
ការសម្ភា សរបសអ់្នកមីងម៉ម រ ី
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ គង់ ដានី  ខ៖ អ្នកត្រូវឈគសម្ភា សឈ ម្ ោះ ម៉ម រ ី

ត្រវរតិសឈងេរររស់អ្នកមីង ម៉ម រ ី
អ្នកមីងម៉ម រ ីម្ភនអាយុ ៦០ឆ្ន ាំ ឈៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ គារ់ម្ភនទីលាំឈៅឈៅកនុងភូមិទឈនេបាទី ឃុាំ
ត្រាំងធ្នង់ ស្សុកបាទី ឈខរត តាកកវ។ គារ់ម្ភនកូនចាំនួន ៧នាក់។ គារ់បានឈរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍
ឈៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៧៩ រនាា រ់ឈពលករកពីជាំនាន់ រុ៉ល ពរ មក។ 

 

ក៖ ចា៎ ! ខុ្ាំពិរជាអ្រគុណឈត្ចើនកមនកទនកែលអ្នកមីងបានអ្នុញ្ញា រតិឱ្យខុ្ាំ ឈែើមបីសម្ភា សអ្នកមីង
ឈហើយដាក់សឈមេងអ្នកមីងចូលកនុង ឈវរសាយ កែលម្ភនឈ ម្ ោះថា 
ww.cambodianoralhistories.byu.edu/។ អ្នកមីងឈដាយសារខុ្ាំឈ ម្ ោះថា...ររសម្ភា សថ្ងៃឈនោះខុ្ាំឈធ្វើ
ឈៅថ្ងៃទី ៩ កខ ៨ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ឈហើយខុ្ាំអ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះថា គង់ ដានី ឈហើយខុ្ាំបានយក...ខុ្ាំបាន
សួរអ្នកមីងឈែើមបីអ្នុញ្ញា រតិឈែើមបសុីាំអ្នកមីង អ្នុញ្ញា រតិផ្តល់ររសម្ភា ស។ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងឈ ម្ ោះអ្វី
កែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ចា៎ ! ខុ្ាំឈ ម្ ោះ ម៉ម រ ី។ 

ក៖ ម៉ម រ!ី អ្នកមីងឈៅភូមិហនឹងឈគឈៅភូមិត្រាំងកនុង… 

ខ៖ ភូមិទឈនេបាទី… 

ក៖ ភូមិទឈនេបាទី ឃុាំត្រាំងធ្នង់ ស្សុកបាទី ឈខរតតាកកវ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង អ្នកមីងបានយល់ត្ពមឈែើមបីឲ្យខុ្ាំម្ភនររសម្ភា សកមនឈទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ជ ឹងអ្នកមីង អ្នកមីងម្ភនឈ ម្ ោះឈពញ អ្នកមីងឈ ម្ ោះឈពញមិញ? 

ខ៖ ម៉ម រ ី។ 
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ក៖ ម៉ម រ!ី ឈហើយអ្នកមីងម្ភនឪពុកម្ភា យឈ ម្ ោះអ្វីកែរ? 

ខ៖ ឪពុកខុ្ាំឈ ម្ ោះ ម៉្ភន់។ 

ក៖ សអីឈគម៉្ភន់អ្នកមីង? 

ខ៖ ម៉ម ម៉្ភន់!  

ក៖ ម៉ម ម៉្ភន់!  

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចុោះម្ភត យអ្នកមីងម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីកែរ? 

ខ៖ ម្ភា យឈ ម្ ោះឯម ឈត្ររ! 

ក៖ ឯម ឈត្ររ!អ្នកមីងចាំពីឪពុក ឪពុកម្ភា យររស់ឪពុកអ្នកមីងឈទ? ឈ ម្ ោះគារ់ឈ ម្ ោះអ្វីកែរ? 

ខ៖ ឪពុកម្ភា យររស់ឪពុកខុ្ាំឈ ម្ ោះ តាម៉ម យាយអូ្រ។ 

ក៖ តាម៉ម យាយអូ្រ! ហនឹងជាជីតាខាងឪពុកររស់អ្នកមីង។ 

ខ៖ចា៎ ! 

ក៖ចា៎ ! ចុោះឪពុកម្ភត យខាងម្ភា យររស់អ្នកមីងវញិ? 

ខ៖ ឪពុកខាងម្ភា យខុ្ាំឈ ម្ ោះ តាឯម យាយករ៉រ។ 

ក៖ ត្រកូលអី្ឈគអ្នកវញិមីង? 

ខ៖ អ្រ់ចាំត្រកូលគារ់ឈទ។ 

ក៖ អូ្ា៎! អ្រ់ចាំត្រកូលឈទ។ 

ខ៖ចា៎ ! 

ក៖ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងម្ភនរងរអូនរុ៉នាម ននាក់កែរអ្នកមីង? 

 



ខ៖ ខុ្ាំម្ភនរងរអូន…ឈភេចអ្ស់ឈហើយអូ្នឈអ្ើយ!  ករឈៅរាល់ថ្ងៃហនឹងកររួននាក់។ 

 

ក៖ រួននាក់ កែលគារ់ម្ភន… 

 

ខ៖ ឈៅជីវរិរស់ឈៅហនឹង៤នាក់។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ករអ្នកសាេ រ់អ្នកមីងអ្រ់ែឹងឈទ? 

ខ៖ អ្នកសាេ រ់ហនឹងវាឈត្ចើនកែរ។ ៩នាក់ឯឈនាោះអូ្ន។ 

ក៖ សាេ រ់ ៩ នាក់! 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! ទាំងអ្ស់ ៩នាក់ ករសាេ រ់អ្ស់ឈហើយ។ 

 

ក៖ អូ្ា៎! សាេ រ់! អ្ញ្ច ឹងសាេ រ់ 5 នាក់? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងអាចឈរៀររារ់រងពីរងទីមួយរហូរែល់ឈៅឈគម្ភនឈ ម្ ោះឈពញអ្វីកែរទាំងអ្ស់
ហ្ហ ា៎ ? 

ខ៖ រងទីមួយឈ ម្ ោះ ម៉ម ឈម៉រ។ 

ក៖ម៉ម ឈម៉រ  

ខ៖ករគារ់ផ្លេ ស់ឈ ម្ ោះឈៅឈធ្វើទហ្ន ឈធ្វើរែិវរតហនឹង គារ់ដាក់ឈ ម្ ោះរូច វចិិត្រ។ 

ក៖ចា៎ ! 



 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ទី២? 

ខ៖ ទី២ អឺ្…ម៉ម ម្ភន។ 

ក៖ ម៉ម ម្ភន 

ខ៖ ចា៎ ! ឈហើយទី 3 ឈ ម្ ោះម៉ម រុ ាំ។  

ក៖ ម៉ម រុ ាំ។ 

ខ៖ ចា៎ ! ហនឹងស្សី 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ម៉ម រុ ាំ ឈហើយមកឈទៀររនាា រ់មកខុ្ាំម៉ម រ។ី 

ក៖ម៉ម រ!ី 

ខ៖ចា៎ ! រនាា រ់ពីខុ្ាំឈទៀរម៉ម មឺុន។ 

ក៖ម៉ម មឺុន! 

ខ៖ចា៎ ! ម៉ម មឺុន ឈហើយ… 

ក៖ ស្សីឈហើយត្រុស ម៉ម មឺុន? 

ខ៖ ម៉ម មឺុនហនឹងត្រុស ឈៅរស់។ 

ក៖ចា៎ ! 

 

ខ៖ចា៎ ! ឈហើយរនាា រ់ពីម៉ម មឺុនហនឹងឈៅ ម៉ម សុផ្លរ។ 

 



ក៖ម៉ម សុផ្លរ 

 

ខ៖ចា៎ ! ម៉ម សុផ្លរ ហនឹងសាេ រ់ឈហើយ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងបានម៉មទូចមួយឈទៀរ។ 

ក៖ពួកគារ់ស្សីឬក៏ត្រុស? 

ខ៖ ស្សី! ម៉ម ទូចហនឹងឈៅរស់។ 

ក៖ ចា៎ !ស្សី… 

ខ៖រនាា រ់ពីម៉ម ទូចហនឹងមក…ឈភេចឈ ម្ ោះឈទៀរឈហើយ ម៉ម សុផ្លរ។ 

ក៖ម៉ម សុផ្លរ ត្រុស! 

ខ៖សាេ រ់ឈហើយហនឹង សាេ រ់ឈហើយ។ ម៉ម សុផ្លរហនឹងឈនាោះ។ 

ក៖ ត្រុសកមនឬក៏មិនកមនអ្នកមីង? 

ខ៖ ចស់!ត្រុស។ ម៉មសុផ្លរឈហើយបានម៉មឈ ៉មួយឈទៀរ។ 

ក៖ ចា៎ ! ហនឹងត្រុសកែរ? 

ខ៖ ត្រុសកែរ! ម៉មឈ ៉ឈហើយបានម៉មសុខរ ៉ុណ។ 

 ក៖ ម៉ម សុខរ ៉ុណ។ 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ស្សី? 

ខ៖ ស្សី! ឈហើយរូចៗឈត្រយឈទៀរឈៅមិនែឹងជាឈ ម្ ោះអី្ឈ ម្ ោះអី្ឈទ។ ជាំនាន់ រុ៉ល ពរ ហនឹង
គារ់សាេ រ់អ្ស់រុ៉នាម ននាក់ឈទៀរឈៅ។ 

ក៖ អូ្ា៎! គារ់សាេ រ់ពីឈកមងកែរ ឈៅឈកមងៗកែរ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងអ្រ់ចាំឈ ម្ ោះរងរអូនអ្នកមីងសាេ រ់ហនឹង
ឈទ។  



 

ខ៖ ចា៎ ! ឈត្ពាោះឈយើងអ្រ់សូវបានឈៅសថិរឈសថរជាមួយគារ់ រវល់ករឈែើរកងចល័រឈែើរអី្ចឹង  ឈចញ
ឈៅឈធ្វើកងចល័រហ្ហ សឈៅឆ្ៃ យៗពីគារ់អ្ញ្ច ឹងឈទៀរឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងសាេ រ់ រងរអូនអ្នកមីងសាេ រ់៥នាក់?  

ខ៖ ចា៎  

ក៖ ទីមួយត្រុសឈ ម្ ោះ? កែលសាេ រ់ហ្ហ ស។ 

ខ៖ ចា៎ !  

ក៖ ឈ ម្ ោះអី្ឈគអ្នកមីង? 

ខ៖ឈ ម្ ោះឈម៉រ! 

ក៖ឈម៉រ! ទី ២។ 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ម្ភន។ 

ក៖ ម្ភនហនឹងត្រុសកែរ។ 

ខ៖ចា៎ ! 

ក៖ទី ៣? 

ខ៖ ទី ៣  ឈ ម្ ោះរុ ាំ ហនឹងឈៅរស់ឈទ។ 

ក៖អ្រ់ឈទនិយាយអ្នកសាេ រ់។ 

ខ៖អ្នកសាេ រ់កមន? 

ខ៖ចា៎ ! 

ខ៖សុផ្លរ! 

ក៖សុផ្លរហនឹងស្សី? 



ខ៖ត្រុស! 

 

ក៖ ត្រុសកែរ ត្រុស៣សាេ រ់។ 

ខ៖ឈ ៉! 

ក៖ឈ ៉សាេ រ់កែរ!? 

ខ៖ចា៎ ! ឈហើយ សុខ រ ៉ុណក៏សាេ រ់កែរ។ 

ក៖ សុខរ ៉ុណសាេ រ់កែរ។ សាេ រ់៥នាក់ ត្រុសទាំងអ្ស់? 

ខ៖ស្សី ស្សីមួយ!  

ក៖ សុខ រ ៉ុណ ហនឹងស្សី? 

ខ៖ចា៎ ! 

ក៖អ្ញ្ច ឹងឥឡូវម្ភនជីវរិករ៤នាក់។ 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង ៤ នាក់ហនឹងឈៅសល់ស្សីរុ៉នាម នត្រុសរុ៉នាម នអ្នកមីង? 

ខ៖ ឈៅសល់ត្រុស ១  ស្សី ៣។ 

ក៖ អ្នកមីងជាកូនទី៣... ទី៤ ឬក៏ទី៣? 

ខ៖ខុ្ាំឈហហ? ខុ្ាំកូនទី៤ ឈហើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងរងៗឈហើយនិងរអូនសាេ រ់? 

ខ៖ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងឈៅឈពលរលជាំនាន់ រុ៉ល ពរ ហនឹង ឪពុកម្ភា យអ្នកមីងគារ់ឈធ្វើររអី្កែរ? 

ខ៖ អ្រ់ឈធ្វើអី្ឈទ ឈធ្វើកសិករ។ ចា៎ ! 



 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងស្សុកកាំឈណើ រររស់អ្នកមីងវញិឈៅណា? 

