
ការសម្ភា សរបស់អ  ៊ុំ ស ៊ឹម ស ខ ន 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា              ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស សុ៊ឹម សុខុន 
 

ក៖ ន្ធងខ្ុុំសូមញលែងអ្ុំណរគុណដល់អ្ ុ៊ុំញដលឱ្យខ្ុុំសម្ភា សអ្ុំពីជីវត្រវរតិររសអ់្ ុ៊ុំ ន្ធងខ្ុុំគ ម្ ោះ 
ញ ៉ែម សុគន្ធា  អ្ ុ៊ុំគៅកនុងថ្លៃគនោះអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើគ ម្ ោះគព ររស់អ្ ុ៊ុំគ ម្ ោះអី្គគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទខ្ុុំគ ម្ ោះ សុ៊ឹម សុខុន។ 

ក៖ ថ្លៃគនោះខ្ុុំសម្ភា សអ្ ុ៊ុំគឺគៅកនុងថ្លៃទី១៧ ញខសីហា ឆ្ន ុំ២០១៦។ការសម្ភា សគនោះត្រវូបាន       
គរៀរចុំគ ើងគោយសកលវទិាល័យគៅត្រគទសអាគមរចិគ ម្ ោះថា រ ី វ៉ែយ យូ សកវទិាល័យ 
ម្ភនកមមវធីិគដើមបសីម្ភា សអ្ ុ៊ុំគ ើយក៏ដូចគដើមបីទុកនូវជីវត្រវរតិររស់អ្ ុ៊ុំនិងត្រជាពលរដឋញខមរគដើមបី 
គៅមុខគៅកូនគៅររស់អ្ ុ៊ុំនិងត្រជាជនអាចស្គា លពី់ដុំគណើ រគរឿងក៏ដូចជាឆ្កជីវរិនិងអ្ុំពីជីវ  
ត្រវរតិដូនតាបាន។អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំអ្នុញ្ញា រឱ្យខ្ុុំោក់ការសម្ភា សគនោះចូលគៅកនុងគវរស្គយររស ់
សកលវទិាលយ័ រ ី វ៉ែយ យ ូញដរឬគទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាន។ 

គ៖ ចាសញដលគវរស្គយគនោះម្ភនគ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu 
គ ើយន្ធងខ្ុុំសមូចារ់គ្តើមគធវើការសម្ភា ស។អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំសូមត្បារ់គ ម្ ោះគព មតងគទៀរ? 

ខ៖ ខ្ុុំគ ម្ ោះសុ៊ឹម សុខុន។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅគទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភន។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនគទ ចាសអ្ ុ៊ុំចាុំថាអ្ ុ៊ុំគកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ុំណាគទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុុំគកើរគៅថ្លៃទី០១ ញខ១០ឆ្ន ុំ ហ៎...ត្ច ុំថ្លៃទី១០ ញខ០១ ឆ្ន ុំ១៩៥២។ 

http://www.cambodiaoralhistory.byu.edu/


ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំគរើទីកញនែងកុំគណើ រអ្ ុ៊ុំគៅឯណាវ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ទីកុំគណើ រខ្ុុំគឺគៅកញនែងគនោះគ ើយ គឺគៅកនុងភូមិគកាោះកុំពង់ត្ររុំគត្កាម ឃុុំគកាោះមិរត 
ស្សរកកុំពង់គសៀម គខរតកុំពង់ចាម។ 

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំគរើអឺ្...ឆ្ន ុំញខមរអ្ ុ៊ុំគកើរជាឆ្ន ុំអី្គគដូចជូរ ឆ្ែូវ ខាល គថាោះអី្អ្ញ្ច ៊ឹង 
ហា? 

ខ៖ ខ្ុុំឆ្ន ុំគោង។ 

ក៖ ឆ្ន ុំគោង អ្ ុ៊ុំគរើអ្ ុ ៊ុំម្ភនរងរអូនត្ររសស្សរី៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំម្ភនរងរអូនគត្ចើនន្ធក់ញដរទាល់ញរោរ់។ 

ក៖ ោរ់ទាុំងអ្ស់គៅ ោរ់គៅគ ម្ ោះអី្គគខែោះ? 

ខ៖ ទី១គឺខ្ុុំសុ៊ឹម សុខុន។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ទី២គឺរអូនត្ររសខ្ុុំគឺគ ម្ ោះ សុ៊ឹម សុខុម។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ទី៣គឺរអូនត្ររសខ្ុុំញដរគឺសុ៊ឹម សុវណណ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បាទគ ើយទី៤ស្គែ រ់គ ើយោរ់ញដរអ្រ់គទ? 

ក៖ ោរ់ៗ។ 

ខ៖ បាទទី៤សុ៊ឹម ស្គវ៉ែរ់។  

ក៖ ចាសត្ររសទាុំងអ្ស់គទៀរ។ 



ខ៖ បាទត្ររសទាុំងអ្ស់គទៀរ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់គពលទី៥ស្គែ រ់ញដរ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ម្ ោះសុ៊ឹម ស្គវ ីគារ់ស្គែ រ់ចូលស្សរកមកគ ើយ ន៊ឹងហា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បាទចរ់រ៉ែុល ពរ ន៊ឹងទី៦គ ម្ ោះសុ៊ឹម សុំរូរគៅរស់គទ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ទី៧គ ម្ ោះសុ៊ឹម ស្គគវរ។  

ក៖ ចាសត្ររសទាុំងអ្ស់? 

ខ៖ អ្រ់គទស្សីទី៨ សុ៊ឹម ស្គគវឿន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ទី៩សុ៊ឹម ស្គវនត័ស្សីញដរ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរ៩ន្ធក់។ 

ក៖ ញរ៩ន្ធក់ ន៊ឹង? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ ុ៊ុំជាកូនរងគគ? 

ខ៖ បាទខ្ុុំជាកូនរង។ 



ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំគរើឪពុកររស់អ្ ុ៊ុំគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុុំគារ់គ ម្ ោះសុ៊ឹម គខៀវ។ 

ក៖ សុ៊ឹម គខៀវ ចាសអ្ ុ៊ុំចាុំទីកញនែងកុំគណើ រររស់ឪពុកអ្ ុ៊ុំគៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ ទីកញនែងកុំគណើ រឪពុកររសខ់្ុុំគៅឯខាងភូមិរ៊ឹងកុក ស្សរកល្អអ ង។ 

ក៖ ស្សរកល្អអ ង? 

ខ៖ អឺ្...ត្ច ុំគៅភូមិរ៊ឹងកុក។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឃុុំល្អអ ង ស្សរកកុំពង់គសៀម គខរតកុំពង់ចាម។ 

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំចាុំគទថាជីតាហា ឪពុកររស់អ្ ុ៊ុំ ន៊ឹងគារ់គកើរគៅឆ្ន ុំណាញដរ 
អ្ ុ៊ុំចាុំគទ? 

ខ៖ ខ្ុុំដ៊ឹងថាគកើរគៅឆ្ន ុំជូរ រ៉ែុញនតខ្ុុំ...។ 

ក៖ ឆ្ន ុំបាោុំងអ្រ់ដ៊ឹងគទគ ? 

ខ៖  ន៊ឹងគ ើយអ្រ់ដ៊ឹង។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំគារ់ស្គែ រ់ឬក៏រស់ឪពុកអ្ ុ៊ុំហា? 

ខ៖ ស្គែ រ់បារ់គ ើយ ។ 

ក៖ ស្គែ រ់គៅឆ្ន ុំរ៉ែុន្ធម ន? 

ខ៖ គារ់ស្គែ រ់គៅឆ្ន ុំ១៩៨០។ 

ក៖ ៨០(១៩៨០) ចូលឆ្ន ុំ១៩៨០គ ើយបានគារ់ស្គែ រ់គ ? 

ខ៖ បាទ ន៊ឹងគ ើយ។ 



ក៖ អ្ ុ៊ុំចាុំគទថាគារ់អាយុរ៉ែុន្ធម នគពល ន៊ឹង អ្រ់ចាុំ? 

ខ៖ វស្សពិចស្សពិល កាល ន៊ឹងខ្ុុំចាុំដល់គពលមកគោយស្គរខ្ុុំវអ្រ់បានករ់ចមែងទុក គភែច 
គៅ។ 

ក៖ ចាសគភែចគៅ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនការចងចាុំអី្ខែោះជាមួយន៊ឹងឪពុកអ្ ុ៊ុំហា គរើគារ់បាន 
រស់គៅជាមួយអ្ ុ៊ុំយ៉ែងគម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អានិយយពីកត្មិរជីវភាពរស់គៅ? 

ក៖ ដូចជាការគមើលញលទាុំររស់អ្ ុ៊ុំហា អ្ ុ៊ុំម្ភនការចងចាុំអី្ខែោះជាមួយគារ់? 

ខ៖  ហ៎...និយយពីការញលទាុំដូចថាវចុំគ ោះឪពុកម្ភត យគឺថាវសុំខាន់ញមនញទនដូចថាគរើនិយយ 
ពីរងរអូនញារិមិរតគ ើយគទាោះរីជាម្ភនកតីស្សល្អ ់យ៉ែងណាចុំគ ោះគយើងក៏វមិនអាចគសមើន៊ឹង  
ឪពុកគយើងឬម្ភត យគយើងគទ គឺខាែ ុំងណាស់គោយស្គរគរៀរោរ់ក៏មិនអ្ស់ញដរ។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ គ ើយអ្ ុ៊ុំស្សល្អ ់ឪពុកររស់អ្ ុ៊ុំគទ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ គ ើយអ្នុសាវរយី៍ញដលធុំជាងគគញដលធ្លែ រ់ម្ភនជាមួយគារ់គឺអី្គគអ្ ុ៊ុំញដលចាុំជាងគគហា? 

