
ការសម្ភា សរបសល់ោកយាយអ ៊ុក វណ្ណ ថា 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេង សុជីវ ី      ខ៖ អ្នកត្រូវបានឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ អ្ ុក វណ្ណថា 

 

ពត៌ម្ភនសលខេបរបសល់ោកយាយអ ៊ុក វណ្ណថា 

ឈោកយាយម្ភនឈ ម្ ោះអ្ ុក វណ្ណថា គារ់ឈកើរឈៅឆ្ន ាំ១៩៣៥ គារ់ចូលនិវរតឈៅផ្ទោះឈ ើលឈៅ ឈេើយ
គារ់កាន់សីល សូត្រធ ៌ឈៅវរត។ ទីកន្នែងកាំឈណ្ើ រនិងទីលាំឈៅបចចុបបនន ម្ភនឈៅភូ ិ៣ សង្កា រ់ផ្ារ
ចាស់ខ័ណ្ឌ ដូនឈេញ។ ឪេុកគារ់ឈ ម្ ោះញឹក ងឹន/ញឹក ទូច ឈោកតាទូច គារ់ឈ ម្ ោះេីរ េុកគារ់ 
ឈេើយចាំន្ណ្កគារ់ឈ ម្ ោះអ្ ុក កាន េួកគារ់ ុនជាំនាន់ប ុលេរម្ភន ុខរបរឈធវើន្រសឈ ើងឈតាន រ 
ឈេើយគារ់ស្លែ ប់តាាំងេីឈោកយាយឈៅអាយុ៣ឆ្ន ាំ។ ឈបើសិនរស់ឈៅ កដល់ឥ ូវ គារ់ម្ភនអាយុ
៩៣ឆ្ន ាំឈេើយ ។ ឈោកយាយឈរៀបការឈេើយម្ភនកូនទាំងអ្ស់៦នាក់ ត្បុស២រសី៤ ប ុន្នតកូនរបស់
ឈោកយាយស្លែ ប់ឈៅជាំនាន់ប ុលេរ៤នាក់។ សេវថ្ងៃឈៅរស់ន្ររសី២នាក់ឈទ េួកគារ់បចចុបបននឈៅ
ឈោធិ៍ចិនរុង។  

 

ក៖ ចាស ជាដាំបូងជត្ម្ភបសួរឈោកយាយ ! ចាស !ឈោកយាយថ្ងៃឈនោះ ឈៅម្ភនឱកាសកនុងការ
សម្ភា សឈោកយាយ ។ ចាស ថ្ងៃសម្ភា សន៍េឺជាថ្ងៃទី២៦ ន្ខ១០ ឆ្ន ាំ២០១៨ ឈេើយឈៅម្ភនឈ ម្ ោះថា
ឈេង សុជីវ ីឈេើយចុោះឈោកយាយម្ភនឈ ម្ ោះអី្ន្ដរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្ ុក វណ្ណថា! 

ក៖ ឈោកយាយ.... 

ខ៖ ឈៅយា ន! 

ក៖ ចាស ចុោះឈ ម្ ោះឈោកយាយត្រូវជា ួយអ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ត្រូវនឹងត្រកូលយាយឈេេ៎? 

ខ៖ អ្រដសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណត្រូវ ម្ភនប័ណ្ណេនឹង ដាក់កនុងឈោឈ  ជាប់។ 

ក៖ ចាស ឈេើយយាយម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈផ្េងឈត្ៅេីេនងឹអ្រ់? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈនោះ ន្រន្បបត្បន្េលឈេអ្រ់ស្លា ល់ឈអ្េ ស្លា ល់ន្រអឺ្ តា អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណត្រូវ
អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណឈនោះឈៅឈ ម្ ោះេីឈដើ ោេ៎ណេ៎។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈ ម្ ោះយា ន! 

ក៖ ចាស ឈ ម្ ោះឈេញរបស់ឈោកយាយឈ ម្ ោះ អ្ ុក វណ្ណថា។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្េឺ ម្ភនទីលាំឈៅបចចុបបនន ម្ភនឈៅភូ ិ៣ សង្កា រ់ផ្ារចាស់ ខ័ណ្ឌ ដូនឈេញ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស ឈេើយថ្ងៃន្ខឆ្ន ាំរបស់ឈោកយាយ េឺឆ្ន ាំ១៩៣៥ ។  

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈេើយឈោកយាយផ្ទទ ល់ឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅេឺអ្រ់ម្ភនឈទណ្េ៎ ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈេើយឈោកយាយអ្នករសុកណន្ដរ? 

ខ៖ រសុកេនឹងខាងេនឹង។ 

ក៖ ឈៅ..? 

ខ៖ ឥ ូវចាាំឈេន្ត្ប...ឈៅត្កុងភនាំឈេញអាេ  ប ុនឥ ូវអ្េឺឈ ើលត្គាន់ន្រន្ត្បក៏ត្ទុងយា ប់ន្ដរ។ 

ក៖ ចាសៗចឹង អ្េឺអ្នកភនាំឈេញេនឹងយាយណ្េ៎ ?(ឈសើច) 

ខ៖ អ្នកភនាំឈេញ? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈៅន្រឈេញេនឹងអាេ  ន្រត្គាន់ន្រអ្េឺឈ ម្ ោះ េីឈដើ ...កាំឈណ្ើ រឈកើរជា កជាប់ឈៅឈនោះេនងឹអាេ  ប ុន
ដល់រួចឈៅអូ្ រួចឈៅក៏ឈៅអ្េឺ ទល់អាចាស់ឈៅន្រឈនោះៗ បានសអីខែោះឈទ កាន់អី្ឈទ សល់អី្ខែោះឈអ្េ អ្រ់ចាាំ
អី្ឈអ្េ ត្គាន់ន្រអ្រ់ចាាំ។ (ឈសើច) 

ក៖ េឹុ  ចាស! 

ខ៖ ចាស ដូចន្រអ្នកភនាំឈេញន្ដរេនឹង។ 



ក៖ ចាស ចឹងខ្ុាំកូនអ្នកកាំេង់ចា   ិនន្ នកូនអ្នកភនាំឈេញឈទឈោកយាយ។ (ឈសើច) 

ខ៖ (ឈសើច) ន្រត្គាន់ន្រជីតាអ្រ់ម្ភនឈអ្េខ្ុាំ កាំត្ោទាំងអ្ស់អ្រ់ម្ភនជីតា ម្ភនយាយ  ម្ភនអី្ឈទ ឈៅ
ជា ួយម្ភត យ ីង អឺ្ឈៅេីឈកមងឈៅជា ួយម្ភត យ ីង អឺ្ឈៅអឺ្កនុងឈនោះអូ្ ឈៅឈខរតត្េោះវោិរ ត្េោះន្កវជាប់
េនឹង េនឹងឈៅ  ួយម្ភត យ ីង រួច ិនដឹងេីគារ់អី្ ដឹងអី្ អ្រ់ធ្លែ ប់ជួបគារ់ឈទៀរ។ 

ក៖ េឹុ បារ់ដាំណឹ្ងអី្? 

ខ៖ បារ់ដាំណឹ្ងគារ់ បារ់រេូរ ក អ្ស់អាលីង  ួយត្េួស្លរគារ់អី្ បារ់គារ់អ្រ់ម្ភន។ 

ក៖ ចុោះយាយម្ភនន្ដលឈសុើបសួរន្សវងរក េួកគារ់ន្ដររឈឺទ? 

ខ៖ អ្រ់ន្ដរសួរ អ្រ់ន្ដរនាាំអី្ឈស្លោះ។ 

ក៖ ឈ  ចចឹង? 

ខ៖  ិនដឹងថាឈៅសួរឈ  ច ឈបើយាយឈភែចអ្ស់ ឈ ម្ ោះឈេឈអ្េអី្អ្ស់ឈេើយ។ 

ក៖ េឹុ ! ឈេើយចឹងអាឈេលស ័យ ុនេនឹង ឈោកយាយន្បកេីឪេុកម្ភត យឈោកយាយ ឈោក
យាយម្ភនអាយុប ុនាម នន្ដរ? 

ខ៖ អ្េឺ អាយុ៣ឆ្ន ាំេនឹងឈេើយ ន្បកេីអ្នកម្ភត យេនងឹឈេើយ ម្ភត យស្លែ ប់ឈៅ ឈៅជា ួយឪេុកេនឹង េនឹង
ដឹងអី្ខែោះឈទខ្ុាំ  ិនសូវជាចាាំឈអ្េ ឈភែចអ្ស់ឈេើយ។ 

ក៖ តាាំងេីេនឹង កឈ  ស! 

ខ៖ ឈភែចអ្ស់! 

ក៖ ឈេើយឈោកយាយម្ភនន្ដល ីងម្ភអី្ម្ភនន្ដលត្បាប់អ្ាំេីឪេុកម្ភត យឈោកយាយម្ភនឈ ម្ ោះអី្
ឈេខែោះន្ដរេួកគារ់? 

ខ៖ ឪេុកម្ភត យអី្ក៏ ិនស្លា ល់? ម្ភនអឺ្ឈ ម្ ោះ អ្ ុក កាន  ួយឈ ម្ ោះអឺ្ ញឹក ងឹន  ួយអឺ្ឈ ម្ ោះអ្ ុក។ 

ក៖ ឪេុកឈ ម្ ោះ? ឪេុកឈោកយាយឈ ម្ ោះ? 

