
ការសម្ភា សរបសល់ោកយាយ ហ ៊ុត ភា 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះឈអ្ង ដាលីន                  ខ៖ អ្នកឈោយឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហ ៊ុត ភា 

                                  ការសឈងេបប្បវតតិរបស់ឈោកយាយ ហ ៊ុត ភា 

     ឈោកយាយ ហ ៊ុត ភា ម្ភនោយ៊ុ៧៧ ឆ្ន ាំឈៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០១៨  ម្ភនទីលាំឈៅបច្ច៊ុបបនន ឈៅភូមិបន្ទា យឈ ើ 
ឃ៊ុាំទឹកវលិ ស្សុកឈសៀមរាប ឈខតតឈសៀមរាប។ 

ក៖ ជាដំបូងសូមជម្រាបសួរដល់លោកយាយដដលលោកយាយបានអនុញ្ញា តិលោយរូបនាងខំុ្មកសាា ស
លោកយាយ ទាក់ទងពីម្របវតតិរបស់លោកយាយហាសណា៎ លោកយាយ។ ចា៎ ! លអើ! ពួកលយើងមកសាា ស
លោកយាយល ើយ ពួកលយើងចងម្រកងម្របវតតិរបស់លោកយាយល ើយទុកលោយកូនលៅជំនាន់លម្រោយរបស់
លោកយាយបានស្ដា ប់ហាសណា៎  បានស្ដា ប់លៅលអើ! ម្របវតតិរបស់លោកយាយ ល ើយនាងខំុ្ល ម្ ោះ លអង ដា
លីន តំណងលោយស្ដកលវទិាល័យមួយលៅោលមរចិដដលានល ម្ ោះថាBYU ល ើយលៅថ្ងៃលនោះ ថ្ងៃទី
២៤ ដខ៨ ២០១៨ ជាថ្ងៃដដលខំុ្មកសាា សលោកយាយហាសណា៎លោកយាយ។ 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ លោកយាយលៅភូមិ នឹង ានល ម្ ោះភូមិអីដដរលោកយាយ? លោកយាយខិតមកលនោះបានលទ ភូមិអីលេ
ដដរ? 

ខ៖ ភូមិបនាា យល ើ... 

ក៖ លោកយាយោចនិយាយលោយខ្ល ំងៗបានលទ? 

ខ៖ ភូមិបនាា យល ើ។ 

ក៖ ស្សុកអីៗឃំុអី? 

ខ៖ ភូមិបនាា យល ើៗ ឃំុទឹកវលិ។ 

ក៖ ឃំុទឹកវលិ? 

ខ៖ លខតតលសៀមរាប។ 



ក៖ លខតតលសៀមរាប។ ចា៎ ! ចឹងលោកយាយលអើ! សូមលនោះ...លោកយាយ ចឹងល ម្ ោះលពញរបស់លោកយាយ
ល ម្ ោះអីដដរលោកយាយ? 

ខ៖ ល ម្ ោះលពញ? 

ក៖ ល ម្ ោះលពញ ល ម្ ោះនាមម្រតកូលរបស់លោកយាយហាសណា៎ ? 

ខ៖ ខំុ្ល ម្ ោះលនោះល ើយ បានថា   ុត ភា។ 

ក៖   ុត ភា? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ លោកយាយ ល ម្ ោះ  ុត ភា? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! លោកយាយឥឡូវលោកយាយានោយុប ុនាម នឆ្ន ំដដរលោកយាយ? 

ខ៖ ខំុ្? 

ក៖ លោកយាយខិតមកលនោះបនិាចបានលទ លដាយស្ដរដតលយើងអត់ឮ។ 

ខ៖ ៧៧! 

ក៖ ៧៧ឆ្ន ំ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចុោះលោកយាយឆ្ន ំច័នាេតិ េឺលអើ...ជូត ឆ្លូវ ខ្ល លថាោះ លោកយាយឆ្ន ំអីដដរលោក? 

ខ៖ ខំុ្? 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ខំុ្ឆ្ន ំមមី។ 

ក៖ ឆ្ន ំមមី? 



ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឆ្ន ំមមី ោយុ៧៧ឆ្ន ំ ល ើយចុោះលអើ! លោកយាយលកើតលៅភូមិណដដរលោកយាយ? 

ខ៖ ខំុ្លកើតលៅភូមិបនាា យល ើលនោះឯង។ 

ក៖ ភូមិបនាា យល ើ លៅផ្ាោះ នឹងដមន? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អញ្ជ ឹងផ្ាោះ នឹងតំងពីដូនតយាយមកលហាស? 

ខ៖ ដូនត ប ុនលឆ្ោះោលប ុលពតមាងមួយល ើយ។ 

ក៖ អញ្ជ ឹង! 

ខ៖ ដល់លនោះវាល វ្ើជាលម្រោយប ុលពតលទៀតមក ផ្ាោះលឆ្ោះអស់ល ើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងលោកយាយានបងបអូនប ុនាម ននាក់លោកយាយ? 

ខ៖ ខំុ្បងបអូនានដត៤នាក់លទ។ 

ក៖ ៤នាក់? 

ខ៖ ឈប្ៅពីហនឹងងាប់អ្ស់ឈហើយ។ 

ក៖ ឈោកយាយឈអ្ើ... 

ខ៖ បងបអូនខំុ្ងាប់អស់ល ើយ។ 

ក៖ លោកយាយលអើ! ោចលរៀបរាប់ល ម្ ោះបងបអូនលោកយាយបានលទលោកយាយ? 

ខ៖ រាប់បាន ប ុនលៅសល់ដតមួយ។ 

ក៖ ចា៎ ! លរៀបរាប់ទំាងអស់មក? លរៀបរាប់ល ម្ ោះទំាងអស់មកចំនិយាយ? 

ខ៖ ោងាប់ នឹងរាប់ដដរលហាស? 

ក៖ ចា៎ ! រាប់ទាំងអ្ស់មក? 



ខ៖ ឈអ្ើ! រាប់ឈម៉េច្អ្ស់ រាប់ៗតតោរស់បានឈហើយ ឈៅសល់តត...ឈៅសល់មួយ ឈៅសល់ឈ ម្ ោះអី្ឈទ ឈ ម្ ោះ 
ហ ៊ុត េល់។ 

ក៖ ហ ៊ុត េល់? 

ខ៖ ហ ៊ុត េល់ ចា៎ ! មួយហនឹងឯង ឈៅសល់តតមួយឈបើនិយាយ។ 

ក៖ ឈហើយច្៊ុោះឈោកយាយជាកូនបងក៏កូន...? 

ខ៖ ខំុ្កូនកណា ល ងាប់អស់ល ើយបងបអូនខំុ្លនាោះ។ បងបអូនខំុ្ងាប់អស់លៅសល់មួយ នឹងឯង។ 

ក៖ ចឹងលហាសលោកយាយ? 

ខ៖ សម័យប ុល ពត។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងលអើ! ចឹងលៅលពលបងបអូនលោកយាយស្ដល ប់ជំនាន់ប ុលពតគាត់ានោយុម្របដ លជាប ុនាម នឆ្ន ំ
ដដរ? 

ខ៖ លទោយុមិនសូវលម្រចើនលទ ប ុល ពត ោលលណោះ ោយុម្របដ លជាថ្មាជាង ថ្មាជាងមិនសូវចំោយុដដរ។
ចា៎ ! 

