
បងស្រីណែម ស្រឡីូត ជាអ្នកណែលកកើតកៅកលើទឹកែីនៃកេតតកំពង់ចាម ក ើយគាត់មាៃបងបអូៃ
៨នាក់ ក ើយគាត់ថាបងបអូៃគាត់ររ់កៅពំុរូវមាៃរុភមងគលប ុនាា ៃកទ ក្រោះមាត យឪពុកគាត់
ណតងណតក ល្ ោះគាន  ក ើយមាៃកពលេលោះក ល្ ោះគាន រ ូតទាល់ណតណែកកូៃគាន កៅកទៀត ណតពួកគាត់
កៅណតមិៃណបកគាន ។ កៅកនុងកៃោះគាត់បាៃករៀបរាប់្បាប់ពីកពលណែលគាត់មាៃជាមួយឪពុកមាត យ
ជីែូៃជីតាៃឹងបងបអូៃ។ ណតរពវនងៃឪពុកគាត់ស្លល ប់កៅក ើយ  គាត់បាៃ្បាប់ថាឪពុកគាត់រករុី
ែិញ្ច ឹមទាកែើមបីែិញ្ច ឹមពួកគាត់។ 

ការសម្ភា សរបស់បងស្សី ណែម ស្សឡីតូ 
 

ក៖ អ្នករមាា រក ា្ ោះ ណ  ម រុគនាា  េ៖ អ្នក្តវូកគរមាា រ ណែម ស្រីឡតូ 
 

ក៖ អីុ្ែឹងជាែំបូង នាងេ្ុំរូមណងលងអំ្ែរគុែែល់បងឡូតណែលបាៃឱ្យេ្ុំរមាា រអំ្ពីជីវតិ
របរ់បងកនុងនងៃកៃោះ ក ើយនាងេ្ុំក ា្ ោះ ណ  ម រគុនាា  ជាអ្នករមាា រែលប់ង។ ក ើយនងៃណែល
ពួកកយើងរមាា រកៃោះគឺកៅកនុង ណេធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៧ ក ើយទីតាំងណែលពួកកយើងកធ្វើការរមាា រកៃោះ
គឺកៅភូមិកំពង់រំណា ់។ 
េ៖ ណ្ពករំករាង! 
ក៖  ហ៎កៅកនុងភូមិណ្ពករំករាង ឃុំណ្ពករំករាង ្ កុងតាកមា  កេតតកណាត ល ្ បកទរកមពុជា ក ើយ
នាងេ្ុំរូមចាប់ក្តើមកធ្វើការរមាា រែល់បងស្រីណតមតង អីុ្ែឹងបងរូម្បាប់ក ា្ ោះទាំង្តកូល
កព ណតមតងហ៎។ 
េ៖ នាងេ្ុំក ា្ ោះ ណែម ស្រីឡូត។ 
ក៖ ច៎ារ! អ្ញ្ច ឹងបងមាៃក ា្ ោះអី្កៅក្ៅពីស្រឡីូតអ្ត់? 
េ៖ អ្ត់មាៃកទ។ 
ក៖ កៅពីកកាងមាៃអ្នកណាកគដាក់រ ័រនាមអី្កទ? 
េ៖ មាៃណតបងកៅអា្កក់ណារ់។ 
ក៖ អី្កគកៅ? 



េ៖ ណំារ  ង់! 
ក៖ ែូែក ា្ ោះនងក ៎? 
េ៖  នឹងក ើយ គាត់ក្ែើៃណតកៅកលងហ៎។ 
ក៖ ច៎ារ! អីុ្ែឹងបងរ្មាប់បងឆ្ន ំ នឹងបងអាយបុ ុនាា ៃឆ្ន ំក ើយ? 
េ៖ ឆ្ន ំ នងឹែូល៣៦ក ើយ។ 
ក៖ ៣៦ក ើយ? 
េ៖ ច៎ារ! 
ក៖ ក ើយបងមាៃកកើតកៅនងៃណេឆ្ន ំឆ្ន ំណាណែរ? 
េ៖ កកើតកៅ!  
ក៖ កៃោះកមើលតាមអ្តតរញ្ញា ែបែណ័ កមើល។ 
េ៖ ឆ្ន ំ៨១(១៩៨១) ក ើយកៅកនុងណេ០៤។ 
ក៖ នងៃទីប ុនាា ៃបង? 
េ៖ នងៃទី១៦។ 
ក៖ ច៎ារ! អីុ្ែឹងមួយរៃ់ប ុនាា ៃ? 
េ៖ ៨១! 
ក៖ ១៩៨១! អីុ្ែឹងបងទីកណៃលងកំកែើ តរបរ់បងកៅណាណែរ? បងអាៃកៅតាមអ្តតរញ្ាែ     
បែណ័ កមើល។ 
េ៖ កំកៃើតេ្ុំកៅភូមិន្ពចារ ឃុំណ្ពចារ ស្រុកកជើងន្ព កេតតកំពង់ចាម។ 
ក៖  ីអីុ្ែឹងអ្នកកំពង់ចាមកទអីុ្ែឹង? 
េ៖ ច៎ារ! 
ក៖ ច៎ារ! តាមពិតជិតកៃោះណែរកតើកជើងន្ព។ 
េ៖ ជិតកតើ! កៅ្តឹមរគៃ់កៃោះកតើ។ 
ក៖  ហ៎! ជិត នឹង។ 
េ៖ ៃិយាយរួមកៅ្លូវបំណបកកៅកំពង់ធំ្។ 



ក៖  ហ៎! កៅអាកណៃលងវងវង់មូល នឹងក ?៎ 
េ៖  នងឹក ើយ កៅអាកណៃលងវងវង់មូល នឹង ក ើយេ្ុំែល់រគៃ់ នឹងេ្ុំែុោះលកខែៈកៅភូមិ កៅភូមិ
្បណ លជា៦គីឡូ៧គីឡូ នឹងែល់្ ទោះក ើយ។ 
ក៖ ែល់្ទោះណតមតង អីុ្ែឹងស្រួលណែល នឹងកបើែង់កៅ្ទោះមួយណភលតណែល នងឹកៅែល់ក ើយ។ 
េ៖ ែង់ៃិយាយថាកបើជិោះម ូតូរ្មាប់ស្រីៗជាមួយដាកែេ្ុំជិោះែូែថា២កមា ង ឬក៏២កមា ងកលើរ
ែុោះ។ 
ក៖ ច៎ារ! 
េ៖ ក្រោះអី្កយើងជិោះស្រីៗណបបតិែៗ។ 
ក៖ េ្ុំធ្លល ប់បងែប់កបរកមាេ្ុំជិោះពី្ទោះេ្ុកំៅែល់កំពង់ចាមហ៎ កៅែល់កំពង់ចាមម ង។ 
េ៖ កៅែល់កេតតម ង? 
ក៖  នឹងក ើយ!  
េ៖ ឆ្ៃ យ!  
ក៖ ក ើយេ្ុំជិោះណតមាន ក់ឯង េ្ុំមាៃអារមាែ៍ថាេ្ុំកទើបណតែប់កបរកមាកស្លោះេ្ុំហ៊ា ៃខ្ល ងំកមល ោះ។ 
េ៖ ណតយល់លអ! កបើែិតតេ្ុំ េ្ុំែង់អ្ញ្ច ឹងណែរ។ 
ក៖ ច៎ារ! 
េ៖ ណបបហ៊ា ៃអ្ញ្ច ឹងកធ្វើអី្ក៏្តូវណតកៃោះណែរក្រោះអី្កយើងមិៃអាែពឹងកគរ ូតបាៃកទណមៃអ្ត់? 
ក៖  ុីៗ!  
េ៖ កយើង្តូវកធ្វើេលួៃឯង។ 
ក៖ ច៎ារ! កដាយស្លរការងារក ើយៃឹករមាជិកកៅ នឹងណែលកយើងធ្លល ប់បក្មើ ហ៎ ណតរបាយ
ណតជិោះម ូតូែូែកហោះ ែង់កិៃពរក់ទៀតបង អូ្យមតងមកវ ិ មកវ ិកិៃពរ ់ថាេ្ុំកលើកកជើងកឡើង
កមពរ់ណាែី។ 
េ៖ ការពិតមាៃលាភ។ 
ក៖ រងឃមឹក ៎? អូ្កេ! អ្ញ្ច ឹងបងរ្មាប់ឆ្ន ំណេារបងកកើតឆ្ន ំរតវអី្កគណែរ? 
េ៖ មាៃ់ រតវមាៃ់។ 



ក៖ ឆ្ន ំរកា។ 
េ៖ រកា។ 
ក៖ ច៎ារ! អ្ញ្ច ឹងកតើរ្មាប់បងបអូៃវ ិ បងមាៃបងបអូៃ្បុរស្របី ុនាា ៃនាក់ណែរ? 
េ៖ េ្ុំមាៃបងបអូៃ៨នាក់ ្បរុ២នាក់ ស្រ៦ីនាក់។ 
ក៖ ច៎ារ! ក ើយបងជាកូៃទីប ុនាា ៃណែរ? 
េ៖ េ្ុំជាកូៃទី២។ 
ក៖ ទី២បនាទ ប់បង នឹង។ 
េ៖ បនាទ ប់មក្បុរ បង្បុរក ើយេ្ុំ។ 
ក៖ ច៎ារ! 
េ៖ េ្ុំក ើយបាៃបអូៃស្រីៗ៥នាក់កទៀតបាៃមាៃបអូៃ្បុរមាន ក់កទៀតក ើយបាៃមាៃបអូៃស្រីកៅ
កគមាន ក់ក្កាយកទៀត។ 
ក៖ ច៎ារ! ដាកែកៅកគអ្ញ្ច ងឹក ៎? 
េ៖ អ្ត់កទ មាៃបអូៃស្រីមួយកទៀតកៅ្ទោះ ហ៎។ 
ក៖  ហ៎!  
េ៖ ឥឡូវគាត់ករៀៃគាត់្បលងថាន ក់ទី១២ណែរ ណត្បលងអ្ត់ជាប់ហ៎។ 
ក៖  ុីៗ ! ៃិយាយកៅកពលេលោះកយើងែូែថាកយើងែឹងក ើយថាកយើងករៀៃបាៃែល់ទី១២ែល់
កពលអ្ត់្បលងអ្ត់ជាប់ទី១២មាៃអារមាែ៍ថាស្លត យណារ់ ណត្តូវណតតរ៊ាូ១ ឆ្ន ំ២ឆ្ន ំកទៀត
កៅ។ 
េ៖ គាត់កៃោះក ើយ គាត់ដាក់កៃោះក ើយគាត់្បុង។ គាត់កៅ្បលងមួយឆ្ន ំកទៀត។ 
ក៖ ច៎ារ! កដាយស្លរ១២ឆ្ន ំេំករៀៃមកែលប់ ុែណឹ ងក ើយ កបើរិៃជាអ្ត់តតិែកទៀតកៅស្លត យ
ណារ់បងកណាោះ? 
េ៖  នឹងក ើយ។ 
ក៖ ្ទាំណតបៃតិែកទៀតកៅ កដាយស្លរឥលូវកគរតឹបែតឹ ងខ្ង្បពៃា័អ្ប់របំៃតិែ។ 
េ៖ ច៎ារ! 



