
 ការសម្ភា សរបសយ់ ៉ុង កែវ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈអ្ង ដាលីន                  ខ៖ អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ យ ៉ុង កកវ 

ក៖ ជាដំបូងសូមជត្ម្ភបសួរដល់បងស្សីកដលបងស្សីបានអ្ន៉ុញ្ញា រិឈោយនាងខ្៉ុំបានមកសម្ភា សបង កដល
ទាក់ទងពីត្បវរតិរបស់បងក៏ដូចជាទាក់ទងពីត្បវរតិត្បជាជនកខមរ ឈដើមបីឈអ្ើ...ត្បវរតមួិយឈនោះទ៉ុកឈោយកូនឈៅ
បងជំនាន់ឈត្ោយបានស្ដា ប់ បានដឹងពីត្បវរតិបងស្សីហាសណា៎បង។ បងឈអ្ើ...ខ្៉ុ ំឈ ម្ ោះឈអ្ងដាលីនឈ ើយខ្៉ុំ
កដលជាអ្នកសម្ភា សបង ឈ ើយខ្៉ុំមក ខ្៉ុ ំរំណងឈោយស្ដកលវទិាល័យមួយកដលឈៅោឈមរចិកដលម្ភន
ឈ ម្ ោះថាBYU ឈ ើយថ្ងៃកខកដលខ្៉ុំសម្ភា សបងេឺឈៅថ្ងៃទី២៦កខ៨ ២០១៨។ ចា៎ ! បងឈអ្ើ...បងត្ពមអ្ន៉ុញ្ញា រិ
ឈោយរូបនាងខ្៉ុំសម្ភា សបងឈទបង? 

ខ៖ សម្ភា សឈៅសម្ភា សបាន។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្រេ៉ុណ! បងចា៎ ឈអ្ើ...បងៗឈៅភូមិឈនោះភូមិអី្កដរបង? 

ខ៖ ភូមិងនល់ ឃ៉ុំស្សកង ។ 

ក៖ ស្សុក? 

ខ៖ ស្សុកឈសៀមរាប ឈខរតឈសៀមរាប។ 

ក៖ ចា៎បង! បងម្ភនឈ ម្ ោះឈពញម្ភនឈ ម្ ោះអី្កដរបង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះយ ៉ុង កកវ។ 

ក៖ យ ៉ុង កកវ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈ ម្ ោះឈពញ អូ្! ឈរៀងខយល់រិច! ឈ ើយអ្រ់អី្ឈទ បងចឹងបងម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទបង? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទម្ភនឈ ម្ ោះករមួយ នឹង។ 

ក៖ ម្ភនឈ ម្ ោះករមួយ នឹងឈណោះបងឈណោះ? 

ខ៖ ចា៎ ! 



ក៖ ចា៎ ! ឈ ើយច៉ុោះបងឈអ្ើបងឥឡូវរាល់ថ្ងៃម្ភនោយ៉ុប ៉ុនាម នឆ្ន ំឈ ើយបង? 
ខ៖ ៣៨! 

ក៖ ៣៨? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈ ើយច៉ុោះបងឆ្ន ំច័នទេរិ ឆ្ន ំជូរ ឆ្លូវ ខាល ឈថាោះបងឆ្ន ំអី្បង? 

ខ៖ ឆ្ន ំច! 

ក៖ ឆ្ន ំច ចា៎ ! 

ខ៖ ឆ្ន ំច ឈកើរ៨២ (១៩៨២)។ 

ក៖ ឈកើរឆ្ន ំ១៩៨២? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ បងឈអ្ើទីកកនលងកំឈណើ របងឈកើរឈៅណកដរបង? 

ខ៖ ឈកើរឈៅឈខរតបារ់ដំបង។ 

ក៖ បារ់ដំបង? 

ខ៖ ឈៅស្សុកបរវលិ។ 

ក៖ ស្សុកបរវលិ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈខរតបារ់ដំបង! អូ្! អ្នកបារ់ដំបងឈណោះបងឈណោះ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ករឈយើងកូនកំត្ាឈហាស។ 



ក៖ ចឹងឈហាសបង! 

ខ៖ កូនកំត្ាមកឈៅជួយមីង។ 

ក៖ ចា៎បង! បងម្ភនបងបអូនប ៉ុនាម ននាក់បង? 

ខ៖ បងបអូន៤នាក់។ ស៉ុទធករស្សី បងបអូន៤នាក់ហាសស្សី។ 

ក៖ ចឹងឈអ្ើបងជាកូនទីប ៉ុនាម នកដរ? 

ខ៖ កូនទី២។ 

ក៖ ទី២? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹងបងោចឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះបងបអូនបងបានឈទបង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈអ្ើ...ឈ ម្ ោះយ ៉ុងជារិ មួយ យ ៉ុងស៉ុេនធ មួយ ឈ ើយមួយឈទៀរឈនាោះ បអូន ប ៉ុកនាឈោយឈេោលឈៅ
កូនង ។ ឈេស្ដល ប់ឈចលតំងពីឈៅរូចករឈោយឈេ ោយ៉ុ៨កខឈយើងឈៅឈកមងកដលោលណ៉ុ ង។ 

ក៖ បងោយ៉ុប ៉ុនាម នឆ្ន ំ? 

ខ៖ ោលឈនាោះត្បក លជាត្បំាបីត្បំាបួនឆ្ន ំឈនាោះឯង ឈបើមីទី៣ឈៅប ៉ុនឈនោះឈហាស មីទី៣ឈៅត្បក លជា៩ឆ្ន ំ 
អឹ្ម...អ្៉ុី...ប ៉ុនឈនោះត្បក លជាប ៉ុនាម នឆ្ន ំ? ប ៉ុនឈនោះឯងត្បក លជាបីបួនឆ្ន ំឈទ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ម្ភា យឪព៉ុកបងស្ដល ប់ឈចលឈណោះបង? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! ឈ ើយចឹងបងោចឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះបងបអូនបងបានឈទបង? 

ខ៖ បានឈរើឈ ម្ ោះមួយឈទៀរឈនាោះឈ ម្ ោះេឹម ឈយឿន ករអ្រ់បានឈៅស្សុកឈនោះជ៉ុំគា្ន ឈទ មកឈៅឈនោះមកឈៅ ករ
បីនាក់ឈទ ម្ភន ក់ឈនាោះបានបាីឈៅឈនាោះ ឈយើងឈោយឈេឈ ើយ។ កម ឪឈេចិញ្ច ឹមដល់ឈពលបានបាីឈៅឈេឈៅ ឈៅ
រកស៉ុីថ្ង។ 

ក៖ ច៉ុោះបងពីោលឈកមងៗបងម្ភនចំស្ដច់ឈរឿងថាសបាយជាមួយគា្ន ឈពលណ? ឈ ើយពិបាកឈពលណ
ឈទ? បងោចចំបានោចឈរៀបរាប់បានឈទ? 



ខ៖ ចំបានឈរើោចឈរៀបរាប់បានឈរើឈអ្ើ... 

ក៖ ោលឈៅឈកមងៗបងករងករឈ វ្ើអី្? 

