
 

 

បងប្បុសមាន ភាព គឺជាអ្នកដែលកកើតកៅកនុងកេតតកំពង់ចាម។គាត់កកើតកនុងប្តកូលដែលមាន  
ជីវភាពសមរមយធមមតា ក ើយឪពុកគាត់គឺជាអ្នករកសុីលក់រនាបឬសសីក ើយគាត់បានកៅតាម 
ឪពុកគាត់ នឹងកៅឯស្សុកកែើមបីកៅកាប់ក៏ែូចជាទិញឬសសី។កៅកនុងការសមាា សកនេះគឺគាត់បាន
ករៀបរាប់ពីប្បវតតិែូនតាក ើយនឹងបងបអូនរបស់គាត់ ក ើយគាត់មានអ្នុសាវរយី៍ជាមួយបង  
បអូនរបស់គាត់កោយគាត់ចូលចិតតវវ ៉ៃបងបអូនរបសគ់ាត់កែើមបីបានកលងជាមួយគាន ក ើយសបាយ 
ក ើយឪពុកគាត់ចូលចិតតកធវើដេែងឯកកែើមបីបក ហ្ េះក ើយគាត់ក៏កចេះកធវើដែរប៉ៃុដនតមិនបានលអក ើយ 
ធំែូចជាឪពុករបស់គាត់។គាត់ស្សលាញ់បងបអូនគាត់ខ្ែ ំងណាសពួ់កកគបនាា ប់ពីដបកគាន មាន 
ប្បពនធកូនក ើយករៀងរាល់កពលដែលមានបុណ្យទានអី្មតងៗពីបុណ្យជាតិដេមរពួកកគដតងដតជួប
គាន កៅស្សុកកំកណ្ើ តរបសគ់ាត់ក ើយមានភាពរកីរាយជាមួយគាន ។ 

ការសម្ភា សរបស់បងប្បុស ម្ភន ភាព 

ក៖ អ្នកសមាា ស ដញ៉ៃម សុគនាធ   េ៖ អ្នកដែលប្តវូសមាា ស មាន ភាព 
 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងជាែំបូងនាងេ្ុំសូមដលែងអំ្ណ្រគុណ្ែល់បងភាពដែលឱ្យេ្ុសំមាា សអំ្ពីជីវប្បវតតិ 
របស់បងកៅកនុងវលៃកនេះ ក ើយនាងេ្ុំក ម្ េះ ដញ៉ៃម សុគនាធ ជាអ្នកសមាា សបងកៅកនុងវលៃកនេះ 
ក ើយវលៃដែលពួកកយើងកធវើការសមាា សគឺកៅកនុងវលៃទី១៩ ដេវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧។ការសមាា សកនេះ 
គឺកៅកនុងភូមិដប្ពកឬសសី ស ា្ ត់ដប្ពកឬសសី ប្កុងតាកមម  កេតតកណាត លប្បកទសកមពុជា។ អ្ញ្ច ឹង 
នាងេ្ុំចាប់ក្តើមកធវើការសមាា សែល់បងប្បុស។អ្ញ្ច ឹងបងប្បុសសមូប្បាប់ក ម្ េះកពញរបស់បង 
ហា? 

េ៖ សប្មាប់ក ម្ េះេ្ុំវញិក ម្ េះមាន ភាព។ 

ក៖ ចាសបងមានក ម្ េះកគោក់កៅ្រខ្ងកប្ៅអ្ត់? 

េ៖ មានក ម្ េះកគកៅខ្ងកប្ៅកពប្ជ។ 

ក៖ កពប្ជ? 



 

 

េ៖ បាទកគកៅកពប្ជ កពប្ជ។ 

ក៖  នឹងក ើយ ក ើយកគកៅោក់តាំងពីកពលណាកៅបង? 

េ៖ និយាយកៅយូរក ើយក ម្ េះ នឹង បាទរ ូតកគកៅជាប់ខ្ងកប្ៅក ម្ េះកពប្ជ បាទក ម្ េះ 
កពញកគោក់មាន ភាព ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងកបើសិនជាកៅស្សុកកំកណ្ើ តឥវ៉ៃន់ភាព ឥវ៉ៃន់កគអ្ត់សូវស្គា ល់កទបងក ? 

េ៖ អ្ត់សវូស្គា ល់ប៉ៃុនាម នដែរ។ 

ក៖ ែល់កៅកពប្ជបានស្គា ល់? 

េ៖ បាទ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់ឆ្ន ំកនេះបងអាយុប៉ៃុនាម នឆ្ន ំក ើយ? 

េ៖ ៣៦ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ចាស នឹងក ើយអ្ញ្ច ឹងបងកតើបងសពវវលៃបងរស់កៅកនុងភូមិដប្ពកឬសសី នងឹដមនកទ? 

េ៖បាទ េ្ុំរស់កៅកនុងភូមិដប្ពកឬសសី ស ា្ ត់ដប្ពកឬសសី ប្កុងតាកមម  កេតតកណាត ល។ 

ក៖ បងរស់កៅ នឹងប៉ៃុនាម នឆ្ន ំក ើយ? 

េ៖ តាំងពីការមកចូល៩ឆ្ន ំ។ 

ក៖ យូរណាស់ដែរក ើយ? 

េ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងកតើមានវលៃដេឆ្ន ំកកើតកំកណ្ើ តកៅកពលណាដែរ? 

េ៖ វលៃដេឆ្ន ំកំកណ្ើ តេ្ុំ កកើតកៅវលៃទី២១ ដេកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៨០។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងកកើតកពលដបកប៉ៃុល ពតក ើយបងកណាេះ? 



 

 

េ៖ បាទ! 

ក៖ ទីកដនែងកំកណ្ើ តរបស់បង កកើតកៅកនុងភូមិឃុអីំ្កគដែរ? 

េ៖ ភូមិវល ឃុំសកំរាង ស្សុកវប្ពឈរ កេតតកំពង់ចាម។ 

ក៖ អ្នកកំពង់ចាមកទអ្ញ្ច ឹង? 

េ៖ បាទ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹបងសប្មាប់ឆ្ន ំដេមរហា...បងកកើតកកើតឆ្ន ំអី្កគដែរ?ែូចជូត ឆ្ែូវ ខ្ល ក េះអី្ 
អ្ញ្ច ឹង? 

េ៖  ហ៎...េ្ុំកកើតឆ្ន ំមដម។ 

ក៖ មដម? 

េ៖ បាទ! 

ក៖ ចុេះែូចអាឆ្ន ំដេមរកយើង កកតិក ភប្ទបទអី្បងកកើតឆ្ន ំអី្កគចាំកទ? 

េ៖ អ្ត់ែូចអ្ត់បានចាំកស្គេះ កកតិក ភប្ទបទ កកតិកអី្ែូចអ្ត់ចាំកស្គេះ អ្ត់បានចាំ។ 

ក៖ ចាសេ្ុំអ្ត់ស្គា ល់ដែរ។អ្ញ្ច ងឹបងសប្មាប់ឪពុកមាត យរបស់បងវញិកតើឪពុកបងគាត់ក ម្ េះអី្ 
កគដែរ? 

េ៖ បា៉ៃេ្ុំក ម្ េះមាន កឈៀង។ 

ក៖ ចាសបងចាំវលៃដេឆ្ន ំកំកណ្ើ តរបស់គាត់កទ? 

េ៖ វលៃដេឆ្ន ំកំកណ្ើ តគឺអឺ្...វលៃទី១៧ ដេតុលា គាត់កកើត១៩៣០។ 

ក៖ អូ្យ...ចាស់ក ើយ កៅភូមិឃុំអី្កគដែរបង? 

េ៖ គាត់កៅភូមិ គាត់កកើតកៅស្សុកប្កូចឆ្ម រ ភូមិកំពង់កសៀម កេតតកំពង់ចាមែូចគាន ។ 



 

 

ក៖ ឃុំក៏ប្កូចឆ្ម រដែរ? 

