
កបរសម្ភបសរបស់េលបកតបលីរី 

ក៖ អ្នកសម្ភបស េឡងធបរី     ខ៖ អ្នក្រតូវេគសម្ភបសេឈ្មបះ លីរ ី

គ៖ កូន្រសីេលបកតបលីរី  ឃ៖ ហ៊ុនេឡង(អ្នកជិតខបង)  ង៖ ្របពន្ធេលបកតបលីរី 

 

ក៖ ចឹងអឺ...ខ្ញុំអរគុណដល់តបែដលអនុញ្ញបតេអបយខ្ញុំមកសម្ភបសទបក់ទងេទបនឹងអឺ

្របវត្តិផ្ទបល់ខ្លួនរបស់តប េហើយៃថ្ងហ្នឹងខ្ញុំមកសម្ភបសខ្ញុំេឈ្មបះេឡងធបរី 

េហើយខ្ងុសំម្ភបសតបេនបៃថ្ងទី១២ ែខកក្កដប ឆ្នបំ២០០៨... ២០១៨ 

េហើយអឺ!ខ្ញុំេធ្វើកបរសម្ភបសតបេនបភូមិ ភូមិឃុំអីតប? 

ខ៖ ភូមិ្រកឡប ឃុំអំពិល ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្តកំពង់ចបម។ 

ក៖ េហើយអឺម...តបអឺ...សុំ្របបប់េឈ្មបះៗេពញរបស់តប? 

ខ៖ ែន៎! ល ីរី។ 

ក៖ ល ីរី? 

ខ៖ ឪពុកេឈ្មបះលី កូនេឈ្មបះរី។ 

ក៖ អូេខ! 

ខ៖ ចឹងម្តបយេឈ្មបះសឹង ស្តបប់បបនែដស? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយជីវ្របវត្តិេនបះម្តបយខ្វិន។ 

គ៖ ចបំេគសួរសិន។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ឪពុកេនបះខ្វិន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អញ្ចឹងសួរថបជីវ្របវត្តិេរៀនបេណ្ដើរ េមើលេគបបេណ្ដើរ 

អញ្ចឹងដល់េពលសួរថបេទបេរៀនហ្នឹងពីេដើមែមនេរៀនែត្រពឹកេទ េរៀន្រពឹកល្ងបច។ 

ចឹងសួរថបេវទនបណបស់ 

រួចេបើសិនណបជបដល់េ្រទើស(ធំ)តិចេហើយអបយុដល់១៣កបន់នង្គ័លេហើយណុង។ 

ក៖ អូេខ! ចឹងតិចេទៀតៗខ្ញុំសួរេហើយេរឿងហ្នឹងចប។ំ 

ខ៖ ១៣ហ្នឹងកបន់នង្គ័លព្យួរែ្រសេនបវបលល្អក់។ 

ង៖ ចបំេគសួរសិនចបំនិយបយ។ 

ខ៖ ស្តបប់បបនែដស? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយដល់េពលអបយ១ុ៩ឆ្នបំ 

២០ឆ្នបំហ្នឹងែរកទឹកេហើយចបប់េផ្តើមែរកទឹកពី្រកឡប(េឈ្មបះភូមិ)មកេហើយហ្នឹងហ ៎អឺ! 

រក្រតីចឹងេទប េឡើងេត្នបតចឹងេទប ពបក់មងចឹងេទប របយសន្ទូចអញ្ចឹងេទប។ 

ង៖ សុីឈ្នួលែរកទឹកេគ។ 

ខ៖ ហ្ហឺ! រួចដល់សួរថបៃម្ភបបនៃម្ភមួយសុីឈ្នួលែរកទឹកេគេទៀត កបលអឺ! បងបង្កក់តបំងពី

កូនធំ(អំុ៊)ចបយ(េឈ្មបះ)ហ្នឹង បង្កក់សុីឈ្នួលែរកទឹកេគ ែតេខបខ្លីេទក្មួយ្រសីហប៎ស្តបប់េអបយបបន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ដល់ជីវ្របវត្តិែរកដីេទៀតេនបវិហបរធំណប៎ េធ្វើបង្គីែរកដីេទៀត 

េហើយមកដល់េលើកមបន្របពន្ធមបនកូនរកសុីេឡើងេត្នបតណប៎ រកសុីេឡើងេត្នបត េធ្វើែ្រសេធ្វើចម្កបរ 

មកដល់មកកូនមបនកូនមួយកូនពីរហ្នឹង ចបប់េផ្តើមរកសុីបន្តេទបេទៀតេហើយ 



បន្តេទបេទៀតហ្នឹងេធ្វើែ្រសផង េធ្វើចម្កបរផងអីណប្របពន្ធេនបះមបនេពបះពង្សណប៎ 

ពិបបកេវទនបណបស់ក្មួយ្រសី ណបចិញ្ចឹមែម៉ផងអីណបចិញ្ចឹមឪ  ផង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អញ្ចឹងសួរថបេវទនបណបស់ តបរីហ្នឹងេនបះ ស្តបប់េអបយបបន។ 

ក៖ េហើយតប.. 

ខ៖ េទើបែតមកឥឡូវហ្នឹងអបយ៧ុ៣េហើយេវទនបណបស់។ 

ក៖ ចឹងសព្វៃថ្ង៧៣េហើយតប? 

ខ៖ ៧៣េហើយ។ 

ក៖ េហើយអឺ!តបចបំឆ្នបំេកើត? 

ខ៖ ឆ្នបំច។ 

ក៖ ឆ្នបំច ឆ្នបំែខ្មរ ចុះឆ្នបំបបរបំង? េហើយែខឆ្នបំអីចបំ? 

ខ៖ ែខ្មរបបរបំងអីមិនដឹងេទ ទបល់យកកបតមកេមើល។ 

ង៖ កបតក៏មិន្រតូវែដរ។ 

ក៖ បុ៉ែន្តដឹងែតឆ្នបំច េហើយឥឡូវ៧៣េហើយ? េហើយអឺ! បងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរតប? 

ខ៖ បងប្អូនែតឯង។ 

ក៖ អ៎! កូនៗេទបលអញ្ចឹង? 

ខ៖ កូនតបឯង។ 

ក៖ អ៎!  

ខ៖ គ្មបនបង គ្មបនប្អូនសួរអ្នក្រសុកហ្នឹង េទបេបើមបនបងប្អូន គ្មបនេទ។ 



ក៖ េហើយចុះអឺ! ឪពុកម្តបយតបគបត់អ្នក្រសុកកំេណើតេនបខបងណប? 

ខ៖ េនបហ្នឹង។ 

ក៖ េនបហ្នឹង? 

ខ៖ េនប្រសុកហ្នឹង។ 

ក៖ េហើយចុះតបេនបហ្នឹងែដរ? 

ខ៖ តបេនបភ្នំ។ 

ក៖ ភ្នំ? ខបងណុងេគេហបអីវិញភូមិ ឃុំ? 

ខ៖ ភ្នំេយើងេនៀក ភ្នំ េនប្រសីភ្នំ្របុស។ 

ក៖ ភូមិឃុំអីខបងណុង? 

ខ៖ ហ្នឹងឃុំ្រកឡបែដរ។ 

ក៖ ភូមិៗ្រកឡបែដរ? 

ខ៖ អឺ! ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្តកំពង់ចបមដូចគ្នប។ 

ក៖ អ៎! ដូចគ្នប។ 

ខ៖ ហ្នឹង! 

ក៖ ចឹងភូមិហ្នឹងធំហប៎ណ៎? 

ខ៖ ធំហប៎។ 

ក៖ ពីភ្នំមក? 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ េហើយអឺម... 



