
លោកពូប ៊ុន ឡា គឺគាត់បានលកើតលៅម៊ុខសម័យសង្រ្គា មល ើយដល់លពលចូលកន៊ុងរបបលន់ ន
ល់មានពួកទាហានខ្ខែរក្ក មបានលដញបាញ់គាត់ ល ើយចូលដល់សម័យប ៊ុល ពត គាត់ក្តូវ
បានពួកឆ្លបចាប់លោយសារគាត់បានលៅលរ ើសសនសំដំឡូងខ្ដលលគលចាលលោយសារខ្តការអត់
ឃ្លល ន ល ើយពួកឆ្លបលៅខ្តមិនល ឿក៏បានយកគាត់លៅផ្ទះស ករណ៍ល ើយពួកលគបានលមើល
ល ើយថាដំឡូង នឹងមិនអីក៏គាត់រួចខលួន។គាត់ធ្លល ប់ល្វើជាទាហានខ្តលោយសារក្បពនធគាត់កូនខចី
អត់មានអនកណាលមើលក៏គាត់សលក្មចចិតតឈប់ពីការគរទាហានល ើយចូលល្វើការលោងចក្ក។
គាត់មានកូនក្បសុស្សី៥នាក់ ល ើយលោយសារភាពក្កខសត់ល ើបគាត់មិនបានឱ្យកូនគាត់លរៀន
ចប់ច៊ុងចប់លដើមលឡើយ។ 

ការសម្ភា សរបសល់ោកព ូលសតើង ប ៊ុនឡា 

ក៖ អនកសមាា ស ខ្ញ ម ស៊ុគនាធ  ខ៖ អនកខ្ដលក្តវូសមាា ស លសតើង ប ៊ុនឡា 
 

ក៖ ជាដំបូងនាងខ្៊ុំសូមខ្លលងអំណរគ៊ុណដល់លោកពូខ្ដលឱ្យខ្៊ុំសមាា សពូអំពី ីវក្បវតតិរបស់
លោកពូ អញ្ច ឹងនាងខ្៊ុំល ែ្ ះខ្ញ ម ស៊ុគនាធ ជាអនកសមាា សពូលៅកន៊ុងថ្លៃលនះ ពូលតើល ែ្ ះលពញពូ 
ពូល ែ្ ះលពញពូល ែ្ ះអីលគខ្ដរ? 

ខ៖ ល ែ្ ះលពញល ែ្ ះ ប ៊ុនឡា។ 

ក៖ ចាសអីលគប ៊ុនឡាវញិពូ? 

ខ៖ លសតើង ប ៊ុនឡា។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។អញ្ច ឹងថ្លៃលនះខ្៊ុំសមាា សពូលៅកន៊ុងថ្លៃ ី២៧ ខ្ខសហីា ឆ្ន ំ២០១៦ ការ      
សមាា សលនះក្តូវបានលរៀបចំលឡើងលោយសកលវ ិាល័យលៅក្បល សអាលមរចិល ែ្ ះថា ប ី វ យ 
យូ សកលវ ិាល័យមានកមែវ ិ្ ីលដើមបសីមាា សអំពី ីវក្បវតតិរបស់លោកពូនិងក្បជាពលរដឋខ្ខែរ   
លដើមបីនាលពលអនាគតលៅម៊ុខលៅកូនលៅលោកពូនិង ំនាន់លក្កាយអាចសាា ល់និងដឹងអំពី ីវ 



ក្បវតតិនិងដំលណើ រលរឿងក៏ដូចជាឆ្ក ីវតិរបស់ពូផ្ងខ្ដរ។អញ្ច ឹងពូលតើពូអន៊ុញ្ញា តឱ្យខ្៊ុំមោក់ការ
សមាា សចូលលៅកន៊ុងលវបសាយរបស់សកលវ ិាល័យ ប ី វ យ យ ូខ្ដរឬល លោកពូ? 

ខ៖ ោក់បានលតើ។ 

ក៖ ចាសខ្ដលលវបសាយលនះមានល ែ្ ះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu អញ្ច ឹងនាងខ្៊ុំ
សូមចាប់លផ្តើមល្វើការសមាា ស លោកពូអញ្ច ឹងពូសមូក្បាប់ល ែ្ ះលពញលោកពូមតងល ៀត? 

ខ៖ លពញមានខ្តល ែ្ ះ នឹងល ើយ។ 

ក៖ លសតើង ប ៊ុនឡា នឹងល េ៎? 

ខ៖  នឹង! 

ក៖ ពូមានល ែ្ ះលៅលក្ៅអត់? 

ខ៖ លគលៅល ែ្ ះលក្ចើនដូចជាលគលៅខលះលៅលសត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹង ល ើយខលះលៅជាង។ 

ក៖ ជាងអញ្ច ឹងលៅ? 

ខ៖  នឹងប ៊ុណណឹ ង។ 

ក៖ ខ្តប ៊ុណណឹ ងល ពូល េ៎? 

ខ៖  នឹង ខ្តល ែ្ ះលពញខ្ដលឪព៊ុកោក់ល ែ្ ះឱ្យប ៊ុនឡា។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ អញ្ច ឹងពូថ្លៃខ្ខឆ្ន ំកំលណើ តពូ ពូលកើតលៅថ្លៃខ្ខឆ្ន ំណាវញិ? 

ខ៖ ដូចជា១៩៦០។ 

ក៖ ចាសថ្លៃណាខ្ខណាខ្ដរពូអាចលឆ្លើយលពញពីសំប៊ុក្តកំលណើ ត? 

http://www.cambodiaoralhistory.byu.edu/


ខ៖ ថ្លៃស៊ុក្ក ី០១ ខ្ខក៊ុមាៈ ឆ្ន ំ១៩៦០។ 

ក៖ លៅភូមិ ឃ៊ុំ អីលគខ្ដរពូ? 

ខ៖ ភូមិសាវ យរលំ ឃ៊ុំសាវ យរលំ ស្សុកសាា ង លខតតកណាត ល។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។អញ្ច ឹងពូលតើឆ្ន ំខ្ខែរពូលកើតឆ្ន អីំលគវញិ? 

ខ៖  ហេ៎...ខ្៊ុំអត់ដឹងល ឆ្ន ំខ្ខែរ មិនដឹងថាលម ច  ហេ៎...ឆ្ន ំខ្ខែរឆ្ន ំ ូត។ 

ក៖ ឆ្ន ំ ូត? 

ខ៖ ឆ្ន ំ ូតបា ។ 

ក៖ អញ្ច ឹងពូលតើពូបងបាូនក្បុសស្សីពូមានប ៊ុនាែ ននាក់វញិ? 

ខ៖ ខ្៊ុំមានបងបាូន៥នាក់ ស្សមួីយបងលគបងាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយលក្ៅពី នឹង ៤នាក់ នឹងក្បុស ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយដូចខ្៊ុំ ី...ដូចជា ី៤ នឹង។ 

ក៖  ី៤ ចាសអញ្ច ងឹពូលតើបងបាូនពូគាត់លៅរស់ទាងំអស់ឬមួយក៏គាត់អនិចចកមែខលះ? 

ខ៖ គាត់សាល ប់អស់ល ើយលៅខ្ត២នាក់។ 

ក៖ ខ្ត២នាក់ល ? 

ខ៖ រស់លៅដូចជាខ្៊ុំនិងបនាទ ប់ខ្៊ុំ ី៥។ 

ក៖ ចាសល ើយលតើឥឡូវដូចជាបងបាូនពូលៅឯណាវញិ? 

ខ៖ គាត់លៅយ ៊ុងវ  តាលមែ  ិតគាន ខ្ដរ នឹង ហេ៎...។ 



ក៖ យ ៊ុងវ  នឹងល េ៎? 

ខ៖ បា  តាមផ្លូវបឹង តាខ្ប ន នឹងលក្កាយ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។អញ្ច ឹងពូសក្មាប់ឪព៊ុករបស់ពូវញិលតើឪព៊ុករបស់ពូគាត់ល ែ្ ះអីលគខ្ដរ? 

ខ៖ គាត់ល ែ្ ះអឺ...លសតើង ផ្៊ុន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឪព៊ុកខ្៊ុំ ល ើយមាត យខ្៊ុំ យឹម សនួ។ 

ក៖ ចាសអញ្ច ឹងឪព៊ុករបស់ពូគាត់លកើតថ្លៃខ្ខឆ្ន ណំា?ល ើយ ីកខ្នលងកំលណើ តលៅឯណាខ្ដរពូ? 

ខ៖ ខ្៊ុំដឹងខ្ត ីកខ្នលងកំលណើ តរបស់គាត់។ 

ក៖ លនះៗថ្លៃខ្ខឆ្ន កំំលណើ តគាត់លៅ ីលនះ(កន៊ុងសំប៊ុក្តកំលណើ ត)។ 

ខ៖ ថ្លៃចនទ័  ី០៣ ខ្ខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩២៩។ 

ក៖ ចាសលៅភូមិឃ៊ុ ំពូ? 

ខ៖ ភូមិក្កាំងពក្ង ឃ៊ុំ ឹកថាល  ខណឌ ដលគោ  លខតតកណាត ល។ 

ក៖ លពលម៊ុនោក់ស្សកុដលគោ  លខតតកណាត លវញិ ពីម៊ុនអត់ទាន់កាត់ចូលពូលណាះ? 

ខ៖  នឹង! 

ក៖ ចាសអញ្ច ឹងពូលតើចាំល ថាឆ្ន ំកំលណើ តរបស់ឪព៊ុករបស់ពូគាត់លកើតឆ្ន ំអីលគវញិ ឆ្ន ំខ្ខែរ  ូត ឆ្លូវ 
អីអញ្ច ឹងហាេ៎? 

