
កបរសម្ភបសន៍របស់អ្នកមីង ប៉បន់សុម៉បលី 

ក៖ អ្នកេធ្វើកបរសម្ភបស់ន៏ លន់មុណបក់  ខ៖ អ្នកែដល្រតុវបបនេគសម្ភបស់ ប៉បន់សុម៉បលី 

 

ក៖នបងខ្ញុំមកពីសកលវិទ្ល័យ បី៊បបយយូ្របូវូយូដ្ឋប 
េហើយេគបបនអេញ្ជើញខ្ញុំេអបយេធ្វើកបរសម្ភបសន៍អ្នកម្ដបយេតើអ្នកម្ដបយអបចេអបយខ្ញុំដេធ្វើកបរសម្ភប
សន៍បបនេទ?? 

ខ៖ ចបសបបនកូន។ 

ក៖ អញ្ជងឹនងខ្ញុំេឈ្មបះ លន់ មុណបក់ េហើយៃថ្ងេនះជបៃថ្ងទី ១៨ ែខ ០២ ឆ្នបំ ២០២០ 
អញ្ចឹងេតើអ្នកម្ដបយមបនេឈ្មបះអ្វីែដរ?? 

ខ៖ ម្ដបយេឈ្មបះ ប៉បន់សុម៉បលី។ 

ក៖ 
អញ្ចឹងេតើេឈ្មបះេហបេ្រកបឬេឈ្មបះរបស់អ្នកម្ដបយកបលពីវ័យកុមបរភបពនឹងមបនេឈ្មបះអ្វីែដរ?? 

ខ៖ េឈ្មបះេហបេ្រកបេឈ្មបះអូន។ 

ក៖ អញ្ចឹងេតើេ្រកបពីភបសបរែខ្មរេតើអ្នកម្ដបយមបនេចះភបសបអ្វីេ្រកបពីនិងែដរេទ?? 

ខ៖ 
អក្សរែខ្មរនឹងខ្ញុំេទើបែតេចះអបនេនបេពលែដលចូកក្នុងសបសនបច្រក្រពះេយស៊ូ្រគីស្ទៃនពួកបរិសុ
ទ្ឌៃថ្ងចុងេ្រកបយក្នុង្របព័ន្ធ្រពះវិហបរេនះែអង។ 

ក៖  អញ្ចឹងេតើេ្រកបពីភបសបរែខ្មរេតើរអ្នកម្ដបយមបនេចះភបសបអ្វីយេ្រកបពីេនបះែដរេទ?? 

ខ៖ ខ្ញុំមិនេចះេទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេតើអ្នកម្ដបយមបន្រសុកកំេណើតេនបទីណបែដរដូចជបេនបេខត្ដណប?? ភូមិអ្វី? 
្រកុងណបរែដរ??  

ខ៖ ្រសុកកំេណើតម្ដបយេនបភូមិឬស្សីជំុ ឃុំ្រទប្រសុកសំេរបង េខត្ដ តបែកវ។  



ក៖ អញ្ចឹងេតើអ្នកម្ដបយមបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? េហើយេកើតនូវ ែខណបឆ្នបំណបរែដរ?? 

ខ៖ ម្ដបយមបនអបយុ ៤៨ ឆ្នបំ។ 

ក៖ ឥឡូវនឹង ៤៨ ? 

ខ៖ ចបស! េហើយខ្ញុំេកើតនូវឆ្នបំ ១៩៧៣ ែខកញ្ញប ៃថ្ងទី ០៧ ។ 

ក៖  អញ្ចឹងេតើអ្នកម្ដបយបបនេរៀបកបរេនបេពលណប?? 

ខ៖ ម្ដបយកបរេនបឆ្នបំ ១៩៩៣ ៃថ្ងទី ០៣ ែខ ០៣ ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេតើកបរេរៀបកបរនឹងបបនរេបៀបចំេដបយឪពុកម្ដបយឬក៍យ៉បងមិចែដរ?? 

ខ៖ គឺបង្រសីជបអ្នកេរៀបចំេអបយេនប្រពំែដនែខ្មរ្រកហម។ 

ក៖ អញ្ចឹងឪពុកម្ដបយបបនេរៀបចំេអបយេទ?? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយកបត់េរៀបចំេអបយែដរបុ៉ែន្តម្ដបយអត់្រសលបញ់។ 

ក៖ ចឹងេតើអ្នកម្ដបយអបច្របបប់ពីកបរជួបគ្នបេលើកដំបូងបបនែដរឬេទ?? 

ខ៖ 
ពីដំបូងម្ដបយបបនេដើរពី្រសុកែខ្មរេទបជំរុំបង្រសីគបត់ជបអ្នកនបំេទបេពលគបត់នបំេទបគបត់បបនកបត់
អបវេអបយម្ដបយមួយេពលកបត់រួចគបត់ក៏នបំេទបេលងផ្ទះបងធម៍នឹងេឈ្មបះបងគីម 
ចបន់ដល់េពលអញ្ចឹងគបត់នបំែម៉េទបអង្គុយ គបត់សួរថបហឺេម៉ចបបន្របញ៉បប់េទបេម៉្លស? 
េអបយអង្គុយសិនេទប ្របញ៉បប់េទបេម្ល៉ស!! តិចេទៀតេឈឿតមក ឥឡូវេហើយ 
ដល់េពលចឹងេទបែម៉ថបយបយនឹងែបបមបនកួន្របុសេហើយតបមេមើល។ 
ដល់េពលេហើយេទបែម៉ក៏អង្គុយកែន្លងជេណ្ដើរេគនឹងក៏ដឹងថបេឃើញមុ៉ងកន្ទបលកូន្របុស
េគនឹងែម៉ក៏ខ្មបស់នឹងេឃើញុ។ 
េហើយយបយតបនឹងក៏ចុះមកអង្គុយេនបេលើដីខបងេ្រកបមេនះេដើរមកតូបចបប់ហួយេគ 
េធ្វើទិញអីហូបេទប។ ដល់េពលេហើយេទបបងស្រសីគបត់ថប េអើយមីអូនចបំេឈឿតមកសិនចបំេទប
ថប អុញអត់េចះខ្មបស់េគេទេហេមើល កូន្របុសេគមកេអបយប្អូនេនបចបំេមើល។ ថបចឹង! 
ដល់េពលេហើយចឹងែម៉ក៏េតឿនគបត់ថបេតបះេទបផ្ទះ។ 
ឆ្ងបយណបស់េនបគបត់េនបដល់ជបយែដនេណះេហើយេយើងេនបខបងដីែខ្មរហបស៕ 



ក៖ ចបស៕ 

ខ៖  
ជបប់្រពំែដនៃថនឹងេដើរេទបឆ្ងបយមបនទបហបនៃថទបហបនអីេហបងែម៉ខ្លបចែមនែទនល្ងបចេហើយ។ 

េហើយពួកៃថេឃើញេយើង្រសីស្អបតអត់បបនេទពួកវបេធ្វើបបបអ្នកេដើរេទប។ 
ដល់េពលអញ្ចឹងែម៉ក៏េដើរេទបទបំងភ័យខ្លបច។ េហើយពបំក់េខបអបវេឡើងកញ្ចបស់!!! 
ដូចេយើងមបនកូនមបនចឹង! េដើរជូតក្លជូតកែន្សង ែគថបសួយម៉បយដបយ សួយម៉បយដបយ។ 
េចះែតថបេទប! េហើយែម៉េណះ ក៏ភ័យផងអរផង។ ក៏រួចពីៃដទបំហបននឹងេទប 
វបេចះែតេមើលមុខេយើងរបងេយើង។ េមើលែលង េមើលែលងេទប យបយពីថបភ័យផង េអបយឈប់ 
អត់ឈប់េទ េចះែតេដើរេលឿនេឡើងេលឿនេទប ក៏ផុតមួយតំណបក់េទប ែលងអីេទប។ 
េហើយក៏ៃថលិចផុតេទបរួចខ្លួនដល់ផ្ទះ! ៃថេ្រកបយេរៀងេហើយែលងចង់េដើរមកេហើយខ្លបច។ 

ក៖ ចប ចប៕ 

 

ខ៖ ដល់េពលអញ្ចឹងេទបបង្រសីគបត់ចង់េអបយមក អំ៊ប្ដីរបស់ឪកូនែអងនឹងហបស់! 

ក៖ ចបស៕ 

ខ៖ គបំត់្រសលបញ៉! េបើសិនជបមបនប្អូន្រសីះហបស់បងេលើកេអបយម៉ងអូន។ 
ដល់េពលេឃើញ្រសីម៉បក់េទបែលង ឪកូនែអងនឹងេទបែលងែម៉! 
េទបែលងយក្រសបេទបេអបយេគេទណបស់! អ្នកសរៃសៃខ្ចេហប! 
ដល់េពលេទបនឹងេឃើញែម៉េទបសួរថប! ទិញបបរីម៉បេដើម។ 

ក៖ ចបស៕ 

ខ៖ ដល់ទិញបបរីម៉បេដើមែម៉ក៏ លក់ចបប់ហួយេនបមុខនឹងែម៉ក៏សួរថប! 
ហពូឺែអងអត់េចះទិញបបរីទិញអីទិញមួយេដើម? ដល់េពលអញ្ចឹងគបត់ថប! 
ញុមអត់េចះជលក់ផង។ ហឺេបើអត់េចះជក់ទិញបបរីេធ្វើអី? ថបអញ្ចឹង ែម៉ថបអញ្ចឹង។ 
េហើយក្មួយេនបះយបយថបពីយំេអើយយំ។ កូនបង្រសីនឹងេនបជបមួយនឹង! ដល់េពលេហើយមក 
គបត់ក៏សួរដំេណើរេដើមទង បងែអងមកពីណប?? ្រតូវេម៉េចះជបមួយនឹងបងែរ៉ម?? 
ញុមថបញុមប្អូបគបត់។េហើយ! ែម៉េនះភ័យអស់េហើយយបយជបមួយេគ េឃើយគបត់សសុះេហប 
ស្មបនែតគបត់ជបជន់ជបតិអបេមរិចកបំង។ 