ខ៖ ភូមិអំពិល ្រសុកកំពង់េសៀម េខត្តកំពង់ចបមដូចគ្នបហ្នឹង េយើងមិនឃុំអំពិលែដរ។ 

ឃ៖ ភូមិ្រកឡប។ 

ក៖ េហើយៗឪពុកម្តបយតបេពលគបត់ស្លបប់គបត់អបយុបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ តបអបយ៥ុ៥ យបយអបយុ៧៤។ 

ឃ៖ ៧៥! 

ក៖ ចបំគបត់េកើតេហ៎តប? 

ខ៖ េហ!៎ ៧៥េហយបយ ៧៥។ 

ក៖ េហើយគបត់េកើតឆ្នបំគបត់េកើតតបចបំេហ៎? 

ខ៖ អ៎! តបណុងយបយ្រសករសេម្តច តបបងសេម្តចេទៀត។ 

ក៖ សេម្តចសីហនុ? 

ខ៖ បងសេម្តចឪហ្នឹងហបស យបយណុង្រសករសេម្តច ច(ឆ្នបំ)ែដរ។ 

ក៖ ច? 

ខ៖ អឺម... 

ក៖ េហើយពួកគបត់តបដឹងពួកគបត់មបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់? 

ខ៖ អ៎! ពួកគបត់ហ្នឹង េមើលបងប្អូន េបើខបងតបហ្នឹង េមើលតបហ្នឹងតបលីបងេគបបនមកកូវ(មីង)  

សុីម កូវសុីម បបនមកកូវលីម កូវលីមបបនមកកូវសុីន បបនមកចឹក(ពូ)វ៉ា 

ខបងតបណុងបងប្អូនគបត់៥នបក់ហ្នឹង។ រួចេបើខបងយបយេនះេមើលតបភួង យបយេម៉ប យបយគូ 

យបយសឹម៤នបក់     ហ្នឹង។ 

ក៖ ពួកគបត់ស្លបប់ៗអស់េហើយ? 

ខ៖ ស្លបប់អស់េហើយចបស់ៗយូរេហើយ។ 



ក៖ េហើយចុះឪពុកម្តបយគបត់តេទបេទៀតតបស្គបល់េហ៎? 

ខ៖ ឪពុកម្តបយខ្ញុំេទបេទៀតហ៎? 

ក៖ ហ្នឹងេហើយជីដូនជីតបតបហប៎ណប?៎ 

ខ៖ ស្គបល់តបជីដូនេហើយហ្នឹងជីតបេទ។ 

ក៖ ខបងណបវិញ? 

ខ៖ តបខ្ញុំខបងឪពុកខ្ញុំហ្នឹងេឈ្មបះតបឈីវ យបយហ្នឹងេឈ្មបះយបយេសៀតេនបភ្នំដល់មកតបខបង  

ម្តបយេណះហ្នឹងេឈ្មបះតបប៉ប យបយអុ៊មណប។៎ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងស្គបល់តប្រតឹមហ្នងឹេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ គ្មបនស្គបល់ដល់ណបេទៀតេទក្មួយ្រសីហបស។ 

ក៖ បងប្អូនគបត់អីស្គបល់េហ៎តប? 

ខ៖ ហបស? 

ក៖ បងប្អូនគបត់ហបស។ 

ខ៖ បងប្អូនពីណប? 

ក៖ តបៗេហើយយបយហ្នឹង។ 

ខ៖ បបទ! បងប្អូនគបត់យបយេចះគបត់ងបប់អស់េហើយ។ 

ក៖ បុ៉ែន្តតបស្គបល់គបត់េហ៎? ែដលជួបគបត់េកើតទបន់គបត់េហ៎? 

ខ៖ ទបន់តប េនបេមើល...តបប៉ប(េឈ្មបះ)ហ្នឹងខបងម្តបយហបស តបប៉បរួចតបំងតបជឹម យបយនឹម អ៎! 

តបជឹមយបយ អឺ! េកតហ្នឹងបងប្អូនគបត់៣នបក់។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងខបងម្តបយចុះខបងឪពុកហ្នឹងមិនដឺងេទមិនដឹងតបកុងណុងេទ។ 

ក៖ ស្គបល់តបគបត់មួយ? 

ខ៖ េអើ! 

ក៖ 

េហើយតបដូចពីេក្មងមករស់េនបជបមួយឪពុកម្តបយអីដូចជបមបនអនុស្វរីយ៍ឬក៏កបរចងចបំអីខ្លះ

ពីឪពុកម្តបយរបស់តប? 

ខ៖ ចងចប្ំរសឡបញ់គបត់ អបណិតគបត់ េយើងលបងអបចម៍្រចបបច់េនបមគបត់ 

ែរកទឹកេ្រសបចទឹកគបត់ណប៎ជីវ្របវត្តិតបកម្សត់ណបស ់

មិនែមនដូចេគថបេកើតមកមបនែម៉ឪបងប្អូនជួយេ្រជបមែ្រជងេទ។ 

អញ្ចងឹកម្សត់តបខ្លួនមួយគិតតបខ្លួនឯងហ្មងយល់េហស? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បបទហ្នឹង។ 

ក៖ េហើយអឺ...ដូចពីៗ...កបរេរៀនសូ្រតវិញតបេរៀនដល់ក្រមិតណប? 

ខ៖ កបរេរៀនសូ្រតេរៀនបបនតិចបបន្រតឹមថ្នបក់ទី៩ ខ្ញុំឈប់េទប ឈឺ។ 

ក៖ ឈឺហ៎? 

ខ៖ អឺ! ឈឺឈប់េទប។ 

ក៖ េហើយតបអឺម...េនបេរៀនហ្នឹងពីបឋមមកេនបសបលបណបេឈ្មបះស្គបល់េឈ្មបះសបលប? 

ខ៖ អឺ...សបលបពីេដើមេគេហបកុមបរឋបន ថ្នបក់អបទិ បរិ។ 

ក៖ អត់មបនដូចសបលបអីដូចេយើងបឋមសិក្អីចឹងអត់មបន? 

ខ៖ មបនទបំងអស់ បុ៉នថប្រគបន់ថបេយើងេរៀនបបនតិច៣ថ្នបក់ហ្នឹង។ 



ក៖ ចបសបុ៉ែន្តស្គបល់េឈ្មបះសបលបបឋមសិក្អីែដរ? 

ខ៖ បឋមសិក្សបលប្រកឡបហ្នឹង។ 

ក៖ អ៎! េហើយេរៀន... 

ខ៖ សបលបសព្វៃថ្ងហ្នឹង។ 

ក៖ អញ្ចឹងេរៀនទី៩ដល់អនុេហើយចឹង? 

ខ៖ អបេរៀនទី៩េមើល ទីមួយកុមបរ េគេហបកុមបរឋបន ទីពីរេគេហបថ្នបក់អបទិ ទីបីអបទិកឋបន 

ទីបីហ្នឹង។ 

ង៖ ្រតឹមឋបនទី១ហ្នឹង ថ្នបក់ទី៩េហើយ។ 

ខ៖ េរៀនបបនបុ៉ណ្ណឹងឈប់េរៀនេទប េចបហប៎េបើែម៉ខ្វិនេទបឪខ្វិនេទបេរៀនអីណបេទៀត។ 

ក៖ គបត់ខ្វិនហ្នឹងេដបយសបរអីតប? 

ខ៖ ខ្វិនហ្នឹងតបំងពី្រកមំុមកេម៉ស 

តបហ្នឹងគបត់ស្លបប់មួយចំេហៀងខ្លួនងបប់មួយចំេហៀងខ្លួនតបំងពីកេម្លបះបបនខ្ងុំមួយហ្នឹង។ 

ក៖ អញ្ចឹង? 

ខ៖ េអើ!  

ក៖ េហើយគបត់ស្គបល់គ្នបេម៉ចអីេម៉ចបបនបបនកបរ? 

