
គេស្ងបស់្ងង ត!់ ស្ងបស់្ងង តសឹ់្ងថា គេស្ងា បម់និឮ និងគមើលមនិគ ើញអ្វីៗគៅជ ុំវញិខ្លួនទុំង
អ្ស់្ ទុំងដែលគេកុំព ងដតគបើកដនែកស្មលងឹនិងគ ទ្ៀងត្តគ ៀកកតី។ 

  សួ្រថា គេត អ្វីបានជាខ្្ ុំកតស់្ម្គា ល់គេ? 

គៅថ្ងងដែលគ ើង ួបគ្នែ ែុំបូង គេឈគឺ ោះគេើ មនិស្ងា ល់សូ្មបដីតគត្បងកូឡាថាជាអ្វី។ 

គ ើញទឹកម ខ្និងអាកបបកិរយិាដបលកៗរបស់្គេ ខ្ ស្ពីគកេងត្សី្ទូគៅ ស្មតសី្ុំគៅរបស់្គេខ្្ ុំ
អា កាត ់ល់ពីគត្ ោះខ្្ ុំជាមន ស្សម្គែ កដ់ែលធ្លល បឆ់្លងកាតែ់ុំគ ើ រការដបបគនោះ េឺែុំណាកក់ាល
ដែលជីវតិគ ើងស្ងបឈងឹ ឥតរស្ជាតិ គ្នេ នតថ្មល គ្នេ នន ័គេើ មនិែឹងថាម្គនថ្ងងដស្ែក គ វ្ើអ្វី
្ង។ 

ជាការពិត គ ើងពិបាកគៅកែ ងការ ួបមន ស្សម្គែ កដ់ែល ិតតគ ើងអ្នទោះស្ង ងែឹ់ងអ្ុំពីគេ 
គេើ កពិ៏បាកគៅកែ ងការ្ារភ្ជា បទ់ុំនាកទ់ុំនងដែលគ្នេ នការស្នទនាគត្ ើន ប  ដនតនិស័្ស អ្វីម ួ
ពិតជាស្ុំខានប់ានតភ្ជា បេ់ម្គល តរបស់្គ ើងទុំងពីរ។ 

គេគ េ្ ោះគៅ គេគ វ្ើការគៅហាងគខាអាវគត្បនម ួ។ 

គេគស្លៀក កស់្ងែ តបាត គមើលម ួដនលតអា េិតថាជាកូនត្សី្អ្ែកម្គនត្ទពយស្មបតតិ កា 
វកិារគេថ្ងលងែូរ គេស្លូត មនិគ ោះនិយា គត្ ើននិងត្តូវគៅដកគ វ្ើបាបគត្បើគេខ្ ស្ដបបបទេួស្គម្គ ង
េួស្គពលគៅហាងអ្នឡាញគនាោះ ែូគ ែោះគេើ គេអ្តគ់ត្បើទូរស្ពទ។ 

គនោះកត៏្បដេលជាមូលគេត ដែលគេគៅឆ្ងង  ពីស្ងាមនិងម្គន រតិ ដមលក ដតជា រតិ ដមលក
ដែលខ្្ ុំពិតជា ងែឹ់ង។ 

និស័្ស ម ួគនោះពិតជារងឹម្គុំនិងគត្បើគពលគវលាែដ៏ស្នខ្លី គ ើងក ៏ល់ ិតតគ្នែ ។ គៅថ្ងងម ួ
ដែលគ ើងរកគ ើញអ្ែកណាម្គែ កថ់ាជាគស្ែហាពិត េួរឱ្យ ងក់ារ រ េួរឱ្យ ងគ់ត្បើជីវតិរមួគ្នែ ខ្្ ុំក៏
ស្គត្ម  ិតតស្ងរភ្ជព ត្បាបគ់េអ្ុំពីអ្តីតកាលរបស់្ខ្លួនឯងដែលខ្្ ុំស្ែបនិ់ងអាម្គ ស់្។ 

«ខ្្ ុំធ្លល បជ់ាបេ់ ក! ខ្្ ុំមនិស្ងែ តស្ែុំ មនិអា គ វ្ើលិខិ្តគថាោ លគទស្ែូ គេឯងបានគទគៅ! ត្បុស្ម្គែ ក់
គៅ ុំគ ោះម ខ្គៅ ម្គនស្ងវតារមនិលែគទ!» 

ឮគេើ គេគៅគស្ងៀមគ្នេ ន កយសូ្មបមី ួម្គ តណ់ា។ គៅគពលដែលខ្្ ុំស្គត្ម  ិតតគត្បើ
គស្ កាីកាល ហាន  កគរឿងមនិស្បា  ិតតបុំ  ្តថ្នជីវតិមកត្បាបគ់េ េឺខ្្ ុំ ងវ់និិគយាេភ្ជពគស្ងេ ោះ



ឱ្យគ្នែ  គេើ ....ខ្្ ុំកគ៏ត្តៀមខ្លួនជាគត្ស្ កែ ងការ.....គែើរគ ញ....ទុំងមនិបគនាទ ស្អ្វីទុំងអ្ស់្ 
ត្បសិ្នខាងត្សី្មនិអា ទទួល កខ្្ ុំបាន។ 

គពលគនាោះគេើ ....គេមនិបា គ់េើបម្គតដ់តខ្្ ុំត្តូវែឹងខ្លួន....ខ្្ ុំគត្កាកចាកគ ញ.....
ត្ស្ងបដ់ត... 

«ឈប!់ ឌី! ឈប!់ ខ្្ ុំមនិបានេិតអាត្កក ់ឬអ្ន ិ់តតអី្ពីអ្តីតកាលរបស់្វ ណ ឌីគទ!» 

«មនិដមនកុំេ ស្របស់្គៅគទ! ត្គ្ននដ់តខ្្ ុំ ល់ថា ត្េួស្ងរគៅត្បដេលជាមនិអា ទទួល កខ្្ ុំ
បាន!» 

«គទមនិដមនគទ! មនិទកទ់ងនឹងអ្ែកណាទុំងអ្ស់្!» 

«តាមពិតម នគនោះ ងត់្បាបឌី់ថា....េឺខ្្ ុំខ្លួនឯង កម៏្គនអ្តីតកាល! គរឿងដែលយា បម់កពីខ្្ ុំកុំស្ងក 
េឺខ្្ ុំមនិអា និយា គ ញមកែូ ឌី!» 

«គទោះជាគៅពីម នមកបានឆ្លងកាតអ់្វីខ្លោះ ខ្្ ុំទទួល កគៅបានទុំងអ្ស់្!» 

គពលខ្្ ុំត្ស្ឡាញ់ត្សី្ ខ្្ ុំេិតជានិ ចថា នឹងដ ករ ុំដលកត្េបយ់ា ងជាម ួគេ អ្ត ់ងល់ាកអ់្វី
ជាម ួគេគទ គត្ ោះកែ ងម ួជីវតិគនោះ ខ្្ ុំស្ែបម់ន ស្សដែលលាកេ់ុំនួ  គរឿងគនោះនឹងនាុំគៅែល់ការ
កបតគ់្នែ ។ 

មន ស្សដែលស្ងបស់្ងង ត ់ស្លូតបូត  ឺតយា វដតគស្ងេ ោះត្តង ់គេជាមន ស្សដែលខ្្ ុំ ងប់ានបុំ  ្ត 
គេើ កម៏និដែលស្ងត  គត្កា កែ ងការស្ងរភ្ជព ុំ   អាត្កកត់្បាបន់ាងដែរ គត្ ោះខ្្ ុំ ល់ថា 
បានគ វ្ើអ្វីម ួដែលមន ស្សត្ស្ឡាញ់គ្នែ េបបតី្តូវគ វ្ើ។ 

ខ្្ ុំគ េ្ ោះវ ណ ឌី គេើ ខ្្ ុំកុំព ងដតស្បា  ិតតនឹងជីវតិម ួគនោះគោ ស្ងរម្គនគេបង្ហា ញខ្លួន
។ ជីវតិកនលងមកដែលចាបគ់ ត្ើមគោ បញ្ហា កែ ងត្េួស្ងរ និងវងីិ  វវ ័ដែលគពលខ្លោះងងឹតខាល ុំង 
បានចាបម់្គនពនលឺគ ើងវញិគៅគពលមន ស្សដែលគ ើងត្ស្ឡាញ់បង្ហា ញខ្លួន។ 

«ខ្្ ុំជាមន ស្ស ូល ិតតទឹក គបើសិ្នជាគ ើងម្គន ទ្ោះម ួ ម្គនកូនពីរនាក ់គ ើងនាុំគេមកគលងដកបរ
ទឹកបឹង ខ្្ ុំនឹងបគត្ងៀនកូនៗគ ើងដេលទឹក!» 



គេញញឹម។ គនោះជាគពលគវលាដែលគ ើងស្បា  ិតតគត្ ោះខ្្ ុំកុំព ងគ ត្ើមការង្ហរតូ ម ួ េឺ
ឌីេាញអ្នឡាញ។ ខ្្ ុំទទួលបាននូវគន្ៀវែុំបូងម្គែ ក ់ដែលបញ្ហា ទិញគស្វាកមេក ងត្តាម ួឆ្ងែ ុំ 
ជាអ្វីដែលខ្្ ុំនិងគេពិតជារកីរា ខាល ុំង។ 

គៅគពលដែលគេ  ោះងូតទឹក ខ្្ ុំសួ្រគេថា គេេិតយា ងណាគរឿងត្េួស្ងរតូ របស់្គ ើង គេក៏
ញញឹមគឆ្លើ មកខ្្ ុំថា៖ 

«គបោះែូងគនោះកុំព ងដបងដ កជាបី គេើ ងតនីម ួៗែក៏កគ់តត ខាល ុំងណាស់្ ស្ត្ម្គបគ់កេងពីរនាក ់
គេើ និងមន ស្សត្បុស្ម្គែ កែូ់ ជាឌី!» 

 ុំដ កខ្្ ុំវញិ ខ្្ ុំត្បាបគ់េថា៖ 

«បងគ្នេ នគបោះែូងគទ! គបោះែូងបងឱ្យគៅគៅទ កអ្ស់្គេើ ! ស្ែីកគ៏ោ  កជ៏ារបស់្គៅដែរ!» 

