
ការសមា%&សរបស់អុ៊,្របុស បា/&វ គីន 
ក៖អ្នកសមា'(សេឈា+(ះ គង់ សីហា ខ៖អ្នក្រត5វេគសមា'(សេឈា+(ះបា8(វ គីន 

  

ក៖ បបទអឺ...េលបកអំុ៊ៃថ្ងហ្នឹងញ៉ុមពិតជបសប្យចិត្តែមនែទនែដលបបនមកផ្ទះេលបកអំុ៊េហើយ

បបនសម្ភបសេលបក អំុ៊។ ជបពិេសសេលបកអំុ៊អនុញ្ញបតេអបយពួកេយើងបបនសម្ភបសេលបកអំុ៊អញ្ជឹ

ងណប៎េលបកអំុ៊។ េហើយញ៉មដឹងថបទបំង អស ់េនះគឺជបពរជ័យមួយស្រមបប់េលបកអំុ៊ េហើយនិង

ស្រមបប់្រកុម្រគួសបរេលបកអំុ៊ផងែដរ។ កូនេចបអំុ៊េនបក្នុង ជំនបន់េ្រកបយអញ្ជឹងបបនន័យថបេនប

េពលែដលគបត់អឺ...េនបេពលែដលគបត់ចង់ដឹងអំពីជីវ្របវត្តិឪពុកម្តបយរបស់ ពួកគបត់អញ្ជឹងគបត់

អបចែឆកចូលក្នុងេវបសបយេទបគបត់អបចេទបស្តបប់សេម្លងគបត់បបនអញ្ជឹងណប៎េលបកអំុ៊។ េហើយ 

ចឹងេហើយបបនជបពួកេយើងមកសម្ភបស។ ញ៉ុមសូមសួរសំណួរអំពីជីវ្របវត្តិរបស់អំុ៊ េតើអំុ៊អបច

្របបប់អំពីអ្វីែដលអំុ៊ធ្លបប់ ឆ្លងកបត់មកេហើយទបំងអស់េនះគឺអបចជួយដល់កូនេចបអំុ៊េនបជំនបន់

េ្រកបយក៏បបនដឹងថបេតើអ៎ូេលបកអំុ៊មបនភបពលំ- បបកយ៉បងេម៉ច ភបពល្អេម៉ច ភបពសប្យ

រីករបយេម៉ចែដរ? អញ្ជឹងណប៎អំុ៊! បបទ! េហើយអញ្ជឹងគឺេយើង អឺ… ស្រមបប់ ខ្ញុំគឺខ្ញុំេឈ្មបះថបគង់ 

សីហបជបអ្នកសម្ភបស េនបៃថ្ងទី០៣ ែខ០៩ឆ្នបំ២០១៦។ េហើយអញ្ជឹងអំុ៊ស្រមបប់អំុ៊េឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ អឺ...ញ៉ុមេឈ្មបះប៉បវ គីន។ 

ក៖ ប៉បវ គីន។ េហើយអឺ...េលបកអំុ៊មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ តបំងពីតូចមកអំុ៊អត់ែដរមបនេទ? 

ខ៖ អត់ែដរមបនេទ។ 

ក៖ េហើយអញ្ជឹងេលបកអំុ៊អបច្របបប់ពីទីតបំងេនបទីេនះ ទីតបំងេនបកែន្លងណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ ទីលំេនប? 

ក៖ បបទ! ទីលំេនបអបស័យដ្ឋបន? 



ខ៖ អឺ...អបស័យដ្ឋបនកបលពីតូចមកឬក៏ឥឡូវហ្នឹង? 

ក៖ ឥឡូវហ្នឹង។ 

ខ៖ឥឡូវហ្នឹងគឺេនបភូមិចុងថ្នល់ទី០១ េហើយសង្កបត់បឹងកុក ្រសុកកំពង់ចបម េខត្តកំពង់ចបម។ 

ក៖ កំពង់ចបម។ 

ខ៖ េនបក្នុងសបខបទី១កំពង់ចបមក្នុងសបសនប្រគីស្ទរបស់េយើង។ 

ក៖ បបទ! ស្រមបប់េលបកអំុ៊អឺ...េកើតេនបៃថ្ងែខឆ្នបំណបេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ញ៉ុមេកើតេនបៃថ្ងទី១០ ែខ០៤ ឆ្នបំ១៩៤៦។ 

ក៖ េហើយមកដល់ហ្នឹងអំុ៊អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ េហើយញ៉ុមអឺ...អបយុ៧១ឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖ ៧១ណបអំុ៊ណប៎? 

ខ៖ បបទ។ 

ក៖ េហើយស្រមបប់ឆ្នបំែខ្មរេយើងគឺេគេ្របើឆ្នបំសត្វ។ ចុះអំុ៊សត្វអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖អឺ...ឆ្នបំសត្វគឺសត្វកណ្ដុរ។ 

ក៖ សត្វកណ្ដុរ។ 

ខ៖ សត្វកណ្ដុរជបឆ្នបំជូត។ 

ក៖ បបទអំុ៊ហ្នឹងេហើយ។ េហើយអឺ..អញ្ជឹងេលបកអំុ៊ែដលអេញ្ជើញេទបេ្រកប្របេទសអីេទេលបកអំុ៊? 

ខ៖អឺ... ខ្ញុំបបនេទបហុងកុងកបលពីឆ្នបំអឺ... ២០០៧។ បបទ! ២០០៧ែខ០២ ញ៉ុមបបនចបប់េផ្ដើមេទប

្រពះវិហបរបរិសុទ្ធ េនបហុងកុង។ េទបអស់រយៈកបល៨ៃថ្ងបបនមកវិញ។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊អេញ្ជើញេទបទីេនបះអំុ៊េធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 



ខ៖ ខ្ញុំេទបហុងកុងខ្ញុំបបនចូលរួមេនប្រពះវិហបរបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំបបនេធ្វើពិធីកបរជបេ្រចើនេនបក្នុងេនបះ

្រគបន់អត់សូវនិយបយ បបន ្រគបន់ែតក្នុង្រពះវិហបរបរិសុទ្ធមបនកបរហបមឃបត់។ ្រគបន់ែតនិយបយ

ថបចូលេទប្រពះវិហបរបរិសុទ្ធ គឺេធ្វើពិធី ផ្រភ្ជបប់ជបមួយ្រគួសបរ បងប្អូន កូនេចប ឪពុកម្តបយ 

របស់េយើងនិងេធ្វើពិធីកបរ្រជមុជទឹកអឺ... ជំនួសអឺ... ជីដូនជីតប េយើងអ្នកស្លបប់េហើយនិងេធ្វើពិធី

កបរលបងសម្អបត។ 

ខ៖ អ៎ូ!ហ្នឹងេហើយ។ អញ្ជឹងេលបកអំុ៊េទបដល់ទីេនបះេលបកអំុ៊មបនអបរម្មណ៍យ៉បងេម៉ចែដរ? ្រសុក

េគនិង្រសុកេយើងវប ខុសគ្នបយ៉បងេម៉ចែដរអំុ៊? 

