
ការសម្ភា សរបស ់ពៅ មន្នី 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈៅ មននី 

ក៖ ជំរាបសួរឈោកអ្ ុ៊ុំរសី! 

ខ៖ ច៎!  

ក៖ ខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា នឹងឈ្វើបទសម្ភា សអ្ ុ៊ុំរសីម្ភន ក ់ហដលសពវថ្ងៃគារក់ំពុងរស់ឈៅ ភូម ិដណំាក់
្ំ១ សង្កា រ ់ សទឹងម្ភនជយ័ ខណ្ឌ  សទឹងម្ភនជយ័ ឈៅកនុងរាជធានីភនឈំពញ ឈែើយថ្ងៃឈនោះហដលររវូនិងថ្ងៃទី
២៣ ហខ ៧ ឆ្ន  ំ ២០១៨។ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរ ឈ ម្ ោះឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅតាម
អ្រតសញ្ញា ណ្បនឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! ខ្ុ ឈំ ម្ ោះ ឈៅ មននី។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនផង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រម់្ភនឈ ម្ ោះឈគឈៅឈលងឈរៅផលូវការឈទ? 

ខ៖ ឈគឈៅថាយាយនីៗ។ 

ក៖ អ្!៎ យាយនីៗ។  

ខ៖ ច៎! 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអាយុប ុន្មម នឈែើយឆ្ន ឈំនោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំអាយុ៧០ឈែើយ។ 

ក៖ ៧០។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅអ្ុ!ឺ ហខណា? ថ្ងៃណា? ឆ្ន ណំាហដរឈោក? 



ខ៖ ឆ្ន ហំាប នុ្មម នឈទឈនោះ ហស? 

ក៖ មយួពានរ់បាបំនួរយហសជាងអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ច៎!ៗ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងដងឹតាអាយុ៧០? 

ខ៖ ច៎!ៗ ឆ្ន ចំ។ 

ក៖ ឆ្ន ចំសរវអ្ីឈគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សរវហឆា។ 

ក៖ ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនទីកហនលងកំឈណ្ើ រែនឹងឈៅភូមណិា? ឃុំណា? រសុក
ណា? ឈខរតណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ រសុកកំពុងឈរាទិ៍! 

ក៖ រសុក កពុំងឈរាទិ៍! 

ខ៖ ឈខរត ស្វវ យឈរៀង។ 

ក៖ ចុោះភូម ិឃុំ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនស្វា ល់អ្រ?់ 

ខ៖ រាជមនទី។ 

ក៖ ចុោះឃំុ? 

ខ៖ រាជមនទីហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនបងបអូនប ុន្មម នន្មក?់ 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភនបងបអូន១០ន្មក។់ 

ក៖ បងបអូន១០ ែ៎ូ! ឈរចើន។ 

ខ៖ ច៎! 



ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីររវូជាកូនទីប ុន្មម នហដរកនុងរកុមរគួស្វរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កូនទី៦។ 

ក៖ កូនទី៦ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅចឈំ ម្ ោះបងបអូនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីោងំអ្ស់ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចឈំរើ! 

ក៖ សំឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របាបឈ់ ម្ ោះពួកគារោ់ងំអ្ស់បានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងបងអស់ឈ ម្ ោះ ឈៅ សីុនួន បន្មទ បម់កឈៅ ជន ឈៅ យា  ឈែើយ ឈៅ សីុយុន ឈែើយនិង ឈៅ មននី 
ឈែើយបន្មទ បម់កនិង ឈៅ សុនហាក ់ឈៅ សុនឈែង ឈែើយនិង ឈៅ ផោល  ឈៅ សំអ្ូន។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈៅចសំ្វចឈ់រឿងខលោះៗពីពួកគារឈ់ទ ឈពលហដល
ឈោកអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅជាមយួពួកគារ?់ ចងចអំ្ំពីអ្នុស្វវរយីអ៍្ីឈពលឈៅជាមយួគាន ? 

ខ៖ ចឈំរើ! ឥឡូវែនឹងគារស់្វល បអ់្ស់ប ុន្មម នន្មកឈ់ែើយឈៅសល់ហរ៦ន្មក។់ 

ក៖ របាមំយួន្មកោ់ងំឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ស្វល បជ់នំ្មនលុ់ននល់អ្ស់ពីរ ឈៅអ្ុឺ! ឈរកាលឈគាគារឈ់្វើោហាន។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ គារឈ់្វើោហានលុននល់។ 

ក៖ ឈែើយឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសីរស់ឈៅជាមយួពួកគារក់ាលពីឈៅឈកមងៗែនឹង អ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈ្វើអ្ីជាមយួពួក
គារែ់នឹង? 

ខ៖ ម្ភនឈ្វើអ្ឈីទ ឈ្វើហរសឈ្វើអ្ីែនឹងម្ភនឈ្វើអ្ី។ 

ក៖ អ្រធ់ាល បន់្មគំាន ឈដើរឈលងឈៅណាអ្ីឈទ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ មនិហដលបានឈដើរផងកាលែនឹង រសុកពឈីដើមម្ភនបានឈដើរឈទ។ 

ក៖ មនិដូចសមយ័ឈយើងឥឡូវណា! 

ខ៖ ច៎! កាលឆ្ន ៧ំ០ (១៩៧០) ែនឹងខ្ុ ំម្ភនបតីបារឈ់ែើយែនឹង។ 



ក៖ បាទ!ៗ អ្ ុ៊ុំរសី។ ឈរើឈៅឈពលឈនោះបងបអូនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីហដលគារឈ់ៅរស់ែនឹង គាររ់ស់ឈៅណាហដរ? 
ឈែើយគារឈ់្វើការអ្ីខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាររ់ស់ឈៅចារអ្ំឈៅ ឈែើយស្វល ប ់ឈែើយមយួឈទៀរឈៅស្វវ យឈរៀង មយួឈទៀរឈៅទីរមួឈខរតនិងហដរ។ 

ក៖ អ្!៎ 

ខ៖ ឈែើយឈរៅពីែនឹងឈៅហរសោងំអ្ស់ឈៅរសុកកំពុងឈរាទិ៍។ 

ក៖ ឈែើយគារឈ់្វើការង្ករអ្ខីលោះហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មយួឈ្វើឈពទយរសកុ កពុំងឈរាទិ៍ ឈពទយរឈបង! 

ក៖ ឈពទយរឈបង! 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ឈៅ ណារនិ។ 

ក៖ ចុោះអ្នកឈផេងឈទៀរគារឈ់្វើការអ្ីហដរ? 