ខ៖ អត់ដឹងល ។ 

ក៖ អត់ដឹងល ល ?អញ្ច ឹងអត់អីល អត់ដឹង។ 

ខ៖ អា នងឹដូចគាត់សាល ប់តាំងពីលយើងលៅពីលកែងលណាះហា...។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយអញ្ច ឹងមិនគាត់ឆ្ន ំអីល  ឆ្ន ំខ្ខែរ។ 

ក៖ ចាសអញ្ច ឹងពូលតើពូមានអន៊ុសាវរយី៍អីលគខលះជាមួយឪព៊ុករបស់ពូលតើគាត់ជាមន៊ុសសលម ចខ្ដរ
ល ើយចិញ្ច ឹមបីបាច់ខ្លរកាកូនយ ងលម ចខ្ដរលោកពូ? 

ខ៖ ការពិតលពលខ្៊ុំលកើតមក លពលខ្៊ុំដឹងកតីលៅជាមួយឪព៊ុកមាត យ វអត់សូវដឹងថាពិបាកយ ង
លម ចខ្ដរក្គាន់ខ្តឪព៊ុកខ្៊ុំគាត់កាចបនតិច។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប ៊ុខ្នតគាត់ខ្តងខ្តក្បលៅល ើយល្វើអវីខ្ដលលាក្តឹមក្តូវល ើយរបស់របរលគអីអញ្ច ឹងគាត់មិនឱ្យ
ប ះពាល់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លបើសនិជាចង់បានឱ្យក្បាប់គាត់លក្ពាះគាត់ចង់ ិញឱ្យលយើងឬក៏អីអញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយគាត់គឺជាកមែករ កសិករល្វើខ្ស្ស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ្មែតាល ើយពីលដើមមកលៅដូចជាមានការកមសត់កក្មជាមួយគាត់ខ្ដរ លៅពីលកែងដូចថាលយើង
កាលពីម៊ុន កាលខ្៊ុំលៅលរៀនខ្៊ុំលដើរកាត់វលខ្ស្សក្ពលឹមលឡើងមូលល ើងលោដល់លណះដល់ ិត
ក្តឹម ងាង់ ហេ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លបើមិនមូលក្តឹម ងាង់ក្ពលឹមលឡើងលយើង  ឹកអស់ល ើយតាមលមែ តាមវលខ្ស្សអស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ លដើរកាត់វលខ្ស្សលៅសាោលៅ ឹកថាល  នឹង  នឹងកខ្នលង។ 

ក៖ អញ្ច ឹងពីម៊ុនស៊ុ ធខ្តវលខ្ស្សពូល េ៎? 

ខ៖ វលខ្ស្សល ើយខ្៊ុំលៅច៊ុងខ្ណ...លៅច៊ុងភូមិលណះអញ្ច ងឹលយើងលៅតាមផ្លូវវងឆ្ៃ យអញ្ច ឹង
លយើងលដើរតាម នងឹលយើងលដើរហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់អញ្ច ឹងលយើងគិតថាលដើរផ្លូវកាត់វលខ្ស្សលយើងឆ្ប់លយើងមូលល ើងលោលដើររ ូត។ 

ក៖  នឹងល ើយ! 

ខ៖ ល ើយលដើរលចញពីលក្កាយសាោមក។ 

ក៖  នឹងល ើយ។អញ្ច ឹងពូសក្មាប់មាត យរបស់ពូវញិគាត់ល ែ្ ះអីល ើយថ្លៃខ្ខឆ្ន ំកំលណើ តគាត់លៅ
ណា ល ើយលកើតលៅណាពូ? 

ខ៖ គាត់ដូចជាថ្លៃព៊ុ្  ី២០ ខ្ខត៊ុោ ឆ្ន ំ១៩៣៤។ 

ក៖ លៅឯណាវញិពូ? 

ខ៖ លៅអឺ...ពូដូចជាសាវ យរលំល េ៎...។ 

ក៖ ចាសខ្ក្ពកតានង ី? 

ខ៖ ការពិតអា នឹងវឥឡូវលគោក់អឺ...ភូមិសាវ យរលំ ខ្តលក្កាយពី ំនាន់ខ្ដលគាត់លកើតលគោក់
ភូមិខ្ក្ពកតានង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឃ៊ុំសាវ យរលំ ស្សុកសាា ង លខតតកណាត ល។ 

ក៖ ចាសគាត់ល ែ្ ះអីលគវញិពូ? 



ខ៖ គាត់ល ែ្ ះ យឹម សួន លនះ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ អញ្ច ឹងពូចាំថាគាត់ឆ្ន ំខ្ខែរគាត់លកើតឆ្ន ំសតវអីលគពូ? 

ខ៖ ដូចមិនបានដឹងល  ឆ្ន ំខ្ខែរគាត់ ហេ៎...? 

ក៖ ចាសអញ្ច ឹងពូមានអន៊ុសសវរយី៍អីខលះជាមួយមាត យវញិមតង? 

ខ៖ អន៊ុសាវរយី៍ជាមួយមាត យខ្៊ុំ ខ្៊ុំស្សោញគ់ាត់ោល ំងជាងឪព៊ុកខ្៊ុំពីលក្ពាះលម ចបានថាអញ្ច ឹង
ពីលក្ពាះឪព៊ុកខ្៊ុំគាត់ោងកាចបនតិចដល់លពលអញ្ច ងឹមាត យខ្៊ុំគាត់សលតូ លទាះបីខ្តលយើងល្វើខ៊ុសលម ច
ក៏គាត់អត់យកលទាសលយើងខ្ដរ គាត់ខ្តងខ្តអប់រខំ្ណនាំលយើងសតកី្បលៅក៊ុំល្វើអលញ្ច ះ ល្វើអញ្ច៊ុ ះ     
អញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អញ្ច ឹងល ើយដូចជា ដូចជាល៊ុយកាក់ខ្ដលលយើងចង់លយើងស៊ុមំាត យបានលក្ចើន បានជាងឪព៊ុក 
ល ើយអញ្ច ឹងលយើងឪព៊ុកលយើងអត់ហា នស៊ុំល ៀត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចជាគាត់កាច អត់សូវហា នស៊ុំល ល ើយលក្ចើនខ្តស៊ុំមាត យល  ល ើយមាត យគាត់ឱ្យកាល
ខ្ដលឧទា រណ៍ថា លបើលយើងទារ លយើងលកែងលយើងចង់បាន គាត់ផ្ាត់ផ្ាង់អាលរឿងល៊ុយកាក់លយើង
លក្ចើនអញ្ច ឹងលយើងស្សោញគ់ាត់លក្ចើនជាងល ើយ។ 

ក៖  នឹងល ើយ។អញ្ច ឹងពូចូលដល់ ីដូន ីតារបស់ពូោងឪព៊ុករបស់ពូវញិមតងលតើគាត់ល ែ្ ះតា
អីយយអីខ្ដរពូ? 

ខ៖ អូយ...ការពិតកខ្នលង នឹងលបើថាតាំងពីខ្៊ុំលកើតមក តាំងពីដឹងកតីមកយយតាខ្៊ុំគាត់សាល ប់បាត់
តាំងពីអគោ លណ់ា ល ើយអញ្ច ឹងអត់បានដូចជាគាត់យយ យយដូចល ែ្ ះយយអ៊ុឹម តាដូច
ជាល ែ្ ះតាលសតើង នឹងឯង។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ក្គាន់ខ្តបានដឹងប ៊ុណណឹ ង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លរឿងគាត់លកើតលម ចៗខ្៊ុំអត់ដឹង។ 

ក៖ គាត់យ ងលម ចគាត់មានចរកិលកខណៈលម ចពូអត់ដឹង ែងល េ៎? 

ខ៖ អត់ដឹង ែង ខ្៊ុំដឹងកតីមកខ្៊ុំលឃើញខ្តរបូលតគាត់ោក់លៅ ញ្ញជ ំងផ្ទះអញ្ច ឹងល ើយគាត់សួរខ្ម 
លៅខ្ម គាត់ថាសាល ប់បាត់យូរល ើយ។ 

ក៖ ល ើយគាត់អត់ខ្ដលក្បាប់លរឿងតាយយលម ចល ល េ៎...អញ្ច ឹងពូ? 

ខ៖ គាត់ក្គាន់ខ្តក្បាប់ល ែ្ ះ ល ើយដឹងខ្តល ែ្ ះខ្តប ៊ុណណឹ ង។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយអត់អីអញ្ច ឹងពូ។អញ្ច ឹងោងមាត យវញិមតង លម ចោងឪព៊ុកពូល ? 

ខ៖ លមើលឈប់ អឺ...ក្ចលំ។ 

ក៖ លម ចនិយយោងមាត យលម ចល ? 

ខ៖ ោងមាត យ។ 

ក៖ ច៊ុះោងឪព៊ុកវញិពូ? 

ខ៖ ោងឪព៊ុកចាំលមើលឈប់...ដូចក្ចឡំលម ចល មិញ មិញអត់ល សួរោងឪព៊ុក នឹងល ើយក្ចឡំ
ោងមាត យ។ 

ក៖  នឹងល ើយអត់អីល  ឥឡូវមិញលៅោងមាត យឥឡូវោងឪព៊ុកវញិមតង? 

