
ការសម្ភា សរបសល់ោកតាលរី ី
ក៖ អ្នកសម្ភា ស ឡេងធារ ី ខ៖ អ្នកត្រវូឡេសម្ភា សឡ ម្ ោះ លីរ ី

េ៖ កូនស្សីឡោកតាលីរ ី ឃ៖ ហ ៊ុនឡេង(អ្នកជិរខាង) ង៖ ត្រពនធឡោកតាលីរ ី

 

ក៖ ចឹងអឺ្...ខ្៊ុ ុំអ្រេ៊ុណដល់តាដដលអ្ន៊ុញ្ញា រឡោយខ្៊ុុំមកសម្ភា សទាក់ទងឡៅនឹងអឺ្ត្រវរតិផ្ទា ល់
ខលួនររស់តា ឡហើយថ្ងៃហនឹងខ្៊ុ ុំមកសម្ភា សខ្៊ុុំឡ ម្ ោះឡេងធារ ីឡហើយខៃ៊ុ ុំសម្ភា សតាឡៅថ្ងៃទី១២ ដខ
កកកដា ឆ្ន ុំ២០០៨... ២០១៨ ឡហើយអឺ្!ខ្៊ុ ុំឡ វ្ើការសម្ភា សតាឡៅភូមិ ភូមិឃ៊ុុំអី្តា? 

ខ៖ ភូមិត្កឡា ឃ៊ុុំអ្ុំពិល ស្សុកកុំពង់ឡសៀម ឡខរតកុំពង់ចាម។ 

ក៖ ឡហើយអឺ្ម...តាអឺ្...ស៊ុុំត្ារ់ឡ ម្ ោះៗឡពញររស់តា? 

ខ៖ ដនែ៎! លី រ។ី 

ក៖ លី រ?ី 

ខ៖ ឪព៊ុកឡ ម្ ោះលី កូនឡ ម្ ោះរ។ី 

ក៖ អូ្ឡខ! 

ខ៖ ចឹងម្ភត យឡ ម្ ោះសឹង ស្តត រ់ានដដស? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡហើយជីវត្រវរតិឡ ោះម្ភត យខវិន។ 

េ៖ ចាុំឡេសួរសិន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឪព៊ុកឡ ោះខវិន។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងសួរថាជីវត្រវរតិឡរៀនរឡណតើ រ ឡមើលឡោរឡណតើ រ អ្ញ្ច ឹងដល់ឡពលសួរថាឡៅឡរៀនហនឹងពី
ឡដើមដមនឡរៀនដរត្ពឹកឡទ ឡរៀនត្ពឹកោៃ ច។ ចឹងសួរថាឡវទ ណាស់ រួចឡរើសិនណាជាដល់
ឡត្ទើស( ុ្ំ)រិចឡហើយោយ៊ុដល់១៣កាន់នងគ័លឡហើយណ៊ុ ង។ 

ក៖ អូ្ឡខ! ចឹងរិចឡទៀរៗខ្៊ុ ុំសួរឡហើយឡរឿងហនឹងចាុំ។ 

ខ៖ ១៣ហនឹងកាន់នងគ័លពយួរដស្សឡៅវាលលអក់។ 

ង៖ ចាុំឡេសួរសិនចាុំនិយាយ។ 

ខ៖ ស្តត រ់ានដដស? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡហើយដល់ឡពលោយ៊ុ១៩ឆ្ន ុំ ២០ឆ្ន ុំហនឹងដរកទឹកឡហើយចារ់ឡ ត្ើមដរកទឹកពីត្កឡា(ឡ ម្ ោះ
ភូមិ)មកឡហើយហនឹងហែ៎ អឺ្! រកត្រីចឹងឡៅ ឡេើងឡតាន រចឹងឡៅ ពាក់មងចឹងឡៅ រាយសនាូចអ្ញ្ច ឹង
ឡៅ។ 

ង៖ ស៊ុីឈ្នួលដរកទឹកឡេ។ 

ខ៖ ហហឺ! រួចដល់សួរថាថ្មាានថ្មាមួយស៊ុីឈ្នួលដរកទឹកឡេឡទៀរ កាលអឺ្! រងរងកក់តាុំងពីកូន ុ្ំ
(អ្ ៊ុ៊ុំ)ចាយ(ឡ ម្ ោះ)ហនឹង រងកក់ស៊ុីឈ្នួលដរកទឹកឡេ ដរឡខាខលីឡទកមួយស្សីហែ៎ស្តត រ់ឡោយាន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់ជីវត្រវរតិដរកដីឡទៀរឡៅវហិរ ុ្ំណាែ៎  ឡ វ្ើរងគីដរកដីឡទៀរ ឡហើយមកដល់ឡលើកម្ភនត្រពនធ
ម្ភនកូនរកស៊ុីឡេើងឡតាន រណាែ៎  រកស៊ុីឡេើងឡតាន រ ឡ វ្ើដស្សឡ វ្ើចម្ភក រ មកដល់មកកូនម្ភនកូនមួយ
កូនពីរហនឹង ចារ់ឡ ត្ើមរកស៊ុីរនតឡៅឡទៀរឡហើយ រនតឡៅឡទៀរហនឹងឡ វ្ើដស្ស្ង ឡ វ្ើចម្ភក រ្ងអី្ណា
ត្រពនធឡ ោះម្ភនឡពាោះពងសណាែ៎  ពិាកឡវទ ណាស់កមួយស្សី ណាចិញ្ច ឹមដម៉ែ្ងអី្ណាចិញ្ច ឹមឪ  
្ង។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងសួរថាឡវទ ណាស់ តារហីនឹងឡ ោះ ស្តត រ់ឡោយាន។ 

ក៖ ឡហើយតា.. 

ខ៖ ឡទើរដរមកឥេូវហនឹងោយ៊ុ៧៣ឡហើយឡវទ ណាស់។ 

ក៖ ចឹងសពវថ្ងៃ៧៣ឡហើយតា? 

ខ៖ ៧៣ឡហើយ។ 

ក៖ ឡហើយអឺ្!តាចាុំឆ្ន ុំឡកើរ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំច។ 

ក៖ ឆ្ន ុំច ឆ្ន ុំដខមរ ច៊ុោះឆ្ន ុំារាុំង? ឡហើយដខឆ្ន ុំអី្ចាុំ? 

ខ៖ ដខមរារាុំងអី្មិនដឹងឡទ ទាល់យកការមកឡមើល។ 

ង៖ ការក៏មិនត្រូវដដរ។ 

ក៖ រ៉ែ៊ុដនតដឹងដរឆ្ន ុំច ឡហើយឥេូវ៧៣ឡហើយ? ឡហើយអឺ្! រងរអូនរ៉ែ៊ុ ម ន ក់ដដរតា? 

ខ៖ រងរអូនដរឯង។ 

ក៖ អ្ែ៎! កូនៗឡទាលអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ កូនតាឯង។ 

ក៖ អ្ែ៎!  

ខ៖ ោម នរង ោម នរអូនសួរអ្នកស្សុកហនឹង ឡៅឡរើម្ភនរងរអូន ោម នឡទ។ 

ក៖ ឡហើយច៊ុោះអឺ្! ឪព៊ុកម្ភត យតាោរ់អ្នកស្សុកកុំឡណើ រឡៅខាងណា? 

ខ៖ ឡៅហនឹង។ 



ក៖ ឡៅហនឹង? 

ខ៖ ឡៅស្សុកហនឹង។ 

ក៖ ឡហើយច៊ុោះតាឡៅហនឹងដដរ? 

ខ៖ តាឡៅភនុំ។ 

ក៖ ភនុំ? ខាងណ៊ុ ងឡេឡៅអី្វញិភូមិ ឃ៊ុុំ? 

ខ៖ ភនុំឡយើងឡនៀក ភនុំ ឡៅស្សីភនុំត្រុស។ 

ក៖ ភូមិឃ៊ុុំអី្ខាងណ៊ុ ង? 

ខ៖ ហនឹងឃ៊ុុំត្កឡាដដរ។ 

ក៖ ភូមិៗត្កឡាដដរ? 

ខ៖ អឺ្! ស្សុកកុំពង់ឡសៀម ឡខរតកុំពង់ចាមដូចោន ។ 

ក៖ អ្ែ៎! ដូចោន ។ 

ខ៖ ហនឹង! 

ក៖ ចឹងភូមិហនឹង ុ្ំហែ៎ណែ៎ ? 

ខ៖ ុ្ំហែ៎។ 

ក៖ ពីភនុំមក? 

ខ៖ ាទ! 

ក៖ ឡហើយអឺ្ម... 

