
បងប្បុសមាន ភាព ននេះគឺជាការសមាា សជាន ើកទី២ ន ើយកនុងន េះគាត់បាននរៀបរាប់ពីប្បវតតិ
នសនហានិងពីជីវតិមាត យរបស់គាត់ដែ ឆ្លងកាត់នូវរបបប ុ  ពតែ៏សាហាវ  មាត យគាត់មានកូន
កនុងផ្ទៃន ើយក៏ពួកវានៅនប្បើគាត់ឱ្យន្វើការជាទម្ងន់ដែរ។បងប្បុសបាននៅន្វើការនៅប្បនទសផ្ៃ 
រយៈនព ១ឆ្ន ាំជាង គាត់នៅនោយសារប្កុម្ប្គសួារគាត់ខ្វេះខាតន ើយគាត់បាននៅន្វើការនៅ
កនុងនរាងចប្កដសែកនគា ន ើយនោយសារគាត់ន្វើការនៅកដនលងដែ នសើម្ ផ្ែរបស់គាត់បាន
រ ួយន ើយគាត់ក៏បានពាបា  ដតគាត់ពុាំបានស ់ យុនប្ចើននទនោយសារគាត់ប្តូវ
ចាំណាយនប្ចើននៅទីន េះ។ឥឡូវគាត់មានជីវភាពប្គាន់នបើជាងមុ្ននោយសារគាត់គិតនៅនព 
គាត់នគារពបញ្ញតិតរបស់ប្ពេះ ប្ទង់បានប្បទានពរសប្មាប់គាត់ន ើយគាត់សងឃមឹ្ថាកូនរបស់គាត់
នឹងកាល យជាអ្នកទាយសាស នៅផ្ៃងអ្ គត។ 
 

ការសម្ភា សជាល ើកទីពីររបស់បងប្បុស ម្ភន ភាព 
 

ក៖ អ្នកសមាា ស ដ  ម្ សុគ ធ    ខ្៖ អ្នកប្តវូនគសមាា ស មាន ភាព 
គ៖ នខ្ៀវ ម្ករា (ប្បពនធ) 

 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងផ្ៃង នងឹជាែាំបូង ងខ្្ុាំសូម្ដៃលងអ្ាំណរគុណែ ់បងប្បុសមាន ភាព ដែ ឱ្យខ្្ុាំ
សមាា សអ្ាំពីជីវប្បវតតិរបស់បងជាន ើកទី២ម្តងនទៀត។ ដែ កា ពីមុ្ននទើបដតនរៀបរាប់បាន 
ប្បដ  ជាពាក់កណាត  នទន ើយឥឡូវបនតអ្ាំពីជីវប្បវតតិរបស់បងបដនែម្នទៀត នោយសារផ្ៃង
មុ្នមានការរវ អ់្ញ្ច ឹងហាបង។ផ្ៃងននេះខ្្ុាំនឹងចាប់នទតើម្សួរអ្ាំពីជីវប្បវតតិរបស់បងតាំងពីបងតូច 
រ ូតែ ់បង ា្ំអ្ញ្ច ឹងហាបងន ើយផ្ៃងដែ ពួកនយើងសមាា សគឺនៅកនុងផ្ៃងទី២៣ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៧។ន ើយខ្្ុាំន ម្ េះដ  ម្ សុគ ធ  ជាអ្នកសមាា សអ្ាំពីជីវប្បវតតិរបស់បងផ្ទៃ  ់ន ើយផ្ៃង នឹង
ខ្្ុាំអ្រគុណខាល ាំងដម្នដទនបងបានអ្នុញ្ញញ តឱ្យខ្្ុាំន្វើការសមាា សម្តងនទៀតន ើយការសមាា សននេះគឺ
មានទីតាំងនៅកនុងភូមិ្ ភូមិ្អី្នគបង? 
ខ្៖ ភូមិ្ដប្ពកឬសស ីសង្កា ត់ដប្ពកឬសស ីប្កុងតនមម  នខ្តតកណាត  ។ 



ក៖ ចាស នឹងន ើយ អ្ញ្ច ឹងនៅទី នឹង។ន ើយទី ាំនៅរបស់បងបចចុបែននក៏នៅ នឹងដែរ? 
ខ្៖ ទី ាំនៅបចចុបែននគឺនៅ នឹង។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយ។ អ្ញ្ច ងឹបងសប្មាប់បងរស់នៅកនុងនខ្តតននេះអ្ស់រយៈនព ប ុ ម នឆ្ន ាំ
ន ើយ? 
ខ្៖ អ្ស់រយៈនព ១០ឆ្ន ាំ។ 
ក៖ តាំងពីរនរៀបការម្ក? 
ខ្៖ តាំងពីនរៀបការម្ក។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់បងបអូនរបស់បងដែ ធ្លល ប់រស់នៅប្បនទសនប្ៅឬក៏អ្ត់? 
ខ្៖ គាត់អ្ត់អឺ្...មានបងបអូនគាត់រស់នៅប្បនទសផ្ៃ។ 
ក៖ ចុេះមាននៅនប្ៅពីប្បនទសផ្ៃនទ? 
ខ្៖ អ្ត់មាននទៀតមានដតកមួយគាត់នៅប្បនទសកូនរ  ។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ សុទធអ្នកនៅន្វើការដែរ នឹងបងន ៎? 
ខ្៖ គាត់សុទធដតអ្នកន្វើការដែរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសុទធដតអ្នកចាំណាកស្សុកនៅន្វើការនៅប្បនទសនប្ៅ បាន ុយនប្ចើនជាបងនណាេះ? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ នោយសារប្បាក់ដខ្នៅប្បនទសដខ្មរនយើងអ្ត់សូវសម្ែូរប ុ ម ននទ ប្គប់ប្គងជីវភាពនព ខ្លេះ
អ្ត់ទាន់។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹបងសប្មាខ្្ុាំចង់សួរពីជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍របស់បងភាព នតើបងភាពភរយិាបងភាព
គាត់ន ម្ េះអី្នគដែរ? 
ខ្៖ ភរយិារបស់ខ្្ុាំន ម្ េះ នខ្ៀវ ម្ករា។ 
ក៖ ចាសន ើយបងមានផ្ៃង ដខ្ ឆ្ន ាំាំកាំនណើ តនៅនព ណាបងចាាំនទ? 



ខ្៖ ផ្ៃងដខ្ឆ្ន ាំកាំនណើ តរបស់គាត់ គាត់នកើតផ្ៃងអឺ្...ផ្ៃងទី០១ ដខ្០២ ឆ្ន ាំ១៩៨០។ 
ក៖ ចាស ហ៎...ស្សលា ់ប្បពនធខាល ាំងណាស់បានចាាំផ្ៃងដខ្ឆ្ន ាំកាំនណើ តខាល ាំង។អ្ញ្ច ឹងែឹងថាឆ្ន ាំដខ្មរ
ប្បពនធបងគាត់នកើតឆ្ន ាំអី្នគនទបង? 
ខ្៖ គាត់នកើតឆ្ន ាំវក។ 
ក៖  ូ...វកអាយុនប្ចើនដែរន ើយបងម្ករា។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់បងនរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ជាមួ្យបងស្សីនៅផ្ៃងដខ្ឆ្ន ាំណាដែរបង? 
ខ្៖ អឺ្...នរៀបអាពា ៍ពិពា ៍នៅឆ្ន ាំ២០០៧។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ នៅឆ្ន ាំ២០០៧ ដខ្ប្តូវ នឹងដខ្០២។ 
ក៖  នឹងន ើយ អ្ត់ចាាំផ្ៃងនទន ៎? 
ខ្៖ អ្ត់ចាាំផ្ៃង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងការនរៀបអាពា ៍របស់បងប្តូវបាននរៀបចាំនឡើងនោយឪពុកមាត យឬក៏បងស្សលា ់
គាន នោយចិតតឯងន ើយបានឪពុកមាត យនរៀបចាំឱ្យ? 
ខ្៖ អឺ្...និយាយនៅនយើងថាចូ ចិតតគាន អី្សាា  គ់ាន អី្អ្ញ្ច ឹងនៅ ន ើយអ្ញ្ច ឹងនៅក៏ឱ្យចាស់ទុាំ
គាត់ែឹងឮខាងឪពុកមាត យបងបអូនអ្ញ្ច ងឹនៅក៏គាត់នព ចិតតទាាំងសងខាងគឺមានការភាា ប់ពាកយ
បាទឱ្យមានការចាស់ទុាំម្កជុាំគាន ម្កពិភាកាគាន នែ នវលា។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ ន ើយចាប់នទតើម្ការ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងអាចនិយាយពីប្បវតតិនសនហារវាងបងន ើយនឹងបងម្ករាតិចបានអ្ត់?នព 
ែាំបូងរ ូតម្កែ ់ឥឡូវអ្ញ្ច ឹងហា? 
ខ្៖ កា ពីែាំបូងខ្្ុាំអ្ត់ដែ សាា  ់គាត់នទណាស ់ ពីមុ្នគឺនៅខាងតន្តនតី គាត់តន្តនតីខាងជនពិការ
ហា...ខ្្ុាំនៅជួយគាត់ ជួយគាត់ែូចជានរៀបចាំ្ុងបាសឱ្យអ្នកពិការ នឹងនប្ចៀងអ្ញ្ច ឹងហា...អ្ញ្ច ឹង
នយើងអាចជួយគាត់បាននៅ នគមានប្បធ្លនអ្ញ្ច ឹងប្បធ្លនគាត់ជួយពឹងក៏គាត់ឱ្យនយើងសប្មាប់



ផ្ៃលការ ូបបាយ ូបអី្វ ិដែរ អ្ញ្ច ឹងគឺជួយសប្មាប់គាត់ប្បគុាំតន្តនតីនព លាង ចនឡើងមុ្ខ្វតតបុទុម្
ដតម្តង ន ើយែ ់នព ន ើយគឺអឺ្...ភរយិារបសខ់្្ុាំនម្ើ  នៅន ងនែើម្ែីជនពិការនគប្បគុាំរា ់
លាង ចអ្ញ្ច ឹងហា...លាង ចនឡើងគាត់ ាំពួកមា ក់គាត់នៅន ងជួបផ្ចែនយអី្អ្ញ្ច ងឹនៅគាត់បាននៅ
ន ងបានជួបគាន នៅ នឹង សាា  គ់ាន តម្រយៈពួកមា កគាត់អី្អ្ញ្ច ងឹនៅ ន ើយែ ់នព ន ើយ
សាា  ់តាំងពី នងឹម្កបានន ើ បានគាន រ ូតទាក់ទងគាន រ ូតែ ប់ានែ ់ផ្ៃងនរៀបការរ ូត
ែ ់ផ្ៃង នឹង។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយ។ 
ខ្៖ នរៀបការជាមួ្យគាត់ ន ើយការជួបគាន គឺពិបាកដម្នដទនគឺអ្ត់មានអី្នទគឺជិេះកង់ឌុបគាន  កា 
 នឹងចង់សាា  ់ទៃេះរបសភ់រយិារបសខ់្្ុាំសាា  ់ែាំបូង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ គឺខ្្ុាំមានកង់ឌុបគាត់ពីវតតបុទុម្ ពីខាងអឺ្...នៅខាងនៅជិតវមិានឯករាជយ នឹងម្កឌុបកង់
រ ូតម្កែ ់ទៃេះគាត់ម្កែ ់ប្កុងតនមម ននេះ។ 
ក៖ ឆ្ង យណាស់បង។ 
ខ្៖ ឆ្ង យបាទឆ្ង យអ្ញ្ច ងឹមានការតស ូខាល ាំងដែរន ើយអ្ញ្ច ឹងជួនកា នភលៀង ជួនកា អ្ អី្     
អ្ញ្ច ឹងនភលៀងជិេះកង់ទាាំងនភលៀងម្កឌុបគាន ម្កអី្អ្ញ្ច ងឹហា...បាទន ើយគាត់ថាគាត់ស្សលា ់ខ្្ុាំ ខ្្ុាំ
ស្សលា ់គាត់ដែរ គាត់ថាការពីមិ្នទាន់បានសាា  ់ខ្្ុាំគាត់មានអ្នកស្សលា គ់ាត់នប្ចើនដែរប ុដនត
គាត់អ្ត់ស្សលា ់នគនសាេះកា  នងឹ ន ើយែឹងថានបើនគស្សលា ់ន ើយស្សលា ់នគនៅថា
នយើងរាប់អាននគក៏បានថាអ្ត់នទគាត់ថាអឺ្...គាត់ថាស្សលា ់គាន នៅវ ិនៅម្ក។ 
ក៖ បានរស់នៅមានសុភម្ងា ? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ចាសន ើយអ្ញ្ច ងឹក៏សារភាពនរៀងៗខ្លួននៅ។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ បងចាំណុចណាដែ ស្សលា ់ប្បពនធជាងនគ? 
ខ្៖ បាទ? 



ក៖ ចាំណុចដែ ស្សលា ់ប្បពនធជាងនគហ៎ា? 
ខ្៖ នោយសារអឺ្...ខាងភរយិាខ្្ុាំគាត់អឺ្...គាត់នរៀងនខ្ាយគាត់រាងប ូរយី ូនជើង ពិការគាត់អ្ញ្ច ឹង
គាត់ែឹងថាគាត់ន្វើការអី្វាមិ្នសូវបាននប្ចើនបានដតន្វើការស្សា ៗអ្ញ្ច ឹងខ្្ុាំែឹងថាគាត់អ្ត់សូវ
ការង្ករទៃេះគាត់អ្ត់សូវ គាត់អ្ត់សូវចូ ចិតតន្វើនទនប្ពាេះអី្គាត់និយាយនៅគាត់អ្ត់មានែូចថា
នព ទាំននរការង្ករ នឆ្លៀតន្វើការជាប់រវ ់ន្វើការប ុដនតការង្ករកាំបិុកាំប ុកកនុងទៃេះហា...ខ្្ុាំអាចន្វើបាន
ខ្្ុាំន្វើរ ូតអ្ញ្ច ឹងបានប្គាន់ថាខ្្ុាំអឺ្...នព ចិតតសប្មាប់ែូចថាគាត់អឺ្...មានការតស ូឱ្យ ែ ់នព 
សាា  ់គាន  នឹងគឺខាងឪពុក ខាងឪពុកសងខាង នងឹបានសាល ប់ែូចគាន ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ អ្ញ្ច ឹងក៏មានការតស ូនប្ចើនសប្មាប់ែូចថាអឺ្...មានអឺ្...ែូចជាសមាគម្ន៍ការង្ករគាត់ គាត់
បានន្វើការតស ូរ ូតែ គ់ាត់បានការង្ករបានអឺ្...ប្បាក់ដខ្តិច រ តូបានការង្ករប្បាក់ដខ្នប្ចើន
ខ្្ុាំមានការចូ ចិតតស្សលា ់សប្មាប់គាត់មានចិតតអ្ាំណត់កដនលង នងឹអ្ញ្ច ឹងខ្្ុាំចូ ចិតតគាត់។ 
ក៖ ចាស!  
ខ្៖ សូម្ែីគាត់នទាេះជាការង្ករទៃេះគាត់អ្ត់សូវនចេះកាំបិុកាំប ុកប ុដនតអ្ត់មានបញ្ញហ អី្ ខ្្ុាំអាចខ្្ុាំន្វើបាន
ខ្្ុាំន្វើរ ូតអ្ញ្ច ឹងបាទ។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយ។អ្ញ្ច ឹងបងនព មុ្នបងម្ករាគាត់ពិការនជើងបងន ៎? 
ខ្៖ បាទ ប ូរយី ូនជើង។ 
ក៖ អី្នគអាប ូរយី ូអ្ញ្ច ងឹ? 
ខ្៖ ប ូរយី ូនជើងកា គាត់នៅពីតូចគាត់បាននិយាយប្បាប់គាត់បាននៅត ឈឺនៅត ខ្លួន ែ ់នព ឈ ឺ
នៅត ខ្លួនគាត់បានចាក់ថាន ាំ ចាក់ថាន ាំនៅគាត់បាននែើរ នជើងគាត់សវតិ សវិតបនតិចម្តងៗរ ូតទា ់ដត
ឥឡូវបាទ។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយអ្ញ្ច ឹងពីមុ្នគាត់ធ្លល ប់នៅកដនលងម្ណឌ  ពីការដែរឬក៏អ្ត់? 
ខ្៖ ធ្លល ប់នៅម្ណឌ  ពិការនប្ចើន។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ ភរយិាខ្្ុាំអ្ញ្ច ឹងគាត់សាា  ់ខាងម្ណឌ  ខាងពិការគឺនប្ចើនបាទ។ 



ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ចង់ប្គប់កដនលង ន ើយែ ់នព ន ើយគាត់ន្វើការ នឹងនប្ចើនណាស់រាប់ឆ្ន ាំែ ់នព ន ើយ
បានគាត់ជួបអឺ្...ខាងប្កុម្ការង្ករនៅខាងសុី នជ នអ្ វ។ 
ក៖ ចាសសុី នជ នអ្ វ? 
ខ្៖ បាទ សុី នជ នអ្ វ  នឹងក៏បានទាក់ទង បានទាក់ទងឱ្យគាត់ន្វើការនៅ នឹង ពីែាំបូងគាត់អ្ត់
ចង់ន្វើនទ គាត់អ្ត់ចង់ន្វើនៅ នឹងនប្ពាេះគាត់មិ្នទាន់បានសាា  ក់ារង្ករនម្ ច ន ើយែ ់នព 
ន ើយនិយាយគាត់ម្កជួបន ើយ ម្កជួបនទៀតប្បដ  ជាគាត់ពាយាម្រយៈនព មួ្យដខ្
រ ូតែ ់គាត់ជួយទាក់ទង គាត់អឺ្...ែូចថាគាត់ខាងផ្ឆ្នម្ ូតកាបូបន ើយអ្ញ្ច ឹងនៅគឺខាងប្កុម្
ការង្ករសុ ី នជ នអ្ វ នងឹគឺគាត់ប្តូវការអ្នកនចេះអឺ្...ផ្ឆ្នម្ ូតកាបូបមានភាពនសាម េះប្តង់នៅកដនលង
ការង្ករ នឹង ន ើយក៏អ្ញ្ច ឹងនៅគាត់ន ើ គាត់ែូចថាមានទឹកផ្ែន្វើកាបូបក៏អ្ញ្ច ឹងក៏ទាក់ទងឱ្យ
គាត់បាននៅន្វើការ នឹងរ តូទា ់ដតគាត់បាក់ចិតតន្វើការ នឹងទា ់ដតឥឡូវ គាត់ថាគាត់ែឹងថា
កា ពីមុ្នអឺ្...ខាងប្កុម្ការង្ករឱ្យគាត់ន្វើការគាត់អ្ត់ចង់ន្វើនសាេះ ែ ់នព គាត់ម្កន្វើការ
 នឹងគឺគាត់ថាអឺ្...អ្រគុណសប្មាប់បងបអូនខាងអឺ្...ប្កុម្ការង្ករ នងឹកា ពីមុ្នជួយទាក់ទង
គាត់បានចូ ន្វើការ នឹង គាត់ថាកដនលងន្វើការ នឹង អអ្ញ្ច ឹងហា...ែ ់ន ើយវាពាក់ពនធ័ន ើយ
ការនយើងអឺ្...សាស ែូចគាន អ្ញ្ច ឹងគឺគាត់នយាគយ ់នប្ចើន គឺគាត់ន្វើការជួយនប្ចើនសប្មាប់
ែ ់គាត់អ្ញ្ច ឹងហា...អ្ញ្ច ងឹនៅគាត់ថាអ្រគុណសប្មាប់ការង្ករអឺ្...ការង្ករខាងប្កុម្សមាគម្ន៍
សុី នជ នអ្ វ នឹង។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយពួកគាត់ អ។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់នព មុ្នបងន្វើការឱ្យខាងម្ណឌ  ពិការដែរដម្ននទបង? 
ខ្៖ បាទកា មុ្នបងជួយខាងម្ណឌ  ពិការដែរ។ 
ក៖ នៅខាងតន្តនតី? 
ខ្៖ ខាងតន្តនតីពិការ ការង្ករសមាគម្ន៍ពិការអី្អ្ញ្ច ងឹហា។ 
ក៖ ចាស! 



ខ្៖ បានដតឥឡូវបានដបកបាក់គាន ជិតយូរន ើយ។ 
ក៖ ឥឡូវដបកដខ្្កគាន អ្ស់ន ើយ? 
ខ្៖ ដបកដខ្្កគាន នោយសារអឺ្...គឺនៅវតតបទុម្ នងឹប្តូវការន្វើសួន អ្ញ្ច ឹងនគអ្ត់ឱ្យអ្នកពិការន ង 
តនៅនទៀតដែរ។ 
ក៖  ហ៎...ខ្្ុាំនឹកន ើ ន ើយនៅទី នឹងមានម្ណឌ  ពិការ។ 
ខ្៖  នឹងន ើយ នគន្វើសាអ ត ឥឡូវនគដ ងបានឱ្យន ងអី្អ្ញ្ច ឹងនៅណាស់ បាទដបកបាក់គាន តាំង
ពី នឹងម្ក បាទប ុដនតនៅមានហា...មានប្កុម្សាា  គ់ាន ទ ់ឥឡូវអ្ញ្ច ឹងគាត់មានជាប្កុម្ៃមីៗនទៀត
អឺ្...ដបកគាន គាត់នៅប្កុម្គាត់នៅអឺ្...ភនាំនព អ្ញ្ច ងឹដបកគាន អ្ញ្ច ឹងនៅបាទ។ 
ក៖  នឹងន ើយ អដម្នដទន។អ្ញ្ច ឹងនគអ្ត់មាននរ ើសទីតាំងណាៃមីមួ្យនទៀតនទបងន ៎? 
ខ្៖ នគអ្ត់នរ ើសទីតាំងនទនប្ពាេះអី្នគឱ្យខាងឥឡូវនគកាំពុងអឺ្...ន្វើខាងរាជរោា ភិបា ប្កងុភនាំនព 
 នឹងនគ នគកាំពុងន្វើកដនលងណាដែ ថាអ្នកពិការនប្ចៀងបានគឺថាទី១នៅវតតភនាំមួ្យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាទនៅវតតភនាំ ថាទី២ថានៅនគន្វើនៅឯណានទៀតខ្្ុាំអ្ត់ែឹងថានៅប្កុងភនាំនព  នឹងប ុដនតនគន្វើ
អ្ត់ទាន់ន ើយនគន្វើអ្ត់ទាន់ន ើយនគឱ្យអឺ្...ប្កមុ្ជនពិការ នឹងបាននប្ចៀងនទៀតន ើយ កា 
ណាគាត់បាននប្ចៀងខាងគាត់នៅនម្ើ អ្ញ្ច ឹងគឺគាត់ជួយទត ់ៃវកិាទាត់ទាង់ខាងសមាគម្ន៍       
គាត់។ 
ក៖  នឹងន ើយៗ! 
ខ្៖ ឱ្យគាត់មានអឺ្... ុយសប្មាប់ទិ ែូចថាបាយ ូប ន ើយមានជួ ទៃេះជួ អី្នៅអ្ញ្ច ឹងហា
ឱ្យមាន ទធភាពជួ ទៃេះជួ អី្អ្ញ្ច ងឹហា...បាទន ើយគាត់ដតងដតជួយគាត់អ្នកនៅនម្ើ អ្ញ្ច ឹង
ហា...តិចនៅនប្ចើននៅខ្លេះតម្សទាធ របស់នគអ្ញ្ច ងឹហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ដតបានប្គាន់នែើម្ែីទាត់ទាង់សប្មាប់ពួកគាត់ដែរ។ 
ខ្៖ បាទ! 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងនម្ ចបានបានចូ ន្វើការនៅកនុង នងឹ? 
ខ្៖ អឺ្...ខ្្ុាំសាា  ត់ម្រយៈមានមិ្តតភកតិពិការហា...ពិការសវិតផ្ែ គាត់សវិតមួ្យចាំន ៀងខ្លួន ប ុដនត
គាត់នប្ចៀងពិនរាេះ គាត់នប្ចៀងពិនរាេះណាស់ ែ ់អ្ញ្ច ឹងនៅសាា  ់គាត់តាំងពី នឹងម្កន ើយក៏
គាត់ដណ ាំអឺ្...ប្បធ្លនអ្ងាការ នឹង ប្បធ្លនអ្ងាការដែ ...អ្ញ្ច ឹងនយើងប្តវូនប្ជើសនរ ើសអ្នកដែ 
មានកាយសម្ែទាននែើម្ែីន ើក្ុងបាស ន ើកអី្តដខ្សនភលើងអី្វាស្សួ  បាទអ្ញ្ច ឹងន ើយក៏ខាង
ប្បធ្លនសួរអ្ញ្ច ងឹខ្្ុាំក៏សមប្គ័ចិតតជួយគាត់បាទ។ 
ក៖  នឹងន ើយន្វើការចាប់តាំងពីនព  នឹងម្ក? 
ខ្៖  នឹងន ើយ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងង្កកចូ ម្កកនុងការនរៀបអាពា ពិ៍ពា ៍បងបនតិចនទៀត បងមានបានទត ់ផ្ៃល
ជាំនូនសប្មាប់នគខាងស្សីអី្អ្ត់នព នរៀបការ នឹង? 
ខ្៖ នព នរៀបការគឺបងបអូនប្កុម្ប្គួសារខាងភរយិាខ្្ុាំគាត់បានឱ្យជួយ ឱ្យជួយសប្មាប់នយើងែូច
ជាជួ ផ្ៃលតុផ្ៃលអី្ ផ្ៃលភនួងអី្ទាាំងអ្ស់ប្គប់ដបបយា ងអ្ញ្ច ឹងកា  នងឹខ្្ុាំថាខ្្ុាំម្កនៅមិ្នជាកូនអ្នក
មាននទខ្្ុាំជាកូនអ្នកប្កែូចគាន នទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ អ្ញ្ច ឹងនៅខ្្ុាំតម្ ទធភាពរបស់ខ្្ុាំ កា  នងឹខ្្ុាំជួយបានអឺ្...ពី៩០០រយ នៅ១០០០ដែរ
(ែុលាល រ) ។ 
ក៖  ី...នប្ចើននតើបង។ 
ខ្៖ បាទកា  នឹង ុយផ្ៃលបាទខ្្ុាំជួយបានប ុណណឹ ង គាត់ថាជួយប ុណណឹ ងក៏បានដែរ ែ ់នព ការ
ន ើយគឺបរបូិរដម្នដទន អ្ញ្ច ឹងអ្នកស្សុកទាាំងអ្ស់ ទាាំងអ្នកជិតខាងបងបអូនទាាំងអ្ស់គាត់
សរនសើរការបាន ូបបានប ុ ម ន  ូបបានជិត៥០តុ ៤០តុជាងន ើយគឺបាននភ្ៀវនប្ចើនន ើយ វា
មិ្នខានប ុ ម ននទ ខាតែូចថានភ្ៀវគាត់ម្កអ្ត់នព តុប្បដ  ជា២ ៣តុអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ ខាតដត២ ៣តុអ្ញ្ច ឹងន ើយនយើងអឺ្...រចួនែើម្។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមានអី្នទបង។ 



ខ្៖ បាទ! 
ក៖ កុាំឱ្យអ្នកខ្លេះការន ើយជាំពាក់នគនឡើងវនត័ករ។ 
ខ្៖  នឹងន ើយ! 
ក៖ ខ្ាំប្បឹងការនឡើង ា្ំប ុនណាប ុនណីប ុដនតចុងនប្កាយជាំពាក់នគពិបាកណាស់បងនណាេះ? 
ខ្៖  នឹងន ើយបាទ។ 
ក៖ ការន ើយជាប់បាំណុ ។ 
ខ្៖ បាទជាប់បាំណុ ។ 
ក៖ ដតអ្ត់នទបងការន ើយរួចទុតន ើយអ្សន់ ើយបងនណាេះ? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ចាស នឹងន ើយ។អ្ញ្ច ងឹបងសប្មាប់ចូ ែ ់ការសិកា អូ្...នភលចសិន បងការនរៀបការនៅ
ឯណាវ ិ?នៅ នឹងដម្ន? 
ខ្៖បាទ នរៀបការនៅសង្កា ត់ដប្ពកឬសសីភូមិ្ដប្ពកឬសសី នឹងដតម្តង។ 
ក៖ច៎ានៅទៃេះ នឹងន ?៎ 
ខ្៖ នៅទៃេះដតម្តង។ 
ក៖ ចាសន ើយរស់នៅរ ូតម្ក? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់ការសកិាែូចជាភាសាររបស់បងវ ិនតើបងនចេះអាននិងសរនសភាសា
ដខ្មរបានចាស់នទបង? 
ខ្៖ សប្មាប់ភាសាដខ្មរនចេះអាននិងសរនសរបានចាស់ដតម្តង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ នបើភាសាបរនទសមិ្ននចេះនទ។ 
ក៖ អ្ត់មាននចេះភាសាអី្មួ្យ មងន ៎? 
ខ្៖ នចេះផ្ៃបានខ្លេះ។ 
ក៖ នចេះផ្ៃបានខ្លេះដែរន ?៎ 



ខ្៖ នចេះបានតិចៗ។ 
ក៖ នចេះ នគនិយាយអី្ម្កសាត ប់បាននទបង? 
ខ្៖ សាត ប់បាន។ 
ក៖ ចាសមួ្យ នឹងក៏ប្បនសើរដែរបង អ្ញ្ច ងឹនម្ ចដែរបងមូ្ ន តុអី្បាននចេះផ្ៃនោយសារឮថា
នៅន្វើការនៅផ្ៃម្កន្វើការនៅផ្ៃដម្ននទបង? 
ខ្៖ បាទ កា ពីមុ្នខ្្ុាំបានន្វើការនៅផ្ៃ ឮអ្នកជិតទៃេះែូចនៅផ្ៃអ្ញ្ច ឹងគាត់ម្កស  ់ុយនប្ចើន
អី្អ្ញ្ច ឹងម្កស ់ម្កស្សុកដខ្មរអី្អ្ញ្ច ឹងហា...អ្ញ្ច ងឹខ្្ុាំចង់នៅផ្ៃប ុដនតខ្្ុាំនៅមិ្នយូរនទរយៈនព 
កនលេះឆ្ន ាំមួ្យឆ្ន ាំជាង មួ្យឆ្ន ាំចូ ពីរបីដខ្ែ ់នព ន ើយែឹងដតនៅនយើងមាន ក់ឯងែឹងថាអ្ត់
ស ់អ្ញ្ច ឹងក៏ប្ត ប់ម្កវ ិនោយសារឆ្ង យពីប្បពនធកូនឆ្ង យពីទៃេះអី្អ្ញ្ច ងឹ ឆ្ង យពីបងបអូន    
អ្ញ្ច ឹងក៏ប្ត ប់ម្កន្វើការនៅដខ្មរវ ិអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ នោយសារអ្នកនៅផ្ៃនទើបែឹងថានគនៅ នគនៅទាាំងប្គួសារថាគាត់មានបងបអូនឬមានកូន ា្ំៗ
អី្អ្ញ្ច ឹងនៅទាាំងអ្ស់គាន  ៣ ៤ ក់អាចទប់គាន បាននោយសារនៅផ្ៃរបស់នគ អៗប ុដនតវាសុទធដត
ផ្ៃលដែរ បាទន ើយអ្ញ្ច ឹងនៅនយើងនប្បើប្បាស់សុទធដតទិ ទាាំងអ្សត់ាំងពីតាំងពីជួ ផ្ៃលទៃេះតាំងពី
ការ ូបចុកអី្អ្ញ្ច ឹងនបើនយើងនៅនៅជាមួ្យទៃេះែូចនយើងអ្ត់ដែ សាា  ់ នយើងនៅនៅទៃេះ
ជាមួ្យពួកមា កមិ្តតភកតិ ដែ នយើងសាា  ់បងបអូនក៏នយើងប្តូវនច  ុយដែរបាទ ជួយនច បង់
ផ្ៃលទឹកផ្ៃលនភលើងគាន អ្ញ្ច ឹងនោយសារនៅមាន ក់ឯងអ្ត់ស ់នទបាទ ទា ់នៅ៣ ក់នឡើងបាន
ស ់បាទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងនម្ ចដែរបងនៅមួ្យឆ្ន ាំជាងអ្ត់ស ់អី្ណាប ុ ម ននទ? 
ខ្៖ អ្ត់មានអ្ត់បានស ់អី្ណាប ុ ម ននទ។ 
ក៖ ប្បាក់ដខ្នៅ នឹងនគអ្ត់ឱ្យនប្ចើនបងអី្ឬក៏មិ្នសូវផ្ៃល? 
ខ្៖ ប្បាក់ដខ្នបើកឱ្យនប្ចើននោយសារអី្ នោយសារនយើងនៅមាន ក់ឯង ូបទងអី្ទងអ្ញ្ច ឹងនយើង
ន្វើមាន ក់ឯងន្វើនម្ ចបានស ់កា ណាដខ្បង់ផ្ៃលទឹកផ្ៃលនភលើងផ្ៃលទៃេះនគអ្ញ្ច ឹង កា ន េះនៅនៅ
ជាមួ្យមាត យមី្ងអី្អ្ញ្ច ឹងដែរ។ 



ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ប ុដនតប្តូវដតជួយគាត់ បាទអ្ញ្ច ឹងហា... នឹងន ើយនោយសារនយើងនៅ៣ ក់អ្ញ្ច ឹងនយើងន្វើ
ទាាំងអ្ស់គាន ទាាំង៣ ក់អ្ញ្ច ឹងនយើងចាំណាយមាន ក់ នឹងសប្មាប់ បូបង់ផ្ៃលទឹកផ្ៃលនភលើងអ្ញ្ច ឹង២
 ក់នទៀតស ។់ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ អ្ញ្ច ឹងនយើងអា នងឹបានឆ្ប់ស ់ហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាននយើងស ់។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយ។អ្ញ្ច ឹងបងការន្វើការនៅប្បនទសផ្ៃ នឹងែូចជាបងន្វើការខាងអី្នគវ ិ? 
ខ្៖ កា ពីែាំបូងចូ ន្វើការនៅខាងនរាងង្កន នគនៅនរាងចប្កដសែកនគា នរាងចប្កដសែកនគា
មានសាក់ នគមានទឹកនគមានសងួត កដនលងសងួតកដនលងទឹក អ្ញ្ច ឹងនគន ើ ខ្្ុាំ នងឹមាឌរាង ា្ំដែរនគ
ឱ្យចូ នៅកនុងកដនលងទឹក កដនលងនសើម្ កដនលងកួតណាាំងនគាឱ្យសងតួ។ 
ក៖ ណាាំងនគា ដសែក នឹងន ?៎ 
ខ្៖ ដសែកនគា បាទនគមានកដនលងមា សុីននគ មា សុីន ា្ំៗណាស់ឱ្យចូ នៅ នឹងន្វើការ ខ្្ុាំន្វើនៅ
 នឹងនោយសារខ្្ុាំន្វើយូរៗនៅទឹកសុីផ្ែខ្្ុាំនឡើងចង់រ ួយអ្ស់រ ីង។ 
ក៖ អូ្យ...! 
ខ្៖ នឡើងរ ួយ ផ្ែខ្្ុាំនឡើងរ ួយខ្្ុាំថាផ្ែខ្្ុាំអ្ត់បានប ុណណឹ ងនទ ប ុដនតខ្្ុាំប្តូវការតស ូខ្ាំប្បឹងនទាេះបី
យា ងណាក៏ប្តូវខ្ាំប្បឹងតស បូ ុដនតនៅដកផ្ៃនគន ើ  ែ ់ន ើ គាត់ន ើ ម្តងពីរែងឈប់ឱ្យន្វើ
ការអ្ញ្ច ឹងរត់នៅន្វើកដនលងសងួតវ ិម្តង នោយសារអី្នោយសារនៅ នឹង នោយសារខ្្ុាំចាក់ថាន ាំ
បានជានោយសារខ្្ុាំម្កចាក់ថាន ាំនៅផ្ៃ ចាក់ម្តងអ្ស់៣០០បាត ចាក់ម្តងអ្ស៣់០០បាតអ្ញ្ច ឹង   
២ែងជាែ ់ឥឡូវ។ 
ក៖  ហ៎...! 



