
ការសមា%&សរបស់ ហង&+ ចាន់ធី 
ក៖ អ្នកសមា'(សន៍ គីមេមង  ខ៖ អ្នក្រត3វសមា'(សន៍ ហង(6 ចាន់ធី 

 

ក៖ េតើបងេឈ្មបះេពញរបស់បងេឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖  ហង្ស ចបន់ធី។ 

ក៖ ហង្ស ចបន់ធី!  េហើយហ្នឹងេឈ្មបះ្រតូវនឹងអត្តសញ្ញបប័ណ្ណបងែមនេទ? 

ខ៖ ច៎ា! 

ក៖ បងមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទ? 

ខ៖ េហបេ្រកបដូចគ្នបហ្នឹងែដរ ចបន់ធី។ 

ក៖ អញ្ចឹងេឈ្មបះពីកុមបរភបពបងមបនណបេគេហបេឈ្មបះអីេផ្សងេទៀតេទ? 

ខ៖ េហបចបក់េឆន។ 

ក៖ ចបក់េចនបបទ! េតើបងធ្លបប់េរៀនភបសបណបេ្រកបពីភបសបែខ្មរេទ? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ អត់េទ។ បងេចះសរេសរភបសបែខ្មរច្សល់បស់ែមនេទ ល្អ? 

ខ៖ អបចេហបថបល្អែដរែតវបមិនច្សមួ់យរយភបគរយេទ។ 

ក៖ បបទ! េហើយបងេកើតេនបណបែដរបង? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតេនបភ្នំេពញ។ 

ក៖ ភ្នំេពញ ភូមិអីេគែដរ? ្រសុកអីែដរ? 

ខ៖ ភូមិ២២ ផ្លូវរេទះេភ្លើង ខណ្ឌទួលេគបក។ 

ក៖ ខណ្ឌទួលេគបក។ េហើយបងឥឡូវបងមបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ៣០ឆ្នបំ។ 



ក៖ ៣០ឆ្នបំ។ បងេកើតេនបឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ េនបឆ្នបំ១៩៨៦៨៦។  

ក៖ េហើយ្រតូវជបឆ្នបំអីេគខបងសុរិយគតិ? 

ខ៖ ឆ្នបំេថបះ។  

ក៖ ឆ្នបំេថបះ។ េហើយបងអត់ទបន់េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េទ? 

ខ៖ េនប។ 

ក៖ បបទ។ េហើយ អញ្ចឹង សំណួរចង់សួរបងបន្តេទៀតថប េតើបងមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ ្របបំនបក់។ 

ក៖ ្របបំនបក់។ ្របុសម៉បន្រសីម៉បន? 

ខ៖ ្រសពីីរ ្របុសបី។ 

ក៖ ្រសីពីរ ្របុសបី។ េហើយឥឡូវ្រកុម្រគួសបររបស់បងយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ឥឡូវហ្នឹងហ្ន?៎ 

ក៖ មបនកបរលំបបកឬក៏... 

ខ៖ វបមបនកបរលំបបក។ 

ក៖ បងគិតថបវបលំបបកយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ លំបបក្រតង់ថប្រកុម្រគួសបររសេ់នបអត់ចុះស្រមុងគ្នប។ េហើយលំបបក្រតង់កបរផ្គត់ផ្គង់ជីវភបព 

ែតបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ បបទ។ េហើយេតើបងដឹងអ្វីខ្លះពីឪពុកម្ដបយរបស់បង? េតើពួកគបត់េកើតេនបៃថ្ងណបឆ្នបំណប បង

ដឹងេទ? 

ខ៖ តបមពិតខ្ញុំអត់បបនចបប់អបរម្មណ៍េនបៃថ្ងកំេណើតរបស់ប៉បម៉បក់ផង។ 

ក៖ បបទ។ អញ្ចងឹពួកគបត់េឈ្មបះអីេគែដរបង? 

ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ញុំេឈ្មបះហង្ស សុេឃឿន។ 



ក៖ ហង្ស សុេឃឿន។ េហើយម្ដបយ? 

ខ៖ ម្ដបយេឈ្មបះអម ច័ន្ទ្រសីផល  

ក៖ េតើបងដឹងថបឥឡូវគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ ឪពុក? 

ខ៖ ប៉បខ្ញុំអបយុហបជបង។ 

ក៖ ហបជបង។ េហើយម៉បក់? 

ខ៖ ម៉បក់អបយែុសជបង។ 

ក៖ បបទ។ គបត់ដូចជបេកើតឆ្នបំអីេគ? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ចប…ំអ៎ូ ឆ្នបំេនះហ្ន?៎ ម៉បក់ខ្ញុំឆ្នបំវក ឆ្នបំស្វប។ 

ក៖ ឆ្នបំស្វប។ េហើយប៉ប? 

ខ៖ ប៉បឆ្នបំឆ្លូវ េគប 

ក៖ េគប។ េហើយេតើបងចបអំ្វីខ្លះអំពីជីដូនជីតបរបស់បងេទ? ប៉បម៉បក់បងធ្លបប់្របបប់និយបយអី

ខ្លះេទ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ ខ្ញុំចបបំបន។ ពីតបរបស់ខ្ញុំខបងប៉ប ប៉បបបននិយបយ្របបប់ថបគបត់ គឺជបពីឡុត 