ក៖អ្ញ្ច ឹងបងរូមករៀបរាប់្បាប់ក ា្ ោះបងបអូៃបងកមើលថាបងកគរ ូតែល់កៅកគក ា្ ោះអី្កគ
ណែរ េលោះអី្ែឹងហ៎? 
េ៖ បង្បរុេ្ុំបងអរក់ ា្ ោះ ែីម ករៀបរាប់ែល់្តកូលអ្ត់? 
ក៖  នឹងក ើយ ្តកូលទាំងអ្រ់។ 
ក៖ បង្បរុេ្ុំបងអរ់ក ា្ ោះ ណែម ែីមក ើយបនាទ ប់មក  ុមណែម ស្រឡីូត ក ើយបនាទ ប់មក
កទៀតទី៣ណែម ស្រឡីំង។ 
ក៖ ស្រឡីំងម ង? 
េ៖  នឹងក ើយ! 
ក៖ រាងរុឡីំង! 
េ៖ ក ើយទី៤ ណែម ស្រលីី ទី៥ណែម ស្រីទូែ ក ើយទី៦ ណែម រេុកឡង ក ើយទី៧ ណែម 
រំណាង ទី៧ នឹង្បុរ ក ើយបនាទ ប់មកបអូៃកៅ។ 
ក៖ ស្រីមួយកទៀត! 
េ៖ ណែម ស្រីអូ្ៃ។ 
ក៖ បងរេុកឡង ណតតាមពិតក ា្ ោះកៅណមៃណទៃក ា្ ោះ រុេ កឡង កទ អីុ្ែឹង? 
េ៖ កអ្ើ! ក ា្ ោះណមៃណទៃ គាត់ក ា្ ោះ រុេ កឡង។ 
ក៖ រុេកឡងណតកគកៅដាកែ? 
េ៖ ែល់ខ្ងក្ៅណត្គសួ្លរេ្ុំកទ កៅដាកែក្ៅពី នឹង ៃិយាយរួមភាគក្ែើៃអ្នកណែលកគកៅ
គាត់រុេកឡង នឹងក្ែើៃណតអ្នកកធ្វើការបាៃកគស្លគ ល់្បវតតិគាត់ក ា្ ោះគាត់ពិត។ 
ក៖ ែុោះកម ែបាៃកគដាក់ក ា្ ោះដាកែអីុ្ែឹង? 
េ៖ ដាកែកដាយស្លរគាត់កៅករៀៃ។ គាត់កៅករៀៃ ហ៎ែល់ក ើយបង្បុរេ្ុំ នឹងគាត់ករៀៃជា 
មួយអ្នក្គូកែ។ អ្នក្គូកែ នឹង ហ៎ែល់កពលក ើយកឃើ បអូៃស្រីេ្ុំដាកែ នឹងគាត់រុភាព
ជាងកគែូែអ្នក្គូកែអីុ្ែឹងកៅ។ បង្បុរេ្ុំ នឹងគាត់ដាក់ងារអ្នក្គូកែកៅគាត់អ្នក ្គូកែ
អីុ្ែឹងកៅ។ 
ក៖ ក៏តមករ ូតអីុ្ែឹងកៅ? 



េ៖ តមករ ូតអីុ្ែឹងកៅ។ 
ក៖ ច៎ារ! ណតរបាយហ៎បងមាៃបងបអូៃក្ែើៃ? 
េ៖ វាមាៃរបាយវាមាៃទុកខេលោះ វាកបើករឿងទុកខវាទុកខជីវភាពណម ឪក ល្ ោះគាន អីុ្ែឹងកៅ។ អា នងឹ
ទុកខក ើយ ណតកបើរបាយវារបាយម ាងកៅកពលណែល្គួស្លរកយើងអ្ត់មាៃបរហ អី្កយើងជួប
ជំុគាន គឺរបាយណារ់បងបអូៃេ្ុំ អ្ត់ ែង់ៃិយាយថាបងបអូៃេ្ុំ។ វាអ្ត់រូវអ្នកកៃោះហ៎ស្រឡ ់
គាន  បងបអូៃេ្ុំស្រឡ គ់ាន អ្ត់រូវកែោះក ល្ ោះគាន កទ។ 
េ៖ អីុ្ែឹងលអណារ់អីុ្ែឹង។ 
េ៖  ុីៗ! 
ក៖ ភាគក្ែើៃអ្នកេលោះបងបអូៃអ្ត់រូវកែោះ្តូវគាន កទ។ 
េ៖ អ្ត់កទពួកេ្ុំស្រឡ ណ់ារ់ ណតពិបាកពិបាកណតកពលណម ឪគាត់។ គាត់ធ្មាតាគាត់អ្ត់លុយ
គាត់ណ ក ុកៗកូៃកៅអ្ត់ណែលស្រលួណមៃអ្ត់?  
ក៖  ុីៗ!  
េ៖ ណតគាត់អ្ត់លុយគាត់កំពុលមុេគាត់រកអី្អ្ត់បាៃក ើយកូៃក្ែើៃកទៀតែល់កពលក ើយ 
អីុ្ែឹង គាត់កំពុលមុេគាត់ក ល្ ោះគាន កធ្វើឱ្យពួកកយើងពិបាកណែរ។ 
ក៖  នឹងក ើយ! ធ្មាតាអារមាែ៍ជាកូៃកៅកពលណែលកឃើ ឪពុកមាត យក ល្ ោះគាន អ្ត់ស្រួល
ប ុនាា ៃកទ។ 
េ៖ អ្ត់រូវរបាយកទ! ក ើយមាៃកពលេលោះេ្ុំអ់្តរូវបាៃករៀៃកដាយស្លរណតជីវភាពកយើងវា    
អ្ត់។ 
ក៖ ច៎ារ! 
េ៖ កពលអ្ញ្ច ឹងកយើងអ្ត់រូវបាៃករៀៃក្ែើៃ។ 
ក៖  ុី! 
េ៖ េ្ុំករៀៃបាៃថាន ក់ទី៥ នឹង ណតេ្ុំអាែអាៃអ្កសរបាៃ។ 
ក៖ អ្ត់អី្កទ ឱ្យណតអាៃអ្កសរបាៃ។ 
េ៖ មិៃងងឹត! 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងរ្មាប់បងបអូៃបងឥឡូវហ៎? ទាំងប ុនាា ៃ៨នាក់ក ?៎ 
េ៖ ៨នាក់។ 
ក៖ ឥឡូវកៅឯណាេលោះឥឡូវ? 
េ៖ ឥឡវូ បង្បុរេ្ុំគាត់កធ្វើការកៅកអ្ើរអី្កគកទកៃោះ កៅឧែុងត កៅឧែុងត។ បង្បរុេ្ុំក ើយបអូៃ 
ក ើយេ្ុំក ើយដាកែកៅតាកមា  ក ើយបអូៃស្រីេ្ុំ បអូៃស្រី២នាក់កទៀតកៅកបា យណប ត មួយកទៀត
គាត់មាៃ្គួស្លរក ើយមួយកទៀតគាត់កធ្វើការុីែូស្លវ យករៀង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកៅកបា យណប តរមបូរការុីែូ? 
េ៖  ុី! 
ក៖ ណតកៅកណាោះជួល្ទោះជួលអី្កគកៅក ៎បង? 
េ៖ ជួល! ណតឥឡវូកដាយស្លរេ្ុំមាៃបអូៃស្រីមាន ក់គាត់កធ្វើ្ទោះ គាត់កធ្វើ្ទោះកៅ នឹងហ៎ ជួលកគ ជួល
កគឥឡូវគាត់ចាប់ក្តើមកធ្វើក ើយ្ទោះ។  
ក៖ ច៎ារ! 
េ៖  នឹងក ើយ េ្ុំមាៃបអូៃស្រមីាៃ្គួស្លរ ក ើយៃឹង២នាក់៣នាក់កទៀតកៅកំពង់ចាម កធ្វើការ
កៅ្ទោះ នឹង។ 
ក៖ ច៎ារ! 
េ៖ មាៃការងារកធ្វើណែរ។ 
ក៖ បងមូលក តុអី្បាៃនាំគាន ែំណាកស្រុកបាៃកៅកធ្វើការកៅកេតតកៃោះកេតតកនាោះអ្ញ្ច ឹងហ៎?
ភាគក្ែើៃវាកម ែណែរបង? 
េ៖ ែំបូងកដាយស្លរកៅស្រុកកយើងវាៃិយាយរមួកៅវាទមាល ប់អ្ញ្ច ឹង ែង់ៃិយាយថាកៅស្រុក
កយើងវាអ្ត់មាៃរអីកធ្វើហ៎ ែលក់ពលអ្ញ្ច ងឹកយើងមាៃ្គួស្លរ ែំបូងេ្ុំកទអ្នកមាៃ្គួស្លរកែោះណតបតី 
មាៃ្គួស្លរអី្អីុ្ែឹងកៅបតីវាកៅរករុី នងឹ ហ៎ ែល់កពលអ្ញ្ច ឹងក ើយការក ើយកយើងមិៃកៅតាម
កគ កៅរករុកីៅ នឹងកៅ ែល់កពលកៅ នឹងកែោះណតកាក់កបកៅកែោះណតកៅ នឹងកទៀតកៅ។ 
ក៖ ច៎ារ!  



