
លោកពូកយ សភុាព គាត់បានលកើតលៅកនុងក្កមុក្រួសារដែលមានឪពុកជាទាហាន ល ើយ 
មាា យជាអ្នកលក់ែូរ លៅកនុងលនេះគាត់ក្បាប់ពីជីវក្បវតាិែូនតាថាតាគាត់រឺជាជាងមាសល ើយ ក្កុម
ក្រួសារគាត់ជាអ្នកដែលក្គាន់លបើដែរហ្នងឹ ពីជីវតិកាលគាត់លៅពីលកេងអ្នុសាវរយី៍ជាមួយបង 
បអូន។ គាត់បានលរៀបការលពលគាត់មានអាយុជិត៤០ឆ្ន ាំល ើយ ល ើយប ុដនាលោយអ្កុសល គាត់ 
ក្តូវបានដលងលេះជាមួយក្បពនធលោយសារដតក្បពនធគាត់សាា ប់ មាា យមីងខ្ល ាំងលពកល្វើឱ្យគាត់ 
ពិបាកលោយលរឿងក្រប់ដបបយ ងរឺ ក្បពនធមិនលសាេ េះក្តង់នឹងគាត់ ល ើយស្សោញស់ាច់ឈាម 
ជាងសាវ មី។ 
 

ការសម្ភា សរបស់លោកពូ កយ សភុាព 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា សលឈាេ េះ ដញ ម សុរន្ធធ  ខ៖ អ្នកក្តវូលរសម្ភា សលឈាេ េះ កយ សុភាព 
 

ក៖ ចឹងថ្ងៃលនេះជាែាំបូងន្ធងខ្ុាំសូមដងលងអ្ាំណររុណែល់លោកពូដែលបានឱ្យខ្ញុំសម្ភា សអ្ាំពីជីវ 
ក្បវតាិរបស់លោកពូ ល ើយន្ធងខ្ុាំលឈាេ េះ ដញ ម សុរន្ធធ  ជាអ្នកសម្ភា សលោកពូលៅកនុងថ្ងៃលនេះ 
ល ើយថ្ងៃសម្ភា សពួកលយើងល្វើលៅថ្ងៃអ្ង្គា រ ៍ ទី២១ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ ល ើយការសម្ភា សលនេះ 
មានទីតាាំងលៅកនុងភូមិងេី ឃុាំតាលមេ  ក្កុងតាលមេ  លខតាកណ្តា ល។ ល ើយខ្ញុំអ្ររុណដមនដទន 
សម្រម្ភប់លោកពូឱ្យខ្ញុំល្វើការសម្ភា ស ។ ចឹងលោកពូសូមក្បាប់លឈាេ េះលពញ ទាាំងក្តកូល របស ់
លោកពូហាា៎? 
ខ៖ បាទ! ខ្ញុះលឈាេ េះ កយ សុភាព។ 
ក៖ ចា៎ស! លតើពូមានលឈាេ េះលៅខ្ងលក្ៅអ្ត់? 
ខ៖ លអ្ើ! លបើនិយយលអាយចាំលៅលឈាេ េះ ក្តកូលដែលកាំលណើ តរបសខ់្ញុះ នឹងរឺលឈាេ េះ អ្ ូ ចន់ភាព។ 
ក៖ ចា៎ស ! 



ខ៖ ប ុដនាដែលខ្ុាំែូរោក់ កយ សុភាពលនេះរឺលក្កាយ៧៩(១៩៧៩)ដបកឆ្ន ាំ ប ុល ពត មក នឹង
ខ្ញុំរស់លៅជាមួយក្រួសារមួយដែលជាមាា យមីងខ្ញុំបលងកើតលក្រេះឪពុកមាា យខ្ញុំសាល ប់អ្ស់លៅខ្ញុំ រស ់
លៅជាមួយគាត់ល ើយខ្ញុំោក់យកក្តកូលគាត់លែើមបីឱ្យជាក្កុមក្រសួារ។ 
ក៖  ហា៎! 
ខ៖ បាទ! ល ើយែល់ចឹងលឈាេ េះ នឹងខ្ុាំបានលក្បើមកទល់សពវថ្ងៃ កយ សភុាព កយ សុភាពៗចឹង 
លបើល្វើក្បវតាិរូបន្ធមលែើមអា នឹងខ្ញុំ អ្  ូចន់ភាព ល ើយរួចល ើយបានោក់កយ សុភាពលក្កាយ។ 
ក៖ ចា៎ស! ល ើយចឹងកនុងអ្តាសញ្ញា ណបណណ័ ពូ ពូោក់អី្លរ?  
ខ៖ កយ សុភាព។ 
ក៖ ទាាំងសាំបុក្តកាំលណើ ត លសៀវលៅក្រួសារអី្? 
ខ៖ កយ សុភាព។ 
ក៖ ទាាំងអ្ស់? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ែល់លពលែល់លឈាេ េះដមនដទនលឈាេ េះ អ្  ូចន់ភាពវញិ? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ល ើយចឹងែល់លពលល្វើពងសក្បវតាិពូយកដមនដទនយកមួយណ្តលៅ? 
ខ៖ លបើនិយយលៅលយើងយកពងសក្បវតាិដមនដទនរឺយកនូវស្សបនឹងចាប់ហាា៎។ 
ក៖  ហា៎  នឹងល ើយ! 
ខ៖ អ្វីដែលចាប់ទទួលសាា ល ់ ឧទា រណ៍ថាខ្ញុំល្វើពងសក្បវតាិ ខ្ុាំមិនក្តវូោក់លលៀមក្បវតាិរូប 
ជាមួយនឹងសាសន្ធចក្កឬក៏ជាមួយរោា ភិបាលលទ។លយើងចាប់សងាមល ើយនិង ចាប់សាសន្ធ 
ចក្ក។ តបិតដតលយើងចូលមកលៅកនុងសាសន្ធចក្កដតលយើងរស់លៅកនុងសងាមរបស់ដខេរចឹង លយើង 
ក៏លយើងក្តូវលគារពចាប់ភូមិបាលរបស់ក្បលទសដែរ។ 
ក៖  នឹងល ើយ។ លបើនិយយឱ្យស្សួលរឺចាប់ដែនែីដមនលទពូ។ 
ខ៖ ចាប់ដែនែី នឹង។ 



ក៖  នឹងល ើយ។ អីុ្ចឹងភាសាចាប់រឺចាប់ភូមិបាល  នឹងល ើយ។ អីុ្ចឹងពូសម្រម្ភប់ឆ្ន ាំលនេះពូ 
អាយុប ុន្ធេ ន ល ើយពូ? 
ខ៖ ខ្ុាំលកើតឆ្ន ាំ១៩៦៣ មកែល់ឆ្ន ាំលនេះក្បដ លជាអាយុ៥៤ឆ្ន ាំល ើយ។ 
ក៖ ចា៎ស! ចឹងសម្រម្ភប់ឆ្ន ាំដខេរពូលកើតឆ្ន ាំអី្លរ? 
ខ៖ ខ្ញុំលកើតឆ្ន ាំលោង។ 
ក៖ លោង! ពូលអ្ើ ពូលកើតដខអី្លរដែរ? ថ្ងៃប ុន្ធេ នដខប ុន្ធេ ន? 
ខ៖ តាមពិតលបើនិយយចាស់ រឺឆ្ន ាំដខកាំលណើ ត ឆ្ន ាំកាំលណើ តខ្ុាំែឹងចាស់ដតលោយសារដខកាំលណើ ត 
ឪពុកមាា យខ្ញុំគាត់សាល ប់អ្សល់ៅខ្ញុំអ្ត់ែឹងលទ។ប ុដនាចប់តាាំងពីលែើមចប់តាាំងពីខ្ញុំចប់ោក់រកយ 
ចូលលរៀន  និង ចូលល្វើការមកញ ុមយកថ្ងៃ២៥ ដខ១១ រឺអីុ្ចឹងរ ូតមកែល់សពវថ្ងៃ នងឹ រឺអ្ត់
មានដក្បក្បួលលទ។ 
ក៖ ថ្ងៃទី២៥ ដខ១១ ឆ្ន ាំ១៩៦៣? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចឹងពូជិតែល់ថ្ងៃកាំលណើ តល ើយ។  នឹងល ើយអីុ្ចឹងលក្ៅពីលឈាេ េះ២ នឹងពូអ្ត់មានលឈាេ េះអី្ 
លរលសសងលទៀតណ្តអី្? 
ខ៖ បាទ អ្ត់លទ! 
ក៖ អ្ត់មានអ្នកណ្តលរោក់រ ស័ន្ធមអី្លទពូ? 
ខ៖ លអ្ើកាល នឹងកាលលៅលរៀន នឹង រ ័សន្ធម នឹង កាល នឹងខ្ញុំ លរលៅថាែូចលយើងល ើងដងលង 
សកខីភាពឥ ូវអីុ្ចឹងលៅណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ លរលៅថា ហា៎អ្នកណ្តលៅជាំន្ធន់ប ុល ពត ធ្លល ប់មានក្បវតាិយ ងលម ចអី្យ ងលម ចចឹងលរឱ្យ
និយយល ើងលៅកនុងលមទិញ។ លរលៅលមទិញហាា៎កាល នឹងហាា៎។លអ្ើ! ល ើយខ្ញុំនិយយក្បវតាិខ្ញុំ 
ខ្ញុំធ្លល ប់ខ្ល ខ្ល ខ្ាំ ែ៏លពលចឹងលៅពួកលរលៅខ្ុាំខ្ល ខ្ាំ ែល់លពលចឹងលៅ លៅ នឹងដតពួកកតញ្ាូ 
លទ អាកតញ្ាូលទហា នលៅ។ 
ក៖ អី្លរអាកតញ្ាូ? 



ខ៖ មានន័យថាពួកអាលកេងល្លើយ។ 
ក៖  ហា៎! 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ជាំន្ធន់មុនពូលណ្តេះ? 
ខ៖ បាទ! ជាំន្ធន់ឆ្ន ាំ៧៩ (១៩៧៩)  នឹង ៧៩ ឬ៨០ ឬ៨១ ឬ៨២ នឹង។ 
ក៖ អូ្ា៎! ចាំបនាិចលទៀតចាំសួរលរឿងក្បវតាិខ្ល ខ្ាំពូ នឹងបនាិច។ ល ើយចឹងលរលៅពូចឹងលៅ? 
ខ៖ បាទ! ក្គាន់ដតលៅ ប ុដនាកនុងភូមស្សុកអ្ត់មានអ្នកណ្តលរលៅលទ។ 
ក៖  ហា៎! 
ខ៖ ក្គាន់ដតលកេងកនុងសិសសសាោចឹង ែល់លពលគាត់ខឹង ហា៎អាខ្ល ខ្ាំ យ ប់ណ្តស់។ 
ក៖ ដតលពល នឹងអាយុែាំណ្តលគាន លតើពូល ា៎? 
ខ៖ ពួកគាត់អាយុស្សបាលៗគាន  ។ អ្ត់លទលទាេះបីយ ងណ្តក៏លោយលកេងៗអ្ស់ នឹងក៏មិនដមន 
បងខ្ុាំដែរសុទធដតបអូនខ្ុាំលទ លក្រេះអី្ខ្ុាំអ្ង្គក ល់ឆ្ន ាំ៧៥ (១៩៧៥) ខ្ញុំលរៀនកាល សល ើលសែល ើយមាន 
ន័យថាខ្ុាំលរៀនថាន ក់ទី៧ហាា៎។ កាលជាំន្ធន់លពលមុនលរោប់ពីថាន ក់ទី១២ ឬ១១ ឬ១០អី្អីុ្ចឹងលៅ។ 
ក៖ ខ្ញុំឆ្ៃលក់ាលពីជាំន្ធន់មុនលម ចលរោប់បញ្ច្ញ្ញា ស់វញិ? 
ខ៖ ខ្ញុំអ្ត់ែឹងដែរ ែូច បាក់អ្ងអីុ្ចឹងបាក់ ុបអី្ចឹងលៅ។ 
ក៖ ចា៎ស!  នឹងល ើយចឹងពូលតើមានពូមានទីកដនលងលៅកនុងភូមិឃុាំល ើយនឹងលខតាអី្លរដែរ? 
ខ៖ ខ្ុាំស្សកុកាំលណើ តនឹងបចាុបបននរឺរស់លៅកនុងលខតាដតមួយ។ 
ក៖ លរលៅ? 
ខ៖ ក្គាន់ដតលរែូរភូមិឃុាំលទ។ 
ក៖ លម ចលៅពូអាចក្បាប់។ 
ខ៖ កាលពីសងាមចស ់ លរលៅថាភូមិក្កលពើហា សង្គក ត់តាលមេ  ស្សកុកណ្តា លសទឹង ឃុាំតាលមេ  
ស្សុកកណ្តា លសទឹង។ ភូមិក្កលពើហា ឃុាំតាលមេ  ស្សកុកណ្តា លសទឹង អា នឹងពីសងាមចស់ ែល់មក 
ែល់ឥ ូវលរលៅភូមិក្កលពើហា សង្គក ត់ដក្ពកឬសស ីក្កុងតាលមេ  លខតាកណ្តា លដែរ។ 
ក៖ ែូរវញិ? 



ខ៖ បាទ!  
ក៖ ចឹងលពលមុនលៅកណ្តា លសទងឹវញិ? 
ខ៖ បាទ លៅកណ្តា លសទឹងស្សុក។ 
ក៖ លៅចឹងវញិ ដតឥ ូវែូរោក់តាលមេ វញិល ា៎ពូលណ្តេះ? 
ខ៖ ពក្ងីក! 
ក៖ ពក្ងីកក្កុងវញិ។ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ វាលរៀងយូរដែរល ើយ នឹង តាាំងពីជាំន្ធន់ លបើមុនជាំន្ធន់ប ុល ពតលរអ្ត់ទាន់ែូរលទពូែល់លពល 
ដបកល ើយបានលរែូរដមន? 
ខ៖ ដបក៧៩(១៩៧៩)។ 
ក៖  ហា៎! 
ខ៖ ដបកឆ្ន ាំ៧៩ (១៩៧៩) មករឺមានក្កុងតាលមេ  ល ើយស្សុកកណ្តា លសទឹង ស្សកុកណ្តា លសទឹង 
លោយដ ក។ 
ក៖ ចឹងពូសម្រម្ភប់សមាជិកក្កុមក្រួសាររបសពូ់វញិ ពូមានបងបអូនចាំនួនប ុន្ធេ នន្ធក់ដែរ? 
ខ៖ លអ្ើ! ខ្ញុំមានបងបអូន៣ន្ធក់ ក្បុស២ស្សី១។ 
ក៖ ចា៎ស! ល ើយពូជាកូនទីប ុន្ធេ នកនុងក្រសួារ? 
ខ៖ កូនទី២។ 
ក៖ ចា៎ស! ល ើយលតើចឹងលតើបងបអូនពូគាត់មានលឈាេ េះអ្វីខលេះលៅ? 
ខ៖ បងក្បសុខ្ុាំលឈាេ េះអ្ ូ ចន់ណ្តត លអ្ើខ្ុាំលឈាេ េះែូចខ្ុាំក្បាប់ចឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ល ើយបអូនស្សីខ្ុាំលឈាេ េះអ្ ូ ចន់និមល។ 
ក៖ ចា៎ស! អីុ្ចឹងគាត់២ន្ធក់អ្ត់ែូរក្តកូលលទ? 
ខ៖បាទ! គាត់អ្ត់ែូរ ល ា៎បអូនស្សីខ្ញុំគាត់ែូរដែរ នឹង។ 
ក៖ ែូរោក់ក្តកូលកយដែរ? 



