
កិច្ចសមា'(សរបស់ េដឿន េដត 
ក៖ អ្នកសមា'(សន៍ ថន រដា.(  ខ៖ អ្នក្រត2វបានេគសមា'(សន៍ េដឿន េដត 

 

ក៖ បបទ! ៃថ្ងេនះគឺៃថ្ងទី២៦ ែខវិច្ឆកប ឆ្នបំ២០១៩ េហើយខ្ញុំបបទេឈ្មបះ ថន រដ្ឋប ជបអ្នកមកពី ជប
្រកុមកបរងបរគេ្រមបង្របវត្តិផ្ទបល់ខ្លួនទបក់ទងនឹង្របជបជនកម្ពុជប េហើយគេ្រមបងេនះ្រតូវបបន
ឧបត្ថម្ភេដបយសបកលវិទ្ល័BYUេនបសហរដ្ឋអបេមរិច ែដលមបនេវបសបយ cambodianoral 

historyproject.byu.edu។ អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្ភបសបង្របុស េឌឿន េដត បច្ចុប្បន្នគបត់មបន អបស័
យដ្ឋបនេនប្រសុកឯកភ្នំ េខត្តបបត់ដំបង។ េហើយអញ្ចឹងេគបលបំណងៃនកបរសម្ភបសេនះគឺ
េដើម្បីរក្ព័ត   ៌មបនទុកដល់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយ េហើយចំណុចមួយេទៀតគឹេដើម្បីពួកេយើង
ទបំងអស់គ្នបបបនសិក្អំពី្របវត្តិរបស់្របជបជនកម្ពុជបផងែដរ។ អញ្ចឹងជបបន្ត ខ្ញុំសុំជ្រមបប
សួរេទបកបន់បង្របុស បង្របុសមបនេឈ្មបះេពញអ្វីែដរ? 

ខ៖ បបទ! េឈ្មបះរបស់ខ្ញុំគឺ េឌឿន េដត។ បបទ! េនបភូមិតបគូម ឃុំពបមឯក ្រសុកឯកភ្នំ េខត្ត
បបត់ដំបង។ 

ក៖ េហើយកបលពីេក្មងបងមបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ បបទ! េហើយកបលពីតូចមកខ្ញុំេឈ្មបះដែដលហ្នងឹឯង។ បបទ! េឌឿន េដត។ 

ក៖ អត់េទបសបងេតើបងមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទ? 

ខ៖ បបទ! េឈ្មបះេ្រកបែដលេគេហបរបល់ៃថ្ងហ្នឹងគឺេឈ្មបះ ខ្ញុំេទបេលងេភ្លង្របៃពណីគឺេគដបក់ 
នបយឈ្លូញៗគឺជបប់រហូតអីចឹងហ្មង។ 

ក៖ បបទ! ទបក់ទងនឹងភបសបវិញ េតើបងេចះនិយបយភបសបរអ្វីខ្លះ? 

ខ៖ បបទ! េហើយខ្ញុំេចះែតនិយបយភបសបែខ្មរមួយមុខ។ បបទ! 

ក៖ បងអបចអបនបបនេទបង? 

ខ៖ បបនតិចៗែដរ េ្រពបះអឺឈប់សិក្តបំងពីថ្នបក់ទី៥មកេម្ល៉ះ យូរេហើយែដរេមើលេទបចង់     
េភ្លច។ 

ក៖ េហើយបងអបចសរេសរបបនេទបង? 

ខ៖ បបទ! សរេសរបបនខ្លះៗែដរ។ 



ក៖ អរគុណបងអញ្ចឹង ចំណុចបន្តេទៀតខ្ញុំចង់ជ្រមបបសួរេទបកបន់បង អំពីទបក់ទងេទប្រសុក
កំេណើត េតើ្រសុកកំេណើតរបស់បងនូវឯណបវិញែដរ? ភូមិអី ឃុអីំ ្រសុកអី េខត្តអី? 

ខ៖ បបទ! អរគុណេហើយ។ បបទ! ខ្ញុំ្រសុកកំេណើត បបទ! ភូមិតបគូម ឃុំពបមឯក ្រសុកឯកភ្នំ 
េខត្តបបត់ដំបងតបហ្មង។ បបទ! 

ក៖ បច្ចុប្បន្នបងមបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ បបទ! សព្វៃថ្ងហ្នងឹគឺអបយុ៤១ឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖ បងចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតរបស់បងេទ? 

ខ៖ បបទ! ខ្ញុំេកើតេនបែខ០១ បបទ ៃថ្ងទី១១ បបទ! េនបឆ្នបំម្ញ់។ 

ក៖ បបទបង! អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជ្រមបបសួរបន្តទបក់ទងនឹងៃថ្លអបពបហ៍ពិពបហ៍វិញ េតើបងបបនេរៀប
កបរយូរេហើយេនប? 

ខ៖ អឺៗ ខ្ញុំេរៀបមង្គលកបរហ្នងឹគឺអបយុ១៦ឆ្នបំ។ បបទ! ១៦-១៧ឆ្នបំ។ បបទ! រហូតដល់មកបច្ចុ- 
ប្បន្នេនះ។ 

ក៖ ទបក់ទងនឹងកបរេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍ហ្នងឹ េតើបងេរៀបកបរបបនន័យថបអ្នកណបជបអ្នកេរៀប 
ចំស្រមបប់បង ឬក៏បងជបអ្នកែដលសេ្រមចចិត្តេរៀបចំខ្លួនឯង ឬមិចអីចឹងេទបណប៎បង? 

ខ៖ បបទ! េរៀបចំអបពបហ៍ពិពបហ៍ហ្នឹង ឪពុកម្ដបយ ទបំងសងខបងគបត់សងផ្គុំឱ្យ។ បបទ! 

ក៖ អញ្ចឹងខបង្រសីេគ្រតូវ េគមបនត្រមួវបណ្ដាកបរេទបង? 

ខ៖ បបទ! ខបង្រសហី្នងឹេគត្រមូវពីេ្រពបះកបលហ្នឹងត្រមូវតិចែដរេទ។ ្រតឹមបួន្របបំរយដុល្លបរអី
ចឹងេទបណប៎ ជបពិេសសលុយែខ្មរ២លបនកបលហ្នងឹ មិនដូចសព្វៃថ្ងេនះេទ។ កបលេណបះ
េ្រចើនែដរ មកនិយបយដល់ឥឡូវេនះគឺវបតិច តិចជបងសម័យហ្នឹង អបកបលហ្នងឹេ្រចើនែមន
ែទន។ បបទ! 

