
កិច្ចសម្ភបសនរបស់អ៊ុំ្រសីេឈ្មបះ ហង្ស លីណប 

ក៖ អ្នកសម្ភបសន៍េឈ្មបះ េហង សុជីវ ី  ខ៖ អ្នក្រតូវេគសម្ភបសនេឈ្មបះ ហង្ស 

លីណប 

 

ក៖ ចបស! ជបដំបូងជំរបបសួរអំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសអំុ៊! ខ្ញុំេធ្វើកបរស្ម័្រគចិត្តេនបក្នុងគំេរបងរបស់ខបងសបលប BYU េនបខបងសហរដ្ឋអបេមរិច 

េហើយគំេរបងរបស់សបលបមួយនិងគឺេគត្រមូវេអបយសម្ភបសន៍្របជបជនកម្ពុជបែដរមបនវ័យចបប់ពី

៣៥ឆ្នបំេឡើងពីពង្ស្របវត្តពីែខ្សរជីវិតពីកបរតស៊ូរបស់គបត់តបំងពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវនិង 

េតើគបត់ធ្លបប់បបនឆ្លងកបត់អីេគខ្លះេដើម្បីេអបយេគចង្រកងទុកជបឯកសបរេដើម្បីេអបយកូនេចបជំនប

ន់េ្រកបយេគបបនស្ដបប់ណបស់អំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងខ្ញុំមបនឪកបលេដើម្បីមកសម្ភបសនអំុ៊ផ្ទបស់អញ្ចឹង 

េតើអំុ៊អនុញ្ញបតេអបយខ្ញុំេធ្វើកបរថតសំេលងរបស់អំុ៊និងេធ្វើកបរយករូបរបស់អំុ៊េដើម្បីផុសចូលេទបក្នុង 

Website និងេដើម្បីេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយេគបបនស្ដបប់អត់អំុ៊! 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ ចបសអំុ៊! ជបដំបូងក្នុងកបរសម្ភបសន៍ ខ្ញុំេឈ្មបះ េហង សុជីវី 

េហើយៃថ្ងនិងគឺសម្ភបសន៍េនបក្នុងៃថ្ងទី២៤ ែខ ០៧ ឆ្នបំ២០១៨ 

េហើយអឺ...ជបដំបូងខ្ញុំសុំេឈ្មបះរបស់អំុ៊ េតើអំុ៊មបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនេឈ្មបះ ហង្ស លីណប! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េឈ្មបះនិង្រតូវជបមួយនិងអត្តសញ្ញបណប័ណ្ណអត់អំុ៊? 

ខ៖ ចបស! ្រតូវ 

ក៖ ្រតូវទបំងេឈ្មបះនបម្រតកូលអីអស់និងែតម្ដង? 

ខ៖ ចបស!  



ក៖ ចុះអំុ៊មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបឫអត់? 

ខ៖ េឈ្មបះេហបេ្រកបេគេហបែតេឈ្មបះ្រសីៗ! 

ក៖ ចុះអំុ៊េឈ្មបះនិងមបនអត្ថន័យយ៉បងេម៉ចេទចំេពបះអំុ៊? 

ខ៖ េឈ្មបះអឺ...េឈ្មបះអីេគេឈ្មបះ ្រសីនិងេហ? 

ក៖ អឺ...េឈ្មបះទបំងអស់ែតម្ដងទបំងេឈ្មបះេហបេ្រកបនិងេឈ្មបះេពញ! 

ខ៖ េនះអឺ...េឈ្មបះនិងសុទ្ធែតឪពុកម្ដបយជបអ្នកដបក់េអបយ 

េឈ្មបះនិងេបើ្រគបន់ែតថបេឈ្មបះហង្ស និងអបនិងេឈ្មបះរបស់្រតកូលរបស់េយើងមបនេឈ្មបះ 

ហង្ស 

និងេហើយដល់ឪពុកម្ដបយេចះែតេហបៗកូនេចះែតេហបកូន្រសីៗអញ្ចឹងដល់េហើយនិងក៏ជបប់មប

ត់្រសីនិងេទប! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយអឺ...សព្វៃថ្ងនិងអំុ៊មបនទីលំេនប េនបឯណប! 

ខ៖ ខ្ញុំេនះជួលផ្ទះេគេនបខបងេជើងវត្ត! 

ក៖ ទីតបំងេនបភូមិឃុំណបែដលអំុ៊? 

ខ៖ េនបក្នុងសង្កបត់ទឹកថ្លប! 

ក៖ ចបស! ចុះអឺ...អំុ៊មបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំហ៎មបនអបយុហបសិបឆ្នបំ (ស្ដបប់មិនបបនច្ស) <1:46>! 

ក៖ ចបសអំុ៊! សព្វៃថ្ងនិងអំុ៊មបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនអបយុហបសិបឆ្នបំជបងេហើយ ហបសិបមួយហបសិបពីរឆ្នបំេហើយ! 

ក៖ អំុ៊េកើតេនបក្នុងៃថ្ងែខឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ អឺ...ខ្ញុំេកើតេនបក្នុងឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយចិតសិប (ឆ្នបំ១៩៧០)! 

ក៖ ចុះៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតអំុ៊? 

ខ៖ ឆ្នបំកំេណើតេយើងេកើតេនបឆ្នបំ...េភ្លចអស់េហើយអបអូនេអើយ...! 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ និងេហើយអឺ...េយើងេកើតេនបក្នុងឆ្នបំ១៩៧០ េយើងេកើតេនបក្នុងែខែច្រត! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ែខែច្រតនិងដូចជបែខបុ៉ន្មបនេទ ដូចជបែខបួន! 

ក៖ និងេហើយែខបូន េហើយឆ្នបំសត្វអំុ៊មបនឆ្នបំអីេគែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេកើតេនបក្នុងឆ្នបំមមី! 

ក៖ ចបស! អំុ៊មបន្រសុកកំេណើតនិងេនបឯណបវិញអំុ៊! 

ខ៖ ្រសុកកំេណើតរបស់ខ្ញុំេនបខបងអង្គស្នួល េនប្រសុកអង្គស្នួលែបកចបនេយើងនិង! 

ក៖ េនបក្នុងភូមិអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ េនបក្នុងភូមិៃ្រពគួច! 

ក៖ អ៎...ចុះសមបជិកេនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊មបនបុ៉ន្មបននបក់? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនបងប្អូនបីនបក់្របុសពីនបក់និង្រសីម្នបក់! 

ក៖ អំុ៊កូនទីបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ ខ្ញុំកូនទីពីរ! 

ក៖ ចុះបងប្អូនរបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអ្វីខ្លះ? 

ខ៖ មបនេឈ្មបះហង្ស សុផល មួយ ហង្ស សិរី និងប្អនូ! 

ក៖ ចបស! េហើយចុះអំុ៊មបនកបរចងចបំអ្វីខ្លះជបមួយបងប្អូនរបស់អំុ៊? 

ខ៖ បងប្អូនេបើេអបយវបមបនដូចជបបញ្ហបអីនិង! 

ក៖ អឹ៊ម...េហើយចុះ... 

ខ៖ គ្មបនបញ្នបអ្វីេទេរឿងបងប្អូន! 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងេពលែដលអំុ៊េនបេក្មងៗអំុ៊ចូរចិត្តេលងអីេគខ្លះជបមួយពួកគបត់? 