ខ៖ េបើនិយបយពីកបរខុសគ្នបៗវបដូចពិបបកនិយបយ្រសុកេគស្អបតេនបះស្អបត្របេទសេគស្អបត

ណបស់។ ហ្នឹងេហើយ េហើយេយើង្រគបន់េទបដល់្របេទសេគេឃើញថបេគវបមបនពន្លឺចិែញ្ចកច

ញ្ចបំងទបំងយប់ទបំងៃថ្ង។ េពលមកដល់ ្របេទសកម្ពុជប េយើងវបមបនភបពមួយវប្រសអបប់ទបំងយប់

វប្រសអបប់ទបំងៃថ្ង។ វបងងឹតវបដូចថបេយើងដុតចេង្កៀងេ្របង កបតអញ្ជឹង។ 

ក៖ បបទអំុ៊អរគុណ។ េហើយអឺ... អញ្ជឹងអឺ... ស្រមបប់អំុ៊ឆ្លងកបត់អឺ... ្រគួសបររបស់អំុ៊ៗមបន្រគួសបរ

េហើយៗអញ្ជឹងអំុ៊ បបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េទ? 

ខ៖ អឺល...ខ្ញុំេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍កបលពីេដើម បុ៉ែន្តេពលឥឡូវខ្ញុំេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ជបមួយ

្របពន្ធខ្ញុំេនបឯ្រពះ វិហបរបរិសុទ្ធេនបហុងកុង។ 

ក៖ បបទ! អញ្ជឹងេពលកបរេលបកអំុ៊េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េនបសម័យមុនហ្នឹងអំុ៊េរៀប

អបពបហ៍ពិពបហ៍េនបឆ្នបំណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ អឺ...ខ្ញុំេនបចបំបបនថប្របែហលជបឆ្នបំ៧១។ 

ក៖ អញ្ជឹងពីមុនសម័យបុ៉លពត? 

ខ៖ មុនសម័យបុ៉លពត។    

ក៖ េហើយេនបេពលែដលេលបកអំុ៊បបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ជបមួយេលបកអំុ៊្រសី េតើេលបកអំុ៊អឺ...

ឪពុកម្ដបយដឹងឮេទ អំុ៊? 

ខ៖ បបទ! ឪពុកម្ដបយខ្ញុំដឹងឮទបំងអស់។ 



ក៖ អំុ៊បបនផ្ដល់ជបចំណងៃដឬជបបណ្ណបកបរបុ៉ន្មបនែដរដល់អំុ៊្រសី? 

ខ៖ អ៎ូ! កបលជំនបន់ហ្នឹងខ្ញុំដូចជបអឺ— អត់អ៎ូ! វបដូចជបអត់សូវចបំកបលណុង េគេ្របើលុយៃថ្ល

្របែហលជប២០០០ លុយែខ្មរកបរេនបះ។ 

ក៖ ២០០០លុយែខ្មរណ៎អំុ៊ណ៎។ 

ខ៖ បបទៗ! 

ក៖ ែតសម័យហ្នឹងលុយេ្រចើន។ 

ខ៖ បបទ! សម័យហ្នឹងលុយេ្រចើន។ 

ក៖ េហើយអឺ... ញ៉ុមចង់សុំសួរបែន្ថមេទៀតេដបយសបរមួយេនះ គឺជបអ្វីមួយែដលកូនេចប េលបកអំុ៊

នឹងចង់ដឹងេនបៃថ្ង អនបគត។ ថបេតើេលបកអំុ៊េធ្វើយ៉បងេម៉ចបបនជបេលបកអំុ៊បបន្រសលបញ់អំុ៊្រសី? 

េហើយ្រសលបញ់ហ្នឹងតបមរេបៀបណប ែដរ? បបនរហូតដល់ៃថ្ងេរៀបកបរ? 

ខ៖ អឺ...េនបក្នុងហ្នឹងដូចថបដំបូងខ្ញុំេឃើញអឺ...្របពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគបត់េនប្រកមំុ៉ណប៎។ េហើយេទបខ្ញុំេចះ

ែតលួចសម្លឹងេមើល គបត់េដើម្បីថបអំពីអត្តចរិករបស់គបត់ ចរិយបរបស់គបត់ ែតវបមបនេក្មងៗ្រកមំុ៉

ជបេ្រចើនេនបក្នុងចំណបមពួកគបត់ហ្នឹង បុ៉ែន្តខ្ញុំេមើលេទបអត់្រសលបញ់េដបយសបរែតមនុស្សខ្លះេគ

ចូលចិត្តេលងេ្រចើន ចង់សប្យេ្រចើន មនុស្សខ្លះេគ និ- យបយេ្រចើន។ ខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្ត 

េហើយខ្ញុំសម្លឹងេឃើញ្របពន្ធខ្ញុំគបត់មបនអត្ដចរិករម្យទម។ េហើយគបត់មបនសភបព មួយគិតគូពី

្រកុម្រគួសបរ គបត់េចះគិតគូ េចះរីសេចះថបំ។ អញ្ជឹងខ្ញុំេមើលេឃើញថបគបត់រម្យទមល្អ េហើយគបត់

ជប មនុស្សម្នបក់ែដលជបស្តបប់បង្គបប់ឪពុកម្តបយ េហើយខ្ញុំគិតថបគបត់ជបកូនកំ្រពបឪពុក េហើយខ្ញុំក៏

កូនកំ្រពបឪពុក។ អញ្ជឹងេហើយខ្ញុំគិតថប្របសិនេបើជបេយើងយកគបត់ជបប្ដី្របពន្ធេទបេឃើញថប

េយើងអបចរស់េនបជបមួយគ្នបបបនសុខសប-ន្ត។ េហើយេគអ្នកមបនៗេ្រចើន ែតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនបរី

េនបះែដលេគអបងកូនអ្នកមបនេគរបងភ្លឺតភ្លឺន េគេស្លៀកពបក់ េគ ហុីហបសម្ដីសេម្ដបេគអត់សមរម្យ

អញ្ជឹងខ្ញុំអត់ចង់បបន។ ញ៉មុចង់បបនដូចថបសុភបពធម្មតប បបនែតកូនអ្នកខ្សត់ៗ ្របែហលៗគ្នប

ណប៎។ ហ្នឹងេហើយមិនចង់បបនេគអ្នកមបនេពកេទ។ េពលេគមបនេពកេយើង្រកនបំែតេគ

េមើលងបយ េយើង។ អញ្ជឹងញ៉ុមអត់ចង់បបនេទ។ អញ្ជឹងបបនជបញ៉ុមេ្រជើសេរើសយកអឺ..្រគួសបរខ្ញុំ 

្របពន្ធខ្ញុំហ្នឹង គឺថបេដបយសបរ គបត់មបនសភបពមួយល្អស្លូតបូតរម្យទម េបើនិយបយពីនបរីែខ្មរវិញ

គឺថបមបនលក្ខិណបល្អ។ 



ក៖ បបទ! េហើយដល់េពលអឺ...អញ្ជឹងេនបេពលែដលអំុ៊បបនេរៀបកបរេហើយហ្នឹង េតើេលបកអំុ៊មបន

កូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ មកដល់ឥឡូវហ្នឹង? 