ខ៖ ឈ្វើឈរើ ដាអ្ីឈ្វើខាងសអី ខាង្ន្មគារ។ 

ក៖ ពួកគារម់្ភនការង្ករលអៗឈ្វើឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំន!៎ អ្រឈ់ោសឈរើម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅស្វនត អ្!៎ ហប ន ស្វនត។ 

ក៖ ចុោះឪពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំវញិ? 

ខ៖ ឈៅ អ្ ។ូ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃពកួគារោ់ងំពីរន្មកអ់្ុ!ឺ ឈៅរស់ោងំពីរឬក?៏ 

ខ៖ ស្វល បអ់្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ ស្វល បអ់្ស់ឈែើយ។ 

ខ៖ ស្វល បត់ាងំពីឆ្ន ឈំរាងមនុយូរឈែើយ លិចទឹកមកឈរចើនឈពក គារស់្វល បឈ់ៅតាខ្ុ ំឪខ្ុ ំ។ 



ក៖ គារស់្វល បឈ់ដាយទឹកជនំនអ់្ញ្ជ ឹង! 

ខ៖ ច៎! ទកឹជំននឆ់្ន ឈំរាង។ 

ក៖ អ្រម់្ភនអ្នកណាជួយ គារ។់ ឈែើយឈពលហដលគារទ់ទួលមរណ្ៈភាពែនឹង គារម់្ភនអាយុប ុន្មម នហដរ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារអ់ាយុហប រជាង គារប់ងឈសតច។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងបា ម្ភ កឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ គារខូ់ចអាយុខទងហ់ប រអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ច៎! ឈែើយឈបើហម ខ្ុ ំស្វល បត់ាងំអាយុហសជាង ឈរពាោះគារកូ់នញឹកឈពក។ 

ក៖ អ្ូ!៎ 

ខ៖ បីឆ្ន ពំីៗ អ្ញ្ជ ឹងវាឈខោយខយល់គស្វល បហ់រមតង។ 

ក៖ គារកូ់នឈរចើនហដរដល់តាដបន់្មកអ់្ញ្ជ ឹង។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនដឹងថាពួកគារម់្ភនអ្ុឺ! ឈកើរឈៅឆ្ន ំ
ណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឪពុកម្ភត យ? 

ខ៖ មនិស្វា ល់ឈទ! 

ក៖ អ្រដ់ឹងហដរអ្ញ្ជ ឹង! 

ខ៖ ច៎! ចុោះម្ភនដឹងថារសុកកំឈណ្ើ ររបស់បា ម្ភ ករ់បស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅរសុកហរសែនឹង ឈៅខាងបន្មទ យរគា ំឈៅរសុក កំពុងឈរាង។ 

ក៖ ឈខរតអ្ុ!ឺ ឈខរតអ្ីឈគហដរ? 

ខ៖ ស្វវ យឈរៀង។ 

ក៖ ស្វវ យឈរៀង។ 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុ ំ ហប ន ស្វនត គារឈ់ៅរសុក រាជមនទីរ ឃុ ំរាជមនទីរ រសកុ ស្វវ យឈរៀងដូចគាន ហដរ រសុក កពុំងឈរាង 
ឈខរត ស្វវ យឈរៀងហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈែើយបា ឈៅែនឹងហដរ? 



ខ៖ ច៎! 

ក៖ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្ុឺ! ឪពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី គារធ់ាល បរ់បកបមុខរបរអ្ីហដរកាលគារម់្ភនជីវរិរស់
ឈៅ? 

ខ៖ គារឈ់្វើហរស ឈ្វើហរសែនងឹម្ភនឈ្វើអ្ផីង។ 

ក៖ អ្រម់្ភនអ្ីឈរៅពហីរសចំការែនឹងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំន!៎? 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ចុោះគារជ់ាមនុសេហបបណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារជ់ាមនុសេកាចហដរឪខ្ុ ំ។ 

ក៖ កាច! 

ខ៖ ែូបរស្វណាស់ ឈ្វើបាបកូនសឹងអ្ែីនឹង។ 

ក៖ គារឈ់្វើបាបែនឹងឈពលហដលគារផ់ឹករស្វរកឺ?៏ 

ខ៖ ច៎! គារែូ់បរស្វខ្ុ ំឈចោះហរខាល ចគារហ់ដរែនឹង។ 

ក៖ រស្វចូលខលួនគារក់ាចអ្ញ្ជ ឹង។ ចុោះម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំរសីវញិគារធ់ាល បរ់បកបមុខរបរអ្ីហដរឈដើមបចីញិ្ច ឹម
រគួស្វរ? 

ខ៖ គាម នឈទ គារឈ់្វើហរហរស ឈែើយឈមើលតាកូនែនឹង កូនញឹកឈពកគារស់្វល ប ់ស្វល បឈ់ៅឈពលខ្ុ ំឈៅែនងឹហន!៎ 
ឈៅែនឹងខ្ុ ំឈ្វើការឈៅែនឹងហដរឈរើឈៅឈកាោះឈពជយ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី។ ឈែើយគារជ់ាមនុសេហបបណាហដរម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មនុសេដូចឈយើង្មមតាែនឹង។ 

ក៖ គារចូ់លចិរតឈរចៀងអ្ីឈពលទំឈនរ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈរចៀងផងគារច់ស់ជំឈដើមែនឹង។ 

ក៖ ចស់ៗពមីុនឈឃើញអាស្វសឹងអ្ី គារឈ់រចៀងបទបរុាណ្អ្ីពិឈរាោះៗណាស់! 



ខ៖ ែនឹងឈែើយ! 

ក៖ ហរម្ភ កឈ់ោកអ្ ុ៊ុំអ្រសូ់វចូលចិរតឈរចៀងឈលងឈទឈមើលឈៅ? 

ខ៖ ខ្ុមំនិសូវដឹងហដរកាលែនឹងគារស់្វល បឈ់ចលខ្ុ ំអាយុ១០ឆ្ន ។ំ 

ក៖ អ្!៎  

ខ៖ ខ្ុ ឈំៅរូចហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្រគុណ្ឈរចើន ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅចសំ្វចឈ់រឿងពីឪពុកម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំខលោះៗ
ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឈពលហដលគារឈ់ៅរស់? 

ខ៖ គារឈ់ចោះហររបាបកូ់នហដរឲខំរកសីុកូនឈអ្ើយោនខ់លួនឈៅឈកមងណា ឈពលឪពុកស្វល បឈ់ៅរបយរ័នកូនពិបាក 
ឈែើយពិបាកហមន ដូចថាឈយើងមនិសូវឈចោះអ្ីចឹងណា ឈរៀនមនិសូវឈចោះខ្ុ ំឈរៀនថាន ករ់ិចហដរែនឹង។ 

ក៖ សមយ័ែនឹងម្ភនស្វោឈរៀនហដរ? 

