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ក៖  អ្នកសមា'(សន៍ េឡង ភក្ដី  ខ៖  អ្នក្រត4វបានេគសមា'(សន៍ សឹម បុ៊នថន 

 

ក៖ អូេខ អញ្ជឹងអំុ៊្របុសដូចខ្ញុំជ្រមបបអំុ៊ពីខបងេដើមមកថបមបនសកលវិទ្ល័យមួយេនបសហ
រដ្ឋអបេមរិច អញ្ចឹងនិងណបគបត់ចង់ដឹងពី្របវត្ដរបស់្របជបជនែខ្មរេយើង េហើយម្នបក់េនបក្នុងចំ
េនបមេនបះគឺអំុ៊្របុសផងែដរណបស់។េហើយេដបយែឡកខ្ញុំមកេនះគឺេដើម្បីចង់អឺសម្ភបស
ជបមួយអំុ៊ខ្លះៗទបក់ទងេទបនិង្របវត្ដិរបស់អំុ៊ពីមុនមកអញ្ជឹងណបស់ េហើយអញ្ចឹងេតើអំុ៊ េហើយ
អញ្ចឹងេតើខ្ញុំអបចសួរសំនួរអំុ៊ខ្លះៗបបន? 

ខ៖ បបន។ 

ក៖ បបទបបនអញ្ជឹងណបស់។ េហើយបន្ទបប់មកែដរសំេលងអំុ៊ហ្នឹងែដលេគថតនិងហ្នឹង េគ
យកេទបដបក់េលើេវបសបយរបស់េគណបេដើម្បីឲ្យមនុស្សែដលេគចង់ស្ដបប់ពី្របវត្ដិរបស់អំុ៊េទប 
េគអបចស្ដបប់បបនេហើយេគ្របែហលជបេផ្ញើរកូពីមួយមកឲ្យអំុ៊េទបែ្រកងេលបអំុ៊អបចនិយបយ
្របបប់កូនអញ្ជឹង  បបន េហើយអញ្ជឹងអំុ៊េបើតបមពិតេគឲ្យសួរអបស័យដ្ឋបនអី៊េម៉ល ែតខ្ញុំគិតថបអំុ៊
អត់េ្របើអី៊ែម៉លេទេណះ? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ វបពិប៉បកែដរេនប្រសុកែខ្មរវបអត់មបន្របពន្ធ័ទូលំទូលបយអញ្ជឹងណបស់។ ឥឡូវខ្ញុំចង់ចបប់
េផ្ដើមេដបយសួរអំុ៊្របុសេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះ សឹម បុ៊នថន។ 

ក៖ សឹម បុ៊នថន េនបក្នុងបញ្ជីជបតិណបស់? 

ខ៖ បបទ ។ 

ក៖ េហើយេឈ្មបះេហបេ្រកប? 

ខ៖ េតឿ ។ 

ក៖ េហបេតឿហ្នឹងេណះ េហើយមបនដឹងមូលេហតុអ្វីបបនេគេហបេឈ្មបះ េតឿហ្នឹងេទ? 

ខ៖ មិនដឹងែដរ ដល់េពលវបដឹងក្ដីេឡើងេឃើញេគេហបេឈ្មបះអញ្ជឹង។ 



ក៖ េហបេឈ្មបះអញ្ជឹងេណះ។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ េដបយសបអ្នកខ្លះេទបមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេដបយសបវបមបនេរឿងអីអញ្ចឹងេទបេណះ។ 

ខ៖ បបទវបអត់ដឹងេរឿងអីេដបយ្រគបន់េទែម៉ឪមកលឺេគេហបេឈ្មបះអញ្ជឹងេទបបេណ្ដោយ។ 

ក៖ អូេខ។ េដបយែឡកអឺ អំុ៊អឺេចះភបសប មបនេចះភបសបអ្វីេ្រកបពីភបសបែខ្មរអត់? 

ខ៖ អត់េចះ ជំនបន់ខ្ញុំពី ៩០ ៨០ៗ មក ៨០គត់ ៨១ ៨២ អត់បបនេរៀនេទ េគអត់ឲ្យេរៀនេទ។ 

ក៖ េគមិនឲ្យេរៀនភបសបបរេទសេទេណះ? 

ខ៖ បបទេគអត់ឲ្យេរៀនេទ។ ខ្ញុំ្របលងចូលេរៀនតបំងពី៨០គត់ ្របលងឌីផ្លូមជបប់កបល៨៤ 
៨៣ ៨៤។ 

ក៖ អញ្ជឹងអំុ៊េចះែតភបសបែខ្មរ? 

ខ៖ ែតភបសបែខ្មរហ្នឹង។ 

ក៖ ភបសបែខ្មរហ្នឹងេចះអបន សរេសរ? 

ខ៖ េចះអបន សរេសរ ។ 

ក៖ អូេខ ែតជំនបន់អំុ៊ណុងរូចពីប៉បរបំងអីេហើយ េម្ដចេគមិនឲ្យេរៀន ? 

ខ៖ រួចពីបបរបំងអស់េហើយមកជំនបន់រដ្ឋកម្ពុជប រដ្ឋកម្ពុជបកបលមុនេយើង សបធបរណះរដ្ឋ្របជប
មបនិតកម្ពុជប។ 

ក៖ អូេខ។ 

ខ៖ ផុតពីហ្នឹងមករដ្ឋកម្ពុជបហ្នឹង រដ្ឋកម្ពុជបហ្នឹងេគអត់បបនឲ្យេរៀនអីេទ េគេរៀនកបលណប
លួចលបក់េនបតបម្រសុកតបមភូមិ។ 

ក៖ េរៀនៗអីេគអំុ៊? 

ខ៖ េរៀនភបសបហ្នឹងេគអត់ឲ្យេរៀនេទ។ 

ក៖ េរៀនៗលួចលបក់េទៀតហ្នឹងណបស់? 



ខ៖ បបទេរៀនលួចលបក់ជំនបន់កបលណុង។ 

ក៖ ចុះេបើេរៀនេគ េគេរៀនភបសបអ្វីកបលណុង? 

ខ៖ ភបសបបបរបំង។ 

ក៖ ភបសបបបរបំងេណះ? 

ខ៖ បបទេរៀនបបរបំង េបើផុតពីណុងមកបបនមកចូល ៩៣ អុនតបក់េគចូលបបនេគេបើកចំហ
េរៀន្រគប់ភបសបទបំងអស់។ 

ក៖ អូេខ អញ្ជឹងអំុ៊អត់េចះភបសបអីេទេណះ? 

ខ៖ បបទ។ 

ក៖ េហើយចុះែដលអំុ៊ ្រសុកកំេណើតអំុ៊េកើតេនបឯណបែដរ? 

ខ៖ េកើតេនបភូមិេលើៗ ឃុំស្វបយ្រជំុ ្រសុកខ្ច់កណ្ដាល េខត្ដកណ្ដាល។ 

ក៖ េខត្ដកណ្ដាលអញ្ជឹងេណះ។េហើយមកដល់សព្វៃថ្ងហ្នឹង េហើយចុះអំុ៊េកើតេនបឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតេនបឆ្នបំ ១៩៦៣។ 

ក៖ ៦៣! អូ ្រសករ ប្អូនប៉បខ្ញុំពីរឆ្នបំ េអបីឆ្នបំប៉បខ្ញុំេកើតឆ្នបំ៦០ អញ្ជឹងអត់អី េហើយសំនួរេនះអំុ៊
េឆ្លើយក៏បបនមិនេឆ្លើយក៏បបនេ្រពបះខ្ញុំដឹងថបអ្នកខ្លះគបត់របងខ្លបចអីអញ្ជឹងែដរ េគឲ្យសួរថបេតើ
ឆ្នបំែខ្មរអំុ៊ឆ្នបំអីែដរ? 

ខ៖ ឆ្នបំេរបង។ 

ក៖ ឆ្នបំេរបង ? 

ខ៖  ហ្នឹង។ 

ក៖ អូេខ អរគុណេ្រចើន។ 

ខ៖ មបនខ្លបចអីហបហៗ។ 

ក៖  អត់េទអ្នកខ្លះគបត់ខ្លបចយកេទបេធ្វើអំេពើ តបមពិតអត់មបនយកេទបេធ្វើអំេពើអីេទហបហបៗ។
អូេខអញ្ជឹងអត់អីេទ អរគុណេ្រចើនអំុ៊្របុស ឆ្នបំេរបងដូចខ្ញុំែដរ ខ្ញុំឆ្នបំេរបងែដរ។ 

ខ៖ ហបហបៗ។ 



ក៖ ហ្នឹងេហើយ េហើយដូចថបចុះអត់េទបស អំុ៊ៗេរៀបកបរេនបឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀបកបរេនបឆ្នបំ ៩៣។ 

ក៖ ៩៣? 

