
ការសម្ភា សរបស់លោកតា នូ ស 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ចូឌិន ឌឌងឃ ើស ខ៖ អ្នកត្រវូឃេសម្ភា ស នូ ស 

េ៖ អ្នកចូលរមួសម្ភា ស ឃេង ធារ ី
ក៖ ឃ ើងចាប់ឃ្តើមឃ្វើការសម្ភា សសត្ម្ភប់ឃោកតា។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ ខ្ញុំឃ ម្ ោះចូឌិន ឌឌងឃ ើស ឃ ើ ខ្ញុំឃ្វើការសម្ភា សឃៅថ្ងៃទី១២ ឌខកកកដា ឆ្ន ុំ២០១៨
ឃនោះឃៅអឺ្...ឃោកតាអាចជួ ត្បាប់ភូមិ  ញុំ ស្សុក ឃ ម្ ោះភូមិ  ញុំ នឹង? 

ខ៖ ឃៅ នងឹឃ ស? 

ក៖ បាទឃៅ នឹង។ 

ខ៖ អាចបាន។ 

ក៖ អឺ្...ភូមិ? 

ខ៖ ឃៅ នងឹម្ភនភូមិបី ចញងខនល់ទី១ ទី២។ 

េ៖ ចញោះឃៅ្ទោះតាឌរមតងឃៅ នឹងហាសភូមិអី្ឃេ? 

ខ៖  នឹងភូមិចញងខនលទី់២។ 

ក៖ អូ្ឃខឃ ើ  ញុំ? 

ខ៖  ញុំោា ង។ 

ក៖  ញុំោា ង? 

ខ៖ ភូមិបឹងកញក សង្កក រ់បឹងកញក។ 

ក៖  ញុំបឹងកញក ស្សកុ? 



េ៖ ស្សុកអី្ឃេ? 

ខ៖ ស្សុកកុំពង់ឃសៀម។ 

េ៖ ស្សុកអី្ឃេតាស្សកុ នឹង?ស្សកុកុំពង់ចាម? 

ក៖ ស្សុកកុំពង់ចាម ឃខរតកុំពង់ចាម? 

ខ៖ អឺ្...ឃខរតកុំពង់ចាម។ 

ក៖ អូ្ឃខ។ 

ខ៖  នឹងឃ ើ ឃេឌចកត្រឹម្លូវឃនោះ។ 

ក៖ អូ្ឃខលាឌមនឌទន។ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឃ ើ ឃោកតាអាចជួ ត្បាប់ឃ ម្ ោះឃពញឃោកតាបានឃទ  
ទុំងឃ ម្ ោះត្រកូល ឃ ម្ ោះ្មមតា? 

ខ៖ នាមត្រកូលឃ ស? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ត្បាប់បាន ឪពញកម្ភត  បងបាូនអ្ញ្ច ឹងហាសឬឃម៉េច? 

ក៖ អឺ្...ចង់សួរពីឃ ម្ ោះឃោកតា ឃោកតាឃ ម្ ោះអី្? 

ខ៖ នូ ស។ 

ក៖ នូ ស? 

ខ៖ បាទ! នូ ស។ 

ក៖ នូ ស អូ្ឃខលាឌមនឌទន។ ឃ ើ តាុំងពីឃកមងមកធាល ប់ម្ភនដូចជារ ស័សនាមឬក៏ឃ ម្ ោះឃៅ
ឃត្ៅឃទឬមួ ឃៅថា ស? 

ខ៖ ឃ ម្ ោះខ្ញុំ នឹងតាុំងពីរូចមក មង ឃ ម្ ោះនូ ស  នឹង។ 



ក៖ នូ ស។ 

ខ៖ បាទតាុំងពីឃៅឃរៀនក៏អ្ញ្ច ឹងឌដលឃៅឌរជាប់ នូ ស  នងឹ មង។ 

ក៖ អូ្ឃខអ្ញ្ច ឹងឃោកតាថាឃោកតាអ្រ់ចាុំថ្ងៃឌខឆ្ន ុំកុំឃ ើ រឃ ? 

ខ៖ វាឃភលចអាឆ្ន ុំកុំឃ ើ រ នឹងហាសប៉េញនខ្ញុំចាុំឌរឆ្ន ុំមាញ់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឆ្ន ុំមាញ ់ឆ្ន ុំពស?់ 

ខ៖ ឆ្ន ុំពស់។ 

ក៖ ឃ ើ ចាុំឌរអា ញ? 

ខ៖ អា ញឃបើតាមេិរជាឆ្ន ុំ ឆ្ន ុំឃនោះ៩០ឃ ើ ។ 

ក៖ ៩០ឆ្ន ុំឃ ើ ? 

ខ៖ បាទ! ៩០ឆ្ន ុំឃ ើ ។ 

ក៖ អូ្ឃខលាឌមនឌទន។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ ចង់សួរពីស្សុកកុំឃ ើ រឃោកតា ឃោកតាស្សុកកុំឃ ើ រឃៅណាឌដលឃៅ នឹងឃ ? 

ខ៖ ឃៅឃខរតកណាត ល។ 

ក៖ អូ្ឃខរតកណាត ល? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ ចាុំឃ ម្ ោះភូមិ  ញុំឃៅស្សុកកុំឃ ើ រហាស? 

ខ៖ ភូមិឃៅស្សុកកុំឃ ើ រឃ ស? 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ឃេឃៅ តា គារ់។ 

ក៖ តា គារ់? 

ខ៖ យា តា េរ់។ 

ក៖ អូ្ឃខ។ 

េ៖ ភូមិ? 

ខ៖ ភូមិទង ត្រឡាច មញខ កុំពូល ឃេឃៅមញខ កុំពូល។ 

េ៖ ស្សុកមញខ កុំពូល។ 

ខ៖ បាទ! ស្សុកមញខ កុំពូល។ 

េ៖ ឃខរតកណាត ល។ 

ខ៖ បាទ! ឃខរតកណាត ល។ 

ក៖ អូ្ឃខលាឌមនឌទន ឃ ើ អឺ្..ចញោះឃោកតាម្ភនបងបាូនប៉េញនាម ននាក់? 

ខ៖ ៥នាក់ង្កប់អ្ស់រលីង។ 

ក៖ ស្លល ប់អ្ស់ឃ ើ ឃៅសល់ឌរឃោកតា? 

ខ៖ ឃៅឌរខ្ញុំម្ភន ក់។ 

ក៖ ឃ ើ ឃោកតាជាកូនទីប៉េញនាម ន? 

ខ៖ កូនទីឃៅឃេបងាស់ មង។ 

ក៖ ឃៅឃ ? 

ខ៖ បាទ! កូនឃៅ។ 

ក៖ ឃ ើ ឃោកតាអាចឃរៀបរាប់ឃ ម្ ោះបងបាូនតាុំងពីទី១រ ូរដល់ឃោកតាឃ ? 



ខ៖ ចាុំ។ 

ក៖ ចាុំឃ ម្ ោះឃេឃ ? 

ខ៖ ចាុំបាន។ 

ក៖ អូ្ឃខអាចត្បាប់ខ្ញុំបានឃ ? 

ខ៖ បានចាុំករ់ឃៅឱ្យសញីឃសទើរករ់ឃៅក៏បាន។ 

ក៖ អ្រ់អី្ឃទឃដា ស្លរងរសឃមលង អ្ញ្ច ងឹអា នឹងនឹងករ់ឱ្យ។ 

ខ៖ កូនបងឃ ម្ ោះងិរ។ 

ក៖ ងិរ? 

ខ៖ បាទងិរ។ 

េ៖ ត្រកូល? 

ខ៖ ត្រកូល នូ ងិរៗអ្ញ្ច ឹង នូ ងិរ រួចមកត្រកូលឌន...បងស្សីខ្ញុំមួ  នឹង ស ឃ ម្ ោះ ស ឌដរ។ 

េ៖ ឃ ម្ ោះដូចតា? 

ខ៖ បាទឃ ម្ ោះត្រង់ខ្ញុំ ខ្ញុំពីឃដើមឃ ម្ ោះជាឃទ ប៉េញឌនតពូឌកឈឺឃពកឌម៉េខ្ញុំដាក់ឃ ម្ ោះ សៗ ជាប់រ ូរ
 មង នឹង។ 

េ៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងពីឃកមងមកឃ ម្ ោះជា? 

ខ៖ ជា។ 

េ៖ ឃ ើ តាអា ញប៉េញនាម នបានដូរឃ ម្ ោះ ស  នងឹ? 

ខ៖ ខ្ញុំដឹងកតីរិចៗឃ ើ  មិនទន់ដឹងចាស់ឃៅឃេើ ឃទឃៅនិយា មិនទន់ចាស់ឃៅឃេើ 
ឃទ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងទីមួ ឃ ម្ ោះ ងិរ ឃ ើ ទីពីរឃ ម្ ោះ ស? 

ខ៖ ស។ 

ក៖  ឃ ើ ទីបីឃ ម្ ោះ? 

ខ៖ ទីបីឃ ម្ ោះឃស្សង។ 

ក៖ ឃសង? 

េ៖ ឃស្សង? 

ខ៖ ឃស្សង។ 

ក៖ អូ្...ឃស្សង។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ទីបួនឃ ម្ ោះ? 

ខ៖ ទីបួនទូច។ 

ក៖ ទូច? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ ទីត្បាុំឃោកតា? 

ខ៖ ទីត្បាុំឃស្សង។ 

ក៖ អូ្ឃខ។ 

ខ៖ ស សួរឬឃៅមិញ? 

ក៖  នឹង ីអ្ញ្ច ឹងទុំងត្បាុំនាក់ នឹង? 

ខ៖ ៥នាក់។ 



ក៖ អូ្ឃខលា ប៉េញឌនតពួកគារ់ស្លល ប់អ្ស់ឃ ើ ? 

ខ៖ ស្លល ប់អ្ស់ឃ ើ ។ 

ក៖ ប៉េញនាម នឆ្ន ុំឃ ើ ? 

ខ៖ អូ្...ស្លល ប់តាុំងពីជុំនាន់សង្គ្ង្កា មឃម៉េស។ 

ក៖ អូ្...តាុំងពី ូរឃ ស? 

ខ៖ បាទ! 

េ៖ សង្គ្ង្កា ម នឹងសង្គ្ង្កា មអី្តាជុំនាន់សង្គ្ង្កា ម នឹង? 

ខ៖ សង្គ្ង្កា មចមាុំងឃលើកមញនឃនាោះ។ 

េ៖ ឃដា ស្លរសង្គ្ង្កា មម្ភនឃត្ចើនហាស។ 

ខ៖ ម្ភនឃត្ចើនហាសបួនជុំនាន់ហាស ខ្ញុំទន់បួនជុំនាន់មកពីអាធាេីមកឥសសរៗបានមួ ឆ្ន ុំ ពីរ
ឆ្ន ុំឃកើរឌខមរត្ក មឃទៀរ។ 

េ៖ ឥសសរ នឹងជុំនាន់អី្តា? 

ខ៖ ជុំនាន់អឺ្...។ 

េ៖ បារាុំងឃ ស? 

ខ៖ ជុំនាន់បារាុំង នឹង។ 

េ៖ ជុំនាន់បារាុំង នឹងឃេឃៅជុំនាន់ឥសសរ? 

