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រគូបេរងៀនរសុកែរស 

ភគទី៦  

(៧.េលកបអូនរបស់ពូេរពឿង) 

ពូខវ វេនភូមិមុខផទះពូេរពឿងជអនកចង់េចះដឹង។ គត់បនរបមូលេសៀវេភកែសតច

ស់ៗពីផទះបងហមរល់អទិតយគត់យកចិតតទុកដក់េរៀនសូរត េហយចេំរឿងេរចន។ េពល

គត់ជួបេលករគូច័នទ ជួបេម៉មតងៗ គត់បនេចទបញហ ជក់ែសតងឲយជួយរករេបៀបែកែរបករ

រស់េន អនកែរសចកំរ។ ករឆល តែវរបសពវេដះរសយផសនឹំងអកបបកិរយិ និងមិនេចះ

រចេឡតេកអងកអ ងរបស់គត់បនេធវឲយេលករគូច័នទ យកចិតតទុកដក់សរេសរគត់េរចន។ 

េលករគូច័នទបនឧសសហ៍ដណំលរបប់េគឯងពីគត់ថៈពូខវ វជអនករបជញ រសុកែរសគត់

អចេធវសមជិកមួយយ៉ងចណំន កនុងសមគមអនករសុកែរសេយងេទ ៃថងេរកយ…។  

តងំពីបងហមេទបត់ ពូខវ វេនែតេទមកផទះបងហមដូចធមមត។ គត់មកសួរសុខ

ទុកខអនកសន សួរដណឹំងបងហមមករកខចីេសៀវេភ…។ 

យប់មួយគត់មករកខចីកែសត ខចីេសៀវេភ។ ពូេរពឿងបនឃត់គត់អងគុយេលង។ ពូ

េរពឿងបនសួរគត់ពីេធវែរសរួចេហយរេឺន ពីសងឃមឹបនរសូវសីុរគប់ រេឺទឆន េំនះ ពីេយបល់

អនកភូមិគត់…។ បនទ ប់មកពូេរពឿងបនបេនទ សគត់ថ: អញធុញែតអនកខវ វមកកលណ

សួរែតដែដលៗ។ 

សួរអីដែដលេនះ… 

សួររកែតរកហម…   

មិនសួរឯណបនមនុសសលអដូចអនកហម េម៉ចឥលូវេលកបងបនដណឹំងពីគត់េទ?  

កុរំពួយពីរកហមេពក។ របែហលវេនះមិនងយងប់េទ 

តងំពីគត់េទ ខញុខំសត់កែសតេមល…។ ែតឥលូវខញុ រំកទនុំកេឃញេហយ។ អនកភូមិខញុេំគ

សុខចិតតចូលរបក់គន តមធនធនខលះ ៥០០រ ខលះ២០០រ រល់ែខរបមូលគន ជវកែសត…។ ខញុ ំ

ជួបេលករគូច័នទពីៃថងមុន ខញុបំនសូមឲយគត់ចុះេឈម ះជវឲយខញុ េំរសច…។ 
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លអេចះរកទនុំកេឃញ ែតអញេនែតមិនេពញចិតតអនកខវ ងឯងេទៀត។ អនកខវ ងឯងចូល

ចិតតែតនឹងរកហមែដលេទបត់ េហយែដលជួយផងមិនេកត។ តមអញៗយល់ថថ រតូវជួយ

មនុសសេនផទះលអជង…។ 

ជួយនរណ? 

េនែតេបកែភនកេមលមិនេឃញេទៀត។ ចេំពះេរឿងចង់ជួយដក់េរគងករណ៍េនះ

អញមនេរឿងមួយ យកមកឲយអនកខវ ងឯងជួយពិចរណ? 

េរឿងដូចេមតចេទ? 

កលអញេទឲយេពទយេមលែភនកេនភនេំពញ អញេទសនំក់ផទះបអូនអញេនមតុផំសរ

សួនេពទយចិន 

បអូនេលកបងណមួយ? េលកសុភេនះឬ? 

