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េដយសរេយីងជ GAY 
Hotguy សរេសរ 

 

រជអងគុយេលីែរគេមលីជុវំញិបនទប់ចុះេឡងី វតតកីំពុងងូតទឹក។ សំេឡងទកឹហូរកនុងបនទប់
ទកឹេធវឲីយកនុងចតិតរជេចះែតមនិរសួលេសះ។ េគចង់ឲយែតសំេឡងទកឹេនះលន់ឥតដច់េដមីបី
កុំឲយវតតេីចញមករក េរពះេគចង់េនមន ក់ឯង។ រជនកឹេឃញីេឡងីវញិនូវអវីៗែដលបនកនលង
មកែដលជេដមីេហតុេធវឲីយេគសថតិកនុងបនទប់េនះជមួយនឹងវតត។ី ចប់ពេីពលេនះេទេគនងឹរតូវ
ចប់េផដមីរស់េនជវីតិែបបថមមីួយែដលេគេហថបតរីបពនធ។ 

៦ឆន មុំន េពលរជេទីបែតអយុ ២០ឆន .ំ.. ៃថងមួយមត យេគរបប់ថ «ឥឡូវម៉ក់មនែត
កូនមន ក់គត់ កុំេធវអីឲីយម៉ក់ពបិកចតិតេទៀត!» សមតមីួយេនះសត ប់េទដូចជគម នអវពីេិសសេទ ក៏
បុ៉ែនតវហក់ដូចជចក់ចូលយ៉ងេរជេទកនុងចតិត ែដលកំពុងឈចឺប់រសប់របស់រជ។ ៃថងេនះ 
ជៃថងែដលមត យែលងគន នឹងឪពុកតរិចឆ នរបស់ខលួន េរពះគត់មិនអចរទរំទនងឹចរតិមនរសី
ញីរបស់សវ មបីនេទៀត។ ឪពុកេគគម នចិតត មនិែដលគតិពបីញហ រគួសរេឡយី។ បុ៉ែនតអវែីដល
សំខន់ េហយីជេដមីេហតុៃនពកយមួយឃល េនះ គេឺរពះែតមត យរជដងឹថេគជ Gay! អុចីងឹ
េហយីបនជគត់ឈចឺប់ណស់។ រជរសលញ់មត យខល ងំណស់ ដូេចនះេហយីបនជេគ
សចច កនុងចតិតថនងឹមនិេធវឲីយម៉ក់របស់ខលួនពបិកចតិតេឡយី។ 
 ក៏បុ៉ែនត... អពភនតរញណ នងិ េសចកដេីសនហ របស់មនុសសេលកចែមលកណស់ វអច
េធវេីយងីបត់បង់សតសិម រត ី នងិ មនិអចរគប់រគងខលួនឯងបនេឡយី។ រជក៏ដូេចនះែដរ េបី
េទះជខំរបឹងេធវឲីយអនកមនគុណសបបយចតិត េដយរស់េនលក់ខលួនបនរយៈេពល៤ឆន  ំ ែត
េគក៏ចប់េផតមីែសវងរក នងិ ចូលរមួ forum, chat េលី internet កនុងេគលបណំងែសវងរកករ
យល់ចតិត នងិ ករែចករែំលកបទពេិសធន៍កនុងកររស់េនពមីនុសសេភទដូចគន ។ រជចង់បន
ែតបុ៉ណណឹ ង គម នអវេីលីសពេីនះេទ។ បនទ ប់មកេគក៏បនជួបវុធ។ វុធេទីបែតមនអយុ១៨ឆន  ំ
បុ៉ែនតបនឆលងកត់បទពិេសធន៍ជវីតិជGayបន១ឆន េំហយី។ វុធជេកមងមន ក់ែដលជួបែតភព
ឈចឺប់កនុងេសចកតេីសនហ រសលញ់មនុសស៥នក់េហយី បុ៉ែនតវុធសុទធែតរតូវេគេបះបង់េចល 
េរពះែតមូលេហតុដ៏េសម កេរគក : មនគូរថម,ី one night stand, sex  េហយី ែតមន
អរមមណ៍ចូលចតិតអនកេផសងជង... ទងំេនះេធវឲីយវុធបត់បង់ភពេជឿជក់កនុងរបេភទេសនហ
ែបបេនះ េហយីក៏ចប់េផតមីរស់េនែបបមនិគតិពអីនគត sex ជមួយមនុសសេរចីននក់រប់មនិ
អស់។ រជមនអរមមណ៍អណិតវុធ េហយីក៏មនចតិតថអលអតិរូបេនះ គួរឲយចប់អរមមណ៍ផង
ែដរ។ េគក៏ចប់េផតមីែចករែំលកទុកខរពួយជមួយគន ។  
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េពលេវលក៏េចះែតកនលងេទ រពមជមយួនឹងករ chat ករណត់គន ញុអំ ីករជះិមូ៉តូ 
េដរីេលងជមួយគន ។ វុធជមនុសសេសម ះសរ គួរឲយរសលញ់ នងិ ចតិតងយេរបះរស ំ េបី
េទះជខងេរកេគហក់ដូចជមនុសសែដលគម នចិតត នងិ មនិសូវខវល់ពអីវីៗ ែដលេនជុវំញិខលួន
ក៏េដយ។ យូរៗេទរជក៏ចប់េផតមីរសលញ់ភពខងកនុងរបស់វុធេដយមនិដងឹខលួន។ ដល់ៃថង
មួយ រជបនទញវុធផអបឹចូលកនុងរទូងរចួេពលខសបឹៗដក់រតេចៀកវុធថ«បងរសលញ់វុធ...» 
េហយីវុធក៏ផទុះសំេណីច។ 

«បងហ៊នសនយថ នងឹមនិេចលខញុ ំេទ? ឥឡូវេនះ ខញុ ំរតូវករែតអនករកសពកយសនយ
េនះបុ៉េណណ ះ!» 

«បងសនយនឹងមនិេបះបង់អូនេឡយី មនិេធវឲីយអូនខូចចិតតដូចមនុសសមុនៗេទ... េជឿ
ជក់នងិ ផដល់ឱកសឲយបង វុធណ!» 

«ចុះម៉ក់បង?មិនខល ចេធវឲីយម៉ក់បងពបិកចតិតេទ ហ៎?» 
«បងនងឹខតិខំេធវយ៉ីងណ េដមីបកុីំឲយម៉ក់បងពិបកចតិត បុ៉ែនតបងក៏រតូវទុកឱកសឲយ

ខលួនឯងបនរស់េនតមធមមជតិពតិរបស់បងែដរ។ បងរតូវករឱកសបនសុភមងគល និង     
ឱកសរសលញ់អូន... រពមេធវីជសងសរបងណ!»  

រជឱបវុធយ៉ងជប់ ហក់ដូចជខល ចេគរត់េចលអីុចឹង ឯវុធក៏េផដមីទន់ចតិតបនតចិមតងៗ
។ របែហលជវុធក៏មនអរមមណ៍ រសលញ់រជតងំពីយូរមកេហយីែដរ ែតខំរបងឹសងកត់ចិតត
េដយសរខល ចរជក៏ដូចបុរសមុនៗ េហយីក៏េរកនីរមលកឹខលួនឯងជនចិចថ េគនងឹេបះបង់ខញុ ំជពុំ
ខន... អុចីងឹេហយីចប់ពេីពលេនះមក វុធេនែតមនិបនបេញចញមេនសេញចតនអវ ី ជកត់
សមគ ល់ចំេពះរជេទ គឺេនែតបនតេធវហីីៗ ដក់រជដែដល។ របែហលជេដយសរករយកចតិត
ទុកដក់ ភពេសម ះរតង់ នងិរកែសែភនកដ៏កក់េកដ របស់រជសរមប់វុធ បនេធវឲីយេគមនបំណង
ចង់ភលកសរសជតេិសនហមដងេទៀត។ ២ែខេរកយករសគ ល់គន  វុធកន់ៃដរជកនុងឱកសខួប
កំេណីតេលីកទ២ី៤របស់រជ។ វុធញញឹម រចួេពលេទកន់រជថ៖ 

«េយងីរសលញ់គន ណបងណ!»... 
 ... 

 
សនូរទកឹហូរបនដច់ពញញ ក់អរមមណ៍របស់រជ ទវ របនទប់ទឹករតូវបនេបកីបនតចិមដងៗ... 

វតតេីដរីេចញមកកនុងសំេលៀកបំពក់េគងដ៏ sexy រកេឡកេមលី នងិ េដរីសំេដមករករជទងំ
េអៀនេរបៀន។ រជឱនកបលចុះ វតតអីងគុយែកបរ េមលីរជេដយទកឹមុខេរកៀមរកំ។ របឈមមុខ
នងឹនរែីដលរសលញ់ខលួនតងំពមីហវទិយល័យមក រហូតដល់សមរ័គចិតតេធវជីភរយិេបេីទះជ
ដងឹថជ Gay ក៏េដយចុះ េធវឲីយចតិតរជេសកសេរងង។ េគធល ប់របថន កុំឲយេរឿងេនះេកតីេឡងី 
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ែតអវីៗ បនហួសេពលអស់េទេហយី។ នកឹេឃញីវញិ ែថងែដលរជរបប់វតតថីេគជ Gay វតតី 
shocked ខល ងំណស់ ែត១ែថងេរកយមក វតតបីនរបប់េទរជថ៖ 

«ខញុ ំេនែតបនតរសលញ់រជ ដរបខញុ ំរកបនបុរសណលអជងបង។ ឥឡូវពួកេយងីជ
មតិតភកតបិនអត់?» 