េ៖ បាទ។ 

ក៖ ជូរៗ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់ឪពុករបស់បងគាត់កកើតឆ្ន ំដេមរគាត់កកើតឆ្ន ំអី្កគវញិ? 

េ៖ គាត់កកើតឆ្ន ំមដមដែរ។ 

ក៖ ជាន់គាន អ្ញ្ច ឹង? 

េ៖ បាទជាន់គាន ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងកតើឪពុករបស់បងគាត់ជាមនុសសមានចរកិលកខណ្ៈរកបៀបកម៉ៃចដែរបងអាច  
ករៀបរាប់ចរកិលកខណ្ៈរបស់គាត់អ្ញ្ច ងឹហា? 

េ៖ និយាយកៅសប្មាប់គាត់គឺមានអ្នកជិតខ្ងរាប់អានគាត់កប្ចើនកប្រេះអី្គាត់សែូត ក ើយគាត់ 
ចូលចិតតអ្វីដែលប្តង់ ក ើយគាត់ចូលចិតតកលងកសើចកប្ចើនដតគឺការ្រគាត់គឺម៉ៃត់ចត់លអក ើយ 
េ្ុំចូលចិតតគាត់ក ើយគាត់កាលគាត់កៅរស់គាត់មានកធវើែូចជាកធវើជាងកង់ជាងនាឡិកាអី្អ្ញ្ច ឹង 
ក ើយគាត់ចូលចិតតកធវើអ្វីដែលកាដប៉ៃកកាប៉ៃុកកៅកនុង្ាេះគាត់ែូច ឧសា ៍កប្ចើនហា...ែូចចូល 
ចិតតគាត់កពលដែលនិយាយរលំឹកពីគាត់អ្ញ្ច ឹងេ្ុំស្សកណាេះែល់គាត់កពលគាត់កៅរសអ់្ញ្ច ឹង
ហា។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ែូច រកំភើបក ើយែល់កពលកនេះខ្ងពងសប្បវតតិស្ស្គវប្ជាវ រកអឺ្...ខ្ងែូចជាប្កមុប្គួស្គរ 
អ្ញ្ច ឹងនឹកកឃើញែល់បងបអូនកយើងដែល គាត់ស្គែ ប់កមួយបងកយើងដែលប្តវូស្គែ ប់ែូចជាបា៉ៃ  
ដែល គាត់ស្គែ ប់កៅអ្ញ្ច ងឹកៅមានអារមមណ៍្ អឺ្...នឹកែល់គាត់។កោយស្គរអឺ្...ពងសប្បវតតិ 
អ្ញ្ច ឹងវលអដមនដទនេ្ុំគាំប្ទ ក ើយការនឹកកឃើញការស្ស្គវប្ជាវពីពងសប្បវតតិពីែូនតាពីមួយកៅ 
មួយអ្ញ្ច ឹងអ្ញ្ច ងឹកយើងនឹកកឃើញពីជំនាន់ពីមុនមកអ្ញ្ច ឹងកយើងអាចកបើកកកាយមកករឿងអ្វីដែល
កយើងចងចាំបានវនឹកកឃើញមានអារមមណ៍្ លអក ើយចិតតកយើងនឹកកឃើញពីគាត់ពីមុនៗមក 



 

 

ពួកគាត់ធ្លែ ប់កធវើអី្អ្ញ្ច ឹងកយើងចូលចិតតគាត់ ែូចជាកយើងកធវើពីមុនមកែូច អឺ្...ក ើយណាមួយ 
 នឹងប្បវតតិខ្ងបា៉ៃ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ក ើយអ្ញ្ច ឹងចង់និយាយប្បវតតិខ្ង...។ 

ក៖ មាត យចាំតិចកទៀតឥឡូវនិយាយបា៉ៃឱ្យអ្សស់ិនឥឡូវែូចជាគាត់បានកមើលដលទាំបងកម៉ៃច 
ដែរបា៉ៃហ៎ា? 

េ៖ និយាយកៅបា៉ៃ កមើលដលកយើងតាំងពីតូចមកែូច អ្ញ្ច ឹងែូចស្គត ប់តគាន កយើងមានកូនកយើង 
ពិបាក កមើលគាត់រកបៀបកម៉ៃចអ្ញ្ច ឹងគាត់កយើងកាលពីមុនកមើលរកបៀបកយើងកមើល ពិបាកកម៉ៃច 
កយើងែឹង។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ បាទកយើងែឹងនឹកកឃើញអ្តីតកាលអ្ញ្ច ឹងទំរាចិំញ្ច ឹមបានធំក ើយកយើងមានកូនកៅ         
កមើលតគាន យា៉ៃងកម៉ៃចកយើងែឹង អ្ញ្ច ឹងនឹកកឃើញអាកពលគាត់កៅកៅបីបាច់ចិញ្ច ឹមកយើងតាំងពី 
តូចមកអ្ញ្ច ឹងគាត់ពិបាកដមនដទន ប៉ៃុដនតគាត់ មិនដែល ពិបាកកមើលកូនកម៉ៃចៗបាន គាត់ 
ប្បកៅកូនឱ្យលអអី្អ្កញ្ច េះមួយអ្ញ្ចុ េះមួយ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ បាទឱ្យកធវើអ្វីដែលលអអ្ញ្ច ឹង គាត់ដតងនិយាយោស់កតឿនកយើង។ 

ក៖ ចាសក ើយអ្ញ្ច ងឹបងែូចជាបា៉ៃ របស់បងបានឱ្យបងកៅសិកាឥវ៉ៃន់ដែរអ្ញ្ច ឹងបងក ៎? 

េ៖ បាទគាត់បានឱ្យកៅចូលស្គលាកៅចូលអី្កទ ក ើយកយើងកៅតូចអ្ញ្ច ងឹវពិបាកហា...      
អ្ត់ចង់ចូលស្គលាកទក ើយយំទារលយុកាល នងឹយំទារលុយទារអី្អ្្ចឹងកៅទាល់គាត់ឱ្យ   
លុយបានកៅករៀនកៅអី្អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 



 

 

េ៖ បាទ បានរ តូែល់បានករៀនែល់ ន ក់ទី៩ទី១០ដែរកាល នឹង។ 

ក៖ បានកប្ចើនដែរកពល នឹងបងក ៎? 

េ៖ បាទ បាទ! 

ក៖ មួយៗកាល នឹងភាគកប្ចើនអ្ត់ករៀនបានកប្ចើនកទកោយស្គរកពលេែេះជីវភាពឥវ៉ៃន់ ហ៎...បង? 

េ៖ បាទខ្ងជីវភាព្ង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសប្មាប់ឪពុករបស់បងឥឡូវគាត់ស្គែ ប់ក ើយដមនកទ? 

េ៖ គាត់ស្គែ ប់ក ើយ។ 

ក៖ គាត់ស្គែ ប់ឆ្ន ំណាវញិបង? 

េ៖  ហ៎...គាត់ស្គែ ប់តាំងពី១៩០០ប្បដ លជា៨០ជាង។ 

ក៖ ១៩៨០ជាង? 

េ៖ បាទ ស្គែ ប់យូរក ើយ។ 

ក៖ ស្គែ ប់មុនបងការយូរដែរអ្ញ្ច ងឹក ៎? 

េ៖ ស្គែ ប់មុនការយូរ។ 

ក៖ កទើបដតដបកប៉ៃុល ពតមកដែរបងក ...ឬក៏កម៉ៃច? 

េ៖ បាទគាត់ស្គែ ប់ដបកប៉ៃុល ពតយូរដែរកតើ បាទគាត់ស្គែ ប់កទើប៨០ជាង នឹង ១៩៨០ជាង នឹង
ក៖ ចាស! 