ក៖  ចបស៕ 

ខ៖  គបត់ស្អបត! ស។ ដល់េពលភ័យគបត់ ភ័យេឡើងយបយរ្រកបរកុបផង។ 
េហើយគបត់ដុតបបរីមួយេដើមនឹងគបត់អត់ជក់េទគបំត់អង្គុយញ៉បច់! 
គបត់អង្គុយេញបច់េចបលញ៉បច់បេចបល។ 
ដល់េពលអញ្ជឹងេទបញុមេទបេលងជបមួយបងែរ៉មសិន៕ 
គបំត់ក៏េទបខ្វះរូបថតែម៉េនបជបប់នឹងចញ្ជបំងនឹងអបេខ្លបងទ្វបរនឹង៕ 

ក៖ ចបស៕ 

ខ៖ 
ដល់េពលខ្វះយកេទបគបំត់ក៏ថបេចញុមលបសិនេហើយដល់េពលអញឹងបង្រសីក៏េដើរមកតបម
េ្រកបយកង់គបត់នឹងក៏ថប!! មីអូនហប។ េឈឿតយករូបថតមីអូនែអងេទបេហើយ េហើយែម៉ក៏ថប។ 

យីពូែអងេម៉ចយករូបថតញុមេធ្វើអី?? ខ្ញុំេហើយនឹងពូែអងមបនអីទបក់ទងគ្នប! ែម៉ថបេអបយអញ្ចឹង៕ 
េហើយគបត់នឹងក៏ចំពុបេជើងទបក់នឹងេ្រតបឡូងឆ្វបរេហបងអីផង េទបយប់េហើយ៕ ហបហប!!! 
ដល់អញ្ចឹងគបត់េទបបង្របុសមកក៏ជួបគ្នបតបមផ្លូវេទបអបកែន្លង្រពំែដនេបើកអង្គរនឹង៕ 
េហើយគបត់សូរថប?? បង បង ញុមបបនយករូបថតប្អូនបងែអងមកេហក៕ ចុះប្អូនបងែអងថប។ 
យករបស់វបតិចវបមិន្រសលបញ់ផង ពីបបកចុះ៕ ខ្វះរបស់េគមកេគទឹមដបក់ ថបងញ្ចឹង៕ 
េពលតបំងពីៃថ្ងមក! កបរទំានក់ទំនងក៏េចញចូលមក។ េហើយចឹងេហើយបង
ធម៏គបត់េនបនឹងសួរេយើង ចូលមកសួរមកអីេរៀបកបរអេញ្ចងេទបហបស៕ 

ក៖ ចបស៕ 

ខ៖ ចបស៕ អញ្ចឹងបបនែម៉េហើយគបត់បបនកបរេនបក្នយង្រពំែដនៃថ៕ 

ក៖ អញ្ចឹងជួបគ្នបដំបូង បុ៉ននឹង?? ជួបេនប្រពំែដនៃថនឹង??  

ខ៖ នឹងេហើយេនប្រពំែដនៃថនឹង៕ េហើយគបត់ក៏មកជួយដឹកនំដឹកចបប់ហួយអីលក់ 
េអបយែម៉កល់ចឹងេទប។ េហើយែម៉លក់ដបច់ណបស់កបលនឹង។  

ក៖ ចុះេពលនឹង្រសលបញ់គ្នបេនប?? 

ខ៖ ្រសលបញ់មឈុមេទ ងុមអបណិត។ 

ក៖ ចប! អញ្ចឹងកបលអ្នកម្ដបយកបរនិង មបនដូចជបបណ្ដាកបរដូចជបកបរស្ដីដណ្ដឹងអីអត់?? 



ខ៖ មបនកបរេពញច្ប់អី្រតឹម្រតូវទបំងអស់ 

ក៖ ចប៕ 

ខ:៖ បុ៉ែន្ដបង្រសីគបត់ជបអ្នកកបរេអបយ គបត់េធ្វើម្ដបយ ឪពុក 
េហើយតបគបត់បបននបំែម៉េអបយមកកបរេនប្រសុកែខ្មរែដល បុ៉ែន្ដែម៉អត់មកវិញេទ ែម៉្រសលបញ់ប្ដី 
្រសលបញ់ពុកកូនែអងេណះេហើយ៕ 

ក៖ ចប! ចុះអត់មបនបណ្ដាកបរអីេទ?? 

ខ៖ មបនេតើ។ កបរនឹងខបង្របុសេធ្វើទបំងអស់។  

ក៖ គបត់ជបអ្នកេចញលុយទបំងអស់?? 

ខ៖ ចបស! គបត់ជបអ្នកេចញលុយទបំងអស់ បងធម៏គបត់ជបអ្នកសូមកបរ 
េចញលុយេដើមគបត់ទបំងអស់់ ែតឪពុកកូនែអងជបកូនកំ្រពប៕ េនបជបមួយែម៉ធម៏ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ គបត់កំ្រពប៕ 

ក៖ អញ្ចឹងសួរពីសមបជិក្រគសបររបស់អ្នកម្ដបយវិញ អញ្ចឹងេតើអ្នកម្ដបយមបនបងប្អូននុ៉ន្មបនបក់?? 
ដូចជប្របុសបុ៉ន្មបណនបក់?? េហើយ្រសីបុ៉ន្មបណនបក់?? 

ខ៖ បងប្អូនែម៉ េបើសបច់បេង្កើត ្របបំបីនបក់៕ 

ក៖ ្របបំបីនបក់?? 

ខ៖ ចប! បុ៉ែន្តស្លបប់េនបសម័យអបពត។ េហើយេនបរស់របល់ៃថ្ងនឹង 
មកដល់ឥឡូវសល់ែតបួននបក់អ្នកេទ។ ពួកគបត់ស្លបប់បន្តៗ៕ ពីសម័យអបពត 
ពីនិងសម័យស្រងបមស្លបប់អស់បីនបក់។ ចប! េហើយេពលចប់ស្រងបមមកេនបសល់បួន 
ដល់បួនឥឡូវស្លបប់បន្តេទៀតមុតែដក 
ដួលមូ៉តូមុតកបំមូ៉តូែតតតបណូស្របកបច់ងបប់នូវនឹងេពទ្យរ៉ុសសីនឹងមួយេទៀតេទបអស់បង្របុស
មួយ ឥឡូវនូវសល់្របុស មួយ្រសីបី៕ 

ក៖ អញ្ចឺងែដលេនបរស់! 



ខ៖ ្របុសមួយ្រសីបី?? 

ខ៖ ែដលេនបរស់?? 

ក៖ ចប! អញ្ចឹងអ្នកម្ដបយជបកូនទីបុ៉នមបណនូវក្នុង្រកុម្រគួសបរ?? 

ខ៖ អ្នកម្ដបយកូនទី បន្ទបប់េពប កូបទី្របបំពីរ េបើសិនជបកូនេនបទបំងអស់៕ និងេហើយ! 
បុ៉ែន្តឥឡូវេនបែតបន្ទបប់នូវែតបីនបក់នឹង៕ ែម៉បន្ទបប់េពបែដល េពប្របុស។  

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងេតើអញ្ចឹងេតើអ្នកម្ដបយចបំដូចជបៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតរបស់តបយបយអត់??
េតើពួកគបត់បបនេកើតេនបែខណបឆបំណបអីេទ?? 

ខ៖ អត់ចបំេទ៕ ែតេបើកបលសរេសរពង្ស្របវត្ដិ!
កបលនឹងសរសេរដបក់េទបនឹងសួរយបយសួរអីនឹងកបលគបត់េនបរស់គបត់េចះែត្របបប់ែម៉
សរសេរពង្ស្របវត្តិនិងយកេទប្រពះវិហបរបរិសុទ្ធេហើយេហើយអត់ចបំ៕ 

ក៖ អញ្ចឹងែម៉អត់ចបំ?? 

ខ៖ នឹងេហើយអត់ចបំ៕ 

ក៖ ៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតគបត់។ 

ខ៖ េបើេឈ្មបះគបត់េចះចបំ។ 

ក៖ ៃថ្ងអីក៏អត់ចបំ? អត់ចបំទបំងអស់?? 

ខ៖ ែតឆ្នបំតបស្លបប់ចបំ៕ 

ក៖ អញ្ចឹងេតើគបត់ស្លបប់នូវឆបំណបចុះ?? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់េនបឆ្នបំ ៩៤។ 

ក៖ ឆ្នបំ ៩៤?? 

ខ៖ ចប។ 

ក៖ អញ្ចឹងបបនន័យថប៕ 



ខ៖ ៩៤ ចូល ៩៥ េណបះ។ 

ក៖ ែខឆ្នបំកំេណើតរបស់ឪពុកម្ដបយបយតប! អ្នកម្ដបយអត់ចបំម្ដង៕ 

ខ៖ ធត់ចបំេទ៕ គបំត់េកើតេនបឆ្នបំេកបរ។ ឆ្នបំកុល។  

ក៖ ឆ្នបំកុល?? 

ខ៖ ចប! តបយបយគបំតបត់ជបន់ឆ្នបំគ្នប៕ គបត់ជបបងប្អូេនជីដូបមួយបេង្កើតរបស់គបត់ហបស៕ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ អញ្ចឹងអ្នកម្ដបយមបនចបំពី ដូចជបអ្វីខ្លះពីជីដូនជបតបរបស់អ្នកម្ដបយេទ?? 
ដូនជបទីកែន្លងកំេណើតរបស់ពួកគបត់េនបណប? េហើយេពលណប ជីដូនជីតបរបស់អ្នកម្ដបយ?? 

ខ៖ ម្ដបយគបត់និយបយ្របបប់ែម៉ថប៕ ម្ដបយគបក់េកើតេនបភូមិឬ្សីជំុ ឃុំ្រទប ្រសុកសំេរបង 
េខតតបែកវ៕ េហើយម្ដបយខបងឪពុកគបត់េកើតនូវ ្របសបទតបយួ៕ 
បុ៉ែន្តម្ដបយអត់ស្កបល់ភូមិ្រសុកែគនិងេទ៕ គបត់េកើតេនបខបងក់តភ្នំេពញនិង៕ 

ក៖ ចប។ 

ខ៖ ចប! ខបងតបនិង!ខបងឪពុក ពុកែម៉េឈ្មបះតបចបន់និង៕ 

ក៖ ចប! អញ្ចឹងមបនចបំអីពីពួកគបត់ខ្លះ ដូចជបយបយ។ យបយតបបបន្របបប់អីេគខ្លះពីពួកគបត់?? 