ខ៖ បាទឥសសរ  ញ ងឃ ើ កាលឥសសរបារាុំងឃ ើ នឹងជប៉េញនវា គាន ។ 

េ៖ អឺ្ម... 

ខ៖ អូ្...វា គាន ឃមម ចឃដារទុំងចង្កក ក់ៗ ពីឃដើមមួ ចង្កក ក់ត្បាុំមួ  ត្បាុំពីរនាក់ឃនាោះ។ 



ក៖ អូ្ឃខ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឃៅឃពលឃកមងឃោកតាចូលចិរតឃ្វើអី្ជាមួ បងបាូនដូចជាចូលចិរតឃលង
ឌលែងជាមួ គាន ឬក៏ចូលចិរតឃ្វើអី្? 

ខ៖ ឃលងឌលែងឃ ស? ឃពលម្ភត  ឪពញកខ្ញុំគារ់ឌលងគាន ឃៅខ្ញុំឃៅជាមួ ម្ភត   ខ្ញុំឃៅជាមួ    
ម្ភត  កាលខ្ញុំឃៅប៉េញនឃៅខ្ញុំ នឹង។ 

ក៖ ឃ ើ បងបាូនទុំងអ្ស់ឃៅជាមួ ម្ភត  ឬក៏ម្ភនខលោះឌដលឃៅជាមួ ឪពញក? 

ខ៖ ឃៅជាមួ ឪពញកបួននាក់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនឌរឃោកតាឌដលឃៅជាមួ ម្ភត  ។ 

ខ៖ បាទ! ម្ភនឌរខ្ញុំមួ ឃទឌដលមករស្លរ់អ្ឌ ត ងឃ ើ មកម្ភនត្បពនធឃៅ នឹង មង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឃដា ស្លរឃោកតាឌបកពីត្កុមត្េសួ្លរឃ្សងៗអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ដូចជាតាុំងពីឃកមងឃោកតា
ម្ភនឱ្កាសឃដើមែីជួបជញុំជាមួ នឹងបងបាូនឃត្ចើនឬក៏អ្រ់សូវ? 

ខ៖ អ្រ់សវូឃទ។ 

ក៖ អ្រ់សវូឃទ? 

ខ៖ បាទ! ជួបជញុំមកការ នឹងមកឌរប៉េញនាម ននាក់ឃទ ពីរបីនាក់ឃទ។ 

ក៖ អូ្ឃខ! 

ខ៖ ដូចកូនកុំត្ាអ្ញ្ច ងឹ ខ្ញុំមក កត្បពនធឃនោះឃេអ្នកម្ភន។ 

ក៖ អ្នកម្ភន? 

ខ៖ បាទ! ្ទោះឃេ ុ្ំហា្ទោះឃកែឿង ត្គាន់ថាឃ ើញអ្ញ្ច ឹងម្ភន ក់ៗចង់ឱ្យហាសមងឪពញកឃកមកថាឱ្យ
ឃៅហាសត្ប រ័នឌរមិនឃកើរកាប់វាឃចាលឃៅ។ 

ក៖ ឃនោះឪពញកឃកមកឃៅឃពល កត្បពនធឃ ស? 



ខ៖ ឃអ្ើ...ឪពញកឃកមកគារ់មិនត្ពមឱ្យឃត្ាោះឃេម្ភនឃ ើងអ្នកត្កឃ ើ មងម្ភត  ឃកមកខ្ញុំនិយា ថា
កូនឯងស្លត ប់បានអ្រ់កូនឯងខជិលរកសញតី្ប ័រនគារ់កាប់ឃចាលអ្ញមិនដឹងឃទ។ ខ្ញុំស្លត ប់ាកយ
គារ់ត្រង់ នឹងខ្ញុំត្បឹងៗទលឌ់រម្ភន ខ្ញុំម្ភន្ទោះបួនហាសត្បឹងទលឌ់របាន្ទោះឱ្យកូនៗឌរបីឃទឌរ
្ទោះដល់ឃៅបួនប៉េញឌនែឃកើរសង្គ្ង្កា មឃនាោះឃេបាញ់ឃ ោះកនញងសង្គ្ង្កា ម នឹង មងឃ ើ ត្គាប់ឃនាោះដូចឃេ
ជោះឃចាលអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ខ្ញុំម្ភនបីដងត្កបីដងហាស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ទក់ទងឃៅនឹងអឺ្...អាា ៍ពិា ?៍ 

ខ៖ អាា ័ពិា ម៍្ភន។ 

ក៖  នឹងឃ ើ ...ឃោកតាឃៅឃពល កត្បពនធអា ញប៉េញនាម ន? 

ខ៖ ខ្ញុំ កត្បពនធឃ ស? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អា ញ១៩។ 

ក៖ ១៩ឆ្ន ុំ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្...ឃៅឃកមង។ 

ខ៖ បាទឃសមើគាន ១៩ដូចគាន ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់១៩ឃ ើ ឃោកតា១៩? 

ខ៖ បាទ! គារ់ឆ្ន ុំមាញ់ខ្ញុំឆ្ន ុំមាញ់ឌដរ។ 

ក៖ អូ្ឃខឃ ើ អឺ្...ឃៅឃពលឃរៀបការឪពញកម្ភត  ជាអ្នកឃរៀបចុំឱ្យឬក៏? 



ខ៖ បាទឪពញកម្ភត  ។ 

ក៖ ឃរៀបចុំឱ្យ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ឌដលស្លា ល់ត្បពនធពីមញនឃរៀបការឃ ស? 

ខ៖ អ្រ់ឃទម្ភនឌរមួ  នឹងដលម់ក កឃត្កា ឃទៀរ ញ ងអា នងឹត្បពនធឃត្កា ឃ ើ បានកូន
មួ  នឹងឃៅឃលងស្សុកឃេឃលើកឱ្យឃ ើ ឌសនមួ ត្ពឹក។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឌសន។ 

ក៖ ឃ ើ អឺ្...ឃោកតាចាុំឆ្ន ុំឌដលឃោកតាឃរៀបការឃទចាុំឆ្ន ុំឃទ? 

ខ៖ ចាុំ! 

ក៖ ឆ្ន ុំឃរៀបការ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំ? 

ក៖  នឹងឃ ើ ។ 

ខ៖ ឆ្ន ុំឃរៀបការពីអា ញ១៩។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្បឌ លជាដូចឆ្ន ុំឌសជាងឃ  ឆ្ន ុំដូច៤៨អី្។ 

ខ៖ ស្លមឬឌសសញីឃសទើរ? ៣៦ឃ ស? 

េ៖ ឆ្ន ុំ១៩៣៥មួ អ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ បាទ! ឆ្ន ុំ១៩៣៦ត្រូវឃ ើ ។ 

េ៖ ឃ ើ ការឃម៉េចក៏ឃកមងឃមល៉េោះតា? 



ខ៖ ម្ភត  ឃកមកខ្ញុំគារ់ឃ ើញឌម៉េខ្ញុំឃនាោះគារ់ស្សឡាញ់គាន រួចថាកូនដនលងឯងក៏១៩កូនខៃញុំក៏១៩ការ
ឃៅខ្ញុំឃៅេិកេក់ប៉េញនឃៅខ្ញុំឌដលឈរឌ្ាកសសរមិញ។ 

េ៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ មិនដឹងឃ្វើអី្ៗឃទឃដើរឌរឃលងឃ ើ ម្ភត  ឃកមកសតីឱ្យត្ប ័រនហាត្ប ័រនឪពញក....។ 

ក៖ ឱ្យកូនៗឃរៀបការនឹងគាន ។ 

ខ៖ អឺ្... នឹងឃ ើ កូនឃអ្ើ កញុំឃដើរឃលង ខុំរកសញីម្ភនត្បពនធម្ភនកូនៗឯងពិបាកឃវទនាឃ ើ 
ឌមនត្បឹងៗទលល់ែីហាសជុំនាន់ ញ ងខ្ញុំ កូនឃេឌចកម្ភសឱ្យឃទៀរមួ រមលឹងម្ភន ក់ៗ។ 

ក៖ ឃ ើ ត្បពនធគារ់ឃ ម្ ោះអី្? 

ខ៖ ឃ ម្ ោះឃម៉េន។ 

ក៖ ឃម៉េន? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ គារ់អា ញឃសមើនឹងឃោកតាឌមនឃ ? 

ខ៖ បាទ! អា ញឃសមើ។ 

ក៖ ឃសមើៗគាន ? អូ្ឃខឃ ើ ឃៅឃពលឃរៀបការឃោកតាត្រូវឱ្យដូចជាជុំនូនឃៅកាន់ត្េួស្លរត្បពនធ
ឃ ? 

ខ៖ ជូនតា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ៧០០ត្បាក់ពីឃដើម។ 

ក៖ ៧០០ឃ ស? 



ខ៖ បាទ! 

ក៖ ប៉េញឌនតអា នឹងថ្ងលឬ្មមតាឃពលឃនាោះ? 

ខ៖ ្មមតាឃទ។ 

ក៖ ្មមតា? 

ខ៖ បាទ! អាថ្ងលជាងឃេ១,០០០។ 

ក៖ ១,០០០? 

ខ៖ បាទ! ប៉េញឌនតចងថ្ដត្បាុំឃរៀល បីឃរៀល ពីរឃរៀល អា នឹងបានថ្ងល ី អ្នកម្ភនចងថ្មាឃរៀល។ 

េ៖ អឺ្ម...ឃត្ចើន។ 

ខ៖ បាទឃត្ចើន។ 

ក៖  នឹងសពវថ្ងៃជុំនូនត្រូវឱ្យត្បាុំាន់ មួ មញឺនវាថ្ងល។ 

ខ៖ បាទ! ឥេូវត្បាុំមញឺនអី្ឃេចងមិនចង់ឃៅ្ង។ 

ក៖ ឥេូវឮថ្ងលជាង ឃ ើ ចង់សួរឃោកតាថាដូចឃពលឃកមងដូចជាឃបើសិនជាចង់ទិញ
ឧទ រ ៍ចង់ទិញកង់ឬចង់ក៏ទិញមហូបវារថ្មលប៉េញនាម ន? ឧទ រ ៍ឃបើសិនជាខ្ញុំចង់ទិញបា 
ស្លច់ត្ជូកដូចតាុំងពីឃោកតាឃកមងបា ស្លច់ត្ជូកមួ ចានត្បឌ លជាប៉េញនាម ន? 

ខ៖ មួ ឃរៀលតា។ 

ក៖ មួ ឃរៀល? 

ខ៖ បាទ! បបរបីឃសនម្ភនពងទពងម្ភន់មួ ។ 

េ៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនកាក់ឃ តា? 

ខ៖ ចា កាក់។ 



េ៖ អូ្...ជុំនាន់ ញ ងចា កាក់។ 

ខ៖ បាទ! ចា កាក់ចា អា នឹងឃេឃៅកាសហាសបញិនៗ នឹងហាស។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ បួនកាស នឹងមួ កាក់។ 

ក៖ មួ កាក់? 

ខ៖ បាទ! អា នឹងមកពីមងថ្ងមក។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងទិញបា ស្លច់ត្ជូកត្រូវឱ្យមួ កាក់ឬក៏? 

