
ការសម្ភា សរបសអ់្នកមីង អ្ ៊ិម ផល្ល ី

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះអ្  ៊ុំ កន្និកា   ខ ៖ អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ  អ្ ិម ផល្ល ី

ក៖ ជម្រម្ភបសួរអ្នកមីង! ឈ ើយជាដំបូងខ្ ំសូមថ្លលងអំ្ណរេ ណដល្់អ្នកមីង ថ្ដល្អ្នកមីង 
បាន្ផតល្់ឱកាសឈដើមបីឱ្យខ្ ំអាចឈ្វើការសម្ភា សអ្នកមីងទាក់ទងឈៅនឹងជីវត្បវរតិផ្ទា ល្់ខលួន្ 
របស់អ្នកមីងផ្ទា ល្់ផងថ្ដរ។ ឈ ើយខ្ ំដឹងថាការសម្ភា សមួយឈន្ោះេឺឈ្វើឈ ើងឈោយសាលា 
សាកល្វទិាល្យ័ BYU (ប ីវ៉ាយយ៉ាូ) ថ្ដល្ជាសាកល្វទិាល្យ័ឈៅអាឈមរកិហ្នឹងហា៎  
អ្នកមីងថ្ដល្ពួកគារ់មាន្បំណងថា ពួកគារ់នឹងថ្លរកានូ្វជីវត្បវរតិរបស់ត្បជាជន្ 
កមព ជាឈយើងទ កសម្រម្ភប់កូន្ឈៅជំនាន់្ឈត្កាយ ឈ ើយនិ្ង ឈដើមបីផារភ្ជា ប់ពីមួយជំនាន់្ 
ឈៅមួយជំនាន់្ ឱ្យឈកមងជំនាន់្ឈត្កាយឈេបាន្ដឹងឮ អំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់អ្  ៊ុំចាស់ៗពីជំនាន់្ 
ម ន្ផងថ្ដរ។ ឈ ើយដូចជាខ្ ំក៏ស កំារអ្ន្ ញ្ញា រពីអ្នកមីង បនាា ប់ពីការបញ្ច ប់នូ្វការ 
សម្ភា ស និ្ង លរសម្លេងមួយឈន្ោះពួកឈយើងដូចជាស ំការអ្ន្ ញ្ញា រពី អ្នកមីងឈដើមបីោក់ 
សម្លេងរបស់អ្នកមីងចូល្ឈៅកន ងឈេ ទំព័ររបស់ពួកឈយើង ថ្ដល្មាន្ឈ ម្ ោះថា www. 
cambodianoralhistories@byedu ផងថ្ដរ។ ឈ ើយខ្ ំជាអ្នកសម្ភា សខ្ ំឈ ម្ ោះ អ្  ៊ុំ កន្និកា 
ឈ ើយកាល្បរឈិចេទេឺឈៅថ្លៃទី ១២ ថ្ខ មីនា ឆ្ន  ំ២០១៨ ឈ ើយទីកថ្ន្លងេឺឈៅភូមិភនំឈត្កាម 
ផង ថ្ដរ ឈ ើយឈយើងនិ្ងឈៅជួបជាមួយនឹងអ្នកមីងទាំងអ្ស់គាន ។ជម្រម្ភបសួរអ្នកមីង!  

ខ៖ ជម្រម្ភបសួរ!  

ក៖ ឈរើអ្នកមីងមាន្ឈ ម្ ោះអ្វីថ្ដរ?  

ខ៖ អ្ ិម ផល្លី!  

ក៖ អ្ ិម ផល្លី?  

ខ៖ ចាា៎ស!  
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ក៖ ឈន្ោះជាឈ ម្ ោះពិរឈ ើយឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ?  

ខ៖ ចា៎ស ឈ ម្ ោះពិរ។  

ក៖ ចាា៎ស ច ោះឈរើអ្នកមីងដូចជាមាន្ឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ?  

ខ៖ អ្រ់ឈទ! ឈៅឯឈណោះឈេឈៅថ្រផល្លីៗច ោះឯង។  

ក៖ អ្ា៎ចាា៎ស! ឈេឈៅអ្នកមីងផល្លី។  

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ អ្នកមីងមាន្ឈ ម្ ោះដូចមាត យរបស់ខ្ ំថ្មន្ថ្ទន្ ឈត្រោះមាត យរបស់ខ្ ំគារ់ឈ ម្ ោះអ្  ៊ុំចាន់្ 
ផល្លីឈពល្អ្នកមីងឈ ម្ ោះ ផល្លីថ្ដរ ឈ ើយម ខក៏ស្សឈដៀងឈទៀរ។  

ខ៖ ឈៅឈន្ោះឈេឈៅផល្លី ថ្រឈបើឈកមងៗឈេថ្រងថ្រឈៅយាយកាឈ វៗ ! (ឈសើច) 

ក៖ យាយកាឈ វ! ឈ រ អី្បាន្ឈេឈៅអ្នកមីងយាយ? 

ខ៖ ច ោះឈបើឈយើងល្ក់កាឈ វឈនាោះ។ (ឈសើច) 

ក៖ អ្ា៎(ឈសើច) 

ខ៖ ល្ក់កាឈ វឱ្យឈកមងៗត្បាំរយៗឈអាហ ោះ!  

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ថ្ដល្ៗឈេឈចោះថ្រឈៅថ្រដល្់ចាស់ៗឈេដឹងសាា ល្់ឈេឈៅឈ ម្ ោះផល្លីៗអ្ញ្ច ឹងឈៅ។   

ក៖ ចាា៎ស! ឈៅយាយកាឈ វ។  



ខ៖ ឈៅអី្ ផល្លីៗ ដល្់ឈកមងៗឈ ើញខ្ ំអ្ញ្ច ឹងឈៅយាយ កាឈ វ៥០០ៗ (ឈសើច) ឈៅល្ក់
ឱ្យឈៅ។  

ក៖ ច ោះដូចជាកាល្អ្នកមីងកាល្ពីឈៅឈកមង ដូចជាមាត យអ្នកមីង ធ្លល ប់ោក់រ ស័នាមអី្ 
ឈផេងៗឈទ? ដូចជាកាល្ខ្ ំឈៅឈកមងអ្ញ្ច ឹងមាត យខ្ ំ បាន្ឈៅខ្ ំថាត្កញ៉ាញ់អី្អ្ញ្ច ឹងអ្ ឺ
ណា៎។ ច ោះអ្នកមីងមាន្ឈ ម្ ោះកាល្ឈៅឈកមងថ្ដល្ឈេឈៅឈទ?  

ខ៖ កាល្ខ្ ំឈៅឈកមងខ្ ំឈកើរមកដូចកូន្ត្កម ំអ្ញ្ច ឹងអាហ ស ឈេឈៅកូន្ត្កម ំ ឈេឈៅតាម 
កមព ជាឈត្កាមអាហ ស ឈៅឈៅឈេឈៅកូន្កាឈប ឈេឈៅឈបៗអ្ឈញ្ចសឯង។ ចាា៎សឈៅតាំង 
ពីតូចអ្ ឺណា៎ដល្ឈ់ពល្លកឈណោះ ថ្ម៉ាខ្ ំពីម ន្លកឈៅថ្រផល្លីៗអ្ឈញ្ចសឯង ដល្់ឈពល្ 
ថ្ដល្ៗគារ់ឈ ើញខ្ ំឈឺឈពកឈៅឈេឈៅឈបៗៗ ជាប់ឈៅដល្់ឈពល្្ំឈ ើងឈប់ឈៅ! 
ឈៅថ្រអី្ផល្លីៗ!  

ក៖ អ្ា៎ចាា៎ស! ឈៅឈបចាា៎ស(ឈសើច)ច ោះដូចជាអ្  ៊ុំស្សមីាន្អាយ ប៉ា នាម ន្ឈៅអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ ខ្ ំ ៥២ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ៥២ឆ្ន ំឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? ច ោះដូចជាអ្  ៊ុំដូចថាអ្  ៊ុំចាំឈទថាអ្  ៊ុំឈកើរឈៅកន ងឆ្ន  ំថ្ដរ?  

ខ៖ ខ្ ំ៨៦! 

ក៖ ៨៦ (១៩៨៦)?  

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ ថ្លៃថ្ខឈភលចបារ់ឈ ើយឈ ោះអ្  ៊ុំឈណោះ?  

ខ៖ ឈភលចឈអ្ហើយ!  

ក៖ ច ោះទីកថ្ន្លង?  



ខ៖ ដូចថាខ្ ំវឈឺមតងឈៅវបារ់ការចងចាំហ្នងឹហា៎ស?  

ក៖ អូ្! អ្  ៊ុំធ្លល ប់ឈអីឺ្ឈេថ្ដរអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ ខ្ ំពីម ន្មកខ្ ំឈតឺ្កពោះ ឈ ើយវលិ្ថ្រម ខឈអាហ ោះ វលិ្ម ខដួល្ឈៅដូចថាខ្ ំវឈភលចឈៅ 
 ា៎ស។  

ក៖ ចាា៎ស! ឈភលចភ្ជល ំងឈត្ចើន្ឈណោះអ្  ៊ុំឈណោះ?  

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ ំឈឺម្ ើងសាម ន្ឈៅពីរនាក់បតីត្បពន្ធអាហ សមិន្ចង់មាន្បាយ ូបអ្ ឺណា៎។  

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ខ្ ំឈឺ ឹងអ្ស់លកហ្នឹងក៏អ្ញ្ច ឹងថ្ដរ។ ពីរនាក់បតីត្បពន្ធមកដល្់ណា៎បតីឈដកថ្ត្េមួយ 
ត្បពន្ធឈដកថ្ត្េមួយខ្ ំបាន្ពួកជាងទូកឈទ  យកល្ យមកឱ្យចាយបាន្ឈន្ោះឈអាហ ោះ បាន្ដល្់
ឈ ើយឈេមិន្ឱ្យខ្ ំម ន្ដំបូង ឈៅរកស ីឈកើបដីផ្ទា ជាមួយឈេបតីឈៅ  ថ្សងត្ប  កឈៅថ្សង 
ត្ប  កឈ្វើកមមករឱ្យឈេអ្ ឺណា៎ដល្់ឈពល្ឈេឈ ើញឈយើងចាស់ៗ បតីខ្ ំអាយ ៦២ឆ្ន ំណា៎ ដល្ ់
ឈេឈ ើញចាស់ៗឈៅឈេឱ្យល្ យ២០ល ៉ឺនទិញឥវ៉ាន់្ល្ក់ ឈកមងៗត្បាំរយមួយរន់្ៗ បាន្ 
ប ិន្ឈ ោះឯង។ 

ក៖ រល្ក់មករ ូរអ្ញ្ច ឹងឈៅ?  