គេគៅ េ្ឹងម នែុំបូងគពលឮ កយគព នគ៍ស្ែហាគនោះ គត្កា មកគេទម្គល កទឹ់កម ខ្ ែូគ ែោះគេើ 
ខ្្ ុំកខ៏្សបឹបញ្ហា កជ់ាម ួគេ៖ 

«អ្តគ់ជឿ? បងជាមន ស្សត្ស្ឡាញ់ភ្ជពគស្ងេ ោះត្តងគ់េើ ស្ែបអ់្ុំគពើ្ិតកបត ់អ្ ី ឹងគទោះបីឥ ូវ
បងគ្នេ នអ្វីជាការស្នា ដតគបោះែូងគស្ងេ ោះត្តងម់ ួគនោះ បងមនិ កវាវញិគទ ជូនអ្ូនរេូត!» 

គេង្ហកម ខ្គ ញនិងគៅជាគេ ៗពីខ្្ ុំ។ មនិ ល់ដែរថា គេត អី្កភ៏្ជពគស្ងេ ោះត្តងគ់ វ្ើឱ្យគេ
ពិបាកទទួល កគមល ោះ។ អារមេ ៍ដែលថាគេគ្នេ នស្ វតថិភ្ជព ល្ូវ ិតា ហាកម់្គនកា វកិាររង
ស្ម្គា ្ េឺជាអារមេ ៍ដែល្ារភ្ជា បម់កខ្្ ុំភ្ជល មៗត្គ្នគនាោះ ែបតិរាល់គពលគៅដកបរគ្នែ  ឱ្យដតគៅ
ដលងត្ស្ស់្ត្ស្ង  ឬកម៏្គនអ្វីមា ងកុំព ងដតគ វ្ើទ កខគៅកែ ងគបោះែូងរបស់្គេ ខ្្ ុំទទួលអារមេ ៍ែឹង
ភ្ជល ម ែូ  រនតអ្េាីស្នីឆ្លង។ 
«គកើតអី្?» ខ្្ ុំខ្សបឹសួ្រគេ គេើ ពិតជា ងឱ់្បត្តកងគេណាស់្។ ម្គនអ្វពិីបាក ិតតជាងគ ើញ
គទព្ីតាត្ស្គ ន។  រតិគេ មនិស្មថាគេគរ ើស្គអ្ើងស្ភ្ជពប ច បបនែអ្តល់  អ្តក់ាករ់បស់្ខ្្ ុំគទ 
ដតគេែូ ជាម្គនគរឿងគត្ ើនគទៀតមនិនិយា គ ញមក មន ស្សមនិង្ហ ម្គតែូ់ គេ។ 

«មន ស្សត្ស្ឡាញ់គ្នែ  ម្គនទ កខត្តូវដ ករ ុំដលកគ្នែ !» 

គេឮ កយគនោះគទៀតគ ញពីម្គតខ្់្ ុំ កដ៏បរមកកានថ់្ែខ្្ ុំគោ ដនែកត្ស្ងូត។ គោ គ ើញខ្្ ុំ
គៅរងច់ាុំស្ងត បគ់េកោ៏  ិ់តតនិយា ៖ 



«ម្គនខ្លោះ! ដតជិតគោោះត្ស្ង  បគ់េើ !» 

គត្ ោះគេែូ ជាមនិ ងនិ់យា  ខ្្ ុំកម៏និ ងគ់ែញគោលខាល  គេកានដ់តពិបាក ិតត។ គម្គល ោះ
គេើ ខ្្ ុំបតូរបរយិាកាស្ ស្ងបស់្ងង តគ់នោះគ ញ ....គពលគេដបរខ្ែងគេ ម ខ្ ខ្្ ុំលួងគេថា៖ 

«ម្គនគរឿងអី្កគ៏ោ  ចាុំថា...បងត្ស្ឡាញ់អ្ូន! គ ើងនឹងគរៀបការជាម ួគ្នែ !» 

គេង្ហកមកវញិ ុំគពលដែលខ្្ ុំខ្សបឹ ែូគ ែោះគេើ ថ្ ែនម់្គតរ់បស់្គ ើងប ោះគ្នែ កែ ងទឹក។ ខ្្ ុំមនិ
ដែលម្គនេុំនិត ងដ់ខ្សគលើគរឿងម ួ ឬគ វ្ើអ្វីគ ត្ស្ផ្តត ស្ោកគ់េែូ ជាគកេងជុំទងក់ែ ងរបតទ់ុំគនើប
គនាោះគទ។ កែ ងជគត្ៅគបោះែូងគនោះ ខ្្ ុំដតងដត ងឱ់្យគេជាមន ស្សត្សី្ែល៏ែម្គែ កដ់បបគនោះ រេូតែល់
ថ្ងងគ ើងកាល  ជាបតីត្បពនធនឹងគ្នែ  គេជាប បាា ត្កព ុំ ខ្្ ុំមនិ ងក់តិ ទម្គល កម់ នគពលខ្្ ុំម្គនងូទឹកមក
ដងទុំគេបានត្តឹមត្តូវគនាោះគទ។ 

ែូគ ែោះគេើ គនោះេឺជាការគងើបគោ ឆ្កក់គ ា ៀតម ួ ដែលគបោះែូងគលាតញាបញ័់របុំ  ្ត
គៅកែ ងជីវតិខ្្ ុំ។ គេញញឹមត្ស្ស់្ត្ស្ង គ ើងវញិគត្កា គេត ការ ៍គនាោះ ដតគេមនិែឹងថា 
ស្ងែ មញញឹមរបស់្គេនាុំមកឱ្យខ្្ ុំនូវភ្ជពកកគ់តត កត្មតិណាគទ។ 

ត្បសិ្នគបើគេម្គនអារមេ ៍ថា ម្គនស្ វតថិភ្ជពគពលគៅដកបរខ្្ ុំ ឬគត្តៀមទទួល កខ្្ ុំ ូលគៅ
កែ ងជីវតិរបស់្គេ ជាការគលើកទឹក ិតតម ួ្ុំគ្ង ឱ្យខ្្ ុំបាន ល់ពីអ្តថន ័ជីវតិគ ើងវញិ គៅ
គត្កា គពលដែលខ្្ ុំបានគែើរគ ញពីពនធនាគ្នរ គេើ ធ្លល បេិ់តថាជាតិគនោះត្បដេលជាគ្នេ ន
នរណាម្គែ កត់្ពមទទួល កខ្្ ុំជាខ្្ ុំដបបគនោះគទ។ ណាម ួគទៀត ស្ងវតាម ួគនោះ ខ្្ ុំេិតថាមនិ
អា រកបានមន ស្សត្សី្ដែលម្គនអាកបបកិរយិាថ្ងលងែូរែូ ជាគៅគនាោះង្ហ ដែរ។ ស្រ បមកវញិ 
វតតម្គនរបស់្គេេឺជាថាែ ុំទិពវ ត្ល់មកឱ្យជីវតិម ួដែលឆ្លងកាតលួ់ស្បនាល  គខាែ ោះថ្ែនិងគរឿងឈឺ
ចាបជ់ាគត្ ើនគទៀតតាុំងពីក ម្គរមក រស់្គ ើងវញិែូ ជប។់ 

គទោះយា ងណា  បគ់នោះដបលកពីរាល់ែង ខ្្ ុំទកទ់ងគេមនិបាន។ គ ើងមនិដែលខាននិយា 
គ្នែ  ឬដឈតរកគ្នែ គទ។  

 ដមលក! 

«បងខ្លរកអូ្នគត្ ើនែងគេើ គៅ!  ងត់្បាបថ់ា ដស្ែកគនោះបងគៅស្ ីគញ ក ងត្តា កល  កកពី់
គេគេើ !» 

ស្ងង ត!់ 



គេម្គនគរឿងអី្បានជាមនិអ្នឡាញ? 

ខ្្ ុំអ្នទោះស្ង។ 

គៅគពលដែលគ ើងត្ស្ឡាញ់អ្ែកណាម្គែ ក ់គ ើងចាបគ់ ា្ើម ងែឹ់ងត្េបវ់និាទីនីម ួៗដែល
កុំព ងអ្ូស្រ ុំលងគៅ គៅខាងគេ គតើគេកុំព ងគ វ្ើអ្វី?ស្គងោតគ ើញអ្ុំពីភ្ជពស្ងបគ់ស្ងៀមរបស់្គេគ វ្ើឱ្យ
ខ្្ ុំបារមភ។ 

គេខឹ្ងខ្្ ុំគរឿងពីត្ពឹកគៅកែ ងបឹងឬយា ងណា? 

ខ្្ ុំម្គនស្ុំ ួរជាគត្ ើនស្ត្ម្គបខ់្លួនឯង។ 

ខ្្ ុំេិតខ្វល់ខាវ  រេូតែល់លងល់កទ់ុំង ិតតគនោះមនិស្ងបគ់ទ។ គពញម ួរាត្តីខ្្ ុំស្ បិនគ ើញ 
គរឿងម ួ ុំននួដែលត្ទូងខ្្ ុំខ្លួនឯងហាកម់្គនការបារមភខ្វល់ខាវ  ។ 

គរឿងម ួដែល ុ្ំ និងដែលខ្្ ុំបារមភបុំ  ្តគៅគពលគនោះ េឺខ្្ ុំត្តូវឃ្លល តឆ្ងង  ពីមន ស្សដែលខ្្ ុំ
ត្ស្ឡាញ់បុំ  ្ត។ ខ្្ ុំជាគកេងគ្នេ នម្គា  តាុំងពីតូ  គរឿងកមេកែ ងជីវតិបានឆ្ក ់កមន ស្សត្សី្ម្គែ ក់
ដែលខ្្ ុំត្ស្ឡាញ់ែុំបូងគេឱ្យចាកគចាលខ្្ ុំ ដតខ្្ ុំគៅដតនឹកគ្នតជ់ាខាល ុំង។ ដតឥ ូវគនោះ កាីបារមភ
គនាោះគៅដតបនតតាមត្បា គោ ស្ងរខ្្ ុំគ ោះត្ស្ឡាញ់មន ស្សត្សី្ម្គែ កគ់ទៀតគេើ  រេូតែល់ខ្្ ុំ
គនល មន ស្សត្សី្ែុំបូងដែលបានស្ម្គល បជី់វតិក ម្គរភ្ជពនិង  វវ ័របស់្ខ្្ ុំ។ 

ត្ពលឹមកាលណាខ្្ ុំ   គបើកទូរស្ពទគមើលគេគ្្ើស្ងរតបមកគោ ស្ងែ មញញឹមគេើ គឆ្លើ ខ្លី
ថា៖ 

«អ្រ  សួ្ស្ាី! ប  ដនាខ្្ ុំរវល់បនត ិថ្ងងគនោះ គោោះត្ស្ង គរឿង ប ់គ ើងនិយា ជាម ួគ្នែ គទៀត
ណាា៎ !» 

