
ការសមា%&សន៍របស់អ្នកមីង មាស ចាន់ថា 
ក៖ អ្នកសមា'(សន៍េឈា-(ះ េសង ផារ2ដា ខ៖ អ្នក្រត7វបាេគសមា'(សន៍ មាស ចាន់ថា 

 
 

ខ៖ េមើលេឃើញេហអក្សរ? 
ក៖ ខ្ញុំេមើលេឃើញអំុ៊ ហិៗ  ហ្នឹងអក្សរវបធំៗែដរ ចឹងៃថ្ងហ្នងឹខ្ញុំអរគុណអំុ៊ែដលដូចជបអនុញ្ញបត
េដើម្បីខ្ញុំអបចសម្ភបសន៍អំុ៊េនបៃថ្ងហ្នងឹេហើយៃថ្ងហ្នងឹៃថ្ងទីបុ៉ន្មបន? 
ខ៖ ៃថ្ងទី២០! 
ក៖ ៃថ្ងទី២០ ែខ០១ ឆ្នបំ២០១៩ េហើយេយើងកំពុងេនបក្នុងភូមិអបចបរ្យលបក់។ 
ខ៖ អឺ...។ 
ក៖ សង្កបត់អបចបរ្យលបក់ ្រកុងស្ទឹងែសន េខត្តកំពង់ធំ ចឹងអឺមុនដំបូងបង្អស់អរគុណអំុ៊ េហើយ
ខ្ញុំសុំអនុញ្ញបតេដើម្បីស្គបល់េឈ្មបះអំុ៊ េឈ្មបះេពញអំុ៊? 
ខ៖ មបស ចបន់ថប! 
ក៖ មបស ចបន់ថប? 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ អំុ៊មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបពីមុនែដរេទអំុ៊? 
ខ៖ េឈ្មបះេហបេ្រកបេគេហប បឺន។  
ក៖ អូហូ ហ្នងឹេហើយ អឺអំុ៊មបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយអំុ៊? 
ខ៖ េបើេយើងរបប់េធ្វើកបរអបហ្នងឹ ៥០ ជបងេទ ៥២។  
ក៖ អបយ ុ៥២ អំុ៊ចបំៃថ្ងែខឆ្នបំរបស់អំុ៊អត់អំុ៊? 
ខ៖ អំុ៊ដឹងថបេកើតេនបឆ្នបំ ១៩៦៦។ 
ក៖ ចបំែខណបែដរេទអំុ៊? 
ខ៖ ឆ្នបំ ១៩៦៦ ែខអត់ដឹង េ្រពបះអីេយើង អត់ចបំេទក្មួយ កបលេចញពីភ្នំេពញអបយុ ១៣ឆ្នបំ 
ដល់េហើយេនបេលើែម៉ឪេយើងដល់ែម៉ឪស្លបប់អស់េយើងអត់ដឹង។ 
ក៖ ចុះេនបក្នុងអត្តសញ្ញបណប័ណ្ណអំុ៊? 
ខ៖ អត្តសញ្ញបណប័ណ្ណហ្អ?៎  
ក៖ ចបស! 
ខ៖ អត្តសញ្ញបណប័ណ្ណដូចដបក់ៃថ្ងទី៥ ដូចអត់ច្ស់លបស់េទ។ 
ក៖ អបចេនបចបែំតែខក៏បបនអំុ៊ ែខណប? 
ខ៖ ដូចេគដបក់ក្នុង្របវត្តិរូបថបៃថ្ងទី៥ ៃថ្ងទី៥ ែខ... េភ្លចបបត់េហើយណ៎។ 
ក៖ ចុះអំុ៊ចបំឆ្នបំែខ្មរែដលអំុ៊េកើតេទអំុ៊ ឆ្នបំែខ្មរេយើងហប៎? 
ខ៖ ឆ្នបំែខ្មរេកើតេហ្អ?៎  
ក៖ ចបស! 



ខ៖ អត់ចបំ អត់ចបំអីទបំងអស់។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ ចឹងអឺ អឹម អំុ៊េកើតេនបភូមិ ឃុំ ណបែដរអំុ៊? 
ខ៖ េកើតេនប កបលេកើតេនប្រសុកអីែនក ខបងេនប ឃុលំំេហើច ្រសុកអង្គស្នួល េខត្តកណ្ដាល។ 
ក៖ េនបេខត្តកណ្ដាលន៎អំុ៊? 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ អឺ…ហ្នងឹេហើយ េនបេខត្តកណ្ដាល ចុះឪពុកម្ដបយបស់អំុ៊ គបត់េឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 
ខ៖ សួរឪពុកេហ្អ?៎ ឪពុកេឈ្មបះ មបស យ៉ុន។ 
ក៖ ចុះម្ដបយហ្អ?៎ 
ខ៖ ម្ដបយេឈ្មបះ ដឹម ម៉ន។  
ក៖ ពួកគបត់...។ 
ខ៖ ស្លបប់! 
ក៖ រស់េនបទីណបែដរអំុ៊? 
ខ៖ ពួកគបត់ស្លបប់អស់េហើយ។ 
ក៖ ស្លបប់អស់េហើយ បុ៉ែន្ដេនបេពលែដលពួកគបត់េនបរស់គបត់រស់េនបទីណបែដរអំុ៊? 
ខ៖ ដូចខ្ញុំ្របបប់ចឹង ឃុំលំេហើច ្រសុកអង្គស្នួល េខត្តកណ្ដាល។ 
ក៖ ចុះអំុ៊ដឹងថបគបត់្រសុកកំេណើតគបត់េនបទីណបអត់អំុ៊? 
ខ៖ ្រសុកកំេណើតគបត់េហ្អ?៎ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ្រសុកកំេណើតគបត់េនបហ្នងឹម៉ង។ 
ក៖ ទបំងប្ដីទបំង្របពន្ធែមនអំុ៊? 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយទបំងប្ដី និង ្របពន្ធ។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ម្ដបយខ្ញុំេនបថ្នល់ទទឹង ឪពុកខ្ញុំេនបអង្គស្នួល េនបជបប់គ្នប។ 
ក៖ អ៎ូ េនបជបប់ភូមិគ្នបហ្អ៎អំុ៊? 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយេនបជិតៗគ្នបហ្នឹងេហើយ។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយចឹង ចុះអំុ៊មបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរអំុ៊? 
ខ៖ បងប្អូនបេង្កើត ៥នបក់ ស្លបប់១ េនប ៤។ 
ក៖ ស្លបប់១ េនប៤ អឺ ៤នបក់ហ្នងឹអឹគបត់េឈ្មបះអីែដរអំុ៊? 
ខ៖ ទី១បង ទី១គបត់េឈ្មបះ មបស ចបន់ថប។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ទី២ េឈ្មបះ មបស ចបន់ថន។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ទី៣ មបស ចបន់ឌី អ៎ូ...មបស ចបន់នី ទី៣ មបស ចបន់ ទី៤ មបស ចបន់ឌី ទី៥ មបស ចបន់ថុ
ល បុ៉ែន្ដមបស ចបន់ឌីហ្នឹងស្លបប់េហើយ។ 