ខ៖ ចាា៎ស! រ ូរមកឈនាោះឯងនាេអ្នកឱ្យឈេអ្នកឈ្វើអាសាម ច់នាេឈេឱ្យមាន ក់បន្តិចៗឈៅបាន្ 
ល្ យ២០ល ៉ឺនឈេឱ្យឈៅឈ ើយ មួយកូន្ត្បសារ វឈឺ ជរាមកឈដកតតឈន្ោះៗឈទើបនឹង
សាល ប់បាន្ថ្រមួយថ្ខជាងហ្នងឹឈ ើយកូន្ត្បសារអាហ សឈឺធ្លល ក់ពីឈន្ោះឈៅ ឈឺបាក់ឆ្អឹងខនង 
មាន្អី្ឈមើល្ឈៅ។ អាបតីហ្នឹងក៏សាល ប់ត្បពន្ធក៏សាល ប់ឈ ើយកូន្ឈៅកំត្ររាល្់ថ្រថ្លៃម្នៀក។  

ក៖ ចាា៎ស! 



ខ៖ ឱ្យឈៅឈរៀន្រាល្់ថ្លៃឈនាោះឈរៀន្អ្ង់ឈេលសជាប់បាន្សញ្ញា ប័ត្រ។ 

ក៖ អូ! រូបលរគារ់។ 

ខ៖ ឥ ូវឈៅឈរៀន្បារ់ឈ ើយ។ 

ក៖ អូ! ម ខ ូយឈទៀរណា៎។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ឈទើបត្បាំពីរឆ្ន ំ!។ 

ក៖ គារ់ត្រូវជាយា៉ាងមិចនិ្ងអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ ឈៅបឈងាើរណា៎។ 

ក៖ អ្ា៎ចាា៎ស! គារ់ឈរៀន្ពូថ្ក សឹ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ឈៅបឈងាើរណា៎ ឈៅឈរៀន្អ្ញ្ច ងឹឈៅថ្លៃ មាន្ល្ យ ក៏មាន្ឈៅ។ ថ្លៃ អ្រ់ 
ក៏អ្រ់ឈៅថ្លៃម្នេះបាន្ពួកឈវៀរ មឈេឱ្យឈៅឈរៀន្ត្បាំរន់្ ឱ្យត្បាំរន់្ឈៅ ច ោះឈបើល្ក់ច ោះ 
ល្ក់ឈ ើងបាន្ល្ យមួយរន់្(ឈសើច)។ 

ក៖ (ឈសើច)ចាា៎ស!  

ខ៖ គាម ន្អ្នក ល្ំបាក ឈ ើយឈវទនាឈសមើពួកខ្ ំឈទ។ អាអ្ង្កា ល្ខ្ ំមកស្សកុឈន្ោះដំបូង 
អាហ សខ្ ំទូល្ថ្រអ្ន្េមល្ក់ឈទ។ ទូល្ល្ក់ៗឈៅយាយឈនាោះក៏បាន្ឈ ើញ អាណិរគារ់ឱ្យ
ល្ យខចី២០ល ៉ឺនទិញរូបឈន្ោះ។ ខ្ ំទិញរូបទិញអី្ឈៅឈៅដល្ ់ ឈពល្ឈន្ោះខ្ ំឈចោះថ្រកាប់ដីបតី 
ឈ្វើត្ប  កអ្ញ្ច ឹងអាហ សឈ្វើកមមករត្ប  កឈៅឯឈត្កាមហ្អក។  

ក៖ ឈត្កាមហ្នឹងឈេឈ្វើត្ប  កម្ហអ េះអ្  ៊ុំម្ហអ េះ?  

ខ៖ ថ្សងត្ប  កថ្ដល្ឈេទិញទីស្សុកយួន្អ្ ឺណា៎។  



ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈេទិញឈៅឈវៀរ មឈនាោះឯងដល្់ឈពល្ឈយើងឈន្ោះឈ្វើកមមករថ្សងមួយថ្លៃ បាន្បីបួន្
ល ៉ឺនពីរបីល ៉ឺន្អី្ចឹងអ្ ឺ ា៎។ ជួន្ក៏មួយល ៉ឺនត្បាំពីរត្បាំបីរន់្ក៏មាន្។  

ក៖ ឈយើងថ្សងពី ឈៅ ថ្ដរ?  

ខ៖ ថ្សងពីៗថ្ត្ពកឈ ើងចាក់ឡាន្ឱ្យឈេឈទៀរ ា៎  មិន្្មមតាឈទឈចោះថ្រឈៅឈ្វើឈៅ។ 
ឥ ូវមួយថ្លៃបាន្៤រន់្៥រន់្ ក៏គារ់ច ោះពីរថ្លៃបីថ្លៃឈៅថ្លៃម ន្ឈនាោះ បាន្៣ល ៉ឺន្ ៣ល ៉ឺន 
ជាងអ ៊ី ា៎។  

ក៖ អ្រ់សវូមាន្អ្នកឈ្វើ។ 

ខ៖ អ្រ់សវូមាន្ត្រី។ 

ក៖ អ្ា៎! អ្រ់មាន្ត្រី!  

ខ៖ អ្រ់មាន្ត្រីបាន្គារ់មិន្ឈនាោះឯងឈ ើយរាល្ថ់្លៃឈន្ោះរកជីវភ្ជពថ្រពីរនាក់យាយតាកូន្ 
មួយឈៅជួល្ឈេឈៅឯទឈន្លឯឈ ោះ។ មួយថ្ខបាន្៣០ល ៉ឺនទម្រម្ភាំថ្រដល្់ថ្ខឈនាោះក៏គាន អ្រ់ 
ដូចគាន ថ្ដរ ឈៅជួល្ឈៅយកល្ យមកចិញ្ច ឹមកមួយមួយហ្នឹងហា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈ ើយឈៅឯឈេឈនាោះមាន្ឯ មាន្ថ្របងបឈងាើរមីស្សីឈនាោះក៏វត្កឈអ្ើយត្ក  មាន្អី្ 
មាន្ថ្រខ្ ំឈៅស កូំន្មកចិញ្ច មឹឈៅ ចិញ្ច ឹមគាន ឈៅឈ ើយរាល្់ថ្លៃ២នាក់ យាយតាឈចោះថ្រ 
ល្ក់ៗឈៅ ឈ ើយថ្លៃម ន្បាន្ឈលាកមកពីអាឈមរកិទិញអ្ងារឱ្យបាន្៥០េី ូ ខ្ ំ ូបឈទើប
នឹងអ្ស់។ ទិញមីឱ្យមួយឈកោះទិញអ្ងារឱ្យ៥០េី  ូ  ឈ ើយទិញប ីឈចង និ្ង  ទឹកស ីអី្វ 
ហ្នឹងហា៎  បាន្ៗោក់ល្ក់ហ្នឹងឯងឈលាកមកគារ់ឈ ើញតាគារ់ឈឺឈដករិកៗ 



អ្រ់ល្ យគារ់ឱ្យល្ យបាន្៥ល ៉ឺន បាន្ទិញប ីឈចងសារទឹកស ីអី្វ អី្ទ កឱ្យឈត្បើត្បាសច់ង់ 
កន្លោះថ្ខ។  

ក៖ អូ្! ចាា៎សល្អថ្មន្ថ្ទន្។ 

ខ៖ ឈេឈចោះថ្រឈ ើញឈយើងអ្រ់ខ្ ំពីម ន្មក។កាល្ឈៅឯស្សុកហ្នឹងក៏អ្រ់ថ្ដរឈន្ោះដឹកឈ ើញ 
ថាឈបើឈៅឈនាោះអ្រ់មាន្ម ខរបរអី្ឈន្ោះ ា៎។ ឈយើងមកឈន្ោះឈៅឈយើងបាន្ឈភ្ៀវបាន្អី្ ឈេ 
ឈដើរការ់អ្ញ្ច ឹងឈេបាន្ឱ្យមិន្ឱ្យអ្រ់ឈៅ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ឈេឈ ើញឈយើងឈេអាណិរឈយើង។ 

ខ៖ ឈនាោះឯង!  

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំស្សីដូចថាមាន្ស្សុកកំឈណើ រឈៅទីណថ្ដរ?  

ខ៖ ខ្ ំឈៅឯកមព ជាឈត្កាមហ្នា៎ក។ 

ក៖ ឈេឈៅអី្ឈេថ្ដរមត ំណ ង?  

ខ៖ ឈេឈៅថ្ខមរកមព ជាឈត្កាម ឈខរតឃ្ល ំងចាា៎សខ្ ំឈៅឈខរតឃ្ល ំងហអ ក។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈខរតឃ្ល ំងអ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំឈកើរឈៅឯឈ ោះម៉ាងម្ហអ េះអ្  ៊ុំស្សី?  

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ ំឈកើរឈៅណ ង ប  ន្ខ្ ំមកឈន្ោះមកពីម ន្មកខ្ ំឈៅឯឈកាោះក ងហ្អកឆ្ន ំ៩២ប  ន្
មកឈន្ោះបាន្១៣ ឆ្ន ំៗឈន្ោះឯង ម ន្ដំបូងខ្ ំឈៅឯឈកាោះក ងឈចាល្កូន្មួយឈៅឯឈ ោះកូន្ 
ស្សីហអ ស  ដល្់ឈពល្ឈៅឯឈនាោះពិបាកខ្ ំមកឈន្ោះឈៅ  ឈត្រោះថាឈបើជីវភ្ជពឈយើងល្ំបាក 
យា៉ាងមិច ក៏ឈយើងមាន្ម ខរបរល្ក់ដូរអី្រិចរួចអី្បាន្ ា៎   ឈ ើយឈយើងឈចោះថ្រទូល្ឈៅ 
ឈន្ោះទូល្ឈៅឈនាោះឬក៏ឈ្វើកមមករកមមអី្បាន្ជួន្ឈៅបតីខ្ ំឈៅ  ឈ្វើជាងទូកឈ្វើជាងថ្ដល្ឈនាោះ 
ឈបាសសម្រម្ភមឈបាសអី្ឱ្យឈេឈៅឈេឈចោះថ្រឱ្យល្ យឈៅ។  



ក៖ អ្  ៊ុំឈ្វើសពវម្ហអ េះអ  ៊ុំឱ្យថ្របាន្ល្ យឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ?  