គេើ កប៏ាតគ់េពីអ្នឡាញគៅ។ 

គេមនិបានត្បាបគ់ៅគ ើ ថា  បម់ញិម្គន  ្រៈអ្វី ប  ដនតត្គ្ននស់្មតបី  នាេ នម្គ តគ់នោះ កគ៏ វ្ើឱ្យ
គបោះែូងកកគ់តត រ ួគៅគេើ  គេមនិសូ្វគលងទូរស្ពទគទ ខ្្ ុំត្តវូទទួលស្ងា ល់គរឿងគនោះ។ 

គរៀប ុំខ្លួនយា ងគម្គទនភ្ជពជាម ួនឹងរូបរាងងេសី្នលឹមៗថ្នជីវតិម ួដែលគពញគោ ស្ ន
មងាល។ អាជីពនិងមន ស្ស ល់ ិតត ពីរយា ងគនោះត្េបគ់េើ ស្ត្ម្គបម់ន ស្សែូ ខ្្ ុំ។ 



ខ្្ ុំត្ពឹកគនោះតាុំង ិតតទតគ់ចាលត្េបអ់្វីដែលខ្្ ុំបានឆ្លងកាត។់ ទ កខត្ពួ និងវញិ្ហា ស្ងរពិឃ្លត
ទុំងប  នាេ នរបស់្ខ្្ ុំ រាបច់ាបត់ាុំងពីត្េួស្ងរដែលបាកដ់បក   វវ ័ដែលគពញគោ េិងាគ្នេ ន
ការអ្បរ់ ុំ ការរស់្គៅកែ ងពនធនាគ្នរ គេើ   ងគត្កា ខ្្ ុំបានផ្តល ស់្បាូរខ្លួនឯងមកកាល  ជាមន ស្ស
ម្គែ កដ់ែលម្គនជីវតិត្បគស្ើរគ ើងវញិ។ 

«សួ្ស្ាីខ្្ ុំគ េ្ ោះវ ណ ឌី ខ្្ ុំមកក ងត្តាខាងឌីេាញបង!» 

«បាទ សូ្មអ្គ ា្ ើញអ្ងា  សិ្ន! ខ្្ ុំជូនែុំ ឹងគៅដ្ែកProjects» 

«បាទ សូ្មអ្រេ  បង!» 

គ ញពីការង្ហរ  ោះកិ ចត្ពមគត្ពៀង ខ្្ ុំបានទូរស្ពទគៅគេគទៀតគៅដតមនិ ូល។ ខ្្ ុំត្តូវការអ្ែក
ណាម្គែ កដ់ ករ ុំដលកស្ នមងាលគនោះ គម្គល ោះគេើ ខ្្ ុំខ្លជត្ម្គបបា ខ្្ ុំ។ 

«គេើ ដត្កងពីម នថា មនិ ងគ់ វ្ើអ្ែកឌីេាញ  ងគ់ វ្ើជាអ្ែកកាន ់Creative?» បា ជានដ់កងខ្្ ុំ
គត្ ោះែឹងគរឿងថាខ្្ ុំ ងប់ានត្បពនធគ ើងញ័រខ្លួន ខ្ុំរកល   ស្ែីកគ៏ វ្ើដងមទុំងជត្មោុះឫក គរ ើស្ 
projects ដែលគ្នតធ់្លល បែឹ់ងមក។ 

«ដតឥ ូវគនោះគ្សងបា ...ខ្្ ុំត្បញាប ់រកល  ែ តឹ ងកូនគេ!» 

គេើ ....គរឿងស្គត្ម  ិតតម្គនេូត្ស្ករគនោះ វាមនិស្ងម ា្ ែូ ដែលគ ើងធ្លល បគ់ ើញគៅកែ ង
ក នគទ ប  ដនតអ្តថន ័គស្ែហាខ្្ ុំែឹងថា ពិតជាបានផ្តល ស់្បតូរពីស្ភ្ជពមន ស្សម្គែ កគ់ៅមន ស្សម្គែ ក់
គ្សងដមន ខ្្ ុំត្ពមគ វ្ើអ្វីម ួដែលខ្្ ុំមនិេិតថា  ងគ់ វ្ើពីម នមក គេើ ទទួល កនូវអ្វមី ួដែលខ្្ ុំ
ធ្លល បដ់តមនិ ល់ត្ពម។ 

 បពី់បា  ខ្្ ុំគែើរមកែល់ដកបរម ូតូ។ ពី ុំគេៀងខ្្ ុំបានគ ើញមន ស្សត្បុស្ពីរនាកឈ់រស្មលងឹ
មក េិតថាគេស្មលងឹមកត្បនពគនោះ ប  ដនតមនិដមនស្ុំគៅខ្្ ុំគៅ  ោះគត្ ោះខ្្ ុំមនិដែលស្ងា ល់ពួកគេ
គទ។ 

ត្ស្ងបដ់តមន ស្សម្គែ កទី់បីម្គែ កប់ង្ហា ញខ្លួន។ 

គៅគពលដែលខ្្ ុំឱ្នចាកគ់ស្ង ជនគនាោះត្តូវសូ្េវ័រគបើកទវ រអ្គ ា្ ើញឱ្យ  ោះពីគលើឡានទុំគនើប។ 
ខ្្ ុំពិតជាម្គនអារមេ ៍ត្ស្គែៀង ែូ ធ្លល បគ់ ើញគេ ត្បដេលជាស្េត្េិនគជាេជ ័ដែលម្គនរូប
ងតជាគត្ ើនគៅកែ ងទស្សនាវែាីអ្នឡាញ កែ ងដ ែ្កតិ  ូ ូជីដែលខ្្ ុំត្ស្ឡាញ់។ 



ខ្្ ុំពាយាមង្ហកគៅស្មលងឹគេជាម ួញញឹម។ 

ជាម ួនឹងទឹកម ខ្ត្ស្ស់្ស្ង្ហា និងែុំគ ើ រ ូ ឆ្ង ដែលគេគែើរមកែូ ជាស្ុំគៅរកខ្្ ុំ?.....
គតើម្គនគរឿងលែអី្គទៀតគកើតម្គនគ ើងកែ ងថ្ងងគនោះ? 

«បែូនគ េ្ ោះវ ណ ឌី?» 

«បាទ....ខ្្ ុំ!» 

ខ្្ ុំមលួគស្ងទ កវញិ គត្ ោះមនិែឹងថាគតើគេគនោះម្គនការអ្វី គេើ គេត អ្វីស្ងោ តម់ក ួបខ្្ ុំគៅទី
គនោះ?  

ណាម ួត្កគ កគៅគ ើញអ្ែកទុំងពីរដែលមកែល់ម នគ វ្ើម ខ្គស្េើ ែូ ជាទ កខ្្ ុំមនិគស្េើពួក
គេ? អាការៈទុំនងជាថ្ែគជើង ឬកងកា រតាមដេេមអ្ែកម្គនម្គែ កគ់នោះ? 

ប រស្គនាោះគែើរមកែល់គេញញឹម គលើកគអ្ត្កងទូ់រស្ពទគេើ បង្ហា ញខ្្ ុំ។ 

«មន ស្សត្សី្ម្គែ កគ់នោះ....ស្ងា ល់គទ?» 

ខ្្ ុំស្មលងឹម ខ្គេឆ្ងល់ រ ួគរដនែកគៅ ច្ងគ់លើទូរស្ពទគេទុំងអារមេ ៍ពិភ្ជល់។  

គៅ? 

អ្វីម ួត្បាបខ្់្ ុំកែ ងគបោះែូងភ្ជល មៗថា ម្គែ កគ់នោះអា តាមត្ស្ឡាញ់គៅ ឬអា ជាអ្តីតស្ងារពី
ម នរបស់្នាង ឬអា ជាអ្ែកណាម្គែ កដ់ែល កព់ន័ធជាម ួនាង បានជាថ្ងងគនោះហា៊ា នស្ងោ តម់ករក
គរឿងខ្្ ុំ។ 

ខ្្ ុំស្ត្មួលទឹកម ខ្គស្េើ....គេើ គងើបម ខ្មកស្មលងឹជនគនោះតបវញិគោ អាការៈដខ្ងដរ  ង។ 

«សួ្រម្គនន ័ថាគម  ?! គៅស្ងារខ្្ ុំ!» 

វាជាអ្វីដែលមន ស្សត្បុស្ម្គែ កត់្តូវដតគឆ្លើ  ពីគត្ ោះវាជាការពិត គេើ មនិត្តឹមដតស្ងារគទ 
ខ្្ ុំម្គនេគត្ម្គងដវងឆ្ងង  គទៀតជាម ួគេ ែូគ ែោះខ្្ ុំម្គនអី្ត្តូវខាល  គៅកែ ងការត្បឈមម ខ្ជាម ួ
មន ស្សទុំងអ្ស់្គនោះ? 

«គេើ ម្គនការអី្ដែរ?» 

ខ្្ ុំត្ ត ់គងោោះសួ្របដនថម អ្តស់្បា  ិតត។ 



ជនគនាោះគ វ្ើម ខ្គស្េើ ែូ ស្ ភ្ជពប រស្ស្េត្េិនគជាេជ ័ គេើ ចាបគ់ ា្ើម   គអ្ត្កងប់ង្ហា ញ
រូបងតពីរគទៀត។ នាងនិងគេ.....? ឈ តគរៀបការ! 

....គ្នុំង.... ង ិគ ច្ ើម....ខ្្ ុំគមើលង្ហកៗគត្ ោះមនិអ្ស់្ ិតត។ 

ស្ុំគ ងប រស្អ្ែកម្គននិយា មកម ួៗ៖ 

«គេគរៀបការរ ួ ូរគេើ ! គរៀបការជាម ួខ្្ ុំ!....ខ្្ ុំជាបតីរបស់្គេ!» 

ខ្្ ុំមនិដែលត្តូវរនទោះបាញ់គទ ដតស្ភ្ជពខ្្ ុំគពលគនោះមនិខ្ ស្ពីគៅកណាត លវាលឱ្យរនទោះស្ម្គល ប់
។ ខ្្ ុំគៅគស្ងៀមែូ ឆ្កជ់ាបឆ់្ោឹងគលើត្ពោះ្រ ី ស្ាឹកអ្ស់្ថ្ែគជើង ស្មលងឹគអ្ត្កងរ់េូតែល់ខាងគេ
   បិទ។ 

«ត្បុស្បែូន!» 

