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បរញិញ បរ័តបរញិញ បរ័តបរញិញ បរ័តបរញិញ បរ័តបនបនបនបនពីពពីីពកីកសរំមកកសរំមកកសរំមកកសរំម 

េដយៈអចមផ៍ក យអចមផ៍ក យអចមផ៍ក យអចមផ៍ក យ 

តមធមមត ខញុ មិំនចូលចិតតជិះមូ៉តូេលឿនេទ។ េនរពឹកៃថងមួយ ខណៈែដលខញុជិំះមូ៉តូ
េទេធវករ េពលមកដល់េភលងសតុបរតងផ់លូ វបែំបក ខញុ េំឃញរសតីចនំស់មន ក់ កពុំងខេំដរ
ទប់ខលួនយ៉ងពិបកេលចិេញច មថនល់។ ៃដគត់មខ ងកនអ់េំបស ឯៃដមខ ងេទៀត កន់
របដប់របមូលសរំម។ េមលេទគត់ ដូចជកពុំងរកកល់នឹងដួល។ ខញុ រំបញប់ចតមូ៉តូ
េចល េហយរត់េទជួយទប់រគខលួនគត ់យ៉ងរហ័ស។  
«េលកអ៊!ំ េលកអ៊!ំ… យី! េលកអ៊យ៉ំងេម៉ចហនឹង?»  
ខញុសំេងកតេឃញទឹកមុខរបស់អ៊រំសីមន ក់េនះ  េឡងេខៀវេសលកសល ងំ គម នឈមមួយ

ដណំក់។ ខញុអំចដឹងភល មថ  មុនេនះគត់េសទរែតដូលសនលប់េទេហយ េដយសរេរគ
ខយល់។ មិនដឹងេធវេម៉ច ខញុ ក៏ំែរសកេហអនកេធវដេំណ រទងំឡយ ែដលបញឈបយ់នយនត    
រង់ចេំភលងសតុបឲយជួយ។ 
«ជួយផង!  មកជួយគត់ផង…  គតខ់យល់គេហយ!  ជួយយកគត់េទមនទីរេពទយ

ផង!!!» 
ខញុខំកចិតត និងេសកសត យជខល ងំែដលគិតខុស  ទងំមូ៉តូទងំរថយនត េបកេចញ

េទេធវរពេងយ។ ពួកេគបនរតមឹែតងកេមលបុ៉េណណ ះ។ ខញុចំប់រតកងយករងកយដ៏
សគមរបស់គត់ មកឲយអងគុយទេរមតខលួនេរកមមលប់េឈេលចិេញច មថនល់  េហយចប់យក
រកដសឯកសរ កនុងកតបមកបក់ឲយគត់។  
«េលកអ៊!ំ  េលកអ៊!ំ…  េលកអ៊យ៉ំងេម៉ចេហយ?  បនឮខញុនិំយយេទ?… េលក

អ៊!ំ… េលកអ៊!ំ!!…» 
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េឃញេហតុមិនរសួល  ខញុ គិំតែតមយង៉ គឺរតូវនគំត់េទមនទីរេពទយ។ ខណៈែដលខញុ ំ
កពុំងេងបេទរកេហរុម៉ឺកតុក!តុក!  មកដកឹគតេ់ទ  គត់ក៏ែរសកេឡង… 
«អ៎ូយ!… មិនបចេ់ទ… កុ!ំ កុេំទអី…អឺ…ខញុធូំររគន់េបេហយ…» 
«អហូ ៎! អ៊ដឹំងខលួនេហយ!?…កមួយគិតថេទមនទីរេពទយលអជង!» 
«េទ! មិនអីេទ…ខញុធំល ប់ខញុសុំអំស់េទេហយ  សរំកែតបនតិចេទែលងអីេហយ!»  
ែបលកចិតតបនតិចែដរ… គតនិ់យយជមួយខញុ  ំ េរបសុទធែតពកយ «ខញុ !ំខញុ !ំ» យ៉ងទន់ែផអម

ពិេរះណស់។ ែតសរមប់ខញុ  ំវមននយ័េគរព និងេអនលេំទនេពកេហយ ទងំែដល
គត់ក៏មនអយុេរចនចស់េសមមត យ ឬេសមអ៊រំបស់ខញុ េំទេហយ!  
«ឱ!េលកអ៊…ំ មិនចបំច់និយយពកយ«ខញុ !ំខញុ !ំ»េទ  េរពះខញុក៏ំមនអយុរសបលៗ