ក៖ គបត់្រសីហ្អ៎អំុ៊? 
ខ៖ ្រសី ហ្នងឹេហើយ។ 
ក៖ េហតុអីគបត់ស្លបប់ែដរអំុ៊? 
ខ៖ ស្លបប់ជំនបន់ បុ៉ល ពត។ 
ក៖ ហ្អ!៎ កបលហ្នងឹគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយអំុ៊។ 
ខ៖ កបលហ្នងឹវប ដូចជបអបយុមិនេ្រចើនបុ៉ន្មបនេទកបលហ្នងឹណុះ ដូចជបខ្ពង់អបយុ១២ឆ្នបំ។ 
ក៖ ចុះអំុ៊មបនដឹងថបេហតុអ្វីគបត់ស្លបប់អត់អំុ៊? 
ខ៖ កបលអបជំនបន់បុ៉ល ពត អ៎ូ! កបលជំនបន់រដ្ឋ្របហបរេគទម្លបក់្រគបប់វប្រតូវ្រគបប់អបសុវ៉ានធី
ៃណេជើងហប៎។  
ក៖ អ៎! 
ខ៖ ដល់េពលចូលេទបបុ៉ល ពត វបអត់មបនថ្នបំេលប វបេធ្វើទុក។ 
ក៖ េធ្វើទុកេទបគបត់ដល់...។ 
ខ៖ េធ្វើទុកេទបអបបុ៉ល ពត វបដឹកយកមកភ្នំលបប ស្លបប់េនបភ្នំលបបេយើងអត់ដឹង ស្លបប់នហ្នឹង 
េយើងអត់ដឹងផង ស្លបប់ជំនបន់បុ៉ល ពត។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ ចុះបងប្អូនអំុ៊ែដលេនបរស់សព្វៃថ្ងគបត់រស់េនបឯណបែដរអំុ៊?  
ខ៖ េនបហ្នងឹទបំងអស់គ្នប អត់ែតចបន់ថន មួយផ្លបស់េទបេនបភ្នំេពញ។ 
ក៖ គបត់េនបភ្នំេពញ អំុ៊ចបន់ថន គបត់េធ្វើកបរអីេគវិញែដរអំុ៊? 
ខ៖ នគរបបល! 
ក៖ នគរបបល ចុះេផ្សងៗេទៀត? 
ខ៖ អឺបន្ទបប់ពីចបន់ ថន េធ្វើនគរបបល ចបន់ េធ្វើនគរបបលែដរ ចបន់ ថុល េធ្វើ្រគូ។ 
ក៖ ចបន់ ថុល េធ្វើ្រគូ។ 
ខ៖ អំុ៊េធ្វើកបរអង្គកបរកុមបរកំ្រពប។ 
ក៖ អំុ៊េធ្វើកបរកុមបរកំ្រពប អំុ៊េធ្វើកបរខបងអីែដរអំុ៊? 
ខ៖ េធ្វើខបងេមើលកូនេក្មងហ្នងឹ ែម៉េដបះ។ 
ក៖ េមើលកូនេក្មង? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចឹងេក្មងែដលេគយកមកទុកេនបនឹងតូចៗអំុ៊េមើល? 
ខ៖ េយើងេមើល! 
ក៖ អំុ៊េមើលបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 
ខ៖ ហ្នងឹេមើល ៣–៤ នបក់ ែដលតូចៗហ្នងឹ 
ក៖ ៣-៤ នបក់? 
ខ៖ េមើល...។ 
ខ៖ េមើលេគេមើលេគេមើលរួមគ្នប បុ៉ែន្តេគែចកជបែផ្នកឱ្យអំុ៊ហ្នងឹ េមើលែត ៣-៤ នបក់េទ ខបងតូ
ចៗកូនេក្មងហ្នឹងហប៎។ 



ក៖ ចបស! 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! កបលពីមុនអំុ៊ដបំបបយ គ្នបេ្រចើន៣០ អីចឹងហឺ ែតឈឺេទបក៏ឈប់ េមើលេក្មងវប
្រសួលជបអបេទបផ្រកូន វបេ្រចើនមុខហប៎។ 
ក៖ អ៎ ចបស! 
ខ៖ ដល់ចឹងេយើងខ្ជិល េយើងឱ្យយកមកេមើលែត៤ នបក់ វប្រសួលជបងេឃើញអត់។ 
ក៖ ែតពួក គបត់រពឹសៗអត់អំុ៊? 
ខ៖ អឹែដរ មកេនះរពឹសណបស់ មកេលងេនះវបមបនេសរីភបព េនបេនបះអំុ៊ដបក់ក្នុងផ្ទះចបក់
េសបរ េទបណបក៏េទបអត់េកើតេនបែតក្នុងផ្ទះ។ 
ក៖ ហឹសៗ អូ! 
ខ៖ អឺ ដល់េពលមកេនះវបមបនេសរីភបព វបអត់មបនស្ដបប់អ្នកណបេហ។៎ 
ក៖ ចុះអំុ៊យកពួកគបត់ អំុ៊េមើលពួកគបត់តបំងពីពួកគបត់អបយុបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 
ខ៖ ហ្នឹងតូចៗហ្នងឹ តបំងពី៣ឆ្នបំេមើល េទើបមកេនបេទើបបបនម្នបក់ ១ឆ្នបំេទ អបេនះ ២ឆ្នបំ អប
េនបះ ១ឆ្នបំ។ 
ក៖ ចបស! មបនដឹងថបេហតុ... ដូចជបឪពុកម្ដបយគបត់យកមកេផ្ញើេនបនឹងឬក៏េម៉ចវិញែដរអំុ៊? 
ខ៖ ឪពុកម្ដបយវបស្លបប់អស់េហើយ បបនេគយកមក។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយសុទ្ធែតកូនកំ្រពបយកមក។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ អត់មបនេគយកមកេផ្ញើរែម៉ឪស្លបប់អស់េហើយអប២នបក់េនះ ហីអប ២នបក់ អបបរ អបបបត់ក៏
ស្លបប់ែដរ ឆ្លងទេន្លបបនែត ២ៃថ្ងស្លបប់េចបលគឺអ្នកែដលមកសុទ្ធែតអត់មបនែម៉ឪេទ ែដលេគ
យកមកេមើល។ 
ក៖ ចឹងេគេមើលតបំងពីកូនង៉បរមកែមនអំុ៊? 
ខ៖ អប២នបក់ បរ បបត់ តបំងពីកូនង៉បរ ២ៃថ្ងអំុ៊េមើល េភ្លបះ ២ៃថ្ងហប៎ ឥឡូវ៦ឆ្នបំេហើយ។ 
ក៖ ចឹងអំុ៊េមើលេឡើង ៦ឆ្នបំេហើយ។ 
ខ៖ អឺ េឡើង ៦ឆ្នបំេហើយ អប២នបក់ហ្នងឹណុះ។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ហីអប ២នបក់េនះេទើបបបនេទើបេមើលបបន ២ឆ្នបំេហ៎ែនកៗ។ 
ក៖ ែតតូចៗែដរអំុ៊។ 
ខ៖ ដបំបបយ ២ឆ្នបំ េមើល ៣ឆ្នបំ ចូល៤ឆ្នបំេហើយែនក។ 
ក៖ េមើលពួកគបត់ហត់េទអំុ៊? 
ខ៖ េទេបើនិយបយេទបមិនហត់បុ៉ន្មបនេទ ងូតទឹកអណ្ដូងទឹកអី េបើេយើងសប់ដបក់ធុងឱ្យវបេទប 
េយើងងូតឱ្យវបេទប។ 
ក៖ ចឹងពួកគបត់្រសួលៗែដរ។ 
ខ៖ អឺ្រសួលៗែដរ ែថទបំមិនពិបបកមិនអី។ 



ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ កបចខ្លះ ៃវ៉ខ្លះែដរហ្នងឹ។ 
ក៖ ហិហិៗ  ធម្មតបេពលខ្លះេក្មង។ 
ខ៖ អឺ...។ 
ក៖ ទបល់ែតរបងេមើលេទបេយើងរបងកបចេទបបបនគបត់របងស្ដបប់េយើងែដរ។ 
ខ៖ អត់ស្ដបប់េទ មួយេនបះៃវ៉អប្រកក់ហប៎ ងូតទឹកចបក់េឡើងដកដេង្ហើមអត់រួចេទ។ 
ក៖ ហឹសៗ! 
ខ៖ ហិៗ  ដល់ចឹងវបខ្លបច។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ េក្ដប្រកហបយេពកហប៎ ហិហិៗ ។ 
ក៖ ហិហិៗ  អំុ៊ ចុះអំុ៊មបនចបំថបឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់េធ្វើអីេគខ្លះេពលែដលគបត់េនបរស់ែដរ
េទអំុ៊? 
ខ៖ កបលេនបរស់ហ៎? 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ គបត់េបើកឡបន។ 
ក៖ អំុ៊្របុសេបើក..ឡបន។ 
ខ៖ េបើកឡបន ម្ដបយរកសុី។ 
ក៖ េបើកឡបនអីេគអំុ៊? 
ខ៖ ឡបនតបក់សុី។ 
ក៖ អ៎ូ! ឡបនតបក់សុីហ៎? 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ ដឹកេភ្ញៀវពីណបេទបណបអំុ៊? 
ខ៖ ពីភ្នំេពញមក ពីភ្នំេពញមកអឺ កំពង់ស្ពឺ ភ្នំេពញ-កំពង់ស្ពឺ ភ្នំេពញ-កំពង់ស្ពឺ។ 
ក៖ អ៎ូ េបើអំុ៊្រសី? 
ខ៖ ហីសហីនុ េបើម្ដបយខ្ញុំ គបត់រកសុីរត់ពន្ធ។ 
ក៖ រកសុីរត់ពន្ធ...។ 
ខ៖ រកសុីរត់ពន្ធហ្នងឹដូចថបែជក ទិញ្រតីេងៀត ្រតីេឆ្អើរ ទបំងឡបនៗហបដឹកពីភ្នំេពញមកកំពង់
ស្ព។ឺ 
ក៖ អឺ! 
ខ៖ មួយហប៎មកឱ្យចឹងហប៎ េយើង្រគបន់ថបេតទូរស័ព្ទ ឧទបហរណ៍ថបេយើងនិយបយែតទូរស័ព្ទ
េទបេគដបក់ឱ្យមក េយើងចបំទទួលេនបផ្ទះ។ 
ក៖ េហើយដល់ចឹងេហើយមបនអ្នកយកពីផ្ទះេទបេទៀត។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ មបនេគយកពីផ្ទះេទបេទៀត។ 
ក៖ ែតអំុ៊្របុស ដូចអំុ៊្របុសអ្នកដឹកេហើយអំុ៊្រសីអ្នកយកមកលក់េហ៎អំុ៊? 