គេគោ វា ស្ងេ ខ្្ ុំប កូ គ វ្ើឱ្យខ្្ ុំភ្្ជកពី់ភ្ជុំងគេើ រលាស់្ស្ងេ ង្ហកទុំងខឹ្ងស្មា។ 

ស្ុំគ ងជនគនោះនិយា មកម ួៗ៖ 

«ត្សី្ត្កម ុំគៅម្គនគត្ ើនណាស់្ មនិចាុំបា ស់្ងកលបងជាម ួនឹងគទស្ឯកពនធភ្ជព ឬម ួកគ៏ វ្ើ
ឱ្យភ្ជេីគ្សងៗ ម្គនបញ្ហា ជាម ួគទ! ឈបទ់កទ់ងត្បពនធខ្្ ុំ! គនោះជាការត្ពម្គនទីម ួនិងជា  ង
គត្កា បងែស់្!» ខ្្ ុំគងើបម ខ្ស្មលងឹអ្ែកដែលនិយា ជាម ួខ្្ ុំដែលគេកុំព ងគ វ្ើម ខ្ម្គុំ។ ត្បសិ្ន
គរឿងគនោះជាការពិត ស្ងវ មភី្ជេគត្ ើនគៅកែ ងត្បគទស្គ ើង ាស់្ជាឱ្យខ្្ ុំឆី្ពីរកណាា បថ់្ែគេើ  
 ុំដ កគេគនោះគៅស្មលងឹខ្្ ុំគ វ្ើម ខ្គស្េើឌឺៗ។  

គបើសិ្នជាគៅពិតជាត្បពនធរបស់្គេ គេត អី្នាងមករកខ្្ ុំ? 

គៅគពលដែលខ្្ ុំគៅគស្ងៀម ុំេម្គតេិ់ត ែូ ជាទទួល កការពិតគនោះមនិបាន ប រស្ែដែល
និយា បដនថម៖ 

«ចាុំស្ងត ប!់» 

គោ ថ្ែគេចាបគ់ ា្ើម   ទូរស្ពទ ម្គតគ់េត្បាបម់កខ្្ ុំបដនថម៖ 

«គេើ ...គេមនិដមនគ េ្ ោះគៅគទ...គេគ េ្ ោះរោី!» 

មនិ ូរគទ ម្គនអ្ែក   ទទួល គេគបើកSpeakerនិយា ៖ 

«គៅឯណាអ្ូន?» 



«គៅOffice!» 

«បងគៅទទលួ!» 

«មនិបា គ់ទ! ខ្្ ុំគៅពូ....» 

«សូ្េវ័រគចាលគមសៀតរបស់្អូ្នឯងបងគែញគចាលគេើ !» 

គរឿងគែញអ្ែកណា អ្ែកណាឈប ់អ្ែកណាគៅ ខ្្ ុំមនិខ្វល់ ែឹងដតជាស្ុំគ ងមន ស្សដែលខ្្ ុំ
ត្ស្ឡាញ់១០០ភ្ជេរ ។ គលាកគនោះគម  នឹង ួនគ្នែ ទុំងរូបរាងទុំងស្ុំគ ង ត្គ្ននដ់តគ េ្ ោះ
ខ្ ស្គ្នែ ? ស្ុំគ ងមន ស្សត្សី្ែដែលគឆ្លើ គ ើងគ វ្ើឱ្យខ្្ ុំសឹ្ងដតគត្បោះដបកគែើមត្ទូង៖ 

«បងឯងគ្នេ នសិ្ទធិគែញគ្នតគ់ទ!» 

ជនគនោះគឆ្លើ វញិ៖ 

«បងែឹកអូ្នឃ្លវ លអូ្នថ្មភបនួគម្គ ងរោី! កែ ងនាម....ជាបតី!» 

ជនគនាោះបិទទូរស្ពទ ត្បុងនិយា អ្វីនឹងខ្្ ុំគទៀត ដតខ្្ ុំគែើរគ ញ៖ 

«ស្ងារខ្្ ុំគ េ្ ោះគៅ មនិដមនរោីត្បពនធបងឯងគទ! គៅ ទ្ោះគមើលត្បពនធឱ្យជាបគ់ៅ ក ុំគែើរគ ែ្ើល
ោកគ់េ!» 

មន ស្សម្គែ កដ់ែលគៅ ុំគេៀងខាងខ្្ ុំ ស្ទ ោះមកែូ ត្បុងគត្កៀកឃ្លតខ្់្ ុំ ប  ដនតខ្្ ុំគត្តៀមលកខ ៈ
ជាគត្ស្ កែ ងការទបទ់ល់ជាម ួជនគនោះ ត្ស្ងបដ់តគៅដករបស់្គេរាថ្ែគ វ្ើជាស្ ភ្ជពប រស្។ 

«មនិបា ប់ារមភគទ!  ងែឹ់ងគៅឬរោី ហា៊ា នគទ? គៅគមើលជាម ួគ្នែ កប៏ាន!» 

ខ្្ ុំហា៊ា នគទ? ខ្្ ុំសួ្រឯង! 

គតើត្តូវត្តលបគ់ៅគែកឱ្បគខ្ែើ ពិបាក ិតត ស្ងស ័ ឬគៅជាម ួគ្នែ  បញ្ហា កត់្េបយ់ា ងគពល
គនោះ? 

«មន ស្សែូ ខ្្ ុំគ្នេ នគរឿងអី្ត្តូវខាល  គនាោះគទ!» 

ការពិតខ្្ ុំត្តូវដតត្បឈមដមន ខ្្ ុំជិោះម ូតូតាមពីគត្កា ពួកគេរេូតែល់ត្កុមេ៊ា ន្ុំម ួ។ ទី
បុំ  ្តគៅបតីគេគបើកទវ រ  ោះ ខ្្ ុំគៅពី ម្គង  កគ៏ ើញគេគ ញពីកែ ងមកជាម ួនឹងឈ តអ្នជិនយា ង
ត្ប ីត ម្គននារជីុំនួ ការកានក់ាបូបមកឱ្យគទៀត។ 



គៅគ វ្ើម ខ្ត្ស្គ នគៅ ុំគ ោះម ខ្ជនគនោះ ប  ដនតត្េបយ់ា ងជានាង។ មន ស្សដែលគ ើង
ត្ស្ឡាញ់ ត្តឹមស្កម់ ួស្រថ្ស្កគ៏ ើងស្ងា ល់បាន។ 

បតីរបស់្នាងឱ្ប គងោោះបគ តើ រនាងគ ើងឡាន ទុំងលបគែៀងមកញញឹមស្មលងឹឌឺខ្្ ុំ  ុំដ ក
ខ្្ ុំសឹ្ងដតត្ស្ក់្ ម បុំពងក់ដ ន ថ្ែគជើងជាបក់ាវស្ែិត។ 

គេត អ្វី? ខ្្ ុំខឹ្ងខ្លួនឯង! 

ភ្ជពកាល ហាននានាបាតគ់ៅណាអ្ស់្? 

ឡានពួកគេចាកគ ញស្នសមឹៗ គម  ខ្្ ុំមនិត្បឈមម ខ្ឱ្យនាងគ ើញគេើ សួ្រ ាស់្ៗថា 
គៅឬរោី? 

បតីគេនាុំគេគ ញបាតគ់េើ ....ដ្នែីគនោះពិតជាកុំព ងត្កឡាបច់ាកនិ់ងកបល់ បរាងកា ខ្្ ុំ។ 

នាងពិតជាមន ស្សត្សី្មកពីស្ងាមជានខ់្ាស់្ រគបៀបនិយា ស្តី គស្លៀក ក ់និង  ងគត្កា 
អ្វីៗដែលខ្្ ុំគ ើញគនោះ....បតីរបស់្គេគ្្ើស្ងរមក....ខ្្ ុំឮស្ុំគ ងទីតកដ៏ត្ស្កម្គែ កឯ់ងថា «គៅ!»...
ដតមនិដមនគេគទ...មន ស្សត្បុស្គនាោះស្ងា ល់សូ្មបដីតគលខ្ថ្ែខ្្ ុំ? 

ពិនពគលាកគនោះគត្កាមបាតថ្ែគេគេ ងគ់ វ្ើអី្ខ្្ ុំគពលណាកប៏ាន...ដតស្មតដីែលគ្្ើមកគនោះ វា
ឈជឺាងកណាត បថ់្ែគៅគទៀត....«អាបែូនកមសត!់ គទោះត្បពនធអ្ញមនិទនគ់រៀបការឬទុំគនរ  

កស៏្មបតិតឯងនឹងគេ គម គេើ និងែី!!! គ្នេ នថ្ងង ូលគ្នែ   ោះគទ! គត្កាកគ ើងពី ល់ស្បតិគៅអា
បែូន!» 

ជូរ ត.់... 

គត្ ោះខ្្ ុំមនិគឆ្លើ  ដតគេែឹងថាខ្្ ុំអាន គេស្រគស្រមកគទៀត «គស្ែហាត្គ្ននដ់តជាអារមេ ៍ វា
មនិដមនជាការពិតគទ! រោីមនិគ ោះត្ស្ឡាញ់អ្ែកណាគ ើ ! គេត្គ្ននដ់តតស្៊ាូនឹងជុំងឺ ល្ូវ ិតតទគទ
ស្ងែ តរបស់្គេ! ឯងត្គ្ននដ់តជាការវគងវងម ួដែលគេមនិចាុំគទ ថាគេកុំព ងឆ្ោួត! បនត ិគទៀតគេ
ពាបាលជា គេនឹងគ ញពីពិនពឆ្ោួតគនោះ!»  

មនិែឹងពីគពលណាដែល....ខ្្ ុំដបរមករកម តូូគេើ  ជិោះ.....ជិោះគៅណា? អ្តែឹ់ងគទ! ទឹកដនែក
របស់្ខ្្ ុំត្ស្ក ់គៅកែ ងមកួស្ វតថិភ្ជពរបស់្ខ្្ ុំ គ្នេ នអ្ែកណាែឹងឬបានគ ើញគ ើ  គត្ ោះពិនព
គលាកគនោះខ្្ ុំឆ្ោួតវគងវងដតម្គែ កឯ់ង។ 



ខ្្ ុំស្ងេ នថា ត្េបយ់ា ងនឹងលែត្បគស្ើរគ ើង! 