េរកយមកអនកទងំពរី បនកល យជមតិតភកតជិតិសនទិធពតិែមន។ រជែតងែតេរៀបរប់ពី
អរមមណ៍របស់របេភទមនុសសដូចខលួន កនុងេគលបំណងែសវងរកករអធយរស័យពីវតត។ី រជក៏
បនែណនវុំធឲយវតតសីគ ល់ នងសបបយចតិតណស់េរពះេឃញីមតិតភកដមិនេសចកដសុីខ។ 

ៃថងមួយរជ ណត់ជួបវតតទីងំទកឹមុខេរកៀមរកំេនហង cafe ។ 
«ម៉ក់ចង់ឲយខញុ ំយករបពនធ គត់រពមទងំគំរមថ េបីខញុ ំមនិរកខលួនឯងេទ គត់នឹងរកឲយ

ខញុ ំ។ ខញុ ំបនសនយនឹងគត់ថ េពលខញុ ំមនករងរជប់លប់ខញុ ំនងឹេរៀបករ ឥឡូវគត់េឃញីខញុ ំ
កល យជរបធនែផនកកនុងរកមុហុ៊ន េទបីគត់បងខយ៉ំងដូេចនះ។ ខញុមំនិដងឹថរតូវេធវេីម៉ចេទឥឡូវ
េនះ!» 

វតតែីដលកំពុងែតផឹកទកឹ េពលឮដូេចន ះក៏ដក់ែកវចុះវញិ រចួសញជ ឹងេមលីរជ៖ 
«អុចីងឹរជគតិេម៉ចវញិ?» 
«ខញុ ំក៏មនិដងឹែដរ... េបខីញុ ំយករបពនធ ខញុ ំនងឹេធវបីបចតិតេគ នងឹរតូវេបករបស់េគពធីតុ

ពតិរបស់ខញុ  ំ េហយីចុះ វុធេគនងឹេទជយ៉ងណ? ខញុ ំមនិអចេបះបង់េចលវុធបនេទ ខញុ ំបន
សនយថនងឹគម នៃថងឃល តពេីគេទ... េគបនឈចឺប់នងឹេសចកីដេសនហេរចនីេហយី ខញុ ំមនិអច
េធវដូីចេនះបនេឡយី។» 

«ចុះម៉ក់របស់រជ គិតយ៉ងេម៉ចែដរ?» 
រជឱនមុខចុះ េអះកបល ទឹកែភនកចប់េផដមីរសក់ចុះ... 
«ខញុ ំមនិដងឹគួរេធវអីេីទ ម៉ក់ នងិ វុធ សុទធែតសំខន់សរមប់ខញុ ំ អនកទងំពរីគជឺមនុសស

ែដលខញុ ំរសលញ់បំផុត ខញុ ំមនិអចេធវឲីយពណីមន ក់ពបិកចតិតេទ។ េតីខញុ ំរតូវេធវយ៉ីងណ?» 
វតតកីលេបេីឃញីរជយដូំចេនះ ចិតតនងេសកេសខល ងំណស់។ មិនែមនេរពះែត

េរឿងរ៉វទងំេនះេទ បុ៉ែនតនងេខល ចចតិតេរពះេឃញីអនកែដលនងរសលញ់េកតីទុកខ។ វតតីអែងអល
ខនងៃដរជតចិៗ៖ 

«េយងីេរៀបករេទ រជេនែតទក់ទងជមួយវុធដូចធមមត ខញុ ំសម័រគចតិតេនែកបររជជ
មតិតរយឆន ។ំ» 

រជសមលងឹេមីលវតតទីងំទកឹមុខភន់ភងំ៖ 
«មនិអចេទ... ខញុ ំមនិចង់េធវឲីយវតតឈីចឺប់ េហយីតក៏ីដងឹចបស់េហយីថ យក Gay េធវី

ជបដវីឈចឺប់យ៉ងណ?» 
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«ខញុ ំដងឹ... ែតខញុ ំក៏ចង់ឲយមតិតភកតជិតិសនទិធមន ក់ នងិ ជបុរសែដលខញុ ំរសលញ់មន      
សុភមងគល! បនដូេចន ះេទីបខញុ ំបនសុភមងគលេនះ! ខញុ ំេជឿជក់ថ រជនងឹេធវឲីយខញុ ំមនសុភ
មងគលែដរ។» 

«បុ៉ែនតខញុ .ំ..» 
«េជឿខញុ ំចុះ... ខញុ ំពតិជចង់េធវដូីេចនះែមន! មនិែមនេដមីបរីជបុ៉េណណ ះេទ ែតវេរពះែត

ខលួនខញុ ំផទ ល់ែដរ។» 
រជគម នពកយអវតីបត នងឹភពដច់ខតរបស់វតតកីនុងេពលេនះេទ។ េគមនិដងឹជរតូវ

េរជសីេរសីផលូវណេឡយី ែតភល មេនះកំេលះក៏គតិថមនែតផលូវេនះេទ ែដលអចជួយឲយេគ
បនេនជតិវុធ រពមទងំអចេធវឲីយម៉ក់របស់ខលួនសបបយចិតតផង ែតវតត.ី.. គតិមួយរសបក់រជ
ងកេមលីវតតីទងំទកឹមុខេរកៀមរកំ។ 

«វតតចីបស់េន? ខញុ ំខល ចេធវឲីយអនកដៃទឈចឺប់ណស់ ពេិសសគនឺរ!ី» 
«សូមឲយែតរជមិនេបះបង់ខញុ ំេចល... ខញុ ំគតិថ ខញុ ំមនិអេីទ! ខញុ ំេជឿជក់ថ មេនស

េញចតនរបស់ខញុ ំសរមប់រជនងឹជួយឲយខញុ ំេធវបីន!» 
រជមនិដងឹរកពកយអវនីងឹែថលងេនេពលេនះេទ។ េគមនែតអរមមណ៍អណិត នងិបរមភ

ចំេពះវតតបុ៉ីេណណ ះ។ បុ៉ែនតមកដល់វនិទីេនះ េគអចគតិបនរតមឹែតវធិេីនះ។  
 
គេរមងែណនមំតិតរសី នងិ េរសីេពលេរៀបមងគលករ រតូវបនេធវេីឡងីយ៉ងឆប់       

រហ័ស។ រជក៏បនចំណយេពល១ៃថង េដីមបនីយិយជមួយវុធអំពបីញហ េនះ។ 
«សូមអូនយល់ដល់ចិតតបងណ?» 
«... អូនយល់! ពួកេយងីគម នសិទវេិរជីសេរសី បងក៏គម ន អូនក៏អីុចងឹែដរ។ របែហលជ

វធិេីនះគលឺអបំផុត បុ៉ែនតខញុ ំបរមភអំពេីសចកដសុីខរបស់បងវតត.ី.. គត់នងឹរតូវលះបង់េរចនីណស់។ 
ខញុ ំកំពុងែតគតិ េតពីួកេយងីគួរឬមនិគួរ ែដលយកជវីតិរបស់គត់ មកបដូរនងឹសុភមងគលរបស់
េយងីយ៉ងដូេចនះ? ឬមួយក៏េយងីែបកគន េទ េដមីបកុីំឲយបងពបិកអរកត់?» 

រជទញវុធមកជិត រចួែរសកទងំកំេរល៖ 
«បុ៉ណណឹ ងចុះ! េហតុអបីនអូនគតិយ៉ងេនះេទវញិ? អវីៗ បងេធវដីល់េពលេនះគេឺរពះ

ែតសុភមងគលរបស់េយងី។ បងដងឹថវជករអយុតតធិម៌សរមប់វតត ីែតបងក៏មនិេបះបង់េចល
នងែដរ បងនងឹែថរកសនង នងិ ខតិខេំធវយ៉ីងណេជៀសវងកុឲំយនងមនអរមមណ៍កេណត ច
កែណត ង... អូនយល់អត់? បងមិនអចខវះអូនបនេទ!» 

«េហតុអបីនកល យជដូេចនះ? េហតុអបីនពបិកកនុងករេរជសីេរសីដូចេនះ? េហតុអី
ខញុ ំមនិែមនជនរ?ី េហតុអបីនជរពះេលងេសីចនងឹវសនេយងីេម៉ះ?» 

