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មេនរ 
ខ្ញុំែតងែតចំណាយេពលភាគេ្រចីនរបស់ខ្ញុំគិតពីេនះពីេនាះ។ ខ្ញុំមិនដឹងថា ខ្ញុំគិតេដីម្បី
អ្វីេទ ែតេនះជាទមា្លប់របស់ខ្ញុំ េហីយជាអ្វីែដលេធ្វីឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តផងែដរ។ មា៉
ក់របស់ខ្ញុំែតងែតនិយាយថា គាត់្រសលាញ់ខ្ញុំ េ្រពាះខ្ញុំអាចេមីលេឃីញចំណុចល្អក្នុង
ខ្លួនមនុស្ស្រគប់គា្ន។ មិនថាអ្នកេនាះ ជាមនុស្សែដលខ្ញុំសា្គល់យូរឆា្នំ ឬេទីបនឹងជួប
គា្នេទ ខ្ញុំអាចចាត់ទុកពួកេគជាមនុស្សល្អបានទាំងអស់។ ខ្ញុំេជឿថា សារជាតិរបស់
មនុស្ស គឺល្អ េហីយខ្ញុំេជឿេទៀតថា េបីខ្ញុំេជឿជាក់េលីអ្នកណាមា្នក់ថាជាមនុស្សល្អ 
េគនឹង្របឹងេធ្វីខ្លួនជាមនុស្សល្អ។  

រហូតដល់ៃថ្ងមួយ ្រគប់យ៉ាងែដលខ្ញុំគិត និងអ្វីែដលខ្ញុំេជឿកន្លងមក កា្លយជាកំហុស
របស់ខ្ញុំ... 

ពីរឆា្នំកន្លងមក 

ខ្ញុំេឈា្មះមេនារា។ ្រគប់គា្នេហៅខ្ញុំថា មេនារា េ្រពាះខ្ញុំបងា្គប់ឲ្យេគេហៅខ្ញុំថាែបបេនះ។ 
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកដៃទដាក់េឈា្មះឲ្យខ្ញុំេផ្សងពីេនះេទ េ្រពាះពួកេគគា្មនសិទ្ធិ។ េបី
បា៉មា៉ក់របស់ខ្ញុំ មិន្រតូវការេឈា្មះេផ្សងស្រមាប់េហៅខ្ញុំ ខ្ញុំក៏មិន្រតូវការែដរ។ 
ម្៉យាងេទៀត េឈា្មះេនះ ក៏មិនអា្រកក់សា្តប់ែដរ។ ឆា្នំេនះ ខ្ញុំអាយុ២៣ឆា្នំេហីយ មិន
ទាន់េរៀបការេទ បានន័យថា ក្នុងេពលបុ៉នា្មនឆា្នំេទៀត ខ្ញុំនឹង្រតូវេគចាត់ទុកជា្រកមំុ
ចាស់មា្នក់មិនខាន។ បញា្ហសំខាន់ គឺ ខ្ញុំមិនែដលគិតថា ការមិនទាន់េរៀបការ មានអ្វី
មិនល្អេសាះ។ វាអាចមកពីខ្ញុំមិនទាន់យល់ ឬខ្ញុំយល់េផ្សងពីអ្នកដៃទក៏ថាបាន។ 
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រាល់ៃថ្ង ខ្ញុំរស់េដាយសារ ការបេ្រងៀនភាសាអង់េគ្លស េនៅសាលាតូចមួយែក្បរផ្ទះ។ 
ខ្ញុំមានសិស្ស្របែហលជា៣០នាក់ក្នុង្រតីមាសេនះ។ ខ្ញុំេពញចិត្តការបេ្រងៀនេ្រកៅ
េមា៉ងែបបេនះ េ្រពាះខ្ញុំអាចមានេពលេនៅផ្ទះេដីម្បីេមីលេរឿងភាគបាន។ ្រគួសារខ្ញុំមិន
សូវធូរធារបុ៉នា្មនេទ េ្រពាះេពលខ្លះខ្ញុំលឺបា៉មា៉ក់របស់ខ្ញុំតេម្លីងសេម្លងដាក់គា្ន េ្រពាះ
ែតេរឿងលុយកាក់។ ប្តី្របពន្ធ េបីមិនទាស់គា្នេរឿងលុយ េតីឲ្យទាស់គា្នេរឿងអីេទៀត? 

េដាយសារៃថ្ងេនះជាៃថ្ងអាទិត្យ េហតុេនះខ្ញុំអាចលំែហចិត្តរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងេរឿង
ភាគបានេហីយ។ ខ្ញុំទាញេកៅអីេទៅអង្គុយែក្បរបង្អួច េហីយយកទូរស័ព្ទមកេបីកេមីល
េរឿងបន្តភាគ។ ខ្ញុំមិនបាច់មានអ្នកណាមកេមីលជាមួយខ្ញុំ ក៏ខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍រ៉ូែម
នទិចមា្នក់ឯងបានែដរ។ ខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់អ្នកែដល upload េរឿងទាំងេនះចូល 
youtube ខា្លំងណាស់។ េទាះបីជាពួកេគ upload េដាយគា្មនការអនុញា្ញតក៏េដាយ 
ក៏ខ្ញុំេនៅែតគិតថា ពួកេគជាមនុស្សចិត្តល្អែដរ។  

(ក្នុងេរឿង) 

តួ្របុស ៖ េតីអូនមានភស្តុតាងអីែដលេចាទបងថា លួចក្បត់ចិត្តអូនេនាះ? 

