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វគគ ១ 

ស ឡឺក ់ហលូែមសមនេភញវ 
េនេពលែដលមនេភញ វមករកស ឡឺក់ ហូលែមសេនម វថិីែប៊កេឃើរ ពួកេគែតងែតេធ្វើនូវេរឿងដ៏គួរឲយ

ភញ ក់េផ្អើលេផ ងៗ។ ជួនកលេគយកៃដខទប់មុខរបស់េគ េហើយយ។ំ ជួនកលេគនិយយេហើយនិយយ

េទៀត េ យមិន ចបញឈប់េ ះ។ េហើយជួនកលេទៀត េគអងគុយេនទីេនះ េហើយមិនស្ដីមួយម៉ត់

េ ះ។ ប៉ុែន្តគម ននរ ែដលគួរឲយភញ ក់េផ្អើលជងេវជជបណ្ឌិ តថនី្រកហ្វ ហុ៊កស៍ថបលេនះេទ។ 

 គត់គឺជបុរសខពស់មន ក់ ែដលេស្ល កពក់សមរមយ េហើយេមើលេទដូចជមនុស សខំន់។ គត់បន

ចូលមកកនុងបនទប់ េដើរសេំ េទរកេកអីដ៏ធមួំយ េហើយភ្ល មេនះក៏ដួលេទេលើ ។ គត់អងគុយេនទីេនះ 

េ យបិទែភនករបស់គត់ េមើលេទដូចជេស្លក ្ល ងំ េហើយមនជមងឺ។ 

 ខញុបំនរត់េទយកទឹកមកឲយគត់។ បនទ ប់មកខញុយំកក បេពទយរបស់ខញុ  ំ េហើយសម្លឹងេមើលគត់

យ៉ង្របុង្របយ័តន។ 

 “េតើគត់យ៉ងេម៉ចេហើយ ៉ ត់ ន់?” ហូលែមសបន្រសដី។ 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



 

2 | ◦еĮњũ 
 

 “គន គិតថគត់មិនអីេទ” ខញុបំននិយយ។ “គត់្រគន់ែតេនឿយហត់ខ្ល ងំេពក-េហើយ្របែហលជ

ឃ្ល នខ្ល ងំែដរេហើយេមើលេទ។ 

 ហូលែមសសម្លឹងេមើលេទកនុងេ េប៉របស់បុរសមន ក់េនះ-េហើយរកេឃើញសបុំ្រតរថេភ្លើងមួយពី

ម៉កខ្លិតុន េនខងេជើង្របេទសអង់េគ្លស។ 

 “ម៉កខ្លិតុន-េនឆង យ ស់” ហូលែមសបននិយយ។ “ មិនទន់េម៉ងដប់ពីរេនេឡើយេទ 

អញចឹ ងគត់្របែហលជចកេចញពីផទះេនេម៉ង្រប្ំរពឹកេនះេហើយ។” 

 ពីរបីនទីេ្រកយមក បុរសេនះចប់េផ្ដើមកេ្រមើក េហើយែភនករបស់គត់េបើកេឡើង។ មួយវនិទី

េ្រកយមក គត់ក៏េ្រកកឈរេឡើងយ៉ងរហ័ស។ មុខគត់ឥលូវេឡើងពណ៌្រកហម េហើយមិនសបបយចិត្ត

េឡើយ។ 

 “េ កហូលែមស ខញុសុំេំទស! ខញុគំម នហូបបយហូបទឹកេ ះ្រពឹកេនះ-េនះគឺជមូលេហតុែដល

េធ្វើឲយខញុមំន រមមណ៍មិនសូវ្រសួលខ្លួន ។” 

 “េនេពលែដលេ កមន រមមណ៍ធូរេសប ើយវញិ...” ខញុបំនចប់េផ្ដើមនិយយ។ 

 “ឥលូវខញុ ធូំរេសប ើយេហើយ អរគុណ” េភញ វរបស់េយើងបន្រសដី។ “េហើយខញុចំង់និយយជមួយេ ក

ស ឡឺក់ ហូលែមសខ្ល ងំ ស់-េដើមបពិីភក ជមួយគត់។ េ កហូលែមស សូម្រតលប់េទម៉កខ្លិតុន

ជមួយខញុ វំញិេនរថេភ្លើងបនទ ប់េទ។” 

 “ខញុសុំេំទស មិន ចេទរួចេទ” ហូលែមសបននិយយ។ “ខញុកំពុំងែតេធ្វើករេលើេរឿងក្ដីសខំន់ៗ

ពីរ-េរឿងក្ដីេនេហ្វេរស និងេរឿងក្ដី េបេហគវនីិ។ កនុងកឡុំងេពលហនឹង ខញុមំិន ចចកេចញពីទី្រកុងឡុងបន

េទ។” 

 “េរឿងក្ដីសខំន់!” េភញ វរបស់េយើងបនែ្រសក។ “ប៉ុែន្តេរឿងក្ដីេនះក៏សខំន់ ស់ែដរ។ េ កមនដឹង

ពីករចប់ជរំតិកូន្របុសអភិជនៃន្រតកូលហូលដឺែនសកលពីបីៃថងកន្លងេទេនះេទ...” 

 “ស្អីេគ! ម្រន្តី ជកររ?ឺ” 

 “ែមនេហើយ គត់ហនឹងេហើយ។ អញចឹ ងេ កមិនបនដឹងេទ... មិនេទចុះេនកនុងកែសតេទ េនះគឺ

ជករពិត។ ប៉ុែន្តខញុគំិតថ ស ឡឺក់ ហូលែមសែតងែតដឹងដនឹំងមុនមនុស ដៃទេទៀត។” 

 ហូលែមសបនេដើរេទរកេសៀវេភគត់មួយកបល េហើយចប់េផ្ដើម នអពីំអភិជនៃន្រតកូល

ហូលដឺេនស។ 
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 “ហូដឺេនស អភិជនទី្របមួំយ។ ្របពនធេឈម ះ៖ េអឌីតស៍ ជបុ្រតីៃនអភិជនេ្រហគ។ មនកូនមន ក់ 

េឈម ះ អភិជនអស៍សឺ ល់ែទរ។ ផទះេនកនុងទី្រកុងឡុង នកែស៊ និងែវល៉ស៍។ ម្រន្តី ជករស្រមប់

េនះ...ស្រមប់េនះ...ស្រមប់េផ ងៗេទៀត...ល្អ ល្អ” ហូលែមសបននិយយ។ “គត់គឺជមនុស ដ៏អ ច រយ

មន ក់េនកនុង្របេទស។” 

 “មន ក់កនុងចេំនមអឆឆរយិៈ េហើយមន ក់កនុងចេំនមអនកមនស្ដុកស្ដមភបផុំត” េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល

បននិយយ។ “េ កហូលែមស ខញុដំឹងថេ កមិនេធ្វើករេដើមប្ីរបក់េនះេទ ប៉ុែន្តខញុ ្ំរតូវែត្របប់េ កនូវ

េរឿងេនះ។ អភិជនេនះនឹង្របគល់្របក់្របពំន់េផនស្រមប់ដណឹំងកូន្របុសរបស់គត់ េហើយ្របក់្រប ំ

ពន់េផនេទៀតស្រមប់េឈម ះអនកចប់ជរំតិ។” 

 “េនះ” ហូលែមសបន្រសដី “គឺជសមបទនដ៏គួរឲយចប់ រមមណ៍បផុំត។” គត់បនសម្លឹងេមើល

មកខញុ។ំ “ ៉ ត់ ន់ គន គិតថេយើង្រតលប់េទខងេជើង្របេទសអង់េគ្លសជមួយេវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល

នេពលរេសៀលេនះ។” 

 បនទ ប់មកហូលែមសបនសម្លឹងមកេវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល។ “ឥលូវ េ ក្របប់ខញុ ពីំអ្វីៗ្រគប់

យ៉ងេទេមើល។ េតើមនអ្វីេកើតេឡើង? េតើ េកើតេឡើងេនេពល ? េតើ េកើតេឡើងេ យរេបៀប ? 

េហើយេហតុអ្វីបនជេវជជបណ្ឌិ តថនី្រកហ្វ ហុ៊កស៍ថបលមកសុឲំយខញុ ជួំយេនបីៃថងេ្រកយមក? 

 េភញ វរបស់េយើងផឹកទឹកបន្តិច េហើយចប់េផ្ដើមនិយយេរឿងរបស់គត់។ 
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វគគ ២ 

ដេំណើ រេរឿងរបសេ់វជជបណ្ឌិ តហ៊កុសថ៍បល 
“ របស់ខញុ -ំ បព្វជិតជិតម៉កខ្លិតុន-គឺជ ដ៏ល្អបផុំតស្រមប់េកមង្របុសៗកនុង្របេទស

អង់េគ្លស” េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបលបនចប់េផ្ដើម។ “េយើងមនកូនៃនអភិជនេ េមស អភិជនេលេវុ ើ 

េហើយនិងកូនមនុស សខំន់ៗជេ្រចើនេទៀត។ កលពីបីសប្ដ ហ៍កន្លងេទ េ កេជមស៍ ៉លដឺរ ែដល្រតូវ

ជេលខរបស់អភិជនៃនហូលដឺេនស បនមកជួបខញុ។ំ េគនិយយថេ កអភិជនចង់បញជូ នកូនរបស់គត់ 

គឺអភិជន ល់ែទរែដលមន យុដប់ឆន  ំមកកន់ របស់ខញុ។ំ 

 “េនៃថងទីមួយែខឧសភអភិជន លែទរបនមកដល់។ េគជេកមង្របុសដ៏្រសស់ ្អ តមន ក់ េហើយ

មិនយូរប៉ុនម ន េគក៏ចប់េផ្ដើមចូលចិត្តជីវតិេន  េហើយបេងកើតមិត្តភពជេ្រចើន។ ជីវតិរបស់េគេនឯ

ផទះ េ កដឹងេហើយ មិនសបបយចិត្តទល់ែតេ ះ-ពួកេយើងទងំអស់សុទធែតដឹងអពីំេ កអភិជន និង

ភរយិរបស់គត់េហើយ។ ជករពិត ស់ អនក្រសីអភិជនឥលូវរស់េនខងតបូង្របេទសប ងំ។ ខញុគំិត

ថនងបនចកេចញពីេ កអភិជនកលពីបីែខមុន។ ប៉ុែន្តេកមង្របុសេនះ្រស ញ់ម្ដ យរបស់េគ េហើយ

មិនសបបយចិត្តទល់ែតេ ះេនេពលែដលនងចកេចញេទ។ េ យ រែតេហតុេនះេហើយ បនជ

េ កអភិជនបញជូ នេគឲយមក របស់ខញុ។ំ េហើយេ្រកយពីរស់េនបនពីរសប្ដ ហ៍ជមួយពួកេយើង េគ

មន រមមណ៍រកី យជងមុន។ 
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 “បនទ ប់មក េនយប់ៃថងទី១៣ែខឧសភ េគបនបត់ខ្លួន។ ផ្លូ វេទបនទប់េគងរបស់េគគឺ្រតូវេដើរឆ្លង