ខ្៖ ន ើយខ្្ុាំពាយាម្ឈប់ន្វើនៅកដនលងទឹក ខ្្ុាំពាយាម្ន្វើនៅកដនល សងួត អ្ញ្ច ឹងែ ់នព        
អ្ញ្ច ឹងន ើយវាអ្ត់អី្នទ ផ្ែខ្្ុាំនឡើងរ ួយៃតទុកដែរប ុនយូរន ើយរ ុបអ្សរ់ ីងន ើយហា...
នឡើងរ ួយ មង វាសុី មងហា។ 
ក៖ ន ើយបងឯងនម្ ចទុកឱ្យនឡើងែ ់ថាន ក់ នឹងននេះ? 
ខ្៖  ហ៎...នបើនយើងនចេះដតន្វើនៅ ណាមួ្យនយើងម្កទៃេះអ្ត់ទាន់មាន ុយស ់ អ្ត់ចង់ម្កទៃេះ ចង់
នម្ើ ឱ្យផ្ែជាន ើយែ ់នព ន ើយអ្ញ្ច ឹងមី្ងគាត់ជួយនម្ើ អី្អ្ញ្ច ឹងនៅ គាត់ជួយយកនៅ
ចាក់ថាន ាំចាក់អី្នៅនយើងឈប់ន្វើកដនលងទឹកនៅវាក៏ជានៅ បាទនឡើងរ ួយ មង ន ើយបកម្ក
នឡើងរ ួយន ើយបកម្កនច ្ម្ ន ើយែ ន់ព ដខ្រង្កនឡើង ដខ្រង្កវាប្កាប ែូចជាវាប្បេះ
ហា...វានឡើងនប្បេះប្កដ ងប្កហាយ មងបាទ។ 
ក៖ អូ្យ...ឈឺណាស់។ 
ខ្៖ នបើនបាកនខាអាវវ ិនឡើងញាក់ មង នព ប្តូវទឹកសាប ូ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ នយើងប្តូវនបាកនខាអាវនបាកអី្ ។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ ប្តូវដតអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ បងនព ន្វើការនៅប្បនទសផ្ៃ  នឹងនខ្តតអី្នគ? 
ខ្៖ ខ្្ុាំន្វើការនៅ នឹងនគនៅអឺ្...សមុ្ប្ទបាកាន សមុ្ប្ទបាកាន នឹងគឺនៅឆ្ង យពីអឺ្...ពីផ្ទត់      
តយា  ឆ្ង យពីប្កុងនៃប ប្បដ  ជា៧០នៅ១០០គីឡូែីឆ្ង យពីគាន ។ 
ក៖ អូ្...ឆ្ង យនតើ។ 
ខ្៖ ឆ្ង យពីប្កុងនៃបហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ប ុដនតនគមានចង្កវ ត់វាែូចជានយើងនៅប្កុងដែរនៅចង្កវ ត់វាទារទាំននើបៗនប្ចើនបាទនៅផ្ៃ 
ន ើយែ ់នព នៅផ្ៃខ្្ុាំចូ ចិតតដែ ថា នៅផ្ៃគឺរបស់អី្ អទាាំងអ្ស់ បាទប្គាន់ដតថាប្បនទស



ដខ្មរមានឥវា ន់ផ្ៃដែរប ុដនតនគន្វើអ្ត់ែូចនៅប្បនទសនគនទ នគន្វើែូចជានៅផ្ៃសុទធ១០០%អ្ញ្ច ឹង
នច ម្កប្បនទសដខ្មរបានដត៧០ ៦០%នទវាអ្ត់សុទធែូចនៅប្បនទសនគ។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ ែូចជាតាំងពីទឹកតាំងពីអី្នឡើង ទឹកកកអី្អ្ញ្ច ឹងនឡើងគឺមានតប្ម្ួតផ្ៃ ប ូ សីផ្ៃ នឹងនៅ
នម្ើ កដនលងនរាងចប្កបាទែូចជាកដនលងន្វើការអី្អ្ញ្ច ឹង តម្នរាងចប្កអ្ញ្ច ងឹនគមានប ូ ីស
តប្ម្ួតផ្ៃ នឹងនៅនម្ើ តម្ោនន ើយថាគាត់ន្វើការ នឹងវារនបៀបនម្ ចរនបៀបនម្ ចខ្លេះតម្សតង់
ោរវា នគតម្ស្សបចាប់ឬមួ្យក៏អ្ត់អ្ញ្ច ងឹហា...នោយសារខ្្ុាំនៅ នឹងខ្្ុាំនៅតម្រយៈនម្ខ្យ ់
ដែរខ្្ុាំអ្ត់មានបា សព័រដែរខ្្ុាំនគចពីតប្ម្ួតរយៈនព មួ្យឆ្ន ាំ ខ្្ុាំនគចបាន បាទខ្្ុាំនគចបាន
នោយសារន ើ នៅនែើរន ើ អ្ញ្ច ឹងនៅនយើងនែើរទលូវនទសងនវៀងកុាំឱ្យន ើ  ដតចាប់បានគឺវា   
យកនៅោក់កដនលងវាគឺវាឱ្យនយើងយកអី្នៅ ួស  ួសៗអ្ញ្ច ឹងមួ្យផ្ៃងអ្ញ្ច ឹងនគោក់២០០០ 
ន ើស២ផ្ៃងអ្ញ្ច ឹង៤០០០នៅ១០០០០ បាត ២០០០០បាត ផ្ៃលហា...វាចាប់បានវាយកនៅោក់
គុក គុកវា នឹងប ុដនតវាអ្ត់ន្វើអី្នទ វាយកនៅោក់គុកឱ្យបងបអូននៅ ួសន ើយ យក ុយនៅ
 ួស ខ្លេះបងបអូនចាប់បានអី្អ្ញ្ច ឹងបងបអូនអ្ត់មាន ុយ ួស អ្ត់មាន ុយនៅ ួសហា
នោយសារគាន ម្កផ្ៃអី្ែាំបូងគាន ទាត់ទាង់ខាងប្កុម្ប្គសួារគាត់បានមួ្យប្គប់ប្គាន់ៗែ ់នព       
អ្ញ្ច ឹងអ្ត់មាន ុយ ួសផ្វ  គាន ទងអី្ទងនៅកនុងគុកអ្ញ្ច ឹងពិបាកនវទ ខាល ាំងដម្នដទន នងឹ
សប្មាប់បងបអូនដែ ថាគាត់អឺ្...នៅអ្ត់...។  
ក៖ នបើមានបា សព័ររអី្អ្ត់អី្នទ? 
ខ្៖ នបើមានបា សព័រអ្ត់អី្នទនបើមានបា សព័រនយើងនែើរបានតម្ចិតតនៅណាក៏បានមាននសរភីាព មង
ហា។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ នបើនយើងនៅអ្ត់មានបា សព័រនៅតម្នម្ខ្យ ម់ានដតបាក់ន ៀរវា គឺពិបាក បងន្វើបាក់ន ៀរវា 
បាក់ន ៀវវាមួ្យដខ្ន្វើអ្ស៥់០០បាត មួ្យដខ្ន្វើៗរ ូត ដខ្ខ្លេះអ្ត់ ុយ អ្ត់ស ់ ុយអ្ស់នៅ
អ្ត់បានន្វើអ្ញ្ច ងឹនែើរបុកជួបនៅនគចអ្ញ្ច ឹងនៅ បាទតប្ម្ួតចុេះចាប់រ ូតនព ន្វើការ នឹង ចុេះ
ចាប់អ្នកអ្ត់មានបណណ័  អ្ត់មានបា សព័រ នឹង។ 



ខ្៖ ន តុអី្បានមិ្នប្ពម្ន្វើបង កា  នងឹន្វើដតមួ្យដខ្ឥវា ន់បាន? 
ខ្៖ កា  នឹងន្វើ ន្វើដែរនបើនយើងន្វើប្តូវនឡើងន្វើចាំណាយនព ម្កន្វើនៅដខ្មរនៅវាន្វើអ្ស់ ុយ
នប្ចើន បាទន្វើអ្ស់១០០០០បាតន្វើអ្ស់១០០០០ ២០០០០អី្អ្ញ្ច ឹងហា...អ្ញ្ច ឹងនយើងអ្ត់ទាន់
មាន ទធភាពន្វើបាន ន្វើបានអ្ញ្ច ឹងហា។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងការន្វើការនៅប្បនទសផ្ៃ នឹងកដនលងនរាងចប្កន្វើដសែកនគា នឹងនគយកទ តិន្វើអី្
នគវ ិនៅ? 
ខ្៖ ដសែកនគា នឹងនគទ ិតតាំងពីនសើម្រ ូតែ ់សងួតម្កនច  ក់ដតម្តង ដសែកវាមួ្យ
ចាំន ៀង មួ្យចាំន ៀងនគាហា...គឺ ក់បានពី៧០០០ នៅ១០០០០បាត។ 
ក៖ ផ្ៃល? 
ខ្៖ ផ្ៃលណាស់។ 
ក៖ អា នងឹនសមើនឹងប ុ ម នរយែុលាល របង? 
ខ្៖ និយាយនៅ៧០០បាតវាចូ នឡើងប ុ ម នរយែុលាល រន ើយ នងឹ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ចូ នឡើងចង់ពាន់ែុលាល រន ើយនឹង។ 
ក៖  ហ៎...ផ្ៃលដែរ នឹងអ្ញ្ច ឹងបងនណាេះ? 
ខ្៖ បាទផ្ៃល។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងនគ ក់ដតដសែក នឹងនគអ្ត់មានទ ិតជាកាបូបជាអី្នទចុេះ? 
ខ្៖ នគទ ិតនច ជាដសែកន ើយគឺមានខាងឈមួ ខាងផ្ៃ នងឹទាក់ទងជាមួ្យនៅដកផ្ៃនរាង
ចប្ក នឹងគឺគាត់នៅទិ ដសែកនគាទ តិនច ជាកាបូប នច ជាដសែកនជើង នច ជាកាបូប
សប្មាប់នយើងនប្បើប្បាស់សពវផ្ៃងនៅប្បនទសផ្ៃ នងឹ បាទជួនកា គាត់ម្កពីប្បនទសចិនក៏គាត់
ម្កទិ ដែរ គាត់ម្កពីអានម្រចិក៏ម្កទិ ដែរគាត់ជនជាតិអានម្រចិក៏ម្កទិ ដែរ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ្៖ បាទ នប្ពាេះអី្ផ្ៃគាត់នចេះអ្ង់នគលសនប្ចើនគាត់ម្ក ជនជាតិអានម្រចិម្កគាត់និយាយអ្ង់នគលស
ជាមួ្យគាន  មងនៅ បាទទាក់ទងម្ ូយទិ  ទិ ដសែកនគា នឹងយកនៅប្បនទសនគ នឹង។ 
ក៖ ចាសនរាងចប្កនគ ា្ំបងន ៎? 
ខ្៖ នរាងចប្ក ា្ំៗណាស ់ នរាងចប្កមួ្យៗ ា្ំៗណាស់ នរាងចប្កនប្ចើន បាទន ើយនបើសិនជាខាង
ប្ព ឹម្នឡើងខាងកម្មករចាាំន្វើការវ ិហា...ម្នុសសរាប់ពាន់ ចូ រាប់មឺុ្ន ក់ ប្ព ឹម្នឡើងចាាំ
តម្ទលូវអ្ញ្ច ឹង ជួនកា នរាងចប្កខ្លេះអ្ញ្ច ឹងនគមានឡានជូននៅែ ់ទីកដនលង នរាងចប្កខ្លេះនយើង
ជិេះែាំនណើ រនោយខ្លួនឯងនយើងជិេះកង់ម្ ូតូអី្អ្ញ្ច ឹង នព ខ្លេះនរាងចប្កជិតនែើរអី្អ្ញ្ច ឹងនៅ បាទ។ 
ក៖ សម្ែូរព រែាដខ្មរនៅន្វើនៅ នឹងនប្ចើនណាសប់ងន ៎? 
ខ្៖ សម្ែូរនប្ចើន ចូ រាប់មឺុ្ន ក់។ 
ក៖ អូ្យ...យា ! 
ខ្៖ បាទនប្ចើនដម្នដទនប្បនទសផ្ៃ និយាយនៅប្បនទសផ្ៃ ប្បនទសកូនរ   ចិន អឺ្...ដខ្មរនយើងនៅ
នប្ចើនជាងនគគឺនៅប្បនទសផ្ៃដតម្តង នោយសារវាជិតគាន  ប្ចកវាជិតគាន វាស្សួ នច ចូ ។ 
ក៖  នឹងន ើយជិេះដតប ុ ម ននមា ងែ ់ទៃេះបាត់ន ើយបងនណាេះ? 
ខ្៖ នបើនយើងមានបណណ័ នយើងជិេះមួ្យផ្ៃងែ  ់ម្កនច ពីប្ព ឹម្ម្ក នច ពីប្ពឹកម្កនយើងមានបា 
សព័រអ្ញ្ច ឹងនមា ង៣ នមា ង៤ែ ់ទៃេះន ើយ នបើនយើងអ្ត់មានបា សព័រនយើងជិេះទលូវកាត់ទលូវអី្អ្ញ្ច ឹងទង
ជិេះទលូវនវៀងអ្ញ្ច ឹងហា...មួ្យយប់អី្ ហ៎...បាទមួ្យយប់មួ្យផ្ៃងអី្ ហ...។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បានម្កែ ់ដខ្មរ។ 
ក៖  នឹងន ើយអ្ញ្ច ឹងែូចដតពីរនសៀម្រាបម្កភនាំនព ដែរ នឹង។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ នសៀម្រាបម្កភនាំនព ចង់ននេះដែរ នឹង៦ ៧នមា ងដែរ នឹង។ 
ខ្៖  នឹងន ើយ! 
ក៖ ន ើយនម្ ចបងការង្ករនៅ នងឹអាចប្ទាាំប្ទបាននតើបងអី្? 
ខ្៖ ការង្ករនៅផ្ៃន ?៎ 



ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖  ហ៎...ការង្ករនៅផ្ៃនយើងអាចន្វើបាន នយើងមានបងបអូននយើងនៅន្វើបានប្បាក់ដខ្នប្ចើនន ើយ
ែ ់គាត់មានគាន គាត់២ ៣ ក់អ្ញ្ច ឹងនៅបាទគាត់បានស ់ យុនប្ចើនជួនកា គាត់ន្វើទៃេះន្វើ
អី្ ា្ំៗណាស ់បាទគាត់បាននៅផ្ៃែាំបូងៗអ្ញ្ច ងឹហា។ 
ក៖ ចាសនព នទអើ ែាំបូងៗ នឹងបងនណាេះ? 
ខ្៖ បាទ ប្បាក់ដខ្អ្ញ្ច ឹងមួ្យដខ្នបើក២ែង អ្ញ្ច ឹងមួ្យវ ិនឹង១អាទិតយ មួ្យអាទិតយប្តូវនបើម្តង ហា
មួ្យវ ិនឹងកនលេះដខ្ប្តូវនបើកម្តង មួ្យដខ្នបើក២ែង អ្ញ្ច ងឹគាត់នបើកមួ្យដខ្ជួនកា គាត់ដៃម្
នមា ងអូ្អី្អ្ញ្ច ឹងនៅមួ្យវអិ្ញ្ច ឹងកនលេះដខ្គាត់នបើកបាន៩០០០នៅ១០០០០បាត។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ១០០០០បាតនប្ចើន។ 
ក៖ យកម្កែូរនៅស្សុកដខ្មរឬក៏នម្ ចវ ិបង?នព ម្កែូរនៅស្សកុដខ្មរបង នបើម្កដខ្មរ? 
ខ្៖ ម្កដខ្មរនយើងយកម្កែូរនៅប្តឹម្នបា យដប តនៅ។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ នបា យដប តែូរ យុដខ្មរ ែូរ ុយែុលាល រអី្នៅ នឹងទាាំងអ្ស់ដែរ។ 
ក៖ ស្សួ ដែរអ្ញ្ច ឹងបងន ? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងជីវតិបងធ្លល ប់ន្វើជាកម្មករនៅប្បនទសផ្ៃ? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ បងគិតថាការរសន់ៅពីរប្បនទស នឹងការរស់នៅខុ្សគាន ឆ្ង យនទ? 
ខ្៖ ប្បនទសនយើងន ើយនឹងប្បនទសផ្ៃន ?៎ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ប្បនទសកម្ពុជាន ើយនឹងប្បនទសផ្ៃគឺខុ្សគាន ឆ្ង យដម្នដទនគឺនោយសារនៅប្បនទសនគ គឺ
ប្បជាជននៅប្បនទសនគគឺមិ្នពិបាកែូចនៅប្បនទសដខ្មរនយើងនទ នោយសារវាថាអ្នកែឹក ាំនគ
 អវាយា ងនម្ ចអ្ញ្ច ឹងហា...បាទន ើយអ្ញ្ច ឹងបានជាប្បជាជនដខ្មរនគនទាេះបីគាត់ប្ក...។ 



