
កិច្ចសំភបសន៏របស់អំុ៊ខឹមវី 

ក៖ អ្នកសំភបសន៏េឈ្មបះ េហង សុជីវ ី                    ខ៖ អ្នកែដល្រតូវេគសំភបសន៏េឈ្មបះ ខឹមវី 

 

ក៖ ចបស!ជំរបបសួរអំុ៊!! 

ខ៖ អឹម! 

ក៖ 

ចបស!អំុ៊ៃថ្ងេនះខ្ញុំមបនឧកបសេដើម្បីនឹងមកសំភបសន៏ដល់អំុ៊ផ្ទបល់!េហើយខ្ញុំបបនេធ្វើកបរងបរស្មបគចិ

ត្តេនបក្នុងគំេរបងរបស់ខបងសបលបBYUេនបខបងសហរដ្ឋអបេមរិចណបអំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ 

េហើយខបងសបលបផ្ទបល់េគមបនគំេរបងមួយេនះេដើម្បីេអបយមកសំភបសន៏ដល់្របជបជនកម្ពុជប

ែដលមបនវ័យចបប់ពី៣៥ឆ្នបំេឡើងអំពី្របវិត្តរបស់គបត់អំពីជីវិត 

្របវិត្តរបស់ថបេតើតបំងពីមុននឹងមកដល់េពលឥឡូវនឹងគបត់មបនបបនឆ្លងកបត់េនបជីវិតែបបណប

េគខ្លះេដើម្បីនឹងេធ្វើកបរែចកចបយ 

េដើម្បីនឹងយកមកចង់្រកងជបឯកសបរេដើម្បីេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយមកេទៀតនឹងេគនឹងបបន

ស្តបប់អំពីពង្ស្របវត្តិនឹងជីវិតរបស់គបត់ចឹងណបអំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបស! 

ចឹងអំុ៊េនបក្នុងៃថ្ងេនះខ្ញុំមបនឧកបសេដើម្បីនឹងមកេធ្វើកបរសំភបសន៏ដល់អំុ៊ផ្ទបល់ចឹងេតើអំុ៊េធ្វើកបរអនុ

ញ្ញបតេដើម្បីេអបយខ្ញុំេធ្វើកបរថតសំេលងរបស់អំុ៊នឹងយកេទបpostេនបក្នុងេវបសបយេអបយេគបបន

ស្តបប់ែដរបបនឬេទ? 

ខ៖ ចបស!េអបយ! 



ក៖ 

ចបសអរគុណដល់អំុ៊េ្រចើនចឹងជបដំបូងៃនកបរសំភបសន៏ចឹងៃថ្ងេនះគឺជបៃថ្ងទី១៤ែខ៧ឆ្នបំ២០១៨ 

េហើយជបដំបូងនឹងសូមសួរេឈ្មបះអំុ៊េតើអំុ៊មបនេឈ្មបះអ្វីេគែដរ?ចបស!ចឹងអំុ៊មបនេឈ្មបះអ្វីេគែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះ ខឹមវី។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ទបំង្រតកូលែតម្តង? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មបនេឈ្មបះថប ខឹមវី! 

ក៖ ចបស!េហើយចុះេឈ្មបះរបស់អំុ៊មបនេឈ្មបះែដលេគបបនេហបេ្រកបែដរឬេទអំុ៊? 

ខ៖ េឈ្មបះវីនឹង!េឈ្មបះេហបថបវីនឹងេគេហបែតមួយនឹង! 

ក៖ េហស!េហើយអំុ៊េឈ្មបះនឹងនរណបេគែដរបបនដបក់េឈ្មបះនឹងេអបយដល់អំុ៊ែដរ? 

ខ៖ ម្តបយឪពុក! 

ក៖

េហើយចុះគបត់មបនបបន្របបប់ដល់អំុ៊ថបេឈ្មបះនឹងមបនអត្តន័យយ៉បងេម៉ចែដរឬេទសំរបប់អំុ៊ណប? 

ខ៖ គបត់អត់េនបះេទ!កបលនឹងគបត់បបនស្លបប់េទបេនបក្នុងជំនបន់អបពត! 

ក៖ ហ!ឺ... 

ខ៖

ដល់េពលែដលគបត់បបនស្លបប់េនបក្នុងជំនបន់អបពតនឹងមកនឹងកបលនឹងអំុ៊នឹងដូចថបមកេអើ!េនប

្របែហលជបអបយុបបន១៣េទប១៤ឆ្នបំនឹងណប!គបត់បបនស្លបប់េទបេចបលណប!... 

ក៖ ចបស!អំុ៊េហើយចុះគបត់មបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ នឹងេគបបនស្លបប់េទបេចបល..នឹងតបំងពីតូច! 



ក៖ ចុះឪពុកម្តបយរបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអ្វីេគែដរេទប? 

ខ៖ 

េឈ្មបះឪពុកម្តបយរបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអឺ….កបលនឹងប៉បរបស់ខ្ញុំនឹងកបលេនបក្នុងសម័យកបល

ពីេដើមនឹងមកនឹងគបត់គឺជបអ្នកែដលបបនេធ្វើកបរងបរេនបះកបលនឹងចឹងកបលនឹងគបត់បបនដបក់

េឈ្មបះថប ឯក 

ថុល!កបលនឹងកបលេនបពីសម័យកបលពីជំនបន់េដើមនិងកបលនឹងេគបបនេអបយគបត់នឹងបបនចូ

លលេទបេធ្វើទ័ព្ទជបមួយនឹងេគណប!េបើសិនជបម្តបយវិញនឹងគបត់អត់េនបះេទកបលនឹងេនបះ។ 

ក៖ គបត់មបនេឈ្មបះអ្វីែដរអ្នកម្តបយរបស់អំុ៊? 

ខ៖ អ្នកម្តបយនឹងគបត់មបនេឈ្មបះថប េធឿន! 

ក៖ ចុះចំែណកឯេលបកឪពុកអំុ៊វិញ? 

ខ៖ ឪពុកនឹងគបត់មបនេឈ្មបះថប ឯក ថុល។ 

ក៖ ចបស!ចឹងគបត់បបនស្លបប់េទបនឹងបបនយូរេហើយេនសអំុ៊? 

ខ៖ គបត់បបនស្លបន់នឹងេនបក្នុងកបលេនបសម័យពពត! 

ក៖ អូ!េហើយចុះគបត់បបនស្លបប់េទបនឹងទបំង២នបក់េនបក្នុងសម័យពពតនឹងែតម្តង? 

ខ៖ នឹងេហើយ!កបលនឹងគបត់បបនស្លបប់េនបក្នុងជំនបន់អបពពតនឹងទបំង២នបក់ែតម្តង។ 

ក៖ 

ចឹងកបលនឹងេពលែដលគបត់បបនស្លបប់នឹងអំុ៊បបននឹងទបន់គបត់ទបំង២នបក់បបនស្លបប់ែដរឬេទ? 

ខ៖ 

ទបន់កបលនឹងអឺ….កបលនឹងេលបកឪពុកនឹងគបត់បបនស្លបប់េទបមុនេហើយបបនម្តបយគបត់បបន

ស្លបប់នឹងេទបតបមេ្រកបយ! 

ក៖ អូ! 

ខ៖ ចបស! 



ក៖ េហើយចុះសព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊មបនអបយុបបនបុ៉ន្នបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ អំុ៊សព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊មបនអបយុបបន៥៥ឆ្នបំេហើយ! 

ក៖ អំុ៊បបនេកើតេនបក្នុងៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ អំុ៊អត់បបនចបំេនះេទ! 

ែតអំុ៊ដឹងបបន្រតឹមថបអំុ៊បបនេកើតេនបក្នុងឆ្នបំ១៩៦២នឹងែតេបើៃថ្ងដឹងែតេកើតេនបក្នុងៃថ្ងអបទិត្យែត

សំរបប់អឺ…ែខអីនឹងអត់បបនចបំេនបះេទ!ណបមួយនឹងមកពីេយើងនឹង….. 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនអត្តសញ្ញបប័្រតែដរឬេទ? 

ខ៖ មបនេតើ! 

ក៖ ចបស!ខ្ញុំអបចនឹងសុំថតបបនែដរឬេទអំុ៊? 

ខ៖ នឹងចឹង! បបនទុកអត្តសញ្ញបណប័្រតនឹងេនបខបងេលើផ្ទះ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ចឹងចបំេទបយកេទបខបងេលើ! 

ក៖ចបសអំុ៊! 

ខ៖ចបស! 

ក៖ ចបស!ចឹងអរគុណេ្រចើនេហើយខ្ញុំបបនថតេហើយៗ 

ខ្ញុំបបន្របគល់អត្តសញ្ញបណប័្រតនឹងេអបយដល់អំុ៊នឹងវិញេហើយ!េហើយអឺ….ទបក់ទងេទបនឹងៃថ្ង

ែខឆ្នបំរបស់អំុ៊ដូចជបៃថ្ងែខឆ្នបំេនបក្នុងែខ្មររបស់េយើងណបអំុ៊ដូចជបៃថ្ងែខឆ្នបំចន្ទគៈតិនឹងសុរិយៈគៈ

តិអីេនបះអំុ៊ឆ្នបំសត្វ? 

ខ៖ េកើតេនបក្នុងឆ្នបំេថបះ! 



ក៖ 

ចបស!េហើយអឺ…ទបក់ទងជបមួយនឹងបងប្អូនរបស់អំុ៊វិញនឹងេតើគបត់ដូចថបសព្វៃថ្ងនឹងេតើគបត់េនប

មបនជីវិតែដរឬេទអំុ៊? 

ខ៖ 

េនបបងប្អូននឹងែតថបមបនបងប្អូនខ្លះនឹងគបត់បបនស្លបប់េនបក្នុងជំនបន់អបពពតនឹងអស់េហើយ!ចុះ

សំរបប់អ្នកែដលគបត់បបនស្លបប់េទបេហើយនឹង្រតូវរបប់ែដរ? 

ក៖ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ឬក៏អត់េនបះេទ? 

ក៖ អ្នកស្លបប់នឹងមបនចំនួនបុ៉ន្នបននបក់ែដរ? 

ខ៖ អ្នកែដលបបនស្លបប់េទបនឹងេនបក្នុងជំនបន់អបពពតនឹងមបនចំនួនបបន៣នបក់! 

ក៖ ចុះ!.... 

ខ៖ មបនបងនឹងមបនប្អូន! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មកដល់េពលសព្វៃថ្ងនឹងមបនចំនួនបបន៤នបក់ទបំងអស់វប៧នបក់! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ នឹងបងប្អូន! 

ក៖ ចបស!េហើយចុះគបត់មបនេឈ្មបះអ្វីខ្លះេទបអំុ៊? 

ខ៖ បងទី១ ដបក់េរៀនេនបក្នុងកបលសម័យពីេដើមនឹងបបនដបក់េឈ្មបះេរៀននឹងបបនដបក់ថប 

ឯកសុធបរី នឹងសព្វៃថ្ងនឹងមបនេឈ្មបះថប ឯក សិដ្ឋបរបឌី េហើយនឹងខ្ញុំនឹងមបនេឈ្មបះថប ឯក 

សុធបវី ! 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ េហើយនឹងអបប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងមួយនបក់េទៀតនឹងអបនឹងវបេនបរស់េទណបមបនេឈ្មបះថប 

ឯកសុថបរប នឹងឯកសុថបយបបបនស្លបប់នឹងឯក សុមបរីណបនឹងេនប! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ឯកសុថបចន្តបបបនស្លបប់! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ គបត់បបនស្លបប់េទបេនបក្នុងជំនបន់អបពតនឹងបបនអស់េហើយ! 

ក៖ ចបស!អំុ៊ ចឹងសរុបនឹងមបនបុ៉ន្នបនអំុ៊? 

ខ៖ សរុបនឹងមបនបងប្អូនចំនួនបបន៧នបក់។ 

ក៖ ្រសីបុ៉ន្នបននបក់េហើយនឹង្របុសបបនបុ៉ន្នបនែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ ្រសីបបនែត២នបក់! 

ក៖ ចឹងមបនន័យថប្របុសមបន៥នបក់ណ៎អំុ៊? 

ខ៖ ្របុសមបន៥នបក់! 

ក៖ ចបស!នឹងគបត់បបនស្លបប់េទបេនបក្នុងជំនបន់អបពតនឹងមបនចំនួនបបន៤នបក់? 

ខ៖ ស្លបប់នឹងមបនែត៣នបក់េនបះេទ! 

ក៖ ចឹងែត៣េទណ៎អំុ៊? 

ខ៖ នឹងស្លបប់ែត៣នបក់េទ។ 

ក៖ ចឹងេនបសល់បងប្អូន៤នបក់េនបសព្វៃថ្ងនឹង? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ េនប… 



ខ៖ េនប្រសីែតខ្ញុំនឹងែតមួយនបក់នឹងេទ!េនប្រសីែតខ្ញុំនឹងែតមួយ! 

ក៖ ចុះសព្វៃថ្ងនឹងអឺ…ពួកគបត់ទបំងអស់គប្ននឹងបបនេធ្វើកបរទំនបក់ទំនងមកអំុ៊ែដរឬេទអំុ៊? 

ខ៖ 

មកេពលែដលមបនេពលបុណ្យនឹងទបនអីនឹងបបនមកនឹងេលងគ្នបនឹងជបេរៀងរបល់ធម្មតបនឹង! 

ក៖ ចឹង!េនបឆ្ងបយពីគ្នបេទអំុ៊? 

ខ៖ េនបឆ្ងបយពីគ្នបែដរនឹងណប! 

ក៖ ចុះមបនកបរទបក់ទងគ្នបនឹងបបនជបធម្មតបេតើេហសអំុ៊? 

ខ៖ នឹងេហើយ! 

ក៖ ចឹងេពលែដលមបនបុណ្យទបនអីនឹងបបនជួបគ្នបនឹងជបធម្មតបេទ? 

ខ៖ នឹងេហើយ! 

ក៖ 

ចបស!េហើយចុះដូចជបបងប្អូនទបំងអស់គ្នបរបស់អំុ៊សព្វៃថ្ងនឹងគបត់មបនអបយុចបស់ៗអស់េហើយ

អំុ៊េណស? 

ខ៖ 

បបនមបនវ័យនឹងបបនចបស់ៗអស់េទបេហើយនឹងបបនមបនកូននឹងមបនេចបអីេទបេហើយអស់េហើយ

។ 

ក៖ ចបស!ចុះអំុ៊សព្វៃថ្ងនឹងេនះអំុ៊មបនមុខរបរជបអ្វីែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ 

ខ្ញុំសព្វៃថ្ងនឹងខ្ញុំមបនកបរងបរអង្គុយត្ញសូ្រតនឹង!ខបលយកេទបេអបយេគេនបក្នុង១គីឡូនឹងបបន

២មឺុនេហើយសំរបប់ចំនួន២គីឡូអីនឹងេយើងខបលបបនអស់នឹងេ្របើរយៈេពលបបន២េទប៣ៃថ្ងអីនឹង

! 



បបន២មឺុននឹងណបេហើយនឹងបបនែត២េទប៣មឺុននឹងវបេ្របើេពលពី២េទប៣ៃថ្ងអីែដរនឹងបបនបបន

។ 

ក៖ អូ..!ចបស!ចឹងចុះេយើងអបចនឹងរក្របបក់ចំណូលបបនបុ៉ន្នបនែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ េយើង ខបលេអបយេគនឹងបបន១គីឡូនឹងបបន៣ៃថ្ងនឹងមបនែត៣០០០០េរៀល។ 

ក៖ ៣ៃថ្ងបបនបបនលុយ២០០០០េរៀល? 

ខ៖ ចបស!៣ៃថ្ង! 

េហស!េបើេយើងនឹងវបែលងែតបុ៉តបុ៉កអបែលងែតកបរងបរេទបផ្រនឹងេធ្វើម្ហូបេធ្វើអីនឹងនឹងវបបបនរួច

របល់ផងនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ វបបបនែតបុ៉ណ្ណឹងេហើយមបនកបរបំេរើកូននឹង១ែដលពិកបរេនបះ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ មបនកូនពិកបរនឹង១នបក់នឹងេឡើងេពញបន្ទុក! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ េមើលេពលនឹងដូចេគមបនកូនេនបខ្ចីនឹងចឹង! 

ក៖ ចុះគបត់មបនេឈ្មបះអីែដលេទបអំុ៊? 

ខ៖ មបនេឈ្មបះថប យិន ម៉បរី មបនេឈ្មបះថប យិន ម៉បរី! 

ក៖ គបត់បបនេកើតអីេគបបនជបគបត់ពិកបរនឹងចឹង? 

ខ៖ 

កបលេនបពីតូចមកនឹងេគថប…កបលនឹងវបនឹងេក្តបខ្លួនចឹងេហើយេពលនឹងចឹងបបនយកវបនឹងេទប

េពទ្យេហើយេគថបកបលនឹងេពទ្យេគនឹងបបនយកវបនឹងេទបបូមេនបក្នុងឆ្អឹងខ្នងវបនឹងេពលទឹកនឹង

វបចូលេនបក្នុងសួតនឹងដល់ចឹងេទបេគនឹងបបនបូមវបេចញកំុេអបយវបចូលេទបដល់ក្នុងសួតនឹងចឹង 



េហើយចឹងេពលែដលបបនបូមេនបកែន្លងខួរេនបឆ្អឹងខ្នងនឹងចឹងេទបកបលនឹងវបនឹងដូចជបទបញសរ

ៃសនឹងចឹងណប! 

ក៖ ហ!ឺ.... 

ខ៖ 

ចឹងបបនថបេពលនឹងចឹងេទបវបនឹងដូចជបបបនទបញសរៃសចឹងក៏បបនេឡើងជបចឹងេទបេហើយកូន

េនបកបលេនបេពលពីតូចនឹងវបអត់អីេនបះេទកបលនឹងវបមបន្រពលឹងនឹងជបងអីនឹងកបលនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ចឹងេកើតបបន៣េទប៤ែខនឹងចឹងេទបកបលនឹងក៏បបនយកេទបេពទ្យនឹងចឹងេទបក៏វបេឡើងេទបជបចឹង

េពលវបកំពុងនឹងេឡើងេក្តបខ្លួននឹង!ហ!ឺអបណិតគ្នប។ចុះកបលនឹងវបមិនែមនពីកំេណើតឯណបកបល

នឹងវបេកើតមកនឹងេនបល្អស្អបតនឹង! 

ក៖ អូ…!ចឹងកបលនឹងគបត់្រគបន់ែតេក្តបខ្លួន? 

ខ៖ នឹងេហើយកបលនឹងវប្រគបន់ែតេក្តបខ្លួននឹងេទ! 

ក៖ េស្តបយ! 

ខ៖ កបលនឹងេគបបនថបវបនឹងេឡើង្រចបំងេនបក្នុងេពលនឹង! 

ហ!ឺចឹងដល់េពលែដលបបនយកេទបេមើលេនបឯមន្ទីេពទ្យនឹងចឹងេទបេពទ្យេគនឹងបបនថបទឹកបបន

ចូលេនបក្នុងសួត 

នឹងចឹងេគ្រតូវែតបូមទឹកនឹងេចញពីខួរេនបឆ្អឹងខ្នងនឹងេហើយចឹងកបលនឹងេពលែដលមិនទបន់បប

នយកេទបកបលេនបពីមុនដំបូងនឹងកបលនឹងមីងែដលគបត់បបនេធ្វើេពទ្យនឹងែដរនឹងគបត់បបនយក

ថ្នបំ្រចបំងនឹងយកមកដបក់!កបលនឹង!េហើយចឹងេពលែដលបបនដបក់េហើយនឹង្រសបប់ែតវបនឹងេនប

មិនទបន់នឹងបបនបបត់េទៀតនឹងចឹងេទបណបកបលនឹងេនបះ! 

ចឹងេពលែដលអត់បបនបបត់ចឹងេទបក៏ខ្ញុំនឹងបបនយកេទបេមើលេនបឯេពទ្យកបលនឹងបបនយកេទប

េមើលេនបក្នុងេពទ្យគុបុផបេនបះកបលនឹង។ 

ដល់េពលែដលបបនយកេទបនឹងកបលនឹងេគបបនបូមេនបក្នុងខួរឆ្អឹងខ្នងនឹងចឹងេទបកបលនឹង្រសប

ប់ែតកបលនឹងវបបបន្រតូវចំសរៃសនឹងវបេម៉ះេទបបនជបខូចកូននឹងអស់ៃដអីចឹង! 



ក៖ កបលនឹងគបត់មបនអបយុបបនបុ៉ន្នបនែដរ? 

ខ៖ កបលនឹងកូននឹងបបន្រតឹមែត៥េទប៦ែខនឹងេទ! 

ក៖ េនបតូចេពល! 

ខ៖ 

េនបតូចកបលនឹងេនបតូចេហើយបបនយកគ្នបនឹងយកេទបបួម!សរៃសគ្នបនឹងកបលនឹងវបខ្ចីេនបះកប

លនឹងចឹងបបនថបមិនបបនដឹងថបវបនឹងជបយ៉បងណបអីនឹងយ៉បងណបេនបះេទកបលនឹង!មិនបបនដឹ

ងថបវបនឹងយ៉បងេម៉ច! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ហ…ឺ! 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនកូនបបនបុ៉ន្នបននបក់ែដរ? 

ខ៖ កូនទបំងអស់នឹងមបនបបន៤នបក់។ 

ក៖ ្រសីបុ៉ន្នបន្របុសបបនបុ៉ន្នបនែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ ្រសីបបនចំនួននឹងបបន៣នបក់េហើយ្របុសនឹងបបនចំនួនែត១នបក់។ 

ក៖ ចបស!ចុះគបត់មបនេឈ្មបះអ្វីខ្លះេទបអំុ៊? 

ខ៖ កូនបងនឹងមបនេឈ្មបះ រស្ម ីចបន់សុីណប ទី២មបនេឈ្មបះថប រស្ម ីចបន់ចបករីយ៉ប 

េហើយនឹងទី៣មបនេឈ្មបះថប រស្ម ីដបរ៉ា េហើយនឹងទី៤ មបនេឈ្មបះថប រស្ម ីម៉បរប។ 

ក៖ ចបស!អំុ៊ េហើយគបត់អឺ…កូនៗរបស់អំុ៊បបនេរៀបកបរនឹងបបនបុ៉ន្នបននបក់េហើយ? 

ខ៖ 

បបនេរៀបកបរនឹងបបន៣នបក់នឹងេហើយអស់េទបេហើយ!េនបវបនឹងេនបខ្វិននឹង១នឹងេទេ្រកបពីនឹង

េគបបនកបរនឹងអស់េទបេហើយ! 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនេចបបបនបុ៉ន្នបននបក់េហើយ? 



ខ៖ េចបនឹងមបន៥នបក់េហើយ!េហសៗៗ 

ក៖ 

ចបស!ចឹងអបអរសបរទអំុ៊!េហើយចឹងកូនេចបរបស់អំុ៊នឹងគបត់បបនេនបក្នុងភ្នំេពញនឹងែដរឬក៏ឯ

ណបែដរ? 

ខ៖ អត់!េគេនបឯេសៀមរបប។ 

ក៖ ទបំងអស់គ្នបននឹងែតម្តង? 

ខ៖ នឹងេហើយទបំងអស់គ្នបនឹងែតម្តង! 

ក៖ ចុះពួកគបត់នឹងបបនេទបេនបឯទីេនបះគបត់បបន្របកបមុនរបរអ្វីេគខ្លះែដរ? 

ខ៖ េបើសិនជបមីកូនបងនឹងេគបបនលក់េខបអបវនឹងេនបក្នុងផ្រទី៦០ 

េនបតបមផ្លូវនឹងចឹងេហើយេពលែដលដល់េពលយប់េឡើងនឹងវបបបនេទបលក់នឹងចឹងេទប!េគនឹង

េនបឯេសៀមរបបនឹងែដរែតេគនឹងបបនេទបដណ្ដឹង្របពន្ធនឹងេនបឯពួក! 

ក៖ អូ…! 

ខ៖ េនបឯពួកេនបេដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមមបន់អីវបនឹងេនបឯណុង! 

ក៖ ពួកនឹងេនបឯណបែដរ?េនបេសៀមរបប? 

ខ៖ ចបស!េនបក្នុងេខត្តេសៀមរបបនឹង!ចបស! 

ក៖ អូ…! 

ខ៖នឹងេហើយ! 

ក៖ចបស! 

ខ៖ 

ពួកនឹងេនបែអបេនបជបមួយនឹងគ្នបនឹងចឹងែដលនឹងែត្រគបន់ែតេគនឹងបបនចបត់តបំងអីនឹងចឹងណប

េនបតបមេខត្តនឹង! 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបស!ចឹងខ្ញុំអីនឹងេពលមុននឹងបបនេទបេលងេនបជិតេនបេខត្តេសៀមរបបនឹងែដរនឹង! 

ក៖ ចុះេពលមបនបុណ្យទបនអីគបត់មកដល់ទីេនះចឹងេទប? 

ខ៖ 

មកដូចេពលបបនចូលឆ្នបំអីមបនបុណ្យេពលភ្ជុំអីនឹងបបនមកចូលេលងនឹងេគបបនមកបបន១ៃថ្ងអី

នឹងចឹងេទបបបនមកនឹងបបនជួបជំុគ្នបនឹងណបអូ! …. 

ក៖ េហសៗៗ! 

ខ៖ វបេឡើងសប្យចឹងេទបមកេលងែម៉នឹងឪនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចឹងេគបបនមក 

េហើយចឹងដល់េពលែដលេគនឹងបបនេទបអស់ចឹងេទបបបនេនបរបងថបវបស្ងបត់េឡើងេ្រជៀបចឹងេទប

េនបែត២នបក់តបនឹងយបយនឹងមបន៣នបក់អីនឹងបបនេរៀងជបស្ងបត់។  

ក៖ ចុះេលបកតបគបត់មបនេឈ្មបះអ្វីេគែដរ? 

ខ៖ គបត់មបនេឈ្មបះថប យិន រស្មី។ 

ក៖ អំុ៊បបនកបរបបនរយ ៈេពលបបនបុ៉ន្នបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ 

ហឺស!កបរនឹងបបន…កបរនឹងវបបបនេភ្លចេទបមិនបបនេនបចង់ចបំេទ!េមើលវបបបនចូលបបនបុ៉ន្នបននឹ

ងេហើយនឹង! 

ក៖ អំុ៊កបរមុនអបពពតែមនេទអំុ៊?ឬក៏មុននឹងេទៀន? 

ខ៖ អត់េនបះេទកបលនឹងកបរនឹងេនបេពលែដលអបពតនឹងរួចេហើយនឹងកបលនឹង។ 

ក៖ ចឹងេ្រកបយេពលអបពពតេហើយ!.. 



ខ៖ េពលនឹងជិត… 

ក៖ េពលែដលបបនែបកេហើយ!... 

ខ៖ េពលែដលកបរនឹងវបបបនជិតេនបក្នុងឆ្នបំ១៩៧៩នឹងវបអីេទ! 

ក៖ េបើសិនជបេនបក្នុងឆ្នបំ១៩៧៩នឹងបបនេទើបែតបបនែបកពីសម័យអបពពតនឹងមកេទ។ 

ខ៖ 

នឹងេហើយកបលនឹងដូចជបបបននឹងែបកេហើយេនបក្នុង្របែហលជបេនបក្នុងឆ្នបំ១៩៨០ជបងអីនឹងបប

ន្រតឹម១៩៨៣េទប១៩៨៤អីនឹងេពលនឹងបបនបបនេរៀបកបរនឹងេនបះ។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កបលនឹងខ្ញុំនឹងវបបបនេភ្លចបបត់ែដរនឹងកបលនឹង! 

ក៖ 

ចុះកបលែដលអំុ៊បបនកបរនឹងអំុ៊បបន្រសលបញ់គ្នបឬក៏ឪពុកម្តបយគបត់ជបអ្នកែដលបបនេរៀបចំេអប

យ? 

ខ៖ 

កបលនឹងខ្ញុំនឹងវបបបនអត់ជបមបនម្តបយឪេនបះេទកបលនឹងមបនែតម្តបយេទេហើយចំែណកឯគបត់

នឹងក៏គបត់នឹងេនបែតម្តបយែដរនឹងកបលនឹងណប!េហើយចឹងមកដល់េពលឥឡូវនឹងគបត់បបនស្លប

ប់បបត់េទបេហើយ!េពលនឹងគបត់បបន្រសលបញ់ខ្ញុំនឹង!ចឹងេពលែដលគបត់នឹងបបន្រសលបញ់ខ្ញុំចឹ

ងេហើយចំេពលនឹងខ្ញុំនឹងបបនេនបជបមួយនឹងម្តបយធំនឹងចឹងកបលនឹងជបគបត់នឹងបបនេធ្វើកបរស្តីដ

ណ្ដឹងខ្ញុំនឹងអំពីម្តបយធំរបស់ខ្ញុំនឹងមក។ 

កបលនឹងមកដល់េពលឥឡូវនឹងម្តបយធំអីនឹងគបត់បបនស្លបប់នឹងអស់េទបេហើយ! 

េ្រពបះអីកបលនឹងេនបក្នុងជំនបន់អបពពតនឹងខ្ញុំនឹងវបជបេក្មងកំ្រពបេនបកបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនកំ្រពប

ណបេនបេពលនឹងេនបក្នុងជំនបន់អបពពតនឹង! 

ក៖ ហឺស! 



ខ៖ 

ចឹងេហើយកបលនឹងេពលែដលបបនែបកមកេហើយនឹងខ្ញុំនឹងបបនមកេនបជបមួយនឹងម្តបយធំនឹងប

េង្កើតណប!េនបជបមួយនឹងគបតនឹង។ 

ក៖ 

ចបស!ចុះកបលនឹងេនបេពលែដលកបរនឹងអំុ៊បបនចបប់មបនមុខរបស់អីេគខ្លះែដរេទបអំុ៊កបលនឹង? 

ខ៖ កបលនឹងខ្ញុំនឹងអត់មបនកបរងបរអីេនបះេទមបនែតកបរងបរត្ញសូ្រតនឹង។ 

ក៖ ចុះចំែណកឯអំុ៊្របុសវិញគបត់មបនមុនរបរអ្វីេគែដរេទប? 

