
ការសម្ភា សរបសល់ោកតា ល ៀច   ឆាយ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈ ៉េន សា និ  ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈ ៀច ឆាយ 

ក៖ តាជាដំបូងខ្ញំសូមអ្ េញណតាដដលបានឱ្យខ្ញំសម្ភា សពីត្បវរិតិ បស់តាចឹងហា៎ណា៎  ឈ ើយកា សម្ភា ស នឹង
ត្រូវបានឈ ៀបចំឈោយសាកលវទិ្យាលយ័ឈៅត្បឈទ្យសអាឈម កិដដលម្ភនឈ ម្ ោះថាBYU ដដលសាកលវទិ្យាល័យ
ម្ភនបំណងចង់ កាត្បវរតិត្បជាជនដខម ទំងអ្ស់ឈដើមបី កាទ្យញកឱ្យកូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយបានដឹងអំ្ពីត្បវរតិ បស់
ដូនតាចឹងហា៎ណា៎តា។ ចា៎ស! ឈ ើយឈពលដដលខ្ញំសម្ភា ស នឹង ខ្ញំនឹងោក់ឈអ្ើ!កា សម្ភា ស បសត់ា នឹងឈៅកនញង
ឈវបសាយ បសស់ាលាដដលម្ភនឈ ម្ ោះថាwww.cambodaioralhistory@byu.edu។ ចញោះតាយល់ត្ពមឈដើមបីឱ្យ
ខ្ញំោក់កា សម្ភា ស បស់តាឈៅកនញងឈវបសាយ បសស់ាលាឈទ្យតា? 

ខ៖ ត្ពម! 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងតាឈអ្ើយថ្ងៃឈនោះដដលខ្ញំសម្ភា សតា ថ្ងៃទី្យ៣០ ដខ០៣ ឆាន ំ២០១៧ ឈ ើយកា ឈអ្ើយ!ទី្យតាំង
សម្ភា សឈៅភូមិដត្ពកសាា យឃញំរងំឈកសសី ស្សុកសដងែ ឈខរតបារ់ដំបងហា៎តា ឈ ើយខ្ញំឈ ម្ ោះឈ ៉េនសា និ។ អ្ញ្ច ឹង
ចង់សួ ឈ ម្ ោះឈពញ បស់តា តាឈ ម្ ោះអី្ដដ តា? 

ខ៖ តាឈ ម្ ោះ ឈ ៀចឆាយ។ 

ក៖ ឈ ៀច ឆាយ! 

ខ៖ ឈ ៀច ឆាយ! 

ក៖ ចា៎ស!  នឹងឈ ម្ ោះ នងឹឈៅកនញងអ្រតសញ្ញា ណប័ណណតាដមនឈ េសតា? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ! ឈៅកនញងអ្រតសញ្ញា ណបណ័ណ... (គារ់ត្ក ឹម) 

ក៖ ឈ ើយចញោះម្ភនដូចជាឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈ េសតា? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ្យ ម្ភនដរមួយ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ពីរូចអី្អ្រ់ម្ភននាក់ណឈេឈៅឈ ម្ ោះឈត្ៅអី្ឈទ្យណ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ អ្រ់ម្ភនឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាម្ភនអាយញប៉េញនាម នឈ ើយឆាន ំឈនោះហេ សតា? 



ខ៖ ឆាន ំឈនោះ ឈបើេិរជាឆាន ំឈកើរ៤៥មកអាយញ៧២ឆាន ំ។ 

ក៖ ៧២ឆាន ំឈនោះដមនឈ េសតា? 

ខ៖ ៧២ឆាន ំឈ ើយ បាទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាចំថាតាឈកើរឈៅឆាន ណំដខណថ្ងៃណអី្ឈ េសតា? 

ខ៖ ឈកើរឈៅឆាន ំ១៩៤៥។ 

ក៖ ថ្ងៃទី្យប៉េញនាម នដដ តា? 

ខ៖ ថ្ងៃទី្យ០១ ដខ០១ឆាន ំ១៩៤៥។ 

ក៖ ១៩៤៥? ចា៎ស! ចញោះតាឆាន ំដខម ឈកើរឈៅឆាន អីំ្ដដ តា? 

ខ៖ ឆាន ំច! 

ក៖ ឆាន ំច? ចញោះតាដឹងថាឈកើរឈៅដូចជាស្សុកឆាន ំឈអ្ើ!ទី្យកដនែងកំឈណើ រហេ ស? 

ខ៖ ទី្យកដនែងកំឈណើ រឈៅភូមិដត្ពកសាា យ នឹង។ 

ក៖ ភូមិដត្ពកសាា យ ឃញំរងំឈកសសី ស្សកុសដងែ ឈខរតបារ់ដំបងដមនឈ េសតា? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចញោះឈអ្ើ ឥឡូវតា ស់ឈៅណដដ តា? 

ខ៖ តា សឈ់ៅខាងត្រពំងត្ទ ភូមិឈគាក កា ឃញំដូនបា ស្សុកឈកាោះត្កឡបចចញបបនន។ 

ក៖ ស្សុកឈកាោះត្កឡណតា? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាម្ភនបងបេូនចំនួនប៉េញនាម ននាក់ដដ តា? 

ខ៖ បងបេូនម្ភន៤នាក់ ប៉េញនសាែ ប់អ្ស់ឈ ើយឈៅសល់ដរខ្ញំម្ភន ក់ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹង៤នាក់សាែ ប់អ្ស់៣ឈៅសល់តាម្ភន ក់ឯង? 

ខ៖ សលម់្ភន ក់។ 



ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាដូចជាអាចឈ ៀបរប់ឈ ម្ ោះ បសពួ់កគារ់បានឈ េសតា? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ? 

ក៖ បងទី្យ១គារ់ឈ ម្ ោះអី្? 

ខ៖ បងទី្យ១ គារ់ោក់នាមត្រកូលខញស។ ខ្ញំកាលពីខ្ញំចូលឈ ៀនឃិន គារ់ោក់ឪពញកខ្ញំៗោក់ជីតា។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះ ឈិន សញវណណ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះបងទី្យ២? 

ខ៖ បងទី្យ២ោក់ ឃិនឆ័ន។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះបងទី្យ៣? 

ខ៖ បងទី្យ៣ ោក់ឈ ម្ ោះ ឃិន ឈៅ។ 

ក៖ បនាា ប់មកបានតា? 

ខ៖ បនាា ប់មកបានខ្ញំោក់ ឈ ៀចឆាយ ោក់ឈ ម្ ោះជីតាអ្រ់ោក់ឈ ម្ ោះឪពញកដូចបងៗឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាជាកូនទី្យ៤ដមនឈ េសតា? 

ខ៖ បាទ្យ! ជាកូនទី្យ៤ឈ ើយកូនឈៅឈទ្យៀរ។ (ឈសើច) 

ក៖ ចា៎ស!  ចញោះតាអាចឈ ៀបរប់ថាតាឈៅចងចំសាច់ឈ ឿងអ្ាីខែោះជាមួយនឹងបងបេូនតា? ក៏ដូចជាអ្នញសាវ យី៍អី្
ខែោះតាអាចឈ ៀបរប់បានឈ េស? ដូចជាកមសរ់កត្មឬក៏សបាយអី្ជាមួយចឹងហេ សណា៎តា? 

ខ៖ បាទ្យ! ពីកាលដដលឈៅជាមួយគាន ឈៅលីវអី្ នងឹវាម្ភនសបាយដដ ។ ម្ភនកមសរ់ឈៅ ឈ ើយត្កអី្ នឹងឈចោះ
ដរម្ភនកា ឈកើរឈឡើងត្ចបូកត្ចបល់គាន  ឈពញដរ នងឹឯង។ វាមិនបានដរសបាយ  ូរឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាចំដូចជាម្ភនឈ ឿងណមួយដដលឈ្ាើឱ្យតាចំ ដូចជាឈ ឿងអី្មកដល់ឥឡូវចឹងហេ សណា៎? 