ខ៖ បាទ! ពីមុនបអូនស្សីខ្ញុំក្តកូលកយ ែល់ឥ ូវែូរោក់អ្ ូ ចន់និមលវញិ។ 
ក៖  ហា៎ផ្លល ស់បាូរវញិ? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចា៎ស! អីុ្ចឹងពូលតើពូលៅចងចាំសាច់លរឿងអី្លរខលេះជាមួយនឹងពួកគាត់ហាា៎? លតើតាាំងពីលកេង 
រ ូតែល់ពូចាំណ្តស់លនេះលតើពូបានមាននូវអ្នុសាវរយី៍ក៏ែូចជាលរឿងអី្លរលកើតល ើងខលេះជាមួយ 
បងបអូនចឹង? 
ខ៖  ហា៎! លរឿងបងបអូនខ្ញុំវាលបើនិយយឱ្យចាំលៅកាល នឹងក្កុមក្រសួាររបស់ខ្ញុំបា ខ្ញុំគាត់ល្វើទាហាន 
ហាា៎  ល ើយលអ្ើគាត់អ្ត់សវូលៅសទេះលទ ែូចថាគាត់ទាហានលរលចញវាយចឹងលៅ យូរៗមកមាងលៅ 
ណា៎។ ជួនណ្តល៣ដខអីុ្ចឹងលៅ ជួនណ្តល៥ដខអីុ្ចឹងលៅ ជួនណ្តល១ឆ្ន ាំបានមកមាងចឹង ពី 
លែើមគាត់ល្វើលៅកនុង ពីលែើមពិបាកដែរ។ និយយរួមអ្ត់លទៀងដែរលទប ុដនាភារលក្ចើន លក្ចើនដតដខ 
បានគាត់មកមាង ល ើយខ្ុាំរស់លៅដតជាមួយមាា យខ្ុាំល ើយនឹងបងបអូនលទ។ តាមពិតបអូនស្សខី្ុាំលនេះ 
ខ្ុាំមានបអូនក្បុសមាន ក់លទៀតនិយយឱ្យចាំលៅប ុដនាគាត់សាល ប់មុនបអូនស្សីលនេះលកើត។ 
ក៖ គាត់លឈាេ េះអី្លរវញិពូ? 
ខ៖ បាទ! គាត់លឈាេ េះ យីចង់លភលចលឈាេ េះបអូនល ើយល ា៎។ ប ុដនាគាត់លៅលឈាេ េះគាត់អាលៅៗលៅ 
លក្ៅលន្ធេះលរលៅអាលៅៗ លក្រេះគាត់លៅហាា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ដតែល់លពលគាត់សាល ប់លៅបានបអូនស្សមួីយលនេះដម ខ្ញុំគាត់មានទមៃន់បានបអូនស្សីលនេះមួយ 
លទៀតបាន អាបអូនលន្ធេះឆ្ន ាំមដមល ើយមកមីបអូនឆ្ន ាំច មដម វក រកា ច បអូនលក្ចើនឆ្ន ាំហាា៎ណា៎។ 
ក៖ ងីបានបអូនពូសាល ប់វញិ? 
ខ៖ លអ្ើ! កាល នងឹលរនិយយតៗគាន លម ចលទ។ ខ្ុាំមានចម្ភា រមួយ ចម្ភា ររបស់ខ្ុាំនឹងល្វើែាំលនើរពីសទេះ 
លៅពីែីចង់៥០០ដម ក្ត ល ើយបានែល់ចម្ភា រ នងឹ មិនដមនមានមួយមានពីរ ហា៎ មានែីដស្សមួយ 
មានចម្ភា រមួយចឹងខ្ុាំ មា ក់ខ្ុាំល ើយនិងខ្ុាំ នឹង ន្ធាំគាន លៅចម្ភា រែលល់ៅលពល នឹងលឃើញពស់មួយ 
លៅកណ្តា លសលូវវាអ្ត់ក្ពមលៅណ្តលទណា៎។ បាទ! វាលៅ នឹង លយើងលែញលម ចក្បឡាចលម ចក៏វា 



អ្ត់ក្ពមលៅដែរ ទាល់ដតលយើងយកែាំបងវាយចាំវាសូសបានវាវារលៅ ចឹងលរលៅពស់ នងឹពស ់
ក្កាយ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បាទ! អា នឹងជាំន្ធន់ចស់ៗពីលែើមលរនិយយចឹងទៅណា៎  ល ើយពស់ក្កាយ នឹងលបើវាឱ្យ
អ្នកណ្តលឃើញមានគាន អីុ្ចឹង អ្នកណ្តោសីលចញអ្នក នឹងក្តូវបាត់បង់ជីវតិអីុ្ចឹងល ើយ ែល់លពល 
លៅអីុ្ចឹងលយើងលជឿអីុ្ចឹង ប ុដនាក្គាន់ដតលពលថាល តុអី្ថាបានមានមូលល តុថាវាក្កាយអីុ្ចឹង 
ថាបានគាត់សាល ប់ សាល ប់លៅលចញជាាំលមេ ៗៗលៅណា៎។ បាទ! ល ើយគាត់អ្ត់បានលៅជិតពស ់
 នឹងលទ។ ខ្ុាំអ្នកលែើរមុនលរ បាទគាត់លៅក្បលឡាេះកណ្តា លល ើយ ល ើយបអូនល ើយមាា យខ្ញុំលៅ 
លក្កាយលរបងអសអីុ់្ចឹងពស ់នឹង។ ខ្ុាំអ្នកលែញអ្នកវាយលទ បអូនក្បុសខ្ុាំអ្ត់មានបានប េះរលល់ទ
ប ុដនាែល់លពលគាត់សាល ប់លៅខលួនគាត់លចញល ើងលមេ ជាាំជាាំៗៗ។ 
ក៖ ដតមិនដមនពស ់នឹងខ្ាំណ្តពូអី្? 
ខ៖ អ្ត់មានខ្ាំលទ។ 
ក៖ ឱ្យដតលឃើញ? 
ខ៖ លយើងអ្ត់ែឹងដែរ វានិយយតៗគាន អីុ្ចឹង ែលល់ពលលរសួរន្ធាំថា ល តុអី្គាត់លមេ គាត់អី្អីុ្ចឹង 
លៅណា៎។ បាទ! ល ើយែល់លពល នងឹបានលយើងនិយយថាបានលឃើញពស់លឃើញអី្ចឹងលៅ
ណា៎។ លអ្ើ! ល ើយអីុ្ចឹងលរថាពស ់នឹងក្កាយ លោយសារលយើងលរៀបោប់ក្បាប់លៅថាពស់ នឹងវា 
មានក្តណញ ង ែូចន្ធរចឹងហាា៎។ វាមិនដមនមូលងលុញលទ វាក្ជុងអ្លញ្ា ក។ 
ក៖ អឺុ្! 
ខ៖ ល ើយែល់លរនិយយរកយ នឹងល ើយែលល់ពលលក្កាយមក មួយឆ្ន ាំលក្កាយមកគាត់្ ឺ
គាត់សាល ប់លៅ។ 
ក៖  ុី! បានលចញជាាំលពញខលួន? 
ខ៖ បាទ!  នឹងក្គាន់ដតថាពីសងាមចស់ល ើយលរឿងតាមពិតខ្ុាំល ើយនឹងបងខ្ុាំភារលក្ចើន លក្ចើន 
លៅវតាលទ។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ លោយមានជីតាទួតមាន ក់គាត់ល្វើជាសសង្រ្គា ចវតា លនេះវតាក្កលពើហា នឹង ល ើយលរលៅថា 
លោកតាលៅ លោកតាលៅ លអ្ើដណសពលោកលរទ ើបដតលរបូជាអាអ្ង្គក ល ់លោកក្រូភញ្ច្កា័ នឹង។
លរល្វើអាវហិារ ា្ំគាត់ នឹង នងឹល ើយទ ើបដតបូជាដែរលោកសុរតតាាំងពីឆ្ន ាំ៧១(១៩៧១) ហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! ដតទ ើបដតបូជាឥ ូវដែរ? 
ខ៖ បាទ! ទ ើបបូជាឆ្អឹង ឆ្អឹងរបស់លោកលរលរ ើលៅកនុងែូចជាកនុងអ្ាំ ុវឆ្ន ាំ៨២ ឬ៨៣ (១៩៨២ 
១៩៨៣)។ 
ក៖ ចា៎ស! ល ើយចឹងពូមានអ្នុសាវរយីអី៍្លរជាមួយបងបអូនដងមលទៀតលទ? 
ខ៖ លអ្ើ! តាមពិតលយើងជាកូនអ្នកក្កដែរ នឹងហាា៎។ វាមិនលនេះលទ មានលក្ចើនដែរ បងក្បុសខ្ញុំក៏កាច 
ដែរ ធ្លល ប់បលណាើ រគាន លៅដស្ស លឈាល េះគាន វាយគាន ក៏មាន។ បាទ! 
ក៖ ល ើយលម ចលៅពូ? 
ខ៖ វាយគាន មានអី្ខ្ញុំចញ់គាត់ដតរ ូត នងឹ។ គាត់មា ោង ា្ំជាខ្ុាំបនាិចល ើយខពស់ជាងខ្ុាំ។ បាទ! 
ល ើយមយ ងមួយលទៀតមកពីខ្ញុំចិតាទន់លទ ថាខ្ញុំយរកាាំបិតរកកាប់លរចឹងនឹកលឃើញថា ុី! បង 
ឯងលតើ។ 
ក៖  ុី! សាហាវលទៀតហាា៎។ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ កាន់កាាំបិត? 
ខ៖ អាលពល នងឹខឹងហាា៎ណា៎។វាអីុ្ចឹងហាា៎  ដតែល់លពលនឹកលឃើញថា ុីបងឯងលតើោក់មកវញិ 
លរទរផ្លច់ៗ។ 
ក៖ ដតលចេះដតក្តូវគាន វញិរ ូតដែរលៅ? 
ខ៖ បាទ! ្មេតាចនរណាាំ កនុងោវចឹងហាា៎  អ្ត់មានលៅសក្តូវអី្ន្ធាំឱ្យពិបាកចឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ល ើយលបើបអូនស្សីខ្ញុំវា្មេតាវាលៅតូច។ វាអ្ត់មានអី្លទក្គាន់ថាវាធ្លល ប់ជាលកេងចឹងវាអ្ត់មាន 
ទទួល ការ្ចឺប់ឬក៏ទុកខលាំបាកអី្លក្ចើនជាង។ លអ្ើ! ខ្ុាំល ើយនឹងបងខ្ុាំលទ លបើខ្ុាំល ើយនឹងបង 



ខ្ុាំធ្លល ប់លែើរលក់នាំប័ុងលក់អី្អីុ្ចឹងលៅណា៎។ វាលែើរលក់នាំប័ុងតាមភូមិតាមអី្ចឹងលៅលែើមបីយក 
លុយមកលរៀន។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ លអ្ើ! តាមពិតដម មិនឱ្យលយើងល្វើអីុ្ចឹងលទ ប ុដនាែល់ចឹងលយើងវភិារលៅការលុយទិញលសៀវលៅ 
ទិញអី្ចឹងលៅឱ្យវាមានលកខណៈមួយលរលៅថា ឱ្យវាមានការក្បកបលក្ចើនចឹង លយើងបលងកើតមុខ 
របរមួយលែើរលក់នាំប័ុង បានលុយមកលយើងក៏សម្រម្ភប់ទប់ទល់លយុលយើងខលេះ ល ើយជីវភាព 
ក្បពនធទាហាន វាអ្ត់មានអី្មានអី្រួរឱ្យអ្សាា រយសម័យលនេះមានដតលមទាហានដែលពុករលួយ 
ែូចជាំន្ធន់ណ្តក៏ែូចជាំន្ធន់ណ្តដែរ។ ទាហានពុករលួយបានវាមានលុយ លបើទាហានអ្ត់ពុក
រលួយលទអ្ត់លយុ ល ើយខ្ុាំមានក្បវតាិតាាំងពីលអ្ើយមកខ្ញុំអ្ត់ដែលក្បក្ពឹតាអី្ដែលលរលៅថាជា 
សកមេភាព ដែលលលេើសនឹងសងាមហ្នឹងហាា៎។ 
ក៖ ចា៎ស!  
ខ៖ លក្រេះបា ខ្ុាំគាត់មនុសសមឺុងមាត់ណ្តស់។ គាត់អ្ត់ឱ្យលអ្ើក្បក្ពឹតាអ្វីដែលលរលៅថាខុសនឹង 
ចាប់ខុសអាលែញលអ្ើចរយិមាយទក្កមសីល្ម៌សងាមមនុសសលទបាទ។ 
ក៖ សងាមមនុសស។ 
ខ៖ គាត់ជាមនុសសមឺុងមាត់កនុងការក្បតិបតាិក្បលៅក្ពេះលយើងក្តូវការ ក្តូវរ ាំរត់លក្ចើនលោយសារ 
ពួកលយើងខូចខិល។ អីុ្ចឹងលៅគាត់មកលឃើញ សូមបីដតលពលគាត់សម្រម្ភនហាា៎  ក៏លយើងអ្ត់ក្តូវការ 
និយយជដជកដែរ។ លបើមិនលែកលទលៅឱ្យលសៃៀម ប ុដនាលយើងរឺជាមនុសសរពឹសបាំសុត។ បាទ! 
ក៖ រពឹសបានឪកាច។ 
ក៖ អាបងក្បុសខ្ញុំចក់ក្កល កចុេះចក់ក្កល កល ើងមុនែាំបូងក្តាាំល ើយណ្តា៎ទាាំងអ្សគ់ាន ហាា៎។ 
អ្ត់្េត់ល ើយអ្ត់មាត់លទ ប ុដនាចក់ចូចៗល ើងលភលចលយលបអូន បអូនយាំង្គក្តូវរ ាំរត់ បាទអីុ្ចឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ា ឹងបា លោកពូកាច? 
ខ៖ បាទ! គាត់កាច។ 
ក៖ ចឹងពូលតើលពលលនេះបងបអូនរបស់លោកពូ នឹង តាមពិតក្តូវមាន៤ន្ធក់ដមនលទលោកពូ? 
ខ៖ បាទ! 