ខ៖ ៩៣ ជំនបន់អុ៊នតបក់ចូល្រសុកហ្នឹង អុ៊នតបក់េរៀបចំេបបះេឆ្នបតហ្នឹង កបរេហើយបបនបុ៉ន្មបន
ៃថ្ងេបបះេឆ្នបតេហើយ។ 

ក៖ អូអញ្ជឹង អំុ៊្របុសអបយុេ្រចើនែដរេពលេរៀបកបរហ្នឹងេណះ? 

ខ៖ ខ្ញុំែដលកបរណុងវប្របែហលជបៃម្ភជបងេហើយ វប្របែហលៃម្ភ្របបំេលើសជំនបន់ណុង។ 

ក៖ េអ! អំុ៊េកើត៦៣ េម្ដច ៩៣ េទប ២៥វិញ? 

ខ៖ ៦៣មកវបចូលែក្បរ ៣០េហើយ។ 

ក៖ បបទៗ ហ្នឹងេហើយ។ 

ខ៖ វបចូលែក្ប៣០េហើយ។ 

ក៖ ប៉បៗ ហ្នឹងេហើយរបងជំនបស់ែដរេហើយ។ េហើយដល់េពលកបរអំុ៊េរៀបកបរណុង ឪពុកម្ដបយ
អ្នកផ្សំផ្គុំឲ្យក៏? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយផ្សំផ្គុំឲ្យ។ 

ក៖ អញ្ជឹងេណះ។ 

ខ៖ ហ្នឹង្រគបន់ែតេយើងេឃើញេពញចិត្ដអញ្ជឹងេទបគបត់េទបេមើលដឹងេឃើញេទបគបត់េហបចូល
ដណ្ដឹង្រតឹម្រតូវេទបតបម្របៃពណី។ 

ក៖ អូ អញ្ជឹងមបនន័យថបអំុ៊្រសលបញ់អំុ៊្រសីរួចេហើយ។ 

ខ៖ បបទមបនចបំចិត្ដចបំអីេហើយណប។ 

ក៖ អឺហឺ។ 

ខ៖ ដល់េទបគបត់ដឹងលឺចបស់ទំុតំណបលនិយបយគ្នបេទបក៏គបត់ភ្ជបប់ពបក្យឲ្យេទប កបរឲ្យេទប។ 

ក៖ អូេខៗ អញ្ជឹងមិនែមនដូចថបឪពុកម្ដបយ ឪពុកម្ដបយដូចថប កបលជំនបន់មុនគឺកូនេចបអត់
មបនសិទ្ធិអ្វីេទ។ 



ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ គឺឪពុកម្ដបយហ្នឹងគបត់េរៀបចំឲ្យម្ដង ខ្ញុំចង់និយបយថបអញ្ជឹងណបស់ អញ្ជឹងអំុ៊ៗ្រសលបញ់
ខ្លួនឯងេទ ែតគបត់អ្នកេរៀបកបរឲ្យែដរ  អញ្ជឹងវបរបងខុសពី។ 

ខ៖ ្របៃពណី។ 

ក៖ ឪពុកខ្ញុំអី ប៉បខ្ញុំអី អត់េទ គបត់្រគបន់ែតចបស់ៗ្រតូវេហើយ ្រតូវគ្នបេហើយបបនយកគបត់េមើល
េឃើញគ្នបហបហបៗ។ 

ខ៖ េហៗ។ 

ក៖ េនបជំនបន់ហ្នឹងអញ្ជឹងណបអំុ៊ណបស់។ អូេខ េហើយចុះែដរ អំុ៊អម្ញ់មិញថបេរៀបកបរឆ្នបំ
៩៣ ែដលកបរេរៀបកបរណុង ឲ្យៃថ្លបណ្ដាកបរេគេម្ដចែដរ? 

ខ៖ េទកបលណុង្របែហលជប១៥មឹុន ១៨មឹុនអេញ្ជបះ។ ១៨មឹុនលុយែខ្មរេយើងជំនបន់៩៣ណុ
ង មបសមួយជីវប ១០មឹុន ១១មឹុន។ 

ក៖ អញ្ជឹង វបៗ ជិតពីរជីអីែដរណបស់។ 

ខ៖ ណុងេហើយជិតពីរជីែដរកបណុង។ 

ក៖ ជិតពីរជីអូេខ។ េហើយកបលណុងេរៀបកបរេនបភូមិ? 

ខ៖ េនបស្វបយមបស ភូមិស្វបយមបស ឃុំវិហបរសួគ៏ ្រសុកខ្ច់កណ្ដាល េខត្ដកណ្ដាលដូច
គ្នប។ 

ក៖ អូ! អញ្ជឹងអំុ៊េរៀបកបរេនបវិហបរសួគ៏ េហើយដល់េពលេរៀបកបរបបនេរើមកេនប។ 

ខ៖ មកេនបទីហ្នឹង។កបរេហើយមកេនបហ្នឹងេធ្វើខ្ទមជរបេនបហ្នឹង។ 

ក៖ េនបហ្នឹងេនបភូមិអី? 

ខ៖ េនបភូមិេលើ 

ក៖ អត់េទេនបភូមិ ឃុំអី? 

ខ៖ ហ្នឹងេនបភូមិេលើ 

ក៖ ភូមិេលើ ឃុ?ំ 



ខ៖ ឃុំស្វបយ្រជំុ 

ក៖ ស្វបយ្រជំុ េខត្ដ ្រសុក? 

ខ៖ ្រសុកខ្ច់កណ្ដាល េខត្ដកណ្ដាល។ 

ក៖ អូេខៗមួយេទៀត ដូចថបអត់េទបសអំុ៊្របុសមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបក់នបក់ែដរបងប្អូនបេង្កើត? 

ខ៖ បងប្អូនខ្ញុំបេង្កើតមបន៤នបក់ ៥នបក់ទបំងខ្ញុំ។ 

ក៖ េហើយចុះអឺ ្របុសបុ៉ន្មបន ្រសីបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ ្របុស២ ្រសី៣។ 

ក៖ េហើយចុះអំុ៊កូនទីបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ េបើនិយបយេទបពីមុនមកខ្ញុំកូនទី២ ទី៣េហើយ។ 

ក៖ ទី៣? 

ខ៖ បងៗស្លបប់អស់េហើយ។ 

ក៖ បងៗស្លបប់េហើយ? 

ខ៖ បងស្លបប់ជំនបន់មុនឆ្នបំ ៧៩។ 

ក៖ អូអញ្ជឹងជំនបន់ពុលពតេណះ? 

ខ៖  គបត់ផុតពីអបពុលពតហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ អូៗ! 

ខ៖ គបត់ជំនបន់អបេនៀកទំលបក់រដ្ឋ្របហបសេម្ដចសីហនុ 

ក៖ ៧៥ៗ! 

ខ៖ អញ្ជឹងបងខ្ញុំក៏ចូលេធ្វើទបហបនជំនបន់លន់ នុល េធ្វើទបហបនទ័ពសេម្ដខឪ។ 

ក៖ េអទម្លបក់ៗសេម្ដចសីហនុឆ្នបំ ៧០េទ។ 

ខ៖ ៧០? 



ក៖ ៧០េទ ៧៥ ពុល ពតេហើយ។ 

ខ៖ ៧៥ ពុល ពត។គបត់មុនពុល ពតនិង។ 

ក៖ អូេខៗ 

ខ៖ គបត់េធ្វើស្រង្គបមជបមួយពុល ពត។គបត់ចូលទ័ពមុនពុល ពត។ ពុល ពតេយើងែបក៧៩ អ
ញ្ជឹងអី។ ៧០ ៧៩ អី? 