ខ៖ ដនក! ដដលឈ ឿងដំបូងខ្ញំឈៅពីកឈម្ភែ ោះ នឹងអាយញ១៧ឆាន ំ បងបងេស ់នឹង បងឃិនសញវណណ នឹង គារ់ កត្បពនធ
ឱ្យខ្ញំ។ ខ្ញំបានឈ ៀបកា ឈៅឆាន ំ...ខ្ញំអាយញ១៧ឆាន ំ នឹងបានត្បពនធមក។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ បានម្ភនកូនរៗមកសពាថ្ងៃ នឹង កូនឈឡើង១០នាក់ឈៅឈ ើយ(ឈសើច)។ អាសាែ ប់អ្ស់២ នឹង អ្រ់និយាយ 
និយាយដរអាកូនដដលឈៅ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈបើឈៅទំងអ្ស់េឺ១២នាក់ដមនឈ េសតា? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ! ឈបើសិនជាឈៅទំងអ្ស១់២នាក់។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាម្ភនត្បវរិតអី្ឈេឈទ្យៀរជាមួយនឹងបងបេូនតាឈទ្យៀរឈ េស? 

ខ៖ ត្បវរតិឈចោះដរម្ភនអ្នញសាវ យី៍ដដលបងដដលសាែ ប់ឈៅគារ់ជួយឈយើងសពាត្េប់ទំងបងត្បុសទងំបងស្សីអី្
 នឹង ទំងអ្ស់ នឹងឈចោះដរម្ភនឈ ើយកមសរ់កត្ម។ មនថ្ងៃណឈៅក៏ទឹ្យកដភនកឈៅ នឹកឈឃើញថ្ងៃណឈៅក៏ការ់
ខែោះអី្ខែោះឈៅ ក៏បានឈសើចសបាយអី្នឹងឈេខែោះអី្ចឹងឈៅ ឈ ើយឱ្យដូចថាឈយើងឈកើរទ្យញក  ូរក៏មិនដមនដដ 
ឈ ើយសបាយ  ូរក៏មិនម្ភនដដ  ដរម្ភនឈពលដដលេិរឈឃើញមួយដញបៗឈៅម្ភនស្សក់ទឹ្យកដភនកស្សក់អី្ចឹង
ឈៅ។ បាទ្យ!  

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាឈពលដដលតាឈៅឈកមងៗហេ សតាចូលចិរតឈ្ាើអី្ឈេខែោះជាមួយនឹងបងបេូនតាហេ ស? 

ខ៖ ឈៅឈកមងៗចូលចិរតនិយាយឈលងត្បដឡងឈលងសបាយជាមួយបងបេូនអី្ចឹងឈៅ ឈ ើយដលឈ់អ្ើ!ដល់ឈពល
ដល់្ំឈ ៀងខែួនឈៅមិនបានជិរសនិរដូចឈយើងឈៅពីឈកមងៗឈទ្យ ឈយើងដបកត្េសួា ឈ ៀងខែួនឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ភាេឈត្ចើនតាឈ្ាើអី្ឈេជាមួយគារ់? ដូចជាឈៅឃ្វា លត្កបី? ឬក៏ឈលងដលបងត្បជាត្បីយអី្ជាមួយពួក
គារ់ក៏ឈ្ាើអី្មួយ? 

ខ៖ ឈលងដលបងត្បជាត្បីយពីសម័យមញនណញ ង ឈលងទញត្ព័ត្រទញអី្ពីសម័យវាឈៅពីឈកមងៗ នឹង ឈ ើយមិន
បានឈៅឈលងឈប ៀអាឈបា៉េងអី្នឹងឈេឈទ្យ ត្គាន់ដរដលបងត្បជាត្បីយសបាយ នឹង មិនបានឈៅដលអ់ាដលបងអី្
ដដលរំបន់ឈេហមឃ្វរ់ មិនដដលហ នបំពនឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះឥឡូវបងបេូន បស់តាគារ់បានសាែ ប់អ្ស់ឈ ើយដមនឈ េសតា? 

ខ៖ បាទ្យ! សាែ ប់អ្ស់ឈ ើយឈៅសល់ដរម្ភន ក់។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាម្ភត យ បស់តាឈ ម្ ោះអី្ដដ តា? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ញំឈនាោះឈ ម្ ោះឈញនរញង។ 

ក៖ ឈញនរញង? 



ខ៖ ឈញនរញង! 

ក៖ ចា៎ស! ចញ!ឪពញក េា៎តា? 

ខ៖ ឪពញកខ្ញំឈនាោះគារ់ោក់ឈ ម្ ោះឈ ៀចឃិន។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះគារ់ទំង២នាក់ ឈបើសិនជាេិរដលឥ់ឡូវហេ សអាយញប៉េញនាម នឈ ើយតា? 

ខ៖ មិនដឹងប៉េញនាម នឈទ្យ មិនបានេិរឈទ្យ។ ឈបើេិរដលឥ់ឡូវត្បដ ល១០០ឈ ើយដឹង(ឈសើច) ១០០ជាងអី្ប៉េញណណឹ ង។ 

ក៖ មួយ យជាងឈ ើយ? 

ខ៖ បាទ្យ! ឈបើឈយើងមិនបានេិរថាគារ់សាែ ប់ឈៅេិរថាអាយញគារ់ឈៅអី្ចឹងហេ ស ១០០ជាងឈ ើយប៉េញនដឹងជា
ប៉េញនាម នឈទ្យ ឈបើឈយើងមិនបានេិរប៉េញនាម នដដ ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាចំថាគារ់ឈកើរឈៅថ្ងៃណដខណឆាន ំណឈ េស? 

ខ៖ មិនៗបានចំឈទ្យ ឈត្ពោះត្គាន់ដរដូចថាឈ្ាើមកឈត្កាយឈ ើយពីមញនឈេអ្រ់បានឈ្ាើលេិរលេន់ចឹងហេ សណា៎ ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈបើឈេឈ្ាើលេិរលេន់ចឹងឈ ើយ ប៉េញនពីមញនមកឈេអ្រ់ឈ្ាើលេិរលេន់ចឹងឈទ្យ។ ឈយើងមិនបានចំឈទ្យ អាឈ ឿងឈ ម្ ោះ
ណញ ង ត្គាន់ដរឈេឈ្ាើអី្ឈត្កាយៗមក ឈេោក់សាែ ប់ៗឈៅក៏ឈយើងមិនបាន កអី្ឈៅនិយាយឈឃើញឈទ្យ ឈត្ពោះឈយើង
អ្រ់ចំ  ចឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាចំថាគារ់ឈកើរឈៅកដនែងណឈ េសតា? 

ខ៖ គារ់ឈកើរឈៅស្សកុយួន ស្សុកស្សីអ្ងគញម ឈខរតតាយីង។ 

ក៖ ឈៅត្បឈទ្យសណតា? 

ខ៖ ឈៅត្បឈទ្យសយួន...កមពញជាឈត្កាម។ 

ក៖ ចា៎សចញោះតា? 

ខ៖ ដនក! ខ្ញំមកឈកើរឈៅកនញងត្បឈទ្យសដខម ឈនោះឯង ឈកើរឈៅភូមិដត្ពកសាា យ នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ដរឪពញក បស់តាគារ់ឈកើរឈៅណដដ ? 

ខ៖ ឈកើរឈៅខាងស្សកុយួន ខាងភូមិស្សអី្ងគញម ដនក! ឈខរតត្រយឹងត្គាន់ដរដឹងប៉េញណណឹ ងឯង។ 



ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយចញោះតាដឹងថាគារ់ដូចជាត្បកបមញខ ប អី្ដដ ឪពញក បស់តាហេ ស? 

ខ៖ ឈឃើញដរគារ់ឈ្ាើដស្សឈ្ាើចម្ភែ   នឹងោំដំឡូងោំត្រសក់លក់ឈ្ាើដស្សប៉េញណណឹ ង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ មិនបាន កជំនួញ កអី្នឹងឈេឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចិញ្ច ឹមឈគា ចិញ្ច ឹមអី្ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ្ាើដស្សចិញ្ច ឹមឈគាចឹងហេ សណតា? 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាដឹងថាគារ់ជាមនញសសឈម៉េចដដ តា? 

ខ៖ គារ់មនញសសលេគារ់មិនឈចោះខិលខូចដូចឈេពលាអាវាដសពញក លួយអី្អ្រ់ឈទ្យ។ គារ់ឈ្ាើលេណស់ជាមួយញ
ញារិអី្ឈៅ នឹងស្សុកអី្ នឹងលេណស ់ញារិមិនដដលម្ភន ល ម្ភស់លំបាកអី្ដល់ឈេឈទ្យអ្រ់ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះម្ភត យ បសត់ា េា៎គារ់ត្បកបមញខ ប អី្ដដ សត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិហេ សតា? 