ក៖ ប្បជាជនផ្ៃ នឹងន ៎? 
ខ្៖ បាទប្បជាជនផ្ៃប្កប ុដនតគាត់មាន ូបប្គប់ប្គាន់ែូចមាន ូបអឺ្... ូបនោយមានផ្ទ       
សុខ្ភាព  ូបនោយមានអ្ ម័្យប្គប់នព នវលាទាាំងអ្ស់អ្ញ្ច ឹងហា...ន ើយនម្ើ នៅអ្ត់
ពិបាក។ 
ក៖ ែូចនម្ើ នៅែូចន ើ មានអ្នកសុាំទានអី្អ្ត់បងនៅប្បនទសនគ នឹង? 
ខ្៖ នៅប្បនទសនគ នងឹ? 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ ែូចអ្ត់មាន នោយសារខ្្ុាំអ្ត់ដែ បាននច នៅនប្ៅអី្អ្ញ្ច ឹងប្បដ  ខ្្ុាំអ្ត់សូវែឹង អ្ត់
ន ើ នោយសារខ្្ុាំឧសា ៍នែើរ ែូចថាមានកម្មវ ិ្ ីអឺ្...កម្មវ ិ្ ីបុណយនៅន ងអី្អ្ញ្ច ឹងនៅែូចជា
នព ទាំននរនៅន ងទារទាំននើបៗវាអ្ញ្ច ឹងវាែូចអ្ត់ដែ ន ើ នសាេះ អ្ត់ដែ ន ើ អ្នកសុាំ
ទាននទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងវាខុ្សពីប្បនទសដខ្មរនយើងឆ្ង យណាស់។ 
ខ្៖  នឹងន ើយ។ 
ក៖ ខ្្ុាំសងឃឹម្ថានៅផ្ៃងអ្ គតនៅជាំ ន់កូននៅបង ជាំ ន់កូននៅខ្្ុាំអី្វា ន់អាចែូចអាចមាន
ជីវតិប្បនសើរជាង នឹងចឹងណាស់បង។ 
ខ្៖ បាទ នឹងន ើយ។ 
ក៖ ែូចរស់នៅប្បនទសនគអី្វា ន់ដែរឱ្យខាងរោា ភិបា អី្យកចិតតទុកោក់ន ើនយើងខ្លេះអ្ញ្ច ឹងហា 
បង។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ កុាំឱ្យសក់អាណាកា អា នងឹ។ 
ខ្៖  នឹងន ើយបាទ។ 
ក៖ វាពិបាក នបើមិ្នរកអ្ត់ នបើប្បនទសនគវ ិនទាេះប្បជាជនប្កឬក៏មាន អ្សម្តែភាពកនុងការន្វើ
ការង្ករក៏រែានគចិញ្ច ឹម្។ 
ខ្៖ រែាចិញ្ច ឹម្។ 



ក៖ ដតនយើងដតចប់ ចប់ៗន ើយ។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ពិបាកណាស់អ្ញ្ច ឹង។ចាសអ្ញ្ច ឹងបងចូ ែ ់ការសិការបស់បងវ ិម្តង នតើបងនរៀនបាន
ែ ់ថាន ក់ទីប ុ ម នដែរបង? 
ខ្៖ នរៀនបានថាន ក់ទី១០។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយ។អ្ញ្ច ឹងបងនរៀននៅបឋម្សកិាបងនរៀននៅសាលាណាវ ិ? 
ខ្៖ បឋម្សកិាភូមិ្សាំនរាង  ុាំវា  នគនៅសាលា សាលាបឋម្សិកាប្បិម្ប្បិយ បាទនរៀននៅ
ទៃេះ សាលានគជិតទៃេះ។ 
ក៖ ចាសប្បិម្ប្បិយ។ 
ខ្៖ បាទ ន ើយែ ់នព ន ើយបនតខាងវទិា យ័គឺនៅវទិា យ័ នស្សង គីម្ គឺនៅខាងៃន ់
ជាតិ នយើងប្តូវជិេះកង់ធ្លក់កង់ម្កនរៀនៃន ជ់ាតិចមាង យ៥គីឡូ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ពីទៃេះនៅ ែ ់ៃន ់ជាតិ។ 
ក៖  នឹងន ើយអ្ញ្ច ឹងមិ្នសូវឆ្ង យណាប ុ ម នដែរបង? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកធ្លក់កង់នៅនរៀនជាំ ន់មុ្នៗអ្ញ្ច ឹងដែរតាំងពីទី១ែ ់ទី៦ខ្្ុាំនែើរ ទី៧ែ ់ទី១២ជិេះ
កង់ដតឆ្ង យៗដែរ នឹងបង ជិេះពីដប្ពក ូរនៅននេះ ហ៎...សាលាវទិា ័យ  នុ ដសនតនមម  ហ៎...។ 
ខ្៖  នឹងន ើយ! 
ក៖ ចាសន ើយបងចប់នរៀនប្តឹម្ថាន ក់ទី១០ នឹង? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ន ើយមូ្ ន តុអី្បានបងឈប់នរៀននព  នងឹបង? 
ខ្៖ អឺ្...នោយសារជីវភាពប្កុម្ប្គួសារនរៀងខ្វេះខាតន ើយណាមួ្យនយើងប្តូវន្វើការនែើម្ែទីាត់ទាង់
ប្កុម្ប្គួសារអី្អ្ញ្ច ឹងនៅ ន ើយនែើម្ែីនយើងម្កន្វើការអ្ញ្ច ឹងនៅនយើងបញ្ច ប់ការសិកាប្តឹម្ នឹង
អ្ញ្ច ឹងនៅ។ 



ក៖ ក៏ចប់ប្តឹម្ នឹងសនិនៅ? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងនព នរៀនបងមានមិ្តតភកតិជិតសនិទធនទ? 
ខ្៖ បាទមានមិ្តតភកតិន ងនសើចនៅសាលាបាទជាមួ្យគាន មានស្សីមានប្បសុអី្អ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ នរៀនជាប្កុម្អី្អ្ញ្ច ឹងនៅសាា  ់រាប់អានជិតសនទិធគាន ែូចជាអាននម្នរៀនអី្ជុាំគាន អី្អ្ញ្ច ឹងនៅ នបើ
ែូចជានយើងន ងអី្នយើងន ងជុាំគាន អី្អ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ មិ្តតភកតិដែ ជិតសនិទធ មានអី្អ្ត់មានមួ្យអី្នទបង? 
ខ្៖ បាទមាននតើ។ 
ក៖ គាត់ន ម្ េះអី្នគដែរ? 
ខ្៖ នៅទៃេះជិតគាន ។ 
ក៖ គាត់ន ម្ េះអី្នគវ ិបង? 
ខ្៖ គាត់ន ម្ េះនរៀម្។ 
ក៖ ប្បុសដែរបងនណាេះ? 
ខ្៖ ប្បុសដែរ។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយ។អ្ញ្ច ឹងបងអ្វីដែ បងចងចាាំជាមួ្យគាត់គឺការសិកាជាមួ្យគាន  នឹងន ៎? 
ខ្៖  នឹងន ើយ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងនប្ៅពីការសិកាធ្លល ប់នែើរន ងនែើរអី្នៅណានៅណីអី្ជាមួ្យគាន នទ? 
ខ្៖ ធ្លល ប់ែូចថានៅទៃេះជិតគាន មានអឺ្...ែូចជាមានកម្មវ ិ្ ីអី្មានែូចជាបុណយភូមិ្បុណយអី្អ្ញ្ច ឹង ាំ
គាន នៅន ងអី្អ្ញ្ច ឹងនៅ  ាំគាន នៅន ងបុណយអី្អ្ញ្ច ឹងនៅ បាទន ើយជួនកា ...។ 
ក៖ អ្ត់ទាន់និយាយនសើចមុ្នន ើយបង។ 
ខ្៖ នៅរាងតូចតិចនៅន ងស្សាប់ដតសុាំ ុយបា  បា អ្ត់ឱ្យអ្ញ្ច ឹង មិ្នែឹងន្វើនម្ ចទ គាត់ខឹ្ងគាត់
នែ ផ្វ   នោយទាាំងគាត់រត់នោយទាាំងគាត់ នៅអូ្...នែ កាត់ទឹកតម្វា ដស្សវា អី្គាត់នៅ
ជាមួ្យមិ្តតភកតិអី្ នឹងគាត់សាម នដតផ្វ  គាត់ដែរ គាត់ប្បុងរត់នៅជាមួ្យនយើងទាាំងអ្ស់គាន  .ូ..។ 



ក៖ បា បងនែ ផ្វ? 
ខ្៖ បាទកា  នឹងនៅពីតូច។ 
ក៖ នព  នឹងៃីបានគាត់នែ ផ្វ  អ្ញ្ច ឹង បងនែើរន ងនពកឬក៏នម្ ច? 
ខ្៖ នោយសារសុាំ យុគាត់។ 
ក៖  ហ៎... នឹងន ើយ។ 
ខ្៖ សុាំ យុគាត់ន ើយមិ្នែឹងនម្ ច មិ្នែឹងនម្ ចនទនភលចន ើយ ន ើយស្សាប់នម្ ច ែឹងនម្ ច។ 
ក៖ នែ ផ្វ  អ្ញ្ច ឹងនៅ? 
ខ្៖ ប្បដ  ខូ្ចន ើយនម្ើ នៅ។ 
ក៖ ន ើយពួកមា កនណាេះអ្ត់ែឹងខ្យ ់អី្ សាម នដតនែ ផ្វ  រត់ដែរ។ 
ខ្៖ រត់ដែរ។ 
ក៖ ចាសបងសប្មាប់បង បងធ្លល ប់ន្វើការនៅដស្សអី្អ្ត់? 
ខ្៖  ហ៎...ខ្្ុាំធ្លល ប់ន្វើការនៅ នៅអឺ្...ស្សុកែូចជាសៃូងស្សូវ ែកស្សវូអី្ ស្សូវប្បាាំងអី្ក៏ខ្្ុាំន្វើទាាំង          
អ្ស់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ប្គាន់ដតថាអ្ត់នចេះពយួរនទ។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ នបើខាងសៃូង ខាងែក ខាងែកសៃងូអី្អ្ញ្ច ឹងនៅខ្្ុាំនចេះប្ចូតអី្អ្ញ្ច ឹងខ្្ុាំនចេះទាាំងអ្ស់បាទ។ 
ក៖ ចាសចុេះមានដែ ប្គួសារអី្មានដែ ន្វើអាជីវកម្មអី្អ្ត់? 
ខ្៖ និយាយនៅការមានការពីមុ្នមានដស្ស ខាងប្កុម្ប្គួសារន្វើដស្ស ែ ន់ព អ្ស់ដស្សនៅគឺ
អ្ត់បានអ្ត់បានន្វើអី្ ខាងអាជីវកម្មអី្ផ្ទៃ  ់ខ្លួននសាេះទ ់ដតឥឡូវ នឹងអ្ញ្ច ឹងហា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងប្គាន់ដតបានន្វើដតដស្ស នឹងនទ? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងនតើអឺ្...សប្មាប់ជីវតិរបស់បងតាំងពីតូចរ ូត ា្ំប ុនននេះ ការង្ករអី្ខ្លេះដែ បងធ្លល ប់
ន្វើខ្លេះ?បងអាចនរៀបរាប់ប្តួសៗអ្ញ្ច ឹងហ៎ា។ 



ខ្៖ ការង្ករ  .ូ..ការង្ករន្វើបានទាាំងអ្ស់ែូចជាម្កភនាំនព  ែូចជានៅចិញ្ច ឹម្មាន់ឱ្យនគ បាទ
ចិញ្ច ឹម្មាន់ឱ្យនគអ្ញ្ច ឹង អឺ្...ពិបាកណាស់ តាំងពីប្បាក់ដខ្បនតិច ប្បាក់ដខ្ ន ើយម្កនៅជាមួ្យ 
មាត យមី្ង មាត យមី្ងទារកណាត   បាទគាត់ឱ្យម្កជួយនបាកនខាអាវ នបាកអី្ឱ្យគាត់អ្ ុតនៅ 
នយើងអ្នកនបាកគក់អី្ អ្ ុតនខាអាវអ្ ុតអី្ឱ្យគាត់ អ្ត់នៅទៃេះអ្ញ្ច ឹងហា។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ បាទន ើយែ ់អ្ញ្ច ឹងនៅន្វើ ន្វើនប្ចើនណាស ់ ន ើយែ ់នព ន ើយន្វើសាំណង់ន្វើអី្នទៀត
ក៏ខ្្ុាំន្វើ  នឹងការង្ករនៅភនាំនព  ការង្ករនៅភនាំនព  កា ពីមុ្នម្កខ្្ុាំធ្លល ប់ន្វើការនៅសាំណង់នៅ 
ភនាំនព អឺ្...ការចិញ្ច ឹម្មាន់នៅជាមួ្យនៅដកចិញ្ច មឹ្មាន់  ហ៎...ន្វើការនប្ចើនណាស ់ នោយសារ
នភលចអ្ស់ទងបាទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងចាាំដតប ុណណឹ ង? 
ខ្៖ ពីមួ្យនៅមួ្យបាទ។ 
ក៖ ចាសចុេះសប្មាប់ែ ់ឥឡវូបងន្វើការខាងអី្នគវ ិ? 
ខ្៖ ន ើយែ ់នព ឥឡូវ នឹងខ្្ុាំន្វើការ២ប្កមុ្  នុ ឥឡូវខ្្ុាំន្វើការមួ្យប្កុម្  ុនគឺប្កុម្  ុន គី   
ប្ពិងកម្ពុជាគឺទាក់ទងនៅនឹងអាហារបាំប នទាក់ទងនូវការខាងនប្គឿងសាំអាង នម្កអាប់ បាទ
ន ើយទ ិតទ  គី ប្ពិង កម្ពុជា នឹងគឺ អឺ្...មានឯកឧតតម្ ទន ណារា ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ឯកឧតតម្ទន ណារា  នងឹគឺគាត់បាននៅទាក់ទងនៅនរាងចប្កប្បនទសផ្ៃគឺគាត់បានចរចារ
ជាមួ្យែូចជាខាងរោា ភិបា ប្បនទសផ្ៃន ើយគឺគាត់គឺនគចង់អឺ្...ចង់ែូចជាទាក់ទងជាមួ្យ
ប្កុម្  ុនែូចនគចង់ ាំឥវា ន់ពីប្កុម្  ុននៅប្បនទសផ្ៃ នឹងនប្ចើនពីនរាងចប្កផ្ទៃ  ់នៅប្បនទសផ្ៃ
 នឹងនប្ចើននោយសារសមាា សអ្ត់ជាប់នោយសារឯកឧតតម្ ទន ណារា  នោយសារគាត់សមាា ស
ជាប់ នោយសារគាត់នឆ្លើយប្តូវនឹងសាំណួររបសប់្បនទសផ្ៃនោយសារគាត់នឆ្លើយប្តូវនឹងសាំនួរ
នប្ចើនរបស់ប្បនទសផ្ៃ នោយសារគាត់នឆ្លើយប្តូវសាំនួរនប្ចើនអ្ញ្ច ងឹនៅគាត់បានជាប់ន ើយគាត់
ឱ្យបាននរាងចប្កប្បនទសផ្ៃ រោា ភិបា បានឱ្យគាត់ប្ពម្នប្ពៀងន្វើកិចចសនា ាំទ ិតទ ពី
នរាងចប្កពីប្បនទសផ្ៃម្កប្បនទសដខ្មរផ្ទត ច់មុ្ខ្ដតមួ្យគត់ អ្ញ្ច ឹងនៅន ើយនឹងទ តិទ       



សុទធៗ អសប្មាប់នប្បើ សុទធ អ មង ែូចថាែូចនយើងនប្បើទ ិតទ របស់ផ្ៃរា ់ផ្ៃងវាមិ្នសូវសុទធ
 អប ុ ម ននទ ប្គាន់ដតថា អនប្បើ របស់ផ្ៃហា...ប ុដនតអា នឹងគឺសទុធ១០០%វាមានថាធ្ល គុណ
ភាព ែូចថាមានមា ដ ត មានអី្ប្តឹម្ប្តូវ មានការទទួ សាា  ប់្តឹម្ប្តូវរា ់ទ ិតទ មួ្យៗ
សុទធដតមានបិតសៃិក ័រជិតៗ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ន ើយផ្វ  មា ដ តទទួ សាា  ់អ្ញ្ច ឹងហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ សុទធ អន ើយអ្ត់មានខាងប្កុម្  ុនណាអាចដកលងបនលាំបាននទ។ 
ក៖ ខាងនប្គឿងដម្កអាប់ នឹងបងន ...ឮ..? 
ខ្៖ នប្គឿងដម្កអាប់ទាក់ទងនឹងអាហារបាំប ន សុខ្ភាព បាទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងនម្ ចដែរប្កុម្  នុ នឹងែាំនណើ រការបាន អនតើបងន ៎? 
ខ្៖ គាត់ ប្កុម្  ុន នឹងែាំនណើ រការែ ់ឥឡូវ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាទបាន អ នោយសារវាទ ិតទ  អៗ សប្មាប់នប្បើនៅ គឺគាត់នប្បើនៅគឺសុទធៗ អ គាត់នប្បើ
នៅ អន ើយប្តូវ បាទអ្ញ្ច ឹងន ើយបានគាត់ឈរនជើងជាប់ែ ់ឥឡូវ។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ ែ ់ន ើយ នឹងប្កុម្  នុខាងអាហារបាំប ននិងទ ិតទ ខាងនប្គឿងដម្កអាប់ខាងនប្គឿង   
សាំអាង មួ្យនទៀតខាងប្កុម្  ុនប ីនចង ខ្្ុាំន្វើការខាងប្កុម្  ុនប ីនចងបានប្បាក់ដខ្តិច។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ប ុដនតវាអាចមាននព នប្ចើនអាចនឆ្លៀតមាននព អី្អ្ញ្ច ឹងនប្ចើនហា..បាទ បានប្បាក់ដខ្ដត
បនតិចបានដត១៥០ (ែុលាល រ)ចាក់សាាំងវ ិអ្ស់ មម្។ 
ក៖ ហា...អ្ញ្ច ឹងនម្ ចចាំនណ បង? 
ខ្៖ ន្វើទសាំគាន ។ 
ក៖ ប្គាន់ដតបានទសាំគាន ដែរបងនណាេះ? 