ខ៖ អត់េទ! 
ក៖ េ្រពបះគបត់ដំេណើរេទបែតមួយ។ 
ខ៖ ប៉បគបត់ ដូចថបគបត់េបើកឡបនតបក់សុីហ្នងឹ គបត់រកលុយដូចថបឡបនស្រមបប់ទិញរត់ខ្លួន
ឯង អត់មបនខ្ចីអ្នកណបេទ។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ លុយគបត់រកមកបបនឱ្យម្ដបយេនបែតផ្ទះេមើលែតកូនេទ បុ៉ែន្ដប៉បេចញផុតេទបែម៉េចញេទប
ែដរ ហិហិៗ ។ 
ក៖ ហិហិៗ  គបត់ចង់មបនលុយសល់ក្នុងខ្លួនែដរហ៎អំុ៊។ 
ខ៖ ដូចថបេចះ ដូចថបេចះ គបត់អត់េចះចបយលុយប្ដីហប៎។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ អឺៗ េដបយសបរគបត់េចះែដរ គបត់ដូចថបពីេដើមគបត់្រតូវេធ្វើ្រគូបេ្រងៀន បុ៉ែន្ដេខ្មបចប៉បគបត់
អត់ឱ្យេធ្វើ្រគូ ក៏គបត់... ម្ដបយខ្ញុំស្អបតហប គបត់ដូចខ្លឹងចឹងគបត់។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ដូចមីេពបហ្នងឹចឹង បុ៉នសំ្របុលគបត់ស្អបត គបត់ខ្ពស់របងេស្ដើង អត់ដូចគបត់ធបត់េចះេទ។ 
ក៖ ហិហិៗ  ចបស! 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ ដល់េពលគបត់ស្អបតចឹង្របុសៗ្រសឡបញ់េ្រចើនចឹងប៉បអត់ឱ្យេធ្វើ្រគូបេ្រងៀន។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ដល់ចឹងេទបគបត់ឈប់ចឹងេទប រកចឹងេទប។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ ហីគបត់ ប៉បគបត់ថបគបត់ឆ្ងល់ថបអញមកផ្ទះធំុក្លិន្រតីេងៀត្រតីេឆ្អើរ បុ៉ន្រតីេងៀត្រតីេឆ្អើរវបមិន
េឃើញេសបះ េ្រពបះមូ៉យេគមកយកអស់ៗេហើយេនបះ។ 
ក៖ ហិហិៗ ! 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ ម៉្ងែដរអំុ៊ អឺចុះពួកគបត់ស្លបប់េនបអបយុបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 
ខ៖ គបត់ស្លបប់ឆ្នបំ ៧៧។ 
ក៖ ៧៧…។ 
ខ៖ កបលបុ៉លពតេយើង អបពតេវៀតណបមចូលជិតដបច់េហើយហ្នងឹគបត់ស្លបប់។ 
ក៖ េនបេពលែដលបុ៉លពតចូលហ្នងឹគបត់រស់េនបណបែដរអំុ៊។ 
ខ៖ យួនៗចូល! 
ក៖ យួនចូល? 
ខ៖ អូជិត គបត់ស្លបប់ហ្នងឹ ៧៧, ៧៨, ៧៩ រំេដបះ គបត់ស្លបប់គបត់មួយឆ្នបំេគរំេដបះេទប។ 
ក៖ េហតុអីបបនគបត់ស្លបប់ែដរអំុ៊? 
ខ៖ ចុះេបើគបត់... ្រគបន់ែត្រពលឹមេឡើងគុយទបវកបេហ្វ គុយទបវកបេហ្វដល់េទបដល់នុះ ១០០
នបក់ មួយខ្ទះ បបរ ១០០នបក់ មួយខ្ទះ េធ្វើេម៉ចរស់េកើត។ 



ក៖ អ៎ូ! ចឹងគបត់ដូចជបខ្វះ។ 
ខ៖ វបយកេទបបង្អត់។ 
ក៖ ខ្វះអបហបររូបត្ថម្ភ។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយវបយកេទបបង្អត់ឱ្យស្លបប់ម៉ងហប៎។ 
ក៖ ចឹងគបត់ស្លបប់េនបអបយុបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? 
ខ៖ ស្លបប់ដឹងេទ កបលណុងដឹងអបយុមបុ៉ន្មបនេយើងតូចៗែដរ បុ៉នេបើគបត់មកេនបឥឡូវគបត់ 
៦០ជបងេហើយចូល ៧០េហើយ។ 
ក៖ ចឹងគបត់ដូចជបអបយុ ៣០… ៣០ជបង។ 
ខ៖ កបលគបត់ស្លបប់ហ្នងឹអបយ ុ៤០ជបង។ 
ក៖ ៤០ជបង? 
ខ៖ ៤៥េហើយ! 
ក៖ ចបសអំុ៊! 
ខ៖ អឺ! 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ ចុះពួកគបត់ជប ដូចជបគបត់កបច អំុ៊្របុសអំុ៊្រសីគបត់កបចឬក៏គបត់ស្លូតែដរអំុ៊? 
ខ៖ អត់េទ ប៉បខ្ញុំស្លូតណបស់ ញឹមៗ (ញញឹម)។ 
ក៖ ហិៗ  ចុះម៉បក់អំុ៊វិញ? 
ខ៖ ម្ដបយខ្ញុំគបត់របងកបច បុ៉ែន្ដដូចថបកបចគបត់មបនមូលេហតុរបស់គបត់ គបត់មិនែមនេចះែត
កបចមិនដឹងទិសតំបន់អីេទ។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ ចុះអឺ... អំុ៊ចបំេលបកយបយ េលបកយបយអំុ៊អត់េទ? 
ខ៖ ជីតប ឪពុកម្ដបយគបត់េហ៎? 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ ខបងម្ដបយ ឬក៏ខបងឪពុករបស់អំុ៊។ 
ខ៖ េបើខបងប៉បខ្ញុំេឈ្មបះតប មបស យបយ... យបយម្ដបយ តបមបស េអើស្គបល់ែតតបមបសេហើយ
និងែន៎្របពន្ធគបត់េឈ្មបះយបយ បិុច។  
ក៖ យបយ បិុច... 
ខ៖ តបមបស យបយបិុច ខបងប៉ប។ 
ក៖ ចុះខបងម្ដបយបស់អំុ៊វិញ? 
ខ៖ ខបងម្ដបយខ្ញុំេឈ្មបះតបដឹម យបយភី។ 
ក៖ អឺខបងឪពុក ដូចជបេលបកតបេលបកយបយបស់អំុ៊គបត់េនបណបវិញែដរអំុ៊? 
ខ៖ គបត់ហ្នងឹ្រសុកហ្នងឹេតើ។ 
ក៖ ្រសុកហ្នងឹែតមួយ? 
ខ៖ ចបស! ្រសុកែតមួយ។ 
ក៖ ចុះខបងម្ដបយអំុ៊? 