ក៖ ដតសាល ប់អ្ស់មួយ។ ចឹងអ្នកលៅរស់លៅ នឹងគាត់រស់លៅណ្តខលេះពូ? 
ខ៖ លអ្ើ! បងក្បុសរបសខ់្ុាំគាត់លៅភនាំលពញ គាត់លៅលអ្ើបឹងក្តដបក ល ើយបអូនស្សខី្ញុំលៅតាលមេ  
លយើង។ 
ក៖ លៅសទេះជិតពូដែរ? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចា៎ស!  នឹងល ើយ អីុ្ចឹងឥ ូវលៅចប់ជាមួយបងបអូនលោកពូ។ ឥ ូវចូលែល់ឪពុកមាា យ 
របស់លោកពូវញិមាង។ អីុ្ចឹងលតើមាា យលោកពូគាត់លឈាេ េះអី្លរដែរលោកពូ? 
ខ៖ មាា យខ្ញុំមានលឈាេ េះ២ លឈាេ េះកនុងបញ្ជ ីជាតិលឈាេ េះ ដសម ភី ែល់លពលលរលៅលក្ៅលរលៅសូ 
សូ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បា ខ្ុាំក៏អីុ្ចឹងដែរ គាត់លឈាេ េះ២ដែរកនុងបញ្ជ ីជាតិលឈាេ េះអ្  ូវា លី ែល់លរលៅលក្ៅលរលៅបូ បូ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អីុ្ចឹងដម លៅលក្ៅសូ បា លៅលក្ៅបូ។ 
ក៖ ជួនគាន ។ អីុ្ចឹងលោកពូលតើមាា យរបសល់ោកពូគាត់លកើតឆ្ន ាំដខេរគាត់លកើតឆ្ន ាំអី្លរវញិ? 
ខ៖ លអ្ើមិនបាច់សួរលទ! 
ក៖លភលចបាត់ល ើយ? 
ខ៖ មិនលភលចលទអ្ត់ែឹងម ង។ 
ក៖ គាត់អ្ត់ក្បាប់? 
ខ៖ បាទ! ក្បវតាិអាលរឿងឆ្ន ាំកាំលណើ តរឺអ្ត់ែឹងទាាំងអ្ស់។ 
ក៖ ចា៎ស! ចឹងគាត់លកើតឆ្ន ាំណ្តក៏ពូអ្ត់ែឹងដែរ? 
ខ៖ អ្ត់ែឹងលទ។ 
ក៖ ល ើយចុេះស្សុកកាំលណើ តអ្នកមាា យរបស់ពូលៅឯណ្តដែរ? 
ខ៖ លៅក្កលពើហាទាាំងអ្ស់ ទាាំងឪពុកទាាំងមាា យលៅក្កលពើហាទាាំងអ្ស់។ 
ក៖ អ្នកលកើតលៅក្កលពើហា៎ទាាំង២ន្ធក់? 



ខ៖ ទាាំងអ្ស់អ្នកស្សកុក្កលពើហាទាាំងអ្ស់។ 
ក៖ ភូមិអី្លរ? 
ខ៖ ភូមិក្កលពើហា ស្សុកតាលមេ  លអ្ើ! ភូមិក្កលពើហា ឃុាំតាលមេ  នឹងស្សុកកណ្តា លសទឹង។ 
ក៖ លខតាកណ្តា លកដនលងដែលគាត់លកើត នឹង? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ អីុ្ចឹងពូមានែឹងថាគាត់លកើតលៅកនុងជាំន្ធន់ណ្តលទ? ទាាំង២ន្ធក់គាត់? 
ខ៖ មា ក់បា ខ្ញុំដបបជាំន្ធន់បាោាំងល ើយ។ 
ក៖  នឹងល ើយជាំន្ធន់បាោាំងក្រប់ក្រង។ 
ខ៖  នឹងល ើយជាំន្ធន់បាោាំង។ 
ក៖ លរលៅឥសសរពូអី្ជាំន្ធន់បាោាំង? 
ខ៖ បាទ! មិនដមនលកើតលទ ក្បដ លជាមុន នឹងលទៀត ហា៎!លក្រេះអី្ជាំន្ធន់បាោាំងពួកគាត់ជាំទង់ៗ 
ល ើយ នឹង លក្រេះអី្គាត់បានែឹងក្បវតាិបាោាំងអី្បានចាស់ោស់ល ើយហ្នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! អីុ្ចឹងពូមាា យ! 
ខ៖ មាា យឪពុកខ្ុាំមកែល់ឥឡូវសុទធដត១០០ល ើយ។ 
ក៖  ុី! លបើ១០០គាត់លកើត១៩២០ជាងល ើយពូដណ។ 
ខ៖  នឹងល ើយដបបប ុន នឹង ល ា៎ដបប២០(១៩២០)ជាងល ា៎។ 
ក៖ អ្ត់លទ! ១៩២០ជាងរិតលមើលជិត១០០ឆ្ន ាំ ល ើយរិតលមើលលមើលមិន១៩២០ជាង។ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖  នឹងល ើយ លបើ១៩៦០ជាងពូលកើតល ើយ នឹង មាា យគាត់ ហា៎។ 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចឹងពូលតើលអ្ើពូឪពុកមាា យពូដែលក្បាប់ពូពីជាំន្ធន់បាោាំង នឹងលទ? ពូអាចក្បាប់តិចៗមក? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ លម ចខលេះលៅពូ? 
ខ៖ បា ខ្ុាំអ្ត់សូវមានក្បវតាិនិយយក្បាប់ខ្ុាំជាំន្ធន់បាោាំងលទណា៎។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ដតមាា យខ្ញុំគាត់កូនជាងមាស ជីតាមាា យខ្ញុំ នងឹ តាដសម តាដសម ណង ដសមលឈាេ េះគាត់ 
ល ើយលអ្ើយយខ្ញុំហ្នឹងលឈាេ េះយយញ ញ ់ ល ើយក្តកូលញ ញ់ អីី្លទ ក្តកូលអ្ត់ ែឹងលទលភលច 
បាត់ល ើយ។ បាទ! ប ុដនាក្គាន់ដតថាពីលែើមមានណ្តស់ ប ុដនាលក្កាយមកលទៀតគាត់ចញ់លបាក 
បាោាំងហាា៎  លោយសារបាោាំងវាចប់មាា យខ្ញុំែលអីុ់្ចឹងគាត់យកមាស យកលៅែូរយកមាា យខ្ញុំ 
ក្តលប់មកវញិ។ 
ក៖  ហា៎! មាា យខ្ញុំគាត់លមេ  ប ុដនាគាត់ែូចរកយចសថ់ាខលឹងៗហាា៎ណា៎។  
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ចឹងគាត់ោងក្ទង់លអ្ើជាំន្ធន់ នឹងអ្ត់ែឹងដែរ ក្គាន់ដតលរថាដម សាអ តដម សាអ ត។ បាទ! ប ុដនាមាា យ
ខ្ញុំមានបាី២។ 
ក៖  ហា៎! 
ខ៖ បាីមួយតាោកុន ល ើយែល់លពលមកលក្កាយមកលទៀត។ អា នឹងដលងជាមួយដម ខ្ញុំលោយសារ 
អី្ លោយសារដម ខ្ញុំគាត់អ្វជិាជ ហាា៎គាត់អ្ត់លចេះអី្ គាត់អ្ត់លចេះអ្កសរលទ បាទគាត់អ្ត់សូវលចេះលទ 
មិនដមនអ្ត់លចេះលទ។គាត់អ្ត់បានលរៀនអ្កសរលទ ប ុដនាគាត់លចេះសេូតគាត់លចេះសអីៗ ្ម៌គាត់លចេះ 
លក្ចើនណ្តស់។ 
ក៖ ចា៎ស!  
ខ៖ បាទ! គាត់លចេះតាមរលបៀបអី្ គាត់លចេះតាមរលបៀបតាមអាការអ្នុវតាជាក់ដសាងហាា៎។ បាទ! 
អាការអ្នុវតាជាក់ដសាងលរបលក្ងៀនអី្គាត់លចេះតាញ ូលតាញអី្លទៀត ហា៎មាា យខ្ញុំហាា៎។ 
ក៖  ូា៎! លចេះលក្ចើនលទៀតហាា៎? 
ខ៖ បាទ! គាត់លចេះតាញ លូតាញអី្លទៀត ហា៎ ល ើយក្រួសារខ្ញុំលៅកនុងក្តកូលមាា យឪពុកខ្ញុំ 
 នឹងរឺតាខ្ញុំ នឹងគាត់អ្នកមានដែរ នឹង ប ុដនាគាត់មកធ្លល ក់ខលួនកាលជាំន្ធន់បាោាំង នឹង។ គាត់យក 
មាស មាសែឹកយនាលហាេះលទៀត ហា៎ យកលៅែូរយកមាា យខ្ញុំក្តលប់មកវញិ។ បាទ! អា នឹងក្បវតាិ 
លរនិយយចឹង ោល់ថ្ងៃអ្នកស្សុកមានយយមាន ក់គាត់សាា ល់មាា យខ្ញុំហាា៎  ប ុដនាគាត់អ្ត់បានសាា ល់ 
ក្បវតាិពីមុនមកលម ចលទ ប ុដនាគាត់ក្គាន់ដតែឹងថាគាត់លៅមាា យខ្ុាំថាបងសូ បងសូ ថា ហា៎បងសូលអ្ើ 



បងសូ មនុសសបងសូលៅណ្តក៏លរទទួលសាា ល់ដែរ ក៏លរោប់អានដែរ ល ើយគាត់ដតងនិយយគាត់ 
ថា ហា៎លែញកេួយភាពឯងែូចមាា យកេួយភាពឯងចឹងចូលចិតាោប់លរ ចូលចិតាល្វើបុណយជាមួយលរ 
ណ្តស់ ថាគាត់ថាមាា យខ្ុាំ នឹង ឱ្យដតលៅលលងណ្តក៏លោយឱ្យដតលៅណ្តក៏លោយ យក ូល 
លៅលក់ណ្តមាងៗទិញអី្វាយអី្វា ន់យកលៅលស្ើរអ្នកស្សុកលរលៅតាដកវ ហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ល ើយបចាុបបននគាត់លៅទីលនេះ មកលៅមកលៅក្កលពើហា នឹងដតនិយយក្បាប់ខ្ញុំហាា៎  ឱ្យដតគាត់ 
បានអី្មកឱ្យខ្ញុំមាងៗគាត់ដតងដតរ ាំលឹកថា នឹកលឃើញបងសូ បងសូចិតាលអណ្តស់។យកអី្ៗឱ្យ
ល ើយគាត់ោល់ថ្ងៃគាត់ោប់អានខ្ញុំ គាត់លៅដកបរសទេះ នឹង គាត់ជាលបើនិយយឱ្យចាំលៅលអ្ើយយខ្ុាំ 
មានបអូនក្បុសមាន ក់លឈាេ េះតាជា តាជា នងឹលៅយកយយយ ន់ យយយ ន់ នឹង ក្តូវជាបងមីង 
ដែលគាត់ោប់អាន ខ្ុាំនិយយជាមួយខ្ញុំោល់ថ្ងៃលនេះ។ 
ក៖  ហា៎! 
ខ៖ បាទ!គាត់លៅដម យ ន់ៗ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ល ើយែល់លពលរួចល ើយ នឹងជាក្បវតាិដែលគាត់និយយមកក្តួសៗ ដែលបា ខ្ញុំគាត់អ្ត់ 
សូវដែលមានលពលមកនិយយក្បវតិាសាច់លរឿងអី្លទ ល ើយលបើមាា យញ ុមលពលគាត់ ែល់លពល 
បអូនក្បុសខ្ញុំអាលៅលន្ធេះណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ខ្ញុំែឹងែល់លពលគាត់បាំលពែឹងអាបអូនក្បុសលៅ នឹងគាត់សូក្ត្ម៌អី្អីុ្ចឹងលៅ លអ្ើសអីសក់ សក់ 
លមេ មាន៨លកាែល ើយសក់លសាតមាន៨ោនអី្ណ្តា៎ អី្គាត់ ែូចតាជជក់ចឹងណ្តស។់ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ល ើយពិលោេះណ្តស់ លពលសាា ប់គាត់និយយលៅលយើងលែកលក់ល ើយ ល ើយនិយយរួម មាា
យខ្ញុំគាត់បលញ្ា េះបា ខ្ញុំគាត់ក្បាប់ថាអ្ត់ឱ្យលក់អី្ៗចឹងហាា៎។ បា ខ្ញុំគាត់សាា យហាា៎  គាត់ល្វើលក់ោច់ 
ល្វើចឹងលក់ោច់លក្រេះអាវតាក្កលពើហា នឹងលរោក់បន្ធទ យទាហានហាា៎  ទាហានដែលលក្តៀមលៅ
វាយលរោក់លៅ នឹងហាា៎  មកោក់លៅវតា នឹង។ បាទ ោក់លៅលៅកនលេះដខ មួយដខអី្លចញលៅវាយ



