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ពកយសនយ 
  

េសនហេសនហេសនហេសនហែដលែដលែដលែដលមិនមិនមិនមិនសមសមសមសមតមតមតមតមរបថនរបថនរបថនរបថន ... ... ... ... ពកយពកយពកយពកយសនយសនយសនយសនយែដលែដលែដលែដលេធវេធវេធវេធវឲយឲយឲយឲយអរមមណ៍អរមមណ៍អរមមណ៍អរមមណ៍វលិវលិវលិវលិវល់វល់វល់វល់... ... ... ... ទនួំលទនួំលទនួំលទនួំល
ខុសខុសខុសខុសរតូវរតូវរតូវរតូវែដលែដលែដលែដលេនេនេនេនជប់ជប់ជប់ជប់សទះសទះសទះសទះកនុងកនុងកនុងកនុងចិតតចិតតចិតតចិតត... ... ... ... មុនមុនមុនមុននឹងនឹងនឹងនឹងខលួនរតូវខលួនរតូវខលួនរតូវខលួនរតូវសល ប់សល ប់សល ប់សល ប់............    

 
ខញុជំមនុសសែដលរសឡញ់ពកយសតយ េហយមិនែដលេធវខុសសនយនឹងនរណ

មន ក់េឡយ ែដលេនះគឺជេមទនភពមួយរបស់ខញុ។ំ 
 «ចប់តងំពីេពលេនះតេទ េយងនឹងរស់េនជមួយគន រហូត។» 
 េនះគឺជអវីែដលនងនិយយជមួយខញុ  ំ េនេពលែដលខញុសុំនំងេរៀបករ។ ៃផទមុខ
របស់នងដិតដមេដយទឹកែភនកៃនសុភមងគល។ នងសអ តណស់ សអ តដូចរពះរជិនីកនុង
េទវកថ។ 
 «នឹកថបង នឹងមិនសុអូំនេរៀបករេទ េរពះអូនរង់ចៃំថងេនះយូរណស់េហយ!» 
នងតវ៉។ 
 «គម នផលូ វេទ!... រតន៍ក៏ដឹងថ បងរកសសនយជនិចច! មិនអីុចឹងហ៎?...» 
 «េរពះែតពកយសនយេនះ  េទបេធវឲយបង មនេមទនភពជនិចច!» រតន៍និយយ
កត់ខញុ  ំ បេណត រេសចបេណត រ។ 
 «មិនបចម់ករតបត់មសមតបីងេទ!» 
 «ក៏េរពះបងចូលចិតតនិយយែបបេនះ មិនែមនឬ?... ែតេណហ យចុះ! ដបតិបងជ
មនុសសែបបេនះេហយ េទបអូនរសឡញ់បង។»  

និយយចប់ នងកឱ៏បខញុយ៉ំងែណនមិនរពមែលង េហយខសបឹថ៖ 
 «អរគុណបងខល ងំណស់! បងរតូវដឹងថ អូនេជឿចិតតបងជនិចច។» 
 ខញុ មិំនបននិយយអវីទងំអស់ រគនែ់តញញឹមជនួំសសមតតីប។ 
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 េនះគឺជពកយសនយ របស់េយងទងំពីរនក់ េយងនឹងេនជមួយគន យ៉ងមន   
េសចកតសុីខរហូតេទ។  

...ខញុសំនយ... 
  

