហង ។ ទន្សោយគិតដូេច� ះជាម�ង េលត



េឡងីេលីខ�ង ខ� េនាះបរេទឯងៃន ។ ទន្សោយបរេទៃវ ៗ ឆា� យបន�ិចៃន េហយីយកែដកេភ�ីងមកវយ ។ ឮែត្រចឹកៗ 
ព្រពយខ� សួរទន្សោយ ថាវុបីងទន្សោយហ៎ ។ ឮអ�ី្រចឹកៗេសះស ទន្សោយេឆ�ីយថា ចនវរណ�ំ នឹងគា�  ។ ខ� េជឿេដីរេទ

េទៀតណ៎ា ទន្សោយេនាះវ លូកយកែដកេភ�ីងពីខ�ង ។ មកវយេទៀតែតបីដង េហយីេឆះជាម�ង ្របឹងផ�ុ ំឲ្យវេឆះឆាប់ ។ 
េឆះេហយីវដក់េទផា� ប់ ខងស្ូបវ្របញាប់ េភ�ីងេនាះផ�ួចេឆះេឡងីផង ។ ទន្សោយេលតេចញជាម�ង រត់ខ� ញ់េទេហង 

េទេឡងីេលីេដីមសង្ឃរ័ ។ ផ្សោេដយខ�ួនភិតញញ័រ េឡងីេទទទ័រ េបះែផ�សង្ឃរ័សុីេហង ។ ឯខ� េនាះខ� ងំកន�ង ដល់វ
េក� ខ�ង រលស់ខ� ត់ខ� យេចញណា ។ ឯខ�ងរលកេក� ផ្សោ ចប់េពីតេពកណា ែ្រសកឮរលូងទងំៃ្រព ។ ក�ុងចិត�ខឹង

ណាស់េពកៃ្រក នឹងទន្សោយៃន ខំរត់ទងំឈតឺមេទ ។ វែ្រសករលូងេពកកូវ ខំរត់តមេទ ទន់ទន្សោយេនសង្ឃរ័ ។ 
ផ្សោេដយចិត�ខឹងេហយី ឥឡូវេនះឯងេហងណ៎ា ។ អេចរដកទងៃប៉អ អញរកេទណ៎ា ឥឡូវអញេឃញីេហយីៃន ។ 

អញចប់កច់កឲ្យក្សយ័ ជីវតិេហយីៃន សឹមអញទំពេលចណ៎ា ។ ទន្សោយស� ប់េហយីេឆ�ីយថា េជរថាៃប៉អ ដកទង
ចៃ្រងេចរលញ ។ អេ�� ីញអមកចប់ទញ អញេទអម្បោញ េបីថាខ�ួនអមិនស� ប់ ។ េទពតេលកចុះមក្របាប់ឲ្យអញ

េឡងីចប់ បូតស�ឹកសង្ឃរ័សុីេហង ។ អេ�� ីញអមកចប់លង មិនែ្រកងជាម�ង េលកជាេទពតេនាះៃន ។ េបីអមិនមាន
ទុក�ភ័យ លុះដល់ខ�ួនក្សយ័ជាងេភ�ីងរលកេនាះណ៎ា ។ ែ្រកងមិនេជឿអញលងអ ចប់អញសុីជា អហរអេនាះឯងៃន ។ 

