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ផក រសេពន 

ភគទី៤ 

 

យយនួនលុះឮវចរយយៃផថដូេចនះ ក៏ភញ ក់ខលួនរពឺត សទុះេរកកអងគុយេឡង េហយ

និយយថៈ អវកូីនេមលបុ៉ណណឹ ងចុះ យប់ែរកលលមមរកេដករកពួនេហយ។ កុេំភលចថេយង

រតូវភញ ក់ពីរពឹក និងរកេធវករេធវងរនឹងេគ។ 

 នងវធិវឮីេហយ ក៏មនីមន េរកកអងគុយយកៃដកបតឹសក់បិទរកងំ េហយកន់ចេងកៀង

ចូលេទខងកនុង។ យយៃផគត់ក៏ជញជូ នរបអប់សល  និងផតិលែដលេនរយខងេរកដក់េទ

ខងកនុងផទះែដរ។ 

 បនតិចេរកយមក គនលឹះទវ រក៏ែរសករគងំៗ។ នងវធិវផីលុ េំភលងពនលត់ េហយរបវ៉ចូលេទ

និរនទ របបនឹងមតនង។  

អវកូីនឯងងងុយេដកេហយឬេន? 

េនេទែម៉ េតែម៉មនករអវី?  

គម នករអវីធដុំេំទ ែម៉ចង់និយយនឹងឯងបនតិច។ 

ឯងសគ ល់បុ៊ន េធឿនឬេទ? 

នងវធិវ ី កលេបឮេឈម ះបុរសេឡង ក៏រពឺរពចួសបបយមួយសនទុះ។ ែតលុះនឹកេឃញ     

េផសងៗក៏មនភ័យតក់សលុតេទវញិ េដយមនបរមភែរកងមនេរគះកចយ៉ងណមក

េបៀតេបៀនដល់មិតតនងក៏មិនដឹង។ នងខសំងកត់វតិកកេហយេឆលយថៈ  

 ែម៉! ខញុចំមិំនេភលចេទ ពីេដមបងេធឿនគត់ែតងនខំញុ េំលងបយឡុកបយឡ។  

អឺ ឯងដឹងេរឿងបុ៊ន េធឿនេនះ! កលឪពុកឯងេគេនរស់ េគរប់អនរគួសរបុ៊ន េធឿនេនះ   

ណស់។ ឪពុកឯង និងចិកបុ៊នថន ឪពុកបុ៊នេធឿនេនះ ជេកលរមក់ចិតតមួយនឹងគន  រកសីុមន

បនជមួយគន  េហយ...(រតង់េនះយយនួនគត់ឈប់អក់មួយសនទុះ ហក់ដូចរកពកយ

និយយគម ន)...េហយបននិយយែផតផត ទុំកដក់ឯងេនះ ជគូនឹងបុ៊នេធឿន ដល់កលណ

េចបុ៊ននជប់ឌីបលូម។ បនជឪពុកឯងហ៊នេបតជញ យ៉ងេនះ េរពះសឡឹំងេឃញចិកបុ៊នថន 
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មនរទពយធនធនលមមែចកកូនេគ ឲយសគ ល់ែតេសចកតីសុខបន។ ឥឡូវេនះកូន ែម៉ពិបកចិតត

េពក ចិកបុ៊នថន ធល ក់ខលួនរកដបខល ងំណស់េទេហយ...។  

 ឳពុេទធ ! ខញុអំណិតណស់! យយនួនេធវហក់ដូចជមិនឮសដីំបុរតីគត់ េហយក៏

ចរចេទេទៀតថៈ ពីឆន មុំនៗេនះ ចិកបុ៊នថង គត់ជួញរសូវេចះែតខតសមបតតិ គត់េចះែត

រេបះេទៗ។ េនកនុងវសសេនះ គត់បនខចីរបងំបងំ (ធនគរ) ចនួំន១០០០០េរៀល ទិញរសូវ

ផទុកទូកបុ៉កចយមួយ ដឹកចុះេទៃរពនគរតមទេនលសប។ ឥឡូវេនះកូនេអយ មនពយុះេបក

ទូកេនះធល យលិចកណត លទេនលេហយ...។ កនទុយពកយយយនួនរលយសូនយកនុងែផនសងប់

េសងៀមៃនររតី។ នងវធិវែីសនេខល ចផសរកនុងចិតត េដយនឹកអណិតដល់បុ៊នេធឿន។ េប

របសិនណជនងមនធនធន ជកមមសិទធិខលួនឯងវញិ េមលះសមនងរត់េទជួយរគួសរ

ែដលរងេរគះេនះឲយផុតពីេសចកតីេទសទុកខ...េបនឹងសឡឹំងេទចិតតែម៉ខលួន?...នងក៏គម ន

រពឹំងេសះេឡយ។ យូរបនតិចមក យយនួននិយយខសវៗតេទេទៀតថៈ  

 រទពយសមបតតិឪពុកបុ៊នេធឿន រលយអស់រលីងេហយ។ េរគឿងមសរបក់ែកវកង និង

ៃរសភលឺ េមលេទក៏លក់បញច គំម នសល់ េដមបយីករបក់សងបងំ និងសងេគអនកដៃទឯេទៀត

ផង។ អស់រលីងេហយ មុខែតេវទនពុំខន! ែម៉មិនដឹងគិតេធវដូចេមតចេទ។ ែន៎កូន អញមន

ចិតតគិតឯងយ៉ងបផុំត របក់កសអញមិនមនរកស់ែរកលបុ៉នម នេទ លមមរគន់ែតទុកឲយ

ឯងមិនរពួយលបំកេទៃថងេរកមបុ៉េណណ ះ។ ឥឡូវបុ៊នេធឿនរកេហយ។ ែម៉មនរបសសន៍

យ៉ងេនះមិនរតូវេទ បងេធឿនធល ក់រកខងរទពយធនែមនពិត ែតេគេនមនសមបតតិមួយយ៉ង

េទៀតរបៃពណស់ គឺចេំណះវជិជ ។ េបកលណេគរបឡងជប់ឌីបលូមេហយ... 