ខ៖ ភូមិអ្ុំពិល ស្សុកកុំពង់ឡសៀម ឡខរតកុំពង់ចាមដូចោន ហនឹង ឡយើងមិនឃ៊ុុំអ្ុំពិលដដរ។ 

ឃ៖ ភូមិត្កឡា។ 



ក៖ ឡហើយៗឪព៊ុកម្ភត យតាឡពលោរ់ស្តល រ់ោរ់ោយ៊ុរ៉ែ៊ុ ម ន? 

ខ៖ តាោយ៊ុ៥៥ យាយោយ៊ុ៧៤។ 

ឃ៖ ៧៥! 

ក៖ ចាុំោរ់ឡកើរឡហែ៎តា? 

ខ៖ ឡហែ៎! ៧៥ឡហយាយ ៧៥។ 

ក៖ ឡហើយោរ់ឡកើរឆ្ន ុំោរ់ឡកើរតាចាុំឡហែ៎? 

ខ៖ អ្ែ៎! តាណ៊ុ ងយាយស្សករសឡមតច តារងសឡមតចឡទៀរ។ 

ក៖ សឡមតចសីហន៊ុ? 

ខ៖ រងសឡមតចឪហនឹងហស យាយណ៊ុ ងស្សករសឡមតច ច(ឆ្ន ុំ)ដដរ។ 

ក៖ ច? 

ខ៖ អឺ្ម... 

ក៖ ឡហើយពួកោរ់តាដឹងពួកោរ់ម្ភនរងរអូនរ៉ែ៊ុ ម ន ក់? 

ខ៖ អ្ែ៎! ពួកោរ់ហនឹង ឡមើលរងរអូន ឡរើខាងតាហនឹង ឡមើលតាហនឹងតាលីរងឡេានមកកូវ(មីង)  
ស៊ុីម កូវស៊ុីម ានមកកូវលីម កូវលីមានមកកូវស៊ុីន ានមកចឹក(ពូ)វា៉ែ ខាងតាណ៊ុ ងរងរអូន
ោរ់៥ ក់ហនឹង។ រួចឡរើខាងយាយឡនោះឡមើលតាភួង យាយឡ ៉ែ យាយេូ យាយសឹម៤ ក់     
ហនឹង។ 

ក៖ ពួកោរ់ស្តល រ់ៗអ្ស់ឡហើយ? 

ខ៖ ស្តល រ់អ្ស់ឡហើយចាស់ៗយូរឡហើយ។ 

ក៖ ឡហើយច៊ុោះឪព៊ុកម្ភត យោរ់រឡៅឡទៀរតាស្តគ ល់ឡហែ៎? 



ខ៖ ឪព៊ុកម្ភត យខ្៊ុុំឡៅឡទៀរហែ៎? 

ក៖ ហនឹងឡហើយជីដូនជីតាតាហែ៎ណាែ៎ ? 

ខ៖ ស្តគ ល់តាជីដូនឡហើយហនឹងជីតាឡទ។ 

ក៖ ខាងណាវញិ? 

ខ៖ តាខ្៊ុុំខាងឪព៊ុកខ្៊ុ ុំហនឹងឡ ម្ ោះតាឈី្វ យាយហនឹងឡ ម្ ោះយាយឡសៀរឡៅភនុំដល់មកតាខាង  
ម្ភត យឡណោះហនឹងឡ ម្ ោះតាា៉ែ  យាយអ្ ៊ុមណាែ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហនឹងស្តគ ល់តាត្រឹមហនឹងឡទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ោម នស្តគ ល់ដល់ណាឡទៀរឡទកមួយស្សីហស។ 

ក៖ រងរអូនោរ់អី្ស្តគ ល់ឡហែ៎តា? 

ខ៖ ហស? 

ក៖ រងរអូនោរ់ហស។ 

ខ៖ រងរអូនពីណា? 

ក៖ តាៗឡហើយយាយហនឹង។ 

ខ៖ ាទ! រងរអូនោរ់យាយឡចោះោរ់ងារ់អ្ស់ឡហើយ។ 

ក៖ រ៉ែ៊ុដនតតាស្តគ ល់ោរ់ឡហែ៎? ដដលជួរោរ់ឡកើរទាន់ោរ់ឡហែ៎? 

ខ៖ ទាន់តា ឡៅឡមើល...តាា៉ែ (ឡ ម្ ោះ)ហនឹងខាងម្ភត យហស តាា៉ែ រួចតាុំងតាជឹម យាយនឹម អ្ែ៎! 
តាជឹមយាយ អឺ្! ឡករហនឹងរងរអូនោរ់៣ ក់។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហនឹងខាងម្ភត យច៊ុោះខាងឪព៊ុកហនឹងមិនដឺងឡទមិនដឹងតាក៊ុងណ៊ុ ងឡទ។ 

ក៖ ស្តគ ល់តាោរ់មួយ? 

ខ៖ ឡអ្ើ! 

ក៖ ឡហើយតាដូចពីឡកមងមករស់ឡៅជាមួយឪព៊ុកម្ភត យអី្ដូចជាម្ភនអ្ន៊ុសាវរយ៍ីឬក៏ការចងចាុំអី្
ខលោះពីឪព៊ុកម្ភត យររស់តា? 

ខ៖ ចងចាុំស្សឡាញ់ោរ់ ោណិរោរ់ ឡយើងោងោចម៍ត្ចាច់ឡ មោរ់ ដរកទឹកឡស្ស្តចទឹក
ោរ់ណាែ៎ ជីវត្រវរតិតាកមសរ់ណាស់ មិនដមនដូចឡេថាឡកើរមកម្ភនដម៉ែឪរងរអូនជួយឡត្ជាមដត្ជង
ឡទ។ អ្ញ្ច ឹងកមសរ់តាខលួនមួយេិរតាខលួនឯងហមងយល់ឡហស? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ាទហនឹង។ 

ក៖ ឡហើយអឺ្...ដូចពីៗ...ការឡរៀនសូត្រវញិតាឡរៀនដល់កត្មិរណា? 

ខ៖ ការឡរៀនសូត្រឡរៀនានរិចានត្រឹមថាន ក់ទី៩ ខ្៊ុ ុំឈ្រ់ឡៅ ឈឺ្។ 

ក៖ ឈឺ្ហែ៎? 

ខ៖ អឺ្! ឈឺ្ឈ្រ់ឡៅ។ 

ក៖ ឡហើយតាអឺ្ម...ឡៅឡរៀនហនឹងពីរឋមមកឡៅស្តោណាឡ ម្ ោះស្តគ ល់ឡ ម្ ោះស្តោ? 

ខ៖ អឺ្...ស្តោពីឡដើមឡេឡៅក៊ុម្ភរឋាន ថាន ក់ោទិ ររ។ិ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនដូចស្តោអី្ដូចឡយើងរឋមសិកាអី្ចឹងអ្រ់ម្ភន? 

ខ៖ ម្ភនទាុំងអ្ស់ រ៉ែ៊ុនថាត្ោន់ថាឡយើងឡរៀនានរិច៣ថាន ក់ហនឹង។ 



ក៖ ចាសរ៉ែ៊ុដនតស្តគ ល់ឡ ម្ ោះស្តោរឋមសិកាអី្ដដរ? 

ខ៖ រឋមសិកាស្តោត្កឡាហនឹង។ 

ក៖ អ្ែ៎! ឡហើយឡរៀន... 

ខ៖ ស្តោសពវថ្ងៃហនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឡរៀនទី៩ដល់អ្ន៊ុឡហើយចឹង? 

ខ៖ ោឡរៀនទី៩ឡមើល ទីមួយក៊ុម្ភរ ឡេឡៅក៊ុម្ភរឋាន ទីពីរឡេឡៅថាន ក់ោទិ ទីរីោទិកឋាន ទីរី
ហនឹង។ 

ង៖ ត្រឹមឋានទី១ហនឹង ថាន ក់ទី៩ឡហើយ។ 

ខ៖ ឡរៀនានរ៉ែ៊ុណណឹ ងឈ្រ់ឡរៀនឡៅ ឡៅហែ៎ឡរើដម៉ែខវិនឡៅឪខវិនឡៅឡរៀនអី្ណាឡទៀរ។ 

ក៖ ោរ់ខវិនហនឹងឡដាយស្តរអី្តា? 

ខ៖ ខវិនហនឹងតាុំងពីត្កម៊ុុំមកឡម៉ែស តាហនឹងោរ់ស្តល រ់មួយចុំឡហៀងខលួនងារ់មួយចុំឡហៀងខលួនតាុំងពី
កឡម្ភល ោះានខៃ៊ុ ុំមួយហនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ឡអ្ើ!  

ក៖ ឡហើយោរ់ស្តគ ល់ោន ឡម៉ែចអី្ឡម៉ែចានានការ? 