ខ៖ ចាុំជាងគគដូចថាគរើនិយយអ្ញ្ច ៊ឹងដូចចង់ទ៊ឹកញភនក។ 

ក៖ ន៊ឹកឪពុកខាែ ុំងគពកអ្ ុ៊ុំគ  អូ្គខអ្រ់អី្គទអ្ញ្ច ៊ឹងឥ ូវរតូរវ ិមតង ចូលម្ភត យវ ិមតងកុុំឱ្យអ្ ុ៊ុំ 
ោងអួ្លគដើមក ចុោះអ្ ុ៊ុំគរើម្ភត យអ្ ុ៊ុំគារ់គ ម្ ោះអី្ញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុុំគារ់គ ម្ ោះទុយ អ្ ុន។ 

ក៖ ចាសទុយ អ្ ុន ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំចាុំថាម្ភត យររសអ់្ ុ៊ុំគារ់គកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ុំណាញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អឺ្...គារ់គកើរ ខ្ុុំដ៊ឹងញរឆ្ន ុំមមីរ៉ែុញនតអ្រ់ដ៊ឹងអី្គទៀរញដរ។ 

ក៖ ឆ្ន ុំអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំគរើទីកញនែងកុំគណើ រររស់ម្ភត យអ្ ុ៊ុំគារ់គៅឯណាវ ិ? 



ខ៖ គឺគៅ្ទោះ ន៊ឹងអី្ ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ភូមិ ន៊ឹងគឺជា...។ 

ក៖ ភូមិអី្គគអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ភូមិគកាោះកុំពង់ត្ររុំគត្កាម ឃុុំគកាោះមិរត ស្សរកកុំពង់គសៀម គខរតកុំពង់ចាម ញដលគារ់រនសល ់
កញនែង ន៊ឹងទុកជាគករ តិ៍អាករទុកឱ្យខ្ុុំគៅ។ 

ក៖ ចាសគៅរងគគជាអ្នកបានគករ តិ៍អាករវ ិ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖  ូយណាស់អ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ៊ឹងចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើម្ភត យអ្ ុ៊ុំគារ់ស្គែ រ់ឬក៏រស់ឥ ូវ? 

ខ៖ គារ់ស្គែ រ់គ ើយ។ 

ក៖ គារ់ស្គែ រ់គៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ គារ់ស្គែ រ់គៅកញនែង ន៊ឹងញដរញរដល់ចរ់សង្គ្រា មរ៉ែុល ពរគារ់ស្គែ រ់ត្រញ លជាគៅឆ្ន ុំ៨២ 
១៩៨២ ញររ៉ែុណណ៊ឹ ង។ 

ក៖ ចាសគ ើយអ្ ុ៊ុំចាុំអាយុគារ់គទគពល ន៊ឹង?អាយុគារ់រ៉ែុន្ធម នគារ់ស្គែ រ់ ន៊ឹង? 

ខ៖ អ្រ់ចាុំគទៀរ។ 

ក៖ អ្រ់អី្ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំឥ ូវចូលដល់ការចងចាុំជាមួយម្ភត យអ្ ុ៊ុំវ ិមតង អ្ ុ៊ុំសត្មួលអារមមណ៍ 
គរើអ្នុសាវរយី៍ររស់អ្ ុ៊ុំជាមួយម្ភត យគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ វម្ភនទុំ ុំ គយើងត្គាន់ញរថាវទុំ ុំវខពស់ណាស់។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ខពស់ញមនញទន។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ខ៖ សត្ម្ភរ់ខ្ុុំណាស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរសត្ម្ភរ់ដថ្ទគទៀរវជាស្គមញ្ាញរសត្ម្ភរ់ខ្ុុំគឺ។ 

ក៖ ស្សល្អ ់ម្ភត យអ្ ុ៊ុំខាែ ុំងគ  ចាសគ ើយគារ់ជាមនុសសគម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ ម្ភត យររស់អ្ ុ៊ុំហា? 

ខ៖ គារ់សែូរ សែូរណាស់។ 

ក៖ សែូរទាុំងម្ភត យទាុំងឪពុកសែរូទាុំង២គ ? 

ខ៖ សែូរទាុំង២គារ់ស្សល្អ ់ខ្ុុំខាែ ុំង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភរ់ជីដូនជីតាអ្ ុ៊ុំខាងឪពុកគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរ? 

ខ៖ ឪពុកគារ់គ ម្ ោះគទព សុ៊ឹម ជីតាខ្ុុំខាងឪពុកហា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយម្ភត យអឺ្...យយ ជីដូនគ ម្ ោះអឺ្...ញ ក នីរ៉ែុញនត ញ ក នី គារ់ខូចគៅគារ់យកត្រពនា 
មួយគទៀរ ន៊ឹងមិនបាច់និយយគទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មិនបាច់និយយគទ រ៉ែុញនតត្រពនាសត្ម្ភរ់ញរឪពុកម្ភត យរគងកើរសត្ម្ភរ់ញរបា៉ែខ្ុុំ ន៊ឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ម្ ោះញ ក នី។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំដូចជាអ្ ុ៊ុំដ៊ឹងគទថាតាអ្ ុ៊ុំខាងឪពុក ន៊ឹងគារ់គកើរគៅឆ្ន ុំណា? 



ខ៖ អ្រ់ដ៊ឹងគទៀរគភែចបារ់គៅគ ើយ។ 

ក៖ គារ់ស្គែ រ់យូរគៅ? 

ខ៖ គារ់ស្គែ រ់ឆ្ន ុំ១៩៧៣។ 

ក៖ គពលគារ់ស្គែ រ់អាយុរ៉ែុន្ធម នអ្ ុ៊ុំដ៊ឹងគទ? 

ខ៖ អាយុ៧២។ 

ក៖ ៧២ អ្ ុ៊ុំចាុំកញនែងកុំគណើ រគារ់គៅឯណាគទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់គៅគៅភូមិរ៊ឹងកុក ន៊ឹង។ 

ក៖ រ៊ឹងកុក? 

ខ៖ ឃុុំល្អអ ង ស្សរកកុំពង់គសៀម គខរតកុំពង់ចាម។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គៅកញនែងរអូនខ្ុុំគៅសពវថ្លៃ ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំដូចជាអ្ ុ៊ុំដ៊ឹងថាអឺ្...ថាជីតាអ្ ុ៊ុំគារ់គកើរឆ្ន ុំអី្គគញខមរ? 

ខ៖ ខ្ុុំដ៊ឹងថាគារ់គកើរឆ្ន ុំឆ្ែូវ។ 

ក៖ ឆ្ន ុំឆ្ែូវ អ្ ុ ៊ុំចាុំបានលអគរើអ្ ុ ៊ុំ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំដូចជាអ្ ុ៊ុំម្ភនគកើរទាន់តាររស់អ្ ុ៊ុំគទ? 

ខ៖ ខ្ុុំទាន់ ។ 

ក៖ ទាន់ គរើអ្ ុ៊ុំម្ភនការចងចាុំជាមួយតា? 

ខ៖ គារ់ជួយចិញ្ច ៊ឹមរីបាច់ខ្ុុំគៅគពលញដលធុំគ ើងខ្ុុំគៅកញនែង ន៊ឹងគោយស្គរឪពុកម្ភត យខ្ុុំ 
ក៏ត្កញដរគ ើយឆ្ៃ យពីស្គល្អគរៀន ដល់គពលខ្ុុំគរៀនដុំរូងញម៉ែឪខ្ុុំឱ្យគរៀនគៅស្គល្អគកាោះ ញរ៉ែន 
គនោះណាស់។ 



ក៖ ចាស!  

ខ៖ រ៉ែុញនតជាស្គល្អជនរទ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ុី...គ ើយដលគ់រៀនបានថាន ក់ទី៩ ទី៨ពីគដើមមកគគោរ់ពីគលើចុោះមកគត្កាម។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពីថាន ក់ទី១២រ ូរមកដល់ថាន ក់ទី១បាទ គ ើយខ្ុុំគទើរញរគរៀនបានថាន ក់ទី៨ជីតាខ្ុុំគ្ទរខ្ុុំឱ្យ 
គៅគរៀនគៅត្ករង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គរៀនគៅត្ករងអ្ញ្ច ៊ឹងខ្ុុំគៅគរៀនគៅ ន៊ឹងគារ់ចិញ្ច ៊ឹមរីបាច់ញលរកាខ្ុុំកនុងការរង់ថ្លែស្គល្អថ្លែ 

ណាស់សុីសគសុើរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពីគដើមគយើងគរៀន គរើសសិសគរៀនពីគដើមទុំោុំចូលលីគស ត្កអ្រ់បានចូលគទដូចជាគៅ 
ស្សរក ន៊ឹងមួយជួរ ន៊ឹង១០០ម្ភន១បានគរៀនគៅកនុងស្គល្អលីគសកុំពង់ចាមគយើង។  

ក៖ ចាសៗ!  