ខ៖ ឃបើទិញស្លច់ត្ជូកទិញឌរមួ ឃរៀលឃទ រួ្ៃន់ថ្ដ មួ េីេបីូ បួនឃរៀល។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖ បីឃរៀល ពីរឃរៀល ត្រីឃរៀលវញិទិញឌរត្បាុំកាក់បានចង់កនលោះលាី។ 

ក៖ ប៉េញឌនតេិរថាទូឃៅមហូបឃ ើ ដូចជាត្េប់អ្វីទុំងអ្ស់វាថ្ងលជាងឥេូវឃ ? 

េ៖ ឃថាកជាងឬក៏ថ្ងលជាង? 

ខ៖ ឃថាកជាង។ 

ក៖ វាឃថាកជាងឥេូវ? 

ខ៖ បាទ! វាឥេូវ នឹងហាស ឥេូវមួ េីេូពីរ បីមញឺន។ ដល់ខ្ញុំចាប់អ្ញសមួ ឆ្ន ុំបូករួមឃៅបាន
ចិរសិបឃរៀលឃទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចិរសបិឃរៀលទិញស្សូវបានពីរដឹក ទិញឃមអាវឃៅសល់លញ ដប់ត្បាុំឃរៀលឌដលមួ ឆ្ន ុំ 
បានបនតិចមកឮសូរថា្ទោះណាម្ភនមួ មញឺនអី្កញុំឃដកហាសបលន់ កអ្ស់ឥេូវឃ ើ  ឌរឃម្ភ៉េង



ត្បាុំមួ ឃេើងសញបីា ឃ ើ ត្បញាប់ឃចារបលន់ កអ្ស់ឥេូវ នឹង កាុំឃភលើងគារ់ឃនាោះអាកាុំឃភលើង
បញកពីម្ភរ់តាបិន បាញ់ទូងឃេើងឃលើមនញសសររ់របូរឃមឮសូរឌរមួ ត្គាប់ ញ ងឮត្រឹមណាររ់
ត្រឹម នឹងមិនចាុំបាច់ពិចារណាឃទររ់ឌរ មង។ ខ្ញុំហាសចាប់អ្ញសមួ ឆ្ន ុំៗ ញ ងបានលញ ពីរមញឺន
អ្រ់ហា៊ា នត្បាប់ឃេ្ងឃេសួរថាបានប៉េញនាម នឆ្ន ុំ នឹងខ្ញុំថាបានលញ  ញកសិបឃរៀលចា អ្ស់ឃ ើ 
ទិញស្សូវអ្ស់ឃ ើ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់អី្ឃទសញខសបា  ឱ្យឌរឃសលៀកឃមរាងងមី ញឺហានាេិកាថ្ដ
ចិឃញ្ច ៀនអី្ នឹងង្កប់បឃណាត  គាម នរស់ឃទ ឃ ើ ពីឃដើមត្រីឃត្ចើនមិនដឹង កឃៅណាឃទឃោក
ឃអ្ើ ឃេើងមកឃត្ចើនត្រីត្កេង់ប៉េញនៗឃនោះប៉េញនៗកថ្ដក៏ម្ភន។ 

ក៖ អូ្ឃខអ្ញ្ច ឹងត្បឌ លជាឃ ើងបនតឃៅឃទៀរអឺ្...អ្ញ្ច ឹងឥេូវខ្ញុំចង់សួរពីឪពញកម្ភត   ឪពញក    
ម្ភត  ឃោកតាឃ ម្ ោះអី្ឌដរ? 

ខ៖ យា  ៊ាញន យា  ៊ាញន តានូ បតីគារ់ឃ ម្ ោះតានូ។ 

ក៖ តានូ? 

ខ៖ បាទ!នូ ស  នឹងហាស។ 

ក៖  នឹង។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្ឃខអ្ញ្ច ឹងឳឪពញកឃ ម្ ោះតានូ ត្រកូលអី្ឃេ? 

ខ៖ ត្រកូលឌប៉េន នូ។ 

ក៖ ឌប៉េន នូ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ ម្ភត  ឃ ម្ ោះ? 

ខ៖  ឹម។ 



ក៖  ឹម? 

ខ៖  ឹម  ៊ាញន។ 

ក៖  ឹម  ៊ាញន? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ ឃោកតាអ្រ់ចាុំអឺ្...ដូចជាឆ្ន ុំថ្ងៃឌខឆ្ន ុំកុំឃ ើ ររបស់ពួកគារ់ឃ ឪពញកម្ភត  ? 

ខ៖ ខៃញុំចាុំតាឆ្ន ុំគារ់។ 

ក៖ ឆ្ន ុំ?អូ្ឃខ។ 

ខ៖ ឪពញកខ្ញុំឆ្ន ុំ៨៤។ 

ក៖ ៨៤? 

ខ៖ ម្ភត  ខៃញុំ៧៤។ 

េ៖ ឃពលគារ់ស្លល ប់? 

ខ៖ បាទ! គារ់ស្លល ប់។ 

ក៖ អូ្...អា ញឃពលគារ់ស្លល ប់? 

េ៖ ចញោះឆ្ន ុំឌខមរអី្? 

ក៖  នឹងឆ្ន ុំឌខមរចាុំឃ ឆ្ន ុំឌខមរដូចឃពលឪពញកម្ភត  ឃកើរ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំឌខមរឃ ? 

េ៖ ឆ្ន ុំសរវហាស? 

ក៖ បាទ! ដូចជាឆ្ន ុំសរវ? 



ខ៖ គារ់ឆ្ន ុំ...ឃ ...ឆ្ន ុំអី្ឃេឃទ គារ់៧៤,៧៤ នឹងឆ្ន ុំរកាក៏មិនដឹងខ្ញុំឃភលចឆ្ន ុំគារ់ឃបើឪពញកខ្ញុំឆ្ន ុំឃរាង 
គារ់ឆ្ន ុំឃរាង។ 

ក៖ ឃ ើ ឪពញកម្ភត  របស់ឃោកតាស្សុកកុំឃ ើ ររបស់ពួកគារ់ឃៅណាឌដរ? 

ខ៖ ឃៅ នងឹឌដរ។ 

ក៖ ឃៅ នងឹឌដរ? 

ខ៖ បាទ! គារ់មងស្សីឃៅ នងឹមងម្ភត  ។ 

ក៖ ឃៅកុំពង់ចាម នងឹ? 

ខ៖ បាទ! មងម្ភត  មងខ្ញុំឃៅមងឃខរតកណាត លឃនាោះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឪពញកម្ភត  ឃោកតាមកពីឃខរតកណាត លទុំងពីរនាក់? 

ខ៖ បាទ!ទុំងពីរនាក់។ 

ក៖ អូ្ឃខ! ទុំងពីរនាក់ឃៅភូមិ  ញុំដូចជាឃោកតាឌដលឃ ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ភូមិ  ញុំដឌដល។ 

ខ៖  ញុំដឌដល។ 

ក៖ អូ្ឃខដូចគាន ។ 

ខ៖ បាទដូចគាន ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ដូចជាឪពញកម្ភត  ពួកគារ់ម្ភនការង្ករអី្ឌដរ? 

ខ៖ គារ់ឃ្វើឌស្ស។ 

ក៖ ឪពញកឃ្វើឌស្ស? 



ខ៖ ឃ្វើឌស្ស។ 

ក៖ ឃ ើ ម្ភ៉េ ក់គារ់ឃ្វើអី្ឬក៏គារ់ឃៅ្ទោះគារ់ដាុំបា ? 

ខ៖ គារ់ឃៅ្ទោះមងឌស្ស នឹងឌដរ សទូងដកឌដរ ប៉េញនខ្ញុំឃមើលត្កបី។ 

ក៖ ឃមើលត្កបី? 

ខ៖ ឃមើលត្កបីស្លម  នងឹឃៅបឹងឃៅឃេើ ឃទ។ 

ក៖ ឃមើលត្កបីសបា ឃ ? 

ខ៖ បាទសបា ។ 

ក៖ ត្កបីសលូរឃ អ្រ់កាចឃទ? 

ខ៖ សលូរហាស។ 

ក៖ មិនកាចឃ ? 

ខ៖ បាទ! ត្គាន់ថាឱ្យសញីកាត មមួ ងង់ឃៅ កឌងកបឃនាោះខលោះឃៅ ខយងខលោះមក។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឃៅឃពលឃកមងឃោកតាជួ បា៉េ ឃ្វើឌស្សឬក៏? 

ខ៖ ខ្ញុំជួ ឃមើលត្កបី។ 

ក៖ ត្គាន់ឌរឃមើលត្កបីឌរប៉េញ ណឹ ងឯង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖  នឹងក៏ការសុំមន់ឌដរឃមើលត្កបីសុំមន់ណាស់។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃដា ស្លរឃេឃត្បើត្កបីឃដើមែីឃ្វើឌស្សឌដរ។ 

ខ៖ បាទ! ឃ្វើឌស្សឌដរ ប៉េញឌនតអ្រ់បានឃរៀន។ 



ក៖ អ្រ់បានឃរៀន? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្រ់ឃរៀនឃស្លោះ? 

ខ៖ អ្រ់ឃរៀនឃស្លោះដប់ឆ្ន ុំឃ ើ អ្រ់បានឃរៀន អ្ញ្ច ងឹបានខ្ញុំនឹកឃ ើញថាឃមើលឃៅឃបើលៃង់រ ូរ
ង្កប់ឃ ើ សញុំឌម៉េឪឃៅ សញុំឪពញកខ្ញុំថាខ្ញុំឃៅឃៅមងឌម៉េឃ ើ ណាា៎  ឃ ើ ខ្ញុំររ់មកឃៅមងឌម៉េខ្ញុំ
មកឃ ើ ខ្ញុំថាឌម៉េខ្ញុំសញុំឃរៀនហាសចាុំខ្ញុ្ំ ុំឃេើងខ្ញុំរកលញ ចិញ្ច ឹមឌម៉េវញិ។ ខ្ញុំឃរៀនដប់បីឆ្ន ុំឃទើបខ្ញុំ
ឃមើលអ្កសរដាច់ដប់បីឆ្ន ុំឃៅឯងឃមើលមនញសសអី្ក៏ត្បាជាៃ អាប់ឃនាោះអាប់។ ខ្ញុំបារាុំងសញុំ កឃៅ
ថ្ត្ពនេរម្ភត  ខ្ញុំឱ្យឃៅដល់ឃពលឃៅនឹកខ្ញុំ ុំ។ ឃពល ញ ងបារាុំងដាក់ឡានឃៅដល់ទឃនលបិទ
ឃ ើ  ុំឃនាោះ ុំបារាុំងអ្រ់មិនបានង ឡាន កកូនមកឱ្យវញិឱ្យខ្ញុំមកវញិថាឃអ្ើ...កូនឯងឃៅ
វញិចញោះកញុំឱ្យឌម៉េ ុំ បារាុំងឃនាោះឃចោះឌខមរកញុំអី្ឃៅឃៅស្សុកបារាុំងបារ់ខ្ញុំស្លា រហាកាលពីឃកមងស្លា រ
ឌមនឌទន។ 

ក៖ ស្លា រឃ ស? 