(អ្នកេបើកយន្ដេហបះ) ពីសម័យមុន។ គបត់គឺជបពីឡុតេហើយគបត់គឺជបមនុស្សែដលអស្ចបរ្យ

បំផុត។ េនប្រសុក េនប្រសុកេខត្តេកបះធំេខត្តកណ្ដាល េកបះធំគបត់បបនសបងស្នបៃដមួយ គបត់

បបនេធ្វើែ្រពកមួយឲ្យ្របជបជនេនបហ្នឹងរសេ់នប េដើម្បីងបយ្រសួល។ េគេហបថបែ្រពកតបេហបះ។ 

ក៖ ែ្រពកតបេហបះ។ 

ខ៖  ច៎ា! ែ្រពកតបេហបះហ្នឹងេហើយគឺជបស្នបៃដរបស់តបរបស់ខ្ញុំ។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ អ្វីែដលខ្ញុំដឹងពីប៉បរបស់ខ្ញុំពីតបរបស់ខ្ញុំថបតបរបស់ខ្ញុំជបមនុស្សល្អ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េហើយគបត់បបនេធ្វើកបរេ្រចើនេដើម្បីជួយមនុស្សេនបសម័យគបត់ហ្នឹងឲ្យ្រសួល។ េហើយខ្ញុំ

្រសឡបញត់បរបស់ខ្ញុំ។ 



ក៖ េហើយខបងយបយម្ដង? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយតបខបងយបយខ្ញុដឹំងថប ម៉បក់ខ្ញុំក៏បបននិយបយ្របបប់ខ្ញុំថបកបលពីសម័យហ្នឹង តប

របស់ខ្ញុំគឺជបេប៉អិម (បូ៉លីស)។  

ក៖ េប៉អិម។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ េហើយគបត់មបនស្នបៃដចបប់ជនេល្មើសេ្រចើន។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ េហើយគបត់ជបមនុស្សែដលកបច់បំផុតមុ ឺងម៉បត់បំផុត បុ៉ែន្តគបត់កបន់យុត្តិធម៌ េធ្វើ

កបរសុចរិតបំផុត អត់មបនសុីសំណូកអីទបំងអស់។ ដូចពីសម័យតបរបស់ខ្ញុំហ្នឹង េហើយខ្ញុំនឹកចប ំ

អំពីពបក្យសម្ដម៉ីបក់ខ្ញុំនិយបយពីតបរបស់ខ្ញុំថបគបត់ជបមនុស្សមឺុងម៉បត់េហើយគបត់្រសឡបញ់

ភបពយុត្តិធម៌បំផុត។ ជបចំណុចមួយហ្នឹងែដលខ្ញុំចងចបពីំតបរបស់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំសរេសើរពីស្នបៃដ

របស់គបត់ែដរ។ 

ក៖ បបទ! អញ្ចឹងេហើយខបងយបយវិញបង? 

ខ៖ យបយរបស់ខ្ញុំខបងតបគបត់ជប្រស្តីម្នបក់ធម្មតបបុ៉ែន្តកបលមុនគបត់េធ្វើកបរេនបវបំង។  

ក៖ វបំង។ 

ខ៖ គបត់ជប េគេហបថបភីេលៀង។ 

ក៖ បបទ ភីេលៀង។ 

ខ៖ ហ្នឹងភីេលៀងក្នុងវបំង។ គបត់រសេ់នបមបនរេបៀបេរៀបរយបំផុតេនបក្នុងផ្ទះ។ ខ្ញុំដឹងថបគបត់ជបេម

ផ្ទះល្អេហើយគបត់បបនេមើលែថប៉បរបស់ខ្ញុំបបនល្អែដរ។ 

ក៖ បបទ។ 

ខ៖ ែតេបើកបរនិយបយក៏អត់មបនេទ ្រគបន់ែតបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ មបនអីេទៀតេទបង? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយរីឯយបយខបងម៉បក់គបត់ជបមនុស្សកម្សត់។ េដបយសបរែតតបខ្ញុំឆបប់ខូចពីជំនបន់ 

ហ្នឹង។ េហើយេពលែដលតបខ្ញុំខូច យបយរបស់ខ្ញុំេនបកូនតូចៗដល់េទបបីនបក់ េហើយគបត់ក្លបយជប



្រស្ដ ីេមម៉បយ េហើយគបត់អត់មបនេចះអក្សរអីេទ។ អញ្ចឹងគបត់បបនេ្របើកម្លបំងរបស់គបត់

េដើម្បីរកសុី ចិញ្ចឹមម៉បក់របស់ខ្ញុំេហើយនិងអំ៊ ុៗរបស់ខ្ញុំ។ គបត់បបនបបវស្ករ គបត់េលើកស្ករទបំង

ធុងៗដបក់ក្នុង ឡបនេគ។ គបត់បបនេ្របើកម្លបំង េហើយគបត់បបនេធ្វើកិច្ចកបរធ្ងន់ៗជបេ្រចើន

េដើម្បីចិញ្ចឹមម៉បក់របស់ ខ្ញុំេហើយនិងអំ៊ ុរបស់ខ្ញុំរហូតដលគ់បត់ធំ។ អញ្ចឹងខ្ញុំចងចបពីំយបយរបស់

ខ្ញុំថប្របវត្តិៃនកបរតស៊ូររស ់េនបេដបយចិញ្ចឹមកូនបីនបក់ជប្រស្ដីេមម៉បយ គបត់អត់យកប្ដីេទៀតេទ

េដបយសបរគបត់ខ្លបចេគ េធ្វើ បបប ម៉បក់េហើយនិងអំ៊ ុៗរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសរេសើរគបត់។ គបត់ជប្រស្តីម្នបក់

ែដលទន់ភ្លន់បុ៉ែន្តរឹងមបំ។ 

ក៖ បបទ! អរគុណេ្រចើនបង។ បងដឹងថបពួកគបត់េកើតេនបណបែដរ? 