ល ើយ ល ើយែល់ទាហាន នងឹមក លអ្ើ! ចុេះវាអ្ត់ែឹងថាមានកូនមានបាីអី្ប ុន្ធេ នអ្ត់ែឹងលទ។ែឹង 
ដតអ្នកលក់មកដញ លយើងល ើយលររកលរឿងក្រប់គាន ។បាទ! លពលគាត់ល្វើោក់លក់ ចឹងលៅលក់ោច់ 
ជាងលរ ចឹងលរខឹងលរ លរអី្ចឹងលៅណា៎ ប ុនដម ខ្ញុំ បា ខ្ញុំមកមាងៗលលើកចក់លចលនាំបាញច់ាំលនឿក 
មួយឆ្ន ាំងៗ ប ុនៗ នឹងអី្អីុ្ចឹងលៅណា៎ លលើកលបាេះលចលខ្ា ាំងលៅែី ហា៎! 
ក៖ ក្បចណឌ័ ! 
ខ៖ ប ុដនា! អ្ត់ែឹងគាត់មកលពលណ្តលទណា៎  ប ុនគាត់ល្វើលក់ លក់លៅស្សាប់ថ្ចែនយអី្មក 
មកវា ក់លអ្ើរ ដម ឯងលៅឯណ្តលៅណ្ត ល ើយខ្ញុំថា ុីដម លៅលក់អី្អីុ្ចឹងលៅលអ្ើលែើ មកលឃើញ 
អាឆ្ន ាំងលលើកលបាេះក្ពួស។ 
ក៖ ថាអ្ត់ឱ្យលក់លៅដតលក់រងឹលៅលក់។ 
ខ៖  នឹងល ើយ។ 
ក៖ ក្បាប់ល ើយមិនលជឿ។ 
ខ៖ ល ើយដម ខ្ញុំអ្ត់លទ។ បាទ! អ្ត់តលទ ប ុដនាតាមពិតពុកខ្ញុំគាត់ខុស។ 
ក៖ ចា៎ស!  
ខ៖ លម ចបានខុសលយុ នឹងគាត់ចយអ្ត់ក្រប់លទ។ 
ក៖  ុី! 
ខ៖ ចយអ្ត់ក្រប់លទ ប ុដនាមនុសសស្សី នងឹចង់បានលុយល្វើការររអី្ៗតលៅលទៀតសម្រម្ភប់ លោេះ 
ស្សាយអី្ៗ ខ្ញុះថាទាំ ាំថ្នការលរៀបការលរៀបចាំក្កុមក្រួសារ មិនដមនមនុសសក្បុសមនុសសស្ស ីនឹង 
អាងលលើសិទធលលើការស ការណ៍គាន ចឹងក្រួសារស្សីខ្ល ាំង ក្បុសអ្ន់អ្ត់លចេះស ការណ៍គាន  ក៏ 
អ្នាោយណ៍ល ើយក្បុសខ្ល ាំងស្សីអ្ន់អ្ត់មានការស ការណ៍គាន ក៏អ្នាោយណ៍ដែរ។ មូលល តុ 
អី្បាន ខ្ញុំនិយយចឹងហាា៎បាីមិនរកក្បពនធ ក្បពនធអ្ត់លចេះលរៀបចាំទុកោក់ក៏អ្ត់លនេះ ល ើយក្បពនធខាំ 
រកពូដករកបាំសុត ប ុដនាបាីអ្ត់លគារពគាត់ ែលចឹ់ងល្វើឱ្យគាត់បាំផ្លល ញ បាទ! គាត់លែើរសឹកសុីដលង 
ដលបងចុេះល ើងចុេះល ើងលៅដតដលងគាន អ្ត់លកើត ចឹងលរឿងទាាំងអ្ស់ នឹងវាអ្ត់ចុេះសម្រមុងគាន ហាា៎  
ដតរកយសមដីល ើយអ្វីៗពួកគាត់លៅដតយកគាន ដតលឈាល េះលៅដតលឈាល េះ។  
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ អាណ្តនិយយអាណ្តលឈាល េះកូនមួយលទៀត លឈាល េះកូនមួយលទៀត អីុ្ចឹងអា នឹងមូលល តុអ្វ ី
ចឹងដលងដលងមិនោច់ ប ុដនាលៅដតអ្ត់អ្្យស្សយ័ក្បដកកគាន លៅវញិលៅមក។ 
ក៖ ដតអ្ត់ក្ពមលបើកែួងចិតានិយយគាន អ្ត់? 
ខ៖ លបើកលម ចលុយគាត់តិចឱ្យមកចយអ្ត់ក្រប់ចឹងលពលលវោដែលលៅលឆ្លៀតល្វើលក់ែូរ លៅវា 
បានលុយដងម បាំប នបដនែមហាា៎  ឧបមាថាក្បាក់ដខ៤ ៥០០ ែល់លពល៥០០អីុ្ លក់លពលលយើង 
លក់ែូរអីុ្ចឹងអា៥០០ នឹងវាសល់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ គាត់រិតចឹងហាា៎។ បាទ! ែល់លពលលយើង្ថឺាក ត់អី្លៅអ្ត់មានបាំដបរលទ ិ ែល់លពលយកអា 
៥០០មកចយក្បចាំោល់ថ្ងៃែល់លពល្ឺថាក ត់កូនលៅ្ឺថាក ត់វាែូចមានជាំរក់លរអី្ចឹងលៅ អីុ្ 
ចឹងគាត់ចង់ទាំលេុះអាកដនលងអា នឹង ិ ប ុដនាពីលែើមមិនដមនែូចឥ ូវលទ ពីលែើមបាីក្រប់ក្រងលលើ
ក្បពនធ១០០% លលើ១០០%ម ង។ បាទ! សូមបីដតខ្ញុំលមើលកាល នឹងក៏ខ្ញុំថាបា ខ្ញុំអ្ត់លអដែរ ប ុដនា
ខ្ញុំជាកូនខ្ញុំអ្ត់ហា ននិយយអី្លក្ចើនលទណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស បា កាច។ 
ខ៖ អូ្ា៎! វាយដម ខ្ញុំជាន់ករ។ 
ក៖  ុីវាយដម ជាន់ករ។ 
ខ៖ បាទ វាយជាន់ករ។ 
ក៖  ហា៎! វាយជាន់ករសាហាវណ្តស់ពូ ភារលក្ចើនទាហានជាំន្ធន់មុនកាចៗណា៎ ពូហាា៎។ 
ខ៖  ុី! ខ្ុាំក្បាប់ខ្ុាំលនេះណា៎  ខ្ុាំដស្សកដម ឯងលៅឱ្យលសៃៀមចាំបាច់តមាត់ល្វើអី្ ឱ្យដតតលរវាយឱ្យដត 
តលរវាយគាត់លៅដតត វាយឱ្យង្គប់មកៗ។ 
ក៖ និយយចឹងលទៀត? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖  ឺលទៀត? 
ខ៖ ចាំ ដមនគាត់សុខចិតាសាល ប់លៅណា៎។ វាគាត់អ្ត់ខុសបានគាត់សុខចិតាសាល ប់លក្រេះការលក់ 
ែូរ នឹងរឺលែើមបីជួយែល់ក្កមុក្រួសារ។ ចុេះល តុអី្បានលនេះ ប ុដនាលបើពុកខ្ញុំ បា ខ្ញុំគាត់ក្បចណឌ   ុ ី



អាទាហាន នឹងលុយអ្លញ្ា ក ុចល ើយខ្ញុំ្រលមើល ល ើរពួកឯងែងដរក។ ឥ វូ នឹង យីអា 
លអិតលនេះលចេះអី្ដ អង លចេះអី្។ យីដម ខ្ុាំ  ុហី្នឹងកូន មានកូនល ើយ? ដម ខ្ញុំថាកូន ដម ខ្ញុំថាកូនខ្ញុំ 
ហាា៎មានកូនប ុណណឹ ងល ើយល ើយ  ុី! មិនដមនក្តឹមដតប ុណណឹ ងប ុនលនេះមួយលទៀត ហា៎ ល ើយអាបង 
មកឥ ូវហាា៎  ល ើយអាបងមកឥ វូ ចាំអ្ ូចលមើលអ្ញហាា៎  អ្ត់ែឹងមានកូន លអ្ើចឹង្ប់មក 
ល ើយហាា៎  ហាា៎អីុ្ចឹង។ 
ក៖ មក នងឹបាំណងមិនសូវមកទិញប ុន្ធេ នលទ មកដញ ម ងទាហាន នឹង។ 
ខ៖ បាទ! មានលពលខលេះទាហាន ៤ ឬ ១០ន្ធក់ នងឹមកអូ្ែូចខទេះអីុ្ចឹង ល ើយទាហានែឹង ស្សាប់ 
ល ើយ មនុសសក្បុស ទាហានកនុង១០០ន្ធក់ ក្បពនធលៅជាមួយយ ងលក្ចើន១០ នឹង អា៩០ន្ធក់ 
មិនែឹងក្បពនធអាណ្ត។ អាខលេះលៅលីវអាអី្លន្ធេះ ប ុដនាសារជាតិមនុសសក្បុសរឺអីុ្ចឹងឯង លនេះរឺ 
សារជាតិមនុសសក្បុសអីុ្ចឹងបានថា ឥ ូវមានកូនក្កមុាំបានភ័យកាលពីលែើមលយើងដញ លរ។ អូ្ា៎! 
អាលរអ្ត់ដញ  នងឹថាឯង  ុកីាំណ្តញ់លម លេះហាា៎  ក្គាន់ដតដញ រកយសមដីនិយយ លលងអ្លញ្ា េះអ្ញ្ាុ េះ 
លសាេះ នឹង។  ុី! បា ខ្ញុំលៅ នឹងហាា៎   ុីបា ឯងលៅអ្ញមានល្វើអី្ អ្ញក្គាន់ដត្រពីលក្ៅលតើ អ្ញ 
មានលៅលូកោន់អី្ឯង។  ុីថាវាអ្ត់សម ែលដ់តលពលឥ ូវលយើងលឃើញលរមកដញ កូនលយើង 
ហាា៎   ហា៎មីអូ្នហាា៎ ល ើងសទេះលអ្ើលឃើញលទវាអ្ញ្ា ងឹ ។ិ 
ក៖ ល ើយភារលក្ចើនពូលអ្ើចាំណុចកដនលងណ្តដែលពូស្សោញ់មាា យឪពុកខ្ល ាំងជាងលរ? 
ខ៖  ហា៎! លបើនិយយលៅឪពុកខ្ុាំ ឪពុកខ្ុាំលទាេះបីថាវាអាក្កក់លអសលមេ ក៏លោយដតក្គាន់ដតថាជា 
ឪពុក ល ើយមានលពលខលេះក៏កក់លៅា មានលពលខលេះក៏អ្ត់កក់លៅា អីុ្ចឹងហាា៎  ែូចខ្ញុំលឃើញគាត់ែូចជា 
ការបលក្ងៀនអីុ្ចឹង ការក្បាប់ពីរលបៀបដែលលយើងរស់លៅថាលយើងល្វើយ ងលម ចឱ្យលយើងអាចរងឹមាាំ 
បាន អីុ្ចឹងលៅណ្តា៎។ បា ខ្ញុំកាលជាំន្ធន់ នឹងលអ្ើជិតឆ្ន ាំ៧៥(១៩៧៥) ល ើយ វា៧៤(១៩៧៤)កនុង 
ដខ៨ ដខ៩ល ើយហាា៎។ ខ្ុាំលៅលៅជាមួយគាត់ លរលៅថាទ័ពលសើរនី លអ្ើ បា ខ្ញុំលរលៅថាទព័លសើរនី 
អាសាព នងនល់ែូចឥ ូវលរលៅពួកលអ្ើ ពួកអី្របស់  ុនដសនលនេះ ពួកអាវសិវកមេលនេះ។ បាទ! 
កាល នឹងលរលៅ ថាទាហានលសើរនីហាា៎ !!បាទពួកគាត់សាំោប់ល្វើសាព ន ល្វើងនលអី់្ ល្វើសអីៗអា 
កដនលងបាក់ដបកអី្ នឹង។ ខ្ញុំលៅលៅជាមួយគាត់ហាា៎  ល ើយលពល នឹងខ្ញុំអាយុខទង់ ក្បដ លជា១០ 
ឆ្ន ាំជាងអី្ នឹង ១១ ឬ ១២ អី្ នងឹខ្ញុំលៅលៅជាមួយគាត់។ គាត់ដតងលបើកឡានលពលោៃ ចៗលមា ង 



ក្បដ លជាខទង់៦ កនលេះ៦ កនលេះអី្ នងឹជូនលមបញ្ញជ ការរបស់គាត់ លរលៅថាអាវ ង់ប ុសាិ៍ អាោស ់
សុីម ង់។ អាវ ង់ប ុសាិ៍លន្ធេះណា៎  អា នឹងភាសាបាោាំង លរលៅអីុ្ចឹងអាោស់សុីម ង់អាវ  ង់ ប ុសាិ៍បាន 
ន័យថាលែើរលៅក្តួតពិនិតយអាមុខប ុសាិ៍នីមួយៗហាា៎លតើមានសភាពការណ៍អី្អ្ត់ហាា៎ ល ើយលមបញ្ញជ
ការណ៍បា របសខ់្ញុំ នឹងកងកម េង់ែង់ លសពស ុនន្ធរកីមេ ង់ែង់ នងឹល ើយ ចឹងគាត់លបើកឡាន 
អាសុីបល ើរអាលមរចិកាាំង នងឹជូនលែើរលៅមកែាំបូងកាល នឹងលចញពីទីតាាំងរបស់គាត់ នឹងលៅ 
កដនលងលនេះលៅលចមលៅ លរលៅលចមលៅលចមលៅលន្ធេះហាា៎។ លមើលលឃើញយនាលហាេះ លហាេះោល់ 
ថ្ងៃ។ បាទ! លមើលលឃើញយនាលហាេះ លហាេះល ើងោល់ថ្ងៃ អីុ្ចឹងបានមកែល់ោល់ថ្ងៃ  ហា៎!អាលចម 
លៅលៅ នឹងដមនលក្រេះឱ្យដតលនេះលឃើញយនាលហាេះ លហាេះចុេះលហាេះល ើងប ុនៗណ្តណី ដស្សក 
ល ើងលសអើលលមឃលសអើលែី ហា៎ បាទក្គាន់ដតថា។ 
ក៖ លៅជិតក្ពោនយនាលហាេះ។ 
ក៖ បាទ! ដតក្គាន់ដតទីតាាំងលៅឯណ្តខ្ញុំអ្ត់ចាំលទ ប ុដនាក្គាន់ដតលរលៅលៅលចមលៅលចមលៅ 
ហាា៎ ! បន្ធទ យលចមលៅ បន្ធទ យលចមលៅ នងឹ ឱ្យដតលពលអីុ្ចឹងគាត់លបើកឡានជូនលរលពល នឹង 
និយយរួមអ្វីដែលគាត់សាីក្បលៅលយើងលន្ធេះណា៎  គាត់អ្ត់វាយលយើងលទ អ្ត់ខឹងអ្ត់សអប់គាត់លទ 
ប ុដនាលៅលពលដែលគាត់វាយខឹង សអប់ដែរលតើ សអប់អាបា ឯងណា៎។ 
ក៖ ល ើយចុេះសម្រម្ភប់មាា យពូវញិកដនលងណ្តដែលពូស្សោញ់គាត់ជាងលរ? 
ខ៖ លអ្ើ! មាា យខ្ញុំលបើនិយយឱ្យចាំលៅ ខ្ុាំចាំណ្តប់អារមេណ៍រវាងមាា យល ើយនិងខ្ុាំ ស្សោញខ់្ល ាំង 
បាំសុតឱ្យលែកឱ្ប។ ដមនខ្ញុំ ា្ំអាយុ១២ ឬ ១៣ឆ្ន ាំ ល ើយ នឹងណ្តា៎ លៅ ប ុល ពត ខ្ញុំ លៅលែកឱ្ប
មាា យលតើ។ បាទ! លៅលែកឱ្បពីលក្កាយ នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឱ្បនិយយតាក្តង់ហាា៎វាែូចថា ដមនលពល នឹងលយើងែូចអ្ត់ែឹងថាវាជាអី្លទណា៎ ប ុដនាមក 
ែល់ឥ ូវលនេះលបើនិយយលៅដមនកក់លៅា បាំសុតនឹងការលែកឱ្ប នងឹ មានអារមេណ៍ថាលពលដែល 
គាត់ែូចថាលពលលងើបល ើងអ្ត់លឃើញដម  នឹងែូចរកយាំបនាិចអី្បនាិចចឹងលៅណា៎។ ែល់ដតដស្សក 
លៅលៅដម លអ្ើយ? លអ្ើយអ្ញលៅលណេះ អ្ញ្ា ឹងលៅបានកក់លៅា  អីុ្ចឹងលៅខ្ញុំអ្ត់ែឹងថាអាមូល 
ល តុ នឹងមកពីអី្ដែរ។ 



ក៖ លកេងពូអីុ្ចឹងលណ្តេះ? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ទាាំងខ្ញុំទាាំងលរ។ 
ខ៖ និយយ និយយលៅដម គាត់ ដម ខ្ញុំគាត់លៃង់ដែរគាត់អ្ត់លចេះអ្កសរ ប ុដនាអ្វីដែលគាត់លចេះ 
គាត់អ្ត់ចញ់លរលទ ល្វើមហូបលរៀបចាំទុកោក់ សអីខ្ងសាំលលៀកបាំរក់ សអីលសៀវលៅលរៀនរបស់កូនអី្ 
ៗទាាំងអ្ស់ ដតកុាំសួរ ក ខ ដបរមុខលៅណ្តដម ខ្ញុំអ្ត់លចេះលទ ប ុដនាលរឿងទុកោក់កនុងន្ធមជាមាា យកនុង 
មានជាស្រសាីលមើលដងកូន។ គាត់អ្ត់សូវជាលអ្ើរនិយយលៅដម ខ្ញុំ លបើនិយយឱ្យចាំគាត់ខ្ល ាំងដែរ ខ្ល ាំង 
លម ចបានខ្ញុំលៅខ្ល ាំង។ លពលគាត់ខឹងបងខ្ញុំគាត់សទុធដតជួលម ូតូឱ្យែឹកគាត់លែញវាយបងខ្ញុំហាា៎។ 
ក៖ សុទធជួលម ូតូ។ 
ខ៖ ល ើយខ្ញុំលចេះដតថាលអ្ើដម លអ្ើយដម ឯងចញ់លបាកដតលរ នឹង ល ា៎អ្ញលៅា ហា៎ណា៎  អ្ញក្ទាាំអ្ត់ 
បានអ្ញលៅា ចិតា ល ើយខ្ញុំនឹកលឃើញថាលអ្ើយមនុសសលៃង់រិតលៅអីុ្ចឹងដមន ល ើយលម ចទាន់អា 
មនុសសរត់វារត់ចូលក្កលិចចូលលក្កាមសទេះលរលម ច។ អាម ូតូ នឹង ុបចុេះ ុបល ើងបានលុយ ល ើយ 
លពល នឹងមិនដមនម ូតូរត់ ុបលទប ុដនាលៅលពលដែរគាត់ជួលលរ។ លរក្ពមតាម  នឹងល ើយ អារុមឺ ក់ 
 នឹងលោេះលចញ លោេះរុមឺ ក់លចញ ុបគាត់លែញចប់កូន បានខ្ញុំរិតលៅដម  ដម ឯងយ ប់ណ្តស ់
លែញជួលលរម ូតូរកលែញចប់ ចប់រត់ទាន់ដែរ។ ឥ ូវម ូតូណ្តចុេះភក់លកើត  យីអ្ញលៅា ចិតា 
ណ្តស់ អ្ញខឹងណ្តស ់ ុីដតអ្ញខឹងអ្ញល្វើអីុ្ចឹង។ 
ក៖ ចា៎ស!  
ខ៖ បាននឹកកនុងចិតា ុីដម លអ្ើយដម ។ 
ក៖ ចឹងពូចូលែលជី់ែូនជីតារបស់ពូវញិមាងចាំប ុន្ធេ នពូក្បាប់ប ុណណឹ ងចឹងលៅណា៎ ខ្ងមាា យ 
សិន លតើពូសាា ល់ថាលតើគាត់លឈាេ េះតាអី្យយអី្អ្ត់? ខ្ងមាា យ? 
ខ៖ ខ្ងមាា យជីតាខ្ញុំលឈាេ េះតាដសម។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ល ើយយយខ្ញុំលឈាេ េះយយញ ញ់។ 
ក៖ ចាំក្តកូលគាត់លទពូ? 