ខ៖ ស្សុកកាំឈណើ រខុ្ាំឈៅកនុងភូមិ…ឈគឈៅភូមិងនល់ទកសិណ ខាងឈណាោះ។ 

ក៖ ចា៎ ! ភូមិងនល់ទកសិណ ស្សុកបាទីឈខរតកណាា ល អាហ ា៎ …ឈខរតតាកកវ។ 

ខ៖ ចា៎ ! ឈខរតតាកកវកែរ។  

ក៖ ចុោះប៉ាម៉្ភក់ររស់អ្នកមីងវញិម្ភនស្សុកកាំឈណើ រឈៅឯណាវញិ? 

ខ៖ ឈៅហនឹង។ 

ក៖ ឈៅជាមួយគាន ? 

ខ៖ ចា៎ !  

ក៖ ចុោះអ្នកមីងឥឡូវអ្នកមីងម្ភនអាយុរុ៉នាម នឈហើយ? 

ខ៖ ខុ្ាំឥឡូវអាយុ៦០ឈហើយអូ្ន។ 

ក៖ ៦០គរ់? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្ហូយ! ឈៅឈកមង។ 

ខ៖ឈកមងយ៉ាងឈម៉ចមីអូ្ន? 

ក៖អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចាំថ្ងៃកខឆ្ន ាំកាំឈណើ រររស់អ្នកមីងឈទ? អ្នកមីងឈកើរឆ្ន ាំណាកខណា? 

ខ៖ ទល់ករឈមើលកនុងរញ្ជ ីជារិឈណាោះអូ្នឈអ្ើយ។ មិនសូវចាំឈទឈត្ពាោះឈយើងចស់ឈហើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងឈៅឈពលកែលរនាា រ់ពីហនឹងឈៅឈទៀរ ខុ្ាំសូមអាចឈមើលថ្ងៃកខកាំឈណើ រអ្នកមីងរនតិច
បានឈទ ឆ្ន ាំកខមរឈកើរអី្ហហា៎? 

ខ៖ ចា៎ ! អ្រ់អី្ឈទ ចាំខុ្ាំយកអ្រតសញ្ញា ណរ័ណណមក។ 



ក៖ ចា៎ !អ្រ់អី្ឈទចាំឈពលឈនោះឈៅ។ 

ខ៖ចា៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងឈៅឈពលកែលអ្នកមីងឈៅឈកមងហ្ហ ា៎  ឪពុកម្ភា យររស់អ្នកវញិគារ់អ្រ់ឈធ្វើអី្ឈទ? 

ខ៖ចា៎ ! 

ក៖ចុោះអ្នកមីងឈពលឈៅឈកមង អ្នកមីងបានចូលសាលាឈទ? 

ខ៖ ចូលសាលាបានករមួយឆ្ន ាំជាង ឈយើង...ចុោះជាំនាន់ហនឹង ឈយើងកូនអ្នកត្ក ទល់ករធ្ាំបានបាន
ចូលឈរៀន ឈត្ទើសរនតិចបានបានចូលឈរៀន។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីង។ 

ខ៖ មិនបានចូលតាាំងពីរូចឈទ ឈត្ពាោះឈយើង កម៉ឪឈយើងឈនឿយ ឈធ្វើកស្សឈធ្វើចម្ភា រ ឈឡើងឈតាន រឈឡើងអី្
ចឹងឈៅ ឈយើងឈចោះករឈៅជួយឈមើលរអូនឈមើលកូនឈអាយគារ់ឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ !  

ខ៖ ទល់ករឈត្ទើសរនតិចបានឈយើងបានចូលឈរៀន។ 

ក៖ចា៎ ! ចុោះអ្នកមីងចូលឈរៀនឈៅសាលាអ្នកមីងចាំឈទម្ភនឈ ម្ ោះអី្ឈគ? សាលាមីងចូល? 

ខ៖សាលាទឈនេបាទី។ 

ក៖ អូ្ា៎! រឋមសិកាទឈនេបាទី។ 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្នកមីងឈរៀនថាន ក់ទីរុ៉នាម ន? 

ខ៖ជាំនាន់ហនឹងឈយើងថាន ក់កមន...រញ្ច្ញ្ញច ស់វញិ មិនែូចឈយើងឥឡូវឈទ។ ឥឡូវថាន ក់ទី១ ទី២ រល
មុនថាន ក់ទី១២ អាហនឹងថាន ក់… 

 

ក៖ ទី ១១ ។ 



 

ខ៖ ចា៎ ! ទី១២ ទី១២ ហនឹង អាហនឹងថាន ក់រូចរាំផុ្រឈហើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ឈហើយបានមកថាន ក់ទី១១ បានមកឈឡើង ចុោះៗមកទី១០ ទី៩ ទី៨ អី្ចឹងវញិ។ រលជាំនាន់ខុ្ាំ
ឈរៀនហនឹងហ្ហ សា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខុ្ាំឈរៀនបានត្រឹមថាន ក់ទី១១ ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីងអាចឈចោះសរឈសរអ្កសរបានឈទពីជាំនាន់ឈនាោះ? 

ខ៖ វាសរឈសរបានរនតិចរនតួចចឹងកែរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង… 

ខ៖ ករឥឡូវហនឹង ឈយើងចស់ចឹងឈហើយ កលងសូវរន់រ ិច រន់ឈមម ថ្ែអី្ចឹងឈៅ ឈយើងឈភេចខេោះចឹង
ណាា៎ អូ្នណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីងឈពលកែលអ្នកមីងឈៅឈកមងហ្ហ ា៎  អ្នកមីងឈឃើញថាឪពុកម្ភា យអ្នកមីងគារ់ជាកសិ 
ករ។ អ្ញ្ច ឹងរលពីជាំនាន់ណុង អ្នកមីងបានជួយអ្វីខេោះកនុងររឈធ្វើរររកសីុឬក៏ឈធ្វើកសិករជាមួយ
នឹងឈលាកប៉ាររស់អ្នកមីង? 

ខ៖ បានឈធ្វើ…ឈយើងឈមើលរអូនឈហើយនិងសាូងស្សូវ ឈធ្វើ... កម៉ខុ្ាំឈធ្វើស្សូវត្បាាំងផ្ង ឈធ្វើឈឡើងសារឈតាន រ  
ផ្ង។ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងវាឈនឿយណាស់អូ្ន ជាំនាន់ហនឹង។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីងអាចឈរៀររារ់អ្ាំពីជីវរិររស់អ្នកមីងរលឈៅឈកមងមកទាំងអ្ស់មក ថាអ្នកមីងឈធ្វើអី្
ឈធ្វើអី្ខេោះ? 

ខ៖ ឈធ្វើអី្អូ្ន! ឈធ្វើម្ភនករឈធ្វើកស្សឈធ្វើចម្ភា  រជួយឈធ្វើកស្សចម្ភា រគារ់ហនឹង ឈហើយនិងឈមើលឈគាឈមើល
រអូនអ្ញ្ច ឹង។ ទល់ករឈពលឈយើងធ្ាំែឹងកតីមកលមមអាចឈធ្វើររឈកើរអ្ញ្ច ឹងឈៅ បានចូលកនុងជាំនាន់
រុ៉លពរ។ ចា៎ ! ចូលកនុងសញ្ច្រា មហនឹង ករសញ្ច្រា មហនឹងឈយើងមិនឈចញឈៅឈធ្វើកងចល័រឈធ្វើអី្ឈចល



គារ់ឈចញពីគារ់តាាំងករពីអាយុ១១ ឬ ១២ ឆ្ន ាំមក ១២ ឬ ១៣ ឆ្ន ាំ សុទធករឈចញរហូរហនឹង។ ចា៎ !
ឈចញករឈៅកងចល័រករកែី ែកសាូងឈគឈៅឈៅណាឈៅ ឈគឈត្រើឈៅឯណាឈៅឯហនឹងឈហើយ។ 

ក៖ ចា៎ !អ្នកមីង។ 

ខ៖ ចា៎ ឈៅឈែើរឈធ្វើកងចល័រហនឹង មិនកែលបានរស់ឈៅជាមួយម្ភា យ មិនកែលបានឈែកជាមួយ 
ម្ភត យមិន មិនែូចថាគាម នកតីកក់ឈតត ពីម្ភា យ ឈែើរឈចញពីម្ភា យរហូរ បានទល់ករឆ្ន ាំឈយើងបានឆ្ន ាំ
ករកហនឹង ឆ្ន ាំករកឈវៀរណាមចូលហនឹងឆ្ន ាំ៧៩ហនឹងអូ្ន បានខុ្ាំឈរៀរ(ឈរៀរររ) ត្គួសារហនឹងឈរៀរ
ត្គួសារហនឹងបានបានរស់ឈៅជាមួយត្គួសារហនឹង បានរស់ឈៅជាមួយកម៉ខេោះកែរ។ ឈៅជាមួយកម៉
រីរួនត្បាាំកខចឹងឈៅ បានករកពីកម៉មករស់ឈៅជាមួយរតីត្រពនធហនឹង ឈចោះកររស ូ។ រាីខុ្ាំឈឡើងឈតាន រ
ចឹងឈៅររ់ អុ្សលក់ ឈធ្វើចម្ភា រដាាំែាំណាាំឈយើង ដាាំែូចជាឪឡឹក ែាំឡូងឈធ្វើឈតាន រចឹងអូ្នហ្ហ ស។ 

ក៖ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! ឈធ្វើរហូរមក។ 

ក៖អ្នកមីងខុ្ាំសុាំរកឈៅឪពុកម្ភា យអ្នកមីង។ ឪពុកម្ភា យអ្នកមីងគារ់សាេ រ់ឈៅកនុងឆ្ន ាំណាកែរអ្នក
មីង? 

ខ៖ អ្រ់សាេ រ់ឈទអូ្ន ឈៅទាំងពីរ។ 

 

ក៖ អូ្ា៎! សុាំឈទសអ្នកមីង។ អ្ញ្ច ឹងឥឡូវគារ់ឈៅម្ភនត្ពោះជនមទាំង២នាក់? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈហើយចុោះឪពុកម្ភា យឈកមក? 

ខ៖ ម្ភា យឈកមកហនឹងសាេ រ់ឈហើយ។  

ក៖ អូ្ា៎! អ្នកមីងឈរៀរររជាមួយឈលាកពូឈៅកនុងឆ្ន ាំណាកែរ? 

ខ៖ ឆ្ន ាំ ៧៩ ហនឹង។ 

ក៖ឆ្ន ាំ៧៩ ហនឹងករកពីរុ៉លពរឈហើយ? 



 

ខ៖ កាំពុង! កាំពុងឈវៀរណាមចូលមកហនឹង។ 

ក៖ ហនឹងឈហើយ ករកឈហើយកនុងឆ្ន ាំ ១៩៧៩ កមនឈទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចា៎ៗ! 

ក៖ អូ្ា៎! ចុោះឈលាកពូគារ់ឈ ម្ ោះអ្វីកែរ? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះ រុរ ខេឹង។ 

ក៖ រុរ ខេឹង! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈពលអ្នកមីងឈរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងឈលាកពូហ្ហ សា៎ អ្នកមីងម្ភនអាយុរុ៉នាម នកែរ? 

ខ៖ ខុ្ាំឈភេចឈហើយ មិនែឹងអាយុរុ៉នាម នឈទមីអូ្ន ែូច២០គរ់ឬក៏អី្ឈទរលហនឹង។ ឈរើមិន២០គរ់ ក៏ 
១៩។ 

ក៖ ចា៎ ! ចុោះអ្នកមីងម្ភនចាំពីតាតាតាទួរអី្អ្នកមីងអី្ឈទឈ ម្ ោះអី្ហ្ហ សា៎? 

ខ៖ តាទួរខុ្ាំ! 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ តាទួរខុ្ាំឈ ម្ ោះតាម៉ម! 

ក៖ តាម៉ម!  

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្នកមីង  ឈដាយសារពីជាំនាន់រុ៉លពរហនឹងអ្នកមីងបានឈធ្វើកងចល័រ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈគម្ភនជឈមេៀសអ្នកមីងឈៅកកនេងណាឈផ្សងឈទ? 



 

ខ៖ ឈៅអូ្នឈែើរមួយជុាំវញិមួយឈខរតមួយឈនោះហនឹង រាំរន់...និយាយរួមមួយរាំរន់ឈអាយករឈគម្ភន
កកនេងឈធ្វើអី្កកនេងណាឈគឈៅឈហើយឈគយកឈយើងឈៅឈហើយ ឈែើររហូរ ជីកកត្ពកជីកត្រឡាយ
ែល់អី្ឈយើងកាំពង់សពឺែល់អី្ឈណាោះ ថាឱ្យករថាឈគរត្មូវររឈយើងឈៅឯណាឈគយកឈយើងឈៅហនឹង
ឈហើយ អ្រ់កែលបានឈៅកនុងស្សុក។ ចា៎ ! ឈែើររហូរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងកនុងជាំនាន់ រុ៉ល ពរ អ្នកមីងអាយុ ១៣ ឬក៏ ១២? 

ខ៖ ខុ្ាំឈហា៎? 