រតង់េនះយយនួន គត់នឹកកន ញ់នឹងសដីំកូនគត់េពក គត់ក៏បញច ប់េសចកតីេដយ

ពកយចអំកេទវញិថៈ  

េគេដរេលងេប៉ែឡេប៉េឡ េគផឹករសរសវងឹងងុល េគេដរេចលរបពនធកូន ទុកឲយ

េដករតទឹំកែភនកេនផទះ!  

ែម៉ខញុសំគ ល់ចិតតបុ៊នេធឿន តងំពីតូចដូចគន មក។ គត់មិនែមនជមនុសសខូចកចដូច

ែម៉ថេនះេទ។ 
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នរណដឹង? នរណេមលធលុះ? ែម៉យល់គនិំតកូនឯងអស់េហយ។ កូនឯងេនះមន

ចិតតចង់ពឹងែផអកេទេលរបក់ែខថីឌីបលូម! ៣០បល យេរៀល! េធវដូចេមតចក៏សីុមិនរគន់ែដរ។ េនះ

ថគម នជពំក់ឆវ ក់អវីផង។ េបរបសិនជមនជប់ជពំក់េគេទៀត កូនឯងមុខជេតកយ៉កពុំ

ខន។ រទពយអវីែដលែម៉នឹងែចកឲយកូនឯងទងំបុ៉នម ន េទមុខជបតីឯង យកេទសងបណុំល

េគអស់េហយ។ ឳកូនេអយ! េជឿែម៉ចុះ កនុងេលកេនះេបមនសមបតតិេហយ េសចកតីទុកខេសក

ននឥតមកេបៀតេបៀនបនេឡយ។ ែម៉យល់ថបុ៊នេធឿនជមនុសសមនកមមេវររកស់េរក 

មិនែមនជគូរេរពងរបស់កូនឯងេទ។ ដូេចន ះេហយ បនជេទវតែដលចរំកសកូនឯង េលក

នបំេងកតេហតុេភទឲយេឃញថកូនឯងេនះគម នចណំងនិសសយ័នឹងបុ៊នេធឿនេសះេទ។ 

យយនួនគត់ឈប់មួយេលក ឯនងវធិវក៏ីេនេសងៀមឡិនឡង់។ មួយរសបក់េរកយ

មក េទបេគឮមត់មត យនងនិយយតេទេទៀតៈ 

កូនេអយឯងកុអំក់អន់ថវី ចូរនងរកសចិតតនងឲយនឹងហន៎ បេំភលចបុ៊នេធឿនេចលេទ។ 

ដល់ៃថងេរកយេទ លុះនងបនរបកបេដយែតសុវតថិភព និងសុភមងគល នងនឹងនឹកេឃញ

ថ ែម៉គត់និយយរតូវែមន។ 

កនុងេវលេនះេគឮសេំលងសអកនឡិក វយេម៉ង១២អរធរត យយនួនគត់េន

េសងៀមែលងសតី គត់ែរបខលួនេទមខ ងេហយនិរនទ លក់េទ។ 

នងវធិវខីសកិខសួលអន់អួល ទឹកេនរតហូរែលហងរសប់អស់ភរកត។ នងគិតេឃញថ 

មត យនងនិយយខុសទស់េរចនកែនលង។ ែតនងជយុវតីមួយែដលធល ប់សត ប់បងគ ប់មត យ

ជនិចចនិរនតិ៍ នងមិនែដលហ៊នតបវចរឆលងេឆលយនឹងមត យនងេដយរងឹតអឹងេឡយ។ មួយ

វញិេទៀតនងមនខម សេរចន។ េបកលណឮេគនិយយពីគូរសករេឡង េខមរកញញ េយង

ជធមមតែតងែតេនេសងៀមមិនចរចេទ េទះរតូវចិតតឬមិនរតូវចិតតក៏េដយ។  

បុ៊នេធឿន! នងរសៃមេឃញមុខកេំឡះេនះពីមុខែភនកនង។ នងេគងជញជឹ ងេឃញ

កលពីកុមរតូចៗែតងេលងជមួយគន  នងនឹងេឃញថ កលែដលបុ៊នេធឿនមកលនង

េទរបឡងឯភនេំពញ េហយយប់េឡងនងែតងែតអុជធូបបូជេទវតសូមឲយបងបុ៊នេធឿន

បនសេរមចកនុងកររបឡងេនះ។ នងនឹងេឃញកលែដលបុ៊នេធឿនរតឡប់មកពីរកុង
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ភនេំពញវញិ េហយមនទឹកមុខរកីរយ េដយបនជ័យជនំះកនុងករេរៀនសូរត។ នងនឹក

េឃញែរពភលឺរពលែដលបុ៊នេធឿនទិញមកេផញនង។  

នងនឹងេឃញកលែដលបុ៊នេធឿននិទនេរឿង បូ៉ល និងេវៀហសនីី របប់នង។ 

 

 

 


