
កិច្ចសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំស្សឈី ម្ ោះ ស  ន អ ឺំ 
 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេង សុជីវ ី    ខ៖ អ្នកដែលឈោយឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ស ុន អឹ្ម   

 

ក៖ ចាស ែំបូងជម្រម្ភបសួរអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ចាសជម្រម្ភបសួរ! 

ក៖ ចាស! អ្ ុ៊ុំថ្ងៃឈនោះខំុ្ម្ភនឱកាសដែលបានមកសម្ភា សអ្ ុ៊ុំផ្ទា ល់ ឈេើយខំុ្ឈ វ្ើការសម័គ្េឈៅខាង 
េម្ម្រម្ភងរបស់សាលា BYU ឈៅខាងសេរែឋោឈមរចិ ឈេើយេម្ម្រម្ភងរបស់ខាងសាលាមួយហ្នឹង 
ចង់ជួយចងគ្កងពង្សម្របវត្តិគ្បជាជនកមពុជាដែល ម្ភនវយ័ចាប់ពី៣៥ឆ្ន ំឈ ើងពីជីវតិ និង្ បទ 
ពិឈសា្ន៍របស់គាត់ដែលបានឆ្លងកាត់តំងពីមុនមកឈែើមបីទុកដចកចាយឈោយកូនឈៅជំនាន់ 
ឈគ្កាយឈេបានសាា ប់ដែរណា៎អ្ ុ៊ុំ។  ចាស! ឈេើយេម្ម្រម្ភង្របស់ សាលាមួយហ្នឹង េឺឈេចង់ជួយ 
ចងគ្កងអ្ញ្ច ឹង ឈេើយថ្ងៃហ្នឹងអឺ្...ខំុ្ម្ភឱកាសឈែើមបីនឹងមកសម្ភា សអ្ ុ៊ុំផ្ទា ល់ អ្ញ្ច ឹងឈតើអ្ ុ៊ុំនឹង្
ឈ វ្ើការអ្នុញ្ញា តឈោយខំុ្ឈ វ្ើការងតសម្លេងរបស់អ្ ុ៊ុំ និង្ ងតរូបរបស់អ្ ុ៊ុំមិញមុនហ្នឹង ឈែើមបីនឹង 
យកឈៅដាក់ឈៅកនុងឈវបសាយខាង្សាលា  ទុកឈោយកូនឈៅជំនាន់ឈគ្កាយ បានសាា ប់ដែរអ  ៊ុំ? 

ខ៖ គ្បវតតិរបស់ខំុ្ពីឈែើមមកម្ភនអី្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជំនាន់ោពត  ឈៅចាំឈគា ឈៅគ្ចូតឈមម ។ 

ក៖ ហ្នឹង្ឈេើយ! ឈតើអ្ ុ៊ុំអ្នុញ្ញា តម្ ើលបីឈោយខំុ្ ងតសម្លេង អ្ ុ៊ុំយកឈៅដាក់ កនុងឈវបសាយអត់្អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងមុនែំបូងថ្នការសម្ភា ស ថ្ងៃហ្នឹង្ទី៣១ ដខ៧ ឆ្ន ំ២០១៨ ឈេើយការសម្ភា ស 
មុនែំបូង សូមឈ ម្ ោះអ្ ុ៊ុំ ឈតើអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអី្ដែរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខំុ្ឈ ម្ ោះ ស ុន អឹ្ម! 

ក៖ ចាស! ឈេើយអ្ ុ៊ុំឈ ម្ ោះហ្នឹងទំងនាមគ្តកូល ទំងអ្តតសញ្ញា ណប័ណណអី្គ្តូវទំងអ្ស់អ្ ុ៊ុំម្ហ្ហា៎? 

ខ៖ ចាស គ្តូវទំងអ្ស់! 

ក៖  ឈេើយអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈគ្ៅដែរឬឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនដតមួយហ្នឹង។ 

ក៖ ម្ភនដតមួយឈទ។  មួយហ្នឹងម្ភនអ្តថន័យយ៉ាងម្ល៉េចដែរចំឈ ោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនដតមួយហ្នឹង  ឈ ម្ ោះដតប៉េ ណ្ណឹ ង្។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្ា៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អឺ្...ឈេើយចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនោយុប៉ាុន្មា នឈេើយឈៅកនុងឆ្ន ំហ្នឹងអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខំុ្៥០េត់! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈេើយអ្ ុ៊ុំអឺ្...អ្ ុ៊ុំឈកើតឈៅឯណាដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈកើតឈៅខាងដគ្ពកឈសនៀតហ្នឹង្ដ រ ពាររងំ។ 

ក៖ ចាសឈៅភូមិឃំុអី្ដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឃ ាំដគ្ពកឈសនៀត។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖ ស្សុកជាមួយគាត់ហ្នឹង្។ 



ក៖ ជាមួយគាន  ឈៅកនុងឈខតតអី្ដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈខតតពាររំង!  

ក៖ ចាស! ឈេើយអឺ្...អ្ ុ៊ុំចនាេតិ សុរយិេតិហ្នវញិអ្ ុ៊ុំចំាឈទថាអ្ ុ៊ុំឈកើតឈៅកនុងឆ្ន ំដខមរម្យើងឈៅ 
ឆ្ន ំមួយណាដែរ? 

ខ៖ អូ្...ខំុ្អ្ត់សូវចំាផង។ ខំុ្អ្ត់សូវឈចោះអ្កសរផង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ច ុះម្ភនអ្តតសញ្ញា ណប័ណណឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាម នឈទ! ម្ភនដតប័ណណគ្េួសារ អ្តតសញ្ញា ណប័ណណបាត់ឈេើយ តាំង្ពីខំុ្ឈឺម្ល៉េេុះ។ 

ក៖ អូ្...ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! អ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹង... 

ខ៖ ខំុ្ឈៅជួលផាោះហ្នឹង្ ក៏គ្ជុោះបាត់ឈៅ។ 

ក៖ អូ្...ចុោះអ្ ុ៊ុំអ្ត់ម្ភនឈៅឈ វ្ើងមីឈទអ្ ុ៊ុំហ្ា៎? 

ខ៖ អ្ត់ទន់បានឈៅឈ វ្ើផង។ 

ក៖ ចុោះអឺ្...សម្ភជិកគ្កុមគ្េួសាររអ្ ុ៊ុំវញិ ឈតើគាត់អឺ្...បងបអូនអី្អ្ ុ៊ុំម្ភនបង្បអូន? 

ខ៖ បងបអូនម្ភនទំងអ្ស់! 

ក៖ គាត់...អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំជាកូនទីប៉ាុន្មា នថ្នគ្េួសារដែរ? 

ខ៖ ខំុ្ទីពីរ! 



ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងគ្កុមគ្េួសារអ្ ុ៊ុំ បងបអូនអ្ ុ៊ុំ គាត់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ខលោះឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងម្េ ឈ ម្ ោះ រនិ បនាា ប់មក ខំុ្ បនាា ប់ឈទៀតបអូន គាន បួននាក់។ 

ក៖ ហ្នឹងឈេើយ ឈតើគាត់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ខលោះឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មួយឈ ម្ ោះ រនិ មួយឈទៀតហ្នឹង  ខំុ្ អឹ្ម។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេើយបានមកអូ្ន! 