ខ៖ យបយរបស់ខ្ញុំគបត់េកើតេនបកំពង់ស្ពឺ។ 

ក៖ កំពង់ស្ព ឺខបងម្ដបយេទ? 

ខ៖ ខបងម្ដបយ។ 

ក៖ បបទ! េហើយតប? 

ខ៖ តបខ្ញុំចបអំត់ច្ស់។ 

ក៖ បបទ! េហើយខបងឪពុកវិញ? 

ខ៖ ខបងឪពុកគបត់េនបេកបះធំ… 

ក៖ គបត់េនប… 

ខ៖ េខត្តកណ្ដាល។ 

ក៖ បបទ ទបំងយបយទបំងតបែមនេទបង? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ បបទ បងដឹងថបពួកគបត់េកើតេនបៃថ្ងណបឆ្នបំណប? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ចបំ។ 

ក៖ អបយុម៉បនអី? 

ខ៖ ខ្ញុំដឹងថបយបយខបងម៉បក់របស់ខ្ញុំគបត់ខូចេនបអបយុហុក្របបំបី។ 



ក៖ ខូចេនបអបយហុុក្របបំបីម៉បនឆ្នបំេហើយបង ខូចម៉បនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ ចបអំត់បបន។ 

ក៖ ចបអំត់បបនេទ។ េហើយអញ្ចឹង េតើពួកគបត់ស្លបប់អសេ់ហើយែមនេទបង? េនបែតប៉បម៉បក់

សព្វៃថ្ងេទ។ 

ខ៖ ចប ៎េនបែតប៉បម៉បក់េទ។  

ក៖ េហើយបង ទបក់ទងនឹងប៉បម៉បក់បងគិត បងពួកគបត់េកើតេនបណបែដរ? ទបំងពីរនបក់។ 

ខ៖ ម៉បក់របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ដឹងថបគបត់េកើតេនបកែន្លងណប បុ៉ែន្តធ្លបប់ដឹងថបពីតូចគបត់ េនប

ផ្រេដើមស្កូវ។ 

ក៖ ផ្រេដើមស្កូវបបទ េហើយប៉ប? 

ខ៖ ប៉បេនប…ដូចជបេនបកំពង់ឆ្នបំង។ 

ក៖ គបត់េកើតេនបកំពង់ឆ្នបំង។ 

ខ៖ គបត់…ខ្ញុំអត់ដឹងថបគបត់េកើតេនបកំពង់ឆ្នបំងអត់បុ៉ែន្តគបត់ធ្លបប់…អ៎ូហ្នឹងេហើយ ្រសុកកំេណើត 

គបត់កំពង់ឆ្នបំង។ គបត់និយបយ្របបប់ខ្ញុំ។ 

ក៖ បបទ! ភូមិបងភូមិអីេគែដរ? 

ខ៖ អត់ដឹង! 

ក៖ អត់ដឹងេទ។ បបទ អញ្ចឹងពួកគបត់េកើតេនប្រសុកែខ្មរទបំងអស់គ្នប េហើយពួកគបត់ធ្លបប់េទប េនប 

្របេទសេ្រកបេទបង? េទបេលងេទបអីអញ្ចឹង? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ អត់េទ។ អញ្ចឹងឥឡូវទបក់ទងនឹងជីវិតរបស់បងវិញ។ អញ្ចឹងបងអបច្របបប់ខ្ញុំបបន

អំពីទបក់ទង នឹងជីវិតរបស់បងេពលធំេឡើង េតើវបយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ េពលធំេឡើងហ្ន?៎ 

ក៖ បបទ! ដូចជប…ឥឡូវបងនិយបយសិនមកចបំមបនសំណួរេ្រកបយេផ្សងេទៀត។ 

ខ៖ អត់ដឹងេឆ្លើយយ៉បងេម៉ច។ 



ក៖ បង ជបេពលបងធំេឡើងបងយ៉បងេម៉ចែដរជីវិតរបស់បង? 

ខ៖ ស្រមបប់ជិវិតខ្ញុំេពលខ្ញុំធំដឹងក្ដីេឡើងខ្ញុំមបនទំនួលខុស្រតូវេ្រចើន។ តបមពិតខ្ញុំអត់ចង់និយបយ 

ពីេពលធំេឡើងបុ៉ែន្តខ្ញុំនិយបយពីកបលខ្ញុំេនបេក្មង។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ កបលពីខ្ញុំេនបេក្មងខ្ញុំបបនេប្ដជ្ញបេនបក្នុងចិត្តថបធំេឡើងខ្ញុំនឹងតបស្នងសង់គុណ 

ឪពុកម្ដបយរបស់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំនឹងព្យបមេធ្វើកិច្ចកបរជបេ្រចើនេដើម្បីជួយឲ្យពួកគបត់បបន

ធូរ្រសបល។ េដបយសបរកបលពីេនបេក្មង ឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់ធបក់សុីក្លូ។ អញ្ចឹងេនបេពលែដលខ្ញុំ

បបនេឃើញឪពុក របស់ខ្ញុំេនបផ្រអូរឫស្ស ីគបត់បបនធបក់សុីក្លូេហើយប៉បខ្ញុំគបត់បបនអត់េមើល 

េឃើញខ្ញុំេទបុ៉ែន្តខ្ញុំបបន េមើលេឃើញគបត់។ អញ្ចឹងបបនសម្លឹងនូវភបពេនឿយហត់របស់ឪពុករបស់

ខ្ញុំ។ គបត់បបនធបក់សុីក្ល ូេនបកណ្ដាលៃថ្ងេហើយ គបត់បបនេលើកឥវ៉ាន់ធ្ងន់ៗ។ ខ្ញុំេខ្លបចផ្ចិត្ត