វុធរទេហយ ំឯរជក៏ឱបវុធយែំដរ។ 
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«េដយសរែត... េយងីជGay! េរពះេយងីេកីតមកអុចីងឹរសប់េហយី េរពះសងគម
េនះមក់ងយ នងិ ហមឃត់េយងី! ែតេយងីជមនុសស ក៏េរសកឃល នសុភមងគល ដូេចនះេយងី
រតូវែតែសវងរកផលូវមួយសរមប់េដរី... កុំបេនទ សរពហមលិខតិ! ពួកេយងីេកតីមកេដមីបជីរបស់គន
េទវញិេទមក េនះជអវែីដលបងដងឹគុណដល់រពហមលិខតិ ែដលបនបណដ លឲយបងជួបអូន
... ពួកេយងីនងឹជមនះ! សនយនឹងបងមកថ អូននងឹេនែកបរបង េបេីទះជមនេរឿងអេីកតី
េឡងីក៏េដយ... សនយណ???» 

«ហុមឹមម...  អូនសនយ!» 
 
ៃថងមងគលករក៏មកដល់ គឺជពធិដ៏ីអធកិអធមមួយ ែដលេធវឲីយមនករេពញចតិតេពញ

េថលមីពសំីណក់រគួសរទងំសងខង។ ែតរជឯេណះវញិ េគហក់ដូចជមនភពតនតឹងកនុង
ចតិតណស់តងំែតពីរពកឹែហជនូំនរហូតដល់ កមមវធិជីប់េលៀងេពលលង ចេនមុ៉ងឌីយ៉ល់។ កនុង
ចតិតេគគតិសពវរគប់ េគបរមភពីវុធមនិដងឹជេថមរីេនះមនខូចចតិតឬអត់? មិនដងឹជយប់ផសំ
ដេំណកេទជយ៉ងណ នងឹរតូវេធវីដូចេមតចចំេពះវតតែីដលជភរយិ?... ផុតៃថងេនះ េតៃីថង
ែសអកនងឹកល យជយ៉ងណ? នរៈកមសត់រសប់ែតែបកេញីសេជក េពលគតិពេីរឿងអស់ទងំ
េនះ។ អវីៗ ហក់ដូចជពបិកណស់សរមប់េគេនេពលេនះ។ រជេដីរចុះេឡងីញញឹមថតរូប
ជមួយេភញៀវកិតតយិសទងំបងខចំតិត... រចួេហយីអងគុយចុះែកបរវតតី អរមមណ៍ខវល់ខវ យទងំ
អមបលម៉ន េចះែតេលចមកកនុងខួរកបល។ បុរសបិទែភនកសរមកបនតចិ... វតតចីប់ៃដរជទងំ
េអៀនេរបៀន អនកកំេលះងកមករកតូចតន់។ សន មញញឹមរបស់នងេធវឲីយេគ បនធូរេសបយី
បនតចិ... រជេសីចតបវញិ ែតវតតឱីនមុខចុះទងំេរកៀមរកំ។ 

«អូននងឹេគងេនបនទប់េផសង េបសិីនជបងចង់។ បងេគងេនទេីនះចុះ ែសអកអវីៗ នងឹ
បនរបេសីរេហយី។» 

រជេខល ចផសៃរកកលេបឮីដូេចន ះ... កំេលះេផតកវតតីចុះ បទិេភលងី ពយយមមនិគតិពអីវី
ទងំអស់។ ៃសបររតក៏ីបនរគបដណដ ប់េលីរងកយមនុសសពីរនក់ ែដលកំពុងែតសអតិរមួតនងឹ
គន ... 

រពកឹៃថងបនទ ប់រជភញ ក់តងំពីរពលឹម េដមីបេីទជួបវុធតមែដលបនសនយបុ៉នម នៃថងមុន
េនះ។ កំេលះមនិដងឹថវតតក៏ីបនភញ ក់េហយីែដរេទ រគន់ែតនងេនសំង ំ រហូតដល់េពល
សវ មចីកេចញ េហយីនងក៏រទេហយមំន ក់ឯង។ 

េពលរជេទដល់ វុធបនអងគុយចរំសប់េទេហយីកនុងហង T&Coffee រងវង់មូលទួល
េគក។ អកសធតុេពលរពកឹរពលឹមរតជក់បងគួរ មនិសូវមនេភញៀវបុ៉នម នេទ ញុងំឲយ
បរយិកសសង ត់រសួល។ 

«េគងលក់រសួលេទអូនយប់មិញ? 
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«ធមមតេទបង!» 
រជខំរបងឹសេងកតមុខរបស់វុធ។ វុធងកមុខេចញេដីមបេីជៀសកុំឲយេគេឃញីែភនករកហម

េហមីេដយសរករយរំបស់ខលួន។ រជេឃញីដូេចន ះ កនុងចតិតអណិតជពន់េពកណស់ ែតមិន
អចសដបីន។ 

«នយិយអុចីងឹ បងវតតយ៉ីងេម៉ចេហយី? េម៉ចបងឯងមិនេនជមួយគត់? ណត់ខញុ ំ
េចញមកអុចីងឹគត់នងឹពបិកចតិតមនិខន។» 

«បងចង់ដងឹអូនយ៉ងេម៉ចេហយី? អត់ចង់េធវឲីយអូនពបិកចតិត!» 
«ខញុ ំអត់ពបិកចតិតអេីទ កុំគតិដល់ខញុ ំេពក ែរកងបងវតតខូីចចតិត។ បងកុំេភលចទិញអហរ

េពលរពកឹយកេទឲយគត់ផង គត់របែហលជសបបយចិតតណស់។» 
រជទញវុធឱបចូលកនុងរទូង វុធឆងល់៖ 
«ហ!ី មនមនុសស េធវអុីចីងឹេគេឃញីខម សេគ!» 
«េរសចេគ បងមនិខវល់! ...វុធ អូនចទុំកថបងរសលញ់ែតអូនមន ក់គត់ ចឲំយចបស់

ណ!» 
វុធញញឹម ឱបរជវញិ។ 
«បទ! អូនដឹងេត ីអូនក៏រសលញ់បងែដរ។» 
រពះសុរយិរះកន់ែតខពស់បនតចិមដងៗ រជទិញអហរេពលរពកឹេទផទះ រសប់ែតរបទះ

េឃញីវតតកីំពុងចមអនិ។ នងញញឹមពរពយកលេបីេឃញីសវ ម។ី 
«បងមកវញិេហយី ហ៎? បងេទបីែតមកពជីួបវុធ? វុធយ៉ងេម៉ចេហយី?» 
«វុធេគមនិអេីទ េម៉ចអូនមនិេគងឲយេរចនី មកដសំលេធវអីឲីយហត់?» 
«មនិអេីទ! ចប់ពេីពលេនះអូនកល យជេមផទះេទេហយី រតូវែតសូ៊បនតចិេទបីបន! 

បង! មកភលកសមហូបេនះតចិេមលី ហូបបនអត់?» 
វតតេីមលីរជ ទងំចិតតរសលញ់ជអេនក។ រជញញឹម ទងំពរីនក់អងគុយចុះរសស់

រសូបបេណដី រនយិយពេីនះពេីនះបេណដី រ... 
បនទ ប់ពសីបដ ហ៍េរកបទកឹឃមុបំនកនលងផុត អទិតយណក៏រជចណំយេពលពីរៃថងេដរី

េលងជមួយវុធែដរ។ កនុងេពលជមួយគន េនះវតតេីដរី shopping ឬេដរីេលងជមួយមតិតភកដ ិ ឯ
៥ៃថងេទៀតរជទុកសរមប់វតតដូីចធមមត េមលីេទដូចមតិតភកដជិតិសនទិធរស់េនជមួយគន យ៉ង
ដូេចន ះ។ វតតចីប់េផដមីមនអរមមណ៍រតូវេគផតិកបត់ កលេបបីដីរបស់ខលួនេដរីជមួយអនកេផសង 
បុ៉ែនតនងខំរបងឹេធវខីលួនសបបយៗដូចគម នេរឿងអីេកតីេឡងី។ នងបនេរជសីេរសីផលូវេនះ ដូេចនះ
រតូវែតបនត នងចង់េឃញីរជមនេសចកដសុីខបុ៉េណណ ះ េហយីនងក៏ែតងែតសងឃមឹថៃថងណ
មួយ នងឹបនេសចកដរីសលញ់ពតិរបកដពរីជវញិ។ េបេីទះជបរយិកសកនុងផទះេពរេពញ
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េទេដយសំេណីច សន មញញឹម ក៏េដយចុះ វេនែតេធវឲីយកនុងចតិតវតតមីនិរសួលទល់ែតេសះ
ែដលពបិកនងឹរកអវមីកែថលង... 

