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កលុ្រស្ត ី

កលុធី ផក េ យ 
សូមឧទទិសេរឿងេនះជូនប្អូន្រសី «រជជន»ី ែដលបនេសនីសុបំងឲយសរេសរេរឿងេនះេឡងី 

និងសុំេទសផងចំេពះករយតឺយូរ... 
 

 
 «េហតុអី ពិនទុរបស់ឯងអន់ដល់ថន ក់េនះ រជជនី?» សេំឡងរបស់បុរសវយ័ក ្ត លមនុស ន់
ខទរេជរកូន្រសីេ យក្តេី្រកវេ្រកធ «េយងីបញជូ នឯងឲយេទេរៀន មិនែមនឲយេទេដីរេលងេទ មុននឹងេធ្វីអី
ឲយគិតដល់កតិ្តិយសវង ្រតកូលផង! េតភីពជកុល្រស្តីរបស់ឯង មនខ្លះេទ?» 
 ្រសស់្រសីសម្លឹងមុខបិ េ យក្តីតូចចតិ្ត។ េនកនុងែខ ែភនកអនកដៃទ នងេកីតមកេនកនុង្រគួ រ
ែដលបរបូិរ្រគប់ែបបយ៉ង... ែតស្រមប់នង... មិនែមនេទ! 
 «េពលែដលម៉ក់របស់ឯង ្ល ប់ ប៉សនយជមួយខ្លួនឯងថ នឹងេមលីែថឯងឲយល្អ!... ែតេនះស្អី
េគ? ឯងគតិែតេដីរេលង េដកសុី េលងអុីនេធីេណត នយិយទូរស័ពទ េហយីែតងខ្លួនេលចេលីេលច
េ្រកម ្រប ងំ្របែជងជមួយអនក្រកងុមិនឈប់មនិឈរ... ឯង កយកេទគិតេមលីខ្លួនឯងេទថ
សមគួរេទែដលមកេកីតកនុង្រតកូលខពង់ខពស់របស់ប៉!?» 
 រជជន ី សម្លឹងមុខេ ក្របសិទធិ៍ជបិ េ យែភនកម ំ «មួយម៉ត់ ក៏មុខមត់របស់វង ្រតកូល 
ពីរម៉ត់ ក៏កូនឥតបនករ... េតីេនកនុងែខ ែភនករបស់ប៉ ខញុ ំធ្ល ប់មនអ្វលី្ៗអ ខ្លះេទ?» នង ក់មុខ
ចុះវញិ ្រពមជមួយសំេឡងេខ យជងមុន «ខញុ ំដឹងថខញុ ំមិនល្អ េរៀនក៏មិនពូែក េធ្វអី្វីក៏មិនបន... ែតកូន
ក៏មនេបះដូងែដរប៉!» 
 «ចុះឯងមនធ្ល ប់គិតដល់េបះដូងរបស់ប៉ខ្លះេទ កូននី!? មួយៃថងៗ  ឯងគិតែតេដីរេលង ែតង
ខ្លួនេលចេលីេលចេ្រកម ឯងដឹងេទ ថប៉លក់មុខខ្ល ងំបុ៉ ្ណ  េនេពលមនេគមកសរួន?ំ» គត់្រចត់
ចេងកះសរួកូនេ យក្តីអត់ធន់ហួស្របមណ។ 
 «ច៎ស ្រតូវេហយី! ខញុ ំជកូន ្រកក់ ជកូនចៃ្រងឧតបត... េពលែដលខញុ ំេកតីមកក៏េធ្វឲីយម៉ក់
្ល ប់! េពលមនជីវតិរស់េន ក៏េធ្វីឲយប៉ពិបកចិត្តេទៀត... េតកូីនសមែត ្ល ប់ឲយបត់ៗេទ េតែីមន

េទ?!!» នងែ្រសកគំហកខ្ល ងំៗ ក់មុខបិ ។ 
 េ ក្របសិទធិ៍មុខ្រកហមងងំ ខឹងកូន្រសីរហូតញ័រខ្លួន។ គត់្រស ញ់កូន្រសីមន ក់េនះខ្ល ងំ

ស់... ែតមិនដឹងថេ្រពះកមមេពៀអ្វី េទីបេធ្វឲីយគត់មកជួបនងឹកូន្រសីែដល ្រកក់រកេលខ ក់គម ន
ែបបេនះ។ 
 ផងំ!!! 
 គត់ទះកំេផ្ល ងកូន្រសី... 
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 រជជន ី មុខេទ មកម្ល ងំៃដ... ទឹកែភនក្រសក់ប៉ត់ៗេជកថព ល់។ 
 «េនះឬ អនកែដលជមច ស់មូលនិធសិមគមេកមងកំ្រពកមពុជ?... េនះឬ អនកែដលឈរេឈម ះ
េបះេឆន តជតំ ង ្រស្តេនឆន េំ្រកយ?» នងរម្លឹកដល់តួនទីករងរ របស់បិ េ យក្តីឈចឺិត្ត        
« ងំពីតូចដល់ធំ... ប៉ែតងែតទូនម នកូនឲយ ងំចិត្តេរៀន ឲយខំេរៀនឲយបនខពស់ៗ េដីមបកី្ល យជេ ក
្រសី ក្ល យជជំទវេនអនគត... ែតប៉ធ្ល ប់គិតដល់ចិត្តកូនខ្លះេទ? ធ្ល ប់សរួឬេទ ថកូនមនបញ្ហ អីឬ
អត់?... មួយៃថងៗ  ប៉ឲយកូនបន្រតឹមែតលុយចយ យ... ែតប៉ែបរជយកេពលេវ  េសចក្តី
្រស ញ់ ករេមលីែថ ករយកចិត្តទុក ក់ េទឲយេកមងកំ្រពេនកនុងមូលនិធិទងំអស់... ជួនកលកូន
េននឹក្រចែណននឹងេកមងកំ្រពអស់ទងំេនះផង... ប៉មិនែដលដឹងសូមបែីតបន្តិចេ ះថ អ្វីែដលេកមង
្រសីដូចកូន ្រតូវករជទីបផុំត?» 
 គត់ខឹងកូន្រសីកន់ែតខ្ល ងំេឡងី េនេពល្រតូវកកូរកកយដល់តួនទីករងរ... ែខ ែភនកកច
មសំម្លឹងយ៉ងមុតមកចកូំន្រសី។ 
 «មុខដូចឯង េតេីទ្រតូវករអី... េយងីេឃញីមួយៃថងៗ  ឯងគិតែតយកេពលេទេដីរេលង ែស
... េកមង្រសីដូចឯង េតីេចះ្រតូវករអីេ្រកពី្របសុ!» បុរសជបិ គំហកខទរសំេឡងេពញផទះ «អ្វីែដលប៉
គួរឲយឯង ប៉ក៏ឲយអស់្រគប់យ៉ងេហយីែដរ ែតេកមងកំ្រពទងំេនះេទ ែដលមិនធ្ល ប់បនអ្វីេ ះពឪីពុក
ម្ត យ... ខណៈែដលឯងមន្រគប់ែបបយ៉ងេលីសេកមងទងំេនះ ែតឯងែបរជេធ្វឲីយប៉លក់មុខលក់មត់ 
ខម សេគអស់ម៉ទី្រកុង... េបីេយងី ចេរសីបន េយងីចង់យកេកមងកំ្រពទងំេនះ មកេធ្វជីកូនជំនសួ
ឯងផង!» 
 «សូមប៉ ឈប់យកខញុេំទេ្របៀបេធៀប នឹងេកមងកំ្រពអស់េនះេទ!» នងនិយយ យឡភំព
ខ កឹខ លួ «េបីប៉េមលីមកខញុ ំជេមបងកេរឿង េឃញីេកមងកំ្រពអស់េនះល្អជងខញុ ំ ក៏អេញជ ីញេទយកេកមង
ទងំេនះមកេធ្វជីកូនចុះ! បំេភ្លចខញុ ំេចលែតម្តងក៏បន យ៉ង ខញុ ំក៏គម នតៃម្ល្រ ប់េទេហយី!» នង
គំហក ក់បិ ទងំទឹកែភនក។ 
 រជជន ី ទុកេសៀវេភពិនទុេចលេនេលីតុ មុននឹងសទុះេគចេចញេទសមងំ ក់ខ្លួនកនុងបនទប់ខទ ស់
គន្លឹះជប់... «ប៉... ប៉មិនធ្ល ប់យល់ពីកូនេ ះ... កូនស្អប់ប៉ ស្អប់ជទីបំផុត!!» នងេពលខ កឹខ លួ
ទងំទឹកែភនក។ 
 េ ក្របសិទធិ៍ជឪពុក សម្លងឹ្រសេមលកូន្រសីែដលរត់ចូលបនទប់ យ៉ងេហង ង… េនេ្រកម
ែខ ែភនកដ៏មុតមេំនះ ែបរជមនបងកប់ភពឈចឺប់េនខងកនុង យ៉ង ម នមិន្រតវូ… 
 គត់សម្លឹងេមលីបតៃដខ្លួនឯងែដលេទីបែតទះមុខកូន្រសីេទថមីៗយ៉ងដឹងកំហុស។ 
 «ប៉… ប៉សុំេទស…» 