ក៖ បបទ! អរគុណបង មូលេហតុអ្វីបបនជបបងសេ្រមចចិត្តេរៀបកបរជបមួយនឹង្របពន្ធរបស់
បង? 

ខ៖ បបទ! កបលហ្នងឹ្រសឡបញ់គ្នបដល់េពល្រសឡបញ់គ្នប អញ្ចឹង្របបប់ែម៉ឪេទបឱ្យចូលស្ដឱី្យអី
ចឹងេទបណបប៎ង។ 

ក៖ បបទ! បងេហើយខ្ញុំចង់ជ្រមបបសួរបងថប េតើបងេពញចិត្តភរិយបរបស់បង្រតង់លក្ខណៈ
្រតង់ណបែដរបង? 



ខ៖ បបទ! អឺ េ្រពបះខ្ញុំេឃើញអត្តចរិកេគសុភបព ស្លូតបូតអីចឹង។ បបទ! បបនខ្ញុំ អឺ មបនចបប់ចិត្ត
េទបក៏ឱ្យឪពុកម្ដបយចូលស្ដីេទបេគក៏អត់ថបអីេទ េគយល់្រពម។ 

ក៖ បបទ! បងអរគុណ បងមបនអីេទៀតេទទបក់ទងនឹងអបពបហ៍ពិពបហ៍ែដលបងបបន កបរ
ជបមួយ្របពន្ធរបស់បងហ្នឹងបងមបនអ្វីេផ្សងេទៀតេទ? និយបយអំពីលក្ខណៈល្អៗរបស់គបត់? 

ខ៖ អូ! បបទ ហ្នងឹេហើយអត់អីេទ ពីេ្រពបះដល់េពលបបនេហើយៗក៏សុខសបន្តរហូតេទបះឥឡូវ
េទបះសព្វៃថ្ងេនះ េហើយពីេ្រពបះ្រគួសបរែដលខ្ញុំបបនហ្នឹងេគេឃើញអត្តចរិកខ្ញុំែដរ។ អញ្ចឹងខ្ញុំ
េលងេភ្លង្របៃពណី អញ្ចឹងខ្ញុំេចះតបំងពីអបយុ១២ឆ្នបំ អញ្ចឹងដល់េពលខ្ញុំេចញេលង ខ្ញុំេចញ
េលងហ្នងឹ អឺ! ខ្ញុំអបយុ១៤ខ្ញុំេលងបបនបុ៉ន្មបនឆ្នបំហ្នងឹេទ េ្រពបះេគេឃើញ។ បបទ! េហើយេគ
េពញចិត្តេគចបប់ចិត្តអីចឹងេទបណប។ បបទ! ដល់អញ្ចឹងេទបកបរ េហើយខ្ញុំេនបែតេលងេភ្លងរហូត
មកទល់សព្វៃថ្ងេនះែដរ។ បបទ! 

ក៖ បបទ! អរគុណបង។ អញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្តេទបេទៀត អញ្ចឹងទបក់ទងនឹង្រកុម្រគួសបររបស់ឪពុក
ម្ដបយវិញ ្រកុម្រគួសបរឪពុកម្ដបយរបស់បងអីចឹងេទបណប៎។ េតើបងគឺជបកូនទីបុ៉ន្មបនបង? 

ខ៖ អឺ! ្រកុម្រគួសបរខ្ញុំ ខ្ញុំកូនទី៣គឺកូនេពប បងប្អូនែត៣នបក់ អីចឹងេទបណប៎បង។ បបទ! 

ក៖ បងប្អូនរបស់បងមបន៣នបក់េហើយមបន្រសីបុ៉ន្មបន្របុសបុ៉ន្មបនបង? 

ខ៖ ្របុស២ ្រសី១ បងេគបង្អស់ហ្នងឹគឺបង្របុស បន្ទបប់មកបង្រសី េហើយបន្ទបប់មកេទៀតទី៣
ហ្នងឹគឺខ្ញុំផ្ទបល់។ បបទ! 

ក៖ បបទ! ស្រមបប់បង្របុសទី១គបត់េឈ្មបះអ្វីែដរ? េហើយគបត់េនបឯណបបង? 

ខ៖ បបទ! េហើយបង្របុសទី១គបត់គឺេឈ្មបះ េឌឿន ដូយ។ បបទ! អញ្ចឹងគបត់េកើតេនបភូមិតបគូម 
ឃុំពបមឯក ្រសុកឯកភ្នំ េនះែដរអីចឹងណប។៎ បបទ! 

ក៖ បបទបង! េហើយបច្ចុប្បន្នគបត់កំពុងេធ្វើអ្វីែដរបង? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់យូរែដលេហើយបង។ បបទ! កបលហ្នងឹក្របបំ កបលហ្នងឹេគ្របបប់ឱ្យេទបក្របបំ 
េហើយមកវិញក៏ចបញ់។ បបទ! ចបញ់ម៉បៃលហ្នងឹក៏ស្លបប់បបត់េទប េនបែត២នបក់េទ។ អញ្ចឹងេនប
សល់បង្រសីមួយ សល់ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងណប៎ សល់ែត២នបក់។ បបទ! 

ក៖ បបទ! អរគុណបង អញ្ចឹងស្រមបប់អ្នកទី២វិញគបត់ៗេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ បបទ! ទី២ហ្នងឹ េឌឿន េឌឿត បបទ! េហើយ្រសីអញ្ចឹង សព្វៃថ្ងេនះគបត់េទបេនបេនះឯង។ 
បបទ! គបត់េនបសព្វៃថ្ងហ្នងឹែដរ។ បបទ! 

ក៖ េហើយបច្ចុប្បន្នគបត់េធ្វើអ្វីែដរបង្របុសេឌឿន េឌឿត? 