ក៖ ចា៎ ! អាយុហ្ហ ស។ 

ខ៖ ជាំនាន់ឈយើង...ជាំនាន់ រុ៉ល ពរ ហនឹងខុ្ាំត្រកហលជា ១៤ ឬក៏ ១៥ ឆ្ន ាំឈហើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! លមមកម្ភេ ាំងឈពញកម្ភេ ាំងឈគឈត្រើ។ 

ក៖ ចា៎ ! ចុោះជាំនាន់ លន់ នល់ វញិអ្នកមីងទន់ឈទ? 

ខ៖ ជាំនាន់ លន់ នល់ អាហនឹង ខុ្ាំអាយុ ១៣ឆ្ន ាំ។ ១៣ ឆ្ន ាំឈហើយ ជាំនាន់ លន់ នល់។ 

ក៖ ចុោះជាំនាន់ លន់ នល់ ជីវភាពររស់ត្រជាជនកខមរយ៉ាងឈម៉ចកែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ជីវភាពវាយ៉ារ់យឺុនកែរហនឹងអូ្ន។ ឈគអ្នកធូ្រធារ ឈគបានជឈមេៀសឈៅភនាំឈពញ។ ចា៎ ! អ្នក
ជឈមេៀសឈៅភនាំឈពញ អាហនឹងឈគផុ្រពីឈនោះឈៅ ឈគឈៅឈៅភនាំឈពញ ឈគបានធូ្រធារ  ឈគបានឈរៀនបាន
សូត្រអី្ចឹងឈៅណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! ឈហើយឈរើខុ្ាំឈៅកនុងតាមជនរទអ្ឈញ្ច ក ឈយើងអ្រ់ឈៅភនាំឈពញនឹងឈគ អ្រ់ម្ភនកកនេងឈរៀន
ឈទ  ឈរៀនឈៅកនុងរឈតត ត្រង់ឈស។ 

 



ក៖ ឈៅកនុងជាំនាន់ លន់ នល់ហនឹង? 

ខ៖ ចា៎ ! ជាំនាន់ លន់ នល់ ហនឹងសញ្ច្រា មកនុងសញ្ច្រា មអូ្នហ្ហ សា៎។ 

ក៖ ចា៎ !  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងខុ្ាំ ឈកមងៗហនឹងែូចថាម្ភនឈលាកម្ភនអី្ឈៅតាមវរតតាមអី្ ឈយើងឈចោះករសុាំឈលាកឈរៀន   
ចឹងឈៅឈរៀនកនុងរឈតត ឈពលណាឮសូរសនធឹកត្គារ់ករកកប៉ាល់ឈហ្ោះអី្មកឈយើងចូលកនុងរឈតត
ត្រង់ឈសហនឹងឈរៀនឈៅ។ ចា៎ ! ឈរៀនៗ បានឈចោះអ្កសររនតិចរនតួចហនឹង ត្គាន់បានសរឈសរឈកើរ ឈមើល
រួចអី្រនតិចរនតួចចឹងអូ្នហ្ហ ស។  

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! ពីត្រវរតិឈយើងជាំនាន់ហនឹងឲ្យករឮសូរសនធឹកកប៉ាល់ឈហ្ោះ ឈយើងររ់ចូលរនធឈហើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! ឈនោះជាំនាន់ លន់ នល់? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖  ចុោះរនាា រ់ពីជាំនាន់ លន់ នល់ មកឈហើយ ឈពលកែលគារ់ឈធ្វើសញ្ច្រា មគារ់ររ់ចូលឈត្គាោះឈហើយ
ឈពលែូចថាសាៃ រ់សឈមេងយនតឈហ្ោះឈយើងមកផ្ាោះឈយើងធ្មមតាវញិ? 

ខ៖ឈៅនឹងផ្ាោះឈយើងហនឹង ឈៅនឹងផ្ាោះចូលថ្ត្ពចឹងឈៅ។ ជួនរលឈចញពីផ្ាោះធ្ាំៗ អ្ញ្ច ឹងឈៅឈៅ
មួយជួរអ្ញ្ច ឹងឈៅ ឈចញពីផ្ាោះហនឹងឈៅឈៅតាមគុឈម្ភព រថ្ត្ពហ្ហ សអូ្នហ្ហ ស។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ តាមែាំរូកតាមអី្ហនឹង ជីក កម៉ឪឈយើងហនឹងជីករឈតត រ ៉ូងែាំរូកហនឹងឈៅ ឈហើយឈធ្វើសនូករនតិចៗ
ហនឹងឈហើយរស់ឈៅកនុងរឈតា ហនិងឈៅ!! 

ក៖ចា៎អ្នកមីង។ 

ខ៖រស់ឈៅឈគចពីត្គារ់ករកត្គារ់ឈផ្លេ ងឈគចពីកប៉ាល់ឈហ្ោះ។ អ្ញ្ច ឹងកប៉ាល់ឈហ្ោះ ពីជាំនាន់ហនឹង
វាទម្ភេ ក់ឈមើលតាមផ្ាោះ។ ម្ភនផ្ាោះធ្ាំៗហ្ហ ស វាទម្ភេ ក់ឈហើយអ្ញ្ច ឹងឈយើងឈៅតាមគុឈម្ភព រថ្ត្ពែុរ 
ឈភេើងក៏អ្រ់ឈអាយកផ្សងកែរ អ្រ់ឲ្យកផ្សងហុយឈទ ខាេ ចកប៉ាល់ឈហ្ោះឈឃើញ ខាេ ចម្ភន...ឈអាយករ



ឈឃើញកផ្សងកកនេងណាគឺវាមក។ ែល់ឈពលឈយើងឈចោះករឈគចលូន ែូចសាូងអី្ ខុ្ាំជាំនាន់ហនឹង ខុ្ាំឈៅ
រូចកមន រុ៉កនតឈគឈអាយខុ្ាំឈៅឈែើរឈធ្វើកនុងអ្ងាភាពឈហើយ។ ខុ្ាំចូលឈធ្វើកនុងអ្ងាភាពឈហើយកមន ឈៅ
ជាមួយកម៉ខុ្ាំឈទ កនុងជាំនាន់ លន់ នល់ហនឹងហ្ហ ស។ ចូលកនុងអ្ងាភាពពួកឈយើងកខមរត្កហមហនឹង
ឈនាោះ ឈគឈចោះករឈៅឲ្យចូលអ្ងាភាពចូលអី្ចូលថ្ត្ពចឹង ឈអាយឈយើងឈៅឈៅជាមួយឈគឈៅ។ យរ់
ឈឡើងឈគអុ្ជចឈងាៀងមុ្ភាំងសុង សាូងអូ្ន សាូងកស្សហ្ហ ស មួយកងអ្ងាភាពពួកខុ្ាំហនឹង យរ់ឈឡើង
សាូងឈៅ។ ឈហើយទហ្នឈៅឈយើងកាំពង់ឈររឈៅអី្ឈនោះឈទ ឈៅឃ្េ ាំងឈមឿងហនឹង ឈហើយឈយើងឈៅ
តាមភូមិៗចឹង។ ចឹងឈយើងអុ្ជចឈងាៀងមុ្ភាំងសុងសាូងឈៅយរ់ៗឈឡើងហនឹង។ ថ្ងៃឈឡើងចឹងមកឈៅ
ពួនកនុងថ្ត្ពកនុងថ្ផ្សចឹងឈៅ ឈគចៗឈវសពីត្គារ់ណាស់កែរអូ្នឈអ្ើយ ត្រវរតិសាស្រសតខុ្ាំឈនាោះ ឈរើ
និយាយវញិ ឈហើយពីឈែើមមិនកមនម្ភនផ្េូវចឹងឈទអូ្នណាា៎  ផ្េូវឈយើងសុទធករផ្េូវធាេ  ររមួយរឈទោះៗ
ឈទ សុទធករថ្ត្ព។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈពលចរ់ពីជាំនាន់ លន់ នល់ ចូលជាំនាន់ រុ៉ល ពរ មតង? 

ខ៖ ចា៎ ! ត្គាន់ករករក ៧៥ ហនឹងមិនករក លន់ នល់។ ករក លន់ នល់ ហនឹង មិនឈយើងករក លន់   
នល់ឈហើយ នឹកសាម នកនុងចិរតខេួនឯងថាមុខករបានសរាយបានស្សួលឈហើយ មិនស្សួល ចរ់
ឈផ្ាើមររឹរនតឹងកងមឈទៀរ យកឈៅកងចល័រ យកឈៅអី្ហនឹង ររឹករករកពីកម៉ពីឪឈទៀរ ររឹកលង
បានឈៅជាមួយកម៉ឪអី្។ អ្រ់! ឈែើរកងចល័ររហូរទល់ករថ្ងៃ ទល់ករថ្ងៃមួយយរ់ យកសឈវៀរ
ណាម ចូលហនឹងហ្ហ ា៎  បានវលិររ់មករកកម៉វញិ ហនឹងបានមកឈៅជាមួយកម៉បានរុ៉នាម នថ្ងៃហនឹងបាន
កម៉ឪគារ់ភ័យខាេ ចឈពកឈៅ។ អ្ញ្ច ឹងគារ់ឈរៀរឈយើងឲ្យម្ភនត្គួសារឈៅ។ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងអ្នកមីងម្ភនកូនរុ៉នាម ននាក់កែរអ្នកមីង? 

ខ៖ ខុ្ាំកូន៧នាក់អូ្ន។ 

ក៖ កូនទី១ កូនទី២ កូនទី៣ រហូរែល់កូនទី៧ ឈ ម្ ោះអ្វីកែរអ្នកមីង? អ្នកមីងឈរៀររារ់ឈ ម្ ោះ
បានត្រុសរុ៉នាម នស្សីរុ៉នាម ន? 

ខ៖ កូនទី១ ឈ ម្ ោះ ឃឹម លី កូនទី២ ឈ ម្ ោះ ឃឹម លន់ កូនទី៣ ឈ ម្ ោះឃឹម ល័កេ កូនទី៤ឈ ម្ ោះ
ឃឹម ស្សីកែរ កូនទី៥ ឈ ម្ ោះ ឃឹមលារ កូនទីរុ៉នាម នឈហើយមិញ? 

ក៖កូនទី៦ឈហើយ។ 



ខ៖ ទី ៦! 

ក៖ ចា៎  ែល់កូនទី៦ ។ 

ខ៖ ឃឹម ស្សីកែរ...ឈទ! ឈទើរករទី៥ ឈទ។ 

ក៖ ទី៥ ហនឹងឈហើយ ឥឡូវមកែល់ទី៦។ 

ខ៖ ករទី ៥។ 

ខ៖ ទី៦ ឃឹម ស្សីនាង ទី7 ឃឹម ស្សីណុច។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងត្រុសរុ៉នាម នស្សីរុ៉នាម ន? 

ខ៖ ត្រុស ។ 

ក៖ ត្រុស៤ ស្សី? 

ខ៖ ស្សី៣! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីង ឈដាយសារពីជាំនាន់រុ៉លពរហ្ហ ស ខុ្ាំចង់ែឹងពីត្រវរតិថាត្រជាជនកខមរឈគឲ្យ
ឈយើងឈធ្វើអ្វីខេោះ? ែូជឧទហរណ៍ថាខុ្ាំឮចស់ៗនិយាយហ្ហ ា៎  ថាឈគឈធ្វើទរុណកមម ឈគ...ឈរើឈកមងឈកមង
វញិឈគឲ្យឈៅឈរ ើសអាចម៍ឈគាឬក៏ររ់ធាងឈខរត អាហនឹងជាឈរឿងពិរកមនឈទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចា៎ ! ឈរឿងពិរអូ្ន។ ឈរើកូនឈកមងែូចរអូនខុ្ាំែូចអី្ហនឹង ឈអាយករត្ពលឹមឈឡើងឈត្រកពីយរ់ ឈម៉្ភង
៣ឈឡើង ឈែើរត្រងអាចមន៍ឈគាតាម...តាមគូទឈគាឈហើយ ឈធ្វើឈម៉ចឲ្យបានអាចម៍ឈគាមួយអ្កត្មក
យកឈៅឲ្យឈគ ឈរើអ្រ់បានឈគពិន័យឈយើងអ្រ់ឈអាយហូរបាយឈទ។ ចា៎ ! ឈែើរៗត្រង់អាចម៍ឈគាឈែើរ
ត្រមូលឈផ្ោះត្រមូលអី្ហនឹងឲ្យបានមួយអ្កត្មកយកឈៅឲ្យឈគ  ហនឹងឈកមងរូចៗ ឈហើយឈរើពួកធ្ាំៗ អា
ហនឹងឈគឈអាយឈែើរររ់ែី ឈគឲ្យត្ចូរធាងឈខរតត្ចូរអី្ចឹងឈៅ យកមកចិញ្ច្ញ្ញច ាំឈធ្វើជី។  

ក៖ ចា៎ !អ្នកមីង។ 

ខ៖ ចា៎ ! ឈហើយឈរើវយ័ខុ្ាំអាហនឹង  វយ័ករកែីវយ័កងចល័រឈហើយ លរ់ែាំខាេ ាំងកមនកទន។ ចា៎ ! 

