
ការសម្ភា សរបសល់ោកអ  ៊ុំស្ស ីអ  ៊ុំ យនិ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ អ្ ុ៊ុំ យនិ 

ក៖ ជំរាបសួរឈោកអ្ ុ៊ុំរសី! 

ខ៖ ជំរាបសួរកមួយរបុស! 

ក៖ ថ្ងៃឈនោះររូវហា៎ា ! ថ្ងៃទ ី២៨ ថ្ងៃអាទិរយ ហខ មករា ឆ្ន  ំ២០១៨។ ខ្ុបំាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ឈ្វើបទសម្ភា ស 
ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភន កហ់ដលសពវថ្ងៃគារ ់ កពុំងរស់ឈៅសង្កា រ ់ ទឹកលអកទ់ី២ ខណ្ឌ  ទួលឈគាក រាជធានីភនឈំពញ។ 
ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីដូចជាកមមវ ិ្ ឈីនោះហដលម្ភនឈ ម្ ោះថា គឈរម្ភងរបវរតិផ្ទទ ល់ខលួនរបស់របជាជនកមពុជា ឈែើយវាឈរៀប
រាងឈ ើងឈោយអ្ុឺ! សាលកវទិាល័យមយួហដលម្ភនឈ ម្ ោះថា Brigham Young University ហដលវាសថិរ 
ឈៅកនុងអ្ុ!ឺ សែរដឋអាឈមរកិ ឈែើយកមមវ ិ្ ឈីនោះគឺទាកទ់ងឈៅនិងអ្ុ!ឺ របវរតិផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្នុញ្ញា រឲកមួយឈ្វើកិចចសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈែើយោកប់ញ្ចូ លវាឈៅកនុងឈគែទពំរ័ 
របស់សាោហដលម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodianoralhistories.byu.edu ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្នុញ្ញា រឲ 
កមួយឈ្វើបទសម្ភា សឈនោះឬឈទ? 

ខ៖ អ្នុញ្ញា រឲៗ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំរសី។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ អ្ុ!ឺ អ្រឈ់ទាសឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរឈ ម្ ោះឈៅតាមអ្រតសញ្ញា ណ្បណ័្ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រតសញ្ញា ណ្បណ័្! ោកឈ់ ម្ ោះដូចឈៅកនុងសាសនាចរកអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះអ្ីហដរ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំ យិន ដហដល។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំ យិន។ 

http://www.cambodianoralhistories.byu.edu/


ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! ម្ភនហរមយួែនឹងឈទ។ 

ក៖ ម្ភនហរមយួែនឹងឈទ។ 

ខ៖ អ្នកណាកស៏ាា ល់ហដរ ហា៎ា ស!ៗ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីមកដល់ឆ្ន ឈំនោះម្ភនអាយុប ុនាម នឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ឈបើឆ្ន ហំខមរគិរជា ឈបើគិរជាឆ្ន ហំខមរហាស់៧០ ប ហុនតឈបើគិរឆ្ន  ំ១៩៥០ អាយុ ៧៨ អ្៎ា! ៦៨។ 

ក៖ អ្៎ា!  

ខ៖ ហខមរ៧០! 

ក៖ ហខមរ៧០។ 

ខ៖ ឆ្ន ហំខមរ! 

ក៖ ឆ្ន បំារាងំ? 

ខ៖ ៦៨។ 

ក៖ ខុសររូវគាន ២ឆ្ន !ំ 

ខ៖ ខុសររូវគាន ឈដើមឆ្ន ចុំងឆ្ន ។ំ 

ក៖ អ្៎ា! បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ុឺ! អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈកើរឈៅឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈកើរឈៅឆ្ន  ំ១៩៥០។ 

ក៖ ឆ្ន  ំ១៩៥០! ឈបើគិរជាឆ្ន ចំន័ទករិររូវជាឆ្ន អំ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចន័ទករអិ្ឈីគ? ឆ្ន ភំាសាហខមរឈយើងែនឹងអ្ី? 

ក៖ សរវែនងឹណា! ររូវែនងឹសរវអ្ី? 



ខ៖ អ្៎ា! ឆ្ន  ំឆលូវ។ 

ក៖ ឆលូវររវូនិងែ៎ា! សរវអ្ឈីគ? 

ខ៖ ឈគា! 

ក៖ ឈគា! 

ខ៖ ឈគា!ៗ ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី។ 

ខ៖ ឆ្ន ពំរិរបាកដឈែើយែនឹងណា! 

ក៖ បាទ!ៗ។ ចុោះទីកហនលងកឈំណ្ើ ររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅអ្ុ!ឺ ភមូ ិរបាសាទ ឃុំ ចំបក ់រសកុ បាទី ឈខរត តាហកវ។ ោកហ់ររសុក បាទ ីឈខរត តាហកវ ឈៅ ឃុំ ចំបក ់
រសុក បាទ ីឈខរត តាហកវ ឈៅ។ 

ក៖ អ្៎ា! បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈៅភូម ិរបាសាទ ឃុំ ចំបក។់ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនបងបអូនប នុាម ននាកហ់ដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ៨នាក។់ 

ក៖ ៨នាក។់ 

ខ៖ របុស៤ រសី៤។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំជាកូនទីប ុនាម នហដរ? 

ខ៖ ទី២។ 

ក៖ ទី២។ ឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចឈំ ម្ ោះបងបអូនទាងំអ្ស់ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចទំាងំអ្ស់! ប ុហនតសាល បអ់្ស់អាលីងឈែើយណា! 



ក៖ បាទ!ៗ។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅហរឈោកម្ភន កឈ់ទសពវថ្ងៃែនឹង? 

ខ៖ ឈៅបីនាក ់ឈៅបអូនខ្ុ ំមយួសពវថ្ងៃែនងឹ ឈែើយមយួឈទៀរឈៅអាឈមរកិ ឈរៅពែីនឹងសាល បអ់្ស់អាលីង។ 

ក៖ អ្៎ា! អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំជយួ របាបឈ់ ម្ ោះ បងបអូនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំទាងំ៧នាកប់ានឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងបងអស់ឈ ម្ ោះ ងួន ម ក ់ងួន។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ បនាទ បម់កខ្ុ ំ ខ្ុ ឈំែើយ ម ក ់ឈយម ម ក ់ឈយម ឈែើយ ម ក ់ផល ម ក ់ផល ឈែើយ ម ក ់សារនុ ម ក ់រមី ម ក ់
សុខា របុសបនួរសីបនួឈសមើគាន ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចជំាពួកគារ ់រសុកកឈំណ្ើ ររបស់ពកួគារឈ់ៅណា? ឬដូចឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅជាមយួគាន ទាងំអ្ស់ឈកើរឈៅរសុក ឃំុ ចបំក ់រសុក បាទ ីជាមយួគាន ។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចអំ្ុឺ! ជាឆ្ន ហំដលគារឈ់កើរ? 

ខ៖ ឆ្ន  ំបងខ្ុឆំ្ន  ំចបងបងអស់ហាស់! 

ក៖ ឆ្ន ចំររូវនឹងឆ្ន មំយួពានរ់បាបំនួរយប ុនាម ន? 

ខ៖ មយួពានរ់បាបំនួរយហសជាង អ្រដ់ងឹថាហសរបាពំរី ឬហសរបាបំីឈទណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ែនងឹឈែើយខ្ុ ំឆ្ន ឆំលូវ ឈែើយបអូនរបស់ខ្ុ ំរសីឈនាោះ មយួឈទៀរឈនាោះបនាទ បខ់្ុ ំរសីឆ្ន ឈំថាោះ ឆលូវ ខា ឈថាោះ បីឆ្ន ពំីរវា
ញឹកហាស់។  

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ បងបអូនខ្ុ ំមកខ្ុ ំវាញឹកែម ង បងខ្ុដំត៏ាបអូនអាផលមយួឈទៀរែនឹង បអូនបនាទ បរ់បស់បអូនខ្ុ ំមយួឈទៀរែនឹង
ណា ឆ្ន មំហម ឆ្ន មំហមអាែនងឹរឈងវើលឈែើយណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 



ខ៖ ច៎ា ! ឈែើយបានមហមឈែើយបានបអូនរសីមយួឈទៀរឆ្ន ចំ ឆ្ន ចំឈែើយបានអារនុឆ្ន ឆំលូវ ឈែើយអាពីរនាកឈ់នាោះ
ខ្ុ ំឈភលចបារឈ់ែើយ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។  

ខ៖ ខ្ុ ឈំភលចឈរពាោះវាយូរឈពកហាស់។ 

ក៖ ចុោះបងបអូនថាឈោកអ្ ុ៊ុំថាគារស់ាល បែ់នឹង ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថាគារស់ាល បឈ់ៅឆ្ន ណំាអ្ីឆ្ន ណំា? 

ខ៖ អ្ូ៎ា! ដឹងថាអាមយួ អាមយួឈ ម្ ោះ ម ក ់ផល ែនឹងសាល បព់ីឈពលឈៅពីភនឈំពញឈៅហា៎ា ! ឈពលឈៅពីភនឈំពញ
ឈៅសាល បែ់ម ងឆ្ន  ំ១៩៧៥ អ្រទ់ានក់សាងអ្ីឈសាោះយកបអូនខ្ុ ំឈៅថ្វ  ឈចល បអូនខ្ុ ំឈៅឈរៀនឈសាោះ!  

ក៖ ជំនានព់លពរ! 