តួ្រសី ៖ ភស្តុតាងខ្ញុំមិនមានេទ ែតខ្ញុំដឹងថាបងលួចមានអ្នកថ្មីេហីយ។ 

"លួចេទៅអង្គុយជាមួយ្រសីេផ្សងេហីយ េនៅសួរេគទាររកភស្តុតាងេទៀត" ខ្ញុំគិតក្នុង
ចិត្ត េ្រពាះកាលពីភាគមុន តួ្របុសេនះ អង្គុយជាមួយ្រសីមា្នក់េផ្សងេទៀត។ ្របពន្ធ
រវល់ែតយំ េភ្លចថតរូបទុកជាភស្តុតាង។ ឥលូវេពលេនះ គា្មនអ្វីតតាំងជាមួយេគេទ។ 
ែតេនះជាេរឿងល្អ េ្រពាះេបី្របពន្ធគា្មនភស្តុតាង ពួកេគអាចនឹង្រតូវគា្នវិញ េហីយ
្រគួសាររបស់េគក៏មិនែបកបាក់ែដរ។ អ្វីែដល្របពន្ធបានេឃីញ ជាេរឿងមិនពិតក៏
ថាបាន។ 
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ខ្ញុំកំពុងែតលង់ចិត្តជាមួយសមត្ថភាពវិភាគេរឿងដ៏កំពូលរបស់ខ្ញុំ ្រសាប់ែតលឺសេម្លង
ស៊ីេផ្លេនៅមុខផ្ទះ។ ខ្ញុំសា្គល់សេម្លងេនះច្បាស់ណាស់។ ខ្ញុំទុកទូរស័ព្ទចុះ េហី
យេងីបេដីរេទៅេបីកទា្វរឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាេលីកេនះ មិត្តភក្តិខ្ញុំមិន
យកេរឿងសង្សាររបស់េគមកនិយាយឲ្យខ្ញុំសា្តប់េទៅចុះ េ្រពាះនិយាយេទៅនិយាយមក 
គឺេរឿងដែដល េហីយគា្មនប្តូរពាក្យេទៀត។  ខ្ញុំមិនយល់ថា េហតុអ្វីខ្ញុំ្រតូវេធ្វីខ្លួនជាេពទ្យ
ចិត្តសា្រស្ត សា្តប់េរឿងរបស់អ្នកដៃទែបបេនះេសាះ។  

មិត្តភក្តិមានទុក្ខ ខ្ញុំមិនអាចមិនេអីេពីបានេទ ែតខ្ញុំអាចសា្តប់េហីយ េបាះេចាលបាន 
េ្រពាះេរឿងេស្នហារេញ៉រៃញ៉ែបបេនះ មិនែមនជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំេទ។ ខ្ញុំមិនធា្លប់
មានេស្នហាច្បាស់លាស់េទ េ្រពាះរាល់ដងេបីសិនជាមិនែមនខ្ញុំលួច្រសលាញ់េគេទ 
ក៏មានេគលួច្រសលាញ់ខ្ញុំែដរ។ ខ្ញុំ្រគាន់ែតសា្មនបុ៉េណា្ណះ េ្រពាះមុខមាត់ខ្ញុំក៏មិនអា
្រកក់ដល់ថា្នក់េគខា្លចែដរ េហីយម្៉យាងេទៀត ខ្ញុំជាមនុស្សែដលមិនេចះ្របកាន់ខ្លួន
េទៀតផង។ 

ខ្ញុំេបីកទា្វរ េហីយសម្លឹងេទៅកាន់រូបរាងមនុស្សែដលេនៅចំពីមុខផ្ទះខ្ញុំ។ 
េដាយសារៃថ្ងចាំងមកពីខាងេ្រកាយ េធ្វីឲ្យខ្ញុំេមីលេឃីញ្រសេមាលរបស់មិត្តភក្តិរបស់
ខ្ញុំ ែដលឈរែក្បរមូ៉តូ។ សុភារីណា េដាះមួកសុវត្តិភាពេចញ េហីយេដីរសំេដៅមករកខ្ញុំ 
ក្នុងទឹកមុខមិនសូវល្អ។ ដូចខ្ញុំគិតទុកែមន ដល់េពលែដលខ្ញុំ្រតូវេធ្វីជាេពទ្យចិត្ត
សា្រស្តេទៀតេហីយ។ 

សុភារីណានិយាយក្នុងេល្បឿនមួយែដលអាច្របាប់ខ្ញុំថា វាកំពុងែតចង់ស្ទះពី
ខាងក្នុង។ ខ្ញុំក៏េបីកផ្លូវេដីម្បីឲ្យកបា៉លេភ្លីងេនះបានេដីរចូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំ េដីម្បីបេញ្ចញ
ែផ្សង។  
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"ឯងទំេនរែដរេទ?" សុភារីណាសួរបេណ្តីរ និងេដាះអាវេ្រកៅេចញបេណ្តីរ។ ខ្ញុំមិនទាន់
បានេឆ្លីយផង សុភារីណា ក៏កាត់ខ្ញុំបន្តេទៀត "េទាះឯងមិនទំេនរក៏មិនអីែដរ េ្រពាះខ្ញុំ
្រតូវការនិយាយែតមួយែភ្លតបុ៉េណា្ណះ េហីយខ្ញុំនឹងេទៅផ្ទះេដកេហីយ។"  

"អូេខ" ខ្ញុំេឆ្លីយេដាយដឹងជាមុនថា មួយែភ្លតរបស់វា យ៉ាងេហាចណាស់ក៏
មួយេមា៉ងែដរ េទីបអាចចប់។ ខ្ញុំ្រកេឡកេមីលេទៅទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ េដាយចិត្តសា្តយ
បន្តិច េ្រពាះខ្ញុំមិនអាចតភាគបាន ែតមិនអីែទ េ្រពាះមិត្តភក្តិខ្ញុំគង់ែតបេញ្ចញ 
drama របស់វាមកឥលូវេហីយ។ េរឿងែដលខ្ញុំេមីល និងេរឿងរបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ 
មិនសូវខុសគា្នបុ៉នា្មនេទ។ េបីសិនជាេពលែដលវាកំពុងនិយាយ េហីយខ្ញុំចាក់េភ្លង
កំដរបន្តិច ខ្ញុំ្របាកដជាមានអារម្មណ៍ថា កំពុងេនៅក្នុងេរឿងែតម្តង។  