េ៖ ក ើយែល់កពលកយើង បអូៃស្រីៗែំបូងកយើងមកកធ្វើការករាងែ្កកៅកៃោះកពលវាអ្រ់ករាងែ្ក
យ ុងវា មាៃបិទកៅ ហ៎កយើងមិៃនាំគាន ណែក្លូវគាន អាមួយកៃោះកៅកៃោះអាកៃោះកៅកនាោះអ្ញ្ច ឹងកៅ
ណារ់។ 
ក៖  ហ៎! អីុ្ែឹងបងករាងែ្កយ ងុវា បិទទាងំពីរម ងក ៎? 
េ៖ ករាងែ្កយ ុងវា បិទទាំង២កតើ អាកៃោះទឹមណតកបើកក្កាយ នឹង។ 
ក៖  ហ៎! អ្ញ្ច ឹងកពលមុៃកឡើងកធ្វើការកៅករាងែ្កយ ុងវា  នឹង? 
េ៖  ុី! ែំបូងយ ងុវា  នឹង េ្ុំកៅ៣នាក់បងបអូៃេ្ុំ មួយកធ្វើការការុែូីហ៎។ 
ក៖  ុីៗ! 
េ៖ គាត់បិទយ ុងវា  នឹងកៅ បាៃគាត់រក្មែែិតតកធ្វើការការុីែូ ណតការងារកគវាឡូយជាកយើង
កធ្វើការករាងែ្កហ៎។ 
ក៖  ុីៗ! 
េ ៖វាលអជាងកយើងកធ្វើការករាងែ្ក។ 
ក៖ ច៎ារ! អីុ្ែឹងបងកគកៅកណាោះកគកធ្វើការបាៃលយុក្ែើៃជាងបងក ៎? 
េ៖ ច៎ារ!  នឹងក ើយ កគបាៃលុយក្ែើៃជាង កគបាៃកៅកណៃលងលអស្លអ តជាងកយើង។ 
ក៖ ច៎ារ! ណតងេលួៃស្លអ តរ តូេចង់រ ូតក ើយអ្ត់រូវ ត់កទកៅកនុងមា រុីៃ្តជាក់។ 
េ៖ កគអ្ត់រូវ ត់កៅកនុងមា រុីៃ្តជាក់ក ើយការងារកគឥឡូវកគ ធ្មាតាកគកធ្វើការយូរៗកគបាៃ
កឡើងកគបាៃកឡើង្បាក់ណេកគក ើយបាៃកឡើងតួនាទីកគ កពលមុៃការងារកគកយើងអ្នកកធ្វើែល់
កពលឥឡូវកយើង្គាៃ់ណត្តឹមណតមួយឈរកមើលកគ។ 
ក៖  ហ៎! ឥឡូវកាល យជាកមក ើយឥឡូវ? 
េ៖ ច៎ា! ជាកម អ្ញ្ច ឹងបាៃៃ័យថាកគធូ្រជាងកយើង។ 
ក៖ ច៎ារ!  
េ៖ កយើងកៅណតអ្ងគុយតា្តុកជាៃ់មា រុីៃកឡើងដាែ់ផ្ងៃ រក ើយ។ 
ក៖ បងឯងតា  ឬ ក៏កែរ? 
េ៖ កែរ! 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងជំនា កព េលួៃក ើយអ្ញ្ច ឹង? 
េ៖  ុីជំនា ។ 
ក៖ ប ុនាា ៃឆ្ន ំក ើយបង្គាៃ់ណតកធ្វើការមួយ នឹង? 
េ៖ កបើររបុណតករាងែ្កកៃោះ៤ឆ្ន ំ ណតកបើររុបតាំងពីយ ុងវា វាយូរណារ់តាំងពី២០០៥ ហ៎។ 
ក៖ ១២ឆ្ន ំក ើយ យូរណារ់ក ើយ នឹង។ 
េ៖  ុី យូរ! 
ក៖ អីុ្ែឹងមាៃណែលប ង្បាថាន អី្ថាែង់កបើកកណៃលងហងកាត់កែរអី្េលួៃឯងអី្? 
េ៖ មាៃ! មាៃគំៃិតថាែង់កបើកកណៃលងអ្៊ាុតរក់ អ្៊ាុតអី្ណែរ នឹង មាៃគំៃិតអីុ្ែឹងហ៎។ ឥឡូវករៀៃ 
ឥឡូវករៀៃ។ 
ក៖ កៅករៀៃក ៎? 
េ៖ កៅករៀៃ ប ុណៃតលកខែៈករៀៃមិៃទាៃ់មាៃកូៃជាងហ៎!។ កយើងករៀៃបកែតើ រកយើងកធ្វើការ         
បកែតើ រ កយើងអ្ត់រូវមាៃកពល។ 
ក៖ ច៎ារ! ណតឥឡូវបាៃផ្ងត់មុេ កធ្វើរក់អី្្គាៃ់កបើក ើយ ី? 
េ៖ អ្ត់កៃោះកទ អ្ត់ករៀៃផ្ងត់មុេអ្ត់អី្្ង។ 
ក៖ ច៎ារ!  
េ៖ ករៀៃអ្៊ាុតណតរក់។ 
ក៖ អូ្កេ! អីុ្ែឹងបងរ្មាប់បងអ្ៃុរាវរយី៍ណែលបងមាៃជាមួយបងបអូៃតាំងពីតូែមកមាៃអី្
កគេលោះ បងអាែករៀបរាប់ៃូវអ្វីណែលកយើងែងចាំពីអ្ៃុរាវរយី៍ពីកពលណែលធ្លល ប់កលងជាមួយគាត់ 
ធ្លល ប់កលងករើែជាមួយគាន អី្អីុ្ែឹងហ៎? 
េ៖ តាមបងបអូៃេ្ុំអ្ត់រូវមាៃកពលកលងករើែកទ។ 
ក៖ កពលកៅតូែៗហ៎? 
េ៖ អ្ត់រវូមាៃកពលកលងករើែកទ។ 
ក៖ ក ើយកម ែអីុ្ែឹងវ ិ? 



េ៖ វាអ្ត់ែឹង ែង់ៃិយាយថា្គួស្លរកយើងកពល នឹងវាមិៃបាៃជួបជំុែូែ្គសួ្លរកគអ្នកកៅ នឹង
កទ កដាយស្លរកយើងកូៃអ្នកណស្រ ៃិយាយរួមកំរ។ កបើរិៃឱ្យពួកេ្ុំៃឹកកឃើ ថាកពលកៅពីតូែ
ធ្លល ប់កលងគឺអ្ត់ណែលមាៃម ង។ 
ក៖  ុីៗ! 
េ៖ ណតកបើែង់ៃិយាយថាជួបជំុគាន លកខែៈណបប្គសួ្លរអីុ្ែឹងលកខែៈអីុ្ែឹងជួប កពលកយើងជួបជំុ
គាន  ូបបាយជំុគាន គាត់អ្ត់មាៃបាៃកពលកលងករើែជាមួយគាន ណែរ ពីក្រោះអី្ែូែេ្ុំបាៃៃិយាយ
ពីមុៃអ្ញ្ច ឹង្គសួ្លរវាអ្ត់រវូស្រួល។ 
ក៖  ុីៗ! 
េ៖ ណម ឪែិតតអ្ត់រូវលអជាមួយគាន ែល់កពលអ្ញ្ច ងឹ អ្ញ្ច ងឹពួកកយើងក៏អ្ត់រូវមាៃកពល កបើ
ៃិយាយពីកពលរបាយអ្ត់មាៃកទ ណតកបើកពលពួកេ្ុំមាៃទុកខយំអី្ នឹងគឺមាៃ។ 
ក៖ ច៎ារ! ណតឪពុកមាត យគាត់អ្ត់មាៃណលងគាន អ្ត់មាៃអី្ណា ី? 
េ៖ គាត់ធ្លល ប់ណលងកគ ធ្លល ប់ណលងគាន គាត់ធ្លល ប់ណែកកូៃគាន  ពុកេ្ុំគាត់ែង់បាៃបង្បុរេ្ុំក ើយណម 
េ្ុំគាត់ែង់បាៃេ្ុំអ្ត់កទ ប ុណៃតអ្នកកៅកៅជាមួយពុកេ្ុំគឺេ្ុំកដាយស្លរេ្ុំអាែិតគាត់។ 
ក៖ ច៎ារ! 
េ៖ េ្ុំអ្ត់ែង់កៅកៅជាមួយពុកេ្ុំកទ ណត... 
ក៖ អ្នកណាកគកាែជាង? 
េ៖ កអ្ើ! ែង់រួរពីពុកណម ណមៃ? 
ក៖  នឹងក ើយ។ 
េ៖ ពុកណម េ្ុំ េ្ុំថាណម េ្ុំកាែជាងពុកេ្ុំ កបើពុកេ្ុំរលូតណារ់ ប ុណៃតណម េ្ុំកាែណតកាែគាត់អ្ត់កែោះ
វាយកូៃកទ។ ពុកេ្ុំអ្ត់កែោះវាយកូៃណម ក៏អ្ត់កែោះវាយកូៃណែរ ណតកូៃខ្ល ែខ្ល ែណម  ខ្ល ែណតណម កទ 
ពុកអ្ត់ខ្ល ែកទ។ 
ក៖ ក្បើរកយរមដីអី្អិុ្ែឹងកៅ ?ី  
េ៖ ក្បើរកយរមដី គាត់ក៏អ្ត់ណែលក្បើរកយរមដីអ្រុរោះជាមួយកូៃណែរ។ 
ក៖ ែូែថារកបៀបរកយរមដីមឹុងមា ត់ម ងហ៎? 



េ៖  នឹងក ើយមឹុងមា ត់ នឹង។ 
ក៖ភឹងៗយកម ង? 
េ៖  នងឹក ើយ  នឹងគាត់អីុ្ែឹង ណម ក៏អីុ្ែឹងកបើពុកេ្ុំវ ិគាត់ស្រឡ ់កូៃឱ្យកូៃែឹងែិតតអ្ត់មាៃ
អ្នកណាខ្ល ែកទ គាត់ណ  កធ្ា កូៃណ  កធ្ា វ ិ អ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ខ្ល ំងអី្ពុក េ្ុំអ្ត់ខ្ល ែពុក្ង។ 
េ៖ គាត់អ្ត់ណែលវាយកទ ខ្ល ែណតណម កទ។ 
ក៖ កពលេលោះែូែថាគាត់រកបៀបថាគាត់អ្ត់ហ៊ា ៃដាែ់ែិតតកលើកនែវាយកូៃអី្អីុ្ែឹងហ៎។ 
េ៖ អ្ត់កទ អ្ត់ហ៊ា ៃកទ ៃិយាយរួមកៅពួកមិៃណមៃថាមិៃ្តូវកទធ្លល ប់្តូវររំត់មតង ពុកឱ្យកៅ
លក់ករត។ 
ក៖ ក ើយកម ែកៅអ្ញ្ច ឹង? 
េ៖ ខ្ា រកគអ្ត់ហ៊ា ៃលក់ ពុកវាយមតងណតបាៃណម រង ណម រងណម អ្ត់ឱ្យពុកវាយកទ ណតបាៃ១ររំត់
កៅពីមួយ។ 
ក៖ ទទួលបាៃមួយររំត់ណែរ? 
េ៖ ច៎ារទទួលបាៃណែរ កដាយស្លរគាត់ថាអី្ គាត់បក្ងៀៃឱ្យកយើងកែោះលក់ែូរអី្កយើងអ្ត់អ្ត់
កែោះអីុ្ែឹងហ៎ កយើងអ្ត់ែង់លក់អី្អីុ្ែឹងហ៎។ 
ក៖តាមពិតកពលេលោះកៅពីកកាងអី្អីុ្ែឹង បងខ្ា រ់កគ។ 
េ៖ ខ្ា រ់ថាយកអាភាពខ្ា រ់ នឹងហ៎បាៃវាយ នឹងហ៎។ ក តុអី្បាៃយកភាពខ្ា រមកដាក់
េលួៃអីុ្ែឹង ្គសួ្លរកយើងអ្ត់អីុ្ែឹងកធ្វើអ្ញ្ច ឹងហ៎។ េ្ុំធ្លល ប់កៅពីតូែៗ េ្ុំលក់ៃំកង ប ុណៃតខ្ា រ
ណារ់ ក ើយលក់ករតលក់អី្អីុ្ែឹងកៅ លក់ក ើយ ្តូវររំត់ក ើយកៅលក់។ 
ក៖ ណតកៅណតកៅលក់ណែរ? 
េ៖ ច៎ារ! 
ក៖ ទីបញ្ច ប់កៅណតកៅលក់។ 
េ៖ ្តូវររំត់ក ើយក៏្តូវណតកៅមិៃ្តូវក៏្តូវណតកៅ។ 
ក៖ អីុ្ែឹងកៅម ងអីុ្ែឹង។ អីុ្ែឹងកលើកក្កាយមកកាល យជាទមាល ប់ក ើយបងក ?៎ 