ខ៖ គោយស្គរអឺ្...អ្នកស្សរកខែោះមិនបានគៅត្រ ង្ង បានគ ម្ ោះគៅត្រ ងគោយស្គរខវោះ 
រញ្ជ ីជារិ។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ខ៖ រញ្ជ ជីារិអាជារិកុំគណើ រ ន៊ឹងហា។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គ ើយកាលណាគធវើពិបាកគធវើ គធវើវអ្ស់លយុគត្ចើន គ ើយខ្ុុំ ន៊ឹងក៏ខវោះញដររញ្ជ ីជារិ ហ៎... 
រ៉ែុញនតជីតាខ្ុុំគារ់រស ូ គារ់គធវើរញ្ជ ជីារិឱ្យខ្ុុំគ ើយ ខ្ុុំគៅគរៀនពីរន្ធក់រអូនខ្ុុំមួយ ស៊ឹងញរឃុុំ 
 ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ន៊ឹងគ ើយក៏គៅគរៀនគ ើយខ្ុុំត្រូវថាន ក់ត្រូវត្រ ង្ងគ ើយខ្ុុំត្រូវថាន ក់ត្រ ង្ងគគត្រូវការ 
រញ្ជ ីជារិគដើមបីគយើងគធវើជាលីគវ ើគរគៅគៅគសៀវគៅភាស្គបាោុំងគគគៅថាលីគវ ើគររ៉ែុញនតឥ វូគគ
គៅសិកាា គារកិ។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ខ៖ បាទ ន៊ឹងគ ើយសិកាា គារកិ បានពីគដើមខ្ុុំជារ់ទម្ភែ រ់អី្ត្រ៊ឹមត្រូវ ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ៊ឹងកនុងការគធវើជារិកុំគណើ រ ន៊ឹងត្គាន់ញរខ្ុុំគ ើយន៊ឹងរអូន ន៊ឹងអ្សត់្បាក់ត្រញ លជា 
៣០០០គរៀល។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ៣០០០គរៀល ន៊ឹងថ្លែណាស់សុីសគសទើរគអ្ើយ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ជុំន្ធន់ ន៊ឹងគរើទិ ជាម្ភសជាងមួយរមែ៊ឹង។  

ក៖ អូ្...!  

ខ៖ មួយរមែ៊ឹងញរ២៥០០គទ បាទលុយញខមរណាស។់ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងថ្លែអ្ ុ៊ុំ ហ៎...? 

ខ៖ បាទថ្លែអា ន៊ឹងត្គាន់ញរគធវើជាជារិកុំគណើ រ្ងណា។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គដើមបីគ ើយគៅគពលញដលអា ន៊ឹងមុនត្រ ងគគឱ្យគធវើជារិកុំគណើ រគដើមបយីកភាជ រ់ន៊ឹងគសៀវ 
គៅសិកាា គារកិ។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ខ៖ គគគៅលីគវ ើគរហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ភាស្គបាោុំងគគគៅលីគវ ើគរដល់គពលខ្ុុំបានរ៉ែុណណ៊ឹ ងគ ើយត្រ ង ខ្ុុំត្រ ងជារ់គទៀរ 
បាទ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំឆ្ែ រណាស់អ្ញ្ច ៊ឹង។ 

ខ៖ ដល់គពលត្រ ងជារ់គៅវត្រូវរង់ថ្លែស្គល្អ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ម្ភន ក់២៥០០។ 

ក៖ គទៀរ? 

ខ៖ គទៀរម្ភន ក់ ន៊ឹងរង់ថ្លែទុំោុំបានចូលស្គល្អលីគស ន៊ឹងហា វគសមើមួយរមែ៊ឹងម្ភសជុំន្ធន់ ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វគសមើមួយរមែ៊ឹងម្ភសជុំន្ធន់ ន៊ឹង អ្ញ្ច ៊ឹងគាន ២ន្ធក់វត្រូវអ្ស់៥០០០គរៀលលុយញខមរ ន៊ឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រ៉ែុញនត៥០០០ ន៊ឹង២រមែ៊ឹង។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ២រមែ៊ឹង រ៉ែុញនតកញនែងរ៉ែុណណ៊ឹ ងអាញដងសុីសគសទើរសួរ ខ្ុុំគារ់ម្ភនយ៉ែងគម៉ែចៗញដរចុំគ ោះខ្ុុំហា។ 

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ គារ់បានរង់ឱ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទគារ់ជួយ។ 

ក៖ ចាសជីតាអ្ ុ៊ុំគារ់ស្សល្អ ់អ្ ុ៊ុំ មង។ 

ខ៖ បាទញមនស្សល្អ ់ខ្ុុំគទ រអូនខ្ុុំក៏រង់ឱ្យញដរដូចគាន ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បាទគ ើយឪពុកម្ភត យខ្ុុំគាម នលទាភាពគទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយស្គរគារ់គៅស្សរក ន៊ឹងត្កគារ់គធវើចម្ភក រគធវើអី្អ្ញ្ច ៊ឹង គាម នគទសុសីគសទើរគាម នលុយគដើមប ី
្ារ់្ាង់កូនគៅគរៀនគទ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គខាអាវក៏គសែៀក ក់មិនត្គរ់ត្គាន់ញដរ រ៉ែុញនតគារ់គៅកញនែងគន្ធោះគារ់ធូរធ្លរញដរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់ជាជីតាខ្ុុំរគងកើរហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់ឧររថមាខ្ុុំ។ 

ក៖ ចាសគ ើយអ្ ុ៊ុំបានគរៀនបានអី្ដល់ណាដលណី់គៅ? 

ខ៖ វមិនដូចជាខពសរ់៉ែុន្ធម នគទ ខ្ុុំគរៀនបានថាន កទី៥។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ខ្ុុំចូលលីគសបាន២ឆ្ន ុំស្សរកគកើរសង្គ្រា ម។  

ក៖ អូ្យ...!  

ខ៖ បាទគកើរសង្គ្រា មព៊ឹរ។ 

ក៖ ពិបាក មងអ្ ុ៊ុំត្រូវគធវើអី្គត្ចើន។ 

ខ៖ អូ្...ខ្ុុំគរៀនពូញកណាស់ គរើនិយយគៅចូលកនុងគនោះហាក់រីដូចជាខ្ុុំអួ្រ គរៀនហាដលជ់ុំន្ធន់ 
 ន៊ឹងខ្ុុំគរៀនពូញកណាស់ជុំន្ធន់ ន៊ឹង គរៀនពូញកគរើថាភាស្គបាោុំងវ ិអឺ្...ត្គូស្សល្អ ់ខ្ុុំអ្ញ្ច ៊ឹង 
 មង។ 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំគចោះនិយយគចោះអី្មិនជាខាែ ុំងគទ វតាមលុំោរ់គរើគត្រៀរគធៀរគៅគគ គគគរៀនថាន ក់ 
ខពស់ណាស់គយើងវមិនដូចគគគទ រ៉ែុញនតថាន ក់ទី៥ជុំន្ធន់ ន៊ឹងគរើនិយយពីថាន ក់ដូចគាន ណាស់គរើ 
ជុំន្ធន់ថាន ក់ទី៥ដូចគាន ខ្ុុំមិនចា ់គគគទ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រ៉ែុញនតគរើឱ្យថាគៅរូកគត្រៀរ្ទ៊ឹមជាមួយគគគរៀនថាន ក់គគខពស់ រូកជាមួយត្គរូគត្ងៀនអី្ខ្ុុំមិន 
ដល់ញមនរ៉ែុញនតគរើនិយយជារិជាសិសសដូចគាន ។ 

ក៖ មិនឱ្យចា ់ មង? 

ខ៖ មិនឱ្យចា ់អ្ញ្ច ៊ឹង មង គរៀនវ ិគរើថាជាពិនទុវ ិគរើថាពិនទុគគថាពីគដើមគគគៅថា២០ភាគ 
២០ហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ត្រ ងគឺខ្ុុំ២០ភាគ២០អ្ញ្ច ៊ឹង មង។ 

ក៖ អូ្... ូយណាស់អ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ បាទគរើថាគរើនិយយពីភាគរយវ ិ១០០ភាគ១០០ ហ៎...គឺខ្ុុំ១០០ភាគរយអ្ញ្ច ៊ឹង មង 
ខ្ុុំស្សល្អ ់ខែួនឯងណាស។់ 

ក៖  ុី... យូណាស់អ្ ុ៊ុំ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភរ់យយអ្ ុ៊ុំវ ិមតង គរើយយភូមិកុំគណើ រគៅឯណា 
វ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គៅរ៊ឹងកុកញដរ។ 

ក៖ គៅរ៊ឹងកុកញដរ ចាុំថាគារ់គកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ុំណាគទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ដ៊ឹង។ 

ក៖ ចុោះដល់គពលស្គែ រ់ ស្គែ រ់គៅឆ្ន ុំណាវ ិ? 

ខ៖ ខ្ុុំអ្រ់ទាន់។ 

ក៖ អ្រ់ទាន់យយ? 

ខ៖ អ្រ់ទាន់គទ ទាន់ញរតា។ 

ក៖ គ ើយម្ភនញដលឮអី្ខែោះពីយយគទ? 