"ឯងដឹងេទថា ៃថ្ងេនះបងពិសុទ្ធនិយាយអ្វីដាក់ខ្ញុំខ្លះ?" សុភារីណា សួរខ្ញុំ។ ខ្ញុំ
្រគវីក្បាល េដីម្បីឲ្យវាដឹងថា ខ្ញុំកំពុងេ្រតៀមខ្លួនសា្តប់េរឿង។  

"គាត់្របាប់ខ្ញុំថា េបីសិនជាេយីងមិនអាចចុះស្រមុងគា្នបានេទ េយីងគួរែតឈប់ជួប
គា្នមួយរយៈសិនេទៅ េដីម្បីឲ្យស្រមួលអារម្មណ៍បានេរៀងខ្លួន" សុភារីណាបន្ត។ 
"គាត់ឲ្យខ្ញុំទុកេពលឲ្យគាត់គិតេឡីងវិញ េ្រពាះគាត់មិនដឹងថា ខ្ញុំ និងគាត់អាចរស់េនៅ
ជាមួយគា្នបានឬអត់េនៅៃថ្ងេ្រកាយ។ េបីសិនជាខ្ញុំទុកេពលឲ្យគាត់ គាត់ច្បាស់ជា
េទៅមានអ្នកថ្មី េហីយេភ្លចខ្ញុំបាត់េហីយ។ េបីេធ្វីែបបេនះ ខ្ញុំជាអ្នកខាតទាំង្រសុង។"  

ខ្ញុំសួរេទៅវិញ "ខាតអ្វីខ្លះេទៅ?"  

"គឺខាតចិត្តែដលខ្ញុំខំ្រសលាញ់គាត់។" សុភារីណាេឆ្លីយ។ 

ខ្ញុំរំពឹងចេម្លីយថា ខាតខ្លួន ែតែបរជាបានចេម្លីយេផ្សងេទៅវិញ។ ខ្ញុំដឹងថាពីរនាក់មាន
អ្វីេលីសពីចិត្តេទៀត ែតខ្ញុំេធ្វីជាសួរែបបល្ងង់បន្តិចេទៅ កំុឲ្យវាគិតថា ខ្ញុំមិនចាប់
អារម្មណ៍នឹងេរឿងរបស់វាេសាះ។ 
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"ខ្ញុំខំ្រសលាញ់គា្នជាមួយគាត់រាប់ឆា្នំេហីយ ចង់ឲ្យខ្ញុំេបាះេចាលេដាយងាយៗេម៉
ចនឹងេកីត? េទាះបីជាេកីត ក៏ខ្ញុំមិនចង់េធ្វីែដរ។" សុភារីណាបន្តដំេណីរេរឿងដ៏អសា្ចរ្យ 
េទៀត។ "េតីខ្ញុំគួរេធ្វីយ៉ាងេម៉ច? ជួយឲ្យេយាបល់ខ្លះមក។ ខ្ញុំទាល់គំនិតេហីយេពល
េនះ។" វាទមា្លក់មុខចិត្ត េធ្វីឲ្យខ្ញុំអានិត។  

ខ្ញុំគិតមួយសន្ទុះ េហីយក៏និយាយវិញថា "ជាដំបូង ខ្ញុំបញា្ជក់ឲ្យឯងដឹងច្បាស់បន្តិច
សិន។ រាល់ដង ឯងមិនែដលមានគំនិតអ្វីេទ េហីយខ្ញុំជាអ្នកជួយ្របាប់ជានិច្ច ដូេច្នះ 
ឯងមិនបាច់្របាប់ខ្ញុំថា ឯងទាល់គំនិតេហីយ េពលេនះេទ េ្រពាះវាជាេរឿងធម្ម
តាេទៅេហីយ។ ទីពីរ ខ្ញុំគិតថា ឯងដឹងថា្រតូវេធ្វីអីរួចេទៅេហីយ េហតុអីចាំបាច់មក
សួរេយាបល់ខ្ញុំ?" 

សុភារីណា មិនរវល់នឹងឃា្លដំបូងរបស់ខ្ញុំេទ វាក៏សួររំលងេទៅឃា្លេទៅពីរថា "ខ្ញុំដឹងអី? 
ខ្ញុំមិនដឹងថា្រតូវេធ្វីេម៉ចផង?"  

"ចុះែ្រកងឯងថា មិនេបាះេចាលេដាយងាយេនាះអី? ឯងបន្ត្រសលាញ់គាត់េទៀ
តេទៅ។ េធ្វីដូចរាល់ដងេទៅ េពលណាេឈា្លះគា្ន ក៏េឈា្លះេទៅ េពលណា្រតូវគា្ន ក៏្រតូវ
គា្នតាមធម្មតាេទៅ មានអ្វីពិបាក?" ខ្ញុំេឆ្លីយរំលឹងពីអ្វីមិត្តខ្ញុំបាននិយាយមុនេនះ។ 

"ែតេធ្វីែបបហ្នឹង ខ្ញុំ្រតូវពិបាកចិត្ត្រគប់េពលេហីយ។ ខ្ញុំ្រទាំមិនបានេទ េពលែដលេរឿង
ដែដលេកីតេឡីងែបបេនះ។" សុភារីណាេឆ្លីយវិញ េដាយមានទឹកែភ្នករលីងរេលាង។  