ក៖ លោកយាយោចានម្របស្ដសន៍ឮៗតិចហាសណសា៎ លោកយាយចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ !ម្របដ លជាោយុថ្មា។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងលៅលពលដដលពួកគាត់លៅរស់ហាស លោកយាយានចងចំស្ដច់លរឿងថាជាមួយពួកគាត់
ធ្លល ប់លៅដស្សលៅអីជាមួយគាន លទលោកយាយ? 

ខ៖ ចា៎ ! ល វ្ើដស្សល វ្ើដស្សចាា រជាមួយគាន  ដកសាូងជាមួយគាន ។ 

ក៖ សបាយលទពីអងាា លណុងលៅលកមង? 

ខ៖ ចា៎ ! ោលពីលកមងសបាយ នឹងឯង ល ើយដល់សពវថ្ងៃក៏លៅដបកគាន លៅក៏ ោលៅរស់លនាោះក៏វាមិនបាន
លៅជាមួយខំុ្ លៅឆ្ៃ យលនាោះលទៀត។ 

ក៖ គាត់លៅណដដរលោកយាយ? 

ខ៖ លៅឯភូមិលគាកសនួលឯលណោះ។ 



ក៖ លគាកសនួលលៅលខតតណ? 

ខ៖ លខតតលយើងលនោះឯង ប ុដនតលៅស្សុកឆ្ៃ យ តបូងស្សុកខ្ន តឯលណោះ។ 

ក៖ ចឹងណា៎ យាយ? 

ខ៖ ចា៎ ! លៅមួយលនាោះឯង។ 

ក៖ ចឹង! គាត់ម្របកបមុខរបរអីដដរឥឡូវ? 

ខ៖ អត់ានល វ្ើអីលទ ចស់ដូចខំុ្ចឹងលៅដតផ្ាោះ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចុោះលោកយាយ ាា យលោកយាយល ម្ ោះអីដដរ លោកយាយ? 

ខ៖ ាា យខំុ្ស្ដល ប់យូរល ើយ គាត់ោយុ៩០លណោះ។ 

ក៖ ចា៎ ! ដតគាត់ល ម្ ោះអីដដរ? 

ខ៖ ចា៎ ! គាត់ល ម្ ោះដផ្។ 

ក៖ ម្រតកូលអីដដរ? 

ខ៖ ឃឹម! 

ក៖ ឃឹម? 

ខ៖ ្ីម! 

ក៖ ្ីម ដផ្? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ល ើយចុោះឪពុករបស់លោកយាយ? 

ខ៖ លោកឪពុកខំុ្លនាោះ ្ីមដដរ ឪពុកគាត់ណុងឯង ្ឹម ដផ្ន លនាោះ។ 



ក៖ ឪពុករបស់លោកយាយហាស? 

ខ៖ ឪពុកយាយដម លៅលទៀតលនាោះ? 

ក៖ អត់លទ! ចង់និយាយថាាា យ លោកយាយមិនានាា យានឪពុក? 

ខ៖ ចា៎  ! 

ក៖ ាា យរបស់លោកយាយានល ម្ ោះអី? 

ខ៖ ាា យខំុ្ល ម្ ោះដផ្។ 

ក៖ ដផ្? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ គាត់ម្រតកូលអីដដរ? 

ខ៖ ម្រតកូល្ីម នឹងឯង។ 

ក៖ ្ីម ដផ្? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ល ើយចុោះឪពុកលោកយាយវញិ? 

ខ៖ ឪពុកខំុ្លនោះ? 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ហ ៊ុត ឈនោះឯង។ 

ក៖ គាត់ឈ ម្ ោះអី្ប្តកូលគាត់? 

ខ៖ ហ ៊ុត! 

ក៖   ុត ម្រតកូលគាត់ ម្រតកូលគាត់ហាស? 

ខ៖ ម្រតកូលត  ុតលហាស? 



ក៖ ចា៎ ! ម្រតកូលលពញចឹងហាស អត់អីលទ លបើលនោះអត់អីលទ? 

ខ៖ ម្រតកូលខំុ្  ុតលនោះឯង បាីយាយដផ្លនោះឯង យាយដផ្ដម ខំុ្លនោះឯង។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងលអើ! ឪពុកលោកយាយល ម្ ោះ  ុត? 

ខ៖ ចា៎  ! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងលអើ! ពួកគាត់ស្ដល ប់យូរល ើយលនាោះលោកយាយ? 

ខ៖ យូរល ើយ ចា៎ ! 

ក៖ ពួកគាត់ស្ដល ប់តំងពីោយុប ុនាម នដដរ? 

ខ៖ គាត់ស្ដល ប់តំងពីគាត់ោយុ៤០ ឪខំុ្។ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹងល ើយចុោះាា យ? 

ខ៖ ាា យលទើបស្ដល ប់ល ើយលទ ប ុដនតថ្ម ាឆ្ន ំល ើយដឹង ោយុ៩០។ 

ក៖ ចុោះលពលឪពុកលោកយាយស្ដល ប់ លោកយាយោយុប ុនាម ន? 

ខ៖ ខំុ្លទើបបានម្រេួស្ដរ ោយុម្របដ លមិនទាន់ដល់ថ្មាផ្ង ដប់ម្របដ លដប់ម្របំាបួន ដប់ម្របំាបួនឆ្ន ំ។ 

ក៖ អូចា៎ ! ចុោះលោកយាយានដឹងថាឪពុករបស់លោកយាយឆ្ន ំអីលទ ឆ្ន ំជូត ឆ្លូវ ខ្ល លថាោះហាស? 

ខ៖ អូា៎! យូរណស់ល ើយលដាយស្ដរលៅឆ្ៃ យ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ យូរល ើយ ចា៎។ 

ក ចា៎ ! យាយចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! យូរណស់! 

ក៖ ឈហើយច្៊ុោះឈអ្ើ! ដឹងថាឪព៊ុករបស់ឈោកយាយ និងម្ភា យរបស់ឈោកយាយអ្នកស្សុកណា? អ្នកឈដើម 
កាំឈ ើ តមកពីណាហាសឈោកយាយ? 



ខ៖ ឈដើមកាំឈ ើ តគាត់ឈៅភូមិសណាា ន់។ ចា៎ ! ឈៅឃ៊ុាំទឹកវលិៗ។ 

ក៖ ទាំង២ន្ទក់ឈហាស? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎  លោកយាយ! លោកយាយចឹងលអើ! សម្រាប់លោកយាយលៅពីលកមងហាស លតើឪពុកាា យរបស់
លោកយាយរកសីុអីដដរលដើមបីចិញ្ច ឹមកូនៗ? 

ខ៖ ល វ្ើដស្សចាា រ ល វ្ើដស្សលយើងអត់ដដលបានលៅជួញដូរអីណលទអនកម្រកលទណា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! អនកម្រកល វ្ើដតដស្ស លៅោទីលនោះតិចលៅមិនសូវលចោះដដរពីលដើមលនាោះ។ 

ក៖  នឹងល ើយ! 

