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LonelinessLonelinessLonelinessLoneliness    

 
េជឿេជឿេជឿេជឿេទេទេទេទ... ... ... ... ភពភពភពភពឯេកអចឯេកអចឯេកអចឯេកអចសមល ប់សមល ប់សមល ប់សមល ប់មនុសសមនុសសមនុសសមនុសស????    

មនុសសមនុសសមនុសសមនុសសែដលែដលែដលែដលេនេនេនេនជុំជុជុំំជុំវញិវញិវញិវញិនងនងនងនង    សុទធែតរតូវសុទធែតរតូវសុទធែតរតូវសុទធែតរតូវបនបនបនបនចកចកចកចកេចញេចញេចញេចញ    នងិនងិនងិនងិ    េរតៀមេរតៀមេរតៀមេរតៀមខលួនខលួនខលួនខលួនសរមប់សរមប់សរមប់សរមប់ករករករករចកចកចកចកេចញេចញេចញេចញេដយេដយេដយេដយគម នគម នគម នគម នៃថងៃថងៃថងៃថង
រតលប់រតលប់រតលប់រតលប់............    

  
 អននទ 
 ផក ែកវ 
 មុទតិ(អនកបេរមី) 
 ម៉ក់អំ៊ 
   
 អននទ គជឺរបេភទមនុសសរបុសមន ក់ ែដលនរណេឃញីេហយី ក៏នគំន សននដិឋ នកនុងផលូវែតមយួ
ថ «គម នពសិពុល» អវទីងំអស់។ មុខមត់របស់េគចត់េនកនុងករមតិមួយែដលមនិរប់ថសងហ េហយី
ក៏មនិចត់ទុកថអរកក់អវែីដរ។ រូបរងមនិសគមែតក៏មិនធត់ មនិខពស់ែតក៏មិនទប លកខណៈសមលមម
ែបបកណត លៗដូេចនះ េនេពលបូកផសជំមួយរសនយិមតុបែតងខលួន ែបបសុភពរបសេទៀតេនះ េធវី
ឲយេគេមលីេទជកំេលះវយ័២៥ឆន  ំ ែដលគម នអវវីេិសសវសិលគួរឲយកត់សមគ ល់េឡយី។ មនុសសជ
េរចនីលួចនយិយននិទ ពេីរកយខនង េដយនគំន សននដិឋ នេផសងៗេរចនីែបបេរចីនយ៉ង ថ ជវីតិរបស់
េគជជវីតិែដលអត់ជតិអត់េជេសះ។ 
 អននទ េធវកីរែផនកគណេនយយ របស់រកុមហុ៊នែសវងរកករងរតូចមួយកែនលង េនជន់េរកមដី
របស់អគរខពស់សកមឹៃសកមួយកណត លរកុងភនំេពញ។ រកុមហុ៊នេនះ ជរកុមហុ៊នមួយដ៏ែសនសងប់សង ត់។ 
ជវីតិរបស់វក៏មិនខុសអវពី ីអននទ ែដរ។ េរចនីរគមកេហយីែដលមនុសសមកទក់ទងករងរ រកមិនជួប
េរពះែតករលក់ខលួនេនទកីំបងំចុងេគៃនជន់េរកមបំផុត... ែដលករពិតេនះរតូវែបងែចកឲយេនកនុង
ែផនកមួយៃនអហរដឋ នសរមប់បុគគលិករបស់អគរធំ។ 
 េរៀងរល់រពកឹរបស់ អននទ ចប់េផតមីេនេម៉ង [៥:៣០] នទ។ី សំេឡងនឡកិេរទrឮខទរ
រញជួ យេពញបនទប់សន ក់េនតូចៗកនុងតៃមលជួលេថកៗ... កំេលះផល ស់មករស់េនកនុងផទះែលវងេនះកល
ពពីរីឆន មុំន េរកយពមីត យែដលជញតែិតមន ក់គត់របស់ខលួនបនែចកឋនេទ... េគរបញប់េសលៀកពក់
រត់េទេហមូ៉តូឌុបជះិេទរកុមហុ៊នែដលរបដូចេទនងឹផទះទពីរី...ផទះែដលមនែតភពសងប់សង ត់... មន
មនុសសេដរីេទមកជុវំញិខលួនែតរតលប់ជគម ននរណនយិយគន ។ មួយៃថងៗ  កនលងផុតេទតមលមអ ន
េគចររបស់រពះអទតិយ... ែតេពលខលះែសនយតឺយូរ... េពលខលះេទៀតមហេលឿនដូចពយុះកំបុតតបូង។ 
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េបពីនិតិយឲយដល់េទ គអឺរស័យេលីៃថងេនះ មនអវជីករទនទងឹរង់ច ំឬអត់។ េរកយពអីស់េម៉ងេធវីករ
េនេម៉ងរបមណ [១៧:៣០] នទ ីអននទនងឹរតលប់េទផទះ។ 
 «របែហលេមីលទូរទសសន៍ចប់ក៏ចូលេដកេហយី!» 
 «ចបស់ជគម នកែនលងេទដូចអនកដៃទេទ!» 
 េនះគជឺសំេឡងខសបឹេខសៀវគន  េរកយពអីននទេចញផុតេទ។ 
 គម ននរណធល ប់ដងឹករពតិេទថ េនពេីរកមេរសមមុខមះឹៗឥតជតេិជ ែបបេសះអេងគយី
សង ត់េសងៀមមនិមត់មនិកដូច អននទ េនមនេរឿងរ៉វមនិគួរឲយេជឿមួយចំនួនេទៀត បងកប់េនពេីរកយ
េនះ... 
 អននទ េនកនុងចេនល ះេពល ពេីម៉ង [៥:៣០] ដល់េម៉ង [១៧:៣០] និង អននទ េនកនុងរយៈ
េពលេរកយពេីនះ េរបៀបដូចរសេមលនងិពនល។ឺ 
 េបសីកលបងសេងកតឲយបនចបស់ េយងីនងឹេឃញីថ ជវីតិរបស់មនុសសគឺែបបេនះ! េន
សមបកខងេរក េបមីនិបនសេងកតេមលីឲយសីុជេរម េនមនរូបរងរបស់េយងីែដលកំពុងលង់លក់
យ៉ងសងប់សង ត់េនកនុងពភិពមួយេទៀត... រូបរងេនះេរបៀបដូចរសេមលកប់បរញច សទិស ែដលកំពុង
រង់ចៃំថងេបកីចំហឲយរគប់គន បនសគ ល់...  
 រគប់គន េនះមនរមួទងំេយងីខលួនឯងផង! 
 អននទ សគ ល់ នងិ រលំយរូបរងមួយេទៀតេនះ ជមួយរបព័នធអុនីេធេីណតយ៉ងងប់ងល់។ 
 សពវៃថង Facebook េបកីទូលយពភិពេលកឲយមនុសស ែដលមិនធល ប់ជួបមុខគន  េដីរេចញពី
ពភិពងងតឹមកចប់ៃដគន េធវជីមតិតភកតបិន។ ែតសរមប់ អននទ... 
 អចេធវបីនេលីសពេីនះេទេទៀត! 
 រូបរងមួយេទៀតរបស់ អននទ គជឺរពននរែីដលមនឫកពមឺុងម៉ត់របកដរបជ។ កំេលះ
មនលបចិរយអនទ ក់េសនហ៍រគប់កលវធិ ីកនុងករេបកបេញឆ តឲយរកមុំៗ  ែដលមនេបះដូងរងឯេកតម
ទំព័រ Facebook ឈនេជងីេចញពេីអរកង់កុពំយូទ័រមកបងហ ញមុខមត់ពតិ េនេរកទំព័រអុនីេធេីណត។ 
េគេចះនយិយែលបខយសមត ី េចលផក វចយ៉ងបុនិរបសប់ បងកប់េដយអតថន័យែដលអចេធវឲីយៃដគូ
សនទនយល់ដល់តរមូវករែដលលក់ទុកកនុងពកយេពចន៍ទងំេនះ។ 
 េបរីតូវរ ៉ូវគន ... គេឺទបនត! 
 េបរីជួសផលូវក៏មនិឲយខតេពល... ែសវងរកនុយថមភីល ម! 
 េនកនុងពភិពខងេរក អននទរគន់ែតជអមុខេសលកមឹះៗមន ក់បុ៉េណណ ះ ែតេនកនុងពភិពែដល
េគបេងកតីេឡងីេដយខលួនឯង... អននទ គឺជរពននរដ៏ីពសិពុលមន ក់។ 