ខ៖ ស្តគ ល់ោន ហនឹង និយាយឡចោះ ស្តគ ល់ោន ហនឹងដម៉ែឪខាងអី្ភនុំហនឹងមកឡឃើញយាយហនឹងក៏ម្ភនចិរត
ោណិរទទួលសតីដណតឹ ងការឡៅយល់ឡហស? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហនឹងហហែ៎ស! រួចានខ្៊ុុំមួយហនឹង រងឡេរងអស់ រួចមកោម នរអូនឡទៀរឡទ ានដរមួយេរ់ឡទកមួយ
ហែ៎។ 



ក៖ ចាស! ឡហើយដូចោរ់អឺ្ម... 

ខ៖ ោរ់ឡ វ្ើដស្សឡ វ្ើចម្ភក រដដរហនឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្នកដស្សអ្នកចម្ភក រឡទនែ៎? 

ខ៖ ឡអ្ើ! ោរ់ឡៅស្សុកហនឹង ោរ់ម្ភនឡ វ្ើអី្ោរ់ោរ់ចិញ្ច ឹមដរត្ជូក។ 

ក៖ ចាស! 

ង៖ ចិញ្ច ឹមត្ជូក ចិញ្ច ឹមឡោ ឡ វ្ើដស្ស។ 

ខ៖ ម្ភនដររ៉ែ៊ុណណឹ ងម្ភនឡៅឡ វ្ើរាជការ  ម៊ុឺនមន្រនតីអី្អ្រ់ ោម នឡទ។ 

ក៖ ឡហើយតាការឡរៀនដដលឡរៀនភាស្តអី្ឡ្សងឡហែ៎ដូចារាុំងអី្? 

ខ៖ អ្រ់ឡហែ៎! ានដរត្រឹមចូលថាន ក់ហនឹងកឹរ ាន៣ដខឈ្រ់រឡណាត យ។ 

ក៖ ចាស! រ៉ែ៊ុនោនសរឡសរអី្ាន? 

ក៖ ានឡរើ។ 

ង៖ ឥេូវឡភលចអ្ស់ឡហើយយូរឡហើយ។ 

ក៖ ឡហើយអឺ្ម...មួយឡទៀរអឺ្ម...ឡពលដដលពួកោរ់...តាឡពលណាានតាឡរៀរការ? 

ខ៖ អឺ្! ោយ៊ុ២៤។ 

ក៖ ឆ្ន ុំចាុំឆ្ន ុំឡហែ៎តា? 

ខ៖ អ្រ់។ 

ក៖ ម៊ុនរ៉ែ៊ុលពរអ្រ់ឡទ? 

ខ៖ ម៊ុនរ៉ែ៊ុលពរ។ 



ក៖ ម៊ុនរ៉ែ៊ុលពរ! ឡហើយឡពលឡរៀរការហនឹង អឺ្!ស្តគ ល់យាយហនឹងយា៉ែងឡម៉ែច ដូចតាមរយៈឪព៊ុក   
ម្ភត យឡេ ុំឡៅ ឡហើយឡរៀរចុំឡោយ ឬក៏ស្តគ ល់ចឹងឡៅានត្ារ់ដម៉ែឪឡោយឡៅចូលដណតឹ ង? 

ខ៖ ឪព៊ុកម្ភត យ។ 

ក៖ ឪព៊ុកម្ភត យ? 

ខ៖ ឡពញចិរត។ 

ក៖ ចាស! ឡហើយដដលជួរោរ់ពីម៊ុនមកឡហែ៎? 

ខ៖ ជួរតា។ 

ក៖ ស្តគ ល់ោន ដដរនែ៎? 

ខ៖ យាយហនឹងឡៅភនុំ ខ្៊ុ ុំក៏ឡៅភនុំដដរពីឡដើមមក។ 

ក៖ អូ្! អ្ញ្ច ឹងៗជួរោន  ធាល រ់ស្តគ ល់ោន ? 

ខ៖ ាទ! 

ក៖ ឡត្ពាោះអី្អ្នកខលោះអី្ទាល់ថ្ងៃការានជួរម៊ុខោន អ្ញ្ច ឹងហែ៎ណាែ៎។ 

ខ៖ ាទ! 

ក៖ ឡហើយ អឺ្! ឡពលឡរៀរការហនឹង ដូចម្ភនរណាា ការម្ភនអី្? 

ខ៖ ម្ភនត្េរ់សពវទាុំងអ្ស់។ 

ក៖ ឡហើយអឺ្! ដូចជូនរណាា ការហនឹង ជូនជាល៊ុយជាម្ភសឬក៏មិច? 

ខ៖ ល៊ុយ។ 

ក៖ ល៊ុយនែ៎? ឡហើយជុំ ន់ណ៊ុ ងត្រដហលរ៉ែ៊ុ ម នរណាា ការ? 

ខ៖ មួយម៊ុឺនត្ាុំរយ។ 



ក៖ ឡសមើរដល់ឡពលឡយើងោេូវត្រដហលរ៉ែ៊ុ ម នឡៅតា? 

ង៖ ហូ! េិរមិនឡឃើញឡទឥេូវ។ 

ខ៖ សម័យឥេូវដមនឡលងណាែ៎។ 

ក៖ ឡត្ពាោះអី្ល៊ុយជុំ ន់ណ៊ុ ងណាស់។ 

ខ៖ ឡសមើមួយម៊ុឺនត្ាុំពាន់ដ៊ុោល រដដរដមនឡលង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ លក់ឡោមួយវាលានាន។ 

ក៖ ចាស! ឡហើយការដល់ឡពលការហនឹង សម័យហនឹងការរឡរៀរយា៉ែងឡម៉ែច? ការរ៉ែ៊ុ ម នថ្ងៃ? 

ខ៖ ឡហ! ការឥេូវការពីឡដើមមួយយរ់មួយថ្ងៃ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ការោេូវមួយដភលរ។ 

ក៖ ណ៊ុ ងហីការោេូវតា.. 

ខ៖ ត្ោន់តាយកមកចារ់េូស៊ុី រួចឡៅឡហើយអ្ញដឹងឡ វ្ើឡម៉ែចឡទយាយ។ 

ក៖ ឡហើយច៊ុោះការពីឡដើមការរឡរៀរយា៉ែងឡម៉ែចមួយយរ់ថាឡេមួយថ្ងៃហនឹង? 

ខ៖ ការពីឡដើមឡេការចូលឡរាងឡ ោះ ទីមួយសួរថាឡេដហរកូនកឡម្ភល ោះយកមកចូលឡរាង។ ត្ពលឹម
ឡេើងឡម្ភ៉ែងត្ាុំមួយត្ាុំរួន ទីចឹងឡៅ។ ដល់មកចូលឡរាងឡ ោះឡរាងឡ ោះម្ភនឡរាងផ្ទក ស្តល ឡរាង
ផ្ទក ស្តល ឡ ោះឡេឡដើមបីឡេត្កុងពាលី។ ត្កុងពាលីដល់ឡពលសួរថាឡម្ភ៉ែងឡសមើណាដដលឡេការ់សក់ 
ឡម្ភ៉ែងដរ់ពីរ ឡម្ភ៉ែ ងដរ់មួយអី្ឡេចារ់ឡ ត្ើមការ់សក់ឡហើយ។ ដល់ការ់សក់អ្ញ្ច ឹងឡៅសួរថាឡម៉ែច
ការ់សក់ទីមួយហនឹងណឹងឡេឡៅថាទីមួយ ដល់ទីពីរ ស្តត រ់ានដដស? 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឡេើងឡៅហូរថ្ដឡៅឡលើ។ ា្ោះ ឡរើកបួនចិនឡេដសនទីមួយឡ ោះ ថ្ងៃរឡសៀលហនឹងកន៊ុងថ្ងៃចូល
ឡរាងហនឹងេឺដសនឡោតាម្ភច ស់ទឹកម្ភច ស់ដីឡៅអឺ្...ថ្ងៃរឡសៀល រួចឡៅានឡេមកឡេើងឡៅហូរថ្ដ
ឡលើ ា្ោះ។ ហូរថ្ដឡលើ ា្ោះរួចឡៅច៊ុោះមកចងថ្ដឡៅដី ចងថ្ដឡៅដីរួចានត្ពលឹមឡេើង ឡេើងឡៅអឺ្
...ណ៊ុ ងដវងហែ៎  ឡរើយាយពីឡរឿងឡភលងការវញិដវងហស ឡឃើញតាុំងពីអ្ងករឡរៀរ ឡរៀមលកខ័ឡេើង
ណាែ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រួចឡរើររឡសោះ និយាយពីរឡងគើអ្ស់ឡហើយ ា្ោះ។ 

ក៖ ម្ភនររឡសោះឡទៀរឡពលការហនឹង? 

ខ៖ ហនឹង។ 

ក៖ ររឡសោះហនឹងឡម៉ែច? 