ខ៖ ខបងម្ដបយេនបថ្នល់ទទឹង ប៉បខ្ញុំេនបអង្គស្នួល ជិតគ្នបដូចខ្ញុំនិយបយមិញចឹង ជិតគ្នប។ 
ក៖ ចឹងមបនន័យថបដន្លងគបត់ជិតគ្នប? 
ខ៖ ជិតគ្នបែដរចបស។ 
ក៖ អ៎ូ...។ 
ខ៖ េនបជិតគ្នប! 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ ចឹង អូេខ ចុះអំុ៊មបន... អំុ៊ស្គបល់មុខពួកគបត់ឬក៏អត់េទអំុ៊? 
ខ៖ ស្គបល់េតើមុខពួកគបត់ហ៎ ។ 
ក៖ ចបស! ចុះដូចជបអំុ៊មបនចបំថប... គបត់ដូចជបស្លបប់េនបអបយុបុ៉ន្មបនែដរេទអំុ៊? 
ខ៖ អ៎ូ! គបត់ស្លបប់ហ៎ យូរណបស់េហើយដូចជបេនបេក្មងៗែដរ គបត់ស្លបប់ជំនបន់បុ៉លពត ជំនបន់
បុ៉ល ពត ដឹងឆ្នបំ ៧០បុ៉ន្មបន? 
ក៖ អ៎! 
ខ៖ េបើយបយខ្ញុំស្លបប់យូរេហើយស្លបប់តបំងជំនបន់ ៧០ហ៎ យបយខបងម្ដបយយបយភីហប។៎ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ យបយភីគបត់ស្លបប់ឆ្នបំ៧០(១៩៧០)ហ្នឹងរដ្ឋ្របហបរ គបត់ឈឺស្លបប់។ 
ក៖ ឈឺស្លបប់...។ 
ខ៖ ឆ្នបំ៧០ ខ្ញុំេនបេក្មងហ្នងឹ េនបកូនេក្មងេឡើយហ្នងឹ េហើយេបើតបខ្ញុំខបងប៉បតបមបសខ្ញុំហ្នឹងគបត់
ស្លបប់តបំងពីកបលប៉បខ្ញុំេនប ៣ែខ ក្នុងេពបះហ៎។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ េបើយបយខ្ញុំេទើបស្លបប់េទ។ 
ក៖ ចឹងមបនន័យថបគបត់អត់ អំុ៊អត់ែដលេឃើញមុខម្ដបយ។ 
ខ៖ អត់ែដលេឃើញមុខតបខ្ញុំេទ។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ តបខ្ញុំប៉បអត់ែដលេឃើញេទ េបើយបយេឃើញ។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ ហ្នងឹ!  
ក៖ អូេខ! 
ខ៖ េបើខបងម្ដបយេឃើញស្គបល់ទបំងអស់ តបដឹមក៏ស្គបល់យបយភីក៏ស្គបល់។ 
ក៖ ចបស ហិហិៗ ! 
ខ៖ េបើខបងប៉បស្គបល់ែតយបយេទតបអត់ស្គបល់េទ។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ ឮែតេគថប! 
ក៖ ចុះអំុ៊មបនចបំេរឿងអីេគខ្លះែដលទបក់ទងហ្នងឹពួកគបត់េទ ែដលអំុ៊ចបំពីពួកគបត់ហប៎? 
ខ៖ ចបំដឹងថប េបើតបខ្ញុំហ្នងឹគបត់េធ្វើ.. តបមបសខ្ញុំហ្នងឹគបត់េធ្វើ្រគូេមើលេគ ដឹងថបគបត់េធ្វើ្រគូេមើល
េគ។ 



ក៖ ្រគូែខ្មរឬក៏...? 
ខ៖ ្រគូែខ្មរ! 
ក៖ អូ...។ 
ខ៖ អឺ េហើយខបងម្ដបយក៏្រគូែដរ តបខ្ញុំខបងម្ដបយក៏គបត់្រគូែដរ ្រគូេមើលេគែដរ ្រគូេស្ដបះ ្រគូផ្លុំ 
្រគូេមើលេគទបំងអស់ទបំងសងខបង។ 
ក៖ អូេខ! 
ខ៖ បុ៉នេបើ្រគូខបងប៉បពូែកហប៎ ខបងតបក៏ពូែក ខបងប៉បក៏ពូែក េបើខបងខ្ញុំវិញេគថបមនុស្សហ្នងឹ
្រគប្រកណបត់សយកមកឱ្យគបត់ថបរស់ៗគបត់ថបស្លបប់គឺស្លបប់េហើយ។ 
ក៖ អ៎ូ! គបត់េចះ។ 
ខ៖ គបត់ខ្លបំងចឹងេទៀតហប៎ អ៎ូ! អ្នក្រសុកអ្នកភូមិខ្លបចណបស់ហប៎ប្អូន ខ្លបចេខ្មបចតបមបសខ្ញុំគបត់
េគខ្លបចហប៎ឮសូរែតតបមបសហ្នឹង។ 
ក៖ ខ្លបចេម៉ចវិញអំុ៊! 
ខ៖ ខ្លបចេ្រពបះគបត់ពូែកហ្អ៎ េបើមនុស្សងបប់្រគប្រកណបត់សគបត់ថបរស់ៗគបត់ថបងបប់ៗ។ 
ក៖ ហិៗ ! 
ខ៖ ដូចថបតបមសម្ដីគបត់េម៉ចេទ។ 
ក៖ ហឹស! 
ខ៖ ឱ្យែតគបត់េមើលជប្រកបីទបំងនឹមយកមកឱ្យហប៎ យកមកឱ្យេខ្មបចតបមខ្ញុំហប៎។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ែដលអ្នកអត់មបនលុយហប៎យក្រកបីដឹកទបំងនឹមយកមកឱ្យគបត់ ែដលេមើលកូនេចបគបត់
ជបហបេ៎គដឹងគុណគបត់ចឹងហប៎។ 
ក៖ អ៎ូ! គបត់ខបងអស់ហ្នងឹណុះអំុ៊? 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! េហើយេខ្មបចតប តបខ្ញុំខបងម្ដបយក៏ចឹងែដរ េហើយប្អូនខ្ញុំឈឺេនះបបនថបរក្រពះ
អង្គេមើលខ្លបំងកបន់ែតខ្លបំង ដល់ចូលមកចូលសួរថបេម៉ចបបនថបមកពីវបអត់ដកពបក្យស្បថឱ្យ
អញ។ 
ក៖ ហិហិៗ ! 
ខ៖ េមើលខ្លបំងអញចបក់ខ្លបំង។ 
ក៖ ហិហិៗ ! 
ខ៖ េមើលខ្លបំងអញចបក់ខ្លបំង ថបចឹងហប៎។ 
ក៖ ចបសអំុ៊! 
ខ៖ ដល់េពលចឹងេរៀប េរៀបឱ្យ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊? 
ខ៖ េដកហ្នងឹកេន្ទលេតើ ដល់េពលេហើយេរៀបសបធម៌ដូង េស្ដបះេហើយនឹងែខ្សកថបឱ្យខ្ញុំផ្ទះ
ហ្នងឹេនបបបន ចឹងហប៎មីអូន កំុថបហប៎។ 
ក៖ អ៎ូេខ ហ្នងឹេពលខ្លះេរឿងអរូបីយ៍ខ្លះេយើងអត់អបចបដិេសធបបនេទ។ 



ខ៖ ហ្នងឹេហើយៗ! 
ក៖ សូម្បីែតខ្ញុំអ្នកកបន់សបសនបបុ៉ែន្ដេរឿងខ្លះ េទើបបីជបេយើងមិនេជឿ បុ៉ែន្ដេយើងអត់អបចបដិ
េសធ។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ ស្រមបប់ទបំងអស់ហ្នងឹបបនេហ។៎ 
ខ៖ បដិេសធអត់បបនេហ៎ កំុឱ្យ។ 
ក៖ ចបស! ដូចេរឿងវិញ្ញបណ។ 
ខ៖ អឺ..។ 
ក៖ េរឿងអី េទបះបីជបខ្ញុំកបន់្រគីស្ទ បុ៉ែន្ដខ្ញុំេនបែត មបនវិញ្ញបណ។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ មបនអីធម្មតប។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ ហ្នងឹចឹងចុះអំុ៊មិញខ្ញុំសួរទបក់ទងនឹងេលបកយបយេលបកតប ចុះឪពុកម្ដបយប
ស់អំុ៊ ទបក់ទងនឹងសបច់េរឿងខ្លះៗ អំុ៊មបនចបំអីទបក់ទងនឹងពួកគបត់ែដរេទអំុ៊ ហិហិៗ។ 
ខ៖ ែន៎កយបយតបេយើងេហ?៎ 
ក៖ ឪពុកម្ដបយបស់អំុ៊ មិញខ្ញុំសួរេរឿងយបយតបេហើយៗ។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ!  
ក៖ ហិហិៗ ! 
ខ៖ ឪពុកម្ដបយហ្នងឹេម៉ច? 
ក៖ ចង់និយបយថបអំុ៊មបនចបំសបច់េរឿងអីខ្លះទបក់ទងនឹងពួកគបត់ េរឿងែដលេធ្វើឱ្យអំុ៊សប្យ
ចិត្តឬក៏អីចឹង? 
ខ៖ អឺ េបើនិយបយពីេរឿងប៉បខ្ញុំ និង ម៉បក់ខ្ញុំ គបត់អត់ែដលេធ្វើឱ្យកូនពិបបកេហ៎។ 
ក៖ ចបសៗ។ 
ខ៖ គបត់េធ្វើឱ្យដូចថបមបនេសចក្ដីសុខរហូត ណបដឹងេម៉ចេចញថបេមើលេទបេរៀនចឹងេយើងេទប
េរៀនលុយគបត់ដបក់េនបេកកតុ កូន្រតូវកបរបុ៉ន្មបនឱ្យបុ៉ណ្ណឹង។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ អត់ែដលថបអឺយកូនឯងយកលុយេ្រចើនលុយតិចអត់េទ េធ្វើេម៉ចមួយសប្យ។ 
ក៖ អូេខ ហ្នងឹេហើយៗ ចឹងគបត់ជបមនុស្សែដល្រសួលែដរ។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ្រសួល! 
ក៖ ខ្ញុំេឃើញគបត់ដូចេនះកូនគបត់ផ្គត់ផ្គង់កូន។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ្រសឡបញ ់្រសឡបញ់កូន ថ្នបក់ថ្នមកូន អត់មបនេធ្វើឱ្យកូនអ្នកណបមួយពិបបក
ចិត្តេដបយសបរម្ដបយឪពុកេជរ្របទិចអត់េសបះ។ 
ក៖ ហ្នឹង! 
ខ៖ ដូចថបរកមិនបបន វិចអង្កររកមិនបបនេហ៎។ 