*** 
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 រជជន ី ខ កឹខ លួអងគុយឱបកបលជងគង់ ្រតង់្រជុងបនទប់េដកេ យក្តីឈចឺប់។ នងលូកៃដ
សន មឹៗចប់យកទូរស័ពទៃដចុចេទេលខវវីៈ... សង រកំេ ះែដលេទីបែត គ ល់គន មេហ្វសបុ៊កថមីៗ
េនះ។ 
 េទះបីជដឹងថ ជេរឿងែដលគម នសុវតថិភព កនុងករទក់ទងែស្វងយល់ចិត្តជមួយមតិ្តភក្តិ
មអុីនេធីេណត ែតេនេពល ថ នករណ៍ចប់បងខំែបបេនះ... នងក៏គម នអ្វី្រតូវខ្វល់េ្រចនីេទៀតែដរ។ 

 « ឡូ! បងវរីៈ  បងជយួមកទទួលអូនេនផទះបន្តិចបនេទ? នមីិនចង់េនទីេនះេទៀតេទ!» 
នងយអំណ្តឺ តអណ្ត ក ឲយចុងែខ មខ ងេទៀត ្ត ប់េ យមិន ែរក េនេពលបនទទួលសញញ ណ។ 
 បុរសេនចុងែខ មខ ងេទៀត ខណៈេនះកំពុងផឹក្រ  ្រសវងឹេ្រគឿងេញ នជមយួ្រកុមមិត្តភក្តិ 
្របញប់ពក់េ្រ មមុខសែម្តងតួជសុភពបុរស និងបញចូ លសំេឡងមុឺងម៉ត់ជបនទ ន់។ 
 «អូនន.ី.. អូននេីកីតអី? រត់េចញពីផទះមិនល្អេទ  ដឹងេទ?» េគេធ្វជីនិយយ ម្របម 
សែម្តងឫកពជបរមភនឹងសង រយ៉ងពុតតបុត។ 
 «អត់េទ! េទះនីជេកមងល្អយ៉ង  ក៏ប៉េមលីមិនេឃញីែដរ... បងវរីៈ ជួយមកទទួលនី
េចញពីផទះេនះផង! នទុីកចិត្តបងរៈ  នមិីនចង់េនទីេនះេទៀតេទ... េ្រពះទងំតឹងែតង ទងំរងករ
េកៀបសងកត់ នធុីញ្រទន់នឹងេនេឈ្ល ះគន  ជមួយប៉ ល់ៃថងែបបេនះេទៀត ស់!»  
 វរីៈ ងកមកញញឹមព្រពយ ក់មិត្តភក្តយ៉ិងមនគំនួច «ចុះអូននីចង់េទេនឯ ?» 
 នងជូតទឹកែភនកេចញពីថព ល់យ៉ងរហ័ស ក់មនកម្ល ងំចិត្តជថមី «ទី ក៏បន... ទីែដល
គម នប៉ គម នមនុស ែដល គ ល់នី គម នមនុស ែដលចែំតបំបក់ទឹកចិត្តន.ី.. ្រគន់ែតននំីរត់េចញេទ
ឲយឆង យបំផុតពីផទះេនះ... នីក៏អស់ចិត្តេហយី!» 
 «អុីចឹង... បនេត!ី បង្រស ញ់អូននីអសព់ចីិត្ត បងេធ្វីេដីមបអូីននបីន្រគប់យ៉ង ថ្វីេបីេយងី
គ ល់គន មអុីនេធីេណត ែតបង ៊ ននិយយយ៉ងេពញមត់ថ បង្រស ញ់នី! ឥឡូវអូននី្របញប់

េរៀបចំអី ៉ ន់េទរង់ចបំងេន្រចកផ្លូវេចញចុះ មិនដល់ដប់នទីេទៀត បងនឹងេទទទួល!» េគចុចទូរស័ពទ
បិទ េហយីញញឹមចុងមត់យ៉ងមនពិសពុល។ 
 រជជន្ីរបញប់រត់េទ្របមូលសេម្ល កបំពក់ របស់របរ េ្រគឿងេ្របី្របស់េផ ងៗ ក់កនុងកបូប
ព យយ៉ងរហ័សរហួន មុននឹងេ តចុះ មបង្អួច េហយីេផ្ល ះរបងេចញពីផទះេទេ យេ ក្របសិទធិ៍

