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នឹកដលរ់គមួយេនះ ... 
 

 
ខញុបំនសគ ល់បុរសមន ក់ែដលរតូវជមិតតរបស់បងរបសុមិតតខញុ  ំ ... កលេនះ ខញុមំនអយុ១៦ឆន និំង ៣ែខ ... 
គឺខញុ េំទបែតចូលេរៀនកនុងថន កទី់៧កលពីបួនែខមុនេនះឯង។  រពំញកដល់អតតីកលៃនកឡុំងឆន ១ំ៩៨០ ករ 
របលងេនចុងថន កទី់៧ មនករលបំកតងឹែតងេនះៃរកណេហលបំក។  គឺពួកេយងរតូវរបលងពីរដង 
... កររបលងេលកទីមួយរតូវេធវេឡងេនែខមថុិន សរមប់បញច បម់ធយមសិកសបឋមភូមិ (ែដលកលេនះ 
េគេហេឈម ះថមធយមសិកសករំតិ១) េយងេហកររបលងេនះថ របលងយកសញញ បរ័តរបលងយកសញញ បរ័តរបលងយកសញញ បរ័តរបលងយកសញញ បរ័ត ... កររបលង 
េលកទីពីររតូវេធវេឡងេនែខសីហ សរមប់ចូលេរៀនេនសលេពលៃថងេដមបបីនតករសិកសរបស់ពួកេយង 
េទមធយមសិកសទុទិយភូម ិ (កលេនះរតូវេគឱយេឈម ះថមធយមសិកសករំតិ២) េយងេហកររបលងេនះថ 
របលងយករបលងយករបលងយករបលងយកេកអ ីេកអី េកអី េកអី ... ដបតិអីកលេនះកែនលងសរមប់ឱយសិសសសិកសេពលៃថងមនកណំត់ គឺកនុងចេំណម 
សិសសែដលរបលងបនសញញ ប័រតមមធយមសិកសករំតិ១ អចមនែតមួយភគបីប៉ុេណណ ះរតូវេគេរជសេរ ស 
ឱយចូលេរៀនបនតេនសលចេំណះទូេទេពលៃថង ... អនកែដលបរជយ័កនុងកររបលងេកអី រតូវេគែណន ំ
ឱយេរជសេរ សេរៀនមុខវជិជ ឯកេទសថន ក់មធយម ឬរតវូចូលបេរមកងទព័ ... អនកទងំេនះអចបនតករសិកស 
េទមធយមសិកសករំតិ២បនែដរ ែតរតូវេរៀនេនេពលយប់ ... េតេនះបណត លមកពីរសុកេយងរក ខវះថន ក ់
េរៀន ខវះរគូ េហយសមបូរអនកចូលចិតតតសូ៊ចង់បនតករសិកសករំតិខពស់ឬអវី?  េហតុផលពិតរបកដយ៉ងណ 
ខញុមំិនដងឹេទ ែតកររបលងយកេកអ ីគឺជកររបលងរបែជងយ៉ងលបំកបផុំតករកនុងរយៈកលសិកសេន 
ចេំណះទូេទរបស់េយង ... ឯមុខវជិជ រតូវេចញជវញិញ សររបលងមនែតពីរប៉ុេណណ ះ គឺអកសរសរសតែខមរអកសរសរសតែខមរអកសរសរសតែខមរអកសរសរសតែខមរ 
និង គណិតវទិយគណិតវទិយគណិតវទិយគណិតវទិយ។ 
 
េដមបេីរតៀមយកេជគជយ័កនុងកររបលងេកអ ី ខញុ និំងមតិតភកតិមួយចនួំនបនបេងកតជកលបឹសិកសគណិត 
វទិយេនផទះរបស់មិតតខញុមំន ក់។  គត់ករ៏តូវបនអេញជ ញឱយមកេធវជអនកដឹកនកំលឹប េដមបជួីយពនយល់ែណន ំ
ពួកេយងកនុងករេធវលហំត់ េរពះគត់លបពីីេរឿងពូែកម៉ត់(គណិតវទិយ)។ េពលេឃញមុខគតដ់បូំង 
ខញុ ពំុំសូវជចូលចតិតគត់ប៉ុនម នេទ េរពះខញុគំិតថគត់កច់រងេធវជមនុសសចស់ទុនិំងខសំែមតងបញកជមនុសស 
មុឺងម៉ត់រជលុ ... រហូតដល់អត់េចះញញឹម ... មតិតខញុភំគេរចនខល ចគត់រហូតដល់បត់មត់ េពលឆងល់អី 
ក៏អត់ហ៊នសួរ ... ពួកេយងចតទុ់កគតដូ់ចជេលករគូ ... ឯគត់កទ៏នំងជចតទុ់កពួកេយងដូចជកូន 
សិសសែដរ ... ប៉ុែនតរយៈេពលពីរ-បីែខកនលងផុតេទ គត់កច៏ប់េផតមេចះរួសរយ េចះនិយយេលងពីេនះ 
ពីេនះខលះជមួយពួកេយង េនេពលសរមកពីេធវលហំតឬ់េពលបញច ប់េម៉ងសិកស។  មិនយូរប៉ុនម នគត ់
ក៏ចប់េផតមេចះេលកបញហ កនុងអកសរសិលបម៍កជែជកែវកែញកជមួយខញុ  ំ ... ជួនកលខញុនិំងគតប់នទងំ 
របែកកគន េទៀតផង  េរពះែតករយល់េឃញខុសគន ។ 
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រសប់ែតៃថងមួយ មតិតខញុមំន ក់បនរបប់ខញុថំ គតប់នជរំតិវសួរចេមលយពីេរឿងខញុ េំរចនណស់ ... ខញុមំនងរ 
ជរសីចរតិរបុសែតឆន ស ... េបដូចេពលមុនៗ ខញុ មុំខែតតមរកេរឿងគត់ ថកុឱំយមកេចះចងគ់ស់កកយ 
េរឿងរបស់ខញុពីំេរកយខនង េបមនបណំងចង់ដឹងអវីពីខញុ  ំ សុឱំយេចញមុខមកសួរេដយរតង់ៗ ! ... ែតេលកេនះ 
ខញុ ែំបរជសលូត ខញុមំនិមត់អវេីទ  រគន់ែតលួចញញឹម ... គួរឱយចែមលកែដរ េហតុអីមនុសសទឹសមឹសបញកធេំនះ 
េចះមកចបអ់រមមណ៍នឹងខញុ  ំ ... របែហលជខញុមំនលកខណៈពិេសសអវីមយង៉េហយហន៎?  និយយលកប់ងំអី 
មួយរយៈកនលងមកេនះខញុកំច៏ប់េផតមមនអរមមណ៍លអនឹងគតជ់បេណត រៗេហយែដរ ... ខញុចំប់េផតមចូលចតិត 
និងេគរពភពនឹងនរជចស់ទុ ំ ភពមុងឺម៉ត់ និងភពេឆលៀវឆល តរបស់គតជ់លដំប ់ ... រូបសមបតតគិតក់ ៏
សមសួនសងហ  េមលេទមិនទស់េនរតរតងណ់េទ ... ខញុជំមនុសសទមទរខពស់អញចឹ ងណ៎ ... រគន់ែត 
មនរបជញ មនិទនរ់គប់រគន់េទ រតូវឱយមនភពសងហ ទកែ់ភនកខលះផងែដរ  េទបបនេទរួច ...។ 
 