ខ៖ អឺ្...គារ់ឮញដររ៉ែុញនតគារ់កាល ន៊ឹងគារ់ឈឺស្គែ រ់គៅណាស់ រួចគៅបានគារ់យកត្រពនាមួយ 
គទៀរខ្ុុំទាន់យយគត្កាយ យយចុង ន៊ឹងហា។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងមិ ចូលដល់ខាងឪពុក។ 

ខ៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ក៖ ឥ ូវចូលដល់ខាងម្ភត យវ ិមតង គរើជីដូនជីតាអ្ ុ៊ុំគារ់គ ម្ ោះអី្គគវ ិ? 

ខ៖ អឺ្...ខាងម្ភត យ ខាងម្ភត យអឺ្...ជីតាខ្ុុំខាងម្ភត យគ ម្ ោះតាទុយ។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ គ ម្ ោះសអីទុយគទគនោះ ធមមតាម្ភនត្រកូលរ៉ែុញនតខ្ុុំមិនដ៊ឹងញរស្គា ល់ ខ្ុុំអ្រ់ស្គា ល់ជីតាររស់ខ្ុុំ 
្ងគត្ ោះខ្ុុំអ្រ់ទាន់គារ់ស្គែ រ់បារ់គ ើយខ្ុុំគកើរមក ន៊ឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយគៅញរជីដូន។ 

ក៖ ជីដូនគម៉ែចវ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  ុី...ជីដូនគ ម្ ោះឌួង ោ៉ែ វ។ 

ក៖ ឌួង ោ៉ែ វ? 

ខ៖ បាទឌួង ោ៉ែ វ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំចាុំថាកុំគណើ រររស់គារ់២ន្ធក់ ន៊ឹងគៅឯណាគទ? 

ខ៖ ភូមិគនោះគឺភូមិស្សរកកុំគណើ រគៅគនោះញដរ។ 

ក៖ គៅគកាោះញដរ? 

ខ៖ គៅគកាោះ ន៊ឹងញដរជីដូនជីតាគារ់។ 

ក៖ គកាោះអី្គគញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គកាោះកុំពង់ត្ររុំ។ 

ក៖ គកាោះកុំពង់ត្ររុំ? 

ខ៖ បាទ!  

ក៖  ន៊ឹងគ ើយឃុុំគកាោះមិរត ស្សរកកុំពង់គសៀម គខរតកុំពង់ចាម។ 

ខ៖ គខរតកុំពង់ចាម។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំយយដូចជាតាអ្ ុ៊ុំអ្រ់ទាន់គស្គោះ មង អ្ញ្ច ៊ឹងអ្រ់ដ៊ឹងគកើរគពលណាគទគ ? 



ខ៖ អ្រ់ទាន់គស្គោះញរមតង។ 

ក៖ គ ើយចុោះយយអ្ ុ៊ុំដ៊ឹងអី្គគខែោះពីយយគទ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំក៏អ្រ់ដ៊ឹងញដររ៉ែុញនតកាល ន៊ឹងគារ់ស្គែ រ់ខ្ុុំទាន់រ៉ែុញនតខ្ុុំរូចៗណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បាទគៅរូច ខ្ុុំមិនអាចនិយយអី្ឱ្យបានដ៊ឹងអឺ្...ពីគ រុការណ៍អី្ខ្ុុំអ្រ់ចាុំ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុុំអ្រ់ចាុំគោយស្គរខ្ុុំអ្រ់គៅរូចគពក។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្រ់អី្គទអ្ ុ៊ុំ ឥ ូវចូលដល់សុំណួររន្ធទ រ់គរើឪពុកម្ភត យត្ករមត្គួស្គរអ្ ុ៊ុំម្ភនធ្លែ រ់ 
អ្នកណាគគធ្លែ រ់គៅរស់គៅត្រគទសគត្ៅគទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់គទ។ 

ក៖ ដូចជាឪពុកម្ភត យអី្ រ៉ែុញនតឥ ូវកូនអ្ ុ៊ុំញមនអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទៗបានមួយ ន៊ឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់គៅគៅឯណាវ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គៅសលគ ក ។៍ 

ក៖ គៅត្រគទសអាគមរចិ? 

ខ៖ គៅអាគមរចិ។ 

ក៖ ទីត្ករងសលគ ក ៍ ន៊ឹង? 

ខ៖ បាទៗ! 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំចូលដល់ការសិកាអ្ ុ៊ុំវ ិ មិ អ្ ុ៊ុំបានគរៀរោរ់ខែោះៗអ្ុំពីការសិកាអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ ៊ុំគរៀនដល ់
ថាន ក់ទី៥គ ើយញមនគទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាទៗ! 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំគពលអ្ ុ៊ុំគរៀនរឋមគ ម្ ោះស្គល្អគរៀនរឋមសិកាអី្គគអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អឺ្...មុនដុំរូងខ្ុុំគរៀនរឋមគៅស្គល្អគកាោះញរ៉ែន។ 

ក៖ គកាោះញរ៉ែន? 

ខ៖ រឋមសិកាគកាោះញរ៉ែន។ 

ក៖ ចាសចុោះចូលដល់អ្នុវទិាល័យ? 

ខ៖ ដល់គពលវទិាលយ័ញរមតង មិនញមនអ្នុគទ។ 

ក៖ គ ម្ ោះអី្គគវ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ វទិាល័យត្ពោះសី នុ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ វទិាល័យត្ពោះសី នុ រ៉ែុញនតខ្ុុំគរៀនបាន២ឆ្ន ុំគទស្សរកគកើរសង្គ្រា មគធវើបារុកមម។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើកតីស្សថ្ម៉ែអ្ ុ៊ុំគៅគពលអ្ន្ធគរហា គពលអ្ ុ៊ុំកុំពុងគរៀន ន៊ឹងអ្ ុ៊ុំចង់គធវើអី្គគជាង 
គគអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ 
អឺ្...គពលខ្ុុំកុំពុងញរគរៀន ន៊ឹងខ្ុុំដូចថាគរៀនបានរិចញដរគរៀនបាន២ឆ្ន ុំស្សរកគកើរសង្គ្រា មអ្ញ្ច ៊ឹង 

ដូចថាវគធវើឱ្យខួរកាលខ្ុុំវដូចថាវខករុំណងហា។ 

ក៖ គ ើយចុោះរុំណងអ្ ុ៊ុំ ន៊ឹងអី្គគវ ិ? 



ខ៖ រុំណងអ្ ុ៊ុំដូចថាវអ្រ់ទាន់គៅដល់ទិសគៅគរៀនបាន២ឆ្ន ុំ លវីរបរិញរអ្ ុ៊ុំម្ភនសនទុោះគៅកនុងការ 
គរៀនញមនរ៉ែុញនតសង្គ្រា ម ន៊ឹងអឺ្...វផ្អអ កផ្អត ច់មគន្ធសគញ្ច រន្ធដូចថាថ្នការគរៀន ន៊ឹងវចរ់គៅ ខ្ុុំ 
គៅជាគបា៉ែ ញ រគដើរគៅគធវើទាហា នអី្គៅវបារ់។ 

ក៖ ញលងអាការសិកា ន៊ឹងចរ់ មងអ្ ុ៊ុំគ ? 

ខ៖ បាទចរ់ មង ស្សរកវសង្គ្រា មដល់ ន៊ឹងសុីសគសទើរអ្រ់បានគឃើ គទកាលណាចរ់្ែ៊ឹរគគគរ ើស 
ទាហានខ្ុុំចូលគធវើទាហានគៅគោយស្គរឪពុកម្ភត យររស់ខ្ុុំត្ក គ ើយជីតាររស់ខ្ុុំក៏ស្គែ រ់ 
គទៀរ។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖  ុឺ...អ្ញ្ច ៊ឹងខ្ុុំចូលគធវើគម៉ែចឱ្យបានញរជីវរិរស់។ 

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ។ 

ខ៖ បាទគរើគត្ ោះអាគគាលរុំណងធមមតា គគាលរុំណងវញរងញរម្ភនចុំគ ោះមនុសសរ៉ែុញនតអាការ 
សគត្មចរុំណងវគៅគលើត្ពោះអ្ញ្ច ៊ឹងគយើង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំគគាលរុំណងអ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភនចង់គធវើត្គូគពទយត្គូអី្គទគពល ន៊ឹងគ ? 

ខ៖ គពល ន៊ឹងដូចថា ដូចថាគគអ្រ់ទាន់ម្ភនត្ក៊ឹរយត្កមអី្ដូចថាវអ្រ់ទាន់ម្ភនគគាលរុំណងអី្ថា 
សមរថភាពខែួនឯងដូចថាវគទើរញរចូលលីគសគទើរបាន២ឆ្ន ុំគរើថាគមើលគៅពនែឺត្ពោះអាទិរយដូច 
គឃើ ត្ពោះអាទិរយ។ 

ក៖ ដូចគឃើ ព៊ឹមៗគ ? 

ខ៖ ព៊ឹមៗមិនរកកុំណរ់បានគទគរៀនបានត្រ ងឌីរែូមឬក៏បាក់អ្ង បាក់ឌុរអី្ត្រញ លជាម្ភន 
ការគរៀរចុំគៅកនុង្ែូវញដលគយើងចង់គធវើការអី្។  

ក៖ ចាស!   

ខ៖ រ៉ែុនគៅកាល ន៊ឹងវរូចគពក។  



ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ៊ឹងវ។ 

ក៖ អ្រ់ទាន់? 