ខ៖ េបើយបយខបងែម៉ចបំ គបត់និយបយ្របបប់។ េដបយសបរគបត់េធ្វើជបេហបរទបយ គបត់េចះ! 
គបត់េមើលឆុតចប។ ពីសម័យនឹង េហើយគបត់ក៏ចូកអបរក្ស ជបន់អបរក្សអីនឹងគបត់េចះ។ 
េហើយគបត់េមើលេគជបេ្រចើន៕ 

ក៖ ចប! អបនឹងេគមិនេហបថបអំេពើេទហី?? 

ខ៖ អត់េទអបនឹងគបត់េមើលខបង្រគូទបយ៕ ចបេហើយ ែម៉គបត់ចង់និយបយថបយបយល្អ៕ 
យបយគបត់ េឈ្មបះយបយ រស់ តប គបត់េឈ្មបះតបវ៉ុង៕ 

ក៖ យបយេឈ្មបះយបយរស់តបេឈ្មបះតបវ៉ុង?? 

ខ៖ នឹងេហើយ៕ អញ្ចឹងបបន ែម៉គបត់ដបក់េអបយ! វ៉ុងបុ៉ក វ៉ុងអីេនះនិង៕  



ក៖ អញ្ចឹងកបលនឹងពួកគបត់ស្លបប់េដបយសបរេឈើឬក៏េម៉ចអីែដរ?? 

ខ៖ កបលពីសម័យនឹងគបត់ស្លបប់េដបយសបរេឈើ។ 

ក៖ េដបយសបរជំង្ងឺ៕ 

ខ៖ ចប! េដបយសបរជំង្ងឺ៕ 

ក៖ អញ្ចឹងអ្នកម្ដបយ អត់?មិញនឹងអ្នកម្ដបយធត់ទបន់្របបប់ 
ដូចជបកែន្លងទីកែន្លងកំេណើតរបស់មបតបបិតបអញ្ចឹងណបស់? 

ខ៖ មបតបបិតបយបយតបនឹងគបត់! េហើយយបយែម៉ៗគបត់់នឹង៕ េកើតេនបភូមិឬស្សីជំុ ឃុំ្រទប
តបែដលនឹងអត់េទបណបេទ ដូចគ្នប៕ 

ក៖ ដូចគ្នបៗ អញ្ចឹងដូចគ្នប? 

ខ៖ ចបចប៕ 

ក៖ េនបក្នុង្របេទសកម្ពុជបេខ្តតអីនិង អញ្ចឹងៗដូចជបជបដូបជបតបែដល?? 

ខ៖ ដូចជបដូនជបតបែដល។ ភូមិឃុំតបមួយ! គបត់េកើតេនបនឹង 
េហើយគបត់យកបងប្អូនប្ដី្របពន្ធគបត់អីនូវនឹងទបំងអស់៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ឪពុកែម៉! េឈ្មបះតបចបន់នឹង៕ យកែម៉បុ៉កនឹងក៏េនបក្នុងភូមិនឹងជបមួយគ្នប។ 
ែតដល់េពលសម័យអបពតេនះ៕ គបត់មកេនប ្របសបទតបយ៉ូ អ្នកេលឿន ខបងេកើតភ្នំេពញេនះ៕ 

កចប!  

ខ៖ គបត់ែបកពីេនបះមក៕ 

ក៖ អញ្ចឹងេតើអ្នកមបយមបនដូចជបអ្វីែផ្សងេទៀតអត់អំពី្រគុម្រគួសបរ ពី្រគុម្រគួសបររបស់អ្នកម្ដបយ 
ពួកគបត់?? 

ខ៖ ពួកគបត់ ពី្រគុម្រគួសបរ។ េពល ែម៉បបនប្ដីបបនឪកូនែអងមក ែម៉ក៏កបររួចេទបេនប 
បបនប្ដីរួចេទបេនប តបែកវបបនបីឆ្នបំ។ បបនបីឆ្នបំ បបនលន់មុន្នីទីមួយ។ 



ក៖ ពី្រកុម្រគួសបរអត់ទបន់េរៀបកបរ?? 

ខ៖ កបលអត់ទបន់េរៀបកបរ?? 

ក៖ អញ្ចឹងអ្នកម្ដបយដូចជបកបលអត់ទបន់េរៀបកបរ! ដូចជបេនបជបមួយ្រគួសបរែមនេទ?? 

ខ៖ កុម៉បរបភបពេនបលីវ ែម៉នេទកូន?? 

ក៖ ចប! នឹងេហើយ៕ 

ខ៖ អរ! កបលេនបលីវម្ដបយពិបបនណបស់ ជីវិតស៊ូណបស់។ េ្រពបះម្ដបយឪពុកចបស់ 
ែបកពីអបពតមកហប៕ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ ចប! េធ្វើែ្រសអញ្ចឹងពួកបត់ពួកេឈើេ្រចើន៕ 

ក៖ ចប! អញ្ចឹងេរៀបរបប់ពីជីវិតរបស់អ្នកម្ដបយេពល ធំេឡើងហប ធំេឡើងយ៉បងដូចេម្ដច?? 

ខ៖ ធំេឡើងនឹង។ ចបប់ពីអបយុ ដប់បីឆ្នបំនឹង អ្នកម្ដបយេទបភ្ជួរែ្រស។ លីនង្គ័ល! 
លីនង្គ័លពីនបក់ប្អូន្របុសអបយុ្របបំបីឆ្នបំ ប្អូន្របុសជួយដឹកេគប ដឹកអីេទបអញ្ចឹងកបលនឹង េនបេនះ 
ម្ដបយឪពុកគបត់េឈើ! អញ្ចឹងបររេទសពីនបក់ប្អូននឹងេទប 
ដលក់ែន្លងេយើងបរែលងេកើតទេទបែម៉ទុកអបេទស លីនង្គ័លេដើរេទប៕ េអបយប្អូនជួយដឹកេគប 
ដឹក្រកបីអីេទប។ េពលអញ្ចឹងៃថ្ងភ្ជួរអីអញ្ចឹងេទប  ចុកៃដេពក។ ឈប់ខ្លះេទប។ ភ្ជួរ 
េយើងភ្ជួរដីក្នុងមបកេន្លះហិតបនឹង។ ភ្ជួរ្របែហលជិតមួយែខ។ េយើង្រសីហប! 
េយើងភ្ជួរអត់សូវពូែក។ ដំបូងឆ្នបំទីមួយែដលែម៉ចបប់េផ្ដើម 
ឪពុកេឈើេទបចបប់េផ្ដើយភ្ជួរខ្លួនែអងអបយុដប់បីឆ្នបំ៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ដល់េពលចបប់ពីនិងមកេធ្វើកបររហូត ពីសម័យែបករួចនឹងមក។ វបស្ទូងសុ ីឈ្នួលេគ 
បង្វបស់ៃដគ្នប្រចូច្រសូវ ក៏បង្វបស់ៃដ។ អត់ែដលបបនេនបផ្ទះេទ! 
ែខរងបរយ៉បងែម៉ចក៏េទបស្ទូងេទបដកែដល៕ េហើយអួស្រតីយកមកចំអិនេធ្វើម្ហូប៕ 
េ្រពបះអីេយើងអត់សូវមបនលុយថេវបកបរអី។ ចុះេទបអួសកំពឹស 
េហើយនឹងជ្រចូត់េឡើងេទបជ្រចត់មបន់រង្ងបវ។ េម៉បងមួយអីនឹង៕ 
ជួនកបលេឈ្លើងទំុេពញេជើងអញ្ចឹងេទបេប៉ះរត់ បបច្រតី។ ចប! មួយៃថ្ងមួយៃថ្ងអត់គិតេធ្វើអីេទ។ 



េមើលេគបផង បបច្រតីរកមកហូប រកក្ដបម រកខ្យង មកចិញ្ចឹង្រកុម្រគួសបរ ដក្របលិត គុន 
យកមកនឹង េយើងមបនទបំពី្របម៉បត់ដីេពលមកវិញ េយើងមបនទបំងពីេអើយ 
្រតគួនេយើងស្ដបយមកតបមផ្ទះចងែខ្សកក់មកវិញ មកលីមកដឹកេគបមកផង៕ 
អញ្ចឹងេពលមកដល់ផ្ទះវិញអបងឹត្របែហលជបេម៉បង្របបំមួយ៕  

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ នឹងេហើយហី។ ែម៉ក្នងជីវិតែម៉ពិបបកេពកថប! 
េកើតជបតិណបណបកំុេអបយខ្ងុំពិបបនដូចជបជបតិេនះេទៀត៕ ដូចថបវបពិបបនេពកហប! 
េពលែម៉េទបស្ទូងម្ដងៗជបំអស់េហើយក្លជង្គន់នឹង។េហើយរបកេជើងរបួស 
របួសវបសុ ីេជើងរមួសផងអីផងេហើយគ្មបសបបូ៊រដូចសម័យេនះេទ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ពីសម័យមុនកក់ស្លឹកអញ្ជបង េហើយនឹងស្លឹកគរកក់ក្កេហើយៃចេ្រចើនណបស់។ 
េកបរ្រតេងបលេនបសល់ែតតបប៉យកុបេទ អបយុបីដប់ឆ្នបំេហើយនឹងេនបេកបរ្រតេងបលេទៀត។ 

ក៖មបនៃចេទៀត?? 

ខ៖ ចបចប៕ េហើយជួនកបលផ្ទះមបនសេង្កើត 
េយើងែបកពីធំមកនឹងែម៉មិនសូវមបនេខបអបវេស្លៀកពបក់េទ េដបយសបរវបេខ្វះខបតេខបណបត់ 
កបលនឹង្រកណបត់ជជុះេចញមកដំបូង បបនគ្នបដេណ្ដើមមួយនឹងងួតទឹកទបំងេខបនឹង៕ 
អត់ែដលមបនេខបផ្លបស់សំេល្លៀកបំពបក់ ងួតេខប េខប េខបនឹងស្ងួតេទបេស្លៀកអបនឹងដែដល។  

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ អញ្ចឹងេពលេយើងមករដូវអីអ ត់មបន្រកណបត់ដបក់អី 
ែហកសំពត់េមើលអបណបកញ្ចបស់អីដបក់យកមក្រទប់េទប។ក៏រួចមួយេពលេទប៕ 

ក៖ ចប!មបនអីេទៀតេទអ្នកម្ដបយ?? 