ខ៖ ម្ភនឈរើររឹមថាន កទ់ី៨។ 

ក៖ ថាន កទ់ី៨ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយបា ម្ភ កឈ់ោកអ្ ុ៊ុំរសីធាល បន់ិយាយឈរឿងរបស់ពួកគារ ់
កាលពីគារឈ់ៅឈកមងៗរបាបឲ់ឈោកអ្ ុ៊ុំស្វត បខ់លោះឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! គារជ់ំនុំខ្ុ ំថា គាររ់កសីុកូនឈៅឈអ្ើយខំរកសីុ ឪពុកែរណ់ាស់ខំរកចិញ្ច ឹមកូនអ្ញ្ជ ឹងហ៎ា! កូនខំរក
សីុខាល ចពិបាក ឈៅឈពលឈនោះម្ភត យខ្ុ ំខយល់គស្វល បឈ់ៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចុោះឈរើអ្ុឺ! ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅចឈំ ម្ ោះជីដូនជតីារបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ អ្រច់ផំង។ 

ក៖ ដូចជាឪពុករបស់ម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំ តាយាយជីដូនជីតា? 

ខ៖ អ្រស់្វា ល់ផង! 

ក៖ អ្រស់្វា ល់ឈ ម្ ោះពូកគារឈ់ទអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំន!៎? 

ខ៖ ច៎! រគានហ់រលឺឈគនិយាយថាឈ ម្ ោះ តា សុខ ឪមតីាអ្ ុ៊ុំែនឹង។ 



ក៖ តា សុខ! ចុោះជីដូន? ធាល បម់្ភនលឺឈគនយិាយរបាបឈ់លហៀងៗខលោះឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈភលចអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ អ្រស់្វា ល់ជីដូនជីតា អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រស់្វា ល់អ្ញ្ជ ឹងរបហែលអ្រដ់ឹងពួកគារ ់ រសុកកំឈណ្ើ រពួកគារ់
ឈៅណាឈទ? 

ខ៖ គារឈ់ៅជាមយួគាន ែនឹង ហរឈកមងកាលម្ភត យស្វល បែ់នឹង ខ្ុ ំឈទើបហរ១០ឆ្ន វំាមនិដឹងផងឈៅឈកមងហដរ។ ហម ខ្ុ ំ
ស្វល បយូ់រឈែើយអាយុ៤០ស្វល ប។់ ឪពុកម្ភនរបពនធចុងឈទៀរ។ 

ក៖ ឈែើយឪពុកម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីធាល បន់ិយាយឈរឿងជីដូនជីតាឲស្វត បអ់្រ?់ 

ខ៖ មនិហដរនយិាយផងែនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងបានអ្រស់្វា ល់អ្រដ់ឹងពពីរម៌្ភនរបស់ពួកគារ។់ 

ខ៖ ច៎! មនិសូវដឹង។ 

ក៖ គួរឲឈស្វកស្វត យហដរឈយើងអ្រដ់ងឹពីជីដូនជតីារបស់ឈយើង។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីមករស់ឈៅអ្ុ!ឺ ភនឈំពញ
ែនឹងរយៈឈពលយូរប ុណាា ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុមំកឈៅជិរ២០ឆ្ន ឈំែើយយា ង រគានត់ាមកែនឹងរគានហ់រមកបនទបែ់នងឹ១០ឆ្ន ឈំែើយឈនោះ! 

ក៖ អ្ូ!៎ ១០ឆ្ន ឈំែើយ។ 

ខ៖ តាសំ សុផន គារឌុ់បមកឈៅែនឹង កាលែនឹងគារឈ់្វើផទោះែនឹងណា ផទោះតាសំ សុផនឈរើែនឹងហរឥឡូវគារ់
លកឲ់ឈគ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងផទោះឈនោះឈោកអ្ ុ៊ុំជលួឈគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជួលឈគមយួហខ៥០ឈរើ។ 

ក៖ មយួហខ៥០។ ស្វម នហរផទោះឈោកអ្ ុ៊ុំផ្ទទ ល់ខលួន! 

ខ៖ មនិហមនឈទ ជួលឈគតាអ្ីមុខជួលថ្ងលជាងខ្ុ ំ គារដ់ល់តា៧០ន!៎ ខាងឈរកាយវាឈថាក។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនស្វចញ់ារិដឈ៏ទៀររស់ឈៅឈរៅរបឈទសឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? អ្រម់្ភនឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្រម់្ភនផង។ 

ក៖ ឈែើយស្វវ មរីបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី គារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្ុឺ! ឃួន ស្វម ន។់ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ ជាមយួនិងគារែ់នឹងតាងំពីថ្ងៃណា? ហខណា? ឆ្ន ណំាហដរ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ការតាងំពីមុនឆ្ន ៧ំ០មកឈមលោះ រចួឈែើយបានកូនពីរន្មកអ់្ញ្ជ ឹងឈៅរចួឈែើយកហ៏បកគាន ឆ្ន ៧ំ៣ ហបកគាន ឈៅ
សាុនឈនោះ ឪពុកបងខំគារឈ់្វើោហាន ហបកគាន អ្ញ្ជ ឹងឈៅដល់តាឈពល៧៥ ខ្ុ ំបានរគួស្វរមយួឈទៀរឈនោះបា អា
ឈនោះ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! តាសំ សុផន បងបអូនតាសំ សុផនែនឹង បានកូនរបាមំយួន្មកក់ារឈរកាយែនឹង។ 

ក៖ អ្ូ!៎ មុនបានពីរន្មក?់ 

ខ៖ ច៎! ឈៅឈន្មោះឈៅរសុកហបកចនរសុកឪវា។ 

ក៖ អ្!៎ ហបកចន! អ្ូ!៎ អ្ញ្ជ ឹងដូចជាអាពាែ៍ពិពាែ៍ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំឈរៀបចឈំឡើងឈរកាយែនឹង ឪពុកម្ភត យអ្នកផេុ ំ
ផាុ ំឲរកឺ?៏ 

ខ៖ អ្រឈ់ទការហបកភនឈំពញឈែើយការឈៅរសុកឈយើង ការម្ភនអាចរយម្ភនអ្ី។ 

ក៖ អាពរអ្នកចប?់ 

ខ៖ អ្រឈ់ទ មនិម្ភនអាពរឈទហលងហបកអាពរឈែើយែនឹងឆ្ន ៧ំ៥។ 

ក៖ អាែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ុឺ! ចបថ់្ដគូរឈដាយខលួនឯងរឈឺគចូលមក? 