ខ៖ តាណង ដសម យយញ ញ់លភលចល ើយលឈាេ េះអី្ញ ញ់លទ លោយសារតាក្តកូល 
ក្តកូលរបស់ដម ។ 
ក៖ ចា៎ស! ពួកគាត់ទាាំង២ន្ធក់មានស្សុកកាំលណើ តលៅទីណ្តពូ? 
ខ៖ ជីតារបស់ខ្ញុំែូចជាអ្នកលកាេះអ្នលង់ចិន។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ល ើយយយខ្ញុំអ្ត់ែឹងដែរ។ 
ក៖ មិនដមនអ្នកលៅទីលនេះលទអី្? 
ខ៖ បាទ! តាមពិតលបើសិនជា ខ្ុាំអ្ត់ទាន់លអ្ើជាលរឿយៗ លបើនិយយឱ្យចាំលៅខ្ុាំបានស្សាវក្ជាវមាង 
ដែរ ែល់ខ្ញុំសរលសរ ល ើយខ្ញុំលភលចលៅខ្ញុំកាល នឹងខ្ញុំ កាលក្បធ្លនអ្ ុន សុសលណ្តោ លៅខ្ញុំបាន 
ោក់លគាលលៅថាលៅក្ពេះវហិារបរសិទុធហាា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បាទ! ប ុដនាអ្វីដែលខ្ុាំអ្ត់ចាស់ ការណ៍ខ្ុាំថា ុីលោយសារលយើងអ្ត់លយុអីុ្ចឹងលៅែល់ថ្ងៃ 
លក្កាយមានក្រសួារពិបាក ប ុដនាលយើងអ្ត់ែឹងថាអាលៅ១ែង ២ែង ៣ែង ១០ែងក៏បានដែរឱ្យ
ដតមានលុយហាា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ប ុដនាអារាំនិតរបស់លយើង លយើងថាលក្តៀមខលួនលៅដតមាង ប ុដនាឥ ូវលនេះខ្ញុំែឹងថាអ្វីៗទាាំង 
អ្ស់ការរិតរបស់ខ្ញុំជាែូចជាអ្វីដែលជាក់ដសាងលទ ល ើយលបើខ្ងឪពុកខ្ុាំយយខ្ុាំសាល ប់បាត់តាាំង 
ពីយូរ ល ើយខ្ុាំលកើតល ើងអ្ត់ទាន់យយលទែឹងដតតា តាលឈាេ េះអ្ ូ នឹម ។ 
ក៖ ដតយយអ្ត់ចាំលឈាេ េះលទ? 
ខ៖យយសាល ប់បាត់ ប ុដនាយយ នឹងលរលៅយយអឹុ្ម យយអឹុ្មប ុនមិនែឹងអឹុ្ម លបើអឹុ្មក្តកូល 
លឈាេ េះកនុងក្តកូលលឈាេ េះអឹុ្ម នឹងអ្ ាំក៏អឹុ្ម ជីែូនមួយក៏មានអឹុ្ម មានអឹុ្ម៣ ៤ន្ធក់ ហា៎! 
ប ុដនាមិនែឹងជាអឹុ្មមួយណ្តដែលជាយយពិតក្បាែក ក្តកូលអឹុ្មខ្ញុំអ្ត់ដែល។ 
ក៖ ចុេះពូមានចាំថាស្សុកកាំលណើ តគាត់លៅឯណ្តលទ? 
ខ៖ លអ្ើ! គាត់និយយរួមអ្នកលៅតាលមេ  នងឹជីែូនជីតាខ្ុាំអ្នកតាលមេ ។ 



ក៖  ហា៎! ចឹងភារលក្ចើនអ្នកដែលពូលៅសពវថ្ងៃភារលក្ចើនខ្ងឪពុកលទ?ដែលរស់លៅទី នងឹ? 
ខ៖ បាទ!  
ក៖ ជាស្សកុកលណើ តខ្ងឪពុកលទ? 
ខ៖ បាទ! តាខ្ញុះលកាេះអ្នលង់ចិន អ្នកស្សកុលកាេះអ្នលង់ចិននិយយរួមលៅលខតាកណ្តា លដែរ ដតលៅ 
លកាេះអ្នលង់ចិនលយើងលនេះ។ 
ក៖ ជិត នងឹ។ 
ខ៖ ប ុនយយខ្ញុំមិនែឹងលៅឯណ្តខ្ញុំអ្ត់បានសួរដម ដែរណ្ត។ កាល នងឹអ្ត់ែឹងដម អ្នកស្សុក 
ណ្តយយ។ 
ក៖ពូលកើតទាន់ខ្ងតាដមនលទខ្ងឪពុកខ្ងតាដមនលទ? លកើតទាន់គាត់? 
ខ៖ និយយរួមខ្ងឪលៅទាាំងអ្ស់ ហាា៎ខ្ងដម លៅទាាំងអ្ស់ខ្ញុំទាន់។ 
ក៖ ទាន់ដតខ្ងមាា យលទ? 
ខ៖ បាទ! ែល់លពលខ្ងឪពុកបានដតជីតា ប ុដនាយយសាល ប់បាត់មុនខ្ុាំលកើត។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ែឹងតាាំងពីជាំន្ធន់ណ្តលទខ្ញុំអ្ត់ែឹងដែរ។ 
ក៖ ចឹងសម្រម្ភប់ជីតា ជីែូនជីតាខ្ងមាា យគាត់មានចរកិលកខណៈលម ចដែរពូចាំគាត់លទ? 
ខ៖ លបើនិយយលៅនិយយលៅែូចអួ្តម ង។ 
ក៖ លម ចលៅពូ? 
ខ៖ បាទ! រកយលរលៅថាអាចរយដសម អាចរយដសមកនុងស្សុកលន្ធេះណ្តស់ពីលែើមលឈាេ េះថា 
អាចរយដសម អាចរយដសមដែលលរលៅអីុ្ចឹងរឺមានន័យថាគាត់ នងឹរឺជាមនុសសលាំោប់លៅកនុង 
ស្សុក នឹង ល ើយបានលរលអាយន្ធមលន្ធេះណ្តា៎។ 
ក៖ ចា៎ស!  
ខ៖ ល ើយលបើជីតាខ្ងឪខ្ុាំលរលៅថាងីនឹមហាា៎ លរលៅងីរយងីរយ លរលៅថាដតលោកងីរយ 
លទ។ អីុ្ចឹងជីតាខ្ងឪញ ុមគាត់ល្វើរយ បាទ! ល ើយចឹងលរលៅគាត់ងីរយៗ នឹងរឺអារកយថា 



ងីមួយមា ត់ នឹងរឺលរឱ្យក្បសិទធន្ធមកនុងមានមនុសសកនុងភូមិដែលលរលគារពក្បតិបតាិលន្ធេះណ្តា៎  
ែូចឧកញ អីុ្ចឹងណា៎។ 
ក៖  ហា៎! 
ខ៖ អាលរ លៅថាក្បូក្តកូលបដនែមហាា៎   នឹង។ 
ក៖  នឹង ចុេះអីុ្ចឹងសម្រម្ភប់ជីតាខ្ងឪពុកពូចាំអី្លរខលេះពីគាត់អ្ត់? 
ខ៖ តាខ្ញុំពីលែើមមកគាត់ជាងមាស លពលលក្កាយមកលៅលពលដែលជិតដបកឆ្ន ាំ លៅលពលដែល 
មានទ ើបដតមានលរឿងជាមួយលអ្ើរពួកឥសសរអាលែញពួកលអ្ើរបាោាំងលៅ អ្សល់ុយអ្សក់ាក់លៅ 
គាត់ដលងល្វើជាងមាសលៅគាត់ដបរមកល្វើជាអាចរយវញិ។ បាទ! អាចរយ 
ល្វើអាចរយបានលរលៅក្តកូលថាអាចរយដសមអាចរយដសមមកណា៎។ 
ក៖  ហា៎! ចា៎ស! អ្ររុណលក្ចើនពូ ចឹងពូសម្រម្ភប់ក្កមុក្រួសារពូរស់លៅកនុងលខតាកណ្តា ល នងឹតាាំង 
ពីជាំន្ធន់ណ្តមកវញិពូែឹងអ្ត់? 
ខ៖ លអ្ើ! លបើនិយយយូរណ្តសត់ាខ្ុាំយយខ្ុាំ នឹងតាាំងពីតាទួតខ្ញុំលណ្តេះ គាត់លៅកនុងលខតា 
កណ្តា ល នឹង។ 
ក៖ ែូចជាលក្ចើនជាំន្ធន់ដែរ នឹងពូលណ្តេះ? 
ខ៖ បាទ! លក្ចើនណ្តស់តាាំងពីតាលួតខ្ញុំលណ្តេះ ក៏លៅកនុងលខតាកណ្តា លដែរ។ 
ក៖ ចា៎ស! ចឹងពូមានសាច់ញតិដែលគាត់រស់លៅក្បលទសខ្ងលក្ៅអ្ត់? 
ខ៖ ខ្ញុំមានមាា យមីងមាន ក់មាា យមីងបងបអូនជីែូនមួយខ្ងឪខ្ុាំខ្ងជីែូនមួយជាមួយខ្ុាំហាា៎  ប ុដនា 
សាច់ខ្ងឪហាា៎។ 
ក៖ ចា៎ស!  
ខ៖គាត់លៅ ុីគាត់លៅលក្ចើនន្ធក់ដែរ នឹងណា៎។ល ើយបចាុបបននខ្ុាំមានកេួយបលងកើតមាន ក់លៅប ុដនា
ខ្ញុំអ្ត់ែឹងរែាណ្តរែាណ្តដែរ ក្គាន់ដតែឹងថាពួកលរលៅអាលមរចិ ចឹងណា៎។បាទ! 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ មានក្បដ លជា៥ ឬ ៦ន្ធក់ដែរ។ 
ក៖ លៅលណ្តេះ? 



ខ៖ បាទ! 
ក៖ ពូអ្ត់ដែលមានទាំន្ធក់ទាំនងអី្ជាមួយគាត់ណ្តឥ ូវល ា៎? 
ខ៖ លអ្ើ! និយយឱ្យចាំលៅទាាំងអ្ស់ក្គាន់លពលលរមកលលងអី្លរមានកមេវ ិ្ ីអី្លរលៅលយើងឱ្យ
លៅជួប ល ើយខ្ញុំសរួលែញលោលថាពួកគាត់ ខ្ញុំសួរដតសុខសបាយចឹងលៅ ក្គាន់ដតថាលៅរែា 
ណ្តរែាណ្តខ្ញុំអ្ត់វាមានអារមេណ៍ថាអ្ត់សូវបានសួរលែញលោលលរហាា៎  ល ើយមយ ងមួយលទៀត 
លរមកលរអ្ត់មានលពលមកសាំណិេះសាំណ្តលអី្ជាមួយលយើងលទ។ បាទ! លកេងឥឡូវអ្ត់ែូចលកេង 
ពីលែើមលទ លកេងពីលែើមែូចខ្ុាំអីុ្ចឹងខ្ុាំលៅជួបចស់ៗ អី្អីុ្ចឹង ខ្ុាំដតងដតឱ្នលាំលទានជួបគាត់ ល ើយ 
លរៀបោប់ពីអី្ៗអីុ្ចឹងហាា៎  ដតឥឡូវលកេងលបើលយើងអ្ត់អ្ងវរវាឱ្យនិយយរក វាអ្ត់និយយរកលយើង  
លទ ។ 
ក៖ សុទធដតអ្ងវរលទៀត។ 
ខ៖ អ្ងវរអីុ្ចឹងលរលៅសួរអីុ្ចឹងហាា៎។ 
ក៖ ចា៎ស!  នឹងល ើយ អីុ្ចឹងពូចូលែលជី់វតិអារ ៍ពិរ ៍របសពូ់វញិមាងលតើពូមានភរយិដមន 
លទពូ? 
ខ៖ ខ្ញុំមានដតខ្ញុំដលងគាន លៅឆ្ន ាំ២០០៧។ 
ក៖ ចា៎ស! គាត់លឈាេ េះអី្លរដែរលោកពូ? 
ខ៖ ក្បពនធខ្ញុំលឈាេ េះ សុីម ចិន្ធា ។ 
ក៖ ចា៎ស! អីុ្ចឹងការលរៀបអារ ៍ពិរ រ៍បស់ពូ នឹងពូលរៀបការជាមួយគាត់លៅឆ្ន ាំណ្តវញីពូ? 
ខ៖ ឆ្ន ាំ២០០៣។ 
ក៖  ហា៎!! ទ ើបដតលរៀបអារ ៍ពិរ ៍ទ ើបតែ១០ឆ្ន ាំជាងលទលណ្តេះ? 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ចា៎ស! អីុ្ចឹងពូការលរៀបអារ ៍ពិរ ៍ នឹងក្តវូបានលរៀបចាំល ើងលោយឪពុកមាា យឬក៏លឃើញ 
ស្សោញ់គាន ល ើយបានក្បាប់ឪពុកមាា យលរៀបចាំឱ្យ? 
ខ៖ អ្ត់មានអ្នកណ្តបងខាំលទ ខ្ញុំលៅលឃើញ តាមពិតលរឿងអាកដនលង នងឹក៏លរឿងមួយដែរ កដនលង នឹង 
គាត់ល ើយនឹងខ្ុាំអ្ត់ដែលសាា ល់គាន លទ ប ុដនាខ្ុាំកាល នឹងខ្ុាំលៅជាមួយ វតូូកុបពី 



