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 ពណ៌ស… 

ពណ៌សមយួជនោះ ខ្ញ ុំតែងតែជ ើញរាល់្ពឹក និងសមលងឹជមើលវាយ៉ា ងណាកម៏យួ
ជ ៉ា ងរជ ៀងរាល់្ពឹកមញននឹងជងើបពីត្ែដុំជណក។ ពនលឺថ្ងៃតដលជោះចូលមកតាមបងអួច 
ហាកជ់ វ្ើឲ្យខ្ញ ុំកកជ់ដៅ ជ ើង តែរាងកាយ បស់ខ្ញ ុំហាកម់និចងក់ជ្មើកជ ោះ។ 

ពណ៌សជ ោះែឺរជញ្ជ ុំងពិដានថ្នបនទបជ់ដក បស់ខ្ញ ុំ។ ្ពឹកជនោះ ខ្ញ ុំជៅជដក
សណៅូ កជលើត្ែជមើលជៅពិដានដូចសពវមយួដង។ ខ្ញ ុំធ្លល បរ់មនញសស វ ហាប ់ឈ្លល ស
ថ្ៃ និង ហ័ស ហនួណាស់ តែកា ជដកជសៃៀម  ស់ ៃ ែ ់ និងជដកសៃបជ់មើលពិដាន វា
បានកាល យរទ ល បង់មី បស់ខ្ញ ុំជៅជហើយ។ កញុំថាជ ើយត្ប្បួលតែខ្ញ ុំ សូមបតីែពិភព
ជោកជពលជនោះកត៏្ប្បួលតដ ។ 

ជុំងឺកូៃដី១៩ បានរាែែាែអស់មយួឆ្ន ុំរងជៅជហើយ ឯថ្ងៃជនោះែឺថ្ងៃដុំបូងថ្ន
កា បិទខទប ់យៈជពលពី សបាៅ ហ៍ សូមបញ្ជ កម់ៅងជទៀែ… 

           បិទខទប ់យៈជពលពី សបាៅ ហ៍! 
ខ្ញ ុំមនិបានជ្ែៀមខលួនជ ោះជទ មនិថារជុំងឺរាែែាែ ឬសូមបតីែកា បិទខទប។់ 

្ែបយ់៉ា ងជៅជញុំៃញិខលួនខ្ញ ុំបានត្ប្បួល ជហើយវាបានបងខុំឲ្យខ្ញ ុំត្ប្បួល ទុំងតដលខ្ញ ុំរ
មនញសសតដលសអបក់ា ត្ប្បួល។ ទីបុំផញែ ខ្ញ ុំគ្មម នជជ្មើសអវជី្ដពី្ែូៃតែត្ប្បួលតាម
ពិភពជោកដស៏មញែ ម ញមយួជនោះ។ 

ខ្ញ ុំជឈ្លម ោះ ែង្គា  អាយញ ២២ឆ្ន ុំ រអនកនិពនធជសៀៃជៅជលើកទឹកចិែត តដលបាន
ទទួល ា ល់ ន ថ្ដពីអនកអាន  និង ា បន័  ។    ពិែរែួ ឲ្យអស់សុំជណើ ចណាស់ 
ខ្ញ ុំអាចជលើកទឹកចិែតមនញសសរាបោ់ន កប់ាន តែជពលជនោះខ្ញ ុំតប រមនិអាច កអវមីក
ជលើកទឹកចិែតឲ្យខលួនឯងបានជ ោះ។ 
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តាុំងពីជុំងឺជនោះបង្គា ញខលួនមក ជីៃែិខ្ញ ុំបានត្ប្បួលសឹងតែមនិដឹងខលួន។ កមមៃ ិ្ ី
រជ្ចើន្ែូៃបានផ្អអ ក ជសៀៃជៅងមី្ ែូៃផ្អអ កជចញផាយ ជសៀៃជៅដថ្ទជទៀែកស៏ ជស 
មនិជចញ ឯចុំណូលកអ៏នង់យជៅតាមជ ោះ។ ជពលខលោះខ្ញ ុំយល់ថា ្ែបយ់៉ា ងរាុំងសទោះ
ែឹងងប ់ដូចជប៉ាងជបា៉ា ងសបខ់យល់យ៉ា ងណាកម៏និតបក វាជចោះតែ ុ្ំជៅៗែឹងជៅៗ។ ជពល
តដលដឹងដុំណឹងបិទខទបភ់្លល ម ខ្ញ ុំបានជ្ែៀមជសបៀងមយួចុំនួន និងជ ៀបចុំតផនកា ណ៍
្បចុំថ្ងៃែឺ ្ែូៃអានជសៀៃជៅ ហាែ់្ បាណ ស្ កខ ួកាល តែដល់ជពលតមនតទនជៅ 
សអីកម៏និជ វ្ើតដ  ជោលែឺជយើងតប រជកើែ នអា មមណ៍អស់សងឃមឹ ែប់្ បមល់ តងម
ទុំងជពលខលោះមនិចងក់ជ្មើកថ្ដកជ្មើកជជើងជទៀែផង។  ា នភ្លពពិភពជោកកនញងជពល
ជនោះបានជ វ្ើឲ្យជយើង នស ា ្ផលូៃចិែតរខ្ល ុំង។ 

មនញសសតដលធ្លល បត់ែជដើ ជហើ ជស ី្ ែបទី់កតនលង តប រ្ែូៃមកជដកជសៃៀមមយួ   
កតនលង។ ជទោះជចញជៅខ្ងជ្ដបាន ក៏្ ែូៃោក ់៉ា ស់ ោងស អ ែថ្ដរមយួ ប ូ 
និង អាល់កញលរញឹកញាប ់  ហូែដល់ថ្ដ បស់ខ្ញ ុំជ ើងជ្ែើម និង ន បកតសបកខលោះៗ
ជដាយ  តែស អ ែថ្ដញឹកញាបជ់ពក។    មនញសសតដលចូលចិែតញាញ ុំអាហា ឆ្ៃ ញ់ៗ 
តប រមក្ែូៃកុំណែ ់បបអាហា និងមនិអាចតសវង កអាហា តដលខលួនចូលចិែតបាន។ 
 នជខ្អាៃ អ ែោក ់ តែមនិដឹងោកជ់ៅណា  នែុំនិែចងជ់ វ្ើអវមីយួ តែមនិអាចជ វ្ើ
សកមមភ្លពអវបីាន។ ជៅ នជ ឿងជ្ចើនជទៀែណាស់ ទុំងជនោះ្ែឹមតែរកតាត ែូចៗ 
តដលជ វ្ើឲ្យជយើងពិបាកកនញងកា ស្មបខលួនប៉ាញជណាណ ោះ ជ្ោោះភ្លពជជឿនជលឿន វាបានជួយ 
ឲ្យជយើង នភ្លពង្គយ្សួលកនញងកា ជ វ្ើអវី្ ែបយ់៉ា ង ដល់ជពលតដលជយើងបាែប់ងវ់ា
ភ្លល ម ជយើង្ បត់ែយល់ថា ជយើងបាែប់ងជ់ស ភី្លពថ្នភ្លពជជឿនជលឿនជ ោះដូចគ្មន ។ 