ក៖ ឈរើអ្នកមីងបានឈឃើញឈគឈធ្វើទរុណកមមឈៅនឹងមុខស្សស់ៗឈទអ្នកមីង? 



ខ៖ វាែូចអ្រ់ឈទ ឈត្ពាោះខុ្ាំអ្រ់បានឈៅកនុងឈនោះទរុណកមមករទរុណកមមឈរឿងឈធ្វើអ្រ់ឈអាយហូរ
ហនឹងម៉ងអូ្ន។ ហនឹងឈឃើញចាស់នឹងកភនកករមតងឈរឿងអ្រ់ឈអាយហូរ កនុងមួយខាោះហនឹងដាក់រររ
ដាក់ករពីរកាំរុ៉ងឈទអី្ឈទ។ អ្ញ្ច ឹងឈពលឈយើងែួសមកហនឹងសុទធករទឹកសុទធឈៅ ហនឹងទរុណកមម
ចាំឈពាោះខុ្ាំផ្លា ល់ ចាំឈពាោះរអូនកម៉ឪឈយើងផ្លា ល់ករម៉ង។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! ហនឹងអាហនឹងចាស់ ឈហើយអ្រ់ឈអាយហូរឈទ ស្សូវឈធ្វើបានចឹង ករឈគអ្រ់ឲ្យហូរឈទ រររឲ្យ
ហូរឈយើងហូររររមួយខាោះចឹង ែួសមួយកវកៗកចកគាន ឈៅអូ្នណាា៎   សត្មិរឈៅបានរកមួយ
សាេ រត្ពា។ អាហនឹងទរុណកមមហនឹង ខុ្ាំឈឃើញចាស់ឈហើយ ករអាឈរឿងឈគថ្វឈ៉គអី្ ខុ្ាំអ្រ់បានឈឃើញ
ឈទ ឈត្ពាោះខុ្ាំឈៅករកកនេងររដាា នឈធ្វើររអូ្នហ្ហ សកត្កង ឈគយកផុ្រឈៅ ត្គាន់ករែឹងថាអ្នកហនឹង
យកឈៅចឹងមុខករសាេ រ់ឈហើយ។  

ក៖ ហហា៎!  

ខ៖ ករឈគយកឈចញពីកងចល័រយកឈចញពីភូមិឈៅ អាហនឹងមុខករសាេ រ់ឈហើយ។ ចា៎ ! ករត្គាន់ថា
ឈយើងវាមិនបានឈឃើញថាឈគថ្វឈ៉គអី្ឈទអូ្នណាា៎  ឈត្ពាោះឈយើងឈចោះករភ័យឈចោះករខាេ ចខេួនឯងកែរ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងឈពលហនឹងអ្នកមីងអ្រ់បានជួរឪពុកម្ភា យរងរអូនឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! អ្រ់កែលបានជួរកម៉ឪ សុាំឈគមកែូចថាឈយើងឈៅឈធ្វើកងចល័រឈៅរហូរែល់ឯចាំរក់
អូ្នណាា៎  ឯចាំរក់ សាា ល់ចាំរក់ឈទអូ្ន? 

ក៖ ឈៅតាកកវកែរ ករស្សុកចាំរក់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ ស្សុកចាំរក់ឈយើងឈនោះ ឈៅឈធ្វើឈយើងឈៅករកែីករកអី្ឈធ្វើហនឹងហ្ហ ស។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ឈពលចង់សុាំឈគមកផ្ាោះចឹង មកហនឹងឈគឲ្យមក ែូចថាកនុងឈពលកែលសត្ម្ភកពីររររឈម៉្ភង៦ 
ឈម៉្ភង៧ ឈគឲ្យសត្ម្ភកពីររររចឹង ឈគឲ្យមក ឈគឲ្យឈធ្វើឈម៉ចឈៅវញិឈអាយទន់៦ត្ពឹកវញិ ឲ្យឈៅ
ទន់ឈធ្វើររវញិ។ ចឹងឈយើងយរ់ហនឹង ឈហរុករចង់បានមកជួរកម៉ នាាំគាន ររ់ររ់ថ្ត្ពររ់ថ្ផ្សមក
នឹងមក មកឈឃើញមុខកម៉ហនឹងរចួ ររ់ឈៅវញិឈៅ សុទធករររ់ អ្រ់ម្ភនបានឈែើរអី្ស្សួលត្រួលឈទ



សុទធករររ់ឈៅវញិ។ អ្រ់បានឈៅបានឈៅឈធ្វើររឲ្យទន់ឈពលឈវលាឈគវញិ។ ចា៎ ! កនុងមួយឆ្ន ាំហនឹង
បានជួរមុខកម៉មតងអី្ហនឹង។  ជួនរលអ្រ់ផ្ង កម៉មិនែឹងបានអី្ហូរ កូនមិនែឹងបានអី្ហូរ អ្រ់
ម្ភនឈទ។ ហនឹងឈហើយ! 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងខុ្ាំរកពីរលមិនទន់សម័យ លន់ នល់ និង រុ៉លពរ។ ចង់និយាយថាឈៅ
ឈពលអ្នកមីងឈៅឈកមងៗហ្ហ ស អ្នកមីងម្ភនអ្នុសាវរយ៍ីអី្ជាមួយនឹងរងរអូនអ្នកមីង? 

ខ៖ ម្ភនអ្នុសាវរយីអី្ ែូចថារលឈយើងម្ភនឈៅជុាំគាន រួមរស់ជាមួយគាន  រងរអូនឈត្ចើន។ ចា៎ ! រង
រអូនឈត្ចើន ករឈយើងខសរ់ឈនាោះ កម៉ឈយើងអ្នកកសិករ ត្កែូចអូ្នែឹងស្សារ់ឈហើយ។ ចា៎ !  អ្ញ្ច ឹងឈយើង
ម្ភនែូចថាឈធ្វើររអី្ជួរជុាំរងរអូនចឹងឈៅ ឈៅឈរៀនឈៅសូត្រអី្មកវញិជួរជុាំរងរអូនចឹងឈៅ ឈយើង
សរាយចិរត។ ចា៎ ! មិនមិនែូចមួយជាំនាន់ រុ៉ល ពរ ហនឹងឈទ។ ឈយើងឈៅជួរជុាំរងរអូនឈយើង ឈយើង
សរាយ។ ចា៎ ! ករត្គាន់ថាឈយើងមិនបានសរាយឈែើរឈលងឈៅណាឈផ្ាសផ្លា សអី្ឈទ។ ត្គាន់ករ
ថាឈយើងឈធ្វើររររអ្វីៗបានមូលគាន  មូលរងមូលរអូន។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកវញិចូលចិរតឈលងកលបងអី្ឈគជាមួយរងរអូនអ្នកមីង? 

ខ៖ ចា៎ ! ឈលងកលបងែូចថាឈលងឈលារអ្នាា ក់ ឈលារអ្នាា ក់ចឹង ឈលងឈត្រោះចឹងឈៅ  ឈលងឈលារ
អាឈផ្លេ ោះ... 

ក៖ ឈតស ូ? 

ខ៖ ចា៎ ! ឈផ្លេ ោះឈតស ូឈផ្លេ ោះអី្ចឹងឈៅ។ ហនឹង! ម្ភនែូចថាអាហនឹង ឈយើងសរាយជាមួយរងជាមួយ
រអូនជាមួយមិរតភកតិជិរៗខាងហនឹង។ 

ក៖ ហហា៎! អ្នកមីងម្ភនមិរតឈគឈៅថាភាសាឈគឈៅមិរតឈភឿន (មិរតសនិរសាន ល) អី្ឈទអ្នកមីង? 

ខ៖ មិរតឈភឿន អាហនឹងអ្រ់ឈទអូ្នឈអ្ើយ ករត្គាន់ថាឈយើងត្រឹមមួយសាា ល់គាន រារ់អានគាន ។ 

ក៖ អ្នកមីងអ្រ់ម្ភនមិរតភកតិណាកែលអ្នកមីងគិរថា ជិរសនិទធឈលងជាមួយគារ់និយាយអ្ាំពីអ្វី
ជាមួយគាន អ្រ់ម្ភនឈទ? 

ខ៖ ចា៎ ! 



ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងរងរអូនមួយណាកែលអ្នកមីងចូលចិរតនិយាយឈលងជាមួយគារ់ម្ភនទុកេកងវល់អី្
និយាយត្បារ់គារ់ហ្ហ ស ម្ភនមួយណាកែរអ្នកមីងចូលចិរតគារ់ជាងឈគ? 

ខ៖ ចូលចិរតជាងឈគ រងខុ្ាំ រុ៉កនាឥឡូវគារ់សាេ រ់បារ់ឈហើយ គារ់សាេ រ់ឈៅកនុងជាំនាន់ រុ៉ល ព
រហនឹង គារ់ឈៅឈធ្វើទ័ពហនឹង។ ហនឹងរងខុ្ាំហនឹងគារ់ស្សលាញ់រងស្សលាញ់រអូន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងចាំឈទថារងណុងគារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគអ្នកមីង រងណុង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ម៉ម ឈម៉រ។ 

ក៖ ម៉ម ឈម៉រ ហនឹងគារ់សាេ រ់ឈៅអាយុរុ៉នាម ន? 

ខ៖ គារ់ឈទើរករសាេ រ់ ឈទើរករបារ់ អ្រ់ែឹងថាសាេ រ់មិនែឹងថារស់ មិនែឹង បារ់ឈយើងជាំនាន់ករក
ចឹងឈហើយបារ់រហូរ។ 

ក៖ ករកពីជាំនាន់១៩៧៩? 

ខ៖ ១៩៧៩! ចា៎ ! ករករហូរឈៅែឹងគារ់ឈៅតាមឈគ ឈគឈគៀឈគជឈមេៀសគារ់ ឈគឈគៀគារ់ឈៅស្សុក
ឈគស្សុកឯងឈៅណាក៏មិនែឹងអី្មិនែឹង បារ់រហូរឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងអ្រ់ចាំអាយុគារ់ឈទ? 

ខ៖ អាយុគារ់អាយុគារ់ហុក... 

ក៖ អ្រ់ឈទ! ឈពលកែលករកហនឹងហ្ហ ស? 

ខ៖ ករកហនឹង...ករកហនឹង អ្រ់! អ្រ់ចាំឈទគារ់ឈនាោះ គារ់ឆ្ន ាំមាញ់។ 

ក៖ មាញ់?  

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឆ្ន ាំមាញ់ ឆ្ន ាំរុ៉នាម នអ្នកមីង? 

ខ៖ ឆ្ន ាំមាញ់ វាចូលហុកជាងឈហើយ ចិរសិរឈហើយ ចិរសិរត្រូវឈហើយ។ 

ក៖៧០?  



ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ មាញ់ឆ្ន ាំ គារ់ឈកើរឆ្ន ាំមួយពាន់រុ៉នាម នឈៅ? 

ខ៖អ្រ់ចាំឈទអូ្ន។ 

ក៖ អ្រ់ចាំឈទ! ករត្គាន់ករែឹងថាគារ់ត្រកហលជា 70 ឆ្ន ាំ។ គារ់រងអ្នកម្ភនរុ៉នាម នឆ្ន ាំ? 

ខ៖ រងឈត្ចើនកែរ  រងរុ៉នាម នឆ្ន ាំ។ គារ់ខុ្ាំ៦០គារ់ អឺ្...កររទាំនងគារ់៧០ជាង៧០អី្មិនែឹង។ 

ក៖ ៧០គរ់?ឮ 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹងរងអ្នកមីង ១០ឆ្ន ាំ ចឹងរងឈគរងអស់។ 

ខ៖ ឈរើមិន១០ ក៏ ៨ឆ្ន ាំកែរ។ 

ក៖ ហហា៎! ឈរើមិន១០ ឬក៏ ៨ឆ្ន ាំកែរ។ ចុោះរនាា រ់មកឈទៀរ អ្នកណាឈគសាេ រ់មួយឈទៀរ។ 

ខ៖ រនាា រ់មកឈទៀរ សាេ រ់ហនឹង សាេ រ់តាាំងពីគារ់ឈៅរូចកែរ ឈៅរូចៗហ្ហ ស។ 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគ ឈ ម្ ោះឈពញអ្នកមីង? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះ ម្ភន។ 

ក៖ អី្ឈគម្ភន? 

ខ៖ ម៉ម ម្ភន។ 

ក៖ ម៉ម ម្ភន ឈហើយអាយុគារ់សាេ រ់ហនឹង ត្រកហលជាអាយុរុ៉នាម នឆ្ន ាំ? 

ខ៖ គារ់ត្រកហលជា ៥ ឬ ៦ឆ្ន ាំឈទ។ 

ក៖ រុ៉នាម ន៥ ឬ ៦ឆ្ន ាំ។ 

ខ៖គារ់សាេ រ់។ 

ក៖  ចុោះរនាា រ់មកឈទៀរ? 