កំពុងេដកលង់លក់យ៉ងសកប់សកល់កនុងបនទប់េដកេ យមិនដឹងេរឿង... 
 ្រទីន... 
 វរីៈ េបីករថយន្តចូលមកចតែកបរ្រសី េ យមិនែអរអង់។ េ យករទុកចិត្តែបបគម នវចិរណ-
ញញ ណ រជជនី្របញប់រត់ចូលេទអងគុយែកបរបងំអនកេបកី េ យមិនអល់ែអក។ អនកទងំពីរញញឹម ក់
គន េ យក្តីេសន ។ 
 «បងវរីៈ គតិចង់ននំេីទ ?» នងសួរដូចកូនេកមងមិនទន់ដឹងអី។ 
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 វរីៈ ងកមុខមកញញឹម្រសទន់ ក់សង រ «បងនឹងនអូំននី េទរកញតិមតិ្តបង! ៃចដនយអី 
ពួកគត់េបីកស ្ឋ គរេនម្តុ ំរងគ ល ែដលបងចូលចិត្តេទកម ន្តេលងញឹកញប់ជមួយមិត្តភក្តិ។ េបី
នីេទេនទីេនះ ធនថមនសុវតថិភពមួយរយភគរយែតម្តង!» 
 «អរគុណបងវរីៈខ្ល ងំ ស់... នីពិតជរេំភីបនឹងទឹកចិត្តសុភពបុរស របស់បងែមនែទន!» 
្រសស់្រសីសញប់ែសញងនឹងសន្ត នចិត្តសង រកន់ែតេ្រជេទៗ។ 

*** 
 

 «កូនន!ី កូនេទ េហយី?» េ ក្របសិទធិ៍ មរកកូន្រសីខ្លួនឯងេពញផទះ... គត់ចប់េផ្តមី
ទទួល រមមណ៍មិនសូវ្រសួល នងិញប់ញ័រកនុងចិត្ត េ្រពះបរមភពីកូន្រសីែតមន ក់របស់ខ្លួន។ 
 គត់រត់េទប្តងឹបូ៉លីសជបនទ ន់… ព័ត៌មនេចញផ យ មកែសតេ្រពង្រពត «កូន្រសរីបស់
ពណិជជករធរំត់េចញពីផទះ!» គត់ ប់មុខ ប់មត់លក់េករ ្ត ិ៍េឈម ះកិត្តិយសខងែផនកសងគមយ៉ងខ្ល ងំ 
េ យនរ ៗក៏នគំន សម្លងឹមកថ គត់គជឺបិ ៃនេកមងកំ្រព ែត្រតលប់ក្ល យជឪពុកែដលចិញច ឹម
កូនមិនេកីត បេ ្ត យឲយកូន្រសីរត់េចញពីផទះបនយ៉ងងយ្រសួល។ 
 អនកភនំេពញនគំន យកព័ត៌មនេនះ មកេធ្វីជ្របធនបទជែជកែវកែញក អស់ជេ្រចនីៃថង។ បុរស
វយ័ក ្ត លមនុស ខម សេគឯង រហូតមិនដឹងយកមុខេទទុកឯ ។ ែតេ យេសចក្ត្ីរស ញ់ 
េសចក្ត្ីរពួយបរមភចំេពះកូន គត់្រតូវែតេដរីទទូរមុខ មរកកូន្រសី្រគប់ទិសទី រហូតមកដល់
េរៀន... 
 «អនក្រគ ូមន្រជបពីដំណឹងរបស់រជជន.ី.. កូន្រសីរបស់ខញុ ំខ្លះេទ?» គត់រត់ចូលយ៉ងរហ័សេទ
អងគុយេលីេកអីទល់មុខអនក្រគរូបស់រជជន។ី 
 ទឹកមុខគត់េខម ស្លក់ េ្រពះមិនបនេដកអស់េពលជេ្រចីនៃថង... ងកយក៏ចុះសគម គ ងំែប្លក
ែភនក ដបតិទទួលទនបយមិនចូលមួយៃថង េ ះ។ 
 អនក្រគូញញឹមផ្តល់កម្ល ងំចតិ្តឲយេ ក្របសិទធ ៍«នងខញុមំិនបនដំណឹងអ្វពីីរជជនេីទ... ែតេបខីញុ ំដឹង
េពល  នងខញុនំឹង្របប់េ កជបនទ ន់!» អនក្រគូនិយយយ៉ងសុភព ប ។ 
 េ ក្របសិទធិ៍ធ្ល ក់ទឹកមុខអស់សងឃមឹ «បទ! អរគុណ...» គត់ប្រមុងនឹងេ្រកកេចញេដមីបេីទ
មរកកូន្រសីខ្លួនឯងបន្ត ែត... 