ខ៖ បបទ! េហើយអញ្ចឹ់ង់បង្រសីរបស់ខ្ញុំហ្នងឹគឺគបត់ បបទ! គបត់េធ្វើែ្រស េធ្វើចម្កបរអីចឹងេទបណប៎។ 
បបទ! ពីេ្រពបះេនបខបងជនបទហ្នងឹមបនអី មបនែតេធ្វើែ្រស។ 

ក៖ បបទ! អរគុណបង អញ្ចឹងជបបន្តេទៀតខ្ញុំចង់ជ្រមបបសួរទបក់ទងនឹងឪពុកម្ដបយវិញម្ដង េតើ
ឪពុករបស់បងមបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ បបទ! ឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងគឺេឈ្មបះ េឌឿន េឈឿត េឌឿន។ បបទ! អញ្ចឹងគបត់សព្វៃថ្ង គបត់
និយបយរួមគបត់ស្លបប់តបំងពីសម័យជម្លបសេម្ល៉ះ។ ជម្លបសមិនដឹងថបគបត់ស្លបប់ឬក៏គបត់រស់េទ 
េ្រពបះបបត់គបត់រហូតតបំងពីសម័យហ្នងឹមកទល់សព្វៃថ្ងហ្នងឹ។ បបទ! 

ក៖ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជ្រមបបសួរបងេទៀតថប េតើគបត់ទីកែន្លងកំេណើតរបស់គបត់ៗេកើតេនបឯណប? 

ខ៖ ឪពុកគបត់េកើតេនប ភូមិ្រតស់។ បបទ! ឃុំអូតបគី េខត្តបបត់ដំបងេយើងហ្នងឹ ្រសុកថ្មេគបល។ 
បបទ! េកើតេនបហ្នងឹ។ 

ក៖ អបយុេបបះគបត់កបលគបត់ស្លបប់អបយុបុ៉ន្មបនបង? កបលែដលគបត់បបត់ខ្លួនណបបង? 

ខ៖ ហ្នងឹខ្ញុំអត់ អត់ទបន់បបនេនះផង ជបពិេសសខ្ញុំអត់ទបន់េកើតេទ េកើតអត់ទបន់គបត់ ពីេ្រពបះ
ខ្ញុំែដលគបត់ជម្លបសហ្នងឹ គឺម្ដបយ្របបប់ខ្ញុំថបទម្ងន់េនបក្នុងៃផ្ទ។ 

ក៖ េបើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នគបត់អបយុ្របែហលបុ៉ន្មបនេហើយបង? 

ខ៖ បបទ! េហើយមកទល់សព្វៃថ្ងេនះ្របែហលជប៦០ជបងតិចតួច។ 

ក៖ បងមបនធ្លបប់ដឹងថបគបត់អ្នកណប េហើយគបត់ចូលចិត្តអីេទ? គបត់េធ្វើអីេទ? 

ខ៖ បបទ! ពីេ្រពបះខ្ញុំអត់ទបន់គបត់ែដរ ដល់េពលនិយបយរួមមបនអីេ្រកបពីែ្រសចម្កបរហ្នងឹេទ   អ
ញ្ចឹងេធ្វើែ្រសេធ្វើអី ។ បបទ! 

ក៖ បបទ! អរគុណបង អញ្ចឹងទបក់ទងនឹងម្ដបយខបងឪពុកវិញ គបត់េឈ្មបះ អ្វីែដរ? ម្ដបយខបង
ឪពុក? 

ខ៖ ម្ដបយឪពុកខ្ញុំអី អឺ! យបយ អញ្ចឹងគបត់េធ្វើែ្រស េធ្វើចម្កបរ េហើយពីេ្រពបះខ្ញុំទបន់គបត់េ្រពបះ
គបត់... បបទ! េនបកបលឪពុកគបត់បបត់ ខ្ញុំអត់ដឹងេទអញ្ចឹងខ្ញុំ ែដលខ្ញុំជួបែដលខ្ញុំដឹងក្ដីេឡើង
យបយ ពីេ្រពបះខ្ញុំេនបជបមួយយបយអីចឹងណប។៎ បបទ! កបលហ្នងឹខ្ញុំេនបភូមិ្រតស់ហ្នងឹែដរ េនប
ជបមួយយបយេធ្វើែ្រសេធ្វើចម្កបរ។ បបទ! 

ក៖ គបត់េឈ្មបះអីបង? 

ខ៖ យបយៗ េឈ្មបះយបយ វឹង។ បបទ! តប េឈឿនហ្នងឹខបងពុក បបទ! ហ្នឹងេហើយ។ 



ក៖ អញ្ចឹងគបត់ យបយគបត់េកើតេនបឯណប? 

ខ៖ គបត់េនបភូមិ្រតស់ហ្នងឹឯង។ បបទ! ភូមិ្រតស់ ឃុំអូតបគី និង េខត្តបបត់ដំបង។ 

ក៖ បច្ចុប្បន្នគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយបង? 

ខ៖ គបត់៨០ជបងេហើយ អញ្ចឹងគបត់ស្លបប់េហើយ។ បបទ! គបត់៨១-៨២េហើយយបយ។ បបទ! 

ក៖ បងមបនដឹងពីឆ្នបំែដលគបត់បបនេកើតេទបង? 

ខ៖ អូ! ខ្ញុំអត់ចបំ បបទ! ខ្ញុំអត់បបនចបំេទយបយ។ បបទ! 

ក៖ ទបក់ទងនឹង្របវត្តិរបស់គបត់ េតើគបត់ជបមនុស្សដូចេម្ដចែដរ? ស្លូត កបច ឬក៏មិចែដលបង? 

ខ៖ បបទ! គបត់ធម្មតប គបត់កបចមិនកបច ស្លូតមិនស្លូតេទ េ្រពបះគបត់ធម្មតបអីចឹងណប។៎ បបទ! 
ែដលខ្ញុំទបន់គបត់មក។ បបទ! 

ក៖ បបទ! ជបបន្តេទៀតខ្ញុំជ្រមបបសួរបងទបក់ទងនឹងឪពុកខបងឪពុកបបនន័យជបជីតបរបស់បង 
ជីតបខបងឪពុកណបបង? អញ្ចឹងគបត់េឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ បបទ! តបហ្នងឹគបត់េឈ្មបះ តបេឈឿន េហើយខ្ញុំអត់ចបំ្រតកូលគបត់េទ េហើយខ្ញុំចបំែតគបត់ 
េឈ្មបះតប គបត់េឈ្មបះ តបេឈឿនអីចឹងណប។៎ បបទ! 