 
«សូមអបអរសទរផង នងមនៃផទេពះ ២ែខេហយី!» 
វតតរីសប់ែតេពេពញេទេដយសុភមងគល េពលឮរគូេពទយរបប់ដូេចន ះ ែតនងសងកត់

ចតិតវញិេរពះមនគំនតិមយួេទៀត បនផុសេចញទនទមឹគន េនះែដរ... «េតេីនះជដណឹំងលអឬ? 
េតរីជនងឹអនុញញ តឲយរកសគភ៌េនះេទ?» វតតរីតលប់មកផទះវញិទងំមុខេរកៀមរកំ។ ៃថងេនះជៃថង
ែដលរជេដរីេលងជមួយវុធដល់យប់បនរតលប់មកផទះវញិ។ នងដកដេងហមីធ ំ រកេឡកេមីល
ផទះសង ត់រជង។ំ នរនថអងគុយេលីសឡុង េមលីេហយីេមលីេទៀតរកដសលទធផលពីមនទរីេពទយ 
ទងំេសចកតរីពួយបរមភកនុងចតិត។ េម៉ង៨យប់ រជរតលប់មកដល់ផទះ វតតកីំពុងែតេរៀបចំតុបយ 
នងមនិរកេឡកេមលីសវ មដូីចសពវដងេទ ែតេនខំរបឹងេធវជីសបបយចតិដដូចធមមត។ 

«បងមកវញិេហយី ហ៎? េដរីេលងសបបយេទៃថងេនះ?» 
«ហុមឹមម... ៃថងេនះពួកបងេទញុអំ ី េហយីក៏ជះិមូ៉តូេដរីេលង២ ៣ ជុេំនជយរកុង។ 

សបបយែដរេត!ី» 
«របែហលជេទសភពរគន់េបេីហយី ចជូំនអូនេទទេីនះផងណ! បងមនិែដលជូន

អូនេទទេីនះេសះ។» 
«ហុមឹមម... បទ! ចមំនឱកសបងនឹងជូនេទ។» 
រជអងគុយចុះ ដួសបយ វតតេីលីកមហូបដក់េលីតុរចួអងគុយចុះ រជហុចចនបយឲយវតតរីចួ

ចប់មហូប វតតេីមលីរជេដយទកឹមុខម។ំ 
«បង... អូនមនៃផទេពះ២ែខេហយី អូនេទបីែតពនិតិយលង ចមញិ!» 
កឌុក!...  
រជេធវរីជុះចងកះឹចុះេទដ ី កំេលះេងីយេឡងីេមលីមុខវតត ី ទងំទកឹមុខរសឡងំកងំ 

បនទ ប់ពឱីនេរសីចងកះឹភល ម។ 
«...ែមនឬ!» 
វតតេីរកៀមរកំឱនមុខចុះ។ 
«អូនគតិថ បងគជឺអនកសេរមចចតិតេរឿងេនះ កូនេនតូចេនេឡយីេទ េបេីទះជបង

ចង់ទុកឬទមល ក់េចលក៏េដយ អូនគរំទករសេរមចចតិតរបស់បង។» 
 រជេនេសងៀមទមល ក់ចងកះឹចុះ េមលីមុខវតត ីេហយីេសីចទងំបងខចំតិត។ 
«អូនមនៃផទេពះបងសបបយចិតតណស់ បងរគន់ែតភញ ក់េផអលីបនតចិែតបុ៉េណណ ះ។ វ

គជឺសច់ឈមរបស់េយងី ឲយបងដច់ចិតតេចលវេមដចបន? េធវដូីេចន ះ វអយុតតធិម៌សរមប់
កូនេហយីជមួយអូនេទៀតផង។» 
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«អរគុណបង!» 
វតតេីងបីមុខេមលីរជទងំញញឹម រចួឱនចុះចប់មហូបញុ។ំ រជហូបបយបេណដី រែតកនុង

ចតិតេរកៀមរកំខល ងំណស់។ េគគតិថេបមីនកូនេហចណស់ក៏វតតបីត់អផសុកខលះ នងិប៉ះបូ៉វនូវ
កងវះខតពមីេនសេញចតនរបស់េគសរមប់នង។ េបេីទះជេគក៏បរមភអំពបុីរតេនះនងឹកល យ
ជអែរមកសរមប់មនុសស៣នក់គឺេគ វតត ីេហយីនងិវុធ ក៏បុ៉ែនតរជរតូវែតទទួល េគមិនអចដច់
ធម៌េមតត របប់វតតឲីយទមល ក់កូនេនះេចលេទ។ េធវដូីចេនះវអតម នយិមេពក នងិមនភពជ
តរិចឆ នកនុងនមជសវ ម។ី រជគតិេផដសផដ សនូវបញហ ទងំឡយ ែដលនងឹមកដល់... េហយី      
បរយិសេសងៀមសង ត់ ក៏បនរគបដណដ ប់តុបយ។ 

... 
 
«វុធ! វតតមីនៃផទេពះេហយី!» 
«...ែមនហុ?ឺ អបអរសទរបង របែហលជបងសបបយចិតតេហយី េពលជតិបនេធវជី

ប៉េគដូេចនះ។» 
«បងមនិដងឹថ េនះជេរឿងែដលគួរឲយរកីរយឬយ៉ងណេនះេទ អវីៗ កន់ែតសមុគ

សម ញេឡងីេហយី! បងមនិដងឹថបនទ ប់ពកូីនេនះេកតីមក កររស់េនរបស់បង អូន េហយីនងិ
វតតនីងឹកល យជយ៉ងណេនះេឡយី។» 

«បងកុំគិតេរចនីេពក អវីៗ នងឹេរៀបរយ បងរតូវចំណយេពលេរចនីសរមប់រគួសរចប់
ពេីពលេនះេទ េហយីបងរតូវដងឹថ ឥឡូវជេពលែដលបងវតតរីតូវករបងជងេពលណៗទងំ
អស់ បងរតូវែតេនែកបរែថរកសគត់ឲយបនលអ បងយល់អត់?» 

«អូនមនិអន់ចិតតេទ?» 
«ខញុ ំនងឹមនិសបបយចិតត កលេបបីងមនិេធវដូីចអវែីដលខញុ ំបនរបប់េទេនះ! បងរតូវែត

េធវចីតិតរកីរយ កុំេធវឲីយខលួនឯងេវទនកនុងចតិតេទៀត បងយល់េទ?» 
រជេមលីវុធទងំទកឹមុខរសពប់រសេពន វុធចប់ៃដរជញញឹម ទងំពរីនក់េមលីមុខ

គន យ៉ងយូរេដយឥតវច។ េនែកបរវុធរជមនអរមមណ៍ធូរេសបយីណស់ េគហក់ដូចជចង់
បំេភលចនូវអវីៗ ទងំអស់ បំេភលចវតត ី បំេភលចកូនេនះ េគចង់ែតបនសុភមងគលផទ ល់ខលួនកនុងរយៈ
េពលដ៏ខលេីនះ េហយីខំរសលញ់ថន ក់ថនមវុធឲយបនេរចីន។ 

 
...ៃថងខួបកំេណីតេលីកទ១ី៩របស់វុធ ក៏ជៃថងែដលអលអតិសិលចប់កំេណីត ៃថង១៩/

០៦ តមពតិៃថងេនះរជបនណត់វុធេទញុអំជីមួយគន  បុ៉ែនតរតូវលុបេចលេហយីរតលប់
មកជូនវតតេីទេពទយ។ រជកំពុងេនកនុងបនទប់សរមលបុរត វុធឈរខងេរកសដ ប់វតតែីរសក
រទេហ។ កនុងចតិតវុធេពលេនះបរមភណស់ េគបន់រសន់ឲយែតអវីៗ បនេជគជ័យែតបុ៉េណណ ះ។ 
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«ង៉... ង៉... ង៉...» 
សំេឡងេកមងយេំធវឲីយករបរមភរបស់វុធរលយេទវញិ។ ទវ របនទប់សមភពរតូវបនេបីក 

កនុងរងវង់ៃដរបស់វតតគីជឺេកមងដ៏គួរឲយកន ញ់មន ក់។ េបីេទះជអស់កមល ងំយ៉ងដូចេមតចកដ ី ក៏េមលី
េទមុខវតតេីពរេពញេទេដយសុភមងគល។ រជេដរីែកបរខងងកេមលីវុធបនតចិ រចួបនតេបះ
ជហំនតម២នក់មត យនងិកូនេទមុខេទៀត ចូលេទកនុងបនទប់សរមកសរមប់រសតេីទបីឆលង   
ទេនល។ វុធតមេមលីេដយអរមមណ៍ ែដលពបិកនងឹែថលងណស់ «ពកួេគជរគួសរមន    
សុភមងគលមយួ...» ។ េគរកីរយផង ែដលវតតេីទបីឆលងទេនលបនេដយគម នេរគះថន ក់ ែតេគក៏
មនអរមមណ៍ឯេក កេណដ ចកែណដ ងចប់ពីវនិទេីនះ។ វុធេដរីេចញេទផទះ... 