ខ៖ ច៎ា ! ជំនានអ់ាពរ ដល់អាឈពលឈៅបារដ់ំបងជាមយួគាន ឈៅទាងំអ្ស់គាន  អ្ញ្ជ ឹងរកុមរគសួារខ្ុ ំសាល បអ់្ស់ 
ឈែើយកូនឈៅខ្ុ ំ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ បតីសអីសាល បអ់្ស់ឈែើយ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈៅបារដ់ំបងជាមយួហម ឪខ្ុ ំ ជាមយួបអូនទាងំអ្ស់ែនឹងឈែើយ ឈលើកហលង
ហរបអូនខ្ុ ំឈ ម្ ោះ ម ក ់ឈយម ឈទអ្រប់ានឈៅ ឈគឈៅជាមយួបតីឈគឈៅកពំងច់មឈណាោះណា៎ា !។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈៅបារដ់ំបងខ្ុ ំ អ្ ូយ! ឈវទនាណាស់ សីហា អ្រច់ងន់យិាយ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។  

ខ៖ អ្រច់ងន់យិាយឈទ! 

ក៖ បាទ!។ 

ខ៖ សាល បអ់្ស់អាលីង អ្រម់្ភនដឹងកហនលងឈទ អ្ញ្ជ ឹងឈោយសារខ្ុ ំអ្ុឺ! ឈៅជាមយួគាន អ្ញ្ជ ឹង វាអ្រឈ់ពកអ្ញ្ជ ឹង 
ររឈ់ៅជាមយួគាន ទាងំអ្ស់   ដល់ឈពលឈគឈៅយក ឈគឈៅយកររលបម់កកហនលងឈដើមវញិហាស់   មកកហនលង 
មយួឈទៀរឲឈយើងឈ្វើហរស   ហរដល់ឈពលឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈៅ  ឪពុកខ្ុ ំហម ឪខ្ុ ំររព់ួនបាន  ខ្ុ ំររព់នួហដរប ុហនតឈគរក
ឈឃើញ ឈគរកឈឃើញប ុហនតឈរៅពីខ្ុ ំឈគររូវថ្វ  ឈចលឈែើយណា!។ 



ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈគររូវបាញ់ឈចលឈែើយ ឈោយសារខ្ុ ំរសី អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំអ្ររ់ពមមកតាមឈគឈទ ឈគឈរបើសុទធហរកម្ភល ងំឈយាធា 
កាលជំនានអ់ាពរមនិឈៅទាហានឈទណា  ឈៅឈយាធា  អ្ញ្ជ ឹងឈគឲខ្ុ ំយកឈខាអាវយកម ងុយកអ្ីយកឈៅ
ឈដក  ខ្ុ ំអ្ររ់ពមយកឈទ  ខ្ុ ំថាខ្ុ ំយកខ្ុ ំឈៅថ្វ  ឈចលអ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំអ្រយ់កអ្ីឈៅឈទ។ ខ្ុ ំឈៅហរខលួនអ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំនិយាយ
របាបវ់ាថាអ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំអ្រម់្ភនរកស់លរឈ់ទណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ដល់ឈពលឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈៅវាថាអ្រឈ់ទ បងកាលែនឹងខ្ុ ំអាយុជាងថ្មាឈទណា ខ្ុ ំកដូ៏ចបងហដរខ្ុ ំហបកពីរគូ
សារអ្ស់ឈែើយ អ្ញ្ជ ឹងអាឈយាធាែនឹងវានិយាយអ្ញ្ជ ឹងហាស់ ឈគអ្រយ់កបងឯងឈៅថ្វ  ឈចលឈទ ឈគយកឈៅ
ឈ្វើការឈទ   ថាអ្ញ្ជ ឹងឈៅណា   អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំកវ៏ាឈៅចខំ្ុយូំរណាស់បានខ្ុ ំយកម ុងយកភយួឈខាអាវឈៅ មុននងឹ
ហបកគាន ែនឹងខ្ុចំងឈ់ឃើញមុខឪពុកម្ភត យ ចងឈ់ឃើញមុខបងបអូនណាស់ ដឹងថាររវូសាល បែ់នឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ដល់តាឈពលឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈៅវាអ្រម់្ភនថ្វ  ឈចលឈទ យកឈៅឲឈ្វើការប ុហនតឈៅកណាត លផលូវ  កណាត លផលូវ
ឈៅតាមររលបឈ់ៅវញិែនឹង   កណាត លផលូវឈគរបជុឈំគរបាបថ់ាគាន របហែល២០០នាក ់ មកបានរបហែលហា 
ែុកសិបនាកអ់្ីអ្ញ្ជ ឹងឈៅណា    ឈែើយវាថាខ្ុ ំឈនោះររ ់   ឈបើសិនជាកុំហរខាល ចទកឹផឹកមនិឈកើរកុំអ្ីវាថ្វ  ឈចល
កហនលងដងសទឹងែនឹងឈែើយវា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈែុើ! ដល់អ្ញ្ជ ឹងឈែើយឈគយកឈៅឈ្វើការ ឈែើយខ្ុ ំនឹកឪពុកម្ភត យនឹកបងបអូនណាស់ សីហាឈអ្ុើយ! នឹក
ហម អានឹក! ឈៅដល់ឈណាោះឈ្វើការជនួកាលខ្ុ ំម្ភនែូប ចងម់ករបាបដ់ំណឹ្ងថាកុំឲហម ឪខ្ុពំិបាកចិរតឈទណា 
សំុឈគមកសំុឈគ  ឈែើយយកឈខាអាវមកអ្ញ្ជ ឹងម្ភនរកណារ ់  មយួដុំលអប ុហនតចងឲ់រកណារែ់នងឹឈៅឈគឲសំ
ចាបឈ់គ របាបហ់ម កុឲំឈកើរទុកខអ្ីខ្ុ ំអ្រម់្ភនសាល បអ់្ីអ្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ វាអ្រឲ់ឈៅឈទ   ឈែើយវាកអ៏្រយ់ករបស់ឈយើងហដរអ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ឈំៅែនឹង   ដល់តាឈពលថ្ងៃឈរកាយមកខ្ុរំរព់ី
កហនលងែនឹងមយួឈទៀរ ឈែើយខ្ុ ំឈៅកហនលងែនឹងខ្ុ ំឈៅកហនលងណាកខ៏្ុ ំឈដើរឈ្វើការហដរ ដល់តាឈពលឈ្វើការបានរស់ 



តាអ្រឈ់្វើការឈៅតាមភូមអិាែនឹងអ្ររ់ស់ឈទ វាអ្រម់្ភនអ្ីសីុឈគផ្ទត ចឈ់សបៀង វាោចឈ់សបៀងែម ងទំរាបំញ្ជូ នមក
ដល់ហា៎ា !។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈៅសមរភូមមិុខឈគឲអ្ងារឈគឲអ្ីអ្ញ្ជ ឹង    ដល់ឈពលឈែើយអ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំររឈ់ៅកហនលងមយួឈទៀរ ខ្ុ ំឈៅកហនលង
ែនឹងចំកហនលងឈយាធា   អ្ញ្ជ ឹងឈ្វើការទាងំយបទ់ាងំថ្ងៃ     បាយឈគឲែូបឈែើយដល់តាឈពលឈែើយនឹកឪពុក 
ម្ភត យសំឈគ ឈគឲឈៅឈគថាចរំចូរឈែើយ រចូរឈែើយឈគថាចសំទូងឈែើយ ដល់ឈពលឈគឲឈៅឪពុកម្ភត យសាល ប់
អ្ស់អាលីង។ 

ក៖ ែុ!ឺ!! 

ខ៖ ធាល បព់ិបាកអ្ញ្ជ ឹងនឹងឈែើយខ្ុ ំរគានហ់របាននិយាយប ុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ខ្ុ ំឈបន់យិាយឈែើយ ឈបន់ិយាយឈែើយ សាល បអ់្ស់អាលីង។ 

ក៖ ឈែើយមញិបងបអូនឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅរស់ប ុនាម ននាក?់ 

ខ៖ ឈៅបីនាក។់ 

ក៖ បីនាក។់ 

ខ៖ បីនាកទ់ាងំរបូខ្ុ ំហាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈែើយពួកគារស់ពវថ្ងៃែនឹងរស់ឈៅណាខលោះ? 

ខ៖ ខ្ុ រំស់ឈៅជាមយួបអូនខ្ុរំាល់ថ្ងៃ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះម្ភន កឈ់ទៀរ? 

ខ៖ ម្ភន កឈ់ទៀររស់ឈៅអាឈមរកិែ៎ា! ឈៅកាលីឈៅរដឋកាលី។ 

ក៖ បាទ!ៗ។  

ខ៖ ឈៅរដឋកាលីអ្រដ់ឹងឈៅកហនលងណាឈទ ខ្ុ ំអ្រហ់ដលបានសួរឈគ។ 



ក៖ ហរឈគធាល បទ់ាកទ់ងមកឈោកអ្ ុ៊ុំហដរឈរើអ្ី? 

ខ៖ ែុ!ឺ ទាកទ់ងឈគឲ ឈគឈផ្ើរឥវា នម់កឲសីុឲចុកអ្ីអ្ញ្ជ ឹង ឈផ្ើរថ្ងៃមនុហខមនុបតីឈគមក អ្ញ្ជ ឹងឈគឈផ្ើរឈផលើឈឈើឈផ្ើរ 
នំមកឲសីុ។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំរសីគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅ ហង រ។ 

ក៖ ចុោះឪពុកវញិឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម ក ់ផងួ។  

ក៖ ហរសពវថ្ងៃគារស់ាល ប?់ 

ខ៖ ថាសាល បអ់្ស់ឈែើយែនឹងថា សាល បឈ់ៅបារដ់ំបងទាងំអ្ស់។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថាគារស់ាល បឈ់ៅបារដ់ំបង ហរឈៅឆ្ន ណំាហដរ? 

ខ៖ របហែល ៧៦។ 

ក៖ ៧៦! 

ខ៖ ឪសាល បម់នុ ម្ភត យសាល បឈ់រកាយ។ 

ក៖ ហរឆ្ន ហំរមយួ? 