ក៖ ហ្នងឹ! 
ខ៖ ឪពុកម្ដបយែដលល្អ។ 
ក៖ ចុះអំុ៊ អំុ៊រស់េនបអឺ អង្គ...អង្គស្នួលយូរបុ៉ណ្ណបែដរអំុ៊បបនអំុ៊ផ្លបស់មកកំពង់ធំហ្នងឹ? 
ខ៖ អង្គស្នួលេដបយសបររដ្ឋ្របហបរហ្នងឹ ទម្លបក់សេម្ដចឪហ្នងឹ ែខ្មរ្រកហមចូលេពញេយើងមិន
រត់។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ រត់េទបេនបបបត់ដំបង បបត់ដំបង ៣ឆ្នបំ ៨ែខ ២០ៃថ្ង។ វបរំេដបះមកេយើងេនបបបត់ដំបងេទៀ
ត។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ ដល់េចញពីបបត់ដំបងថបេទបដល់្រសុក វបមិនដល់្រសុកក៏េនប្រតឹមកំពង់ធំ
ហ្នងឹេទប។ 
ក៖ េនប្រតឹមកំពង់ធំ...។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយមករហូតេទប។ 
ក៖ ចបស! អូនអំុ៊មកេធ្វើកបរេនបហ្នងឹេហើយមកេនបរហូតេទប។ 
ខ៖ អត់េទដល់មកខ្ញុំេនបកុមបរកំ្រពបរហូត។  
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ តបំងពីេយើងហ្នងឹតូចែន៎។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ េនបតូចដល់េពលេយើងបបនេរៀនេចះដឹងេទប ប្អូនបបនេធ្វើ្រគូេទប អបមួយេធ្វើនគរបបល ខ្ញុំ
េធ្វើកបរកុមបរកំ្រពបនហ្នឹងរហូត យូរេធ្វើរហូត។ 
ខ៖ ហ្នងឹ ចឹងអំុ៊េនបហ្នងឹរហូត។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ េនបហ្នឹងេទបែលងបបនេទប្រសុក ែតឥឡូវមបនសបច់ញបតិេនប្រសុកែដរ ្រតូវេហ៎អំុ៊? 
ខ៖ សបច់ញបតិេនប្រសុកមបនេតើ បងប្អូនខបងម្ដបយ។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ បុ៉នខបងប៉បគបត់មបនែតគបត់ម្នបក់ឯង។ 
ក៖ ចបសមបនែតមបនែតកូនេទបល។ 
ខ៖ ចបសយបយគបត់មបនកូនែតមួយ។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ចុះេបើតបគបត់ស្លបប់តបំងពី ៣ែខក្នុងេពបះហ៎។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ យបយមបនយកប្ដីេទៀតណប។ 
ក៖ អ៎! យបយអត់យកប្ដីេទៀតហិហិៗ។ 
ខ៖ ចបស ចឹងបបនមបនែតមួយហ្នងឹឯង។ 



ក៖ ហ្នងឹេហើយ ចុះអឺ...អំុ៊មបនសបច់ញបតិណបែដលរស់េនបេ្រកប្របេទសេហ៎អំុ៊? 
ខ៖ រស់េនបេ្រកប្របេទសេហ៎? 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ អឺ! ហ្នងឹេនបមបនែតពូ េនបមបនេទពូ ពូគបត់មបនពូេពបេគ កូនតបខ្ញុំគបត់េពបេគ 
ក៖ កូនតបេពបេគ។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ គបត់េនបណបែដរអំុ៊? 
ខ៖ គបត់េនបកបមីយ៉ុងអីណបេទ អីមីយ៉ុងេម៉ចេទ។ 
ក៖ អបហ្នងឹេនប្របេទសណបវិញអំុ៊? 
ខ៖ បបរបំង! 
ក៖ អ៎ូបបរបំង គបត់េទបេនបតបំងពីេពលណបែដរអំុ៊? 
ខ៖ គបត់េនបតបំងពីឆ្នបំ...៧៥ េម៉្លះ។  
ក៖ ៧៥ អូតបំងពីអឺ...បុ៉ល ពត ចូល។ 
ខ៖ ៧៥ហ្នឹងេហើយបុ៉ល ពត េចបល។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ ចបស៎ ចុះអឺអំុ៊េរៀបកបរេនបអំុ៊? 
ខ៖ ខ្ញុំហ!៎ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ អត់មបនេហ៎។ 
ក៖ អូេខ! 
ខ៖ Live alone 
ក៖ ហិហិៗ  live alone។ 
ខ៖ ហិហិៗ  ហបហបៗ។ 
ក៖ ហិហិៗ ! អឺដល់ក េឡើងសហបវម៉ងហប៎ ហិហិៗ ។ 
ខ៖ ហិហិៗ ! 
ក៖ ហិហិៗ  អូេខ។  
ខ៖ ហិហិៗ ! 
ក៖ ខ្ញុំអត់ដឹងេដបយសបរសំនួរេគ្រតូវសម្ភបសខ្ញុំចង់ដឹងែដរ។ 
ខ៖ ហ្នឹង! 
ក៖ ខ្ញុំឆ្ងល់ េដបយសបរខ្ញុំេឃើញអំុ៊មបន...ដូចជបកូនេ្រចើនចឹងហប៎គិតថបអឹមកូនអំុ៊មួយដឹងឬក៏
េម៉ចអីចឹង។ 
ខ៖ ែតសុទ្ធតបកូនកុមបរកំ្រពប។ 
ក៖ ចបស! អត់មបនប្ដីអត់បញ្ហប ែតមបនកូន ហិហិៗ។ 
ខ៖ ចបស! ដូចបបរបំងថបអី 4 children no husband ហិហិៗ ។ 
ក៖ 4 children no husband ហិហិៗ ។ 