ខ៖ ញឹក! 

ក៖ ឈោកតាញឹក? 

ខ៖ ញឹក ងឹន ! ញឹក ទូច! ឈោកតាទូច គារ់ឈ ម្ ោះេីរ េុកខ្ុាំ។ 



ក៖ អូ្... 

ក៖ ឈេើយចុោះម្ភត យយាយ? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុាំ ឈ ម្ ោះអ្ ុក កាន។ 

ក៖ ម្ភត យយាយឈ ម្ ោះអ្ ុក កាន? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស ឈេើយកាលេនឹង  ីងបានត្បាប់យាយថា ថាគារ់ឈធវើ ុខរបរអី្ន្ដរកាលេនឹង? 

ខ៖ គារ់ឈធវើន្រសេនឹង!  

ក៖ េនឹង? ចុោះឈេរុអី្? 

ខ៖ ឈ ើងឈតាន រ! 

 ក៖ េឹុ  ឈេរុអី្បានជាឈោកយាយន្បកេីេួកគារ់ន្ដរ? 

ខ៖ ន្បកន្ នឈរើ! ខ្ុាំឈៅភនាំឈេញឯឈណ្ោះ េុកខ្ុាំឈៅឈសៀ រាបឯឈណោះេុកខ្ុាំ ប ុន កឈៅជួបគារ់ គារ់
ឈៅអឺ្េនឹង គារ់អាយុ អឺ្ឆ្ន ាំ៩៣ បានគារ់ស្លែ ប់។ 

ក៖ ចឹងអូ្? 

ខ៖ គារ់ម្ភនកូនឈត្កាយ ម្ភនកូនេីរ។ 

ក៖ ចាស ឈេើយចុោះឪេុកម្ភត យឈោកយាយស្លែ ប់កនុងស ័យណន្ដរ? 

ខ៖ េឹុ  ស ័យតាាំងេីឆ្ន ាំប ុនាម នឈអ្េ ឈទ... អ្រ់ចាាំឈអ្េ ីអូ្នឈអ្ើយ។ ខ្ុាំបាន៣ឆ្ន ាំ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុាំអី្ណចាាំឈអ្េ អ្រ់ចាាំ។ 

ក៖ ចាស ឈេើយយាយម្ភនបងបអូនប ុនាម ននាក់ន្ដរ? 

ខ៖ ខ្ុាំម្ភនបងបអូនេីរនាក់ បីនាក់ឈៅអាឈ រចិបារ់អ្រ់ន្ដលឈ ើញ។ 

ក៖ ចឹង! 



ខ៖ បអូនឈអ្ើយ អ្រ់ន្ដលជួបតាាំងេី ុនអាេរ វាឈៅឈៅខាងកាំេង់ឆ្ន ាំងឈនាោះ អ្រ់ន្ដលជួបគាន រេូរ  ក
ដល់ឥ ូវ  កេីអាេរក៏អ្រ់ អ្រ់ ករសុកអ្រ់ស្លា ល់ អ្រ់ដឹង។ 

ក៖ ចាស ឈស្លកស្លត យណស់ឈោកយាយ ឈេើយចឹង អ្នកទាំងអ្ស់គាន បានជួបេនឹង ឈៅរស់ប ុនាម ន
នាក់? 

ខ៖ ន្រេីរនាក់។ 

ក៖ ឥ ូវន្ដល កឈលងបងបអូនឈទ? 

ខ៖ ឈនោះ... កឈលងន្ដរ អាងងឹរន្ភនកអាបង ួយ ឈៅខាងឈសៀ រាប ទឹ ឈៅឈទៀរ ឈអ្េជា ួយកូន
កាំេង់សពឺ ឈេើយអាកូនេនឹង វាអ្រ់អឺ្សូវយកចិរតដាក់គារ់ ន្ភនកផ្ង េិការផ្ង ឈម្ភែ  ោះឈេើយឈៅន្រកូន
ត្បុសឈនាោះ  កយកេីន្ខ ុនឈនៀក យកឈៅអឺ្ យកឈៅឈៅឯឈណោះ តង  ិនដឹងអាឈ  ចន្ដរឈទ កូន
ត្បស្លររសី  ។ ឯឈណ្ោះកូនបឈងាើររសី អី្ឈណ្ោះផ្ង អី្ឈណោះណ្េ៎  ឈេើយបងខ្ុាំកូនន្រផ្ងឈនាោះ។ 

ក៖ បអូនឈោកយាយឈ ម្ ោះអី្ន្ដរ? 

ខ៖ ញឹក ឈយឿន! 

ក៖ ចាស គារ់ឥ ូវ ត្េោះជនមប ុនាម នឈេើយ? 

ខ៖ ត្េោះជនម ៨០ ជាង! 

ក៖ ចាស ចុោះឈោកយាយវញិ? 

ខ៖ ៨០ជាងដូចន្រគាន ន្ដរេនឹង។  

ក៖ ចាសៗចឹង ចុោះអ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឆ្ន ាំកាំឈណ្ើ រេិររបស់ឈោកយាយណ្េ៎ ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចឹងយាយ ម្ភនចាាំឆ្ន ាំន្ខមរឈយើងឈទ ឈោកយាយឈកើរេីឆ្ន ាំណ ថ្ងៃណ ន្ខណ? 

ខ៖ អ្រ់ចាាំ! 

ក៖ ឈេើយចឹងសត្ម្ភប់អឺ្រសុកកាំឈណ្ើ រយាយ យាយន្ដលឈៅ ឈៅឈលងឈទ? 



ខ៖ អូ្! ឈៅន្រវរតន្ដរេនឹង អ្រ់ន្ដលម្ភនញារិ ិរតឈៅនឹងភូ ិផ្ងេនឹង ឈៅរសុកេនឹង អ្រ់ម្ភន កយក
ដីអី្ ដីធែីអី្ឈៅវញិឈទ...។ េឹុ  រសុកកាំឈណ្ើ រអ្រ់ម្ភនឈៅេនឹងឈទ អ្រ់ឈៅរកយកអី្ឈេឈទ េិរអ្រ់ចង់
បានអី្ឈទ រស្លប់ន្រយកចិញ្ច  ឹកូន (ឈសើច)  កវញិេីអាេរ។ 

ក៖ េឹុ ...! ចាស ត្រូវឈេើយ ឈោកយាយ។ 

ខ៖ អឺ្ចិញ្ច ឹ កូនអូ្ កូនក៏ស្លែ ប់ឈចាលអ្ស់ ឈៅសល់អឺ្ន្រេីរនាក់េនឹង កូន! 

ក៖ គារ់ស្លែ ប់ឈដាយស្លរ ូលឈេរុអី្ន្ដរ? 

ខ៖ ឈ ឺ

ក៖ អឺ្ឈៅកនុងស ័យេនងឹន្ដរតាេី? 

ខ៖ អឺ្ ចាស ឈទើបស្លែ ប់ន្ដរេនឹង  ួយស្លែ ប់តាាំងេីអឺ្ឆ្ន ាំ១០០០អឺ្ ២០០០អឺ្ ៧០អឺ្២០០០ប ុនាម ន ឈភែច
បារ់ឈេើយ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ន្ខ៧ ! ២០០០ ! ២០០០! ប ុនាម នឈអ្េ... 

ក៖ ចាសឈេើយឥ ូវ កូនយាយឈៅសល់២នាក់។ 

ខ៖ ឈៅសល់២នាក់! 

ក៖ គារ់ឈៅណខែោះន្ដរ? 

ខ៖ ម្ភន ក់ឈៅអឺ្ ឈោធិចិនរុង ម្ភន ក់ឈទៀរ ឈៅអឺ្វរតសនេាំកុសល។  

ក៖ ចាស គារ់ទាំងអ្ស់គាន  កឈលងឈោកយាយ  កធ មតាឈរើេី? 

ខ៖ អ្ ូយ! ន្រន្ នឈនោះឈទ  កអឺ្អាឈេលបុណ្យន្រ ួយន្ភែរ ជួបន្   ួយន្ភែរ ឈេើយឈចញឡាន ោ
ន្  ។ 

ក៖ កូនយាយ រសីអឺ្ប ុនាម ននាក់  ត្បុសៗប ុនាម ននាក់? 

ខ៖ ត្បុស ត្បុសេីរ រសីបួន។ 

ក៖ ចាស ដល់ឈេលរស់ឈៅសេវថ្ងៃឈនោះ ឈៅរស់ប ុនាម ន? 

ខ៖ ឈៅសល់ន្ររសីេីរ! 



ក៖ ចាស គារ់អាយុប ុនាម នឈេើយសេវថ្ងៃេនឹង? 

ខ៖  ួយអាយុ ជាងន្ស  ួយអាយុជាងោ។  

ក៖ េឹុ  ចាស ឈោកយាយ ឈេើយចុោះអ្ញ្ច ងឹ កូនរបស់ឈោកយាយបានឈរៀនសូត្រកត្ ឹរណន្ដរ
ឈោកយាយ? 

ខ៖ បានកត្ ិរអី្ឈៅអាេរ? (ឈសើច) 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ កូន កវញិ អ្រ់បានឈរៀន បានឌីបែូ ផ្ង  ីឈៅឈេេនឹង។ 

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ អឺ្ឆ្ន ាំ១៩៧០ប ុនាម ន ឈភែចបារ់ឈេើយ។ 

ក៖ ចាស ឈេើយឈោកយាយវញិេីរូចវញិ ឈោកយាយបានឈរៀនសូត្រដល់កត្ ិរណន្ដរ? 