ខ៖ អូ្យ! ខ្ ំឱ្យថ្រឈេជួល្ឱ្យល្ យឈៅឈ្វើអី្ក៏ឈ្វើថ្ដរ។ រាល្់ថ្លៃឈន្ោះឈពល្ថ្ខត្រីឈេឈៅឈៅ 
ការ់កាល្ត្រីឈៅហអ ស ធ្លក់កង់ឈៅកង់ឈន្ោះពួកឈវៀរ ម។ ឈេឱ្យឈទៀរណា៎អ្រ់មាន្ 
ទិញបាន្ខលួន្ឯងឈទ។  ឈេឈ ើញឈយើងវអ្រ់ឈពក អូ្យពីម ន្ហអ សរយ:ឈពល្មួយថ្ខម ន្ 
ហអ សលកពីថ្សន្ដីឈចោះឈមើល្ម ខមារ់  មិន្សាា ល្ឈ់ទ   ដល្់ឈេឈ ើញអាណិរឈពកឈៅឈេ
ឱ្យកង់មួយកង្កហ រទូរទសេន៍្។  ឈេទិញឱ្យទាំងអ្ស់អ្នកទិញ  េឺពួកឈវៀរ មឈ្វើទូក 
ឈនាោះឯង។  ឈេមកឈេឈ ើញអ្រ់ឈេទិញឱ្យតាំងពីថ្ត្េឈន្ោះឈទៀរ  ឈន្ោះមិន្ថ្មន្ភូរក  ក 
ឈទ។ ឈេឈ ើញថាឈេឱ្យទាំងអ្ស់  អាឈន្ោះកាត រថ្ដល្ឈន្ោះៗ ពួកជាងទូកឈ្វើអាបាឡា្ំៗ 
ឈនាោះក៏ឈេឱ្យថ្ដល្ថ្ត្េឈន្ោះ  ឯងឈនាោះរូបឈនាោះយាយឈនាោះ ឈ ើញឈយើងឈៅជាមួយឈេ។ 
ដំបូងខ្ ំឈៅជាមួយមាត យមីងខ្ ំហអ សលក  ឈៅឈយើងវអ្រ់ម ខរបរ  ឈេឈចោះថ្រឈត្បើត្បាស់ឈេ 
ឈៅឱ្យេក់ឈោេក់អាវឈៅ។ ឈេឈ ើញអាណិរឈេឱ្យ២០ល ៉ឺនទិញរូបឈន្ោះឯង  ទិញយូរឆ្ន ំ 
ឈ ើយណា៎ ១៣ឆ្ន ំ  ឈ ើយរូបឈន្ោះឯងម្នៀក។ ឈេឱ្យ១៣ឆ្ន  ំ  ដល្់យូរឈៅឈ ើយបាន្អា 
មាា ងម្នេះ។  កូន្ឈេឈៅឈ្វើការឈៅ ឈេឱ្យស័ងាសបីាន្យកមកឈ្វើរូបមួយឈទៀរម្នៀកឈទៀរ 
ឈៅ។  កូន្អាយ ២០ជាងឈ ើយ   ឈេឱ្យរូបឱ្យអី្ហ្នឹងបាន្ឈចោះថ្ររសឈ់ៅឈរសៗឈៅ 
មាន្អី្។  

ក៖ អឺ្ខ្ ំឈ ើញឈេោក់ថាត្ពោះឈយស ូវ ស្សឡាញ់អ្នកអ្ា៎ចឹងអារូបហ្នងឹ  ោងត្ពោះឈយស ូវ។ 
ឈេជួយម្ហអ េះអ្  ៊ុំម្ហអ េះអ្  ៊ុំោងត្ពោះឈយស ូវថ្ដរម្ហអ េះ?  

ខ៖ ចាា៎ស! ថ្ម៉ាបងបអូន្ខ្ ំោងត្ពោះឈយស ូវទាំងអ្ស ់ ឈៅឯឈត្កាមឈនាោះចូល្ត្ពោះឈយស ូវទាំង 
អ្ស់បងខ្ ំឈ្វើោងឈមថ្ដរហ្នងឹហា៎  ោងឈមោងត្ពោះឈយស ូវថ្ដរម្តើ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  



ខ៖ ថ្ដល្ឈ ើញមាន្ឈជើង្ូបហ្នឹងឈដកៗៗឈន្ោះឈទ  ពីម ន្មកខ្ ំអ្រ់បាន្អ្ ជឈទ  ោក់ៗ 
ឈចាល្។ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់បាន្អ្ ជបាន្អី្ផងថ្ម៉ាខ្ ំឈរមក ក ំឱ្យអ្ ជខ្ ំអ្រ់អ្ ជឈទ  ឈ ើងចូល្ឈ ើង 
ពីរ ឆ្ន ំ ឈ ើយឈជើង្ូប និ្ង មិន្ថ្ដលប៉ាោះរល្់ឈសាោះ។ ថ្ម៉ាខ្ ំថាឈយើងបាន្ឈជឿត្ពោះឈ ើយ 
ក ំប៉ាោះរល្់ឈជើង្ូបឈទៀរ។ បងបអូន្ខ្ ំឈជឿត្ពោះទាំងអ្ស់ ប  នអ្នកស្សកុឈន្ោះគាម ន្ន្រ ដឹង 
ឈទ។  ឈពល្ត្កុមឈយស ូវច ោះមកមតងៗ ឈេជួយថ្រមត ំៗគាន ឈេឈទ។ ពួកខ្ ំឈន្ោះខ្ ំនិ្យាយត្បាប់ 
ឈេគាម ន្ពី ឈេឈជឿឈទ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ ដល្់ឈពល្ថ្លៃម ន្ឈេ ត្ពោះឈយស ូវថ្ដល្ៗយកអ្ងារឱ្យ១០េី មូក ខ្ ំថាអ្រេ ណត្ពោះ 
ឈយស ូវត្េីសា។   ឺកច ោះមិចសាា ល្់ឈេថាអ្ឈញ្ចសឯង  ឈេថាមិចដឹងខ្ ំថាលីមិន្ដឹងឈៅខ្ ំ 
ឈរៀន្ក៏បាន្ត្ពោះឈយស ូវជួយថ្ដរ។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ហអ េះអ្  ៊ុំ!  

ខ៖  ឈរៀន្ហ្នឹងអ្រ់មាន្បង់ល្ យឈទ។  ឈបើឈរៀន្អ្ង់ឈេលសតតឈន្ោះមួយថ្ខ៧ដ លាល   ថ្រឈបើ 
ឈយើងចូល្ោងត្ពោះអ្ឈញ្ច ោះ ឈរៀន្មិន្ថ្ដល្បង់ល្ យឈទ។ ឈេជួយម្ ើងមួយឆ្ន ំហអ ស។ 
ដល្់ឈពល្ឈ ើយថ្ម៉ាវសាល ប់ឈៅខ្ ំឈៅ យកោន្ឈរៀន្ឥ ូវមាន្បាន្ឈរៀន្ឯ  មិន្បាន្ 
ឈរៀន្ឈទ។  អ្ញ្ច ឹងអ្ឈញ្ច ោះឈៅឈបើអី្ឯងអ្រ់អ្ឈញ្ច ោះ  ដល្់ឈពល្ចូល្ថាន ក់ទី២ចាំឈេជួយថា 
អ្ញ្ច ឹងអ្នកត្េូឈេ និ្ង  ឈេរាល្់គាន ឈៅស ំអឺ្កៗចាប់ឈផារ ឈ ម្ ោះមកឈេស ទធថ្រយកល្ យ
ហអ សដល្់ឈពល្ឈេឈ ើញឈៅខ្ ំឈៅ  ឈេមាន្យកល្ យ ឈេឈ ើញ  ឈេអាណិរឈពក 
ឈេមាន្យកល្ យឯ មួយឈរៀល្ក៏ឈេអ្រ់យកថ្ដរ។  

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ដល្់ថ្រឈពល្ោងត្ពោះឈេមកោងឈ ោះ។  ឈេថាអ្ ឺផាោះអី្មិន្ថ្ដល្ឈ ើញអ្ ជ្ូប ខ្ ំថា 
ឈត្រោះអី្ខ្ ំោងឈជឿត្ពោះ(ឈសើច)។ ខ្ ំថាអ្ញ្ច ឹងចាា៎សោងឈជឿត្ពោះខ្ ំអ្រ់អ្ ជ្ូបអ្រ់អី្ឈទ  ឈៅ 



ឈនាោះ បងបអូន្ខ្ ំបងបអូន្៣នាក់ចូល្ទាំងអ្ស់។ ថ្ម៉ាខ្ ំអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅតតឈនាោះដឹងមិចម្ហ្អសឈៅ  
ឯោងអាឈមរកិមកថ្ដល្ម្តើ  បាន្ជួយថ្ម៉ាខ្ ំឈ្វើផាោះ  ឈ ើយដល្់រាល្់ថ្លៃគារ់អ្រ់ថ្ដរ។ ថ្ម៉ាខ្ ំ 
ឈនាោះឈៅទីឈនាោះគារ់ឈដើរថ្រឈន្ោះការ់បថ្ន្លល្ក់ហអ ស  ឈពល្ឈេឈ ើញអាណិរ អ្ញ្ច ឹងឈៅ 
ឈេសួរឈគាល្ឈៅមកឈ្វើផាោះដល្់រាល្់ថ្លៃហ្នឹងអ្ហឺក។ ឈេជួយទិញអ្ងារទិញអី្ឱ្យ ូបរាល្ថ់្រ 
ថ្លៃម្នៀក។  

ក៖ ច ោះដូចជាអ្  ៊ុំស្សមីាន្បងបអូន្ប៉ា នាម ន្នាក់ថ្ដរ?  

ខ៖ ថ្រ៣នាក់ឈទ!  

ក៖ ស្សីប៉ា នាម ន្ត្បុសប៉ា នាម ន្ថ្ដរ?  

ខ៖ ស្សីទាងំអ្ស់!  

ក៖ អូចាា៎ស! ថ្រគារ់ឈៅរសទ់ាំងអ្ស់ថ្មន្ឈទអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ ឈៅរស់ទាំងអ្ស់!  

ក៖ ចាា៎ស! ថ្រសពវថ្លៃគារ់រសឈ់ៅទី ថ្ដរ?  

ខ៖ គារ់រស់ឈៅឯកមព ជាឈត្កាមហ្ហា៎ក។ 

ក៖ ហ្អា៎! អ្ញ្ច ឹងមាន្ថ្រអ្  ៊ុំថ្រមាន ក់ឯងឈទមករស់ឈៅទីឈន្ោះ?  

ខ៖ ចាា៎សមាន្ថ្រខ្ ំឈន្ោះឯង!  

ក៖ អ្  ៊ុំមករស់ឈៅតាំងពីឆ្ន ំ ថ្ដរអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ ខ្ ំមកស្សកុថ្ខមរតាងំពីឆ្ន ំ៩២ (១៩៩២)។  

ក៖ ឆ្ន ំ៩២!  