ខ៖ ល ...មិញោងឪព៊ុកល ើយ លសតើង  នឹងច៊ុះលបើលយើងោក់ក្ចឡំអញ្ច ឹងមកល ើយ  នឹងបានថាវ
អត់សូវចាស់មិនដឹងអនកណាោងណា អនកណាោងណា នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ លក្ពាះលពល នងឹខ្៊ុំលកើតមកដឹងកតីលៅដូចពូកគាត់សាល ប់អស ់ អត់ដឹងថាយ ងលម ចល ល ើយ   
មាត យឪព៊ុកគាត់ក្បាប់លយើងដូចជាលយើងអត់សូវបានចាំបានលក្ចើនអញ្ច ឹងហា...ល ើយដល់មក
ដល់បចច៊ុបបននឥឡូវលយើងអត់សូវយកចិតត ៊ុកោក់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មិនដឹងគាត់លៅឯណាលៅឯណីអញ្ច ឹងហា។ 

ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ អញ្ច ឹងវអត់សូវចាស់ោសប់ ៊ុខ្នតវក្គាន់ខ្តដឹងថាឪព៊ុកខ្៊ុំល ែ្ ះ ផ្៊ុន ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លសតើង ផ្៊ុន ល ើយនិងយឹម សួន។ 

ក៖ ចាសមាត យ។ 

ខ៖ ប ៊ុខ្នតការពិត  ៊ុី...ពិបាកខ្ដរខ្៊ុំកខ្នលង នឹងអត់សូវដឹងចាស ់ល ើយបានដឹងខ្តប ៊ុណណឹ ង។ 

ក៖ ចាស នឹងអត់អីល ។អញ្ច ឹងោងឪព៊ុកមិនខ្មនតាលសតើងល អញ្ច ងឹល ? 

ខ៖ ោងឪព៊ុកតាយឹមល ក្បខ្ លដូចជាសរលសរលនះខ៊ុសល ។ 

ក៖ ចាសខ្តយយ យយោងឪព៊ុកគាត់ល ែ្ ះអីលគខ្ដរពូ? 

ខ៖ យយោងឪព៊ុក នឹងដូចជាតាលសតើងល  ល ើយលសត នឹងវបង្រ្ញ្ញច ស់គាន ល ើយ។ 

ក៖ លសតើងវបង្រ្ញ្ញច ស់វញិ?អញ្ច ឹងពូលតើយកក្តកូលតាមមាត យឬក៏ឪព៊ុក? 

ខ៖ ក្តកូលលសតើងលនះក្តកូលមាត យខ្៊ុំលនះ ក្តកូលយឹមក្តកូលឪព៊ុកខ្៊ុំលនះ។ 

ក៖ ខ្តពូយកក្តកូលោងមាត យវញិល ? 



ខ៖ បា ប ៊ុខ្នតដល់លពលខ្៊ុំល្វើតាមអា នឹងលគល្វើខ៊ុសមកអញ្ច ឹង ដល់លយើងលក្បើក្បាស់លយើងយក   
តាម នឹងខ្ខសបលណាត យហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បានអញ្ច ឹងអា នងឹវអញ្ច ឹង ខ្៊ុំមិញខ្៊ុំលភលចនិយយថាវលគអនកល្វើវខ៊ុសអញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សរលសរដូចវបង្រ្ញ្ញច ស់បលណាត យគាន មកអញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។ 

ខ៖ ល ើយអញ្ច ឹងដូចថាបញ្ជ ីជាតិលយើងកំលណើ តអញ្ច ឹងល ើយអញ្ច ឹងលយើងយកខ្ខសបលណាត យ      
អញ្ច ឹង ែងលៅ។ 

ក៖ ប ៊ុខ្នតលបើសិនមាត យរបស់ពូល ែ្ ះ លសតើង សនួវញិល ើយអញ្ច ឹង? 

ខ៖ លសតើង សួន ប ៊ុខ្នតឪព៊ុកខ្៊ុំយឹម ផ្៊ុន ល ើយដល់លពលលគល្វើលនះវលៅជា...។ 

ក៖ បង្រ្ញ្ញច ស់វញិ? 

ខ៖ អា នងឹយក ីតាោងមាត យយកមកោក់ោងឪព៊ុកយក ីតាឪព៊ុកយកមកោក់ោងមាត យ។ 

ក៖ ខ្តពួកគាត់បងបាូនគាន ល ពូ? 

ខ៖ មិនខ្មនបងបាូនល  អនកដថ្ ស៊ុ ធសា្។ 

ក៖  នឹងល ើយតាមការពិតដូចជាលៅកន៊ុងសំប៊ុក្តកំលណើ តគឺខ៊ុសប ៊ុខ្នតល ែ្ ះ ឪព៊ុករបស់ពូល ែ្ ះ 
យឹម ផ្៊ុន ល ើយមាត យល ែ្ ះ លសតើង សួន។ 

ខ៖ ក្តូវទាងំអស់ខ្តក្គាន់ខ្តបង្រ្ញ្ញច ស់គាន ល  ខ្តសបំ៊ុក្តកំលណើ តលគល្វើលនះ។ 

ក៖ អញ្ច ឹងពូ...ពូចាំល ថាអឺ...បងបាូនឬក៏ឪព៊ុកមាត យរបស់ពូមានអនកណាលគធ្លល ប់លៅរស់លៅ
ក្បល ស លក្ៅអត់? 



ខ៖ អត់មានល  ។ 

ក៖ លៅខ្តស្សុកខ្ខែរ? 

ខ៖ លៅខ្តស្សុកខ្ខែរទាំងអស់ល ើយសាល ប់លៅស្សកុខ្ខែរទាំងអស់។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។ 

ខ៖ ប ៊ុខ្នតឥឡូវខ្៊ុំលៅខ្ត២នាក់បងបាូនល  បងបាូន៥នាក់ នឹងសាល ប់អស់ល ើយ ដូចជាបងអឺ... ី២ 
ដូចជាសម័យប ៊ុល ពត ប ៊ុល ពត លគសមាល ប់ គាត់ល ើយលពល នងឹលគដូចថាមានលគោងក្បពនធ 
គាត់បងបាូនោងក្បពនធលគសាប់គាត់អញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយលគោយការណ៍លៅោងលមខ្ខែរ ក្ក  ម នឹងលៅ។ 

ក៖ ប ៊ុណណឹ ងល ើយលៅសាប់គាន ល ៀត? 

ខ៖  នងឹល ើយ លគយកគាត់លៅលៅ ការពិតគាត់ល្វើទាហានខ្មនប ៊ុខ្នតគាត់មិនខ្មនពាក់សកតិដូច
លគថាគាត់ពាក់សកតិ២ សកតិ៣ល  គាត់ក្គាន់ខ្តទាហាន្មែតា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចជាពលលទារអញ្ច ឹងហា។ 

ក៖  នឹងល ើយ! 

ខ៖ ប ៊ុខ្នតគាត់លៅយមគ៊ុកថ្ក្ពសរ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប ៊ុខ្នតដល់លគខឹងគាត់ បងបាូនោងក្បពនធខឹងគាត់ លគថាគាត់ នឹងសកតិ៣។ 

ក៖ បខ្នែមឱ្យវញិលៅ។ 



ខ៖ លៅអឺ...ល្វើការលៅថ្ក្ពសរកខ្នលងចាប់មន៊ុសសោក់គ៊ុក ោក់អីអញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អីអញ្ច ឹងៗលៅក៏សម័យ នឹងដូចជារបបប ៊ុល ពត នឹងលគបានថាគាត់ នឹងកបត់អងាការអីៗ    
អញ្ច ឹងៗលៅណាស់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អញ្ច ងឹលៅក៏លគយកគាត់លៅសមាល ប់ លៅល ើយដល់លក្កាយមកដូចជាបងៗលក្កាយៗល ៀត 
៣នាក់គាត់សាល ប់លក្កាយៗលនះដូចជា មៃឺ  មៃឺរបស់គាត់្មែតាគាត់សាល ប់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឥឡូវលៅ ខ្តបងបាូន២នាក់ បាូនលៅលគ ី៥ល ើយនឹងខ្៊ុំខ្តប ៊ុណណឹ ង។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។អញ្ច ងឹពូសក្មាប់ចូលដលក់ារសិការបសពូ់វញិមតងលតើពូលរៀនបានថាន ក់ ី
ប ៊ុនាែ នខ្ដរពូ? 

ខ៖ ខ្៊ុំគិតពីម៊ុនមកខ្៊ុំលរៀនបានថាន ក់ ី៩។ 

ក៖  ី៩? 

ខ៖ ៩ចាស់។ 

ក៖ ចាសពូលរៀនលៅសាោណាវញិ? 

ខ៖ សាោសាវ យរល។ំ 

ក៖ សាវ យរលំ នឹង? 

ខ៖ បា សាវ យរលំ។ 

ក៖ សាោ នឹងមានដល់ឥឡូវលតើពូល េ៎? 



ខ៖ សាោសពវថ្លៃលៅមានលតើ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។ 

ខ៖ ខ្តក្គាន់ខ្តសាោលពលខ្ដលខ្៊ុំលរៀនលគសម័យប ៊ុល ពតលគថ្វ  លចាលអស់។ 

ក៖  ហេ៎...! 

ខ៖ ដល់លពលឥឡវូលគល្វើសាោលែីលគោក់សាោ  ៊ុន ខ្សន  នងឹសាោលែីលគឥឡូវខ្តក្គាន់ខ្ត
កខ្នលងបរលិវនសាោចាស់ដខ្ដល។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ។អញ្ច ឹងពូលពលពូកំព៊ុងលរៀនកតីស្សថ្ម ពូកន៊ុងលពលអនាគតពូចង់ល្វើអីលគវញិ? 