េ៖  នឹងក ើយទមាល ប់។ 
ក៖ ែំបូងអ្ញ្ច ឹងក ើយកអ្ៀៃខ្ា រអ្ញ្ច ឹងក ើយ។ 
េ៖ ខ្ា រ! 
ក៖ ច៎ារ! 
េ៖ ក ើយរមកពលេលោះកៅជួបមិតតភកតិករៀៃជាមួយគាន រតឹណតខ្ា រកគកទៀត អ្ត់ហ៊ា ៃពរយនាយ
កទ មាៃមិតតភកតិលក់អី្កៅ នឹងអីុ្ែឹង កគែកែើរកគែទូលកគែអី្អិុ្ែឹងកៅណារ។់ 
ក៖ ច៎ារ!  
េ៖ ខ្ា រកគ។ 
ក៖ អាយបុ ុនាា ៃកពល នឹងបង? 
េ៖ េទង់អាយុ១០ឆ្ន ំអី្ នឹង។ 
ក៖  ហ៎! អា នឹងកព វយ័ក ើយ។ 
េ៖ កព វយ័ក ើយ ែង់ៃិយាយថាឥឡូវកយើងវាកព វយ័ឆ្ន ំកយើងែឹង មុៃ១០ឆ្ន ំែូែកូៃកកាង   
 នឹង។ 
ក៖  ុិៗ! 
េ៖ កពលមុៃមិៃែូែឥឡូវកទ។ ឥឡវូ១០ឆ្ន ំកគែឹងក ើយ។ 
ក៖ ច៎ាររម័យមុៃក ើយរម័យឥឡូវេុរគាន ។ 
េ៖ េុរគាន ។ 
ក៖ កកាងៗឥឡូវឆ្ល តៗណារ់។ 
េ៖  នឹងក ើយ កកាងឥឡូវឆ្ល តៗ។ 
ក៖ អូ្កេ! អីុ្ែឹងឥឡូវបងែូលែល់ឪពុកមាត យរបរ់បងវ ិមតងកតើមាត យរបរ់បងក ា្ ោះអី្កគ
ណែរ? កព ទាំង្តកូលហ៎? 
េ៖ មាត យេ្ុំក ា្ ោះ ណបត វា ង។ 
ក៖ ណបត វា ង។ 
េ៖ ណបត វា ង! 



ក៖ ច៎ារ! 
េ៖ ក ើយឪពុកេ្ុំក ា្ ោះ ណែម កៃឿៃ។ 
ក៖ ច៎ារ! អ្ញ្ច ឹងបងរ្មាប់មាត យរបរប់ងបងមាៃចាំនងៃណេឆ្ន កំំកែើ តរបរ់គាត់កទ? 
េ៖ េ្ុំអ្ត់ចាំកទ ណតគាត់ែូលេទង់៥០ជាងក ើយ។ 
ក៖ ឥឡូវ នឹងក ៎? 
េ៖  នឹងក ើយ ណត៥០ជាង នងឹមិៃែឹងឆ្ន ំអី្។ 
ក៖ ច៎ារ! ណតរ្មាប់គាត់ឥឡូវគាត់កៅររ់រពវនងៃណមៃកទ? 
េ៖ កៅ! 
ក៖ ក ើយឥឡូវរពវនងៃ នឹងគាត់អាយុប ុនាា ៃក ើយ? ្បាកែម ងហ៎។ 
េ៖ ្បណ ល៥៥ ឬ ៥៦ ក ើយក្រោះអី្េ្ុំចាំបាៃ្តង់ថាកពលពុកេ្ុំេូែពុកេ្ុំ៥៦ ណម េ្ុំ៥៣ អីុ្ែឹង
ពុកេ្ុំេូែលកខែៈ៣ឆ្ន កំ ើយ។ 
ក៖  ហ៎! 
េ៖ អ្ញ្ច ឹងណម   ុមេទង់៥៦។ 
ក៖ ៥៦! 
េ៖  នឹងក ើយ។ 
ក៖ ច៎ារ! អីុ្ែឹងកបើរិៃជាអ្នកណាកគែង់ែឹងនងៃណេឆ្ន ំកំកែើ តរបរ់គាត់គឺែកតាមឆ្ន ំកៅកឃើ 
ក ើយកដាយស្លរឥឡូវ២០១៧ ក ើយឥឡូវគាត់អាយុ៥៦ឆ្ន ំអាែគិតកៅែឹងណ៎ាបង។ ែឹងឆ្ន ំ
ណេាររបរ់មាត យបងគាត់កកើតឆ្ន ំអី្កគបងចាំកទ? អ្ត់ស្លគ ល់កទក ?៎ 
េ៖ វាមិៃែឹងថាគាត់ែ ឬក៏កុរកយើងវាអ្ត់ែឹង។ 
ក៖ េ្ុំគិតថាគាត់មិៃណមៃប ុែណឹ ងកទ កបើរិៃជាគាត់៥៦ ណម េ្ុំ៦០គាត់ែក ើយ នឹង អ្ញ្ច ឹងណមៃឆ្ន ំ
 នឹងកទ។ ច៎ារ! 
េ៖ ែឹងឆ្ន អីំ្កទ េ្ុំមិៃរូវែឹងឆ្ន ំណម ឪេ្ុ ំែឹងណតអាយុគាត់ប ុែណឹ ង ប ុែណឹ ង។ 
ក៖ អូ្កេ! អ្ត់អី្។ អ្ញ្ច ឹងបងរ្មាប់ទីកណៃលងកំកែើ តរបរ់មាត យបងែឹងថាគាត់អ្នកស្រកុណា
កទ? 



េ៖ គាត់ទីកំកែើ តរបរ់មាត យេ្ុំ កៅស្រុកភូមិជាមួយេ្ុំមិ  នឹងមិ  នឹងភូមិន្ពចារ ស្រុកន្ព
ចារ ហអីុ្ែឹងក ើយ ?ី 
ក៖ ស្រុកកជើងន្ព ?ី 
េ៖ ភូមិន្ពចារ! មាៃក ើយណតអ្ត់កមើល(អ្តតរញ្ញា ែបែណ័ )។ 
ក៖ ច៎ារ! កៅកនុងភូមិន្ពចារកនុង ឃុំន្ពចារ ស្រកុកជើងន្ព កេតតកំពង់ចាម។ 
េ៖ តាមពិត តាមពិតអាន្ពចារកនុង នឹងកអ្ើរស្រកុកំកែើ តឪេ្ុំកទ ប ុណៃតកនុងអ្តតរញ្ញា ែបែណ័
កៃោះេ្ុំន្ពចារកទ ប ុណៃតកនុងអ្តតរញ្ញា ែបែណ័ កគដាក់ឱ្យេ្ុំេុរ។ 
ក៖  ហ៎! ណតន្ពចារកនុងក ើយន្ពចារេុរគាន ? 
េ៖ ន្ពចារកនុងក ើយន្ពចារក្ៅ នឹងវាេុរគាន  ប ុណៃតវាកៅជាប់គាន  ភូមិជាប់គាន  នឹង។ 
ក៖  ហ៎! វាកៅជិតគាន  ែូែេ្ុំណ្ពក ូរលិែក ើយណ្ពក ូរកកើតអីុ្ែឹង។ 
េ៖ ន្ពចារកនុងក ើយបាៃន្ពចារក្ៅ ជាប់ភូមិេ្ុ ំនឹង ណតឪពុកមាត យបងអ្នកភូមិឃុំជាមួយគាន ? 
េ៖ ភូមិជាមួយគាន  ណត្គាៃ់ណតកៅេុរភូមិកតើ ឃុជំាមួយគាន ។ 
ក៖ មួយកៅកនុងមួយកៅក្ៅ? 
េ៖ មួយកៅកនុងមួយកៅក្ៅ។ 
ក៖ ក ើយណម កៅកនុង ឬក៏កៅក្ៅ? 
េ៖ ណម កៅក្ៅ។ 
ក៖ កៅក្ៅអ្ញ្ច ឹងណម កៅកនុងភូមិន្ពចារក្ៅ? 
េ៖ ច៎ារ! ន្ពចារក្ៅ។ 
ក៖ ច៎ារ! អ្ញ្ច ឹងបងរ្មាប់អ្ៃុរាវរយី៍របរ់បង កតើមាត យបងគាត់មាៃែរកិលកខែៈកម ែណែរ
បងអាែករៀបរាប់ពីែូែជាែរកិរបរ់គាត់ ជាមាត យយា ងកម ែណែរ ក ើយថាន ក់ងនមណងទាបំងកម ែ
ណែរអីុ្ែឹងហ៎? 
េ៖ កបើៃិយាយពីការធ្មាតាជីវតិអ្នកណស្រគាត់មិៃរូវបាៃថាន ក់ងនមកូៃកទណារ់ ណតកបើៃិយាយពី
ែរកិឬករររបរ់គាត់។ គាត់ជាស្ររតីណែលនងលងនូរណារ់ កមើលកៅរុភាព រ្មាប់ពួកេ្ុរំាល់នងៃគឺ 