ខ៖ អ្រឈ់ទឈគចូលសួរររឹមររូវអ្ីចងឹឈៅការ ម្ភនឈោកម្ភនអាចរយឈគឈ្វើអ្ញ្ជ ឹងឈៅណា។ 

ក៖ ហរមនិហមនបា ម្ភ កអ់្នកផេុផំាុ ំឲណា? 



ខ៖ អ្រឈ់ទ ឪខ្ុ ំអ្រឲ់ឈស្វោះ គារម់និឲឈទឈឃើញឪអាែនឹងផឹកឈពក គារម់និឲឈទរចួដល់ឈែើយ ដល់ឈពលបង
ខ្ុ ំបឈងាើរបងរបុសខ្ុ ំថា ឈអ្ើយយកឈៅអាែនឹងវាសលូរហដរ ខ្ុ ំចតំាមឈនោះឈពលឈនោះឈគការឲឈៅ។ 

ក៖ អ្!៎ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ការ្មមតាមនិហមនអាពរការឈទ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្ុឺ! អ្នកហដលឈផតើមអាពាែ៍ពិពាែ៍គឺខាងបងរបស់បងអ្ ុ៊ុំរសី។ 

ខ៖ ច៎! ឥឡូវបងស្វល បប់ារឈ់ែើយស្វល បឆ់្ន ឈំៅ។ 

ក៖ ឈែើយកាលែនឹងឈពលែនឹងឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ែនឹង អ្ ុ៊ុំម្ភនយកថ្ងលជំនូនពីឈគឈទ? 

ខ៖ គាម នឈទ ទឈទរែនងឹ ពឈីរពាោះកាលែនឹងគារជ់ួរឃុំហដរខាល ចគារឈ់ពលឈន្មោះ ឈយើងទឹមនឹងឈៅពីភនឈំពញែនឹង 
គារថ់ាឈបើមនិយកគារ ់គារលី់ម្ភនតាមយួគារលី់តាែម ង។ 

ក៖ យកឈ្វើអ្?ី 

ខ៖ គារច់បឈ់យើងលីយកឈៅឲតាែនឹងែម ង កាលែនឹងអ្ញ្ជ ឹងករ៏ពមយកឈៅការឈៅ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំរសី។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាចរបាបខ់្ុ ំ ពឈីពលដបំូងហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានជបួ
ជាមយួនិងស្វវ មបីានហដររឈឺទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ មចិបានឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈែើយនិងស្វវ មឈីោកអ្ ុ៊ុំរសីឈរកាយែនឹងបានជួបគាន  ឈែើយបានឈរៀប
អាពាែ៍ពិពាែ៍ជាមយួគាន ? 

ខ៖ ខ្ុ ំឈចញពែីនឹងឈៅកាលែនឹងហបកជំន្មនលុ់ននល់ែនឹងឈៅៗ តាឈៅដល់ផទោះគារឈ់្វើឃុំឈៅ ហម ចុងឈរកាយ
ខ្ុ ំែនឹងជាបងគារ ់ គារឈ់ៅចូលដណ្តឹ ងរសួលបលួឈៅការ ឪខ្ុថំាមនិឲឈទ មនិឲអាែនឹងឈទអាែនឹងផឹក
ណាស់ ដល់ឈពលឈែើយឈៅបងខ្ុ ំថា ែុឺ! ឲឈៅឈែើយឯងទុកឈ្វើអ្ីឲវាម្ភនគាន ឈៅ ខឹងខ្ុ ំឈរើតា ដល់តាឈពល
រកសីុយូរៗហលងខឹង មកផទោះកូនរែូរហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ គារថ់ាបងបអូនឯង ចុោះរបពនធគារែ់នងឹបងបឈងាើរ បងបតីខ្ុ។ំ 



ក៖ បាទ!ៗ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំស្វា ល់គារប់ានរយៈឈពលប ុន្មម នបានរពមឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ជាមយួគារ់
ែនឹង? 

ខ៖ ម្ភនស្វា ល់បានប ុន្មម នឈទ របហែលជាបីបនួហខែនឹង ចុោះវាររូវជាបងបអូនហដរែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈចោះអាន ឈចោះសរឈសរភាស្វបានស្វទ រអ់្រឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈចោះឈរើ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈរៅពីអ្ុឺ! ភាស្វហខមរឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈចោះភាស្វអ្ីឈទៀរឈទ? 

ខ៖ អ្រឈ់ចោះឈទ ឈចោះបនតិចបនតួច។ 

ក៖ បារាងំអ្ី? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ បារាងំឈចោះអ្ីអ្ បូនតិចបនតួចមនិឈចោះឈទ។ 

ក៖ ហរសមយ័ែនឹងឈគឈរៀនបារាងំហដរឈរើ? 

ខ៖ ឈរៀនឈរើ អា ឈប ឈស ឈដ រិចរូចែនងឹ ប ុហនតយូរឈែើយឈភលចអ្ស់ឈែើយមនិសូវចឈំទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្ុឺ! បានឈរៀនករំរិថាន កទ់ីប ុន្មម នហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? ភាស្វហខមរ? 

ខ៖ ពឈីដើមថាន កទ់ី១ ទី២ ទ៣ី ទី៤ អ្ញ្ជ ឹង ដល់ឈែើយវាជាបឈ់ឡើងដល់ថាន កទ់ីផេងឹឈទៀរ ឈៅឈឡើងឈយាម។ 

ក៖ អាែនឹងថាន កទ់ីប ុន្មម នឈឡើងឈយាមែនឹង? 

ខ៖ ទ៨ី ទ៩ីែនឹងអាជំន្មនឥ់ឡូវ ឈគថាទ៧ីទីអ្ីែនឹង។ 

ក៖ អ្!៎ អ្នុវទិាល័យ! 

ខ៖ ទីបានពីរឆ្ន  ំ ពិបាកណាស់ឈវទន្មណាស់ឈៅឈហាោះខ្ុ ំពីឈដើមឈហាោះ! ឈៅឈរៀនឈវទន្មម្ភនអ្ីជិោះកងក់ញ្ញច ស់
ខូចឈផតសផ្ទត ស់ ឈដើរផងអ្ផីងស្វោឆ្ៃ យណាស់។ 

ក៖ ប ុន្មម នគឡូីឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែុ!ី ឆ្ៃ យរបហែលពែីនឹងឈៅផោរឈដើមគឥឡូវឈហាោះឆ្ៃ យណាស់។ 



ក៖ ចូលរបហែល៥គីឡូអ្ីដឹង។ 

ខ៖ ឈលើសឈទៀរែនឹងឆ្ៃ យណាស់។ 

ក៖ ពឈីនោះឈៅផោរឈដើមគរបហែល៧! 