ពិភពជោកជួប្បទោះបញ្ា ុ្ំយ៉ា ងជនោះ ជទោះគ្មម នជ ឿងអវ ី កស៏បាយចិែតមនិ
ជចញតដ ។ ទីតដលធ្លល ប ់នមនញសសកញោះក  ត្បរសៃប ់ៃ ែ ់ កា ្បា្ស័យទកទ់ង
្បចុំថ្ងៃែឺពិបាករងមញនឆ្ៃ យណាស់ ឯពែ័ ៌នជញុំៃញិពិភពជោកទកទ់ងនឹងជុំងឺ 

កូៃដី១៩ វា ែឹតែបានជ វ្ើឲ្យជយើងភយ័្ពួយបា មភមនិលស់មយួ ទីណា។ 

ជនោះជហើយរជហែញផលតដលខ្ញ ុំជដកជមើលពិដានរាល់្ពឹក ជ្ោោះ… 

ខ្ញ ុំបាែប់ងខ់លួនឯង… 
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ខ្ញ ុំបាែប់ងជ់គ្មលជៅកនញងជីៃែិ ជ្ោោះ យៈជពលបិទខទបជ់នោះ ែឺ ស់មយួថ្ងៃជដើមបី
តែមយួថ្ងៃប៉ាញជណាណ ោះ គ្មម នអវជី្ដពីញាញ ុំ និងជដកជមើលពិដានជទ។ រពិជសសជបើអនក ន
្ែួ  តដល កីរាយកកជ់ដៅ  អនក្បតហលរមនិសមញែ ម ញកនញងចិែតដូចខ្ញ ុំជ ោះជទ។  
ជ ឿងតដលពិបាកបុំផញែកនញង យៈជពលបិទខទបជ់នោះ ែឺខ្ញ ុ្ំ ែូៃ្បឈមមញខរមយួបា៉ា  និងបអូន
្បុស បស់ខ្ញ ុំ។ 

ខ្ញ ុំរកូនចបងកនញង្ែួ   និងរកូន្សីតែ ន ក។់ ្ែួ  ពួកជយើង នគ្មន បនួ
 ក ់ែឺ  ៉ា ក ់បា៉ា  ខ្ញ ុំ និងបអូន្បុស បស់ខ្ញ ុំ អាយញ្បតហល១៦ឆ្ន ុំ។     ទុំ កទ់ុំនងពកួ
ជយើងមនិសូៃរលអប៉ាញ ម នជ ោះជទ តាុំងពី ៉ា កប់ាន ល ប ់ និងប ទ បពី់បា៉ា … ជណាើ យ បា៉ា
មនិបាន ល បជ់ៅតាម ៉ា កជ់ ោះជទ ្គ្មនត់ែពួកជយើងបី ក ់នជ ឿងមនិចញោះស្មុង
រមយួគ្មន ប៉ាញជណាណ ោះ។ 

មយួជីៃែិខ្ញ ុំជនោះ អវកីខ្៏ញ ុំមនិតដលជែចជៃោះតដ  តែអវតីដលខ្ញ ុំជែចជៃោះ នតែមយួែែ់
ែឺ… 

 អាហា ជពលោៃ ចជញុំ្ែួ  ! 
 ្គ្មនត់ែនិយយោកយជនោះក ៏ៅ បជ់ៅឆ្ា ុំឆ្ាងតដ  ជហើយជមើលជពលជនោះចញោះ ជបើ
្បជទស្បកាសអាសននបិទខទបម់និឲ្យ្បរពល ដឋចកជចញពីផទោះតបបជនោះ ជែើឲ្យខ្ញ ុំ
ជែចជៃោះពីវាយ៉ា ងណាជៅ? 

 ខ្ញ ុ្ំ កជ កជមើល  កិាពយួ ជញ្ជ ុំង  ចួកប៏ានជ ើញ្ទនិច  កិាចងអញលជៅ
ជ ៉ា ង១២ថ្ងៃ្ែង។់ បានជហើយ ជមើលពិដាន្ែបម់យួជ ៉ា ងជហើយ ជហើយកដ៏ល់ជពល
បាយថ្ងៃលមមតដ ។ បាយ្ពឹកនិងបាយថ្ងៃដាកចូ់លគ្មន តែមៅងជៅ។  ខ្ញ ុំកស៏ជ្មចចិែត
ជងើបពីត្ែដុំជណក ជហើយឈ្លនជជើងជដើ យ៉ា ងពិបាក ជដាយ  តែបនទបខ្់ញ ុំជនោះែឺជោ 
ជពញជដាយអីវា៉ា នរ់ាយបា៉ា យឥែសណាៅ បធ់្លន បខ់្ល ុំងរទីបុំផញែ។ 

 ែញបាយដស៏ៃប ់ៃ ែ។់ មនិតមនែញជទតដលសៃប ់ៃ ែ ់តែមនញសសជៅៃញិជទតដល 

 ៃ ែម់និនិយយអវ។ី បអូន្បុស បស់ខ្ញ ុំជលើកតៃ ៉ានតាជ ើងជលើបនតិច    ្ពមទុំងលួច
ជមើលខ្ញ ុំរជ ឿយៗកាែត់ាមកញ្ចកត់ៃ ៉ានតា្កាស់ មឹក។ វា នជឈ្លម ោះថា ែិ ។ី 

 ប៉ាញកៗ! 
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 សុំជ ងតសបកជជើងតកងទងាិចនឹងថ្ផទឥដឋកនញងផទោះបានបនលឺជ ើង។  ស្តសតីចុំណាស់
កនញងឈញែ ៉ាូបពណ៌្កហម  មួរមយួតសបកជជើងតកងជចទ បានបង្គា ញៃែត នជ ើងជៅ
ែញបាយរមយួចនមាូបអាហា រជ្ចើនកនញងថ្ដផង។ ថ្ផទមញខ បស់គ្មែជ់ោ ជពញជដាយ
ជមៅ្កាស់ៗ និងបបូ  ែ់្ កហម តដលជ វ្ើឲ្យខ្ញ ុំយល់ថា កា ែញបតែងខលួនតបបជនោះពិែ
រមនិស័កតសិមនឹងគ្មែអី់បនតិចជ ោះ។ 