ខ៖ ចប! មបនរហូតេហើយ តបំពីឆ្នបំនឹងមកឪពុកេចះែតេឈើរហូតអញ្ចឹង៕ 
ដឹកចំេបើងែតខ្លួនភ្ជួររួសដកសន្ដបបែរ៉កខ្លួនែអងែអងអីអញ្ចឹងទបំងអស់ចញ្ចឹម្រគួសបរ៕ 
បងប្អូបេគមបនប្ដី្របពន្ធេចញអស់េទបេនបសល់ប្អូនេពបេហើយម្ដបយ 
បង្រសីមួយែដលប្ដីេធ្វើបបបនឹង។ 



ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ដល់េពល! ពីឆ្នបំែដល មបនេរៀងអបយុដប់បីដប់បួន្របបំ ដប់្របបំមួយ ដប់្របបំពីឆ្នបំអីនឹង៕ 
ដប់ពីរដប់្របបំបីនឹង ហត់រហូត រកលុយចញ្ចឹមម្ដបយឪពុក បំេរើ េបបកេដកបឹងអីេទប 
ដល់េពលអបយុដប់្របបំបួននឹងេចញមកេចបលម្ដបយ។ ជួនអង្គររកលុយចញ្ចឹមបន្ត 
ដឹកអង្គររកលុយលក់ទបំងយប់ដួលប៉ពះ្រពុះែហងេពញតបណឹង! េហើយេគចបប់។ 
កបលនឹងកងេសនបគមន៏េគចបប់អង្គរមិនេអបយយកលក់ យប់េទប 
ជួនកបលេគយកអង្គរទបំងអស់េទប េបើជួបេគ េគយកអង្គរនឹងទបំងអស់៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ េបើសិនជបអត់ជួបេទប េយើងបបនរួចខ្លួនេទបលក់យកលុយមក។ អញ្ចឹងបបនថបជីវិតែម៉! 
តស៊ូអបណិតឪពុកម្ដបយ គបត់េឈើេជើង េកើតតបអ៊ក គបត់េធ្វើកបរអីអត់េកើតេជើងគបត់៕ 
គបត់កបលសម័យនឹងគបត់េមើលបង្របុសខ្លបំងេពលេទបគបត់មុតនឹងអំែបង 
ធុងដឹកបបយសម័យអបពត៕ េពបះចឹកគត់ ខ្លបយេទបជបតបអ៊ក។ 
អញ្ចឹងបបនចបគបំត់េធ្វើកបរអីអត់េកើត។ េហើយបបនែម៉េចះថបអបណិតឪពុកអបណិកម្ដបយ 
េចះែតេមើកែថរក្គបត់េទប។ ដល់បបនប្ដីបបនេនះេទបក៏យកគបត់មកចញ្ចឹម 
យកគបត់មកែថេមើលរហូតដល់កបត់ស្លបប់។ កូនែអងេឃើញេហើយ 
បបនកូនែអងមកបែន្ថមមកេទៀត។ មុន្នីបបនកូនច្បង! កូននឹងកំសត់ណបស់! មុន្នី 
ែម៉េនបែតអត់េហើយេទប។ បបនមកេនបេខ្តតបបត់ដំបងេនះ! េដកេនបេលើ្របលបយទឹកមួយេធ្វើផ្ទះ 
ែ្រគមួយបួនេម៉តបួន្រជុង។ 
េហើយមបនទំងន់កូនែអងែម៉េក្ដបេពកេដកមួយយប់ៗធអត់ពបបនេគងេទ៕ បក់សុទ្ធម្ដង! េក្ដប៕ 

ក៖ អញ្ចងឹកបលអ្នកម្ដបយេនបពីេក្មងហប ដូចជបមបនលុយេទបសបលបេរៀនអត់ 
េហើយកបលនឹងមបនបបនេទបេរៀនអីនងេគែដរអត់?? 

ខ៖ េទប៕ បុ៉នេរៀនដូចអត់យល់េចះែត េមេរៀនេគេឆ្លើយមក្របបប់េយើងែដល
បុ៉ែន្តេបើចបំជបងេគែតកំណបព្យេទណបស់៕ ចង្កឹះមួយបបច់េគកបច់មិនបបក់ 
កែង្កបគីង្គក់ហីជបស្វតែដលមបន្របេជបជន៏ដល់កសិកម្ម។ អបនឹងចបំហប៕  

ក៖ ចបចប៕ 



ខ៖ េបើថបេគេអបយសេរសរសំណួរចំេម្លើយអី! អត់ដឹងអត់យល់អីេសបះ។ 
េបើថបយល់្របែហលធំេនះ ែបបេចះេហើយ៕ កបលេនបពីែក្មងនឹងដូចអត់យល់អី 
មីេម៉បកេម៉បកេម៉ច៕ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលនឹងយបយមបនេអបយលុយេទបេរៀនអីអត់?? 

ខ៖ កបលនឹងមួយកបក់។  

ក៖ មួយកបក់នឹងមបណ?? មួយកបក់នឹងមួយរយែមន?? 

ខ៖ មួយកបក់នឹងមួយែសន៕ 

ក៖ បបនបុ៉នមបណលុយេទប?? 

ខ៖ េទបទិញអំេពប! កបលនឹងលុយវបៃថ្លែដរ។ េអបយេទបមួយកបក់ពីកបក់នឹង! 
អំេពបមួយកង់្របែហលមួយកក់ៃដេទប េស្មើនឹងមួយកបក់៕ 

េកប៖ មួយកបក់អត់ដល់មួយរយ?? 

ខ៖ អត់េទ៕ 

ក៖ អញ្ចឹងមួយកបក់តិចជបងមួយរយេទៀត?? 

ខ៖ នឹងេហើយ េ្របើកបក់្រសុកេគនឹង៕ បុ៉ែន្តលុេយវបៃថ្ល៕ 

ក៖ អញ្ចឹងបុ៉នមបណកបក់េស្មើរនឹងមួយរយ?? 

ខ៖ ដប់កបក់េស្មើរនឹងមួយរយ៕ 

ក៖ ចបចប៕ ឥឡូវេគឈប់េ្របើកបក់េហើយ?? 

ខ៖ េហឲឥឡូវដូចេគេធ្វើមកេទៀតេហើយេហ?? 

ក៖ អញ្ចឹងម៉បក់ែអងមបនចបំេឈ្មបះសបេរៀនែដលម៉បក់ែអងេរៀនអត់?? 

ខ៖ ចបំេតើ! ក្លសំេរបង វត្តក្លសំេរបង៕ 

ក៖ សបលបវត្តក្លសំេរបង?? 



ខ៖ ឃុំ្រទប ្រសុកសំេរបង េខត្តតបែកវ។ 

ក៖ េឈ្មបះសបលបេរៀន?? 

ខ៖ ចប៕ វត្តក្លសំេរបង េដើរដត់ែដលមបនកង់ជិះេទ៕ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលអ្នកម្ដបយបេនបេក្មងនឹងអ្នម្ដបយេចះេធ្វើអីខ្លះ?? ែ្រសចំកបរ ឬក៏កបរងបរអ្វីខ្លះែដល 
ែដលអ្នកម្ដបយេចះេធ្វើ?? 

ខ៖ យបយរួមេទបថបែម៉េនបះនឹង្រគប់មុខម៉ង៕  

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ចប! យបយអញ្ចឹងបបនចបែម៉េចះែត្របបប់ ្របបប់កូនែអងថប ជីវិតែម៉េកើតមកវបកំសត់ណបស់ 
េគ្រសីទបំអស់េគអត់ពិបបកដូចែម៉េទ៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ េ្រពបះថបសម័យេនង។ បង្រសីធំៗេទបស្រង្គបម េទបេធ្វើស្រង្គបមអស់េហើយ មកែខ្មរ្រកហម 
ទបហបនខបងក្នុង ខបងែខ្មរ្រកហម៕ 

ក៖ចបចប៕ 

ខ៖ ចប! បបនបង្រសីមួយ។ គបត់ងត់សូវមបនកំលបំង។ ែម៉សុខខននឹងហប៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ គបត់ខបងជំទបវ ដូចេនបផ្ទះអញ្ចឹងគបត់ជបណអ្នកដបំស្លរដបំអីអញ្ចឹងេទប ែម៉ជបអ្នកខបងេ្រកប៕ 
អញ្ចឹងពី! 

ក៖ អញ្ចឹងមបនែ្រសចំកបរេធ្វើអីអត់កបលណុង?? 

ខ៖ េធ្វើនឹងហីយបបនែម៉ថបេទបភ្ជួរេទបអីនិង៕ 

ក៖ អូរ!ចបចប៕ 

ខ៖ នឹងេហើយ ែ្រសមបន! ែតេធ្វើេតែ្រសនឹង េទបដូចែតពីអ្នកបប្អូន្របុសនឹងដបក់េឈ្នៀងេទបផង 
ទុកសំរបប់ជ្រចបត់្រតីេពលមកវវិញរកម្ហូបទុកសំរបប់ែស្អកេទៀត េធ្វើេទៀត។ ចុះពីភ្ជួរេដើរអួស្រតី។ 



កបលណឺងទឹកទេន្លេឡើងមក ចបប់ៗអញចឹងេដើរបបច្រតី េដើររកណ្ដុរ ចបក់ទឹកក្នុងរុនេនងេទៀត 
េដបយកណ្ដុរនឹងេចញមកេយើងបបនវប េដញៃវវបេទប 

ក:៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ដល់ៃវវបេទបបបនអបណឹងែអងឆបេក្ដបទុកេទបសុ ី វិចបបយេទបហូបវិញ៕ 

ក៖ ចបចប៕ អញ្ចឹងពីកបលពីកុមបភបពជីវិតកបលពីេក្មង 
េហើយឥឡូវជីវិតរបស់អ្នកម្ដបយខុសគ្នបេម៉ចខ្លះែដល?? 