អ្ត់បាៃ្បណ លគាត់កទ។ េ្ុំ្បាប់ហ៎រូមបីណតគាត់កែើរកលើ្ទោះហ៎ រនាបគាត់កែើរមិៃែង់ឱ្យឮ   
្ង។ 
ក៖  ុីៗ! 
េ៖ ៃិយាយរួមកៅមាត យេ្ុំស្រីតណែលលអបំ្ុតម ង នឹង េ្ុំចាំបាៃកពលេ្ុំកៅពីតូែគឺ  ុមអ្ត់ែឹងកទ 
ណត្គាៃ់ណតថាញាតិជិតខ្ងកគៃិយាយ្បាប់ថាពួកេ្ុំកៅតូែៗមិៃណែលកែោះទិ  ណម ណាណែល
ទិ កខ្អាវឱ្យអ្រ់មួយករៀលកទ កដាយស្លរណតមាត យេ្ុំគាត់ជាអ្នកចាក់អាវណតមតង។ 
ក៖ ែំ! 
េ៖ កូៃៗៃិយាយរួមពួកេ្ុំប ុនាា ៃនាក់ស្រី២ ៣នាក់កូៃបងៗ នងឹហ៎រក់ណតអាវចាក់មាត យកទ   
មាត យចាក់អាវឱ្យរក់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមិៃកៅត ងាប់ក ើយបង? 
េ៖ អ្ត់កទអាវចាក់ លកខែៈអាវចាក់ មិៃណមៃចាក់្ការ់ៗណា។ 
ក៖  ហ៎! 
េ៖ មជុលគាត់ នឹងករៀវណវងៗណតេ្ុំមិៃបាៃកឃើ របូភាពអាវកទ កយើងរក់តាំងពីតូែកណាោះណត
កយើងឮណតកគៃិយាយថា ុីកពលពួកណ អងកៅតូែហ៎ណម ណ អងចាក់ណតអាវឱ្យណ អងរក់ស្លអ តៗ
ណារ់។ កគថាអ្ញ្ច ឹងហ៎ណតកយើងវាមិៃែឹង ណតអាវ នឹងែឹងណតករតើងវាអ្ត់្ការ់កទ វាមិៃណមៃ
ពួកអាវកគចាក់្ការ់ៗណា។ 
ក៖  នឹងក ើយ កដាយស្លរេ្ុំធ្លល ប់រក់អាវចាក់កៅត ណារ់។ 
េ៖ អ្ត់កទ អាវចាក់ នឹងអ្ត់អី្កទ។ 
ក៖  នងឹក ើយ្បណ លកពលេលោះ អាវចាក់េលោះកបើរិៃជាមាៃ្បកហងរាងធំ្ៗអា នឹង្តជាក់កទ 
អា នឹងអ្ត់អី្កទ កបើរិៃអា ឹកហ៎បង។ 
េ៖ វាមាៃចាក់្បកភទមួយកទៀតវាមាៃករតើងណមៃពួកអាចាក់ស្លែ់្ការ់កទ អ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖  ហ៎!  នឹងក ើយវាមាៃតាមររនរអំ្កបាោះបងកណាោះ? 
េ៖  នឹងតាមររនរអំ្កបាោះ។ 
ក៖ អូ្កេ! ច៎ារ ឥឡូវែូលែល់ឪពុកមតង ឪពុកក ា្ ោះអី្កគកព មក។ 



េ៖ ឪពុកក ា្ ោះគាត់ ណែម កៃឿៃ។ 
ក៖ ណែម កៃឿៃ។ 
េ៖ ក ើយឪពុកេ្ុំក៏រលូតណែរ។ 
ក៖ ច៎ារ! 
េ៖ រលតូគាត់អ្ត់រវូកែោះរកករឿងកូៃកទ ក្ែើៃណតណម េ្ុំរកករឿងគាត់ កបើគាត់រកឱ្យករឿងគាត់អ្ត់រក
ករឿងកទ ណត្គាៃ់ណតេុរបៃតិែគាត់រាងញុាំស្ស្លអី្បៃតិែអីុ្ែឹងកៅណ៎ា។  
ក៖  ហ៎! 
េ៖  នឹងក ើយញុាំស្ស្ល ញុាំស្ស្លគាត់រអ្៊ាូក្ែើៃក ើយជាពិកររកៅកពលគាត់ ូបបាយ ូបអី្គឺ
គាត់ករ ើរមហូបបៃតិែ គាត់ករ ើរមុេមហូប។ 
ក៖ ពុកក ៎? 
េ៖  នឹងក ើយគាត់ករ ើរណារ់ គាត់ែង់ ូបណបបឆ្មាន រ់អីុ្ែឹង ណម េ្ុំឆ្មាន រ់ឱ្យអីុ្ែឹង ែល់
កពលបាៃឆ្មាន រ់គាត់រអ្៊ាូ គាត់ថាអីុ្ែឹងគាត់ែង់បាៃអាកនាោះគាត់ គាត់ែង់បាៃឪឡឹកទំុជាមួយ
្តីកងៀតទមាល ប់របរ់គាត់។ 
ក៖ មាៃកៃោះែង់បាៃកនាោះ។ 
េ៖  នឹងក ើយ  នឹងជាទមាល ប់គាត់ ណត្គាៃ់ណតថាមា ងគឺគាត់រលូត គាត់រលតូដាក់កូៃែល់ថាន ក់
កូៃណលងខ្ល ែគាត់ហ៎។ 
ក៖ ែល់កពលអីុ្ែឹងកៅកៃោះ ចាំថាស្លល ប់៣ឆ្ន  ំអាយុប ុនាា ៃ? ៣ឆ្ន ំមុៃក ៎? 
េ៖ គាត់កនុងឆ្ន ំ២០១៣គាត់ស្លល ប់ នងឹ អាយ៥ុ៦ឆ្ន ំ ។ 
េ៖  នឹងក ើយ ច៎ារ។ 
ក៖ បង ឆ្ន ំណេារបងស្លគ ល់កទ អ្ត់ណា ី? 
េ៖ ៃិយាយរួមអ្ត់ទាងំអ្រ់ នឹង។ 
ក៖ ទាំង២នាក់ នឹងអ្ត់ចាទំាំង២? 
េ៖ អ្ត់ចាទំាំង២។ 
ក៖ ពិបាកណារ់អីុ្ែឹង ណតអ្ត់អី្កទ។ 



េ៖ អ្ត់កទ! កបើរៃិជាែឹងណតរមាា រអីុ្ែឹងេ្ុំៃិយាយទូររ័ពទជាមួយគាត់េ្ុំរួរគាត់ក ើយបាត់។ 
ក៖ អូ្កេ អ្ត់អី្កទ ែឹងណតឆ្ន ំកកើតកៅបាៃក ើយ។ 
េ៖ អ្ត់ែឹងថាគាត់កកើតឆ្ន ំ៧០ប ុនាា ៃ ៨០ប ុនាា ៃ ៩០ប ុនាា ៃ? 
ក៖ កៅ៩០! 
េ៖ ៧០ ឬ៦០ ឬ៥០អ្ញ្ច ឹងកៅ។ 
ក៖  នឹងក ើយ! អីុ្ែឹងមិ បង្បាប់ថាបា កៅកនុងភូមិអី្កគ? ន្ពចារកនុង។ 
េ៖ ន្ពចារកនុង។ 
ក៖ ណម កៅន្ពចារក្ៅ? 
េ៖  នឹងក ើយ។ 
ក៖ ឃុំន្ពចារណែរ? 
េ៖ ច៎ារ! 
ក៖ ស្រុកកជើងន្ព អ្នកស្រុកកជើងន្ព។ 
េ៖ កជើងន្ពែូែគាន ។ 
ក៖ មាៃបទែក្មៀងណែលៃិយាយពីកជើងន្ព នឹងកទៀត ីបង ?ី ករឿងហ៎?  
េ៖ ែូែជាមាៃ ែូែជាមាៃែក្មៀង ែក្មៀង ែូែជាមាៃកៅស្រុកន្ពចារ នងឹកទៀត  ិ ន្ពចារ
 នឹងធ្លល ប់។ 
ក៖ ្បវតតិ។ 
េ៖ ធ្លល ប់កបើកែំណែរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងរ្មាប់ែូែជាកៅកពល ែូែកៅកពលបងកៅកកាងៗរ ូតមកអ្ញ្ច ឹងភាគក្ែើៃ
្បកបរបរអី្កគែិញ្ច ឹម្គួស្លរណែរ? 
េ៖ កាលពួកេ្ុំកៅតូែពួកគាត់ែិញ្ច ឹមរតវទា ែិញ្ច មឹទាហ៎។ 
ក៖ អីុ្ែឹងបងឯងអ្នកកែើរករ ើរពងមាៃ់ពងទាណមៃ? 
េ៖ ករ ើរពងទា ែិញ្ច ឹមកគាែិញ្ច ឹមអី្អីុ្ែឹងកៅ ណតអាជីពរបរ់គាត់ពិត្បាកែគាត់ែិញ្ច ឹមទាណតមតង 
ែិញ្ច ឹមទាគាត់ែិញ្ច ឹមក្ែើៃៗណារ់។ 



េ៖ ្បណ លជាប ុនាា ៃរយកាលកៅបង? 
េ៖ ្បណ លជាអ្ត់រយកទ ែូលរៃ់រៃ់អ្ញ្ច ឹងកៅណារ់។ 
ក៖ ែំ! 
េ៖ ប ុណៃតទា នឹងជួៃកាលវាអាែជាកបអ្ញ្ច ងឹកៅ ណតវាអ្ត់រូវកប គាត់ែិញ្ច ឹម វាថាណមៃគាត់មិៃ
កបកទ ប ុណៃត្គាៃ់ណតថាមាៃកពលកយើងដាក់អី្អីុ្ែឹងកៅណារ់។ មួយវគគ នឹង្តូវគាត់ធ្លល ក់
កដាយស្លរគាត់ែិញ្ច ឹម គាត់កែ  កែ កៅវាែូលណស្រែូលអី្អ្ញ្ច ឹងកៅ វាពុលអី្អ្ញ្ច ឹងកៅ
ណារ់ ងាប់ទាំងរយ មួយនងៃរយ មួយនងៃរយ អ្ញ្ច ងឹកៅ។ 
ក៖ យកកប់ ឬក៏យកកធ្វើលក់អា នឹង? 
េ៖ អ្ត់អាែកធ្វើលក់បាៃកទ។ 
ក៖ កដាយស្លរជមៃឺ! 
េ៖ ណតវា វាមិៃណមៃជមៃឺកទ វាពុលអី្អីុ្ែឹង តាមពិតវាស្លល ប់អីុ្ែឹងណែកកគអ្នកស្រុកអី្អីុ្ែឹងកៅ 
កយើងមិៃអាែ មាៃកគ បូបាៃកតើ។ វាមិៃទាៃ់កៅងាប់ឈឺរអុយអី្ណា។ 
ក៖  ុីៗ! 
េ៖ កៅ ូបបាៃ ណតមាៃកពលេលោះកៅកយើងកចាលកៅវាក្ែើៃកពក ក ើយៃិយាយកៅ ្គួស្លរេ្ុំ 
ណម េ្ុោះធ្លល ក់េលួៃកដាយស្លរណតែិញ្ច ឹមទារ នឹង។ 
ក៖ ែិញ្ច ឹមទា! 
េ៖  នឹងក ើយ ែិញ្ច ឹមទា។ 
ក៖  នឹងក ើយ បងអាែិញ្ច ឹមទា កមើលកៅកពលេលោះវាកកើតៗ ណ៎ា។  
េ៖ ច៎ារ! 
ក៖ ណតកបើវាពិបាកពីបាកវាពុលក ើយ នឹងតាកការ។ 
េ៖  នឹងក ើយៗ មាៃ់វាពិបាកកពលវាតាកកាក ើយែំកុកអីុ្ែឹង។ 
ក៖  នឹងក ើយ។ 
េ៖ ណេ្តជាក់អ្ញ្ច ឹង វាចាប់ក្តើមរំកុកក ើយ។ 
ក៖  ុី!  នឹងក ើយេ្ុំកនាោះកំពុងណតបកែតើ រៗ ហ៎។ 