ខ៖ ឈៅឈកមងេឺបងឈៅជ៉ុំឈេឈអ្ើឈៅទីឈណោះរិចឈៅទីឈនាោះរិច ដូចវាអ្រ់ម្ភនទីឈៅពិរត្បាកដឈណោះ ឈបើបងៗ
មួយឈទៀរឈ ើយនិងមីបអូនឈេឈៅកកនលងកនា៎ឈៅជាមួយចិនឈហាសឈៅ ជាមួយមីងមួយឈទៀរ មីងមួយឈទៀរ
គា្រ់ចិញ្ច ឹមមីងឈនាោះឈៅឈេបងអស់ឈហាស ឈៅគា្រ់ចិញ្ច ឹមឈៅករមិនដឹងថារកស៉ុីអី្ចិញ្ច ឹមកមួយ គា្រ់ក៏ឈៅស៉ុី
ឈ្នួលលាងចនេ៉ុយទាវឈោយឈេ ដល់ស៉ុីឈ្នួលលាងចនេ៉ុយទាវឈោយឈេឈៅ ពីរនាក់បងអូ្!បអូន បង
មួយឈ ើយនិងបងមួយឈទៀរ បងជារិឈ ើយនិងយ ៉ុង ស៉ុេនធឈនាោះ ឈេឈៅជ៉ុំគា្ន រ ូរ ករចំកណកបងវញិេឺ 
ឈៅទីឈណោះរិចឈៅទីឈនោះរិច ដូចវាអ្រ់ម្ភនអ្នាេរដូចឈយើង ឈបើឈយើងជីវរិកូនកំត្ាថាដូចជារស្ដរ់ 
អ្កណា រណា៎។ ដល់ឈពលតយាយគា្រ់ឈេជឈមលៀសមកពីជត្មំុឈហាស ោជត្មំុសម័យឈហាស ដល់ឈពលឈេ
ជឈមលៀសមកក៏ឈៅឈៅជាមួយយាយឈៅ ដល់ឈពលោឈចញពីយាយមកវញិក៏មកឈៅជ៉ុំមីងៗកដលឈៅឈេថា
ឈៅជាមួយចិនឈនាោះ លាងចនេ៉ុយទាវឈហាស។ ដល់ឈពលមកដល់ឈ ើយក៏ឈេកនា៎!ឈេបានបាី ដល់គា្រ់
ឈ្ប់ឈៅជាមួយអ្នកលាងចនេ៉ុយទាវឈៅ គា្រ់បានបាីក៏យកបងឈៅឈៅជាមួយ ឈពលយកបងឈៅឈៅ
ជាមួយបងក៏្ំឈ ើយ១៣ឆ្ន ំ ដល់ឈពលបានោយ៉ុ១៣ឆ្ន ំ... ដល់បានោយ៉ុ១៣ឆ្ន ំឈ ើយស្ស្ដប់ករបងឈចោះ
ត្ចូរឈចោះអី្បានឈ ើយ ឈចោះឈ វ្ើោរោចបានល៉ុយខលោះឈ ើយណា៎ដល់ឈពល...ដល់ឈពលឈយើងឈៅេិរករអ្ងករ 
មីងគា្រ់ឈត្បើឈោយមកយកអ្ងករឈហាស ឈយើងកស្សរនាម(ឈ ម្ ោះកកនលង)ឆ្ៃ យកដរ ឈ ើយបងឈដើរម្ភន ក់ឯង 
ឈ ើយសម័យឈនាោះវាអ្រ់ម្ភនោឈត្េឿងឈញៀនឈត្េឿងអី្ឈទ ឈ ើយឈយើងឈកមងោយ៉ុត្រឹម១៣ឆ្ន ំ ឈយើងោចឈដើរ
បានណា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ឈ ើយស្សូវអ្នកឈខរតបារ់ដំបងកមនឈៅទាបៗឯណមីអូ្ន ឈ ើយវាលិចៗកាលឈយើងបារ់ណឈ ើយ 
ស្ដៃ រ់អ្ឈណា ញ ឈ ើយឈយើងឈដើរម្ភនផ្លូវស្សួលអី្ណ ឈ ើយទឹកត្រឹមៗឈនោះ ឈ ើយស្ដា យស្ដក់ោដូ ឈ ើយ
អ្ងករ៥០កំប ៉ុង វា ៃ្ន់កដរប ៉ុឈណណ ោះដល់ឈពលករដល់ឈពលកខោកខវសាផ្៉ុរឈៅកខត្ចូរ ឈចញពីោកខត្ចូរមក
ពួកោលឈនាោះវាអ្រ់ទាន់ចប់ឈទ វាឈៅសង្រ្ងា មកដរ កខត្ក ម កខមរត្ក មឈយើងទាហា៊ា នឈយើងឈហាស។ បង
ត្ចូរត្បក លពីឈនោះ បងឈមើលឈឃើញទាហា៊ា នឈយើងឈ ើយនិងកខមរត្ក មបាញ់គា្ន ឮសូរត្គា្ប់ោំឈភលើងត្បោះ
ឈត្បាោះៗឈហាស ឈ ើយឈយើងឈៅត្ចូរអី្ឈនោះឈៅ ឈមើលឈៅកខមរត្ក មឈេដ៉ុរកនា៎!ឈនោះឈ ហស ដ៉ុរស្សូវដ៉ុរអី្ 
ត្បជាជនអ្ស់ឈៅក៏ឈឆ្ោះឈភលើងឈឆ្ោះអី្ឈនាោះឯង ដល់ឈពលឈៅដល់ឈនោះឈឡើងខំអី្ក៏បងមិនបានមកឈៅឈនោះកដរ។



មីងឈៅឈនោះគា្រ់បានបាីឈៅឈនោះឈៅគា្រ់ឈៅយកបងឈៅឈនោះកដរ ដល់ឈពលកដលយកយកមកក៏មីង ឈនាោះថា
មីងអូ្នឯងឈៅឈៅជាមួយអី្ឈនាោះសិនឈៅចំស្សុកស្សួលបួលឈម ចៗចំមីងមកយកវញិ ថាឈនាោះ។ 

ក៖ ឈ ើយច៉ុោះមីងចឹងឪព៉ុកម្ភា យមីងឈ ម្ ោះអី្កដរមីង? 

ខ៖ ឪព៉ុកម្ភា យបងឈអ្ើឈ ម្ ោះ... 

ក៖ ឈអ្ើបង! 

ខ៖ ឈ ម្ ោះកនា៎...ឈ ម្ ោះយ ៉ុង។ 

ក៖ ម្ភា យឈ ម្ ោះយ ៉ុង? 

ខ៖ ឪឈនាោះឈ ម្ ោះយ ៉ុង ករកម ឈនាោះឈ ម្ ោះ កចន។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះកចន ចា៎ ! 

ខ៖ ឈ ម្ ោះកចន។ 

ក៖ ពួកគា្រ់ឈបើសិនជាឈៅរស់ត្បក លជាោយ៉ុប ៉ុនាម នឈ ើយមីង? 

ខ៖ ឈត្ាោះអី្ឈបើសិនជាគា្រ់ឈៅរស់ត្បក លជាខទង់ហាឈ ើយ នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ ! ចូលហា  ចា៎ ! ឈ ើយច៉ុោះពួកគា្រ់ឈអ្ើ...ឈពលមីងឈៅរូចៗ ពួកគា្រ់រ៉ុោះរានម្ភនជីវរិកដរឈរើកមនឈទ? 