 គ្មែែឺ់របា៉ា  បស់ខ្ញ ុំ! 
 អនក ៅ បម់និ្ច ុំជទ ស្តសតីកនញងឈញែ្កហម និងតសបកជជើងតកងជចទជនោះជហើយ
រឪពញកបជងកើែ បស់ខ្ញ ុំ។ ប ទ បពី់ោង ប ូស អ ែថ្ដ ចួរាល់ ពួកជយើងកដ៏ាកខ់លួន
អងាញយជញុំគ្មន ជៅែញបាយ។ 

“មាូបឆ្អិនជហើយ ឆ្បញ់ាញ ុំជៅកូន” សុំជ ង បស់គ្មែ ់ បានបង្គា ញយ៉ា ងចាស់
ថា គ្មែពិ់ែរសបាយចិែតណាស់តដលបានបាយជញុំកូនៗថ្ងៃជនោះ តែគ្មម នសុំជ ង
 កីរាយណាមយួជឆ្លើយែបជៅគ្មែៃ់ញិជ ោះ។ ខ្ញ ុំសមលងឹជមើលមាូប ម្ឹង ជហើយកម៏និបាន
សមលងឹជមើលមញខគ្មែត់ដ  ប៉ាញតនតខ្ញ ុំដឹងចាស់ណាស់ថា គ្មែក់ុំពញងតាមជមើលទឹកមញខ បស់
ខ្ញ ុំមនិដាកត់ភនក។ ែិ ី្ ជុំបាយមនិ ែម់និក ឯបា៉ា បាន្ែឹមតែតាមជមើលមញខកូនៗជដាយ
ែឹងតែង។ គ្មែប់នធូ ដជងាើមមយួយ៉ា ង ុ្ំ  ចួពាយមញញឹមនិយយមៅងជទៀែ។ 

 “ញាញ ុំបាយជៅកូន!” និយយ ចួ បា៉ា កដួ៏សមាូបខលោះដាកច់នខ្ញ ុំ និងចនែិ ។ី ែិ ី
ហាកត់្កងចិែតបា៉ា  វាកញ៏ញឹម ចួញាញ ុំមយួ ៉ា ែទ់ុំងបងខុំ    ហាកបី់ដូចរជ ើញមញខខ្ញ ុំជៅ
ែញបាយជនោះ ជ វ្ើឲ្យ្បពន័ធ ុំោយអាហា  បស់វា នបញ្ា យ៉ា ងអញចឹីង។ តាុំងពីជងើបពី
ជែង មនិទន ់នអវចូីលជោោះជ ោះ ជទើបខ្ញ ុំសជ្មចចិែតជកៀ ពងទជចៀនតដលបា៉ា ដួស
ឲ្យជៅ ខ ង  ចួែ្មងជ់ៅ កសមលជដៅ ៗ។ ្គ្មជ ោះ បា៉ា និងខ្ញ ុំកលូ៏កថ្ដដួសមាូបដុំណាល
គ្មន  បណាៅ លឲ្យ ល ប្ោជយើងទុំងពី ទងាិចគ្មន ។  ខ្ញ ុំជមើលមញខគ្មែ ់ គ្មែជ់មើលមញខខ្ញ ុំ 
ហាកម់និ្ពមដកងយជ ៀងខលួន។   ខ្ញ ុំកស៏ញខចិែតដកងយចញោះ   ចួកដ៏ួសបាយសដាក ់ែ់
ៃញិ។ 

 ជហែញអវបីាយមយួជពលជនោះពិបាកជលបជម៉ាលោះ? 

 ប ទ បពី់ដាកប់ាយបានមយួ ៉ា ែ ់ ខ្ញ ុំកដ៏ាក ់ល ប្ោសមចញោះ  ចួជ្កាកជ ើងជដើ 
ជៅបនទប ់ជដាយមនិជភលចនិយយមយួ ៉ា ែច់ញងជ្កាយ។ 
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 “ខ្ញ ុំតឆ្អែជហើយ” 
 ្គ្មនត់ែឮប៉ាញនជនោះភ្លល ម បា៉ា ្ បត់ែសទញោះជដើ មកតាមខ្ញ ុំដល់បនទបជ់ដាយបនលឺសនូ 
ជជើងខ្ល ុំងៗ។ 

 “្គ្មនត់ែបាយរមយួជយើងមយួចន វាពិបាកណាស់តមនជទែង្គា ?” 
 ឮសមៅខី្ល ុំងៗ បស់គ្មែត់បបជនោះជហើយ ខ្ញ ុំកត៏ប មញខជៅសមលងឹគ្មែៃ់ញិជដាយតខស
តភនក្ែរកល់ាឹម។ 

 “បាយមនិពិបាកជទ តែអា មមណ៍វាពិបាក” ខ្ញ ុំែបជដាយសុំជ ងជសមើៗ។  មញខ
តដលោបជមៅ្កាស់ៗ បស់បា៉ា  កុំពញងបង្គា ញពីអា មមណ៍ខឹងសមា    សឹងតែជ វ្ើឲ្យ
ជមៅកកជលើមញខគ្មែ ់ជ្បោះដូចដីរាុំងសៃួែតបក្កតហងជៅជហើយ។ 

 “្បតហលរពិបាកខ្ល ុំងជហើយ ជទើបបានរឯងជែចមញខពីឪពញកបានជ្ចើនឆ្ន ុំ
យ៉ា ងជនោះ… ជមើល៍! ្បាបជ់យើងមកជមើល៍ ជយើងជ វ្ើឲ្យអា មមណ៍ឯងពិបាកសអីខលោះ?      
លញយជយើងមនិតដលសញុំឯងចយជទ ជយើងឈកឺម៏និតដលជៅសញុំឲ្យឯងមកជមើលតដ  
ជយើងមនិដឹងថាជយើងបានជ វ្ើខញសអវជីទ” 
 ឮបា៉ា និយយតបបជនោះជហើយ វាជ វ្ើឲ្យខ្ញ ុំអស់សុំជណើ ចបនតចិ។ តមនជហើយ បា៉ា មនិ
ទុំងដឹងថាគ្មែប់ានជ វ្ើអវជីលើខ្ញ ុំផង ជែើឲ្យគ្មែយ់ល់ពីទុំ កទ់ុំនងជយើងទុំងពី  ក់
ឪពញកកូនយ៉ា ងជម៉ាចជៅ? 