"កំុទាន់អានយំ អាភា។ ខ្ញុំគិតថា ពាក្យែដលបងពិសុទ្ធនិយាយ ្របែហលជាដំេណាះ
្រសាយស្រមាប់បញា្ហរបស់ឯង។" ខ្ញុំេហៅេឈា្មះមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ េនៅេពលេឃីញ
វារកយំែបបេនះ។ ខ្ញុំគិតថាេនះជាវិធីលួងេក្មងែដលល្អបំផុត។ "ឯងគួរែតឈប់ជួប
គាត់មួួយរយៈសិន េដីម្បីឲ្យគាត់ និងឯងបានរំសាយអារម្មណ៍ខឹងគា្ន េហីយចាប់េផ្តីម
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នឹកគា្នេឡីងវិញ។ េបីឯងេធ្វីែបបេនះ អាចជួយឲ្យឯង និងគាត់មិនបាច់ែបកគា្នក៏
ថាបាន។" 

"ឯងច្បាស់ែដរេទ ថាគាត់មិនេភ្លចខ្ញុំ?" សុភារីណាសួររកធានារ៉ាប់រងពីខ្ញុំ
េទៀតេហីយ។ 

"ខ្ញុំគា្មនអ្វីធានាឲ្យឯងេទ បុ៉ែន្តេបីខ្ញុំេមីលតាមរូបរាង និងមុខមាត់ឯង ជាពិេសស
េដីម្រទូង ខ្ញុំគិតថា គាត់ក៏មិនេចាលឯងេដាយងាយែដរ។ មនុស្ស្របុស មិនល្ងង់េបាះ
េចាលរបស់ល្អែបបេនះេទ។ អូ! មិនែមនរបស់េទ គឺមនុស្ស្រសីល្អ។ ខ្ញុំ្រចឡំមា
ត់បន្តិច។" ខ្ញុំេឆ្លីយយករួចខ្លួន។  

សុភារីណា អាចចាត់ទុកជា្រសីសា្អតជាងេគក្នុងចំេណាមមិត្តភក្តិែដលខ្ញុំមានទាំង
អស់។ វាមានសក់្រតឹមសា្ម េហីយលាបពណ៌ទង់ែដង ភាគេ្រចីនគឺចងេឡីង េដាយ
ទមា្លក់ចុះបុ៉នា្មនសរៃសពីខាងមុខេដីម្បីឲ្យេមីលេឃីញភាពទាក់ទាញ។ ខ្ញុំក្រមេឃីញ
វាេស្លៀកពាក់េខាអាវមិនសមរម្យណាស់ េទាះបីជាេនៅផ្ទះក៏មូ៉តេខាអាវរបស់វា ឈ្នះ
េខាអាវេដីរេលងរបស់ខ្ញុំែដរ។ មុខមាត់ អូេខ ដងខ្លួន អូេខ ក្លិនខ្លួន ក៏អូេខេទៀត។ ខ្ញុំ
មិនយល់ថា េហតុអ្វីបានជាវា្រតូវខ្វល់ខា្លចេគេបាះវាេចាលេនាះេទ? េបីសិនជាខ្ញុំ
ជាែម៉ែយ៉ម ខ្ញុំអាចដាក់លក់មិត្តភក្តិខ្ញុំមួយេនះ បានក្នុងតៃម្លេលីសពី ១០០០ដុលា្លរ
ក្នុងមួយេមា៉ង។ គួរឲ្យសា្តយ ខ្ញុំចាប់យកអាជីពជា្រគូបេ្រងៀន កំុអីខ្ញុំកា្លយជា
អ្នកមានបាត់។ 

សុភារីណាគិតបន្តិច រួចក៏និយាយមកកាន់ខ្ញុំវិញថា "េបីខ្ញុំ្រពមទុកេពលឲ្យគាត់ខ្លះ 
េតីយូរបុ៉ណា្ណែដលខ្ញុំគួរែត្រតូវគា្នជាមួយគាត់វិញ?" 

ខ្ញុំេឆ្លីយ "សាកពីរអាទិត្យសិនេទៅ វាមិនយូរបុ៉នា្មនេទ។" 
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"អូេខ ចាំខ្ញុំេទៅនិយាយជាមួយគាត់។ បុ៉ែន្ត..." សុភារីណាប្រមុងនឹងបន្ត ែតខ្ញុំ
ក៏និយាយកាត់មុន េ្រពាះខ្ញុំដឹងថា េបីសិនជាេបីកៃដឲ្យនិយាយ ខ្ញុំច្បាស់ជាែលងបាន
េមីលេរឿងភាគខ្ញុំេហីយ។ 

"មិនបាច់បុ៉ែន្តអីេទ សាកសិនេទៅ េបីសិនមិនេកីត ចាំេយីងគិតរកវិធីេផ្សងេទៀត។" 
និយាយបេណ្តីរ ខ្ញុំទាញយកអាវរបស់សុភារីណាមកពាក់ពីេលីខ្លួនវាបេណ្តីរ េហីយ
រុញវាតិចៗេចញពីផ្ទះខ្ញុំ។ "េទៅឲ្យេលឿនេទៅ កំុឲ្យហួសេពល។ េរឿងេស្នហាឯងសំ
ខាន់ណាស់ មិនអាចពន្យារេពលេទៀតបានេទ។ ខ្ញុំនឹងផ្តល់កមា្លំងចិត្តឲ្យឯងពីផ្ទះខ្ញុំ
េទៅ។" និយាយចប់ ខ្ញុំក៏រុញវាផុតមាត់ទា្វរ ឲ្យេលីកៃដបាយបាយ រួចបិទទា្វរវិញ។ ខ្ញុំ
េផ្ទៀង្រតេចៀកសា្តប់ ទ្រមាំលឺសូរសេម្លងមូ៉តូជិះេចញេទៅ េទីបេដីរមករកទូរស័ព្ទរបស់
ខ្ញុំវិញ។ 

"ចប់េរឿងែដលខ្ញុំមិនចង់ដឹង ឥលូវចូលមកដល់េរឿងខ្ញុំចង់ដឹងវិញម្តង" ខ្ញុំនិយាយមា្ន
ក់ឯង េដាយៃដកំពុងែតចុចេបីកេរឿងេមីលបន្ត។  

(ក្នុងេរឿង) 

តួ្របុស ៖ អូនកំុទាន់សន្និដា្ឋនេផ្តសផា្តស ្របាប់បងសិនមក េតី្រសីេនាះមានមុខ
មាត់យ៉ាងេម៉ច? េហីយអូនេឃីញបងេនៅម្តុំណា? 