ខ៖ ស្គបល់គ្នបហ្នឹង និយបយេចះ 

ស្គបល់គ្នបហ្នឹងែម៉ឪខបងអីភ្នំហ្នឹងមកេឃើញយបយហ្នឹងក៏មបនចិត្តអបណិតទទួលស្តីដណ្ដឹងកបរេទប

យល់េហស? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងហ្ហ៎ស! រួចបបនខ្ញុំមួយហ្នឹង បងេគបង្អស់ រួចមកគ្មបនប្អូនេទៀតេទ 

បបនែតមួយគត់េទក្មួយហប៎។ 



ក៖ ចបស! េហើយដូចគបត់អឺម... 

ខ៖ គបត់េធ្វើែ្រសេធ្វើចម្កបរែដរហ្នឹង។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងអ្នកែ្រសអ្នកចម្កបរេទន៎? 

ខ៖ េអើ! គបត់េនប្រសុកហ្នឹង គបត់មបនេធ្វើអីគបត់គបត់ចិញ្ចឹមែត្រជូក។ 

ក៖ ចបស! 

ង៖ ចិញ្ចឹម្រជូក ចិញ្ចឹមេគប េធ្វើែ្រស។ 

ខ៖ មបនែតបុ៉ណ្ណឹងមបនេទបេធ្វើរបជកបរ នបមឺុនម្រន្តីអីអត់ គ្មបនេទ។ 

ក៖ េហើយតបកបរេរៀនែដលេរៀនភបសបអីេផ្សងេហ៎ដូចបបរបំងអី? 

ខ៖ អត់េហ៎! បបនែត្រតឹមចូលថ្នបក់ហ្នឹងកឹប បបន៣ែខឈប់បេណ្ដោយ។ 

ក៖ ចបស! បុ៉នអបនសរេសរអីបបន? 

ក៖ បបនេតើ។ 

ង៖ ឥឡូវេភ្លចអស់េហើយយូរេហើយ។ 

ក៖ េហើយអឺម...មួយេទៀតអឺម...េពលែដលពួកគបត់...តបេពលណបបបនតបេរៀបកបរ? 

ខ៖ អឺ! អបយ២ុ៤។ 

ក៖ ឆ្នបំចបំឆ្នបំេហ៎តប? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ មុនបុ៉លពតអត់េទ? 

ខ៖ មុនបុ៉លពត។ 



ក៖ មុនបុ៉លពត! េហើយេពលេរៀបកបរហ្នឹង អឺ!ស្គបល់យបយហ្នឹងយ៉បងេម៉ច ដូចតបមរយៈឪពុក   

ម្តបយេគនបំេទប េហើយេរៀបចំេអបយ ឬក៏ស្គបល់ចឹងេទបបបន្របបប់ែម៉ឪេអបយេទបចូលដណ្ដឹង? 

ខ៖ ឪពុកម្តបយ។ 

ក៖ ឪពុកម្តបយ? 

ខ៖ េពញចិត្ត។ 

ក៖ ចបស! េហើយែដលជួបគបត់ពីមុនមកេហ៎? 

ខ៖ ជួបតប។ 

ក៖ ស្គបល់គ្នបែដរន៎? 

ខ៖ យបយហ្នឹងេនបភ្នំ ខ្ញុំក៏េនបភ្នំែដរពីេដើមមក។ 

ក៖ អូ! អញ្ចឹងៗជួបគ្នប ធ្លបប់ស្គបល់គ្នប? 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ េ្រពបះអីអ្នកខ្លះអីទបល់ៃថ្ងកបរបបនជួបមុខគ្នបអញ្ចឹងហប៎ណប។៎ 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ េហើយ អឺ! េពលេរៀបកបរហ្នឹង ដូចមបនបណ្ដាកបរមបនអី? 

ខ៖ មបន្រគប់សព្វទបំងអស់។ 

ក៖ េហើយអឺ! ដូចជូនបណ្ដាកបរហ្នឹង ជូនជបលុយជបមបសឬក៏មិច? 

ខ៖ លុយ។ 

ក៖ លុយន៎? េហើយជំនបន់ណុង្របែហលបុ៉ន្មបនបណ្ដាកបរ? 

ខ៖ មួយមឺុន្របបំរយ។ 



ក៖ េស្មើរដល់េពលេយើងអបឡូវ្របែហលបុ៉ន្មបនេទបតប? 

ង៖ ហ!ូ គិតមិនេឃើញេទឥឡូវ។ 

ខ៖ សម័យឥឡូវែមនេលងណប។៎ 

ក៖ េ្រពបះអីលុយជំនបន់ណុងណបស់។ 

ខ៖ េស្មើមួយមឺុន្របបំពបន់ដុល្លបរែដរែមនេលង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ លក់េគបមួយវបលបបនបបន។ 

ក៖ ចបស! េហើយកបរដល់េពលកបរហ្នឹង សម័យហ្នឹងកបររេបៀបយ៉បងេម៉ច? កបរបុ៉ន្មបនៃថ្ង? 

ខ៖ េហ! កបរឥឡវូកបរពីេដើមមួយយប់មួយៃថ្ង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កបរអបឡូវមួយែភ្លត។ 

ក៖ ណុងហីកបរអបឡូវតប.. 

ខ៖ ្រគបន់តបយកមកចបប់គូសុី រួចេទបេហើយអញដឹងេធ្វើេម៉ចេទយបយ។ 

ក៖ េហើយចុះកបរពីេដើមកបររេបៀបយ៉បងេម៉ចមួយយប់ថបេគមួយៃថ្ងហ្នឹង? 

ខ៖ កបរពីេដើមេគកបរចូលេរបងេនបះ ទីមួយសួរថបេគែហរកូនកេម្លបះយកមកចូលេរបង។ 

្រពលឹមេឡើងេម៉បង្របបំមួយ្របបំបួននបទីចឹងេទប។ 

ដល់មកចូលេរបងេនបះេរបងេនបះមបនេរបងផ្កបស្លបេរបងផ្កបស្លបេនបះេគេដើម្បីេគ្រកុងពបលី។ 

្រកុងពបលីដល់េពលសួរថបេម៉បងេស្មើណបែដលេគកបត់សក់ េម៉បងដប់ពីរ 

េម៉បងដប់មួយអីេគចបប់េផ្តើមកបត់សក់េហើយ។ 

ដល់កបត់សក់អញ្ចងឹេទបសួរថបេម៉ចកបត់សក់ទីមួយហ្នឹងណឹងេគេហបថបទីមួយ ដល់ទីពីរ 

ស្តបប់បបនែដស? 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ េឡើងេទបហូតៃដេនបេលើ។ផ្ទះ េបើក្បួនចិនេគែសនទីមួយេនបះ 

ៃថ្ងរេសៀលហ្នឹងក្នុងៃថ្ងចូលេរបងហ្នឹងគឺែសនេលបតបម្ចបស់ទឹកម្ចបស់ដីេនបអឺ...ៃថ្ងរេសៀល 

រួចេទបបបនេគមកេឡើងេទបហូតៃដេលើផ្ទះ។ ហូតៃដេលើផ្ទះរួចេទបចុះមកចងៃដេនបដី 

ចងៃដេនបដីរួចបបន្រពលឹមេឡើង េឡើងេទបអឺ...ណុងែវងហប៎ 

េបើយបយពីេរឿងេភ្លងកបរវិញែវងហបស េឃើញតបំងពីអង្ករេរៀប េបៀមលក្ខ័េឡើងណប៎។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ រួចេបើបរេសះ និយបយពីរេង្គើអស់េហើយផ្ទះ។ 

ក៖ មបនបរេសះេទៀតេពលកបរហ្នឹង? 

