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ផក រសេពន 

 

ភគទី១៥ 

 

រូបេនះមនបបូរមត់ធល ក់សេំយះ េហយមនផទ ងំជតិរុពំទ័ធជរកម។ រូបចលំក់េនះជ

រូបអនកតដេងក តងិល ែដលមនរទិធ នុភពខល ងំពូែកណស់។ អនកដេំណ ររេទះ កលែដល

បនដល់ទួលេនះេហយ េតងខមីឃម តកច់ែមកេឈ រចូចរស ែសនបយទឹក ចណីំចណុំក 

េដមបសូីមលភ សូមជ័យពីេលក អនកត។ រួចេហយ េទបនគំន យកេគឲយផឹកទឹកបឹងមួយ 

ែដលេនរបបទីេនះ េហយែដលមនទឹកថល េឈវង ផឹកេទរតជក់ដល់េថលម។ កនុងេពះបឹង

េនះេសម វរជីតិ ដូចជេសន  និងរពលិត ទញចកខុវញិញ ណេដយលអំ ផក រកីភលរឺនទ ល ឬស

កបុស។ ែភនកជនែដលេរតករតអលនឹងេទសភពទន់រតជក់េនះ មិនងយនឹងដកេចញពី

ទីេនះបនេទ េរពះមនហវូងរកសរ រនល មន់ទឹក ែដលរកសីុេដយសនតិភពេពញ

ទងំបឹង បែនថមលអំ បែនថមមេនរមយរតួតេទេលទីឋនេនះេទៀត។ សរយេនះញញឹ

មរសស់ េរកមរសមីរតចះៃនរពះអទិតយ និងេរកមៃផទេមឃេខៀវែដលឆលុះគនូំរេទកនុងទឹកថល

យង់។ អងគុយេរកមេដមចរមួយ បុ៊ន េធឿន ក៏គយគន់រៃំពេមលពពួកបកសែីដលេដរលបៗ 

ចឆំមក់មចឆ ជតិ…។  

 ពួកអនកដេំណ រ កលេបបនមុជទឹកជរំះខលួនរួចេហយ ក៏នគំន ដកំង់អរស័យបយ 

ែដលអនកផទះបនេរៀបបរុំងមកឲយេហយ និយយចអំន់គន េសចេខញៀវខញ រ។ បុ៊ន េធឿន មុខេន

ែតរសេពនខរំតដរេលបបយបនពីរ បីម៉ត់បុ៉េណណ ះ។ រួចេហយ ក៏យករកមមួយេទ

រកលេលេសម េដកេលងេរកមេដមចរ េមលសតវ េមលេមឃ េមលដងរពឹកសៃរព េហយ

សញជឹ ងសញជ ប់ែតមន ក់ឯង។ េនេវលសូរយិបនទ បគងមត់ៃរព ពួករេទះអនករសុកៃនភូមិ

កពំង់រពះបនដល់េទកែនលងមួយេហវលរសីរសេណះ។ វលរសីរសេណះ! េឈម តបំន់
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េនះចជំសម ចជំរតូវេរពះជទីកែនលងមួយវលេសម េហយមនេសម ចិេញច ៀន និងសល បទ

