
កិច្ចសម្ភបសេលបកយបយ ស ំយ៉ុម 

ក៖ អ្នកសម្ភបសនេឈ្មបះេហង សុជីវី         ខ៖ អ្នក្រតូវេគសម្ភបសេឈ្មបះ ស ំយ៉ុម 

 

ក៖ ចបសដំបូងជំរបបសួរយបយ ! 

ខ៖ អឺ …! 

ក៖ 

ចបសេលបកយបយៃថ្ងេនះែដរេចបមកពីខបងស្ម័្រគចិត្តរបស់ខបងគំេរបងរបស់សបលបBYUេនបសហ

រដ្ឋអបេមរិកេហើយគំេរបងមួយនិងចង់ជួយចង្រកងពង្ស្របវត្តិរបស់្របជបជនកម្ពុជបែដលគបត់មបន

វ័យចបប់ពីអបយុ៣៥ឆ្នបំេឡើងេទបនិយបយពីជីវិតរបស់គបត់ ! 

ខ៖ អូ…េចបេហើយយបយកបលេនបះេវទនបខ្លបំងណបស់េចបតបំងពីជំនបន់ឥស្សរតបំងស្អីពីមុន 

ចូលេនះេទៀតណបេចបេអើយ សំណបងណបស់បបនរស់បុ៉ណ្ណឹងណប! 

ក៖ ចបស្រតូវេហើយេលបកយបយ 

ចបសអឺ…គំេរបងមួយនិងអញ្ចឹងគឺេគចង់ចង្រកងពង្ស្របវត្តិរបស់េលបកយបយពីមុនែដលេលបក

យបយធ្លបប់បបនឆ្លងកបត់និងហប កំុឲ្យមបនកបរបបត់បង់ណបយបយ! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបស 

េហើយអញ្ចឹងជបដំបូងៃនកបរសម្ភបសេតើេលបកយបយអនុញ្ញបតិឲ្យេចបយករូបរបស់េលបកយបយ 

និងសំេលងរបស់េលបកយបយយកេទបដបក់ក្នុងែវបសបយ 

េដើម្បីទុកឲ្យកូនេចបរបស់េលបកយបយជំនបន់េ្រកបយបបនស្ដបប់ែដរឬេទេលបកយបយ? 

ខ៖ េចបឯងនិយបយតិចៗអញ្ចឹងយបយស្ដបប់មិនបបនេទ! 

ក៖ អញ្ចឹងហ៎េលបកយបយចបសអញ្ចឹង? 

ខ៖ យបយថ្លង់ណបស់េចប! 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងេចបសុំខឹងឲ្យែក្បរេលបកយបយបន្តិច យបយអែញ្ចក 

េចបៃថ្ងេនះមកទីេនះមកេដើម្បីសម្ភបសន៍េលបកយបយ េដើម្បីជួយចង្រកង ពង្ស្របវត្តិ 



្រពមទបំង្របវត្តិយបយទបំងបុ៉ន្មបន 

េហើយបទពិេសបធន៍ែដលេលបកយបយធ្លបប់ជួបនិងឆ្លងកបត់ពីមុនមកអញ្ចឹងណប! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ អញ្ចឹងេលបកយបយអនុញ្ញបតិឲ្យេចបបបនថតសំេលងរបស់យបយបបនែដរឬេទ? 

ខ៖ ចបសបបនេចប ថតចុះេចបេធ្វើមិចក៏បបនែដរ! 

ក៖ អឺ…ចបស! 

ខ៖ យបយគ្មបនឃបត់េទ! 

ក៖ ចបស អញ្ចឹងេលបកយបយៃថ្ងេនះជបៃថ្ងទី២០ អឺ…កបរសម្ភបសនិងៃថ្ងទី២៤ ែខកក្កដប 

ឆ្នបំ២០១៨! 

ខ៖ ឥលូវនិងទី២៤េហើយេចប? 

ក៖ ចបសយបយ! 

ខ៖ មកពីយបយមិនដឹងៃថ្ង ដឹងអីេទៀត ៃថ្ងសីលេគមិនដឹងថបៃថ្ងសីលេទៀតេចបឯងគិតេមើល 

ទបល់ែតយបយៗមកេហប! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ យបយេភ្លចគ្មបនដឹងអីេទ េហើយមិនដឹងេចបឯងសម្ភបសេកើតមិច! 

ក៖ ចបសេហើយេលបកយបយមបនេឈ្មបះអីែដរយបយ? 

ខ៖ េឈ្មបះថបយបយ ស ំយ៉ុម! 

ក៖  អឺ…ចបសេលបកយបយនបម្រតកូល 

របស់េលបកយបយ្រតូវជបមួយអត្តសញ្ញបណប័ណ្ណែដរឬេទយបយ? 

ខ៖ អត់អីេចបទបល់ែតេមើលសិន! 

ក៖ ចបសយបយមបនអត្តសញ្ញបណប័ណ្ណែដរឬេទយបយ? 

ខ៖ េនបឯណបេទ រកេឃើញមិនេឃើញេទេចប! 



ក៖ ចុះយបយេទបេបបះេឆ្នបតែដរេទយបយ? 

ខ៖ យបយេទប! 

ក៖ ចបសយបយពលរដ្ឋល្អេយើង្រតូវេទបេបបះេឆ្នបត! 

ខ៖ “២:១”! 

ក៖ យបយមបនលិខិតឆ្លងែដនេទបអបេមរិកេទៀតហ៎េលបកយបយ? 

ខ៖ អត់េទបេទឈប់េទបេហើយរងបរណបស់េចបេអើយយបយេទើបែតមកនិង! 

ក៖ អញ្ចឹងហ៎យបយ! 

ខ៖ រងបរេនបមិនបបនេទេចប ! 

ក៖ យបយេទបនិងេធ្វើអីេគេទបេលបកយបយ? 

ខ៖ កូនខ្ញុំមកយកយបយេទប! 

ក៖ អញ្ចឹងហ?៎ គបត់រស់េនបរដ្ឋណបែដរេលបកយបយ? 

ខ៖ េនបអីេគេទរងបចង់ងបប់ស្អីេទមិនដឹងរដ្ឋអីេទេភ្លចបបត់េហើយ! 

ក៖ កបលនិងគបត់ធបនបេលបកយបយេទបបុ៉ន្មបនែខ បុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរេទបយបយ? 

ខ៖ យបយេទបបបនេទពីរែខ ឥលូវឲ្យេទបេទៀតេហើយ េហើយេចបេទើបេឡើង 

យន្ដេហបះៃថ្ងទី២២និងែដរេគេហបេទបែដរែតយបយមិនេទបេទេចប យបយែលងចង់េទបេហើយ 

េនបវត្តេនះបបនេហើយេចប! 

ក៖ អឺ…(េសើច)ហ្នឹងេហើយយបយមកពីរងបរេពក! 

ខ៖ ចបសេចបរងបរណបស់េលបកេអើយ! 

ក៖ ែតេគមបនម៉បសុីនកំេដបអីែដរេតើេលបកយបយ? 

ខ៖ ថីមិនមបនេចបេអើយែតេដកមិនលក់ 

េពលអត់េដកេដើរេមើលេគតបមកញ្ចក់និងឯងេគេទបស្ងបត់! 

ក៖ អឺ….មកពីយបយមិនេចះេនបនិងអញ្ចឹង! 



ខ៖ ឲ្យយបយេចះេនបមិចេបើមិនដឹងៃថ្ងសីលៃថ្ងអីផង ទបល់ែតប្អូនវបេតទូរស័ព្ទពីេនះេទប 

ថបបងេអើយៃថ្ងេនះៃថ្ងសីល 

យបយអត់មបនដឹងអីបន្តិចអត់វត្តណបអីណបពីណបេគជូនឯងេទបេទណបេចប ពិបបកណបស់េចប! 

ក៖ អឺ…ចបសេលបកយបយ! 

ខ៖ េនបេនះមួយពបន់អីដបក់បបតេលបក(្រពះសង្ឃ)បបនណប! 

ក៖ ចបសនិងេហើយយបយ! 

ខ៖ េនបេនះមបនលុយែតពីរពបន់អីទិញបបរសុីបបនណបេចប! 

ក៖ ចបសយបយ! 

ខ៖ េនបេនបះមិនងបយរកេទេចបទបល់ែតេគជូនឡបនេទបផ្រេទៀតន៎! 

ក៖ ចបសយបយ(េសើច)! 

ខ៖ ទិញេហើយទបល់ែតដឹងដបក់រទះរុញដបក់ឡបនមក 

ដបក់ឥវ៉ាន់ម្តងទុកសុីមួយអបទិត្យេបើ្រតីវិញរឹងដូចថ្មរអញ្ចឹងេចប! 

ក៖ ចបសនិងេហើយមកពីវប្រតជបក់! 

ខ៖ នបងេហើយនបងកំុចង់សុីអីនំ្រគក់ ែតបុ៉ណ្ណឹង៥ដុល្លប 

េចកេចៀនម៉បស្និត្របបំដណ្ដប់ដុល្លប(១៥ដុល្លប) 

និងេចកម៉បស្និតណបេចប អត់មបនេចកេទ ខ្នុរមូយែតបុ៉ណ្ណឹងេទណប៧០ដុល្លប 

កំុចង់រកសុីអីអត់បបនេទខ្ជិលណបស់េនប្រសុកេយើងទិញែតបីពបន់ពីរពបន់បបនសុីេហើយ! 

ក៖ (េសើច) ចបសែតេនបនិង្របបក់ែខេគក៏ៃថ្លែដរេលបកយបយ! 

ខ៖ អត់េទកូនខ្ញុំវិញចង់ឲ្យែម៉េនបេទបបបន្របបក់ែខ 

េបើរងបៗចង់ងបប់យ៉បងេនះ្របែហលខ្លបចងបប់េចបលមិនបបនសុីេទេចប! 

