
បងស្រីអ ៊ុក ធារ ីគាត់កកើតមកកៅកន៊ុងក្កុមក្រសួារមួយដែលមានជីវភាពព៊ុុំរូវធូរធារ ក ើយមាន 
ការខ្វះខាតកន៊ុងការ ូបច៊ុកកពលកាលពីគាត់កៅពីកកេង។ គាត់មានកូនស្រី២នាក់ ក ើយកាលពី 
ម៊ុនសាវ មីគាត់បានកធវើឱ្យក្រសួាររបរគ់ាត់មានកៅការលុំបាក ក ើយបានផឹកស្សា លេងដលែង 
ក ើយនិង ជក់កក្រឿងក ៀនកធវើឱ្យក្កុមក្រួសាររបរ់គាត់ជួបនឹងបញ្ហា ជាកក្ចើន ក ើយសាវ មីគាត់ 
បានកក្គាះថ្នន ក់រ ូតជិតែល់សាា ប់ ក ើយកោយសារការអធិសាា នរបរគ់ាត់កៅកាន់ក្ពះក ើប 
កធវើឱ្យបតីរបរ់គាត់បានជារះករែើយវ ិ ក ើយសាវ មីរបរ់គាត់បានដកដក្បចិតត ក ើយកែើរកលើ 
ផាូវរបរ់ក្ពះ ក ើយឥឡូវក្កុមក្រួសារពិតជាមានរ៊ុភមងគលក ើយររ់កៅកោយរកីរាយក ះបី 
ជាគាត់ព៊ុុំដមនជាអនកមានក៏កោយ កោយសារបានកែើរកលើផាូវរបរ់ក្ពះក្រីរទកនាះក្រួសារ ុំង 
មូលចាប់កផតើមរបាយក ើយនិងរកីរាយ។ 

 

ការសម្ភា សរបសប់ងស្ស ីអ ៊ុក ធារ ី
ក៖ អនកសម្ភា សក េ្ ះ ដ ៉ែម រ៊ុរនាា  ខ៖ អនកក្តវូករសម្ភា ស អ ៊ុក ធារ ី

 

ក៖ ជាែុំបូងនាងខ្្៊ុុំរូមដលាងអុំណររ៊ុណែល់បងស្រី ដែលឱ្យខ្ញុំសម្ភា សអុំពីជីវក្បវតតិរបស់បង 
នាងខ្្៊ុុំក េ្ ះ ដ ៉ែម រ៊ុរនាា  ជាអនកសម្ភា សអុំពីជីវក្បវតតិរបរ់បងកៅកន៊ុងថ្លៃកនះចឹងថ្លៃដែលពួក 
កយើងកធវើការសម្ភា សកនះរឺកៅកន៊ុងថ្លៃ ី១៨ ដខ្ត៊ុលា ឆ្ន ុំ២០១៧។ ក ើយកដនាងដែលពួកកយើង 
សម្ភា សកនះរឺកៅភូមិលេី ឃ៊ុុំតាកមេ  ក្កុងតាកមេ  កខ្តតកណ្តត ល។ ក ើយកអើថ្លៃកនះខ្ញុំរូមចាប់កផតើម
កធវើការសម្ភា ស ចឹងបងស្រីរូមក្បាប់ក េ្ ះកព របរ់បងក េ្ ះអីករដែរ? 

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ញុំក េ្ ះ អ ៊ុក ធារ។ី 

ក៖ ចាា៎ស! កតើបងមានក េ្ ះកៅកក្ៅអត់? 

ខ៖ អត់មានផងមានដតមួយ នឹងក ។ 



ក៖  នឹងក ើយ ច៊ុះមានអនកណ្តករោក់រ ័រនាមបងឯងអីអត់? 

ខ៖ អត់ អត់មានផង។ 

ក៖ អត់មានដកងក ះ ជងគង់ក ះអីក  ី? 

ខ៖ អត់ក កោយសារខ្ញុំមានក េ្ ះដតមួយ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងកពលកៅផទះករកៅធារចឹីងកៅកណ្តះបងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! ធារ។ី 

ក៖ ចឹងកពលកៅពីកកេងឪព៊ុកមានោក់ក េ្ ះអីឱ្យអត់? ដែលកៅកូនកនះកូនកនាះអីអត់? 

ខ៖ អត់ផងគាត់កៅដតធារ។ី 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ គាត់កៅ ក ៗចឹង។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ ចឹងបងស្រីកៅកន៊ុងឆ្ន ុំកនះបងអាយ៊ុប៉ែ៊ុនាេ នក ើយ? 

ខ៖ ខ្្៊ុុំកៅកន៊ុងឆ្ន ុំ នឹងអាយ៊ុ៣៤។ 

ក៖ កតើបងកកើតកៅកន៊ុងថ្លៃដខ្ឆ្ន ុំណ្តដែរ? 

ខ៖ ខ្្៊ុុំកកើតកៅកន៊ុងថ្លៃរ៊ុក្ក ី០១ ដខ្កមសា ឆ្ន ុំ១៩៨២។ 

ក៖ ចាា៎ស! កតើ ីកដនាងកុំកណើ តរបរ់បងកកើតកៅភូមិស្រុកកខ្តតអវីដែរបង? 

ខ៖ កៅភូមិរទឹងកក្ៅ រង្កា ត់សាមរគី  ីរួមកខ្តតកណ្តត ល ក្បក រកមព៊ុជា។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើបងកកើតជាឆ្ន ុំដខ្េរជាឆ្ន ុំរតវអីករដែរបង? 

ខ៖ ឆ្ន ុំកណត៊ុ រ។ 

ក៖ រតវកណត៊ុ រករកៅឆ្ន ុំ។ 



ខ៖ ឆ្ន ុំជូត។ 

ក៖  នឹងក ើយឆ្ន ុំជូត។ ចឹងបងកតើបងមានបងបអូនក្បុរស្រីប៉ែ៊ុនាេ ននាក់ដែរ? 

ខ៖ ខ្្៊ុុំមានបងបអូន ុំងអរ់៥នាក់។ ក្បរុ២នាក់ក ើយនិងស្រ៣ីនាក់។ 

ក៖ ចាា៎ស! បងស្រីជាកូន ីប៉ែ៊ុនាេ នវ ិកៅកន៊ុងក្រសួារ នឹង? 

ខ៖ កបើរាប់ ុំងខ្្៊ុុំ ខ្ញុំកូន ី៤។ 

ក៖ ចឹងបនាទ ប់កៅបងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងកតើបងបអូនរបរ់បងគាត់មានក េ្ ះអីករខ្ាះ  ុំងក្តកូល ា៎  តាុំងពីបងរ ូតែល ់
កៅករក ើយរា៉ែ ប់ ុំងក េ្ ះបងចឹង ា៎? 

ខ៖ ចាា៎ស! កូន ី១បងក្បុរគាត់ក េ្ ះ អ ៊ុក ភារមយ បនាទ ប់មកបងក្បរុអ ៊ុក រ៊ុផល ក្បរុដែរ 
បនាទ ប់មកក ៀតបងស្រីអ ៊ុក រ៊ុភាពក ើយបនាទ ប់មកខ្្៊ុុំ អ ៊ុក ធារ ីក ើយបអូនកៅរបរខ់្្៊ុុំ អ ៊ុក ចាន់ 
ណ្តវ។ី 

ក៖  នឹងក ើយ។ អូកខ្! ចឹងរម្រម្ភប់បង កតើបងមានការចងចាុំអីករខ្ាះជាមួយបងបអូនរបរ់បង 
ស្រី ា៎  កតើថ្នការររ់កៅរបរ់បងជាមួយពួកគាត់វាយ៉ែងកម៉ែចដែរ? 

ខ៖ កាលខ្ញុំររ់កៅកកេងៗជាមួយគាត់ វាមានភាពមួយលុំបាកខ្ាះកោយសារពួកខ្ញុំក្កខ្សត់ក ើយ 
ក៏ែូចថ្នកៅពីតូចវារបាយរកីរាយកោយសារបងបអូនកៅជ៊ុុំគាន ។ ចាា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ កយើងលេងរបាយណ្តរ់ កពលកយើងកៅតូចមិនខ្វល់ថ្នពួកកយើងអត់យ៉ែងកម៉ែតក  ដត 
ែល់ ដតកពលដតអត់មានអី បូបានកម្សត់ ផទះក៏លិច ឹក ក ើយមាូបអា រក៏ខ្វះខាតកពល នឹង 
ពិបាកដមនដ ន។ 



ក៖ អូយ! កពល នឹងលុំបាកដមនបងកណ្តះ? ក ើយបងឯងដែលកលងអីខ្ាះក ៀតជាមួយពួក 
គាត់ចឹង ា៎? 

ខ៖ ខ្ញុំែូចជាក ើងកែើមក ើ។ 

ក៖ ក ើងក្បណ្តុំងគាន ដមន? 

ខ៖ កអើយនិយយកៅអន៊ុរាវរយី៍ជាមួយបងក្បរុខ្ញុំដែលគាត់កៅដក្ពកអា ុំងដែលជាបា៉ែ ក  
 ា នឹង។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ មានក្បវតតិមួយជូរចត់កោយសារគាត់ជាបងធុំជាងករក ើយគាត់ែូចថ្ន ករៀនរ ូតក ើយ 
គាត់មានភាពលុំបាកដែរកក្រះគាត់ជាបងករ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ដតគាត់ករៀនកៅែល់ឥ ូវ នងឹក ៀតដមនក ? 

ខ៖ ករៀនរ តូចាា៎ស ក ើយគាត់កាលពីម៊ុនជាមន៊ុរសមួយដែេឧរា ៍បុំផ៊ុត ពាយម បុំផ៊ុត។ 

ក៖ ចាា៎ស! ខ្ុំក្បឹងដក្បងករៀនខ្ុំក្បឹងដក្បងរកក្បាក់កម្ម្រម្ កែើមែីកក្ជាងក្រួសារ ក ើយជាពិកររ 
មាូបអា រ។  

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយគាត់ជួយបានផតលម់ាូបអា រឱ្យបានក្រប់ក្គាន់សម្រម្ភប់ក្រសួារ។ ចាា៎ស! ចឹងបង 
កតើ កពលបងកៅកកេង កតើបងចូលចិតតកធវើអវីខ្ាះជាមួយពួកគាត់ ា៎? អវីដែលចូលចិតតបុំផ៊ុតជា 
ក្បចាុំរឺអីករវ ិ? 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិតតញ៊ុ ុំបាយជ៊ុុំគាន ។ 

ក៖ របាយ។ 



ខ៖ កពលណ្តអត់ជ៊ុុំគាន ចឹងកមើលកៅែូចជា កក្រះអីកោយសារដែលកពល ូបបាយពួកកយើង 
ក ា្ ះគាន ក ើយកោយសារផទះកយើងក្កកពកអត់មានមាូបក្រប់ក្គាន់ ប៉ែ៊ុដនតែល់កពលអត់មាន ក់ចឹង 
 ា៎រឺចាប់កផតើមនឹកគាន ។ 

ក៖ ចឹងចាុំជាងកររឺកពល ូបបាយ នឹងម៉ែង។ 

ខ៖ កពល ូបបាយខ្ញុំចាុំជាងករឱ្យដតកពល ូបបាយែឹងដតក ា្ ះគាន ក ើយ ប៉ែ៊ុដនតភាពមួយ នឹង 
អត់បុំកភាចកៅកន៊ុងខួ្រកាលខ្ញុំម៉ែង។ 

ក៖ នឹងក ើយ។ 

ខ៖ ចាុំជាប់ម៉ែង។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងកៅកពលដែលបងររក់ៅជាមួយពួកគាត់បងកៅភូមិឃ៊ុុំណ្តដែរ? 

ខ៖ កៅភូមិឃ៊ុុំស្រុកកុំកណើ តដែលខ្ញុំកកើត នឹង។ 

ក៖ កៅឯណ្តវ ិបង? 

ខ៖ កៅភូមិរទឹងកក្ៅ រង្កា ត់សាមរគី  ីរួមកខ្តតកណ្តត ល។ 

ក៖ ចឹងបងកតើ ីលុំកៅរបរ់បងបចច៊ុបែននកៅភូមិឃ៊ុុំអីករដែរករកៅឥ ូវ ា៎? 

ខ៖ ឥ ូវ នឹងករកៅថ្នភូមិរទឹងកក្ៅ ឃ៊ុុំកែើមកមៀន ស្រុកតាកមេ  កខ្តតកណ្តត ល។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ។ ចឹងបងឥ ូវចូលែលឪ់ព៊ុកមាត យរបរប់ងវ ិមតង កតើមាត យរបរប់ង 
គាត់ក េ្ ះអវីដែរ? 

ខ៖ គាត់ក េ្ ះ រិ ា សាវ៉ែន ក ើយព៊ុករបរ់ខ្ញុំ អ ៊ុក ប៉ែន។ 

ក៖ ចាា៎ស! ក ើយពួកគាត់ ុំង២ កតើមាត យគាត់មានអាយ៊ុក ើយឥ ូវ? 

ខ៖ ឥ ូវគាត់ែូចជា៧៦,៧៧ក ើយ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ច៊ុះឪព៊ុកវ ិ? 



ខ៖ ឪព៊ុកខ្្៊ុុំែូចជា៧៣។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងរូមក្បាប់ថ្លៃដខ្ឆ្ន ុំកុំកណើ តរបរ់មាត យរបរ់ម៊ុនកតើគាត់កកើតឆ្ន ុំណ្តដែរ? 

ខ៖ គាត់កកើតកៅថ្លៃ ី១០ ដខ្ធនូ ឆ្ន ុំ១៩៤១។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើឆ្ន ុំគាត់គាត់កកើតឆ្ន ុំអីករដែរឆ្ន ុំរតវ ា៎? 

ខ៖ ឆ្ន ុំរតវករះ។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ករះ នឹងមមី។ 

ក៖ ចឹងបងច៊ុះរម្រម្ភប់ឪព៊ុករបរ់វ ិគាត់កកើតកៅកន៊ុងថ្លៃដខ្ឆ្ន ុំណ្តដែរ? 

ខ៖ គាត់កកើតកៅថ្លៃ ី០១ ដខ្ឧរភា ឆ្ន ុំ១៩៤៤។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចូលមាត យវ ិរិន មាត យគាត់កកើតកៅភូមិឃ៊ុុំអីករដែរបង? 

ខ៖ គាត់កអើយ ដម៉ែរបរ់ខ្ញុំគាត់កកើតកៅកអើ... 

ក៖ ដតមាត យរិនចឹង ា៎? 

ខ៖ ចាា៎ស! គាត់កកើតកៅភូមិពញឮ ឃ៊ុុំក្បាុំបីម៊ុុំ ស្រុកក្តាុំង កខ្តតតាដកវ។ 

ក៖ ច៊ុះឪព៊ុក? 

ខ៖ ឪព៊ុកគាត់កកើតកៅភូមិបា៉ែងណ្ត ឃ៊ុុំជក្ងុក ស្រកុរងពិរី កខ្តតកុំពង់រព។ឺ 

ក៖ ចាា៎ស!ក្បក រកមព៊ុជា។  នឹងក ើយចឹងរម្រម្ភប់ឪព៊ុករបរ់បងគាត់កកើតឆ្ន ុំដខ្េរជារតវអវីដែរ 
បង? 

ខ៖ ឆ្ន ុំច ដ ា។ 



ក៖ ែុំណ្តលព៊ុកខ្ញុំដែរចឹង  នឹងក ើយ។ ចឹងបងរម្រម្ភប់ឪព៊ុករបរ់បងគាត់កធវើអវីរម្រម្ភប់ចិញ្ច ឹម 
ជីវតិដែររម្រម្ភប់ក្កុមក្រួសារ ា៎? 

ខ៖  ាា៎! កាលពីម៊ុន កាលពីម៊ុនគាត់ជាអនករត់រម៉ែក់។ 

ក៖ ចាា៎ស របាយ! 

ខ៖ អាមកកពលម៊ុនគាត់រត់កង់ឌ៊ុបអាមករម័យប៉ែ៊ុល ពត៧៩(១៩៧៩) គាត់រត់កង់ឌ៊ុបបនាទ ប់ 
មកគាត់រត់រម៉ែក់កជើង។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖  នងឹក ើយបនាទ ប់មកគាត់រត់ម៉ែូតូ ែល់បនាទ ប់មកក ើយគាត់ធាា ក់ខ្ាួន ឺក៏គាត់ ប់កៅ 
ផទះ។ 

ក៖ ច៊ុះរពវថ្លៃ នឹង? 

ខ៖ គាត់កៅផទះ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើឪព៊ុករបរ់បងគាត់ជាមន៊ុរសដបបណ្តដែរបង? 

ខ៖ គាត់ជាមន៊ុរសមាន ក់ដែេស្រឡា ់កូនកៅដែលតាមកមើលបុំណុំកូនកៅ ក ើយនិយយកៅ 
គាត់ស្រឡា ់កូនកៅ គាត់ចូលចិតតកធវើអីៗកែើមែីកូនកៅ។ 

ក៖ ចាា៎ស!ចឹងបងអវីដែលជាការដែលជាការចងចាុំបុំផ៊ុតកៅកន៊ុងជីវតិ ា៎ កម៉ែចដែរ ដែលបងស្រ 
ឡា ់ គាត់ជាងករ ា៎? ចុំណញ ចណ្តដែរ? 

ខ៖ កោយសារគាត់រឺជាមន៊ុរសមួយដែលស្រឡា ់កូនកៅ ក ើយគាត់ចូលចិតតអត់ឱ្យកូនខ្វះ 
ខាតក  គាត់ខិ្តខ្ុំឱ្យអរ់ពីរមតថភាពរបរ់គាត់ ក ើយកែើមែីឱ្យកូនក ើយណ្តមួយគាត់ជា 
មន៊ុរសលអម៉ែង។ ចាា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយ។ 



ខ៖ កាលខ្ញុំ ឺមតងកៅបា៉ែងណ្តរឺខ្ញុំដស្រករកដតឪព៊ុករបរ់ខ្ញុំក ។ 

ក៖ ដតអត់ដស្រករកមាត យក ? 

ខ៖ មិនែឹងកម៉ែចខ្ញុំថ្នអកញ្ច ក កបើរិនជាព៊ុកខ្្៊ុុំមកភាា មរឺខ្្៊ុុំជាក ើយ។ 

ក៖ ចឹងក ៀត។ 

ខ៖ ខ្ញុំជាដមន។ 

ក៖ ដមន?  