ភ្ជពមនិគស្ងេ ោះត្តងេឺ់ជាគរឿងម ួដែលបងោការឈចឺាបប់ុំ  ្តស្ត្ម្គបខ្់្ ុំ។ តាុំងពីខ្្ ុំគៅគកេង 
ម្គ កដ់ែលខ្្ ុំ ងឱ់្ប ដែលខ្្ ុំត្តូវការបុំ  ្តបានកបតត់្េួស្ងរគ ើង គ្នតក់បតប់តីគេើ និងកូនត្បសុ្ 
គចាលមនសិ្កាគៅតាមគបោះែូងរា ម្គ ស្ងវារបស់្គ្នត។់ 

ការចាកគ ញរបស់្មន ស្សត្សី្ដែល ត្ល់កុំគ ើ តឱ្យខ្្ ុំ បនសល់ទ កនូវការឈចឺាបក់ុំេឹងនិង
អារមេ ៍តូ  ិតត អាបអ់្រួ។ វ ័ក ម្គរដែលទទួលបានដតការ ុំអ្ក បានបគងោើតនូវវ ័ជុំទងម់ ួ 
ដែលអាបអ់្រួគោ អ្ុំគពើេិងា គេើ ខ្្ ុំ្នគៅែល់ការវា តបគ់េមាងគេើ មាងគទៀតរេូត
ែល់ត្តូវ ុំណា គពលកែ ងពនធនាគ្នរ។ 

គោ ែកែគងាើមដវងៗ ខ្្ ុំជូតទឹកដនែកនិងត្បាបខ់្លួនឯងថា ខ្្ ុំម្គនភ្ជពងែឹកជុំនាញគៅកែ ងការ
ត្បឈមម ខ្នឹងការឈចឺាប ់ដែលពិនពគលាកគនោះបានទម្គល កម់កគលើស្ងេ ខ្្ ុំ។ 

ខ្្ ុំម្គនភ្ជពងែកឹជុំនាញគៅកែ ងការគោោះត្ស្ង ជាម ួគពលគវលាែល៏ុំបាកៗបុំ  ្តគៅកែ ង
ជីវតិជាកូនកុំត្ ម្គត   ប  ដនតអារមេ ៍បាតប់ងគ់ៅដែលស្លូតបូតរបស់្ខ្្ ុំ និងអារមេ ៍រកគ ើញ
ត្បពនធអ្ែកម្គនម្គែ កដ់ែលម្គនរូបរាងែូ ជានាងប  ដនតគ េ្ ោះថារោី គេើ ....ជាមន ស្សគបាក
ត្បាស់្....្ិតកបតស់្ងវ ម.ី...ត្បតិកមេែុំបូងដែលរ ញប កគបោះែូងរបស់្ខ្្ ុំ មនិត្តឹមដតកុំេឹង ដងម
ទុំងគស្ងកគៅនិង  ងគត្កា អ្ស់្ស្ងឃមឹ។ 

ខ្្ ុំឈបម់ ូតូគេើ អ្ងា  ម្គែ កឯ់ង...គេត អ្វបីានជាខ្្ ុំមកែល់ទីគនោះ កដនលងដែលពួកគ ើង ួប
គ្នែ ែុំបូង? 

កជ៏ាកដនលងដែលគ ើងដតងដត ួបគ្នែ រេូតមក។ 

ថ្ែរបស់្មន ស្សគនាោះគៅគលើ គងោោះនាង ទគងវើអ្សី្ល្មគ៌ៅគត្ត ទ្ោះ កបតក់ែ ង ុំ ង
អា េ៍ពិ េ៍របស់្នាង េឺជាការត្បម្គងមកគលើមគនាស្គ ច្តនាម ួដែលខ្្ ុំធ្លល បេិ់តថា ម្គន
ភ្ជពបរសិ្ ទធ។ 

ខ្្ ុំមនិដែលត្តូវការកូនត្សី្អ្ែកម្គន ខ្្ ុំមនិដែល ងប់ានអ្វីពីអ្ែកទុំងអ្ស់្ គត្តពីភ្ជពគស្ងេ ោះ
ត្តង។់ ខ្្ ុំត្គ្ននដ់តត្តូវការមន ស្សត្សី្ម្គែ កដ់ែលម្គនភ្ជពគស្ងេ ោះត្តង ់មនិែូ ម្គ កខ្់្ ុំកាលពីអ្តីត
កាល។ 

ទូរស្ពទខ្្ ុំគលាតស្ងរគទៀត។ 



ខ្្ ុំគលើកថ្ែជូតទឹកដនែក។ កូនត្បុស្ម្គែ កធ់្លល កខ់្លួនអ្ងា   ុំ េឺបង្ហា ញថា គបោះែូងរបស់្គេឈឺ
ជាងអ្វីដែលអ្ែកត្េបគ់្នែ អា គមើលគ ើញឬស្ងេ នែឹង។ 

«បងគៅឯណា?» 

នាងគទើបនឹងគៅជាម ួបតី គឆ្លៀតគ្្ើស្ងរមកខ្្ ុំបានគទៀត? ត្សី្អាសិ្រ ាសិ្មនិទនែឹ់ង្ងគទថា 
ខ្្ ុំែឹងគរឿងត្េបយ់ា ងគេើ ។ 

ខ្្ ុំង្ហកម ខ្គ ញ.... ងដ់ត្ស្កោកអ់្ែកណាម្គែ កដ់ែលគែើរកាតទី់គនោះ ដងម ងដ់ត្ស្កោកខ់្លួន
ឯង  ងប់ងួថ្ែ ពដនលងកណាត បគ់ៅគលើគែើមគឈើឬអ្វកីគ៏ោ  គែើមបឱី្យការឈចឺាបគ់ៅកដនលងគនាោះ 
ជួ  ត្ស្ង ទម្គល  គចាលគៅនូវគស្ កាឈីចឺាប ់តឹងដ នយា ងគខាល  ្ារ ង្នក់ ឌ កកែ ងគបោះ
ែូងម ួគនោះ។ 

....អ្តគ់ទ....គត្កាកគ ើងវ ណ ឌី! 

ខ្្ ុំ ងឈ់បេិ់ត! 

ខ្្ ុំជាមន ស្សត្បុស្ម្គែ ក ់ត្តូវគេគបាកស្ុំណាងគេើ ប ោះ ុំបតីគេជាមន ស្សអ្េិងា គេត្គ្ននដ់ត
ត្ពម្គនខ្្ ុំ   ោះត្បសិ្នគបើម្គនគរឿងគលើស្ពីគនោះ គតើខ្្ ុំគោោះត្ស្ង យា ងណា? 

គហា ណាស់្កល៏ែ ខ្្ ុំែឹងខ្លួនទនគ់ពលគវលាដមនគទ? 

ខ្្ ុំចាបម់ ូតូគេើ ត្តលបគ់ៅបនទបជ់ួលវញិ។ 

ជុំហានបនាទ ប ់េឺសូ្មបដីតមន ស្សត្សី្គ េ្ ោះគៅកខ្៏្ ុំដលង ងឮ់ដែរ ក ុំថាដតទូរស្ពទរបស់្គេ
ត្តូវបានបល កគលខ្ ល បអ្វីៗ ទុំងអ្ស់្ទកទិ់ននឹងគេគ ញ។ 

គទោះបីយា ងណា ពពកគមេ កុំព ងបិទបាុំងជីវតិខ្្ ុំ.....ថ្ងងណាកង៏ងឹត គពលណាកគ៏បោះែូងខ្្ ុំឮ
សូ្រមកដត កយខ្លីៗថា«គបាកត្បាស់្»។ 

ខ្្ ុំចាកគ ញពីត្កុងនែុំគពញប  នាេ នថ្ងង     គៅគៅ ទ្ោះបា ខ្្ ុំជាម ួនរយិាគត្កា គ្នតជ់ា គខ្តត
កណាត ល។ គ្នតជ់ាស្ងស្ត្ស្ងត ចារយ ដតគោ ជិវតីត្េួស្ងរមនិេបប ីជីវតិរងអាម្គ ស់្គត្ ើន ត្បពនធរត់
គចាល កូនត្បសុ្គែើរគលងេិងា គ្នតប់ានគ ញពីទីត្កុងមករស់្គៅ ិ ច្ ឹមទស្ងបស់្ងង តពី់អ្តីត
កាលដែលមនិែឹងថា បានកគមទ គបោះែូងគ្នតក់ត្មតិណាគទ។ 



អ្ងា  ស្មលងឹេវូងស្តវ គេត អី្បានខ្្ ុំត្តូវគែើរតាមលុំនាុំរបស់្គ្នត?់ គេត អី្ខ្្ ុំត្តូវបុំដបក
បុំបាកត់្េួស្ងរគេ? ខ្្ ុំរស់្គៅទីគនាោះបានបីថ្ងង  

ត្ពឹកម ួ.... 

«អាឌី មតិតនកតមិករក!» 

ខ្្ ុំកុំព ងដតជត្មោះគៅេ ត្បុងថា នឹងជួ  ឱ្យ ុំ ីស្តវជុំនួស្ឪព កខ្្ ុំខ្លោះ ង្ហកគៅខ្្ ុំគ ើញជា 
ស្ុំពតប់ករ់វ ិ គៅ ម្គង  ត្បម្គ ជា២០ដម ត្តពីទីគនោះ។ 

គបោះែូងរបស់្ខ្្ ុំែូ  ងស់្ាឹកឈបគ់លាត...កុំននួគជើងត្ស្ ូនដែលខ្្ ុំ ងប់ាន....ឫក រមយ
ទមរបស់្គេ ដែលបានខាប កវញិ្ហា  ខ្្ ុំ គពលគនោះគៅ ាស់្នឹងម ខ្ខ្្ ុំ។ 

គលើកគនោះគេជិោះឡានមក ជាឡានែទ៏ុំគនើប តមនិឆ្ងង  ប  នាេ នពីកដនលងគេឈរគទ។ 

ខ្្ ុំនិងគេ គៅគលើនលដឺត្ស្ម្គខ ងម្គែ ក។់ 

គេស្មលងឹមកខ្្ ុំដែលបាុំងគៅ ុំកណាា លគោ េវូងទែ៏្ ុំឆ្លងកាត។់ 

ត្គ្ននគ់បើណាស់្ មន ស្សម្គនវបិលាល ស្ែូ គេអា រក ទ្ោះខ្្ ុំគ ើញ? ការឈចឺាបទ់ុំងប  នាេ ន
ដែលស្ងោតខ្់្ ុំប  នាេ នថ្ងងប  នាេ នមកគនោះ និយា គ្នែ ឱ្យអ្ស់្មតងកល៏ែដែរ។ 

ខ្្ ុំគែើរម ួៗគៅែូ មន ស្សគ្នេ នវញិ្ហា  ។ ស្ុំគ ងគេលានម់កតាមខ្យល់គពលខ្្ ុំគៅ
ត្បឈមពីរដម ត្តពីម ខ្គេ។ 

«ត្បាបប់ានគទ? គេត អី្បានជាបងគេ ពីខ្្ ុំ! ឈបគ់លើកទូរស្ពទ ឈបត់បស្ងរ គេើ ឥ ូវខ្ល
អ្ត ូ់ល?!» 