ខ៖ ចំែណកឯអំុ៊្របុសវិញនឹងគបត់មបនមុខរបរេធ្វើែ្រសចំកបរ 

គបត់បបនេទបេធ្វើចំកបរនឹងេនបឯេកបះតូចនឹង! 

ក៖ គបត់បបនដបក់ដបំអីខ្លះែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ បបនដបក់ដបំខ្ញី ្រតបវ េពបត! 

ក៖ អូ!..ដំណបំសំរបប់នឹងហូបែផ្ល។ 

ខ៖ ចបស!នឹងេហើយដបំបែន្លរបស់េយើងនឹង។ 

ក៖ ចបស! 

េហើយអឺ…អំុ៊មបនេទបជួយេធ្វើកបរងបររបស់គបត់ែដរឬេទដូចជបេទបជួយេធ្វើចំកបរអីជបមួយនឹងគបត់

ចឹង? 

ខ៖ ខ្ញុំនឹងត្ញ់! 

ក៖ ែតត្ញ់នឹង១មុខេទអំុ៊?ែតខបលសូ្រតនឹងេទ? 

ខ៖ ចបស!ត្ញ់នឹងចឹង!ត្ញ! 

ក៖ ហ…ឺ! 



ខ៖ 

ដល់េពលៃថ្ងណបចឹងេទបេពលមបនៃ្រពនឹងវបបបនដុះនឹងេឡើងដូចថបវបរបងដុះេឡើងញុកចឹងេទប

េយើងនឹងក៏បបនេទបជួយដល់គបត់នឹងចឹងេទបណប!េបើសិនជបេយើងនឹងមបនលុយចឹងេទបេយើងនឹ

ងក៏បបនេទបជួលេគចឹងេទបេហើយេយើងនឹងេនបត្ញ់នឹងចឹងេទប!ែតេបើសិនជបេយើងនឹងអត់មបន

លុយនឹងចឹងេយើងនឹងក៏បបនេទបជួយែដរចឹងនឹងេទប។ 

ក៖ 

ចបស!ចុះអំុ៊សំរបប់កបរសិក្របស់អំុ៊វិញេតើកបលនឹងអំុ៊បបនសិក្្រតឹមថ្នបក់េទបបុ៉ន្នបនែដរេទបកប

លនឹង? 

ខ៖ កបលនឹងបបនេរៀននឹង្រតឹមថ្នបក់ទី៩នឹងកបលនឹង 

េហើយេពលនឹង្រគបន់ែតបបនេឡើងដល់្រតឹមថ្នបក់ទី៩នឹងេហើយ្រសបប់ែតេពលនឹង..កបលនឹងបប

នេឡើងេទប្រតឹមថ្នបក់េទប១០ែដរកបលនឹងែតអត់បបនេឡើងថ្នបក់ទីនឹងេទៀតេទវបជបថ្នបក់ចុងេ្រកប

យ 

្រគបន់ែតេពលនឹងខ្ញុំនឹងបបន្រតឹមែតថបបបនេឡើងថ្នបក់នឹងចឹងកបលនឹងែតេយើងនឹងវបមិនទបន់បប

ននឹងបបនេឡើងថ្នបក់ទី១០នឹងបបនេរៀននឹងសុបេនបះេទកបលនឹងេនបះហបស! 

ក៖ ហ…ឹ! 

ខ៖ ្រគបន់ែតេពលនឹងបបន្រតឹមេឡើងថ្នបក់នឹងបបនជបជួបនឹងសឹងស្រង្គបមនឹងេឡើងបេណ្ដោយ។ 

ក៖ ចឹងកបលនឹងបបនេរៀន្រតឹមថ្នបក់ទី៩នឹងចឹងអំុ៊េចះបបនេរៀននឹងសរេសរបបនេទចឹង? 

ខ៖ 

េចះេតើ!បុ៉ន្រគបន់ែតថបកបលនឹងេគបបនដបក់េអបយេយើងនឹងបបនេទបេរៀនភបសបបបរបំង!ដូចជបកប

លនឹងជបមិនទបន់េនបះេទកបលនឹងេ្រពបះអីេពលនឹងេយើងនឹង្រតឹមែតនឹងបបនចបប់េផ្តើមនឹងកបល

នឹងេនបះ!េ្រពបះអីេពលនឹងេយើងនឹងេទើបែតនឹងចូលនឹងណបកបលនឹង! 

ក៖ ចឹងកបលនឹងេគបបនេអបយេរៀនភបសបបបរបំង? 

ខ៖ ចបស!េគកបលនឹងេគបបនេអបយេយើងនឹងបបនេរៀនភបសបបបរបំង។ 

ក៖ ចុះអំុ៊កបលនឹងមបនេរៀនភបសបបបរបំងនឹងអង់េគ្លស? 



ខ៖ 

េនបកបលនឹងជំនបន់នឹងដូចជបមបនែតភបសបបបរបំងនឹងេទកបលនឹងេនបះ!បុ៉ែន្តកបលនឹងវប្រគបន់

ែតេចះបបន្រតឹមមួយម៉បតៗេទកបលនឹងេ្រពបះអីនឹងេពលនឹងេយើងនឹងវបបបនេនបរបងថបដូចជប

េនបរបងេក្មងែដរនឹងចឹងកបលនឹង។កបលនឹងេនបេពលសម័យមុននឹងខ្ញុំនឹងេនបខ្ញុំេពលនឹងេតើ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

កបលនឹងម្តបយនឹងឪរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់េនបឯភ្នំេពញនឹងកបលនឹងេពលែដលនឹងគបត់បបនេនបកែន្ល

ងពីេដើមនឹងណបកបលនឹង!េហើយេគេហបថប….កបលេនបពីេដើមនឹងេគេហបែតឯងនឹងេក្មងេនបេព

លេ្រកបយនឹងអត់នឹងដឹងេនបះេទកបលនឹងេនបក្នុងកែន្លងនឹងេគបបនេហបថបែនក…េនបឯម្តុំផ្រ

េដើមគេយើងនឹងសព្វៃថ្ងនឹងេគេហបថបបន្ទបយេសះៗេនបះនឹងណប! 

ក៖ អូ…! 

ខ៖ េបើសិនជបដូចជបចបស់ដូចជបេនបក្នុងជំនបន់ជបមួយនឹងអំុ៊នឹងបបនេគស្គបល់! 

ក៖ អូ…! 

ខ៖ 

កបលនឹងវបបបនេនបនឹងដូចជបេនបក្នុងកែន្លងេនបទល់មុននឹងេចឡបននឹងណប!េគបបនេអបយពួក

ទបហបននឹងគឺបបនេទបេនបក្នុងនឹងែតម្តង។េហើយរួចកបលនឹងឪពុករបស់អំុ៊នឹងកបលនឹងគបត់នឹង

បបនេធ្វើកបរងបរជបទបហបននឹងកបលនឹងគបត់បបនេធ្វើជបេមេគនឹងកបលនឹង។រួចចឹងេទបកបលនឹង

េគបបនេអបយេទបេនបឯេនបក្នុងនឹងកបលនឹងែដលេគបបនេហបថបជបបន្ទបយទបហបនបន្ទយេសះ

នឹងកបលនឹងមបនកូនេចបទបហបននឹងកបលនឹងេគមបនេធ្វើជបផ្ទះជួលនឹងេអបយសំរបប់នឹងេទបេនប

ចឹងណប! រួចចឹងកបលនឹងេគបបនេអបយេទបេនបឯក្នុងេនបះ។ 

ក៖ ចបស!ចុះម្តបយរបស់អំុ៊វិញកបលនឹងគបត់បបនេធ្វើជបអ្វីេគ? 

ខ៖ 

ចំេពបះម្តបយនឹងកបលនឹងគបត់បបនេទបេនបឯក្នុងនុងែដរនឹងកបលនឹងែតគបត់កបលនឹងដូចេមើល

…កបលនឹងេនបក្នុងសម័យកបលនឹងពីេដើមនឹងកបលនឹងដូចថបមបនប្តីនឹងគបត់បបនេធ្វើជបទបហបន

នឹងចឹងកបលនឹងែម៉េគដូចថបេពលែដលបបនេបើលុយ្របបក់ែខនឹងមកេគមបនតបំងពី្រកណបត់មប



នអីចឹងណបកបលនឹងសំរបប់នឹងយកមកេអបយនឹងចឹងណប!េហើយចឹងកបលនឹងគបត់បបនេមើល

ែតកូននឹងេទកបលនឹង!ែតគបត់មបនលក់ដូរអីនឹងបបនកំបិុតកំបុ៉កអីនឹងេនបឯខបងមុខផ្ទះអីនឹងចឹ

ងេទបកបលនឹងែដលមបនលក់ដូចជបមបន 

បែង្អមអីនឹងកបលនឹងេនបខបងមុនផ្ទះនឹងមបនអីេទវបកំបិុតកំបុ៉កនឹងសំរបប់នឹងពួកទបហបននឹងែដ

លេគបបនហបត់។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ នឹងគបត់បបនលក់ដូរអីចឹងបបនកំបិុតកំបុ៉កនឹង! 

ក៖ ចបស!េហើយចុះកបលនឹងេហតុអ្វីបបនជបអំុ៊េធ្វើកបរផ្លបស់ផ្ទះនឹងេទបេនបកែន្លងេផ្សងនឹងចឹង? 

ខ៖ 

េដបយសបរែតបបនចប់នឹងកបលនឹងេគបបនចប់េពលែដលបបនែបកភ្នំេពញនឹងអំុ៊នឹងបបនមកេនប

ឯេកបះនឹងកបលនឹងដល់េពលែដលអំុ៊នឹងបបនមកេនបឯេកបះនឹងចឹងេហើយនឹងចឹងេគបបនេធ្វើកបរ

ជំេលៀសពីេកបះនឹងេអបយអំុ៊នឹងបបនេទបេនបឯខ្ច់កណ្ដាល។ 

េហើយបបនេធ្វើកបរជំេលៀសអំុ៊នឹងពីខ្ច់កណ្ដាល់នឹងេហើយកបលនឹងបបនេអបយេទបជំេលៀស

េទបេខត្តបបត់ដំបងនឹងេទៀត។ 

ក៖ អូ…!ជំេលៀសបបនេ្រចើនដង! 

ខ៖ េ្រចើនតណបស់! 

ក៖ េម៉ចចឹងអំុ៊េនបក្នុងណបនឹង? 

ខ៖ អឺ…!កបលនឹងកបលេនបក្នុងជំនបន់នឹង

ឯងកបលនឹងេគមិនចង់នឹងេធ្វើកបរបបញ់មកភ្នំេពញចឹងកបលនឹងមួយជំនបន់បបនេធ្វើកបរេផ្អើរេនបក្នុ

ងភ្នំេពញនឹងបបនរត់នឹងអូអរនឹងបបនែបកភ្នំេពញនឹងចឹងកបលនឹង! 

ក៖ អូ…! 

ខ៖ 

ដល់ចឹងេទបកបលនឹងបបនជបេយើងនឹងបបនមករត់មករស់េនបឯក្នុង្រសុកកំេណើតេយើងនឹងវិញកប



លនឹងេនបះ!េហើយេពលនឹងបបនរត់មករស់េនបឯ្រសុកកេណើតរបស់េលបកឪពុក!េហើយេនះនឹង

គឺជប្រសុកកំេណើតរបស់េលបកឪពុកេហើយនឹងេនក!ចំែណក្រសុកកំេណើតរបស់ខបងម្តបយរបស់

ខ្ញុំនឹងគឺេគេនបឯក្នុងេខត្តសុីសុផនេនបះេទ!ចឹងសព្វៃថ្ងនឹងបងប្អូនេនបក្នុងសុីសុផុននឹងវបេឡើងគរ

េនបេនបះសុទ្ធែតបងប្អូនជីដូនមួយនឹងសំរបប់បងប្អូននឹងខបងម្តបយ។ 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ែតសំរបប់ម្តបយវិញនឹងបបនគបត់បបនស្លបប់េទបអស់េហើយ។ 

េនបក្នុងេខត្តេសៀមរបបេនបក្នុង្រសុកសុីសុផុននឹងសុទ្ធែត្រសុកបងប្អូនខ្ញុំនឹងេហើយ! 

ក៖ ចបស!អូ!កបលេនបក្នុងជំនបន់នឹងេគបបនជំេលៀសអំុ៊នឹងបបនជបេ្រចើនតចឹង…. 

ខ៖ នឹងេហើយកបលនឹងេគបបនជំេលៀសេទបនឹងបបនជបេ្រចើនតណបស់។ 

ក៖ 

អឺ….ដូចជបកបលនឹងេគបបនជំេលៀសអំុ៊នឹងកបលនឹងបបនជបេ្រចើនតចឹងេដបយសបរែតេគនឹងគិត

ថបអំុ៊ជប្របជបជនថ្មីឬក៏យ៉បងេម៉ចែដរកបលនឹងបបនចឹង? 

ខ៖ 

នឹងេហើយ!កបលនឹងេដបយសបរែតេយើងនឹងជប្របជបជននឹងេនបថ្មីេហើយសំរបប់នឹងពួក្របជបជន

ចបស់នឹងវិញកបលនឹងេគមិនេអបយេទបឯណបេនបះេទកបលនឹង។ 

ែតសំរបប់នឹងេយើងវិញនឹងកបលនឹងេដបយសបរែតេយើងនឹងបបនេធ្វើកបរជំេលៀសពីក្នុងទី្រកុងភ្នំេព

ញនឹងមកចឹងកបលនឹង!ចំេពបះេគែដលបបនេនបឯក្នុង្រសុកនឹងតបំងពីេដើមនឹងមកចឹងេគមិនបប

នេធ្វើកបរជំេលៀសអីេទៀតេនបះេទកបលនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ែតសំរបប់អ្នកែដលមបនពីភ្នំេពញនឹងដូចជបេយើងនឹងអីនឹងកបលនឹងេគបបនេធ្វើកបរេអបយេយើងនឹ

ង្រតូវជំេលៀសេហើយកបលនឹង។ 

ក៖ េគបបនជំេលៀសេទបនឹងមកេហបេនបតបមផ្ទះនឹងែតម្តង? 



ខ៖ កបលនឹងេគបបនជំេលៀសេយើងនឹងបបនមកេហបេនបតបមផ្ទះនឹងែតម្តង! 

ក៖ េគបបនជំេលៀសអំុ៊េទប្រសុកខ្ច់កណ្ដាល? 

ខ៖ 

នឹងេហើយកបលនឹងេគបបនជំេលៀសអំុ៊នឹងពីក្នុង្រសុកខ្ច់កណ្ដាលនឹងេហើយមកចឹងកបលនឹង

េគនឹងមបនកបណូតេគនឹងកបលនឹងេគបបនដបក់េឡើង១កបណូតនឹងៗែតម្តងកបលនឹងេនបះ!សំរប

ប់នឹងយកេយើងនឹងេទបខបង្រសុកឯបបត់ដំបង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

េហើយេពលែដលបបនេទបេនបេខត្តបបត់ដំបងនឹងេហើយនឹងកបលនឹង!,…េពលនឹងេយើងេនប្រសុក

េទសរបស់េយើងនឹងបបនេនបរបង្រសួលកបលនឹងែតដល់េពលែដលបបនេទបដល់បបត់ដំបងនឹង

េទបកបលនឹងវបបបនេវទនបណបស់កបលនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

េអើ…!កបលនឹងវបកបលេនបពីសម័យកបលេនបពីេដើមនឹងេនបឯ្រសុកណបមកនឹងកបលនឹងេពល

ែដលកូននឹងវបបបនងបប់នឹងម្តបយនឹងបបនមកកូនែដលបបនងបប់នឹងវបយកេទបេធ្វើសុីអីនឹងក៏មបន

ែដរនឹងកបលនឹង!អបនឹងវបេហបថបជំនបន់ពពត!កបលនឹងេនបជំនបន់ពពតនឹងកបលនឹងេគបបន

េហបកែន្លងនឹងថបេនបក្នុង្រសុក២៣ៗចឹងណប! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

េនបកបលជំនបន់នឹងកបលនឹងចំេពលែដលអំុ៊នឹងបបនេទបកបលនឹងចំេពលែដលអំុ៊នឹងចំេនបក្នុង

្រសុកនឹងកបលនឹងេនបឯ្រសុក២៣នឹងវបបបនេវទនប។េបើសិនជបេយើងនឹងបបនេទប្រចូត្រសូវអីនឹង

ចឹងណប!កបលនឹងដូចថបមបនេខ្មបចនឹងបបនងបប់អីនឹងចឹងណបដូចថបេពលខ្លះេទបនឹងងបប់នឹង

េដបយសបរែតកបរអត់អីសុីកបលនឹងេហើយមបនខ្លះចឹងបបនងបប់េទបនឹងេដបយសបរែតេគនឹងបបន

យកេទបៃវេចបលកបលនឹង!េហើយេពលនឹងដូចថបេគបបនរីករន្ធេដប១ែដលសំរបប់នឹងេធ្វើជបអណ្ដូ

ង១ដូចថបេគជីអណ្ដូងនឹង១សំរបប់នឹងដបក់េខ្មបចនឹងចឹងណប!េហើយដល់េពលែដលមបនមនុស្ស



នឹងបបនស្លបប់េទបនឹងេគបបនយកេទបដបក់េនបក្នុងអណ្ដូងនឹងចឹងេទបកបលនឹងេហើយចឹងេពលែដ

លេយើងនឹងបបនេទប្រចូត្រសូវចឹងេទបែដលមបនេនបកណ្ដាលវបលែ្រសនឹងណប!េហើយចឹងវបចំ

ហបយស្អុយខ្លិនរបស់េខ្មបចនឹងចឹងដល់េពលែដលេយើងនឹងបបនញុាំបបយេទបវបមបនចំហបយនឹង

ស្អុយ!ចឹងក៏េពលែដលបបនញុាំបបយនឹងបបននបំគ្នបនឹងចង់មុងនឹងេហើយបបនញុាំបបយនឹងេនបក្នុ

ងមុងនឹងចឹងេទបបបនបបត់ថុមខ្លិននឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

េបើសិនជបអត់ចឹងេទេនបែតថុមខ្លិនេខប្មចនឹងែដលបបនងបប់នឹងណបចឹងបបនដបក់មុងនឹងចឹងេទប

បបនវបរបងបបត់ថុមខិ្លនេខ្មបចនឹង! 

ក៖ ចុះកបលនឹងេហតុអ្វីបបនជបេគនឹងបបនយកេទបដបក់េនបឯកណ្ដាលែ្រសនឹងចឹង? 

ខ៖ 

ដឹងអី!កបលនឹងេនបជំនបនអបពនឹងដូចថបវបបបនជីកអណ្ដូងនឹង១សំរបប់នឹងៃវមនុស្សនឹងេយើងនឹ

ងងបប់េទបចឹងេហើយវបយកេទបដបក់េនបក្នុងអណ្ដូង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ េហើយេបើសិនជបមបននរណបេគនឹងបបនខុសអីនឹងចឹង! 

មបនខុសអីចឹងវបបបនយកេយើងនឹងេទបៃវេចបលេហើយទំលបក់េនបក្នុងអណ្ដូងនឹងចឹង!េហើយកប

លនឹងដបក់ែតមួយត្បូងចបនឹងងបប់បង្កបច់ចឹងេទប!ហូស!!ថបអំុ៊នឹង!េអើ!ថបកបលនឹងេនបជំនបន់នឹង

ម្តបយរបស់ឯងនឹងក៏បបនទបន់ែដរ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ គបត់ក៏បបនេមើលេឃើញែដរកបលនឹង! 

ក៖ ចបស!គបត់បបនទបន់េហើយកបលនឹងគបត់មបនអបយុបបន១០ជបងេហើយកបលនឹងេនបះ។ 



ខ៖ 

នឹងេហើយកបលនឹងគបត់បបនេឃើញជបក់ែស្តងនឹងេហើយែដរនឹងកបលនឹង!គបត់នឹងេឃើញជបក់

ែស្តង! 

ក៖ 

ចុះអំុ៊កបលនឹងអំុ៊បបនេមើលេឃើញេគបបនយកមនុស្សេទបសំលបប់េចបលនឹងបបនជបក់ែស្តងែដរ? 

ខ៖ 

បបនេមើលេឃើញនឹងបបនជបក់ែស្តងនឹងែតម្តងនឹងកបលនឹងសូម្បីែតេយើងនឹង!....កបលេនបពីជំនប

ន់កបលពីេដើមេឡើយនឹងកបលនឹងេក្មងនឹងវប្រសលបញ់គ្នបនឹងថបវបខុសនឹងបបនខុសនឹងសីលធម៏

នឹងចឹងក៏វបនឹងបបនយកេទបសំលបប់េចបលែដរកបលនឹងេនបះ។ 

្រគបន់ែតេយើងនឹងបបនេដកនឹងជិតគ្នបអីនឹងក៏អត់បបនែដរកបលនឹង!វបបបនេឃើញចឹងវបចបប់េយើង

នឹងេទបៃវេចបលេហើយ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

អបនឹងអំុ៊បបនេមើលេឃើញនឹងបបនជបក់ែស្តងនឹង!អំុ៊សព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊បបនឧស្ហណ៏នឹងនិយបយ

េទបនឹង្របបប់ដល់កូននឹងចឹង!ថបចឹង!េហើយេគបបនថបែម៉ឯងកំុនិយបយអីចឹងខ្ញុំនឹង្រពឺណបស់!េគ

បបនថបចឹង! 

ក៖ េហស!!! 

ខ៖ 

អំុ៊នឹងកបលនឹងេពលមកដល់នឹងសព្វៃថ្ងនឹងចឹងកបលនឹងបបន្របបប់កូននឹងថបឯងនឹងវបមបនសំ

ណបងែដលបបនេកើតមកេនបក្នុងេពលឥឡូវនឹងណប!វបមបនកែន្លងេគបបនរកសុីអីនឹងបបនមក

្រសួលឥឡូវនឹងកបលនឹងកបលែដលែម៉កបលនឹងពីមុននឹងវបេវទនប 

ទំរបំែតបបនតស៊ូនឹងបបនបុ៉ណ្ណឹងមកនឹង!េហើយដល់េពលអបេពលែដលបបនចប់នឹងេពលែដល

េវៀតណបមនឹងវបបបនចូលមកនឹងកបលនឹង!េហើយេពលនឹងយូននឹងវបបបនចូលមកនឹងេយើងនឹង

បបនេដើរពីបបត់ដំបងនឹងមក!េហើយមបនរេទះេគបនឹងបបនដបក់អីចឹងមកេពលនឹងមបនអីកបលនឹ

ងមបនេគបអីនឹងកបលនឹងេគបបន្របែលងវបនឹងេចបលនឹងកបលនឹងហូស!!េហើយេទបបបនេឃើញ

្រជូកអីនឹងកបលនឹងេគបបន្របែលងអីនឹងកបលនឹងេហើយេយើងនឹងបបននបំគ្នបនឹងយកវបមកេធ្វើជប



ម្ហូបេទបបបនេធ្វើញុ័មអីនឹងកបលនឹងសំរបប់នឹងយកេទបជបមួយេហើយ!សំរបប់នឹងក្នុងកបរែដលេយើ

ងនឹងេធ្វើដំេណើរពីបបត់ដំបងនឹងមកទំរបំែតនឹងមកដល់េនបក្នុងេកបះនឹងកបលនឹងមករក្រសុកកំ

េណើតនឹងកបលនឹងមករក្រសុកបបនតបំងេពលបបនជបជិត១ែខអីេនបះកបលនឹងបបនមកដល់េព

លអីកបលនឹងបបនមករក្រសុកកំេណើតវិញនឹងកបលនឹងេយើងបបនេដើរមកេហើយដល់េពលយប់

េនបកែន្លងណបចឹងកបលនឹងបបនឈប់េហើយក៏បបនេដកេនបតបមខ្នរជបតិនឹងកបលនឹងចឹងែតម្តង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ នឹងេហើយ!កបលនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

នឹងចឹងកបលនឹងវបមិនធម្មតបេនបះេទកបលនឹងបបនេដើរនឹងគ្មបនែស្បងេជើងឯណបេទបបបនពបក់

កបលនឹង! 

ក៖ហ…ឺ! 

ខ៖ បបនេដើរនឹងចឹងកបលនឹងនិយបយថបែស្បកេជើងរបស់េយើងនឹង… 

ក៖ េ្រសៀវណបស់ចឹងកបលនឹងេដើរអត់មបនែស្បកេជើងនឹងចឹង! 

ខ៖ 

អូស!!....កបលនឹងេនបក្នុងជំនបន់អបពតនឹងបបនដឹង្រសបប់េហើយកបលនឹងេនបក្នុងសម័យពពតនឹ

ងគ្មបនែស្បកេជើងណបេទបបបនពបក់កបលនឹងមបនែតែស្បកេជើងកងឡបននឹង!ែអងធ្លបប់បបនេឃើ

ញែដរឬេទ? 

ក៖ ខ្ញុំធ្លបប់បបនេឃើញេតើ!វបធ្ងន់ណបស់! 

ខ៖ េហស!!ៗៗៗកបលនឹងេអបយែតមបនអបនឹងបបនពបក់នឹងវបេឡើងអរនឹងសឹងែតងបប់នឹង។ 

ក៖ 

ចុះែស្បកេជើងនឹងកបលនឹងេគបបនែចកេអបយឬក៏េយើងនឹង្រតូវេធ្វើវបសំរបប់នឹងពបក់េដបយខ្លួនឯ

ង? 



ខ៖ 

កបលនឹងេនបះេយើងនឹង្រតូវេធ្វើវបពបក់នឹងេដបយខ្លួនឯងនឹងកបលនឹង!េហើយចឹងកបលនឹងមបនអប

ខ្លះចឹងេទបេគជបអ្នកមូលដ្ឋបននឹងចឹងដូចថបេគនឹងបបនេធ្វើកបរងបរេនបក្នុងមូលដ្ឋបននឹងចឹងេគបប

នែចកេអបយចឹងសំរបប់នឹងសំគបល 

ថប្របធបន្រកុមអីនឹងចឹងកបលនឹងេគមបនេគបបនេអបយអបែស្បកេជើងកងឡបនេគនឹងណប!មបន

ែចកេអបយនឹងមបនេខបអបវេខ្មបេគនឹងេហើយនឹងមបនមួកនឹងមបន្រកមបអីនឹងេគេដលបបនពបក់

េនបេលើកនឹងកេគនឹងចឹង!អបនឹងេគេហបថបអ្នកែដលបតិវដ្តន៏េគនឹងចំតួេហើយកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ចុះអំុ៊កបលនឹងេគបបនេ្របើអំុ៊េអបយេធ្វើកបរងបរអ្វីខ្លះែដរេទបកបលនឹង? 

ខ៖ 

អំុ៊កបលនឹងេគបបនធ្លបប់បបនេ្របើអំុ៊នឹងេអបយេទបេធ្វើកបរងបរជបចុងេភបនឹងមបនបបន១ដងែដរ!េគ

បបនេអបយេធ្វើចុងេភបនឹងបបន១ដងនឹងចឹងកបលនឹងេគបបនេអបយេទបឯភ្នំនឹងចឹងកបលនឹង!េហើ

យចឹងកបលនឹងេយើងនឹងបបនេទបេធ្វើេនបឯងនឹងចឹងេទបកបលនឹង!អបនឹងដូចថបេពលនឹងេគនឹង

បបនេគៀលពីក្នុង្រសុកនឹងណបសំរបប់នឹងេអបយេយើងនឹងបបនេឡើងេទបឯេនបខបងេលើភ្នំចឹងណប!

េយើងកបលេនបពីេដើមនឹងមកនឹងកបលនឹងេយើងនឹងបបនេនបខបងេខត្តបបត់ដំបងនឹងចឹងណបចឹង

កបលនឹងេយើងនឹងមិនបបននឹងដឹងថបេនបបបត់ដំបងនឹងេនបឯណបេនបះេទកបលនឹង!មកដល់ឥ

ឡូវនឹងបបនដឹងជិតនឹងស្គបល់អស់េហើយ! 

ក៖ 

េហើយចឹងកបលនឹងបបនេទបចឹងេទបេគនឹងបបនេអបយេយើងនឹងបបនេធ្វើជបចុងេភបចឹងកបលនឹង!

េហើយចឹងេពលែដលេគបបនេអបយេយើងនឹងបបនេធ្វើជបចុងេភបនឹងចឹងេហើយេទបកបលនឹងេគបប

នែចកេខបអបវនឹងេអបយេយើងនឹងបបនសំរបប់១បបន១នបក់កបលនឹង!សំរបប់នឹងែតពួកចុងៗនឹង

ែតសំរបប់ពួកអ្នកែដលបបនេធ្វើកបរនឹងវិញេគមិនែចកេអបយេនបះេទ 

េគមិនេអបយេទកបលនឹង!ចឹងេទបេគអត់បបនេបើកេអបយនឹងចឹងកបលនឹង្រសបប់ែតមីមួយ!មីមួយ

ដូចថបជបមិត្តភក្តីនឹងកបលនឹងេគបបនមកខ្ចីេយើងនឹងពបក់ចឹងកបលនឹងដូចថបេគនឹងបបននិយបយ

មកេយើងនឹងថប 

េមើលអញសុំខ្ចីេខបអបវេខ្មបរបស់ែអងនឹងមកពបក់សិនេមើលេ្រពបះអីអញនឹងមិនែដរនឹងមបនពបក់

នឹងេគេសបះ!ខ្ញុំនឹងក៏បបន្របបប់វបនឹងថបអឺ!ែអងនឹងខ្ចីេទបែតពបក់បបនែត១ៃថ្ងបបនេហើយណប!េហើ

យេដបះវបមកេអបយអញនឹងវិញណបេ្រពបះអីវបមិនងបយនិងេទណប! 