ក៖ បីនាក់! 

ក៖ បអូនឈេើយបានមក រ ណ្! 

ក៖ ចាស! បួននាក់។ អ្ញ្ច ឹងស្សីប៉ាុន្មា ន គ្បុសប៉ាុន្មា នដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ស្សីពីរគ្បុសពីរ! 

ក៖ ចាស! បងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំែូចជាកាលពីមុន លកែល់ឥលូវហ្នឹង អ្ ុ៊ុំចងចំាសាច់ឈរឿងអី្ឈេខលោះ ជា 
មួយពួកគាត់? 

ខ៖ បងៗខំុ្ បង្គ្បុសខំុ្វាែឹងកាីឈ ើងវាឈ ើងឈតន តឈៅ។ 

ក៖ អឹុ្ម! 

ខ៖ ឈ ើងឈតន តឈៅៗជួយដរកទឹកដរកអី្ឈៅកាប់អុ្សឈៅអី្អ្ញ្ច ឹង្ណា៎។  មកជួយឈ វ្ើបុណយហ្នឹង្ 
គ្គាដម៉ាឪខ្ ាំសាល ប់ម្ៅ។ 

ក៖ ចាស! អ្ ុ៊ុំឈេើយឈៅែូចជាកាលឈៅឈកមងៗអ្ ុ៊ុំចូលចិតតឈលងអី្ឈេខលោះជាមួយពួកគាត់ដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈលងចាំឈគា ចាំអី្ហ្នឹង។ នំាគាន ឈលងដតអង្គ ញ ឈលងអី្ហ្នឹង។ 

ក៖ អឹុ្ម...ចាសអ្ ុ៊ុំ! 



ខ៖ ឈលងឈូង ឈលងអី្ ម្ៅវាលម្ៅអីហ្នឹង្។ ម្េម្ៅឈលងកូនឈគាម្ន្មុះ។ 

ក៖ ចាស! ចាសអ្ ុ៊ុំ។ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...តំង ពីឈកមងមកែល់ឥលូវហ្នឹងអ្ ុ៊ុំ ពួកគាត់ទំងអ្ស់គាន ហ្ហ ា៎  
សពវថ្ងៃហ្នឹង ឈតើគាត់ឈៅឯណដែរ ឈេើយគាត់ឈ វ្ើអី្ខេុះម្ៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាត់ឈៅស្សុក។ បងបអូនខំុ្ឈៅស្សុកទំងអ្ស់ ឈៅស្សុក ឈៅសាឹងឈៅបទហ្នឹង្។ 

ក៖ ជំុគាន ទាំង្អស់? 

ខ៖ ជំុគាន ទំងអ្ស់។ គ្នន ម្ភនបដី ម្ភនម្របពនធម្រៀង្ៗខេួនទាំង្អស់។ 

ក៖ អូ្...ឪពុកម្ភា យអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអី្ដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪពុកខំុ្ឈ ម្ ោះ អឹុ្ង សឹង ដម៉ាខំុ្ឈ ម្ ោះ រមឹ។ 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងឪពុកម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំឥលូវ គាត់ោយុប៉ាុនាម ន ឈេើយគាត់សាល ប់អ្ស់ឈេើយ? 

ខ៖ គាត់សាល ប់លួយ ៥៣ មួយ៤០េត់។ ម្ភដ យ ៤០េត់្ ឪពុក៥៣។ 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! អ្ញ្ច ឹងគាត់ែូចជាកាលហ្នឹងអ្ ុ៊ុំម្ភន ចំាអ្វីដែលទក់ទងជាមួយនឹងគាត់ ថាគាត់ម្កើត្
ម្ៅកន ង្កដនេង្ណ? គាត់ឈកើតឆ្ន ំណា? 

ខ៖  អ្ត់បានចំាឆ្ន ាំគ្នត់្ឈទ។ ប៉េ នគ្គាន់ថាគ្នត់្ឈៅកនុងោពត គ្នត់្ម្ៅរកគ្តីគាត់រកគ្តីរកអី្
ហ្នឹងតមគ្កសួងតមអី្ហ្នឹង្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែូចដម៉ាខំុ្ ឈៅគ្ចូតស្សូវគ្ចូតអី្ ឈៅតមគ្កសួងហ្នឹង្ម្េដ រ ជាំន្មន់អាពត្ 

ក៖ គ្កសួង...គ្កសួងអី្ឈេដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាូងែកកន ង្ជំនាន់ោពត។ 

ក៖ ប៉ាុដនាឈៅគ្ចូតស្សូវឈៅកនុងគ្កសួង? 



ខ៖ ចាស! ជំនាន់ោពតហ្នឹង្។ 

ក៖ ម្ភនគ្កសួងដែរ? 

ខ៖ ម្ភនឈតើ  ម្ភនគ្កុមឈេ មួយគ្កុមៗ។ 

ក៖ អូ្...ឈៅតមគ្កសួងឈៅតមគ្កុមកដនលងកសិដាឋ ន។ 

ខ៖ កាន់ម្រកុលម្ៅកងៗចឹង្ ម្របាាំន្មក់អីចឹង្ បីន្មក់អីចឹង្។ 

ក៖ ចាស! ចុោះកាលហ្នឹង្ អ្ ុ៊ុំ ពួកគាត់ជាមនុសសដបបណាដែរឪពុកម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪពុកខំុ្កំគ្ពីកំគ្ ដែរហ្នឹង។ កលសត់តំងពី គ្នត់្មិនសូវជាម្ភន  ឈវទនាដែរហ្នឹង ែល់ ឈពល 
ខំុ្ែឹងកាីឈៅ  គាត់ឈឺខាល ំង អ្ត់ឈ វ្ើអី្ម្កើត្ផង្បាន ឪពុកខ្ ាំ គាត់ឈ ើងឈតន តដែរហ្នឹង គ្នត់្ែល់ 
ម្លង្គាត់ឈ ើងដលងឈកើត បានកូនខ្ ាំ។ ជីវតិឈ វ្ើឈតន តធ្វី...បានទិញអ្ងករទិញអី្ចិញ្ច ឹមកូន... 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ចិញ្ច ឹមបអូនចិញ្ច ឹមបងអ្ញ្ច ឹងឈៅតគាន ឈៅ! 

ក៖ ចាស! អឹុ្ម ...អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនចងចំាឈរឿងអី្ឈេខលោះដែរជាមួយនឹងឪពុកម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចងចំាដតប៉ាុណ្ណឹ ង! 

ក៖ អឹុ្ម... 

ខ៖ ចងចំាដតប៉ាុណនឹ ង។ គ្បវតតិគាត់ដត្ឈ ើងឈតន តហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស! 
ចុោះម្ភនបានគ្បាប់គាត់អឺ្...ែូចជាគាត់ម្ភនបានគ្បាប់អ្ ុ៊ុំទក់ទងជាមួយនឹងកាលពីគាត់ឈៅឈកមង
ៗឈ វ្ើអី្ឈេខលោះឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាត់មិនបានគ្បាប់អី្ផង! 

