
   ការសម្ភា សរបសល់ោកយាយ រមី 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ឡេង ធារ ី        ខ៖ អ្នកត្រវូឡេសម្ភា ស យាយរមី 
 

ក៖ ឥេូវអ្ឡ ច្ េះយាយនិយាយពីឡ ើមមកខ្ញុំ ខ្ញុំអ្រ់ទាន់បានណែនុំឡ ម្ េះឱ្យយាយស្គា ល់           
ខ្ញុំឡ ម្ េះធារយីាយ។ 

ខ៖ ធារ?ី 

ក៖ ចាសចញេះយាយឡ ម្ េះអី្ណ រ? 

ខ៖ ចង់សួរនងឯងអ្ឡ ច្ េះ ផ្ទេះកុំឡែើ រឡៅឯណា? 

ក៖ ខ្ញុំ...ខ្ញុំអ្នកឡៅទឡនេបិទ។ 

ខ៖ ទឡនេបិទ? 

ក៖ ចាសយាយស្គា ល់? 

ខ៖ រចួស្គា ល់ឡពទយឌីហ្នឹងយូរហាស? 

ក៖ ស្គា ល់...។ 

ខ៖ ចង់និយាយថាខាងត្ពេះវហិារហ្នឹងអី្ មកត្ពេះវហិារហ្នឹងឡហ្ស? 

ក៖ ចាសៗ៤ ៥ឆ្ន ុំឡហ្ើយយាយចាស។ 

ខ៖ អឺ្...! 

ក៖ ហ្នឹងស្គា ល់គារ់ឡហ្ើយរាប់អានគារ់យូរមកឡហ្ើយ។ 

ខ៖ អឺ្...ឡពទយហ្នឹងឡញើអណអ្ លឡឌើរអី្ឡេជូនឡេើងកាបា៉ាល់ឡហាេះ ឡេថាឡៅជូនឡេើងកូនធម៌ឡេ    
ហ្នឹង។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ អឺ្...! 

ក៖ អឺ្ម...យាយឡ ម្ េះអី្ណ រមិអ? 

ខ៖ ខ្ញុំឡ ម្ េះយាយរមី។ 

ក៖ យាយរមី? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឡហ្ើយយាយឡៅស្សុកភូមិហ្នឹងយូរឡហ្? 

ខ៖ ខ្ញុំឡៅតុំងពីកុំឡែើ រជី ូនជីតរបស់ខ្ញុំមក តទួរ តលួរខ្ញុំមក។ 

ក៖ ឡៅៗផ្ទេះហ្នឹងមក? 

ខ៖ ណមនឡហ្ ភូមិខ្ញុំឡៅឡត្កាយវរត។ 

ក៖ ភូមិអី្វអិឡៅខាងែញ ង? 

ខ៖ ភូមិហ្នឹងភូមិជាមួយគាន ឡទ បញិន ីភូមិឡនេះឡៅឡត្កាយវរត។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ ច្ ឹងមតញុំហ្នឹងភូមិញញុំអី្យាយ? 

ខ៖ មតញុំហ្នឹងភូមិត្ពេះធារញ។ 

ក៖ ភូមិត្ពេះធារញ។ 

ខ៖ ញញុំខវិរ។ 

ក៖ ញញុំខវិរ។ 

ខ៖ អឺ្ម...! 

ក៖ ស្សុក? 



ខ៖ ស្សុកព្ត្ពឈរ។ 

ក៖ ព្ត្ពឈរ ឡខរត? 

ខ៖ កុំពង់ចាម ភូមិឡនេះភូមិត្ពេះធារញ ឡេឡៅភូមិត្ពេះធារញ។ 

ក៖ ឡហ្ើយយាយត្បាប់ខ្ញុំមិអ ូចអាយញចិរ? 

ខ៖ ចូល៧៨ឡហ្ើយ។ 

ក៖ អូ្...យាយអាយញឡត្ចើន ៧៨ឡៅឡ ើរផិ្ល។ 

ខ៖ ខ្ញុំឡទើបបានថាជារស់មតងហ្នឹងមក បានឡធវើបញែយឡធវើទានហ្នឹងឡេឡទៀរឡៅនង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡបើថាងាប់...។ 

ក៖ ឆ្ន ុំៗណ ល...ណ លចាុំឆ្ន ុំកុំឡែើ រខេួឯងឡទយាយ ឆ្ន ុំបារាុំងអី្ឡកើរ? 

ខ៖ ខ្ញុំអ្រ់ចាុំឡស្គេះកមួយឡអ្ើយ ខ្ញុំអ្រ់ចាុំឡទ អ្រ់ចាុំថាឡកើរមួយពាន់ប៉ាញនម នរយអ្ ច្ ឹង អ្រ់ ឹងឡទ   
ណាស់។ 

ក៖ ណរ ឹងណរ៧៨? 

ខ៖  ឹងណរថាខេួនហ្នឹងឡកើរកនញងឆ្ន ុំមាអ់។ 

ក៖ អូ្...ឆ្ន ុំណខមរ ឹង? 

ខ៖  ឹង។ 

ក៖ ឆ្ន ុំបារាុំងអ្រ់ ឹងយាយឡណាេះ? 

ខ៖ រចួណខហ្នឹងអ្សសញជ។ 

ក៖ ណខអ្សសញជ? 



ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយបញិនបារាុំងឡនេះឡយើងថាមួយពាន់ត្បាុំបួនរយប៉ាញនម នៗឡនេះវាមិន ឹងឡទណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ូចកូនខ្ញុំឡកើរប៉ាញនម ននក់ឡនេះ១៩៧២។ 

ក៖ កូនប៉ាញនម ននក់យាយ? 

ខ៖ កូន២ហ្នឹងឡកើរ១៩៧២កូនែញ ង រចួអាមួយឡនេះឡកើរឆ្ន ុំ៦៩(១៩៦៩)អាឆ្ន ុំរកាណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អឺ្...! 

ក៖ អ្ ច្ ឹងកូនយាយទាុំងអ្ស់ប៉ាញនម ននក់? 

ខ៖ កូនខ្ញុំទាុំងអ្ស់វា៧ បញិនខ្ញុំវាខូចមួយឡៅសល់៦។ 

ក៖ អូ្...អូ្ឡខ មិអយាយត្បាប់ណ លថា៦នក់ឡហ្ើយស្គេ ប់មួយ ៧។ 

ខ៖ ស្គេ ប់មួយតុំងពីសងាមឡមេ៉ាេះកូនស្សី។ 

ក៖ ឆ្ន ុំណាយាយគារ់ស្គេ ប់? 

ខ៖ ស្គេ ប់ហ្នឹងឡៅកនញង៦៩(១៩៦៩)ហ្នឹងណ លហ្នឹង។ 

ក៖ គារ់ឡកើរមកបានត្បណហ្លប៉ាញនម នឆ្ន ុំគារ់ស្គេ ប់? 

ខ៖ វាឡកើរមកបាន៧ឆ្ន ុំឡហ្ើយ ធុំឡហ្ើយ។ 

ក៖ ធុំឡហ្ើយស្សី។ 

ខ៖ អូ្...ស្គា រណាស់ ណកែខាុំ ឡៅឡលងផ្ទេះឡេណកែឡេខាុំឡត្កាមណត្េអ្ ច្ ឹង ខាុំខាេ ុំងហាស     រចួខ្ញុំក៏
យកឡៅឡពទយកុំពង់ចាម ឡៅ ល់ចាក់ថាន ុំបានឡៅក៏កូនហ្នឹងវាឡ ើររចួរិចៗឡហ្ើយណាស់ ឆ្ន ុំឡនេះ
ខ្ញុំនិយាយត្បាប់តមត្រង់ខ្ញុំត្បញាប់មកទិអ ីណស្សឡេឡនេះ ខំញុំសួរត្េូឡពទយថាត្េូឡពទយវាឡចអបាន



ណ សកូនខ្ញុំឡ ើររិចៗរចួឡហ្ើយ មួយអាទិរយឡហ្ើយណាស់ ឡទឡស្សចណរមីងឯងឡទឡមើលណកែែញ ងវា
កែួរឬមិនកែួរឬក៏ឡម៉ាច ឡស្សចមីងឯងឡទ កមួយឯងរចួក៏ចាក់បានណរ៧មជញលហ្នឹងឡៅ អ្រ់បាន១៥
មជញលឡទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ ច្ ឹងឡៅថាន ុំហ្នឹងវាមិនត្េប់ហាស  ល់ឡពលកូនខ្ញុំបាន៥ណខចាប់ឈឺឡមើលអ្រ់ទាន់ឡទ។ 

ក៖ បនទ ប់ពីខាុំមក៥ណខ? 

ខ៖ ៥ណខ ឡមើលអ្រ់ទាន់ឡទៗហ្នឹងឡហ្ើយខ្ញុំយកឡៅងាប់ត្ពិចៗឡៅកុំពង់ចាម រចួនិយាយឱ្យប៉ាបា៉ា ច់ 
វាឡតត ពិសវាខាេ ុំងហាណា វាខាុំទល់ធាេ យឡពាេះឡវៀនឡពាេះតុំងអ្ស់ឡហ្ើយឡនេះអី្ឡនេះអូ្...យកឡៅ  
ប៉ាង់សមង់ ទាុំរាុំឡេប៉ាង់រចួឡចអមកទន់ឱ្យឡលំៀកណរមតង ឡហ្ើយចញេះឡបើរញកសុំេីឡេឡៅរារត្រង់អា
ឡធមអវាឡនេះហាណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្េប់កណនេងទាុំងអ្ស់ ត្រង់ឡនេះចង់ធាេ យឡពាេះឡវៀនត្រង់ឡនេះ កូនណកែ កូនហ្នឹងវាពិសណកែណរមតង 
កូនខ្ញុំកាលែញ ងវាពិសណកែ  ល់ព្ងំឡត្កាយឡេថាចាក់ថាន ុំឱ្យកូនចាក់ឱ្យត្េប់ៗចុំនួនហាសត្បយ័រន
 ល់ឡពលឈឺឡមើលមិនទាន់ឡទ បានខ្ញុំនឹកឡញើអឡរឿងកូនខ្ញុំហាណាស់ ឡមើលមិនទាន់ណមន     
ចាប់ឡតត ពីព្ងំអឺ្...ពញធ ត្ពហ្សបរតិ៍ឡមើលឡៅផ្ទេះ ព្ងពំញធហ្នឹងឡតត រិចៗឡទ  ល់ត្ពហ្សបរតិ៍ហ្នឹងយក
ឡៅឡពទយព្ត្ពទទឹង ឡៅឱ្យឡេចាក់ថាន ុំឱ្យែញ ងណស្សកឡជរឡេខេួនវាហាស  ល់យកមកផ្ទេះវអិត្ពឹក
ឡេើងណសាកឡៅកុំពង់ចាម ឡៅតុំងពីត្ពិលអារូព្រ ៉ាឡៅសាន់ឡចអមកឡបើកឡភេើងណចស ឡៅ ល់ែញ ង
អ្រ់ម្ភនឡមើលអី្ទាន់ឡទកមួយ ចូលផ្ទេះ ញកទ័រមួយឡៅឡេចាក់ឱ្យ៤មជញលឡៅឡេឡធវើអ្កឌឺែង់ឱ្យ
ឡយើងឡៅឡពទយធុំឡៅ ឡៅស្គេ ប់អី្ឡពទយធុំហ្នឹងឡៅ ២នក់ណម៉ាកូនហ្នឹងឡៅ។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងតុំងពីចាប់ឈឺធំន់ហ្នឹងប៉ាញនម នព្ងយំាយបានគារ់ស្គេ ប់? 