ខ៖ ចាា៎ស! ប  នឈៅឈនាោះមាន្ដឹងម្ហ្អសខ្ ំឈ្វើថ្ស្សឈ ើយអី្  ឈ ើយអ្ឈញ្ចសណា៎  ពួកថ្ដល្ 
ឈេរដ្ឋហអ ស ឈេមកវស់យកដីយកទឹកឈៅ ខ្ ំឈចោះឈ ើងមករកស ីតាម ឈេមករកស ីជាប់ 
ទាល្់ថ្រឥ ូវហ្នងឹហអ ស។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈដើរតាមឈេឈៅឈដើរទូល្ឈន្ោះទូល្ឈនាោះ  ទួល្អាសាវ យឈយើង ចិរឈនាោះទូល្មលួយ      
កញ្ជ រ្ងៗអ្ឈញ្ចសឯង  ឈ ើយឈ្វើនំ្អ្ន្េមនំ្អី្ឈដើរល្ក់តាមឈេ ទាល្់ថ្រឥ ូវដល្់ឥ វូ 
ឈន្ោះ បាន្ឈេជួយឈ្វើរូបឈ្វើអី្ឈទើបខ្ ំឈប់ទូល្ឈដើរល្ក់ឈៅ។  

ក៖ ឈយើងល្ក់កាឈ វមួយកថ្ន្លងវញិ?  

ខ៖ ចាា៎ស! ល្ក់កាឈ វហ្នឹង ឈយើងគាម ន្ល្ក់បាន្ថ្លលឈទ។ អាស  បមីមួយចាន្ មួយរន់្ 
ត្បាំពីររន់្ ឈ្វើថ្រទឹកស  បឈនាោះឯង។ ឈេល្ក់តាមហាងឈៅឈេល្ក់បាន្ថ្លលបីបួន្រន់្ 
ឈៅ ា៎។ ខ្ ំឈន្ោះថ្រត្បាំរយត្បាំរយ(ឈសើច)!  

ក៖ ចាា៎ស! ឈយើងល្ក់តាមសមរថភ្ជពអ្នកឈៅជ ំវញិៗឈយើងអ្ ឺឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ?  

ខ៖ ចាា៎ស! មាន្ថ្រឈកមងៗ និ្ង ចាស់ៗ ឈេមិន្សវូមក ូបប៉ា នាម ន្ថ្ដរចាស់ៗមក ូបឈៅ 
បាន្មួយរន់្ខលោះ។ ឈបើថ្រឈកមងៗបាន្ថ្រត្បាំរយៗ ភ្ជេឈត្ចើន្ថ្លៃ ឈន្ោះឈៅ បាន្ល្ យ 
មួយល ៉ឺនជាងល្ក់វល្់លាៃ ច(ឈសើច)។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ គាម ន្ឈទ! រាល្់ថ្លៃឈន្ោះបាន្ខ្ ំថាអ្នក  ឈេមិន្ដឹងឈេឈមើល្ឈ ើញថា ជីវភ្ជពតាយាយ 
ឈន្ោះខលោះឈេចូល្មក ឈេថាឈមើល្ថ្រឆ្ន ំងចាន្ គារ់ភលឺៗគារ់ត្កអី្គារ់ខ្ ំថាអូ!ចឈងាៀងន្រ  
អ្នកនិ្ងភលឺ(ឈសើច)។  

ក៖ អី្ឈេៗថាចឈងាៀងផាោះ ភលឺផាោះហ្នឹង។ 



ខ៖ ចាា៎ស! ដល្់ឈពល្លាៃ ចឈៅអ្ ឺកៗត្ពឹកត្ពល្ឹមឈៅ  អ្ងារមួយេី ូបាន្ប  ន្ឈនាោះឯង 
គាម ន្ថ្ដល្ទិញអ្ងារម្ទ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ច ោះដូចជាអ្  ៊ុំស្សីអាចត្បាប់ឈ ម្ ោះទាក់ទងឈៅនឹងឈ ម្ ោះបងបអូន្របស់អ្  ៊ុំស្សី 
មាន្ឈ ម្ ោះអី្ខលោះអ្ញ្ច ងឹអ៊ីណា៎ ? 

ខ៖ បងបអូន្ឈៅម្តើឈនាោះៗគារ់ឈ ម្ ោះផលាល ។ 

ក៖ ហ្នឹងគារ់កូន្ទីប៉ា នាម ន្ថ្ដរ?  

ខ៖ ខ្ ំឈអាហ ោះ?  

ក៖ គារ់ថ្ដរឈ ម្ ោះ ផលាល ។ 

ខ៖ ផលាល  និង ឈៅ។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំស្សីជាកូន្ទីពីរ?  

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ អ្ា៎! ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈ ើយអ៉ឺផលាល ខ្ ំឈនាោះអឺ្ឈៅខ្ ំថ្រ៣នាក់បងបអូន្ឈនាោះឯង ប  ន... 

ក៖ ចាា៎ស! ច ោះគារ់មាន្ម ខរបរអី្ឈេថ្ដរឈៅទីឈនាោះ?  

ខ៖ ឈៅទីឈនាោះឈ្វើថ្រថ្ស្សោ ំថ្រចម្ភា រឈនាោះឯង។ 

ក៖ អូា៎ចា៎ស! 



ខ៖ ឈៅឯឈនាោះមាន្ឈ្វើអូយោំចម្ភា រ  និ្ងពីម ន្មកថ្ម៉ាខ្ ំោំចម្ភា រ ឈៅមាន្ដ ោះផាី ដ ោះអី្ចឹង 
ណា៎។ គារ់ឈចោះថ្រការ់ៗឈៅដ ោះ  ឈ ើយគារ់ឈជឿត្ពោះយូរ ឈៅោងឈេឈនាោះ ឈេជួយឈ្វើផាោះ 
ឈ្វើអី្ឱ្យគារ់ឈៅឈៅបាន្ ឈ ើយអ្សឈ់ ើយផាោះឥ ូវ ឈត្រោះឥ ូវឈេឈត្ចើន្ថ្រឈ្វើលមណា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈ្វើលមឈ្វើអី្ឈៅឱ្យ គារ់ឈៅគារ់អាយ ឈ ើង៨៦ ឈ ើយនិ្ង ថ្ម៉ាខ្ ំហអ សគារ់ចាស់ឈ ើយ  
ឈ ើយកន ងមួយថ្ខអ្ឈញ្ច ោះោងត្ពោះ និ្ង  ឈេជួយគារ់មួយថ្ខប៉ា នាម ន្ ៤០ល ៉ឺនឈេជួយចិញ្ច ឹម 
គារ់ឈៅណា៎  ឈ ើយរាល្ថ់្លៃមាន្ គារ់ឈៅជាមួយបងបងខ្ ំទីមួយឈនាោះ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈៅជាមួយគាន ឈនាោះឯង!  

ក៖ ច ោះដូចជាមាត យរបស់អ្  ៊ុំស្សមីាន្ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដរឈៅអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ អ៉ឺ...អ្  ៊ុំផ្ទរ់!  

ក៖ អ្  ៊ុំផ្ទរ់! 

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ ចាា៎ស! ហ្នឹងមាត យអ្  ៊ុំស្សីឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ?  

ខ៖ មាត យ!  

ក៖ គារ់មាន្អាយ ប៉ា នាម ន្ឈ ើយថ្ដរ?  

ខ៖ ៨៦ឆ្ន !ំ  

ក៖ ហ្អា៎! ៨៦ឆ្ន ំឈ ើយ! ថ្រស ខភ្ជពគារ់អ្រ់អី្ឈទឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ?  



ខ៖ គារ់អ្រ់អី្ឈទ។ គារ់ឈៅឈៅត្ពោះវហិារ ឈៅអី្ឈ ើយឈៅឆ្ៃ យ ា៎  ត្ពោះវហិារ ា៎  ឈៅ 
ឯឈ ោះ ា៎  ថ្រវហិារឈសៀមរាបឈន្ោះឯង  មិន្មាន្វហិារឈៅកន ងស្សុកដូចឈន្ោះឯងឈទ។ 
អ្រ់មាន្ឈទឈៅឆ្ៃ យ សវ់ហិារឈនាោះ ទាល្់ថ្រជិោះម៉ាូរូមាន ក់ប៉ា នាម ន្ពីរល ៉ឺន ល្ យដ ងណា៎ 
បានម្ៅដល្ ់ប  ន្ថ្ម៉ាខ្ ំគារ់ឈៅរាល្់ថ្រថ្លៃបងខ្ ំក៏ឈៅឱ្យថ្រថ្លៃអាទិរយគារ់ឈៅរ ូរ។ 

ក៖ ឈៅឈរៀងរាល្់ថ្លៃអាទិរយ?  

ខ៖ ឈៅវហិារថ្លៃអាទិរយថ្លៃឈន្ោះ ថ្លៃ ្មមតាអី្ឈពល្ឈេត្រូវការអី្ក៏ ឈេឈៅឈៅឈត្រោះអី្ 
គារ់ឈមអឺ្ណា៎។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ គារ់អ្នកឈ្វើឈមឈេដល្់ឈពល្ឈៅឈចោះថ្រឈៅៗ ឈ ើយបអូន្ឈៅខ្ ំទាល្់ថ្រដល្់ថ្លៃអាទិរយ 
បាន្ឈេឈៅមតង។ 

ក៖ ចាា៎ស! 

ខ៖ បតីត្បពន្ធឈេ!  

ក៖ ច ោះដូចជាឪព ករបស់អ្  ៊ុំស្សគីារ់មាន្ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដរ?  

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ឈលាកតាអ្ម ប  ន្គារ់សាល ប់យូរឈ ើយ។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះ អ្ម?  

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ ឈលាកតាអ្មគារ់ជន្ជារិអី្ថ្ដរ?  

ខ៖ ថ្ខមរ!  



ក៖ មាត យក៏ថ្ខមរថ្ដរហ្នា៎អ្  ៊ុំឈ ោះ?  

ខ៖ ថ្ខមរទាងំអ្ស់!  

ក៖ ចាា៎ស! ថ្រគារ់រស់ឈៅកមព ជាឈត្កាម?  

ខ៖ ចាា៎ស! ខ្ ំក៏អ្នកកមព ជាឈត្កាម។  

ក៖ ចាា៎ស! ច ោះឪព ករបសអ់្  ៊ុំមាន្ម ខរបរអី្ឈេថ្ដរ?  

ខ៖ ោំ! ឈៅឈនាោះឈ្វើថ្រថ្ស្សចម្ភា រ 

ក ហ្អា៎! ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈៅឈនាោះឈ្វើថ្រថ្ស្សចម្ភា រៗឈយើងដូចថាកន ងភូមិអ្ញ្ច ឹង  ឈយើងោំខាិមោំបថ្ន្លអ៊ីចឹង ា៎   
មាន្ឈ្វើអី្្ំដ ំឈទ  ោំសលឹកថ្ត្េោំសាឡារ់អី្  ឈយើងសម្រម្ភប់ជីវភ្ជពឈយើង ូបហ្នឹងហអ ា៎មាន្ 
ឈៅបាន្ល្ក់ដូរអី្ឈទ ឈចោះថ្រ ូបរបស់ផាោះឈៅចម្ភា រវញិផាោះឈនាោះឯង។ 

ក៖ ចាា៎ស! គារ់ប  ន្ោំដ ោះ ស់។  

ខ៖ ចាា៎ស! ឈៅឯកមព ជាឈត្កាមមាន្ថ្រប៉ា ន្ឈនាោះឯង។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំវញិថ្លៃអាទិរយឈ ើងមាន្បាន្ឈៅវហិារដូចបងស្សីឈទ?  