ខ៖ ខុសគ្នបពីមុនេនបហបលេក្ដប។ ឥឡូវេនបក្នុងម្លប់បបនេធ្វើមូ៉តូ េប៉ះកង់ សប់កង់។ 
ពីមុនេនបហបលេក្ដបសុទ្ធសបទម៉ង។ សុ ីឈ្នួលេគមួយផ្លូនបបនែត មួយពបន់្របបរយែខ្មរ។ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ មួយស្លឹកបបនបបន មួយមុ ឺនេរៀន 

ក៖ អញ្ចឹងបបនន័យថប ជីវិតឥឡូវ្រសួលជបពីមុន?? 

ខ៖ ពី ឥឡូវបបនម្លប់៕ 

ក៖ ចប! អញ្ចឹង៕ 

ខ៖ បបនេដើរេប៉ះកង់ សប់កង់េធ្វើកង់អីេទប ខ្លួនែអងខ្លះទេទប ជួយប្ដី៕ 

ក៖ អញ្ចឹងកិច្ចកបរផ្ទះ េធ្វើម្ហូបេធ្ចើអី អ្នកម្ដបយេចះទបំពីេក្មងមកែមនេទ?? 

ខ៖ បបនយបយរួម ែម៉ជំនបន់នឹង ែម៉េយើងគបត់ចបស់ 
ៃថ្ងសិលេឡើងគបំត់េទបវត្ត។អញ្ចឹងែម៉ដបំបបយដបំអីយកេទបជូនគបត់ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ េអបយគបត់ េទបមុនេទបសុំសិលសុំអីេទប។ េហើយែម៉ដបំបបយជបអ្នកយកបបយេអបយគបត់៕ 

ក៖ អញ្ចឹងយបយជបអ្នកបេ្រងៀនេអបយម៉បក់ែអងជបអ្នកេចះេធ្វើម្ហូប??    

ខ៖ យបយរួមកបត់ ដូចថបមិនសូវចូលឆ្នបំច្រង្កបនេទ។ ែតេយើយងេចះែតលួចេមើលគបត់៕ 



ក៖ អញ្ចឹងអ្នកម្ដបយេចះេធ្ចើេដបយរេបៀបណបំ?? 

ខ៖ តបមេមើលគបត់៕  

ក៖ អូ! ចបចប៕ អញ្ចឹងគបត់ធអត់បេ្រងៀនេទលួចេមើលគបត់?? 

ខ៖ ចប! លួចេមើលគបត់។ កូន្របបប់ថបកូនែអង សំម្លរម្ជូរដបក់េចះមុន! 
្របយ័ត្ថែតអស់ែម៉េទបអត់េចះហប តិចែតែម៉អត់េនបអត់េចះេធ្វើសុ ី៕ អញ្ចឹងគបត់្របបប់៕ 
ែម៉ក៏លួចបំេមើលគបត់អីអញ្ចឹងេទប។ េហើយែម៉េហើយកូនមិនសូវជួបមុខគ្នបេទ! េដបសបែត 
េចញពីេរៀនេទបេមើលេគប េមើលេគបេនបបឹង! េចញពីេរៀនមកវិញេហើយេម៉បង្របបំមួយ្របបំពីរ
បបនមកដល់ផ្ទះវិញ វបឆ្ងបយកែន្លងេមើលេគបនឹងខ្លបចេគបវបសុ ី្រសូវេគ៕ 

ក៖ អញ្ចឹងេនបក្នុងចំេណបមបងប្អូនរបស់អ្នកម្ដបយ េតើពួកគបត់មបនចំនបញអី ដូចថប 
ជំនបញ្របចបំ្រតកូល ហប? េតើពួកគបត់មបនជំនបញអី? ដូចេចះត្ញច េចះេដរ ឬក៏េចះេធ្វើផ្ទះ 
ឬកីេចះេធ្វើអីមួយ ែដលជបជំនបញរបស់ពួកគបត់េទ?? 

ខ៖ កបលឪពុកគបត់េនបគបត់េចះេធ្វើលប េធ្វើ្រទូរ េធ្វើអបេទះអីអញ្ចឹងហប៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ចប! គបត់េចះេធ្វើេឈ្នៀន េធ្វើចែញ្ចរអីអញ្ចឹងេទប បុ៉ែន្ត្រសុកែម៉គបត់្រកឬស្សី 
េដើមឬស្សីម្នបក់តិចម្នបក់តិចេទប។  

ក៖ អញ្ចឹងជំនបញគបត់េធ្វើខបងនឹង៕ េធ្វើេធ្វើលបេធ្វើអី។  

ខ៖ ចបចប! គបត់េចះេធ្វើចែញ្ចរ េធ្វើលបដបក់យក្រតីហូបអញ្ចឹងេទបណបស់៕ 
េហើយម៉ងដបក់េទបបឹងអីអញ្ចឹងេទប៕ 

ក៖ ចបចប៕ អញ្ចឹងេ្រកបពីនឹងអត់មបនេទៀតេទ?? 

ខ៖ េ្រកបពីនឹងេធ្វើែតែ្រស 

ក៖ បងប្អូន្របុសបងប្អូន្រសី?? 

ខ៖ កបលពីនឹង! យបរូមេទបែ្រស ពីមួយឆ្នបំេទបមួយឈឆ្នបំអញ្ចឹងេទប៕ 

ក៖ េចះេធ្វើែតែ្រសជំនបញរបស់ពួកគបត់?? 



ខ៖ ចបែ្រសនឹងម៉ង៕ 

ក៖ ចប៕ អញ្ចឹងេតើអ្នកម្ដបយអបចេរៀបរបប់ពីេពលេវលបែដលលំបបនៗ ! 
ែដលពិបបកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកម្ដបយបបនហបស?? េតើអ្នកម្ដបយបបនឆ្លងកបត់អីខ្លះ?? 
េហើយបបនឆ្លងគបត់វបេដបយរេបៀបណប?? 

ខ៖ ឆ្លងកបត់វបទំរបំផុតវបមួយជំនបន់ៗ េវទនបណបស់៕ 

ក៖ ចប៕ េពលេវលបែដលលំបបនក្នុងជីវិតហបស 
េហើយបបនឆ្លងកបត់វបបបនេដបយរចេ្របៀបណប?? អបចែចកចបយ្របបប់ញ៉ុមបបនេទ?? 

ខ៖ ឆ្លងគបត់រួច យី យបយថបឆ្លងកបត់នឹង វបពីបបនណបស់កូន៕ យបយរួម 
េបើនិយបយពីជំនបន់វិញ! ម៉បជំនបន់សម័យបុ៉លពតេនបះ។ េយើងវបខ្លះកបរហូបចុក 
ដល់េពលវបែបករួចេហើយនឹងវបកបន់ែត េអបយេយើងមបនេសរីភបពរកហូបខ្លួនែអង៕ 
ចបដល់សម័យេនះេយើងខម្របឹងរកលុយបបនមក៕ សំរបប់េអបយកូនេរៀនេទប។ 
ផ្គត់ផ្គង់េអបយកូនេរៀនសូ្រតអីអញ្ចឹងេទប៕ យបយេទបវបតបមសម័យ។ វបដប់មូយឆ្នបំេទបមួយឆ្នបំ។ 

ក៖ អញ្ចឹងសម័យណបែដលអ្នកម្ដបយថប េវលបដ៏ពីបបក បំផុតេនបក្នុងជីវិតហប?? 

ខ៖ ពិបបកបំផុតេនបក្នុងសម័យបុ៉លពត ពីកុមបរភបព៕ 

ក៖ ចប! អញ្ចឹងអបច្របបប់បបនអត់ពីសម័យនឹងវបយ៉បងេម៉ច េហើយអ្នកម្ដបយបបនឆ្លកប់ត់ 
េហើយយកឈ្នះពីបញ្ហបទបំងអស់នឹងហបបបនេដបយរេ្របៀបណប?? 

ខ៖ អឺ! ពីសម័យបុ៉លពត! ែម៉េនបអបយុ្របែហលជប្របបំ ្របបមួយឆ្នបំ៕  

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ចប! េហើយអត់មបនអីហូបេពក៕ ែហវេពក ែហវេនបះឃ្លបន៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ម្ដបយឪពុកេនបះេទបធបក់រហបត់ទឹកសអ់ បបត់េហើយ េធ្វើេគយកេទបកងចល័ត៕ 

ក៖ ចប៕ 



ខ៖ អញ្ចឹងេនបពីនបក់បង្រសីែម៉សុខខន េនបពីនបក់។ 
បង្រសីក៏គបត់ឃ្លបនអញ្ចឹងេទបគបត់ក៏េដើរេប៉ះេបបច េឡើងេដើមអំពិល េអបយែម៉នឹងហូប។ 
េប៉ះអបអំពិលគួរ អបគុលៗនឹង េប៉ះមកទំលបក់ ប្អូន៕ ដល់មិនទំលបក់េអបយប្អូនថបេនះ! 
ធ្លបក់ទបំងមនុស្សមក 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ដល់ទំលបក់េទបទបំងគុលអូនអបអូនែអងចបំេរើសេហក បងទំលបក់េទបេហើយ 
េចះែត្របបប់ប្អូនអញ្ចឹងេទប អូនអបអូនែអងធ្លបក់េហើយណប បងដបក់ទំលបក់េទបេហើយេណក៕ 
ែលងធ្លបក់ទបំងគបត់មកឌុក ចំសម័យនឹង៕ េ្រសចែតេពលអញ្ចឹងេទប មបនេគ 
អ្នកដំែដកេនបសហគម្គន៏េគ មបនកំបិតេនបែគននឹងហបស! េគមក្រកឡេងជួយេលើកេទប៕ 
អញ្ចងឹអំ៊កូនែអងនឹងគបត់ក៏ខ្វិនបបក់េជើងមួយចំេហៀងចេង្កះ េធ្លបះ៕  