ខ៖ របហែលឆ្ន ហំរមយួឈែើយឈមើលឈៅ  គារឈ់ែើមឪខ្ុគំារឈ់ែើម  អ្!ូ  ឪខ្ុ ំែនងឹឈែើមមនិដឹងជាប ុនាម នសារ
ឈែើយសីហាឈអ្ុើយ! ដល់ឈពលខ្ុ ំមកខ្ុ ំឈៅឈ្វើការឈៅទំនបអ់្ញ្ជ ឹង ខ្ុមំ្ភនសីុឈគឲសីុអ្ញ្ជ ឹង ឈៅទំនបអ់្ញ្ជ ឹងវា
សំបូរែូបសីុ   សីុអ្រអ់្ស់ឈទ  អ្ញ្ជ ឹងខវោះតាមហូបអ្អី្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈៅយកហម ឪខ្ុបំងបអូនខ្ុ ំមកកហនលងទំនបែ់នងឹហា
ស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ។  

ខ៖ មកយកឲគារឈ់ៅឈ្វើការអ្ញ្ជ ឹងគារឈ់្វើការអ្រឈ់កើរ អ្ញ្ជ ឹងកសំ៏ឈគររលបឈ់ៅភូមវិញិ អ្ញ្ជ ឹងកជូ៏នឪនិង
ររលបឈ់ៅភមូវិញិអ្ីចឹងឈៅណា។ 



ក៖ បាទ!ៗ។ ចុោះឪពុកម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែូ៎ា! អ្ុ!ឺ ហម ខ្ុ ំបងខ្ុ ំ២៥ឆ្ន  ំកាលខ្ុ ំឈៅឈកមងឈទណា។ 

ក៖ ែុ!ឺ!! 

ខ៖ បងខ្ុ ំ២៥ឆ្ន  ំ អ្ញ្ជ ឹងឪខ្ុ ំបងខ្ុ  ំ បងហម ខ្ុ ឈំទៀរអ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំអ្រដ់ងឹឆ្ន បំ ុនាម នឈទ អ្រហ់ដលសួរឈទ វាអ្រដ់ងឹ
រសុកឈទសដល់ប ុណ្ណឹ ងហាស់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ វាអ្រម់្ភន ហមនដូចឈគម្ភនកំនរឈ់ែរុអ្ីចឹងអ្រឈ់ទ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថាពួកគារម់្ភនរសុកកឈំណ្ើ រឈៅណាឈទ? 

ខ៖ ឈៅរសុកជាមយួគាន ែនឹងណា។ 

ក៖ រសុកតាហកវែនឹងែម ង? 

ខ៖ ច៎ា ! ឈៅឃុំ ចំបក ់ែនងឹឈៅរសុកជរិៗគាន ែនឹង។ 

ក៖ ហរមញិអ្ុ!ឺ ឈោកអ្ ុ៊ុំថា ម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំបងឈោកអ្ ុ៊ុំ២៥ឆ្ន អំ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ ហម ខ្ុ ំបងខ្ុ ំ២៥ឆ្ន ។ំ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំអាយុ២៥! 

ខ៖ ហម ខ្ុ ំការ ហម ខ្ុ ំអាយុ៥០។ 

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ ហម ខ្ុ ំអាយុ៥០ែនឹងឈែើយ ឈៅកំពរអាយុហាសិបជាងឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។  

ខ៖ បងខ្ុ ំ២៥ ហម ខ្ុ ំការឈកមង ពីឈកមងអាយុ២០អ្ីែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈែើយកាលពីឪពុករបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីគារឈ់ៅរស់ែនឹង គាររ់បកបមខុរបរអ្ីហដរ? 



ខ៖ ឈ្វើហរស។ 

ក៖ ឈ្វើហរស ឈែើយអ្រតចរកិគារជ់ាមនុសសយា ងមចិវញិ? 

ខ៖ អ្!ូ ហម ឪខ្ុ ំសលូរណាស់ ឪខ្ុ ំសលូរណាស់ រសឡាញ់កូនណាស់ណា អ្ញ្ជ ឹងរគានហ់រហបកអ្ញ្ជ ឹង កូនមយួ
ឈគយកឈៅថ្វ  ឈចលឈៅចំបកែ់នឹងណា ឈៅរសុកឈៅដល់ែនឹងពិបាកចិរតចងង់្ក បឈ់ែើយ គារស់ាមឈែើយដល់
ឈពលឈៅបារដ់ំបង ឈគយកខ្ុ ំឈៅឈទៀរគារព់ិបាកចិរតឈដកឈពទយអ្រឈ់្វើការអ្ញ្ជ ឹងសាល បប់ឈណាត យ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈៅរសុកឈគតាអ្រឈ់្វើការសាល បណ់ា ឈៅជំនានអ់ាពរ ឈដកឈពទយម្ភនណាឈគផតល់ ឈគផតល់អាហារឈៅហរ
អ្នកមុខ។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីគារ ់កាលគារឈ់ៅរស់គាររ់បកបមខុរបរអ្វីហដរ? 

ខ៖ ឈ្វើហរសហដរ។ 

ក៖ ឈ្វើហរស។ 

ខ៖ ចឈំមើលសីហាឯង! ខ្ុ ំជំនានអ់ាពរែនឹងខ្ុ ំឈលើកទឹកចិរតឪខ្ុណំាស់ណា ខ្ុ ំរបាបឪ់ខ្ុថំា ឪឯងកុអំ្ស់
សងឃមឹណាឪគាម នអាណាទុករសុកឈទសឲឈៅអ្ញ្ជ ឹងឈទ ខ្ុ ំនិយាយរបាបគ់ាររ់គបហ់បបយា ងណា!។ 

ក៖ ែនឹង! 

ខ៖ ខ្ុ រំបាបគ់ារអ់្ញ្ជ ឹងឈែើយគាររ់ពមរស ូ ដល់តាអ្ស់ពីខ្ុ ំឈៅអ្រម់្ភនអាណាឈលើកទឹកចិរតហាស់ ពិបាក
ចិរតម្ភនហរខ្ុ ំឈដើររកចិញ្ច ឹមសីហា!។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ជំនានអ់ាពរ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្ុ!ឺ ពួកគារម់្ភនធាល បហ់ដលនយិាយឈរឿងពជីីវរិរបស់ពួកគាររ់បាបឈ់ោកអ្ ុ៊ុំរសីឈទ? 

ខ៖ អ្រម់្ភននិយាយអ្ីផង! ែនឹងឈែើយអ្រធ់ាល បន់យិាយអ្ីឈសាោះ។ 

ក៖ របវរតិគារឈ់ៅឈកមងៗ? 



ខ៖ ខ្ុ ំអ្រម់្ភនសាា ល់ជីតាខាងហម ខ្ុ ំអ្រស់ាា ល់ឈទ ឪពុកខាងហម ខ្ុ  ំ ខ្ុ ំអ្រស់ាា ល់ឈសាោះសាល បអ់្ស់អាលីងឪពុក 
ឪពុកម្ភត យខាងឪខ្ុ ំកខ៏្ុអំ្រម់្ភនសាា ល់ហដរ គារស់ាល បទ់ាងំពីឈកមងៗមកអ្រដ់ឹងថា អ្រហ់ដលនិយាយ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រស់ាា ល់ឈ ម្ ោះជីដូនជីតាឈទចឹង? 

ខ៖ សាា ល់តាជីដូនជីតាខាងឪ ដល់តាឈពល! 

ក៖ គារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ខ្ុ ំសាា ល់តាឈ ម្ ោះឪខ្ុ ំឈ ម្ ោះ តា ម ក ់ឪរបស់ឪខ្ុ ំណាឈែើយ។ 

ក៖ តា ម ក។់ 

ខ៖ តា ម ក ់ឈែើយដល់តាឈពលម្ភត យរបស់ឪខ្ុ ំឈ ម្ ោះ យាយ ទូច។ 

ក៖ ចុោះខាងម្ភត យអ្រស់ាា ល់? 

ខ៖ ម្ភត យឈ ម្ ោះ យាយ លុយ ឈែើយបតីយាយ លុយ ឈ ម្ ោះ តា ឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ តាប ុណ្ណឹ ងសាា ល់បានររឹមម្ភ ជំនានែ់នឹងណាអ្រប់ានឈរចើន។ 

ក៖ ម្ភនដឹងថាពួកគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំាអ្ី? រសុកកឈំណ្ើ រពួកគារអ់្រ?់ 

ខ៖ គារឈ់បើតាមខ្ុ ំសាត បគ់ារន់ិយាយអ្ុឺ! ម្ភត យរបស់ខ្ុ ំការច់ិន ឪពុកម្ភត យខាងហម ខ្ុ ំណាការច់ិន។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈែើយដយ៏ាយម្ភត យយាយខាងហម ខ្ុ ំការឈ់វៀរណាម អ្ញ្ជ ឹងហម ខ្ុ ំឈែើយដត៏ាឪខ្ុ ំហខមរសុទធែម ង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រដ់ងឹរសុកកឈំណ្ើ រគារឈ់ៅណា? 

ខ៖ អ្រដ់ឹងទាងំអ្ស់ហាស់! ខ្ុ ំដងឹថាឈកើរមកឈៅរសុក ឈគឈៅខ្ុ ំថាអាចិនពាងំែុីងៗអ្ញ្ជ ឹងណាហាស់!!។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 



ខ៖ ហាស់!!!ៗ ឈែើយឈឃើញចិនៗភាសខលួនមកពរីសកុចិនមក អ្ញ្ជ ឹងឈៅជិរភមូហិម ខ្ុដំឈ៏ពលឈែើយអ្ញ្ជ ឹង
ឈគអ្រច់ងឈ់្វើ ពួកចិនៗវាអ្រឈ់្វើហរសវាឈៅផារអ្ស់អាលីង ហម ខ្ុ ឈំៅហរឈ្វើហរស។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្រម់្ភនដឹងឈរឿងរបស់ជីដូនជីតាខលោះៗឈទ? 