ខ្្ ុំគលើក ិគ ច្ ើមគ វ្ើម ខ្អ្ស់្ស្ុំគ ើ  គេើ សួ្របកវញិ៖ 

«ខ្ល? ខ្លខ្្ ុំដមន? ខ្លគ វ្ើអី្?» 

គេទីគទើរគ វ្ើម ខ្ស្លូតៗ ដនែកត្ក ង់ៗ ស្មលងឹខ្្ ុំ។ គ វ្ើែូ ជាគេគនោះនឹកខ្្ ុំខាល ុំងណាស់្ គេើ គេ
កុំព ងត្តូវការខ្្ ុំ។  ិតតខ្្ ុំវញិ គ ើញស្ភ្ជពរបស់្គេ ខ្្ ុំកានដ់ត ទ្ ោះគៅេេង។ 

«គម  បានជា....?» 



គេនិយា  ឺតៗខ្ាវៗ....ដតខ្្ ុ្ំ  ញណាស់្! ខ្្ ុំ  ្ញនឹងគែកនឹកទឹកម ខ្ស្លូតៗរបស់្គេ....ខ្្ ុំ
 ្ញនឹងការឱ្បជាបយ់ា ងម តនូវអាវ ្គស្ែហារវាងខ្្ ុំគេើ និងគេ វាឈគឺពកណាស់្ស្ត្ម្គបឱ់្យខ្្ ុំ

ត្ទុំ.... 

«បាន!» ខ្្ ុំរាថ្ែបិទដនែកែកែគងាើមដវងគេើ និយា បនត «បានគេើ  ចាន ់រោី! អ្ែកត្សី្ចាន ់រ ី
ោ!» 

គេហាកទ់នគ់ជើងដែលត្តូវខ្្ ុំគៅគ េ្ ោះពិតគេទុំងនាមទុំងត្តកូល។ គេរគងាើត្បា  ទឹកម ខ្
គស្លក ទឹកដនែករគលាង។ ខ្្ ុំខាុំម្គតត់្បឈមទុំងទឹកដនែកខ្្ ុំខ្ោះរងីកែ ងជគត្ៅគបោះែូងម ួគនោះ....
អ្តីតអ្ែកគទស្ដែលម្គនគបោះែូងគស្ងេ ោះម្គែ កគ់នោះ ចាបក់ុំគ ើ តគ ើងជាម ួមន ស្សកបតគ់េើ 
វលិមកត្ស្ឡាញ់មន ស្សកបតគ់ទៀត.... 

«អ្ែកត្សី្េិតថាខ្្ ុំគនោះេែី គៅត្ស្ឡាញ់ត្សី្ម្គនបតីគេើ ? អ្ាោះ? គមើលខ្លួនឯងកែ ងក ច្ កអ់្ត?់ ខ្្ ុំ
គនោះគៅត្ស្ឡាញ់ត្បពនធអ្ែកែថ្ទ? ខ្្ ុំឱ្បគកើតដែរ មន ស្សត្សី្ដែលគរៀបការរ ួ? ត្កម ុៗំ ង្ហបអ់្ស់្
ដមន?» 

គេគៅគ្នុំងជាម ួស្ុំគ ងឮៗរបស់្ខ្្ ុំ....គេើ ែូ ខ្្ ុំស្ងេ ន...មនិ ូរប  នាេ នគេកត៏្ស្កទឹ់ក
ដនែកស្ងបស់្ងង តត់ាម រតិរបស់្គេ។  

តុំ កទឹ់កដនែកនីម ួៗនិងរគបៀបឈរគខ្ា ៗដែលញា ុំងឱ្យគបោះែូងខ្្ ុំរដេកគខ្ទ ខ្ទី។  

វាជាការឈចឺាបល់ា ប ច្ូ លគ្នែ  រវាងការបាតប់ងខ់្លួនឯង និងបាតប់ងគ់េគៅកែ ងអ្នលង់
គស្ែហាគ្នេ នតថ្មលម ួ។ 

គេកឈ៏ខឺាល ុំង គទោះបីគេែឹងថាគ ើងទុំងពីរនឹងម្គនថ្ងងគនោះ....  ោះទត្ម្គុំខ្្ ុំដែលគម្គ រេូត
មក គតើខ្្ ុំម្គនអារមេ ៍ដបបណា? អ្ែកណា ល់ពីភ្ជពគខាល  ្ាដែលខ្្ ុំដតងដត្ារភ្ជា ប់
អារមេ ៍របស់្ខ្្ ុំគៅជាម ួគេ តាុំងពីថ្ងងដែលគ ើង ួបគ្នែ ែុំបូង....។ 

ស្មតបីតីគេ «គស្ែហាត្គ្ននដ់តជាអារមេ ៍ វាមនិដមនជាការពិតគទ! រោីមនិគ ោះត្ស្ឡាញ់អ្ែក
ណាគ ើ ! នាងត្គ្ននដ់តតស្៊ាូនឹងជុំងឺ ល្ូវ ិតតទគទស្ងែ តរបស់្នាង!»  

ែូគ ែោះគេត អី្ខ្្ ុំត្តូវគជឿគលើអារមេ ៍គនោះ.... 



គេវាស្ស្កគ់េើ ជូតទឹកដនែក។ ឈ តគខាអាវែថ៏្ងលងែូររបស់្គេ រ ុំឭកមកវញិែូ ែុំបងស្ុំពង
ខ្្ ុំ ស្មតបីតីស្ង្ហា របស់្គេ «គេើ ....គទោះជាគេមនិទនគ់រៀបការឬទុំគនរ កប៏ែូនឯងគនោះនឹងគេ គម 
គេើ និងែី! គ្នេ នថ្ងង ូលគ្នែ   ោះគទបែូនត្បុស្!» 

ខ្្ ុំខាុំម្គត ់ស្មលងឹ ុំៗដនែកនាងដែលដស្នលាគលាវស្មលងឹគមើលមកខ្្ ុំ ប  ដនតគៅ ុំគ ោះម ខ្ការ
ពិតែគ៏ឃ្លរគៅម ួដែលខ្្ ុំត្តូវដតបកអាត្កាត មនិអា គត្បើអារមេ ៍មកែឹកនាុំជីវតិបាន....ខ្្ ុំ
ចាុំបា ត់្តូវគ វ្ើ.... 

«ខ្្ ុំោល់អ្ែកែថ្ទគែើរ ូលេ ក គត្ ោះដតគេគមើលង្ហ បា ខ្្ ុំ! គេគែៀលខ្្ ុំថា ម្គនម្គ ក់្ តិបតីរត់
គចាលកូន! ឮអ្តអ់្ែកត្សី្? ខ្្ ុំស្ែបណ់ាស់្ ខ្្ ុំស្ែបប់ុំ  ្តពួកមន ស្សក េកគបាកត្បាស់្ ខ្្ ុំស្ែប់
មន ស្សត្សី្្ិតបតី!» 

គែើរកាតពី់ម ខ្នាង ខ្្ ុំគឆ្លៀតជូន កយ  ងគត្កា ៖ 

«អាម្គ ស់្ជុំនួស្!» 

ជាការពិត ខ្្ ុំស្ែបម់ន ស្សត្សី្អ្សី្ល្ម ៌អ្នាចារ ខ្្ ុំស្ែបណ់ាស់្មន ស្សតណាា ត្កាស់្ គៅទី
គនោះគ្នេ នតណាា គលងគស្ើ ទ កលកឱ់្យត្សី្អ្ែកម្គនត កស្ ិកែូ ពួកគនោះគទ។ 

« បគ់នាោះ អ្នូរវល់គ ល្ ោះដលងលោះជាម ួគេ!» 

នាងនិយា ពីគត្កា ខ្ែងខ្្ ុំ ខ្្ ុំរតឹដតបគងោើនគលបឿន ស្ុំគ ងនាងគៅដតលានម់ក៖ 

«អូ្នមនិបានកបត ់ដតអូ្នមនិដែលត្ស្ឡាញ់គេគទ!» 

ខ្្ ុំខាុំម្គតបិ់ទដនែក។ 

 ិតតខ្្ ុំគល គ ើងនូវមន ស្សត្សី្ពីរនាក។់ ម ួេឺគេ ជាត្  ម ខ្ស្លូត ទីពីរម្គ កខ្់្ ុំ ជាមន ស្ស
ត្សី្ដែលមនិត្ស្ឡាញ់កូនគរ ើស្ កមន ស្សត្បុស្។ 

ខ្្ ុំមនិង្ហកគត្កា គទ! 

បកគៅគ វ្ើការង្ហរវញិ ខ្្ ុំស្ងេ នថា បគ់េើ  ត្ស្ងបដ់ត... 

«បែូនមនិបា គ់ វ្ើការគនោះគទ ល  កកទ់ុំងអ្ស់្ ក  ោះ គ ើង បជ់ាម ួគ្នែ ត្តឹមគនោះគត្ ោះថ្ែេូ
គ ើងគេត្បេល់អ្ែកឌីេាញបរគទស្មកឱ្យ គេមនិទទួលការឌីេាញរបស់្បែូនគទ!» 

ខ្្ ុំង្ហកគៅគ ើញគជើងជនគនាោះអ្ងា  េងអ្នាទ កខ់ាល ។ 



ស្ងា ល់គពកគេើ ! 

ខ្្ ុំគលងនិយា ជាម ួម្គែ កគ់នោះ គោ គែើរស្ុំគៅគៅ។ គ េ្ ោះតារាគនោះ បតីរបស់្រោី។ គេ
មករកគរឿងទល់ដតគន្ៀវប្ឈបក់ ងត្តាជាម ួខ្្ ុំគទៀត? 