ខ៖ គារ់ត្បកបមញខ ប ជួយោំដំឡូងឈលាកពញក នងឹ ដូ បាយខែោះ ដូ អ្ងែ ដូ ស្សូវដូ អី្ឈ្ាើដស្សដដលមិនបាន
ឈភាេ លឈពញពីសម័យ នងឹវាបានរិចរួច នឹងក៏ខំោំដំឡូងោំត្រសក់ោំអី្ នឹង។ គារ់ដ កដូ ស្សូវដូ អ្ងែ មក
ចិញ្ច ឹមពួកខ្ញំ សម់កដល់សពាថ្ងៃឈនោះឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះគារ់ជាមនញសសឈម៉េចដដ តា? 

ខ៖ គារ់ជាមនញសសមិនឈចោះខិលខូចមិនឈចោះឈដើ ឈបាកត្បាស់ឈេ និយាយឈដើមឈេពីឈនោះឈៅឈនាោះពីឈនាោះឈៅឈនោះេឺ
គាម នឈទ្យ។ គារ់េឺមនញសសលេណស់ខ្ញំឈកើរទន់មកឈឃើញថាគារ់មនញសសលេត្រឹមត្រូវម៉េង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាដឹងថាដូចជាចងចសំាច់ឈ ឿងអី្ឈេខែោះអំ្ពីឪពញកម្ភត យ បស់តាចឹងហេ សណា៎ ? 

ខ៖ ឪពញកម្ភត យ បសខ់្ញំ នឹង ខ្ញំមិនបានសវូចំបានប៉េញនាម នឈទ្យ ដល់ខ្ញំ្ំឈឡើងអាយញ១៣ឆាន ំ នឹងម្ភត យខ្ញំក៏ឈខាម ចវាយ
បាក់កសាែ ប់ឈៅឈ ើយ ដល់ឪពញកខ្ញំ នឹងឈត្កាយ នងឹអ្រ់ឃ្វែ នខាែ ំង នឹង។ ខ្ញំក៏ឈៅសញឈីនួលកាប់ថ្ត្ពឈេឈៅត្កឡ
ខាែ ញ់អំ្ពិលត្បាំឈដើម នឹង។ គារ់ក៏បានត្បពនធចញងឈទ្យៀរក៏ខ្ញំ កឈៅជាមួយត្បពនធចញងគារ់ជាមួយគារ់  ូរ
ទល់ដរដល់គារ់ដនក!សាែ ប់ជំនាន់សម័យប៉េញលពរ។ 



ក៖ ចា៎ស! ម្ភនឈ ឿងអី្ឈទ្យៀរដដលតាចំអំ្ពីគារ់ឈ េស? 

ខ៖ ខ្ញំវា កនឹកវាមិនសូវឈឃើញដដ ឈទ្យ ឈត្ពោះឈ ឿង នឹងដដលឈយើងចំៗឈអ្ើ! អាកដនែងដដល នឹងឈ ើយគារ់ឈៅដង
 កាឈយើង  ូរឈ្ាើដស្សឈ្ាើចម្ភែ  ។ ខ្ញំឈ្ាើដស្សឈ្ាើចម្ភែ   នឹង ចិញ្ច ឹមគារ់ឈៅ  ូរ។ ឈៅដល់សម័យប៉េញលពរ នឹង
ក៏ដបកបាក់ជឈមែៀសឈចញឈៅ ដបកបាក់ឈៅក៏ដបកគាន ឈៅក៏គារ់ឈៅឈៅអី្ណអី្បឹងត្រសាលអី្ណនញោះ។ ខ្ញំក៏មិន
បានដឹងដដ  ឈត្ពោះមិនបាននឹងឈឃើញឆេឹង ង ប៉េញនឈខាម ចបងខ្ញំបងេស ់នឹងគារ់ឈៅយកបានឆេឹងបានអី្មកបាន
ទំងេមពី សាស្ត្សាត សែឹក រឹអី្ដដលគារ់ឈ ៀនពីឈដើម គារ់កាន់ពលាកាន់អី្ឈេមកឥឡូវ នឹងឈេឈៅមហ ពី
សម័យមញនឈេឈៅពលា ឈ ើយគារ់ កសីមញខ ប គារ់។ គារ់ កសីមញខ ប គារ់ស្សបចាប់ទំងអ្សមិ់នដដល
 នឹងម្ភនខូចខិលអី្ដល់ទី្យកដនែងណឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាពួកគារ់បានត្បាប់តាអំ្ពីជីវរិ បស់គារ់ ឈពលដដលគារ់ឈៅពីឈកមងៗឈ េសតា? ដូចជាគារ់
ធ្លែ ប់ត្បាប់ឈ ឿងអី្ឈេខែោះឈៅកាន់តាចឹងហេ សតា? 

ខ៖ គារ់ត្បាប់គារ់ឈត្បៀនត្បឈៅ នឹងថាកូនឈអ្ើយកូនខំឈ្ាើលេសាងលេឈៅអំ្ឈពើលេវាត្រូវដរឈនោះអំ្ឈពើអាត្កក់ត្េប់
ដបបត្េប់យា៉េង ឈ ើយខ្ញំក៏តាំងពី នងឹមកខ្ញំកាន់អំ្ឈពើលេឈទ្យៀរ ឈ្ាើអី្ក៏មិនដដលសញីេិបឈេងពីកម្ភែ ំងឈេ ឈញើស
្មឈេអី្ក៏អ្រ់។ខ្ញំឈ្ាើតាមត្រង់មក  ូរដល់ សឈ់ៅដល់សពាថ្ងៃ ឈ ើយសម័យ៣ឆាន ំ៨ដខ២០ថ្ងៃ នងឹ សឹងដរ
មិនចង់បាន ស ់ង ប៉េញនឈ រញដរអំ្ឈពើលេដដលខ្ញំខំឈ្ាើមកបាន ស់មកដល់សពាថ្ងៃ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងតាឈៅចងចំជីដូនជីតា បស់តាខាងម្ភត យឈ េសតា? 

ខ៖ ខ្ញំមិនបានចំឈទ្យ ចំត្រឹមដូចថានាមត្រកូលគារ់ោក់មក នឹង ចំបានដរត្រឹមដនក!ជីតា នឹងឈទ្យដរខ្ញំមិនបាន
ឈឃើញមញខឈនាោះឈទ្យ ឈត្ពោះគារ់សាែ ប់បារ់ឈៅឈ ើយ ត្គាន់ដរចំដរឈ ម្ ោះ។ ដនក! ឈលាកពញកខ្ញំ នឹងឈ ៀចឃិន
ឈ ើយម្ភត យខ្ញំឈ ម្ ោះឈញនរញងខ្ញំ ចំបានដរប៉េញណណឹ ងឈទ្យ ឈត្ពោះគារ់សាែ ប់បារ់អ្ស់ឈ ើយ ខ្ញំមិនបានសួ 
ស្សាវត្ជាវឈៅដល់ជីតាគារ់ជីដូនអី្ នងឹអ្រ់បានសួ ឈទ្យ។ 

ក៖ ចញោះឈអ្ើ!ដូចជីដូនជីតាខាងឪពញក ហា៎សតាចំឈ េស? 

ខ៖ ជីដូនជីតា នឹងចំត្រឹមថាគារ់ោក់ឈ ម្ ោះឈ ៀចឃិន នឹងជាឪពញក បស់គារ់ប៉េញណណឹ ង។ ជីតាគារ់ខ្ញំអ្រ់បាន
ចំឈទ្យៀរឈទ្យ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងតាឈ ៀចេឺជាតា បស់ឈលាកតា? 

ខ៖  នឹងឈ ើយជាតា បស់ឪពញកខ្ញំ ឈ ើយដលខ់្ញំោក់ឈ ៀចឆាយ នឹង ឈត្ពោះចង់ឱ្យកូនៗឈត្កាយសាគ ល់ពីត្បវរតិ
 នឹង ឈ ើយសម័យ នឹងឈេោក់ដរឪពញកឈទ្យ។ ឈ ើយខ្ញំេិរថាឈេោក់អី្ខញស ឈបៀបចឹង ឈបើោក់ដូចខ្ញំមញនវាម្ភន



ដូចថាកូនៗឈត្កាយមកវាចដំល់ជីតាដូចខែួនខ្ញំផ្ទា ល់ នឹងហេ ស។ ឈបើសិនជាោក់ខ្ញំផ្ទា លថ់ាោក់ខ្ញំោក់ឆាយ
ឈៅឈ ើយកូនខ្ញំឈ ម្ ោះអី្ោក់អ្ញ្ច ឹងឈៅ កូនខ្ញំអ្រ់សាគ ល់ដនកឈលាកពញកខ្ញំរឈៅឈទ្យៀរឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងឈអ្ើ!ឈលាកយាយគារ់ឈ ម្ ោះអី្ដដ តា? យាយ បស់តាហេ ស? 