ខ៖ មិនសូវម្ភនតដរ អ្ត់សូវម្ភនឈទឈយើងពីឈដើមប៉េ៊ុនឈបើថាឈ វ្ើតស្សក៏ឈបាច្ឈលពៀកឈ វ្ើជាលឈន្ទោះឯង។ ចា៎ ! 
ឈ វ្ើជាលចិ្ញ្ច ឹមកូនប ុណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ ! ឈហើយច្៊ុោះឈបើម្ភា យវញិ? 

ខ៖ ម្ភា យក៏ដូច្តតគាន ។ ចា៎ ! រកស៊ុីដូច្ដតគាន  មិនតដលបានឈៅជួញដម្រព(ដូចជាម្រកណត់សូម្រត)ណាឈទ។ 

ក៖ ចា៎ ! ច្៊ុោះឈបើឪព៊ុករបស់ឈោកយាយវញិកាច្ឬមួយក៏សលូតឈោកយាយ? 

ខ៖ សលូតណាស់! ចា៎ ! 

ក៖ សលូតហាសណា៎ ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ស្សឡាញ់កូនឈទ? 

ខ៖ ចា៎ ! ស្សឡាញ់កូន។ តម៉េក៏ស្សឡាញ់កូនតដរ។ 

ក៖ ឈហើយច្៊ុោះម្ភា យរបស់យាយគាត់សលូតឬមួយក៏កាច្? 

ខ៖ សលូតតដរ គាត់សលូតទាំងអ្ស់គាន ។ 



ក៖ ចា៎ ! ចឹងលៅលពលដដលពួកគាត់លៅរស់ហាស លោកយាយដដលលៅណអីជាមួយគាត់ ធ្លល ប់លៅលលង
លខតតណ លខតតណីជាមួយគាត់លទ? 

ខ៖ ខំុ្មិនដដលបានលទ មិនដដលលដើរលៅណលទ។ លយើងពីលដើមមិនសូវលទ មិនសូវដដលានលេលដើរដូចសពវ
ថ្ងៃ ានលេជិោះឡានជិោះអី។ មិនលដើលានអីជិោះលទ ដតលដើរ។ ដតលដើរ លៅណលដើរ មិនដដរបានលដើរលៅណ
លទ។ 

ក៖ អត់ដដលបានលៅភនំលពញអីនឹងលេលទលនោះយាយ? 

ខ៖ អត់លទ មិនដដលលឃើញលទកមួយលអើយ មិនដដលលឃើញភនំលពញ ភនំលពញឮដតលេថាមិនដដលដឹងថាភនំលពញ
លម ច។ 

ក៖ ចា៎  លោកយាយ! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ល ើយចុោះលោកយាយានចំល ម្ ោះតយាយខ្ងាា យលទលោកយាយតយាយខ្ងាា យានចំ
លទ? 

ខ៖ តខ្ងាា យ? 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ាា យខំុ្ ត នឹង្ីមលតើៗ ្ីម ដផ្  នឹងឯងឪពុកពួកគាត់ នឹង។ 

ក៖ ្ីម ដផ្? 

ខ៖ ្ីម ដផ្  នឹងឯង ឪគាត់។ 

ក៖ ល ើយចុោះាា យគាត់វញិ? 

ខ៖ ាា យក៏ល ម្ ោះ្ីមដូចគាន ។ 

ក៖ ្ីមដូចគាន ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ល ើយចុោះលបើខ្ងឪពុកតយាយខ្ងឪពុកចំលទ? 



ខ៖ អត់! អត់ចំលទខំុ្អត់បានដឹងលទ លម្ររោះគាត់...ខំុ្លៅតូច ខំុ្លៅតូចដដរអត់ដឹងលទ។ 

ក៖ ចា៎ ! អត់ដឹងលទលណោះលោកយាយ។ ចា៎ ! ល ើយចុោះលោកយាយ ម្រកុមម្រេួស្ដររបស់លោកយាយាន
អនកណដូចថាកូនៗលោកយាយដដលានអនកលៅណានអនកណលៅលខតតហាសលោកយាយ? 

ខ៖ លៅដតលនោះឯង លៅដតស្សុកលសៀមរាបលនោះឯង។ 

ក៖ អត់ានលៅលខតតលផ្េងអីលទលណោះ? 

ខ៖ អត់លទ! 

ក៖ ល ើយចុោះានស្ដច់ញាតិណដដលលៅម្របលទសលម្រៅអីលទលោកយាយ? 

ខ៖ ហាហ ា៎ ! ស្ដល ប់ល ើយ! មិនដដលានលទ មិនដដលានលៅម្របលទសលទ។ 

ក៖ ចា៎ ! ល ើយចុោះលអើ! ស្ដវ មីរបស់លោកយាយល ម្ ោះអីដដរលោកយាយ? 

ខ៖ លោកលនាោះណុង? 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ល ម្ ោះថាគំា។ 

ក៖ តគំា ម្រតកូលអីដដរលោកយាយគាត់? 

ខ៖ ឡឹង។ 

ក៖ អូ្យ! ស្ដា ប់អ្ត់សូវបានឈទ។ 

ខ៖ តាឡឹង! 

ក៖ ឡឹង គាាំ! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឡឹង គំា! ចា៎ ! ល ើយចុោះលោកយាយលរៀបោរតំងពីឆ្ន ំណដដរលោកយាយ? 

ខ៖ អត់ស្ដា ល់ផ្ង អត់បានចំណំ។ 



ក៖ អត់ចំណំ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ តំងពីសម័យណដដរ? ចំណំលទ? 

ខ៖ តំងពីសម័យយូរល ើយ តំងពីខំុ្ោយុដប់ម្របំាបីលណោះ។ 

ក៖ ដប់ម្របំាបី? 

ខ៖ ចា៎ ! ដូចជាឆ្ន ំណ ខំុ្អត់បានជាស្ស្ដវម្រជាវផ្ង។ 

ក៖ ល ើយចុោះលោកយាយ ល ើយលោកយាយដឹងដតលោកយាយលកើតលៅឆ្ន ំណលទលោកយាយ? 

ខ៖ មិនដឹង! 

ក៖ ចឹងលោកយាយឥឡូវោយុ៧៧ឆ្ន ំ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ៧៧ឆ្ន ំ... 

ខ៖ មិនដឹងជាលកើតពីអងាា លណ  ខំុ្ក៏មិនបានជាចប់ោរមមណ៍ដដរ។ 

ក៖ លកើតឆ្ន ំ១៩៤១! 

ខ៖ លអើ! ប ុលណណ ោះឯង។ 

ក៖ ចា៎ ! លកើតពីឆ្ន ំ១៩៤១ ល ើយលោកយាយលរៀបោរឆ្ន ំ លអើ! លោកយាយលរៀបោរោយុប ុនាម ន? 
ខ៖ ១៨ឆ្ន ំ! 

ក៖ ១៨! លោកយាយោរឆ្ន ំ១៩៥៩! 

ខ៖ លអើ! ប ុលណណ ោះឯងលបើលយើងមិនបានមិនបានជាស្ស្ដវម្រជាវហាសណា៎  លបើលយើងលៅស្សុកដស្ស។ 

ក៖ ១៨ឆ្ន ំដដលលោកយាយលរៀបោរចឹង។ ល ើយចុោះលោកតោយុប ុនាម នដដរលោកយាយ? 

ខ៖ ៧៨! បងខំុ្។ 



ក៖ ៧៨? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ គាត់ានោយុ៧៨ឆ្ន ំចុោះ។ លោកយាយលអើ! ានកូនប ុនាម នដដរលោកយាយ? 