ខ៖ ពិបាកណាស់ឈវទន្មឈពកដល់តាឈែើយឈៅហលងឈរៀនឈៅ កាលឈន្មោះអាយុ១០ឆ្ន ែំនឹង។ 

ក៖ ឈែើយស្វោឈរៀនហដលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅឈរៀនែនងឹម្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ស្វោសំឈយាង។ 

ក៖ ែនឹងឈៅមតុណំាហដរ? 

ខ៖ ជាបព់ីបន្មទ យរកាងំឈែើយែនឹង ចបព់ីស្វោបន្មទ យរកាងំឈៅសំឈយាង។ 

ក៖ ឈៅថ្រពហវងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទឈៅឈនោះ រសកុ កំពុងឈរាង។ 

ក៖ ឈខរតអ្ឈីគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈខរត ស្វវ យឈរៀង។ 

ក៖ ឈខរត ស្វវ យឈរៀង! 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនមរិតភក័្កកាជិរសនិរ្ំឈឡើងរសកៗ ជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ហបកគាន អ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ អ្!៎ ហបកគាន អ្ស់ឈែើយ។  

ខ៖ ខ្ុមំនិសូវម្ភនមរិតភក័្កកាផង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីធាល បរ់បកបអ្វីហដរឈដើមបចីិញ្ច ឹមជវីរិ តាងំពីឈកមងមករែូរដល់ឈពលឈនោះ? 

ខ៖ ម្ភនឈ្វើអ្ឈីទ ខ្ុ ឈំ្វើឈមើលកូនែនឹង នងិឈ្វើហរសែនឹងម្ភនរកអ្ផីង។ 



ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនរកអ្ីឈផេងពឈី្វើហរស លកដូ់រលកអ់្ីរិចរួចឈទអ្?ី 

ខ៖ ច៎!  

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីកាលតាងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ ឈោកអ្ ុ៊ុំគិរថាជីវរិឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនការផ្ទល ស់បតូ
រអ្វីខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ូ!៎ ពិបាកណាស់ឈោករគូឈអ្ើយ! ឥឡូវឈនោះដល់តាចូលមករស់ឈៅជាមយួកូនកានហ់រឈវទន្មខ្ុ ំឈន្មោះ កូន
រកបានវាចិញ្ច ឹមហររគួស្វរវា។ ខ្ុ ំរាល់ថ្ងៃែនឹងដូរហាា សដូរអ្ីលកច់យ ដូរហាា ស១០អ្ញ្ជ ឹងឈៅបានបនួពាន ់
ឈែើយមញិវាយកមកដូរឲឈទៀរឈែើយ២០។ ២០អ្ញ្ជ ឹងរគានប់ានរបាបំីពានហ់ដររគានហ់របានឈដាោះរស្វយ
ជីវរិរាល់ថ្ងៃ។ 

ក៖ អ្!៎ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំរកខាងដូរហាា សែនឹងអ្ី? 

ខ៖ ដូរហាា ស! 

ក៖ លកហ់ាា សឲឈគ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយឈចោះតាដូរឈៅរិចរួច ឈគមកដូរឈែើយមញិឈគយកមកឲ២០កំប ងុ។ 

ក៖ ២០កំប ុងែនឹងមយួថ្ងៃលកដ់ាចអ់្ស់ឈទ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទរបហែលជាពីបីថ្ងៃ! 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ឥឡូវមនិោនឲ់លុយវាឈៅបារឈ់ែើយ វាដឹងថារវល់។ 

ក៖ អ្!៎ បងរសីមញិ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ អ្នកឈផេងវាឲវាអ្នកយកឲ។ 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនមហូបណា ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតតាងំពីឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? មហូប
ឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតមហូបអ្ី? 

ខ៖ ម្ភនសមលរកកូរអ្ីែនឹង។ 



ក៖ សមលរកកូរឈែើយម្ភនអ្ឈីទៀរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនអ្ីឈទមជូរអ្ញ្ជ ឹងឈៅ អ្រឈ់យើងគិរតាមអ្រឈ់ៅម្ភនលុយណាទិញ។ 

ក៖ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈលងហលបងរបជារបិយហខមរអ្រ?់ 

ខ៖ អ្រផ់ង ខ្ុ ំឈៅខាងឈយស ូែនឹងរាល់ថ្ងៃ ឈរចៀងសិលបៈឈគឲឈរចៀងហដរ។ 

ក៖ ចុោះពីឈកមងៗឈោកអ្ ុ៊ុំធាល បឈ់ៅវរតចូលឆ្ន អំ្ី? 

ខ៖ អ្រហ់ដលផង អ្រឈ់រចៀងឈទមនិហដលឈទ។ 

ក៖ អ្រចូ់លចិរតឈៅឈលងហលបងរបជារបយិជាមយួឈគ ឈបាោះឈូងអ្ី? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ ទមឹមកចូលែនងឹឈគឈឃើញឈយើងឈចោះអ្កេររិចៗឈគឲឈរចៀងយាយន្មក ់វណាា ែនឹង។ 

ក៖ អ្!៎ អ្ ុ៊ុំ វណាា ។ 

ខ៖ ន្មក ់វណាា ែនឹងឈែើយរបពនធតា ម ុក ថ្ម ែនងឹ ឈែើយខ្ុ ំឈៅឈរៀនអ្កខរៈកមមឈៅវហិារែនឹងបានពីរបីឆ្ន ឈំចោះតា
ឈរៀនឈៅ ឲតាឈចោះជាងមុនរិច។ 

ក៖ ឈែើយឈៅែនឹងឈចោះ? 

ខ៖ ឈចោះតាឈៅៗ តាម ុក ថ្ម  អ្នកបឈរងៀនបានសញ្ញា បរ័រសញ្ញា អ្ីហដរឈរើ។ 

ក៖ អ្!៎ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីចូលចិរតឈរចៀងឈលងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចូលចិរតឈរចៀងឈលងហដរ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំភាគឈរចើនឈរចៀងបទអ្ីឈគ? 

ខ៖ ឈរចៀងបទហចវអ្ ុ៊ុំទូកអ្ ុ៊ុំអ្ ីឈរចៀងបំឈពឈៅ ឈៅឈកងអ្ចីឹង! ចូលចិរតឈរចៀងឈលងអ្ញ្ជ ឹងៗ។ 

ក៖ អ្!៎ បទសីុន សីុស្វមុរអ្ីឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈទ? 

ខ៖ ចូលចិរតឈរើប ុហនតមនិឈចោះឈរចៀងែុីស!!! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងចូលចិរតឈរចៀងហរបទ? 



ខ៖ អ្ ុ៊ុំទូកអ្ ុ៊ុំអ្ឈីៅឈអ្ុើយឈគឈៅ កុំឲឈនោះឈរចៀងឈលងឈៅផទោះពីរន្មកឈ់ៅអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ចូលចិរតឈរចៀងបទបំឈពឈៅអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនរកុមរគួស្វរ ហដលឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលងឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? រកមុរគសួ្វរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រផ់ង។ 

ក៖ អ្រឈ់ស្វោះែម ង? 