នឹងកូន  ឬកមួយរបស់អ៊ែំដរ។» 
«អ៎ូ! អរគុណេរចន... ខញុ .ំ.. អ៎... អ៊រំងធូររគន់េបេហយ!  កមួយពិតជមនសនត នចិតត

លអែមន។»  
ខញុទំទួលអរមមណ៍ថ  េពញចិតតយ៉ងខល ងំ ចេំពះពកយសរេសរេនះ។  
«មិនជអវីេទេលកអ៊!ំ  និយយអីុចឹង អ៊េំធវករេនទីេនះែមនេទ?»  
«ែមនេហយ!… អ៊េំបសសរំមតមថនល់, សីុឈនួលកត់េសម , សីុឈនួលលងចន

តមេរងករ ឬេរងបុណយេផសងៗ, សីុឈនួលលបរបងផទះ, ជូតផទះ, េរសចផក ដផំក , 
និងករងរេមផទះរគប់ែបបយ៉ង  អ៊អំចេធវបនទងំអស់។» 
ខញុបំនទទួលចេមលយយ៉ងែវង េដយមិនចបំច់សួរលមអតិ េរពះគត់ធល ប់និយយ

ពីករងរែដលគត់អចេធវបន ឲយរគប់ៗ គន ដឹង  េដមបបីងហ ញខលួនរបបេ់គឯងឲយរជប
ថ គត់រតូវករករងរេធវ។ ខញុ មិំនធល ប់គិតេសះថ រសតីមឌតូចែបបេនះអចេធវករងរ
បនេរចន  េហយធងន់ធងរដល់ថន ក់ហនឹង!   ខញុ គិំតអណិតគតណ់ស់ែដរ  េរពះេមល
េទក៏េឃញថ គត់ជអនករកីរកេតកយ៉កយ៉ងខល ងំ។  
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«េបអីុចឹងអ៊មិំនមនកូន និងបតេីទឬ? សុអំភ័យេទស! កមួយសួរែបបេនះ អ៊មិំនថអី
េទ?» 
«មិនអីេទ! អ៊មំនកូនពីរនក់  ឯបតអ៊ី ំគត់សល ប់យូរេហយ។ ៃថងែសអកេនះកូនចបងអ៊ ំ

េគនឹងេរៀនចប់េហយ េហយឮថបនទទួលសញញ ប័រតសអីមិនដឹងេទ!... ឮែត... បរ.ិ.. 
អឺ... បរ.ិ.. 
«បរញិញ ប័រត!» 
«ច៎... ែមនេហយ! ែតអ៊ក៏ំរបែហលជមិនបនេទចូលរួមេទ... េរពះជប់ករងរ

េរចនណស់!... ែត... អឺ...  
«ែតអីអ៊?ំ និយយមកចុះ! េបខញុ ជួំយបនខញុនឹំងជួយ!» 
«ែមនេអហះ!? កមួយពិតជជួយអ៊ែំមន? កមួយជមនុសសលអណស់!... េបអីុចឹងែសអក

កមួយេទេធវករេទៀតេទ? េហយមកតមផលូ វេនះដែដលេទ?... អ៊េំធវករេនផលូ វេនះរល់ៗ
រពឹក។  
«បទ! ៃថងែសអកខញុ ក៏ំេទេធវករដូចធមមតអីុចឹង  េហយមកតមផលូ វេនះដែដលេទ។»  
«អឺ... េបអីុចឹងេឆៀងចូលជួបអ៊ ំេនទីេនះបនតិចផង  អ៊នឹំងមករង់ចណ៎ំ!» 
ខញុ ក៏ំនឹកឆងល់ណស់ែដរ ចេំពះសេំណ របស់គត់ ែតក៏ដល់េម៉ងេទេធវករេទ

េហយ េទបមិនរបញប់សួររកេហតុផលអវី។  ៃថងេនះ េទះជេទេធវករយឺតបនតិចក៏
េដយ ក៏ខញុទំទួលអរមមណ៍ថសបបយចិតតយ៉ងខល ងំ  ែដលបនជួយយកអសរេលក
អ៊ចំនំស់មន ក់េនះ។ 