ក៖ (េសើច)! 

ខ៖ រងបរេពកសុីបបយមិនបបនេទរងបរេពកណបេចបរងបរណបស់! 

ក៖ ចុះេលបកយបយ? 



ខ៖ ហ្អបស? 

ក៖ បងប្អូនេលបកយបយែដលេនបនិងគបត់ជបកូនរបស់េលបកយបយផ្ទបល់ឬយ៉បងមិច? 

ខ៖ ចបសជបកូនខ្ញុំផ្ទបល់ កូនបេង្កើត កូន្របុសបន្ទបប់មក 

វបមកេលងែខ១២េនះមកេលងយបយេហើយ! 

ក៖ អឺ…ចបស! 

ខ៖ មីេចបយបយមួយេឡើងយន្ដេហបះៃថ្ង២២េទប េគមបនប្ដីេគអបេមរិកកបំេខ្មបអូច! 

ក៖ អឺ…(េសើច)! 

ខ៖ រិះែម៉អបរិះ! 

ក៖ កបត់ែខ្មរែមនេទយបយ? 

ខ៖ ែមនមកអីជូនយបយ៥េរៀល(ដុល្លប)ឬមួយេរៀល(ដុល្លប)អត់ផងគំរិះណបស់អបេមរិកកបំងេនះ! 

ក៖ (េសើច)យបយមិចចឹង្របែហលេដបយមនុស្សេទដឹងយបយ? 

ខ៖ អឺ…េចប! 

ក៖ និងេហើយ្របែហលេដបយមនុស្សេទេលបកយបយ េហើយកូនរបស់យបយ 

គបត់េទបនិងអបេមរិកនិងេទបេធ្វើអីែដរេលបកយបយ? 

ខ៖ កូនខ្ញុំេធ្វើកបរេចបខ្ញុំេធ្វើកបរងបរខបង យន្ដេហបះ 

អបមួយ្របុសរកបបនមួយេម៉បង២៥ដុល្លបនិងអបកូន េបើអបឪវបេធ្វើកបរមួយេម៉បងបបន១៧ដុល្លប 

មី្របពន្ធេគេធ្វើកបរងបរបបនេទៀតនិយបយេទបវបេធ្វើកបរងបរទបំងអស់គ្នបណបេចប 

េពលអំុ៊េទបេនបែតម្នបក់ឯងេទ ខ្យល់ចបប់ម្ដងៗេកបសែតម្នបក់ឯងេទខ្ជិលណបេចប! 

ក៖ (េសើច)! 

ខ៖ នបងេហើយនបងកំុចង់េទបេនបហ៎ដូចយបយេនបនិងមិនបបនេទ! 

ក៖ (េសើច) 

ខ៖ យបយមិនេចះេនបេទេចប! 

ក៖ មកពីកបលហ្នឹងយបយេទបចំេពលេគ្រតជបក់និងណបយបយ(មបនសំេលងរំខបនពីខបងេ្រកប)! 



ខ៖ អឺ….! 

ក៖ េគមបនែខេក្ដបេគែដរនិងេលបកយបយ!  

ខ៖ អឺ…! 

ក៖ កបលនិងយបយេទបេលងយូរែដរេទរយះេពលបុ៉ន្មបនែដរយបយ? 

ខ៖ កបលហ្នឹងយបយេទបេលងពីរែខែដរ! 

ក៖ អឺ…ចបសេលបកយបយ! 

ខ៖ យបយសុំេគេនបនិងែតពីរែខេទេចប! 

ក៖ េទបចំែខណបែដរយបយ? 

ខ៖ យបយទបមកវិញេហើយ 

្រគបន់ែតយបយជិះកប៉បល់េហបះយបយសំយ៉ុងេជើងេហើមេជើងចង់ងបប់! 

ក៖ អឺ…ចបស! 

ខ៖ ពិបបកណបស់នបងេអើយមិនែមន្រសួលេទ 

ឥលូវេគេហបឲ្យេទបេគេម៉បអបែ្រគេដកែ្រគអីែតយបយមិនេទបេទេចបេអើយ! 

ក៖ អឺ…ចបស! 

ខ៖ យបយអង្គុយងបកែតខ្លួនមិនរួចនិងេចប

ែមនដូចេយើង្រសួលេទេចប(មបនសំេលងរំខបនពីខបងេ្រកប)! 

ក៖ អឺ…ចបសយបយ! 

ខ៖ ដល់ឯងេនះទឹកេនបមែផ្អមតិចឈឺេនបមៗ េដើរក៏ពិបបកេដើរែដរេចប! 

ក៖ (េសើច)! 

ខ៖ពិបបកណបស់េចបេអើយេទបះយ៉បងណបក៏មិនអបចដូច្រសុកេយើងែដរណបេចប! 

ក៖ ចបសហ្នឹងេហើយេលបកយបយ! 



ខ៖ េបើេក្មងៗេគេទបបបនេ្រពបះេគេទបរកលុយរកអីេធ្វើកបរណបេចបែតេយើងេនះ 

ែម៉ចបំេបើក្របបក់ែខែម៉កំុអបលេទបៗចុះេឈ្មបះចុះអីសិនេទបេទមិនបបច់េទ 

សង្ស័យងបប់មុន្របបក់ែខនិងេហើយមិនបបច់េទកូន! 

ក៖ (េសើច)! 

ខ៖ (េសើច)! 

ក៖ (េសើច)! 

ខ៖ េនបេទៀតរស់មិនបបនេទេចបេបើរងបរយ៉បងេនះៗេចប! 

ក៖ ចបសយបយ 

អញ្ចឹងកូនរបស់េលបកយបយេនបអបេមរិកនិងគបត់េធ្វើកបរខបងយន្ដេហបះន៎យបយន៎! 

ខ៖ េចបខ្ញុំ! 

ក៖ េចបេទន៎េលបកយបយ! 

ខ៖ អបឪកូនខ្ញុំវបេមើលផ្ទះវបេមើលផ្ទះដូចអបផ្ទះណបមបនេគជួលម៉បសុីនទឹកខូចេទប 

មបនអបស្អីខូចេគជួលជុលេទបណប! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អបេចបនិងវបេធ្វើកបរេនបខបងេរៀបេខ្ចបកប៉បល់េហបះ(យន្ដេហបះ)! 

ក៖ អឺ…េចបេលបកយបយេធ្វើខបង! 

ខ៖ េចបកូនអបហ្នឹងហ្អបស! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ និងេហើយ! 

ក៖ គបត់េធ្វើខបង ហ្វីឡុត ខបងេបើយន្ដេហបះ? 

ខ៖ ហ្អបស?? 

ក៖ ខបងេបើកយន្ដេហបះនិងែមន? 



ខ៖ អត់េហ្អស មួលេខ្ចបមួលខ្យងអីនិងណប! 

ក៖ អឺ…ចបស! 

ខ៖ េខ្ចបកប៉បល់េហបះ(យន្ដេហបះ)សុទ្ធជ័រ! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ អបេចបខ្ញុំវបថបយបយខ្ញុំមិនហ៊បនជិះយន្ដេហបះេទខ្លបចណបស់សុទ្ធែតជ័រ! 

ក៖ (េសើច)! េហើយចុះយបយមបនបងប្អូនេនប្រសុកេគបុ៉ន្មបននបក់េទៀតែដរយបយ? 

ខ៖ គ្មបនេទ! 

ក៖ មបនែតកូន? 

ខ៖ មបនែតខ្ញុំម្នបក់ឯង អត់មបនបងបងប្អូនេសបះេហើយ! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ ចបប់សំភបសន៍េទបេចបថបអីេទៀត? 

ក៖ ចបសយបយអញ្ចឹងេលបកយបយសព្វៃថ្ងអបយុបុ៉ន្មបនេហើយយបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំែហ្អស? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អ្នកណប? 

ក៖ េលបកយបយម៉ងអបយបុ៉ុន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ៨៥ឆ្នបំខ្ញុំអបយុ៨៥ឆ្នបំ! 

ក៖ ឆ្នបំអីេគេលបកយបយ? 

ខ៖ ឆ្នបំចនិងអបយុ៨៥ឆ្នបំេហើយ ខ្ញុំេកើតឆ្នបំចនិងែដរ! 

ក៖ អូ…ល្អណបស!់ 

ខ៖ បងសេម្ដចឪមួយជួរ! 



ក៖ អឺ…អញ្ចឹងយបយេកើតេនបក្នុងែខឆ្នបំណបែដរយបយ? 

ខ៖ េកើតៃថ្ង្រពហស្បតិ៍ ែខពិលបខខ្ញុំ! 

ក៖ អឺ…ចបស! 

ខ៖ ឆ្នបំច ៃថ្ង្រពហស្បតិ៍ ែខ ពិសបខ! 

ក៖ ចបសេលបកយបយ េហើយយបយមបន្រសុកកំេណើតេនបណបែដរ? 

ខ៖ ្រសុកកំេណើតេនបនិង ដូនតបមកេនបនិងដីធ្លីេគយកអស់ គ្មបនយកអីបបនេហ្អស! 

ក៖ (េសើច)! 

ខ៖ មកពីអបពតមិនទបន់េគេទ! 

ក៖ អូ…េសបកស្ដបយយបយណប! 

ខ៖ គ្មបនបបនអីេទនបងេហើយ! 

ក៖ សបរនិងែបកមកទបំងអស់គ្នបនិងនណបេគក៏អញ្ចឹងែដរយបយ! 