ខ៖ ចាា៎ស! ក ើយែល់កពលកនាះកព យថ្នអកញ្ច កកូន នឹង ា៎  រឺមិនមិនអាច ាងផ៊ុតពីយប់ នឹង 
ក ើយអាចនឹងង្កប់ក ើយខ្ញុំ នឹង ា៎  អាចនឹងរ៊ុុំឪព៊ុក នឹងមកឱ្យកលឿនៗបនតិចមក ឪព៊ុកខ្ញុំកៅ 
រទឹងកក្ៅគាត់អត់កជឿថ្នខ្ញុំ ឺក ។ ខ្ញុំកៅបា៉ែងណ្តស្រុកកុំលណើ តគាត់។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយគាត់ក៏កៅ ស្សាប់ដតកពលថ្នឱ្យដតព៊ុកខ្ញុំមកខ្ញុំ ូបបបរក ើយ ក ើយក្គាន់ដតឪព៊ុកខ្ញុំ 
មកែល់កពលយប់ ខ្ញុំ ូបអត់កកើតក  ដតខ្ញុំខ្ុំ បូបានមួយសាា បក្រ ប៉ែ៊ុដនតកព យថ្នកូន នឹងអត់ 
ររ់ក ។ យប់ នឹងកូន នងឹនឹងកៅក ើយ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កក្តៀមចិតតឱ្យក ើយកៅ ខ្ញុំរមូឱ្បកែកជិតព៊ុកខ្ញុំ ខ្ញុំកែកឱ្បគាត់កព មួយយប់ ខ្ញុំឱ្ប ល ់
ដតកពលភាឺក ើង ខ្ញុំកៅររ់ ប៉ែ៊ុដនតែល់កពល នឹងក ើយគាត់ែឹកខ្ញុំមកផទះវ ិកោយបី ខ្ញុំកៅនឹងថ្ែ 
អញ្ច ឹង ិក ើយជិះម៉ែូតូ ស្សាប់ដតគាត់ច៊ុកថ្ែ ា៎ ដតមិនែឹងកធវើកម៉ែចក ។ គាត់ខ្ុំក្បឹង បីខ្ញុំដមនដ ន 
ស្សាប់ដតកពលខ្ញុំែកែកងាើមអត់រួចក  ខ្ញុំចង់ផ៊ុតៗ ា៎។ ខ្ញុំថ្នជិះក្តឹម នឹងៗៗ ប់ ជិះក្តឹម នឹងៗ 
ៗ ប់ ឱ្យខ្ញុំ ប់កែើមែែីកែកងាើមក ើយ គាត់បីខ្ញុំចឹងរ ូតស្សាប់ដតមកែល់ផទះោក់ខ្ញុំករងកលើ 
ដក្រដម៉ែខ្ញុំរួរថ្នកម៉ែចក ើយកូន? ដម៉ែខ្ញុំចង់ ូបបបរ។ 



ក៖ បងែូចខ្ញុំដែរ កតើខ្ញុំកពលកៅកកេងខ្ញុំចឹងដែរ កតើដម៉ែខ្ញុំថ្នជិតផ៊ុតក ើយដតក្គាន់ដតោក់សារ  ូម 
បាន ដតបនតិចខ្ញុំ រ ូបបបរដែរ ក ើយកម៉ែចវ ិក ៀតកៅបង? 

ខ៖ ខ្ញុំក៏ជាកៅ។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយ ឪព៊ុករឺជាឥ ាិពលមួយរម្រម្ភប់ជីវតិរបរ់បងខាា ុំងណ្តរ់ដមនក ? 

ខ៖ ចាា៎ស! ខាា ុំងខ្ញុំស្រឡា គ់ាត់ខាា ុំង។ 

ក៖  នឹងក ើយ ចឹងបងមាត យរបរ់បងគាត់រករ៊ុអីីករដែរ តាុំងពីបងសាគ ល់គាត់មក កតើគាត់ធាា ប់ 
រករ៊ុីអីករខ្ាះ? 

ខ៖ គាត់ជាមន៊ុរសស្រមីាន ក់ដែលខាា ុំងបុំផ៊ុតខាងកិចចការផទះគាត់បានចិញ្ច ឹមក្ជូក ចិញ្ច មឹមាន់ ោុំែុំ 
ណុំកៅកន៊ុងផទះកពលដែល ឪព៊ុកខ្ញុំគាត់កៅរត់រម៉ែក់ចឹងកៅមាត យខ្្៊ុុំ គាត់ជាអនកឃ៊ុុំក្រងកូន ុំង 
អរ់ក ើយមាត យខ្្៊ុុំគាត់ជាអនកផគត់ផគង់មាូបអា រ ុំងអរ់ ការ ូបច៊ុកកៅកន៊ុងផទះ ែូចជាដរក ឹក 
ព៊ុះអ៊ុរកលើគាត់ ុំងអរ់។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ រពវដបបយ៉ែងក ើយព៊ុកគាត់កៅរត់រញ ៉ីម៉ែករឺកពលក្តឡប់មកវ ិ រឺែឹងដតឱ្យល៊ុយគាត់ចឹង។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ចាា៎ស! ក ើយកពល នឹងជួនកាលវាលុំបាកខាា ុំងដមន ដ នកោយសារពួកខ្ញុំ កៅតូចៗចឹង 
ក ើយកលាកព៊ុកក ើយដម៉ែខ្ញុំគាត់អត់ អត់មានអវីក្រប់ក្គាន់កៅកន៊ុងផទះចឹង ា៎  គាត់ក៏បានជីក 
រកតត មួយ។ 

ក៖ ជីកកធវើអីករវ ិ? 



ខ៖ ោក់កូនកៅកន៊ុង នឹង។ 

ក៖ ោក់កម៉ែចកកើតកៅកន៊ុង នឹង? 

ខ៖ កោយសារក៊ុុំឱ្យកូនកែើរកៅឆ្ៃ យ ក ើយគាត់បានកៅដរក ឹក។ 

ក៖  ៊ុីរុំនិតែល់ករ។ 

ខ៖ ក ើយពួកខ្ញុំ នងឹ ែូចខ្ញុំក ើយនឹងបអូនខ្ញុំ នងឹ បអូនកៅខ្ញុំ នឹងវាកៅតូច ក ើយចឹងក ើយ កៅ 
កន៊ុងក្កឡញក នឹងកលងជាមួយបអូន ក ើយបងស្រីខ្ញុំមួយក ៀត។ គាត់បានមកកលងជាមួយ ខ្ញុំដែរ។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយផទះខ្ញុំ នឹងអត់មាន ីធាា អីណ្តក  រ៊ុ ាដតកមេ  កមេ ចិកញ្ច ៀនែ៊ុះក ើង  ៉ែ៊ុកម៉ែងក ើយ 
កពលកនាះក៏មានពរ់ដែរ ប៉ែ៊ុដនតកពលដែេខ្ញុំកៅតូចែូចអត់មានពរ់អត់មានអីកសាះពរ់កក្ចើន 
 ា៎ណា៎ កពល នងឹ ា៎។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយដម៉ែខ្ញុំកោយសារដតភាពអត់គាត់ កចះដត ៊ុកកូនកចាល នងឹ ា៎។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ ក ើយគាត់កចះដតកៅដរក ឹកដរកអីមកចឹងកៅកឃើ  ក ើយគាត់មកកអើតកមើលកូនមតងៗ   
ក ើយ គាត់កៅដរក ឹកក ៀត។ 

ក៖  នឹងក ើយ ជីវតិរម្រម្ភប់កពលក្គាលុំបាកពិបាកណ្តរ់បងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! ពិបាក។ 

ក៖ ចឹងបងរម្រម្ភប់មាត យរបរ់បងគាត់មិ គាត់រករ៊ុីអីករខ្ាះ? 

ខ៖ គាត់កៅផទះក ។ 

ក៖ កៅផទះក ក ា៎? 



ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចឹងកតើមាត យរបរប់ងគាត់ជាមន៊ុរសមានចរកិលកខណៈដបបណ្តដែរ? 

ខ៖ ចរកិលកខណៈរបរ់គាត់មិនខ្៊ុរពីឪព៊ុកខ្្៊ុុំក  ករថ្នបតីក្បពនាមិនខ្៊ុរគាន  ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ខ្ញុំរកងាតកមើលគាត់កៅ គាត់ ុំង២នាក់មានលកខណៈែូចគាន  គាត់ស្រឡា កូ់នក ើយ គាត់ 
មិនកបាះបង់កូនមួយណ្តកចាលក  ក ះកូនមួយ នឹងកធវើខ្៊ុរក៏កោយ គាត់កៅដតខ្ុំក្បឹងតម្រម្ង់ 
កូនហ្នឹងជានិចចសារៈរុំខាន់ គាត់រឺជាមាត យមួយដែលកតត តកៅកលើកូនខាា ុំងបុំផ៊ុត គាត់ 
ស្រឡា ់កូនកលើរពីជីវតិរបរ់គាត់កៅក ៀត។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ ចាា៎ស! ដតគាត់កៅមានជីវតិែលរ់ពវថ្លៃ នឹងកតើបង ី? 

ខ៖ កៅមាន ុំង២នាក់។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើែូចជារាល់ថ្លៃបងរករ៊ុីអីករដែរ? 

ខ៖ ខ្ញុំកាលនិយយកៅខ្ញុំែូចកពលដែលខ្ញុំកធវើការ កធវើការៗករាងចក្កចឹងកៅ កធវើៗចឹងកៅកមើល 
ដតករាងចក្ក នឹងអត់មានការង្ករកធវើចឹងកៅខ្ញុំកៅលក់។ 

ក៖ ចាា៎ស! បងលក់អីករវ ិ? 

ខ៖ កាលម៊ុនខ្ញុំលក់ដផាក ើ លក់ដផាក ើតាម ៊ុក  ៊ុក ាា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! ក ើយខ្ញុំធាា ប់កៅផទះបងឯង។ 

ខ៖  នឹងក ើយ  នងឹបងខ្ញុំគាត់លក់ដផាក ើគាត់លក់ោក់ ៊ុក  ៊ុក។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ លក់លកខណៈធុំ។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 



ខ៖ ក ើយខ្ញុំលក់លកខណៈតូចក  ក ើយកពល នឹងកមើល ដតលក់វាោច់ចឹងកៅខ្ញុំក៏ចង់លក់ 
ក ៀត។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយវាចុំលណ ក្គាន់កបើ ែល់ដតកពលយរូៗៗកៅកកើតមានអនកលក់កក្ចើនកពក ររកព  
ម៉ែង រ៊ុ ាដតអនកលក់ក ើយក៏ខ្ញុំលក់អត់ោច់ក ើយលក់ខាតរ តូក ើយ ចឹងក ើយខ្ញុំថ្នខ្ញុំចូល 
កធវើការវ ិក ើយ ខ្ញុំឱ្យបតីខ្ញុំលក់ បតីខ្ញុំ ល់ដតកពលលក់មាន ក់ឯងែូច ថ្នអត់មានគាន លក់ចឹងគាត់ 
អត់កចះលក់ដែរ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយក៏គាត់បានថ្ន  ៊ុឺខ្ញុំរត់ម៉ែូតូឌ៊ុប ក ើយខ្ញុំថ្នរត់ក៏រត់កៅ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ។ ក ើយក៏នាុំគាន កអើកនះកៅកធវើការ ុំងអរគ់ាន វ ិ។ 

ខ៖ កធវើការ ុំងអរគ់ាន វ ិ។ ចាា៎ស! បតខី្ញុំរត់ម៉ែូតូឌ៊ុបខ្ញុំកធវើការករាងចក្កែដែល។ ចាា៎ស! 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ។ ចឹងបងកតើការង្ករករាងចក្ក នឹងអាចផគត់ផគង់ជីវភាព ក្កុមក្រួសារបាន លអ
ក្បករើរក បង? 

ខ៖  ៊ុី! ឥ ូវកូនខ្ញុំកៅតូចខ្ញុំថ្នអត់អីក  កបើរិនជាកូនខ្ញុំធុំកៅក្បដ លជា ប់ លអ់ត់កកើត 
កោយសារបានដតមួយក្រប់ៗ ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! ពិបាកចឹងបងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ អូកខ្ចឹងបងរម្រម្ភប់រុំណួរបនាទ ប់កៅក ៀត កតើបងចង់ចាុំ សាច់ករឿងអវីខ្ាះពីឪព៊ុកមាត យរបរ ់
បង ា៎  កតើកម៉ែចដែរ? ែូចជាគាត់ ុំង២នាក់បានកធវើអីកររម្រម្ភប់ក្កុមក្រួសារខ្ាះចឹង ា៎? 

ខ៖  ាា៎! គាត់បានកធវើកក្ចើនរម្រម្ភប់ក្កុមក្រួសារ គាត់ខ្ុំកធវើ ល់ដតអរពី់ល ាភាពរបរ់ពួក 
គាត់។ 



ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ែូចជាគាត់មួយថ្លៃៗ គាត់ខ្ុំក្បឹងដក្បងកែើមែីរកល៊ុយកែើមែកីក្ជាងក្រសួារចឹងកៅ តាុំងពី 
ក្ពលឹមរ ូតែល់យប់ចឹងកៅយប់បានចូលចឹងកៅឪព៊ុក ក ើយមាត យខ្ញុំគាត់កៅផទះគាត់ខ្ុំក្បឹង 
កធវើការ កៅផទះចឹងកៅែូចជាែូចខ្ញុំនិយយពីម៊ុនចឹង។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ែូចជាោុំែុំណ្តុំអីចឹងកៅចិញ្ច ឹមរតវអីចឹងកៅកៅផទះអីចឹងកៅក ើយ កមើលកូនកៅដតធៃន់ធៃរ 
ជាងឪព៊ុកខ្ញុំក ៀត។ 

ខ៖ អូយ ត់ណ្តរប់ងការង្ករផទះ ា៎   ត់ណ្តរ់។ 

ក៖ កុំដប៉ែកកុំប៉ែ៊ុក។ 

ខ៖ ក ើយខ្្៊ុុំកៅពីតូចខ្្៊ុុំមិនរូវែឹងអីក  ែឹងដត ូប នឹងក ើយ ែឹងដត បូប៉ែ៊ុដនតខ្ញុំកមើលកៅ     
មានភាពមួយខ្ញុំកចះដតលួចកមើលគាត់ ថ្នអកញ្ចកថ្នគាត់កម៉ែចបានលុំបាកកមា៉ែះ កមើលកៅចិញ្ច ឹម  
ពួកខ្ញុំកម៉ែចលុំបាកកម៉ែាះ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ខ្ញុំពិតជាពិតជាអាណិត គាត់ ុំង២ណ្តរ់ ប៉ែ៊ុដនតខ្ញុំចរកិខ្ញុំ កៅកកេងកៅតូចក្បដ លជាប៉ែ៊ុនាេ ន 
ឆ្ន ុំ នឹង ខ្ញុំយ៉ែងក ចជា ៣, ៤ឆ្ន ុំ នងឹ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ក ើយខ្ញុំមានបអូនមាន ក់ក ៀត។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖  នឹង៤ឆ្ន ុំ។ 



ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងធាា ប់ែឹងអត់ថ្នឪព៊ុកមាត យរបរ់បងធាា ប់ក្បាប់ថ្នជីវតិរបរ់គាត់ពីកកេងកម៉ែច 
ដែរ? ឥ ូវមាត យរបរប់ងម៊ុនច៊ុះ កតើពីកកេងគាត់កម៉ែចដែរបងែឹងក ? 

ខ៖ គាត់បានក្បាប់យូរណ្តរ់ ក ើយខ្ញុំែូចជាចង់កភាចអរ់ក ើយ គាត់ក្បាប់ថ្នគាត់កៅពីកកេង 
គាត់មានលកខណៈមួយជាកកេងែូចកូនស្រីតូចរបរ់ខ្ញុំ ចឹងរបូរាងក ើងមា៉ែ ប់ៗ ក ើយគាត់ោុំ     ឪ
 ឹក ក ើយគាត់ោុំឪ ឹកចម្ភា រធុំណ្តរ ់ ចម្ភា រឪ ឹករបរគ់ាត់ដផាប៉ែ៊ុនៗកនះប៉ែ៊ុនមួយកកញ្ច ើរ 
ក ើយ គាត់ ូលមួយដតមួយកកញ្ច ើរក  ដតក ើងចង់បាក់ករ  នឹងក ើយ ក ើយគាត់ឃ្វវ ល 
កគាគាត់ និយយកៅគាត់កៅពីតូចកៅពីតូចគាត់ឧរា ៍ពាយមែូចគាត់ចិញ្ច ឹមពួកគាត់ 
ចឹង។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ គាត់ឃ្វវ លកគា ុំងហ្វូងៗក ើយរទូងស្រូវវ ិគាត់កចះរទូងក ៀត រទូងក្ចូតែក ក ើយគាត់ 
កធវើការរ ូតែលយ់ប់ម៉ែង ក ើយគាត់ថ្នគាត់និយយក្បាប់ថ្នអកញ្ច ក ជួនកាលកពលខ្ាះគាត់ 
យប់ជាង ករម៉ែងគាត់មកផទះរួចក ើយគាត់ថ្នមានកខាេ ចលង គាត់ក ៀតគាត់កែើរតាមផាូវគាត់ថ្ន 
អកញ្ច ក អូយ! មានកខាេ ចលងគាត់ក ៀត ដម៉ែកចះដតថ្នក ើយអត់ក មានដមន ា៎ថ្នអកញ្ច កកចះ 
ដតថ្នក  ី។ កពល នឹងកៅកកេងៗគាត់ខាា ច គាត់មានអារមេណ៍ខាា ច ខាា ចរ ូតចាា៎ស! ដតគាត់ 
កៅដត  នកធវើជានិចចកៅរទងូដស្រ  នងឹនិយយកៅបងបអូនគាត់ ុំងអរ់គាត់ ឧរា ៍ជាង 
ករ។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយគាត់មានក្បវតតិមួយក ៀតថ្នរឺគាត់បានកៅបលម្រម្ើកលាកតារបរគ់ាត់ កលាកតា នឹង 
គាត់មានជម្ងឺវកងវងខ្ាះ ែូចជាគាត់ ឹកកនាមដផអមែុំកៅខ្ាួន ា៎  ដលងករែូចជាមីងគាត់ឱ្យ គាត់ 
 នឹងឱ្យ គាត់កមើលដលគាត់កៅកន៊ុងបនទប់ នឹង កន៊ុងផទះ នឹងកមើលដលតា នងឹម៉ែង ា៎  ជួនកាលតា
 នឹងវាយគាត់ក ៀត។ 

ក៖ ក ើយអត់ឱ្យកច កក្ៅក ច៊ុះ? 



ខ៖ ែូចថ្នកមើលែូចថ្នកម៉ែចក  គាត់ថ្ននិយយថ្នអត់ឱ្យកច កក្ៅកអាយកមើលគាត់កៅកន៊ុងផទះ 
 នឹងដតមតង ា៎  កពលតា នឹងគាត់ែឹងខ្ាួនគាត់វកងវង ា៎  វាយគាត់យកអាែុំបង នឹងវាយគាត់។  

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ គាត់ថ្នគាត់ខ្ុំករចកអើយខ្ុំគាត់ពិបាកដមនដ ន គាត់ល ើបដតមកនិយយក្បដ លជាអាយ៊ុ 
គាត់៧៥,៧៦ គាត់និយយក្បាប់ ា៎  ដតឥ វូ នឹងក្បដ លគាត់ក្បដ ល៧៧ក ើយ។  នឹង 
ក ើយគាត់ថ្នគាត់កៅពីតូចលុំបាក លុំបាក ា៎  ។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ ចឹងរម្រម្ភប់ឪព៊ុករបរ់បងវ ិមតង កតើជីវតិរបរគ់ាត់កៅពីកកេងគាត់យ៉ែងកម៉ែច 
ក្បាប់កលងមកកម៉ែចចឹង ា៎? 

ខ៖ កអើ! ឪព៊ុកខ្ញុំគាត់អត់មានដែលនិយយអីក្បាប់ខ្ញុំក  កោយសារកអើក្បជាជនដខ្េរកយើង ម្ភា ប់ 
ថ្នឪព៊ុកក ើយកូនស្រីអត់ដែលរនិតសាន លគាន ក ។ ចឹងក ើយគាត់អត់រូវដែលនិយយករឿង 
គាត់ក ពីកកេងឱ្យខ្ញុំសាត ប់ក  ប៉ែ៊ុដនតគាត់បាននិយយកាលគាត់កៅកអើយរម័យម៊ុនប៉ែ៊ុលពតគាត់ 
បាននិយយថ្នគាត់ជាអនកកធវើការបលម្រម្ើករតច។ 

ក៖ អូា៎! 

ខ៖ ចាា៎ស! គាត់ជាអនកកធវើការករតច ករតច ខាងកលងកភាច។ ចាា៎ស! 