ខ៖ ហ្នឹង។ 

ក៖ បរេសះហ្នឹងេម៉ច? 

ខ៖ បរេសះយកជ័យ។ 

ង៖ មនុស្សហ្នឹងេធ្វើេសះហ៎ មបនេទបយកេសះមកែមនែទនអីណប។៎ 

ខ៖ ែវងហបសេបើយបយកបរមួយយប់ មួយៃថ្ងហ្នឹងេរៀបរបប់ចបប់តបំងពីៃថ្ងចូលេរបងហ្នឹងេទបមួយ 

ល្ងបច។ 

ង៖ កបរឥឡូវេគបបត់អស់េហើយទំេនៀមទម្លបប់។ 

ខ៖ កបរឥឡូវមបនស្អីេទៀត។ 

ក៖ េហើយដូចមបន អឺ! ដូចធម្មតបឥឡូវេគកបរេគមបនតុម្ហូបមបនអីចឹងេទបរួចជំនបន់ណុង...? 

ខ៖ សុីកេន្ទល។ 

ក៖ ្រកបលកេន្ទល េហើយម្ហូបអីេម៉ច? 



ខ៖ ថបស។ 

ក៖ បុ៉ែន្តរេបៀបដូចម្ហូបឥឡួវេគមបនដូចម្ហូបកបរម្ហូបអីចឹងហប៎ណប?៎ 

ខ៖ េហ!៎ ម្ហូបកបរដូចែតគ្នបហ្នឹង បុ៉ន្រគបន់ថបវបសុីកេន្ទល។ 

ង៖ ែមនេទេគកបរេគស្លកកូរស្លអីណុង។ 

ខ៖ ស្លកកូរ ច្ប់េគេនបមបនតបខបងៃ្រពែវង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ខ្ញុំេទបសុីកបរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ស្លកកូរេត្នបតគមេត្នបត។ 

ង៖ ជួនកបលឆបេប៉ងេប៉បះ ស្លកកូរេត្នបតគមេត្នបត។ 

ក៖ េហើយដូចមបនជបងថតរូបមបនអីែដស? 

ខ៖ អត់។ 

ង៖ អូ! េទបរកថតអីណបេទ។ 

ក៖ អត់មបនណ៎ស? 

ខ៖ គ្មបនេហស។ 

ក៖ អូ! ចឹងេពលកបរអត់មបនរូបថតេសបះ? 

ខ៖ អត់! ទេទទបំងអស់។ 

ក៖ អត់បបនទុកជបអនុស្វរីយ៍េអបយកូនអីអត់មបន? 

ខ៖ ចបំបបច់ទុកមិច េបើឥឡូវថតទុករួចេហើយ។ 



ក៖ េហើយចុះតបឥឡូវសព្វៃថ្ងមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់? 

ខ៖ កូនេ្រចើនហប៎ កូនេមើលបូកសរុបដប់មួយ។ 

ង៖ ដប់មួយនបក់ហ្ហ។៎ 

ក៖ ដប់មួយនបក់េ្រចើន។ 

ខ៖ េពបេគហ្នឹង។ 

ក៖ ្រសបុ៉ីន្មបន្របុសបុ៉ន្មបនតប? 

ខ៖ ្រសីអឺ...្រសីេមើលចង់េភ្លច។ 

ក៖ ឥឡូវរបប់េឈ្មបះគបត់ពីមួយដល់ដប់មួយហ្នឹងមក។ 

ខ៖ វប...េមើលហុក្របបំមួយ។ 

ង៖ អបធប។ 

ក៖ តបេរៀបរបប់េឈ្មបះពួកគបត់បបនេហ៎តបំងពីទីមួយដល់េពប? 

ខ៖ េអបយយបយេនបះរបប់េទប េអបយយបយអ្នករបប់កូនគបត់េកើត។ 

ង៖ េមើលអបធប អបសបំង អបឃប មីេពប អបេសក។ 

ឃ៖ អបឡបង។ 

ង៖ អបអិត ្រគី បបនមកមីហ៊បង មីលី។ 

គ៖ រំលងអបឡបងមួយេហើយ ខ្ញុេំនបចបំអបឡបង។ 

ង៖ មីសបយ។ 

ខ៖ អបឡបងេពបេគ។ 

ង៖ មីសបយ មីស៊ុន អបឡបង។ 



ខ៖ អបឡបង សុខជប។ 

ង៖ សុខជប។ 

ក៖ េហើយកូន...េហើយពួកគបត់េនបរស់ទបំងអស់េហ៎តបណ៎ស? 

ខ៖ ហឺម? 

ក៖ េនបរស់ទបំងអស់គ្នប? 

ខ៖ ទបំងអស់។ 

ក៖ អូហ!ូ េហើយគបត់ចឹងគបត់កបរមបន្រគួសបរអសែ់បកផ្ទះែបកអីអស់? 

ខ៖ អស់អបលីង េពបេគ អបហ្នឹងេនបជបមួយ។ 

ក៖ អញ្ចឹងតបេនបជបមួយេពបេគហ្នឹង? 

ខ៖ ហ្នឹង។ 

ក៖ ្រសីេហស? 

ខ៖ ្រសី។ 

ក៖ ្រសី? េហើយពួកគបត់អីេរៀនសូ្រតដល់ណបែដរតប? 

ខ៖ េគេរៀនបបនែ្រកលៗែដរហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កូនៗអស់ហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បុ៉នែត្រគបន់ថបវបគ្មបនកបរងបរេធ្វើ។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ មកលក់ឥវ៉ាន់លក់អីចឹងេទប។ 

ក៖ េហើយតបពីជំនបន់បុ៉លពតេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ពីជំនបន់បុ៉លពតណុង េវទនបរកែម៉េហើយ(មបនន័យថបពិបបកេវទនបែមនែទន)។ 

ក៖ តបេធ្វើអី? 

ខ៖ េធ្វើអី រក្រតីេអបយេគបញ្ចុះកបពង់(មបនន័យថបញុាំ ឬ សុី) រក្រតីគឺេគមិនបបនសុី 

េគរកកបប់មនុស្សខយកសុីេទៀតហប៎។ ជំនបន់ បុ៉ល ពត តបរក្រតីេអបយេគសុី 

រក្រតីមិនបបនមកអបេមអប  ពតេគ្របមបថឯងរកកបប់េស្ងបរ្រជក់េគថប។ 

ក៖ អញ្ចឹង? 

ខ៖ េអើ! រក្រតីបឹងធំេយើងេនះ។ 

ក៖ អញ្ចងឹ? េពលហ្នឹងកបរេហើយតបណ៎ស មបនកូនមបនអីេនប? 

ខ៖ មបនកូនពីរបីេហើយ។ 

ក៖ កូនពីរបីេហើយេនបជួបជំុមួយកូនមួយ្របពន្ធអីែដស? 

ខ៖ េហ!៎ កូនៗេគខបងបេ្រមើ ខបងេកើបស្រមបមេកើបអីេនបះកុមបរ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កុមបរស្អីេគេនបះ។ 

ក៖ េហើយចុះយបយគបត់េធ្វើអី? 

ខ៖ យបយគបត់ដកស្ទូង។ 

ក៖ ដកស្ទូង? 

ខ៖ អឺម! 

ក៖ េហើយបុ៉ែន្តេនបផ្ទះជបមួយគ្នបេទ? 



ខ៖ េនបផ្ទះជបមួយ។ 

ក៖ តបំងកូនអីែដរ? 

ខ៖ េអើ! 

ក៖ េហើយជួបគ្នបដូចរស់េនបដូចេយើងរបល់ៃថ្ងែដរ ក៏េម៉ច? 