េរឿងេសនហខញុនិំងរតន៍ឬ? ជួនកលអនកទងំអស់គន  អចនឹងេនសងសយ័ថ េសនហ
របស់ពួកេយងចបេ់ផតមយ៉ងណ?... 
 េយងសគ ល់គន េពលចូលេរៀនេនឆន ទីំ១។ ៃថងេនះគឺជៃថងចូលេរៀនដបូំង ខញុមំកេរៀន
យឺតេទបរបញប់របញល់មិនបនជេមល ក៏េដរប៉ះទងគិចនររូីបរសស់មន ក់ រហូតេធវឲយ
េសៀវេភនងរជុះរយេពញដី។ េនេពលខញុឱំនេទេរ សេសៀវេភជូននង កបលខញុក៏ំប៉ះ
ទងគិចនឹងកបលនងមតងេទៀត េរពះនងក៏ឱនេរ សេសៀវេភដូចគន ។ ែមនេហយ! នរមីន ក់
េនះគឺរតន៍របស់ខញុ។ំ រពហមលិខិតបនកណំត់ឲយេយងទងំពីរ េដរេលែខសរសបែតមួយ
ជមួយគន  តងំពីៃថងេនះរហូតមកដល់ៃថងេនះ។ 
 រតន៍ជនរែីដលមនរូបសមផសសរសស់សអ តគួរឲយរសឡញ់ ដូេចនះគម នេរឿងអវែីបលក
េទ ែដលមនរបុសៗជេរចនមកតមសុេំសនហ៍នង េហយទរមខំញុយំកឈនះចិតតនងបនក៏
ពិបកដូចគន ។ នងេរជសេរ សយកខញុ  ំ េរពះនងេពញចិតតខញុ  ំ ែដលជមនុសសរកសសនយ 
េហយេទះជមនេរឿងអវីេកតេឡង ខញុ ក៏ំមិនែដលេធវឲយនងខកចតិតមតងណេឡយ។  

េយងជសងសរនឹងគន  តងំពីេពលេនះមក។ េយងនិយយឆប់ចូលគនណស់ 
េហយខញុក៏ំសនយជមួយនងេទៀតថ ខញុ នឹំងសុេំរៀបករជមួយនង េនៃថងគរមបខួ់ប៧ឆន ំ
ែដលេយងទងំពីរបនជួបគន ។ 

រល់ៗលង ច ខញុ ែំតងែតេទផទះជួលរបស់នង។ េយងែតងែតញុអំហរេពលលង ច
ជមួយគន ជនិចច។ នងជអនកេធវមហូប េដមបេីរតៀមខលួនេធវជេមផទះ ដ៏លអេនអនគត។ 
ចែំណកខញុ ែំដលជមនុសសខជិលរចអូស ក៏បនរតមឹែតជួយលងចននងប៉ុេណណ ះ។ រគប់   
វនិទីែដលេយងេនជមួយគន  ខញុមំនេសចកតីសុខខល ងំណស់ ខញុ េំសទរែតអត់រទរំង់ចដំល់
ៃថងេរៀបករមិនបន ខញុចំង់ែតេរៀបករេនៃថងែសអកៗេនះេទ! បនេរៀបករជមួយរតន៍, នរ ី
ែដលខញុ រំសឡញ់ជងជីវតិ របកដជេធវឲយខញុមំនេសចកតសុីខខល ងំណស់ គឺជេសចកតី
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សុខែដលេធវឲយខញុ េំភលចភល ងំមតងមក លេទថ ខលួនឯងកពុំងរស់េនេលពិភពេលកមួយ ែដល
មនអនកដៃទេទៀតរស់េនជមួយែដរ។  

រគប់យ៉ងេមលេទគឺដេំណ រករលអធមមត រហូតមកដល់មួយែខ មុនៃថងេរៀបករ
របស់េយង រតន៍ក៏ែរបរបួលអស់... 

រតន៍ឲយខញុ ចូំលេទកនុងបនទប់នង ដូចទមល ប់រល់ៗលង ច ែតនងមិនរពមនិយយ
ជមួយខញុ េំទ។ ខញុ ក៏ំមិនដឹងថរតូវេធវយ៉ងណែដរ គឺបនែតរតមឹអងគុយែកបរនងសង ត់ៗ
េមលនងយែំយក។ ខញុអំែងអលៃដនងថនមៗ នងសែមតងអករភញ ក់រអរតិចៗ មុននឹង
រគែញងខលួនេដរេគចេចញពីខញុ េំទ។ 

រតន៍េកតអីហន៎? ខញុបំនរតមឹែតសួរខលួនឯង។ នងរពេងយកេនតយ មិនចង់និយយ
ជមួយខញុ  ំ របែហលជនងខឹងេរពះជិតដល់ៃថងេរៀបករេហយ ែតអវីៗរគប់េរចនយ៉ងេន
មិនទន់េរៀបរយេទដឹង? ឬក៏នងរេំភបេពក ែដលនឹងកល យជកូនរកមុឆំប់ៗេនះ រហូត
េកតកល យជមួេម៉? 