កត់បនទប់ធជំហនឹងមួយេផ ងេទៀត។ េកមង្របុសធំៗ ពីរនក់េដកេនទីេនះ។ មន ក់កនុងចេំ មពួកេគមិន

ែដលេដកលក់្រសួលេទ េហើយេគមិនឮ រកឺ៏េឃើញអ្វីេនយប់េនះេទ។ អញចឹ ងអស៍សឺវយ័េកមងេនះមិនបន

េទ មបនទប់េនះេទ។ បង្អួចរបស់េគេបើកចហំ េហើយមនវល្លិេន មជញជ ងំៃនផទះេនះ។ ជករងយ

្រសួល ស់កនុងករេចញ មបង្អួច េហើយចុះ មវល្លិេទដល់ដី។ អញចឹ ងពួកេយើងគិតថេគេចញ ម

ផ្លូ វេនះ។ 

 “េយើងគិតថេគេស្ល កពក់ឯកស ្ឋ ន មធមម េទ-គឺ វធេំខម ៃដខ្លីមួយ និងេខេជើងែវង

ពណ៌េខៀវចស់។  ពួកេយើងពិនិតយេមើលបនទប់េគយ៉ង្របុង្របយ័តនជទីបផុំត ប៉ុែន្តេយើងគម នរកេឃើញអ្វី

ចែម្លក គម នអ្វីែដលមិនធមម េនះេទ។ 

 “េនេពលែដលខញុបំនែស្វងយល់ មរយៈកែសតេនេពល្រពឹកេម៉ង្របពីំរ្រពឹកៃថងអងគ រ ខញុបំន

េកះេ អនក ល់គន ឲយចូលេទកនុង លធរំបស់ ។ បនទ ប់មក េយើងបនដឹងនូវដណឹំង ្រកក់បែនថ

មេទៀត-េហដិកេហគើរ ្រគូបេ្រង នជនជតិ ល្លឺម៉ង់ ក៏បត់ខ្លួនែដរ។ បនទប់របស់គត់េនមិនឆង យពីបនទប់

របស់អស៍សឺប៉ុនម នេទ។ េហដិកេហគើរ រចុះ មវល្លិ-េយើងដឹងេរឿងេនះេ យ រេយើងរកេឃើញ ន មេជើង

របស់គត់េនេលើដីខងេ្រកមបង្អួច។ េយើងក៏ដឹងថគត់េស្ល កែត វធ ំ េខេជើងែវង និងែសបកេជើងរបស់

គត់ប៉ុេ ្ណ ះ ពីេ្រពះេយើងរកេឃើញ វ និងេ្រ មេជើងរបស់គត់េនេលើក្រមលបនទប់របស់គត់។ 

េហើយគត់យកកង់របស់គត់េទជមួយ។ 

 “េហដិកេហគើរមក េនះមួយឆន កំន្លងេទេហើយ។ គត់គឺជ្រគូបេ្រង នដ៏ល្អមន ក់ ប៉ុែន្តេកមងៗមិន

សូវចូលចិត្តគត់ប៉ុនម នេទ ពីេ្រពះគត់មិន ក់ទក់េឡើយ។” 

 “អញចឹ ង េ កហូលែមស ពួកេយើងមនមនុស ពីរនក់បត់ខ្លួន។ ឥលូវៃថង្រពហសបតិ៍ េហើយេនែត

គម នដណឹំងពីពួកេគេទៀត។” 

 ហូលែមសបនយកេសៀវេភកណំត់្រ តូចមួយកបលេចញមក េហើយចប់េផ្ដើមសរេសរ។ 

 “េកមង្របុសេនះមិនបនេទផទះេទ ជករពិត ស់” គត់បននិយយ។ 

 “េទ េទ។ ពួកេយើងបនេទសួរេនេគហ ្ឋ នហូលដឺេនសម្ដងេហើយ” េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល

បន្រសដី។ “េ កអភិជនេនះខ្ល ចកូនរបស់គត់ខ្ល ងំ ស់-េហើយឥលូវខញុគំឺជបុរសែដលមិនសបបយ

ចិត្តបផុំតកនុង្របេទសអង់េគ្លស េ កគឺជអនកេសុើបអេងកតដ៏លបលីបញមន ក់-សូមជួយខញុផំង!” 
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 “េ កេធ្វើឲយបញ្ហ កន់ែតពិបកេទេហើយ” ហូលែមសបននិយយ។ “េតើខញុ ំ ចរកេឃើញ ្ល ក

ន មេនជប់នឹងវល្លិ រកឺ៏េលើដីេ្រកយេពលបីៃថងយ៉ងដូចេម្ដចេទ? េហតុអ្វីបនជេ កមិនមករកខញុ ំ

ភ្ល មៗ?” 

 “គឺេ យ រែតេ កអភិជន” េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបលបននិយយ។ “គត់មិនចូលចិត្តឲយមន

មនុស និយយអពីំជីវតិ្រគួ រដ៏អពមងគលរបស់គត់េឡើយ។” 

 “េហើយេតើពួកប៉ូលីសកពុំងែតេធ្វើអ្វី?” 

 “ពួកេគបនឮដណឹំងអពីំេកមង្របុស និងបុរសវយ័េកមងមន ក់េន ថ នីយ៍រថេភ្លើងន្រពឹកៃថងអងគ រ។ 

ពួកេគបនែស្វងរកេកមង្របុសនិងបុរសមន ក់េនះ េហើយចុងេ្រកយប៉ូលីសបនរកេឃើញពួកេគេន

លីេវុ ើភូល-ប៉ុែន្ត ្រគន់ែតជបុរសមន ក់ និងកូន្របុសរបស់គត់េទេលងមិត្តភក្តិមន ក់ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ពួកេយើង

ចនំយអស់េពលបីៃថងេ យ រែតេរឿងហនឹង។ េហើយយប់មុនខញុ េំដកមិនលក់េទ អញចឹ ងខញុកំ៏ជិះរថេភ្លើង

ចុះមកទី្រកុងឡុងេន្រពឹកេនះ។” 

 “ល្អ េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល សនួំរមួយចនួំនេទៀត” ហូលែមសបន្រសដី។ “េតើេកមង្របុសេនះ

មនេរៀនេមេរៀនភ ល្លឺម៉ង់ែដររេឺទ?” 

 “េទ។” 

 “អញចឹ ងេគមិន គ ល់្រគូជនជតិ ល្លឺម៉ង់ចបស់េទ។” 

 “េគ្របែហលជមិនែដលនិយយេទរកគត់េទ។” េវជជបណ្ឌិ តបននិយយ។ 

 “អឹុម” ហូលែមសបន្រសដី។ “េតើេកមង្របុសេនះមនកង់ែដររេឺទ?” 

 “េទ។” 

 “េតើមនបត់កង់ែដររេឺទ?” 

 “េទ។” 

 “អញចឹ ង។ េតើ្រគូជនជតិ ល្លឺម៉ង់យកកង់របស់គត់េចញេទេនេពលយប់ េ យមនេកមង្របុស

េនះេនខងេ្រកយគត់ែមនេទ? ខញុមំិនគិតថអញចឹ ងេនះេទ។ ប៉ុែន្តេតើមនអ្វីេកើតេឡើងចេំពះកង់េនះ? 

ឥលូវ ចុះចែំនកេភញ វវញិ? េតើេកមង្របុសេនះមនេភញ វមកេលងេនៃថងមុនៗែដររេឺទ?” 

 “េទ។” 

 “េតើេគមនទទួលបនសបុំ្រតេទ?” 
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 “ែមនេហើយ សបុំ្រតមួយចបប់។ ពីឪពុករបស់េគ។” 

 “េតើេ កមនេបើកសបុំ្រតរបស់េកមង្របុសេនះេទ េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល?” 

 “េទ។” 

 “អញចឹ ងេតើេ កេម៉ចនឹងដឹងថសបុំ្រតេនះេផញើពីឪពុករបស់េគ?” 

 “ខញុ ំ គ ល់អក រសរេសរៃដរបស់េ កអភិជន។ េហើយគត់និយយថគត់បនសរេសរសបុំ្រតេទ

កូន្របុសរបស់គត់។” 

 “េតើេកមង្របុសេនះទទួលបនសបុំ្រតពី្របេទសប ងំែដររេឺទ?” 

 “េទ ខញុមំិនែដលេឃើញមួយចបប់ េឡើយ។” 

 “េតើេ កយល់ខញុ និំយយេទ េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល?” ហូលែមសបន្រសដី។ “េតើមននរ

មន ក់យកេកមង្របុសេនះេទ រកឺ៏េកមង្របុសេនះេទែតមន ក់ឯង?-េ យ រ្របែហលជេគទទួលបន

សបុំ្រតមួយចបប់ពីប ងំ។” 

 “ខញុមំិនដឹងេទ” េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបលបននិយយ។ “ខញុគំិតថេគទទួលសបុំ្រតែតពីឪពុកេគ

ប៉ុេ ្ណ ះ។” 

 “េតើឪពុក និងកូន ក់ទក់ជមួយគន ែដររេឺទ?” 

 “េ កអភិជនមិនេទ...អឺ...មិនែមនជមនុស ក់ទក់ប៉ុនម នេទ េ កហូលែមស។ គត់មិនែមន

ជឪពុក ្រកក់េនះេទ ប៉ុែន្តគត់គឺជម្រន្តី ជករ េហើយមនករងរជេ្រចើនែដល្រតូវេធ្វើ។” 

 “អញចឹ ងេកមង្របុសេនះមន រមមណ៍ ក់ទក់ជងចេំពះម្ដ យរបស់េគរ?ឺ” 

 “ែមនេហើយ។” 

 “េតើគត់មននិយយដូេចន ះេទ?” 

 “េទ។” 

 “េតើេ កអភិជនមន្របប់េ កែដររេឺទ អញចឹ ង?” 

 “អូ េទ! េ កអភិជនមិនែដលនិយយេរឿងដូេចន ះេឡើយ។” 

 អញចឹ ងេតើេ កដឹងេ យរេបៀប ?” 