បំផុតេហើយខ្ញុំបបនេប្ដជ្ញបេនប ក្នុងចិត្តខ្ញុំថបធំេឡើងខ្ញុំេធ្វើអ្វីក៏បបនែដរឲ្យែតខ្ញុំអបចជួយឪពុករបស់ខ្ញុំ

ឲ្យគបត់បបនធូរេស្បើយនឹងកម្លបំង។ បុ៉ែន្តេនបេពលែដលខ្ញុំធំចំេណះវិជ្ជបរបស់ខ្ញុំវបតិច ខ្ញុំមិនអបច

រក្របបក់ចំណូលជួយេដើម្បីឲ្យ គបត់មបនភបព្រសណុកសុខ្រសួលដូចេគេទ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ បុ៉ែន្តខ្ញុំព្យបមេ្របើកម្លបំងរបស់ខ្ញុំ េ្របើកម្លបំងរបស់ខ្ញុំទបំងមូលេនះ្របកបកិច្ចកបរងបរ រកសុី

េដើម្បីជួយពួកគបត់។ េទបះបីជបវបេនឿយហត់បុ៉ែន្តខ្ញុំសប្យចិត្តនឹងេញើសឈបមរបស់ខ្ញុំ ែដលខ្ញុំ

អបចជួយម៉បក់ប៉បរបស់ខ្ញុំបបន។ 

ក៖ បបទ អរគុណេ្រចើនបង។ បងមបនអីបែន្ថមេទៀតេទ?  

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ អញ្ចឹងចង់សួរបងកបលែដលេតើបងេរៀនេនប កបលេពលែដលបងេរៀនេនបសបលប េតើបង

េរៀនដលថ់្នបក់ទីបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនបបនថ្នបក់ទី្របបំពីរ។ 

ក៖ េនបសបលបេឈ្មបះអីេគែដរបង? 



ខ៖ មុនដំបូងខ្ញុំេរៀនេនបសបលបនបគវន្ដ បឋមសិក្នបគវន្ដ។ េនបេពលែដលខ្ញុំេឡើងវិទ្ល័យ 

ថ្នបក់ទី្របបំពីវិទ្ល័យ េនបឥ្រន្ទេទវី។ ខ្ញុំចូលេរៀនបបនបីែខវិទ្ល័យទី្របបំពីហ្នឹង។ េហើយេដបយ

សបរ ែតជីវភបព្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំអត់ ខ្ញុំបបនឈប់េរៀន។ 

ក៖ បបទ! េតើកបលហ្នឹងបងមបនលុយបុ៉ន្មបនេដើម្បីេទបេរៀនែដរបង? 

ខ៖ ៃថ្ងខ្លះខ្ញុំមបន…ម៉បក់ខ្ញុំគបត់ែតងែតឲ្យខ្ញុំ្របបំរយេទបេរៀន។ េហើយេពលខ្លះអត់មបនេទ។ 

េពលខ្លះអត់មបនេទ។ 

ក៖ បបទ អញ្ចឹងបងធ្លបប់ េដបយសបរេនបភ្នំេពញេទអត់មបនចម្កបរេទ។ េហើយ្រកុម្រគួសបររបស់

បង េពលែដលបងកបលហ្នឹង្រកុម្រគួសបររបស់បងជបអ្នករកសុែីមនេទ? ឬក៏អ្នកេធ្វើកបរែមនេទ? 

ខ៖ សួរម្ដងេទៀតស្ដបប់អត់បបន? 

ក៖ ចង់និយបយថបេពលែដលបងេនបពីតូចហ្នឹងេពលែដលបងេទបេរៀនហ្នឹង ្រគួសបររបស់បងជប

អ្នកេធ្វើកបរទបំងអសគ់្នបឬក៏ពួកគបត់េធ្វើអីេគែដរ? ទបំងអសគ់្នប។ 

ខ៖ តបមពិតកបលពីខ្ញុំេនបេរៀនអ្នករកមបនែតមួយេទ។ គឺប៉បរបស់ខ្ញុំគបត់ធបក់សុីក្លូ។ េហើយម៉បក់ខ្ញុំ

គបត់ជបេមផ្ទះ។  

ក៖ បបទ! េតើជីវិតរបស់បង េតើជីវិតសព្វៃថ្ងេតើវបខុសគ្នបយ៉បងេម៉ចែដរពីមុនហ្ន៎? េពលែដលបង

េនបេក្មង សព្វៃថ្ងវបខុសគ្នបយ៉បងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ខុសគ្នបេម៉ចមិញ? 

ក៖ ចង់និយបយថប ជីវិតរបស់បងសព្វៃថ្ងហ្នឹងេហើយេពលែដលជីវិតរបស់បងេនបេក្មងហ្នឹង េតើវប

ខុសគ្នបរេបៀបេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ខុសគ្នប្រតង់ថបកបលពីខ្ញុំេនបេក្មងខ្ញុំអត់សូវគិតេ្រចើនបញ្ហប្រកុម្រគួសបរេទ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ បុ៉ែន្តេនបេពលែដលខ្ញុំដឹងក្ដី ខ្ញុំបបនមបនគំនិតគិតេ្រចើនពី្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំ។ ដូចខ្ញុំនិយបយ 

ខបងេលើមិញថបខ្ញុំមបនទំនួលខុស្រតូវេដើម្បីរកសុចិីញ្ចឹម្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំរបស់ប៉បម៉បក់ខ្ញុំហ្នឹង។ 

ក៖ បបទ! 