ខ៖ ដនក! ត្បពនធពញកខ្ញំ នងឹគារ់ឈ ម្ ោះឈញនរញង ឈ ើយឈលាកពញកគារ់ឈ ម្ ោះឈញន ឈ ើយគារ់ នឹងឈ ម្ ោះ     
រញង។ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងតាឈៅចំថាពួកគារ់ឈកើរថ្ងៃណដខណឆាន ំណឈ េសតា?                      

ខ៖ ដនក! ខ្ញំមិនបានចំឈទ្យ ឈត្ពោះកាល នឹងគារ់ឈនោះសាែ ប់អ្សឈ់ៅឈ ើយ ឈ ើយខ្ញំមិនដដលសួ ឈដញឈោលដដ 
ឈត្ពោះពីសម័យមញន នឹងឈេមិនដដលដូចថាឈេស ួឆាន ំកំឈណើ រឆាន ំអី្ឈទ្យឈកើរចឹងឈទ្យ។ ឈ ើយដូចខ្ញំឈនោះដដ ខ្ញំចំខែួន
ឯងផ្ទា ល់ នឹង ឈត្ពោះខ្ញំចូលបឈត្មើធ្លនាកាកងទ្យព័ នឹង   ូរមកតាំងពីសម័យលន់នល់មក   ូរមក នឹងដល់
សម័យឈនា៎! េមមញនីស នឹងឈ ើយមកដល់ ដឋកមពញជា នឹង ខ្ញំក៏បឈត្មើ  ូរដលឆ់ាន ំ២០០១ នឹងបានខ្ញំលក់ឈ ម្ ោះ
 នឹងឱ្យឈៅខាងក១ឈៅក៏សញលំួសឈេវញិក៏ឈេអ្រ់ឱ្យដដ  ឈវឈ ម្ ោះខ្ញំ នឹងត្រូវអាដត្ររ(ចូលនិវរត) ឈ ើយឥឡូវវាក៏
មិនបានសញីដដ  ឈ ើយពីសម័យមញន នឹង វាសម័យឈ្ាើកា ចំឈពោះលន់នល់ នឹង ដល់កា ឈេឈ្ាើ ដឋត្បហ សឈមតច
សី នញណញ ង ខ្ញំក៏បានឈ្ាើទ័្យពដដ    រូទល់ដរចញ់សង្រ្គគ មប៉េញលពរមក នឹង ខ្ញំក៏ឈេចខែួនឈៅ ស់ឈៅខាងភូមិ
ពពលដខ ឃញំថ្ត្ជ ស្សុកសដងែ ឈខរតបារ់ដំបង។ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ដឹងអី្អំ្ពីពួកគារ់ឈត្ចើនឈទ្យណតា? 

ខ៖ ខ្ញំមិនសូវដឹងឈត្ចើនដដ ឈទ្យ ដឹងដរត្រឹមមកឈត្កាយមកប៉េញណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចញោះតាដូចជាម្ភត យឪពញកតាបាននិយាយអី្ខែោះអំ្ពីជីដូនជីតា បស់តាអ្ញ្ច ឹងហេ សតា? 

ខ៖ គារ់មិនបាននិយាយត្បាប់ឈទ្យ។ គារ់ត្គាន់ដរបាននិយាយត្បាប់ថាពីសម័យជិរឈៅកមពញជាឈត្កាម នឹង គារ់
សម័យយួនោំដរអ្ ញង នឹង ឪពញកម្ភត យគារ់សាែ ប់អ្ស់គារ់ រ់មក ស់ឈៅស្សុកដខម មក។ 

ក៖ ចញោះតាត្កុមត្េសួា  បស់តា ស់ឈៅឈខរត នឹង យៈឈពលប៉េញនាម នឈ ើយ? 

ខ៖ ឈៅឈៅខាង... នឹងឈខរតបារ់ដំបងឈរើ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈខរតបារ់ដំបង។ 

ខ៖ ប៉េញនហេ សភូមិដនក! ភូមិត្រពំងត្ទឈៅភូមិឈគាក កា ឈៅត្រពំងត្ទ ឈត្ពោះមិនទន់ឈេតាំងភូមិត្រឹមត្រូវឈទ្យ
ឈ ើយដនកឃញំដូនបាស្សុកឈកាោះត្កឡឈខរតបារ់ដំបង នឹង។ 



ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងតាឈៅ យៈឈពលប៉េញនាម នឆាន ំឈ ើយតា? 

ខ៖ ខ្ញំឈៅឈៅ នឹង យៈឈពល៦ឆាន ំឆាន ំឈនោះ ឈ ើយចូល៧ឆាន ំ ឆាន ំឈនោះឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! តាឈខរតបារ់ដំបងឈនោះតា ស់ឈៅយូ ឈ ើយដមនឈ េសតា? 

ខ៖ ឈៅយ ូតាំងពី សឈ់ៅមក  រូ។ 

ក៖ ត្បដ លជាប៉េញនាម នឆាន ំឈ ើយតា? 

ខ៖ ឥឡូវដដលខ្ញំ ស់ឈៅ នឹងតាងំពីខ្ញំឈកើរមកឈៅឈខរតបារ់ដំបង  ូរ នឹងឥឡូវ៧២ឆាន ំឈ ើយ។ 

ក៖ យូ ឈ ើយតា! 

ខ៖ បាទ្យ! អ្រ់បានដូ ឈខរតឈទ្យ ឈៅដរឈខរតបារ់ដំបង នឹង  ូរ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាម្ភនសាច់ញារិដ៏ថ្ទ្យដដលគារ់ ស់ឈៅឈត្ៅពីត្បឈទ្យសដខម ឈ ា៎តា? 

ខ៖ ខ្ញំអ្រ់ម្ភនសាច់ញារិឈៅឈត្ៅត្បឈទ្យសដខម ឈទ្យ ម្ភនដរឈៅត្បឈទ្យសដខម  នឹងឯងម្ភនដរអាដដញដនកដូចកូន
កមួយអី្ នឹងអា នងឹ។ 

ក៖ ចា៎ស! គារ់ឈៅណដដ តា? 

ខ៖ គារ់ឈៅខែោះឈៅអាឈម កិខែោះឈៅឯណបារងំឯណឈណោះ ប៉េញដនតខ្ញំមិនដដលបានជួបផ្ទា ល់ នឹងឈេឈទ្យអាឈ ឿង
កូនកមួយកូនអី្វាមិនបានដឹងថាឈេឈៅ ដឋណទ្យាីបណខ្ញំមិនបានដឹងដដ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងតាអ្រ់ដដលបានទក់ទ្យងឈៅកាន់ពួកគារ់ឈទ្យណតា? 

ខ៖ មិនបានឈៅទក់ទ្យងឈទ្យ ឈបើឈេមកឈលង នឹងឈេជួបអី្ នឹងឈេឱ្យបួនដប់ឈ ៀល២០ឈ ៀលអី្ នងឹ។ ឈេឱ្យប៉េញដនតខ្ញំ
មិនបានទក់ទ្យងឈៅថាឈ្ាើឈម៉េចអី្ឈម៉េចក៏មិនដដ ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ដដលទក់ទ្យងឈៅកាន់ពួកគារ់ឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់ដដ បានឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះភ យិា បសត់ាគារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេដដ តា? 

ខ៖ ដនក!ភ យិា បស់ខ្ញំមញន នងឹឈ ម្ ោះឈញមដសម ប៉េញដនតគារ់សាែ ប់ដនកគារ់អាយញគារ់សាែ ប់ នឹងឆាន ំ៨៣ឈ ើយខ្ញំ
ម្ភនភ យិាឈត្កាយមួយឈទ្យៀរ នឹងឈៅ ស់ឈទ្យ។ 



ក៖ ចា៎ស! គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេដដ តា? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះឈឆៀមផ្ទល។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាចំពីឈពលដដលតាបានឈ ៀបអាព ៍ពិព ៍ជាមួយគារ់ឈៅឆាន ំណឈ េសតា? 