«ទតី! ទតី! ទតី!» សំេឡងmessage។ 
«ចបំងមួយែភលត កុំអលេទណ!»...  
េម៉ង១២យប់ មនទរីេពទយសង ត់េរចៀប គួរឲយញេញីតសរមប់វុធ។ អងគុយេនកែនលងផលូវ

េដរីេមលីជុវំញិ វុធរពសឺមបុរេហយីេពលខលះេគរសៃមដល់េរឿងគួរឲយខល ចកនុងកុន េធវឲីយអរមមណ៍
តក់សលុតកន់ែតេទវេឡងី េគរទែំលងបនក៏េរកកឈររត់រករជ។ រត់កត់បនទប់កញច ក់ដក់    
េកមងៗេទបីនងឹេកតី វុធឈប់វញិ េគរកេកមងគួរឲយកន ញ់ែដលេទីបែតេឃញីអមបញ់មញិ េដយ
មនិចប់អរមមណ៍ថរជកំពុងែតេដីរមកកន់េគ។ 

«អលអតិ េនេកៀនខងេឆវង!» 
«...បងមកពីកល? ភញ ក់េរពតីម៉ង!» 
«េដយសរែតអូនឯង រវល់ែតភលកឹេមីលចូលកនុងកញច ក់ េទបីអត់ចប់អរមមណ៍ហនងឹ

ណ!» 
«េម៉ចបងមិនេនជមួយបងវតតេីទ? គត់រសួលខលួនវញិេន?» 
«េគេគងលក់េហយី តងំពមីនអលអតិេនកនុងៃដ វតតមីនិចង់ឃល តវេទ ែតេរកយមក

នងក៏េគងលក់េដយមិនដងឹខលួន អុចីងឹេហយីបនជអនករគូេពទយ យកអលអតិដក់កនុងបនទប់
េនះ។» 

វុធេមលីអលអិតយ៉ងយកចតិតទុកដក់ រចួេសីចមន ក់ឯង។ 
«អលអតិដូចបងណស់ រចមុះ បបូរមត់េទៀត។ ៃថងេរកយវនឹងសងហ ដូចឪវ េហយី

រសីេដញម៉ង! េបខីញុ ំក៏អចបេងកតីកូនឲយបងបនវលអយ៉ងណ!» 
«យអំ?ី មកេនះជមួយបង!» 
«េទណ?...» 
រជទញៃដវុធេចញេទសួនចបរខងេរក។ វុធឆងល់មនិដងឹជមនេរឿងអេីកីតេឡងី។ 

រជរត់េទេបីករបស់អវមីួយដក់េនេលីបង់។ វុធតមដនសកមមភពេនះទងំចិតតេងឿងឆងល់ឥត
ឧបម។ 
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«បងខំេទរកទញិនំខួបកំេណីត ែតេថមរីេនះហងេគបទិអស់ អុចីងឹេហយីបងក៏ទញិនំ
ប៉វេនះេទ។ េបេីទះវមនិែមនជនcំakeកដ ី ែតបងបនខំរបងឹអស់លទធភពេហយី បងសូម
េទសែដលខកខន មិនបនរបរពធខបួកេំណីតឲយអូនៃថងេនះ។ យល់ដល់បងផងណ កុខឹំង
បងអ ីHappy Birthday វុធ!» 

វុធេសីចផងយផំងេមីលមុខរជ។ រជរបប់េទវុធ៖ 
«ចអំេីទៀត? ផលុ េំទៀនេទអូន!» 
វុធភញ ក់ខលួន ចូលេទជតិរជ ផលុ េំទៀនេហយីក៏ឱបករជ េថីបយ៉ងយូរ។ 
 
...ចប់តងំពៃីថងេនះមក េពលេវលេចះែតកនលងផុតេទ អរចមក់សិលចប់េផតមីេចះ

អងគុយេដរីេតះតះ នងិ នយិយ ប៉ ប៉។ កនុងអំឡុងេពលេនះ រជចំណយេពលេរចីនជងមុន
សរមប់ជួយភរយិេមលីែថសិល។ វតតសីបបយចតិតណស់បរយិកសកនុងរគួសររបកបេដយ
ភពកក់េកដ  នងិេមលីេទមនលកខណៈជរគួសរជងមុន។ េបីេទះជដូេចន ះក៏េដយ រជេន
ែតខតិខេំឆលៀតចំណយេពល១ៃថងកនុង១ែខសរមប់វុធ។ វុធរពួយចតិតណស់ រពមទងំឯេក
េទៀត ែតេតេីគអចេធវអីវេីផសងពេីនះេទ? រជរតូវែតមនកតពវកិចចចេំពះរគួសរ វុធែតងែតេជឿ
ជក់ចំេពះេសចកដរីសលញ់របស់រជ។ មនិបនជួបគន មួយរយៈក៏មិនថវែីដរ សូមឲយែតរជបន
ធូរចតិតនងិរកីរយេទបនេហយី។ អរស័យបនគតិដូេចន ះ បនជវុធអចរគប់រគងខលួនឯង
បន កនុងរយៈេពលបុ៉នម នែខកនលងមកេនះ អចេធវមីច ស់ករេលីភពឯេកបននងិករនកឹរឭក 
េទះជវែតងែតសណឋិ តកនុងសតរិបស់ខលួនក៏េដយ។ េពលខលះេគអងគុយយមំន ក់ឯងេពលែដល
រជរវល់នងឹកចិចករមនិអចមកជួបតមសនយ។  

េទះជរជបរមភយកចតិតទុកដក់ដល់ពីរនក់ែម៉នងិកូន ែតវតតេីនែតគតិថេគមនិែមន
ជកមមសិទធរិបស់ខលួននងដែដល។ េពលខលះសេងកតេឃញីរជអងគុយេកតីទុកខមន ក់ឯង របែហល
ជេដយសរនកឹវុធ។ នងរចែណនខល ងំណស់ ភពរបចណឌ របស់រសតី ចង់រកសមេនស
េញចតនរបស់សវ មសីរមប់ែតខលួននងមន ក់គត់។ ែតមិនអចេឡយី េហយីវរតឹែតគម នវធិណី
ឆក់មកវញិេរពះវមនលកខណៈមិនធមមត។ យប់ខលះេពលេគងជមួយគន វតតលួីចេមលីរជេគង 
ថវេីបេីនជតិបេងកយីែរគែតមួយ ែតវហក់ដូចជេនឆង យរប់ពន់េយជន៍ពីគន  គម នអរមមណ៍
េសនហទល់ែតេសះ។ រគប់េពលដូេចនះនងយេំមលីមុខរជ ែតមិនហ៊នេធវឲីយេគឮេទ។ ភព
មនិេអេីពរីបស់រជយូរៗេទ រតឹែតេធវឲីយនងឈចឺប់អស់សងឃមឹ ធុញរទន់េរពះមេនស
េញចតនរបស់នងមនិបនតបសនងេនះេឡយី េហយីក៏មនិបនែចករែំលកេដយមេនស
េញចតនពតិរបកដេនះែដរ។ នងមនអរមមណ៍ថ មេនសេញចតនរបស់រជសរមប់នង
ហក់ដូចជពណិជជកមម ឬកតពវកិចចរតូវេធវបុ៉ីេណណ ះ គវឺមនិបនផុសេចញពីរកេអេបះដូង
េនះេទ។ រគប់េពលែដលរជេទរកវុធ នងមនអរមមណ៍ពិបករទនំងិឈចឺប់ណស់ នង
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កល យជមនុសសអតម នយិម រកេលសឃត់បដឲីយេនផទះេដយេហតុផលេផសងៗ។ េពលខលះរជក៏
សុខចតិតេនវញិេដយមនិេទជួបវុធេទៀត បនអុចីងឹនងរកីរយៃរក ែតលុះេរកយមកក៏ែបរជ
េកតីទុកខវញិេរពះែតភពអតម នយិមរបស់ខលួន យល់េឃញីថ បនេធវឲីយមនុសសែដលខលួន
រសលញ់មនិសបបយចិតត។ ក៏បុ៉ែនតនងមិនអចមនិេធវដូីេចន ះេនះេទ នងកំពុងែតករពរ
ផលរបេយជន៍ខលួនឯង នងមនអរមមណ៍ថ នងមិនរតូវជអវេីសះកនុងចែំណកេបះដូងរបស់
រជ។ ទល់គំនិតនងចប់េផដមីេរកកឈរ ខំរបងឹរេំដះខលួនឯងេចញពភីពទល់រចកេនះ។ 

 
«...ខញុ ំចែមលកកនុងចតិតេពលែដលបងcallណត់ខញុ ំេចញមក បងចង់ជបួខញុ ំមនករអឬី?» 
«...បង...» 
«...បងមិនដងឹជនយិយយ៉ងេម៉ចេទៀតនងឹ... េរឿងេនះវពតិជ ...បងបនគិតជក់

លក់េហយីេទបីណត់វុធេចញមកេរកេនះ... បង...» 
«មនេរឿងអ ីបងនយិយេទ!» 
«...បងចង់ពងឹពក់វុធ... េរឿងមួយ... វុធ... អចផដ ច់ទំនក់ទំនងនឹងបងរជបន

អត់?» 
«...េហតុអបីនបងសំណូមពរខញុ .ំ.. េរឿងហនងឹេទវញិ?» 
«...បងដឹងថនយិយេរឿងេនះេចញមកវមនិសមេទ... ែតបងរតូវែតនិយយេរពះបង