ខញុមំិនទន់ទងំបនគិតេរតៀមខលួនអវីបនតិចផង កធ៏ល កក់នុងអនលង់េសនហ៍គត់េទេហយ ... ខញុមំិនែដលមន 
អរមមណ៍ែបបេនះពីមុនមកេឡយ ... តងំែតពីេដមេរៀងមក ខញុ ចូំលចេំណមនឹងេកមងរសីមិនសូវចុះេទ 
េរចនែតេទចូលចេំណមនិងេលងជមួយេកមងរបសុៗ (មនអនកខលះរហូតដល់េទេហខញុ េំដយចអំនថ់ 
អរបសុៗអរបសុៗអរបសុៗអរបសុៗផង) េរពះខញុអំត់ចូលចិតតេលងកូនរកមុឬំេលងបយឡុកបយឡ ខញុអំត់េចះេសលៀកសរ ៉ុងេកសូ៊ 
េលងេលតមឹកឬេលតអនទ ក់ជមួយេកមងរសីេសះ ខញុ ចូំលចិតតែតេសលៀកេខខលីេលងរត់េដញបញ់គន ឬេឡង 
េដមេឈជមួយពួកេកមងរបុសៗ។ េបមនករវយតបគ់ន វញិ ខញុមំិននិយមពីេរឿងេបចសក់ឬរកេញមុខគន  
តមែបបេកមងរសីេគេឈល ះគន េឡយ ខញុ ចូំលចតិតេរបកបច់ដល់ឬទត់យ៉ងពិតរបកដ! ខញុ ខិំតខហំវឹកហត ់
កបច់គុនតមលនំេំរឿងបុរណចិនែដលខញុចូំលចិតតអន គឺខញុខំយួំរធុងទឹករល់ៃថងេដមបឱីយេឡងសចដុ់ៃំដ 
ខញុខំដំល់បវខសចឬ់ដល់ជញជ ងំសឹងបក់រមមៃដអស់េហយ ខញុខំេំរៀនកបចជ់ងគង់េហះែកងេហរេទៀតផង! 
េបខញុវំយេដយៃដេជងមនិឈនះេគេទ ខញុ េំនសល់កបច់ពិេសសមួយេទៀត គកឺបច់ខ ំ ... េកមងរបុសដៃទេគ 
មិនសូវេចះេរបកបច់ខេំទ េនះជកបច់ពិេសសរបស់ខញុ  ំ េបមិនចបំចខ់ញុកំ៏មនិេរបែដរ ... ែតេបេរបេហយ 
េតងែតមនជ័យជនំះ!  ដូេចនះេហយតងំពីតូចដល់ធ ំមតិតភកតជិិតសនិទធិែដលយល់ចតិតខញុ  ំ េរចនែតជរបុសៗ! 
ខញុកំ៏មនមិតតជិតសនិទធជរសីែដរ ែតពួកេនះេរចនែតជជពូំកពុមពែតមួយនឹងខញុ េំនះឯង ... អញចឹ ងេហយេទប 
អរមមណ៍មនេសនហដបូំងរបស់ខញុចំេំពះបុរសមន កេ់នះ  វជអរមមណ៍ដ៏ថមីរសឡងនិងចែមលកៃរកេពក! 
 