ខ៖ ម្ភនហរបអូនគារប់ានឈចោះ។ 

ក៖ បអូនឈោកអ្ ុ៊ុំរកឺ?៏ 

ខ៖ បអូនបតីខ្ុ។ំ 

ក៖ អ្!៎ 

ខ៖ ឈរចៀងខាងរបថ្ពណី្។ 

ក៖ ឈភលងកាឈភលងអ្ីែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎!  

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនផទោះផ្ទទ ល់ខលួនឈទ? តាងំពីណាពថី្ណ្មក? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈទ អាពីសងាមម្ភនឈែើយមកអ្ញ្ជ ឹងខ្ុ រំក បតខី្ុ ំស្វល បឈ់ៅខ្ុ ំម្ភនអ្ីខ្ុកំឲ៏ផទោះែនឹងឈៅឈគឈៅ ឲហររចួ
ខលួនខ្ុ ំជំពាកលុ់យឈគ។ 

ក៖ កាលម្ភនផទោះផ្ទទ ល់ខលួនែនឹង បតីមនុរបឺតីឈរកាយ? 

ខ៖ បតឈីរកាយែនឹង។ 

ក៖ អ្!៎ អ្ញ្ជ ឹង។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈរៀនជំន្មញអ្ីរពីរកុមរគសួ្វរឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រផ់ង។ 



ក៖ អ្រទ់ឈទែម ង? 

ខ៖ អ្រទ់ឈទ។ 

ក៖ រគួស្វរអ្រម់្ភនបឈរងៀនជំន្មញខលោះៗដល់អ្ ុ៊ុំឈទន!៎? ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាចរបាបក់មួយ ពីឈពលហដលលំបាក
កនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីដល់កមួយបានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាន! 

ក៖ គរិថាពីឈកមងដល់វយ័ប ណុ្ាឹ ង កំឡុងឈពលណាហដលឈោកអ្ ុ៊ុំគរិថាជីវរិឈោកអ្ ុ៊ុំពិបាកែម ង? 

ខ៖ ពិបាកៗែនឹងតាងំពីបតខី្ុ ំឈៅរែូរឥឡូវែនឹងពិបាកណាស់ខ្ុែ៎ំ! ជំពាកលុ់យខចីលុយឈគអ្ញ្ជ ឹងឈៅ រចួ
ឈែើយឲផទោះឈគឈៅ ឈែើយកម៏កឈៅជាមយួកូនរាល់ថ្ងៃកព៏ិបាកហដរ ពិបាកយា ងមចិពិបាកដូរថាែូបចុកអ្ចីឹ
ងឈគឈៅៗ ឈយើងឈៅឈៅឈគឲពីរពានប់ពីានឈ់ៅសីុមនិរគានអ់្ញ្ជ ឹងឈៅ យាយដូរហាា សបានអ្ញ្ជ ឹងហចកឲឈៅ
ចយឈៅ ឈែើយវាគាម នលុយគាម នកាកអ់្ីផង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ មយួថ្ងៃៗែូបតាឈផតសតាផ្ទត សឲហររស់ឈៅ ឈែើយកូនឈនោះសងឃមឹអ្ីវា វាបានហរចិញ្ច ឹមកូនវាឈទកូនវាពីរ
ន្មកហ់ដរ។ ឈអ្ើយសួរតាឈោករបធានឈៅដឹងឈែើយជីវរិពិបាកណាស់ងលងគ់ និងសំណាងឈចោះរស់ឈជឺិរ
ង្កបឈ់រើពូ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈឈឺៅឈដកឈពទយស្វវ យឈរៀងជិរង្កបជ់ិររស់កហនលងសឈក្កង្កា ោះដឈ៏ែើយ ឈចោះហរឈតាងកឈដើរបានរិចៗោតា
ឈៅផទោះឈទ ឈចោះសំណាងជាបានខ្ុ ំឈចញរចួពីវាឈចោះតាឈៅពិបាកឈវទន្មអ្ីឈចោះតាជយួ វាឈៅឈរពាោះវាគាម ន។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំគិរថាពីមនុ ឈែើយនិងឥឡូវមយួណាពិបាកជាង? 

ខ៖ ពិបាកដូចគាន ែនឹងខ្ុ ំជីវរិរស ូ ឈវទន្ម ពីមុនខ្ុ ឈំៅឈន្មោះដឈ៏ែើយតាសំ សុផង គារឈ់ចោះតាឈៅមងីឈអ្ើយមងី
ឈៅឈៅែនឹងឈៅ ផទោះជួលខ្ុ ំឈៅចខំ្ុ ំអា្ារស័យលុយខលោះអ្ីចឹងឈៅ ខ្ុ ំកត៏ាមគារម់កឈៅែនឹងមក ដល់តា
ឈពលែនឹងឈគលកឲ់ឈគបារឈ់ែើយម្ភនណាទឈទែនឹង ឈែើយរាល់ថ្ងៃែនឹងម្ភនអាឈនោះជូនឈៅវហិារែនឹង ឈគ
ម្ភនរម កឥឡូវខូច ឈោករបធានឈអ្ុើយជយួ ផង ឈែើយឈបើឌុបតាសម្ភជិកគាម នមយួរយអ្ញ្ជ ឹងឈៅមចិរចួ ថា
ឲយកឈៅឈ្វើយកឈៅឈ្វើអ្រម់្ភនលុយ។ 



ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ឈែើយចុោះអ្រលុ់យបានអ្ីឈ្វើពូ? បានអ្ីឈ្វើឈបើគារអ់្រអ់្ឺផងគារថ់ា ឈ្វើសិនឈៅចយំក យកអ្ីណា។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសីជួបផលលំបាកអ្ញ្ជ ឹង ឈោកអ្ ុ៊ុំឈ្វើការ
តាងំចិរតយា ងឈមចឈដើមបយីកឈនោះភាពពិបាកែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅវហិារ ឈែើយនកឹគុណ្រពោះវបតិាឲជួយ កូន ឈរពាោះកូនពបិាកណាស់រាល់ថ្ងៃខ្ុ ំនឹកឈឃើញរាល់ថ្ងៃ ខ្ុ ំ
រសកទឹកហភនកយប់ៗ  ទុកខឈវទន្មណាស់ឲរពោះជួយ កូនផង យូរៗអ្ញ្ជ ឹងកូនឈចោះថាម្ភ កឯ់ងពិបាកណាស់ ចុោះ
ហែងរកមនិបានឈស្វោះមនិពិបាកមចិ ពិបាកអ្ញ្ជ ឹងឈៅឲរពោះជួយ ហម  ហដរខ្ុ ំឈចោះហរន្មកូំនឈៅែនឹងរែូរឈៅពីរ
បីន្មកឈ់ចោះហរឈៅ មទូីចែនងឹកឈ៏ៅហដរឈគថា កូនលអឈយស ូ រគីសទអាហម ន មទូីចែនឹងវាឈចោះនយិាយអ្ញ្ជ ឹងហដរ
ឈរើ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនអ្ុឺ! បទពិឈស្វ្នណ៍ាខលោះហដលលអៗ កនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈទ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? ដូចថាតាងំពីរូចរែូរដល់វយ័ប ុណ្ាឹ ងឈោកអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅឈដាយម្ភនភាពសបាយចិរត? 