េ៖ ក ើយេ្ុំការប្បដ លជា...។ 

ក៖  ុី...បងកទើប៩ឆ្ន ំកតើ ី?២០០០ជាងកណ្េះក ើយ នឹង។ 

េ៖ បាទ២០០០ជាង។ 



 

 

ក៖ កមើលបងការ២០០៨ ២០០៩កនេះក ើយ នឹង។ 

េ៖ ការ២០០៧។ 

ក៖  ហ៎...២០០៧  នឹងក ើយឥឡូវជិត១០ឆ្ន ំក ើយ២០០៧។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ គាត់ស្គែ ប់កោយស្គរមូលក តុអី្បងែឹងកទ? 

េ៖ គាត់ស្គែ ប់កោយស្គរជមៃឺគាត់។ 

ក៖  ហ៎...ជមៃឺ? 

េ៖ ជមៃឺចាស់កទ កោយស្គរកមើលអ្ត់ជា ែូច អ្ត់មានជមៃឺអី្កទប្គាន់ដត គាត់ឈកឺៅែូច 
ធមមតាប្គាន់ដតកមើលកៅជមៃឺគាត់គឺតាកអ្ើក ែល់កពលគាត់តាកអ្ើកចូលរយៈកពល៣វលៃឱ្យកៅ 
កៅកពទយកៅអី្ក ើយែល់កពលមក្ាេះវញិបាយ ក ើយែល់កពលមក្ាេះវញិកមើលអ្ត់ចូលគាត់ 
កៅតាកអ្ើកៗ តាកអ្ើកៗរ ូតទាល់ដតគាត់ស្គែ ប់។ 

ក៖ ចដមែកណាស់បង? 

េ៖ បាទ នឹងក ើយ។ 

ក៖ អ្ត់ដែលឮ។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖  នឹងក ើយកោយស្គរគាត់ែល់កពលកវលារបស់គាត់អី្អ្ញ្ច ឹងហា។ 

េ៖ បាទបាទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់ឥឡូវចូលែល់មាត យរបសប់ងវញិមតង មាត យបងគាត់ក ម្ េះអី្កគដែរ? 

េ៖ មាត យេ្ុំក ម្ េះ ដម៉ៃត កេឿន។ 



 

 

ក៖ គាត់កកើតកៅកនុងវលៃដេឆ្ន ណំាដែរបង? 

េ៖ គាត់កកើតកៅកនុងវលៃទី១៩ ដេវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៤៨។ 

ក៖ កៅភូមិឃុំអី្ដែរបង? 

េ៖ កៅភូមិកំពង់កសៀម ស្សុកសំករាង ស្សុកវប្ពឈរ កេតតកំពង់ចាម។ 

ក៖ ឃុំសំករាងបងកណាេះ? 

េ៖ បាទឃុំសំករាង។ 

ក៖ ស្សុកវប្ពឈរ កេតតកំពង់ចាម។បងចាំ ឆ្ន ំដេមររបស់មាត យរបស់បងែឹងគាត់កកើតឆ្ន ំអី្កគ  
អ្ត់ ? 

េ៖ គាត់កកើតឆ្ន ំកគា ឆ្ន ំអី្កគ? 

ក៖ ឆ្ន ំឆ្ែូវអ្ញអ្ញ្ច ឹង? 

េ៖ ឆ្ន ំឆ្ែូវ បាទគាត់កកើតឆ្ន ំឆ្ែូវ។ 

ក៖  នងឹក ើយគាត់កកើតឆ្ន ំឆ្ែូវ។អ្ញ្ច ឹងកតើមាត យរបស់បងគាត់ជាមនុសសដែលមានចរកិលកខណ្ៈ 
យា៉ៃងកម៉ៃចដែលបង? 

េ៖ និយាយកៅដម៉ៃកាលគាត់រាងកៅវយ័កកមង គាត់អឺ្...មានការលក់ែូរកៅកនុង្ារេែេះ 
ក ើយក៏គាត់បានកធវើជាកម្ាេះ្ងក ើយគាត់អឺ្...កឆ្ែៀតនូវការលក់ែូរេែេះក ើយែល់កពលនិយាយ 
កៅដម៉ៃវញិគាត់មិនសូវឱ្យកធវើអី្កទ បា៉ៃគាត់មិនសវូឱ្យកធវើអី្កទឱ្យដតគាត់កៅ្ាេះបានក ើយទុកឱ្យ 
គាត់អ្នករកចិញ្ច មឹគាត់អី្អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ បា៉ៃ ក ើយអ្ញ្ច ឹងដម៉ៃគាត់អ្ត់សូវកចញកប្ៅ គាត់កៅ្ាេះកៅកមើលដលទាំកូនអ្ញ្ច ឹងកមើលការ 
េុសប្តូវកនុង្ាេះបាទ។ 



 

 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគាត់គឺជាមនុសសលអបងកណាេះ? 

េ៖ បាទ! 

ក៖ ចាសកមើលដលទាំកូនកៅ ក ើយឪពុកបងក៏គាត់លអដែរកោយស្គរគាត់អ្ត់ចង់ឱ្យប្បពនធ 
ពិបាក ។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ គាត់ចង់ឱ្យកៅ្ាេះកមើល ដលទាំកូនវញិឱ្យ្ាេះែូចជាឃុំប្គងបានលអអ្ញ្ច ឹងហា។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសប្មាប់មាត យរបស់បងគាត់កៅរស់ឬក៏គាត់អ្និចចកមមក ើយបង? 

េ៖ ដម៉ៃកៅរស់។ 

ក៖ គាត់កៅរស់សពវវលៃ នឹង? 

េ៖ កៅរស់។ 

ក៖ ឥឡូវគាត់កៅឯណាវញិបង? 

េ៖ គាត់កៅឃុំសំករាង ស្សុកវប្ពឈរ កេតតកំពង់ចាម។ 

ក៖  ហ៎...កៅកំពង់ចាម នឹងែដែល? 

េ៖ បាទ! 

ក៖ ចាសក ើយកម៉ៃចដែរការដលទាំរបស់មាត យរបស់បង បានលអកទកពលបងកៅកកមងកៅជាមួយ 
គាត់អ្ញ្ច ឹងហា? 

េ៖ និយាយកៅមាត យទាងំអ្ស់គាត់ប្បកែរប្បកៅឱ្យកូនបានលអ ប្បកែរប្បកៅតាំងពីតូចរ ូត 
ែល់ធំកឡើង មាត យប្គប់របូទាំងអ្សគ់ាត់ចង់ឱ្យកូនលអទាំងអ្ស់គាន ។ 



 

 

ក៖ ចាស! 

េ៖  នឹងក ើយលអទាំងអ្ស់គាន អ្ញ្ច ងឹ ក ើយកៅជួនកាលកូនកៅតូចៗអ្ត់ទាន់ែឹងអី្អ្ញ្ច ឹង 
និយាយកៅគាត់អ្ត់ស្គត ប់ អ្កញ្ច េះមួយអ្ញ្ចុ េះមួយែល់កពលធំកឡើងបានកយើងែឹងគាត់និយាយ 
 នឹងគឺចង់ឱ្យកូនលអកែើរ្ែូវលអក ើយកធវើអ្វីដែលលអអ្ញ្ច ឹងកពលកូនធំកឡើងកូននឹងែឹងតវមែែូចជាេ្ុំ
ផ្ទា ល់អ្ញ្ច ឹងហា...បាទ។ 

ក៖  នឹងក ើយលអដមនដទនបង។អ្ញ្ច ឹងឥឡូវមិញឪពុកមាត យក ើយក ើយ? 

េ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចូលែល់ជីែូនជីតាខ្ងឪពុកវញិបងកៅចាំតាយាយដែរដមនកទ ខ្ងឪពុកហ៎ា? 