ចឹងេទបកបលនឹងវបនឹងក៏បបនយកេទបពបក់េហើយចឹងកបលនឹងពបក់បបនចឹងេទបកបលនឹងដូចថបវប

នឹងបបន្រសលបញ់ចឹងេនបះ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

េហើយកបលនឹងវបនឹងមកែដលនឹងបបនធ្លបប់ពបក់នឹងចឹង!េហើយកបលនឹងេនបក្នុងជំនបន់អបពតនឹ

ងេគនឹងសុទ្ធែតបបនពបក់េខ្មបនឹងទបំងអស់គ្នបនឹងចឹងេហើយេនបះកបលនឹង!េ្រពបះអីកបលនឹងេគ

សុទ្ធែតនឹងបបនពបក់េខបអបវនឹងេខ្មបេហើយនឹងចឹងែអងមិនបបនេឃើញេទ? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ចឹងេទបេពលនឹងវបបបនយកេខបអបវនឹងរបស់ខ្ញុំនឹងបបនពបក់េហើយនឹងចឹងក៏វបនឹងបបនរត់មកភូមិ

នឹងចឹងកបលនឹង!េហើយចឹងកបលេនបក្នុងជំនបន់នឹងចឹងេគបបនេហបថបពួកេយបធបៗេនបះ 

វបមករត់មករកែម៉ឪរបស់វបនឹងេនបក្នុងភូមិនឹងកបលនឹងេហើយចឹងក៏ពួកេយបធប!នឹងកបលនឹងដូច

ថបមបនពួកកុមបរនឹងចឹងចូលេទបនឹងបបនចូលេទបនឹងចុងៗនឹងចឹងម៉ង់!ចឹងមីនឹងយកេខបអបវរប

ស់អំុ៊នឹងេទបនឹងេគបបនចបក់ងបប់េទប! 

ក៖ ហ…ឺ!េម៉ចចឹងអំុ៊ចូលេទបចបក់ៗេម៉ច? 

ខ៖ 

ចឹងបបនថបវបកបលនឹងពួកេយបធបនឹងកបលនឹងដូចថបកបលនឹងេគបបនេគៀលេយើងនឹងបបនជំ

េលៀសេដើម្បីេអបយេយើងនឹងេឡើងភ្នំនឹងចឹងណបដ៏េពលែដលេយើងនឹងបបនេឡើងេទបណបេគមិន

េអបយេយើងនឹងេទប!ចឹងកបលនឹងេពលែដលេយើងនឹងេទបចឹងកបលនឹងេគចបប់ចឹងេពលនឹងចបប់

បបនចឹងេទបេគចបប់ចបក់ៗចឹងែតម្តង។េហើយងបប់មនុស្សនឹងដូចជបេខ្មបចែឆ្កនឹងចឹងកបលនឹង

េនបះ! 

ក៖ អូ!...អំុ៊េអើយ! 

ខ៖ 

េហើយអំុ៊នឹងកបលនឹងបបននឹកេឃើញថបេចៀកកបលនឹងបបននឹងថបនឹងស្តបយេខបអបវរបស់េយើងនឹ



ងកបលនឹងេតើនឹងេទបតបមយកឬក៏អីចឹង!កបលនឹងេបើសិនជបអំុ៊នឹងេទបតបមយកអបវនឹងមកវិញនឹ

ងកបលនឹងដឹងែតងបប់េទបនឹងជបមួយនឹងវបនឹងបបត់េហើយកបលនឹង! 

ក៖ ហ!ឺ.... 

ខ៖ 

ចុះកបលនឹងវបបបនេសបកស្តបយេនបះកបលនឹងេ្រពបះអីេខបអបវនឹងេគបបនេទើបែតនឹងេធ្វើកបរែចក

េអបយនឹងចឹងកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយចឹងកបលនឹងវបនឹងបបនមកខ្ចីេហើយចឹងក៏យកេខបអបវរបស់ឯងនឹងយកពបក់េទប! 

ក៖ នឹងេហើយ! 

ខ៖ ចឹងេហើយនឹងក៏បបននឹកអង្គុយវបស្តបយ! អង្គុយស្តបយនឹងថប 

អឺេទើបែតពបក់វបបបនែត១ៃថ្ង២មីនឹងវបបបនខ្ចីនឹងេទបនឹងយកេទបនឹងែតម្តង! 

ក៖ អឺយ!!! 

ខ៖ 

ចឹងដល់េពលៃថ្ងែស្អកេឡើងនឹងក៏បបនលឺដំណឹងថបអ្នកែដលបបនរត់េទបឯក្នុងភូមិនឹងេគបបនចប

ក់សំលបប់េចបលអស់េហើយចឹងកបលនឹង!សំលបប់នឹងេចបលអស់េហើយ!ចឹងកបលនឹងដល់េពល

លឺបបនចឹងកបលនឹងក៏ថបែលងនឹងស្តបយេហើយកបលនឹងេនបះគឺថបវបបបនយកេទបនឹងក៏យកេទប

ចុះ! 

ក៖ ហឺស!េហស! 

ខ៖ 

ចឹងក៏វបនឹងបបនយកេទបនឹងយកេទបចុះ!េហើយេពលនឹងេគថបែងងនឹង….អឺ….កបលនឹងដូចថប

េយើងមបនបងប្អូននឹងចឹងែដលថបេពលែដលបបនចប់េហើយនឹងចឹងកបលនឹងេពលេយើងជួបគ្នបនឹ

ងចឹងេគក៏បបនជបដំណបល្របបប់នឹងចឹងេទបកបលនឹងេគថបែហងនឹងកបលនឹងវបអបយុនឹងវបមិន

ទបន់អស់ចឹង!េ្រពបះអីកបលនឹងខ្ញុំនឹងេរៀបនឹងេទបតបមេហើយនឹង!េហើយវបនឹងបបនេទបេលងម្តបយ



វបនឹងេនបឯ្រសុកនុងកបលនឹងេហើយចឹងកបលនឹងម្តបយអីវបនឹងបបនស្លបប់ែដរនឹងកបលនឹងេនបែត

បងៗរបស់វបនឹងកបលនឹងេហើយចឹងកបលនឹងគឺបបនស្តបយ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ថបកបលនឹងវបនឹងបបនមកយករបស់ឯងនឹងបបនេទបពបក់េហើយនឹងចឹងខ្ញុំនឹងក៏ចង់នឹងេទបតបម

យកអបវនឹងមកពបក់វិញនឹងចឹងកបលនឹងែតេពលនឹងេចះបបននឹងនឹកបបនេឃើញនឹងថបហឺស!

េគថបកំុេទបណប!កបលនឹងេបើសិនជបេទបនឹងេទបនឹងដឹងែតេទបងបប់ៗេហើយកបលនឹង!េហើយខ្ញុំនឹ

ងថបហឺយ!េហើយចុះេម៉ចបបនជបវបនឹងេចះនឹងេទបបបនកបលនឹង! 

ចឹងកបលនឹងេគបបនជំេលៀសបងប្អូនរបស់អំុ៊នឹងេទបេហើយេគបបនទុកេអបយអំុ៊នឹងេនបក្នុងភូមិនឹ

ងែតឯងនឹងចឹងណបកបលនឹងេនបក្នុងភូមិនឹងចឹង!េហើយនឹងចឹងកបលនឹងេយើងនឹងក៏ចង់នឹងរត់ម

ករកបងប្អូនេយើងនឹងចឹងែដរនឹង!េហើយេទបកបលនឹងវបនឹងបបនរត់មករកម្តបយរបស់វបនឹងកបល

នឹងវបរត់មកមុន!ែតវបមិនទបន់នឹងមករកម្តបយវបអី!េហើយមបនអបខ្លះនឹងេគបបនឆ្លបតនឹងចឹងេគបប

នបន្លំជបមួយរន្ធេដបេខ្មបចនឹងចឹងេពលែដលបបនេឃើញពួកអបេយបធបនឹងេទបចឹងេទបវបនឹងក៏បបន

្របមបលជបមួយនឹងអណ្ដូងជបមួយនឹងេខ្មបចនឹងេធ្វើជបេខ្មបចនឹងចឹងេហើយមបន្រកមបអីនឹងសំរបប់

នឹងពបកអីចឹងេទប!េគមិនថបេយើងនឹងេនបរស់េនបះេទកបលនឹងេគនឹងបបនថបេយើងនឹងបបនងបប់

េហើយ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ចឹងេទបេគនឹងបបនរួចខ្លួននឹងបបនេទបដល់ម្តបយឪរបស់េគចឹងេទប! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

េហើយសំរបប់អ្នកខ្លះនឹងេគអត់មបន្របបជ្ញនឹងចឹងក៏េចះែតរត់ៗេទបនឹង្រតង់ចឹងេទបេគចូលេទបចប

ក់ៗនឹងចឹងែតម្តងនឹងេទបេហើយចឹងកបលនឹងយ៉បងេម៉ចនឹងចឹងេទបេទៀតនឹងកបលនឹងអំុ៊វបមិនបប

នេទបដឹងអីេនបះេ្រចើនេទកបលនឹងេ្រពបះអីេពលនឹងអំុ៊នឹងេនបវបបបនរបងេនបេក្មងែដរនឹងកបលនឹង

េនបក្នុងជំនបន់នឹងេនបះ។ 

េហើយចឹងកបលនឹងបបនេចះែតឆ្ងល់ែដលនឹងថបេម៉ចបបនជបចឹងកបលនឹង? 



ក៖ នឹងអបនឹងអំុ៊បបនលឺេគនិយបយ? 

ខ៖ 

អំុ៊បបនលឺេគនឹងបបននិយបយនឹងកបលនឹងេនបះេពលអបេពលែដលេយើងនឹងបបនរកនឹងេធ្វើកបររ

ត់េទបនឹងកបលនឹងេយើងនឹងបបនេមើលេឃើញនឹងេដបយផ្ទបល់ែភ្នកនឹងែតម្តងកបលនឹងេ្រពបះអីេព

លនឹងេយើងនឹងចង់រត់េទបនឹងនឹងេ្រតៀមនឹងរករត់េទបែដរេហើយនឹងកបលនឹងេយើងចង់រត់េទបែដរ

នឹង។ 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចឹងេទបេពលែដលបបនេមើលេឃើញអ្នកងបប់នឹងេនបេឡើង្រកបលនឹងចឹងេនបតបមដូចជបចេញ្ចើមខ្នរ

នឹងចឹងណប! 

ក៖ ្របែហលនឹងបបនមបន្របែហលណបែដលអំុ៊បបនេមើលេឃើញនឹង? 

ខ៖ េអើ!្របែហលជបបបន្របែវងពីេនះនឹងេទបខបងមុននឹងចឹង! 

ក៖ អូ…!ចឹងវបបបនេនបជិតែដរនឹងចឹងកបលនឹង? 

ខ៖ 

នឹងេហើយ!េ្រពបះអីកបលនឹងេយើងនឹងវបនឹងរកេទបែដលនឹងកបលនឹងេហើយនឹងចឹងេពលែដល

េមើលេទបចឹងេហើយេយើងនឹងវបរបងេនបខ្លបចនឹងចឹងក៏េយើងនឹងបបនរត់មកវិញចឹងណប!េហើយេព

លនឹងបបនសមនឹងេគនឹងបបនមក្របបប់េទៀតចឹងថប 

មក្របបប់តៗគ្នបចឹងថបកំុេទបែងងេបើសិនជបែងងេទប្របយ័ត្នេគនឹងបបនចបក់ងបប់នឹងណប! 

ក៖ អូ!.... 

ខ៖ 

ថបែងងកំុេអបយស្តបយេខបអបវនឹង!េហើយកបលនឹងវបបបននឹកេឃើញថបនឹងស្តបយេខបអបវនឹងផង

នឹងមបនបងប្អូនរបស់អំុ៊នឹងបបនេនបឯនុងនឹងបបន៣នបក់ែដរែដលេគកំពុងែតេនបឯនុងេនបះ!

េ្រពបះអីកបលនឹងេយើងនឹងបបនែបកមកនឹងវបែតឯងចឹង! 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

េហើយដល់េពលបបន១ៃថ្ង២ៃថ្ងចឹងនឹងេគនឹអងបបនេធ្វើកបរជំេលៀសនឹងមកវិញេគបបនេធ្វើកបរជំ

េលៀសពីភូមិនឹងមកវិញនឹងបបនខ្ញុំមបនកបរជួបជំុបងប្អូនរបស់អំុ៊នឹងបបនមកជួបជំុគ្នបននឹងេនបឯ

នុងនឹងបបនទបំងអស់នឹងវិញ។  

ក៖ បបនមកជួបវិញទបំងអស់! 

ខ៖ 

នឹងេហើយ!េហើយេពលនឹងេយើងនឹងកបលនឹងវបបបនែបកនឹងបងប្អូនេនបះកបលនឹងចឹងេយើងនឹង

ចង់នឹងេទបែដលនឹងកបលនឹងចឹងដល់េពលែដលេយើងនឹងអត់បបនេទបនឹងកបលនឹងេយើងនឹងក៏

បបនេនបរស់នឹងចឹងេទបេ្រពបះពួកនឹងបបនេធ្វើកបរជំេលៀសមកវិញ។ 

កបលនឹងេគមិនបបនេនបេធ្វើកបរសំលបប់េនបះេទកបលនឹងេគ្រគបន់ែតេពលនឹងេគបបនេធ្វើកបរជំ

េលៀសគបត់នឹងេទបឯខបងេលើភ្នំនឹងចឹងណប! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែតេបើសិនជបេបើេយើងនឹងេទបពីនឹងេទបវិញនឹងេគនឹងសំលបប់េហើយ! 

ក៖ ចបស!េ្រពបះអីេយើងនឹងអត់មបនកបរអនុញ្ញបត! 

ខ៖ ចបស!នឹងេហើយៗ។ 

ក៖ 

ចុះកបលែដលអំុ៊បបនេទបអឺ….េធ្វើកបរងបរេនបឯនុងេគបបនេ្របើអំុ៊នឹងេអបយេធ្វើកបរងបរអ្វីេគខ្លះែដរ

េទបកបលនឹង? 

ខ៖

អូ…!កបលនឹងេគបបនេ្របើអំុ៊នឹងេអបយេធ្វើកបរងបរនឹងេឡើងធ្ងន់ៗណបស់កបលនឹងទបំងេយើងនឹង

េនបនុងនឹងកបលនឹងកបលពីេដើមមកនឹងកបលនឹងអំុ៊មិនែមនជបកងចល័តេនបះេទ!សំរបប់កងច

ល័តនឹងពួកេគនឹងដូចថបេគេរៀងចំណបស់ជបងេយើងនឹងចឹងណប!កបលនឹងេគមបនអបយុបបន្រប

ែហលជប២០អីនឹងេឡើងចឹងេទបណប!ចឹងេគបបនដបក់េនបក្នុងកងចល័តេហើយចឹង!ែតចំែណកឯ



អំុ៊វិញនឹងកបលនឹងអំុ៊បបន្រតឹមែតអបយុនឹងបបន្រតឹមែត២០នឹងចុះណឹងកបលនឹង!ចឹងកបលនឹងអំុ៊

នឹងក្នុងកងកុមបរេទកបលនឹងចឹងែតថបកបលនឹងបបនេនបឯកងកុមបរនឹងែមនែតថបេនបក្នុងកងកុ

មបរនឹងជបកងកុមបរេមែដរ!ែដលេគបបនេហបថបកងពិេសសកបលនឹង។ 

អបលកបលនឹងេ្រពបះអីេយើងនឹងវបបបនរបងនឹងជំទន់េហើយនឹងចឹងកបលនឹងចឹងេគបបនដបក់េអប

យេយើងនឹងេនបក្នុងកងពិេសស។ 

អបកុមបរ១េទៀតនឹងេគបបនដបក់េនបក្នុងកងកុមបររបងថបបបនេនបតូចៗចឹងកបលនឹងេហើយេយើងនឹ

ងេនបក្នុងកុមបរកងពិេសស! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

នឹង!ចឹងេទបនឹងកបលេនបក្នុងជំនបន់អបពពតនឹងវបគ្មបនេនបះេទ!កបលនឹងបបនេទបជីកកបប់្របឡប

យេលើក្របឡបយេទបែរកដីេម៉បង៣េឡើងនឹងេនបេពលេម៉បង៣អបេយើងនឹងកំពុងែតនឹងលុងនឹង

េដកនឹងណបវបបបនេទបផ្លុំអបែស្មងនឹងេនបះអូស!ផ្តុំអបែស្នងនឹងេហើយនឹងចឹងេអបយេយើងនឹងបប

នេងើបនឹងេឡើងមករលីងនឹងចឹងកបលនឹងេបើសិនជបនរណបេគបបនេងើបនឹងវបមិនបបននឹងទបន់អី

នឹងចឹងកបលនឹងដឹងែតថប្រតូវេហើយ! 

ក៖ ហ…ឺ!ែស្នងសត្វអីេគឬក៏ជបកបរែចល? 

ខ៖ ែស្នងនឹងេហើយ!នឹងេហើយ!អបនឹងវបលឺលបន់ណបស់ណប! 

ក៖ ហឺស! 

ខ៖ 

បបនផ្លុំចឹងេទបកបលនឹងវបនឹងលឺណបស់!ផ្លុំអបែស្នងនឹងចឹងេទបេយើងនឹងក៏បបនេងើបេឡើងេហើយចឹ

ងេទបេហើយេទបតំរង់ជួរេទបនឹងេទបេធ្វើកបរងបរេហើយ! 

ក៖ េ្រកបកេឡើងនឹងេនបេម៉បង៤? 

ខ៖ េនបេម៉បង៣។ 

ក៖ េនបេម៉បង៣េទៀតេអើយអំុ៊េអើយ!? 



ខ៖ 

េនបេម៉បង៣នឹងណប!កបលនឹងបបនេដើរនឹងេនបឯៃ្រពធ្លីនឹងកបលនឹងេហើយចឹងកបលនឹងអត់នឹង

មបនបនឹងសំរបប់អីសំរបប់នឹងពបក់ផងនឹងកបលនឹងេនបះេទ! 

ក៖ អូ!... 

ខ៖ េហើយចឹងអបណបេគបបនមុតបន្លបអីចឹងេទបហូស!!... 

ក៖ េហើយចឹងេឡើងងងឹតេទៀត! 

ខ៖ 

េឡើងងងឹង!េអើ!កបលនឹងវបសមអីកបលនឹងេយើងនឹងវបបបនេនបរបងេនបេក្មងនឹងចឹងេទបេហើយចឹង

កបលនឹងេយើងនឹងេនបវបរបងបបនេនបមបនកំលបំងនឹងចឹងណប! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ចបស់អបកបលនឹងវបសមដូចថបេនបកបលពីេក្មងនឹង!េហើយចឹងេពលែដលបបនេងើបេឡើងនឹងចឹង

េទបកបលនឹងេយើងនឹងមិនបបននឹងេទបញុាំអីកបលនឹងវបេអបយេយើងនឹងបបនេទបេធ្វើកបរងបរនឹងែត

ម្តងនឹង។ ដល់េពលេដលបបនេឡើងមកវិញនឹងេនបេម៉បង១១េទប១២អីនឹងបបនបបនមក 

េគនឹងបបនេអបយេយើងនឹងបបនេឡើងមកនឹងេហើយេពលែដលបបនេឡើងមកនឹងេយើងមបនបបន

ហូប២េពលែដលដូចជបេនបេពលៃថ្ង្រតង់នឹង!នឹងេនបេពលល្ងបចនឹងេនបះេទ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ដល់េពល្រពឹក្រពលឹមេឡើងគឺអត់មបនអីេគ េនបក្នុងេពបះេនបះេទ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ នឹងេហើយ! 

ក៖ ចុះដល់េពលែដលបបនចប់េធ្វើកបរងបរនឹងេនបេម៉បងបុ៉ន្នបនែដរេទបកបលនឹង? 

ខ៖ ចប់េធ្វើកបរេហស? 



ក៖ចបស! 

ខ៖ 

ចប់េធ្វើកបរនឹងេនបេពលល្ងបចកបលនឹងេនបះដូចជបេនបក្នុងេម៉បង៥េទបេម៉បង៦អីនឹងបបនចប់េហើ

យ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖នឹងបបនបបនបបយនឹងបបន១េពលេទៀតនឹងចឹង! 

ក៖ ចបស!កបលនឹងេគបបនេអបយរបបនឹងជបបបយណ៎អំុ៊េនស? 

ខ៖ 

នឹងេហើយ!កបលនឹងេគបបនេអបយរបបនឹងជបបបយនឹងដូចថបកបលនឹង១កំបុ៉ងនឹងចឹងេទបកបល

នឹងេគបបនវបល់នឹងេអបយសំរបប់នឹងែចកគ្នបនឹងចឹងេទបដូចថប១កំបុ៉ងបបនសំរបប់នឹងមនុស្ស៥នប

ក់នឹងចឹង!េហើយេពលនឹងេយើងនឹងបបនេធ្វើកបរងបរេឡើងេពញបន្ទុកនឹងចឹងកបលនឹងែតសំរបប់រប

បជបបបយវិញនឹងវបបបនវបល់េអបយសំរបប់នឹងេអបយមកេយើងនឹងវបបបនវបល់េអបយនឹងអត់នឹង

បបនែឆ្អកនឹងេទកបលនឹងេនបះ!ហូបវបអត់នឹងបបនែឆ្អកេនបះេទ! 

ក៖ ហ…ឺ!!!េមើលេទបេគបបនេអបយអំុ៊បបន១ែវកអីែដរឬេទអំុ៊? 

ខ៖ 

បបនៗបបន្របែហលជប១ែវកអីនឹងបបន!អបេយើងនឹងគិតេទបថប១កំបុ៉ងនឹងេយើងអបចនឹងែចកអ្នក

ចំនួន៥នបក់ចឹងនឹងកបលនឹង១ខ្ទះនឹងមបនេគបបនវបល់កំណត់ថបកបលនឹងក្នុង១្រកុមរបស់េយើង

នឹងមបនចំនួននឹងបបនបុ៉ន្នបននបក់នឹងចឹងេគនឹងក៏បបនេធ្វើកបរវបល់េអបយេយើងនឹងបបនតបម្រកុម

នឹងចឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

េហើយចឹងេបើសិនជបក្នុង១្រកុមនឹងមបនចំនួន៣០នបក់នឹងចឹងអ្នកែដលដបក់ដបំបបយនឹងេគបបន

វបល់េអបយេយើងនឹងបបន១ឆ្នបំងនឹងែតម្តងនឹងកបលនឹងេនបះសំរបប់នឹង១្រកុមេយើងនឹងែតម្តងនឹ



ងចឹងេទប!ដូចថបេនបឯេនះចឹងបបន១្រកុមនឹងចឹងេហើយក៏មបនេនបេនបះ១្រកុមេទៀតចឹងេទប!ចឹង

កបលនឹងេគបបន្រកុមេគចឹងកបលនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

អឺ…!កបលនឹងេបើសិនជបមិនមបន្រកុមនឹងយ៉បងេម៉ចេបើសិនជបេពលនឹងមបនមនុស្សនឹងេឡើងរប

ប់រយនបក់នឹងចឹងកបលនឹងេនបះមបនេ្រចើននឹងរបប់រយនបក់ចឹងកបលនឹង! 

ក៖ ចបស!្រតូវេហើយ! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងេបើមបនមនុស្សនឹងេ្រចើននឹងចឹងេតើនរណបេគេទបអង្គុយរេញ៉រៃញ៉កបលនឹងេនបះ។ 

េហើយដល់េពលែដលបបនបបយមកេហើយនឹងគឺមបនមនុស្សនឹងបបនមកតំរង់ជួរគ្នបននឹងចឹងកប

លនឹងេនបះ! មបនកបតូបបយនឹងបបន១េហស! 

ក៖ 

ចុះកបលនឹង្រកុមរបស់អំុ៊េពលនឹងេគបបនេអបយេធ្វើនឹងេនបជបមួយគ្នបមបនជីដីមបនជីអីចឹងេទបកប

លនឹង? 

ខ៖ មបនជីដីអីចឹងកបលនឹងមបនជីកជប្របឡបយអីចឹងកបលនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

នឹងកបលនឹងេគបបនេធ្វើជប្របឡបយនឹងបបនេបបះជីកជប្របឡបយនឹងជបទំនប់នឹងចឹង!អបវបកបល

នឹងេគេធ្វើទំនប់នឹងសំរបប់នឹងយកមកទប់ទឹកនឹងកបលនឹងសំរបប់េអបយេយើងនឹងបបនទុកសំរបប់

នឹងបង្ហូរេទបដបក់េនបក្នុង្រសូវអីនឹងណបកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ 

ចុះកបលនឹងេពលែដលអំុ៊នឹងបបនេទបេធ្វើកបរជីក្របឡបយនឹងជប១នឹងគ្នបនឹងចឹងេទបកបលនឹងេគ

បបនេអបយអំុ៊េរើស្រកុមេដបយខ្លួនឯងឬក៏េគជបអ្នកចបប់េអបយ? 



ខ៖ 

កបលនឹងេគបបនចបត់តបំងេអបយនឹងកបលនឹង!េគបបនដបក់្រកុមនឹងេអបយដល់េយើងនឹងែតម្តង

ណប! 

ក៖ ចឹងមបនលបយ្របុសនឹងលបយ្រសីេទបកបលនឹង? 

ខ៖ នឹងេហើយកបលនឹងមបនលបយ្របុសនឹងមបនលបយ្រសីអីនឹងចឹងេទបកបលនឹងេនបះ។ 

ក៖ ចុះកបលនឹង្រកុមរបស់អំុ៊នឹងមបនបុ៉ន្នបននបក់ែដលកបលនឹង? 

ខ៖ 

ដូចថបកបលនឹងមបន១្រកុមនឹងមបន្របែហលជបបបន៣០នបក់អីនឹងចឹងែដលនឹងកបលនឹងេនបះចឹ

ងេទបកបលនឹង! 

ក៖ អូ!.... 

ខ៖ 

មបន្រសីនឹង្របុសនឹងលបយគ្នបនឹងចឹងេទបមបន្រសីនឹង១៥នបក់េហើយនឹង្របុសនឹង១៥នបក់អីនឹង

ចឹងែដរេទបណប! 

ក៖ េ្រចើន! 

ខ៖ េគបបនែចកពបក់កណ្ដាល់១នបក់នឹងចឹងេទប! 

ក៖ 

ចបស!ចឹង្រកុមរបស់អំុ៊នឹងេគបបនយកសមបជិកេនប្រកុមរបស់អំុ៊នឹងបបនយកេទបសំរបប់េចបល

ខ្លះែដរឬេទអំុ៊? 

ខ៖ 

េគបបនយកេទបកបលនឹង!េគយកេទបនឹងកបលនឹងអំុ៊េគបបនយកៗអប២នបក់នឹងកបលនឹងដូចថប

េពលនឹងវបនឹងបបន្រសលបញ់គ្នបននឹងណបកបលនឹងេនបះ!ចឹងកបលនឹងេគបបនេហបថបេយើងនឹង

បបន្រសលបញ់គ្នបនឹងចឹងេទបកបលនឹងេគនឹងបបនេហបថបេយើងនឹងបបនខុសនឹងសីលធម៏! 

ក៖ អូ!.... 



ខ៖

ចឹងកបលនឹងេគបបនយក២នបក់នឹងបបនេទបនឹងកបលនឹង!នឹងេហើយកបលនឹងេគបបនយកេទបសំ

លបប់នឹងកបលនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ នឹងេហើយកបលនឹងពួកវបនឹងស្អបត!ៗណបស់កបលនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ សង្ស័យថបកបលនឹងពួកវបនឹងជបកូនកបត់នឹងចឹងកបលនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ដូចជបកូនបបរបំងនឹងចឹងកបលនឹងែតដល់េពលែដលគ្នបនឹងមកលំបបកនឹងចឹងកបលនឹងចឹងេហើ

យេពលនឹងបបនវបនឹងបបន្រសលបញ់គ្នបនឹងចឹងកបលនឹង!េអើ!េហើយកបលេនបក្នុងសម័យជំនបន់

នឹងកបលនឹងេអបយែតេគនឹងបបនដឹងថបេយើងនឹងបបន្រសលបញ់គ្នបននឹងចឹងកបលនឹងបបនជបនឹ

ងដឹងែតយកេទបេហើយកបលនឹង! 

រួចកបលនឹងរួចថបេគមបនបបនចបក់អបេម្របធបន្រកុមនឹងសំរបប់េអបយេយើងនឹងែដលនឹងកបលនឹ

ងសំរបប់នឹងេអបយេមើលនឹងណបកបលនឹងចឹងសំរបប់ថបេមើលេលើនរណបេគខុសនឹង្រតូវអីនឹងចឹង

េទប។ 

េពលែដលថប្របធបន្រកុមនឹងវបបបនដឹងនឹងចឹងវបនឹងបបនេទប្របបប់ដល់េមនឹងវបេទៀតកបលនឹង! 

ក៖ េអើ!...ចឹងបបនេគនឹងដឹង! 

ខ៖ សំលបប់វបនឹងកបលនឹង 

បបនស្លបប់េទបចឹងកបលនឹងអបណិតេអើយ!អបណិតេ្រពបះអីកបលនឹងបបននឹកេឃើញថបជបពួកមិត្ត

ភក្តីនឹងជបមួយនឹងគ្នបនឹងគ្នបនឹងចឹងណប!  

ក៖ ហ…ឺ! 



ខ៖ ចឹងកបលនឹងបបនជបនឹកថបេអបយវបថបែអងនឹងេទប្រសលបញ់គ្នបែម៉ចបបនជបេគនឹងេឃើញ! 

កបលនឹងមបនេទបថបេយើងនឹង្រសលបញ់គ្នបនឹងទបល់ែតខូចបបនខ្លួនបបន្របបណអីណបកបលនឹង

េនបះ្រគបន់ែតេយើងនឹងេទបេដកជិតនឹងកបលនឹងបបនេដកេនបជិតគ្នបនឹងក៏មិនបបនែដរកបលនឹង

េ្រពបះអីបបនេប៉ះគ្នបអីនឹងកបលនឹងក៏អត់បបនែដរ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ចឹងណបកបលនឹងមបន្រសីនឹងេផ្សងេទបេហើយ្របុសនឹងេផ្សងនឹងចឹងេទបកបលនឹងនុងណប! 

វបអបពពតនឹងែតថបវបអបពពតវបនឹង្រតឹម្រតូវនឹងណប!វបមិនេអបយ្របុស្រសីនឹងបបនេដកេនបជិត

គ្នបនឹងេនបះេទណប! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ម៉បថប.. 