ខ៖ ដនក! ត្បពនធមញន នងឹ ខ្ញំឈកើរឈៅឆាន ំ៤៥ខ្ញំអាយញ១៧ ខ្ញំឈ ៀបអាព ៍ពិព ៍ឈៅ ស់ឈៅភូមិថ្ត្ពសាា យឈនោះ    
ឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! តាចពីំថ្ងៃទី្យឈ េសតា? 

ខ៖ ថ្ងៃទី្យ នឹងមិនបានចំឈទ្យ ឈត្ពោះសម័យឈនាោះវាសម័យមិនលេរិលេន់ដូចឥឡូវឈទ្យ ឈត្ពោះឈយើងមិនបានចំឈទ្យ
ឈយើងអាយញប៉េញណណឹ ងឈ ើយវាមិនសូវមិនបានចំេិរជាថ្ងៃទី្យឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! អឹ្មកា ឈ ៀបពព ៍ពិព ៍ បស់តា នឹង តាឈ្ាើឈោយចិរតឯងឬក៏ម្ភនកា ឈ ៀបចំពីឪពញកម្ភត យ បស់
តាអ្ញ្ច ឹងហេ សណ? 

ខ៖ ដនក! ម្ភនពីឪពញកខ្ញំឈ ើយបងខ្ញំបងបងេស ់នឹងគារ់ម្ភនេំនិរឈៅៗនិយាយកូនឈេ នឹង។ គារ់ក៏ឈ ៀបចំ
ឈ ើយសម័យខ្ញំឈ ៀបចំ នឹងេឺគាម នអី្ឈមត្កូគាម នអី្ឈទ្យ ម្ភនដរអាឈមត្កូឈត្បើងមពិល នងឹ ឈត្បើមិនចង់ឮ ងឈ ើយឈភែង
ថ្ដម្ភនដរអាឈភែងត្ទ្យពីបីនាក់ត្ទ្យ ឈ ើយខ្ញំមិនសវូដឹងឈទ្យសេីៗឈេឈទ្យវាយូ ដដ ឈ ើយវាដូចជាឈភែចដដ ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈអ្ើតាម្ភនដូចជាឱ្យថ្ងែជំនូនជូនឈៅខាងយាយជំនួនប៉េញនាម នដដ តា? 

ខ៖ កាលខ្ញំឈ ៀបចំ នងឹឈេយកខាន់សាែ បីពន់ដខម ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ បីពន់ដខម កាល នឹងវាឈត្ចើនដដ  ឈបើេិរជាម្ភសវាមួយរមែឹងកាលឈនាោះឈបើេិរជាម្ភស។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះម្ភនអី្ឈទ្យៀរដដលជាបណត កាឈៅកាន់យាយឈ េសតា? 

ខ៖ ដនក! ឈយើងឱ្យឈេបីពន់ នឹង ឈយើងឈ្ាើខែួនឈយើងទំងអ្ស់ឈយើងឈ ៀបចំខែួនឈយើងទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទំងពីមហូមអាហ ឈភ្ៀវអី្ឈៅឈលើឈយើងទងំអ្ស់។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាអាចត្បាប់បានឈ េសឈពលណដដលតាបានជួបយាយចឹងហេ សណតា? 



ខ៖ បាទ្យជួប? 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈពលដដលជួបដូចកា  ួចអី្ ួច នឹងជួបគាន ម្ភនចិរតមួយ ឈំភើបដដ អ្ ដដ  ឈឃើញថាប៉េញឈណណោះឈយើងម្ភនត្េួសា 
ឈដើមបីចប់ដដគាន  កសញីអី្ឱ្យម្ភននឹងឈេបានឈៅមញខឈទ្យៀរឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាឈចោះអានឬឈចោះស ឈស ភាសាដខម បានលេប៉េញណណ ដដ តា? 

ខ៖ ខ្ញំឈ ៀនដលថ់ាន ក់ទី្យ៧ចស់ដដ  ប៉េញដនតវាឈៅស ឈស បានអ្កសដខម  ប៉េញដនតឈបើបារងំអី្ នឹងវាឈភែចខែោះចំខែោះវាមិន
ឈៅ ួចឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងឈចោះភាសាដខម បានលេដដ ដមនឈ េសតា? 

ខ៖ លេថាន ក់ទី្យ៧ចស់ នឹងដូចថាឥឡូវទី្យ១០អី្សឹងដរមិនចង់ឈសមើឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាឈចោះភាសា អី្ឈត្ៅពីភាសា ដខម ឈ េស? 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះឈទ្យ! ឈបើបារងំឈនាោះឈចោះបនតិចបនតួចឈទ្យ ប៉េញដនតវាឈភែចចង់អ្ស់ឈ ើយ។ វាឈៅចំខែោះប៉េញដនតវាពីកាលសម័យ
ខ្ញំឈ ៀន នឹងវាម្ភនដរបារងំឈ ើយនិងដខម ប៉េញណណឹ ងឯងអ្រ់ម្ភនភាសាអី្ឈត្ៅពី នងឹឈទ្យៀរឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាឈ ៀនដលថ់ាន ក់ទី្យប៉េញនាម នដដ តា? 

ខ៖ ថាន ក់ទី្យ៧ចស់ឈៅឈ ៀនឈៅរងំឬសសឈីនោះឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាម្ភនមិរតភកដិដដលតាសនិរសាន លជាងឈេ ឈ ើយ្ំមកជាមួយគាន ឈ េសតា? 

ខ៖ មិនដដលម្ភនមិរតភកដិអី្ឈេឈទ្យ ឈៅឈ ៀនជួបគាន ក៏ជួប ឈបើថាមិរតភកដិអី្មិនដដលម្ភនដូចឥឡូវឈទ្យ ឈត្ពោះវាកាល
សម័យខ្ញំ នឹងវាៗដូចឈេៗឈយើងៗខំតាឈ ៀនឱ្យឈចោះប៉េញណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាធ្លែ ប់ឈ្ាើកា ឈៅវាលដស្សអី្ឈ េសតា? 

ខ៖ វាលដស្សធ្លែ ប់ៗឈ្ាើដស្សឈ្ាើចម្ភែ  អី្ នឹង ឈ្ាើសពាត្េប់ដបបយា៉េង នឹងឯង។ ឈបើសិនជាពីសម័យខ្ញំឈនាោះឈ្ាើដស្ស
 ួចដល់ឈពលត្ចរូគាម នម្ភ៉េសញនីគាម នអី្ត្ចរូដូចសម័យឥឡូវឈទ្យ។ ប៉េញដនតត្ចូរខ្ញំពីឈកមងខ្ញំឈៅកម្ភែ ងំខ្ញំត្ចរូមួយថ្ងៃៗ
កាល៤០បឈណត យ៨០អី្ នឹង ត្ចូរ ួចមិនដមនដូចដនកឥឡូវឈេឈត្បើដរម្ភ៉េសញនីឈទ្យ ដល់ខ្ញំចស់ឈ ើយត្ចូរដលង
ឈកើរឈ ើយវាឈដើឈៅវា រ់វាឈ្ាើអី្ក៏វាមិនសូវឈកើរកម្ភែ ំងក៏ឈខាយត្គាន់ដរត្រូវឈៅណបនតិចបនតួច នឹងក៏ទ្យន់
ឈខាយដដ ។ កម្ភែ ំងវាមិនសូវឈពញឈលញដូចកាលឈយើងឈៅពីឈកមង។ 



ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងតាធ្លែ ប់ឈ្ាើ ប អាជីវកមមអី្លកខណៈត្េួសា ឈ េសតា? 

ខ៖ មិនបានឈ្ាើមញខ ប អី្ឈទ្យពីឈកមង នឹង ឈ្ាើអាជីវកមមសត្ម្ភប់ត្េសួា  នឹងម្ភនដរទិ្យញឈគាឈៅលក់ឈៅអី្ នឹងពី
សម័យ នឹងឈេរឹង ងឹ។ ឈេចប់ឈគាអ្ស់អី្អ្ស់ឈៅក៏ឈចោះដរដញនោបឈៅៗ ឈ ើយដល់ឈយើងឈ្ាើអាជីវកមមដ៏ឈេ
ចប់ឈៅៗវាឈយើងវាត្រូវោច់ដូចោច់ត្ពលឹងអ្ស់ឈៅក៏ធ្លែ ក់ខែួនបឈណត យឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាដូចជាតាឈ្ាើកា អី្ឈេខែោះឈៅកនញងជីវរិ បស់តាឈដើមបី កត្បាក់កថ្ត្មសត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមខែួនឯងឈ ើយ
និងចិញ្ច ឹមត្េួសា ចឹងហេ សណតា? 