ខ៖ ខ្ុ ំតាងំពរូីចមករែូរដល់ឥឡូវវាគាម នសបាយហដរ ហរឥឡូវខ្ុ ំបានចូលរពោះែនឹងវា្ូជាងមុនបនតចិ ឈចោះ
ហរបានឈៅរករពោះឈៅវាលអឈែើយ ប ុហនតរគានហ់រអ្រែ់ម ងរគានហ់រអ្ងារគាម នែូបផងថ្ងៃែនឹង។ 

ក៖ ឈែើយ្ូរយា ងមចិឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈពលហដលបានស្វា ល់រពោះ? 

ខ៖ ្ូរដូចថាឈយើងឈចោះហរបានឈៅៗសបាយឈៅវហិារ ឈៅឈនោះវាពិបាកអ្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ឈៅវហិារសបាយចិរត។ 

ក៖ ែនឹងអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីតាងំពីឈៅវយ័ឈកមង ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីធាល បម់្ភនសងឃមឹចង់
បានអ្វីហដរកនុងចិរត ឈែើយ្ឈំឡើងបំណ្ងរបាថាន ែនឹងវាបានសំឈរចឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បំណ្ងរបាថាន ហរវាអ្រប់ានសំឈរចផង។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបំណ្ងអ្ីហដរតាងំពីឈកមងមក? 

ខ៖ ឈ្វើការឈ្វើអ្ីដល់ឈែើយវាអ្រប់ានអ្ី បំណ្ងរបាថាន បានចូលរពោះឈនោះហរមតង ជាពិឈសសអាឈនោះតាងំពីរូច
ឈអាយន្មខំ្ុ ំឈៅ ន្មខំ្ុ ំឈៅចូលរពោះតាងំពីរូចែនងឹកាលែនឹងឈៅឈលងស្វត រឈនោះ ឈែើយរពោះឈយស ូ វឈគមក



ឈែើយកាលែនឹងវាមនិោនម់្ភនរបពនធឈទ ឈែើយខ្ុឈំចោះហរឈៅន្មកូំនឈៅឈលងឈៅចងឲ់ជាគាម នជាផងឈៅហរងល
ង។់ 

ក៖ បាទ!ៗ។  

ខ៖ ងលងទ់ល់ឥឡូវ ពិបាកជាងឈគតាកូនែនឹង។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃែនឹងរកុមរគួស្វររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈជឿរពោះប ុន្មម នន្មកហ់ដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈជឿោងំអ្ស់ឈៅសល់ហរបតីវាមយួអ្រឈ់ជឿ របពនធវាកឈ៏ជឿហដរ។ 

ក៖ ឈ្វើបុណ្យរជមុជទឹកឈែើយអ្ស់ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! រជមុជទឹកអ្ស់ប ុន្មម នឆ្ន ឈំែើយ ពីរឆ្ន បំនួរបាឆំ្ន ឈំែើយរបពនធ កូនមយួហដរឈៅឈ្វើឈរាងចរកែនឹង
ឈែើយអាឈនោះ កយូ៏រឈែើយហដរឈនោះរបាមំយួរបាពំីរឆ្ន ឈំែើយ កូនឈៅវាោងំអ្ស់រជមុជទឹកអ្ស់ឈែើយ ឈន្មោះរបូ
ងរ ឈៅឈលើមរីសីរូចឈទើបបានរជមុជទកឹ កូនអាឈនោះ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈរៀនថាន កទ់ី៣ទី៤ ឈែើយឈៅខ្ុ ំអារបសុកប៏ានរជមជុទឹកឈែើយអ្ស់ហដរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈគខាងនបំុង័ ឈែើយនងិទឹក ឈគឲចូលយុវជនឈែើយអាយុវាជាងដបឆ់្ន ឈំែើយ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈបើសិនជាឈោកអ្ ុ៊ុំអាចផ្ទត រំបាបអ់្វីមយួឈៅកានកូ់នឈៅរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ 
ជំន្មនឈ់រកាយៗឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំនឹងរបាបអ់្វខីលោះឈៅកានព់ួកគារ?់ 

ខ៖ ច៎! ខ្ុនំឹងផ្ទត កូំនឈៅឲឈដើរតាមកនុងគនលង្មរ៌ពោះវបិតាឲបានលអ ឈបើកូនមនិឈជឿរពោះវបតិាឈទមុខជាម្ភន
ទុកខឈរកាយឈែើយកូន ផ្ទត អំ្ញ្ជ ឹងរាល់ថ្ងៃអ្ញ្ជ ឹងកូនឈអ្ើយររូវហរឈជឿហម  ឈែើយវាឈជឿឈរើកូនខ្ុ ំឈជឿរែូរែនឹងហរឈៅ
កូនរបុសវាឈៅែូបរស្វ វាមនិោនឈ់ជឿឈៅវាមនិបានឈទឈៅកូនមយួ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ឈបើអាឈន្មោះកវ៏ាចូលហដរឈៅអ្ី ឈកាោះ្ែ៎ំ! កូនខ្ុកូំនរបុសឈៅឈកាោះ្ំកូនរបស្វ។ 

ក៖ គារចូ់លខាងរពោះវហិារឈផេង? 