ខ៖ ររឡសោះយកជ័យ។ 

ង៖ មន៊ុសសហនឹងឡ វ្ើឡសោះហែ៎ ម្ភនឡៅយកឡសោះមកដមនដទនអី្ណាែ៎។ 

ខ៖ ដវងហសឡរើយាយការមួយយរ់ មួយថ្ងៃហនឹងឡរៀររារ់ចារ់តាុំងពីថ្ងៃចូលឡរាងហនឹងឡៅមួយ 

ោៃ ច។ 

ង៖ ការឥេូវឡេារ់អ្ស់ឡហើយទុំឡនៀមទម្ភល រ់។ 

ខ៖ ការឥេូវម្ភនសអីឡទៀរ។ 

ក៖ ឡហើយដូចម្ភន អឺ្! ដូច្មមតាឥេូវឡេការឡេម្ភនរ៊ុមហូរម្ភនអី្ចឹងឡៅរួចជុំ ន់ណ៊ុ ង...? 

ខ៖ ស៊ុីកឡនាល។ 

ក៖ ត្កាលកឡនាល ឡហើយមហូរអី្ឡម៉ែច? 

ខ៖ ថាស។ 



ក៖ រ៉ែ៊ុដនតរឡរៀរដូចមហូរឥេួវឡេម្ភនដូចមហូរការមហូរអី្ចឹងហែ៎ណាែ៎? 

ខ៖ ឡហែ៎! មហូរការដូចដរោន ហនឹង រ៉ែ៊ុនត្ោន់ថាវាស៊ុីកឡនាល។ 

ង៖ ដមនឡទឡេការឡេសលកកូរសលអី្ណ៊ុ ង។ 

ខ៖ សលកកូរ ចារ់ឡេឡៅម្ភនតាខាងថ្ត្ពដវង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្៊ុ ុំឡៅស៊ុីការ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សលកកូរឡតាន រេមឡតាន រ។ 

ង៖ ជួនកាលឆ្ឡរ៉ែងឡា៉ែ ោះ សលកកូរឡតាន រេមឡតាន រ។ 

ក៖ ឡហើយដូចម្ភនជាងងររូរម្ភនអី្ដដស? 

ខ៖ អ្រ់។ 

ង៖ អូ្! ឡៅរកងរអី្ណាឡទ។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនណែ៎ ស? 

ខ៖ ោម នឡហស។ 

ក៖ អូ្! ចឹងឡពលការអ្រ់ម្ភនរូរងរឡស្តោះ? 

ខ៖ អ្រ់! ទឡទទាុំងអ្ស់។ 

ក៖ អ្រ់ានទ៊ុកជាអ្ន៊ុសាវរយ៍ីឡោយកូនអី្អ្រ់ម្ភន? 

ខ៖ ចាុំាច់ទ៊ុកមិច ឡរើឥេូវងរទ៊ុករួចឡហើយ។ 

ក៖ ឡហើយច៊ុោះតាឥេូវសពវថ្ងៃម្ភនកូនរ៉ែ៊ុ ម ន ក់? 



ខ៖ កូនឡត្ចើនហែ៎  កូនឡមើលរូកសរ៊ុរដរ់មួយ។ 

ង៖ ដរ់មួយ ក់ហហែ៎។ 

ក៖ ដរ់មួយ ក់ឡត្ចើន។ 

ខ៖ ឡៅឡេហនឹង។ 

ក៖ ស្សីរ៉ែ៊ុ ម នត្រុសរ៉ែ៊ុ ម នតា? 

ខ៖ ស្សីអឺ្...ស្សីឡមើលចង់ឡភលច។ 

ក៖ ឥេូវរារ់ឡ ម្ ោះោរ់ពីមួយដល់ដរ់មួយហនឹងមក។ 

ខ៖ វា...ឡមើលហ៊ុកត្ាុំមួយ។ 

ង៖ ោធា។ 

ក៖ តាឡរៀររារ់ឡ ម្ ោះពួកោរ់ានឡហែ៎តាុំងពីទីមួយដល់ឡៅ? 

ខ៖ ឡោយយាយឡ ោះរារ់ឡៅ ឡោយយាយអ្នករារ់កូនោរ់ឡកើរ។ 

ង៖ ឡមើលោធា ោស្តុំង ោឃា មីឡៅ ោឡសក។ 

ឃ៖ ោឡាង។ 

ង៖ ោអិ្រ ត្េី ានមកមីហ ង មីលី។ 

េ៖ រ ុំលងោឡាងមួយឡហើយ ខ្៊ុ ុំឡៅចាុំោឡាង។ 

ង៖ មីស្តយ។ 

ខ៖ ោឡាងឡៅឡេ។ 

ង៖ មីស្តយ មីស ៊ុន ោឡាង។ 

ខ៖ ោឡាង ស៊ុខជា។ 



ង៖ ស៊ុខជា។ 

ក៖ ឡហើយកូន...ឡហើយពួកោរ់ឡៅរស់ទាុំងអ្ស់ឡហែ៎តាណែ៎ ស? 

ខ៖ ហឺម? 

ក៖ ឡៅរស់ទាុំងអ្ស់ោន ? 

ខ៖ ទាុំងអ្ស់។ 

ក៖ អូ្ហូ! ឡហើយោរ់ចឹងោរ់ការម្ភនត្េួស្តរអ្ស់ដរក ា្ោះដរកអី្អ្ស់? 

ខ៖ អ្ស់ោលីង ឡៅឡេ ោហនឹងឡៅជាមួយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងតាឡៅជាមួយឡៅឡេហនឹង? 

ខ៖ ហនឹង។ 

ក៖ ស្សីឡហស? 

ខ៖ ស្សី។ 

ក៖ ស្សី? ឡហើយពួកោរ់អី្ឡរៀនសូត្រដល់ណាដដរតា? 

ខ៖ ឡេឡរៀនានដត្កលៗដដរហនឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កូនៗអ្ស់ហនឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រ៉ែ៊ុនដរត្ោន់ថាវាោម នការងារឡ វ្ើ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មកលក់ឥវា៉ែន់លក់អី្ចឹងឡៅ។ 



ក៖ ឡហើយតាពីជុំ ន់រ៉ែ៊ុលពរឡម៉ែចដដរ? 

ខ៖ ពីជុំ ន់រ៉ែ៊ុលពរណ៊ុ ង ឡវទ រកដម៉ែឡហើយ(ម្ភនន័យថាពិាកឡវទ ដមនដទន)។ 

ក៖ តាឡ វ្ើអី្? 

ខ៖ ឡ វ្ើអី្ រកត្រីឡោយឡេរញ្ច៊ុ ោះកាពង់(ម្ភនន័យថាញ៊ុ ុំ ឬ ស៊ុី) រកត្រីេឺឡេមិនានស៊ុី ឡេរកការ់
មន៊ុសសខយកស៊ុីឡទៀរហែ៎។ ជុំ ន់ រ៉ែ៊ុល ពរ តារកត្រីឡោយឡេស៊ុី រកត្រីមិនានមកោឡមោ  
ពរឡេត្រម្ភងឯងរកការ់ឡស្តៃ រត្ជក់ឡេថា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ឡអ្ើ! រកត្រីរឹង ុ្ំឡយើងឡនោះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? ឡពលហនឹងការឡហើយតាណែ៎ ស ម្ភនកូនម្ភនអី្ឡៅ? 

ខ៖ ម្ភនកូនពីររីឡហើយ។ 

ក៖ កូនពីររីឡហើយឡៅជួរជ៊ុុំមួយកូនមួយត្រពនធអី្ដដស? 

ខ៖ ឡហែ៎! កូនៗឡេខាងរឡត្មើ ខាងឡកើរសត្ម្ភមឡកើរអី្ឡ ោះក៊ុម្ភរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ក៊ុម្ភរសអីឡេឡ ោះ។ 

ក៖ ឡហើយច៊ុោះយាយោរ់ឡ វ្ើអី្? 

ខ៖ យាយោរ់ដកសាូង។ 

ក៖ ដកសាូង? 

ខ៖ អឺ្ម! 

ក៖ ឡហើយរ៉ែ៊ុដនតឡៅ ា្ោះជាមួយោន ឡទ? 



ខ៖ ឡៅ ា្ោះជាមួយ។ 

ក៖ តាុំងកូនអី្ដដរ? 

ខ៖ ឡអ្ើ! 

ក៖ ឡហើយជួរោន ដូចរស់ឡៅដូចឡយើងរាល់ថ្ងៃដដរ ក៏ឡម៉ែច? 

ខ៖ អ្រ់ឡទ! ត្ពលឹមឡេើងរតីឡៅារ់ឡៅ ត្រពនធឡៅារ់ឡៅ ឡៅដរកូនឡៅជាមួយដម៉ែហនឹងឡៅ ដម៉ែ
យាយចាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ោៃ ចានមកជួរឡៅ ដរឡម្ភ៉ែងពីរឡម្ភ៉ែងរីជិរភលឺអី្ឡេឡៅយកឡៅារ់អ្ស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អឺ្មហនឹង! ឡេោម នទ៊ុកឡោយឡយើងឡៅភលឺថ្ងៃរោះឡហែ៎។ 

ក៖ ឡហើយដូចរររោហរអី្ឡម៉ែចដដរជុំ ន់ហនឹង? 