 “បា៉ា កម៏និតដលចងម់កជមើលតងខ្ញ ុំតដ  មយួជីៃែិខ្ញ ុំជនោះ ែឺខ្ញ ុំជមើលខលួនឯង បា៉ា និង
 ៉ា កត់លងលោះតាុំងពីខ្ញ ុំជៅែូច  ៉ា កយ់កខ្ញ ុំជៅជៅរមយួ ជពលជ ោះខ្ញ ុំកជ៏មើលតងខលួន 

ឯង ប ទ បពី់ ៉ា ក ់ល ប ់ខ្ញ ុំកជ៏មើលតងខលួនឯង… ជហើយផទោះតដលបា៉ា កុំពញងឈ ជនោះ ែឺខ្ញ ុំ 
ទិញជដាយខលួនឯង… អវតីដលបា៉ា ជ វ្ើឲ្យខ្ញ ុំែឺ នតែមយួប៉ាញជណាណ ោះ…” 

ខ្ញ ុំទចស់មៅី្ ែឹមជនោះ      ជហើយបា៉ា ក ៏ៃ ែ ់ែ ់ងច់ុំ ៅ បខ្់ញ ុំនិយយបនតជដាយចិែត
អនទោះ ។ ទឹកតភនករជ្ចើនដុំណកប់ានដកជ់ៅកនញង ងវងត់ភនកជយើងទុំងពី  ជ្ោោះជពល
តដលជួបគ្មន រាល់ដង ជយើងទុំងពី មនិបានជ វ្ើអវជី្ដតែពីនិយយោកយជ្គ្មែ្គ្មែឲ្យ
គ្មន ជៅៃញិជៅមកជ ោះជទ។  ែិ បីអូនខ្ញ ុំ វាកជ៏ដើ ចូលមកឈ ជ្កាយខនងបា៉ា រមយួទឹក
តភនក លីង ជោង   ដបែិវា្បតហលរឈចិឺែតណាស់ជហើយ តដលខ្ញ ុំនិងបា៉ា តែងតែ
ត្សកដាកគ់្មន  ជ្ចើនរងនិយយគ្មន ្មមតា ជហើយជនោះក៏្ បតហលរជលើកទីមយួតដ  
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តដលខ្ញ ុំតលងជែចជៃោះ ជហើយ្ពមនិយយជ ឿងតដលគ្មុំងសទោះកនញងចិែតទុំងប៉ាញ ម ន្បាប់
ជៅបា៉ា ។ ខ្ញ ុំកនិ៏យយបនត… 

“អវតីដលបា៉ា ជ វ្ើឲ្យខ្ញ ុំ ែឺ្ែឹមតែរកា សនាឲ្យតែ ចួពី ែប់៉ាញជណាណ ោះ” 
“សនាអី?”  
សុំណួ ដក៏ៅញកកៅួលពីបា៉ា  បានជ វ្ើឲ្យទឹកតភនកមយួែុំណកហូ់ ចញោះមកកាែថ់ាា ល់ខ្ញ ុំ។ 

ខ្ញ ុ្ំ ទុំតលងបានតមនតទនជហើយ ជទើបខ្ញ ុ្ំ បញាប ់ញញគ្មែជ់ចញពីបនទប ់  ចួបិទទវ  ចក់
ជ សុំងុំយុំតែ ន កឯ់ង។   តបបជនោះជហើយជទើបខ្ញ ុំជែចមនិចងជ់បួមញខបា៉ា    ជ្ោោះ្ែប់
យ៉ា ងែឺគ្មែម់និយល់ គ្មែម់និចុំ ជ្ោោះអវតីដលគ្មែយ់ល់និងចុំ  នតែខលួនគ្មែ ់ន ក់
ប៉ាញជណាណ ោះ។ ខ្ញ ុំមនិចង់្ បឈមមញខនឹងជ ឿងជនោះជទ ខ្ញ ុំពិែរសអបអ់ា មមណ៍ជនោះណាស់។ 

បាយជញុំគ្មន ជលើកដុំបូង្បយញទធគ្មន សឹងតបកផទោះជៅជហើយ ទ្ ុំបាយមយួថ្ងៃបី 
ដងជទៀែ ផទោះជនោះនឹង្ែូៃ្ ណី្សបូរមនិខ្ន។ 

 

ជបើបានរមនិអាចចកជចញពីផទោះ ជហើយកម៏និអាចបាយឲ្យ្សួលចិែតតដ ជ ោះ 
ខ្ញ ុំកស៏ជ្មចចិែតថា កនញង យៈជពលបិទខទបជ់នោះ  ខ្ញ ុំនឹងជ វ្ើអវមីយួតដលខ្ញ ុំ កជពលជ វ្ើសឹង
មនិបាន ជ ោះែឺ ជ ៀបបនទប។់  

ខ្ញ ុំចបជ់ផៅើមជ ៀបពីមយួកតនលងជៅមយួកតនលង  ហូែដល់បនទបដ់ ៏ជញ៉ា ថ្ញ៉ាត្បរ 

 អ ែជ ើងបនតិចមៅងៗ។ ខ្ញ ុំបាន ុំកិលទូជខ្អាៃជៅតផនក ខ ងជទៀែថ្នបនទប ់ ជដើមបឲី្យ
បនទបជ់មើលជៅទូោយជ ើងបនតិច។   ្គ្មជ ោះ   ខ្ញ ុំបាន្បទោះជ ើញ្កដាសែុំនូ 
កញ្ច ស់មយួ តដលខ្ញ ុំែូ កាលពីជៅជកមងៗ ជហើយដាករ់បខ់លួនមក ហូែ។ ខ្ញ ុំបានយកវា
ជៅពយួ របជ់ញ្ជ ុំង ជហើយយកទូ ុ្ំជនោះមកបាុំង  ហូែសឹងតែជភលចថា  ូបជនោះជៅតកប 
ខលួនខ្ញ ុំមក ហូែ។ ខ្ញ ុំលូកថ្ដជៅយក្កដាសជ ោះមកជមើល ជដាយចិែតកៅញកកៅួល។ 

វាែឺរែុំនូ ដ៏្ កជៃម្កវាម តដលខ្ញ ុំបានែូ រមយួនឹងបអូន្បុសកាលពីជៅជកមង
តដលនិយយពី្ែួ  ជយើងទុំងបនួ កជ់ៅជលងទឹកជ្រោះប ូ្ ។ កនញងែុំនូ ជ ោះ 
ជយើងបានជ ើញទឹកជ្រោះធ្លល កពី់ជលើទីខាស់  អមជដាយ ញកាខ ជខៀៃខចី្ ែប់្ បជភទ  ជហើយ
និងជ ើញ ន ៉ា ក ់ បា៉ា  ែិ  ី និងខ្ញ ុំ កុំពញងឈ ជលើកថ្ដសមលងឹជៅទឹកជ្រោះយ៉ា ង   