ខ៖ េនបកបលជំនបន់និងដូចជបអត់មបនេលងអីផងនិង 

បុ៉ែន្ដេយើងអត់ដឹងថបវបេលងអីេទៀតណបស់ពីេ្រពបះវបេនបតូចៗហ៎ 

េនបតូចៗអញ្ចឹងអត់ដឹងថបឥឡូវេយើង្រតូវេលងអីេគ! 

ក៖ ចូលចិត្តេលងអីេធ្វើអីេទ! 

ខ៖ និងេហើយ! 

ក៖ គបត់អត់មបនបបនដឹង(េសើច)! 

ខ៖ និងេហើយ្រគបន់ែតថបអញ្ចឹះដូចថបកបលប៉បេនបរស់កបលនិងជំនបន់ លន់ ណុល 

កបលនិងប៉បគបត់េនបរស់គបត់ជបអ្នកេបើកអបឡូកិនថ្នល់និងណបស់ 

ក៏បុ៉ែន្តេអបយែតគបត់មកអញ្ចឹងេចះែតនបំគ្នបទបេឡើយជីះអបឡូរបស់គបត់ (េសើច)! 

ក៖ អ៎... 

ខ៖ និងេហើយបីនបក់បងប្អូននិងណបស់េឡើងជិះអបឡូនិង! 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ជិះអបឡូកិនថ្នល់េអបយែតគបត់មកដល់មុខបន្តិចដឹងែតនបំគ្នបេឡើងជិះេហើយ! 

ក៖ (េសើច)  

ខ៖ ចុះេបើមិនដឹងេលងអីផងនិង! 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ កបលនិងេនបតូចៗ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! ចុះកបលនិងគបត់សព្វៃថ្ងគបត់រស់េនបឯណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់មបន្របពន្ធអីអស់េហើយមូយេទៀតេនប្រតបំខ្នបរ 

មួយេទៀតេនបឯ្រសុកេនបអឺ...ែ្រពកេពបធិ៍ែបកចបនេយើងនិងណបស់! 

ក៖ អ៎...ចុះគបត់េនបេធ្វើអីេគែដរេទបអំុ៊? 

ខ៖ អឺ...បងមួយនិងគបត់េបើកឡបនេអបយេគគបត់េបើកឡបន្រកុងេអបយេគនិងណបស់ 

េហើយមួយេទៀតគបត់េនបេធ្វើែ្រស! 



ក៖ អឹ៊ម...ចបសអំុ៊! អញ្ចឹងឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអ្វីែដរអំុ៊? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់មបនេឈ្មបះ ស៊ន សុីម េហើយេលបកប៉បេនបះគបត់មបនេឈ្មបះ ហង្ស 

សុលីន! 

ក៖ អឹ៊ម...គបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនេហើយឆ្នបំនិងអំុ៊? 

ខ៖ អឹ៊ម...គបត់គបត់ស្លបប់កបលគបត់ស្លបប់មិនដឹងមបនអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំេទ 

គបត់មបនអបយុែស៊សិបឆ្នបំជបង ឥឡូវែម៉របស់ខ្ញុំគបត់មបនអបយុចិតសិប្របបំពីរឆ្នបំេហើយ

ពីេ្រពបះអីប៉បរបស់ខ្ញុំគបត់បងគបត់ និងេហើយគបត់បងមបនអបយុចិតសិប្របបំពីរ 

ចិតសិប្របបំបីឆ្នបំេហើយ គបត់ស្លបប់យូរេហើយកបលខ្ញុំេនបតូចៗេនបះ! 

ក៖ អឹ៊ម...ចុះអំុ៊មបនចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតរបស់គបត់អត់? 

ខ៖ អត់ៗបបនចបំផង! 

ក៖ អត់ចបំថបគបត់បបនេកើតេនបក្នុងឆ្នបំ ចន្ទគតិ ឆ្នបំសត្វអីនិងអំុ៊មបនចបំេទ! 

ខ៖ គបត់េកើតេនបឆ្នបំេបើម្ដបយអឺ...គបត់េកើតេនបក្នុងឆ្នបំមែម! 

ក៖ អ៎...ចុះេលបកឪពុកវិញអំុ៊? 

ខ៖ េលបកឪពុកអត់មបនបបនចបំ អត់មបនបបនែដរសួរថបប៉បគបត់េកើតេនបក្នុងឆ្នបំអីៗអត់ែដរសួរ! 

ក៖ ចុះពួកគបត់េកើតេនបទីណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់េនបប៉បរបស់ខ្ញុំគបត់េកើតេនបតបែកវ 

េហើយម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់េកើតេនបម្ដុំទួលគកេយើងនិងបឹងសបយ៉បបេនប្រសុកកំេណើតគបតណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ្រសុកកំេណើតខបងជីដូនខបងម្ដបយរបស់គបត់េនបៃ្រពេពបធិ៍និងេទ! 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងឪពុករបស់អំុ៊គបត់្របកបមុខរបរអ្វីែដរេដើម្បីចិញ្ចឹងជីវិត! 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំគបត់េធ្វើកបរខបងថ្នល់! 

ក៖ ចបស! េបើកអបឡូកិនដី! 

ខ៖ ចបស! និងេហើយៗ! 



ក៖ អឹ៊ម... 

ខ៖ គបត់េធ្វើថ្នស់អញ្ចឹងេទបណបស់! 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ម្ដបយរបស់ខ្ញុំក៏គបត់េធ្វើថ្នល់! 

ក៖ គបត់េដើរតបមឪពុករបស់អំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចុះឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊មបនលក្ខណះែបបណបែដរ? 

ខ៖ ម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់ចបស់ណបស់េហើយឥឡូវមិនដឹងគបត់េធ្វើអីគបត់េនបែតវត្តនិងឥឡូវ! 

ក៖ ចុះគបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ មបនអីម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់ស្លូតមិនដឹងេអបយកូននិងពិបបកចិត្ត 

មិនែដលេអបយកូនអីពិបបកចិត្តនិងណបស់! 

ក៖ ចុះអំុ៊សបប់េរឿងរបស់អំុ៊េហើយនិងអឺ...ឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊ៗមបនកបរចងចបំយ៉បងណបែដរ? 

ខ៖ េបើចបំៗែតបបនេដើរជបមួយគបត់អឺ...េយើងេទើបែតេរៀន 

ែប៉តៗគត់(ឆ្នបំ១៩៨០)េនបេនះេនបេឡើយេនបក្នុងឆ្នបំែប៉តគត់ ( ឆ្នបំ១៩៨០) 

តបំងពីតូចមកមិនែដរេរៀនមកពីណបេបើេយើងេដើរជបមួយគបត់រហូតនិងេបើតបំពីរជំនបន់បុ៉លពតនិ

ងេទើបែតមកេរៀនែបកបូ៉លពតននិង! 

ក៖ េដើរេទបណបេទបអំុ៊? 

ខ៖ េចះែតេដើរេទបតបមគបត់និងេទប! 

ក៖ េពលគបត់េទបេធ្វើថ្នល់េទបេធ្វើតបម! 

ខ៖ និងេហើយ ចបស! 

ក៖ 

អ៎...អញ្ចឹងអំុ៊កបលែដលអំុ៊េនបពីេក្មងនិងអំុ៊អឺ...េលបកយបយែដរ្រតូវជបម្ដបយរបស់អំុ៊និងេលបកតប

អីនិងគបត់្រតូវជបឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊គត់មបនបបន្របបប់អំុ៊យ៉បងេម៉ចែដរ? 