ខ៖ ម្ភនគា្រ់ឈៅ... 

ក៖ ឈពលណ៉ុ ង ោលកដលគា្រ់ឈៅរស់ហាស គា្រ់រកស៉ុីអី្ចិញ្ច ឹមកូនកដរបង? 

ខ៖ ឈបើោលឈនាោះឈយើងម្ភនកស្សម្ភនអី្កដរ ឈយើងឈៅស្សុកឈនាោះ វាមិនអ្រ់កស្សឈទ ព៉ុកគា្រ់ឈ វ្ើកស្សឈៅ កម  
ឈពលោកខឈយើងឈ វ្ើកស្ស ឈ វ្ើកស្សឈៅណា៎  ោឈពលកខទំឈនរ ព៉ុកបងឈនាោះ គា្រ់ពីជំនាន់ម៉ុនឈនាោះឈ វ្ើឈសមៀន 
ខាងឈសមៀនខាងអី្ហាស ឈ ើយគា្រ់ឈចោះឆ្ល ក់រូបត្ពោះ រូបត្ពោះឈយើងឈ វ្ើកនា៎...កចមឈ វ្ើ នឹងអី្ហាស ឈពលណឈេ
ត្រូវោរឈោយគា្រ់ឆ្ល ក់ គា្រ់ក៏ឆ្ល ក់ឈោយឈេឈៅឈ ើយគា្រ់ឈ វ្ើឈមខាល ឈលល កឈ វ្ើអី្ គា្រ់ឈ វ្ើជាត្គា្ប់ឈោយឈេ
ហាស គា្រ់មិនបានអ្នកឈលងឈទ ប ៉ុនគា្រ់ឈ វ្ើឈោយឈេឈៅ... 

ក៖ គា្រ់ពូកកហាសណា៎ បងណា៎ ! 



ខ៖ គា្រ់សរឈសរជាេំនូ សរឈសរជាអី្ សរឈសរជាដូចជាអ្កសរឈេត្រូវសរឈសរដាក់កន៉ុងត្កណរ់ចឹងឈៅ គា្រ់
សរឈសរឈោយឈេហាសណា៎។ 

ក៖ ឈ ើយអ្កសរគា្រ់ស្ដអ រអ្រ់បង? 

ខ៖ អ្កសរគា្រ់ស្ដអ រកដរ ប ៉ុកនតបងដូចករវាឈៅឈកមងៗកដរ ដូចឈយើងចំគា្រ់អ្រ់បានហាស។ 

ក៖ ចំគា្រ់អ្រ់បាន។ 

ខ៖ ដល់ឈពល... 

ក៖ ច៉ុោះមូលឈ រ៉ុអី្បានគា្រ់ស្ដល ប់ទំាងពីរនាក់ចឹង?  

ខ៖ ឈអ្ើសម័យឈនាោះ ឈបើភាេឈត្ចើនឈេថាោម ាងឈនាោះឯង ករអ្រ់ម្ភនជមៃឺខលួនឯងឈទ គា្រ់... 

ក៖ គា្រ់ឈម ចវញិ? បងោចឈរៀបរាប់បានឈទបង? 

ខ៖ ឈរៀបរាប់បាន ឈ ើយពីមីងកដលឈៅត្កម៉ុំឈនាោះ គា្រ់និយាយថានិយាយឈរឿងឈៅ ថានិយាយឈ ើយមីង
ឈៅត្កម៉ុំឈនាោះគា្រ់ឈៅត្ចូរស្សូវ ឈអ្ើ...ឈៅត្ចូរសបូវ ោសបូវឈយើងឈេយកមកត្កងបំាងដំបូលឈនាោះ។ 

ក៖  នឹងឈ ើយបង! 

ខ៖ ឈៅស៉ុំឈេឈដាយស្ដរ ឈេម្ភនរឈទោះ ឈយើងអ្រ់ម្ភនរឈទោះ ឈៅស៉ុំឈដាយស្ដរនឹងឈេឈៅត្ចូរ ឈពលឈៅត្ចូរ 
ឈ ើយសម័យស្សុកឈនាោះ...សម័យស្សុកឈនាោះឈោយករហា៊ា នចប់ថ្ដចប់ោវឈចោះដឹងករឈេត្បោន់ឈ ើយ 
ឈត្ាោះអី្ឈយើងត្កម៉ុំឈហាស ករខំឈខាម ចស៉ុំស៉ុីឈ ើយ ដល់ោអ្នកកដលចប់ឈនាោះឈេម្ភនត្បពនធឈ ើយ បងចំ
បានហាស ឈេម្ភនត្បពនធឈ ើយដល់ឈពលលាៃ ចឈឡើងមកផ្ទោះក៏ម្ភនោរបាឹងផ្ាល់គា្ន  ឈ ល្ ោះគា្ន  ឈេអ្រ់ទទួល
ខ៉ុសត្រូវហាស ោអ្នកកដលម្ភនត្បពនធ នឹងណា៎  ដល់ឈពលបាឹងផ្ាល់គា្ន ឈៅ ដឹងមូលឈ រ៉ុឈៅជាសអីឈទក៏ចប់
ឈៅជាបងដឹង ករត្រឹមករឈ ល្ ោះគា្ន ប ៉ុណណឹ ងឯងដល់ឈពល.... 

ក៖ ឈពល នឹងឪព៉ុកបងឈហាស? 

ខ៖ ឪព៉ុកបងក៏គា្រ់មិនសូវឈចោះនិយាយឈទ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹងឈហាស! 

ខ៖ ចា៎ ! គា្រ់មិនសូវឈចោះនិយាយឈទ។ 



ក៖ ចា៎ ! ចឹងឈមើលឈៅគា្រ់ស្ដល ប់ឈៅ? 

ខ៖ គា្រ់... 

ក៖ អ្រ់ម្ភនជមៃឺអី្ឈទឈហាសបង? 

ខ៖ ឈឺ្! គា្រ់ឈឺ្ ចំឈមើលហាស ឈមើលបងនិយាយហាស ឈឺ្ោរឈបៀបឈយើងឈៅា កន៉ុងឈដើមត្ទូងឈៅា  ឈបើកម 
បងវញិ គា្រ់ឈដកឈោបករាងទឹកឈទ ឈៅា ខាល ំងឈពកណសា៎ ឈ ើយគា្រ់ក៏ឈពលស្ដវ ងឈចស ឈពលឪស្ដវ ងមាង 
ៃ្ន់កម  ឈពលកម កនា៎ស្ដវ ង ៃ្ន់ឪ ម្ភន ក់មាងៗ។ 

ក៖ ចឹង? ឈឺ្រ ូរចឹង? 

ខ៖ ឈឺ្រយៈឈពលករមួយោទិរយឈទ កដលឈឺ្ត្បណំងគា្ន  នឹងហាស រយៈឈពលករមួយោទិរយឈទ។ 

ក៖ រួចឈៅស្ដល ប់ទំាងពីរ? 

ខ៖ ស្ដល ប់ទំាងពីរ! ចំឈមើល... 