ខ៖ បាទ! ស្លា រណាស់ឃនាោះរូបងរខ្ញុំឃមើលឃៅត្គាន់ឌរឃមើលប៉េញ ណឹ ងឃ ើញខញសគាន ឃ ើញឃទ។ 

ក៖  នឹងឃ ើ ឌរខ្ញុំេិរថាឃោកតាឥេូវស្លា រឌដរ។ 

ខ៖ ត្គាន់ឌរប៉េញ ណឹ ងខញសគាន ។ 

ក៖  នឹងឃ ើ ។ 

ខ៖ បាទ! កូនឃេទញខ្ញុំឃៅឃៅងររូប។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ញុំចង់សួរថាអ្ញ្ច ឹងតាុំងពីឃកមងមករ ូរដល់ឥេួវឃោកតាអ្រ់ឌដលម្ភនឱ្កាសឃៅ
ឃរៀន? 
ខ៖ ឃៅឃរៀនតា មញខង្ករខ្ញុំឃត្ចើនណាស់។ ឃ្វើការរាជការ្ង ឃ្វើការសញីវលិ្ង ឃមើលឌរឃេសតីឱ្យ



មល ុំងឃ្វើឈឺឃ ើ  សញុំឃេឈប់ឃ ើ ខ្ញុំមិនឃ្វើឃទខ្ញុំនឹកថាកាលឃកើរសង្គ្ង្កា ម នងឹឃេឱ្យខ្ញុំាក់សកតិ
មួ ទហានហាស។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ខ្ញុំថាឃទខ្ញុំឃទើបត្បេងបានរិចរួចឱ្យខ្ញុំឃ្វើសកតិមួ  ខ្ញុំកាលបារាុំងឃៅឃេឃៅថាបញិអ្ញី មូម។ 

ក៖ អ្ញី មូម? 

ខ៖ អឺ្...អ្ញី មូមបារាុំងឃចោះឌខមរ “បងសឯងមកឃៅជាមួ ខ្ញុំាក់សកតិមួ ឌរមញនដុំបូងឱ្យាក់អា
សពីរ ៉េង់ឃទឱ្យកូនទហានឃ ើញមួ អាទិរយឃទៀរាក់សកតិ” អូ្...បានសកតិមួ  នឹងខ្ញុំឃដកត្ពួ 
ចិរត មងខ្ញុំមញខឌរង្កប់ឃ ើ ឃមើលឃៅស្សុកឃកើរសង្គ្ង្កា មយា៉េង នឹងឃ ើ ត្បាប់ត្បពនធថាឯងកញុំ
ម្ភរ់ចាុំខ្ញុំឃៅសញុំអាឃសដង់សកតិបីឱ្យគារ់រកទហានដាក់ឱ្យឃេឃៅម៉េមឃសោះៗសកតិបី។ ឃោកខៃញុំ
អ្រ់ស្សួលខលួនឃស្លោះរាកឌរអាច់មួ  ប់ៗគាម នឃដើរឃៅណាឃកើរខៃញុំភូរគារ់ដល់ឃៅគារ់ឃជឿ
ឃ ើ គារ់ថាសកតិ នឹង កឃៅណាឃបើឯងម្ភនបណាណ ការ  មឺ...ឃោករកពីណាឃៅខ្ញុំសញខចិរត
អ្ស់ម្ភន់ថ្មាអាម្ភន់ឃដើរឃៅដី នឹង។ ខ្ញុំសញខចិរតឃ្វើម្ភន់ឱ្យឃេសញីថ្មាហាសកនញងឃនាោះម្ភនថ្មាត្បាុំ    
នាក់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឃ្វើម្ភន់ថ្មា នឹងឃស្លៃ រដាក់ឱ្យឃេសញីឃៅ រួចឌសាកឃេើងឃៅគារ់អាអ្នកាក់សកតិ នឹងមកឃេ
សកតិបីឃ ើ ណាា៎ឥេូវឃ ម្ ោះនូ ស មនញសស នឹងឃកើរឃរាគាឃត្ចើនគាន ឈឺឃៅណាមិនរួចឃទរវល់ឌរ
រាេអាចម៍អ្ញ្ច ឹងឥេូវឃ ម្ ោះឃនោះឃេើងមកាក់សកតិបីអា នឹងឱ្យកូនទហានឱ្យត្ទនាប់ឃេ
ស្ស្លប់ឌរឃេាក់សកតិឃ ើ ឃេឌស្សករត្មង់ជួរឱ្យត្រង់ភលឹង សត្ម្ភកត្កឹប ត្បុងត្កឹបឃ វងស្លត ុំឌបរ
ឃៅមញខឃៅឃត្កា អី្ឃ ើ ឃស្សចបានអា...បា៉េ ឃរសង់ឃរអា នឹងាកយបារាុំងឃេឃៅបា៉េ ឃរ នឹង
ទម្ភល ប់បា៉េ ឃរសង់ឃរ។ 

ក៖ អូ្ឃខ។ 



ខ៖ អាុំ...អាុំបានន័ ថាសត្ម្ភករួចបានឃេរាប់ឃរៀបថាឌនឥេូវផ្លល ស់ នូ ស មកឃ ម្ ោះ នឹងឃ ើ 
ឱ្យទទួលខញសត្រវូឃ ើ ឃបើអ្នកបានជា ុ្ំឃ ើ ាក់សកតិបីហាស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឥេូវ នូ ស វញិ? 

ខ៖ បាទ! ឃៅ នូ ស ដឌដល។ 

ក៖ នូ សដឌដល? 

ខ៖ ឃនោះត្ពោះវហិារឃនោះឱ្យខ្ញុំឃ្វើ...សរួឃមើលឃបើខ្ញុំភរសួរតាឃេងឃមើលឱ្យខ្ញុំឃ្វើត្បធានតាអាចារយ។ 

ក៖ អូ្ឃខអ្ញ្ច ឹងខ្ញុំចង់សួរបនតឃទៀរអឺ្...អ្ញ្ច ងឹទក់ទងឃៅនឹងឪពញកម្ភត  ឃោកតាម្ភនអឺ្...ដូចជា
អ្នញសាវរ ី៍ជាមួ ឪពញកម្ភត  ឬក៏ម្ភនការចងចាុំអ្ុំពីឪពញកម្ភត  ដូចជាគារ់បានម្ភនការ
បឃត្ងៀនដល់ឃោកតាចងចាុំពីឪពញកម្ភត  ឌដលឃេបឃត្ងៀនដល់ឃោកតាឬក៏ម្ភនអី្ខលោះ? 

ខ៖ ម្ភនមញនដុំបូងគារ់ឱ្យខ្ញុំឃរៀនអ្កសរឃរៀនអ្កសរឃចោះឃៅគារ់ថាឥេូវកូនឯងឃចោះអ្កសរឃ ើ ឃៅ
មងណារកមញខរបរអី្ឃ ើ ខ្ញុំថាខ្ញុំសញុំចាប់ឌម៉េឪឌលងខ្ញុំចញោះពីឃដើមម្ភនឌរថ្មាបីឃខរតឃទណាា៎។ ថ្មា
បីឃខរតខ្ញុំថាឥេូវខ្ញុំសញុំចាប់ឌម៉េខ្ញុំឃៅជាមួ ឌម៉េឯងកនញងមួ ឌខខ្ញុំមកជួបម្ភត  មតងឥេូវឌលងខ្ញុំចញោះ
ឱ្យខ្ញុំឃដើររកកញុំភ័ មល ចខ្ញុំឃៅលួចបលន់ឃេឃនាោះខ្ញុំមិនឃៅលួចឃទ អ្រ់ឃស្លោះមិនឌដលម្ភនប៉េូលីស
ណាមកឃ្វើបាបខ្ញុំមួ ឃម្ភ៉េងអី្កនលោះឃម្ភ៉េងអី្ដូចឃទវតាជួ ឌមនមកទឃនលបិទឃនោះត្បពនធឃៅដាក់
អ្ងករៗ៣០០បាវ ៣០០បាវមកធាល  ទូកឃៅត្កឃចោះ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ បានអាវជប៉េញនឃ ើ និងមួកជប៉េញនមួ  អាមួ ឃនាោះវាថាបងសឯង កអាវនិងមួកជប៉េញន
 នឹងាក់ឱ្យឃ ើ  អាឃនាោះបក់ថ្ដឃៅថាឃនាោះឃៅឱ្យមកជួ  កអ្ងករ៣០០បាវតា។ អ្ញ្ច ងឹវា
ឃចញបារ់អ្ស់ឃ ើ អូ្...ថាមនញសសចញោះមកពីត្រង់ នឹងឃេឃៅទួលឌសនងត្កបីឃរ ើឌរមួ ឌភលរអ្ស់
៣០០បាវឌរខ្ញុំឃៅឈរាក់អាវឃ ើ ឃេសួរឃោក កឃៅមងណាឃ ើ ខ្ញុំថាពីឃនោះពីឃនាោះ
ឃៅឃ ើ អាឃនាោះវាបកឌត្បថា កឃៅត្កឃចោះឃ ើ អាឃនាោះវាថាតាឯងក៏ចុំណាប់ឃទៀរឃចោះបក
ឌត្បម្ភនអី្រួចខលួន កឃៅដល់ត្កឃចោះ ឃ ើ រកមនញសសលីអ្ងករឃេើងបានបនតិចឃេមកសួរជប៉េញន



ឃៅពីកាល ឃៅអ្ស់ឃ ើ តាុំងពីោៃ ចឃមល៉េោះជប៉េញនម្ភនទន់បានឃចញណា។ អ្ញ្ច ឹងបានថាពួកអា
ឃនោះឃលខមួ ឃ ើ  និយា ពីឃរឿងយាមវញិជប៉េញនចាប់ឃេរឺងហា ឃបើសនិជាយាមឃពលឃ ើញ
ជប៉េញនស្លព  កាុំឃភលើងអ្ញ្ច ឹងជប៉េញនដាក់ចញងកា ញ ងអ្ញ្ច ឹងឃ ើងឃចោះឌរឃៅឈរឃមើលវាឃដើរឃៅឃៅ
ឌរអ្ញ្ច ឹងឃៅចងាញលអ្ញ្ច ឹងហាសសឹងឌរឃមើលដាច់កណាា៎។ ឃមើលជប៉េញនហាសឃ ើ កាុំឃភលើងវា
ឃនាោះឯងថាមកឥេូវឃ ើ ម្ភញ ុំងឥេវូឃ ើ អ្រ់ឃទអ្រ់ម្ភញ ុំងឃទចាប់ឃេឌរអ្ញ្ច ឹង។ “ខ្ញុំសួរឃោក
ឯងឃម៉េចឃដើរ កកា ញ ងឃៅចងាញលឃេអ្ញ្ច ឹង ឃត្ាោះមល ចមនញសសលួច។ ឃបើមិនឃ្វើអ្ញ្ច ឹងវាមិន
ភ័ វាឃទ។” ខ្ញុំស្លា ល់ជប៉េញនោៃ ចឃេើងឃៅសញបីា ជប៉េញនវាត្បាប់ថាមកណាសឃ ើ ខ្ញុំថាបាទ 
េូរូហាសេូរូវាថាឱ្យមកេូរូណា ឃៅណាឃ ។ ខ្ញុំឃចោះហាសឃចោះបានឌត្កលឌដលឌរឃភលច
អ្ស់ឃ ើ សញីបា អី្និយា ឃ ើ សញបីា អី្ត្រឹមត្រូវ ឃបើមិន ួនវញិអាុំងកឺមឌីអាុំងកឺមឌីញា៉េ
ឃនោះញា៉េហាសញា៉េញ៉េូ ឃដក។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឌីឃលនឃដើរឃលង ញា៉េខ្ញុំ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្បឌ លជាខ្ញុំបនតអឺ្...អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ឃោកតាឃោកយា របស់ឃោកតាអាចចាុំ
ឃ ម្ ោះរបសពួ់កគារ់ឃ អឺ្...ឃោកតាឃោកយា មងឪពញកមងម្ភត  ? 