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ អញ្ចឹងពួកគបត់ក៏េចញមកជួយមក េលើកទបញេជើង ទបញអីេទប្រតង់េទបវិញេទប េរៀង្រតង់! 
បុ៉ែន្តអបចម៏ឈរបីែខ៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ចប! អបចម៏ឈរ។ អង្គុយអត់េកើតេទ។ ដល់េពលអញ្ចឹងេទបែម៉ដល់បងអញ្ចឹង! 
ែម៉អត់សូវបបនមបនអីហូប៕ េឃើញែម៉គត់បបនម្ដបយែម៉នឹងហប! 
គបត់បបន្រតីមកពីជបន់រហបត់ទឹកបិុេនះ ្រតីឆ្លបំងនឹងគបតអបំងេទប គបត់ព្យួរសែ្រងកទុក។ 
ពីសម័យនឹងអ្នកដបំបបយេនបផ្ទះអត់បបនេទ ែតេគេឃើញេភ្លើង េគសំលបប់េចបលេហើយ៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ចប អត់ហបនេទខអញ្ចឹងគបំត់បបន្រតីអបំងនឹង គបត់អបំង គបត់អបំង្រតីកែន្លងសហបករ កែន្លង 
កែន្លងជិកអបេគដំែដកនឹង េទបអបំងក្លឺងេគនឹង។ ដល់េពលអំ៊្រសីគបឃ្លបន។ 
េទបណបំអត់រួចេជើងគបត់បបក់ហប។ គបត់យកឈឺេទបរុក េអបយធ្លបក់្រតីនឹងមក។ 
ដល់រុកធ្លបក់មកែចកពីនបក់បងប្អូនញបំដល់េពលញំាអស់េទប។ ែម៉គបត់មកពីេធ្វើែ្រសវិញគបត់ខឹង 

គបត់អត់មបនអីហូប។ េម៉ចបបនយក្រតីគបត់ហូប?? ្រតីគបត់ទុកនឹងេម៉ចកូនែអងយក?? 
ថបឈ្លបនេពក៕ អញ្ចឹងកូនែអងេទបរកកែន្លងណបបបន្រតីនឹងយកវិញមក៕ 
ថបេទបរកណបបបន។ េបើហូបអប់េហើយ! គបត់ក៏េដញៃវ។ 



គបត់ថប្រតីេនះេយើងទុកហូបមួយ្រកុម្រគួសបរេយើង៕ េបើកូនែអងហូបពីនបក់ទបំងអស់នឹង 
ល្ងបចេឡើងែគមកេគបបនអីហូប?? អញ្ចឹងនបំបងប្អូនទបំងពីនបក់នឹង! ទបំងេជើងឈឺនឹងហបស។ 
េអបយែម៉នឺងយកឈឺពុករេនបសមួយមកេអបយគបត់កបន់េទបអួស្រតីពីនបក់៕ 
េជើងគបត់មួយចំេហៀងអត់អីេទ! ែតមួយចំែហងគបេតើបបក់។ បុ៉ែន្តេចើតៗបបនេហើយបីែខ។ 
េ្រសចែតេពលេទបអួសេទប! យកអបមុ៉ងេដកនឹងែអងេទបអួស។ 
យបយគបត់ថបេធ្វើេម៉ចបបនេធ្វើេទប េអបយែតបបន្រតីយកមកេអបយគប់វិញ៕ ដល់េធ្វើេម៉ចេធ្វើេទប! 
េទបអួស ទឺក្របែហជប្រតឹមេនះែខវស្រណបស់ ្រតឹមកកែម៉នឹង។ 
អួសេទបដូចជបេទវតបជួលអញញ្ចឹង។ ្រតីឆ្លបំងចូលដល់បីរបី! អួស្របែហលដី ដច់ែម៉្រត៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ ្រតីឆ្នបំនិងសំបូរណបស់! ែតេគមិនេអបយរក។ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ ្រតីសម័យនិង! ្រតីឆ្លបំងមក អិអឹអិអឹ មកពីរបី៕ សងែម៉រួចវិញ សងគបត់វិញេទបរូច។ 
ៃថ្ងេ្រកបយេលងហបនហូបេទៀតេហើយខ្លបចគបត់េអបយរកេទៀត េហើយេឈ្លើងទំតបម 
តបមអបមុ៉ងគបត់េដកនិងហប៕ 

ក៖ ចបចប៕ 

ខ៖ លបងស្អបតេទប។ េឈ្លើងទំបុ៉នៗ្រមបមៃដ។ េឈ្លើងតូចផង េឈ្លើងធំផង។ រលបស់ទំរបំេចញ 
ពីអ្នកបងប្អូន៕ អញ្ចឹងកំសត់! នឹកេឃើញែម៉េអើយ។ មិនគួរេធ្វើបបបកូនេសបះអង្គុយទេន្ទញ 
េអបយកូនហូប្រតីអស់េហើយ។ េហើយែម៉េអបយកូនេទបរកវិញ តឹលផ្លិមៗេហើយសុទ្ធែតេឈ្លើង។ 
េនបពីសម័យនឹង អត់គិតអីេត គិតែតខ្លបចែម៉ឪ។ ថបែម៉េអបយេទបណបេទបណឹងេហើយ។ 
ដល់េពលអញ្ចឹងេទប ចបប់បបន្រតីនឹងយកេអបយគបត់វិញេទប៕ យកេទបសងគបត់េទប 
គបត់ថបេអើរយចខ្លួនេហើយអញ្ចឹង។ េទបេដកចុះ! នបំបងប្អូនេទបចូលេដក 
េហើយែស្អកេភ្លើេឡើងឈ្លបនេទៀតេហើយ អត់មបនអីហូបហបស។ េដើររកែផ្លពុតត្រទបតបមផ្លូវ។ 
ែខ្មរ្រកហមេគស្ពបយកំេភ្លើងមកេឃើញចុះរត់ែចកពីអ្នកបងប្អូន។ េគអត់េអបយេប៉ះេទ។ 
េអបយែតមបនែផ្លេឈើ េតបតទំុអី្រជុះអត់េអបយេរើសេទណបកូន។ យកមក 
ថបយកមក្រចបបច់េធ្វើចបហួយញបំអត់េអបយេទ។ េ្រសចែតេពលេគរត់មកែគេដញតបម 
រត់កបន់ស្ពបយកំេភ្លើងមក៕ ែម៉បង្រសីរត់ចូល្រទង់េគប។ ែម៉លូនចូលេ្រកបមែ្រក។ 
ែគសួរចុះេក្មងពីអ្នកេនបះេទបណបេហើយ?? េឃើញអត់??េហើយអ្នកែដលដំកបំបិតនិងហបស។ 
េគថបអត់េឃើញេទ។ េគថបកំុភូរ! េក្មងពីរនបក់ចូកនិងមិញ បបត់និងមិញ។ 



គ្នបេគបីនបក់េដើរមកស្ពបយកំាេភ្លើងមក។អ្នកែអង! មិត្តែអងចង់ងបប់?? កំភរលបក់េក្មង! 
ហុ ីញុមអត់បបនេមើល អត់េឃើញែមនបង មិត្តបង។ ឭសូរច្ស់េចះចុះមួយេនប្រគុងេគប 
េហើយមួយេនបេ្រកបមែ្រកជិតនិង។ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ ចប! បុ៉ែន្តដូចថបេទវតបជួយអញ្ចឹង រកអត់េឃើញ។ 
វបេវកតបមកែន្លងអ្នកសប់ស្នប់អីនិងអស់េហើយ មែន្លងដំកបំបិតនិង។ 
អញ្ចឹងបបនថបជីវិតឆ្លងកបត់មក! ដូរពីនឹងមកេទៀត មកេនប ភូមិខបងលិចនិងេហប ភូមិ្រមះែពន 
េនបជបប់និង្រមះែពន។ ្រមះែពននិងេគដូរហប េដញចុះេដញ់េឡើង។ 
ដូរមកេនបភូមិ្រមះែពននឹងេទៀត បរេទសមកទបំងយប់ មបន់រង្ងបវ េ្រកើតៗ 
េគេដញ់េចញទបំងយប់ េដញេចញមក។ េ្រពបះអីេយើងេនបកែន្លងនឹង េដើររកេក្មងនឹង។ 
េដើររកសម្លបប់េចបល។ ដល់េពលអញ្ចឹងែម៉ឪេទបណបេរើរេខបអបវទបំងយប់េទៀតេហើយ។ 
ថបអញ្ចឹង។ េចញកូនេចញពីនឹងេទៀតេហើយ រត់េទៀតេហើយ។ ដល់រត់េទៀតេទបេហើយ។ 
បររេទសេចញពីនិងេហើយហបស! បររេទសេចញពីនឹងមកេនបអបភូមិ្រមះែពន។ 
ផ្ទះេគរត់េចបលេទប! េនបសល់្របែហលផ្ទះ ្របែហល យបយរួមេទប្របែហលបីបួនែម៉្រត។ 
គ្មបនបបយេទ។ ហបវេពក ហបវមិនដឹងរកអីបបនហូប! 
ឪេទបកបត់ក្ដូតយកមកបុកកូរទបំងយប់េអបយកូនញបំេទប 
រមស់កទបំងពីេនះមកេណះចង់ក្អួតក៏ក្អតមិនេចញ អំណបចែតហបវេហើយ។ 
អញ្ចឹងហូបេទបរមស់ក៏រមស់េទបហូបេទប។ ដល់េពលហូបេហើយអញ្ចឹងរមស់េហើយ 
អបមិនេនះក៏ហូបអបអីក៏ហូបហបវេហើយ។ េពក្រពឹកេនបសួរ្រសុកេគភូមិនិង 
ែម៉ឪេទបអស់េទៀតេហើយ ឡបត់េទបជបន់រហបត់ទឹក េធ្វើែ្រស ណបេលើកដីតបម្រទនប់ កបយ្រទនប់ 
កបយ្របឡបយ បបត់អស់េហើយមិនថបេទបណបេទ។ េក្មងៗេនបែតផ្ទះនិង។ ពីនបក់បងប្អូន 
ដូចេមើលភូមិេគនិងដូចេឃើញ្រតី មបត់េវចៗេវចៗ នបំបងប្អូនរកេទបបបចេទៀតេហើយ យកអបវ 
អបេនះ ដក សំពត់ែម៉នឹងយកដបក់ដក។ 
យកៃដបបចអញ្ចឹងសុទ្ធែត្រតីញ្ចុះមុតៃដែម៉ក៏មបនែដល។ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ ចប! េហើយេនបក្ហុង្រសូវេគ លួចែគេទៀត េនបក្នុង្រសូវ សម័យបុ៉លពតលួតហប 
លួចបបចហបស! ចបប់ហបស។ ដល់េពលបបនមកអត់ដឹងេធ្វើេម៉ចអត់មបនែដកេកះ។ 
េបើឪែម៉អត់េនប។ សុ ីកំពឹសេឆប។  



ក៖ ញបំេឆប?? 