េ៖ ចាំក ម្ េះគាត់ប៉ៃុដនតគាត់ស្គែ ប់តាំងពីជំនាន់ប៉ៃុល ពត អ្ត់ស្គា ល់មុេគាត់កម៉ៃចបាទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងប្បាប់ក ម្ េះគាត់សនិខ្ងឪពុកសិនកំុទាន់អាលខ្ងមាត យ ខ្ងឪពុកកលាកតាគាត់ 
ក ម្ េះអី្កគដែរបង? 

េ៖ អូ្...ខ្ងពុកខ្ងបា៉ៃ គឺអ្ត់ស្គា ល់កស្គេះ ស្គា លខ់្ងឪពុកមាត យខ្ងដម៉ៃក ើយនឹងបងបអូនខ្ង 
បា៉ៃេែេះៗ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ គាត់ស្គែ ប់កៅក ើយគាត់កៅរស់េែេះ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ខ្ងបា៉ៃ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងតាយាយខ្ងបា៉ៃអ្ត់ស្គា ល់ក ម្ េះគាត់ មង? 

េ៖ អ្ត់ស្គា ល់។ 

ក៖ ក ើយបា៉ៃអ្ត់ដែលប្បាប់កទចុេះ? 



 

 

េ៖ អ្ត់ដែលប្បាប់។ 

ក៖ ែូចបាត់គាត់ឈងឹ មងក ? 

េ៖ បាត់ឈឹង មងហា។ 

ក៖  នឹងក ើយអ្ញ្ច ឹងប្បដ លជាបងប្តូវស្ស្គវប្ជាវមួយ នឹងបដនែមកទៀតពីខ្ងឪពុកអ្ញ្ច ឹង 
ហា...កោយស្គរកធវើការ្រខ្ងពងសប្បវតតិប្តូវការក ម្ េះគាត់។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ កែើមបជួីយសកគ ា្ េះគាត់ប្ជមុជទឹកឱ្យគាត់ ហ៎...។ 

េ៖ បាទប្តូវស្គច់្មគាត់ផ្ទា ល់បងបអូនខ្ងបា៉ៃ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ក៏គាត់ស្គែ ប់ដែរបងបា៉ៃ នឹងហ៎ា...គាត់ស្គែ ប់កប្កាយ កប្កាយបា៉ៃ៧ឆ្ន ំបា៉ៃស្គែ ប់មុនអ្ញ្ច ឹងកៅ 
គាត់ក ម្ េះអ្ ុ៊ុំធឹម។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ អ្ ុ៊ុំធឹមគាត់កកើតកៅគឺកៅភូមិប្កូចឆ្ម រ កេតតកំពង់ចាមដែរ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ក ើយកាលគាត់កៅរសក៏់គាត់ឧសា ម៍កកលងខ្ងស្សុកអឺ្...ស្សុកវប្ពឈរខ្ង្ាេះេ្ុំ 
ហា...គាត់ឧសា ៍មកកលងបា៉ៃ  គាត់ឧសា ៍មកកលងកៅៗគាត់កៅខ្ងស្សុកកំពង់ចាម នឹង 
ក ើយែល់កពលគាត់បានស្គែ ប់បាត់កៅេ្ុំែូចមានការែូចជាអ្នុសាវរយី៍ឧសា ៍កៅកលងបា៉ៃ  
នាំកៅកលងកាលពីកៅតូចៗ ែល់កពលធំកឡើងក៏ធ្លែ ប់កៅអ្ញ្ច ឹងកាលកពលគាត់កៅរស។់ 

ក៖ ចាស! 



 

 

េ៖ អ្ញ្ច ឹងែល់កពលមានការមានអឺ្...កមមវធីិអី្េ្ុំដតងដតកៅអឺ្...កលងខ្ងស្សុកខ្ងបា៉ៃ ស្សុក 
កំកណ្ើ ត។ 

ក៖ ចាសសបាយណាស់បងក ៎? 

េ៖ បាទសបាយខ្ង នឹង ខ្ងទកនែ។ 

ក៖ ចាសសមបូរដ្ែកឈើអី្អ្ត់កៅកដនែង នឹង? 

េ៖ ខ្ង នឹងកគសមបូរមានអឺ្...សមបូរកគកធវើែំណំាដ្ែកឈើែូចជាអ្ត់សូវសមបូរប៉ៃុនាម ន។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ កគោខំ្ងែំណំាែូច  ូបែំណំាវសពែូចជាប្តសក់អី្អ្ញ្ច ឹងហា...ែូចជាប្តប់ ប្តសក់ែូច 
ជាអឺ្...កពព អី្អ្ញ្ច ឹងហា...លអៗណាស់។ 

ក៖  នឹងក ើយ! 

េ៖ ែូចជាោំកៅជាយៗទកនែអ្ញ្ច ឹងហា...លអ។ 

ក៖ ចាសកោយស្គរែីលាប់បងកណាេះ? 

េ៖ បាទ ែីលាប់។ 

ក៖ ភាគកប្ចើនអ្នកទកនែោំអី្ៗបានកប្ចើនណាស់។ 

េ៖ បាទ បានកប្ចើន។ 

ក៖ ក ើយមិនចាំបាច់កប្បើជីកទ គឺ ទិនន្លមកឯង មង។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ ប្គាប់កពលេែេះគាត់ប្គាន់ដតកបាេះកចាលក៏ែុេះមកដែរ នឹងក ។ 



 

 

េ៖ បាទក ើយមួយកទៀតគឺកូនរបស់ធំេ្ុំ នឹង កូនបកងាើតរបសគ់ាត់ គាត់បានស្គែ ប់ដែរគាត់ 
បានក ម្ េះ អឺ្...ដចអានអ្ញ្ច ឹងគាត់បានស្គែ ប់កប្កាយអ្ ុ៊ុំេ្ុំប្បដ លជារយៈកពលប៉ៃុនាម នឆ្ន ំ នឹ ង 
បានចាំអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ក ើយកៅេ្ុំ េ្ុំចូលចិតតការកៅកលងអ្ញ្ច ឹង គាត់តូចគាត់កៅរកែូច កៅខ្ងកណាេះខ្ង 
ទកនែហា...ែូចជាមានសាឹងមានអូ្រអ្ញ្ច ឹងគាត់កៅអូ្សប្តីអី្អ្ញ្ច ឹងមកសែរអី្អ្ញ្ច ឹង ូបក ើយ  
អ្ញ្ច ឹងបាននឹកកឃើញអ្នុសាវរយី៍គាត់។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ កាលកពល នឹងក ើយគាត់បានកធវើមហូបកធវើបាយឱ្យអី្អ្ញ្ច ងឹកៅគាត់ែូច គាត់អ្នកខ្ង 
ចគ ា្ នចុងកៅកាល នឹង កៅកលងកាល នឹងបា៉ៃនាំកៅកលងមតងៗយូរៗហា...កប្រេះគាត់កៅ... 
បា៉ៃគាត់ កៅកធវើរនាប។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ កៅស្សុក នឹងគាត់កធវើរនាបមកលក់កៅខ្ងកណ្េះវញិណាស់ បាទអ្ញ្ច ឹងកៅយូរណាស ់
មួយដេអី្កណាេះ បាទកនែេះដេឆ្ប់មួយដេអី្កណាេះ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ អ្ញ្ច ឹងកៅ...កៅៗចុេះធ្លែ ប់មានអ្នុសាវរយីក៍ៅ នឹង ហ...កៅកៅសបាយ កពលនឹកកឃើញ 
 នឹកកឃើញកធវើពងសប្បវតតិអ្ញ្ច ឹងនឹកកឃើញែល់ពួកគាត់ទាំងអ្សគ់ាន ។ 

ក៖ ចាសែូចរលំឹកកឡើងវញិបងកណាេះ? 

