
បងស្រី ររឿន ថាវរ ី គឺជាស្ររតីម្នា ក់ដែលម្ននភាពតរ ៊ូរៅកាុងជីវតិគាត់គឺជាអ្ាកចរ្រៀងដតគាត់ 
បានពីរុខរបររនេះរ ើយ។គាត់បានរ្ចៀងចរ្រៀងតាររោងការរគរ ើយគាត់រររេងែ៏អ្ស្ចា រយ
រ ើយរោយស្ចរដតរររេងគាត់ដបបរនេះបានរ្វើឱ្យម្ននរនុរសម្នា ក់បានទិញពាកយ្បឡង  
ចរ្រៀងឱ្យគាត់រ ើយគាត់បានរៅ្បឡងគាត់បានទទួលជ័យលាភីរលខ២។រ ើយ្កុរ 
្គួស្ចរគាត់ពុុំរ៊ូវម្ននរុភរងគលប ុន្មា នរទរោយស្ចរភាព្ករ ើយឪពុកម្នត យដបកបាក់គាា រទើប
គាត់ទទួលរងភាពឈឺចាប់ទុំងអ្រ់រនេះរ ើយគាត់បានដកដ្បជីវតិរបរ់គាត់រ ើយម្នន  
រុភរងគលរោយបានរែើររៅរលើផ្េ៊ូវរបរ់្ពេះអ្ងគម្នា រ់្ពេះរយរ ៊ូវ្គីរទ។ 

  ការសម្ភា សរបសប់ងស្ស ីររឿន ថាវរ ី 

ក៖ អ្ាករម្នា រ រទិធ រ ុនភានិច        ខ៖ អ្ាក្តវូរគរម្នា រ ររឿន ថាវរ ី
 

ក៖ អ្ញ្ា ងឹអ្រគុណបងរ្ម្នប់ការផ្តល់រពលរវលាែ៏ម្ននតម្រេរែើរបីខ្ុុំអាចរម្នា របង។ អ្ញ្ា ងឹ 
ការរម្នា ររួយរនេះខ្ុុំែឹងថាវាម្ននស្ចរៈរុំខាន់រ្ម្នប់បងនិងជីវតិរបររ់្កុរ្គ ួ 
ស្ចររបរ់បងរ្ចើនណារ់ រោយស្ចររពលបងរ្វើការរម្នា ររួយរនេះក៊ូនៗរៅៗបងជុំន្មន់ 
រ្កាយពួករគនិងស្ចគ ល់ពី្បវតតិរបរ់បងបដនែររទៀត 
ការរម្នា ររនេះ្តូវបានរ្វើរឡើងរោយរកលវទិាល័យរួយរៅកាុងរ រែឋអារររចិដែលរគ 
រៅកាត់ថា ប ី វា យ យ៊ូ អ្ញ្ា ឹងរគបរងកើតគរ្ម្នងរនេះរឡើងរែើរបជួីយ្បជាជនដខាររយើង 
ទុំងអ្រ់របើរិនជាអាចហាឱ្យស្ចគ ល់្បវតតិគាត់រ្ចើនែ៊ូចជាររៀវរៅកុំណត់រ តុអ្ញ្ា ឹងដចក
រៅកាន់ក៊ូនៗរបរ់គាត់រ ើយរែើរបីឱ្យក៊ូនៗរបរគ់ាត់អាចស្ចគ លពី់្បវតតិរបរ់បង ចារជីវតិ 
ភាពរបាយរកីោយភាពទុកខលុំបាករបរ់បងជារ្ចើនរែើរបីឱ្យគាត់ម្ននឪការរែើរបីររៀនរ៊ូ្ត
ពីបងរ្ចើនរ ើយរពលខេេះគាត់អាចម្ននវ ិ្ ីរោេះស្ស្ចយបញ្ហា ដែលគាត់ម្ននអ្ញ្ា ឹងហា 
 ាឹងរ ើយរ ើយការរម្នា ររគរ្វើរឡើងរោយរកលវទិាល័យរួយដែលរគរៅថា ប ី វា យ 
យ៊ូ អ្ញ្ា ឹងអ្ាករម្នា រគឺខ្ុុំ រទិធ រ ុនភានិច រ ើយការរម្នា រ្តូវរ្វើបានរ្វើរឡើងរៅកាុងម្ងៃ 
ទី២៨ ដខ០៣ ឆ្ា ុំ២០១៧។អ្ញ្ា ឹងបងខ្ុុំចង់ឱ្យបងជ្ម្នបរ ា្ េះរពញរបរ់បង។ 



ខ៖ ចារបងរ ា្ េះ ររឿន ថាវរ។ី 

ក៖ ថាវរ ីបងថាវររី្ៅពីរ ា្ េះថាវរបីងម្ននរ ា្ េះអី្រលងរ្ៅរទៀតអ្ត់ រ ា្ េះរៅផ្ទេះអ្ញ្ា ឹង? 

ខ៖ កាលរៅស្រុករគរៅបងថារ។ី 

ក៖ ថារ?ី 

ខ៖ ែល់រពលរកររៀរោបរគរៅបងអារ ីែល់រពលរ ា្ េះកាុងអ្តតរញ្ហា ណបណណ័ ពិត្បាកែ 
រ ា្ េះថាវរ។ី 

ក៖ ចារថាវរ ី ែ៊ូរោក់លុបវវញិោក់ថារ ី អារ ី ថាវររី ា្ េះពិរោេះ អ្ញ្ា ឹងបងថាវរអីាយុប ុន្មា ន 
រ ើយឆ្ា ុំរនេះ? 

ខ៖ ៣៥។ 

ក៖ ៣៥ឆ្ា ុំ អ្ញ្ា ងឹបងអាច្បាប់ខ្ុុំអ្ុំពីម្ងៃដខឆ្ា ុំកុំរណើ តបង? 

ខ៖ បងរកើតរៅកាុងម្ងៃទី០៩ ដខ០៧ ឆ្ា ុំ១៩៨២។ 

ក៖ ចារ១៩៨២ ចុេះឆ្ា ុំរុរយិគតិវញិបង ែ៊ូចជាជ៊ូត ឆ្េ៊ូវ អ្ញ្ា ឹងហា។ 

ខ៖  ា៎...បងឆ្ា ុំកុល។ 

ក៖  ា៎...ឆ្ា ុំកុល។ 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ ប ុដនតោងរឡើងរគរ។ 

ខ៖ ម្ចែនយ្ជូកអ្ត់អាហារ។ 

ក៖ ចុេះបងថាវរីរ្ម្នប់បងរតើបងទីកដនេងកុំរណើ តបងរៅឯណាដែរ? 

ខ៖ បងរៅភ៊ូរិរលើស្រុក ឃុុំស្ចវ យ្ជុុំ ស្រុកខាច់កណាត ល រខតតកណាត ល។ 



ក៖ អ្ាករខតតកណាត ល? 

ខ៖ កណាត ល។ 

ក៖ ប ុដនតអារ័យោឋ នបងរៅររៀរោប? 

ខ៖ រៅររៀរោបចារ។ 

ក៖ ភ៊ូរិអី្រគដែរបង? 

ខ៖ ភ៊ូរិវាល ឃុុំរគាកចក ស្រុករខតតររៀរោប។ 

ក៖ ចុេះរម្នជិក្ករុ្គួស្ចរបងរតើបងម្ននបងបអ៊ូនប ុន្មា នន្មក់ដែរ? 

ខ៖ បងម្ននបងបអ៊ូនដែលរៅររ៣់ន្មក់។ 

ក៖ ចារអ្ញ្ា ឹងបងអាចររៀបោប់រ ា្ េះពួកគាត់? 

ខ៖ បងម្ននបង្បុរម្នា ក់គាត់រ ា្ េះររឿន ររបតិត។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ ើយបង ររឿន ថាវរ ីរ ើយបអ៊ូន្បុរបង ររឿន ឡងឌី។ 

ក៖ ររឿន ឡងឌី ចុេះបងជាក៊ូនទី២? 

ខ៖ បងជាក៊ូនទី២។ 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងបងចាុំស្ចច់ររឿងអ្វីខេេះជារួយពួកគាត់តាុំងពីបងរៅរកាងៗហា? 