តួ្រសី ៖ ខ្ញុំែលងចង់និយាយជាមួយបងឯងេហីយ។ 

"យឺ! និយាយគា្នមិនទាន់ដឹងអីផង យំែ្រសកេឡីងេជាគខ្លួនេទៅេហីយ" ខ្ញុំលាន់មាត់
ជាមួយនឹងសកម្មភាពហួសចិត្តរបស់តួ្រសីេនៅក្នុងេរឿង។ ខ្ញុំបន្តការវិភាគេរឿងរបស់ខ្ញុំ
ដល់េមា៉ងជិត ៤លា្ងច េទីបខ្ញុំេងីបចូលេទៅងូតទឹកបន្តិច កំុឲ្យឈឺក្បាល។ លា្ងចេនះ 
ខ្ញុំដូចជាចង់េទៅអង្គុយេនៅតាមហាងកាេហ្វបន្តិច េដីម្បីេមីលអ្នកដៃទែញ៉គា្ន។ ខ្ញុំគា្មន
េស្នហាផា្ទល់ខ្លួនេទ េហតុេនះខ្ញុំ្រតូវពឹងេលីេស្នហារបស់អ្នកដៃទ មកបំេពញេបះដូង
ខ្ញុំ។ 
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២ 

រគួសរ 
ខ្ញុំ្រតលប់មកពីេ្រកៅវិញ ក៏្រតូវចូលវង់បាយជាមួយ្រគួសាររបស់ខ្ញុំ និងេដីម្បីសា្តប់ពួក
គាត់និយាយគា្នពីការងារ្របចាំៃថ្ងរបស់គាត់។ ខ្ញុំជាកូនេទាល េហតុេនះេបីខ្ញុំមិន
និយាយជាមួយបា៉មា៉ក់ ខ្ញុំក៏គា្មនអ្នកនិយាយជាមួយែដរ។ មា៉ក់ខ្ញុំ ជាអ្នកេបាស
សមា្អតតាមសាលាេរៀន។ គាត់េធ្វីការេនៅសាលាែដលខ្ញុំេទៅបេ្រងៀន ្រគាន់ែតគាត់េធ្វី
ការេពញេមា៉ង េហីយខ្ញុំេធ្វីការែតមួយកំណាត់ៃថ្ង។ បា៉ខ្ញុំ ជាជាងកាត់េដរ។ គាត់ស៊ី
ឈ្នួលកាត់េខាអាវឲ្យេគបុ៉េណា្ណះ។ ខ្ញុំមិន្របកាន់នឹងការងាររបស់ពួកគាត់ េ្រពាះ
ការងារខ្ញុំ ក៏គា្មនអ្វីអសា្ចរ្យដូចគា្ន។ 

មា៉ក់ខ្ញុំចាប់េផ្តីមកិច្ចសន្ទនាមុនេគ េដាយនិយាយថា “ែស្អកដល់ៃថ្ងេធ្វីការេទៀត 
េហីយ។ ឈប់ដូចមិនបានឈប់េសាះរាល់ៃថ្ងេនះ។” 

បា៉ខ្ញុំក៏លូកមាត់បន្ត “េយីងមានការងារេធ្វី ្រគាន់េបីេហីយ អ្នកខ្លះស៊ីអត់ស៊ីឃា្លនតាម
ផ្លូវ េទីបពិបាក។ ែស្អកបង្រតូវេទៅពី្រពឹកបន្តិច េ្រពាះ្រតូវហួសេទៅយកអាវពីមូ៉យមក
កាត់បែន្ថម។” 

“អូ! េបីេទៅពី្រពឹក ចាំខ្ញុំេឡីងេធ្វីបាយទឹក កំុឲ្យខាតលុយេទៅបាយខាងេ្រកៅ។” មា៉ក់ខ្ញុំ
និយាយ។ ពួកគាត់ ែតងែតគិតពីេរឿងសន្សំសំៃចជានិច្ច េលីកែលងែតខ្ញុំេទ ែដល
ចាយវាយេផ្តសផា្តស។ 

“មេនារា លា្ងចមិញ េពលមា៉ក់មកផ្ទះលា្ងច េឃីញអាភាជិះេចញពី្រចកផ្ទះេយីង។ 
វាមកមានការអី េឃីញេបីកមូ៉តូេលឿនណាស់ ដូចជា្របញាប់េទៅណា?” មា៉ក់ខ្ញុំសួរ។ 

 8



គាត់សា្គល់អាភាយូរឆា្នំេហីយ គឺតាំងពីេពលែដលខ្ញុំនឹងអាភាេរៀនថា្នក់ជាមួយគា្ន
ដំបូងមកេម្ល៉ះ។ េបីរាប់េទៅ្របែហលជា ៥ឆា្នំេហីយ។ 

ខ្ញុំ្របឹងទំពារបាយក្នុងមាត់ឲ្យឆាប់អស់ េដីម្បីេឆ្លីយតបេទៅគាត់ “អាភា វាមករកឲ្យ
ជួយឲ្យេយាបល់េរឿងេស្នហា។ វាេឈា្លះគា្នជាមួយសង្សារវាេទៀតេហីយ។” 