ខ៖ បាទ្យ! ខ្ញំធ្លែ ប់ដរឈ្ាើបឈត្មើជារិ នឹង។ ខ្ញំថាឈ្ាើបឈត្មើជារិ នឹង ប៉េញដនតដ៏ឈេថាវាខញសខ្ញំមិនដឹងដដ ។ ឈពលសម័យ
 នឹងឈៅខ្ញំអាយញ២០ឆាន ំជាង នឹង។ ខ្ញំចូលឈ្ាើទហនកា សម័យឈេឈ្ាើបឈងែើរម្ភនដខម ត្ក មសេីៗ នឹង ខ្ញំមិនសូវ
ឈចោះដឹងឈទ្យ។ ខ្ញំក៏ជួបឈ ើយឈ្ាើទហនឈៅកនញងដនកស្សុក នឹងឈៅខ្ញំមិនហ នឈចញឈៅថ្ត្ពនឹងឈេឈទ្យ ឈត្ពោះខ្ញំនឹក
ឈឃើញថាឈ្ាើឈៅស្សុកឈបើគប់ក៏បានសេីៗ សញីដឆេរដដ  ឈៅថ្ត្ពវាគាម នសេីសញ ី ឈ ើយ ួចមកសម័យ នឹងឈទ្យៀរ នឹងខ្ញំ
ឈ្ាើទហនឈទ្យើបដរឈេឈគាលនឈយាបាយឈេមិនឈ្ាើឱ្យ  ូរឈេរ៉េយរ៉េ ប់ថាឈេ នងឹឈេការ់ដរគាន ឈេអាឈៅដរ ាោះ 
 នឹង។ បងបេូនឈេឈៅ ាោះ នឹង ខ្ញំឈេមិនការ់ឱ្យឈ ើយខ្ញំ កបាយសញីមិនឈឃើញខ្ញំក៏លក់ឈ ម្ ោះឱ្យឈេឈៅលក់
ឈ ម្ ោះបានដរ១ឆាន ំ នឹង។ ឈេឈ្ាើឈគាលនឈយាបាយ នឹងឈ ើយដ៏ខ្ញំសញំឈេលសួវញិ ឱ្យឈដើមឈេវញិ នងឹឈេថាចំឈេ
ឈ្ាើឱ្យ  ូរអ្រ់ដល់សពាថ្ងៃ នឹង ប៉េញដនតខ្ញំមិនឈៅខាល់ជាមួយអី្នឹងឈេឈទ្យ ឈត្ពោះឈយើងបានលក់ឱ្យឈេឈ ើយឈយើង
អ្រ់ឈៅ កឈ ឿងអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះម្ភនឈ ឿងឈទ្យៀរឬក៏ម្ភនមញខ ប អី្ឈទ្យៀរដដលតាបានឈ្ាើឈ េសតា? 

ខ៖ ដនក! តាំងពីខ្ញំឈប់ឈពលខ្ញំលក់ឈ ម្ ោះឱ្យឈេ ញរឈ្ាើទហន នងឹមកឈៅ។ ខ្ញំគាម នពលំអី្ឈទ្យខ្ញំត្គាន់ដរឈ្ាើឈៅ
 ាោះបនតិចបនតួចចិញ្ច ឹម ម្ភនចញ្ច ឹមទចិញ្ច ឹមកាៃ នចិញ្ច ឹមឈគាអី្កំបញិកកំប៉េញកបនតិចបនតួច នឹងឯង ឈ ើយកាៃ នទ នឹងខំ
 កសញីបងែបឈងែើរ លខែួនឯងឈដើមបីឱ្យ ស់រនម្ភនជីវរិរៗឈៅមញខឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាតាំងពីឈកមង  ូរដល់ឈពលឈនោះហេ សឈរើជីវរិ បស់តាផ្ទា លប់តូអី្ឈេខែោះតា? 

ខ៖ ពីឈកមងវា កសញីឈៅវាឈពញថ្ដឈពញឈជើង។ វាដូចថាឈយើងចង់ឈ្ាើអី្កាន់កា អី្វាឈចោះដរម្ភនបានៗដល់ឈពល
ឈយើងចស់មកឈៅ កឈ្ាើអី្ក៏ឈ្ាើមិនបាន។ វាឈ្ាើវាគាម នកម្ភែ ំងឈ ើយវាឈខាយឈម្ភ៉េែ ោះឈ ើយក៏  ូរដល់ឈយើងដញន
ោបជីវភាពបនតិចដរក៏ខ្ញំមិនរិចទនឈៅដល់ឈលាកអ្នកណដដ  ឈត្ពោះខ្ញំដញនោបឈោយកម្ភែ ំងខ្ញំគាម នខ្ញំខំត្បឹង
ឱ្យដរ ស់ឈដើមបីឱ្យកូនឈឃើញមកដល់សពាថ្ងៃ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាចូលចិរតមញខមហូមអី្ឈេដដ តា? 



ខ៖ ខ្ញំមិនឈចោះឈ ើសឈទ្យ មហូមចង់អំ្បិលបញកអំ្ពិលក៏បានចង់ឈសាៃ  ត្រយួបាសក៏បានឈ្ាើសេីក៏បានខ្ញំអ្រ់ឈចោះឈ ើសឈទ្យ
ដូចថាម្ភនថ្ងៃណឈៅមិរតភកដិមិនដមនមិរតភកកដិឈទ្យ។ ឈេអ្ឈញ្ជ ើញឈៅសីកាសីអី្ឈៅ នឹងក៏ឆាៃ ញ់ នឹងឈេមតងឈៅ
ប៉េញដនតមញនឆាៃ ញ់ នងឹក៏អ្ស់បីបួនត្បាំមញឺនចឹងឈៅបានៗឆាៃ ញ់ នឹងឈេឈៅ។ ឈបើឈៅ ាោះខ្ញំ ខ្ញំសញីដរខារដខមណស់។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមហូបដដលតាចូលចិរតជាងឈេ ដដលភាេឈត្ចើនតាចូលចិរតពិសា ចឹងហេ សណ? អ្ាីដដលតាេិរថា
តាចូលចិរតជាងឈេអ្ញ្ច ឹងហេ ស? 

ខ៖ ចូលចិរត ូបជាងឈេម្ភនដរសាច់ត្ជូកសាច់ម្ភន់អី្ នឹងសាច់ទអី្ចឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្រ់ចូលចិរតបដនែឈទ្យណតា? 

ខ៖ បដនែក៏ចូលចិរតដដ  ប៉េញដនតឈយើងម្ភនោក់សាច់បនតិចឈៅោក់បដនែឈត្ចើនបនតិចឈៅឈដើមបីឈយើងការ់បនថយអា
ត្បាក់កាសឈយើង នឹងក៏បាន្ូ ដដ ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខៈ បាទ្យ! 

ក៖ ចញោះតាម្ភនដលបងត្បជាត្បីយអី្ដដលតាចូលចិរតឈលងតាំងពីឈកមង  ូរមកដល់ឥឡូវឈនោះហេ សតា? 

ខ៖ ពីឈកមងខ្ញំចូលចិរតឈលងដលបងទញត្ព័ត្រ នឹងឈ ើយ ដល់ដរឈយើងម្ភនត្បពនាម្ភនអី្ឈៅកាលពីសម័យ នឹង
មញនសម័យឈកើរសង្រ្គគ ម នងឹចូលចិរតឈលងឈបៀអាឈបា៉េងអី្ នឹងឈេដដ  នឹងហេ ស មិនដមនអ្រ់ឈទ្យចូលចិរតឈលង
ដូចឈេអី្ចឹងដដ  ប៉េញដនតឈលងឈៅយូ ៗឈៅវាមិនឈឃើញ កីចឈត្មើនអី្ក៏ឈប់ខែួនឯងឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាចងចំចឈត្មៀងណដដលតាបានឈ ៀនតាំងពីឈកមង  ូរដល់ឈពលឈនោះឈ េសតា? 