ខ៖ បានណរ៣ព្ង ំត្េប់៣ព្ងំលមម។ 

ក៖ អូ្...ឡលឿនហាយាយ។ 



ខ៖ ឡលឿនណាស់ កូនខ្ញុំមិនទាន់ឡនេះផ្ង ព្ងំឡៅព្ត្ពទទឹងហ្នឹងវាអ្ងាញយឡៅផ្ារត្រីខ្ញុំទិអបបរឱ្យ 
មួយចានវាសញីខេួនវាឡរើកូនហ្នឹងហាសឡៅនិយាយចត្ចាច់ហ្នឹង បានត្រេប់ពីែញ ងមកវអិពីព្ត្ព
ទទឹងមក ល់ផ្ទេះហ្នឹង ព្ងំត្បណហ្លឡសមើរឡនេះចាប់ឡតត ខាេ ុំងហ្រ់ណរមតង រចួ ល់ខំញុំហ្នឹងទមំន់អាមួយ
ឡនេះ អាឡកើរឆ្ន ុំ៦៩ហ្នឹងណ រ។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងយាយកុំពញងណរឡពាេះធុំ? 

ខ៖ ឡពាេះធុំ ឡពាេះធុំឡហ្ើយឡ ើរយប់រកត្េូឱ្យកូនណរម្ភន ក់ឯងពីឡពើមៗអ្ ច្ ឹង ឡអ្ហើយនងស្គទ បអី្យកអី្
ឡទកមួយឡអ្ើយ ណាម្ភត យអ្រ់ឡៅ គារ់ឡៅឡលងកូនគារ់ឡៅស្សុកសទឹងត្រង់ហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡត្ពាេះគារ់ត្េូឡៅបឡត្ងៀនឡៅខាងភូមិត្ទា បឡត្ងៀនកូនចាមចាស ណម៉ាក៏ឡៅបារ់អ្ស់ឡហ្ើយរក
ទីពឹងអី្មិនឡញើអឡេឡាៗម្ភន ក់ឯងនងឡអ្ើយកូនងាប់ឡៅ។ 

ក៖ ឡហ្ើយគារ់ហ្នឹងកូនទីប៉ាញនម នយាយ ស្គេ ប់ហ្នឹង? 

ខ៖ កូនទី២។ 

ក៖ អូ្...កូនទី២ឡទៀរ។ 

ខ៖ ឆ្ន ុំមាអ់ អាបងបុំផ្ញរឆ្ន ុំជូរ។ 

ក៖ មិអយាយត្បាប់ឡ ម្ េះខ្ញុំឡហ្ គារ់ឡ ម្ េះអី្ គារ់ស្គេ ប់ហ្នឹង? 

ខ៖ ឡ ម្ េះអារ។ី 

ក៖ រ?ី 

ខ៖ អឺ្...! 

ក៖ ចញេះ៦នក់ឡទៀរគារ់ឡ ម្ េះអី្យាយ? 

ខ៖ ៦នក់ឡទៀរ។ 



ក៖ ទី១ ពីទី១? 

ខ៖ ទី១អារា៉ា។ 

ក៖ ត្រកូលគារ់អី្ឡេ? 

ខ៖ អារា៉ា ុំបូង កូន ុំបូងហាស។ 

ក៖ ត្រកូល អ្រ់ម្ភនត្រកូលឡហ្សយាយ? 

ខ៖ កូវ។ 

ក៖ អូ្...កូវ រា៉ា? 

ខ៖ កូវ ដារា៉ា។ 

ក៖ កូវ ដារា៉ា? 

ខ៖ អឺ្...រចួបានមកកូវ កិននរ ីហ្នឹងឡហ្ើយពីរ។ 

ក៖ អូ្...ឡ ម្ េះពិឡរាេះផ្ង។ 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ បានទី៣កូវ ដារទិធិ មកទី៤ឡនេះកូវ វងសឌីឡនេះ។ 

ក៖ អូ្...អ្ ច្ ឹងពូឌីទី៤? 

ខ៖ កូវ វងសឌី កូវ ស្សីទូចឡ េ្ េះ។ 

ក៖ អូ្...! 

ខ៖ រចួ ល់ទី៥កូវ ររ័ន ទី៦កូវ រា៉ារ។ 

ក៖ ទី៧? 

ខ៖ ត្េប់។ 

ក៖ ឡត្ពាេះអី្ទាុំងអ្ស់៧នក់ មិអយាយ...។ 



ខ៖ ៧នក់ៗ ទី១កូវ រា៉ា  ទី២កូវ កិននរ ី ទី៣កូវ ដារទិធ ទី៤កូវ វងសឌី ទី៥កូវ ររ័ន ទី៦កូវ រា៉ារ ៦             
អ្ ច្ ឹងកូនខ្ញុំ៧ វាឡ េ្ េះហ្មងហាស។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងស្សី...? 

ខ៖ កូនខ្ញុំទាុំងអ្ស់ស្សី៣។ 

ក៖ ស្សី៣? 

ខ៖ ត្បុស៤។ 

ក៖ រាប់ទាុំងស្គេ ប់ហ្នឹង? 

ខ៖ ៣។ 

ក៖ អូ្...រាប់ទាុំងស្គេ ប់៣? 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ! 

ក៖ ឡៅរស់២អ្ ច្ ឹង? 

ខ៖ អឺ្...ទាុំងស្គេ ប់៣ ឡៅសល់២សពវព្ងំ។ 

ក៖ ឡហ្ើយយាយការតុំងពីអាយញប៉ាញនម ន? 

ខ៖ ខ្ញុំអាយញ១៩។ 

ក៖ អូ្...ការ១៩ឡរៀងឡកមងណ រ។ 

ខ៖ ១៩ ត២៦។ 

ក៖ តគារ់២៦? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឡហ្ើយស្គា ល់គាន ឡម៉ាចយាយ? 



ខ៖ ស្គា ល់គាន អ្នកស្សកុ គារ់ឡៅស្សុកឡនេះ ស្សកុឯឡកើរឡនេះឡៅស្សុកបារាយែ៍ហាណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ស្គា ល់គាន អ្ ច្ ឹងៗឡៅ បញិនមិនណ លទាក់ទងអី្ឡេផ្ងឡេបួស តហ្នឹងបួស។ 

ក៖ អូ្...អ្ ច្ ឹងពីមញនគារ់ការគារ់បួសឡោក? 

ខ៖ អូ្...គារ់បួសឡធវើត្េូបឡត្ងៀនឡោក កូនសិសសហាស គារ់ជាប់អ្នញវរតហាស។ 

ក៖ អូ្...! 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ អ្នញវរតជុំនន់ឡនេះឡេត្បកាសត្បេងត្េូហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្នញវរតជុំនន់ឡនេះម្ភនសិទធហាស បញិនតហ្នឹងគារ់ឡៅត្បេងត្េូមតងណ រ ឡៅត្បេងឡៅ
ភនុំឡពអឡនេះខាងទឹកលាក់ គារ់ឡៅខាងទឹកលាក់ ឡេឡៅខាងទួលស្គវ យព្ត្ព អ្ ច្ ឹងឡេអ្នកឱ្យ
វញិ្ញា ស្គរហ្នឹងម្ភន ក់សញទធណរមួយមញឺនហាណាស់ជុំនន់ែញ ង។ 

ក៖ មួយមញឺនលញយណខមរឡយើង? 

ខ៖ មួយមញឹនលញយណខមរ។ 

ក៖ ឡសមើនឹងប៉ាញនម នឡៅយាយឥេូវ? 

ខ៖ មិន ឹងប៉ាញនម នឡហ្ មួយរមេឹង។ 

ក៖ អូ្...ព្ងេហាស។ 

ខ៖ បងធម៌គារ់ឡទ គារ់យកណខសកត្បពនធឡៅបញ្ញច ុំឱ្យត្បេងហ្នឹងហាស ប៉ាញណនត ល់ឡពលឡេ ឹង
ឡេចាប់ឯកស្គរបានមញនព្ងំត្បេង ខាងគារ់ហ្នឹងហាសទឹកលាក់ ថាផ្ទេះឡេធុំហាស២ជាន់ឡេ
សត្ម្ភប់ទទូលអ្នកឡៅត្បេងត្េូហ្នឹងហាស រចួ ល់ទួលស្គវ យព្ត្ពឡេចាប់អ្រ់បានឡេជាប់អ្ស់
ឡៅ។ 



ក៖ ធាេ ក់ណរគារ់? 

ខ៖ ធាេ ក់ណរពួកមួយហ្វូងហ្នឹងឡៅ។ 

ក៖ ហ្នឹងគារ់សឹកឡោកឡហ្ើយ? 

ខ៖ សឹកឡហ្ើយ។ 

ក៖ សឹកឡហ្ើយ។ 

ខ៖ គារ់ឡៅឡៅភនុំឡពអ។ 

ក៖ អូ្...! 

ខ៖ គារ់ឡៅឡៅភនុំឡពអ គារ់ឡៅឡៅគារ់សឹកឯែញ ងឡទ។ 

ក៖ គារ់បួសប៉ាញនម នឆ្ន ុំយាយ? 

ខ៖ គារ់បួសបានយូរណ រត្បណហ្ល៧ ៨ឆ្ន ុំណ រឡមើលឡៅ។ 

ក៖ អូ្...បានឡត្ចើនវសាណ រ។ 

ខ៖ គារ់បានឡធវើត្េូសូត្រឡធវើអី្។ 

ក៖ អូ្...ត្េូសូត្រត្េអីូ្ឡទៀរ។ 

ខ៖ អឺ្...ឡធវើត្េូសូត្រ ឡហ្ើយគារ់បានបឡត្ងៀនសិសស គារ់ជាប់អ្នញវរតណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឡហ្ើយឡពលយាយការជាមួយគារ់ណ លជួបគារ់អ្រ់? 