ខ៖  ា៎...ចាុំរតើអ្៊ូន។ 

ក៖ ចារបងជាររឿងរួយដែលរបាយបុំផុ្ត? 

ខ៖ ររឿងរបាយរ ? 

ក៖ ចារ! 



ខ៖ ររឿងរបាយរពលរៅរកាងែ៊ូចអ្ត់រ៊ូវម្ននម្ននររឿងរកើតទុកខរ្ចើន  ាឹងរ ើយម្ននររឿង 
រកើតទុកខរ្ចើនណារ់រ្ពាេះរយើងរររ់ៅរពលរៅរកាងវាែ៊ូចជាអ្ត់ រ៊ូវម្ននភាពកក់រៅត ពី្កុរ 
្គួស្ចរ ាឹងរ ើយអ្ត់រ៊ូវបានជួបបងបអ៊ូនរទរោយស្ចរបញ្ហា រៅកាុង្គួស្ចរ ាឹងរ ើយ 
រ ើយប ុដនតរកែល់រពលបចាុបបនា្បររើរជាងរុន។ 

ក៖ ្បររើរជាងរុន? 

ខ៖  ាឹងរ ើយ! 

ក៖ ចុេះរ្ម្នប់បងថាវររីពលបងរៅរកាងៗបងច៊ូលចិតតរលងអី្រគដែរ? 

ខ៖ បងរ  បងកាលរៅរកាងបងច៊ូលចិតតរ្ចៀង។ 

ក៖ រ្ចៀងអ្ញ្ា ឹងបងរពវម្ងៃជាតាោចរ្រៀងរ ? 

ខ៖ រិនដរនតាោរទ្គាន់ដតថាធ្លេ ប់ជាអ្ាកចរ្រៀងៗ។ 

ក៖ ដតបងច៊ូលចិតតរ្ចៀងដរនរទបង? 

ខ៖ ចារតាុំងពីរកាងរកបងច៊ូលចិតតរ្ចៀង។ 

ក៖ ចារខ្ុុំច៊ូលចិតតរ្ចៀងអ្ញ្ា ឹងឯងខាោ អ្៊ូរខរបរ់ខ្ុុំ។ 

ខ៖ ចារច៊ូលចិតតរ្ចៀងរ ើយរបើដលបងរលងច៊ូលចិតតដលបងោង្បុរៗ អ្ត់រ៊ូវៗរលងដលបង 
ស្រី។ 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងរ្ម្នប់ម្នត យរបរ់បងគាត់រ ា្ េះអី្ដែរបង? 

ខ៖ ម្នត យបង ស្ចយ រកង។ 

ក៖ ស្ចយ រខង រកែល់ឥឡ៊ូវគាត់អាយុប ុន្មា នរ ើយបង? 

ខ៖ បងែល់ឥឡ៊ូវបងរិនចារ់ដតឥឡ៊ូវែ៊ូចជា៥៧។ 

ក៖ ៥៧។ 



ខ៖ ចារ! 

ក៖ ចុេះរ្ម្នប់ឪពុករបរ់បងវញិ? 

ខ៖ ឪពុករបរ់បងរ ា្ េះ រុខ គា។ 

ក៖ រុខ គា។ 

ខ៖ ចារគាត់បានស្ចេ ប់បាត់រ ើយ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ គាត់ស្ចេ ប់រៅឆ្ា ុំ បងរកររៀរោបែុំប៊ូង២០០២ គាត់ស្ចេ ប់២០០២។ 

ក៖  ា៎...! 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ រ ើយគាត់រកើតរៅម្ងៃដខឆ្ា ុំណាដែរ? 

ខ៖ អ្ត់ចាុំ។ 

ក៖ ចុេះរ្ម្នប់ឆ្ា ុំរុរយិគតិវញិ? 

ខ៖ គាត់ឆ្ា ុំច។ 

ក៖ ម្នត យរ បង? 

ខ៖ ឪពុក។ 

ក៖ ឪពុក? 

ខ៖ ចារម្នត យបងឆ្ា ុំកុល។ 

ក៖ ឆ្ា ុំកុលរ ើយែ៊ូចជាពួកគាត់ទុំង២ន្មក់ររ់រៅរខតតកណាត លទុំងអ្រគ់ាា ដរនរទបង? 

ខ៖ ចារគាត់រៅភ៊ូរិឃុុំជារួយគាា ។ 



ក៖  ា៎...ចារចុេះរ្ម្នប់បងរៅរកាងៗហា រតើពួកគាត់ទុំង២ន្មក់ពួកគាត់្បកបរបរអី្រែើរបី 
ចិញ្ា ឹរក៊ូនៗ? 

ខ៖ ម្នត យបងគាត់ែ៊ូចជាអ្ាកលក់ែ៊ូរបនតិចបនតួច លក់បបរ លក់ចាប់  ួយ លក់អី្ក៏គាត់លក់ដែរ 
ចារ ាឹងចុំដណកឪពុកបង បងអ្ត់ែឹងរទរោយស្ចររពលដែលបងរកើតរកបងអ្ត់បាន 
រឃើញគាត់ ាឹងរ ើយ អ្ញ្ា ឹងប ុដនត្គាន់ថាែឹងថាគាត់ជាអ្ាករករុដីែរ។ 

ក៖ ចារៗរ ើយរ្ម្នប់ជីែ៊ូនជីតារបរ់បងខាងម្នត យបងស្ចគ ល់រ ា្ េះគាត់រទ? 

ខ៖  ា៎...ស្ចគ ល់រតើម្នត យរបរ់បងយាយរបរ់បងរៅររ់រពវម្ងៃគាត់រ ា្ េះ អ្ ុ៊ុំ រឡង។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំ រឡង គាត់អាយុប ុន្មា នរ ើយបង? 

ខ៖ យាយរបរ់បងអាយុ្បដ លែ៊ូចគាា ្បដ លជា៧០ជាង ខទង់្បដ លជា៧២អី្។ 

ក៖ ចារ!  

ខ៖ រ ើយរបើឆ្ា ុំដខារវញិឆ្ា ុំរោង។ 

ក៖ ឆ្ា ុំរោង ចុេះរលាកតាវញិបង? 

ខ៖ តាបងរ ា្ េះ រ ា្ េះតាស្ចយ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រអីស្ចយបងអ្ត់ចាុំ របើរិនជាបងរកឱ្យចារ់ជាង ាឹង្បដ លរឃើញគាត់រ ា្ េះតា 
ស្ចយគាត់ស្ចេ ប់រៅកាុងជុំន្មន់ប ុល ពត។ 

ក៖ ជុំន្មន់ប ុល ពត? 

ខ៖ ១៩៧៥ ម្នត យបងគាត់្បាប់ថាែ៊ូចជា១៩៧៥។ 

ក៖ រពវម្ងៃរលាកយាយរបរ់បងគាត់រៅជារួយបងឬក៏ជារួយអ្ាកណា? 

ខ៖ ចាររៅជារួយបង។ 



ក៖ គាត់រងឹម្នុំណារគ់ាត់ររ់រៅែល់អាយុ៧២ឆ្ា ុំ? 

ខ៖ ចារោល់ម្ងៃក៏គាត់អ្ត់រ៊ូវរងឹម្នុំប ុន្មា នដែរ។ 

ក៖ រ ើយរ្ម្នប់្ករុ្គួស្ចររបរ់បងជាអ្ាករៅរខតតកណាត ល រ្ម្នប់ររ់រៅររៀរោបវញិ 
បងររ់រៅរ្ម្នប់រយៈរពលប ុន្មា នឆ្ា ុំរ ើយ? 

ខ៖ បងររ់រៅតាុំងពី២០០២រ ៊ូតែល់ឥឡ៊ូវ១៥ឆ្ា ុំរណាេះ ១៥ឆ្ា ុំ។ 

ក៖ ចុេះម្ននស្ចច់ញាតិែ៊ូចជារៅកាុង្បរទរករពុជារយើងហាបងបអ៊ូនរបរប់ងទុំងអ្រ់រ្ៅពី 
្បរទររយើងរតើគាត់ម្ននរៅររ់រៅនឹងខាងរ្ៅរទ? 