ហនឹងេហយ 

ខញុបំនសត ប់េលកែដរ េលកជអនករបសពវនិយយណស់ ពូែកពនយល់ពីេសរភីព

យ៉ងរសស់ េហយេចះេដះរសយនឹងពកយចក់េដតរបស់េគណស់…។ 

ខងេវហរេនះពិបករកមនុសសរបដូចេហយ។ េគេចះនិយយណស់…។ េគជិត

មួយែខ អញរតូវេគពនយល់ពីេសរភីព ពីសិទធិ េហេយរបពនធេគេទៀតក៏េនមិនេសងៀមែដរ បន

ពួតៃដគន ជមួយបតទីមទរេសរភីព សិទធិសមភព របុសរសីេបះេឆន តេធវតណំងររសត…។ 

រសីៗឥឡូវេងបេហយ េលកបងេឃញេទ នមឺុនររសតរគប់គន រសលញ់េសរភីព… 

ដឹងជេគរសលញ់េសរភីព សិទធិេសម ះរតង់ រមិឺនេសម ះរតង់េទ េនមួយែខជមួយ

អញដូចជមិនេឃញ េគឈលីជន់សិទធិេសរភីពេទវញិ…។ 

េម៉ចែតេលកបងនិយយដូចេនះ? 

េនផទះេគ អញលឺរល់ែតៃថងពកយចេំអសចអំសេជរបេញច រខញុកំដំរ េគេរបពកយអរកក់

ណស់…។ល។ អញសេងកតេទេឃញថេនផទះេគ អនកតូចតចគម នេសរភីពសិទធិបនតិចេសះ

េឡយ។ េគជួលទិញមនុសសខួប េរបមួយៃថងៗ វល់ៗលង ច គម នឈប់សរមកេសះ។ េគបងហ ត់

អនកតូចទងំេនះឲយលុតរកប ឲយេដរទ ឲយេចះលុតជងគង់េពកគន  និយយរកខលួន ឲយេចះ
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បត់េជងគល់េនេវលបយ។ ខងសីុចុក ខងដេំណកេនះេរសចែតមតងេហយ េគឲយគន សីុ

សណំល់បតចន េគឲយគន េដកេគៀនេជងរកន…។ 

េឃញដូចេនះអញរទមិំនបន។ ៃថងមួយសុភ េគយកកែសតមកពនយល់ថលទធិ

របជធិបេតយយលអដូចេនះ លអដូចេនះ។ អញសត ប់េហយសួរតបវញិថៈ បអូនចង់ររសតមន

េសរភីពសិទធិេនះលអេហយៗចជំរតូវ។ ែតមុននឹងេទផសយជួយេរសចរសង់អនកដៃទ មុន

នឹងបេនទ សថ អនកេនះរបឆងំរបជធិបេតយយរតូវេរសចរសង់អនកកនុងផទះខលះផង។ គួរណស់

ែតៃលលកដូចេមតច ឲយេជងឈនួលរបស់ខលួន មនេសរភីពសិទធិមនបយរគប់រគន់ផង…គួរ

ណស់កុទុំកគន ជមនុសសដូចជន់េដម េហយកុយំកគន មកបបំត់បែំបនឲយវេជងពីរេជងបួន

និយយនឹងឯងេនះ។ 

េលកេឆលយថេម៉ច? 

េគបេនទ សថអញមិនទន់យល់របជធិបេតយយេនេឡយ។ េគថមនលុយរតូវែត

ជួលមនុសសេរបតមបណំងេគ។ េគថ េគេនឿយហត់េរៀនសលចបប់សលលីេសស េគរតូវ

ែតមនអណំចេរបខញុកំដំរអញចឹ ង…។ 

េលកបងឯងេឆលយដូចេម៉ចវញិ? 