ខ៖ អ្រ!់ អ្រដ់ឹងឈសាោះឈរពាោះអ្រម់្ភននយិាយរបាប ់ដល់ឈពលឈៅអាពរខ្ុ ំឈៅឈកមងហដរែនឹង។ 

ក៖ ែុ!ឺ 

ខ៖ អ្រម់្ភននិយាយរបាបឈ់សាោះ រគានដ់ងឹថាែុីពិបាកណាស់! 

ក៖ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំមករស់ឈៅភនឈំពញែនឹងរយៈឈពលយូរប ុណាណ ឈែើយ? ឈចញពីតាហកវមក? 

ខ៖ ឈចញពតីាហកវ អ្រឈ់ៅតាហកវឈចញមកពីអាពរខ្ុ ំអ្រម់្ភនមករសុកឈទ អ្រម់្ភនមកភនឈំពញឈទ ខ្ុ ឈំៅន៎ា! 
ឈៅលិចវញិឈទ។ 

ក៖ ែុ!ឺ 

ខ៖ ឈៅឈៅអ្យូ! ខ្ុ ំកំសរណ់ាស់ឈចញមកខ្ុ ំអ្រលុ់យអ្ីម្ភ ឈរៀល អ្រម់្ភនឈខាអាវឈសលៀកពាកអ់្ីទាងំអ្ស់ ឈៅ
អាពរខ្ុ ំជាបគុ់កហាស់ ឈគមនិឈៅគុកឈទមនទរីកសាង អ្ញ្ជ ឹងខ្ុជំាបម់នទីរកសាងឈោយសារខ្ុ ំហលងចងរ់ស់ 
ឈៅជំនានអ់ាពរខ្ុ ំហលងចងរ់ស់ឈទៀរឈែើយណា។ អ្ញ្ជ ឹងដល់តាឈពលឈគយកខ្ុ ំឈៅឈគសួរខ្ុ ំថាឈៅរសុក
ណា? ខ្ុ ំថាឈៅតាហកវ ជនំានអ់ាពរឈគមនិឈៅថាហកវ ឈគឈៅរសកុ៥៤អ្ញ្ជ ឹង ដល់ម្ភន កែ់នឹងសម្ភា សសួរខ្ុ ំ
អ្ញ្ជ ឹងែុឺ! អ្ញ្ជ ឹងឈគវាឈៅឈយាធាហា៎ា ! វាឈៅរសុកតាហកវហដរដអ៏្ញ្ជ ឹង វារបាបថ់ាឈៅកហនលងណាអ្ញ្ជ ឹងភូម ិឃុំ
ររពាងំរកសំាង ឈែើយសួរខ្ុ ំថាឈៅណាអ្ញ្ជ ឹង ខ្ុ ំថាឈៅឃុំ ចំបកអ់្ញ្ជ ឹងដល់ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងវាអ្រឈ់ជឿ វាអ្រ់
ឈជឿថាខ្ុឈំៅរសុកែនឹងឈហា៎ា ោះ! វាថាឲខ្ុឈំរៀបរាបអ់្ុ!ឺ រសុកឈៅបាទែីនឹងណាឈរៀបរាបរ់បាបឃុ់ំឲវា ខ្ុ ំថាអ្ូយ!ខ្ុ ំ
ឈភលចអ្ស់ឈែើយ ខ្ុ ំខចិលនយិាយជាមយួវាខ្ុ ំថាអ្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ខ្ុ ឈំភលចអ្ស់ឈែើយឈែ! អ្រឈ់ទឲរាបឲ់បានខលោះ ខ្ុថំាឃុំ ចំបក ់ ឃុំ វាងំសាទអ្ីចឹងឈៅណា វាម្ភនឃុំ
ប ុនាម ន ររពាងំរកសំាងអ្ីចងឹឈៅដល់ឈពលឈែើយវាថាបានវាឈជឿ វាឈជឿខាល ចឈយើងឈឆលើយតាពីតាពាសហាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 



ខ៖ ប ហុនតដល់ឈពលឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈៅ អ្យូ! សីហាឈអ្ុើយ! វាយល់ខ្ុ ំអ្ីយល់ឈមលោះ! វាយល់ថាអ្នករសុកដូចគាន
ហាស់ ឈយាធាឈគឈៅឈយាធា វាឈៅយាមវាឈៅកហនលងឈ្វើការដូចថាឈគចបឈ់យើងឈដើរឈសរអី្ញ្ជ ឹង ឬកអ៏្នកភូមិ
ែនឹងឈសរ ីឈបោះបហនលឈបោះហផលឈឈើខលួនឯងឈ្វើសីុឯកជនកឈ៏គចបោ់កែ់នឹងហដរណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយដល់តាឈពលឈែើយខ្ុ ំឈៅែនឹង ឈៅែនឹងវាយល់ហមនហទនសីហាឈអ្ុើយ! អ្!ូ វាម្ភនសអីកវ៏ាឲសីុ
ហដរ អ្រឲ់សីុបាយចូលជាមយួអ្នកឈទាស ជាមយួអ្នកឈនោះវាឈទណា។ 

ក៖ បាទ!។ 

ខ៖ វាឲវារបជុំគាន វាខ្ុ ំលឺសូរ វាឲសីុឈោយខលួនពីឈគ ឈែើយដល់ឈពលឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈពលយបស់ាៃ រអ់្ញ្ជ ឹង ខ្ុ ំ
ម្ភនរសីបអូនខ្ុមំ្ភន កប់អូនខ្ុ ំមឈីៅអាឈមរកិែនងឹ បអូនខ្ុ ំម្ភន កឈ់ែើយខ្ុ ំនិងពួកម្ភ កបអូនខ្ុ ំម្ភន កឈ់ទៀរបនីាក ់ ឈពល
សាៃ រអ់្ញ្ជ ឹងវាយករបបវាមកឲសីុឈៅឈពលយប ់ អ្ញ្ជ ឹងម្ភនឈគហចកសអីអ្ញ្ជ ឹងវាយករបស់វាមកឲសីុ ខ្ុ ឈំៅ
ែនឹងមយួអាទិរយ ដល់ឈពលឈៅែនឹងមយួអាទិរយ ឈពលគិរឈៅឈគយល់ណាស់ ជំនានអ់ាពរដល់តាឈពល
ហបកគាន អ្ញ្ជ ឹងបានយល់រសុកតាហកវអ្ញ្ជ ឹងអាពរហាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈពលកំពុងអាពរវាសលុរ មនុសសវាសុទធចបហ់ែកហាស់វាឈបាកហាស់ ខ្ុ ំលឺសូរបងបអូនខ្ុនំិយាយដល់ខ្ុ ំ 
ររ បម់កវាថា អ្ូ! ខ្ុ ំនយិាយរបាបឈ់ៅជួបអ្នករសកុឈយើងប ហុនតអ្រស់ាា ល់ឈទ ហបបសាល បក់ម៏និដឹងឈទ វាថា
ឈែើយចិរតលអណាស់វាអ្ញ្ជ ឹងហាស់ វាថាពួកអាែនឹងសុទធតាសាហាវ មនុសសសុទធតាចបឈ់បាកឈែើយកូន
ហង រសុទធហរចបហ់ែក ឈែើយដឈ៏ៅរសុកឈគវារពរ័របាស់ដូចឈយើងហដរហាស់របាបខ់្ុ ំអ្ញ្ជ ឹងវាថា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ខ្ុកំរ៏ពរ័របាស់ដូរបងឯងហដរ រពរ័របាស់ហម ខ្ុមំ្ភនកូនហរមយួឈទអ្ីចឹងវានិយាយ ម្ភនកូនហរមយួឈទ
ឈែើយហបកគាន អ្ស់ឈែើយអ្ចីឹង ដត៏ាឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈៅខ្ុ ំឈ្វើការឈៅែនឹងមយួអាទិរយ ឈពលឈ្វើការែនឹងឈម្ភ ង
ដបព់ីរឈម្ភ ងមយួបានឈគឲចុោះ តាងំពីរពឹករពលឹមប ហុនតឈពលកំពុងហរឈ្វើការឈម្ភ ងដបអ់្ីអ្ញ្ជ ឹងវាដុរដំ ូងអ្ឲី
សីុហាស់ពួកវាយល់ ដល់ឈពលថ្ងៃមយួឈគផ្ទល ស់ខ្ុ ំ គរិឈៅអាយុខ្ុអំ្ររ់រវូអ្ស់ឈទសីហាអ្ុឺ! ឈគផ្ទល ស់ខ្ុ ំបតូរឈៅ
កហនលងមយួឈផសងឈទៀរ ឈគចងឲ់ឈយើងឈៅសែករឈដើមវញិហដលឈយើងថាររឈ់គចពីកហនលងែនងឹហាស់ វារបឈៅ
ខ្ុ ំបអូនខ្ុ ឈំៅឈ្វើការអ្ស់ឈែើយវាទុកខ្ុ ំម្ភន កអ់្ញ្ជ ឹងវារបឈៅ វារបាបថ់ាបងឯងកុរំរអ់្ងាការោកឈ់ៅកហនលងណា



ឈៅកហនលងែនឹងឈែើយកុំឈៅណាឲឈសាោះ ឈបើសិនជាបងឯងររប់ងឯងឈគថ្វ  បងឯងង្ក បឈ់ែើយ វារបឈៅឈយើង
សពវរគបហ់ាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ អ្ូយ! របឈៅឈអ្ុើយរបឈៅ អ្ូ! វាម្ភនកហនសងមយួ វាម្ភនរកម្ភ អ្ឈញ្ច ោះរកម្ភ របស់ឈយើងែនឹងងមី ឈែើយវា ខ្ុ ំវា
ម្ភនរកម្ភ របស់ខ្ុ ំហដរឈែើយពួកម្ភ កខ្ុវំាអ្រម់្ភន បអូនខ្ុ ំម្ភនហដរឈែើយអ្ញ្ជ ឹងវាឲឈៅម្ភន កហ់ដលអ្រហ់ាស់ វា
ខសបឹរបាបថ់ាកុំឲរចហណ្នគាន  ខ្ុ ំថាអ្ូយ!អ្ររ់ចហណ្នឈទ វាសុទធហរនយិាយហាស់ពួកវា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយដល់ឈពលជួបគាន ឯងអ្ញ្ជ ឹង ដល់ឈពលវាហបកគាន អ្ញ្ជ ឹងបានវាដងឹវាឈចោះហរនឹកគាន  ឈៅរសុក
កាលពីអ្រទ់ានប់ញ្ចូ នវាមកែនឹងហាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ វាខុសសម្ភល បម់នុសសរែូរសម្ភល បម់នុសសហាស់។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ុឺ! សាចញ់ារិឈោកអ្ ុ៊ុំហដលរស់ឈៅរសុកឈរៅែនឹងររូវជាបអូនឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បអូនបឈងាើរហាស់។ 

ក៖ មញិគាររ់ស់ឈៅណា? 