ខ៖ អញ្ចឹងដូចជបខ្ញុំបបននិយបយខបងេលើេម៉ចថបបងប្អូនរបស់ខ្ញុំមបន្របបំនបក់។ បុ៉ែន្តបង្របុស 

របស់ខ្ញុំគបត់មបន្រកុម្រគួសបរេហើយមបនកូន្របបំមួយនបក់។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ អញ្ចងឹ បុ៉ែន្តបង្របុសរបស់ខ្ញុំអត់មបនសមត្ថភបពេដើម្បីរកសុីចិញ្ចឹមកូនៗដល្់របបំមួយ

ហ្នឹងេទ។ អញ្ចឹងបន្ទុកកូនដល្់របបំមួយគឺ្រតូវធ្លបក់មកេលើខ្ញុំប៉បម៉បក់េទៀត។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េហើយប្អូន្របុសរបស់ខ្ញុំពីរនបក់េហើយនិង្រសីម្នបក់េទៀត សម័យេនះដូចដឹងេហើយ ថបជប

សម័យ មួយែដល្រជុល្រចបល់បំផុត។ ្របេទសែខ្មរមបនេ្រគឿងេញៀនេ្រចើនអញ្ចឹង ប្អូនរបស់ខ្ញុំ

បបនធ្លបក់ េនបក្នុងេរឿងអសទ់បំងហ្នឹង។ ប្អូន្របុសមួយគបត់ឆ្កួតនឹងេ្រគៀងេញៀន។ គបត់ធ្លបក់ខ្លួន

សរៃស ្របសបទេដបយសបរែតេ្រគឿងេញៀន។ ប្អូន្រសខី្ញុំមួយេទៀតក៏គបត់ធ្លបក់ខ្លួន េដបយ

សបរែតេ្រគឿង េញៀន។ ប្អូន្របុសខ្ញុំមួយេទៀតេដបយសបរអបយុេក្មងទំេនើងគបត់ បបន្រប្រពឹត្តេរឿង

ដ៏ខុសឆ្គងរហូត ដល់រត់េចបល្រសុក។ អញ្ចឹងខ្ញុំមបនអបរម្មណ៍ថប្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំែបកែខ្ញកគ្នប

អស់។ េទបះបីជបខ្ញុំ មបនបងប្អូន្របបំនបក់បុ៉ែន្តខ្ញុំមបនអបរម្មណ៍ថបេនបក្នុងផ្ទះមបនែតខ្ញុំម្នបក់។ ខ្ញុំ្រតូវ

គិតេ្រចើនពីគបត់ ណបគិតពីឪពុកម្ដបយ ណបគិតពីបងផង។ ខ្ញុំអត់ចង់និយបយេទៀតេទ។ 

ក៖ បបទ អរគុណបង។ អញ្ចឹងេតើពីេក្មងបងចូលចិត្តម្ហូបអីេគែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តេចៀនចួន។ 

ក៖ េចៀនចួន បបទ។ េហើយមបនេហ្គមែល្បងណបែដលបងចូលចិត្តអីេទពីេក្មង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត។ 

ក៖ អត់មបនេសបះហ្មង? 

ខ៖ អត់មបនេសបះហ្មង។ 

ក៖ អត់មបនែល្បង្របជប្របិយអីណប? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ អត់េទ។ េតើពីេក្មងបងបបនេរៀនរេបៀបេដើម្បីេធ្វើចម្អិនម្ហូបអីទបក់ទងម្ហូប? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀន។ ខ្ញុំេរៀនេ្រចើនពីម៉បក់។ គបត់បេ្រងៀនខ្ញុំ។ 



ក៖ បងដូចចបពីំម្ហូប។ អញ្ចឹងបងស្រមបប់បទចេ្រមៀងវិញ េតើបងមបនបទចេ្រមៀងណបែដលបង 

ចូលចិត្តេទ? េរៀនេ្រចៀងពីេក្មង។ 

ខ៖ កបលពីេក្មងហ្ន៎? ខ្ញុំចូលចិត្តជបងេគគឺ បទអ...ខ្ញុំអត់ដឹងថបចំណងេជើងអីែតវបពបក់ព័ន្ធនឹង អ្នក

ម្ដបយ។ 

ក៖ គុណែម៉េទ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ គុណម្ដបយហ្នឹងេហើយ។ ខ្ញុំចូលចិត្តបទហ្នឹងែដរ។ 

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តវបជបងេគពីេនបេក្មង។ 

ក៖ េតើ្រកុម្រគួសបររបស់បងមបននរណបមួយែដលគបត់េចះផលិតឧបករណ៍េភ្លងេទ? 

ខ៖ អត់មបន! 

ក៖ អត់មបនេទ។ េតើផ្ទះរបស់បងយ៉បងេម៉ចែដរ? េធ្វើពី... 

ខ៖ ពីេឈើ 

ក៖ េធ្វើពីេឈើ។ េហើយបងជបអ្នកកសបងវបសបងសងវបឬក៏... 

ខ៖ តបមពិតេបើសិនជបផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមិនែមនជបអ្នកកសបងេទ បុ៉ែន្តវបជបកម្លបំងពីកបររករបស់ខ្ញុំ។ 

ក៖ បបទ! អញ្ចឹងកម្លបំងរបស់បងរកែតេពលែដលសបងសងផ្ទះហ្នឹង បងមបនបបនជួយពួកេគេធ្វើ 

េទ? េធ្វើផ្ទះរបស់បងេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់ជួយេធ្វើបុ៉ែន្តខ្ញុំជួយេលើកេឈើ។ 

ក៖ ជួយេលើកេឈើ អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថបជួយែដរ។ អបចមបនន័យថបបងអបចបបនជួយេធ្វើផ្ទះែដរ។ េតើ

ផ្ទះឥឡូវរបស់បងេម៉ចែដរ រឹងមបដំែដល? 