ខ៖ វអ្រ់ទាន់ម្ភនរុំណងគ ើយមួយគទៀរ សូមបីញរឪពុកម្ភត យររស់គយើងក៏មិនទាន់គរៀរចុំថ្ន 
រុំណងររស់គយើងឱ្យបានគទគត្ ោះគយើងវទារគពក។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មិនដ៊ឹងគធវើអី្។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំសត្ម្ភរ់ការគរៀរការអ្ ុ៊ុំវ ិមតង គរើអ្ ុ៊ុំគរៀរការគៅឆ្ន ុំញខណាញដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំគរៀរការគៅឆ្ន ុំ១៩៧៦ ហា...៧៧(១៩៧៧)។ 

ក៖ ៧៧(១៩៧៧)? 

ខ៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំគរៀរការគៅឯណាវ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុុំគរៀរការគៅភូមិត្ទាន គោយស្គរគគជគមែៀសខ្ុុំគៅពីភូមិកុំគណើ រ ន៊ឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោស្គរខ្ុុំម្ភនត្រវរិតជារ់ទាហាន។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ៊ឹងជុំន្ធន់រ៉ែុល ពរអ្នកណាត្រវរតិទាហានគគន៊ឹងសម្ភែ រ់គចាល អ្ញ្ច ៊ឹងខ្ុុំត្រូវជគមែៀសខែួន 
គៅគៅភូមិត្ទាន ស្សរកកុំពង់គសៀមញដរបាទ។ 

ក៖ ចាសគគអ្រ់ដ៊ឹងត្រវរតិអ្ ុ ៊ុំ? 



ខ៖ គគដ៊ឹងញដរ។ 

ក៖ ញរគគអ្រ់អី្អ្ ុ៊ុំគ ? 

ខ៖ ខ្ុុំគគចពីស្សរកគនោះ គរើសិនខ្ុុំគៅស្សរក ន៊ឹងវត្រូវស្គែ រ់។ 

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ។ 

ខ៖ វត្រូវស្គែ រ់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើគរៀរការ ន៊ឹងឪពុកម្ភត យគរៀរចុំឱ្យឬក៏ស្សល្អ ់គាន គោយចិរតឯងឬក៏រ៉ែុល 
ពរ ជាអ្នកគរៀរចុំឱ្យ? 

ខ៖ ឪពុកម្ភត យគរៀរចុំឱ្យញដរ គត្ ោះយយខ្ុុំគនោះអឺ្...មិនញមនជាអ្នកគត្ៅអី្គទ រងរអូនជីដូនមួយ 
រគងកើរ ន៊ឹង។  

ក៖  ហ៎...! 

ខ៖ អ្ញ្ច ៊ឹងក៏ឪពុកម្ភត យគារ់្សុំ្ាុុំគាន ឱ្យគៅ ខ្ុុំតាមគារ់ញដរ គ ើយការគរៀរ ការ ន៊ឹងក៏សុុំចារ់ 
ទម្ភែ រ់ខាងរ៉ែុល ពរ ន៊ឹង គយើងរស់គៅកនុងសម័យ ន៊ឹងទាល់ញរម្ភនចារ់អ្ញ្ច ៊ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គយើងមិនអាចស្សល្អ ់គាន បានគទររ់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាចារ់គគ ន៊ឹងគគគៅថាខុសសីលធម៌អី្គគ ន៊ឹងគទៀរ។  

ក៖  ុី...! 

ខ៖ គគគៅសីលធម៌ទី៦។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖  ហ៎...មិនបានគទ ។ 

ក៖ គ ើយអ្ ុ៊ុំម្ភនធ្លែ រ់លួចស្សល្អ ់ត្រពនាពីមុនមកគទ? 

ខ៖ ខ្ុុំអឺ្...ដូចជាធមមតាជុំន្ធន់ ន៊ឹង ខ្ុុំដូចថាវជុំន្ធន់លុំបាកជុំន្ធន់គធវើគម៉ែចឱ្យញររសហ់ា កនុង 
ស្សរកគគ ន៊ឹងគរើកាលណាគយើងមិនការត្រពនាគទគយើងគៅចល័រ គ ើយភាពចល័រ ន៊ឹងគគគៅ 
ចូលគៅកនុងកងចល័រ ន៊ឹងវពិបាកណាស់ គយើងញរកញរដីមួយថ្លៃៗគគឱ្យគលើកទុំនរ់ត្រួយ 
គចកត្រួយអី្ ន៊ឹង។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយកាលណាដូចគពលគយើងគរៀរការគគគៅថាវម្ភនថាគគគៅចូលផ្អែ ស់វយ័ហា...វ 
ចូលគៅវយ័ចលរ័ វចូលវយ័គគគៅថាវយ័កណាត ល ន៊ឹងវយ័ដូចថាគយើងម្ភនគូរស្សករអ្ញ្ច ៊ឹង 
គគគរៀរចុំមួយញ្នកអាកិចចការឱ្យគយើងគធវើវធូរជាងគៅចល័រ។ 

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ។ 

ខ៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំចូលចិរតពិស្គរមុខមហូរអី្គគខាែ ុំងជាងគគអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សត្ម្ភរ់ខ្ុុំសពវថ្លៃគនោះ?  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុុំចូលចិរតញរសមែរមជូរគត្គឿងមជូរអី្ឱ្យញរមជូរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រ៉ែុញនតកុុំឱ្យញរោល់ថ្លៃគពក។  

ក៖ ធុំ?  



ខ៖  ន៊ឹងគ ើយវកាលណាវោល់ថ្លៃគពកវធុុំគយើងផ្អែ ស់ មុខផ្អែ ស់អី្រ៉ែុញនតខ្ុុំដូចជាមិនគរ ើសមុខ 
មហូរអី្គទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រ៉ែុញនតម្ភនមហូរខែោះវអ្រ់គរ ើសញមន រ៉ែុញនតមហូរខែោះវឆ្រ់ដូចថាដូចជាខអី្អ្រ់សវូចូលចិរត។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ខ៖ រ៉ែុញនតមិនថាវមិន ូរគទ វ ូរបានញរមតងកនែោះដងអី្បានគ ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មិនបាច់គទៀរគទ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំគពលអ្ ុ៊ុំទុំគនរអ្ ុ៊ុំចូលចិរតគធវើអី្គគជាងគគវ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឥ ូវ ន៊ឹងសពវថ្លៃ ន៊ឹង? 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គពលខ្ុុំទុំគនរខ្ុុំជុំរោះគមម  ខ្ុុំការ់ដីការ់អី្គៅអឺ្...ដូចថាគត្រៀមការររសត្ម្ភរ់ដល់គពល 
គយើងគធវើោុំដុំណាុំអី្គៅគយើងគពលទុំគនរគយើងគចោះញរការ់ដីអី្រិចរួចគត្រៀមទុកគៅណា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គពលោុំដីគយើងម្ភនគស្សច។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំចូលចិរតអានគសៀវគៅគទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុុំចូលចិរតអានណាស់។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ជាពិគសសឱ្យញរគឃើ អ្កសរជាភាស្គបាោុំង អ្ង់គគែសខ្ុុំអ្រ់គទខ្ុុំអានរនតិចញដរអានគៅ 
គមើលគៅគ ើយខ្ុុំដូចខ្ុុំនិយយត្បារ់ពីសុីសគសទើរពីដុំរូងអ្ញ្ច ៊ឹងថា...។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុុំថាបាោុំងខ្ុុំស៊ឹងថាជុំន្ធន់ ន៊ឹងគរើថាពិនទុ២០ ២០ភាគ២០ ន៊ឹង មងបាទ។ 

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ចូលចិរតអាន គ ើយគោយស្គរការញដលខ្ុុំចូលចិរត ខ្ុុំចូលចិរតនិយយគលង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចូលចិរតនិយយគលង។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយអ្ ុ៊ុំខនរិុនគលងស៊ឹងអី្គ ើយ ន៊ឹង ចូលចិរតអានគមពីរអី្គទ? 

ខ៖ បាទខ្ុុំចូលចិរតអាន។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ ៊ុំគចោះគត្ចៀងគ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គត្ចៀងអឺ្...គចោះគត្ចៀង គត្ចៀងបានញរម្ភន ក់ឯង រ៉ែុនដល់គពលម្ភនមនុសសគត្ចើនខ្ុុំមិនហា ន 
គត្ចៀងគទខាម ស់គគ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំចូលចិរតស្គត រ់ចគត្មៀងគទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចូលចិរតស្គត រ់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រ៉ែុញនតបានញរចគត្មៀង ន៊ឹងចគត្មៀងពីគដើម រ៉ែុញនតចគត្មៀងអា ខូ្ុុំអ្រ់ចូលចិរតស្គត រ់គទ ល្អន់ 
ត្រ៊ឹកដូចជាវកង្គ្ន្ធត ក់អារមមណ៍ ដូចជាសារកតុងកាត ុំងៗ។ 

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ ។ 



ខ៖ មិនសវូចូលចិរត រ៉ែុញនតគកមងឥ ូវចូលចិរត។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុុំចូលចិរតញររទពីគដើម រទស្គមុរ។ 

ក៖ សុីន សុីស្គមុរអី្អ្ញ្ច ៊ឹងគៅ? 