ខ៖ ម្ននដតស្ចច់ឆ្ៃ យខាងឪពុក។ 

ក៖ ចារគាត់រៅរររ់ៅឯណាដែរបង? 

ខ៖ គាត់ែ៊ូចជារៅអារររចិរ ើយម្ននអ្ ុ៊ុំហា្តវូជាតាដែរបអ៊ូនតាស្ចយបងហាគាត់ែ៊ូចជាររ ់
រៅអីុ្តាលី។ 

ក៖ គាត់រៅអីុ្តាល?ី 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ របើគិតរកែល់ឥឡ៊ូវគាត់អាយុ្បដ លប ុន្មា នរ ើយបង? 

ខ៖ តាតុល តាតុលគាត់ររ់រៅអីុ្តាលី ាឹងគាត់ជាបអ៊ូនរៅរបរ់តាបងគិតរកែល់ឥឡ៊ូវគាត់   
្បដ លខទង់៦០ជាង។ 

ក៖ ចារអ្ញ្ា ឹងខ្ុុំចង់រួរបងទក់ទងរៅនឹងអាពា ៍ពិពា ៍រតង។ 

ខ៖  ុី...ៗ។ 

ក៖ ចារស្ចវ រីរបរប់ងគាត់ម្ននរ ា្ េះអី្ដែរបង? 

ខ៖ ចង់រភេច រុីរ រុភក្តកត័។ 



ក៖ រុីរ រុភក្តកត័ អ្ញ្ា ឹងបងម្ននចងចាុំពីការររៀបអាពា ៍ពិពា ៍របរ់បងរទ? 

ខ៖ ចាុំ។ 

ក៖ បងអាចររៀបោប់? 

ខ៖ បងការដខ៤ ម្ងៃទី០៦។ 

ក៖ ម្ងៃទី៦? 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ ឆ្ា ុំណាដែរបង? 

ខ៖ ២០០១។ 

ក៖ ២០០១? 

ក៖ រ ើយជាអាពា ពិ៍ពា ៍ដែលបងស្រលាញ់រោយខេួនឯងឬក៏ឪពុកម្នត យជាអ្ាកបងខុំ? 

ខ៖ បងស្រលាញ់គាា រោយខេួនឯង។ 

ក៖ ចារអ្ញ្ា ងឹរ្ម្នប់រពលដែលគាត់ច៊ូលរតែីណតឹ ង បងរតើខាងម្នត យបងគាត់យកជាជុំន៊ូន 
ប ុន្មា នដែរបង? 

ខ៖ ជុំន្មន់ ាឹងរ  បងចាុំចារ់ណារ់្គាន់ដតរភេច៦០០ែុលាេ រ។ 

ក៖ អា ាងឹម្ងេបុំផុ្តរ្ម្នប់ជុំន្មន់ ាឹង? 

ខ៖ អ្ត់ម្ងេរទលារឬក៏រថាករទ រ្ពាេះអី្រយើងអ្ាក្កែ៊ូចគាា ។ 

ក៖ រតើការែ៊ូចជាែុំរណើ ររែើរទងអ្វីដែលបងជួបគាត់ែុំប៊ូង? 

ខ៖ រកពីបងជាអ្ាករិលបៈ គាត់ក៏ជាអ្ាករិលបៈចារ។ 

ក៖ រ ើយជួបគាា ? 



ខ៖ ចារ! 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងរ្ម្នប់ក៊ូនរបរ់បង បងម្ននក៊ូនប ុន្មា នន្មក់ដែរ? 

ខ៖ ១។ 

ក៖ ១គាត់ម្ននរ ា្ េះអី្ដែរបង? 

ខ៖ រុភក្តកត័ថារ ីោនីត។ 

ក៖ រុភក្តកត័ថារ ីោនីត? 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ រ ា្ េះបា រ ា្ េះម្ន ក់ រ ា្ េះក៊ូនចារអ្រគុណបងថាវររីអ្ើ...រ្ម្នប់រួយរទៀតែ៊ូចជាទក់ 
ទងរៅនឹងភាស្ចហា រតើរ្ៅពីភាស្ចដខារបងរចេះភាស្ចអ្វីរផ្សង? 

ខ៖ បងរចេះដតភាស្ចដខាររួយគត់។ 

ក៖ រចេះដតភាស្ចដខារ? 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងរ្ម្នប់ការរិការបរ់បងវញិអ្ុំពីដខសជីវតិរបរ់បងតាុំងពីបងរៅត៊ូចរ ៊ូតែល់បង 
ុ្ំរកែល់រពវម្ងៃអ្ញ្ា ឹងហា រតើបងររៀនែល់ថាា ក់ទីប ុន្មា នដែរបង? 

ខ៖  ុី...បងររៀនែល់ថាា ក់ទី៦ឱ្យគត់។ 

ក៖ ទី៦បឋរ? 

ខ៖ ទី៦ ាឹងទុំង្បឹងរទៀត ចាររោយស្ចរដតបងអ្ត់ម្ននឪពុកម្នត យជាអ្ាកជុំរុញផ្គត់ផ្គង់និង 
រលើកទឹកចិតតឱ្យររៀនរទរោយស្ចរឪពុកម្នត យរបរ់បងគាត់ដបកបាក់គាា អ្ញ្ា ងឹរៅណារ់។ 

ក៖ ចារអ្ញ្ា ឹងរ្ម្នប់ការររៀនរៅបឋររបរ់បងបងចងចាុំរ ា្ េះ ាឹងរទ?រ ា្ េះស្ចលា? 



ខ៖ រ ា្ េះស្ចលាចាុំរតើបឋររិកាស្ចវ យ្ជុំ។ 

ក៖ ស្ចវ យ្ជុំ? 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ ឥឡ៊ូវរគែ៊ូររ ា្ េះអ្ត់បង? 

ខ៖ អ្ត់ែ៊ូររទរៅែដែល។ 

ក៖ រៅែដែល។ 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ រពលជិេះកាត់រុខស្ចលាម្ននអាររាណ៍ររ ចដែរ? 

ខ៖ ម្ននអាររាណ៍ថានឹកស្ចលារតើដតបងរគវវិតតន៍រៅអ្រ់រ ើយ វាដ្បកាេ យរៅជារុខម្នត់ងាី   
អ្រ់រលីងរ ើយ កាលរុនម្ននដតបឋរហាឥឡ៊ូវម្ននអ្នុរ ើយម្ននវទិាលយ័រៅរទៀត។ 

ក៖  ា៎...រគចាប់រផ្តើរអា ប់រែតងាីៗ? 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងរ្ម្នប់រពលដែលបងរៅររៀន ាងឹរតើបងម្ននរិតតភកតិែ៏ជិតរាិទធឬក៏អ្ត់? 

ខ៖ ម្នន។ 

ក៖ រ ា្ េះអី្ដែរបង? 

ខ៖ គាត់រ ា្ េះ ?ី 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ែ៊ូចជាគីរលាង ស្រីទ៊ូច ស្រីចាន់អ្ត់ចាុំ្តក៊ូលគាត់រទរភេចបាត់រ ើយ។ 

ក៖ រ ើយពួកគាត់គឺជារនុរសររ ចដែរបង? 



ខ៖ ពួកគាត់ជារនុរសលអពួករយើងស្រលាញគ់ាា ដបបរកាងៗ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ន្មុំគាា អ្ត់អី្ខ្ុុំរបេះ្តដបកខអុកញុាុំជុុំគាា ។ 

ក៖ របាយណារអ់្ញ្ា ឹង? 

ខ៖  ាឹងរ ើយ! 

ក៖ ឥឡ៊ូវរតើពួកគាត់រៅឯណាដែរបង? 

ខ៖ គាត់រៅស្រុកភ៊ូរិែដែល។ 

ក៖ រៅដតោប់អានគាា ែដែល? 

ខ៖ រៅដតោប់អានគាា ប ុដនតរយើងអ្ត់ម្ននភាពរាិទធស្ចា លរគែ៊ូចរែើររទរោយស្ចរពួករយើងម្នន 
្គួស្ចរររៀងខេួនរៅក៏គិតគ៊ូរជីវភាព្ករុ្គួស្ចរររៀងខេួនអ្ត់រ៊ូវបានម្ននរពលជុុំគាា ។ 

ក៖ ចារបង ាងឹរ ើយ អ្ញ្ា ងឹែ៊ូចជាបងអាច្បាប់ខ្ុុំខេេះៗអ្ុំពីការងារែុំប៊ូងរបរ់បងែ៊ូចតាុំង 
ពីរកាងរ ៊ូតរកែល់ឥឡ៊ូវ រតើបងធ្លេ ប់រ្វើការអី្រគខេេះអ្ញ្ា ឹងហា? 