ខ៖ ដនក! ចឈត្មៀងដដលចងច ំនឹង ចឈត្មៀងចូលចិរតអាចឈត្មៀងបញរណដូចថាឈ ឿងឈអ្ើ!ចឈត្មៀងសេីចឹងដដ ។ 
ចឈត្មៀងពីកាលឈលាកសញីនសញីសាមញរ។ គារ់ដរង នឹងចូលចិរតឱ្យដរចឈត្មៀងគារ់បទ្យអី្ក៏ខ្ញំឈបើកររ់យូ(វទិ្យយញ) 
សាត ប់ដដ  ដល់ដរមកឈត្កាយឈនោះបទ្យឈេឈលារ ក់អី្ណឈនាោះ នឹង។ ខ្ញំមិនដដលសាត ប់ឈទ្យខនសឺរអី្ នឹងខ្ញំមិន
ដដលឈៅជិរ មិនដដលឈមើលនឹងឈេឈទ្យ ឈត្ពោះឈយើងវាចស់ឈ ើយវាខញសសម័យឈៅឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាម្ភនន ណឈៅកនញងត្េួសា  បសត់ាឈចោះឈលងឧបក ណ៍ឈភែងអី្ឈ េសតា? 

ខ៖ ដនក! អ្រ់ម្ភនឈទ្យត្េសួា ខ្ញំឈនាោះវាគាម នអ្នកឈចោះឧបក ណ៍ឈភែងឈទ្យ។ អ្រ់ឈចោះអី្ឈទ្យ វាសញទ្យធដរអ្នកដស្ស នឹងមិន
បានឈ ៀនដូ រង្រ្នតីអី្ដូចឈេអ្រ់ម្ភនឈទ្យអ្រ់ឈចោះទងំអ្ស់ម៉េង។ 

ខ៖ ចា៎ស! ចញោះតា ាោះ បស់តាម្ភនលកខណៈឈម៉េចដដ  តាំងពីឈកមង  ូរមកដល់ឥឡូវឈនោះចឹងហេ សណតា? 



ខ៖ ខ្ញំពីឈកមងមក ាោះខ្ញំវាមិនអី្សតញកសតមនឹងឈេឈទ្យ។ ត្គាន់ដរបានមួយជត្មកឈៅយា៉េងស្សួលឈទ្យ ឈ ើយសពាថ្ងៃខ្ញំ
គាម នឈៅឈទ្យឈៅ ាោះកូនឈៅឈទ្យ។ ឈេឈៅ កសញឈីៅស្សុកថ្ង នឹង ឈេឱ្យឈៅឈៅឈៅចំ ាោះឱ្យឈេខ្ញំឈៅ ាោះកូនឈៅឈៅខ្ញំ
មិនបានម្ភន ាោះម្ភនសដមបងអី្ នឹងឈេឈទ្យដរដី នងឹខ្ញំក៏គាម នដដ ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាអ្នកណឈេបានសាងសង់ ាោះសត្ម្ភប់តាអ្ញ្ច ឹងហេ សណតា? 

ខ៖ កូនឈៅខ្ញំឈៅថ្ង ឈ ើយប៉េញដនតឈេថាមកចូលឆាន ំមិនដឹងមកមិនមកឈទ្យ ប៉េញដនតឈេឱ្យខ្ញំឈៅឈៅ នងឹឈៅខ្ញំក៏ការ់
ឈ ម្ ោះឈៅឈៅនឹងឈេឈៅ។ ខ្ញំឈចញពីទ័្យពឈៅខ្ញំក៏ឈៅឈៅឯត្រពំងត្ទំ នឹងឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាដឹងថាឈត្បើត្បាស់សម្ភា  ៈអី្ឈេខែោះឈដើមបីសាងសង់ ាោះមួយ នឹងហេ សណ? 

ខ៖ សម្ភា  ៈដដលឈត្បើត្បាស់វាឈត្ចើនណស ់អាសម្ភា  ៈឈនាោះម្ភនដូចកាំបិរពូឈៅ ណឈ ើយដដកឈូស។ ដនក!
ដដកោប់ឈេឈៅពឈលៀក នឹង សពាថ្ងៃអាដដកោប់ នឹងឈេឈៅឈពឈលៀកឈ ើយឈេឈៅឈ្ាើ នឹងក៏ឈេខំត្បឹងឈ្ាើ
ឈៅឈោយឈនោះឈៅក៏កូនឈេឈ្ាើបានឈ ើយអី្ឈ ើយនឹងឈេក៏ឈៅ កសញីស្សុកថ្ងឈៅ ឈេត្បេល់ឱ្យខ្ញំឈៅចំឱ្យឈេ   
 នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាម្ភនជំនាញអី្ដដលត្រូវបានបនតឈវនពីត្កុមត្េួសា  បស់តាហេ ស? ដូចជាឈវញវលែិ៍ឬក៏កូសែ ឬ
ក៏ជំនាញអី្មួយដដលតាបានឈចោះពីជីដូនជីតា បស់តាអី្ចឹងហេ សណ? 

ខ៖ ខ្ញំជំនាញដរអាឈវញដខស ឈវញអី្ នឹង ប៉េញដនតពីឈដើមឈនាោះឈេឈត្បើឈចច ឈ ើយឈត្ពៀលឈ ើយឈតាន រទវឈតាន រទវអី្
 នឹងដំឈៅឈវញដខសឈវញអី្ដខស ប ដខស ឈលៀងដខស ពយួ អី្ នឹងឈចោះទំងអ្ស់ ប៉េញដនតឈបើអ្រ់ជំនាញខាងអី្ឈទ្យប៉េញដនត
ត្គាន់ដរឈចោះឈទ្យប៉េញដនតមិនជំនាញនឹងឈេឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! តាឈចោះមកពីអ្នកណឈេដដ តា? 

ខ៖ ឈចោះមកពីេិរឈឃើញមិនឈចោះពីត្េូឈទ្យអា នឹង េឺឈចោះពីយល់កនញងខួ កាលេិរឈៅឈឃើញឈចោះដរឈ្ាើៗឈៅឈកើរ
ឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាតាអាចត្បាប់ពីឈពលដដលលំបាកបំ ញរឈៅកនញងជីវរិ បស់តាបានឈ េសតា? 

ខ៖ ខ្ញំជីវរិខ្ញំ នឹងវាពីមញនមិនវាពិបាក១ឆាន អីំ្ចឹងវា្ូ ១ឆាន ំឈៅវញិពិបាក ១ឆាន ំ្ូ ១ឆាន ឈំៅវញិឈ ើយ។ ដ៏តាំងពីខ្ញំ
បឈត្មើកងទ័្យពមក  ូរមក នឹង។ វាឈចញពីកងទ័្យពមកពិបាក  ូរ ឈត្ពោះខ្ញំឈ្ាើអី្វាមិនបានឈយើងវាចស់ឈដើ 
ឆាៃ យក៏មិនបានវា រ់ឈម្ភ៉េែ ោះឈ ើយឈចោះដរឈៅចិញ្ច មឹម្ភន់ចិញ្ច ឹមទអី្បនតិចបនតួច នឹង ត្គាន់ឈោោះស្សាយជីវរិ
ប៉េញណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាបានឆែងការ់ឈពលឈវលាដដលពិបាក នឹងឈោយ ឈបៀបណតា? 



ខ៖ ដដលឆែងការ់ពិបាក នឹង ឈពលពិបាកខាែ ំងឈពលសម័យ៣ឆាន ំ៨ដខ២០ថ្ងៃ នឹងពិបាកខាែ ងំ ឈ ើយ  ូរមក
ដល់ឆាន ំ៧៩ នឹងក៏ឈយើងវាមិនពិបាកដល់ នឹងដដ  ដរវាទ្យប់ទ្យល់គាន ឈៅវាស្សាលៗមកដល់ខ្ញំចូលបឈត្មើកងទ័្យព
 នឹង  ូរមកឈៅដល់សេីដីក៏គាម នមួយដញំនឹងឈេដដ ។   ូរឈៅដល់ខ្ញំលក់ឈ ម្ ោះឱ្យឈេឈៅក៏ោច់ឈៅសេីក៏គាម ន
សេីក៏គាម នដដ  អា នឹងចប់ពិបាកឈត្ចើនឈឡើងៗ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះតាដូចជាឈ្ាើឈម៉េចឈដើមបីឈោោះស្សាយកា លំបាកទំងអ្ស់ នឹងហេ សណតា? ដូចជាតាស ូត្ទំឬក៏
ឈម៉េចអី្ចឹងហេ សណ? 