ខ៖ អ៎ូ! មកដល់ឥឡូវកូនខ្ញុំវបេបើ្រគបន់ែតេឃើញជបរូបរបងល្អហ្នឹងវប៨នបក់។ 

ក៖៨នបក់។ 

ខ៖បុ៉ែន្តទបំងអស់វប៩ហ៎! បុ៉ែន្តម្នបក់ណុងដូចថប្រគបន់ែតមកក្នុងេពបះបបនែតបីបួនែខ អញ្ជឹងេគ

េទបវិញេទប។ អញ្ជឹងេយើង អត់បបនេឃើញរូបរបងគបត់ អញ្ជឹងេឃើញរូបរបងហ្នឹងមបនែត៨នបក់។ 

បបទ! ក្នុង៨នបក់ ហ្នឹង អឺ… ្រសី៣ េហើយ្របុសដល់៥ បុ៉ែន្តវបជបអកុសលអប្រកក់េដបយកបលពី

ជំនបន់បុ៉ល ពត។ េហើយបន្ទបប់ពីេចញបុ៉លពត មក េយើងេនប្របេទសែខ្មររបស់េយើងវបអត់មបន

េពទ្យវបអត់មបនថ្នបំអីៗសម្បូរែបប េម្ល៉ះេហើយកូនខ្ញុំ្រសីៗក៏ឈឺមបនជម្ងឺ ឈឺេ្រចើនេហើយបណ្ដាល

េអបយស្លបប់អស់កូនខ្ញុំ្រសីៗ៣នបក់។ េហើយហ្នឹងស្លបប់កូន្របុសម្នបក់េទៀត សព្វៃថ្ងេនបែត កូន

្របុស៤នបក់បុ៉េណ្ណបះ។ 

ក៖ បបទ! េលបកអំុ៊អញ្ជឹងញ៉ុមសុំេលបកអំុ៊អបចជួយេរៀបរបប់េឈ្មបះកូនអំុ៊ទបំងអស់បបនេទ? េហើយ

អបយុរបស់ពួក គបត់ែដរ្របសិនេបើពួកគបត់ដល់ឥឡួវហ្នឹង? គបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ អឺ...ខ្ញុំអត់សូវចបំឆ្នបំបុ៉ន្មបនេទ។ បុ៉ែន្ត្រគបន់ែតអឺ...កូនទី១េឈ្មបះេបើទបំង្រតូលេឈ្មបះ ប៉បវ សុវ

ណ្ណីជបកូនបងេគ។ បន្ទបប់មកកូនខ្ញុំេកើតែតបបនបីបួនែខស្លបប់េឈ្មបះអឺ...ប៉បវៃណហ័រ េហើយហ្នឹង

គឺកូន្រសីស្លបប់។ បន្ទបប់មកគឺប៉បវ សុីណបតកូនេនបភ្នំេពញសព្វៃថ្ង។ េហើយបន្ទបប់មកេទៀតគឺប៉បវ 

បូ ៉ណប គឺេនបស្ទឹងែ្រតង។ េហើយបន្ទបប់ពីប៉បវ បូ ៉ណបមក ប៉បវ ធីតប កូន្រសីរបស់ខ្ញុំគឺស្លបប់ែដរ។ 

េហើយបន្ទបប់មកេទៀតគឺប៉បវ សុខបកូន្រសីរបស់ខ្ញុំគឺស្លបប់ែដរ។ េហើយបន្ទបប់មកគឺប៉បវ តុលប កូន

្របុសរបស់ខ្ញុំគឺស្លបប់ែដរ។ អញ្ជឹងបបនេហើយេនបសព្វៃថ្ងេនះគឺមបនេនបប៉បវ កក្កដបជបកូនេពបមួយ

ែដលេនបឯស្ទឹងែ្រតងគឺទបំងអស់៨នបក់ហ្នឹងែដររស់េនប។ 

ក៖ បបទ! ហ្នឹងេហើយ។ អញ្ជឹងស្រមបប់អឺ...កូនអំុ៊ទបំងអស់ ឥឡូវគបត់អត់េនបជបមួយអំុ៊េទ គឺគបត់

មបន្រគួសបរគឺគបត់ ែចកពីអំុ៊េហើយណ៎េលបកអំុ៊។ 

ខ៖ បបទ! ឥឡូវេគមបន្រគួសបរេនប២នបក់ហ្នឹង។ េគេនបឯស្ទឹងែ្រតងឯេណបះ។ អញ្ជឹងេគមបន

្រគួសបរេគ េនបណុង េគេនបេធ្វើកបរេហើយេគេនបឯណុង។ េហើយដូចជបប៉បវ សុីណបេគមបន្របពន្ធ



្រកុម្រគួសបរេគគឺេនបឯភ្នំេពញហ្នឹងេទប។ េគែបកអស់េហើយគឺេនបែត២នបក់យបយតបហ្នឹងសព្វ

ៃថ្ង។ 

ក៖ បបទ! អញ្ជឹងស្រមបប់េលបកអំុ៊ៗ អឺ...ស្រមបប់ឪពុកម្ដបយេលបកអំុ៊វិញ េតើគបត់មបនេឈ្មបះអីខ្លះ

េលបកអំុ៊? េហើយ េលបកអំុ៊ចបំពីអឺ...េតើមកទល់ឥឡូវហ្នឹងគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ អឺ...ខ្ញុំបបនគិតគូអបយុរបស់គបត់ឥឡូវហ្នឹងគបត់ថ្នបក់ជបង១០០េហើយ។ បបទ! មបន១២០ 

១១៧ ១១៨ ឆ្នបំ។ ែតឪពុករបស់ខ្ញុំស្លបប់តបំងពីគបត់អបយុ៥៩ឆ្នបំ កបលេពលេនបះខ្ញុំេនបអបយុ១៨

ឆ្នបំ។ េហើយខ្ញុំជបកូនកំ្រពបឪពុកដូច ខ្ញុំជ្រមបប់ែអ៊លេឌើរអញ្ជឹង។ េហើយម្ដបយរបស់ខ្ញុំក៏គបត់ស្លបប់

ក្នុងអបយុ៨៤ឆ្នបំ។ អញ្ជឹងគបត់ស្លបប់អស់េហើយ។ បុ៉ែន្ដេហើយគបត់េនបឥឡូ គបត់អបយុជបង១០០

ឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖ ឪពុករបស់អំុ៊គបត់េឈ្មបះអ្វីែដរេលបកអំុ៊? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំអឺ...គបត់េឈ្មបះ្រពបប ប៉បវ។ 

ក៖អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖កបលគបត់ស្លបប់គបត់អបយុ៥៩ឆ្នបំ េហើយេដបយឪពុកគបត់េឈ្មបះ្រពបប អញ្ជឹងគបត់េឈ្មបះ

្រពបប ប៉បវ។ 

ក៖ម្ដបយ? 

ខ៖អឺ...ម្ដបយខបង…? 