ខ៖ មិនណ លជួបឡទ  ល់ឡពលអ្ឡ ច្ ក ល់ឡពលគារ់មកសួរតមណម៉ាឳគារ់ គារ់មកសួរខ្ញុំហ្នឹង
ហាស មកសួរខ្ញុំហ្នឹងថាយកឡទ ខ្ញុំថាមិនយកឡទ រចួ ល់ឡពលឡនេះឡៅក៏គារ់មកឡលង គារ់មកពី



ភនុំឡពអមកគារ់មកឡលងផ្ទេះខ្ញុំហ្នឹង ខ្ញុំក៏ឡលងឡៅឡលងជាមួយណម៉ាឳឡៅណាស់ចាស និយាយ
ឡសកស្គអី្ជាមួយមីងពូៗអី្អ្ ច្ ឹងឡៅ ណម៉ាខ្ញុំឡៅអ្នទិរៗអ្ ច្ ឹងឡៅណាស់អឺ្...ឡបើឡេឡទើបសឹក    
ណ រ។ 

ក៖ចាស! 

ខ៖ និយាយពីឡនេះពីឡនេះឡៅ អ្ស់ចិរតអ្ស់ចង់ឡេឡៅវអិឡៅ ឡយើងម្ភនឡៅទាក់ទងអី្ឡេ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឡទ។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងអ្រ់ណ លជួបគារ់ ជួបណរព្ងំការហ្មងអ្ ច្ ឹង? 

ខ៖ ជួបព្ងកំារឡហ្ើយជួបណ លឡេមកឡលងផ្ទេះឡយើងឡនេះ។ 

ក៖ អូ្...ពីមញនធាេ ប់ណរឡញើអ...។ 

ខ៖ ឡយើងដាុំបាយឱ្យឡេសញីឡៅ។ 

ក៖ ឡញើអមួយណភេរៗ។ 

ខ៖ មួយណភេរៗ។ 

ក៖ ណរមិនណ លបានឡៅនិយាយអី្ណា? 

ខ៖ អ្រ់ឡទ ឡយើងដាុំបាយឱ្យឡេសញីឡៅ ឡយើងឡធវើបាយរចួឡហ្ើយឡយើងចូលកណនេងឡយើងឡៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ណម៉ាខ្ញុំឳខ្ញុំមិនបានឡទ។ 

ក៖ កាចឡហ្ស? 

ខ៖ កាចហាស គារ់មិនត្រូវការឱ្យខ្ញុំរឡអ៉ារព្អ៉ាអី្ឡទ មិនណមន ូចឡកមងឥេូវឡទ។ 



ក៖ ចាសឡកមងឥេូវអឺ្...ឡេ...។ 

ខ៖ គារ់ថាហ្ងគាម នត្រូវការទាក់ទងអី្ឡទ ដាុំណរបាយឡហ្ើយឡៅឡ កវអិ ចូលកនញង។ 

ក៖ ឡហ្ើយកាលការហ្នឹងអឺ្...ការជុំនន់ណាយាយ សម័យណាចាុំឆ្ន ុំយាយការ? 

ខ៖ អូ្...ការហ្នឹងមិន ឹងឆ្ន ុំប៉ាញនម នឡទមិនចាុំ បញិនការហ្នឹងមិនម្ភន ូចឡេសម័យឥេូវឡទណាស់។ 

ក៖ ចាសពីឡ ើម។ 

ខ៖ ពីឡ ើមមកឡេឡធវើឡេឡៅណរងឡសៀមឡម៉ាចឡទឡេណរងកាលហ្នឹងហាណាស់ មិនណមនបួងឡទឡេ
ត្គាន់ពាក់ៗផ្កែ ឡៅ ពាក់អ្ឡ ច្ េះពីមញខឡៅបានឡហ្ើយណាស់។ 

ក៖ រចួចញេះឡខាអាវអី្? 

ខ៖ ឡខាអាវតមធមមតឡយើងម្ភនឡសេៀកអី្ឡសេៀកឡៅ។ 

ក៖ អូ្...អ្ ច្ ឹងឡខាអាវឡយើងធមមត? 

ខ៖ បញិនឡបើឡេៗម្ភនអាវ ឡបើសុំពេះត្ពឹកឡេម្ភនអាវណវងឱ្យឡយើងពាក់ អ្នកភនួងហ្នឹងណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាវណវងម្ភនពែ៌ឡលឿងពែ៌ឡខៀវអី្អ្ ច្ ឹងឡៅ អឺ្...ពាក់ឡៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អឺ្...ពាក់ឡៅ។ 

ក៖ ឡហ្ើយការពីឡ ើមប៉ាញនម នព្ងំឡៅយាយ កាលយាយការហ្នឹង? 

ខ៖ ការណរមួយព្ងំ។ 

ក៖ អូ្...ការមួយព្ងំឡទ ឡត្ពាេះអី្ពីមញនឮនិយាយការ២ ៣ព្ងំអី្។ 

ខ៖ មួយព្ងំមួយយប់ អូ្...ជុំនន់ឡ ើម។ 



ក៖ ហ្នឹងមញនយាយឡទៀរ? 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ មញនខ្ញុំយូរឡហ្ើយ។ 

ក៖ ឡហ្ើយជុំនន់យាយឡពលការម្ភនជាងងររបូ ជាងអី្ម្ភនឡហ្? 

ខ៖ ម្ភនងរណ រប៉ាញណនតខ្ញុំអ្រ់ម្ភនងរឡទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយម្ភនឡេងរ ឡេម្ភនងររបូងរប៉ាញនខ្ញុំអ្រ់ងរឡទ ខជិល ូចថាជីវ្ពឡយើងវា។ 

ក៖ ខសរ់ឡខាយ? 

ខ៖ លូរោស់ឡៅវាមិនរចួអ្ ច្ ឹងៗហាណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឱ្យណររស់ៗឡៅ។ 

ក៖ ឡហ្ើយ...។ 

ខ៖ ណម៉ាឳឡយើងរកសញីតមកម្ភេ ុំងឡយើងឡធវើណស្ស ឡធវើចម្ភែ រ។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងទាុំងឳពញកទាុំងម្ភត យរបស់យាយគារ់អ្នកណស្សអ្នកចម្ភែ រ? 

ខ៖ ឡធវើណស្សឡធវើចម្ភែ រទាុំងអ្ស់។ 

ក៖ ចញេះខាងបតី ខាងណម៉ាឡកមក? 

ខ៖ ខាងបតីក៏អ្នកណស្សចម្ភែ រណ រ។ 

ក៖ អូ្...! 

ខ៖ ខាងត្េួស្គរតខ្ញុំហ្នឹងម្ភនកូន២នក់ឡទ ខាងបតីហ្នឹង។ 

ក៖ ចាសឡហ្ើយឡៅឡៅឡពលការហ្នឹង សម័យហ្នឹងឡេជូនអី្យាយ បណាត ការការយាយ? 



ខ៖ បងាា ប់ បងាា ប់ ូចឡយើងបងាា ប់យកម្ភសយកអី្ឡៅ។ 

ក៖ អូ្...! 

ខ៖ បងាា ប់លញយអី្អ្ ច្ ឹងឡៅណាស់។ 

ក៖ អូ្...! 

ខ៖ បី បួនពាន់អី្។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងការយាយបី បួនពាន់? 

ខ៖ បី បួនពាន់ហ្នឹងឡហ្ើយ។ 

ក៖ លញយឡរៀល? 

ខ៖ អឺ្...ប៉ាញនលញយក៏ឡៅព្ងេណ រ។ 

ក៖ មកឡត្បៀបមកសម័យឥេូវ? 

ខ៖ ម្ភនមួយរមេឹងវាត្បណហ្លជាពីរពាន់ណ រ។ 

ក៖ អូ្...អ្ ច្ ឹងត្បណហ្លពីររមេឹងអី្យាយ? 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ! 

ក៖ ប៉ាញណនតបានលញយមិនណមនបានម្ភសឡទឡេអ្រ់ឱ្យម្ភសឡទ? 

ខ៖ ឡេអ្រ់ឱ្យឡទ។ 

ក៖ ឡេឱ្យលញយ? 

ខ៖ ប៉ាញនគាម នយកមកចារ់ណចងអី្ឡទឡត្ពាេះណម៉ាឳខ្ញុំ ខ្ញុំអ្រ់ឡចេះទាមទារគារ់ឡទ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឡត្ពាេះរបស់គារ់ឡធវើឱ្យឡយើងរចួឡហ្ើយ ណខសព្ ណខសកអី្អ្ ច្ ឹងឡៅ ត្កវលិកិបត្កវលិអី្អ្ ច្ ឹងឡៅ 
ឡហ្ើយ ល់ឡពលគារ់បានបណាត ការឡេឱ្យមកក៏យកមកចារ់ណចងណាស់។ 

ក៖ ការឡៅឡហ្ើយសល់ប៉ាញនម នឱ្យឡយើងទញកឡធវើឡ ើមរកសញីអី្ឡៅយាយ។ 

ខ៖ សល់ឡៅក៏ឱ្យរិចរួចឡៅត្គាន់ទញកឡៅ។ 

ក៖ ឳពញកម្ភត យយាយមិអយាយថាកាចឡហ្ ម្ភត យឡហ្? 

ខ៖ ណម៉ាខ្ញុំកាច។ 

ក៖ ចញេះឳពញក? 

ខ៖ ឳពញកខ្ញុំមធយមឡទ។ 

ក៖ មធយម។ 

ខ៖ ប៉ាញណនតកូនឡតអ្រ់ហា នឡទនងឡអ្ើយ គារ់មិនសូវសតីមិនសូវនិយាយហាស។ 

ក៖ ឡហ្ើយយាយបងបាូនប៉ាញនម ននក់? 

ខ៖ ខ្ញុំបងបាូន៤នក់។ 

ក៖ ស្សីប៉ាញនម ន ត្បសុប៉ាញនម នយាយ? 

ខ៖ អាបនទ ប់ខ្ញុំហ្នឹងត្បុស បានមួយឡទៀរស្សី ស្សីឡៅមួយឡទៀរ ស្សីមួយឡៅឆ្ន ុំវក ឡបើឡៅអាយញ
ឡត្ចើនអ្ស់ឡហ្ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាពរវាយកឡៅហាណាស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឡេដាក់ឡានឡៅ បាូនខ្ញុំឡៅត្កមញុំឡទឡទើបត្បេងឌីបេូមជាប់ មួយឡនេះឡេបានបតីឡធវើត្េ ូប៉ាញនត្េូឡេ
ខាងពញទធិកខាងត្ពេះសងឃហាណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡេឡរៀន ូចត្ពេះសងឃអ្ ច្ ឹងឡៅឡេត្បេងជាប់ឌីបេូមឡៅឡេត្បេងត្េូជាប់ឡៅ រចួឡៅឡេឡៅ
បឡត្ងៀនឡោកហ្នឹងឡហ្ើយ ត្បាក់ណខកាលែញ ងពីរពាន់ឡទបាូនព្ងេខ្ញុំ ឡបើអាមួយហ្នឹងឡធវើត្េូបាូនខ្ញុំ
បឡងែើរហ្នឹងត្បាក់ណខវាឡត្ចើនឡៅកុំពង់ចាម។ 

ក៖ ឡនេះមួយឡនេះណមនឮពូឌីត្បាប់មិអគារ់ហ្នឹងឡហ្យាយ? 