េបីអមិនមានទុក�ភ័យ ស� ប់េហយីធា� ក់ឰ នរកធ�ន់េ្រជក� ត់ណ៎ា ។ ខ� ស� ប់ទន្សោយចរចរ ហក់ែមនដូចថា េលមវម�ង
េនះឯងៃន ។ ក្សណិេនាះឯខ� ្រសដី ថាៃនេលងអ�ី ទន្សោយអញចូលេលងផង ។ ទន្សោយស� ប់ជាក់េហយីេហង អញេន
ជាម�ង អនឹងមកសុីអញណ៎ា ។ ខ� ស� ប់េហយីេឆ�ីយេទអ អញហ៊នស្បថណ៎ា កំុឲ្យ្រពះេ្របាសអញេហង ។ ទន្សោយ
េជឿខ� កន�ង ថាេបីេច� ះេហង បងឯងេឡងីមក្របញាប់ ។ េបីបងេឡងីមកចង់ស- ប្បោយបងបូតចប់ អំពីគល់េឡងីខ� ងំ
ក�  ។ ទន្សោយបង� ប់េនាះណ៎ា វយល់បនា�  សង្ឃរ័េនាះេកងចុះខ�ី ។ េទីបឯទន្សោយេនាះៃន ្របឹងែ្របងេជីងៃដ េលតចុះ
េបីកខ� េឡងីេទ ។ ទន្សោយរត់េទសំេដពនេលីវល�ិេន វល�ិេនាះជាេតងល�ៃ្រក ។ េឃញីេហយីេឡងីឆាប់ៃវ ៗ អង�ុយ
េលីៃនេហយីវេយាលជាេទងេលង ។ ឯខ� េនាះេនែតឯង ឥតេកតឥតែ្រកង បូកស�ឹកសង្ឃរ័េលងេហង ។ េទីបខ� ក� ប់
ខ� ប់ជាម�ង បូកពីេដីមេហង វមុតៃដេនាះអស់ណ៎ា ។ ចប់េពីតបេង�ីតឈផឺ្សោ េលតចុះេដញអ ទន្សោយរត់ខ� ញ់េទៀត
េទ ។ ដល់េឃញីទន្សោយេនាះេន េលីវល�ិេនាះកូវ ថាអ ៗេនេនះេហយី ។ អបេ�� តអញ្រពេងីយ អមកកេន�ីយ េន
េនះេទណ៎ាឯងៃន ។ អញេដីររកងេពកៃ្រក ឥឡូវេនះៃន ្របទះនឹងអេហយីេហង។ ទន្សោយស� ប់េហយីេឆ�ីយស�ង េជរ
វញិរពំង ថាអេធ�ីអ�ីអចម៍អញ ។ េទពតេទ្រពក្ស្រសឡាញ់អញណ៎ាេទីបអញ េលកឲ្យអញេយាលេទងេលង ។ េលក
យល់អញេចះកំែប�ង េលកឲ្យអញេលង េលកនឹង្រទង់្រពះសណា� ប់ ។ រឯីអខ� េនាះស� ប់ ជាក់េហយី្រកឡាប់ រសំយ
ខឹងេនាះេចញ ។ អង�រទន្សោយេនាះវញិ ទន្សោយឲ្យអញេយាលេទងលេលងផងរ៉ ។ ទន្សោយថាអញេឆាតណ៎ា អនឹង

ទំព ក្បោលអញឥឡូវេនះឯង ។ ខ� ថាវុេីអីយកំុែ្រកង អញស្បថឲ្យឯង កំុឯងបារម�េឡយីណ៎ា ។ ទន្សោយបានស� ប់េជឿ
្របាកដេហយីថាអ េឡងីមកេយាលេលងចុះេហង ។ អញ្របាប់បងឯងជាម�ង បងមានេយាលលង បងេយាលឲ្យខ� ងំ

េសះស ។ េនាះេទីបេលកេទពត រងឹចូលចិត�ជា ្រសឡាញ់បងឯងេពកៃ្រក ។ ទន្សោយថាេច� ះៃវ ៗ ចុះមកដល់ដី 
េហយីខ� េឡងីេទេយាលេហង ។ ទន្សោយរត់ខ� ញ់ជាម�ង ឆា� យៃ្រកកន�ង េឃញីឫស្សសីេង��តគា�  ។  

េនះេយងី្រសដីឯខ�  វេយាលេទងណា ខ� ងំេឡងី ៗេពកៃ្រក ។ ដច់វល�ិេទងេនាះេហយីៃន ធា� ក់មកដល់ដី ដូចេគ

សសុកអស់អង� ។ េមីលេទែភ�ក េស�ីតស�ង់ ខំ្របឹងឈរ្រតង់ កេខ�សកខ� សមិងមាងំ ។ យូរបន�ិចមានកមា� ងំ រត់េទនឹង
ទងំ ផ្សោេដយចិត�ខឹងណាស់ណា ។ រត់េទបន�ិចេឃញីអ ទន្សោយេនាះណ៎ា េនេលីេដីមឫស្សេីហង ។ េឃញីេហយី
ថាអដកទង អេនេនះេហងអស� ប់ឥឡូវេនះៃន ។ ទន្សោយស� ប់េហយីថាៃប៉ អេចរចៃ្រង អេឃញីអញេធ�ីអម្បោញ់ 
។ េទពតេទ្រពក្ស្រសឡាញ់ េទីបេលកឲ្យអញ េលងេភ�ងេនេនះឯងេហង ។ េលកយល់អញេចះកន�ង ្រតង់េភ�ងភា� ត់



ផង េនាះេទីបេលកឲ្យេលងថា� យ ។ ខ� ស� ប់ថាឱែម៉អយ ែមនដឹងអ�កអយ ហក់ជាពីេរះក� ត់ណា ។ ខ� េលម
ទន្សោយេហយីថា វុេីអីយឲ្យគា�  េលងផងនឹងឯងបានេទ ។ ទន្សោយស� ប់េហយីថាេម អញមិនេឆាតេទ ឯងមកនឹងខអំញ

