
កិច្ចសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំឈ ម្ ោះ លាប គង់ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេង សុជីវ ី  ខ៖ អ្នកដែលត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ លាប េង់ 

ក៖ ចាស! ជាែំបូងជត្ម្ភបសួរអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ចាស! ជត្ម្ភបសួរកូន! 

ក៖ ចាស! អឺ្...អ្ ុ៊ុំថ្ងៃឈនោះខំុ្ម្ភនឱកាសឈែើម្បីម្កសម្ភា សអ្ ុ៊ុំផ្ទា ល់ឈេើយខំុ្ឈ វ្ើការសម័ត្េចិរតឈៅកនុង
េឈត្ម្ភងរបស់ខាងសាលាBYUេនឹង ឈៅខាងសេរែឋអាឈម្រចិឈេើយេឈត្ម្ភងសាលាមួ្យេនឹង
ជួយចងត្កងពងសត្បវរតិរបស់ត្បជាជនកម្ពុជាដែលម្ភនវយ័ចាប់ពី៣៥ឆ្ន ំឈ ើងអំ្ពីអឺ្...ដខសជីវរិ
របស់គារ់អំ្ពី ឈរើគារ់ធ្លា ប់បានជួបនូវបញ្ហា ជីវរិអី្ឈេខាោះ? ឈេើយឈរើអឺ្...គារ់ម្ភនត្បវរតិដបបណា
កាលពីមុ្នម្ក? ជីែូនជីតាឪពុកម្ភា យរបស់គារ់អី្េនឹង ឈេចង់ជួយចងត្កងវាទុកេនឹង អំ្ពីត្បវរតិ
របស់គារ់េនឹងឈែើម្បីទុកឈអាយកូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយរបស់គារ់េនឹង ឈេើយនិងសាច់ញារិអី្ដែរ
គារ់បានសាា ល់អី្ ឈេអាចនឹងសាា ប់សឈម្ាងរបស់គារ់ អាចសាា ប់បានណាស៎អ្ ុ៊ុំ។ ចាស! អ្ញ្ច ឹង
ថ្ងៃេនឹងខំុ្ម្ភនឱកាសឈែើម្បីម្កសម្ភា សអ្ ុ៊ុំផ្ទា ល់អ្ញ្ច ឹង ឈរើអ្ ុ៊ុំអ្នុញ្ហា រឈអាយខំុ្ឈ វ្ើការងររបូរបស់
អ្ ុ៊ុំនិងឈ វ្ើការងរសឈម្ាងរបស់អ្ ុ៊ុំដាក់ចូលឈៅកនុង Website របស់ខាងសាលាឈែើម្បីឈអាយខាងអឺ្
...ែូចជាកូនឈៅសាច់ញារិឫក៏អ្នកណាឈេដែលឈេអាចនឹងចូលសាា ប់ឈៅកនុងWebsiteេនឹង អឺ្..
ឈេអាចសាា ប់សឈម្ាងអ្ ុ៊ុំបានដែរឫឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សួរអំ្ពីអី្ឈេ? 

ក៖ ចាស!អ្ ុ៊ុំអឺ្...ឈយើងឈ វ្ើការសួរទាក់ទងជាមួ្យនឹងពងសត្បវរតិឈ ម្ ោះអឺ្...ទីកដនាងកំឈ ើ រ។ 
ឈយើងម្ភនសំនួរសួរទាក់ទងឈៅនឹងអ្ ុ៊ុំផ្ទា ល់ហ្ហា ស។ 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងឈយើងជួយចងត្កងពងសត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំឈែើម្បីនឹងឈ វ្ើការរការទុកឈអាយកូនឈៅ
ជំនាន់ឈត្កាយ... 

ខ៖ ខំុ្ឈៅខាងស្សុកពារងំ ឈខរតថ្ត្ពដវង។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! មុ្នែំបូងអឺ្...ខំុ្ត្គាន់ដរចង់សំុទាក់ទងជាមួ្យការងរសឈម្ាងឈេើយនិងរូបមិ្ញ អ្ ុ៊ុំ 
អ្នុញ្ហា រឈអាយខំុ្ឈ វ្ើការងរ និងឈ វ្ើការផុសឈៅកនុង Website របស់ខាងសាលាដែរឫឈទ? 
បនាា ប់ម្កខំុ្នឹងឈ វ្ើការសួរសំនួរអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្រ់អី្ឈទ! ងរចុោះកូន ប ុដនតឈបើស្សុកកំឈ ើ រខំុ្ឈៅខាងឈខរតថ្ត្ពដវង ស្សុកពារងំ។ 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! ចឹងអ្ ុ៊ុំមុ្នែំបូងថ្នការសម្ភា ស ថ្ងៃេនឹងថ្ងៃ៣១ ដខ០៧ ឆ្ន ំ២០១៨។ ឈេើយការ
សម្ភា សមុ្នែំបូង សំុសាា ល់ឈ ម្ ោះរបស់អ្ ុ៊ុំ ឈរើអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអី្ឈេដែរ? 

ខ៖ ខំុ្ឈ ម្ ោះ លាប េង់! 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! ឈេើយទាក់ទងជាមួ្យឈ ម្ ោះេនឹងត្រូវជាមួ្យអ្រតសញ្ហា  ប័ ណឈទអ្ ុ៊ុំ? ទំាងនាម្
ត្រកូល? 

ខ៖ ត្រូវ! 

ក៖ ចាស! ឈេើយឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅអ្ ុ៊ុំម្ភនដែរឫឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈ ម្ ោះេនឹងម្ភនដរមួ្យឈទឈនោះអ្ ុ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ម្ភនដរមួ្យេនឹង! 