*** 
ៃថងបនទ ប់មក ខញុ ក៏ំមកជួបគតត់មសនយ។ អ៊រំសីសបបយចតិតយ៉ងខល ងំ េនេពល

ែដលេឃញខញុ។ំ គត់កន់បច់ផក កុលបមួយបច់ធ។ំ  ខញុ គិំតសងសយ័កនុងចិតតែដរ  ែតមិន
ទន់សួរផង គត់ក៏របបមុ់ន។  
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«េលកកមួយេអយ! ឲយអ៊សុំពឹំងយកបចផ់ក េនះ េទឲយកូនរបុសរបស់អ៊ផំង។ ៃថងេនះ
េគទទួល... អឺ... ទទួលបរញិញ ប័រតផង   េតកមួយអចជួយបនេទ?» 
«បរញិញ ប័រត!!!  េហតុអីេលកអ៊ ំមិនអេញជញេទេដយខលួនឯង?»  
ខញុឆំងល់េរពះគិតថ កូនគតពិ់តជសបបយចតិត របសិនេបបនទទួលបច់ផក េនះពី

មត យេគផទ ល់ េហយគត់ក៏... 
«អ៊មិំនហ៊នេទេទ!... មយង៉អ៊រំវល់ផង ក៏គង់នឹងេទមិនេកត េទបបនជសុចិំតត

កមួយ ឲយជួយអ៊ផំង  េតបនេទ?» 
ខញុងំក់កបលទទួលពកយ រពមទងំទទួលយកបចផ់ក ពីគត់។ 
«កូនរបុសអ៊េំឈម ះអីែដរ?»  
«េឈម ះសរ េខមរនិទ!   េម៉ងពីររេសៀលេនះ េគនឹងចបេ់ផតមពិធីេហយ។»  
េណហ យចុះ! ខញុ ក៏ំគិតថលអមយង៉ែដរ  រប់ថជករសែមតង េសចកតេីរតកអរសទរនឹង

បអូនធម៌  ែដលេនមិនទន់សគ ល់មុខ!  ៃថងេនះេនករយិល័យ មនមតិតភ័កតិេរចនគន
សួរថយកបចផ់ក េទឲយនរណ? ខញុ ក៏ំេឆលយថ «អ៎ូ!ៃថងេនះបអូនរបុសខញុ  ំទទួលបរញិញ ប័រត
អកសរសរសត េនសកលវទិយល័យភូមិនទភនេំពញ។» 

*** 
 

ខញុពំយយមរបេរជៀតហវូងមនុសសជេរចន កនុងសកលវទិយល័យ ែដលមន ក់ៗសុទធែត
េសលៀកពក់ឯកសណឋ នទទួលសញញ ប័រត យ៉ងហំហន។ េមលេទនរណៗ ក៏មនទឹក
មុខរកីរយរសស់រសយ, មនបងបអូន ឪពុកមត យ មិតតភកត ិមកសែំដងករអបអរសទរ 
រហូតបរេិវណសកលភូមិនទេឆអៀតែណន េដយហវូងមនុសសមីេដរដស។ រកេឡកេទ
ខងណ ក៏េឃញែតបច់ផក េពញៃដរគប់ៗគន  មន ក់ៗសងវ តនញំតិមិតត ថតរូបទុកជ
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អនុសសវរយ៍ី មួយបុ៉សត៍េហយមួយបុ៉សត៍េទៀត ឥតឈប់ឈរ។ ខញុសំកសួររកេឈម ះសរ 
េខមរនិទ នឹងមនុសសជេរចននក់! ...រហូតដល់ទីបផុំត។ 
«បអូនរបុស! បងសុសួំរបនតិច េតបអូនសគ ល់េឈម ះ សរ េខមរនិទឬេទ?»  
«អ៎ូ! សរ េខមរនិទ េរឿងអីមិនសគ ល់! េគេរៀនេនមហវទិយស័យអកសរសរសត ជមួយ

ខញុ ែំដរ។ ន៎ុះេគ! កពុំងឈរែតមន ក់ឯង េនទីេនះ!» 
ខញុ េំដររតង់ចូលេទរកតមពកយែណន។ំ េខមរនិទមនរងខពស់សងហ  មុខមត់សអ ត

បត េមលេហយក៏អចចតក់នុងជពូំករបុសសអ តបនែដរ, េហយខញុក៏ំចបស់កនុងចិតតថ គឺ
ពិតជេគហនឹងេហយ េរពះមុខមត់ក៏រសេដៀងនឹងអ៊រំសីមន ក់េនះែដរ។ ខញុអំចសេងកត
បនថ េគមនពនលឺែភនកែដលដក់ជប់នូវភពេសហមងែបបណមួយេនកនុងចិតត ទងំ
ែដលៃថងេនះេគគួរែតសបបយចិតតបផុំត េនកនុងជីវតិរបស់េគ។ េនកនុងៃដេខមរនិទ មន
កន់បរញិញ ប័រតដ៏គួរឲយមនេមទនៈ ែតកុថំេឡយផក មួយបច់ សូមបែីតមួយទងតូចក៏
គម នែដរ។ ខញុ េំដរមកឈរទល់នឹងមុខេគ រពមទងំញញឹមផង។ េគក៏ញញឹមតប ែតេធវ
មុខមីងមងំរទង់ឆងល់! 
«សួសតី! បអូនគឺ សរ េខមរនិទ ែមនេទ?» 
«បទ! គឺខញុ េំនះេហយ!» 
«សូមចូលរួមរកីរយជមួយផង! បងយកបចផ់ក េនះមកឲយ មត យបអូនឯងបនេផញ