ខ៖ អត់េទ! ្រពលឹមេឡើងប្តីេទបបបត់េទប ្របពន្ធេទបបបត់េទប េនបែតកូនេនបជបមួយែម៉ហ្នឹងេទប 

ែម៉យបយចបស់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ល្ងបចបបនមកជួបេទប ែតេម៉បងពីរេម៉បងបីជិតភ្លឺអីេគេហបយកេទបបបត់អស់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អឺមហ្នឹង! េគគ្មបនទុកេអបយេយើងេនបភ្លឺៃថ្ងរះេហ៎។ 

ក៖ េហើយដូចរបបអបហបរអីេម៉ចែដរជំនបន់ហ្នឹង? 

ខ៖ ម្ហូបអបហបរ ែន៎! េពបតមួយែវក មួយែវកបបយេយើងហ្នឹងែវកអបែវកសម្លេយើងហ្នឹងដបក់ហុត   

ទឹក។ 

ក៖ េពបត្រកហមេយើងហ្នឹង? 

ខ៖ េពបត្រកហមេយើងហ្នឹង។ 

ក៖ េស្ងបរទឹកទេទចឹងេទប? 

ខ៖េអើ! 

ក៖ អត់មបនអីេផ្សង? 

ខ៖ មបនស្អី កបច់អបផ្ទីបន្លបយកេទប្រសុះៗយកេទបដបក់សុីជបមួយេទប។ 

ហុតេទបក្លធំជបងក្លជង្គង់ធំជបងក្លេទៀត 



ែមនេលងអីណបជំនបន់ណុងសួរែតអបទបវេទបដឹងេហើយ។ េអ្ហើយ! ពិបបកណបស់េចបេអើយ។ 

ែមនដូចសម័យឥឡូវ ចង់គុយទបវ គុយទបវ កបេហ្វ កបេហ្វ។ 

ែម៉េអើយនិយបយពីបន់្រពះសំពះេទវតបេហើយ។ សួរថបេម៉ចបបនតបឯងបន់្រពះ 

្រពះអង្គេអើយអ្នកណបមករំេដបះេអបយបបនេទប បបយអំបិលក៏សុីែដរ។ ឥឡូវមបនសុីអីណប 

សបច់េគបេហើយ មិនសុីេទៀត។ 

ក៖ េហើយដូចេពលខ្លះេដបយសបរវប 

វបអត់ហូបអី្រគប់្រគបន់ហប៎ណបដូ៎ចេពលខ្លះេយើងឃ្លបនេពកអីែដលេទបលួចអីេនះេនបះ? 

ខ៖ េទបលួចអីណប លួចេគចបប់យកៃវ៉េចបលឥឡូវហ្នឹង។ 

ែតដំឡូងក្នុងផ្ទះេយើងដកេស្ងបរសុីមិនបបនផង។ ហ្នឹង! ែមន្រសួលបុ៉ន្មបនេទណប។ អូ! 

ែមនដូចសម័យឥឡវូ ែមនដូចតបហ៊ុន គបត់េជថបអីមីអបលបយេនបះ។ ែងងគង់អបលបយេទ 

េគប្តឹងពីតបហ៊ុនហ្នឹង កល់បិសនឹងងបប់ មួយពូជកំុអីអបទបវអីហ្នឹងេនបេហ្ហ។ អូ! 

មិនបបនេទជំនបន់ណុង។ េគេហបថបអំណបចផ្តបច់កបរេចប្រសី។ 

ក៖ចបស! 

ខ៖ េគេហបថបអំណបចផ្តបច់កបរេចប្រសី។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អញ្ចឹងអត់្រសួលេទ មកសម័យេនះចង់េបើកឡបនេទបសុីគុយទបវសុីេទប 

ផឹកកបេហ្វផឹកេទបណប៎។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ សម័យតបហត់ណបស់ ពិបបកណបស់។ អីណប្រសូវគ្មបន សុីអង្ករគ្មបនសុី 

េទបេជឿបុលេគយកមកសុីពិបបកហប៎ណប។៎ េបើខ្ញុំថបបបកបបកហបស។ 

ក៖ 

េហើយៗចុះអឺ...េពលអឺ...េពលហ្នឹងអីដូចមបនបងប្អូនសបច់ញបតិណបអីែដល្រតូវេគយកេទបស

ម្លបប់អីមបនេហ៎តប? 



ខ៖ អត់េទខ្ញុំ ។ 

ក៖ អញ្ចឹងអត់? 

ខ៖ េបើអត់មបនបងប្អូនផងមបនអី។ 

ក៖ ែ្រកេលបដូចខបងសបច់ឆ្ងបយ 

ដូចជីដូនមួយឬក៏អី្រគបន់ែតែខ្ស្រសឡបយអ្នកជបប់សបច់ឈបមអីអញ្ចឹងហប៎ណប?៎ 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ អត់មបនណ៎ស? 

ខ៖ ផុតទុក្ខ។ 

ក៖ ្រសួលែដរចឹង។ 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ េហើយចុះែដលេឃើញេគយកមនុស្សេទបៃវ៉េចបលអី? 

ខ៖ េឃើញេតើ។ 

ក៖ អញ្ចឹង? 

ខ៖ េនបបឹងណុង េនបបឹងអំពិលតបែខត អំពិលតបែខត ែខភ្លឺល្ពបមៗ ៃវ៉។ 

ក៖ េឃើញផ្ទបល់ែភ្នកហ្មង? 

ខ៖ ផ្ទបល់ែភ្នកហ្មង យក គ្មបនអីកប់យកកំេផ្លបកេទបកប់ េហើមនិយបយពីធំុស្អុយរកែម៉។ 

ក៖ េហើយៃវហ៉្នឹងៃវ៉សម្លបប់យ៉បងេម៉ច? 

ខ៖ ៃវ៉នឹងខ្នង ៃវ៉នឹងកបំបិត ៃវ៉នឹងញញួរ ែផ្លបុ៉នៗហ្នឹង ដបក់េដបតតបេណបតតបហ្មងមនុស្សហប៎។ 

ក៖ អូ!  



ខ៖ េឃើញនឹងែភ្នកហបែខភ្លឺ។ ែមនថបនិយបយ...នយិបយកបរពិតហ្មង 

រួចេបើមិនេជឿេទបសួរអ្នកវិហបរធំេបើមិនដូចគ្នប។ ែម៉េហើយេលងគលឬ់ស្ស ី្របែវងៗហ្នឹងដបក់ 

ដបក់រួចកបត់កនឹងដបវេទៀតណប៎ យកេទបេបបះក្នុងរេណ្តបហ្នឹង។ 

ក៖ ៃវង៉បប់េហើយហ្នឹងកបត់កេទៀត? 

 ខ៖ កបត់កេទៀត យកេទបេបបះក្នុងរេណ្តបអំពិលតបែខកហ្ហ៎ក េទបសួរអ្នកវិហបរធំ។ 

ក៖ អូ!  

ខ៖ និយបយពីមួយយប់ណុង គ្មបនបបនេដកេហ អបទបវអញពីរនបក់អបសឺន។ 

ឃ៖ េ្រសៀវឆ្អឹងខ្នង។ 

ខ៖ ហបកេបើជិត ែខទឹកេឡើង។ 

ឃ៖ េ្រសៀវឆ្អឹងខ្នង។ 

ខ៖ េអើ! ែម៉! េបើ្របែវងហ្នឹង្របែហលផ្ទះបុ៉ណ្ណឹងរួចែខភ្លឺេឃើញអញ្ចបចណុង។ 

ក៖ អូ! 

ខ៖ នបំេទបតបមទំនប់ណុង មួយជួរហ្នឹងហ្មង។ ែម៉! េហើយេគេហបអំពិលតបែខកៗ រេណ្តបពីរ      

កំពង់ៗ អញេនះខំអីហ្នឹងងបប់ហ្នឹងេគែដរ។ 

ក៖ េម៉ចតប? 