ខ្្ ុំឈរគៅពីម ខ្គេជាម ួទឹកម ខ្គស្េើ...គត្ ោះខ្្ ុំគ្នេ នគរឿងអ្វីខាល   ខ្្ ុំមនិបានគ វ្ើអ្វីខ្ ស្ទុំង
អ្ស់្។ តាមពិតខ្្ ុំពាយាមគេ ពីនាងគេើ  ជនគនោះគៅដតតាមរកគរឿងសូ្មបអីាជីពខ្្ ុំ។ 

«ទុំគនរគពក?» 

ខ្្ ុំសួ្រគៅកានទឹ់កម ខ្ស្ ភ្ជពប រស្របស់្អ្ែកដែលអ្ងា  ដខ្ងដរ  ង។ 

«ឬល  គត្ ើនគពកអ្្ស ក គកើតគរាេ ិតតដងមម្គែ កគ់ទៀតគេើ ?» 

ខ្្ ុំនិយា ដបបគនោះ ខាងគន្ៀវស្ទ ោះ ូលមករកបគ ត ញឃ្លតខ្់្ ុំ ដតខ្្ ុំវាស្ថ្ែគ ញ។ បតីនាងក៏
គត្កាកមកគេើ រាថ្ែគ វ្ើែូ ជាគេអា គោោះត្ស្ង ជាម ួខ្្ ុំបាន។ 

គេឱ្យស្ញ្ហា អ្ែកគនាោះគ ញគៅគេើ បិទទវ រOfficeវញិគោ ខ្លួនគេ។ 

«ខ្្ ុំ ងឯ់ងចាកគ ញពីនរយិារបស់្ខ្្ ុំ!» 

ខ្្ ុំគស្ើ កាែ កកាែ   ដត ិតតខ្្ ុំ ុំគត្ ោះ កយ«នរយិាខ្្ ុំ»គនោះ ស្ងា បគ់ ើង«ឈ»ឺជាស្ម្គង ត។់  

«ស្ងត ប ់គលាកតារា! ស្េត្េិនគជាេជ ័! ឮឱ្យបាន ាស់្ ខ្្ ុំមនិដែលត្ស្ឡាញ់ត្បពនធរបស់្អ្ែក
ណាគនាោះគទ! ទន?់ ត្សី្ដែលខ្្ ុំធ្លល បត់្ស្ឡាញ់គនាោះគ េ្ ោះគៅ ជាត្សី្ត្កម ុំ គ្នេ នបាីគនាោះគទ ឥ ូវ
គនោះគេស្ងល បប់ាតគ់េើ ! ខ្្ ុំមនិជុំ កអី់្អ្ែកណា គេើ កខ្៏្ ុំមនិបា ឱ់្យអ្ែកណាមកទររបស់្ដែរ 
ឮ! ជាជាង ុំណា គពលគវលាគែើរកកូរខ្្ ុំ គៅគរៀប ុំខ្លួនត្បា អ្ងា  ចាបត់្បពនធរបស់្ខ្លួនឱ្យ
េងគ់ៅ!» 

ខ្្ ុំចាកគ ញមកទុំងែឹងថា គរឿងនាងតាមរកខ្្ ុំគៅកដនលង ិ ច្ ឹមទ ជាមូលគេត ដែលគេ
ល បក ងត្តាខ្្ ុំគចាល។ ត្េបយ់ា ងមនិ  តតិ្ មគ៌ទ ស្ត្ម្គបក់ារត្បឈមនឹងពួកម្គនល  ម្គន
អ្ុំណា ែូ គេ គេើ ខ្្ ុំកម៏និ ងត់តាុំងអ្វីដែរ។ 

គបោះែូងគនោះ....ឈដឺឆ្ែតគេើ ! 

គែើមបចីាកគ ញពីគរឿងែឈ៏ចឺាបនិ់ងែស៏្េ េស្ងេ ញងេីម ួគនោះ ខ្្ ុំស្គត្ម  ិតតចាកគ ញពីទឹកែី
គនោះម ួរ ៈ ោក ់កយគៅគ វ្ើការគៅបរគទស្ ជាពលករឆ្លងដែន។ 



ខ្្ ុំបានចាកគ ញពីត្បគទស្ដែលខ្្ ុំត្ស្ឡាញ់ មកគ វ្ើការែូ គ្នេ នគបោះែូង និងរស់្គៅរង្ហ     
ឯគកា គោ ពាយាមមនិគត្បើអារមេ ៍អ្វទីុំងអ្ស់្។ 

ត្បសិ្នម្គនល  គត្ ើនគ្្ើគៅបា ជាគរឿងលែ។ 

គស្ែហា.....ត្គ្ននដ់តជាអារមេ ៍  កយគនោះគៅដតជាអ្វីម ួដែលត្តជាក ់និងម តយា ងស្ង
ហាវ យា ងគត្ៅកែ ងគបោះែូងខ្្ ុំមកទល់ឥ ូវ។ 

ជាង១០ដខ្មកគេើ ... បគ់នោះមនិែឹងគេត អ្វីខ្្ ុំដែល ិតតដត្បជារស្ងប ់ដមលក ថ្ែ   រាវ
 ូលគៅកែ ងេ នីបណាា ញស្ងាមដែលខ្្ ុំអ្តគ់បាោះបងគ់ចាល អ្តរ់វល់ជា ូរមកគេើ ។ 

ពិតជាបានគ ើញមន ស្សត្សី្ម្គែ ក ់ោកគ់ េ្ ោះខ្លួនឯងថា«គៅ»។ 

មន ស្សត្សី្ដែលពីម នមកមនិធ្លល បនិ់ មគលងទូរស្ពទ គេចាបគ់ ា្ើមគលងបណាា ញស្ងាម
គត្កា គពលម្គនខ្្ ុំ ខ្្ ុំត្ស្ងបដ់តគកើតគរាេគរឿងចាស់្គរ ើ គេើ  ងែឹ់ងថា ជាង១០ដខ្មកគនោះ គេ
គបាកត្បុស្ណាគទៀតគេើ ? 

« បគ់នោះត្េបយ់ា ងស្ងបស់្ងង តណ់ាស់្ មនិខ្ ស្នឹង ិតតែស៏្ងបរ់បស់្ខ្្ ុំគទ! ខ្្ ុំត្ស្ងបដ់ត ងស់្រគស្រ
គៅកានម់ន ស្សម្គែ កដ់ែលខ្្ ុំត្ស្ឡាញ់! រ ៈគពល ូរប  នណាកគ៏ោ      អ្វីទុំងអ្ស់្គនោះមនិ
ស្ងត  គត្កា គទ ខ្្ ុំអា រស់្គៅម្គែ កឯ់ងបានគេើ  ខ្្ ុំស្ងា ល់ពីអ្តថន ័ថ្នការរស់្គៅ ដែលត្តូវ
ឈចឺាប ់គោ  ងចាុំរូបគេម្គែ ក ់ថាគបោះែូងគនោះឈយឺា ងណា ដតយា ងគហា ណាស់្ កម៏្គនជីវតិ
មនិទគទស្ងែ តែូ ពីម ន! អ្រេ  ដែលអ្ែកបានកម្គច តភ់្ជពទនគ់ខ្ា ទុំងអ្ស់្ពីជីវតិត្សី្ម្គែ ក់
គនោះ ឱ្យខ្្ ុំគ ោះរងឹម្គុំគែើមប ីងចាុំគរឿងខ្្ ុំនិងគេ! អ្តថន ័ថ្នបណាត ថ្ងងនីម ួៗ គទោះបីជាត្តូវឈឺ
ចាបប់  នណាកគ៏ោ  យា ងគហា ណាស់្ខ្្ ុំ ង ់ងចាុំគស្ែហា ស្ងែ តស្ែុំនិងភ្ជពគស្ងេ ោះត្តង ់ដែល
ខ្្ ុំមនិដែលរកបានគៅកែ ងជីវតិគនោះ! អ្ែកជាមន ស្សត្បុស្ដែលខ្្ ុំត្ស្ឡាញ់គេើ មនិដែលស្ងត  
គត្កា គទ វ ណ ឌី!» 

គេគៅខ្្ ុំដបបគនោះ Mention ខ្្ ុំ ុៗំ ។ 

គពញម ួ ប ់ខ្្ ុំឆ្ោួត ិតត....ខ្្ ុំគត្ស្កឃ្លល នតាមោនអ្វីៗទុំងអ្ស់្ដែលគេបានស្រគស្រគៅ
គលើបណាត ញស្ងាមរវាងជាង១០ដខ្មកគនោះ។ 

បនាទ បម់កខ្្ ុំគ ើញពត័ម៌្គនពីការដលងលោះរបស់្គេ។ 



ការតាមរកគរឿងរបស់្អ្តីតស្ងវ មគីេ គ ល្ ោះគ្នែ ជាម ួបា គេគៅទីស្ងធ្លរ ៈ គេើ   ង
គត្កា ត្េួស្ងរគេបានបាឹងគលាកតារាដែលគ វ្ើទ កខប កគមែញគលើរាងកា គេ ទុំងអ្ស់្សិ្ទធិកែ ង
 ុំ ងអា េ៍ពិ េ៍។  

ប  នាេ នថ្ងងគត្កា មកគទៀត ខ្្ ុំបានទទួលែុំ ឹងថា គេចាកគ ញគៅត្បគទស្ជប  នគែើមបី
សិ្កាបនតគត្ ើនជាងបីដខ្មកគេើ ។ 

សួ្រអ្ែកគបើកឡានគេពីម ន គ្នតត់្បាបថ់ា គេរងឹម្គុំគត្ ើនខ្ ស្ពីម នទុំងត្សុ្ង អា រស់្គៅម្គែ ក់
ឯងបាន។ 

គហា ណាស់្ ម្គនអារមេ ៍ថាស្បា  ិតត។ 

ស្ងឃមឹថា គេរកគ ើញអ្ែកណាម្គែ កស់្មគ្នែ ជាម ួគេ គេើ គេកស៏្បា  ិតតកែ ងការគ ត្ើម
ជីវតិងេជីាម ួអ្ែកគនាោះ។ ស្មតអី្តីតស្ងវ មរីបស់្គេខ្្ ុំគៅ ងចាុំ គបើគទោះបីជារោីជាត្សី្ត្កម ុំ ឬ
គ្នេ នអ្ែកណា កខ្៏្ ុំនឹងគេមនិអា គ្ងែល់គ្នែ ដែរ។ ការទទួល កការពិតេឺជាអ្វីដែលខ្្ ុំត្តូវដត
គ វ្ើពី គត្ ោះថាគ ើងមនិអា រតគ់ៅកែ ងភ្ជពស្បា  ឬកក៏ែ ងមគនាស្គ ច្តនាដែលម្គនលនលង់
លគនាល  ដតកែ ងត្បគលាមគលាកគនាោះគទ។ 

ខ្្ ុំស្នាថាឈប ់ ុំខ្លួនឯងគៅនឹងអ្តីតកាលជាម ួគេ គេើ បនតែុំគ ើ រជីវតិគៅម ខ្គទៀត 
គតើខ្្ ុំអា រកគ ើញមន ស្សត្សី្មកោកជ់ុំនួស្គេកែ ងគបោះែូងគត្បោះរដេកម ួគនោះដែរ? 