សបាយ កីរាយ។ 
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ន ណាជៅដឹងថា ជីៃែិពិែ និងជីៃែិកនញង ូបែុំនូ  ខញសគ្មន ខ្ល ុំងយ៉ា ងជនោះជ ោះ។ 

ថ្ងៃជ ោះថ្ងៃតដលបា៉ា បានសនាថានឹង ុំខ្ញ ុំនិងែិ ជីៅជលងទឹកជ្រោះប ូ្  ខ្ញ ុំចុំ
្ែបោ់កយសមៅ ី្ែបក់ាយៃកិា  បស់គ្មែ។់ កាលជណាោះ ខ្ញ ុំជទើបតែ នអាយញ១០ឆ្ន ុំ បា៉ា
្បាបខ្់ញ ុំនិងែិ ថីា    ថ្ងៃតសអកគ្មែនឹ់ង ុំពួកខ្ញ ុំជៅទឹកជ្រោះប ូ្ ។    គ្មែពិ់ែរ
្សោញ់សមបែតិ្ មមរែិជ ោះណាស់ ជនោះជហើយរជហែញតដលគ្មែដ់ាកជ់ឈ្លម ោះខ្ញ ុំថា 
ែង្គា  និងដាកជ់ឈ្លម ោះបអូន្បុសខ្ញ ុំថា ែិ ។ី ែង្គា  ននយ័ថា ទឹក ែិ  ីននយ័ថា ភនុំ។   
គ្មែច់ងដ់ាកជ់ឈ្លម ោះកូន បស់គ្មែទ់ុំងពី  តាមអវតីដលគ្មែ់្ សោញ់បុំផញែ។ 

តសអកជ ើង ខ្ញ ុំ និងែិ បីានជសលៀកោកជ់្សចបាច ់ ចួកជ៏ដើ ជចញពីបនទប ់បុំណង
ជៅ កបា៉ា  និង ៉ា ក។់ សុំជ ងជឈ្លល ោះ្បតកកគ្មន បានឮជ ើងយ៉ា ងចាស់។ ខ្ញ ុំនិងែិ ី
 លីង ជោងជ ើង ជ្ោោះពួកខ្ញ ុំបាន ៅ បឮ់បា៉ា និយយ្បាប ់៉ា កថ់ា… 

គ្មែច់ងក់ាល យរមនញសស្សី! 
 ៉ា កម់និបានែបអវជី្ចើនជ ើយ គ្មែជ់ដើ ជចញមក  ចួអូសថ្ដខ្ញ ុំជចញពីែិ  ី ជហើយ

្ែបយ់៉ា ងកប៏ានត្ប្បួលចបពី់ថ្ងៃជ ោះ។ បា៉ា  និង ៉ា កប់ានតលងលោះគ្មន ។  ៉ា កយ់កខ្ញ ុំ
ជៅជៅរមយួ ឯែិ ី្ ែូៃ ស់ជៅរមយួបា៉ា ។ យូ ៗមៅងជទើបពួកជយើងបានជួបគ្មន ។ ខ្ញ ុំ 
មនិចង ់ស់ជៅតបកគ្មន តបបជនោះជ ើយ   ខ្ញ ុំនឹកបអូន   ខ្ញ ុំនឹកបា៉ា    ខ្ញ ុំនឹកសុំជ ងជសើច
កាអ កកាអ យជៅែញបាយរាល់ោៃ ច។ 

្ប ណពី ឆ្ន ុំជ្កាយមក    បា៉ា កប៏ានសនាថានឹង ុំខ្ញ ុំនិងែិ ជីៅជលងទឹក
ជ្រោះប ូ្ មៅងជទៀែ។  ៉ា កក់ប៏ានអនញញ្ា ែ ជហើយខ្ញ ុំចុំបានថា ថ្ងៃជ ោះរថ្ងៃតដលខ្ញ ុំ
សបាយចិែតបុំផញែកនញងជីៃែិ។ ខ្ញ ុំជសលៀកោក ់ចួរាល់ ជហើយចញោះមកចុំបា៉ា ជៅខ្ងជ្កាម 
តែមនិបានជ ើញៃែត នបា៉ា ជ ើយ ប ទ បពី់ចុំអស់រជ្ចើនជ ៉ា ង។ មយួសនទញោះ ុ្ំ   ៉ា ក់
កប៏ានជដើ មក ុំខ្ញ ុំជ ើងជៅជលើផទោះៃញិ  ចួ្បាបខ្់ញ ុំថា  បា៉ា ឈឺ្ ៃន ់  និង្ែូៃបាន ុំខលួន
ចូលស្ កកនញងមនទី ជពទយ។ ប៉ាញ ម នថ្ងៃជ្កាយមក ជទើបខ្ញ ុំបានដឹងថា បា៉ា មនិបានធ្លល ក់
ខលួនឈជឺទ  ែឺគ្មែប់ានជ្ជើសយកថ្ងៃជ ោះជៅៃោះកាែប់ៅូ ជភទ  ្ពមទុំងជភលចឈងឹមនិ
នឹក ថាគ្មែប់ានសនានឹងខ្ញ ុំថា នឹង ុំខ្ញ ុំជៅជលងទឹកជ្រោះប ូ្ ជ ើយ។ សនា
ឪពញក ែឺរសនាដ ៏នែថ្មលខ្ល ុំងបុំផញែ បស់កូន។ សមានធភ្លពតដលកុំពញងជ្បោះ្ ុំ
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្ បជ់ៅជហើយជ ោះ តប រ្ែូៃជ្បោះតបកខ្ច ែខ់្ច យ ជដាយ  តែសនា្បជយល
មយួជ ោះតងមជទៀែ។ 

តាុំងពីថ្ងៃជ ោះមក ខ្ញ ុំបាន្បាបខ់លួនឯងថា ្ែបយ់៉ា ងតលងដូចមញនជហើយ ្ពម
ទុំងដាស់ជែឿនខលួនឯង កញុំឲ្យលិចលងក់នញងសញភមងាលតដលមនិតមនរកា ពិែ។ 