ពួកេយងមិនរតឹមែតជួបគន មួយអទិតយបីដងេនឯកលឹបគណិតវទិយេទ គតប់នមកចខំញុ េំនរល់េពលខញុ  ំ
េចញពីសល េហយជិះកង់ទនទឹមខញុ  ំ ជូនខញុ េំទដល់ផទះរល់ៃថង ... ពួកេយងមនេរឿងជែជកគន លអូកលអឺន 
ជហូរែហរចប់ែតផលូ វ ... ប៉ុែនតខញុមំនិែដលអេញជ ញគត់ឱយចូលេលងកនុងផទះេទ េរពះខញុខំម ស ... ខញុមំិនែដល 
របកសរបបន់រណថគតជ់សងសរខញុ េំឡយ ... េរពះសម័យេនះ េគមនជេំនឿថ េសនហគជឺសរតវូ េសនហគជឺសរតវូ េសនហគជឺសរតវូ េសនហគជឺសរតវូ 
នឹងករសិកសនឹងករសិកសនឹងករសិកសនឹងករសិកស ... សិសសណែដលមនេសនហេហយនឹងរតូវវេងវងែបកេឆវង ែលងគតិគូរពីករេរៀនសូរត 
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អនគតនឹងរតូវរលត់រលយេទតមេនះ! េបែបបហនឹងេតឱយខញុ េំចញមុខរបប់អនកកនុងផទះឱយដងឹថខញុទំទួល 
គត់េធវជសងសរេមតចនឹងបន? ខញុ េំចះែតគតិថេតខលួនខញុអំចខិលខូចដូចនងទវេទ?  ចេមលយគឺេទ!  េរពះ 
ខញុដំឹងថខញុកំពុំងេធវអវី រគន់ែតពួកេយងរសលញ់គន ចតិតនឹងចិតត ខញុគំតិថវមិនខូចខតអវីេឡយ!  កលេនះ 
ខញុខំេំរៀនខល ងំណស់ េរពះទីមួយេដមបរីបឆងំនឹងជេំនឿថេសនហគជឺសរតូវនឹងករសិកស ឯទីពីរគមឺក 
ពីខញុ រំសលញ់បុរសមន ក់េនះែដលលបថីជមនុសសេរៀនពូែកេហយឆល ត េបខញុមំិនខេំរៀនឱយពូែក មិនឆល តវង 
ៃវេទ េធវេម៉ចខញុសំកតិសមនឹងគត់?  េដយសរករខរំបឹងែរបងេនះ ខញុបំនទទួលពិនទុខពស់ៗេសទរែតរគបមុ់ខ 
វជិជ  ... េនះគជឺេវលែដលខញុមំនកតីសុខនិងរកីរយបផុំត ... ខលួនខញុដូំចជអែណត តេនេលអកស ... 
េតមននរណខលះមនអរមមណ៍ទងំបីេនះកនុងេពលែតមួយ ... អរមមណ៍េជគជ័យ ... អរមមណ៍ៃនកត ី
រសលញ់ែដលេយងមនឱយេគ ... អរមមណ៍ៃនកតីរសលញ់ែដលេគផតល់ឱយេយង?  ថវីេបយ៉ងេនះកតី ខញុ េំន 
ែតលកគ់តទុ់ករតមឹជសងសរសមង ត់ មិនែដលហ៊នេចញមុខេចញមត់េទណជមួយគន  មនិែដល 
ហ៊នបះ៉ៃដប៉ះេជងគន េទ េរកែតពីករជះិកង់បេណត រគន មកផទះ ... េរពះថករហ៊នមនសងសរកនុងវយ័ 
សិកសវយ៉ប់ណស់េទេហយ ... មយង៉េទៀតខញុជំកូនរសីមនពូជពងសវងសរតកូល ករេទទកទ់ងេរ ស 
សងសរឬេរ សសវ មេីដយចិតតឯង គជឺេរឿងពំុរបៃព ... េគថកូនរសីយកបតីចតិតឯងនឹងគម នលទធផលលអេទ ... 
េបៃថងេរកយមិនរតូវេមម៉យយ៉ងអម៉ស  ក៏មុខែតរងេរគះេរពះបនបតីមនិលអ ... ខញុបំនតងំចតិតេបតជញ ថ 
មិនឱយមនេរឿងែបបេនះេកតេឡងេឡយ!  ខញុ េំជឿជកថ់គត់ជមនុសសលអ  ខញុចំង់បញជ កថ់ខញុ េំរ សមនុសស 
មិនខុស ... ប៉ុែនតខញុ ទុំកឱយេពលេវលជអនកបងហ ញចុះថខុសឬមួយរតូវ! ខញុមំនទនុំកចតិតេលេសចកតីេសនហ  
េដយគម នកតីសងក រដល់តចិតួចេសះ ... ខញុគំិតថកតីេសនហរបស់ខញុជំចណំងេសនហ៍បរសុិទធឥតមនទិល មនិ 
ថេពលយូរកនលងេទប៉ុណណ េទ ពួកេយងនឹងេនែតរសលញ់គន និងលអនឹងគន ែបបេនះរហូតេទ!   
ខញុបំនរបបគ់តថ់មុននឹងខញុ េំរៀបករ ខញុ រំតូវែតយកឱយបនយ៉ងេហចណស់ក៏សញញ បរ័តឧតតមសិកសមួយ 
សិនែដរ! គត់សែមតងនូវកតីអបអរសទរគរំទគនិំតរបស់ខញុ  ំ  េហយថគតនឹ់ងជួយេរជមែរជងឱយខញុបំន 
សេរមចនូវរបថន េនះ!  គត់ថកុឱំយខញុ រំពួយ គត់របកសថរូបខញុគំជឺេសនហ៍ទីមួយនិងជេសនហ៍ែតមួយរបស់ 
គត!់  គតប់នទងំសបថថ េរកពីរូបខញុគំត់មិនរសលញ់ មិនេរៀបករជមួយរសីណេឡយ! 
 
ខញុបំនរបលងជប់ ចូលេរៀនេនថន កទី់៨េដយកតេីមទនៈ ... កលបឹសិកសគណិតវទិយករ៏តូវបនរសំយ ... 
សមជកិកលបឹភគេរចនមនិបនរបលងជបចូ់លេរៀនេពលៃថងេទ ... ពួកេយងក៏ែបកែខញកគន អស់េទ។  គត ់
េនែតមកចខំញុ េំនសលរល់េពលេចញេទផទះ ... គតែ់តងអងគុយេលកង់េរកមេដមសវ យែដលសថិតេន 
កនុងបរេិវណសលែតេនមិនឆង យប៉ុនម នពីេកល ងទវ រមុខសលេទ ... ខញុអំចេមលេឃញគត់ពីេលអគរ 
សិកសរបស់ខញុ េំដយរសួល។  ឯរូបខញុ ែំតងមនរវល់នឹងកចិចករសលេរកយេម៉ងសិកសជេរឿយៗ េរពះ 
ពួកេយងរតូវេធវគេរមងេផសងៗ  រតូវរបជុពិំភកសគន  ... គួរឱយអណិតគតណ់ស់  េរពះជួនកលគតរ់តវូ 
អងគុយសកុំកចខំញុយ៉ំងកេណត ចកែណត ងដល់េទ៤៥នទី ... ប៉ុែនតខញុមំិនដងឹជេធវយ៉ងណេទ េរពះខញុ  ំ



 

Once upon a Time 

Suksiri Bounchan 

 

 