ខ៖ ចាុំ! 

ក៖ ឃ ើ ពួកគារ់ឃ ម្ ោះអី្ឌដរ? 

ខ៖ បតីគារ់ឃ ម្ ោះតាេង់ ស ូេង់។ 

ក៖ េង់? 

ខ៖ បាទ! ពួកគារ់...។ 

ក៖  នឹងឃោកតាមងឪពញក? 

ខ៖ មងឪពញកឃកមក។ 



ក៖ អូ្ឃខមងឪពញកឃកមកឃ ស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ ចញោះឃោកតាមង...? 

ខ៖ មងឪពញកខ្ញុំបឃងកើរ នឹង? 

ក៖  នឹងមងឪពញកឃោកតា? 

ខ៖ តាឌម៉េនឃនាោះដូចខៃញុំត្បាប់មិញ។ 

ក៖ អូ្ឃខ។ 

ខ៖ ឌម៉េន នូ។ 

ក៖ ឌម៉េន នូ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ ចញោះឃោកយា មងឪពញក? 

ខ៖ មងម្ភត  ឃ ស មងឪពញកឬមងម្ភត  ? 

ក៖ ឃោកយា មងឪពញក? 

ខ៖ មងឳពញកខៃញុំឃ ស? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឃោកយា មងឪពញកឃ ម្ ោះឌម៉េន។ 

ក៖ ឌម៉េន? 

ខ៖ ឌម៉េន 

ក៖ អូ្ឃខ។ 



ខ៖ បតីគារ់ឃ ម្ ោះតាឌម៉េន។ 

ក៖ ឃ ើ បតីគារ់ឃ ម្ ោះតាឌម៉េន? 

ខ៖ ឌម៉េន រ ។ 

ក៖ រ ? 

ខ៖ បាទ! ឃៅស្សកុជាមួ គាន  ញ ងឃទៀរ។ 

ក៖ ឃ ើ ចញោះមងម្ភត  ឃោកតា? 

ខ៖ មងម្ភត  ខ្ញុំ ា៎? 

ក៖  នឹងឃ ើ ឃោកតាមងម្ភត  របស់តា? 

ខ៖ មងម្ភត  ខ្ញុំឃ ម្ ោះឌន...អា៊ា វ។ 

ក៖ អា៊ា វ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ អឺ្...ត្បពនធរបស់គារ់ឃ ម្ ោះ? 

ខ៖ ឃអ្ង។ 

ក៖ ឃអ្ង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្ឃខអ្ញ្ច ឹងម្ភនអា៊ា វឃ ើ និងឃអ្ង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ មងម្ភត  ? ឃ ើ មងឪពញកម្ភនអឺ្...ឃម៉េងឃ ើ និងអូ្...ឃភលចមួ ឃទៀរ។ 

ខ៖ ឃភលចមួ ឃទៀរហាស ខ្ញុំឌរឥេូវចាស់ឃ ើ ឃភលចឌរមតង។ 



ក៖ បាទ! 

ខ៖ ទត្ម្ភុំឌររកនឹកឃ ើញ តាអី្ឃេឃទមិញ។ 

ក៖ អ្រ់អី្ឃទឃដា ស្លរអា នឹងករ់ទញកតាមត្បដាប់ងរសឃមលង នងឹ។ 

ខ៖ បាទ! ត្បដាប់ នឹងងរជាប់ឃ ើ ។ 

ក៖ វាជាប់ឃ ើ ។ អឺ្...ឃ ើ ចាុំថាពួកគារ់ដូចជាឃកើរឃៅឃខរតកណាត លឌដរឃ ា៎? 

ខ៖ ឃកើរឃៅឃខរតកណាត ល។ 

ក៖ ឃខរតកណាត ល? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្ឃខ! ឃ ើ ឃោកតាដូចជាម្ភនអី្ឃកើរម្ភនការចងចាុំពីឃោកតាឃោកយា មងឪពញក
មងម្ភត  ឃ ា៎ធាល ប់ស្លា ល់ពួកគារ់ឬគារ់ស្លល ប់ពីមញនឃោកតាឃកើរ? 

ខ៖ គារ់ស្លល ប់ពីមញនៗសង្គ្ង្កា មឃទៀរ។ 

ក៖ មញនសង្គ្ង្កា មឃទៀរ? 

ខ៖ បាទ! មញនសង្គ្ង្កា ម។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឃោកតាអ្រ់សូវបានស្លា ល់ឃោកតាឃោកយា មងឪពញកម្ភត  ឃ ា៎? 

ខ៖ ស្លា លត់ា។ 

ក៖ អូ្...ធាល ប់ស្លា ល់ឌដរ។ 

ខ៖ ខៃញុំដឹងកតីឃ ើ ឃចោះនិយា ចាស់ឃ ើ ។ 

ក៖ ឃ ើ ឃោកតាឃោកយា គារ់ស្លល ប់ឃពលឌដលឃោកតាអា ញប៉េញនាម ន? 

ខ៖ ខៃញុំអា ញ៨-៩ឆ្ន ុំ ីដឹងចាស់ ។ី 



ក៖ អូ្...ឃៅឃពលពួកគារ់ស្លល ប់ឃៅ? 

ខ៖ បាទ! គារ់ពរខ្ញុំឃៅឃលងគារ់ឃដើរឃត្ចៀងចាបញីហាស។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ពរឃៅបឃ តើ រដល់ឃម្ភ៉េងឃត្ចៀងចាបញីឱ្យឃេឃៅមួ  ប់បានមួ ថាុំងស្សូវឌដ រឃេវាល់ស្សូវឱ្យ
មួ ថាុំង។ 

ក៖ អូ្ឃខ! 

ខ៖ គារ់រករបរឌរប៉េញ ណឹ ងឃ្វើឌស្សឃត្ចៀងចាបញី។ 

ក៖ ឃ ើ ឃោកតាអា ញប៉េញនាម នឃៅឃពលឌដលផ្លល ស់ពីឃខរតកណាត លមកកុំពង់ចាម? 

ខ៖ ខ្ញុំឃ ស? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ តាមនិយា ឃៅេឺរ ូរមកការ មង។ 

ក៖ ឃពលឌដលការ? 

ខ៖ បាទ! អ្រ់ម្ភនលញ ខលួនឯងឯណា។ 

ក៖ អូ្ឃខ! 

ខ៖  កត្បាក់ នឹង កមកជូនម្ភត  ឃកមកបានការ មង៧០០។ 

ក៖ អូ្ឃខ! អ្ញ្ច ឹងឃៅដុំបូងឃោកតាមកកុំពង់ចាមឃដើមែីឃរៀបការ? 

ខ៖ បាទ! ឃរៀបការតា មង។ 

ក៖ ឃ ើ តាុំងពីឃរៀបការឃៅកុំពង់ចាមរ ូរ? 

ខ៖ រ ូរ! 



ក៖ រ ូរដល់សពវថ្ងៃ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្ឃខឃ ើ ធាល ប់ម្ភនត្េួស្លរឬជាបងបាូនឬក៏អឺ្...ឃោកពូអ្នកមីងជីដូនមួ អី្ឌដលធាល ប់រស់
ឃៅឃត្ៅត្បឃទសឃ ា៎? 

ខ៖ ម្ភនសពវថ្ងៃ នឹងម្ភនពីរបីនាក់។ 

ក៖ ឃ ើ គារ់ឃៅណា? 

ខ៖ ឃៅបារាុំង។ 

ក៖ ឃៅបារាុំង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្ឃខ។ 

ខ៖ ម្ភនឃៅមួ ឃៅបារាុំង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនដូចជាកមួ ឌដលឃៅបារាុំងគារ់ជាកមួ ឬក៏? 

ខ៖ ឃៅបឃងកើរឌរមតង។ 

ក៖ អូ្...គារ់ឃៅបឃងកើរគារ់ឃៅបារាុំង? 

ខ៖ បាទ! ឃៅបឃងកើរឃៅបារាុំង។ 

ក៖ អូ្ឃខឃ ើ ឃោកតាម្ភនកូនប៉េញនាម ននាក់? 

ខ៖ ខ្ញុំម្ភនឌរបីឃទ។ 

ក៖ កូនបឃងកើរឃ ស? 

ខ៖ បាទ! កូនបឃងកើរឌរបីឃទ។ 



ក៖ ម្ភនបីនាក់? 

ខ៖ បាទ! មកមីស្សី នឹងកូនឌរម្ភន ក់វា៧កូនវា៧ហាស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនកូនបីនាក់ត្បុសប៉េញនាម នស្សីប៉េញនាម ន? 

ខ៖ ស្សីឌរមួ ឃទ។ 

ក៖ ឃ ើ ត្បុសពីរ? 

ខ៖ ត្បុសពីរ។ 

ក៖ ឃ ើ កូនៗឃ ម្ ោះអី្? 

ខ៖ ស ។ 

ក៖ ស អា នឹងស្សឬីក៏...? 

ខ៖ ត្បុស។ 

ក៖ អូ្...ត្បុស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ម្ ោះស ? 

ខ៖ ស  ស។ 

ក៖ ស  ស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ កូនត្បុសមួ ឃទៀរឃ ម្ ោះ? 

ខ៖ េឹម ស្លន។ 

ក៖ េឹម ស្លន? 



ខ៖ បាទ! 

ក៖ ស េឹមស្លន? 

ខ៖ បាទ! ស េឹមស្លន។ 

ក៖ ឃ ើ កូនស្សីគារ់ឃ ម្ ោះអី្? 

ខ៖ ឌន...មីន។ 

ក៖ មីន? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ស មីន? 

ខ៖ បាទស មីន? 

ក៖ អូ្ឃខឃ ើ កូនៗឃៅជិរឃោកតាឬក៏ពួកគារ់រស់ឃៅណាឌដរ? 

ខ៖ កូនឃៅជិរខ្ញុំឃនោះពីរ។ 

ក៖ អូ្ឃខឃ ើ មួ ឃទៀរឃៅ? 

ខ៖ មួ ឃទៀរឃៅឌស្សអ្ុំបិលឃៅឃត្កាមភនុំឃពញ។ 

ក៖ អូ្ឃខ! 

ខ៖ ឃេម្ភន ី។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឃេឃៅឌកសមញត្ទ។ 

ក៖ អូ្ឃខឃ ើ ឥេូវម្ភនឃៅប៉េញនាម ននាក់ឌដរ? 



ខ៖ ឃៅឃត្ចើនណាសទ់ល់ឌរខ្ញុំឃដកេិររួចករ់ចាុំថ្ងៃឃត្កា ឃៅចាុំខ្ញុំរាប់ឃ ើញដាក់កនញងឃសៀវឃៅ
ឱ្យមួ ។ 

ក៖ រាប់មិនបានឃ ស? 

ខ៖ រាប់មិនបាន។ 

េ៖ ចញោះមិញតាថាដូចថ្មាជាងឃ ស? 

ខ៖ ថ្មាជាងប៉េញឌនតមិនដឹងថាជាប់ជុំាក់ឃៅមងណាម្ភនជីទួរជីលួរ។ 

ក៖ ឃដា ស្លរកូនស្សីម្ភនកូនត្បាុំពីរនាក់ឌមនឃ ា៎? 