ខ្៖ បាទបានទសាំគាន  ។ 
ក៖ បងអ្នកខាងអី្នគវ ិ អ្នកខាងនស ឬអី្នគវ ិបង? 
ខ្៖ បាទ ខាងនស ។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ ខាងប្កុម្  ុនប ីនចងក៏ខាងនស  នយើងខាងនិយាយនៅខាងប្កុម្  ុន យបី្គីនទាក់ទងខាង
ប្បពនធ័នប្គឿងសាំអាង នឹងគឺនយើងកាល យជាខាងប្គប់ប្គងែូចនយើងអ្នកប្គប់ប្គងខាងទ ិតទ 
ជាង២០០០មុ្ខ្ដតម្តង។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ នោយសារនយើងចូ ែាំបូងនយើង ប្គាន់ដតទិ ទ ិតទ យកម្កនប្បើអ្សដ់ត៧ែុលាល រអ្ញ្ច ឹង
នយើងែូចជាមានបណណ័ ែូចជាបញ្ចុ េះតផ្ម្លសប្មាប់នៅប្កុម្  ុន នឹងបញ្ចុ េះតាំផ្ ២៥% រា ់ប្គប់
ទ ិតទ ទាាំងអ្ស់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ន ើយអ្ញ្ច ងឹ អសប្មាប់នយើង នបើនយើងមានអឺ្...មាននយើងន្វើនៅ នឹងែូចជានយើងអាច ក់
បានអ្ញ្ច ឹងនយើងមានតាំដណងនទៀត។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ នយើងមានតាំដណងតម្ឋានៈវាហា...បាទនយើង ក់បានតិចបាននប្ចើនន ើយគឺមាននយើង
 ក់បានចាំនណ ភាគរយខ្លេះ ខ្លេះៗតិចតួចភាល ម្ៗន ើយខាងប្កុម្  ុនគាត់គិតពីកុាំមុ្យសយុងឱ្យ
ពីនែើម្ដខ្ែ ់ចុងដខ្ឱ្យនទៀតហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាទបានអ្ញ្ច ឹង អន ើយអ្ញ្ច ឹងនចេះដតន្វើទសាំគាន អ្ញ្ច ឹងនៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់បងនម្ ចដែរ ប ីនចងនគនៅសញ្ញញ អី្នគវ ិបង? 
ខ្៖ ខាងប ីនចងដវកមាស។ 
ក៖ ដវកមាស? 
ខ្៖ នទើបដតនច ៃមីប្បដ  បានរយៈនព ៥ ៦ដខ្ នឹង។ 



ក៖ ចាសដតនម្ ចដែរទីទារផ្វ   កុបាននទ? 
ខ្៖ នៅន ើទីទារគឺពិបាកខាល ាំងដម្នដទនប ុដនតអ្វីក៏នោយនបើនយើងធ្លល ប់ចុេះតម្ទារនៅខ្្ុាំែឹង នចេះ
ដតប្ទាាំទា ់ដតតស  ូ នចេះដតនែើរសួរគាត់ ជួនកា ចុេះសួរគាត់ែឹងដតប ីនចងៃមីអ្ញ្ច ឹងគាត់ថាប្កវ ី
កា តតត់ឱ្យនយើងនច វ ិ អ្ញ្ច ឹងនច ពីតូបមួ្យនៅតូបមួ្យនៅជួបមួ្យនៅជួបមួ្យ
រ ូត រ ូតទា ់ដតគាត់ថាអឺ្...ប្តូវការ នយើងសួរទា ់ដតគាត់ប្តូវការ មួ្យដែ គាត់មិ្នប្តូវការ
មួ្យប្តូវការអ្ញ្ច ងឹហា...នយើងនិយាយទាក់ទងជាមួ្យគាត់អ្ាំពីការទាក់ទងទ ិតទ ប ីនចង
 នឹងវាមានសតង់ោរវានម្ ចៗអ្ញ្ច ឹងនៅ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បានរ ូតែ ់គាត់នប្បើន ើយ ែ ់នព ខ្្ុាំពិបាកដម្ននទែ ន់ព  ក់អ្ត់ោច់អ្ញ្ច ឹងែាំបូង 
អ្វីដែ ៃមីគឺនៅន ើទីទារគាត់មិ្នយកោក់ ក់នទបាន ពិបាកខាល ាំងដម្នដទន ប ុដនតខ្្ុាំពាយាម្
រ ូតែ ់ខ្្ុាំបានសនប្ម្ច រ ូតទា ់ដតឥឡូវទីទារនែើរ ទារប្គប់ទីកដនលងនៅភនាំនព ។ 
ក៖ ចាសន ើយបងនែើរ ជាគូរឬក៏នែើរមាន ក់ឯង? 
ខ្៖ មាន ក់ឯង ។ 
ក៖ ចុេះឥឡូវបាននប្ចើនន ើយបងន ៎? 
ខ្៖ បាទឥឡូវប្គាន់នបើន ើយ ោក់មួ្យផ្ៃងអ្ញ្ច ងឹនៅ ោក់រកបានដតមួ្យនកសពីរនកសបាន     
ន ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ប្កុម្  នុឱ្យោក់មួ្យនកសពីរនកសឱ្យនគែឹងនៅបានន ើយ ជួនកា នយើងអ្ត់រកបាននសាេះ
បានមួ្យកូននកសតូចក៏បានដែរ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាទ!! 
ក៖ នគបានដចកភាគរយឱ្យអ្ញ្ច ងឹនៅន ៎? 
ខ្៖ បានភាគរយដែរនតើនៅ នឹង មួ្យនកសនយើងបាន១ែុលាល រ៥កាក់ មួ្យនកសភាគរយ។ 
ក៖ ១នកសតូចដម្ន? 



ខ្៖ ១នកស ា្ំវា ២៥គីឡូ។ 
ក៖  ីអ្ញ្ច ឹងបានឱ្យតិចនទបង? 
ខ្៖ តិចនទ បាទភាគរយ។ 
ក៖ ចាសន ើយែ ់នព ប្បាក់ដខ្នទសងនៅ? 
ខ្៖ បាទប្បាក់ដខ្នទសង ។ 
ក៖ ចាស អដម្នដទនបងតស ូកនុងជីវតិនប្ចើនណាស់បងនណាេះ? 
ខ្៖ បាទ ហ៎...ការនិយាយគឺនប្ចើនដម្នដទននយើងនិយាយជាមួ្យអ្តិៃិជនឱ្យគាត់ទិ 
ទ ិតទ នយើងគឺវាពិបាកណាស់បាទ ប ុដនតនទាេះបីជាយា ងណានយើងក៏ពាយាម្អ្ញ្ច ឹងកា 
ណាពាយាម្នៅនយើងបានទទួ ទ  បាទបានទទួ ទ បានបនតិចម្តងៗវាមិ្នដម្ននប្ចើន
ហា។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយអ្ញ្ច ឹងការង្ករវាមិ្នដម្នង្កយស្សួ ប ុ ម ននទបងនអ្ើយ។ 
ខ្៖ បាទ ពិបាក។ 
ក៖ ពិបាកនទើបដតែាំបូងៗវាពិបាកផ្វ   ុកទីទារបនតិចដតបងអ្ត់្មត់ខាល ាំងដម្នដទនរ ូតែ ់បាន
ម្កែ ់ផ្ៃង នឹង។ចាសអ្ញ្ច ងឹបងចូ ែ ់ចាំណង់ចាំណូ ចិតតរបស់បងវ ិម្តងនតើអឺ្...សប្មាប់
ម្ហូបវ ិបងចូ ចិតតពិសារម្ហូបអី្នគដែរបង? 
ខ្៖ ម្ហូប? 
ក៖ ចាសដែ ឆ្ង  ជ់ាងនគបងចូ ចិតតជាងនគហ៎ា? 
ខ្៖ ចូ ចិតតជាងនគ មងគឺនសាង រចាប់ឆ្យ។ 
ក៖  ហ៎...ចិន។ 
ខ្៖ ចូ ចិតត ន ើយែ ់នព បុណយអី្ម្តងៗ ែូចជាបុណយភាុាំចូ ឆ្ន ាំអី្អ្ញ្ច ឹង នបើសខិ្្ុាំចង់ន្វើខ្្ុាំចង់
ន្វើចាប់ឆ្យ បាទចាប់ឆ្យែូចថាចាប់ឆ្យនគាកក៏បានចាប់ឆ្យទឹកក៏បានក៏បានដែរ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ខ្្ុាំន្វើខ្លួនឯងក៏បានជួនកា ែូចមាត យនកមកខ្្ុាំន្វើអ្ញ្ច ឹងនៅ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ្៖ បាទអ្ញ្ច ឹងហា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងនចេះន្វើមួ្យ នឹងដែរ? 
ខ្៖ នចេះន្វើ។ 
ក៖ អ្នកណានគជាអ្នកបនប្ងៀនបងវ ិ? 
ខ្៖ និយាយនៅខ្្ុាំែុងខាង នឹងពូដក កា ពីមុ្នថាមិ្នទាន់បានន្វើការខាងប្កុម្  ុន នងឹខ្្ុាំន្វើ
ការតម្ហាងនប្ចើនហា។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ រ ូតខ្្ុាំន្វើការនៅភនាំនព ែូចជា រត់តុខាងអ័្រនឌើរអី្អ្ញ្ច ឹង ែូចជាខ្្ុាំខាងនប្គឿងទឹក ខាងនប្គឿង
ទឹក នឹងែូចជានយើងន្វើខាងដតគុជ ដតគុជ នឹងគឺមានសពវ ប្គប់ទាាំងអ្ស់វាមានប្គប់រសជាតិ     
អ្ញ្ច ឹងខ្្ុាំន្វើរ ូតែ ់ខ្្ុាំន្វើនៅនខ្តតអឺ្...ប ៃ យមានជ័យ ខ្្ុាំន្វើនៅ នឹងយរូដែរ នឡើងមួ្យឆ្ន ាំចង់
ចូ ពីរឆ្ន ាំអ្ញ្ច ឹខ្្ុាំនចេះនប្គឿងទឹកនប្ចើនខ្្ុាំនៅជិតចុងនៅនទៀត អ្ញ្ច ឹខ្្ុាំអាចនចេះពីរចុងនៅ ខ្្ុាំអាចន្វើ
ម្ហូបបានរ ូតែ ់ខ្្ុាំឈប់ន្វើការនៅ នងឹ រ ូតែ ់ខ្្ុាំសមាគម្ន៍អ្ងាការអឺ្...ជួយខ្្ុាំឱ្យបាននបើក
ហាងប ុដនតខ្្ុាំនបើកហាង អឺ្...វាពិបាករកនពករកអ្ត់ចាំមុ្ខ្ហាង នបើកហាងបាយខ្លួនឯង នៅម្តុាំចាក់
អ្ដប្ងកា  នឹង ន ើយខ្្ុាំទិ ឥវា ន់អ្សប់្បដ  ជា២០០០ ន ើយ១០០០នទៀត(ែុលាល រ)ន ើយ
១០០០នទៀតសប្មាប់ទាត់ទាង់នៅកនុងែូចជានយើងទិ ឥវា ន់ែ ់យកម្កនប្បើវ ិរ ូតែ ខ់្្ុាំបាន
នបើកហាងនោយខ្លួនឯង ក់បាយកម្ម ង់ ប្ព មឹ្នឡើងខ្្ុាំន្វើស ុបន្វើគុយទាវ គុយទាវនព 
ប្ព ឹម្នឡើងមានែូចជាបាយសាច់ប្ជកូបាយមាន់ មានគុយទាវមានអី្អ្ញ្ច ឹងនៅ ន ើយែ ់
នព ផ្ៃងប្តង់មានបាយម្ហូបកម្ម ង់អី្អ្ញ្ច ងឹ ខាងម្ហូបកម្ម ង់មាននប្ចើនន ើយពិបាកហា...ន ើយអ្ត់
មានបងបអូនណាជួយនទ។ 
ក៖ មាន ក់ឯង? 
ខ្៖ មានបអូនជួយប ុដនតជួយ២ ក់ នឹងនម្ ចប្គាន់។ 
ក៖ អូ្យ...រត់តុទងកម្ម ង់ម្ហូបទង? 



ខ្៖ បាទប្គប់សពវ បាទប្ពឹកនឡើងនយើងប្តូវនប្កាកនឡើងនៅទិ ម្ហូបនៅចារអ្ាំនៅទិ បដនលប្តី
សាច់អី្យកម្កទុក នប្កាកជួនកា នមា ង៣ជួនកា នមា ង៤នប្កាកោាំទឹកស ុបន ើយន្វើន ើយ
នយើងនឆ្លៀតនៅទារនទៀតន ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ទុកឱ្យបអូននម្ើ នៅទារនទៀត នៅទិ ឥវា ន់សពវមុ្ខ្ខ្លួនឯងនោយសារវា វាអ្ត់សវូចាំមុ្ខ្
ដែរ នបើករយៈនព បាន៤ដខ្គឺនយើងប្តូវខាតបង់ ុយ៣០០០ នៅ៤០០០ែុលាល រដែរកា  នឹង។ 
ក៖ អូ្...ខាតនប្ចើន។ 
ខ្៖ បាទន ើយនោយសារគឺមុ្ខ្ម្ហូបនភ្ៀវគាត់ញុាាំនៅគាត់ឆ្ង  ់ប្តូវមាត់អ្ញ្ច ឹងហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ តាំងពីទឹកស ុបអី្ នៅខ្្ុាំនច ន្វើទាាំងអ្ស់ន ើយ ខ្្ុាំធ្លល ប់នៅជាមួ្យនគខ្្ុាំែឹងទាាំងអ្ស់ន ើយ
បាទ។ 
ក៖ ន ើយនម្ ចបងបានប្តូវនៅបិទវ ិនបើវាោច់? 
ខ្៖ បិទនោយសារវាអឺ្...រកអ្នកជួយអ្ត់បាន រកអ្នកម្កជួយអ្ត់បានន ើយនយើងមាន ក់ឯង
ទប់ទ ់នម្ ចរួច។ 
ក៖ ន ើយនព  នឹងអ្ត់ទាន់ការនទអ្ញ្ច ឹង? 
ខ្៖ ការន ើយ។ 
ក៖ ការន ើយន ើយហា? 
ខ្៖ នៅជួយលាងចាន គាត់បានជួយលាងចានលាងអី្  ហ.៎..នព  នឹងទាាំងអ្ស់កា  នឹង 
ន ើយអ្ញ្ច ឹងនៅវាទា ់នោយសារវាអ្ត់មានអ្នកជួយវាអ្ត់ទាន់អ្ញ្ច ឹងនៅ នយើងប្ទាាំនម្ ចបាន 
អ្ត់ងងុយទងអី្ទងន ើយបាយម្ហូបកម្ម ង់មិ្នដម្ន្ម្មតឯណា។ 
ក៖  ត់ណាស់។ 
ខ្៖ បាទ ត់ ។ 
ក៖ មិ្នដម្នតិចមុ្ខ្ណា។ 
ខ្៖ បាទ នឹងន ើយ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់ចនប្ម្ៀងវ ិម្តងបងចូ ចិតតសាត ប់ចនប្ម្ៀងអ្ត់? 
ខ្៖ ចូ ចិតតសាត ប់ចនប្ម្ៀងនតើ នចេះនប្ចៀងនទៀត ហប៎ាទ។ 
ក៖ នប្ចៀងពិនរាេះណាស់បងន ៎? 
ខ្៖ បាទមានអី្ប្គាន់នបើ បាទសួរភរយិាខ្្ុាំនៅ ខ្្ុាំធ្លល ប់នប្ចៀងឱ្យគាត់សាត ប់ដែរពិនរាេះអ្ត់ពិនរាេះសួរ
គាត់នៅ។ 
ក៖ ពិនរាេះណាស់បងន ? 
គ៖ ពិនរាេះនតើ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងនតើអ្នកចនប្ម្ៀងមួ្យណាដែ បងចូ ចិតតសាត ប់គាត់ជាងនគដែរ? 
ខ្៖ និយាយនៅបងចូ ចនប្ម្ៀងចប្ម្េុះ ចនប្ម្ៀងសម័្យក៏ចូ ចិតតសាត ប់ចូ ចិតតនប្ចៀង ខាង
បុរាណក៏ចូ ចិតតនប្ចៀងន ើយចូ ចិតតសាត ប់ែូចគាន ។ 
ក៖ ចាសអ្នកចនប្ម្ៀងមួ្យណាដែ ចូ ចិតតគាត់ហ៎ា? 
ខ្៖ អ្នកចនប្ម្ៀងសម័្យដម្ន? 
ក៖ ទាាំងសម័្យទាាំងបុរាណបងចូ ចិតតអ្នកណាជាងនគ? 
ខ្៖ តាំងពីបុរាណែូចជាចូ ចិតត នលាកសុីន សុសីាមុ្ត និងអ្នក ងរស ់នសរសីទុាធ ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ្៖ ន ើយែូចជាបទសង់ទីម្ ង់អី្ នឹងអ្ញ្ច ឹង ន ើយអឺ្...បទសម័្យែូចជានព ចិតតខាល ាំងជាងនគ
ដតនលាកពូណយ វា ន់នណត។ 
ក៖ ន ...អា នឹងមិ្នដម្នចូ សម័្យន ើយនតើបង ី? 
ខ្៖  នឹងន ើយគាត់នរៀងបុរាណដែរ។ 
ក៖ គាត់នរៀងបុរាណដែរន ើយ។ 
ខ្៖ បុរាណប ុដនតបុរាណគាត់ទាន់សម័្យ។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយ។ 
ខ្៖ ណយ វា ននណតែូចជាសម័្យឥឡូវនទៀតអឺ្...ែូចគាត់អឺ្...នប្ចៀងពិនរាេះហា...ែូចជាអឺ្..
នលាកឯក សុីនែអី្។ 