ក៖ ចឹងគាត់អនកកលងកភាង? 

ខ៖ កលងកភាច គាត់ខាងផា៊ុុំ។ 

ក៖ ដក្ត? 

ខ៖  នឹងដក្តរ។ 

ក៖ ករតចអីករបងរ ីន៊ុ? 

ខ៖ រី ន៊ុ គាត់សាព យកាុំកភាើងធុំៗក ើយគាត់ថ្នអកញ្ច ក រកមតចតាថ្នអកញ្ច កកពល នឹង រកមតច 
តា និយយកលងជាមួយគាត់ ា៎។ 



ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ថ្នដខ្េរកយើងតូចៗណ្តរ់ ពិបាកសាព យកាុំកភាើងណ្តរ់សាព យកាុំកភាើងក ើងចង់ែលែី់ គាត់ 
បាននិយយរុំកណះរុំណ្តលជាមួយរកមតចតាកលង ក ើយកពលកនាះគាត់និយយថ្នគាត់ 
របាយចិតតណ្តរ់ ថ្នគាត់មិនដែលបាននិយយជាមួយនឹងករតចចឹង ា៎  ក ើយកោយថ្ន 
ករតចគាត់បនាទ បខ្ាួនមកនិយយជាមួយគាត់ គាត់និយយ ុំងអរ់ ក ើយគាត់អត់មានថ្ននិ 
យយតាមរកបៀបករតចក  កោយសារគាត់កឃើ រកមតចតាែូចថ្នស្រឡា ់គាត់ចឹង ា៎។
ចាា៎ស! គាត់និយយធមេតាជាមួយនឹងករតចចឹង ា៎  ក ើយកពលកនាះ គាត់មានអារមេណ៍ថ្នគាត់ 
កធវើការជាមួយករតចមានន័យថ្នគាត់របាយចិតតខាា ុំងម៉ែង ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ខាា ុំងដមនដ នលេលដែលគាត់មកនិយយជាមួយខ្្៊ុុំ ល់ម៊ុនចឹង ា៎  ក៏គាត់មានភាព  ឹម 
ចឹងហ្ិអា ឹម។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ កពលគាត់នឹកកឃើ អន៊ុរាវរយី៍របរគ់ាត់កធវើការជាមួយរកមតចតា។ 

ក៖ ចាា៎ស! ក ើយករតចកយើងគាត់ចូលចិតតកក្ចៀងក ើយរាុំ ា៎ណា៎។ 

ខ៖ ចាា៎ស! គាត់ចូលចិតតរាុំក ើយនិងកក្ចៀង។ 

ក៖  ាា៎! ក្បវតតិគាត់ ូយ ា៎ណ្តរ់បងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចឹងបងចូលែល់ជីែូនជីតារបរ់បងវ ិ មតងកតើបងចាុំក េ្ ះជីែូនជីតារបរ់បងខាងឪព៊ុក 
កតើយយគាត់ក េ្ ះអីករដែរ? 

ខ៖ កបើឪព៊ុកមាត យខាងព៊ុកខ្្៊ុុំ ខ្ញុំចាុំ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 



ខ៖ កអើ! ប៉ែ៊ុដនតកបើយយខ្្៊ុុំខាងឪព៊ុកខ្្៊ុុំ ខ្្៊ុុំអត់ចាុំក ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កោយសារក្តូវជាយយ ួតខ្ញុំក ើយ។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ ក ើយខ្ញុំបានសាករួរគាត់ដែរ គាត់ក៏បានរាងកភាចៗដែរចាា៎។ 

ក៖ ឥ ូវនិយយពីជីតាខាងឪព៊ុកម៊ុនច៊ុះ គាត់ក េ្ ះតាអីករដែរបង? 

ខ៖ គាត់ក េ្ ះតាអ ៊ុក ។ 

ក៖ តាអ ៊ុក! 

ខ៖ ក ើយយយក េ្ ះយយសាន។ 

ក៖ ចាា៎ស! ក ើយបងមានសាគ ល់ក្តកូលគាត់ក ? 

ខ៖ កអើ! កោយសារព៊ុកគាត់អត់ចាុំ គាត់អត់ចាុំម៉ែង ា៎។ 

ក៖ ចឹងបងកតើកលាកតាបងជាអនកស្រុកណ្តដែរ គាត់កកើតកៅភូមិឃ៊ុុំណ្តដែរតា ា៎? 

ខ៖ តាគាត់កៅកុំពង់រពឺ។ 

ក៖ កៅភូមិឃ៊ុុំអីករដែរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ែឹងដែរ ែឹងប៉ែ៊ុដនតគាត់កៅកុំពង់រពឺជាមួយឪព៊ុកខ្ញុំដែរ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងស្រុកកុំកណើ តកៅដតមួយែូចឪព៊ុកបងដែរ នឹង ?ី 

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ញុំរងស័យថ្នគាត់ស្រុកកុំកណើ តកៅកុំពង់រពឺែូចដតគាន ចឹងក ើយកមើលកៅ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបង បងមានចាុំថ្នគាត់កកើតកៅកន៊ុងថ្លៃដខ្ឆ្ន ុំណ្តអត់? 

ខ៖ កអើអត់ចាុំក  អត់ចាុំ។ 



ក៖ ែូចជាសាេ នជុំនាន់ នឹង ា៎បង បងមានចាុំក ? 

ខ៖ កអើកបើរិនជុំនាន់ ជុំនាន់ក្បដ លជាម៊ុនប៉ែ៊ុល ពត។ 

ក៖ យូរដែរ នឹងបងកណ្តះ? 

ខ៖ យូរៗ។ 

ក៖ ក្បដ លជា១,៩០០ែប់ជាង នឹងបងដមនក ? 

ខ៖ ១,៩០០ ចាា៎ស! ក្បដ លជាចឹង។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ ចឹងបងកកើត ន់ជីតារបរ់បងខាងឪព៊ុក នឹងអត់? 

ខ៖ កអើខ្ញុំែូចអត់ ន់ផង។ 

ក៖ អត់ ន់គាត់ក លហ្ា៎? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ កកើតមកគាត់សាា ប់ម៉ែងលហ្ា៎? 

ខ៖  នឹងក ើយ។ ខ្ញុំែូចជា ន់យយ យយមាត យខាងឪព៊ុកខ្ញុំ ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! គាត់ក េ្ ះអីករដែរបងបងនិយយមិ ? 

ខ៖ យយសាន។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងចាុំថ្នគាត់ស្រុកកុំកណើ តកៅឯណ្តវ ិអត់? 

ខ៖ យយសានខ្ញុំែីចអត់ែឹងដែរ អត់ែឹងថ្នស្រកុកុំកណើ តគាត់កៅឯណ្តដែរកោយសារខ្ញុំ អត់ 
បានជីករួរពីឪព៊ុកខ្្៊ុុំថ្នគាត់កៅឯណ្តៗចឹង ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ។ ចឹងកតើបងកកើត ន់គាត់ដមនក ? 

ខ៖ ចាា៎ស! 



ក៖ ធាា ប់ែូចជាបានមានអន៊ុរាវរយី៍អីករខ្ាះជាមួយនឹងកលាកយយរបរ់បង? 

ខ៖ កោយសារកលាកយយរបរ់ខ្្៊ុុំគាត់កពលដែលកៅខ្ញុំកៅតូចដែរ កៅតូចដែរក ើយខ្ញុំបាន 
 ន់កពលដែលគាត់ ឺ ខ្ញុំតូចដែរែល់កពលែឹងកតីចឹងកៅកឃើ គាត់ ឺកៅ នឹងដក្រ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កៅ នងឹដក្រចឹងក ើយខ្ញុំកចះដត ៃល់អកញ្ច កយយ នឹងជាយយរបរ់ខ្្៊ុុំក ? ក ើយយយ 
របរ់ខ្្៊ុុំក ើយ ជាយយមាត យខាងឪព៊ុកខ្្៊ុុំក ? ខ្ញុំកចះដតរួរខ្ាួនឯងចឹង ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយគាត់ ឺ ស្សាប់ដតបានក្បដ លជាមួយអា ិតយកក្កាយមកខ្ញុំបានកឃើ មន៊ុរសជា 
កក្ចើនកៅកន៊ុងផទះ នឹង ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ដតគាត់សាា ប់ ក ើយខ្ញុំក៏បានកៅកាន់កជើងគាត់ដែរ។ ខ្ញុំដស្រកកៅយយៗ ខ្ញុំែូចជាតូចដែរ 
 ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ យយៗយយកក្កាកក ើងយយករមក កក្ចើន ាា៎។ 

ក៖ អត់ែឹង។ 

ខ៖ កោយសារកលាកយយរបរ់ខ្ញុំគាត់អត់មានភាពរនិតសាន លជាមួយពួកខ្្៊ុុំក ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កោយសារពួកខ្្៊ុុំកៅឆ្ៃ យពីគាត់ គាត់កៅជាមួយកូនគាត់ កូនរបរ់គាត់មួយក ៀត។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កៅផទះឆ្ៃ យពីគាន ។ 



ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចឹងបងរម្រម្ភប់ចូលែល់ជីែូនជីតាខាងមាត យវ ិមតង កតើតាគាត់ក េ្ ះអីយយគាត់ ក េ្ ះ 
អីករដែរបង? 

ខ៖ មាត យ មាត យខាងដម៉ែខ្ញុំគាត់ក េ្ ះៗ ឪព៊ុកមាត យខាងដម៉ែខ្ញុំគាត់ក េ្ ះតាមូល។ 

ក៖ ក ើយយយ? 

ខ៖ យយក េ្ ះយយរយ ដតអត់មានក្តកូល ុំងអរ់។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងមានចាុំថ្នគាត់ជាអនកភូមិណ្តក បង? 

ខ៖ គាត់ក្បដ លជាអនកស្រុកភូមិកៅកអើតាដកវ ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កៅកខ្តតតាដកវកៅឃ៊ុុំស្រុកកុំលណើ តជាមួយមាត យរបរ់ខ្្៊ុុំ។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ ភូមិឃ៊ុុំអីករដែរបង? 

ខ៖ ភូមិឃ៊ុុំ ភូមិពញឮ ឃ៊ុុំក្បាុំបីម៊ុុំ ស្រុកក្តាុំង កខ្តតតាដកវ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ក្បដ លជាពួកគាត់កៅស្រុក នឹង ុំង២បងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ញុំថ្នអញ្ច ឹងដែរកក្រះអីភារកក្ចើនកៅដត នឹង ុំង២នាក់។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងតាយយរបរប់ងគាត់កកើតកពលណ្តបងចាុំក ? ែូចជាឆ្ន ុំអីអត់ចាុំក ក ? 

ខ៖ ខ្ញុំរងស័យថ្នកកើតតាុំងពីជុំនាន់លដងវក ាា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! ជុំនាន់លដងវកប៉ែ៊ុនាេ នបងខ្ញុំអត់ចាុំដែរជុំនាន់លដងវកដែរក ើយ ក្បដ លជាជុំនាន់ 
បារាុំងក្រប់ក្រងក្បក រដខ្េរកយើងក   ីជុំនាន់អាណ្តនិរមបារាុំងក បងកណ្តះ? 



ខ៖ ជុំនាន់ដែលចងបុំពង់ ាា៎។ 

ក៖  នឹងក ើយ ាា៎។ 

ខ៖ ជុំនាន់ នឹងកពល នឹងចងបុំពង់។ ចា៎ស! 

ក៖ អា នងឹជុំនាន់លដងវកឬក៏ឧែ៊ុងគអីខ្ញុំអត់ែឹងផង។ 

ខ៖ មិនែឹងលដងវកឬក៏ឧែ៊ុងគក កក្រះអីដម៉ែខ្ញុំក៏គាត់ថ្ន គាត់កឃើ ដតគាត់ចងបុំពង់ជុំនាន់ នឹង 
 ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយចឹងបងកកើត ន់ពួកគាត់ ុំង២នាក់ក ? 

ខ៖ អត់ក ! 

ក៖ ក ើយច៊ុះមានឮមាត យបងក្បាប់ថ្នគាត់ជាមន៊ុរសរកបៀបណ្តយ៉ែងកម៉ែចដែរ? 

ខ៖ ចាា៎ស! កបើខាងមាត យខ្ញុំែឹងចារ់ម៉ែង។ 

ក៖ កម៉ែចកៅបង? 

ខ៖ កបើខាងឪព៊ុកខ្ញុំអត់រវូប៉ែ៊ុនាេ នក  កលាកតារបរ់ខ្ញុំ កលាកតាមូលរបរ់ខ្ញុំ នឹងគាត់ជា ជាក្រ ូ
ខាងកអើរអីករ។ 

ក៖ ខាងរអីករកៅបង? 

ខ៖ ខាងកោះអុំកពើ។ 

ក៖  ាា៎! 

ខ៖ ខាងកោះអុំកពើ ចឹងកពលដែល ដតគាត់អត់ែឹងអុំកពើក ណា៎។ 



ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ គាត់បានដតកោះក ។ 

ក៖ ជួយករវ ិ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ជួយឱ្យថ្នអនកណ្តករមានករឿងរា៉ែ វអីគាត់ជួយ គាត់ជួយរ ូតមិនថ្នករេើមា៉ែនៗក  គាត់ 
កៅក ើយ ក ើយកបើរិនជាកលាកយយរបរខ់្ញុំវ ិ គាត់ជាអនក េប។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ប៉ែ៊ុដនតគាត់អត់កចះអកសរក ។ 

ក៖ យយ េបប៊ុរាណកណ្តះ? 

ខ៖ យយ េបប៊ុរាណ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ គាត់និយយកៅគាត់ ុំង២នាក់មួយៗ គាត់សាករមជាមួយគាន ម៉ែងមួយ េបមួយខាងក្រូ 
កោះអុំកពើ ប៉ែ៊ុដនតកអើឮថ្នកោយអក៊ុរលខាា ុំងដមនដ ន កោយសារគាត់ពីកែើមគាត់ជាមន៊ុរសលអ 
ខាា ុំង ា៎  ប៉ែ៊ុដនតែូចរកយប៊ុរាណមួយនិយយថ្នអកញ្ច ក កចះអីរឺសាា ប់កោ យសារចឹង។ 

ក៖  ាា៎! 

ខ៖ គាត់បានកោះអុំកពើករដតកក្កាយករបានោក់អុំកពើគាត់ ក ើយគាត់មិននឹក សាេ នថ្នករោក់ 
អុំកពើគាត់ក ។ គាត់នឹកមិនែល ់ា៎  មិនធមេតាគាត់រឺជាមន៊ុរសលអគាត់បានថ្ន អកញ្ច កមិនដែល 
មានអនកណ្តករោក់មន៊ុរសលអចឹង ា៎។ គាត់ធាា ប់ដតជួយករមិននឹកសាេ នថ្នករោក់គាត់ ែល់ 
យកបនាា កតាន ត ា៎  បនាា កតាន ត នឹងស្រួចៗ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 



ខ៖ ចាា៎ស! ករកក្បើបនាា កតាន ត នឹងចូលកជើងគាត់ ុំងរងខាង ក ើយខ្ណៈកពលកនាះគាត់ក៏បាន 
ខ្វិនដតមតង។ 

ក៖ អូយ! ករយកមកចាក់ឬក៏កម៉ែចបង ឬក៏ករកក្បើមនតអារមន៍អី? 

ខ៖ មនតអារមន៍ក ើយគាត់អត់ែឹងខ្ាួនក ។ 

ក៖ ក ើយគាត់អនកកោះដតគាត់អត់ែឹង។ 

ខ៖ គាត់អត់ែឹងថ្នគាត់ក្តូវអុំកពើក ។ 

ក៖ អូយ! 

ខ៖ ករថ្នកុំបិតចិតែងឯង ា៎  និយយកៅសារនាចក្កកយើងរឺអត់មានចឹងក ។ 

ក៖ ចាា៎ស! កោយសារកយើងកជឿកលើក្ពះ ា៎។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គាេ នអនកណ្តកធើវអីកយើងកកើតក ។ 

ខ៖ កលាកតារបរ់ខ្ញុំករកធវើប៉ែ៊ុនាេ នែងក ើយ ប៉ែ៊ុដនតកលើក នឹងរឺករកធវើចូល ជួនកាលកុំព៊ុងដតករង 
ៗកៅកលើផទះចឹង ក ះមកកវ ើរកាុំបិត ធាា ក់មកក៊ុបចាុំក្បកលាះកណ្តត លម៉ែង កោយសារដតគាត់ 
ជាក្រូកោះអុំកពើចឹងក ើយមានអនកពាយមប៊ុិនប៉ែងកធវើបាបគាត់កក្ចើន ករខ្ុំោក់គាត់អនកខ្ុំកោះ 
ចឹងក ើយរក្តូវវាកក្ចើន ក ើយែល់ថ្នន កគាត់ខ្វិនកជើង ា៎  ក ើយែល់កពលគាត់សាា ប់បានកច  
បនាា កតាន តតាមកជើងម៉ែង បានកច មកក ើងក្រតម៉ែង ក ើយវាព៊ុក ា៎  ព៊ុកកាលៗក្គាន់ដតកកះ 
ៗមកវារកបះម៉ែង ព៊ុកែលគ់ាត់សាា ប់ក ើយ ា៎  ដតព៊ុកដម៉ែខ្ញុំគាត់បាននិយយថ្នគាត់ គាត់រឺជា 
មន៊ុរសមួយដែលលអ ប៉ែ៊ុដនតគាត់កាច កាច ុំង២នាក់។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ដតគាត់ជាមន៊ុរសលអណ្តរ។់ 



ក៖ ចាា៎ស! ខាា ចណ្តរ់អុំកពើ នឹងបងដតរម្រម្ភប់កយើង កយើងមានរុំណ្តងខាា ុំងដមនដ ន កោយ 
សារពួកកយើងមានជុំកនឿកលើក្ពះកយរ ូវក្រីរទដលងមានក ើយអាអុំកពើអរ់ នងឹ ាា៎។ 

ខ៖ ចាា៎ស! មានភាពស្ររស់ាអ ត។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ កយើងអត់មានរក់ពនា័អាខាង នឹង កអើែូចជាធេបអាផាូវងងឹតក ៀតក  ចឹង 
កយើងតត ច់ខ្ាួនកយើងកច ក ើយ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ពួកអរ់ នឹងក្គាន់ដតឮក េ្ ះក្ពះកយរ ូវក្រីរទខាា ចម៉ែង។ 

ក៖ ច៊ុះកោយសារក្ពះដមនដ ន មិនដមនក្ពះដលងៗឯណ្ត ចឹងបងរម្រម្ភប់រុំណួរ បនាទ ប់ ក ៀត 
កតើក្កុមក្រួសាររបរ់បងររក់ៅកខ្តតែដែលកនះអរ់រយៈកពលយូរក ើយឬកៅបង? ែូច 
ជាបងររ់កៅកខ្តតកណ្តត លកនះកៅភូមិកែើមកមៀន នឹង ា៎។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ក្កុមក្រសួារខ្ញុំបានររ់កៅកខ្តត នឹង កខ្តតកណ្តត ល នងឹយូរ យូរក ើយ កអើនិយយ 
កៅតាុំងពីបងក្បរុខ្ញុំកកើតកម៉ែាះ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ បងផល បងអ ៊ុក រ៊ុផល។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ បងអ ៊ុកភារមយវ ិ គាត់កកើតកៅភនុំកព  គាត់កកើតកៅភនុំកព ដតគាត់ឪព៊ុកមាត យខ្ញុំបាន 
តា រ់តុំបន់មកកៅកណ្តត លវ ិ។  

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ក ើយនិយយកៅយូរម៉ែង ក្បដ លជាចូលជិត៤០ឆ្ន ុំក ើយ។ 

ក៖ ម៊ុនជុំនាន់ប៉ែ៊ុល ពតក ៀតឬក៏កម៉ែចបង?  ីក ើយក ើយ? 