េ៖ រលំឹកកឡើងវញិ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបា៉ៃ កពលមុនគាត់កធវើអី្កគបង?កធវើរនាប? 



 

 

េ៖ កធវើរនាប្ងគាត់កធវើកប្ចើនណាស ់ កធវើតាំងពីរជាងនាឡិកា ជាងកង់អី្ទាំងអ្ស ់ បាទគាត់ 
កចេះកធវើ។ 

ក៖ រនាបពីឬសសីដមនបង? 

េ៖ រនាបឬសសីកយើងវវ ៉្ៃ ាេះ នឹងហា។ 

ក៖  ហ៎...! 

េ៖ គាត់កៅកធវើ។ 

ក៖ កធវើក ើយែឹកយកមកអ្ញ្ច ឹងកៅ? 

េ៖ បាទែឹកយកមកកាល នឹងោក់កាណូ្ត កាល នឹងអ្ត់សូវមានកាណូ្តកទមានកបា៉ៃល់ធំៗ 
ែឹកមកអ្ញ្ច ឹងហា ឆ្ែងមក មកែល់ជិេះមកែលកំ់ពង់ចាមវតតកប្ជាយលមៗ នឹង កគប្តូវជញ្ជូ នរនាប 
 នឹងពីកាណូ្តមកោក់កលើកគាក ជួលរុមឺ៉ៃក់ែឹកតយកមក្ាេះ មក្ាេះ នឹងក ើយ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងកៅមួយដេៗែឹកបានឬសសីកប្ចើនណាស់បងកណ្េះ? 

េ៖ បានឬសសីកប្ចើន។ 

ក៖ ភាគកប្ចើនអ្នកកៅកំពង់ចាមសមបូរឬសសណីាស់បង? 

េ៖ សមបូរឬសសី មង។ 

ក៖ កៅកកាេះដប៉ៃន ហ៎...មួយគំនរ។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ េ្ុំកឃើញក ើយភាគកប្ចើនកៅកំពង់ចាម នឹងអាស្គព នបកណ្តើ សកគ ហ៎...បង។ 

េ៖ ស្គព នបកណ្តើ សកកាេះដប៉ៃន។ 

ក៖  នឹងក ើយ កគកធវើពីឬសសអី្ញ្ច ឹងកៅណាស់។ 



 

 

េ៖ កលាតៗ។ 

ក៖ ក ើយជិេះមតងៗចង់ោច់េយល់។ 

េ៖ កលាតៗក ើយកគចូលចិតតកៅកលងកៅ នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ កកាេះដប៉ៃន នឹងហ៎ា...កប្រេះអី្ដេប្បាំងក៏កគកៅកលង ដេវសាក៏កគកៅកលងដែរកគកធវើ 
ឬសសី នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ បាទកគចូលចិតតកៅកលង នងឹមានរមណី្យោា នកគ។ 

ក៖  នឹងក ើយ កណាត លទកនែអ្ញ្ច ឹងកៅ។ 

េ៖ កណាត លទកនែ។ 

ក៖ សុទធដតែីេាច់។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងចូលែល់ជីែូនជីតាខ្ងមាត យវញិមតងអ្ញ្ច ឹងបងចា ំតា ក ម្ េះអី្យាយក ម្ េះ 
អី្អ្ត់? 

េ៖ ខ្ងមាត យរបស់េ្ុំគាត់ក ម្ េះ តាដម៉ៃត បាទ។ 

ក៖ ចាំប្តកូលគាត់កទបង? 

េ៖ ប្តកូលគាត់អ្ត់បានចាំ្ង។ 

ក៖ អ្ត់អី្កទ។ 

េ៖ គាត់ក ម្ េះតាដម៉ៃតអ្ញ្ច ឹងហា។ 



 

 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ប៉ៃុដនតឮដតដម៉ៃគាត់និយាយពីករឿងអឺ្...ប្បវតតិតាអឺ្...តាដម៉ៃត  នងឹកាលពីកែើមគឺគាត់កាចណាស ់
ដតបងបអូនកូនកៅណាគាត់កែើរឮសំពត់ខ្ែ ំងគឺគាត់ដស្សកគាត់ ឱ្យ មង កបើគាត់ ឱ្យគាត់ប្បាប់ 
ក ើយកៅដតកែើរឮសំពត់កនាេះខ្ែ ំំងៗកនាេះគាត់វវ ៉ៃ មងគាត់កាចហា...គាត់និយាយប្បវតតិខ្ងតា
 នឹងឱ្យស្គត ប់។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ក ើយកបើដម៉ៃ មាត យខ្ងមាត យរបស់េ្ុំគាត់ក ម្ េះយាយគូរ បាទកៅយាយគូរៗអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ អ្ត់ចាបំ្តកូលគាត់ដែរ? 

េ៖ អ្ត់ចាបំ្តកូលដែរ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ គាត់ប៉ៃុនខ្ងកធវើការកំបិុកំប៉ៃុង នឹងកៅ្ាេះ ែូច កពលបាយវលៃប្តង់ក ើយ ដម៉ៃគាត់និយាយ 
ប្បវតតិឱ្យស្គត ប់អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ បាយវលៃប្តង់អី្ក ើយកូនកែកអី្អ្ស់អ្ញ្ច ឹងគាត់កប្កាកកធវើបដងអមកធវើអី្អ្កញ្ច េះអ្ញ្ចុ េះឱ្យកូន បូ 
អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ គាត់ចូលចិតតកំបិុកំប៉ៃុកអ្ញ្ច ឹងកៅកនុង្ាេះែូច កពលបាយមតងៗកពលវលៃកពលលាៃ ចគឺមិន 
ដមនមហូបដតមួយមុេកទគឺមានកប្ចើនគឺគាត់មានកំបិុកំប៉ៃុកមានប្តីអាងំមានបុកកនេះតិចបុកកនាេះតិច 
បដនែប្ជលក់ប្ប ុកអ្ញ្ច ឹងៗមានកប្ចើនមុេហា។ 

ក៖ ឆ្ៃ ញ់!! 



 

 

េ៖ បាទឆ្ៃ ញ់អ្ញ្ច ឹងកៅ កូនកៅចូលចិតតស្សលាញ់គាត់ ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ក ើយែល់កពលឮដម៉ៃនិយាយប្បាប់អ្ញ្ច ងឹកៅ ុី...េ្ុំចូលចិតតគាត់ដែរ គាត់ឧសា ៍ ។ 

ក៖ បងកកើតទាន់ក ? 

េ៖ កកើតអ្ត់ទាន់កទ កកើតអ្ត់ទាន់កប្រេះគាត់ស្គែ ប់បាត់តាំងពីជំនាន់ប៉ៃុល ពតកយើងកកើតអ្ត់    
ទាន់កទ កយើងកកើត៧៩(១៩៧៩)ោច់ក ើយ នឹង។ 

ក៖ ចាសចូល៨០(១៩៨០)បងកកើតចាស។ 

េ៖ អ្ញ្ច ឹងក ើយនឹកកឃើញប្បវតតិគាត់េែេះៗក ើយអឺ្...ែូចជាខ្ងប្កុមស្គសនាចប្កកយើងអ្ញ្ច ឹង 
ប្ពេះកយស ូវប្គីសាវលៃចុងកប្កាយរលំឹកពីការកធវើពងសប្បវតតិអ្ញ្ច ឹងេ្ុំបានចងចាំបានដម៉ៃគាត់និយាយ 
េែេះៗកៅេ្ុំបាននិយាយែកស្សង់ពីប្បវតតិគាត់េែេះ ប៉ៃុដនតអ្ត់បានអ្ស់កទអ្ត់បានកកាេះកាយ 
កោយស្គរេ្ុំកកើតអ្ត់ទាន់គាត់ ក ើយអ្ត់បានកឃើញមុេគាត់ដែរ ។ 

ក៖ អ្ត់អី្កទបងបានេែេះៗអ្ត់អី្កទ។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងមានចា ំតាយាយមានស្សុកកំកណ្ើ តកៅឯណាអ្ត់? 