*** 
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 ផក ែកវ គជឺេកមងរសីែដលេទបីែតមនអយុឈនចូល១៦ឆន កំលពីបុ៉នម នៃថងមុនេនះ។ សភព
ទន់េខសយរបស់ រងកយ នងិ ផលូវចតិត េធវឲីយឪពុកមត យជមហេសដឋទីងំពរី ជួលគលិនុបដឋ យកិ 
ែដលមនចំេណះដងឹរគប់រគន់ អចេធវជីរគបូេរងៀនផង នងិ ជអនកេមលីែថរកសនងផងកនុងេពលែត
មួយ។ ករបនរស់េនជមួយគន ជតិ៧ឆន  ំេធវឲីយ មុទតិ គលិនុបដឋ យកិដ៏ែសនចតិតលអ លមមអចយល់
បនថ េហតុអវ ីផក ែកវ មនិយេំសកសេរងង ចំេពះករបត់បង់ជវីតិរបស់ឪពុកមត យកលព៦ីែខមុន។ 
 េបនីយិយេទ... រវងេលកបញច ៈ អនករសីពណ៌ នងិ កូនរសី ហក់ដូចជមនែខសឆម រអវមីយង៉
ខណឌ ពួកេគមនិឲយហ៊នេនជតិគន បុ៉នម នេទ។ ផក ែកវ ជេកមងរសីធមុំនអយុ គំនិត នងិករនយិយសត ី
មនិសូវមននរណេជឿថ នងេទបីែតមនអយុ១៦ឆន េំទ។ 
 វរតូវែតអុចីងឹ... េរពះអនកទងំេនះសគ ល់នងមិនចបស់ដូច មុទិត សគ ល់។ 
 មុទតិ រសលញ់ នងិ សនទិធសន ល ជមួយ ផក ែកវ ដូចបងរសីបេងកតី េទះបជីេពលខលះ ផក ែកវ
េឆវឆវ នងិខងឹមួេម៉ េដយគម នេហតុផល ែត មុទិត េនែតអត់ធន់បន។ ទងំេនះ អចមកពីេសចកតី
អណិតអសូរ នងិ ករសេនត សេរបសរបណី ែដលនងមនចំេពះនងតូចក៏ថបន។ 
 ផក ែកវធធំត់តមរេបៀបេកមង ែដលរតូវឪពុកមត យេបះបង់េចល មនិសូវខវ យខវល់ជមួយ
េដយមនេហតុផលថជប់រវល់ករងរ។ លុះេរចនីដងេពកេទ មុទតិ ក៏តមដនដងឹថ អនកទងំពីរ
េចញេទេរក េដមីបលួីចេទេដរីកមសនតែផអមែលហមជមួយគន ែតពរីនក់តទល់បុ៉េណណ ះ។ 
 របែហលជកមមេពៀរ ែដលេធវឲីយេកមងរសី ទងំរសស់សអ ត ទងំឆល ត ទងំមន រតូវមកជួបជីវតិ
ែបបេនះ។ 
 ផក ែកវ មនជងំេឺបះដូង នងិ ជងំេឺផសងៗេទៀតរប់មនិអស់ ជពេិសសជងំ.ឺ.. ឬេបឲីយនយិយ
េទ... វជអវមីយង៉ែដលមិនទន់មននរណអចពនយល់េហតុផលបន... ផក ែកវមនអវមីយង៉េនះែដល
ជឧបសគគររងំដល់ដំេណីរករជវីតិរបចៃំថង... សភពផលូវចតិតចបស់ជរតូវរគរំគេរចនីជងេនះ េបី
បេណត យឲយេកមងតូចេចញេទជួបទក់ទងជមួយមនុសសេនខងេរក។ 
 ជនួជនួជនួជនួកលកលកលកលេនេនេនេនកណត លកណត លកណត លកណត លចេំណមចេំណមចេំណមចេំណមមនុសសមនុសសមនុសសមនុសសមនមនមនមន ជជជជេរចនីេរចនីេរចនីេរចនី... ... ... ... មនុសសមនុសសមនុសសមនុសសេយងីេយងីេយងីេយងីកន់កន់កន់កន់ែតែតែតែតឯេកឯេកឯេកឯេកជងជងជងជងេនេនេនេនមន ក់មន ក់មន ក់មន ក់ឯងឯងឯងឯង
េទេទេទេទេទៀតេទៀតេទៀតេទៀត............    
 ពភិពេលករបស់ ផក ែកវ មន មុទិត នងិ ម៉ក់អំ៊ មន ក់េទៀតែដលែតងែតទូរស័ពទមកសួរសុខ
ទុកខ នងិចត់ែចងេករមរតកទងំអស់ េរកយពឪីពុកមត យរបស់េកមងរសីែចកឋនេទ។ មុទតិ ដងឹថ 
ករពតិម៉ក់អំ៊របស់ ផក ែកវ គម នបំណងលអេទ។ េពលខលះនងហក់ដូចជលងង់ែដលយកេរឿងេនះេទ
នយិយជមយួ ផក ែកវ... នយិយទងំដងឹថ ផក ែកវ េនេកមង នងិអចជេហតុផលេធវឲីយេកមងរសីបត់
បង់ករេគរព នងិេជឿជក់ ចំេពះញតសិនត នែដលេនសល់ែតមន ក់េនះ។ 
 េហតុដូេចនះ គំនិតទងំអស់េនះក៏រលយបត់យ៉ងឆប់រហ័ស េហយីរតលប់កល យជអរមមណ៍
ភ័យរនធត់វញិ េនេពល ផក ែកវ ជអនកនយិយេដយខលួនឯងថ៖ 
 «គម នបញហ េកតីេឡងីយូរដល់ថន ក់េនះេទ... បងត!!» 
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 េរកពអីនកទងំពរី... កុពំយូទ័រ នងិ អុនីេធេីណត បនេបកីចំហេជងីេមឃឲយ ពភិពេលកដ៏តូច
ចេងអៀតរបស់ផក ែកវ រសយភពឯេកបនខលះៗ។ 
 េកមងសម័យេនះ េរបីរបព័នធតចិណូឡូជយ៉ីងសទ ត់ជនំញ... មុទតិ គតិេនកនុងចតិតរគប់េពល
េដរីកត់បនទប់េហយីេឃញី ផក ែកវ េនអងគុយជប់នងឹេអរកង់កុពំយូទ័រ។ រសីតូចែតងរបប់ថនងកំពុង
េលងេហគម ែតេប ីមុទតិ នកឹសងសយ័េហយីេដរីចូលេទជតិបនតចិនងឹេឃញីថ... 
 េនះគជឺេគហទំព័រ Facebook!! 