ខ៖ ឈៅកាលីែវ័កញា ប ុហនតអ្រដ់ឹងថាឈៅរដឋៗ! 

ក៖ រដឋកាលីែវ័កញា ! 

ខ៖ រដឋកាលីែវ័កញា ប ុហនតអ្រដ់ឹងថាកហនលងឈគឈៅសអីឈទ ខ្ុអំ្រដ់ឹងឈទណា។ 

ក៖ ែនឹងៗ។ 

ខ៖ ដត៏ាសួរកមួយខ្ុ ំបានដងឹ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រទ់ានឈ់រៀបម្ភនរគួសារម្ភនអ្ណីា? 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភនឈរើម្ភនកូនឈែើយហរសាល បអ់្ស់ឈែើយែនឹង។ 



ក៖ ឈែើយសាវ មឈីោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ម ក ់ផល។ 

ក៖ ម ក ់ផល! កាលែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍តាងំពីឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មយួពានរ់បាបំនួរយប ុនាម នឈទឈភលចបារឈ់ែើយ! មយួពានរ់បាបំនួរយ ខទងច់ិរសិប ម្ភនកូនចិរសិបពីរ 
អ្ូ! ឈភលចអ្ស់ឈែើយ!។ 

ក៖ ៧២ម្ភនកូនរបហែលជា! 

ខ៖ ម្ភនកូនពីរនាក។់ 

ក៖ អាយុប នុាម នឈែើយការែនឹង? ម្ភនកូន៧២ែនឹង? 

ខ៖ កូនៗែនងឹអាយុពីរបឆី្ន មំយួ ពីរបឆី្ន មំយួខ្ុ ំឈភលចបារអ់្ស់ឈែើយណា ពីរឆ្ន ឈំភលចអ្ស់ឈែើយបងបអូន។ 

ក៖ ឈែើយចុោះអ្ុឺ! អាពាែ៍ពិពាែ៍ហដលឈ្វើឈ ើងែនឹងឈរៀបចំឈ ើងឈោយឪពុកម្ភត យ ឬ កព៏លពរជាអ្នកចប់
ផាុ ំ? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! ឪពុកម្ភត យ។ 

ក៖ ឪពុកម្ភត យ! 

ខ៖ ឈៅដល់ពលពរែនឹងឈគឲឈរៀបឲឈទៀរឈរើខ្ុអំ្រយ់ក ខ្ុ ំឈគចបក់ារអាឆ្ន ៧ំ៨ ច៎ា ! ចបឈ់រៀបឲែម ងខ្ុ ំរបាប់
ថាខ្ុ ំយកអ្រឈ់កើរឈទពីឈរពាោះ ខ្ុ ំឈឈឺបោះដូងអ្ីចឹងឈៅកាលណា ខ្ុ ំឈឈឺបោះដូងយកបតីអ្រប់ានឈទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ របាបឈ់គអ្ញ្ជ ឹង ែូ! មនិអ្ីចឹងឈរពាោះអាយុឈរចើនឈែើយអ្ងាការវាឲឈរៀបការអ្ចីឹងឈគររូវហរចបោ់កហ់ាស់ 
គឺឈគាលនឈយាបាយឈគ ឈគមនិឲឈនោះឈទអ្ញ្ជ ឹងឈគោកឲ់។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនប ុនាម ននាកអ់្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ពរី! 

ក៖ ពរីនាកហ់រសពវថ្ងៃគារ?់ 



ខ៖ សាល បអ់្ស់ឈែើយែនឹង ថានិយាយឈ្វើអ្ី។ 

ក៖ ឈែើយការឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនយកជំនូនឈគអ្រក់ាលែនឹង? ថ្ងលជំនូន? 

ខ៖ អ្!ូ យកឈរើ។ 

ក៖ យកប ុនាម នហដរកាលែនងឹ? 

ខ៖ យកបនតចិបនទួចហដរែនងឹ ហរយកមនិថ្ងលប ុនាម នហដរែនឹង មនុសសរបុសកាលែនឹងម្ភនរថ្មលណាស់ណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ញ្ជ ឹងដូចជាកមួយចងឲ់ឈោកអ្ ុ៊ុំនិយាយរបាបខ់លោះៗពីអ្ុ!ឺ រគាដបំូងហដលឈោកអ្ ុ៊ុំ នងិ
សាវ មឈីោកអ្ ុ៊ុំបានជួបគាន ឈោកអ្ ុ៊ុំ មូលឈែរុអ្ី? 

ខ៖ អ្!ូ!! 

ក៖ សាចឈ់រឿងខលោះៗបានជួបជាមយួសាវ ម?ី 

ខ៖ ឈអ្ុើ!ៗ អាែនឹងហមនឈយើងទាកទ់ងគាន មុនឈទណា មនិហមនដូចឥ ូវឈទអ្ុឺ! ដូចឪពុកម្ភត យអ្នកទុកោកឈ់ទ
ណា ដូចថាខាងកូនកំឈោោះែនឹងឈគឈដើរឈមើលឈដើររករបពនធអ្ញ្ជ ឹង ឈគមនិឈដើរឈមើលតាមឈនោះអ្ញ្ជ ឹងកាលណា
ឈគឈពញចិរតឈគមនិសួរ ឈគលបខ្ុ ំវញិមនិឈមើលខ្ុ ំបានឈៅឈមើលឈោយជំរាបសួរឈទ សុទធហរលបឈមើលដត៏ាឈមើល
ឲដឹងខលួនខ្ុ ំររឈ់ែើយពីឈកមងហាស់ ឈពលកំពុងសីុបាយឈគនាមំនុសស ហាស់!!!ៗ ររឈ់ចលចនបាយបារ់
ឈែើយអ្រឈ់ៅឈទអ្រឲ់អ្នកឯងមកឈមើលឈនោះឈទអ្រឈ់ទ ឈែើយដឈ៏កើរឈគថាឈចោះ អ្ូ! អ្នករសុកថាឈែ!វាឈៅឈរៀន
មនុសសឈរចើន របុសៗកឈ៏រចើន រសីៗកឈ៏រចើន វាអ្រឈ់ចោះខាម ស់ឈគឈទ   ឈែើយដត៏ាឈគរគានម់កអ្ញ្ជ ឹងមចិកខ៏ាម ស់
អ្ញ្ជ ឹងហាស់។ 

ក៖ ែនឹងឈែើយ អ្ញ្ជ ឹងមលូឈែរុអ្ីបានខាងរគួសារឈោកអ្ ុ៊ុំអាចទាកទ់ងឈោកអ្ ុ៊ុំបាន? ហាស់!!!ៗ។ 

ខ៖ ដត៏ាសួរហម ឪអ្ញ្ជ ឹង ហម ឪអ្ុឺ! ឈយើងតាមហម ឪហដរប ុហនតតាមហដរដត៏ាឈយើងឈពញចិរតហដរណា។ 

ក៖ អ្រម់្ភនអ្នុសាវរយីអ៍្ឈីទ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនអ្នុសាវរយីអ៍្ឈីទអ្រម់្ភនទាកទ់ងគាន លអូកលអឺនអ្ញ្ជ ឹងដូចសពវថ្ងៃអ្ញ្ជ ឹងឈទ អ្រឈ់ទអ្រម់្ភននាគំាន
ឈដើរឈលងដូចសពវថ្ងៃឈទ អ្រឈ់ទអ្រឈ់សាោះ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ហាស់!!! 



ខ៖  របថ្ពណី្ហមន អាឈនោះយករបថ្ពណី្ហខមរែម ងហាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ។  

ខ៖ ចំែម ង! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈរៀនភាសាហខមរបានកំររិណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំរៀនថាន កទ់ី ខ្ុ ំជាបឌ់ផីលូមឈប។់ 

ក៖ ឌផីលូមសមយ័ែនឹង! 

ខ៖ សមយ័ែនឹង! ឈរៀនរពកឹោៃ ចណា! 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ មយួថ្ងៃប នុាម នឈម្ភ ងគិរឈមើលឈមើ? រពកឹរពលឹមឈ ើងដឹងតារពហីមតាងំពីឈម្ភ ង៨ដល់ឈម្ភ ង១១ អ្ញ្ជ ឹងចូល
ឈម្ភ ង២ដល់ឈម្ភ ង៥ ដល់តាចូលដល់កាឈលសវា ឈគឈៅកាឈលសមនិហមនលីុសឈសឈទកាលែនឹង។ 

ក៖ បាទ! កាឈលស! 

ខ៖ ដល់តាឈពលរសុកឈគឥ ូវឈនោះបានឈៅ លីុសឈសឈែើយអ្រប់ាចឈ់្វើឈៅតាហកវឈៅអ្ីឈទ កាឈលស។ 

ក៖ ឈែើយអ្ុឺ! ឈរៅពីភាសាហខមរឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈចោះភាសាអ្ីហដរ? 

ខ៖ បារាងំហដរឈរើ ហរឥ ូវឈភលចអ្ស់អាលីង។ 

ក៖ អ្!ូ អ្ញ្ជ ឹងបារាងំរិចរចួហដរ! 