ក៖ ្រសុកកំេណើតគបត់ឯណបបង? 

ខ៖ ្រសុកកំេណើតតប គបត់េនបភូមិក្លេខ្មបច។ បបទ! ភូមិក្លេខ្មបចេយើងហ្នងឹ។ បបទ!     អ
ញ្ចឹងដល់េពលគបត់បបនយបយេទបគបត់េទបេនប្រតស់។ បបទ! ហ្នងឹឪពុកតប ្រតូវតបខ្ញុំនិងឪខ្ញុំ។ 

ក៖ បងចបំអបយុេបបះគបត់េទ គបត់អបយុ្របែហលជបបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ បបទ! គបត់៨២ឆ្នបំ បបទ! ហ្នងឹតប។ 

ក៖ អញ្ចងឹបងមបនដឹងពីឆ្នបំែដលគបត់បបនេកើតេទ? 

ខ៖ អ៎! ខ្ញុំអត់ទបន់ បបទ! ខ្ញុំអត់ទបន់េទ ពីេ្រពបះតប េហើយខ្ញុំអត់ទបន់គបត់េទ។ បបទ!  

ក៖ បបទ! បងទបក់ទងនឹងជីតប េតើគបត់ជបមនុស្សដូចេម្ដចែដរ? 

ខ៖ បបទ! តបវិញស្លូតែមនែទន។ បបទ! តប! កបលខ្ញុំទបន់ស្លូតណបស់។ បបទ! គបត់ស្លូតែមន
ែទនតប។ 



ក៖ បបទៗបង! អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជ្រមបបសួរទបក់ទងនឹងម្ដបយរបស់បងវិញ។ េតើម្ដបយរបស់បង
េឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ បបទ! ម្ដបយខ្ញុំ គឺសួន អូន េនបភូមិតបគូម ឃុំពបមឯក ្រសុកឯកភ្នំ េខត្តបបត់ដំបង។ 

ក៖ អញ្ចឹងអបយុគបត់េបើគិតេទបដល់បច្ចុប្បន្នគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ បបទ! ម្ដបយខ្ញុំគបត់អបយុ៥៩ឆ្នបំ។ បបទ! 

ក៖ បងមបនដឹងអំពីឆ្នបំគបត់េកើតេទ? 

ខ៖ បបទ! គបត់េកើតឆ្នបំេរបង ែខៃថ្ងអីខ្ញុំេភ្លចេហើយ។ បបទ! ចបំែតឆ្នបំគបត់ គបត់េកើតឆ្នបំេរបង      
បបទ! 

ក៖ បបទៗបង! អញ្ចឹងទបក់ទងនឹងបងៗដឹងថបលក្ខណៈេបបះម្ដបយគបត់ជបមនុស្សយ៉បងមិច
ែដលបង? ម្ដបយេបបះបង? 

ខ៖ បបទ! ម្ដបយរបស់ខ្ញុំ គឺស្លូតណបស។់ បបទ! ម្ដបយស្លូតែមនែទន បបទ។ 

ក៖ មបនចូលចិត្តអីអំពីគបត់េទ ចូលចិត្តគបត់កែន្លងណប? 

ខ៖ បបទ! ពិេ្រពបះខ្ញុំ្រសឡបញ់គបត់្រតង់គបត់ស្លូត គបត់អត់េចះថបឱ្យកូនេចបណបេទ។ អញ្ជឹង
ណប។៎ បបទ! 

ក៖ អរគុណបង អញ្ចឹងជបបន្តេទៀតខ្ញុំចង់ជ្រមបបសួរបង ទបក់ទងនឹងឪពុកខបងម្ដបយេបបះបង់ 
អ៎! ឪពុកខបងម្ដបយេបបះបងគបត់េឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ បបទ ឳពុកខបងម្ដបយេឈ្មបះ សួន ្រតូវតប អញ្ចឹងណប៎ បបទ!ឋស តបសួន ឳពុកនឹង បបទ។ 

ក៖ គបត់អបយុ្របែហលបុ៉ន្មបនេហើយបង? 

ខ៖ បបទ េហើយពិេ្រពបះ កបលនឹងរហូតមកទល់េបើច្ចុប្បន្នេនះ ៩០ជបងេហើយ បបទ។ 

ក៖ ចុះគបត់េកើតនូវឯណបបង? 

ខ៖ បបទ! គបត់េកើតេនប ភូមិតបគូម ឃុំពបមឯក ្រសុកឯកភ្នំ េខត្តបបត់ដំបង។ 

ក៖ បងបបនដឹងពីឆ្នបំែដលឪពុកខបងម្ដបយេបបះបងេកើតេទ? 

ខ៖ បបទ! គបត់ហ្នឹងចបំែតឆ្នបំែដរ ឆ្នបំគបត់គឺឆ្នបំេរបង េកើតឆ្នបំេរបងែដរ។ 

ក៖ បងមបនដឹងថប គបត់ជប ធ្លបប់ដឹងពី្របវត្តិរបស់គបត់ជបមនុស្សែបបមិចេទបង? 



ខ៖ បបទ! គបត់ជបកម្មករ អញ្ចឹងគបត់ស្លូត។ បបទ! ដូចែតម្ដបយអីចឹង បបទ។ 

ក៖ បបទៗ បង អញ្ចឹងចំណុចបន្តេទៀតខ្ញុំចង់ជ្រមបបសួរេទបខបងម្ដបយរបស់បងវិញ បបនន័យ
ថប ម្ដបយខបងម្ដបយេបបះបង គឺសេម្ដបេទបេលើេលបកយបយ េតើគបត់មបនេឈ្មបះអ្វីែដរបង? 

ខ៖ បបទ! អញ្ចឹងយបយ យបយហ្នងឹគបត់យបយ អុ៊ត។ បបទ! ែដល្របពន្ធតបសួន ហ្នងឹណប 
បបទ! ្រតូវម្ដបយ ខបងម្ដបយខ្ញុំផ្ទបល់ េឈ្មបះយបយ អុ៊ត។ បបទ! គបត់េនប ភូមិតបគូម ឃុំពបមឯក 
្រសុកឯកភ្នំេទៀតែដរ។ 

ក៖ េបើគិតដល់បច្ចុប្បន្នគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយបង? 