មា៉ក់ខ្ញុំទមា្លក់សា្លប្រពាចុះ េហីយេធ្វីមុខដូចជាឆ្ងល់ រួចនិយាយថា “អ្នកេចះែហលទឹក 
សួរអ្នកមិនេចះែហលទឹក ថា្រតូវែហលទឹកែបបណា។” ខ្ញុំដឹងថាគាត់ចង់ថាឲ្យខ្ញុំ។ 

“ខ្ញុំមិនធា្លប់មានេស្នហាែមន ែតខ្ញុំធា្លប់េមីលេរឿងេ្រចីន។” ខ្ញុំេឆ្លីយេដាយមានទំនុកចិត្ត
េលីខ្លួនឯង។ ខ្ញុំមិនែដលគិតថា ខ្លួនខ្ញុំល្ងង់ក្នុងេរឿងេស្នហាេនាះេទ។ 

“្រតូវេហីយ មា៉ក់េភ្លច។ អ្នកមិនេចះែហលទឹក ្រគាន់ែតេមីលអ្នកដៃទែហល ក៏អាច
េចះបានែដរ។” មា៉ក់ខ្ញុំេនៅែតយកការេ្របៀបេធៀបរបស់គាត់មកនិយាយដែដល។ 
“េហីយចុះកូន្របាប់អាភាថាេម៉ចខ្លះ?” 

“ខ្ញុំ្របាប់ឲ្យអាភា ផា្អកជួបគា្នជាមួយសង្សារវាមួយរយៈសិនេទៅ កំុឲ្យេនៅេឈា្លះគា្ន
ដែដលេទៀត។” ខ្ញុំេឃីញគាត់ប្រមុងនឹងនិយាយបន្ត ខ្ញុំក៏និយាយកាត់មុនថា “េនះ
មិនែមនជាគំនិតខ្ញុំេទ ជាគំនិតរបស់សង្សារអាភា។ ខ្ញុំ្រគាន់ែតែ្រសកេហ៊ា
រតាមេ្រកាយបុ៉េណា្ណះ។” 

មា៉ក់ខ្ញុំ្រគវីក្បាល េហីយសួរថា “ចុះេបីផា្អកជួបគា្នេហីយ ែលងជួបគា្នរហូត កូនឯង 
មិនកា្លយជាអ្នកចាក់រុកេគឲ្យែបកគា្នេទៅេហីយ?” 

ខ្ញុំញញឹមេហីយនិយាយថា “ចាំេមីលសិនេទៅមា៉ក់ គា្មនអ្នកណាអាចទាយដឹងពី
អនាគតេទ។ ពីរនាក់េនះ្រសលាញ់គា្នយូរេហីយ ្របែហលជាមិនអីេទ។” 
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េយីងក៏ប្តូរ្របធានបទេទៅនិយាយពីការងារេដរេខាអាវរបស់បា៉វិញ េដីម្បីកំុឲ្យបា៉សា្ងត់
មាត់យូរេពក។  

េមា៉ង ៩យប់ 

ខ្ញុំកំពុងែតអង្គុយអានេសៀវេភៅេមេរៀនអង់េគ្លសរបស់ខ្ញុំ។ េទាះបីខ្ញុំបេ្រងៀនេក្មងែមន 
ែតខ្ញុំមិនែដលេភ្លចេ្រតៀមខ្លួនឲ្យបានមុនេទ។ ខ្ញុំអានឲ្យេហីយេពលេនះ ្រពឹកេឡីងខ្ញុំ
អាចអង្គុយេមីលេរឿងភាគបាន េដាយមិនបាច់ភ័យ។  

សេម្លងញ័រៗ បានលឺេចញពីេ្រកាមភួយរបស់ខ្ញុំ។ េបីខ្ញុំទាយមិនខុសេទ គឺអាភា រាយ
ការណ៍្របាប់ខ្ញុំពីអ្វីែដលវាបានេធ្វីមិនខាន។ ខ្ញុំយកទូរស័ព្ទមកេបីកអានសារ។ 
តាមពិតមានសារថ្មីពីរេនៅក្នុង inbox របស់ខ្ញុំ។ មួយ គឺអាភា េហីយមួយេទៀត 
គឺ្រកុមហ៊ុន smart េផ្ញីសារ្របាប់ឲ្យខ្ញុំដាក់ call tune។ េហតុអ្វីខ្ញុំ្រតូវបង់លុយ េដីម្បី
អ្នកដៃទបានសា្តប់ចេ្រមៀង? ខ្ញុំចុចលុបេចាល េហីយេបីកសាររបស់អាភាេមីល។ 

“ខ្ញុំ្របាប់គាត់រួចេហីយ គាត់យល់្រពម េហីយគាត់ថា ចាំពីរអាទិត្យេទៀត ចាំជួបគា្ន។ 
គាត់ក៏ចង់ដកខ្លួនពីការេឈា្លះគា្នរាល់ៃថ្ងែបបេនះសិនែដរ។” អាភាេរៀបរាប់ក្នុងសារ 

ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ពីរនាក់េនះមិនេកីតអីចុះ េ្រពាះេបីមានអ្វីមិន្រសួល េហីយពីរនាក់េនះ
ពិតជាែបកគា្នែមន ខ្ញុំច្បាស់ជា្រតូវសា្តប់អាភាេរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់វាេទៀត
េហីយ។ ខ្ញុំមិនចង់សា្តប់វានិយាយផង យំផង េហីយមានសេម្លងសំេបារេទៀតេទ។ 
គួរឲ្យខា្លច។ 

ខ្ញុំក៏តបសារវិញថា “កំុភ័យេពក េធ្វីធម្មតាសិនេទៅ។” 

ខ្ញុំប្រមុងនឹងចាប់ការងារមកេធ្វីបន្ត មា៉ក់ក៏ចូលមកបន្ទប់ខ្ញុំ។ គាត់យកទឹកមួយ
ដបមកឲ្យខ្ញុំ ស្រមាប់េពលយប់។  
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“រវល់ ឬអត់? េបីរវល់ មា៉ក់េទៅវិញ។” មា៉ក់សួរ េ្រពាះេឃីញេសៀវេភៅេនៅរាយបា៉យ
េពញតុ។  