ក៖ ប្ពាប សុវតែីអី្ នឹងន ើយនលាកឯក សុីនែ ចនប្ម្ៀងគាត់ស្សទន់។ 
ខ្៖ នលាកឯក សុីនែអី្ែូចជាអឺ្...ននេះន ើយអ្នកចនប្ម្ៀងស្សីចូ ចិតត កញ្ញញ ទូច ស ុននិច ដតម្តង។ 
ក៖ អូ្យ...អាណិតគាត់ណាសប់ង។ 
ខ្៖ បាទ នឹង បាទបទរបសគ់ាត់គឺចូ ចិតតដតម្តង។ 
ក៖ គាត់សាល ប់ឬក៏នៅឥឡូវបង? 
ខ្៖ គាត់នៅ។ 
ក៖ នៅនទន ៎? 
ខ្៖ បាទគាត់នៅនតើ។ 
ក៖ ខ្្ុាំឮដតនគថាសាល ប់ប ុដនតមិ្នទាន់នទ។ 
ខ្៖ គាត់អ្ត់សាល ប់នទ គាត់ទុសន វសប ុកម្កប ុ ម នែងន ើយ ប ុដនតឥឡូវខានទុសយូរន ើយ
បាទគាត់អ្ត់សាល ប់នទ ប្គាន់ដតថាគាត់នៅប្បនទសនគប ុដនតគាត់មិ្ននបើកចាំ រថានៅប្បនទសណា
អ្ញ្ច ឹងហាបាទ។ 
ក៖ អូ្យ...សាអ តសងឹអី្ន ើយនប្ចៀងពិនរាេះនទៀត បា ់សាល ប់។ 
ខ្៖ ពិនរាេះខាល ាំងដម្នដទន។ 
ក៖ ខ្្ុាំសាត យគាត់ណាស់ន ើ ម្តងៗ។អ្ញ្ច ងឹបងសប្មាប់ការរស់នៅទៃេះវ ិបងទៃេះរនបៀបនម្ ច
ដែរ? 
ខ្៖ ទៃេះ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ និយាយនៅខ្្ុាំដបបសាម្ញ្ញ្ម្មត។ 
ក៖ ទៃេះនឈើទៃេះៃមអី្? 
ខ្៖ ទៃេះៃមអី្អ្ញ្ច ងឹនៅបាទ អាចែូចជាមានអាកាសធ្លតុមានែូចជាខាង្ម្មជាតិ វានរៀង អអី្        
អ្ញ្ច ឹងនៅណាស់។ 
ក៖ ចាសដតសពវផ្ៃងបងរស់នៅកនុងទៃេះនម្ ចដែរ? 
ខ្៖ សពវផ្ៃងនយើងនៅទៃេះ...។ 



ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ការពិតនយើងនៅទៃេះ ធ្លល ប់នៅអ្ញ្ច ងឹនៅនៅវាដបបសាម្ញ្ញ្ម្មត។ 
ក៖ ចាសនឈើន ើ នប្កាម្ៃមអី្អ្ញ្ច ឹងនៅបងនណាេះ? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងការ អ្ញ្ច ឹងបងធ្លល ប់ដែ នចេះសាងសង់ទៃេះដែរនតើដម្ននទ? 
ខ្៖ ខាងទៃេះអី្ ខ្្ុាំអ្ត់សូវនចេះន្វើអី្នទ។ 
ក៖ ដតធ្លល ប់ន្វើការសាំណង់ប្គាន់ដតជាកូនជាងអ្ញ្ច ឹងនៅបងន ? 
ខ្៖ កូនជាងអី្អ្ញ្ច ងឹ នឹង ប្គាន់ដតន្វើការសាំណង់នយើងអ្នក ីដសង នឹង បាទកម្មករ ីដសងនប
សុីម្ ង  ីអី្អ្ញ្ច ឹងហា...ធ្លល ប់ពិបាកធ្លល ប់ ីសុមី្ ង់អី្ខាល ាំងដែរ បាទ។ 
ក៖ ចាសចុេះបងសប្មាប់ជីវតិរបសប់ងនតើបងគិតថានព នវលាមួ្យណាដែ  ាំបាកបាំទុត
សប្មាប់ជីវតិរបស់បង បងចាាំនទ មាននព ណានទ? 
ខ្៖ គឺចាាំបាំទុតដតម្តង។ 
ក៖ អី្នគនៅបង? 
ខ្៖ គឺការខ្្ុាំនៅន្វើការ នៅន្វើការនៅនខ្តតរតនៈគិរ ីគឺតាំបន់ដែ ចា ់បាំទុតកា ពីមុ្ន នងឹ កា 
ពីឆ្ន ាំ១៩៨០ជាង នឹងតាំបន់ចា ់នៅខាងនខ្តតរតនៈគីរ ី៨០ ៩០(១៩៨០ ១៩៩០) នឹងហា។ 
ក៖ ចាសបងនទើប១០ឆ្ន ាំជាង នងឹនព ...? 
ខ្៖ ១០ឆ្ន ាំចូ  ១៥ឆ្ន ាំន ើយ។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ ខ្្ុាំនៅន្វើនៅ នងឹនោយសារខ្្ុាំនៅ នងឹគឺខ្្ុាំកាប់ផ្ប្ពនឈើ នៅកាប់ផ្ប្ពនឈើគឺផ្ប្ពនឈើ ែាំរ ីិច
បាត់គាន ២ត ន ើយែាំរ ីន ើយនែើម្នឈើវ ិនអាបគាន ៣  ក់បានជុាំ ៣ នៅ៤ ក់បានជុាំន ើយនប្បើ
ដតកាាំបិតពូនៅនទ អ្ត់មានមា សុីនអី្កាត់ែូចជាជាំ ន់ឥឡូវនទ កា  នឹងហា...គឺមានគាន ជាប្កមុ្ 
នគមានអឺ្...នម្មួ្យ គាត់មានបនងាើតជាប្កុម្គាន ែូចមានែូចជា៥ នៅ៧ ក់អ្ញ្ច ឹង នៅ ាំគាន នៅ
កាប់នែើម្នឈើរ ាំ ាំនែើម្ែីកាប់យកែីរាប់រយ តែរាប់ពាន់ តែ ហ៎...កា  នឹងហា...នគអ្នកមានអ្នក



មានអ្ញ្ច ឹងនៅ នគមានបងបអូននៅអានម្រចិនៅ ន ើយនគឱ្យ ុយ ទមាល ក់ ុយឱ្យបងបអូនទិ  
ទិ តាំងពីនៅផ្ប្ពវានថាកមួ្យ តែដត កា  នងឹមួ្យ តែដត១០០ផ្ៃលន ើយនព  នឹង។ 
ក៖ អូ្យ...នថាកណាស់បងនព  នឹងនណាេះ? 
ខ្៖ វាផ្ប្ពន ើយខ្ាំប្បឹងកាប់ ន ើយកាប់សាអ តឥឡូវមួ្យ តែែឹងប ុ ម ននទ ចូ ១០០០០ចង់
១០០០០ែុលាល រ។ 
ក៖ ខុ្សគាន នឡើងរាប់រយែង។ 
ខ្៖ បាទ ៧០០០ ៨០០០(ែុលាល រ)។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ អ្ញ្ច ឹងហា...ឥឡូវ ឥឡូវនគកាំពុងអ្ភិវឌឍឥឡូវ នគកាំពុងែីកាំពុងប្តូវបា ន់ កា ជាំ ន់ នឹងមាន
អ្នកណាគិតគូរនរឿងែីនរឿងអី្ែ ់នព នគអ្នកមាននគ មានគាំនិតអ្ញ្ច ឹង ន ើយនយើងន្វើជាកម្មករ
នគកាប់ផ្ប្ព ផ្ប្ពឬសសីវ ិនបើនយើងអ្ត់នចេះកាប់ផ្ប្ពឬសសីវ ិហា...រាប់ តែអ្ញ្ច ឹងហា...៣០ តែ
១៥ តែ សទុធដតផ្ប្ពឬសសី នបើនែើម្នឈើសទុធដតនែើម្នឈើ ា្ំៗោាំនឈើ ាំគាន កាប់ហា...អ្ញ្ច ឹងនវទ 
ដម្នដទន។ 
ក៖ ដតនព  នឹងនឈើអ្ត់ទាន់ប្តវូបា ន់ណាបងន ៎? 
ខ្៖ នឈើគឺអ្ត់មានអ្នកណានគថា ុី...ចង់បាននឈើែូចជាំ ន់ឥឡូវនទ នឈើនគែឹងនគសុទធដតប្តវូ
បា ន់ដែរដតវាអ្ត់មាននសរែូីចឥឡូវណាស់ កា  នឹងហា...អ្ញ្ច ឹងែ ់នព នឈើកា  នឹងក៏
ប្តូវបា ន់តាំងពីដបង តាំងពីអី្ នឈើ អៗ ប្ក ូវអី្អ្ញ្ច ឹងហា...គឺអឺ្...កនុងផ្ប្ព នឹងទាាំងអ្ស់ ន ើយ
កា  នឹងខ្្ុាំអ្ត់ែឹងថានឈើណា អអ្ត់ អអី្នទ។ 
ក៖ ែឹងដតកាប់ មង? 
ខ្៖ ែឹងកាប់ កាប់ន ើយ ាំគាន កាប់ន ើយកនលេះដខ្មួ្យដខ្ ាំគាន ែុតនចា ។ 
ក៖ ែុតទាាំងនែើម្អា ា្ំៗ នឹង? 
ខ្៖ ែុតនយើងរ ាំ ាំអ្សន់ ើយ ែ ់នព នយើងប្តូវកាប់នអាយវាង្កប់អ្ស់ន ើយនយើងប្តូវែុតវាឱ្យ
ខ្ៃេះែុតន ើយែ ់នព ន ើយ ាំគាន សាំអាត សាំអាតរាប់រយ តែន ើយ ាំគាន នគចាប់នទតើម្ោាំ នគ
ោាំសដណត កោាំអី្ម្កវ ិ បាទែីនគន្វើសាអ ត នឹងោាំសដណត កោាំនពាតម្កវ ិ។ 



ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖  នឹងហា...ន ើយកា  នងឹនវទ ន ើយអឺ្... ាំគាន មុ្ជទឹក មុ្ជទឹកែូចជាអូ្រអី្អ្ញ្ច ឹង ទឹកទុស
ម្ក មងហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ទឹកនយើងប្គាន់ដតកកាយម្កវាទុសនច ម្ក មង។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ នយើង ូប នយើងប្ជឡាំ ូបទឹក ូរបន្តញ្ញច ស ់ វាបន្តញ្ញច ស់ភនាំបន្តញ្ញច ស់អី្នម្ ច ទឹកធ្លល ក់ពីន ើ
នប្ជាេះបន្តញ្ញច ស់នម្ ច ន ើយនៅចា ់ ចា ់ន ើយ ូបបាយអ្ត់នកើតនទ ចា ់នឡើងន ៀរ ុត
ទឹកបបរ វា ុតទឹកបបរហា។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ បាទ ចា ់ ចា ់ខាល ាំងណាស់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងនព  នឹងមិ្នប្ពម្នច ពី នឹងម្កបង?នបើចា ់នៅ នឹងន ើយនៅនទៀត? 
ខ្៖ ចា ់ន ើយនច  នច ន ើយប ុដនតប្តូវនម្ើ ខ្លួនឱ្យជាសិន។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ នប្ពាេះអី្នបើឱ្យ...នយើងចា ់ខាល ាំងប ុដនតនៅដកនគឱ្យដតប្តឹម្នពទយប្កុង បាន ុង  នឹងជាន ើយគឺ
ផ្វ  ថាន ាំែូចថាម្កែ ់នព ប្ពឹកផ្វ  ថាន ាំនព លាង ចែឹងជាន ើយ ថាន ាំនព  នឹងអឺ្...គឺពូដកៗទាាំងអ្ស ់
អឺ្...មានដែ អ្នកខ្លេះ គាត់សាល ប់ដែរនោយសារគាត់ចា ់ខាល ាំងគាត់ម្កនពទយអ្ត់ទាន់មានសាល ប់
នៅកដនលងអី្អ្ញ្ច ងឹហា...ែូចកដនលងតាំបន់នទសងៗអ្ញ្ច ឹងហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាទអ្ញ្ច ឹងគាត់មានការសាល ប់អ្ញ្ច ឹង ហ៎...ពិបាកដម្នដទន។ 
ក៖ បងចា ់អាប្គុនចា ់ នឹងញាក់យក មងបង? 
ខ្៖ ញាក់ មង ញាក់នឡើងតតត់ មង នឡើងញាក់។ 
ក៖ អូ្...ន ើយប ុ ម នផ្ៃងដែរឈ ឺនឹង? 
ខ្៖ ឈឺនគអ្ត់ឱ្យទុករយៈនព យូរនទ ៣ផ្ៃងគឺនៅដកនគជូននយើងម្កែ ់នពទយន ើយ។ 



ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ នបើចូ មួ្យអាទិតយខាល ចនម្ើ អ្ត់ជាហា ប្តូវសាល ប់ មង។ 
ក៖  ហ៎..ម្នុសសបងន ...ឈឺនៅ នឹង? 
ខ្៖ ឈឺនប្ចើនណាស។់ 
ក៖ ស្សុកចា ់ន ើយនៅ នឹង។ 
ខ្៖ ស្សុកចា ់ន ើយ។ 
ក៖ ប្ពេះវហិារ រតនៈគិរ។ី 
ខ្៖ រតនៈគិរកីា  នឹងជិេះទលូវ៣ យប់៣ផ្ៃងបានែ ់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ នប្ពាេះអី្ទលូវវាពិបាកដម្នដទន។ 
ក៖ ឥឡូវវ ិលាង ច។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ឥឡូវជិេះមួ្យផ្ៃងែ ់ន ើយ។ 
ខ្៖ មួ្យផ្ៃងែ ់ន ើយ នច ពីប្ពឹកអ្ញ្ច ឹងនៅ ែ ់នមា ង៣នមា ង៤អី្ែ ់ន ើយ ែូចជិេះៗ            
អ្ញ្ច ឹងនៅពិបាកោច់ទលូវោច់អី្អ្ញ្ច ឹងនៅនែកតម្ទលូវ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ជិេះៗនៅបាក់សាព នអ្ញ្ច ឹងនៅនយើងប្តវូនែកទលូវ។ 
ក៖ ចាស។ 
ខ្៖ ែ ់នព ជិេះនៅប្តូវការនភលៀង នភលៀងបនណតើ រៗវាមិ្នរអិ្  រអិ្ ឡាននៅមុ្ខ្បនតិចៗ នឹង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ នៅអ្ញ្ច ឹងនៅវាយឺតបាទ ៣យប់៣ផ្ៃង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងឥឡូវមានដែ នៅន ងម្ណឌ  គិរ ីរតនៈគិរអីី្អ្ត់? 
ខ្៖ បចចុបែននឥឡូវន ?៎ 
ក៖ ចាស! 