ខ៖ ឈរៀនសូត្រអី្ ម្ភនន្  អី្ណ  កអឺ្ ផ្ារ់ផ្ាង់ឈរៀនសូត្រ? កូនឈអ្ើយ ឈៅអឺ្ជា ួយម្ភត យ ីង ឈធវើការង្ករ
ផ្ទោះដូម្ភនបាឈនោះចឹង។  

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ បានអឺ្ផ្ារ់ផ្ាង់ អី្ណោេ៎ បានឈរៀន េឹុ  អ្កខរក ម។ ម្ភនបតីម្ភនកូនឈេើយឈទ ទត្ម្ភាំន្របានឈរៀន 
ឈរៀនេីរផ្ង គាម នបានឈរៀនយូរផ្ង បានឈចោះអានរិចរួចេនឹង។ 

ក៖ ចាស អូ្ចឹងឈោកយាយម្ភនឈចោះអានអ្កេរន្ខមរឈយើងបានឈទណ្េ៎ ឈោកយាយ? 

ខ៖ ឈទើបឈចោះន្រឈចោះ  កអឺ្ឈរៀន ុន៧០ប ុនាម នឈទ  ួយវាអឺ្ប ុនាម នេីរន្ខ  កបឈត្ងៀនអ្កខរក ម អូ្  ុនឈៅ
អាេរយូរឈេើយ ឈេើយឈៅឈកមងអូ្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុាំឈចោះន្រ បានន្រប ុណ្ណឹ ង! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាចអានឈសៀវឈៅធ ៌ ឈសៀវឈៅអី្ បានឈចោះន្រអានបានោេ៎ ត្គាន់ន្រអានបាន ឈបើសរឈសរ អ្រ់  
បាន។ (ឈសើច) 



ក៖ (ឈសើច)ចាស! 

ខ៖ (ឈសើច) សរឈសរន្រឈ ម្ ោះឯងចឹងោេ៎ ! 

ក៖ ចាស ឈេើយភាស្លបរឈទស ឈោកយាយឈចោះអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ...បានឈរៀនបរឈទសឯណឈទៀរ អានន្រន្ខមរ  ិនឈចោះផ្ង ឈរៀនដល់បរឈទស។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ (ឈសើច) កូនឈអ្ើយ (ឈសើច) 

ក៖ ន្ត្កងល ឈេលេនឹងឈោកយាយឈ្ែៀរោេ៎ណេ៎។ 

ខ៖ ឈអ្ើយ...! 

ក៖ ន្ង ភាស្លបារាាំងអី្ឈទៀរ? 

ខ៖ គាម នអ្នកណ ឈេបឈត្ងៀនដឹងឈចោះ បារាាំងអី្។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនផ្ង! 

ក៖ (ឈសើច)  

ខ៖ ឈបើឈេម្ភនបឈត្ងៀនអី្ ន្បបឈចោះន្ដរេនឹង ឈបើឈយើងឈៅឈយើងស្លម ររី ត្គាន់ឈបើន្ដរេនឹង រួច កដល់
ឥ ូវអូ្ ត្គាន់ន្រយាយឈេើយ ឈភែចបារ់ឈេើយ។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖(ឈសើច) 

ក៖ (ឈសើច) េឹុ ! ឈោកយាយ (ឈសើច) 

ខ៖ (ឈសើច) យាយឈេើយឈភែចបារ់ឈេើយ។ 

ក៖ ឈេើយយាយ អឺ្ស ័យកាល ុនោេ៎ឈោកយាយ ដូចថាឈោកយាយចូលចិរតឈលងអី្ន្ដលេី
កុម្ភរភាេ? 



ខ៖ េឹុ ...យាយ ិនដឹងចូលចិរតឈលងអី្ឈទ ម្ភនស្លត ប់ធ ៌ ស្លត ប់អី្េនងឹ។ អ្រ់ចូលចិរតឈៅឈលង
ន្លបងលបាំអី្អ្រ់ឈចោះឈេេ៎ ចូលចិរតន្រស្លត ប់ធ ៌ ស្លត ប់អី្េនឹង ឈៅវរតជួយយាយ ោងចាន ោងអី្ រក
អុ្ស រកអី្ ឈៅវរត។  

ក៖ តាាំងេីរូចឈ  ស? 

ខ៖ ចាស ដឹងតាាំងេីរូច ក អាឈរឿងរកអុ្ស រក េូប រកអី្ ឈេលបុណ្យទនោេ៎។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ចូលចិរតឈលងឈសើចអី្ឈទ អ្រ់ចូលចិរតឈទ! 

ក៖ ឈេើយទឈទៗ យាយចូលចិរតឈធវើអី្ន្ដរ? 

ខ៖ ម្ភនឈធវើអី្ ឈៅរកសីុ លក់ដូរ ចូលចិរតរកសីុលក់ដូរចិញ្ច ឹ កូនសិន អឺ្ឈប់រកសីុ ិនដឹងឈធវើអី្ឈទៀរ 
ម្ភនអឺ្ជួយ ឈធវើបាយ ឈធវើបន្នែអី្រិចរួច  ឈយើងចាស់ឈេើយ ឈឺឈត្ចើន  អឺ្អ្ងាុយ យូរក៏វាឈឺចឈងាោះ។  

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ អ្ងាុយយូរក៏វា ិនបាន។ 

ក៖ ឈេើយ ឈោកយាយចូលចិរតេិស្លរ ុខ េូបអី្ន្ដរ? 

ខ៖ េឹុ  ម្ភនចូលចិរតអូ្ អឺ្ម្ភនេូបន្រ ិនអ្រ់ អ្រ់ក៏េី។ 

ក៖ ចឹងអូ្! 

ខ៖  ិនចាាំបាច់ម្ភនអី្ េូបអី្ អី្ម្ភនេូបេនឹងឈៅ។ កូនឈអ្ើយ ត្រីឈងៀរន្រ ួយកាំណរ់ចឹងប ុឈណ្ណោះ ក៏
យាយេូបបានន្ដរ។ 

ក៖ អ្រ់ឈឺយាយឈេេ៎ យាយណ្េ៎  អ្រ់ឈឺ អ្រ់អី្? 

ខ៖ ម្ភនកម្ភែ ាំងវា ិនធ មតាណឈទ។ 

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ ចាស់ឈេើយ រកកម្ភែ ាំងដូចឈកមងអី្ណបាន វាអ្រ់។  

ក៖ អូ្ រួចចុោះ... 

ខ៖ ឈលើកអី្ធៃន់ឈេក គាម នកម្ភែ ាំងប ុនាម នឈទ រិចេនឹងឈដើរន្លងចង់រួចឈេើយ (ឈសើច) 



ក៖ េឹុ (ឈសើច) 

ខ៖ ឈបើជិោះ  ូរូក៏បានន្ដរ ន្រឥ ូវឈដើរោេ៎យា ប់ ចាញ់ឈដើរ(ឈសើច)។ 

ក៖ េឹុ (ឈសើច) ឈេើយចុោះឈោកយាយឈចោះឈបើក  ូរូឈទ? 

ខ៖ ឥ ូវក៏ឈៅជិោះ  ូរូ! 

ក៖ យាយឥ ូវោេ៎? 

ខ៖ ឥ ូវក៏ឈៅជិោះន្ដរ។ 

ក៖ ចឹង? 

ខ៖   ូរូខ្ុាំម្ភ កចឹងន្ដរឈនាោះ ទិញតាាំង ទិញ េិរឈៅ១៨ឆ្ន ាំឈេើយ កូនដាក់ឈៅឈត្កា ឈនៀក។ 

ក៖ អូ្ៗឈោកយាយ! 

ខ៖ ឈៅណក៏ឈៅន្រជិោះ  ូរូដឹងអី្បានោេ៎។ 

ក៖ អី្យូយ ឈោកយាយេូន្កោេ៎  អ្រ់អី្ឈទ ឈេើយអឺ្ឈោកយាយ ឈេើយចុោះេី ុនឈ ើយ ឈោកយាយ
កនុងជីវរិឈោកយាយោេ៎ណេ៎  បានចូល ចូលសិកាបានចូលឈរៀនឈេើយ បានឈរៀបការ អូ្ ឈោក
យាយឈរៀបការតាាំងអាយុប ុនាម នន្ដរ? 

ខ៖ អាយុ១៨! 

ក៖ ឈេើយកាលេនឹង ឈោកយាយរសោញ់គាន រក៏ឺអូ្ ម្ភនឈេអ្នកទុកដាក់ឱយ? 

ខ៖ ឪេុកខ្ុាំត្រូវ កាលេនឹង បានគារ់ឈរៀប។ 

ក៖ អូ្...ចឹង? អ្ញ្ច ឹងយាយបានស្លា ល់ឈោកតា េី ុន កន្ដរឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ យាយតាអ្រ់ន្ដលស្លា ល់។ 

ក៖ អ្រ់ម្ភនន្ដលស្លា ល់េីគារ់ ន្រអឺ្ដូចជាត្រូវស្លវ  ីឈោកយាយេនឹងោេ៎  គារ់ស្លា ល់ឈោកយាយ
ឈេើយ ឈោកយាយស្លា ល់គារ់េី ុន កន្ដរឈទ  ុននឹងឈរៀបការ? 