ក៖ 

ចឹងកបលនឹង្រកុមរបស់អំុ៊នឹងកបលនឹង១្រកុមនឹងបបនេដកជបមួយនឹងគ្នបឬយ៉បងេម៉ចែដលេទបកប

លនឹងនុងេនបះ? 

ខ៖ 

កបលនឹងេយើងមបន១្រកុមនឹងចឹងបបនេដកនឹងេនបជប១នឹងគ្នបចឹងណបកបលនឹងបុ៉ែន្តកបលនឹងមប

ន្របុសនឹងបក្សេផ្សងេហើយចឹងេទបកបលនឹងមបន្រសីនឹងេនបខបងបក្សនឹងេផ្សង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

នឹងចឹងកបលនឹងេគមិនបបននឹងេអបយ្របុសនឹង្រសីបបនេដកេនបេប៉ះគ្នបេនបះេទកបលនឹងេនបះ!

េគនឹងមិនេអបយេយើងនឹងបបនមកេដកេនបរបង្រចុកលុក្រចលំេនបះេទកបលនឹង!ដល់េពលែដល

េយើងនឹងបបនមកេធ្វើកបរងបរនឹងបបនជបេគនឹងបបនេអបយេយើងនឹងបបនមកេធ្វើកបរងបរនឹងបបន

េនបជិះគ្នបនឹងចឹងកបលនឹងេនបះ។ 

ក៖ ចបស!អំុ៊េហើយដល់េពលខ្ញុំែដលបបនលឺចឹងគឺមបនអបរម្មណ៏ថបនឹកអបណិតដល់គបត់។ 



ខ៖ 

ហឺចំេពបះខ្ញុំនឹងេអបយែតលឺដល់េគនឹងខបង!កបលនឹងេគបបនេហបខ្ញុំនឹងបបនេទបសំភបសន៏ពីេរឿ

ងកូននឹងកបលនឹង!ែដលេពលនឹងមបនអង្កកបរនឹងេគបបនយកវបនឹងេទបនឹងកបលនឹងេនបះ!េហើ

យចឹងកបលនឹងេគនឹងបបនជួយទបំងពីរេទះអីនឹងកបលនឹងេនបះ 

មបនទបំងទូរស្សន៏េនះអីនឹងកបលនឹង!េហើយចឹងេពលនឹងេគបបនេហបេអបយរូបខ្ញុំនឹងបបនេទបេធ្វើ

កបរសំភបសន៏េហើយចឹងខ្ញុំនឹងយំផងអីផងនឹងកបលនឹង! 

េហើយចឹងកបលនឹងអបអ្នកែដល្រតូវសំភបសន៏ខ្ញុំេពលនឹងក៏េគនឹងបបនយំេហស! 

ក៖ េហស! 

ខ៖ 

ដូចែហងនឹងចឹងកបលនឹងអ្នកែដលថបបបនមកសំភបសន៏េនបក្នុងអង្កកបរនឹងចឹងកបលនឹងេគនឹង

បិុនែហងនឹងចឹងកបលនឹង េគបបនដបក់េធ្មញនឹងដូចគ្នបនឹងចឹងេទៀតកបលនឹង! 

ក៖ ហឹស!ៗ 

ខ៖ ចឹងបបនអំុ៊ថបែហស!ដូចជបបបនជប្រសេដៀងនឹងគ្នប!នបងនឹងេនបះ! 

ក៖ ចុះគបត់បបនសួរអំេពើជីវៈ្របវិត្តរបស់អំុ៊ែដរហ៎? 

ខ៖ 

បបនសួរកបលនឹងពីមុនដំបូងនឹងេគនឹងបបនសួរែតកូននឹងេទកបលនឹងែតដល់េពលេ្រកបយមកនឹ

ងេគនឹងបបនមកសួរដល់្របវិត្តរបស់អំុ៊នឹងែដលនឹងកបលនឹងេនបះទបំងពីេនបក្នុងសម័យពពតនឹ

ងបេន្តើរនឹងមបនបបនរបប់នឹងេរៀបនិយបយអីនឹងេទបទបំងយំបេន្តើរចឹងេទបកបលនឹងបបនយំបេន្តើរនឹ

ងចឹងេទបកបលនឹងេគនឹងបបនយកេទបដបក់បុ៉ស្ត៏អបសុីនឹងកបលនឹងពួកនឹងបបនស្លបប់លឺនឹងេឡើង

បបន្រគបប់គ្នប។ 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ចឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនេធ្វើកបរសំភបសន៏ជបមួយនឹងមីកូននឹងចឹងនឹងកបលនឹងណ៎ 

និយបយអំពីកបលែដលវបបបនឈឺនឹងកបលពីេដើមដំបូងេឡើងនឹងមកវបបបនយ៉បងេម៉ចៗេនបះកប

លនឹង!កបលនុង។ 



ក៖ ហ…ឺ!ចបស! 

េសបកស្តបយណបស!់ចុះកបលនឹងបងប្អូននឹងឪពុកម្តបយអីនឹងកបលនឹងពួកគបត់ទបំងអស់គ្នបនឹង

បបនែបកគប្ននឹងេទបេនបេផ្សងពីគ្នបនឹងអស់ែតម្តងកបលនឹង? 

ខ៖ កបលនឹងឪពុកម្តបយរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់បបនស្លបប់បបត់េទបេហើយកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

កបលនឹងគបត់បបនស្លបប់នឹងបបនបបត់អស់នឹងេទបេហើយនឹងកបលនឹងេហើយចឹងកបលនឹងបបន

េនបនឹងបងប្អូនទបំង៤នបក់នឹងែដលបបនេនបកំ្រពបឪពុកម្តបយនឹងកបលនឹងេនបះ!បងប្អូននឹងបបន

ស្លបប់េទបនឹងបបន៣នបក់េនបះេទចឹងឥឡូវនឹងបបនេនបែតបងប្អូននឹងមបនចំនួនបបនែត៤នបក់

េនបះេទ!ចឹងកបលនឹងដូចថបេគបបនជំេលៀសថបេគបបនេគៀលេទបខបងេលើភ្នំនឹងកបលនឹងមបនប

ងប្អូននឹងែត៤នបក់នឹងេទកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

នឹងេហើយកបលនឹងពួកគបត់បបនស្លបប់េទបអស់េនបសល់ែតបងប្អូន៤នបក់នឹងេទ!ចឹងកបលនឹងេព

លនឹងបបនថបអំុ៊នឹងបបននឹងេឃើញនឹងថបេពលនឹងេយើងនឹងបបនឪពុកម្តបយនឹងបងប្អូន៣នបក់នឹ

ងេគបបនសំលបប់បបត់េទបេហើយេនបសល់ែតបងប្អូននឹងែត៤នបក់នឹងចឹងកបលនឹងចឹងេហើយបប

នជបេយើងនឹងបបននឹកេឃើញនឹងថបមិនចង់នឹងែបកបបក់នឹងេទៀតនឹងេទបណបកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ចឹងថបកបលនឹងេពលែដលេគនឹងបបនរត់មកនឹងចឹងកបលនឹងេយើងនឹងេទបរត់េទបនឹងជបមួយនឹង

េគែដលនឹងកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ចឹងកបលនឹងបងប្អូនរបស់អំុ៊នឹងកបលនឹងពួកគបត់នឹងបបនែបកេទបេនបឯ្រសុកេនបរបងឆ្ងបយៗពីក

ែន្លងែដលអំុ៊នឹងបបនស្នបក់េនបែដរឬេទអំុ៊? 



ខ៖ 

កបលនឹងវបនឹងដូចជបកបលនឹងវបនឹងបបនេធ្វើកបរងបរនឹងបបនដូចជបរបងេនបជិតៗគ្នបនឹងែដរនងកប

លនឹងេនបះ! 

ក៖ អូ!...បុ៉ែន្តកបលនឹង្រគបន់ែតេយើងនឹងមិនអបចនឹងេទបេលងគ្នបបបន! 

ខ៖ ចបស!នឹងេហើយ! 

ក៖ 

ចុះចំែណកឯឪពុកម្តបយរបស់អំុ៊វិញនឹងកបលែដលេគបបនយកគបត់នឹងេទបសំលបប់នឹងអំុ៊បបន

េមើលេឃើញគបត់នឹងេនបនឹងែភ្នកនឹងែតម្តង? 

ខ៖ អត់េទកបលនឹងេគនឹងមិនបបនយកគបត់នឹងេទបសំលបប់េនបះេទ! 

ក៖ ចឹងកបលនឹងេដបយសបរែតគបត់នឹងបបនឈឺ! 

ខ៖ ចបស!េដបយសបរែតគបត់បបនឈឺ! 

ក៖ េដបយសបរែតគបត់នឹងបបនឈឺេដបយអត់បបនបបយហូប! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចឹងេដបយសបរែតអត់បបនបបយកបលនឹង! 

ខ៖ 

ចំេពបះប៉បរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់បបនឈឺនឹងកបលនឹងេដបយសបរែតេពលនឹងគបត់បបនមបនជំងឺេរបគេថ្លើ

មនឹងកបលនឹងេនបះ។ 

ក៖ ែតកបលនឹងគបត់បបនស្លបប់នឹងេនបក្នុងជំនបន់អបពតែដរកបលនឹង? 

ខ៖ 

កបលនឹងគបត់បបនស្លបប់នឹងេនបក្នុងជំនបន់ពពតនឹងទបំង២នបក់នឹងែតម្តងកបលនឹងេនបះ!សំរបប់

ម្តបយនឹងគបត់បបនឈឺនឹងេដបយសបរែតគបត់នឹងបបនបបក់។ 

េពលនឹងគបត់នឹងបបនេនបេធ្វើេនបឯចុងេភបនឹងចឹងកបលនឹងេពលែដលបបនមកអីចឹងកបលនឹងគប



ត់នឹងេនបែតអបែលងែតនឹងគិតលីលកអីនឹងសំរបប់យកអីេអបយទុកដល់កូន្រតូវជបប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹ

ងកបលនឹងដូចថបមបនបបរមកអីនឹងគបត់បបនពិសបរនឹងែតទឹកអីនឹងចឹងេទបកបលនឹង!ដូចថបេព

លែដលបបនែត១ែវកអីនឹងចឹងកបលនឹងគបត់បបនពិសបរែតទឹកនឹងចឹងេហើយនឹងចំែណកឯកបក

នឹងទុកសំរបប់នឹងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងទបំង២នបក់នឹងចឹងេ្រពបះអីកបលនឹងវបនឹងបបនេនបនឹង្រតឹមែតរប

ងបបនតូចៗនឹងកបលនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ វបនឹងេនប្រតឹងែតបបនែតបិុនៗេនះនឹងកបលនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចឹងេហើយ!កបលនឹងគបត់នឹងបបនទុកសំរបប់នឹងេអបយកូននឹងចឹងកបលនឹងចឹងកបលនឹងេហើយចឹ

ងគបត់នឹងក៏បបនបបក់គបត់ចឹងកបលនឹងម្តបយខ្ញុំ!េហើយមបនេពលខ្លះនឹងចឹងគបត់នឹងបបនេទបរំងប

ស់ជបស្ករេហើយកូរទឹកេត្នបតទឹកអីនឹងចឹងេទបកបលនឹងសំរបប់ទុកដបក់នឹងេ្រពបះអីាកបលនឹងេគនឹ

ងបបនេអបយគបត់នឹងបបនេធ្វើជបចុងេភបនឹងកបលនឹង!ចឹងេហើយគបត់នឹង្រតូវែតេធ្វើកបរងបររំងបស់

ស្ករនឹងមបនដបក់ដបំបបយអីនឹងកបលនឹងចឹងបបនជបគបត់នឹងបបនបបក់នឹងចឹងេទបចបស! 

ក៖ ហ…ឺ 

ខ៖ ចឹងេទបបបនជបគបត់នឹងបបនស្លបប់េទបនឹងចឹង! 

ក៖ ហ!ឺ.... 

ខ៖ 

ចឹងេពលនឹងបបនជបកបលនឹងគបត់នឹងបបនស្លបប់េទបនឹងកបលនឹងគឺថបគបត់បបនស្លបប់េទបេនបក្នុង

ៃដរបស់ខ្ញុំនឹងែតម្តងនឹងកបលនឹងេនបះ។កបលនឹងបបនេទបេដកេនបឯេពទ្យេគនឹងកបលនឹងចុះកប

លនឹងេគមបនេពទ្យេគែដលនឹងកបលនឹងែតេគបបនេអបយថ្នបំវបនឹងសំរបប់នឹងចបក់ដបក់េហើយកប

លនឹងថ្នបំរបស់វបនឹងមបនអីគឺទឹកដូងរបស់េយើងនឹងកបលនឹងបបនចុកបូមដបក់េនបក្នុងសបរ៉ូមនឹង

េហើយចឹងក៏ចបក់េទប! 

ក៖ អឺ..! 



ខ៖ 

េបើសិនជបថ្នបំេហើមរបស់វបនឹងមបនអីមបនែតអបថ្នបំកបទួកេយើងនឹងកបលនឹងមបនអីមបនែតេទបលុ

នៗចឹងេទបកបលនឹង!េហើយេទបេគនឹងបបនេអបយេយើងនឹងបបនសុីែដរចឹងេទបកបលនឹង!នឹងកប

លនឹងេនបក្នុងជំនបន់អបពពតនឹងកបលនឹងចឹងឯង។ 

ក៖ចុះកបលនឹងអំុ៊មបនបបនេទបេមើលគបត់េនបក្នុងជំនបន់អបពតែដរឬេទ? 

ខ៖ 

បបនេទបកបលនឹងេនបះ!កបលនឹងគបត់នឹងបបនស្លបប់ជបមួយនឹង។ចំែណកឯបងប្អូង្របុសៗនឹង

េទេពលែដលពួកគបត់នឹងបបនស្លបប់េទបនឹងខ្ញុំវបអត់បបនេនបជប១នឹងចឹងកបលនឹងេ្រពបះអីកបល

នឹងខ្ញុំនឹងវបមបនែត្រសីនឹងែតឯងេនបះកបលនឹងចឹងេហើយនឹងកបលនឹងអត់បបនេនបជបមួយនឹងពួ

កគបត់េទចឹង!ែតថបេពលនឹងេពលែដលម្តបយរបស់ខ្ញុំនឹងបបនស្លបប់នឹងបបនជបខ្ញុំនឹងេនបជបមួយ

នឹងគបត់នឹងចឹងកបលនឹង! 

ក៖  ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងេពលែដលគបត់នឹងបបនស្លបប់េទបអស់នឹងចឹងេទបបបនមបនបងប្អូន្របុសេយើងែដល

មិនទបន់បបនស្លបប់នឹងគបត់បបនមកេនបេធ្វើកបរងបរនឹងជបមួយនឹងេយើងវិញែដរកបលនឹងនុងេនបះ

!ចឹងេពលែដលម្តបយខ្ញុំនឹងគបត់បបនឈឺនឹងចឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនសុំថបនឹងេទបេមើលអ្នកម្តបយ

ចឹងនឹងកបលនឹងេគនឹងមិនចង់នឹងេអបយខ្ញុំនឹងបបនេទបេនបះេទកបលនឹងេនបះ!ផងនឹងកបលនឹង!

េ្រពបះអីកបលនឹងេគនឹងបបនមក្របបប់ថបេអបយេយើងនឹងវិញថបមិត្ត ឯងនឹងេទបេធ្វើអីមិត្តឯងនឹង

ជបេពទ្យឬក៏អី! 

ក៖ នឹងេហើយ!! 

ខ៖ នឹងកបលនឹងេពទ្យេគនឹងេនបទីេនបះនឹងេគមបនេតើ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងក៏បបន្របបប់ដល់េគនឹងវិញថបអត់េនបះេទម្តបយរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់នឹងបបនពិសប

រអីនឹងេនបទីេនបះអត់នឹងេកើតេនបះេទចឹងេហើយខ្ញុំេទប្របចុកដល់គបត់ចឹងណប!េទប្របចុកគបត់! 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

សូមនឹងគបត់ទំរបំនឹងថបេអបយេយើងនឹងបបនេទបនឹងកបលនឹងវបមិនចង់នឹងេអបយេយើងនឹងេទបនឹ

ងេទេហើយចឹងកបលនឹងបមបនេពលខ្លះនឹងបបនលួចេទបអីនឹងខ្លះចឹងផងនឹងកបលនឹងេនបះ!ទំរបំង

នឹងបបនេចញេទបេមើលម្តបយនឹង។ចឹងេពលែដលបបនេទបេហើយនឹងចឹងកបលនឹងេពលេទបដល់

នឹងបបនេមើលេឃើញគបត់នឹងថបគបត់នឹងកំពង់ែតនឹងេហើមនឹងខ្លបំងនឹងចឹងកបលនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចុះកបលនឹងេនបក្នុងជំនបន់នឹងេនបះមបនថ្នបំអីមកអំពីណបកបលនឹងេនបះ!ចឹងកបលនឹងគបត់នឹងបប

នស្លបប់េទបនឹងចឹងេហើយចឹងកបលនឹងគបត់មបនស្លបប់េទបនឹងេនបក្នុងអបយុបបន៤៥ឆ្នបំនឹងកបលនឹ

ង។ 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ នឹង! 

ក៖ 

ចុះកបលនឹងេពលែដលគបត់បបនឈឺេហើមនឹងេពទ្យនឹងេគបបនេអបយគបត់នឹងបបនរបបអបហបរ

អីេគែដរេទបកបលនឹង? 

ខ៖ 

េគបបនេអបយដល់គបត់នឹងកបលនឹងបបនេអបយនឹងដល់គបត់នឹងកបលនឹងេនបែតបបរនឹងកបលនឹ

ងេនបះ!េនបែតជបបបរេទកបលនឹង! 

ក៖ េនបែតេអបយបបរ! 

ខ៖ 

េនបែតេអបយដល់េយើងនឹងេនបែតបបរនឹងកបលនឹងេហើយេពលនឹងបបនសមនឹងេយើងនឹងបបន

ឈឺនឹងចឹងេទបកបលនឹងបបនេអបយេយើងនឹងែតបបរនឹងចឹង!... 



ក៖ ជបមួយនឹងអ្វីេគែដរ! 

ខ៖ 

កបលនឹងមបនអីេនបះេទបបនេអបយបបរនឹងជបមួយនឹងអំបិលដល់េយើងនឹងចឹងកបលនឹងគ្មបនអី

េនបះេទេអបយែតបបនបបរនឹងដល់េយើងនឹងហូបនឹងេឡើងរបងបបនែលមៗនឹងកបលនឹង។ 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

បបនែតបបរនឹងកបលនឹងេហើយចឹងកបលេនបក្នុងសម័យពីេដើមមកនឹងែម៉របស់ខ្ញុំនឹងឪរបស់ខ្ញុំនឹ

ងគបត់មបនេទបអត់អីកបលនឹងមបនមបសមបន្របបក់របស់គបត់នឹងកបលនឹងបបនយកេទបនឹងកបល

នឹងបបនយកេទបលបក់លួចេទបកបលនឹង!េហើយចឹងកបលនឹងដូចថបែម៉នឹងគបត់បបនេទបនឹងបបន

យកេទបរបស់គបត់នឹងបបនលបក់លួចនឹងេទបដូចថបកបលនឹងេពលែដលគបត់នឹងបបននឹកេឃើញ

ថបឃ្លបនស្ករនឹងអីចឹងេទបនឹងកបលនឹងគបត់បបនយកែខ្សកនឹងេទបបបនដូរស្ករេគនឹងកបលនឹងេហើ

យចឹងេគនឹងបបនយកែខ្សកនឹងេហើយេទបស្ករនឹងបបនមកនឹងែតបន្តិចៗនឹងមកេនបក្នុងសម័យ

កបលនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចឹងដល់េពលែដលបបនផុតនឹងពីគបត់នឹងចឹងេទបកបលនឹងមិនបបននឹងដឹងថបគបត់នឹងបបនដបក់

លបក់េនបឯណបេនបះេទកបលនឹងអត់បបនដឹងេនបះេទចឹង!អត់បបនដឹងេនបះេទ!ចឹងកបលនឹងបបន

អស់ពីខ្លួននឹងកបលនឹង!ចុះកបលេនបពីកបលេដើមេឡើយនឹងកបលនឹងប៉បរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់បបនេធ្វើ

កបរងបរជបេមទបហបននឹងកបលនឹងចឹងគបត់មបនេទប្រកអីេនបក្នុងសម័យកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

អ្នកនឹងបបនកបន់ខបងេបើកលុយនឹងេអបយេគនឹងកបលនឹងចឹងមបនេទប្រកអីកបលនឹងេនបះ។ចឹង

េទបកបលនឹងគបត់នឹងបបនកបន់កបប់ខបងលុយកបកអីនឹងកបលនឹងគបត់បបនរកបបនេ្រចើនសឹងអីនឹ

ងកបលនឹងេនបះ។រួចេហើយនឹងែម៉នឹងកបលនឹងគបត់បបនទិញែតមបសនឹងយកមកទុកនឹងបបនរ

ហូតនឹងមក!បបន្រតឹមែតេពលម្តបយនឹងគបត់ចឹង! 



ក៖ 

ចបស!ចឹងកបលនឹងគបត់មបនបបន្របបប់ដល់កូនេចបអីថបគបត់បបនយកមបសនឹងរបស់របរអីនឹង

េទបលបក់ទុកេនបឯណបអីេនបះេទកបលនឹង? 

ខ៖ 

អត់េនបះេទកបលនឹងគបត់គ្មបននឹងបបន្របបប់អីនឹងដល់កូនេនបះេទកបលនឹងេនបះ!េ្រពបះអីកបល

នឹងគបត់បបនស្លបប់នឹងអត់ចឹងេហើយេពលនឹងខ្ញុំនឹងបបនេចញេទបេធ្វើកបរនឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងបបន

្រតឹមែតេទបជួយគបត់នឹងេនបេពលែដលបបនេទប្របចុកបបយដល់គបត់នឹងេទកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ហ…ឺ 

ខ៖ ចឹងកបលនឹងវបអបពតនឹងវបមិនចង់េអបយេយើងនឹងបបនមកនឹងផងនឹងកបលនឹងេនបះ។ 

ក៖ ហ!ឺអំុ៊ចឹងកបលនឹងអំុ៊មបនបបនេនបចង់ចបំថបកបលនឹងម្តបយរបស់អំុ៊នឹងគបត់មបនបបនស្លបប់េនប 

កែន្លងណបែដរកបលនឹង? 

ខ៖ 

អូ!...អត់បបនចបំេនបះេទកបលនឹងេនបះេ្រពបះអីដឹង្រតឹមែតថបេនបឯបបត់ដំបងនឹងកបលនឹងេគបបន

េហបថប្រសុក២៣ៗនឹងកបលនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចឹងេបើសិនជបេអបយកូននឹងបបនេទបរកនឹងឥឡូវនឹងេទបរកវបមិនេឃើញេនបះេទ!េហើយចឹងកបល

នឹងមកដល់ឥឡូវនឹងកូនអីនឹងវបេចះែតសួរែដលនឹងថបែម៉េអើយ!ផ្នូលយបយនឹងេនបឯណប! 

ក៖ ចុះកបលនឹងសបកពសអីនឹងេគបបនយកេទបបញ្ចុះឯណបែដរ? 

ខ៖ 

អត់បបនបញ្ចុះអីេនបះេទកបលនឹងេគបបនយកសពរបស់គបត់នឹងេទបេចបលេនបក្នុងអណ្ដូងនឹងកប

លនឹង!កបលនឹងចឹងេគបបនយកេទបេចបលេនបក្នុងអណ្ដូងអីនឹងចឹងេទបេហើយចឹង!េពលនឹងអ្នក

េដលបបនែសងសពរបស់ម្តបយរបស់ខ្ញុំនឹងេទបែដលបបនដបក់សពរបស់គបត់នឹងេនបក្នុងអ្រងឹងនឹ

ងកបលនឹងេគបបនយកគបត់នឹងេទបេចបលនឹងចឹង!េហើយចឹងកបលនឹងេគបបនដបក់សពម្តបយរប



ស់ខ្ញុំនឹងេនបពីខបងេ្រកបមេហើយេទបេគបបនដបក់សពរបស់មី្រកមំុនឹងនឹងមី្រកមំុនឹងបបនងបប់ែដរ

នឹងកបលនឹងេគបបនដបក់សពរបស់មី្រកមំុនឹងេនបេលើសពរបស់ម្តបយខ្ញុំកបលនឹងេនបះចឹងេអបយ

ម្តបយរបស់ខ្ញុំនឹងេនបខបងេ្រកបមនឹងកបលនឹងេហើយបបនែសននឹងយកេទបេបបះេចបលេទបក្នុងអ

ណ្ដូងនឹងចឹងេទប!េហើយដល់េពលែដលបបនយប់េឡើងនឹងមបនែឆ្កចចកនឹងវបបបនេទបែហកសុី

សបកសពនឹងកបលនឹង។េបើសិនជបប៉បរបស់ខ្ញុំនឹងកបលនឹងម្តបយរបស់ខ្ញុំនឹងបបនយកសពរបស់

គបត់នឹងេទបកប់េអបយបបន្រតឹម្រតូវចឹងណបកបលនឹង!កបលនឹងគបត់បបនកប់េអបយនឹងបបន្រតឹម

្រតូវ!ចឹងេហើយេពលែដលេយើងនឹងបបនេទបដបក់កប់នឹងេពលនឹងេយើងនឹងវបមិនែដរបបនស្គបល់

េនបះេទកូនរបស់ខ្ញុំនឹងសព្វៃថ្ងេនះនឹង!េហើយចឹងេពលនឹងឥឡូវនឹងវបេចះែតបបនសួរែដលថបតប

បបនកប់េនបឯណបអីណបចឹងណប?េហើយខ្ញុំនឹងក៏បបនេឆ្លើយេឡើងនឹងហឺយកូនេអើយ! 

មិនងបយនឹងរកេឃើញនឹងេទ្រសុកេនបបបត់ដំបងនឹងេនបក្នុង្រសុក២៣នឹងកបលនឹងែតមិនបបននឹ

ងដឹងថបេនបឯណបេនបះេទ!្រគបន់ែតថបឪពុកនឹងកបលនឹងបបនកប់គបត់នឹងបបន្រតឹម្រតូវបុ៉ែន្តចំ

ែណក ឯម្តបយវិញនឹងកបលនឹងែឆ្កចចកនឹងវបបបនែហកសុីនឹងអស់េទបេហើយកបលនឹងេនបះ! 

ចឹងបបនថបសព្វៃថ្ងនឹងបបននឹកេឃើញនឹងណប!េហើយទឹមែតបបនេធ្វើបុណ្យនឹងេអបយគបត់! 

េមើលតបំងពីបុ៉ន្នបនឆ្នបំនឹងេហើយនឹងទឹមែតបបននឹងេធ្វើបុណ្យនឹងេអបយដល់ម្តបយនឹងឪពុកនឹងកប

លនឹងេនបះេ្រពបះអីវបេទើបែតបបនលុយអីខ្លះេទបកូនេចបេនះេនបះចឹងេទបសន្សំៃរលុយគ្នបនឹងបបន

េធ្វើបុណ្យេអបយដល់យបយនឹងតបរបស់ឯងនឹងចឹងណប!េ្រពបះអីកបលនឹងេយើងនឹងវបបបនដូចជប

អត់ែដលនឹងចឹងកបលនឹងេយើងទឹមែតវបបបនរបង្រគបន់េបើនឹងេទ។ 

ក៖ ចុះអំុ៊កបលេនបេពលក្នុងជំនបន់ពពតនឹងអបពពតនឹងមបនធ្លបប់បបនេធ្វើបបបដល់អំុ៊ែដរឬេទ? 

ខ៖ 

កបលនឹងេនបក្នុងជំនបន់ពពតនឹងអត់េទកបលនឹងបបនេធ្វើបបបែតអបប្អូននឹងកបលនឹង។ចំេពបះអប

ប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងមួយនបក់់នឹងកបលនឹងហឺយ!េគបបនេធ្វើបបបគ្នបននឹងចឹងកបលនឹងេនបះ!សូម្បីែត

េពលែដលេគនឹងបបនេទបដបក់ដឹង្រសូវនឹងកបលនឹងមបនអបកណ្ដាប់្រសូវនឹងវបនឹងបបនយកេទប

បូតមក្រសូវនឹងបបនមកលីងបុកសុីនឹងកបលនឹងេគបបនថបវបនឹងលួច។ 

ចឹងកបលនឹងេគបបនយកវបនឹងេទបៃវនឹងយកវបនឹងេទបដបក់គុកអីេនបះណ៎កបលនឹង!អបនឹងចំ

េពបះអបប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងវបមបនមួយនបក់នឹងកបលនឹងេនបះ! 

េហើយេពលនឹងេគបបនយកវបនឹងេទបដបក់េនបក្នុងែ្រពកតបម៉បក់ឯេនបះកបលនឹង!ចឹងបបនថបវបនឹ

ងបបនរបងកំសត់ជបងេគកបលនឹងវបនឹងណប! 

េហើយចឹងកបលនឹងេ្រពបះអីកបលនឹងវបនឹងអត់មបនអីនឹងសុីេនបះកបលនឹង!េហើយចឹងកបលនឹង



អបសូរែតវបនឹងេទបលួចេគេទបកបលនឹងមិនថបេនបះេទ! 

កបលនឹងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងវបេទបេរើសមកេសបះនឹងកបលនឹងវបបបនេចបទថបេយើងនឹងបបនលួចរប

ស់េគនឹងចឹងកបលនឹង!កបលនឹងអបនុងេគបបនៃវវបនឹងេឡើងេ្រតបមខ្លួនកបលនឹងេនបក្នុងជំនបន់ព

ពតនឹង។ 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ែតចំែណកឯអំុ៊នឹងេនះអត់េនបះេទកបលនឹងេនបះ! 