ខ៖ ការងារែុំប៊ូងរបរ់បងគឺបងរៅរ្ចៀងការរគ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ចាររពល ាឹងបងម្ននអាយុ១៣ឆ្ា ុំ។ 

ក៖ អ្៊ូយ១៣ឆ្ា ុំរ្ចៀង? 

ខ៖  ាឹងរ ើយបងដតងដតម្ននរគរលងអ្ករកររៅកាុងភ៊ូរិអី្អ្ញ្ា ឹងហា បងរុុំរគរឡើងរ្ចៀង 
រ ើយបងរុុំរគរឡើងរ្ចៀងដែររុុំដត២បទរទ។ 

ក៖ ចារ! 



ខ៖ បទដែលបងរចេះែុំប៊ូងរពលណាបងររៀបការបទឆ្ច់ៗឆ្ហា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ែល់រពលបងរឡើងរ្ចៀងអ្ញ្ា ងឹរៅកដនេងណាក៏រឡើងរ្ចៀងកដនេងណាក៏រឡើងរ្ចៀង 
អ្ញ្ា ឹង ាឹងម្ងៃរួយអ្ាកម្នា ររ់ភេង ាឹងគាត់ខវេះអ្ាកចរ្រៀង ែ៊ូចថាអ្ាកចរ្រៀងរគឈឺអ្ត់បានរក 
រ្ចៀង។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រគអ្ត់អ្ាកណារករ្ចៀងរគនឹកែល់បង រគនឹកែល់បងរគរកែល់ផ្ទេះបងរុុំយាយបង 
រែើរបីរុុំបងរៅរ្ចៀងរពល ាឹង រពល ាឹងបងអ្ត់បានរៅជារួយដរ រទរៅជារួយយាយ 
ហា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ ើយយាយបង ាឹងក៏គាត់ឱ្យរៅរ ើយគាត់ក៏រៅដែររ ើយគាត់ក៏ររៀបចុំឥវា ន់រខាអាវ 
អី្អ្ញ្ា ឹងរៅ រ ើយបងនឹករឃើញថាយាយបងចារ់ទីររទើរណារ់រិនបាច់រទយាយឯងរិន 
បាច់រៅរទខ្ុុំរៅដតឯងបានរ ើយគាត់ក៏ឱ្យរៅ រៅគាត់ក៏រផ្្ើបនទុកបន្មត ក់ជារួយនឹងរគអ្ាក 
រភេងរន្មេះណា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ អ្ាករភេងរន្មេះរ ា្ េះអ្ ុ៊ុំផាត អ្ាកដែលរករៅបងរ្ចៀងែុំប៊ូង ាឹងបងក៏រៅការងាររបរ ់
បងរលើកទី១គឺបងបានកម្្រ១០០០០លុយដខារ។ 

ក៖ ១ដខ ាឹង? 

ខ៖ រិនដរន១ដខរទ១យប់ ១ម្ងៃរន្មេះណា។ 

ក៖ ចារ! 



ខ៖ រយើងរ្ចៀងការរគរពលម្ងៃរៅស្រុកបងរគ រ្ចៀងការរពលម្ងៃរុីរួយស្ចររៅណារ ់
ែល់រពលរ ើយរ្ម្នក រ្ម្នករ ើយរពលយប់រគោុំរួយស្ចររទៀតហារយើងរ្ចៀងរួយម្ងៃ 
ែល់យប់ចប់ ាងឹបាន១០០០០។ 

ក៖  ា៎...! 

ខ៖ រោយស្ចរដតរយើងរៅរកាងហា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ចារបងបាន១០០០០ ាឹងរៅែុំប៊ូង ាឹងគាា នរខាអាវពាក់គាា នអី្ រទរ្ពាេះអី្រយើងអ្ាកស្រុក 
អ្ាកដស្ររយើងអ្ាកអ្ត់ហា រយើងរៅពីត៊ូចរមា កាដញរៗប ុដនតរររេងបានប ុដនតក៏អ្ត់ម្ននបទ 
ពិរស្ច្ន៍រ្ចៀងដែរដត្គាន់ដតរចេះដស្រកៗរទ អ្ ុ៊ុំ ាឹងក៏យករៅបងាា ត់បរ្ងៀនរ ើយរគឱ្យ 
រខាអាវពាក់រគលាបថាា ុំរក់ឱ្យរ ៊ូតែល់រពលរគរៅរ្ចៀងយ៊ូរម្ងៃបងចាុំបានម្ងៃរួយបងរៅ 
រ្ចៀង១៥ម្ងៃបាន១៥០០០០បង្តូវរៅស្រុកឆ្ៃ យៗរោយជិេះរ ៊ូត៊ូជារួយអ្ ុ៊ុំ ាឹង អ្ ុ៊ុំ ាឹងរ ា្ េះ 
អ្ ុ៊ុំផាតហា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ែល់រពល្គប់១៥ម្ងៃ រកែល់ផ្ទេះវញិម្ងៃភ្ុុំបងបាន១៥០០០០ បងបានចងលុយបាច់ 
១៥០០០០ ាឹងយករកឱ្យដរ បងហាយករក ឱ្យគាត់១៥០០០០ថារពល ាងឹបងរបាយចិតត 
ណារ់ថាលុយ ាឹងវារ្ចើនដរនដទន។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ ើយរៅពីត៊ូចបងអ្ត់រចេះចាយរទ។ 

ក៖  ុី...! 



ខ៖ អ្ត់រចេះចាយលុយរទបានលុយ១៥០០០០រកឱ្យដរ អ្រ់រ ើយ ែល់រពលរៅវញិ្តូវការ 
ស្ច  ុយអ្ញ្ា ឹងគាត់ឱ្យ២០០០ ៣០០០អ្ញ្ា ឹងរៅរ្ចៀងរ ើយរគរកយកែល់ផ្ទេះ ាឹង្បវតតិ 
បង។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ែល់រពលបងរ្ចៀងយ៊ូរៗរៅរយើងររៀងវយ័ ុ្ំររតែភាពរយើងកាន់ដតខពរ់រគឱ្យបង 
២០០០០អ្ញ្ា ឹងរៅណារ់។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ២០០០០អ្ញ្ា ឹងរៅរ ៊ូតែល៣់០០០០ រ ៊ូតែល់យ៊ូរឆ្ា ុំរទៀតបងបាន៤០០០០ រ ៊ូតែល់ 
បងបានជួបបា ស្រីនីត ាឹង។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ បានបងការ ការរ ើយគាត់ជាអ្ាកចរ្រៀងរទែុំប៊ូង ា៎...។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ គាត់អ្ាកចរ្រៀងែ៊ូចបងដែរប ុដនតគាត់អ្ាកចរ្រៀងព៊ូដកជាងបងរ្ពាេះរគរ្ចៀងយ៊ូរឆ្ា ុំរ ើយ 
រគរ្ចៀងលអរ ើយកាយវកិាររគលអរ ើយជុំន្មន់ ាងឹម្ននក៊ូន្ករុុំខេេះការអ្ត់បានប េះអ្ាកចរ្រៀង 
 ាឹងរៅរ្ចៀងឱ្យរទអ្ត់ការរទ។ 

ក៖ អ្៊ូយ! 

ខ៖ ម្ននអ្ញ្ា ឹងរទៀត ាឹងរ ើយ រ ើយគាត់ ាឹងម្ននរនុរសរ្ចើនណារ់។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ ើយបងរៅរ្ចៀងែុំប៊ូងហា អា ាងឹនិយាយដវងរពករទ។ 

ក៖ អ្ត់អី្រទ។ 



ខ៖ អា ាងឹនិយាយពី្បវតតិទុកឱ្យក៊ូនរៅស្ចត ប់ បងែុំប៊ូងអ្ត់ច៊ូលចិតតម្នា ក់ ាងឹរស្ចេះ។ 

ក៖ ចារ!  