េ៖ និយាយកៅស្សុកកំកណ្ើ តគាត់ គាត់បានរស់កៅអឺ្...ស្សុកកំពង់កសៀម។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ភូមិវល ឃុំសកំរាងដែរ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ប៉ៃុដនតកៅខ្ងកំពង់ចាមែូចគាន ។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 



 

 

េ៖ ប៉ៃុដនតគាត់កៅខ្ងស្សុកកំពង់កសៀម នងឹ េ្ុំមានកដនែងមួយគឺប៉ៃុល ពត ជកមែៀសកៅខ្ង នឹង 
ហា...បាទជកមែៀសកៅខ្ង នឹងទាំងអ្ស់បាទកគ ខ្ងកយើងកនេះទកនែប៉ៃុដនតទកនែវែតូចកទ ទកនែ 
ខ្ងកគ នឹងជកមែៀសកៅកៅ នឹងមួយែំុប៉ៃុនាម នភូមិ នឹង ៣ភូមិ នឹង កៅកៅខ្ង នឹងទាំងអ្ស់កគ 
កៅកំពង់កសៀម កគមានែីទួលហា...កាលកពលជំនាន់ប៉ៃុល ពតឱ្យកៅកៅ នឹងទាំងអ្សែ់ល ់
កពលកៅកៅ្ុតជំនាន់ប៉ៃុល ពតបាននាំគាន ឈប់កៅកៅ នឹងមកនាំគាន មកកៅតាមភូមិរាងេែួន 
បាទ។ 

ក៖  ហ៎...អ្ញ្ច ឹងកពល នងឹ។អ្ញ្ច ឹងបងកម៉ៃចែូនតាចប់អ្ស់ក ើយមាត យឪពុកចប់អ្សក់ ើយ 
ឥឡូវចូលែល់បងបអូនវញិមតង បងមានបងបអូនប្បសុស្សីប៉ៃុនាម ននាក់ដែរ? 

េ៖ អឺ្...តាមពិតមានបងស្សីមាន ក់ក ើយបងបអូនប្បសុ៤នាក់។ 

ក៖ ចាសបងមានកៅចាំក ម្ េះគាត់ទាំងអ្ស់កទ តាំងពីបងកគរ តូែល់កៅកគហ៎ា? 

េ៖ ចាំកតើ បាទចាទំាំងអ្ស ់ បងស្សីបងកគ នងឹគាត់មានប្គួស្គរបានកូន២នាក់ប៉ៃុដនតគាត់ស្គែ ប់  
យូរដែរក ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ បាទគាត់បានកូន២នាក់ស្គែ ប់។ 

ក៖ គាត់ក ម្ េះអី្កគដែរបង? 

េ៖ គាត់ មាន សុេកេង។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ បងស្ស ីនឹងបងស្សីេ្ុំនិយាយកៅ និយាយពីអឺ្...ប្បវតតិរបស់គាត់ គាត់សែូតក ើយគាត់ 
ស្គអ តក ើយគាត់កទៀត...ក ើយគាត់ចូលចិតតកមើលដលទាំបងបអូនក ើយអ្ញ្ច ឹងកៅេ្ុំស្សកណាេះ 
គាត់កពលនឹកកឃើញប្បវតតិគាត់ក ម្ េះគាត់អ្ញ្ច ងឹហា។ 

ក៖ ចាស! 



 

 

េ៖ បាទស្សកណាេះគាត់ កៅជាមួយគាត់ គាត់កមើលដលកយើង ក ើយែល់កពលគាត់មានប្គសួ្គរ 
ក ើយេ្ុំក៏កៅកៅជាមួយគាត់កៅកៅខ្ងអឺ្...ស្សកុសាឹងប្តង់គាត់មានបតីកៅខ្ង នឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ គាត់កៅកៅស្សុកជាមួយបតីកគកៅភូមិមាឃកលើ ស្សុកសាឹងប្តង់ កេតតកំពង់ចាម េ្ុំបានកៅ 
កៅជាមួយគាត់បានែល់កពលដេវ៉ៃកងេ្ុំបានកៅកៅជួយគាត់ជួយកមើលដលកមួយអី្អ្ញ្ច ឹងហា...
គាត់រវល់អី្អ្ញ្ច ងឹេ្ុំបានកៅកៅក ើយគាត់កៅខ្ង នឹងមានអ្នកចូលចិតតស្សលាញ់គាត់កប្ចើន។
ក៖ ចាស! 

េ៖ កោយស្គរគាត់ចូលចិតតនិយាយ ក ើយកធវើកៅអ្វីដែលលអៗអ្ញ្ច ឹងបាទតាងំពីមាត យ 
កកមកបងបអូនខ្ងស្គច់វលែគាត់ចូលចិតតគាត់ហា...ស្សលាញ់គាត់ណាស់។ 

ក៖  នឹងក ើយ! 

េ៖ ក ើយែល់កពលគាត់ស្គត យែល់កពលគាត់កៅបានប៉ៃុនាម នគាត់បានកូន២នាក់គាត់បាន 
ស្គែ ប់បាទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងែល់កពលបងបអូនបនាា ប់មកកទៀតគាត់ក ម្ េះអី្កគកទៀតដែរ? 

េ៖ ក ម្ េះអឺ្...ក ម្ េះបងមួយកទៀតបងបនាា ប់មកេ្ុំ នឹងគឺក ម្ េះអឺ្...បងប្បុសគឺក ម្ េះបងរតន័។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ មាន រតន័ អ្ញ្ច ឹងកោយស្គរបងេ្ុំមិនែឹងកម៉ៃចកទបា៉ៃ ដម៉ៃឱ្យគាត់កៅករៀនហា...គាត់អ្ត់ 
កៅករៀនកោយស្គរគាត់អ្ត់កចេះអ្កសរកទ គាត់កគចស្គលារ ូត គាត់េូចគាត់កៅតូច។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ អ្ញ្ច ឹងកៅគាត់អ្ត់កៅករៀនអ្ញ្ច ងឹកៅ កពលអ្ញ្ច ឹងគាត់មិនែឹងកធវើកម៉ៃចពុកមាត យខ្េ្ុំគាត់ 
 គាត់អ្ស់ចំកណ្េះនឹងការនិយាយឱ្យគាត់កៅស្គលាក៏គាត់អ្ត់បានស្គា ល់ស្គលាក ើយគាត់
អ្ត់បាន អ្ត់កចេះអ្កសរកទ ក ើយសពវវលៃ នឹងគាត់បានមានប្បពនធបានមានអី្កូនប្កមំុក ើយ ។ 



 

 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ក ើយឥឡូវគាត់បានសុេ កធវើការកៅប្បកទសវលរ ូតទាល់ដតឥឡូវ។ 

ក៖ ឥឡូវគាត់កធវើការកៅឯកណាេះ? 

េ៖ បាទ គាត់កធវើការកៅប្បកទសវល។ 

ក៖  នឹងក ើយ អ្ញ្ច ឹងបងបងបអូនបនាា ប់កទៀត? 

េ៖ បនាា ប់កទៀតេ្ុំ នងឹដតមតងកូនទី៣។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបនាា ប់ពីបងកទៀត? 

េ៖ បនាា ប់ពីេ្ុំគឺកូនទី៤ បាទកូនទី៤គឺគាត់អ្ត់ទាន់មានប្គួស្គរដែរ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ វលៃដេកំកណ្ើ តគាត់ គាត់ក ម្ េះមាន តារា និយាយកៅគាត់កកើតអ្ត់មានកនេះ...។ 

ក៖ អ្ត់អី្កទ។ 

េ៖ អ្ត់បានចាវំលៃដេឆ្ន ំកកណ្ើ តរបសគ់ាត់ដែរ។គាត់បានកៅកធវើការកៅប្បកទសវលរ ូតែល់   
ឥឡូវដែរបាទ។ 

ក៖ ចាសអ្នកកំពង់ចាមបានកៅកធវើការកៅប្បកទសវលកប្ចើនបងក ៎? 