ខ៖ ចបស ហិហិៗ ។ 
ក៖ មបនកូន ៤ែតអត់មបនប្ដី ហិហិៗ។ 
ខ៖ ហិហិៗ  4 children no husband។ 
ក៖ ចុះអំុ៊....មបនេចះភបសបអីេ្រកបពីភបសបែខ្មរេហ៎? អង់េគ្លសឬក៏អត់អី? 
ខ៖ អង់េគ្លស បបរបំង េចះតិចៗហ្នងឹ េចះដូចថបេយើងេដបះ្រសបយខ្លួនេយើងបបន។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ឱ្យេចះេ្រចើនចឹងអត់េទ។ 
ក៖ មួយ្រតឹមមួយនិយបយតិចតួច។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ ដូចថបសួរសុខទុក្ខអីចឹងហប៎។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ដូចថប កម្ម៉ងសបវបអីចឹងហប៎ េតើអ្នកឯងសុខសប្យអីចឹងហប៎។ 
ក៖ ចបស! ហ្នងឹេហើយ ចុះភបសបែខ្មរបស់អំុ៊គឺ...មួយ។ 
ខ៖ ភបសបែខ្មរខ្ញុំថ្នបក់ទី១០។ 
ក៖ ថ្នបក់ទី១០ ជំនបន់មុនហីអំុ៊? 
ខ៖ ជំនបន់មុន! 
ក៖ េបើគិតពីដល់ឥឡូវេម៉ចវិញអំុ៊? 
ខ៖ ថ្នបក់ទី១០ ពីមុន អីថ្នបក់ទី ថ្នបក់ទី៩ េហើយថ្នបក់ទី១០ មួយឥឡវូមិនដឹងថ្នបក់ទីបុ៉ន្មបន
េហ។៎ 
ក៖ ចបសអំុ៊ អឺចឹងសុំសួរេពលសុំេរៀនអំុ៊េរៀនេនបសបលបណបែដរអំុ៊? 
ខ៖ េរៀនេនបសបលបថ្នល់ទទឹង។ 
ក៖ ថ្នល់ទទឹង? 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ ថ្នល់ទទឹងកំពង់ចបមហ៎អំុ៊? 
ខ៖ ថ្នល់ទទឹងកំពង់ស្ពឺ។ 
ក៖ កំពង់ស្ពឺ? 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ អូេខ! ចុះអំុ៊មបនចបំេឈ្មបះសបលបេរៀនែដលអំុ៊េរៀនហ្នងឹែដរេទអំុ៊? 
ខ៖ សបលបេរៀនដបក់សបលបបឋមសិក្ថ្នល់ទទឹងហ្នងឹេហើយ។ 
ក៖ សបលបបឋមសិក្ថ្នល់ទទឹង? 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ សបលបបឋមសិក្ថ្នល់ទទឹងហ្នឹងេហើយ។ 
ក៖ ចុះអំុ៊មបនេធ្វើកបរអីេគខ្លះែដរតបំងពីេនបេក្មងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ 
ខ៖ អត់មបនេធ្វើកបរអីេទ េនបកុមបរកំ្រពបរហូតហ្នឹង។ 



ក៖ េនបមណ្ឌលកុមបរកំ្រពប េរៀន។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ កបលេយើងេរៀនេយើងេរៀន ដល់ចប់ពីេរៀនេយើងមក បុ៉ល ពត។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ដល់ជំនបន់បុ៉ល ពត មបនបបនេធ្វើអី។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ ដល់ចប់ពីបុ៉ល ពត េយើងបបនមកចូលមណ្ឌលកុមបរកំ្រពបេយើងបបនេទើបេធ្វើ
កបរឥឡូវេនះេទ។ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ ជំនបន់េនះេទ។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ ពីេដើមេធ្វើកុមបរកំ្រពបហ្នងឹឯង។ 
ក៖ អ៎ូ! េមើលេក្មងៗេនបមណ្ឌលកុមបរកំ្រពបអ៎អំុ៊? 
ខ៖ ហ្នងឹឯងេមើលេក្មងៗ ហប៎អបេ្រកបយអបលបបៃវឥ៉ឡូវេហើយកំុេធ្វើ។ 
ក៖ ចុះ...។ 
ខ៖ កំុេបើកខូចអីបស់េគ ហប៎? 
ក៖ ចុះអំុ៊ អំុ៊អបច្របបប់េនះបបន អឺអំុ៊អបច្របបប់ពួកខ្ញុំបបនេទថប េតើអំុ៊មបនកបរផ្លបស់ប្ដូរអីេគខ្លះ
តបំងពីេក្មងរហូតដល់ឥឡូវ? ជីវិតបស់អំុ៊? 
ខ៖ អ៎ូ េបើេយើង េយើងមបនដឹងផ្លបស់ប្ដូរអីេបើេយើងដឹងេនបកុមបរកំ្រពបេចញពីកុមបរកំ្រពបេយើង
េមើលែតេក្មង េនបកុមបរកំ្រពបរហូតអត់មបនេចញេទបណប មបនទបន់េចញេទបណប។ 
ក៖ អូ អូេខ! 
ខ៖ ចឹង ៤០ឆ្នបំេយើងេនបែតកុមបររហូត េយើងអត់មបនផ្លបស់ប្ដូរអី េតើនិយបយថបេម៉ច? 
ក៖ អត់េទ ដូចជបពីមុនេយើងអត់សូវមបនអត់សូវមបនរបស់េ្របើ្របបស់អត់សូវមបនលុយ ឬក៏
អត់សូវមបនអី ចឹង ឬក៏អត់សូវេចះ។ 
ខ៖ អូ! 
ក៖ អីចឹងហប៎អំុ៊។ 
ខ៖ អ៎ូ ហ្នងឹេហើយៗ។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ េនបកុមបរកំ្រពបពីមុនដូចថបេយើងេនបកុមបរកំ្រពបេយើងែតខ្វះខបតដូចថបេគេនបរួមដូចថបវប
មិនសូវមបនអបហបរហូបចុក្រគប់្រគបន់អីចឹងហប៎។ 
ក៖ ចបស អំុ៊! 
ខ៖ អបហ្នងឹខ្វះខបតេយើងអត់បបនេរៀនសូ្រតអីដិតដល់ េនបេចះែតេនបេទប។ 
ក៖ ចបស អំុ៊ចុះតេទៀត េតើសុំសួរអំុ៊ថបអ្វីែដលអំុ៊គិតថបវបលំបបកជបងេគក្នុងជីវិតបស់អំុ៊ែដរ? 
េរឿងែដលអំុ៊គិតថបវបលំបបក។ 



ខ៖ ពីមុនេយើងថបវបលំបបកពីជំនបន់បុ៉ល ពត េយើងថបលំបបករកកែន្លងណបវបពិបបកេយើង
និយបយមិនេកើតេទអបហ្នងឹអបពតណប។៎ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ដល់មកដល់េហងសំរិនេនះវបមបនេគ្រគប់្រគងេយើងហ្នឹងថបលំបបកក៏មិនេកើតេ្រពបះថប
េគចិញ្ចឹមេយើងទបំង្រសុង។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ េយើងអត់មបនេធ្វើអីែដលលំបបក និយបយរួចសព្វៃថ្ងេគេដបះ្រសបយទបំងអស់ េយើងចបំែត
េទបយកលុយទិញម្ហូបេធ្វើញបំខ្លួនឯង។ 
ក៖ ហិហិៗ ! 
ខ៖ េយើងថបលំបបកេម៉ចេកើតចឹង ដូចថបធម្មតបអបហ្នងឹសបមញ្ញធម្មតបអបហ្នងឹ។ 
ក៖ េទ្រគបន់ថបេយើងចង់សួរថប េតើអំុ៊មបនអីេគលំបបកស្រមបប់ជីវិតបស់អំុ៊ដូចជប និយបយេទប
ពីេក្មងអំុ៊អត់សូវលំបបកេទេ្រពបះមបនឪពុកម្ដបយអីចឹងហប៎។ 
ខ៖ ម្ដបយអីចឹងហប៎។ 
ក៖ ចបស ដល់េពលេហើយ ចុះចូលជំនបន់បុ៉លពត អំុ៊េនបបបត់ដំបងហ្នងឹេគេ្របើអំុ៊េធ្វើអីេគែដរ
អំុ៊? 
ខ៖ ខបងស្ទូង! 
ក៖ ស្ទូង...។ 
ខ៖ កងស្ទូង្រសូវ។ 
ក៖ េពលនឹងអំុ៊អបយុម៉បនែដលអំុ៊ ្របែហល...។ 
ខ៖ កបលកងស្ទូង្រសូវហ្នងឹហ៎? 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ កបលហ្នងឹេមើលពីេយើងេចញពីេពញេយើងអបយុ១៣។ 
ក៖ ១៣…។ 
ខ៖ ចបស ១៣ឆ្នបំ។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ១៣ដល់កបល បុ៉ល ពត ៣ឆ្នបំ ៨ែខ ២០ៃថ្ងេទៀត េយើង ១៨ឆ្នបំ ១៨ឆ្នបំជបងេហើយ។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ១៨ឆ្នបំជបងេទៀត។ 
ក៖ ចឹងេគេ្របើឱ្យអំុ៊ស្ទូង្រសូវ។ 
ខ៖ ស្ទូងរហូតអត់មបនេធ្វើអីេទ កងស្ទូង។ 
ក៖ ស្ទូងរហូតរបល់ៃថ្ង? 
ខ៖ ដូចថបេគេជក ជបចបត់តបំងដូចថបមួយ្រកុមេធ្វើេនះមួយ្រកុមេទៀត ្រកុមអី៊ហ្នងឹ្រកុមបង
ហ្នឹងវបចំអប្រកុមស្ទូងហ្នងឹ។ េបើដកអត់េចះដក ដកេទបពងេពញៃដ ្របបប់្របធបនកង្របបប់ថប 
បងេអើយខ្ញុំអត់េចះដកេទេបើស្ទូងខ្ញុំស្ទូង។ 