ខ៖ ការពិតកតីស្សថ្ម ចខ្៊ុំកាលពីម៊ុនខ្៊ុចំង់លរៀនឱ្យបានខពស់ ខ្៊ុំលឃើញលគល្វើ្ំដូចចង់ល្វើ្ំដូចលគ 
ប ៊ុខ្នតដល់លពលអឺ...ខ្៊ុំលរៀនៗបានប ៊ុណណឹ ងវខ្បក៧៥(១៩៧៥)សម័យប ៊ុល ពត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចូលលៅកន៊ុងរបបប ៊ុល ពត អត់មានសាោលរៀនអញ្ច ឹងលយើងអត់បានលរៀនល ។ 

ក៖ លគថ្វ  លចាលអស់រលីងល េ៎? 

ខ៖ កាលសម័យប ៊ុល ពតលគអត់មានលបើកឱ្យលរៀនទាំងអស់ សម័យប ៊ុល ពត គឺបិ លរឿងលរៀន 
 នឹងគឺអត់ ែង ល ើយដល់លពលអញ្ច ឹងលយើងខ្បកពីអឺ...លចញពីសម័យប ៊ុល ពត៧៩(១៩៧៩)
ល ើយខ្៊ុំអត់បានលរៀនល ើយលពល នឹងខ្៊ុំកំក្ពាឪព៊ុកមាត យទាំងអស។់ 

ក៖ ចាសគាត់សាល ប់លៅលពល នងឹខ្ដរ? 

ខ៖ គាត់សាល ប់ ឪព៊ុកខ្៊ុំសាល ប់លៅ៧៧(១៩៧៧)មាត យសាល ប់៧៩(១៩៧៩)។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ អាខ្បកមកល ើយ នងឹគាត់សាល ប់អញ្ច ឹ ងខ្៊ុំដូចថាលៅតូចល ើយអត់មានកខ្នលង ីពឹងឪព៊ុក    
មាត យសាល ប់អសអ់ញ្ច ឹង ខ្៊ុំរស់លៅជាមួយបងល ើយអញ្ច ឹងដូចជាបងលគគិតខ្តក្កុមក្គសួាររបស់
លគ លគអត់សវូគិតលយើងប ៊ុនាែ នល  លយើងលរៀនមិនលរៀនលគអត់ដឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជាលរឿងរបស់លយើងល ើយ ដល់អញ្ច ងឹលយើងអត់ដឹងថាលៅរកល៊ុយលៅកខ្នលងណាបានល ើយ
យកមកលរៀនបនតលៅម៊ុខល ៀតអញ្ច ឹងអត់ល ើយអញ្ច ឹងលពល នឹងដូចជាខ្៊ុំធ្លល ប់ដូចជាលៅរកស៊ុីលៅ
ថ្ល លៅស្សុកថ្លលៅលបា យខ្ប ត នឹង ដូចថាលៅ ិញឥវ ន់លក់បានចំលណញខលះលៅចាយអីអញ្ច ឹង
លៅល ើយមកវញិមកលៅជាមួយបង ួយការគរផ្ទះអីអញ្ច ឹងលៅ ល ើយលៅវញិអញ្ច ឹងលៅប ៊ុន
រ ូតដល់ពី នឹងមកខ្៊ុំមករស់លៅភនំលពញវញិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយខ្៊ុំល្វើជាងឡានបាន២ឆ្ន ំ ខ្៊ុំលរៀនជាងឡានបាន២ឆ្ន ំដូចជាលចះបានពាក់កណាត លដល់
ផ្៊ុតពី នឹងលៅល ើយបានជាខ្៊ុំដូចជាខ្៊ុំការក្បពនធ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ការក្បពនធ នឹងល ើយខ្៊ុំឈប់ល្វើជាងឡាន នងឹលៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចជាវលយើងអតទាន់លចះល្វើការលយើងរកចំណូលអត់បានអញ្ច ឹងលៅណាស់ អញ្ច ឹងលយើង
លៅរកល្វើអីខ្ដលបានល ើយលក្កាយមកបានខ្៊ុំលៅល្វើការឱ្យលគលៅលោងចក្កខ្សបកល ើង សិបបកមែ
មួយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លគល្វើលោងចក្កសិបបកមែ នឹងលគល្វើខ្សបកល ើងល ើយខ្៊ុំលៅល្វើជាកមែករលោងចក្កខ្សបកល ើង
 នឹងលគ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ រ ូតលៅដល់លពលខ្៊ុំឈប់ពីកមែករលោងចក្កខ្សបកល ើងខ្៊ុំចូលល ើ្វកង ័ព។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អស់រយៈលពល៨ឆ្ន ំ។ 

ក៖  នឹងល ើយ ល ើយលីបានពូឈប់ល្វើកង ័ព នងឹ? 

ខ៖ ដូចជាលយើងលៅអត់បាន  ហេ៎...លពលល្វើកង ័ពល េ៎? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹង លពល នងឹលពលល្វើកង ័ព ខ្៊ុំគិតជាសកតិខ្៊ុំសកតិ១។ 

ក៖ ខ្តលបើលៅដល់ឥឡូវ្ំ។ 

ខ៖ បា  ខ្៊ុំបានលបើលៅដល់ឥឡូវលបើមិនសកតិ៥ ក៏សកតិ៤ខ្ដរលក្ពាះដូចជាពួកមិតតភកតិលៅល្វើលគ 
សកតិ១ដូចគាន ខលះសកតិ៤ ខលះសកតិ៥។ 

ក៖ លីបានពូឈប់វញិ? 

ខ៖ លពលខ្ដលឈប់ នឹងខ្៊ុំលឃើញកូនខ្៊ុំល ើយកូនខ្៊ុំដូចជា២នាក់ល ើយ៣នាក់ទាំងលៅកន៊ុង
លពាះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយខ្៊ុំលមើលលឃើញក្បពនធខ្៊ុំពិបាកលពកអត់មានអនក ួយខ្លអញ្ច ឹងហា...អញ្ច ឹងខ្៊ុំលៅល្វើកង
 ័ព នឹងគឺវអត់ អត់សូវបានមកខ្លគាត់ដិតដល់ក៏ខ្៊ុំសលក្មចចិតតថាឈប់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពីកង ័ពមករស់លៅជាមួយក្បពនធវញិរ ូតដល់សពវថ្លៃ។ 



ក៖  នឹងល ើយ។ 

ខ៖ មកដល់សពវថ្លៃ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ អញ្ច ឹងពូលពលពូការ ពូការលៅឆ្ន ំណាវញិ? 

ខ៖ ខ្៊ុំការលៅឆ្ន ំ៨៣(១៩៨៣)។ 

ក៖ ៨៣(១៩៨៣)ឬក៏៨២(១៩៨២)មិញមីងក្បាប់ថា៨២(១៩៨២)? 

ខ៖ ៨២ល (១៩៨២)? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លបើអញ្ច ឹងក្បខ្ លជា៨២(១៩៨២)លបើអញ្ច ឹងខ្៊ុំក្ចលំ។ 

ក៖ ១៩៨២អញ្ច ឹងល ? 

ខ៖ បា ១៩៨២។ 

ក៖ ចាសអញ្ច ឹងពូ ពូការលៅឯណាវញិ? 

ខ៖ ការលៅឃ៊ុំសាវ យរលំ នឹង។ 

ក៖ លៅសាវ យរលំ នងឹខ្ដរ? 

ខ៖ បា ស្សុកកំលណើ តរបស់ខ្៊ុំ។ 

ក៖ ចាស នឹងល ើយ អញ្ច ឹងពូលពលលរៀបការមានបណាត ការឱ្យោងស្សីខ្ដរលតើល េ៎? 

ខ៖ មាន មាន បា ។ 

ក៖ ចាសថាលក្ចើនណាស់? 

ខ៖ មានប ៊ុខ្នតខ្៊ុំតូចចិតតប ៊ុនលនះក្គាន់ខ្តការល ើយយកអារូបលតខ្ដលលគ នឹងមកដូចជាជាងលត 
លគអត់សូវលចះលត។ 



ក៖ លម ចវញិពូបានអញ្ច ឹង? 

ខ៖ លតដូចជាបាត់ល ើងមួយកំណាត់លៅ  ួនកាលកាលលនះបាត់ថាៃ សពីលលើអលញ្ច ះលៅ 
 ួនកាលបាត់ច៊ុងថ្ដលៅ  ួនកាលមួយចំល ៀងោងលណះ លឃើញមួយចំល ៀងលៅ ដល់អញ្ច ឹង
ដូចជារូបលត នងឹវអត់ក្គប់លកខណៈ។ 

ក៖ ច៊ុះអត់មានអាណាលពញលលញល ច៊ុះ? 

ខ៖  នឹងអត់មានលពញលលញល  បាត់ក្ ុងលណះក្ ុងលណាះដូចលគអត់លចះសាលរឱ្យវចូលកាលមោ 
ឱ្យវលពញៗអសអ់ញ្ច ឹងហាេ៎។ 

ក៖ លោយសារសម័យយូរលពក ល ើបខ្បក? 

ខ៖  នឹងអាសម័យលយើងល ើបខ្បកភាល ម ខ្បកលយើងអនកបលចចកល សលតដូចវមិនសវូចាស ់        
អញ្ច ឹងណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អញ្ច ឹងដូចអត់សូវលាល ើយក៏រូបលត នឹងលៅតាោតំាលរ  លចាលលៅ ល ើយដល់មកឥឡូវលនះ
បានខ្៊ុំនឹកលឃើញតូចចិតតថាដូចជាកូនលៅអីលគសួរថាកាលពីលយើងមា ក់បា ការលគចង់លឃើញរូប    
លត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លពលខ្ដលការអញ្ច ឹងហា...ដល់អញ្ច ឹងលយើងអត់មានរូបលតឱ្យកូនលយើងលមើល។ 

ក៖ បាត់អស់រលីងល ើយអញ្ច ឹង? 