ខ៖ អ្រ់បាន្ឈៅឈទ! តាំងពីឈន្ោះមកឈត្រោះអី្ឈៅដឹងថ្ដល្ៗវហិារឈៅឈន្ោះខ្ ំមិន្ទាន់្ថ្ដល្ 
ៗសាា ល្់មិន្ទាន់្បាន្ឈៅថ្ដល្ឈន្ោះឯ ា៎ មិន្បាន្ឈៅឈទ វហិារឈៅឈន្ោះមួយ។  

ក៖ ឆ្ៃ យពីឈន្ោះឈដស?  

ខ៖ ឈនាោះៗកថ្ន្លងសាលាឈខៀវៗឈនាោះឯង។  

ក៖ ហ្អា៎! ចាា៎ស! ដំបូល្ឈខៀវម្ហអ េះ?  



ខ៖ ចាា៎ស! ថ្លៃម ន្និ្ងៗឈៅបាន្ៗពីរដងឈពល្ឈៅឈេថ្ចកថ្វ ៉ាន្តាថ្ចកអី្ឈអាយឈនាោះ!  

ក៖ ថ្វ ៉ាន្តាម្ូបឈអាហ ោះឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ?  

ខ៖ អាថ្វ ៉ាន្តាថ្ដល្ឈយើងចាស់ៗថ្ភនកឈមើល្មិន្ឈ ើញឈនាោះ។  

ក៖ ហ្អា៎! ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈេថ្ចកឱ្យមាន ក់មួយៗ ពីរនាក់បតីត្បពន្ធហ្នឹងឯង  ឈៅក៏ឈេសួរឈៅថាអ្រ់ម្ទ  ខ្ ំថាខ្ ំអ្រ់ 
ល្ យម៉ាូរូ។ កាល្ហ្នឹងមាន ក់ពីររន់្  ដឹងឈ ើយបាន្យកអាឈៅឈន្ោះឈៅថាវ យបងាំ ច ោះវមក
ឈន្ោះយូរឈៅ។ វោន្ឈៅចូល្ថាវ យត្ពោះឈនាោះ អ្រ់បាន្យកឈៅដល្់ឈពល្ហ្នឹង ខ្ ំយក វ 
ឈៅឈេថា អូ្យ! កូន្ឈន្ោះឆ្ល រហអ សឈពល្ថ្ដល្វឈៅឈេឈ ើញ  ម ខឈេថាក៏សឡាអូ្ក 
បាន្ឈរៀន្ជាមួយខ្ ំ ា៎ ឈលាកត្េូគារ់ថាអ្ញ្ច ឹង ា៎។ 

ក៖ ជន្ជារិអី្ឈេថ្ដល្ឈលាកត្េ?ូ  

ខ៖ ឈដោងអ្នកមកោងឈយស ូវថ្ដរម្តើ ។  

ក៖ ចាា៎ស! ថ្រគារ់ជន្ជារិអី្ឈេតាមថ្ដល្អ្  ៊ុំដឹង?  

ខ៖ ឈទដូចកូឈរ ៉ាពួកនិ្ងកូឈរ ៉ា 

ក៖ ហ្អា៎! ចា៎ស! 

ខ៖ ពួកកូឈរ ៉ា ពួកហ្នឹងឯង ឈពល្ឈេមក ឈេឈចោះថ្រជួយថ្ដរៗ ឈយើងឈឺសាា រ់អី្អ្ញ្ច ឹងហអ ស 
ឈេឱ្យថាន ំឱ្យអ្ងាូវអី្អឺ្ណា៎។ ឈេឱ្យថាន ំឈ ើយឈេពាបាល្តាំងពីឈ្មញពីអី្ឈយើង។ 

ក៖ ចាា៎ស! ច ោះយាយតារបស់អ្  ៊ុំវញិមាន្ឈ ម្ ោះអី្ឈេថ្ដរឈៅអ្  ៊ុំៗ? ចាំឈទឈ ម្ ោះរបស់គារ់
ហអ សយាយតាោងមាត យហអ ស?  

ខ៖ ោងមាត យម្ហ្អស?  



ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈ ម្ ោះតាឈអ្ៀង។ 

ក៖ តាឈអ្ៀង!  

ខ៖ តាឈអ្ៀងយាយឈ ៀវ!  

ក៖ យាយឈ ៀវ?  

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ ចាា៎ស! ថ្រគារ់ថ្ចកឋាន្អ្ស់ឈ ើយ?  

ខ៖ ថ្ចកឋាន្អ្ស់ឈ ើយយូរឈ ើយតាំងពីខ្ ំឈៅតូចៗ។  

ក៖ ចាា៎ស! ច ោះយាយតាោងឪព កវញិ?  

ខ៖ ោងឪព កខ្ ំអ្រ់បាន្សាា ល្់ ឈត្រោះអី្ខ្ ំៗឈកើរអ្រ់ទាន់្ផងហ្នងឹ។ គារ់សាល ប់តាំងពី 
ឈកមងៗម្ហអ េះ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ថ្ដល្ៗោងឪព កខ្ ំអ្រ់មាន្ទាន់្ឈទ  បងៗខ្ ំក៏អ្រ់ទាន់្គាម ន្ន្រ ទាន់្ឈទ   ឈត្រោះអី្ 
ថ្ម៉ាខ្ ំអឺ្កការបា៉ាខ្ ំថ្ដល្ឈន្ោះ ឈ ើយនិ្ងគារ់សាល ប់អ្ស់ឈ ើយមាន្ ឈៅថ្រោងមាត យ។  

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ោងមាត យបាន្ថ្រខ្ ំការឈ ើយមិន្ទាន់្បាន្ការផង។  គារ់សាល ប់ថ្ដរយាយខ្ ំ  គារ់ 
សាល ប់តាំងពីអាយ ៦៥។ 

ក៖ ចាា៎ស! ច ោះដូចជាសាវ មីរបស់អ្  ៊ុំស្សមីាន្ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដរ?  



ខ៖ ឈ ម្ ោះអឺ្កពូលាង។ 

ក៖ ពូលាង?  

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ គារ់អ្នកកមព ជាឈត្កាមថ្ដរឬក៏អ្នកឈៅទីឈន្ោះ?  

ខ៖ ចាា៎ស! គារ់អ្នកកមព ជាឈត្កាមទាំងអ្ស់គាន មកពីណ ងមក។ 

ក៖ ហ្អា៎! អ្  ៊ុំជួបគាន ឈៅឈនាោះឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ?  

ខ៖ ឈទ! ខ្ ំជួបគាន ឈៅឈន្ោះឯងឈៅថ្ស្សអំ្បិល្។  

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈៅថ្ស្សអំ្បិល្ខ្ ំឈន្ោះ  ត្េួសារខ្ ំឈត្កាយឈទ។ ត្េួសារខ្ ំម ន្ឈនាោះតលងគាន យូរថ្ដរ 
ឈ ើយ ជួបតាឈន្ោះឈ ើង១៣ឆ្ន ។ំ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំមាន្ត្េសួារម ន្ថ្ដរឈ ោះ?  

ខ៖ ចាា៎ស! មាន្ម្តើគារ់ឈ្វើបាប ា៎ ផឹកៗនិ្យាយពីថាឈ្វើបាបវាយៗកូន្វាយឈចាោះឈពក 
ឈៅកូន្ៗខ្ ំវររ់អ្ស់ឈៅ នាំគាន ររ់មកឈៅភនំឈពញ បាន្ររ់មកឈៅឈសៀមរាបឈន្ោះបាន្ៗ 
ជួបតា។ 

ក៖ ថ្រអ្  ៊ុំឈត្កាយឈន្ោះគារ់អ្រ់អី្ឈទឈ ោះអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ ចាា៎ស! អ្រ់អី្ឈរសគារ់សលូរ ស ់ ឈ ើយគារ់ស្សឡាញ់កូន្ខ្ ំ ស។់ គារ់សលូរ 
 ា៎  ចិញ្ច ឹមកូន្ខ្ ំតាងំពីរូចៗ កូន្ខ្ ំអាឈៅហ្នឹងបាន្៩ឆ្ន  ំ  ចិញ្ច ឹមឥ ូវឈមើល្កូន្ខ្ ំឈ ើង 
ហ្នឹង២៥ឆ្ន ំ។ 



ក៖ ឥ ូវសាវ មីឈត្កាយរបស់អ្  ៊ុំគារ់អាយ ប៉ា នាម ន្ឈ ើយ?  

ខ៖ គារ់អាយ ៦២ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ហ្អា៎! គារ់៦២ឆ្ន ំឈ ើយ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ៦២។  

ក៖ ចាា៎ស! អ្ញ្ច ឹងគារ់អ្រ់ថ្ដល្ផឹកស្សាអី្វាយឈ្វើបាបអ្  ៊ុំអី្អ្រ់មាន្ឈទ?  

ខ៖ អ្រ់! អ្រ់ឈទ អ្រ់ថ្ដល្ឈសាោះ! 

ក៖ អ្ ូយចាា៎សអ្  ៊ុំ!  

ខ៖ ឈបើបតីខ្ ំម ន្អូ្យវឈ្វើបាបឈជរថ្រថ្ម៉ាឈៅនឹងច ងឈឈើ។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសាវ មីម ន្របស់អ្  ៊ុំហ្នឹងបាន្ឈរៀបអារ ពី៍រ ៍ឈទ?  

ខ៖ ឈរៀប!  

ក៖ ថ្រសាវ មីឈត្កាយឈន្ោះ?  

ខ៖ អ្រ់ឈទ!  

ក៖ អ្  ៊ុំស្សបីាន្ថ្សន្ម្ម្រេនឈ ោះ?  

ខ៖ ចាា៎ស! បាន្ថ្រថ្សន្ឈនាោះឯង  ឈ ើយម ន្ឈនាោះបាន្ការបាន្អី្ហហ ា៎ណា៎។ ការឈ ើង 
ជាងមួយរយរ ឯឈ ោះ។ 

ក៖ ចាា៎ស! 