ខ៖ មហូរោហរ ដនែ៎! ឡពារមួយដវក មួយដវកាយឡយើងហនឹងដវកោដវកសមលឡយើងហនឹងដាក់ហ៊ុរ   
ទឹក។ 

ក៖ ឡពារត្កហមឡយើងហនឹង? 

ខ៖ ឡពារត្កហមឡយើងហនឹង។ 

ក៖ ឡស្តៃ រទឹកទឡទចឹងឡៅ? 

ខ៖ឡអ្ើ! 

ក៖ អ្រ់ម្ភនអី្ឡ្សង? 



ខ៖ ម្ភនសអី កាច់ោ ា្ីរ ល យកឡៅស្សុោះៗយកឡៅដាក់ស៊ុីជាមួយឡៅ។ ហ៊ុរឡៅកាល ុ្ំជាង
កាលជងគង់ ុ្ំជាងកាលឡទៀរ ដមនឡលងអី្ណាជុំ ន់ណ៊ុ ងសួរដរោទាវឡៅដឹងឡហើយ។ 
ឡអ្ហើយ! ពិាកណាស់ឡៅឡអ្ើយ។ ដមនដូចសម័យឥេូវ ចង់េ៊ុយទាវ េ៊ុយទាវ កាឡហវ កាឡហវ។ 
ដម៉ែឡអ្ើយនិយាយពីរន់ត្ពោះសុំពោះឡទវតាឡហើយ។ សួរថាឡម៉ែចានតាឯងរន់ត្ពោះ ត្ពោះអ្ងគឡអ្ើយអ្នក
ណាមករ ុំឡដាោះឡោយានឡៅ ាយអ្ុំរិលក៏ស៊ុីដដរ។ ឥេូវម្ភនស៊ុីអី្ណា ស្តច់ឡោឡហើយ មិន
ស៊ុីឡទៀរ។ 

ក៖ ឡហើយដូចឡពលខលោះឡដាយស្តរវា វាអ្រ់ហូរអី្ត្េរ់ត្ោន់ហែ៎ណាែ៎ ដូចឡពលខលោះឡយើងឃាល នឡពក
អី្ដដលឡៅលួចអី្ឡនោះឡ ោះ? 

ខ៖ ឡៅលួចអី្ណា លួចឡេចារ់យកថ្វ ៉ែឡចាលឥេូវហនឹង។ ដរដុំេូងកន៊ុង ា្ោះឡយើងដកឡស្តៃ រស៊ុីមិន
ាន្ង។ ហនឹង! ដមនស្សួលរ៉ែ៊ុ ម នឡទណា។ អូ្! ដមនដូចសម័យឥេូវ ដមនដូចតាហ ៊ុន ោរ់ឡជ
ថាអី្មីោោយឡ ោះ។ ដងងេង់ោោយឡទ ឡេរតឹងពីតាហ ៊ុនហនឹង កល់រិសនឹងងារ់ មួយពូជក៊ុុំ
អី្ោទាវអី្ហនឹងឡៅឡហហ។ អូ្! មិនានឡទជុំ ន់ណ៊ុ ង។ ឡេឡៅថាអ្ុំណាចផ្ទត ច់ការឡៅស្សី។ 

ក៖ចាស! 

ខ៖ ឡេឡៅថាអ្ុំណាចផ្ទត ច់ការឡៅស្សី។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ស្សួលឡទ មកសម័យឡនោះចង់ឡរើកឡានឡៅស៊ុីេ៊ុយទាវស៊ុីឡៅ ្ឹកកាឡហវ្ ឹកឡៅ
ណាែ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សម័យតាហរ់ណាស់ ពិាកណាស់។ អី្ណាស្សូវោម ន ស៊ុីអ្ងករោម នស៊ុី ឡៅឡជឿរ៊ុលឡេយក
មកស៊ុីពិាកហែ៎ណាែ៎។ ឡរើខ្៊ុ ុំថាាកាកហស។ 

ក៖ ឡហើយៗច៊ុោះអឺ្...ឡពលអឺ្...ឡពលហនឹងអី្ដូចម្ភនរងរអូនស្តច់ញរិណាអី្ដដលត្រូវឡេយកឡៅ
សម្ភល រ់អី្ម្ភនឡហែ៎តា? 



ខ៖ អ្រ់ឡទខ្៊ុ ុំ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់? 

ខ៖ ឡរើអ្រ់ម្ភនរងរអូន្ងម្ភនអី្។ 

ក៖ ដត្កឡោដូចខាងស្តច់ឆ្ៃ យ ដូចជីដូនមួយឬក៏អី្ត្ោន់ដរដខសស្សឡាយអ្នកជារ់ស្តច់្ម
អី្អ្ញ្ច ឹងហែ៎ណាែ៎ ? 

ខ៖ អ្រ់។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនណែ៎ ស? 

ខ៖ ៊្ុរទ៊ុកខ។ 

ក៖ ស្សួលដដរចឹង។ 

ខ៖ ាទ! 

ក៖ ឡហើយច៊ុោះដដលឡឃើញឡេយកមន៊ុសសឡៅថ្វ ៉ែឡចាលអី្? 

ខ៖ ឡឃើញឡរើ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ឡៅរឹងណ៊ុ ង ឡៅរឹងអ្ុំពិលតាដខរ អ្ុំពិលតាដខរ ដខភលឺោា មៗ ថ្វ ៉ែ។ 

ក៖ ឡឃើញផ្ទា ល់ដភនកហមង? 

ខ៖ ផ្ទា ល់ដភនកហមង យក ោម នអី្ករ់យកកុំឡផ្ទល កឡៅករ់ ឡហើមនិយាយពី ៊្ុុំសអ៊ុយរកដម៉ែ។ 

ក៖ ឡហើយថ្វ ៉ែហនឹងថ្វ ៉ែសម្ភល រ់យា៉ែងឡម៉ែច? 

ខ៖ ថ្វ ៉ែនឹងខនង ថ្វ ៉ែនឹងកាុំរិរ ថ្វ ៉ែនឹងញញួរ ដ ល្រ៉ែ៊ុនៗហនឹង ដាក់ឡដារតាឡណារតាហមងមន៊ុសសហែ៎។ 

ក៖ អូ្!  



ខ៖ ឡឃើញនឹងដភនកហដខភលឺ។ ដមនថានិយាយ...និយាយការពិរហមង រួចឡរើមិនឡជឿឡៅសួរអ្នក
វហិរ ុ្ំឡរើមិនដូចោន ។ ដម៉ែឡហើយឡលងេល់ឬសស ីត្រដវងៗហនឹងដាក់ ដាក់រួចការ់កនឹងដាវឡទៀរ
ណាែ៎  យកឡៅឡាោះកន៊ុងរឡតត ហនឹង។ 

ក៖ ថ្វ ៉ែងារ់ឡហើយហនឹងការ់កឡទៀរ? 

 ខ៖ ការ់កឡទៀរ យកឡៅឡាោះកន៊ុងរឡតត អ្ុំពិលតាដខកហហែ៎ក ឡៅសួរអ្នកវហិរ ុ្ំ។ 

ក៖ អូ្!  

ខ៖ និយាយពីមួយយរ់ណ៊ុ ង ោម នានឡដកឡហ ោទាវអ្ញពីរ ក់ោសឺន។ 

ឃ៖ ឡស្សៀវឆ្អឹងខនង។ 

ខ៖ ហកឡរើជិរ ដខទឹកឡេើង។ 

ឃ៖ ឡស្សៀវឆ្អឹងខនង។ 

ខ៖ ឡអ្ើ! ដម៉ែ! ឡរើត្រដវងហនឹងត្រដហល ា្ោះរ៉ែ៊ុណណឹ ងរួចដខភលឺឡឃើញអ្ញ្ញច ចណ៊ុ ង។ 

ក៖ អូ្! 

ខ៖  ុំឡៅតាមទុំនរ់ណ៊ុ ង មួយជួរហនឹងហមង។ ដម៉ែ! ឡហើយឡេឡៅអ្ុំពិលតាដខកៗ រឡតត ពីរ      
កុំពង់ៗ អ្ញឡនោះខុំអី្ហនឹងងារ់ហនឹងឡេដដរ។ 

ក៖ ឡម៉ែចតា? 