ខ៖ រនាា រ់មកឈទៀរ  រងខុ្ាំឈៅរស់ឈទរាល់ថ្ងៃហនឹង។ 

ក៖ អ្នកសាេ រ់ហ្ហ ស យកករអ្នកសាេ រ់បានឈហើយ។ 

ខ៖ យកអ្នកសាេ រ់ អ្នកសាេ រ់មួយ អាយុ ៥ឆ្ន ាំ ឈ ម្ ោះសុផ្លរ ណុង អាយុ៥ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ៥ឆ្ន ាំកែរ? 

ខ៖ ចា៎ ! ហនឹងសុទធករឈឺ ឈមើលអ្រ់យល់ ឈយើងជាំនាន់ហនឹងអ្រ់ម្ភនថាន ាំែងាូវអី្ឈអាយពាបាល ឈឺ
ឈកើរកញ្ច្ញ្ជ ឹលសាេ រ់។ ឈហើយឈ ម្ ោះ ម៉ម ឈ ៉ ហនឹងក៏សាេ រ់អាយុ៥ឆ្ន ាំកែរ។ 

ក៖ឈឺកែរ? 

ខ៖ ចា៎ ! អូ្ា៎! ត្ចឡាំ សុផ្លរ ណុង អាហនឹងលង់ទឹក។ 

ក៖ ហហា៎! សុផ្លរ អី្ឈគសុផ្លរ? 

ខ៖ ម៉ម សុផ្លរ។ 

ក៖ ម៉ម សុផ្លរហនឹងលង់ទឹកសាេ រ់។ 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អាយុ៥ឆ្ន ាំ។ 

ខ៖ ៥ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ម្ភនអ្នកណាឈទៀរកែលសាេ រ់ឈទៀរអ្នកមីង? 

ខ៖ ម៉ម ឈ ៉ ហនឹង អាយុ ៥ ឆ្ន ាំកែរ សាេ រ់។ 

ក៖ កញ្ច្ញ្ច ឹលឈឺ។ 

ខ៖ហនឹងរអូនខុ្ាំ ។ 

ក៖ សាេ រ់ ៤? 

 



ខ៖ សាេ រ់៥នាក់។ 

ក៖ មួយឈទៀរឈនាោះអ្នកមីង? 

ខ៖ មួយឈទៀរឈនាោះ សុខ រ ៉ុន។ 

ក៖ សុខ រ ៉ុន។ 

ខ៖ ស្សី! 

ក៖ ម៉ម រ ៉ុន? 

ខ៖ ចា៎ ! ម៉ម សុខរ ៉ុន។ 

ក៖ អាយុរុ៉នាម ន? 

ខ៖ ហនឹងម្ភនរាីឈហើយ។ 

ក៖ ឈពលគារ់សាេ រ់ហនឹងអាយុរុ៉នាម ន? 

ខ៖  អាយុជាង ១៨ ឆ្ន ាំឈហើយ? 

ក៖ កនុងឆ្ន ាំណាអ្នកមីងចាំឈទ? 

ខ៖  ឈភេចឈហើយអូ្នឈអ្ើយ។ ឈភេចឆ្ន ាំឈហើយ សាេ រ់គារ់អាយុ ១៨ឆ្ន ាំ ររឈហើយររឈហើយបាន
រុ៉នាម នមួយឆ្ន ាំ ត្រកហលជាកនេោះឆ្ន ាំ ររឈហើយបានកនេោះឆ្ន ាំសាេ រ់។ 

ក៖ ហហា៎! ឈឺ? 

ខ៖ ចា៎ ! ឈឺរាគ ឈៅឈពទយអ្រ់ទន់។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងរងរអូនអ្នកមីងគឺសុទធករឈៅស្សុកបាទីទាំងអ្ស់ ឈខរតតាកកវទាំងអ្ស់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! រងខុ្ាំមួយឈៅឈខរតកណាា ល។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ រអូនខុ្ាំមួយឈៅថ្ត្ពកវង ឥឡូវហនឹងហ្ហ ស។ 



ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ឈហើយឈៅកនុងឈនោះករ២នាក់ខុ្ាំ រអូនខុ្ាំ រអូនស្សីមួយឈទៀរឈៅជាមួយកម៉ខុ្ាំ។ 

ក៖ ចា៎ ! រងឈ ម្ ោះអី្ឈគកែលគារ់ឈៅថ្ត្ពកវង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ម៉ម មឺុន។ 

ក៖ ម៉ម មឺុន! ចុោះរងមួយឈទៀរកែលឈៅតាកកវ ឈៅកណាត លឈនាោះ? 

ខ៖ ឈៅឈខរតកណាត លណុងឈ ម្ ោះ ម៉ម រមយ។ 

ក៖ ម៉ម រមយ!  

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈហើយរអូនស្សី ២នាក់ឈៅជាមួយម្ភា យ? 

ខ៖រអូនស្សីខុ្ាំហនឹងឈៅជាមួយម្ភា យ។ 

ក៖ ឈៅស្សុកបាទីហនឹង ឈខរតតាកកវហនឹង? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងកូនៗអ្នកមីង រកអ្ាំពីជីវរិកូនៗររស់អ្នកមីងវញិ គារ់ឈរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍
អ្ស់ឈហើយ? 

ខ៖ ឈៅអូ្នឈៅ។ 

ក៖ ឈៅទាំងអ្ស់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទឈៅ២។ 

ក៖ ឈៅ២! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងកូនទី១ កូនទី២ កូនទី៣ គារ់ឈរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្ស់ឈហើយ? 



ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈៅសល់...អ្នកមីង អ្នកមីងឈរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនអ្នកមីង៥នាក់ឈហើយ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈៅសល់ករ២នាក់ឈទ កែលគារ់អ្រ់ទន់ឈរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍កមនឈទ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចុោះអ្នកមីងម្ភនឈៅរុ៉នាម ននាក់ឈហើយ? 

ខ៖ឈៅខុ្ាំ ៦នាក់ឈហើយអូ្ន។ 

ក៖ ៦? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ហហា៎! ឈត្ចើនកែរណាា៎។ 

ខ៖ ឈៅ៦ឈហើយ។ ឈហើយខុ្ាំឈៅកូនឈៅ កូនត្រុសខុ្ាំមួយ ឈហើយនិងកូនឈៅខុ្ាំមួយ។ ឈហើយអ្ញ្ច ឹង
កូនឈៅខុ្ាំហនឹង រាល់ថ្ងៃហនឹងឈរៀនឈៅសាលារិចណូឆ្ន ាំទី៣ ឆ្ន ាំហនឹងឈហើយ។ ចា៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ឈរៀនឈៅភនាំឈពញឈនាោះឈទ? 

ខ៖ ចា៎ !  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងកូនកែលឈៅលីវទាំង២នាក់ហនឹង គារ់ឈៅឈរៀនទាំង២? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! ឈៅឈធ្វើររមួយ។ មួយឈធ្វើររខាងែឹកជញ្ជូ នឲ្យត្កុមហ ុនចិន ែឹកជញ្ជូ នែឹកសម្ភា រៈ
ែូចថាឈគឈផ្្ើរ សអីឈទ ឈគថាឈៅឈម៉ចឈទ ខុ្ាំមិនសូវឈចោះឈៅអូ្ន។ 

ក៖ ចា៎ ! ត្កុមែឹកជញ្ជូ ន។ 

ខ៖ ចា៎ ! ែឹកជញ្ជូ នសម្ភា រៈកែលឈគឈផ្្ើរពីស្សុកឈគមកចឹង ឈយើងែឹកជញ្ជូ នឲ្យតាម... 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងកូនៗអ្នកមីងសុទធករម្ភនមុខរររទាំងអ្ស់ឈហើយ? 



ខ៖ ចា៎ ! ឈៅកូនឈៅមួយឈទ អ្រ់ទន់ម្ភនមុខរររ ឈៅឈរៀន។ 

ក៖ គារ់ឈៅករឈរៀន ករគារ់អ្រ់ឈធ្វើររឈត្តឈម៉្ភងអី្ឈទ? 

ខ៖ ឈធ្វើកែរអូ្ន លក់ែូរអី្ខេោះចឹងកែរ។ 

ក៖ ចា៎ ! ចុោះអ្នកមីងខុ្ាំសុាំរកឈៅអ្ាំពីឈពលអ្នកមីងករកពីរុ៉លពរវញិហ្ហ ស អ្នកកមីងករកពីរុ៉ល  
ពរមកវញិ អ្នកមីងឈរៀរររឈហើយអ្នកមីងត្រករមុខរររអី្ជាមួយនឹងសាវ មីអ្នកមីង? 

ខ៖ ឈឡើងឈតាន រ! រាីខុ្ាំឈឡើងឈតាន រ ឈហើយខុ្ាំឈធ្វើកស្សឈហើយនិងឈធ្វើចម្ភា រដាាំជាឪឡឹកជាែាំឡូង ឈហើយ
ឈយើងឈធ្វើធ្មមតាកសិករ អ្ឈញ្ច ក។ 

 

ក៖ ឈៅឈពលកែលអ្នកមីងករកពីរុ៉លពរមក អ្នកមីងបានមកស្សុកកាំឈណើ រអ្នកមីងផ្លា ល់ករមតង?
ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្នកមីងឈរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺឈៅស្សុកកាំឈណើ រឬក៏ឈៅឈខរតឈផ្សង? 

ខ៖ ឈៅស្សុកកាំឈណើ រហនឹងករម៉ងអូ្ន។ 

ក៖ ឈដាយសារខុ្ាំឮនិយាយ...អ្នកមីងនិយាយត្បារ់ថាអ្នកមីងជាកងចល័រពីសម័យរុ៉លពរ       
អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងឈែើរសឹងករត្គរ់ឈខរតទាំងអ្ស់។ 

ខ៖ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងឈយើងឈែើរចឹង ែល់ឈពលែឹងថាឈវៀរណាមចូលស្សុកចឹង ែឹងចឹងឈយើងមិនររ់មក
ស្សុកវញិ ររ់មករកកម៉រកឪបានមកជួរកម៉ឪហនឹង។ ចា៎ ! 

ក៖ ហីុម! អ្នកមីងសាំណាងកមនកទន ឈដាយសារករឪពុកម្ភា យមីងឈៅទាំងអ្ស់។ 

ខ៖ ចា៎ ! កម៉ឈកមកខុ្ាំឈទើរករសាេ រ់កែរ ឈទើរករគារ់សាេ រ់ត្រកហលជា២០ឆ្ន ាំឈហើយ ចូល២០ឆ្ន ាំ      
ឈហើយ។ 

ក៖ ចឹង២០ឆ្ន ាំចឹង ២០១០?  ឈពលគារ់សាេ រ់អាយុរុ៉នាម នកែរអ្នកមីង ម្ភា យឈកមកររស់អ្នកមីង? 

ខ៖គារ់អាយុ ៦០ជាងឈហើយ។ 



 

ក៖ ៦០ជាង? 

ខ៖ ចា៎ ! គារ់ជមៃឺ។ 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈគអ្នកមីង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈអ្ើ...សុខ ណាន់។ 

ក៖ សុខ ណាន់? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ជាម្ភត យឈកមកររស់អ្នកមីង? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចុោះឪពុកឈកមកររស់អ្នកមីង? 

ខ៖ ឪពុកឈកមកខុ្ាំឈ ម្ ោះ រុរខេឹង ហ្ា៎  រុរ ខឹម។ 

ក៖រុរ ខឹម! 

ខ៖ ចា៎ ! ខឹម អ្កសរ ”ខ”។ 

ក៖រុរ ខឹម! 

ខ៖ ចា៎ ! ឈហើយឪពុកឈកមកខុ្ាំឈគសម្ភេ រ់ឈៅឈយើងឈនោះឈរើ គារ់ឈៅជាមួយកមួយ ឈៅជាមួយកមួយគារ់
ហ្ហ ស កមួយគារ់ហនឹងឈធ្វើររជាំនាន់រុ៉លពរហនឹងឈៅកនុងទីត្កុងភនាំឈពញ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ចឹងអាឈពលឈយើងជិរៗករកហនឹង អ្ញ្ច ឹងឈគយករងជីែូនមួយខុ្ាំហនឹង ឈហើយនិងម្ភា យមីងខុ្ាំ
ឈហើយឪពុកឈកមកខុ្ាំ ឈហើយរអូនខុ្ាំ២នាក់ឈទៀរ រអូនៗៗរាីខុ្ាំហ្ហ ស ២នាក់ឈទៀរ សម្ភេ រ់ឈៅនឹង
ឈជើងឯកហនឹង។ 

ក៖ រឹងឈជើងឯកហនឹង?  



ខ៖ ចា៎ ! សម្ភេ រ់ឈៅរឹងឈជើងឯកហនឹង។ 

ក៖ កនុងឆ្ន ាំណាអ្នកមីងចាំឈទ? 