ខ៖ ប  ន្ថ្រមាន្ស្សីញីឈៅ  ឈៅស្សាប់ថ្រល្ប់ឥ ូវហ្នឹងសពវថ្លៃហ្នឹងមាន្ត្បពន្ធឈៅកំពង់ 
ចាមឈន្ោះឯង។ ចិញ្ច មឹកូន្ឈេឈ ើងត្បាំកូន្  ឯងមិន្ថ្ដល្បាន្លួយរយឈទ។ ខ្ ំរាល្ថ់្លៃ 
បាន្ថ្រតាឈន្ោះឈទ  តាឈន្ោះគារ់ស ូ ស់។ គារ់រស ូចិញ្ច ឹមកូន្តាំងពីរូចៗណា៎ ចិញ្ច ឹម 
តាំងពីអាកូន្ខ្ ំអាមួយឈៅកំត្រហ្នឹងណា៎។ ឈៅតូចអាឈនាោះឈទើបនឹង១៣ឆ្ន ំ។ អាឈៅបាន្
៩ឆ្ន ំ ចិញ្ច ឹមទាល្់ថ្រអាឈន្ោះបាន្ត្បពន្ធទាល្ស់ពវថ្លៃឈន្ោះឯង។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ដល្់ឈពល្វសាល ប់ឈៅអី្ឈៅ គារ់ជួយឈ្វើប ណយឈ្វើអី្តតខលួន្គារ់។ តាឈន្ោះជួយឈ្វើ 
ប ណយឈ្វើអី្ដល្់ៗ អឺ្ករួចរាល្់ឈៅ  មាន្សអីចិញ្ច មឹកូន្វត្បពន្ធវឈទៀរ ា៎។ ខ្ ំចិញ្ច ឹម 
ឈ ើងឈន្ោះដល្់ឈពល្ត្បពន្ធវង្កប់ឈៅចិញ្ច ឹមដល្កូ់ន្វឈទៀរឈអាហ ោះថ្ដល្បតីវឈទើបង្កប់បាន្
ប៉ា នាម ន្៦ឆ្ន ំ។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំស្សីមាន្កូន្ត្បថ្ ល្ជាប៉ា នាម ន្នាក់ថ្ដរ?  

ខ៖ ខ្ ំកូន្បីខូច(សាេ ប់)អ្ស់មួយឈ ើយ។ 

ក៖ ខូចឈោយសារអី្ឈៅអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ វអ្ង្កា ល្ហ្នឹង វបាន្ឈន្ោះឪអាឈន្ោះឯង  វឈៅឈៅឯស្សុកឈេឈៅតាមត្បពន្ធណា៎ វ 
ចាក់សាំងដ រខលួន្វណា៎  ខ្ ំឈៅតាឈន្ោះមាន្ដឹងឯ  ដល្ឈ់ពល្ត្បធ្លន្ភូមិឈេឈរ ឈៅ 
មកឱ្យខ្ ំឈៅៗឈ ើញឈោល ចអ្ស់ខលួន្។ 

ក៖ គារ់មិន្ថ្មន្ឈទអី្អ្  ៊ុំរិចគារ់ឈឆ្ោះឈោយអ្ឈចរនាអី្ដឹង?  

ខ៖ អ្រ់ឈទ! ដូចថាកំឈរាល្ចូល្កន ងខលួន្អឺ្ណា៎  ដូចថាថ្ខមរឈេឈៅសអមីាន្ឈត្គាោះ ដល្់ឈពល្ 
ត្បពន្ធវសលូរឈពកក៏អ្រ់មាន្ត្បាប់ឈយើងអឺ្ ស់អ្រ់មាន្ត្បាប់មាន្អី្អឺ្ណា៎  ដល្់ឈពល្ 
ឈ ើយឈយើងឈន្ោះចូល្ោងត្ពោះឈយស ូវដល្់ឈេៗអ្រ់ឈជឿ។ ខ្ ំថាឈបើសិន្ដឹងខ្ ំឈៅឱ្យឈៅ 



វហិារឈៅអី្ឈៅបារ់ ឈ ើយដល្់ឈពល្ត្បពន្ធវអ្រ់ត្បាប់ខ្ ំ ា៎។ ឈេមិន្ឱ្យបតីហ្នឹងចូល្ 
ោងឈយស ូវហអ ស។ ហ្នឹងឈ ើយ អ្រ់ត្បាប់ថាពួកហ្នឹងឈេថាវវឈងវងវឈៅអឺ្ណា៎ ដូចថា 
កំឈរាល្កន ងខលួន្វអឺ្ណា៎។  

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈេអាត្តាក់ឈេភាួរថ្ស្សម ខផាោះអ្ឈញ្ច ោះឯង។  វយកដីហ្នឹង ទូល្កាល្ឈដើរឈ ើងពីរបីថ្លៃ 
បាន្វចាក់សាំងដ រខលួន្វហ្នឹងម្ហអ េះមាន្ឈន្ោះអី្   គាម ន្ឈឺគាម ន្អី្ឈទ ចាក់សាំងឈ ើយ 
មួល្ផួយ ពីរជាន់្បិទបន្ាប់ឈៅកន ងផាោះ ត្បពន្ធវហ្នឹងចាក់សាំង ដ រឈ ើងពីរល្ីត្រ ា៎
ទាំងពីរល្ីត្រ ដ រឈ ើយអី្ឈ ើយខ្ ំឈៅពីហ្នឹងឈៅវឈោល ចខលួន្អ្ស់អាល្ីង។ 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេថ្ដរ?  

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះអឺ្...ក សល្!  

ក៖ ក សល្!  

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ គារ់កូន្ទីប៉ា នាម ន្ថ្ដរឈ ោះ?  

ខ៖ កូន្ទីពីរ!   

ក៖ គារ់សាល ប់បារ់ឈ ើយ?  

ខ៖ ចាា៎ស! ឈៅថ្រមួយឈៅឈនាោះឯងឪវសាអ រ ា៎។ 

ក៖ ច ោះឥ ូវអ្  ៊ុំអ្ញ្ច ងឹបាន្កូន្សាអ រ។  

ខ៖ សាអ រ ា៎អាកូន្ឈន្ោះ ដូចកូន្ខ្ ំអាឈៅៗហអ សឈៅឈ្វើការរាល្់ថ្លៃ ឈៅថ្កឈេស្សឡាញ់
ណា៎។ អាមួយឈៅឈនាោះថ្ដល្ៗឈេមិន្ចង់ឱ្យមកផាោះឈទ។ រាល្់ថ្លៃម្ហអ េះ ឈ ើយដល្់ឈពល្ 



ឈេត្រូវការអី្អ្ឈញ្ច ោះ  ឈៅឈៅវញិ ឈ ើយឈ្វើការជាមួយពួកកូឈរ ៉ា ថ្ដល្ោងឈយស ូវថ្ដរហ្នឹង 
ឈ្វើការឈៅណ ង។  

ក៖ ចាា៎ស! ច ោះដូចជាកូន្ឯឈទៀរមាន្ឈ ម្ ោះអី្ឈទៀរថ្ដរ? កូន្ឈផេងៗឈទៀរអ៉ឺ... ា៎កូន្ 
ឈៅឈ ម្ ោះអី្ឈេថ្ដរ?  

ខ៖ ឈៅហ្នងឹ?  

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈ ម្ ោះអឺ្ៗឈៅចាន់្លន្។ 

ក៖ ឈៅចាន់្លន្! 

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ ច ោះដល្់ឈពល្កូន្បងឈេហអ ស?  

ខ៖ អឺ្...ឈៅស ផល្! 

ក៖ ឈៅ ស ផល្ គារ់ឈ្វើការកូន្ឈៅឈ្វើការជាមួយកូឈរ ៉ាឈន្ោះឯង។ 

ខ៖ ចាា៎ស! អ្  ៊ុំទូកឱ្យឈេ 

ក៖ ច ោះដល្់ឈពល្កូន្ចបងវញិគារ់ឈ្វើការអី្ឈេអ្  ៊ុំឈ្វើការោងអី្ថ្ដរ?  

ខ៖ អ្រ់មាន្ឈ្វើការអី្ម្ទឈៅផាោះដូចខ្ ំអ្ញ្ច ងឹថ្ដរហ្នងឹ។ 

ក៖ ហ្អា៎! ថ្រគារ់មាន្ត្េួសារទាំងអ្ស់គាន ឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះឈ ើយមាកូន្អ្ស់ឈ ើយ?  

ខ៖ មាន្ត្េួសារ!  



ក៖ ហ្អា៎! អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំមាន្ឈៅត្បថ្ ល្ជាប៉ា នាម ន្នាក់ថ្ដរ?  

ខ៖ ឈៅតាងំមួយឈន្ោះឈទៀរមាន្ថ្របីឈៅបឈងាើរបី។  

ក៖ ស្សីប៉ា នាម ន្ត្បុសប៉ា នាម ន្អ្  ៊ុំ?  

ខ៖ ស្សីពីរត្បុសមួយ។ 

ក៖ គារ់ស ទធថ្រឈៅឈរៀន្ទាំងអ្ស់?  

ខ៖ ឈរៀន្!  

ក៖ ថ្រឈៅមាន្ថ្រមួយឈទ ថ្ដល្ឈៅកន ងបន្ា ករបសអ់្  ៊ុំហ្នឹង?  

ខ៖ ចាា៎សឈៅមួយ!  

ក៖ ឈត្ៅពីហ្នឹងឈេឈៅជាមួយថ្ម៉ាឪព កឈេ?  

ខ៖ ឈៅមួយថ្ម៉ាឪឈេ!  

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈៅកន ងបន្ា កហ្នឹងឈត្រោះគាន អ្រ់ឪព កអ្រ់មាត យហ្នឹងបាន្ឈៅថ្រឯង។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបាន្ត្រូវឈយើងត្រូវចិញ្ច មឹ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ច ោះឈបើទ កមកខ្ ំឈៅយកមកហ្នឹង អ្រ់មាន្តាំងអាវរក់ផង។ សូមបីថ្រឈសៀវ 
ឈៅឈរៀន្មួយក៏អ្រ់បាន្ បានោងត្ពោះឈយស ូវយកមកហ្នឹង។  ឈេថាមិចឈពល្ឪព កមាត យ 
ឈកមងសាល ប់មិចក៏អ្រ់ឈៅត្បាប់ឈេឈពល្ហ្នឹង។ ខ្ ំឈៅយកមក ឈេឱ្យអ្ងារបាន្ថ្មៃេី ូ។ ខ្ ំ 
មាន្បាន្យកមកឯ   ខ្ ំទ កឈចាល្ឈៅតាឈនាោះ។ ខ្ ំឱ្យខ្ ំយកថ្រឈៅមកអាវឈោក៏អ្រ់ 



ឈសៀវឈៅ ឈរៀន្ក៏អ្រ់បាន្ឈេឈផ្ើឈភ្ៀវឈៅនឹងទឈន្លហ្នឹង។ ឈេថ្ចកឱ្យ១០កាល្ឈៅ ខ្ ំយក 
មកឱ្យឈៅឈៅឈរៀន្ៗរាល្់ថ្លៃឈន្ោះឯង។  

ក៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយគារ់ឈរៀន្ពូថ្កឈទ?  