ជសមជិកសកមមកនុងរកុមសវ័យសិកស ... ចិតតខញុ រំតូវទទួលទនំញទងំសងខង ... ខញុកំម៏ិនរសួលអវ ី
ប៉ុនម នែដរ!  លុះមកដល់ចុងឆន សិំកសៃនថន កទី់៨ គតច់បេ់ផតមអស់កតីអតធ់មត់ និងចប់េផតមរអូ៊រទថំខញុអំត ់
រសលញ់គត់ អត់ខវល់ពីគត ់ ដូចែដលគត់រសលញ់ខញុនិំងខវល់ពីខញុ េំទ!  ខញុ រំបបគ់តថ់ករយល់េឃញ 
របស់គត់វមនិពិត! តមអីគត់ជនិសសតិឧតតមសិកស (េនសលេសដឋកចិច) គត់មនេពលទេំនរេរចន 
ឯខញុ ដូំចេឃញរសប់ គឺរវល់មនិសូវេចះទេំនរ េរពះខល ចេរៀនមិនឈនះេគ។  េរកយមកេទៀតគតច់បេ់ផតម 
បងហ ញសញញ ៃនកររបចណ័ឌ  េចះែតនិយយថអនកេនះអនកេនះរសលញ់ខញុ !ំ  ខញុ ខឹំងផងខន ញ់ផង េរពះ 
គតដូ់ចជមិនយល់ចិតតខញុ េំសះ ខញុកំ៏តបេទគតថ់ “រួចបងចង់ឱយខញុ េំធវយ៉ងណ?  េតខញុអំចនិយយហម 
េគរគបគ់ន មិនឱយរសលញ់ខញុបំនែដរឬ?  ឬបងចង់ឱយខញុពំក់ផល កេដររបកសរបប់េគថ អនកទងំឡយអនកទងំឡយអនកទងំឡយអនកទងំឡយ    
េអយេអយេអយេអយកុំកុំកុ ំកុរំសលញ់ខញុ ំ េរពះខញុ ំរសលញ់ខញុ ំ េរពះខញុ ំរសលញ់ខញុ ំ េរពះខញុ ំរសលញ់ខញុ ំ េរពះខញុមំនមនមនមនសងសរេហយសងសរេហយសងសរេហយសងសរេហយ!!!!  អនកណកអ៏ចរសលញ់ខញុបំនែដរ!  េរឿងសខំន់គឺខញុ  ំ
មិនរសលញ់េគ មិនបនេទេដរទកទ់ញេគឱយមករសលញ់ខញុ េំទ! ឬប៉ុណណឹ ងេហយបងេនយល់ថមនិ 
រគបរ់គន់េទៀត? ខញុមំនិែដលគិតសងសយ័ដល់ភកតភីពរបស់បងចេំពះខញុ េំទ េរពះខញុ េំជឿជក់េលបង!  ែត 
េហតុអីបងមិនេជឿជក់េលខញុ ?ំ” 
គតរ់បែកកថគត់េជឿជក់េលខញុ  ំ ែតគត់មិនទុកចតិតពួកមិតតរបុសៗរបស់ខញុទំងំេនះេទ!  ខញុចំង់វេងវងេហយ 
េរពះខញុមំិនែដលនឹកគិតថនឹងបនសងសរេចះរបច័ណឌ ែបបហនឹងេសះ! ... ខញុគំិតថកររបច័ណឌ គកឺរមនិ 
ទុកចតិតគន មិនឱយតៃមលដល់មនុសសែដលេយងរសលញ់ ... ខញុចំប់េផតមគិតថគតរ់បែហលមនិឱយតៃមលខញុនិំង 
េគរពចតិតខញុ  ំ ដូចែដលខញុ រំសលញ់និងេគរពគត់េទ ... វគួរឱយតូចចិតតណស់!  ខញុកំប៏ញជ ករ់បបគ់តថ់ 
ខញុ រំសលញ់គតណ់ស់ ែតមិនែមនបនេសចកតថីខញុចំែំតផគ បផ់គុនចិតតគតម់ន ក់ េហយផត ច់ខលួនេចញពីករ 
សិកសនិងឈប់រប់រកមិតតភកតិរបុសៗែដលេគែតងែតលអនឹងខញុ រំហូតមកេនះេទ!  ខញុបំនឱយេយបល់ថគត ់
របែហលជេកតកតីធុញថប់េរពះែតមករតូវចខំញុរំល់ៃថង ... ដូេចនះគត់គួរែតសរមកខលះេទ ពួកេយង 
គួរែតកុសូំវជួបគន ញឹកញប់ែបបេនះេពក េទបវមិនសូវធុញរទន់នឹងគន !  គត់មនមុខមនិរកី ែតក៏េធវតម 
ពកយខញុ !ំ  កលេនះពួកេយងគម នមេធយបយទក់ទងគន  េរកែតពីជួបគន េដយផទ ល់ឬសរេសរសបុំរត 
ឱយគន េឡយ ... ឯខញុមំិនចូលចិតតសរេសរសបុំរតេសនហេទ ខល ចេគដៃទចប់យកជភសតុតងបន ខល ច 
េគេសចចអំក។  ពួកេយងែលងសូវបនជួបមុខគន  ... ប៉ុែនតសថ នករណ៍មិនបនរបេសរេឡងេឡយ ... 
គត់េនែតមិនសបបយចតិត េពលបនជួបគន មតងៗេចះែតមនេរឿងទស់សមតនឹីងគន មិនសូវសវ ង ... គត់រក 
េរឿងខញុថំខញុមំិនយល់ចិតតគត់ ... ឯខញុ រំកេរឿងគតថ់គត់មនិយល់ចតិតខញុ  ំ... េពលែបកគន ក៏េកតទុកខមុខេរកៀម 
រកែំតេរៀងខលួន!  ខញុគំិតថ យី ដល់េហយេត ... អញចឹ ងបនេគថឱយរបយ័តនកនុងេរឿងេសនហ េពលរសលញ់ 
ក៏រសលញ់ហួស ដល់េទេពលរតូវេឈល ះ កម៏នេរឿងេឈល ះមិនេចះចប!់ 
លង ចមួយ គត់មកអងគុយេលកង់រង់ចខំញុ េំនេរកមេដមសវ យតមទមល ប ់ ប៉ុែនតរគន់ែតខញុចូំលេទជតិ 
គត់េរកកឈរ របកសសរងគ មភល ម “សិរ ី ... េបអូនគិតថពួកេយងគួរេនបនតទកទ់ងគន តេទមុខេទៀត 
ពួកេយងរតូវែតមនភពរបកដរបជនឹងគន ! ... គបឺងរតូវែតចូលសតីដណតឹ ងអូនដល់ម៉កប៉់ជផលូ វករ!  ពួក  
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េយងរតូវែតភជ ប់ពកយនឹងគន ឱយបនរតឹមរតូវ!” 
ខញុភំនភ់ងំអស់សម រតី “ភជ ប់ពកយ? ខញុ េំទបែតេរៀនដល់ថន ក់ទី៩េទ!  េបខញុភំជ បព់កយ េគនឹងេសចឱយខញុសំល ប ់
មិនខន!  ពួកេយងបននិយយគន ចបស់េហយេត ថពួកេយងនឹងមិនគតិដល់េរឿងភជ ប់ពកយឬេរៀបករ 
េទ  លុះរតែតអូនបនេរៀនចបថ់ន ក់ឧតតមសិកសសិន!” 
“េនះជេរឿងែដលេយងនិយយគន កលពីមុន!” គត់េឆលយមកវញិ។ 
“អញចឹ ងអវីែដលនិយយគន កលពីមុន វគម នតៃមលអវកីនុងេពលបចចុបបននេនះេទ?”  ខញុសួំរគត់ែភលត។ 
គតម់នមុខរកហម ហក់ខឹងខល ងំណស់ “បងេធវជសងសរលួចលក់របស់អូនតេទេទៀតមនិបនេទ! េប 
ពួកេយងមិនអចរបកដរបជនឹងគន េទ  ពួកេយងចប់គន រតឹមហឹនងចុះ!” 
ខញុមំនអរមមណ៍ឈចឺបខ់ល ងំណស់ គឺដូចរតូវកបំតិដ៏មុតកត់ផត ច់មេនសេញច តនខញុយ៉ំងអត់េមតត ! 
ខញុចំង់យណំស់ែតខញុខំទំប ់ ... ខញុឈំររតង់ខលួន ខនិំយយេដយនឹងនរ  “េបបងបនសេរមចចិតតែបបហនឹងេទ 
េហយ ... េបេនះជអវីែដលបងរតូវករ ... ខញុគំម នចតិតចងជ់ទំស់របថន បងេទ!  ែតខញុសូំមបញជ ក់េរឿងមួយឱយ 
បនចបស់ គឺខញុអំត់រតូវករភជ ប់ពកយជមួយនរណ ខញុអំត់រតូវករេរៀបករនឹងនរណេទ លុះរតែតខញុ េំរៀន 
បនបរញិញ មួយសិន!” 
គតនិ់យយយ៉ងខលីថ “េរសចែតចិតតអូនចុះ!” 
ខញុតំបយ៉ងរពេងយវញិ “េរសចែតចិតតបងដូចគន !” 
គតញ់ញឹមទងំទឹកមុខជូរចត់ “បងសងឃមឹថអូននឹងបនសបបយចិតត!” 
“ខញុកំ៏គិតថអញចឹ ងែដរ!”  ខញុ េំបះសមតីេទគត់វញិភល ម។ 
មុនេពលែបរខលួនចកេចញគត់សមលឹងមុខខញុ  ំ “បងសូមជូនពរឱយអូនមនេជគជ័យកនុងករសិកសតមរបថន !  
បងសងឃមឹថអូនបនជួបនឹងបុរសលអជសវ មី!  បងសងឃមឹថអូនមនែតកតីរកីរយ សូមកុឱំយអូនជួបរបទះ 
នឹងេរឿងេសនហ៍ខកខុសបណំងឱយេសះ!  លេហយ!”  េពលចប់គត់ទញកង់បេណត រចកេចញេទ។ 
ខញុឈំរសមលងឹេមលគតច់កេចញពីខញុ  ំ... ខញុចំងយ់ ំ ែតខញុខំរំបងឹទប់ទឹកែភនកកុឱំយរសក់ហូរេចញមកបន! 
 