ខ៖ ញបំេឆប! អបកំពឹសនិងលបងទឹកល្មមៗ ទំេពៀរេទប អូរែផ្អមដល់ក៏េហើយ ឆ្លបញ់។ 
យបយេលចទឹកមបត់ដល់អបឡូវ។  

ក៖ ចប! ណឹង អញ្ចឹងគឺជបអ្វីទបំងអស់នឹង 
ែដលអ្នកម្ដបយគិតជបជបបទពិេសបធន៏ែដលលំបបនេនបក្នុងជីវិតែដលអ្នកម្ដបយគិតថបធ្លបប់បបនឆ្ល
ងកបត់ែមនេទ?? 

ខ៖ ចប៕  

ក៖ អញ្ចឹង! ញុមចង់សួរអំពី េតើបទពិេសបធន៏អ្វីែដលថបល្អបំផុតណបស់ 
ែដលថបអ្នកម្ដបយចងចបំជបងេគេនបក្នុងជីវិតរបស់អ្នកម្ដបយ?? ដូចជបំេពលែដលេរៀបកបរ 
ជបមួយពុក ឬ ក៏ េពលែដល េពលណបែដក អ្នកម្ដបយគិតថបមបនបទពិេសបធន៏ដល់ល្អបំផុត 
េហើយែដលចបំជបេគេនបក្នុងជីវិត។  

ខ៖ េពកែដល មកដល់េពលេនះេហើយ មបនកូន្របុកូន្រសីជបទី្រសលបញ់ ទបំងអស់េហើយ។ 
ៃថ្ងមួយែម៉ចូលេជឿ្រពះ ៃថ្ងេនះខ្ញុំែតងែតេរៀនជបមួយនឹងែអលេឌើរសុ ីេស្ទើរ គបត់សួរថបអ្នកមីង 
េបើអ្នកមីងេខ្វះ្របបជ្ញញបមបនែតសួរដល់្រពះ។ 
េបើអ្នកមីងមិនថបសបសនបច្រកមួយេនះពិតមិននបនែតអធិដ្ថបនសូរដល់្រពះ។ 
ក្នងជីវិតរបស់ែម៉ហប មបនក្មួយ្រសីមួយែដលគបត់េនប ែដលែម៉េអបយបបនប្ដីេទបបបរបំងនិង។ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ គបត់បបនេអបយែម៉ខ្ចីលុយអង្គកបរ ធនបគបរនិង 
ខ្ចីលុយេគេអបយគបត់បីពបន់ដូរលបទិញសំ្របុតយន្តេហបះេហើយនិងចបហ៊ុយជិះេទបវិញ 
េហើយកបរហូបចុច។ េហើយែម៉ធត់ហបនេទ។ ែម៉អត់មបនលុយអីទបំងអស់។ 
េហើយគបត់េអបយែម៉េទបខ្ចីលុយអង្គកបរ ធនបគបរេគ បីពបន់ដូរលបមកេអបយគបត់។ 
េហើយេពលេនបះែម៉េអបយកូនែអងេរៀនមុន ចូលេរៀនជបមួយែឌលេឌើរស្ទីលេស្ទើរ 
កបលនឹងកូនែអងេនបតូចៗ។ ជបមួយសី្ទលេស្ទើរហិមមេហើយនិងស្ទីលេស្ទើរឡបំ។ 
េពលអញ្ចឹងេទបែម៉ដឹងថប ែម៉ចង់ចូលសបសនបច្រកមួយនឹង។ 
អញ្ចឹងស្ទីលេស្ទើរែឌលេឌើរគបត់ក៏ចបប់េផ្ដើមបេ្រងៀន។ បបនមួយែខពីរែខែម៉ចបប់េផ្ដើម! 
លុតជង្គុងសួរ 
អធិដ្ធបនសួរដល់្រពះ។េតើម្ដបយគួរែតយកលុយពីពបន់ដូរលបនឹងេទបជួយខ្មួយអត់?? 



េបើសិនជបមបន្រពះពិតែមន សូម ្រពះអង្កេធ្វើកបរអ្រស្ចបរសំរបប់ខ្ញុំ 
សមូេអបយមបនអភូតេហតុេកើតេឡើង។ ៃថ្ងមួយេនបះកបរអធិដ្ធបនរបស់ែម៉នូវក្នុងមុ៉ងនឹង។ 
ជុតជង្គុន់ដូកបលែឌលេឌើរស្ទីលេស្ទើរ្រពបបែម៉អញ្ចឹង។ មីងចង់ដឹងអីមួយមីងសួរ។ 
អេញ្ចងខ្ញុំេឃើញ្រពះ េស្លៀកពបក់ដូចជប កែន្លងគបំត់ឈរមបន ្រកវ៉ាត់ពណ៏ខ្លឹមេខបរនិងមក! 
្របបប់ថបអ្នកមិនអបចរកលុយេអបយអ្នកនិងបបនេទ។ អ្នកនិងេបើេអបយនឹងេបបកអ្នក 
អត់សងមកអ្នកវិញេទ។ យបយប្ស់ចឹងម៉ង។ ខ្ញុំក៏ភ្ញបក់ខ្លួនេវើត។ 
ែស្អកេឡើងែម៉្រតូវេទបយកលុយអង្កកបរ ចុះសួរធនបគបរេគ៕ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ េ្រពបះខ្ញុំបបនសូរេគរូចអស់េហើយ េគថបែគេថបយបីពបន់៕ 

ក៖ ចប៕  

ខ៖ ដល់េពលបបនេរៀនជបមួយស្ទីលេស្ទើរែដលេឌើរេហើយ ស្ទីសេស្ទើរថបអញ្ចឹងេហើយ។ 
អធិដ្ធបនេឃើញអញ្ចឹងែមន។ ថបេបើេអបយចបញ់េបបកចបញ់េបបក ្រពះបបនចុះមក្របបប់មបន។ 
េនះេហបថបសុបិនរបស់ែម៉។ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ េឃើញអញ្ចឹងែមនអត់យក។ ្របបប់អង្កកបរវិញថបខ្ញុំអត់យកវិញេទខ្ញុំអត់មបនលទ្ធិភបព។ 
ចបថបអញ្ចឹងម៉ងេទប។ 

ក៖ ចប! 
អញ្ចងនឹងគឺជបបទពិេសបធន៏មួយែដលថបជបកបរចងចបំដ៏ល្អជបងេគេនបក្នុងជីវិរបស់អ្នកម្ដបយ?? 

ខ៖ ចប។ េធ្វើកំអីខ្ញុំជំពបក់បណុលអង្គកបរេដបយសបរែតក្មួយ។ លុយែម៉លក់ដីមកអស់ 
បុ៉នណឹងគបត់អត់ទបន់សងផង។ 

ក៖ ចប។ អញ្ចឹងអ្នកម្ដបយមបនេរឿងអីែផ្សងេទៀតេទែដលថបអ្នកម្ដបយចងចបំ 
គិតថបេរឿងែដលបទពិេសបធន៏ល្អបំផុតក្នុេងជីវិត?? េ្រកបពីេរឿងនឹងមបនេរឿងធីែផ្សងេទៀតេទ?? 

ខ៖ មបនបទពិេសបទន៏ដល់ល្អេហើយនឹង្រសក់ទឹកែភ្នកស្យេហបងក្នុងជីវិតរបស់ែម៉។ គឺ 
ែម៉អរគុណ្រពះសំរបប់អ្វីែដល ម្ដបយពីមុន។ ពីមុនសបសនបែផ្សងៗមកផ្សព្វផ្យែម៉អត់េជឿេទ។ 
េហតុធីសបសនបេនះ?? មួយនឹងែម៉្រសលបញ់េដបយសបរទីមួយ ពីមុនែម៉ឆ្ងល់ថប! 



ែឌលេឌើរគបត់ជិះកង់មកបបក់។ ខ្ញុំមិនស្គបល់ថបជបែឌលេឌើរេទ។ ចបំអបបបរបំងពីរនបក់នឹងហបស 
ចបំេមើលបបក់ជំេពបះកង់នឹងវបនិយបយថបេម៉ចចបំេមើល! អត់េចះអញ្ចឹង។ 
ដល់េពលមកដល់ចូលមកែលង! េលបកពូអ្នកមីងសុខសប្យេទ?? ហបក! 
ក្មួយែអងមិញនឹងេបះមីងថប។ ចបំេមើលអបបបរបំនឹង វបេចះនិយបយែខ្មរអត់ 
ែបកបបក់ជំេពបះកង់ែនងថ្មីេចះអញ្ចឹង េហើយចូលមក។ អ្នកមីងេលបកពូចង់េរៀនដំណឹងល្អអត់?? 
អូយ! ក្មួយេហើយក្មួយ! 
មីងហបេបើល្អៗអញ្ចឹងមីងចូលចិត្តណបស់កំុនិយបយែយេរឿងអប្រកក់មីងអត់ចូលចតិ្ដេទ។ 
េហើយចុះក្មួយែអងេម៉ចក៏េចះែខ្មរច្ស់េម៉សក្មួយ?? គបត់ថប! 
ខ្ញុំផ្សព្វផ្យដំណឹងល្អហបអ្នកមីង។ អូរ! ផ្សព្វផ្យដំណឹងល្អេម៉ចវិញក្មួយ?? ែឌលេឌើរ ចន 
េហើយនិងែឌលេឌើរ ស្លបយ។ មីងខ្ញុំែឌលេឌើរចន េហើយមួយេទៀតអ្នកមីងខ្ញុំឈ្មឡែឌលេឌើរ 
ស្លបយ។ េហើយដល់េពលងញ្ចឹងេទប។ ែម៉ក៏ថប! ក្មួយ 
ក្មួយែអងបេ្រងៀងពីដំណឹងល្អេម៉បមីងចង់ដឹងហបេណក!??េទបជបែម៉សួរពួកគបត់អញ្ចឹងវិញ។  