ខ៖ ឈរៀន្ពូថ្កចប់ អ្នកត្េូឈេមកត្បាប់ថាស ំឈទាស។ វឈបើសិន្ចូល្ពីដំបូងអាចបាន្ឈល្ខ 
មួយ ឈល្ខពីរដល្់ឥ ូវជាប់ឈល្ខ៧។ ច ោះឈត្រោះអី្ឈយើងចូល្រក់ក ត ល្ទីចង់វ៉ាកង 
ឈបើឈទើបនឹងចូល្ ថ្ម៉ាវសាល ប់បាន្ត្បថ្ ល្មួយថ្ខហ្នឹងឯង  ឈទើបយកបញ្ចូ ល្ឈនាោះឯង 
ឈ ើយពិន្ា បាន្ស ទធថ្រដប់ៗហអ ស។ 

ក៖ ចាា៎ស! ថ្រអ្ញ្ច ឹងកូន្អ្  ៊ុំថ្ដល្បាន្សាល ប់ថ្ដល្បាន្ចាក់សាំងដ រខលួន្ឯងហ្នឹងត្បុសឈទ?  

ខ៖ ត្បុស!  

ក៖ ថ្រមាត យគារ់ឈន្ោះក៏សាល ប់ថ្ដរ?  

ខ៖ សាល ប់!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសាល ប់ទាំងមាត យទាំងឪព ក?  

ខ៖ សាល ប់ទាំងមាត យទាំងឪព ក។ 

ក៖ មាត យហ្នឹងសាល ប់ឈោយសារអ៊ីថ្ដរអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ មាត យហ្នឹងគាន សាល ប់ឈោយសារគាន ឈ ឺ  ម ន្ដំបូងឈឺថ្ដល្ៗ វឈៅឈ្វើកមមករឈេណា៎។ 
អាជាងេិោន្ធ្លល ក់មកឈៅវស្សាំឆ្អឹងខនង ស្សាំឆ្អឹងខនងខ្ ំយកមកឈមើល្ថ្ដរ ២០ថ្លៃជាង។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ឈងើបអ្ងា យអ្រ់ឈកើរបទឈជើងក៏អ្រ់ឈកើរថ្ដរអ្ញ្ច ឹង?  



ខ៖ អ្រ់ អ្រ់ឈទ ដល្់ឈពល្ឈ ើយឈៅវឈមើល្ឈ ើញថាខ្ ំឈន្ោះវអ្រ់អាមាន់្ប ិន្ៗឈន្ោះ អី្ខ្ ំ 
ចាប់ល្ក់ទាល្់ថ្រអ្ស់ឈអាហ ោះ ឈដើមបីយកមកឈមើល្កូន្ត្បសារអឺ្ណា៎ ដល្់ឈពល្ឈ ើយស  ំ
ឈៅផ្ទេះ វឈនាោះឯងស ំឈៅផាោះបងបអូន្ ឈេមាន្បាន្ជួយឈមើល្គាន ឯ គាន ោច់បាយឈដក 
ទាល្់ ថ្រោច់បាយោច់ទឹកង្កប់បាន្យូរៗ  ខ្ ំឈៅមតងឈៅបបរអី្យកឈៅ បូថ្រអាកន្ 
និ្ងខ្ ំយកមកបាន្ពីរថ្លៃបីថ្លៃវនឹ្កថ្ម៉ាវឈពកឈៅ។  វយំស្សកឈពកឈៅឱ្យយកឈៅវញិៗ  
ដល្់ថ្ម៉ាវសាល ប់បាន្ត្បាំមួយត្បាំពីរថ្លៃខ្ ំឈៅស ំមកៗ ឈេមិន្ចង់ឱ្យលកឈទ បងៗបងមីស្ស ី
ឈនាោះណា៎ ឈេមិន្ចង់ឱ្យយកមកឈទបាន្តតខ្ ំហ្នឹង ថាដល្់ឈៅខ្ ំពិបាកត្ករស ូ យា៉ាងមិច 
ក៏ខ្ ំរកស ីចិញ្ច ឹមឈៅខ្ ំថ្ដរ។ ខ្ ំមិន្ឱ្យឈៅខ្ ំពិបាកឈទ  ឈទាោះឈ ើញខ្ ំឈ្វើកមមករក៏ ឈោយ 
បឈញ្ច ោះអាតូចហ្នឹងថាក ំមកថាយាយតាថ្ អងត្ក ស់។ យាយតាថ្ អងឈៅថ្រកូន្ខាម 
អ្រ់មាន្ផាោះឈៅដល្់ឈពល្អានី្ស វថាអ្រ់ឈទខ្ ំឈៅតាមយាយតាខ្ ំឈ ើយ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ត្កក៏ឈត្ៅខ្ ំឈៅតាមយាយតាខ្ ំ ឈ ើយខ្ ំតាមយាយតាខ្ ំៗ ឈៅជាមួយយាយតាខ្ ំ។ 
គារ់អ្រ់ឱ្យលកឈទ ា៎   ដល្់ឈពល្ខ្ ំឈៅឈ ើញង្កប់ ឈ ើយឈៅឈរៀន្លកឈពល្បាន្ត្បាំរយ 
ឈៅឈរៀន្ត្បាំរយហ្នឹង មិន្ចង់មាន្ឈន្ោះផង  ត្េូឈេប៉ា នាម ន្មួយរយពីររយឈទៀរ ច ោះគាន យក 
កង់ឈៅម្ហហ េះឈផ្ើរកង់ឈេណា៎  ឈ ើយឈេមិន្យកល្ យដល្់ឈពល្ ឈ ើយថាខ្ ំមកឈៅជា 
មួយមា៉ា ក់យាយខ្ ំ ឈ ើយខ្ ំអ្រ់ឈៅឈនាោះឈទ។ ឈេអ្នកឈៅឯឈនាោះឈេថាថ្ដល្មិន្ថ្មន្មា៉ា ក់ 
យាយឈ ើយនិ្ងតាថ្ អងបឈងាើរឈទ ដល្់ឈពល្ត្បធ្លន្ភូមិហ្នឹងត្បាប់ឈេថាអ្រ់ឈទ យាយ 
តាឈេបឈងាើរឈេមាន្សិទធយកឈៅ។  ឈយើងជាបងអ្រ់មាន្សិទធចិញ្ច ឹមឈទ ដល្់ឈពល្ៗនឹ្ក 
ឈ ើញ អ្ញ្ច ឹងឈៅវឈ ើញអាមាវហ្នឹង ខ្ ំឈៅឈៅពីរនាក់ តាឈ ើងពីរដងវអ្រ់ឈទអាហ ស  
បាន្អាមាវអាឈៅហ្នឹងឈៅៗដល្់វឈ ើញមាវៗយំឱ្បលកៗ តាមបឈ ត យយ ំមកតាម 
ៗឈៅ  វថាអឺ្ពូឈអ្ើយខ្ ំអ្រ់ឈៅឈទឈេឱ្យកូន្ឈេមួយថ្លៃមួយរន់្។ ឈេឱ្យខ្ ំវញិត្បាំរយឈៅ 



ឈរៀន្ឈេថាអ្ឈញ្ច ោះឯង ខ្ ំអ្រ់ឈៅឈទឈេថាអ្ឈញ្ញច ោះឯងបាន្ ខ្ ំយកមកចិញ្ច ឹមទល្ ់រាល្់តតថ្ងៃ
ម្នៀក។ 

ក៖ ចាា៎ស! អ្  ៊ុំស្សឡាញ់ឈៅ ា៎។  

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ឈទាោះជាចង់និ្យាយថាកមេរ់កត្មយា៉ាងមិចក៏ត្រូវថ្រឱ្បត្កឈសាបឈៅថ្ដរ។  

ខ៖ ត្រូវឈ ើយ ឈ្វើមិចឈចាល្គាន ឈៅ គាន កំត្រឈ អើយ។  

ក៖ គាន កំត្រឈ អើយហ្នងឹ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ឈនាោះឯងឈបើបាន្អី្អ្រ់ពីឪព កឈៅមាត យឈៅវត្គាន់្ ដល្ពី់អ្រ់ពីមាត យឈទៀរឈៅ
ពឹងដល្់អ្នក ។ 

ក៖ ចាា៎ស! ច ោះកូន្របស់អ្  ៊ុំស ទធថ្រឈរៀន្ចប់ច ងចប់ឈដើមឈទអ្  ៊ុំកូន្ៗអាហ ស?  

ខ៖ កូន្ខ្ ំមី្ំឈរៀន្ចប់  ឈបើអាៗមួយឈៅឈន្ោះអ្រ់បាន្ឈរៀន្ចប់ឈទ បាន្ថ្រថាន ក់ទី២ឈៅក៏វ 
ឈប់។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ វឈឺឈពកឈៅអឺ្ ា៎។ ឈឺឈពកឈៅឱ្យថ្រឈៅឈរៀន្ឈឺឈៅឈរៀន្ឈ ឺ ខ្ ំឱ្យឈប់រ ូរ 
ឈៅបាន្ថាន ក់ទី២ឈន្ោះឯង។  

ក៖ ចាា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំស្សីវញិអ្  ៊ុំស្សីឈរៀន្បាន្ត្រឹមកត្មិរ ា៎ ថ្ដរអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ ខ្ ំអ្កេរថ្ខមរអ្រ់ឈចោះឈទឈចោះអ្កេរឈវៀរ ម។ 

ក៖ អ្ា៎!  



ខ៖ ច ោះអាអ្ង្កា ល្ឈយើងឈៅោងឈវៀរ ម  ឈយើងឈរៀន្ថ្រអ្កេរឈវៀរ មហ្នឹង ខ្ ំឈរៀន្ 
បាន្ថាន ក់ទី២។  

ក៖ ថាន ក់ទី២ឈវៀរ មឈអាហ ោះ?  

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ ច ោះចឹងអ្  ៊ុំឈចោះអ្កេរឈចោះនិ្យាយឈវៀរ មឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ?  

ខ៖ ឈចោះដូចថ្រថ្ខមរឈយើង ឈៅរកស ីឈៅថ្លអ្ឈញ្ញច ោះឯង។ ឯឈវៀរ មច ោះឆ្លង  ច ោះឆ្លងឈ ើង 
ឈនាោះឯងបាន្ ឈយើងឈចោះដូចឪព កខ្ ំអ្រ់មាន្ឈចោះឈសាោះ  ឈ ើយថ្ម៉ាខ្ ំក៏អ្រ់ឈចោះ មិន្ឈចោះឈទ 
ទាល្់ថ្រដូចថាថ្ខមរឈយើងឆ្លងឈៅថ្លឈៅឈចោះថ្ល។ 

ក៖ ឈចោះថ្លដូចគាន ។ ចាា៎ស!  

