
ការសម្ភា សរបសល់ោកយាយ លេជ្រ សខុកាន 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេង ភកដី ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេត្រ សុខកាន 
 
ក៖ អូខេ! ឥឡូវេ្ញុំចាប់ខ្តើមសម្ភា សខ ើយណា៎ ! អញ្ច ឹងម្ភនសាកលវទិ្យាល័យខៅ 
ស រដ្ឋអាខមរចិមួយគាត់ចង់ដឹ្ង... អឺ... ពីប្បវតតិេលះៗទាក់ទ្យងនឹងខោកយាយកាល 
ពីខកេង។ ខតើរស់ខៅយា៉ាងឈដដច? ខតើធុំខឡើង... 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ...រស់ខៅយា៉ាងឈដ៉េច? ខតើកាលផ្លល ស់បតូររបបរបស់សងគមវាយា៉ាងឈដ៉េច? ខតើម្ភនអវី 
េញសគាា េលះ? ខ ើយអញ្ច ឹងេ្ញុំសូមសួរសុំណួរខៅខោកយាយេលះៗណា៎។ 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ខ ើយឥឡូវេ្ញុំនឹងចាប់ខ្តើមពីសុំនួរទី្យមួយខៅ ថាខតើខោកយាយម្ភនខ េ្ ះ 
ខពញយា៉ាងដូ្ចខម៉ាតច? អីដដ្រ? 
 
ខ៖ ខ េ្ ះ ខពប្រ សញេកាន។ 
 
ក៖ ខ េ្ ះ ខពប្រ សញេកាន ណា៎ ! 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ខ ើយម្ភនខ េ្ ះអី ខេខៅខប្ៅខទ្យៀតខ ះ? 
 
ខ៖ អត់្ង! 
 



ក៖ អញ្ច ឹងណា៎ ! ខ ើយអខញ្ច ះ កាលពីខោកយាយខៅខកេងណា៎  បានចូលខរៀនថាា ក់ 
ទី្យប៉ាញ េ នដដ្រ? 
 
ខ៖ អត់បានខរៀន្ង! ខរៀនអត់ខចះ។ 
 
ក៖ ដមនថាឪពញកម្ភត យមិនឲ្យខរៀនខទ្យ? 
 
ខ៖ ដមនថាឪពញកម្ភត យមិនឲ្យខៅខរៀនខទ្យ ខប្រះខយើងខរៀនវាមិនចូល។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងណា៎ ! 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ អញ្ច ឹងខបាះបង់កាខរៀនសូប្តតុំងពីថាា ក់ទី្យមួយខៅ។ 
 
ខ៖ បានខរៀនដតថាា ក់ទី្យមួយ ក៏បានឈប់ខរៀនខៅ។ 
 
ក៖ ខ ើយអញ្ច ឹងអត់ខចះសរខសរ អត់ខចះអានអីខទ្យ ហី? 
 
ខ៖ អត់ខចះ្ង! 
 
ក៖ ភាសាដេេរអត់ខចះដដ្រចញះ! ខប្ៅពីភាសាដេេរខចះភាសាអីខទ្យៀតខទ្យ? 
 
ខ៖ អត់ខចះអីខទ្យៀត្ង។ 
 
ក៖ កាលពីមញនថាចិន ា៎? 
 
ខ៖ ខចះដតចិនមួយមញេហ្នឹង។ 



 
ក៖ អញ្ច ឹងខចះចិន និងខចះដេេរណា៎ ! ខ ើយចញះខោកយាយ េឺថាស្សុកកុំខ ើ តខៅឯ 
ណ? 
 
ខ៖ ស្សុកកុំខ ើ តខៅខសៀមរាប។ 
 
ក៖ ខៅខសៀមរាបហ្នា៎? 
 
ខ៖ ខៅខសៀមរាប។ 
 
ក៖ ខៅភូមិអី? ឃញុំអី? ម្ភនចាុំខទ្យ? 
 
ខ៖ ចាុំខតើ! ខៅភូមិេក់ប្តច់។ 
 
ក៖ ភូមិេក់ប្តច់! ឃញុំ? 
 
ខ៖ ឃញុំេក់ប្តច់ ភូមិេក់ប្តច់ម៉ាង! 
 
ក៖ ស្សុក? 
 
ខ៖ ស្សុកខសៀមរាបហ្នឹង។ 
 
ក៖ ស្សុកខសៀមរាប ខេតតខសៀមរាបម៉ាង? 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ខយើងចញះយាយម្ភនអាយញប៉ាញ េ នខ ើយ? 
 