*** 
  
 អននទ សគ ល់ ផក ែកវ េរចីនសបត ហ៍មកេហយី។ នុយចុងេរកយេនះែបលកណស់ េរពះេគបន
Email Address មកពទីំព័រ «រពះធម៌ និង ពុទធសសន»។ 
 «មនុសសេយងីរស់េនមនរបេយជន៍អ ីេបទីបីពច ប់...សូមបែីតខយល់ដកដេងហមីក៏មនិេនសល់!» 
 ចំណងេជងីគួរឲយចប់អរមមណ៍មួយេនះ ែដលជេដមីេហតុនឲំយអនកទងំពីរបនសគ ល់គន ។ 
 ផក ែកវ គជឺៃដគូសនទនែដលចែមលកខុសពីអនកមុនៗ ែដល អននទ ធល ប់ជួបកនលងមក។ នង
របប់ថ េទបីែតមនអយុ១៦ឆន  ំ ែតកំេលះទយថ េនះរគន់ែតជសមតកុីហកបុ៉េណណ ះ េរពះេបី
សេងកតតមករនយិយសត ី នងគួរែតមនអយុេលីសព២ី០ឆន ។ំ េរឿងរ៉វែដល ផក ែកវ ចូលចតិតេលីក
មកពភិកស គេឺទណមនិឆង យពេីរឿងសល ប់រស់េនះេទ។ 
 «េហតុអវ ី បនជចូលចតិតនយិយែតេរឿងរពរឺនធត់ៗ ែបបេនះ?» េរចនីដងេហយីែដល អននទ
មួេម៉ េហយីនយិយេចញេទេដយទប់មនិបន។ ករនយិយគន ែតបញហ ធម៌អថ៌ែបបេនះ មនិបនេធវី
ឲយកំសួលអរមមណ៍របស់េគកេរមីកេឡងីមតងណេទ។ 
 «បង ននទ ធុញេហយីែមនេទ?» អននទ រសៃមេទដល់រូបភពែដល ផក ែកវ នយិយកត់សមតី
េដយករអក់អន់ចតិត។ 
 «កុរំបញប់ធុញនងឹ ែកវ អ!ី ជួនកលមកពីជវីតិរបស់ ែកវ មនែតេរឿងែបបេនះេនវលិវល់ជុំ
វញិខលួនេពក...» 
 «េនេធវចីតិតេរឿង ម៉ក់អំ៊ មនិទន់បនេទៀតឬ?» កេំលះនឹកេទដល់ដណឹំងមរណភពរបស់
សច់ញតចុិងេរកយែតមន ក់ ែដលមច ស់ខលួននយិយរបប់... េបីេរឿងទងំអស់ែដល ផក ែកវ នយិយ
របប់ជេរឿងពតិ ជវីតិរបស់នងគពឺតិជអភ័ពវែមន... មនុសសសអ ី ឪពុកមត យញតមិតិតបងបអូនសល ប់
េចលទងំអស់ េនសល់ែតខលួនឯងមន ក់ែដលឈេឺមហតៗ គួរឲយអេណចអធ័ម... 
 ែមនេហយី វគួរឲយអេណចអធ័ម រហូតេគគិតថនងនយិយកុហក! 
 ជួនកល... មយរបស់មនុសសរសីមនែបលកៗ ឯនង ផក ែកវ សអីេគេនះ របែហលជគតិថ វធិី
នយិយសតែីបបេនះ អចេធវឲីយខលួនឯងេមលីេទកន់ែតគួរឲយអណិតេទដងឹ?? េរកយៗមកេនះ ឮែត
នយិយរចែំដលៗ ថ ចង់សល ប់ៗ រហូតេធវឲីយេគធុញរទន់េសទរីែតឈប់ចង់នយិយជមួយេទេហយី!! 
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 «មនិរបកដែដរ រគន់ែតមួយរយៈេនះ មនេរឿងេធវឲីយមនិសបបយចតិត អផសុកឯេក... រហូត
ធុញរទន់នងឹជវីតិេទៀតេហយី...» 
 េទៀតេហយី... ចូលចតិតនយិយេមលីែតខលួនឯងរបុងេទសមល ប់ខលួន។ េបីរប់មនិខុសេទ អននទ
គតិថ េនះរបែហលជករសល ប់េលីកទ ី៣៨ េហយី របសិនេបនីងេធវពីតិែមន! 
 ែតេណហី យ! មនិថយ៉ងណ... មុននឹងសល ប់ក៏សំុឲយបន «ប៉ះគន » មតងពីរសិនក៏លអែដរ! ហស
ហសហ... 
 «អ.ឺ.. អូន ែកវ កុគំតិែបបេនះអ!ី េធវីអុែីចសលអេទ... េពលទំេនរៗេយងីេទេមលីកុនជមួយគន
ក៏បន េគថភពឯេក េធវឲីយមនុសសេយងីចតិតរយមយណ៎!» 
 «ែកវ មនិហ៊នេចញពផីទះេទ!» 
 «េហតុអេីទ? រគន់ែតេចញមកេមលីកុនជមួយគន បុ៉េណណ ះ ឬមយួមនិចង់ជួបគន ?» អននទ
េធវជីងរ។ 
 «ច៎ស! មនិែមនេទ ែកវ ចង់ជួបបង ននទ ខល ងំណស់!» 
 រសស់រសីសង ត់មួយសនទុះ។ 
 «ែបបេនះវញិយ៉ងេម៉ចែដរ... ែសអកេនះ បងននទ មកជួប ែកវ េនឯផទះបនេទ... បងននទ េន
ចអំសយដឋ នែដល ែកវ ធល ប់របប់ពីេលីកមុនេហយីឬេន?» 
 ហសៗ... ឈប់េលងខលួនេទៀតេទនងរចមក់!! 
 «បទ... បងចបំន!» 
 «បង ននទ មកៃថងែសអកេនះែតមតងបនេទ? មកឲយដល់មុន...» 
 សង ត់មតងេទៀត។ 
 «មុនអេីទ??» 
 «ច៎ស... មុនៃថងរតង់! មកផទះ ែកវ ឲយបនមុនៃថងរតង់ណ៎... ែកវ នងឹរង់ច!ំ» 
 ឆកួតែមន!! ៃថងែសអកេនះជៃថងអទតិយ មននរណេរកកពរីពលឹមេនះ? េហយីអសយដឋ ន
ែដលនងរចមក់របប់ ក៏េនឆង យេទៀត ទរមែំតេទដល់ក៏រតូវេរបីេពលេវលែដរ! 
 ែតក៏លអមយង៉... ករេទដល់មុនបនតចិ អចមនេពលលួងេលមនងរចមក់ ែកវ ឲយេចញពី
លអ ង... មកកែនលងែដលងយរសួលរបតបិតតកិរងរជង។ 
 េណហី យ... េបីសថ នករណ៍អំេណយផល... 
 េគនងឹយកមកគិតមតងេទៀត! 