...» 
«...?» 
«...ៃថងែដលបងសេរមចចិតតេរៀបករជមួយបងរជ បងគិតរតមឹែតេធវយ៉ីងណឲយបន

េនែកបរគត់ េហយីបងនងឹបនេសចកដរីសលញ់ពគីត់ពុំខន។ េពលេនះបងគម នអរមមណ៍
រចែណនេទេបេីទះជដងឹថគត់រសលញ់វុធឯង េរពះបងគិតថេសនហរបស់Gayមនិគង់វងស
េឡយី។ បនទ ប់មករូបគត់ក៏កល យជរបស់បង ែតបនរតមឹែតសមបកខងេរកបុ៉េណណ ះ! រជ
េពលណក៏គតិដល់វុធឯងែដរ េបេីទះជគត់េនែតមនិេភលចែថរកសបង ែតេនះគម នតៃមលេទ វ
ហក់ដូចជឃល តឆង យពគីន ណស់ បងបនខំរជកកនុងេបះដូងគត់សូមែតមួយរជុងតូច ែតវ
េនែតេទមនិរចួដែដល។ សូមបែីតេរកយេពលមនសិលេហយី េបេីទះជគត់ចំណយេពល
េរចនីជងមុនេនែកបរបង ែតបងេនែតមនអរមមណ៍ថកន់ែតឃល តឆង យេទៗ។ បងពិបក
ចតិតនងិឈចឺប់ណស់! បងគឺជរសតមីន ក់ បងក៏េចះរបចណឌ ែដរ! េទះជដឹងមុនេហយីថអវីៗ
នងឹកល យជយ៉ងេនះ ែតរគប់េពលែដលបងបនេឃញីគត់េទរកវុធ បងរចែណននងិអស់
សងឃមឹែមនែទន។ បងរបចណឌ នឹងវុធ... បងរទែំលងបនេហយី! សូមេមតត របគល់បងរជឲយ
បងវញិ សូមវុធអណិតដល់បងផង ពិេសសគសិឺលេដយជួយពួកបងឲយកល យជរគួសរ
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េពញលកខណៈនងឹេគ។ បងមនិអចរស់េនដូេចនះេទៀតេទ បងរទតំេទេទៀតែលងបនេហយី
...» 

«...េម៉ចបងឯងមនគំនិតអតម នយិមដូេចនះេទវញិ?» 
វតតយីខំសកឹខសួល វុធទមល ក់ែកវទកឹេលីតុទងំកំហងឹរចួែរសកេឡងី។ មនុសសមន េនទី

េនះងកមកេមលីរគប់ៗគន ។ វតតេីមលីមុខវុធទងំរសឡងំកងំ។ 
«...បងឯងសម នែតខញុរំស់េនរល់ៃថងែបបេនះ សបបយចតិតណស់ឬ? ខញុក៏ំមនិខុសពី

បងឯងែដរ ខញុ រំបចណឌ ! ខញុឈំចឺប់! ឯេក! នងិេពលខលះអស់សងឃមឹកនុងជវីតិ ែតខញុខំំពុះពរ
េដយមនជេំនឿេលីេសនហរបស់ខលួន។ ខញុក៏ំរបថន ឲយបងឯងចកេចញពីជវីតិគត់ េដមីបឲីយ
េយងីទងំពរីនក់អចេនជមួយគន បន ែតខញុមំនិអចេធវបីនេទ... ខញុសុំខចតិតេនដូេចនះេរពះ
ែតខញុចំង់ឲយបងរជបនសបបយចិតត! គត់ជមនុសសឈចឺប់បំផុតកនុងចំេណម៣នក់េយងី។ 
បងឯងេហយីនងិខញុបំនរតមឹែតផដល់សំពធឲយគត់បុ៉េណណ ះ... បងឯងបនេរជីសេរសីផលូវរបស់
ខលួនដូេចនះរតូវែតទទួលយកវ េហតុអីមនិបនតេទមុខែបរជអងវរករខញុ េំទវញិ? ែមនេហយី! 
របែហលជពួកេយងីគតិខុស ែដលបនេរជសីេរសីនូវផលូវមួយេនះ េដមីបបីនលទធផលេទជ
ែបបេនះវញិ។ ពួកខញុជំ Gay ពួកខញុក៏ំជមនុសសែដរ! ពួកខញុក៏ំមនេសចកដេីសនហ េហយីទងំ
េនះមនិែមនជកំហុសរបស់ពួកខញុេំទ! គសឺងគមេនះេតែីដលជរុំញឲយបងរជ បងឯងេហយីនិង
ខញុគំម នជេរមសីែបបេនះ។ វខុសឬ... ែដលពួកខញុ រំសលញ់គន ? ឬមួយរគន់ែតពួកខញុជំGay 
អុចីងឹេហយីេសនហគម នតៃមល? ឬរគន់ែតេដយសរបងឯងគិតថេសនហGay គម នពតិរបកដ
បនបងែបរជសំណូមពរឲយខញុ ែំបកពគីត់? េដមីបែីថរកសេសនហផទ ល់ខលួន េយងីបនរុញរចន
ខលួនឯងដល់ផលូវទល់រចកេនះ។ បងមនដឹងថ េតវីឈចឺប់យ៉ងណេទ េពលែដលមិនបន
រស់េនតមធតុពតិរបស់ខលួន? ខញុអំចចកេចញពគីត់បន ែតបងរបកដេហយីថបងនងឹ
បនសុភមងគល? បងរជនឹងសបបយចិតត? ឬមួយក៏េនបនតវលិវល់េដយមនិអចរករចក
េចញបនពអីវែីដលេយងីបនសង េរពះែតចង់េគចពធីតុពតិរបស់ខលួន?» 

«...វុធ... បង...» 
«...េរពះែតពួកខញុជំGay បនជេសនហរបស់ពួកខញុគំម នតៃមល រតូវេទ? មនិសមនងឹ

ទទួលបនសុភមងគលបរបូិរណ៍ េហយីទបីំផុតរតូវទទួលនូវករឈចឺប់ េពលែដលខំរបងឹ
ករពរវ នងិ េគចេវះពសីងគមដ៏េឃរេឃមួយេនះ រតូវេទបងវតត?ី» 

«...បងគម នចិតតអុចីងឹេទ...ឲយបងសូមេទសវុធ...» 
វុធនយិយបេណដី រយបំេណដី រ។ វតតក៏ីេឈង កមុខយែំដរ។ វុធេរកកឈរេហយីរត់េចញ 

បត់។ មនុសសមន នគំន ខសបឹេខសៀវគន ។ វតតីអងគុយសញជ ឹងគតិមន ក់ឯង េដយមនិេអេីពនីងឹមនុសស
ជុវំញិខលួនេឡយី... 
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េពលវតតឈីនេជងីចូលផទះ រជកំពុងែតរបែឡងេលងនឹងអលអតិសិល។ រជែបរមក
ញញឹមដក់នង។ នងែរបមុខញញឹមតបវញិទងំបងខ ំ េហយីសំេដចូលបនទប់ែតមដង បិទទវ រ
រចួក៏េរទបយេំលីែរគ។ 

... 
 
«...យប់េនះបងមករកខញុបំនេទ? ... ខញុនំកឹបងណស់!» 
«យប់ែសអកបនអត់? តិចេទៀតបងរតូវជូនវតតមីនធុរៈខងេរកបនតចិ!» 
«េទ!... ខញុពំតិជចង់េនែកបរបងៃថងេនះ កុពំនយរអ ីែតៃថងេនះេទ ខញុសូំមអងវរ...» 
«...ok បងនឹងេទភល ម!» 
វុធcallមករជ វតតកីពុំងែតបត់េខអវដក់ចូលទូ សដ ប់ឮេលហៀងៗករសនទនរបស់អនក

ទងំពរី។ ៃថងេនះវតតពីងឹរជជូនេទទិញអវ៉ីន់ នងចង់េចញេទេរកជមួយបដ ី េរពះេគទងំពរី
ខនេដរីជមួយគន យូរេហយី។ រជទមល ក់ទូរស័ពទចុះ វតតេីដរីមកសួរន។ំ 

«មនេរឿងអហីនងឹបង?» 
«វុធសំុជួបបង របែហលជមនេរឿងអីសំខន់េហយី សដ ប់សំេឡងវុធែបលកណស់។ 

របែហលជបងមនិបនជូនអូនេទទិញអវ៉ីន់បនេទៃថងេនះ ចែំសអកណ!» 
រជនយិយបេណដី រពក់អវបេណដី រ។ វតតអីងគុយចុះេលីែរគរសពប់រសេពន។ រជេដរី

ជតិដល់មត់ទវ ររសប់ែតវតតទីញៃដរជមកវញិ។ 
«ៃថងេនះ... សូមបងកុំេទរកវុធបនេទ?» 
រជេងឿងឆងល់។ 
«អូនសូមអងវរ! ែតមដងេនះេទ...» 
«សំុេទសអូន បងបនរបប់វុធថបងនឹងេទភល ម ែសអកបងនឹងរតលប់មកវញិ។ អូន

ឲយកូនញុទំកឹេដះេគផង... មញិបងមនិទន់បនឆុងឲយវេទ។» 
រជងកទញៃដេចញពវីតត ី នងឈរសដូកសដងឹេមលីបដបីត់រសេមល ទកឹែភនកេចះែត