ខ៖ ខំុ្ានកូន៦ ប ុនងាប់អស់ លៅសល់ដត៤លទ។ 

ក៖ ចឹង? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ លអើ! បានោយុប ុនាម នដដរលទើបស្ដល ប់កូន? 

ខ៖ អូា៎! ស្ដល ប់ពីតិចពីតួច ដូចថាកូនងា ហាសណា៎។ ស្ដល ប់កូនងា  លទើបបាន២ដខ ១ដខអីណលៅលៅសល់ ដត
៤លទ។ 

ក៖ អញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ល ើយចុោះឥឡូវពួកគាត់ានោយុប ុនាម នឆ្ន ំល ើយលោកយាយ? 

ខ៖ ពួកគាត់? 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ពួកគាត់ានោយុហាលលើសល ើយ។ 

ក៖ ហាលលើសល ើយលហាស? 

ខ៖ ចា៎ ! ហាម្របំាបីហាអីលៅល ើយ។ 

ក៖ ល ើយចុោះកូនដដលលៅសល់ នឹងគាត់ោយុប ុនាម ន? 

ខ៖ កូនលៅសល់? ខលោះដស បងបនាា ប់លនាោះ៥៨ ោលម្រោយមកលទៀតលនាោះម្របដ លជា៥៦។ 

ក៖ ពួកគាត់លៅណដដរ? លៅ នឹងលតើ? 



ខ៖ លៅៗភូមិលនោះឯង ដតលេលៅលនាោះ។ ចា៎ ! 

ក៖ ពួកគាត់ម្របកបមុខរបរអីដដរលោកយាយកូនយាយ? 

ខ៖ ល វ្ើដស្សដូចដតគាន ។ ចា៎ ! ល វ្ើដតដស្ស រកសីុដស្សចាា រលយើង ដូចថាខលោះល វ្ើោលីលៅណា៎។ ណុងឯង! ខលោះលេ
ល វ្ើោលី ល វ្ើោរខលោះលៅ។ 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងលោកយាយៗលអើ...លោកយាយលៅលពលដដរលលោកយាយលរៀបោរ នឹង ឪពុកាា យជាអនក
ផ្េំផ្ាុ ំលោយ ឬមួយក៏ចិតតនិងចិតត? 

ខ៖ ចា៎ ! ខលួនឯងចិតតលៅណា៎ ! ចា៎។ 

ក៖ លពលណុងលោកតបងាា ប់ប ុនាម ន? អូា៎! លោយថ្ងលបណា ោរប ុនាម ន? 

ខ៖ សម័យលនាោះមិនដដលលោយលទ។ សម័យលនាោះ មិនបងាា ប់ប ុនាម នលទ ម្រគាន់ដតលរៀបោរខ្ងម្របុសលេេិតលេ
េូលៅ របស់របរលេប ុលណណ ោះឯង ដដលានបងាា ប់រាប់ដតរន់ដូចលេសពវថ្ងៃលទ សម័យលនាោះលនាោះ។ ចា៎ ! ម្រគាន់
ដតលេដាក់បណា ោរទឹកលដាោះបនតិចបនតួច ពីលដើមមក១២លរៀលលនាោះ។ ចា៎ ! ដដលានដូចលេសពវថ្ងៃលទ។ 

ក៖ លោកយាយលៅលពលដដរលោកយាយលរៀបោរហាសសម័យ នឹងលេលសលៀករក់លម ចដដរលោកយាយ? 

ខ៖ លសលៀករក់ដតងខលួនដូចលេសពវថ្ងៃលទ។ ចា៎ ! ដតងដូចលេសពវថ្ងៃ ប ុដនាលេបួងសក់ហាស។ 

ក៖ លេបួងសក់? 

ខ៖ ចា៎ ! លេបួងសក់។ 

ក៖ ល ើយសំពត់អីោវអីលម ចវញិ? 

ខ៖ សំពត់អីោវអីក៏ដូចគាន ោវបំពង់ដវងលចោះ ថ្ដដវងលចោះ។ 

ក៖ បំពង់លហាស? 

ខ៖ ោវបំពង់ ោវបំពង់ម្រចកដូចលេសពវថ្ងៃ លេានរ  ូប លអើ! សពវថ្ងៃលេលៅរ  ូប។ 

ក៖ អូា៎! ចឹង! 

ខ៖ លយើងពីមុនលេលៅោវបំពង់។ ចា៎ ! 



ក៖ ចឹងលហាសយាយ? 

ខ៖ ចា៎ ! ម្រចកទំាងខលួនទំាងអីលៅ បលុកលៅ។ 

ក៖ ចឹង! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អូា៎! 

ខ៖ សម័យឥឡូវលេថារកលៅ។ 

ក៖ លោកយាយ លពលចង់សួរថាលពលលោកយាយលឃើញលោកតដំបូងហាស លោកយាយធ្លល ប់ស្ដា ល់
គាន ពីមុនមកលទលោកយាយ? 

ខ៖ លទលៅមកៗ ដូចថាលេលដើរលលងអីលៅលឃើញគាត់ក៏លោយចស់មកចូលមកសួរលៅណា៎  ដម ឪចូលមក
សួរលៅណា៎។ 

ក៖ អូា៎! ចឹងលោកយាយ? ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! ចឹងលោកយាយ លោកយាយលអើ! ធ្លល ប់លរៀនបានថាន ក់ទីប ុនាម នដដរលោកយាយ? 

ខ៖ អត់បានលរៀនលទ! លរៀនថាន ក់បានទី៣ នឹងពីលដើម ប ុលណណ ោះឯង។ 

ក៖ ទី៣? 

ខ៖ ចា៎ ! ទី៣។ 

ក៖ ទី៣ឈរៀនឈៅស្ដោណាតដរយាយ? 

ខ៖ ឈៅស្ដោសណាា ន់ឈយើងឈនោះឯង។ 

ក៖ ស្ដោសណាា ន់? 

ខ៖ ស្ដោសណាា ន់ ស្ដោទឹកវលិ ស្ដោសណាា ន់ នឹង។ 

ក៖ ឈរៀនបានថាន ក់ទី៣ ច្៊ុោះឈោកយាយឈច្ោះអ្កសរអី្ឈទឈោកយាយ? 



ខ៖ ល ុើស! សពវថ្ងៃឈៅឈរៀន្ម៌ឈច្ោះតិច្ៗ ឈមើលឈឃើញ ឈមើលខលោះ ប៉េ៊ុនសពវថ្ងៃឈមើលមិនឈឃើញឈទងងឹតឈៅ 
ឈហើយ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈណាោះឈោកយាយ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចា៎ ! ឈអ្ើ! ពីឈោកយាយឈៅឈរៀនហាស ឈោកយាយម្ភនមិតតភកតិសនិទធិស្ដន លឈទឈោកយាយ? 