តមបងមក!» 
«បទ! អរគុណេរចនបង។ េបអីុចឹង ែម៉ខញុគំត់មិនបនអេញជញមកេទ?  អ៎ូ! សូម

េទសបងជអនកណែដរ?» 
«កុបំច់ឆងល់អី! ចត់ទុកថបង ជបងរបុសរបស់បអូនេទបនេហយ! េហយបងមក

េនះគឺេដមបមីកសែមតងភពរកីរយជមួយបអូន... េតះ! េទថតរូបជមួយគន ។» 
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ខញុ ែំរសកេហអនកថតរូប ែដលេនឈរែកបរេនះមកថត េហយក៏របបេ់ខមរនិទឲយន ំ
មិតតភកតិមកថតរូបជមួយគន  បនរបមណជងដប់បុ៉សត៍ែដរ។ 
«េរសចបចេ់ហយ! អីុចឹងបងគតិថ បងគួរលបអូនេទវញិេហយណ៎!» 
េខមរនិទងកេមលមុខខញុ  ំទឹកែភនកក៏ចប់េផតមរជបដកេ់ពញរបលង់ែភនក។ ខញុ រំនធត់ចិតត

អណិតេគយ៉ងខល ងំ  េហយេគក៏រត់មកេអបខញុ  ំទងំទឹកែភនកហូរសរសក់។ 
«អរគុណបងខល ងំណស់! ខញុ មិំនធល ប់គិតេសះថ ៃថងេនះខញុ នឹំងបនទទួលបច់ផក  

េហយបនថតរូបដូចេគដូចឯងែដរេទ េរពះខញុគំម នបងបអូនដូចេគដូចឯងេឡយ។ បង
េអយ! បអូនអរគុណបងខល ងំណស់... បអូនមិនដឹងថ គួរតបសនងសងគុណបងយ៉ងណ
េទ?» 
ខញុ រំពមទទួលសគ ល់ថ ខញុខំ លួនឯងកម៏នអរមមណ៍សបបយចតិត េហយេពញចិតតជ

ខល ងំ របសិនេបបនេខមរនិទ មកេធវជបអូនរបុសបេងកតពិតៗ។ 
«បនេហយ!... បនេហយ!... េធវកូនរបុសមនិរតូវយេំទ! េមលហន៎! មិនខម សរសីៗេទ

េអហ៎!» 
េខមរនិទញញឹមទងំទឹកែភនក េហយជូតទឹកែភនកេចញភល មៗ។ េនខណៈេនះ ខញុ ំ

រកេឡកេឃញរសតីចនំស់មន ក់ កពុំងលួចសមលងឹមកពួកខញុ។ំ គត់ពក់មួកធបំងំមុខជិត 
ឈរែអបៗនឹងរបងសកលវទិយល័យ។ គនិំតខញុបំនេចញរបតកិមមភល មៗថ ហនឹងេហយ
ជអ៊រំសីមន ក់េនះ! ខញុ រំបញប់ចប់ៃដេខមរនិទ េដរយ៉ងេលឿន េហយរត់េចញមកេរក 
ទងំេខមរនិទក៏នឹកឆងល់ណស់ែដរ។ របែហលជគត់ដឹងខលួនមុនថ ខញុកំពុំងរត់សេំដេទ
រកគត់ េទបគតរ់បញប់រតលប់េរកយ េដរេគចេចញេទយ៉ងេលឿន។ 
«េលកអ៊!ំ េលកអ៊!ំ... ឈប់សិន!!!» 
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អ៊រំសីមន ក់េនះ ឈប់េសងៀមមួយែភលត ែតគតមិ់នងកមុខមកេទ។ ភល មេនះែដរ   
េខមរនិទករនត ក់ៃដេចញពីខញុ  ំ េគបនតេដរសនសមឹៗេទខងមុខរសតីមន ក់េនះ េហយពិនិតយ
េមលមុខ។ 
«ែម៉!ែម៉!… េហតុអីែម៉មិនចូលេទកនុង? ែម៉ដឹងេទ?... ៃថងេនះកូនរតូវករឲយែម៉ មកជ