ោកយសនាតដលគ្មម នថ្ងៃកាល យរកា ពិែ… 

ជបើបា៉ា  នកៅី្សថ្ម បស់គ្មែ ់ខ្ញ ុំក៏្ ែូៃ នកៅី្សថ្មរ បស់ខ្ញ ុំខលួនឯងតដ ។ 

ជបើគ្មែម់និចងចុំខ្ញ ុំ ខ្ញ ុំកម៏និចុំបាចច់ងចុំគ្មែត់ដ ។ 

ប៉ាញ ម នឆ្ន ុំជ្កាយមក  ៉ា កប់ាន ល បជ់ដាយជរាគ្មោ្។ ខ្ញ ុ្ំ ុំជពញៃយ័្ែប់
្គ្មន ់ និង ន ប រកោ់កម់យួ ជទើបខ្ញ ុំ ស់ជៅ ន កឯ់ងរមនញសស្សីឯករាជយ ជដាយ
មនិែិែនឹង ុំខ្នបា៉ា ជ ើយ។ មនិ្ែឹមតែសមានធភ្លពបា៉ា និងខ្ញ ុ្ំ ែូៃឃ្លល ែឆ្ៃ យជទ ខ្ញ ុំនិងបអូន
្បុសកដូ៏ចគ្មន ។ 

ថ្ងៃមយួខ្ញ ុំបានតាុំងចិែតជៅជលងទឹកជ្រោះប ូ្ រជលើកដុំបូង។ ខ្ញ ុំជៅតែ ន ក់
ឯងប៉ាញជណាណ ោះ ជហើយពិែរបានជៅដល់ទឹកជ្រោះប ូ្ ដូចបុំណងតមន។ ខ្ញ ុ្ំ ែូៃ 
ចុំណាយជពល្បតហល៧ជ ៉ា ងទ្ ុំជៅដល់ មណីយដាឋ នជ ោះ។ 

ពិែណាស់ ទឹកជ្រោះជ ោះពិែរ អ ែតមន។ សមបែតិ្ មមរែិមយួជនោះ ពិែរ
ពិជសសដូចជឈ្លម ោះតដលបា៉ា ដាកឲ់្យខ្ញ ុំនិងបអូន្បុសតមន។ ខ្ញ ុំបានឈ សមលងឹជមើលជៅ
ទឹកតដលធ្លល កខ់្ល ុំងមនិ្បណី ឯកជមទចលអិែលអងថ្នទឹក បានខ្ទ ែ ចមកប៉ាោះ ចជ់ដៅ ៗ
 បស់ខ្ញ ុំ     ជួយ ឲ្យតសបកតដលជដៅ សៃួែ       នសុំជណើ មជ ើងបនតិច       តែវាពិែរមនិ
បានជួយ ឲ្យកជដៅ កនញងចិែតងមងយខលោះជ ោះ។  

ជែើ ននយ័អវជីៅ? ជបើមកដល់ទីជនោះតែ ន កឯ់ងជ ោះ… 

គ្មម ន្ែួ   គ្មម នបា៉ា  គ្មម ន ៉ា ក…់ 

្ែបយ់៉ា ងហាកដូ់ចរជ កជៅចតមលក… 

ជបើបានរ្កដាសែុំនូ មយួសនលឹកជនោះ  ុំឲ្យខ្ញ ុំនឹកជ ើញជ ឿងជ្ចើនដល់មលញងឹ 
ខ្ញ ុំកគ៏្មម នជហែញផលអវី្ ែូៃទញកវាជទៀែតដ ។ ្ែឹមតែ្បឈមមញខនឹងកា ពិែកនញង យៈជពល
បិទខទបជ់នោះ វាែឹងតែងណាស់ជហើយ ខ្ញ ុំមនិ្ែូៃកា អវមីយួមកជ្កើន ុំលឹកខ្ញ ុំពីជ ឿងមនិ
សបាយចិែតពីអែីែកាលជទៀែជ ោះជទ។ 
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ែិែ ចួជហើយ ខ្ញ ុំកខី្៏ខ្ញក្កដាសជ ោះ  ចួជបាោះវាចូល ញ្ងសុំរាម ជហើយយកងង់
ជ ោះជៅជចលជៅធ្លល ជ្កាយផទោះ។ ្គ្មជ ោះ ខ្ញ ុំមនិបានដឹងជទថា ្កដាសែុំនូ មយួ
សនលឹកជ ោះបានធ្លល កដ់ល់ដីបា៉ា  បស់ខ្ញ ុំជដាយថ្ចដនយ ជពលតដលគ្មែ់្ បមូលសុំរាមជៅ
ជចល។ ជពលតដលខ្ញ ុំជចញមកយកទឹកជៅយបប់នតិច ខ្ញ ុំបានជ ើញបា៉ា កុំពញងកាន់
្កដាសែុំនូ ជ ោះជមើលតែ ន កឯ់ងជៅែញអងាញយជលងជ្កាយផទោះ។ ខ្ញ ុំអាចជមើលដឹងថា 
គ្មែជ់ កជៅយ៉ា ងខ្ល ុំង ជហើយខ្ញ ុំកយ៏ល់ចាស់ថា ជ ឿងរា៉ា ៃ វាងខ្ញ ុំនិងបា៉ា កនលងមកជនោះ 
ែឺ នតែជ វ្ើឲ្យ ន ក់ៗ ឈចឺបជ់ ៀងខលួន សូមបតីែបអូន្បុសតែ ន ក ់បស់ខ្ញ ុំ។ ជ ើញបា៉ា
អងាញយសញ្ជ ឹងែិែ្សជងោះ្សជង្គចថ្ងៃជនោះ ជទើបជ វ្ើឲ្យខ្ញ ុំយល់ថា បញ្ា តដលពួកជយើង
ជួប្បទោះ និងជដាោះ្ យមនិបានកនលងមក ែឺជដាយ  តែពួកជយើងមនិបានជួបគ្មន  
មនិបាននិយយគ្មន  មនិបានជយែយល់គ្មន   ហូែដល់ថ្ងៃជនោះ រថ្ងៃតដលជយើងរបក់នញង
ផទោះរមយួគ្មន  និងមនិអាចជែចជៃោះបញ្ា ជនោះបនតជទៀែ ជទើបទីបុំផញែ ជយើង នតែ 

្ែូៃ្បឈមមញខនឹងភ្លពភយ័ខ្ល ច បស់ជយើង ន ក់ៗ ជដាយខ្នមនិបាន។  
្ពឹកងមី ខ្ញ ុំជបើកទវ  ជចញពីបនទបទ់ុំងងងញយជៅជ ើយ ែិែថានឹងជៅ កទឹកមក

ជផសើមកបនតិច តែជពលតដលជបើកទវ  ភ្លល ម ខ្ញ ុំក៏្ បទោះនឹងបអូន្បុស បស់ខ្ញ ុំកុំពញងឈ 
ញញិមជៅមញខបនទប ់ តាុំងពីជពលណាកម៏និដឹង។ ខ្ញ ុំជមើលមញខមញខវាៃញិ ជដាយមនិ
និយយអវ ី តែកនញងចិែត នសុំណួ រជ្ចើន។ ែិ កីស៏ទញោះចូលមកទញថ្ដខ្ញ ុំ ជដើ ែ្មងជ់ៅ
ធ្លល ជ្កាយផទោះ។ 