 «ឈប់សិនេ ក!» អនក្រគូឃត់យ៉ងសុភព «នងខញុសុំំ កសួរអ្វេី កបន្តិចបនេទ?» 
 គត់ងកេ្រកយសម្លឹងមុខអនក្រគូេ យក្តេីងឿងឆងល់ «អឺ... បទ បនេត!ី» 
 «មុននឹងរជជនរីត់េចញពផីទះ េតីមនេកីតបញ្ហ អ្វីេនកនុង្រគួ រឬេទ?» អនក្រគ្ូរជញួចិេញច ីមសួរ។ 
 បុរសជឪពុកេបីកែភនកធំៗេ យក្តីភញ ក់េផ្អលី មុននឹង រមមណ៍ែ្របជេ កេ ដូចេដីមវញិ   
«បទ... ៃថងេនះជៃថងែដលខញុទំទួលេសៀវេភពិនទុពីនង។ េពលេនះខញុ ំខឹងនងខ្ល ងំ ស់... េយងីទងំ
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ពីរប៉ះមត់ប៉ះសម្តីគន បន្តិចបន្តួច េហយីខញុ ំក៏្រជលុៃដទះកំេផ្ល ងនងេ យមនិបន ងំចតិ្ត!» គត់
េឈង កមុខចុះេ្រកម េគចែខ ែភនកពីអនក្រគូេ យករដឹងខុស។ 
 «ករពិតេដីមេហតុៃនេរឿងេនះ គឺមកពីពិនទុេនះេទឬ? េ កេភ្លចេទេហយីថ ករេរៀនពូែកមិន
ែមនជេ្រគឿង ស់ភពេជគជ័យរបស់កូនេនះេទ!» អនក្រគដូកដេង្ហីមធ ំ «ថ្វីេបរីជជនជីេកមងែដលេរៀន
មិនពូែក ែតក៏មិនែមនបនន័យថ នងជេកមងមិនល្អែដរ!» 
 «ែតខញុ្ំរតូវករេ្របៀន្របេ អនក្រគ!ូ អនក្រគក៏ូដឹងថ មួយៃថងៗ មិនបន ងំចិត្តេរៀនេទ 
េ្រពះរវល់ែតយកេពលេទែតងខ្លួនេឆីតឆយ ្រប ងំ្របែជងជមួយមិត្តភក្តិរហូតេសទីរែតមិនេសស
សល់ភពជកុល្រស្តីេនកនុងខ្លួនេទេហយី!» 
 «ភពជកុល្រស្តី េតីេគ ស់ែវងេន្រតង់ េទ?» អនក្រគសូួរសំេឡងម ំ «អ្វីែដលបញជ ក់
្របប់េ កថ រជជនីមិនែមនជកុល្រស្តី?» 
 «គឺទេង្វរីបស់ េនះអី! ែតងខ្លួនេលចេលីេលចេ្រកម ចូលចតិ្តេដីរេលង ចូលចិត្តនិយយ
ទូរស័ពទ េហយីលួចមនសង រេ យ ង ត់ៗ... េនះឬលកខណៈរបស់កុល្រស្ត?ី េបខីញុ ំមិន ម  ៃថង
មួយ ចបស់ជខូចខ្លួនមិនខន!» គត់្របែកក។ 
 «ចុះលទធផលៃនករេ្របៀន្របេ របស់េ កយ៉ងេម៉ចែដរ? េពលេនះនងរត់េចញពផីទះេទ
េហយី... ខញុ ំដឹងថ េ ក្រពួយបរមភពីរជជនខី្ល ងំ ស់ ែតសូមកុំេ្របី រមមណ៍េដីមបេី្របៀន្របេ កូនអ.ី.. 
កូនរបស់េ ក កពុំងឈនចូលមកកនុងវយ័ជំទង់ មនបញ្ហ ជេ្រចនីកំពុងស្រមកុចូលមករកនង េកមង
េគមិន ចមក្របប់េ កបន្រគប់េរឿងេនះេទ... េហយីភពជកុល្រស្តីែដលេ កថ េតី្រតូវែតេរៀប
រយដូចសំពត់កនុងផនត់ឬ?... ឥឡូវេនះសងគមបនែ្រប្របលួេហយី េ្រគឿងអូសទញផ្លូវចិត្តយុវវយ័មន
េ្រចីន ស់... ករេជរ្របេ កចៗែបបេនះ មិនបនេធ្វីឲយរជជនមីនភពជកុល្រស្តលី្អេឡងីេនះ
េទ!» 
 េ ក្របសិទធិ៍សពឹកមុខ... «ចុះអនក្រគចូង់ឲយខញុ ំអងគុយេមលីកូន្រសីខ្លួនឯង េធ្វីខ្លួនកន់ែតយ៉ប់េទ
ល់ៃថងែបបេនះឬ?» 

 «កុំនិយយែបបេនះអី... រជជនមីិនែមនយ៉ប់ដូចែដលេ កគិតេនះេទ! ជនួកលរូបភពែដល
េ កេឃញី ច្រគន់ែតជែផនកមួយៃនជីវតិរបស់នងក៏ថបន!» អនក្រគញូញឹម «េកមងជំទង់េ្របៀប
បននឹងកូនេឈី ស់ខចី ែដលកំពុងលូត ស់ក្ល យជ មនុស េពញមនុស ... េកមងវយ័េនះ ចមន
កបបករិយិែ្រប្របលួេ្រចនីយ៉ង េហតុដូចេនះេយងីជ ពយបល ្រតូវពយយម ម នេមលី
កបបកិរយិរបស់កូនឲយបនម៉ត់ចត់។» 

 េ ក្របសិទធិ៍សម្លឹងមុខអនក្រគយ៉ូងស្លុតចិត្ត... ក់េ ក ្ត យនឹងទេង្វរីបស់ខ្លួនកន្លងមក។ 
 «េ ក្រតូវដឹងថ េកមង្រគប់រូប្រតវូករេសចក្ត្ីរស ញ់ពីឪពុកម្ត យ... ជួនកលទេង្វរីបស់
ឪពុកម្ត យ ែដលែតងែតេជរស្ត្ីរបេ កូន ្រកក់ៗ គឺេដីមបចីង់ឲយពួកេគល្អ េចះែកែ្របខ្លួនឯង ែត
ស្រមប់េកមង េគមិនបនគិតែបបេនះេទ េគែបរជគិតថេយងីមិន្រតវូករេគេទីបស្តីបេនទ សេគដូេចនះ! 



កុល្រស្ត ី
http://archphkai.wordpress.com

6 

 
េនះ ចជេហតុផលមួយែដលេធ្វីឲយរជជនីរត់េចញពីផទះបន!» អនក្រគ្ូរគវកីបល សម្លឹងមុខបុរសជ
ឪពុក េ យចិត្ត្រតជក់ «េហយីបញ្ហ ែដល្រគដូូចនងខញុជំួបញឹកញប់បំផុតគ ឺករនិយយេ្របៀបេធៀប! 
េកមង្រគប់គន សុទធែតមនចំណុចពិេសសរបស់េគេរៀងៗខ្លួន... ឧទហរណ៍ថ េបេីនសុខៗ្រ ប់ែតមន
េគយកេឈម ះេ កេទេ្របៀបេធៀបនងឹអនកដៃទែដលល្អជង េតីេ កទទួល រមមណ៍យ៉ង ?» 
 «ខញុ ំ... ខញុ ំ... ជឪពុកែដលមិនល្អ!» បុរសជបិ ចប់េផ្តីមខ កឹខ លួ។ 
 «េ កមិនខុសេទ េ្រពះករចិញច ឹមេមលីែថកូនរបស់្រគួ រនីមយួៗ មិនដូចគន េឡយី នងខញុ ំ
យល់... ែតចង់ឲយេ កទទួលដឹងេន្រតង់ចំណុចេនះផងចុះថ... េកមងជំទង់ភគេ្រចនីែដលរត់េចញពី
ផទះ គឺេ្រចីនែតរត់េចញេ យ របញ្ហ ្រគួ រ!» 
 «ខញុ ំ្រស ញ់កូនខ្ល ងំ ស់! ្រគប់យ៉ងែដលខញុ ំេធ្វីេទេនះ គេឺដីមបេីគទងំអស់... ខញុ ំមនិនឹក
ម នថបំណងល្អរបស់ខញុ  ំែបរជក្ល យជថន ពំិស បំផ្ល ញផ្លូវចិត្តកូនដល់ថន ក់េនះេ ះ!» 

