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 ផក រសេពន (ភគទី៥) 

 

ៃថងេនះឯងនងបនេហសឡំញ់ជែលបងថ បងបូ៉លៗ។ បុ៊នេធឿនក៏េឆលយេហនង

ថ អូន េវៀហសនីី វញិ។ នងនឹកដល់កលែដលបុ៊នេធឿនជិតេឡងរថយនតចកេចញេទេរៀន

រកុងភនេំពញ។ ៃថងេនះបុ៊នេធឿន បនខសបិនឹងនងថៈ 

អូន! បួនឆន េំទៀត េយងនឹងជួបគន ែលងឃល តេហយ។ នងវធិវ ី កនទក់កេនទញេទ

េមនញនិរនទ មិនលក់ េចះែតែរបបរមះខលួន ហក់ដូចពូកកេនទលនងកល យេទជរេងកេភលង។  

េនជិតខង យយនួនគត់រសមុ៉កេរកករកកៗ។ េនខងេរកផទះ ខយល់បក់ហូ៊រៗ

េបកធងដូងេទេលេដមជពូំរ។ មត់មន់ក៏រងវមតងៗេលវយៗ ឯសែំរកែខលងរសក់ក៏

បេញចញេឡងេធវឲយរពឺខលួន ជនណែដលមនដេំណករងឹ។  

ភូមិកពំង់រពះ ជភូមិមួយេនចងំយ១៥គីឡូ ពីរកុងបត់ដបំង។ ថនល់រកលជ័រេទភនេំពញ 

ពុះកត់ភូមិេនះចពំក់កណត ល។ អនករសុកទងំអស់គន រកទទួលទនែតនឹងែរស និងរសូវ

បុ៉េណណ ះ។ េនតមមត់ថនល់ទងំសងខ ង មនផទះថម ឬផទះេឈរបក់េកបឿងជរបស់ចិន ឬកូន

េចចិន ែដលមនរបរលក់ដូរទនិំញេខអវ មលូសល  ទឹករតី ទឹកសីុអីុវ ខទឹម េរមច និងរស។ េន

ខងេរកយ ឬចេំហៀងេគហដឋ នេនះមនជរងុកធត់ៗធំៗ ។ ផលទងំពួងែដលេកតេឡង

េដយេញស េដយឈមអនកែរសទងំេនះែតងរបមូលគរេនកនុងជរងុងេនះ។ ដល់រដូវ 

វសសេពលែដលរសូវែតងេឡងៃថលរកឺតៗ មនរថយនតផទុកេបកេចញចូលគរគឹកគេរគងដឹក

ជញជូ នរសូវេទដក់សថ នីយ៍បត់ដបំង។ 

 េនចុងភូមិខងតបូង រតង់មត់អូរមុខវតត មនផទះមួយខនងសង់ជេរងេដល ដ៏មន

ដបូំលរបកេកបឿងែដលែសលកន់ េហយរជកេរកមេរកមសវ យមួយេដមដ៏មនេមឃសខ។ 

េនទីធល ផទះេនះឯង េគមនដេំដមកុលប មលិះ និងចប៉ំ ែដលមនផក រកីសគុះសគ យជលមអ 

េហយមនគនធលវឹងេលវយរសត់េទតមវេយ។ ផទះេនះមនសភពសង ត់ជរញជងឥតមន

មន់ខតត ទ ឬរជូក ែរសកដូចេនផទះអនកជិតខងេឡយ។ ផលូវខសច់មួយសបុំរេលឿងឆអិន

សរមប់នអំនកដេំណ រចុះពីថនល់ធេំទកន់ជេណត រេឈ ែដលលបថន ពំណ៌េខៀវចស់។  
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 ផទះេនះេនសង ត់រជង ំគម នឮមត់មនុសសេសះ ឮែតនឡិកេភលងមួយេដរតិកតក់ តិក