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ ដល់គបត់បេងៀនេទប គបំត់បេងៀនពីេគបលកបរណ៏រសប់ពួកគបត់មក។ 
េម៉ចបប់បបនេអើយចបប់បបន។ យល់ម៉ង! អបដបមនឹងេអវ៉ាេនបក្នុងសួនច្រេអែដនអីចបំហបស៕ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ ចបំេអើយចបំ។ ដល់េពលេរៀនដល់មួយអបទិត្យពី! គបត់ែលងមក
េអបយស្ទីសេស្ទើរមកបេ្រងៀនែម៉វិញ។ ថបែម៉នឹង អ្នកមីងខ្ញុំជបំែឌលេឌើរ 
េបើេលបកពូគបំត់អត់េរៀនេទខ្ញុំេអបយស្ទីសេស្ទើរមកបេងៀនមីងវិញ។ យបយឧឮសូរបេ្រងៀនៗ 
ពីនឹងមកបបត់រហូត។ អត់េឃើញស្ទីសេស្ទើរណបមក។ 
ដល់បបនមួយរយះេពល្របែហលជបពីរែខបីែខបបនេឃើញ ស្ទីសេស្ទើរមកនឹង មកបបនែតម្ដងនឹង 
ក៏បបត់ឡីយេឃើញែតម្ដងនឹង៕ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ ដល់បបត់រហូតមក មកពួកេទៀតែម៉ថប អូ! ែបបរួចខ្លួនេហើយធត់មបនអ្នកមកបេ្រងៀន៕ 
ែបបៗ្រពះែលងេអបយេនះេហើយ!?? 
មិនទបន់ដឹងថបសបសនបណឺង្រពះវិហបរេគេនបណបេនបណីផង 
បបត់ែឌលេឌើរស្ទីសេស្ទើរអស់េហើយ។ ែលងេឃើញមក។ 
េ្រសចែតេ្រកបយមក្របេហលជបមួយឆ្នបំ េទបពីរឆ្នបំ។ េចញស្ទីសេស្ទើរឡបំនឹង 



ស្ទីសេស្ទើរហីមេចញមក! សួររកែផរេផឿប សុខេសៀមេណះ។ អ្នកមីងសុខសប្យអត់?? 
មីងសុខសប្យធ្មមតបេទក្មួយ។ េចញមកម្ដងេទៀតេហើយ បន្ទបប់ពីបបត់ពីរបីឆ្នបំ។ 
េឃើញស្ទីសេស្ទើរ! អ្នកមីង អ្នកមីងែអងមបនស្គបល់េឈ្មបះេគេនះមួយេទអ្នកមីង?? ស្គបល់ 
ស្គបល់ច្ស់េទៀតណប ទបស់ែតគុបពីេរៀង្រពបលៗ។ េទេបើថបរូបថតច្ស់វិញច្ស់ម៉ងក្មួយ៕ 
េហើយេណកក្មួយែអងពបក់មួកដូចជបអ្នកមកបេ្រងៀនញុមមុនហបេណក េជឿយបយស៊ូវហបស!? 
ថបអញ្ចឹងហបសចង្អុលក្លគបត់អញ្ចឹងែអង។ េហើយមួកណឹង 
មួកណឹងេហកធ្លបប់មកបេ្រងៀនខ្ញុំេហក េហើយឥឡូវបបត់រត់េបបលខ្ញុំបបត់។ 
េហើយែម៉ចចូលចិត្តយបយេលងចឹងផង៕  

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ថប អូ! អ្នកមីងខ្ញុំណឹងណបស់ពបក់មួកណឹងដឹងែតពួកខ្ញុំេហើយអ្នកមីង។ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ ខ្ញុំថបមួកណឹងពួកខ្ញុំែម៉ច? បីឆ្នបំមិនមកបេ្រងៀបអ្នកមីងបបនែតពីរបីអបទត្យ បបត់រហូត 
េហើយ្របបប់េអបយស្ទីសេស្ទើណឹងរមកបបនែត ម្ដងបបត់រហូតេឡើយ៕ ដល់អញ្ចឹង! 
ហុ ីអ្នកមីងធ្លបប់េរៀន?? េហ! ធ្លបប់េរៀនហបស េឈ្មបះ ក្មួយែអងស្គប់េទ េឈ្មបះែឌលេឌើរ ចន នឹង 
ែឌលេឌើរ ស្លបយ?? ឡគបត់ថប គបត់ដូរេអបយស្ទីសេស្ទើរមកប្រេងៀនញុម។ 
េហើយស្ទីសេស្ទើរណឹងខ្ញុំអត់ទបន់ស្គបល់ផង។ េដបយសបរខ្ញុំអត់េចះអក្សរ។ 
អត់ចបំផងគបំត់េទបបបត់េហើយយេចបលខ្ញុំរហូត។  

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ ចប! េហើយកកមួយែអងខបងណឺងែដលែមនខបងយបយស៊ូវណឹងហី?? ចប
ចបខ្ញុំខបងណឹងខបងយបយស៊ូវណឹងអ្នកមីង! េបើអ្នកមីងថបមបនមួកណឺង និងេហើយពួកខ្ញុំេហប។ 
េហើយៃថ្ងនិងមបនស្អីវិចនំផងេហប។ េម៉ហបេហើយកូនែអងេនបតូចៗ 
េហើយេមើលមុខេគភ្លឹសៗភ្លឹសៗ េមើលមុខស្ទីសេស្ទើរនឹង។ ដល់ែពលអញ្ចឹងេទប៕ 
ភ្លឹសៗមបនអីេរៀនមុនែម៉េទៀត។ ស្ទីសេស្ទើរថបអូន អូនែអងេទបជបមួយស្ទីសេស្ទើរអត់??
េតបេរៀនជបមួយស្ទីេស្ទើរអត់?? ែម៉ក៏ថបែអងេទប េទបេរៀនជបមួយស្ទីសេស្ទើរម៉ងះេហបក 
េទបទបំងពីនបក់នឹងម៉ងេហបក។ ថបអញ្ចឹងហប 
ែម៉េរៀនម្ដងេហើយឲឥឡូវកូនែអងេរៀនមុនែម៉វិញេហបក។ ថបអញ្ចឹងេទប។ 

ក៖ ចប៕ អញ្ចឹងបទពិេសបធន៏ដល់ល្អរបស់អ្នកម្ដបយគឺស្គបល់ដំណឹងល្អ?? 



ខ៖ ចប៕ គឺែពញចិត្តែតម្ដង! េហើយអបភូតេហតុែម៉ហប? ែម៉ែតងែតអធិដ្ធបនហបកូន! 
ែពលែម៉អត់ទបំន់មបនេសចក្ដីជំនេនឿច្ស់លបស់េទណបស់។  

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ ចូលចឹងេហើយអត់េជឿេទៀតណប។ ថបអញ់ចូលសបកល្បងេមើលសិនេទ។ 
មិនេចបលសបសនបអញ់េទ។ ដល់េពលបបនអញ្ចឹងេហើយ។ 
ដូចែម៉បបន្របបប់ថប្រពះមិនេអបយខ្ចីលុយនឹងហប?? 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ កបន់ែតេសចក្ដីជំេនឿែម៉កបន់ែតរឹងមំាម៉ង។ វបជបកបរពិត អបភូរេហតុ 
កបរសិបុ ិននិមត្តអីរហូតមក េហើយតបមែតេយើងេរៀនជបមួយស្ទីសេស្ទើរែឌលេឌើរ្របបប់ហបស។ 

ក:៖ចប៕ 

ខ៖ អធិដ្នបនេទបបបនដូចបំណង។ េហើយមបនអំណរគុណែដលកូនទបំងអស់ 
គបត់បបនស្គបល់ដំណឹងល្អ។ ពួក កូនែអង្រគប់គ្នបនិងបបនព្យបមេទប្រពះវិហបរ។ 
េហើយេធ្វើជបកូនល្អ ែម៉េឃើញគំរូកូនេទបែដល កូនល្អែម៉េហើយឪនិងក៏េធ្វើបុណ្យ្រជមុជទឹកេទប។ 
េហើយកបរសុបិននិមិត្តរបស់េម៉ យល់សព្វេឃើញជបងេគែម៉អធិដ្ថបន។ 
សួរេទប្រទង់ពិតមិនពិតនឹង។ េឃើញ្រពះវរបិតប ្រពះរបជបុ្រតប និង ្រពះវិញ្ញបញបរិសុទ្ធ បីអង្គ 
គបត់េហបះ។ េហបះកបត់មុខែម៉! ្របបប់ថបអ្នកមិន្រតូវេទបផ្លូវនិងេទអ្នក្រតូវ្រតលប់មកវិញ។ 
បកមកវិញេទបមបនឡបនេគមកទទួលតបមផ្លូវេហើយ! បកមកវិញេឃើញឡបនែមន 
ឡបនេហើយស្ពបននិងសុទែតមនុស្សងបប់។ ងបប់រួចេហើយអញ្ចឹង! 
េបើកេលើស្ពបននិងេហើយមបនមនុស្សងបប់េនបេលើនឹងេអបយមិនេចះតិច។ 
េហើយក៏មបនដូចេនះស្អីអញ្ចឹង ដបក់ឬ្សីឡបននិងបរហួសេទប។ 
េទបេឃើញទបំងស្ទីសេស្ទើរែឌលេឌើរ េលបកតបេលបកយបយផ្សព្វផ្យ អីណឺងេនបនឹងចបំទទួល 
អប់របក់ទបក់ ែម៉រំេភើបែមនែទន យល់សព្វក្នុងសុបិននឹងហបស។ 

ក៖ ចប៕ 

ខ៖ សប្យចិត្តណបស់កូនេអើយ ដូចែម៉េទប្រពះវិហបរេនបភីលីភីនណឹងអញ្ចឹងេបើនិយបយេទប។ 
អញ្ចឹងបបនថបេនះពិតជបសបសនបច្រកៃនពួកបរិសុទ្ធៃថ្ងចុងេ្រកបយដ៏ពិតរបស់េម៉ែមន។ 



យបយរួមក្នុងជីវិតរបស់ែម៉េនះែម៉! េទបះបីយ៉បងណបក៏ខ្ញុំស៊ូ្រទបំដល់ទីបំផុត 
ដក់ជីវិតដ៏អក្បកលជបនិច្ចរបស់ែម៉។  

ក៖ ចបអរគុណអ្នកម្ដបយឌែដកបបនេអបយខ្ញុំេធ្ចើកបរសម្ភបសន៏េនបៃថ្ងេនះ។ 
អញ្ចឹងចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថតរូបរបស់អ្នកម្ដបយមួយ។ 

 

 

 

 

 

 

 