ខ៖ អត់ានឈទ! អ្ត់តដលម្ភនមិតតភកតិនឹងឈេ។ អ្ត់ដដលានមិតតភកតិនឹងឈេឈទ ម្ភនតតអ្នកជិតផ្ាោះគាន ឈៅ ក៏ 
ឈៅគាន ឈៅវញិឈៅមកប៉េ៊ុឈណាណ ោះឯង ឈៅឈរៀនទាំងអ្ស់គាន ។ ដល់មិតតភកតិជិតសនិទធិអ្ត់តដលម្ភនដូច្ឈេសពវថ្ងៃ 
ឈទ។ ឈកមងសពវថ្ងៃ ឈេម្ភនមិតតភកតិណា៎ ប៉េ៊ុណាណ ក៏ឈេម្ភនមិតតភកតិ ខ្៊ុ ាំកាលឈណាោះអ្ត់តដលម្ភនមិតតភកតិនឹងឈេ 
ឈទ។ តដងដឹងគាន ឈៅឈរៀន មកវញិឈេចូ្លផ្ាោះឈេឈៅ ខ្៊ុ ាំឈៅផ្ាោះខ្៊ុ ាំឈៅប៉េ៊ុឈណាណ ោះឯង។ អ្ត់តដលម្ភនឈទ។ 

ក៖ ចា៎  ឈោកយាយ! ឈហើយច្៊ុោះឈពលឈោកយាយឈៅឈរៀនវញិឈោកយាយ ឈ វ្ើដាំឈ ើ រឈដាយអី្តដលលោក
យាយលៅឈរៀន? 

ខ៖ ឈដើរ ឈយើងឈដើរឈជើងឈនោះឯង។ 

ក៖ ចា៎ ! 
ខ៖ មិនតដលម្ភនអី្ជិោះឈទ។ 

ក៖ អ្ត់ម្ភនអី្ជិោះឈទឈណាោះឈោកយាយ? 

ខ៖ អ្ត់តដលម្ភនអី្ជិោះឈទ។ 

ក៖ ឈហើយច្៊ុោះឈៅឈពល ៊ុ ងម្ភនឈសៀវឈៅម្ភនអី្ឈទឈោកយាយ? 

ខ៖ ម្ភនឈសៀវឈៅ ប៉េ៊ុនមិនតដលម្ភនកាបូបយួរដូច្ឈេសពវថ្ងៃ កាន់! កាន់កាា រដាក់ឈសៀវឈៅមួយមកដាក់កាា រ 
ពីឈប្កាមដាក់ឈសៀវឈៅមក។ 

ក៖ ប ិច្អ្ត់ម្ភន? 

ខ៖ ម្ភនដតថ្ដឈមម ក៏ឈយើងដាក់ឈហាបា៉េ វឈៅ ដីសដាក់លហាបា វលៅ ប៉េ៊ុឈណាណ ោះឯង។ 

ក៖ ឈៅឈរៀនឈៅ? 



ខ៖ ឈៅឈរៀនឈហើយ ក៏ចយប្បាក់កាលឈន្ទោះ ក៏មិនតដលម្ភនប្បាក់ឈៅឈរៀនតដរ ម្ភនតត... 

ក៖ ចុោះលោកយាយេិតថាជីវតិឥឡូវ និងពីមុនានោរផ្លល ស់បាូរអីខលោះដដរលោកយាយ? 

ខ៖ អូា៎! ខុសគាន ឆ្ៃ យណស់។ ខុស! សពវថ្ងៃលេសមបូរសបាយតំងពីលសលៀករក់ សំពត់លខ្ោវយកមិនអ
ស់។ សីុចុកោលនោះោលនាោះយកមិនអស់ លយើងពីលដើមខេត់ណស់ ខេត់រកដតសំពត់លនោះផ្លល ស់បាូរក៏មិនាន
លទ។ បានដតបនាោះរដ ក បនាោះ។ ចា៎ ! បនាោះរកម្រកណត់លផ្េងមកប ោះមក ពីលដើម។ មិនដដលានសំពត់លខ្
ោវសមបូរដូចលេសពវថ្ងៃលទ។ សពវថ្ងៃសមបូរណស់ សពវថ្ងៃសមបូរដបបលខ្ោវ។ 

ក៖ ចា៎ លោកយាយ! 

ខ៖ ចា៎ .! 

ក៖ ចឹ្ងឈោកយាយតាាំងពីឈកមងរហូតដល់ឥឡូវ ឈតើឈោកយាយចូ្លចិ្តតម៊ុខមហូបណាជាងឈេតដរ 
ឈោកយាយ? 

ខ៖ អូ្យ! ដូចមហូបអី្! មិនដឹង ចូ្លចិ្តតមហូបណាឈទកមួយឈអ្ើយ មិនដឹងចូ្លចិ្តតោមហូបអី្ឈហាស សពវថ្ងៃវាមិន 
ដឹងថាម្ភនអី្ហូបផ្ង។ វាសមបូរតដរ ប៉េ៊ុនទល់តតឈយើងមិនសូវម្ភនស្ដហ ៊ុយ។ ចា៎ ! ឈយើងអ្នកស្សុកតស្ស វា 
អ្ត់ ខសត់ឈហើយសពវថ្ងៃឈយើងតដលរកអី្បានឈទ ឈៅតតផ្ាោះពីន្ទក់តាឈម៉េកម៉េក់ បាីគាត់ ឺឈទៀតផ្ង។ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ងឈហាសឈោកយាយចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! លៅលពទយញឹកញាប់ចឹងឯង។ មសិលមិញក៏ឈៅឈពទយតដរ។ 

ក៖ ឈហើយច្៊ុោះកូនឈោកយាយ...អូ! ច្៊ុោះឈោកយាយឈៅផ្ាោះឈនោះឈៅប៉េ៊ុន្ទម នន្ទក់តដរឈោកយាយ? 

ខ៖ ឈៅតត២ន្ទក់តា។ 

ក៖ តត២ន្ទក់ ច្៊ុោះកូនឈៅណាឈៅឈោកយាយ? 

ខ៖ កូនឈន្ទោះឈៅផ្ាោះឈផ្សងឈេឈៅឈន្ទោះ។ ចា៎ ! 

ក៖ ឈោកយាយម្ភនកូនប៉េ៊ុន្ទម នន្ទក់តដរ? 

ខ៖ កូនតត៤។ 

ក៖ កូន៤? 



ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹងកូនបងល ម្ ោះអីដដរលោកយាយ? 

ខ៖ កូនបងលនាោះល ម្ ោះ នាង ម្របុស។ 

ក៖ ល ើយបនាា ប់លទៀត? 

ខ៖ បនាា ប់លទៀតក៏ នាង ផ្លន លនាោះលៅផ្ាោះលនាោះ។ 

ក៖ ផ្ាោះណផ្ាោះងមលនាោះ? 

ខ៖ លនាោះផ្ាោះខ្ងលជើង។ 

ក៖ ផ្ាោះងម! អូា៎! ផ្ាោះល ើណុងលហាស? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ល ើយចុោះបនាា ប់លទៀតលោកយាយ? 

ខ៖ បនាា ប់លទៀតេឺ ស្ដលរឿន ម្របុស ទីពីរេឺបនាា ប់មកលទៀត េឺលម្រោយលេេឺស្ដរទិធប ុលណណ ោះឯង។ 

ក៖ ល ើយចុោះពួកគាត់ានម្រេួស្ដរអស់ល ើយលោកយាយ? 

ខ៖ ានអស់ល ើយ ចំណស់លរៀងខលួន។ 

ក៖ ល ើយចុោះពួកគាត់ម្របកបមុខរបរអីដដរលោកយាយ? 