 «ឪពុកម្ត យ្រគប់រូប្រស ញ់កូន ែតេកមងភគេ្រចីន េមលីមិនេឃញីេសចក្ត្ីរស ញ់េនះេទ... 
េ្រពះ្រតូវសម្តេី្របៀន្របេ កចៗទងំេនះបិទបងំ!» អនក្រគញូញឹមផ្តល់កម្ល ងំចិត្តជចុងេ្រកយ មុន
នឹងេ្រកកេដីរេចញពីបនទប់េទ។ 
 សម្តរីបស់អនក្រគូ េធ្វឲីយេ ក្របសិទធិ៍នឹកេឃញីេទដល់ េហតុករណ៍េនយប់េនះ… គត់េទីប
ែតដឹងថ ទេង្វីែដលគត់េធ្វីេទទងំអមបលម៉ន គឺសុទធែតផ្តល់ផល ្រកក់ចំេពះកូនទងំអស់ េ្រពះ
គត់ទងំរអូ៊ ទងំេជរ ទងំេមលីងយ ទងំេ្របៀបេធៀប នងិេ្របសីម្តីេ្រគត្រគត ច់អហងក ទងំអស់។  
 បុរសវយ័ក ្ត លមនុស  យ្ំរសក់ទឹកែភនកប៉ត់ៗនឹកដល់កូន្រសីកំពូលចិត្ត… ែខ ែភនករបស់
សិស ជេ្រចីននក់ ែដលេដរីឆ្លងកត់េទមកសុទធែតសម្លឹងមកគត់ េ យក្តី េ ច ធ័ម។ 
េពលេនះគត់ែលងខ្វល់នឹងកិត្តយស េករ ្ត ិ៍េឈម ះ នងិមុខមត់របស់វង ្រតកូលតេទេទៀតេហយី…  
 េ្រពះេទះជឲយគត់ មនរបស់អស់េនះខពស់រហូតទល់េមឃ… ក៏ មិន ចេធ្វឲីយកូន្រសីែត
មន ក់របស់គត់្រតលប់មកសថិតេនកនុងលែង្វក្រទូងរបស់គត់វញិែដរ។ 

*** 
 កនុងទីកែន្លងែដលមនែតេភ្លីងពណ៌  កកកុញ ែណន ន់ ន់ ប់ េទេ យមនុស មន េន
េពញបនទប់តូចៗទងំអស់កនុងទកីែន្លងេនះ មនទងំ្រ េបៀរ ថន  ំនិងមនុស ្រសវងឹ... ទងំែដល គួរែត
ជកែន្លងេ្រគះថន ក់ស្រមប់កូនបក តូីចដូចរជជន.ី.. ែតនងែបរជទទួល រមមណ៍ថ ជពិភពេ កថមី
មួយែដល ងេឡងីជពិេសស ស្រមប់មនុស មនទុកខដូចនង... 
 រងគ ល... ទីកែន្លងដ៏ែសនមេនរមយ េក មសុខ ស្រមប់ប ្ត យុវវយ័ទងំ យ។ 
 «បងរៈ! អរគុណបងរៈខ្ល ងំ ស់ ែដលេធ្វឲីយនបីនេឃញីពិភពេ កថមីៗ  េ្រចីនយ៉ងេនះ!»  
នងតូចញញឹម ក់សង រកំេ ះេ យក្តីេសន ។ 
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 ងំពីនងរត់េចញពីផទះមកេនទីេនះ វរីៈេមលីែថនងយ៉ងល្អ។ ទេង្វីកំេ ះេធ្វីឲយនង្រកមំុេជឿ
ជក់ទុកចិត្ត េហយីបនេ្រតៀមកយេ្រតៀមចិត្តជេ្រសច េដីមប្ីរបគល់េបះដូងទងំដួងេផញនីឹងេគ។ ែត
នង ចដឹងពីភពខិលខូចរបស់មនុស ្រកុមេនះឬអត់... 
 «បងេពញចិត្តេធ្វេីដីមបអូីននី្រគប់យ៉ងទងំអស់... បង្រស ញ់អូននីខ្ល ងំ ស់!» េគបញ់
្របេយគែផ្អម្រតជក់ ក់្រតេចៀកតូចតន់មិនបនធូរៃដ។ 
 «បងរៈចូលចតិ្តនិយយែបបេនះ ក់នរីហូត អត់ដឹងេទឬថនីេអៀន!» នងេធ្វជីបូញមត់ ក់
សង រគួរឲយ្រស ញ់។  
 «អូនន!ី យ៉ង េយងីក៏ គ ល់គន យូរមកេហយី បងមនអ្វចីង់ឲយអូនជួយបន្តចិ!» វរីៈេធ្វីជ
លូកេ េប៉យករបស់មយង៉េចញមក។ 
 ជ្រគប់ថន .ំ.. 
 រជជនី សួរជបនទ ន់ «ថន អំីេគបងរៈ? េហតុអីចបំច់េធ្វលីឹបលដល់ថន ក់េនះ?» 
 «វ ី មីនសុី!» េគកុហក «គឺបងប្អូនរបស់បងបេងកតី ្រកុមហុ៊ន ផលិតវ ី មនីសុី េហយីេផញបីងឲយ
ជួយលក់... ពិេសសេពលេនះបនផលចំេណញខពស់ ស់! នីជួយយកេទែចកចយឲយមូ៉យ្រគប់គន  
ម្រក សេនះផងបនេទ?» េគហុច្រក សបញជ ីេឈម ះមួយសន្លឹកឲយ «បងពិតជជប់រវល់មិន ច

បញជូ នវ ី មីនសុេីទឲយេគបនទន់េពលេទ!» 
 នង្រកមុសំម្លងឹយ៉ងរះិគិត មុននឹងសេ្រមចចិត្តេឆ្លីយយល់្រពម េ្រពះេសចក្តទុីកចិត្ត។ 
 រជជន ីចប់េផ្តមីេចញែចកចយ្រគប់ថន កំនុងនមជវ ី មនីសុ ី េទ្រគប់ទីកែន្លង ម សយ ្ឋ ន
េនកនុងបញជ ីេឈម ះេនះេរៀង ល់ៃថង។ នងមិនធ្ល ប់សង យ័ ឬនឹកឆងល់អ្វីេឡយីថថន េំនះមិនែមនជ
វ ី មីនសុ។ី 
 មូ៉យែដលកមមង់ទិញវ ី មីនសុ ី ភគេ្រចីនសុទធែតមនរូប ងសគម គ ងំ ទកឹមុខស្លក់េខម  ែភនក
្រស ប់... ផទុយពីនងមនិសង យ័ថ េហតុអ្វេីទីបដូេចន ះ ែបរជគិតថ េបីពួកេគទិញវ ី មីនសុេីទ
េលបជ្របច ំ ្របែហលជ ចេធ្វឲីយ ងកយរងឹមេំឡងីវញិបន េទីបនងលក់ផងែថមឲយផង េ យ
មិនខកខនមួយេពល េឡយី។ 