ខ៖ បបទ! គបត់្របហបក់្របែហលនឹងតប ហ្នងឹែដរ។ 

ក៖ បបទ! បងចបំឆ្នបំែដលគបត់បបនេកើតេទ? ឆ្នបំែខ្មរឆ្នបំអីចឹងណប? 

ខ៖ អូ! ខ្ញុំអត់ចបំឆ្នបំគបត់ផង យបយអត់បបនចបំឆ្នបំគបត់េទ។ 

ក៖ ទបក់ទងនឹងយបយម្ដបយរបស់បង បងបបនដឹង្របវត្តិ អំពី្របវត្តិរបស់គបត់ខ្លះៗេទថបគបត់
ជបមនុស្សយ៉បងមិច? 

ខ៖ បបទ! ខ្ញុំអត់ទបន់គបត់េទយបយ។ បបទ! ពីេ្រពបះខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងក្ដីមកេនបសល់ែតតបអត់េឃើញ
យបយ យបយគបត់ខូចមុនតបអីចឹងណប។ បបទ! 

ក៖ អរគុណបង! អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជ្រមបបសួរបង ទបក់ទងនឹងបងប្អូនែដលរស់េនបនឹងេ្រកប
្របេទស េតើបងមបនបងប្អូនែដលគបត់រស់េនបេ្រកប្របេទស ឬក៏្របេទសេផ្សងៗែដលេទបង? 

ខ៖ បបទ! បងប្អូនខ្ញុំគឺដូចអត់មបនេនបេ្រកបផង មបនែតេនបក្នុង្របេទសេយើងេនះឯងខបងេ្រកប
អត់មបន។ បបទ! 

ក៖ បបទៗ! អញ្ចឹងទបក់ទងនឹង្រគួសបររបស់បងវិញម្ដង េតើបងបច្ចុប្បន្នបងមបនកូនបុ៉ន្មបន
នបក់ែដរ? 

ខ៖ បបទ! ខ្ញុំសព្វៃថ្ងហ្នងឹ គឺមបនកូន៧នបក់ បបទ។ 

ក៖ កូន្រសីបុ៉ន្មបន្របុសបុ៉ន្មបនែដរបង? 

ខ៖ ្របុស៤ ្រសី៣ បបទ។ 

ក៖ កូនទី១គបត់េឈ្មបះអ្វីែដរ? េហើយគបត់េកើតេនបឯណបបង? 

ខ៖ បបទកូនទី១ គឺេដត ដួង បបទ។ េកើតេនបភូមិតបគូម ឃុំពបមឯក ្រសុកឯកភ្នំ េខត្តបបត់ដំប
ង។ បបទ! 



ក៖ ឥឡូវេនះគបត់កំពុងេធ្វើអ្វីែដរ? 

ខ៖ សព្វៃថ្ងកូនបងេគហ្នងឹ េធ្វើកបរសំណង់ បបទ។ 

ក៖ បបទ! អញ្ចឹងកូនទី២ជប្រសីឬ្របុសបង? 

ខ៖ បបទ! កូនទី២្រសី បបទ សព្វៃថ្ងហ្នងឹកំពុងេធ្វើកបរែដរ ែតេនបឆ្ងបយេនបឯខបងេខត្តបន្ទបយ
មបនជ័យឯេណបះ បបទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងគបត់េឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ បបទ! េដត ្រសីដប បបទ កូន្រសី។ 

ក៖ អញ្ចឹងបងសុំជួយជ្រមបបេឈ្មបះកូនទី៣។ 

ខ៖ េដត ្រសីែដន បបទ ហ្នងឹកូនទី៣កួន្រសី។ 

ក៖ គបត់េកើតេនបឯណបែដរ? 

ខ៖ េកើតេនបភូមិតបគូម ឃុំពបមឯក ្រសុកឯកភ្នំ េខត្តបបត់ដំបងេនះែដរ បបទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគបត់េធ្វើអីែដរ? 

ខ៖ សព្វៃថ្ងហ្នងឹ គឺេធ្វើសំណង់ និងឈប់សិក្ េហើយេធ្វើសំណង់។ 

ក៖ អញ្ចឹងកូនទី៤គបត់េឈ្មបះអ្វី? គបត់េនបឯ អឺ បច្ចុប្បន្នគបត់េធ្វើអ្វីែដរ? 

ខ៖ កូនទី៤ កូន្របុសេដត ឌីន អញ្ចឹងេនបសិក្ បបទ ។ 

ក៖ អញ្ចឹងកូនទី៥គបត់េឈ្មបះអ្វី? េហើយបច្ចុប្បន្នគបត់េធ្វើអ្វីែដរ? 

ខ៖ បបទ! កូនទី៥ហ្នងឹេដត ដន បបទ កំពុងសិក្ែដរ។ 

ក៖ ចុះកូនទី៦វិញបង? 

ខ៖ បបទ! កូនទី៦េឈ្មបះខុសេគ ពីេ្រពបះវបឈឺេពក អញ្ចឹងដបក់េឈ្មបះអត់េកើតេលបកដបក់ឱ្យ 
គឺលន់ េនបសិក្ែដរ។ 

ក៖ ចុងេ្រកបយកូនទី៧ េតើគបត់កំពុងេធ្វើអី? 

ខ៖ បបទ! កូនទី៧េនះមិនទបន់បបនេចញេទបសិក្េទ េនះេនបកូនេពប។ 

ក៖ គបត់េឈ្មបះអីែដរបង? 



ខ៖ បបទ! េដត ្រសីណប។ 

ក៖ ហ្នអឹញ្ចឹង អញ្ចឹងស្រមបប់ ខ្ញុំចង់សួរភរិយបរបស់បងវិញ េតើភរិយបរបស់បងគបត់េឈ្មបះអ្វី
ែដរ? 

ខ៖ បបទ! ្របពន្ទរបស់ខ្ញុំ គឺេលឿ េលឿប។ 

ក៖ បច្ចុប្បន្នគបត់្របកបរបរកបរងបរែផ្នកអ្វីែដរបង? 

ខ៖ មបនអី េធ្វើែ្រស េធ្វើចម្កបរហ្នឹងឯង។ 

ក៖ អញ្ចឹងគបត់ចូលចិត្តម្ហូបអ្វីែដរបង? 