ខ៖ ដល់មកសុំវត្តេនបតូបេគេទៀតណប ដល់ឯងអបែដងេទបអបេមរិកពីរែខមកវិញេគមិនេចញ 

រួចខ្ញុំេនបផ្ទះខ្ញុំវបមិនបបន ែនផ្ទះថ្មរលីកទឹកនិង កូនណក! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ ទឹកលិច្រតឹមណបណីេនបខបងលិចវត្តនិងនបង ដល់ខ្ញុំេនបវបមិនេកើត! 

ក៖ ចបសយបយ! អញ្ចឹងតូបេលបក(្រពះសង្ឃ)យបយេនបេទ? 

ខ៖ មកសុំេគ េគេធ្វើែម៉េគងបប់អស់បីនបក់េហើយតបំងពីេធ្វើមក 

េនះរូបថត!្រគបន់ែតសុំេគេនបេ្រពបះេគទុកេចបល! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ ខ្ញុំ្រគបន់ែតសុំេគេនបបេណ្ណបះអបសន្ឋ្រគបន់ងបប់េទ (ស្ដបប់មិនបបន)ក្នុងនិង! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ េនបយូរបន្តិចចុះ! 



ក៖ អឺ…េហើយេលបកយបយមកេនបេនះបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ ខ្ញុំមកពីអបពតមកេនបវត្តេនះរហូត ខ្ញុំអត់រកសុីអីេទ ខ្ញុំទឹម 

ថបេនបវត្ត(ស្ដបប់មិនបបន៨:៤០)រួចេទបខ្ញុំមកវិញេ្រពបះខ្ញុំេនបផ្ទះមិនបបនទឹកលិចេពក! 

ក៖ អឺ…ចបស! 

ខ៖ េនបតបំងពីៃ្រពជុកសបលបចបស់អីមួយៃថ្ងៗេធ្វើគ្មបនឈប់េទ! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ េនបេស្មបបន្លបរជួនអបសង្ក័សីអបពតជួនជញ្ជូនេទប្រកែវងេចបល េហើយអ្នកមកេនបវបដបំអំេពប 

វបចិញ្ចឹម្រជូក ឯងឯេណះេទបទូលអបេនះអបេនបះយកមកផ្សំ 

សង់េធ្វើេរបងបបនេរបងអីអបចបស់ែតឥលូវរុះអស់េហើយ! 

ក៖ អឺ…ចបស! ចុះ្រកុម្រគូសបរេលបកយបយវិញេលបកយបយ? 

ខ៖ ងបប់និងអបពតអស់េហើយ! 

ក៖ ទបំងអស់គ្នបម៉ងហ៎េលបកយបយ? 

ខ៖ ែបកគ្នប! 

ក៖ អញ្ចឹងកបលនិងេគជំេលៀសទបំង្រកុម្រគូសបរេលបកយបយេទបណបែដរ? 

ខ៖ ្រគួសបរខ្ញុំមិនដឹងេគេទបណបេទេគេទបមុនខ្ញុំ ដល់ខ្ញុំេទបេ្រកបយ 

ខ្ញុំអបែលងរត់េទបន៎ឯងសបលបេរៀនបបក់ទូកហ៎ អបប្ដីនិង ប្ដីខ្ញុំេនបផ្ទះ 

រួចដល់មិនដឹងអបពតយកេទបណបេទមកវិញរកមិនេឃើញ ែបកគ្នបេទប! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ មិនេដើររកេនបណប! 

ក៖ អញ្ចឹងអត់ែដរែស្វងរកគ្នបេទេលបកយបយន៎ ? 

ខ៖ អត់រកគ្នបេឃើញេទមិនដឹងេទបរកឯណប! 

ក៖ ែដល្របកបសែស្វងរកបងប្អូនអីែដរេទេលបកយបយ? 

ខ៖ អឺ…មបនែតអបពតៃវេចបលវបមិនែដល្របកបសេទបណបេទ! 



ក៖ 

អឺ…ចុះេលបកយបយេឃើញនិងែភ្នកែដរេទកបលនិងបបនជបេលបកយបយដឹងថបេគយកេទបៃវេចប

ល? 

ខ៖ អត់េឃើញេហ្អ! 

ក៖ លឺេគ្របបប់ែមនេទេលបកយបយ? 

ខ៖ បុ៉ែន្តរមនុស្សសអញ្ចឹងវប្រចលំស្មបនែតយួនេទៀតណប អបពតនិង! 

ក៖ (េសើច)! 

ខ៖ វបមិនទុកេយើងេទ! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ េចបេអើយ! 

ក៖ អញ្ចឹងេគេ្របើយបយេធ្វើអីខ្លះជំនបន់អបពតនិង? 

ខ៖ អឺ…េចបេហើយេចប រកែតអីសុីមិនបបនគ្មបនអង្ករមួយកបបុ៉ងផងម៉បរយនបក់ម៉ប្រគបប់ពីរ្រគបប់ 

ពិបបកែបងែចកណបស ់េបើេក្មងៗវិញវបយំរកែតែម៉េទ េហើយមកទូលអង្ករ 

លុយទឹកទូលអង្ករតបំងពីមបត់ស្ទឹងយកេទបបបរ វបេយើងដក ឲ្យេយើងគបស់គល់ធំៗនិង

េហើយឯងមបនកំលបំងឯណបគបស់! 

ក៖ ចបស់យបយ! 

ខ៖ អត់បបយសុីផង សុីែតស្លឹកេឈើសុីែតស្លឹកស្នឹងសុីែតេជើងចបប់អីនិង ្រជលក់អំបិលសុី 

េហើយគល់អីនិងអ្នកេគដបំេទបគបស់មបនែផ្លរយកមក កបប់យកអបខ្ចីៗកណ្ដាល! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ ្រជលក់អំបិលសុីេទប! 

ក៖ ចបស់យបយ! 

ខ៖ ែមន្រសួលេទេចបេវទនបណបស់ េហើយវបែចកអង្ករឲ្យវិញវបែចក្រសូវម៉បកបបុ៉ង យបយ

កូនយបយមបនបីនបក់យបយម្នបក់េទៀតបួន្រសូវម៉បកបបុ៉ងយកមកលីងទបំងលបជទបំងអីនិងបុក 



េហើយេហបកូនមកជំុគ្នបែចកគ្នបអបេនះបីស្លប្រពប អបេនបះបីស្លប្រពបៗ សល់បុ៉ន្មបនសុីខ្លួនឯងេទប 

អញ្ចឹងហបស រួចេបើកល្ហុង ដំឡួងវបគបស់ទបំងរទះ…ទបំងរទះអបដំឡូងឈឺនិង 

ដំឡូងមីនិងវបកបប់ម៉បកង់ៗេទបែចកសុីចង់ងបប់

េនបែតៃថ្ងងបប់េទស្វិតអស់េហើយគ្មបនេដបះគ្មបនអីេទេហើយស្គមេដើរអត់រួចេទ ! 

ក៖ អឺ…!   

ខ៖ នបងេហើយអ្នកខ្លះេដកងបប់េទប អបខ្លះអីេទប អបខ្លះថ្ងូរឃ្លបនបបយណបស់ៗភ្លឺេឡើងដបច់ខ្យល់! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ (ស្ដបប់មិនបបន) មិនដូចេចបឯងេកើតឥលូវេនះមិនអីេទ! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ រកអីសុីមិនបបនេទេចបេអើយ មិនែមនេទបេដក ដឹងេយើងេទបទបំងរទះេភ្លើង 

…ទបំងរទះេភ្លើងមិនែមនមបនផ្ទះឲ្យេយើងេនបេទ េទបេធ្វើខ្ទមេធ្វើអីក្នុងៃ្រពនិង យប់េឡើង 

ភ្លឺេឡើងកូនរឹងស្ដូកែក្បរមបត់ទឹក វប្រតជបក់វបមិច ចបញ់្រសុក យបយេទបេដកែក្បរមុងេខ្មបចេគនិង 

អបេខ្មបចវបងបប់៧ែខក្នុងេពបះនិង! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ េហើយអបកូនេពបេនបះវបេនបតូច អបកូនេពបឆ្នបំឆ្លូវសព្វៃថ្ងនិង ែតឥលូវវបេទបជបុ៉ន! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ ដល់េពលអញ្ចឹងេទប េខ្មបចនិងវបលងវបេចះែតយំ េចះែតសូ្រតធម៌ពុលេជើងែក្អក 

េហើយសូ្រតធម៌ពុសេជើងែក្អក ភ្ញបក់េឡើងជិតអបមុ៉ងេខ្មបចនិង 

អបមុ៉ងេខ្មបចេគដបក់ជិតេដើមេភ្នបែដលេគកប់និង 

ឯងវបេដើរេដកេពលយប់េទៀតហ៎្រកបលស្លឹកឈឺអីេបើមបនកេន្ទលេទប្រកបលេទប! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ មិនែមន្រសួលេទ! 

ក៖ អ៎...អូេលបកយបយកបលហ្នឹងពិបបកណបស់ 

េហើយនិយបយេទបកបលនិងេគធ្លបប់េធ្វើបបបេលបកយបយែដរេទ កបលពីជំនបន់បុ៉ល ពតនិង? 



ខ៖ ខ្ញុំេនបសបរនិង អបយុ៤៥ឆ្នបំ ជំនបន់អបពត!  

ក៖ អឺ...ចបស! 

ខ៖ ដល់អញ្ចឹងេចបឯងេគឲ្យេទប្រចូត្រសូវអញ្ចឹងេទប េហើយេយើងេទបគរកណ្ដាប់ 

គរៗពូកៗេលើអបទះេគដឹក អបពស់ៗ្រកលបកេន្ទលហ្អបស វបេនបមូលេនបនិងណប 

េរៀងែតមិនេមើលឲ្យ្រសួលេទចឹងងបប់ែតម្ដង អបពស ់ពសព់ភ្លបក់អីនិង! 