ខ៖ រឹងមបំ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ថ្វីត្បិតថបវបចេង្អៀតែតវបមបំ។ 



ក៖ អញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងមិនែមនប៉បបងអ្នកសបងសងែមនេទ? ឬក៏... 

ខ៖ េម៉ច? ជប...មិនែមនជបប៉បេដបយសបរែតគបត់គ្មបនកម្លបំងេដើម្បីេធ្វើម្នបក់ឯងេទ។ គបត់បបន ជួល

ជបងមកេធ្វើ។ 

ក៖ េតើផ្ទះ្រកុម្រគួសបររបស់បងេតើមបនណបេគមបនជំនបញអីមួយ េធ្វើអីមួយេទ? 

ខ៖ មបន បង្របុសរបស់ខ្ញុំគបត់ជំនបញជបងេឈើ។ 

ក៖ ជបងេឈើ។ មបនណបេគជំនបញត្ញឬក៏េធ្វើស្ករេថ្នបតឬក៏អីេផ្សងេទៀតេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទបុ៉ែន្តម៉បក់ខ្ញុំគបត់ជំនបញខបងឌិន។ 

ក៖ ខបងឌិន។ 

ខ៖ ែផ្នកេដរប៉បក់ឌិនអីហ្នឹងហ្ន ៎

ក៖ បបទ! 

ខ៖ គបត់ជំនបញ។ 

ក៖ វបខុសពីត្ញែមនេទ? 

ខ៖ ខុសគ្នប។ 

ក៖ អញ្ចឹងឥឡូវចូលសំណួរមួយេទៀត បញ្ហបទបក់ទងនឹងបញ្ហប្របឈមមុខ។ បងអបច្របបប់ខ្ញុំ

បបន អំពីេពលេវលបមួយដ៏លំបបកបំផុតេនបក្នុងជីវិតរបស់បងេទ?  

ខ៖ េពលេវលបមួយែដលលំបបកបំផុតេនបក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ? 

ក៖ បបទ។ េហើយ្របបប់ថបេតើបងឆ្លងកបត់វបេដបយរេបៀបណប? 

ខ៖ តបមពិតខ្ញុំមបនភបពលំបបកេ្រចើនបុ៉ែន្តេពលេវលបដ៏លំបបកខ្ញុំចបបំបនថប េពលេវលបែដលខ្ញុំ 

លំបបក ខ្លបំង បំផុតេនបេពលែដលខ្ញុំបបនេឃើញប្អូនរបស់ខ្ញុំ្រតូវបូ៉លីសចបប់។ អបចរបប់ជបកបរ 

លំបបកែមនអត់? 

ក៖ អបចបបនេបើសិនបងគិតថបវបលំបបកបំផុតស្រមបប់បងអបរម្មណ៍ឬក៏ស្ថបនភបព។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 



ក៖ បបទ! 

ខ៖ វបជបេពលមួយែដលមិនែមន្រតឹមែតខ្ញុំេទបុ៉ែន្តប៉បម៉បក់ខ្ញុំក៏លំបបកខ្លបំងណបស់។ េនបេពល

ហ្នឹង ជបេពលពបក់កណ្ដាលអប្រធប្រត ខ្ញុំបបនអ...ដបសប់្អូនខ្ញុំេដបយសបរខ្ញុំ្របកបជីវភបពេនបេពល

យប់ ខ្ញុំ េងើបេធ្វើេពលយប់។ ខ្ញុំបបនដបសប់្អូនខ្ញុំ្របុសទីបីបន្ទបប់ពីខ្ញុំហ្នឹង ឲ្យគបត់េងើបដបទឹំកយក

េទបឲ្យខ្ញុំ ហ្នឹងលបងេលៀសេនបខបងេលើ។ េហើយខ្ញុំអត់ដឹងថបេនបេពលហ្នឹង្រកុមបូ៉លីសហ្នឹង េគ

ចុះមកប្រង្កបប ជនេ្រគឿងេញៀនេទ។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េនបេពលហ្នឹងប្អូនខ្ញុំគបត់អត់ទបន់េចះេលងេ្រគឿងេញៀនេទ។ អញ្ចឹងប្អូនខ្ញុំបបនេឃើញេគរត់ 

េហើយប្អូនខ្ញុំភ័យគបត់បបនរត់ែដរ។ គបត់បបនចុះមកេ្រកបមដល់កបំជេណ្ដើរផ្ទះេហើយ េហើយគបត់

គិត ថបែលងអីេទ។ អញ្ចឹងេនបេពលហ្នឹងខ្ញុំបបនមកចុះមកេដបយសបរឮសំេឡងឈូឆរ។ 

េនបេពលចុះមក ខ្ញុំេឃើញបូ៉លីសពបក់សុទ្ធែតកបំេភ្លើង បបនេ្រកៀកប្អូនខ្ញុំដបក់េខ្នបះៃដប្អូនខ្ញុំចបប់

យកេទប។ ខ្ញុំចបបំបន ថបអបរម្មណ៍ខ្ញុំមួយហ្នឹង វបពិបបកខ្លបំងបំផុតេដបយសបរខ្ញុំអត់ដឹងថបប្អូនខ្ញុំ

ខុសអីេទ។ អញ្ចឹងេគ បង្ហិនចបប់ប្អូនខ្ញុំយកេទប ប្អូនខ្ញុំបបនែ្រសកឲ្យខ្ញុំេហើយនឹងប៉បម៉បក់ជួយផង 