ដួងចតិតេខទចខទ  ំ ... ខញុឈំចឺតិតណស់!  មិនគួរអីខញុមំកជួបរបទះេសនហបក់ែបករេបៀបេនះ ... ខញុធំល ប់គិតថ 
ខញុជំមនុសសមត៉់ចត់ពិេសសខុសពីនរទូីេទ មិនសូវចូលចិតតេធវអវីឱយខុសបណំងេទ!  ែតេរឿងេចៀសណស់ 
ែបរជជួបណស់េទវញិ!  ខញុគំិតថចប់េហយេសនហ!  ែតខញុ េំននឹកដល់គត់ជេរឿយៗ ... ខញុកំ៏ខបំេំភលចគត ់
យ៉ងអស់ពីសមតថភព! គឺរល់េពលែដលខញុនឹំកដល់គត ់ ខញុបំនខពំរងងឹមេនសេញច តនខលួនឱយរងឹបុឹង 
របឹងរុញគត់េចញេទមខ ង េដមបកុីឱំយរូបភពគតម់កលងអរមមណ៍ញញីំចតិតខញុ េំទៀត ... េពលរដូវរេំហយ 
ចូលមកដល់ េពលយល់ផក អងក ញ់ពណ៌េលឿងរកីសគុះសគ យេនតមដងផលូ វ ចិតតខញុកំ៏គិតមៃមេទដល់រគ 
ែដលពនលកេសនហ៍េទបដុះដល  ... អនុសសវរយ៍ីែផអមែលហមរេំភបរកីរយក៏ពុះកេរញច លេរលរលមកលយ 
ឡនឹំងវបិបេយគទុកខ ... េធវឱយេបះដូងខញុឈំឺចុកចប់េសទរែតរេបះដច់ពីរទូង ... ែតខញុធំល ប់ជមនុសសមនះ 
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និងេជឿជក់េលខលួនឯង ខញុមំិនខចីរបែលងេលងនឹងរសេមលអនុសសវរយ៍ី មិនបេណត យឱយករឈចឺបចូ់ល 
មកយយខីញុបំនតមចតិតេឡយ!  ខញុខំរំកេសៀវេភេផសងៗមកអន  ខញុខំេំរៀនអតទ់េំនរ!  ខញុ េំនែតជប់េលខជ 
សិសសនមុំខេគកនុងថន ក់ដែដល! 
ខញុដំឹងចបស់កនុងចតិតថ ខញុ មុំខែតែលងអចរសលញ់អនកណដូចែដលខញុធំល បរ់សលញ់គត់េទៀតេហយ!  ែត 
ខញុកំ៏បនតងំចតិតថមិនបេណត យឱយអនកណមកបងកករឈឺចប់ឱយខញុ ែំបបេនះេទៀតជដច់ខត! 
 
ខញុបំនបញចប់ថន ក់ទី១០ និងរបលងជបស់ញញ ប័រតករំតិសិកសទី២ជសថ ពរ ... មតបតិនិងញតកិចង់ឱយ 
ខញុ េំរៀនេធវជេវជជបណឌិ ត េដមបបីនតពូជពងសខងេពទយ ... ែតខញុអំតម់នចណូំលចិតតេធវេពទយេសះ េរពះខញុអំត ់
ចូលចិតតេឃញឈម ... ជពិេសសខញុសំអប់កលនិនិងេខពមសភពេនកនុងមនទីរេពទយអវីេម៉លះ ... េបែបបហនឹងេតឱយ 
ខញុ េំទេធវេពទយេមតចបន?  ខញុកំ៏ដក់ពកយរបលងខងអកសរសរសតែខមរវញិ ... េទះជមនអនកខលះេសចឱយខញុ  ំ
ថ “យី មុខអញចឹ ងចង់េធវរគូបេរងៀន?”  ក៏ខញុមំិនខចីឈកឺបល។ 
ប៉ុែនត េហតុែតអកុសល ... ខញុ រំបលងចូលសកលវទិយល័យធល ក់េតម ល! ... ខញុខំម សេគអវីេម៉លះេទ!  ខញុ េំគងយ ំ
អស់រប់ែខ ... េមទនភពនិងអនួំតែដលខញុធំល បម់នទងំប៉ុនម ន បនបក់រសុតដល់ករមិតទបបផុំត! 
ខញុ េំចះែតគតិថេលកេនះគម នយុតតធិម៌េសះ ... េបេទះជខេំរៀនដល់ឆកួត ក៏របែហលជមិនឈនះវសន 
ែដលចរមកថមិនរតូវបនសមបណំងែដរេមលេទ? 
ខញុមំនងរជមនុសសកបលរងឹ!  េរឿងអីេទបទទួលបរជ័យប៉ុណណឹ ងខញុ រំពមចញ់?  មនិឱយខញុ េំរៀនខងអកសរ 
សរសតែខមរេហអស?  ខញុ េំទេរៀនភសអង់េគលសេដមបជីករសងសឹកកប៏ន! ... ខញុកំ៏េទចុះេឈម ះចូលេរៀន 
ភសអង់េគលសេរកេម៉ងេធវករេនសកលវទិយល័យភនេំពញ គសឺលែដលមិនរពមទទួលខញុជំនិសសតិ 
រសបចបប់េនះឯង។  ខញុ េំរៀនអង់េគលសេពលលង ចៗ ពីេម៉ង៥ដល់េម៉ង៦ ... មិនបនប៉ុនម នខញុកំម៏នមតិតភកត ិ
ថមីៗ ... មនអនកេកតសរេសរពីសេំលងកនុងករនិយយ និងចេំណះខងភសអង់េគលសរបស់ខញុជំែហរៗ 
(េរពះកលេនះ េនភនេំពញមនិសូវសមបូរអនកេចះនិយយភសអង់េគលសពិេរះេទ ... អញចឹ ងសុអួំតបនតិច 
ចុះ េហសេហស ...) សូមបែីតេលករគូកនិ៏យយពិេរះចញ់ខញុ ែំដរ ... យូរៗេទគត់ខិជលទងំយួរម៉សីុន 
ចក់សេំលង (cassette player) មកតមដល់ថន ក់ គតច់ប់ឱយខញុអំនអតថបទេផសងៗឱយសិសសឯេទៀតសត ប់ ... 
េនះបនថយ៉ប់ ... ខញុខំទំរឱយគត់បញចុ ះតៃមលសិកសឱយខញុ  ំ ែតគត់មិនរពម ... ែតេរឿងបងលុ់យេនះមនិ 
សខំន់េទ ... េរពះខញុបំនសត រេករ ត£េឈម ះនិងអនួំតមកវញិេហយ ... មនិអន់ឯណ! 
 