ខ៖ អាឡនេះស្សីមួយឡនេះ។ 

ក៖ ឡេយកឡៅសម្ភេ ប់ហ្នឹង? 

ខ៖ ឡនេះៗ អាឡនេះបាូនខ្ញុំបឡងែើរឡហ្ើយឡនេះ អាឡនេះកមួយ។ 

ក៖ កមួយ។ 

ខ៖ មីឡនេះជី ូនមួយឡៅខាងឡនេះវាអ្រ់ងាប់ឡទ វាឡៅភូមិឡនេះ។ 

ក៖ អូ្...អ្ ច្ ឹងបាូនយាយហ្នឹងឡេយកឡៅសម្ភេ ប់ឡៅជុំនន់ប៉ាញល ពរ? 

ខ៖ យកឡៅទាុំងអ្ស់គាម នសល់។ 

ក៖ ឡរៀនសូត្របានឡត្ចើនឡហ្? 

ខ៖ បានឡត្ចើន ឡទើបត្បេងឌីបេូម។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ គាម នពីណាត្បុងឡធវើណស្សឡទត្កុមត្េសួ្គរខ្ញុំម្ភនណរខ្ញុំមួយហ្នឹងឡទយា៉ា ប់ឡនេះ ឡេត្បុងរចួខេួនអ្ស់
ឡហ្ើយ  ល់ស្សុកអ្ ច្ ឹងឡៅវារឡកករកាកអ្ស់ឡៅណាស់។ 

ក៖ ចាស ចញេះឳពញកម្ភត យយាយគារ់ឡធវើណស្ស មិអយាយថាអ្នកណស្សអ្នកចម្ភែ រ? 



ខ៖ គារ់ឡធវើតុំងពីណម៉ាឳគារ់មក។ 

ក៖ យាយស្គា ល់ឡ ម្ េះពួកគារ់ឡទ គារ់ឡ ម្ េះអី្? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឳពញកឡហ្ើយម្ភត យយាយឡ ម្ េះអី្? 

ខ៖ ឳពញកម្ភត យខ្ញុំហ្ហ៎...? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពញកខ្ញុំឡ ម្ េះឡរឿន។ 

ក៖ ឡរឿន? 

ខ៖ តឡរឿន ឡហ្ើយណម៉ាខ្ញុំឡ ម្ េះយាយនម។ 

ក៖ ឡហ្ើយចញេះអឺ្...យាយតឡទៀរ យាយស្គា ល់គារ់ឡទ? 

ខ៖ យាយតខ្ញុំខាងឡនេះតឡ ម្ េះតេូន យាយទូច។ 

ក៖ អាហ្នឹងខាងម្ភត យឬខាងឳពញក? 

ខ៖ ខាងឳពញក។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ រចួខាងឡនេះតម្ភញ យាយចាន់ តបឡងែើរៗណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខាងណម៉ា។ 

ក៖ ចញេះរបូមិអឱ្យយាយឡមើលអាហ្នឹងគារ់ត្រូវជាឡម៉ាច? 

ខ៖ អី្ណា? 



ក៖ ឡនេះ! 

ខ៖ យាយខ្ញុំបឡងែើរឡហ្ើយហ្នឹងហាស។ 

ក៖ ហ្នឹងយាយហ្នឹង។ 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ មិអ ូចម្ភនរបូបងព្ងេខ្ញុំ ឡនេះៗបងព្ងេ។ 

ក៖ ហ្នឹងបងព្ងេ? 

ខ៖ បងខាងតខ្ញុំហ្នឹងហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បញិនអ្រ់ម្ភនកូនឡទ។ 

ក៖ ឡហ្ើយចញេះឡនេះ? 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ! 

ក៖ ឡនេះត្បពនធគារ់? 

ខ៖ ត្បពនធគារ់ សពវព្ងំចាស់ហា។ 

ក៖ អូ្...អ្ ច្ ឹងគារ់ឡៅរស់? 

ខ៖ ឡៅរស់ណប៉ារជាងឡហ្ើយ ជិរឡតសិបឡហ្ើយ។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងបានន័យថាគារ់ត្រូវជា...? 

ខ៖ បងព្ងេខ្ញុំ។ 

ក៖ បងព្ងេ? 

ខ៖ បងព្ងេខ្ញុំ បងព្ងេខាងបតីហាស។ 

ក៖ បងព្ងេខាងបតី? 



ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយ! 

ក៖ ចញេះរបូឡនេះ? 

ខ៖ ពីណាឡទឡនេះណភនកត្ពិលអ្ស់ឡហ្ើយ អូ្...មីង ម្ភត យមីង។ 

ក៖ ខាងឳពញកឬខាងម្ភត យ? 

ខ៖ ម្ភត យមីងហ្នឹងខាង...ខាងតខ្ញុំឡទ។ 

ក៖ អូ្...អ្ ច្ ឹងស្គច់ព្ងេ? 

ខ៖ ស្គច់ខាងឡនេះឡទ ស្គច់ព្ងេឡទ ហ្នឹងឡហ្ើយណ លគារ់កូនគារ់ឡៅអាឡមរចិឥេូវខូចបារ់
ឡហ្ើយឡនេះ។ 

ក៖ អូ្...! 

ខ៖ ណម៉ាអាមញុំឡនេះចាស។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ កាលឡៅពីឡ ើមគារ់ឡៅរកសញី ម្ភត យមីងគារ់ឡៅែញ ងគារ់ឡៅឯែញ ងភនុំឡពអហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់គាម នឡធវើណស្សឡធវើភេឺអី្គារ់ឡទ គារ់សឹកឡហ្ើយគារ់ឡៅែញ ងគារ់មិនមកឡធវើឡទ។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ រកសញីឡធវើជាង។ 

ក៖ ជាងអី្យាយ? 

ខ៖ ជាងសុំែង់។ 

ក៖ ជាងសុំែង់ឡហ្? 



ខ៖ សុំែង់កាលឡពទយរញសសីហ្នឹងគារ់ឡហ្ើយ គារ់ឡចេះឡធវើខាងជាងឡឈើ។ 

ក៖ ឡហ្ើយចញេះគារ់ឡនេះឡៅអាឡមរចិហ្នឹង ខាងណាយាយ? 

ខ៖ អាឡនេះឡហ្? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាឡនេះម្ភត យមីងហ្នឹងឡហ្ើយ មិអឡនេះ។ 

ក៖ ខាងយាយឡហ្ស? 

ខ៖ ខាងតឡទ។ 

ក៖ ខាងបតីយាយ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឡនេះឡហ្ គារ់ឡនេះឡហ្? 

ខ៖ ម្ភត យមីងឡេបឡងែើរឡហ្ើយឡនេះ។ 

ក៖ ហ្នឹងអូ្...ឡហ្ើយគារ់ឡៅអាឡមរចិ? 

ខ៖ ឡៅអាឡមរចិមកកាលតឈជិឺរខូចមកណ រ។ 

ក៖ គារ់ឡៅយូរឡហ្ើយយាយ? 

ខ៖ យូរឡហ្ើយ មកឡលងបាន។ 

ក៖ ឡហ្ើយអឺ្...ចញេះមិអយាយជុំនន់បារាុំងមិអយាយអាយញប៉ាញនម ន? 

ខ៖ ឡហ្មិន ឺងអាយញប៉ាញនម នឡទបញិនខ្ញុំចុំនួនត្បណហ្លជា១៤ ១៥ឡទឡមើលឡៅកមួយឡអ្ើយ។ 

ក៖ ឡអ្ធុំឡហ្ើយឡរើយាយ។ 

ខ៖ ឡៅជុំទង់ណ លឡទមិនទាន់ត្កមញុំឡទ។ 



ក៖ ប៉ាញណនតត្គាន់ថាឡយើងធុំ ឹងកតីឡហ្ើយ។ 

ខ៖ អឺ្... ឹងត្គាន់ឡចេះដាុំបាយដាុំទឹកអី្សញីហ្នឹងហា ជួយរព្វអ្ុំឡបាេះរព្វអី្ណម៉ាបានណ រ។ 

ក៖ ឡហ្ើយយាយណ លឡញើអបារាុំងឡទជុំនន់ែញ ង? 

ខ៖ ឡញើអឡរើមិនឡញើអឡម៉ាច ខពស់ៗ។ 

ក៖ ឡត្ចើនឡទ? 

ខ៖ ខ្ញុំឡៅឡញើអឡៅឡនេះ ឯស្សុកតខ្ញុំឡនេះខ្ញុំឡៅឡៅជាមួយគារ់ហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខពស់ រចួកាលែញ ងជប៉ាញន អ្ស់ពីជប៉ាញនមកឡេថាអ្ឡ ច្ កខ្ញុំជនជារិជប៉ាញនឡហ្ឡេថាអ្ ច្ ឹង 
ហាស ជប៉ាញនអី្រាងរូចៗអ្ ច្ ឹងឡត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រូចៗលាិរៗឡហ្ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មិនណមន ូចអាបារាុំងឡទហ្នឹងឡហ្ើយ។ 

ក៖ បារាុំងម្ភឌធុំៗ។ 

ខ៖ ជុំនន់ែញ ងឡេយកអាហ្វហ្វិកមកហាស ដាក់អាហ្វហ្វិកមកឡធវើអី្កាលែញ ង។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងជុំនន់បារាុំងហ្នឹងយាយម្ភនពួកអាហ្វហ្វិកឡទៀរ? 

ខ៖ ម្ភនពួកអាហ្វហ្វិកមកហាស ឡមម ឱ្យឡពអៗឡាន។ 

ក៖ មកឡធវើអី្? 



ខ៖ មិន ឹងឡធវើអី្មកឡញើអណរវាជិេះតមងនល់ ឡអ្ើយគាម ន ឹងអី្ឡទឡតឡអ្ើយកញុំសួរមិន ឹងអី្ឡទជុំនន់
ែញ ងគាម ន ឹងេឺអី្ឡទ មិន ឹងថាអាឡនេះសាីអាឡនេះសាីគាម ន ឹងឡទ។ 

ក៖ បញិនយាយចាុំពិបាកឬស្សែញ កជុំនន់បារាុំង? 

ខ៖ ពិបាកហាពិបាក ស្សែញ កសាីណរឡ កគាម នបានឡ កផ្ង ឡ កផ្ទេះកមួយឡអ្ើយឡកើរឡចារឡកើរអី្
ឡពអទឹកឡពអ ី។ 

ក៖ អូ្...សមបូរឡចារឡហ្ស? 

ខ៖ ស្សុកវាត្ចបូកត្ចបល់ហាស វាគាម នពីណាឡមើលការខញសត្រូវឡយើង រចួយប់ៗអ្ ច្ ឹងមកចាប់
ឡយើងយកឡៅចងឯណាឡៅ បងាា ប់យកលញយឡៅ។ 

ក៖ ជុំនន់បារាុំងហ្នឹង? 