ក៖ ឈពលរួមគា្ន កមនបង? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! ចំឈមើលហាស ចំឈមើលបងនិយាយហាស ដល់ឈពលឈមើលគា្រ់ ៃ្ន់ខាល ំងឈពក ផ្ទោះឈៅឆ្ៃ យពីផ្ទោះ
យាយឈហាស ដល់ឈពលឈនោះឈឡើង កម ឈរៀងខាល ំងឈេក៏កសងកម ឈៅអ្ត្ងឹងមកផ្ទោះយាយ ពាបាលផ្ទោះយាយ 
ដល់ឈពលរកត្េូឈមើលឈៅអី្ឈៅ គា្រ់អ្រ់ជាឈទ ថ្ងៃកដលកម ស្ដល ប់ឈនាោះ ព៉ុកឈនាោះគា្រ់ក៏អ្ងា៉ុយម៉ុខជឈណាើ រ គា្រ់
អ្រ់ទាន់អី្ឈទ។ មន៉ុសសឈយើងជា្មមត អ្ងា៉ុយដូចឈយើងអ្រ់ម្ភនឈឺ្អី្ឈទ ថា៖ “ឈបើសិនករកម កូនឯងស្ដល ប់
ឈៅព៉ុកក៏ឈៅកដរកូន។” ថាឈចោះ គា្រ់និយាយហាស ដល់ឈពលឈ វ្ើប៉ុណយកម រួច រយៈឈពលបានបីថ្ងៃ ឪស្ដល ប់
មាង មួយឈទៀរ។ 

ក៖ ឈពលណ៉ុ ងជីវរិពិបាកខាល ំងអ្រ់ម្ភនម្ភា យអ្រ់ម្ភនឪព៉ុកចឹងហាស? 

ខ៖ ពិបាក! ពិបាកខាល ំងហាស ឈត្ាោះអី្ឈយើងកូនកំត្ាមិនដឹងពឹងនរណណសា៎ ឈៅឈយើងក៏មិនដឹងឈៅឈ វ្ើ
ឈម ច។ 

ក៖ ចា៎ !  នឹងឈ ើយបង។ 

ខ៖ និយាយឈរឿងជីវរិពិរ។ 



ក៖ ចា៎ ! បងចឹងដល់ឈពល... អូ្! ខ្៉ុ ំត្គា្ន់ស្ដា ប់ត្បវរតិបងចឹងហាសណសា៎ ជូរចរ់ចឹងហាសបង ឈ ើយច៉ុោះបង 
បងម្ភនដឹងថាឈអ្ើឪព៉ុកម្ភា យបងអ្នកស្សុកណឈទបង? 

ខ៖ ឪព៉ុកម្ភា យបងេឺអ្នកស្សុកឈៅនឹងឈខរតកនា៎! បារ់ដំបង ស្សុកបរវលិ នឹងឯង។ 

ក៖ ស្សុកបរវលិ នឹងឈហាស? 

ខ៖ ឈៅភូមិស្សណល។ 

ក៖ ចឹងឈហាសបង។ ចា៎ ! ឈ ើយបងឈរៀបោរតំងពីឆ្ន ំណកដរបង? 

ខ៖ បងអ្រ់បានឈរៀបោរឈទ ករបងបានកូនកម ឈនោះកសន្មមតឈទ ោលោយ៉ុឆ្ន ំឈអ្ើ ោលឈនាោះបងបាន២១
ឈ ើយ។ 

ក៖ ឆ្ន ំណកដរបង? 

ខ៖ ឆ្ន ំឈអ្ើ២០០១។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹង? 

ខ៖ ចា៎  ! 

ក៖ ដូចថាស្សឡាញ់គា្ន ឈដាយចិរតនឹងចិរតឈណោះបងឈណោះ? 

ខ៖ ស្សឡាញ់គា្ន ចិរតនឹងចិរត។ 

ក៖ ឈ ើយត្បាប់ឪព៉ុកម្ភា យ? 

ខ៖ ឪព៉ុកម្ភា យក៏គា្រ់ស្សឡាញ់ េិរឈៅក៏គា្រ់ឈឃើញកនា៎! បងតំងពីឈកមង ច៉ុោះបងឈៅជ៉ុំមីង ឈបើថាពិបាកពី
ឈនាោះ ឈ ើយដល់មកឈៅជ៉ុំមីងពិបាកមួយស្ដរឈទៀរ។ បងករកបកងអមលក់ករកមួយចនមួយរយមីអូ្ន ោល
ឈនាោះណា៎  មួយចនមួយរយ អ្រ់ឈទ។ 

ក៖ ឈអ្ើបានអី្ឈផ្សងកដរ! 

ខ៖ កនា៎! ករកលក់ត្ពឹកឈឡើងឈចោះ ឈត្ោកឈ វ្ើឡរ រួចអី្រួច ករកមកឈ ើយ ករកពីផ្ទោះ ោលឈនាោះផ្ទោះបងឈៅអី្ឈកើរ
ឈទ។ ភូមិងនល់ដូចគា្ន  ករឈៅម្ភា ងម្ភន ក់ ករកមកដល់ក៏អ្ងា៉ុយៗករផ្ទោះកម ឈនោះឯង ឈៅឪឈកមកឈៅករកូន    
ត្បស្ដរៗ ឈៅរ ូរ ដល់ឈពលមកក៏ជួយឈ វ្ើជាលគា្រ់  ូបបាយ ូបអី្រួច ដឹងករឈៅផ្ទោះឈ ើយដឹងករលក់



បកងអមអ្ស់ ឈៅវញិឈ ើយ។ ដូរអ្ងករឈេ ៨ចនបានអ្ងករមួយេីឡូ ោលឈនាោះហាស ឈត្ាោះអី្អ្ងករោលឈនាោះ
មួយេីឡូករ៨រយឈទ ឈ ើយឈយើងលក់បកងអមកន៉ុងមួយថ្ងៃបានករត្បំាមួយាន់ឈទ ឈ ើយឈយើងចិញ្ច ឹមមីង កូន
គា្រ់ត្បំា ឈ ើយបាីគា្រ់ជួយរកត្រីរកអី្កដរ ដល់ឈពលករ...  

ក៖ ច៉ុោះមីងបងអ្រ់ជួយលក់បកងអមឈទ? 

ខ៖ ោលកដលបងមិនទាន់មក គា្រ់ករកខលួនគា្រ់ ដល់ឈពលកដលបងមកឈ ើយ បងអ្នកករកមាង។ 

ក៖ ឈ ើយច៉ុោះគា្រ់ ? 

ខ៖ គា្រ់ម៉ុនដំបូងកដលឈយើងអ្រ់ទាន់ស្ដា ល់អ្នកស្សុកឈនោះ កដលឈយើងមកដល់ងមីឈហាស គា្រ់បឈណាើ រឈយើង 
ឈយើងក៏ករកឈៅ គា្រ់ក៏ឈដើរតមពីឈត្ោយឈហាស។ ោលឈនាោះបងឈទើបោយ៉ុ១៣ឆ្ន ំជាងឈទណសា៎ កដលបង
មកពីឈនាោះឈហាស ដល់ឈពលករត្គា្ន់ករបងោយ៉ុបានករ១៧ឆ្ន ំ បានបងឈ វ្ើោរសំណង់។ 

ក៖ ឈ វ្ើឈៅណកដរបង? 