ហូរេលីែផនថព ល់ឥតដច់។ តូចតន់លុតជងគង់ចុះែកបរេជងីែរគយមំន ក់ឯង។ 
 
...វុធេគងែកបររជឱបយ៉ងខវតិ រចមុះរកំលិចុះេឡងីេលីែសបករបស់កពូំលជីវតិ ហក់

ដូចជចង់រកសកលនិេសនហ៍ទុកមនិឲយឃល តបង់។ រជេមលីមុខវុធទងំភពេងឿងឆងល់។ 
«ៃថងេនះអូនឯងែបលកណស់ មនេរឿងអីេកតីេឡងីែមនេទ?» 
«...គម នេរឿងអេីទ រគន់ែតមនិដងឹជយ៉ងេម៉ច អូនចង់េនែកបរបងយប់េនះ?» 
រជសមលងឹមុខវុធេសទរីេលប។ កំេលះេថបីរតបកែភនករបស់គូេសនហ៍ រចួឱបេគងយ៉ង

កក់េកត ។  វុធេនកនុងរងវង់ៃដរជ សញជ ឹងគតិ... 
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...ពនលៃឺថងេពលរពកឹបនទមលុះកត់បងអួច រជភញ ក់ពីដេំណក េគឆងល់េរពះមនិេឃញីវុធ

េនែកបរដូចសពវដង។ អនករបុសសម នែតវុធេទទិញអហរេពលរពកឹ។ រជេរកកេឡងីស៊កអវ
ចូល រកដសមួយសនលកឹរសប់ែតរជុះេចញពេីហេប៉មក បុរសឆងល់មដងេទៀតេរសីយកមកអន
រចួរសឡងំកងំ។ 

«ខញុ ំនងឹឃល តពបីងមួយរយៈ កុំែសវងរកខញុ ំអ!ី ខញុ ំចង់េនមន ក់ឯងរះិគតិពអីវីៗ ែដលបន
កនលងផុតេទ។ ...អូនរសលញ់បង!» 

រេំពចេនះរជឆក់យកទូរស័ពមកcallេទវុធ។ វុធេពលេនះកំពុងែតេនរពលនយនត
េហះេរតៀមេទសិងហបុរ។ី 

«Ring... Ring... Ring...» 
«...អឡូ!» 
«វុធេធវអីហីនងឹ? េហតុអបីនជទុករកដសែបបេនះឲយបង? មនេរឿងអីអូនឯងមិន

អចរបប់បងឬ? ឥឡូវអូនេនឯណ?» 
«ខញុ ំេនរពលន ខញុ ំនងឹេទេនសិងហបុរជីមួយពូមងីខញុមំយួរយៈ។» 
«អូនឯងេនទីេនះេហយីកុំេទណ ចេំយងីជួបគន េហយីសឹមគតិេទៀត!» 
«...មនិបច់េទ បងមិនចបំច់... ទតី... ទតី... ទតី...»  
រជរត់េចញពសីណធ គរ េហមូ៉តូឌុបជះិេទអកសយនដឋ នអនតរជតភិនំេពញ។ េគ

រត់ដូចមនុសសឆកួត មនិខវល់ពអីវេីកតីេឡងីជុវំញិខលួនេនះេទ។ 
«Ring... Ring... Ring...» 
«អឡូ!...» 
«បងមកដល់េហយី អូនឯងេនឯណ?» 
រជនយិយទូរស័ពទបេណដី រ ខំេដរីរកវុធបេណដី រ ែតវុធបនចូលកនុងបនទប់ check-in រចួ

េហយីែតេគេនមនិទន់បនេឡងីេទជន់េលីមួយេទៀតេទ េរពះខលួនេគក៏ចង់េឃញីរជមដង
េទៀតមុនចកេចញ។ វុធបនេមលីេឃញីរជកំពុងេឆលឆល េនខងេរក។ 

«បងមនិបច់ខំរបងឹរកខញុ ំេទ ខញុ ំមនិជួបបងេទ!» 
«សូមអូនឲយបងដឹង មូលេហតុៃនករចកេចញេនះ បងពិតជមនិយល់ទល់ែត

េសះ!» 
«...បងរជ!ខញុ ំបនគតិចបស់លស់េហយី ខញុ ំសេរមចចតិតថរតូវែតេធវដូីេចនះ!» 
«ែតអូនឯងគិតពេីរឿងអ?ី េតបីងបនេធវអីឲីយអូនមនិសបបយចិតត?» 
«បងសដ ប់ខញុ!ំ េពលែដលខញុ ំចប់េផដមីរបលូកកនុងសងគមេនះ ខញុ ំទទលួករឈចឺប់យ៉ង

េរចនីែតរពហមលិខតិបនបណដ លឲយខញុ ំសគ ល់បង... បងបនផដល់ឲយខញុ ំនូវសុភមងគលពិតរបកដ 
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នងិ េធវឲីយជវីតិរបស់ខញុ ំមនន័យខល ងំណស់។ េសនហរបស់បងចំេពះខញុ  ំ គជឺរបស់មនតៃមល
បំផុត!» 

«េបអុីចីងឹ េម៉ចបនអូនចង់េទេចលបង?» 
«ខញុ ំបនរស់េនយ៉ងសបបយចតិត នងិ ធល ប់គតិថអវីៗ នងឹបនរបេសីរ... ែតខញុ ំរចឡំ

េហយី ពួកេយងីទងំអស់គន សុទធែតរចឡ!ំ គម នេទេសចកដសុីខសរមប់េយងី េរពះេយងីជ
Gay! េសនហរបស់េយងីទងំពរីក៏ជេដមីេហតុៃនករឈចឺប់ សរមប់មនុសសបីនក់ បងឯង 
បងវតត ីេហយីនងិខញុ ំ។» 

«ែតអវីៗ េនokេត ីពួកេយងីេនមនេសចកដសុីខេត!ី» 
«វពតិជេសចកដសុីខេទបង? ខញុ ំធល ប់គតិថេសនហរបស់េយងីរបៃពណស់ ែតមដង

េទៀតខញុ ំបនរចឡចំំេពះសងគមេនះ ចំេពះជីវតិែដលពួកេយងីកំពុងេពបីរបទះ គជឺកំហុសឆគង
មួយ។ វជករមនិរតមឹរតូវសរមប់បងឯង បងវតត ី េហយីនងិខញុ ំែដលពួកេយងីអតម នយិមនងឹ
េសចកដេីសនហរបស់ខលួន ករពរេសនហរបស់ខលួនហួសេហតុេធវីឲយេដរីខុសផលូវ។ េរពះែតករចង់
បនសេរមចនូវបំណងផទ ល់ខលួនេទបីបងនងិបងវតតយីកគន  េនះគជឺកំហុសមួយរុញរចនពួក
េយងីជួបនងឹករឈចឺប់េនះ វកន់ែតធងន់ធងរេឡងីៗដល់ៃថងមួយវសឹងែតេដះមនិេចញ។ ៣
នក់េយងីសម នែត ទទួលយកបននូវជីវតិែបបេនះ បុ៉ែនតេពលែដលេយងីរកេឃញីថ វមនិ
ងយដូចករែដលបនគតិេនះ គវឺបនហួសេពលេទេហយី។ បងវតតរីសលញ់បងែតបងមិន
រសលញ់គត់ េនះគជឺករឈចឺប់ឥតរសករសនតែដលភរយិ នងិ មត យមន ក់រតូវទទួល    
យក។ បងឯងអតម និយមណស់ ែដលមិនអចែចករែំលកសូមបែីតេសចកដីេសនហដ៏តចិតចួ
សរមប់រគួសរ។»  

«កុំនយិយអុចីងឹ! បងនងឹcareវតត ី េហយីនងិសិលឲយបនេរចនីជងេនះ។ អូនកុំគិត
េរចនីេពក!» 

«បងរគន់ែតcare ែតបងមនិរសលញ់ពតិរបកដេនះេទ។ បងរជ... ឥឡូវេនះបង
មនរគួសរ បងរតូវេធវអីវីៗ ឲយអស់ពចីតិតេដមីបរីគួសរបង។ កុំអតម នយិមគតិែតពផីល
របេយជន៍ខលួនឯងេនះ! ដូេចនះេហយីេទបីខញុ ំរតូវែតឃល តពបីង េដមីបឲីយបងអចផដល់នូវអវីៗ ទងំ
អស់ជរបស់បងសរមប់រគួសរ ែដលពួកគត់ជមនុសសែដលកំពុងែតរតូវករបងជទបីំផុត។» 

«អុចីងឹអូនមនិគតិដល់បងេទឬ? អូនមិនចង់ឲយបងបនសុភមងគល? បងគម នៃថងមន
េសចកដសុីខេទ ដរបណអូនឃល តពីបងេនះ! កុំេធវអុីចីងឹអណី!» 