ខ៖ 

អត់ែដរេទប្របបប់អីេទគបត់្រគបន់ែតថបគបត់និយបយថបេអបយកូនឯងេនបផ្ទះកំុេទបណបអីអញ្ចឹង

េទបណបស់េហើយអញ្ចឹងេទបេអបយែម៉ឪរកសុីចិញ្ចឹងេមើកេគបេមើលអីអញ្ចឹងេទបណបស់កំុេអបយែម៉

ឪនិងពិបបកេដបយសបរែតកូនគបត់ែណនបំេយើងែតបុ៉ណ្ណឹងគបត់មិនែមនថបឥឡូវេជែហងេចះមួ

យចុះមួយអីនិងអត់មបនេទ េបើមបនថបអីេអបយកូនអប្រកក់ៗគឺអត់មបនេទ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កបលកំសត់កំរក្នុងជំនបន់បុ៉លពតនិង! 

ក៖ គបត់្រគបន់ែតផ្ដបំេផ្ញើរ្របបប់! 

ខ៖ ចបស! 

្រគបន់ែត្របបប់កំុេអបយកូនេចះេឈ្លបះគ្នបអញ្ចឹងេទបណបស់េយើងបងប្អូនេនបែតពីរនបក់បីនបក់អញ្ចឹ

ងេទបណបស់េយើងកំុេឈ្លបះគ្នបេចះ្រសលបញ់គ្នប 

េហើយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអត់មបនែដរេចះេឈ្លបះគ្នបអីេទ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ 

រហូតតែតមបនប្ដីមបន្របពន្ធេរៀងៗខ្លួនក៏មិនែដលថបេអបយមបនល្អក់កករជបមួយបងប្អូនណបញប

តិមិត្តណបក៏មិនែដលទបស់! 

ក៖ 

ចុះអំុ៊មបនកបរចងចបំេឈ្មបះរបស់ឪពុកអឺ...្រតូវជបឪពុករបស់អំុ៊្រតូវជបជីតបនិងជីដូនរបស់ម្ដបយឪ

ពុករបស់អំុ៊េទ? 

ខ៖ គបត់អឺ...េលបកតបរបស់ខ្ញុំតបរបស់ខ្ញុំនិងគបត់មបនេឈ្មបះេលបកតប េមៀក 

េហើយម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់មបនេឈ្មបះេលបកយបយ នុន េលបកយបយ នុន េលបកតប េមៀក! 

ក៖ ចុះខបងម្ដបយ? 

ខ៖ ខបងម្ដបយនិងអឺ...ឪពុកគបត់មបនេឈ្មបះេលបកតប សន យបយេឈ្មបះយបយ ៃវ! 

ក៖ អឹ៊ម...ចបស េហើយពួកគបត់ទបំងអស់គ្នបេកើតេនបក្នុងឆ្នបំណបឫក៏េកើតេនបកែន្លងណបែដរ? 



ខ៖ 

អត់ៗែដលដឹងេបើអំុ៊េកើតមកខ្ញុំេកើតមកេហើយេឃើញគបត់ទបន់េលបកយបយេលបកតបមិនែដលេឃើ

ញមុខយបយតបនិងផង! 

ក៖ អញ្ខឹងហ៎! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចុះ្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊វិញ េតើអំុ៊មបនរស់េនបភ្នំេពញេនះបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ ខ្ញុំមករស់េនបេនះ្របែហល្របបំមួយ្របបំពីរឆ្នបំមកេហើយ! 

ក៖ អឹ៊ម... 

ខ៖ ខ្ញុំជួលផ្ទះគរេនប្រគបន់ែតថបផ្ទះខ្ញុំេនបេនបះខ្ញុំចបក់េសបរេចបលេហើយមករកសុីេនបេនះវិញ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េហើយេបើថបេយើងេនបេនបះមិនដឹងរកសុីអ្វីនិងេគេទ! 

ក៖ អឹ៊ម... 

ខ៖ ដល់ែតមមករស់េនបភ្នំេពញនិងេចះែតនបំកូនមករកសុីមករកសុីអញ្ចឹងេទប! 

ក៖ ចបស! ចុះេនប្រសុកកំេណើតអំុ៊េនបបបនបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរបបនមករស់េនបនិង? 

ខ៖ កបលនិងខ្ញុំរររស់េនបបបនជបងដប់ឆ្នបំ! 

ក៖ េនបបបនខ្លះ! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនបងប្អូនេទបេ្រកប្របេទសអត់? 

ខ៖ អត់មបនេទ 

មិនែមនថបអត់េទមបន្រគបន់ែតថបេយើងក៏មិនែដរទបក់ទងេគមិនដិងថបគួរទបក់ទងេទបតបមណប

េយើងអត់ស្គបល់! 

ក៖ គបត់េនប្របេទសណបែដរអំុ៊? 



ខ៖ 

េបើគបត់កបលគបត់មកេនបក្នុងជំនបន់បុ៉លពតវិញគបត់មកេនបេទបេនប្រសុកអបេមរឹចគបត់េទបរស់

េនប្របេទសអបេមរិចនិងណបស់គបត់េទបតបំងពីជំនបន់លន់ នល និងណបស់! 

ក៖ អឹ៊ម... 

ខ៖ តបំងពីខ្ញុំេនបជំនបន់េក្មងៗនិងណបស់ 

ដល់េពលឥឡូវនិងដឹងថបេនបអបេមរិចបុ៉ែន្តអត់ែដរទបក់ទង! 

ក៖ អត់ែដរទបក់ទង! 

ខ៖ ពីេ្រពបះេយើងអត់មបនអីទបក់ទងនិងេគ! 

ក៖ គបត់ក៏អត់ែដរមកែខ្មរែដរបបត់ដំណឹង! 

ខ៖ េលើកមុ៉នថបមកបុ៉ែន្តមករកេយើងអត់េឃើញអញ្ចឹងេទបណបស់! 

ក៖ អ៎...អញ្ចឹងបបនអំុ៊អត់ដឹងអញ្ចឹង! 

ខ៖ ដឹងេដបយសបរបងប្អូនខបងប៉បគបត់េនបតបែកវជបអ្នក្របបប់! 

ក៖ អ៎...អ៎...មកអត់បបនជួបេនះអំុ៊េនះ! 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ ស្ដបយណបស់អញ្ចឹង! 

ខ៖ េគមិនែមនបងប្អូនេយើងបេង្កើតណបអូន! 

ក៖ ញបត់សបច់ឆ្ងបយែដរ! 

ខ៖ េយើង្រគបន់ែតបងប្អូនៗខបងប៉បក្មួយខបងប៉បខ្ញុំនិង! 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ 

េគមិននឹកនបអីេគមបន្របពន្ធេគនឹកនបខបង្របពន្ធេគេណបះេយើងនិងេគមបនេទបនឹកនបអីេយើង

្រតឹមជបម្ដបយ្រតឹមជបម្ដបយធំេគនិងេគមិនសូវនឹកនប! 

ក៖ អឹ៊ម...ចុះអំុ៊កបរេរៀបកបរវិញអំុ៊មបនស្វបមីរបស់អំុ៊គបត់មបនេឈ្មបះអ្វីែដរ? 



ខ៖ ស្វបមីខ្ញុំគបត់មបនេឈ្មបះ អំុ៊ អបន! 

ក៖ អំុ៊េរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍េនបេពលណបែដរ? 

ខ៖ អឺ...ខ្ញុំេរៀបកបរេនបែប៉តពីរ (ឆ្នបំ១៩៨២)! 

ក៖ េនបក្នុងឆ្នបំ១៩៨២! 

ខ៖ អឹ៊ម... 