ក៖ម្ដបយេលបកអំុ៊។ 

ខ៖ម្ដបយខ្ញុំហ៎ម្ដបយខ្ញុំគបត់េឈ្មបះគបំ េម៉ប។ េហើយឪពុកគបត់េឈ្មបះគបំ។ 

ក៖េឈ្មបះគបំ។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ ខ្ញុំអត់ដឹង្រតកូលអីេទ េ្រពបះថបខ្ញុំេកើតមកេនបតូចដឹងថបេហើយជីតបខបងម្តបយខ្ញុំ

ហ្នឹង។ គបត់េធ្វើេម ្រសុកេបើនិយបយឥឡូវេគេហបថបចបហ្វបយ្រសុក។ អញ្ជឹងេគេហបថបេម្រសុកគបំ

ៗ េហើយខ្ញុំស្គបល់ែតបុ៉ណ្ណឹង េដបយ សបរគបត់ស្លបប់េទបេហើយ។ គបត់ជបមនុស្សពូែកខបងចម្ំង



េហើយគបត់ជិះេសះពូែកណបស់។ គបត់ជិះេសះចម្ំង េនបក្នុង្របេទសកម្ពុជបេយើងគបត់គឺជប

េម្រសុកគបត់េធ្វើជបេមទ័ពមួយដឹកនបំេនប្រសុកេកបះសូទិន។ 

ក៖ បបទអំុ៊។ 

ខ៖ េហើយគបត់េចញច្ំងៗេទបគបត់ទទួលគបត់ស្លបប់េនប្រពំែដនេវៀតណបម។ េហើយខ្ញុំបបនេទប

ដល់កែន្លងគបត់ ស្លបប់។ 

ក៖ េហើយេនបេពលសម័យេនបះច្ំងេទបេគច្ំងអំពីអីេគ? 

ខ៖ អឺ...ចម្ំងេនបសម័យេនបះេគេហបថបចម្ំងជំនបន់អី៊សបរ៉ាក់។ កបលេនបះេយើងស្រង្គបម

េលើកទី២ គឺមបន អប- េមរិកកបំង មបនជបុ៉ន មបនអឺ...អបឡឺម៉ង់គឺមហបអំណចបបរបំងែដលវបមក

កបន់កបប់េនបឥណ្ឌូចិនេយើង។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េហើយេម៉្លោះេហើយេនប្របេទសែខ្មររបស់េយើងគឺ អឺ...ខ្ញុំចបំបបនថបេនបេស្តចែខ្មរ វបមិនដឹងយក

េទបណបតបមែត ចបស់ៗនិយបយដូចថប្រពះបបនអង្គឌួងអី...បបរបំងចបប់យកេទបមិនដឹងយកេទប

ណប។ េហើយវបបន្តុកនូវសេម្ដច ស-ី ហនុេនះតូចមួយអបយុ១៨ឆ្នបំេអបយេសបយរបជ្យ. េម៉្លោះ

េហើយេនប្រសុកែខ្មរេនបេពលហ្នឹង វបេកើតស្រង្គបមខ្លបំងែដរ។ េគេហបថបស្រង្គបមសកលេលបក

ហ្នឹងចម្ំងែមនែទន។ េហើយេនប្រសុកែខ្មររបស់េយើង គឺកបប់សម្លបប់្រគប់ែបប យ៉បងទបំងអស់ 

សូម្បីែតេខបអបវក៏គ្មបនេស្លៀកពបក់ែដលខ្ញុំេកើតមកទបន់។ េនបេពលហ្នឹងយ៉បប់ែមនែទន។ 

ក៖ េហើយអឺ...អញ្ជឹងស្រមបប់ឪពុកម្តបយរបស់អំុ៊គបត់េកើតេនបេខត្តណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ អឺ...ឪពុកម្ដបយខ្ញុំ! ម្ដបយខ្ញុំគបត់េកើតេនបេខត្តកំពង់ចបមក្នុង្រសុកេកបះសូទិន។ េហើយអឺ...

ឪពុកខ្ញុំគបត់េកើតេនប េខត្តស្វបយេរៀងេហើយ្រសុករមបសែហក។ 

ក៖ បបទេលបកអំុ៊! អញ្ជឹងស្រមបប់េលបកអំុ៊វិញេលបកអំុ៊បបនឆ្លងកបត់កបរេរៀនសូ្រតពីមុនមកេទ

េលបកអំុ៊? 

ខ៖ េបើនិយបយពីកបរេរៀនសូ្រតខ្ញុំជបមនុស្សម្នបក់ចូលចិត្តក្នុងកបរេរៀនសូ្រត។ 

ក៖ បបទ! 



ខ៖ េ្រពបះខ្ញុំកូនកំ្រពបែមន បុ៉ែន្តខ្ញុំតស៊ូក្នុងកបរេរៀនសូ្រតេទបះបីកបលេនប្រសុកខ្ញុំគឺទឹកលិច។ 

េពលខ្លះមបនទូកឆ្លង បុ៉ែន្តេពលខ្លះអត់ទូកឆ្លងេដបយទឹកលុយទឹក្រតឹម្រទូង្រតឹមកអីយកេខប

យកអបវ្រសបតេទបេហើយេដើរេទបេរៀនេនបសប-លប។ ដល់េពលេទបេរៀនេនបសបលបហ្នឹងជួនកបល

អត់មបនបបយហូបេទ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េឡើងេទបសូមបបយេលបកក៏មបន។ ជួនកបលដូចថបបងប្អូនេនបជិតវត្តហ្នឹងេគេឃើញអញ្ជឹង

េទបេគេអបយហូប។ ជួនកបលខ្ចប់បបយកកអីអញ្ជឹងេទប។ តស៊ូក្នុងកបរេរៀនដល់េពលេរៀនរហូត

ដល់េឡើងថ្នបក់េទបឆ្ងបយ គឺខ្ញុំគិតចំនួនដី ្របែហលជប្របបំមួយ្របបំពីរដណ្ដប់ដីគីឡូដី េទបសបលប

េក្លះ(អនុវិទ្ល័យ)។ ែតខ្ញុំអត់មបនអីជិះេដើរតស៊ូេទបេរៀន ណបស ់ដល់េពលេដើរេទប េទបដល់

េនបះយូរៗេទបេលបក្រគូអបណិត េលបក្រគូេឃើញញ៉ុមេដើរអញ្ជឹងេលបក្រគូេអបយ ផ្ទះគបត់េនប។ ចឹ

ងេឃើញថបជបកបរតស៊ូេនបក្នុងកបរេរៀន ខ្ញុំកូនកំ្រពបែមនបុ៉ែន្តខ្ញុំតស៊ូក្នុងកបរេរៀនណបស់។ ដល់

េពល ខ្ញុំតស៊ូេហើយខ្ញុំេទបេរៀនេនបភ្នំេពញដល់ចប់ក្នុងកបរិយបល័យេនបក្នុងមហបវិទ្ល័យចប់ខ្ញុំ

េទបេរៀនេនបភ្នំេពញេនបេរៀ-នទួលកន្ទួត។ ខ្ញុំេទបេដកេនបវត្តេលបកហ្នឹងេហើយអត់មបនលុយេទ។ 

គឺវបលំបបនែមនែទនកូនកំ្រពបពិបបកណបស់។ ម្តបយខ្ញុំេមម៉បយវបអត់មបនលុយគបត់្រកេទៀតេទប

ខ្ញុំេចះែតតស៊ូេរៀនរហូតដល់ខ្ញុំ្របលងបបនេធ្វើ្រគូជបប់េនបឆ្នបំ៦៨។ ឆ្នបំ១៩៦៨ខ្ញុំ្របលងបបនេធ្វើ្រគូ

ខ្ញុំេចញបបនេទបបេ្រងៀន បុ៉ែន្តវបជបអកុសលអប្រកក់េនបក្នុងេពលឆ្នបំ៧០ វបេកើត ស្រង្គបមេឡើងបុ៉

ល ពត។ ដល់អញ្ជឹងេទបអបេពលហ្នឹងវបកបន់ែតពិបបកខ្លបំងណបស់ ្រគូបេ្រងៀនហ្នឹងេគរកសម្លបប់ 

ឯង។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ អញ្ជឹងខ្ញុំពីរនបក់្របពន្ធខ្ញុំេចះែតរត់ៗេទបរត់េឡើងរហូតដល់្រពំែដនេវៀតណបម។ 

ក៖ អ៎ូ!  