ែតមិនអីេទ... ខញុ នឹំងអត់ធន់ តងំចិតតតងំជហំរ េនែកបរៗនងជនិចច។ 
កនលងេទ៣ៃថង រគប់យ៉ងក៏េនែតខុសរបរកតដីែដល។ នងឲយខញុ ចូំលេទកនុងបនទប់

អងគុយែកបរៗនង ែតនងមិននិយយជមួយខញុ  ំ េធវដូចខញុហំនឹងគម នរូបរង គម នវញិញ ណ
េសះែតមតង។ េតនងកពុំងេធវអវី? នងខឹងខញុហ៎ំ? ឬមួយខញុ េំធវអវីខុសែដលនឲំយនងមិន
េពញចិតត? 

េនទីបផុំតខញុក៏ំសេរមចចិតតសួរ... 
«រតន៍ អូនេកតអ...» ខញុ មិំនទន់នឹងនិយយចប់ផង សេំឡងេគះទវ រក៏លន់េឡង។ 

នងេងបេទេបកទវ រ ក៏េលចរូបលកខណិ មិតតជិតសនិទធែតមន ក់របស់នង។ 
«គន ទិញមហូបមក សុញុំបំយជមួយមន ក់ែដរណ៎!» 
លកខណិនិយយរក់ទក់នឹងរតន៍េដយញញឹមញែញម។ 
«អឺ... ចូលមក។» 
«សួសតីលកខណិ!»  
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ខញុសួំររក់ទក់នង ែតេគទងំពីរែបរជេធវរពេងយៗ ដូចរូបខញុ េំនះគម នមុខេនទី
េនះ។ សអីេគ!?? ដូចជហួសេហតុេទដឹង!!? មិនខល ចេគថគម នសុជីវធម៌េទហ៎ េមលមកខញុ ំ
េនះថជសអីេទ??  

ខញុខំវ យខវល់េពក ក៏េគចចូលេទសមងកំនុងបនទប់េដក េហយអវីមយង៉េនះកន់ែតេធវឲយ
ខញុខំវ យខវល់េទវេឡង... 

រតន៍បនយករូបថតរបស់េយងពីរនក់ ែដលធមមតដក់តងំេនេលតុកបល
ដេំណក េទទុកេនទីណេផសងក៏មិនដឹង។ េឃញដូេចនះខញុកំន់ែតពិបកចតិតខល ងំេឡងៗ... 
សអីេគ ខញុ មិំនរពមជដច់ខត!! ខញុ មិំនរពមឲយេរឿងែបបេនះេកតេឡង េដយគម នេហតុផល
េទ!!!  

ខញុ ក៏ំចប់េផតមរវរកយកសល ប់យករស់ េតរតន៍យករូបេនះេទលក់ទុកេនឯណ? 
េទះជរតូវេឈល ះគន េរពះខញុ រុំះេរ បនទប់នងកេ៏ដយចុះ នរណឲយនងេធវហួសេហតុដល់
ថន ក់េនះ!!?? 

េនទីបផុំត ខញុ ក៏ំេឃញសុ៊មរូបថតេនះ េនកនុងថតតុមួយ។ នងផក ប់រូបេនះចូល
យ៉ងេរជេទកនុងថត។ ខញុទំញវេចញមក េហយយកេទដក់តងំេនកែនលងេដម។ រួច
រល់េហយ ក៏របញប់របញល់េចញពីបនទប់ េដយេសចកតេីរកធខឹង។ ខញុទំញទវ របនទប់
បិទលន់សូររគងំ!!! 

 លកខណិភ័យសលន់េសល ែរសកភល ត់សេំឡង... 
«េបេគេនែតវលិវល់ មិនេទណែបបេនះ េតឯងមិនខល ចេទឬ រតន៍?»  
«េគេនែតអីុចឹងរហូតមកេហយ តមខញុជំប់រល់ៗៃថង មិនរពមេទណេទ។»      
រតន៍តបមួយៗេហយក៏រសវឱបលកខណិយខំសកឹខសួល ។ 
េនះសអីេគ មនេរឿងអីេកតេឡង??? 