ខ៖ ែនឹងឈែើយចូលឈៅែនឹង ចូលវហិារឈយើងែនឹងហដរហរវាចូលែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈៅឈកាោះ្ំឈគឈៅែនឹងឈៅឈកាោះោវ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនពាកយអ្ីផ្ទត ឈំផ្ើរបហនែមឈទៀរឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? សំរាបកូ់នឈៅជំន្មនឈ់រកាយែនឹង? 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភនពាកយផ្ទត ឈំផ្ើរឈៅកូនខ្ុ ំោងំអ្ស់ែនឹងឈជឿឈលើរពោះវបិតា ឈែើយឈ្វើដឈំណ្ើ រឈៅណាមកណាសូមឲកូន
ឈជឿរពោះ នឹកគុណ្រពោះវបតិាជាបក់នុងខលួនោងំខ្ុ ំឈរើឈចញឈៅណានកឹគុណ្រពោះរែូរែនឹង ខ្ុមំនិហដលឈនោះឈទ
កូនឈៅខ្ុ ំតាមរែូរកូនឈអ្ុើយ កូនអាណិ្រហម កូនវាតាម ឈបើវាមនិឈៅវាឌុបឈៅហដរអាឈន្មោះ។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ វាឌុបឈៅដល់ហដរវាមនិោន ់ មនិដឹងអាយុប ុន្មម នដូចតាសំ សុផន។ ខ្ុ ំដល់អាយុខ្ុ ំឈរចើនរិចហដរបានខ្ុ ំ
ចូល ខ្ុ ំមនិោនឈ់ទរចិវាចូលដូចតាគាន ែនឹងពូ ខ្ុ ំជំពាវន្មវដល់រពោះវបិតាឲជួយ កូន។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនបំណ្ងរបាថាន ដូចជា ឈៅថ្ងៃខាងឈរកាយចងឲ់កូនឈៅគារឈ់រៀនសូររ រកឺរ៏បកប
មុខរបរអ្ី? 

ខ៖ ឲកូនឈៅបានឈរៀនសូររ្ំឈចោះឈៅ ឈែើយឈដើរតាមរពោះរែូរឈៅកូនឈៅ ឈៅខ្ុកំំពុងហរឈដើរឈែើយឈន្មោះ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅរសី។ 

ក៖ ឈែើយសពវថ្ងៃឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ុឺ! ម្ភនកូនប នុ្មម នន្មកហ់ដលរស់ឈៅ? 

ខ៖ កូនខ្ុ ំរបាមំយួ។ 

ក៖ របាមំយួន្មក។់ 

ខ៖ ឈៅតារបាមំយួន្មក ់ ច៎! រគានហ់រឈគឈៅឆ្ៃ យពគីាន ណា ឈៅហរពីរឈៅែនឹង ឈៅឯរសុកពីរ ឈែើយឈៅ
ឈកាោះ្ំែនឹងមយួ ឈែើយឈៅអ្ីលិចែនឹងពីរ។ 

ក៖ គារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីខលោះហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្ុឺ! អារបុស ឈគឈៅឈរៅអារបសុៗ។ 

ក៖ ចុោះឈ ម្ ោះពិររបាកដរបស់គារ?់ 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ឃួន មននរីសមី ឈែើយអាឈៅឈកាោះ្ំឈ ម្ ោះ សំ ររន្ម ឈែើយឈៅរសុកហរសែនឹងឈ ម្ ោះ សំ សីុងូ 
ឈែើយនិងសំ ្ី ឈែើយឈៅែនឹងឈនោះ សំ សីុថា ឈែើយ សំ មងុិន្ម។ 

ក៖ ឈែើយពកួគារអ់ាស្វមកឈលងឈោកអ្ ុ៊ុំហដរឈរើ? 

ខ៖ មនិហដរមកឈទ ឈគខរំកសីុមនិសូវមកឈទពិបាកហដរឈរើកូន។ 

ក៖ អ្រហ់ដរទនំ្មកទ់ំនងមកតាមទូរស័ពទទូរអ្ី? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ ខ្ុអំ្រម់្ភនទូរស័ពទផង មនិហដរទំន្មកទ់ំនងឈទមយួឆ្ន អំ្ញ្ជ ឹងម្ភនហរខ្ុឈំៅ ឈៅឈលងវា វាពិបាកហដរ
ែនឹង។ 

ក៖ មយួឆ្ន ជំបួគាន បានមយួមតងអ្ីចឹង? 

ខ៖ ច៎! ជួបគាន បានមតងអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ឈៅអ្ញ្ជ ឹងឈគឲលុយមកវញិជិោះឡានជិោះអ្ីហដរ ឈបើថាឲឈៅហរឯងឥឡូវជរិ
ឈបាោះឈឆ្ន រនឹងឈគឲឈៅ ខ្ុ ំថាគាម នលុយឈទ វាថាឈៅចខំ្ុ ំឲលុយម្ភ កឯ់ងមកវញិ។ 

ក៖ ឈែើយកូនចបងឈគអាយុប ុន្មម នឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អាចបងហសជាង។ 

ក៖ ឈែើយបន្មទ ប់ៗ មកឈទៀរ? 

ខ៖ បន្មទ ប់ៗ មកឈទៀរែនឹង អាឈន្មោះហសសិបឈែើយយា ងអាមយួែនឹងឈៅរសុកែ៎! ឈែើយបន្មទ បម់កអាឈនោះ
ស្វមជាង អាឈន្មោះជិរស្វមអាឈនោះថ្មាជាងជិរស្វមសិបអ្ីហដរែនឹងឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានផតល់ឳកាសឲកមួយបានឈ្វើ
បទសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយរបហែលជាបទសម្ភា សរបស់កមួយម្ភនហរប ុណ្ាឹ ង ហរមុននឹងបញ្ចបប់ទសម្ភា សឈនោះរបហែលជា
កមួយនឹងសំងររបូឈោកអ្ ុ៊ុំរសីមយួប ុសតិ៍ពីរប ុសតិ៍អ្ីទុកជាអានុស្វវរយីឈ៍ោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្នុញ្ញា រឲកមួយឈ្វើការដាករ់បូងរ និងបទសម្ភា សឈនោះឈៅកនុងឈគែទពំរ័របស់ស្វកល
វទិាល័យ Brigham Young បានហដរឬឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បានឈរើ។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយស្វកលវទិាល័យនឹងផតល់ជូនឈោកអ្ ុ៊ុំរសីនូវងរចមលង
មយួចាបថ់្នបទសម្ភា សឈនោះ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាចចូលឈៅស្វត បវ់ាឈៅឈលើឈគែទំពរ័ែនឹងឈពលណាកប៏ាន
ហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈគែទំពរ័ែនឹងរបសិនឈបើឈយើងម្ភនទូរស័ពទទំឈនើបអ្ឈីយើងអាចចូលឈៅ ឈែើយស្វត បវ់ាពីសឈមលងហដលកមួយ
បានងរ ឈែើយថ្ងៃឈរកាយឈៅកមួយនឹងវាយជាអ្រែបទភាស្វហខមរទុកឲកូនឈៅឈោកអ្ ុ៊ុំឈមើល រកឺអ៏ាន។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងដាករ់បូងរឈៅ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ សូមជំរាបោសិនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

(ការសហងខបពខី្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងថាអ្វីោងំអ្ស់ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសី បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំបាទ គឺជាការ
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