ៃន ។ ខ� ស� ប់ជាក់លក់ថា ៃហៃនវុកំុីភ័យ អញមិនចងេទសេឡយីណា ។ អញស្បថឲ្យេលកអ�កតកច់អញណ៎ា ឥឡូវ
េនះឯងពិតេហង ។ ទន្សោយស� ប់ជាក់ជាម�ង េបីេច� ះចូរបង ខ� ឯងេឡងីមកចុះណ៎ា ។ អញចង់នឹងផា� បំងខ�  ត្បតិអញ

េនះណ៎ា េលងេភ�ងពីេរះបុ៉េណ�ះ ។ េបីបងមកេលងេភ�ងេនះ ែ្រកងបងមិនេចះ អញ្របាប់បងឯងឲ្យជាក់ ។ ដល់ខ្យល់
បក់មករអក់ កន�ុយដក់ ក�ុងេឈសីេង��តេនាះេហង ។ រងឹជាពីេរះកន�ង េលីសែលងអញេហង េទពតរងឹជា្រសឡាញ់ 

។ ទន្សោយផា� េំហយី រត់ខ� ញ់ ដូចេគ្រតបាញ់ េទឆា� យេនាះេពកណាស់េហង ។ ពនេលីឪម៉ាល់ធំផង វេដកៃថ�េហង 
េបះយកស�ឹកេឈចុីករន� ។ ចុកេ្រសចេហយីវអរលន់ យកៃដវទន់ ទះវយេធ�ីេភ�ងជាែល្បង ។ ឯេមឪម៉ាល់េនាះឯង 

េផ�ីលក�ុងៃ្រកែលង វេចញមិនរចួេសះស ។ េពលេនាះទន្សោយេនាះវ ទះេលងមហមិា ឮែតក�ន��បអ�ីៗ ។  

រឯីខ� េនាះមូទូ ្រសដីអូ៊ ៗ េធ�ីែតមា� ក់ឯងេហងណ៎ា ។ េឡងីេទេធ�ីដូចពក្យអ ទន្សោយេនាះណា ដល់ខ្យល់បក់មកេនាះ
ៃន ។ យកកន�ុយដក់ៃរ ៗ វេត្ប�តខ� ងំៃ្រក ែ្រសកេរទ៍រពំងេសះស ។ ស�ុះែស�ងខះែខងតក�មា រចួេហយីម�ីមា�  េលត

ចុះេចញទន្សោយេទៀត ។ រត់តមេទដល់េបៀតេឃញី ទន្សោយេទៀត េហយីែ្រសករពំងេទថា ។ អេចរេនេនះេហយី
ណ៎ា ស� ប់ម�ងេនះ្របា- កដឯងមិនេទេឡយីៃន ។ ទន្សោយែបរេហយី្រសដី ស� ប់អចម៍អញៃន េធ�ីេម�ចអនឹងបានអញ 
។ េទពតេទ្រពក្ស្រសឡាញ់ េទីបេលកឲ្យអញ េលងេភ�ងថា� យេលក្រប្រកតី។ ខ� ស� ប់េហយីេធ�ីថាវុ ីគា� េលងផងវុ ី្រគាន់
បានជាពីរនាក់ណ៎ា ។ ទន្សោយស� ប់េហយីេឆ�ីយថា អញេឆាតឲ្យអ មកេហយីអនឹងខអំញ ។ ខ� ថាេទេវុយីសមា� ញ់ គា�
មិនេច� ះមិញ េនាះគា� ហ៊នស្បថនឹងឯង ។ ្រតង់ចិត�ខឹងេនាះគា� ែលង េចញេហយីកំុែ្រកង រែអង្រតង់េនះេឡយីណ៎ា ។ 
ទន្សោយេជឿេហយីេហថា មកចុះបងខ�  េឡងីមកអញផា� បំងឯង ដល់បងនឹងវយ ជាេភ�ង បងវយកំុែ្រកង រែអងខ� ចអ�ី
េឡយីណ៎ា ។ ៃដបងធ�ន់ៃ្រកមហមិា វយឲ្យខ� ងំណ៎ា េនាះរងឹជាពីេរះេហង ។ ទន្សោយភិតភ័យកន�ង រត់េមីលេ្រកយ
េហង ្រសប់ែតធា� ក់ក�ុងអណ�ូ ង ។ ឯខ� យកៃដទះផូង ឮែតតូង ៗ ធា� យសំបុកឪម៉ាល់ណា ។ វេរមេចមខ� ងំមហមិា 
ខ� េលតែ្រសកថា ែម៉េអីយអញស� ប់េនះម�ង ។ េហយីែ្រសកយកំងរពំង ខ� ងំៃ្រកេពកេហង ស�ុះេលតេស�ីរែតមិនទន់ 
។ ចុះមកដល់ដីវកន់ ែតឈរឺនា� ន់ េពីតចប់រមូលែមនមនួ ។ ឈចឺប់ញ័រអស់ទងំខ�ួន ខ� ងំៃ្រកផ�ួនៗ ពីេ្រពះ្រទនិច
េ្រចីនណាស់ ។ លុះ្រសក្រគាន់បន�ិចច្បោស់រត់តមរហ័ស ទន្សោយេនាះេទេទៀតេហង ។ តមបន�ិចេទជាម�ង េឃញី
ទន្សោយេហង ធា� ក់ក�ុងអណ�ូ ងេនាះណ៎ា ។ ្រសេមៀន េអៀនេ្របៀនេឃញីខ�  មុខដូចេខ� ចណ៎ា មមីសក�ុងអណ�ូ ងខ�ី ។ ខ�
េឃញីធា� ក់េហយី្រសដី អណាេនះវុ ីអស� ប់ម�ងេនះឯងណ៎ា ។ ទន្សោយថាវុៃីប៉អ គិតឯងអញណ៎ា អញេនក�ុងអណ�ូ ង