ខ៖ ឆ្ន ាំ ៧៩(១៩៧៩) ហនឹងម៉ងអូ្ន។ ចុងឆ្ន ាំ ៧៨ (១៩៧៨) ។ 

ក៖ ៧៨ ចូល ៧៩ ជិរករក។  
ខ៖ ចា៎ !  ជិរករកហនឹង ឈៅករមួយអាទិរយឈទៀរករក ឈវៀរណាមចូលមកែល់។ ឈគយកគារ់ហនឹង
អ្នករស ូណាា៎ អូ្នណាា៎  អ្នករស ូកនុងជាំនាន់រុ៉លពររស ូែូចឈលាកហ ុនកសនែូចអី្ចឹងណាា៎  ឈធ្វើឈម
ទ័ពឈធ្វើអី្ចឹង។  ចា៎ ! ឈហើយែល់ករឈពលែូចថាឈលាកហ ុនកសន គារ់បានចូលឈវៀរណាមឈៅ
ឈយើងអ្រ់បានឈៅ ឈយើងឈៅកនុងទីត្កុងចឹងឈគថាឈយើងហនឹងកបរ់ហ្ហ ា៎  កបរ់ឈៅឈគយកឈយើងមក
សម្ភេ រ់ទាំងកូនទាំងត្រពនធទាំងអ្នកឈៅរស់ឈៅជាមួយគារ់ទាំងរុ៉នាម ន ឈគយកមកសម្ភេ រ់ទាំងអ្
ស់។ ចា៎ ! យកមកសម្ភេ រ់ឈចលឈៅឈជើងឯកហនឹងទាំងអ្ស់ ឈហើយែល់ឈពលករកចឹង ខុ្ាំជាមួយ
ម្ភា យឈកមកខុ្ាំជាមួយអី្ ខុ្ាំឈរៀររតីខុ្ាំឈហើយហនឹង ឈែើររកគារ់ លុកលុយត្គរ់កកនេងអ្ស់ឈហើយ អ្រ់
ឈឃើញ រកអ្រ់ឈឃើញ។ ែល់ឈពលឈនោះមកែឹងែឹងត្រឹមឈគររ់ឈទសអាឌុចឈនោះឈទ ររ់ឈទស
ហនឹងបានឈគនិយាយពីឈ ម្ ោះរងជីែូនមួយខុ្ាំហ្ហ ា៎  ឈ ម្ ោះហ ុយហនឹងហ្ហ ា៎បានែឹងថាឈគយកគារ់
មកសម្ភេ រ់ឈៅឈជើងឯកហនឹង ទាំងអ្ស់គាន រុ៉នាម ននាក់ ជិរ១០នាក់ឯឈណាោះអូ្ន បានគារ់ឈៅ
ជាមួយគារ់ទាំងអ្ស់ហនឹង ឈគសម្ភេ រ់ឈចលទាំងអ្ស់ហនឹង។ 

ក៖ អាហនឹងឈគឈៅថាពួកគារ់សុទធករជានិសសិររញ្ាវនតទាំងអ្ស់? 

ខ៖ ចា៎  គារ់! និយាយរួមមួយម៉្ភរ់ឈៅគារ់ជាអ្នករស ូអូ្នណាា៎។ គារ់ឈចោះកររស ូចឹងឈៅ ជាំនាន់
ហនឹងករអ្នករស ូចាស់លាស់ហនឹងឈគថាឈយើងកបរ់។ ឈគឈចទឈយើងថាកបរ់ចឹងឈគយកសម្ភេ រ់
ឈហើយ ទាំងអ្ស់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈៅឈពលជាំនាន់ រុ៉ល ពរ ហនឹងម្ភនមនុសសជាឈត្ចើនកែលគារ់ម្ភនររឈចោះែឹងគឺឈគ
យកគារ់ឈៅសម្ភេ រ់ឈចលទាំងអ្ស់។ 

 



ខ៖ អ្ញ្ច ឹងរាីខុ្ាំរស់ឈៅសាេ រ់អ្ស់រងរអូនអ្ស់រលីងពីខេួន ឈៅករគារ់ពីរនាក់រងស្សី កររងស្សី
ហនឹងសាេ រ់ឈចលកែរឈៅ ឥឡូវឈនោះគារ់រស់ឈៅករម្ភន ក់គារ់ហនឹង។ 

ក៖ ឈលាកពូគារ់អាយុរុ៉នាម នឈហើយឥឡូវ? 

ខ៖ គារ់អាយុ ៥៩ រអូនខុ្ាំមួយឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ហហា៎! រតីអ្នកមីងរអូនអ្នកមីងមួយឆ្ន ាំ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈហើយគារ់ម្ភនរងរអូនរុ៉នាម ននាក់កែររតីអ្នកមីង? 

ខ ៖ហហា៎រងរអូនគារ់ឈត្ចើនណាស់។ ខុ្ាំអ្រ់សូវចាំអ្ស់ឈទ ឈត្ចើនណាស់ ករសាេ រ់កនុងជាំនាន់សញ្ច្រា ម
មួយឈធ្វើឈៅខាង លន់ នល់ ចុោះឈៅររ់ឈៅខាងឈនាោះឈគមិញចរ់ឈធ្វើទហ្នឈៅទីឈនាោះកែរខាង
លន់ នល់មួយ។ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងក៏សាេ រ់ ឈៅរុ៉លពរឯឈណោះត្គាន់ករឈធ្វើទហ្នរុ៉លពរឯឈណោះទាំង
អ្ស់ សាេ រ់ទាំងអ្ស់ ៧ ឬ ៨ នាក់សាេ រ់ទាំងអ្ស់ សាេ រ់កនុងសញ្ច្រា មណាា៎ អូ្នណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! ឈហើយឈៅជីែូនមួយសអីក៏សាេ រ់អ្ស់កែរ ឈអាយករឈៅឈធ្វើសញ្ច្រា មហនឹង។ អ្ញ្ច ឹងបានត្រវរតិ
កម៉ឈកមកខុ្ាំ ត្រវរតិគារ់កមសរ់ណាស់អ្ស់កូនរ ាំលីងពីខេួន។ គារ់លោះរង់កូនទាំងអ្ស់ឱ្យឈចញឈៅរ
ស ូទាំងអ្ស់ អ្ញ្ច ឹងសាេ រ់អ្ស់រលីង។ 

ក៖ ករអ្នកមីងមកែល់ឈពលកែលករកពីរុ៉លពរ អ្នកមីងឈរៀរររឈហើយ អ្នកមីងមកឈៅទីឈនោះ
ត្រករមុខរររចម្ភា រចឹងឈៅ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ រហូរមកែល់ឈពលរចចុរបននអ្នកមីងឈៅករត្រករមុខរររហនឹងឈៅ? 

ខ៖ ចា៎ ! មកែល់ឥឡូវហនឹង ក៏ខុ្ាំឈៅករឈធ្វើកស្សចម្ភា  រដាាំែាំណាាំកាំរិុកកាំរុ៉កអី្ចឹង។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងបានន័យថាជីវរិអ្នកមីង គឺតាាំងពីឈកមងមករហូរែល់ឈពលឈនោះអ្នកមីងឈធ្វើររ
រហូរ? 



 

ខ៖ ចា៎ ! ឈធ្វើរហូរអូ្ន។ ឈនឿយរហូរ ររររឈយើងអ្រ់ឈចោះអ្កសរ ឈយើងអ្រ់ម្ភនបានឈធ្វើអី្ឈអាយ
េ្ សថ្វនឹងឈគឈទ ឈយើងម្ភនករឈធ្វើែាំណាាំឈធ្វើកស្ស។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងអ្នកមីង អ្នកមីងពីឈកមង អ្នកមីងចូលចិរតឈធ្វើអី្ជាងឈគ? 

ខ៖ ចា៎ ! ខុ្ាំចូលចិរត រកត្បាកែមិនបានអូ្ន។ 

ក៖ ររស្សលាញ់ណាា៎? 

ខ៖ ស្សលាញ់ខុ្ាំម្ភនករឈធ្វើកស្សហនឹង ឈហើយនឹងឈមើលឈគា។ 

ក៖ អ្នកមីងចូលចិរតឈធ្វើកស្ស និង ឈមើលឈគា? 

ខ៖ ចា៎ ! ឈមើលឈគា។ 

ក៖ អ្នកមីងម្ភនរាំណងអី្ឈត្តពីររឈធ្វើកស្សនិងឈមើលឈគាឈទ ែូចថារាំណងត្បាថាន ររស់ឈយើងឈនាោះ
ឈៅអ្នាគរហ្ហ ា៎ ? 

ខ៖ រាំណងត្បាថាន ខុ្ាំជាំនាន់ណុង ខុ្ាំឈៅរូចហនឹងខុ្ាំរាំណងត្បាថាន ខុ្ាំ ខុ្ាំចង់ឈរៀនឈត្ចៀងឈរៀនអី្ឈភេង
ររឈភេងអី្កែរ រុ៉កនតែល់ឈពលករកចឹងឈៅ ករកែល់ករឈពលស្សុកចឹងឈៅវាករកកខ្កគាន ម្ភមីងពូ
ខុ្ាំឈៅ។ អ្ស់ចឹងឈៅអ្ស់ម្ភនអ្ស់ម្ភនឈនោះឈនាោះអ្ស់ម្ភនឈលងឈភេងនឹងឈៅខុ្ាំរងរអូនខុ្ាំករកកខ្ក
គាន មួយររ់ឈៅឈណោះឈៅមួយររ់ឈៅឈណាោះឈៅឈយើងអ្ស់ អ្រ់បាន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបានន័យថាអ្នកមីងម្ភនរាំណងត្បាថាន ចង់រេ យជាអ្នកចឈត្មៀង? 

ខ៖ ចា៎ ! ខុ្ាំរលហនឹងខុ្ាំឈរៀនឈត្ចៀងឈហើយហនឹងអូ្ន ឈរៀនឈត្ចៀងឈភេងររឈហើយឈរើ ជាមួយម្ភត យមីង
ខុ្ាំ គារ់ជាអ្នកឈត្ចៀង ពូខុ្ាំជាអ្នកឈលងឈភេង។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីង។ 

ខ៖ រលពីឈៅរូចណាា៎  ែល់ឈពលឈយើងករកចឹងមកហនឹង ឈយើងកលងបានឈរៀនឈៅ ។ 

 



ក៖ ចា៎ ! ឈហើយែល់ឈពលមកែល់រចចុរបនន អ្នកមីងអ្រ់ម្ភនរាំណងឈែើមបីចង់ឈធ្វើជាអ្នកចឈត្មៀង
ឈត្ចៀងឈភេងររឈទៀរឈទ? 

ខ៖ កលងឈហើយ! បានថាកលងមកពីឈយើងកលងែូចថាវាម្ភន វាចស់ឈហើយម្ភនឈភេចភាេ ាំងអី្ចឹ
ងឈៅ វាកលងសូវចាំណាា៎ ។ រលពីឈកមងចាំអូ្ន ចឈត្មៀងឈអាយករឈគឈចញមកឈគឈត្ចៀងករពីត្រួស
ចាំឈហើយ ឈចោះ ករឥឡូវហនឹងែូចថាវយ័ឈយើងក៏វាចស់ ឈហើយម្ភនជមៃឺអារមមណ៍អ្រ់លអឈទៀរ។ ចា៎ !
ម្ភនជមៃឺកនុងខេួនឈទៀរខុ្ាំឈនាោះ។ 

ក៖ ចា៎  អ្នកមីង! 

ខ៖ ែល់ឈហើយែូចថាឈភេចមុខឈភេចឈត្រយឈហើយ កលងចាំកលងអី្។ 

ក៖ កររលឈពលកនុងជាំនាន់ រុ៉ល ពរ អ្នកមីងម្ភនលួចឈត្ចៀងអី្រនតិចឈទឈដាយសារអ្នកមីង... 

ខ៖ ជាំនាន់ រុ៉លពរឈហ? 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ឈត្ចៀងកែរហនឹងអូ្ន ខុ្ាំឈលងម៉្ភឈនោះកែរហនឹង ឈលងសិលបៈមួយត្កុមខុ្ាំ ែូចថាឈៅរូចៗមិនកមន
ឈនោះឈទ មិនកមនរុ៉ល ពរឈទ ជាំនាន់ពីសញ្ច្រា ម ជាំនាន់ លន់ នល់។ 

ក៖ លន់ នល់! 

ខ៖ ពី លន់ នល់ ហនឹង ខុ្ាំឈៅកនុងត្កុមសិលបៈឈគកែរឈរើ។ 

ក៖ អូ្ា៎! អ្នកមីងឈត្ចៀងកែរ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អ្នកមីងចាំឈទ ត្កុមសិលបៈររស់អ្នកមីងជាំនាន់ហនឹងឈ ម្ ោះអី្ឈគ? 

ខ៖ ឈយើងសិលបៈតាមភូមិហនឹងឈហា៎ តាមភូមិអូ្នណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ តាមភូមិហនឹង! 



ក៖ ឈពលហនឹងឈពលឈគឈត្ចៀងតាមភូមិអី្ចឹង ម្ភនកមមវធីិ្ែូចជារររុណយអី្ចឹងឈៅ? 