េ៖ កៅ នងឹ្ទោះណម េ្ុំឥឡូវក៏កៅណតមាៃ់មួយកំៃរណែរ ណត្គាៃ់ណតថាកបើទាអ្ត់ពីពុកេ្ុំកៅអ្ត់រូវ
មាៃអ្នកែិញ្ច ឹមកទ។ 
ក៖ ច៎ារ! អ្ញ្ច ឹងពីមុៃគាត់ស្លល ប់ក៏គ់ាតកៅណតែិញ្ច ឹមទាកទៀត? 
េ៖ គាត់ែិញ្ច ឹមកតើ។ 
ក៖ កាបា  ីក៏រំកៅ? 
េ៖ មាៃរំកៅមាៃកាបា ។ 
ក៖ ែិញ្ច ឹមយកស្លែ់វាលក់ ឬក៏យកពងវាលក់? 
េ៖ កាលពីគាត់កៅគាត់ែិញ្ច ឹមយកពង។ ពងក៏លក់ស្លែ់ក៏លក់អ្ញ្ច ឹងកៅណ៎ា។ 
ក៖ ក ើយែល់កពលមាៃម ូយមកយកែល់្ទោះបង ី? 
េ៖ មាៃកតើ! កាល នឹងមាៃ ណតឥឡូវមាៃ់កយើងែិញ្ច ឹមតិែៗរ្មាប់ ូបអី្អីុ្ែឹងកៅវាគាា ៃកទ 
មាៃណែរកគែុោះលកខែៈទិ មាៃ។ ្ទោះណម េ្ុំមតងលក់អាែបាៃ១០អី្ នឹង។ ១០មាៃ់អី្អីុ្ែឹងកៅ
ណ៎ា។ 
ក៖ ច៎ារ! ឥឡូវ នឹងកៅណត្បកបរបរ នងឹ។ 
េ៖ ច៎ារ! កៅណតមាៃអ្ញ្ច ងឹកៅណ៎ា កៅមាៃ់។ កដាយស្លរគាត់ឈប់ែិញ្ច ឹមកដាយស្លរគាត់មិៃ
ណមៃកៅខ្ងែូែកយើងអីុ្ែឹងគាត់ែូលវតតែូលអី្អ្ញ្ច ឹងគាត់ណលងែិញ្ច ឹមកៅ ឱ្យកូៃ លកខែៈបអូៃ
េ្ុំអាបនាទ ប់កៅ នឹងកគកមើលណងអី្អ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖  នងឹក ើយ។ េ្ុំគិតថាកពលែិញ្ច ឹមេ្ុំគិតថាអ្ត់រូវអី្ណាប ុនាា ៃកទ អ្វីមួយណែលពិបាកកពល
អារករមាៃ់អារករទា អ្ត់ហ៊ា ៃកទ។ 
េ៖  នឹង ្ទោះេ្ុំអ្ត់ម ង។ កបើរិៃជាអ្ត់បងបអូៃ្បរុ អ្ត់មាៃអ្នកណា ូបម ង មាៃណតមាៃ់ណតអ្ត់
មាៃអ្នកកធ្វើឱ្យ បូ កៅ្ទោះមតងៗជាមួយដាកែអ្ត់មាៃអ្នកណាកធ្វើឱ្យ ូបកទ ។ 
ក៖ អ្ត់ដាែ់ែិតត! 
េ៖ កដាយស្លរ្ទោះកយើងអ្ត់មាៃ្បុរ កបើមាៃបងបអូៃ្បុរកៅ បងគាត់កែោះណតកធ្វើឱ្យ កបើបង
្បុរេ្ុំអ្ត់ណែលកធ្វើឱ្យម ង កគអ្ត់កធ្វើឱ្យណែរ ណតកបើបអូៃស្រី កបើបអូៃ្បុរេ្ុំអាបនាទ ប់កៅកនាោះបាៃ



កគកធ្វើឱ្យ ណតអ្ត់រូវែង់ក្បើកគកទ កដាយស្លរអី្ កដាយស្លរកយើង ូបកយើងអ្ត់ហ៊ា ៃកធ្វើ ក ើយឱ្យ
កគកធ្វើឱ្យកយើង បូមាៃអារមាែ៍ថាក្បើកគក៏... 
ក៖ បាប! 
េ៖ បាប! 
ក៖ ណតេ្ុំគិតថាបង... 
េ៖  នឹងជាមហូប នឹង។ 
ក៖ អា នងឹជាមហូប នងឹ! 
េ៖ ែង់ៃិយាយថាកបើខ្ងកគ កគខ្ង្ពោះពុទាវ ិកគថាវាបាបណតកបើខ្ងកយើងកយើងគិតថាវាមិៃ
បាបកទណមៃកទ!! 
ក៖  នឹងក ើយកដាយអ្វីទាំងអ្រ ់នឹងកកើតមករ្មាប់មៃុរសញុា។ំ 
េ៖ មៃុរសអ្ញ្ច ឹងវាអ្ត់បាបកទ។ 
ក៖  នឹងក ើយ ណតកបើរិៃអ្នកកគខ្ងកណាោះកគគិតថាក្សងកៅអ្ញ្ច ឹងហ៎ ណតកបើរិៃជាយកអ្វី
ទាំងអ្រ់ នឹងយកមកណលងករើែ ែូែជាជលម់ាៃ់ជល់អី្ នឹងអា នងឹគឺថាបាប។ 
េ៖ អា នងឹវាជាណលបង។ 
ក៖  នឹងក ើយ យកកគមកកលងករើែ។ 
េ៖ យកកគមកកលងករើែ។ 
ក៖  នឹងក ើយ ឥឡូវែូលែលក់ៃោះមតង ែូលែល់ជីែូៃជីតាខ្ងមាត យមុៃរិៃ តាក ា្ ោះអី្យាយ
ក ា្ ោះអី្ណែរបងចាំកទ? 
េ៖ ចាំបាៃ្តឹមណតតាក ើយយាយកទណារ។៎ 
ក៖  ុីៗ! អ្ត់មាៃកលើរ នឹងកទៀតកទ។ វាក្ែើៃែំែរកពក ហ៎។ 
េ៖ វាក្ែើៃែំែរកពក។ ខ្ងណម ក ា្ ោះែឹក  ុេី្ុំអ្ត់ស្លគ ល់្តកូលយាយកទ ពីក្រោះតាយាយ
អ្ត់កៅភូមិជាមួយ នឹង្ង ស្លគ ល់ណតយាយ្រប  នឹងខ្ងណម ក ា្ ោះយាយ្រប ណតអ្ត់ែឹង
្តកូលគាត់អី្កទក ើ យបងខ្ងតាវ ិ តាខ្ងណម ណែរកកើតអ្ត់ទាៃ់កទ កឃើ ណតរូបងត។ 
ក៖ ទាំង២នាក់អ្ត់ទាៃ់ទាងំ២? 



េ៖ យាយទាៃ់ ណតតាអ្ត់ទាៃ់កស្លោះកឃើ ណតរូបងត។ 
ក៖ តាក ា្ ោះអី្វ ិ? 
េ៖ តាក ា្ ោះែឹក ណបតអីុ្ែឹងក ើយ ក្រោះណម េ្ុំគាត់ដាក់្តកូល ្តកូល ណបតវា ង នឹង ្តកូល។ 
ក៖ ណតអ្ត់ចាំ្តកូលគាត់កទបងកណាោះ? 
េ៖ ច៎ារ! 
ក៖ បងកពលកកើតទាៃ់យាយ នងឹ ែឹងថាយាយកកើតជំនាៃ់ណាកទបង កបើអ្ត់ចាំឆ្ន ំគាត់? 
េ៖ អូ្យ! យូរណារ់តូែកពក តូែកពកែល់អ្ញ្ច ឹងអ្ត់ែឹងថាយាយកកើតឆ្ន ណំា អ្ត់ែឹងថាយាយ 
រូមបីណតស្លល ប់អ្ត់ែឹងថាគាត់ស្លល ប់ឆ្ន ណំាណែរ យាយខ្ងណម កនាោះណ៎ា។ 
ក៖  ហ៎! 
េ៖ អ្ត់ែឹងណែរ។ 
ក៖ អ្នកស្រុកណាណែរយាយបង? 
េ៖ យាយកៅកំពង់ចាមណែរ ប ុណៃតគាត់កៅតា្កឹត។ 
ក៖ អី្កគ? 
េ៖ កៅភូមិតា្កឹត។ 
ក៖ អី្កគតា្កឹត នឹង? 
េ៖ ហ៎ ភូមិកគហ៎! ភូមិតា្កឹតកៅកំពង់ចាមណែរហ៎។ 
ក៖ អ្ត់ណែលឮ! 
េ៖  ុី! កៅពីេ្ុំកៅកទៀត នឹងមាៃភូមិ នងឹហ៎។ 
ក៖ ណតកៅស្រុកកជើងន្ព នឹងណែរ? 
េ៖ កអ្ើន្ពឈរ! 
ក៖  ហ៎! 
េ៖ ខ្ងន្ពឈរវ ិ កៅពីកជើងន្ពកៅមាៃន្ពឈរ។ 
ក៖  នឹងក ើយៗស្លគ ល់ក ើយ ។ 
េ៖ ន្ពឈរណតកៅភូមិតា្កឹត អ្ញ្ច ឹងក ើយ។ 