ដុះជិតរបកិតគន  ដូចជករំលមួយែដលមនពណ៌ៃបតងរសស់ េហយមនៃរពដងអូរព័ទធ

ជុវំញិដូចជកែំពង។ េពលលង ចេវលៃថងលិចហវូងបកសេីហរមីរេដរដសមកចប់រទនំ តម

េដមេឈដងរពឹកសៃរព។  

 វលរសីរសេណះ! ធមមជតិេនកនុងទីេនះ មនសភពដូចជទឹកមុខនរមួីយែដល

មនរូបលអ េហយែដលសងួតេរកៀមរក ំេដយមនរពួយកនុងចិនត ។ 

 វលរសីរសេណះ! បុ៊នេធឿនឮែតេឈម ះវលេនះេឡង ក៏េកតរជួំលញប់ញ័រអស់

អងគកយ។ ឳ! វធិវរីតួយជីវតិ បងសគ ល់ចិតតនងជក់ណស់ មុខែតនងមិនេភលចេស

ចកតីេសនហេដមេទ។ ឳ! េមល៉ះសមនងខរំទរំទសវ មីនងែដលនងគម នរបតិព័ទធដល់

បុ៉នសរៃសសក់េឡយ។  

កលេបបនដល់វលរសីរសេណះេហយ ពួកអនករេទះក៏រហ័សៃដរហ័សេជង ខលះ

េទរកេឈៃរពមកេធវជឧសទុកដុតឲយសេនធ សេនធ កនុងេពលយប់ េដមបកុីឲំយហវូង

ដរំៃីរពមកេបៀតេបៀន ខលះក៏សលដណត  ំខលះេទៀតក៏កន់ពូេថេទឆក រៃរព យកទីកែនលង

េដកបេណត ះអសននទរំរំកជរមកបន។ ជនទងំេនះេធវករបេណត រនិយយគន

េសចេលងបេណត រ។  

េនកនុងចេំណមមនុសសទងំេនះ មនជនមន ក់អយុ៥០ឆន បំល យ មឌរកអញដង

ខលួនធដំបំងសក់កត់ខលីសបុំររបយមូសខល ។ បុរសេនះេឈម ះរបក់ជអនកខល ងំពូែក

េចះមនតអគមេធវរគូហមបន។ គត់សគ ល់ផលូ វរនមេខទចគម នសល់។ ពួករកុមែដលេដរ

ៃរពជមួយគត់មិនែដលសគ ល់ថ ដូចេមតចេហថវេងវងផលូ វេសះេឡយ។ តរបក់

មនសតិរបជញ វងៃវេចះចេំរឿងរ៉វសរសត  ែដលមនកនុងវតតកពំង់រពះទងំបុ៉នម ន
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យ៉ងសទ ត់។ េហតុេនះេហយបនជពួកេដរៃរពែតងតងំគត់ជដេងខ  គឺជនយ