ខ៖ ៧៨! 
 
ក៖ ៧៨ ណា៎ ! 
 
ខ៖ ចាសា៎! 
 
ក៖ ខ ើយឥឡូវេ្ញុំសួរថា ខៅខពលដដ្លខរៀបការខៅអាយញប៉ាញ េ នដដ្រ? 
 
ខ៖ ខរៀបការខៅអាយញ ២៩។ 
 
ក៖ ២៩ ឆ្ា ុំណា៎ ! 
 
ខ៖ ចា៎ស ខៅ ២៩ ឆ្ា ុំ! 
 
ក៖ ខ ើយកាលខ ះ ឪពញកម្ភត យជាអាកខរៀបចុំឲ្យ ឬក៏ខយើងរួបគាា ជាមួយត? 
 
ខ៖ ឪពញកម្ភត យជាអាកខរៀបចុំឲ្យ។ ឪពញកម្ភត យចិញ្ច មឹ។ ឪពញកម្ភត យចិនខរៀបការឲ្យ។ 
 
ក៖ ឪពញកម្ភត យចិន! ឪពញកម្ភត យដេេរឈដ៉េចដដ្រ? ខមើលរួយខរៀបរាប់ខមើល? 
 
ខ៖ ថាចិនខេសញុំយកមកចិញ្ច ឹមតុំងពីតូច។ ខ ើយរស់ខៅជាមួយ អញ្ច ឹងខេខរៀបការ 
ឲ្យតម៉ាងហ្នឹង។ 
 
ក៖ អូ! អញ្ច ឹង ា៎! មិនដមនឪពញកម្ភត យបខងកើតខទ្យ? 
 
ខ៖ មិនដមនឪពញកម្ភត យបខងកើតខទ្យ? 
 
ក៖ ខរៀបការជាមួយតហ្នឹងណា៎។ 



 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ខ ើយចញះខពលថ្ងៃការបានរួបជាមួយត ឬបានរួបតកាលពីមញនថ្ងៃការ? 
 
ខ៖ បានរួបតខៅថ្ងៃការដតមតង។ 
 
ក៖ បានរួបតខៅថ្ងៃការដតមតងណា៎ ! 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ខ ើយចញះដ្ល់ខពលរួបខៅថ្ងៃការអញ្ច ឹងខៅ ម្ភនអារមេ ៍ឈដ៉េចដដ្រខៅ? មនញសស 
មិនដដ្លរួបគាា  សាគ លគ់ាា  ប៉ាញដនតមកការដតដ៉េង? 
 
ខ៖ អាា៎ ! ឪពញកម្ភត យខពញចិតត ខ ើយខរៀបការខយើងឲ្យគាត់ដតមតងខៅ។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងណា៎ ? 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ដតខពលហ្នឹងម្ភនភ័យខ្លល ចអីដដ្រខទ្យ? 
 
ខ៖ ភ័យខតើ! ភ័យខ្លល ចដតមិនដឹ្ងខធវើឈដ៉េច ខបើវាប្តូវដតអញ្ច ឹងខ ើយ។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងណា៎ ! 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 



ក៖ ខ ើយចញះខពលខ ះ ខេឲ្យថ្ងលបណត ការអីខេដដ្រ? 
 
ខ៖ ឲ្យបានមួយរដលឹង។ 
 
ក៖ ម្ភសមួយរដលឹងហ្នា៎? 
 
ខ៖ ម្ភសមួយរដលឹង! 
 
ក៖ ខ ើយចញះយាយម្ភនបងបអូនប៉ាញ េ ន ក់ដដ្រ? ខ ើយយាយជាកូនទី្យប៉ាញ េ ន? 
 
ខ៖ េ្ញុំកូនទី្យ ៦  អា៎! 
 
ក៖ ចញះបងបអូនទាុំងអស់ប៉ាញ េ ន ក់? 
 
ខ៖ ១២ ក់! 
 
ក៖ អូ! ខប្ចើនណស់ ា៎។ 
 
ខ៖ ខប្ចើនណស់។ 
 
ក៖ ឥឡូវរួយខរៀបរាប់ខ េ្ ះ ខ ើយម្ភនចាុំខទ្យថាគាត់ខធវើអីខេ? 
 