ក៖ ៧៥ ៧៩។ 

ខ ៖អឺ ៧៥ ៧៩ 

ក៖ អឺហឺ។ 

ខ៖ េហើយគបត់េធ្វើពី៧៥ហ្នឹង េទបហ្នង។ 

ក៖ អញ្ជឹងពូកគបត់េធ្វើទបហបន លុន នល់េណះ។ 

ខ៖ លុន នល ់ហ្នឹងេហើយជំនបន់ណុង។ 

ក៖ េហើយអញ្ជឹងគបត់េទបច្ំងជបមួយហ្នឹង ពុល ពត ។ 

ខ៖  ពុលពតេហើយជំនបន់ណុង។ 

ក៖  េហើយក៏ស្លបប់? 

ខ៖ ពុល ពតេគមិនេហបពុល ពតេទ េគេហបយបកកុងជំនបន់ណុង។ 

ក៖ អូេខៗ យល់ៗ េហើយអញ្ជឹងគបត់ក៏ស្លបប់។ 

ខ៖ មិនដឹងស្លបប់ ដឹងរស់ពីណុងមករហូតអត់ែដលដឹងលឺអីផង។ 

ក៖ ក៏បបត់ដំណឹងមក។ 

ខ៖ បបត់ដំណឹងមកពីរនបក់អស់? 

ក៖ ពីរនបក់បង្របុស? 

ខ៖ ពីរនបក់បងប្អូនបេង្កើតហ្នង។ 



ក៖ អញ្ជឹងេដបយសបបបត់ដំណឹងេទបអំុ៊្របែហលជបគិតថបគបត់្របែហលជបស្លបប់េហើយ េបើ
គបត់េនបរស់ក៏មករកឪពុកម្ដបយែដរ។ 

ខ៖ ប៉ប គបត់េនបរស់គបត់ស្គបល់្រសុកភូមិេនះ គបត់ែបកេទបសុទ្ធែតអបយុគបត់េពញេធ្វើទ័ពហ្ន
ង។ 

ក៖ អឺហឺ។ 

ខ៖ អញ្ជឹងគបត់វបល្ក់៥០ ៦០ជបង ែបប៦០ ខ្ញុំ៥០ជបងេហើយ ៥៣អីេហើយ ។ 

ក៖ អឺហឺ។ 

ខ៖ េហើយបងខ្ញុំល្ក់ចូល៦០េហើយ។ 

ក៖ អូេខ ឥឡូវអំុ៊សបក្របបប់មកេមើលេបើសិនជបបងប្អូនអំុ៊ទបំងអស់មកដល់ឥឡូវគបត់អបយុ
បុ៉ន្មបនេហើយតបំងរបប់ ទបំងបង្របុសែដលស្លបប់? 

ខ៖ េភ្លចេហើយបងរកប ទីពីរឆ្នបំច បងេគបង្អស់រកបរ េហើយបបនមកទីពីរបបនច។ 

ក៖ េហើយបងទីមួយហ្នឹង។ 

ខ៖ រកប។ 

ក៖ អត់េទ អបយុគបត់្របែហលបុ៉ន្មបនមកដល់ឥឡូវ? 

ខ៖ មិនដឹងបុ៉ន្មបនេទរកបហ្នឹង។ វបខ្ញុំឯេណះ៥៣ គបត់្របែហលជបជបង៦០េលើសេហើយ។ ៦២ 
៦៣ េហើយគបត់ហ្នឹង។េហើយមកទីពីរៗ្របែហលជប៦០េស្ដើងអីហ្នឹង។ពីរ បី។ 

ក៖ បន្ទបប់មកអំុ៊េទបទីបី? 

ខ៖  និងេហើយៗ បន្ទបប់មកខ្ញុំ។ 

ក៖ បន្ទបប់មកប្អូន្រសីពីរនបក់។ 

ខ៖ បបនប្អូន្រសីមកបបនប្អូន្រសីមួយេទៀតមក បបនប្អូន្របុសមួយ េហើយបបនប្អូន្រសីេពប
មួយេទៀត។ 

ក៖ អប អញ្ជឹង្របបំនបក់? 

ខ៖ បបទ៥នបក់។ 



ក៖ ្របុសពីរ។ 

ខ៖ ្របុសពីរេនបរស់សព្វៃថ្ងេនះ្របុសពីរ។ 

ក៖ េហើយចុះ្របុសពីរនបក់ស្លបប់េនបះ? 

ខ៖ ្របុសពីរនបក់េនបះបងេគេទ។ 

ក៖ េមើល្របុសពីរនបក់ អំុ៊ម្នបក់ េហើយបន្ទបប់មក្រសីពីរនបក់។ 

ខ៖ អត់េទ ្របុសបួននបក់ ទបំងស្លបប់ទបំងអីបួននបក់។ 

ក៖ អូេខ េហើយ្រសីពីរនបក់េទៀត? 

ខ៖ ្រសីបីនបក់េទ។ 

ក៖ អញ្ជឹង៧នបក់េហើយបងប្អូន ។ 

ខ៖ ៧នបក់ែតៗខ្ញុំអត់របប់អ្នកស្លបប់។ 

ក៖ អត់េទ របប់ទបំងអស់។ 

ខ៖ េបើរបប់ទបំងអស់៧នបក់។ 

ក៖ ៧នបក់ អញ្ជឹងស្លបប់២ េនបរស់៥។ េហើយអញ្ជឹងស្លបប់េគហ្នឹង២នបក់ហ្នឹង ្របុសេហើយ
បន្ទបប់មកអំុ៊ 

ខ៖ បបទហ្នឹង។ 

ក៖ បន្ទបប់មកប្អូន្រសី២នបក់។ 

ខ៖ បបទ។ 

ក៖ េហើយប្អូនេពប។ 

ខ៖ ្របុសេពប េហើយបបនមក្រសីេពបេគ។ 

ក៖ េហើយចុះឥឡូវប្អូន្រសីអំុ៊អបយុបុ៉ន្មបនេហើយពីនបក់? 

ខ៖ េទមិនដឹងអបយុបុន្មបនេទេភ្លចេហើយ េបើមីបន្ទបប់ខ្ញុំេនះវបឆ្នបំច មកបន្ទបប់មីឆ្នបំចណុងវបឆ្នបំ
ឆ្លូវ បន្ទបប់ពីឆ្នបំឆ្លូវមក ្របុសណុងឆ្នបំេរបង។ 



ក៖ េរបងេទៀត? 

ខ៖ បបនមកមីេពបបបនចេទៀត វបអេញ្ចះ។ 

ក៖ អញ្ជឹងអំុ៊ចបំែតឆ្នបំអញ្ជឹងេទ អបយុបុ៉ន្មបនៗអត់ដឹងហ្ន ហបហបៗ។ 

ខ៖ ហបហប។ 

ក៖ អូេខអត់អីេទ ែតពួកគបត់សព្វៃថ្ងរស់េនបជិតៗអំុ៊និងែដរេទ? 

ខ៖ រស់េនបផ្លូវេបតុងជិតៗគ្នបណុង 

ក៖ តបំងៗ 

ខ៖ ទបំងបីនបក់ េបើអបប្អូនេទបេនបកំពង់ចបម អប្របុសេទបេនបកំពង់ចបម 

ក៖ អូេនបកំពង់ចបម។ 

ខ៖ ្រសីៗេនប៣នបក់េនប្រសុកភូមិហ្នឹងែដរ។ 

ក៖ អូេខយល ់េហើយចុះេដបយែឡកឪពុកម្ដបយអំុ៊សព្វៃថ្ងគបត់េនបរស់ែដរអី? 

ខ៖ ស្លបប់អស់េហើយ គបត់ស្លបប់អស់េហើយ។ម្ដបយស្លបប់២អបទិត្យមុនេហើយ េធ្វើបុណ្យ៧ៃថ្ង
គបត់េទើបរូច។ 

ក៖ អូអញ្ជឹងបបនអំុ៊េកបសក់េណះ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ េហើយអឺឪពុកក៏ស្លបប់ែដរ? 

ខ៖ ឪពុកស្លបប់។ 

ក៖ េហើយអំុ៊មបនចបំថបគបត់្រសុកកំេណើតគបត់េនបឯណប? 

ខ៖ ្រសុកកំេណើតគបត់េកើតជបេនបហ្នឹង ឪពុកម្ដបយខ្ញុំេកើតេនបនឹងហ្នង។ 

ក៖ េនបភូមិេលើនិង? 

ខ៖ បបទឪពុកេនបភូមិស្វបយ្រជំុ ឃុំស្វបយ្រជំុ ម្ដបយេនបភូមិេលើ ឃុំស្វបយ្រជំុដូចគ្នបជំនបន់ណុ
ង។ 



ក៖ េហើយអំុ៊មបនដឺងឆ្នបំកំេណើតគបត់េកើតឆ្នបំណបេទ? 