ខ៖ អឺ្ម...ជុំនន់ែញ ងរចួសមបូរហាសគាម ននរណាមកឡមើលការខញសត្រូវឡយើងអាពួកខាងព្ត្ពវា
ចូលមកម្ភនពីរពួកហាស ឡធវើបាបសពវត្េប់ឡហ្ើយកមួយឡអ្ើយអ្ ច្ ឹងបានថាត្បឡទសណខមរកាល
ជុំនន់អាពរក៏អ្ ច្ ឹងណ រ។ 

ក៖ ឡហ្ើយជុំន់ហ្នឹងឡខាអាវអី្ឡសេៀកឡម៉ាចយាយជុំនន់បារាុំង ម្ភនឡខាអាវអី្ឡសេៀក? 

ខ៖ ម្ភនឡខាអាវណរឡយើង...។ 

ក៖ សមបូរឡហ្? 

ខ៖ ឡហ្...សមបូរសាីរាអអ្ុំឡបាេះហ្ហ៎...។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ ឡយើងយកកបាសមករព្វរាអអ្ុំឡបាេះហ្នឹងឡៅ រាអបានទិអសុំពរ់ទាុំងកីៗយកមកការ់
ឡខាការ់អាវយកឡៅត្ជលក់ឡៅ។ 

ក៖ អូ្...យកឡៅត្ជលក់ពែ៌ឡទៀរ? 



ខ៖ រចួបាូនខ្ញុំហាសឡសេៀកឡខាត្រឹមឡនេះឡហ្ ឡខាខញងម៉ាូវឡៅឡរៀនហាសរចួអាវត្រឹមឡនេះឡទសញទធណរ
អាវអ្ុំឡបាេះឡខាអ្ុំឡបាេះ។ 

ក៖ ឡយើងឡធវើខេួនឯង? 

ខ៖ ឡរៀនបានឡធវើត្េែូញ ង។ 

ក៖ ឡធវើខេួនឯងទាុំងអ្ស់? 

ខ៖ ឡធវើខេួនឯងទាុំងអ្ស់អ្រ់ម្ភនសាីយកមកលក់ឱ្យឡយើងឡទ គាម នសាីយកមកលក់ឱ្យឡយើងឡទ      
សូមបីណរឡត្បងការក៏ឡេមិនឱ្យឡយើងអ្ញជ ឡយើងបានខាេ អ់បានអី្មកលួចអ្ញជឡទៀរ រចួរាអរព្វ
ឡនេះឡបើថារាអឡត្កាយផ្ទេះអ្ ច្ ឹងងាកឡមើលត្ចកអ្ ច្ ឹងហាស។ 

ក៖ ឡម៉ាចយាយ? 

ខ៖ វាឡ ើរមកវាចាប់ហាស។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងអ្រ់ឱ្យឡយើងរាអឡហ្? 

ខ៖ អ្រ់ឱ្យឡសេៀកឡទ។ 

ក៖ ឡហ្ើយឱ្យឡសេៀកអី្អ្ ច្ ឹង? 

ខ៖ ឱ្យស្ស្គរឡៅហាស។ 

ក៖ ឡហ្ើយមនញសសធុំឡហ្ើយហ្នឹង? 

ខ៖ វា ឹងណរយកបារ់ឡៅ ឹងឡធវើឡម៉ាចឡបើឡេអ្រ់ឱ្យឡយើងរាអ អ្រ់ឱ្យឡយើងឡធវើ។ 

ក៖ ខ្ញុំឮ ូចអ្នកខេេះឡេឡសេៀកឡបម្ភនឡហ្? 

ខ៖ ឡសេៀកបាវឡសេៀកអី្។ 

ក៖ ម្ភនឡហ្ឡសេៀកបាវហ្នឹងយាយ? 



ខ៖ អឺ្...ឮម្ភត យខ្ញុំនិយាយឡទជុំនន់ែញ ងឡសេៀកបាវហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្នកអ្រ់ឡចេះរាអរព្វហ្នឹងហាស។ 

ក៖  ូចពិបាក ល់ឡហ្ើយ។ ហ្នឹងយាយសត្ម្ភកឡៅហ្នឹង? 

ខ៖ ឡៅហ្នឹង។ 

ក៖ ចញេះផ្ទេះឡនេះ? 

ខ៖ ផ្ទេះឡនេះកូនឡេឡៅ។ 

ក៖ អូ្...! 

ខ៖ រចួខ្ញុំឡ កជាមួយមីឡតមួយហ្នឹង មីឡបើកម៉ាូរូហ្នឹង មីអាវត្កហ្មហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វារញលឡ កពីរនក់ខ្ញុំរាល់ព្ងហំ្នឹង មីហ្នឹងខ្ញុំចិ ច្ ឹមវាតុំងពីរូចមក។ 

ក៖ ចញេះមិអខ្ញុំឡភេចសួរយាយ ជុំនន់ប៉ាញល ពរយាយឡម៉ាចណ រស្សលួឬឡវទន? 

ខ៖ ឡវទនណាស់ឡតឡអ្ើយ ឡវទនណាស់ខ្ញុំឡលើកព្ សឹងថាខ្ញុំឡវទនណាស់ឡត្ពាេះត្េសួ្គរខ្ញុំឡេ
យកឡៅសម្ភេ ប់ឡចាលអ្ស់ឡហ្ើយ។ 

ក៖ បងបាូនយាយហ្នឹង? 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយឡេដាក់ឡានឡៅទាុំងអ្ស់ ទាុំងណម៉ាទាុំងឳទាុំងអ្ស់ឡហ្ើយគាម នឡទឡៅសល់ណរម្ភន ក់
ឯងហ្នឹងឡទ។ 

ក៖ យាយហ្នឹង? 

ខ៖ ហ្នឹង! 



ក៖ ទាុំងឳពញកទាុំងម្ភត យ? 

ខ៖ ឳពញកម្ភត យសញទធណរពួកត្បល័យពូជស្គសន៍យកឡៅសម្ភេ ប់ឡចាលទាុំងអ្ស់ហ្នឹងហាស ឳខ្ញុំពី
ឡ ើមគារ់ឡធវើឡមភូមិ  ូចឡមភូមិឡេសពវព្ងំអ្ ច្ ឹងហាស។ 

ក៖ ហ្នឹងពីមញនអាពរ? 

ខ៖ ហ្នឹងរចួគារ់ឡធវើអាចារយវរត មញខការងារគារ់ណរប៉ាញែណឹ ងឡទ  ល់មកឡពលហ្នឹងឡេថាឯងហ្នឹងអី្ៗ
និយាយពីខ្ញុំឡៅម្ភន ក់ឯងកមួយ។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងសញុំការ់យាយបនតិច យាយថាមិអទាុំងបងទាុំងបាូនទាុំងឪពញកម្ភត យឡេសម្ភេ ប់ទាុំង
អ្ស់? 

ខ៖ ទាុំងអ្ស់។ 

ក៖ អឺ្...អាពរចូលបានត្បណហ្លប៉ាញនម នឡេយកគារ់ឡៅសម្ភេ ប់? 

ខ៖ មិនបានមួយឆ្ន ុំផ្ងយា៉ាង ឡេដាក់ណផ្នការឱ្យឡយើងសទូង កហ្នឹងឡពអៗណស្ស។ 

ក៖ ឡហ្ើយ ូចបាូនយាយអី្ឡេយកឡៅសម្ភេ ប់ឡចាលអ្ស់ហ្នឹងឡដាយស្គរគារ់ឡរៀនគារ់សូត្រ? 

ខ៖ អាមួយឡធវើត្េូឡេឱ្យដាុំបណនេឡៅវរតឡនេះណាស់ ឡេជឡមេៀសពីហ្នឹងឡៅឡៅឡនេះ  ល់ឡពលឡេ
ចាប់បានពួកព្ត្ពទទឹងមក ូចណខសរបស់ឡេហ្នឹង ឹងណខសអី្ណា ឡេមកចាប់អាបាូនខ្ញុំហ្នឹងយកឡៅៗ 
រចួឡៅសល់ត្បពនធកូន៤នក់ជិេះឡាន រចួមីបតីឡធវើត្េូបឡត្ងៀនខាងឡោកក៏ជិេះឡានណ រ មីឡៅជិេះ
ឡានណ រណម៉ាក៏ជិេះឡានណ រ ពញកខ្ញុំឡេចាប់ ពញកខ្ញុំឡេចាប់ចិរេរ់។ 

ក៖ អូ្...ឡនេះឡទើបចូលចិរេរ់ ឡអ្...ចិរេរ់មិនទាន់ចូលអាពរផ្ងហ្នឹង? 

ខ៖ ពញកខ្ញុំឡេចាប់ចិរេរ់ ឡេចាប់ហាសពីែញ ងមកឡកៀកៗឡហ្ើយមិនទាន់ចូលឡពអបនទញកឡហ្
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖  ល់ឡពលដាក់ឡានហ្នឹងបានឡពអបនទញកហាស ឳពញកខ្ញុំស្គេ ប់តុំងពីឆ្ន ុំចិរេរ់ឡមសរចួគារ់
គាម នឡធវើការអី្ឡទអ្ ច្ ឹងបានថារាប់ឡៅខ្ញុំជាងព្មានក់ណ រកមួយណាស់។ 

ក៖ អូ្...ឡត្ចើន។ 

ខ៖ ចាសជាងណមានក់ ត្កុមត្េសួ្គរខ្ញុំសញទធណរអ្នកឡធវើការឡទគាម នអ្នកឡធវើណស្សឡទម្ភនណរខ្ញុំមួយឡទ។ 

ក៖ ឡហ្ើយអ្ ច្ ឹងឡពលឡៅជុំនន់អាពរហ្នឹងយាយការឡៅ? 

ខ៖ ខ្ញុំការបានកូនឡហ្ើយ។ 

ក៖ កូនប៉ាញនម នឡហ្ើយយាយ? 

ខ៖ កូនខ្ញុំទាុំងអ្ស់ហ្នឹង មីសាីឡទើបដាច់អាពរឡកើរឡទ កូនខ្ញុំត្រឹមអាឆ្ន ុំឡថាេះហ្នឹង។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងបានកូន៥ ៦នក់ឡហ្ើយ? 

ខ៖ ៥ ៦នក់ឡហ្ើយបញិនខូចមួយណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មួយឡនេះចាប់កុំឡែើ រមកយកកមមយកឡពៀរអី្ខ្ញុំ ដាច់អាពរឡហ្ើយឡទបានម្ភន ម្ភនណរមួយ
ហ្នឹងវាចប់ហ្មងឡៅ។ 

ក៖ ចាសអ្ ច្ ឹងឡវទនអូ្...បងបាូនអី្អ្ស់រលីង។ 

ខ៖ បងបាូនឡយើងឡេយកឡៅឡេថាឡយើងត្បវរតិអាត្កក់ ឡធវើអី្ក៏មិនគាប់ចិរតឡេណ រឡេសញុំអី្ក៏វាមិនឱ្យ
ឡយើងសញីណ រ និយាយពីកូនហាសវាមួលហាស ្មហូ្រសស្ស្គក់ឡត្កាមផ្ទេះ ខ្ញុំត្រូវមញខត្ពួអត
ែញ ងផ្កត ុំមកកូនពីរយា៉ា ប់ឡហ្ើយឡនេះបានមកកូនឡ ក ខ្ញុំឡៅសញុំសែរវាមួយស្គេ បត្ពាមិនឱ្យខ្ញុំឡទ
ណាស់ ខ្ញុំហ្នឹងឡេយកឡៅមតងឡហ្ើយយកឡៅទុំពាុំងឡពានឡនេះ។ 

ក៖ យាយហ្នឹង? 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយមកពីភនុំឡពអមក។ 



ក៖ ឡហ្ើយឡម៉ាចបានរចួមកវអិឡៅយាយ? 