 “េ កេជមស៍ ៉លដឺរ ែដល្រតូវជេលខរបស់េ កអភិជន បន្របប់ខញុ ។ំ” 
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 “ខញុដំឹងេហើយ” ហូលែមសបននិយយ។ “សបុំ្រតចុងេ្រកយរបស់េ កអភិជន-េតើឥលូវ េន

ឯ ?” 

“េកមង្របុសេនះបនយកេទជមួយេហើយ” េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបលបន្រសដី។ “ មិនេនកនុង

បនទប់របស់េគេទ។ េ កហូលែមស-សល់ែតកន្លះេម៉ងេទៀត រថេភ្លើងរបស់េយើងេចញដេំណើ រេហើយ។” 

“្រតូវេហើយ” ហូលែមសបននិយយ។ គត់បនសម្លឹងេមើលមកខញុ។ំ “ ៉ ត់ ន់ េរៀបចអីំ ៉ន់េទ 

េហើយចុះេទទិសខងតបូងជមួយនឹងេវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល។ ្របែហលជេយើង ចរកេឃើញចេម្លើយ

មួយចនួំនេទកន់ ថ៌កបំងំេនះ។” 
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វគគ ៣ 

ដេំណើ រេទទសិខងតបងូ 
្រពលប់េទេហើយេនេពលែដលេយើងបនេទដល់ ដ៏លបលីបញរបស់េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល

េន្រជលងភនខំងតបូង។ េយើងបនចូលេទកនុងអគរយ៉ងរហ័សេដើមបកុីឲំយរង េហើយរេំពចេនះនរ

មន ក់បនរត់េឡើងមកេ យមនដណឹំងស្រមប់េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល។ 

 គត់េមើលេទដូចជភញ ក់េផ្អើល ស់។ “េ កអភិជនេនទីេនះឯង” គត់បន្របប់ពួកេយើង។ 

“េ កអភិជន និងេ ក ៉លដឺរ ែដល្រតូវជេលខរបស់គត់ គឺេនកនុងករយិល័យរបស់ខញុ។ំ មកជួបពួក

េគេទ។” 

 ម្រន្តី ជករមន ក់េនះគឺជបុរសខពស់មន ក់ែដលមនមុខសគមែវង។ គត់មនសក់ពណ៌្រកហម 

េហើយមនពុកចងក ពណ៌្រកហមដ៏សេំបើមមួយ។ គត់បនសម្លឹងេមើលពួកេយើង ប៉ុែន្តមិនញញឹមបន្តិច

េ ះ។ េ ក ៉លដឺរឈរេនែកបរគត់ េគជបុរសដ៏វយ័េកមងមន ក់។ េគមន ងតូច េ យមនែភនកពណ៌

េខៀវ េហើយមនទឹកមុខ្របយ័តន្របែយង។ េគនិយយមុនដបូំងេគ។ 

 “េ កអភិជនមនករភញ ក់េផ្អើល ស់ េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល ែដលបនជួបេ កស ឡឺក់ 

ហូលែមសេនទីេនះ។ គត់មិនចង់ឲយនរ មន ក់ដឹងអពីំេរឿងេនះេឡើយ។ េ កដឹងេរឿងេនះេហើយ 

អញចឹ ងេហតុអ្វីបនជេ កមិន្របប់េ កអភិជនជមុនមុននឹងេ កេទទី្រកុងឡុង?” 
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 “ប៉ុែន្តេយើង្រតូវករជនួំយ” េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបលបននិយយ។ “េហើយខញុ .ំ..” 

 “ល្អ” េ កអភិជនបន្រសដី។ “េ កហូលែមសេនទីេនះេហើយឥលូវ េហើយ្របែហលជគត់

ចជួយពួកេយើងបន។” គត់បនសម្លឹងេមើលមកហូលែមស។ “ខញុចំង់ឲយេ កមក ន ក់េនឯេគហ ្ឋ ន

ហូលដឺែនស េ កហូលែមស។” 

 “អរគុណេ កេហើយ” ហូលែមសបននិយយ។ “ប៉ុែន្តខញុចំង់េនជិតនឹង ថ៌កបំងំជង គឺចង់

ន ក់េនទីេនះកនុង ។ េតើខញុ ំ ចសួរេ កពីរបីសនួំរបនេទ?” 

 “ជករពិត ស់” េ កអភិជនបននិយយ។ 

 “សនួំររបស់ខញុគំឺអពីំអនក្រសីអភិជន េហើយអពីំេរឿង្របក់” ហូលែមសបន្រសដី។ 

 “អនក្រសីអភិជនមិនដឹងេរឿងេនះបន្តិចេទ” េ កអភិជនបននិយយ “េហើយគម ននរ េសនើខញុអំពីំ

េរឿង្របក់េនះែដរ។” 

 “ខញុដំឹងេហើយ” ហូលែមសបន្រសដី។ “េ កបនសរេសរសបុំ្រតមួយចបប់េផញើេទឲយកូនរបស់

េ ក។ េតើេ ក ក់ េនប៉ុស្តិៃ្របសណីយ៍េពល ?” 

 “ ក់េនប៉ុស្តិៃ្របសណីយ៍?” េ ក ៉លដឺរបននិយយយ៉ងខឹងសបំរ។ “េ កអភិជនមិនបន

ក់ េនបុ៉ស្តិៃ្របសណីយ៍េទ។ ខញុបំន ក់សបុំ្រតេនះេនកនុងថង់សបុំ្រត ជមួយនឹងសបុំ្រតដៃទេទៀត

េនៃថង 

េនះ។” 

 ពីរបីនទីេ្រកយមក េ កអភិជន និងេ ក ៉លដឺរបនចកេចញេទ។ បនទ ប់មក ហូលែមស

បនចប់េផ្ដើមេធ្វើករេលើេរឿងក្ដីមួយរេំពច។ ពួកេយើងពិនិតយេមើលយ៉ង្របុង្របយ័ត្នេនកនុងបនទប់េកមង

្របុសេនះ្រគប់្រជុងេ្រជយ។ ពួកេយើងបនពិនិតយេមើលវល្លិេនេលើជញជ ងំ េហើយនិងបនទ ប់្រគូបេ្រង នជន

ជតិ ល្លឺម៉ង់ េហើយពួកេយើងរកេឃើញ នេជើងេនេ្រកមបង្អួចរបស់្រគូបេ្រង នជនជតិ ល្លឺម៉ង់េនះ។ 

ប៉ុែន្តពួកេយើងគម នរកេឃើញអ្វីថមីេនះេទ។ បនទ ប់មក ហូលែមសបនចកេចញពីផទះ េហើយ្រតលប់មកវញិ

លុះ្រ ែតដល់េម៉ងដប់មួយ។ 

 គត់យកែផនទីដ៏ធមួំយេទ ម។ គត់បនយក េទកនុងបនទប់របស់ខញុ  ំេហើយ ក់ េនេលើែ្រគ។ 
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 “េរឿងក្ដីេនះចប់េផ្ដើមកន់ែតគួរឲយចប់ រមមណ៍េហើយ ៉ ត់ ន់” គត់បននិយយ។ “េមើលែផនទី

េនះេទ។ េនះគឺជ  ឯងេឃើញេទ េហើយេនះគឺជផ្លូ វ។ អញចឹ ង េតើេកមង្របុស និង្រគូបេ្រង នេនះេទ

មផ្លូ វែដលពួកេគបនចកេចញែដររេឺទ? េទ ៉ ត់ ន់ េគមិនបនេទ មផ្លូ វហនឹងេទ!” 

 “េតើឯងេម៉ចនឹងដឹង ហូលែមស?” ខញុបំនសួរ។ 

 “ពីេ្រពះមនប៉ូលីសមន ក់េនទីេនះ-េមើលេទ។ េគេនទីេនះចប់ពីពក់ក ្ដ លអ្រធ្រតរហូត

ដល់េម៉ង្របមួំយ្រពឹក េហើយេគគម នេឃើញនរ មន ក់េនេលើផ្លូ វេទ។ គន បននិយយជមួយេគកលពី

ង ចេនះ។ េហើយទីេនះេនចុងមខ ងេទៀត ឯងេឃើញេទ គឺជស ្ឋ គរេសះស។ ្រស្តីមន ក់េនទីេនះមន

ជមងឺ េហើយ្រគួ រេនះឃ្ល េំមើលផ្លូ វជេរៀង ល់យប់ រង់ចេំវជជបណ្ឌិ តមកដល់។ េវជជបណ្ឌិ តមិនបនមក

ដល់រហូតដល់េពល្រពឹក្រពលឹម េហើយ្រគួ រេនះគម នេឃើញនរ មន ក់េនេលើផ្លូ វេឡើយ។ អញចឹ ងេកមង

្របុសេនះ និង្រគូបេ្រង នមិនបនេទ មផ្លូ វលេំទ។” 

 “ប៉ុែន្ត ហូលែមស ចុះចែំនកកង់វញិ?” ខញុបំនសួរ។ 

 “ែមនេហើយ ៉ ត់ ន់ េយើង្រតូវែតចងចេំរឿងកង់ ជករពិត ស់។ ប៉ុែន្តដបូំង េ ះសម្លឹងេមើល

ទិសខងតបូង និងខងេជើងសិន។ េទខងតបូងមនទេន្លដ៏ធមួំយ-អញចឹ ងគម នកង់េនទីេនះេទ។ េហើយេទ

ទិសខងេជើងមនេដើមេឈើជេ្រចើន ែដលេ ថ េរកស៊រ េហើយបនទ ប់មកគឺជ លទនំបដ៏ធមួំយ គឺ ល

ទនំបេ េវុ ើ ហគីល។ េហើយេនះគឺជេគហ ្ឋ នហូលដឺែនស មនចមង យដប់្របមួំយគីឡូែម៉តពី េបើ

ជិះ មផ្លូ វ ប៉ុែន្តមនចមង យ្រតឹមែត្របបួំនគីឡូែម៉តប៉ុេ ្ណ ះេបើេទ ម លទនំប។ គម នផទះេទៀតេទ 

រហូតដល់ស ្ឋ គរ្រហគីនែមន េន មផ្លូ វេឆសតឺេហ្វ ល។” 

 “ប៉ុែន្តកង់េនះ?” ខញុបំននិយយម្ដងេទៀត។ 

 “ែមនេហើយ ែមនេហើយ ៉ ត់ ន់!” ហូលែមសបន្រសដី។ “ ចេទរួចកនុងករជិះកង់ឆ្លងកត់

លទនំប-ពិបក ប៉ុែន្ត ចេទរួច។” 