ខ៖ ខ្ញំឈបើឥឡូវឈបើឈយើងថាលំបាកឈ ើយម្ភនអី្ឈទ្យៀរម្ភនដរស ូត្ទំស ូបតូ  នងឹឯង ចិញ្ច ឹមសរាធ្លរញបនតិចបនតួច
 នឹងឈដើមបីឈោោះស្សាយជីវរិប៉េញណណឹ ងឯង 

ក៖ ចា៎ស! តាឈពលឈវលាណដដលតាេិរថាជាឈពលឈវលាសបាយឈៅកនញងជីវរិ បស់តាចឹងហេ សណ? 

ខ៖ ឈពលសបាយកនញងជីវរិខ្ញំណញ ងឈពលដូចថាចូលឆាន ំបញណយភជញំកូនឈៅ ឈេឈៅជញំគាន  នឹងសបាយ នឹង ខ្ញំម្ភន
ឈពលសបាយនឹងឈេឈ ើយ។ ឈ ើយ ញរដរពីឈពលចូលឆាន ំឬបញណយភជញំ នឹងឈពលសបាយេឺគាម នឈទ្យម្ភនដរឈពល
េិរឈ ើយមិនសបាយ នឹងឈេឈទ្យ ដូចថាម្ភនឈេ ឹកសញីអី្ នឹងឈចោះដរឈដើ ឈេចពីឈេឈៅឈយើងវាអ្រ់ម្ភនសបាយ
អី្ដូចឈេ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះឈអ្ើ!ឈៅឈពលដដលតាឈៅវយ័ឈកមងហេ សឈ ើយឈរើតាម្ភនធ្លែ ប់េិរចង់ឈ្ាើអី្ឈពលដដលតា្ំឈឡើង
ឈ េស? 

ខ៖ ឈៅពីឈកមងកាលដដលឈៅឈ ៀន នឹង នឹកឈឃើញថាចង់ឈ្ាើជាត្េូបឈត្ងៀនឈ្ាើជាអី្ នឹងដល់ឪពញកម្ភត យគារ់ត្ក
ឈៅគារ់ចស់ៗ គារ់ត្កឈៅក៏ឈ ៀនក៏មិនបានចប់ដដ  ឈ ៀនបានត្រឹមថាន ក់ទី្យ៧ នឹង ក៏មិនបានឈ្ាើសេីឈៅដល់មក
សម័យឈត្កាយៗឈៅនឹកឈឃើញថាអាឈនោះមិនបានឈ្ាើអាឈនាោះមិនបានឈ្ាើក៏ចូលបឈត្មើកងទ័្យព នឹងឈោយសា នឹក
ឈឃើញថាឈម៉េចៗក៏បានជួយកងទ័្យពដដ ឈដើមបីកា ព ទឹ្យកដី។ 

ក៖ ចា៎ស! បានជួយជារិអី្ចឹងហេ សណតា? 

ខ៖ បាទ្យ! ខ្ញំបានជួយជារិម្ភរញភូមិ នឹងកា ព ទឹ្យកដី នឹង។ 

ក៖ តាឈបើសិនជាឈបើសិនជាតាអាចផ្ទត ំត្បាប់អ្ាីមួយឈៅកាន់កូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយៗហេ សតាឈរើតា នឹងត្បាប់អ្ាី
ខែោះដល់ពួកគារ់ហេ សណ? 

ខ៖ ខ្ញំត្បាប់ឈៅឈត្កាយខ្ញំម្ភនដដ  ឈ្ាើឈនក!ឈ្ាើទ័្យពឈ្ាើអី្ នឹងឈ្ាើទហន នឹងហេ ស។ ខ្ញំបានផ្ទត ំកូនឈៅឈត្កាយៗ
ថាកូនឈៅឈត្កាយៗឈប់ឈ្ាើឈៅឈយើងឈ្ាើទហន ឹកទឹ្យកដរឈត្កាមឈកែៀកឈេឈទ្យ។ ឈប់ឈៅឪឈវទ្យនាណស់ពិបាក



ណស់ទ្យត្ម្ភំបានបញណយសកែិបនតិចបនតួច ន ឹ ងឈ ើយឈយើងលក់ឈ ម្ ោះឱ្យឈេសញំឱ្យសញំឈេលាសមិ់នបានឈទ្យៀរ
ឈម្ភ៉េែ ោះឈ ើយខ្ញំផ្ទត ំអាឈ ឿងថាកូនឈៅខំដរ កសញីឈៅដស្សចម្ភែ  ឈៅកញំេិរពីឈ ឿងត្បឈទ្យសជារិអី្ដូចឪខាែ ចធ្លែ ក់ខែួន
ដូចឪសូមឱ្យកូនឈៅដនក!ខំដរ កសញីឈៅមិនបាច់េិរពីត្បឈទ្យសជារិឈទ្យទ្យញកឈេអ្នកឈ សងឈេេិរឈម៉េចឈេេិរឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងតាដូចជាចង់ផ្ទត ំឈ ្ើ ឬក៏ចង់ឱ្យពួកគារ់កាែ យជាឈកមងឈម៉េចចឹងហេ សណតាឱ្យគារ់ខំត្បឹងដត្បង
ឈម៉េចឈៅកនញងជីវរិ បស់គារ់អី្ចឹងហេ សណ។ 

ខ៖ បាទ្យ! ខ្ញំឈចោះដរចង់ឈចោះដរផ្ទត ំឈ ្ើ ដដ  នឹង ថាកូនឈអ្ើយខំឈៅខំ កសញីអី្ឈៅឈត្ពោះសម័យប៉េញឈណណោះឈ ើយ នឹងឈេ
មិនសាគ ល់ឈយើងអ្នកត្កឈទ្យទល់ដរឈយើងម្ភនបានឈេរប់អានកូនឯងខំត្បឹងឈៅខែោះ នឹងក៏ឈចញឈៅ កសញីឈៅ
ស្សុកថ្ងឈៅ។ អាខែោះឈៅដន!ឈៅនញោះឈៅឈ ើយខ្ញំក៏មិនបានដនកេិរអី្ដវងឆាៃ យឈទ្យ ពីឈត្ពោះខ្ញំឈ ៀង នងឹដដលជួយ
ជារិឈ្ាើទ័្យពឈ្ាើអី្ នឹង។ 

ក៖ ចស! ចញោះតាម្ភនអី្ឈទ្យៀរឈដើមបីចង់ផ្ទត ំឈ ្ើ ពួកគារ់ឈទ្យៀរឈ េសតា? 

ខ៖ ខ្ញំអ្ស់ឈ ើយវាខ្ញំមិនចង់ផ្ទត ំឈ េសខ្ញំចង់ដរថាឱ្យ កសញីឱ្យខំ កសញីឈៅឱ្យដរម្ភនមញខម្ភនម្ភរ់មួយត្េប់មួយ
ត្គាន់ឈៅបានឈ ើយកញំពិបាកឈ្ាើនឈយាបាយឈ្ាើអី្ នឹងឈេឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចឹងអ្ េញណឈត្ចើនតាសត្ម្ភប់កា ពិភាកាជាមួយខ្ញំឈដើមបី តល់ដូចជាត្បាប់ពីត្បវរតិ បសត់ាចឹងហេ ស
ណតា។ 

ខ៖ បាទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! អ្ េញណឈត្ចើនតា។ 

 

(កា សឈងខបខែោះពីខ្ញំនិមលអំ្ពីចំណញ ចសំខាន់ថ្នជីវរិឈលាកតាពីអា មមណ៍ខ្ញំនិងអ្ាីដដលខ្ញំបានឈ ៀនពីជីវរិ បស់
ឈលាកតាឈ ៀចឆាយ។ គារ់បានឆែងការ់ឈ្ាើជាទហន  ូរឈ្ាើឱ្យគារ់ម្ភនកា ឈឺចប់ខាែ ំងដល់ថាន ក់គារ់បាន
ផ្ទត ំឈ ្ើ ដល់កូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយ។ គារ់មិនឱ្យឈ្ាើជាទហនដូចគារ់ឈ ើយឈោយសា ប៉េញលពរឈ្ាើឱ្យគារ់បារ់ 
បង់ត្េួសា ជាទី្យស្សឡាញ ់ដរគារ់ឈៅដរឈៅ ស់ដល់សពាថ្ងៃ។ 

 

 

 