ខ៖ មកពីភនុំឡពអហ្នឹងតខ្ញុំអ្រ់ឱ្យមកឡទគារ់ថាកញុំឡៅស្សុក រចួបាូនខ្ញុំវអិឡេជឡមេៀសពីកុំពង់ចាម   
មកៗឡហ្ើយណាស់ រចួមីមួយឡនេះឡេជឡមេៀសឡៅដាក់ឯឡនេះឳពញកម្ភឡនេះឡេយកឡៅឡៅស្គវ យ
ឡទៀបក៏មកហ្នឹងណ រ រចួណម៉ាខ្ញុំក៏មកហ្នឹងណ រ កញុំឡៅតហ្នឹងថាមិនឱ្យមកខ្ញុំថាឡៅបារ់ ុំបងឡហ្ើយ
បងបាូនគារ់ឡៅែញ ងឡៅឡៅភនុំរូច លក់ម្ភសមួយរមេឹងកាលែញ ងម្ភសម្ភនជិរ៤រមេឹង លក់
ម្ភសមួយរមេឹងឡៅភនុំរូចមិនបាច់ឡៅផ្ទេះខ្ញុំអូ្សមក  ល់មកឡេឡៅខ្ញុំឡៅគារ់ថាឡញើអឡហ្អ្អ
ថាកញុំឱ្យមកឡចេះណរមក រចួឡពទយឌីឡទើបឡចេះអ្ងាញយឡទឡកើរឆ្ន ុំ៧២ឡនេះ(១៩៧២)ឡទើបឡចេះអ្ងាញយឡទ
យកឡៅហ្នឹងដាក់ឱ្យឡលងត្េួសនឹងឡេហ្នឹងឡៅឡបើឡេព្វ ៉ាឡចាលក៏ងាប់អ្ស់ឡហ្ើយ សងាែ រ់ែញ ងឡេ
ថាគារ់ឡៅហ្នឹងឡដាយព្ច នយឡទកាលហ្នឹងព្ច នយណមនអ្រ់ត្បុងររ់ឡទឡបើខាេ ចឡេសម្ភេ ប់ឡចាល
ហាណាស់ក៏ររ់ឡៅតុំងឡត្កាយឡេឡៅ ឡេឡៅអ្ស់ឡហ្ើយ ក៏បានរចួខេួនឡៅកមួយឡអ្ើយបានមក
រស់ឡៅកនញងសហ្ករែ៍ឡេហ្នឹងឡៅថាឡេឡធវើបាបឯងឡនេះ ត្បវរតិឯងបងបាូនឯងសញទធណរខាម ុំង។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ ឡេឡចាទថាឡយើងខាម ុំងហាស ែញ ងឡហ្ើយឡេណមនថាឡយើងមនញសសលាឡទ ឡបើចាស់ស្សុកឡេ
ហាសឡេមិនឡៅណាមកណាឡេឡៅហ្នឹងឡេសញីត្រឡអ្កត្រអាលឡេធារ់ឡទៀរ ប៉ាេះឡេអ្នកដាុំ ុំេូង
សញី ុំេូងចាក់ត្ចាស់ ប៉ាេះអី្ឡធវើសញីឡៅ ឡយើងឡេណចករបប ុំេូងបញិនឡនេះ ម្ភន ក់៣ ញុំ។ 

ក៖ ឡហ្ើយយាយឡធវើអី្ឡពលែញ ង សម័យែញ ងឡេឱ្យឡធវើអី្? 

ខ៖ សទូងហាស។ 

ក៖ សទូង? 

ខ៖ ឡ ើរឡលើកទុំនប់ហាស ហ្នឹងឡហ្ើយឡៅឡលើកទុំនប់កុំពង់ឡសៀមឡនេះ ផ្កត ច់ឡដាេះកូនអាឆ្ន ុំឡថាេះ
ហ្នឹងហាសហូ្យ...ថាសាមឡនេះសាមកូនខ្ញុំឡចេះវាមិនងាប់ហាស។ 

ក៖ ហឺ្ម...! 



ខ៖ សពវព្ងំអាហ្នឹងឡៅឡៅព្ង ថាសាមឡនេះសាមសក់ឡៅណរ៣សរព្សរញយៗរចួឡ ើរឡៅយុំតមផ្េូវ
អាែិរកូនណាស់អាកូនកុំពញងឡៅណាស់កមួយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រចួយកឡៅគាម នពីណាឡៅឡមើល រចួឡៅហ្នឹងឡេឱ្យវាសញីមិនត្េប់ត្គាន់ឡនេះ ឱ្យបាយមួយត្ពឹក
៣ ញុំបញិនឡនេះឡទបាយត្ពឹក បញិនៗកឡជើងហ្នឹងបាយត្ពឹក រចួ ល់ព្ងំឡៅមួយណវកអ្ឡ ច្ េះឡទណាស់    
រចួសញីវាមិនត្េប់ណាវាផ្កត ច់ឡដាេះ ហូ្...ឡវទនណាស់កមួយឡអ្ើយខ្ញុំថាខ្ញុំអ្រ់រស់ឡទជុំនន់អាពរ 
ឡនេះវាជិេះជាន់ខ្ញុំណាស់។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ ត្បវរតិខ្ញុំបងបាូនខ្ញុំឡេសម្ភេ ប់ឡចាលទាុំងអ្ស់ឡេថាឡយើងខាម ុំង។ 

ក៖ ឡហ្ើយ ូចឳពញកម្ភត យយាយហ្នឹងឡពលឡេយកឡៅសម្ភេ ប់ហ្នឹងគារ់អាយញប៉ាញនម ន? 

ខ៖ តខ្ញុំអាយញត្បណហ្លជា៥០ ៦០ឆ្ន ុំឡនេះឡទឡមើលឡៅខ្ញុំក៏មិនបាន ឹងគារ់ណ រ តខ្ញុំឡេចាប់យក
ពីផ្ទេះឡៅ។ 

ក៖ អាហ្នឹងតឬក៏ឳពញក? 

ខ៖ តឳពញកឡេចាប់គារ់  ល់ណម៉ាដាក់ឡានជាមួយមីបាូនត្កមញុំឡនេះជាមួយបាូនព្ងេខ្ញុំជាមួយមីមួយ
ហ្នឹងយកឡៅ៣ ៤ត្េសួ្គរហ្នឹងឡៅមួយឡាន។ 

ក៖ ឡហ្ើយចញេះយាយបានឡរៀនសូត្រអី្អ្រ់? 

ខ៖ ខ្ញុំអ្រ់បានឡរៀនឡទ  ល់ឡពលខ្ញុំធុំឡៅខ្ញុំឡរៀនខេួនឯងឡទណាស់ឱ្យឳពញកខ្ញុំដាក់ចាប់ឱ្យឡរៀន
ឡត្ពាេះចូលស្គោវរតឡនេះឡេត្បេងឡចអអ្ស់ឡហ្ើយ ឡយើងអាណលងណរឡៅបឡត្មើជី ូនជីតឡនេះ
 ឹងឡទ គារ់គាម នពីណាបត្មី បញកអ្ងែរដាុំបាយ ងទឹកបឡត្មើចាស់ៗែញ ងហាស អ្ ច្ ឹង ល់បក
មកផ្ទេះវអិមកឡេឡចអពីស្គោអ្ស់ឡហ្ើយឡេត្បេងឡចអអ្ស់ឡហ្ើយ រចួខ្ញុំនឹកឡញើអថាអ្អ



ចប់ឡហ្ើយឡពលឡនេះឡត្ពាេះខ្ញុំអ្រ់ឡចេះឡមើលអ្កសរឡទកាួរសញទធឡហ្ើយ ឳៗខ្ញុំឡៅឳអ្ ច្ ឹងណាស់ឳៗ
ឯងដាក់ចាប់ឱ្យខ្ញុំ អាកាត រកីឡយើងមូលរាអត្បណវងៗឡនេះឡនេះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មញន ុំបូងឡឳងករ់ស្សៈអ្ស្សៈអាឡៅ ស្សៈអ្ស្សៈអាចប់ឡៅបានគារ់ករ់ ក ខ ឱ្យណាស់  ល់
ឡរៀន ក ខ ចប់ឡៅចាប់ឡផ្ំើរឡជើងឡផ្ំើរអី្ហ្នឹងឡៅយកឡសៀវឡៅកញម្ភរដាា នមកឡមើលឡៅ  ល់ឡពល
អ្កខរកមមឡនេះខ្ញុំក៏ឡៅឡរៀនឡេណងមរិចឡទៀរបានខ្ញុំឡមើលបានហ្នឹងហាស រចួអ្កសរឡនេះខ្ញុំបឡត្ងៀន
ឡតឡទឱ្យវាឡរៀន។ 

ក៖ ឡនេះអ្កសរយាយសរឡសរ? 

ខ៖ អ្រ់ឡទឡតសរឡសរឡទ។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងនិយាយឡៅយាយឡរៀនចាប់ឡផ្តើម ុំបូងឡរៀនខេួនឯង? 

ខ៖ ឡរៀនខេួនឯងទាុំងអ្ស់។ 

ក៖ អ្រ់ចូលស្គោឡរៀនអី្? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនបានចូលឡទឡៅឡមើលបាូនណម៉ាផ្កទ ល់ព្ ។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងណម៉ាអ្រ់ឱ្យឡៅឡរៀនឡៅឡមើលបាូន? 

ខ៖ ឡមើលបាូនៗ។ 

ក៖ ណរ ល់ឡពលបងបាូនឡផ្សងៗបានឡៅឡរៀន? 

ខ៖ ឡរៀនអ្ស់។ 

ក៖ អ្រ់ណរយាយមួយ? 

ខ៖ ឡរៀនអ្ស់គាម នពីណាឡធវើណស្សផ្ង ឡេឡៅឡរៀនឡៅឡេឡៅឡរៀនឯណាឯែីឡៅ។ 

ក៖ ឡហ្ើយឡពលខេេះ ូចរូចចិរតឡទយាយឡបើបងបាូនបានឡរៀនទាុំងអ្ស់ឡហ្ើយអ្រ់ណរយាយ? 