ខ៖ ម្របកបមុខរបរលៅល វ្ើោរលីលៅល វ្ើអីលេណ លៅល វ្ើោលីដូចថាល វ្ើតមហាងតមអី ោខលោះល វ្ើចាល ក់ល វ្ើអី
លៅណា៎។ ចា៎ ! ល វ្ើោរងារលចោះដតលដើររកលៅណា៎។ 

ក៖ ចឹង! 

ខ៖ ប្គាន់បានប្បាក់ចយខលោះ។ 

ក៖ ឈហើយច្៊ុោះឈោកយាយឥឡូវសពវថ្ងៃឈោកយាយម្ភនឈៅប៉េ៊ុន្ទម នតដរឈោកយាយ? 

ខ៖ ឈៅ? 



ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ លៅមិនសូវលម្រចើនលទ លៅលមើលលោយរាប់លមើលរាប់លោយស្ដា ប់។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ម្របំាពីរ ម្របំាបួន លៅម្របំាបួន លៅដប់ពីរណុងឯង។ 

ក៖ លៅដប់ពីរនាក់លោកយាយ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ អូា៎! លៅ១២នាក់? 

ខ៖ អត់សូវលម្រចើនលទ ខលោះលេលៅហា  ុកសិប។ 

ក៖ អូា៎! លៅដប់ពីរអត់សូវលម្រចើនលទៀតលោកយាយ។ 

ខ៖ អត់សូវលម្រចើនលទ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ងឈោកយាយឈអ្ើ! ឈប្ៅពីភាស្ដតខមរ ឈោកយាយឈច្ោះភាស្ដអី្ឈទៀតឈទឈោកយាយ? 

ខ៖ អ្ត់! ម្ភនតដលម្ភនឈច្ោះអី្ឈទ។ ច្៊ុោះលយើងមិនបានឈៅឈរៀនឈហាស ដូច្ថាឈយើងឈអ្ើ! សម័យដូច្ថាមន៊ុសស 
ពីឈដើមមិនងាយ ដល់ឈេមកសងគមសមបូរសបាយឈច្ោះឈៅ ឈយើងក៏មិនតដលបានឈៅណាចស់ផ្ង ឈៅតត 
ឈតកត៊ុកតាមផ្ាោះ បាយទឹកទិញស្សូវទិញអ្ងករឈេស៊ុីឈៅតស្សក៏ឈ វ្ើមិនឈកើត។ 

ក៖ អូ្ា៎! ឈោកយាយអ្ត់ម្ភនតស្សឈទឈហាស? 

ខ៖ ម្ភនតស្ស! មិនអ្ត់ ប៉េ៊ុតនតឈ វ្ើមិនឈកើត កាល ំងវាគាម ន។ 

ក៖ អូ្ា៎! ឈោយកូនឈ វ្ើ? 

ខ៖ ចា៎ ! ឈោយកូនឈៅឈេឈ វ្ើឈៅ កូនឈៅខលោះក៏ឈ វ្ើ ខលោះក៏លចល ទិញតតអ្ងករ ទិញដតស្សូវឈេស៊ុីឈទ យាយតាអី្។ 

ក៖ ចឹ្ងឈហាសចា៎ ! 



ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ល ើយចុោះលោកយាយ លអើ!លោកយាយដឹងថានរណលេលៅកនុងផ្ាោះលោកយាយលចោះឧបករណ៍លភលងលទ
លចោះលលង ឧបករណ៍លភលងលទ? 

ខ៖ អត់លទ! គាម នលទ អត់លចោះលទោលរឿងលភលង។ 

ក៖ អត់លចោះលទលហាស? 

ខ៖ ចា៎ ! អត់លចោះលទ។ 

ក៖ លោកយាយចុោះផ្ាោះរបស់លោកយាយស្ដងសងតំងពីឆ្ន ំណដដរលោកយាយ? 

ខ៖ អូា៎! ដូចជាមិនបានចំណ។ វាមិនបានជាេិតដដរ។ យូរដដរ! 

ក៖ តំងពីយូរល ើយលហាស? 

ខ៖ យូរដដរ! 

ក៖ ចា៎ ! នរណអនកស្ដងសងដដរផ្ាោះមួយ នឹង? 

ខ៖ ស្ដងសងតលនោះឯង គាត់ស្ដងសង។ 

ក៖ ល វ្ើដតាន ក់ឯងលហាស? 

ខ៖ លទ! លយើងទិញល ើទិញអីមក លយើងជួលរកលេល វ្ើណា៎ ពីលដើមមកថារកលេណា៎  ដដលានជួល ានម្របាក់
ជួលលទ រកគាន ោរល ើោរអីខលួនឯងលៅ រកលេជួយល វ្ើលៅ មួយថ្ងៃ ពីរថ្ងៃ បីថ្ងៃក៏រួចលៅណា៎។ 

ក៖ ចា៎ ! លោកយាយចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ល ើយចុោះចឹងឧបករណ៍ដដលស្ដងសងផ្ាោះលនោះានដូចជាសាា រៈអីខលោះដដរលោកយាយ? ចា៎ ! 
លដាយស្ដរដតផ្ាោះពីលដើមចឹងហាសឧបករណ៍ស្ដងសងចឹងហាស? 

ខ៖ លទស្ដងសងលនាោះានដតដដក ូស នឹងរណ នឹងឯង។ 

ក៖ ល ើអីដដរលោកយាយ? 



ខ៖ លអើ!ល ើ នឹងល ើយ។ 

ក៖ ល ើលនោះល ើអីដដរលោកយាយ? 

ខ៖ ល ើលដើមយាង។ 

ក៖ អូយ! លអហាសលោកយាយណា៎ ? 

ខ៖ ចា៎ ! លដើមយាង។ 

ក៖ ដូចជាអត់ានលឃើញបាក់ដបកលស្ដោះ? 

ខ៖ អត់ណ! ផ្ាោះលនោះយូរម្រគាន់ដដរ ម្របដ លជា៣០ឆ្ន ំល ើយលទដឹងយា ង។ 

ក៖ អូយ! ល ើយ.... 

ខ៖ លមសីុចង់អស់ល ើយ។ 

ក៖ ខំុ្េិតថាវាលអលៅលអ។ 

ខ៖ មិនសូវជាលអលទ កដនលងខលោះចង់លមសីុលៅល ើយ។ 

ក៖ ចឹងលហាសលោកយាយ! លោកយាយកំលណើ តលកើតជាលៅ នឹងម ងលហាសយាយ? 

ខ៖ ចា៎ ! លៅលនោះឯង។ 

ក៖ ចុោះលោកយាយោចម្របាប់ពីដល់វេាពីដខេជីវតិលោកយាយហាសណា៎។ ោលពីម្រកមំុលោកយាយជួប 
ោរលំបាកអីខលោះដដរ? 

ខ៖ ោលពីម្រកមំុោរលំបាក នឹងឯង រកសីុដតលជើងលដើរ មិនដដលានអីជិោះលទ។ កង់ក៏មិនលចោះជិោះនឹងលេ លបើ
សម័យលេានកង់ក៏អត់លចោះជិោះ អត់លចោះជិោះរ ូតមកសពវថ្ងៃ។ រកសីុដរកអីៗក៏លជើងលដើរ នឹងឯង មិនដដល
បានានអីជិោះ លម្ររោះលយើងមិនលចោះជិោះផ្ង ក៏លដើរ។ 

ក៖ ចា៎ ! ល ើយចុោះពីសម័យ ប ុល ពត វញិលោកយាយ លោកយាយោយុប ុនាម នឆ្ន ំដដរ? 