ខ៖ ោលឈនាោះឈអ្ើ...ឈ វ្ើ...ចប់ឈផ្ាើមឈ វ្ើបងអស់ឈៅ...កនា៎! ភូមិវបប្ម៌ឈយើង ោលឈនាោះអ្រ់ទាន់ម្ភនឈទណសា៎ 
មីងអូ្នភូមិវបប្ម៌ អ្រ់ទាន់ម្ភនឈទ ករជាប់នឹងភូមិវបប្ម៌ សណា គា្រឈេសង់ងមីឈនាោះ ោលឈនាោះឈេឈ វ្ើជា 
មនទីរឈពទយភូមិភាេ៤។ ភូមិភាេ៤ឈនាោះេឺមនទីរឈពទយឈេឈ វ្ើឈោយទាហា៊ា នឈៅហាស ទាហា៊ា នពាបាលហាស 
បងឈ វ្ើតំងពីឆ្ន ំឈនាោះរ ូរ ឈ វ្ើដល់ឈអ្ើឈ វ្ើឈឡើងបីបួនឆ្ន ំជាប់ បានបងបាន... 

ក៖ បងពិបាកឈទឈៅឈពលឈ វ្ើសំណង់ចឹង? 

ខ៖ ពិបាកណស់ ឈ ើយ ៃ្ន់ ឈយើងឈ វ្ើោរងរ ៃ្ន់ៗ ឈ ើយឈេឈជរ ឈេឈជរស៉ុទធករម្ភា យ ករបងត្ទំាឈត្ាោះអី្
បងថាបងលៃង់  អ្រ់ឈចោះអ្កសរហាស ឈត្ាោះឈយើងអ្រ់បានឈរៀន... 

ក៖ អ្រ់បានឈរៀន អ្រ់បានអី្ទំាងអ្ស់? 

ខ៖ អ្រ់បានឈរៀនឈទ អ្រ់បានឈរៀនក៏...ដល់ឈពលឈយើងអ្រ់ឈចោះអ្កសរចឹង ឈេឈចោះករឈជរឈយើងឈ ើយ ថាឈយើង 
ឈយើងឈដើមបីត្ទំាឈដើមបី ថាកន៉ុងម្ភ ... 

ក៖ ឈពលណ៉ុ ងបងឈរៀបោរឈ ើយ ីឈពលណ៉ុ ង? 

ខ៖ ោលណ៉ុ ងអ្រ់ទាន់បានបាីឈទ ោលឈនាោះឈៅត្កម៉ុំឈទ។ 

ក៖ ឈពលណ៉ុ ងឈ វ្ើសំណង់ឈ ើយឈ វ្ើអី្ឈទៀរបង? 



ខ៖ ឈ វ្ើសំណង់ករមួយម៉ុខ។ ោលឈនាោះឈយើង ោម៉ុនឈ វ្ើសំណង់ឈយើងស៉ុីឈ្នួលសទូងឈេ មួយថ្ងៃពីរាន់ត្បំា
ោលឈនាោះ។ 

ក៖ សទូង... 

ខ៖ ដូរអ្ងករ! 

ក៖ ឈ វ្ើោរត្េប់អ្ស់ឈ ើយបង? 

ខ៖ ឈ វ្ើ...ឈៅឈរើឈ វ្ើោរតមសណា គា្រ ឈរៀបបនទប់អី្បងបានឈ វ្ើឈ ើយ ឈៅករោខាងលាងចនលាងឆ្ន ំង 
ឈោយឈេឈនោះអ្រ់ទាន់ម្ភនឈទ ប ៉ុកនតដល់ឈពលឈយើងបានបាីនិយាយថានិយាយោរ់ៗឈៅឈោយវាឆ្ប់ចប់ 
ដល់ឈពលបានបាីឈ ើយ ោលកដលបានមិនទាន់បានបាីថាឈយើងពិបាកឈៅជ៉ុំមីងឈ ើយឈយើងពិបាកចិរត។ 

ក៖ ឈ ើយច៉ុោះមីង ឈ ើយច៉ុោះបងឈអ្ើច៉ុោះឈៅឈពលកដលជ៉ុំមីងហាស មីងស្សឡាញ់ឈយើងកដរ ឬមួយក៏ឈម ចកដរ
បង? 

ខ៖ មីងស្សឡាញ់ឈយើង ប ៉ុកនតគា្រ់តមបាីគា្រ់ ដល់ឈពល... 

ក៖ បាីអ្រ់ស្សឡាញ់បងកមនបង? 

ខ៖ បាីគា្រ់និយាយ ោរឈបៀបឈរៀងឈមើលងយឈយើង រឈបៀបថាឈពលគា្រ់ឈពលឈយើងមកពីឈ វ្ើោរវញិឈចោះឈយើង 
មកដល់ផ្ទោះឈចោះគា្រ់ឈមើលងយស៉ុទធករថាឈៅឈ វ្ើោរឈនោះស៉ុទធករម្ភនត្បុស ម្ភនស្ដហាយឈ ើយ បានមិន
ឈឃើញឈបើកល៉ុយ ចឹងោលឈណោះត្បាក់កន៉ុងមួយកខបានករ១២ម៉ុឹនឈទ។ 

ក៖ ឈ ើយច៉ុោះឈបើកទ៉ុកខលួនឯងក៏ឈោយមីង? 

ខ៖ ឈោយឈេអ្ស់ៗ មិនឮថាឈទហាស ចង់ស្ដអ រនឹងឈេ អ្នកមីងឈអ្ើយឈោយខ្៉ុំបួនាន់មក បួនាន់កខមរណា៎
អ្រ់ឈោយឈយើងឈទ  ស៉ុខចិរតឈបាសល៉ុយឈោយឈយើងវញិថា កឆ្អរ កឆ្អរកមន។ 

ក៖ អូ្ា៎ចឹង! ចឹងឈ វ្ើោរអ្រ់យកខលួនឯងឈទ ឈោយមីងទំាងអ្ស់? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អូ្ា៎!មកពីឈយើងឈៅជាមួយគា្រ់ឈនាោះបង? 



ខ៖ ឈៅជាមួយគា្រ់ ឈ ើយឈយើងឈកមងផ្ង ឈយើងមិនដឹងថាឈៅពឹងអ្នកណ ឈត្ាោះអី្ឈយើងអ្រ់ស្ដា ល់ឈេណា៎  
ឈត្ាោះអី្កនា៎! ឈយើងអ្រ់ស្ដា ល់ឈេឈ ើយ មិនដូចឈកមងសម័យឈនោះឈទ ឈកមងសម័យឈនោះឈយើងវាោចឈៅកនា៎! ជួល 
ផ្ទោះតមបនទប់អី្ ជួលបានឈៅហាស ចំកណកឈយើង... 

ក៖ ឈយើងអ្រ់ដឹង។ 

ខ៖ ឈយើងអ្រ់ដឹង ឈយើងឈៅអ្រ់រួច ឈត្ាោះអី្... 

ក៖ ឈយើងពិបាកខាល ំងឈពលឈៅជាមួយម្ភា យមីង? 