ខ៖ កៅតាុំងពី៧៩(១៩៧៩)មកម៉ែង។ 



ក៖  ាា៎! ចឹងដបកមកមកកៅ នឹងដតមតង។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងសាច់ញតិែថ្ កផសងក ៀតរបរ់បងឬក៏ឪព៊ុកមាត យឬក៏ជីែូនជីតារបរ់បង 
មានអនកណ្តករកៅររ់កៅក្បក រកក្ៅអត់? 

ខ៖ អត់ផង! 

ក៖ កៅដតស្រុកដខ្េរកយើង នឹង? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយចឹងបងចូលែលជី់វតិអារ ពិ៍រ ៍របរ់បងធារវី ិមតង កតើសាវ មីរបរ់បង 
គាត់ក េ្ ះអីករដែរ? 

ខ៖ កអើ! បតីរបរ់ខ្ញុះក េ្ ះ រួន នីន។ 

ក៖ ចាា៎ស! កតើគាត់កកើតកៅកន៊ុងថ្លៃដខ្ឆ្ន ុំណ្តដែរបង? 

ខ៖ បតីខ្ញុំគាត់កកើតកៅកន៊ុងថ្លៃ  ៊ុីកមើលចង់កភាចដែរ នឹង ិ។ 

ក៖ គាត់កកើតកៅកន៊ុងឆ្ន ុំ១៩៨១បងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! ១៩៨១។ 

ក៖ ចាា៎ស! កៅភូមិឃ៊ុុំអីករដែរបង? 

ខ៖ កៅភូមិកាលកកាះធុំ ឃ៊ុុំកកាះធុំ ស្រុកកកាះធុំ កខ្តតកណ្តត ល ក្បក រកមព៊ុជា។ 

ក៖ កកាះ ុំងអរ?់ 

ខ៖ កកាះ ុំងអរ។់ 



ក៖  នឹងក ើយ។ ចឹងបងកតើអារ ៍ពិរ ៍កនះក្តូវបានករៀបចុំក ើងកោយឪព៊ុកមាត យរបរ់បង 
ឯងជាអនករតីែណតឹ ង គាត់មករតីែណតឹ ងឱ្យ ឬក៏បងស្រឡា គ់ាន កោយចិតតខ្ាួនឯងរនិបាន 
គាត់ករៀបការឱ្យ? 

ខ៖ អារ ៍ពិរ ៍កនះកោយសារបតីខ្ញុំគាត់ស្រឡា ់ខ្្៊ុុំក ើយគាត់ចូលរតែីណតឹ ងម៉ែង។ 

ក៖  នឹងក ើយចាា៎ស! ចឹងម៊ុនែុំបូងស្រឡា ់គាន ម៊ុនរិនបងកណ្តះ?  

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ក ើយបានឱ្យដម៉ែ ឪចូលមកតាមកក្កាយ។  ចាា៎ស!  នឹងក ើយចឹងបង កតើបងករៀបអារ ៍ពិ 
រ ៍ នឹងខាងក្បុរករមានឱ្យថ្លាបណ្តត ការអីអត់? 

ខ៖ ឱ្យថ្លាបណ្តត ការ។ 

ក៖ ឱ្យល៊ុយក្បាក់ជាមារឬក៏កម៉ែច? 

ខ៖ ជាល៊ុយក ើយជាជុំនូនដផាក ើ។ 

ក៖  ាា៎! ក ើយករកាល នឹងករជូនជុំនូនប៉ែ៊ុនាេ នដែរ? 

ខ៖ កអើល៊ុយ ជាល៊ុយកាលខ្ញុំកៅជុំនាន់កនាះ៨០០។ 

ក៖  ៊ុី! កក្ចើនកពលបងការបងការកៅកន៊ុងថ្លៃដខ្ឆ្ន ុំណ្តវ ិ? 

ខ៖ ែូចជាចង់កភាចក ើយ ចាុំកមើលែូចជាថ្លៃ  ៊ុីថ្លៃអីករក កនះ។ 

ក៖ ឆ្ន ុំឬក៏អីបងចាុំក ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំ២០០៤។ 

ក៖  ាា៎! បងចាុំដខ្អត់? 

ខ៖ ដខ្១២។ 



ក៖ ជិតច៊ុង ជិតោច់ឆ្ន ុំក ើយចឹង។ 

ខ៖  នឹង! 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ែូចជាថ្លៃ០៣។ 

ក៖ អូកខ្! ចឹងបងរូមក្បាប់ខ្ញុំពីកពលកវលាែុំបូង ា៎  ដែលបងក ើយនឹងសាវ មីរបរ់បងបាន 
ជួបគាន  កតើករន  នឹងវាបានកកើតក ើងកោយរកបៀបណ្ត? ក ើយជួបគាន ែុំបូងកៅឯណ្ត ចឹង 
 ា៎? 

ខ៖ និយយកៅែុំបូងគាត់រឺជាកូនររិសកលាកកៅវតតក្កកពើហា៎។ គាត់មានបងបអូនជារង្គ្ង្កគ ជ 
វតត កលាកតាភង្គ្កត័ ាា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កលាកតាភ័ង្គ្កតក ើយបងក្បុរគាត់គាត់ក េ្ ះបងនិតគាត់កៅជិតផទះខ្ញុំ គាត់យកក្បពនាកៅ 
ជិតផទះរបរខ់្ញុំ ក ើយែល់ដតកពលបតីខ្ញុំគាត់បានមកកលងផទះបង គាត់ក ើយខ្ណៈកពលកនាះ 
គាត់បាន គាត់បានកៅ ី នឹងដតមតងកោយសារគាត់កៅ នឹងគាត់ រឺជាកកេងដែលខ្វះខាតដែរ។ 
គាត់មកពីស្រុកកុំកណើ ត គាត់កនាះមកកែើមែមីកសាន ក់កៅកលាកតាកៅ វតតក ើយកពលកនាះបង 
ក្បុរគាត់កៅ នងឹដែរគាត់ គាត់ក៏មកកៅផទះបងក្បុរគាត់ដែរ ក ើយ គាត់បានចិញ្ច ឹមក្ជូក 
ក ៀត។ គាត់យកពីបាយវតត យកមកចិញ្ច ឹមក្ជូកកៅផទះក ើយក៏បានកឃើ ខ្ញុំ កឃើ ខ្ញុំកែើរកៅ 
ករៀនចឹង ក ើយកពល នងឹខ្ញុំធាត់ណ្តរ់ ធាត់ែូចកប៉ែតកបា៉ែងក ះចឹង ក ើយគាត់ក៏មានចិតត 
ស្រឡា ់ខ្ញុំតាុំងពីមកក ើយខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ក ខ្ញុំអត់មានក  ក ើយក៏បានក្បាប់មាត យរបរ់គាត់ ក ើយ 
មាត យគាត់បានក្បាប់ថ្នអកញ្ច ក ក៊ុុំអីកូនកយើងកៅករៀន ក ើយកកេងៗណា៎។ កកេងដមន ខ្ញុំល ើបករៀន 
រអីករកៅតាុំងពីសាលាបឋមកមា៉ែះ។ 

ក៖ លួចស្រឡា ់តាុំងបីបឋមកម៉ែាះ? 

ខ៖ ស្រឡា ់ខ្ញុំតាុំងពីបឋម។ 



ក៖  ីយូរកមា៉ែះ ក ើយបងែូចកប៉ែតកបា៉ែងក ះក ា៎កពល នឹង? 

ខ៖ ែូចកប៉ែតកបា៉ែងក ះចឹង កាត់ថ្ែកាត់កជើង កប៉ែតកបា៉ែងក ះរ៊ុ ា ក ើយកនះខ្ញុំបានសាព យ 
កាតាបករៀនរបរ់ខ្ញុំែូចជាកាតាបចឹង ិ។ 

ក៖ សាព យចុំក ៀង។ 

ខ៖ សាព យចុំក ៀង ក ើយបានកពល នឹងភូមិខ្ញុំលចិ ឹក ុំងអរ់។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយកពល នងឹ ខ្ញុំករៀនមកកររភីាពក ើយ ក ើយលចិ ឹកខ្ញុំក៏បានករើយ សារ៊ុងរុំពត់ 
ករៀន នឹងខ្ញុំក៏ ករើយក ើយក៏កឃើ ខ្ញុំកែើរចឹងកៅ គាត់ថ្នអកញ្ច កខ្ញុំជួយកាន់កាតាបឱ្យ ?ី ខ្ញុំថ្ន 
អកញ្ច កមិនបាច់ជួយក ខ្ញុំកែើរបានថ្នមកខ្ញុំជួយ កអើចឹងកាន់ៗកៅចឹងក ើយខ្ញុំក៏អត់មាន ចិតត ស្រ 
ឡា ់ករដែរ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កក្រះខ្ញុំកកេងអត់ែឹងថ្នស្រឡា ខ់្ញុំែឹង ប៉ែ៊ុដនតមិននឹកសាេ នថ្នែល់ថ្នន ក់ នឹង ខ្ញុំរាប់អានគាន  
ធមេតា។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ដតគាត់សា វណ្តរ់ គាត់លួចស្រឡា ់ខ្ញុំតាុំងពីបឋម គាត់និយយក្បាប់។ 

ក៖ តាមយក ល់ដតបាន។ 

ខ៖ ស្សាប់ដតកពលមួយគាត់បានរ៊ុុំកង់ខ្ញុំជិះកៅករៀនែល់កពល នឹងថ្នអកញ្ច ក រ៊ុុំកង់ជិះកៅ 
ករៀនដែរ មកអ អត់ឱ្យជិះក  លីបានអត់ឱ្យជិះ? ខាា ចខូ្ចកង់អ ណ្តរ ់ អូយរ៊ុុំអងវរខ្ញុំជិះ 
ែល់ក ើយចឹងបានកបើជិះឌ៊ុបអ ។ 

ក៖ និយយអ  អ ចឹងម៉ែងលហ្ា៎? 



ខ៖ ែល់ដតកពលគាត់ឌ៊ុបខ្ញុំធាត់កពក ាា៎ ផាូវប៉ែ៊ុណណឹ ងដែរគាត់ជិះដវអកញ្ច ក ខ្ញុំថ្នអកញ្ចកកចះឌ៊ុប 
អត់? កបើមិនកចះឌ៊ុប ៊ុកអ ឌ៊ុបវ ិ គាត់ថ្នអកញ្ច កអត់ក ខ្ញុំកចះឌ៊ុបកតើ ក ើយខ្ញុំនិយយអ  
រ ូតក ើយខ្ញុំមានចរកិអាក្កក់តាុំងពីតូច អត់ដែលកចះកគារពករចឹង ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ជាពិកររមន៊ុរសក្បុរខ្ញុំអត់ដែលកចះកគារពក  ក ើយបនាទ ប់មកគាត់បានយកបាយក្ជូក 
 នឹង យកមកឱ្យក្ជូករ៊ុីក ើយកៅជិតក្ ុងក្ជូកគាត់ នឹង រឺមានកែើមកនទួតមួយ។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ អន៊ុរាវរយី៍ខ្ញុំកាលកៅកកេងៗ ឱ្យដតបានក ើងកបះកនទួត នឹងរ៊ុីខ្ញុំ ខ្ញុំសម្ាឹងកមើលបតីខ្ញុំអកញ្ច ក 
ខ្ញុំសម្ាឹងកមើលគាត់រ ូតកឃើ ករកធវើការ ត់ ាា៎ ក ើយខ្ញុំបានដស្រកកៅអកញ្ច កក ា៎ ដ អងរ៊ុ ី
កនទួតអត់? ក ា៎! ដ អងរ៊ុីកនទួតអត់? ក ើយបតីខ្ញុំគាត់  ឹមអកញ្ច ក គាត់ស្រឡា ់ខ្ញុំ ាា៎!ក ើយ 
ខ្ញុំថ្នកអៀនខ្ញុំ ា៎  កអៀនខ្ញុំដមនដ ន។ គាត់ក៏បានែល់កនះក ើយស្សាប់ ដតែល់ខ្ញុំច៊ុះកែើមកនទួតវា 
ខ្ពរ់ដែរ ស្សាប់ដតខ្ញុំច៊ុះខ្ញុំែុំដែកកគាល ាា៎ស្សាប់ដតកពលច៊ុះមកវ ិច៊ុះអត់រួច ដលងខ្ញុំពក្ងូតមក 
ម៉ែងពក្ងូតមករូរ អាក្ ូងខ្ញុំ នឹងវាោច់ ាា៎ ខ្ញុំថ្នអូយ! អូយ! ក ើយគាត់ថ្នអកញ្ច ក អត់ចង់ក ើយ? 
ខូ្ច ា៎ខ្ញុំប៊ុកអុំបិលកៅរ៊ុីកៅកលើកែើមកនទួត អកញ្ច ករ៊ុីកៅកលើកែើមកនទួត នងឹ រ ូតែល់ង្កប់ 
កែើមកនទួត នឹងម៉ែង ក ើយបតីខ្ញុំកលើកៅខ្ញុំែូច កកេងដមនដ ន ក ើយកចះដតវា៉ែកងខ្ញុំកចះដតកៅផទះ 
បងខ្ញុះកៅដក្ពក ុំង។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ វា៉ែកងខ្ញុំកៅ នឹងរ ូត កក្រះកោយសារអីកោយសារខ្ញុំស្រឡា ់កេួយៗខ្ញុំ៣នាក់ នឹងកពក។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ក ើយគាត់កចះដតតាមកមើលខ្ញុំអកញ្ច កច៊ុះ ក ត៊ុអីកពលដែលវា៉ែកងកលើកណ្តក៏បាត់មន៊ុរស 
 នឹងកៅណ្តកៅអត់ដែលកឃើ  ករល ើបដតនិយយក្បាប់ខ្ញុំ  ៃល់កអើយ ៃល់បាត់មន៊ុរសកៅ ណ្ត
ឱ្យដតវា៉ែកងអត់កឃើ ខ្ញុំចឹង។ 



ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ខ្ញុំថ្នអកញ្ច កខ្ញុំវា៉ែកងខ្ញុំអត់ដែលកៅផទះក  ខ្ញុំមាន ម្ភា ប់មួយខ្ញុំពីតូចខ្ញុំចូលចិតតកែើរ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ឱ្យដតវា៉ែកង ខ្ញុំចូលចិតតកែើរកៅកលងផទះបងក្បរុខ្ញុំ កៅផទះអ ញ៊ុំខ្ញុំ ឺជិតង្កប់។ 

ក៖ កម៉ែចវ ិកៅបង? 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិតតដតកែើរកៅជាមួយករ។ 

ក៖ ចឹងកៅសាន ក់អាស្រ័យជាមួយគាត់កៅកលងកេួយកលងអីចឹងកៅបង ី? 

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ញុំចូលចិតតបលម្រម្ើ បងខ្ញុំចូលចិតតបលម្រម្ើកេួយបលម្រម្ើអ ញ៊ុំ ខ្ញុំចូលចិតតបលម្រម្ើ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ ច៊ុះកម៉ែចបានបងចាប់កផតើមស្រឡា ់បតីកៅ? 

ខ៖ កពលដែលខ្្៊ុុំចូលកធវើការករាងចក្ក។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កោយសារឪព៊ុកមាត យរបរ់ខ្ញុំគាត់អរល់ ាភាពឱ្យខ្ញុំករៀន ករៀនក្តឹមថ្នន ក់ ី៨ ជិតចូលែល់ 
ថ្នន ក់ ី៩ ខ្ញុំក៏បាន ប់ករៀន  ប់ករៀន ខ្ញុំក៏បានចូលកធវើការករាងចក្ក ក ើយគាត់បានកឃើ ខ្ញុំ 
កពល នឹងធមេតាខ្ញុំចូលកធវើការករាងចក្ក ខ្ញុំមិនកចះដតករាៀករក់ក្គាន់កបើខ្ាះ មិនដមនករាៀករក់ 
កៅករៀនែូចធ៊ុងសាុំងណ្តា៎  មានកខាកមប យអាវយឺតចឹងកៅ ក ើយគាត់តាមកមើលរ ូតក ើយ 
គាត់ក៏កចះដតតាមកមើលក ៀតែូចថ្នលកខណៈដ ៉ៗែ ថ្នអកញ្ច កខ្ញុំរ៊ុុំអងវរក៊ុុំកែើរតាមខ្ញុំអី ខ្ញុំខាេ រ់ករ 
ណ្តរ់។ ក៊ុុំអីគាត់មានលកខណៈមួយអាក្កក់ដមនដ ន ក ើយខ្ញុំថ្នខ្ញុំមិនរួរណ្តយកគាត់ែល ់
ថ្នន ក់ នឹង។ 

ក៖ កម៉ែចវ ិកៅបង? 



ខ៖ កោយសារខ្ញុំកែ គាត់ប៉ែ៊ុណណឹ ង ក ើយគាត់កៅដតតាមក ៀតក ើយ ឪព៊ុកមាត យខ្ញុំអត់ចូល ចិតត
ឱ្យឌ៊ុបគាន កៅវ ិកៅមក  ិចច៊ុះ ិចក ើងក ក ើយគាត់និយយថ្នអកញ្ច ក កបើអត់ជិះក   ា៎។ 
កបើអត់ឌ៊ុបក គាត់កៅដតជិះតាមខ្ញុំអញ្ច ឹង ឱ្យខ្ញុំខាេ រករ ខ្ញុំថ្នអកញ្ច កកបើជិះតាមខ្ញុំចឹងខ្ញុំ 
ខាេ រករណ្តរ។់ ចឹងខ្ញុំជិះម៉ែងកៅ ខ្ញុំជិះរម៉ែក់ក  ខ្ញុំជិះរម៉ែក់ោក់ដខ្ ក ើយែល់គាត់ជិះតាមរម៉ែក់ 
ចឹងកៅខាេ រករខ្ញុំក៏ថ្នពូ ប់កៅខ្ញុំជិះម៉ែូតូវ ិ ក ើយករបងអប់ខ្ញុំរ ូតកអើកពលដែលខ្ញុំស្រឡា  ់
គាន តាមឌ៊ុបខ្ញុំចឹង ល់ដត កពលករៀបការជាមួយគាន បានកូន បានអីបតីខ្ញុំចាប់កផតើមដលងឌ៊ុបខ្ញុំចឹង 
 ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ែូចថ្នគាត់ចូលលកខណៈមួយកអើស្រឡា ់មិតតភកតិ ស្រឡា ់ស្សា ស្រឡា ់ក ើយគាត់ 
ចូលចិតតដតអាភាពខាងកលាកិយ ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ពីម៊ុន ា៎ថ្នខ្ញុំកវ នាណ្តរ់ បាក់ដបកគាន  ឹកដភនករឹងរាល់ថ្លៃ ក ើយកូនកៅកឃើ ខ្ញុំចឹង កូន
ខ្ញុំបងកនាះក៏វាស្រក់ ឹកដភនក។ វាែូចថ្នរកងវរខ្ាួនវា កោយសារបតីខ្ញុំកពល នឹងជាមន៊ុរស 
មួយដលងែឹងអី ុំងអរ់។ 

ក៖ កម៉ែចបានចឹងបង? 