ខ៖ សម័យ ប ុល ពត ម្របដ លជា...សម័យប ុលពតប ុនាម នឆ្ន ំល ើយមកលនោះ ថ្មាជាងល ើយស្ដមសិបលទ? 

ក៖ ចា៎ ! 



ខ៖ លអើ! េិតលមើល លយើងម្របដ លោយុដសលលើស មិនទាន់...ហា(៥០)ល ើយលទយា ង ោលដស(៤០)...ោល
ប ុលពត ប ុលពតមកប ុនលនោះប ុនាម នស្ដបសិបឆ្ន ំលទអី ស្ដមសិបឆ្ន ំល ើយ។ ចា៎ ! លយើងម្របដ លជាដសសិប
លលើស នឹងឯង។ អូ! ប ុលពតពិបាក នឹងឯង ម្រកណស់គាម នអីសីុលទ។  

ក៖ ល ើយលម ចលទៀតលោកយាយពិបាកអីខ្ល ំង លេលម្របើលោកយាយល វ្ើអីខលោះដដរ? 

ខ៖ អូា៎! 

ក៖ លពលណុងលោកយាយោយុប ុនាម នដដរលៅសម័យណុងហាស? 

ខ៖ ម្របដ លជាដសលលើស នឹងឯង។ 

ក៖ ដសជាងលហាសលោកយាយ? 

ខ៖ ចា៎ ! ដសជាង។ 

ក៖ អូា៎! លពលណុងលោកយាយានកូនអត់? 

ខ៖ កូន! កូនតូច។ 

ក៖ កូនលពលណុងកូនលោកយាយ? 

ខ៖ កូនអត់សូវាន្ំលទសម័យលនាោះកូនលៅតូចៗ។ 

ក៖ លៅតូចៗទំាងអស់លហាស? 

ខ៖ កូនលៅតូចៗ។ 

ក៖ ម្របដ លជាោយុប ុនាម នឆ្ន ំដដរកូនលោកយាយ? 

ខ៖ កូនតូចៗោខលោះោយុដប់ម្របំាលៅ ោបងលៅ ោលម្រោយ ោលម្រោយលេលនាោះ មីស្សី មីលៅផ្ាោះខ្ងលជើងលនាោះ
ម្របដ លជាោយុម្របំាពីរម្របំាបីឆ្ន ំ ម្របំាបីឆ្ន ំ។ 

ក៖ លពល នឹងលេលម្របើលោកយាយល វ្ើអីខលោះដដរលោកយាយ? 

ខ៖ លម្របើឱ្យរកជី ល វ្ើលយើងដូចថាលយើងរកកន្រនាា ំងដខតរកអីល វ្ើជី សាូងដក លលើកភលឺ  នឹងឯង ោន់ចប់លលើកភលឺដក
សំណបរាប់ផ្លូន។ 



ក៖ ចឹងលហាសលោកយាយ! 

ខ៖ ជួនណដកមិនបានម្រេប់ផ្លូនលេកំណត់ណុងដតាន ក់ពីរផ្លូនមិនបានអត់បបរសីុលៅ។ ចា៎ៗ អត់បបរសីុ
លបើសិនជាណបានម្រេប់ផ្លូននឹងលេ ក៏បានបបរមួយដវកលៅ លបើមិនបានម្រេប់ផ្លូនលទក៏... 

ក៖ ល ើយចុោះលពលណុងកូនលោកយាយានប ុនាម ននាក់ដដរ? 

ខ៖ ោលលនាោះានដតបួនណុងឯង។ ចា៎ ! លៅបួន នឹងឯង លៅតូចៗលនាោះ ោតូចៗដដលថាមួយលនាោះងាប់
អស់ លៅតូចៗ នឹងឯងង។ 

ក៖ តូចៗ! ោល នឹងលកើតមុន ប ុល ពត ឬក៏លៅជិតសម័យប ុលពត? 

ខ៖ ប ុលពតលនាោះ លកើតោលម្រោយប ុលពតលនាោះមួយ ោកណា លប ុលពតលនាោះមួយ ងាប់ទំាងអស់។ 

ក៖ ស្ដល ប់ទំាងអស់? 

ខ៖ ស្ដល ប់ទំាងអស់។ 

ក៖ ទាល់ដតឆ្ន ំណលៅលទើបានកូនមាងលទៀត ល ើយលៅរស់រ ូត? 

ខ៖ ោលម្រោយលនោះ ោបអូនលនោះ ោស្ដរទិធលនោះ ។ ចា៎ ! 

ក៖ អូា៎! 

ខ៖ បានរស់លៅ។ 

ក៖ ចឹងលហាសលោកយាយ? 

ខ៖ ចា៎ ! មួយលនោះឯង។ 

ក៖ ចឹងលៅលពលដដល លពលអំឡុងលពលណុងលោកយាយកំពុងដតល វ្ើោរល ើយកូនលៅឆ្ៃ យលទៀត។ 

ខ៖  នឹងល ើយ! 

ក៖ ចឹងកូនពិបាកខ្ល ំងលោកយាយ? 

ខ៖ កូនក៏ានយាយចស់លមើល ានយាយចស់លេលោយលមើល លេលោយលមើលកូនចឹងហាស ទម្រាំដត
បានដម មកវញិលនាោះក៏កូនយំទំ ឹងចង់ដាច់ខយល់ ចុោះយាយានអីលោយមឹម។ 



ក៖ អូា៎! 

ខ៖ ដម លៅរស់ឆ្ៃ យ លៅល វ្ើោរឆ្ៃ យ។ 

ក៖ លពលណុងោណិតកូនហាសលោកយាយ? 

ខ៖ បញ្ញជ លេចុោះឯង លេលោយលយើងលៅរកចុោះឯង។ 

ក៖ ចា៎ ! ល ើយលៅដល់លពលដាច់សម័យប ុលពតល ើយ ចូលសម័យស្សួលបួលវញិហាសណា៎ លោក
យាយ លពលដដលដាច់សម័យប ុលពតភាល មមកវញិអត់ានអីលទដមនលទលោកយាយ? 

ខ៖ ានដតបាតថ្ដទលទ ចា៎ ! អត់ានអីលទ។ 

ក៖ ល ើយពីរនាក់បាីម្របពនធល វ្ើលម ចលៅលោកយាយ? 

ខ៖ លទលចោះដតរកលៅណា៎  មិនដឹងល វ្ើលម ចលទ រកល វ្ើជាលល វ្ើអី លបោះលនោះលបោះលនាោះសលដំា។ 

ក៖ មកលពលណុងល វ្ើដំលណើ រពីណមកណវញិលោកយាយ? 

ខ៖ ខំុ្ប ុលពតលៅលៅលនាោះានលៅលនោះណ។ 

ក៖ លៅណដដរលោកយាយ? 