ក៖ ហឹស! 
ខ៖ ដូចថបេគអបណិតេយើងហប៎។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ េគឱ្យេយើងកងស្ទូងរហូត។ 
ក៖ កបលហ្នងឹេពលេគជេម្លៀសអំុ៊ពី…? 
ខ៖ េចញពីភ្នំេពញេទប។ 
ក៖ េចញពីភ្នំេពញេទបកំពង់...។ 
ខ៖ េទបបបត់ដំបង! 
ក៖ បបត់ដំបង! 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ េទបណបវិញអំុ៊! 
ខ៖ បបត់ដំបងេនប្រសុកភ្នំ្រសុកខបង្រសុកភ្នំ្រសុកខបងតំបន់៥ហប៎ ្រសុកភ្នំ្រសុក។ 
ក៖ ្រសុកភ្នំ្រសុក! 
ខ៖ ្រសុកភ្នំ្រសុក! 
ក៖ អូេខ! ដល់េពលេហើយអំុ៊េនបស្ទូងេនបហ្នងឹ ៣ឆ្នបំ។ 
ខ៖ ៣ឆ្នបំ ២០ៃថ្ងហ្នងឹ ដឹងែតស្ទូងរហូតទបំងយប់ទបំងៃថ្ង ហឹសៗៗ។ 
ក៖ ហិហិៗ ! អត់មបនេធ្វើកបរអីេ្រកបពីហ្នងឹ ហិហិៗ ? 
ខ៖ អត់មបនេធ្វើអីេ្រកបពីស្ទូងហិហិៗ។ 
ក៖ ែតេគអត់មបនេធ្វើបបបអីេយើងែដរណ៎អំុ៊? 
ខ៖ េគអត់េធ្វើបបបេទ កែន្លងកងតំបន់ដូចថបតបមតំបន់ហបសេគដបក់ខ្ញុំកងស្ទូងម៉ង បបយ
្រពឹក បបរល្ងបច អត់ដូចេនបភូមិេទេនបភូមិេផ្សង េបើេនបភូមិងបប់បបត់េហើយ។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ អបេនះកងតំបន់កម្លបំងខ្លបំងហប៎កែន្លងហ្នងឹហប។៎ 
ក៖ អ៎ូ! 
ខ៖ កែន្លងតស៊ូហប៎ណបត៎ស៊ូបបនៗណប៎តស៊ូមិនបបនងបប់ហប៎។ 
ក៖ េ្រពបះេធ្វើកបរទបំងយប់ទបំងៃថ្ង។ 
ខ៖ ទបំងយប់ទបំងៃថ្ងណបមីអូនអត់… េនបលេហបលេហវ េនបេលើេនប្របជំុេលើដូចេកបះចឹង
ហបទឹកជំុវិញហប៎េមើលេឃើញែតភ្លឺែ្រសេហើយនឹង្រសូវេទ។ 
ក៖ េគឱ្យអំុ៊ហូប្រគប់្រគបន់អត់េទអំុ៊? 
ខ៖ ហូបអបហ្នងឹេគឱ្យហូបបបរ្រពឹកបបយល្ងបច ឱ្យហូបបបរហូប្រពឹក បបយហូបល្ងបច បបយ
បុ៉ន្មបនកូនចបនបុ៉ណ្ណឹង។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ែឆ្អតមិនែឆ្អតេចះែតហូបេទប។ 
ក៖ ្រគបន់េបើជបងតំបន់េផ្សងែមនេទអំុ៊? 



ខ៖ ហ្នងឹេហើយៗ្រគបន់េបើជបងតំបន់េផ្សង។ 
ក៖ អូេខ! ហ្នងឹេហើយចុះខ្ញុំសុំសួរមួយេទៀតមុននឹងខ្ញុំអឺសុំសួរទបក់ទងនឹងអ្វីែដលសប្យអឺ
អ្វីែដលលំបបកចិត្តស្រមបប់អំុ៊។ 
ខ៖ លំបបកចិត្ត! 
ក៖ ចុះអឺខ្ញុំសុំសួរវិញអឺអ្វីែដលេធ្វើឱ្យអំុ៊សប្យចិត្តស្រមបប់តបំងពីេក្មងរហូតដល់ឥឡូវ អ្វី
ែដលអំុ៊ចបំថបវបសប្យចិត្តជបងេគហប៎។ 
ខ៖ អឹសប្យដូចថបរស់េនបជបមួយឪពុកម្ដបយវបសប្យមួយែផ្នកណប៎។  
ក៖ ហ្នងឹេហើយហិៗ ។ 
ខ៖ ដល់េយើងរស់េនបសព្វៃថ្ងេនះេយើងសប្យមួយែផ្នកែដលសប្យមួយែផ្នកែដរ មួយ
ដូចថបេយើងរស់េនបកែន្លងកុមបរកំ្រពប េនបជួយកុមបរកំ្រពបដូចថបអត់ពីែម៉ឪេទបេយើងេធ្វើ
បុណ្យចំេពបះវបណប៎។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ េយើងេធ្វើបុណ្យចំេពបះវប េយើងេធ្វើបបបខ្លះ េយើងេធ្វើបុណ្យខ្លះ។ 
ក៖ ហិហិៗ ! 
ខ៖ ចឹងហប៎!  
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ដូចថបល្អេយើងមបនអីេយើងឱ្យវប ដល់េពលេយើងខឹងេយើងៃវ៉វបខ្លះេទបេដើម្បីែណនបំវបែដរ 
េ្រពបះថបវបខូចបបនេយើងៃវ៉។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ អឺ វបខូចបបនេយើងៃវ៉ េបើមិនខូចេយើងអត់ៃវ៉ េហើយមិញេទបឈរអង្គុញមុខឡបនហ្នងឹចឹង
ហប៎។ អបហ្នងឹ្រតូវៃវ៉ែដលេរឿងអី្រតូវអត់។  
ក៖ ហឹសៗ! 
ខ៖ អបហ្នងឹវបចឹងហប៎។ 
ក៖ ចបសអំុ៊! 
ខ៖ ៃវ៉វបមបនមូលេហតុរបស់េយើងចឹង េហើយអបហ្នងឹសប្យម៉្ង ហ្នងឹដូចថបេយើងេធ្វើកបរ
េយើងមបន្របបក់ែខេទប។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ េយើងរស់េនបជីវិតដូចថបេទបតិចៗេទបេចះែតេទបមុខេទបហប៎។ 
ក៖ ចបសអំុ៊! 
ខ៖ េ្រពបះេយើងមបន្របបក់ែខ កបលមុនេយើងរស់អត់្របបក់ែខហ្នងឹលំបបកេផ្សងេទប។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ដល់ឥឡូវេយើងមបន្របបក់ែខដូចរួច រួចទុក្ខ រួចទុកមួយ្រគបៗចឹងហប៎ណប ៎េបើនិយបយេទប
្រពះេលបកជួយបបនមួយ្រគបៗ ហិហិៗ ។ 
ក៖ ហិហិៗ ! 