ខ៖ មិនរូចចិរតឡទ  ល់បងបាូនឡេបានឡធវើការ ូចអាមួយឡធវើត្េូហ្នឹងណរឡេមកមតងៗឡេទិអអី្យក
មកឱ្យណម៉ាខ្ញុំ វាម្ភនម៉ាូរូម្ភនអី្ជិេះវាម្ភនម្ភសវាពាក់ ត្បាក់ណខលមមឡទបញិនជុំនន់សងាមម្ភសទាុំង
រមេឹងពាក់។ 

ក៖ ចាសសមបូរម្ភស។ 

ខ៖ ចាស បាូនខ្ញុំណម៉ាខ្ញុំឡធវើឱ្យពាក់ទាុំងពីឡៅកឡម្ភេ េះឡមេ៉ាេះ ឡៅឡរៀនស្គោកុំពង់ទួរពាក់ជាប់ត្ពេះមួយ
ត្បអ្ប់។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ ឡៅអ្ ច្ ឹងឡៅក៏ឡេបានសញខរបស់ឡេណ រណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសណម៉ាខ្ញុំឡធវើឱ្យតុំងពីឡៅកឡម្ភេ េះឡម៉ាេេះ ឡហ្ើយកូនក៏ ឹងហាទិអពូក ទិអណត្េ ទិអអី្ ទិអឡខា
ទិអអាវឱ្យណម៉ាឱ្យឳខ្ញុំហ្នឹងហាស ចាសបាូនខ្ញុំហ្នឹង ឹងហា ឹងទាុំងអ្ស់បាូនខ្ញុំឡចេះ ឹងទាុំងអ្ស់។ 

ក៖ ឡហ្ើយមូលឡហ្រញអី្បានយាយចង់ឡៅឡរៀនអ្កសរអី្ឡរៀនអី្មកពីឡញើអបងបាូនឡេឡរៀនឡចេះ ឹង
បាន ូចជត្មុអឱ្យចិរតឡយើងឡៅឡរៀន? 

ខ៖ អាឡេមួយស្សករឯងហ្នឹងហាស ឡេឡៅត្បេងជាប់ស្គោវរតអ្ស់ឡហ្ើយឡេឡចអមកឡត្ត
អ្ស់ឡហ្ើយ អ្នកខេេះឡេត្បេងឡចអឡៅឡរៀនព្ត្ពទទឹងឡៅណាស់ អាខេេះក៏វាឈប់ឡៅ អាអ្នកឈប់
ហ្នឹងឡត្ចើនហាស ត្គាន់ណរជាប់ត្បេងស្គោវរតហ្នឹងរចួឈប់ឡៅឡោកអ្នញវរតឡោកបឡត្ងៀន
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រចួ ល់ខ្ញុំមកវអិ ខ្ញុំមកពីយាយែញ ងមកវអិ ខ្ញុំមកខ្ញុំឡត្ទើសបនតិចឡហ្ើយខ្ញុំនឹកឡញើអអូ្...អ្អ
ឡអ្ើយអ្អលំង់ឡហ្ើយមួយស្សុកមូយភូមិលំង់ជាងឡេឡហ្ើយ។ 

ក៖ អាយញប៉ាញនម នឡពលហ្នឹងយាយ? 



ខ៖ ត្បណហ្លជា១៥ឡហ្ើយ លង់ំឡហ្ើយអ្អលំង់ ប់េរ់ចាុំឡមើលចញេះ។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖  ល់ឡពលឡចេះអ្កសរឡៅ ឡរៀនអានឡសៀវឡៅធម៌ឡសៀវឡៅអី្ហ្នឹងបានខ្ញុំឡចេះឡត្ៅត្ជេះត្គាន់ឡបើ
ណ រសពវព្ងំហ្នឹងហាស ឡរៀនធម៌អី្ហ្នឹងហាស។ 

ក៖ អ្ ច្ ឹងអានឡសៀវឡៅធម៌អី្ដាច់? 

ខ៖ អានដាច់ ដាច់មួយលមមឡទឡត បញិនឥេូវងងឹរហាសណភនកដាក់ណវ ៉ានតក៏ឡមើលអ្រ់ឡកើរណ រ។ 

ក៖ ហ្នឹងឡពលចាប់ឡផ្តើមឡរៀនហ្នឹងមញនអាពរយាយឡហ្? 

ខ៖ មញនតុំងពីឡៅសងាមឡម៉ាេេះ។ 

ក៖ អាហ្នឹងជុំនន់អី្យាយ? 

ខ៖ ជុំនន់មញនសឡមតចឳឡស្គយរាជយ។ 

ក៖ ជុំនន់សីហ្នញអ្ ច្ ឹងឡហ្? 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយមញនហ្នឹងឡទៀរហ្ហ៎...។ 

ក៖ មញនហ្នឹងឡទៀរចាប់ឡផ្តើមឡរៀនហ្នឹង។ 

ខ៖ ឡរៀន។ 

ក៖ ឡហ្ើយ ល់ឡពល...ឡៅឡពលែញ ង ូចណ លធាេ ប់នឹកឡញើអេិរស្សព្ម៉ាចង់កាេ យជាអី្មួយម្ភន
ឡហ្យាយ? 

ខ៖ អូ្...ឡបើខ្ញុំបានឡរៀនបានសូត្រខ្ញុំក៏មិនរស់ណ រ ខ្ញុំឡៅឡធវើការបារ់ឡទៀរឡហ្ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡត្ពាេះខ្ញុំមិនណមនអ្នកលំង់ឡទ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសខ្ញុំជត្ម្ភបកមួយឯងបងបាូនខ្ញុំឆ្េ រៗណាស់។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ ខ្ញុំវាសល់ហ្នឹងសល់ឡដាយស្គរខ្ញុំលំង់ហ្នឹងហាស អឺ្...សល់ឡដាយស្គរលំង់ហ្នឹង បានថាខ្ញុំឡេ
 ែតឹ ងឡៅឯឡខរតកុំពរឡនេះឡេឡធវើការឡៅែញ ង  ល់ឡពលឡនេះឡៅមិនក៏ ឹងឡម៉ាចឡទអឺ្...ឳពញកខ្ញុំ
បងាា ប់សញទធណរ៧០០០ជុំនន់ែញ ងមិន ឹងប៉ាញនម នរមេឹងឡទកមួយឡអ្ើយ៧០០០ រចួឡេមកសញុំត្រឹម
៤០០០ណាស់ គារ់មិនឱ្យៗប ជ្ូ នពាកយឡៅ  ល់តហ្នឹងមក ែតឹ ងឡត្កាយហ្នឹង ខ្ញុំថាអ្ ច្ ឹង
ហាសអាត្កឡ ៉ាណ លវាឡនឿយវាឡនឿយណាស់ខ្ញុំឡនឿយណាស់ តខ្ញុំមិនឡចេះឡធវើណស្សឡទគារ់បួស
យូរឡហ្ើយឡនេះឡហ្ើយសឹកឡៅគារ់ឡៅឡៅភនុំឡពអឡទៀរឡនេះ កនញងត្េសួ្គរហ្នងឹសាក៏ីឡលើខ្ញុៗំ តខ្ញុំ
មិន ឹងឡទ តុំងពីការកូន តុំងពីកូនឈឺតុំងពីអី្ កមួយឡអ្ើយគារ់មិន ឹងទាុំងអ្ស់ហ្មងកនញងផ្ទេះឡលើ
កាលខ្ញុំទាុំងអ្ស់ ខួរកាលខ្ញុំ។ 

ក៖ ឡហ្ើយយាយកូនប៉ាញនម ននក់ឡៅបួស? 

ខ៖ បានបួស២។ 

ក៖ បួស២ ឡហ្ើយឡពលហ្នឹងយាយ ូចជាេិរយា៉ាងឡម៉ាចបានឱ្យគារ់ឡៅបួស? 

ខ៖ អឺ្ម...នឹកឡញើអចង់ឱ្យកូនបួស ស្សោអ់ណាស់ស្សោអ់អ្នកកាន់ពញទធស្គសន ស្សោអ់
ខាេ ុំងហាស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡេបួសឡៅឡេឡទសនឡេអី្ឡៅឡកាេះកាយរបស់ឡេណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡេលបឡីទៀរ ឡៅឡៅភនុំឡពអក៏លបីណ រ លបីស្គោវរត រចួមួយឡនេះអ្រ់ម្ភនបានអី្ឡទ បួសបាន
ណរប៉ាញនម នឆ្ន ុំឡទ៤ ៥វសាឡទរចួឡេសឹកវអិឡៅណាស់ចាស រចួបានរកត្បពនធឱ្យឡេឡៅ។             



ឡៅត្បេងជាប់ឡៅស្គព នសូរអី្ណា ឡៅឡធវើការជាមួយព្ងហ្នឹងកូនខ្ញុំវាឯព្ងហាណាស់ ត្បេង
ជាប់ឡេឡរ ើស១០០នក់បានណរប៉ាញនម ននក់ឡទអាឡរឿង្ស្គណ លបកណត្បឱ្យវាចាស់ហាណាស់ 
ឡៅ ល់បានឡធវើឡហ្ើយហ្នឹងហាសឡត្ពាេះឡៅការត្បពនធ  ល់ការត្បពនធឡៅមិនមកវអិឡហ្ើយឡេ
អ្នកឡធវើត្បាក់ណខឡេឡេើង ល់បួន ត្បាុំរយ។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ អឺ្...រចួកូនឡនេះគារ់ស្គត យ ឡៅឡញើអកណនេងែញ ងហាសឡញើអកណនេងែញ ងហាស ត្គាន់ណរ
ឡយើងឡៅកូនឡយើងព្ងឡេសួរមកកូននិយាយព្ងដាក់វអិឡៅ ថាបងបាូនអី្អ្ ច្ ឹងឡៅណាស់         
ឡេឡចេះវាត្បាក ហាស។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖  ល់ការឡៅក៏អ្រ់មកឡធវើការហ្នឹងវអិឡៅក៏ដាច់អាណារិតគាន ឡៅ ឡៅស្គព នសូអី្ណាហ្នឹង។ 

ក៖ ឡហ្ើយយាយឡចេះឡធវើអី្ខេេះ ឡចេះឡធវើណស្សឡហ្ើយឡចេះរាអឡហ្? 

ខ៖ រាអហាស? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រាអខ្ញុំឡចេះឡរើ។ 

ក៖ ឡចេះរាអអី្ខេេះយាយ? 

ខ៖ ឡចេះរាអត្កម្ភឡហ្ើយ...រាអត្កម្ភ រាអសុំពរ់សត្ម្ភប់ការ់ឡសេៀកឡធវើណស្សឡធវើអី្ហ្នឹង      
ហាស។ 

ក៖ សូត្រអី្? 

ខ៖ សូត្រមិនឡចេះឡទអ្រ់ឡចេះឡទ ឡបើជី ូនខ្ញុំបានឡចេះរាអសូត្រ។ 

ក៖ ខញសគាន ឡម៉ាចយាយ? 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ រាអសូត្រ រាអត្កម្ភខញសគាន ឡហ្? 