ខ៖ បបទ! និយបយរួមមុខម្ហូបអត់េទៀង។ បបទ! អញ្ចឹងជួនកបលេទប ស្លកកូរ េស្ងបរ ឆប អញ្ចឹង
េទបណប បបទ! អត់េទៀងេទ។ 

ក៖ ទបក់ទងនឹងម្ហូប បងៗ្រសីគបត់េធ្វើខ្លួនឯងឬក៏មិចែដ? 

ខ៖ បបទ! េធ្វើខ្លួនឯងស្រមបប់ម្ហូបគឺេធ្វើខ្លួនឯងផ្ទបល់។ 

ក៖ បបទៗ ទបក់ទងនឹងចេ្រមៀងវិញម្ដង េតើបង្រសីគបត់ចូលចិត្តចេ្រមៀងែបបមិចែដរ? 

ខ៖ ្រគួសបរខ្ញុំ គឺចេ្រមៀង និយបយរួម មិន អត់េចះេ្រចៀងតបហ្មង អញ្ចឹងណប៎។ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលពីតូច េតើបងបបនេរៀនេនបសបលបណបែដរស្រមបប់បងផ្ទបល់? 

ខ៖ បបទ! ខ្ញុំេរៀនេនបសបលបឯកភ្នំ បបទ! េនបសបលបបឋមសិក្ឯកភ្នំ។ 

ក៖ ភូមិអី ឃុំអី ្រសុកអី េខត្តអីបង? 

ខ៖ បបទ! ហ្នងឹេហើយសបលបបឋមសិក្ឯកភ្នំ ភូមិតបគូម ឃុំពបមឯក ្រសុកឯកភ្នំ េខត្តបបត់
ដំបង។  

ក៖ អញ្ចឹងស្រមបប់េពលបច្ចុប្បន្នបងេធ្វើកបរងបរអីែដរបច្ចុប្បន្ន? 

ខ៖ បបទ! រហូតដល់បច្ចុប្បន្នេនះគឺ ខ្ញុំខបង្របៃពណី េភ្លងកបរេយើងហ្នងឹណប។ បបទ! េភ្លងកបរ 
េភ្លងពិពបទ្យ។ បបទ! េភ្លងអបរក្ស អញ្ចឹងេបើសម័យហ្នងឹេចះតិចៗែដរ កំពុងសិក្ឥឡូវរបល់
ៃថ្ង។ 

ក៖ បបទ! អរគុណបង អញ្ចឹងចង់សួរថប ្រតឡប់េទបវិញបន្តិចសិនពីតូចមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នងឹ
ណប េតើកបរងបរែដលបងេធ្វើ តបំងពីេដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នងឹ េតើបងបបនេធ្វើកបរងបរបុ៉ន្មបន
កបរងបរ េហើយបងមបនចំេណះដឹង េហើយបទពិេសបធន៍អំពីវបយ៉បងមិចែដរអីចឹងណប? 



ខ៖ បបទ! និយបយរួមតបំងពីខ្ញុំដឹងក្ដីមក អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងក្ដីមក គឺេធ្វើែ្រស បបទ! េធ្វើែ្រសរហូតដល់
េពលអង្គកបរ យូនីស្គូ មកបេង្កើតសបលប។ បបទ! សបលបេរៀនគឺ មបនេភ្លង្របៃពណី េភ្លងពិពប
ទ្យ មបនរបបំ េហើយមបនេល្ខបនរបមេករ្ដិ៍ េហើេយជួសជុលម៉បេញ(វិទ្យុ) ទូរទស្សន៍ ត្ញហូល អ
ញ្ចឹងខ្ញុំក៏េទបដបក់េឈ្មបះ។ បបទ! េទបដបក់េឈ្មបះសិក្ខបង្របៃពណី បបទ! ដល់េពលអញ្ចឹង
េទបខ្ញុំ េចះ្របៃពណី អីខ្ញុំេចញេលងេចញអីបបនបួនដប់េរបង អញ្ចឹងេទបេគបិទវគ្គកបរយូនីស្គូ
ហ្នឹងេគបិទវគ្គ េគបង្ហបត់ពិពបទ្យ។ អញ្ចឹងខ្ញុំចូលពិពបទ្យមួយវគ្គេទៀត។ បបទ! អញ្ចឹងខបងអង្គ
កបរហ្នងឹេគេចញេលងៗេល្ខបនរបមេករ្ដិ៍េចញអីចឹង។ ខ្ញុំអ្នកេលងេភ្លង អញ្ចឹងេគបិទមួយវគ្គ
ហ្នងឹេទៀតេទបេគេ្រជើស ខបងសម័យៗ ខ្ញុំអត់បបនេទប អញ្ចឹងខ្ញុំជបប់្របៃពណី េហើជបប់ពិពបទ្យ 
រហូតទល់ដល់បច្ចប្បន្នេនះែតម្តង។ 

ក៖ ស្រមបប់ជីវិតបងពីមុនរហូតមកដល់វ័យជំទង់រហូតដល់បច្ចប្បន្នេនះ េតើបងមបនភបព
ខុសែប្លក មបនភបពខុសែប្លកគ្នបេទបង? 

ខ៖ បបទ! ខុសកបលេនបពីមុនេនបពីវ័យជំទង់េនបអីេទប។ បបទ! និយបយរួម គឺអត់មបន
សប្យដូចឥឡូវេនះេទ។ បបទ! គឺេនបែតែ្រស េនបែតភ្លឺ បបទ អត់ដូចសម័យេនះេទ សម័យ
កបលេនបះគឺ ភ្ជួរេគប នង្គ័លៗេគបអត់មបនេពលដូចេយើងសម័យឥឡូវេគបយន្ត េគបអី អត់េទគឺ
េនបែតវបលរហូត អញ្ចឹងអត់មបនេពលទំេនរេទ ដូចបច្ចប្បន្នឥឡូវេនះមបនេពលទំេនរេ្រចើន     
អញ្ចងឹកបលេនបះអត់មបនសប្យមបនអីេទ រហូតមកដល់បច្ចប្បន្នេនះគឺជបធម្មតបវិញ ដូច
កបលខ្ញុំេនបជំទង់េនបះគឺេវទនបណបស់ េនបែតវបលេទ។ អញ្ចឹងសព្វៃថ្ងបច្ចុប្បន្នេនះ គឺ្រសួល
ណបស់ គឺេ្របើម៉បសុីនអត់មបនេគបនង្គ័លអីេទ អញ្ចឹងេគ្របម៉បសុីន។ 

ក៖ បបទ! អញ្ចឹងមបនន័យថប ជីវិតពីមុន បច្ចុប្បន្នគឺមបនភបពល្អ្របេសើរ េហើយមបនភបព
សប្យជបងែមនេទបង?  