*** 
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 េរចនីៃថងមកេហយី ែដល មុទតិ េឃញី ផក ែកវ សមងជូំតទកឹែភនកេនមុខកុពំយូទ័រ។ នងតូចមនិ
រពមរបប់េទថ មនេរឿងអេីកតីេឡងី? េបតីមសមតបីនតចិបនតួចកលពលីង ចៃថងមុន េធវឲីយ មុទតិ អច
សម នដងឹេដយខលួនឯងថ ជងំឯឺេករបស់ ផក ែកវ ចប់េផតមីកេរមកីេទៀតេហយី។ 
 «មូលេហតុអក៏ីមនិដងឹ... េហតុអវ ីបនជគម ននរណមកយក ផក ែកវ េទអុចីងឹ កលេបយីក
មនុសសជុវំញិផក ែកវេទអស់េហយី!» 
 «អូនែកវ!» េទះបជីធល ប់ឮសមតេីនះជេរឿយៗមតងេហយីមតងេទៀត ែតរល់េលីក មុទតិ េនែត
អត់សលុតចតិតមនិបន «នយិយអដូីេចនះ ជវីតិមនុសសេយងីមនតៃមលណស់!» 
 «អចជជវីតិអនកដៃទ ែដលមិនែមនជ ែកវ... ជវីតិរបស់ ែកវ សល ប់រស់េនែតកនុងផទះ េធវអីវីក៏
មនិបន រគន់ែតេដរីេលឿនបនតចិក៏េទជខយល់ចប់។ ែកវ ចង់សកលបងេចញេទេធវអីវីៗ េនខងេរក
ដូចែដលេគឯងរគប់គន េធវែីដរ...» 
 កនទុយសំេឡងសអកសអ  ែខសែភនកេពរេពញេដយភពេសកេស េធវឲីយមុទតិបនរតមឹែតដក
ដេងហមីធំ។ 
 មន ក់ៗសុទធែតដងឹថគម នផលូវអចេទរចួ... រវង ផក ែកវ នងិ ពភិពខងេរក ហក់ដូចជមន
កំែផងធខំពស់េនខណឌ ចកំណត ល។ 
 េបនីយិយដល់េរឿងេនះ... រគន់ែតសមលងឹែភនកគន ក៏េឃញីរូបភពចស់ៗេលចជរសេមលេរឿង
រ៉វេឡងី។ េលីកចុងេរកយ ែដល ផក ែកវ េចញេទេរក រគន់ែតឈនេជងីេចញេទដល់មត់ផលូវេរឿងរ៉វ
នកឹសម នមនិដល់ក៏េកតីេឡងីមួយរេំពច។ 
 «បង... របយត័ន!!» 
 សំេឡង ផក ែកវ ែរសកភល ត់សំេឡង េនរណតំ រងកំនុងអរមមណ៍។ មុទតិ េនចដំល់េហតុករណ៍
ែដលនងឃត់េកមងរសី មនិឲយសទុះេទរកនរមីន ក់ ែដលកំពុងេដីរេនកណត លថនល់។ មិនទន់ផុត
សំេឡងផង សសរេឈពុីកធមំួយ ដួលរលំមកសងកត់នរមីន ក់េនះ សល ប់េននងឹកែនលងភល មៗ។ ជំងេឺបះ
ដូងរបស់ ផក ែកវក៏កេរមកីមួយរេំពច នងឹេហតុករណ៍ែដលបនេកតីេឡងី។ 
 «អូន ែកវ កុគំតិេរចនីអ.ី..» គម នពកយេពចន៍អវេីទៀត ែដល មុទតិ អចលួងេលមបនេរចនី
ជងេនះ... តងំពីេពលមុន រហូតមកដល់ឥឡូវ ក៏េនែតគម ន... 
 គម នវធិណីែដលេធវឲីយតំណក់ទកឹថល ៗ រលយបត់ពែីកវែភនកទងំគូរបស់ ផក ែកវ េឡយី... 

*** 
  
 ទរម ំអននទ ភញ ក់ េពលេវលក៏កនលងេទ រហូតេម៉ង [10:30] េទេហយី។ កំេលះរបញប់
សទុះសទ េរកកេឡងីយ៉ងរហ័សរហួន េនេពលដងឹថ មនណត់ជមួយនុយថមមុីនេពលៃថងរតង់ េហយី
ក៏រសួរន់េរៀបចសំមអតិសមអ ងខលួនេរតៀមជួបករណត់រគសំខន់។ 
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 «េលីកេនះនងឹបនសគ ល់គន េហយី នងរចមក់ ែកវ! បងនឹងនអូំនឲយសគ ល់ឋនសួគ៌មុននឹង
សល ប់!» 