ខ៖ ត្បាុំពីរនាក់។ 

េ៖ ម្ភនឃៅទួរឃទៀរឃ ស? 

ខ៖ ម្ភនទួរម្ភនលួរឃទៀរ។ 

េ៖ អូ្...ម្ភនលួរឃទៀរ? 

ខ៖ បាទ! ម្ភនលរួឃទៀរខ្ញុំរកេិរវាមិនទន់ឃទ ម្ភនឌរអារូចឃនោះោឃ ើ ឃនោះ ម្ភនធាល ក់ឃៅ
ឃៅរ ូរដល់ថ្ង ឃៅកូឃរ ៉េពីរ ឃៅជប៉េញនមួ  បារាុំងមួ  ឃៅបារាុំងឌខត្បាុំពីរឌខត្បាុំបី នងឹឃេមក
ឃលងឃ ើ ឃេមកឃបាោះឃឆ្ន រឃនោះ។ 

ក៖ អូ្ឃខ! ឃ ើ ឥេូវខ្ញុំចង់សួរអ្ុំពីដូចជាការង្ករឃោកតាចាប់តាុំងពីៗ? 

ខ៖ ពីឃកមងមក? 

ក៖ តាុំងពីឃកមងមកឃោកតាធាល ប់ម្ភនការង្ករអី្ខលោះ? 

ខ៖ រាប់មិនអ្ស់ឃទចាុំឃមើលខ្ញុំត្បាប់ការង្កររបស់ខ្ញុំពីឃកមងរកសញីឈមួលឌន...ឌរកកាមឱ្យចាម។ 

ក៖ បសទ! 



ខ៖ ឌរកកាមម្ភា ងដាក់ត្តាុំឌរកឃៅអឺ្...វាឃៅឃកមងអូ្សអាឃជៀលកាមឃនាោះប៉េោះឌរឃដើមថាន ុំឃេបាក់ឃដើម
ថាន ុំឃេៗឌស្សកឱ្យថាឃលើកឃជៀលឱ្យខពសរិ់ចឃៅបាក់ឃដើមថាន ុំអ្ញអ្ស់ឃ ើ ខ្ញុំអ្ងាញ ចងវញិ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ប៉េញឌនតខ្ញុំមិនឌដលម្ភនទុំនាស់ឃេវា ឃទដឹងឌរខ្ញុំខញសឃ ើ ពូឃអ្ើ តាឃអ្ើ  ឃអ្ើ...ឃបើឯងឃ្វើ
 នឹងត្រូវឃ ើ កញុំឃ្វើខញសឃ ើ ឃកាងកាា ងឃេវា ង្កប់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ខ្ញុំេិរឃៅឃ ើ អ្ងាញ ពិចារណាខលួនឯង មងខ្ញុំ កចាប់សលូរឬចាប់កាច កមកឃត្បើ។ 

ក៖ អូ្ឃខ! 

ខ៖ ឃបើ កចាប់កាចមកឃត្បើឃេវា ង្កប់អ្ញ្ច ឹង កចាប់សលូរត្ម្ភមថ្ដដប់ខញសឃ ើ សុំពោះឃេ
ឃៅខ្ញុំខញសឃ ើ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ង្កប់ឃទ ឌមនអ្រ់ង្កប់ឌមន ដល់ឃៅរួចពីឃៅចាម នឹងបានបួនឆ្ន ុំឃៅ
 ូរៗហាឃៅចង់ដឹងឃមើលឃរើអ្នកណាពូឌកជាងអ្នកណាអ្នកទុំងបី នឹង ឃៅជាមួ ចាមបានបួន
ឆ្ន ុំមកឃៅជាមួ ចិនឃទៀរឃៅជាមួ ចិនមញនដុំបួងឃេឃបាស្ទោះមញខ្ទោះអី្ នឹងឌរឃេឃចោះឌរឃមើល
មល ចខ្ញុំ កលញ ហាសលញ វាឃៅឃលើរញឱ្យរា ខ្ញុំអ្រ់រវល់ឃទរួចលញ វាដាក់រា អ្ញ្ច ឹងខ្ញុំត្េប
ឃ ើ ឃ្វើការឃៅដល់ថ្ងៃឃត្កា វាឃៅខ្ញុំថា៖ “ឌន...អាវា៉េឯងឃ ម្ ោះអី្? ខ្ញុំឃ ម្ ោះនូ ស។ អ្ញ
ឃមើលឃៅឯងអ្ញដូចស្សឡាញ់ឯងហាសដូចសញភាពរាបស្លរអ្ឃញ្ច ោះឃៅត្ពលឹមឃេើងចាុំអ្ញឱ្យ
េញ ទវមួ ចានកាឃ វមួ ឌពង។” ដល់ត្ពឹកឃេើងឃេឱ្យពីរឃរៀលមួ ឌខឃ ើ កញុំត្បាប់ឃេណាា៎
ដល់ឃៅមួ ឌខបានពីរឃរៀលឃលើសឃេឃទៀរឃ ើ ឃៅឃ្វើអ្នកករ់ត្តាឱ្យឃេឃទៀរ ីដូចឃេើង 
ឃលឿនៗ។ ខ្ញុំភ័ ខ្ញុំថាអាឃេើងឃលឿន នឹងត្ប រ័នខលួនឌត្កងឃោបារ់របស់ឃេតាុំងត្ពលឹមឃេើងខ្ញុំ
ឃៅត្បាប់ពួកពួក ញ ងថាកញុំខឹងខ្ញុំណាទុំងអ្ស់គាន ខ្ញុំស្សឡាញ់ដូចបងបាូនបឃងកើរឃ ើ បានខ្ញុំ
និយា ឃ ើងមកឃ្វើការ ឱ្យឃេកញុំម្ភនថ្ដម្ភនឃជើងកញុំលួចឃនោះឃនាោះ កឃនោះ កឃនាោះឃ ើងឃ្វើ
ឱ្យ។ ឃេអា ិរឃមតាត រួចឃេឃនាោះឃ្វើតាមខ្ញុំម្ភនអី្ឃេស្សឡាញ់ខ្ញុំឃៅឃៅជាមួ ចាមឃេអ្រ់ឱ្យខ្ញុំ
ឃៅ្ទោះឃទ ឌរឌម៉េខ្ញុំគារ់ឱ្យខ្ញុំសត្ម្ភកមួ ឌខពីរសនិរួចឃេថាឃទអ្ញសញខចិរតឃេើងត្បាក់ឌខឱ្យ    
ឯងៗឃៅត្បាប់ឌម៉េឯងឃៅអ្ញ ឱ្យដប់ត្បាុំមួ ឌខ។ ខ្ញុំឃៅជាមួ បារាុំងឃទៀរហាសឃៅឃៅ



ជាមួ បារាុំងឃៅជប់ នឹងឃៅត្បាុំបីឆ្ន ុំហាសដលថ់ាន ក់បារាុំងថាឌន...នូ សឯងអ្រ់ឱ្យឃៅណាឃទ
ឃៅឃ្វើសញីជីឃកខ្ញុំថាសញីជីឃកឃម៉េច ឃបើខ្ញុំមិនឃចោះបារាុំង្ងឃៅឱ្យទល់ឌរឃចោះឃៅ  នួវញិនិយា 
បានស្លទ រ់ មងថាអាុំងង្កវបានអី្ ូបអាុំងកាអាុំងចាវអាុំងបបរអាុំងបា  បារាុំងមិនដឹងឃេថា
ឃម៉េច ូបបា ? 

ក៖  ូបបា ? 

ខ៖ បាទ!  ូបបា ។ 

ក៖ បារាុំងឃ ស? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អូ្...ខ្ញុំអ្រ់ដឹង។ 

េ៖ អ្រ់ឃចោះ។ 

ក៖ ខ្ញុំអ្រ់ឃចោះភាស្លបារាុំង។ 

ខ៖ អ្រ់ឃចោះ។ 

ក៖ អ្រ់ឃចោះបារាុំង។ 

ខ៖ អ្ង់ឃេលសឃេថាឃម៉េចអា នឹង? 

ក៖ អ្ង់ឃេលសEat rice។ 

ខ៖ Eat price? 

ក៖ Eat rice។ 

ខ៖ Eat rice។ 

ក៖  នឹងឃ ើ ចាស។់ 



ខ៖ ឌមនតាកញុំឌរងងឹរឃទកញុំអី្ខ្ញុំឃរៀនឱ្យបានបីបួនមញខចាុំឃមើលឃបើខ្ញុំឃៅបានបួនត្បាុំឆ្ន ុំឃទៀរមញខឌរ
បានឃចោះខលោះឃ ើ  អូ្ឃខឃចោះចាុំឃ ើ ។ 

ក៖ អូ្ឃខ! លាឌមនឌទនឃោកតាអ្ញ្ច ឹងត្បឌ លជាឃ ើងបនតឃៅឃទៀរអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ខ្ញុំម្ភនសុំ ួរឌរ
ពីរបីឃទៀរអ្រ់ម្ភនឃត្ចើនឃទ ប៉េញឌនតខ្ញុំចង់សួរពីអ្ញ្ច ឹងឥេូវឃោកតាកាន់ស្លសនាត្េីស្លទ ន
ស្លសនាត្ពោះឃ ស៊ាូវ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ដុំបូងស្លា ល់ស្លសនាត្ពោះឃ ស៊ាូវតាមរ ៈណា? 

ខ៖ រឃបៀបឌន...ឃៅពីឃកមងខ្ញុំឃៅឃលងភនុំឃពញឃៅឃ ើញឃសមើ នឹងឃេបឃ តើ រឃ ស៊ាូវសញុំកូនហាសពី
ឃដើមម្ភនឌរឃ ស៊ាូវសញុំកូនឃទ អ្ញ្ច ឹងបានឃេថាការូលិកឃនាោះដល់ឃៅជួបបងស្សីមួ ចុំណាស់
ត្បឌ លបងងួនឃ ើ ឃៅឃេសួរឃអ្អាវា៉េឯងឃៅណាឃទ។ ខ្ញុំឃដើរឃមើលបងឯងបឃ តើ រឃេឃដើរ
ឃលងឃៅណា នងឹឃទ កូនឃៅឃ ស៊ាវូ នឹងហាស “អាវា៉េឯងចូលឃ ស៊ាូវ នឹងឃេឃៅឌន...ឃមើលឃេ
ឃសលៀកាក់លាៗណាស់។” ខ្ញុំម្ភត  ខ្ញុំឃដើររកខ្ញុំពីរឆ្ន ុំរកមិនឃ ើញខ្ញុំឃៅឃ ស៊ាូវ ញ ងត្បាុំឆ្ន ុំ      
ហាស។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឃៅត្បាុំឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ឃៅត្បាុំឆ្ន ុំ? 

ខ៖ បាទ! ត្បាុំឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ឃ ើ ស្លា ល់ស្លសនាចត្កឃ ើងស្លសនាចត្កឃនោះស្លា លប់៉េញនាម នឆ្ន ុំដូចត្ពោះវហិារឌដលឃោក
តាចូលរួមរាលអ់ាទិរយស្លា ល់ប៉េញនាម នឆ្ន ុំឃ ើ ? 

ខ៖ ឃមើលតាុំងពីត្ពោះវហិារឃ្វើងមី។ 

ក៖ អូ្... 