លង ចមួយ មិនដឹងខយល់អវីបក់មកពីខងណ រសប់ែតេពលេដរេចញពីកនុងថន ក់ ខញុ េំឃញគតឈ់រែផអក 
បងក នៃ់ដៃនរេបៀងសល េនពីមុខខញុឱំយរជេង!  ខញុភំញ ក ់ កឈ៏បេ់ហយឈរេមលមុខគត ់ (របែហលជខញុ ំ
បនទងំេធវែភនកសលឺផងេមលេទ)។  គតញ់ញឹមដក់ខញុយ៉ំងរសេពន ... ខញុខំញំញឹមដកគ់ត់វញិទងំមន  
អរមមណ៍ថខម សផងេអៀនផង ...។ 
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គត់សួរសុខទុកខខញុ  ំ ខញុកំ៏របបគ់តថ់ខញុបំនសុខកយសបបយចិតតដូចែតធមមត! គត់រសដីតចិៗថ គត ់
ចូលរួមេសកសត យជមួយខញុ  ំ ែដលខញុ រំបលងចូលសកលវទិយល័យកនុងឆន ហំនឹងមិនជប ់ ែតគតប់ែនថមថ 
គតម់នករេជឿជក់េលខញុថំខញុ នឹំងមិនេបះបង់កតីពយយម ... គតថ់ខញុ មុំខែតបនទទួលបរញិញ េនៃថងណ 
មួយខងមុខេនះមិនខន! ខញុ េំពលអរគុណគត់យ៉ងគួរសមវញិ ទងំចិតតភញ ក់េផអលនិងខន ញ់ ... េហតុអី 
គតដ់ឹងពីបរជ័យរបស់ខញុចំបស់េម៉លះ?  ឬមួយរយៈេពលែបកគន កនលងមកេនះ គតប់នតមដនខញុ រំហូត? 
ចបត់ងំពីលង ចេនះមក គត់កប៏នេធវជអងគរកសជិះកង់បេណត រខញុ ពីំសលេទផទះជថមេីឡងវញិ។  ប៉ុែនត 
អរមមណ៍ខញុចំេំពះគតប់នែរបរបលួអស់េទេហយ ... កលពីមុន េពលបនេនែកបរគត់រេបៀបេនះ ចតិត 
ខញុធំល ប់ែតរេំភបកក់េកត  េបះដូងខញុធំល ប់ែតេលតញបរ់តលប់រតលិន ... េមតចឥឡូវចិតតខញុគំម នកេរកករញជួ យ 
អវីបនតិច? េមតចេបះដូងខញុ េំលតយ៉ងធមមត?  េហតុអីគតក់៏ដូចជពួកបុរសននែដលខញុធំល បគ់ិតថខេំចញ 
មុខេចញមត់មកយកចតិតខញុ េំរពះែតចង់ចេំណញពីខញុ?ំ េតលកខណៈពិេសសរបស់គតក់លពីមុនបត់េទ 
ណអស់េហយ?  ខញុខំដំណតឹ ងសួរខលួនឯង  ថេតេសនហរបស់ខញុចំេំពះគតប់នសល បស់បសូនយរលីងឬអវី? 
របមណជបីែខេរកយមក គតប់នេពលេសនសុមំកខញុថំគតម់នករណ៍ចង់និយយនឹងខញុជំពិេសស ... 
ពួកេយងក៏អូសេទចរកយនផងខលួនចុះេទកនម់តរ់សះខងមុខអករធរំបស់សកលវទិយល័យភនេំពញ!  
គតនិ់យយសុេំទសខញុ  ំ ែដលៃថងេនះគតប់នផត ចច់ណំងេសនហ៍រវងេយងទងំេទវ ... គត់រសដថី គត ់
េនែតរសលញ់ខញុ  ំ ថគត់មិនែដលេភលចខញុមួំយេវលណេទ ... គតថ់ពកយសមបថរបស់គត់នឹងេនែត 
ជប់សថិតេសថរជនិរនតរ ៍ គគឺតនឹ់ងមនិរសលញ់នរណី មិនេរៀបករនឹងនរណីេទ េរកែតពីរូបខញុ។ំ  គត ់
បនសុឱំយខញុអំភយ័េទសឱយគត់ ... គតសុ់ឱំយខញុផំតល់ឱកសឱយពួកេយងបនចប់េផតមេសនហ៍ជថមី។ 
ខញុសំមលឹងមុខគត់អស់េពលជយូរ ... ខញុខំសំមលងឹេមលែកវែភនកអងវរកររបស់គត ់ ... ប៉ុែនតេបះដូងខញុ ែំបរជេន 
ែតសងំេំសងៀម មិនរពមកេរមកឬេរកកមកទទួលយកកតីេសនហ៍ពីគតជ់ថមី ... ខញុសួំរខលួនឯងថ េតខញុ គួំរផតល់ 
ឱកសឱយគតម់តងេទៀតឬអវី?  េបះដូងខញុ េំនេសងៀម ... ែតខួរកបលខញុបំនេឆលយភល មថ “េទ!”  គតប់នចក 
េចញេចលខញុមំតងេនះ គត់េធវឱយខញុឈំចឺបខ់ល ងំណស់!  េបគតអ់ចេធវបបខញុមំតង គតមុ់ខែតអចេធវបប 
ខញុជំថមីមតងេទៀតមិនខន!  ខញុបំនេបតជញ េហយ ថខញុមំនិបេណត យឱយនរណមកេធវបបញញីំចតិតខញុ េំទៀតេទ! 
ខញុកំ៏និយយយ៉ងរបសរជមួយគត់ថ ខញុសុំេំទសែដលខញុបំនបត់បង់ចិតតរសលញ់ចេំពះគត់ដូចែដល 
ខញុធំល បម់នអស់េទេហយ  េហយខញុមំនិចងជួ់បគត់េទៀតេទ ... ខញុបំនែថលងអណំរគុណដល់គត់ ែដលគត ់
េនរកសវតតមនរបស់ខញុ និំងពកយសនយរបស់គតជ់ប់កនុងចិតត ... ប៉ុែនតអវែីដលកនលងេទេហយ មិនអច 
រតលប់េរកយ ... ខញុសូំមផតល់ឱកសេពញទហឹំងឱយគតច់ប់េផតមកតីេសនហ៍ជថមីនឹងរសតីដៃទែដលសកតសិម 
នឹងគតជ់ងខញុ !ំ  ខញុបំនសុឱំយគតលុ់បពកយសមបថរបស់គត់ចេំពះខញុឱំយអស់េទចុះ ... ខញុបំនរបបគ់តថ់ 
រពះឬេទវតមុខែតយល់ពីទុកខធុរៈរបស់េយង មុខែតរបណីផតល់ឱកសឱយេយងអចចប់េផតមកតីរសលញ់ 
មតងេទៀតជមួយអនកថមី។ គតង់ក់កបល េហយថគត់េគរពករសេរមចចតិតរបស់ខញុ។ំ  គតប់នសុជូំនខញុ  ំ
េទផទះមួយរគជចុងេរកយ ... ខញុកំម៏ិនជទំស់ ... ពួកេយងជះិកងទ់នទឹមគន យ៉ងេសងៀមសង ត ់ ... 
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មកដល់មុខផទះខញុ  ំ ពួកេយងឈរសមលឹងមុខគន េដយរសងូតរសងត់ ... ខញុ េំឃញែកវែភនកគត់ជនេ់ជរេដយ 
ជលេនរត គត់និយយខសបឹៗថ “បងសូមជូនពរអូនឱយជួបរបទះែតេសចកតសុីខរគបរ់បករ ... បងរគន់ែត 
សងឃមឹថអូននឹងនឹកដល់បងមតងមក ល ... េនេពលបងសល ប់ បងសងឃមឹថអូននឹងេទចូលរួមបុណយសព 
បង និងដកផ់ក រសស់មួយទងេទេលរទូងបងមុនេពលេគបូជរូបបង ... ” គត់ែបមុខេចញពីខញុ  ំ ... គត ់
ចបទ់ញកងម់កជះិេចញេទ ... ខញុឈំរសមលងឹេមលគត់ពីេរកយ ... ខញុតំមសមលឹងេមលគត់លុះរតែត 
រសេមលគត់កបប់ត់កនុងផង់ធូលីនិងៃសបអនធករ ... ខញុ ែំលងបនេឃញមុខគត់ជេរៀងរហូត ...។ 
 