ខ៖ ដូចខ្ ំលកឈន្ោះៗឈេម្ដ្ៀល្ខ្ ំស ទធថ្រមីយួន្អាយនួ្ឈនាោះ  ប ិន្ខ្ ំថាអ្ ួយឈបើយួន្ៗឈៅ ឈបើ 
សូត្រ្ម៌ជាមួយបតីខ្ ំឈបៀអ្កេរ្មមតាអ្រ់ឈចោះឈទ  ថ្រឈបើ្ម៌ឈចោះខលោះឈបើអាអ្ង្កា ល្ ឈៅស្សកុ 
អាហ សឈេឈៅឈ្វើត្េូបឈត្ងៀន្ឈវៀរ ម។ គារ់មិន្ឈ្វើគារ់ថាអូ្យខ្ ំ ស ខចិរតឈដើរឈ្វើ កមម 
ករឈេ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ មកហ្នឹងសពវថ្លៃក៏អ្ញ្ច ឹងឈដស  ប  តនែគារ់ឈចោះឆ្អិន្ឈអអ  ស់ បតីខ្ ំវញិអាហ សប  ន្  
ឈយើងឈ្វើមិចជីវភ្ជពអ្នកត្កឈ្វើមិចថ្ដល្ឈន្ោះឈយើងឈៅបឈត្ងៀន្ បាន្ឈយើងមាន្អី្ថ្ដល្
ឈន្ោះរស ូហ្នឹងឈេ។  

ក៖ ថ្រឥ ូវអ្  ៊ុំត្បុសគារ់ឈៅ ថ្ដរអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ ឈៅជួយប ណយឈេបារ់ឈអ្ហើយ  ឈត្រោះនឹ្កឈ ើញមតងឈេមតងឈយើងអឺ្ណា៎ ឈៅជួយឈេឈៅ។ 



ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈៅដថ្ងហប ណយឈោម ចឈេមាន្ឈន្ោះអី្។ 

ក៖ ចាា៎ស! ខ្ ំឈមើល្ឈៅអ្  ៊ុំមាន្អ្នកជួយម្ម្រជាលថ្ត្ជងឈត្ចើន្ថ្មន្ឈទអ្  ៊ុំ?  

ខ៖ អូ្យ! ឈយើងឈ្វើប ណយយកថ្រប ណយឈៅ។ 

ក៖ ឈោយសារឈយើងជាមន្ សេល្អអាហ ស  អ្  ៊ុំអ្ញ្ច ឹងឈៅ លក មិន្ដឺល្ឱ្យសាបសូត្ន្ 
ឈទ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! ត្រូវឈ ើយ។  

ក៖ ដូចអ្  ៊ុំអ្ញ្ច ឹងត្ពោះថ្រងថ្រតាមជួយថ្លរកាអ្  ៊ុំរ រូ។ ចាា៎ស! 

ខ៖ ចាា៎ស! និ្យាយពីបតីខ្ ំឈៅដល្់ អ្នក ដល្់កថ្ន្លង   ឈេអាណិរអាសូរគារ់ 
កថ្ន្លងហ្នឹង បតីខ្ ំអាហ ស។  

ក៖ ចាា៎សអ្  ៊ុំ!  

ខ៖ សូមបីថ្រសពវថ្លៃគារ់ចង់ជក់បារអីី្អ្ញ្ច ឹង ឈបើអ្រ់ក៏ពួកហ្នឹងឈេយកមកឱ្យឈដស។ 

ខ្ ំសរឈសើរ  ថ្រពួកឈ្វើទូកហ្នឹងឈទ  ថ្ដល្ៗនិ្យាយឈៅឈេឈចោះ យកមកឱ្យអាហ សប  តនែ  គារ់ 
មិន្ឈចោះឈដើរផឹកស្សវងឹអី្ដូចឈេឈទ  មិន្ថ្ដល្ផឹកឈទ អ្រ់ឈទ  ឈបើថាគារ់ចង់ សដ់ល្់ 
ឈពល្ ូបបាយហ្នឹង។ គារ់ ូបបន្តិចឱ្យបាយឆ្ៃ ញ់ឈៅគារ់ឈប់   មួយគារ់មិន្ 
សូវរកយសលែ៊ីឈទៀរ តតខ្ ំអ្រ់ឈចោះរកយឈទ(ឈសើច)គារ់អ្រ់ឈចោះឈសាោះ។  

ក៖ អ្  ៊ុំឆ្លងការ់ឈរឿងរា៉ា វឈត្ចើន្ ស់ឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ?  

ខ៖ ឈអ្ើយឈត្ចើន្ ស់។ 



ក៖ ដូឈចនោះឈ ើយឈរើអ្  ៊ុំមាន្រកយឈពជន៍្អី្ថ្ផតផ្ទត ំឈៅកូន្ឈៅជំនាន់្ឈត្កាយឈទ? ថ្ដល្ថាអឺ្
ទូនាម ន្គារ់អឺ្ ា៎   អ្  ៊ុំថ្ដល្ជាឈៅៗរបស់អ្  ៊ុំកូន្ឈៅឈត្កាយៗឈទៀរអឺ្ណា៎ ឱ្យគារ់ឈ្វើអី្ខលោះ 
ឈៅកន ងជីវរិរបស់គារ់ឈដើមបគីារ់អាចរកីចម្ម្រលើនឈ ើង?  

ខ៖ ឈចោះថ្របងាំត្បឈៅកូន្រាល្ថ់្រថ្លៃហ្នឹង ា៎ថាឱ្យកូន្ខំត្បឹងក ំឱ្យពិបាក  ដូចជាមាត យជា 
ឈដើមអ្ញ្ច ឹងណា៎  ខំត្បឹងឈៅឈ្វើមិចឈយើងឈៅ ថាឈ្វើប ណយ ឈ ើយឱ្យោក់ទាន្ ផង 
ត្បាប់វអ្ញ្ច ឹង។ ក ំថាឈអ្ើឈបើឈ ើញឈេមាន្ការអី្ឈយើងឈចោះអាណិរជួយឈេអឺ្ណា៎ ដល្ ់
ឈពល្ឈយើងអ្រ់វញិ  ឈេជួយឈយើងវញិ ឈ ើយខ្ ំឈចោះថ្រត្បាប់កូន្ខ្ ំ  អ្ញ្ច ឹងរាល្ថ់្លៃទាំងស្ស ី
ទាំងត្បុសកូន្ខ្ ំ  មីស្សីឈៅឯឈ ោះក៏អ្ញ្ច ឹងថ្ដរ  មាន្ការអី្ក៏ឈេជួយ ឈ ើយឈបើអាត្បុស 
ក៏អ្ញ្ច ឹងថ្ដរ ឈៅដល្ ់ក៏ឈេស្សឡាញ់ថ្ដរសពវថ្លៃ។ 

ក៖ ចាា៎ស!  

ខ៖ ឈ ើយខ្ ំឈចោះថ្រថាកូន្អឺ្យ  ឈបើឈ ើញឈេមាន្ការឈេឈ ល្ ោះគាន ឈេ ទាស់ថ្ទងគាន  ឈយើង 
ឈចោះថ្រឈដើរឈចញឈៅណា៎ ឈយើងក ំឈៅជិរឈេ។ 

ក៖ ចាា៎ស! មិន្បាញ់សន្េំឈរឿងឈទសន្េសំ ខវញិ។  

ខ៖ ឈចោះថ្រផ្ទត ំកូន្ៗជំនាន់្ឈត្កាយថ្រអ្ញ្ច ងឹ។ 

ក៖ ឈ ើយឱ្យគារ់ខំឈរៀន្។ 

ខ៖ ហ្នឹងឯង។  

ក៖ រស ូពាយាមដូចអ្  ៊ុំអ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ ចាា៎ស! អឺ្ឈៅៗខ្ ំឈត្កាយអាហ ស  ថ្ដល្ឈន្ោះ ា៎ ឈរៀន្ឆ្ល រៗ ស ់ ឈបើមីស្សអឺី្កកូន្មី 
ស្សីឈនាោះ ស់ថាន ក់ទី៩ជាប់ឈល្ខ១ មីមួយឈទៀរហ្នឹងថាន ក់ទី៦។ 



ក៖ ចាា៎ស! អ្ញ្ច ឹងដូចជាអ្រេ ណអ្  ៊ុំឈត្ចើន្ថ្ដល្អ្  ៊ុំបាន្ចំ យឈពល្ឈវលាអឺ្ ា៎  អ្  ៊ុំស្ស ី
ឈទាោះថ្រអ្  ៊ុំរវល្់ក៏អ្  ៊ុំឈឆ្លៀរឈដើមបីថ្ចកចាយនូ្វអឺ្ជីវត្បវរតិរបស់អ្  ៊ុំស្សីផ្ទា ល្់។  

ខ៖ ចាា៎ស!  

ក៖ ឈ ើយពួកឈយើងដឹងថាអ្  ៊ុំបាន្ឆ្លងការ់នូ្វឈរឿងរា៉ា វ ជាឈត្ចើន្  ឈ ើយអ្  ៊ុំក៏ទទួល្បាន្នូ្វ 
ការ ដូចជាជួយសឈគង្កា ោះពីអ្នកដថ្ទឈត្ចើន្  ឈោយសារអំ្ឈ យផល្ថ្ន្អ្  ៊ុំ ពរជ័យថ្ដល្ 
អ្  ៊ុំបាន្ឈ្វើអំ្ឈពើល្អឈៅឈល្ើថ្ផន្ដីអឺ្ណា៎អ្ ំ។ 

ខ៖ ចាា៎ស! 

ក៖ ក៏ដូចជាជូន្ពរអ្  ៊ុំបថ្ន្ថមឈទៀរឈដើមបីឱ្យអ្  ៊ុំមាន្ស ខភ្ជពល្អ  ឈ ើយត្េួសាររបស់អ្  ៊ុំរកី 
ចម្ម្រលើនថ្លមឈទៀរអឺ្ ា៎។ អ្  ៊ុំល្ក់ដូររកស ីអី្ឱ្យកាក់កប  ឈ ើយសូមឱ្យអ្  ៊ុំត្បុសមាន្ស ខ 
ភ្ជពល្អដូចជាអ្  ៊ុំស្សីឈៅឈអាយឈរៀន្ពូថ្កអឺ្អ្ញ្ច ឹងអឺ្ ា៎អ្  ៊ុំ។  

ខ៖ ចាា៎ស! ហ្នឹងម្ហ្ើយ។  

ក៖ ចាា៎ស! ឈ ើយពួកឈយើងមាន្ថ្រប  ណណឹ ង ថ្រពួកឈយើងស ំការអ្ន្ ញ្ញា រ ពីអ្  ៊ុំឈដើមបីោក់ 
សឈមលង និ្ង  រូបលររបស់អ្  ៊ុំចូល្ឈៅកន ងឈេ ទំព័ររបស់ពួកឈយើង ឈដើមបីឱ្យឈកមងៗក៏ដូច 
ជា កូន្ឈៅជំនាន់្ឈត្កាយគារ់បាន្ដឹងឮអឺ្ ា៎អ្  ៊ុំ ា៎ ?  

ខ៖ ចាា៎សៗ!  

ក៖ ចាា៎ស! ឈ ើយពួកឈយើងមាន្ថ្រប  ណណឹ ង សូមឈគារពជម្រម្ភលា អ្  ៊ុំស្សី។  

ខ៖ ចាា៎សៗ! 

 

 