*** 
  
 ផក ែកវ េរកកពរីពកឹខុសរបរកត ីចេំមលីរទនចិនឡកិ េហយីរជួលរចលឲយ មុទតិ េធវនីែំនក
យ៉ងេរចនីេពរពស រហូតេធវឲីយអនកេមលីករខុសរតូវអត់ឆងល់មិនបន។ 
 «ដងឹេហយីអូនែកវ... អូនែកវរបប់បងតងំពីមសលិេមល៉ះ រគប់យ៉ងេរៀបរយអស់េហយី! នយិយ
អុចីងឹ អូនែកវរបប់បងបនឬេទថ មនេរឿងអី? េហតុអវ ីអូនែកវ របប់ឲយបងេធវេីសទីរែតចលចលែបប
េនះ??» 
 គម នចេមលយីពបុីគគលែដលរតូវសួរ។ ផក ែកវ េឈង កមុខេនេសងៀម សមលងឹេមលីរទនចិនឡកិ 
េហយីភញ ក់សម រតេីរពតីេនេពលេឃញីថ េពលេវលកនលងមកដល់េម៉ង [11:00] េទេហយី។ 

*** 
 

 រថយនតតក់សីុ ជួយបំរពួញេពលេវលបនេរចនីណស់ រតមឹែតកនលះេម៉ងបុ៉េណណ ះ អននទ ក៏
មកដល់មត់ផលូវចូលផទះរបស់ ផក ែកវ េទេហយី។ ខណៈកំពុងសមលងឹេមលីេទមត់រចកែដលេបកី
ទូលយ កំេលះភងំសម រតយ៉ីងចែមលក ពយយមរកចេមលយីឲយខលួនឯង ថ របែហលជមកពីភពរុង
េរឿងមហមិែដលមនិធល ប់ជួបពីមុនមកេនះេហយី។ 
 អ.ឺ.. ហុមឺមម... ជួនកលនុយមួយេនះ អចនមំកនូវេជគលភេរចនីជងភពេរតករតអល
េទេទៀត។ 
 រតធីេំនរតមឹចុងរមមៃដ នរណែដលមនិរសវចប់? េណហី យ! ចដំល់េពលេទអងគុយេរកម
ពនលេឺភលងីេទៀនែតពរីនក់សិនចុះ េគនងឹចប់ទះគូទឲយរងចលមតង ែដលហ៊នបងកបញហ េបកបេញឆ ត
េគយ៉ងេរចនីសនធកឹសនធ ប់។ 
 អននទ េមលីនឡកិ... េពលណត់គឺមុនៃថងរតង់ ែតពកយថ«មុន» មិនែមនជពកយែដល
បញជ ក់ពបីរមិណតចិ ឬេរចនី ករេទយតឺបនតចិបនតួចរពមជមួយកដូលួងចតិតបនតចិេទ នងឹកន់ែត   
ផតល់ភពសំខន់ដល់េគកន់ែតខល ងំេឡងី។ 
 អននទ សេរមចចតិតែបរមុខេទរកហងលក់ផក វញិ... 

*** 
  
 េម៉ង [11:57] នទី 
 ផក ែកវែបកេញីសេជកថង ស េហយីខវល់ខវ យចតិតយ៉ងខល ងំ រហូតគូទែលងជប់េកអ។ី 
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 េពលេនះនំចំណី ែដលេធវីសរមប់ទទួល ក៏េរៀបចំេពញេរបៀបអស់ែដរ េនសល់ែតេពល អននទ
េលចមុខមកបុ៉េណណ ះ។ 
 «អូនែកវ!» សំេឡងកចែដលលន់ឮពីេរកយខនង េធវឲីយអនកសត ប់ភញ ក់េរពតី។ េមលីតមកយ
វកិរខុសរបរកតរីបស់នង បនបញជ ក់យ៉ងចបស់េនកនុងែខសែភនករបស់ មុទតិ រចួេទេហយី។ 
 អណពយបលរកមុេំដីរេចញពកីនុងផទះេដយទកឹមុខរកញូវដូចកំពុងខឹង។  
 «អូនែកវ មនិែមនឲយបងេធវនីចំំណីទងំអស់េនះ សរមប់ញុខំលួនឯងេទែមនេទ? អូនែកវ លួច
ណត់នរណឲយមកជួបេនផទះែមនេទ?» 
 «បងត... គឺ...» េកមងរសីភ័យរបែកកមនិេចញ។ 
 «របប់េហយីេត ី ថកុេំទទក់ទងនងឹនរណេទៀត! ករែដលសេរមចចតិតឲយេគមកផទះ េរពះ   
«េកតីេរគ» ែបបេនះ េឡងីមកេទៀតេហយី ែមនេទ? េហតុអវក៏ី អូនែកវ ចូលចិតតេធវបីបផលូវចតិតខលួន
ឯងែបបេនះ?» 
 «ប...បងត...» 