ខ៖ បា  តូចចិតតកខ្នលង នឹង។ 

ក៖ លោយសារអត់លពញចិតតលបាះលចាល? 



ខ៖ អា នឹងដូចអត់លពញចិតតតាោតំាលរ  លចាលវអារត់អាោយលកែងោែ ំងវយកលៅណាលៅណី       
អស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អា នងឹកខ្នលង នងឹ។ 

ក៖ ចាសអញ្ច ឹងពូសក្មាប់ ីវតិពូពីអតីតកាលមកលក្បៀបល្ៀបនឹងបចច៊ុបបនន នឹងវខ៊ុសពីគាន លម ច
ខ្ដរពូ? 

ខ៖ អតីតកាលមកបចច៊ុបបននឥឡូវលនះ? 

ក៖ ចាសវខ៊ុសគាន លម ចវញិ? 

ខ៖ លបើខ្៊ុំគិតខ្តពីលក្ៅពីរស់លៅជាមួយឪព៊ុកមាត យរក៏ឺ ីចាប់ពីក្តឹមខ្៊ុំការ? 

ក៖ តាំងពីណាពីណីមកពូអាចនិយយបាន។ 

ខ៖ តាំងពីណាពីណីមកលបើខ្៊ុំមករស់លៅខ្៊ុំគិតថាខ្៊ុំរស់លៅឥឡូវលនះដូចជាពិបាកជាងពីខ្៊ុំពីម៊ុន
មក។ លម ចបានថាពិបាកជាងពីម៊ុនមក លក្ពាះខ្៊ុំរស់លៅជាមួយឪព៊ុកមាត យខ្៊ុំមានដីខ្ស្សខ្៊ុំមានដី
ចមាោ រ មានដីភូមិមានដីផ្ទះ មានផ្ទះលៅក្តឹមក្តូវស្សួលបួលដល់មកបចច៊ុបបននឥលឡូវខ្៊ុំអត់មានដី
លៅ ផ្ទះលៅខលួនឯងខ្៊ុំស៊ុំដីលគលៅស៊ុំផ្ទះលគលៅអញ្ច ងឹកខ្នលង នឹងវពិបាក ម៊ុនដូចខ្៊ុំ ីវភាពខ្៊ុំមាន
ស្សូវ ក្ងុកសក្មាប់កិន សក្មាប់លោះស្សាយ ីវភាពខ្តលបើឥឡូវខ្៊ុំ ិញខ្តផ្ារល ើយលយើងខំរក
ល៊ុយបាន បាន ិញអងោរបាន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយលបើពីម៊ុនលយើងមានដីខ្ស្សលយើងល្វើខ្ស្សខលួនលយើង ៊ុកសក្មាប់ រ តូដល់មួយឆ្ន ំលៅ     
វញិ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយដល់ឥឡូវបចច៊ុបបននឥឡូវល ើយនឹងពីម៊ុនខ្៊ុំគិតថា ពីម៊ុនស្សួលជាឥឡូវ។ 



ក៖ ចាសពីម៊ុនអវីៗមានតថ្មលសមរមយជាងល ៀត? 

ខ៖ បា សមរមយជាង។ 

ក៖ អញ្ច ឹងពូលតើពូចូលចិតតពិសារមហូបអីលគខ្ដរពូ? 

ខ៖ ខ្៊ុំការពិតខ្៊ុំមហូបខ្៊ុំដកលចញមកឱ្យខ្តរបស ់នឹងលគល្វើឆ្ៃ ញ់ ដកលចញខ្តផ្ាក ក្ប ៊ុក  ឹកក្តី។ 

ក៖ ពូអត់ចូលចិតតវញិ? 

ខ៖ កាលពីម៊ុន ការពិតខ្៊ុំអត់លចះញ៊ុ ំ ឹកក្តី ក្ប ៊ុក ផ្ាកគឺខ្៊ុំអត់លចះញ៊ុ លំ ។ 

ក៖ លម ច ចខ្មលកណាស់ពូមហូបខ្ខែរ។ 

ខ៖ ល ើយនឹងសាច់ក្ ូក លខពើម។ 

ក៖ លៅអញ្ច ឹងវញិលៅពូល េ៎? 

ខ៖ ខ្៊ុំលខពើមដូចជាលខពើមសាច់ក្ ូក លខពើមផ្ាក ក្ប ៊ុក  ឹកក្តី។ 

ក៖ ច៊ុះដល់លពលឥឡូវ? 

ខ៖ ដល់លពលឥឡូវខ្៊ុំលចះ ូបខ្ដរប ៊ុខ្នតលចះតិចៗ។ 

ក៖ លចះខ្តមាន ែងពូ។ 

ខ៖ លចះខ្តតិចៗល   នឹងល ើយលបើសាច់ក្ ូកខ្៊ុំលចះោល ំង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លបើថាដូចជាបផ្ាក  ឹកក្តី អី នឹងដូចជាលចះតិចៗល  ក្ប ៊ុកអី លមើលលៅដូចលម ច។ 

ក៖ អញ្ច ឹងលៅចូលចិតតោងមហូបចិនលក្ចើនវញិ? 

ខ៖  នឹងលា លបើដូចជាសលរមជូរ លបើសិនជាលគក្ ុំក្ប ៊ុកអត់ចូលចិតតល  លបើសិនលគក៊ុំក្ ុំក្ប ៊ុកលគ  
ោក់ ឹកក្តី្ីបនតិចសលរ។ 



ក៖ អត់អីវញិ? 

ខ៖ អា នងឹអត់អីល  អា នឹងខ្៊ុំចូលចិតត ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយរបស់អីក៏លោយរបសម់ហូបអីក៏លោយ ក៊ុំឱ្យសា៊ុយ។ 

ក៖ អញ្ច ឹងល ៀត? 

ខ៖ លបើមានកលិន្ំសា៊ុយតិចៗ...។ 

ក៖ គឺអត់ ូប? 

ខ៖ លទាះបីខ្តសលរក្តីក៏លោយ លបើក្តី នឹងោង្ំកលិនសា៊ុយតិចតួចខ្៊ុំអត់ចូលចិតតល  ខ្៊ុំការពិតខ្៊ុំចង់
ញ៊ុ ំអីលផ្សងក៏បាន ការពិតខ្៊ុំញ៊ុ ំអំបិលក៏បាន។ 

ក៖ អញ្ច ឹងវញិល ៀត? 

ខ៖ ខ្៊ុំោក់ខ្តអំបិលបនតិចល ើយខ្៊ុំោក់ ឹកបនតិចមកខ្៊ុំអាចញ៊ុ ំបាន។ 

ក៖ អញ្ច ឹងវញិ? 

ខ៖ បា  ខ្៊ុំញ៊ុ ំលៅអត់មានលខពើមអីទាំងអស់ ល ើយលបើសិនខ្តមានសា៊ុយបនតិចខ្៊ុំលខពើម។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចកាពិអីក៏លោយអីក៏លោយអត់ចូលចិតត។ 

ក៖ អញ្ច ឹងពូលចះល្វើមហូប ច៊ុះលក្ចើនល ដល់លពលល្វើខលួនឯងអញ្ច ឹង? 

ខ៖ ខលួនឯង ខ្៊ុំការពិតខ្៊ុំចូលចិតតោល ងំជាងលគដូចជារបស់ដូចជាលសាៃ រ សលរមជូរចូលចិតតខ្ដរខ្តក៊ុំឱ្យ
ក្ ុំក្ប ៊ុក ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ល ើយដូចជាអាំង លចៀនអីលៅ។ 

ក៖ ចាសអញ្ច ឹងពូ លពលពូ ំលនរពូចូលចិតតល្វើអីលគវញិអញ្ច ឹង? 

ខ៖ ការពិតមហូប នឹងគឺខ្៊ុំអត់សូវចូលចិតតល្វើ ខ្៊ុំអត់ល ើ្វខលួនឯងល ដូចជាខ្៊ុំមានក្បពនធដូចជាក្បពនធ
គាត់លៅផ្ទះគាត់មហូបស្សាប់ នឹងឱ្យខ្៊ុំ នឹងឯង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្៊ុំលៅល្វើការលៅណាលៅណី មកវញិដូចជាឆ្ាិនស្សាប់គាត់ ៊ុកឱ្យលយើង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លយើងញ៊ុ ំលៅ។ 

ក៖ ក្តូវចិតតខ្ដរពូលណាះ? 

ខ៖ ការពិតគាត់ដឹង។ 

ក៖ ដឹងល ើយអស់ល ើយ? 

ខ៖ ដឹងអំពីខ្៊ុំញ៊ុ ំអីអញ្ច ឹងគាត់ល្វើមិនសូវឱ្យ...។ 

ក៖ ខ៊ុស? 

ខ៖  នឹង។ 

ក៖ អញ្ច ឹងពូចូលចិតតដូចជាកមានតអីពូចូលចិតតកមានតលៅឯណាវញិ? 