ខ៖ ឡេអូ្សរឡទោះយកមកដាក់ហនឹងឡហើយ ឡេយកឡៅសអីារខាោះ។ អ្ញថាហហែ៎! ឡរើឡៅថ្ងៃណ៊ុ ង
ឡហហែ៎! ឡពញឡហើយ។ ដហងមួយហវូងហនឹងក៏មិនរួចពីថ្ដោរដីដល ការ់ចិរតរួចឡហើយតា អ្ញខលួនដរ
មួយេិរេូអី្ហែ៎ោទាវហែ៎។ 

ក៖ អឺ្ម! 
ខ៖ ឡរតជ្ាចិរតដរហមងណ៊ុ ង។ 



ក៖ ឡត្ពាោះអី្ខ្៊ុ ុំអ្រ់ម្ភនឡេចាក់ឡភលងចាក់អី្ឡហណែ៎ ស ឡត្ពាោះអី្ខ្៊ុ ុំឮឡចោះដូចឡៅៗទួលឡជើងឯកហ
ស។ 

ខ៖ អឺ្ម! 

ក៖ ឡេនិយាយថាឡៅហនឹងឡពលដដលយកឡៅសម្ភល រ់ ពីម៊ុនឡេសម្ភល រ់ឡេម្ភនចាក់ឡភលងចាក់អី្   
ឡោយលឺត្ទហឺងអឺ្ងកងចឹង? 

ខ៖ អ្រ់ឡទ។ 

ក៖ ក៊ុុំឡោយអ្នកស្សុកហនឹងោរ់លឺោសដត្មកអ្នកដដលឡេថ្វ ៉ែ? 

ខ៖ ោម នលឺអី្ឡទ។ 

ក៖ ច៊ុោះឡៅឡនោះ្មមតាអ្រ់ម្ភនចាក់ឡភលងអី្? 

ខ៖ ឡរើច៊ុោះពីវហិរ ុ្ំឡៅឡៅដល់ណ៊ុ ងរីេីេូកនលោះឡហើយលឺអី្ឡទៀរ។ 

ក៖ អូ្! អ្ញ្ច ឹងានន័យថាឆ្ៃ យ? 

ឃ៖ ឆ្ៃ យពីភូមិ។ 

ក៖ ឆ្ៃ យ! ឆ្ៃ យពីភូមិអី្ចឹង? 

ខ៖ ឡអ្ើ! ឡៅម្ភរ់រឹងហែ៎។ 

ឃ៖ ឡៅដកបរភូមិឡហែ៎ានឡេឡ វ្ើចឹងហហែ៎។ 

ខ៖ ណ៊ុ ងដមនឡលងឡទណាែ៎។ កមសរ់ពិាកហសម័យឡ ោះ ឥេូវចរ់ឡហើយ។ 

ក៖ ឡហើយច៊ុោះឡពលដាច់មកវញិ ដាច់ពីោពរមកវញិហែ៎ណាែ៎តារស់ឡៅដូចត្រករម៊ុខរររអី្
ដដលឡពលដាច់មកវញិ? 

ខ៖ ឡេើងឡតាន រ។ 



ក៖ ឡេើងឡតាន រអី្? 

ខ៖ ឡអ្ើ! ឡេើងឡតាន រឡ វ្ើដស្ស ឡដកឡៅវាលលអក់ហនឹងឡដើមត្ពីងណ៊ុ ង។ 

ក៖ ឡហើយមកឡៅ ា្ោះឡយើងវញិ្មមតាអី្ចឹងឡៅ? 

ខ៖ យាយណ៊ុ ងមក ា្ោះមក តារឡីៅណ៊ុ ងឡៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡៅរម្ភៃ ស់ទឹកឡតាន រណ៊ុ ងឡៅ ត្ពលឹមឡេើងយាយហនឹងឡៅឡៅ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឡចោះឡេើងឡតាន រឡ វ្ើសករឡ វ្ើអី្? 

ខ៖ ឡេើង! ចាុំឡមើលហស រង់សុំណាញ់ តាត្ារ់អ្ស់ជីវត្រវរតិតា រង់សុំណាញ់ រាយសនាូច 
រាយមងណាែ៎  ឡេើងឡតាន រ ជាង ា្ោះ។ 

ក៖ អូ្! ឡចោះឡ វ្ើ ា្ោះឡទៀរ? 

ខ៖ ឡអ្ើ! មួយចរ់ និយាយថាមួយចរ់ចឹងហមង។ 

ក៖ ជាង ា្ោះហនឹងឡចោះមកពីណាឡៅឡរៀនមួយឡេឬក៏? 

ខ៖ ហហ ! ឡរៀនមួយោសនឡនោះ ឡ វ្ើ ា្ោះជាមួយឡេ ា្ោះឡឈ្ើ។ 

ង៖ ៊្ុរពីណ៊ុ ងឡៅររ់ម៉ែូរូឌ៊ុរ។ 

ខ៖ ររ់ពី...រួចពីណ៊ុ ងឡៅ ឡ វ្ើ ា្ោះឡនោះ ររ់ម៉ែូរូឌ៊ុរឡហែ៎ហែ៎។ 

ក៖ អ្ែ៎! ឡហើយ ា្ោះហនឹងឡ វ្ើហនឹងឡ វ្ើខលួនឯង? 

ខ៖ អ្រ់ឡទជួលឡេឡទ។ 

ក៖ ជួលជាងនែ៎? 

ខ៖ ឡយើង... 



ក៖ ា្ោះឡនោះឡមើលខ្៊ុ ុំអ្រ់ទាន់ឡឃើញ ា្ោះឡឈ្ើឡហស? 

ខ៖ ឡអ្ើ!  ា្ោះឡឈ្ើ។ 

ក៖ ឡកបឿងរ៉ែ៊ុ ម នខនង? 

ខ៖ វារី...ពីរខនងមួយកុំណារ់(កនលោះ)។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ថារីខនងខ៊ុសមួយដលវង។ 

ក៖ ឡហើយច៊ុោះ ា្ោះពីឡដើមមកហែ៎ណាែ៎ ពីដាច់រ៉ែ៊ុលពរមក ឡហើយកូនឡៅរូចៗអី្ ា្ោះយា៉ែងឡម៉ែច? 

ខ៖ ា្ោះពីឡដើមមកត្រក់សបូវ។ 

ក៖ ា្ោះសបូវ? 

ខ៖ ា្ោះសបូវរូចមួយ។ 

ក៖ ឡហើយឡ វ្ើខលួនឯងក៏យា៉ែងឡម៉ែច? 

ខ៖ ឡ វ្ើខលួនឯងហនឹង ា្ោះឡដករោកឡភលើង។ 

ក៖ ឡដករោកឡភលើងឡម៉ែចតា? 

ខ៖ អឺ្! រូចហនឹង កូនវាឡត្ចើន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កមាស់ឡនោះ។ 

ក៖ ឡហើយអឺ្...ដូចពីឡកមងមកហែ៎ណាែ៎ ដូចដដលធាល រ់េិរថា ុ្ំឡេើងអី្ដូចម្ភនកតីស្សថ្ម៉ែអី្ចង់ឡ វ្ើអី្
មួយដដលម្ភនឡហតា? 

ខ៖ អ្រ់។ 



ក៖ អ្រ់ម្ភនអ្រ់ដដលេិរឡស្តោះ? 

ខ៖ អ្រ់ឡទ! ោម នស្សថ្ម៉ែអី្ឡទ រកតាមកម្ភម ជីឡវា ានស៊ុី ស៊ុី មិនានស៊ុីក៏ហី។ 

ក៖ ចាស! ឡហើយដូចមួយឡទៀរ ុ្ំឡេើងអី្មកហែ៎ណាែ៎ ដដលម្ភនដូចមិរតភកតិអី្ណាសិនទធស្តន លអី្
ឡខលើរត្ម្ភក់(មិរតភកាិជិរដិរ)អី្ដដរឡៅរារ់ោនដល់សពវថ្ងៃ? 

ខ៖ អ្រ់។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនឡហតានែ៎? 

ខ៖ ម្ភនោឡម៉ែច ឡរើឡេស៊ុទធអ្នក្ឹក ឯងអ្នកអ្រ់្ឹក។ 

ក៖ ចឹងឡៅអ្រ់ជារ់ជាមួយឡេ។ 

ខ៖ អ្រ់។ 

ក៖ ឡហើយមួយឡទៀរអឺ្! លឺៗា៉ែ ខ្៊ុ ុំ ោរ់ត្ារ់ថាតាឡចោះទាយដមនឡទ? 

ខ៖ ឡចោះឡរើ។ 

ក៖ ឡចោះហនឹងតាឡរៀនទាយមកពីណា? 

ខ៖ ទាយពីត្េូអី្របូង តាវ ៉ែន រឡលៀក(ឡ ម្ ោះភូមិ)។ 

ក៖ ឡហើយៗចារ់ឡ ត្ើមឡរៀនទាយហនឹងឆ្ន ុំណាមកតា? 