ខ៖ ងីមិនចាុំ! សញទ្យធដតខធវើដស្សចម្ភក រហ្នឹង។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងខរៀបរាប់ខ េ្ ះមក។ 
 
ខ៖ បងខេជា, រួប, រញុំ, មកដដ្រតម្ភច, មកេ្ញុំ, មីេី, កាប្រង, កាប្ពម, វាខភាល ះទាុំង 
អស់១២ ក់ទាុំងអស់។ 



 
ក៖ អូខេ! ឥឡូវសពវថ្ងៃគាត់ខៅរស់ទាុំងអស់គាា ខទ្យ? 
 
ខ៖ អត់ដឹ្ង្ង! គាត់ស្សុកខសៀមរាបខណះ។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងយាយមកដតឯង អត់ដឹ្ងថាពួកគាត់យា៉ាងខម៉ាចខទ្យ? 
 
ខ៖ ដបកដតឯងមក! រស់ខៅជាមួយចិន។ ចិនខេសញុំយកខធវើកូន។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងខចញមករ ូត ដលងមកស្សុកវញិម៉ាង។ 
 
ខ៖ ខៅខេខៅរុំ ន់ខម៉ាញ ខធវើអី? ខៅខេវាយខៅខសៀមរាប ខ េ្ ះអីខទ្យ។ 
 
ក៖ សម័យប៉ាញលពតខទ្យ? 
 
ខ៖ មិនដមនសម័យប៉ាញលពតខទ្យ។ 
 
ខ៖ អីខទ្យ! ដឹ្ងខ េ្ ះអីខទ្យ ខភលចអស់ខ ើយ ខេសម្ភល ប់ខៅខសៀមរាប។ ម្ភត យចិញ្ច ឹម 
រូនខៅខលង។ ខ ើយខេសម្ភល ប់ខៅខសៀមរាប ខ ើយខេបិទ្យមិនឲ្យខយើងខៅ រ ូត 
ដ្ល់ឥឡូវខៅ។ 
 
ក៖ រ ូតមកដ្ល់ឥឡូវ! អញ្ច ងឹក៏ដលងបានទាក់ទ្យងជាមួយបងបអូនបខងកើតខៅ? 
 
ខ៖ រ ូតដ្ល់ឥឡូវក៏ដលងបានទាក់ទ្យងជាមួយបងបអូនបខងកើតខៅ។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងដដ្រហ្នា៎? 
 
ខ៖ ចាសា៎! 



 
ក៖ ខ ើយចញះអខញ្ច ះ! ខោកយាយម្ភនដឹ្ងឪពញកម្ភត យម្ភនខ េ្ ះអវី? គាត់ខកើតខៅ 
ឆ្ា ុំណដដ្រខទ្យ? 
 
ខ៖ អត់ដឹ្ងខកើតខៅឆ្ា ុំណខទ្យ។ ឪពញកខ េ្ ះខពប្រ ម្ភត យខ េ្ ះពញុំ។ គាត់សាល ប់យូរ 
ខ ើយ។ អូ! អញ្ច ឹងឆ្ា ុំហ្នងឹេ្ញុំ ៧៨ ខ ើយ។ គាត់េូចយូរណស់ខ ើយ ខ ើយខយើង 
កូនទី្យ ៦។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងណា៎ ? 
 
ខ៖ ចា៎ស! សាល ប់ដាប់ឈួនខៅខសៀមរាបហ្នឹង។ 
 
ក៖ ដាប់ឈួនហ្នា៎! 
 
ខ៖ ចា៎ស! ខៅដាប់ឈួន ខៅខសៀមរាប។ 
 
ក៖ អូ! េ្ញុំខភលចសួរខោកយាយ ខតើខោកយាយខកើតខៅឆ្ា ុំណដដ្រ? 
 
ខ៖ វាអត់ដឹ្ងឆ្ា ុំណខទ្យ ដឹ្ងដតម្ភនអាយញ ៧៨ ឆ្ា ុំហ្នឹង។ 
 
ក៖ ខ ើយចញះឪពញកម្ភត យខកើតខៅខសៀមរាបហ្នឹងដតមតង? 
 
ខ៖ ហ្នឹងខ ើយ ខកើតខៅខសៀមរាបហ្នឹងដតមតង។ 
 
ក៖ អូខេ! ខ ើយអញ្ច ឹងដដ្លខោកយាយខៅខកេងខធវើអីដដ្រ? កាលខៅជាមួយឪពញក 
ម្ភត យចិញ្ច ឹមហ្នឹង ា៎? 
 