 ្រ ប់ែតបនទ ប់មក េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបលបនចូលមកកនុងបនទប់េនះយ៉ង្របញប់្របញល់។ 

“ដណឹំង េ កហូលែមស!” គត់បន្រសដីយ៉ងរេំភើប។ “ខញុនំដំនឹំងមកេហើយ!” េនកនុងដីរបស់គត់មន

មួក ពណ៌េខៀវមួយ។ “េមើលែនក-េនះគឺជមួករបស់េកមង្របុសេនះ។ មន ក់កនុងចេំ មអនកែថ

សួនចបររបស់ខញុបំនរកេឃើញេន ង ចេនះ។” 

 “េនកែន្លង ?” ហូលែមសបនសួរ។ 
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 “េនទិសខងេជើងេរកស៊រ” េវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបលបន្រសដី។ 

 “ !” ហូលែមសបននិយយ។ “េតើគន បន្របប់ឯងអ្វីអបំញ់មិញ ៉ ត់ ន់? ៃថងែស្អកេយើង

្រតូវែតេដើរេទទិសខងេជើង កត់ ម លទនំប។” 
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វគគ ៤ 

កសពេនេលើ លទនំប 
យ៉ង្រពលឹមេនេពល្រពឹក ខញុបំនេបើកែភនករបស់ខញុ  ំ េហើយេឃើញហូលែមសេនែកបរែ្រគរបស់ខញុ។ំ គត់

េស្ល កពក់រួច ល់អស់េហើយ។ 

 “មក ៉ ត់ ន់” គត់បនែ្រសក។ “មនកេហ្វេក្ដ ទុកឲយឯងរួចេ្រសចេហើយ។ េយើងនឹងចកេចញ

កនុងេពលដប់នទីេទៀត។ 

 េនេម៉ង្របមួំយេយើងកពុំងែតេនកនុងេរកស៊រ េហើយកន្លះេម៉ងេ្រកយមក េយើងេនេលើ ល

ទនំបេ េវុ ើហគីល។ មនទេន្លតូចមួយហូរកត់ចកំ ្ដ ល លទនំប េហើយដីេនជុវំញិពិតជេសើមខ្ល ងំ

ស់។ 

 “េយើង ចេមើលេឃើញ នយ៉ង្រសួលេនេលើដីេសើមេនះ” ហូលែមសបន្រសដី។ “េមើលឲយ

្របយ័តន្របែយង ៎  ៉ ត់ ន់!” 

 ពួកេយើងេធ្វើដេំណើ រយ៉ងយឺតៗេលើ លទនំប សម្លឹងេមើលេទ្រគប់្រជុងេ្រជយៃនភក់ទងំអស់។ 

េយើងរកេឃើញ នេជើងសត្វេចៀមជេ្រចើន េហើយ នេជើងេគ-ប៉ុែន្តគម ន នកង់េនះេទ។ េហើយបនទ ប់

មកេនចុងេ្រកយ េយើងបនរកេឃើញអ្វីមយង៉។ េនមិនឆង យពីទេន្លតូចេនះ កត់ មភក់ពណ៌េខម ដ៏

្រសស់ ្អ តមួយចនួំន មន នេជើងកង់មួយ។ 
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 “ជេយ” ខញុបំនែ្រសក។ “េយើងរកេឃើញេហើយ!” 

 ប៉ុែន្តហូលែមសេមើលេទដូចជមិនសបបយចិត្តេទ។ “ ជ ន មកង់ ែមនេហើយ ប៉ុែន្តមិនែមនជ

កង់េទ។ ល់កង់ទងំអស់ែតងែតមនកង់េផ ងៗគន -ខញុ ំ គ ល់្របេភទកង់ែសសិបពីរមុខ។ កង់េនះគឺ្របេភទ

ឌុនលុប ប៉ុែន្តកង់េហដិកេហគើរមនកង់្របេភទផមម័រ។ ្រគូបេ្រង នជនជតិអង់េគ្លសបន្របប់ខញុ ពីំេរឿង

េនះ។ អញចឹ ងេនះមិនែមនជេហដិកេហគើរេទ។” 

 “អញចឹ ង េតើ ជកង់របស់េកមង្របុសេនះរ?ឺ” 

 “្របែហលជមិនែមនេទ។ េកមង្របុសេនះមិនយកកង់េទេនះេទ” ហូលែមសបននិយយ។ គត់

សម្លឹងេមើល នេនកនុងភក់ម្ដងេទៀត។ “ នេនះេទឆង យពី ។” 

 “រកឺ៏្របែហលជេទ ?” ខញុបំន្រសដី។ 

 “េទ េទ សម្ល ញ់ ៉ត់ ន់។ េមើលេទ នកង់ទងំពីរេទេមើល។ េតើពួក ដូចគន ែដររេឺទ?” 

 “អឺ...េទ” ខញុបំននិយយ។ “កង់មខ ងមន នេ្រជជង។” 

 “អញចឹ ង ជកង់េ្រកយ” ហូលែមសបន្រសដី “ជករពិត ស់ េ យ រែតមនអនកជិះអងគុយ

េនខងេ្រកយ។ នេ្រជជងេគគឺេនខងេលើ អញចឹ ងកង់េនះចបស់ជេទ មផ្លូ វេនះេហើយ កត់ ម

លទនំបេចញពី ។ ប៉ុែន្តេតើនរ េគជអនកជិះេនះ? េតើេគមកពី ?” 

 ពួកេយើងបន ម នកង់ឌុនលុប្រតលប់មកវញិ ជិតេទដល់េរកស៊រ។ បនទ ប់មកេយើងក៏បត់

នេនះ េ យ នេជើងេគមួយចនួំន។ ហូលែមសបនអងគុយចុះ េហើយគិតអស់មួយ្រសបក់។ 

 “េទ” គត់បននិយយ េ យេ្រកកេឡើង។ “េយើង្រតូវែតទុកសនួំរេនះមួយែលកសិន។ ្រតលប់េទ

ទីភក់ជិតទេន្លវញិ ៉ ត់ ន់!” 

 ពីរេម៉ងេ្រកយមក ហូលែមសបនផ្ដល់នូវសែំរកដ៏រកី យមួយ។ ខញុបំនរត់េទរកគត់យ៉ងរហ័ស 

េហើយសម្លឹងេមើលចុះេ្រកយេទកន់ នតូចដ៏ែវងមួយេនកនុងភក់។ គឺជកង់ផមម័រ។ 

 “េនះគឺជកង់េហដិកេហគើរេហើយ!” ហូលែមសបនែ្រសក។ “េ ះេទ ម ៉ ត់ ន់។” 

 អស់មួយគីឡូែម៉តរេឺ្រចើនជងហនឹងែដលេយើង ម នកង់ផមម័រកត់ ម លទនំប បត់ ន 

រកេឃើញម្ដងេទៀត បត់េទៀត េហើយរកេឃើញេទៀត។ ភ្ល មេនះ នក៏បនឈប់។ 

 “េតើមនអ្វីេកើតេឡើងេនទីេនះ?” ខញុបំន្រសដី។ “េតើគត់ដួលរ?ឺ” 
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 ហូលែមសបនសម្លឹងេមើលយ៉ង្របុង្របយ័តនេនេលើដី។ បនទ ប់មក គត់បនេដើរេទគុេមព តៃ្រពតូច

ៗេ យមនផក ពណ៌េលឿងេនេលើពួក ។ “េមើលនុះ” គត់បននិយយយ៉ង ង ត់ៗ។ 

 េនេលើផក ពណ៌េលឿង មនអ្វីមយង៉ពណ៌្រកហម-គឺជឈមពណ៌្រកហម្រកេម៉។ 

 “ ្រកក់ែមន!” ហូលែមសបននិយយ។ “ ្រកក់ ស់! េតើខញុសំននិ ្ឋ នថមនអ្វីេកើតេឡើងេនទី

េនះ? មនអ្វីមយង៉ រកឺ៏នរ មន ក់បន យេគ។ េគបនដួល េគបនេ្រកកេឡើង េហើយេឡើងជិះកង់ម្ដង

េទៀត េហើយបរេទឆង យ។ ប៉ុែន្តគម ន នេទៀតេទ។ មន នេជើងេគមួយចនួំនេនទីេនះ ប៉ុែន្តគម ន ន

េជើងមនុស េនះេទ។ េយើង្រតូវែតេទ មឈម ៉ ត់ ន់។” 

 មិនយូរប៉ុនម ន េយើងក៏រកេឃើញកង់េនះ េហើយបនទ ប់មកេនខងេ្រកយគុេមព តេយើងបនរក

េឃើញែសបកេជើង េហើយរកេឃើញ កសពមួយ។ មនឈមេនេលើកបល និងមុខរបស់បុរសមន ក់េនះ 

េហើយេគពិតជ ្ល ប់ែមនែទន។ េគពក់ែសបកេជើង ប៉ុែន្តគម នេ្រ មេជើងេទ េហើយេយើងេឃើញមន វ

ពក់េដកយប់មួយេនខងេ្រកម វធរំបស់េគ។ កសពេនះគឺជ្រគូបេ្រង នជនជតិ ល្លឺម៉ង់។ 

 “បុរសកសំត់” ហូលែមសបននិយយយ៉ងេសង ម ង ត់។ “េតើេយើងនឹងេធ្វើអ្វីេទៀត ៉ ត់ ន់? េយើង

មិន ចបត់បង់េពលេវ េទៀតេនះេទ ប៉ុែន្តេយើង្រតូវែត្របប់នរ មន ក់អពីំបុរសកសំត់មន ក់េនះ។” 

 “េតើគន គួរែត្រតលប់េទ វញិេទ?” ខញុបំននិយយ។ 

 “េទ គន ្រតូវករឯងឲយេនជមួយគន ។” ហូលែមសបនេ្រកកឈរេឡើង េហើយសម្លឹងេមើលជុវំញិ។ 

“េមើលណ៎!” គត់បន្រសដី។ “មនកមមករមន ក់េនទីេនះ។ េគ ចរត់្រតលប់េទ ជនួំសពួកេយើង

បន។” 