ខ៖ េអ េភ្លចអស់េហើយ ឆ្នបំែម៉គបត់េកើតជបឆ្នបំឆ្លូវ។ 

ក៖ ែតឆ្នបំដូចឆ្នបំ។ 

ខ៖ ឪពុកដូចឆ្នបំអីេទេភ្លចបបត់េទបេហើយ។ 

ក៖ អញ្ជឹងអំុ៊អត់ចបំ? 

ខ៖ អត់ចបំ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយដូចអញ្ជឹងបបនេគេធ្វើគំេរបងហ្នឹងេដើម្បីទុក េដបយសបឯកសបមួយចំនួនបបន
បបត់េហើយេយើងអត់សូវខ្វបយខ្វល់េរឿងហ្នឹង។ េហើយម្ដបយអំុ៊កបលខូចណុងគបត់្រពះជន្ម
បុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ៨៣។ 

ក៖ អូ អបយុេវងផងេណះ។ 

ខ៖ បបទ ៨៣។ 

ក៖ េហើយចុឪពុកអំុ៊កបល។ 

ខ៖ អបយុឪពុកខ្ញុំកបលែដលគបត់ស្លបប់អបយុ៨៤ ែតគបត់យូឆ្នបំេហើយណប។ 

ក៖ អូអបយុេវងៗហ្ន៎ 

ខ៖ បប្របែហលជបចូលជិត១០េហើយគបត់ស្លបប់មក។ 

ក៖ ហឺ។េហើយចុះអំុ៊មបនចបំអីពីជីដូនជីតបរបស់អំុ៊អត់ ជីតប? 

ខ៖ េទជីដូនជីតប្រគបន់ែតស្គបល់េឈ្មបះគបត់េទ មិនទបន់ែដលបបនជួបមុខគបត់ែដរ ្រគបន់ែត
នបម្រតកូលឪពុកខ្ញុំគបត់ដបក់សឹម េហើយម្ដបយខ្ញុំដបក់េឈ្មបះេឡង អញ្ជឹង្រគបន់ែតអត់ស្គបល់
គបត់ ស្គបល់ែតេឈ្មបះ។ 

ក៖ ស្គបល់ែតេឈ្មបះអញ្ជឹង? 

ខ៖ បប ឪពុកខ្ញុំគបត់េឈ្មបះ សឹម សូតេទប ម្ដបយេឈ្មបះ េឡង វុន អីអញ្ជឹងេទប។ 

ក៖ អត់េទខបងជីតបជីដូន? 



ខ៖ ជីតបជីដូនអត់ែដលស្គបល់ែដរណុងណប។ 

ក៖ ចុះែដលអំុ៊ធំេឡើងមកអត់ែដលជួបជីតបជីដូនេទ? 

ខ៖ អត់។ជួបែតេឃើញតបឪពុក ជីដួនជីតបមិនដឹងអ្នកណបអ្នកណីកបលជំនបន់ណុងមនុស្សវប
ខ្សត់េខ្សោយណបអញ្ជឹងវបមិនសូវបបនេនបជំុគ្នបណប។គបត់េទបេធ្វើកបរេធ្វើងបរែ្រសចំកបរេទប យប
យៗពីរនបក់ចបស់េនបហ្នឹងក៏ឪពុកម្ដបយមិនែដល្របបប់េគថបពួកគបត់េនះ្រតូវជបេម្ដចនិងេយើង
េទ ែតេនបក្នុងផ្ទះជបមួយគ្នប វបអញ្ជឹង វបៗមិនបបនអង្គុយពិភបក្គ្នបនិយបយនបំសួនបំពីណបពី
ណីអត់េទជំនបន់ណុង វបៗខ្វះដូចថបសមត្ថភបពែណនបំកូនអញ្ជឹង ជំនបន់ណុងវបពិបបកែដរ
េបើ្រសុកភូមិវបមបនែតតិចៗែដរមនុស្ស មិនដូចឥឡូវមនុស្សែណនេទ។ 

ក៖ ែណនេទេណះ។ 

ខ៖ ផ្លូវមុខេនបះអត់សូវមបនេទ ពីហ្នឹងេទបដល់ែ្រពកបង្កងអត់មបនមនុស្សផង។ 

ក៖ សុទ្ធែតៃ្រពអញ្ជឹង? 

ខ៖ សុទ្ធែតៃ្រពអញ្ជឹងេហើយម្ដុំកែន្លង្រពំ្របទល់តបៃម៉ៗ្រតង់េនះសុទ្ធែតស្វបតបហ៊បនេដើរកបត់
ស្វបេធ្វើបបបឥឡូវ េហើយៃ្រពអស់ហ្នឹងអីសុទ្ធែតខ្លប អត់មបនកែន្លងេនបរស់បបនេទ មបនែតេនប
ម្ដុំៗតិចៗបួន្របបំ្រគួសបរៗេទជំនបន់ខ្ញុំេកើតមកដឹងក្ដីមកដល់៧០ខ្ញុំដឹងក្ដីេហើយណបមបនែត
បុ៉នណឹងនិយបយអញ្ជឹង។ 

ក៖ េមញៗ ែដលអំុ៊និយបយ្របបប់ខ្ញុំថបជំនបន់អំុ៊ធំេឡើងហ្នឹងមបនខ្លបមបនស្វបែដលេគេធ្វើបបប 
ចុះែដលៗសត្វទបំងអស់ហ្នឹងែដលថបមបនអំុ៊មបនដឹងថបមបនែដលេធ្វើបបបមនុស្ស ឫមនុស្ស
េ្រគបះថ្នបក់? 

ខ៖ អត់ែដលមបនេធ្វើបបបេទ្រគបន់ែតវបថប េអើដូចថបមនុស្សវបេ្រចើនែតខ្លបចសត្វ ែតសត្វហ្នឹង
មិនែដលេធ្វើបបបមនុស្សេទ។ 

ក៖ ចុះែដលអំុ៊មិញនិយបយថបែដលមបនខ្លបមបនអីែដលមកសុីមនុស្ស? 

ខ៖ ខ្លបហ្នឹងមិនែដលេដើរេទ្រគបន់ែតវបមកែក្បៗភូមិេទ។ចបស់ពីេដើម្រគបន់ែតទឹកេឡើងម្ដងៗ
លិចភូមិមកេនបសល់ែតកំពូតតិចៗគបត់េទបេដញខ្លប េដញទន្យេដញស្អីៗតបមៃ្រព
ជបមួយែឆ្កេទបេហើយ។ 

ក៖ អូគបត់មបនែឆ្កេដញសត្វហ្នឹង? 

ខ៖ បប ែឆ្កេដញ គបត់អ្នករកអបជីវកម្មហូបចុកណប។ 



ក៖ អូេខ! 

ខ៖ បបនមកេទបេធ្វើហូបេធ្វើចុកេទប ែតបបនែតសត្វតូចៗេទណប ខ្លបវបមិនបបនេទ ស្វបក៏វបមិន
បបនែដរ វបមបនកបំេភ្លើងណបបបញ់ជំនបន់ណុង បបនែតសំេពបច ទន្យអីេទ។ 

ក៖ ទន្យេទ? 

ខ៖ ទន្យេទែដលែឆ្កេដញបបនេនបះ។ 

ក៖ េហើយចុះអំុ៊ែដលេទបេដញសត្វ ចបំសត្វអីជបមួយេគហ្នឹងែដរេទ? 

ខ៖ អត់ទបន់េទ ្រគបន់ែតេឃើញថបគបត់ែរកែឆ្កែរកអី បេណ្ដើរែឆ្កអីជួនណបែឆ្កគបត់ គបត់ឆ្លងទឹក
ែ្រពកគបត់ែរកេទៀតក៏មបនែដរ។ 

ក៖ ែរកៗែឆ្កហ្នឹងកំុឲ្យលង់េណះ? 