ខ៖ ទ្រមបំរស់ហ្នឹង គឺថបេ្រចើនណបស់េទប្រពំែដនេវៀតណបមផងេគរកសម្លបប់រត់េពញមួយ

្របេទសែខ្មរ។ េគយកេទប សម្លបប់េទបដល់េជើងភ្នំសន្ទុកេនបកំពង់ធំ េនបអបអូរសណ្ដានហ្នឹងេនប

ែតពីរបីៃថ្ងេទៀតស្លបប់បបត់េហើយ។ 

ក៖ អ៎ូ! 



ខ៖ អញ្ជឹងរត់ចុះរត់េឡើងអត់មបនអីជិះេទែតេដើររហូត។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េដើររហូតហ្នឹងេវទនបណបស់េពលជំនបន់ហ្នឹង។ 

ក៖អញ្ជឹងអំុ៊ៗបបននិយបយអំពីអំុ៊ថបបបនឆ្លងកបត់សម័យបុ៉លពត។ អញ្ជឹងដល់សម័យបុ៉លពត

ហ្នឹងអំុ៊បបនេចញពី ភ្នំេពញេទបអឺ...ដល់្រពំ្របទល់េវៀតណបមអញ្ជឹងណប៎អំុ៊។ 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ េហើយបន្ទបប់មកពី្រពំ្របទល់េវៀតណបមេទបអឺ...ភ្នំសណ្ដាន់។ េពលហ្នឹងេគចង់សម្លបប់អំុ៊ 

េហើយអំុ៊េពលហ្នឹងអំុ៊ បបនេទបកែន្លងេផ្សងេទៀតេទ? 

ខ៖ អំុ៊េដើរដូច្រតឹមហ្នឹងចបំេមើល៎េទបខបង្រពំែដនេវៀតណបមហ្នឹង េទបដល់ដូចថបវបមបនចម្ំង

ខ្លបំងអញ្ជឹង។ ចម្ំង ខ្លបំងអញ្ជឹងេទប ខ្ញុំកបលណុងខ្ញុំកូនពីរ េហើយ្របពន្ធខ្ញុំពរកូនមួយខ្ញុំពរកូន

មួយរត់កបត់្រគបប់រំេសវហ្នឹងមកពី ខបង្រពំ ែដនេវៀតណបមហ្នឹងមកដល់ភូមិរបស់ខ្ញុំេនប

េកបះសូទិនហ្នឹងវិញ។ ហ្នឹងមក្រសុកេកបះសូទិនហ្នឹងេហើយ េគមិនសុខ េទៀតេគរកែតសម្លបប់។ 

េគេគៀរ្របជបជនេទបសម្លបប់ណបស់។ 

ក៖ ហ្នឹងអំុ៊។ 

ខ៖ អញ្ជឹងេគេគៀរេទបក៏េទបដល់ភ្នំសន្ទុក េទបដល់េខត្តកំពង់ចបមហ្នឹងេទបដល់អូរសណ្ដាន់ហ្នឹង។ 

េទបដល់កបល ណុងគឺេនបេ្រចើនេបើថបញ៉ុមគិតថបេនប្របែហល២ឬ៣ៃថ្ងេទៀតគឺ្រតូវដល់េឈ្មបះ

្រគួសបរខ្ញុំែដលេគសម្លបប់េហើយ។ 

ក៖ េហតុអ្វីបបនជបេគចង់សម្លបប់្រកុម្រគួសបរអំុ៊អញ្ជឹង? 

ខ៖ េនបក្នុងេនះមិនែមនមបនែត្រកុម្រគួសបរអំុ៊េទ។ េគសម្លបប់្របជបជនទូទបំង្របេទសែតម្ដង។ 

ក៖ អ៎ូ! អញ្ជឹង! 



ខ៖ េ្រពបះថបេនបក្នុងរបបបុ៉លពតជបរបបមួយជបរបបផ្ដបច់កបរ។ អំុ៊ថបរបបយ៉បងេម៉ច? អញ្ចឹងវប

ដូចេគសួរតបមុ៉កអីេគ ដឹងថបយ៉បងេម៉ច។ ញ៉ុមអត់ដឹងបុ៉ែន្តវបជបកបរសម្លបប់ទូេទប្របជបជនកម្ពុជប

េគសម្លបប់ទបំងអស់។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េគសម្លបប់មុនដំបូងេគសម្លបប់អ្នកេចះ។ ឧទបហរណ៍អំុ៊េធ្វើជប្រគូបេ្រងៀនអញ្ជឹងេគសម្លបប់មុន

េគេហើយ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ បុ៉ែន្តអំុ៊េចះែតរត់ៗេទបវបរួចេទបណបស់។ េហើយេ្រកបយមកេទៀតគឺមិនែមនែតបុ៉េណ្ណបះេទ គឺ

េគសម្លបប់ទបំងអស់ គ្នប។ េគអត់េអបយេយើងហូបបបយ េគេអបយេយើងហូបបបរបន្តិចបន្តួច

េហើយេគេ្របើេយើងេធ្វើកបរ។ េនបេពលចបប់ពី េម៉បង៤(្រពឹក)េឡើងេគេអបយេទប្របជំុ ដល់េពលេទប

្របជំុរួចេទបេគចបត់ែចងកបរងបរេធ្វើៗអញ្ចឹងេទបរហូតដល់េម៉បង ១១ ១២ េគេអបយេឡើងមកហូប

បបយរួមគ្នប។ ជួនកបលេគេអបយបបយ៣ែវក ជួនកបលេគេអបយបបរបីបួន ែវកអញ្ជឹងេទប េហើយ

ែលងេយើងេធ្វើកបរេទៀតរហូតដល់ល្ងបច។ ល្ងបច្របជំុគ្នបេទៀតរហូតដល់េម៉បង៨ ៩ ១០ េហើយ 

គ្មបននរណបហ៊បនមបត់។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ែតហ៊បនមបត់ហូបមិនឆ្ងបញ់េទអត់មបនអីហូបមួយម៉បត់គឺស្លបប់ែតម្ដង។ 

ក៖ អ៎ូ!  