ជពលតដលជៅដល់ ខ្ញ ុំកប៏ានជ ើញបា៉ា  បស់ខ្ញ ុំឈ ចុំជៅទីជ ោះ ជ្កាមមលបជ់ឈើ 
្ែឈងឹ្ែថ្ឈ។ បា៉ា កនញងឈញែ ៉ាូបពណ៌ជលឿងយ៉ា ង្សស់ អ ែ ឯសកត់ៃង្ែឹម ម
 បស់គ្មែ ់ ្ែូៃបានែញបតែងយ៉ា ងជ ៀប យ។ ខ្ញ ុំមនិដឹងថា បា៉ា   និងែិ ចីងជ់ វ្ើអវជី ើយ  
ជទើបបានរពួកជែបង្គា ញអាកា ៈចតមលកៗមកខ្ញ ុំដូជចនោះ តែភ្លល មជ ោះ តភនក បស់ខ្ញ ុំ
្ បត់ែ្បទោះជ ើញអាងទឹក ុ្ំលមមមយួជៅ្ជុង ខ ងថ្នធ្លល ជ្កាយផទោះជនោះ។ មនិតែ
ប៉ាញជណាណ ោះ វាតងមទុំង នងមែូច ុ្ំបនតញបពីជលើគ្មន ខាស់លមម ្ពមទុំង នទឹកហូ ចញោះមក
ជ្កាម លមអជដាយទឹកបាញ់ជៅជលើបណាៅ លឲ្យ ចមក្ែូៃខ្ញ ុំខលោះៗ។ វារ…  

ទឹកជ្រោះសិបបនិមមែិ… 
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ខ្ញ ុំសមលងឹជៅទឹកជ្រោះជ ោះមនិដាកត់ភនក ឯភ្លពកៅញកកៅួលមយួចុំនួន្ បត់ែ
ជលចជ ើងកនញងចិែត បស់ខ្ញ ុំ។ 

បា៉ា ចុំណាយជពលអស់មយួយបជ់ វ្ើវាជដើមបខ្ីញ ុំឬ? 

ខ្ញ ុំគ្មុំងជសៃៀម កអវនិីយយតលងជចញជៅជហើយ ជទើបខ្ញ ុំបាន្ែឹមតែឈ្លនជជើង
យឺែៗ  ចួជដើ ចូលជៅកនញងអាងទឹកជ ោះ។ ខ្ញ ុំដាកខ់លួនអងាញយចញោះយឺែៗ  ចួតផអកខនងជៅ
នឹងងមតដល នទឹកហូ ចញោះមក។ ខលួន បស់ខ្ញ ុំជសើមបនតិចមៅងៗ ហូែជរកជពញែួខលួន។ 
បា៉ា  និងែិ ឈី ម្ឹងជមើលខ្ញ ុំជដាយញញិមបនតិច ជ កជៅបនតិច។ ខ្ញ ុំស្មួលអា មមណ៍
ជងើយមញខជមើលជៅជលើ និងជដាោះតលងចិែតខឹងសមា  ឲ្យហូ ជៅតាមទឹកឲ្យអស់។ ្គ្ម
ជ ោះខ្ញ ុំកប៏ាន្បទោះជ ើញកាលទញជយទឹក តដលជលចលឹមៗជៅខ្ងជលើ វា្ បត់ែ
បានជ វ្ើឲ្យខ្ញ ុំអស់សុំជណើ ចបនតិច។   ទឹកជ្រោះតដលបា៉ា ជ វ្ើជនោះ   តាមពិែរទឹកទញជយដ៏
្មមតាមយួជ ោះ តែជហែញអវបីានរវាជ វ្ើឲ្យខ្ញ ុំ កីរាយខ្ល ុំងជម៉ាលោះ?  កីរាយខ្ល ុំងរងកាល
បានជៅដល់ទឹកជ្រោះប ូ្ ជៅជទៀែ។ ភ្លព កីរាយតដលខ្ញ ុំ នជនោះ វាបាន ុំមកនូៃ
ភ្លពកៅញកកៅួលតដលខ្ញ ុំបានោកទ់ញកកនញងចិែតរយូ  ជទើបទឹកតភនក បស់ខ្ញ ុំបានហូ ចញោះមក
្បណាុំងនឹងទឹកជ្រោះសិបបនិមមែិជនោះតដ ។ 

ខ្ញ ុំអងាញយបញ្ឈ កាលជងាង ់្ជបម់ញខយុំកណាៅ លទឹកជ្រោះតដលហូ ពីកាល   ទញ
ជយទឹក ញិៗ។ 

“ហញឺៗ” សុំជ ងយុំ បស់ខ្ញ ុំ បានជ វ្ើឲ្យបា៉ា  និងបអូន្បុស បស់ខ្ញ ុ្ំ បញាប ់ែចូ់លមក
អងាញយសងខ្ងលួងជោមខ្ញ ុំ។ បា៉ា បានទញខ្ញ ុំជៅឳបយ៉ា ងតណន។ 

“ឲ្យបា៉ា សញុំជទសណាកូន” បា៉ា និយយជដាយសុំជ ងខសកឹខសួល ឯបអូន បស់ខ្ញ ុំក៏
ចូលមកឳបបា៉ា និងខ្ញ ុំយ៉ា ងតណនដូចគ្មន ។ 

“ជនោះរទឹកជ្រោះដអ៏ា្កកប់ុំផញែតដលខ្ញ ុំធ្លល បជ់ ើញ” ខ្ញ ុំ អ បូជណៅើ  យុំបជណៅើ  ។ 

“ជែបិទ្បជទសជហើយ បា៉ា  នតែទឹកជ្រោះមយួជនោះជទស្ បកូ់ន”  
ជពលឮបា៉ា និយយតបបជនោះ ពួកជយើងកប៏នលឺសុំជណើ ចជ ើង តែអវតីដលកានត់ែែួ 

ឲ្យអស់សុំជណើ ចជ ោះែឺមញខ បស់បា៉ា ។ 

“ខូចជមៅោបមញខអស់ជហើយ” ខ្ញ ុំនិយយទុំងជសើចផង យុំផង  ចួយកថ្ដជៅ
ជូែមញខបា៉ា ។ បា៉ា ្ែៃកីាលែិចៗ ចួជសើចែប។ 
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“មនិអីជទ ឲ្យតែកូនមនិសអបប់ា៉ា  តដល នបា៉ា រមនញសសតបបជនោះ”  
ខ្ញ ុំឮជហើយ ខ្ញ ុំកែ៏បជៅគ្មែៃ់ញិ។ 