ក៖ ពស់្រកលបកេន្ទល? 

ខ៖ និងេហើយ អបដូច្រកលបកេន្ទលខ្លីៗ្របែវងៗេនះចឹកដូលងបប់ ចឹងងបប់ េចបខ្ញុំមួយ 

ក្មួយខ្ញុំមួយងបប់ែដរ េទបដល់េពបធិសបត់អត់អីេដក ្រកបលអបសង្ក័សីេដកក្នុងៃ្រពនិង 

យប់េឡើងវបចឹងដល់្រពឹកេឡើងងបប់គ្មបនដឹងអី! 

ក៖ អឹ...! 

ខ៖ េហើយេវទនបណបស់េចបៗបបនសំណបងេហើយមកេកើតជំនបន់េនះ 

ថ្មីៗកបលេនបអបពតេនបះេបើេនបជំនបន់អបពត ្របែហលជបអត់រស់េទ កូនខ្ចីអត់មបនអត់េទ 

េបើអត់អីសុីកូនបបនអីេបប! 

ក៖ និយបយរួមកបលនិងវបពិបបកណបស់! 

ខ៖ ងបប់! 

ក៖ 

េហើយយបយកបលេលបកយបយមិនបបនពិសបរអី្រគប់្រគបន់កបលហ្នឹងេលបកយបយធ្លបប់ឈឺែដរឬ

េទកបលហ្នឹង! 

ខ៖ឈឺណបេចបេទបសុំថ្នបំវបៗឲ្យអបថ្នបំអីេខ្មបៗដូចអបចម៍េហើយតូចៗបុ៉ណ្ណឹងវបឲ្យេលប! 

ក៖ េហើយបបត់ែដរេទយបយ! 

ខ៖ េយើងេចះែតរបគអបចម៍ េហើយអបស្អីបុកអង្ករនិងេទៀត េហើយេដើរតបមផ្លូវក៏ េបះស្លឹកសបវម៉បវ 

ស្លឹងគរ ស្លឹកអីេចះែត្រចបបច់េទប េហើយបបរវបែចកឲ្យែតមួយែវកបុ៉នេនះេទ

កបលនិងដឹងអបទះេភ្លើង ! 



ក៖ អឺ...ចបសេលបកយបយអញ្ចឹងកបលនិងដូចជបេលបកយបយបបនពិសបរ 

អីអត់្រគប់្រគបន់អីអញ្ចឹង ដូចជបឈឺអញ្ចឹងេលបកយបយមបនធ្លបប់គិតថបចង់ដបច់សម័យ បុ៉ល 

ពតនិងភ្លបមៗែដរេទកបលជំនបន់និង? 

ខ៖ េអើយេចបេអើយយបយថបយបយមិនរស់េទ អបគល់ឈឺបុ៉នេនះ 

េយើងេដើរទបល់ែតេលើកដបក់េទបមុនបបនេដើររួចទំរបំេលើកេជើង កន្លងគល់ឈឺនិង! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ េបះកំពីងពួយសុីេបះអីសុីនិង ជីកទំពបំងយកមកេស្ងបរសុីដូចបបយ េហើយវបមិនឲ្យជីកេទៀត 

េហើយសូម្បីែត្រតកូនែក្បរអបចម៍េគបអីនិងេយើងេដើរេបះក៏វបមិនឲ្យផង! 

ក៖ អឺ…! 

ខ៖ ថបេយើងនិង េនបភ្នំេពញេគថបសុីបរបូរេហើយេហើយអបេក្មងបុ៉នេនះនិង! 

ក៖ អឺ...ចបស! 

ខ៖ េហើយ្រតីអន្លុងវប សុំមកយបយឯងធ្លបប់ហូបេហើយមិនបបច់ឲ្យេទ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ សម័យអបពតនិង! 

ក៖ ចបសយបយ 

េហើយចុះកបលហ្នឹងយបយធ្លបប់េឃើញអបពតយកមនុស្សេទបសម្លបប់េចបលនិងែភ្នកអត់យបយ? 

ខ៖ ដូចែ្របតទបំងរស់េហើយសព្វៃថ្ងនិង កបលេនបនិងហ៎! 

ក៖ អញ្ចឹងយបយធ្លបប់េឃើញបុ៉ល ពតយកមនុស្សេទបសម្លបប់េចបលនិងែភ្នកយបយែដរេទ? 

ខ៖ យបយអត់េឃើញេទ្រគបន់ែតេគចងអែញ្ចក 

េហើយវបបេណ្ដើរេទបនិងមុខេយើងក៏មិនហ៊បនេមើលែដរ! អត់េទបេមើលផងេទ េយើងហ៊បនេមើលេទ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ េហើយពួកនិស្សិតនបរីដូចនបងឯងអីនិង វបឲ្យេទបេធ្វើ្រសូវឆ្ងបយ 

ដល់មកវិញទឹកវបជន់េទបអបអណ្ដូងវបជីកបុ៉នៗេនះ េដើរមបនដឹងអណ្ដូងអីមិនធ្លបក់អណ្ដូងងបប់! 



ក៖ អឺ...! 

ខ៖ េវទនបណបស់េចបណប! 

ក៖ េហើយកបលនិង! 

ខ៖ មបនេព្រជអីដូរអង្ករក៏ដូរែដរ! 

ក៖ ចបសយបយ! 

ខ៖ ចប់អបពតេទបវបមិនេចះេ្របើេព្រជនិងេទ េ្របើែតមបស! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ដូរមួយជីេទបបបនល្ហុង បុ៉នេនះមួយ បបនស្លឹងៃ្រគបន្តិចនិង 

េហើយជូនណបបបនដំឡូងមួយគីឡូ េដើរដូរតបមផ្លូវ ដល់េទបដល់ភូមិេនបះអត់មបន 

អញ្ចឹងេហើយមបសវបចុះេថបក! 

ក៖ ចបស កបលនិងមបសមិនសូវមបនតៃម្ល! 

ខ៖ វបសម្បូរណបស់សម័យអបពតេនបះ! 

ក៖ ចបសយបយ កបលមុន្រគូសបររបស់េលបកយបយ ដូចជបម៉បក់របស់េលបកតប េលបយបយ 

េលបកតបែដល្រតូវជបឪពុកម្ដបយេលបកយបយគបត់េឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ អូ...យបយខ្ញុំេហ្អស? យបយខ្ញុំេឈ្មបះយបយែប៉ន តបខ្ញុំេឈ្មបះតបេម៉ប 

ែតខ្ញុំមិនដឹងនបម្រតកូលគបត់ស្អីេទ េបើេកើតមកមិនទបន់ែដរ េកើតមកគបត់អបយុ ៨៥ 

េទប៨៣េហើយ ខ្ញុំអបែលងែតេទបតបមជីដូនខបងម្ដបយឪពុក ជីដូនខបងម្តបយដេណ្ដើមជីដូនខបង 

ឪពុកនិងយកេទប យបយស្លបប់ខ្ញុំមិនដឹងផង េ្រពបះឯងែតម្នបក់ឯងេកើតែតម្នបក់ឯងមួយមុនេគ! 

ឪពុកេធ្វើទបហ៊បនស្លបប់េទបឪពុកនិង ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ម្ដបយស្លបប់មុនទបហ៊បននិងេទបេទៀត ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ខ្ញុំអបយុបីឆ្នបំម្ដបយខ្ញុំស្លបប់! 



ក៖ អឺ...! 

ខ៖ បបន៧េទប៨ឆ្នបំបបនឪពុកេទបេធ្វើទបហ៊បន របំងេជើង្រកហមនិង 

ប៉បេរ្រកហមេទបេគបញ្ជូនេទបកំពង់ចបម! 

ក៖ អឺ...ចបស! 

ខ៖ េវទបនណបស់េចប! 

ក៖ ចុះឪពុកម្ដបយរបស់េលបកយបយមបនេឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំេឈ្មបះ ស ំ ែម៉ខ្ញុំេឈ្មបះគបំ គបត់េឈ្មបះ េម៉ប គប!ំ 

ក៖ ចបសយបយ! 

ខ៖ ឪពុក េឈ្មបះច ស ំ! 

ក៖ ចបស េហើយគបត់មបនកូនបុ៉ន្មបននបក់េលបកយបយ? 

ខ៖ មបនែតមួយនិង! 

ក៖ មបនែតមួយនិងេទេលបកយបយ បបនែតមួយ! 

ខ៖ គ្មបនបងគ្មបនប្អូនេទ(ស្ដបប់មិនបបន)! 

ក៖ ចុះេលបកយបយដូចជបឪពុកម្ដបយ េលបកយបយេលបកតប្រតូវជបឪពុកម្តបយ 

ែដលជបជីតបខបងឪពុកេលបកយបយគបត់មបនេឈ្មបះអីែដរមុននិង? 

ខ៖ េឈ្មបះតប េម៉ប េឈ្មបះយបយ ែប៉ននិងជីតបយបយ! 

ក៖ ខបងម្ដបយ? 

ខ៖ និងខបងម្ដបយ! 

ក៖ ចបសយបយ!ចុះខបងឪពុកវិញយបយ? 

ខ៖ ខបងឪពុកវិញ យបយ យូរ តប ស! 

ក៖ អឺ...េលបកយបយមបនចង់ចបំថបគបត់បបនេកើតេនបក្នុងឆ្នបំណបេទ េហើយេកើតេនបណបេទ? 

ខ៖ អូ...គ្មបនចបំេទេចបេអើយ ្រសុកគបត់េនបេកបះឧញ៉បតីន៎! 



ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ជីតបេនបខ្ទរ ែ្រពកលបបេយើងនិងេចបយបយមិនចបំេទ! 