េគមិនែដលមបននរណបេគនឹងបបនមកៃវេនបះេទកបលនឹងេ្រពបះអីេពលនឹងអំុ៊នឹងបបនរបងថបរបង

ខ្លបចេគណបស់កបលនឹងេនបះចឹងបបនថបដល់ចឹងេទបេគនឹងបបនេ្របើអំុ៊នឹងេអបយេទបេធ្វើអីនឹងចឹង

កបលនឹងនឹងបបនេទបេហើយ!សូម្បីែតេពលអំុ៊នឹងបបនឈឺេហើយនឹងកបលនឹងក៏អំុ៊នឹងអត់មបនហ៊ប

ននឹងឈប់េទៀតកបលនឹងេនបះេបើេពលឈឺអីនឹងនកបលនឹងេចះែតេទបេហើយកបលនឹងេនបះ! 

េពលនឹងបបន្របបប់េគនឹងថបេលបកបងេអើយ!ៃថ្ងេនះនឹងខ្ញុំវបអត់សូវ្រសួលខ្លួនេនបះេទ!ចឹងេគនឹ

ងក៏បបនេឆ្លើយ្របបប់មកេយើងនឹងវិញនឹងេបើថបមិនសូវខ្លួនេទនឹងេទបេពទ្យេទបេដកេទប!!! 

េទបេពទ្យខ្ញុំជូនេទបេពទ្យេហើយចឹងកបលនឹងេយើងនឹងបបននឹកេឃើញថបកបលនឹងេយើងនឹងវបបបន

ឈឺនឹងវបរបងបបនែតបន្តិចបន្ទួចែដលនឹងចឹងកបលនឹងេយើងនឹងវបមិនចង់នឹងេទបេពទ្យេនបះេទ

កបលនឹងេនបះ។ 

ចឹងកបលនឹងេ្រពបះអីេយើងនឹងបបនេទបេធ្វើកបរងបរនឹងេយើងនឹងបបនេងើបមកនឹងវបបបនេ្រកបកនឹង

ពីយប់នឹងមកចឹងេយើងនឹងវបយ៉បប់ណបស់ណបចឹងកបលនឹងេនបះ។ 

េហើយចឹងដល់េពលែដលនឹងអត់មបនអីសំរបប់នឹងបបនហូបអីេទៀតនឹងកបលនឹងចឹងេយើងនឹងក៏

បបនថបេហើយេទបខ្ចិល!េគបបនមករុញេអបយេយើងនឹងេទបេពទ្យែដលនឹងកបលនឹងែតខ្ញុំថបខ្ចិល

េបើសិនជបេទបេពទ្យនឹងកបលនឹងេគនឹងក៏គ្មបនថ្នបំអីនឹងេទបចុកអីណបែដលនឹងចឹងេហើយចឹងក៏

្របបក់េគចឹងេទបេ្រពបះអីេបើសិនជបេទបនឹងេគបបនចុកអី!ដូចជបទឹកដូងអីនឹងេអបយដល់េយើងនឹង

ដែដលនឹងកបលនឹងចឹងក៏អត់េទបវិញចឹងេទបេហើយណបមួយេពលនឹងបបននឹកេឃើញថបបបនេទប

នឹងវបបបន្រចបូក្រចបលនឹងជបមួយអបេគែដលបបនឈឺនឹងវបរបងធ្ងន់ែដលនឹងចឹងក៏ខ្ញុំនឹងថបខ្ចិល

ចឹងេទបកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ចបស! 



ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងក៏វបមិនសូវជបហ៊បនែដលនឹងកបលនឹងចឹងថបកបលនឹងបបននឹកេឃើញនឹងវបបប

នេអបយេយើងនឹងខ្លបចែតម្តងនឹងចឹង! 

ក៖ ហ…ឺ!ចឹងកបលនឹងអំុ៊បបនឈឺនឹងមបនជំងឺអីេគែដរវបយ៉បងេម៉ចេគខ្លះ? 

ខ៖ ខ្ញុំនឹងហ៎? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ចំេពបះខ្ញុំនឹងកបលនឹងវបមិនេទបជបធ្ងន់ធ្ងរអីេនបះេទកបលនឹង្រគបន់ែតេពលនឹងវបបបនដូចជបនឹងរប

ងថបបបនេក្តបខ្លួននឹងវបមបនអបរម្មណ៏នឹងថបដូចជបចង់នឹង្រគុនរងបរអីនឹងចឹងកបលនឹងេនបះ!កប

លនឹងវបបបនឈឺនឹងអបជំងឺបន្តិចបន្ទួចនឹងកបលនឹងវបមិនថបនឹងមបនជំងឺនឹងវបបបនរបងថបធំដំុអីនឹ

ងកបលនឹងគឺអត់មបនេនបះេទេពលនឹងេនបះ!អត់មបនថបេអបយេយើងនឹងដល់ថ្នបក់នឹងបបនធំដំុនឹ

ងេគេនបះេទកបលនឹងេនបះេបើសិនជបថបបបនជបឈឺនឹងេឡើងដល់ថ្នបក់ថបនឹងវបបបនធំដំុនឹងេឡើង

ដូចជបេគនឹងចឹងកបលនឹងវបនឹងមិនបបច់េនបះេទកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងេបើសិនជបដូចនឹងេគនឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងវបងបប់បបត់េទបេហើយកបលនឹងេនបះ!ដូចជប

េទបនឹងមីបងរបស់ខ្ញុំនឹងកបលនឹងបបនជបគបត់នឹងបបនឈឺេទបស្លបប់បបត់ចឹងកបលនឹងេនបះណប!  

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងគបត់នឹងមបនអបឈឺនឹងវបរបងថបធ្ងន់ែដលនឹងកបលនឹងេ្រពបះអីកបលនឹងគបត់នឹងបប

នឈឺេហើយចឹងក៏បបនស្លបប់េទបកបលនឹងេនបះគឺេពលែដលវបនឹងបបនបត់េជើងនឹងមកនឹងបបន

ធ្លបក់អប្រកលបលគូទរបស់េគនឹងកបលនឹងេនបេពលមបនបបនបត់េជើងនឹងកបលនឹងចឹងវបបបនធ្លប

ក់អប្រកសបលគូទនឹងមកនឹងកបលនឹងេហើយេពលនឹងកបលនឹងេយើងនឹងវបនឹងអត់នឹងមបនថ្នបំអី

ណបកបលនឹងេនបះចឹងឯង!ចឹងេហើយគបត់នឹងបបនងបប់េទបនឹងេហើយវបក៏បបនេហើមនឹងែដលនឹ



ងចឹងកបលនឹងបង្រសិរបស់ខ្ញុំនឹងកបលនឹងគឺវបនឹងចឹងឯង! 

អបនឹងចំេពបះបង្រសីរបស់ខ្ញុំនឹងផ្ទបល់ែតម្តង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ហ!ឺ.. 

ក៖ 

េហើយចឹងកបលនឹងអំុ៊បបនឈឺនឹងបបនែតបន្តិចនឹងចឹងក៏វបេចះនឹងបបនជបវិញនឹងចឹងេទបកបលនឹ

ង? 

ខ៖ 

នឹងេហើយ!េចះបបនវបនឹងជបវិញនឹងកបលនឹងវបមិនអីេនបះេទកបលនឹងេ្រពបះអីកបលនឹងវបថបដូច

ជបល្មមែដលនឹងកបលនឹងអបជំងឺនឹងេនបះ! 

ក៖ 

ចុះអំុ៊េពលនឹងកបលនឹងែដលអំុ៊នឹងបបនឈឺរបងថបេនបបបនបន្តិចៗនឹងកបលនឹងអំុ៊នឹងបបនេធ្វើអ្វី

េគខ្លះេទបកបលនឹងេនបះ? 

ខ៖ អត់មបនអីេនបះេទកបលនឹងអត់នឹងថបបបនយកអីនឹងបបនមកេលបនឹងេទកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ចឹងកបលនឹងអំុ៊នឹងេចះែតេទបចឹងេទបកបលនឹង? 

ខ៖ 

ចឹងែតេទបៗកបលនឹងេនបះចឹងេពលែដលថបេចះែតេទបនឹងចឹងេទបកបលនឹងវបបបនេចះែតរបង

្រសួលេទបនឹងចឹងែដលនឹងកបលនឹងេហើយចឹងកបលនឹងវបនឹងមិនេទបមបនថ្នបំអីណបកបលនឹង

េនបះេ្រពបះអីចឹងកបលនឹងសម័យនឹងចឹង!អត់មបនថ្នបំអីនឹងផង!ែតកបលនឹងវបបបនល្អែដរេ្រពបះអី

េពលនឹងថបេយើងនឹងមិនសូវជបបបនឈឺនឹងអីនឹងបបនរបងធ្ងន់អីនឹងចឹងបបនជបធំដំុអីនឹងបបនបុ៉

ន្នបននឹងចឹងេទបណបកបលនឹងេនបះ។ចឹងេទបណប! 

ក៖ ហ…ឺ!! 



ខ៖ 

េហើយចឹងកបលនឹងេពលែដលេយើងនឹងបបនេទបេធ្វើកបរងបរេនបឯៃ្រពនឹងចឹងេទបេយើងនឹងបបន

េទបេប៉ះអបែផ្លេឈើនឹងេនបឯេលើេដើមនឹងកបលនឹងេនបះចឹង!ែដលកបលនឹងមបនេដើមអឺ….បុ៉ែន្តែហ

ងនឹងកបលនឹងរបងេនបេក្មងៗែដលនឹងកបលនឹងចឹង្របែហលជបអត់នឹងបបនស្គបលេនបះេទ!ចឹង

កបលនឹងែហងនឹងេនបពីេក្មងៗនឹងចឹងកបលនឹងែហងមបនែដលនឹងបបនស្គបល់អបេដើមអីេគែដល

េគបបនយកវបនឹងមកេប៉ះហូបនឹងេដើមនឹងវបមបនេឈ្មបះថបេដើម 

សុខ័នៗៗអីេគនឹងកបលនឹងេនបះ!ចឹងែផ្លេឈើនឹងវបមបនទំហំបិុននឹងែផ្ល្រគបប់ជលុនេនបះអីកបល

នឹងចឹងែហងមបនែដរបបនស្គបល់ែផ្ល្រគប់ជលុនអីនឹងែដរឬេទ?្រគបប់វបនឹងបបនេនបរបងតូចៗនឹង

កបលនឹងវបនឹងេនបរបងថបនឹងបបនហូបនឹងកបលនឹងេនបះ!ចឹងកបលនឹងអំុ៊នឹងបបនហូបែផ្លេឈើនឹ

ងេទបកបលនឹងវបបបនមបនកំលបំងនឹងែតម្តងកបលនឹង! 

ក៖ រសជបតិរបងជូរៗអំុ៊? 

ខ៖ 

អត់េនបះេទកបលនឹងវបមបនរសជបតិនឹងរបងថបជូរែអមនឹងកបលនឹងេហើយចំេពបះ្រគបប់វបនឹងវិញ

នឹង្រគបប់របស់វបនឹងេឡើងមបនពណ័នឹងេខ្មបនឹងកបលនឹងវបមបនរស់ជបតិនឹងឆ្ងបញ់ណបស់កបលនឹ

ងនុងេហើយចឹងកបលនឹងអំុ៊នឹងបបនទំពបរែតអបនុងកបលនឹងេហើយវបនឹងកបលនឹងដូចជបថ្នបំនឹងចឹ

ងកបលនឹងអបែផ្លនុងេនបះ! 

ក៖ ហ…ឺ 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងេអបយែតថបបបនេទបដល់ក្នុងៃ្រពនឹងេហើយនឹងកបលនឹងេអបយែតថបបបនេទបដល់នឹ

ងនិយបយេទបែផ្លល្ពបក់អីនឹងកបលនឹងវបេនបឆ្ងបញ់អីេនបចបញ់អបនុងេនបះេទកបលនឹងេនបះចឹងកប

លនឹងវបនឹងបបនរបងនឹងឆ្ងបញ់ជបង។ចុះកបលនឹងេនបក្នុងៃ្រពអីនឹងកបលនឹងវបមិនេទបខ្វះអីឯណប

កបលនឹងមបនែផ្លល្ពបក់អីនឹងកបលនឹងេនបះៃ្រពឯនុងមបនេ្រចើនណបស់ែតខុស្រតង់ថបអបែផ្លេនបះ

នឹងវបបបនឆ្ងបញ់ជបង!អបែផ្លផ្លមនឹងកបលនឹងវបនឹងមបនរបងដូចេទបនឹងែផ្លល្មុតនឹងចឹងណបកបលនឹ

ងេនបះ!ចឹងកបលនឹងេគក៏បបនយកវបនឹងមកហូបែដរ។ចឹងេបើសិនជបនិយបយេទបនឹងេយើងនឹង

បបនេទបេធ្វើកបរងបរេនបឯទីេនបះនឹងកបលនឹងបបនេចះអីនឹងបបនេចះបបនេប៉ះែផ្លេឈើអីនឹងបបន

្រគបន់នឹងបបនហូបនឹងចឹងេទបណបកបលនឹងេនបះ។ 

វបកបលនឹងដូចថបមបនេម៉បងណបែដលេគនឹងបបនេអបយេយើងនឹងបបនេទបសំរបកអីនឹងចឹងេទបកប



លនឹងេយើងនឹងក៏បបនេដើរេទបឯៃ្រពអីនឹងេទបរកេដើម្បីនឹងយកវបមកហូបនឹងចឹងេទបកបលនឹង

េនបះ!ចឹងកបលនឹងេយើងនឹងក៏បបនេទបរកែផ្លេឈើអីនឹងបបនសំរបប់នឹងយកវបបបនមួយហូបែដល

នឹងចឹងេទប។ 

ក៖ ចុះអំុ៊នឹងកបលនឹងេនបេពលនឹងអំុ៊មបនបបនធ្លបប់នឹងជួបសត្វៃ្រពអីេទចឹង? 

ខ៖  

អត់េទ!អត់សូវនឹងបបនជួបេនបះេទកបលនឹងេនបះនឹង!េ្រពបះអីេចៀកកបលនឹងេយើងនេទបេធ្វើកបរ

ងបរនឹងកបលនឹងវបនឹងដូចជបថបមិនែមននឹងជបវបលៃ្រពអីនឹងែតម្តងេនបះេទកបលនឹងវបនិងនឹងដូ

ចជបកែន្លងវបលែ្រសនឹងរបស់េគនឹងចឹងណបកបលនឹងេហើយវបលែ្រសនឹងវបបបនរបងេមើលេទបនឹ

ងវបលនឹងចឹងសំរបប់ែតនឹងេមើលេទបនឹងវបរបងវបលេតម្តងចឹងេទបណប!ែតែ្រកងេលបលែតមបន្រកុ

មេគនឹងេផ្សងដូចជបមបន្រកុមអ្នកេទបកបប់ៃ្រពអីនឹងេគបបនេមើលេឃើញអីនឹងកបលនឹងអំុ៊មិនបបន

នឹងដឹងេនបះេទកបលនឹងេនបះចឹងណប!េ្រពបះអីកបលនឹងខ្ញុំនឹងេ្រចើនែតេទប្រចូត្រសូវនឹងេទបជីក

្របឡបយអីនឹងកបលនឹងចឹងណបចឹងកបលនឹងវបចឹងេ្រចើនែតេនបឯកែន្លងនឹងវបរបងដូចថបរបងបបន

វបលៗែដរេនបះេទចឹងកបលនឹងេនបះ។ អត់បបនេទបេនបឯក្នុងៃ្រពេនបះេទកបលនឹង។ 

ក៖ 

ចបស!ចឹងកបលនឹងេនបក្នុងសម័យជំនបន់អបពពតនឹងកបលនឹងអឺ….មបនទិដ្ឋភបពអ្វីេគែដលេធ្វើ

េអបយអំុ៊បបនចង់ចបំជបងេគណបសំរបប់អំុ៊េនបេពលនឹង? 

ខ៖ 

សំរបប់កបរែដលេធ្វើេអបយអំុ៊នឹងបបនចង់ចបំជបងេគនឹងកបលនឹងមបនស្អីេនបះេទកបលនឹងមបនែត

ថបេពលេរឿងែដលេយើងនឹងបបនេទបេធ្វើកបរងបរនឹងេនបឯក្នុងៃ្រពនឹងកបលនឹងមបនេពលនឹងេយើង

នឹងេទបចុះេទបេដកេនបឯេនបះនុងកបលនឹងេហើយចឹងកបលនឹងេយើងនឹងបបនេទបចង់មុងនឹងេទប

េដកេនបឯកណ្ដាលវបលែ្រសកនឹងកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ហឺស..!ចឹងកបលនឹងមបនទឹកអីេនបឯណបេទ! 

ខ៖ 

នឹងេហើយ!កបលនឹងេយើងនឹងក៏បបនេទបយកអបចំេបើងនឹងមកនឹងកបលនឹងមបនចំេបើងនឹងអបគំ

ណរ្រសូវអីនឹងកបលនឹងេហើយចឹងនឹងកបលនឹងេយើងនឹងក៏មបនបបននឹងនបំគ្នបនឹងបបនមកេធ្វើជប

េរបងនឹងកបលនឹងេហើយេយើងនឹងបបនេធ្វើជបេរបងេហើយេយើងបបន្របកេរបងនឹងកបលនឹងេចះែត



នឹកេឃើញេហើយកបលនឹង។ 

ចឹងកបលនឹងេចះែតគិតថបេបើសិនជបមបនរណបេគបបនមកឈួលែតែដកេកសែតបន្តិចនឹងកបល

នឹងវបបបនេឆះស្លបប់នឹងអស់នឹងេហើយកបលនឹងេនបះ។ 

ក៖ហ…ឺ 

ខ៖ អបបុ៉ែន្តនឹងកបលនឹងេយើងនឹងវបសុទ្ធែតកបលនឹងេយើងនឹងវបេនបគ្នបឯងនឹងចឹងកបលនឹង។ 

ក៖ ចបស!កបលនឹងសុទ្ធែតគ្នបឯង! 

ខ៖ ចបស! 

ចឹងេយើងនឹងបបនេនបេដកេនបឯេនបក្នុងៃ្រពនឹងកបលនឹងេពលដល់េពលយប់េឡើងនឹងកបលនឹង

េយើងនឹងបបនចង់ែតមុងនឹងបបនេដកនឹងកបលនឹងេនបះ។ 

ក៖ 

ចុះអំុ៊កបលនឹងខ្ញុំបបនលឺអំុ៊ថបអំុ៊បបនធ្លបប់នឹងេធ្វើកបរងបរេនបក្នុងកែន្លងេគនឹងេធ្វើបបយេនបក្នុងកែន្ល

ងចុងេភបចឹងណបកបលនឹង? 

ខ៖ 

នុងេហើយ!កបលនឹងដល់េពលែដលថបមកេ្រកបយមកេទៀតនឹងកបលនឹងបបនជបេគនឹងេអបយអំុ៊

នឹងបបនមកេធ្វើកបរងបរនឹងជបចុងេភបកបលនឹងដូចថបេនបេពលែដលេគនឹងមកេគៀលេយើងនឹងកប

លនឹងេគបបនមកេគៀលេយើងនឹងបបនមកេឡើងភ្នំនឹងកបលនឹងអបនឹងេយើងនឹងជិតបបនចប់េហើ

យកបលនឹងេនបះ!ចឹងកបលនឹងអំុ៊នឹងបបនេធ្វើកបរងបរនុងេពលនឹងឯងចឹងកបលនឹងបបនេធ្វើកបរងប

រនឹងេពលនឹងនុងចឹងេគនឹងបបនទឹមែតេអបយបបយនឹងម្នបក់នឹងបបន១កំបុ៉ងេនបះេទកបលនឹង…

១កំបុ៉ងនឹងបបនគ្នប២នបក់េនបះនុងេហើយ!ចឹងកបលនឹងដល់េពលែដលបបនថបជិតនឹងចប់េហើយ

នឹងចឹងបបនជបវបនឹងបបនេអបយេយើងនឹងបបនសុីបបន្រគបប់្រគបន់នឹងវិញនឹងចឹងកបលនឹងេនបះ។

អបេពលែដលថបបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងបបនឈឺនឹងេទបជបស្លបប់អស់នឹងកបលនឹងវបបបនេអបយ១កំបុ៉

ងនឹងបបនសំរបប់នឹងគ្នបបបន៤េទប៥នបក់នឹងកបលនឹងចឹង!កបលនឹងវបេវទនប! 

ក៖ ហ!ឺ.... 

ខ៖ 

េហើយដល់អបេពលែដលអំុ៊នឹងបបនេធ្វើកបរងបរេនបក្នុងផ្ទះបបយនឹងបបនជបចុងេភបនឹងបបនេចះែត



ស្តបយនឹងថបហឺ….េពលែដលបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងបបនេនបនឹងកបលនឹងេបើសិនជបវបនឹងេអបយគប

ត់បបនសុីដូចែតេពលនឹងចឹងកបលនឹងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹង២នបក់បងនឹងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងបបនរស់

េនបនឹងទបំងអស់នឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងចឹងែតនឹងេឃើញចឹងនឹងកបលនឹងេនបះ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កបលនឹងបបននឹកេឃើញនឹងបបនរបងថបវបបបនស្តបយចឹងកបលនឹង! 

ក៖ 

ហ!ឺ...ចុះកបលនឹងវបបបនរបងយូរែដលេហើយនឹងចឹងបបនជបេគនឹងបបនែ្របនឹងមកជបចឹងវិញនឹង! 

ខ៖ 

ចបស!ចឹងកបលនឹងេពលែដលេគនឹងបបនេអបយេយើងនឹងបបនមកខបងឯេនបេលើភ្នំនឹងកបលនឹង

េគបបនេអបយយេយើងហូបនឹងមបនេគដបក់ដបំអបដំឡូងមីេយើងនឹងកបលនឹង។ 

ក៖ ចុះកបលនឹងភ្នំនឹងមបនេឈ្មបះអ្វីេគែដរេទបអំុ៊បបនេនបចបំែដរឬេទ? 

ខ៖ 

ហឺស!កបលនឹងវបមិនបបនេនបចបំេនបះេទកបលនឹងេនបះ!កបលននឹងអំុ៊នឹងដឹងែតថបកបលនឹងភ្នំនឹ

ងវបបបនេនបឯក្នុងេខត្តបបត់ដំបងនឹងកបលនឹងចឹងកបលអំុ៊មិនបបនដឹងថបេនបក្នុងបបត់ដំបងនឹងេគ

បបនេធ្វើអ្វីមបនភ្នំអីនឹងខ្លះេនបះេទកបលនឹងេនបះ!េគបបនដបក់ដបំដំឡូងមីនឹងកបលនឹងេនបក្នុងដីអប

្រចវបយខ្ច់នឹងកបលនឹងេហើយចឹងកបលនឹងវបនឹងមបនេមើមនឹងេឡើងធំៗណបស់កបលនឹងេនបះ

!វបមបនេមើមនឹងេឡើងបុ៉នៗនឹងឯេណបះ!អបដំឡូងែជ្វងរបស់េយើងនឹងកបលនឹង! 

ក៖ េហសៗៗ 

ខ៖ កបលនឹងេទបគបស់អីនឹងកបលនឹងទបស់ែតយក្រកបីនឹងេទបគបស់ណប!  

ក៖ ្រកបី! 

ខ៖ 

នឹងេហើយកបលនឹងេគនឹងបបនយក្រកបីនឹងេទបគបស់យកនឹម្រកបីនឹងេទបគបស់ទបញ់នឹងេទៀត

ណប! 



ក៖ ចឹងបបនវបនឹងមក! 

ខ៖ 

នឹងេហើយកបលនឹងងចឹងបបនវបនឹងមក!នឹងចឹងកបលនឹងវបមបនេមើមនឹងេឡើងធំៗណបស់កបលនឹ

ងេនបះនឹង!ចំែណកឯខបង្រសូវវិញនឹងកបលនឹងក៏វបមបនបបនដបក់េទបបបនៗែដលេនបក្នុងកបល

សម័យនឹងេនបះ។ 

ែតមិនបបននឹងដឹងថបកបលនឹងវបមិនេអបយេយើងនឹងបបននឹងេធ្វើកបរសុីនឹងបបនែឆ្អកេនបះេទកប

លនឹងមិនបបនដឹងថបវបនឹងយក្រសូវអីនឹងេទបខបងណបេទបកបលនឹងនុងេនបះ!្រសូវអីនឹងកបលនឹ

ងេឡើងគួនឹងកបលនឹងេឡើងថបបបនបបក់កកនឹងចឹងណបកបលនឹងេឡើងទបំងៗគួនឹងណបកបលនឹ

ងចឹងបបនថបេពលនឹងេយើងនឹងបបនេទបេធ្វើវបនឹងេហើយនឹងចឹងកបលនឹងែតវបមិនេអបយេយើងនឹង

បបនសុីែឆ្អកេនបះេទកបលនឹងមិនបបនដឹងថបេពលនឹងវបនឹងបបនេអបយេយើងនឹងយកេទបេម៉ះ

េនបះេទេហើយវបមិនេអបយេយើងនឹងបបនសុីែឆ្អកនឹងកបលនឹងវបបបនឆ្ងល់នឹងវបនឹងេនបកែន្លងនឹង

មួយនឹងកបលនឹង។ 

ក៖ 

កបលនឹង្របែហលជបេគនឹងទុកេទបទិញសភបវុធអីនឹងកបលនឹងេហើយយកេទបទុកចិញ្ចឹមកងទ័ព្ទ

របស់េគនឹងកបលនឹងេនបះ! 

ខ៖ 

នឹងចឹងកបលនឹងេពលនុងសមែតថបេពលែដលេយើងនឹងខំ្របឹងនឹងេធ្វើនឹងកបលនឹងសមែតថប

េអបយេយើងនឹងបបនសុីនឹងែឆ្អកេទណបកបលនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

នឹងចឹងេហើយកបលនឹងនិយបយេទបនឹងវបមិនបបនដឹងថបនឹងវបយកេទបឯណបេទៀតនឹងចឹងណប

កបលនឹងនុង។ 

េពលនឹងធ្លបប់នឹងបបននបំគ្នបនឹងគិតថបេមើលេទប្រសូវេនបក្នុងឆ្នបំេនះនឹងណបវបបបនល្អណបស់នឹង

ចឹងឆ្នបំនឹង្របែហលជបេយើងនឹងបបនបបយហូបនឹងែឆ្អកេហើយចឹង!  

ក៖ ហ…ឹ. 



ខ៖ 

ែតេទបជបអត់នឹងវិញ!ចឹងបបនថបអបពតេអើយ!អបពតចឹងបបនថបដល់េពលសម័យេក្មងៗេនបេព

លឥឡូវនឹងអំុ៊នឹងបបន្របបប់ថប 

ខ្ញុំនឹងេនបេពលែដលខ្ញុំនឹងវបបបនេនបេពលកបលសម័យអបពតនឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនថបេអបយ

េគនឹងថបហឺស!េបើសិនជបដូចជបពួកែងងនឹងណបេបើសិនជបែងងនឹងបបនេកើតេនបក្នុងជំនបន់អបព

តនឹងែអងនឹងកបលនឹងដឹងថបនឹងរកអីសំរបប់នឹងសុីនឹងគ្មបនេហើយ!នឹងេហើយ! 

ក៖ ហឺស! 

ខ៖ 

ចុះកបលនឹងពួកវបនឹងេនបពីតូចនឹងចឹងកបលនឹងេហើយវបនឹងយំេ្រចើនអីេ្រចើននឹងកបលនឹង!េហើ

យេអើ!កបលនឹងេនបក្នុងសម័យកបលនឹងពីេដើមនឹងកបលនឹងេពលែដលខ្ញុំនឹងបបនមកនឹងកបលនឹ

ងអបកូនៗនឹងវបេនបេពលតូចៗនឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងវបរបងថបេនបពិបបកែដរេនបះកបលនឹងរកវបពិបប

កណបស់ណបសំរបប់យកេទបេអបយមីបងនឹងវបបបនេទបេរៀននឹងកបលនឹង!កបលនឹងេទបេវៀននឹង

េទបេរៀនដល់ឆ្លងកបត់មបត់ែ្រពកលួងនឹងណបកបលនឹងបបនេអបយេទបនឹងបបនលុយែត៣០០េរៀ

លេនបះេទកបលនឹងណប!េហើយចឹងកបលនឹងបបនយំផងនឹងកបលនឹងអីផងនឹងកបលនឹងបបនអប

ណិតកូននឹងកបលនឹងេនបះ!ែតថបមកដល់េពលឥឡូវនឹងបបនជបេគនឹងបបនដូចជបបបនេគនឹង

បបនេរៀងមបនធូធបរអីនឹងេហើយនឹង!ចឹងមុខរបរេគនឹងបបនមួយកបរណលឯេនបះេគមបនមុខរបរ

េគនឹងេហើយមបនប្តីនឹងក៏របងចំណបប់េហើយនឹង្របពន្ធនឹងក៏ចំណបប់ែដរនឹងចឹង! 

េហើយេនបះន៎រូបថតរបស់វបនឹងបបន២នបក់ប្តីនឹង្របពន្ធនឹង។ 

ក៖ អួ!!..... 

ខ៖ 

េនះរូបថតរបស់មីបងែដលវបនឹងបបនេរៀបកបរនឹងេនបះជបរួបថតរបស់មីប្អូននឹងែដលេទើបនឹងបប

នេរៀបកបរនឹងបបនកូននឹងបបនេទើបែត១នបក់េនបះេទេហើយចឹងមបនកូននឹងបបនចំនួននឹងបបន២

នបក់េហើយនឹងកូនៗចឹង!េហើយេនះនឹងមបនបងប្អូនបបន២នបក់នឹងមីនឹងអបទី២។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េនបកែន្លងប្តីេគនឹងបបនេធ្វើកបរនឹងេគបបនេទបprintអបរូបនឹងមកែតម្តងនឹង។ 



ក៖ អូ…. 

ខ៖ ចឹងេទបកបលនឹងេគនឹងបបន្របីនេទបនឹងដបក់សំរបប់នឹងខ្លួនេគអីនឹងខ្លួនេគេនបះេទនឹង។ 

ក៖ អូ!ប្តីរបស់គបត់នឹងបបនេធ្វើខបង្របីនរូបកបរហ៎? 