ខ៖ អ្រ់ស្លា ល់ឈទៗ 

ក៖ អ្រ់ស្លា ល់ឈទ ឈេើយកាលេនឹងឈោកយាយឈរៀបការេនឹង ឈោកយាយម្ភនបង្កា ប់ថ្ងែទឹកឈដាោះអី្
ឈទ? 



ខ៖ ឈអ្ើយ...ចាំណស់ឈនោះឈេើយ កាលជាំនាន់េនឹង ជាំនាន់យាយឈរៀបការ ឈទោះវាត្កម្ភនអី្ន្ផ្េផ្េាំអី្ 
ម្ភនអី្ការន្ដរេនឹង គាម នធាំដុាំឈទ។ 

ក៖ ន្រតា ត្បថ្េណី្ន្ខមរឈយើងន្ដរអូ្? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈេើយដល់ឈេលឈរៀបការេនឹង ឈោកតាគារ់ឈធវើអី្ន្ដរ? 

ខ៖ ឈធវើទោន! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? គារ់អាយុប ុនាម នឈេើយកាលេនឹង? 

ខ៖  ិនដឹងអាយុប ុនាម នឈភែចបារ់ឈេើយ? 

ក៖ ចាស ឈេើយឈោកយាយអាចត្បាប់បានឈទ ថាជួបឈោកតាឈៅ ុនដាំបូងឈៅឈេលណន្ដរ? រក៏ឺ
ចូលថ្ងៃការ  ង ឈទើបឈោកយាយដឹង ស្លា ល់ ុខគារ់? 

ខ៖ ការ  ង! 

ក៖ ឈអ្េើ ចុោះយាយភ័យអ្រ់ចឹង? 

ខ៖ េឹុ  ខ្ុាំវាភ័យអី្ ដូចធ មតា។  

ក៖ យាយម្ភនន្ដលេិរថា រស្លប់ន្រម្ភ ក់អឺ្ អឺ្បា ឱយការជា ួយគារ់អី្ចឹង យាយន្ដលភ័យឈទ        
អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនអារ មណ៍្ភ័យអី្ឈទ ឈធវើធ មតា! 

ក៖ អូ្....ឈេើយសត្ម្ភប់ ឈេលេនឹង ឈោកយាយចាប់ថ្ដជា ួយឈោកតាឈៅ ឈោកយាយឈៅផ្ទោះឬក៏
ម្ភន ុខរបរអី្ខែួនឯង? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភន ុខរបរអី្ឈទ េឹងន្រកម្ភែ ាំងបតីរេូរ ក។ 

ក៖ េឹុ ! ឈេើយឈោកតាឥ ូវ គារ់ម្ភនត្េោះជនមរស់ន្ដររឈឺទ? 

ខ៖ គារ់ស្លែ ប់ជាំនាន់ប ុលេរ! 

ក៖ ឈេើយជាំនាន់ប ុលេរ ឈេជឈ ែៀសឈោកយាយ និង ត្កុ ត្េួស្លរឈោកយាយឈៅឯណន្ដរ? 

ខ៖ ឈៅ ឈៅអឺ្ ុនឈនាោះ ឈៅខាងឯឈកាោះធាំ ឈេើយឈៅបានប ុនាម នន្ខ ឈេើយជូនខ្ុាំឈៅបារ់ដាំបង។ 



ក៖ េឹុ  ឈេើយឈេឈត្បើឈោកយាយ ឈធវើអី្ខែោះឈៅ? 

ខ៖ ខ្ុាំកូនខចី ដូចឈធវើអី្រិចរួចអឺ្អាឈដញ អឺ្ដាាំតា ូង ដាាំអី្េនឹង ម្ភនអាកូនង្កប់ឈៅ កូនង្កប់ឈៅសល់
អារូច ួយ។ 

ក៖ ឈេើយឈេម្ភនធ្លែ ប់ឈធវើបាបអ្រ់? 

ខ៖ ឈធវើបាប ដូចឈយើងដូចត្រូវនឹងដុរដូចឈេដាក់េីឈលើដាក់ទណ្ឌ ក មន្រកទឹករាប់អ្ន្ត្ ក តង(ឈសើច) 
ឈៅឈរស្លចថ្សព។ 

ក៖ េឹុ  េរ់ឈរើចឹង ឈេើយយាយភ័យឈទជាំនាន់េនឹង យាយកាលេនឹង។ 

ខ៖ ធ មតា ខចិលភ័យ ង្កប់ក៏ង្កប់ឈៅ ឈធវើ ិនដឹង ម្ភនឈៅភ័យឈរឿងខាែ ចង្កប់អី្ឈទ ឈបើបានង្កប់រសួល 
ន្រឈបើវា ិនង្កប់តាាំងជាំនាន់េនឹង ក។ 

ក៖ ឈេធ្លែ ប់ឈងើបាបឈោកយាយន្ដរអ្រ់ ឈេវាយ ឈេអី្ឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ  ិនន្ដរ។ 

ក៖ ឈេើយកាលេនឹង យាយធ្លែ ប់ឈអឺ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ឈឺ អ្រ់អី្ឈទ ធ មតា។ 

ក៖ ធ មតា សុខភាេលអ! (ឈសើច) 

ខ៖ ជាំនាន់េនឹងអ្រ់ោ នឈឺឈទ អ្រ់ឈអឺ្រ់អី្ឈទ។ សា  ប ុនអ្រ់ឈឺឈទ ឈៅន្រម្ភនកម្ភែ ាំងចឹង។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ ឈអាយន្រកម្ភែ ាំងរកអី្ រកអី្ៗឈអាយកូនសីុ ឈៅរូចៗអាឈ ើយ។  

ក៖ ចាស កូនយាយជាំនាន់អាេរម្ភនប ុនាម ននាក់? 

ខ៖ ម្ភនត្បាាំនាក់េនឹងឯង! 

ក៖ េឹុ  ...បានឈត្ចើនោេ៎ណេ៎ ! 

ខ៖ ឈៅទាំងអ្ស់ឈៅ  កវញិស្លែ ប់អ្ស់ ស្លែ ប់ឈៅ ួយ ឈៅសល់ន្រ ីឈនោះឈទ កាលេនឹងរូចោេ៎ណេ៎  
អ្រ់ម្ភនទឹកឈដាោះផ្ទត ច់ទឹកឈដាោះោេ៎ណេ៎ផ្ទត ច់ទឹកឈដាោះ វាឈកើរកញ្រញ្ច ឹលផ្ង ឈៅេនឹងស្លែ ប់។ 

ក៖ េឹុ  កាលេនឹងគារ់ឈៅរូចឈរើេី? 



ខ៖ ឈៅរូចឈកើរ អាយុ៨ន្ខ ឈកើរបាន៣ន្ខ។ 

ក៖ ឈោកយាយកូនខចីឈទៀរ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ យាយកាលេនឹង ឈកើរកូនខែួនឯង ឬ ម្ភន្មប? 

ខ៖ ឈកើរេី ុនអាេរ កាលឈនោះឈៅ វាបាន៨ន្ខេនងឹោេ៎។ 

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ ឈេើយបានប ុនាម នឈនោះោេ៎  វាស្លែ ប់ វាឈកើរកញ្រញ្ច ឹលោេ៎  វាដល់ៗអាេរ។ 

ក៖ ចាស! ន្រឈេលឈោកយាយ ឈកើរកូនេនឹង ឈោកយាយបឈងាើរឈដាយ្មប ឬ ឈោកយាយឈកើរ
ខែួនឯង? 

ខ៖ ឈកើរ្មប! 

ក៖ េឹុ  ជាំនាន់េនឹង ម្ភន្មប? 

ខ៖ ្មបន្ខមរ ន្ នឈទ ឈបើឈនោះថា ឈបើឈកើរ ីកូនបងោេ៎  ឈកើរឈៅឈេទយ កូនឈត្កាយៗឈកើរឈៅោេ៎ផ្ទោះ។ 

ក៖ េឹុ ចាស! ឈេើយឈេលឈកើរឈេើយឈោកយាយសុខភាេឈោកយាយយា ងឈ  ចន្ដរ? 

ខ៖ម្ភនឈ  ច? ឈកើរឈេើយេឺឈេើយៗ! 

ក៖ ម្ភនរកថាន ាំ រកអី្ៗឈលបន្ដរ? 

ខ៖ ថាន ាំឈេទយ ថាន ាំអី្េនឹង! 

ក៖ ថាន ាំន្ខមរឈយើងឈោកយាយ? ខ្ុាំឮចាស់ៗេីឈដើ  ឈេផឹ្ករស្ល។ 

ខ៖ ខ្ុាំអ្រ់ឈនោះផ្ង អ្រ់សូវផឹ្កផ្ង ឈបើឈនោះចាក់ថាន ាំផឹ្ក ថាន ាំឈេទយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ិនសូវ អ្រ់ម្ភនអាាំងអី្ៗនឹងឈេឈទ ខ្ុាំអ្រ់ ឈចោះអាាំងភែឺ។ 

ក៖ ចឹង? ចុោះយាយចឹង យាយអ្រ់ទស់ឈេេ៎ណ្េ៎  អ្រ់ន្ដលទស់ឈេេ៎? 

ខ៖ វាទស់អី្រិចរួចន្ដរ? អ្រ់ឈ!ឺ 



ក៖ អ្រ់អី្? 

ខ៖ ផឹ្កឈៅ វាបារ់ជាឈៅ សអីៗ ោអី្..ចាាំ ិនអ្ស់ឈទ ឈៅឈអ្ើយ។ 

ក៖ ឈត្ចើនឈេក!  