អញរបប់េគថ េបេគរសលញ់េសរភីព េគរតូវរសលញ់សរំប់មនុសសទូេទ េគមិន

ែមនរសលញ់សរមប់ែតរគួសរ ែតពូជខលួនេទ…។ សុភពេគថកុឲំយអញយល់ផត សដូចេនះ? 

អនករកតូចតចេនះ គឺមកពីកមមផលជតិមុនេទេត ែកមិនេឡងេឡយ…។ អញេឆលយវញិថ 

កមមមិនកមម អញមិនដឹងេទ ែតអនកែរសចកំរតូចតចេរសចឃល នេសរភីពពិតៗ មិនចូលចិតត

េធវខញុកំដំរេគេទ…។ សុភពេគបេនទ សថពិបកនិយយណស់ជមួយអនកែរស មិនដឹងអវីសត ប់

គន មិនបនេទ…។ ឲយែតេឃញេគអណិតរប់អនបនតិចចុះតងំេធវរគន់េបេហយ បនែតេដរ

មត់ដូចជន់មុនេទ…។ 

អីខញុនឹំកេឃញេហយ ពូខវ វបនលន់មត់ 

នឹកេឃញអវី? 

បងែសម ភូមិឯេជងែកបរវតតបនពនយល់របប់ខញុថំ កនុងេលកសពវៃថង មនរបជធិបេត

យយពីរ របជធិបេតយយបរងំ អេមរកិកងំ របជធិបេតយយចស់ ែដលឲយេសរភីព សិទធិេទ
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ែតនមឺុន អនកមន េហយរបជធិបេតយយថមីមួយេទៀត ឲយេសរភីពេទរបជជនតូចតចពិត

របកដ។ បងែសមបន របប់ខញុថំេនរសុករបជធិបេតយយថមី អនកែរសចកំរកមមករបនមន

េសរភីព េហយធូរគម នេគមក់ងយេទ… 

ពូេរពឿងគត់កត់ភល មថៈ 

អញមិនគិតពីរបជធិបេតយយថមីចស់េទ ករែដលអញខេំលកេរឿងេនះមកនិយយ

អញចង់ឲយឯងេឃញថ មនមនុសសេរចនណស់ គិតែតករេរកករធ ំ សេំរចផងមិនបន

ឯករតូច ករេធវភល មបនកនុងផទះមិនរពមគិតេសះ ដូចអនកខវ វឯងេនះជេដម។ ឲយែតជួប

អញៃថងណ គិតែតអណិតរកហម គិតែតសួររករកហម ឯរបពនធរកហមេនមុខ គម ននរណ

ជួយដស់ែរស អនកខវ វឯងមិនបនគិតគូរនឹងេគឯងជួយភជួរគន មតងេឡយ…។ 

ខញុយំល់េហយ ចេំពះេរឿងែរសកុរំពួយ។ ចខំញុេំទបបួលេគជួយ។ ភជួរៃថងណរបប់មក… 

ពូេរពឿងេឃញពូខវ វទទួលដូចេនះ ែរសកេហអនកសនថៈ  

នងសនៗ ែនឥលូវអនកខវ វសុខចិតតភជួរឲយេហយ។ 

របប់មកមួយរសបក់ េរកយសេំលងអនកសនបនេលចឮៈ ៃថងែសអកខញុ រំបប់ ចខំញុ េំទ

សួរអនកសទូងសិន។ និយយរសុះរសួលគន រួច ដូចេនះពូេរពឿង និងពូខវ វបនឈប់ និយយ ពូ

េរពឿងផឹកទឹក ពូខវ វមូបរសីលឹកសែងក អុជជក់ែផសងរទេលម។ បនទ ប់មកគត់ និយយថ យប់

េរជេហយមិនទន់ដុតេភលងភនក់េគផង ខញុសូំមលេលកបងសិនេហយ។  

 

(សូមរងចតំមដន េរឿង រគបូេរងៀនរសុកែរស ភគទី៧ េនសបត ហ៍េរកយ) 