ខ៖ ពីឆ្ន ុំណា? 

ក៖ អូ្ឃខ!  

េ៖ ឃ ា៎មញន នឹងឃទៀរតា។ 

ខ៖ អូ្...មញន នឹងឃទៀរ ា៎...មញន នឹងឃទៀរ។ 

េ៖ មញន រូ។ 

ក៖ ត្បឌ លជា ូរឃទៀរ។ 

ខ៖  ូរហាបូន ដប់ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ត្បឌ លជាជាងដប់ឆ្ន ុំ? 

ខ៖ ជាងដប់ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖  នឹងត្គាន់ឌរឮសរូដុំ ឹងឃទអ្រ់ទន់មកឃកើរឃៅឃ ើងឃៅឃេើ ឃទឮដុំ ឹងឃៅជា ៗឃទ
ណាស់ដូចថាឃៅទីត្កុងភនុំឃពញឃនាោះមល ុំងជាងឃេឃៅ ញ ង។ 

ក៖ ឃ ើ ឃោកតាេិរថាស្លសនាចត្កដូចជាស្លសនាត្ពោះឃ ស៊ាូវបានជួ ឃោកតាដូចជា
យា៉េងរឃបៀបឃម៉េចកនញងជីវរិឃោកតា? 

ខ៖ ជួ តាមកម្ភល ុំងត្ពោះអ្ងាឃោកត្បទនពរជ័ ឱ្យខ្ញុំជួ កូនខ្ញុំបីនាក់មិនថារិចឃត្ចើនឃចោះឌរឱ្យ
អ្រ់ឱ្យអ្រ់ឃទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្ទង់ជួ ឃត្ចើន? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឱ្យពរជ័ ឃ ស? 



ខ៖ ឱ្យពរជ័ ឌរខ្ញុំត្ពោះអ្ងាឱ្យពរជ័ ក៏ខ្ញុំថាវ  ដង្កវ  ត្ពោះអ្ងា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ប៉េញឌនតឃបើថារិចណាស់ត្ពោះអ្ងាក៏ឃោកម្ភនត្ពោះបនទូលថាឃ ើងរិចៗចញោះឱ្យឌរបានដូចថាឱ្យ
បានផ្លទ ល់ថ្ដឱ្យម្ភនភាេទនត្ពោះអ្ងាឃោកឃ្វើបញ យឱ្យឃ ើងៗ ឌន...ទិញមហូបចុំ ីជូនឪពញក    
ម្ភត  ពិស្លរឃពលឃ្លល នអ្ញ្ច ងឹហាណាស់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឃ ើ ឪពញកម្ភនទឹកចិរតស្សឡាញ់កូនកញុំឱ្យថាកូនមិនេិរពីឪពញកវាមិនឃកើរឃទឃ ើ ថាខ្ញុំ
ទូលត្ពោះបងាុំតាុំងពីឃកមងមកខ្ញុំចូលត្ពោះឃ ស៊ាវូចូលតាុំងពីការូលិកឃមល៉េោះឌរការូលិកខញសត្រង់ថ្ងៃ
អាទិរយឱ្យឃ ើងឃដើរបាញ់សរវ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ត្រូវរកសរវឱ្យបានឃត្ចើនដលម់កឥេូវឃេម្ភនេមពីរ។ 

ក៖  នឹងឃ ើ ខ្ញុំសបា ចិរតឮថាស្លសនាបានជួ ឃោកតាបានឃត្ចើនកនញងជីវរិរបស់ឃោក
តា។ 

ខ៖ បានឃត្ចើន។ 

ក៖ លា...អ្ញ្ច ឹងសុំ ួរមួ ឃទៀរេឺអឺ្...ខ្ញុំសញុំឱ្យឃោកតាឌចកចា ពីដូចជាបទពិឃស្ល្ន៍មួ 
ឌដលដូចជាពិបាកឌមនឌទនឌដលឃោកតាធាល ប់ លងការ់កនញងជីវរិរបស់ឃោកតាដូចត្គាមួ 
ឌដលលុំបាកឃវទនា? 

ខ៖ ឃវទនា? 

ក៖  នឹងឃ ើ ។ 

ខ៖ អួ្...ឃត្ចើនណាស់ឌដលខ្ញុំឃវទនាឃនាោះម្ភនឌរត្កម្ភមួ ឃ ើ នឹងឃមខលីមួ ខ្ញុំឃៅឃៅ ួន
អូ្សអួ្នៗឌរស្លម  នឹងឃេើងឃេវា ឃេឃៅវា ត្រឃដាកហាស។ 



ក៖ អា នងឹសម័ ប៉េញលពរឬក៏? 

ខ៖ អា នងឹសម័ សងាមម្ភនឌរ ួនឃ ើ និងចិនឃទត្រួរត្តាឌខមរឃ ើង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឌខមរឃ ើងលៃង់ខ្ញុំនិយា ឃៅដូចឃមើលង្ក ឌខមរឌរឌខមរលៃង់ ញ្រឃលខឃ ើ  ួនវាថាឯង
ឃ ម្ ោះអី្ខ្ញុំថាឃ ម្ ោះអាឃៅត្ទីឃអ្ើ...ឃបើឯងកូនការ់ ួនបានឱ្យឯងអូ្សអួ្ន។ ឃបើឯងកូនឌខមរអ្ញ
មិនឱ្យអូ្សឃទ លៃង់ណាស់វាថាឌខមរលៃង់ណាស ់ខ្ញុំថាខ្ញុំឃ ម្ ោះឃៅ ត្ទី ភរវាហាា៎ណាា៎។ ខ្ញុំអ្រ់
ត្បាប់ថា នូ ស ឃទ។ ខ្ញុំឃៅជាមួ វាបួនឆ្ន ុំម្ភនឌរត្កម្ភឃទ ឃ ើ ោៃ ចឃេើងកា ដីខាច់ឃដក
 កត្កម្ភដ ត ប់ឃ ើ ត្ពលឹមឃេើងឃ ើ ត្ពលមឹឃេើងវាឱ្យត្រីមួ កង្គ្នតកឃ ើ ខ្ញុំឃមើលឃៅឃបើ
ឃៅឌរអ្ញ្ច ឹងឃៅឌរខ្ញុំឃេឃទ។ ខ្ញុំក៏សញុំឈប់ឃ ើ វាថាឃរអ្ញមិនឱ្យឯងឈប់ឃទឯងឃចោះជួសអួ្ន
ឃ ើ ខ្ញុំជួសរ ស័ណាស ់ពីឃដើមរឌ កមួ ផ្លទ ុំង ុ្ំអី្។ ខ្ញុំជួសឌរមួ សនទញោះបានការ់មញខរអី្
ឌភនកភលឺណាស ់ឃ ើ វាស្សឡាញ់ខ្ញុំថាអាឃនោះត្រង់ណាស់មិនឌដលលួចអី្ឃទ។ ឃបើចង់សញីបងកងសញុំ
វាមកបងកង ុ្ំៗណាស់មួ អួ្នម្ភនមួ រ អី្ឃនាោះចង់ដញរក៏ដញរឃៅចង់អាុំងក៏អាុំងឃៅ ប៉េញឌនតកញុំ
ឌរលួចវាដល់អ្ញ្ច ឹងបាន ុ្ំដឹងកតីឃដើរឃមើលឃ ើញឃេឃ្វើកង់ឃ្វើអី្ឃ ើ ពីឃដើមគាម នជាងឡានជាង
អី្ឃទម្ភនឌរជាងកង់។ 

ក៖ ម្ភនឌរជាងកង់ឃទ? 

ខ៖ បាទ! ម្ភនឌរជាងកង់ឃទ ខ្ញុំឃចោះអ្កសរឃ ើ ថាន ក់ទី៦ឃ ើ ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឃរៀន្ងឃ្វើកង់្ង ឃទើបឌរអា ញដប់ត្បាុំដប់ត្បាុំមួ ឃទ។ កាល ញ ងឃៅសញុំឃោកឃរៀន
ឃោកថាឯងមកឃដកឃៅវរតមកឃ ើ ក៏ឃដកឃៅវរតម្ភនឌរត្កម្ភមួ ឃ ើ និងជីពឃោក      
ចាស់ៗ នឹង កដ ត ប់ឃៅ ឃោកឃមើលឃ ើញថាវាលុំបាកឃពកឱ្យខ្ញុំ នឹងដាុំបា សត្ម្ភប់ឱ្យ
ឃោកត្េូសង្គ្ង្កា ជ។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ឃោកត្េូសង្គ្ង្កា ជឃ ម្ ោះឌន...ឃោកត្េូសុំកាចណាស់ អាវា៉េឯងកញុំឃៅណាហាសត្ពលឹម
ឃេើងដាុំបា សត្ម្ភប់អ្ញ អ្ញឱ្យអាឃកមង៥នាក់ឃនាោះឃៅត្ទង់បាត្រជាមួ អ្ញ។ កញុំឃភលចដាុំ
ហាសរាល់ថ្ងៃដាុំបា រួចចាុំសមលមកកឃតត ត្បឃេនឃោកឃៅឃ ើ ដល់ឃោកស្សឡាញ់ខ្ញុំឃត្ចើន
អាប៉េញនាម ននាក់ឃនាោះ វាមិនសូវបានសញីវាឃចោះឌរមួរឃត៉េវារកឃរឿងខ្ញុំឃ ើ ខ្ញុំថាឯងមករកឃរឿងអ្ញៗ
ឃោក ា៎អ្ញកូនសិសសឃោកឌដរកញុំមករកឃរឿងអ្ញចាុំឃោកឱ្យមកចាុំសញីឃៅកញុំមករកឃរឿងអ្ញ
ឃ ើ ក៏បានសញីឃដា ស្លរខ្ញុំឃៅ។ ខ្ញុំឃចោះលងួហាសឃមើលឌរពីណាខឹងមល ុំងខ្ញុំថាឯងកញុំម្ភរ់ទញក
អ្ញសញុំ កមកឱ្យឯងសញីបានខ្ញុំរស់ឃៅទល់ឥេូវគាម នត្រូវកាលមួ ឃម្ភ៉េកឃទឃស្លោះឃ ើ មិន
ឌដលឃេមកវា ខ្ញុំមួ ដងអី្គាម នឃទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឃមើលឌរឃេទញត្ពនង់រកមកវា ខ្ញុំថាកញុំវា ឈឺហាអ្ងវរឃេថាឈឺណាស់ៗកញុំវា ខ្ញុំអី្។ 

ក៖ ឃ ើ ចញោះអឺ្...ដូចជាជុំនាន់ប៉េញលពរឃេឱ្យឃោកតាឃៅកុំពង់ចាមឬឃោកតាត្រូវឃៅឃខរត     
ឆ្ៃ  ៗ? 

ខ៖ អូ្...មួ ជញុំឃនាោះកូនខ្ញុំឃនាោះសញទធឌរបានឃ្វើត្បធាន ុ្ំៗឃ ើ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ បាទ! មួ ជញុំឃចញពីឃនោះឃៅឃៅាមជីកងកនលោះឌខឃចញពីាមជីកងឃៅឃៅចុំការឃលើមួ 
ឌខ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងពីកឌនលងមួ ឃៅកឌនលងមួ ? 