ខ៖ ឈៅជីវរិេនឹង! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សាំណងឈអ្ើយ រស់ឈដាយបុណ្យ ឈដាយសាំណងឈេចឹងឈៅ។  

ក៖ េនឹងឈេើយ! 

ខ៖ ចុោះអឺ្ អ្រ់បុណ្យ អ្រ់ឈត្េងសាំណងក៏ ិនរស់ន្ដរ។ 

ក៖ េឹុ  ត្រូវឈេើយ! 

ខ៖ ដ៏អាឈេលអាយុ ឈេត្រូវដាក់ប ុណណ  ប ុណ្ណឺ ងឈៅ ។ រកអឺ្ន្រឈេឈចោះណ ឈចោះឆ្ន ាំឈៅ វាឈចោះជួយឈយើង
បាន វា ិនង្កយឈទកូនឈអ្ើយ។ 

ក៖ ចឹងបានថា កាលេនឹង ម្ភនសាំណងណយាយណ បានរស់ ឈេភាេឈត្ចើន ឈេ... 

ខ៖ ភាេឈត្ចើនស្លែ ប់ឈត្ចើនណស់ ីអូ្នឈអ្ើយ... យាយេីថាកូនខ្ុាំម្ភន ក់ៗ យាយេីថាឈេើ  េងឈ ើង
ឈេើ  ប ុណណ ប ុណ្ណី  កូនឈេខែោះឱយន្ររសកឈេើ ដឹងថាង្កប់ ឈេើយចុោះខ្ុាំអ្រ់អី្ន្ដរ បានរស់ កវញិឈទើប
ស្លែ ប់ អាបងេនឹងឈទើបន្រស្លែ ប់អាយុ៤០ជាង អាបអូនក៏ស្លែ ប់បានជាង៤០ជាង ឈធវើឈ  ច ឈេកាំណ្រ់
សង្កា  ឈេបានកាំណ្រ់បានអឺ្បានប ុណ្ណឹ ង ឈេើយឈយើងក៏ ិនន្្ាឈទ។ 

ក៖ ត្រូវ! ឈេើយដល់ឈេលជាំនាន់េនឹង យាយម្ភនធ្លែ ប់ េឹុ  បន់ឱយដាច់ភាែ  ៗឈេេ៎? 

ខ៖ អូ្! ខ្ុាំឈចោះបុណ្យអី្ខ្ុាំ  ិនន្ដលឈចោះបុណ្យឈទ ន្រឈបើ ិនដឹងថាង្កប់ថ្ងៃណ ង្កប់ថ្ងៃណង្កប់ឈៅ 
េិរចឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងវញិ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនខវល់ឈរឿង ថាចង់ កវញិរស់ កវញិអី្ ឈេអឺ្ឈេបន់អាឈរឿងដីអាឈរឿងធែីអី្ ឈេើយសុាំបន់ថា  
អ្ឈញ្ច ក អ្ញ្ចុ ោះអី្ ខ្ុាំអ្រ់ន្ដលឈចោះបន់ឈេសុទធ។ 

 ក៖ (ឈសើច) 



ខ៖ អ្រ់ចូលចិរតឈរឿងបន់រសន់អី្ឈស្លោះ។ 

ក ៖ចាស ចឹងយាយអ្រ់ម្ភនជាំឈនឿឈជឿថា អ្វីន្ដលបន់ឈៅ វាអាចបានអឺ្េិរៗអី្ េិរត្បាកដចឹង
ឈេេ៎យាយ? 

ខ៖ ខ្ុាំអ្រ់ឈជឿ! ខ្ុាំឈជឿឈលើបុណ្យ។  

ក៖ ឈធើវលអបានលអ ឈធើវអាត្កក់បានអាត្កក់។ 

ខ៖ ខ្ុាំឈជឿឈលើបុណ្យ បុណ្យផ្លឈយើងជួបន្រលអ ឈយើងជួបន្រលអ អ្រ់ឈចោះឈជឿឈលើបន់រសន់ សុាំផ្ទោះធាំរូច
អី្។ 

ក៖ ចាស...ត្រូវឈេើយ។ យាយដល់ឈេលស្លករសថ្  ឈៅ ុខ អឺ្យាយបានដាច់ ក យាយត្បកប ុខ
របរអី្ឈៅ ឈបើឈោកតាបានស្លែ ប់ឈៅស ័យប ុលេរ? 

ខ៖ ខ្ុាំឈៅលក់រឈទោះ អាឈទោះឈ ើងចិញ្ច ឹ កូនចឹង បានសល់លុយកាក់ កខែោះឈធើវឈដើ ទុន យូរៗឈៅ វា
អ្ស់អាឈដើ ទុនេនឹង រកវា ិនបានអី្ ិនបាន ឈប់ កវរត  កវា អី្នឹងឈេឈៅ ចិញ្ច ឹ កូនអី្អ្ស់។ 

ក៖ ចាស! អូ្ លអោេ៎  ន្ដលបានចិញ្ច ឹ កូនឈេើយចឹង។ អឺ្យាយកាលេនឹងលក់អី្ឈេខែោះឈៅ?  

ខ៖ ខ្ុាំកាលលក់ឈត្ចើន ុខោេ៎  វាឈចោះន្រឈធើវបាយលក់នាំ លក់ចាប់េួយ លក់ខទឹ លក់អី្ោេ៎ណេ៎  ដូរន្រ
អ្ងារឈេេ៎ កាលេនឹងោេ៎   ុនដាំបូងបងអស់ោេ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដ៏យូរៗឈៅ ឈៅដុរសារេីន្បកចានអូ្ ឈណោះកង់ ឈៅដឹកសារេីន្បកចានអូ្ ដ៏ឈៅធ្លក់  កលក់ឈៅ
អឺ្ឈេញ ដ៏យូរៗឈៅម្ភនឈៅរកអី្ ឈៅន្បកេាំនិរ ឈៅលក់អ្ងារ។ 

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ លក់អ្ងារឈៅផ្ារចាស់ោេ៎  ឈេើយយូរៗឈៅ ឈប់លក់អ្ងារ  ិនដឹងជារកអី្វញិ ឈប់រកោេ៎  
ឈប់រកលក់ដូរអី្ ឈប់រកឈេើយ អឺ្ឈៅវរតឈធើវបុណ្យឈធើវទនអី្។  

ក៖ ឈប់រក? 

ខ៖ ឈប់រក ឈប់រកឈេើយ។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ អាកូនវាម្ភនរួចឈៅឈេើយ។ 

ក៖ ឥ ូវេិរខាងត្េោះធ ៌វញិចឹងឈេេ៎? 

ខ៖ េិរឈរឿងបានបុណ្យ បានទនោេ៎ រាល់ថ្ងៃក៏បានបុណ្យ បានទនចឹង (ឈសើច) ម្ភនសីល ម្ភន   
ទន។ 

ក៖ ឈេើយយាយ ដល់ឈេលឈជឿឈលើត្េោះេុទធស្លសនាេីដូនតាឈយើង កណ្េ៎ ? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ឈេើយរេូរ កដល់ឥ ូវឈនោះ យាយឈៅន្រឈជឿឈលើត្េោះេុទធស្លសនាេនឹងឈៅយាយ តាាំងេី ុន
 ក ឈេើយ ករេូរដល់ឥ ូវឈនៀក យាយេិរថា ត្េោះេុទធស្លសនា វាបានជោះឥទធិេលដល់អី្ខែោះ
សត្ម្ភប់យាយន្ដរ? 

ខ៖ ទទួលអី្? 

ក៖ ដូចថាឈេលយាយឈជឿឈៅ ត្េោះេុទធស្លសនាបានជោះឥទធិេលអី្ឈៅឈលើអឺ្ជីវរិយាយ អឺ្ទាំងផ្ែូវ
កាយ ទាំងផ្ែូវចិរតយាយ ឱយយយាយឈ  ចន្ដរេនឹង ន្កន្ត្បយាយឈ  ចន្ដរ? 

ខ៖ ឈៅ! ដឹងម្ភនឈ  ច ឈៅម្ភនឈសកតីសុខនឹងត្េោះេុទធស្លសនាឈេេ៎ ឈេើយឈជឿឈលើត្េោះេុទធស្លសនា 
េឹុ !ម្ភនអី្រស់បាន ប ុណណ ក៏រស់ឈៅ បានអី្ប ុនាម នក៏បានន្ដរ ឱយេិរឈរឿងរកអី្រកបានអី្ឈទៀរ អ្រ់េិរ
ម្ភនខវល់ឈរឿង បានអី្ឈទៀរ ឈេើយឈអាយឈៅឈេ ិនង្កប់ ឈេ ិនអូ្សឈចាល ឈេើយអឺ្ម្ភនន្រដុរឈចាល
ឈេេ៎ េីឈៅ! ឈបើ ដុរឈចាលឈបាោះឈចាលឱយឈបាោះឈចាលឈៅណេ៎ ក៏ន្លងេិរោេ៎  ។ អ្រ់ឈទ កូនឈចាល ិន
សូវខវល់ ួយឈយើងឈេេ៎ ឈយើង ិនសូវខវល់ ួយឈេ។ 

ក៖ េឹុ ...អាឈេលយាយ អឺ្យាយេី ុន កដល់ឥ ូវ យាយម្ភនផ្ទែ ស់បតូរអី្ឈេខែោះអី្ន្ដរយាយ? 