 ខញុបំនេទនកំមមករមន ក់េនះមក េហើយហូលែមសបនសរេសរ រមួយស្រមប់េវជជបណ្ឌិ ត

ហុ៊កស៍ថបល។ កមមករកសំត់េនះបនសម្លឹងេមើលេទ កសពេនះ េហើយចប់េផ្ដើមរត់យ៉ងរហ័សចុះ

្រជលងភនេំទេរកស៊រ។ 

 “ឥលូវ” ហូលែមសបននិយយ។ “មុនេពលែដលេយើងបន្តេទមុខេទៀត គិតឲយបនល្អិតល្អន់មួយ

ែភ្លតសិន។ េតើមកទល់េពលេនះេយើងបនដឹងអ្វីខ្លះេហើយ? មុនដបូំង េកមង្របុសេនះបនចកេចញែត

មន ក់ឯង។ េគេស្ល កពក់ឲយបនរួច ល់ េគមិនចកេចញទងំភ្ល មៗេនះេទ េគចង់េទ-្របែហលជចង់េទ

ជមួយនរ មន ក់ ្របែហលជមិនែមនអញចឹ ងេទ។ ប៉ុែន្ត្រគូបេ្រង នជនជតិ ល្លឺម៉ង់បនចកេចញ

េ យមិនពក់េ្រ មេជើង និង វរបស់គត់េទ អញចឹ ងគត់្របកដជចកេចញភ្ល មៗេហើយ។” 
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 “្រតូវេហើយ” ខញុបំននិយយ។ 

 “េហើយេហតុអ្វីបនជេហដិកេហគើរេចញេទ? ពីេ្រពះ មបង្អួចបនទប់េគងរបស់គត់ គត់បន

េឃើញេកមង្របុសេនះ។ េ យ រែតគត់ចង់េទ មេគ េហើយនេំគ្រតលប់មកវញិ។ មកដល់េពលេនះ

អ្វីៗ្រគប់យ៉ងមិនអីេទ។ ប៉ុែន្តេហតុអ្វីបនជងេគមិនរត់ មេកមង្របុសេនះ? បុរសមន ក់ ចរត់េលឿន

ជងេកមង្របុសេនះយ៉ងងយ្រសួលជទីបផុំត-ប៉ុែន្តេហដិកេហគើរមិនេធ្វើែបបេនះេទ។ េគជិះកង់របស់េគ

េដញ ម។ េគដឹងថេគ្រតូវករកង់របស់េគ។ េហតុអ្វី?” 

 “ ” ខញុបំន្រសដី។ “េ យ រេកមង្របុសេនះមនកង់។” 

 “កុ្ំរបញប់សននិ ្ឋ នេពក ៉ ត់ ន់។ គិតឲយចបស់េទេមើល។ េហដិចហគឺរ ្ល ប់េនចមង យ្របបំី

គីឡូែម៉តពី ។ អញចឹ ងេកមង្របុសេនះេធ្វើដេំណើ រេលឿនខ្ល ងំ ស់ េ យ រែត ្រតូវចនំយអស់

្របបំីគីឡូែម៉តមុនេពលែដលបុរសមន ក់ជិះកង់ ចេទជិតេគបន។ េហើយេហដិកេហគើរ ្ល ប់េ យ រ

មននរ មន ក់ យេគយ៉ងខ្ល ងំ្រតូវកបល។ េកមង្របុសមន ក់មិន ចេធ្វើេរឿងេនះបនេទ អញចឹ ង្របកដ

ជមននរ មន ក់េនជមួយេកមង្របុសេនះ- ចនិយយបនថបុរសមន ក់។ ប៉ុែន្តពួកេយើងបនសម្លឹង

េមើលយ៉ង្របុង្របយ័តនេលើភក់ែដលេនជុវំញិ កសពរបស់េហដិចហគឺរ្រគប់្រជុងេ្រជយអស់េហើយ 

៉ ត់ ន់ េហើយេតើេយើងមនរកេឃើញអ្វីេទ? នេជើងេគមួយចនួំន ប៉ុែន្តគម នអ្វីេទៀតេទ។ គម ន នេជើង

មនុស េឡើយ គម ន នកង់េទ។” 

 “ហូលែមស” ខញុបំនែ្រសក។ “េនះ មិន ចេទរួចេទ។” 

 “ល្អ ស់ ៉ ត់ ន់” គត់បននិយយ។ “ មិន ចេទរួចេទ អញចឹ ងមនអ្វីឆគ ឆំគងចេំពះករគិត

របស់គន េហើយ។ េតើ ចជអ្វីេទហន៎?” 

 “្របែហលជ” ខញុបំន្រសដី “េហដិកេហគើរែបកកបលេ យ រែតគត់ដួលរ?ឺ” 

 “កនុងភក់រ ឺ ៉ ត់ ន់?” 

 “អូ ខញុមំិនដឹងេទ ខញុមំិនដឹងអ្វីេទ។” 

 “មកឲយេលឿនេឡើង ៉ ត់ ន់” ហូលែមសបននិយយ។ “ ល់ ថ៌កបំងំទងំ យែតងែតមន

ចេម្លើយរបស់ ។ ប៉ុែន្តេពលឥលូវ កង់ផមម័រមិន ច្របប់េយើងនូវអ្វីេទៀតបនេឡើយ អញចឹ ងពួកេយើង្រតូវ

ែត្រតលប់េទ ម នកង់ឌុនលុបវញិ។” 
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 ពួកេយើងបនរកេឃើញ នកង់ឌុនលុបម្ដងេទៀត េហើយ ម េទទិសខងេជើង។ េនទីេនះមន

ភក់តិច ស់ េហើយេយើងក៏បត់ នេនះ។ ឆ្លងកត់ លទនំប ឥលូវេយើង ចេមើលេឃើញេគហ ្ឋ ន

ហូលដឺែនសេហើយ េនប៉ុនម នគីឡូែម៉តពីពួកេយើង េហើយេន ពីមុខពួកេយើង ពួកេយើង ចេមើលេឃើញ

ផ្លូ វេឆសតឺេហ្វ ល។ ពួកេយើងបនេដើរចុះេទផ្លូ វេនះ េហើយេដើរសេំ ទីស ្ឋ គរ្រហគីនែមន។ 
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វគគ ៥ 

ករេធ ្វើដេំណើ រេទស ្ឋ គរ្រហគនីែមន 
េនេពលែដលេយើងជិតេទដល់ស ្ឋ គរ ភ្ល មេនះហូលែមសក៏ែ្រសក។ “ ! េជើងរបស់ខញុ !ំ ខញុមំិន ច

ឈរបនេទៀតេទ។ ជួយខញុផំង ៉ ត់ ន់។” 

 ខញុបំន្រគហ៍គត់ េហើយពួកេយើងបនេដើរយ៉ងយឺតៗេទកន់ទ្វ រស ្ឋ គរ។ បុរសមន ក់ឈរេន

ទីេនះ កពុំងែតជកប់រ ីេហើយសម្លឹងេមើលមកពួកេយើង។ 

 “េតើេ កសុខសបបយជេទ េ ករូេបន ែយស?” ហូលែមសបននិយយ។ 

 “េតើេ កជនរ  េហើយេហតុអ្វីបនជេ ក គ ល់េឈម ះរបស់ខញុ?ំ” បុរសេនះបន្រសដី។ 

គត់េមើលេទដូចជមិន ក់ទក់េឡើយ។ 

 “ពីេ្រពះ េនេលើទ្វ រស ្ឋ គរ ពីេលើកបលរបស់េ ក” ហូលែមសបននិយយ។ “ប៉ុែន្តេតើ

េ ក ចជួយខញុបំនែដររេឺទ េ ក ែយស?” 

 “េទ ខញុ ជួំយមិនបនេទ។” 

 “ប៉ុែន្តខញុ ្ំរតូវករជនួំយ។ ខញុឈំរេលងនឹងេហើយ។” 

 “ល្អ កុឈំរេលើដីអីអញចឹ ង។” 
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 ហូលែមសបនញញឹម។ “ ្ដ ប់ ៎ ” គត់បននិយយ។ “ សខំន់ខ្ល ងំ ស់ េហើយខញុ ំ ចបង់

ៃថ្លឲយេ កមួយេផនស្រមប់ករេ្របើ្របស់កង់មួយេ្រគ ង។” 

 “េតើេ កចង់េទ ?” េ ក ែយសបន្រសដី។ 

 “េទេគហ ្ឋ នហូលដឺេនស។” 

 “អូ េតើេ កជមិត្តភក្តិរបស់េ កអភិជនរ?ឺ” េ ក ែយសបនេសើច េ យសម្លឹងេមើលែសបក

េជើង និងេខ្រប ក់ភក់របស់ពួកេយើង។” 

 ហូលែមសក៏េសើចែដរ។ “ពួកេយើងនឹងយកដនឹំងេទ្របប់គត់ពីករបត់ខ្លួនរបស់កូនគត់។” គត់

បន្រសដី។ “េកមង្របុសេនះេនកនុងលីេវុ ើភូល។” 

 មុខរបស់េ ក ែយសក៏ក្ល យជេស្លក ្ល ងំ បនទ ប់មកេឡើង្រកហម។ “អូ” គត់បននិយយ 

យ៉ង្របុង្របយ័តន។ “េនះគឺជ...អឺ េនះគឺជដនឹំងល្អ។ ខញុធំ្ល ប់េធ្វើករឲយេ កអភិជនម្ដងែដរ ប៉ុែន្តគត់មិន

ល្អចេំពះខញុ េំឡើយ។ ខញុមំិនចូលចិត្តគត់េទ ប៉ុែន្តខញុ េំពញចិត្តនឹងេកមង្របុសេនះខ្ល ងំ ស់។” 

 ពួកេយើងទងំអស់គន បនចូលេទកនុងស ្ឋ គរ។ “ឥលូវ” ហូលែមសបននិយយ “សូម រ

បរេិភគសិន។ បនទ ប់មកេ ក ចយកកង់មកបង្ហ ញខញុកំ៏បន។” 

 “ខញុគំម នកង់េទ” េ ក ែយសបន្រសដី។ 

 ហូលែមសបន ក់្របក់មួយេផនេលើតុ។ 

 “ខញុ ្ំរបប់េ កថខញុគំម នកង់េទ! េ ក ចយកេសះពីរកបលេដើមបនីេំ កេទេគហ ្ឋ នបន។” 

 គត់បនយក រឲយពួកេយើងបរេិភគ េហើយពួកេយើងបនហូបយ៉ងឃ្ល ន។ មបង្អួច េយើង

ចេមើលេឃើញេ្រកលេសះេនខងេ្រកយស ្ឋ គរ។ ហូលែមសបនេ្រកកេឡើងមួយរេំពច េហើយេដើរ

ជុវំញិបនទប់ បនទ ប់មកក៏ឈរេសង ម សម្លឹងេមើលេទេ្រកបង្អួចឯេ្រកលេសះ។ យ៉ងគួរឲយភញ ក់េផ្អើល េជើង

របស់គត់មនសភពធូរ្រ លជងមុនេហើយ។ 

 ភ្ល មេនះគត់ក៏ផទុះសេំណើ ច េហើយសម្លឹងេមើលមកខញុ។ំ “ខញុយំល់េហើយ!” គត់បនែ្រសក។ “្របកដ

ស់ អញចឹ ងេហើយ។ ៉ ត់ ន់ េតើឯងមនេឃើញ នេជើងេគៃថងេនះេទ?” 