បុ៉ែន្តខ្ញុំអត់មបនសមត្ថភបពេដើម្បីជួយគបត់។ ខ្ញុំចបំបបនថបេពលឡបនបូ៉លីសេចញ េគចបប់ប្អូនខ្ញុំ

បេណ្ដើរេទបចូលេឡើងឡបនបូ៉លីសហ?៎ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ខ្ញុំបបនរត់តបមឡបនបូ៉លីសហ្នឹង។ ខ្ញុំបបនរត់ខ្លបំងែមនែទន ខ្ញុំបបនេទប្រទហូយំ ខ្ញុំេហបឲ្យេដបះ 

ែលងប្អូនខ្ញុំ បុ៉ែន្តបូ៉លីសហ្នឹងអត់បបនេដបះែលងប្អូនខ្ញុំេទ។ េពញមួយយប់ហ្នងឹខ្ញុំអត់បបនេដក 

េហើយខ្ញុំបបនសំេដបេទបកែន្លងែដលេគចបប់ឃុបំ្អូនខ្ញុំហ្នឹង។ ខ្ញុំបបនលុតជង្គងអង្វរ ដលបូ៉់លីស

ហ្នឹង ឲ្យេដបះែលងប្អូនរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំចបំបបនថបអបរម្មណ៍មួយេនះជបេពលលំបបកខ្លបំងបំផុត។ ខ្ញុំ

ភ័យខ្លបច ប្អូន ខ្ញុំជបប់គុក។ និយបយរួមេទបេបើសិនជបេគេផ្សង្របែហលវប្រគបន់ែតជបេរឿងធម្មតប។ 

បុ៉ែន្តដឹង េទ? ខ្ញុំអត់ដឹងថបថីបបនជីវិតរបស់ខ្ញុំេកើតមកខ្ញុំ ្រសឡបញប់ងប្អូន របស់ខ្ញុំដលថ់្នបក់ ហ្នឹង

េទ។ ខ្ញុំ្រសឡបញពួ់កគបត់ខ្លបំង។ េពលខ្លះខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យភបពលំបបកអសទ់បំងហ្នឹងធ្លបក់មកេលើខ្ញុំ

ល្អជបជបងឲ្យខ្ញុំេបើកែភ្នកេឃើញពួកគបត់លំបបក។ េហើយមបនេរឿងជបេ្រចើនេទៀតបុ៉ែន្តខ្ញុំយកែត

មួយហ្នឹងបបនេហើយ។ 

ក៖ បបទ អរគុណបង។ េតើបងឆ្លងកបត់េពលេវលបទបំងអសហ់្នឹងេដបយរេបៀបេម៉ចេទប? 



ខ៖ េបើស្រមបប់ខ្ញុំេនបេពលហ្នឹងអ្វីែដលខ្ញុំគិតដល ់េយើងគ្មបនខ្នល់បែង្អកជបអ្នកែដលមបនអំណបច

េដើម្បីជួយខ្ញុំបបនេទ។ បុ៉ែន្តនិយបយេទបហបក់បីដូចជបមិនេជឿ។ េនបេពលហ្នឹងអ្វីែដលខ្ញុំ

នឹកេឃើញហ្នឹងគឺ្រពះែតបុ៉ណ្ណឹង។ ខ្ញុំបបនពឹងែផ្អកេរឿងទបំងអសហ់្នឹងេទបេលើ្រពះទបងំអស់។ 

េហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថបេនបេពលែដលេយើងេធ្វើេសចក្ដីសុចរិត េរឿងអប្រកក់ៗហ្នឹងមិនេកើតមបនយូរ

ស្រមបប់េយើងេទ។ េហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថប្រពះ្រទង់នឹងអបចជួយខ្ញុំបបន។ កបរពិតេនប្រគបហ្នឹងេបើ

សិនជបខ្ញុំអត់ដឹងថបមបន្រពះ េម៉្លះខ្ញំ ុមិនដឹងរសេ់នបយ៉បងណប? ចុះេពញមួយយប់ហ្នឹងខ្ញុំបបន ខ្ញុំ

បបនគិតដលពី់្រពះជបនិច្ច។  

ក៖ បបទ អញ្ចឹងេនះជបរេបៀបែដលបងឆ្លងកបត់វប។ អញ្ចឹងទបក់ទងនឹងបទពិេសបធមួយល្អវិញ។ 

េតើបងគិតថបមបនអ្វីែដលជបបទពិេសបធល្អ អ្វីែដលល្អបំផុតែដលបងមបនក្នុងជីវិតេទ? 

ខ៖ បទពិេសបធល្អ? 

ក៖ អ្វីែដលបងចូលចិត្តេនបក្នុងជីវិតរបស់បងែដលល្អបំផុត ែដលេធ្វើឲ្យបងសប្យចិត្ត។ ចង

ចបមិំនអបចបំេភ្លចបបនអញ្ចឹងហ្ន៎។ 

ខ៖ េស្ទើរែតគ្មបន ខ្ញុំគិតសិន។ 

ក៖ ដូចជបរំេភើបខ្លបំង ដូចជបឧទបហរណ៍ថបឥឡូវក្មួយ្របុសេយើងេកើតមកអញ្ចឹងឬក៏… 

ខ៖ អ៎! ហ្នឹងេហើយ។ តបមពិតអ្វីែដលខ្ញុំរំេភើបខ្លបំង ខ្ញុំជបមនុស្សម្នបក់ែដល្រសឡបញេ់ក្មង។ អញ្ចឹង

េដបយសបរែតបង្របុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគបត់អត់មបនកូន្របុសេទអញ្ចឹងហ្ន៎។ 

ក៖ បបទ។ 

ខ៖ គបត់អត់មបនកូន្របុសេទ។ អញ្ចឹងបំណង្របបថ្នបរបស់គបត់គឺចង់បបនកូន្របុស។ េហើយខ្ញុំក៏

ចង់បបនក្មួយ្របុសែដរ។ អញ្ចឹងេនបេពលែដលេកើតមកក្មួយ ខ្ញុំ្របុសែដរេហើយមបនដលេ់ទបពីរ! 