ខ៖ ម្ភនខធវើអី! ខបាកេក់ខខ្លអាវ ខមើលដងរកា្ទះសម្ដែងកាញង្ទះ។ 



 
ខ៖ ឪពញកម្ភត យចិញ្ច ឹមជារនជាតិចិនហ្នឹងហ្ា៎? 
 
ខ៖ ហ្នឹងខ ើយ! 
 
ក៖ ខ ើយចញះគាត់លក់អីដដ្រ? 
 
ខ៖ គាត់លក់សាច់ប្កណត់ កង់ឡាន អងករខៅ្ទះគាត់។ 
 
ក៖ ខៅខសៀមរាបហ្នងឹដដ្រ ា៎? 
 
ខ៖ អត់ខទ្យ ខៅទ្យខនលបិទ្យហ្នឹង។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងខៅកុំពង់ចាម? 
 
ខ៖ ខៅទ្យខនលបិទ្យ កុំពង់ចាមខយើងហ្នឹងហ្ា៎។ 
 
ក៖ អា៎! 
 
ខ៖ ខៅជាមួយគាត់តុំងពីអាយញ ៨ ឆ្ា ុំ ដត ២៩ការ ខទ្យើបគាត់ខរៀបខយើងឲ្យការ ខទ្យើប 
ខយើងតមបតីខយើងខៅ។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹង! ឪពញកម្ភត យចិនអត់ម្ភនកូនខសាះដតមតង? 
 
ខ៖ ម្ភន! កូនខេ ៦-៧  ក់ដដ្រ ប៉ាញដនតដ្ុំបូងអត់ទាន់ម្ភនកូនក៏សញុំខយើងខៅជាមួយ។ 
 
ក៖ ខ ើយបានម្ភនកូនតមខប្កាយ។ 
 



ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ឥឡូវហ្នឹងគាត់ខៅរស់ខទ្យ? ឪពញកម្ភត យចិញ្ច ឹមហ្នឹងសាល ប់ខ ើយ ា៎? 
 
ខ៖ គាត់សាល ប់អស់ខ ើយ។ ឪពញកសាល ប់ខៅឆ្ា ុំ ១៩៩២ ខ ើយយាយនហ្នងឹសាល ប់ខៅ 
ឆ្ា ុំ ៩០ ប៉ាញ េ នខទ្យ។ ខអា៎! ខៅឆ្ា ុំ ៧៣ ខ ើយយាយខៅ ៩២។ ខៅឆ្ា ុំ ៩២ គាត់េូច។ 
 
ក៖ អខញ្ច ះ! េ្ញុំខឃើញថាខោកយាយអាយញខប្ចើន ខ ើយធ្លល ប់ឆ្លងកាត់សម័យអីេលះដដ្រ 
តុំងពីខៅខកេង អាចខរៀបរាប់បានខទ្យ? 
 
ខ៖ អឺ! ខរៀបរាប់ហ្នឹងថាពិបាកខពក សម័យដាប់ឃញន សម័យរប៉ាញន។ 
 
ក៖ ឥឡូវខយើងខរៀបរាប់ពីសម័យបារាុំងមញនខេ ខ ើយយាយអាយញប៉ាញ េ នដដ្រ? 
 
ខ៖ អាយញ ៨ ឆ្ា ុំ។ 
 
ក៖ ខពលហ្នឹងឈត្កាមបារាុំងហ្នឹងដដ្លខឃើញបារាុំងខដ្ើរតម្លូវខទ្យ? 
 
ខ៖ ខឃើញខតើ បារាុំងនិងរប៉ាញនខដ្ើរជាមួយគាា ។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹង ប្បដ លវាខធវើបាបដេេរ? 
 
ខ៖ វាអត់ខធវើបាបដេេរអីខទ្យ។ 
 
ក៖ ខ ើយខេថាទារពនធថ្ងលខ ះ? 
 
ខ៖ អត់ខទ្យ! អត់ម្ភនខទ្យ! អត់ម្ភនទារពនធថ្ងលអីខទ្យ។ ស្សួលណសរ់ប៉ាញននិងបារាុំង។ 
អត់ម្ភនខធវើបាបប្បជារនអីទាុំងអស់។ 



 
ក៖ អញ្ច ឹង? 
 
ខ៖ េ្ញុំខកើតទាន់! េ្ញុំខងើបខឡើងអងគញយខមើល បារាុំងអត់ម្ភនខធវើបាបប្បជារនខយើងខទ្យ។ 
 
ក៖ ខ ើយបារាុំងមកមញន ខ ើយប ទ ប់មកខទ្យៀតបានរប៉ាញនមកខប្កាយ? 
 