ខ្៖ បាទនឡើងឆិ្  មួ្យផ្ៃងគឺនៅែ ់ មង មួ្យកាំណាត់នគនៅែ ់ មង។ 
ក៖  នឹងន ើយ។ដតឥឡូវបងធ្លល ប់បាននៅន ងដែរនតើន ៎ឥឡូវ? 
ខ្៖ ធ្លល ប់បាននៅន ងនតើ។ 
ក៖ ទលូវសាអ តណាស់បងន ហើយ...នព នៅ នឹងន ើយអ្ត់ចង់ម្កវ ិនទ វាសាអ តវាខុ្សពីនយើងនៅ
ទីននេះឆ្ង យដម្នដទនណាស់។ 
ខ្៖ ប ុដនតរតនៈគិរនីៅចា ់ម្ណឌ  គិរ ី ម្ណឌ  គិរបីាននទសភាពវាសាអ តប ុដនតខាងនខ្តតវារាងតូច 
ន ើយរតនៈគិរនីខ្តត ា្ំ។ 
ក៖  ហ៎... នឹងន ើយ សាអ តណាស់បង ខ្្ុាំនៅម្ណឌ  គិរផី្ៃងមុ្ន។ 
ខ្៖បាទ! 
ក៖ ប ុដនតអ្ត់បាននៅែ ់រតនៈគិរទីង ប ុដនតែឹងដតទលូវនៅសាអ ត។ 
ខ្៖ ម្ណឌ  គិរសីាអ តជាងនគបងអស់ ទិែាភាពតម្ទលូវអី្រ ូតសាអ តដម្នដទន។ 
ក៖ ខ្្ុាំប្គាន់ដតន ើ ខ្្ុាំស្សលា ដ់ម្នដទន ខ្្ុាំចង់ទិ ែីនៅ នឹង មងហាបង។ 
 ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ទិ ែីន្វើទៃេះតូចចមួ្យអ្ញ្ច ឹងនៅ នព ផ្ៃងនៅរអ៍ាទិតយអី្អ្ញ្ច ឹងនៅ នងឹនៅ ន ើ នៅ នឹង
វាសាអ តនពកដបលកដភនកស្ស េះមុ្ខ្ស្ស េះមាត់អ្ញ្ច ងឹហាបង។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់ប្បនទសដខ្មរនយើង នយើងឆ្លងកាត់នៅរបបប ុ  ពតឥវា ន់ដម្ននទបង? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ដតបងនកើតអ្ត់ទាន់ជាំ ន់ នងឹនទ បងនកើតនប្កាយន ើយន ើយ? 
ខ្៖បាទនប្កាយ។ 
ក៖  នឹងន ើយអ្ញ្ច ឹងសប្មាប់ បងបងបានឮអី្នគខ្លេះពីឪពុកមាត យនិយាយពីជាំ ន់ប ុ  ពតនម្ ច
ខ្លេះអ្ត់? 
ខ្៖ ពីជាំ ន់ប ុ  ពតក៏គាត់មាននិយាយខ្លេះម្កគឺខ្លេះគាត់និយាយប្បវតតិ ប្គាន់ថាគាត់និយាយ    
ប្បវតតិឱ្យកូននៅសាត ប់យាំ អ្ញ្ច ឹងនោយសារយាំនោយសារពិបាកដម្នដទនកា ជាំ ន់ប ុ  ពត      



អ្ញ្ច ឹងគឺគាត់ទាាំងអ្ស់គាន  នងឹគឺមានការ ត់ែាំ ីដសង ែូចជាដរកែីដរកអី្អ្ញ្ច ឹងទាាំងអ្ស់ន្វើការ
សកម្មដម្ន ដទនន ើយអ្ត់ឱ្យគាត់ ូបប្គប់ប្គាន់នទៀត។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ គឺអ្ត់ឱ្យពួកគាត់ ូបប្គប់ប្គាន់គឺពួកគាត់ គាត់រស់ែ ់សពវផ្ៃងគឺនោយសារគាត់ ួច ូប 
 ួចលាក់អី្អ្ញ្ច ងឹហា...បានគាត់មានជីវតិអ្ញ្ច ងឹ អ្ញ្ច ឹងហា...ជួនកា ជួនខ្លេះគាត់ែូចថាអ្ត់
មានអី្ ូបអ្ញ្ច ងឹនៅជួនកា គាត់ខ្យ ់គរោច់ខ្យ ់សាល ប់នៅមុ្ខ្ៗ នឹង មង ចុេះកា ជាំ ន់  
ប ុ  ពតកា ជាំ ន់ឪពុកមាត យអ្ញ្ច ឹងអឺ្...គឺគាត់ពិបាកខាល ាំងដម្នដទនគឺជាំ ន់ប ុ  ពតគឺខ្្ុាំឮ
គាត់អឺ្...និយាយប្បាប់អ្ញ្ច ឹងហា។ 
ក៖ អូ្យ...ពិបាកណាស់បង។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖  នឹងន ើយអ្ញ្ច ឹងការ ូបចុកនវទ ណាស់បងន ៎? 
ខ្៖ នវទ ។ 
ក៖ គាត់មានដែ ប្បាប់ពីដែ ថានតើធ្លល ប់នគមានយកម្នុសសនៅសមាល ប់នចា អី្អ្ត់បង? 
ខ្៖  ហ៎...គាត់ន ើ នៅមុ្ខ្ៗនគសមាល ប់នចា ។ 
ក៖ នម្ ចវ ិនៅបង? 
ខ្៖ នគនៅថាដខ្មរប្ក ម្សមាល ប់នចា នឹងែងចប ជួនកា មួ្យប្កុម្អ្ញ្ច ឹងហា...នគនៅគាត់
នៅកសាង កសាងគាត់ែឹងថានៅគាត់យកនៅសមាល ប់នចា ន ើយ ដសអកនឡើងនប្តៀម្ខ្លួន       
ឱ្យន ើយនៅជួនកា ែឹកឡានជួនកា បនណតើ ររ ូត បនណតើ ររ ូតែ ក់ដនលងរនតត  នឹង
ន ើយផ្វ  នឹងតែូងចបទមាល ក់តែូងចបទមាល ក់ មង ជួនកា អ្ណតូ ងទមាល ក់ចូ អ្ណតូ ងជួនកា       
រនតត អ្ញ្ច ឹងនៅ  នឹងកាំសត់ខាល ាំងដម្នដទន។ 
ក៖ ទិែាភាព នឹងគិតនម្ើ នៅសាហាវខាល ាំងដម្នដទនណាស់បងន ៎? 
ខ្៖ ចាស! 
ក៖ ទាាំងរបូនគរូបនយើងឈរម្ក នបើផ្វ  ម្កែឹងដតអ្ស់អាយុសង្កា រនព  នឹងម្កបងនណាេះ? 
ខ្៖ បាទ! 



ក៖ ន ើយង្កប់ែូចមិ្នដម្នម្នុសសែូចសតវវ ិន ើយ នឹងបង។ 
ខ្៖ ែូចសតវអ្ញ្ច ឹងហាបាទ។ 
ក៖ ន ើយទាាំងគរទាាំងគរចូ ។ 
ខ្៖ ទាាំងគរៗឆ្អឹង។ 
ក៖ អឺ្...ពិបាកដភនកណាស់ប្គាន់ដតសម័្យអ្ញ្ច ឹងហា... នឹងន ើយ។ 
ខ្៖ ែូចជានគទត ់នូវកដនលងែូចជាសារៈម្នៃីរទួ ដសលងន ើយនឹងសារៈម្នៃីរបឹងនជើងឯក។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ នគបនស ់ឆ្អឹងទុកនៅ នឹង ន ើយសប្មាប់នគមាននភ្ៀវនទសចរណ៍ចូ នច ចូ រ ូត
ទា ់ដតឥឡូវ នងឹហា។ 
ក៖  នឹងន ើយ។ឥឡវូនៅកាល យនៅជាសារៈម្នៃីរបាត់នៅន ើយ។ 
ខ្៖ សារៈម្នៃីរ ។ 
ក៖ គាម នអ្នកណានគចង់ឱ្យអ្ញ្ច ឹងនទបងនណាេះ។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ដតនោយសារគាន ឯងន្វើបាបដតគាន ឯង នងឹ។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ែឹងខួ្រកា គិតន ើ នម្ ចនទបានរកសមាល ប់គាន ឯងអ្ញ្ច ឹងនណាេះ។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ន ើយបងមានចងចាាំអី្នទៀតពីមួ្យ នឹងនទដែ គាត់និយាយប្បាប់នព ជាំ ន់ប ុ  ពត    
 នឹង? 
ខ្៖ បាទ គាត់និយាយប្បាប់ែូចជា គាត់ែូចជាដម្ គាត់និយាយគាត់នពាេះ ា្ំពរនពាេះ ែូចជាបងៗខ្្ុាំ
គាត់ពរនពាេះ គាត់បាននៅនែ ចាប បាទនៅនែ ចាបនែ អី្ នគឱ្យនៅ មាននពាេះ ា្ំក៏នគប្តវូ
នប្បើដែរអ្ត់ឱ្យសប្មាកនទ ទា ់នទធ្លល ក់រនតត  ធ្លល ក់អី្អ្ញ្ច ឹង ន ើយទា ់ដតបានធ្លល ក់រនតត
ន ើយដម្ កា  នឹងគាត់ធ្លល ក់រនតត ន ើយបនណាត យឱ្យគាត់ែូចថាស្សីចាស់ៗហា...គាត់បាន



ធ្លល ក់សែូនរ ូតែ ់គាត់បានធ្លល ក់សែូនរ ូតែ ឥ់ឡូវ ន ើយដតែ ់នព ឥឡូវគាត់បានកាត់
ន ើយ អឺ្...មានខាងនពទយនគជាំនួយនគកាត់គាត់បានឥឡូវ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ អ្ញ្ច ងឹគាត់នវទ ដម្នដទននែ ចាបនែ អី្ជួនកា  គាត់សាំងាំែូចថា ីងស្សូវ ែូចថា
ឃ្លល ននពកហា... ាំ៣ ៤ ក់គាន គាត់ ងីស្សូវន ើយបុកនឹងកាំប ុងទឹកនោេះនគា បុករាងម្ ត់បនតិច
នៅ ាំគាន ទាំពារន បទាំពារន ប ទាាំងកាកស្សូវទាាំងកាកអី្ទាាំងអ្ស់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាទនោយសារគាត់ឃ្លល ននពក  នឹងន ើយ។ 
ក៖ ែូចរបស់ន្វើបាននសាេះប ុដនតអ្ត់ឱ្យគាន  ូប។ 
ខ្៖ បាទនិយាយនៅរបស់ប្តីសាច់អី្គឺសម្ែូរខាល ាំងដម្នដទនគឺអ្ត់ឱ្យ ូបនទ គឺថាែ ន់មា ងគាត់
ថាែ ់នមា ងនគាេះជួងប្តវូបបរ បបរមួ្យចានសុទធដតទឹក នឹងមាន ក់មួ្យចានរបបហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ របបមួ្យ ក់មួ្យចាន បបរសុទធដតទឹក នងឹ អ្ញ្ច ឹងែ ់នព ន ើយនៅន្វើការនទៀតន ើយ
អ្ញ្ច ឹងគាត់មានកមាល ាំងណាន្វើការ ន្វើការសុទធដត ីែីដសងែីអី្អ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ពិបាកនវទ ណាស់បងនណាេះ? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ត់អី្នទខ្្ុាំគិតថាគាម នអ្នកណាបនណាត យឱ្យធ្លល ក់កនុងរបប នឹងម្តងនទៀតនទនោយសារ
ឥឡូវជាំ ន់ឥឡវូទាំននើបខាល ាំងណាស់បងនណេះ? 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ពិភពនលាកមិ្ននម្ើ នឹងដភនកមិ្នឱ្យសន្តង្កា ម្អ្ញ្ច ឹងនកើតនឡើងនទៀតនទ វាសាហាវនពក។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់ចូ ែ ់កូនរបស់បងវ ិម្តងបងនរៀបការន ើយបងមានកូនប ុ ម ន ក់
ដែរ? 
ខ្៖ នរៀបការន ើយមានកូន៣ ក់។ 



ក៖ គាត់ន ម្ េះអី្នគខ្លេះបង? 
ខ្៖ បាទអឺ្...ន ម្ េះអឺ្...កូនទី១ន ម្ េះអឺ្...នឈៀង ប ុនន ង ន ើយទី២ន ម្ េះ នឈៀង សុខ្គា ទី
៣ន ម្ េះ នឈៀង ពនលឺ ន ើយនៅកនុងនពាេះមួ្យនទៀត។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ទាាំងអ្ស់៤ន ើយប ុដនតអ្ត់ទាន់ អ្ត់ទាន់ប្បសូប្តនទកាំពុង...។ 
ក៖ ោក់ន ម្ េះនៅ? 
ខ្៖ អ្ត់ទាន់បានោក់ន ម្ េះនទ។ 
គ៖ ពនលឺ សុីនសៃើរយ យូ ូោក់ន ម្ េះឱ្យនតើ។ 
ក៖ សុីនសៃើរយ ូយ ូ ោក់ន ម្ េះឱ្យ? 
គ៖ ចាស! 
ខ្៖ សុីនសៃើរគង់ សុនីសើៃរយ ូយ គូាត់បានោក់ន ម្ េះឱ្យ។ 
ក៖ ចាសឥឡូវពួកគាត់២ ក់នរៀបការន ើយ ន ើយមានកូនមាន ក់មួ្យន ើយដែរអី្។ 
គ៖  នឹងន ើយសុីនសៃើរគង់ គាត់មានកូនមួ្យន ើយមានកូនស្ស ីដតសុីនសៃើរ យ ូយ ខូ្្ុាំអ្ត់ែឹង។ 
ក៖ សុីនសៃើរ យ ូយ ូ ការន ើយន ើយ ខ្្ុាំន ើ បនង្កហ េះកនុងន វសបុក ដតឥឡូវមានកូនមានអី្ន ើយ 
ការយូរណាស់ដែរន ើយបង។ 
ខ្៖  ូ... នឹងន ើយ ន ើ គាត់ម្កទសពវទាយគាត់អឺ្...ឧសា ៍ម្កដចកចាយរាំដ កែ ់ការ
ែូចជានម្នរៀនប្ពេះគម្ពីរ បាទអ្ញ្ច ឹងគាត់ឧសា ៍ម្កអ្ញ្ច ឹង គាត់ម្កញុាាំបាយញុាាំអី្នៅ នងឹ      
ដែរ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ន ើយមានការង្ករឱ្យគាត់ន្វើខ្លេះអ្ញ្ច ឹងនៅ ែ ់នព នឹកន ើ គាត់អ្ញ្ច ងឹនៅ គាត់បាននៅ
នៅប្បនទសគាត់វ ិនៅ សបាយចិតតដែ គាត់ថាគាត់សុខ្សបាយប្កុម្ប្គួសារគាត់អ្ញ្ច ឹង
ហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ សបាយចិតត។ 



ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ន ើយរ ាំនភើបពីមុ្នគាត់បានម្កទសពវទាយន ើយក៏គាត់មានការតស ូនប្ចើន។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ ែូចជាខាងដអ្  នឌើរអី្ខាងសុីនសៃើរហា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាទ ែូចជាគ ធ ឯងអ្ញ្ច ងឹហា...តស ូនប្ចើនណាស់។ 
ក៖ អូ្យ...បងនអ្ើយមិ្នស្សួ ប ុ ម ននទធ្លក់កង់រ ូត។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ នៅន ើយបងនអ្ើយគាម ននព ញុាាំដតមួ្យនមា ងនទ ប ុដនតែូចថាកិចចការរបស់ប្ពេះអ្ញ្ច ឹងហា។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ នយើងរកីរាយនែើម្ែីនយើងន្វើនរឿងទាាំងអ្ស ់នឹង។ 
ខ្៖  នឹងន ើយ! 
ក៖ នប្ពាេះនោយសារក៏ទទួ បានពរជ័យនប្ចើនពីប្ពេះដែរ មិ្នថាអ្នកណានគឱ្យនយើងនទ ប ុដនតឱ្យ
នយើងបាននោយការ តម្រយៈតម្ការរស់នៅរបស់នយើងអ្ញ្ច ឹងហាបង។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់កូនបង បងមានឱ្យគាត់សកិាទាាំងអ្ស់គាន អ្ត់?  
ខ្៖ ឱ្យគាត់សិកាទាាំងអ្សប់ាទ នទាេះគាត់ពិបាកខាាំល ងយា ងណាក៏នោយឱ្យគាត់នៅសិកា គាត់
នៅនរៀនសុទធអ្ងវរ សុទធដតឱ្យគាត់ឱ្យដតគាត់នៅអឺ្...នៅនរៀន។ 
ក៖ សុទធដតអ្ងវរនទៀត? 
ខ្៖ បាទអ្ងវរខាល ាំងដម្នដទន បាទបងដតឥឡូវប្គាន់នបើគាត់ែឹងគាត់នរៀង ា្ំបនតិចនៅ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ គាត់ែ ់នមា ងគាត់នៅសាលា ប្គាន់ដតែ ់នមា ង ប្តូវោស់នតឿនឱ្យគាត់ខាល ាំងបនតិចឱ្យគាត់
ប្តូវការមុ្ជទឹកអ្ញ្ច ឹងនៅយតឺន ើយ យឺតនមា ងចូ សាលា អ្ញ្ច ឹងរា ផ់្ៃងប្គាន់ដតោស់នតឿន
គាត់តិចតួចកូនបង នបើកូនទី២រាងពិបាក នបើកូនទី៣វាស្សួ វ ិកូនទី៣។ 