 “ែមនេហើយ” ខញុបំននិយយ។ “េ្រចើន ស់។ ្រគប់ទីកែន្លង។” 

 “េហើយឯងមនេឃើញេគេនេលើ លទនំបែដររេឺទ?” 

 “ខញុមំិនចេំទ។” ខញុបំន្រសដី។ 
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 “េតើ មិនចែម្លកេទរ ឺ ៉ ត់ ន់? នេជើងេគេ្រចើន ស់ ប៉ុែន្តគម នេគេទរ?ឺ េហើយេតើឯងមនចំ

នេជើងទងំេនះេទ ៉ ត់ ន់? គត់បនយកេសៀវេភកណំត់្រ របស់គត់េចញមក។ “មន នេជើង

ដូចេនះ៖ 

: : : : : : : : : : 

េហើយជួនកលដូចអេញចះ៖ 

: . : . : . : . : . : . : .  

េហើយជួនកលដូចអេញចះ៖ 

. ` . ` . ` . ` . ` . `  

េតើឯងមនចងចេំទ ៉ ត់ ន់?” 

 “េទ គន មិនចេំទ” ខញុបំននិយយ។ “េតើ មនន័យដូចេម្ដច ហូលែមស?” 

 “ មនន័យថ គឺជេគដ៏ចែម្លកមួយ ៉ ត់ ន់! េគមិនេដើរអញចឹ ងេទ។ ឥលូវ េ ះេទខងេ្រក

យ៉ង ង ត់ៗ េហើយពិនិតយេមើលជុវំញិេ្រកលេសះទងំេនះេទេមើល។” 

 មនេសះែដលេមើលេទដូចជេនឿយហត់ពីរកបលេនកនុងេ្រកលេសះ។ ហូលែមសបនសម្លឹង

េមើលយ៉ង្របុង្របយ័តនឯេជើងេសះមួយកបល េហើយបនេសើច។ “េមើលន៎ ៉ ត់ ន់។ ែសបកេជើងចស់ 

ប៉ុែន្ត្រកចកថមី។ អូ េរឿងក្ដីចប់េផ្ដើមកន់ែតគួរឲយចប់ រមមណ៍េឡើង្រគប់នទីេហើយ។” 

 ខញុចំប់េផ្ដើមសួរហូលែមសនូវសនួំរមួយ ប៉ុែន្តភ្ល មេនះ ពួកេយើងបនឮនរ មន ក់េនពីេ្រកយ

ពួកេយើង េហើយមន ក់េនះគឺេ ករូែបន ែយស។ មុខរបស់គត់េឡើង្រកហម េហើយខឹង។ 

 “េតើេ កកពុំងែតេធ្វើអ្វីកនុងេ្រកលេសះរបស់ខញុ?ំ” គត់បនែ្រសក។ 

 “ពួកេយើង្រគន់ែតពិនិតយេមើលេសះរបស់េ កេទេតើ េ ក ែយស” ហូលែមសបន្រសដី 

េ យញញឹម។ “េហតុអ្វី? េតើេ កខ្ល ចេរឿងអីរ?ឺ” 

 បុរសេនះបនចហំមត់របស់គត់ បនទ ប់មកបិទមត់យ៉ងរហ័ស។ មុខរបស់គត់េនែត្រកហម 

េហើយខឹង។ ហូលែមសមិនបនផ្ដល់េពលឲយគត់និយយេឡើយ។ 

 “ខញុគំិតថេសះរបស់េ កេនឿយហត់េហើយ េ ក ែយស។ ពួកេយើង ចេដើរេទេគហ ្ឋ ន

េនះបន។ េនមិនឆង យេទ។” 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



 

21 | ◦еĮњũ 
 

 “បីគីឡូែម៉ត េបើេដើរ មផ្លូ វ” េ ក ែយសបន្រសដី។ ែភនករបស់គត់េនែតេមើលពួកេយើងយ៉ង

ខឹងសបំរ។ 

 ជិត្រពលប់េហើយេនេពលែដលេយើងចកេចញេទ។ ពួកេយើងបនេដើរ មផ្លូ វ្របែហលជបន

មួយរយែម៉ត។ បនទ ប់មក ហូលែមសបនចប់ៃដរបស់ខញុ។ំ “ឲយេលឿនេឡើង ៉ ត់ ន់! េចញពីផ្លូ វ េហើយ

េឡើងេទ េលើ្រជលងភនេំទ។ បនទ ប់មកពួកេយើង ចចុះពីេលើ្រជលងភនមំកខងេ្រកយស ្ឋ គរបន។” 

 ពួកេយើងបនរត់េឡើងេលើ្រជលងភន។ំ “ ែយសមន ក់េនះ” ខញុបំននិយយ។ “េគដឹងពីេរឿងចប់ជរំតិ

េនះទងំអស់។ េតើខញុ និំយយ្រតូវេទ ហូលែមស?” 

 “ជករពិត ស់” គត់បន្រសដី។ “ពួកេយើង ចែស្វងយល់បែនថមេទៀតជេ្រចើនពីេ ក

ែយស។ ! េតើមន ក់េនះជនរ ? ៉ ត់ ន់ ចុះេទេ្រកមេទ!” 

 មនកង់មួយេ្រគ ងេនេលើផ្លូ វ។ មកកត់មុខពួកេយើងយ៉ងរហ័សជទីបផុំត េហើយពួកេយើងបន

េឃើញអនកជិះ-េ កេជមស៍ លដឺរ ែដល្រតូវជេលខរបស់េ កអភិជន។ មុខរបស់គត់េឡើងេស្លក 

េហើយខ្ល ចេទៀតផង។ 

 “ឲយេលឿនេឡើង ៉ ត់ ន់!” ហូលែមសបននិយយ។ “ពួកេយើង្រតូវែត ម នពួកេគ។” 

 ពួកេយើងបនរត់ចុះ្រជលងភន ំ េហើយឈប់េនេពលែដលពួកេយើង ចេមើលេឃើញទ្វ រខងេ្រកយ

ស ្ឋ គរបន។ កង់របស់ ៉លដឺរេនជតិជញជ ងំជប់នឹងទ្វ រ។ អស់េពល្របនំទី គម នអ្វីេកើតេឡើងេនះ

េទ បនទ ប់មកមនបុរសមន ក់ជិះេសះមួយកបលយ៉ងរហ័សេចញពីេ្រកលេសះ េហើយចុះេទផ្លូ វ។ 

 “េតើឯងគិតយ៉ង  ៉ ត់ ន់?” ហូលែមសបន្រសដី។ 

 “មននរ មន ក់កពុំងែតរត់េគចខ្លួនេហើយ។” 

 “ែមនេហើយ ប៉ុែន្តមិនែមនេជមស៍ ៉លដឺរ ពីេ្រពះេគេនទីេនះជិតមត់ទ្វ រ។” 

 ពួកេយើង ចេមើលេឃើ់ញ ៉លដឺរបនេ យ រពន្លឺចេងក ងេនេលើទ្វ រ។ េគឈរេនទីេនះ សម្លឹង

េមើលមកខងេ្រក េហើយដប់នទីេ្រកយមក មនបុរសមន ក់េទៀតេដើរេចញពីផ្លូ វ េហើយសេំ េទកនុង

ស ្ឋ គរេនះ។ បនទ ប់មកមនេភ្លើងេនកនុងបនទប់ជន់ខងេលើ។ 

 “មក ៉ ត់ ន់។ ពួកេយើង្រតូវែតេទឲយកន់ែតជិត” ហូលែមសបននិយយ។ 

 ពួកេយើងបនេដើរចុះ្រជលងភន ំ េហើយេដើរយ៉ងលបៗេទកន់ទ្វ រខងេ្រកយស ្ឋ គរ។ កង់េន

ជិតនឹងជញជ ងំេនេឡើយេទ។ ហូលែមសបនសម្លឹងេមើលកង់ េហើយេសើចយ៉ងេសង ម ង ត់។ 
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 “កង់ឌុនលុប ៉ ត់ ន់! ឥលូវ គន ្រតូវែតេមើល មបង្អួចជន់ខងេលើេនះ អញចឹ ងគន ្រតូវករខនង

របស់ឯងបន្តិច ៉ ត់ ន់។” 

 ហូលែមសឈរេលើខនងរបស់ខញុ  ំប៉ុែន្ត្រតឹមែតមួយវនិទីប៉ុេ ្ណ ះ េហើយបនទ ប់មកក៏ចុះមកវញិ។ “មក 

សម្ល ញ់” គត់បន្រសដី។ “ ចនំយេពលយូរ ស់ទំ ែំតដល់  អញចឹ ងឆប់េចញដេំណើ រេទ។ គន

ច្របប់ឯងនូវចេម្លើយទងំអស់ចេំពះ ថ៌កបំងំេនះេនៃថងែស្អក។” 

 ពិតជចនំយេពលយូរែមនទំ ែំតដល់ វញិ។ ខញុបំនេទេដកភ្ល មមួយរេំពច ប៉ុែន្ត

ហូលែមសបនេចញេទេ្រកម្ដងេទៀត ខញុគំិតថ្របែហលជេទម៉កខ្លិតុនេហើយ។ ខញុពិំតជអស់កម្ល ងំ

ស់ េហើយេដកេពញមួយយប់ដូចជមនុស ្ល ប់អញចឹ ង។ 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



 

23 | ◦еĮњũ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

វគគ ៦ 

ករសន ទនគន ជមយួេ កអភជិន 
េនេម៉ងដប់មួយ្រពឹកបនទ ប់ ហូលែមស និងខញុសំថិតេនកនុងករយិល័របស់េ កអភិជនេនេគហ ្ឋ ន

ហូលដឺែនស។ េ ក ៉លដឺរបនចូលមកនិយយជមួយពួកេយើង។ 

 “េ កអភិជនមិនទទួលេភញ វេទេនៃថងេនះ” េគបននិយយជហូលែមស។ 

 ហូលែមសសម្លឹងេមើលេគយ៉ងេ ះកេ្រកះ។ “េ កអភិជន ចជួបខញុបំន” គត់បន្រសដី។ 

“សូម្របប់គត់ថខញុ េំនទីេនះេទ។” 

 កន្លះេម៉ងេ្រកយមក េ កអភិជនៃនហូលដឺែនសបនចូលមកកនុងបនទប់។ គត់េមើលេទដូចជ

ចស់ជងមុខ-េនឿយហត់ េហើយមិនសូវ្រសួលខ្លួន។ 

 “សួស្ដីេ កហូលែមស” គត់បននិយយ។ 

 ហូលែមសសម្លឹងេមើលេ កេជមស៍ លដឺរ។ “ខញុ ំ ចនិយយ្រសួលជង្របសិនេបើគម នេលខ

របស់េ កេនទីេនះ។” 

 “ល្អ ស់” េ កអភិជនបន្រសដីយ៉ងេនឿយហត់។ “សូមេចញេ្រកេទ េជមស៍...” 