ក៖ គបត់មបនធ្លបប់និយបយថបេពលេលបកយបយេកើតមកអញ្ចឹងហ្អប៎ 

គបត់មបន្របបប់ថបេលបកយបយេលបកតបរបស់យបយ មបនេរឿងមិចគបត់មបនធ្លបប់្របបប់េទ! 

ខ៖ អត់េទ អត់ែដលនិយបយអីេទេបើមិនសូវេនបជំុគ្នបអញ្ចឹង! 

ក៖ ចបសចំែណកឪពុកម្ដបយរបស់េលបកយបយវិញកបលពីមុនគបត់េកើតេនបឯណបែដរ! 

ខ៖ គបត់េកើតេនបនិង េធ្វើែ្រស! 

ក៖ េនបនិងហ៎េលបកយបយ! 

ខ៖ េធ្វើែ្រសេធ្វើអីេនបនិងភូមិនិង ដល់ឥលូវេគេនបផ្ទះថ្មរអស់េហើយ មិនដឹងភូមិអីណបេទ 

េនបកេន្លងវិហបរចិន ពីេដើមនិង! 

ក៖ អឹ... េនបវត្តទឹកថ្លបនិងហ៎េលបកយបយ? 

ខ៖ ចបសេនបវត្តនិង! 

ក៖ ចុះគបត់កបលនិងឪពុកម្ដបយរបស់េលបកយបយគបត់្របកបមុខរបរអីែដរេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត? 

ខ៖ េធ្វើែ្រស ស្ទូង្រសូវ ស្ទូងអីនិងេបះស្លឹកឈូកអីលក់និង េចបេអើយ 

េ្រពបះ្រសុកេនះមបនេធ្វើស្អីមបនែតេធ្វើែ្រស! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ដកសំណបប ស្ទូង បុកអង្ករេហើយបបនេទបស្ទូង! 

ក៖ អឺ...ចបស! 

ខ៖ េយើងមបនម៉បសុីនឯណបកិនកបលនិង! 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ អញ្ចឹងគបត់ទបំងពីរនបក់ជបមនុស្សែបបណបែដរេលបកយបយ? 

ខ៖ ហ្អបស? 



ក៖ 

ចង់និយបយថបឪពុកម្ដបយរបស់េលបកយបយទបំងពីនបក់គបត់ជបមនុស្សែបបណបេទបេលបកយប

យ ដូចថប គបត់ ស្លូត កបច ឬយ៉បងមិចែដរ មបនចរិកែបបណបែដរេលបកយបយមបនចងចបំេទ? 

ខ៖ ឱេចបេអើយេចបរួចចុះយបយេនបអបយុបីឆ្នបំ ឪពុកយបយេធ្វើកបរ កែន្លងេគៀនអែញ្ចក 

អបបបរបំងវបដបក់ៗអបែដងអង្កបំកំរងផ្កបវបបុ៉នៗនិង 

្រគប់ផ្នូរ(ស្ដបប់មិនបបន)ខបងេនះស្ពបនេ្រជបយចង្វបរនិងណប កែន្លងនិងឪពុកខ្ញុំេធ្វើកបរេនបនិង 

ដល់ឥលូវេគេរើសរុះអស់េហើយ ម្ដបយខ្ញុំេធ្វើែ្រស! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ខ្ញុំក៏េទបេនបនិងែដរ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ អបនិងេគេហបពបមជរ េខ្មបចបបរបំង ឪពុកខ្ញុំេនបេធ្វើេនបនិង! 

ក៖ ចបស អញ្ចឹងេលបកយបយេលបកយបយបបនចង់ចបំអីេគខ្លះពីឪពុកម្ដបយរបស់េលបកយបយ? 

ខ៖ បបនអីចបំៗបបនែតបុ៉ណ្ណឹង! 

ក៖ មបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទយបយន៎?េហើយគបត់មបនធ្លបប់្របបប់េរឿងជីវិតេលបកយបយេទ? 

ខ៖ ធ្លបប់្របបប់េបើយបយអបយុបីឆ្នបំយំេនបះយំ! 

ក៖ េចះែតយំតបមេគ! 

ខ៖និងទបសុីនិង! 

ក៖ ចបស(េសើច)! 

ខ៖ (េសើច)! 

ក៖ (េសើច)! 

ខ៖ គ្មបនដឹងអីេទ! 

ក៖ ចបសយបយ! 

ខ៖្រគបន់ែតេដើរេបះអង្កបំអីនិង េដើរេលងនិង! 



ក៖ អឺ...! 

ខ៖ េខ្មបចបបរបំង! 

ក៖ េពលគបត់ស្លបប់េទបយបយេនបជបមួយពីណបេគ? 

ខ៖ម្ដបយស្លបប់មុនេនបជបមួយឪពុក! 

ក៖ចបសយបយ! 

ខ៖ ដល់ឪពុកនិងរវល់ែតេគេដើររវល់េទបផឹកបបត់េទបយំេហើយយំ ប៉បេអើយៗ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ េចបេអើយេវទនបណបស់អ្នកេនបជិតខបងក៏េគេដកមិនបបនែដរ? 

ក៖ (េសើច) េលបកយបយយំខ្លបំងេដបយសបរអត់មបននរណបេគេនបជបមួយ! 

ខ៖ ចបសយំរកឪពុក! 

ក៖ ចបសយបយ! 

ខ៖ េគថបេដកេទបៗ េដកណបេបើឪេទបណបបបត់េហើយ! 

ក៖ េហើយចុះេពលេលបកយបយធំធបត់មកបបនបុ៉ន្មបនឆ្នបំបបនគបត់ែចកឋបនេទប? 

ខ៖ ខ្ញុំអបយុ៨ឆ្នបំគបត់េទបេធ្វើទបហ៊បន េហើយគបត់ពិបបកគបត់េពក

េធ្វើទបហ៊បនេនបកំពង់ចបមគបត់អ្នកផ្លុំែ្រត! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ដល់េធ្វើទបហ៊បនជបមួយទបហ៊បនេជើងេខ្មប និងទបហ៊បនេជើង្រកហមមិនេនបជបមួយគ្នប 

ទបស់គ្នបេទៀត! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ដល់ទបស់គ្នបេគបំែបកឲ្យេទបេនបខបងទេន្លរអំុ៊ េនបខបងេកើតទេន្លរអំុ៊និង! 

ក៖ចបសយបយ! 



ខ៖ េហើយជបុ៉នចូលមក យបយអត់មបនដឹងអីេទេហើយគបត់ចូល្រតង់េស 

ជបុ៉នបបញ់ងបប់អត់ដឹង ធបតុេនបឯណបេទ! 

ក៖ អញ្ចឹងកបលនិងយបយអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំយបយ? 

ខ៖ អបយុធំេហើយមបនប្ដីេហើយ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ េនបជបមួយឪពុក! 

ក៖ ចុះកបលនិងេរៀបកបរនិងេដបយសបរឪពុកម្ដបយជបអ្នកេរៀបចំឲ្យឬក៏យបយ្រសលបញ់គ្នប? 

ខ៖ អត់េទ ឪពុកធំេរៀបកបរឲ្យខ្ញុំមិនចង់យកអី! 

ក៖ អ៎...! 

ខ៖ បបនៃថ្លផ្ទះ៥រយនិង គ្មបនបបនៃថ្លអីេទ! 

ក៖ ៃថ្លជំនួនយបយនិងហ៎? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបស 

អញ្ចឹងេលបកយបយអត់បបន្រសលបញ់េលបកតបេទបបនេនះអញ្ចឹងក៏េដបយសបរែតឪពុកធំេលបក

យបយេរៀបចំឲ្យអញ្ចឹង! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ស្គបល់គ្នបេពលៃថ្ងកបរ! 

ខ៖ និងេហើយ េគអ្នកេនបក្នុងភូមិនិងែដរេនបខបងត្បូងថ្នល់និង! 

ក៖ គបត់មបនេឈ្មបះអីែដរេលបកយបយ? 

ខ៖ ប្ដីែហ្អស? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េឈ្មបះ ស៊ន េសៀង! 



ក៖ អឺ...ចបសេលបកយបយ 

េហើយបន្ទបប់មកេលបកយបយចំេពបះភបសបរវិញេលបកយបយេចះសេសរ 

េចះអបនែខ្មរេយើងបបនល្អេទ ែដរេទយបយ? 

ខ៖ ថបមិច? 

ក៖ េចះអបនភបសបរែខ្មរ េលបកយបយេចះអបនចះសេសរែដរេទ? 

ខ៖ េចះអក្សរវត្ត ឯងេចះែតេមើលេទប! 

ក៖ ចបស ! 

ខ៖ សេសរេទើបនិងឈប់មិញនិង! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ចម្លងធម៌ឲ្យយបយមួយេនបះ! 

ក៖ ចបសចុះភបសបរេផ្សងពីភបសបរែខ្មរយបយេចះអត់? 

ខ៖ អត់េទ អត់េចះអីេសបះេហើយ(េសើច)! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ គ្មបនបបនេរៀនអីេទេចប! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ េកើតមកេនបជបមួយឪពុកធំនិង ដូរមកេនបេនះ េធ្វើែតែ្រសនិងរួចគបត់មបនលុយឯណបឲ្យេរៀន 

េគឲ្យេហើយេយើងែដរែតគបត់ថបអត់េទ 

ជួយេធ្វើគបត់ស្ទូង្រសូវបុកអង្ករសុីេទបអឺ...មហបេវទនបណបស!់ 

ក៖ អឺ...ចុះអញ្ចឹងេលបកយបយេធ្វើែ្រសចំកបរែតេលបកយបយអត់េខ្មបេសបះ ស(េសើច)! 