ក៖ 

អំុ៊កបលេរៀបអបពបហ៍ពិពបហ៍និងេដបយសបរឪពុកម្ដបយគបត់ជបអ្នកេរៀចចំេអបយឫេដបយសបរកបរ

្រសលបញ់គ្នបអំុ៊! 

ខ៖ 

ឪពុកម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់ជបអ្នកេរៀបចំេអបយេគដូចថបេយើងឥឡូវេក្មងអីឡូវនិងវបសុទ្ធែតឪពុកម្ដប

យគបត់ជបអ្នកេរៀងចំទុកដបក់េអបយដលេពកែដលែម៉ឪេគេពញចិត្តេទបបបនេគេរៀបកបរេអបត! 

ក៖ អឹ៊ម... 

ខ៖ ដល់ែតេក្មងៗសម័យឥឡូវនិងវបដូចថបវប្រសលបញ់គ្នបេដបយចិត្តឯងនិងណបស់! 

ក៖ ចបស! កបលនិងអំុ៊អត់េដល្រសលបញ់គ្នបអត់ែដរបបនស្គបល់គ្នបេទ! 

ខ៖ អត់ែដរបបនស្គបល់គ្នបេទ! 

ក៖ អឹ៊ម...ចុះេគបង្កបប់ៃថ្លជំនួនេទកបលនិង! 

ខ៖ 

េគបង្កបប់កបលនិងេគបង្កបប់េថបកនិងៃថ្លផ្តះែតបុ៉ន្មបនរយនិងកបលនិងបុ៉ន្មបនរយៃថ្លែដរនិងពីរយ

ៗកបលនិងេ្រសចេលើចបស់ៗកបលនិងេនបចបយលុយកបក់េនបេឡើយ្រគបន់ែតចំណងៃដបបនដប់

េរៀលៃម្ភេរៀលអីអញ្ចឹងេទបណបស់! 

ក៖ ចបស! ចបសអំុ៊ េហើយភបសបរវិញអំុ៊េចះសរេសរេចះអបនភបសបែខ្មរបបនល្អេទអំុ៊! 

ខ៖ អត់មបនេទអូនភបសប! 

ក៖ ចបស! 



ខ៖ េរៀនបបនតិចណបស់អូនេអើយអបែលងែត! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អញ្ចឹងទបក់ទងជបមួយភបសបរវិញអំុ៊េចះបបនបុ៉ន្មបនភបសបរែដរអំុ៊? 

ខ៖ អត់េចះៗែតែខ្មរេយើងនិង (េសើច) កបលនិងេរៀនបបនតិចេរៀនបបន្រតឹមថ្នបក់តីពីរទីបីអីនិង! 

ក៖ អញ្ចឹងអំុ៊ឈប់េរៀនេទប! 

ខ៖ ចបស! េយើងវបអត់េយើងរកសុីចិញ្ចឹមបងប្ងូនចិញ្ចឹងម្ដបយអីអញ្ចឹងេទបណបស់! 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊េរៀនេនបសបលបណបែដរកបលនិង? 

ខ៖ កបលនិងខ្ញុំេនបេរៀនេនបទួលែស្លង សបលបទួលែស្លងនិង! 

ក៖ ចបស! 

េហើយអំុ៊អឹ...សបលបនិងដួចជបកបលពីមុននិងវបមនឪមបនលក្ខណះខុសពីឥលូវនិងខ្លបំេទអំុ៊! 

ខ៖ អត់ែដរបបនេទបេសបះ! 

ក៖ អត់ែដរបបនេទបេទឥឡូវនិងហ៎អំុ៊! 

ខ៖ 

តបំងពិខ្ញុំមបន្រគួរសបរមកខ្ញុំអត់ែដរបបនេទបេសបះមិនដឹងសបលបនិងយ៉បងេម៉ចអីយ៉បងេម៉ចមិនដឹ

ងេគេធ្វើយ៉បងេម៉ចេទណបអូនណបស់! 

ក៖ ឥឡូវក្លបយជបកុកដបក់េនះអឺ...អំុ៊! 

ខ៖ អត់េទគុកនិងេផ្សង! 

ក៖ សបលបទួលែស្លងនិង... 

ខ៖ សបលបេផ្សងកុកេផ្សងសបលបទួលែស្លងនិងេផ្សងកុកនិងេផ្សង! 

ក៖ សបលបនិងេនបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ េនបផ្លូវអូឡបំេព្រជនិង! 

ក៖ អញ្ចឹង! 

ខ៖ 
និងេហើយផ្លូវេទបផ្រអូឡបំេព្រជនិង្រគបន់ែតថបឥឡូវនិងមិនដឹងយ៉បងេម៉ចមិនដឹងេគេធ្វើអីេទៀត



ណបសពី់េ្រពបះអីខ្ញុំតបំងពីខ្ញុំេនបេរៀនេនបះែបកតបំងពីជំនបន់បុ៉លពងយូរេហើយតបំងពីរៃម្ភសបមសិ
បឆ្នបំ! 

ក៖ ចបស! 
្រតូវេហើយពីេ្រពបះអីអេញ្ចះសបលបទួលែស្លងនិងកបលពីមុនជបសបលបដល់េពលេ្រកបយមកដល់
ជំនបន់បុ៉លពតនិងេគយកសបលបនិងដបក់េធ្វើជបគុកណបស់អំុ៊! 

ខ៖ ចបស! ឥឡូវនិងែមនមិនែមនេទអូនគុកេផ្សងអូនសបលបេផ្សង! 

ក៖ អ៎... 

ខ៖ អឺ...គុកេទបមុខេទៀតនិងេហើយេទបមុខេទបខបងសបលបទួកទំពូង! 

ក៖ េទបមុខសបលបនិងបឋមឫក៏អនុវិទ្យ័យេលបកយបយ! 

ខ៖ 
អ៎...កបលនិងេរៀន្រតឹមថ្នបក់ទី្របបំទី្របបំមួយនិងពីេដើមមិនដឹងថបបឋមឫអនុវិទ្ល័យេទកបលនិ
ងខ្ញុំេនបតូចកបលនិងខ្ញុំេរៀនេនបបឋម! 

ក៖ អ៎...ចបស! ចបសអំុ៊េហើយអញ្ចឹងអំុ៊មបនមិត្តភ័ក្កស្និទ្ធស្នបលែដរឫេទ? 

ខ៖ 
មិនសូវមបនេទពីេ្រពបះអីេគកបលនិងេយើងវប្រកេគមិនសូវមបនមិត្តភ័ក្ករបប់រកនិងេគអញ្ចឹងេទប
ណបស់! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េគថបមិនដូចេក្មងឥឡូវេទអូនេក្មងមុនៗេគមបនៗអញ្ចឹងេទបេគមិនសូវរបប់រកេយើងណបស់ 
ឥឡូវេទបះែតជួបក៏េគេធ្វើមិនែដរស្គបល់េយើងេយើងក៏មិនហបនសួរែគែដរពីេ្រពបះេយើងវប្រកវបអត់ 

ក៖ ែតកបលនិងមបនែដរហ៎អំុ៊ហ៎! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ មបនមិត្តភ័ក្កស្និទ្ធស្នបលែដរហ៎អំុ៊? 

ខ៖ 
មបនៗែតេទបសបលបនិងដល់េពលមកដល់ផ្ទះែបកគ្នបេរៀងៗខ្លួនេនបសបលបអញ្ចឹងេទបេចះែតេល
ងជបមួយគ្នបេទប 
ដល់ែតេពលេចញមកផ្ទះមកេចញេរៀងៗខ្លួនេហើយមិនបបនមបនមិត្តភ័ក្កណបមកទបក់ទងគ្នប! 