ខ៖ ែូចថ្នគាត់ែល់ថ្នន ក់ដែលគាត់ស្រឡា មិ់តតភកតិ ស្រឡា ់ស្សាកពក ា៎  កអើគាត់បាត់ភាព 
ជាមន៊ុរសរបរគ់ាត់ ា៎  ភាពជាមន៊ុរសរបរ់គាត់ ភាពកៅែូចថ្នបាត់អរ់ ុំនួលខ្៊ុរក្តូវម៉ែង 
ក ើយ ល់ដតចឹងកៅកពល នឹងក្រួសាររបរ់ខ្ញុំយ៉ែប់ដមនដ ន ចង់ធាា ក់ ឹក មិនដមនចង់ក រឺ 
ធាា ក់ ឹកដតមតង ប៉ែ៊ុដនតកោយសារដតខ្ញុំែឹងែុំណឹងលអពីក្ពះ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ខ្ញុំបានលអ។ 

ក៖ ក ើងវ ិ ចឹងក ើបដតធូរឥ ូវ នឹងដែរកតើបងក ា៎? 



ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ញុំល ើបដតធូរកពលដែលខ្ញុំក្ជម៊ុជ ឹកក ើយក៏អត់ ន់ធូរដែរ បតីខ្ញុំគាត់ខាា ុំងចឹង។ 

ក៖ បងប៉ែ៊ុនាេ នឆ្ន ុំក ើយ? 

ខ៖ ខ្ញុំក្ជម៊ុជ ឹកដខ្១២ ឆ្ន ុំ២០១៦។ 

ក៖ អូយល ើបដតលេីៗ នឹងចឹងដែរ នឹងមិនែល១់ឆ្ន ុំផង។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ថ្លៃក្រីរទមា៉ែរ់ខ្ញុំក្ជម៊ុជ ឹកែល់កពលក ើយ កពលដែលក្ជម៊ុជ ឹកក ើយ ក៏គាត់កៅ 
ខាា ុំងដែរ។ គាត់បានកធវើករឿងអាក្កក់ៗ ែូចមិនដមនជារមាា ប់មន៊ុរសក  ប៉ែ៊ុដនតែូចជាផឹកស្សាជក់ 
ថ្នន ុំចឹងកៅណា៎ ប៉ែ៊ុដនតគាត់អាចរកផាូវមកវ ិបាន។ 

ក៖ ចាា៎ស! នឹងក ើយ។ ចឹងកម៉ែចបានគាត់អាចតា រ់បតូរែួងចិតតរបរ់គាត់ ក ើយកជឿកលើសារ 
នារបរ់ក្ពះអងគមាច រ់បានចឹង ា៎បង? 

ខ៖ និយយកៅគាត់កាលពីម៊ុនរឺគាត់រអប់បុំផ៊ុតរឺសារនាចក្កមួយកនះរឺសារនាក្ពះកយរ ូវ 
ក្រីរទកនះគាត់អត់  ួលែុំណឹងលអក  កពលដែលខ្ញុំនិយយក្បាប់គាត់ គាត់បានថ្នកអើគាត់ លេប
មាត់គាត់អត់ចូលចិតត ក ើយបងក្បុរខ្ញុំគាត់កចះដតដណនាុំ រ ូតក ើយខ្ញុំថ្នបងខ្ញុំស្រឡា  ់
ខាា ុំងណ្តរ់សារនាចក្កមួយ នឹង ប៉ែ៊ុដនតខ្ញុំមិនអាចកក្ជើរករ ើរបានក  ខ្ញុំក្តូវដតកក្ជើរករ ើរយក 
សារនាដែលជាក្បថ្ពណីសារនាដខ្េរែល់ដតកពល នឹងក ើយបងក្បុរខ្ញុំគាត់ខឹ្ងខ្ញុំណ្តរ់។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ គាត់និាយយជាមួយបអូនអត់បានកសាះ ស្សាប់ដតែល់ថ្លៃដែលខ្ញុំចូលរឺខ្ញុំចូលវបិ ថ្លៃ នឹងបតីខ្ញុំ 
គាត់បានបបួលខ្ញុំថ្ន កតាះដម៉ែចិនាត កយើងកៅក្ពះវ ិរម៉ែងកៅ ក ើយខ្ញុំក៏ភ្ាក់កផអើលម៉ែងកៅថ្នអ 
កញ្ច កកៅក៏កៅកៅអញ្ច ឹង ដតយប់ដែលខ្្៊ុុំកៅ នឹងមកក្ពះវ ិរ នឹងរឺខ្ញុំបានយល់របតិកឃើ ថ្ន 
ខ្ញុំបានកៅថ្នវ យបងគុំក្ពះអងគកៅ ូលរាជា ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 



ខ៖ ក្ពះអងគធុំ ា៎  ក ើយខ្ញុំបានថ្នវ យបងគុំលាគាត់ម៉ែង ខ្ញុំកចះដត ៃលថ់្នក ត៊ុអីបាន ខ្្៊ុុំមកថ្នវ យ 
បងគុំលាគាត់ចឹង ស្សាប់ដតដរអកក ើងបតីខ្្៊ុុំបបួលខ្្៊ុុំ បបួលខ្្៊ុុំមកក្ពះវ ិរម៉ែង ខ្ញុំថ្នកនះក ើយរឺខ្ញុំ 
លាពីគាត់មកចូលសារនាចក្ក។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ចាា៎ស!ក ើយចូលសារនាចក្ក  នឹងក ើយ បានបកក្ងៀនបានក្ជម៊ុជ ឹកអីក ើយ គាត់ក៏មិន 
ដមនជាមន៊ុរសលអឥតកខាច ះដែរ។ គាត់កៅដតកធវើខ្៊ុររ ូត។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ខ្៊ុរធៃន់ៗក ៀត ែលថ់្នន ក់បិរនឹងសាា ប់ក ៀត ចូលមនទីរកព យ កាល់ដម៉ែតកោយសារគាត់អត់ 
សាត ប់បង្កគ ប់ខ្ញុំក ើយក៏អត់សាត ប់បង្កគ ប់ក្ពះដែរ ក្ពះថ្នក៊ុុំកច កែើរយប់ ក៊ុុំកច រករ៊ុីយប់ កអើយ 
ស្សាប់ដតងថ្លៃ នងឹបងក្បុរខ្ញុំបានមកក្បាប់ ក្បាប់អញ្ច ឹង ស្សាប់ដតដរអកក ើងគាត់កច ក៏គាត់ 
កច  ខ្ញុំថ្នក៊ុុំកៅ គាត់ខឹ្ងខ្ញុំគាត់ជិះម៉ែូតូករា ិ៍ក ើង កង្កងក្ជុះកសារបាត់ក៏ឌ៊ុបករកៅជក់ថ្នន ុំកៅ 
កដនាងភូមិចុំប៊ុកចាប នឹង ក ើយគាត់ក៏ក្តូវករវាយដែរ។ គាត់វាយក ើងបាក់ អឹងជ៊ុងនឹងរតួ 
រួតគាត់ែកែកងាើមអត់រួចក  កៅតឹងដណនផអិរក ើងក ើមរួតក ៀត ក ើយកពលកនាះគាត់ 
អាចនឹងលកខណៈសាា ប់បាន ប៉ែ៊ុដនតកោយសារបានក្ពះជា ីមួយខ្ញុំបានអធិសាា នែល់ក្ពះខ្ញុំបាន 
រ៊ុុំជីវតិបតីខ្ញុំពីក្ពះ ដតកពលកនាះរឺបានពិតដមន ដត៥ថ្លៃបតីខ្្៊ុុំ ជារះករែើយ។ 

ក៖ អូ យូម៉ែងបងចឹងអពភូតក ត៊ុម៉ែងចឹងបងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស!  នងឹក ើយ។ ប៉ែ៊ុដនតបតីខ្ញុំកៅដតកៅកធវើខ្៊ុរក ៀតកពលដែលគាត់ជាមកក ើយ គាត់កៅ 
ដតកធវើខ្៊ុរក ៀត គាត់កៅដតផឹកស្សាែដែល ផឹកស្សាជក់បារែីដែល ប៉ែ៊ុដនតកពល នឹងខ្ញុំអរ់ខឹ្ង 
អរ់អី រលីងអរ់ក ើងមួក ៉ែរលីង ខ្ញុំបានដតអធិសាា នកៅកាន់ក្ពះរួរែល់ក្ពះ កតើខ្ញុំកធវើដបប ណ្ត
ក ៀតក្តូវកធវើដបបណ្តក ៀត កែើមែីឱ្យបតីខ្្៊ុុំលអអធិសាា នរួររកគាត់ ែល់មកឥ ូវគាត់រងឹមាុំ ដមន
ដ ន។ 

ក៖  នឹងក ើយ កឃើ ចឹងដមនបង។ 



ខ៖ ចាា៎ស! ក ះគាត់មិនបាន១០០%ដតគាត់បាន៨០% ៩០%ដែរ។ 

ក៖ អត់អីក បងកោយសារមន៊ុរសមិនលអឥតកខាច ះចឹង ា៎  ដតអវីដែលរុំខាន់កយើងកចះដកដក្បជី 
វតិរបរ់ពួកកយើង។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចឹងបងសម្រម្ភប់រុំណួរបនាទ ប់កៅក ៀត កតើបងកចះអាន និង ររកររភាសាដខ្េរបានលអអត់? 

ខ៖ មិនបានលអ១០០%ក  ប៉ែ៊ុដនតក៏បាន៨០% ៩០%ដែរ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងកចះរករករកចះអាន។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ បាន ុំងអរ់ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើបងកចះនិយយអីកផសង កក្ៅពីភាសាដខ្េរអត់? 

ខ៖ កអើយខ្ញុំអត់កចះក កចះដតភាសាដខ្េរ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ធាា ប់ករៀនភាសាអង់ករារអីអត់? 

ខ៖ កអើធាា ប់ករៀនភាសាអង់ករារ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ប៉ែ៊ុដនតកអើខ្្៊ុុំករៀនកៅតូចៗ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ក ើយមានបានករៀនពីតូច នងឹករៀនបានប៉ែ៊ុន្មា នឆ្ន ុំដែរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំករៀនជាមួយបងក្បុរ គាត់ជាអនកបកក្ងៀនក ើយកអើយនិយយកៅខ្ញុំករៀន ករៀនកពល នឹង 
លកខណៈមួយថ្នករៀនចាប់មិនបានម៉ែង ា៎។ ចាប់អត់បានកសាះកន៊ុងការករៀន ករៀនៗរវល់ដតរត់
កៅកធវើការកៅ ក ើយនិយយកៅករៀនភាសា នងឹ ខ្្៊ុុំករៀនចាប់អត់បានម៉ែង។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ កោយសារ ាា៎មិនែឹងជាយ៉ែងកម៉ែចក កពល នងឹ។ 

ក៖ កពលខ្ាះអត់ែ៊ុងបងក ា៎។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយ។      

ខ៖ ដតបងក្បុរ២នាក់គាត់កចះ ុំង២នាក់។ 

ក៖  ាា៎! បងផលកចះណ្តរ់។ 

ខ៖ ដតរម្រម្ភប់បអូនស្រីៗអត់កចះ ុំងអរ។់ 

ក៖  នឹងក ើយ។ ចឹងបងែូចជាែល់ដខ្សជីវតិរបរ់បងកៅកពលដែលបងចាប់កផតើមធុំក ើងចឹង 
 ា៎  កតើបងករៀនបានថ្នន ក់ ីប៉ែ៊ុនាេ នដែរបង? 

ខ៖ កអើខ្្៊ុុំករៀនបានថ្នន ក់ ី៨។ 

ក៖ ចាា៎ស! កតើបងបានករៀនកៅសាលាបឋមរិកាក េ្ ះអីករដែរ? 

ខ៖ ខ្្៊ុុំករៀនកៅបឋមរិការទឹងកក្ៅ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ច៊ុះរម្រម្ភប់ក ើងែល់បនាទ ប់ពីបឋមរកិារអន៊ុបងកៅឯណ្តវ ិ? 

ខ៖ កៅសាលាអន៊ុវ ិាល័យកររភីាព។ 

ក៖ ចាា៎ស!ចឹងចប់ក្តឹមកររភីាព នឹងបងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងកតើបងករៀនកតើសាលាករៀនបងកៅ ឯណ្តែូចជាកៅតាកមេ  នឹងដែរដមនក បង 
សាលាកររភីាព? 

ខ៖ ចាា៎ស! កៅតាកមេ ។ 



ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងមានមិតតភកតិណ្តដែលរនិតសាន លដែលធុំធាត់ក ើងមកជាមួយគាន មានមិតតភកដិ 
ណ្ត រនិតសាន លកែើរកៅណ្តកៅណីជាមួយគាន  ល់ឥ ូវមានអត់? 

ខ៖ កអើការកៅករៀនកៅបឋមខ្ញុំមានដតគាត់ជាមន៊ុរសក្បុរ ប៉ែ៊ុដនតកោយសារលកខណៈមួយគាត់  
ែូចជាមន៊ុរសស្រីគាត់ចូលចិតតកលងជាមួយមន៊ុរសស្រីកលាតកៅរ ូក ើយខ្ញុំចូលចិតតកែើរជាមួយ 
គាត់ណ្តរ់កែើរកៅណ្តក៏កៅជាមួយគាត់ដែរ។ 

ក៖ គាត់ក េ្ ះអីករដែរបង? 

ខ៖ គាត់ក េ្ ះអីកររ៊ុតតក ។ 

ក៖ ែឹងដតរ៊ុតតចឹងក ា៎? 

ខ៖ រ៊ុតត។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កភាចបានក ើយ។ 

ក៖ ចឹងអវីដែលចងចាុំជាមួយមិតតភកតិជាងករកៅបង? កែើរជាមួយគាត់ ា៎? 

ខ៖ កយើងករៀនជាមួយគាន និយាយកៅអត់មានអីកក្ៅពីកៅករៀន កៅករៀនជាមួយគាន រូមែីដតករៀន 
រួរក៏កៅជាមួយគាន ដែរ ក ើយកបើខ្ញុំករពរប់ជាមួយមតតិភកតិស្រីរឺករអត់ស្រឡា ់ខ្ញុំ។ ករអត់    រា
ប់អានជាមួយខ្ញុំកសាេ ះក្តង់ក ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កបើខ្ញុំរាប់អានជាមួយមតតិភកតិក្បុរ នឹង គាត់មានអាយ៊ុបអូនខ្ញុំមួយឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ចាា៎ស! ក ើយប៉ែ៊ុដនតកអើ គាត់និយយកៅគាត់មានចុំណញ ចលអខាា ុំង ា៎  ប៉ែ៊ុដនតែល់ដតកពលពួកខ្ញុំ 
មានក្រួសារចឹងកៅមិនែឹងយ៉ែងកម៉ែចអរ់អាលីងមិតតភកតិ។  



ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ រូមែីដតគាត់មាន ក់ក៏អត់មានដែរ ប៉ែ៊ុដនតអា នងឹធមេតា ករមានក្រួសារកៅែូចថ្នកររាងៗខ្ាួន 
អរ់ ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ រូមែមិីតតភកតិខ្ញុំស្រីៗក្គាន់ដតកឃើ ម៊ុខ្គាន  ករើចោក់គាន បនតិចបនតួចអត់មានបានជិតរនិតគាន  
កៅកែកកៅករងកៅផទះគាន  ឬក៏មកញ៊ុ ុំបាយផទះគាន ែូចពីម៊ុនក ៀតអត់មានក អត់រលីង។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នងឹក ើយបង។ ចឹងរម្រម្ភប់រុំណួរបនាទ ប់ក ៀត កតើបងធាា ប់កធវើការដស្រចម្ភា រអីអត់ 
បង? 

ខ៖ ដស្រចម្ភា រខ្ញុំធាា ប់ ាា៎ចម្ភា រដស្រខ្ញុំបានកៅជួយបងថ្លាខ្ញុំ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កៅជួយរកបៀបល កខណៈថ្នកអើកពលដែលខ្ញុំវា៉ែកង ខ្ញុំកៅជួយគាត់កោយសារខ្ញុំស្រឡា  ់
ស្រុកដស្រ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ខ្ញុំឧរស ៍កៅខ្ញុំស្រឡា ់កែើមស្រូវខ្ញុំស្រឡា ់ក រភាព។ 

ក៖ ែូចកាិនស្រូវអីចឹងកៅក ា៎? 

ខ៖  នឹងក ើយ ស្រឡា  ់ ស្រឡា ់ដមនដ នែល់ថ្នន ក់វា៉ែកងខ្ញុំកៅ វា៉ែកងខ្ញុំកៅកោយសារ ខ្ញុំ 
ស្រឡា ់ ខ្ញុំអត់កមើលករៀវកៅកសាះ ខ្ញុំស្រឡា ់ដតដស្រ ចាា៎ស! ក ើយកបើកធវើចម្ភា រវ ិខ្ញុំកៅពី
តូចៗខ្ញុំចូលចិតតោុំតា  ខ្ញុំចូលចិតតោុំកែើមក ើ ូបដផា ោុំក្តដបក ោុំកចក ោុំកអើខ្ន៊ុរ កោយសារោុំ 
ខ្ន៊ុរដតប៉ែ៊ុនាេ នឆ្ន ុំវាបានដផាកបើថ្នកមៀនវ ិ វាមានតាុំងពីឪព៊ុកមាត យខ្ញុំោុំកម៉ែាះ ប៉ែ៊ុដនតវាបានលិច ឹក 
ង្កប់អរ់ដតមតង បានោក់ោុំក្តដបកែីខ្ញុំ ដតែលដ់តមកែល់កពល នឹងែី នឹងវា ិលោុំអីក៏អត់ 
កកើតដែរ រមូែីដតរាឹកថ្ក្រមួយរ៊ុមព។ 



ក៖ ក ើយចឹងកម៉ែចកៅ  ៊ុកែី នឹងកចាលកៅចឹង។ 

ខ៖ អត់កចាលក កោយសារផទះក ើងកព ែីអរ់ក ើយ កាលពីម៊ុនមានផទះដតមួយ អូា៎! ខ្ញុំចូល  ចិ
តតោុំក្តកួនោុំអីណ្តរ់កពលខ្ញុំកៅតូច។ 

ក៖ ចឹងបងកតើក្កុមក្រសួារបងមានកធវើអាជីវកមេរអអីត់? 

ខ៖ កអើែូចជាអត់ក ។ 

ក៖ អត់អីក ក ា៎។  ចឹងបងសម្រម្ភប់កៅកន៊ុងជីវតរបរ់បង កតើបងកអើបានធាា ប់កធវើអីករខ្ាះការង្ករអី 
ករខ្ាះកៅកន៊ុងជីវតិមួយ នឹង? 

ខ៖ កន៊ុងជីវតិមួយ នឹងការង្ករដែលខ្្៊ុុំកធវើខាា ុំងដមនដ នរឺការង្ករករាងចក្ក កែរកខាអាវកែរអី នឹង 
ដតមតង។ 

ក៖ ចាា៎ស! ជុំនា ខាងកាត់កែរ។ 

ខ៖ ជុំនា ខាងកាត់កខាអាវតមា  ខ្ញុំកែរអរ់រយៈកពលតាុំងពីខ្្៊ុុំកៅអាយ៊ុ១៨ឆ្ន ុំរ តូែល ់ដត
ខ្ញុំកធវើការ ប់ កធវើការ ប់រ ូតមកែល់ឥ ូវខ្្៊ុុំអាយ៊ុ៣៤ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងកធវើការខាងមួយ នឹងរ ូតកក្ចើនែង។ ចាា៎ស! ចឹងបងតាុំងពីវយ័កកេងរ ូតែល ់
កពលកនះចឹង ា៎ ជីវតិរបរ់បងមានការតា រ់បតូរយ៉ែងកម៉ែចខ្ាះដែរ? 