ខ៖ យូរឡហើយតាុំងពីររ់ម៉ែូរូឌ៊ុរេិរឡៅរ៉ែ៊ុ ម នដរ់ឆ្ន ុំជារ់រហូរ។ 

ក៖ ឡហើយដូចវាដុំរូងឡេើយចារ់ឡ ត្ើមយា៉ែងឡម៉ែចានចង់ឡោយម្ភនចិរតមួយចង់ឡៅឡ វ្ើឡៅឡរៀន
ទាយឡ វ្ើត្េូទាយឡ វ្ើអី្ហនឹង? 

ខ៖ ោឡនោះឡរើនិយាយតាមអឺ្...ឡនោះទុំ យឡយើងត្រូវចឹង។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ទុំ យឡយើងដល់កុំណរ់ដដលឡយើងឡចញឡមើលឡេ ឡចញទសសន៍ទាយដូចថាសឡន្រងាគ ោះ     
មន៊ុសស។ 

ក៖ អឺ្ម! 

ខ៖ កស្តងវរតកស្តងអី្ចឹងឡៅ។ 

ក៖ ឡហើយទាយហនឹងទាយពីអី្ខលោះតា? 

ខ៖ ទាយកន៊ុងការរកស៊ុីឡៅ ទាយពីោយ៊ុជីវរិឡៅ ទាយពីដូចថាឡរើសិនណាជាត្រូវររស់ឡេអី្ចឹង
ឡៅឡយើងដឹង។ 

ក៖ អ្ុំឡពើអី្ចឹងហនែ៎? 

ខ៖ ឡអ្ើ! ឡយើងដឹងទាុំងអ្ស់ ដឹងទាុំងអ្ស់ហនឹងទាល់ដរឡយើងអ្ងគ៊ុយសម្ភ្ិដដរានដឹង។ 

ក៖ អូ្! 

ខ៖ មិនដមនឡចោះដរដឹងឡដាយកម្ភល ុំងឡយើងអ្ងគ៊ុយនិយាយចឹងណាែ៎។ 

ក៖ អ្រ់ដឹងឡទ ទាល់ដរអ្ងគ៊ុយសម្ភ្ិ? 

ខ៖ អ្រ់ឡទ។ 

ក៖ សម្ភ្ិហនឹងយូរឡទតា លមមានដឹង? 

ខ៖ មួយដភលរ ឡត្ពាោះឡយើងកាន់ានដរមួយដភលរៗ? 

ក៖ រួចឡៅដូចោរ់អី្ចឹងអ្ងគ៊ុយៗ ឡមើលម៊ុខោរ់ទាយដឹងឡទ? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងឡទ។ 

ង៖ ទាល់ដឹងឆ្ន ុំ។ 

ខ៖ ទាល់ដឹងឆ្ន ុំ។ 



ក៖ ដឹងឆ្ន ុំហនឹងឆ្ន ុំដខមរឆ្ន ុំារាុំង? 

ង៖ ឆ្ន ុំដខមរ។ 

ខ៖ ឆ្ន ុំដខមរ។ 

ក៖ ឆ្ន ុំដខមរណែ៎ ? អឺ្ម! ឡហើយឡៅយកឡៅេន់េូឡលខោតាក់អី្ចឹងឡៅ? 

ខ៖ ត្ោន់ដរត្ារ់ឆ្ន ុំដឹងមួយរ ុំឡពច។ 

ក៖ ឆ្ន ុំ! 

ឃ៖ ម្ភនកបួន តាមកបួនឡេ។ 

ក៖ តាមកបួននែ៎? ចាុំឡមើលចរ់ពីហនឹងឡោយតាទាយ។ ឡហើយអឺ្ម! ដល់ឡពលឡឃើញថាទាយហនឹង
ជួយឡេានឡត្ចើនឡហតា ដូចអ្នកខលោះឡេត្រូវអ្ុំឡពើឡេឈឺ្ឡេអី្ចឹងជួយ? 

ខ៖ រារ់ពាន់ ក់។ 

ង៖ ជួយានឡត្ចើន។ 

ក៖ ានឡត្ចើន? 

ខ៖ ដមនដរម្ភន ក់ឡហ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រារ់ពាន់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឡរើោទ៊ុកខជួយានរារ់ម៊ុឺន។ សពវថ្ងៃហនឹងឧរម្ភថាឡរើអ្ងគ៊ុយឡលើ ា្ោះចឹង មួយថ្ងៃក៏រួនដរ់    
ម៊ុឺន។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ ាច់ឡៅចាុំឡៅណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មកឡៅ ឡេឡកើរ មកឡៅ ឡេានមកឡៅ ឡេម្ភន។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រួចឡៅឡេឡោយឡយើងស៊ុី។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហនឹង។ 

ក៖ អឺ្ម! លអ។ ឡហើយ អឺ្! តាឡឃើញថាដូចសម័យហនឹង ឡហើយពីឡដើមមកវាខ៊ុសដរលកោន ឡម៉ែចខលោះ? 

ខ៖ ខ៊ុសដរលកឡត្ចើន។ 

ក៖ ការរស់ឡៅអី្? 

ខ៖ ការរស់ឡៅក៏ដរលកឡត្ចើន។ 

ក៖ ដរលកយា៉ែងឡម៉ែចតាដរលកហនឹង? 

ខ៖ ដរលកដូចថាដូចឡយើងស្តម ឡទាស ឡរើឡយើងរកស៊ុី ល្ូវអី្ក៏ស្សួលជិោះ ស្សួលឡដើរណាែ៎  វាមិនត្រឡាក់
ភក់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហនឹងវាស្សួលានរ៉ែ៊ុណណឹ ង អ្ណតូ ងឡៅ ា្ោះទឹកឡៅ ា្ោះ ស្សួលឡលខមួយោហនឹងម្ភនល៊ុយដដរ
ណាែ៎។ 

ង៖ កូនឡៅស្តោឡរៀនអី្មិនខវោះ។ 

ឃ៖ ឥេូវម្ភនអ្េគិសនីអី្ដល់ជនរទឡទៀរ។ 



ខ៖ ឡអ្ើ! អ្េគិសនីហនឹងចង់ឡយើងឡត្រើឡសមើណាក៏ាន។ 

ឃ៖ ម្ភនស្តោឡរៀនដល់ ា្ោះឡទៀរ។ 

ខ៖ ឡសមើណាក៏ានតាមចិរត។ 

ក៖ ចាស! 

ឃ៖ ម្ភនឡពទយម្ភនឡត្ចើនឡទៀរឥេូវ។ 

ង៖ ឡេោម នមកសងករ់សងកិនឡយើងឡទ ឡយើងរកស៊ុីសពវថ្ងៃឡនោះឡ ោះ។ 

ខ៖ ោឡនោះត្ោន់ថាឡយើងចង់រកអី្រកឡៅក៊ុុំដរឡត្រើថាន ុំឡញៀន។ 

ក៖ ចាស! ឡហើយអឺ្! តាដូចម្ភនអឺ្...ឡត្ៅពីជុំ ញតាត្ារ់មិញអី្ដូចឡចោះឡលងឡភលងដខមរឡភលងអី្
ម្ភនឡទ? 

ខ៖ អ្រ់។ 

ក៖ អ្រ់ឡចោះឡទនែ៎? 

ខ៖ ឡហើយច៊ុោះដូចអឺ្!ចុំណូលចិរតអី្ចូលចិរតឡ វ្ើអី្តា? 

ខ៖ ចូលចិរតសូត្រ្ម៌។ 

ក៖ សូត្រ្ម៌? 

ង៖ ឥេូវសូត្រ្ម៌។ 

ក៖ រាល់ថ្ងៃស៊ុុំសីលនែ៎ឡៅវរតថ្ងៃសីល? 

ខ៖ ស៊ុុំសីលពីរ ក់យាយ ដរ់ត្ាុំឆ្ន ុំឡហើយ។ 

ក៖ ថ្ងៃសីលឡេើងឡៅវរត? 

ខ៖ ឡៅវរត។ 



ក៖ ឡហើយឡៅ ា្ោះសូត្រ្ម៌រាល់ថ្ងៃឬក៏មិច? 

ខ៖ សូត្ររាល់ថ្ងៃោម នទុំឡនរឡទ។ 

ក៖ ្ម៌ៗអី្ឡេតា? 

ខ៖ ្ម៌ត្ពោះព៊ុទធអ្នកឡម្ភទសៈ។ 

ក៖ អ្ែ៎! ្ម៌អ្នកឡម្ភ។ 

ឃ៖ ថាវ យរងគុំ។ 

ក៖ អូ្ែ៎ឡខ! ្ម៌ថាវ យរងគុំ។ ឡហើយអឺ្ម!ឡឃើញតាុំងពីតាឡៅវរតស៊ុុំសីល ឡរៀន្ម៌ឡរៀនអី្ហនឹងសួរថា
ដូចជា្ម៌ឬក៏ការរឡត្ងៀនមួយណាដដលតាចូលចិរតពីត្ពោះព៊ុទធមក ដដលឡរៀនសូត្រដឹងមក
ហែ៎ណាែ៎? 