ក៖ មកទបក់ទងគ្នប! 

ខ៖ មកទបក់ទងមកេលងមកអីដូចេក្មងៗឥឡូវនិងែដរ! 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊ែដលធ្លបប់េធ្វើែ្រសចំកបរអត់អំុ៊? 

ខ៖ 
េធ្វើេទើបែតខ្ញុំបុ៉ន្មបនឆ្នបំនិងអត់ែដរេធ្វើែតេនះែតេធ្វើនិងក៏ខ្ញុំជួលេគេធ្វើជួលែ្រសេគេធ្វើែដរខ្ញុំអត់មបន
ែ្រសេធ្វើេទណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អឺ...អញ្ចឹងមបនន័យថប្រគួសបររបស់អំុ៊ជបកសិករណ៍េអបយណ៎អំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបស! 
អញ្ចឹងកបរងបរេនបក្នុងកបរងបរេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊មបនអ្វីខ្លះកបរងបរអ្វីែដលអំុ៊ធ្លបប់ឆ្លងកបត់? 

ខ៖ 
អឺ...ខ្ញុំធ្លបប់ឆ្លងកបត់បបនដូចថបពីតូចមកខ្ញុំអត់ែដរថបេនឿយហត់ដូចឥឡូវនិងណបស់ែតដល់េព
លមបនប្ដីកបលមុនេរៀននិង 
មបនប្ដីេហើយេរៀនមុននិងេទបេរៀន្រតូវេធ្វើនំលក់យកេទបលក់េនបសបលបអញ្ចឹងេទបណបស់អូននិង
េហើយទូេទបេបើេយើងវបអត់េយើងទូយកេទបលលក់ដល់េពលេចញេលងនិងេទបេយើងចូរេរៀនេផ្ញើរ
នបក់ចបស់ៗេនបជិតនិងេទបណបស់េផ្ញើរេទបដល់េពលេយើងេចញពីេរៀនមកយកមកលក់! 

ក៖ អឹ៊ម...ចបសអំុ៊! 

ខ៖ 
មិនេមនដូចឥឡូវអេញ្ចះេទអូនេអើយពីមុនពិបបកណបស់េទបេរៀនេដើរទូនុះទូអីេទបលក់និងេទប
ណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយជីវិតរបស់អំុ៊តបំងពីេក្មងរហូតមកដក់ឥឡូវជីវិតរបស់អំុ៊មបនកបរផ្លបសប្ដូអ្វីខ្លះ? 

ខ៖ 
្រគបន់ែតថបេយើងមបនប្ដីវបរបងធូជបងកបរេយើងេនបលបវេពលមុនិងណបស់ឥលូវវបធូរេទបប្ដីេទបរក
បបនកូនរបងធំៗអស់អញ្ចឹងេទបណបស់ដល់េពលកូនេនបតួចៗអូនេអើយពិបបកណបស់! 

ក៖ អឹ៊ម... 

ខ៖ មិនដូចឥឡូវកូនធំៗអញ្ចឹងេទបវបធំៗអស់បបនជួយែម៉ឪខ្លះអញ្ចឹងេទប! 



ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ កូនឥឡូវូនវបេ្រចើនែដរកូន្របបំពីរនបក់េនបះ! 

ក៖ បបនកូន្រសីបុ៉ន្មបននបក់្របុសបុ៉ន្មបននបក់ែដរអំុ៊? 

ខ៖ កូន្រសីពីរកូន្របុស្របបំនបក់! 

ក៖ គបត់មបនបេឈ្មបះអ្វីែដរអំុ៊? 

ខ៖ េឈ្មបះកូនេ្រចើនណបស់ខ្លបចែតវបចបំមិនអស់េទ (េសើច) កូនេឈ្មបះ េនត 
អបបងេគបង្អស់េគនិងេឈ្មបះេនត អញ្ចឹងេទបដល់េហើយអបទីពីរមបនេឈ្មបះណបក់ 
កូនទីបីនិងមបនេឈ្មបះ សបក់ កូនទីបូននិងេឈ្មបះ សិទ្ធ ទី្របបំនិងេឈ្មបះ សី 
ទី្របបំមួយនិងមបនេឈ្មបះ ចន្ធី ទី្របបំពីរេឈ្មបះ ជបតប និងេទបណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! កូនរបស់អំុ៊ពួកគបត់េរៀបកបរអស់េហើយឫេនបអំុ៊? 

ខ៖ កូនខ្ញុំេរៀបកបរបបនបួននបក់េហើយ! 

ក៖ អញ្ចឹង(េសើច) អំុ៊ជិតធូែមនែទនេហើយេដបយសបរកូនេរៀបកបរជិតអស់េហើយ! 

ខ៖ ជិតធូរេហើយ ចបស 
អឹ៊ម...អូនេហើយទំរបំែតេរៀបកបរនិងេហើយខ្ចីលុយេគមកយកេទបកបរកូនអញ្ចឹងេទបទំរបំែតបបនប
ង់េគរួចអញ្ចឹងេទបថបេវទនបណបស់ដល់េពលអញ្ចឹងវបមបនេទបជួយរកេអបយេយើងឯណបរកែតខ្លួ
នឯងពីរនបក់ប្ដី្របពន្ធេចះែតរកបង់េអបយេគរហូតេទបណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! ចុះឥឡូវសព្វៃថ្ងនិងអំុ៊ចូលចិត្តមុខម្ហូបអីេគែដរ? 

ខ៖ េអើយ...ចបសឥឡូវនិងដូចជបអត់ចង់ហូបអីេទឥឡូវនិងេនះ
អត់និយបយរួមេទបេរឿងម្ហូបម្ហបរអីនិងកូនេធ្វើមកងត់រវល់ែតកូនថប 
ែម៉ឯងពិបបកហូបណបស់ឥឡូវនិងែមននិងអូនណបស់ 
និងហូបទិញែតបបយេគហូបេហើយនិងេស្មើរនិងមិនទបន់រកបបយេទៀតផង
មិនសូវដូចថបឥឡូវនិងដឹងៗថបេយើងមបនអបយុេ្រចើននិងដូចជបអត់សូវឃ្លបននិង! 

ក៖ ចបស! េម៉បងមួយជិតពីរេហើយអំុ៊អត់ទបន់ពិសបរបបយ! 

ខ៖ ចបស! អត់ទបន់ញបំបបយអីណបេនះអូនរវល់និងអបេនះអូន! 

ក៖ ដូចជបអត់ឃ្លបនម៉ងអំុ៊? 



ខ៖ 
អត់ខ្លបនម៉ងដូចជបេធ្វើអត់េអបយេយើងឃ្លបននិងណបស់ែតេបើទឹកហូបដូចថបេរឿងបបយនិងងីនិងគឺ
អត់សុវេទ! 

ក៖ ែតអត់ឈឺែដរអំុ៊! 

ខ៖ ចបស! ដូចជបអត់អីែដរ! 

ក៖ ចុះែល្បងកបលេនបេក្មងៗអំុ៊ចូរចិត្តេលងែល្បងអីេគែដរ? 