ខ៖ កអើ! ជីវតិកាលកៅកកេងរ ូតឥ ូវតា រ់បតូរមិនរូវកក្ចើនក តា រ់បតូរ ែូចជាខ្ញុំកធវើការែូចថ្នពី 
កៅកកេងខ្ញុំអត់បានកធវើការខ្ញុំករៀនចឹង ែល់ដតបានកពលខ្ញុំធុំក ើង ខ្ញុំមកកធវើការខ្ញុំកធវើការករាងចក្ក 
ែូចជាកន៊ុងកាលកៅកកេងកយើងកៅកន៊ុងបនទ៊ុកឪព៊ុកមាត យ ែល់ដតកពលកយើងកច មកកៅកយើងកធវើ 
ការកៅវាអរ់បនទ៊ុកឪព៊ុកមាត យក ើយ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កយើងក្តូវដតរកផគត់ផគង់កអើជូនែល់ កលាក ុំង២វ ិកៅណា៎ ប៉ែ៊ុដនតការរកីចលម្រម្ើនរបរ់ខ្្៊ុុំែូច 
ជាមិនរកីចលម្រម្ើនអីក  កោយសារពួកខ្្៊ុុំជាកមេករករាងចក្កចឹងហា៎។ 



ក៖ ដតែូចជាឥ ូវធូរជាងពីកៅកកេងបងក ា៎? 

ខ៖ កអើ! ចាា៎ស! វាធូរ ធូររកបៀបថ្នកាលកៅតូចវារកអីអត់រូវបាន បូ ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ដតឥ ូវកយើងមានក្រួសារមានកូនមានអីចឹងកៅ នឹងក ើយ។ 

ក៖ ចឹងបងរម្រម្ភប់រុំណួរបនតក ៀត កតើកអើែូចជាមាូបនឹងដលែងអវីដែលបងចូលចិតតកធវើជាងករ 
ចឹងមាូបអីដែលបងស្រឡា ់ចូលចិតតញ៊ុ ុំជាងករ? 

ខ៖ មាូបដែលខ្ញុំចូលចិតត ូបជាងករ... 

ក៖ ឆ្ៃ  ជ់ាងករម៉ែង ា៎? 

ខ៖ ឆ្ៃ  ជ់ាងករ ចូលចិតតជាងករខ្ញុំចូលចិតតរឺរមាមជូរក្តកួនក ើយបង់កូនកុំពឹរក ើយនិងក្តី។ 

ក៖ ក ើយ ូបកមទរអត់ចឹង? 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិតត ិលតិចៗ ក ើយក៏មិនចូលចិតតខាា ុំងដែរ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ។ ខ្ញុំក ើយនិងសាយនត័ោក់អាក ះៗ ាា៎បង ចឹងបងកតើបងកចះកធវើមាូបអត់ 
ចឹង? 

ខ៖ មាូបរបរ់ខ្ញុំរឺកចះដតកធវើមាូបដខ្េរធមេតា ឆ្ រាមជូរ កកូរ កបើរារការក៏ីខ្ញុំអត់កចះដែរ។ 

ក៖ ែូចខ្ញុំរកគាន ក្តូវ។ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើបងករៀនកធវើមាូបដខ្េរ ុំងអរម់កពីអនកណ្តករវ ិ? 

ខ៖ មកពីមាត យរបរខ់្ញុំ។ 

ក៖ គាត់បកក្ងៀនតាុំងពីកកេងមក? 

ខ៖ កោយសារគាត់មិនបកក្ងៀនអីក  ប៉ែ៊ុដនតខ្ញុំកអើកចះដតចង់កធវើចឹងកៅក ើយគាត់ក៏ក្បាប់ថ្ន ៊ុីចឹង 
កធវើកៅក ើយខ្ញុំក៏ដស្រករួរគាត់ កៅម៉ែងគាត់កៅម៊ុខ្ផទះខ្ញុំកៅចង្គ្ង្កា នបាយកអើយខ្ញុំ កធវើក្តីក ើយ 
កតើខ្ញុំកធវើកម៉ែចក ៀត? លាងឱ្យសាអ ត ក ើយច៊ុះខ្ញុំកធវើកម៉ែចក ៀត? ោុំ ឹក ោុំ ឹកក ើយខ្ញុំកធវើកម៉ែច 



ក ៀត? ោក់ក្ប ៊ុកៗ ខ្ញុំរារមជូរែុំបូងោក់ក្ប ៊ុកក ើយកធវើកម៉ែចក ៀត? លហ្ើយកៅែល់ នឹងម៉ែង ាា៎ 
ក ើយគាត់ក៏បានក្បាប់ថ្នោក់ចឹងោក់អកញ្ច ះៗ ចឹងខ្ញុំក្តូវចាុំមួយក ើយរមារមជូរ ែល់កលើក 
កក្កាយឆ្ ឆ្ រកមើលគាត់កៅ អ ញ៊ុំកចះក ើយ ឆ្ស្រួលណ្តរ ់ឆ្ស្រួលណ្តរ់។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ កបើរមារមជូរខ្ញុំថ្នពិបាកកៅវ ិ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ឆ្ស្រលួជាងករ។ 

ក៖  នឹងក ើយចឹងបានមាត យបងជាអនកបកក្ងៀនក ើយ រកមើលគាត់ចឹងកៅបងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើអនកចលម្រម្ៀងណ្តដែលបងែូចជាស្រឡា  ់តាុំងពីកកេងរ ូតមកែល់ឥ ូវ 
 ា៎? 

ខ៖ កអើស្រឡា ់ពីជុំនាន់ម៊ុនខ្ញុំស្រឡា ់កលាកតា រ៊ុីន រ៊ុីសាម៊ុត។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ខ្ញុំស្រឡា ់ គាត់កោយសារគាត់កក្ចៀងពិករាះ ក ើយកបើជុំនាន់ឥ ូវខ្ញុំស្រឡា ់កលាកក្រប 
រ៊ុវតថិ។ 

ក៖ តារាលែី គាត់លែីយូរខាា ុំងដមនដ ន ែូចតាុំងពីខ្ញុំកៅកកេងរ ូតមកែល់ឥ ូវ។ 

ខ៖ ែល់កពលមន៊ុរសស្រីវ ិរម័យម៊ុនស្រឡា ់កលាកយយ ររ់ ករររី៊ុ ា ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ដតមកែល់កពលកនះស្រឡា ់សលម្ាងគាត់ដតមតងរឺ កម៉ែង ដកវកពជចតា។ 



ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ។ ចឹងបងអនកណ្តខ្ាះដែលកៅកន៊ុងក្កុមក្រួសារបងដែលកចះកលងឧប 
ករណ៍កភាងអីអត់? 

ខ៖ ឧបករណ៍កភាងអត់ក  ដតខ្ញុំកៅតូចៗខ្ញុំធាា ប់កឃើ បងក្បុរបងអរ់របរ់ខ្្៊ុុំ ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ គាត់បានកាន់ គីតាក ើយគាត់កក្ចៀងប ជាភាសាអង់ករារ ក ើយពិករាះ ា៎។ កពល នឹងខ្ញុំ 
ចង់ កចះករៀនភាសាអង់ករារដមនដ ន ដតខ្ញុំែូចថ្នមានអារមេណ៍ថ្នខួ្រកាលខ្ញុំវារពឹកម៉ែង ា៎  
រពឹក។ ចាា៎ស! 

ក៖ ក ើយមិ បងក្បាប់ថ្នឪព៊ុកបងគាត់ធាា ប់ផា៊ុុំអាកនាះ ាា៎។ 

ខ៖  ាា៎!  នឹងគាត់បានផា៊ុុំដក្ត ផា៊ុុំដក្ត កាលគាត់កៅកធវើការជាមួយនឹងរកមតចតា។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នងឹក ើយមានអនកដែលកចះកលងឧបករណ៍ នឹង។ ចឹងបងកតើផទះរបរ់បងែូចជា 
ផទះរបរ់បងមានលកខណៈយ៉ែងកម៉ែចដែរ? តាុំងពីកកេងមកចឹង ា៎  ដែលររ់កៅកន៊ុងផទះដែលមាន 
រណ្តា នយ៉ែងកម៉ែចដែរផទះលេ ផទះក ើចឹង ា៎? 

ខ៖ កាលកៅពីកកេងផទះខ្ញុំយកែីឥែា។ 

ក៖ ចឹងក ៀត។ 

ខ៖ ែីឥែាក្បឡាក់ជាមួយចលម្បើងកម៉ែចក  កក្រះអីខ្ញុំកៅតូចៗខ្ញុំកឃើ  កឃើ កអើែីឥែាលាយ 
ជាមួយចលម្បើងក ើយោក់កធវើជាជញ្ហជ ុំង។ 

ក៖  នឹងក ើយខ្ញុំធាា ប់កឃើ មួយ នឹងកៅតាមជនប ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ក ើយមានដផនកខ្ាះរាឹកកាត រ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ វាមានកក្ចើនដតផទះដតមួយក ។ 



ក៖ ក ើយមានលេក ? 

ខ៖  នឹងខ្ញុៗំ និយយមួយក ៀតកោយសារកាល នឹងព៊ុកខ្ញុំ គាត់បានផសុំខាា ុំងដមនដ ន រូមែីដត 
កុំក ចឥែាកឃើ ករកចាល នឹងរឺគាត់កកើបយកោក់រម៉ែកក ើយកែើមែីយកមករង់ផទះកៅ។ 

ក៖ កោយសារជីវភាពបងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ កចះដតខ្ុំចឹងបង កតើផទះ នឹងសាងរង់មករឺបា៉ែ  ឪព៊ុកមាត យរបរប់ងជាអនកសាងរង់ឬក៏ជួល 
ជាងជួលអីមកសាងរង់? 

ខ៖ គាត់ជាអនកសាងរង់ក ើយនិងអនកកៅកន៊ុងភូមិបងបអូនគាត់ ជួយសាងរង់កាលកៅផទះកៅ 
តូចៗ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ែល់កពលផទះ នឹងកៅែលឥ់ ូវ។ 

ក៖ កៅែល់ឥ ូវ នងឹ? 

ខ៖ ល ើបដតរូរកចាលក ។ 

ក៖ មិនក្ពម ៊ុកក កធវើជាសារមនទីរដតមតង។ 

ខ៖  ូា៎! ដមនកឃើ ផទះ នឹងកម្សត់ដមនដ នផទះ នងឹ ព៊ុកគាត់បានខ្ណឌ ដចកបនទប់ៗ ៊ុកឱ្យកូនវា 
ដវងក ើយវាធុំគាត់កោយសារគាត់កធវើបនតិចមតងៗ ក ើយផទះខ្ញុំែូចជាចង់មានសាា បក ះក ៀតកធវើ 
ផទះក ើយតយក់អកញ្ច ះៗៗកក្ចើនណ្តរ ់ ក ើយែូចចង់ក ះចឹងផទះ នឹង ថ្នកមើលកៅលអកមើល 
ណ្តរ់ ក ើយឥ វូ នឹងក៏បានរូរផទះ នឹងក ើយ ក ើយកធវើផទះ ជាផទះលកខណៈករៀបឥែាលេចឹង 
 ា៎  ប៉ែ៊ុដនតជាព៊ុកខ្ញុំកធវើែដែកលើ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 



ខ៖ គាត់កធវើឱ្យបអូនស្រីខ្្៊ុុំ គាត់កធវើឱ្យបងស្រីខ្្៊ុុំ កោយសារផទះខ្្៊ុុំក ើគាត់ក្តូវការក ើងកធវើចឹង ខ្ញុំ 
ជួលជាងមកកធវើអាកលើដតអាខាងកក្កាមគាត់ជាអនកកធវើឱ្យ។ 

ក៖  ៊ុ!ី គាត់អត់ចង់កអាយកូនអរ់ល៊ុយកក្ចើនចឹង កបើជួលជាង ុំងអរ់វាអរល់៊ុយកក្ចើនបង 
កណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើក្កមុក្រួសារបងកតើមានអនកណ្តដែលែូចជារបរែូចជាកតត ចឹង ា៎  កធវើកង្គ្នតក 
កធវើអីដែលធាា ប់មានអនកណ្តកធវើក ? 

ខ៖ ែូចជាអត់។ 

ក៖ ែូចជាកធវើកកនទល កូររារកតាន តអីចឹងៗក ? 

ខ៖  ាា៎! កាលដម៉ែខ្ញុំគាត់កៅស្រុកដស្រគាត់ធាា ប់ ធាា ប់កធវើគាត់កធវើជាកកនទលកធវើអីចឹងកៅគាត់កៅ 
តាដកវ ាា៎។ 

ក៖  ាា៎!  នឹងក ើយ ភារកក្ចើនអនកកៅតាដកវចូលចិតតកធវើចឹងៗ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយ ចឹងបងែូចជាបញ្ហា ជីវតិរបរប់ងមតង កតើបងអាចក្បាប់ខ្ញុំពីកពលកវលាដែល 
ពិបាកបុំផ៊ុតកៅកន៊ុងជីវតិ កតើកពលណ្តដែេ តាុំងពីតូចរ ូតែលឥ់ ូវដែលបងចងចាុំដែលអត់ 
អាចបុំកភាចបាន ា៎? 

ខ៖ លុំបាកបុំផ៊ុតកពលអត់អី ូបកអើ នឹងវាមិនពិបាកបុំផ៊ុតក  កពលដែលឪព៊ុករបរ់ខ្្៊ុុំគាត់បាន 
កៅកាប់ថ្ក្ពក ើយ ៊ុកមាត យខ្្៊ុុំឱ្យចិញ្ច ឹមកូន៥នាក់  ុំងបងក្បុរខ្ញុំក ៀតក ើយបងក្បុរខ្ញុំគាត់ 
ធុំក ើយគាត់ដលងខ្វល់អីចឹង ថ្នបនទ៊ុករបរគ់ាត់រឺ៤នាក់ នឹងដតមតង ស្សាប់ដតកពលកនាះ ឪព៊ុក 
របរ់ខ្្៊ុុំស្សាប់ដត ឺធៃន់ខាា ុំងដមនដ ន  ឺធៃន់ណ្តរ់ែល់រ តូ ែូចករករកៅថ្នជម្ងឺចា ់ ឹក 
ែី ា៎។ 



ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ អាចែល់ថ្នន ក់នឹងសាា ប់បាន ឪព៊ុកខ្្៊ុុំរឺមានជម្ងឺែូចខ្្៊ុុំដែរ កពលកនាះគាត់ ឺខាា ុំងណ្តរ់ 
ក ើយមាត យខ្្៊ុុំគាត់បានកៅកមើលឪព៊ុកខ្្៊ុុំកៅថ្ប៉ែលនិ។ 

ក៖  ាា៎!  ឹកែីចា ់ក ើយហ្នងឹ។ 

ខ៖ កៅកាប់ថ្ក្ពកៅ នឹង ក ើយគាត់ក៏បានសាព យបអូនខ្ញុំផង គាត់បានែឹកថ្ែខ្ញុំផងកៅចឹង ា៎  
ក ើយគាត់បាន ៊ុកកូន២នាក់កៅកចាលកន៊ុងផទះដតមតងរឺបងផល និង បងភាព។ គាត់ ៊ុកកចាល 
 នឹងម៉ែងកោយសារគាត់យកកៅអត់អរ់ ា៎  វាែូចថ្នវាយ៉ែប់កពក ា៎។ 

ក៖  ៊ុកកចាលប៉ែ៊ុនាេ នថ្លៃកៅបង? 

ខ៖  ៊ុកកចាលកៅនឹងផទះដតមតងែូចជាយូរដែរ។ 

ក៖ ក ើយកណះបានអីករ ូប? 

ខ៖ គាត់ ៃល់ខ្ាួនគាត់ដែរ គាត់ថ្នគាត់បានអី ូបគាត់ ៃល់ដែរ។ 

ក៖ អាយ៊ុប៉ែ៊ុនាេ នកពលកៅ នឹង? 

ខ៖ បងក្បរុខ្ញុំគាត់ែូចជា ែូចជា១០ឆ្ន ុំក ើយ៨-៩ឆ្ន ុំក ើយ... 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ចាា៎ស!  ុំនងប៉ែ៊ុណណឹ ង ៨-៩ឆ្ន ុំ ក ើយ ៊ុកកចាលក ើយបងស្រ ីខ្ញុំមិនតូចជា នឹងក ៀត។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖  ៊ុកកៅ នឹងផទះ នឹងកចាល។ 

ក៖ ក ើយអត់មានតត ុំអនកណ្តករឱ្យជួយកមើលក លហ្ា៎? 

ខ៖ គាត់បានតត ុំបអូនព៊ុកខ្្៊ុុំកៅ កៅជិត នឹងដែរ ដតគាត់មិនកៅជិត នឹងល ណា៎  ែូចកៅក្តឹម នឹង 
កៅែល់ផទះតារីម ា៎។ 



ក៖ កៅឆ្ៃ យដែរ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ក ើយកៅកពលកនាះបងក្បុរខ្ញុំកចះដតថ្ន ែូចអត់មានកឃើ គាត់មកកមើលអីកសាះ 
អត់កឃើ គាត់មកកមើល ក ើយគាត់ថ្នមិនែឹងគាត់ររ់កៅរកបៀបយ៉ែងកម៉ែច គាត់ ៃល់ខ្ាួនគាត់ 
ដែរ។ គាត់ល ើបដតនិយយ គាត់ថ្នអកញ្ច កមិនែឹងកពល នឹងររ់កៅរកបៀបយ៉ែងកម៉ែចក  កៅជា 
មួយបងស្រីរបរ់ខ្ញុំ ែឹងគាត់ររ់កៅរកបៀបកម៉ែចកពលយប់ មិនែឹងរកបៀបកម៉ែចអីរកបៀបកម៉ែចកភាច 
បាត់ ក ើយអត់មានអនកណ្តមកកមើលកសាះ ក ើយែល់កពលដម៉ែខ្ញុំជីតមកបានកឃើ ។ 

ក៖ អូយ! មានចឹងក ៀត អូយក ើងបកណ្តត យខាា ុំងម៉ែង ា៎។ 

ខ៖ ចាា៎ស!  នឹងែូចថ្នកពលខ្ញុំកៅកមើលព៊ុកខ្ញុំគាត់ ឺ។ 

ក៖ ចឹងបងរម្រម្ភប់ជីវតិរបរ់បងតទ ល់ដតមតងមិនដមនក្កុមក្រសួារចឹង ា៎  កពលអវីដែលបងថ្ន 
ខ្ាួនឯងពិបាកចិតតជាងករ? 

ខ៖ ពិបាកចិតតជាងករខ្ញុំពីម៊ុនខ្ញុំពិបាកចិតតជាងកររឺករឿងបតីខ្ញុំពិបាកចិតតខាា ុំងដមនដ ន។ កបើរិនខ្ញុំ 
អត់ល៊ុយអត់ បូឱ្យដតគាត់ជាមន៊ុរសលអរឺខ្ញុំអត់ពិបាកចិតតក  ដតែូចថ្នគាត់ពីម៊ុនរឺជាមន៊ុរស 
មួយដែលចូលចិតត ដែលបងាករឿងផឹកស្សាផឹកអី ចូលផទះវ ិចូលចិតតបងាករឿង អកញ្ច ះអញ្ច៊ុ ះអី 
រឺខ្្៊ុុំពិបាកចិតតខាា ុំងដមនដ ន។ កក្រះអីតាុំងពី ូចមក ៉ែ៊ុមអត់ដែលកចះលុំបាកអ៉ីែលចិ់តតខ្ញុំ ប៉ែះ 
រល់ក្តឹមរាងកាយ ខ្ញុំកធវើការធមេតាខ្ញុំដរក ឹកដរកអីោុំែុំនាុំោុំអីធមេតាខ្ញុំអត់ថ្នពិបាកក  ប៉ែ៊ុដនត 
ែល់ដតកពលខ្ញុំធុំក ើង បតីខ្ញុំគាត់ក្បកាន់ចរកិមួយដរនអាក្កក់ចឹង ខ្ញុំពិបាកចិតតខាា ុំងដមនដ នពិ 
បាកចិតតែល់ថ្នន ក់ខ្ញុំចង់សម្ភា ប់ខ្ាួន ខ្ាួនឯង។ 

ក៖ អូយយូយ! 