ខ៖ 

េគនឹងបបនេធ្វើកបរខបង្របីនរូបនឹង។នឹងេហើយ!េគនឹងបបនេធ្វើខបងផ្លបកយីេហបនឹង!េគនឹងបបនេធ្វើ

នឹង! 

ក៖ អូ!ចឹងអំុ៊ឥលូវនឹងបបនកបរកូននឹងបបនអស់េហើយអំុ៊នឹងចឹងហ៎? 

ខ៖ នឹងេហើយបបនកបរនឹងអស់េហើយ!កបរកូននឹងបបន៣នបក់នឹងអស់េហើយ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ 

កបរនឹងមីនុងនឹងកបលនឹងបបនទឹមែតបបន៣ឆ្នបំេនបះេទែដលបបនកបរនឹងកូននឹងេនបះចឹង!េហើយ

ចំែណកឯមីែដលថបធំនឹងមីនឹងទឹមែតនឹងបបនកបរនឹងេ្រកបយេគនឹងេហើយបបនមកបន្ទបប់មក

េទៀតនឹងបបនមីមួយនឹងេនបះបបនជបកូន្របុស។ 

ក៖ចបស! 

ខ៖ េហើយកបលនឹងអប្របុសនឹងកបលនឹងវបនឹងបបនកបរនឹងបន្ទបប់ពីមីបងនឹងេទនឹងកបលនឹង។ 

េហើយដឹង្រសបប់េហើយកបលនឹងដូចថបេពលែដលបបនេគនឹងេទបេធ្វើកបរងបរនឹងចឹងេទបកបលនឹង

េគនឹងបបនេមើលេឃើញគ្នបវបនឹងចឹងេទបកបលនឹងក៏េគនឹងបបន្រសលបញ់នឹងចឹងេទបកបលនឹង! 

ចឹងេយើងនឹងក៏បបនេរៀបកបរេអបយវបចឹងេទបកបលនឹងនុង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចឹងកបលនឹងវបនឹងបបនេរៀបកបរនឹងតបំងពីបបនេនបក្នុងអបយុបបន្រតឹមែត២២នឹងកបលនឹង! 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ 

េនបរបងេក្មងនឹងេនបេឡើងនឹងកបលនឹងេនបេក្មងេឡើងល្ហុកនឹងកបលនឹងេឡើងបបនកូន២េហើយនឹ

ង។ 

ក៖ ចុះកូនៗរបស់អំុ៊នឹងបបនេរៀននឹងបបនទបំងអស់គ្នបេហើយអំុ៊? 

ខ៖ បបនេរៀននឹងបបនេរៀនទបំងអស់គ្នបនឹង។ 

បុ៉ែន្តកបលនឹងវបមិនបបននឹងេអបយវបនឹងបបនេរៀនេនបក្នុងថ្នបក់ធំេនបះេទកបលនុងេនបះ!បបនែត

អប្របុសនឹងមួយនបក់េនបះេទែដលបបនេអបយវបនឹងមក្របឡងចូលេទបបបន្របឡងថ្នបក់ឌីផ្លូមនឹ

ងបបនមកជបប់នឹងកបលនឹង!េហើយចំេពបះមី្រសីនឹងកបលនឹងបបន្រតឹមថ្នបក់ទី៩នឹងមីបងនឹងកប

លនឹងបបន្រតឹមថ្នបក់ទី៩នឹងែដរនឹងកបលនឹងេហើយចំេពបះមីតូចេនះនឹងកបលនឹងេរៀននឹងអត់បប

នចូលេនបះេទកបលនឹង។េហើយេ្រពបះអីកបលនឹងមីតូចនឹងកបលនឹងវបបបនឈឺនឹងកបលនឹងអត់

បបនអីេនបះេទ!អត់បបនេរៀន្រតឹមថ្នបក់ទី៧េនបះេទកបលនឹង។ 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ែតចំេពបះមីធំនឹងវិញបបនេរៀននឹងបបន្រតឹមថ្នបក់ទី៩ែដរកបលនឹង!ចឹងកបលនឹងេពលែដលេគនឹ

ងបបនេរៀនចប់ថ្នបក់ទី៩នឹងចឹងេគបបន្របបប់មកខ្ញុំែដរនឹងថបែម៉ខ្ញុំនឹងេទបរកសុីលក់អីចឹង!េហើយ

ចឹងកបលនឹងមបនបងប្អូនេនបឯអូឡបំពិតនឹងចឹងេទបកបលនឹងេគនឹងបបនេហបេទបលក់េខបអបវអីនឹ

ងចឹងកបលនឹងេទបចឹង! 

ក៖ ចឹងកបលនឹងគបត់បបនេរៀនេនបឯណបែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ កបលនឹងគបត់បបនេរៀនេនបឯេកបះេយើងនឹង! 

ក៖ េនបក្នុងេកបះនឹង! 

ខ៖ 

េពលែដលេរៀនេនបឯេកបះនឹងេយើងនឹងេទបកបលនឹងចឹងេហើយេពលែដលបបន្របឡងចបប់ថ្នបក់

ទី៩នឹងចឹងេទបកបនឹងេគបបនេទបេអបយេរៀននឹងេទបេរៀនេនបឯែ្រពកលួង។េយើងនឹងសបលបេនប

េយើងនឹងមបន្រតឹមែតថ្នបក់ទី៨េនបះេទកបលនឹងែតមកដល់េពលឥឡូវនឹងេគបបនមបនទបំងអស់



នឹង េទើបែតមកដល់េពលឥឡូវនឹងេទែដលេគនឹងបបនមបននឹងទបំងអស់េនបះ។ 

ចឹងឥឡូវនឹងេគបបនមបនេហើយ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

កបលនឹងពីមុននឹងេយើងនឹងឆ្លងេទបេ្រតបយមួយខបងេហើយេទបែ្រពកលួងនឹងកបលនឹងេនបែ្រពក

លបបនឹងេនបឯែ្រពកលួង។  

ក៖ 

ឥឡូវនឹងេគបបនអភិវឌ្ឃន៏នឹងចឹងេទបេគបបនបេង្កើតសបលបនឹងេនបបបនេរៀងជិតផ្ទះចំេពបះកបល

ពីមុននឹងវបលំបបកណបស់។ 

ខ៖ 

នឹងេហើយកបលេនបពីមុននឹងវបលំបបកណបស់កបលនឹងបបនលុយនឹងយកេទបនឹងបបនតិចេហើយ

ហូបនឹងវបមិនសូវបបនជប្រគបប់្រគបន់នឹងផងនឹងកបលនឹងឹងបបនថបកបលនឹងវបមិនសូវជបបបនយ

កេទបហូបអីឯណបកបលនឹងេនបះេ្រពបះអីកបលនឹងម្តបយនឹងបបនេអបយែត៣០០េរៀលនឹងកបល

នឹង។ចឹងកបលនឹងេពលម្តបយេអបយលុយែត៣០០េរៀលេទបនឹងកបលនឹងវបទឹកែភ្នកទឹក្រសេបប

លេទបនឹងកបលនឹងអបនឹងចំេពបះមីធំនឹងណប! 

ក៖ ហឹស…! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងវបកំសត់ណបស់!ចឹងបបនមកដល់េពលសព្វៃថ្ងនឹងវបនឹងបបនេចះែតនឹង្របបប់ដល់

កូនរបស់វបនឹងថបនបងេអើយកបលេនបអីជំនបន់េដើមនឹងណបកបលនឹងម្តបយនឹងមបនែតេខបអបវ 

ជជុះនឹងបបននឹងសំរបប់យកមកេស្លៀកេនបះេទកបលនឹងេនបះ 

វបមិនមបនបបនដូចជបកូនឯងនឹងឥឡូវនឹងបបនេខបអបវនឹងបបនមកពបក់នឹងចឹងេហើយនឹងបបនមប

នសុទ្ធែតពណ័អីនឹងចឹងេនបះេទណប! 

េហើយចឹងមីកូនវបនឹងវបជប្រសីនឹងមីនឹងវបេរៀនបបនពូែកលរបស់វបនឹងេទៀតកូន្រសីរបស់វបនឹងបប

នេទើបែតអបយុបបន៦េទប៧ឆ្នបំនឹងវបបបនេរៀនជបប់េលខ១នឹងសឹងែតរបល់ឆ្នបំ។ 

ក៖ហឹស!...អូ!ពូែក! 



ខ៖ 

េគេរៀននឹងភបសបអង់េគ្លសនឹងក៏បបនេលខមួយេហើយចំែណកឯភបសបែខ្មរនឹងក៏បបនេលខមួយ

ែដលនឹងចឹងកូននឹងេគបបន្របឹងថបមកឯេកបះេពជ្យេនះចឹងណប។ចឹងេគបបនយកមកនឹងេដើម្បី

យកចំេពបះសិស្សែដលេរៀនពូែកេគមិនេនបះេទ! 

កូននឹងេគបបនឧស្ហណ៏នឹងបបនថតដបក់េនបក្នុងទូរស្សន៏នឹងសឹងែតអីនឹងកូននឹងេនបះ។េហើ

យចឹងមី្រសីនឹងឥឡូវនឹងវបបបនរបងថបបបនធំៗេហើយចំេពបះពីមុននឹងវបេនបរបងថបេមើលេទបនឹង

ដូចជបបបនេនបរបងតូចនឹងចឹងកបលនឹង។ 

ក៖ ហឹសៗ!ចឹងអំុ៊មបនបបនេចបេរៀនពូែកលនឹងចឹងអំុ៊មបនេមបទនភបពណបសចឹង? 

ខ៖ 

វបនឹងេរៀនបបនពូែកណបស់េអបយែតេនះនឹងបបនេតមកេហើយថបយបយេអើយឥឡូវនឹងខ្ញុំនឹងបប

ន្របឡងនឹងដឹងែតថបនឹងែតជបប់េហើយេលបកយបយ។ 

ក៖ េហសៗ!! 

ខ៖ 

ចឹងខ្ញុំនឹងក៏បបន្របបប់វបវិញថបចុះេម៉ចក៏េចបឯងនឹងដឹងថបនឹងជបប់?ថបចឹងនឹងណប!េ្រពបះអីខ្ញុំនឹង

បបនេមើលេទបអបនឹងនុងខ្ញុំបបនេមើលេទបនឹងវបរបងបបនថបរបងបបន្រសួលៗ!យបយ! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងវបនឹងបបនថបេមើលេទបនឹងវបបបនរបងថបរបងបបន្រសួលៗនឹងចឹងណប!ចឹងេហើយេព

លែដលវបនឹងដឹងថប្រសួលអីនឹងចឹងក៏វបនឹងបបនដឹងថបនឹងជបប់ចឹងនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ នឹងបបនេចបនឹង១នឹងបបនពូែកនឹង! 

ក៖ ចបស!ចុះកបលពីមុនមកនឹងអំុ៊បបនេរៀនបបន្រតឹមថ្នបក់ទី៩នឹងចឹងកបលនឹងអំុ៊បបនេរៀន….. 

ខ៖ បបន្រតឹមែតបុ៉ណ្ណឹង!! 



ក៖ ចឹងកបលនឹងអំុ៊បបនេរៀន្រតឹមនឹងចឹងអំុ៊បបនេរៀនេនបឯសបលបណបែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ កបលនឹងេនបឯសបលបេរៀនេនបឯទួលស្វបៃ្រពនឹងកបលនឹង! 

ក៖ អូ…!េនបសបលបេរៀនទួលស្វបៃ្រព! 

ខ៖ នឹងកបលនឹងអំុ៊បបនចូលេរៀននឹងេនប

ឯសបលបេរៀននុងេ្រពបះអីកបលពីេដើមនឹងមកេឡើយនឹងកបលនឹងអំុ៊បបនេរៀនេនបឯទីនុង។េ្រពបះ

អីកបលនឹងបបនជបខ្ញុំនឹងេទបេរៀនេនបឯសបលបេរៀនេនបឯទួលស្វបយៃ្រពនឹងេដបយសបរែតខ្ញុំនឹង

បបនផ្ទះនឹងេនបម្តុំផ្រេដើមគេនបះកបលនឹង។ 

ក៖ ចបសៗ!! 

ខ៖ នឹង! 

ក៖ 

េហើយអឺ….េហើយចឹងអំុ៊េពលអំុ៊បបនដបក់ពីជំនបនពពតនឹងភ្លបមៗនឹងកបលនឹងេតើអំុ៊បបន្របកបមុ

ខរបរអ្វីេគែដរសំរបប់នឹងយកមកចិញ្ចឹមជីវិតនឹងណបកបលនឹង? 

ខ៖ 

កបលនឹងពីជំនបន់អបពពតនឹងមកេហើយនឹងកបលនឹងេយើងនឹងបបនេធ្វើកបរងបរនឹងរួមនឹងកបលនឹ

ងេនបះ! 

ក៖ អូ..!អំុ៊បបនេធ្វើកបរងបរនឹងរួម! 

ខ៖ នឹងេហើយ! 

ក៖ ែតេពលែដលអំុ៊បបនដបច់េហើយនឹងកបលនឹងេតើអំុ៊បបនេធ្វើអ្វីេគែដរេពលនឹង? 

ខ៖ 

អូ..!កបលនឹងេពលបបនដបច់នឹងមកេហើយនឹងកបលនឹងអំុ៊បបនមកចបប់ដីនឹងេនបជបរួមកបលនឹង

េនបះេ្រពបះអីេពលនឹងអំុ៊នឹងមបនកបរចបប់កបរងបរមកេធ្វើកបរងបរត្ញសូត្យនឹងជបមួយនឹងបងប្អូ

ននឹងណបកបលនឹងេនបះ! 



ក៖ 

ចបស!ចុះកបលនឹងេគអត់បបននឹងេធ្វើកបរេអបយដីដល់អំុ៊នឹងនឹងអំុ៊អត់បបនចបប់ដីសំរបប់នឹងមក

េនបេនបះេទកបលនឹង? 

ខ៖ 

អត់េនបះេទកបលនឹងេនបះេពលនឹងខ្ញុំនឹងបបនមកេនបជបមួយនឹងអ្នកម្តបយធំនឹងរបស់ខ្ញុំនឹងែតម្ត

ងកបលនឹងមិនបបនេទបចបប់ដីសំរបប់នឹងេនបអីេនបះេទកបលនឹងនុងេនបះ។ 

កបលនឹងបបនេនបជបមួយនឹងម្តបយធំនឹងែតម្តងណប! 

ក៖ ចបស!ចឹងសព្វៃថ្ងនឹងផ្ទះនឹងអំុ៊បបនទិញេនបេផ្សងេទណ ៎? 

ខ៖ បបនទិញេគេនបះេទ! 

ក៖ មិនែមនរដ្ឋេគជបអ្នកែដលបបនែចកេអបយេទ? 

ខ៖ 

អត់េនបះេទដីនឹងបបនទិញេគនឹងេទកបលនឹងេនបះ!កបលនឹងដីនឹងសល់ពីេករ្ដិរបស់ខបងម្តបយេក្ម

កនឹងេទណបកបលនឹងែតេពលនឹងបបនសុំគបត់នឹងទិញយកមកែតម្តងេទបកបលនឹងវបអស់៧ជី

កបលនុងេនបះ!ចឹងកបលនឹងម្តបយនឹងបបនែចកដីនឹងេអបយេយើងនឹងណបចឹងអបនឹងេយើងនឹងបប

នទិញពីគបត់នឹងមកបបន៧ជីនឹងឯងវបបបន្របែហលជបបបនបុ៉ន្នបនែម៉្រតេនបះេទកបលនឹងេយើង

នឹងបបនទិញគបត់នឹងណប!កបលនឹងេយើងនឹងបបនយកេទបទិញពីគបត់នឹងមកវិញនឹងកបលនឹង

ណប! 

ក៖ ចុះផ្ទះនឹងបុ៉ណ្ណឹងមបន្របែហល្របមបណែម៉្រតែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖្របែហលជបបបន៣៣ែម៉្រត។ អបយ!បបន២៧ែម៉្រត! 

ក៖ ចុះបណ្ដាយនឹងមបនបុ៉ន្នបនែម៉្រតែដរ? 

ខ៖ បណ្ដាយនឹងមបន្របែហល្របែវង២៧នឹង! 

ក៖ ចុះទទឹង? 

ខ៖ ទទឹងនឹងមបន្របែវងនឹង្របែហលជប១២ែម៉្រត។ 



ក៖ ចឹងទទឹងមបនែត១២ែម៉្រតេនបះេទ? 

ខ៖នឹងេហើយ! 

ក៖ ចឹងកបរទិញនឹងមបន្របែហលជបបបនបុ៉ន្នបនឆ្នបំេហើយអំុ៊? 

ខ៖ 

កបលនឹងហឺ!ខ្ញុំនឹងវបមបនបបនប្តីនឹងបបនកូនអីនឹងអស់េហើយនឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនកូនេហើយនឹ

ងេពលនឹងបបនកូននឹងរហូតដល់២េទប៣េហើយនឹងកបលនឹងវបមបនកូននឹងបបន៣នបក់េហើយនឹ

ងកបលនឹងបបនេយើងនឹងទិញនឹងកបលនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ នឹងកបលនឹងេយើងមបនបបនកូននឹង៣នបក់េហើយ! 

ក៖ េហើយអឺ….កបលនឹងអំុ៊បបនទិញដីនឹងបបនេដបយសបរអីែដរេទបកបលនឹង? 

ខ៖ បបនទិញដីនឹងេហស? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

កបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនេទបទិញដីនឹងេហើយខ្ញុំនឹងបបនេធ្វើកបរងបរែ្រសចំកបរនឹងចឹងវបបបនលុយមកនឹ

ងចឹងកបលនឹង។េហើយខ្ញុំនឹងេពលែដលបបនដល់ែខេយើងនឹងបបនេធ្វើកបរងបរចំកបរនឹងេយើងនឹង

ក៏បបនេធ្វើវបនឹងចឹងេទបែតដល់េពលែខស្វបយនឹងចឹងេទបខ្ញុំនឹងក៏រកស្វបយនឹងចឹងេទប!េហើយចឹង

េពលនឹងខ្ញុំនឹងបបនយកស្វបយេគនឹងេទបេម៉បស្វបយេគនឹងយកេទបលក់េទបឯភ្នំេពញនឹងចឹងណប

!កបលនឹងេណបះ! 

ចឹងកបលនឹងខ្ញុំេពលែដលរកបបននឹងចឹងេទបកបលនឹងខ្ញុំនឹងក៏បបនេចះសន្សំវបទុកចឹងេទបក៏បបន

េធ្វើផ្ទះនឹងទិញដីនឹងចឹងេទបកបលនឹងេនបះ។ 

ក៖ ចឹងកបលនឹងក៏បបនដូរេគអីចឹងមក! 

ខ៖ ចឹងេហើយ! 



ក៖ នឹងចឹងកបលនឹងបបនដូរជបមបសចឹងណ៎អំុ៊េណស!កបលនឹងេគបបនចបយជបមបសអំុ៊ណ ៎? 

ខ៖ 

អត់េទកបលនឹងេគបបនចបយជបលុយេហើយនឹងកបលនឹងេនបះ្រគបន់ែតេពលនឹងលុយនឹងវបបបន

េនបរបងដូចថបេនបរបងបបនៃថ្ងែដលនឹងចឹងណបកបលនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

កបលនឹងដូចជបមបសនឹង១ជីនឹងមបន៣០ចឹងកបលនឹងចឹងេហើយេពលនឹងអំុ៊នឹងបបនលុយចឹង

េទបកបលនឹងអំុ៊បបនយកលុយនឹងេទបទិញមបសវិញ! 

ក៖ ចឹងេហើយផ្ទះនឹងបបនកសបងេឡើងនឹងេនបក្នុងឆ្នបំណបែដលអំុ៊? 

ខ៖ ហឹសសៗៗ!!តបនឹងគបត់អត់ែដរបបនកត់នឹងផ្ទះនឹងផត! 

ក៖ េហស!ៗៗ 

ខ៖ ផ្ទះនឹងបបន្របបប់ថបេអបយេពលេគចបក់នឹងបបនសរេសរអក្សអីនឹងមួយទុកអត់។ 

តបនឹងដឹងេគបបនចបំអត់េនបះេទតបនឹងកបលនឹង! 

អបេពលែដលេយើងនឹងបបនេធ្វើផ្ទះនឹងកបលនឹងអត់បបនដបក់េនបចំេជើងសរសរេទបកបលនឹងអត់

មបនដបក់! 

ក៖ នឹងេហើយ! 

ខ៖ នឹងេហើយ! 

ក៖បុ៉ែន្តវបទឹមែតនឹងបបនេធ្វើែដរេទ? 

ខ៖នឹងេហើយវបទឹមែតបបនេធ្វើនឹងែដរនឹងេទ!តបផ្ទះនឹងបបនេធ្វើបបនបុ៉ន្នបនឆ្នបំេហើយតប? 

គ៖ បបន៧េទប៨ឆ្នបំេហើយ! 



ខ៖ េហើយកបលនឹងបបនេធ្វើនឹងបបន្របែហលជប៧េទប៨ឆ្នបំ។ 

ចុះេយើងេធ្វើនឹងកបលនឹងេនបក្នុងឆ្នបំណប?េហើយចឹងែតមុនេពលអបកបលេយើងនឹងេធ្វើនឹងអត់មបន

ថបនឹងចបក់អីសំគបល់អីេទេនបេលើសរសរអីនឹងចឹងកបលនឹងអត់មបន! 

គ៖ ហបសកបលនឹងចឹងេហើយនឹងចឹង្របបប់ែតចឹងេទបកំុ្របបប់អីែវងឆ្ងបយេពក! 

ខ៖ 

នឹងេហើយវបដឹងចឹងេហើយ!ែតថបកបលនឹងេបើសិនជបេយើងនឹងបបនចបក់អបេជើងសរសរនឹងេទបកប

លនឹងវបបបនេនះ….. 

ក៖ 

េហើយអឺ….កបលែដលកសបងនឹងកបលនឹងអំុ៊បបនជបអ្នកេធ្វើឬក៏បបនេទបជួលជបងេគេអបយេធ្វើ? 

ខ៖ កបលនឹងេយើងនឹងបបនេទបជួលជបងេគនឹងកបលនឹងណប! 

ក៖ ចឹង! 

ខ៖ នុងេហើយ! 

ក៖ ចុះកបរេធ្វើនឹងកបលនឹងវបអស់បុ៉ន្នបនែដរេទបកបលនឹង? 

ខ៖ 

កបលនឹងនុងនឹងកបលនឹងកបលែដលេយើងននឹងបបនេធ្វើផ្ទះេនបក្នុងជំនបន់នឹងកបលនឹងេយើងេធ្វើ

នឹងអស់្របែហលនឹងជិត១០០០០ដុល្លបែដលនឹងកបលនឹងកបលេនបជំនបន់នឹងេនបះ!កបលនឹងវប

មបនេឈើអីនឹងកបលនឹងវបបបនេនបរបងថបវបរបងេនបធូៃថ្លអីនឹងចឹងេទបណប! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងវបេធ្វើផ្ទះនឹងកបលនឹងវបអស់្របែហលជប១មឺុនពីរេទប១មឺុនបីអីែដរនឹងកបលនឹងេនប

ជំនបន់នឹងេនបះ។ 

េ្រពបះអីកបលនឹងេយើងនឹងអត់នឹងមបនទបន់នឹងបបនដបក់េខ្បឿនអីនឹងេទៀតផងកបលនឹង។ 



ក៖ 

េហើយេអើ!....ទបក់ទងជបមួយនឹងមូ៉តអីនឹងកបលនឹងអំុ៊បបន្របបប់េគេអបយេធ្វើវបជបមូ៉តនឹងចឹងកប

លនឹង? 

ខ៖ នឹងេហើយកបលនឹងេយើងនឹងបបន្របបប់! 

ក៖ ចុះផ្ទះនឹងេគបបនេហបថបមូ៉តអីែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ េគបបនេហបថបមូ៉តអបេមរិតកបំង! 

ក៖ ចឹង? 

ខ៖ នឹងេហើយ! 

ក៖ េហសៗៗៗ!! 

ខ៖ េនះរូបរបស់មីេចបែដរេគបបនេរៀនពូែកនឹង! 

ក៖ េហសៗ 

ខ៖ េគបបនជបប់េលខនឹងេនស! 

ក៖ អូ..!ស្អបតណបស!់ 

ខ៖ េគនឹងដូចជបកូេរ៉នឹងចឹង! 

ក៖ េគេរៀនបបនថ្នបក់ទីបុ៉ន្នបនេហើយនឹង? 

ខ៖ វបេរៀននិយបយេទបនឹងវបបបនេរៀន្រតឹមថ្នបក់ទី១ទី២នឹងអក្សរែខ្មរេយើងនឹង!កូននឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

បុ៉ែន្តកូននឹងកបលនឹងែដលេគនឹងេនបពីតូចនឹងប៉បរបស់េគនឹងបបនយកេទបដបក់េអបយេរៀនភប

សបអង់េគ្លសនឹងកបលនឹង! 



ក៖ ស្អបត! 

ខ៖ 

េហើយេនះនឹងជបរូបភបពកបរមីក្មួយនឹងកបលនឹង។េហើយចឹងរូបនឹងដូចជបវបនឹងេនបអបយុបបន៥

េទប៦ឆ្នបំអីនឹងកបលនឹងេហើយឥឡូវនឹងវបបបនចូលដល់អបយុ៧ឆ្នបំេហើយ! 

ក៖ កបត់េទបអំុ៊ែដរេតើេចបអំុ៊មុខេគេឡើងv។ 

ខ៖ 

មុខេគនឹងដូចជបកូេរ៉េហើយចឹងកបលនឹងវបនឹងតបមណបស់េពលនឹងេនបក្នុងៃថ្ងខួបកំេណើតរបស់

េគនឹងេនបក្នុងៃថ្ងទី២៩នឹងេគបបនេអបយេទបនឹងកបលនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

កបលនឹងេគបបនេអបយម៉បក់យបយឯងនឹងមកេហើយចឹងដល់េពលែដលមកនឹងអត់ែដលនឹងមក

ចូលេដកជបមួយនឹងម្តបយឪរបស់វបនឹងេទេអបយដល់េពលែដលបបនចូលមកនឹងគឺេគចូលមក

េដកជបមួយនឹងខ្ញុំនឹងេហើយ!េគថបេគមកេដកជបមួយនឹងម៉បក់យបយនឹងេហើយ។ 

ក៖ េគ្រសលបញ់យបយ! 

ខ៖នឹងេហើយេគ្រសលបញ់យបយនឹងណបស់េហើយេនះជបរូបភបពរបស់អបប្អូននឹង!េហើយចឹងអប

ប្អូននឹងឥឡូវនឹងក៏េគនឹងបបនរបងធំណបស់ែដរនឹង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មីបងនឹងេនបះនឹងមបនប្តីនឹង្របពន្ធរបស់េគនឹងស្អបតៗណបស់! 

ក៖ ចបសដល់េពលែដលបបនថតចឹងេទបបបនទុកេអបយយបយបបនយកមកេមើល! 

ខ៖ នឹងេហើយ! 

ក៖ 

េហើយចឹងក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊នឹងដូចថបបបនឆ្លងកបត់នូវបទពិេសបធន៏មកេ្រចើនមកដល់េពលឥឡូវ



នឹងចឹងណប!ចឹងបទពិេសបធន៏មួយណបែដលបបនេកើតេឡើងេនបក្នុងជីវិតរបស់ែដលវបបបនេធ្វើ

េអបយអំុ៊នឹងមិនអបចនឹងបំេផ្លចបបននឹងចឹងណប!ដូចថបេរឿងែដលវបលំបបកៗចឹងណបអំុ៊? 

ខ៖ អឺ…..ពីក្នុងសម័យអបពតនឹងឬក៏ពីក្នុងសម័យឥឡូវនឹង? 

ក៖ 

អឺ!....ទបំងអស់ម៉ង់អំុ៊ទបំងពីជីវិតពីមុននឹងមករហូតនឹងដល់េពលឥឡូវនឹងែតម្តងេតើអំុ៊មបនឆ្លងកប

ត់ជីវិតនឹងែបបយ៉បងេម៉ចេគខ្លះែដរវបបបនេធ្វើេអបយអំុ៊នឹងពិបបកចិត្តនឹងចឹងេពលែដលអំុ៊នឹងបបន

នឹកេឃើញេឡើងនឹងចឹង! 

ខ៖ 

េពលែដលលំបបកនឹងជបងេគនឹងកបលនឹងបបនលំបបកនឹងវបេពលនអំុ៊ដូចថបមបនកូនវបេនបរបង

ថបតូចៗែដលនឹងចឹងេទបអំុ៊នឹងវបរកសុីនឹងអីវបអត់បបនចឹងវបរកបបនមកចឹងេទបខ្វះេនបខបងេ្រកប

យេហើយេពលនឹងដូចថបរកមុននឹងេទបខ្វះេ្រកបយចឹងរកេ្រកបយនឹងខ្វះមុនអីនឹងេទបចឹងេទបណប

!េហើយកបលនឹងដូចថបេពលនឹងេយើងនឹងបបនេធ្វើែ្រសចំកបរនឹងកបលនឹងវបបបនេធ្វើនឹងវបអត់សូវ

បបននឹងចឹងេទបណបកបលនឹង!េពលណបែដលចំកបរែដលេធ្វើនឹងវបអត់នឹងបបនរលួយចឹងេទបកប

លនឹងេយើងនឹងក៏អបចនឹងេធ្វើវបនឹងបបនហូបចឹងេទបណប!ែតសំរបប់អបេពលណបែដលេមើលេទបនឹ

ងេយើងនឹងេធ្វើវបនឹងេនបរបងថបេឡើងរលួយចឹងេទបកបលនឹងេយើងនឹងក៏បបនខបតចឹងេទបណប!កប

លនឹងខ្ញុំនឹងបបនខបតនឹងេធ្វើចំកបរនឹងបបន១ដងែដលកបលនឹងកបលនឹងេធ្វើបបនេធ្វើខបតចឹងេទប

កបលនឹងខ្ញុំនឹងក៏បបនេទបរកលុយពីរដ្ឋ!េយើងនឹងេទបរកចឹងេទបកបលនឹងេទបរក១០០០ដុល្លបនឹង

២០០០ដុល្លបអីនឹងចឹងេទបកបលនឹងេ្រពបះអីេពលនឹងេយើងនឹងេធ្វើនឹងវបបបនខបតនឹងចឹងេយើងនឹ

ងក៏្រតូវែតរកលុយនឹងសំរបប់នឹងយកេទបសង់ដល់េគចឹង! 