ខ៖ េទមកេនបនិងេទបអត់េធ្វើអីឥលូវនិងបបនវបសបន្តិចេនបះ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ កបលមុនេខ្មបអូញនិងណប េបើដកសំណបបេបបកភូសៗ! 



ក៖ (េសើច)កបរងបរែ្រសចំកបរយបយស្ទបត់េហើយ ែតយូរឆ្នបំេហើយយបយែហ្អរ? 

ខ៖ េធ្វើយូេហើយេចប ! 

ក៖ តបំងពីមិនទបន់មបនស្វបមី ដល់មបនស្វបមីមបនកូនេទៀតន៎យបយន៎? 

ខ៖ ពិបបកណបស់មបនប្ដីមិនេដបយធម៌េទៀតេនបះ! 

ក៖ អឺ...េលបកយបយមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរេលបកយបយ! 

ខ៖ កូនបី! 

ក៖ គបត់េឈ្មបះអីេគខ្លះេលបកយបយ? 

ខ៖ េឈ្មបះ ស ូសបេលៀង េនបអបេមរិក ស ូភី និង ស ូវុធីេនបេនះ! 

ក៖ចបស េហើយម្នបក់េទៀតេលបកយបយ? 

ខ៖ កូនែតបីនិង! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ្រសីមួយ្របុសពីរ! 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងម្នបក់េទៀតគបត់ស្លបប់េនបជំនបន់បុ៉ល ពតន៎យបយន៎? 

ខ៖ ្រគួសបរេនបអបពត កូនអត់ស្លបប់េទកូនបីេនបទបំងអស់ មកវិញដែដល! 

ក៖អូ...ល្អែមនែទន ពួកគបត់ទបំងអស់គ្នបមបន្របពន្ធមបនស្វបមីេហើយអស់េនបយបយ? 

ខ៖ មបនអស់េហើយ! 

ក៖ អឺ...េរៀបកបរមបនេចបមបនអីយបយន៎? 

ខ៖ (ស្ដបប់មិនបបន)! 

ក៖ ឥលូវមបនេចបទួតេនប? 

ខ៖ េចបទូតមបនេនបអបេមរិកពីរនបក់! 

ក៖ អឺ...ចបសយបយ បន្ទបប់មកជីវិតរបស់យបយ 

េនបវត្តតបំងពីមុនមកេលបកយបយមបនមិត្តភក្តិស្និតស្នបលែដរឬេទយបយ? 



ខ៖ មបនមិត្តភក្ដិយបយៗនិងឥលូវស្លបប់អស់េហើយ សល់បុ៉ន្មបននបក់េទ! 

ក៖ អឺ...គបត់? 

ខ៖ ពីរនបក់បង! 

ក៖ គបត់មបនេឈ្មបះអីខ្លះេទបយបយ? 

ខ៖យបយ េឈ្មបះយបយសុីមែហ្អ? ស៊ន សុីម មួយេទៀតអីេទេភ្លចបបត់េហើយ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ មួយេនបះេឈ្មបះ នូ េរ៉ត! 

ក៖ ចបស ចុះយបយចបំេរឿងអីខ្លះអំពីរពូកគបត់? 

ខ៖ ចបស? 

ក៖ កបលពីមុន យបយចបំេរឿងអីខ្លះជបមួយមិត្តភក្តិយបយ មបនជបមួយពួកគបត់ណប? 

ខ៖ មិត្តភក្ដិនិងេទើបនិងស្គបល់គ្នបក្នុងវត្តនិងេទ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ េគេនប្រសុកេគែបកចបនឯេណបះ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ យបយមួយេនបះេគេនបបបត់ដឹងេនបះ្រសុកេគ េទើបមកពីវត្តេទបបនស្គបល់គ្នបេនបះ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយមិត្តភក្ដិស្និតៗណបនិងងបប់អស់េទបេហើយ យបយហូវយបយអីណបេនបះ 

ពីតូចមកងបប់អស់េ្រចើនេហើយ ពួកស្គបល់គ្នបពីតូចមក! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ពីេក្មងៗដូចគ្នបេនបះ! 

ក៖ ចបសយបយ! 

ខ៖ ស្លបប់អស់ជំនបន់អបពត! 



ក៖ អឺ...េសបកស្ដបយែមនែទនយបយេហើយេលបកយបយេតើេលបកយបយធ្លបប់េធ្វើករអីខ្លះ 

ក្នុងជីវិតរបស់េលបកយបយតបំងពីមុនមកដល់ឥលូវ? 

ខ៖ យបយអត់េធ្វើអីេទយបយេបះស្លឹកឈូកលក់និង 

េទបេបះស្លឹកឈូកបឹងសំយ៉បប់អីនិងេទបលក់ផ្រថ្មីេនបះ! ជួនណបេទបេបះដល់បឹង្រតបំអីេនបះ 

ដឹកអបទះមក យកេទបបទេទបភ្លឺេឡើងេងើបេទបលក់! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ រូចពីេធ្វើែ្រសមកអញ្ចឹង! 

ក៖ េទពីរមុខនិងេទយបយន៎? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ដល់មបនប្ដីេទបលក់ចបប់ហួយ លក់ទឹក មុខរបរយបយអញ្ចឹង! 

ក៖ ចុះកបលពីេក្មងមកដល់សម័យឥលូវនិងជីវិតរបស់េលបកយបយមបនកបរផ្លបស់ប្ដូរអ្វីខ្លះែដរ? 

ខ៖ េទអត់មបនផ្លបស់ប្ដូរអីេទេចប េនបែតដែដលអញ្ចឹង ដបច់ពីអបពតមកេនបវត្តជបប់ 

បុ៉នឥលូវែលងរកសុីេហើយ រកសុីមបនបបនេហើយវបហិនេហបចនិងអបពតអស់េហើយ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ អញ្ចឹងេទបយបយែលងរកចបស់េហើយ អត់កំលបំងរកេទ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ បំេរើវត្តេនះ៣០ឆ្នបំេហើយ តបំងពីមកពីអបពតមក៣០ជបងេហើយ! 

ក៖ ចបសេលបកយបយ េហើយអញ្ចឹងយបយសព្វៃថ្ងយបយចូលចិត្តមុខម្ហូបអីែដរ? 

ខ៖ថបមិច? 

ក៖ យបយចូលចិត្តពិសបរមុខម្ហូបអីេគែដរយបយ? 



ខ៖ 

អឹ...េចបេហើយសព្វៃថ្ងេទវតបបបនេលបក(្រពះសង្ឃ)ឆបន់េហើយអស់េទបយបយៗយកបបរមកឲ្យ 

ខក៏ខេទប ជួនេសៀងក៏េសៀងេទប ្រតសក់្រសូវអីក៏្រតសក់េទប អញ្ចឹងេទ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ យបយមបនអីហូប កូន្រកយូរៗយកមកឲ្យម្ដង! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ បបនអីេចបេហើយ េវទនបណបស់រ៉ាត់យូ(វិទ្យុ)អីនិងេគងបប់េទបក៏ឲ្យមកេទេនះ េ្របើអបនិងេទប! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ េមើល្រគបន់ែតសុំតូបេគេនបទបំងអស់និងមបនអី! 

ក៖ អឺ...ចុះយបយដូចជបទបក់ទងនិងបញ្ហបែខ្សរជីវិតរបស់យបយតបំងពីមុនមកដល់ឥលូវ 

យបយធ្លបប់ជួបកបរលំបបកអីេគខ្លះែដរ? 

ខ៖ 

អូ...េចបេហើយេចបកបលេនបពីតូចេធ្វើកបលីអបៗទបពន្ធមួយៃថ្ងមួយេសនវបឲ្យរុញអបទះសុីម៉ង់រុញ

មិនរូចវបៃវៗយបយរត់ែលងេធ្វើម៉ង! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ េវទនបណបស់! 

ក៖ ចបសេហើយពីេក្មងមកដល់ឥលូវមបនធ្លបប់ចង់េធ្វើអីេទក្ដី្រសៃម៉ពីមុនមក? 

ខ៖ ដឹងចង់េធ្វើអីេបើឯងអត់េចះអក្សរអត់េចះអីផង េយើងទីទបល់្រកេធ្វើមិចបបន! 

ក៖ ចបសៗ! 

ខ៖ េយើងអត់មបនតំរិះវិជ្ជបអីេម្លបះេហើយមបនែតទូលេពបតទឹកកំេបបរអីលក់ែតបុ៉ណ្ណឹងគ្មបនអីេទ! 

ក៖ អឺ...ចបសអឺ...េលបកយបយេហើយេលបកយបយចូលចិត្តេលងែល្បងអីេគខ្លះកបលេនបេក្មងៗ! 

ខ៖ ខ្ញុំអត់េលងេទអត់មបនសប្យេលងែល្បងអីនិងេគេទ មបនែតេដើរលក់ឪឡឹកលក់អីេទប 

តបមេគេលងេបៀ េលងអបេប៉បង េលងឡូតូអីនិង! 



ក៖ អឹ...ចុះេលបកយបយចូលចិត្តស្ដបប់បទចំេរៀងេទេលបកយបយ? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ អត់ចួលចិត្តែដរ? 

ខ៖ចូលចិត្តស្ដបប់ធម៌! 

ក៖ អឺ...កបលពីមុនៗណបយបយៗចូលចិត្តស្ដបប់េទ? 

ខ៖ ពីេក្មងអត់មបនស្អីផងេចប េបើេគមបនបុណ្យអីនិងវត្តេទបកុនអីមកេមើលេគេទបយប់ៗ! 

ក៖ អឹ...! 

ខ៖ មបនអីេលងពីេដើម! 

ក៖ ចបស!កបលនិងកុនអីែដរយបយ ចូលចិត្តេមើលកុនអីែដរ? 

ខ៖កុនអបេគដបក់ក្រកដបសនិង្រកណបត់និងេមើលែតអបនិងេរបងេគអត់េទបេទ! 