ខ៖ អូ្...ឡតឡអ្ើយរាអសូត្រយា៉ា ប់ណាស់ឡត្ពាេះសូត្រវាឆ្ម រហូ្...។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយទាល់ចាស់បញរាែគារ់ឡចេះឡធវើ យាយខ្ញុំគារ់ឡចេះរាអផ្កមួង រាអហូ្ល គារ់
ម្ភនត្បដាប់គារ់ គារ់ត្បាប់ខ្ញុំថាឡនៀកត្បដាប់អ្អឡធវើសូត្រហាឡនៀកថាអ្ ច្ ឹងហាណាស់រចួពី
ចុំណែកមក ល់ខ្ញុំ ខ្ញុំឡចេះណររាអត្កម្ភអ្ ច្ ឹងឡត្បើឡទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្កម្ភអ្ ច្ ឹងឡត្បើឡៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាក់ពែ៌ចាក់អី្អ្ ច្ ឹងឡៅ ហ្នឹងឡហ្ើយអ្ ច្ ឹងឡៅរាអត្កុបៗមួយព្ងំៗឡៅ អាឡនេះឡបើរាអ
អាហ្នឹងមួយព្ងំមួយត្ពឹកបាន ល់ចាក់ជាយឯឡនេះវអិ ឡបើរាអអាសត្កហ្មហ្នឹងអាឡនេះបាន
មួយព្ងំមួយ។ 

ក៖ អាហ្នឹងអ្ុំឡបាេះឡហ្? 

ខ៖ អ្ុំឡបាេះណ របញិនវាអ្រ់ម្ភនពែ៌ឡត្ចើនអ្ឡ ច្ េះណាស់ អាឡនេះឡលើកត្រល់ឡត្ចើនឡៅវាយូរហាស។ 

ក៖ អ៎្...! 

ខ៖ យូរហ្នឹងឡហ្ើយម្ភនពែ៌ឡនេះផ្ង ចាក់កូនឡនេះឡៅកូនឡនេះឡៅអ្ ច្ ឹងហា អាឡនេះរូចឡហ្ 
ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡបើអាឡនេះចាក់មូលៗណរហ្មង។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្រល់ម្ភន២អាឡនេះ  ល់អាឡនេះត្រល់៣ ត្រល់៤។ 

ក៖ ហ្នឹងឡចេះរាអចញេះអឺ្... ូចកូរសែរអី្យាយឡចេះឡហ្? 

ខ៖ កូរសែរអី្ឡត? 

ក៖  ូចសែរឡតន រអី្ ឡចេះឡធវើសែរឡតន រឡទ? 

ខ៖ ខ្ញុំមិនណ លឡធវើឡទ ម្ភនណរបងបាូនខ្ញុំខាងែញ ងឡទបានគារ់ឡធវើ ម្ភត យមីងខ្ញុំអី្គារ់ឡធវើទាុំងពាងៗ
អាពាងព្ត្ពនេរឡយើង ីពីឡ ើមហាណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មួយឆ្ន ុំ៤ ៥អ្ញងហា ម្ភនអ្ ច្ ឹងឡរើកមួយរកសញីឡនេះ។ 

ក៖ ចញេះ ូចអឺ្... ូចចាក់ឡវអវលេិ៍អី្ ឡេចាក់លាីចាក់អី្ឡម៉ាចឡចេះឡហ្យាយ? 

ខ៖ ខ្ញុំអ្រ់ឡចេះឡធវើឡទ ឡបើណម៉ាឡកមកខ្ញុំបានឡចេះឡធវើ។ 

ក៖ អូ្...ហ្នឹងខាងណម៉ាឡកមក? 

ខ៖ យាយគារ់ឡចេះរាអលាី។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ឡចេះរាអលាី រាអកណហ្វ ច្ ង។ 

ក៖ ចាសឡដាយស្គរយាយអ្រ់ឡចេះ។ 

ខ៖ យាយឡនេះគារ់ឡចេះខាងកណហ្វ ច្ ងចឡងារ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសអ្នកស្សុកែញ ងឡេនិយមឡធវើអ្ ច្ ឹងហាសកមួយ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្នឹងឡហ្ើយឡេនិយមរកសញីអ្ ច្ ឹង រាអអ្ ច្ ឹងឡេទិអឬសសីមកឡេកាប់ឡៅ ឡេបិរឡៅ           
ឡេរាអឡៅ រចួរាអរចួឡេជាន់ឡេើងកណាត ប់ឡេើងឡលើអ្ឡ ច្ េះមក ឡេកាត ប់រចួឡៅឡេទញកបួន ប់
ព្មាលាីឡៅបានឡេយកទូលលក់ហ្មងឡៅ។ 

ក៖ ឡហ្ើយយាយ ូចរាល់ព្ងំហ្នឹងឡៅណរឯងអី្អ្ ច្ ឹងឡៅ? 

ខ៖ ឡៅណរឯង។ 

ក៖ ឡហ្ើយចញេះអឺ្...យាយចូលចិរតឡធវើអី្រាល់ព្ងំខ្ញុំសួរ ូចឡឆ្របនតិច? 

ខ៖ ខ្ញុំគាម នឡធវើអី្ឡស្គេះសពវព្ងហំ្នឹង។ 

ក៖  ូចទុំឡនរអី្? 

ខ៖ ការងារខ្ញុំអ្ស់ សពវព្ងំហ្នឹងខ្ញុំម្ភនណរឡ ើរបញែយឡទ។ 

ក៖ អូ្...ទុំឡនរឡៅវរត? 

ខ៖ ឡៅវរតឡៅព្ងំសីលព្ងំអី្ឡៅ។ 

ក៖ ឡធវើបញែយឡធវើអី្។ 

ខ៖ ខ្ញុំឡៅសញុំសីលឡៅ ោំចខ្ញុំឡៅថាវ យបងាុំត្ពេះវរតែញ ងឡៅ។ 

ក៖ រាល់ព្ងំឡហ្យាយោំចៗឡេើង? 

ខ៖ ចាសឡៅរាល់សីល។ 

ក៖ អូ្...រាល់សីល? 

ខ៖ បញិនមិនសួវម្ភនអ្នកឡៅឡទ ម្ភនហ្នឹងមួយៗពីរៗឡទ គាម ននរណាងាយឡៅឡទែញ ងឡហ្ើយ      
ឡេមិនសូវម្ភនចិរតសទាធ ត្ជេះថាេ អ្ ច្ ឹងៗឡទ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសឡហ្ើយឡៅផ្ទេះអី្ចូលចិរតស្គត ប់ធម៌អ្ ច្ ឹងឡៅយាយ? 

ខ៖ ស្គត ប់ធម៌ហ្នឹងឡៅវទិយញយប់ឡបើកបនតិចៗឡៅ។ 

ក៖ ចាសឡហ្ើយយាយឡមើលឡៅ ឡបើឱ្យយាយេិរពីសម័យឥេូវឡដាយស្គរយាយចាស់ឡហ្ើយ
កេងការ់ឡត្ចើនសម័យ ឡបើឡត្បៀបឡធៀបសម័យហ្នឹងឡៅសម័យពីឡ ើមខញសគាន អី្ខេេះយាយ? 

ខ៖ ខញសហាស ខញសឡត្ចើនណាស់។ 

ក៖ ខញសគាន ឡម៉ាចខេេះយាយ ឡមើលឡៅខញស? 

ខ៖ អ្រយិធម៌ណខមរនិងត្បព្ពែីណខមរនឹងឡៅរលុំរោយអ្ស់ឡហ្ើយ  ូចស្សីៗឡកមងៗអី្វាអ្រ់ឡ ើរតម
ផ្េូវត្ពេះពញទធស្គសនអ្រ់ ូចថាតមចាប់បញរាែឡទណាស់។ 

ក៖ ទុំឡនៀមទម្ភេ ប់ ត្បព្ពែីអី្យាយ? 

ខ៖ ត្បព្ពែីវាចង់ត្បាសចាកអ្ស់ឡហ្ើយ។ 

ក៖ ឡម៉ាចយាយ? 

ខ៖ ឡហ្ើយចញេះឡភេើរឡភេើននឹងសម្ភា រៈហ្នឹងណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហូ្បចញក ឡសេៀកពាក់អី្ហ្នឹងមិន ឹងសាីៗទាុំងអ្ស់នងឯងឡញើអណ រសពវព្ងំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាម នករែីណាមួយជាស្សីណខមរឡស្គេះឡេើយឡសេៀកឡនេះ ឡៅវរតជុំនន់ខ្ញុំម្ភនណរហូ្លឡហ្ើយ
អាវបា៉ា ក់ឡទ ខ្ញុំមិនណ លយកសុំពរ់អី្ត្បណវងឡនេះឡៅឡ ើរអ្ឡ ច្ េះឡៅអាឡខាឡនេះឡចអអ្ឡ ច្ េះឡៅ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖  ូចគាម នត្កណារ់ឡសេៀកអ្ ច្ ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាហ្នឹងឡហ្ើយបារ់បង់ឥរយិា។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖ បងឥរយិាឡហ្ើយសពវព្ងំឡនេះ។ 

ក៖ ចាស 

ខ៖ ខញស ខញសរលីងណរហ្មង ខញសអ្ុំពីខ្ញុំហ្នឹងរលីង អ្ ច្ ឹងបានឡចេះណរត្បាប់ឡត ហ្ងមិន ឹងជាបាន
ត្បឡយាជន៍អី្ឡទៀរឡទចប់ឡហ្ើយហ្ងណរហ្ងឡធវើអ្ ច្ ឹង ការងារអ្វីៗអ្រ់ឡចេះឡធវើឡស្គេះ ខ្ញុំកាលខ្ញុំឡៅ
ម្ភនកម្ភេ ុំងខ្ញុំគាម នឡ កឡទមួយព្ងំៗខ្ញុំឡៅផ្ទេះកុំឡប៉ាកកុំប៉ាញកៗ ឡម្ភ៉ាង៤ខ្ញុំទូលអាចម៍ឡគាឡៅណស្ស
ឡហ្ើយ បាន៤ឡជើងបកមកវអិឡធវើការងារផ្ទេះឡទៀរ។ 

ក៖ អឺ្ម...! 

ខ៖  ល់ឡេសពវព្ងំឡនេះឡេគាម នឡធវើសាីឡស្គេះ អាមនញសសឡៅវយ័៣០ ៤០ ៥០ហ្នឹង។ 

ក៖ េិរណរឡលងណលបងផឹ្កសញីអ្ ច្ ឹងឡៅណាស់។ 

ខ៖ ចប់ឡហ្ើយ។ 

ក៖ អ្រ់អី្យាយអ្រេញែឡត្ចើនយាយឱ្យខ្ញុំសួរឱ្យអី្ព្ងំហ្នឹង  ូចព្ងហំ្នឹងចញងណខផ្ងព្ងំ៣០ ណខ០៧         
ឆ្ន ុំ២០១៨ អ្រេញែឡត្ចើនយាយ។ 

ខ៖ ចាស៕ 

 

 