“ខ្ញ ុំមនិតដលសអបប់ា៉ា តដលបា៉ា រមនញសសបៅូ ជភទជទ តែខ្ញ ុំខឹងតដលបា៉ា មនិជគ្ម ព
សនា… តែមនិអីជទ ជមើលចញោះ!  បា៉ា បាន ុំខ្ញ ុំមកជលងទឹកជ្រោះជហើយ  ខ្ញ ុំកត៏លងខឹង
នឹងបា៉ា តដ ” 

អវតីដលខ្ញ ុំចងប់ានែឺ ្គ្មនត់ែរភ្លពទទួលខញស្ែូៃ បស់បា៉ា ប៉ាញជណាណ ោះ ខ្ញ ុំមនិចង់
ឲ្យភ្លពខញសឆ្ាងមយួជនោះ នឹង្ែូៃបុំជភលចជចលជៅតាមជពលជៃោជ ោះជទ។  

ជ្ោោះសនាឪពញក ពិែរ នែថ្មលណាស់ស្ បកូ់ន! 
បញ្ា តដលជកើែ នអស់រជ្ចើនឆ្ន ុំ ្បតហលរ្ែូៃបញ្ចបក់នញងថ្ងៃជនោះជហើយ។ 

 កនញង យៈជពលតដលពិភពជោកកុំពញង្បយញទធនឹងជុំងឺដក៏ាច ហាៃជនោះ    
មនញសស្ែបគ់្មន ្បតហលរ្ែូៃ្បឈមមញខនឹងបញ្ា រជ្ចើន មនិថាផលូៃកាយ ឬផលូៃចិែត 
រពិជសស   ជដាយ  តែជយើងមនិអាចជែចជៃោះបាន ជទើបជយើង្បាកដរ ន
អា មមណ៍ថា ជ្បៀបដូចរកុំពញងរប់្ ទឹងមយួកតនលង តងមទុំង្ែូៃ្បឈមមញខនឹងជ ឿង
មយួចុំនួនតដលជយើងតែងតែជែចជៃោះពីវា។ ប៉ាញតនតមនិចុំបាចជ់ៅកតនលងណាមយួ មនិ
ចុំបាចទ់ល់តែ្បជទសជបើកដុំជណើ  កា ណ៍្មមតា ជទើបជយើងអាចតសវង កសញភមងាល
បានជ ោះជទ  សញភមងាលរអវតីដលសាិែកនញងចិែតជយើង  មនិថាជៅទីណា ឬរមយួ
ន ណា ្ែបគ់្មន សញទធតែអាច កីរាយបាន។ 

កនញង្គ្មដល៏ុំបាកជនោះ អវតីដលជយើង្ែូៃជ ៀនែឺ ជ ៀនទ ល ប ់ និងជ ៀនទទួល។ អវី
តដលខ្ញ ុំបានជ ៀនពី យៈជពលជនោះ ែឺជ ៀនទ ល បនឹ់ងកា ជៅមយួកតនលង ដបែិខ្ញ ុំរមនញសស
តដលចូលជដើ ជហើ ជ្ចើន និង នអាជីពមយួដម៏ ញឹក។ ជ ៀនទទួល ា ល់ថា ជនោះរ
ជីៃែិងមី បស់ជយើង ជដាយមនិែអូញតែអ  និងមនិ អ  ូទុំ។   ជ ៀនទ ល បនឹ់ង ស់ជៅរមយួ
បា៉ា និងបអូន្បុស តដលពួកជយើងធ្លល បត់ែមនិចញោះស្មុងគ្មន   ជ ៀនទទួល ា ល់ថាអវរី
បញ្ា  បស់ពួកជយើងទុំងអស់គ្មន  និងជចោះអភយ័ជទស  ចួជដើ បនតជៅមញខជទៀែ។ 

កា ផ្អល ស់បៅូ កា  ស់ជៅកនញង ដូៃកាលកូៃដី១៩ជនោះ ជ្បៀបដូចរកា ជ ៀន ា ល់
ខលួនឯងមៅងជទៀែ។ ជយើង្ែូៃផ្អល ស់បៅូ កា ញាញ ុំ កា ជដើ ជលង កា ទុំ កទ់ុំនងជ វ្ើកា  និង
 ជបៀប ស់ជៅសឹងតែទុំង្សុង។ ខ្ញ ុំមនិអាចជែចជៃោះនឹងកា ផ្អល ស់បៅូ ទុំងជនោះបានជទ 
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ដូចតដលខ្ញ ុំមនិអាចជែចជៃោះនឹងកា ្បឈមមញខរមយួបា៉ា  បស់ខ្ញ ុំដូចគ្មន ។ ជ ៀនទ ល ប ់
ជ ៀនទទួល ា ល់ ែឺរអវតីដលចុំបាចប់ុំផញែស្ បជ់យើងកនញងជពលជនោះ។  

ខ្ញ ុំបាន កជ ើញខលួនឯង រងមី… 

ខ្ញ ុំពិែរមនិនឹក ម នថា  កា បិទខទបជ់នោះ  វាបានជ វ្ើឲ្យខ្ញ ុំបានតសវងយល់ពីខលួន
ឯង រងមីថា ខ្ញ ុ្ំ ែូៃជចោះអភយ័ជទស និងមនិ្ែូៃ ញុំឃ្លុំងខលួនឯងកនញងអែីែកាលបនត
ជទៀែ។ ជលើសពីជនោះ ខ្ញ ុំក ៏ន្ែួ  ដក៏កជ់ដៅ ែូចមយួ មនិតមន នតែ ន កឯ់ងឯកា 

ដូចតដលខ្ញ ុំធ្លល បយ់ល់ជ ោះតដ ។ 

្គ្មតដលទឹក្ែរកប់៉ាោះនឹង ច ់បស់ខ្ញ ុំ វាកប៏ានជ វ្ើឲ្យខ្ញ ុំយល់ភ្លល មថា ទឹក
ជ្រោះប ូ្ ពិែរទឹកជ្រោះដ ៏អ ែបុំផញែ   តែវា្បតហលរមនិ នអែានយ័្រល
ជ្ៅដូចទឹកជ្រោះសិបបនិមមែិមយួជនោះជ ើយ ជ្ោោះទឹកជ្រោះតដល ន្ែួ   បស់ខ្ញ ុំ 
ែឺរទឹកជ្រោះតែមយួតដលខ្ញ ុំចងប់ាន។ 
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