ខ៖ ណុងេហើយ ហ្នឹងអបណុងជំនបន់គបត់និយបយតៗេទណប។ 

ក៖ បបទ។ 

ខ៖ ែតខ្ញុំមិនបបនេទបជួយេដញអីេទ ខ្ញុំេនបតូចៗែដរ្រគបន់ែតដឹង្របវត្ដិគបត់អញ្ជឹងមក។ 

ក៖ អូេខ ចុះអឺ អេញ្ចះអំុ៊េពលែដលអំុ៊ធំេឡើងខ្ញុំដឹងថបជំនបន់អំុ៊ែបបជួបស្រង្គបមេ្រចើន។ 

ខ៖ ខ្ញុំនិយបយេទបជួបស្រង្គបមេ្រចើនចបំពីស្រង្គបមលន់ នុលទម្លបក់សេម្ដចឪមក លុន ណល់ៗ
បបនមកែបកជបែខ្មរ្រកហមហ្នឹងេគេហបេយៀកកុងៗហ្នឹង មុនដំបូងេយៀកកុង។ 

ក៖ អឺហឺ។ 

ខ ៖េយៀក កុងេធ្មញេខ្មបេគថបអញ្ជឹងចបស់ៗ 

ក៖ បបទ។ 

ខ៖ េហើយមកេធ្វើស្រង្គបមេឃើញែមន េឃើញេយៀកកុងពបក់ឌួនពបក់អីេនបតបមៃ្រពអីអញ្ជឹង 
មបនេឃើញែតអញ្ជឹងេទ ែត្រគបន់ែតពីផុតពីេយៀកកុងបបនេគែបកអបពត បបនេគេហបអបពតៗ
េទបបេណ្ដោយ។ 

ក៖ េហើយអេញ្ជះ េពលេកើតស្រង្គបមហ្នឹង អំុ៊មបនរត់េភៀសខ្លួន? 

ខ៖ រត់តប ។ 



ក៖ រត់េទបណប? 

ខ៖ រត់ពីហ្នឹងេទបេនបមបត់ទេន្លេនបកំពង់ដេយើងហ្នឹង។ 

ក៖ បបទ។ 

ខ៖ េទបជំុគ្នបេនបហ្នឹងតបំងណបតបំងណីេទណប។ 

ក៖ អឺ។ 

ខ៖ អ្នកណបេគមបនលទ្ធភបពេគឆ្លងទូកបបនេទបេ្រជបយចង្វប េ្រជបយចង្វបេ្រតើយកណ្ដាលនប
ក។ 

ក៖ បបទ។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ អ្នកណបមបនទូកឆ្លងេគេចះែតឆ្លងេទបណបបេណ្ដោះគ្នបេទបណប ទូកតូចៗហ្នឹង
េទប រួចជញ្ជឹងេទបជំនបន់ែបកបង្ខំែមនែទនេទបបបនភបសខ្លួនេទបអបនឹងបបនអបពតវបគបមករ
ត់។ 

ក៖ ឆ្នបំ៧៥ហ្នឹង? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយបបទនបំគ្នបរត់េទបេនបេ្រជបយចង្វប ផ្គុំសគ្នបេនបេ្រជបយចង្វបណុង អ្នកណបេនប
ភ្នំេពញភ្នំេពញេទប អ្នកេនបហួសភ្នំេពញហួសេទប អ្នកណបេនបេ្រជបយចង្វបេនប្រតឹមហ្នឹងេទប។
បន្ទបប់មកបបនពីណុងមកបបនែបកភ្នំេពញបបនរត់ភបសខ្លួនេចញពីភ្នំេពញមកេនប្រសុក
កំេណើតវិញេរៀងៗខ្លួនមកវបអញ្ជឹងេទ។ 

ក៖ េនបេពលេកើតស្រង្គបមហ្នឹងគឺខបងណបបបញ់ខបងណប? 

ខ៖ វបេយើងអត់ដឹងេទ ក៏បុ៉ែន្ដចបស់ៗគបត់េហបែតេយៀកកុងៗេទណប។ 

ក៖ េយៀកកុង? 

ខ៖ ែតទ័ពេយើងេនះេទបបបញ់េគ េគក៏បបញ់េយើងទ័ពពីរហ្នឹងបេង្កើតស្រង្គបមហ្នឹងែតមិនដឹងពី
ណបបបញ់មុន ពីណបបបញ់េ្រកបយេយើងអត់ដឹងេទេហៗ។ 

ក៖ អូេខ។េហើយៗេដបយែឡកេពលជន្លបសេទប អំុ៊មបនជន្លបសេទបេនបេខត្ដ? 

ខ៖ អត់េទ! េទបេនប្រតឹមេ្រជបយចង្វបហ្នឹង។ 

ក៖ ្រតឹមេ្រជបយចង្វបមកហ្នឹងវិញ។ 



ខ៖ ដល់េពលែបកភ្នំេពញ្របឹមមកបបនមកេនបេនះវិញ។ែបកភ្នំេពញមកេគឲ្យភបសខ្លួនមកវិ
ញ។អ្នកណបេគេនប្រសុកណបៗ េគឲ្យមក អ្នកណបមកមិនទបន់េគេកៀងេទបលិចេទៀតក៏មបន
ែដរនិយបយអេញ្ជះ។ 

ក៖ េហើយចុះេដបយែឡកែដលេនបក្នុងជំនបន់ពុល ពត អំុ៊េធ្វើអីខ្លះែដរកបរងបរ?  

ខ៖ ខ្ញុំជំនបន់ពុលពតខ្ញុំកងចល័ត េគេហបថបកុមបរកងចល័ត បន្ទបប់ពីេពញកំលបំងមកវ័
យជំទង់ បន្ទបប់ពីេលខមួយមកេយើងេលខ២ហ្នឹងេហើយ។ដូចថបឥឡូវអបយុខ្ញុំបបន២៥ឆ្នបំ អប
ហ្នឹងេគេហបកងចល័តធំ។កបរជីកគបស់អីកំលបំងធំណបស់ ខ្ញុំេហើយបន្ទបប់ពីហ្នឹងមកអបយុ
្រតឹមែត ១៥ ១៨ហ្នឹងេគេហបកុមបរជំទង់ កងជំទង់។ 

ក៖ អញ្ជឹងអំុ៊ ។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ភបគេ្រចើនកបរងបរអំុ៊េធ្វើអី្វខ្លះែដរេពលជំនបន់ពុលពតហ្នឹង? 

ខ៖ កបរងបរគ្មបនេធ្វើអ្វីេទមបនែតកបប់ៃ្រព េមើលេគបេមើល្រកបីជំនបន់ណុងមបនអីដល់េម៉បងមក
បបរេទបេហៗ។ 

ក៖ េហើយៗចុះអំុ៊ែដលមបនេគពួកែខ្មរ្រកហមេធ្វើបបបអីេដះ? 

ខ៖ មបនៗតបេគេធ្វើបបប វបេធ្វើបបបទល់ដូចថបេធ្វើលក្ខណះមនុស្សខុសែដរេទ េហើយេយើងែត
ខុសវិន័យរបស់េគ េគេធ្វើបបបេយើង។ែតេបើេយើងេដើរតបមផ្លូវរហូតេយើងមិនែដលប៉ះពបល់
របស់អីេគ េគក៏អត់េធ្វើបបបេយើងែដរ។ 

ក ៖េហើយៗេដបយែឡកដូចថបអបហបរហូបចុករបស់អំុ៊? 

ខ៖ មិន្រគប់មិន្រគបន់េទ វបដូចេយើងដឹងេហើយដួសេឡើងបបរែតបន្ដិចេទ បុ៉ែន្ដ្រសុកភូមិេនះ
អង្ករ្រតឹមបបរធម្មតបេទ។ 

ក៖ មិនែមនអង្ករតិចេទេណះ។ 

ខ៖ មិនែមនអង្ករតិចេទ វបអបចរឹងក៏បបនមិនរឹងណបស់ណបេទ្រគបន់ែតេ្របះ្រកែហងដួសដបក់
ចបនែដកអបធំ យួេទបវបេ្របះ្រកែហងែតបបរហ្នឹងេទបវបមបនទឹក វបមបនេគបក ទឹកេគបកៗអញ្ជឹ
ង វបអត់ឲ្យអត់ដូចបបត់ដំបងេពបធ៏ិសបត់អីេទ វបអបចរស់បបន។ 

ក៖  អូេខ។ 



ខ៖ រស់បបន។ 

ក៖ ្រគបន់ែតថបវបមិនបបូរេណះ? 

ខ៖ បបទមិនបបូរនិងេហើយ។ 

ក ៖េហើយេដបយែឡកអំុ៊ែដលេឃើញេគែខ្មរ្រកហមសំលបប់មនុស្សេដះ? 