ក៖អឺ...ចបសចុះនរណបេកេនបក្នុងសមបជិក្រគូសបររបស់យបយេចះេលងេភ្លងយបយដឹងេទ? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ អត់មបនេទយបយន៎? 

ខ៖ អត់េទមបនែតកូនមួយ្របុសេគចូលយបយស៊ូេគមបនចបបីុេគេដញ! 

ក៖ ហ្គីតបេតើយបយ? 

ខ៖ និងេហើយ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ យបយអត់មបនចូលចិត្ត! 

ក៖ អឺ...អញ្ចឹងេពលយបយពិបបកចិត្តម្ដងៗយបយេធ្វើមិចេទបយបយ? 

ខ៖ ពិបបកចិត្តមបន្រពះធម៌េទបេចបេហើយអត់មបនអីេទ ! 

ក៖ ស្ដបប់ធម៌ស្ដបប់អីអញ្ចឹងេទបយបយន៎? 



ខ៖ របស់អស់និងវបអត់មបនបបនខ្លឹមសបរអីេទ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ អបអ្នកេលងកុនក៏ពិបបក យបយេទបេមើលម្ដងែដរ 

េហើយនបង(ស្ដបប់មិនបបន)ខបងលិចផ្រថ្មីនិងពីេដើមវបវបល េទបេមើលែតមួយយប់និង! 

ក៖ ចបស អញ្ចឹងផ្ទះរបស់យបយវិញមបនលក្ខណះមិចែដរ? តបំងពីយបយេនបពីតូចមក 

កបលពីមុនណប? 

ខ៖ ផ្ទះែហ្អស? 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កែន្លងផ្ទះនិង អបកែន្លងផ្ទះែដលេចញេទបេឃើញផ្ទះថ្មរនិង 

ផ្ទះយបយអបេនះយបយែចកឲ្យអបេនបអបេមរិកេនបះអី អបលូវេគេធ្វើផ្ទះថ្មរ ៗលិចទឹកេទៀតន៎! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ មកេនបផ្ទះនិង មកពីអបពតនិង! 

ក៖ អឺ...ចបសេហើយដីនិងវត្តេគឲ្យឬក៏យបយចបប់េនបែតម្ដង ? 

ខ៖ ដីនិងទិញេគេតើពីសង្គមមក! 

ក៖ទិញបុ៉ន្មបនយបយ? 

ខ៖ មួយមឺុន៥ពបន់ពីេដើមេថបកេទ! 

ក៖ អឺ...ធំែដរេទយបយ? 

ខ៖ មបនអីធម្មតប! 

ក៖ អឺ...ចុះអីលូវដីផ្ទះនិង? 

ខ៖ែចកឲ្យេទបកូនអស់េហើយ! 

ក៖ អឺ...! 



ខ៖អត់មបនដីេទ អស់េហើយ 

ឥលូវកូននិងេនបដីេគៀនវត្តនិងេគគិតេធ្វើថ្នល់េទៀតរកដីេនបមិនបបនផងកូន! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ឯងមកេគយកដីអស់េហើយ 

ឯងរកយកដីឯងេគថបអូ...ទុកដបក់េឈើពួកអប្របធបនភូមិេនបះរួចេទបវបនបំគ្នបលក់ 

ដីឯងេធ្វើចំកបរេធ្វើអី ជិតមុ៉ងេខ្មបចអីអត់សល់េទនបង េទបទល់ថ្នល់អបទះេភ្លើង 

េទបទល់បឹង្របយ៉បប  េពទ្យេលបកសង្ឃ! 

ក៖ចបស! 

ខ៖ យ៉បប់ណបស!់ 

ក៖ ចបស ! 

ខ៖ ឆ្ងបយអត់អីេទ! 

ក៖ ចបស អញ្ចឹងយបយកបរកសបងផ្ទះនិង យបយជួលេគក៏េធ្វើខ្លួនឯង? 

ខ៖ េធ្វើខ្លួនឯងេហើយទិញេឈើជួលជបងេធ្វើ! 

ក៖ អូ...យបយពូែកណបស់េធ្វើខ្លួនឯង! 

ខ៖ េធ្វើខ្លូនឯងទិញេឈើមកជួជបងេធ្វើេហើយយបយអបែលងលក់ចបប់ហួយៗជួលែទេគេធ្វើេទប! 

ក៖ អឺ...កបលនិងស្វបមីរបស់យបយអីជួយែដរេទឬក៏? 

ខ៖ ចបស ជួលេគេធ្វើេទបបុ៉ន្មបន អស់បុ៉ន្មបនេទបេយើង្រគបន់ែតេមើលេទប ខ្វះេឈើទិញេឈើ 

ខ្វះែដកេគបលទិញែដកេគបល! 

ក៖ អឺ...េហើយសម្ភបរះេធ្វើផ្ទះនិងេឈើអីៗែដរយបយ? 

ខ៖ េធ្វើផ្ទះនិងេឈើ េហើយេធ្វើអបមុខអែញ្ចកមិនេទអបេធ្វើអបបី៊ឡបេឈើ! 

ក៖ អឺ...ៗអញ្ចឹងេលបកយបយេជឿ្រពះពុទ្ធសបសនបអ្នកជបពុទ្ធបរិស័ទ្ធេហើយយបយន៎? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ យបយកបន់្រពះពុទ្ធសបសនបអញ្ចឹងយបយកបន់ពុទ្ធសបសនបរយះេពលបុ៉ន្មបនេហើយ? 



ខ៖ យូេហើយតបំងពីមកអបពតេចបឯងេមើល៣០បុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ មុនេទបអបពតក៏យបយកបន់ពុទ្ធសបសនបេហើយយបយអត់មបនចូលសបសនបណបេទ! 

ក៖ ្រកុម្រគួសបរយបយទបំងអស់េជឿេលើពុទ្ធសបសនបទបំងអស់យបយន៎? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចុះមូលេហតុអីែដរេលបកយបយេជឿេលើពុទ្ធសបសនប? 

ខ៖ មបនមួយវបេជឿេលើយបយស៊ូឥលូវនិងេនបះ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ អបមួយេនបជបប់ល្បងវត្តេនបះ ្របពន្ធេគយបយស៊ូប្ដីេគចូកែដរេទប 

ថបកំុឲ្យេទបេរៀន្របយត្ន័ចូលយបយស៊ូ 

អត់េទែម៉ខ្ញុំ្រគបន់ែតេទបេរៀនអបអង់េគ្លសឲ្យេចះេ្រពបះេគអត់យកលុយ 

ដល់ចូលេទបេគបបន្របពន្ធនិងេទបេគេទបនិងេទប វបមបនមកស្ដបប់េយើងអីសព្វៃថ្ង! 

ក៖ អឺ...ចុះយបយគិតថបកបរកបន់្រពះពុទ្ធសបសនប ជួយយបយអីខ្លះែដរ? 

ខ៖អត់ជួយអីេទ្រគបន់មបនេជឿបុណ្យនិងបបប! 

ក៖ និងេហើយ! 

ខ៖ ្រពះអង្ឃមបនជួយអីេទ! 

ក៖ អប់រំផ្លួវចិត្តយបយ! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ េធ្វើឲ្យចិត្តយបយមិចែដរយបយ? 

ដូចជបេពលមុនយបយមិនទបន់េជឿដល់េពលឥលូវបយបយេជឿអញ្ចឹងេធ្វើឲ្យជីវិតយបយមិចែដរយប

យ? 

ខ៖ ឲ្យវបេទបតបមយថបកម្មេទប េយើងេធ្វើបុណ្យបបនបុណ្យ េធ្វើបបបបបនបបបេទប! 

ក៖ អឺ...! 



ខ៖ ពុទ្ធសបសនបអញ្ចឹង! 

ក៖ អប់រំផ្លូវចិត្តយបយឲ្យ! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ កំុឲ្យេលបភលន់អីបបនបុ៉ណ្ណប បុ៉ណ្ណឹងេទប! 

ខ៖ និងេហើយ! 

ក៖ ចបស អញចឹងអឺ...ទបក់ទងនិងបញ្ហបជីវិតេលបកយបយមបនកបរលំបបកអី 

ពីមុនយបយបបន្របបប់េហើយែតមកដល់ឥលូវេនះយបយអបចមបនដូចជបបទពិេសបធន៍ល្អៗែដ

លនិងចបំមកយបយសប្យចិត្តែដរឬេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនែតថ្វបយបង្គំ្រពះមបនែតេធ្វើបុណ្យេទខ្ញុំអត់មបនេធ្វើអីេទ! 

ក៖ អឺ...ចបសអញ្ចឹងយបយមបនបទពិេសបធន៍ល្អៗេរឿងែដលេធ្វើឲ្យេយើងសប្យចិត្តណប? 

ខ៖ េទេកើតមកមួយជបតិេនះអត់មបនសប្យចិត្តេសបះ េបើទុក្ខគ្មបនែម៉គ្មបនឪ 

គ្មបនបងគ្មបនប្អូនបបនអីសប្យេទប ខ្ញុំអត់មបនសប្យេទ! 

ក៖ អឺ...ចបសយបយ! 

ខ៖ ៃថ្ងនិងៃថ្ងអីេតជគុណ! 

ក៖ ៃថ្ងេនះៃថ្ងអង្គបរយបយ! 

ខ៖ ចបស? 

ក៖ ៃថ្ងអង្គបរយបយ! 

ខ៖ ៃថ្ងអង្គបរបុ៉ែន្តែ្រកងេលបៃថ្ងេកបអីេទបណប! 