ខ៖ ហ្នឹងខ ើយ! បារាុំងនិងរប៉ាញនខដ្ើរជាមួយគាា ។ 
 
ក៖ ខ ើយប ទ ប់ពីរុំ ន់បារាុំង រប៉ាញននឹងខៅ ចូលសម័យអីខទ្យៀតដដ្រ? 
 
ខ៖ សម័យដេេរប្ក មហ្នឹង។ 
 
ក៖ សម័យសខមតចសនិអី។ 
 
ខ៖ អាា៎ ! រុំ ន់សខមតច ខ ើយបានមកសម័យដេេរប្ក ម។ 
 
ក៖ ខ ើយខៅសម័យសខមតចសបាយខទ្យ? 
 
ខ៖ សម័យសខមតចសបាយខតើ! សបាយតដតអត់គាត់បានពិបាក។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងណា៎ ? 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ខ ើយប ទ ប់មកចូលកាញងសម័យដេេរប្ក ម? 
 
ខ៖ ចូលដេេរប្ក មបានពិបាកខ្លល ុំង។ 



 
ក៖ ខ ើយឥឡូវកាលដដ្លខោកយាយខៅដេេរប្ក មហ្នឹង ខោកយាយខៅកុំពង់ 
ចាម? 
 
ខ៖ ហ្នា៎ស ខៅភាុំខពញ ា៎! បតីខធវើទាហាន។ ខេរឈដលៀសខៅខៅឆ្ៃ យណស ់ ខៅដ្ល ់
ប្តសាុំង ថ្ប្ពដវង។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹង ា៎ ! ខ ើយខពលដេេរប្ក មវាយដបក? 
 
ខ៖ មកខៅភូមិទ្យទឹ្យង! ខធវើកមេករប្ចូតស្សូវ ប្ចូតអីហ្នឹងណា៎  ខធវើដស្សចម្ភក រ។ 
 
ក៖ ខ ើយដ្ល់ខពលដេេរប្ក មចូលមកប្បាប់ថាឈដ៉េចដដ្រ? 
 
ខ៖ អឺស! ចូលមកខធវើ! ពិបាក ពិបាកដមនដទ្យន។ ខពលដេេរប្ក មចូលមកពិបាក 
ប្េប់គាា ។ ខៅខយើងខៅវាយខចាល ប៉ាញដនតខយើងមិនប្ពមខៅ។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹង? 
 
ខ៖ ចាសា៎! 
 
ក៖ ខ ើយចញះខពលហ្នឹងយាយម្ភនប្េួសារដដ្រ? 
 
ខ៖ ខៅខទ្យ! តមិនទាន់េូច្ង។ 
 
ក៖ អត់ខទ្យ! អខញ្ច ះ ខពលហ្នឹងខរៀបការខ ើយណា៎ ? 
 
ខ៖ ខរៀបការរួចខ ើយ ម្ភនកូនបី ក់ខ ើយ។ 
 



ក៖ ខ ើយដ្ល់ខពលដេេរប្ក មចូលមក វាខប្បើឲ្យខធវើអវីេលះ? 
 
ខ៖ វាខប្បើឲ្យប្ចូរស្សូវ បាចរី  ឺយ! ពិបាក បាចទឹ្យកដស្សសពវប្េប់  ត់ណស់។ 
 
ក៖ ខ ើយខៅមហូបខេឲ្យបរខិភាេខម៉ាចដដ្រ? 
 
ខ៖ សញីមិនប្េប់ប្គាន់ខទ្យ។ សញីដតបបរ។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងខៅ! 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ម្ភនខ ើម? មិនឈឺអីខទ្យ? 
 
ខ៖ អត់្ង! 
 
ក៖ អត់ម្ភនឈឺអី្ង? 
 
ខ៖ ចា៎ស! អត់ម្ភនឈឺអី្ង។ 
 
ក៖ ខឃើញដេេរប្ក មយកមនញសសខៅសម្ភល ប់អីខទ្យ? 
 