ខ៖ ខ្ញុំពិបាកចិតតណ្តរ់ ប៉ែ៊ុដនតខ្ញុំថ្នអកញ្ច កខ្ញុំកៅមានកូន២នាក់ ខ្ញុំមិនអាចអត់២នាក់ នងឹបានក  
ដតកបើខ្ញុំរិតថ្នកបើខ្ញុំកៅកធវើការកៅ ខ្ញុំមិនថ្នស្រកុករក ែូចថ្នកខ្តតកផសងៗចឹង ា៎។ កបើខ្ញុំកច កៅ 
ច៊ុះកូនខ្ញុំ ខ្ញុំដបកកូនខ្ញុំចារ់ជាខ្ញុំនឹកកូនខ្ញុំង្កប់ ខ្ញុំ ឺង្កប់កោយសារកូនម៉ែងចឹង ខ្ញុំនឹកកឃើ  



ថ្នអកញ្ច កខ្ញុំក្តូវដតរ ូក្ ុំ រ ូក្ ុំជាមួយបតីខ្ញុំរ ូត ែល់ែុំណ្តក់កាលដែលកពលកនះគាត់សាគ ល់ 
ែុំណឹងលអពីក្ពះ។ 

ក៖ ចឹងអរខាា ុំងដមនដ នបង? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ គាត់ដកដក្ប ុំងអរ់ក ើយឥ ូវ។ 

ខ៖ ដកដក្បមិនបានភាររយក  ប៉ែ៊ុដនតវារម្រម្ភប់គាត់រឺកក្ចើនម៉ែង។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ។ ចឹងកោយសារការចូលក្ពះក ើបបងអាច ាងកាត់អាភាពពិបាក នឹង 
បានបងកណ្តះ? 

ខ៖  នឹងកោយសារសាគ ល់ពីែុំណឹងលអរបរ់ក្ពះ។ 

ក៖ កឃើ ក ក្ពះអាចតា រ់បតូរអវីៗបាន ុំងអរ់។ 

ខ៖ បាន ុំងអរ់។ 

ក៖ មន៊ុរសចា ់ក្ ង់ោច់ដតមតង។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចឹងបងកតើបងែូចជាមានប ពិកសាធន៍អីដែលលអខ្ាះ កៅកន៊ុងជីវតិរបរ់បង ា៎  ែូចជាការកធវើ 
អីករខ្ាះដែលបងរិតថ្នលអរម្រម្ភប់ជីវតិចឹង ា៎? 

ខ៖ កធវើការ? 

ក៖ កធវើការអីក៏កោយ? 

ខ៖ ជីវតិខ្្៊ុុំលអបុំផ៊ុតកពលដែលខ្ញុំនិយយកៅ កពលដែលខ្ញុំកអើ កពលដែលខ្ញុំមានកាលៈក រៈ 
កពល នឹង ិ។ 

ក៖ កពល នឹងម៉ែងបងកណ្តះ? 



ខ៖ ចាា៎ស! កពលអាកាលក រៈកពល នឹង  ិ កពលដែលខ្ញុំកមើលកៅលអក ើយរកីរាយបុំផ៊ុតរឺក្រ ួ
សារខ្ញុំអត់ក៏កោយមានក៏កោយកមើលកៅែូចជាមានភាពរកីរាយដមនដ ន។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កោយសារខ្៊ុរដបាកពីម៊ុនឥ ូវឆ្ៃ យណ្តរ ់ខ្៊ុរឆ្ៃ យដមនដ នដតមតង ក ើយឥ ូវខ្ញុំមាន 
សាន ម  ឹមកក្ចើន។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ចឹងវាមានលកខណៈលអដមនដ នខ្ញុំ ខ្ញុំមិននឹកសាេ នថ្នខ្ញុំបានមកែល់។ 

ក៖ ថ្លៃ នងឹចឹង ា៎។  

ខ៖ ចាា៎ស! អត់នឹកសាេ នក ខ្ញុំថ្នជីវតិខ្ញុំធាា ក់ ឹកម៉ែង ក ើយកពលកអើកពលដែលខ្ញុំថ្នអកញ្ច កកអើករ 
ឱ្យកៅផារភាជ ប់កៅក្ពះវ ិរបររិ៊ុ ាកែើមែីជួបជ៊ុុំក្កុមក្រួសារវ ិ។ ខ្ញុំថ្នខ្ញុំអត់ចង់ជួបបតីខ្ញុំវ ិ។ 

ក៖ ពីម៊ុនឬក៏ឥ ូវ? 

ខ៖ កអើជាលេីៗ នងឹដែរក  ិ កោយសារខ្ញុំអត់ ន់កព កល  នឹង ខ្ញុំអត់ចង់ជួបបតីខ្ញុំកសាះខ្ញុំអត់ 
ចង់ផារភាជ ប់ជាមួយក  ស្សាប់ដតែល់កពលឥ ូវស្សាប់ដតខ្ញុំថ្នអកញ្ច កខ្ញុំ ចង់ជួបបតីខ្ញុំ។ 

ក៖  នឹងក ើយឥ ូវកោយសារតា រ់បតូរក ើយបងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ញុំចង់ជួបបតីខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ជួបកូនខ្ញុំវ ិ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយខ្ញុំថ្នគាត់រឺជាមន៊ុរសលអខាា ុំងដមនដ នសម្រម្ភប់ខ្ញុំ។ 

ក៖ ចាា៎ស! កោយសារបងកពលកក្កាយកៅរឺថ្នអវីៗ ុំងអរ់រឺថ្នឥតកខាច ះដតមតង ា៎បង។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 



ក៖  នឹងក ើយ។ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើកក្កាយពីបងករៀបការជាមួយនឹងបងក្បុរមកកតើបងមានកូន 
ក្បុរស្រីប៉ែ៊ុនាេ ននាក់ដែរ? 

ខ៖ ខ្ញុំមានកូនស្រីដត២នាក់ក ។ 

ក៖ គាត់ក េ្ ះអីករខ្ាះ ុំងក្តកូលចឹង ា៎បង? 

ខ៖ ចាា៎ស! កូនស្រីបង គាត់ក េ្ ះ នីន  ោ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ពិករាះក ៀត។ 

ខ៖ បនាទ ប់មក នីន  ពណ៌។ 

ក៖ រ៊ុ ាដតពិករាះៗបងក េ្ ះ។ ចាា៎ស! ចឹងបងកៅកពលដែលបងកៅវយ័កកេង កតើបងធាា ប់រ 
ងឃឹមថ្នបងធាា ប់កធវើអីក ? 

ខ៖ ខ្ញុំធុំក ើងខ្ញុំចង់កធវើជាជាងកាត់កខាអាវ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ប៉ែ៊ុដនតកពល នងឹខ្ញុំចង់ខាា ុំងដមនដ ន ប៉ែ៊ុដនតខ្ញុំថ្នអកញ្ច កអវីដែល ខ្ញុំចង់ ា៎ រឺមិនដែលបានស 
លម្រម្ចក ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កោយសារកអើកោយសារខ្ញុំខ្វះរមតថភាពខ្ញុំខ្វះ ខ្ញុំខ្វះកក្ចើនកពលដែលខ្ញុំចង់កធវើអីមួយចឹងរឺវា 
អត់ដែលបានែូចបុំណង ា៎  ក ើយខ្ញុំក៏ចង់បតូរថ្នអកញ្ច ក ខ្ញុំដលងរិតក ើយខ្ញុំ ប់រិតវ ិ 
ក ើយ។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ច៊ុះឥ ូវែូចជាមានបុំណងក្បាថ្នន ដែលកៅដតចង់កធវើែដែរអត់? 



ខ៖ ខ្ញុំចង់កធវើែដែរ ប៉ែ៊ុដនតកោយសារភាពវយ័ចុំណ្តរ់របរ់ខ្ញុំ ខាា ចខ្ញុំកធវើអត់កកើត។ 

ក៖ ខ្ញុំរិតថ្នអត់អីក បងអាចល ើបដត៣៤-៣៥ចឹង ាា៎។ 

ខ៖ កោយសារមានករមាន ក់ ករថ្នកយើងចង់ករៀនចឹង គាត់ថ្នអកញ្ច កអូយចារ់ក ើយមិនបាច់កៅ 
ករៀនក ។ 

ក៖ អូយក៊ុុំ ក៊ុុំរិតមួយ នឹងបង កោយសារមន៊ុរសកយើងក្តូវដតករៀន ករៀនករៀនរ ូត ល់ដតចារ ់ 
ខ្ញុំក ះអាយ៊ុប៉ែ៊ុណណឹ ងដមន ដតខ្ញុំកៅដតចង់ករៀនរ តូកព មួយជីវតិរបរ់ខ្ញុំ។ 

ខ៖ ខ្ញុំរិតចឹងដែរ ប៉ែ៊ុដនតឥ ូវកនះខ្ញុំចង់រិតថ្នខ្ញុំអត់ចង់កធវើការករាងចក្កក ៀតក  ប៉ែ៊ុដនតខ្ញុំចង់បកងាើត 
ម៊ុខ្របររករ៊ុី២នាក់បតីក្បពនាខ្ញុំចឹង ា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ កែើមែខី្ញុំឱ្យបានចិញ្ច ឹមកូន២នាក់បានលអក៊ុុំឱ្យែូចជាខ្ញុំ។ 

ក៖ ចាា៎ស! បងកបើរនិជាអត់មានលវកិាអី ា៎  កៅខាងអងគការមួយដែលជារមាជិកកយើងជាអនក 
កាន់កាប់ចឹង ា៎  ខាងករជួយចឹង ា៎។ 

ខ៖ ខ្ញុំែឹងដែរពីកក្រះអីកពល នឹង ខ្ញុំកុំព៊ុងករៀនថ្នន ក់ខ្ាួន ីពឹងខ្ាួន។ 

ក៖ មួយ នឹងចឹងករនឹងផតល់ឱ្យកយើងជាអនករទូចក្តីកោយខ្ាួនឯង។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ករអត់ឱ្យល៊ុយកយើងកៅ ុំងែ៊ុលក  ដតឱ្យកយើងកធវើជាកែើម ៊ុនរករ៊ុី ឱ្យរងករមកវ ិចឹង 
 ា៎បង។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ញុំបានែឹងក ើយកក្រះអីខ្ញុំបានករៀនជាករៀងរាល់ថ្លៃ។ 

ក៖ អូកខ្! ចឹងប ពិកសាធន៍មួយ នងឹលអខាា ុំងដមនដ ន កោយសារក្ពះែូចថ្នមិនដែល ៊ុកកូន
កៅរបរ់ក្ពះអងគកចាលចឹង ា៎បង។ 



ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ក្ ង់ដតងដតផតល់អវីដែលលអៗរម្រម្ភប់ជីវតិរបរ់ពួកកយើង ក្ ង់អត់ដែលផតល់អីឱ្យកយើងកៅ 
 ុំងែ៊ុលៗ ដតប៉ែ៊ុដនតែូចជាបកក្ងៀនកយើងឱ្យកចះកធវើករឿង ុំងអរ ់នឹងវ ិ កោយសារែូចជាម 
ន៊ុរសកយើង កបើរិនជាករឱ្យរ ូតមិនកកើតក ដមនក  បង? 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ដតកបើរិនជាករបកក្ងៀនកយើងកែើមែីកធវើចឹង កយើងអាចកៅដតរក រម្រម្ភប់ខ្ាួនឯងបានរ ូត 
ដមនក បង?  

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ កោយសារកចះក ើយ នឹង ចឹងចាុំបាច់អនកណ្តករឱ្យក ៀត ខ្ញុំកចះក ើយ ខ្ញុំកធវើខ្ាួនឯងបាន 
ដមនក ? អូកខ្! រឺសម្រម្ភប់កៅកន៊ុងសារនាចក្ករបរ់ពួកកយើងរឺ បកក្ងៀនដបប នឹង រឺបកក្ងៀន 
ឱ្យកចះរទូចក្តីមិនដមនឱ្យក្តីកៅមន៊ុរសក ។ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើ កបើរិនជាបងចង់តត ុំកៅកាន់កូន 
កៅបងជុំនាន់កក្កាយអវីដែលបងចង់ឱ្យគាត់កែើរកលើផាូវកម៉ែចដែរ? 

ខ៖ កអើ! ខ្ញុំចង់តត ុំឱ្យគាត់កៅកូនកៅរបរ់ខ្ញុំជុំនាន់កក្កាយ កក្កាយៗៗៗក ៀតម៉ែង ា៎។ ចង់ឱ្យ
គាត់ នឹងកែើរកៅកលើផាូវក្ ង់រឺលអដមនដ ន។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កបើរិនជាគាត់កែើរកលើផាូវកោយកសាេ ះអរចិ់តតម៉ែង ា៎  កោយអរ់ពីចិតត ខ្ញុំចង់និយយថ្ន 
កោយអរ់ពីចិតតម៉ែង ា៎។ គាត់នឹង បានលអែូចជាក្ពះវរបិតាចឹង។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយខ្ញុំចាប់កផតើមកជឿមានជុំកនឿកៅកលើក្ ង់ ា៎ រឺ រ ូតែល់កនះរឺខ្ញុំមានភាពថ្នអត់ចង់ក  
ដតឥ ូវ នឹងរឺខ្ញុំអត់ក  ខ្ញុំសម្ាឹងកមើលដតគាត់ក  ប៉ែ៊ុដនតខ្ញុំមានភាពមួយរឺខ្ញុំមានភាពថ្នក្ពះរមពីរ 
រឺខ្ញុំចង់អាន ប៉ែ៊ុដនតឱ្យដតខ្ញុំចង់អានក្ពះរមពីររឺែឹងថ្នខ្ញុំ ន់ដភនកក ើយ។ 



ក៖ ែូចថ្នន ុំ ន់កៅៗងង៊ុយករងក ា៎? 

ខ៖ ក ើយកពលដែលខ្ញុំកែកអត់លក់ ខ្ញុំនឹកកឃើ ក្ពះរមពីរភាា ម។ 

ក៖ ខ្ញុំថ្ន ាា៎ដមនខ្ញុំយក ក្ពះរមពីរមកអានរិន អានបានដត១ខ្២ខ្ខ្ញុំករងលក់ក ើយ។ 

ខ៖  នឹងក ើយ។  

ក៖ ដមនបងកជឿ។ 

ខ៖ អូកខ្! ដតការអានក្ពះរមពីររឺកយើងក្តូវដតរកកពលកវលាមួយឱ្យែូច ជាលអចឹង ា៎។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ កយើងអាចកចះ និង   ួលបានអារមេណ៍ថ្នក្ពះវញិ្ហា ណ កែើមែីឱ្យកយើងែឹងថ្នពួកកយើងរួរដត 
កធវើកម៉ែចរម្រម្ភប់ជីវតិរបរ់ពួកកយើងកៅថ្លៃអនារតចឹង ា៎បង។ ចឹងបង កតើក្បក រកមព៊ុជាកយើង 
 ាងកាត់កៅរបបរង្គ្ង្កគ ម វាកក្ចើនែុំណចឹង។ ចឹងខ្ញុំែឹងថ្នឪព៊ុកមាត យរបរ ់ បងែូនតារបរ់បង 
រឺរ៊ុ ាដត ាងកាត់កៅកអើរបបមួយ នឹងចឹង ា៎។ ចឹងបង កតើបងមានបានែឹងអីករខ្ាះពីចឹងបង 
ែូចជាមាត យរបរ់បងឬក៏ែូនតាអីគាត់ធាា ប់ក្បាប់បងអុំពី កតើក្បក រកយើងជួបនឹងរង្គ្ង្កគ មអីករ 
ខ្ាះ? ក ើយនិងកតើពួកគាត់ ាងកាត់កម៉ែចក ើយវា ាងកាត់កម៉ែចខ្ាះចឹង ា៎ែូចជារបបជុំនាន់លន់ 
នល់ ក ើយការ ម្ភា ក់ក្គាប់ នឹងជុំនាន់ប៉ែ៊ុលពត នឹង កតើបងអាចក្បាប់បងបានករៀនបងបានែឹង 
ពីែូនតាចឹង ា៎? 

ខ៖ គាត់បានក្បាប់ថ្នកពលជុំនាន់ប៉ែ៊ុលពត នឹង រឺជុំនាន់មួយដែលមិនកចះចាយក្បាក់ ប៉ែ៊ុដនតជុំនា
ន់ នឹងរឺជាជុំនាន់ដែលកាប់រមាា ប់គាន យង់ឃនងបុំផ៊ុតសា វថ្ក្ពថ្ផសខាា ុំងណ្តរ់ ក ើយកពល 
ដែលករចូលចិតតរមាា ប់មន៊ុរសណ្តដែលមានចុំលណុះវជិាជ កក្ៅក្ជះ។ 

ក៖  ៊ុី! អនកដែលកចះ នឹងម៉ែង។ ចឹងបងែូចជាកតើបងែឹងក ថ្នការ ូបច៊ុករបរ់មន៊ុរសកៅកន៊ុង 
ជុំនាន់កម៉ែចដែរ? 



ខ៖ ការ បូច៊ុករបរ់ពួកគាត់ មានលកខណៈមួយែូចថ្នពិបាកដមនដ ន ែល់ថ្នន ក់បបរឧ  រ 
ណ៍ថ្នបបរដតមួយកុំប៉ែ៊ុងមានដតមួយខ្ទះចឹងែូរដតមួយដវកៗ ូបក  ក ើយ ៊ុតក ើយជួនកាល 
កៅដស្រកឃ្វា នខាា ុំងដមនដ នែល់ថ្នន ក់ចាប់រតវលអិត ូប ែូចជាចីកចក់ែូចជាដលានបងាួយ ក ើ 
យ។ ជួនកាលពួកគាត់ករអាចកក្បើឱ្យកៅក្ចូតស្រូវ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក្ចូតស្រូវចឹងពួកគាត់ែល់ថ្នន ក់ក្ចតូៗចឹងបូត អាស្រូវ នឹងអក ូបម៉ែងស្សាប់ែល់កពលអនក 
ខ្ាះចឹងកៅ ករអក ូបករអត់អីែល់កពលមាត យខ្ញុំកឃើ ករ ូប ូបដែរ។ គាត់បាននិយយ 
ក្បាប់ចឹង ូបដែរ ែល់ដតកពល ូបកៅវាឆ្ា ក់កៅ ា៎  ក ើយកៅករជួយចឹងករដបកការអរ ់
រលីងដបកការអរ់រលីងក ើយថ្នអកញ្ច ក ក ើយលីបាន ូបស្រូវ ខ្ញុំកឃើ ករ ូបខ្ញុំ បូដែរ។ 

ក៖ ពួកអាពតចាប់ ន់ដមនកពលចឹង? 