ខ៖ បបទ! កបលពីមុនអត់ដូចឥឡូវ ឥឡូវសប្យេ្រចើនជបង កបលពីមុនេនបះពិបបក។ 

ក៖ បបទ! ស្រមបប់បងផ្ទបល់ បងធ្លបប់េរៀនចម្អិនម្ហូបេទកបលពីេនបេក្មង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់បបនេរៀនផង។ 

ក៖ ចុះបច្ចុប្បន្ន?  

ខ៖ ឥឡវូបច្ចុប្បន្នេនះបបនខ្លះ បបទ! អបចស្លអី េបើមនុស្ស្រសីអត់េនបអបចស្លបបនខ្លះ។ 

ក៖ បបទ! ស្រមបប់បងផ្ទបល់ បងចូលចិត្តញុាំម្ហូបអីែដរ បុ៉ន្មបនមុខ? 

ខ៖ បបទ! ជបពិេសស រូបខ្ញុំផ្ទបល់ ខ្ញុំចូលចិត្តញុាំឆប និងស្ល គគរចូលចិត្តែមនែទន។ 

ក៖ ទបក់ទងនឹងចេ្រមៀងេដបយសបរបងជបអ្នកសិស្បៈ្រសបប់ បងចូលចិត្តចេ្រមៀងអី មបនបទ
អីខ្លះែដលបងចូលចិត្ត? 



ខ៖ បបទ! ពីេ្រពបះខ្ញុំេលងសព្វៃថ្ងខ្ញុំចូលចិត្តជបងេគគឺ បទេហបមេរបង សបរ៉ាយអែណ្ដត កែន្សង
្រកហម នគររបជ ចូលចិត្ត បីបួនបទេនបះគឺខ្ញុំចូលចិត្តណបស់។ 

ក៖ ស្រមបប់េពលទំេនរៗ េតើបងចូលចិត្តេទបេលងេនបកែន្លងណបេធ្វើអ្វីែដរបង? 

ខ៖ បបទ! ដល់េពលខ្ញុំទំេនរ ទំេនរអញ្ចឹងេទប ខ្ញុំេទបេលងឆ្ងបយៗែដរ ជួនកបលជិត ជួនកបល
ឆ្ងបយ។ 

ក៖ បងេទបេដើរេលងម្នបក់ឯង ឬជបមួយ្រកុម្រគួសបរ?  

ខ៖ ខ្ញុំេលងេភ្លងសព្វៃថ្ងេនះគឺេទបែតឯង។ 

ក៖ ចង់និយបយថបទបក់? 

ខ៖ េទបេដើរេលងគឺនបំ្របពន្ធនបំកូនេទបទបំងអស់។ 

ក៖ បបទ! សំណួរគឺ្រតូវបបនជិតបញ្ចប់េហើយ េនបសល់ែតបន្តិចេទៀតេទ ទបក់ទងនឹង្រកុម
្រគួសបររបស់បង មបនអ្នកេចះេលងឧបករណ៍ត្រនី្ដេទបង? 

ខ៖ ្រកុម្រគួសបរខ្ញុំ? អត់ៗ ទបន់បបនហបត់ អត់ទបន់បបនេរៀនេទ េចះែតខ្ញុំ។ 

ក៖ ស្រមបប់បងផ្ទបល់ បងេចះេលងត្រន្តី បងេចះេធ្វើវបេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំេធ្វើមបត់អត់េកើតេទ ខ្ញុំទបល់ែតេលងផ្ទបល់ ពីេ្រពបះេធ្វើមបត់អត់សូវជំនបញ។ 

ក៖ ខ្ញុំចង់បបនន័យ ឧបករណ៍ៗ បច្ចុប្បន្នឧបករណ៍អីេគបង?  

ខ៖ ខ្ញុំេលងសព្វៃថ្ងគឺកបន់ស្គរ ស្គរផង អកផង េហើយគីតប បបស ្រទតិចៗ។ 

ក៖ អត់េទបសបង បងេចះេធ្វើស្គរេទ?  

ខ៖ ពីេ្រពបះខ្ញុំេធ្វើមបត់េធ្វើអត់្រតូវ។ 

ក៖ ទបក់ទងនឹងស្គរែដលបងយកេទបេលងេភ្លងេនបះបងេចះ េចះេធ្វើវបេទ ឧទបហរណ៍ថបេគ
យកវបេទបដបក់អីខ្លះ េគេរៀបចំអីខ្លះ?  

ខ៖ ខ្ញុំស្មបនថបឱ្យេធ្វើសេម្លង រះអញ្ចឹងេធ្វើបបអញ្ចឹង អញ្ចឹងស្គរ គឺ្រកលឹងៗ វបេហើយ េយើងដបស់ 
ជួនកបលេយើងដបសែស្បក ែស្បកពស់ ជួនកបលេទបេ្របើ្រកណបត់ ជបពិេសសសព្វៃថ្ង
បច្ចុប្បន្នេនះគឺេ្រចើន ភបគេ្រចើនគឺេ្របើ្រកណបត់ ពីេ្រពបះ្រតូវទឹកកបន់ែតល្អ្រកណបត់ ែស្បក្រតូវ
ទឹកគឺផុយ អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នេនះគឺ្រកណបត់ដបសជបមួយនឹងែខ្សកបវេទបណប៎ លុញ្រកមួនលុញ
អីេទបគឺទះឮម៉ង។ 



ក៖ បងសណួំរបន្តិចេទៀតទបក់ទងនឹងផ្ទះរបស់បងវិញ ផ្ទះបងមបនែតមួយបុ៉ណ្ណឹង ឬេនប
ជបមួយប៉បម៉បក់មបនផ្ទះេផ្សងបង? 

ខ៖ កបលេនបជបមួយឪគុម្តបយគឺផ្ទះេផ្សង ដល់េនបជបមួយ្រគួសបរផ្ទះេផ្សង។ 

ក៖អញ្ចឹងផ្ទះែដលេធ្វើជបមួយប៉បម៉បក់េនបះ សរសរេធ្វើពីអីែដរបង?  