ខ៖  ពិបាក! ពិបាកចិរតត្រង់ថាឈពលឈយើងមកដល់ ឈេឈជរឈយើង បឈនាទ សឈយើង ករមីងគា្រ់មិនឈជរឈទ ករបាី
គា្រ់ផឹ្កឈៅ គា្រ់ឈជរឈយើងឈមើលងយឈយើងហាស ឈមើលងយឈយើងសពវត្េប់ម ងហាស ដល់ឈពលបងត្ទំា
អ្រ់បាន គា្រ់ថាឈយើងសនសំត្បាក់បានឈៅកនា៎! ឈៅររ់តមត្បុសឈ ើយ បានវាមិនឈបើកល៉ុយឈបើកអី្ ដល់
ឈពលឈនោះមកឈៅថា៖ “មករកត្រីជាមួយអ្ញ ឈៅឈដករកត្រីជាមួយអ្ញ។” ច៉ុោះបងឮករច៉ុោះ បងឈកមង ឈចោះករ
ខាល ចឈ ើយណា៎  បងក៏ររ់ឈចញពីផ្ទោះ។ ដល់ឈពលកដលបងររ់ឈចញពីផ្ទោះឈៅ ររ់ឈចញបានបីថ្ងៃ ក៉ុំអី្ក៏បងបអូន
បងមិនបានមកឈៅជ៉ុំគា្ន ស្សុកឈនោះកដរ បងររ់ ដល់ឈពលកដលបងមកពីស្សុក បានមី យ ៉ុង ស៉ុេនធឈនាោះមក
ជាមួយផ្ង ដល់ឈពលមកជាមួយ បងក៏...”អូ្នឈអ្ើយ ឈយើងថ្ងៃឈនោះររ់ឈចញពីផ្ទោះឈនោះឈ ើយ ឈបើមិនច៉ុោះឈទ ឈេ
ឈ វ្ើបាបបងឈ ើយ។” ឈោបកបអូន ឈនោះឈដើរោរ់ោវាលត្រង់ឈនោះឯង  ផ្ទោះបងឈរ ើពីឈនាោះមកឈៅឈនោះឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ដល់ឈពលឈដើរោរ់ោឈនោះក៏...ោលឈនាោះកដលម្ភនឈភលើងអី្ ក៏ទាហា៊ា នឈេយាមឈៅឈនោះឯង ប ូលីសឈេ
យាមយប់ ោឈម្ភ ង១២ឈនាោះ ថានរណឈេ? ខ្៉ុ ំអ្រ់ហា៊ា នឈឆ្លើយឈទ ដល់ឈពលអ្រ់ហា៊ា នឈឆ្លើយក៏ឈដើរឈេសួរ
ឈ ើយសួរឈទៀរបានដាច់ចិរតថាឈឆ្លើយ “ខ្៉ុ ំ!” “ឈៅណ? ឈម ចបានសួរមិនឈឆ្លើយ។” ោលឈនាោះឈរៀងរឹងណស់ 
អ្រ់ម្ភនថាឈដើរឈចញរឈ ររ ូរបានឈទ ឈៅក៏ខ្៉ុ ំឈៅផ្ទោះអ្៊ា៉ុ៊ុំខ្៉ុ ំខាងឈកើរឈនោះឯង ដល់ឈពលករឈេក៏ឈ្ប់សួរ
ឈយើងឈៅ។ ឈយើងក៏បអូន...ថាបងច៉ុោះម្ភនករឈខា ឈខាពីរជាន់ោវពីរជាន់ ត្បាក់គា្ម នមួយរយកខមរឈទ។ 

ក៖ ឈ ើយឈយើងបងឈៅរស់ឈៅណឈៅបង? 

ខ៖ ឈៅឈៅឈអ្ើឈៅដល់ផ្ទោះឈមជាងទំាងយប់ ឈម្ភ ងមួយ ឈម្ភ ងមួយយប់បានឈៅដល់ផ្ទោះឈមជាង ដល់ផ្ទោះឈម
ជាង គា្រ់បញ្ចូ នបងឈៅអ្ងារជ៉ុំ ទ៉ុកបអូនឈចលឈៅផ្ទោះឈមជាង ដល់ឈពលឈៅដល់អ្ងារជ៉ុំឈ ើយឈ វ្ើោរឈនាោះ
បានពីរថ្ងៃ ឈ វ្ើោរបានពីរថ្ងៃដឹងដំណឹងថាបងឈៅអ្ងារជ៉ុំ គា្រ់ឈៅតមបងឯឈនាោះ ឈៅតមឯឈនាោះជួបគា្រ់



ឈៅផ្ារអ្ងារជ៉ុំកដរ ករបងអ្រ់ឈោយឈឃើញម៉ុខឈទ។ បងឈេចឈចញ  ដល់ឈពលបងជិោះឡានមកដល់ឯស្ដវ យ
្ំឈនោះ លាៃ ចឈម្ភ ងបី គា្រ់រកបងឈឃើញឈៅស្ដវ យ្ំ ោរបអូនឈមជាងហាស ឈដើររកឈឃើញឈៅក៏គា្រ់ថា៖ “ឈៅ
ផ្ទោះឈយើងវញិឈៅកមួយ។” មីងហាស ឈយើងចិរតអ្រ់ដាច់ឈទ ដំណក់ោលឈនាោះឈយើងចិរតអ្រ់ដាច់។ “បងបអូន
ក ៃងមកអ្ស់ឈ ើយ មកឈៅកន៉ុងផ្ទោះអ្ស់ឈ ើយ ក ៃងឈៅវញិឈៅ។” អ្នកស្សុកឈនាោះឈេថា៖ “ឈអ្ើ! កមួយឈអ្ើយ 
ឈៅផ្ទោះវញិឈៅ  ក៉ុំឈោយមកឈៅឈចោះ ឈដាយស្ដរកមួយ... 

ក៖ ឈដាយស្ដរឈយើងម្ភន ក់ឯង! 

ខ៖ ឈយើងម្ភន ក់ឯង ឈ ើយឈយើងករលឈតល ខ៉ុសត្រូវអី្និយាយត្បាប់មីងឈយើងឈៅ គា្រ់និយាយឈចោះណា៎ ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ដល់ បងបអូនបងមកមិនទាន់ប ៉ុនាម នផ្ង បង នឹងថាបងមករស់ឈៅជាមួយមីអូ្នឯងឈ ើយ បងខ្៉ុ ំបង
បងអស់ហាស ឈៅគា្រ់ក៏ឈៅស្សុក ឈៅស្សុកដល់ឈពលគា្រ់ឈៅដល់ស្សុកឈៅយកអ្ងករយកអី្មកពីស្សុក    
ថ្ងលកស្ស កដឡោលឈនាោះកស្សអ្រ់ទាន់លក់ឈទ កស្សពីរ តា  កស្សឈករ តិ៍ខាងឪឈហាស គា្រ់អ្រ់ទាន់បានលក់។
ដល់ឈពលយប់កដល បងឈចញឈៅស្សុក គា្រ់ឯឈនោះស្ដល ប់ ម្ភហាសណសា៎។ 

ក៖ ម្ភពូឈហាស? 

ខ៖ ឈនាោះឯង ម្ភកដលឈមើលងយបងហាសណសា៎។ 

ក៖ គា្រ់ស្ដល ប់? 