ខ៖ លៅលេលៅភូមិទឹកថាល ។ ភូមិទឹកថាល  ឯតបូងលនាោះ មករកស្សុកចស់វញិ មកភូមិចស់វញិ ពីលដើមមិញលៅ
លនោះឯង ល ើយលេជលមលៀសលៅឆ្ៃ យលៅក៏លៅលៅភូមិលនាោះលៅ មកលៅលនោះវញិ ស្ស្ដវម្រជាវលមើលានអីទលទ
 នឹងល ើយ ានឆ្ន ំងបាយមួយ។ 

ក៖ ល ើយ នឹងយកកូនមកពីរនាក់? 

ខ៖ ចា៎ ! កូនរលម ករម កមួយលៅណា៎   នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ មិនដឹងល វ្ើយា ងលម ច វាកមេត់ល ើយ លោយដតានដលងហើម លចោះដតរកលៅណា៎  ជីកកាួចជីកដំឡូងលៅណា៎  
ានអី។ 

ក៖ ល ើយពិបាកខ្ល ំងលទ? 



ខ៖ អូា៎! ពិបាកខ្ល ំង នឹងឯង ទម្រាំបានរស់ បានប ុលណណោះ មិនដឹងល វ្ើលម ច។ 

ក៖  នឹងល ើយលោកយាយដល់លពលចឹងមកដល់លពលលអើល ើយដល់លពលណុងដល់លពលចប់សម័យប ុល 
ពតភាល មមកវញិានផ្ាោះលទលោកយាយលពលណុង? 

ខ៖ ានផ្ាោះពីណ។ 

ក៖ អត់ានលទ? 

ខ៖ ផ្ាោះដដលលៅជលមលៀសលចល ានដតកូនខាមលៅទឹកថាល ឯលនាោះ ក៏លរ ើពីលនាោះឯងមកល វ្ើអីលនោះ។ 

ក៖ មកល វ្ើ នឹងឯង? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹងដី នឹង ដីតំងពីជីដូនជីតមកល ើយ? 

ខ៖ ជីដូនជីតមកគាត់ដុតថ្ម្រពលទ រាល់ថ្ងៃដុតថ្ម្រពនំាគាន គាស់កោយល វ្ើជាភូមិលៅ ល វ្ើជាផ្ាោះលៅក៏លេជលមលៀស
លៅ លនាោះដល់មកវញិមកកដនលងចស់វញិ។ 

ក៖ លអើ! ចឹងលហាសលោកយាយ។ អា៎! ល ើយលៅដល់លពលចឹង ល ើយដល់លពលលអើ! សម័យស្សួលបួល
ល ើយ ល ើយលោកយាយរកមុខរបរអីលដើមបីចិញ្ច ឹមកូនៗហាសលោកយាយ? 

ខ៖ លចោះដតម្របឹង។ 

ក៖ ល វ្ើអីលៅ? 

ខ៖ ជីកដំឡូង ជីកកាួច រកលបាចលលពៀកលបាចសអីល វ្ើជាលលក់ទិញលៅណា៎  ានលេរកទិញតិចៗ លចោះដត
តាលជាលលក់លៅ ក៏លចោះដតល វ្ើចិញ្ច ឹមកូនលៅណា៎   នឹងឯង ល វ្ើចឹង។ 

ក៖ ចឹងកូនលោកយាយបានចូលលរៀនលទ? 

ខ៖ ចូលលរៀនខលោះដដរ មិនសូវបានជាថាន ក់្ំលទ ថាន ក់ទី៦ ទី៥ ប ុលណណ ោះឯង។ 

ក៖ ចឹងលហាសលោកយាយ? 

ខ៖ ចុោះដម ឪម្រកលនាោះបានម្របាក់ពីណលោយកូនលៅលរៀន។ ចា៎ ! 



ក៖ ចា៎ ! ចឹងលោកយាយកនុងជីវតិរបស់លោកយាយបទពិលស្ដ្ន៍លអអីខលោះដដរលោកយាយចង់ផ្លា ំលៅកូនៗ 
ហាសណា៎? 

ខ៖ លោយវាលអ។ 

ក៖ លោយស ូម្រទំាលម ច? 

ខ៖ ស ូម្រទំាលោយ ស ូម្រទំាដដលសម័យោលលំបាកមកលនោះ ស ូម្រទំាផុ្តលៅល ើយ។ សម័យលនោះលេសមបូរ
សបាយខំម្របឹងរកសីុ ខំម្របឹងល វ្ើេំនិតលអណា៎   នឹងឯង ល វ្ើេំនិតលអ កស្ដងជីវតិលោយ លៅលោយបានសងាម 
លេសមបូរសបាយលចោះល ើយ  នឹងឯង ខំកស្ដងជីវតិលោយលអ កំុលោយជីវតិលភលើតភលឺន  នឹងល ើយលកមងោម ង
អីកំុលោយវាលដើរលភលើតលភលើន លដើរខូច លដើរជក់ ពិបាកណស់ឯង ខំម្របឹងរកសីុលៅ ស្សុកលេសមបូរសបាយ
ល ើយលនាោះ នាងណា៎។ 

ក៖ ចា៎  លោកយាយ! 

ខ៖  នឹងឯង! 

ក៖ ចឹងចង់លោយកូនលៅលោកយាយលអើ លជៀសលវៀងពីអំលពើអបាយមុខអីខលោះដដរលោកយាយ? 

ខ៖ ចា៎ ! លជៀសវាអំលពើអបាយមុខ ផឹ្កសីុ ោលរឿងដលបង ោលរឿងផឹ្កជក់សពវថ្ងៃមិនបាច់លោយានស្ដា វាន
អី លោយ ប់លៅលោយោន់ដតអំលពើលអ ល វ្ើបុណយល វ្ើទានលចោះល វ្ើបុណយល វ្ើទានលៅបានអំលពើលអ បានបាន 
សុខ។ 

ក៖ ចា៎ ! លោយពួកគាត់ចំម្របឹងអីខលោះដដរលោកយាយ? 

ខ៖ លោយខំម្របឹងលរៀន ណុងឯង លោយបានលចោះ លោយបានជួយសងាមណុងល ើយ។ 

ក៖ ចា៎ ! 

ខ៖ បានសងគមរកីច្លម្រមើនតឈៅម៊ុខឈទៀត ហនឹងឯង។ 

ក៖ ចឹ្ងឈហាសឈោកយាយចា៎ ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹងអរេុណល ើយ! 



ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ជាច្៊ុងឈប្កាយចឹ្ងឈហាសឈោកយាយ។ ចា៎ ! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹងអរេុណលោកយាយ រកយលពចន៍លោកយាយពិតជាលអដមនដទនសម្រាប់ដល់កូនលៅជំនាន់
លម្រោយលទៀតលោយពួកគាត់បានយល់លោយពួកគាត់បានដឹងអំពីជីវតិរបស់លោកយាយចឹងហាសលោក
យាយ។ 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹងលោកយាយម្រពមលោយខំុ្ដាក់ោរសាា សរបស់លោកយាយដាក់ចូលកនុងលវបស្ដយស្ដោលទ
លោកយាយ? 

ខ៖ ចា៎ ! ដាក់ចុោះ ល វ្ើលម ចដាក់ក៏ដាក់លៅានថាអីយកល ើយ ផ្ាយក៏ផ្ាយលៅ។ 

ក៖ ចា៎ ! អរេុណលោកយាយ! 

ខ៖ យាយានថាអី។ 

ក៖ ចា៎ ! អរេុណលម្រចើនលោកយាយ៕ 

 