ខ៖ ែុ!ឺ បារាងំរែូរហាស់បារាងំឈរៀនតាងំពីថាន កទ់ី៩ឈៅហាស់ ថាន កទ់ី៩។ 

ក៖ កាលែនងឹកាលឈៅឈរៀនែនឹងឈចោះឈរចើនហដរអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ កាលឈៅឈរៀនឈចោះឈរចើនដល់តាឈពលឈបម់្ភនអ្ី អ្រឈ់របើផងមកឈរៀនអ្ងឈ់គលសណាសាុយ! 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ កមួយខ្ុ ំខងឹឈរើមនិឈរៀនបារាងំឈរៀនអ្ីឈទ ឈបើឈរៀនបារាងំវាឈចោះជាងវាឈចោះរសាបហ់ាស់។ 



ក៖ បាទ!ៗ។  

ខ៖ ចុោះឈមឈរៀនសុទធតាបារាងំ។ 

ក៖ មញិឈោកអ្ ុ៊ុំឈរៀនបានកំររិថាន កទ់អី្ុឺ! 

ខ៖ ទចីបថ់ាន កទ់ីបី ថាន កទ់បីីរបលងឌផីលូម របលងឌីផលូមឆ្ន ១ំ៩៧០ចូលឈ្វើការអ្ញ្ជ ឹងឈៅណា។ 

ក៖ ឈបើនិយាយពីឥ ូវរបហែលខទងថ់ាន កទ់ី១០អ្ីឈមើលឈៅ? 

ខ៖ ទ១ី០! 

ក៖ ឈែើយសាោហដលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅឈរៀនកាលែនឹងឈៅណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅចំបក ់ជិោះកងព់ីសាោឈៅផទោះពីរគី ូហាស់។ 

ក៖ ឈៅចំបក។់ 

ខ៖ ២គី ូពផីទោះឈៅបនួឈជើងកនុងមយួថ្ងៃហាស់។ 

ក៖ ឈខរតតាហកវែនឹង? 

ខ៖ អ្រឈ់ទឈខរតតាហកវហដរ ប ុហនតឈៅរសុកបាទី។ 

ក៖ អ្!ូ រសុកបាទី! 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ ចំបកែ់នឹងែួសសំឈរាង។ 

ក៖ សាោែនឹងឈ ម្ ោះអ្ីឈគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈគោក់ៗ  ឥ ូវឈគោកអ់្នុវទិាល័យចំបកែ់ម ង ចបំកែ់នឹងែម ងឈ ម្ ោះចំបកែ់នឹងែម ងហាស់ អ្រហ់កអ្រ់
ហកហរបឈទ ប ុហនតវាបឈងាើរជាលីុសឈស ឈៅលីុសឈសចំបកែ់នឹងែម ង។ 

ក៖ បាទ!ៗឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនមរិតភក័្កកាសនិទសាន លហដល្ំធារុជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ សាល បអ់្ស់ឈែើយ! សាល បអ់្ស់អាលីងែម ងអ្រម់្ភនសល់ អ្រម់្ភនសាល បអ់្ស់អាលីង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រម់្ភនអ្នកណាឈៅឈទអ្ញ្ជ ឹងមរិតភក័្កកាឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្រឈ់សាោះមរិតភក័្កកា ម្ភនម្ភនហរមរិតភក័្កកាងមីៗឥ ូវ ពមីុនអ្រម់្ភនឈសាោះ។ 

ក៖ ចុោះតាងំពរូីចរែូរដល់អាយុប ុណ្ណឹ ងឈោកអ្ ុ៊ុំធាល បរ់បកបមុខរបរអ្ីខលោះឈដើមបចីញិ្ច ឹមជីវរិ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំៅជនំានលុ់ននុលឈ្វើការហដរែនឹង ខ្ុ ំឈ្វើការខាងទទួលទូរស័ពទហាស់ អា ូៗែនឹង។ 

ក៖ អ្៎ា! ខាងទទូលទូរស័ពទ។ 

ខ៖ ច៎ា ! ខាងទទួលទូរស័ពទ។ 

ក៖ ឈែើយចុោះឥ ូវឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈពទយ!  

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ អ្ូ! ខ្ុចូំលមកខ្ុ ំឈ្វើឈពទយ ខ្ុ ំចបឈ់ែើយខ្ុ ំរហឺរររ។ ឥ ូវមនិបាចឈ់នោះឈទអ្នករហឺរររែនឹងឈគអ្រយ់កលុយឈទ
ចូលឈពទយរដឋហាស់ ខ្ុ ំឈទើបហរលឺកមួយខ្ុ ំរបាបព់ីមសលិ។ 

ក៖ ចុោះចាបរ់បាករ់ហឺរររបានប ុនាម នហដរ? 

ខ៖ បាន៥០មុនឺ ៥២ឥ ូវបានឈ ើងបាន៥២ឈែើយ ប ុហនតឥ ូវឈគឲឈ ើងឈទៀរអ្រដ់ឹងប នុាម នឈទ ឈគមនិឲ
ឈ ើងអ្នកឈ្វើការអ្នកឈរៅកឲ៏ឈ ើងហដរណា អ្រដ់ងឹថាឈគឲប ុនាម ន២០ភាគរយ អ្រដ់ងឹចឈំមើលឈបើកលុយហខ
ែនឹង ប ុហនតឈគមនិទានឈ់្វើឈទហបប។ 

ក៖ ឈបើអ្ញ្ជ ឹងសពវថ្ងៃឈោកអ្ ុ៊ុំបានរបាករ់ហឺរររ! 

ខ៖ ែុ!ី ឈបើមនិបានរបាករ់ហឺរររចយអ្នកណាឲឈយើងចយ! អាឈគឲយូរៗមតងែនងឹ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ បានអ្ីសីុ? ង្ក បឈ់ែើយខ្ុ ំបានរពោះចញិ្ច ឹមឈទណា គុណ្បុណ្យខ្ុ ំឈែើយែនឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចុោះតាងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ ជីវរិឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនការផ្ទល ស់បតូរអ្វីខលោះហដរឈោក
អ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្!ូ ខ្ុ ំពបិាកណាស់ អារកយឈ្វើទុកខណាស់ឥ ូវែនឹង ប ុហនតឥ ូវខ្ុ ំជាអ្ស់វញិឈែើយណា អារកយថ្វ  ខ្ុ ឈំរចើន
ណា ថ្វ  ខ្ុ ំឈរចើនណាស់ ឈែើយជួនកាលអ្រឈ់្វើតាមវាឈទ ខ្ុ ំងង ុយឈដកខ្ុ ំឈបឈ់្វើឈម្ភ ង១០ ខ្ុ ំហលងឈ្វើដូចមុន
ឈែើយទល់ៗភល ឺ ឈបើវាចងឲ់ឈ្វើឈម្ភ ង៥ឈម្ភ ងអ្ីអ្ញ្ជ ឹងឈៅចោំស់ខ្ុ ំឈ្វើឈទៀរ ឈបើឈ្វើមនិទានឈ់ែើយចហំសអកមយួ
ថ្ងៃឈទៀរអ្ញ្ជ ឹងឈៅណា។  

ក៖ ែនឹង! 

ខ៖ ឈគឈ្វើបាប។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាសាអ្្ិសាថ នអ្ី! 

ខ៖ អ្្ិសាថ នខ្ុ ំសួររពោះថាឈែរុអ្ីអ្៎ា! បតិាឈែរុអ្ីកអ៏ារកយឲខ្ុ ំឈ្វើឲទួលបងាុ ំឈ្វើការឈ្វើជាមយួវាអ្ីកយ៏បឈ់មលោះ? 
ឈែរុអ្ីអានរពោះគមពរីឈ្វើឲខ្ុចុំកឈជើង ទួលបងាុ ំចុកឈជើងអានមនិឈកើរអានដត៏ាឈរអានអ្ីអ្ញ្ជ ឹងអ្ីណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈ្វើៗ បានឈឆលើយរបឈៅ    ជួនកាលឈយើងសាត បយ់ល់រពោះវញិ្ញា ណ្របាប ់     វាអ្រច់ងឲ់ឈយើងអានគមពរីអ្ី
អ្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ែុ!ី នយិាយមនិអ្្ិសាថ នមចិរាបអ់្្ិសាថ ន។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ុឺ! ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនមហូបណាហដលឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុចូំលចរិតហាស់!!! សមលរមជូរឈរគឿងហាស់!!!។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងសមលរមជូរឈរគឿងអ្ញ្ជ ឹងហែស! 

ខ៖ ែនឹងឈែើយមជូរឈរគឿងសាចឈ់គាឆ្ៃ ញ់ណាស់។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងមជូរឈរគឿងសំណ្បរ់បស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈែើយអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ែនឹងឈែើយឆ្ៃ ញ់ការឈីៅចញ់មជូរឈរគឿងហដរ។ 

ក៖ ចុោះឈបើនយិាយពីហលបងរបជារបិយវញិឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតអ្វីហដរ? 



ខ៖ ចូលចិរតហដរ ចូលចិរតឈមើលហដរបទរាងំវងសរាកំាច។់ 

ក៖ និយាយពីហលបង? 

ខ៖ ហលបងអ្ឈីគ? 

ក៖ ដូចឈលងឈូង ឈបាោះអ្ងាុញអ្ី? 

ខ៖ អ្៎ា! អាែនឹងកចូ៏លចិរត ចូលចិរតចូលចរិតឈលងទាងំអ្ស់តាងំឈៅពីឈកមង រកាបម្ភនស់ាា ល់ពាកយអា
ម្ភនរ់ង្កវឈគឈ្វើឈលងហលបងរកាបម្ភនអ់ាឈពលចូលឆ្ន ែំនឹងណា ឈបាោះអ្ងាុញឈចលឈលងទាងំអ្ស់។ 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ ចូលរគបហ់លបង។ 

ក៖ ចុោះអ្៎ា! ឈរើអ្ ុ៊ុំចងចចំឈរមៀងណាហដរ ឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈរៀនតាងំពឈីកមងៗរែូរដល់ឈពលឈនោះឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចឈរមៀងអ្ឈីគ? 

ក៖ ចឈរមៀងហដលឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈរចៀងឈលងអ្!ី 

ខ៖ ឈរចៀងឈលងែនឹង ឥ ូវខ្ុ ំឈរចៀងតាបទអារកយឈ្វើទុកខឈពក ខ្ុ ំឈរចៀងបទខ្ុ ំជាកូនរបស់រពោះឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ ចុោះអាចឈរមៀងហាស់!!! ឈយើងសាត បអ់្ែី៎ា? 

ខ៖ អ្៎ា! 

ក៖ ចឈរមៀងអ្នកចឈរមៀងឈយើងែនឹង! 

ខ៖ ចូលចិរតហដរ។ 

ក៖ ចុោះរបស់អ្នកណាឈគហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចូលចិរតរបស់ រស់ ឈសរសីធា។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ ហប ន រន កចូ៏លចិរតហដរ វាឈរចៀងកាលពីខ្ុ ំឈៅឈកមងឈពលវាឈៅតាមសឈមតចអ្ីចឹងហាស់ ខ្ុ ំឈៅទទលួស
ឈមតចអ្ចីឹង។ 

ក៖ អ្៎ា! 

ខ៖ ឈគឈនោះហដរ ឈគឈរចៀងឈកមងៗដូចថាឈៅដល់កហនលងែួសភនជំីសូអ្ីចឹង សាោឈគអាខលោះសាោឈគឈនោះែម ង 
ឈគកាល ហានឈកមងៗឈ ើងឈរចៀងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈ ើងឈរចៀងឈលើឈវទិកាទរំាសំឈមតចមក។ 

ក៖ បាទ! ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅកនុងរកុមរគសួាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នកណាឈគឈចោះឈលងឧបករណ៍្ឈភលងឈទ? 

ខ៖ អ្រ ់អ្រម់្ភនឈចោះឈទ។ អ្ូ! អាឈៅម្ភនឈៅកនុងរកុមរគួសារឥ ូវឈនោះអ្រ ់អាឈនាោះកូនឈៅកូនកមួយឈនាោះអ្រ ់
ខ្ុ ំម្ភនឈៅ បអូនរបស់ខ្ុ ំគារម់្ភនឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ អាមយួែនឹង្ំជាងឈគអាមយួែនឹងឈរៀនឆ្ន ទំីពរីឈែើយ ប ុហនតខ្ុ ឈំមើលឈៅវាឈៅ វាដូចអ្រម់្ភនរសីម្ភន
សងារអ្ីឈទ វាឈដកវាមកពសីាោវញិ ឈរៀនឈែើយវាឈដក ឈដកឈែើយវាដឹងតាឈរៀន វាអ្រឈ់ចោះឈ្វើខលួនអ្ញ្ជ ឹងបាន
តាវាហាស់!!! 

ក៖ អ្៎ា!!! 

ខ៖ ហាស់!!! ខ្ុ ំចូលចិរតអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈរើម្ភនជំនាញអ្វីខលោះហដលឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈរៀនបនតឈវនពីរកុមរគសួារ
របស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? ដូចជា៖ ជនំាញឈវញវលតិ៍ឈតត  ជំនាញ។ 

ខ៖ អ្ូយ! អ្រឈ់ចោះឈសាោះ។ 

ក៖ ឈ្វើសារឈតាន រអ្ី? 

ខ៖ អ្ូយ! អ្រឈ់ចោះឈទ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងម្ភនជំនាញអ្ីឈរៅពីែនឹងហដលឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈរៀនពីដូនតា? 



ខ៖ ម្ភនតាខ្ុឈំរៀន ខ្ុ ំអ្រអ់្៎ា! រគានត់ាអ្ុំអ្ងាររិច ហរឥ ូវឈ្វើហលងឈកើរឈែើយឈចឺឈងាោះឈែើយហាស់!!! 

ក៖ ហាស់!!! 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ម្ភនហរឈ្វើហរស ឈ្វើហរសែនឹងខ្ុ ំអ្រឈ់ចោះពីរគួសារឈទណា ខ្ុឈំចោះជំនានអ់ាពរែ៎ា! 

ក៖ អាពរបឈរងៀន! 

ខ៖ ច៎ា !  

ក៖ អ្រប់ានឈរៀនពីបា ម្ភ កឈទ។ 

ខ៖ អ្រឈ់ទអ្រឈ់ចោះ ហម ឪគរិតាជួលឈគែនឹង។ 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ ជួលតាឈគយកមកសទូងែនឹងឈ្វើហរស ឪខ្ុ ំហរសឈរចើនណាស់ណា សី ហា! ឈរចើនណាស់ខ្ុ ំអាណិ្រឪខ្ុ ំ
ណាស់ សី ហា ឈអ្ុើយ! គារភ់ជួរ គាររ់ាស់ ហរកកណាត បស់ទូង ហរកកណាត បអ់ារសូវ ដឹកអាឈទោះយកអាឈទោះដឹក
រសូវ អ្!ូ អាណិ្រឪខ្ុ ំយា បណ់ាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ អ្នកឈ្វើហរសយា បណ់ាស់អ្នកឈ្វើហរស! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្ុឺ! ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំអាចរបាបក់មួយពីឈពលឈវោហដលលំបាកបំផុរកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ តាងំ
ពីរូចរែូរដល់ឈពលែនឹង កំ ុងឈពលណាហដលឈោកអ្ ុ៊ុំគិរថាជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំលំបាក? 

ខ៖ ពិបាកៗ ជំនានអ់ាពរពិបាកណាស់ អ្រម់្ភនសអីែូបឈទឈចញពីអាពរ ឈចញពីអាពរមកអ្រម់្ភនឈខា
អាវហរម្ភ ចឈងាោះខ្ុ ំអ្ូសកំពសឹ ម្ភនម ុងម្ភនម ុងខលួនឯងសល់ហាស់ អាែនឹងអ្ញ្ជ ឹងពនីាកប់អូនអ្ូសកំពឹស 
ឈែើយយកឈៅដូរអ្ងារ ដូរអ្ងារបានអាែនឹងៗ ឈវទនាជំនានអ់ាពរឈផសងឈទណា។ 

ក៖ បាទ! អ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈចញពអីាពរមកឈវទនាខំរបឹងឈលើសជាងអាពរឈទៀរ ឈែើយដល់ឈពលឥ ូវឈនោះឈចឺបណ់ាស់ អារកយ
ឈ្វើទុកខណាស់ ឥ ូវវាបាន្ូររសាលជាងមុនបនតចិឈែើយ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ កាលមនុឈ្វើទុកខឈអ្ុើយឈ្វើ ឈឃើញរសាបឈ់ែើយខ្ុ ំរសកសាចណ់ាស់ណា។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ កាលមនុឈែើមឈទណា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ កាលមុនឈែើមអ្ញ្ជ ឹងវាអ្រឈ់នាម អ្ញ្ជ ឹងមុនែនឹងឈគឈ្វើឲខ្ុ ំឈនោះអ្ញ្ជ ឹង ឈគខាទ ស់សថ្សខ្ុ ំទាងំអ្ស់ ខាទ ស់
សនាល កខ់្ុ ំទាងំអ្ស់ ខ្ុ ំនយិាយអ្រឈ់កើរឈទកាលែនងឹនិយាយឈកើរហដរប ុហនតតាឡាន ់ និយាយដូចជាបត់ាដឹរ
ហាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ខាទ ស់ទាងំអ្ស់ឈគចងម្ភរឈ់គចងអ្យូ! ចងទាងំអ្ស់សីហាអ្ុឺ! ទំរាហំររសាយឈែើយឈគ អ្!ូ ឥ ូវវា
រសាយចងអ់្ស់ឈែើយជិរអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈៅឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំជួបភាពលំបាកកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំែនឹង ឈោកអ្ ុ៊ុំឈ្វើ
ការតាងំចិរតយា ងមចិឈដើមបយីកឈនោះវា? 

ខ៖ អ្្ិសាថ ន អ្្ិសាថ នឈែើយអ្ញ្ជ ឹង ខ្ុយំកឈនោះខ្ុ ំមករពោះគមពរី អ្៎ា! មករពោះវហិារអានរពោះគមពរីអ្ញ្ជ ឹង ខ្ុ ំយក
ឈនោះវាឈែើយណា។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្្ិសាថ នគឺមករពោះវហិារអ្រខ់ាន របសិនឈបើខ្ុអំ្រម់ករពោះវហិារវាររិហរឈ្វើទុកខឲខ្ុ ំឈខឺាល ងំឈទៀរ។ ខ្ុ ំអ្រ់
អានរពោះគមពរីករ៏រិហរឈ្វើទុកខខ្ុ ំ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំររូវហរអាន ររវូហរមករពោះវហិារឈែើយអ្្ិសាថ នឈគារពចាបទ់ាងំអ្ស់ ដង្កវ យអ្រម់្ភនកិបអ្មីយួ
ឈរៀលឈទណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំបាទ! ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបទពឈិសា្ណាខលោះហដលលអៗឈៅកនុងឆ្កជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ 
ដូចជា៖ ឈពលហដលកូនឈៅឈរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ ឬកអ៏្ ុ៊ុំឈ្វើអ្ីមយួ បទពិឈសា្ដូចជាតាងំពីឈកមងរែូរដល់
ឈពលឈនោះឈពលណាហដលឈោកអ្ ុ៊ុំគិរថាវាសបាយឈ្វើឲសបាយ? 



ខ៖ ឈ្វើឲឈយើងសបាយចរិតែនឹងហែស? 

ក៖ ម្ភនអារមមណ៍្សបាយចិរត? 