ខ៖ បាទ! ឃៅបូា៌ា អា នឹង ូរ មងពីរឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ពីរឆ្ន ុំ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ ឃៅ នឹងឃ្វើអី្ដូចឃ្វើឌស្សឬក៏...? 



ខ៖ ឃៅ នងឹឃ ស? 

ក៖ ឃៅឃពលឃនាោះឃៅពីកឌនលមួ ឃៅកឌនលងមួ ដូចឃៅឃ្វើឌស្សឃៅជុំនាន់ប៉េញលពរ នឹង? 

ខ៖ ឃៅពីកឌនលងមួ ម្ភនរឃទោះឃសោះឃេឱ្យដឹកឃសែៀង។ 

ក៖ អូ្...ឃសែៀង? 

ខ៖ បាទ! បា ឃៅមហូបឃេឃៅឃ ើ រួចពី នឹងឃៅឃេឱ្យឃៅឃៅចុំការឃលើអ្ញ្ច ឹងឃៅ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ក៏ម្ភនរឃទោះឃសោះដឹកឃចកដឹកអី្ឃៅណាា៎  អ្ញ្ច ឹងបានរួចខលួនកូនឃៅខ្ញុំ នឹង។ 

ក៖ អូ្ឃខ! 

ខ៖ កញុំអី្ង្កប់អ្ស់ឃេ កឃៅសម្ភល ប់អ្ស់។ 

ក៖ ឃ ើ មនញសសឃត្ចើនស្លល ប់ឃទ? 

ខ៖ អូ្...ស្លល ប់អ្ស់ឃត្ចើនណាសស់្លល ប់ពួកឌន...ឃកមងៗឌដលឃេឃៅឱ្យឃៅឃ្វើការឱ្យវាឃេឃៅ      
ចល័រៗដូចឃកមងឃរៀនអី្ចឹងណាា៎។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឃេឃៅចល័រ កឃកមងឃៅសម្ភល ប់គាន ឃៅសម្ភល ប់ឃត្ចើនណាស់ខ្ញុំអា ិរដល់ឃ ើ ឌរខ្ញុំេិរ
ថាង្កប់ក៏ង្កប់ឃៅនាុំកូនររ់ មងរួចស្លម  នឹងហាស លងពីាមជីោុំងមក នឹងៗត្បធានភូមិឃេថា
ចាុំខ្ញុំចញោះឃ ម្ ោះឱ្យចញោះឃ ើ បីថ្ងៃឃេមកតាម ឃស្ល ភឹម មកតាម កឃៅវញិហាស។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឱ្យឃៅវញិឃ ើ ឃៅត្បធានភូមិឃៅ នឹងឃេមិនឱ្យឃេថាឃទ មិនឱ្យឃទគារ់មកឃ ើ ខ្ញុំឱ្យគារ់
ឃៅ នឹងខ្ញុំថាអូ្...ឃបើឱ្យឃៅង្កប់ទុំងអ្ស់វា កវា ឃចាលបញ យខពស់ឌដលខ្ញុៗំ សរឃសើរឌដរ
ឃ ើ តាុំងពីថ្ងៃឃេររ់ោន់ ញ ងខ្ញុំថាមក កឌរកង់មកដាក់អី្ៗឃៅ្ទោះឃ ើងឃពលមកដល់  



កណាត ល្លូវវាមកឃកៀង កាក់កណាត លឃៅវញិឮថា កឃៅវា ឃចាលទុំងអ្ស់។ ខ្ញុំរួចខលួន
ឃ ើ វានិយា អ្ឃញ្ច ោះវាថាបងឯងឃៅណា នងឹឃៅម្ភនពីណាចូលគាន ឯងឃទត្ចេុំបាញគ់ាន ឯង
ឃ ើ ខ្ញុំថាអ្ញ្ច ងឹអូ្នឯងមញនឃៅខ្ញុំឃៅឥេូវឃ ើ ខ្ញុំថា អូ្...ឃៅ្លូវឃនាោះឃៅឌរបនតិចឃទៀរវាមក
ឃកៀង ក ឌមនឃចញ ញ្រពី ញ ងវាមកឃកៀង កអ្ស់ខ្ញុំរួចខលួនខ្ញុំថាឃនាោះកញុំអី្ង្កប់ទល់ឥេូវ
បញ យម្ភនប៉េញឌនតមកភូមិ នឹងត្បដាប់ត្បដាឃត្ចើនហាឃេអ្នកចូលមកឃេ ក ប៉េញឌនតខ្ញុំគាម នឃទបានឌរ
កង់។ 

ក៖ អូ្ឃខ! អ្រ់អី្ឃទអឺ្...អ្ញ្ច ងឹត្បឌ លជាខ្ញុំម្ភនសុំ ួរឌរមួ ឃទៀរសុំ ួរចញងឃត្កា  ខ្ញុំចង់
សួរថាដូចជាឃបើសិនជាម្ភនអឺ្...ដូចជាអាចផ្លត ុំឃៅកាន់ជុំនាន់ឃត្កា ដូចជាកូនឃៅឃដើមែជួី    
ទូនាម នដល់កូនឃៅជុំនាន់ឃត្កា ៗចង់ផ្លត ុំពីអី្ខលោះឃៅកាន់ពួកគារ់? 

ខ៖ ចង់ផ្លត ុំឃ ស? 

ក៖ បាទ! ចង់ត្បាប់ពួកគារ់ថាឃម៉េច? 

ខ៖ ខ្ញុំចង់ត្បាប់ថាកូនហាឃ្វើអ្ឃញ្ច ោះឃៅវារាងយា៉េប់បនតិច ប៉េញឌនតខ្ញុំេិរឃមើលឃៅអាឃនោះ្លបញ យវា
ឌមន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងដូចជាឃោកតាចង់ផ្លត ុំថាដូចជាឱ្យកូនឃរៀនសូត្រឬក៏ឃ្វើលាឬក៏ម្ភនអី្ចង់ត្បាប់ដល់
កូនឃៅឃ ? 

ខ៖ ឥេូវឃេ ុ្ំឃ ើ ឃេម្ភនត្បាក់ឌខឃេឃ ើ ត្បពនធបានត្បាក់ឌខឃលើបតីត្បពនធបាន៤៦ បតីបាន
ជាង២០ឃទ ថ្មាត្បាុំពីរ ត្បាុំបីមញឺនឃេបានឃ្វើ ុ្ំដញុំឃ ើ តាុំងពីកូនឃេបានឃ្វើការទុំងអ្ស់ឌរខ្ញុំឃចោះ
ឌរទូនាម នថាអាឃៅឃនាោះឃៅឯងកញុំឃៅឃដើរឃលង ុ្ំឃ ើ រកការង្ករឃ្វើឃៅឱ្យបានការង្ករឃៅ កូន
ខ្ញុំមិនអី្ឃទ។ ឃបើតាមខ្ញុំឃមើលឃៅអ្រ់ពីខ្ញុំឃៅវាត្បទញត្បទង់គាន បានឃ ើ ណាា៎។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ឃ ស៊ាវូ នឹងក៏ខ្ញុំបានបង្កហ ញឌដរណាា៎។ ខ្ញុំថាកូនឯងចាុំឃមើលឃៅអ្នាេរជារិម្ភនឌរឃ ស៊ាូវ
ត្េីសទមួ ឃទ ដឹកនាុំត្បឃទសពិភពឃោកឃៅរួចឃ ើ វាថាមិនឌដលឃទឃ ើ ខ្ញុំថាឃអ្ើ...ចាុំឃមើល
ឃៅឃបើមិនឌដលឃនាោះ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ វាអ្រ់ទន់ដឹងអ្រ់ ល់ចាប់បាទវាអ្រ់ លច់ាស់ឥេូវខ្ញុំនិយា ត្បាប់សញីសឃសទើរឌអ្លឃឌើ
ឃៅវាមិនឃកើរឃទ។ ខ្ញុំមិននិយា ខ្ញុំដឹងទុំងអ្ស់ ប៉េញឌនតខ្ញុំអ្រ់ទន់និយា ចាុំឃបាោះឃឆ្ន រឃ ើ 
ឃចញចាប់ងមីមកដឹងឃ ើ ។ 

ក៖  នឹងអ្រ់អី្ឃទ អ្ញ្ច ឹងត្បឌ លជាអឺ្...សត្ម្ភប់ថ្ងៃ នឹងម្ភនប៉េញ ណឹ ងសិន។ 

ខ៖ ម្ភនប៉េញ ណឹ ងសិន? 

ក៖ ឃ ើ ត្បឌ លជាថ្ងៃឃត្កា អាចមកដូចជាសួរសុំ ួរបឌនែមឃទៀរ។ 

ខ៖ បាទ! មិនអី្ឃទ។ 

ក៖ ប៉េញឌនតសត្ម្ភប់ថ្ងៃ នឹងម្ភនឌរប៉េញ ណឹ ង ប៉េញឌនតអ្រេញ ឃត្ចើនឌមនឌទនឃោកតាឌដលឱ្យខ្ញុំមកឃ្វើ
ការសម្ភា សមួ  នឹង។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ឃ ើ ជាចញងឃត្កា ខ្ញុំសញុំការអ្នញញ្ញា រពីឃោកតាឃដើមែី កសឃមលង នឹងដាក់កនញងទុំព័រឃវប
ស្ល តាមអ្ញីន្ឺឃ រស្លកលវទិាល ័ នឹង ឃដើមែីឃេអាចស្លត ប់តាមឃត្កា ឃ ើ អាចស្លត ប់
ពីបទពិឃស្ល្នឃោកតាបានឃ ា៎? 

ខ៖ មិនអី្ឃទ ឃបើឌអ្លឃឌើរសញីឃសទើរមកសញុំសម្ភា សខ្ញុំចង់សម្ភា សឃម្ភ៉េងណាក៏បានថ្ងៃណាក៏បាន
សម្ភា ស កទុំងអ្ស់ក៏បាន។ 

ក៖ អូ្ឃខ! លាឌមនឌទន។ 

ខ៖ អូ្...ឃៅឃត្ចើនហាខ្ញុំដឹងឃត្ចើនហាសដឹងឬសេល់ដឹងតាុំងពីឬសឌកវឬសេល់ឃនាោះ។ 



ក៖ អូ្... នឹង ីម្ភនបទពិឃស្ល្ន៍ឃត្ចើនណាស់។ 

ខ៖ បាទ!  នឹង មី្ភនការពិឃស្ល្នឃត្ចើនណាស។់ 

ក៖ អូ្ឃខលាឌមនឌទន! ឃោកតាអ្ញចឹងត្បឌ លជាចញងឃត្កា ឃ ើងនឹងអឺ្...ងររូបមួ ឬក៏ពីរ
ប៉េញសតិ៍ឃដើមែីដាក់កនញងឃវបស្ល ឌដរ ឃដើមែីឃេអាចឃមើលឃ ើញមញខសង្កហ ររបស់ឃោកតា។ 

ខ៖  នឹងឃ ើ ។ 

ក៖ អូ្ឃខ! អ្ញ្ច ឹងអ្រេញ ឃត្ចើនឃោកតា។ 

ខ៖ បាទ! ចាុំឃពលណាចប់ចាុំឃសលៀកាក់ឃ្វើខលួនឱ្យឌអ្លឃឌើរសញីឃសទើរងរឃៅ ករូប នឹងឃៅដាក់
ឃៅ។ 

ក៖  នឹងលាឌមនឌទន៕ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