លៅជាមួយពូមាន ក់ដែលលឈាេ េះកយ ម ល់ កយម ល់។ ខ្ញុំលៅពី៧៩(១៩៧៩)មក នឹងណា៎
ខ្ញុំលៅ វូតូកុបពីខ្ញុំលៅជាមួយគាត់ នឹងលពលោៃ ចៗល ើង ខ្ញុំលចញដតលៅមាត់ទលនលអី្អីុ្ចឹងលៅ។ 
លៅលាំដ ចិតាលៅមាត់ទលនលអី្ចឹងលៅ វាែូចថាមនុសសវាមានឧបសរាអី្កនុងចិតាអីុ្ចឹងលៅណា៎ 
លចេះដតលៅមាត់ទលនលអីុ្ចឹងលៅល ើយថ្ចែនយជួបពូ នឹងគាត់ធ្លក់រុមឺ ក់ គាត់លៅមុជទឹក ល ើយលៅ 
មុជទឹក្មេតាគាត់មិនដមនក្រូទាយលទ ប ុដនាគាត់មនុសសចស់គាត់ែឹងមនុសសមានវបិតាិអ្ត់វបិតាិ 
អីុ្ចឹងលៅណា៎។ ្មេតាមនុសសលចេះដតរិតពីអ្ន្ធរតខលួនឯងយ ងលម ចអី្យ ងលម ចល ើយ ល ើយ 
មយ ងលទៀតខ្ញុំល្វើមញ្ច្នាីោជការ ល ើយែល់លក្កាយមកលទៀតខ្ញុំដលងបានល្វើលៅខ្ញុំក៏មានអារមេណ៍ 
សតិអារមេណ៍តិចតួចអី្អីុ្ចឹងលៅណា៎  ល ើយែលល់ពលគាត់សួរខ្ុាំថា សួរក្បវតាិខ្ញុំមានក្បពនធលៅ 
អីុ្ចឹងលៅណា៎។ ខ្ញុំថា ល ា៎មិនដមនសួរក្បវតាិមានក្បពនធលទ ថាល ា៎ ល ា៎លឃើញអាកេួយឯងមកោល់ 
ថ្ងៃម ងហាា៎  ថាខ្ញុំបន្ធទ ប់ពីរត់រុមឺ ក់លៅា មុជទឹក ចុេះកេួយឯងក៏មកកដនលង នឹងោលថ់្ងៃលម លេះអី្ អីុ្ចឹង ហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ត់លចេះល្វើការអី្លទល ា៎! ខ្ញុំថាអ្ត់លទពូខ្ញុំមក លមា ងលរ សម្រម្ភកលតើ លឆ្លៀតមកបនាិច ខ្ញុំលៅដតថ្ងៃ 
ក្តង់លទខ្ញុំអ្ត់ដែលលៅោៃ ចលៅអី្លទ លៅដតថ្ងៃក្តង់ លមា ងក្បដ ល១១ ែលល់មា ង១ លមា ង២ អី្ខ្ញុំ 
មកវញិល ើយកាល នឹងលៅមាត់ទលនល នឹង។ លរមានលែើមល ើ្ ា្ំៗណ្តស់ លរមានលក់ទឹកអ្ាំលៅ 
ទឹកអី្អីុ្ចឹងលៅណា៎។ 
ក៖  នឹងល ើយ។ 
ខ៖ លអ្ើ! លយើងលៅសឹកទឹកមួយដកវលៅអ្ងាុយលមើលទលនលចឹងលៅ ល ើយែល់លពលអីុ្ចឹងលៅយូរៗ 
លៅសាា ល់គាន គាត់ហា នសួរែល់ខ្ញុំមានក្បពនធអី្លៅអីុ្ចឹងលៅណា៎។ ល ើយខ្ញុំក្បាប់ថាអ្ត់ទាន់ 
មានលទ អ្លញ្ា េះអ្ញ្ាុ េះលៅ អីុ្ចឹងចង់បានក្បពនធលទ? ល ា៎ចង់បានក្បពនធ ប ុដនាអ្ត់លុយការលរ 
លរយកដែរ។ អីុ្ចឹងោល់ថ្ងៃមានលុយប ុន្ធេ ន? ខ្ញុំថាខ្ញុំក្តឹម២ ៣០០  ហា៎២ ៣០០។ លរការបាន 
បាត់លៅល ើយ បានលពកហ្ហា៎! កាលជាំន្ធន់ នឹង២ ៣០០ថ្ងលហាា៎ណា៎លុយហាា៎។ ែល់អីុ្ចឹងគាត់ថា 
លៅ លមើលកូនលរមាន ក់លៅលៅលអ្ើលៅលអ្ើ កាំពង់សាវ យលនេះ ជិតអាកាលងនល់ែីក្ក មលនេះ មិនដមន 
កាំពង់សាវ យខ្ងលនេះលទ ខ្ងលកាេះអ្នលង់ចិនលទ។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ លររកសុីលក់ស្សូវ ខ្ញុំក៏លៅ ែល់លៅលមើលលៅ ថ្ចែនយអី្លៅែលគ់ាត់លៅទិញស្សូវលរ ែល ់
លៅទិញស្សូវលរ លៅែល់អ្ត់ជួបគាត់លទណា៎ លៅ លៅ អាបងលរលៅសទេះ នឹងលចេះដតលៅយរូៗលៅ 
លរអ្ត់លៅបាយលៅទឹកអី្ គាត់ក៏ ុីលតាេះលៅសទេះពួកមា ក់គាត់ សងារចសគ់ាត់  ពូ នឹងខ្ល ាំង 
ណា៎  ខ្ល ាំងដមនដទនខ្ញុំក្បាប់លៅក្បវតាិគាត់ក្បពនធមិនែឹងប ុន្ធេ នលទអីុ្ចឹងហាា៎។ ខ្ញុំក្បាប់លៅ ែល ់
លពលន្ធាំខ្ញុំលៅលៅែល់លនេះ សងារគាត់ នងឹក្តូវជាមាា យមីងរបស់ក្បពនធញ ុម នឹង  ិ លៅែល ់
គាត់និយយគាន គាត់ថា ុីអ្ញសាេ នថាង្គប់បាត់ល ើយ មកពីណ្ត នឹងមកលពើមមក  ុថីាង្គប់ 
លៅឯណ្ត បាត់ោប់ដខោប់។  ុមិីនលទ បាត់ោប់ឆ្ន ាំមិននិយយោប់ដខលទ បាត់ោប់ឆ្ន ាំសាេ នដត 
ង្គប់បាត់ល ើយលៅរស់អី្អីុ្ចឹងហាា៎គាត់លៅសាំណិេះសាំណ្តលគាន អីុ្ចឹងលៅ ចុងលក្កាយល ើយគាត់ 
សួរថាល ើយលៅណ្តមកណ្ត? ល ា៎មានកេួយមាន ក់ នឹងណ្តន្ធាំវាលែើររកក្បពនធ ហាអីុ្ចឹង ល ើយ 
មាា យមីងខ្ងក្បពនធខ្ញុំ នឹងគាត់លឆ្លើយមកវញិថា យីលៅខវេះសអី លបើមិនបានមីងក៏បានកេួយៗយក 
គាន ដែរ។ តនា៎! លរនិយយអីុ្ចឹងណា៎។ 
ក៖ មានអីុ្ចឹងលទៀត! 
ខ៖ ែល់និយយអីុ្ចឹងលៅខ្ុាំក៏លឆ្លើយថា  នឹងល ើយខ្ញុំរកដតអាស្សួលអីុ្ចឹង ល ើយក្បពនធខ្ញុំ។ 
កាល នឹងែូចលរលឆ្លើយលម ចលទ មិនែឹងលម ចលទ ទាក់មាត់គាន ។ 
ក៖ ចា៎ស!  
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ល ើយអីុ្ចឹងក៏បានសាា ល់តាមពូ នឹងលៅ? 
ខ៖ បាទ! ែល់លពលអីុ្ចឹងលៅក៏បាទ អីុ្ចឹងលៅនិយយវាទាក់ទងែល់អា ឱ្យដតមានលរចូលចាំដត 
យកលតើ ល ើយខ្ុាំឱ្យដតមានលរស្សឡាញ់អាងដតែណាឹ ងលតើ លអ្ើយអីុ្ចឹងលៅវាសុយអីុ្ចឹងលៅណា៎។ 
ក៖ ល ា៎! សុយទាាំង២ន្ធក់។ 
ខ៖ បាទ! ល ើយែល់អីុ្ចឹងលៅវាឈានចូលែលអ់ាការសួរន្ធាំលៅលអ្ើលរក៏លអ្ើលៅ អីុ្ចឹងលយើងក៏ 
ក្ពមលៅ ការពិតខ្ុាំល ើយនិងក្បពនធខ្ុាំអ្ត់មានបញ្ញហ អី្លទអ្ត់មានលឈាល េះគាន ថា សក្តូវសុីសាច់ 
 ុតឈាមគាន អី្លទ ប ុដនាបញ្ញហ ដែលដលងគាន រឺខ្ញុំក្ទាាំអ្ត់បាន លោយសារដតគាត់យកមាា យមីង 
គាត់ នឹងល្វើ ា្ំលពក។ បាទ! សមូបីដត សាេ លទាសសូមបីដតលែកជាមួយគាន ២ែង 



ក៏គាត់យកលៅក្បាប់គាត់២ែងដែរ ែល់លពលអីុ្ចឹងលចញចូលលចញចូល អារមេណ៍វាលយើងល្វើបាី 
លរអ្ត់ន័យលទ ែលចឹ់ងខ្ញុំសួរគាត់លអាយចាស់ថាមកលៅស្សុកលយើងអី្លចេះចុេះអីុ្ចឹងលៅ ថាែាំបូង 
គាត់មកលៅតាមខ្ុាំែល់លក្កាយមកលទៀតថ្ងៃអាទិតយល ើងគាត់ក្តលប់លៅតាមសទេះ អាទិតយល ើង 
គាត់ក្តឡប់លៅសទេះ ល ើយកាល នឹងខ្ញុំល្វើការលៅលនេះ កមេករលៅលពទយជ័យជាំនេះលនេះ។ បាទ! ល្វើ 
កមេករលៅលពទយជ័យជាំនេះ នឹង ល្វើកមេករសងរត់ម ូតូ ុបសងល ើយអាលខ្អាវលបាកឱ្យក្បពនធលទៀត 
ែល់លពលមានការទាស់មាត់ករគាន តិចតួចលរលវចខាប់លៅសទេះលរវញិ។ ែល់លពលលពលដែលលៅ 
សទេះ លរ នឹង លអ្ើ! លៅសទេះគាត់ នឹងខ្ុាំអ្ត់បាន អ្ត់បានលៅតាមលទ លក្រេះមូលល តុអី្អ្ត់បានលៅ 
តាមឪពុកមាដែលចិញ្ា ឹមខ្ុាំ នឹងដែលខ្ុាំលៅជាមួយ នឹងគាត់្ឺ ្ឺខ្ញុំអាដលងលមើលគាត់ នឹង 
លមើលការខុសក្តវូគាត់លមើលចុេះលមើលល ើងលៅរយៈលពល នឹងវាអូ្សក្បឡាយចូល៥ ឬ ៦ដខ ហា៎
ណា៎  ែល់លពលលៅលរលៅខ្ញុំលៅសាិតលមថ្ែដលង ល ើយខ្ញុំអ្ងវរគាត់ដែរ នឹង ខ្ញុំថារិតណ្តសខ់លួន 
ឯង។ កាំក្រអ្ត់ មាា យអ្ត់ឪពុកចិញ្ា ឹមល ើយែល់លពលអីុ្ចឹង លបើសិនជាលយើងល្វើអីុ្ចឹងចុេះកូនរិត 
លម ច លយើងែឹងល ើយថាលយើងកាំក្ររសល់ៅវាលាំបាកលម ចលាំបាកលម ចល ើយណា៎  កុាំទុកឱ្យកូន 
កាំក្រអីុ្ចឹងលៅណា៎  មាា យមីងលរលឆ្លើយថាលបើមានខ្ុាំអ្ត់គាត់មានគាត់អ្ត់ខ្ុាំ។ 
ក៖ លៅលរ ើសយកមាា យមីងវញិ? 
ខ៖ តាមពិតវាមានក្បវតាិមាា យមីងល ើយនិងខ្ុាំទាស់គាន លោយសារអី្ ចាំលមើលណ្តមាា យមីងរបស ់
គាត់ នឹងគាត់មានែី៧០អារ។ ែីដស្សចឹងឱ្យមាា យមីង នឹងក្បវាសជ់ាមួយមាា យមីង នឹងល្វើ ដស្ស 
យក១០ថាាំងពីមុនមកល្វើអីុ្ចឹង ដតកនុង១០ថាាំង នងឹហាា៎អា នឹងមូលល តុអី្ ១០ថាាំងគាត់សុាំថ្ែ 
សទូង។ គាត់សុាំថ្ែក្ចូត គាត់សុាំជី អីុ្ចឹងកាលមុនគាត់អ្ត់មានក្បពនធកូនអ្ត់មានបាីអី្ល ើយគាេ ន 
អាណ្តបលញ្ា េះអា នឹងគាត់លអាយលចេះដតឱ្យលៅណា៎  លចេះដតឱ្យមាា យមីងលៅណា៎  ែល់លពលគាត់ 
ការមានបាីមានក្បពនធល ើយគាត់លៅទារអីុ្ចឹងលទៀត ល ើយមាា យមីង នឹងខ្ញុំមានចាំនុចមួយដែល
ខ្ញុំអ្ត់ចូលចិតាគាត់រឺគាត់លកញខ្ញុំលពលដែលខ្ុាំចប់លសាើមសាីែណាឹ ងភាជ ប់រកយ ភាជ ប់អី្ស្សួលក្បួល 
ល ើយគាត់បានមកក្បាប់ខ្ុាំថា ខ្ុាំអ្ត់មានអី្ចងថ្ែកេួយទាាំង២លទ ដតញ ុមលៅលភ្ៀវលអាយ១០តុ 
លភ្ៀវ១០តុ នឹងរឺខ្ុាំជាអ្នកសងចាំណងថ្ែ។ 
ក៖ ពូអ្នកសងវញិឱ្យមីងល ា៎? 