ខ៖ ឈអ្ើ! គា្រ់អ្រ់បានផឹ្កបានអី្ឈទ ោថ្ងៃកដលគា្រ់ងប់ឈនាោះ។ ឈត្ាោះអី្ឈយើងអ្រ់ម្ភនអី្ ូប សម័យឈនាោះវា 
ម្ភនោខយងកស្សឈយើង គា្រ់ឈដើរចប់ខយងបានក៏ឈស្ដៃ រៗ បានក៏ឈ វ្ើត្ជក់ក៏ដួសបាយបានកកនលងគា្រ់ឈដកឈនោះ
ឯង។ បងគា្រ់ឈៅឈ វ្ើោរបារ់ឈៅ ដល់ឈពលករយប់ឈឡើងឈម្ភ ងបួនទាបភលឺឈហាសគា្រ់ត្បោច។ 

ក៖ ស្ដល ប់នឹងព៉ុលខយង នឹងឈទដឹងបង? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! ឈបើខយង ូបបានទំាងអ្ស់គា្ន ឈនាោះ។ 

ក៖ អូ្ា៎ចឹង! 



ខ៖ ោថ្ងៃឈនាោះ គា្រ់អ្រ់ផឹ្កអ្រ់អី្ឈទ។ ងប់ ដល់ឈពលៗករងប់ឈ ើយ មួយៗឈេថាឈអ្ើ! កកវឈអ្ើយ កូនឯង
ផ្៉ុរទ៉ុកផ្៉ុរឈទាសឈ ើយ ឈេថាណសា៎ អ្នកស្សុកកដលឈេដឹង ឈេស្សឈណោះខ្៉ុំឈហាស ថាផ្៉ុរទ៉ុកផ្៉ុរឈទាស
ឈ ើយកូនឯង ស្ស្ដប់ករថាច៉ុោះឈឡើងមិនផ្៉ុរទ៉ុកផ្៉ុរឈទាសឈទថាមីអូ្នឈអ្ើយថាពិបាកជាងោម៉ុនឈៅឈទៀរ។ 

ក៖ ឈម ចចឹងបង? 

ខ៖ រកស៉ុីចិញ្ច ឹមកូនឈេ ច៉ុោះឪឈេអ្រ់ឈៅ ឈ ើយរកស៉ុីចិញ្ច ឹមកូនឈេ។ 

ក៖ ឈពលណ៉ុ ងកូនគា្រ់រូចៗកមន? 

ខ៖ កូនគា្រ់ត្រឹមោយ៉ុឈអ្ើ...ត្បំាបី ត្បំាបួនឆ្ន ំ ម្ភនោជាងដប់ឆ្ន ំផ្ង។ មីបងឈនាោះដប់ពីរឆ្ន ំ ឈបើោឈត្ោយៗ
ឈេឈនោះ កូន៥េិរឈៅ ោឈត្ោយឈេឈនាោះប ៉ុនោកូនមីអូ្នឈនាោះឈដើរមិញ។ 

ក៖ រកស៉ុីចិញ្ច ឹមទំាងអ្ស់? 

ខ៖ រកស៉ុីចិញ្ច ឹមទំាងអ្ស់ មិនឮថាឈទឈ ហស។  អ្ងករមួយឈប បានករមួយោទិរយឈទ ឮបងឈៅឈ វ្ើោរមកដល់
ផ្ទោះ ពីវរតបូរណ៍ហាស មីអូ្នស្ដា ល់វរតបូរណ៍អ្រ់? 

ក៖ ចា៎ ! ស្ដា ល់!  

ខ៖ វរតបូរណ៍ហាស បងធាក់កង់មក (បាីចំបាយឈ ើយកលងនិយាយឈរឿងត្បវរតិ) មកពីកនា៎! មកពីវរតិបូរណ៍
មកដល់ផ្ទោះ ស្ស្ដប់ករឈឃើញបអូនឈទើបករឈដើររកខចីអ្ងករឈេមកដំាបាយ បងក៏កឆ្អកចិរតស្ស្ដប់ករមកដល់អ្រ់
ម្ភនអី្ ូបហាស  ថា៖” មីងឈអ្ើយស៉ុំល៉ុយត្បំារយមកមីង ខ្៉ុ ំទិញនំ ូបឈ ើយ។” 

ក៖ ថាពិបាក... 

ខ៖ ថាឈចោះឈទៀរ...  

ក៖ ចា៎ ! អូ្ឈខ ឥឡូវជីវរិបងជាមួយត្កុមត្េួស្ដរបង្ូរជាងម៉ុន ឬមួយក៏ឈម ចកដរ? 

ខ៖ វាេិរឈៅពីម៉ុនមក វាឈរៀង្ូររិចឯង កដលបាីឈៅជាដល់ឈពលសពវថ្ងៃបាីឈឺ្កដរ បងឈរៀងពិបាក។ ចរ់
ទ៉ុកថាពិបាកបនតិចឈៅច៉ុោះ ចូលមកឆ្ន ំឈនោះដឹងករពិបាកឈ ើយ ោលកដលបាីឈៅរកបាន គា្រ់ររ់ម ូរូឌ៉ុបររ់អី្
បានឈៅ  បងឈៅឈ វ្ើោរឈ វ្ើអី្ ឈ ើយបងឈ វ្ើោរកូនទមៃន់ឈឡើង៥កខ បានបងឈ្ប់ឈ វ្ើោរសំណង់ណសា៎ 
កដលបានបាីឈ ើយណសា៎ណ៉ុ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ ! ច៉ុោះបងអ្រ់បានឈរៀនបានអី្ឈទឈនាោះបង? 



ខ៖ អ្រ់បានឈរៀន! មិនឮថាឈរៀនអ្ការកមមបានបីយប់ ឈេថាបងឈនោះម្ភនត្បុស ថាបងម្ភនស្ដហាយ ម្ភឈនាោះ 
ណសា៎។ 

ក៖  នឹងឈ ើយបង។ ចឹងដល់ឈពលសបាយ ប ៉ុល ពរ បងឈកើរទាន់ឈទបង? 

ខ៖ បងឈកើរអ្រ់ទាន់ឈទ ប ៉ុកនតបងទាន់ត្រង់ករោសង្រ្ងា មច៉ុងឈត្ោយបនតិច នឹងឯង ដល់ឈពលបង... 

ក៖ ឈពល នឹងបងោយ៉ុប ៉ុនាម នឆ្ន ំកដរ? 

ខ៖ ោោលឈនាោះបងអ្រ់ចំោយ៉ុឈទ។ ោលកដលឈៅសង្រ្ងា ម កដលររ់ចូលត្រង់ឈសត្រង់អី្ នឹងបងអ្រ់ចំ
ឈទ។ បងចំបានករត្រង់ថា បងមកឈនោះោយ៉ុ១៣ ករសង្រ្ងា មវាឈៅម្ភនកខមរត្ក មវាអ្រ់ទាន់ដាច់ឈទ។ 

ក៖ ចា៎ ! បងឈ ើយច៉ុោះឥឡូវបងោន់ស្ដសនាអី្កដររាល់ថ្ងៃ? 