*** 
 

ខញុ មិំនបនមករករតន៍៤ៃថងេពញ េរពះេនខឹងនឹងនងេរចនេរឿងែដរ...។ នងេទៀត
ក៏ចិតតអរកក់មិនរពមទូរស័ពទមកលួងខញុ េំសះ។ ៃថងេនះ ខញុហំក់ដូចជសងប់ចិតតបនខលះ
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េហយ េទបគិតថនឹងេទនិយយជមួយនងឲយចបស់លស់ ឲយដឹងេរឿងដឹងរ៉វែតមតងេទ
លអជង។  

នងមនិលួងខញុ  ំ ខញុ េំទលួងនងវញិក៏បន។ ជសងសរនឹងគន  ខុសរតូវធងន់រសល
បនតិចបនតួចក៏រតូវេចះអធយរស័យចេំពះគន   េហយែដលសខំន់េយងក៏កពុំងជិតេរៀបករ
នឹងគន ផង ឲយមកេធវដូចកូនេកមងេម៉ចនឹងេកត ងរចុះងរេឡងចប់មួយអទិតយដល់មួយ
អទិតយ ចបស់ជមិនស័កតសិមណស់េទេហយ។ 

ខញុ េំទរកនងេនបនទប់ េឃញបនទប់មិនចកេ់ស ក៏លួចចូលេទ។ ៃថងេនះខញុ ក៏ំបន
ទិញផក កុលបជូននង េដមបឲីយនងភញ ក់េផអលផង។ ខញុ គិំតថនឹងយកផក កុលបេទដក់
េនខងមុខរូបថតរបស់េយងេលតុកបលដេំណក។ ែត... ដូចេដម នងយករូបេទលក់
ទុកេនឯណេទៀតេហយក៏មិនដឹង? ចង់េលងលក់ពួនជមួយខញុឬំយ៉ងេម៉ច? េទះលក់
យ៉ងណក៏ខញុ រំកទល់ែតេឃញដែដល! ខញុយំករូបមកដក់តងំេនកែនលងេដម េហយក៏
យកផក កុលបដក់ខងមុខរូប។ 

ខញុ េំដរេចញមកេរកបនទប់េគង េឃញនងកពុំងឈរលងចន។ នងេមលេទ
ហក់ដូចជេសកេសយ៉ងចែមលក។ មនអវីេកតេឡងឬរតន៍? អូនមនេរឿងអវីលក់េន
កនុងចិតតែមនេទ? 

នងេនែតបនតលងចនដូចេដម េធវជេមលមិនេឃញខញុ និំងសត ប់មិនឮខញុសួំរ។ ខញុ ំ
សេរមចចិតតឈរចនំង។ េណហ យ! មិនេឃញក៏មិនេឃញ ចឲំយនងេទេឃញផក កុលប
កនុងបនទប់សិន អវីៗក៏េរសចបតេ់ទេហយ!! ភពរ ៉ូែមនទិកបនតិចបនតួច ែដលភជ ប់មកជមួយ
នឹងផក កុលប ក៏របែហលជអចជួយអវីៗឲយបនរបេសរេឡងវញិខលះ។ 

រេំពចេនះ ក៏មនមនុសសមកេគះទវ រ។ នងរបញប់ជូតៃដ េហយេដរកត់មុខខញុ ំ
េទេបកទវ រយ៉ងរបញប់របញល់ េដយេធវជេមលមិនេឃញខញុដូំចរគៗមុន! 

ទវ ររេបកក៏េលចរូប... កិតតគុិណេចញមក។ 
កិតតគុិណ េធវករកនុងរកុមហុ៊នែតមួយជមួយរតន៍ េហយវក៏ដឹងយ៉ងចបស់ថ   