ខ៖ រ្ពាេះម្នា ក ាឹងរពលរយើងរឡើងរ្ចៀងអ្ងគុយពីរុខ ររើលរករយើងអ្រញ្ា កររើលពីកាល 
ែល់ចុងរជើងររើលពីកាលែល់ចុងរជើងរួចរយើងដស្ររងាង រខារិនរខាអាវរិនអាវរ ើយអ្៊ូន 
រណាើ យរជើងបងរុទធដតែុំរៅ រជើងបងរុទធដតែុំរៅរ ើយបងពាក់រស្ស្ចររជើងជុំន្មន់ ាឹងអ្ត់ 
រស្ស្ចររជើងោច់ៗពីគាា រិនដរនែ៊ូចរស្ស្ចរបារែ៊ូចឥឡ៊ូវ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រស្ស្ចរបាររ ើយរពលខេេះបងទិញបានចុំអា្ករ   រពលខេេះបងទិញបានអារែល់ដតរពល 
ម្ងៃរួយចុំនួនវា្តូវោច់ៗរួយចុំរ ៀងៗហា ចាប់វារិនទន់បានអាររួយចុំរ ៀងអារមា រួយ 
ចុំរ ៀងជារ៊ូលរ តុដែលពាក់រៅ ាងឹរៅនិយាយថារខាអាវររើលរិនបានរទរក់ក៏្កញាញ់ 
អា្កក់ររើលណារ់ជារ៊ូលរ តុដែលរ្វើឱ្យអ្ាករផ្សងររើលរករយើងអ្រញ្ា ក ែ៊ូចជាររើលរក 
ពិបាកររើលរពក អារជើងររួយចុំរ ៀងរមា រួយចុំរ ៀង។ 

ក៖ រ ើយរពល ាឹងបងឯងអាយុប ុន្មា ន? 

ខ៖ អាយុ្បដ លជា១៤ ១៥ឆ្ា ុំ ាឹងជារ៊ូលរ តុដែលអ្ត់ច៊ូលចិតតម្នា ក់ ាឹងររើលរករយើង 
អ្ញ្ា ឹងរៅណារ់។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ ើយបងចរកិស្ររែៀងស្រីនីតបងអ្ញ្ា ឹងឯង អ្ត់រចេះម្នត់អ្ត់រចេះកអី្រទអ្ត់ចង់និយាយ 
អ្ត់ចង់រតីចង់ថាអី្រទជីវភាព្គួស្ចររយើងវាពិបាករ្ចើនរ្វើឱ្យរយើងម្ននអាររាណ៍ថារិនហា ន 
និយាយរតីអី្រទ និយាយរៅែ៊ូចរយើងច៊ូលកាុងចុំណុុំ ចុំរណាររគរិនចុេះរិនែលរ់គខាេ ចរគ 
អ្ញ្ា ឹងរៅណារ់។ 

ក៖ ចារ! 



ខ៖ អាររាណ៍បងរពល ាឹងទុំោុំរកែល់រពលរនេះបានបងរពលខេេះបងរឃើញអ្ាកដែលអ្ត់អ្ាក 
ដែលពិបាកបងយល់ពីអាររាណ៍ ាឹងណារ់រ្ពាេះអាររាណ៍បង បងឆ្េងកាត់អ្រ់រ ើយ 
ចារធ្លេ ប់ឆ្េងកាត់អ្រ់រ ើយរ ៊ូតរកែល់ម្ងៃរនេះរអីក៏បងធ្លេ ប់ជួបដែរ។ 

ក៖ ចារលអបង បងម្នន្បវតតិលអៗ រ្ម្នប់ដចកចាយែល់អ្ាកជុំន្មន់រ្កាយឱ្យបានស្ចត ប់ 
អ្ញ្ា ឹងហារ ើយរអ្ើ...ែ៊ូចជាខ្ុុំចង់រួរបងរួយរទៀតទក់ទងរៅនឹងបងធ្លេ ប់្បឡងចរ្រៀង 
ដរនរទ? 

ខ៖ ចារធ្លេ ប់។ 

ក៖ បង្បឡងរៅឆ្ា ុំណាដែរបង? 

ខ៖ បង្បឡងរលើកទី១ របើររើលរញ្ហា ប្ត័បានែឹងចារ់ បង្គាន់ដត្បដ លរទណារ់ងាីៗ 
ដែររទបង្បឡងរៅរខតតររៀរោប វាអាច្បដ លជា២០០៩។ 

ក៖ ២០០៩? 

ខ៖ ចារបង្បឡងរៅរខតតររៀរោប ្បឡងរៅបុររីរៀងណាុំ រគោក់ចុំណងរជើងការ 
្បឡង ាឹងហាោ្តីបុររីរៀងណាុំ រគ្បឡងរែើរបីឱ្យរគស្ចគ ល់ផ្ាររគហា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ចាររពលបង្បឡង ាឹងបងបានជាប់រលខរួយបបន្មទ ប់ពីបង្បឡង ាឹងរ ើយក៏ម្នន 
ការ្បឡងទ៊ូទុំង្បរទររទៀត។ 

ក៖ ចារ ា៎...។ 

ខ៖ ម្ននការ្បឡងទ៊ូទុំង្បរទរក៏បានច៊ូលរួរ្បឡងជារួយរគបនតរៅរទៀតែល់រយើង 
ជរ្រើររៅរខតតររៀរោបហា រខតតររៀរោប្គប់ស្រុក្គប់ខណឌ  ាឹងរគ្បឡងទុំងអ្រ់។ 

ក៖ ចារ! 

 ខ៖ ជាប់ទុំងអ្ររ់ ើយអ្ាកដែលជាប់របកខភាព៤ន្មក់រៅ្បឡងរៅភាុំរពញតុំណាងរខតតហា។ 



ក៖ ចារ! 

ខ៖ តុំណាងរខតត្ គប់រខតតទុំងអ្រ់្បឡង ាឹងលកខណៈរកលទុំងរខតត២៤រខតត្កុង 
ទុំងដខាររយើងដែលររ់រៅ្បរទររ្ៅរិនែឹង្បរទរណារទរគរក្បឡងទុំងអ្រ់ រពល   
បងរៅ្បឡងរៅភាុំរពញ ាឹងបងបាន្បឡងជាប់រលខ២ ុី... ាឹងរ ើយ។ 

ក៖ ផាត ច់ព័្ត ាង? 

ខ៖  ាឹងរ ើយផាត ច់ព័្តចប់បងបានជាប់រលខ២។ 

ក៖ ចារអ្ញ្ា ឹងែ៊ូចជាអាររាណ៍បងរពល ាឹងរពលដែលលទធផ្លរចញរកទ៊ូទុំង្បរទរបង 
ជាប់រលខ២អ្ញ្ា ឹងហាបងម្ននអាររាណ៍ររ ចដែរ? 

ខ៖ ម្ននអាររាណ៍របាយចិតតរ ើយរ ុំរភើបខាេ ុំងណារ់ រ ើយក៏ចង់រនេប់ដែរ ាឹងរ ើយ 
រ ើយបងម្ននអាររាណ៍ថាោល់រពល្បឡង ្បឡងរកល ាឹងហាែល់រពលចាប់រផ្តើរ 
្បឡងពីវគគរួយរៅវគគពីររៅវគគបីហាម្ននអាររាណ៍ថាកាត់បនែយអាយុ ាង។ 