“អត់អីេទ” ខ្ញុំ្របាប់គាត់វិញ។ ខ្ញុំក៏មានេរឿងចង់សួរគាត់ែដរ។ 

“មា៉ក់រកគា្ននិយាយេលង េ្រពាះបា៉ឯងសំរាន្តបាត់េហីយ។” គាត់ចាប់យក
្រកដាសេ្រពៀងេមេរៀនរបស់ខ្ញុំេទៅេមីល េហីយនិយាយថា “អក្សរសា្អតដល់េហីយ។ 
អី៊ចឹងបានជាមិនបានេរៀនេពទ្យ បាន្រតឹមែតេធ្វី្រគូអង់េគ្លស។” 

“ខ្ញុំមិនែដលចង់េធ្វីេពទ្យផង” ខ្ញុំ្របែកកេទៅវិញ។ សំនួរមួយេលចេឡីងមួយរំេពចក្នុង
ខួរក្បាលខ្ញុំ។ ខ្ញុំគួរែតសួរមា៉ក់ឲ្យេហីយល្អជាង។ “កាលពីេក្មង មា៉ក់ធា្លប់មានប
ញា្ហេស្នហាដូចអាភាឬអត់?” 

មា៉ក់ញញឹមបន្តិច េហីយនិយាយថា “េរឿងអីមិនធា្លប់ េហីយធា្លប់េ្រចីនដង
េទៀតផង។” 

“wow! និយាយ្របាប់ខ្ញុំបន្តិចេទៅេមីល ថាមា៉ក់មានអារម្មណ៍យ៉ាងេម៉ចខ្លះ េហី
យមា៉ក់េដាះ្រសាយយ៉ាងេម៉ច?” ខ្ញុំសួរបន្តេទៀត។ 

មា៉ក់ទមា្លក់្រកដាសរបស់ខ្ញុំចុះ េហីយចាប់េផ្តីមនិយាយពីបទពិេសាធន៍េស្នហារបស់
គាត់ឲ្យខ្ញុំសា្តប់។ “មុនសា្គល់បា៉របស់កូន មា៉ក់ធា្លប់មានសង្សារ៣នាក់ ែតមិនធា្លប់
ខូចខ្លួនជាមួយអ្នកណាេទ។ មា៉ក់ែតងែតមិនទុកចិត្តថា អ្នកែដល្រសលាញ់មា៉ក់
ទាំងេនាះ មិនរត់េចាលមា៉ក់េ្រកាយេពលបានខ្លួនបានអីេហីយ។ សង្សារែដលមា៉ក់ធា្ល
ប់មានយូរបំផុត គឺ៣ឆា្នំ េហីយេលឿនបំផុត គឺ ៦ែខ។” គាត់េមីលមុខខ្ញុំបន្តិច េហីយ
ក៏និយាយបន្ត។ 

“រាល់េពលែដលេឈា្លះគា្ន មា៉ក់មិនដឹងថា្រតូវេធ្វីែបបណាឲ្យ្រតូវេទ េ្រពាះេបីមា៉ក់កាន់
ែតព្យាយាមស្រមបស្រមួល គឺកាន់ែតេឈា្លះគា្នខា្លំងេឡីង។ វាអាចមកពីមា៉ក់េនៅេក្មង 
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េហតុេនះមិនអាច្រគប់្រគងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបាន។ កូនមិនធា្លប់មានេស្នហា កូនមិន
យល់ពីអារម្មណ៍ទាំងេនាះេទ។ េពលែបកគា្ន គឺពិបាកណាស់។” មា៉ក់ឈប់មួយែភ្លត 
េហីយនិយាយបន្ត។ 

“អ្វីែដលមា៉ក់សមា្គល់ទុក គឺ រាល់េពលែដលេឈា្លះគា្នខា្លំងេហីយ ្រគប់យ៉ាងគឺចប់
ែតម្តង មិនអាចបកេ្រកាយវិញបានេទ។ រហូតដល់េពលែដលមា៉ក់សា្គល់បា៉កូន 
េទីបមា៉ក់េរៀនេចះពីវិធីេដាះ្រសាយេរឿងអារម្មណ៍េពលែបកគា្ន។ បា៉កូន្របាប់មា៉ក់ថា 
េពលមានេរឿងពិបាកេកីតេឡីង ្រតូវេដាះ្រសាយេដាយេ្របីអារម្មណ៍មនុស្ស្របុស។ កំុ
សួរថា េបីេរឿងេនះេកីតេឡីង េតីមនុស្ស្រសីនឹងេធ្វីែបបណា? ្រតូវគិតឲ្យផ្ទុយពីអ្វីែដល
អ្នកដៃទេធ្វី។ មនុស្ស្រសីេយីង មិនពូែកខាង្រគប់្រគងអារម្មណ៍េទ េហតុេនះេទីប
េយីង្រតូវ្របយ័ត្នចំេពាះអារម្មណ៍ខ្លួនឯង។ េយីងមិនគួរឲ្យអារម្មណ៍របស់េយីងេធ្វីបាប
េយីងេទ។ ” មា៉ក់ផា្អកមួយែភ្លតេហីយយកៃដមកអែង្អលក្បាលខ្ញុំ។ 