*** 
 េ្រចនីៃថងបនទ ប់មក... 
 «េ កបូ៉លសី មនបនទទួលត្រមុយអ្វីពកូីន្រសីរបស់ខញុខំ្លះេទ េកមង្រសីែដលេឈម ះរជជនេីនះ
អី?» េ ក្របសិទធិ៍រត់ចូលេទសរួកនុងទី ន ក់ករបូ៉លសីេ យក្តីអនទះអែនទង។ 
 េ្រចនីៃថងមកេហយីែដលជីវតិរបស់គត់ែ្រប្របលួ ងំពីគម នកូន... ែ្របពធី្ល ប់េជរ្របេទចកូន ល់
ៃថង្រពឹក ង ច ្រតលប់មកជអងគុយេធ្វមុីខេ កេ មន ក់ឯង យ៉ងេសង ម ង ត់េនកនុងផទះ។ 
 េទះបីជខំ មរករជជនទីងំយប់ទងំៃថង រហូតេសទីរែតមិនបនសុមីិនបនេដក... ក៏គត់េនែត
មិនបនជួបរជជនមី្តង េ ះ... ទេង្វីរបស់គត់េនយប់េនះ បន្រតលប់ចូលមកញុញីំផ្លូវចិត្តគត់
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ម្តងេហយីម្តងមិនឈប់ឈរ... ភរកិចចករងរ នៈតំែណងមុខមត់កនុងសងគម ក៏្រសក្រសតុចុះជ
លំ ប់។ គត់គម នេពលសូមបែីតឈងចូលេទេមីល មូលនធិេិកមងកំ្រពរបស់ខ្លួន។ 
 «េពលេនះបូ៉លីសទទលួបនត្រមុយមកថ នង ចនឹងកំពុង ន ក់េនជមួយបក ពួកជញួដូរ
េ្រគឿងេញ នរបស់នយវរីៈ ែដលជមុខសញញ ចស់របស់បូ៉លីស!» បូ៉លសីនិយយេចញមកេ យក្តី
នតឹង «ខញុ ំគិតថ... ជួនកលកូន្រសីរបស់េ កកំពុងរស់េនជមួយនយវរីៈក៏ថបន!» 

 េ ក្របសិទធិ៍ េបកីែភនកធំៗ ញញឹមេ យក្តីេ្រតកអរ «ពិតឬេ កបូ៉លសី?... ចុះេ កបូ៉លីស
ច្របប់បនេទថ នយវរីៈមន ក់េនះជនរ ? េហយីេពលេនះ ន ក់េនឯ ?... ខញុ ំចង់បនកូន

្រសីរបស់ខញុ ំ្រតលប់មកវញិេពញទំហងឹេហយី!» 
 «េធ្វីចិត្តឲយ្រតជក់សិនេទេ ក ទុកតួនទីេនះឲយខងបូ៉លសីជអនកេ ះ្រ យចុះ េបចីិត្តេក្ត
េពកក៏មិនបនជួយអ្វឲីយល្អ្របេសីរែដរ!»  
 គត់សងប់ រមមណ៍។ សម្តីរបសបូ៉់លីស េធ្វីឲយគត់នឹកេឃញីេហតុករណ៍យប់េនះម្តងេទៀត... 
េបគីត់មិនចតិ្តេក្ត  េរឿងែបបេនះក៏្របែហលជមិនេកីតេឡងីែដរ។ 
 យប់េនះ ខងបូ៉លសីមនគេ្រមងស្រមកុចូលរងគ លងងឹតេនះ យ៉ងសមង ត់។ 

*** 
 

 «េដីរលក់វ ី មីនសុីេទៀតេហយីឬ?» នងេធ្វមុីខធុញ្រទន់ ក់សង រ «នីេដីរែចកចយឲយ
មូ៉យេពញមួយៃថងេហយី ហត់ខ្ល ងំ ស់! នីសុសំ្រមកសិន ... ចៃំថងែស្អកសឹមេទេទៀត!» 
 ្រសស់្រសី អង្វរករសង រេនមុខរងគ ល។ ៃដេ ងបុរសជប់ ដូចកូនេកមងកំពុងអង្វរមនុស
ចស់។ 
 វរីៈដកដេង្ហីមធំ ន់សូរឃូរ សម្លឹងមុខតូចតន់យ៉ងេទសីទល់ «កុំកបច់កបូរេ្រចីនេពក គតិថ
ខ្លួនឯងគួរឲយ្រស ញ់ ស់ឬ បនជមនសិទធេិរសី? េយងីមនករងរឲយេធ្វក៏ីេធ្វេីទ ធំៗ អស់េហយី
លមមជួយគន េធ្វីកររកសុបីនខ្លះេហយី!» សម្តរីបស់េគខុសែប្លកពីេពលថមីៗ្រសឡះ។ 
 «េហតុអីក៏និយយែបបេនះបងរៈ?» នងេងឿងឆងល់ «មិនល្អេទ នយិយែបបេនះមិនសុភព
េ ះ!» 
 «េយងីគឺែបបេនះឯង!» េគគំហកខ្ល ងំៗគំ ម្រសស់្រសី «្របញប់យកថន េំទឲយមូ៉យេទ េបី
មិនអុីចឹងជួបេរឿងល្អេមលីមិនខន!» 
 «ជួបេរឿងល្អេមលីអី?» នង្រជួញចិេញច ីមេធ្វមុីខស្អុយ... គិតថវរីៈនឹងលួង។ 
 «គឺលក់ខ្លួនេនះអី! េប្ីរគន់ែតជួយគន យកថន េំទឲយមូ៉យបុ៉ណ្ណឹ ងមិនបន ចបស់ជ្រតូវេទលក់
ខ្លួនយកលុយមកសុីចយេហយី!» 
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 « ្ហ៎ ះ! េម៉ចក៏បងរៈនិយយជមួយនីែបបេនះ? នីជ្របពនធរបស់បង ៎ !» នង្រស ងំកងំ
កន់ែតខ្ល ងំ... ែខ ែភនកែដលធ្ល ប់ែត្រសទន់របស់េគ ្រតលប់ក្ល យជែខ ែភនកេកងកច។ ពីមនុស ែដល
ធ្ល ប់ល្អែសនល្អ េហតុអ្វីេគនិយយែបបេនះ ក់នងេកីត? 
 «្របពនធឬ? មនុស ្រសីដូចនងគម នគុណសមបត្ត ិមកេធ្វជីែម៉របស់កូនេយងីេទ!» េគេពបមត់
ញញឹមចំអកគួរឲយខ្ល ច «ចទុំកកនុងខួរកបលរបស់នងេទ ថ សងគម មអុនីេធេីណត ជសងគមែដល
េ្របីខួរកបល េ្របកីរគិត េ្របីវចិរណញញ ណ... ែតេបលីងង់ដូចនង ចបស់ជ្រតូវេគេបកែបបេនះឯង!» 
 និយយចប់ វរីៈក៏េដីរេចញវងឹពែីខ ែភនករបស់នង។ 
 រជជន ី ្រស ងំកងំនឹងករែ្រប្របួលរបស់សង រ។ នងចបំច់្រតវូែត្រពមយកវ ី មីនសុីេទ
ែចកចយបន្ត េទះបីជហត់េនឿយយ៉ង ក៏េ យ។ េទះយ៉ង ក៏នងគម នៃថងេទលក់ខ្លួនជ
ច់ខត។ 