ខ៖ កបលេនបពីេក្មងមបនែតេលងេលបតអន្ទបក់េលបកអីអស់និងអញ្ចឹងេទបណបស់ (េសើច) 
េលងមឹកេលងអីអញ្ចឹងេទបណបស់េលងេលបកអន្ទបក់ជបមួយមិត្តភ័ក្កអីអញ្ចឹងេទបណបស់! 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងបទចំេរៀងអីនិងអំុ៊ចូរចិត្តស្ដបប់បទចំេរៀងអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ 
េអើយ...បទេ្រចើនណបស់អូន្រសលបញ់បទែតពីេដើមៗេទខ្ញុំបទដូចឥឡូវៗនិងអត់សូវចូលចិត្តដូ
ចថបេគវបរបងរញ្ញះរញ៉រអញ្ចឹងេទបណបស់ស្ដបប់បទពីេដើមដូចជបស្ដបប់េទបចូល្រតេចៀក! 

ក៖ បទពីេដើមស្ដបប់េទបរបងចូល្រតេចៀក! 

ខ៖ និងេហើយស្ដបប់េទប្រតេជៀកដូចជបទន់ (េសើច)! 

ក៖ (េសើច)  

ខ៖ 
អឺ...ដល់បទចំេរៀងឥឡូវៗនិងេបើនិយបយេទបវបខុសពីរេក្មងមិនដូចអឺ...ឥឡូវនិងស្ងបត់ែតជិះេអប
យែតេធ្លបយដឹងែតចង់់របស់វវបែតម្ដងនិងេនបម្ដុំៗនិង! 

គ៖ ្រតូវេហើយេនបម្ដុំៗនិងែតសិស្សេចះអស់ដឹងែតស្ងបត់្រជបប! 

ក៖ េនះជបសបលបបឋមសិក្រសន្ដិភបពអំុ៊លក់េនបនិងអំុ៊ណ៎! 

ខ៖ ចបស!  

ក៖ អំុ៊លក់ពីេម៉បងបុ៉ន្មបនដក់េម៉បងបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ អឹ៊ម...ពីេម៉បង្របបំមួយ្រពឹកេម៉បង្របបំមួយល្ងបចវិញ!  

ក៖ ចបស! 



ខ៖ េបើអត់មបនេរៀនអង្គេគ្លសផង! 

ក៖ ចបសអំុ៊!  
អញ្ចឹងកបរសម្ភបសែនសំនួរបន្ទបប់មកេទៀតគឺសំណួរទបក់ទងនិងអឺ...ឧប្បករណ៍េភ្លងវិញម្ដង 
េតើេនបក្នុងសមបជិក្រគួសបររបស់អំុ៊មបនអ្នកណបេចះេលងឧប្បករណ៍េភ្លងែដរឫេទ? 

ខ៖ 
កបលពីមុនេនបះកូនខ្ញុំអបមួយេនបះវបេចះេលងដល់េពលឥឡូវវបមបន្របពន្ធេទបវបែលងេលងឈ
ប់េលង ែតេបើថបអបេរឿងេ្រចៀងកូនេពបេនបងចង់េ្រចៀង ចង់េទបេ្រចៀងអញ្ចឹងេទបណបស់! 

ក៖ ចបស! េហើយេទបវបថបែម៉ៗខ្ញុំរកេទបដបក់ពបក្យេ្រចៀងេទៀតឥឡូវនិងេគេហើយ 
េហើយែម៉និងេចះែតនិយបយថបកូនេអើយ...ខ្លបចវបេ្រចៀងមិនពិេរបះថបអញ្ចឹងេទបណបស់កូនចិត្តវប
ចង់េទបណបស់! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ វបចង់េ្រចៀង! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 
អំុ៊អឺ...ផ្ទះរបស់អំុ៊តបំងពីមុនមករហូតមកដល់ឥឡូវនិងផ្ទះរបស់អំុ៊មបនលក្ខណះយ៉បងេម៉ចែដរ
េទបអំុ៊? 

ខ៖ 
ពីមុនផ្ទះរបស់ខ្ញុំវបស្លឹកដល់េពលឥឡូវេយើងដូចថបតបំងពីរមុនេយើងអត់មបនអ្នកអឺ...េអបយខ្ញចី
លុយេអបយអីអញ្ចឹងេទបណបស់តបមធនបគបរ 
ដល់េពលឥឡូវេនះមបនធនបគបរ្រកប់កែន្លងអញ្ចឹងេទបេយើងអបចយកលុយេគមកេធ្វើផ្ទះេធ្វើអីនិង
! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 
ចុះេបើេយើងេនបែតគ្មបនេនបែតរែហករហុយអញ្ចឹងេទបេហើយកូនេយើងរបងធំៗអស់េហើយណបអូន 
េចះែតរកេគអញ្ចឹងេទបេយើងេចះែតរកបង់េអបយេគអញ្ចឹងេទប 
ឥឡូវនិង្រគបន់ែតថបវបធូរមិនពិបបកដូចមុន! 

ក៖ ចបស! អំុ៊កបលក៏សបងនិងជួលេគឫេធ្វើេដបយខ្លួនឯង? 

ខ៖ េធ្វើេដបយខ្លួនឯងនិង! 



ក៖ អូ...អំុ៊េធ្វើេដបយខ្លួនឯងេដបយៃដខ្លួនឯងឫក៏េលបកពូគបត់ជបអ្នកេធ្វើ? 

ខ៖ បបនកូនៗវបជួយេធ្វើ! 

ក៖ កូនជួយេធ្វើ! 

ខ៖ និងេហើយកូនៗវបជបង! 

ក៖ ចុះសំភបរះេធ្វើផ្តះយ៉បងេម៉ចេទបអំុ៊? 

ខ៖ 
គឺេយើងេធ្វើ្រគបន់ែតេរៀបថ្មអញ្ចឹងេទបអត់ទបន់មបនលុយទិញថ្នបំលបបអញ្ចឹងេទបណបស់្រគបន់ែទបប
នេរៀបែតេ្រគបង! 

ក៖ េរៀបបបនែតេ្រគបងនិង្រគឹះចបក់អីនិង! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ អឺ...ចុះអំុ៊កបរេធ្វើផ្ទះនិងអ្នកណបជបអ្នកចេ្រងៀនអំុ៊ឫមួយក៏អំុ៊េចះេដបយខ្លួនឯង? 

ខ៖ កូនេហើយនិងប្ដីជបអ្នកេធ្វើកបរសំណង់! 

ខ៖ អ៎... 

ខ៖ 
កបលនិងប្ដីគបត់េនបរបងមបនអបយុតិចគបត់េទបេធ្វើកបរសំណង់រួចេហើយេយើងកបលនិងេនបេធ្វើជបមួ
យេវៀតណបមអញ្ចឹងេទបណបស់េចះតបមេវៀតណបមអញ្ចឹងេទបណបស់ 
ពូកេវៀតណបមចេចះែតបេណ្ដោយេអបយេយើងេធ្វើនិងមបនេទបអូន 
ប៉បនិងេចះែត្របបប់េអបយកូនេហើយកូនេចះែតេធ្វើេទបតបមអញ្ចឹងេទបណបស់! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចុះអំុ៊េហើយចំេពបះអឺ...ឥឡូវនិងអំុ៊េជឿេលើ្រពះពុទ្ធសបសនប្រតូវេទអំុ៊? 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ជបពុទ្ធបរិស័ត្ថជបអ្នកកបន់សបសនប្រពះពុទ្ធសបសនប្រតូវេទអំុ៊? 

ខ៖ ចបស! 



ក៖ ចបស! េហើយអញ្ចឹងអឺ...អំុ៊កបន់សបសនបនិងរយះេពលបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយអំុ៊? 

ខ៖ អឺ...តបំងពីដឹងក្ដីមកអូនេយើងមបនកបន់ែតរហូតនិង! 