គាត់ក៏និយាយបន្ត “មា៉ក់ដឹងថាកូនអាចយល់ពីេរឿងេនះេនៅៃថ្ងណាមួយ េហីយ
េបីដល់ៃថ្ងេនាះេនៅែតមិនយល់ ចាំមកសួរមា៉ក់ម្តងេទៀតក៏បានែដរ។ មា៉ក់េនៅេក្មង 
មិនទាន់េទៅណាេទ។” ខ្ញុំេសីចដាក់គាត់។ គាត់ក៏េងីបេឡីង េហីយនិយាយថា 
“េធ្វីការងារកូនឲ្យេហីយេទៅ កំុចង់ដឹងេរឿងេស្នហាេ្រចីនេពក េ្រពាះកូនគង់ែត
បានដឹងេដាយខ្លួនឯងែដរ។ េតីកូនស្អប់អ្នកែដលេមីលេរឿងេហីយមុនកូន 
មកនិយាយ្របាប់កូនពីសាច់េរឿងែដរេទ?” គាត់សួរខ្ញុំ។ 

“ស្អប់ដល់េពាះេវៀន ដឹងេហីយមកនិយាយឲ្យអ្នកេគអស់កែន្លងភា្ញក់េផ្អីល។” ខ្ញុំេឆ្លីយ
វិញេដាយ្របញាប់ ែតខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់សួរេធ្វីអីេទ េ្រពាះវាដូចជាមិនទាក់ទងគា្ន
េសាះ។ 

“មា៉ក់ក៏មិនចង់្របាប់កូនេ្រចីនេពកែដរ មា៉ក់ចង់ឲ្យកូនដឹងេដាយខ្លួនឯង ្របែហលជា
ល្អជាង។” មា៉ក់ខ្ញុំនិយាយ េហីយក៏េដីរេចញេទៅ។  
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តាមពិតគាត់មិនចង់និយាយ្របាប់ខ្ញុំេសាះ េទីបសួរសំណួរេនាះ។ េបីគាត់ទុកេស្នហា
របស់គាត់ ជាេរឿងកុន េតីគាត់ទុកខ្ញុំជាអ្វីេទៅ? ខ្ញុំជាផលិតផលរបស់េស្នហាគាត់។ ចាំ
េពលណាទំេនរ ខ្ញុំនឹងសួរមា៉ក់ខ្ញុំពីេរឿងេនះេទៀត។ 

ខ្ញុំេនៅែតមិនសូវយល់ េតីឲ្យខ្ញុំគិតដូចមនុស្ស្របុសបានយ៉ាងេម៉ចេទៅ? ខ្ញុំធា្លប់អាន
អត្ថបទេលីអី៊នធឺេណតែដលេគសរេសរថា មនុស្ស្របុសគិតពីេរឿងផ្លូវេភទ
េពញមួយៃថ្ង។ េតីេពលពួកេគែបកបាក់េស្នហា ពួកេគគិតពីេរឿងេនះែមនេទ េទីប
អាចរមា្ងប់អារម្មណ៍េគបាន? 

ខ្ញុំគិតថា េបីសិនជាខ្ញុំមានេស្នហា ខ្ញុំគួរែតេ្រតៀមខ្លួនស្រមាប់េពលែបកគា្នឲ្យេហីយ 
េ្រពាះេបីេពលេនាះមកដល់ ខ្ញុំក៏មិនសូវពិបាកដូចអាភា រត់ចុះរត់េឡីង ែបបេនះែដរ។ 
ខ្ញុំមិនអាចេទៅសួរេយាបល់អាភាបានេទ េ្រពាះអាភាគា្មនេយាបល់ផា្ទល់ខ្លួន។ 
េបីេទៅសួរវា វាច្បាស់ជាសួរខ្ញុំវិញ េហីយខ្ញុំជាអ្នកេឆ្លីយេដាយខ្លួនឯងដែដលេទ។ 

កំុថាែត្រតូវយល់ពីការគិតដូចមនុស្ស្របុស សូម្បីែតគិតដូចមនុស្ស្រសី ក៏ខ្ញុំមិនយល់
ែដរ។ ខ្ញុំមិនទាំងដឹងថា មនុស្ស្រសីេធ្វីអ្វីខ្លះផង េពលែដលពួកេគមានបញា្ហេស្នហា។ 
អាភារត់មករកខ្ញុំេដីម្បីសួរេយាបល់ែមន ែតមិនធា្លប់្របាប់ខ្ញុំពីអារម្មណ៍របស់វាេទ។ 
វាលាក់អារម្មណ៍របស់វាបានល្អណាស់ វានិយាយេ្រចីន ែតសូម្បីែតបន្តិច ក៏មិនពាក់
ព័ន្ធនឹងអារម្មណ៍របស់វាែដរ។ ខ្ញុំមិនទាន់មានេស្នហាផង មានេរឿងេ្រចីនដល់ថា្នក់េនះ
េហីយ ចុះទ្រមាំមានខ្លួនឯងេទៀត េតីខ្ញុំ្រតូវជួបេរឿងអ្វីខ្លះ? 

មុនេនះ មា៉ក់្របាប់ថា គាត់ធា្លប់មានសង្សារ៣នាក់ ែតគា្មនអ្នកណាេធ្វីស៊ីគា
ត់បានេទ។ េតីមកពីគាត់ឆា្លត ឬមកពី្របុសទាំងេនាះល្ងង់? េតីេនះបានន័យថា 
បា៉របស់ខ្ញុំឆា្លតជាង្របុសបុ៉នា្មននាក់េនាះែមនេទ? ឈប់សិន! េរឿងឆា្លត ឬមិនឆា្លត 
មិនអាចកំណត់េដាយការេធ្វីស៊ីមនុស្ស្រសីេទ។ ជួនកាលពួកេគ អាចេគារពមា៉ក់ខ្ញុំក៏
ថាបាន។ េហីយរួចចុះ គាត់េធ្វីេម៉ចឲ្យេគេគារពគាត់? សូម្បីែតសិស្សែដលខ្ញុំបេ្រងៀន 
ក៏មិនេគារពខ្ញុំផង។ ខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់េ្រចីនេពកេហីយ អានេមេរៀនខ្ញុំឲ្យេហីយវិញ។  
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