ខ៖ ឈពលែូចថាកមមវធីិ្ឈគជរ់ឈលៀង យរ់អី្ឈគឈនោះអី្ចឹងឈៅ ឈគឈៅឈយើងឈៅឈត្ចៀងឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីងឈដាយសារខុ្ាំចង់ែឹងអ្ាំពីអឺ្...អ្នកមីងករកពីរុ៉លពរ អ្នកមីងចរ់ឈផ្ាើមឈរៀរររ    
ភាេ ម។ ខុ្ាំចង់ែឹងអ្ាំពីររឈរៀរររររស់អ្នកមីងជាំនាន់ហនឹងយ៉ាងឈម៉ចកែរ? 

ខ៖ ខុ្ាំឈហា៎? 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ររអ្រ់បានររឈទអូ្នត្គាន់ករឈរៀរឈទ ត្គាន់ថាឈរៀរហនឹងម្ភនចស់ទុាំម្ភនចស់ៗអី្រួនែរ់
នាក់អី្ចឹងឈៅ ម្ភនអាចរយម្ភនអី្ចឹងឈៅណាសា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ មិនបានឈៅែូចថាវាអ្រ់ទន់ម្ភនឈភេងម្ភនអី្ែូចថាចស់ៗគារ់ឈចោះចរ់រងេាំឲ្យឈយើងររឈៅ
គារ់ខាេ ចហ្ហ ស ជាំនាន់ហនឹងវាម្ភនពាកយចចមអារ៉ាមថាពួកយួនមកមុខករចរ់កូនត្កមុាំកូនអី្   
ចឹងឈនាោះ។ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងគារ់ភ័យខាេ ចហ្ហ ា៎ស គារ់ឈចោះករឈរៀរឈអាយករបានៗឈៅ ឈហើយឈអាយករ
បាន។ 

ក៖ ឈពលហនឹងអ្នកមីងចាំឈទថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ររស់អ្នកមីងគារ់ឈធ្វើអី្ឈគ ែូចជាមហូរអី្ឈែើមបីទទួល
ឈភ្ៀវអី្ឈទ? 

ខ៖ ម្ភនអី្ឈយើងម្ភនែូចថាម្ភនរកនេែាំឡូងឈយើង អាែាំឡូង្មម្ភន់ឈយើងដាាំខេួនឯងហនឹង
ឈហើយអឺ្...ម្ភន់ឈយើងចិញ្ច ឹមខេួនឯងហនឹង។ ចា៎ ! ឈហើយដាាំបាយសេចស់ៗទទួលឈភ្ៀវហនឹង។ 

ក៖ ម្ភនចងថ្ែអី្ឈទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចងថ្ែ ករត្គាន់ថាមិនកមនចងថ្ែលុយឈទ ចងករអ្ាំឈបាោះឈទ ចស់ៗអាចរយចងថ្ែឈអាយឈយើង
ម្ភនផ្លា សាេ  ម្ភនអី្ទាំងអ្ស់ ករត្គាន់ករថាអ្រ់ម្ភនឈភេងអ្រ់ម្ភនឈមត្កូអី្ហនឹងអូ្នណាា៎ ។ 

ក៖ ចា៎  អ្នកមីង។ 

ខ៖ អាចរយចងថ្ែចងអី្ឈយើងធ្មមតាចឹង ត្គាន់ករថាអ្រ់ចងលុយហ្ហ ស។ 



 

ក៖ ចា៎  អ្នកមីង! 

ខ៖ ជាំនាន់ឈនាោះអ្រ់ទន់ចយលុយឈទអូ្ន ចយករអ្ងារឈទ។ ែូរអ្ងារឈទ រលហនឹងករកភាេ មឈនាោះ
ែូរអ្ងារឈរើ ឈនោះសូមបីកររអូនខុ្ាំមួយឈនោះររក៏ចងថ្ែស្សូវកែរ អ្រ់ទន់ចងថ្ែលុយ ចា៎ ! ចងថ្ែ។ 

ក៖ ម្ភនយកម្ភន់យកទចងឈទអ្នកមីង? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! ខុ្ាំអ្រ់ឈទ អ្រ់បានចងឈទអូ្ន ឈត្ពាោះអី្ែូចថាឈយើងររឆក់កឈណា ៀរភ័យខាេ ចកមនទន់
ឈពញសិទធិថាែូចថាម្ភនកនុង៧៩(១៩៧៩)ហនឹង ឈយើងមិនទន់សនតិភាពថាកមនកទនឈទ ឈៅខាេ ច
ហ្ហ ា៎ស ឈៅត្រទញត្រទង់ រុ៉ល ពរ ខេោះចឹងឈៅ ឈវៀរណាមមកខេោះចឹងឈៅ កណនភូមិអី្ចឹងឈៅ
ណាា៎ អូ្នណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ឈពលឈវៀរណាមឈៅចឹងឈៅ រុ៉លពរចូលមក។ ឈពលឈវៀរណាមចូលមករុ៉លពរឈចញឈៅ
ចឹងណាា៎  ឈៅត្រទញត្រទង់គាន ឈទ អ្រ់ទន់... 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈពលហនឹងឈៅររជាមួយឈលាកពូ អ្នកមីងជួរមុខឈលាកពូែាំរូងយ៉ាងឈម៉ចឈៅម្ភន
អារមមណ៍យ៉ាងឈម៉ចឈៅ? 

ខ៖ ម្ភនអី្ឈយើងធាេ រ់សាា ល់គាន ។ ចា៎ ! ែូចថាវាមិន...មិនឈអ្ៀនមិនខាម សមិនអី្ឈទ ឈត្ពាោះឈយើងធាេ រ់
សាា ល់គាន  ឈហើយម៉ាងឈទៀរវាជារ់កខសរងរអូនផ្ង។ ចា៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមិនកមនជាររចរ់រងេាំឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ អ្រ់ម្ភនចរ់រងេាំឈទ អាឈនោះត្គាន់ករថាឈយើងយល់ត្ពមជាមួយកម៉ជាមួយឪរាងៗខេួន  
ចឹងឈៅ ឈហើយកម៉ឪក៏គារ់ភ័យខាេ ចថាកូនជាំនាន់ណុងកូនស្សី ខាេ ចកត្កងឈលាថាឈវៀរណាមមក
អី្ចរ់ឈនោះអី្ចឹងឈៅណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីងចឹងឈៅឈពលកែលអ្នកមីងឈធ្វើកស្សចម្ភា រ ឈរៀរររជាមួយពូ ឈហើយរនតឈធ្វើកស្ស
ចម្ភា រ ឈហើយឈលាកពូឈឡើងឈតាន រឈៅ?  



ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈហើយអ្នកមីងបានផ្ាល់ឱ្រសឲ្យកូនកូនឈៅឈរៀនសូត្រឈៅសាលាទាំងអ្ស់ឈទ? 

ខ៖ កូនខុ្ាំបានឈរៀនកែរអូ្ន រុ៉កនតត្គាន់ករបានឈរៀនរិច ឈរៀនអឺ្...អារងឈនាោះអាហនឹងឈរៀនបានករ
ត្រឹមឌីរេូម ។ 

ក៖ ចា៎ ! អូ្យ រិចឈទៀរឌីរេូមឈហើយ។ 

ខ៖ ចា៎ ! ឈហើយកូនស្សីមួយឈនាោះអាហនឹងឈរៀននឹងបានត្រឹមករថាន ក់ទី៥ឈទ ឈហើយឈរើអាត្រុសពីឈនាោះ
អាហនឹងឈរៀនបាក់ឌុរ ត្រឡងបាក់ឌុរជារ់អ្ស់។ ចា៎ ! ករខុ្ាំត្កឈពកអូ្ន ឈអាយរកែូចថាឈយើងវាអ្រ់
សមរថភាពឲ្យកូនឈរៀនរ អ្ញ្ច ឹងកូនក៏វាឈរ់ឈរៀនឈៅវារកររររអី្ចឹង ឈចោះករឈធ្វើររររអី្
កាំរិុកកាំរុ៉កអី្ចឹងឈៅណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ !  

ខ៖ ឈហើយរកត្រពនធឈអាយវាឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ ! រុ៉កនតអ្នកមីងឈៅករស ូ...រស ូរនតឲ្យកូនឈរៀន? 

ខ៖ ចា៎ ! ឈទើរមកកូនឈៅខុ្ាំមួយឈត្រយឈគឈនោះ អាហនឹងឈរៀនបានែល់ចូលត្រលង ចូលសាលារិច
ណូហនឹង ឈរៀនបានរហូរមកែល់ឆ្ន ាំទី៣ហនឹង។ ហនឹងវាបានរងៗវាជួយខេោះ ខុ្ាំខេោះឈៅរងៗវាជួយ
ខេោះឈៅ ជួកខារ់ឲ្យកូនឈរៀន រស ូមួយហនឹងណាស់ ឈហើយមា៉ងវញិឈទៀរវាែូចថាឈរៀនវាែុោះ វាឈៅ
វាចាំនង់វាចង់ឈរៀនដាក់ឈៅឈចោះករបាន។  ចា៎ ! ឈចោះរស ូឈៅអូ្នឈអ្ើយ អ្រ់ម្ភនលុយឈទ ឈពលរង់
លុយសាលាមាងៗជាំពាក់ឈគខេោះឈទ ខចីឈគខេោះចឹងឈៅយកឈៅរង់ ែូចថា ៤៥០ ចឹង ឈយើងរង់មួយ
ែង ២៥០ ឈត្រយ២០០ឈទៀរឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីងឈទោះជាយ៉ាងណាក៏អ្នកមីងរស ូឲ្យកូនឈរៀន។ 

ខ៖ ចា៎ ! ឈចោះកររស ូរហូរ។ 

ក៖ ចា៎ ! ឈដាយសារជីវរិអ្នកមីងរស ូ តាាំងពីឈកមងរហូរមកែល់រចចុរបននឈនោះ។ 

 



ខ៖ ខុ្ាំថាខុ្ាំជីវរិខុ្ាំគឺកមសរ់ណាស់ កមសរ់កមនកទនមតង តាាំងពីរូចរហូរមកែល់ចាំណាស់ហនឹង
ឈហើយអូ្ន។ ចា៎ ! ខុ្ាំឈទើរករឥឡូវហនឹង ខុ្ាំដាក់ មា៉ងខុ្ាំម្ភនជមៃឺផ្ងឥឡូវហនឹង ខុ្ាំម្ភនជមៃឺទឹកឈនាម
កផ្អម។ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងខុ្ាំកូនកលងឈអាយសូវឈធ្វើររអី្ឈៅ ឈចោះករឈធ្វើកស្សឈធ្វើចម្ភា រអី្រនតិចរនតិចចឹង
ឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីង។ 

ខ៖ ឈហើយែាំណាាំកនុងផ្ាោះកាំរិុកកាំរុ៉កអី្ហនឹងហ្ហ ស។ 

ក៖ ចា៎ ! ខុ្ាំគិរថាត្រជាពលរែាកខមរឈយើងគារ់ឈទោះជាយ៉ាងណាក៏រស ូឈែើមបីឲ្យកូនបានឈៅសាលា
ែូចជាអ្នកមីងផ្ងកែរ។ 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈហើយពីជាំនាន់រុ៉លពរឈយើងអ្រ់បានចូលសាលាឈទកមនឈទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចា៎ ! អ្រ់បានចូលសាលាឈទ រុ៉កនតឈៅករខាំរស ូអូ្នណាសា៎ អ្រ់ៗបានចូលសាលាកមន កររស ូ
ឈែើរឈរៀនត្គរ់ ត្គរ់រឈតត ត្រង់ឈស មេរ់ឈឈើ។ 

ក៖ កនុងសម័យរុ៉លពរសញ្ច្រា មហនឹង? 

 

ខ៖ ចា៎ ! អ្រ់ម្ភនែីសរឈទឈៅមុជកនុងកត្ពកកនុងត្រឡាយរយែីភក់ៗហនឹង យកមកលុញវាហ្ល
ឈៅ សរឈសរជាអ្កសរ។ ចា៎ ! ឈរៀនខុ្ាំបានខុ្ាំឈចោះហនឹងឈរើតាមករឈរៀនកនុងសាលាឈនាោះវាអ្រ់ឈចោះ
រុ៉នាម នឈទ ករវាបានខុ្ាំឈែើរឈរៀនចឹងឈរើ។ ចា៎ ! ឈរៀនែូចថាឈៅវរតអ្ញ្ច ឹងឈៅឈលាកម្ភនឈលាកម្ភនអី្
កនុងវរតហនឹងអ្រ់ទន់សឹកឈនាោះ។ អ្ញ្ច ឹងឈៅសុាំឈលាកហនឹងឱ្យឈលាករឈត្ងៀនឈៅជាមួយឈកមងៗមួយ
ហវូងមួយហវូងឈៅ ចូលកនុងរឈតា  ជួនរលម្ភនឈគអ្នកឈចោះ ឈគមនុសសចស់ហនឹងឈគឈចោះហ្ហ ស
ែូចថាឈគឈចោះអ្កសរចឹង ឈយើងឈៅសុាំឈគឈអាយឈគ ឈគអ្រ់យកលុយយករក់អី្ឈទ ឈៅសុាំឈគឈៅ
ឲ្យឈគរឈត្ងៀនឈយើងឈៅណាសា៎។ រឈត្ងៀនឈៅឈកមងៗហនឹង រឈត្ងៀនឈគរឈត្ងៀនចឹងឈៅ ឈយើងចាំរួ
អ្កសរ។ ខុ្ាំចាំបានឈត្ចើនណាស់អូ្ន រួអ្កសរជាពយញ្ជ នៈអី្... 