ខ៖  ន៊ឹងគ ើយ សទុាា អី្អ្ញ្ច ៊ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើអ្ ុ៊ុំហាដូចជាអាចគរៀរោរ់ត្បារ់ខ្ុុំពីត្រវរតិអ្ ុ ៊ុំអ្ុំពីជុំន្ធន់សង្គ្រា ម ន៊ឹងបានគទ 
អ្ ុ៊ុំជួរគរឿងអី្គគខែោះ អ្ ុ៊ុំគរៀរោរ់មកគមើលអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ពីសង្គ្រា ម? 

ក៖ ពីជុំន្ធន់លន់ នល់ រ៉ែុល ពរអី្អ្ញ្ច ៊ឹងហា? 

ខ៖  ហ៎...ពីជុំន្ធន់លន់ នល ់ជុំន្ធន់លន់ នលអី់្ខ្ុុំធ្លែ រ់ចូលគធវើជាទាហាន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គធវើជាអី្ ន៊ឹង ស្គកលបង ន៊ឹង កាន់កាុំគភែើងអី្ ន៊ឹងន៊ឹងគគរនតិចរនតួចញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយធ្លែ រ់គគចពីកញនែងទាហានចូលន៊ឹងកញនែងរុំរន់គគគៅថារុំគោោះហា ញខមរត្ក មហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គគចមុនដុំរូងទាហានញខមរត្ក ម ន៊ឹងវត្រឆ្ុំងន៊ឹងគាន ។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ២ន្ធក់ ន៊ឹងគគថ្វ ៉ែគុុំគួនគាន អ្ញ្ច ៊ឹងអាទាហាន ខ្ុុំធ្លែ រ់ចូលទ័ពគគចពីអាញខមរកាលពីទាហាន ន៊ឹង 
គៅចូលកនុងរុំរន់ញខមរត្ក ម ន៊ឹង អ្ញ្ច ៊ឹងបានថារ ុំគោោះ ន៊ឹងត្គាន់ញរចូលគទ រ៉ែុញនតចូលបានញរ២ 
៣ថ្លៃចាុំគមើលគៅអ្រ់ស្សលួគទរកមកវ ិ ទាហានវគសរដីល់ញរញខមរត្ក ម ន៊ឹងវកមមុយនីស។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កមមុយនីសខ្ុុំអ្រ់គចោះគៅ ក់ ញរគឃើ ម្ភន ក់ៗញរគឃើ  ក់ញរអាវគមម ញសបកគជើងកង់ឡាន 
 ន៊ឹងអាគធវើសគត្ងក ន៊ឹងគាម នគឃើ  ដូចគយើង ក់ជារិជីរុងអី្គៅគមើលមុខគ ើយមិនចាុំបាច់ 
 ក់ញសបកគជើងគខវៀរអី្គទ ញសបកគជើងអី្ទុំគនើរគទ អាញសបកគជើងជីពរុងឡាយអី្ ន៊ឹងហា 
ជុំន្ធន់ ន៊ឹងម្ភនញររ៉ែុណណ៊ឹ ងអី្ទុំគនើរគគគ ើយ ឱ្យញរ ក់ចូលគៅ .ូ..គមើល។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គមើល ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំដល់គពលចូលជុំន្ធន់រ៉ែុល ពរវ ិមតងគរើអ្ ុ៊ុំជួរត្ព៊ឹរតិការណ៍អី្ខែោះញដលគកើរ   
គ ើងគៅកនុងជីវរិអ្ ុ៊ុំ ន៊ឹងហា? 

ខ៖ គៅជុំន្ធន់រ៉ែុល ពរ ន៊ឹងគោយស្គរខ្ុុំជារ់ជាត្រវរតិទាហាន។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគអ្រ់ឱ្យខ្ុុំគៅកនុងស្សរក។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ៊ឹងគគជគមែៀសខ្ុុំគៅគៅឯត្ទាន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គគជគមែៀសកាល ន៊ឹង ។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ! 



ខ៖  ន៊ឹងគ ើយជគមែៀសគៅ្ទោះ ន៊ឹង ្ទោះខ្ុុំពីគដើម ន៊ឹងមិនញមនរ៉ែុណណ៊ឹ ងគទគមើលគជើងសសរ្ទោះខ្ុុំ 
សសររួនជួរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ ើយធុំគគរូស្ទោះអ្ស់គ ើយគៅយកគៅគធវើត្ទរងត្ជូក ត្ទរងម្ភន់។ 

ក៖ គៅអ្ញ្ច ៊ឹងគៅវ ិ? 

ខ៖ បាទញដលអារុំញនងគកបឿងអី្ ន៊ឹងចុោះថាអ្ស់រិចខ្ុុំមកដល់ស្សរកវ ិគៅសល់ញរគជើងសសរ។ 
ក៖  ុី...!  

ខ៖ ខ្ុុំស្គត យញរគជើងសសរ ខ្ុុំគរ ើសគៅគជើងសសរ ន៊ឹងគចាល គរើខ្ុុំមិនគរ ើសរញ្ឈរគទវពុកបារ់ 
អ្ស់គ ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ គ ើយគឈើ ន៊ឹងម្ភុំណាស់អ្ ុ៊ុំ? គឈើអី្គគវ ិអា ន៊ឹងអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គឈើសូត្កុំ។ 

ក៖ សូត្កុំ? 

ខ៖ រ៉ែុនសុសីគសទើរគមើលកាលកាត របានន័យថាគផ្អទ រធុំៗណាស់មិនញមនរ៉ែុនគនោះគទណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាគនោះខ្ុុំោក់គៅបាន ក់កណាត លត្រគឡាោះ គឈើពីគដើមវធុំៗណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គត្គឿងធុំៗណាស។់ 



ក៖ សមបូរថ្ត្ពអ្ ុ៊ុំ ហ៎...? 

ខ៖ អ្រ់គទដូចថាឪពុកម្ភត យខ្ុុំគារ់ទិ គត្គឿងគឈើ ន៊ឹងដូចថាវគនោះវរកអាគឈើម្ភុំអ្ញ្ច ៊ឹងហា 
ោក់គៅម្ភុំ មង។  

ក៖ ចាសអ្រ់ភ័យខាែ ចខយល់ពយុោះបាក់អី្គទណាស។់ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ គរើជីវរិអ្ ុ៊ុំជួរដល់គពលគៅជុំន្ធន់រ៉ែុល ពរអ្ ុ៊ុំការ ូរចុកររស់អ្ ុ៊ុំគម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  ូ...រ៉ែុល ពរខ្ុុំលុំបាក។ 

ក៖ គម៉ែចវ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ វអឺ្...ជុំន្ធន់គន្ធោះខ្ុុំររ់គៅគៅស្សរកគគ រររគគ ូររររមួយខទោះគតាន រហា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគោក់រររខទោះគតាន រហា គន្ធោះោក់អ្ងករញរមួយកុំរ៉ែុង អ្ងករមួយខទោះគតាន រមនុសសពីគដើមគគ 
អ្រ់សុីតាម្ទោះអ្ញ្ច ៊ឹងគទ  ូរអ្រ់តាម្ទោះអ្ញ្ច ៊ឹងគទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គគឱ្យ ូររួមគៅកនុងគោងបាយគគ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ៊ឹងររររួនដរ់ខទោះគតាន រអ្ញ្ច ៊ឹងគៅណា រ៉ែុញនតមួយខទោះគតាន រ ន៊ឹងោក់អ្ងករមួយកុំរ៉ែុងត្គារ់ 
គ រមួយកុំរ៉ែុង គមើលគចោះគៅគឃើ ទ៊ឹកសសកុសគឃើ ដល់បារខទោះ គ ើយដល់គពលដួសញចក 
គាន សុទាញរទ៊ឹកគគកូរអ្ញ្ច ៊ឹងគៅមួយត្គារ់ៗ ន៊ឹងដគណតើ មបានត្គារ់គ របានត្រញ ល៥ត្គារ់ 
ម្ភន ក់ៗមួយគពលបាយ ត្គារ់គ រហា។ 

ក៖ គ ើយម្ភនកម្ភែ ុំងអី្ណាគៅអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ បានអី្ណាម្ភនកម្ភែ ុំង  ូរត្រ៊ឹង ូរគ ងគ ើងញរគ ោះដូចសារអ្ញ្ច ៊ឹងរ៊ឹងញរគ ោះវឃ្លែ ន 
 ហ៎...ដល់គពលរ៉ែុញនតដល់គពលថ្លៃគ ើងខ្ុុំគឆ្ែៀរចូលថ្ត្ពគៅជីកដុំ ូងជីកអី្គៅ គស្គៃ រលួចល្អក់ 
គទៀរហា។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ន៊ឹងគ ើយ គស្គៃ រលួចល្អក់។ 

ក៖ ចូលថ្ត្ពគត្ៅគទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ថ្ត្ពវគច គៅត្រញ លមួយគី ូអី្ពី្ទោះហា គត្កាយ្ទោះវម្ភនថ្ត្ពហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថ្ត្ពដូចថា ថ្ត្ពរគបាោះៗថ្ត្ពញសករអី្ហា ថ្ត្ពអី្គៅ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ថ្ត្ពអី្គៅ។ 

ក៖ វអ្រ់គឃើ គទគ ? 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ វអ្រ់គឃើ អ្ ុ៊ុំអី្ដូចជាគនោះអី្គទ ីដុរគភែើងអី្គទ ី? 