គត្ ើនដខ្មកគទៀត អ្វមីា ងគៅដតឈឺៗ ត្តូវបានគោតជាបត់្ស្គម្គលគៅកែ ងត្បអ្បគ់បោះែូង
ម ួគនោះ។  

ខ្្ ុំត្តា  ់រគៅត្េបទី់កដនលង គៅគស្អ្៊ាូលឬត្កុងែថ្ទ ខ្្ ុំពិតជាឯគកានិងរង្ហគ ើងៗ។ 

 ្មេតា...ខ្្ ុំេួរដតគ ៀស្វាងការតាមោនអ្ុំពីមន ស្សដែលគបោះែូងខ្្ ុំទមទរ។ មនិថាការ ួប
គោ ផ្តទ ល់ឬតាមអ្នឡាញ កនលងមកខ្្ ុំបានគ វ្ើរ ួគេើ  ដតគមត ប  នាេ នថ្ងងគនោះម្គនអារមេ ៍
 ដមលកគ ោះដតរពឹស្ថ្ែ ងគ់ ើញគេ ថាឥ ូវគនោះគេធ្លតឬ់ស្ាម។ 

គេើ ខ្្ ុំក ៏ងែឹ់ងែូ គ្នែ ថា គតើគេគៅជប  នគេបានជួបអ្ែកណាម្គែ កឬ់គៅ? អ្ែកណាម្គែ កគ់ៅ
គៅជាម ួគេ? 



ស្ងជាងេីខ្្ ុំទទួលែុំ ឹងថាត្េួស្ងររបស់្គេបានកស ័្ន គោ ស្ងរដតការត្បកួតត្បដជង
ស្ងសឹ្កគ្នែ រវាងត្េួស្ងរខាងអ្តីតបតីរបស់្គេនិងឪព ករបស់្គេ គេើ គពលគនោះបា ឈឺ្ ងន ់
គោ ស្ងរដតបាតប់ងល់  កាកត់្ទពយស្មបតតិ។ 

ម ួអាទិតយគត្កា មក ពូសូ្េវ័រែដែលបានដឈតមកថា បា គេស្ងល ប ់គេើ គេកុំព ងដតខូ្ 
 ិតតម្គែ កឯ់ងតាមរគបៀបជាកូនគទលនិងគ្នេ នញាតិគត្ ើន។ ខ្្ ុំចាបគ់ ា្ើមទិញស្ុំប ត្តគៅកាន់
ត្បគទស្ជប  ន។ 

ខ្្ ុំមនិែឹងថា ម្គនអ្វជីាគេត ្លស្ុំអាងដែលខ្្ ុំស្គត្ម  ិតតដបបគនោះគទ ដតថាគបោះែូងរបស់្ខ្្ ុំ
គៅម្គនគេ គេើ ម្គនដតគេម្គែ កេ់តគ់ទោះខ្្ ុំខ្ុំស្មលងឹគមើលត្សី្ណាគ្សងកគ៏ៅដតមនិអា បុំគនល 
ដកវដនែកទ កខត្ពួ របស់្គេ។ 

ពូគនាោះបានត្បាបខ្់្ ុំថា គេកមសតជ់ាងជីវតិខ្្ ុំគៅគទៀត។ 

ចាបត់ាុំងពីគ្នេ នម្គ ក ់គេត្តូវគ្នេ នទុំងមតិតនកតិ និងគ្នេ នអ្ែកណាទ ក ិតតបានទុំងអ្ស់្។ គេ
ដលងញញឹម ូរគេើ  រេូតែល់គេ ួបខ្្ ុំ។ 

គេជាមន ស្សត្សី្ស្ាឹកៗ មនិ ងស់្តី មនិ ងស់្ងត ប ់ខ្ាិលេិត និងខ្ាិលដស្វង ល់ពីអ្វីត្េបយ់ា ង
។ គៅគត្កា គពលគរៀបការគទៀត អ្ែក ទ្ោះបារមភគេខាល ុំង។ គេរតឹដតដលងម្គនត្បតិកមេគោ 
អារមេ ៍គៅគពលគេត្តូវបតីគេឆ្េកគ់ៅជាម ួនា បត់្ស្វងឹត្ស្ងម ួ គេើ កូនគេករ៏លូត។ 

រោីមនិដែល្ារភ្ជា បខ់្លួនឯងគៅនឹងពិនពគលាកជ ុំវញិគនោះគទៀតគទ។ បា នាងដតងនាុំនាង
គៅរកគពទយ ិតតស្ងស្ត្ស្ត ដតមនិអា ដកថ្ខ្អ្វីឱ្យត្បគស្ើគ ើងទុំងអ្ស់្....ពូគនាោះជាមន ស្សគស្ងេ ោះ
ត្តងនិ់ង ល់ពីស្ភ្ជពរបស់្នាង គ្នតេិ់តថា ខ្្ ុំដតម្គែ កេ់តជ់ាមន ស្សស្ត្ម្គបន់ាង....ដែលនាង
អា ញញឹមវញិបាន។  

ដលងេិតអ្វីទុំងអ្ស់្ខ្្ ុំស្គត្ម  ិតតគៅរកគេ និងស្ ុំគទស្គេ។ ការត្បឈមម ខ្របស់្គេ
 ុំគ ោះពិនពគលាកគនោះគ ើងវញិ គេត្បឈមនឹងការឈចឺាបប់ាន គត្ ោះដតខ្្ ុំ គត្ ោះដតគេ ង ់ង
ចាុំខ្្ ុំ។ 

 បគ់នោះអាកាស្ធ្លត ត្តជាកខ់ាល ុំង។ 



ត្ពិលធ្លល ករ់ព  គៅពីម ខ្អ្គនតវាសិ្កោា នមហាវទិាល័  Akita។ គេត្បដេលជាេិតថា 
ត្ពិលដនែកឬកត៏្ស្ថ្ម គពលគ ើញខ្្ ុំ ប  ដនតគេគៅដតគែើរ ូលមក ទីបុំ  ្ត ម្គង  ត្បដេល១០ដម ត្ត
ពីគ្នែ  គេរតម់ក....។ 

ជិតពីរឆ្ងែ ុំមកគនោះ គេគៅដតម្គនស្ភ្ជពែូ ថ្ងង ួបគ្នែ ែុំបូង....គេស្មលងឹគ ើញខ្្ ុំ ាស់្កឈ៏ប់
គជើងត្បម្គ ជាបីដម ត្តពីគ្នែ ។ 

គ ើញគេ...រលីងរគលាងនិយា តិ ៗ «ខ្្ ុំរស់្គៅម្គែ កឯ់ងបានគេើ !» គេើ គេឈប់
និយា  គៅដតបនត ិគេនឹងសួ្រខ្្ ុំថា «មកគ វ្ើអី្?» ដត...ខ្្ ុំមនិ ងច់ាុំគទ....ខ្្ ុំគែើរ ូលគៅជាម ួ
ទឹកម ខ្នឹករលឹក។ ពិនពគលាកគនោះ ែូ ជាត្េបគ់្នែ រលា គៅគត្កាមត្ពិលអ្ស់្គេើ  ម្គនដតខ្្ ុំ
គេើ និងគេប  គណាណ ោះ។ 

ខ្្ ុំេួរត្បាបគ់េគទថា គបោះែូងគនោះគៅម្គនគេ ប  ដនតគបោះែូងគពលគនោះជាម ួគពលម នខ្ ស្គ្នែ ....
ពីម នខ្្ ុំគជឿថាត្េបយ់ា ងដែលគេឱ្យមកេឺជាការត្ស្ថ្ម េឺជាអារមេ ៍....មនិដមនជាការពិត 
អារមេ ៍អា បតូរ អា រលា បាតត់ាមគពលគវលា ស្ល់ដតការពិតដែលអ្គនាទ លឈចឺាប ់ប  ដនត
គពលគនោះ.....គេអា គ វ្ើអ្វីៗជាការពិត.....ខ្្ ុំ្នែល់ពីម ខ្គេ ហានិយា ជាម ួែគងាើម
 ុំហា កក៖ 

«គ េ្ ោះវ ណ ឌី ជាកមេករម្គែ ក!់ រកស្ ីលកក់ម្គល ុំងគៅត្បគទស្កូគរ  ! គពលគនោះ ខ្្ ុំ ងស់្ ុំត្ស្ឡាញ់
អ្ែកនាង រោី មកពីត្េួស្ងរត្តកូលអ្នជិន គេើ  ងគ់រៀបការជាម ួគេ ដងរកាគេអ្ស់្ម ួជីវតិ
....ត្បាបខ្់្ ុំ្ង គៅរ ួដែរគទ?» 

នាង ុំគេើ ឈរ េ្ងឹ។ ថ្ែទុំងពីរជូតទឹកដនែកញាប់ៗ ។ 

 មនិថាគេជាគៅឬករ៏ោី ឬអ្ែកណាគទ គស្ែហារបស់្គេ ុំគ ោះខ្្ ុំតាុំងពីែុំបូងេឺជាការពិត ជា
គស្ែហាែុំបូងកែ ងជីវតិគេ។ 

«គេើ ម ួគទៀត I am Sigle and you too»  

ខ្្ ុំនិយា ខ្សបឹៗខ្ ៈគេគៅដត ុំ។  

ខ្្ ុំនិយា បដនថម៖ 

«គបើអូ្នត្បាបម់កថា គស្ែហាម ួគនោះមនិគៅរ ួគទ បងនឹងចាកគ ញ!» 



«don’t go» 

រោីនិយា ខ្លីៗ....ដតវាម្គនន ័ត្េបត់្គ្ននគ់េើ ស្ត្ម្គបខ្់្ ុំជាម ួគេ....គនោះគេើ េឺជា
គរឿងរបស់្ខ្្ ុំ។ 