តក់ និងសូរេរ៉ៗ ៃនយនតេដរមួយ។ េនជិតបងអួចែដលែបរមុខេទរកធល  និងយុវនរមីន ក់ធត់

ម ំ េសលៀកសពំត់េខម ចងកបនិពក់អវេទសឯកស។ អងគុយខិតខេំធវករ ឥតេមលនយអយ

េឡយ។ មណវេីនះ ទុកសក់របសសម រ ឯដងខលួននងក៏ងក់េងបៗ េយលចុះេឡង េដយ

េជងនងធក់ឈន ន់យនត េហយបណត លឲយរជួំលដល់េទែខសកមស ែដលភជូរបេណត ងនិល 

មួយរគប់េនេលសុរង។ នងខេំធវករេនះខជ ប់ខជួនណស់ ទល់ែតមនេញសរគប់លអិតៗ

េដរដសេលចុងរចមុះ។  

 េនខងសត មំត់ទវ រ មកកត រេងឿធរំកស់មួយ ែដលជូតខត់េឡងរេលងរសិល។ េន

េលកត រេងឿេនះ បុរសមន ក់េសលៀកេខលញ់េខម  ខលួនេនទេទ េដកេជងគងអនទ ក់ខល  ៃដសត គំង

ថង សេនេសងៀមសតូក។ េតគត់េដកលក់ឬ? មិនែមនលក់េទ េរពះយូរៗមតងគត់យកៃដសត ំ

ែដលគងថង សេនះេទរសវ៉ចប់រកម៉មួយមកបក់មូស និងរុយែដលេធវឲយគត់មនរខំន។  

 េរកយពីេនះបនតិចមក េគេឃញគត់ែរបខលួនមកខងេឆវង េហយមនសដីំយ៉ងទន់

ែផអមេទកន់នងរកមុែំដលេដរយនតថៈ  

 េសភ័ណ កូនេម៉ងបុ៉នម នេហយ? នរេីនះក៏ឈប់េដរ េហយេដរមកសឡឹំងមក

នឡិកធែំដលេដរតិកតក់ តិកតក់។ េម៉ងជិតបួនេហយចិក។ អឺលមមឈប់េដរេហយកូន។ 

រកឧស ទឹក ដបំយេទ។ ចស ចខំញុបំេងហយអវេនះមួយរេំពចសិន េរពះេគអនកជួលបនទ ន់

យកលង ចេនះ។ យី ចុះបុ៊ន េធឿន វេទណបត់េទណ៎? បងគត់េទជួយសទូងែម៉ចិក បុរស

េនះកលេបឮបុរតីខលួនថដូេចន ះេហយ ក៏ដកដេងហមធ ំែតេនេសងៀមមិនេចញសតីថអវីេឡយ។ 

ចិក បុ៊ន ថនេនះ គត់អយុ៥០សិបបល យឆន េំហយ។ សក់គត់េនេខម  ែតកត់ខលី រូបរងគត់

េនរងឹមណំស់ មុខរហ៍ ថង សទូលយ ែដលមនរសមីែភនកថល យង់ មកសែំដងឲយេឃញថ 

បុរសេនះជមនុសសចិតតលអ មនសេណត សដល់អនកជិតខង។ កលពីមុនគត់មនបវរពវ  

មនញតិមិតតចុះេឡងកុះករណស់។ ឥឡូវេនះគត់មនេសចកតីរពួយ េដយគត់មន

េរគះថន ក់ខតកនុងជនួំញរសូវយ៉ងសេំបម។ សមបតតិរទពយ ទូរ េរគឿងមសរបក់ និងែរសភលឺ

ខលះ គត់បនលក់យករបក់សងជពំក់បណុំលេរសចេហយ។ រគេនះគត់េនសល់សឹងែត
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សបំកផទះទេទ។ ខញុកំដំរអវីវេចញេទនឹងេគដៃទ េលកែលងែតតសូមួយ េដយគត់ធល ប់