ខ៖ អឺ្...ដូចវគឃើ ញដររ៉ែុញនតគយើងគធវើជាោុំទ៊ឹកគៅណា ោុំទ៊ឹកកុុំគសៀវអី្គៅ គគថាគយើងោុំទ៊ឹក
៊្ឹក ន៊ឹងរ៉ែុញនតគៅកនុងកុំគសៀង ន៊ឹងវម្ភនទ៊ឹកអី្សុទាញរដុំ ូវអ្ញ្ច ៊ឹងគៅ គរើមិនគឆ្ែៀរអ្ញ្ច ៊ឹងវគ វ 

ណាស់។ 

ក៖ ញរវដ៊ឹងគទថាម្ភនដុំ ូវគៅ ន៊ឹងគទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គយើងអ្រ់ឱ្យវដ៊ឹង។  

ក ចាស! 



ខ៖ ម្ភនគពលខែោះហា នណាស់សុសីគសទើររ៉ែុញនតវអ្រ់ដ៊ឹងញរដល់ខ្ុុំគិរមកឥ ូវគរើសនិវដ៊ឹង 
ររ់។ 

ក៖ គម៉ែចវ ិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គៅគពលញដលគៅអឺ្...គៅកនុងចល័រញដលវគគឱ្យគគគៅដូចរគរៀ វរគងកើរការោឋ នអី្មួយ ខ្ុុំ 
វគ វគពក គ ើយអ្ងករវោក់គរគគគៅចុងគជើង ន៊ឹង គ ើយជួនគៅជួនកាលគៅលួច លួច 
យកមកពិបាកោុំសុីគទៀរហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បានគ ើយ ន៊ឹងជួនកាលគពលគៅលួចមកវបាន២កុំរ៉ែុងហា វគៅចុងគជើងគគលចួមកគគ 
គដក ហ៎...អ្ញ្ច ៊ឹងវម្ភនគភែើងអ្ុំពូលញម៉ែត្រឯណាជុំន្ធន់ ន៊ឹង គៅលួចមកោុំទ៊ឹកអ្ញ្ច ៊ឹងោុំន៊ឹង 
កុំគសៀវ ដល់រួចគៅ២ន្ធក់រងរអូនគកោះគាន ឱ្យវគៅ ន៊ឹង គរើកោក់សុីគៅកនុងមុង ន៊ឹងសុីទាុំង 
ងង៊ឹរ ន៊ឹងហា គទថាឆ្ៃ  ់គអ្ើយឆ្ៃ  ់ ឃ្លែ នសុបីាយទគទគ ើយអ្រ់ម្ភន រ៉ែុញនតអាបាយ ន៊ឹងជួន 
កាលអាចចុំហាយញដរគរើ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កែិនហា។ 

ក៖ កែិនគរើអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទកែិនគៅកនុងមុង ន៊ឹងវកែិនហា រ៉ែុញនតខ្ុុំភ័យញដរគរើ រ៉ែុញនតសមូបីញរ ូរអី្ល្អន់ម្ភរ់អី្ខាែ ច 
ល្អន់ម្ភរ់ឮសូរថាច៊ឹរ គធវើលនមហាខាែ ចល្អន់ម្ភរ់អ្ញ្ច ៊ឹងអ្នកជិរខាងន៊ឹងដ៊ឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងគទៀរ? 

ខ៖ ឥ ូវល្អក់ៗញមនញទន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំរន្ធទ រ់ពីញរករ៉ែុល ពរមកអ្ ុ៊ុំសល់រងរអូនរ៉ែុន្ធម នន្ធក់ញដរ? 

ខ៖ រងរអូនខ្ុុំគៅទាុំងអ្ស់រ៉ែុញនតដល់គពលររ់ ររ់មកចូលស្សរកវ ិ។ 



ក៖  ុី...គម៉ែចបានអ្ញ្ច ៊ឹងវ ិ? 

ខ៖  ុី...ដូចថាអាយុវត្រូវអ្ស់ វខែោះររ់ន៊ឹងលង់ទ៊ឹក ដុំរូងលង់ទ៊ឹកស្សីរងស្សីខ្ុុំ រងរអូន 
ស្សីខ្ុុំញរ៣ន្ធក់ រង២លង់ទ៊ឹកទាុំង២ គៅ្ារទាុំងអ្ស់គាន កាល ន៊ឹងវគៅរូចៗ ហ៎...អាមួយ 
គទៀររូចញមនញទនហាតាមខ្ុុំចរ់ ដល់ខ្ុុំគរៀរការរួចគ ើយគៅម្ភត យខ្ុុំគារ់សែូរដល់គពល 
ចរ់គៅអ្រ់ទាន់ ម្ភនគកើរលុយគទគគអ្រ់ចាយលយុគទ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កាល ន៊ឹងម្ភនអ្ងករអី្រនតិចរនតួចោក់កូន កញង្គ្ញ្ច ងរ៉ែុនគនោះកូនយកគៅកុំពង់ចាមគៅដូរជា 
សករជាអ្ុំរិលជាអី្យកមក្ទោះអ្ញ្ច ៊ឹង។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយចាស។ 

ខ៖  កាល ន៊ឹងយកអ្ងករគៅដូរ ន៊ឹងជុំនួសលុយ។ 

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គ ើយដល់អារអូនខ្ុុំ ន៊ឹងវ ន៊ឹងវជុំទង់ៗញដរ គាន ២ន្ធក់អាមួយរូចគដើរការ់ខាច់អ្រ់ម្ភនអី្ 
អ្ញ្ច ៊ឹងគទ គដើរការ់ខាច់គៅរួចញខទ៊ឹកជុំន្ធន់អាទ៊ឹកធ្លែ យពីទគនែមកដុំរូង ហ៎...។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គៅរួចមកវ ិមកតាម្ែូវ ន៊ឹងដញដល ន៊ឹងរ៉ែុញនតវទ៊ឹកវគជារគ ើងគត្ចើន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អារអូនខ្ុុំជុំទង់ ន៊ឹងវគដើរមកទ៊ឹកត្រ៊ឹមគនោះវ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គចោះញរគដើរមក រ៉ែុញនតដល់គពលអារអូនរូចមួយ ន៊ឹងត្គាន់ថាវរូចវបានញរត្រ៊ឹមកវ។  

ក៖ ចាស! 



ខ៖ វទាររួចអ្ញ្ច ៊ឹងទ៊ឹក ូរវចា ់ទ៊ឹក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ទ៊ឹកវត្ចានៗគដើរគៅវធ្លែ ក់លាក់។  

ក៖  ុី...! 

ខ៖ វធ្លែ ក់លាក់គត្ ោះដីខាច់វមិនញមនគសមើរដូចគយើងអ្ញ្ច ៊ឹងគទណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ វធ្លែ ក់លាក់ ដល់ធ្លែ ក់លាក់អារអូនខ្ុុំគឃើ អឺ្...កុំពុងញរទូលកញង្គ្ញ្ច ងអ្ញ្ច ៊ឹងគឃើ រអូនលង់ 
ទ៊ឹកររ់គៅជួយរអូន។ 

ក៖ លង់ទាុំង២ន្ធក់គៅ? 

ខ៖ បាទលង់ទាុំង២ន្ធក់ ររ់ញរទាុំង២ន្ធក់គៅ  ហ៎...អាណិរណាស់។ 

ក៖  ូ... ន៊ឹងគ ើយអាណិរណាសអ់្ ុ៊ុំ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំរន្ធទ រ់ដូចជាអ្ ុ៊ុំគរៀរការគ ើយអ្ ុ៊ុំម្ភនកូន    
រ៉ែុន្ធម នន្ធក់វ ិ? 

ខ៖ ខ្ុុំ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គរៀរការគ ើយម្ភនកូនឥ ូវ ន៊ឹងម្ភនរ៉ែុណណ៊ឹ ងន្ធក់។ 

ក៖ រ៉ែុណណ៊ឹ ងន្ធក់គ ? 

ខ៖ រ៉ែុញនតម្ភនររ់ខែោះអី្ខែោះញដរ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនរ៉ែុន្ធម នន្ធក់សរុរទាុំងអ្ស់ហា។ 

ខ៖ អាវទាុំងអ្ស់វឥ ូវគៅសល់៦ន្ធក់។ 



ក៖ ចាសគ ម្ ោះអី្គគខែោះអ្ ុ៊ុំគរៀរោរ់ឱ្យអ្ស់? 

ខ៖ មួយគខៀវ សខុា។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ទី១ ទី២គខៀវ សុវី៉ែោ៉ែ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ទី៣គខៀវ សថុា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ទី៤គខៀវ វណណី ។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ខ៖ ទី៤ ទី៥ គខៀវ រូោ៉ែរ់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ទី៦គខៀវ ភាល។ី 

ក៖ គខៀវ ភាលី? 

ខ៖  ន៊ឹងម្ភន៦ន្ធក់ ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំ ត្រពនាររស់អ្ ុ៊ុំគារ់គ ម្ ោះអី្គគ? 

ខ៖ គ ម្ ោះទុយ រ ុន ុង។ 

ក៖ ទុយ រ ុន ុង? 

ខ៖ បាទ!! 

ក៖ ត្រពនាអ្ ុ៊ុំគម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖  ហ៎...គារ់ស្គអ រណាស់ ខ្ុុំចូលចិរតណាស់។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សល្អ ់អ្ ុ៊ុំតាុំងពីគដើមមកគ ? 