េ៖ បាទកៅកធវើការកៅប្បកទសវលកប្ចើន។ 

ក៖  ហ៎...! 

េ៖ ក ើយបនាា ប់មកកទៀតកូនទី៥កៅកគបាទ កៅកគក ម្ េះ មាន តុលា។ 

ក៖ ចាស! 



 

 

េ៖ ក ើយគាត់បានកៅជាមួយដម៉ៃគាត់បានកមើលការេុសប្តូវ កោយស្គរបងបអូនបងៗបានកៅ 
កធវើការឆ្ៃ យអ្សក់ ើយប៉ៃុដនតគាត់អ្ត់បានកៅជាមួយដម៉ៃចុងកទគាត់បានកធវើការដែរ គាត់កែើរតាម 
២៤កេតតប្កុងគាត់កែើរតាមកេតតដែរ។ 

ក៖  ហ៎...! 

េ៖ គាត់មានបុណ្យ ទានអី្បានមកកលង្ាេះដែរ។ 

ក៖ ចុេះគាត់កធវើការខ្ងអី្កគវញិ? 

េ៖ គាត់ខ្ងដសល គាត់កែើរតាមកេតតប្គប់កេតតដតមតង។ 

ក៖  ហ៎...លក់្លិត្លអី្អ្ញ្ច ងឹកៅ។ 

េ៖ គាត់កែើរលក់្លតិ្ល ែូចជាកប្គឿងកយើង កប្គឿងកយើងកប្គឿងកទសកយើងឥវ៉ៃន់ចាប់  ួយ 
 នឹង។ 

ក៖  ហ៎...! 

េ៖ កែើរោក់តាមទីប្គប់កដនែងៗ ប្គប់កេតតប្កុង។ 

ក៖  ហ៎...អ្ញ្ច ឹងរកសុីបានហ៎ាបងកណាេះ? 

េ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងសប្មាប់បងជាកូនទីប៉ៃុនាម នវញិ? 

េ៖ កូនទី៣។ 

ក៖ ចាសកូនទី៣។អ្ញ្ច ឹងបងកពលកៅកកមងអ្ញ្ច ឹងបងធ្លែ ប់កលងអី្កគេែេះជាមួយបងបអូនដែរ 
ចាំកទ? 

េ៖ កៅពីកកមងនិយាយកៅកលងទមាែ ប់ ទមាែ ប់ែូចបា៉ៃអ្ញ្ច ឹងបា៉ៃគាត់ចាស់ក ើយគាត់ចូលចិតតកធវើ 
ដេែងឯកធំៗ។ 



 

 

ក៖ អូ្...! 

េ៖ បក ហ្ េះកយើងកៅកគមានោក់ដេែងឯកកគកហាេះកៅវឮហ៎ា...ដែលឮអ្ត់? 

ក៖  នឹងក ើយ ធ្លែ ប់ឮ។ 

េ៖  នឹងក ើយ! 

ក៖ ចាសដេែងឯកឮ។ 

េ៖ ឮ នឹងវកហាេះចូលចិតតកធវើដេែងធំៗក ើយអ្នកភូមិកពលបក ហ្ េះគាត់ចូលចិតតស្គត ប់ កហាេះកៅ 
យប់កៅគាត់កែក គាត់ចូលចិតតស្គត ប់គាត់បក ហ្ េះទាំងយប់អ្ញ្ច ឹងហា...បានពិករាេះអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ អ្នកស្សកុចូលចិតតគាត់អ្ញ្ច ឹងេ្ុំចូលចិតតកធវើដេែង ប៉ៃុដនតេ្ុំអ្ត់កចេះកធវើែូចគាត់ កធវើតូចៗអ្ញ្ច ឹងកៅ 
ក ើយនាំបងបអូនកលងអ្ញ្ច ងឹកៅ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ បាទក ើយជួនកាលចូលចិតតកៅតូចៗក ើយនាំគាន ប្ប មូលអ្នកជិតខ្ង នឹងបងបអូនអី្អ្ញ្ច ឹង 
នាំគាន កៅរកកលៀស កលៀសកៅដប្ពកទឹកដប្ពក នងឹ កលៀស នងឹមានជាតិដមនដទន។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ កលៀស នឹងមានជាតិឆ្ៃ ញ់ហា...បាទនាំគាន កៅរកកលៀសកប្កាកពីប្ពលមឹអី្អ្ញ្ច ឹងមកកមា៉ៃង 
៥កមា៉ៃង៤អី្អ្ញ្ច ងឹហា...កែើរកៅក ើយឆ្ៃ យហា...កែើរកឡើងចូល៥ ៦គីឡ ូហ៎...បាទនាំគាន កែើរកៅ 
ហា។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ កាល នឹងកែើរកៅរកកលៀស រកមួយវលៃអ្នកពូដករកោក់មួយវលៃវស់លាៃ ចបានដត១០ 
១៥កំប៉ៃុងកទ កបើកយើងរកមួយប្គាប់ៗអ្ញ្ច ឹងហា។ 



 

 

ក៖ ចាស! 

េ៖ អ្ត់ហា នចុេះទឹកប្ជេះកទ។ 

ក៖ កលៀសកៅ នឹងសមបូរដែរបងក ៎? 

េ៖ សមបូរហា...កលៀសវមានជាតិ កលៀសវពណ៌្កេៀវប្គាន់ដតកយើងហាលក ើយឆ្វមាន 
ជាតិឆ្ៃ ញ់ មង។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ វមិនដមនែូចជាកលៀសកយើងឥឡូវ។ 

ក៖  នឹងក ើយ កោយស្គរេ្ុំធ្លែ ប់កៅកៅកំពង់ចាមដែរ បងេ្ុំធ្លែ ប់កៅកធវើអ្នក្ារស្គសនា 
កៅ នឹង ហ៎...។ 

េ៖ ចាស! 

ក៖ ក ើយេ្ុំកឃើញអ្នកកំពង់ចាមលក់កលៀសធំៗហ៎ា...ណាស់ ក ើយកលៀស នឹងកគ  
កលៀសទកនែហា។ 

េ៖ កលៀសទកនែ។ 

ក៖ និយាយ កបើមកគឺ ស្គច់ធំៗក ើយ បូេុសពីកៅភនំកពញ។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ េុសគាន ឆ្ៃ យ មងហា។ 

េ៖ វមានរសជាតិឆ្ៃ ញ់ មង។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ធ្លែ ប់ញុំដែរគនាធ ? 



 

 

ក៖ ធ្លែ ប់ឆ្ៃ ញ់ មង ដតឥឡូវកគលក់វលែណាសក់ៅកពលេ្ុំកៅ នឹងហា...មួយកំប៉ៃុងកឡើង ៤ 
៥០០០ ហ៎...។ 

េ៖ វលែ...កលៀស នឹងឥឡូវលក់តាមស្សុក នងឹកគរកបាន ដតឥឡូវមួយកំប៉ៃុងចូល ៣ ៤០០០ដែរ 
 នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ បាទកាលពីមុនកាលបងកៅរកជំនាន់ នឹងលក់មួយកំប៉ៃុងបានដត៥កាក់អី្ នឹង ជំនាន់ នឹង 
ចាយកាក់ក ើយ នឹងបានដត៥០០ ៥០អី្ នឹង។ 

ក៖  នឹងក ើយ! 

េ៖ កាល នឹង ក ើយឥឡូវវលែ ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងកពលមុនបងនាបំងបអូនកៅ នឹងឥវ៉ៃន់ មងក ? 