ក៖ អឹុ្ម...ជីែូនជីតរបស់អ្ ុ៊ុំគាត់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ដែរ ទំងខាងម្ភា យទំងខាងឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ឈ ម្ ោះ ដយ៉ាម ឈ ម្ ោះត អម ដយ៉ាម! 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ខាងហ្នឹង្ឪពុកក៏ខាងម្ភា យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខាងអឺ្...ម្ភា យ! 

ក៖ ខាងម្ភា យ? ឈេើយចុោះខាងឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំវញិ? 

ខ៖ ខាងឪពុកឈ ម្ ោះ ឈម ឈេើយឈ ម្ ោះ...ខំុ្ឈភលចឈ ម្ ោះ... 

ក៖ ចាស! អ្ត់អី្ឈទអ្ ុ៊ុំ។ ឈេើយអ្ ុ៊ុំម្ភន... 

ខ៖ នឹកមិនឈចញ... 

ក៖ ឈេើយអ្ ុ៊ុំម្ភនែឹងថាគាត់ឈកើតឈៅកនុងឆ្ន ំណាឈេើយទីកដនលងដែរឬឈទ? 

ខ៖ ខំុ្អ្ត់បានចំាថាឈៅគ្តង់កដនលងណាឈទ(ឈសើច) ឈភលចបាត់ឈេើយ! 

ក៖ អ្ ុ៊ុំអ្ត់ែឹងពីគាត់ឈទហ្ា៎? 

ខ៖ ចាស! ឈភលចអ្ស់បាត់ឈេើយ។ ឈបើ ខំុ្បានបដី ឈ ើង ខំុ្មកចំាដតឈគាមកដត...វាលៗផុតជំនាន់ 
ោពតដែរហ្នឹង្។ 

ក៖ អឹុ្ម...ចាស! ឈេើយ... 

ខ៖ គ្ពឹកៗឈ ើងឈែើរគ្បមូលឈកមងៗឈៅឈរ ើសកស្សូវ។ 

ក៖ ហ្នឹង្ឈេើយអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ែល់ឈម្ភ៉ាងនំាគាន ឈៅចំា...ឈម្ភ៉ាង៩ឈម្ភ៉ា ង១០បានម្ចញផាុះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈម្ភ៉ាង៨យប់អី្បាន ល់ផាោះ។ 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងគ្កុមគ្េួសាររបស់អ្ ុ៊ុំកាលហ្នឹង្ឈៅឈខតតណ? យូរប៉ាុនាម រដែរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ឈៅណ្ ង្ ឈកើតម្ៅណ្ ម្ត្ើ។ 

ក៖ អឹុ្ម...ឈេើយែូចជាកាលហ្នឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនសាច់ញាតិឈៅឈគ្ៅគ្បឈទសដែរឬឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាម នឈទ!  ម្ភនដត្ឈៅកនុងស្សុកភូមិហ្នឹង។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖ គាម នបងគាម នបអូនឈៅស្សុកណានឹងឈេឈទ ម្ភនឈៅដតកនុងហ្នឹង្។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ទក់ទងជាមួយនឹងោ េ៏ពិ េ៏អ្ ុ៊ុំវញិអ្ ុ៊ុំបានការដែរឬឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បានការ! 

ក៖ ឈៅឆ្ន ំណាដែរ? ឈពលណាដែរណា? 

ខ៖ ឆ្ន ំណាម្េ ខំុ្ឈភលចបាត់ឈេើយ ទល់ដតតរបស់ខំុ្មិញបានគាត់ចំា(ឈសើច)! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងហ្ា៎ហ? (ឈសើច)! អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឈលាកតម្ភនឈ ម្ ោះអី្ដែរគ្តូវជាសាវ មីរបស់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ យ័ន បអូនបាីខំុ្ហ្នឹង្ បអូនបឈងកើត។ 

ក៖ ចស!  អូ! ឈេើយអឺ្...ោ េ៏ពិ េ៏ កាលហ្នឹង្ឈ វ្ើឈ ើងឈដាយឪពុកម្ភា យជាអ្នកឈរៀបចំ 
ឈោយឬ ក៏ ស្សលាញ់គាន អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់ឈទ ឈរៀបចំដម៉ាឪសាី។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! ការ ដាក់សគរបាសអី្ហ្នឹង។ 

ក៖ ចាស? 

ខ៖ កាលណ្ ង្ឈេឈគ្ចើនដតឈនោះហ្ហា៎ ដាក់សគរបាស។ 

ក៖ អូ្...ដាក់បាសដាក់សគរ។ 



ខ៖ ណ្ ងឈេើយ! 

ក៖ ឈេើយម្ភន... 

ខ៖ ដាច់ោពតឈ ើងម្ភនដតោហ្នឹង្។ 

ក៖ ចាសៗអ្ ុ៊ុំ! ឈេើយម្ភនដេរជំនូនដែរម្ត្ើ អ  ៊ុំម្នា៎? 

ខ៖ ដេរជំនូនដេរកំណប់អ្ញ្ច ឹង។ កាតសាល កាត់សក់អី្។ 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំោចគ្បាប់ខំុ្បានឈទ កាលមុនែំបូងអ្ ុ៊ុំជួបនឹងឈលាកតគ្តូវជាសាវ មីរបស់អ្ ុ៊ុំ 
ហ្នឹង ឈតើគាត់ជួបគាន ឈៅឈពលណាដែរកាលណ្ ង? 

ខ៖ គាត់ហ្នឹងឈៅស្សុកភូមិជាលួយគ្នន ហ្នឹង។ ឈៅចំាឈគាចំាអី្ហ្នឹងឈៅ ឈេើយម្ភា យឈកមកខំុ្ ឪដម៉ា
ខំុ្សាល ប់អ្ស់ឈេើយ បានបដីមីងម្ភ បដីរបស់អ  ៊ុំខំុ្ហ្នឹង។ អ្ ុ៊ុំ្ំខំុ្ឈរៀបចំឈោយឈៅ។ ការឈោយឈៅ។ 

ក៖ ចាស! ចាសអ្ ុ៊ុំ ឈេើយអ្ញ្ច ឹងែូចជាភាសាអី្ អ្ ុ៊ុំឈចោះសរឈសរ ោនភាសាដខមរឈយើងបានអត់្? 

ខ៖ ខំុ្អ្ត់ឈចោះឈទ។ ខំុ្ឈរៀនបានដតថាន ក់ទី៣ទី៤ហ្នឹង។ ខំុ្មកចំាឈគា មកឈមើលម្ភា យខំុ្ឈឺ។ ឈេើយ
ម្លើលឈកមងៗ ជំនាន់ោពតណ្ ង ឈៅគ្បមូលចំាឈគាចំាអី្ណ្ ង្ បានថាខំុ្ឈវទនាណាស់ និយយ 
ឈៅ។ 

ក៖ ចស! អញ្ជ ឹង្កាលហ្នឹង្ឈរៀនថាន ក់េី៣ឈៅសាលាណាដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាស! ឈរៀនពីឈកមងឈៅស្សុកខំុ្ហ្នឹងឯង្។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះសាលាអី្ដែរអ្ ុ៊ុំ ែឹងឈទ? 