ខ៖ អត់ែដលេឃើញលឺែតេគថប េយើងអត់ែដលេឃើញ អត់ែដលេឃើញេគយកេទបសម្លបប់មុ
ខៗ លឺថបេគថបយកេទបេរៀនអឺ 

ក៖ េរៀនសូ្រត! 

ខ៖ េរៀនសូ្រត អង្គកបរេស្នើរឲ្យេរៀនសូ្រតអបនិងអ្នកខុសេហើយណប េស្នើរេទបបបត់េទបវបអត់ដឺ
ងេគយកេទបណបេទបណីេយើងអត់ដឹងេទ វបអញ្ជឹងេទ។ 

ក៖ យល់ៗ េហើយអញ្ជឹងដូចថបេបើេ្របៀបេធៀបេមើលេទបសម័យឥឡូវ េហើយនិងជំនបន់ែដរអំុ៊
េនបជំទង់ធំេឡើងវបខុសគ្នបេម្ដចខ្លះែដរអំុ៊? 

ខ៖ អបហ្នឹងវបនិយបយេទបវបខុសគ្នបេ្រចើន វបសម័យេយើងហ្នឹងវបសម័យមិនសូវេជឿនេលឿន 
ដល់េមើលសម័យេគេណះវបេជឿនេលឿន េគេធ្វើកបររីកចំេរើន្រគប់េសដ្ឋកិច្ចទបំងអស់រីកចំេរើន 
្របជបជនក៏រីកចំេរើនេកើនកំេណើន្របជបជន។ 

ក៖ េកើនកំេណើន្របជបជនេណះ 

ខ៖ សត្វេគបសត្វ្រកបីក៏េកើនេឡើង េទ េកើនទបំងអស់និយបយេទប។វបេសដ្ឋកិច្ចវបរីកចំេរើន 
េសដ្ឋកិច្ចកបលមុនវបទុនេខ្សោយមនុស្សតិចឥឡូវដល់េពលេគេរៀនេចះដឹងេ្រចើនេចះរីកៗ
េហើយ េហេហៗ។ 

ក៖ អញ្ជឹងអំុ៊គិតថបវបរបង្រគបន់េបើេ្រចើន? 

ខ៖ ្រគបន់េបើេ្រចើនែដរនិងេហើយ។ 

ក៖ យល ់េហើយឥឡូវវបដូចថបជបសំណួរបន្ទបប់ទបក់ទងេទបនិងចំណង់ចំណូលចិត្ដរបស់អំុ៊
វិញណប អញ្ជឹងេយើងមិញពី្របវត្ដអំុ៊ធំេឡើងអីឥឡូវេយើងចង់សួរអំុ៊ចូលចិត្ដស្ដបប់ចំេរៀងអីែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំពិបបក េរឿងចំេរៀងអីអត់េចះស្ដបប់។ េបើេគេបើកឲ្យស្ដបប់េចះែតស្ដបប់េទបវបអត់េចះេ្រចៀ
ង។ 

ក៖ អញ្ជឹង េរែតេ្រចៀងនិងស្ដបប់ខុសគ្នបតបអំុ៊ ខ្ញុំអត់េចះេ្រចៀងែតចូលចិត្ដស្ដបប់ ។ 



ខ៖ េ្រចៀងេហើយនិងស្ដបប់វបមិនខុសគ្នបែមន ក៏បុ៉ែន្ដែតចេ្រមៀងអត់មបនថបនឹកេឃើញថបអញ
្រសលបញ់ចំេរៀងេនះ េរអបចចេ្រមៀងេនបះល្អអត់េសបះ េបើេគេបើកេចះែតស្ដបប់េទប។ 

ក៖ ចុះឥឡូវអំុ៊ចូលចិត្ដេមើលអីវិញអញ្ជឹងេបើថបស្ដបប់? 

ខ៖ អបេរឿងេមើល មិនធបនបថបេមើលថប មិនថប្រសលបញ់ទូរទស្សន៏្រសលបញ់េល្ខបន
្រសលបញ់កុនអីអត់េទ។ឲ្យែតេគេលងដឺងែតេមើលេទប ទូរទស្សន៏ថប្រតូវេបើក េបើកេមើលេទបវប
អញ្ជងឺវបអត់មបនចំណង់ចំណូលចិត្ដ អញ់ចង់េមើលែតេល្ខបនេទ ឫចង់េមើលែតកុន អបទូរទ
ស្សន៏អញអត់េមើល អត់មបន។ 

ក៖ េហើយចូលចិត្ដេមើល្របដបល់អត់អញ្ជឹងអំុ៊? 

ខ៖ ្របដបល់េមើលធម្មតប ៃថ្ងណបេមើលេមើលេទបៃថ្ងណបមិនេមើលេធ្វើកបរងបរេទបដូចអញ្ជឹង ៃថ្ង
ហ្នឹងៃថ្ង្របដបល់ែតអត់បបនេមើល េធ្វើកបរេធ្វើងបរេទបវបដូចថបអត់មបនចិត្ដថបឲ្យចង់ណប។ 

ក៖ អឺហ!ឺ 

ខ៖ េនបៃថ្ងណបនឹកេឃើញេចះចង់េមើលចង់េមើលេទបវបអញ្ជឹង។ហបហប! 

ក៖ រួចមួយេទៀតចង់សួអេញ្ជះ អំុ៊ដូចថបម្ហូបវិញ។ 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ ចូលចិត្ដពិសបរម្ហូបអី? 

ខ៖ អត់!ម្ហូប្របពន្ធេធ្វើរបល់ៃថ្ង ម្ជូ េស្ងបអីណបៃន កបរីស្អីណបៗឲ្យែតមបនេចះែតហូប្រតីអបំង្រតី
អី ឲ្យចិត្ដគិតថបអញចង់កបរី ឫចង់សបរមន់អត់ 

ក៖ ហបហៗ។ 

ខ៖ អត់មបនបំណងេសបះអញ្ជឹងៗ 

ក៖ ម្យ៉ាងៗែដរអំុ៊វបមិនពិបបកេគផ្គប់ណបអំុ៊។ 

ខ៖ បបទហ្នឹងេហើយ អត់មបនគិតថបៃថ្ងេនះអញចង់ហូបកបរី ឫមួយចង់សបរមន់អីអត់។េគ
មបនអីហូបទបំងអស់គ្នប េបើអត់្របហួកអំបិលក៏្របហួកអំបិលអីេទប ហឺៗ។ 

ក៖ េហើយអំុ៊េចះេធ្វើម្ហូបអីខ្លះែដរអញ្ជឹង? 



ខ៖ អបេរឿងម្ហូបវប្រគបន់ែតវបបបនែតេស្ងប ្របេហើអីហ្នឹង ឆបអីហ្នឹង េចៀនែតបុ៉នហ្នឹង ហបហបៗ។
បបនទឹកេ្រគឿងទឹក្រគូវេគេយើងមិនសូវេចះបុកេ្រគឿងបុក្រគូវេគ។ 

ក៖ អឺហឺ។អញ្ជឹងម្យ៉ាងអញ្ជឹងែដរ េបើខ្ញុំចូលចិត្ដេធ្វើសម្លរម្ជូេ្រគឿងខ្ញុំចូលចិត្ដញបំអបហ្នឹងអញ្ជឹង 
កបរីអញ្ជឹងេទបណប អញ្ជឹងសំរបប់ខ្ញុំេទ។ 

ខ៖ ធម្មតបអត់មបននឹកេឃើញថបអញចង់េធ្វើអេញ្ចះចង់េទបសុីេនបះអីអត់។ 

ក៖ អញ្ជឹងអំុ៊ខ្ញុំចង់បកេទបេ្រកបយបន្ដិចមិញេភ្លចសួរែដលកបលអំុ៊ៗេនបេក្មងផ្ទះអំុ៊កបលេនប
ជំនបន់ណុងេធ្វើពីអ្វីែដរផ្ទះ? 

ខ៖ ផ្ទះខ្ញុំែដលខ្ញុំេនបក្នុង្រគួសបរឪពុកម្ដបយខ្ញុំ ផ្ទះេឈើពីេដើមផ្ទះបិុត។ 

ក៖ ផ្ទះបិុតហ្ន៎ ្របក់អីែដរ? 

ខ៖ ្របក់ឥដ្ឋអប! 

ក៖ េក្បឿង? 

ខ ៖េក្បឿង្រសកបេលញ។ 

ក៖ ្រសកបេលញេហើយចុះជញ្ជបំង ជញ្ជបំងក្ដប ឫក៏ជញ្ជបំងស្លឹក? 