ខ៖ ម្ភនផ្ទែ ស់បតូរអី្ខែោះ ឈបើអឺ្ចាស់ឈេើយ អឺ្ម្ភនន្រ ម្ភនផ្ទែ ស់បតូរអី្? ម្ភនផ្ទែ ស់បតូរ កចាស់េនឹងោេ៎  
ម្ភននឹងផ្ទែ ស់បតូរ ម្ភនអឺ្ត្ទេយស បរតិអី្េិបាក េឹុ  ឈបើត្ទេយស បរតិឈយើងម្ភនអី្ណ ន្រត្គាន់ន្រ
សល់ស បរតិត្ទេយអី្ក៏អ្រ់ម្ភន។ 

ក៖ េឹុ ...យាយ! ដូចថាេី ុន ក យាយធ្លែ ប់អ្ឈញ្ច ក ឈេើយយាយឥ ូវ យាយ្ែងការ់ជីវរិ ក   
ដាំណក់ៗកាល ួយៗោេ៎? ចឹងយាយម្ភនឈរឿងអី្ន្ដលយាយេិរថាម្ភនឈម្ភទនភាេចាំឈោោះខែួនឯង
ឈទ? ដូចថាឈរឿងអី្ន្ដលយាយន្ដលយាយអាចឈធវើបានោេ៎? 

ខ៖ ដឹងឈធវើអី្ឥ ូវ?  ិនដឹងឈធវើអី្? ម្ភនអឺ្... 



ក៖ ឈេើយឥ ូវយាយ អឺ្ម្ភនបានឈរៀបចាំអី្រួចអ្ស់ ចាស! 

ខ៖ ឈរៀបចាំឈរៀនធ ៌ឈរៀនអី្។ 

ក៖ ម្ភនបតីត្បេនធ យាយខាំចិញ្ច  ឹកូន កេនឹងេឺជាឈរឿងន្ដលយាយអាចឈធវើបានឈេើយ? ឈេើយយាយ
ឥ ូវសត្ម្ភប់អឺ្ឈធវើឱយឈោកយាយសបបយចិរតវញិ ឈេើយសត្ម្ភប់ម្ភនអី្ន្ដលឈធវើយាយម្ភននឹក
ឈ ើញ កសបបយចិរត  ងម្ភនឈទ? 

ខ៖ េនឹងឈេើយម្ភនឈត្ៅេី ត្េោះធ ៌េនឹងឈេើយ ម្ភនបានអី្ ឈចោះន្រម្ភនឈរឿងម្ភនបានអី្? 

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ ម្ភនអី្ឈត្ៅេីត្េោះេុទធត្េោះធ ៌ឈទៀរ ម្ភនសីុម្ភនបានអី្ គាម នេិរឈរឿងម្ភនបានអី្ ឈេើយ ចិរតោអឺ្
េិរឈរឿងន្ដលសូត្រធ ៌ អារ មណ៍្េិរន្រឈរឿងសូត្រធ ៌ សូត្រធ ៌ឈៅ សុាំសីលៗឈៅ ឈេើយរួចឈេើយៗ
ឈេើយោអឺ្ធ មតា ម្ភនន្ដលឈៅេិរេូររកអី្ឈទៀរ?  ិនដឹងេិររកអី្ រកអី្ឈបើឈយើងអឺ្!ដាំណក់កាល
 កវញិឈេើយម្ភនន្រប ុណ្ណឹ ង  កវញិេីអាេរ ចិរតម្ភនចង់បានអី្ ផ្ទោះខវោះអី្ ប ុនៗ ឈយើងវាខវោះបុណ្យ វា
ម្ភនបានអឺ្ម្ភនបុណ្យឈយើង ចឹងម្ភនបានោប ុណ្ណឹ ង ឈេើយក៏គាម ននឹកចង់បានអី្។ 

ក៖ េឹុ  ចាស...! ចឹងអឺ្ម្ភនន័យថាយាយម្ភនថា ឈេលន្ដលយាយជួប ឈរឿងអី្ន្ដលឈធវើឱយយាយ
សបបយចិរតអី្ម្ភនន្រត្េោះធ ៌អា។ 

ខ៖ ចាស ម្ភនន្រត្េោះធ ៌។  

ក៖ ឈេលន្ដលយាយ ម្ភនទុកខម្ភនលាំបាកអី្ យាយម្ភនស្លត ប់ត្េោះធ ៌អី្យាយបានជួយផ្ែូវចិរតអឺ្ឱយ
យាយឱយសុខសបបយ កុាំឱយជួបទុកខលាំបាក។ 

ខ៖ ឱយយាយេិរេូរអី្ ម្ភនបានត្េួយចិរតរកអី្ឈធវើអី្ឈទ ម្ភនថាេិរេូរចង់បានចង់ម្ភនអី្ឈៅអឺ្ឱយថា
េិរេូរ ចង់ម្ភនអី្ឈៅ េិរេូថាចង់ម្ភន។ 

ក៖ េឹុ ! េឹុ ! 

ខ៖ បានប ុនាម នេូបប ុណ្ណឹ ងឈៅ បានេូបក៏េូបឈៅ អ្រ់ម្ភនក៏េីឈៅ ត្គាន់ន្រថាស ័យឈនោះវាអឺ្គាម ន
ឈៅអ្រ់េូបដូចអាេរឈទ។ 

ក៖ េឹុ ...ចាសៗ ឈចោះន្រម្ភនេុទធបរស័ិទ ឈេម្ភនឈេ កជួយស្លសនាត្េោះេុទធឈយើងឈេេ៎ ន្នកយាយ
ន្នេ៎? 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស ឈេើយកនុងជីវរិឈយើងឈទន្ដល្ែងការ់បទេិឈស្លធ ៌ជីវរិកាន់ន្រឈត្ចើនឈេើយចឹងឈទ ឈេើយ
ន្ដលធ្លែ ប់្ែងការ់ កដល់ឥ ូវ យាយម្ភនធ្លែ ប់េិរថាម្ភនឈរឿងអី្ន្ដលយាយនឹកឈ ើញេិបាកចិរត
ជាងឈេឈទយាយ? 

ខ៖ ម្ភននឹកឈ ើញអី្េិបាកអី្ឈទៀរឈទ នឹកឈ ើញរសួលប ុណ្ណឹ ងបានោេ៎។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ង្កប់ឈៅក៏ន្លងឈៅខវល់អី្ ចិរត ខវល់អី្ (ឈសើច)។ 

ក៖ ចឹងន្លងេិរឈេើយយាយណ្េ៎ ? 

ខ៖ អ្រ់ខវល់េិរអី្េិរេូរអី្ឈទ ខ្ុាំក៏ ិនឈចោះេិរេូរអី្ឈទណបានប ុនាម នបានឈៅ។ 

ក៖ េឹុ ! (ឈសើច) 

ខ៖ ណឈេបានក៏បាន ខ្ុាំអ្រ់ត្ចន្ណ្ននិនាទ ជា ូយអី្អ្នកណឈទ?  

ក៖ ចឹង! 

ខ៖ អូ្ ម្ភនឈេម្ភនជាងឈយើង អ្រ់ម្ភនឈៅអ្នកខវល់ត្ចន្ណ្ននិនាទ ឈេ ខ្ុាំ ិនឈចោះនិនាទ ន្ នីសឈេឈទ។ 

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ ឈចោះន្រឈេម្ភនការអី្ឈេនិយាយឈដៀ ដា ដាក់។ ឈដៀ ដា អី្ឈដៀ ឈៅ ចង់អ្នកណនិយាយឈដើ 
ឈេអី្និយាយអី្និយាយឈៅ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុាំ ិនឈៅឈកើរទុកខខវល់ឈទ ឈេនិយាយម្ភរ់របស់ឈេ។ 

ក៖ ចាស! អូ្ ចាស! ឈនៀកយាយលអន្ នន្ទនោេ៎ឈនៀក។  

ខ៖ ឈេយាយម្ភរ់បស់ឈេ ឈេយាយថា ខែួនឈេ ឈេយកខែួនឈេអឺ្ឱយឈយើងឈកើរទុកខឈនាោះឈធវើអី្? 

ក៖ ន្ ន! 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះខវល់! 



ក៖ ចឹងោេ៎ណ ឈធវើឱយយាយសបបយចិរតរេូរ។  

ខ៖ (ឈសើច) ម្ភនបាននិយាយអី្... 

ក៖ ចាស(ឈសើច) 

ខ៖ ឈេចង់ឈដៀ ដាបឈេនិយាយអី្និយាយឈៅ ខ្ុាំ ិនឈចោះឈកើរទុកខ។  

ក៖ េឹុ ! កុាំឱយន្រឈយើងឈៅឈធវើអី្ដាក់ឈេ។ 

ខ៖ ឈៅឈធវើអី្ដាក់ឈេ  ិនឈៅរួចឈទ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុាំថាភ័យខ្ុាំ ួយេនឹង អ្រ់ឈចោះឈធវើឈេឈទ។ 

ក៖ ត្រូវឈេើយ! 

ខ៖ ខ្ុាំ ិនឈចោះេិរេូរ ន្ នីសឈេឈទ ឈកើរទុកខ ក៏ន្ត្កងខ្ុាំអ្រ់ខវល់ ចុោះឈេឈធវើ ឈេឈធើវរបស់ឈេ ឯងត្គាន់ន្រ
ឈកើរទុកខអី្ ជាំនួសឈេ។ 

ក៖ ត្រូវឈេើយយាយ! 