 េជមស៍ ៉លដឺបនសម្លឹងេមើលមុខហូលែមសយ៉ងខឹងសបំរ ប៉ុែន្តេគេនែតចកេចញពីបនទប ់

េហើយបិទទ្វ រយ៉ងខ្ល ងំ។ 
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 ហូលែមសសម្លឹងេមើលេ កអភិជន។ “ខញុឮំថេ កនឹងឲយ្របក់្របពំន់េផនស្រមប់ដនឹំងអពីំ

កូន្របុសរបស់េ ក។” 

 “េនះជករពិត។” 

 “េហើយ្របក់មួយពន់េផនេទៀតស្រមប់េឈម ះអនកចប់ជរំតិ។ 

 “ពិតេហើយ។” 

 មិត្តរបស់ខញុញំញឹម។ “ខញុបំទបនេឃើញេសៀវេភែសករបស់េ កេនេលើតុេហើយ េ ក។ ខញុចំង់

បនែសក្របក់្របមួំយពន់េផនរបស់េ ក។” 

 “េ កស ឡឺក់ ហូលែមស” េ កអភិជនបន្រសដីយ៉ងខឹងសបំរ “េតើេ កចង់និយយពីអ្វី? 

េតើេ កមនដនឹំងពីកូន្របុសខញុ ែំដររេឺទ?” 

 “អូ បទ” ហូលែមសបននិយយ។ 

 ែភនករបស់េ កអភិជនមនិែដល្រគេលៀសេចញពីហូលែមសបន្តិចេឡើយ។ “េតើកូនរបស់ខញុ េំន

ឯ ?” គត់បននិយយយ៉ង ង ត់ៗ។ 

 “ឥលូវេគេន-រកឺ៏កលពីយប់មុន-ឯស ្ឋ គរ្រហគីនែមន បីគីឡូែម៉ត មផ្លូ វេទេឆសតឺេហ្វ ល។” 

 េ កអភិជនដួលេទេលើេកអីរបស់គត់។ 

 “េហើយេឈម ះអនកចប់ជរំតិ?” 

 ចេម្លើយរបស់ស ឡឺក់ ហូលែមសគឺពិតជគួរឲយភញ ក់េផ្អើលែមនែទន។ “គឺេ ក” គត់បននិយយ។ 

“េហើយឥលូវ ខញុសូំមយកែសករបស់េ ក។” 

 េ កអភិជនបនេ្រកកឈរេឡើង មុខរបស់គត់េឡើងេស្លក ្ល ងំ េហើយខឹងយ៉ងខ្ល ងំ។ បនទ ប់

មកគត់អងគុយចុះម្ដងេទៀត េហើយយកៃដខទប់មុខរបស់គត់។ ចនំយេពលដល់េទពីរបីនទីមុននឹងគត់

េផ្ដើមនិយយ។ 

 “េតើេ កដឹងេ្រចើនប៉ុ ្ណ ?” គត់បនសួរ។ 

 “ខញុ េំឃើញេ កេនជមួយេគកលពីម លិមិញ។” ហូលែមសបននិយយ។ 

 “េហើយេតើមនមនុស ប៉ុនម ននក់ដឹងពីេរឿងេនះ?” 

 “មនែតខញុ  ំនិងមិត្តភក្តិរបស់ខញុ ំ ៉ ត់ ន់ែតប៉ុេ ្ណ ះ។” 
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 េ កអភិជនយកប៊ចិរបស់គត់េចញមក េបើកេសៀវេភែសករបស់គត់ េហើយចប់េផ្ដើមសរេសរ។ 

“េនេពលែដលខញុបំេងកើតនូវសមបទនេនះ ខញុមំិនបនដឹងថ...” គត់បនឈរ បនទ ប់មកក៏ចប់េផ្ដើមនិយយ

ម្ដងេទៀត។ “េតើេ ក និងមិត្តភក្តិរបស់េ កនឹងយកេរឿងេនះេទនិយយ្របប់េគេទ េ កហូលែមស?” 

 “ខញុមំិនយល់េ កនិយយេទ” ហូលែមសបន្រសដី។ 

 “ខញុចំង់មនន័យថ...គម ននរ មន ក់្រតូវដឹងបញ្ហ ្រគួ របន្តិចបន្តួចេនះេឡើយ។ មនែតេ ក 

និងមិត្តភក្តិរបស់េ កែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េមើលចុះ េនះគឺជែសករបស់ខញុសំ្រមប់្របក់ដប់ពីរពន់េផន។” 

 ហូលែមសញញឺមេ យេ ះកេ្រកះ។ “ខញុសូំមេទស េ ក។ មនមនុស ្ល ប់កនុងេរឿងក្ដីេនះ។ 

េ កមនចេំទ?” 

 “ប៉ុែន្តេជមស៍មិនែមនជឃតករេទ!” េ កអភិជនបនែ្រសក។ “េគមិនដឹងេរឿងេនះេទ។ េគពិតជ

មិនសបបយចិត្តទល់ែតេ ះេនេពលែដលេគឮដណឹំងអពីំឃតកមមេនះ។” 

 “ឃតកមម” ហូលែមសបននិយយ។ 

 “ប៉ុែន្តេជមស៍មិនេនទីេនះេទ! េហើយេនេពលែដលេគឮដណឹំងេនះ េគមកជួបខញុ មួំយរេំពច 

េហើយ្របប់ខញុ នូំវអ្វីៗ្រគប់យ៉ង។ អូ េ កហូលែមស េ ក្រតូវែតជួយខញុផំង! េគមិនែមនជឃតករេទ! 

ឃតករបនរត់េគចកលពីយប់មិញេទេហើយ។” 

 ហូលែមសញញឹមម្ដងេទៀត។ “ខញុមំនដណឹំងស្រមប់េ កែថមេទៀត។ ប៉ូលីសបនជួបេ ក

រូេបន ែយសកលពីយប់មិញេនឯ ថ នីយ៍េឆសតឺេហ្វ ល។ េ ក ែយសនឹងរត់េគចមិនរួច

េឡើយ។” 

 េ កអភិជនសម្លឹងេមើលហូលែមសេ យចហំមត់ធ្លុង។ “េ ក...េ កដឹងអ្វីៗ្រគប់យ៉ងអស់

េហើយ!” គត់បននិយយ។ “ប៉ុែន្តខញុ រំកី យ ស់ែដលទទួលបនដណឹំងចេំពះ ែយស-េគែតងែតជ

មនុស ្រកក់ជនិចច។ េហើយដណឹំងេនះ ចជួយេជមស៍បន។” 

 “េជមស៍? េលខរបស់េ ករ?ឺ” ហូលែមសបន្រសដី។ 

 “េទ េ ក។ កូន្របុសរបស់ខញុ។ំ េជមស៍ ៉លដឺរគឺជកូន្របុសរបស់ខញុ។ំ” 
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វគគ ៧ 

កនូ្របសុរបសេ់ កអភជិន 
េនេពលែដលេ កអភិជននិយយដូចេនះ ខញុភំញ ក់េផ្អើលខ្ល ងំ ស់ ប៉ុែន្តហូលែមសក៏ភញ ក់េផ្អើលែដរ។ 

 “េនះគឺជដនឹំងស្រមប់ខញុ ”ំ គត់បន្រសដី។ “េតើេ ក ច្របប់ខញុបំែនថមេទៀតបនេទ?” 

 េ កអភិជនបនេ្រកកឈរេឡើង េហើយេដើរជុវំញិបនទប់្របែហលជមួយនទី។ “ខញុ ្ំរតូវែត្របប់

េរឿងនូវអ្វីៗ្រគប់យ៉ង” គត់បននិយយ។ “ខញុមំិនចង់និយយអពីំ េនះេទ ប៉ុែន្តខញុ ្ំរតូវែតនិយយ។ ខញុយំល់

េរឿងេនះេហើយឥលូវ។” 

 គត់បនអងគុយចុះម្ដងេទៀត េហើយចប់េផ្ដើមនិយយេរឿងរបស់គត់។ “េនេពលែដលខញុ េំនេកមង 

េ កហូលែមស ខញុមំនេសន -អូ ពិតជមនេសន ខ្ល ងំ ស់។ េទើបែតេកើតេឡើងចេំពះេ កែត

ម្ដងគត់ េហើយ្រស្តីមន ក់េនះគឺជ្រស្តីែដលខញុ ្ំរស ញ់បផុំតកនុងមួយជីវតិ។ ខញុចំង់ឲយនងេធ្វើជ្របពនធរបស់ខញុ -ំ

ប៉ុែន្តនង ្ល ប់បត់េទេហើយ។ នងបនទុកកូន្របុសមន ក់ឲយខញុ  ំ េហើយខញុ ្ំរស ញ់េគេ យ រែតនង។ 

េនេពលែដលខញុសំម្លឹងេមើលមុខរបស់េគ ក៏ដូចជខញុសំម្លឹងេមើលនងអញចឹ ងែដរ េហើយចងចនំង ្រពមទងំ

មិន ចឈប់្រស ញ់នងបនេឡើយ។ ខញុ ្ំរតូវែតមនេកមង្របុសេនះេនជិតខ្លួនខញុ េំ យ រែតេរឿង

េនះ។ ប៉ុែន្តម្រន្តី ជករមិន ច្របប់ពិភពេ កឲយដឹងពីកូនដ៏គួរឲយ្រស ញ់មន ក់ដូចេនះេឡើយ។ 

អញចឹ ង ចេំពះពិភពេ ក េជមស៍គឺជេលខវយ័េកមងរបស់ខញុ  ំមិនែមនជកូនរបស់ខញុ េំឡើយ។ 
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 “េគដឹងថខញុជំឪពុករបស់េគ។ េគស្អប់អនក្រសីអភិជន ពីេ្រពះនងមិនែមនជម្ដ យរបស់េគ។ 