ខ៖ សាលាហ្នឹង្ឈៅភូមិដគ្ពកឈសនៀតហ្នឹង្ដ រ។ 

ក៖ សាលាបឋមអ្ ុ៊ុំហ្ហា៎? 

ខ៖ សាលាឈកមងៗឈយើងឈរៀន ឈរៀនគ្នា នបានឈគ្ៅគ្ជោះ។ 

ក៖ ដតឈ ម្ ោះសាលាអ្ ុ៊ុំឈភលចឈេើយ? 



ខ៖ អឹុ្ម! 

ក៖ ចាស! ឈេើយអឺ្...កាលហ្នឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនមិតតភកាិជិតសនិទធដែរឬឈទកនុងសាលា? 

ខ៖ ម្ភនដតជិតខាង អ្នករួមថាន ក់ខ្ ាំសុទធដតបងបអូនជីែូនមួយហ្នឹង្។ 

ក៖ អូ្...ឈេើយ... 

ខ៖ ឈៅឈរៀនឈៅអី្ជាមួយគាន ។ ឈៅចាំឈគាចាំអី្ជាមួយគាន ហ្នឹង្។ 

ក៖ ចាស! ដត្ម្ភនមិតតភកាិជិតសនិទធដែរឬឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនដត្ឥលូវឈេការឈេើយអ្ស់។ 

ក៖ អូ្...ចាស! ប៉ាុដនាអ្ ុ៊ុំម្ភនចងចំាឈ ម្ ោះគាត់ឈទ មិតាភកាិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាគ ល់ឈតើ ភាព ម្េង្។ 

ក៖ (ឈសើច) ចាស! 

ខ៖ បអូន! 

ក៖ ចុោះគាត់ កាលណ្ ងអ្ ុ៊ុំម្ភនចងចំាឈរឿងអី្ខលោះជាមួយមិតតភកាិរបស់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចងចំាពួកវាឈៅចំាឈគាចំាអី្ឈែកជាមួយគាន ដត្ចឹង្។ 

ក៖ អឹុ្ម...សបាយ! 

ខ៖ មកពីឈរៀន ឈៅចាំឈគា ម្ៅរកកាា មរកខយង មកវញិទួលឈមម ទួលអី្។ ងលឹងេី ូពីណាបាន 
ឈគ្ចើនៗម្ៅ ឈេេិឈតៀនឈៅពីណាបានតិចជាង្ពីណបានម្ម្រចើនជាង្(ឈសើច)ឈលើកេុណសមបតិត 
ឈៅ (ឈសើច)។ ជំនាន់ោពតហ្នឹង្។ 

ក៖ ចសអ  ៊ុំ! អ្ញ្ច ឹងែូចជាអ្ ុ៊ុំម្ភនឈចោះភាសាឈគ្ៅពីភាសាដខមរម្យើង្ឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អូ្យ...សអីក៏ខំុ្មិនឈចោះដែរ។ 



ក៖  ឈេើយអ្ ុ៊ុំកាលជីវតិរបស់អ្ ុ៊ុំឈ វ្ើដស្សចម្ភា រមុន  អ្ ុ៊ុំបានម្ធ្វើនា៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ វ្ើដតដស្សលួយមុខហ្នឹង្។ 

ក៖ ឈ វ្ើដតដស្សឈទ? ឈេើយ... 

ខ៖ ចាស! ស្សុកខំុ្ឈ វ្ើដតដស្ស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគ្េួសារអ្ ុ៊ុំជាកសិករ ជាោជីវករ ឬក៏ជាអ្នករកសីុ? 

ខ៖ ឈ វ្ើដស្សហ្នឹង្ណា៎។ 

ក៖ ឈ វ្ើដស្សអ្ ុ៊ុំហ្ា៎? 

ខ៖ អឹុ្ម! ឈ វ្ើទំងអ្ស់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងជីវតិរបស់អ្ ុ៊ុំបានឈ វ្ើការងារអី្ឈេខលោះដែរ ឈែើមបចិីញ្ច ឹមជីវតិ ឈែើមបរីកកម្ម្រលទទួលទន 
ចិញ្ច ឹមជីវតិ? 

ខ៖ ខំុ្កាលម្បើដបកោពតលក បានម្ភនបាីម្ភនអី្ហ្នឹង។ ឈយើងថាចិញ្ច ឹមគ្ជូក ចិញ្ច ឹមឈគា ចិញ្ច ឹមអី្
ឈៅ ម្យើង្ចិញ្ច ឹលម្គ្នចិញ្ច ឹលអីម្ៅ លក់ម្ៅ ចិញ្ច ឹគ្ជូកលក់អ្ញ្ច ឹងឈៅ ចិញ្ច ឹមម្ភន់ ចិញ្ច ឹមអី្ឈៅ។ 

ក៖ អឹុ្ម... 

ខ៖ ឈេើយអ្ញ្ច ឹងឈៅខំុ្ក៏កាលខំុ្រកឈគារកអី្ខាតអ្ស់ឈៅ លក់ផាោះលក់សដលបង្ឈៅ ក៏បានមកនឹង្
ម្េលកឈ វ្ើការឈៅសំណង់ ក៏បងខំុ្ហ្នឹង្ម្េឱយលកម្ៅវតតហ្នឹង ក៏ឈលាកសំុឈោយមកឈៅហ្នឹងទំង 
អ្ស់គាន ម្ៅ បានខំុ្ដំាបាយសលឈៅហ្នឹង្ឈៅ។ ខំុ្គាម នផាោះឈទ។ 

ក៖ អឹុ្ម...  

ខ៖ ខំុ្មិនចង់និយយឈទកមួយឈអ្ើយ! 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! ចាសជីវតិរបស់អ្ ុ៊ុំតស ូទគ្មំ្ភដតបានប៉ាុណ្ណឹ ងមកណា៎អ្ ុ៊ុំណា៎ ? 
ឈេើយខំុ្សូមសរឈសើរអ្ ុ៊ុំដែល... 



ខ៖ ខំុ្មកែល់ភ្នាំម្ពញ ដខបុណយភំុ្បិណឌ ហ្នឹង ឈបោះសលឹកបាស់ឈបោះអី្លក់ែូរម្រគ្នន់បានកូនឈរៀន។ 

ក៖ លក់ឈៅផារណាដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ទូលទំពូង! 

ក៖ ទួលទំពូងឈយើង? 

ខ៖ កម្នដៀត្លក់។ 

ក៖ អឹុ្ម... 

ខ៖ ឈេើយកូនតូចៗវានំាគាន ឈៅឈរៀន ឈគាកគ្ពោះ(ម្ ា្ ុះកដនេង្)ហ្នឹង្។ 

ក៖ អឹុ្ម... 

ខ៖ ដតវាតស ូឈៅឈរៀនបានសុទធដតថាន កទីែប់! 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ វាអ្ត់លុយឈទនំាគាន ឈែើរ។ 

ក៖ អឹុ្ម...ចាសអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ មកពីឈរៀនវញិ វានំាគាន ម្ៅជួយឈបោះសេឹកបាស់តមៗរបងផាោះជួល  ឈេោណិតឈេឈោយឈបោះ 
ឈៅ។ 

ក៖ អឹុ្ម...ចាសអ្ ុ៊ុំ! អ្ញ្ច ឹងជីវតិរបស់... 