ខ៖ ស្ដសនាត្ពោះព៉ុទធឈយើង។ 

ក៖ ត្ពោះព៉ុទធស្ដសនាឈយើង? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ រាល់ថ្ងៃបងម្ភនកូនប ៉ុនាម ននាក់កដរបង? 

ខ៖ កូន៣នាក់។ 

ក៖ កូន៣នាក់! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ បាីបងឈ ម្ ោះអី្កដរបង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈអ្ើ... យា ន យិន។ 

ក៖ យា ន យិន? 

ខ៖ ចា៎ !  

ក៖ បាីរបស់បងឈ ម្ ោះ យា ន យិន ? 
ខ៖ ចា៎ ! 



ក៖ គា្រ់ម្ភនោយ៉ុប ៉ុនាម នឆ្ន ំកដររាល់ថ្ងៃ? 

ខ៖ បាី នឹងោយ៉ុ៣៩។ 

ក៖ ចា៎  ! 

ខ៖ គា្រ់ោយ៉ុបងបងមួយឆ្ន ំ។ 

ក៖ ៣៩! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖  ឈ ើយច៉ុោះបងម្ភនចំឈអ្ើ...ឈ ម្ ោះជីដូនជីតខាងឪព៉ុកឈទបង? 

ខ៖ ជីដូនជីតឪព៉ុកបងឈហាស? 

ក៖ ចា៎ ! តយាយខាងឪព៉ុកខាងម្ភា យហាស? 

ខ៖ ឈអ្ើ! ស្ដា ល់ឈរើ យាយឈនាោះឈ ម្ ោះ យាយ អ្៊ា៉ុច តឈនាោះឈ ម្ ោះ តត្ជូក ឈ ម្ ោះគា្រ់ណសា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ដល់ឈបើយាយខាងឈអ្ើ...កម ឈ ម្ ោះ ត កវ  ន ឈ ើយយាយ ខំា ឈ ម្ ោះគា្រ់ណសា៎។ បងចំបានទំាងអ្ស់
ឈ ើយបងទាន់តឈទើបស្ដល ប់បានពីរឆ្ន ំឈទ ឈបើយាយគា្រ់ខូចទំាងពីរយូរឈ ើយអ្រ់ឈឃើញម៉ុខគា្រ់ឈទឈបើ
ស្ដា ល់ករ ឈ ម្ ោះឈេឈៅ។ 

ក៖ តយាយខាងឪព៉ុក? 

ខ៖ ខាងម្ភា យ ឈបើខាងឪព៉ុកបងទាន់ទំាងពីរ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ គា្រ់ស្ដល ប់អ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ឈ ើយច៉ុោះរួចឈៅបងឯងម្ភនបងបអូនរស់ឈៅខាងឈខរតឈផ្សងឈទបងបអូនបឈងកើរបងឯងហាស? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ! ម្ភនករមកឈៅឈខរតឈនោះឯង ម្ភនបងបអូនបួននាក់ ឈបើមួយឈទៀរឈៅស្សុកឈៅឈេឈៅថ្ង
ឈ ើយ កដលថាឈោយឈេពីរូចឈនាោះ។ 



ក៖ ចា៎ ! ឈ ើយច៉ុោះគា្រ់ចំបងបអូនអី្ទំាងអ្ស់ឈរើ ី? 

ខ៖ ចំបាន! ឈត្ាោះអី្ឈេ បងបអូនខាងឈនាោះ ឈេអ្រ់លាក់ឈទ។ ឈេត្បាប់បានទំាងអ្ស់ត្បាប់ឈោយស្ដា ល់បង
បអូនមកឈលងកដរឈរើ។ ោលពីឆ្ន ំម៉ុនមកឈលង ដល់ឈពលឈៅថ្ងក៏មិនកដលបានទាក់ទងគា្ន ឈទ។ 

ក៖ បងច៉ុោះបងរាល់ថ្ងៃបងត្បកបម៉ុខរបរអី្កដរបង? 

ខ៖ បងឈលើកម៉ុនរាល់...ោស! រាល់ថ្ងៃឈនោះ? 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ បងលក់បកងអមម៉ុខផ្ទោះឈនាោះ សល់ឈពលកដលលក់ឈៅវាមិនដាច់ឈទ ដូចថាទិញអ្ស់ត្បំាម៉ុឺនលក់បានបួន
ម៉ុឺន ក៏បងមួយថ្ងៃជាមួយថ្ងៃក៏កងមឈដើមរ ូរ មួយថ្ងៃកងមបនតិចៗ ដល់អ្ស់ោឈដើមកងម នឹងឈៅ បងេិរថា
ឈអ្ើផ្អអ កលក់ឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎បង! 

ខ៖ ដល់ឈពល... 

ក៖ ចឹងជីវរិបងពិបាកខាល ំងឈនាោះបង? 

ខ៖ ពិបាក! ដល់ឈពលកដលបអូនខាងឈនោះ ឈនោះបអូនឈេលក់ចប់ ៊ាួយឈនាោះ ត្រូវកនា៎កូនដនលងកម  ឈៅឈេឈឃើញឈេ
ស្សឈណោះ ឈេឈៅឈោយត្ចកឈអ្រចយ ឈេឈោយមួយថ្ងៃពីរម៉ុឺនត្បំាកដរ។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ វាឈៅជិរផ្ទោះ។ 

ក៖ គា្រ់អ្នកទិញឈអ្រចយឈហាស? 

ខ៖ គា្រ់ទិញឈអ្រចយផ្ង គា្រ់លក់ចប់ ៊ាួយផ្ង។ 

ក៖ ចា៎បង! ចឹងបងជាច៉ុងឈត្ោយបងម្ភនាកយឈពចន៍អី្ផ្អា ំឈផ្្ើរដល់កូនឈៅឈត្ោយឈោយពួកគា្រ់ឈជៀស
ឈវៀងអី្ៗ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ!  

ក៖ ឈោយពួកគា្រ់ខំត្បឹងចឹងហាសបង? 



ខ៖ កូនឈៅជំនាន់ឈត្ោយ ឈបើសិនថាោចឈជៀសឈវៀង បានក៉ុំឈោយត្បត្ពឹរតឈអ្ើខាងឈត្េឿងឈញៀន ក៉ុំឈោ
យត្បត្ពឹរតិ ឈ វ្ើជាមន៉ុសសលអ ក៉ុំឈោយឈ វ្ើជាឈកមងោកឡលករលអី្ណសា៎។ 

ក៖ ចា៎បង! 

ខ៖ ស៉ុំករប ៉ុឈណណ ោះឯង ឈបើសិនករចំកណកបងវញិ កូនឈរៀនដល់ឈពល... កូនវាឈកើរមកវាឆ្ល រៗ វាឈរៀនឈចោះ
ហាស កូនបងហាសចំកណកករ បងរកត្បាក់បានកូនឈរៀនឈទ។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងអ្រេ៉ុណ!  

ខ៖ ចា៎ !  

ក៖ ជាច៉ុងឈត្ោយអ្រេ៉ុណដល់បងស្សី កដលបានអ្ន៉ុញ្ញា រិឈោយរូបនាងខ្៉ុំសម្ភា សបង។ ចា៎បង! ចឹងបងឈអ្ើ
អ្រេ៉ុណខាល ំងកមនកទនណា៎ បងណា៎។ 

ខ៖ ចា៎ ! 