ខ៖ បាទរ៉ែុញនតខ្ុុំមិនស្សល្អ ់គារ់រ៉ែុន្ធម ន រ៉ែុញនតគារ់គដ ស្សល្អ ខ់្ុុំ។ 

ក៖ ញមនមិនញមនអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ ៊ុំនិយយ? 

ខ៖ និយយគលងគទ ធមមតាខ្ុុំបាននិយយរួចគ ើយពីមុនមកដូចថាការជុំន្ធន់រ៉ែុល ពរឪពុក 
ម្ភត យទាុំងសងខាងគរៀរចុំឱ្យទុកោក់ ន៊ឹងហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖  ន៊ឹងគ ើយវញរងញរអ្ញ្ច ៊ឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនឱ្យកូនគៅគរៀនទាុំងអ្ស់គាន គទ? 

ខ៖ ខ្ុុំឱ្យគរៀនទាុំងអ្ស់គាន  ម្ភន ក់គនោះញដលគារ់វដូចថាខួរកាលវម្ភនដូចថាវម្ភនត្រ៊ឹមត្រូវ 
លអគទញរគារ់ដុរត្ចមុោះហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ម្ភនគោគដុោះស្គច់ត្ចមុោះដល់គពលដុរៗគៅក៏រ៉ែោះ លស់ថ្សរ។  

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ។ 

ខ៖ ញរវគៅអ្ញ្ច ៊ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងគរើដូចជាគដើមបីឱ្យត្ករមត្គសួ្គរអ្ ុ៊ុំម្ភនសុភមងាល អ្ ុ៊ុំត្រូវគធវើគម៉ែចញដរគដើមបីឱ្យ        
ត្គួស្គរម្ភនសុភមងាលហាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គដើមបីសុភមងាលគៅកនុងត្គួស្គរខ្ុុំ ខ្ុុំសពវថ្លៃគចោះញរខុំចិញ្ច ៊ឹមត្គរ់ត្គងកូនគៅគៅររហ រ់ 
រគត្ងៀនអី្តាមដុំគណើ រ តាមស្គសន្ធចត្កររសគ់យើងញដលបានរគត្ងៀនគយើង្តល់ជាដុំរូន្ធម ន   
គយើងរគត្ងៀនអ្ញ្ច ៊ឹងមកគយើងគចោះញរគធវើតាមអ្ញ្ច ៊ឹងគៅ។ 



ក៖ ចាស!  

ខ៖ គ ើយគដើរតាមគនែងគគគៅថាគដើរតាមត្ពោះគោយគសចកតីជុំគនឿអ្ញ្ច ៊ឹងគៅណា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុុំគដើរគោយគសចកតីជុំគនឿគជឿគៅគលើត្ពោះអ្ងាម្ភច ស់ត្ពោះគយស ូវត្គីសទ ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាស លអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំគរើដូចជាអឺ្...អ្ ុ៊ុំម្ភនរទពិគស្គធន៍អ្វីញដលលអកនុងជីវរិក៏ដូចជា 
ដុំរូន្ធម នញដលចង់ញចកចាយកូនគៅអ្ ុ៊ុំជុំន្ធន់គត្កាយហា គោយស្គរការសម្ភា ស ន៊ឹងហា។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ គឺកូនគៅអ្ ុ៊ុំជុំន្ធន់គត្កាយហាបានឮសមដីអ្ ុ ៊ុំខន គ ើយអ្ញ្ច ៊ឹងពួកគារ់ន៊ឹងដ៊ឹង ម្ភនដុំរូន្ធម នអី្ 
ចង់ផ្អត ុំគ្្ើរដល់ពួកគារ់ខែោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អឺ្...ខ្ុុំដុំរូន្ធម នគចោះញរម្ភនគ ើយកូនៗគៅហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គោយស្គរខ្ុុំឥ ូវវអាយុវកាន់ញរគត្ចើនគៅគ ើយត្រញ លជាគៅមិនដ៊ឹងជួររ៉ែុន្ធម នន្ធក់ 
រ៉ែុញនតខ្ុុំដ៊ឹងថាគរើអាចសគមែង ន៊ឹងវអាចជារ់គទាោះរីជាខ្ុុំបារ់រង់គៅក៏គៅសគមែង ន៊ឹងត្រញ ល
ជាដល់គៅ។ 

ក៖ គៅអ្ ុ៊ុំគៅ គៅគត្ចើនរដុំណញមនញទនអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនអី្ចង់ផ្អត ុំគ្្ើរពួកគារ់ខែោះគទ ឱ្យគារ់គដើរគលើ្ែូវគម៉ែចញដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុុំចង់ឱ្យកូនគៅខ្ុុំទាុំងអ្ស់គដើរគៅកនុង្ែូវអឺ្...្ែូវសុចចររិ ្ែូវគទៀងត្រង់ ្ែូវអឺ្...លអដូចថាម្ភន
គ រគព គៅគោយគសចកតីសរបុរស។  

ក៖ ចាស!  



ខ៖ គសចកតីស្សល្អ ់ គសចកតីអ្រ់ធមរ់អី្ ន៊ឹង និយយសរុរមកគឺទាុំងអ្ស ់ន៊ឹងគ ើយញដលវជា
ដុំរូន្ធម នថ្នត្ពោះអ្ងាម្ភច សគ់យស ូវត្គីសទគឺគដើរ្ែូវ ្ែូវថ្នត្ពោះអ្ងាគយស ូវត្គីសទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ស្សរគៅតាមគសចកតីជុំគនឿ។ 

ក៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ខ៖ ត្ពោះ។ 

ក៖ លអញមនញទនអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ បាទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្ ុ៊ុំដូចចង់ឱ្យពួកគារ់គគច្ុរពី្ែូវអី្គគញដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំចង់ឱ្យពួកគារ់គជឿគលើស្គសន្ធត្ពោះអ្ងាម្ភច ស់ត្ពោះគយស ូវត្គីសទថ្នពួកររសិុទាថ្លៃចុង 
គត្កាយមួយគនោះ គត្ ោះខ្ុុំដ៊ឹងថា្ែូវមួយគនោះជា្ែូវពិរ។ 

ក៖ ចាស ន៊ឹងគ ើយ។ 

ខ៖ បាទខ្ុុំដ៊ឹងថា្ែូវគនោះជា្ែូវពិរ គ ើយគរើកាលណាគយើងគដើរគលើ្ែូវតាមគត្ ោះ្ែូវមួយ ន៊ឹង 
ខ្ុុំដ៊ឹងថាកូនគៅខ្ុុំន៊ឹងគៅភាពខាងគត្កាយខ្ុុំដ៊ឹងថាជួរញរកនុង្ែូវលអ។  

ក៖ ចាសគៅថ្លៃគត្កាយ គ ើយគគគៅថាគគទទួល្លញ្ែ។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ពិរៗអ្ុំពីត្ពោះអ្ញ្ច ៊ឹងញរមតង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្រគុណគត្ចើនញមនញទនសត្ម្ភរ់ការគរៀរោរ់ដ៏គកាោះកាយអ្ុំពីជីវរិររស់អ្ ុ៊ុំ  
អ្ញ្ច ៊ឹងហា អ្រគុណគត្ចើនអ្ ុ៊ុំខន។ 

ខ៖ បាទ! 



ក៖ បាយៗអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ខ្ុុំក៏អ្រគុណញដរសុីសគសទើរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រ៉ែុញនតដល់គពលនិយយគត្ចើនគពកខ្ុុំដូចគម៉ែចមិនដ៊ឹងគទ ចង់អួ្លៗគម៉ែចគទ។ 

ក៖ និយយពីត្រវរតិគ ? 

ខ៖ និយយពីត្រវរិតចូលដល់ឪពុកម្ភត យ ន៊ឹងខ្ុុំវម្ភនគត្ចើន។  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ជីវរិខ្ុុំដូចថាគរើថាគយើងអ្ងាុយគិរញរពីគរឿង ន៊ឹងគពកវគធវើអី្អ្រ់គកើរ។  

ក៖ ចាសៗ ន៊ឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គយើងម្ភនការកមានតខែោះរកីោយខែោះគៅណាស។់  

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គត្ ោះគយើងអាការលុំបាក ន៊ឹងគោយការលុំបាកគៅ គរើគយើងគិរញរពីភាពលុំបាកភាពគកើរ 
ទុកាគធវើអី្វគកើរ។ 

ក៖ ចាសគយើងត្រូវញរជីវរិមនុសសត្រូវញរម្ភនការសរាយខែោះអ្ ុំណហ៎ ...? 

ខ៖ វម្ភនសរាយខែោះបានវម្ភន្ែូវ គត្ ោះមនុសសវចូលចិរតណាស់អាភាពសរាយវត្រូវអា 
ភាពសរាយ ន៊ឹងវគធវើឱ្យឈនោះនូវភាពគកើរទុកា។ 

ក៖ ចាសត្រូវអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈនោះគៅភាពខាវ យខវល់ វឈនោះនូវភាពគគគៅថាភាពទុកាត្ពួយ ភាពញរកបាក់ ភាពអី្ក៏ឈនោះ 
អ្រ់ញដរ គយើងអ្រ់ចង់បានគទអា្ែូវអ្ស់អ្ញ្ច ៊ឹងៗ។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងអ្រគុណគត្ចើនញមនញទនអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖  ន៊ឹងគ ើយ! 

ក៖ ចាស៕ 