ក។ េបគត់និយយបងគ ប់ថដូចេមតច េគេតងសត ប់គត់េហយេធវតមគត់ជនិចច។  

េនយប់ៃនៃថងែដលេទដល់ វលរសីរសេណះេនះពួកអនកេដរៃរពបនរសុះរសួល

គន អងគុយជក់បរសីលឹកេចក េនជុវំញិតរបក់ េហយឲយជតិនិយយេរឿងសរសត

កសំនតេលង។ តរបក់ក៏ចប់េផតមេរឿង រពះជិនវងសឲយពួកគត់សត ប់…។  

យប់េនះ េនេពលែដលអនកដេំណ រទងំឡយេដកលុងលក់ រសមុ៉កគរគឹកគេរគង

េរៀងខលួន ខញុហ៊ំនអះអងថ មុខជមនអនកខលះយល់សបតិេឃញរូបនងបុទមសូរយិ 

ែដលេកតពីកនុងផក  ឬនងសុវណណេរខ និងអញជ័នពីចិរត ែដលជបុរតីយកស េហយ

របែហលជអនកទងំេនះែដលខលួនេដកេនផទ ល់ពសុធនឹងគួចេសនហ មេមររសវ៉

រករសតីលអឯកទងំេនះពុំខន។ “ជេនលនរសឡឡ់ផក យ!”។  

ឳរពះនងកសរតីទងំឡយែដលរបតិសឋេកតេឡងេដយរបជញ ចិតតកវែីដលមនរូប

េឆមេលមពណ៌លអឥតផទឹមបន ែដលមននមរកអូបឆងុយដូចបុបផ ជតិ េកមង

ទេំនបថមីេគេបះបង់េចលអស់េហយ! បុ៉ែនតកលិនពិេដររពះនងេនែតអែណត តេចញ

ពីសរសត សលឹករតឹមក របេលមេចមបេំពរជតរប នូវរពលឹងអនកែរសែដលេធវករ

េនឿយហត់។ ពួកអនកេដរៃរព កលេបបនសង់ជរុំរួំចេរសចេហយ ក៏ចត់បែំបកគន

ជបីកង។ មួយកងអនកេដររកភូមិយកឃមុ  ំយកកូនរកមួននឹងទឹក។ មួយពួកេទៀតជ

អនកែសវងេនសទរតីតមបឹងតមរតពងំ។ ឯែផនកទីបីពួកអនកចជំរុំ ំែថទសំតវពហ

ន និងយករតីែដលចប់បនមកេធវជរបហុក ជេងៀត ជេឆអរ។ 

ចែំណកបុ៊នេធឿនវញិ េដរមកតមេគរបុងែតនឹងរេំហយចិតតេនះមិនមនចូលជ

ពួកកងណឲយរបកដេទ។ ជួនណបុ៊នេធឿនលីអរងុត លីសមេទតមពួកេនស
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ទ។ េបរបសិនជេគរបទះបឹងណធេំពក ឬែដលមនទឹកេនេរចនេនេឡយ េគក៏

េរបអរងុត េរបសមេទលុកលុងចប់យករតី។ ែតេបរបសិនេបបឹងមនទឹករងីេន

តិចលមមវញិ េគកកយដីេលកភលឺែបងបែំបកបឹងជពីរ។ បនទ ប់មកេគយកសន ចេធវ

អពីំេឈ ឬេធវអពីំេប៉តេរបងកតបញជូ នទឹកពីភគមខ ងេទភគមខ ងទល់ែតខះ

េទបេគចប់រតីដក់រតកែតមតង។ រួចេហយេទបេគបចទឹកពីមខ ងែដលមនទឹក

បញចូ លមកមខ ងវញិ។  

 េនេវលែដលេគចប់រតី េគនិយយេសចេហ៊កេញជ ៀវ ខលះេរចៀងរបបៃក ខលះ

ហួច ខលះទះៃដរទហឹងអឺងកង។ េនេរកមមលប់េឈមួយដុះេនរបបមត់ទឹកមនខលះ

េទរកឧសមកបងក ត់ភេភលង េហយតងំយករតីរស់ណធត់ៗបិទដីឥតេហយកប់

េទកនុងងេងក យករតីអែណត ងខន តធំៗ េទតបុតនឹងែមនេឈ េហយអងំ េចលកលិន

ឈលុយនឲំយេរសៀវទឹកមត់រគប់ៗគន ។ ឯទឹករជលក់េសត ក៏េគយកមកលយចរុំះ

ជមួយគន កនុ ងងចនមួយេដយែថមអពិំលពីរបីរគប់ និងទឹកជពីរ បីរចូចបុ៉េណណ ះ។ 

េគឥតេរបជីរេរបខលឹមអវីេសះេឡយ។ ែតមហូបេនះមនឳជរសឆង ញ់ណស់ េដយ

មកពីេធវករេនឿយហត់ បុ៊ន េធឿនែដលខនះែខនងកនុងករេនសទេនះក៏ែតងអរស័យ

បនឆង ញ់រល់េពល េហយមិនបុ៉នម នៃថងក៏មនទឹកមុខរសស់បស់សបបុរសេឡង

រកហមរកេម៉។ មនៃថងមួយបុ៊នេធឿនបនេដរចូលៃរពធជំមួយពួករកឃមុ ំ។ ឳកស

េនះេធវឲយបុ៊នេធឿនសេងកតេឃញថពួកអនកេដរៃរពេដរេលឿន េហយធន់មិនងយ

អស់កលំងំយ៉ងអសច រយ។ មួយេទៀតៃរពេសតសឹងមនសភពដូចៗគន មិនគួរេគ 

ចណំបំន មិនឲយេគវេងវងេសះេឡយ។  

 (សូមរងចតំមដនេរឿងផក រសេពនភគទី១៦ ែដលជភគបនតេនសបត ហ៍េរកយ) 