ខ៖ បបទ! ឈឺ សរសរ េធ្វើអំពីេឈើ។ 

ក៖ ចុះដំបូល្របក់អីែដរបង? 

ខ៖ ស័ង្កសដំីបូល។ 

គ៖ ចុះជញ្ជបំងេធ្វើពីអីេទបបង?  

ខ៖ កបលេនបជបមួយគបត់េនបះគឺ ជញ្ជបំងស្លឹក ដំបូលស័ង្កសី ដំបូលស្លឹក។ 

ក៖ ចុះបង្អូចេធ្ចើពីអីវិញបង?  

ខ៖ បង្អួចស្លឹក។ 

ក៖ ទបក់ទងនឹងរបងបរិស្ថបនេធ្វើពីអីែដរបង? 

ខ៖ មបនអី មបនែតែមកឬស្សីេយើង របងជំុវិញផ្ទះគឺែមកឬស្សី បង្គលេដើមេឈើតូចៗេទបណប៎។ 

ក៖ បងបបនជួយ សបងសង់ផ្ទះ ឪពុកម្តបយបងេទ? 

ខ៖ បបទ! ខ្ញុំជួយៗគបត់ខ្លះ អត់ខ្លះ។ 

ក៖ ស្រមបប់ផ្ទះេនបះ ឪពុកម្តបយបងសបងសង់ផ្ទបល់ ឬជួលេគខ្លះបង? 

ខ៖ េយើងេធ្វើខ្លួនេយើងផ្ទបល់ែតេយើងរកអ្នកជិតខបងជួយេលើកជួយ្របុង។ 

ក៖ បបទ! បងចុះទបក់ទងនឹងជំនបញវិញបង េតើជំនបញអីខ្លះែដលបងេចះ ជំនបញពីេដើមៗ
មក? 

ខ៖ ជំនបញតបំងពីេដើមមកគឺខ្ញុំជំនបញខបងជបងផ្ទះែដរ ខ្ញុំខបងេឈើ ខបងសបងសង់េឈើ ថ្មមិន
សូវជបបិុនេទកបលហ្នឹង។ 

ក៖ បងជបមួយ្រកុម្រគួសបររបស់បង មបនជំនបញខបងែផ្នកត្ញរៃវ ដបំដំណបំ ឬក៏េឡើង
េត្នបតបេង្កើតស្ករ ឬេធ្វើក្រន្តកមបនៗេចះេទ?  



ខ៖ បបទ! ែផ្នកខបងេនបះអត់េទ េបើបង្រសីគបត់ជំនបញខបងកេន្ទល ត្ញកេន្តលត្ញអី 
សព្វៃថ្ងេនះត្ញកេន្ទល ត្ញក្រន្តកធម្មតប ក្រន្តកកក់េយើងធម្មតប។ 

ក៖ បបទបង! សំណួរមួយេទៀតែដលសំខបន់ តបំងពីតូចមកបងែដលជួបបញ្ហបលំបបកក្នុង
ជីវិតខ្លបំងេទ? គឺេនបេពលណបែដរបង? 

ខ៖ ជួបបញ្ហបេនបះគឺជួបេ្រចើនែដរ។ បបទ! ពីមុនមករហូតបច្ចុប្បន្នគឺជួបេ្រចើនណបស់ បបទ ជួប
លំបបកេ្រចើន។ 

ក៖ អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ន្រតូវបបនេដបះ្រសបយេហើយែមនេទបង? 

ខ៖ បច្ចុប្បន្នេនះគឺរួចអស់េហើយ រហូតដល់ខ្ញុំមបនកូនៗបបនពីរគឺ កបលកូនពីគឺពិបបក កបលខ្ញុំ
សព្វៃថ្ងេនះគឺកូន បបនកូនទបំងអស់មក អញ្ជងឹខ្ញុំធូរអបរម្មណ៍ទបំងអស់ េ្រពបះកូនធំវបេទបរកសុី
វបផ្តល់ឱ្យវិញ អត់មបនបញ្ហបេទៀតេទ។ អញ្ជងឹមុននឹងបញ្ចប់កបរសម្ភបសេទបកបន់បង ខ្ញុំចង់
សួរសំណួរមួយេទៀតថប កបលពីេក្មងបងមបនក្តី្រសៃម៉ចង់េធ្វើអីេទ? 

ខ៖ កបលខ្ញុំេនបពីេក្មងខ្ញុំមបនេសចក្តី្រសៃម៉ចង់ខបងេភ្លងបង ពីេ្រពបះេឃើញចបស់ៗកបត់េលង 
េទបដូចរស់ល្អេមើលផង អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលខបងសិល្បៈេនបះេទប ក៏ជបប់រហូតមក។ 

ក៖ ជបចុងេ្រកបយ បងមបនមត្តិេយបបល់ ឬសំណូពរណប ស្រមបប់ផ្តល់ដល់កូនេចបជំនបន់
េ្រកបយេទ គបត់កបន់ែតល្អេ្រចើន ឬក៏បងមបនេយបបល់េទបង?  

ខ៖ បបទ! ហ្នឹងេហើយ ចុងបញ្ចប់គឺអត់មបនពបក្យេពចន៍អ្វីេទគឺ អត់មបនអីផ្តបំេផ្ញើរដល់េក្មងៗ
ជំនបន់េ្រកបយៗេទ។ អញ្ចឹងមបនែតផ្តបំេផ្ញើរថបនបំគ្នបៗសិក្េទប កំុេភ្លចវត្ថុបុរបណែដលែចង
ទុកឱ្យអីចឹងដូចេភ្លង្របៃពណី េភ្លងពិពបទ្យ េភ្លងអកេកះ និយបយរួមគឺវប្បធម៌ែខ្មរេយើង គឺកំុ
េចបលឱ្យេសបះ ពីេ្រពបះេយើងែខ្មរេយើង្រតូវរក្ទុករហូតែតម្តងកំុេចបល ផ្តបំេផ្ញើរែតបុ៉េណ្ណបះ
ឯងស្រមបប់េក្មងៗជំនបន់េ្រកបយ។ 

ក៖ អរគុណេ្រចើន៕ 