ខ៖ េគអូសរេទះយកមកដបក់ហ្នឹងេហើយ េគយកេទបស្អីបបតខ្ទះ។ អញថបហ្ហ៎! 

េបើេទបៃថ្ងណុងេហ្ហ៎! េពញេហើយ។ ែហងមួយហ្វូងហ្នឹងក៏មិនរួចពីៃដអបរីែដល 

កបត់ចិត្តរួចេហើយតប អញខ្លួនែតមួយគិតគូអីហប៎អបទបវហប។៎ 

ក៖ អឺម! 

ខ៖ េប្តជ្ញបចិត្តែតហ្មងណុង។ 



ក៖ េ្រពបះអីខ្ញុំអត់មបនេគចបក់េភ្លងចបក់អីេហណ៎ស េ្រពបះអីខ្ញុំឮេចះដូចេនបៗទួល

េជើងឯកហបស។ 

ខ៖ អឺម! 

ក៖ េគនិយបយថបេនបហ្នឹងេពលែដលយកេទបសម្លបប់ ពីមុនេគសម្លបប់េគមបនចបក់េភ្លងចបក់អី   

េអបយលឺ្រទហឺងអឺងកងចឹង? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ កំុេអបយអ្នក្រសុកហ្នឹងគបត់លឺអបសែ្រមកអ្នកែដលេគៃវ៉? 

ខ៖ គ្មបនលឺអីេទ។ 

ក៖ ចុះេនបេនះធម្មតបអត់មបនចបក់េភ្លងអី? 

ខ៖ េបើចុះពីវិហបរធំេទបេទបដល់ណុងបីគីឡូកន្លះេហើយលឺអីេទៀត។ 

ក៖ អូ! អញ្ចឹងបបនន័យថបឆ្ងបយ? 

ឃ៖ ឆ្ងបយពីភូមិ។ 

ក៖ ឆ្ងបយ! ឆ្ងបយពីភូមិអីចឹង? 

ខ៖ េអើ! េនបមបត់បឹងហ៎។ 

ឃ៖ េនបែក្បរភូមិេហ៎បបនេគេធ្វើចឹងហ្ហ៎។ 

ខ៖ ណុងែមនេលងេទណប៎។ កម្សត់ពិបបកហបសម័យេនបះ ឥឡូវចប់េហើយ។ 

ក៖ េហើយចុះេពលដបច់មកវិញ ដបច់ពីអបពតមកវិញហប៎ណប៎

តបរស់េនបដូច្របកបមុខរបរអីែដលេពលដបច់មកវិញ? 

ខ៖ េឡើងេត្នបត។ 

ក៖ េឡើងេត្នបតអី? 



ខ៖ េអើ! េឡើងេត្នបតេធ្វើែ្រស េដកេនបវបលល្អក់ហ្នឹងេដើម្រពីងណុង។ 

ក៖ េហើយមកេនបផ្ទះេយើងវិញធម្មតបអីចឹងេទប? 

ខ៖ យបយណុងមកផ្ទះមក តបរីេនបណុងេទប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េនបរម្ងបស់ទឹកេត្នបតណុងេទប ្រពលឹមេឡើងយបយហ្នឹងេទបេទប។ 

ក៖ អញ្ចឹងេចះេឡើងេត្នបតេធ្វើស្ករេធ្វើអី? 

ខ៖ េឡើង! ចបំេមើលហបស បង់សំណបញ ់តប្របបប់អស់ជីវ្របវត្តិតប បង់សំណបញ់ របយសន្ទូច 

របយមងណប៎ េឡើងេត្នបត ជបងផ្ទះ។ 

ក៖ អូ! េចះេធ្វើផ្ទះេទៀត? 

ខ៖ េអើ! មួយចប់ និយបយថបមួយចប់ចឹងហ្មង។ 

ក៖ ជបងផ្ទះហ្នឹងេចះមកពីណបេទបេរៀនមួយេគឬក៏? 

ខ៖ ហ្ហប! េរៀនមួយអបសនេនះ េធ្វើផ្ទះជបមួយេគ ផ្ទះេឈើ។ 

ង៖ ផុតពីណុងេទបរត់មូ៉តូឌុប។ 

ខ៖ រត់ពី...រួចពីណុងេទប េធ្វើផ្ទះេនះ រត់មូ៉តូឌុបេហ៎ហប៎។ 

ក៖ អ៎! េហើយផ្ទះហ្នឹងេធ្វើហ្នឹងេធ្វើខ្លួនឯង? 

ខ៖ អត់េទជួលេគេទ។ 

ក៖ ជួលជបងន៎? 

ខ៖ េយើង... 

ក៖ ផ្ទះេនះេមើលខ្ញុំអត់ទបន់េឃើញ ផ្ទះេឈើេហស? 



ខ៖ េអើ!  ផ្ទះេឈើ។ 

ក៖ េក្បឿងបុ៉ន្មបនខ្នង? 

ខ៖ វបបី...ពីរខ្នងមួយកំណបត់(កន្លះ)។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ថបបីខ្នងខុសមួយែល្វង។ 

ក៖ េហើយចុះផ្ទះពីេដើមមកហប៎ណបពី៎ដបច់បុ៉លពតមក េហើយកូនេនបតូចៗអីផ្ទះយ៉បងេម៉ច? 

ខ៖ ផ្ទះពីេដើមមក្របក់ស្បូវ។ 

ក៖ ផ្ទះស្បូវ? 

ខ៖ ផ្ទះស្បូវតូចមួយ។ 

ក៖ េហើយេធ្វើខ្លួនឯងក៏យ៉បងេម៉ច? 

ខ៖ េធ្វើខ្លួនឯងហ្នងឹ ផ្ទះេដករលបកេភ្លើង។ 

ក៖ េដករលបកេភ្លើងេម៉ចតប? 

ខ៖ អឺ! តូចហ្នឹង កូនវបេ្រចើន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កម្ពស់េនះ។ 

ក៖ 

េហើយអឺ...ដូចពីេក្មងមកហបណ៎បដូ៎ចែដលធ្លបប់គិតថបធំេឡើងអីដូចមបនក្តី្រសៃម៉អីចង់េធ្វើអីមួយ

ែដលមបនេហតប? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ អត់មបនអត់ែដលគិតេសបះ? 



ខ៖ អត់េទ! គ្មបន្រសៃម៉អីេទ រកតបមកម្មបជីេវប បបនសុី សុ ីមិនបបនសុីក៏ហី។ 

ក៖ ចបស! 

េហើយដូចមួយេទៀតធំេឡើងអីមកហប៎ណបែ៎ដលមបនដូចមិត្តភក្តិអីណបសិ្នទ្ធស្នបលអីេខ្លើរ្រមបក់(មិ

ត្តភក្ដិជិតដិត)អីែដរេនបរបប់អបនដល់សព្វៃថ្ង? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ អត់មបនេហតបន៎? 

ខ៖ មបនអបេម៉ច េបើេគសុទ្ធអ្នកផឹក ឯងអ្នកអត់ផឹក។ 

ក៖ ចឹងេនបអត់ជបប់ជបមួយេគ។ 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ េហើយមួយេទៀតអឺ! លឺៗប៉បខ្ញុំ គបត់្របបប់ថបតបេចះទបយែមនេទ? 

ខ៖ េចះេតើ។ 

ក៖ េចះហ្នឹងតបេរៀនទបយមកពីណប? 

ខ៖ ទបយពី្រគូអីត្បូង តបវ៉ន រេលៀក(េឈ្មបះភូមិ)។ 

ក៖ េហើយៗចបប់េផ្តើមេរៀនទបយហ្នឹងឆ្នបំណបមកតប? 