ខ៖ អឹុ្ម...ដត្ន្មាំនិយយ នំាទឹកដភនកឈទ។ 

ក៖ (ឈសើច) ស ាំឈទសអ្ ុ៊ុំ! ដតសម្សើរអ្ ុ៊ុំដែលខំគ្បឹងតស ូចិញ្ច ឹមកូនមករេូតហ្នឹង្ឈគ្ ោះអី្ជីវតិម្រតូ្វ
ការ.... 

ខ៖ ឈនោះតូ្ចជាងឈេហ្នឹង្ 



ក៖ ជួបឈៅការលំបាកទគ្មំ្ភដតបាន... 

ខ៖ ខំុ្ជួលផាោះឈេ ឈទើបបានមកម្ៅវតតហ្នឹង្៤ដខម្ហ្ើយ។ ឈេើយឥលូវខំុ្ឈឺម្េៀត្។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំអឺ!អ  ៊ុំធ្លល ប់ែូចជាកាលពីឈកមងមកែល់ឥលូវហ្នឹងអ  ៊ុំធ្លល ប់បានម្ភនការផ្ទល ស់បាូរអី្ឈេខលោះដែរ
កនុងជីវតិរបស់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេុើយ! ខំុ្កលសត់អ្ញ្ច ឹង ឈៅឯស្សុកក៏អញ្ច ឹង្ដ រ ឈែើរកាប់អុ្ស រកលុយចិញ្ច ឹមបអូន ចិញ្ច ឹមបង 
ឈគ្ ោះឪពុកម្ភា យម្យើង្សាល ប់ម្ចលម្យើង្ម្ហ្ើយ។  មកែល់ម្ភា យឈកមកឪម្កាកក៏សាល ប់អ្ស់ឈទៀត។ 

ក៖ អឹុ្ម... 

ខ៖  ល់មកធ្លល ក់ខលួនមកឈៅអ្ញ្ច ឹងឈៅ។ 

ក៖ អឹុ្ម...ចាស! ឈេើយចំឈ ោះមុខមហូបវញិអ្ ុ៊ុំចូលចិតតមុខមហូបអី្ដែរតំងពីឈកមងរេូតមកែល់ឥលូវ
ហ្នឹង្? 

ខ៖ ម្ភនអី្បនាិចបនាួចសលមចូ រសេអីហ្នឹង្។ 

ក៖ អូ្...សេអី្មហូបអី្ក៏អ្ ុ៊ុំបានដែរអ្ ុ៊ុំនា៎? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង... 

ខ៖ ជួនឈៅ...ជួនឈៅខំុ្ឈៅបាច់គ្តី ជញ្ជជ ត់គ្តីអី្ចឹង្ឈៅ។ 

ក៖ អឹុ្ម... 

ខ៖ សលនំាកូនឈៅេូបឈៅ។ 

ក៖ ចាស! ចុោះដលបងអ្ ុ៊ុំ កាលពីឈៅកុម្ភរភាព អ្ ុ៊ុំចូលចិតតឈលងដលបងអី្ឈេខលោះដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់ឈចោះឈសាោះ សអីក៏ខំុ្មិនឈចោះដែរ។ 



ក៖ បទចម្ម្រលៀង្វញិ អ្ ុ៊ុំចូលចិតតសាា ប់ឈទ? 

ខ៖ ចូលចិតត (ឈសើច) ចូលចិតតដែរ។ ខំុ្ធ្លល ប់ម្ភនរ៉ាតយូ(វទិយុ) អី្ឈបើកសាា ប់ដែរ។ 

ក៖ ចាស! បទចម្ម្រលៀង្អី្ដែរ ដែលឈ វ្ើឈោយអ្ ុ៊ុំចូលចិតតសាដ ប់ ឈេើយដតងដតសាា ប់មកែល់ឥលូវ
ហ្ហ ា៎? 

ខ៖ ឈោយដតលឺ...ឈោយដតលឺឈេឈនោះ ឈបើកឈៅលឺឈេឈគ្ចៀងឈចោះដតឈបើកសាា ប់ឈៅ។ 

ក៖ ចាស! ចុោះអ្ ុ៊ុំចូលចិតតបទគ្បឈភទអី្ដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បទអី្ក៏ខំុ្ចូលចិតតសាដ ប់ដ រ។ 

ក៖ សម័យ បុរណអី្ក៏អ្ ុ៊ុំចូលចិតតសាដ ប់ដែរអ្ ុ៊ុំនា៎? 

ខ៖ ចាស! ឈោយដតលឺឈេឈគ្ចៀងឈចោះដតសាា ប់ទ។  

ក៖ អ្នកចម្ម្រលៀង្រូបណាក៏សាា ប់បានដែរ? 

ខ៖ (ឈសើច) ចាស! 

ក៖ អ្នកចំឈរៀងរូបណាក៏ឈគ្ចៀងក៏សាា ប់បានដែរ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចូលចិតតទំងអ្ស់ម៉ាងអ្ ុ៊ុំនា៎? 

ខ៖ ហ្នឹង្ម្ហ្ើយ! 

ក៖ ម្ហ្ើយអ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឈតើអ្ ុ៊ុំគ្កុមគ្េួសារឬក៏សម្ភជិកគ្កុមគ្េួសាររបស់អ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នកណា
គ្នត់្ឈចោះឈលងឈភលងដែរឬឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់ផង្! កូនខំុ្ម្េអនកសុទធកីឡា។ 

ក៖ អឹុ្ម... 



ខ៖ ឈៅឈរៀនឈៅឈ ើយឈទ! 

ក៖ អឹុ្ម... 

ខ៖ គ្បុសៗពីរហ្នឹង្ កីឡា ោមួយឈនាោះវាឈ វ្ើឡាន។ 

ក៖ អឹុ្ម... 

ខ៖ ោមួយឈទៀតវាឈ វ្ើកលាករគ្កុមេ ុន។ 

ក៖ ចាស! អឹុ្ម...អ្ ុ៊ុំ! ឈេើយអ្ញ្ច ឹងផាោះរបស់អ្ ុ៊ុំកាលពីឈកមងលក ល់ឥឡូវហ្នឹង្អ្ ុ៊ុំម្ភន ចងចំាផាោះ
ហ្នឹងឈទ ម្ភនលកខណ្ៈម្ល៉េចដែរ? 

ខ៖ ផាោះខំុ្ម្ភនដតតខំុ្ លក់ រកឈគាខាត លក់សង្ម្េអ្ត់ អស់ផាោះលួយ។ 

ក៖ អឹុ្ម...ឈៅស្សុកហ្នឹង្អ  ៊ុំនា៎? 

ខ៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងសពវថ្ងៃឈៅដតែី។ 

ក៖ ចាស! អញ្ជ ឹង្ផាោះហ្នឹងឈ វ្ើឈ ើងឈដាយឪពុកម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំឬក៏ជួលឈេម្ៅ? 