ខ៖ មិនដមនលទ! មីងចងថ្ែលយើងលោយលៅលភ្ៀវលអាយ១០តុ ចងថ្ែលយើងគាត់ថាអ្ត់មានអី្ចង 
ថ្ែលយើងលទ។ គាត់លៅលភ្ៀវឱ្យ១០តុ គាត់ជាអ្នកសងលភ្ៀវគាត់ លយើងអ្ត់មានសងចាំណង ថ្ែលទ
ណា៎។ 
ក៖ យល់ល ើយ។ 
ខ៖ បាទ! អីុ្ចឹងអា នងឹលរលៅថាចងថ្ែលយើងលោយលៅលភ្ៀវលអាយ១០តុ ប ុដនាែល់ជាក់ដសាង 
មិនដមនអីុ្ចឹងលទ ែលជ់ាក់ដសាងគាត់សុីបានដតមួយលោងរត់បាទបន្ធទ ប់មកគាត់ថា ោពូដងអញ 
អ្ត់លៅអ្ត់មានអ្នកណ្តជូនអ្ញលៅលទ ដងអញលអាយបាីដងអញលៅសុលីៅ  ុី! ល ើយចុេះការែាំបូងៗ 
មិនស្សឡាញ់ក្បពនធ មិនដមនលទស្សឡាញ់រ ូត នឹងក្បពនធ ប ុដនាក្គាន់ដតថាលយើងអ្ត់ជាំទាស ់
លយើងមានលុយដែរណា៎ ល ើយលយើងអ្ត់ទាន់មានឧបសរា  ុីលក្កាយមកលទៀតអីុ្ចឹងលទៀតអ្ត់ 
មានអ្នកលនេះជូនអ្លញ្ា េះអ្ញ្ាុ េះរ ូត រ តូែល់ទី៣ ថ្ងៃទី៣ នងឹកុាំអី្ក៏ខ្ញុំអ្ត់និយយដែរ ប ុដនាខ្ង
ខ្ញុំលណេះលរលៅមួយលោងក្បពនធពួកមា ក់ខ្ញុំលនេះលរការមួយលោង ល ើយអ្នកស្សុកកនុងភូមិមួយលោង
ឱ្យមីបអូនថ្ងលលៅសុី ល ើយគាត់ក៏ទទួលពីមាា យមីងគាត់មួយលោងលទៀតល ើយគាត់ក្បាប់ខ្ញុំថាឱ្យ
ចងថ្ែលចលលៅលយើងមានលុយដែរចងថ្ែលចលលៅ អីុ្ចឹងនិយយរួមគាត់ែូចដម ខ្ុាំអីុ្ចឹងបាទ 
លៃង់ែូចគាន អីុ្ចឹងលជឿដតសាំែីអ្នកដែលញុេះញ្ា ង់ នងឹែល់លពលអីុ្ចឹងលៅថាខ្ញុំឱ្យគាត់រិត ខ្ញុំថា 
ដ អងរិតលមើល លបើថាលយើងអ្ត់លចញលុយលសាេះ។ លយើងអាចលៅបានដតលយើងលចញែល៣់លោង 
ដងម១លោងលទៀត៤លោងល ើយលយើងមានលុយមកពីណ្តមកលចញ ល ើយលរថាកុាំរិតលក្ចើនលពក 
លយើងរកលុយបាន ល ើយគាត់ចស់រកលុយអ្ត់សូវបាន លយើងចស់ ហាា៎។ គាត់មានកូនលក្ចើន 
គាត់និយយអីុ្ចឹងហាា៎ថាគាត់មានកូនលក្ចើនពិបាកដតលយើងអ្ត់មានកូនអីុ្ចឹងលយើង លចេះដតសុីលៅ
ណា៎។ ល ើយខ្ុាំវាដតងដតរិតអាសលូវលក្កាយរបស់លយើងលៅកនុងជីវតិកនុងការលក្តកក្តអាលចយ 
លុយលន្ធេះណា៎។ ខ្ញុំក្បាប់គាត់អីុ្ចឹង មុនែាំបូងគាត់យកលៅក្បាប់មាា យមីងខ្ញុំ មាា យមីងខ្ញុំលរខឹង 
ខឹងលយើង ែល់លពលលក្កាយមកលទៀត លពល នងឹក្បពនធខ្ញុំឆ្លងទលនល ែល់ក្បពនធខ្ញុំឆ្លងទលនលក្តូវ 
ការសម្រម្ភកលៅសទេះ សម្រម្ភកលៅសទេះល ើយ លយើងរកលុយវាអ្ត់ក្រប់ក្គាន់នឹងការចយវាយក្បចាំ 
ថ្ងៃ អីុ្ចឹងខ្ញុំហាមគាត់បិតថាលបើគាត់យកអាលែញល្ៀបការយកមកឱ្យលទៀតរឺអ្ត់លទ អ្ត់លទអីុ្ចឹង 
លៅណា៎។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ក្បាប់ថាអ្ត់លទអីុ្ចឹងដតមាង អ្ត់លទ។ អីុ្ចឹងគាត់យកលៅក្បាប់ថាអាចឹងបាីខ្ញុំអ្ត់ឱ្យទទួល 
ល្ៀបការពីមីងឯងលទៀតលទ លក្រេះអី្អ្ត់មានលុយ អី្អីុ្ចឹងលទៀតលៅណា៎ ល ើយអាលន្ធេះលរលចេះដត 
ខឹងលចេះដតអ្ត់ចិតាខលេះល ើយណា៎  ែល់លពលអ្ន់ចិតាខ្ល ាំងបាំសុតលៅលពលដែលខ្ញុំែកយកដស្សមក 
វញិ។ ែកដស្ស នឹងយ ងលម ច ទអ្ើលក្កាយលពលដែលខ្ុាំក្បពនធខ្ុាំឆ្លងទលនល ល ើយគាត់បានចូលល្វើ
ការវញិអីុ្ចឹង។ 
ខ្ុាំវលិក្តលប់មកលមើលកូនល ើយនឹងល្វើការល្វើអ្ន្ធម័យ នឹងហាា៎ លៅលពទយជ័យជាំនេះខ្ញុំឱ្យលរល ើ្វ 
ជាំនួយ ឱ្យរកលរឱ្យល្វើជាំនួសល ើយខ្ុាំនឹងលមើលកូនែល់លពលឱ្យនឹកលឃើញថា ែល់ឱ្យលមើលកូន 
ល ើយឱ្យល្វើដស្សសងវាចាំលនញលយើងលមើលកូនលយើងអាចល្វើដស្សបាន។ អីុ្ចឹងខ្ញុំក្បាប់ក្បពនធខ្ញុំថា 
ឆ្ន ាំលក្កាយឱ្យមីងយកដស្សមកឱ្យវញិខ្ញុំល្វើរឺខ្ញុំអ្នកល្វើ។ បាទ! អីុ្ចឹងរឺខឹងខ្ល ាំងដមនដទន ល ើយ 
លពល នឹងរឺថាលរក្បាប់ថាអ្ស់ម្ភ៉ាអ្សក់េួយល ើយ អ្ស់មីងអ្ស់កេួយល ើយ។ 
ក៖ ដតអ្វីទាាំងអ្ស់រឺជារបស់ពូលសាេះ នឹង? 
ខ៖ របស់ក្បពនធខ្ុាំលករ ាិ៍របស់ក្បពនធខ្ុាំ។  
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បាទ! ល ើយែល់លពលអីុ្ចឹងលៅខ្ញុំក៏ឥ ូវឯងរិតលមើលលៅ លអ្ើ! មីងខឹងល ើយ មីងថាអ្ស់មីង 
អ្ស់កេួយល ើយ ខ្ញុំក្បាប់គាត់វញិថាក្បាប់គាត់លៅឥឡូវលោយសារខ្ុាំអ្ត់លៅណ្តខ្ញុំលមើលកូនខ្ញុំ 
អាចល្វើដស្សយកដស្សសុីលៅណា៎យកស្សូវសុ ី ប ុដនាលក្កាយមលទៀតចាំឱ្យគាត់វញិ ែល់លពលកូន
ខ្ញុំវាអាយុបាន២ឆ្ន ាំែល់អាយុបាន២ឆ្ន ាំែល់អីុ្ចឹងវាបានលក្តើសដែរល ើយណា៎។ អីុ្ចឹងខ្ញុំចូលមក 
ល្វើអ្ន្ធម័យលៅកនុងលពទយ នងឹវញិខ្ញុំយកកូន នឹងមកក្បពនធខ្ញុំស្សួលណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  ត់មិនពិបាកលមើលកូនលទ។ គាត់ែឹងដតលៅល្វើការោាំបាយោាំអី្រួចល ើយ ុបលៅ ុបលៅ 
ែល់ទម្ភា ក់លោងចក្កប ុកខ្ញុំក្តលប់មកវញិចូលល្វើការ អីុ្ចឹងក្គាន់ដតប ុលណណេះក្គាន់ដតលយើងលរៀង 
លងើបពីយប់បនាិច។ ល តុមូលល តុអី្បានលងើបពីយប់លោយសារលយើងមកល្វើអ្ន្ធម័យឱ្យទាន់ 
លមា ងលរចូលល្វើការហាា៎។ ចឹងខ្ញុំ  ុបគាត់ចឹងជួនណ្ត គាត់អ្ត់ទាន់មានមនុសសលៅលោងចក្ក 
ហាា៎។ បាទ! លមា ង៥កនលេះខ្ញុំ ុបគាត់ទម្ភា ក់លៅមុខលោងចក្កល ើយអីុ្ចឹង ជួនកាលគាត់លៅដតមាន ក់ 



ឯងដតប ុណណឹ ងឯង។ បាទ! អីុ្ចឹងលយើងលៅពីលនេះលៅលមា ង៥ លៅពីសទេះលមា ង៥លៅែល់លណេះ 
៥កនលេះោក់គាត់លចលលៅកនុងលោងចក្កអីុ្ចឹង ប ុដនាមានលរលក់អី្លៅមុខលោងចក្ក នឹងដែរមិន 
អ្ត់លទ។ ប ុដនាមនុសសមិនទាន់មកលោងចក្កលទល ើយញ ុមក្តលប់មកវញិកូន នឹងលលងបលណាើ រអី្ 
បលណាើ រខ្ញុំលបាសសាំអាតបនទប់អី្បលនាើរៗកដនលងអ្ន្ធម័យលរលៅណា៎។បាទ! ែលល់ពលលក្កាយមក 
លទៀតលអ្ើដស្សក្បរល់ឱ្យមាា យមីងល្វើវញិហាា៎  ែល់ក្បរល់ឱ្យមាា យមីងល្វើ មាា យមីង នងឹគាត់លលង 
ទ័រយកអាសមដីស្សូវ នឹងឱ្យលយើង។ បាទ! ស្សូវ នងឹ១០បាវការ  ុងហាា៎ និយយ១០ថាាំង ប ុដនាយក 
មកលោយជាសាច់ស្សូវបានដត៤ថាាំងកនលេះលទ។ បាទ! គាត់លកើបោយអាសមដី នងឹឱ្យល ើយែល ់
អីុ្ចឹងខ្ញុំបាននិយយជាមួយក្បពនធខ្ញុំថា ហា៎អ្ត់លទល្វើអីុ្ចឹងលរមិនដមនស្សឡាញ់លយើងលទលរចង់ 
ប ុដនា លនេះលរែឹងថាកេួយលរអ្ត់អាចលចលលរបានលទ លរសុខចិតាដលងបាីយកមាា យមីង។ 
ក៖ តាមមាា យមីង? 
ខ៖ បាទ!  នឹងល ើយ លនេះជាមូលល តុដែលលយើងក្តូវដបកគាន ។ 
ក៖  ហា៎! 
ខ៖ ចុងលក្កាយមកគាត់លែៀលតេិេះខ្ញុំទម្រចើនណ្តស់លអ្ើលរក្បាប់លរថាបាីយក១០ក៏បានដែរ ដតមាា យ 
មីងមានដតមួយលទណា៎។ ចឹងខ្ុាំលមើលលឃើញក្រួសារគាត់ឱ្យលឃើញ ដែលមាា យមីងដែលជាប់មាត់ 
និយយែាំបូងលរបងអស់ជាមួយពូមាន ក់ដែលន្ធាំខ្ុាំលៅែណាឹ ងក្បពនធ នឹងហាា៎។ បាីគាត់ចស់ែល ់
លពលគាត់លក្បើល ើងដឆ្អតែល់លពលអាបាី នឹងលក្បើការដលងលកើតគាត់ធ្លក់កាលលចលម ង អីុ្ចឹង
ខ្ញុំលមើលលឃើញរម្រមូ នឹងលបើខ្ុាំលៅលមើលលទៀតញ ុមលៅលរធ្លក់កាលអីុ្ចឹងែូចគាន  លក្រេះលរមាន 
ក្បវតាិអីុ្ចឹងលៅល ើយបានលរមានក្បវតាិថាក្តួតក្តាបាីហាា៎។ លបើលក្បើអាចាំដនកលអ្ើចាំលនេះវជិាជ ក្តតួក្តា 
លយើងអ្ត់អី្លទណា៎ ដតលក្បើអារាំន្ធបសលូវចិតាហាា៎  លអ្ើ!ថាលឃើញលយើងស្សឡាញ់ ថាលឃើញលយើង 
លគារពអី្លៅណា៎ ! បានចិតាថាអាកាលតកាលតើរ ែលល់រលរែឹងចាំនុចលខាយលរែឹងថាខ្ញុំចូលចិតាកូន 
ចង់ឱ្យមានក្កុមក្រួសារលក្រេះអី្ខ្ញុំកូនកាំក្រអីុ្ចឹង ខ្ញុំចង់ឱ្យមានក្កុមក្រួសារលែើមបីឱ្យរស់លៅវាមាន 
សុភមងាលែល់លពលអីុ្ចឹងលៅលរបានអាលលស នងឹហាា៎។ ក្បពនធខ្ញុំហាា៎ខ្ញុំក្បាប់ហាា៎អ្វីដែលខ្ញុំអ្ស ់
ចិតាពីគាត់គាត់ទារពុេះកូនដចកគាន ។ លបើខ្ុាំលៅដតចង់បានកូន នឹងលទៀតពុេះដចក គាន អីុ្ចឹងបានអ្វី
ខ្ញុំអ្ស់ចិតាចិតាោល់ថ្ងៃខ្ញុំក្បាប់តាមក្តង់អ្នកខលេះលឃើញញ ុមនិយយលលងជាមួយអីុ្ចឹងលៅណា៎ លៅ 