ខ៖ ការពិត នឹងកមានត នឹងចូលចិតតលដើរលលងខ្ដរប ៊ុខ្នតសម័យឥឡូវបចច៊ុបបននឥឡូវលនះលដើរលលង 
ក្តូវការល៊ុយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អញ្ច ឹងលយើងអត់សូវមានល៊ុយអត់បានលដើរលលងខ្ដរ ខ្តចូលចិតតលដើរលលងោល ំង។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយនឹងចូលចិតតប ចលក្មៀងោល ំងជាងលគ។ 

ក៖  នឹងល ើយលក្ចៀង។ 

ខ៖ លបើសនិខ្៊ុំ ប ចលក្មៀង ប ពិលោះឱ្យខ្៊ុំសាត ប់មួយថ្លៃក៏ខ្៊ុំសាត ប់បាន អត់ ៊្ុញ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឱ្យខ្តប ដូរលែីៗល ើយលដើរលលងក៏ខ្៊ុំអត់ ៊្ុញខ្ដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប ៊ុខ្នតក្គាន់ខ្ត ៊្ុញមួយ គឺ ៊្ុញក្តឹមអត់ល៊ុយល  ចង់ឧទា រណ៍ថាចង់លៅ ដូចជានិយយ
ការពិត ិ...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ថ្លៃលមរល៍នះខ្៊ុំក្តូវោក់លគាលលៅមួយថាខ្៊ុំក្តូវលៅនាំក្បពនធខ្៊ុំលៅលដើរលលង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប ៊ុខ្នតដល់លនះគិតលៅថាអត់មានល៊ុយចាក់សាងំល ើយចាយអី។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក្បាក់ខ្ខអត់ទាន់លបើកអីអញ្ច ងឹៗោច់ល៊ុយ។ 

ក៖ អញ្ច ឹងចាំអា ិតយលក្កាយវញិ? 

ខ៖  នឹងក្បខ្ លជាលមរល៍ក្កាយ លបើកល៊ុយល ើយ នឹងក្បខ្ លនឹងអាចជាលដើរលលង ខ្៊ុំចូល 
ចិតតលដើរលលងខ្ដរប ៊ុខ្នតក្គាន់ថាលដើរលលងចំណាយលៅដល់លវកិាល ើយលយើងដូចជាខសត់លខាយ
លយើងដូចជាអត់មានលវកិារលក្ចើនអញ្ច ឹង។ 



ក៖ វអញ្ច ងឹលៅ។ 

ខ៖ វអាក់ោនលោយការអត់លវកិាប ៊ុណណឹ ង ខ្តការពិតចូលចិតតលដើរលលងឆ្ៃ យៗល ើយចូលចិតត ខ្៊ុំ 
អត់ចូលចិតត ីក្កងុ។ 

ក៖ ចូលចិតត នប វញិ? 

ខ៖  នឹងលបើលដើរលលងខ្៊ុំអត់ចូលចិតតល លៅ ីក្កុងចូលចិតតលៅ នប  ល ើយដូចមានលដើមលតាន ត
ល ើយវលខ្ស្ស។ 

ក៖ សាា តណាស់! 

ខ៖  នឹងល ើយ ឆ្ៃ យៗខ្បលកៗល ើយអត់ខ្ដលលឃើញអញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងល ើយចូលចិតតអញ្ច ឹង។ 

ក៖  នឹងល ើយ! 

ខ៖ តាំងពីលកែងខ្៊ុំចូលចិតតអញ្ច ឹងពីលកែង ល ើយពីលកែងដូចជាលពលខ្៊ុំអផ្ស៊ុក ខ្៊ុំអត់មានអី ិះ         
ខ្៊ុំលដើរៗពីភូមិមួយលៅភូមិមួយកាត់វលខ្ស្សអញ្ច ឹង អញ្ច ឹងលៅអញ្ច ងឹៗលដើរលមើលលដើមលឈើលដើម
លតាន ត លដើមអីលមើលអញ្ច ឹង លមើលសតវ លមើលអីល ើរ។ 

ក៖ ចាសសាា តលតើពូ។ 

ខ៖ បា ចូលចិតតអញ្ច ងឹ។ 

ក៖  នងឹល ើយ។អញ្ច ឹងពូ ពូអាចក្បាប់ខ្៊ុំពី ីវតិពូលៅកន៊ុង ំនាន់ប ៊ុល ពតអញ្ច ឹងហា...ឬក៏ ំនាន់
សង្រ្គា មអីខ្ដលពូ ួបក្ប ះ នឹង លតើពូ ួបអីលគខលះពូអាចក្បាប់ ? 



ខ៖ ពីសម័យប ៊ុល ពត លបើដូចជាពីសម័យសង្រ្គា មសម័យលន់ នល ់សម័យលន់ នល់ វសម័យ 
សង្រ្គា ម នឹងដូចជាខ្៊ុំ ួបក្ប ះលគលដញបាញ់ខ្៊ុំមតងដូចជាអាកាល នឹង ័ពខ្ខែរក្ក មលគលៅថា
ប ៊ុល ពត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងលគ ួបខ្៊ុំតាមផ្លូវលគលដញបាញ់ល ើយអឺ...មិនដឹងជាលគបាញ់ឱ្យខ៊ុសឬក៏បាញ់ឱ្យក្តូវ ខ្៊ុំវ
អត់ក្តូវ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្តវក្គាប់ នឹងវខ្កបរល ើង  ៊ុយៗដី។ 

ក៖ ល ើយលម ចអញ្ច ឹងវញិ? 

ខ៖  នងឹ ៊ុយ  ៊ុយដីល ើយខ្៊ុំលចះខ្តរត់លៅល ើយខ្៊ុំគិតថា ខ្៊ុំរត់លៅខ្៊ុំរត់រករួចខលួនល ើយខ្៊ុំអត់
ឱ្យលគចាប់បានល  ោល ចខ្ក្កងលោលគអាករសមាល ប់អី លគថ្វ  អីលម ចអញ្ច ឹងហា...អញ្ច ងឹលចះខ្តរត់
ល ើយមិនដឹងថាលគបាញ់ឱ្យខ៊ុសក៏មិនដឹងល ើយវអត់ក្តូវ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយដល់រត់ដល់ច៊ុងបញ្ច ប់លគលលល ងអឺ...ក្គាប់អាស៊ុវណណ ្ីថ្ណ ៣ក្គាប់ោក់ពីរម៊ុខខ្៊ុំ     
ក្គាំៗ។ 

ក៖ មូលល ត៊ុអីពូបានលគោក់អញ្ច ឹង? 

ខ៖ ការពិតអា នឹងលយើងលៅោងលន់ នល់ ល ើយអឺ...ោងខ្ខែរក្ក មមាខ ង ល ើយដល់លគលឃើញ 
លយើងលគោក់លយើង ជាលយើង នឹងជាលឈលើយសឹកអីអញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អញ្ច ឹងដូចជាការពិតម៊ុនដំបូងលគលៅឱ្យខ្៊ុំឈប់ ល ើយដល់លនះខ្៊ុំលឃើញពួកខ្ខែរក្ក មខ្៊ុំ
អត់ឈប់ ខ្៊ុំដឹងថាខ្តលយើងឈប់ពួកលគ នឹងនឹងចាប់ខ្៊ុំយកលៅ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយដល់អញ្ច ឹង លក្មើសមួយ នឹងមានខ្តរត់ល  ដល់ខ្៊ុំរត់លគបាញ់កខ្នលង នឹងអញ្ច ឹង។ 

ក៖ ខ្តបាញ់អត់ក្តូវលសាះ? 

ខ៖ បាញអ់ត់ក្តូវ ខ្តប ៊ុខ្នតមិនដឹងថាលគបាញ់ខ៊ុសក៏មិនដឹង លគអត់ឱ្យក្តូវខ្៊ុំអត់ដឹងល ណាស ់   
អា នឹងប ៊ុខ្នតក្គាន់ខ្តថាវអត់ក្តូវ ប ៊ុខ្នតខ្៊ុំរត់ក្បខ្ ល២គីឡូដី ដល់២គីឡូដីពួកលគ លគ ត់ឈប់
លដញ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់លគឈប់លដញខ្៊ុំ ត់ខ្ដរ ខ្៊ុំអងា៊ុយលមើលលគ។ 

ក៖ ល ើយលឃើញគាន ខ្ដរ ? 

ខ៖ លឃើញក្បខ្ លជា២គីឡូ ហេ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ...អត់ដល់ល ក្បខ្ លជាខទង់កនលះគីឡូ ខទង់ក្បខ្ លជាកនលះគីឡដីូលមើលលឃើញគាន លឹមៗ
អញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក្គាន់ខ្តលមើលលឃើញគាន  លបើលយើងសាា ល់គាន ក៏លមើលអត់សាា ល់គាន ខ្ដរមន៊ុសស នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក្គាន់ខ្តលមើលលឃើញថាមន៊ុសស នឹង ៣នាក់ខ្ដលលដញលយើង នឹង លយើងដឹងថាលនាះ៣នាក់
អងា៊ុយលៅនឹងផ្លូវអញ្ច ឹង លយើងអងា៊ុយលៅនឹងផ្លូវ នងឹខ្ដរលយើង ត់ខ្ដរ ដល់លពលអងា៊ុយលៅដល់
លពល...។ 

ក៖ លឡើងលដើមលឈើសនិពូ? 



ខ៖  ៊ុី...លឡើងលដើមលឈើ រត់ច៊ុះលម ចទាន់ ដល់លពលបាត់ ត់ខ្៊ុំលៅល ៀត ដល់លៅល ៀតលគលក្កាក
ឈរលមើលខ្៊ុំ ដល់លមើលអញ្ច ឹងល ើយលគលដើរលៅលក្កាយវញិ។ 

ក៖ ឈប់លដញលៅ? 

ខ៖  នឹងល ើយ ឈប់លដញ។ 

ក៖ ច៊ុះដល់លពល ំនាន់ប ៊ុល ពតវញិពូលម ចវញិខ្ដរ? 