 ...េបេីទះជនងមិនែមនជ កុល្រស្តីែដលល្អបុ៉នម នក៏េ យ ែតក៏មិនែមនេចះែតបេ ្ត យខ្លួន
បេ ្ត យ្របណឲយេភ្លីតេភ្លនី មេភ្លីងពណ៌កនុងទី្រកុងធំែបបេនះែដរ។ 

*** 
 
 បូ៉លសីចប់េផ្តីមែផនករ េចញចប់្រកុមអនធពលេនកនុងរងគ លេនះ ពបីទឃុឃំងំមនុស
និងមនករផលិតថន យ៉ំប... 
 េ ក្របសិទធិ៍ េដីរ មែផនកររបស់បូ៉លសីយ៉ងចិត្ត្រតជក់... េទះបីជេនកនុងចិត្តនឹកបរមភពី
កូន្រសីខ្លួនឯងខ្ល ងំយ៉ង ក៏ខំអត់្រទ។ំ 
 «ហុយឺ! បូ៉លីសមកេហយីវុយឺ!!!» វរីៈែ្រសកបងកូកខទររងគ ល េនេពលេឃញី្រកុមបូ៉លីស
ស្រមុកចូលមក។ 
 រេំពចេនះ ក៏េកីតមនករប៉ះទងគិច វធុយ៉ងខ្ល ងំក្ល  រហូតេធ្វឲីយរបស់របរេនកនុងរងគ លធ្ល ក់
ែបកខច ត់ខច យគម នសល់។ យុវវយ័្របសុ្រសីជេ្រចីននក់្រតូវ្រគប់កេំភ្លីងដួល្រចងប់្រចងិលគរេលីគន
េ្រពះមិនបន្របុងេ្របៀបខ្លួន។ 
 វរីៈបញ់តបតបូ៉លសីរហូតអស់្រគប់កេំភ្លីង។ េគេ្រកកេឆ្លឆ្ល រត់រកផ្លូវេចញមិនបនក៏យក
ទូរស័ពទចុចេ រជជនជីបនទ ន់ «នី... អូនន.ី.. ជួយបងផង!» 
 « ឡូ... បងរៈេកីតអី?... មនេរឿងអេីកីតេឡងីេនរងគ ល េហតុអីក៏នីឮែតសេំឡងផទុះផវ
ន់ែបបេនះ?» 