រតន៍មនសងសររួចេទេហយ ែតវក៏េនែតមកេលងមិនសវ ង គឺេរពះវចង់ដេណត មរតន៍
ពីខញុ េំនះអី!!! ខញុ រំទមិំនបនកេ៏រកកេឡង េដរសេំដេទមត់ទវ រែដរ។ 
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«េហុយ! មកេធវអីហ៎?»  
ខញុ ែំរសកសួរអគុណ ែតវេធវជមិនចបអ់រមមណ៍។ 
«រតលប់េទវញិេទ ទីេនះគម ននរណសវ គមន៍ឯងេទ!» ខញុគំហំកដកវ់មតងេទៀត។ 
ខញុ គិំតថ ខញុ ែំរសកខល ងំអស់បុ៉ណណឹ ងេហយ រពមទងំគហំកដក់វដែដលៗេទៀត ែត

អនកទងំពីរេធវជរពេងយៗ ដូចជគម នរូបខញុ េំនទីេនះ។ ពួកេគឈរនិយយគន ដូចគម នឮ
ខញុនិំយយេសះសូមបែីតបនតិច។ េនះសអីហនឹង!!? ចង់មកតមបញឈចិឺតតខញុ  ំ ដល់បនទប់រតន៍
ែបបេនះហ៎? អីុចឹងេត! បនជរតន៍ែរបរបួល... 

ខញុ រំទេំមលតេទេទៀតមិនបន េទបេដរចូលេទកនុងបនទប់េដកេហយទញទវ របិទ
រគងំ!!!.. ទងំរតន៍ទងំកិតតគុិណ ភញ ក់េរពតលស់អស់រពលឹង ែតខញុមិំនខចីខវល់េទ!!! 

ករែដលរតន៍ែរបរបួលយ៉ងេនះ គឺពិតជមកពីអមន ក់េនះេហយ។ ៃថងមួយេនះ
ែដលខញុបំនលួចសត ប់ឮ លកខណិនិយយជមួយរតន៍ថ េបខញុ េំនែតតមវលិវល់មិនរពម
េទណែបបេនះ មិនខល ចខញុ េំទហ៎? ក៏របែហលជចង់មននយ័េលេរឿងេនះេហយ។ រតន៍
អចនឹងផល ស់បតូ រចិតតពីខញុ េំទ ែតមិនហ៊នរបបខ់ញុ េំរពះមួយែខេទៀតក៏ដល់ៃថងសខំន់របស់
េយង។  

ែតរតន៍មនដងឹខលួនេទ?... ករែដលរតន៍មិនរពមរបបប់ង េហយបេណត យឲយបង
មកេឃញេដយខលួនឯងែបបេនះ វឈចុឺកចបបុ៉់ណណ ? មិនបចខ់ល ចបងេទរតន៍ េបអូន
មិនហ៊នហមត់ បងនឹងេធវជអនកសុែំបកក៏បន!! បងនឹងេធវជអនកបេណត យឲយអូនេទ 
េដយខលួនឯង លអជងករមកសូ៊រទេំឃញអូន កបត់បងនឹងមុខរសស់ៗែបបេនះ។  

បនតិចមក ខញុ ក៏ំឮរតន៍និយយជមួយអមន ក់េនះ៖ 
«រតឡប់េទសិនេទណ៎គុណ ខញុ រំតូវករនិយយជមួយបងសិទធិ។» 
«រតន៍មិនខល ចេទហ៎? ឲយខញុ េំនកដំរេទ?» 
អេឆលៀតឱកស! សត ប់វនិយយចុះ!!! 
«បងមិនេធវបបរតនេ៍ទ បងរសឡញ់រតន៍ េរចនជងវរសឡញ់េទៀត។» 
ខញុ មិំនបនឮនងតបថយ៉ងេម៉ច ឮែតសេំឡងទវ របិទ នងរបែហលជជូនអេនះ

េរៀបរយេហយ។ មួយសនទុះមកនងកេ៏បកទវ របនទប់ចូលមករកខញុ។ំ នងេបកទវ រចូលមក
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េហយ ក៏សមលងឹេទេមលេលតុកបលដេំណកភល មៗ។ េនេពលេឃញរូបរបស់ពួកេយង 
រតលប់មកតងំេនកែនលងេដមវញិ េហយែថមទងំមនផក កុលបតងំលអំេនខងមុខរូប
ដូេចន ះ នងក៏ែរសកយភំល មៗ។ 