*** 
  
 ផទះេនកនុងសងក ត់េនះ ភគេរចនីសុទធែតធសំកមឹៃសក ដូចវងំេសតចេនកនុងកុនទូរទសសន៍។ េបីតម
ករប៉ន់សម នតៃមលេហយី អននទគតិថ មនុសសដូចេគ មួយជតេិនះពតិជគម នសមតថភពបនេធវជី
មច ស់ភូមរិគះឹអស់ទងំេនះេទ។ 
 ែខសែភនកបញឈប់រតង់បច់ផក េនកនុងៃដ... 
 ករពតិក៏មនិរបកដែដរ... បនទ ប់ពីៃថងេនះ េគអចនងឹមនសិទធ!ិ 
 កំេលះេដរីេមីលផល កេលខតមផទះនីមួយៗ... អមឺមម... របែហលជផទះធជំងេគេនះេហយី! 
 េតនីងឹមនេរឿងអេីកតីេឡងី... េបេីគេដរីេទដល់មុខផទះ ចេំពលែដលរទនិចនឡកិែវងនងិខលី
រតួតសីុគន ចំេលខ១២!! 

*** 
  
 សំេឡងរគងំលន់េឡងីេសទរីកេរកកីដ ីទញែខសែភនក ផក ែកវ នងិ មុទតិ ឲយងកមកេមលីេហតុ
ករណ៍េនមត់ទវ ររបងផទះ។ គលិនុបដឋ យកិរកមុេំបកីែភនកធំៗចំហមត់ភងំ ែតមនិេសមីនងឹ ផក ែកវ
ែដលេបះដូងេសទរីែតធល យេចញពរីទូង។ 
 រូបភពេនខងមុខ... បុរសមន ក់កំពុងែតេលចកប់បត់េទកនុងកង់រថយនតម៉កទំេនបីលបេីឈម ះ
មួយេរគឿង ែដលមុជកបលចូលមកយ៉ងេលឿនេសលវបុកេពញទំហងឹ េទះបជីជន់រហវ ងំក៏រថយនតេន
ែតអូសយកមនុសសេទរប់សិបែម៉រត... េហយីបនសល់នូវសរធតុរវលបពណ៌រកហមឆអនិេឆអ  េពញ
ថនល់េបតុង។ 
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 «បងអននទ!!!» 
*** 