ខ៖ ផាោះឪឈកមកខំុ្លក់ ឈពលដែលខំុ្ការឈេើយ អ្ញ្ច ឹងគាត់ចស់ៗអស់ចឹង្ម្ៅក៏លក់ឈោយខំុ្ចឹ
ង្ឈៅ ក៏ឈមើលគាត់ឈៅ ទល់ដតគាត់សាល ប់ឈៅ។ 

ក៖ អឹុ្ម...ការសាងសង់អីហ្នឹង្ កាលហ្នឹង្ឪពុកម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំឈ វ្ើ? 

ខ៖ គាត់ឈ វ្ើ គាត់អ្នកឈ វ្ើ! 

ក៖ អ្ ុ៊ុំទន់គាត់ម្ធ្វើកាលណ្ ង្? 

ខ៖ ខំុ្មិនទន់ឈទ ខំុ្ការឈេើយ ផាោះគាត់ឈ វ្ើម្ហ្ើយអ្ស់ឈេើយហ្នឹង។ 

ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ឹងបងបអូនអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នកណាឈេដែលគ្នត់្ឈចោះជំនាញខាងឈវញខាងវ
លេិ៍ខាងអឺ្...ែូចជាឈ វ្ើសករឈតន តឬក៏អី្ម្ភនឈទ? ឬក៏ជំនាញឈផសងៗវញិអ  ៊ុំ? 



ខ៖ គាម នឈទ! ម្ភនដតបងខំុ្អ្នកឈ វ្ើឈតន ត។ 

ក៖ គាត់្ឈ ម្ ោះអី្ដែរបងអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះរនិ! 

ក៖ ចាស! ចាសអ្ ុ៊ុំ ឈេើយអ្ ុ៊ុំសពវថ្ងៃហ្នឹង្កាន់សាសនាគ្ពោះពុទធគ្តូវឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំជាពុទធបរស័ិទធ ឈេើយអឺ្...សពវ...អឺ្...ការលំបាកអី្ឈេខលោះដែរ ដែលអ្ ុ៊ុំកាន់ 
សាសនាគ្ពោះពុទធ អ្ ុ៊ុំម្ភនឈទ? 

ខ៖ ម្ភនពិបាកដតឈយើងដតអ្ញ្ច ឹងប៉ាុណ្ណឹ ង្។ 

ក៖ អឹុ្ម...ចាស! ឈេើយអឺ្...ការអ្ ុ៊ុំកាន់សាសនាគ្ពោះពុទធម្ភនអឺ្...ផលលំបាកអី្ឈេខលោះដែរ? 

ខ៖ ខំុ្មិនដែលម្ភនម្ៅកាន់ធ្ល៌អីនឹង្ម្េម្េ។ 

ក៖ ចុោះសាសនាគ្ពោះពុទធបានជោះឥទធិពលយ៉េង្ម្ល៉េចដ រសម្រម្ភប់ជីវតីរបស់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ណ្ ង្ម្ភនដត្ម្យើង្លិនម្រត្ង់្ដ រ។ 

ក៖ អឹុ្ម...ឈេើយអ្ ុ៊ុំកាន់សាសនាគ្ពោះពុទធរយៈម្ពលប៉ាុនាម នឈេើយ? យូរឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មិនដែលម្ភន ឈយើងឈៅដតផាោះហ្នឹង្។ 

ក៖ ដតយូរឈេើយអ្ ុ៊ុំនា៎? កាន់តំងពីតូចមក តំងដតពីឪពុកម្ភា យអី្មកអ្ ុ៊ុំនា៎? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! ឈេើយគ្េួសាររបស់អ្ ុ៊ុំកាន់សាសនាគ្ពោះពុទធទំងអ្ស់គាន ? 

ខ៖ ឈយើងកាន់ ឈយើងដខមរហ្នឹង្។ 

ក៖ អឹុ្ម...បុណយអី្ខេុះដែរដ លគ្កុមគ្េួសារអ្ ុ៊ុំដតងដតឈ វ្ើ? 



ខ៖ មិនដែលឈ វ្ើអីផង។ 

ក៖ អ្ត់ម្ភនឈ វ្ើបុណយអី្ទក់ទងនឹងគ្ពោះពុទធសាសនាឈយើងម្េអ្ ុ៊ុំហ្ា៎? 

ខ៖ ឈ វ្ើបុណយឈ វ្ើដតតមដខមរឈយើងហ្នឹង្។ 

ក៖ អូ្...ដខមរឈយើងឈ វ្ើអី្េឺខាងអ្ ុ៊ុំឈ វ្ើដែរ។ 

ខ៖ អឹុ្ម... 

ក៖ អឺ្...ឈេើយអ្ញ្ច ឹងសពវថ្ងៃហ្នឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនជំឈនឿឈៅខាងគ្ពោះពុទធសាសនាកម្រលិត្ណាដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មិនដែលឈជឿអីនឹង្ម្េផង្។ 

ក៖ អ្ត់ដែលឈជឿឈទ? 

ខ៖ ចាស! ខំុ្មិនដែលឈៅនឹងឈេឈទ។ 

ក៖ អ្ត់ដែល...អ្ត់ដែលអឺ្...ថាវ យបងគុ ំគ្ពោះអី្ឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មិនដែលឈទ ឈបើថាវ យបងគុ ំខំុ្ថាវ យដតបងគុ ំឈយើងវតតឈយើង្មមតហ្នឹង្។ 

ក៖ អូ្...ថាវ យបង្គ ាំ្មមត ដត្ជំឈនឿ ែឹងខាង... 

ខ៖ ខំុ្ក៏មិនដែល... 

ក៖ បន់ស្សន់គ្ពោះអី្នា៎? 

ខ៖ ឈបើឈយើងបន់ស្សន់ គ្ពោះឈយើងបន់ស្សន់ដត្កនុងផាោះឈយើងហ្នឹង្។ ែូចថាឈយើងឈឺសាក ត់អី្ចឹង្ម្ៅ
ណា៎។ 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងបញ្ញហ ជីវតិអី្ឈេខលោះដែលអ្ ុ៊ុំ ជួបគ្បទោះពីមុនរេូតមកែល់ឥលូវ
អ្ ុ៊ុំោចគ្បាប់ខំុ្បានឬឈទ? 

ខ៖ ជួបគ្បទោះអី ជួបគ្បទោះដតនឹងឈវទនាពិបាក។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ប៉េ នរកបាន េូបចុកបនាិចបនាួចចឹង្ម្ៅ ម្ភនមុខរបរ្ំនឹងឈេឈទ។ 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! (ែកែឈងហើម្ំ) ឈេើយអ្ ុ៊ុំឈឺអី្ឈេខលោះដែរសពវថ្ងៃឈនោះ? 

ខ៖ ខំុ្ឈឺសួត សួតឈេើយឈេថារឈបង ម្ោេរឈបង។ 

ក៖ អឹុ្ម...ចាសអ្ ុ៊ុំ! (ែកែឈងហើម្ំ) ឈេើយឈឺយៈរឈពលប៉ាុនាម នឆ្ន ំឈេើយអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈទើបដតឈឺបានចូល៤ដខហ្នឹងខំុ្! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈឺ ចូលធ្ងន់ឈឺ ៃ្ន់ដត្ម៉ាង។ 

ក៖ ម្ពលឈ វ្ើទុកខអ្ ុ៊ុំឈម៉ាចដែរ? 