ខ៖ (ឈសើច) អឺ្ខ្ុាំេិរចឹង។ 

ក៖ ចាស...យាយេិរចឹងត្រូវ ឈធើវឱយយាយសបបយចិរតោណ ឈេើយរាល់ថ្ងៃធ មតា ្ែងការ់បទ
េិឈស្លធន៍ឈត្ចើនចឹង អ្ញ្ច ឹងឈយើងចឹងោ ថា នុសេត្បឈភទឈនោះ េួរឈ  ចៗចឹងោណ ឈេើយេួរ      
ឈ  ចៗចឹងោ។  

ខ៖  នុសេខែោះលអន្រម្ភរ់េនឹង។ 

ក៖ ឈចោះអ្ប់រ ាំខែួនឯង េឹុ ! 

ខ៖ ម្ភរ់ន្ផ្អ ន្លអ  ន្រត្គាន់រួចឈៅនិយាយឈដើ ឈត្កាយខនង ខ្ុាំ ិនឈចោះខវល់។ 

ក៖ ឈេើយរួចឈៅ យាយន្ដលជួបចឹងន្ដរណ្េ៎ ? 

ខ៖ ងី ិនជួប ន្រខ្ុាំឈៅរស់ឈេើយ ជួបដូចន្រគាន ឈទ ន្រខជិល។ 

ក៖ េឹុ ! ចឹងវាបានបឈត្ងៀនឱយយាយយា ងឈ  ចន្ដរ? កុាំខវល់ កុាំអី្ចឹង  ងឈទ? 



ខ៖ េនឹងបានឈរៀនអឺ្កុាំឱយខវល់េិរេូរឈរឿងឈេថាកុាំខវល់ឈរឿងឈេថា... 

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ ខវល់ន្រខែួនឈយើង រួចឈៅ ឈយើងខវល់ឈរឿងឈេថា កុាំឱយឈយើងេិបាកកនុងចិរតឈេឈធើវអី្។ 

ក៖ េនឹងឈេើយ! 

ខ៖ ឈេថាម្ភរ់ឈេឯឈណោះឈស្លោះេនឹង។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កុាំេិបាកយកដាក់ឈៅកនុងចិរត។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខ្ុាំន្រងនិយាយចឹង ខ្ុាំនិយាយចឹង គាម នឈកើរទុកខខវល់អី្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេថា ថាឈៅ ឈេថាឈលើសឈេថាឈៅ  ិនឈកើរទុកខអី្  ិនឈចោះឈកើរទុកខសុទធ ឱយន្រខ្ុាំថាឈទ។ 

ក៖ េនឹងឈេើយ! 

ខ៖ ណថាខ្ុាំថាឈៅ។ 

ក៖ ចាសៗ! 

ខ៖ ឈេថាខ្ុាំអាត្កក់ក៏ថាឈៅ។  

ក៖ េឹុ (ឈសើច)...ចាស គាម នឈទ ឈយើងខែួនឯងដឹងខែួនឯងោេ៎ណ?  

ខ៖ េឹុ ! 

ក៖ ចាស ចឹង... 

ខ៖ ឈធើវឈ  ចកុាំឱយឈយើងថាឈេ ឈេថាឈយើង ឈេថាយក  ងោណ ឈបើថាឈយើងអាត្កក់ក៏ថាន្ដរ។ 

ក៖ ឈោកយាយ! ចុោះអ្ញ្ច ឹងអឺ្សត្ម្ភប់អឺ្.. ឈោកយាយន្រ តងអឺ្...ឈរឿងន្ដលថាឈោកយាយេិរកនុង
ចិរតោ  កដល់សេវថ្ងៃអ្រ់ម្ភនឈស្លោះ  ងណ្េ៎ ឈោកយាយណ្េ៎ ? ម្ភនន្រត្េោះធ ៌ឈយើងម្ភន ួយឈទ។  

ខ៖ េនឹងឈេើយ េុណ្ត្េោះធ ៌ េុណ្ត្េោះសងឃ េុណ្ឧបទន វាចា ន្រប ុណ្ណឹ ងចប់ឈេើយ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភនេុណ្អី្ឈត្ៅេីេនឹងអ្រ់ឈទ។ 

ក៖ យាយម្ភនក មវធីិបុណ្យឈៅកនុងវរតឈយើងោ ម្ភនក មវធីិបុណ្យអី្ខែោះន្ដរោយាយ? 

ខ៖ បុណ្យ...នាេ បុណ្យបូជា វសិ្លធបូជា អឺ្ឈេបូជា អឺ្បុណ្យធាំៗ ឈៅវរតោេ៎ . 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចឹងhaណ ឈេើយឈេឈៅឈធើវបុណ្យ បុណ្យផ្ទា haណ បុណ្យកឋិន។ ឈេម្ភនបុណ្យកឋិន ឈេើយ
ចូលបានប ុនាម នវរតឈេើយ ឈៅឈកាោះកុងឈៅ ឈេើយឯវរតណ កឈនោះ ឈចោះចូលអឺ្រិចរួចចឹងោេ៎។ 

ក៖ ចាស ឈេើយយាយបានចូលបុណ្យ ឈៅវរតណខែោះឈេើយ? 

ខ៖ េឹុ ...ខ្ុាំឈដើរ កឈនោះោេ៎។ តាាំងេីឈកាោះកុង តាាំងេី ណ្ឌ លេីរ ីររនេីរ ីអី្អូ្ ឈដើរជុាំវញិរសុកន្ខមរឈៅ
ដល់អឺ្រសុកយួនឈៅ វាអី្ តងន្ដរ ឈ ើលតាាំងេីឈៅរសុកយួន ក ម្ភនន្េរកឋិនឈៅ។ 

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ បានអឺ្ឈៅឈលងរសុកយួនបាន តងន្ដររសុកយួន!។ កាលេុកខ្ុាំឈៅអឺ្ ខ្ុាំអ្រ់ប ងឈៅេិបាកឈដើរោេ៎  
ឈដើរ ិនរួចឈទ។ 

ក៖ ចាស! អឺ្យាយ អឺ្ឈេលន្ដលយាយឈៅេនឹង ដូចថា...អឺ្ឈោកយាយឈៅេនឹង េឺឈដើ បីឈធើវបុណ្យ
យាយន្ន ឈោកយាយឈទ? 

ខ៖ ម្ភនន្របុណ្យ ម្ភនន្រឈដើរឈលងនឹងឈេ ឈេឈធវើបុណ្យ បានឈៅឈេអ្រ់ឈធើវបុណ្យបានឈៅ។ 

ក៖ ចឹងឈទៀរ ចឹងឈចោះយាយណ្េ៎ ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈបើកូនឈៅយកយាយឈៅឈត្ៅអី្ អ្រ់ឈទ? 

ខ៖ ឈេេ៎! ប ុនថាដល់ឈេលឈេយក ប ុនឈបើឈេ ិនរវល់យក កូនខ្ុាំឈេ ិនន្ដលយកខ្ុាំឈៅណឈទកូន។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ កូនខ្ុាំឈេ ឈេឈៅចិនឈៅអី្ណ ឈៅៗ ឈៅ! ឈេ ិនន្ដលឈៅន្  អី្ឈៅ។ 

ក៖ អូ្! កាលេិរយាយចង់ឈៅន្ដរឈរើ? 



ខ៖ ចង់ឈៅន្ដររ់ ន្រដល់ឈេលឈៅ ដល់ឈេលឈនោះ អ្រ់ម្ភនលុយឈៅ។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ (ឈសើច) អ្រ់លុយឈៅ ឈេើយឈៅ ឈដើរររ់ ិនរួចឈទៀរ។ 

ក៖ េឹុ ... 

ខ៖  ិនដឹងឈៅណ វឈងវងវង្កវ ន់ឥ ូវឈេើយ ជិោះ  ូរូ  ិនរសួល  ិនរសួល ជិោះ ិនស្លា ល់ អាផ្ែូវស្លា ល់
ជិោះត្រលប់ត្រលិន ជិោះចុោះឈ ើងៗ ចុ វឈងវង។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ (ឈសើច) រកផ្ែូវ ិនឈ ើញផ្ង  កវរតវញិឈៅ។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖  កដល់ឈេើយដ៏ឈប់ ួយសនទុោះ។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ ជិោះៗ រស្លប់ន្រចុ  ឈៅដល់ណ កណី្ឈទោេ៎។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ (ឈសើច) ឈេើយយាយជិោះម្ភន ក់ឯង។  

ក៖ ឈេើយយាយជិោះម្ភន ក់ឯងឈទៀរ? 

ខ៖ ជិោះម្ភន ក់ឯង។ 

ក៖ ឈេើយយាយោក់ ួកសុវរថិភាេន្ដរ? 

ខ៖ ោក់! 

ក៖ អូ្... កុាំឱយប ូលីសចាប់យាយណ្េ៎ ? (ឈសើច) 

ខ៖អូ្  ិនេិរថាប ូលីសចាប់អី្ឈយើង ខាែ ចអី្ប ូលីសអូ្។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ ឈធើវឱយឈយើងអី្ ប ូលីសអូ្? 



ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ ឈយើងការោរខែួនឈយើង ឈេើយឈយើងឈៅខាែ ចអី្ប ូលីស? 