ក៖  ុី...ររ ចអ្ញ្ា ឹងបងវាែ៊ូចជាភ័យរពក ាឹងរ ើយ ភ័យរពកហារ ើយែលរ់ពលកដនេងរគ ុ្ំ 
រពករគស្ចអ តរពកម្ននអាររាណ៍ថាភ័យខាេ ចខាេ ុំងរួយ ាឹងជាភាពទន់រខាយរបរ់រយើង 
រ ើយអ្ញ្ា ឹងរបើនិយាយពីអ្ាកជុំន្មន់រ្កាយវញិ របើរិនជាពួករគជួបឧបរគគអ្ញ្ា ឹងអី្រគព្ងឹង 
ខេួនរគឱ្យបានរងឹម្នុំបងគិតថា្បររើរខាេ ុំងដរនដទន ចុំរពាេះបងវញិអ្ត់រ៊ូវរងឹម្នុំរទរោយស្ចរ    
បងភ័យហា។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ បងភ័យខាេ ុំងបានបងបានរលខ២ ាឹង រ្ពាេះរបើតារររតែភាពរបើតារឱ្យរយើងបរញ្ាញឱ្យ 
អ្រ់អ្ត់បានរលខ២រទ បងគិតថា្បដ លជាអាចនឹងបានរលខ១អ្ាកណាក៏ថាដែរណារ់ប ុដនត 
ររតែភាពរបរប់ងអ្ត់បរញ្ាញឱ្យអ្រ់ែ៊ូចរៅរខតតររៀរោបរទ រ ើយក៏អ្ត់ែ៊ូចរពវែងដែល 
ធ្លេ ប់រ្វើដែររៅែល់្ជុេះអ្រ់រលីងរៅរល់ដត៥០%ជារ៊ូលរ តុដែលរពលដែលរយើងរអ្ើ...ែ៊ូច
ថារយើងអ្ត់រងឹម្នុំវារ្វើឱ្យរយើងបោជ័យ។ 



ក៖ ចារ ុី...លអប ុដនតយា ងណាបងរៅដតម្ននរុខតុំដណងជាប់ដែរ។ 

ខ៖ ចារ! 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងរអ្ើ... ាឹងរ ើយែ៊ូចជាទក់ទងរៅនឹងជីវតិរបរ់បងតាុំងពីរកាងែ៊ូចអ្វីដែលបងគិត 
អ្ញ្ា ឹងហា។ 

ខ៖  ុី...! 

ក៖ តាុំងពីរកាងរ ៊ូតរកែល់រពលរនេះបងគិតថាជីវតិរបរ់បងម្ននដ្ប្បួលអី្ខេេះអ្ត់? 

ខ៖ ដ្ប្បួល ដ្ប្បួលណារ់បងធ្លេ ប់ពីរកាងបងររ់រៅកាុង្ករុ្គួស្ចររួយដែលរពាររពញ 
រោយអ្ត់ម្ននរុភរងគលហា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ចារររ់រៅកាុង្កុរ្គួស្ចររួយដែលរពាររពញរោយភាពរដញ រម្ញ រ ើយពួករយើង្ក 
ខសត់រទៀតប ុដនតរួយ ាឹងបងគិតថាវាលអរ្ម្នប់ជីវតិបងរៅវញិរោយស្ចររបើរិនជាបងរិន  
បានជួប្កុរ្គសួ្ចររួយ ាងឹរ ើយរបើរិនរិនបានជួបផ្លពិបាកទុំងអ្រ ់ាឹងហាក៏រិនអាច 
រ្វើឱ្យបងអាចម្ននម្ងៃ ាឹងដែរក៏រិនអាចរ្វើឱ្យបងរងឹម្នុំអ្ញ្ា ឹងដែរ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ អ្ញ្ា ឹងរពលខេេះអ្តីតកាលរពលខេេះអាចនឹងរិនលអ ប ុដនតរយើងអាចគិតវាឱ្យដ្បកាេ យរៅជា 
លអតាររយៈវាគឺជាររររៀនរ្ម្នប់រយើងរែើរបីរយើងចងចាុំនឹងរយើង្បឹងដ្បងរែើរបី្ចានវា 
រចាល។ 

ក៖ ចារៗបងថាវរលីអដរនដទនចុំណុចដែរបងនិយាយរ្ម្នប់អ្តីតកាលបានបរ្ងៀនរយើង   
ឱ្យរ្វើជារនុរសលអរៅកាុងបចាុបបនារនេះ អ្ញ្ា ឹងរួយរនេះគឺជាការដចករដរេករៅកាន់ក៊ូនរៅរបរ ់
បងរពលដែលគាត់ស្ចត ប់ហាម្ន ក់ខ្ុុំម្ននភាពរងឹម្នុំអ្រញ្ា េះអ្ញ្ាុ េះអី្។ 

ខ៖ ចារៗ! 



ក៖ តរ ៊ូអ្ញ្ា ឹងគាត់អាចររ់រៅតរ ៊ូែ៊ូចបងដែរ អ្ញ្ា ឹងែ៊ូចជាពាក់ព័នធនឹងរុខរា៊ូបដែលបងច៊ូល 
ចិតតឥឡ៊ូវរុំណួររបាយៗរ្ម្នប់បងផាទ ល់តាុំងពីរកាងបងច៊ូលចិតតញុាុំអី្ដែរបង? 

ខ៖ ពីរកាង ី? 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ អ្៊ូយច៊ូលចិតតរបរឆ់្ៃ ញ់ៗែ៊ូចជាស្ចច់ ស្ចច់ម្នន់ ស្ចច់រគារ ើយបងចងចាុំបទពិរស្ច្ន៍ 
បងរួយហា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ និយាយបងរ៊ូរស្ចរភាពរោយអ្ត់ខាា ររអ្ៀនរទ កុុំររើចបងហា។ 

ក៖ អ្ត់រទនិយាយ។ 

ខ៖ បងចង់ញុាុំងាវ បងអ្ត់ស្ចគ ល់ងាវទល់ដតរស្ចេះអ្៊ូន និយាយរ ើយចង់ដតររើចបងរៅផ្ទេះ 
យាយរបរ់បង អ្ាកជិតខាងរបរ់រគញុាុំងាវរ ើយរគរបាេះរុំបកងាវ ាងឹរៅ្ពុំែី។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ បងរឃើញងាវ ាឹងរ ើយបងម្ននអាររាណ៍ថាចង់ញុាុំែល់រ ើយ ប ុដនតរយើងអ្ត់ម្ននររតែ 
ភាពញុាុំរទរោយស្ចររអ្ើ...យាយរបរ់បងគាត់ពិបាកណារ់គាត់អ្ត់ម្ននលយុអ្ត់ម្ននកាក់អី្
រទអី្អ្ញ្ា ឹងហា 
អ្ត់បានញុាុំរទរពលអ្ញ្ា ឹងរយើងអ្ត់អាចម្នន្បាថាា ន៊ូវអ្វីដែលរយើងចង់ញុាុំបានរទ។ 

ក៖ ចារ!  

ខ៖ ប ុដនតក៏អ្ត់ខកបុំណងដែលរពលរយើង ុ្ំរៅរយើង្បឹងដ្បងរៅរយើងអាចចង់ញុាុំអ្វីដែល 
រយើងចង់ញុាុំរ ើយ។ 

ក៖ ចារអ្ញ្ា ឹងរ្ម្នប់រពលឥឡ៊ូវបងែ៊ូចជាបងអ្ត់រ៊ូវម្ននលយុរ្ចើន។ 



ខ៖ ចារ ាឹងរ ើយ។ 

ក៖ ដតបងែ៊ូចជាម្ននរួយ្គប់្គាន់អ្ញ្ា ឹងហាវាររ ចដែរឥឡ៊ូវ? 