ខ៖ េនបេពលហ្នឹងគឺសម្លបប់ទបំងអស់។ េហើយដូចជបេចក ដូចជបខ្នុរេនបផ្ទះ េយើងសូម្បីដូងេដបយ 

ែតអ្នកណបដបំ េហើយហ៊បនែតលួចេបះដូងេនបផ្ទះេយើងដឹងែតស្លបប់េហើយ។ ខ្លះណបឃ្លបនេពក

េទបលួចដកដំឡូងក៏ស្លបប់ែដរ។ េបើ មិនស្លបប់េទក៏មបនកបប់ៃដកបប់េជើង គឺពិបបនែមនែទនជំនបន់

បុ៉ល ពតគឺពិបបកេវទនប។ និយបយរួមេនប សម័យបុ៉ល- ពត វបសម្លបប់្របជបជនែខ្មរទបំងអស់មិន

ដឹងជបេចញមកពី្របភពណប។ អញ្ចឹងេនបក្នុងហ្នឹង េបើអំុ៊េនបសម័យ បុ៉លពត ែតងែតនិយបយថប 

«េបើកែភ្នកេពលណបេកើតទុក្ខបមកដល់»។ អញ្ជឹងកបន់ែតេដកលក់បបត់េទប េបើកែភ្នកគិតថប េតើ 

អញស្លបប់ឬរស់? អញ្ជឹងវបេវទនបែមនែទន េហើយេវទនបែមនែទន គឺេវទនបេដបយសបរគ្មបនបបយ



ហូប េហើយខ្ញុំមបន កំេសៀវៗខ្ញុំទុកមកដល់ៃថ្ងហ្នឹងហប៎។ កបលណបបបនអង្ករបន្តិចបន្តួចអញ្ជឹង 

មកអង្ករហ្នឹងដូច្របពន្ធខ្ញុំវបេអបយេទប អុមអង្ករអុមអីហ្ហប៎។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ គបត់លួចបន្តិចដបក់េហបេប៉បអបវ។ េហើយលួចហ្នឹង្របសិនេបើជបវបដឹងេឃើញស្លបប់ណប៎។ 

លួចមកយកមកដល់ បបរនឹងកំេសៀវហ្នឹងេអបយកូនហូបកូនសុីណបតហ្នឹង។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ អញ្ចឹងពិបបកណបស់។ 

ក៖ េហើយដល់េពលអំុ៊បបនអង្ករមកេហើយអំុ៊េធ្វើេម៉ច? ដបំេម៉ចេទបអំុ៊? 

ខ៖ អត់ដបំបបយេទេ្រពបះកំេសៀវហ្នឹងវបេអបយមួយ្រគួសបរេអបយមបនែតកំេសៀវមួយេទ។ 

កំេសៀវមួយស្រមបប់ដបំ ទឹកផឹក។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ បុ៉ែន្តដល់េពលអំុ៊្រសីហ្នឹងេទបអំុ៊អង្ករអីអញ្ជឹងេទបគបត់លួចបន្តិចដបក់មកចឹងេទបេគមិនដឹង។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េទបយកអង្ករបន្តិចហ្នឹងយកេទបបបរេអបយកូនហូបវណ្ណីហ្នឹងេហើយនិងកូនសុីណបតហ្នឹង។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េអបយកូនហូបេទប។ 

ក៖ អញ្ជឹងបបនន័យថបេពលអំុ៊ដបំេទបេគអត់ដឹងស្មបនថបដបំទឹកអញ្ជឹងេទប។ 

ខ៖ បបទ! ដបំទឹកហ្នឹងេហើយ។ អញ្ជឹងេធ្វើេម៉ចេអបយែតបបនកូនហូបវបយំេហើយខ្លួនឯងអត់ចុះ

េវទនបណបស់ជំនបន់ េនបះ។ 

ក៖ េហើយចុះេនបេពលសម័យេនបះអំុ៊បបនេធ្វើអ្វីខ្លះអំុ៊? 



ខ៖ សម័យេនបះ គឺខ្ញុំសម័យបុ៉លពតហ្នឹងខ្ញុំជបអ្នកកសិករ។ េគេ្របើេទបេធ្វើអីក៏េធ្វើែដរ។ េគេ្របើេទប

ស្ទូងេទបស្ទូង េ្របើ េទបដកេទបដក េ្របើេទបភ្ជួរេទបភ្ជួរ េ្របើេអបយេមើល្រកបីេមើល្រកបីគឺថបេគេ្របើ

េអបយេធ្វើអីេធ្វើហ្នឹង។ េ្របើេអបយបររេទះ បររេទះគឺថបតបមែតេគេ្របើណប៎។ េបើេយើងអត់ហ៊បន

្របែកកថបអ្នកណប្របែកកមួយម៉បត់ គឺថបមបនបញ្ហប ពិបបក បំផុត។ អញ្ចឹងអំុ៊ជបកសិករម្នបក់េនប

ក្នុងហ្នឹងគឺពិបបកែមនែទនអត់មបនេធ្វើអីេទជបកសិករស្រមបប់េគេ្របើណប៎។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េហើយេនបក្នុងរបបបុ៉លពតអំុ៊េធ្វើអ្នកភ្លឺ។ 

ក៖ អឹម!  

ខ៖ អំុ៊េធ្វើអ្នកអត់េចះ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអំុ៊។ 

ខ៖ េគយកអក្សរេអបយអំុ៊េមើលអំុ៊ថបអ៎ូ! ខ្ញុំអត់េចះេទខ្ញុំេនបវត្តខ្ញុំមិនដឹងេចះផងហ្នឹង។ អញ្ចឹងេធ្វើេរៀ

អក្សរហ្នឹង េធ្វើ អបន្របកបមួយម៉បត់េទបលិចមួយម៉បត់េទបេកើតេធ្វើេអបយខុសេទបេដើម្បីដឹងថបកំុ

េអបយេគដឹងថបេយើងេចះ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអំុ៊។ 

ខ៖ បបនខ្ញុំរស់ហ្នឹង។ 

ក៖ ចុះអំុ៊េពលបន្ទបប់ពីសម័យបុ៉លពតមកអំុ៊បបនេទបទីណបអំុ៊បបនេធ្វើកបរអីែដរបន្ទបប់ពីបុ៉លព

តមក? 

ខ៖ កបលពីបន្ទបប់ពីបុ៉លពតអំុ៊្រតលប់មកពីកំពង់ធំវិញេនបអូរសណ្ដាន់។ ពីេដើមខ្ញុំចបំថបេដើរ២១

ៃថ្ងរហូតមកដល់ េខត្ដកំពង់ចបម។ អឺ...មកដល់េខត្តកំពង់ចបមកបលេនបះផ្ទះេ្រចើនណបស់េនបេខ

ត្ដកំពង់ចបមណប៎។ 

ក៖បបទ! 



ខ៖ េគរបំងទ្វបេចបលឬក៏ចំហទ្វបែតអំុ៊ពីរនបក់អំុ៊្រសីអត់យកេទ។ ថបរបស់េគអញ្ជឹងអំុ៊ឆ្លងេទបដល់

្រសុករបស់អំុ៊េកបះ សូទិនហ្នឹងហ្ហប៎។ អំុ៊ក៏បបនេទបរស់េនប្រសុកកំេណើតអស់រយៈ១ឆ្នបំ។ េហើយ

បន្ទបប់្រតលប់មកវិញទទួលហ្នឹងេគេហប េគេរៀបរដ្ឋបភិបបលហ្នឹង។ េគេរៀបចំរចនបសម្ព័ន្ធេដើម្បី

េធ្វើកបរងបរបេ្រមើ្របេទសជបតិេឡើងវិញ។ េគស្ដបរនូវ្របេទស ជបតិេឡើងវិញណប៎។ ដូចជបសេម្ដច

ហ៊ុនែសនហ្នឹងគបត់បបនចូលមកកបន់កបប់្របេទសជំនបន់៧៩បន្ទបប់មកឆ្នបំ៧០ ដល ់៨៩េគេរៀប

រដ្ឋបភិបបល។ អញ្ជឹងេគដបក់្របកបសេគ្របកបសថបបងប្អូនណបែដរេធ្វើ្រគូបេ្រងៀន េអបយចូល 

បេ្រងៀនវិញ។  បងប្អូនណបេធ្វើអីេអបយេទបេធ្វើណុងវិញអញ្ជឹងខ្ញុំវបមបនថបប្អូនស្គបល់ហ្ហប៎ បងប្អូន