ខ៖ ឈ្វើឲសបាយចិរត ខ្ុ ំអ្រហ់ដលឈនោះឈទខ្ុ ំអ្រម់្ភនឈពលសបាយឈសាោះឈែើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ដងឹខលួនឈវទនារែូរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ដងឹខលួនអារកយឈ្វើទុកខ ទុកខអារកយៗ ដូចខលួនខ្ុទុំកខអារកយកមមអ្ញ្ជ ឹងណា! 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ វាទុកខកនុងខលួនខ្ុ ំែម ងែនងឹហា៎ា !  

ក៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈពលហដល ឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅវយ័ឈកមងឈរើធាល បម់្ភនអ្ុឺ! សងឃមឹចងឈ់្វើអ្វហីដរឈែើយឈៅឈពល
ហដលឈោកអ្ ុ៊្ុំ ំឈ ើងសមដូចបំណ្ងរបាថាន ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅវយ័ឈកមងអ្រច់ងឈ់្វើហរសឈទ ខ្ុ ំឈឃើញឪខ្ុ ំពិបាកឈពកខ្ុ ំខឹងជាមយួឪខ្ុ ំដូចៗឈយើង ខ្ុ ំខងឹជាមយួហម ឪខ្ុ ំ
ហដរឈរើ ខ្ុ ំជូនកាលខ្ុ ំ ដខ៏ងឹជាមយួហម ឪខ្ុ ំ ខងឹឈរឿងអ្ ី ឪខ្ុ ថំ្វ  ចងថ់្វ  ខ្ុឆំលួសគាន ជាមយួបងខ្ុ ំអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ថ្វ  ឈដញខ្ុ ំ
ខ្ុ ំររខ់្ុ ំខាល ចឪខ្ុ ំថ្វ   ពីរនាកប់ងឆលួសគាន ឈែើយររឈ់ៅផលូវហរមយួឈទៀរ មនិហមនឈៅខុសគាន ឈទណា។ 

ក៖ បាទ!  

ខ៖ ឈៅផលូវឈៅផទោះបងហម ខ្ុ ំ បងហម ខ្ុ ំថាឲមកផទោះវញិអ្ញ្ជ ឹងឪហែងថ្វ  ង្ក បឈ់ែើយ អ្ញ្ជ ឹងម្ភនម្ភន កម់យួឈទៀរឈៅ
ផទោះជាបគ់ាន  ហម ឪកថ៏្វ  ដូចគាន អ្ញ្ជ ឹងររន់ាគំាន ទាងំបីនាកែ់នឹង បងខ្ុឈំែើយមយួឈទៀរែនឹងករ៏រហ់ដរ ប ុហនតគារឈ់ៅ
រស់ហាស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ គារអ់ាយុបងខ្ុ ំឈរចើន អ្ញ្ជ ឹងគារឈ់ៅឈៅផទោះបងបអូនមយួឈទៀរឈនាោះ ឈៅកហនលងររពាងំសាបហដលខ្ុថំា 
អាមយួហដលខ្ុ ំថាអាពរែនឹងហាស់ អ្ញ្ជ ឹងអាពរដល់ឈពលឈែើយដឹងថា ឪខ្ុ ំឈសុើបហម ឪខ្ុដំឹងជាមយួផទោះ



មយួឈទៀរដឹងថាឈសុើបឈៅឈៅែនឹង បានឈៅឈៅខ្ុ ំមកវញិខាល ចថ្វ  ណាស់ខាល ច ឈែើយចងហ់រឈដើរសីុឈនួលឈគ 
អ្រច់ងឈ់ៅជាមយួគារឈ់ទឈរពាោះគារអ់្រម់្ភនអ្ីសីុបងបអូនឈរចើនសីហា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ហរសឈរចើនហមនម្ភនហររសូវអ្ងារ ហរខវោះខារឈរចើនណាស់អ្រម់្ភនអ្ីសីុឈទ ហរសឈ្វើមនិបានផលឈទឈរចើន
ឈពកហងអ្រទ់ានអ់្រម់្ភនអ្ហីងអ្រម់្ភនោកជ់ី។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈបើសិនជាឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាចផ្ទត អំ្វីមយួឈៅកាន ់កូនឈៅរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំជនំានឈ់រកាយៗ ឈរើ
ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីនងឹរបាបអ់្វីខលោះឈៅកានព់ួកឈគ? 

ខ៖ ខ្ុ រំបាបឲ់ឈគ! 

ក៖ ដូចជាបណាត ំចុងឈរកាយផ្ទត ឈំៅកូនៗ? 

ខ៖ អ្!ូ ឲខំឈរៀនឈែើយកុំឲខជិលរចអ្សូែនឹងណា ម្ភនអ្ីឲឈយើងយកបទជំនាញឲបាន ជំនាញអ្មីយួឲ
ចាស់ោស់បានជួយ ខលួនឈយើងបាន ឈបើអ្រច់ាស់ោស់ឥ ូវរសុកឈគចឈងអៀរណាស់ ដអ៏្ញ្ជ ឹងឈចោះហាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ផ្ទត ឲំឈ្វើអ្ញ្ជ ឹងកុំឲខជិល។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្វីឈទៀរចងផ់្ទត ឈំៅកានព់កួគារឈ់ទៀរអ្រ?់ 

ខ៖ ឈែើយឲឈ្វើចរកិឲរាបសារ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ សុភាពរាបសារ ជាកូនហខមរឈយើងសុភាពណា! 

ក៖ បាទ!  

ខ៖ ខ្ុកំសុ៏ភាពហដរ ប ុហនតដល់តាឈពលខ្ុខំឹងខ្ុ ំឈជហា៎ា !  

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ ែូ! ខ្ុ ំសុភាព ខ្ុ ំមនិថាខលួនខ្ុ ំសុភាពឈទ ឈគអ្នកឈរៅឈមើលមកខ្ុ ំថាខ្ុ ំសុភាពហាស់!!! របធានខ្ុមំនិហដល
រវល់ឈទរបុសៗ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈែើយកុំសងឃមឹថាខ្ុយំកបតីអ្ីឈនាោះអ្រឈ់ទ មកឈ្វើឈទសឈ្វើអ្ីខ្ុអំ្រឈ់ទខ្ុ ំគាម នមកយកែុឺ! មកឈ្វើខ្ុ ំសអប់
អាណាមកសួរអ្ញ្ជ ឹង សួររឈបៀបឈ្វើឈទសហាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ អ្រឈ់ទអ្រចូ់លចិរតឈទមនុសសចំនាស់ឈនោះឈែើយយកមកឈ្វើអ្ីឈោកឈអ្ើយ! អាណាបឈរមើឯង បឈរមើហរខលួន
ឯងមនិរចួផង។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំហដរបានជួបពិភាកាជាមយួនិងកមួយឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈែើយមនុនឹងបញ្ចបរ់បហែលជាកមួយសំងររបូ ឈោកអ្ ុ៊ុំមយួទុកជាអ្នុសាវរយី ៍ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំអ្នុញ្ញា រ ឲ
កមួយឈ្វើការោករ់បូងរ នងិ បទសម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទំពរ័របស់សាកលវទិាល័យBrigham Young 
បានហដរឬឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាន! អ្រកុ់ំណាញ់ឈទ។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ សាកលវទិាល័យនឹងផតល់ជូនឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅងរចមលងមយួចាប ់
ថ្នបទសម្ភា សឈនោះដល់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឬកកូ៏នឈៅអាចចូលឈៅសាត បវ់ាឈៅឈលើឈគែទំពរ័ 
ហដលកមួយឈ្វើសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំែនឹង។ 

ខ៖ ច៎ា ! 

ក៖ ឈៅឈពលណាមយួកប៏ានហដរ ឈែើយឈ ម្ ោះឈគែទំពរ័ែនឹងដូចកមួយបានរបាបឈ់ោកអ្ ុ៊ុំខាងឈដើម ខាង
ឈដើមែនឹងវាម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodianoralhistories.byu.edu។ 

ខ៖ ករឲ់ខ្ុរំចិមកខ្ុ ំចង ់ហរកងថ្ងៃណាមយួឲកូនឈៅ ឈគម្ភនអ្ុីនឈ្ើហណ្ររបស់ឈគហាស់។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ កមួយម្ភនហរប ណុ្ណឹ ង សូមជរំាបោបាទ! 



ខ៖ ច៎ា ! ជំរាបោ! 

 

(ការសហងខបពខី្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងថាអ្វីទាងំអ្ស់ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសី យិន បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំបាទ គឺជា
ការពិរហដលបានឈកើរឈ ើងកនុងឆ្កជវីរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីហមន។ ខ្ុ ំពិរជាម្ភនអារមមណ៍្កតុកកតួលឈៅឈពល
បានដឹងជីវរបវរតិដក៏ំសររ់បស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ជាពិឈសសឈៅឈពលហដលខ្ុ ំបានដងឹថា សឹងហរឈពញមយួជវីរិ
របស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី គឺឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានជួបហរឈរឿងពិបាកៗ ឧបសគាមនិឈចោះចបម់និឈចោះឈែើយ។ ប ុហនតឈទាោះបីជា
ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានជួបនូវឈរឿងពិបាកៗដឈ៏រចើនកនុងជវីរិកព៏ិរហមន ហរអ្ ុ៊ុំរសីមនិហដលរាងយនូវឈរឿងទាងំអ្ស់ឈនាោះ
ហដរ គឈឺោកអ្ ុ៊ុំស ូជំនោះឈលើវារគបឈ់ពលឈវោទាងំអ្ស់។ ឈែើយម្ភនឈរឿងមយួឈទៀរហដលឈ្វើឲខ្ុ ំបាទ ម្ភនឈស
ចកតីអ្ំណ្រចំឈពាោះឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈនាោះ គឺឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានសាា ល់ដំណឹ្ងលអរបស់រពោះឈយស ូ វរគសីទ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ
រសីបាននឹងកពុំងរស់ឈៅឈោយពាយាមឈគារពបទបញ្ញា រិរបស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ។)  

 

 

  

 

 