  
 េទះបជី មុទតិ ដស់េតឿន នងិ ហមឃត់យ៉ងណ ក៏ ផក ែកវ េនែតទទូចអងវរេហយីអងវរ
េទៀត ទល់ែតទបីំផុត បុគគលជអណពយបល ក៏យល់រពមននំងេទចូលរមួបុណយសពរបស់ អននទ
។ េរកយពអុីជធូប និង ថវ យផក  េនមុខមឈូសសកសពរចួេហយី ផក ែកវ ក៏រពមេហបីមត់នយិយ
េរឿងរ៉វទងំអស់អំពមីតិតភកតកិំេលះ ែដលសគ ល់គន តមរយៈេគហទំព័រ Facebook ។ 
 «ឲយ ែកវ សំុេទសផងែដលមិនេជឿសមត ីបងត ែត ែកវ ឯេកខល ងំេពក ែកវ ក៏ចង់មនមតិតភកតិ
ដូចេគឯងែដរ...» កុមរេីឈង កមុខចុះ «មនិនកឹសម នថ បងអននទ... ហុឺៗ ... មនិគតិេសះថគត់...» 
 មនិមនិមនិមនិនកឹនកឹនកឹនកឹសម នសម នសម នសម នេសះេសះេសះេសះថថថថ    េគេគេគេគនងឹនងឹនងឹនងឹកល យកល យកល យកល យជជជជរសេមលរសេមលរសេមលរសេមលមយួមយួមយួមយួេទៀតេទៀតេទៀតេទៀតែដលែដលែដលែដលអេនទ លអេនទ លអេនទ លអេនទ លតមតមតមតមរងរងរងរងកយកយកយកយរបស់របស់របស់របស់នងនងនងនង    ... ... ... ... 
រងរងរងរងកយកយកយកយែដលែដលែដលែដលមនមនមនមនែតែតែតែតភពភពភពភពឯេកឯេកឯេកឯេក    េហយីេហយីេហយីេហយីភពភពភពភពឯេកឯេកឯេកឯេកែដលែដលែដលែដលែតងែតងែតងែតងែតែតែតែតសមល ប់សមល ប់សមល ប់សមល ប់មនុសសមនុសសមនុសសមនុសសរគប់រគប់រគប់រគប់គនគនគនគន     ែដលែដលែដលែដលនងនងនងនងសគ ល់សគ ល់សគ ល់សគ ល់............    
 យូរបុ៉ណណ  ែដលរទទុំកខេវទនកនុងករេឃញីរូបភព នងិ ដងឹឮនូវេសចកតសីល ប់ែដលកំពុងែត
មកឆក់យកជីវតិរបស់មនុសសេនជុវំញិខលួន... អនកខលះនិយយេនកនុងផលូវលអថ វជសមតថភពពិេសស 
មួយែដលអនកដៃទគម ន។ មុទិត របប់ថ វេរបៀបដូចជងំដ៏ឺកចសហវ ខណៈែដលប៉ម៉ក់ និង អនក
េផសងេទៀត របប់ថ វជបណត សែដលសណឋិ តជប់ខលួនមកជមយួ «បសិច»! 
 របែហលជេរឿងធមមត េប ី ផក ែកវ ជេកមងរសីែដលមនផលូវចតិតរងឹមដូំចមនុសសទូេទ ែត
សរមប់មនុសសែដលមនេបះដូងទន់េខសយដូចនង... ករដងឹឮេរឿងែបបេនះរល់ៃថងរល់េពល នឹង       
ផតល់ផលអរកក់ដល់ខលួនឯងមនិខន។ 
 មុទតិ ផតល់េយបល់ឲយនងេនែតកនុងផទះ កត់ផត ច់ទំនក់ទំនងនិងសមព័នធភពជមួយអនកដៃទ
ឲយេនសល់តចិបំផុត េរពះេបេីហតុករណ៍េនះេកតីេឡងីចំេពះមនុសសែដលមិនសូវសំខន់ចំេពះនង
ផលប៉ះពល់ចំេពះផលូវចតិតរបស់ ផក ែកវ ក៏មនតចិតួច។ 
 ផក ែកវ េនះេហយីែដលខុសខលួនឯង នងេនែតរបងឹជមនះេដមីបេីចញេទជួបេរឿង ដ៏ែសនសលុត