ក៖ អឹ៊ម...ចុះអឺ...ក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊េហតុអ្វីបបនជបអំុ៊េជឿេទបេលើសបសនប្រពះពុទ្ធអញ្ចឹង? 

ខ៖ 
ពីេ្រពបះអីេយើងេជឿេទបេលើសបសនប្រពះពុទ្ធនិងពីេ្រពបះអីេយើងជបែខ្មរែតេបើេយើងេទបកបន់សបស
នបេគក៏វបេយើងសបសនបរបស់េយើងមិនបំបបត់សបសនបេយើងេចបលេហើយតែតេយើងកបន់សបស
នប្រពះពុទ្ធនិង! 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនធ្លបប់ជួបបញ្ហបរកបរលំបបកអីេគខ្លះែដរជបមួយនិងកបរកបន់សបសនប? 

ខ៖ ពិបបកែដរអូនអបេរឿងពិបបកនិងជីវិតេយើងវបមិនែដរ្រសណុករហូតពិបបករហូត! 

ក៖ អឹ៊ម...ចុះសបសនបជះឥទ្ធីបលអ្វីខ្លះដល់ជីវិតរបស់អំុ៊? 

ខ៖ 
ដូចជបអត់មបនអីេនះផង្រគបន់ែតថបេយើងេបើម្ដបយគបត់េនបែតវត្តគបត់សំណបក់ធម៌េនបនិងវត្តអ
ញ្ចឹងេទបណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ េយើងេចះែតតបមគបត់អញ្ចឹងេទប
េទបះែតគបត់់មិនសំណបក់ធម៌េនបនិងក៏េយើងពុទ្ធសបសនបរបស់េយើងៗមបនេចបលឯណប! 

ក៖ ្រតូវេហើយអំុ៊ 
អំុ៊អបនិងនិយបយពីជំនបន់បុ៉លពតវិញអំុ៊កបលនិងេគជំេលៀសក្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊េទបខបងណបវិ
ញអំុ៊? 

ខ៖ 
អ៎...ខ្ញុំេគជំេលៀសេទបមុនដំបូងេគជំេលៀសេទបភ្នំេពញេទបេយើងេចះែតេដើរេទបេដើរេទបតបមែគ
េទបតបមឯងអញ្ចឹងេទបណបស់េទបៗេនបឧត្ដុងរស់េនបនិងបបនបុ៉ន្មបនៃថ្ងេគជំេលៀសេអបយេទបេពប
ធិសបត់អញ្ចឹងេទបណបស់កបលនិងេទបេពបធិសបត់មបនបបនជិះឡបនជិះអីមកពីណបេយើងេដើររហូ
តេហើយេទបដល់បបត់ដំបងជិះទូកេទជីះកបប៉បល់េនបះេឡើងេទបេពលយប់ជិះកបប៉បល់ទបំរបំែតដ
ល់ ទំរបំែតដល់្រចបំងនិងគឺទល់ភ្លឺ! 

ក៖ អឹ៊ម... 



ខ៖ បបនេទបដល់ៗ្រចបំង! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 
េយើជិះនិងមិនដឹងេទបណបេទបណីេទអត់ស្គបល់កបលនិងេនបតូចៗកបលបុ៉លពតនិងនិយបយថប
លំបបកេនបះអូនេវទនបជបងអ្វីេទបេទៀត (េសើច) 
េយើងេនបតូចៗវបអត់ដឹងេហើយេចះែតេគេអបយេទបណបេចះែតេទបនិងេហើយ 
អត់ដឹងថបេគេអបយេយើងេទបកងកុមបរក៏េយើងេទបេយើងេនបតូចៗេនបះ! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 
និងេហើយេយើងេទបេដើរេរើសអបប់េគបអបច់្រកបីអីនិងេដើរកបត់ក្រតបងែខតអីនិងយកេទបេធ្វើជីអញ្ចឹ
ងេទបណបស់និងេហើយថបជំនបន់បុ៉លយកេទបេធ្វើជីបុ៉ែន្ដប៉បរបស់ខ្ញុំគបត់េទបពីេនះេទបគបត់ស្លបប់
ែតនិងេគេធ្វើេទេគេធ្វើបបនេទគបត់ស្លបប់េដបយសបរជំងឺរបស់គបត់និងេទនិងេហើយក៏អត់មបនជំនប
ន់បុ៉លពតមកពីណបៃវសំលបប់េទេបើេយើងកសិករេគមបនេធ្វើបបបេយើងមកពីណប 
្រគបន់ែតថបេយើងអត់មបនអីហូបបន្ដិចជំនបន់បុ៉លពតដូចដឹង្រសបប់េហើយ! 

ក៖ ចុះកបលនិងអឺ...និងេហើយ 
ចុះកបលនិងអំុ៊មបនបបនេឃើញបុ៉លពតយកមនុស្សេទបសំលបប់េចបលេទ? 

ខ៖ 
េបើបងខ្ញុំគបត់បបនេឃើញេបើខ្ញុំអត់ែដរបបនេឃើញេទេបើបងរបស់ខ្ញុំគបត់េទបេធ្វើកបរគបត់េទបភ្ជូរអញ្ចឹ
ងេទបណបស់ថបអូនេអើយេយើងេទបភ្ជូរនិងបងរបស់ខ្ញុំគបត់េទើបែតអបយុបបន្របបំបី្របបំបួនឆ្នបំនិង
ែគេអបយភ្ជួរបុ៉ែន្តជំនបន់បុ៉លពតនិងេគេធ្វើនបងគបល់េអបយេយើងរបងទបបេទបណបស់េអបយេយើង
ភ្ជូរ 
េបើេគបវិញ្រគបន់ែតេគបនិងវបហួសមនុស្សេហើយដល់េហើយេទបេអបយែតេងើបេទបដល់េម៉បងបីអីនិ
ងគឺេទបភ្ជួរេហើយេទបភ្ជួរម្ដងៗចុះជំនបន់បុ៉លពតដឹង្រសបប់េហើយបុ៉ែន្តប់គបត់បបនេឃើញេគយកម
នុស្សេទបសំលបប់ែមន! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 
េហើយេបើេក្មងកូនតូចៗអញ្ចឹងដូចថប្រគបន់ែតេឃើញេគចបប់កូនេក្មងនិងបងខ្ញុំគបត់ថបេឡើងស្លុតអ
ស់េហើយ! 



ក៖ ចបស! 

ខ៖ 
េបើៗអបប្អូនមួយេនបះវិញេទៀតេគេហបៗអ្នកេនះនិងយកវបនិងេទបកបច់េពបតយកេទបកបត់េពបតនិ
ងេទបេគយកេទបសំលបប់េចបលេហើយកំុអីប្អូនខ្ញុំនិងក៏្រតូវេគយកេទបៃវេចបលកំុែតែម៉ខ្ញុំគបត់ថប
ែហងកំុេទបអីកំុចង់េទបកបច់េពបតមិនបបច់់េទបេទអញ្ចឹងេទបណបស់ដល់េពលអញ្ចឹងេទបក៏វបអត់
េទបែដរេបើវបេទបេបើវបបបនេទបជបមួយេគដឹងែតងបប់ជបមួយេគបបត់េចះែម៉ខ្ញុំគបត់្របបប់ថបកំុេទបអី! 

ក៖ ចបស! េហើយកបលនិងេគេ្របើអំុ៊េអបយេធ្វើអ្វីខ្លះេទប? 