ខ៖ ឥឡ៊ូវរ ? 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ឥឡ៊ូវបងដតងដតម្ននអាររាណ៍ថារបាយរកីោយរ ើយម្ននអាររាណ៍ថា្គប់្គាន់       
ម្ននអាររាណ៍ថាអាររាណ៍នឹងពិតបងដតងដតគិតថាអ្រគុណ្ពេះដែលជួយឱ្យក៊ូនអាចម្ននម្ងៃ 
 ាឹង។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ បងដតងដតរចញពីផ្ទេះរបរប់ងរ ើយបងអ្ត់រចញផុ្តរទ បងររេឹងរៅររើលកាុងផ្ទេះរបរ ់
បងវញិបងដតង្បាប់បងស្រីរបរ់បងជានិចាថាអ្រគុណដរនដទនដែលខ្ុុំម្ននអ្វីទុំងអ្រ ់ាឹង 
រ ើយរកររើលរកបងញញឹរ ខ្ុុំែឹងថាវាអ្ត់ ុ្ំែុុំរទម្ននអ្ាករផ្សងដែលរគម្នន ុ្ំែុុំជាង ាឹង 
រទៀតប ុដនតវា ុ្ំែុុំរ្ម្នប់បងបដ្រប្រលួពីបងអ្ត់ម្ននអី្ ៊ូបរស្ចេះរកម្ននអ្វី ៊ូបហារ ើយ 
អ្ត់ម្ននរុភរងគលកាុង្កុរ្គួស្ចររស្ចេះវាដបរជារករពលរនេះបងម្នន ៊ូបចុក្គប់្គាន់ 
រ ើយបងម្ននរុភរងគលឱ្យដតបងរៅម្នា ក់ឯងរ ើយបងតាុំងចិតតថានឹងដងរការុភរងគល     
រួយរនេះ ាឹងរែើរបី្កុរ្គួស្ចររបរប់ងរ្ពាេះបងអ្ត់ចង់ឱ្យក៊ូនឬក៏ដរ ឬក៏បងបអ៊ូនខវេះ  
រុភរងគលតរៅរទៀតរទរ្ពាេះរបើក៊ូនបងគាត់ររៀបចុំអ្វីទុំងអ្រ់្តួត្តាយអី្ទុំងអ្ររ់្ម្នប់ 
បង ាឹងហា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ តាុំងពីររឿង្បឡងចរ្រៀងអី្បងរិនដែលតាុំងចិតតរទ បង្គាន់ដតរ្ចៀងរែើរបីផ្គត់ផ្គង់ឆ្ា ុំង  
បាយប ុដនតបងរិនដែលតាុំងចិតតថាបងចង់រៅ្បឡងរទប ុដនតរៅរុខៗម្ននរនុរសម្នា ក់បាន 
រក្បាប់បងថាម្ននការ្បឡងរៅរន្មេះហា រគ្បលងហាខ្ុុំថាអ្៊ូយគាា នរពលរទរគចង់ឱ្យបង 
្បឡងរគរៅទិញែឺរ ង់ ាងឹឱ្យបង្បឡងរទៀតយករកឱ្យបងររររររួចបងក៏រររររយក 



រៅោក់រររររយករៅោក់រៅបងកុំពុងដតរ្ចៀងតុការរគអ្ញ្ា ឹងស្ស្ចប់ដតរគរតរកថាដណ...
អ្៊ូនឯងរ ា្ េះ ររឿន ថាវររី ...ែលម់្ងៃ្បឡងរ ើយណារ់រម្ន ងប ុរណណេះៗជិេះរ ៊ូត៊ូរៅទុំងអាតា 
ដរកតាោករៅបាតណាបាតណីជាប់ដែលអ្ត់ែឹងខេួនរស្ចេះ។ 

ក៖  ា៎...! 

ខ៖  ាឹងរ ើយអ្ត់ែឹងខេួនរស្ចេះ អ្ត់ែឹងខេួនែល់រពលជាប់អ្ញ្ា ឹងរៅរយើងរអ្ើ...វា ៊្ូរបនតិចដែរ 
បានរងាវ ន់កាលជុំន្មន់ជាប់ែុំប៊ូងបានរ ៊ូត៊ូរួយបានលុយែ៊ូចជា២លានរ  ២លានវា៥០០ែុលាេ រ 
រ ៊ូត៊ូរួយរ ើយរ្ម្នប់រយើងអ្ត់ម្ននរ្ចើនរ ើយប ុណណឹ ង ា៎...។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ្ម្នប់រយើងជុំន្មន់ ាឹងរយើងញុាុំរា៊ូបរួយម្ងៃទល់លាៃ ចអ្រ់ដត៥០០០លយុដខារ ាឹង។ 

ក៖ ចារឡ៊ូយណារ់បង ឥឡ៊ូវរិញបងនិយាយពីររឿងបងរអ្ើ...្បឡងចរ្រៀងឥឡ៊ូវទក់ទង 
រៅនឹងចរ្រៀងរតង រតើចរ្រៀងអ្វីដែលបងច៊ូលចិតតបុំផុ្តដែលបងស្រលាញជ់ាងរគហា? 

ខ៖ ចង់រភេចរ ើយរចាលរលិបៈយ៊ូររ ើយរកនឹករិនជុំន្មន់ដែលរ្ចៀងស្រលាញ់បទអី្ជាង 
រគរអ្ើ...បងអ្រញ្ា កម្ននបទស្រលាញជ់ាងរគគឺបទររន្មររញ្ា តន្មរ ើយបទ ររ់ ររររីុទធ  
រន្មេះណារ។់ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ប ុដនតបទអី្ក៏រោយឱ្យដតរចេះ រ ើយអ្ញ្ា ឹងរៅរគឱ្យដតរចេះដតឧរា ៍រ្ចៀងឱ្យរគស្ចត ប់ 
រោយស្ចររពលដែលបងរ្ចៀងរ្ចើនរៅរៅជាបងដលងស្រលាញ់វញិ អ្ញ្ា ឹងអាបទណាដបេក 
ដែលបងរិនដែលបានរ្ចៀងបងចាប់រផ្តើរស្រលាញ់បទ ាឹងរៅវញិភាេ រ ប ុដនតបងម្ននបទ 
អ្នុរាវរយី៍រួយដែលលអរ្ម្នប់ជីវតិរបរ់បងគឺររឃរមា ងងឹត ាឹងរ្ពាេះអី្បង្បឡងជាប់ 
តាុំងរៅររៀរោបទុំងរៅភាុំរពញគឺបទ ាឹង ចាររ ើយបទ ាងឹរពលបងរក រគឱ្យបងរ្ចៀង 
ឱ្យទួកស្ចច់រៅកដនេងណាក៏រគឱ្យបងរ្ចៀងបទ ាឹងរៅណាក៏ឱ្យរ្ចៀងបទ ាឹងរ ើយរ្ចៀង 
បទ ាឹងវាកាេ យរៅជាបទដែលបងអ្ត់រ៊ូវស្រលាញ់រៅវញិ ប ុដនតបទ ាឹងវាកាេ យរៅជាបទ 



រួយដែលកុុំបុំរភេចវាអី្លអជាងរៅម្ងៃរុខរទៀតរយើង្តូវចងចាុំរ ើយរ្ចៀងវារឡើងវញិរតង 
រទៀត។ 

ក៖ ចារលអដរនដទនបងរអ្ើ...ទក់ទងរៅនឹង្ករុ្គួស្ចររបរ់បងវញិ រតើកាុង្កុរ្គួស្ចរបង 
ម្ននអ្ាកណារចេះរលងឧបករណ៍រភេងរទ? 

ខ៖  ុី...របើនិយាយរៅអ្តីត្គួស្ចររបរប់ងបា ស្រីនីត ាឹងគាត់រចេះរលងរភេង។ 

ក៖  ាឹងរ ើយ រ ើយចុេះរ្ម្នប់ការស្ចងរង់ផ្ទេះរតើបងថាវររីចេះស្ចងរង់ រចេះរ្វើផ្ទេះរ្វើអី្ 
អ្ត់? 

ខ៖ បងអ្ត់រចេះរទអ្៊ូន ចារបងអ្ត់រចេះរទ។ 

ក៖ ចារអ្ត់អី្ រ ើយរអ្ើ...ែ៊ូចជារុំណួរចុងរ្កាយចង់ឱ្យបង រិនដរនជារុំណួរដតជាអ្វីរួយ 
ដែលចង់ឱ្យបងនិយាយ រតើបងចង់និយាយអ្វីខេេះៗរៅកាន់ក៊ូនរៅរបរប់ងដែលស្ចត ប់ពីជីវតិ 
របរ់បង ាឹងហា? 

ខ៖  ាឹងរ ើយអ្រគុណរ្ចើនដែលម្ននករាវ ិ្ ី ាងឹហា។ 

ក៖ ចាែ! 

ខ៖ អ្រគុណរ្ចើនដែលឱ្យបងម្ននឪការរែើរបីនិយាយរៅកាន់រនុរសជុំន្មន់រ្កាយរបរ់បង 
ឬអ្ាករផ្សងដែលចង់ចងចាុំែ៊ូចបងហា។ 

ក៖ ចារៗ! 