ខ៖ អូស! មួយយប់ ៣៧០  ក់យកខៅទ្យម្ភល ក់កាញងទឹ្យកអ តូ ងខៅភូមិទឹ្យង េ្ញុំខឃើញ 
ជាក់ដសតង យកខៅសម្ភល ប់ខចាលមួយឡានអញ្ច ងឹមក។ ដួយថ្ងៃហ្នឹងបីខៅបួន ក់ 
ខ ើយ យប់ខឡើងយកខៅចាក់ខចាលខៅភូមិទាវ ខៅភូមិទឹ្យង។ 
 
ក៖ ទ្យម្ភល ក់សាកសពចូលខៅកាញងអ តូ ងហ្នឹងម៉ាង? 
 



ខ៖ ហ្នឹង! ចាក់ទាុំងឡានដតមតង! ចាក់ទាុំងឡានចូលអ តូ ង។ សម្ភល ប់ប្បជារន។ 
ខវទ្យ ណស់។ 
 
ក៖ ខ ើយម្ភនដឹ្ងខទ្យថា ឈហ្តញអវីក៏ដេេរប្ក មយកខៅសម្ភល ប់? 
 
ខ៖ អត់ដឹ្ងខទ្យ អី្ង។ 
 
ក៖ ប៉ាញដនតយាយខឃើញ? 
 
ខ៖ ខឃើញអញ្ច ងឹម៉ាង! យប់ខឡើងវាយកខៅចាក់ខចាល ខ ើយវាមកនិយាយថាពួកេ្ញុំ 
បានសម្ភល ប់អស ់៣៧០  ក់ខ ើយ។ វានិយាយអញ្ច ឹងខទ្យៀតឲ្យខយើងឮណា៎។ 
 
ក៖ អឺ! មកថាខទ្យៀត។ 
 
ខ៖ អឺ! យា៉ាប់ណស់ ដតេ្ញុំថាខ ើយ ថាមិនខៅខ ើយ។ ខប្បើបតីេ្ញុំឲ្យខៅរូនកូនខៅខៅ 
យកកាុំខភលើង យកេ្ញុំខៅសម្ភល ប់ខចាល ប៉ាញដនតេ្ញុំអត់ខៅជាមួយ។ ងាប់រសច់ាុំបតីេ្ញុំមក 
សិន។ េ្ញុំប្បដកកអញ្ច ឹងមិនប្ពមខៅជាមួយ។ 
 
ក៖ ខ ើយចញះខោកយាយ ម្ភនបាត់សាច់ញាតិ កូនខៅខៅកាញងដេេរប្ក មហ្នងឹខទ្យ។ 
 
ខ៖ អត់ម្ភន្ង! 
 
ក៖ អញ្ច ឹងអត់ម្ភនខទ្យ ា៎? 
 
ខ៖ អត់ម្ភន្ង សញេសបាយទាុំងអសគ់ាា ។ 
 
ក៖ ខ ើយចញះខប្កាយខៅ ទាហានខវៀតណមខេចូលមកវាយដេេរប្ក មខយើងហ្នឹង
ណា៎។ 



 
ខ៖ ហ្នឹងខ ើយ! 
 
ក៖ ខ ើយខពលហ្នឹង ខៅខពលខវៀតណមចូលមក ខ ើយថាវាពិបាក និង វាស្សួល 
ឈដ៉េចដដ្រ? 
 
ខ៖ អត់ពិបាកខទ្យ! ដួយលេម វាអត់ម្ភនខធវើបាបខយើង្ង។ 
 
ក៖ ទាហានខវៀតណមហ្នឹង ា៎? 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ខ ើយអខញ្ច ះ! ខបើតមេិតខមើលថាតុំងពីដឹ្ងកតីមក ខតើខពលណដដ្លថាពិបាក 
ជាងខេ? 
 
ខ៖ ពិបាកជាងខេខៅសម័យប៉ាញលពត។ ពិបាកជាងខេខ ើយ។ មកពូកខវៀតណម 
ចូលមកខៅភ្ញុំ អត់អីខទ្យ។ 
 
ក៖ អត់សវូពិបាកអីអញ្ច ឹងខទ្យ? 
 
ខ៖ អត់សវូពិបាកខទ្យ។ 
 
ក៖ អខញ្ច ះ! ថាឥឡូវយាយខៅខពលវា ឥឡវូខយើងនិយាយពីខរៀនខធវើមហូបខធវើអី និង 
ខរៀនពីនរណដដ្រ? 
 
ខ៖ ខយើងខចះេលួនខយើង។ 
 
ក៖ អត់ម្ភនខរៀនពីនរណដដ្រ? ខមើលខេ? សួរខេ? 