េគស្គបល់ថបខ្ញុំេធ្វើជប ្រគូបេ្រងៀនពីេដើមមក។ក។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ អញ្ជឹងេហើយេគេចះែតល្បួងខ្ញុំេអបយេទបបេ្រងៀនវិញេទប។ ខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំអត់ហ៊បនចូលខ្លបច

វបស្លបប់។ េគេអបយ េទបតបំងពី៧៩ថបេអបយចូលេធ្វើ្រគូខ្ញុំថបដូចែតវបេរៀងហ្ហប៎។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ែតដល់ឆ្នបំ៨០ឆ្នបំជិត៨០ហ្ហប៎បបនខ្ញុំចូល ថបអត់អីេទថបរដ្ឋបភិបបលេគេរៀបចំេហើយអត់ស្លបប់

េទ។ េគនឹងេរៀបចំ ្របេទសកសបង្របេទសជបតិេឡើងវិញ។ ខ្ញុំក៏បបនចូលមកេធ្វើជប្រគូបេ្រងៀន

វិញរហូតដល់ៃថ្ងេនះ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអំុ៊។ អញ្ជឹងអំុ៊េធ្វើ្រគូរហូតដល់អំុ៊ចូលនិវត្តន៍ណ៎អំុ៊ណ៎? 

ខ៖ បបទខ្ញុំេធ្វើ្រគូរហូតដល់ខ្ញុំចូលនិវត្តន៍េនបឆ្នបំអឺ...២០០៦។ 

ក៖ បបទអំុ៊! 

ខ៖ េហើយខ្ញុំមបនេសចក្តីជំេនឿមុនខ្ញុំចូលនិវត្តន៍បន្តិច។ 

ក៖ អ៎ូ! 

ខ៖ ខ្ញុំចបំថបខ្ញុំមុននឹងចូលនិវត្តន៍្របែហល២ឆ្នបំ។ ខ្ញុំមបនេសចក្តីជំេនឿ េដបយសបរែត្របពន្ធរបស់

ខ្ញុំហ្នឹង គបត់មបន េសចក្ដីជំេនឿមុនខ្ញុំ៥ែខ េហើយគបត់បបននិយបយខ្ញុំនិយបយៗេទបខ្ញុំគិតថប

សបសនបហ្នឹងវបល្អ។ 



ក៖ បបទ! 

ខ៖ េហើយខ្ញុំបបនសបកល្បងៗេមើលអំពីសបសនបហ្នឹង។ ខ្ញុំបបនយកមកេរៀនសូ្រតមកសិក្

េមើលអំពី្រពះគម្ពីរមរ- មន។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ មុនដំបូងខ្ញុំេមើលគម្ពីរមរមនអញ្ជឹងញ៉ុមេមើលេទបញ៉ុមថបអ៎ូ! េនះជបកិច្ចកបរមួយៗរបស់្រពះ។ 

អញ្ជឹងខ្ញុំក៏បបន ចបប់េផ្ដើមមបនេសចក្ដីជំេនឿ េហើយបន្ទបប់មកខ្ញុំក៏េអបយែអ៊លេឌើរសុីេស្ទើរ ដូចជប

ែអ៊លេឌើរគង់ បបនមកបេ្រងៀនខ្ញុំ អញ្ជឹងណប៎។ 

ក៖ បបទអំុ៊។ 

ខ៖ គឺថបបបនបេ្រងៀនេទបគឺខ្ញុំេឃើញថបវបជបសបសនប្រពះពិតែមនេហើយខ្ញុំក៏េចះែតេនបជបប់រហូត

សព្វៃថ្ងហ្នឹងេទប។ 

ក៖ បបទអំុ៊! បបទអរគុណេ្រចើនអំុ៊ស្រមបប់អំុ៊បបនេរៀបរបប់េ្រចើនែមនែទនពីជីវិតទបំងអស់េនះ។ អ

ញ្ជឹងញ៉ុមសុំសួរអំុ៊ ខ្លះៗេទៀតថបអឺ...េតើអំុ៊បបនទទួលនូវភបពអំុ៊ែដលមបនអឺ...ចងចបំពីភបពលំបបក

របស់អំុ៊ជបងេគេនបក្នុងឆបកជីវិតរបស់អំុ៊េទអំុ៊? 

ខ៖ អ៎ូ! េបើនិយបយអំពីកបរលំបបកគឺលំបបកខ្លបំងណបស់។ ពិបបកនិយបយេបើនិយបយគឺទឹកែភ្នក

ពិបបកបំផុតែដលអំុ៊ េនបអបយុ១៣ឆ្នបំ េហើយឪពុកស្លបប់េទប។ គបត់េនបបន្សល់្រទព្យសម្បត្តិមួយ

ចំនួន េហើយស្រមបប់ដីធ្លីមួយចំនួន ែដលគបត់េធ្វើចម្កបរ ឪពុកខ្ញុំេធ្វើចម្កបរ ដីគបត់របប់ហិចតប ដ៏េម្ល៉ះ

េហើយពិបបកបំផុត្រតង់ថបអត់មបននរណបជួយេធ្វើអី េម្ល៉ះេហើយខ្ញុំេនបតូចផង េទបេរៀនផង េទបភ្ជួរ

ផង បបក់នង្គ័លេធ្វើនង្គ័លផង បបក់រនបស់េធ្វើរនបស់ផង អត់មបននរណប ជួយ។ េហើយេទបរក្រសូវ

េទបរកអង្ករយកមកចិញ្ចឹមម្ដបយផង។ ចិញ្ចឹមម្ដបយផងចិញ្ចឹមបង្រសីេទៀត។ បបទ! អញ្ចឹង ពិបបក

ែមនែទន។ េហើយទ្រមបំែតបង្រសីខ្ញុំបបនកបរេហើយខ្ញុំេដបះខ្លួនេទបេរៀនសបលបេក្លះ។ អញ្ជឹងថប

ពិបបកជំនបន់ ហ្នឹងពិបបក៣ឆ្នបំេទប៤ឆ្នបំពិបបកេហើយខ្ញុំចង់្របបប់េអបយដឹងថបកបរលំបបកេនះវប

មបនេ្រចើនេដបយសបរែតវបអត់មបនកង់េហើយែរក ខ្ញុំែរកសណ្ដាន់លក់ហ៎។ ែផ្លសណ្ដាន់ែដល

ស្គបល់អត់? 