ខញុកំ៏បនចូលេរៀនយកបរញិញ េនសកលវទិយល័យដូចបណំង េដយសិកសយកឯកេទសខងបេរងៀន 
ភសអង់េគលស ... ខញុ េំនែតេសពគបម់ិតតជមួយនឹងពួកបុរសៗបនលអជងជមួយពួកនរ ីៗ  ... ប៉ុែនតខញុបំន 
សងកែំពងកនុងេបះដូងជេរចនជន់ ករពរមិនឱយបុរសណេរជៀតចូលេរជដល់កនុងចតិតខញុបំនេឡយ ... 
ឱយែតដងឹថមននយកេំលះណ ចងប់ងកបញហ នឹងខញុ េំដយខសំែមតងបញកពរេលសពីមិតតធមមត ខញុនឹំងរក 
ឧបយបេងកតគមល តរវងេយងទងំពីរភល ម េហយរកវធិីកចំតេ់គេចញពីរងវងម់ិតតភពរបស់ខញុ េំដយមិនច ំ
បចទី់មទមេរចន េដយមិនចបំច់គតិថេគេនះលអឬអរកក់យ៉ងណេទ! ចិតតខញុគំជឺរបស់ខញុ េំតែមនេទ? 
រគន់ែតខញុមំិនអចរសលញ់ េតខុសអវីែដរ?  េហយេបបនជមនិអចរសលញ់ ខញុខំជួំយេដះែលងេគឱយ 
មនេសរភីព ឱយេគបនេចញដចរ់សលះពីខញុ  ំ គជឺគុណបណំច់ធណំស់ េតែមនែដរេទ?  ប៉ុែនតពួក 
របុសៗមនិបននឹកេឃញអរគុណខញុអំញចឹ ងអី ... ែបរជមនអនកលួចសរេសរអកសរេចលេលកបងំម៉ូតូរបស់ 
ខញុថំ “សិរជីនរអីត់េបះដូង!” ខញុ េំឃញអកសរនិងសគ ល់ដល់មច ស់យ៉ងចបស់ែតខញុមំិនមតមួ់យម៉ត់ ខញុបំន 
េទរកទិញរូបតួកុនៃថពីរនក់ឈរឱបគន  យកមកបិទេលសេំណរេនះឱយរពេងយ ... មនអនកខលះឈចឺតិត 
ជនួំសមតិតភកតិ ហ៊នេចញមុខមករកេរឿងនិងដកប់ណត សខញុថំ “មនុសសចតិតអរកក!់  េធវបបបងធខំញុឱំយ 
ខូចចិតត!  ចេំមល  ដកទ់នំយឱយៃថងេរកយបនបតចីតិតអរកកកុ់ខំន!” 
 