ក៖ ច៎ារ! បងចាអីំ្កគេលោះអ្ៃុរាវរយី៍ជាមួយយាយ?? 
េ៖ ចាំ! ក្រោះយាយខ្ងណម ចាំក្រោះេ្ុំកៅ្បណ លជាអាយុេទង់៨ឆ្ន ំ ១០ឆ្ន អីំ្ នឹងហ៎  ហ៎បាៃ
កែើរក្ែើៃណារប់ាៃកែើរជាមួយគាត់។ 
ក៖ គាត់នាំកៅណាេលោះ? 
េ៖ កដាយស្លរណតគាត់ស្រឡ  ់ កដាយស្លរណតេ្ុំកូៃបងអីុ្ែឹងកពលណែលគាត់ គាត់កៅណា
គាត់ណតងណតយកេ្ុំកៅ។ អីុ្ែឹងេ្ុំបាៃកែើរជាមួយគាត់តាំងពីតូែ កពលគ់ាតែង់មកភនំកព ក៏គាត់
យកេ្ុំមកភនំកព  កពលគាត់កៅបាត់ែំបងគាត់យកេ្ុំកៅបាត់ែំបង កដាយស្លរណតគាត់មាៃកូៃ
កៅ្គប់កេតត្គប់្កុងយាយខ្ងណម ហ៎ អ្ញ្ច ឹងបាៃេ្ុំកែើរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងស្លគ ល់្គប់កេតត្កងុណែរ? 
េ៖  នឹង! ស្លគ ល់ក្ែើៃណារ់។ គាត់នាំេ្ុំកៅ ក ើយ្បវតតិេ្ុំកៅពីេ្ុំកៅជាមួយគាត់រមូបីគាត់
កៅកធ្វើរអីគាត់កៅកែើរែកលកខែៈគាត់កែើរែកកូៃកក់លក់ហ៎ ក៏េ្ុំកែើរកៅែកកូៃកក់លក់
ជាមួយគាត់ណែរ។ 
ក៖ ហ៎! កូៃកក់កគយកកធ្វើអី្កគ? 
េ៖ កគយកតា កកៃទល ហ៎។  
ក៖  ហ៎! 
េ៖ កឃើ កគតា កកៃទលកក់លក់អ្ត់? 
ក៖  ហ៎!  នឹងក ើយ។ កគយកអាេចីៗ នឹងតា ណមៃ? អាចារក់ ៎? 
េ៖ កគយកអាកូៃកក់ នឹងកគ អាកូកកក់ នងឹកពលវាែុោះមកកយើងកៅកែើរកយើងែកវាក ើយកយើង
រទូង ែល់កពលរទូងកៅវាមិៃែុោះកៅជាកែើម កែើមណវងចារ់ កពលចារ់បាៃែកវាយកមកកូត 
្ជលក់ពែ៌្ជលក់អី្តា កកៃទល។ 
ក៖  ហ៎!  នឹងក ើយ យលក់ ើយ េ្ុំស្លា ៃកតើវាែុោះមកយកវាមកកៅកធ្វើកកៃទលវ ិ។ 
េ៖ អ្ត់កទ!  នឹងវាែុោះកូៃកក់តូែៗ  នងឹក ើយេ្ុំជាមួយយាយ នងឹ ៃិយាយរមួមិៃណមៃគាត់អ្ត់
កទ។ កូៃគាត់កៃោះណែរ ែូែថាគាត់ចារគ់ាត់មិៃកែោះកៅ្ទោះ ហ៎ គាត់កែោះណតរកលុយ។ 
ក៖  នឹងក ើយ កបើកៅណតអ្ញ្ច ងឹកពក កៅ្ទោះរ ូតកពកឈឺក្ែើៃ។ 



េ៖  នឹង! ែល់កពលអ្ញ្ច ឹងគាត់កែោះណតកៅរកលុយក ើយេ្ុំកែោះណតកៅជាមួយគាត់កដាយស្លរ
គាត់កៅណាគាត់យកេ្ុំកៅតាម។ អ្ញ្ច ឹងកពលគាត់កៅែកកូៃកក់អី្ កក់ នឹងវាមាៃ២្បកភទ 
មាៃអាកក់កាត ម ហ៎ អាកក់កាត មវាអ្ត់យកកទ ក ើយេ្ុំកៅែកអី្ររួយាយក ើយ។ យាយអាណា
កក់កាត មអាណាកក់អ្ត់កាត ម។ 
ក៖ កគកមើលកម ែបាៃែឹងកៅបង? 
េ៖ វាមាៃរលឹកវាអាកក់កយើងពិត្បាកែវារអតិហ៎។  
ក៖  ុីៗ! 
េ៖ ណតកបើអាកក់កាត ម នឹងវាអ្ត់រអិតកទ វារលឹកវារកលាង។ 
ក៖ កគអ្ត់កធ្វើកកើតកទអ្ញ្ច ឹង? 
េ៖  នឹងក ើយ វាកធ្វើអ្ត់កកើតកទ វា្កិៃៗ។ អ្ញ្ច ឹងកៅកែោះណតករៀៃកមើលតាមគាត់កៅ អា នឹងទាៃ់
យាយខ្ងណម ហ៎។ 
ក៖ ែុោះតាបង! 
េ៖ តា! 
ក៖ ធ្លល ប់ឮអី្កគេលោះពីគាត់កទ ថាកម ែណែរបង? 
េ៖ អ្ត់ណែលឮកទ ណតធ្លល ប់ឮៃិយាយថា តាេ្ុោះែូែជៃជាតិអាកមរែិ អា្ពិែអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ណមៃ? 
េ៖ ្ែមុោះកឡើងស្រែួក ើយកមា ។ 
ក៖ ណតកមា ! 
េ៖ ក ើយស្លអ ត។ 
ក៖ ណតណេារក ៎? 
េ៖ ណេារ ប ុណៃតគាត់ៃិយាយរួមែូែជៃជាតិអា្ពិែអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ងីអ្ញ្ច ងឹបាៃក ា្ ោះណបត។ 
េ៖ ណបត! ណតគាត់កមា ណត  ុមស្លគ ល់ណតតាមរូបងត កបើេ្ុំអ្ត់កឃើ របូងតេ្ុំអ្ត់ស្លគ ល់មុេគាត់កទ 
ណតគាត់ស្លអ ត។ 



ក៖  ុីៗ! 
េ៖ គាត់កមា ែូែអា្ពិែប ុណៃតមុៃគាត់កៅជាបារាងំ លកខែៈកែ ែូែជាជៃជាតិបារាងំវ ិ។ 
ក៖ ណតកមា េលិែម ងបងក ៎? 
េ៖  នឹង! កមា ណត្ែមុោះគាត់ស្រួែ ទំ ំមុេគាត់អី្គឺែូែជៃជាតិបារាងំ។ តា នឹង អា នឹងតាខ្ង
ណម ។ 
ក៖  នឹង្គាៃ់ឮពីគាត់ណតប ុែណឹ ង? 
េ៖  នឹងក ើយ ប ុណៃតមួយកទៀត។ 
ក៖ កម ែកៅ? 
េ៖ កាែ! ឮថាតាេ្ុំ នឹងកាែណារ់។ េឹងកូៃអ្ញ្ច ឹងនវ  កូៃ កូៃធំ្ៗអ្រក់ ើយក៏កៅណតវាយកូៃ
ណែរ។ 
ក៖ ណមៃកតើ! 
េ៖ ច៎ារ! តាេ្ុំ! 
ក៖ កៅកនុងទមាល ប់ណេារកៅណតអ្ញ្ច ងឹណមៃកតើ! 
េ៖ ច៎ារ! 
ក៖ អ្៊ាុ៊ុំេ្ុំអ្ញ្ច ឹងណែរកតើបង បតីកូៃកឡើងមាៃែង់កៅកទៀតឥឡូវក ើយកៅណតវាយកូៃកទៀតហ៎។ 
េ៖ វាយកូៃ! 
ក៖ កឡើងមាៃកៅទួត! 
េ៖ មាៃ!  
ក៖ ក ហើយយា ប់ណារ់! 
េ៖ ែុោះកូៃកធ្វើឱ្យគាត់ែង់វាយគាត់មិៃវាយ។ 
ក៖ អ្ត់គិតថាកូៃ  ុីកូៃអ្ រាងែំណារ់ណែរក ើយកតើកម ែ្តូវវាយវា។ 
េ៖ ណតចារ់ៗពីកែើមអ្ញ្ច ងឹកតើ។ េ្ុំកឃើ មិៃណមៃណតតាេ្ុំែំបូងស្លត ប់ណម េ្ុំៃិយាយេ្ុំអ្ត់ែង់កជឿ
ហ៎ ក ើយករើែកទៀតប ុណៃតែលក់ពលកៃោះវាមាៃណមៃ ចារ់ៗពីមុៃ គាត់ក្ែើៃណតរល់អ្ញ្ច ឹង      
អ្ញ្ច ឹងកូៃគាត់ មាៃកូៃ្បស្លរក៏កដាយក៏គាត់កៅណតរកវាយណែរ។ 



ក៖ យា ប់ម ង! អូ្កេ! ឥឡវូែូលែលត់ាយាយខ្ងឪពុកវ ិមតងក ា្ ោះតាអី្យាយអី្ណែរបង? 
េ៖ យាយតាខ្ងឪពុកយាយក ា្ ោះកអ្ើ យាយមិៃែឹងក ា្ ោះរអីកគកទ ែឹងណតក ា្ ោះយ យ ប ុណៃត
្តកូលរបរ់គាត់។ 
ក៖ យាយយ យ។ 
េ៖អី្កគកទ! អ្៊ាូ! 
ក៖ អ្៊ាូ យ យ! 
េ៖ អ្៊ាូ យ យ!  ុី! ែលក់ ើយ។ 
ក៖ ក ា្ ោះអ្នកកំណបលង។ 
េ៖  នឹងក ើយ ណតអ្៊ាូ អ្៊ាូទួត នឹងហ៎។ ស្រីក្ែើៃ ្បពៃាក្ែើៃណារ់។ 
ក៖ ចាំែល់ទួតកទៀតក ៎? 
េ៖ អ្ត់កទ យាយៃិយាយ្បាប់។  
ក៖  ហ៎! 
េ៖ ក ើយ្បពៃាគាត់កនុងភូមិ នឹង្បណ លជាែូល២កៅ៣ ហ៎ ក្រោះអី្កឃើ កៅកនុងភូមិ នឹង 
កឃើ ណតកូៃែុងកូៃកែើមគាត់ នឹង ណតលកខែៈយាយេ្ុំគាត់កូៃ្បពៃាកែើម  នឹងក ើយ វាមាៃ
កូៃ្បពៃាែុង្បពៃាកែើម នងឹមួយកំៃរ នឹងកៅកនុងភូមិ នឹង។ 
ក៖  ុី! ចារ់ៗកៅកនុងជំនាៃ់ នឹងអា្កក់ រណ  រន  ក្ែើៃណែរកតើបង? 
េ៖ រណ  រន  ៗ ប ុណៃតគាត់ែិញ្ច ឹង្បពៃាគាត់លអ ែង់ៃិយាយថាឥឡូវលកខែៈស្រីក្ែើៃយកកយើង
កចាល នឹងអ្ត់ែិញ្ច ឹមកយើងកទ ចារក់ពលមុៃគាត់ែិញ្ច ឹមហ៎។ 
ក៖ េ្ុំឆ្ៃលក់រឿង្បពៃា នឹងកែោះណតកាត់ែិតតបាៃណែរបងកណាោះ? 
េ៖ កាត់ែិតតបាៃ។ 
ក៖ កយើងមិៃកកើតកទ! 
េ៖ កយើងកធ្វើអ្ត់ែូែគាត់អ្ត់កកើតកទក ើយ យាយេ្ុំែូែជាមិៃជាកាែក៏មិៃជារលូតណែរណ៎ា ប ុណៃត
ស្រឡ ់កៅៗណ៎ា កដាយស្លរគាត់មាៃណតពួកេ្ុំ ហ៎។ 
ក៖  ុីៗ! 