ខ៖ ល ើយដលម់កដល់សម័យប ៊ុល ពត ដូចជាលគធ្លល ប់ ឆ្លបដូចជាសម័យប ៊ុល ពតលគលៅថា  
ឆ្លបកងការពាររបស់លអើយ...អា នឹងដូចជាលយើងឥឡូវលគលៅដូចជាសនតិស៊ុខ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ការពារអនក្ំលគហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹង ដូចជាខ្៊ុំអឺ...បានលៅលអើយ...សនសំដំឡងូ ដូចលគដកដំឡូងល ើយ លគដកល ើយអញ្ច ងឹវ
លៅសល់លគោច់ៗលៅកន៊ុងដីលគខ្លងយកល ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អញ្ច ងឹខ្ដលលគដកបានគាស់លៅលគដឹក ញ្ជូ នយកលៅអត់លៅ ល ើយអឺ...អាលៅកន៊ុងដីលគ
ខ្លងយកល ើយ ល ើយដល់ថ្លៃលក្កាយលឡើងពយួរដីលគោំលែី ល ើយអា នឹងខ្៊ុំលៅសនសំដំឡងូ នឹង 
ដល់សនសំដំឡូងខ្៊ុំសនសំបានដំឡូង នងឹក្បខ្ លជាខទង់៥គីឡូល ើយលវចនឹងក្កមាលយើង នឹង
ល ើយសាព យមក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់លពលសាព យមកមក ួបឆ្លបតាមផ្លូវ មកដល់ោងលក្កាយភូមិ នងឹ ិតដល់ផ្ទះល ើយ   
ល ើយ ួបឆ្លបតាមផ្លូវ ឆ្លបលគថាខ្៊ុំលចួដំឡូង។ 



ក៖ ចាសល ើយលម ចវញិអញ្ច ឹងលៅពូ? 

ខ៖ ដល់ល ើយលគចាប់ខ្៊ុំល ើយខ្៊ុំថាដំឡូងខ្៊ុំសនសំល  កខ្នលងខ្ដលលគគាស់ល ើយ នឹងខ្៊ុំលៅ 
សនសំអាសល់ៗកន៊ុងដី នឹងខលះបាក់មួយកំណាត់ៗអីអញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អា នឹងខ្៊ុំសនសំល ខ្៊ុំអត់បានលួចល  ល ើយលគថាអត់ល  លបើសនសំឯណាបានលក្ចើនមលឹងៗ ការ
ពិតខ្៊ុំសនសំដំឡងូតាំងពីក្ពលឹម ពីក្ពឹកដល់លមា ង១១ ហេ៎...មួយក្ពឹកថ្លៃក្តង់ល ើយបានបាន
ប ៊ុណណឹ ង ហេ៎...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខំតស  ំូោលំដើមបីឱ្យបានលក្ចើនហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយលគថាលបើសនសំអត់បានអញ្ច ឹងល មានខ្តលួចល  បានបានលក្ចើនអញ្ច ឹង ដល់អញ្ច ឹងលគ
លចា ថាខ្៊ុំ នឹងលួចដំឡូង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់ខ្តអញ្ច ឹងល ើយលយើងអត់មានពាកយអីលឆ្លើយមួយលគល ៀត លគលឆ្លើយខ្តប ៊ុណណឹ ងអញ្ច ឹង
ល ើយលគគិតថាលគអត់ល ឿលយើងថាលយើងសនសំល លគថាលយើងលួច អញ្ច ឹងលគចាប់លយើងលៅ។ 

ក៖ ល ើយលម ចវញិលៅពូ? 

ខ៖ ដល់លពលចាប់ខ្៊ុំលៅ លគលសនើរខ្៊ុំលគលសនើរស៊ុខំ្៊ុំថាសូមោក់ថ្ដលៅលក្កាយលគស៊ុំចង ចងលសក
ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  នឹងចងលសក ោក់រលបៀបថាលគោក់លយើងជា នលលែើសមួយល ើយ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ សម័យប ៊ុល ពត នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយការពិតលយើងអត់លួចល  លយើងលៅតាមក្តង់លសាះ។ 

ក៖  នឹងល ើយ! 

ខ៖ ការពិតលគលចា ក្បកាន់លយើងអញ្ច ងឹ ដល់អញ្ច ងឹខ្៊ុំថា ខ្៊ុំអត់ឱ្យចងល លបើសិនជាចង់លៅខ្៊ុំលៅ 
ណាខ្៊ុំលៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យកខ្៊ុំលៅណាក៏ខ្៊ុំលៅខ្ដរស៊ុខំ្តខ្៊ុំអត់ឱ្យចងល ។ 

ក៖ ខ្តចងល្វើអីអត់លកើត? 

ខ៖ បា លក្ពាះអីខ្តថាចងអញ្ច ងឹខ្៊ុំលដើរអត់លកើតពិបាកលដើរណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លក្ពាះចងខ្៊ុំោក់ថ្ដលៅលក្កាយអញ្ច ឹងខ្៊ុំអត់ឱ្យចងល ពិបាកណាស ់អញ្ច ឹងយកខ្៊ុំលៅណាក៏ខ្៊ុំ
លៅខ្ដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លក្ពាះអីខ្៊ុំអត់បានលួចល ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លក្ពាះដំឡូង នឹងដំឡូងសល់ពីគាស់ខ្ដលខ្៊ុំសនសំ លរ ើសបានខលះក្កលណតក្កណាត់ ខ្៊ុំយក
មកលោយការអត់ឃ្លល នសម័យប ៊ុល ពត។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ បា  នងឹ រួចដលល់នះលគលៅខ្តមិនល ឿ លគលៅខ្៊ុំលៅ ដលល់ៅដល់ស ករណ៍លគលៅថា  
ស ករណ៍ដូចថាផ្ទះលមភូមិឥឡូវ នងឹអញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លមឃ៊ុំឥឡូវ នឹងអញ្ច ឹងហា...ស ករណ៍ នងឹដល់លពលលៅដល់ស ករណ៍ ដល់ក្បធ្លន
ស ករណ៍ថាលនះលចារ លួចដំឡូងចាប់បានល ើយ។ 

ក៖ ល ើយលម ចវញិលៅពូ? 

ខ៖ ដលល់ពលអញ្ច ងឹអឺ...ក្បធ្លនស ករណ៍លគថា ៊ុកលៅ នឹងល ើយមិតតឯងលៅឯណាលៅច៊ុះ 
លគថាអញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយដល់លគ ៊ុកខ្៊ុំលៅ នឹងល ើយដល់ ៊ុកខ្៊ុំលៅ នឹង ក្បធ្លនស ករណ៍លគមកសួរខ្៊ុំថាមិតត
ឯងលីបានលៅលចួដំឡូងលគ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយខ្៊ុំថាខ្៊ុំអត់បានលួចល  ដំឡូង នឹងខ្៊ុំសនសំលៅកខ្នលងចមាោ រលគគាស់ល ើយខ្ដល  លៅ
សល់ៗបាក់ខលីៗ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្៊ុំគាស់មកខ្៊ុំគាស់តាំងពីក្ពឹករ តូដល់លសែើរ នឹងខ្៊ុំបានប ៊ុណណឹ ងល ើយឥឡូវឆ្លបលចា ថាខ្៊ុំ
លួច។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្តខ្៊ុំអត់បានលួចល  ខ្៊ុំសនសំរបស់ខ្ដលលគលចាលលគខ្លងយកល ើយ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ រួចដលល់នះ លគលមើលដំឡងូលគស្សាយលមើលដំឡូងល ើយលគលមើលល ើយលគថា  ៊ុ.ី..ដំឡូង
 នឹងកលមទចកមទីៗអញ្ច ឹង មិនខ្មនដំឡូវលាផ្ងមិនខ្មនដំឡូងលួចល  អញ្ច ឹងដំឡូង នឹងដូចថា    
អញ្ច ឹងបានលគលៅគាន លគមាន ក់ល ៀតលគថាមិតតឯងមក ួយលមើលដំឡងូលនះលមើល ដំឡូងលចួលដើម
លែីឬក៏ដំឡូងសនសំលរ ើស ដល់លគមកលមើល  ៊ុ.ី..ដំឡងូកលមទចកមទី នឹងដំឡូងលរ ើសល ។ 

ក៖ ចាសអញ្ច ឹងបានរចួខលួនមក? 

ខ៖ បា ដល់អញ្ច ឹងបានលគថាឥឡូវមិតតឯងចាំលមើល ួបឆ្លបសិន ដល់អញ្ច ឹងក្បធ្លនឆ្លបលគមក។
ក៖ ចាស!  

ខ៖ ក្បធ្លនឆ្លបលគមកលណះមិតតលនះលគចាប់មកថាលួចដំឡូងដល់លនះបានលគលមើលដំឡូងថាអឺ... 
ដំឡូងអញ្ច ឹង នងឹដំឡូង នងឹដំឡូវលរ ើសល  សល់ៗលគលចាល នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មិនខ្មនដំឡូងលាផ្ង។ 

ក៖  ៊ុី...លមើលលៅដូចលទាស្ៃន់ដល់ករល ើយ។ 

ខ៖ ដល់អញ្ច ឹងលៅរួចដល់អញ្ច ឹងក្បធ្លនឆ្លប នឹងលគថាអឺ...ឱ្យលគលៅផ្ទះវញិលៅ។ 

ក៖ ក៏រួចខលួនលៅ។ 

ខ៖ អញ្ច ឹងដល់លគឱ្យខ្៊ុំមកផ្ទះ ដល់ម៊ុនឱ្យមកផ្ទះលគសួរខ្៊ុំថាមិតតឯង មិតតអញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លគថាមិតតឯងលចះលឡើងលដើមដូងអត់?ខ្៊ុំថា ខ្៊ុំលចះលឡើង លបើលចះលឡើងក៊ុំអាលលៅ លឡើងដូចលប
ឱ្យខ្៊ុំ២ ៣ធ្លល យសិន។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ លក្ពាះខ្៊ុំឃ្លល នដូង ល ើយដល់លនះខ្៊ុំក៏លឡើងដូង ឱ្យលបះ៣ធ្លល យ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លបះ៣ធ្លល យល ើយោក់មកដល់លក្កាយល ើយលគឱ្យខ្៊ុំញ៊ុ ំ នងឹ មិតតឯងញ៊ុ ំ លគសួរខ្៊ុំថាមិតត
ឯងធ្លល ប់បានញ៊ុ ដូំងល ?ខ្៊ុំថាខ្៊ុំអត់ខ្ដលបានញ៊ុ ដូំងផ្ង ល ើយលបើអញ្ច ឹងឃ្លល នល ? ឃ្លល នលតើ     
អញ្ច ឹងញ៊ុ ំអស់ប ៊ុនាែ នអស់លៅ។ 

ក៖ មានអញ្ច ឹងល ៀត? 