េនេពលខញុចូំលដល់ឆន ចុំងបញច ប់ៃនករសិកសបរញិញ រតី (ឆន ទីំ៤) រសបែ់តមនបុរសមន កក់ល ហនខុសេគ 
ហ៊ននយំកសបុំរតសរភពេសនហ៍និងអតថបទេរឿងខលីែដលេគតក់ែតងេឡងពីអនុសសវរយ៍ីកលខញុ េំនេរៀន 
ឆន ទីំបី មករបគល់ឱយដល់ៃដខញុេំនផទះខញុ ែំតមតង។  ខញុធំល បគ់ិតថេបះដូងខញុបំនសល ប់េហយ ខញុមំិនអច 
រសលញ់បុរសណបនេទៀតេឡយ ... ប៉ុែនតេរកយេពលអនេរឿងនិទនដ៏ខលីេនះចប់ េដមរទងូខញុចំប់េផតម 
ញ័រចរំបប់ ... ខញុ រំកកល់រសក់ទឹកែភនក ... ខញុកំ៏ចូលចិតតេគេនះែដរ  ប៉ុែនតេតខញុអំចផតល់កតីរសលញ់ឱយេគវញិ 
បនេទ?  េនះជសណួំរែដលខញុមំិនដងឹចេមលយ!  ខញុកំ៏របប់េគតមរតង់ ថខញុមំិនចង់បដិេសធេគេទ ែតខញុកំ៏ 
មិនទនច់ង់េរៀបករភល មៗែដរ ខញុចំង់េរៀនយកបរញិញ េទ (ម៉សទ័រ) ឱយបនសិន។  ខញុកំប៏នរបប់េគយ៉ងខលី 
ផងែដរ ថខញុធំល បម់នេសនហមតងកលពីមុន េហយេបះដូងខញុ េំនរងរបួសយ៉ងទរុណេនេឡយ ... េបេគ 
រពមទុកឱកសឱយខញុសំកលបងកសងកតីេសនហ៍ជថម ី  េនះខញុ នឹំងសកលបងផតល់ឱកសឱយេគនិងឱយខលួនឯង! 
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េគកប៏នសរភពរបប់ខញុថំ រូបខញុកំម៏ិនែមនជេសនហ៍ដបូំងរបស់េគែដរ  េគយល់រពមេរបេពលេវលសក 
លបងជមួយខញុ  ំ ... េរកយេពលខញុបំនទទួលកណំពយេសនហពីេគមតងជពីរដង ខញុកំដ៏ឹងថករសកលបង 
មនេជគជ័យ េរពះខញុបំនទទួលកតីរេំភបរកីរយជថមី ... ខញុដំងឹខលួនថខញុធំល ក់កនុងអនលង់េសនហ៍េទៀតេហយ ... 
ថវីេបអរមមណ៍មិនដូចគន នឹងេសនហ៍រគដបូំង ... ែតវក៏មនសភពអែណត តអណតូ ង មនមេនសេញច តន 
ែផអមែលហមមួយែបបេផសង ... ទនំងជមនសភពនឹងនរនិងរសគត់រសគជំងពីមុន។  
ពួកេយងចណំយេវលអស់របឆំន េំដមបសីទ បសទងច់តិតគន  ... បនឆលងកត់សភពមតងរតជកម់តងេកត  មតង 
រក់មតងេរជៃនអរមមណ៍របស់េយងជហូរែហរ ... លុះរតែតពួកេយងបនចបស់កនុងចិតតថអចរួមរស់ 
ជមួយគន បនេហយ េទបពួកេយងេរៀបករ។  ពួកេយងបនកូនរសីរសស់សអ តពីររូបជចណំងៃដ ... 
េរកយមក  ពួកេយងកច៏កេចញពីរសុកែខមរមកេនរបេទសអូរសត លី។ 
 
ខញុសូំមសរភពថ យូរៗមតងខញុបំនយល់សបត£េឃញបុរសទីមួយែដលខញុធំល ប់រសលញ់ ... េពលភញ ក់ពីសុបនិ 
វញិ ខញុមំិនអចមនិនឹកគិតដល់គតេ់ដយកតីសេងវគេឡយ  េទះជដងឹេហយ ថេនះជអតីតកលែដលខញុ  ំ
មិនគួររពំញក មិនគួរចងច ំ... ប៉ុែនតយូរឆន េំហយ េហតុអីរសេមលគត់េនែតតមលងចិតតខញុ ?ំ  ខញុ ែំតងសងឃមឹ 
ថគត់រកេឃញគូេសនហ៍ែដលសកតិសមនឹងគត់  កសងជីវតិរគសួរេដយកតសុីខដុមរមន។ 
របមណជពីរឆន មុំន ខញុបំនជួបមតិតមន ក់េដយៃចដនយ ... េគេនះគជឺមច ស់ផទះែដលេបកកលឹបគណិតវទិយ 
កលពីជង២០ឆន មុំនេនះឯង។  កពុំងែតសួរសុខទុកខគន ជធមមត  មិតតខញុ រំសប់ែតសួរថ េតខញុមំនដឹងថ 
អនកដឹកនកំលឹបបនសល ប់េទេហយេទ?  ខញុភំនភ់ងំអស់សម រតី នឹកអវមីិនេឃញេរកែតពីកតតីក់សលុតកនុងចតិត! 
ខញុ េំនេសងៀមអស់មួយរសបក់ េទបអចបនលឺសណួំរថ េតគតស់ល ប់ពីកលណ?  មិតតខញុ េំឆលយេដយរពេងយ 
ថ “របែហលជពីរ-បីឆន េំហយ!”  ... ខញុកំស៏កសួរអពីំមូលេហតុៃនមរណភព ... មិតតខញុ េំឆលយថ េគឮថជ 
ជងំឺមហរកី  ែតមិនដឹងជជងំឺមហរកីអវីឱយរបកដេទ។ 
អវីែដលចូលមកញញីំអរមមណ៍ខញុ  ំមនិែមនមនរតឹមែតដណឹំងមរណភពរបស់គតេ់ទ គឺខញុបំនដងឹផងែដរ 
ថគត់មនិែដលេរៀបករ និងគម នគូកណំន់េសនហរហូតដល់ៃថងសល ប់ ... េតមុនេពលគត់ផុតដេងហម គត ់
មននឹកមកដល់ខញុ  ំ គតម់នរបថន េឃញមុខខញុ មួំយរគជចុងេរកយេទ?  េតគត់រពឹំងថខញុនឹំងេទចូលរួម 
បុណយសពគត់ និងដកផ់ក រសស់មួយទងេលរទងូគតមុ់នេពលេគបូជគតែ់ដរេទ?  េតេពលគតម់កសុ ំ
ឱយខញុផំតល់ឱកសមតងេទៀតនៃថងេនះ គតដ់ឹងខលួនថគតម់នជងំមឺហរកីេហយឬអវី?  េបគត់មនិទនម់ន 
ជងំឺេទ េហយេបខញុ រំពមផតល់ឱកសឱយគត់ េតគត់េនែតេកតជងំឺដល់សល ប់ទងំេកមងេទៀតឬ?  េបពួកេយង 
េរៀបករ មនបុរតធតីជមួយគន  េតឥឡូវេនះខញុបំនកល យជរសតីេមម៉យ ចញិចឹ មកូនែតមន កឯ់ងេហយ 
ឬយ៉ងណ? 
ខញុដំឹងថខញុគំម នៃថងដឹងពីចេមលយទងំេនះេទ ... ខញុ រំគន់ែតសងឃមឹថ េទះជវញិញ ណកខ័នធគតេ់ទដល់ទីណ 
សូមឱយគតប់នជួបរបទះនឹងេសនហនិងកតីសុខសមតមបណំងរបស់គត់ផងចុះ!! ... 