 «មិនែមនជសំេឡងផវេទនី... កុំ្របញប់និយយអីេនេពលេនះល្អជង... អូននី្រតូវ្របញប់
េបីក នមកទទួលបង េន្រចកេចញខងេ្រកយជបនទ ន់ !!!» េគបញជ  សេំឡង ច់ខត មុន
នឹងចុចបិទទូរស័ពទ។ 
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 វរីៈរត់េគចពី្រគប់កេំភ្លីងរហូតេទដល់ទ្វ រេ្រកយ។ េគភញ ក់េសទីរែត ច់ផង រេនេពលេឃញី្រកុម
បូ៉លសីកំពុងឈរយមេន្រចកេ្រកយែដរ «ហុយឺ!»។ 
 បូ៉លសីរត់ចូលមកេ្រកៀកៃដេគជប់ែណនទងំសងខង... េទះបកីំេ ះ្របងឹេរបីំរះ្របែកក
នេនៀល នងឹករចប់ខទ ស់របស់្រកុមបូ៉លីសយ៉ង    ក៏មនិ ចេ ះខ្លួនបនែដរ «ែលងេយងី!!!»។ 
 រជជន ី េបីក នមកដល់េឃញីបូ៉លសីកំពុងចប់វរីៈលមម។ នងគិតថចបស់ជមនេរឿងយល់
្រចឡអំ្វីមយង៉ជមិនខនេទបីរត់ចូលេទែ្រសកឡូ ។ 
 «ែលងបងវរីៈឥឡូវេនះភ្ល ម គត់មិនបនេធ្វអីីខុសេទ!» នងែ្រសក ក់បូ៉លសី ែ្រចតៗ។ 
 េ ក្របសិទធិ៍ ែដលអងគុយ ម នេហតុករណ៍េនកនុងរថយន្ត េពលេឃញីកូន្រសីខ្លួនឯង
េលចមុខេនកែន្លងេកីតេហតុែបបេនះ ក៏េ្រតកអរយ៉ងខ្ល ងំ។ គត់េបីកទ្វ រេចញមករត់សេំ រជជនជី
បនទ ន់។ 
 «មិនខុសយ៉ងេម៉ច... រៈេនះេហយី ជេមេក្ល ងរបស់្រកុមជួញដូរេ្រគឿងេញ ន!» បូ៉លសីតប
សំេឡងធំៗ «េបីមិនចង់ជប់ពក់ព័នធេទ េចញឲយឆង យេទល្អជង ប៉របស់ប្អូនកំពុង មសួររកផង!» 
 ្រសីតូចភញ ក់្រកញងេនេពលឮបូ៉លសីរម្លឹកដល់បិ របស់ខ្លួន។ 
 រេំពចេនះ វរីៈេ្របែីកងៃដស៊កបូ៉លសីទងំពីរនក់ ច់ផង រតូង... មុននឹងដេណ្តី មកេំភ្លងីពី
បូ៉លសីយ៉ងទន់ហន់។ 
 រជជនមីិនទន់បន្របុងេ្របៀបខ្លួនក៏្រតូវវរីៈចប់យកេធ្វីជចំ ត់ខម ងំ។ 
 បុរសជឪពុក្រស ងំកងំ្រពួយបរមភពកូីន្រសី «កូននី!!...» 
 «ប៉!» នងសម្លឹងមុខបិ យ៉ងភញ ក់េផ្អលី មុននឹង ងំ ម រតីងកមកសម្លឹងមុខវរីៈែដលកំពុង
ឈរភជង់កេំភ្លងីនងពីេ្រកយ «បងរៈ េតីេរឿង យ៉ងេម៉ច?» នងសួរសំេឡងញ័រ។ 
 «បិទមត់េទ! េហយីចេំធ្វី មបញជ របស់េយងី!» េគគំ មនងសំេឡងម។ំ 
 េ ក្របសិទធិ៍ ្រទឈំរសម្លងឹេមលីកូន្រសីខ្លួនឯង ្រតូវេគចប់េធ្វចីំ ត់ខម ងំមិនបន... ក៏េរសី
យកដំបងេឈេីនេលីដីរត់សេំ ចូលេទជួយេ យមិនគិតពីជីវតិខ្លួនឯង។ 
 វរីៈ េឃញីមនមនុស រត់សេំ ចូលមកប្រមុងចត់ករខ្លួន ក៏បញ់ត្រមង់កបលេពះេ ក
្របសិទធិ៍ មួយរេំពច។ 
 េនចំេពះមុខកូន្រសីែបបេនះ េតីនង ចទទួលបនេទ? 
 រជជនបីំរះខ្លួនេចញ រត់សេំ េទរកឪពុកខ្លួនយ៉ងរហ័ស «េ កប៉!» 
 េនេពលវរីៈអស់ចំ ត់ខម ងំ ប៉ូលីសក៏បញ់សំេឡះវរីៈមួយរេំពច… េគដួលេខព កេទេលីដី។ 
 តរុណីេនកនុងេហតុករណ៍ យអំណ្តឺ តអណ្ត កេ យក្តីឈចឺប់... នងមនវបិបដិ រយ៉ីងខ្ល ងំ
ែដលខ្លួនឯងជេដីមេហតុេធ្វីឲយឪពុក្រតូវ្រគប់េនៃថងេនះ។ 
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 «េ កប៉... េ កប៉កុំេកតីអី ... នីេនទីេនះេហយី! នសុីំេទសស្រមប់េរឿង្រគប់យ៉ង... 
នីេទីបែតដឹងថ ប៉្រស ញ់កូនខ្ល ងំបុ៉ ្ណ ... ប៉រត់ចូលមកជួយនីេ យមិនខ្ល ចអ្វីេ ះ!» នងខ កឹ
ខ លួ។ 
 «កុំបេនទ សខ្លួនឯងអីកូន... កុំយ.ំ..» គត់ជូតទឹកែភនកឲយកូន្រសីេ យក្តី្រស ញ់ «កូនមិន
ខុសេទ... ប៉ខុសេ យខ្លួនឯងែដលេមលីមិនេឃញីលកខណៈពិេសសរបស់កូន! ប៉ខុសេ យខ្លួនឯង 
ែដលែតងែតេធ្វីឲយកូនឈចឺិត្តរហូតមក... ប៉ខុសេ យខ្លួនឯងែដលចិញច ឹមកូនខុសទងំងងតឹងងុល...» 
សំេឡងស្អក ច់ៗ ្របឹងនយិយេចញពីបំពង់ក របស់បុរសជឪពុក។ 
 «េ កប៉... កូន្រស ញ់េ កប៉ ... កូនទទួល គ ល់ថ កូនជេកមងរងឹរូសកបលរងឹ ករ
េរៀនសូ្រតេខ យ! នសីនយថ នី្រតូវែតល្អជងេនះឲយបន... សុ្ំរតឹមែតប៉េនជមួយកូន !» នង
្រកេ បបិ យ៉ងែណន ៃដេក្ត បៃដគន េទវញិេទមកយ៉ងកក់េក្ត ។ 
 «ប៉ក៏្រស ញ់កូនែដរ កុកំង្វល់អី ប៉គង់ែតនឹងជេទ... កុំយអំីកូន្រសីប៉!» គត់ពយយម
ញញឹម ក់កូន «ប៉ធ្ល ប់គិតថ ករែដលប៉ខំ្របឹងែ្របងេធ្វីករ ្រស ចប់យកមុខតំែណងធំៗមកទុក
... អ្វីទងំអស់េនះប៉េធ្វេីដីមបកូីន េដីមប្ីរគួ រ... ែតប៉មិនធ្ល ប់សរួកូនេ ះថ កូន្រតូវករ ឬអត់?» 
 «កុំខំនិយយអីេ កប៉...» 
 «ឲយប៉បននិយយជេលីកចុងេ្រកយចុះ!» គត់ឈចុឺកចប់េពញមុខរបសួ ែតក៏ពយយមអត់
្រទកំរឈចឺប់េនះមិនឲយកូនេឃញី «ប៉សុេំទស... ែដលចូលចតិ្តនិយយថ កូនគម នលកខណៈជ
កុល្រស្តី... ែតេពលេនះប៉ដឹងេហយីថ អ្វីែដលប៉និយយេនះខុស្រសឡះ... កូនមនលកខណៈជកុល
្រស្តីេ្រចីន ស់ េ្រចីនជងប៉គិតទុកេទេទៀត! េពលេនះកូនបនពិេ ធន៍ឲយប៉េឃញីេហយី... ថ
ភពជកុល្រស្តីេនះគសឺថិតេនេលីចិត្ត! ន័យពិតរបស់ពកយថកុល្រស្តី... មិនែមនសែម្តងេចញែត
សមបកេ្រកេទ!» គត់ញញឹម ក់កូន្រសីខ្លួនឯង េ យក្តី្រស ញ់ែដលេពញេ្របៀប «នី... ប៉
្រស ញ់កូនខ្ល ងំ ស់!» 
 និយយចប់ េ ក្របសិទធិ៍ ក៏ផុតដេង្ហីមកនុងរង្វង់ៃដរបស់កូន្រសី។ ភពកក់េក្ត ែដលនងបន
ទទួលេនេពលេនះ គង់ជេលីកចុងេ្រកយៃនជីវតិរបស់នងេហយី។ 
 រយៈេពលកន្លងមក រជជនីជេកមង្រសីែដលកំ្រពម្ត យ េទីបភពជកុល្រស្តីរបស់នងមិនបន
ទទួលករបង្ហ ត់បង្ហ ញ ឲយសែម្តងេចញមកេ យ្រតង់ដូចេកមងេផ ងៗេទៀត។ ែតេទះបីជនងមនិ
បនទទួលករចិញច ឹមបីបច់ល្អដួចេគឯង ក៏នង ចទទួលដឹងខ្លះៗនូវេសចក្ត្ីរស ញ់ែដលឪពុកខ្លួន
បញជូ នមកឲយ មរយៈែខ ែភនកែដរ... នងេទីបែតដឹងេនៃថងចុងេ្រកយ! 
 ... ៃថងែដលគម នករេឈ្ល ះគន េនកនុង្រគួ រ។ 
 ... ៃថងែដលមនែតេសចក្ត្ីរស ញ់... ៃថងែដលមនែតករយល់ចិត្តគន ។ 
 ... ទ្រមែំតដល់ៃថងេនះ... នរ េទដងឹថ ជៃថងចុងេ្រកយ... 

              ០១ឧសភ២០១១  