ចឹងេទបេពលែដលេយើងនឹងបបនរកលុយនឹងេទបសំរបប់នឹងសងេគនឹងចឹងេហើយេពលសងេគនឹ

ងេហើយចឹងេយើងនឹងេនបជំពបក់លុយរបស់ខបងរដ្ឋនឹងចឹងេយើងនឹងដឹងែតេពលែដលដល់ែខចឹង

រកបបនមកនឹងយកេទបសងេគេទៀតេហើយមបនមួយខ្លះេទបនឹងបបនមកេទបេគគិតកបរ្របបក់នឹង

េទៀតចឹងេទបណបចឹងឯងេហើយចឹងេអបយេពលែដលបបនដល់ែខនឹងេគបបនមកទបល់កបរ្របបក់

ៗេអបយែតដល់ែខនឹងចឹង!េហើយកបលនឹងេយើងនឹងវបអត់នឹងមបនលុយនឹងេនបះកបលនឹងចឹងខ្ញុំ

នឹងក៏បបន្របឹងែ្របងត្ញ់នឹងណបចឹង!សូម្បីនឹងកូនកបលនឹងេពលែដលខ្ញុំនឹងបបនេនបសរៃស

នឹងវបបបនេនបរបងថបេនបសរៃសនឹងខ្ចីនឹងចឹងកបលនឹងបបនទំលបក់ចង្កបន់មកនឹងមបនបបនែតរយ

 ៈបបនែត៧ៃថ្ងេនបះេទកបលនឹងចឹង!េពលនឹងខ្ញុំនឹងបបនេទបខបលសូត្យនឹងេហើយចឹងកបលនឹង!ចឹ



ងេហើយបបនចឹងសព្វៃថ្ងនឹងវបឈឺស្នបលនឹងេនបកែន្លងនឹងឯងេ្រពបះអីេយើងនឹងបបនខំ្របឹងនឹងអ

ង្គុយខបលនឹងេទបកបលនឹងេនបះ!េ្រពបះអីកបលនឹងដីចំកបរនឹងេនបះកបលនឹងេយើងនឹងវបអត់មបន

លុយសំរបប់នឹងេទបជួលេគចឹងកបលនឹងក៏េយើងនឹងបបនេទបេធ្វើកបរែ្រសចំកបរនឹងបេន្តើរចឹងេទប

េហើយនឹងមបនេពលនឹងមកេធ្វើកបរងបរត្ញ់នឹងបបនបេន្តើរចឹងេទៀតេទប!េ្រពបះអីេបើសិនជបេយើ

ងនឹងបបនេទបជួលេគនឹងទបល់ែតេយើងនឹងបបនមបនលុយនឹងចឹងកបលនឹងចឹងបបនថបកបលនឹង

វបនឹងលំបបកណបស់កបលនុងេនបះ!េហើយណបមួយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំនឹងកបលនឹងវបបបនេនបរបងតូ

ចៗនឹងចឹងកបលនឹងេហើយចឹងកបលនឹងកូនខ្ញុំនឹងវបបបនេកើតមកនឹងងបកឈឺៗនឹងកបលនឹងេអប

យែតថបបបន៣ខួបេឡើងនឹងបបនឈឺេហើយចឹង។េពលនឹងេអបយែតថបេពលែដលកូនខ្ចីនឹងបបន

មួយៗនឹងកបលនឹងដឹងែតេ្របើកបរលុយនឹងមបសនឹងយ៉បងតិចនឹងក៏១តំលឹងអីនឹងែដលកបលនឹ

េនបះចឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនសន្សំេទបទិញមបសនឹងណបកបលនឹងដល់ចឹងេទបកបលនឹងខ្ញុំនឹងបប

នលក់វបនឹងេទបេមើលកូននឹង!កបលនឹងមីមួយែដលថបបងេគនឹងណប!ែម៉វបមិនដឹងកបលនឹងបបន

លក់ដីនឹងបបន១ក្ល 

មបនដីនឹងបបន២េទប៣ក្លនឹងែដលនឹងកបលនឹងែត្រគបន់ែតថបេពលនឹងកូននឹងវបេចះែតឈឺ

នឹងចឹងេទបកបលនឹងេយើងនឹងវបមិនអបចទុកេអបយកូននឹងវបឈឺនឹងបបនេទកបលនឹងចឹងេហើយ

េយើងនឹងក៏សំេរចចិត្តនឹងលក់វបនឹងលក់ដីនឹងេចញេទបយកលុយនឹងមកេមើលជំងឺេអបយកូនវិញ

!កំុេអបយទុកកូននឹងវបបបនងបប់នឹងចឹងេហើយចឹងកបលនឹងេយើងនឹងបបនលក់ដីនឹងេទបកបលនឹង

បបនែតតំៃលបបនែត១ជីេទកបលនឹងសំរបប់នឹងទិញថ្នបំអីនឹងសំរបប់នឹងេមើលចឹងេទបកបលនឹង!ម

កដល់េពលឥឡូវនឹងដីនឹងវបមបនតំៃលនឹងេឡើងរបប់មឺុននឹងឥឡូវនឹងេហើយកបលនឹងវបមិនបបន

លក់ែត១ឯណបកបលនឹងបបនលក់ដល់េទប២េទប៣កែន្លងនឹងកបលនឹងេដើម្បីនឹងយកលុយនឹងម

កេដើម្បីនឹងេមើលកូននឹងកបលនឹងេនបះេ្រពបះអីកូននឹងវបបបនេកើតមកនឹងេចះែតឈឺនឹងចឹងកប

លនឹងវបនឹងលំបបក។ 

អត់មបនលុយសំរបប់នឹងេមើលចឹងកបលនឹងេហើយចឹងវបនឹងេឡើងកំសត់កំ្រពបនឹងេយើងនឹងអត់មប

នម្តបយនឹងឪេនបះ។ 

ដល់េពលនឹងចឹងេទបេយើងនឹង្រតូវែត្របឹងនឹងលំបបកេវទនបេនបះអីចឹងដល់េពលែដលមបនកូន

នឹងមកនឹងវប្រតូវ្របឹងេធ្វើកបរងបរនឹងដល់មិនសូវនឹងទបស់េទៀតនឹងេ្រពបះអីេយើងនឹងបបនគិតមុខ

នឹងេ្រកបយេនបះ។ចឹងបបនទបស់នឹងេឡើងឈឺនឹង!ហូស!....កបលនឹងបបនទបល់ឈឺនឹងកបលនឹង

វបជបកូនដំបូងនឹងកបលនឹងងបកទបសៗកបលនឹងេ្រពបះអីេពលនឹងកូនដំបូងនឹងេហើយេយើងនឹង

ខំ្របឹងេធ្វើកបរងបរេនបះ! 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ចឹងេហើយកបលនឹងវបេឡើងដូចថបទបសសរៃសរេនបះកបលនឹងចឹងេហើយកបលនឹងចឹងបបនជប

េឡើងស្គមនឹងចឹងេហើយេពលនឹងពីណបេគនឹងក៏បបនថបែដលថបមកពីែហងនឹងខំ្របឹងេពកចឹង

បបនជបវបនឹងេឡើងទបសសរៃសនឹងចឹង!េដបយសបរែតេយើងនឹង្របឹង!ចុះកបលនឹងេបើសិនជបមិន

បបន្របឹងេទនឹងកបលនឹងបបនអីសំរបប់នឹងមកហូបចឹង! 

េទបបបនេធ្វើចំកបរនឹងចឹងេទបកបលនឹងេហើយចឹងេទបកបរេធ្វើចំកបរនឹងវបអត់នឹងរលួយចឹងេទបក៏បប

នេហងនឹងក៏បបនលុយនឹងយកមកេលើដីនឹងឯងនឹង!កបលនឹងកបលពីមុននឹងដីេនបកែន្លងនឹងជប

ដីអណ្ដូងេតើ!កបលពីមុននឹងខ្ញុំនឹងបបនេលើកដីនឹងវបបបនក្នុង១ឆ្នបំចឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងចំណបយបប

ន១ឆ្នបំនឹងបបន១តំលឹងមបសៗកបលនឹងចឹង។េពលែដលបបនទិញេហើយនឹងកបលនឹងេយើងនឹង

អត់មបនលុយនឹងេធ្វើកបរេលើកដីនឹងចឹងក៏បបនទុកវបនឹងេចបលេទបកបលនឹងេហើយក៏បបនេទបេនប

ឯផ្ទះេនបជបមួយនឹងជីដូននឹងចឹងេទប!េនបឯផ្ទះនឹងចឹងកបលនឹងចឹងមកដល់េពលឥឡូវនឹងគបត់

នឹងបបនស្លបប់បបត់េទបេហើយចឹងេហើយេគនឹងក៏បបនរុះផ្ទះនឹងយកេទប្របេគនដល់េលបកចឹងេទប

! េនះដីេនះនឹងេនបេមើលេឃើញមបនដីនឹងេនបទេទនឹង!  

ក៖ ហ…ឺ!!! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងេពលែដលមបនលុយនឹងបបនមកេធ្វើចំកបរនឹងេពលនឹងបបនមបនលុយេហើយនឹងបប

នេលើកដីចបក់ក្នុងដីនឹងកបលនឹងេហើយចឹងក្នុងេលើកដីចបក់េនបក្នុងដីនឹងេ្របើរយ

 ៈេពលនឹងជបង៣ឆ្នបំនឹងកបលនឹងបបនេលើកវបនឹងបបននឹងកបលេនបក្នុងសម័យនឹងបបនក្នុង១ឆ្នបំ

នឹងបបន១តំលឹងៗកបលនឹងបបនេនបសល់មបសនឹងបបនចឹងេទបក៏បបនមកេលើកដីនឹងចឹងេទបកប

លនឹងេហើយចឹងេយើងនឹងក៏អបចនឹងេធ្វើកបរេលើកដីនឹងបបនមកបបនមក្រគបន់ែតថបបបនមកចឹង

េទបកបលនឹងេហើយនឹងេយើងនឹងក៏បបនថបហឺស!ចឹងេយើង្រតូវេលើផ្ទះេទៀត!ចឹងកបលេពលែដល

បបនេលើកផ្ទះនឹងេឡើងនឹងកបលនឹងេដបយសបរែតខ្ញុំនឹងបបនរកសុីលក់ស្វបយនឹងកបលនឹង!ចឹង

កបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនមិននឹកស្មបនថបនឹងបបនមកេធ្វើផ្ទះនឹងេទកបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនរកេគនឹងមកេមើ

លនិយបយេទបេពលនឹងខ្ញុំនឹងបបនេទបរកេគនឹងនិយបយេទបេគខបងផ្លូវងងឹតចឹងណប!េគនឹងបបន

្របបប់មកថបែហងនឹងែតបន្តិចេទៀតនឹងែហងនឹងបបនជិតបបនផ្ទះនឹងេនបេហើយ!ែហងនឹងជិតនឹ

ងបបនផ្ទះបុណ្យនឹងេនបេហើយ!ចឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងក៏បបនថបេហើយចឹងខ្ញុំនឹងេទបរកអីេគបបនចឹង



បបនបបនផ្ទះនឹងេនបែនក? 

ខ្ញុំនឹងវបលំបបកេវទនបណបស់េ្រពបះអីកបលពីមុនដំបូងនឹងខ្ញុំនឹងវបបបនេនបឯេរបងេនបះកបលនឹង!

ខ្ញុំនឹងបបនេធ្វើេរបងនឹងម៉បល្មមេនបែតណប! 

េហើយកបលពីដំបូងេឡើយនឹងខ្ញុំនឹងបបនេធ្វើវបេនបជបប់នឹងដីរបស់អ្នកម្តបយរបស់ខ្ញុំនឹងកបលនឹង

េនបះ!េនបបបនេនបជបប់េនបកែន្លងេនបះេនបជបប់នឹងកែន្លងេរបងនឹងែតបន្តិចេទនឹងកបលនឹង!េហើ

យចឹងកបលនឹងេពលបបនេហើយចឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងក៏បបនេលើកដីនឹងបបនខ្ពស់នឹងចឹងកបលនឹង

ខ្ញុំនឹងក៏បបនលក់វបមកេនបខបងេលើដីេនះវិញចឹងមកកបលនឹងេនបះ!ខ្ញុំនឹងបបនេធ្វើវបបន្តពីនុងមក

ចឹងកបលនឹងនុងខ្ញុំនឹងក៏បបនែចកទិញដីនឹងពីគបត់នឹងេទបកបលនឹងចឹងកបលនឹងេពលចឹងគបត់នឹ

ងក៏បបន្រពមនឹងថបលក់េអបយខ្ញុំនឹងចឹងេទបកបលនឹងេហើយចឹងខ្ញុំនឹងក៏បបនថបនឹងេធ្វើេរបងនឹងចំ

នួន១េទៀតនឹងចឹងកបលនឹងនុងចឹងេពលែដលបបនេធ្វើេរបងនឹងបបនមួយេទៀតនឹងចឹងេទបក៏េពល

នឹងទំរបំែតថបចឹងនឹងបបនេធ្វើជបផ្ទះនឹងកបលនឹងេយើងនឹងបបនេទបរកេឈើអីនឹងមកជបបន្តបន្ទបប់

នឹងមកេហើយមបនជប្របដបប់្របដបលអីចឹងេទបកក៏េយើងនឹងបបនរុសអបនឹងចឹងេទបបបនេយើងនឹង

បបនេធ្វើផ្ទះនឹងចឹងណប!េពលែដលបបនេធ្វើផ្ទះនឹងកបលនឹងេយើងនឹងបបនចូលេនបនឹងបបន្របែហ

លជបបបនជិត១ឆ្នបំនឹងចឹងកបលនឹងចឹងេយើងនឹងក៏បបនេមើលេទបកបលនឹងផ្ទះនឹង្រគបន់ែតបបន

បបំងៗេទចឹងេយើងនឹងដំបូងនឹងជញ្ជបំងអីនឹងខ្លះេទៀតែដលមិនទបន់េហើយនឹងកបលនឹងេយើងបប

នេកបស៊ូេទសំរបប់នឹងដបក់បបំងេនបះ។ 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចឹងេហើយនឹងកបលនឹងបបនកូន១នបក់នឹងេគបបនេទបេនបឯទី្រកុងភ្នំេពញនឹងកបលនឹងេពលេគនឹ

ងេទបនឹងេយើងេនបឯេនះនឹងមិនហ៊បននឹងេអបយេគនឹងបបនជួយេយើងនឹងេទៀតកបលនឹង។ 

ចឹងេពលនឹងេគមបនដំរិសនឹងចឹងេទបកបលនឹងេគបបនទិញេធ្វើអបេ្រគឿងអីនឹងេគពបក់អីនឹងចឹង

េទបេហើយនឹងេខបអបវរបស់វបនឹង 

េពលែដលេគនឹងបបននឹងេបើកលុយ្របបក់ែខរបស់េគនឹងកបលនឹងេហើយចឹងេពលខ្លះេទបនឹងជួ

នណបេទបដូចថបេនបក្នុង១ឆ្នបំអីនឹងបបនជបេគនឹងបបនមកេលងចឹងណបកបលនឹងនុង!ដូចជបមបន

បុណ្យចូលឆ្នបំេទបមបនេពលបុណ្យនឹងភ្ជុំអីនឹងចឹងេទបក៏បបន១០មឺុនអីនឹងេនបះេទ 

ជួនេទបបបន៥មឺុនអីនឹងបបនមកជូនដល់ម្តបយនឹងចឹងេទេ្រពបះអីកបលនឹងេយើងនឹងក៏មិនហ៊បននឹ

ងេគៀនគកូនែដលនឹងកបលនឹងេ្រពបះអីនឹងបបននឹងេឃើញថបនឹងេហើយចឹងចង់នឹងេអបយនឹង

េអបយវបបបនដំរិសនឹងេទប!រួចេទបនឹងបបនេគនឹងជួយេពលនឹងមបនយកបងប្អូននឹងេទប៣នបក់នឹ



ងកបលនឹងេទបេនបជបមូយនឹងម្តបយធំនឹងកបលនឹងេគបបនេអបយលុយមកនឹងបបន៣០០ដុល្លប

ែដលនឹងកបលនឹងណប!សំរបប់នឹងេធ្វើកបំជេណ្ដើរចឹងបបន!កបលនឹងបបនបបន២ឆ្នបំនឹងកបលនឹងបប

នបបនលុយមកសន្សំនឹងមកមបនលុយអីនឹងបបនយកេទបទិញក្តបអីនឹងសំរបប់នឹងទិញមកៃវដបក់

េធ្វើជបជញ្ជបំងនឹងកបលនឹងសំរបប់ផ្ទះនឹង!!!  

ក៖ ចបស!! 

ខ៖ ចឹងកបលនឹងវបចឹងកបលនឹងទំរបំែតបបនផ្ទះនឹងបបនេនបនឹងណបកបលនឹងេនបះចឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចឹងបបនេយើងនឹងចបប់េផ្តើមមបនផ្ទះអីនឹងបបនជិតេហើយនឹងចឹងបបនជបេគនឹងចបប់េផ្តើមនឹងេធ្វើកប

រដណ្ដឹងយកកូននឹងែតម្តងេទប!មីបងនឹងេនបក្នុងទី្រកុងភ្នំេពញនឹងសុទ្ធែតអ្នកមបននឹងកបលនឹង

ែតថបវបនឹងមិនយកេនបះេទ!េ្រពបះអីវបថបអ្នកមបននឹងេពលែដលបបនយកមកនឹងចឹងខ្លបចេគនឹង

េមើលងបយេយើងនឹងចឹង!េ្រពបះអីេយើងនឹងជបអ្នកអត់! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

នឹងមីកូន្រសីនឹង!អបមួយេទៀតនឹងម្តបយឪរបស់េគនឹងបបនលក់មបសេហើយេទបចំេពបះអបមួយ

េទៀតនឹងម្តបយឪពុករបស់េគនឹងជបអ្នកលក់ទូរសព្ទ។អបមួយេទៀតនឹងេគមបនសណ្ឋាគបរេនបខប

ងឯេប៉បយែប៉ត។អូយ!....មីបងនឹងេគចង់បបនវបនឹងេ្រចើនណបស់។ 

ចឹងកបលនឹងេពលែដលវបនឹងបបនកបរនឹងកបលនឹងវបបបនអបយុនឹងេឡើង២២េហើយនឹងកបលនឹ

ង!េហើយចឹងវបនឹងអត់នឹង្រពមចឹងេទៀតកបលនឹងេ្រពបះអីកបលនឹងអបប្តីវបនឹងចង់បបននឹងយ៉បង

ណបនឹងក៏អត់ចង់បបនែដរនឹងចឹង!េហើយចឹងដល់េពលៃថ្ងេ្រកបយនឹងចឹងេទប!ខ្ញុំនឹងក៏បបន្របបប់

ថបកូនេអើយវបនឹងវបេចះដំរិះ 

េហើយផ្ទះរបស់វបនឹងេនបក្នុងកំពង់ចបមែតវបនឹងបបនេធ្វើកបរេនបឯេខត្តេសៀមរបបនឹងណបចឹងកប

លនឹងកូន្របុសនឹង!ចឹងកបលនឹងវបនឹងអត់នឹង្រពមយកេនបះេទចឹងកបលនឹង!េ្រពបះអីកបលនឹង

វបនឹងដូចថបអត់ែដលនឹងបបនស្គបល់គ្នបេនបះចឹងកបលនឹងចឹងេហើយវបអត់ចឹង!កបលនឹងវបបបន

ស្គបល់ែតកូននឹងចឹងេហើយេពលនឹងមបនម្តបយមីងរបស់វបនឹងេគបបនស្គបលនឹងចឹងក៏េគនឹងបបន

ថបេពលនឹងេគបបនថបេហបេយើងនឹងេទបកបរចឹងេទបេពលនឹងក៏បបនជួបគ្នបនឹងចឹងេទបកបលនឹង



េហើយចឹងេគនឹងបបន្របបប់ថបេនះនឹងេទបកបរជបមួយនឹងក្មួយអញ!នឹង។ 

នឹងចឹងកបលនឹងេពលែដលេពលេនបក្នុង១យប់េពលៃថ្ងេនបេពលរបំងនឹងវបនឹងចង់បបនកូនរបស់

ខ្ញុំនឹងកបលនឹងេហើយចឹងកបលនឹងវបនឹងបបន្របែកកថបនឹងអត់យកេទបកបលនឹង!ដល់េពលចុង

េ្រកបយនឹងខ្ញុំនឹងក៏បបនថប!ចឹងវបនឹងក៏បបនថបចឹងខ្ញុំនឹងតបមម៉បក់ឯងេហើយចឹងខុស្រតូវអីចឹងេលើ

ម្តបយ!េនបដល់សព្វៃថ្ងនឹងខ្ញុំនឹងឧស្ហណ៏នឹងេធ្វើកបរបង្អបប់ដល់វបនឹងចឹងណបស់កបលនឹង!ខ្ញុំ

នឹងថបេអើយខុស្រតូវអីនឹងេលើម្តបយចឹង!េហើយចឹងដល់េពលែហងនឹងបបនមបនអីនឹងខ្ពង់ខ្ពស់

េហើយនឹងចឹងេទបែហងនឹងមបនបបនយកលុយអីនឹងមកេអបយម្តបយឯណប!ចឹងឥឡូវនឹងបបន្រប

អបប់វបនឹងមកដល់សព្វៃថ្ងនឹង។ 

បបនមករបងបបនេលើកផ្ទះនឹងចឹងេទបក៏ថបេយើងនឹងបបនរបងថបេនបរបងបបនធូបបន១្រគបនឹងេហើ

យចឹង!េពលនឹងដឹងែតថបនឹងបបនេលើកផ្ទះនឹងេនប! 

េពលនឹងបបនសុីអត់នឹងសុីឃ្លបនេម៉ចនឹងក៏អត់សុីអិនឹងេម៉ចសិនេទប។ចឹងេទបនឹងក៏េយើងនឹងចប

ប់េផ្តើមនឹងត្ញ់នឹងចឹងេទបក៏វបនឹងបបនរបង្រគបន់ែតនឹងចឹងេទប!េហើយចឹងេពលែដលខ្ញុំនឹងវបបប

នរបងចបស់នឹងចឹងកូននឹងវបបបន្របបប់ថបែម៉ឯងេមើលមិននឹងេឃើញ!ចឹងវបេមើលេទបនឹងេមើលវបមិ

នបបនសូវេឃើញេនបះេទ!េហើយចឹងកបលនឹងវបបបន្របបប់េអបយខ្ញុំនឹងបបនេទបេនបឯេខត្តេសៀម

របបនឹងែដរេតើចឹងកបលនឹងែតខ្ញុំនឹងវបេចបលអបកូនតូចនឹងវបរបងលំបបកនឹងចឹង!េនបនុងផ្ទះរបស់

េគនឹងសុទ្ធែតផ្ទះថ្មនឹងចឹងចឹងេពលែដលេយើងនឹង្រតូវកបរេលើកវបនឹងសំរបប់នឹងេអបយបត់េជើង

នឹងបត់ៃដអីនឹងវបលំបបកណបស!់ចឹងេពលែដលបបនយកវបនឹងេទបេលម្តងៗនឹងវបបត់េជើងនឹងអ

ត់េចញេនបះេទ! 

ក៖ ហឹស…!! 

ខ៖ េ្រពបះអីវបនឹងអត់បបនធ្លបប់េនបះវបអត់ែដលបបនធ្លបប់នឹងចូលេទបក្នុងបង្គន់េនបះ។ 

ចឹងកបលនឹងេគនឹងបបនយកេទបេលងនឹងបបន្រតឹមែត១ៃថ្ងអីែដរនឹង!េ្រពបះអីវបនឹងេឡើងលំបបក

ចឹង!កបលពីមុននឹងខ្ញុំនឹងបបនេនបលំបបកែតដល់េពលែដលពួកវបនឹងបបនមបនកូននឹងមបនប្តីអ

ស់េទបនឹងចឹងេទបក៏បបនរបង្រសួលតិចេ្រពបះអីកបលនឹងែដលពួកវបនឹងេនបពីតូចៗនឹងវបឈឺនឹង

េឡើងេវទនបណបស់! 

ខ្ញុំនឹងណបខ្ញុំនឹងវបេនបមីកូននឹងមួយនបក់េទៀតនឹងកបលនឹងវបនឹងបបនស្លបប់មីនឹងែដលវបនឹងមបន

បន្ទបប់ពីកូនមីសព្វៃថ្ងនឹងវបនឹងបបនស្លបប់េទប។ 

េបើសិនជបេនបេទៀតនឹងកបលនឹងដឹងែតលំបបកេទៀតេហើយចឹងកបលនឹង! 



េពលនឹងែដលមីងេនះនងបបនខ្វិននឹងបបនមួយេហើយនឹងបបនមបនមីមួយេទៀតនឹងកបលនឹងបុ៉

ែន្តមីមួយនឹងេគបបនស្លបប់បបត់ចឹងេទប! 

ក៖ េម៉ចចឹងអំុ៊? 

ខ៖ 

កបលនឹងេយើងនឹងបបនខំ្របឹងត្ញនឹងចឹងេទបកបលនឹងេហើយចឹងកបលនឹងដល់េពលែដលវបនឹ

ងបបនស្លបប់េទបនឹងកបលនឹងវបបបនកកឈបមនឹងេនបេលើរង្វង់ែភ្នកនឹងកបលនឹងេ្រពបះអីកបលនឹ

ងេគថបវបនឹងេឡើងខ្ទប់នឹងណបកបលនឹងេ្រពបះអីេយើងនឹងបបនខំ្របឹងត្ញ់នឹងេពក! 

ក៖ ហឺស…! 

ខ៖ 

កបលនឹងវបបបនអបណិតគ្នបណបស់!េ្រពបះអីកបលនឹងេយើងនឹងក៏វបអត់សូវមបនបបនអីនឹងសំរបប់

ហូបេទៀតកបលនឹងេនបះចឹង!ដល់ចឹងេហើយបបនជបេយើងនឹងខំ្របឹងត្ញ់នឹងណបស់េដើម្បីនឹងរ

កចំណូលែតដល់េពលត្ញ់នឹងរហូតដល់កូននឹងវបបបន្រគបប់ែខនឹងបបនេកើតមកនឹងែតេកើតម

កបបនែត២េទប៣ៃថ្ងនឹងេទក៏បបនងបប់បបត់េទប! 

ក៖ ហូស..!! 

ខ៖ កូន្រសីេទៀត! 

ក៖ ចុះកបលនឹងអំុ៊មបនបបនេទបអូសេអកូេមើលនឹងចឹងេទបេគបបន្របបប់អំុ៊នឹងថបចឹងេហស? 

ខ៖ 

អត់េទកបលនឹងអត់ែដលេទបេមើលអីេនបះេទ!កបលនឹងជំនបន់របស់អំុ៊នឹងកបលនឹងអត់ែដលេទប

េមើលអីេនបះេទចឹងេពលែដលៃថ្ងណបែដលបបនឈឺេពបះនឹងចឹងេទបឈឺេពបះនឹងេកើតែតម្តង!មិន

ែមនដូចេគនឹងជំនបន់សម័ឥឡូវឈឺេពបះនឹងេឡើង១ែខមុននឹងចឹងេទ!េហើយបបនមួយែខបបន

េទប១ៗបបនេទបេមើលនឹងកបលនឹងគឺអត់េនបះេទ! 

ក៖ ចឹងកបលនឹងេកើតេនបឯណបែដរចឹងអំុ៊? 

ខ៖ េកើតនឹងកបលនឹងេនបឯផ្ទះនឹងរហូតនឹងកបលនឹង។ 



ក៖ អូ!...ជបមួយនឹងឆ្មម? 

ខ៖ 

េយើងនឹងបបនមកេហបឆ្មមនឹងមកផ្ទះនឹងចឹង!កបលនឹងេពលែដលេយើងនឹងបបនឈឺេពបះនឹងចឹង

កបលនឹងេយើងនឹងេហបឆ្មមមកបេង្កើតេទប! 

ក៖ ហឺស…! 

ខ៖ 

េយើងបបនេហបឆ្មមនឹងមកដល់េនបផ្ទះនឹង!បុ៉ែន្តផ្ទះេនះនឹងតបំងពីបបនេធ្វើផ្ទះេហើយនឹងមបនកូនអី

នឹងណបមកេកើតេនបេលើផ្ទះអីនុងេទៀតកបលនឹងេ្រពបះអីកបលនឹងេយើងនឹងបបនេកើតនឹងវបមបន

អបកំសត់កំរេហើយនឹងអស់េហើយចឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងេយើងនឹងបបនេកើតកូននឹងេនបក្នុងផ្ទះអបកំសត់កំរនឹងកបលនឹងេ្រពបះអីកបលនឹងេយើ

ងមបនកបរេកើតកូនេនបក្នុងផ្ទះខ្ទបនឹងកបលនឹង!េហើយចឹងេពលែដលមបនផ្ទះនឹងេនបនឹងេយើងនឹ

ងមបនកូននឹង្រកមំុេហើយនឹង។

ចឹងេពលកបលពីមុនកបលនឹងេយើងនឹងបបនេកើតេនបក្នុងផ្ទះរបស់ខបងយបយឯេនបះនឹងកបលនឹង

េពលនឹងេយើងបបនេកើតេនបក្នុងផ្ទះបុរបណ! 

ក៖ អូ!..... 