ទីបផុំត! េរពះកូនគម ននរណមកជួយអបអរសទរ ឬេលកទឹកចិតតេឡយ។ កូនដឹង! ថ
ែម៉ប្រែហលជខល ចរូបកូនេនះខម សេអៀនមិតតភកត ិ ែដលកូនមនែម៉ជអនកេបសសរំម
តមថនល់ ជអនកេរ សសនំល់សរំម និងជអនករកេតកយ៉ក! ែតែម៉ដឹងេទ... កូនអច
េរៀនបនបុ៉េណណះ មិនែមនែម៉ជអនកផចុងេផតម ឧបតថមភឬ? កូនមិនខម សេអៀននរណទងំ
អស់! កូនេពញចិតត សបបយចតិត ែដលបនេកតជកូនែម៉!... 
េខមរនិទលុតជងគង់ចុះេលកៃដទងំពីរសនសមឹៗមករបណមយ េហយេអនកបលរកប

សពំះបតេជងមត យ ទងំទឹកែភនកហូរឥតឈប់។ ទិដឋភពេនះបនេធវឲយខញុ  ំ និងមិតតភកតិ
របស់េខមរនិទែដលឈរេពញទីេនះ រសក់ទឹកែភនកមករពមៗគន , េខមរនិទសទុះឱបមត យ
រពមទងំែរសកយ.ំ.. 
«ែម៉! កូនរសឡញ់ែម៉! កូនអណិតែម៉... កូនដឹងថ ែម៉បនេធវពលិកមមេរចនណស់

េដមបកូីន! ែម៉មិនែដលតអូញ មិនែដលថេនឿយហត់ សូមបមួីយម៉ត់េឡយ។ មួយជីវតិែម៉!
ែម៉េសទរែតលះបង់េដមបកូីនទងំអស់េទេហយ។ែម៉មិនែដលឈប់សរមក! ែម៉មិនែដល
រកេសចកតីសុខសរមបខ់លួនឯងមតងណេទ! ពលិកមមែម៉ធេំធងណស់! រពះគុណែម៉ៃថលថល
ណស់! េទះេបកូនខតំបសនងយ៉ងណ ក៏មិនអចកតៃ់ថលបនែដរ។» 
សមតេីខមរនិទ េធវឲយមត យេគរជួំលចិតតយ៉ងខល ងំ មតគ់ត់ញ័រេហបតិចៗ រកនិយយ

ែតហមិនរួច គឺបនរតមឹែតហូរទឹកែភនកដបថព ល់ ជភសេឆលយតបបុ៉េណណ ះ។ 
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«អឺ! ទងំអស់គន ជួយទះៃដឲយេខរនិទផង... បអូនៗមនដងឹេទ? េទះបីអនកមត យរូបេនះ 
ជអនកេបសសរំមតមចេិញច មថនល់ក៏េដយ ក៏គត់អចទនុំកបរមុងកូន ឲយេរៀនរហូត
ចប់បរញិញ ប័រតបន! េឃញេទ ពលិកមមរបស់ែម៉ធេំធងបុ៉ណណ ?» 
រគប់គន ែដលេនទីេនះ ទះៃដេឡងលន់របវៗ សែំដងអណំរចេំពះគុណូបករៈ 

ដ៏ៃថលថល េនះ។ ៃថងេនះ ជៃថងពិេសសបផុំតសរមបខ់ញុ។ំ េខមរនិទនិងមត យ ងកេមលមុខខញុ  ំ
េហយញញឹម ខញុ ដឹំងថពួកេគចង់អរគុណខញុ។ំ ខញុ េំដរេទឱបពួកេគទងំពីរ េដយចិតត   
រេំភប។ 
«េនះេហយ ជេជគជ័យៃនបរញិញ ប័រត ែដលបនមកពីកកសរំម! េខមរនិទ!... ត

េទមុខ បអូនរតូវកល យជអនកេធវករមន ក់ដ៏លអ េហយរកសីុចិញចឹ មមត យ តបបុណយសង
គុណគតឲ់យសកតសិមណ៎! បអូនដឹងេទ? រគួសរបអូននឹងកល យជឧទហរណ៍ ឲយរគួសរ
ដៃទេទៀតជេរចន ែដលខលះជរគួសរមនឋនៈតែំណងខពស់ ែតគម នកូនណមន ក់ខំ
េរៀនសូរតេទគឺែបរជេទងប់ងល់នឹងឧបយមុខសងគម េហយកល យជជនកកសណំល់
សងគមេទវញិ។» 
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