ខ៖ យូរេហើយតបំងពីរត់មូ៉តូឌុបគិតេទបបុ៉ន្មបនដប់ឆ្នបំជបប់រហូត។ 

ក៖ 

េហើយដូចវបដំបូងេឡើយចបប់េផ្តើមយ៉បងេម៉ចបបនចង់េអបយមបនចិត្តមួយចង់េទបេធ្វើេទបេរៀនទបយ

េធ្វើ្រគូទបយេធ្វើអីហ្នឹង? 

ខ៖ អបេនះេបើនិយបយតបមអឺ...េនះទំនបយេយើង្រតូវចឹង។ 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ ទំនបយេយើងដល់កំណត់ែដលេយើងេចញេមើលេគ េចញទស្សន៍ទបយដូចថបសេ្រង្គបះ     

មនុស្ស។ 

ក៖ អឺម! 

ខ៖ កសបងវត្តកសបងអីចឹងេទប។ 

ក៖ េហើយទបយហ្នឹងទបយពីអីខ្លះតប? 

ខ៖ ទបយក្នុងកបររកសុីេទប ទបយពីអបយុជីវិតេទប 

ទបយពីដូចថបេបើសិនណបជប្រតូវរបស់េគអីចឹងេទបេយើងដឹង។ 

ក៖ អំេពើអីចឹងហបន៎? 

ខ៖ េអើ! េយើងដឹងទបំងអស់ ដឹងទបំងអស់ហ្នឹងទបល់ែតេយើងអង្គុយសមបធិែដរបបនដឹង។ 

ក៖ អូ! 

ខ៖ មិនែមនេចះែតដឹងេដបយកម្លបំងេយើងអង្គុយនិយបយចឹងណប។៎ 

ក៖ អត់ដឹងេទ ទបលែ់តអង្គុយសមបធិ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ សមបធិហ្នឹងយរូេទតប ល្មមបបនដឹង? 

ខ៖ មួយែភ្លត េ្រពបះេយើងកបន់បបនែតមួយែភ្លតៗ? 

ក៖ រួចេទបដូចគបត់អីចឹងអង្គុយៗ េមើលមុខគបត់ទបយដឹងេទ? 

ខ៖ អត់ដឹងេទ។ 

ង៖ ទបល់ដឹងឆ្នបំ។ 

ខ៖ ទបល់ដឹងឆ្នបំ។ 

ក៖ ដឹងឆ្នបំហ្នឹងឆ្នបំែខ្មរឆ្នបំបបរបំង? 



ង៖ ឆ្នបំែខ្មរ។ 

ខ៖ ឆ្នបំែខ្មរ។ 

ក៖ ឆ្នបំែខ្មរណ៎? អឺម! េហើយេទបយកេទបគន់គូេលខអបតបក់អីចឹងេទប? 

ខ៖ ្រគបន់ែត្របបប់ឆ្នបំដឹងមួយរំេពច។ 

ក៖ ឆ្នបំ! 

ឃ៖ មបនក្បួន តបមក្បួនេគ។ 

ក៖ តបមក្បួនន៎? ចបំេមើលចប់ពីហ្នឹងេអបយតបទបយ។ េហើយអឺម! 

ដល់េពលេឃើញថបទបយហ្នឹងជួយេគបបនេ្រចើនេហតប 

ដូចអ្នកខ្លះេគ្រតូវអំេពើេគឈឺេគអីចឹងជួយ? 

ខ៖ របប់ពបន់នបក់។ 

ង៖ ជួយបបនេ្រចើន។ 

ក៖ បបនេ្រចើន? 

ខ៖ ែមនែតម្នបក់េហ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ របប់ពបន់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េបើអបទុក្ខជួយបបនរបប់មឺុន។ សព្វៃថ្ងហ្នឹងឧបមបថបេបើអង្គុយេលើផ្ទះចឹង មួយៃថ្ងក៏បួនដប់    

មឺុន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បបច់េទបចបំេទបណប។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ មកេទប េគេកើត មកេទប េគបបនមកេទប េគមបន។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ រួចេទបេគេអបយេយើងសុី។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹង។ 

ក៖ អឺម! ល្អ។ េហើយ អឺ! តបេឃើញថបដូចសម័យហ្នឹង េហើយពីេដើមមកវបខុសែប្លកគ្នបេម៉ចខ្លះ? 

ខ៖ ខុសែប្លកេ្រចើន។ 

ក៖ កបររស់េនបអី? 

ខ៖ កបររស់េនបក៏ែប្លកេ្រចើន។ 

ក៖ ែប្លកយ៉បងេម៉ចតបែប្លកហ្នឹង? 

ខ៖ ែប្លកដូចថបដូចេយើងស្មបេទបស េបើេយើងរកសុីផ្លូវអីក៏្រសួលជិះ ្រសួលេដើរណប៎ 

វបមិន្របឡបក់ភក់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងវប្រសួលបបនបុ៉ណ្ណឹង អណ្ដូងេនបផ្ទះទឹកេនបផ្ទះ 

្រសួលេលខមួយអបហ្នឹងមបនលុយែដរណប។៎ 

ង៖ កូនេចបសបលបេរៀនអីមិនខ្វះ។ 

ឃ៖ ឥឡូវមបនអគ្គិសនីអីដល់ជនបទេទៀត។ 

ខ៖ េអើ! អគ្គិសនីហ្នឹងចង់េយើងេ្របើេស្មើណបក៏បបន។ 

ឃ៖ មបនសបលបេរៀនដល់ផ្ទះេទៀត។ 



ខ៖ េស្មើណបក៏បបនតបមចិត្ត។ 

ក៖ ចបស! 

ឃ៖ មបនេពទ្យមបនេ្រចើនេទៀតឥឡូវ។ 

ង៖ េគគ្មបនមកសង្កត់សង្កិនេយើងេទ េយើងរកសុីសព្វៃថ្ងេនះេនបះ។ 

ខ៖ អបេនះ្រគបន់ថបេយើងចង់រកអីរកេទបកំុែតេ្របើថ្នបំេញៀន។ 

ក៖ ចបស! េហើយអឺ! 

តបដូចមបនអឺ...េ្រកបពីជំនបញតប្របបប់មិញអីដូចេចះេលងេភ្លងែខ្មរេភ្លងអីមបនេទ? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ អត់េចះេទន៎? 

ខ៖ េហើយចុះដូចអឺ!ចំណូលចិត្តអីចូលចិត្តេធ្វើអីតប? 

ខ៖ ចូលចិត្តសូ្រតធម៌។ 

ក៖ សូ្រតធម៌? 

ង៖ ឥឡូវសូ្រតធម៌។ 

ក៖ របល់ៃថ្ងសុំសីលន៎េទបវត្តៃថ្ងសីល? 

ខ៖ សុំសីលពីរនបក់យបយ ដប់្របបំឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖ ៃថ្ងសីលេឡើងេទបវត្ត? 

ខ៖ េទបវត្ត។ 

ក៖ េហើយេនបផ្ទះសូ្រតធម៌របល់ៃថ្ងឬក៏មិច? 

ខ៖ សូ្រតរបល់ៃថ្ងគ្មបនទំេនរេទ។ 



ក៖ ធម៌ៗអីេគតប? 

