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ផក រសេពន 

ភគទី៣ 

 

ររតីសង ត់។ ពនលឺអគគីសនី ែដលបភំលឺផលូ វធល  េចលរនទះពណ៌មសេទកនុងទឹកពណ៌េខម

ៃនសទឹងសែងក ែដលហូររតកួញខម ញ់។  

 េម៉ង១០យប់េហយ។ េនេរតយខងេកតចរងិតយមួំយៗ េហយយូរៗមតង មនរម៉ឺក

រត់េរទិ៍ឆលងសព នែដក ដឹកនអំនកែដលរតឡប់មកពីអរស័យបបរសមចូកេនទីផសរ វលិេទ

កន់ភូមិឋនវញិ។ េនតមមត់កពំង់ ែដលមនជួរេដមអពិំលធរំតឈឹងរតៃឈ ជលមអពួក

េកមងកេំឡះែតងមករបជុគំន េនអងគុយេលរនតូចៗ េដមបយីករេំហយ េហយនិយយកសំនត

រទូៗ។  

 េនភូមិវតតេពធិកនុង រតង់កពំង់ចមលងេទេឆព ះេទសលេរៀន ក៏មនកូនរនមួយរជក

េរកមអពិំលែផអមមួយេដមែដរ។ ែតេដយភូមិេនះពុំមនេកមងកេំឡះដូចភូមិឯេទៀត កូនរន

េនះក៏េនទេំនរ ឥតមននរណមកអូ៊ែអេឡយ។ 

 េនយប់ែដលេយងដណំលេរឿងេនះ េបរបសិនជមនអនកដេំណ រណមួយមក

ឈប់អងគុយេលងេនេលរនអពិំលែផអម េគនឹងឮសេំលងនរពិីេរះរកេអអែណត តេចញមក

េលវយៗ ពីផទះមួយែដលមនរពឹកសដុះរគបជុវំញិ។ ឳសេំលងេអយ ែដលរសត់មកតម

វេយជមួយនឹងពិេដរ រកអួនរតជក់ៃនផក មលិះ និងកុលប ! ឳសេំលងេអយ ថល ដូចចរៃណ 

គួរឲយពិសម័យដល់មច ស់សេំលងេនះពន់របម៉ន។  

 អនកដេំណ រ កលេបបនសត ប់សេំលងេនះេហយ ក៏មិនងយដកខលួនេចញពីរនេនះ

រួចេទ េរពះករំណស់ នឹងមនសណំងបនសត ប់សេំលង ែដលមនឳជរសយ៉ងេនះ

េឡយ ! 