 
ខ៖ អត់ម្ភនខទ្យ! អត់ម្ភនសួរពីនរណ្ង។ ខយើងខចះេលួនខយើង។ ខយើងរស់ខៅជា 
មួយចិន។ ចិនខេបខប្ងៀនខធវើមហូបម្ភហ  កាលខពលខយើងម្ភនបតីក៏ខធវើមហូបដេេរឲ្យសញីខៅ។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងណា៎ ! 
 
ខ៖ អញ្ច ឹង! 
 
ក៖ ខ ើយដូ្ចជា កាលយាយខៅជាមួយចិន ខតើ្ទះធុំប៉ាញ េ នណដដ្រ? 
 
ខ៖ ្ទះធុំខ ើយខេម្ភនលក់អងករ សាច់ប្កណត់ លក់កង់ឡានអីហ្នឹង។ 
 
ក៖ មិនដមនគាត់ខធវើខទ្យ គាត់រួលខេ។ 
 
ខ៖ អត់ខទ្យ! ្ទះេលួនគាត់។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងណា៎ ! 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ខទ្យៀត! ខ ើយអខញ្ច ះ ខពលណយាយេិតវាសបាយជាងខេ? 
 
ខ៖ ឥឡូវហ្នឹងសបបយជាងខេ។ 
 
ក៖ ឥឡូវហ្នឹងសបាយជាងខេ។ 
 
ខ៖ ចា៎ស! វាសបាយជាងខេ ខ ើយអត់ម្ភនភិតភ័យអីខទ្យ។ ខបើខពលមញនម្ភនភិត 
ភ័យ។ 



 
ក៖ ខដាយមិនខ្លល ចខេមកសម្ភល ប់ ឬម្ភនសង្គ្ងាគ ម។ 
 
ខ៖ អត់ម្ភនភិតភ័យអវីខទ្យ។ 
 
ក៖ ខ ើយចញះកាលខៅ... បកមកខប្កាយវញិ... ចញះខៅរុំ ន់លន់ នល ់ រុំ ន់ប៉ាញល 
ពតអវីខេម្ភនវាយខេ។ ចញះម្ភនរត់ខេចប្គាប់អីខទ្យ? 
 
ខ៖ អូ! រត់ខេច! ចង់រត់មិនរួច! ប្គាប់ខផ្លល ង ប្គាប់កាុំខភលើង រត់ចង់ងាប់ចង់រស់។ ពួន 
ខៅបងគន់អាចម៍ ពួនខៅអ តូ ងទឹ្យកក៏ម្ភន។ សពវប្េប់ហ្នឹងខ ើយ។ ភិតភ័យដមនដទ្យន  
ខ្លល ចសាល ប់។ 
 
ក៖ ខពលហ្នឹងនរណបាញ់នរណ? 
 
ខ៖ យួនបាញ់ដេេរ។ ដេេរបាញយ់ួន។ 
 
ក៖ យា៉ាប់ ខ ើយចញះកបា៉ាលខ់ហាះម្ភនទ្យម្ភល ក់ប្គាប់ដបកអីអត់ខទ្យ? 
 
ខ៖ អូ! អស់ទាសខ់ ើយ! ទ្យម្ភល ក់ប្គាប់ដបក ខយើងខេចមិនចង់រួច។ ខបើខយើងវាស  
បានខេចរួចខ ះ ខបើខយើងគាេ នវាស ខយើងប្តូវងាប់នឹងប្គាប់ដបកហ្នឹង។ 
 
ក៖ ខ ើយកាល... កាលខយើងដឹ្ងថារុំ ន់លន់  ល់ អាខមរចិកាុំងមិនមករួយ 
លន់  ល់វាយដេេរប្ក មអញ្ច ឹងម៉ាង។ កាលខ ះយាយម្ភនខឃើញកបា៉ាល់ខបាះ 
អាខមរចិកាុំងខហាះខៅស្សុកដេេរខទ្យ? 
 
ខ៖ និយាយមិនខឃើញឈដ៉េច ខឃើញកបា៉ាល់ខបាះទ្យម្ភល ក់ខ ះ ប៉ាញដនតអត់ខឃើញមនញសស។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងខយើងខមើលពីខប្កាមដី្ខៅ។ 



 
ខ៖ ខយើងខមើលពីខប្កាមខៅ។ 
 
ក៖ ខ ើយខមើលខៅ ប ទ ប់ពីទ្យម្ភល ក់ខៅដ្ល់ខពលខៅខឃើញមនញសសសាល ប់ សតវខគា 
ប្កបី។ 
 
ខ៖ អឺ! សតវខគា ប្កបីសាល ប់េរដូ្ចដឆ្កឆ្េ អញ្ច ឹង។ ខយើងខឃើញនឹងដភេកម៉ាង។ 
 
ក៖ អត់ម្ភននរណរួយនរណខទ្យ? 
 