េហតុអីក៏យ?ំ រជួំលចិតតនឹកដល់េសនហ៍ចស់ហ៎? ឬរបែហលជដឹងថខលួនឯងេធវ
ខុសេរចនណស់ែមនេទ?... នងចប់រូបរបស់េយងមកឱបសមលងឹេទជុវំញិខលួន ហក់ដូច
ជកពុំងរកអវីមយង៉។ 

«បងសិទធិ!... បងេនកនុងបនទប់េនះេតែមនេទ?» នងែរសកេឡងេដយសេំឡង
ខសកឹខសួល ែតនងែបរជែបរមុខេទរក ទិសេផសងគន នឹងខញុ ែំដលកពុំងឈរ។ 

«ែមនេហយ! បងេនរតង់េនះ   េនខងេរកយរតន៍េនះឯង!!!  េម៉ចមិនងកមក
េមល!!» 

ខញុ និំយយេឡងេដយសេំឡងសអកសអ ។ មិនចបំច់មកសួរនអីំែវងឆង យេទ េបចង់
និយយេរឿងអមន ក់េនះរបប់បង ក៏និយយមកចុះ!! 

«បងសិទធិ! ... អូនដឹងណ៎... ថបងកពុំងេនជមួយអូន» នងយកំន់ែតខល ងំេឡង 
«អូនមិនដឹងថ បងដឹងឬអត់... ថអូនេនែតរសលញ់បងជនិចច! ...រសលញ់តងំែតៃថង
េនះមក តងំពីៃថងែដលេយងេដរបុកទងគិចគន  រហូតមកដល់ៃថងេនះ។» 

និយយអីែបបេនះរតន៍? េបអូនពិតជរសលញ់បងែមន អូនមិនែមនកបត់បង
យ៉ងេនះេទ!!! 

«លកខណិរបបថ់ អូនចបំច់រតូវែតរបបឲ់យបងដឹង ថបង...» នងពយយមខ ំ
មត់សងកត់ចិតតមិនឲយខសកឹខសួល «លកខណិគិតថ បងរបែហលជមិនទន់ដឹងេទ ថ...» 

មិនទន់ដឹងថ បងជរបស់ចស់! រតន៍ធុញរទន់នឹងបងេហយ!! និងកពុំងេបះ
បង់បងេចល េហយេទរកបុរសថមមីន ក់េនះ ែមនេទ??? េហតុអីរតន៍េធវដក់បងែបប
េនះ? បងខរំកសសនយរបស់បងជមួយអូនរហូតមក... ែតេមលអវីែដលអូនតបសនង
ជមួយបងចុះ!!? 
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«េហតុអីេរឿងែបបេនះ រតូវេកតេឡងចេំពះេយង ហ៎...បងសិទធិ? េយងកពុំងែតជិត
េរៀបករនឹងគន ... េពលេវលែដលេយងទងំពីរ ទនទឹងរង់ចមំកជយូរ រហូតមកដល់េពល
ែដលកពុំងេននឹងមុខ ចុះេហតុអវី... េហតុអវីរតូវមកកល យជដូេចនះ???» 

នងយខំសកឹខសួលកន់ែតខល ងំ។ 
«មួយអទិតយកនលងេទេហយ ែដលបងចកេចញពីអូនេទ។ អូនេធវចិតតមិនបន

ពិតែមន េហតុអីបងេបះបងអូ់នេចល ឲយេនមន ក់ឯងែបបេនះ??» 
កន់ែតេរៀបរប់នងកនែ់តខសកឹខសួល។ ខញុឈំរភន់ភងំ រកនិយយអវមិីនរតូវ េត

នងកពុំងនិយយេរឿងអវីេនះ ខញុ មិំនយល់េសះ!!??? 
«ឯណែដលបងថនឹងរកសសនយេនះ? សនយថនឹងរស់េនជមួយគន រហូតេទ!! 

ែតែបរជមកសល ប់ ឲយអូនរស់េនមន ក់ឯងែបបេនះេទវញិ េតមននយ័យ៉ងេម៉ចហ៎???»  
នងែរសកគហំកដកជ់ញជ ងំ េហយទមល ក់ខលួនអងគុយចុះផទ ល់នឹងរព ំយខំសកឹខសួល

គួរឲយសេងវគ។ 
ខលួនខញុញ័ំររញជួ យរគប់សរៃសវញិញ ណ... សអីេគ? នងនិយយថេម៉ច? ខញុសំល ប់េហយ

ឬ??? 
រេំពចេនះ រសប់ែតេលចពនលឺចងំចិែញចងចិញច ច ជះចូលមកកនុងកបលរបស់ខញុ .ំ.. 