រនធត់។ 
 វជបបកមមពិតែមន... ជបបកមមែដលនងដឹង ែតមនិអចេឈងៃដេទជួយជវីតិរបស់
នរណមន ក់បនេឡយី។ េរចនីដងេហយី ែដលនងពយយមសកលបង របសិនេបៃីដមខ ងរបស់ខលួន
មន ឬអចសូ៊ឈនះនឹងកណត ប់ៃដមចចុរជ។ ផក ែកវ ទទួលអរមមណ៍ថ ខលួនឯងេនះេហយីជអនកខុស គឺ
វខុសេនេលីរូបនង!! 
 «ផលូវែដលលអ អូនែកវ រតូវេធវីតមអវែីដលបងរបប់ណ៎!» មុទិត នយិយេដយសំេឡងមុឺង
ម៉ត់ ែតេពរេពញេដយកតបីរមភ «ពភិពរបស់អូនែកវ មនអវីៗ រគប់ែបបយ៉ងេទេហយី ដូេចនះឈប់េទ
ែសវងរកអវេីទៀត មកបែនថមភពឈចុឺកចប់ឲយខលួនឯងេធវអី!ី» 
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 «េតី ែកវ គួរេធវយ៉ីងេម៉ចេទ??» េពលនកឹេទដល់រូបភពចុងេរកយរបស់ អននទ ក៏េធវឲីយ
នងឈចុឺកចប់េទដល់ជេរមេបះដូង។ េតកីមមេពៀអវហីន៎... ែដលេធវឲីយនងេទជែបបេនះ?? 
 «ផត ច់ករទក់ទងជមួយអនកដៃទេនះអ!ី សគ ល់មនុសសតិចបុ៉ណណ  ករឈចឺប់ក៏មនតចិ
បុ៉េណណ ះ! ជពេិសសមនុសសែដល... អូនែកវេឃញី... ឈប់រវរីវល់ជមួយេគ កុពំយយមសកលបងរក
វធិជីួយសេរងគ ះ គម នរបេយជន៍េទ... េរពះកន់ែតេធវែីបបេនះ អូនែកវ កន់ែតយកេបះដូងេទពក់
ព័នធជមួយ!» 
 «អូនែកវ...» មុទិត ទញៃដេកមងរសីែដលនងរសលញ់ដូចបអូនបេងកតីឲយងកមកសមលងឹែភនក
។ រេំពចេនះ អរមមណ៍មួយរសប់ែតទទួលដងឹថ ៃដទន់ៗេនះែរបជរតជក់េរសប េធវឲីយេកមងរសីេបកី
ែភនកធំៗ េដយកតតីក់សលុត។ 
 «េជឿបងណ... រតូវចប់េផតមីេធវីតងំពេីពលេនះេទ!» មុទតិ នយិយេដយសមតលួីងេលម 
សមលងឹែភនកេសីមេជកេដយទកឹែភនក ែដលកំពុងសមលងឹមកវញិយ៉ងេសកេស។ 
 «ច... ចប់េផតមី... តងំពេីពលេនះឬ?...» 
 «ែមនេហយី...» មុទតិ អងគុយចុះេកត បសម ទងំសងខងរបស់រសីតូច។ 
 «ចប់េផតមីតងំពេីពលេនះ!!» 
 រេំពចេនះ មុទតិ ក៏ទទលួដឹងនូវភពខុសរបរកតីមួយយ៉ងចែមលក។ រងកយរបស់ ផក ែកវ 
ែរបជរងឹករញជ ឹសជលំដប់ ែកវែភនកេសកេសញ័ររញជួ យ ហក់ដូចជចង់របប់អវមីយង៉ េហយីែបរជ
កត ប់មត់ទប់វញិ។ ៃដរងឹតូចៗទញៃដរបស់ មុទតិ េចញ េហយីេបះជហំនថយេរកយ េដយទកឹ
ែភនកដក់េពញរបឡង់ មុននងឹែបរខនងឈនេជងីែវងៗេដរីេចញេទ េដយមនិនយិយអវមីួយម៉ត់។ 
 ែតរតមឹបុ៉េណណះក៏សមលមម... 
 សមលមមនឹងេធវឲីយ មុទតិ េបកីែភនកធំៗ 
 រងឹខលួនសតូកេហយីបះេរមរចងេពញរងកយ!! 
  

ចប ់