េ៖ កៅរកអ្ញ្ច ឹងកៅមិនប្តឹមដតកគកទកៅរក អ្នកភូមិកគក៏កៅអ្ញ្ច ឹងដែរហា...បាទដប្ពក នឹងវ 
ធំដវងបានមានកគមានអី្អ្ញ្ច ឹង មានបងបអូនកយើងកៅរកអី្អ្ញ្ច ឹងកៅកពលទំកនរកឆ្ែៀតកពលកយើង 
ទំកនរវលៃអាទិតយពីការករៀនសូប្តអ្ញ្ច ឹងកៅណាស។់ 

ក៖ មួយ នឹងសបាយដមនដទនកោយស្គរកពលេែេះកៅពីកកមងហា...វឡូយដមនដទន។ 

េ៖ បាទ!  

ក៖ កោយស្គរវមិនេវល់ពីទុកខលំបាកអី្កប្ចើនប៉ៃុនាម នកទ ភាគកប្ចើនកយើងកែើរកលងអី្សបាយ។ 

េ៖  នឹងក ើយនាំគាន ែូចជាដេ ែូចជាជិតដេបុណ្យអ្ ំទូក។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ កគមិនកៅខ្ង នឹងកំពុងដតប្ចតូស្សូវអាធៃន់កគ កគប្ចូតយកមកបុកោល់អំ្បុកោល់អី្ 
នាំគាន កែើរករ ើសគួរស្សូវយកមកនាំគាន ...។ 



 

 

ក៖ លីងក ៎? 

េ៖ លីង លីងក ើយបុកអំ្បុកមានអ្ញ្ច ឹងកទៀត អូ្...ោក់ប្ប ុកចិគញ្ញច ំកៅហា។ 

ក៖ សបាយដមនដទន។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្កេអ្ញ្ច ឹងបងអាច...អ្ញ្ច ងឹបងបអូនបងអ្វីបំ្ុតដែលបងចាំជាង កគជាមួយគាត់? 

េ៖  ហ៎...! 

ក៖ ចាំអី្កគជាងកគបំ្ុតហា...កលងជាមួយគាត់អ្ញ្ច ឹងហ៎ា? 

េ៖  ហ៎...! 

ក៖ ឬក៏ភាពដែលបងចាប់អារមមណ៍្? 

េ៖ អឺ្...ការចងចាំពីមុនមកជាមួយបងបអូនប្កុមប្គសួ្គរបងគឺមានអឺ្...ការ។ 

ក៖ កម៉ៃចកៅបង? 

េ៖ ែូចចង់...។ 

ក៖ មានអី្កគអាល៌កំបាំងក ? 

េ៖ ែូចចង់...េ្ុំចូលចិតតនិយាយកលងជាមួយគាត់ឱ្យគាត់ចូលចិតតេឹង កាលណាគាត់េឹង 
គាត់កែញវវ ៉ៃ ចាប់ររំត់កែញវវ ៉ៃេ្ុំ អ្ញ្ច ឹងេ្ុំនឹកកឃើញ ចាំកៅកនុងប្កកៅកបេះែូងហា...អ្ញ្ច ឹងបង 
ចូលចិតតកលងឱ្យគាត់េឹង កាលណាគាត់េឹងគាត់កែញវវ ៉ៃកយើង អ្ញ្ច ឹងសបាយទាំងអ្ស់គាន     
បាទអ្ញ្ច ឹងអ្នុសាវរយី៍អី្ពីមុនមកអ្ញ្ច ឹង ។ 

ក៖  នឹងក ើយជីវតិមានន័យដមនដទនបងកណាេះ? 

េ៖ បាទ! 



 

 

ក៖ កធវើឱ្យកគេឹងបានកគកែញវវ ៉ៃបានកលងទាងំអ្ស់គាន ។ 

េ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងចូលចិតតកលង កប្ចើនបងក ៎? 

េ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងែល់កពលមួយៗករៀបការក ើយអ្ញ្ច ឹងបងមានអារមមណ៍្កម៉ៃចដែរកពលឃ្លែ ត ឆ្ៃ យ 
ពីបងបអូនអ្ញ្ច ឹង? 

េ៖ ែល់កពលធ្លែ ប់ពីមុនធ្លែ ប់កៅជំុគាន អឺ្...បងបអូនទាំងអ្ស់កៅ្ាេះទាំងអ្ស់គាន កធវើការទាំងអ្ស់គាន  
លាៃ ចកឡើងជំុគាន កៅ្ាេះ ែល់កពលមានបតីប្បពនធអ្ស់អ្ញ្ច ឹងកៅេែេះអ្ត់ទាន់មាន េែេះកគប្តូវការ 
រកសុីផ្ទា ល់េែួនកគកធវើការផ្ទា ល់េែួនអី្អ្ញ្ច ឹងដបកគាន ែល់កពលយូរៗជួបបងបអូនមតងអ្ញ្ច ឹងមានការ
សបាយកទៀតនាំគាន បុណ្យភជុំបិណ្ឌ ដេមរកយើងអ្ញ្ច ឹងហា? 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ចូលឆ្ន ំអី្អ្ញ្ច ឹងជួបជំុគាន សបាយអី្អ្ញ្ច ឹងជួប មុេគាន និយាយអ្កញ្ច េះអ្ញ្ចុ េះពិភាកាគាន អី្ 
អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖  នឹងក ើយ! 

េ៖ កៅតាមប្កុមប្គសួ្គរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងភាគកប្ចើនែល់កពលបុណ្យទានអី្អ្ញ្ច ឹងមកពីប្គប់កដនែងទាំងអ្ស់កៅជំុជួបគាន កៅ 
ស្សុកកៅកដនែងបងកកើត នងឹក ៎? 

េ៖ បាទកៅខ្ង នឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងកតើបងបអូនរបស់បងទាំងប៉ៃុនាម ននាក់ នឹងហា...ឥឡវូគាត់រស់កៅឯណាេែេះដែរ? 



 

 

េ៖ អឺ្...តាមពិតបងគាត់រស់កៅកធវើការកៅប្បកទសវល ក ើយបអូនក៏គាត់កៅកធវើការកៅប្បកទស 
វលក ើយបអូនកៅកគកធវើការកៅដេមរកយើង នឹង ប៉ៃុដនតកែើរចុេះកៅតាមកេតត។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ក ើយសប្មាប់េ្ុំគឺ សប្មាេ្ុំប់កៅជាមួយប្កុមប្គួស្គរកៅប្កុងតាកមម  នឹងរ ូតទាល់ដតមាន 
បុណ្យទានអី្ នងឹបានកៅកលងកៅស្សកុជំុគាន  មង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបង បងមានបងបអូនស្សីក ? 

េ៖ មានបងបអូនស្សីមួយ បងកគដែលគាត់ស្គែ ប់កៅ។ 

ក៖  នឹងក ើយ សល់ដតប្បុសៗទាំងអ្សក់ទ? 

េ៖ សល់ប្បុស៤នាក់។ 

ក៖ ចាសកអ្ើយ...អាណិ្តគាត់ដមនដទនអូ្កេអ្ញ្ច ងឹបងវលៃកនេះេ្ុំអ្រគុណ្កប្ចើនបងដមនដទនដែល 
ឱ្យេ្ុំសមាា សអំ្ពីជីវប្បវតតិរបស់ បងក ើយេ្ុំសងឃឹម វលៃកប្កាយេ្ុំនឹងបានបដនែមកទៀតកោយ 
ស្គរបងមានកមមវធីិរវល់កៅ្ាេះអ្ញ្ច ងឹហា... នងឹក ើយអ្ញ្ច ឹងអ្រគុណ្កប្ចើនណាស់បងសុេ 
សបាយ។ 

េ៖ បាទបាទ៕ 