ក៖ ចាស! 
ខ្៖ កូនទី៣ស្សួ នោយសារអី្ នោយសារគាត់នៅនរៀនសាលា ាយអិ្នរ ូតែ ់ជិតកដនលង
មា ក់ន្វើការ។ 
ក៖  នឹងន ើយឆ្ង យ។ 
ខ្៖ បាទនៅឆ្ង យ។ 
ក៖ គាត់នរៀនមួ្យផ្ៃងវាស់លាង ចអ្ត់បង? 
ខ្៖ គាត់នរៀនមួ្យផ្ៃង។ 
ក៖  ហ៎...! 
ខ្៖ គាត់ចូ នរៀននព លាង ចនមា ង១ខ្្ុាំប្តូវឌុបគាត់នៅវ ិនៅម្ក ជូនគាត់នៅសាលា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ែ ់អ្ញ្ច ឹងែ ់នព ខ្្ុាំនៅន្វើការនឆ្លៀតន្វើការន ើយនមា ង១១ខ្្ុាំនច ពីន្វើការពីភនាំនព ម្ក 
ម្កែ ់តនមម នមា ង១២ មម្  ូបបាយ ូបអី្ន ើយប្បដ  ប្បញាប់ជូនគាត់នៅនរៀនមុ្ជទឹក
នសលៀកពាក់នខាអាវន ើយឱ្យន ើយជានស្សចស្សួ ជាងនគកូនទី៣។ 
ក៖ នម្ើ តូចជាងនគនសាេះ នងឹ។ 
ខ្៖  នឹងន ើយបាទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងមូ្ ន តុអី្បានបងឱ្យកូនបងនៅសិកា នឹងហ៎ា? 
ខ្៖ នោយសារសាលា នឹង...។ 
ក៖ ែូចជាមូ្ ន តុដែ បងទត ់ឱ្យគាត់នៅសកិាទាាំងអ្ស់គាន ទាាំង៣ហ៎ា? 
ខ្៖ ទាាំង៣? 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ អឺ្...នោយសារឱ្យគាត់ នោយសារខ្្ុាំម្អ្ត់សវូជានចេះប ុ ម ននទខាងបា មា ក់អ្ញ្ច ឹង ខាងខ្្ុាំខាង
ប្បពនធអី្អ្ញ្ច ឹងន ើយនែើម្ែឱី្យគាត់ដសវងយ ់អ្ាំពីការសិកាឱ្យបាននប្ចើនជាងខ្្ុាំ ន ើយឱ្យគាត់
ែឹង ន ើយណាមួ្យឱ្យគាត់ែឹងអ្ាំពីការតស ូ ការសិកា បាទឱ្យែឹងនប្ចើនអ្ាំពីការនរៀនសូប្តន ើយ
ែឹងខាងដទនកភាសាដខ្មរនយើងន ើយនឹងភាសាអ្ង់នគលសឱ្យគាត់ែឹងនប្ចើន។ 



ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ន ើយអ្ញ្ច ឹងង្កយស្សួ ឱ្យគាត់ន្វើការ គាត់ ា្ំនឡើងគាត់ប្តូវការន្វើការន ើយក៏គាត់ប្តូវការ
មានចាំនណេះវជិាា អ្ញ្ច ឹងគឺចាំនណេះវជិាា របស់គាត់គឹខាងភាសាទង ខាងភាសាដខ្មរទងអ្ញ្ច ឹងហា
បាទឱ្យគាត់នចេះនប្ចើនអ្ញ្ច ឹង ឱ្យគាត់ង្កយស្សួ កនុងការរកការង្ករន្វើ។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ បាទទាត់ទាង់ខាងគាត់ នលារគាត់មានប្គសួារអី្អ្ញ្ច ឹងនៅគាត់្ូរន ើយបាទន ើយដប្កង     
នលារគាត់មានសាំណាងអី្ផ្ៃងណាមួ្យអី្អ្ញ្ច ឹងនៅឱ្យតស ូ។ 
ក៖ ឱ្យគាត់ខ្ាំបង។ 
ខ្៖ នចេះដតប្ទាាំឱ្យគាត់អឺ្...អ្ត់មាន ុយអី្ក៏នោយក៏ខ្ាំប្បឹងឱ្យគាត់អឺ្...ឱ្យ យុគាត់នៅនរៀន។ 
ក៖ ចាសខិ្តខ្ាំបង នែើម្ែីអ្ គតគាត់ក៏ែូចជាបងក៏បានស្សួ តម្រយៈគាត់ដែរអ្ញ្ច ឹងហា។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ នោយសារនៅប្ពេះវហិារនយើងនព ដែ មានអ្នកដែ នចេះឥវា ន់អ្ញ្ច ងឹគាត់អាចប្ប ងនៅ
នរៀននៅសាលាមួ្យនៅប្បនទសអានម្រចិបានអ្ញ្ច ងឹណាស់បង។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ នបើសិនជាគាត់នចេះភាសាអ្ង់នគលសភាសាអី្នប្ចើនអ្ញ្ច ឹងបងអាចនិយាយនៅបណតុ េះគាត់តាំង
ពីនកមងរ ូតគាត់នៅែ ់ ា្ំគាត់នចេះរ ិអ្ញ្ច ឹងនៅណាស់។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគាត់អាចោក់ពាកយប្ប ងនែើម្ែីនរៀននៅប្បាក់ដខ្នប្ចើនណាស់បងមិ្នដម្ននប្កាម្ពាន់
នទ អ្ញ្ច ឹងជួយគាត់នែើម្ែគីាត់កាល យជាអ្នកទាយសាស នទៀត អ្ញ្ច ឹងនព គាត់ន្វើមួ្យ នឹង
ន ើយជីវតិរបសគ់ាត់នឹងរកីចនប្ម្ើននប្ចើនដម្នដទន។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ នៅនព ដែ គាត់នម្ើ ដៃទាាំគាត់បានអី្អ្ញ្ច ឹង។អ្ញ្ច ឹងបងមូ្ ន តុអី្ដែ នព បង
ែាំបូងចូ សាស ប្ពេះនយស ូវប្គីសៃផ្នពួកបរសិទុធផ្ៃងចុងនប្កាយ នឹង បងបានទទួ ែាំណឹង អ
 នឹងពីអ្នកណានគម្កវ ិ? 



ខ្៖ កា ពីែាំបូងសាា  ់តម្រយៈដអ្  នឌើរ សុីនសៃើរ គាត់បានចុេះតម្ទៃេះអ្ញ្ច ឹងហា គាត់បាន
សាា  ់គាត់បានរាក់ទាក់ តម្ពិតគាត់អ្ត់សាា  ទ់ាាំងអ្ស់ កា ពីែាំបូងសាា  ់តម្អ្នកមី្ងជា 
គាត់បានចូ កនុង នឹងប្ពេះនយស ូវប្គីសៃន ើយអ្ញ្ច ឹងនៅគាត់បានដណ ាំ គាត់បានដណ ាំ
ន ើយក៏ទាក់ទងដអ្  នឌើរ សុីនសៃើរឱ្យម្កបនប្ងៀន។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ បាទន ើយអ្ញ្ច ឹងនៅតម្រយៈដអ្  នឌើរ សុីនសៃើរ នឹងក៏ខ្្ុាំបានពាយាម្នៅវហិារ ែ ់នព 
ខ្្ុាំពាយាម្នៅវហិារនៅសាកអ្វីដែ គាត់និយាយគឺការពិត ដអ្  នឌើរ សុីនសៃើរតាំងអ្នកមី្ងន ង
និយាយគឺការពិតខ្្ុាំបានដសវងយ ់នប្ចើនន ើយក៏ខ្្ុាំបានមានផ្ៃងបានរយៈនព បាន៣ដខ្នណាេះ
បានខ្្ុាំែូចថាដអ្  នឌើរ សុីនសៃើរប្បាប់នៅប្បធ្លនសាខាថាចាំនពាេះខ្្ុាំមានភាពសាអ តសអាំនែើម្ែីចូ 
នៅប្ពេះវហិារន ើយក៏បានមានភាពសាអ តសអាំ នងឹគឺបានថាវ យខ្លួនឱ្យប្ពេះអ្ងាន ើយក៏បានគាត់ន្វើ
បុណយ ន្វើពិ្ីប្ជមុ្ជទឹកឱ្យ។ 
ក៖ ចាស នឹងន ើយ។ 
ខ្៖ បាទខ្្ុាំបានចងចាាំន ើយក៏បានសនាជាមួ្យប្ពេះថារ ូតែ ់សពវផ្ៃង នឹង។ 
ក៖ ចាស អដម្នដទនបងនោយសារនយើងមាននសចកតីជាំននឿ ប្ពេះនឹងជួយឱ្យជីវតិនយើងមាន
រនបៀបនរៀបរយអ្ញ្ច ឹងហា។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ នឹងប្បទានពរតម្រយៈការនគារពប្បតិបតតិែ ់ប្ទង់ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងមួ្យននេះគឺជាសាំណួរ
មួ្យចុងនប្កាយ ចុងនប្កាយន ើយអូ្នខ្ អ្ញ្ច ឹងបងមានបទពិនសា្ន៍អ្វីដែ  អកនុងជីវតិដែ 
ចង់ដចកចាយនៅកាន់កូនក៏ែូចជាបងចង់ទូ ម នអី្នគខ្លេះនៅកាន់កូននៅជាំ ន់នប្កាយឱ្យបាន
សាត ប់ឮសនម្លងរបស់បង នងឹ នោយសារការៃតសនម្លងមួ្យននេះការសមាា សមួ្យននេះគឺរកាទុក
យូរគឺរាប់រយឆ្ន ាំ គឺវាយូរខាល ាំងដម្នដទននែើម្ែជួីយ នែើម្ែីទត ់ឱ្យកូននៅរបស់បងបានសាត ប់ នងឹ
ហា...អ្ញ្ច ឹងនតើបងមានពាកយនពចន៍អី្ដែ ចង់និយាយបដនែម្អ្ញ្ច ឹងហា?ប្បនៅគាត់អី្អ្ញ្ច ឹង? 
ខ្៖ គឺជាន ើកចុងនប្កាយខ្្ុាំមានអឺ្...ពាកយនពជន៍សប្មាប់ផ្ទត ាំនទ្ើរែូចជាបងបអូនដែ គាត់បាន    
សាត ប់ឮទាាំងអ្សគ់ាន មិ្នថានៅកនុងប្បនទស នៅនប្ៅប្បនទសថាែូចជានៅខាងប្កុម្ប្គសួារខ្្ុាំែូច



ជាខាងកូនខ្្ុាំជាំ ន់នប្កាយឱ្យគាត់ែឹងថា នៅកនុងឆ្កជីវតិរបស់នយើងទា ់ដតមានការតស ូ
ន ើយកា ណានយើងបានតស ូ មានការតស ូន ើយែ ់ដតនយើងបានសនប្ម្ចកិចចការង្ករបាន
តម្នប្កាយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ ន ើយណាមួ្យនយើងអឺ្...ផ្ទត ាំអ្នកទាាំងអ្ស់គាន ថាការតស ូ នឹងគឺមានទ វបិាកនប្ចើននៅកនុង
ឆ្កជីវតិរបស់ម្នុសសមាន ក់ៗ ប ុដនតវាជួបនូវការឧបសគានទសងៗគាន អ្ញ្ច ឹងបានែូចជាផ្ទត ាំឱ្យកូនៗខ្្ុាំ
ជាំ ន់នប្កាយ៣ ៤ ក់ នងឹនទាេះបីជាយា ងណាក៏ខ្ាំប្បឹងកនុងការតស ូនរៀន ន ើយនៅកនុងឆ្ក
ជីវតិអឺ្...នយើងប្តូវនចេះែឹងអ្ាំពីដបកដចកអ្ាំពីអឺ្...នព នវលាន ើយនឹងអ្វីដែ នយើងប្តូវន្វើអឺ្...មិ្ន
ប្តូវន្វើន ើយសាំខាន់បាំទុតគឺខ្្ុាំនឹងពាយាម្ឱ្យអ្ស ់ ឱ្យកូនខ្្ុាំទាាំងអ្ស់គាន  នឹងឱ្យគាត់សាា  ់អ្ាំពី
សាស ចប្កចាស់ន ើយខ្្ុាំសងឃឹម្ថាផ្ៃងនប្កាយបនប្ងៀនឱ្យគាត់ឱ្យបាន អ ដណ ាំគាត់ឱ្យបាន
 អន ើយនឹងសងឃឹម្ថាផ្ៃងនប្កាយគាត់នឹងកាល យជាដអ្  នឌើរ សុីនសៃើរទសពវទាយនែើម្ែីតគាន ឱ្យែឹង
ន ើយឱ្យគាត់សាា  ់ទាាំងអ្ស់គាន  ឱ្យគាត់សាា  ស់ាស ចប្ក នងឹរងឹមាាំជានរៀងរ ូត។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាទន ើយអ្វីសាំខាន់ខ្្ុាំប្តូវ ខ្្ុាំនិងពាយាម្ឱ្យគាត់ែឹងនូវអ្វីដែ គាត់ន្វើ អ បាទន ើយ 
សាំខាន់បាំទុតអ្រគុណសប្មាប់គ ធ នប្ចើនដែ បានម្កសមាា សខ្្ុាំ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ អ្ាំពីអ្តីតកា អ្ាំពីសម័្យមុ្នសម័្យពីនែើម្អី្ែូចជាតាំងគាសក់កាយតាំងពីជីែូន ជីតតាំង
ពីប្បវតតិសនងាបខ្លីៗរបស់ជីវតិនយើងអ្ញ្ច ងឹ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ្៖ អ្ញ្ច ឹងនៅខ្្ុាំមានកតីរកីរាយន ើយរ ាំនភើបខាល ាំងដម្នដទនអ្ញ្ច ឹងដែ បានគ ធ ម្កសមាា ស         
អ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ចាសរកីរាយបង។ 



ខ្៖ ន ើយអ្ញ្ច ឹងក៏សូម្អ្រគុណនប្ចើន ជាន ើកចុងនប្កាយមិ្នមានពាកយនពជន៍អ្វីនទ ប ុដនតខ្្ុាំមាន
ពាកយសូម្ឱ្យបងបអូនទាាំងអ្ស់គាន បាទកាន់ភាា ប់នូវការែូចជានូវការន្វើបញ្ញញ តតិនៅតម្ប្ពេះអ្ងា 
នឹងទទួ នយើង នយើងនឹងទទួ ពីសប្មាប់ប្ពេះអ្ងាប្បទាឱ្យនយើង។ 
ក ៖ចាស! 
ខ្៖ អ្វីដែ នយើងមិ្ននភលចអ្ាំពីែង្កវ យ្ួនរបស់ប្ពេះអ្ងា អ្ញ្ច ឹងអ្វីដែ នយើងប្តូវដតបង់ែង្កវ យអ្ាំពី
ប្ពេះសាស ចប្កអ្ញ្ច ឹងនយើងនឹងទទួ បាននជាគជ័យ នយើងនឹងពាយាម្ការបង់ែង្កវ យន ើយ
នយើងពាយាម្ការតម្អាហារែូចជានយើងនៅការកាន់ប្ពេះវហិារនូវការអឺ្...ន្វើពី្ីការសាប្កាម្ ង់
ជានរៀងរា ់ផ្ៃងអាទិតយ អ្ញ្ច ងឹអ្វីដែ នយើងពាយាម្អានប្ពេះគម្ពីរអ្វីនយើងទទួ បានគឺនយើង
ទទួ បានទាាំងអ្ស់ គឺទាាំងខាងសាច់្ម្និងទាាំងប្ព ឹងវញិ្ញញ ណឱ្យនយើងបាននជាគជ័យនៅ
កនុងប្កុម្ប្គួសារមានសុភម្ងា នៅកនុងប្កុម្ប្គួសារនប្ចើន។ 
ក៖ ចាស! 
ខ្៖ បាទន ើយក៏ជូនពរបងបអូនទាាំងអ្ស់គាន ជួបដតសាំណាង អជួបដតនសចកតីសុខ្នៅកនុងប្កុម្
ប្គួសារន ើយជូនពរឱ្យទទួ ទានមានបាននៅកនុងប្កុម្ប្គួសារទាាំងអ្ស់គាន ។ 
ក៖  នឹងន ើយ! 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ ឱ្យនែើរនៅន ើទលូវមួ្យែ ់ អណាស់បង អ្ញ្ច ងឹអ្រគុណនប្ចើនដម្នដទនសប្មាប់ការសមាា ស
ែ៏នកាេះកាយថានរៀងយរូតិចន ើយប ុដនតកូននៅរបស់បងនឹងរកីរាយសាត ប់សនម្លងរបសប់ង       
អ្ញ្ច ឹងហា។ 
ខ្៖ បាទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណនប្ចើនបងជាំរាបលា។ 
ខ្៖ បាទអ្រគុណនប្ចើន។ 
ក៖ ចាស៕ 