 



ក៖ ពយញ្ជ នៈ! 

 

ខ៖ ចា៎ ! ពយពាជ នៈអី្ត្គរ់ខុ្ាំឈរៀនបានឈចោះឈត្ចើនកែរករែល់ឈពលនិយាយរួមមួយម៉្ភរ់ឈៅែល់ឈយើង 
វយ័ចស់ឈភេចភាេ ាំងឈត្ចើន។ ចា៎ ! ឈហើយែល់ខុ្ាំចស់ចឹងឈទៀរមក ខុ្ាំបានរ ាំលឹកឈរៀនអ្កេរកមមជាមួយ
ត្គូៗឈយើង ជាំនាន់ឈយើងឥឡូវៗហនឹងណាា៎។ ខុ្ាំឈគឈអាយចស់ៗឈរៀនអ្កេរកមមឈនាោះ ខុ្ាំឈចោះករឈរៀន
ជាមួយឈគឈទៀរឈៅណាសា៎។ ឈចោះករឈរៀនៗខេោះចឹងឈៅ វាមិនឈយើងមិនឈចោះ  ឈនោះអី្ឯណាែល់ឈនោះ
អី្ឈទត្គាន់ករថាឈមើលអាចឈមើលឈ ម្ ោះឈយើង អាចសរឈសរឈ ម្ ោះឈយើង អាចឈមើលអី្ែឹងចឹងឈៅ
ណាា៎។ ឈមើលអី្កនុងែូចថាកនុងរកសរែូចថាកនុងអី្ចឹងឈៅឈយើងអាចឈមើលឈចោះបានខេោះ។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីងគិរថាកនុងជាំនាន់រុ៉លពរឈហរុអី្បានឈគរាំរិទសិទធិកខមរឈយើង អ្រ់ឈអាយញុាំបាន
កឆអរ ឈហើយអ្រ់ឈអាយឈរៀន ឈហើយអ្នកសិកាអ្នកឈចោះែឹងយកឈៅសម្ភេ រ់ឈចលទាំងអ្ស់ចឹង? 

ខ៖ ខុ្ាំមិនសូវែឹងឈរឿងត្រវរតិឈគហនឹង ឈយើងនិយាយរួមមួយម៉្ភរ់ឈៅឈយើងមិននឹកសាម នែល់ ឈយើង
នឹកសាម នថាឈគឲ្យឈយើងរស ូែូចឪខុ្ាំកម៉ខុ្ាំហ្ហ ស ឈអាយកូនឈចញរស ូហនឹង ឈែើមបីថាម្ភនឈសរភីាព
ម្ភនអី្ស្សួលត្រួល។ 

ក៖ រ ាំឈដាោះជារិ! 

ខ៖ ចា៎ ! រ ាំឈដាោះជារិអី្ឲ្យឈសមើភាពគាន អី្មិននឹកសាម នថាម្ភនជាំនាន់កែលសងាមឈគចូលមកឈធ្វើចឹង។ 
អ្រ់ែឹង មិននឹកសាម នថាម្ភន ក់ៗ ទល់ករឈយើងនិយាយរួមមួយម៉្ភរ់ឈៅបានត្រឹមភ្ាក់ខេួនត្រឹម    
ឈវៀរណាមចូលហនឹងបានភ្ាក់ខេួនម៉ង ភ្ាក់ខេួនថាកនុងសងាមងងឹរហនឹងគឺអ្រ់ែឹងអី្ម៉ង ឈយើងអ្រ់
ែឹងម៉ង។ ម្ភន ក់ៗអ្រ់ែឹងអី្ទាំងអ្ស់ ែឹងថាែឹងករថារស ូៗឈហើយ ដាច់ខារត្រូវកររស ូឈហើយ
រុ៉កនតមិនែឹងរស ូឈែើមបីអី្អ្រ់ែឹង។ ចា៎ ! ទល់ករឈពលឈវៀរណាមចូលមករ ាំឈដាោះហនឹងបានភ្ាក់ខេួន
ត្គរ់គាន  បាននឹកឈឃើញត្គរ់គាន ថា ឈយើងចញ់ឈបាកឈគ មិនែឹងឈគឈធ្វើនឈយាបាយឈគសម្ភេ រ់
មនុសសចឹងអ្រ់ែឹង។ 

ក៖ ឈយើងអ្រ់ែឹងថាចញ់ឈបាករររឈញ្ញោ រររស់ទហ្ន ឬក៏ររស់ទ័ពឈវៀរណាម? 

ខ៖ ចា៎ មិនែឹង! មិនែឹងថាចញ់ឈបាកឈគគឺលឺសូករថាអ្ងាររ អ្ងាររ ឈយើងឈធ្វើតាមករអ្ងាររ
ឈនាោះ។ ចា៎ ! ម្ភន ក់ៗ ហហា៎ក ឈយើងឈធ្វើតាមករអ្ងាររ ឈហើយខាេ ចរាំផុ្រពាកយមួយម៉្ភរ់ ម្ភន ក់ៗខាេ ចជាង



ឈគរាំផុ្រគឺពាកយមួយម៉្ភរ់ឲ្យទទួលខុសត្រូវខេួនឯង។ ចា៎ ! ឈអាយករឈគអ្ងាររឈគមក ឈគត្រជុាំឈគអី្
អ្ញ្ច ឹងមក ឈគហ្វារ់ឈគថាឲ្យឈយើងទទួលខុសត្រូវខេួនឯង អ្វីមួយកែលឈយើងឈធ្វើខុស។ ចា៎ ! ចឹងម្ភន
ក់ៗខាេ ចសាេ រ់ អ្ញ្ច ឹងមិនសាត រ់ឈគ សាា រ់ឈគទាំងអ្ស់។ 

ក៖ អ្នកមីងគិរថាឈពលជាំនាន់កែលអ្នកមីងឈៅឈកមងរហូរែល់អ្នកមីងឆេងររ់ជាំនាន់រុ៉លពរមក
ែល់ឈពលរចចុរបននហនឹងហ្ហ ា៎ស ជីវភាពររស់កខមរ និងរររស់ឈៅររស់ត្រជាពលរែាកខមរយ៉ាងឈម៉ច
កែរ? 

ខ៖ ជីវភាព ឈរើពីជាំនាន់ឈនាោះវាអ្រ់ម្ភនឈសរភីាព អ្រ់ម្ភនអី្ទាំងអ្ស់ចឹង វាអ្រ់ម្ភនន័យអី្ទាំង   
អ្ស់។ 

ក៖ ចា៎ ! អ្នកមីង។ 

ខ៖ ចា៎ ! អ្រ់ន័យមកត្រឹមឈយើងករកត្រឹម៧៩មកឥឡូវហនឹងហ្ហ ា៎ស ជីវភាពឈយើងឈទោះរីឈយើងខុ្ាំត្ក
កមនក៏រុ៉កនតក៏ម្ភនឈសរភីាពកែរ។ ចា៎ ! ក៏ម្ភនឈសរភីាព ម្ភនអាចនឹងឈយើងរកលុយរករក់រុល
ភារាក់អី្ឈអាយកូនឈយើងឈរៀន ម្ភនឈសរភីាពឈែើរឈហើរអី្ម្ភនែូចថាកកនេងទាំងអ្ស់។ ចា៎ ! ឈហើយពី
មុនមកគឺគាម នអី្ែូចៗសងាមងងឹរសូនយឈឹង អ្រ់ែឹងអី្ទាំងអ្ស់។ ម្ភន ក់ៗ ទាំងឈគទាំងខុ្ាំគឺអ្រ់
ម្ភនែឹងថាសងាមហនឹងឈគឈធ្វើអី្រឈរៀរឈម៉ចៗ អ្រ់ែឹងឈទ។ ែឹងករថាឈគរងវិលឈៅណាឈយើងឈៅ
ហនឹងតាមឈគ។ ឈគឲ្យឈយើងឈធ្វើអី្ឈយើងឈធ្វើហនឹងតាមឈគ។ ចា៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្នកមីងឈដាយសារអ្នកមីងឈពលជាំនាន់ហនឹង ជាំនាន់រុ៉លពរអ្នកមីងឈធ្វើកងចល័រឈហើយ
ែល់ឈពលរចចុរបននអ្នកមីងបានចិញ្ច ឹមកូនអ្នកមីងឈអាយបានលអត្រឈសើរកនុងររឈរៀនសូត្រឈដាយ
ររស ូត្ទាំររស់អ្នកមីងចឹងហ្ហ ា៎ស។ អ្ញ្ច ឹងខុ្ាំអ្រគុណឈត្ចើនខាេ ាំងកមនកទនកនុងររសម្ភា សថ្ងៃឈនោះ
រទពិឈសាធ្ន៍អ្នកមីងឈត្ចើនកមនកទនទក់ទងឈៅនឹងជីវរិររស់អ្នកមីងតាាំងពីឈកមងរហូរមកែល់
រចចុរបនន រុ៉កនតខុ្ាំម្ភនសាំនួរសួរថាឈរើអ្នកមីងម្ភនរាំណងររផ្លត ាំឈផ្្ើរអ្វីឈៅរន់កូនឈៅអ្នកមីង
ជាំនាន់ឈត្រយឈរើគារ់ត្រូវឈធ្វើយ៉ាងឈម៉ចឈែើមបីឈចៀសវាងឲ្យជីវរិររស់គារ់រន់ករលអត្រឈសើរកុាំឱ្យ
ពិបាកែូចអ្នកមីងចឹងហ្ហ ា៎ស? 

 



ខ៖ ចា៎ ! ខុ្ាំរាល់ថ្ងៃខុ្ាំផ្លា ាំឈផ្្ើរត្រឈៅកូនសពវថ្ងៃគឺឲ្យកូនខុ្ាំខាំត្រឹងរកសីុ ខាំត្រឹងឈធ្វើររអ្វីៗឈអាយត្រូវ
នឹងតាមសងាមឈគ។ កុាំឲ្យកូនខុ្ាំឈែើរខុសសងាម ចា៎ ! ែូចថាកូនត្រុសក៏ចឹង កូនស្សីក៏ចឹងកែរ។ កូន
ខុ្ាំម្ភន ក់ៗក៏ត្រករឈដាយធ្ម៌កែរ អ្រ់ម្ភនឈែើរឲ្យខុ្ាំពិបាកចិរតឈដាយសារកូនមួយណាអី្ អ្រ់រលីង
។ កូនខុ្ាំឈែើរកនេងតាមគនេងធ្ម៌ររស់ខុ្ាំណាស់។ ចា៎ ! ឈហើយចឹងខុ្ាំត្រឈៅកូនសពវថ្ងៃឈនោះត្រឈៅ
កូនឲ្យកូនខាំត្រឹង ចា៎ ! ខាំត្រឹងែូចថាអ្នកកែលឈរៀនសូត្រឲ្យខាំត្រឹងឈរៀនសូត្រ ឈហើយអ្នកកែលឈធ្វើ
ររឈអាយខាំត្រឹងឈធ្វើរររកសីុឈែើមបីចិញ្ច ឹមកូន ឈែើមបីកសាងអ្នាគរកូនឈៅមុខឈទៀរ។ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណឈត្ចើនកមនកទនអ្នកមីង ររសម្ភា សររស់អ្នកមីងគឺអ្សាច រយខាេ ាំងកមនកទន។
ត្រវរតិររស់អ្នកមីង ឈហើយខុ្ាំែឹងថាកូនឈៅអ្នកមីងជាំនាន់ឈត្រយគារ់នឹកអាចសាា រ់ពីសឈមេង
ររស់អ្នកមីង រទពិឈសាធ្ន៍ររស់អ្នកមីង ឈហើយនឹងររទូនាម នររស់អ្នកមីង ឈហើយនឹងអ្វកីែល
សាំខាន់គឺររកែលអ្នកមីងចង់ឈអាយកូនឈៅអ្នកមីងខាំត្រឹងកត្រងឈរៀនសូត្រឈហើយឈចៀសវាងអ្ាំពី
អ្ាំឈពើអ្បាយមុខទាំងឡាយកមនឈទអ្នកមីង? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! អ្រគុណឈត្ចើនអ្នកមីងឈែើមបីកែលអ្នកមីងអ្នុញ្ញា រឲ្យខុ្ាំសម្ភា សអ្នកមីងឈៅថ្ងៃឈនោះផ្ងកែរ
អ្រគុណឈត្ចើនណាស់អ្នកមីង។ 

ខ៖ចា៎ ! អ្រគុណ។ 

 