ខ៖ ជាចុងរ្កាយបងចង់និយាយ្បាប់រៅកាន់រនុរសជុំន្មន់រ្កាយទុំងអ្រក៏់ែ៊ូចជា 
ជាពិរររក៊ូនរៅរបរ់បង បអ៊ូនៗបង្កុរ្គសួ្ចរបងរបើរិនគាត់បានស្ចត ប់អ្វីដែលបងកុំពុង 
និយាយ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ បងចង់ឱ្យពួកគាត់ម្នា ក់ៗម្ននភាពរងឹម្នុំ។ 



ក៖ ចារ! 

ខ៖ ម្នា ក់តរ ៊ូកាុងជីវតិរអ្ើ...ពួកគាត់រុំណាង។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ពួកគាត់រុំណាងរោយស្ចរដតពួកគាត់រកែល់រពលរនេះគាត់ស្ចគ ល់្ពេះរយើងនិយាយ 
អ្ញ្ា ឹង។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ បងពាក់កណាត លជីវតិរកែល់រពលរនេះរទើបដតស្ចគ ល់្ពេះបាន២ឆ្ា ុំរទ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ ើយម្ននអាររាណ៍ថារបើរនិជាខេួនឯងស្ចគ ល់្ពេះរុន ាងឹ្បដ ល្បររើរជាង ាឹងហា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ ប ុដនតរិនអី្រទរទេះបីជាយ៊ូរបនតិចក៏រៅដតស្ចគ ល់ ពួកគាត់ស្ចគ ល់្ពេះតាុំងពីរៅត៊ូចៗ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ អ្ញ្ា ឹងពួកគាត់ែឹងពីវ ិ្ ីររ់រៅរ ើយែឹងអ្ុំពីអ្វីដែល្ពេះចង់ឱ្យពួកគាត់រ្វើរែើរបីឱ្យរយើង 
អាចររ់រៅបានលអ្បររើរទីរួយ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ ើយចង់ឱ្យពួកគាត់រចេះតរ ៊ូពុេះពារ្គប់ឧបរគគនឹងរ៊ូរគិតថាោល់ឧបរគគវាគឺជាររររៀន 
របើរិនជារយើងអ្ត់ម្ននឧបរគគរន្មេះរយើងអ្ត់បានររៀនរទ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ ើយរបើរយើងអ្ត់បុំដបកឧបរគគរទរយើងក៏រិនអាចរៅរុខបានដែរ។ 



ក៖ ចារ! 

ខ៖ ចាររ៊ូរកុុំចុេះចាញ់ោល់រពលម្ននឧបរគគរ ើយរ៊ូរកុុំរ្វើជារនុរសដែលរិនរចេះតរ ៊ូ 
ហា។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ៊ូររ្វើជារនុរសដែលគាា នភាពខេួនទីពឹងខេួន បងស្រលាញ់ពាកយថាខេួនទីពឹងខេួនណារ ់
ចារបងរកែល់រពវម្ងៃបងម្ននភាពខេួនទីពឹងខេួនរ្ចើនរោយស្ចរដតរពលខេេះបងអ្ត់ចង់ម្នន 
ខេួនទីពឹងខេួនរទរោយស្ចរអ្ត់ចង់ម្ននអាណា្បរៅបងរទ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ អ្ត់ម្ននអ្ាកណា្បាប់បងថាបង្តូវរ្វើររ ចរទដតក៏អ្ត់ម្ននអ្ាកណារ្វើបដងអកឱ្យបងដផ្អក 
ដែរ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ រ៊ូលរ តុ ាឹងរ ើយដែលបង្តូវដតពឹងខេួនឯង ចារប ុដនតរពលបងចាប់រផ្តើរពឹងខេួនឯង 
រ ើយបងឈររ ើយបងគិតបងចាប់រផ្តើរម្ននរនុរសែម្ទគាត់ចាប់រផ្តើររ្វើជាបដងអករ្ម្នប់ 
បងរោយស្ចរគាត់រឃើញថាបងជារនុរសខុំ្បឹងឈរ ចារអ្ញ្ា ឹងគាត់ច៊ូលចិតតជួយរនុរស 
ណាពាយារឈរ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ បងចង់និយាយអ្ញ្ា ឹងហារងឃឹរថាពួករគនឹងយល់របើរិនជារយើងរិនខុំ្បឹងរទរន្មេះអ្ាក 
រផ្សងក៏អ្ាករផ្សងក៏រគអ្ត់ជួយរយើងដែររ្ពាេះរគគិតថារយើងជារនុរសអ្ត់បានការ។ 

ក៖ ចារ! 

ខ៖ អ្ញ្ា ឹងោច់ខាតរយើង្តូវដតរ្វើជារនុរសលអរ ើយរ្វើជារនុរសដែលរអ្ើ...ដែលរចេះ្បឹង 
ដ្បងរ ើយកុុំខ្ិល្ចអ្៊ូររពលដែលរយើងរចេះពាយារឧរា ៍្ បឹងដ្បងរន្មេះរអ្ើ...ឪការវា 



 ាឹងរកឪការវានឹងរកបងអ្ត់ម្ននអី្រទបងរងឃឹរថា្កុរ្គួស្ចរបងនឹងម្ននរុភរងគលនឹង 
ស្ចគ ល់ែុំណឹងលអរបរ់្ពេះជានិចារ ើយតៗរៅែល់ក៊ូនរៅរៅរុខរៅជុំន្មន់រ្កាយនឹងឱ្យរគ 
ររ់រៅកាុងភាពរុចារតិជានិចាប ុណណឹ ង។ 

ក៖ 
ចារអ្ញ្ា ឹងអ្រគុណបងរ្ម្នប់ការផ្តល់បទរម្នា ររៅកាុងម្ងៃរនេះរ ើយខ្ុុំែឹងថាការរម្នា រ
រៅកាុងម្ងៃរនេះនឹងជួយ្កុរ្គួស្ចររបរ់បងឱ្យស្ចគ ល់ពី្បវតតិរបរ់បងបានអ្ញ្ា ឹងហា។ 

ខ៖  ុី...! 

ក៖ រ ើយពួកគាត់អាចររៀនរ៊ូ្តបដនែរពីបងផ្ងដែរ ចាររ ើយរួយរទៀតអាចរ្វើឱ្យក៊ូនៗ   
របរ់បងនឹងរៅៗរបរ់បងគាត់អាចបនតររៀនរ៊ូ្តពីបងបដនែរែ៊ូចខ្ុុំបាន្បាប់ពីខាងរែើរ  
រ ើយែ៊ូចបងបានរ ើយជារុំណួររ្កាយដែលខ្ុុំចង់រួរបង រតើបងយល់្ពរឱ្យខ្ុុំោក់រររេង 
នឹងរ៊ូបភាពរបរប់ងច៊ូលរៅកាុងរវបស្ចយរបររ់កលវទិាលយ័ប ី វា យ យ៊ូ របរ់រយើងដែរឬ 
រទ? 

ខ៖ យល់្ពររ ើយរកីោយរទៀតរ្ពាេះអី្បងអ្ត់ម្ននររតែភាពអាចរ្វើខេួនឯងបានរ៊ូរបីោល ់
ម្ងៃបងម្ននររៀវរៅកុំណត់រ តុរួយដតបងម្ងៃណារររររៗម្ងៃណាអ្ត់ អ្ត់ម្ងៃណាអ្ត់ែឹង    
និយាយរួររ ើយរួយ ាឹងថារបើឧទ រណ៍ថាម្ងៃណាដែលបងស្ចេ ប់រៅក៊ូនរៅរបរ់បងចង់ 
ែឹងពី្បវតតិរបរប់ងរយើង្តូវរ្វើររ ច? 

ក៖ រយើងែ៊ូចជាគាត់អាចបនតស្ចត ប់បានរ្ពាេះអី្វាម្ននរវបស្ចយរួយគាត់អាចច៊ូលរៅកាុងរវប 
ស្ចយ ាឹងគាត់អាចស្ចត ប់បាន។ 

ខ៖  ុី...លអដរនដទន អ្រគុណដែលម្ននករាវ ិ្ ី ាងឹ។ 

ក៖ ចារ ាឹងម្ងៃរនេះខ្ុុំអ្រគុណែល់បងែ៊ូចគាា រ្ម្នប់ការផ្តល់ការរម្នា រ រ ើយការរម្នា រ 
បញ្ា ប់ដត្តឹរ ាងឹ។ 

ខ៖ ចារអ្រគុណ៕ 