ខ៖ អត់ម្ភននរណហា៊ា នរួយនរណខទ្យ។ េិតដតរស់រានេលួនឯង ងាប់ដតរាងេលួន។ 
 
ក៖ អូខេ! ខ ើយេ្ញុំនិយាយតខទ្យៀត ខ ើយចញះដ្ល់ខពលដាច់អាពតមក តយាយ ុំ 
គាា មករស់ខៅទ្យខនលបិទ្យហ្នឹងវញិ? 
 
ខ៖ ខ ើយខពលអាពតវាយដបកមក យាយមករស់ខៅទ្យខនលបិទ្យហ្នឹងម៉ាង រ ូតដ្ល ់
សពវថ្ងៃ។ 
 
ក៖ ខ ើយចាប់ខ្តើមរកសញីដដ្រ? 
 
ខ៖ ចាប់ខ្តើមរកសញីខធវើកមេករខេខៅ។ លីដសងខេខៅ។ ខ ើយេ្ញុំលក់បបរ លក់នុំេម 
លក់អីសពវប្េប់ខដ្ើមបីចិញ្ច ឹមរីវតិខៅ។ 
 
ក៖ បាទ្យ! អញ្ច ឹងបានចិញ្ច ឹមកូន។ 
 
ខ៖ ចាសា៎! បានចិញ្ច ឹមកូន។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងកូនម្ភនប៉ាញ េ ន ក់? 



 
ខ៖ កូនទាុំងអស់ម្ភន ៦  ក់។ សាល ប់អស់ម្ភា ក់។ ខៅសល់ ៥  ក់។ ងាប់ខដាយរមៃឺ 
ខទ្យ មិនដមនងាប់ខដាយខេយកខៅវាយខចាលខ ះខទ្យ។ 
 
ក៖ មកដ្ល់សពវថ្ងៃ ម្ភនខៅប៉ាញ េ នខ ើយ? 
 
ខ៖ ខៅ ា៎? ខៅ ៣  ក់។ 
 
ក៖ ខៅ ៣  ក់ខ ើយណា៎។ 
 
ខ៖ ខៅ ៥ ខៅ ៦  ក់ ា៎។ មិនដមនខៅ ៣  ក់ខទ្យ។ 
 
ក៖ អញ្ច ឹងអត់អីខទ្យ ខោកយាយ។ េ្ញុំសួរម្ភនដតប៉ាញ ណឹ ងខទ្យ។ 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ខ ើយជាចញងខប្កាយេ្ញុំប្គាន់ដតសួរខោកយាយបដនែមខទ្យៀត ប្បសិនខបើេ្ញុំយក 
សខមលងងតហ្នឹង ក៏ដូ្ចជារូបងតហ្នឹង យកខៅឲ្យសាកលវទិ្យាលយ័ខដ្ើមបីខេដាក់ខៅ 
ខលើ Internet ខដ្ើមបីខេដាក់្ាយដ្ល់ប្បជារនអាខមរចិ ក៏ដូ្ចជាប្បជារនដេេរ ម្ភន 
ខេចង់ដឹ្ង ចង់សាត ប់ពីប្បវតតិយាយហ្នឹង ខតើយាយយល់ប្ពមឲ្យខេដាក់ខទ្យ? 
 
ខ៖ ដាក់ខៅៗ! 
 
ក៖ អញ្ច ឹងយាយយល់ប្ពមខ ើយណា៎ ? 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 



ក៖ អញ្ច ឹងការងតសខមលងហ្នងឹងខេនឹងបកដប្ប ខដ្ើមបីឲ្យប្បជារនដដ្លគាត់ខចះអង់ 
ខេលស  ខេបានយល់ដដ្លណា៎។ 
 
ខ៖ ចា៎ស! 
 
ក៖ ខ ើយខយើងនឹងរកាវាទ្យញកខៅខលើហ្នឹង។ ខ ើយអរេញ ខប្ចើនខោកយាយដដ្ល 
បានខ្្ើរខនះមក។ ខ ើយខយើងម្ភនដតប៉ាញ ណឹ ង។ Bye។ 