ខ៖ ឈៅា នឹងេត់! 

ក៖ អឹុ្ម...ចាស! អ្ ុ៊ុំឈេើយការចងចំា បទពិឈសា្ន៏អ្ត់លអអី្ដែលឈ វ្ើឈោយចងចំាអ្ត់ឈភលចឈសាោះ 
ឈ ើយឈៅកនុងជីវតិអ្ ុ៊ុំឈពលនឹកឈឃើញមកអ្ ុ៊ុំពិបាកចិតត? 

ខ៖ ពិបាកចិតតគ្តង់ថាោណិតកូនោណិតអី្។ ឈយើងអត់្ម្ភនផាោះអ្ត់ម្ភនសដមបងឈោយកូនឈៅ
ហ្នឹង ឈេើយអត់្ទន់បានឈរៀបកូនមួយ ឈេើយអ្ត់ម្ភនលុយម្ភនកាក់។ 

ក៖ អឹុ្ម...អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ឈពលដែលអ្ ុ៊ុំពិបាកចិតតមាងៗអ្ ុ៊ុំដតងឈ វ្ើឈម៉ាចដែរឈែើមបីឱយបំបាត់ទុកខ? 

ខ៖ ឈចោះដតដលងេិតដលដ រហ្នឹង្។ 

ក៖ អឹុ្ម...ឈតើអ  ៊ុំម្ភនេម្ម្រម្ភង្ដផនការណ៏អី្សម្រម្ភប់គ្កុមគ្េួសារអ្ ុ៊ុំដែរឬឈទ? 

ខ៖ សពវថ្ងៃឈនោះនិយយគ្បាប់អូ្នឯងគ្តង់ម៉ាង សងឃឹមថាកូនវារកខលួនឯង។ 



ក៖ អឹុ្ម...ចាស! ចុោះទក់េងជាមួយនឹងអឺ្...បញ្ញហ អី្ឈផសងៗកនុងគ្េួសារម្ហ្ើយនិង្អ្ ុ៊ុំឈពលដែល 
ពិបាកចិតតអ្ញ្ច ឹង អ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នកណាឈេដែលជួយអ្ ុ៊ុំពីឈគ្កាយអត់្អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អឹុ្ម...ពិបាក កូនវាមិនម្ភនឱយពិបាកចិតតអី។ 

ក៖ អឹុ្ម...ែូចជាបាីអ្ ុ៊ុំ ម្រកុលម្រេួសារកូនអី គាត់ជួយអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ វាបានលុយកាក់តិ្ចត្យចវាឈោយចឹង្ដ របានម្លើលខ សម្រតូ្វម្ពលម្យើង្ឈឺសាក ត់អី្ កូនលក
ឈមើលទំងអ្ស់គាន ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំឈៅឈពទយណាដែរសពវថ្ងៃហ្នឹង? 

ខ៖ ឈពទយសម្លដច។ 

ក៖ ឈេជួយអ្ ុ៊ុំឈទឈពទយហ្នឹង? 

ខ៖ ឈេថាឈេយក១៥០ (ែុលាល រ)។ 

ក៖ ឈៅមាង អស់១៥០? 

ខ៖ អ្ត់ឈទ! គ្គាន់ដតថ្ងៃែំបូង ឈេើយែល់ឈគ្កាយមក ថាន ំរឈបងហ្នឹងឈេយក១០មឹុន ១១មឺុន 
ែល់មូយដខឈៅមាង។ 

ក៖ អឹុ្ម...មួយដខឈៅមាង ោល់ដខម្ៅ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈែើមបីពិនិតយឈមើល? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈពទយឈេថាម្ល៉េចដ រជលងឺអ្ ុ៊ុំ វាអាចជាឬក៏ឈម៉ាចដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាសជា! 



ក៖ អ្ញ្ច ឹង... 

ខ៖ ឈយើងពាយមហូ្បឈៅជា។ 

ក៖ អឹុ្ម...អ្ ុ៊ុំ្ូរឈតើសពវថ្ងៃហ្នឹង្? 

ខ៖ ្ូរ បាននិយយម្កើត្។ 

ក៖ អឹុ្ម...ឈេើយកាលឈឺមុនែំបូងហ្នឹងវាឈ វ្ើទុកខអ្ ុ៊ុំយ៉ាងឈម៉ាចដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ វ្ើឈៅា ...ឈៅា ញ័រ ឈយើងនិយយអី្អ្ត់ឈកើតម្ៅណា៎  ឈយើងឈៅា រងាដត្ម៉ាង។ 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! ចាសឈេើយអឺ្...អញ្ជ ឹង្ែូចជាបទពិឈសា្ន៏លអៗអ្ ុ៊ុំវញិ ឈតើអ្ ុ៊ុំម្ភនបទពិឈសា្ន៏លអៗ  
អី្ឈេខលោះឈៅកនុងជីវតិរបស់អ្ ុ៊ុំ តំងពីអ្ ុ៊ុំឈៅតូចរេូតមកែល់អ្ ុ៊ុំឥលូវណា៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ តំងពីតូចម្ភនអី្ ្មមត ឈៅឈែើរឈលងចឹង្ម្ៅ ឈៅចំាឈគាចំាអី្ឈៅណា៎ ន្មាំគ្នន ឈលងឈលាខ ន 
ឈលងអី្។ 
ក៖ ចាស! ហ្នឹង្ឈេើយអឺ្...ែល់ឈពលអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំបទពិឈសា្ន៏លអៗរបស់អ្ ុ៊ុំម្ភនែូចជាការជួបជំុ 
កូនឈៅគ្កុមគ្េួសារ តំងពីអ្ ុ៊ុំឈៅតូចែល់ឈពលមកែល់្ំអី្អ្ញ្ច ឹងហ្ហ ា៎  អ្ ុ៊ុំម្ភនបទពិឈសា្ន៏លអៗ  
អី្ឈេខលោះដែរ? 

ខ៖ សពវថ្ងៃបានកូន្ំឈៅបានសបាយចិតតបានខលោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពិបាកពីតូចៗ ែល់ម្ពលធ្ាំម្ឡើង្ វារកខេួនវាអីខេួនវា។កូនខំុ្សុទធដតគ្បុសៗប៉េ នៗហ្នឹង្ស្សីដត 
មួយហ្នឹង្។ 

ក៖ អឹុ្ម... 

ខ៖ បានចិញ្ច ឹមវារេូតមកែល់្ំឈៅ វាឈែើររកការងារខេួនវាឈៅ ឈៅឈរៀន។ គ្ពលឹមឈ ើងឈែើរ 
នំាបងបអូនឈែើរ បុណយម្េសម្រម្ភកចឹង្ឈៅ ឈៅឈរៀនផសំៗ ឈេើយវាលកឈ វ្ើសំណងចឹង្ឈៅ។ ខំុ្នឹក 



ឈឃើញកូនឈៅតូចៗ យកមកជួលផាោះឈេឈៅ។ 
ក៖ អឹុ្ម... 