េហង ។ គិតែតអឯងជាម�ង េនេលីេនាះេហង ែ្រកងេមឃរលំសង�ត់ ។ ល�ិតដូចេគែបនេគបត់ បាក់ឆ�ឹងេខ�ចម៉ដ� ក្សណិ
ក្សយ័ជីវតិមរណេហង ។ ខ� ស� ប់េហយីគិតកន�ង ភ័យណាស់ជាម�ង េលតចុះក�ុងអណ�ូ ងណ៎ា ។ ្រត�វជាពីរនាក់នឹងខ�  

ទន្សោយេនាះណ៎ា ្រសេមៀនក�ុងអណ�ូ ងេហង ។ ទន្សោយគិតឯងកន�ង េធ�ីេម�ចអញ េហង នឹងបានេឡងីរចួេទេលី ។  

ទន្សោយរកកលកិច�េធ�ី នឹងខ� ចក់េមីល ចង់ឲ្យខ� ចប់េចលេទ ។ គិតេច� ះយកៃដេនាះកូវ ចប់ខ� េនាះ្រត�វ ចេង�ះខ�

េលតប៉េផា� ត ។ ខ� ថាអេចរេគេដត អខូចកេ�� ត េម�ចមិនគិតខ�ួននឹងស� ប់ ។ េបីឥតគំនិតអញចប់ េបាះេឡងីេលី
ឆាប់នឹងស� ប់េមឃរលំេហង ។ ទន្សោយនឹងអរកន�ង ពនចំណុចផង រងឹជាចក់ណាស់េសះស ។ ខ� ខឹងេ្រចីនដង
េ្រចីន្រគា អត់ពំុបានណ៎ា ក៏ចប់ទន្សោយេចល្រព�ច ។ ទន្សោយថាឱអញរចួ នឹកអរ្រព�ច ៗ អញបានរចួពីទុក�េហង ។ 

េទីបទន្សោយែ្រសករពំង េហងអ�ក្រស�កផង ឲ្យមកចក់ចប់ខ� ៃ្រព ។ វធា� ក់ក�ុងអណ�ូ ងៃន អ�កេអីយៃវ ៗ យកដវ
លំែពងនិងស�  ។ ឯែឆ�កំុយកមកណ៎ា យកែតធ�ូស�  លំែពងកេំភ�ីងេនាះេហង ។ ទន្សោយគិតេពកកន�ង កំុយកែឆ�េហង 



េនាះែ្រកងែឆ�ខខំ�ួនវ ។ ទន្សោយ្របាប់េគេហយីណ៎ា រចួរត់េទ្របាកដឆា� យណាស់េពកកន�ង ។ រអីស់អ�ក្រស�កអឺងកង 
េហគា� រពំង ឲ្យយកកេំភ�ីងធ�ូស�  ។ េហយីនាគំា� េដីរម�ីមា�  កន់េ្រគឿង្រគប់គា�  មកចក់ខ� េនាះស� ប់េហង ។  

កមា� ងំកយទុកថា្រគាន់េបី ក៏មិនេស�កីមា� ងំ្របាជា�  

 