េហយខញុក៏ំចងចអំវីរគប់យ៉ងែដលេកតេឡង... 
យប់េនះ ខញុ េំចញពីផទះជួលរបស់រតន៍ េនេម៉ងរបមណ១០យប់ ខញុ េំដរឆលងកត់

ថនល់េហយក៏... មនរថយនតដឹកទនិំញធមួំយ... េបកមកពីណក៏មិនដឹង... បុកខញុ េំពញ
មួយទហឹំង... រហូតខញុសំល ប់ភល មៗេននឹងកែនលង។ 

«បងសិទធិ! ែរកងេយងសនយនឹងគន េហយែមនេទ? េបបងសនយេហយ បងនឹងមិន
េធវខុសសនយេទ ែមនេទ? ចុះេហតុអវី េហតុអវីរតូវកល យជែបបេនះ? ែរកងេយងបនសនយ
នឹងគន េហយេត ថនឹងរស់េនជមួយគន រហូតេទ? បងមិនធល ប់េធវឲយអូនខកបណំង
េឡយ ចុះេហតុអវ ី េរឿងរបស់េយងរតូវមកបញច ប់ែបបេនះ? ឯណែដលបងរបបថ់េយង
ទងំពីរនឹងរស់េនជមួយគន  យ៉ងមនេសចកតសុីខជេរៀងរហូត ដូចភគបញច ប់របស់
េរឿងនិទនេនះ? េហតុអី ក៏បងេទេចលអូនែបបេនះ?» រតន៍ែរសកដេងហ យយេំពញ
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បនទប់ «ឲយអូនរស់េនេដយរេបៀបណេបគម នរូបបង?» នងខសកឹខសួលខល ងំេឡងៗគួរឲយ
អសូរ។ 

ខញុ មិំនដឹងថរតូវេធវយ៉ងេម៉ច បនរតមឹែតឈរេមលនងែរសកទួញយ ំ និងថងួចថងូ រ
គហំកដកជ់ញជ ងំ េហយផតួលខលួនេដកនេនៀលឱបរូបថតរបស់េយងទងំពីរយ៉ងែណន។ 
នងយេំហយយេំទៀត ហក់ដូចជនងនឹងរតូវដច់ខយល់សល ប់េននឹងកែនលងេនះ។ 

«បងសិទធិ! រតន៍ចង់េទេនជមួយបង...» នងសរងគឺតេធមញខមំត់ែរសក «េយង
នឹងេនជមួយគន ជេរៀងរហូត!» 

ខញុចំង់និយយរបបន់ងថ មិនបនេទ! រតន៍េនមនអនគត ឱកស និងកតីសងឃមឹ
េនមនជនិចចសរមប់រតន៍។ បងបនសល ប់េទេហយ ែតរតន៍េនមនជវីតិ រតន៍រតូវរស់
តេទេទៀត រស់ជនួំសបង! រស់េដមបបីង! 

ែត... 
រតន៍ដឹងថ ខញុជំមនុសសែដលរកសពកយសនយជនិចច ែដលេនះែតងែតេធវឲយខញុ ំ

មនេមទនភពចេំពះខលួនឯង។  
មុននឹងដេងហមចុងេរកយរបស់នងផុតរលត់េទ ៃផទមុខដ៏រសស់ផូរផង់របស់នង 

ែដលធល ប់ែតមនសច់មនឈម េពលេនះរតលប់ជសេសលកសល ងំដូចរកដស។ ខញុ ដឹំង
ថ រជិនីរបស់ខញុ នឹំងលង់លក់េទេដយេសចកតសុីខ េនកនុងរងវង់ៃដរបស់ខញុ រំហូតេទ េរពះ
េពលេនះនងបនដងឹេហយថ...  

ខញុ រំកសពកយសនយជនិចច៕ 
 