េ៖ គាត់កៅៗមាៃណតខ្ងពុកេ្ុំមួយកទ ក ើយមីងេ្ុំគាត់អ្ត់យក្គួស្លរទាល់ណតរពវនងៃ នឹង 
គាត់មាៃកូៃ៧នាក់ ណតកូៃគាត់ស្លល ប់ជំនាៃ់ណេារ្ក មអ្រ់រលីងកៅរល់ណត២ នឹង លាក់ៗកៅ
រល់ណត២ នឹង។ 
ក៖ ក ើយយាយអ្នកស្រុកណាណែរបង? 
េ៖ យាយេ្ុំអ្នកស្រុក នឹងណែរ។ 
ក៖ ែូែណតគាន អីុ្ែឹង? 
េ៖  នឹងក ើយឃុំន្ពចារ។ 
ក៖ ក ើយទាំងតាកៅ នឹងណែរ? 
េ៖ តាក ើយឪកៅជាមួយគាន  តា។ 
ក៖ តាកៅខ្ងន្ពឈរវ ិ ហមិៃណមៃកទ។ 
េ៖ អ្ត់កទ! កជើងន្ព នឹងែណែរ។ 
ក៖ ្ែឡំ! 
េ៖ ប ុណៃតគាត់កៅភូមិន្ពចារកនុងតាក ើយតាក ា្ ោះណែមអ្ត់ស្លគ ល្តកូលតាកទៀតក ើយ។ 
ក៖ ែឹងក ា្ ោះណែម។ 
េ៖ ែឹងក ា្ ោះតាណែម។ 
ក៖ ក ើយចាំជំនាៃ់កកើតៗ្បណ លជា១៩២០ជាង នឹងបងកណាោះ? ២០ជាង៣០ជាងអី្ នឹង
មាៃណតប ុែណឹ ង ណតមិៃែឹងកពលណា។ 
េ៖ ពិបាកស្លា ៃ។ 
ក៖ គាត់ចារ់ៗយូរកពក ហ៎កឡើងែង់១០០ឆ្ន កំ ើយ។ 
េ៖ កយើងមិៃរូវជាចាប់អារមាែ៍អាយុនងៃណេឆ្ន ំកំកែើ តគាត់កទ។  
ក៖  ុី! 
េ៖ ណតយាយេ្ុំក ើយតាេ្ុំគាត់អាយុែំណាលគាន  ណតយាយេ្ុំកាលគាត់ស្លល ប់ នឹងអាយុ៨៥។ 
ក៖ គាត់អាយុ៨៥បាៃស្លល ប់ក ?៎ ស្លល ប់កៅឆ្ន ណំាវ ិយាយ? 



េ៖ យាយកនុងឆ្ន ំ២០១២ ឬ២០១៣ជាមួយពុកណែរ ប ុណៃត្គាៃ់ណតថាយាយកៅមុៃប ុនាា ៃណេអ្ញ្ច ឹង
កៅបាៃពុកកៅតាមក្កាយ។ 
ក៖  ហ៎! អ្ញ្ច ឹងយាយក ើយពុកស្លល ប់ឆ្ន ែំំនាលគាន ? 
េ៖ ច៎ារ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអាយុ៨៥ស្លល ប់ឆ្ន ំ២០១៣ នឹង  នឹងក ើយក ើយកម ែណែរបងតា បងកកើតទាៃ់ទាំងតា
ទាំងយាយខ្ងឪពុកណមៃកទ? 
េ៖ េ្ុំអ្ត់ែារ់កទ ែូែជា១៣ ឬក៏១២។ កបើតាខ្ងឪពុក  ុមទាៃ់ទាំងអ្រត់ាយាយហ៎។ 
ក៖ តាកម ែណែរបង? 
េ៖ តារលតូណារ់តា ហ៎! 
ក៖ ែូែឪអ្ញ្ច ឹងក ?៎ 
េ៖ ច៎ារែូែឪ ៃិយាយរួមឪេ្ុំមិៃបាៃមួយែំែិតតាេ្ុំកៅកទៀត។ 
ក៖ អារលតូប ុនាា ៃក ើយ នឹងហ៎។ 
េ៖ តាេ្ុំគាត់រលតូក ើយគាត់អ្ត់កែោះរអ្៊ាូដាក់្បពៃារងាំរងូវដាក់្បពៃា ក ើយគ់ាតមាៃរបរ់អី្
ពិស្លរគាត់ពិស្លរក ើយថាឆ្ៃ  ់មិៃថាមិៃឆ្ៃ  ់េ្ុំស្រឡ ់ តាេ្ុំជាងកគម ង ស្រឡ ់តាខ្ង
ពុក នឹងស្រឡ ់ខ្ល ំងម ង។ 
ក៖ ណតគាត់រួមររ់កៅជាមួយគាត់អ្ត់ឬក៏កៅឆ្ៃ យពីគាន ? 
េ៖ អ្នកណាកគ? 
ក៖ តាយាយហ៎? 
េ៖ តាយាយេ្ុំតាមពិត្គួស្លរគាត់កៅភូមិជិតៗគាន ណែរ ណតយាយេ្ុំតាេ្ុ ំនឹងគាត់កៅមាៃបង
បអូៃគាត់កតើ ណតបងបអូៃគ់ាត នឹងគាត់ណបកគាន មាៃបងបអូៃេលោះណបកគាន ែូែជាតាេ្ុំកៅក្កាយកគមួយ
បងបអូៃគាត់ គាត់កៅក្កាយបងគាត់កៅមុៃគាត់។ 
ក៖  ុីៗ! 
េ៖ គាត់កៅមាៃបអូៃររ់កដាយគាត់អ្ត់បាៃជួបកទ កពលគាត់កៅររគ់ាត់កែោះែំនាល្បាប់េ្ុំថា
មាៃបអូៃ្បុរមួយក ា្ ោះនែ ក ា្ ោះនែ ណតមិៃែឹងស្លល ប់មិៃែឹងររ់អីុ្ែឹងហ៎ ណបកយូរក ើយ 



ែល់កពលមួយ្តឹមគាត់ស្លល ប់កៃោះស្ស្លប់ណតកែ មុេតានែ នឹង ពួកេ្ុំភ្ាក់ក្អើលណែរកតើកដាយ 
ស្លរណតគាត់កៅររ់ គាត់កែោះណតែំកែើ រពីបអូៃ្បុររបរ់គាត់មិៃែឹងស្លល ប់ឬក៏មិៃែឹងររ់ហ៎ 
ែល់កពលគាត់ស្លល ប់្បណ លបាៃជាប ុនាា ៃឆ្ន  ំ ្បណ លជា២ឆ្ន ំកទ បីាៃតានែ នឹងលិែមុៃ
មក កលែមុៃមកចារ់ក ើយ ចារ់ក ើយគាត់កលែមុេមក នឹងយាយេ្ុំអ្ត់ទាៃ់ស្លល ប់កទ 
យាយេ្ុំអ្ត់ទាៃ់ស្លល ប់ប ុណៃតគាត់វកងវង។ 
ក៖  ុីៗ! 
េ៖ គាត់ចាំបអូៃឯងអ្ត់បាៃ ណតយាយេ្ុំក ើយៃឹងតា នឹង ្តូវស្លែ់នងលបងនងលបអូៃនងលអីុ្ែឹងកៅ ណត
្គាៃ់ណតតានែ នឹង គាត់កៅពីកកមាល ោះកៅពីអី្គាត់កៅពីកកាងគាត់កៅជាមួយយាយបងនងល នឹង 
យាយេ្ុំ នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគាត់ចាំកៅ! 
េ៖ គាត់ចាំក ើយគាត់មកគាត់រកណតយាយ នឹង ក ើយែល់គាត់មក គាត់កែើរ្កឡឹងជំុវ ិ្ទោះ។ 
ក៖ ក ើយតាំងពីយូរមិៃ្ពមមកកទ។ 
េ៖  នឹង! 
ក៖ ងីបាៃគាត់មាៃ្បាប់កទងីបាៃ្កមកកមល ោះ? 
េ៖ គាត់កៅស្រុកកគ។ 
ក៖  ហ៎! 
េ៖ ក ើយឥឡូវគាត់មាៃកូៃកៅគាត់កៅកកៀៃស្លវ យ ឥឡូវកគកៅកតើ កគកៅកលងមីងេ្ុំមតងៗែ
ណែរ នឹង។ 
ក៖  ុី! កទើបរកបងបអូៃកឃើ ។ 
េ៖ ណតស្លត យកៅ្តង់ថាក តុអី្ក៏មិៃមកកពលតាេ្ុំកៅររ់? 
ក៖  នឹងេុរ្តូវគាន ណតបៃតិែកស្លោះ នឹងហ៎។ 
េ៖ េុរ្តូវគាន ណតបៃតិែេ្ុំអាែិតតាេ្ុំណារ់ ក្រោះគាត់ណតងណតែំណាលល្បាប់កៅរ ូត។ 
ក៖ ច៎ារ!  
េ៖ ថាគាត់មាៃបអូៃ្បុរមាៃអី្អីុ្ែឹងកៅណ៎ា។ 



ក៖  នឹងក ើយស្រឡ ់បអូៃ។ 
េ៖ ស្លត យថាតាេ្ុំលអ កលាកតាេ្ុំលអណារ់។ 
ក៖ ច៎ារ  នឹងក ើយ។ អ្រគុែក្ែើៃណារ់បងរ្មាប់ការករៀបរាប់អំ្ពីជីវតិរបរ់ែូៃតាក៏ែូែ
ជា្បវតតិរបរ់េលួៃឯងេលោះៗអីុ្ែឹងក ើយៃឹងបងបអូៃអីុ្ែឹងអាអ្វីទាំងអ្រ់ នឹងគឺបងបអូៃក៏ែូែជាកូៃ
របរ់បងគាត់ៃឹងបាៃស្លត ប់ពីរកមលងរបរ់បង។ ច៎ារ! អ្ញ្ច ងឹអ្រគុែក្ែើៃ។ 