ខ៖ ឡរៀនសូត្រដឹងមកឡយើង និយាយអ្ឡញ្ច កព៊ុកឡយើងោរ់អ្នករួស ោរ់អ្នកកាន់ស្តស ត្ពោះ
ព៊ុទធ។ អ្ញ្ច ឹងសួរថាឡរើរុំារ់ត្ពោះព៊ុទធ មិចនឹងឡកើរ។ ដម៉ែឡយើងឪឡយើងស៊ុទធដរអ្នកម្ភនេ៊ុណ។ ឡរើ
ោម នដម៉ែោម នឪក៏មិនដឹងឡកើរមកពីណាដដរ។ ហនឹងជាត្ពោះទីមួយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្ពោះទីពីរឡ ោះសួរថាឡៅត្ពោះវហិរឡ ោះសួរថាមិច ត្ោន់ដរចម្ភល ក់ទ៊ុកឡោយត្រជាជនទាុំង
អ្ស់ោន ហនឹងកស្តងជីវរិ ត្ពោះ្ម៌ឡ ោះដដលរឡងកើរឡយើងមកឡ ោះសួរថាមិចឡរើ... 

ង៖ ទ៊ុករូជា។ 

ខ៖ ោម នត្ពោះ្ម៌ឡទក៏ឡយើងមិនោចឡោរពរូជាានដដរ។ យល់ឡទចឹង? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងានម្ភនត្ពោះព៊ុទធត្ពោះ្ម៌ ត្ពោះសងឃ ឡហើយម្ភតារិតាពីរឡទៀរ ត្ាុំ។ 

ក៖ ហឺម! 



ខ៖ ហនឹង! រួចឡរើឡ វ្ើរ៊ុណយទាន់រុំពង់កឈ្រ ត្ពោះព៊ុទធឡៅអ្ងគ៊ុយម៊ុខឡ ោះហ ង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហនឹងត្ពោះព៊ុទធ ងឯង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភនអី្ឡោយស៊ុីឡៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហនឹងឡេឡៅឡរើ...អឺ្! ពីឡដើមឡេឡៅថារ៊ុណយដខភលឺណាែ៎។ ដខភលឺទាន់ឪព៊ុករស់ ម្ភត យរស់ហនឹងដខ
ភលឺឡហើយឡៅ។ 

ក៖ ឡហើយមួយឡទៀរទាក់ទងនឹងសិលបៈអី្ ចឡត្មៀងោថ្យ៉ែយីឡេអី្ចូលចិរតស្តត រ់ឡមើលឡហតា? 

ខ៖ ពីឡដើម? 

ក៖ ពីឡដើមមកដល់ឥេូវអី្? 

ខ៖ ឥេូវអ្រ់ឡហ។ 

ក៖ ពីឡដើមចូលចិរត? 

ខ៖ ពីឡដើមចូលចិរត ឥេូវអ្រ់ោដលង។ 

ក៖ ចឡត្មៀងអី្ដលងអ្ស់ឡហើយ? 

ខ៖ អ្រ់! ឡោខ នឡលងត្រឹមឡនោះហនឹងក៏មិនឡៅឡមើលដដរ អ្រ់ឡទ។ 

ក៖ ានន័យថាអឺ្... 

ខ៖ លោះរង់។ 

ក៖ លោះរង់អ្ស់ឡហើយ? 



ខ៖ អ្ស់។ 

ក៖ ឡហើយអឺ្! អ្ញ្ច ឹងត្រដហលជាអឺ្! មួយឡទៀរច៊ុងឡត្កាយឡដាយស្តរតាម្ភនរទពិឡស្ត្ន៍ឡត្ចើន
ធាល រ់ឆ្លងការ់ជីវរិជូរចរ់ លអលុំាកអឺ្! សួរៗថាឡពលណាដដលេិរថាឡៅកន៊ុងជីវរិ ជាឡពលដដល
លុំាកជាងឡេដដលេិរថាពិាកៗដមនដទន? 

ខ៖ ពិាកជាងឡេជុំ ន់ រ៉ែ៊ុល ពរ ហនឹងឡហើយ។ 

ឃ៖ ពីឡកមងណ៊ុ ងឡហើយ។ 

ខ៖ ពីណាមក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ មកឥេូវឡនោះទូោយចិរតរិច។ 

ង៖ ពិាកពីឡកមងជុំ ន់ឡៅរូចៗក៏មិនឡសមើោពរដដរ។ 

ក៖ ចាស! ឡហើយច៊ុោះឡពលសរាយឡពលណាសរាយជាងឡេ? 

ខ៖ ឡពលសរាយរ៊ុណយទាន។ 

ក៖ រ៊ុណយទាន? 

ឃ៖ ឡពលសរាយឥេូវហនឹងឡហើយជីវរិច៊ុងឡត្កាយ។ 

ខ៖ រ៊ុណយទានហនឹង ានឡ វ្ើរ៊ុណយអ្រចង់ងារ់ ឡ វ្ើរ៊ុណយអ្ស់មួយម៊ុឺនដ៊ុោល រឡហើយណាែ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ង៖ សរាយសងគមៗហនឹងហសសរាយហស។ 

ក៖ ឡហើយអឺ្! អ្ញ្ច ឹងច៊ុងឡត្កាយឡរើសិនជាឡោយតាដូចដ ត្ផ្ទត ុំឡៅកូនឡៅជុំ ន់ឡត្កាយអី្អ្នកណា
ដដលឡេានស្តត រ់លឺពីត្រវរតិររស់តាឡនោះ សួរថាតាម្ភនដូចជាពាកយដ ត្ផ្ទត ុំឬក៏រទពិឡស្ត្ន៍អី្
ដដលទាក់ទងឡៅឡមឡរៀនជីវរិហែ៎ណាែ៎ ដដលេិរថាជាឡរឿងលអចង់ដចករ ុំដលកឡៅឡពលឡត្កាយ? 



ខ៖ ជីវរិម្ភនការរស ូ ដចករ ុំដលកម្ភនការរស ូានឡកើរឡរើោម នការរស ូអ្រ់ម្ភនឡកើរឡទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យល់ឡហចឹង? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងផ្ទត ុំឡ្្ើររងរអូនត្រូវដររស ូ ឡរើរស ូោចឡកើរាន រស ូជីវរិរស ូហនឹងឡដើមបីជីវរិខលួន      
ឯង។ 

ង៖ រកស៊ុីចិញ្ច ឹមកូន។ 

ខ៖ រកស៊ុីចិញ្ច ឹមកូន ចិញ្ច ឹមត្រពនធ ចិញ្ច ឹមឡៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ង៖ រស ូរកស៊ុី ចិញ្ច ឹមកូន ចិញ្ច ឹមឡៅ។ 

ខ៖ ម្ភនដររ៉ែ៊ុណណឹ ងឡទ។ 

ក៖ ចាស! អូ្ឡខ! អ្ញ្ច ឹងច៊ុងឡត្កាយអ្រេ៊ុណតាឡត្ចើនានឡោយខ្៊ុុំសម្ភា ស។ ឡហើយអឺ្!ការសម្ភា ស
ហនឹង ឡៅឡពលដដលឡយើងយកឡៅ ឡយើងនឹងដាក់ឡៅកន៊ុងឡវរស្តយររស់ស្តោឡដើមបីដូចជាអ្នក
ដថ្ទឡេោចស្តត រ់ឡហើយឡរៀនសូត្រពីជីវរិររស់តាឬក៏កូនឡៅអី្ោរ់ោចស្តត រ់លឺឡហើយ អ្ញ្ច ឹង
ឡរើសិនជាពួកខ្៊ុ ុំយកសឡមលងហនឹងឡៅៗដាក់ឡៅរកាទ៊ុកឡៅកន៊ុងឡវរស្តយររស់ស្តោហនឹងអ្រ់អី្
ឡទតានែ៎? 

ខ៖ ម្ភនអី្។ 

ក៖ ចាស! ឡហើយមួយឡទៀរច៊ុងឡត្កាយឡពលដដលចរ់ឡៅស៊ុុំងររូរតាមួយរ៉ែ៊ុសតិ៍ពីរ៉ែ៊ុសតិ៍
ឡដាយស្តរ ្មមតាឡេស្តត រ់សឡមលង ឡេចង់ឡឃើញម៊ុខម្ភរ់ចឹងហែ៎ណាែ៎  អ្រ់អី្ឡទតានែ៎? 

ខ៖ ម្ភនអី្។ 



ក៖ ចាស! អូ្ឡខ! អ្ញ្ច ឹងអ្រេ៊ុណឡត្ចើនតា៕ 

 

 

 

 

 

 

 

 