ក៖ 

អឺ...េលបកយបយជបចុងេ្រកបយេលបកយបយមបនពបក្យេពជ្យអីសំរបប់ផ្ដបំេផ្ញើរេទបដល់កូនេចបជំនប

ន់េ្រកបយ? 

ខ៖ អឺ...ដឹងបបនអីេទេចបេអើយមបនែតកូនេចបខំេធ្វើបុណ្យេធ្វើទបនេទបែតបុ៉ណ្ណឹង 

េធ្វើបុណ្យេទបេយើងបបនេទបជបតិេ្រកបយេទបវបរួចចបកទុក្ខ និងដឹងគុណមបតបបិតប! 



ក៖ ចបសយបយ! 

ខ៖ មបនែតគុណមបតបបិតបនិងេហើយែដលខំបេង្កើតេយើងមក! 

ក៖ ចបសៗ! 

ខ៖ មបនកូនែដលវបមិនដឹងគុណមបនេចបខ្ញុំមួយវបមិនដឹងគុណែម៉ឪ 

អបនិងកូន្រសីមួយកូនេមម៉បយ ខ្លួនេមម៉បយមបនកូន្របុសែតមួយ្របេដបអត់បបនេទ បំផ្លបញ 

េដើរផឹកេដើរសុី ឥលូបឈឺ្រកពះេហើយ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ អបយុ២៥េសបះេរៀនអេតើេរៀនេទ យកទបលុយេដើរេលងតបមពួកម៉បក! 

ក៖អឺ...! 

ខ៖ រួចដល់អញ្ចឹងយបយបបនអីសប្យចិត្តេចបគិតេមើល! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ អបណិតែម៉ អបណិតមីកូន្រសីនិងមួយៃថ្ងវបទបមួយមឺុនរបល់ៃថ្ងនិងហប េហើយវបអត់េធ្វើកបរ 

មូ៉តូអស់ពីរបីេហើយបំផ្លបញឥលូវបញ្ជបំផ្ទះឲ្យេគេទៀត! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ បញ្ជបំផ្ទះយកលុយទិញមូ៉តូឲ្យវប 

េទបេធ្វើកបរេធ្វើបបនែតមួយៃថ្ងពីរេទបវបឈឺ្រកពះវបអត់េទបេធ្វើេទ! 

ក៖អឺ...! 

ខ៖ រកលុយរបប់ឲ្យេគមិនទបន់បបនផង បបនអីសប្យេចបយបយយ៉បងនិងទុក្ខយ៉បងនិង 

េកើតមកមួយជបតិេនះ យបយគ្មបនចង់រស់អិបន្តិចេទពិបបកចិត្តេពក 

កូនេទបអបេមរិកេគចិញ្ចឹមមួយែខ១០០(ដុល្លប)សុីវបមិន្រគបន់េទមួយែខ១០០និង 

ថ្នបំផឹកសព្វៃថ្ងសុីបបយវត្តេធ្វើបុណ្យបន្តិចបន្តួចេទប ថ្នបំៗ! 

ក៖ អឺ...យបយឈឺអីខ្លះែដរយបយ? 

ខ៖ យបយទឹកេនបមែផ្អមពុកឆ្អឹងៗ! 



ក៖ ពុកឆ្អឹង! 

ខ៖ ពុកឆ្អឹង 

ស្បូនកបត់រួយេហើយៗេហើយចុះេហតុអីបបនជបវបេនបឈឺក្នុងនិងឈឺចបក់ថ្នបំមួយៃថ្ង១២ដុល្លបឯ

េណបះមួយៃថ្ង១២ដុល្លបចបក់អត់បបត់ែលងចបក់េហើយ! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ អបថ្នបំទឹកេនបមែផ្អមេលបជបប់របល់ៃថ្ងមួយបន្ទះ១៨០០០! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ េហើយអបថ្នបំេលើសឈបម េនបអបថ្នបំជបតិស្ករេឡើងេទៀត 

ជបតិស្ករេឡើងដល់៤០េហើយ៤៧២សព្វៃថ្ង! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ រួចបបនអីសប្យេមើលគិតេមើលៗ រួចចុកអស់េហើយ 

អត់មបនអ្នកណបជួយ្រចបបច់អីចុកៗក្នុងឆ្អឹងនិងចុកេជើងនិងេដើររកែតដួលអបេនះវបចបក់ពីេនះ

េទបេទបដល់បបតេជើង េដកមិនលក់អីេម៉បងមួយេម៉បងពីររបល់ែតៃថ្ងនិង! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ បបនអីសប្យអត់មបនេទមបនែតទុក្ខ េបើគិតែតងបប់ៗ! 

ក៖អឺ...! 

ខ៖ ្រមបមៃដឈឺទបំង្រមបមៃដ ្រមបមេជើងអបខបងេនះក៏ឈឺ 

ៗអប្រតង់ឆ្អឹងទបល់េតលបបេ្របងកូឡបេទបអន់េទបលបបពីេ្រកបពីក្នុង

អត់មបនសប្យេទេចបេអើយេកើតមកេវទនបណបស់

ែបរែតេធ្មញេនះអស់េហើយរកែតអីដបក់មិនបបនេនបែតអបេលើនិង! 

ក៖ (េសើច)ែតេធ្មញយបយេនបមបំណបស់ យបយ? 

ខ៖ េនបអត់រេង្គើរេទឆ្ងល់ែដរ អត់រេង្គើរេទែតអបេ្រកបមវបបបក់! 

ក៖ ចបស! 



ខ៖សុីេទបធ្លបក់បបយក្ដុក! 

ក៖ អឹ...! 

ខ៖ េវទនបយ៉បងនិងអញ្ចឹងឯងបបនអីសប្យ 

វបឈឺក្នុងអបស្បូនេនះស្បូននិងចបប់ៗទិញទឹកកកមកស្អំក៏មិនបបត់អបស្អីក៏មិនបបត់ែដរ! 

ក៖ ចុះកបលនិងមិចក៏យបយកបត់ស្បូនេចបលអញ្ចឹង? 

ខ៖ េទបអបពតនិងវប្រសុត្របែវងេនះេចប! 

ក៖ អឺ...! 

ខ៖ យបយេចះេតខ្មបសេគ! 

ក៖ កបលនិងយបយេកើតកូនេនបជំនបន់អបពតហ៎? 

ខ៖ េកើតមកពីអបពតបបនម៉បឆ្នបំពីរ! 

ក៖ អឺ.. ចបសយបយ! 

ខ៖ េវទនបណបស់េចបេហើយ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែភ្នកេនះេទបវះេហើយេនបែត្រសវបំងេឡើងពីរជបន់ ែភ្នក 

ឥលូវដូចវបអស់េហើយេចបេអើយអប្រចេជៀកក៏វបថ្លង់្រគប់មុខអស់េហើយ វបចុកវបចបប់េទប 

្រចបបច់ខ្លួនឯងនិងមបនកូនណបមកជួយេទតប់អីខ្លួនឯងអញ្ចឹងេទបយកេ្រពងដូងមករិត 

េចបេអើយេចបេវទនបណបស់ េ្របងដូងេ្របងកូឡបនិង! 

ក៖ ចបសចុះវបអត់មបនធូអីេទយបយន៎េលបថ្នបំេលបអីេទប! 

ខ៖ អន់ម៉បអំណបចថ្នបំនិងហប កបលណបេលបេទបវបអន់េទប ថ្នបំឆ្នបំងផឹកេទៀតមួយកញ្ចប់២មឺុន 

ផឹកថ្នបំឆ្នបំកំុវបឈឺ្រកលបក់ៃដ្រកលបក់េជើងអីនិង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េនបែតឈឺ ចុកយក ដឹងេធ្វើមិចមបននរណបេគជួយេយើងបបន 

ងបប់ខ្លួនឯងរស់ខ្លួនឯងឈឺខ្លួនឯងេហើយកូនណបក៏វបជួយេយើងមិនរួចែដរ! 



ក៖ អឺ...! 

ខ៖ ចបស់េទបេវទនបណបស់េចបេអើយ! 

ក៖ អញ្ចឹងេលបកយបយមបនពបក្យេពជ្យអីេដើម្បីផ្ដបំេផ្ញើរជបចុងេ្រកបយេទៀតេទយបយ? 

ខ៖ 

េអើយកូនេចបេនបខបងេ្រកបយបបនសុខបបនចំេរើនខំេធ្វើបុណ្យេធ្វើទបនរក្រសីលេទបគ្មបនស្អីយក

េទបរួចេទលុយយកេទបមិនរួចេខបអបវក៏យកេទបមិនរួចែដរេគដុតេខ្ទចខ្ទីអស់េហើយ 

គ្មបនយកអីេទបរួចេទមបនែតបុណ្យេទយកេទបតបមខ្លួនេបើអត់បុណ្យេទមបនែតបបប នរកេហើយ! 

ក៖អឺ...! 

ខ៖ មបនបុ៉ណ្ណឹងេចបយបយផ្ដបំេផ្ញើរែតបុ៉ណ្ណឹងេទ! 

ក៖ ចបសយបយៗ អញ្ចឹងអគុណេ្រចើនសំរបប់កបរសម្ភបសៃថ្ងនិង 

អញ្ចឹងេតើេលបកយបយអនុញបតិឲ្យេចបដបក់សំេលងរបស់យបយរូបថតរបស់យបយេនបក្នុងែវប

សបយរបស់ខបងសបលបែដរេទ? 

ខ៖យករូបថតេទៀត? 

ក៖ អត់េទរូបថតេចបថតមុននិងមិញណបយបយ! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ថតេហើយមុននិងមិញយបយ! 

ខ៖ ចបសដបក់េទបេចប! 

ក៖ ចបសអគុណេ្រចើនយបយសំរបប់ៃថ្ងនិងែដលចំណបយេពលឲ្យេចបក្នុងកបរសម្ភបស! 