សាខ្ដ អងក៏មានមាន ក់លៅសាខ្ខ្ញុំក៏មានមាន ក់ គាត់ភ័យខ្ល ចខ្ញុំយកគាត់លោយសារខ្ញុំចស់អី្អីុ្ 
ចឹងលៅណា៎។ បាទ! ប ុដនាឥលូវគាត់ែឹងខលួនល ើយ គាត់ែឹងខលួនលៅលពលដែលខ្ញុំឱ្យចាំណុចលៅ 
ចាំៗលពកណា៎។ បាទ! គាត់ែឹងខលួនល ើយគាត់ែឹងខលួនល ើយពីលែើមគាត់អ្ត់សវូនិយយរកខ្ុាំលទ។ 
បាទ! លបើលមើលខ្ុាំគាត់លមើលអារលបៀបលរលៅថារេិះរន់លយើងលៅណា៎ ប ុដនាែល់លក្កាយៗមកលទៀត 
ែល់ឥ ូវគាត់្មេតាោក់ខ្ញុំវញិល ើយគាត់ែូចជាមានលនេះ លៅទីលនេះខ្ញុំក្បាប់អា្ីលអបាំសុត អា្ី 
លអលម ច។ អា្ីបានគាាំក្ទសលូវចិតាខ្ុាំលពលដែលខ្ញុំចូលមកកនុងសាសន្ធចក្កមួយ នឹង។ ខ្ុាំអ្ត់មាន 
មិតាភកាិស្សីអី្លទល ើយបន្ធទ ប់មកក្បធ្លនអ្ ុន សុសលណ្តោ ។ គាត់ដតងដតលរលៅថា គាត់មិនថា
ខ្ញុំលចេះខ្ញុំអី្លទណា៎ ប ុដនាគាត់ដតងដតទទួលយកចាំលនេះែឹងពីខ្ុាំ។ បាទខ្ញុំក្បាប់គាត់ពីរលបៀបជា 
ពិលសស ថ្ងៃលក្កាយមានស្សមីាន ក់លចតគាត់ចង់បានយកគាត់ល្វើបាីហាា៎។បាទលបើសិនជាខ្ុាំមិនជួយ 
លោេះស្សាយគាត់លទ។ គាត់នឹងអាចកាល យលៅជាមានលរឿងបាឹងសាល់ែល់សង្គក ត់អី្ទាាំងអ្ស់ ន្ធរី
ខ្ញុំខឹងខ្ញុំោល់ថ្ងៃ ក្គាន់ដតលឃើញមុខខ្ុាំ ុអីាលមលភលើង កុាំអី្អ្ញក្តូវបានបាីលអហាា៎ !!លោយសារវា នឹង 
ដ អងសាា ល់លទ ? 
ក៖ សាា លល់ ើយ។ 
ខ៖ បាទ!  នឹងល ើយ។ 
ក៖ មិនក្បាប់លឈាេ េះក៏សាា ល់ដែរ។ 
ខ៖ ល ើយឯងែឹងលម ចលទ គាត់លចតក្បធ្លនអ្ ុន សុសលណ្តោ សុទធដតថាបានអី្បានអី្លរ 
ល ើយអ្នកណ្តលៅល្វើអីុ្ចឹងបាទែល់លពលខ្ញុំសួរគាត់ថាអឹុ្ចឹងឯងមានអី្លរខលេះជាភសាុតាង 
អី្បញ្ញជ ក់ អី្បញ្ញជ ក់ អី្អីុ្ចឹងលៅណា៎?ល ើយគាត់កុ កលយើងលៅណ្តស់ថាគាត់ក្កមុាំអី្ចឹងទៅ
ណា៎តាមពិតគាត់ធ្លល ប់មានបាីមានអី្អីុ្ចឹងលៅណា៎។ ល ើយែល់លពលលយើងយកអាអ្ស ់ អ្ស ់
 នឹងមកចុងលក្កាយែឹងលម ចលទ គាត់លៅលពទយល្វើសាំបុក្តលពទយហាា៎មានថ្សទលរេះបីដខ បាទោក់ 
រកយ បណាឹ ងលពញទាំ ឹង ោក់រកយបណាឹ ង។ លបើសិនជាមិនក្ពមក្បរលល់ុយក្បរល់ តាម 
ចាំនួនដែលគាត់លៅលទលៅបាឹងែល់ គាត់មកជួបខ្ុាំគាត់ថាអ្ហា៎ជួបអាលមសយ សយលទៀតល ើយ
ខ្ញុំសយដមនខ្ញុំថាដមនដមនដតជួបអាមួយ នឹងែឹងដតល្វើអី្អ្ត់លចញល ើយអ្ត់លចញដមន។ បាទ! 
ខ្ញុំលៅក្បាប់លពទយ នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំស្សាវក្ជាវយកក្កោសយកអី្លៅអីុ្ចឹងលៅណា៎។ លអ្ើ! យកលៅមាន 



លសៀវលៅលពទយអី្ក្តឹមក្តូវែល់ យកលៅលពទយលៅល ា៎ ញ ុមឯណ្តលៅល្វើអីុ្ចឹង លអ្ើរល ើយអីុ្ចឹង 
ថាអាសុីដញ  សុីដញ ពីណ្តមក? ខ្ញុំគាេ នលទ អីុ្ចឹងប ូលីសលរទទួលសាា ល់កដនលង នឹង អីុ្ចឹងបាន 
លរឿង នឹងអ្ត់ដវងឆ្ៃ យក៏ក្តឹម នឹងលៅ។ 
ក៖ ចា៎ស!  នឹងល ើយ។ 
ខ៖ ល ើយអីុ្ចឹងចូលែល់ក្កុមក្រសួារខ្ញុំវញិ ចូលែល់ចាំនុចដែលដលងគាន ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ គាត់មកលៅតាលមេ លនេះជួលសទេះលរលៅតាលមេ លនេះមកលៅស្សុកខ្ុាំលៅតាលមេ  ប ុដនាឱ្យដតោៃ ច 
ល ើងគាត់ក្តលប់លៅស្សុក ោៃ ចល ើងគាត់ក្តលប់លៅស្សុកោល់អាទិតយមានថ្ងៃមួយលន្ធេះ។ 
គាត់ថាគាត់ក្បាប់ខ្ុាំថាលអ្ើ! បងខ្ញុំចង់ ូបលសាៃ រក្ប ិតជាមួយថ្សពអាថ្សពក្កញ ញ់ ហា៎ ល ើយ
ខ្ញុំថាលអ្ើ! មិនអី្លទប ុដនាថ្ងៃ នឹងលលខ លលខលរលៅខ្ញុំ ុបខ្ញុំលមើលកូនល្វើអ្ន្ធម័យ ល ើយនិង ុបម ូតូ 
 ុបលទៀតបាន ប ុដនាម ូតូ ុប នឹងអ្ត់មាន ុបលៅអ្ងាុយចាំកុកចាំលរ ុបលទទាល់ដតលរលតលៅបាន 
លៅ ុប។ លបើលរមិនលតលៅអ្ត់លៅ ុបលទ បាទអា នឹងលរលៅម ូតូអាកាលីបលលើហាា៎  
អ្នកជិេះ នឹងទាល់ដតអ្នកកាលីបលលើបានជិេះបាន អ្នកអ្ន់អ្ន់អ្ត់ជិេះបាន។ 
ក៖  នឹងល ើយ។ 
ខ៖ថាធ្លន្ធសុវតែិភាពម ងហាា៎  លវៀតណ្តមលៅលៅោម ធ្លន្ធោ ប់រងអា នឹង ែល់លពលអីុ្ចឹង ខ្ុាំ 
ល្វើអ្ស់ល ើយនិយយោក់បាាំងអី្ថាខ្ញុំលបាកលខ្អាវល ើយ លៅដតសម្ភា ែទឹកលទ លៅដតគាត់ពូត 
រោស់ហាលៗដតប ុណណឹ ង ចប់ល ើយ ល ើយបដនលអី្ចិតល ើយអ្ស់លៅដតោាំទឹកល ើយបង់យក 
លទ។ ល ើយខ្ុាំកុាំអី្ខ្ុាំអ្ត់ខឹងលទ អីុ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយយថាខ្ញុំអ្សចិ់តាហាា៎ខ្ញុំអ្ស់ចិតាដមនោល់ថ្ងៃខ្ញុំ 
អ្ត់ចង់លមើលមុខមនុសសស្សលីទណា៎។ ខ្ញុំក្បាប់ហាា៎ លៅលពលដែលខ្ញុំដលងក្បពនធ នឹងហាា៎ខ្ញុំសអប់ 
ម ង ប ុដនា ខ្ញុំអ្ត់លទលក្រេះខ្ញុំកូនស្សី។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ប ុដនាល ើយមយ ងវញិលទៀតខ្ញុំចូលមកកនុងក្ពេះវហិារ ក្ពេះវហិារបានដណន្ធាំខ្ុាំឱ្យសាា ល់ពី
ែម្មាមនុសសអីុ្ចឹងខ្ញុំដលងមានកាំ ឹងល ើយណា៎។ ខ្ញុំោល់ថ្ងៃខ្ញុំចូលមកកនុងក្ពេះវហិារលោយសារ 
ដតលគាលលទធិែឹកន្ធាំវាសមនឹងរាំនិតរបស់ខ្ុាំ។ 



ក៖ ចា៎ស! អីុ្ចឹងពូលពលពូការជាមួយមីងមានលអាយថ្ងលជាំនូនថ្ងលអី្លរលរដែរពូ? 
ខ៖ យី៧០០ហាា៎។ 
ក៖  ីអីុ្ចឹងលពលមុនថាដត៣០០ អ្នកន្ធាំលៅ។ 
ខ៖ អ្ត់លទ! ៣០០អ្នក នឹងថាដត៣០០បាន ប ុដនាទារខ្ញុំ៧០០ហាា៎  ៧០០លអាយ៥តុ លពលខ្ញុំការ 
ល ើយខ្ញុំសល់លយុ សល់លុយ២ោនល ើយ៣០០លទៀត។ 
ក៖  ហា៎! 
ខ៖ លពល នឹងមាា យមីងខ្ញុំបលងកើតក្បាប់ថាដ អងកុាំយកលុយលៅចយ នឹង យិកមកទុក ដ អង 
យកលៅលុយ នងឹអ្ស់ល ើយលុយ នងឹ ប ុដនាខ្ញុំរិតថាលបើខ្ញុំទុកលុយ នឹងមានអី្លោេះស្សាយ 
អីុ្ចឹង ទសចកាីសុខ៣ឆ្ន ាំលោយសារលុយ នឹងលតើ។ បាទ! ល ើយខ្ញុំលៅមិតាភកាិអ្ត់សល់អី្មាន ក់ 
លសាេះមានអ្នកខលេះចងខ្ុាំ រ ូតែល់៨០០០០ជាំន្ធន់ នឹងហាា៎។ 
ក៖ លក្ចើនណ្តស់ពូលពលជាំន្ធន់ នឹងល ា៎? 
ខ៖ បាទ! លក្ចើនដមនដទន។ លក្ចើនណ្តស់៨០,០០០ជាំន្ធន់ នឹង  ហា៎! អ្នកខលេះហាា៎ ល ើយមិតាភកាិ
ខ្ញុំអ្ត់មានអ្នកលចលលទមិតាភកាិ ខ្ញុំល្វើការជាមួយគាន ជាំន្ធន់ពីមុនមកអី្ នឹងហាា៎ លរដតងអានិតខ្ុាំ 
លៅលពលខលេះលរយាំលរអី្ ខលេះលរយាំអ្រលពលខ្ញុំបានក្បពនធយាំអ្របាទ។ 
ក៖ លពល នឹងពូអាយបុ ុន្ធេ នល ើយបានមានក្បពនធ? 
ខ៖ ខ្ុាំល ា៎ខ្ុាំចូល៤០ល ើយបាទ ដកបរៗហ្នឹង៤០ នងឹ ល ើយក្បពនធខ្ុាំគាត់ក៏អាយុលក្ចើនដែរ។ គាត់ 
ក្បដ លខទង់ និយយរួមគាត់បអូនខ្ុាំ៨ឆ្ន ាំ។  
ក៖  ហា៎! 
ខ៖ ល ើយែល់លពលរចួថ្ងៃ នឹងកនុងោៃ ចថ្ងៃ នឹងហាា៎  ខ្ុាំលៅខ្ុាំជិេះម ូតូលៅ ុបលរលៅល ើយខ្ញុំក្បាប់ 
អ្នកជិេះថាអាអូ្នឱ្យលែញបងសុាំចាប់បនាិចណា៎ ចូលក្បាប់ក្បពនធតិចណា៎ លក្រេះអី្កុាំឱ្យគាត់ចាំ 
លយើងលៅយកគាត់ នឹង។ ទី១ល ើយទី២លទៀតក្បាប់ពីរលបៀបឱ្យល ើយបានគាត់លចញមកគាត់ 
លចញមក្រចាំលមើលលយើងហាា៎  ្រចាំលមើលលយើងល ើយលឃើញលឃើញស្សាប់លឃើញលយើង ុប 
លរអិុ្ចឹង ិ ដតគាត់អ្ត់ខឹងលទណា៎ អ្ត់ខឹងលទលក្រេះលយើងរកសុី ុបហាា៎  ខ្ញុំថាអា ុប នឹងវាបាន 
លក្ចើនជាគាត់ជិេះម ូតូ ុបជិេះរុមឺ ក់។ គាត់ជិេះរុមឺ ក់អ្ស់ដត៣កាក់លទ បាន៣កាក់ រួចល ើយមកែល ់



សទេះ អីុ្ចឹងលយើង ុបលរបានលៅែល់១០,០០០អីុ្ចឹងថ្ងលហាា៎ណា៎។ ១០,០០០ថ្ងៃដមនដទនរុយទាវ 
១០ចន។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បាទ! 
ក៖ ឥ ូវបានដតមួយចនលទ។ 
ខ៖ អីុ្ចឹងលយើងក្តូវលោេះែូរលរហាា៎។ បាទ! លយើងក្តូវលោេះែូរគាន ល ើយ ល ើយជាំន្ធន់ នឹងខ្ញុំក្បាប់ 
ដ អងហាា៎។ ខ្ញុំហា នឱ្យគាត់៣,០០០កនុងមួយថ្ងៃចយហាា៎  ហា នឱ្យ  លយុគាត់រកបានគាត់លលង 
តុងទីន។ ខ្ុាំរកបានរិតរូរមួយចយវាយក្បចាំថ្ងៃញ ុ មចញ់លបាកគាត់រ ូត ចញ់លបាកលម ច 
គាត់លលងតុងទីន។ គាត់លែញតុងទីនគាត់លែញបានគាត់លអាយមាា យមីងគាត់ខាី លែញតុងទីន 
លែញបានយកលៅឱ្យយយគាត់ល ើយអ្ត់ដែលបានមានលុយឯណ្តយកមកចយលយុតុង 
ទីនគាត់លទ អ្ត់លសាេះ ប ុដនាែូចអ្ត់មានន័យអី្ទាាំងអ្ស់ខ្ញុំនិយយលៅែល់លពលរួចល ើយខ្ញុំក្បាប់ 
គាត់ថាលអ្ើ! បងអ្ត់បានសលឆ្អិនលទ លខ្អាវលបាកល ើយ ប ុដនាលៅដតទឹកសម្ភា ែលទដ អងលៅ 
ែល់ពូតហាលៗលៅអ្ត់មានអី្លទៀតលទណា៎  ុរីួចល ើយខ្ញុំក៏ក្បាប់គាត់អីុ្ចឹងល ើយោាំដតឆ្ន ាំង 
បង់លៅបដនល បដនលអី្វា ន់ល្វើល ើយអ្ស់ល ើយ ល ើយខ្ុាំអ្ត់ែឹងលមា ងប ុន្ធេ នមកវញិលទ។ 
ខ្ញុំនិយយកាត់ៗអ្ញីចឹងហាា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ខ្ញុំអ្ត់ែឹងលមា ងប ុន្ធេ នមកវញិលទ លក្រេះអី្លរឱ្យែល់១០,០០០ លរឱ្យជូនលែើរក្ក ឹងជុាំវញិ 
ក្កុងភនាំលពញលណ្តេះ នឹង ល ើយថ្ចែនយអី្ខ្ញុំនិយយកាត់លៅលក្ចើនណ្តស់។ ជីវក្បវតាិខ្ញុំ ហា៎សម្ភា ស
៤លមា ងមិនអ្ស់លទ បានអា នឹងញ ុមអ្ត់និយយជាំន្ធន់ប ុល ពតសងណា៎  ។ 
ក៖  នឹងចាំបនាិចលទៀតពូ។ 
ខ៖  ហា៎! អ្ត់អ្ស់លទលក្ចើនណ្តស។់ 
ក៖ ចឹងអ្ររុណពូសម្រម្ភប់សម្ភា សឥឡូវ។ ចឹងចាំសម្ភា សជាលលើកទី២លទៀតណ្តពូ។ 