 េបរបសិនជអនកដេំណ រេនះ េឆព ះភរកតេមលរតង់េទខងេកតក៏មិនេឃញពនលឺ

ចេងកៀងចងំេពញ តមរបេឡះសលឹករុកខជតិ េហយនឹងេឃញមនផលូវមួយរកលឥដឋ នំ

ជហំនេទដល់ជេណត រៃនេគហដឋ នមួយែដលសង់ជេរង េដយដបូំលរបកេកបឿង ជញជ ងំ

កត រឥតលបថន  ំ ែដលែរបសបុំរេទជរបេផះ េដយរតូវេភលៀង និងរតូវៃថង។ េនយ៉ខងមុខ



អតថបទអកសរសិលប ិ៍ េរឿង៖ ផក រសេពន                                                        

អតថបទេដយ៖ កញញ  មស សុភព  

ែដលភជ ប់នឹងរនហលមនសង់េហណងំ១ របក់ស័ងកសី និងមនបនទះេឈជចរំងឹព័ទធពី

ខងមុខ។ េនទីេនះមនកត រេងឿមួយេធវពីខលឹមរកេកះេខម រេលប។ អនកមច ស់មុននឹងបិទទវ រ

េដក ែតងមកសនធឹងយករេំហយេនកែនលងេនះ។   

 េគហដឋ នដ៏មនរបងសតុកសតមភ ែតងសង ត់រជង ំេដយមនែតមនុសសរសីបីនក់ឋិតេន។  

 យយនួនមនអយុ៥០ឆន បំល យ េហយសក់សកូវមួយៗ េហយេករខលី េដយកត់កន់

ឧេបសថមិនែដលខនេឡយ។ េនរតគត់ែដលមនពនលឺថល យង់ េហយរជកេនកនុងរូង រពម

ទងំមនថគ មមយ៉ំងរងឹម ំសែមតងឲយយល់ថរសតីេនះជអនកចិតតរងឹរូសមនៈណស់។ តងំ

ែតបតីគត់សល ប់េចលេទកលណគត់លះបង់ជនួំញជួញែរបទងំអស់។ គត់ខែំតករពរ

ធនធនែដលមនទងំបុ៉នម នទុកឲយកូនរសីគត់ ែដលគត់មនេសចកតីរបតិព័ទធេលសលប់

ជងអវីៗទងំអស់។ 

 នងវធិវ ីជបុរតីយយនួន។ នងចេរមនវយ័បន១៧ឆន េំហយ។ នងមនរូបេឆម

េលមពណ៌រសស់ចរំបប់ រងរវទន់ភលន់ មុខមូលែវង េហយទុកសក់របះសម េខម រេលប។ នង

ជអនកសុភព សត ប់ដបូំនម នមត យនងជដរប។ កលែដលេនពីតូច នងបនេទេរៀន

អកសរេនសលវតតេពធិវល។ រគូនងែតងសរេសរពីរបជញ របស់នង។ លុះនងបនេពញ

ជទំង់េហយ មត យនងឲយឈប់េរៀន ដូេចនះនងក៏េនកន់កប់ករងរេនកនុងផទះេទ ែតេប

មនេពលទេំនរនងែតងេទសិកសភសេសៀម និងេរៀនប៉ក់ជល់ជមួយរគូរសីមន ក់ែដល

េនជិតផទះនង។ មិនបនបុ៉នម នែខេរកយមក នងក៏េចះេមលេសៀវេភេរឿងេសៀមបន។ ឯ

បងអួចផទះ េរសមេខនយេសត ក៏មនកបច់ភញីលមអេឡងេដយសន ៃដនងកនុងករអញជុ ល។  

 អនកផទះទី៣ គឺយយៃផ។ គត់បនេនបេរមរគួសរយយនួនេនះតងំែតពីមុន

សម័យែដលនងវធិវមីកចប់បដិសនធិ។ គត់មនអយុចស់ជងយយនួនេទេទៀត ែសបក

គត់ក៏សឹងសវិតរជីវ សក់គត់ក៏សឹងសកូវេសទរគម នសល់មួយសរៃសេទេហយ។ នងវធិវែីតង

រប់អនគត់ដូចជសតវញតិេពញទី។ មួយេទៀតយយៃផគត់ក៏មិនចង់េដរេទណេឡយ 

េរពះគត់ធល ប់បីបមនងវធិវ ី េហយធល ប់រសឡញ់តងំែតពីកូនង៉មក។ គត់េហយុវតី

េនះថ នងតូចៗដូេចនះ។  



អតថបទអកសរសិលប ិ៍ េរឿង៖ ផក រសេពន                                                        
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 េនយប់ែដលេយងពណ៌នេនះ យយនួនគត់មនកងវល់កនុងចិតត េហយគត់បន

បបួលកូនគត់ឲយេមលរកងំរពះលកសណិវងសរគន់ែកអផសុក។  

 េនេពលេនះ ចេងកៀងធូបមួយអុជដក់ចេំរ នេលកបលដេំណកៃននងវធិវ។ី នរ ី

េនះេសលៀកសពំត់េខម  ពក់អវែរពសច់ម៉ដឋពណ៌កុលប េហយកលណនងយរៃដេឆវង 

េបកសនលឹករកងំមតងៗេឡង ចិេញច ៀនេពរជទងំរគប់តបូងមួយ ែដលជេរគឿងលមអៃនៃដនង 

ក៏េដញេភលងភលឺេរពងរពយ។ នងអនេរឿងរពះលកសណិវងស េធវបទបេញចញសេំលង មូលរក

េអពិេរះឥតឧបម។ គឺសេំលងេនះ ែដលអនកដេំណ របនសត ប់ឮេលវយៗពីធល មត់កពំង់។ 

 េពលេនះយយនួន មនមុខសងួត េដកេនេសងៀមែអបនូវេកៀនបុរតីគត់។ ឯែភនកគត់

សលឹំងេដតពិដនខជ ប់េធវឲយយល់ថ វញិញ ណរសតីេនះអែណត កអណតូ ងេទកនុងគនិំតអវីមួយ 

ែដលមនសណឋ នកណត ញ់ចក់ែរសះ ដូចអេំបះែដលសផុំរេហយរកេដមរកចុងមិន

េឃញជពុំខន។  

 ចែំណកយយៃផវញិ គត់អងគុយរតេបមជងគង់ ខនងែផអកជញជ ងំ េហយសត ប់េធវមត់

របេហរ។ លុះេមលដល់រតង់រពះលកសណិវងស េជឿតមពកយែកលងនងយីសុ៊ន េហយេរបឲយ

េពជឈឃតយកេចរពហមណ៍េទសមល ប់ យយៃផគត់ជូតទឹកែភនកយ៉ងញឹកញប់។ លុះ

េគបេណត រឲយនងរពហមណ៍េកសរែរសកអេរកសតមផសរ យយៃផគត់ខឹងខល ងំណស់

ទប់មិនបន ក៏សទុះេរកកឈរេឡងេហយែរសកថ៖ អញថេហយ !...ថកុឲំយមកតម...របុស

ឥឡូវែតយ៉ងេនះឯង ! បនថមីេចលចស់ ឥតពិេរគះពិចរណេទ !  

 ឮសដីំេនះេហយ នងវធិវែីដលកពុំងជក់តមេរឿងក៏ែបរភរកតមកេមលេឃញយយ

ៃផ គត់សទុះរកេញងរកញងដូេចន ះ នងក៏ញញឹមេធមញថល ដូចផក មលិះ េហយសួរេទេដយ

សដីំែផអមថៈ អីេម៉ចែម៉ៃផ !  

 រសតីេនះកលេបឮសដីំេនះេហយ ក៏ភញ ក់ដឹងខលួនដូចេគេទបេរកកពីេដក។ េនរសឡឹង

កងំមួយសនទុះេទបេឆលយតបថៈ  

 អត់េទសឲយខញុចុំះនងតូច ខញុខំឹងណស់ ខឹងនឹងមនុសសែដលេធវករអវីមិនបនពិចរណ 

រករក់េរជែវងឆង យេសះ។  

 