ក៖ អូ្...(ឈសើច) 

ខ៖ ប ូលីសឈេឱយចបប់ឈេឱយោក់ ឈេើយឈ  ចបានអឺ្ ិនត្េ ោក់? 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ ឈេើយឈៅខ្ុាំ វា ិនត្េ ោក់ ឈេើយការោរខែួបឯង ន្ នការោរខាែ ចប ូលីសឈទ។ 

ក៖ (ឈសើច) ចាស! ត្រូវឈេើយយាយ អូ្ យាយេូន្កោណ ឈៅជិោះ  ូរូបានឈទៀរណ្េ៎ ? អូ្...អឺ្យាយ
ឈរៀនជិោះ  ូរូេនឹងឈៅឆ្ន ាំណន្ដរ? 

ខ៖ េឹុ ...ឈចោះជិោះតាាំងេីសងា  កឈ ែ ោះ ន្រឈចោះេីលិច កសងា  ឈេើយដល់ជិោះ ជិោះអឺ្តាាំងេីឆ្ន ាំ២០០០
ប ុនាម ន ២០១០ ! ២០០០...េរ់ 

ក៖ ចាស ជិោះ២០០០ 

ខ៖ ជិោះតាាំងេី២០០០េរ់ ក។ 

ក៖ អូ្..! យូរន្ដរឈេើយណ្េ៎ យាយណ្េ៎ ។ 

ខ៖ ចាស២០០០េរ់! ១០ឆ្ន ាំ   ូរូទិញងមី  ិនដឹងប ុនាម នឈទឈនៀក ឈេើយឈៅឈត្កា ទវ រ ឈេើយឈៅ
២០០៨ ោ២០០០េរ់។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ១៨ឆ្ន ាំឈេើយ។ 

ក៖ ចាស! 

(សឈ ែងអ្នកនិយាយការ់៖ ឈលងឈេើយអាសអីណ្េ៎ ណោេ៎។) 

ក៖ ចាស ឈេើយយាយឈៅរសោញ់  ូរូយាយោ ឈេើយយាយឈៅសល់យាយឈទ  ូរូ? 

ខ៖ ឈៅៗ ឈៅឈត្កា ទវ រ។ 

ក៖ ចាស កាលេនឹង យាយអ្នកទិញខែួនឯង ឈេើយឬក៏កូនអ្នកទិញ? 



ខ៖ ឈេទិញឱយ ដូចឌុបឈៅឌុបអី្ឈៅឈរៀន ដឹងឈៅឈៅស្លោេនងឹោេ៎។ 

ក៖ អូ្ ឱយយាយអ្នកដឹក? 

ខ៖ ចាស ខ្ុាំអ្នកដឹក។ 

ក៖ អូ្យ យ ូយ...(ឈសើច) ឈេើយចុោះឥ ូវឈៅធាំប ុណណ ឈេើយ? 

ខ៖ ឈៅធាំៗឈចោះឈបើកឡានជូនយាយបានឈេើយ (ឈសើច)។ 

ក៖ ចាស...អាេនឹងជូនយាយវញិឈេើយ។ 

ខ៖ អាយុវា១៨ឆ្ន ាំន្ដរឈេើយ។ 

ក៖ យាយ! អឺ្យាយចុងឈត្កាយ យាយម្ភនោកយឈេជន៍អី្ផ្ទត ាំឈផ្្ើរអី្ន្ដរ ឱយកូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយអី្ខែោះ
ន្ដរយាយ? 

ខ៖ អូ្! ោកយឈេចន៍អី្  ិនឈចោះឈទ។ 

ក៖ (ឈសើច) 

ខ៖ ន្ផ្តផ្ទត ាំឱយអឺ្កូនឈៅ ឈចោះរកាសុខភាេអី្ អឺ្ដឹងថាឈ  ច?  ិនឈចោះនិយាយឈទ។ 

ក៖ (ឈសើច) ដូចថាយាយផ្ទត ាំឈផ្្ើរនិយាយជាោកយដាំបូនាម ន ដូចោកយអ្ប់រ ាំអី្ចឹងោេ៎? 

ខ៖ អ្ប់រ ាំឈអាយឈធើវលអ ឈចោះកាន់ត្េោះេុទធស្លសនា រួចឈេើយ ិនឈយើង ិនឈចោះ  ិនន្ដលចូលវរត តងណ
 តងផ្ងេនងឹ អ្នកខែោះអឺ្ម្ភនន្រឈ ម្ ោះអី្ណអឺ្រសុកន្ខមរ កាន់ត្េោះេុទធស្លសនាឈត្ចើនោ ឈ ម្ ោះអឺ្ កាន់
ត្េោះេុទធស្លសនាក៏ ិនន្ដលចូលវរតផ្ងេនឹង ឈេើយបានអី្េីត្េោះេុទធស្លសនា បានអី្េីត្េោះេុទធ     
ស្លសនា។ 

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ អ្រេុណ្គារ់ោគារ់! 

ក៖ ចឹងម្ភនន្រប ុណ្ណឹ ងឈទណ្េ៎ ។ ចង់ឱយអឺ្ត្េោះេុទធស្លសនាអី្ឈផ្េងៗ បានអឺ្កាន់ត្េោះេុទធស្លសនាឈៅ
វរតឈអាយឈត្ចើនណ្េ៎ យាយណ្េ៎ ។ 

ខ៖ អឺ្ចូលវរត ឈចោះន្រឈធើវបុណ្យ ឈធើវទនម្ភនន្រអាេនឹងឈទ ន្ដលជួយឈយើងបាន បានអឺ្ឈយើងឈៅ ុខ 
បានអឺ្ឈត្ៅេីត្េោះេុទធស្លសនា ឈោកសន្ តង កថាឱយឈយើងេិរេូរខែួនឯងផ្ង កុាំអឺ្អាន្ដងេិរន្រកូន



ឈៅអូ្អឺ្កូនឈៅ កេីចិញ្ច ឹ កូន វាអ្រ់ឈចោះេិរជួយខែួនឈយើងផ្ង។ ឈេើយឈចោះន្រេិរថា  កេីកូន  ក
េីឈេោអាេនឹង  កេីខែួនឈយើងផ្ង ត្រូវេិរេូខែួនឈយើងផ្ង កុាំឈធវើអ្ាំឈេើអាត្កក់ កុាំសម្ភែ ប់ឈេ កុាំឈបៀរ 
ឈបៀនឈេ កុាំយកឈសចកតីសុខឈេ អ្នកណម្ភនឈសចកតីសុខជាង ិនន្ ន ត្រង់េនឹងម្ភនឈសចកតីជាង អា
ឈយើងឈធវើអ្ាំឈេើអាត្កក់ កជួបផ្លអាត្កក់ចឹង ម្ភនេីណ កជួយឈយើង ឈយើងជួយខែួនឈយើងោេ៎ណ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភន ក់ៗដ៏ឈៅឈចោះខែួនឯងឈបើ ិនឈចោះជួយខែួនឯង អ្រ់ម្ភនអ្នកណជួយឱយឈទ។ អ្រ់ម្ភនេីណបញ្ចូ
ល។ 

ក៖ េឹុ ! 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនេីណបញ្ចូ លបុណ្យ បញ្ចូ លខែួនឈយើងបានឈទ ទល់ន្រខែួនឈយើង ឈធើវខែួនឈយើង ឈបើឈយើង
 ិនបញ្ចូ លខែួនឈយើងឈទ អ្រ់ម្ភនអ្នកណបញ្ចូ លខែួនឈយើងបានឈទណ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដល់ឈេលរស់េនឹងឈេើយ បានត្បឹងន្ត្បងឈធើវបុណ្យទន េនឹងឈេើយ។ 

ក៖ ចាស អ្រេុណ្ឈោកយាយសត្ម្ភប់ោកយឈេចន៍ដ៏ម្ភនរថ្ ែ ម្ភនអី្ន្ង ឈទៀរអ្រ់ឈោកយាយ? 

ខ៖ េឹុ  អ្រ់ម្ភនោកយអី្ឈទៀរឈទ (ឈសើច) បានឈេើយ។ 

ក៖ ចាស អ្រេុណ្ឈោកយាយសត្ម្ភប់ថ្ងៃឈនោះផ្ងន្ដរកនុងការសម្ភា ស។ 

ខ៖ (ឈសើច) 

ក៖ ចាសឈោកយាយ ចឹងឈបើខាងស្លោ ឈេចង់ដាក់ឈវបស្លយរបស់ខាងស្លោឈរៀនន្ដល ក
េីស្លោរបស់សេរដឋអាឈ រចិ ឈ ម្ ោះស្លោBYU ឈេម្ភនឈេេទាំេ័រ ួយឈ ម្ ោះ 
www.cambodianoralhistory.byu.edu ឈេើយនឹងសូ ងររូបឈោកយាយន្ដរ ន្ដលភាជ ប់ជា ួយស
ឈ ែង ឈរើឈោកយាយអាចអ្នុញ្ញា រឱយងរឈោកយាយអ្រ់? 

ខ៖ ចុោះម្ភនកាំណច់ឈធើវអី្កូនឈអ្ើយ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អឺ្ង្កប់បារ់ថ្ងៃេនងឹន្សអកឈេើយេនឹង (ឈសើច) 

ក៖ េឹុ ! 

http://www.cambodianoralhistory.byu.edu/


ខ៖ (ឈសើច) 

ក៖ អ្រេុណ្ឈោកយាយ។ 