ខ៖ កបលនឹងផ្ទះបបនេកើតេនបផ្ទះយបយនឹងជបផ្ទះបុរបណនឹងកបលនឹង 

ផ្ទះនឹងវបមបនរបងនឹងដូចជបផ្ទះេនបខបងមុនេនះចឹងែតថបផ្ទះនុងវបបបនពុកផុយជបេនះេទបេទៀតនឹ

ង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

កបលនឹងបបនេកើតបបនកូន្របុសៗនឹងបបន២នបក់កបលនឹង។េហើយចឹងមបនមី្រសីនឹងបបនេធ្វើផ្ទះ

នឹងេនបខបងមុននឹងនឹងកបលនឹងមបនកបរេធ្វើេរបងេនបក្នុងខបងមុននឹងចឹងកបលនឹងបបនេកើតវបនឹង



េនបក្នុងេរបងនឹងែតម្តងនឹងកបលនឹងេនបះ!ចឹងបបនមកដល់េពលឥឡូវនឹងេរបងនឹងបបនរុសេហើ

យេដបយសបរែតេយើងនឹងបបនេធ្វើផ្ទះនឹងវបបបនរបងធំែដលនឹង!ចឹងេហើយេពលែដលបបនមកេធ្វើ

ផ្ទះរបងធំនឹងអត់មបនបបនេកើតកូនអីេទៀតេនបះេទចឹងអត់មបនសំណបងអីនឹងបបនមបនកូនណបមូ

យបបនេកើតេនបនឹងេលើផ្ទះេនះេនបះេទ!មិនបបនេកើតេនបក្នុងផ្ទះធំេនបះេទេហសៗៗ!!បបនេកើតនឹ

ងេនបែតក្នុងផ្ទះខ្ទបេនបះេទ! 

ក៖ 

ចុះកបលពីមុននឹងអំុ៊មបនកូនមុននឹងែដលថបគបត់បបនស្លបប់េទបនឹងគបត់បបនស្លបប់េទបេនបក្នុង

េពបះឬក៏បបនេកើតេឡើងេហើយ? 

ខ៖ អត់េនបះេទកបលនឹងេគបបនេកើតេឡើងនឹងេហើយ! 

ក៖ ចឹងេកើតបបនេហើយ! 

ខ៖ នឹងេហើយកបលនឹងេគនឹងបបនេកើតេឡើងនឹងបបនចំនួនបបន៣ៃថ្ងេហើយបកបលនឹង។ 

ក៖ ចុះកបលនឹងេម៉ចបបនជបេគថបគបត់ស្លបប់េដបយសបរែតមបនបញ្ហប្រគបំក្នុងនឹងចឹង? 

ខ៖ បញ្ហបនឹងេពលែដលវបបបនេចញេនបេនះចឹងមក….េពលនឹងវបនឹងបបនេចញេនះវបនឹងមក 

េយើងនឹងកបលនឹងបបនតបមេមើលវបនឹងចឹងេទបកបលនឹងវង្វងែភ្នករបស់វបនឹងេឡើងកកឈបមនឹង

!េឡើងដូចជបេយើងនឹងែដល្រតូវេគនឹងបបនៃវនឹងចឹងកបលនឹងេនបះេឡើងដូចថបេឡើងជបំនឹងចឹង

ណប!  

ក៖ គបត់នឹងេពលនឹងបបនេកើតេភ្លមនឹងេឡើងចឹងែតម្តងឬក៏េនបេទកបលនឹង? 

ខ៖ កបលនឹងគបត់បបនេកើតមកវិញនឹងភប្លមនឹងកបលនឹងអត់មបនទបន់អីឯណបកបលនឹងនុង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងេពលេគនឹងបបនេកើតមកនឹងភ្លបមនឹងេឡើងស្អបតបបទនឹងកបលនឹងនុង!អបកបលនឹង

វបនឹងបបនេកើតនឹងេទើបែតបបននឹង្រតឹមែតបបន៣ៃថ្ងនឹងចឹងកបលនឹង្រសបប់ែតដល់េពល្រពឹកៃថ្ង

ែស្អកេឡើងនឹង្រសបប់ែតវបនឹងបបនេឡើងមកនឹងេចញមកចឹងែតម្តងនឹងកបលនឹង!ែស្អកេឡើងនឹង



បបនេចញមកចឹងែតម្តងនឹងកបលនឹងេហើយេពលលុះបបនដល់ៃថ្ងែស្អកេឡើងនឹងបបនេចញជបចឹ

ងេឡើងនឹងកបលនឹងេពលែដលេគនឹងបបនេកើតមកមុនដំបូងនឹងេឡើងស្អបតផ្លឹងនឹងកបលនឹង! 

ក៖ ហ!ឺ... 

ខ៖ ្រគបប់ែភ្នករបស់េគវិញនឹងេឡើងថបេខ្មប្រពិលែតម្តងនឹងកបលនឹង!េឡើងេខ្មប្រកឹបនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ដល់េពលែដល្របែហលជបែស្អកនឹងបបន១ៃថ្ងនឹងេទៀតនឹងេឡើងៗៗៗេទបជបេឡើងកកឈបមនឹ

ង!បបនមកដល់េពលខបងែស្អកនឹងមកេទៀតនឹង! វបបបនហូរឈបមនឹងេទបតបមមបត់នឹង! 

ក៖ អឺស!!..... 

ខ៖ មកតបមទប្វនឹងេឡើងធំុខ្លិននឹងេឡើងស្អុយនឹង!េហើយេពលនឹងវបដូចថបបបនខ្ទមនឹង! 

ក៖ ហឺស! 

ខ៖ 

ចឹងបបនថបកបលនឹងវបនឹងេនបក្នុងេពបះនឹងមិនបបនដឹងថបវបយ៉បងេម៉ចេនបះេទកបលនឹងបបនេចះ

អីវបនឹងេចះបបនរស់រហូតទបល់ែតបបនេកើតនឹងមករហូតនឹងបបនេចញមកនឹងណប!អបេនសនឹង

េគថបវបសំណបងេហើយណប! 

ក៖ េ្រពបះអីបបនេកើតមកេហើយ! 

ខ៖ បបនេកើតមបនេហើយ!!! 

ក៖ នឹងេហើយ! 

ខ៖ 

ចុះេបើសិនជបគ្នបននឹងកបលនឹងបបនងបប់េនបក្នុងេពបះនឹងកបលនឹងវបយ៉បងេម៉ចេទបកបលនឹងេទប!

ចឹងកបលនឹងេគនឹងបបនមកស្តីេអបយខ្ញុំនឹងថបែងងនឹងបបនេធ្វើបបបដល់កូននឹងចឹងអីណប!ដល់ម

កដល់េពលឥឡូវនឹងេពលបបននឹកេឃើញនឹងេហើយគឺស្តបយអបណិតដល់កូននឹង!េអបយេទបកប



លនឹងវបនឹងស្អបតជបងេគេទៀតនឹងកបលនឹងេនបះ!េពលែដលបបនេកើតនឹងមកនឹង!ចឹងេពលេកើត

េចញអប្របុសនឹង្រគបន់ែតថបបបនេកើតេចញនឹងមកភប្លមនឹងបបនេលើកប្អូននឹងេថើបនឹងកបលនឹង

វបនឹង្រសលបញ់ប្អូននឹងណបស់កបលនឹង! 

ក៖ ហ!ឺ!... 

ខ៖ 

ចឹងដ៏េពលែដលបបនស្លបប់េនបេទបនឹងបងប្អូនវបនឹងបបនយំេអើយយំបងប្អូនេគនឹងមបនបុ៉ន្នបននប

ក់នឹងេនបះ! 

ក៖ ហ!ឺ!.... 

ខ៖ 

ចំែណកឯសក់ក្លនឹងក៏វបបបនស្អបតេទៀតអបកូននឹងកបលនឹង!រួចចឹងបបនេសបកស្តបយដល់កូ

ននឹងណបស់!នឹកេឃើញថបអញេអើយ!អញនឹងខុសេនប្រតង់ត្ញ់នឹងែតម្តង!រួចខ្ញុំនឹងកបលនឹង

ខ្ញុំនឹងវបេចះផងកបលនឹងខ្ញុំនឹងវបមបនកូនបបន១នបក់នឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងអត់មបនអីនឹងចបញ់េនបះ

េទ!ចឹងកបលនឹងខ្ញុំនឹងេចះនឹងបបនេទបេធ្វើកបរងបរនឹងបបនេកើតនឹងទបំងអស់នឹងចឹង!េហើយចឹងកប

លនឹងេចះែតេធ្វើេទបចឹងកបលនឹងេពលែដលខ្លួនឯងនឹងបបនមបនកូននឹងក៏េនបែតេធ្វើេហើយេ្រពបះ

អីកបលនឹងខ្ញុំនឹងវបអត់មបនចបញ់អីនឹងគឺអត់មបនេនបះេទ! 

ក៖ ហ!ឺ... 

ខ៖ 

ចឹង!ដល់េពលែដលបបនចបប់េផ្តើមមបនកូននឹងចឹងេទបបបនចបប់េផ្តើមនឹងេធ្វើកបរងបរនឹងរកសុីនឹង

បបនមករហូតនឹងកបលនឹង!រហូតបបនជបកូននឹងបបនេកើតេឡើងនឹងមកបបន្របែហលជបបបន១

អបទិត្យ២អបទិត្យអីនឹងបបនេធ្វើកបរងបរេហើយមបនកបរងបរេចះែតេធ្វើេនះេទបេធ្វើេនបះចឹងេទបកបល

នឹងេ្រពបះអីកបលនឹងេយើងនឹងមិនមបនែម៉ឪមកពីណបមកបបនេមើលេយើងនឹងេនបះគ្មបនបបនម្តប

យឪពុកណបមកបបនជួយេនបះេទ!មិនែមនដូចជបេក្មងេពលឥឡូវនឹងេនបះេទ!េពលែដលេយើង

នឹងបបនេកើតកូននឹងមបនម្តបយនឹងបបនេទបជួយនឹងចឹងណប!ដូចជបកូនរបស់ខ្ញុំនឹងេពលែដលេគ

នឹងបបនេកើតកូននឹងចឹងេទបមបនខ្ញុំនឹងេទបជួយដល់េទប១ែខ។  

ក៖ចបស! 



ខ៖ 

ចឹងកបលនឹងេយើងនឹងអត់មបនម្តបយណបេទកបលនឹងម្តបយនឹងគបត់ចបស់!គបត់នឹងបបនមកេមើល

អីនឹងេយើងនឹងកបលនឹងគបត់បបនមកែដរែតមកបបនមួយែភ្លកៗនឹងកបលនឹងេនបះេហើយចំេពបះ

មប្តយបេង្កើតនឹងគបត់បបនស្លបប់េទបនឹងយូរេហើយ!អបេពលនឹងេបើសិនជបេពលកូនរបស់េយើងនឹង

មីធំៗនឹងគបត់ជបម្តបយេក្មករបស់ខ្ញុំនឹងគបត់បបនេនបរស់កបលនឹង។ 

្រគបន់ែតកបលេនបក្នុងកបលសម័យពីេដើមនឹងកបលនឹងេយើងបបនដបក់អបំងេភ្លើងកបលនឹង!ចឹងគប

ត់បបនមកជួយនឹងបបនេមើលេភ្លើងេមើលអីនឹងកបលនឹង! 

ក៖ ហ!ឺ....ចបស!អំុ៊ចបស!ចឹងេពលែដលអំុ៊បបនពិបបកចិត្តអីម្តងៗអំុ៊បបនេទបេធ្វើអ្វីខ្លះែដរចឹង? 

ខ៖ 

ហ!ឺ....េពលែដលពិបបកចិត្តនឹងេយើងនឹងបបនអង្គុយពិបបកចិត្តនឹងចឹងេទបេហើយអំុ៊សព្វៃថ្ងនឹងបប

នរបងនឹងេឡើង្រពិលែភ្នកែដលនឹងវបបបនយំែដលនឹងែដលេតើ!េពលែដលអង្គុយនឹងចឹងពិបបកចិ

ត្តចឹងេទបបបនហូរទឺកែភ្នកនឹងមកនឹងខ្លបំង!េឡើង្រពឹតៗនឹងកបលនឹង!អបនឹងេគបបន្របបប់េយើងនឹ

ងថបេដបយសបរេពលែដលេយើងនឹងកូនខ្ចីនឹងកបលនឹងេយើងនឹងវបបបនគិតេ្រចើននឹងចឹងេហើយវប

នឹងឆបប់នឹងខូចែភ្នកនឹងចឹងេហើយនឹងបបនឈឺក្លនឹង!ចឹងេពលែដលេអបយែតអំុ៊នឹងយំនឹងដឹ

ងែតអំុ៊នឹងេឡើងរបងឈឺក្លនឹងេហើយ! 

អបនឹងេគបបនេហបថបេយើងនឹងវបទបស់នឹងណបេដបយសបរែតេយើងនឹងបបនគិតេ្រចើនេនបេពលនឹ

ងេ្រពបះអីកបលនឹងេដបយសបរែតកូននឹងបបនេកើតនឹងមកេហើយនឹងវបនឹងបបនឈឺនឹងេទៀតចឹង! 

េហើយចឹងសំរបប់មីេនះវិញនឹងេពលែដលវបនឹងបបនឈឺខ្លបំងេទបនឹងវបនឹងរឹតែតពិបបក!ចឹងេយើង

នឹង្រតូវយកេទបេពទ្យនឹងផង! វបនឹងពិបបកនឹង! 

ក៖ ចឹង!គបត់នឹងបបនឈឺនឹងគបត់់បបនឈឺអីេគខ្លះែដរេទប? 

ខ៖ កបលនឹងគបត់នឹងបបនឈឺនឹងជបមុនដំបូងនឹងកបលនឹងេគបបនេហបថប្រចបំង! 

ក៖ ចង់និយបយថបសព្វៃថ្ងនឹងគបត់បបនឈឺអ្វីេគខ្លះែដរេទប? 

ខ៖ អូ!...សព្វៃថ្ងនឹងវបនឹងបបនេក្តបនឹង្រតជបក់អីនឹងបបនបន្តិចបន្ទួចនឹង! 

ក៖ អូ..!អត់មបនអីេនបះេទ? 



ខ៖ 

អត់អីេនបះេទ!េអបយែតមបនអីនឹងេអបយវបនឹងបបនហូបនឹងបបនមួយៃថ្ងនឹងបបន២េទប៣េពលនឹ

ងែដលបបនេអបយវបនឹងសុីក្នុង១ៃថ្ងនឹងបបន២េទប៣ដងែដលសំរបប់បបយនឹងទឹកនឹងេនបះ។ 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ ចឹងវបនឹងសុីបបយនឹងម្តងៗនឹងេឡើង១េ្រគបងៗ! 

ក៖ ចុះអំុ៊…. 

ខ៖ អូស..!!  

ក៖ ចុះអំុ៊មបនបបននឹងគិតយ៉បងេម៉ចែដរសំរបប់គបត់ដូចជបអំុ៊មបនគំេរបងសំរបប់នឹងគបត់នឹងចឹង? 

ខ៖ 

អនបគតេទបនឹងអំុ៊មិនបបនដឹងថបនឹងេធ្វើយ៉បងេម៉ចេនបះេទ!េបើកូននឹងវបនឹងចឹង!មិនបបនដឹងថបនឹ

ងយកវបនឹងេទបេចបលឯណបេនបះេទមបនែតេនបេមើលវបនឹងរហូតនឹងចឹង!រួចបបនេចះែត្របបប់ដ

ល់វបនឹងថបេចៀកថបដល់េពលម្តបយេនបចឹងម្តបយេនបបបនេមើលេហើយ!ចុះេពលែដលម្តបយនឹង

ងបប់េទបនឹងមបននរណបេគនឹងបបនមកេមើលែថរក្ដល់ឯងនឹងចឹងេ្រពបះអីបងៗនឹងេគមបនប្តី

មបន្របពន្ធរបស់េគនឹងអស់េទបេហើយចឹងេគមិនបបនមកេមើលែហងនឹងេទៀតេទ!រួចចឹងេទបេគនឹ

ងបបនេធ្វើមុននឹងេឡើងេស្មើ!េគបបនដឹងចឹងណប!រួចេទបខ្ញុំនឹងេចះែតនិយបយេលងនឹងជបមួយនឹង

វបនឹងកបលនឹងថបកូនឯងនឹងេទបមុនម្តបយឬក៏ម្តបយេទបមុន!េហសៗៗៗ!! 

ក៖ េហសៗៗ! 

ខ៖ ហបសហបសៗៗៗៗ 

ក៖ ហបស!ៗ 

ខ៖ េ្រពបះអីខ្លបចែម៉នឹងេទបខ្លបចអត់មបននរណបេគេមើលនឹងចឹងេហស! 

ក៖ ចឹងកូននឹងឥឡូវនឹងមបនអបយុបុ៉ន្នបនឆ្នបំេហើយគបត់? 



ខ៖ 

កូននឹងបបនទំនបលនឹងបបន្របែហលជប១៨េទប១៩ឆ្នបំនឹងេហើយនឹងេ្រពបះអីវបនឹងេកើតេនបក្នុង

ឆ្នបំេថបះ។១៩ឆ្នបំនឹងេហើយកូននឹងេនបះចឹងវបនឹងេឡើងបបន្រគបប់កបរនឹងេហើយេពលែដលវបនឹង

បបនមកនឹងម្តងៗនឹងអំុ៊នឹងបបនផ្លបស់ប្តូរនឹងមករហូតនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ េហើយចឹងឈបមអីេគេនបះេទេលបកេអើយេហើយអបមនុស្សនឹងចឹងក៏វបបបនមកេ្រចើនេម្ល៉ះ? 

មកនឹងេឡើងសំេបើមណបស់! 

ឃ៖ មបនចឹងមបននឹងវបមកេ្រចើនៗណបស់! 

ខ 

នឹងេហើយ!ហូស!ហូរមកនឹងដូចជបេគនឹងបបនចបក់ទឹកនឹងចឹងេយើងនឹងេទបសុីបបយនឹងសិននឹង

សុីបបយនឹងវបអត់នឹងឆ្ងបញ់េនបះេទ!ដល់េពលនឹងេទបចុះេឡើងនឹងចឹងេទបវបនឹងដូចែតេពលឯង

នឹងេនបពី្រកមំុនឹងែដលនឹងដល់េពលថបេយើងនឹងបបននឹកចុះេឡើងនឹងចឹងេទបណប!កបលនឹងវប

ចឹងមបនឈបមនឹងចឹង! 

ក៖ 

ចបស!េហើយអំុ៊សំរបប់នឹងជីវិតរបស់អំុ៊វិញែដលអំុ៊បបននឹងឆ្លងកបត់េរឿងេ្រចើនមកចឹងេតើេនបក្នុងជីវិ

តរបស់អំុ៊មបនបបនធ្លបប់នឹងបបនឆ្លងកបត់េរឿងនឹងល្អៗែដលឬេទែដលវបបបនេធ្វើេអបយអំុ៊នឹងបបន

សប្យចិត្តនឹងមករហូតមកដល់េពលសព្វៃថ្ងេនះនឹង? 

ខ៖ 

សព្វៃថ្ងនឹងេពលែដលមបនសប្យនឹងមបនេពលែដលបបននឹងបបនជួបជំុនឹងជបមួយនឹងកូននឹ

ងឯងនឹងចឹងេទបេគនឹងបបនេហបេទបេដើរេលងនឹងកបលនឹងវបបបនសប្យចឹងខ្លះនឹងែដរ។ដល់

េពលែដលរួចពីសប្យនឹងមកនឹងេមើលែតកូននឹងវបបបនេកើតទុក្ខនឹងេទៀតនឹងេទបេហសៗៗៗ

!!េហស! 

ក៖ ហឹស! 

ខ៖ 

ចឹងនឹងែតដល់េពល្រពលឹមេឡើងនឹង!នឹងែតថបនឹងបបនយកេគនឹងបបនេទបងូតទឹកនឹងេអបយេគ



នឹងបបនេស្លៀកពបក់អីនឹងបបនេអបយស្អបត់បបតនឹងចឹងេទបេហើយវបទំរបំនឹងបបនហូបចុកនឹងបបន

មកបញ្ចុកបបយអីនឹងចឹងេទបេហើយចឹង្រតូវេទបផ្រេទបទិញម្លូបអីនឹងចឹងេទបេពលែដលបបនមក

វិញមកទីផ្រនឹងវិញចឹងេទប!ទំរបំងនឹងបបនេធ្វើកបរនឹងវបមិននឹងមកត្ញអីនឹងបបន១អំពុងនឹង

១អំពុងនឹងចឹងេទប!េហសៗៗ!! 

ក៖ ចឹងៃថ្ងនឹងេនះចឹងបបនរំខបតេពលអំុ៊របងេ្រចើននឹងតិចេហើយ!េហស! 

ខ៖ មបនអីេនបះេទ! 

ក៖ 

ចឹងជបចុងេ្រកបយនឹងអំុ៊មបនពបក្យេព្រជអ្វីសំរបប់នឹងនិយបយជបចុងេ្រកបយដល់អ្នកែដលេគបបន

ស្តបប់ជបពិេសសេទបដល់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយជបពិេសសនឹងកូនេចបរបស់អំុ៊នឹងែតម្តងែដលេគ

បបន! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ែដលគបត់បបនចូលេទបស្តបប់សំេលងរបស់អំុ៊េនបក្នុងៃថ្ងេនះចឹងណប? 

ខ៖ កូន!និយបយពីេរឿងរបស់កូននឹងហបស!? 

ក៖ 

មបនពបក្យេព្រជអ្វីជបចុងេ្រកបយនឹងជបពិេសសនឹងអ្នកែដរេគបបនស្តបប់នឹងចឹងណប!នឹងដល់កូន

េចបរបស់អំុ៊អីនឹងចឹងណប! 

ខ៖ 

នឹងេហើយ!!!វបេចៀកសំរបប់សព្វៃថ្ងនឹងណប!េនបេពលឥឡូវនឹងេក្មងៗឥឡូវនឹងវបបបនសំណបង

េហើយវបមិនបបនដូចជបអំុ៊េនបក្នុងកបរពីជំនបន់េដើមនឹងមកកបលនឹងពីអបពតនឹងមកវបបបនតស៊ូ 

មកបបននឹងសំរបប់នឹងរស់េនបរបល់ៃថ្ងនឹងរស់ៗនឹងរស់ទបំង!...អប!កបលនឹងកបលែដលេយើងនឹង

មបនកូនអីនឹងវបលំបបកណប!វបមិនបបននឹងដូចជបេក្មងៗេពលឥឡូវនឹងេនបះេទ!េ្រពបះអីដ៏េពល

េក្មងៗេនបេពលសម័យេពលឥឡូវនឹងណបគឺេពលែដលបបនេកើតេឡើងមកនឹងវបមបនម្តបយអីចបំ

ជួយនឹងចឹង!អបនឹងសំរបប់ែតអ្នកែដលេគនឹងមបនម្តបយអីនឹងចឹងែតសំរបប់អ្នកែដលគ្នបនឹងអត់មប

នម្តបយនឹងក៏គ្នបនឹងក៏វបពិបបកនឹងែដលនឹងែដរ!ចឹងេហើយខ្ញុំនឹងេចះែតថបសព្វៃថ្ងនឹងពួកកូនៗនឹ

ងវបមបនសំណបងវបេហើយនឹងេពលឥឡូវនឹងេនបះណប!នឹងេហើយមបនអីេ្រចើនេនបះេទមបនែតបុ៉



ណ្ណឹងេហើយ!េហស!ៗៗដល់េពលឥឡូវនឹង្រសុករបស់េគនឹងេគ្រសួលនឹងចឹងវបបបនសំបូរនឹង

សប្យនឹងចឹងវបមិនដូចជបេនបក្នុងជំនបន់េយើងនឹងណបែតអបនឹងវបបបនសំបូរសប្យនឹងទប

ល់ែតវបនឹងមបនលុយែដលនឹងណបចឹងេបើសិនជបអត់លុយនឹងក៏វបនឹងេនបរបងពិបបកេនបះែដរ!អ្ន

ក្រកនឹងេនបែតវបលំបបកនឹងចឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ែតវបេម៉ចនឹងក៏វបបបន្រសួលែដលវបមិនែមនលំបបកដូចេទបនឹងកបលនឹងពីេនបក្នុងជំនបន់េដើមអីនឹ

ងដូចកបលនឹងេនបពីជំនបន់អបពតអីេនបះន៎បបនជបវបនឹងលំបបកបបនេវទនបបបនេដកនឹងេនបក្នុង

ៃ្រពក្នុងធ្លីឯេនបះន៎! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

ដូចជបនបងអីនឹងអត់មបនអីេនបះេទដូចជបនបងឯងអីនឹងបបនេកើតេនបេ្រកបយៗនឹងសុទ្ធែត្រសួល

េទហបសហបសៗៗ!េបើដូចជបនបងេនះអីនឹងបបនេកើតេនបេពលនឹងសុទ្ធែត្រសួលៗេហើយេបើសិ

នជបេកើតេនបក្នុងជំនបន់អបពតនឹងណប….បបនវបនឹងបបនលំបបកេវទនបនឹងចឹង!ចំេពបះដល់េពល

ឥឡូវនឹងវបអត់អីេនបះេទ!ដល់េពលឥឡូវនឹងដល់ទុកេម៉ះនឹងក៏វបេនប្រគបន់ែដរេ្រពបះអីេគនឹងមប

នេពទ្យមបនអីេគនឹងចឹងេ្រពបះអីដូចជបេនបក្នុងេខត្តេសៀបរបប់អីនឹងមបនេពទ្យនឹងេកើតេនបេពទ្យ

នឹងមបនអស់លុយអីឯណប! 

អស់ែតេយើងនឹងបបនហូបអីនឹងសំរបប់នឹងខ្លួនរបស់េយើងនឹងេតើ!ដូចជបកូនរបស់ខ្ញុំអីនឹងកបលនឹ

ងេគបបនេទបេកើតកូននឹងេនបឯេពទ្យនឹងគ្មបននឹងអស់លុយនឹងេនបះេទ! 

ក៖ េពទ្យណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ េពទ្យេនបឯេខត្តេសៀមរបបនឹងេពទ្យនឹងេគបបនដបក់ថបេពទ្យគុន្ធបុប្ផបេយើងនឹងែដរនឹងែដរេតើ! 

ក៖ អូ..!េពលនឹងមិនែមនេពទ្យឬេទ? 

ឃ៖ េពទ្យនឹងមិនែមនេពទ្យរដ្ឋនឹងេទ? 



ខ៖ 

េពទ្យនឹងរដ្ឋនឹងេហើយ!េបើេគនឹងបបនដបក់េឈ្មបះគុន្ធបុប្ផបនឹងេហើយនឹង!ចឹងមបនេឈ្មបះគុន្ធបុប្ផប

នឹងដូចជបេនបក្នុងភ្នំេពញនឹងែដរេតើ!េហើយេបើសិនជបវះកបត់អីនឹងអត់នឹងមបនអស់លុយអី១០០

េរៀលេនបះេទ! 

ឃ៖ ែ្រកងេលបងេគប្តូរអីចឹងណប! 

ក៖ ចឹង! 

ខ៖ 

ចឹងេបើសិនជបេនបភ្នំេពញេនះនឹងេកើតនឹងេគយកលុយណបេហើយនឹងេបើសិនជបេកើតេនបេពទ្យជ

បុ៉ននឹង។ 

ឃ៖ នឹងេហើយ! 

ខ៖ 

ចឹងេនបឯខបងេពទ្យេនបះនឹងកបលនឹងេពលេបើសិនជបេយើងនឹង្រកនឹងេគបបនជួយដល់េយើងនឹង

េទៀតមបនទឹកេដបះេគបនឹងសំរបប់នឹងេអបយកូននឹងបបនេបបះមបនអីចឹងមកេឡើងម៉បកំេផ្លរនឹងកប

លនឹង! 

ក៖ ហ…ឺ! 

ខ៖ 

មបនទបំងសបរ៉ុងអីេអបយអីនឹងេអបយេយើងនឹងសំរបប់នឹងេធ្វើជបកបរតប់អីនឹងេអបយដល់កូននឹងបប

នេឡើង១កំេផ្លរនឹងេគបបនជួយ!េហើយេបើសិនជបេនបឯេនបខបងេយើងនឹងេនះវិញនឹងេពលនឹងដូ

ចជបបបនលឺេគនឹងបបនថបេគនឹងដូចថបេពលែដលថបបបនេកើតកូននឹងបបនអស់លុយនឹងេឡើង១

០០ដុល្លបនឹងេទប១៥០ដុល្លបអីនឹងេនបេពទ្យជបុ៉ននឹងណប! 

ក៖ ចឹងកបលនឹងអំុ៊មបនប័ណ្ឌ្រកី្រកែដរឬេទអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំហឹស!ខ្ញុំនឹងអត់មបនផង! 

ក៖ ចឹងេនបេពទ្យនឹងេពលែដលេយើងនឹងមបនប័ណ្ឌ្រកី្រកនឹងេគបបនជួយនឹងចឹង? 



ខ៖ 

អត់េទេនបេពលនឹងកបលនឹងេយើងនឹងមិនបបច់នឹងមបនប័ណ្ឌេនបះេទេយើងនឹងេពលែដលបបន

េកើតនឹងេគអត់នឹងមបនយកលុយដល់េយើងនឹងេនបះេទ! 

ក៖ អូ!ៗ 

ខ៖ 

មិនបបច់នឹងមបនប័ណ្ឌេនបះេទនរណបអ្នកខ្លះចឹងេទបកបលនឹងយកប័ណ្ឌនឹងេទបចឹងេទបក៏យក

េទបនឹងអត់មបន្របេយបជន៏អីនឹងក៏មបនែដរចឹងយកេទបែតអត់មបន្របេយបជន៏នុះេទ! 

ក៖ ចឹងអត់មបនប័ណ្ឌនឹងេគនឹងអត់អីែដរ? 

ឃ៖អត់អីេនបះេទ! 

ខ៖ ចបស!អត់អីេនបះេទ! 

ក៖ ចបស!អីអំុ៊មបនពបក្យអ្វីសំរបប់នឹងបែន្ថមេទៀតែដរឬេទ? 

ខ៖ អត់មបនអីេនបះេទ!មបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទ!េហសៗៗហបសៗ! 

ក៖ ចបសចឹងអរគុណេ្រចើនអំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ 

ចឹងជបចុងេ្រកបយនឹងសូមជូនពរដល់្រកុម្រគួសបរបស់អំុ៊មបនសុភមង្គលនឹងមបនក្តីសុខនឹងទបំង

អស់គ្នប! 

ខ៖ ចបស! 