ខ៖ ជញ្ជបំងស្លឹក។ 

ក៖ ស្លឹកេត្នបតេណះ! 

ខ៖ ស្លឹកត្នបត ស្លឹកកញ្ចូតអីេគណប េគៃវពីេដើមណបស់។ 

ក៖ យល់េហើយ។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយវបអញ្ជឹង េហើយេបើរនបប រនបប្រកបលឫស្សីេយើងនិងេទបបបទ។ 

ក៖ ្រកបលឫស្សី េហើយដល់េពលឥឡូវអំុ៊មបនផ្ទះថ្មផ្ទះអីេទបណប។ 

ខ៖ បបទ។ 

ក៖ េហើយមួយេទៀតកបលពីេដើមអំុ៊មបនចញ្ចឹមសត្វអីែដរ។ 

ខ៖ ខ្ញុំមបនែតចញ្ចឹមសត្វេគបសត្វ្រកបីខ្ញុំចញ្ចឹមែតរហូត ពីេដើមមកពីឪពុកម្ដបយមកគបត់ធ្លបប់
េ្របើកបន់េគបកបន់្រកបីហ្នឹង េទបខ្ញុំេចះែតបន្ដេវននិងេទបវបមបនេទបអី។ 



ក៖ េហើយអឺ ចុះជំនបន់ណុងថបេគេធ្វើដំេណើរជិះអីែដរេបើចញ្ចឹមេគប្រកបី? 

ខ៖ ជំនបន់ណុងេធ្វើដំេណើរមបនអី មបនែតេថ្មើេជើង និងជិះកង់។កង់មបនភបគតិចណបស់។ 

ក៖ ចុះរេទះេគបរេទះេសះអី? 

ខ ៖រេទះេគបរេទះេសះេគ រេទះអត់សូវមបនេទ េបើរេទះេគបអបចគបត់េធ្វើដំេណើរបបន។ដបក់
មួយ្រគួសបរគបត់បេទបែ្រពកហ្លួងែ្រពកណបៃនណបស់ ែតេទបេដកផ្លួវេទបជួនអ្នកណបមិនេទប
េដកផ្លូវល្ងបចេទបេដកេនប្រសុកណុងេទបបបន្រពឹកមកវិញមបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទ។រួចអបហ្នឹងវប
ភបគតិចេទែដលេធ្វើដំេណើរតបមរេទះេគបហ្នឹងយកសំភបរះអីអញ្ជឹងមួយេទបណបស់។េបើេយើង
េទបេលងជបមួយបងប្អូនេ្រចើនែតេដើរ ឫមួយជិះកង់។វបមិនងបយេទ! 

ក៖ េហើយេបើេទបណបឆ្ងបយមបនឡបនជិះអត់អំុ៊? 

ខ៖ គ្មបនេទៗ មបនឡបនឯណប។ ឡបនតបជំនបន់ណុងដូចេឃើញែតឡបនសេម្ដចឪមួយ។ 

ក៖ ហបហបៗ។ 

ខ៖ េមើលមិនស្គបល់ផងកបលណុង គ្មបនេទ្រសុកភូមិបបនចង្ងបយ្របែហលែតមួយគីឡូដីក៏
អត់ទបន់ស្គបល់គ្នបែដរ វបមនុស្សវបេនបឆ្ងបយៗពីេណះទបស់អត់បបនស្គបល់គ្នបេទ មួយគីឡូដី
មបនអីេធ្វើដំេណើរេទបម្នបក់ៗអត់េទ។ េហើយក៏េដើរែតតបមផ្លូវេដើរក្នុងៃ្រពក៏េដើរអត់េកើតែដរ ៃ្រព
សុទ្ធែតៃ្រពទបំងអស់។ 

ក ៖ក្នុងៃ្រពវបអត់មបនផ្លូវេណះ។ 

ខ៖ បបទអត់មបនផ្លូវ ផ្លូវេដើរេយើងតិចតួច។ 

ក៖ អញ្ជឹងេបើតបមែដលស្ដបប់អំុ៊និយបយេមើលេទបគឺមនុស្សជំនបន់ណុងអត់សូវេធ្វើដំេណើរ។ 

ខ៖ អត់សូវេធ្វើដំេណើរេទបណបេទ េ្រចើនែតេនបែក្បៗ្រសុកភូមិហ្នឹងេទវបអញ្ជឹងែតេបើចបប់ពី
មួយគីឡូដីពីរគីឡូដីអីេទបែលងបបនេទបជួបគ្នបេហើយ។ 

ក៖ អឺហ!ឺ 

ខ៖ វបអត់មបនអីជួបគ្នបេទបបីថបបងប្អូនេនបឆ្ងបយស្លបប់ក៏អត់មបនបបនដឺងមកែដរ។ 

ក ៖អត់មបនដឹងដំណឹងអីមកែដរ? 

ខ៖ មបនអីេផ្ញើរអីមក មបនសរេសរសំបុ្រតណប អ្នកណបជូនមកជំនបន់ណុង។ 



ក៖ អូេខ! េហើយទបក់ទងេទបនិងជំនបញ ដូចថបមបនជំនបញអីខ្លះែដលអំុ៊េចះពីតៗគ្នបពីឪពុក
មកអំុ៊ៗេទបដល់កូនេទៀត? 

ខ ៖េរឿងជំនបញគ្មបនេទក្មួយ។ 

ក៖ េហើយចុះេធ្វើែ្រស? 

ខ៖ មបនែតែ្រសចំកបរបុ៉ណ្ណឹង ែ្រសេហើយដបំបែន្លដបំអី េធ្វើៃ្រពេនបទីលំេនបដ្ឋបនេយើងអីែផ្សផ្សំ
េនះេនបះេទប។្រតូវកបប់ៗ្រតូវចបំងៗ្រតូវដបំេចកដបំេទប្រតូវដបំអីដបំេទប។ អត់មបនអីេទ។ 

ក៖ អត់មបនជំនបញ្រតូវេធ្វើស្កេធ្វើសូ្រតអីេទ? 

ខ៖ អត់។ 

ក ៖អត់េទេណះ មបនែតជំនបញេធ្វើែ្រសមួយេណះ។ 

ខ៖ មបនែតេធ្វើែ្រសហ្នឹងបបទ។ 

ក៖ េហើយអឺសព្វៃថ្ងហ្នឹងខ្ញុំជួបអំុ៊េនបវបលែ្រសហ្នឹង េហើយអំុ៊េធ្វើែ្រសបុ៉ន្មបនអបបុ៉ន្មបនអីែដរ? 

ខ៖ េទដីហ្នឹងមិនែមនដីរបស់េយើងេទ ដីេគេទណប។ 

ក៖ ដីេគអំុ៊ជួលេគ? 

ខ៖ ដីេគេទ ជួលេគេទ។េបើដីេយើងេនបសល់បុ៉នណុងេធ្វើអ្នកមបនបបន េហេហមួយលបនជបង
អី។ 

ក៖ លក់ហបហបៗ។ 

ខ៖ មួយកបេរ១៥០ណុង។ 

ក៖  មួយកបេរ១៥០! 

ខ៖ ណុងេហើយ។ 

ក៖  អប៎មិនែមន៤០េទ? 

ខ៖ មិនែមន៤០ កបលមុន៤០ ឥឡូវ១៥០ លូកេមើល១៥០ឥឡូវ អឹកន្លះហត្ថបេឃើញបុ៉ន្មបន?
មិន៧៥មឺុនេហើយហបហបៗ។េហើយដីេនបដី៧០អបែដរដីេបបះេគណុង។ 

ក៖ អូែដរអញ្ជឹងដីែដលអំុ៊ជួលេគណុង៧០អបអញ្ជឹងេណះ។ 



ខ៖ បបទ។ 

ក៖ េធ្វើែ្រសហ្នឹងេណះ។េហើយេធ្វើែ្រសបបនផលរបល់ឆ្នបំេ្រពបះអីមបនទឹកបឹង។ 

ខ៖ បបទមបនទឹក្រគបប់្រគបន់បូម។ 

ក៖ អូេខ! េហើយមួយេទៀតអបេនះ្របែហលជបចង់សួអំុ៊អេញ្ជះតបំងពីអំុ៊ធំដឹងក្ដីរហូតមកដល់
អបយុបុ៉ណ្ណឹង អំុ៊មបនចបំេទែដលេពលណបអំុ៊គិតថបវបពិបបកសំរបប់អំុ៊ជបងេគ? 