ខ៖ ឈេើយឈគ្កាយមកបានខំុ្បានសាគ ល់ឈេ ខ្ ាំសំុែូរឈេឈៅ បានឈេជួយឈៅបានឈរៀន ឈេើយ ឈៅ
វតតហ្នឹង្ គាម នសល់អី្ឈទអូ្នឈអ្ើយ។ 

ក៖ អឹុ្ម...អ្ញ្ច ឹងបានសពវថ្ងៃហ្នឹងបានគាត់ឈរៀនសូគ្តអី្គ្គាប់គាន ? 

ខ៖ ចាស! បានកូនខំុ្វាបាន្ំៗអ្ស់ឈៅ ខំុ្អ្រខលោះ។ ពិបាកដតខំុ្ឈឺ ឈបើកំុឈឺម្ភនអី្។  

ក៖ អឹុ្ម...ចាស! ឈេើយអ្ ុ៊ុំគ្បុសគាត់ឈ វ្ើអី្ដែរសពវថ្ងៃ? 

ខ៖ ចាស?? 

ក៖ អ្ ុ៊ុំគ្បុសគ្តូវសាវ មីអ្ ុ៊ុំហ្ហ ស? 

ខ៖ ហ្នឹង្លិញហ្នឹង្ ម្ភនម្ធ្វើអី ម្ភនជួយឈលាកឈៅហ្នឹង គ្នត់្ជួយឈបាសសម្រម្ភល ឈៅវតតហ្នឹង្។
គ្នត់្ឈ វ្ើការម្ៅវត្ត។ 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំជាចុងឈគ្កាយអ្ ុ៊ុំម្ភន កយឈពចន៏អី្ឈែើមបីផ្ទា ំឈផ្ើរឈៅែល់កូនឈៅជំនាន់
ម្ម្រកាយដែលឈេបានសាា ប់ជាពិឈសសកូនឈៅរបស់អ្ ុ៊ុំម៉ាងដែលឈេបានសាា ប់នូវសម្លេង្របស់អ្ ុ៊ុំ
សម្ភា សឈៅថ្ងៃឈនោះអ្ញ្ច ឹងហ្ហ ា៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខំុ្គ្គាន់ដតដផារផ្ទា ំថាឈោយកូនគ្បឹងដគ្បងម្ៅ លុយកាក់អី្សនសំខេួនម្ៅ កំុឈោយចាយវាយ 
ឈពកឈគ្ ោះម្ភា យឈឺឈ វ្ើអ្ត់ឈកើត។ ម្ភា ដផដរផ្ទដ ាំកូនចឹង្ឈៅកដនលងណាឈេោណិតឈេស្សលាញ់ចឹង្
ម្ៅណា៎។ កំុឈោយឈែើរផលូវខុស ឈៅកដនលងណាឈ វ្ើឈោយដតឈេោណិត ខំុ្សពវថ្ងៃផ្ទដ ាំកូនខំុ្ដត     
ចឹង្។ 

ក៖ ចាសគ្តូវឈេើយអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ដតនិយយឈៅកូនរបស់ខំុ្ ស េធដត្លិនដ លឱយដល៉េឪពិបាកចិត្តម្េ។ 

ក៖ អឹុ្ម...គាត់េនលង្ម៌អ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ចាស! លិនដ លឱយម្ភា យពិបាកឈទ។ 

ក៖ អឹុ្ម...ែូចថាអ្ ុ៊ុំចង់ថាអ្នកដែលឈ វ្ើអំ្ឈពើលអបានទទួលអំ្ឈពើលអ ឈេើយកូនឈៅអី្ក៏សូមឈោយ 
គាត់ម្ៅដត្... 

ខ៖ ឈបើកាលខំុ្ឈឺនំាគាន ឈៅឈពទយ ឈេើយឈពទយថា កូនសុទធដតគ្បុសដតស្សុោះគាន ណាស់ ។ ឈពទយ 
ស្សីៗនំាគាន ំឈសើច ថាកូនខំុ្សុទធដតគ្បុសៗនំាគាន ឈៅគ្គាម្ភា យអ្មដម្រេជំុវញិ ឈេើយខំុ្នឹកឈឃើញ 
កូនឈៅសបាយចិតតដែរណា៎។ 

ក៖ គ្តូវឈេើយ! 

ខ៖ ឈទោះបីលុយកាក់ខេុះៗ ម្ភនតិចម្ភនឈគ្ចើន។ 

ក៖ ចាស! កនុងនាមជាឪពុកម្ភា យដតងដតសបាយចិតតឈពលដែលឈឃើញកូន ឈចោះេិតេូរពី 
ឪពុកម្ភា យចឹង្ណា៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ជាពិឈសសឈពលឈឺហ្នឹង្ម៉ាង។ 

ខ៖ ហ្នឹងឈេើយ! 

ក៖ រពឹំងជាងឈេេឺរពឹំងកូនហ្នឹង្។ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំម្ភន កយអី្ឈផសងឈទឈែើមបីឈ វ្ើការផ្ទា ំឈផ្ើរពួក 
គាត់ដែលជាកូនឈៅជំនាន់ឈគ្កាយ ជាពិឈសសកូនអ្ ុ៊ុំហ្នឹងដែរឬឈទអ្ ុ៊ុំ? ឈែើមបីែូចថាឈពលដែល 
គាត់បានសាា ប់សម្លេង្អ្ ុ៊ុំហ្នឹង្ឈៅគាត់ែឹងថាអូ្...ម្ភ៉ា ក់ខំុ្គាត់ចង់អ្ឈញ្ច កគាត់ចង់ឈោយខំុ្ហ្នឹងឈ វ្ើ 
អ្ឈញ្ច កៗចឹង្ណា៎   ឈែើមបីនឹងទុកជា... 

ខ៖ អ្ស់ឈេើយម្ភនអី្។ គ្គាន់ពួកវាគ្នា នឈោយខំុ្ពិបាកអី្ផង ហ្នឹង្។ វារកលុយកាក់ចឹង្ឈៅ 
វាឈោយខំុ្ខលោះឈៅ វាទុកចាយខលួនវាខលោះឈៅ ឈោយវាទិញរបស់របរឈគ្បើគ្បាស់ខេួនវាចឹង្ឈៅ ឈខាោវ
ចឹង្ឈៅ ម៉ាូតូអី្វាទិញខេួនវា។ វាគាម នឈោយម្ភា យទិញឈោយផងហ្នឹង្។ 

ក៖ អឹុ្ម...ចាសអ្ ុ៊ុំ! 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអ្រេុណអ្ ុ៊ុំឈគ្ចើនដែលបានថ្ងៃឈនោះ ចំណាយម្ពលកនុងកាសម្ភា សឈេើយជូនពរអ្ ុ៊ុំ 
និង្គ្កុមគ្េួសារទំងអ្ស់ម្ភនសុភមងគល អឺ្...រកទទួលទនម្ភនបានណា៎អ  ៊ុំ។ 

ខ៖ ចាស! អ្រេុណអូ្ន។ សូមឈោយអូ្នសុខសបាយដែរ កំុឈោយម្ភនឈឺសាា ត់្អី។ 

ក៖ ចាស! អ្រេុណ៕ 

 

 