ខ៖  នឹងក ើយែល់ចឹងក ើយកោយសារកដនាងគាត់ នឹងវាអត់សា វ ា៎  ករក្គាន់ដតរតីឱ្យ 
ក្គាន់ដតថ្នឱ្យថ្លៃកក្កាយក៊ុុំកធវើចឹងក ៀត។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ចាា៎ស! ប៉ែ៊ុដនតមានកដនាងខ្ាះ មានកដនាងខ្ាះកុំព៊ុង ដតក្ចូតៗកៅកន៊ុង ឹកចឹងចាប់បានក្តីក្កា  ់
មួយដតអត់លាក់កៅកដនាងណ្តក  យកមកខាុំកៅនឹងមាត់ ខាុំនឹងមាត់អាក្តីក្កា ់ នឹង។ វា 
តែ៊ុលចូលមាត់ក ើយក៏ប៉ែ៊ុលពត នឹង ក៏ជួយក៏ដ កលូកអាក្តីក្កា ់ នឹងមកលូកយកមក ដត 
ោច់បុំព៊ុងករង្កប់ែដែលជួយដមន។ ចាា៎ស! ចឹងការកៅកន៊ុងជុំនាន់ប៉ែ៊ុលពត នឹង។ វាមានកក្ចើន 
ក ៀត ក្គាន់ដតកយើងកធវើអីវខ្៊ុរបនតិចបនតូចែូចជាការកអើចូលកបះដផាក ើែូចជាែុំណុំអី បនតិចប 
នតួច នឹងក៏វាយកកៅរមាា ប់កចាលដែរ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងសា វណ្តរ់។ 



ខ៖ សា វ ក ើយជួនកាលកនាះពួកកយើងែូចជាការករៀបអារ ពិ៍រ ៍ ករៀបអារ ៍ពិរ  ៍
ពួកករ នឹង រឺចាប់រូរៗម៉ែងឱ្យកអើកបើរិនវាចាប់ឱ្យក្តូវដតយកែូចថ្នក្តូវដតករៀបការជាមួយម៉ែងមិ 
នអាចបែិករធន៍បានក  កបើបែិករធន៍រឺែឹងដតសាា ប់។ 

ក៖ ពិបាកក ៀត។ 

ខ៖ ពិបាកក ៀត ដតវាមានចុំណញ ចខ្ាះវាអាចែូចថ្នកដនាងខ្ាះ វាមានលកខណៈមួយែូចថ្នែូចជា 
អត់ឱ្នឱ្យដែរ ដតកបើកដនាងកផសងក ៀតសា វជាងកដនាង នឹងក ៀត។ 

ក៖ សា វរកបៀបកម៉ែចកៅបង? 

ខ៖ កកេងតូចៗកបើរិនជាកដនាងកផសង ករមានកដនាងឱ្យកមើលដតកបើកដនាងកផសងក ៀត កបើយក      
កកេងយុំខាា ុំងកកេង នឹង ឺលេមៗ រឺកបាកនឹងរលក់តាន តង្កប់ក ើយ ជួនកាលអាចយកអាធាង
កតាន ត នឹងមកអាករក ើយ កបើមន៊ុរសកបើកធវើខ្៊ុរអីមួយរឺ រកៅរកតត រឺវាយមួយចបៗែឹងដត 
ង្កប់ម៉ែង អា នឹងលកខណៈដែលមាត យខ្ញុំគាត់បានក្បាប់មក ា៎។ 

ក៖  ិែាភាព នឹងសា វណ្តរប់ងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! សា វខាា ុំងដមនដ ន ក្បក រកមព៊ុជា ុំងមូលរឺជាវាលកប់កខាេ ចដតមតង។ 

ក៖ ចាា៎ស! ក ើងក្របែណត ប់ថ្ផទក្បក រដតមតង។ 

ខ៖  នឹងក ើយ។ 

ក៖ កដនាងណ្តា៎ ក៏ចឹងដែរ។ 

ខ៖ កអើ! និយយកៅែូចជាក្បក រកមព៊ុជាធាា ក់កៅកន៊ុងរបបមួយែ៏ដរនសា វដមនដ ន។ អូយ! 
ដរនសា វខាា ុំងណ្តរ់។ 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងកតើែូចជាមាត យបងគាត់បានក្បាប់កពល ម្ភា ក់ក្គាប់ អត់ែូចជាគាត់យ៉ែងកម៉ែច 
ដែរ? 



ខ៖  ម្ភា ក់ក្គាប់ នឹង ែូចជាគាត់ក្បាប់ដែរ ដតខ្ញុំកភាចអរ់ក ើយកនះែូចគាត់ថ្ន ម្ភា ក់ក្គាប់ នឹង 
វាមិនខ្៊ុរអីពីជុំនាន់ប៉ែ៊ុលពតប៉ែ៊ុនាេ នដែរ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កក្រះអីកយើងមានភាពភ័យខាា ច។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ រត់ករចពីអាក្គាប់ នឹង ម្ភា ក់។ 

ក៖ ចាា៎ស! ពីកលើមកវ ិ។ 

ខ៖ ពីកលើមកក ើយកយើងក្តូវកធវើអីករលូង។ 

ក៖ ក្តង់ករ នឹង ?ី 

ខ៖ ក្តង់ករ នឹងក ើយកែើមែីចូលកៅកន៊ុងពួនកៅកន៊ុង នឹងចឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចឹងវាពិបាកខាា ុំងដមនដ ន។ ច៊ុះបងដែលែូចជាកអើមានអារមេណ៍កម៉ែចដែរ កៅកពល 
ដែលឪព៊ុកមាត យរបរ់បងគាត់បានរួចផ៊ុតពីជុំនាន់ នឹងចឹង ា៎? 

ខ៖ កអើ! ខ្ញុំក៏មានអារមេណ៍ថ្នរបាយចិតត ប៉ែ៊ុដនតខ្ញុះមានអារមេណ៍ថ្នខូ្ចចិតតខាា ុំងដមនដ ន កោយ 
សារដតពួកគាត់បានជួបកៅក ត៊ុការណ៍ដបប នឹង ា៎។ ដែលមិនអាចជួយសម្រម្ភលគាត់បាន 
កោយសារខ្ញុំកកើតមកវា រួជុំនាន់ក ើយ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយពួកបងៗខ្ញុំ ន់ដតបងក្បរុខ្ញុំមួយរត់ ប៉ែ៊ុដនតបងក្បុរខ្ញុំកពល នឹងគាត់អត់មាន អារ 
មេណ៍ថ្នពិបាកអីកសាះ កោយសារគាត់កែើររ ូត ប៉ែ៊ុដនតគាត់កែើរអត់មានអីផង គាត់កែើរដតកន៊ុងថ្ក្ព 
រ ូត។ 

ក៖ គាត់កចះឆ្ា តដែរ។ 



ខ៖ ែូចជាមិនមានអនកណ្តកធវើបាបគាត់ផង។ 

ក៖ ច៊ុះបងមានដែលបានកមើលករឿងដែលករបានលត ឥ ូវ ដអនជីលណី្តជូលីលតករឿងែុំបូងករ 
សម្ភា ប់ឪព៊ុករបរ់ខ្្៊ុុំ បងមានបានកមើលករឿង នងឹក ? 

ខ៖ អត់បានកមើលផង។ 

ក៖ ករឿង នឹងករនិយយអុំពីជុំនាន់ប៉ែ៊ុលពត ា៎។ កពលដែលកមើលករឿង នឹងកៅរឺែូចជាពួកកយើ 
ងកែើរកៅកន៊ុង ាងកាត់ជុំនាន់ប៉ែ៊ុលពត នងឹ ចឹងក្រប់វនិា ីក្រប់នា ី ុំងអរ់ដែលែូចជាកមើលករឿ 
ងមួយ នឹងកម្សត់ខាា ុំងដមនដ នណ្តរ។់ បងខ្ញុំមិនរឹងដតកជឿថ្នឪព៊ុកមាត យរបរ់ខ្ញុំ ឪព៊ុកមាត យ 
របរ់បងជាមន៊ុរសជនជាតិដខ្េរកយើង ដែលកកើតជុំនាន់ម៊ុនដែល ពួកគាត់ ាងកាត់វាសា វ 
ខាា ុំងដមនដ ន។ 

ខ៖  ាា៎! ខ្ញុំចង់ក្បាប់មួយដែរ កោយសារករឿងប៉ែ៊ុលពត កបើរិននិយយក្បាប់ខ្្៊ុុំមតង ា៎។ ខ្ញុំចង់ 
សាត ប់ដតមតងក  ខ្ញុំអត់ចង់សាត ប់ក ៀតក ។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ កោយសារវាអាក្កក់សាត ប់ ក ើយកបើរិនជាកមើលវ ិ កមើល ូរ រសន៍វ ិខ្ញុំអត់ចង់កមើល 
កសាះកោយសារវាអាក្កក់កពកចឹង ខ្ញុំ  ួលយកអត់បានកអើខ្ញុំអត់ចង់កមើលក ។ ចាា៎ស! 

ក៖ ចឹងវាពិបាកខាា ុំងដមនដ នបង បញ្ហា រង្គ្ង្កគ មរឺចប់ ខ្ញុំរងឃមឹថ្នក្បក រកមព៊ុជានឹងអត់មាន 
នូវករឿង ុំងអរ ់នឹង វាកកើតក ើងមតងក ៀត ា៎។ ចង់ឱ្យកូនកៅកយើងររ់កៅកោយរ៊ុភមងគល 
កៅថ្លៃកក្កាយក៊ុុំឱ្យជួបករឿង ុំងអរ់ នងឹក ៀត កោយសារវាកក្ចើនកពកក ើយរម្រម្ភប់ក្បក រ 
ដខ្េរកយើង ាា៎។ ចាា៎ស! ចឹងបងរម្រម្ភប់កៅរល់ក្បដ លជាដតបនតិចក ៀតក  នឹងចប់ការសម្ភា ស 
មួយកនះក ើយ។ ចឹងរម្រម្ភប់ក្កមុក្រួសាររបរ់បងវ ិ កតើកែើមែីែូចជាឱ្យក្កុមក្រួសាររបរ់បង 
ស្រីមានរ៊ុភមងគល កតើអវីខ្ាះដែលបងបានកធវើរម្រម្ភប់ក្កុមក្រួសារក៏ែូចជាលះបង់ចឹង ា៎? 

ខ៖ ខ្ញុំលះបង់ជាែុំបូង ខ្ញុំលះបង់កពលកវលា ខ្ញុំលះបង់នូវកអើភាពរដ ៉ែរថ្ ៉ែពីម៊ុនកក្ចើនក ើយ។ ខ្ញុំ 
ខាា ុំងបុំផ៊ុតរឺកពលកវលា។ 



ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ សម្រម្ភប់កអើការនិយយរតីជាមួយបតីរបរ់ខ្្៊ុុំ ក ើយនិយយកៅខ្ញុំលះបង់កក្ចើន លះបង់កក្ចើន 
ដមនដ នសម្រម្ភប់ក្កុមក្រសួារខ្្៊ុុំ ក ើយពីម៊ុនខ្ញុំមិនដែល កចះលះបង់ែល់ថ្នន ក់ នងឹក ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កោយសារសារនាចក្កកនះបកក្ងៀនឱ្យខ្្៊ុុំមានភាព លះបង់ពីភរយិកៅកាន់សាវ មី។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ញុំលះបង់បានកក្ចើនកែើមែ ីែូចជាការនិយយរតី ែូចជាការកចះអត់ឱ្យៗគាន ។ ចាា៎ស! 

ក៖ ចាា៎ស! លអដមនដ ន។ 

ខ៖ កាលម៊ុនខ្ញុំោក់មកខ្ញុំោក់កៅវ ិកៅឆ្ង់ៗ។ 

ក៖ ចាា៎ស! អត់ ៊ុកក ក ា៎។ 

ខ៖ ពីម៊ុនអត់ ៊ុកក  ដតឥឡូវដតឆ្ង់មកចឹងោក់ឆ្ង់កៅវ ិក ើយង្កកមក  ឹម។ 

ក៖ អនកណ្តក ា្ ះគាន កកើតបងលហ្ា៎ កបើក ា្ ះគាន ក ើយ  ឹមក ើយ នឹង។ 

ខ៖ ចាា៎ស! កោយសារកៅកន៊ុងខ្ាួនខ្ញុំ ខ្ញុំថ្នខ្ញុំក្តូវដតមានក្ពះវញិ្ហា ណបររិ៊ុ ាកៅកន៊ុងខ្ាួនក ើយកបើ 
រិនជាខ្ញុំឆ្ង់កៅឆ្ង់មកៗ មានភាព  ឹមអត់មានក ចឹងឆ្ង់កៅឆ្ង់កៅក្គាន់ដត  ឹម 
ោក់គាន  កនាះក្គាន់ដតកឃើ ខ្ញុំ  ឹមបាត់ខឹ្ងម៉ែង។ 

រ៖  នឹងក ើយ ែូចជាក្ពះបកក្ងៀនមន៊ុរសកចះអត់ធេត់។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ឱ្យកចះផតល់កតីស្រឡា ់ឱ្យគាន ណ្តរ់ បងចឹងករឿងកនះ សាបរកលៀបកោយសារផតល់កតីស្រ 
ឡា ់ក ើយ។ 

ខ៖ ខ្ញុំខាា ចក្តង់កនះបុំផ៊ុតកពលដែលខ្ញុំក ា្ ះគាន រឺខ្ញុំនឹកកឃើ ែលក់្ ង់ម៊ុនករ។ 



ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងរម្រម្ភប់កូនស្រីរបរប់ង ុំង២នាក់ បងមានបានឱ្យកៅ  ួលការរិកា 
 ុំងអរ់អត់។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ញុំបានឱ្យពួកគាត់កៅ  ួលការរិកាកៅសាលារែា។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ សាលារែាបឋមរិកា។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ ចឹងបងរិតថ្នការអប់រ ុំយ៉ែងកម៉ែចដែរ រម្រម្ភប់ជីវតិរបរ់បងបានជាបងខ្ាួនឯង 
បានកៅករៀនក៏ែូចជាបានឱ្យកូនកៅករៀនដែរចឹង ា៎? 

ខ៖ លអកោយសារពួកគាត់បានកៅករៀនកក្ចើន ក ើយបានយលនិ់យយកៅគាត់បានបានមាន 
ភាពកក់កៅត ពីឪព៊ុកមាត យកក្ចើនជាងខ្្៊ុុំ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កោយសារឪព៊ុកមាត យរបរ់ខ្្៊ុុំគាត់កាលពីជុំនាន់កនាះ។ គាត់ស្រឡា ពួ់កខ្ញុំពិតដមនផតល ់
ភាពកក់កៅត ឱ្យខ្ញុំពិតដមន ប៉ែ៊ុដនតវាអត់បានកព កល ក ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ កោយសារគាត់រិតដតខ្ុំរកក ើយកពល នឹងខ្វះខាតដមនដ ន ចឹងវាអត់បានកព កល     
ក  ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ក ើយមកែល់កពលកូនខ្ញុំ ក ះពួកខ្ញុះអត់ពិតដមន ប៉ែ៊ុដនតខ្ញុំបានកៅជីតកូនខ្ញុំកមើលដលកូនខ្ញុំ 
ក ើយកអើបានផតល់ឱ្យគាត់ នឹង ជួយបកក្ងៀនពួកគាត់ នឹង ក្តូវដតកៅករៀនការស្រថ្ម៉ែខ្ញុំរឺអត់ព៊ុក 
ដម៉ែណ្តក្បាប់ថ្នក្តូវដតកៅករៀនក ។ ចាា៎ស! ចង់កៅករៀនកៅ កៅអត់អត់កៅ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 



ខ៖ ចាា៎ស! កោយសារគាត់មានភាពរវលក់ពក។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ដតឥ ូវខ្ញុំអាចកមើលដលកូនខ្ញុំ កូនឯងក្តូវដតកៅករៀនកែើមែីកជៀរផ៊ុតពីែូចជាឪព៊ុកមាត យកអើ 
អត់ដែលបានករៀនខ្ពង់ខ្ពរចឹ់ង ា៎ ក្តូវដតខ្ុំករៀន។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ។ កោយសារការរិកាជួយឱ្យករចផ៊ុតពីផាូវដែលអវជិាជ  នឹង ា៎បង? 

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ ក ើយឱ្យមន៊ុរសកែើរកលើផាូវក្តឹមក្តូវក ើយកចះក្តិះរះិរិតពិចារណ្តចឹង បង។  

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ចាា៎ស! ចឹងបងបងមួយកនះជាអវីដែលច៊ុងកក្កាយ កតើបងមានរកយអីច៊ុងកក្កាយក ៀតដែល 
ចង់ដផតតត ុំកៅកូនកៅជុំនាន់កក្កាយៗក ៀតថ្នរួរឱ្យគាត់កែើរកលើផាូវកម៉ែចករចផ៊ុតពីផាូវកម៉ែចដែរ? 

ខ៖ ខ្ញុំចង់ដផតតត ុំកៅកូនកៅរបរខ់្្៊ុុំជុំនាន់កក្កាយក ៀត រូមឱ្យពួកគាត់ ុំងអរ់កែើរកៅកលើផាូវ 
របរ់ក្ពះក្រីរទ ក ើយកធវើជាមន៊ុរសដែលកធវើជាមន៊ុរសមួយជាពនាឺករក ើយកធវើជាមន៊ុរសលអដត 
មតងកែើមែីឱ្យលអ ែូចជាក្ ង់ក ើយរូមឱ្យពួកគាត់ ុំងអរ់គាន   នឹងកចះស្រឡា ់គាន កចះអធា 
ស្រ័យែល់គាន ក ើយក៊ុុំកធវើែូចជាកលាកតាដែលអត់សាគ ល់សារនាចក្ក។ ចា៎ស! ប៉ែ៊ុដនតគាត់បាន  
មកវ ិយ៉ែងលអ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ រូមឱ្យកូនកៅ ុំងអរ់ នឹងពួកគាត់ ុំងអរ់ នឹង ចាប់កផតើមរឺលអដតមតង។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ មិនចាុំបាច់កែើរកលើផាូវខ្៊ុរ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  នឹងក ើយ កអាយគាត់ករចផ៊ុតពីផាូវអីករកៅបង? 



ខ៖ ឱ្យករចផ៊ុតពីផាូវកលាកិយ។ 

ក៖ ចា៎ស!  នឹងក ើយ ែូចជាអាកក្រឿងក ៀនអីចឹងៗកៅបងកណ្តះ? 

ខ៖ ចាា៎ស! កក្រឿងក ៀន។ ចាា៎ស! រូមគាត់ រូមពួកគាត់ ុំងអរ់គាន  នឹងកជៀរឱ្យផ៊ុតពីកក្រឿង 
ក ៀន។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ កោយសារការកក្បើក្បារ់កក្រឿងក ៀនហ្នឹងកៅកធវើឱ្យ ុំងខ្ាួនឯងអវី ុំងអរ់ នឹង រលាយ 
កខ្ទចអរ់ម៉ែងកោយសារ កបើរិនជាប៉ែូលរីចាប់ ន់ចូលរ៊ុកក ើយ។ ចឹងបងរម្រម្ភប់ថ្លៃកនះខ្ញុំ 
អររ៊ុណដមនដ នបង ចូលរួមកធវើការកធវើប សម្ភា សកន៊ុងការ ៊ុកឱ្យកូនកៅរបរ់ បងជុំនាន់ 
កក្កាយឱ្យសាត ប់ឮពីជីវក្បវតតិរបរ់បងតទ ល់ខ្ាួន តាុំងពីតូចរ ូតែល់ប៉ែ៊ុណណឹ ង រឺថ្ននិយយកខ្ទច 
អរ់ម៉ែងអត់មានមួយណ្តខ្វះដមនក បង។ 

ខ៖  នឹងកោយសារខ្ញុំអត់រូវកចះនិយយ ខ្ញុំអត់រូវកចះនិយយ។ 

ក៖ អត់រូវកចះនិយយប៉ែ៊ុណណឹ ង កបើរិនកចះនិយយកក្ចើនក ៀត នងឹអរ់ម៉ែង។ ចាា៎ស! អត់អី នឹង 
ក ើយ។ បងអររ៊ុណកក្ចើនរ៊ុខ្របាយណ្តរ់បង។ 

ខ៖ ជម្រម្ភបលា៕ 