បេរមពឹងពក់អរស័យមកជយូរៃថងេហយ។  

 សូមអនកអនទងំឡយរជបថ ចិក បុ៊ន ថន គត់មិនែមនរកដុនដប ដល់ថន ក់សុំ

ទនេនះក៏េទែដរ។ ែតមនុសសេយង ែដលធល ប់មនមុខមត់នឹងេគេហយ លុះមកធល ក់កនុង

អនលង់ៃនេសចកតីរពួយដូេចនះ ក៏សឹងែតមនចិតតរខំនម៉ងេសពុនរបមន។  

 ពីេដមមក គត់បនខនះែខនង ម៉ត់ចត់ កនុងវជិជ ជីវៈណស់។ ឥឡូវេសចកតីទុកខរពួយេធវ

ឲយគត់ទន់ៃដទន់េជងរកនឹកេធវករងរអវីពុំេកត។ នងេសភ័ណ លុះឈប់េដរេហយ ក៏េដរ

ចូលេទកនុងេជងរកន េហយកន់េពតមួយចន យកមកជូនឪពុកៈ  

 ចិក េនះេពតេសង រេកត ៗ ចិកពិសរេទែផអមលអណស់។ ចិក បុ៊ន ថន គត់យកៃដគះ

ចនេនះេចញ េហយេឆលយថៈ េទកូន ឯងទុកឲយែម៉ និងបងឯងសីុចុះ េគេធវករេនឿយ ចិក

មិនឃល នេទ។ នងេសភ័ណមិនេឆលយតបថអវីេឡយ។ នងឈរសលឹំងមុខឪពុកេធវែភនក   លឹ

ងឡង់មួយសនទុះក៏សទុះេទយករកមបង់កមកខទប់មុខជូតទឹកែភនក។  

 េដមបនឹីងបនលប់េសចកតីចែំបងកនុងចិតត នងក៏យកខអមមួយចុះេទដងទឹកអណតូ ងដក់

ពង យកពូេថពុះឧស រួចេហយបងក ត់េភលងសលរដណត ទុំកជូនរគួសរនង។  

 ែសងរពះអទិតយអស់សតងគត ចងំសលឹកេដមេតន តែដលដុះកនុងេខឿនវតតេឡងរកហម 

ែរ ៉ៗ ។ ចបែដលសបុំរកភជូររេយងេទចុងធងរុកខជតិ ក៏និយយរបែឡងគន រទហឹងអឹងកង។ 

េនេពលេនះរសតីមន ក់អយុកណត លមនុសស និងេកមងកេំឡះមន ក់មុខសងួតសងប់ សបុំរែសបក

េឡងទង់ែដង េដយរតូវកេំដៃថង េដរមកពីខងតបូងចូលមកកនុងភូមិ។ មនុសសទងំពីរេនះ 

េសលៀកពក់េខអវធលុះ េហយមនដេំណ រេធងេធង េដយអស់កមល ងំរជុលេពក។  

 បុ៊ន េធឿន េកមងកេំឡះេនះឯងេឈម ះ បុ៊ន េធឿន ែដលេយងបនសគ ល់ពីមុនមក

េហយ រតឡប់មកពីជួយដកសទូងនងង៉ន់ជមត យ។  

 ពួកកូនសិសសទងំឡយកនុងវសិមសកល ែតងបនសរមកសរមនតេលងេសច           

សបបយ។ មិនដូេចន ះេឡយ បុ៊ន េធឿន គន េធវករយ៉ងដុនដប។  

លុះដល់ផទះេហយ បុ៊នេធឿន ក៏ចូលេទផល ស់េខអវែរសេសលៀកសរ ៉ុង ទុកខលួនេនទេទ េទប

មកអងគុយជិតឪពុកេធវមុខជូរសងួត។ នងេសភ័ណ េឃញរគួសរមកជួបជុេំហយ ក៏េទេលក



អតថបទ៖ ផក រសេពន                                                                         

អតថបទេដយ៖ កញញ  មស សុភព  

មហូបបយដក់េលកត រេងឿ អេញជញែម៉ឪ និងបងឲយពិសរ ឯខលួននងក៏ចូលអរស័យជមួយ

ែដរ។ េដមបនឹីងបែងវងផលូវពីេសចកតីតឹងរទូងេចញ នងេសភ័ណក៏េធវជសកសួរេទមត យ

ថៈែម៉ ែម៉សទូងបនបុ៉នម នេហយ? អឺកូនបនែរសពីរេហយ។ បុ៊ន េធឿន េចះសទូងរហ័សណ

ស់។ អនកផងេគែតងនិយយថ េកមងែដលបនេរៀនសូរតេនសលបរងំ េរចនសអប់េខពម

ករងរៃរសចកំរ។ បងឯងេនះេធវឲយេឃញថ និយយដូេចន ះជករមិនពិតេឡយ។  

(សូមតមដនភគទី៦ េនសបត ហ៍េរកយ) 
 

 