ខ៖ បា  លគថាអញ្ច ឹង ល ើយអញ្ច ឹងខ្៊ុំញ៊ុ ំអស់ដូង២។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ផឹ្ក ឹកអស់ដូច២ ប ៊ុខ្នតការពិតផឹ្កអស់ខ្តមួយកនលះល  អាសល់កនលះផឹ្កអត់អស់ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វតឹងលពាះលពក ល៊ុបម៊ុខយក ឹកដូង នឹងល៊ុបម៊ុខ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល៊ុបម៊ុខល ើយបានលគថាមិតតឯងយកដូង១ ២លៅ ល ើយអញ្ច ឹងលគឱ្យខ្៊ុំ២ល ៀត ២យកមក
ផ្ទះ បានមកផ្ទះលៅរួចខលួនរ តូអញ្ច ឹងមកដល់ពី នឹងមកដូចអត់មានអីល ៀតល ។ 

ក៖ ក៏រួចខលួនប ៊ុណណឹ ង? 

ខ៖ រួចខលួន។ 

ក៖ ភ័យហាេ៎ ...ពូខ្៊ុំក្គាន់ខ្តសាត ប់ក៏ភ័យខ្ដរ ិ... នឹងល ើយអញ្ច ងឹពូបនាទ ប់ពីខ្បកពី ំនាន់ប ៊ុល 
ពត មកក្គសួារពូគាត់រកស៊ុីអីខ្ដរអញ្ច ឹងហាេ៎? 

ខ៖ ការពិតខ្បកពីប ៊ុល ពតមកមាត យឪព៊ុកខ្៊ុំសាល ប់អស់ល ើយ។ 

ក៖  ហេ៎...អញ្ច ឹងលៅជាមួយបងដូចពូក្បាប់មិញអញ្ច ឹង? 



ខ៖ ខ្៊ុំលៅជាមួយបងល ើយអត់កំណត់បាន អាកខ្នលងលៅមតងលៅលៅជាមួយបងលនះ មតងលៅលៅ 
ជាមួយបងលនាះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អញ្ច ឹងលៅល ើយដល់លពលខ្៊ុំមានក្គួសារក្បពនធលៅក៏ខ្បកពីបងលៅ ពីបងក្បសុលៅរ តូមក
ដល់សពវថ្លៃអញ្ច ងឹមក។ 

ក៖ ចាសពូលក្កាយពីលរៀបការរួចពូមានកូនប ៊ុនាែ ននាក់វញិ? 

ខ៖ លក្កាយលរៀបការល ? 

ក៖ ចាសលរៀបការជាមួយមីងល ើយ? 

ខ៖ លរៀបការល ើយខ្៊ុំមានកូន៥នាក់។ 

ក៖ ល ែ្ ះអីលគខលះពូ? 

ខ៖ ល ែ្ ះ លណីា ផ្លលី ស្សីនាង គីមហាក់ គីម ូយ ៥នាក់។ 

ក៖ គីម យូល ? 

ខ៖ បា ! 

ក៖ អញ្ច ឹងពូលតើពូមានឱ្យកូនដូចជា...ឈប់សិនសរួក្បពនធសិន ក្បពនធពូល ែ្ ះអីលគវញិក្បពនធពូ? 

ខ៖ ក្បពនធខ្៊ុំ នឹងល ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ែ្ ះលដើមលគល ែ្ ះមាត យឪព៊ុកលគធ្លល ប់ោក់លៅលៅកន៊ុងភូមិ  មាល ប់លៅលគលៅលខង។ 

ក៖ លខង? 

ខ៖ បា ! 



ក៖ គាត់លម ចខ្ដរជាក្បពនធលម ចខ្ដរ? 

ខ៖ ក្បពនធខ្៊ុំការពិតគាត់លា។ 

ក៖ អត់ខូចល ល ...អត់ឆ្ន ស់អត់? 

ខ៖ បា ការពិតគាត់ឆ្ន ស់លោយលពល លពលណាខ្ដលគាត់ខឹងគាត់ឆ្ន ស់ោល ំង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្តលបើគាត់អត់ខឹងគាត់លា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជាមួយខ្៊ុំរ ូត។ 

ក៖ អញ្ច ឹងពូលដើមបីឱ្យក្គួសារពូមានស៊ុភមងាល ពូបានល្វើអីលគខលះសក្មាប់ក្គួសារខ្ដរ? ួយលម ច
ខលះពូ? 

ខ៖ លពលខ្ដលឱ្យក្គួសារលយើងមានស៊ុភមងាលដូចជាខ្៊ុំខំក្បឹងល្វើការគរអីលផ្សងៗអញ្ច ឹងលៅ
ល ើយលដើមបីយកក្បាក់ នឹងមកផ្ាត់ផ្ាង់កន៊ុងក្គួសារល ើយឱ្យលៅគាត់លៅ ឱ្យគាត់អឺ...ដូចជាចាយ
វយលៅកន៊ុងក្គសួារសក្មាប់ដូចជា ិញមហូប ិញអី ិញអងោរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លោះស្សាយកន៊ុង ីវភាព។ 

ក៖  នឹងល ើយ! 

ខ៖  ក្បចាំថ្លៃអញ្ច ងឹលៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អញ្ច ឹង! 



ក៖ ចាសអរគ៊ុណពូ អញ្ច ឹងពូមួយលនះគឺជាសណួំរមួយច៊ុងលក្កាយអញ្ច ឹងហា...លតើពូមានប      
ពិលសា្ន៍អីខលះលៅកន៊ុង ីវតិខ្ដលលាចង់ខ្ចកចាយលៅកាន់កូនពូ ំនាន់លក្កាយ កូនលៅអញ្ច ឹង
ហា...ល ើយដំបូនាែ នអីលគខលះខ្ដលពូចង់ក្បាប់ដលគ់ាត់ពូ? 

ខ៖ ដំបូនាែ នចង់ក្បាប់ដល់កូនក្គាន់ខ្តថាកូនខ្៊ុំទាំង៥នាក់អត់មានអនកណាពួកគាត់លរៀនអត់  
បានចប់ល ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លរៀនបានតិចៗណាស់លោយសារអី លោយសារខ្៊ុំ ីវភាពក្កីក្ក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ល ើយលរៀនក្តូវការល៊ុយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អញ្ច ងឹលរៀនអត់បានចប់ល ល ើយអញ្ច ឹងកូនសពវថ្លៃក្បកបការគរខ្ដរ ដូចថាល្វើសណំង់ល្វើអី 
ល្វើការគរយ ប់ៗអញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អញ្ច ឹងបានខ្៊ុំក្បាប់ចង់លត ំកូនខ្ដរចង់ឱ្យកូន នឹងដូចថាលដើរផ្លូវដូចថាលា ល្វើអវីខ្ដលអំលពើលា
ស៊ុចរតិអញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក៊ុំឱ្យល្វើអវីខ្ដលកន៊ុងសងាមលគមិនោប់អានអញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចង់ឱ្យលដើរលលើខ្តផ្លូវលាៗល ើយល្វើអវីខ្ដលក្តឹមក្តូវស៊ុចរតិតាមកមាល ំងរបសល់យើង។ 

ក៖  នឹងល ើយពូ។ 



ខ៖ ល្វើលៅបានប ៊ុណាណ លយើងចាយប ៊ុណណឹ ងលៅល ើយរបស់របរខ្ដលរបស់លគខ្ដលលយើងចង់បាន
លបើសិនជាមិនអន៊ុញ្ញា តពីមាច ស់លគមិនចង់ឱ្យពួកគាត់ប ះពាល់របស់លគអញ្ច ងឹហា...បា ចង់បាន
ខ្តប ៊ុណណឹ ងល ើយ ចង់ឱ្យគាត់រស់លៅកន៊ុងសងាម នឹងឱ្យបានស៊ុខអញ្ច ឹងដលច់ាស់អីអញ្ច ឹងលៅ
ណាស់ លដើមបីឱ្យមានដូចថាលគល្វើបាបល្វើអីអញ្ច ងឹគាត់អញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចង់ឱ្យបានស៊ុខសបាយរ តូលៅដល់ខ្៊ុំចង់បានខ្តប ៊ុណណឹ ង។ 

ក៖  នឹងល ើយ! 

ខ៖ សក្មាប់កូន។ 

ក៖ ចាសអញ្ច ឹងអរគ៊ុណពូសក្មាប់ថ្លៃលនះខ្ដលបានឱ្យខ្៊ុំសមាា សល ើយខ្៊ុំនឹងោក់ការសមាា ស
លនះចូលលៅកន៊ុងលវបសាយខ្ដលខ្៊ុំបានក្បាប់ពូពីោងលលើ នឹងអញ្ច ឹង អញ្ច ងឹអរគ៊ុណលក្ចើន     
ណាស់លោកពូ៕ 