ខ៖ ធម៌្រពះពុទ្ធអ្នកេមបទសៈ។ 

ក៖ អ៎! ធម៌អ្នកេមប។ 

ឃ៖ ថ្វបយបង្គំ។ 

ក៖ អ៎ូេខ! ធម៌ថ្វបយបង្គំ។ េហើយអឺម!េឃើញតបំងពីតបេទបវត្តសុំសីល 

េរៀនធម៌េរៀនអីហ្នឹងសួរថបដូចជបធម៌ឬក៏កបរបេ្រងៀនមួយណបែដលតបចូលចិត្តពី្រពះពុទ្ធមក 

ែដលេរៀនសូ្រតដឹងមកហប៎ណប?៎ 

ខ៖ េរៀនសូ្រតដឹងមកេយើង និយបយអេញ្ចកពុកេយើងគបត់អ្នកបួស 

គបត់អ្នកកបន់សបសនប្រពះពុទ្ធ។ អញ្ចឹងសរួថបេបើបំបបត់្រពះពុទ្ធ មិចនឹងេកើត។ 

ែម៉េយើងឪេយើងសុទ្ធែតអ្នកមបនគុណ។ េបើគ្មបនែម៉គ្មបនឪក៏មិនដឹងេកើតមកពីណបែដរ។ 

ហ្នឹងជប្រពះទីមួយ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ្រពះទីពីរេនបះសួរថបេនប្រពះវិហបរេនបះសួរថបមិច 

្រគបន់ែតចម្លបក់ទុកេអបយ្របជបជនទបំងអស់គ្នបហ្នឹងកសបងជីវិត 

្រពះធម៌េនបះែដលបេង្កើតេយើងមកេនបះសួរថបមិចេបើ... 

ង៖ ទុកបូជប។ 

ខ៖ គ្មបន្រពះធម៌េទក៏េយើងមិនអបចេគបរពបូជបបបនែដរ។ យលេ់ទចឹង? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អញ្ចឹងបបនមបន្រពះពុទ្ធ្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃ េហើយមបតបបិតបពីរេទៀត ្របបំ។ 

ក៖ ហឺម! 

ខ៖ ហ្នឹង! រួចេបើេធ្វើបុណ្យទបន់បំពង់កឈរ ្រពះពុទ្ធេនបអង្គុយមុខេនបះហបនបង។ 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹង្រពះពុទ្ធនបងឯង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មបនអីេអបយសុីេទប។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ហ្នឹងេគេហបេបើ...អ!ឺ ពីេដើមេគេហបថបបុណ្យែខភ្លឺណប៎។ ែខភ្លឺទបន់ឪពុករស់ 

ម្តបយរស់ហ្នឹងែខភ្លឺេហើយេចប។ 

ក៖ េហើយមួយេទៀតទបក់ទងនឹងសិល្បៈអី ចេ្រមៀងអបៃយយ៉ីេគអីចូលចិត្តស្តបប់េមើលេហតប? 

ខ៖ ពីេដើម? 

ក៖ ពីេដើមមកដល់ឥឡូវអី? 

ខ៖ ឥឡូវអត់េហ។ 

ក៖ ពីេដើមចូលចិត្ត? 

ខ៖ ពីេដើមចូលចិត្ត ឥឡូវអត់លបែលង។ 

ក៖ ចេ្រមៀងអីែលងអស់េហើយ? 

ខ៖ អត់! េល្ខបនេលង្រតឹមេនះហ្នឹងក៏មិនេទបេមើលែដរ អត់េទ។ 

ក៖ បបនន័យថបអឺ... 

ខ៖ លះបង់។ 

ក៖ លះបង់អស់េហើយ? 

ខ៖ អស់។ 



ក៖ េហើយអឺ! អញ្ចឹង្របែហលជបអឺ! 

មួយេទៀតចុងេ្រកបយេដបយសបរតបមបនបទពិេសបធន៍េ្រចើនធ្លបប់ឆ្លងកបត់ជីវិតជូរចត់ 

ល្អលំបបកអឺ! សួរៗថបេពលណបែដលគិតថបេនបក្នុងជីវិត 

ជបេពលែដលលំបបកជបងេគែដលគិតថបពិបបកៗែមនែទន? 

ខ៖ ពិបបកជបងេគជំនបន់ បុ៉ល ពត ហ្នឹងេហើយ។ 

ឃ៖ ពីេក្មងណុងេហើយ។ 

ខ៖ ពីណបមក។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មកឥឡូវេនះទូលបយចិត្តតិច។ 

ង៖ ពិបបកពីេក្មងជំនបន់េនបតូចៗក៏មិនេស្មើអបពតែដរ។ 

ក៖ ចបស! េហើយចុះេពលសប្យេពលណបសប្យជបងេគ? 

ខ៖ េពលសប្យបុណ្យទបន។ 

ក៖ បុណ្យទបន? 

ឃ៖ េពលសប្យឥឡូវហ្នឹងេហើយជីវិតចុងេ្រកបយ។ 

ខ៖ បុណ្យទបនហ្នឹង បបនេធ្វើបុណ្យអរចង់ងបប់ េធ្វើបុណ្យអស់មួយមឺុនដុល្លបរេហើយណប៎។ 

ក៖ ចបស! 

ង៖ សប្យសង្គមៗហ្នឹងហបសសប្យហបស។ 

ក៖ េហើយអឺ! 

អញ្ចឹងចុងេ្រកបយេបើសិនជបេអបយតបដូចែផ្តផ្តបំេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយអីអ្នកណបែដលេគបបន

ស្តបប់លឺពី្របវត្តិរបស់តបេនះ 



សួរថបតបមបនដូចជបពបក្យែផ្តផ្តបំឬក៏បទពិេសបធន៍អីែដលទបក់ទងេទបេមេរៀនជីវិតហប៎ណបែ៎ដល

គិតថបជបេរឿងល្អចង់ែចករំែលកេទបេពលេ្រកបយ? 

ខ៖ ជីវិតមបនកបរតស៊ូ ែចករំែលកមបនកបរតស៊ូបបនេកើតេបើគ្មបនកបរតស៊ូអត់មបនេកើតេទ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ យល់េហចឹង? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អញ្ចឹងផ្តបំេផ្ញើរបងប្អូន្រតូវែតតស៊ូ េបើតស៊ូអបចេកើតបបន តស៊ូជីវិតតស៊ូហ្នឹងេដើម្បីជីវិតខ្លួន      

ឯង។ 

ង៖ រកសុីចិញ្ចឹមកូន។ 

ខ៖ រកសុីចិញ្ចឹមកូន ចិញ្ចឹម្របពន្ធ ចិញ្ចឹមេចប។ 

ក៖ ចបស! 

ង៖ តស៊រូកសុី ចិញ្ចឹមកូន ចិញ្ចមឹេចប។ 

ខ៖ មបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទ។ 

ក៖ ចបស! អូេខ! អញ្ចឹងចុងេ្រកបយអរគុណតបេ្រចើនបបនេអបយខ្ញុំសម្ភបស។ 

េហើយអឺ!កបរសម្ភបសហ្នឹង េនបេពលែដលេយើងយកេទប 

េយើងនឹងដបក់េនបក្នុងេវបសបយរបស់សបលបេដើម្បីដូចជបអ្នកដៃទេគអបចស្តបប់េហើយេរៀនសូ្រត

ពីជីវិតរបស់តបឬក៏កូនេចបអីគបត់អបចស្តបប់លឺេហើយ 

អញ្ចឹងេបើសិនជបពួកខ្ញុំយកសេម្លងហ្នឹងេទបៗដបក់េនបរក្ទុកេនបក្នុងេវបសបយរបស់សបលបហ្នឹ

ងអត់អីេទតបន៎? 

ខ៖ មបនអី។ 



ក៖ ចបស! 

េហើយមួយេទៀតចុងេ្រកបយេពលែដលចប់េទបសុំថតរូបតបមួយបុ៉ស្តិ៍ពីបុ៉ស្តិ៍េដបយសបរ 

ធម្មតបេគស្តបប់សេម្លង េគចង់េឃើញមុខមបត់ចឹងហប៎ណប ៎អត់អីេទតបន៎? 

ខ៖ មបនអី។ 

ក៖ ចបស! អូេខ! អញ្ចឹងអរគុណេ្រចើនតប៕ 

 

 

 