ខ៖ 
អឹ៊ម...កបលនិងេនបតូចៗនិងអូនជំនបន់បុ៉លពតេគេ្របើេយើងេអបយេទបកបប់ក្រតបងែខតេដើឬេទប
េកើបេរើសអបច់េគបេរើសអីនិងណបស់ក្នុងជំនបន់បុ៉លពតនិងេហើយតែតេយើងមបនអីេធ្វើនិងបបបបុ៉
លពតេគេ្របើេអបយេយើងេធ្វើកបរងបរ្រគបន់ែតថបេអបយេយើងេទបេរើសអបច់េគបេដើររកជីេដើររកអីនិង
េទបចបក់វបលែ្រសអញ្ចឹងេទបណបស់និងេហើយ! 

ក៖ ចុះអំុ៊អឹ...អំុ៊ចងចបំអីេគខ្លះកបលជំនបន់បុ៉លពតនិងអំុ៊? 

ខ៖ ចងចបំ្រគបន់ែតចងចបំេទបថបេគមិនេធ្វើបបនេយើងអញ្ចឹងេទបណបស់ជំនបន់បុ៉លពតនិងណបស់! 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ និងេហើយវបអត់េធ្វើបបនេយើងេទ្រគបន់ែតថបេយើងជបកសិករនិងេគមិនសូវេធ្វើបបបេទ 
ខ្ញុំេទបនិងចំកែន្លង្រសួលែដរនិងណបស់! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កែន្លងេគេនបចិត្តជម៌ែដរណបស់! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ 
ចុះេយើងស្លូតប៉ះចំេគនិងជបអ្នកស្លូតែដរនិងេហើយខ្ញុំេឃើញែដរអ្នកែដរេគេឃើញថបេឃបេឃបនិង
ខ្ញុំបបនេឃើញអញ្ចឹងេទបណបស់េគេធ្វើបបបេធ្វើអីនិងណបស់បុ៉ែន្ត្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំនិងក៏េគជបអ្នក
ស្លូតដូចថបេគជបអ្នកស្លូតេយើងនិងស្លូតេគក៏ស្លូតែដរជំនបន់បុ៉លពតនិងក៏មបនេគស្លូតជបមួយេយើ
ងែដរ! 



ក៖ ចបស! អញ្ចឹងអំុ៊អឺ...ធ្លបប់ឆ្លងកបត់ជីវិតបទពិេសបធន៍េ្រចើនអញញចឹង 
េតើអំុ៊តបំងពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវនិងអំុ៊មបនធ្លបប់បបនឆ្លងកបត់កបរលំបបកអីេគខ្លះែដរ 
េតើអំុ៊អបច្របបប់បបនែដរឫេទ? 

ខ៖ 
េរឿងពិបបកនិងេយើងពិបបកេរឿងអត់មបនអីហួបអញ្ចឹងេទបណបស់ពីមុនមករហូតមកដល់ឥឡូវនិ
ងេយើងេចះស្ទុះស្ទបេយើងេចះែតចបំេគែចកអំេណបយេអបយេយើងែដរនិងេបើេយើងមិនខំ្របឹងេដើររ
កេដបយខ្លួនឯងសម័យឥឡូវនិងេបើអង្គុយែតេដកចបំនិងងបប់កូនេចបអស់ 
ឥឡូវវបនិងបបនធូរេហើយបបនធូរេទបរដ្ឋបភិបបលគបត់បបនជួយទមនុបបំរុងអញ្ចឹងេទបណបស់អូន! 

ក៖ ចបស! អំុ៊ចុះបទពិេសបធន៍ល្អៗេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊វិញ 
េតើអំុ៊មបនបទពិេសបធន៍អ្វីខ្លះែដរេធ្វើេអបយអំុ៊សប្យចិត្តេពលនឹកេឃើញមកេធ្វើេអបយអំុ៊សប្
យចិត្តរហូតមកដល់ឥឡូវនិងែតម្ដង! 

ខ៖ 
េរឿងែដលេធ្វើេអបយសប្យដល់ឥឡូវនិងមបនែតរដ្ឋបភិបបកនិងគបត់េធ្វើេអបយេយើងវបដូចថបេទប
ៗនិងមបនអីេអបយេយើងសប្យអញ្ចឹងេទបណបស់ដូចថបរីកចំេរើនជបងមុននិងណបស់អូនមិន
េអបយពិបបក! 

ក៖ ចបស! 
ចុះមបនអីេផ្សងេទៀតេទដូចជបទបក់ទងជបមួយនិងបទពិេសបធន៍ល្អៗេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊ក៏ដូច
ជបកូនេចបជបមួយនិងជីវិតរបស់អំុ៊ទបក់ទងជបមួយនិងអបពបហ៍ពិពបហ៍េហើយនិងអំុ៊ខំ្របឹងរហូតម
កដល់ឥឡូវនិងមបនអីអត់អំុ? 

ខ៖ 
ខ្ញុំចបំ្រគបន់ែតថបកូនេចបវបមិនសូវបបនជួបគ្នបអញ្ចឹងេទបែម៉អញ្ចឹងេទបគឺសប្យចិត្តេហើយនិងេហើ
យេអបយេចះ្រសលបញ់គ្នប្របបប់កូន្របបប់េចបអញ្ចឹងេទបកូនេអើយេអបយេចះ្រសលបញ់គ្នបេធ្វើកបរ
ជំនបន់បុ៉លពតវបមិនបបនសំបូរសប្យដូចឥឡូវនិងេទណបអូន 
េយើងវបឥឡូវនិង្រតូវេចះ្រសលបញ់គ្នបអញ្ចឹងេទបបងប្អូនមបនែតបុ៉ណ្ណឹងែម៉ឪេចះែណនបំកូនេអប
យសប្យេទបកូនេចះ្រសលបញ់គ្នបែម៉ឪក៏សប្យចិត្តែដរ អឹ៊ម...តិចេទៀតេទប! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អញ្ចឹងអំុ៊មបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទណ៎បទពិេសបធន៍ល្អៗរបស់អំុ៊? 

ខ៖ ចបស! មបនែតបុ៉ណ្ណឹងេទអូន! 



ក៖ ចបស! 
ចុះកបរផ្តបំេផ្ញើរចុងេ្រកបយអំុ៊មបនពបក្យេពចន៌អ្វីេដើម្បីផ្ដបំេផ្អើរដល់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយែដរេគបបន
ស្ដបប់សំេលងរបស់អំុ៊! 

ក៖ 
អឺ...អត់មបនអីេទអូន្រគបន់ែតផ្ដបំេផ្ញើរថបេអបយជួយបងប្អូនកុះេចះេឈ្លបះគ្នប្រតូវេចះែថរក្រគ្នបកំុ
េអបយអឺ...ដូចែម៉ពីមុនអីនិងណបស់អូនណបស់! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ កូនេចប្របឹងរកសុីអញ្ចឹងេទបកំុេអបយវបេវទនបដូចខ្ញុំ! 

ក៖ អឹ៊ម... 

ខ៖ កបលពីមុនអញ្ចឹងេទបណបស់! 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ ឥឡូវនិងេគសំបូរសប្យេហើយឥឡូវនិង (េសើច) អត់មបនអីេទ្រគបន់ែតផ្តបំេផ្ញើរែតបុ៉ណ្ណឹង! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបស! អរគុណអំុ៊សំរបប់ៃថ្ងេនះក្នុងកបរចំណបយេពលក្នុងកបរសម្ភបសន៍អំុ៊! 

ខ៖ ទំរបំែតបបនសម្ភបសន៍ចប់ហបេអើយ (េសើច)! 

ក៖ (េសើច) អត់អីេទ! 