េហើយេគស្អប់ប្អូន្របុសចុងរបស់  អស៍សឺ េ យ រែតអស៍សឺមនអ្វីៗ្រគប់យ៉ង។ អស៍សឺមនេឈម ះ 

មនឪពុកដ៏លបលីបញមន ក់ ្របក់ អ្វីៗ្រគប់យ៉ង។ េជមស៍គម នអ្វីេឡើយ។ ជករពិត ស់ េគមន្របក់

មួយចនួំន ប៉ុែន្តេគ្រគន់ែតជេជមស៍ ៉លដឺរប៉ុេ ្ណ ះ េហើយេគចង់េធ្វើជអភិជនៃនហូលដឺែនសេនៃថង

មួយ។ មិន ចេទរួចេទ ជករពិត ស់ ប៉ុែន្តេជមស៍មិនយល់េរឿងេនះេឡើយ។ េហើយអញចឹ ង 

ដូចែដលេ កេឃើញ្រ ប់េហើយ ខញុខំ្ល ចជនួំសអស៍សឺ េហើយេនះគឺជមូលេហតុែដលខញុបំញជូ នេគឲយេទ

េរៀនេន របស់េ កេវជជបណ្ឌិ តហុ៊កស៍ថបល។ 

 “េហើយេតើេជមស៍េធ្វើអ្វីបនទ ប់មកេទៀត? េគបនចប់ជរំតិអស៍សឺកសំត់របស់ខញុ។ំ គម នផ្ល ស់ប្ដូ រអ្វី

េឡើយ ប៉ុែន្តេជមស៍មិនយល់េឃើញអញចឹ ងេទ។ េគចង់ឲយខញុ ្ំរបប់េគថ “ែមនេហើយ េជមស៍ ឥលូវឯង ច

ក្ល យជកូន្របុសទីមួយរបស់ពុកេហើយ ឯង ចមនអ្វីៗ្រគប់យ៉ងបន។ អស៍សឺ ចជកូនទីពីរ។” ប៉ុែន្តខញុ ំ

មិន ចេធ្វើដូេចន ះបនេឡើយ ជករពិត ស់ខញុមំិន ចេធ្វើបនេទ។ 

 “េជមស៍ គ ល់ ែយសមន ក់េនះ េ កដឹង្រ ប់េហើយ េ យ រ ែយសធ្ល ប់េធ្វើករឲយខញុ ំ

ម្ដង។ េជមស៍េទសុជំនួំយពី ែយស េហើយបុរសេនះក៏យល់្រសប ម។ េតើេ កមនចសំបុំ្រតែដលខញុ ំ

េផញើេទអស៍សឺេនៃថងចុងេ្រកយេនះេទ? ែមនេហើយ េជមស៍បនេបើកសបុំ្រតេនះ េហើយទុក រមួយ

ស្រមប់េគ។ េន ង ចេនះ េគបនជិះកង់កត់ ម លទនំប េហើយជួបអស៍សឺេនេរកស៊រ។ េគបន

ពិភក គន អពីំអនក្រសីអភិជន ែដល្រតូវជម្ដ យរបស់អស៍សឺ។ “េគចង់ជួបឯង។” េគបន្របប់អស៍សឺ។ “េគ

កពុំងរង់ចឯំងេនឯ លទនំបឯេ ះ។ ្រតលប់មកវញិេនពក់ក ្ដ លអ្រធ្រតមក េហើយបុរសមន ក់

នឹងជិះេសះនឯំងេទជួបេគ។” ជករពិត ស់ អស៍សឺកសំត់ចង់ជួបម្ដ យរបស់េគ អញចឹ ងេគក៏មក ម

ពកយសនយ។ ែយសេនទីេនះជមួយនឹងេសះពីរកបល េហើយពួកេគបនជិះេសះឆ្លងកត់ ល

ទនំប។ ប៉ុែន្ត្រគូបេ្រង នជនជតិ ល្លឺម៉ង់បនេដញ មពួកេគ េហើយ ែយសក៏សម្ល ប់េគេចលេទ។ 

បនទ ប់មក ែយសបននអំស៍សឺេទស ្ឋ គរ្រហគីនែមន។” 

 “ែមនេហើយ េ កហូលែមស ខញុគំម នដឹងេរឿងេនះបន្តិចេទ-រហូតដល់មនឃតកមម។ េជមស៍ជ

េកមង ្រកក់ ប៉ុែន្តេគមិនេធ្វើឃតមនុស េឡើយ។ េនេពលែដលេគឮដណឹំងេនះ េគបនមកជួបខញុភំ្ល មមួយ

រេំពច េ យ្រទេ ៊ យ។ំ េតើខញុ ំ ចេធ្វើអ្វីបន? ខញុមំិនចង់ឲយពិភពេ កទងំមូលដឹងេរឿងេនះេឡើយ។ 

អញចឹ ងេជមស៍បនចុះេទ្រហគីនែមន។ េគបន្របប់ ែយសឲយរត់េគច ពីេ្រពះឥលូវអនក ល់គន ដឹងអពីំ
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ឃតកមមអស់េហើយ-េហើយក៏ គ ល់េឈម ះឃតករែដរ។ ែយសបនចកេចញភ្ល មមួយរេំពច។ េ្រកយ

មក ខញុបំនចុះេទ េហើយេឃើញអស៍សឺ។ ខញុបំនទុកេគេនទីេនះជមួយនឹងអនក្រសី ែយសពីេ្រពះខញុមំិន

ចនិយយ្របប់ប៉ូលីសបនេទ។ 

 “អញចឹ ង េ កហូលែមស ឥលូវេ កដឹងេរឿងទងំមូលេហើយ។” 

 “អឹុម” ហូលែមសបននិយយ។ “េ កជួយឃតករមន ក់ េ កមិននិយយអ្វីមួយម៉ត់្របប់

ប៉ូលីស េ កទុកកូន្របុសវយ័េកមងរបស់េ កេនកនុងស ្ឋ គរគ្រគិច...េហើយេ កសុជំនួំយពីខញុ។ំ” 

 ជធមម  គម នមនុស ៊ ននិយយនិយយជមួយេ កអភិជនៃនហូលដឺែនសដូចេនះ

េឡើយ។ មុខរបស់គត់េឡើង្រកហម ប៉ុែន្តគត់មិននិយយអ្វីេឡើយ។ 

 “មុនដបូំង” ហូលែមសបន្រសដី “េយើង្រតូវែតនអំស៍សឺមកផទះវញិ។” 

 “ែមនេហើយ” េ កអភិជននិយយយ៉ង ង ត់ៗ។ 

 ហូលែមសបនសរេសរ រមួយយ៉ងរហ័ស េហើយយក េចញពីបនទប់។ មួយនទីេ្រកយមក 

គត់ក៏្រតលប់មកវញិ។ “ឥលូវ េតើេ កនឹងេធ្វើអ្វីអពីំេ កេជមស៍ ៉លដឺរ?” គត់បននិយយ។ 

 “ខញុយំល់េហើយ េ កហូលែមស” េ កអភិជនបន្រសដី។ “េជមស៍នឹងចកេចញពីខញុ  ំ េហើយេទ

្របេទសអូ្រ ្ត លីេនសប្ដ ហ៍េ្រកយ។” 

 “ល្អ” ហូលែមសបននិយយ។ “េហើយចុះចែំនកអនក្រសីអភិជនវញិ? ្របែហលជគម នេជមស៍េន

កនុងផទះេទ េ ក និងនង...” 

 “ែមនេហើយ។ ខញុបំនសរេសរសបុំ្រតេផញើេទអនក្រសីអភិជនេន្រពឹកេនះេហើយ។” 

 ហូលែមសបនេ្រកកឈរេឡើង។ “ល្អ” គត់បន្រសដី។ “ខញុគំិតថ ៉ត់ ន់ និងខញុ ំ ចេទផទះបន

េហើយឥលូវ។ មនែតេរឿងបន្តិចបន្តួចមួយេទៀតែតប៉ុេ ្ណ ះ... ែយសមន ក់េនះបនយកេសះពីរកបល

េទ លទនំប ប៉ុែន្តេជើងរបស់េសះទងំេនះែបរជេធ្វើឲយមន នេជើងេគេនេលើភក់េទវញិ។ េតើ ច

េទរួចយ៉ងេម៉ចេទ?” 

 េ កអភិជនេមើលេទដូចជភញ ក់េផ្អើល េហើយគិតអស់មួយ្រសបក់។ បនទ ប់មកគត់បនេចញេទ

េ្រក េហើយ្រតលប់មកវញិជមួយនឹង្របអប់កញចក់មួយេនកនុងៃដរបស់គត់។ េនកនុង្របអប់េនះមន

ែសបកេជើងេសះមួយចនួំន។ 
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 “ពួកេយើងបនរកេឃើញែសបកេជើងទងំេនះេនេ្រកមដីកនុងសួនចបរ” េ កអភិជនបន្រសដី។ 

“ពួកេយើងគិតថពួក មន យុកល្របែហលជ្របរំយឆន មំកេហើយ។ ្រគួ រហូលដឺែនសមនេរឿង

អតីតកលដ៏ែវងឆង យ និងគួរឲយចប់ រមមណ៍ខ្ល ងំ ស់។” 

 ហូលែមសបនេបើក្របអប់ េហើយយកែសបកេជើងមួយេចញមក។ ជែសបកេជើងស្រមប់ពក់

េជើងេសះ ប៉ុែន្ត េមើលេទដូចជេជើងេគែដលែបកជពីរអញចឹ ង។ ហូលែមសេផ ើម្រមមៃដរបស់គត ់

េហើយអូស ជុវំញិបតែសបកេជើង។ មនភក់បន្តិចបន្តួចេចញពី្រមមៃដរបស់គត់។ 

 “អរគុណេ កេហើយ” ហូលែមសបននិយយ។ គត់បនទុកែសបកេជើងេសះកនុង្របអប់ វញិ។ 

“ែសបកេជើងេនះគឺជេរឿងទីពីរដ៏គួរឲយចប់ រមមណ៍បផុំតេនទិសខងេជើង្របេទសអង់េគ្លស” គត់បន

្រសដី។ 

 “េហើយចុះេរឿងទីមួយវញិ?” េ កអភិជនបនសួរ។ 

 ហូលែមសយកែសក្របក់ដប់ពីរពន់េផនពីេលើតុ េហើយទុក េនកនុងេសៀវេភកណំត់្រ របស់

គត់យ៉ងយឺតៗ។ “ខញុគំឺជមនុស ្រកី្រកមន ក់” គតប់ននិយយ។ គត់សម្លឹងេមើលយ៉ងគួរឲយ្រស ញ់ឯ

េសៀវេភកណំត់្រ របស់គត់ បនទ ប់មក ក់ យ៉ង្របុង្របយ័តនកនុងេ េប៉របស់គត់។ 
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