ខ៖ ហិហិៗ ! 
ក៖ ហ្នងឹេហើយអំុ៊ ចឹងអឺ...ហ្នឹងេហើយចឹងសំនួរបស់ខ្ញុំវប វបែក្បរហ្នងឹអស់េហើយ េហើយសួរអំុ៊
េរៀងយូរែដរ។េហើយ អឺសំនួរចុងេ្រកបយែដលេគសួរេនបក្នុងហ្នងឹ េតើអំុ៊កបន់សបសនបអ្វីែដរ? 
ខ៖ អ៎ូ! សព្វៃថ្ងហ។៎ 
ក៖ អ្វីក៏បបន ហ្នងឹេហើយអំុ៊។ 
ខ៖ អ៎ូ! អំុ៊អត់មបន្របកបន់េទសបសន៍ណបក៏ខ្ញុំចូល។ 
ក៖ ចបស ចបសអំុ៊! 
ខ៖ េ្រពបះអីេយើងនឹងេដើរទន្ទឹម េយើងេគបរពសបសនប្រពះពុទ្ធក៏េយើងេគបរព សបសនបអីេគ? 
ក៖ ្រគីស្ទ? 
ខ៖ ្រគីស្ទក៏េយើងេគបរព។ 
ក៖ ចបសអំុ៊! 
ខ៖ ចុះេយើង អំុ៊មិនចូលសបសនបហ្នងឹេតើ។ 
ក៖ អ៎ូ! ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ មិនេទបជបមួយចបន់ ថុល។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ដល់េពលអំុ៊លំបបកអបកូនេក្មង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊! 
ខ៖ ដល់ក ហិហិៗ ។ 
ក៖ ហិហិៗ ! 
ខ៖ មិនចូលេទបហ្នងឹ មិនបង់លុយេទបវិហបររបល់ដងេតើ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ដល់េពលេទបអបេម៉ចេបើេយើងេនបេធ្វើកបរ កបលណបេទបមួយវិហបរតិចៗេគរកេរឿងេយើង។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ខ៖ េគថបេម៉ចៃថ្ងអបទិត្យៃថ្ងស្រមបក្រតូវមបនែតៃថ្ងអបទិត្យមួយហ្នឹងឯងែដលៃថ្ងេធ្វើកបរេបើៃថ្ង
អបទិត្យបបត់ែតរហូត េហើយេយើងេឆ្លើយហ្នឹងេហ៎។ 
ក៖ ហិហិៗ ! 
ខ៖ វបយ៉បប់ចឹងឯងប្អូនបបនថបរកេដបះ្រសបយវបមិនបបន។ 
ក៖ ចបស អំុ៊! 
ខ៖ មបរដូចថបមបរវបេ្រជក។ 
ក៖ ចបស អំុ៊! 
ខ៖ េបើេយើងេនបផ្ទះេយើងេទបេយើងមិនេនបសុី្របបក់ែខេគអត់បញ្ហបេទ។ 
ក៖ ចបស! 
ខ៖ ដូចចបន់ថុលចឹង្រគូេគ្រសបល ដល់ខ្ញុំស្ថិតេនបេ្រកបមកបរ្រតួត្រតប។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ! 



គ៖ េបើេនបផ្ទះេយើងេចះែត្រសួលេហើយ។ 
ខ៖ ណបមួយកូនេក្មងេគមិន្រតួត្រតបេយើង។ 
ក៖ ចបស ចុះអំុ៊្រជមុទទឹកពីអង្កបលែដរអំុ៊? 
ខ៖ េទ ្រជមុទទឹកហ្នងឹេភ្លចបបត់េហើយ។ 
ក៖ ហិហិៗ ! 
ខ៖ កបល្រជមុទទឹក។ 
ក៖ យូរែដរហ៎អំុ៊? 
ខ៖ អឺតបំងពីរ័ត្ន រិទ្ធេនបហ៎ ្រគូរិទ្ធេនបហ៎។ 
ក៖ អ៎ូ Elder រិទ្ធ។ 
ខ៖ ឥឡូវរិទ្ធេចញបបនបុ៉ន្មបនែខេហើយ? បុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ? 
ក៖ គបត់េចញមួយឆ្នបំេហើយមួយឆ្នបំជបងេហើយ។ 
ខ៖ េអើហ្នងឹេហើយមួយឆ្នបំជបងេហើយតបំងពីរិទ្ធេនបហ្នឹង។ 
ក៖ ហិហិៗ ! 
ខ៖ ្រជមុទទឹកហ៎! 
ក៖ ហិហិៗ  ហ្នងឹេហើយយូរែដរេហើយ។ 
ខ៖ រិទ្ធែដលេតមកែដរ? 
ក៖ អត់ែដលេទអំុ៊ េដបយសបរតំបន់ខុសគ្នប ចឹងេយើងអត់េនះ បុ៉ែន្ដឮថបគបត់ចប់ៃថ្ងេនះេហើយ
ៃថ្ងពុធៃថ្ង្រពហស្បត្ដិ៍េនះេហើយគបត់ចប់ជប Elder។ 
ខ៖ ចប់េទបណបវិញ។ 
ក៖ គបត់ចប់ គបត់ដូចជបេយើងធម្មតបេធ្វើកបរេធ្វើអីទូេទបដូចេយើងធម្មតបចឹង។ 
ខ៖ អឺស អូ...។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយសំនួរខ្ញុំអស់េហើយ ចុងេ្រកបយ្រគបន់ែតសួរថបេតើពួកេយើងអបចអនុញ្ញបត អឺេតើ
ពួកេយើងអបចសុំអនុញ្ញបតមីងេដើម្បី Upload Voice សេម្លងែដលេយើងសម្ភបសហ្នងឹ។ 
ខ៖ ចបស! 
ក៖ ចូលេទបក្នុង Website បស ់អឺសបកលវិទ្ល័យ្រពឹកហបំយ៉ុងបបនអត់ សបកលវិទ្ល័យ
ហ្នងឹគឺេនបសហរដ្ឋអបេមរិក ហីអឺពួកេយើងេធ្វើគេ្រមបងនឹងេដើម្បីចង់អឺ ចង្រកងជីវ្របវិត្តរបស់
្របជបជនេយើង។ 
ខ៖ អឺម! 
ក៖ ធម្មតបខ្ញុំចបំបបនថប្របជបជនែខ្មរភបគេ្រចើនឪពុកម្ដបយ អឺកូនៗអត់សូវដឹងពីអឺជីវ្របវត្តិ
ឪពុកម្ដបយឬក៏តបយបយេ្រចើនេហ៎។ 
ខ៖ ហ្នងឹ! 
ក៖ កបលពីមុនគបត់ឆ្លងកបត់អីេគមកខ្លះ បុ៉ែន្ដេនបេពលែដលេយើងេធ្វើមួយហ្នងឹ េយើងអបចចង
្រកងគបត់ទុកេនបក្នុង Websiteហ្នងឹ េពលកូនេចបគបត់ជំនបន់េ្រកបយដូចជបចង់ដឹងចង់ឮដូច
ឧទបហរណ៍មុ៉ន្នីចឹងគបត់ចង់ដឹងថបហ៎តបគបត់េឈ្មបះអី គបត់អបចៃវ៉េឈ្មបះ ឧទបហរណ៍េបើខ្ញុំ



សម្ភបសម៉បក់គបត់ចឹងគបត់អបចៃវ៉េឈ្មបះម៉បក់គបត់គបត់អបចចូលេទបេមើលក្នុងអត្ថបទហ្នឹងថប
កុងគបត់េឈ្មបះអីទួតគបត់េឈ្មបះអីចឹង។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ ចឹងមួយហ្នងឹគឺេគចង់េធ្វើេដើម្បីចឹង។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយៗ! 
ក៖ ចឹងសំនួរខ្ញុំគឺេតើអំុ៊ដូចជបអនុញ្ញបតេដើម្បីេយើងអបចដូចជបង Upload វបចូលេទបក្នុងហ្នងឹ 
Website ហ្នងឹបបនេទអំុ៊? 
ខ៖ និយបយថបេម៉ច? 
ក៖ អឺ្រគបន់ែតសុំអនុញ្ញបតេបើសិនជបអំុ៊ថបអត់អីេទអនុញ្ញបតក៏េយើងនឹងេធ្វើវប 
ខ៖ អ៎ មបនអី! 
ក៖ ហ្នងឹេហើយហិហិៗ  ចឹងមបនែតបុ៉ណ្ណឹងស្រមបប់សំនួរសម្ភបសេគហ្នងឹ។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយៗ! 
ក៖ េដបយសបរេនះេគដបក់គេ្រមបងេដើម្បីេអបយេយើងសម្ភបសេ្រសច ចឹងេគអត់សូវចង់ឱ្យ
េយើងសម្ភបសអីែដលទបក់ទងនឹងនេយបបបយ ឬក៏អីេ្រចើនេទ េដបយសបរគេ្រមបងបស់មួយ
ហ្នងឹេគចង់ឱ្យេយើងេផ្ដបតសំខបន់េទបេលើជីវ្របវត្តិផ្ទបល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលហ្នឹង។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ្របវត្តិេយើងេទបប៉ះពបរអីនេយបបបលហ្នងឹេគអ្នកេដើរតួេផ្សងេតើ។ 
ក៖ ហ្នងឹេហើយ ចបសេយើងអត់ពបក់ព័ន្ធនឹងអស់ហ្នងឹេហ។៎ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ ហិហិៗ  ចឹងអស់េហើយអរគុណេ្រចើនអំុ៊ ដូចជបខ្ញុំនឹងបញ្ចប់កបរសម្ភបសមួយហ្នងឹេដើម្បី
បិទវបដូចគ្នបហិហិៗ ចឹងអរគុណអំុ៊។ 
ខ៖ ហ្នងឹេហើយ! 
ក៖ ហ្នងឹចប់សូមបិទវបហិហិៗ។ 