«មនិអចេទបង! អូនរសលញ់បង េហយីអូនដងឹថបងក៏អីុចងឹែដរ។ ែតេយងីរតូវបងខំ
ចតិតេធវដូីេចនះ។ ពួកេយងីមនិអចមនសុភមងគលពិតរបកដ រស់េនរតូវគតិដល់មនុសសជំុវញិ
ខលួន!» 
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«េហតុអពីួកេយងីមនិអចមនសុភមងគលពិតរបកដ? ពួកេយងីរស់េនេដយមន
េសចកដសុីខេហយីេត!ី» 

«សុភមងគលពិតរបកដគម នេទករថន ងំថន ក់ របចណឌ  ឬឈចឺតិត។ េសចកដសុីខរបស់
េយងីែតជគំនរទុកខអនកដៃទមិនអចរប់ជសុភមងគលពិតរបកដបនេឡយី!»  

«នងឹមនដេំណះរសយ! កុំទុទដិឋនិយិមអអូីន េជឿបងចុះ!» 
«ដេំណះរសយណ ក៏សំេដេទរកភពទល់រចក និងករឈចឺប់ែតបុ៉េណណ ះ។ វ

រគប់រគន់េហយីសរមប់េយងីទងំ៣នក់! ពួកេយងីគម នេទឱកសេដមីបរីសយចំណងេនះ។ 
េដយសរ...» 

«េដយសរពួកេយងីជGay ឬ?» 
«ពតិែមន... េរពះេយងីជGay គម នេទរចកេចញសរមប់មនុសសដូចពួកេយងី...អូន

សំុេទស! កនុងកលៈេទសៈេនះ អូនរតូវែតរេំដះខលួនឯង េហយីក៏ជួយបងនិងបងវតត ី រកបន
រចកេចញពភីពទល់រចកេនះ។ បងរតូវែតេមលីែថបងវតតឲីយបនលអ... រពមទងំសិលផង 
េដមីបេីពលវធំេឡងីកល យជមនុសសរបុសេពញលកខណៈ មនសុភមងគលពិតរបកដ េជៀសវង
ដូចឪពុករបស់វ កុំឲយរបវតតសិរសតេផដមីរតលប់មកវញិេទៀត។» 

«កុំេទណេចលបងវុធ! កុំេធវដូីេចនះដក់បង!» 
«...សូមេទសបង ដល់េម៉ងboardingេហយី ខញុរំតូវេទេហយី។ មនិបច់ខរំបងឹរកខញុ ំ

េទ ពួកេយងីនងឹឈចឺប់ ែតវនងឹកនលងផុតេទ េហយីអវីៗ នងឹេរៀបរយ។ លេហយី!» 
«វុធកុំេទ ៗ!... ទតី... ទតី... ទតី...» 
វុធបទិទូរស័ពទ យេំមលីេទរជ។ រជយបំេណតី រ ខំេអតីេមលីរកវុធកនុងបនទប់កញច ក់       

បេណដី រ។ េពលវុធេឡងីជេណដី រយនដេឆព ះេទជន់ទ១ី េឃញីទដិឋភពខងេរកែបបេនះ េគចង់
រត់េទរករជែតមនិអចេទ! េពលេនះរជចប់េផដមីេឃញីវុធ ែតេគមនិអចសទុះរត់តមបន
េឡយី េរកែតពឈីរសមលងឹេមលីនងិបងហូរទកឹែភនកែតបុ៉េណណ ះ។ វុធេឡងីយនដេហះេហយីក៏
េដះសីុមទូរស័ពទេចល។ 

«អវីៗ នងឹបនរបេសីរ! បងនងឹយល់េហតុអបីនអូនេធវដូីចេនះេនៃថងណមួយ!» 
... 
 
េវលៃថងរតង់ រជេបកីទវ រេដរីចូលផទះទងំេលវយី។ េគអងគុយចុះបនមួយរសបក់ធំេទីប

ចប់អរមមណ៍ថបត់វតត ី រពមទងំកូនេទៀត។ កំេលះេដរីរកជុវំញិ កនុងផទះបយអហរៃថងរតង់
េលីតុបនេរៀបេរសចសរមប់រជ ែតេនមនិេឃញីវតត ី រសប់ែតរជរបទះេឃញីរកដស១
សនលកឹ គបេរកមចនបយ។ 
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«បងរជអូនបនគិតេរចនីេលីកេរចនីសេហយី វលំបកណស់សរមប់អូនែដលរតូវ
សរេសរនូវពកយេពចន៍ទងំេនះដល់បង។ អូនមនេសចកដសុីខណស់េពលែដលបនេនែកបរ
បង បនទទលួករយកចិតតទុកដក់ និង ែថរកសពបីង។ ែតអូនគម នេទសុភមងគល េរពះបង
មនិបនែចករែំលកនូវចំែណកណមយួៃនេបះដូងសរមប់អូនេឡយី។ អូនធល ប់សងឃមឹថេពល
េវលនងឹជួយអូនឈនចូលកនុងចតិតរបស់បង។ េពលមនសិលេសចកដសីងឃមឹេនះបនេទវដង 
ែតចុងេរកយអូនទទួលសគ ល់ថេនះជេរឿងេទមនិរចួ។ អូនែតងែតរចែណននឹងេសនហរបស់
បងសរមប់វុធ រូបវុធសណឋិ តកនុងដួងចតិតបងរគប់េពលេវល។ អូនែតងែតរបប់ខលួនឯងថ
េសនហGayមនិសថតិេសថរេទ ែតបងបនែសដងឲយអូនេឃញីចបស់ថ ករគតិេនះគខុឺសទងំ  
រសុង។ េទះចតិតមនិចង់ ែតអូនពតិជទទួលសគ ល់ថ េសនហរបស់អនកទងំពីរពតិជខល ងំកល  
នងិ បតូរផត ច់ណស់! ដល់ថន ក់គម នេទឱកសសរមប់អូនេរជៀតចូលេនះ។ េសកសដ យៃរក
ែដលេសនហេនះបនេធវឲីយពួកេយងីឈចឺប់ អូនអណិតអនកទងំពីរែដលមនិបនរស់េន
ជមួយគន េពញលកខណៈ ែតអូនក៏អណិតខលួនឯងផងែដរែដលបនរសលញ់Gay ទនទងឹករ
រស់េនរបកបេដយសុភមងគលមួយែដលអូនគិតថនងឹបន។ អូនគតិថគម នជេរមសីណេរក
ពមីន ក់កនុងចំេណមពួកេយងីរតូវចកេចញ េដមីបអីវីៗ បនរបេសីរេឡងីេនះេទ េហយីអនកេនះ
គម នអនកណេរកពអូីនេនះេឡយី។ អូនបនទញិសំបុរតយនដេហះតងំពសីបដ ហ៍មុនេមល៉ះ ែត
េនរែរកេនសងឃមឹែរកងមនេហតុផលខលះែដលអចេនវញិបន។ ែតមសលិមញិេពលអូនអងវរ
បងឲយេនផទះ បងបនេរជីសេរសីយកវុធ ដូេចនះអូនដឹងខលួនឯងថគម នេហតុផលអីែដលរតូវេន
វញិេឡយី។ វុធនយិយរតូវណស់ រសលញ់មនុសសមន ក់គឺរតូវេធវឲីយេគមនសុភមងគល។ ដូេចនះ
អូនចង់ឲយបងមនសុភមងគលេនះ អូនមិនចង់រសលញ់ ែតែបរជឈចឺប់រគប់េពលេវល 
េរពះែតេសចកដរីសលញ់របស់ខលួនតេទេទៀតេទ។ អូនរតូវែតរករចកេចញសរមប់ខលួនឯង អូន
នងឹនសិំលេទអេមរកិេនជមួយម៉ក់មួយរយៈ។ បងក៏រតូវរេំដះខលួនឯងែដរ មនិចបំច់ខល ច
ចតិតអូនេទ។ រស់េនតមធតុពិតរបស់ខលួនដូចពមុីន កុំរស់កនុងឆកេលខ នេនះេទៀត! េពលបង
អននូវលិខតិមួយេនះ របែហលជអូនេឡងីយនដេហះេហយី។ អូនសងឃមឹថបងនងិវុធបន
េសចកដសុីខ សុភមងគល អូនពិតជរពំងឹដូេចនះែមន បនដូេចន ះេទីបអូនបនធូរេសបយីកនុងចតិត។ 
មនិចបំច់ែសវងរកអូនេទ េបីមនឱកសអូននឹងនកូំនមកេលងបង។... វតត»ី 

...រជអនសំបុរតេដយែផអកនឹងជញជ ងំ េគអនដូចមនុសសគម នរពលឹងកនុងខលួន រចួ
េសីចមន ក់ឯងដូចមនុសសឆកួត ទបីំផុតយ.ំ.. យដូំចកូនេកមង។ េពលេនះរជគម នសល់អវទីងំអស់ 
គម នរគួសរ គម នេសនហ។ អវីៗ បនរលយផុតេទេរពះែតកំហុសរបស់េគ នមំកនូវលទធផល
មួយែដលមនិអចែកែរប នងិយកវញិបន។ េនះគអឺវែីដលរជរតូវទទួល េគគួរែតដឹងថមនិ
អចមនេទសុភមងគល ែដលតមពិតវគម នសិទធនិងឹចប់កំេណីតមក! 
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