អញ្ចឹងជបេរឿងមួយែដលខ្ញុំរំេភើបខ្លបំងបំផុត។  

ក៖ បបទ! ល្អែមនែទនបង! អញ្ចឹងស្រមបប់បង បងអត់ទបន់បបនេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េទ េហើយ

ចង់សួរសំណួរមួយេទៀតសួរថប េតើអ្វីែដលបងសង្ឃឹមចង់េធ្វើវបេនបេពលែដលបងធំេឡើង? 

ខ៖ អ្វីែដលខ្ញុំសង្ឃឹមចង់េធ្វើវបេនបេពលែដលខ្ញុំធំេឡើងហ្ន?៎  

ក៖ បបទ! អ្វីែដលបងចង់េធ្វើេនបេពលធំេឡើងពីេក្មង។  



ខ៖ និយបយរួមេទបបំណងខ្ញុំតបំងពីេក្មងគឺខ្ញុំ្រគបន់ែតចង់េធ្វើជបអ្នកលក់ដូរម្នបក់។ អញ្ចឹងបំណងខ្ញុំ

វបតូចបំផុតជបអ្នកពូែកខបងកបរងបររកសុី។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េហើយខ្ញុំចង់េធ្វើកបរងបររកសុេីដបយេបើកចបប់ហួយមួយខ្នបតធំេនះជបបំណង្របបថ្នបរបស់ខ្ញុំ

តបំងពីេក្មង។ 

ក៖ បបទ មបនអីេផ្សងេទៀតេទបង? 

ខ៖ មបនមួយេទៀតែដរបុ៉ែន្តនិយបយដូចវបេអៀន ខ្ញុំចង់េធ្វើអ្នកចំេរៀង។ េនះជបបំណងតបំងពីេក្មង។ 

ក៖ បបទ ខ្ញុំគិតថបសេម្លងបងពិេរបះ។ 

ខ៖ េហ៎េហ!៎ បុ៉ែន្តរូបរបងអត់បបន ហប៎ហប៎ហប៎។ 

ក៖ អបចថតែតសេម្លងបបន។ អញ្ចឹងអ្វីទបំងអសហ់្នឹងវបអ្វីសំណួរែដលេយើងមបនៃថ្ងហ្នឹង មបនែត

បុ៉ណ្ណឹងទបក់ទងជីវិតរបស់បង។ បុ៉ែន្តអ្វីែដលចុងេ្រកបយែដលខ្ញុំចង់និយបយេទបកបន់បងគឺចង់

សូមអរគុណបងស្រមបប់កបរនិយបយមកកបន់ខ្ញុំែដលថតជបសេម្លង....សេម្លងហ្នឹង។ េហើយ

អញ្ចឹងេតើបងគិតយ៉បងេម៉ចែដរ េបើសិន ជបពួកេយើងមបនកបរផុសសេម្លងហ្នងឹេនបក្នុងែវបសបយ

មួយែដលផ្ទុកេដបយកបរថតសេម្លង ្របជបជនែខ្មរេនប្រសុកែខ្មរេយើងែដលទបក់ទងនឹងជីវិតរបស់

ពួកគបត់ផ្ទបល់ខ្លួនេបើ បងយល្់រពមែដរឬេទ? អនុញ្ញបតឲ្យផុស? 

ខ៖ ខ្ញុំអនុញ្ញបតេតើ។ 

ក៖ បបទ អនុញ្ញបត។ អញ្ចឹងអ្វីែដលផុសហ្នឹងគឺេនបក្នុងេគហទំព័ររបស់សបកលវិទ្ល័យ ្រពីហ្គបំ

យ៉ុង ែដរ។ បងធ្លបប់ឮជបព្កបររីបស់េយើង ព្កបរីទីពីរហ្នឹង។ អញ្ចឹងសបកលវិទ្ល័យហ្នឹងេគ

នឹង បេង្កើតគេ្រមបងណបេហើយេគនឹងថតយកសេម្លងហ្នឹងេដើម្បីផុសចូលក្នុងហ្នឹង។ េហើយ

សបកល វិទ្ល័យហ្នឹងនឹងផ្ដលឲ់្យបងនូវច្ប់ចម្លងកបរសម្ភបសហ្នឹងេបើសិនជបចង់បបនេហើយ

មបនន័យថបបងអបចស្ដបប់វបេពលណបក៏បបនែដរតបមែវបសបយហ្នឹង។ េហើយឬក៏េយើងអបច

េពលណបេបើ េយើង ទំេនរអីេយើងអបចែឆកចូលកែន្លងហ្នឹង្រសួលហ្មង។ អញ្ចឹងកបរសម្ភបស 

របស់ខ្ញុំ មបនែតបុ៉ណ្ណឹង ៃថ្ងេនះ េហើយជបចុងេ្រកបយម្ដងេទៀតចង់និយបយថបពួកេយើង សូម

អរគុណ បងស្រមបប់កបរ ចំណបយេពលេវលបរបស់បងែដលបបនសម្ភបសៃថ្ងហ្នឹង។ េហើយ

អញ្ចឹងសូមអរគុណបង សូមជ្រមបបលប! 