ខ៖ េទេបើនិយបយរូមេទបេរឿងជីវិតរបស់ខ្ញុំដូចថបមិនពិបបក។ជំនបន់អបពតក៏ថបពិបបកក៏ពិបបក
ទូទបំង្រសុកទូទបំងេទស អញ្ជឹង។ 

ក៖ បបទ។ 

ខ៖ េហើយចំេពបះខ្ញុំថបមិនពិបបកតបមធម្មតប។េគរស់េនបេម្ដចខ្ញុំរស់េនបអញ្ជឹងបបន។ 

ក៖ េហើយចុះឥឡូវសួអេញ្ជះវិញេពលណបអំុ៊ពិបបកចិត្ដខ្លបំងជបងេគ? 

ខ៖ អត់ៗមបនគិតគូថបពិបបកខ្លបំងហ្នង ខ្ញុំគិតថបខ្ញុំបុ៉ណ្ណឹងខ្ញុំរស់បបន េនបេ្រកបមខ្ញុំគិតថបេគ
េ្រកបមខ្ញុំេទបេទៀត អញ្ជឹងខ្ញុំឥតមបនពិបបកអីេទធម្មតប។កបរហូបចុកវបខ្វះខបតៗេហើយ។អីក៏វប
ខ្វះខបតេហើយែតវបមិនពិបបក។ 

ក៖  វបអេញ្ជះេទ អ្នកខ្លះគបត់ហូបចុក្រគបប់្រគបន់េហើយែតកូនេចបវបេធ្វើបបប។ 

ខ៖ អូអត់េទ អត់មបន។ 

ក៖ កូនេចបអត់មបនេធ្វើបបបេទេណះ។ 

ខ៖ អត់! កូនេចបខ្ញុំកូនខ្ញុំពីរនបក់បងប្អូនអត់មបនឲ្យឪពុកម្ដបយពិបបកចិត្ដ។ 

ក៖ ហ្នឹងវបពិបបកេផ្សងគ្នប ជួនណបគបត់ពិបបកចិត្ដេពលបបត់េគបបបត់្រកបីអីអញ្ជឹង? 

ខ៖ អឺអបហ្នឹងថបវបពិបបក អបហ្នឹងវបក៏មិនសូវពិបបកែដរ។ឧបមបថបបបត់េម៉បងហ្នឹង ្រពលប់
េឡើងខ្ញុំេដើររក េដើររកមិនេឃើញខ្ញុំដឹងេគប្រកបីេនប្រចកណបៗ។ 

ក៖ អូអំុ៊ធ្លបប់បបត់េគបបបត់្រកបីែដរ? 

ខ៖ បបត់ែដរធ្លបប់ដឹង! េពលបបត់អូដឹងវបេទប្រចកេនះ េទបហ្វូងេនះមបនហ្វូងេគេនបេណះៗ 
េទបរកេឃើញវបេនបហ្នឹងែមន។េបើេយើងរក្រសុកភូមិមិនេឃើញដឺងែតែរងេទបណុងេទបហ្វូង
ជបមួយេគ េទបរកហ្វូងេគណុងេទបេឃើញេហើយ។ 



ក៖ អត់ែដលបបត់េគលួចអីេទេណះ? 

ខ៖ អត់េទ! ្រគបន់ែតវបបបត់បបត់ែមនែតអត់មបនពិបបកចិត្ដអីេទ ដឹងែត្រពឹកេឡើងេដើររកវប
េឃើញវិញេហើយេហេហៗ។ 

ក៖ េហើយអេញ្ជះចង់សួរអំុ៊ មិញអំុ៊និយបយថបកូនេចបអត់មបនេធ្វើឲ្យពិបបកចិត្ដ។អំុ៊មបនកូនេចប
បុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ ពីរនបក់ បីទបំងអបតូចេនបមួយ។ 

ក៖ ្របុសបុ៉ន្មបន ្រសីបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ ្របុសពីរ្រសីមួយ។ 

ក៖ អូ្រសីែតមួយនបក់េចញេទបអម្ញ់មិញេទអូេខយល់អញ្ជឹងែដរ។ឥឡូវេយើងមិញែដល
សួរទបក់ទងនិងេពលែដលពិបបក ឥឡូវសួេពលណបអំុ៊សប្យចិត្ដជបងេគ? 

ខ៖ អបេរឿងសប្យចិត្ដធម្មតបសព្វៃថ្ងហ្នឹង។ 

ក៖ អត់េទតបំងពីតូចរហូតមកដល់ឥឡូវេពលណបែដលអំុ៊សប្យចិត្ដជបងេគ? 

ខ៖ សួចំណុចេនះខ្ញុំថបវបអត់មបនេសបះ។ 

ក៖ អឺ! 

ខ៖ វបអត់មបនថបៃថ្ងណបសប្យចិត្ដជបងេគ។ 

ក៖ េហើយចុះេពលអំុ៊េរៀបកបរសប្យេដះ? 

ខ៖ អឺ ហបហបៗ អបហ្នឹងវបសប្យេហើយហ្នឹង។ 

ក៖ អឹហ្នឹងេហើយែដរសប្យជបងេគហ្នឹង។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ កបរសប្យហ្នឹងសប្យម្យ៉ាង សប្យកបរេធ្វើបុណ្យអីអញ្ជឹងេទប េធ្វើ
បុណ្យទបនជូនឪពុកម្ដបយអីេទប។ 

ក៖ បបទៗហ្នឹងចបំបន្ដិចជិតចប់។ អញ្ជឹងេពលែដលអំុ៊សប្យជបងេគេពលកបរហ្នឹងេណះ 
កបលណុងមបនេភ្ញៀវ្របែហលបុ៉ន្មបននបក់ចូលរួមែដរ? 

ខ៖ េរវបខ្ញុំៃវកបលណុង ខ្ញុំៃវ៤០តុទបំងអស់គ្នប ទបំងេគទបំងអី េ្រកបម៤០ថប៤០េចបះទបំងេភ្ញៀវ
ទបំងកូនក្មួយអី។ 



ក៖ ក្មួយបងប្អូនអីេនះ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយៗ។ 

ក៖ អូេខ ៤០តុ មួយតុវប៨នបក់វបគួសំែដរ។ 

ខ៖ ១០នបក់។ 

ក ៖១០នបក់អញ្ជឹងវប៤០០នបក់អញ្ចឹង។ 

ខ៖ បបទ៤០០នបក់។ 

ក៖ កបលណុងមបនេលងេភ្លងជបន់ចបក់ធុងប៉ះអីេដះ? 

ខ៖ មបនអកេកះ។ 

ក៖ អកេកះេទៀតេណះ ឆ្នបំ៩៣និងេណះ? 

ខ៖ បបទ! 

ក ៖អូេខ! អគុណេ្រចើន េហើយអឺ អញ្ជឹងអត់អីេទអគុណេ្រចើនអំុ៊្របុសែដលបបនផ្ដល់កបរ
សម្ភបសនិងណបស់។េហើយជបចុងេ្រកបយខ្ញុំអរគុណអំុ៊ែដលបបនចំណបយេពលេធ្វើកបរ
សម្ភបសហ្នឹងេធ្វើឲ្យខ្ញុំបបនខ្លះ េហើយខ្ញុំដឹងថបអ្នកណបែដលស្តបប់្របវត្ដអំុ៊ក៏បបនដឹងបបនយល់
ពីអំុ៊ខ្លះៗអញ្ជឹងែដរ។ 

ខ៖ បបទ។ 

ក៖ េហើយមួយេទៀតែដលេគសួចុងេ្រកបយេដបយសបេតើេគអបចសុំកបរអនុញ្ញបតពីអំុ៊េដើម្បី
យកសំេលងអំុ៊និងេទបេវបសបយរបស់េគនិងរូបថតណបស់។រូបថតែដលខ្ញុំបង្ហបញអំុ៊ហ្នឹង េតើ
អំុ៊អនុញ្ញបតឲ្យេគេ្របើអត់? 

ខ៖ មបនអី វបមបនែតខុស្រតូវអី។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយអគុណេ្រចើនអំុ៊្របុសែដលបបនចូលរួមកបរសម្ភបសហ្នឹង េហើយជ្រមបបលប
េណះអំុ៊។ 

ខ៖ បបទ។ 

 

 