ក៖ បបទអំុ៊! ស្គបល់។ 



ខ៖ ែរកពីភូមិខ្ញុំេទបលក់េនបផ្រអូរបំងឪ្របែហលជបដីជិត្របែហល១៨គីឡូេទប២០គីឡូ។ 

ក៖ ឆ្ងបយណបស់អំុ៊។ 

ខ៖ បបទ! េហើយមួយៃថ្ងរក្របបក់បបនែត៨េរៀនឬក៏១០េរៀនបុ៉ណ្ណឹងេទ។ េនះជបកបរលំបបកមួយ

ខ្លបំងបំផុតេនបក្នុង ជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ េហើយកបលែដលបទពិេសបធរបស់ខ្ញុំគឺមបន្រគប់ទបំងអស់្រគប់

េរឿងេ្រចើនណបស់បទពិេសបធ។ 

ក៖ បបទ! និយបយមួយៃថ្ងនិយបយមិនអស់េទ។ 

ខ៖ និយបយមិនអស់េទ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េហើយេពលយប់ៗេឆ្លៀតេទបចង់សន្ទូចេដើម្បីយក្រតីហ្នឹងយកមកផ្គត់ផ្គង់្រកុម្រគួសបរ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េហើយេទបេដកេនបបឹងែតម្នបក់ឯង។ វបពិបបកេវទនបណបស់។ 

ក៖ អ៎ូ! បបទអំុ៊! អរគុណេ្រចើនស្រមបប់កបរែដលអំុ៊បបន្របបប់ពីភបពលំបបករបស់អំុ៊។ បបទ! អញ្ជឹ

ងឥឡូវ ្របែហលជប ែកប្ដូរពីភបពលំបបកមកវិញអញ្ជឹងអ្វីែដលអំុ៊សប្យរីករបយវិញម្ដង។ អញ្ជឹ

ងអំុ៊គិតថបេពលេវលបណបមួយែដលអំុ៊ គិត ថបជបេពលេវលបមួយល្អអស្ចបរ្យខ្លបំងបំផុតេនបក្នុង

ឆបកជីវិតរបស់អំុ៊? 

ខ៖ អរគុណែដលបបនសួរសំណួរេនះ េហើយសំណួរេនះេធ្វើេអបយខ្ញុំនិយបយបបនសប្យបន្តិច 

ថបខ្ញុំសង្ឃឹមគឺ សង្ឃឹមថបក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថប្រពះអង្គសេ្រង្គបះនឹងជួយខ្ញុំ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ តបមរយៈដង្វបយធួនរបស់្រពះអង្គសេ្រង្គបះេលបកជួយសេ្រង្គបះអំេពើបបបខ្ញុំ។ េហើយខ្ញុំសង្ឃឹម

ថបៃថ្ងអនបគត ្រពះ អង្គនឹងជួយប្រង្គប់េអបយខ្ញុំនឹងបបនទទួលេសចក្ដីសេ្រង្គបះមួយដល់តបម

បំណងហឬទ័យរបស់្រទង់ែដលេលបកេរៀបចំ។ 

ក៖ បបទ! 



ខ៖ េហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថបនឹងបបនថ្វីត្បិតែតសព្វៃថ្ងខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថបខ្ញុំអត់ទបន់ល្អឥេខ្ចបះេនបេឡើយ

េទ។ ក៏បុ៉ែន្តខ្ញុំសង្ឃឹម ថបតបមរយៈដង្វបយធួន្រពះអង្គសេ្រង្គបះ។ ខ្ញុំ្រពមប្រង្គប់េអបយខ្ញុំនឹងបបន

េសចក្ដីរុងេរឿងដ៏អស្ចបរ្យមួយេនបៃថ្ងេ្រកបយ េហើយខ្ញុំសង្ឃឹមជប្របបកដថបខ្ញុំតស៊ូនូវផ្លូវៃន

សបសនប្រពះេយស៊ូ្រគីស្ទៃនពួកបរិសុទ្ធៃថ្ងចុងេ្រកបយេនះរហូតអត់មបនឈប់សូម្បីែតខ្ញុំចប់េនប

ក្នុងជីវិតខ្ញុំេនះចបក្របលឹងខ្ញុំេចញពីរូបកបយេនះណប៎ែដរេយើងថបចបស់ស្លបប់ណប៎។ 

ក៖ បបទអំុ៊! 

ខ៖ អញ្ជឹង្រពលឹងខ្ញុំចបកេចញេទបែមនពិត បុ៉ែន្តវិញ្ញបណរបស់ខ្ញុំនឹងពបំនបំយកនូវដំណឹងល្អេនប

ក្នុងវិញ្ញបណរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំែតងែតអំពបវនបវរហូតេដើម្បីេអបយ្រទង់កបរពបរខ្ញុំេនបក្នុង្រពះហស្ដរបស់

្រទង់ េហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថបៃថ្ងេ្រកបយនឹងដល់ កំណត់ែដល្រទង់យបងមកេលើកទី២ ខ្ញុំនឹងបបន

េសចក្ដីសប្យមួយដ៏អស្ចបរ្យ។ 

ក៖ បបទេលបកអំុ៊!  អញ្ជឹង្របែហលៃថ្ងហ្នឹង្របែហលជបពួកញ៉ុម កបរសម្ភបសមបនែតបុ៉ណ្ណឹង 

េហើយពិតជបែថ្លងអំណរ គុណេលបកអំុ៊ខ្លបំងែមនែទនែដលបបនែចកចបយពិេសបធេលបកអំុ៊តបំង

ពីេក្មងរហូតដល់ចបស់េហើយរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹង។ េហើយេឃើញថបវបពិបបក បុ៉ែន្តកបរ

លំបបកេនះបបនជួយអំុ៊បបនេរៀនេ្រចើននូវអ្វីទបំងហ្នឹងណប៎អំុ៊។ បបទ! អញ្ជឹងេហើយញ៉ុមដឹងថបកបរ

សម្ភបសមួយេនះេនបេពលែដលពួកញ៉ុមសម្ភបសចប់នឹងដបក់ចូលេវបសបយរបស់សប-លបេរៀន

របស់ពួកេយើង។ ញ្ជឹងេនបេពលហ្នឹងអឺ...ពួកេយើងនឹងថតរូបអំុ៊មួយែដរ េដើម្បីដបក់ចូលេទបក្នុង

េវបសបយ របស់ពួកេយើងហ្នឹង។ អញ្ជឹងេនបេពលពួកេយើងដបក់ចូល េតើេលបកអំុ៊អនុញ្ញបតេអបយ

ពួកេយើងដបក់ចូលេទអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេពញចិត្តែដលបបនមកេធ្វើនូវកិច្ចកបរសបសនបច្រក។ តបមអបរម្មណ៍វិញ្ញបណរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំដឹង

ថប្រពះវរបិតប ហ្នឹង ចបត់ែអ៊លេឌើរមកេដើម្បីេធ្វើកបរមួយេនះមិនែមនែអ៊លេឌើរមកេដបយខ្លួនឯង

េទ។ អញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកទបំងពីរ។ ខ្ញុំនឹង អនុញ្ញបតេធ្វើេ្រពបះកិច្ចកបរេនះខ្ញុំដឹងថបជបកិច្ចកបររបស់

្រពះអង្គម្ចបស់។ ខ្ញុំដឹងបុ៉ណ្ណឹង ខ្ញុំ នឹងេអបយែអ៊លេឌើរ េធ្វើេទប តបមវិញ្ញបណបរិសុទ្ធែដលដឹកនបំ

ែអ៊លេឌើរែដលេអបយេធ្វើយ៉បងេម៉ចៗ។ 

ក៖ បបទអំុ៊! ហ្នឹងេហើយ។  េហើយសូមអរគុណេ្រចើនស្រមបប់ៃថ្ងហ្នឹងេហើយពួកេយើងមបនែត

បុ៉ណ្ណឹងបបទ៕ 