ក៖ ឈរើឈ ម្ ោះេនឹងម្ភនអ្រថន័យយ ងណាដែរចំឈពាោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ ុ៊ុំម្ភន...ខំុ្មិ្នែឹងម្ភនអ្រថន័យយ ងឈម្ ចឈទ ប ុដនាដម្ ឪខំុ្ដាក់ឈ ម្ ោះអ្ញ្ច ឹងម្ក។ 

ក៖ អ៎ូ្! ឈេើយអ្ ុ៊ុំទាក់ទងជាមួ្យនឹងឆ្ន ំេនឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនអាយុប ុនាម នឈេើយ? 

ខ៖ ខំុ្ឈេាស ចូល៦៤! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅកនុងឆ្ន ំណាដែរ? 

ខ៖ ឈៅឆ្ន ំអី្ឈនៀក មួ្យពាន់ត្បំាបួនរយដសសិបប ុនាម នឈទខំុ្ ឈៅកនុងអ្រតសញ្ហា  ប័ ណ។ 



ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្រតសញ្ហា  ប័ ណឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភន! 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងចំាឈេើយពីការសម្ភា ស ខំុ្នឹងឈ វ្ើការសំុអ្រតសញ្ហា  ប័ ណអ្ ុ៊ុំឈែើម្បីែឹងអឺ្...ពី
អាយុពិរត្បាកែរបស់អ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងឈៅហ្ហា ស៎។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! ឈេើយអឺ្...ទាក់ទងជាមួ្យនឹងកដនាងកំឈ ើ រវញិអ្ ុ៊ុំៗឈកើរឈៅកនុងកដនាងណាដែរ? 

ខ៖ ខំុ្ឈកើរឈៅស្សុកខំុ្ ុង ឈៅឈខរតថ្ត្ព...ឈៅឈខរត ឈៅទីរួម្ឈខរតថ្ត្ពដវង ស្សុកពារងំេនឹងដរ     
ម្ ង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងេ៎អ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ខំុ្ឈ ើងម្កភ្នំឈពញឈៅឆ្ន ំ៨៩ (១៩៨៩)។ 

ក៖ អ៎ូ្! ឈេើយអ្ ុ៊ុំសពវថ្ងៃេនឹង អ្ ុ៊ុំឈៅភ្នំឈពញឈៅទីតំាងណាដែរ? 

ខ៖ ខំុ្អ្រ់ម្ភនឈៅទីតំាងណាឈទ។ ខំុ្ឈចញម្កពីស្សុកម្ក ខំុ្ម្កឈ វ្ើការងារ ខំុ្ឈៅត្កឈពកឈៅ
ស្សុកដស្ស បនាា ប់ម្កម្កត្កឈពកម្ករកសីុឈ វ្ើជាងសំ ង់ កម្មករសំ ង់ ម្កឈ វ្ើជាកម្មករ
សំ ង់កនុងមួ្យថ្ងៃបានដរ៥០០ឈទពីឈែើម្ លុយឈយើងឈៅចាយ៣០ឈរៀល ចាយម្ាងមួ្យឈរៀលៗ
ហ្ហា ស។ 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! អ៎ូ្! 

ខ៖ ឈេើយែល់ដរឈពលបានអ្ញ្ច ឹងឈៅ ក៏ម្ករស់ឈៅភ្នំឈពញម្កគារ់ម្ភនត្េួសារមួ្យ ឈេើយ
គារ់ក៏សាា ប់ឈៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! ឈេើយអឺ្...គារ់ត្េួសារអ្ ុ៊ុំេនឹង អ្ ុ៊ុំត្បុសគារ់ម្ភនឈ ម្ ោះអី្ដែរ? 



ខ៖ អឺ្...ឈ ម្ ោះឈៅ ប ុដនតគារ់សាា ប់ឈេើយ។ 

ក៖ អឹុ្ម្...ចុោះកាលេនឹងអ្ ុ៊ុំឈរៀបការឈដាយស្សលាញ់គាន ឫក៏ឪពុកម្ភា យជាអ្នកឈរៀបចំទុកដាក់ឱយ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឪពុកម្ភា យឈរៀបចំឈអាយេ៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កាលជំនាន់អាពរ ម្ភនបានឈរៀបការអី្ត្រឹម្ត្រូវឈទ។ អាពរចាប់ដាក់ៗឈអាយ។ 

ក៖ អឹុ្ម្...អ្ញ្ច ឹងឈពលកាលអ្ ុ៊ុំឈរៀបការេនឹង ឈៅឈពលអាពរ ឈេអ្រ់ម្ភនដេជំនួនអី្ណាអ្ ុ៊ុំឈេា៎? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! អាពរការម្ាង ៥០េូ ១០េូ ២០េូ។ 

ក៖ អឹុ្ម្...ត្រូវឈេើយ។ 

ខ៖ គាម នបានការឈទ អាពរឈ វ្ើបាបឈពញមួ្យផាោះ។ 

ក៖ ឈេើយអ្ ុ៊ុំម្ភនកូនអ្រ់ចឹង? 

ខ៖ កូនខំុ្ម្ភនពីរនាក់ៗ ប ុដនតកូនត្បុសពីរនាក់េនឹងក៏ខវិន គារ់សាា ប់អ្ស់ឈេើយ។ ខវិនទំាង២
សាា ប់អ្ស់ឈេើយ ខំុ្ឈវទនានឹងកូនខវិនេនឹងដរម្ាងទត្មំ្ភដរគាន ផុរឈៅ ឈៅបឈត្ម្ើកូនរេូរដរផុរ
ឈៅនឹងខាួនេនឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សាា ប់ឈៅអាយុប ុនាម នឈទឈៅអាយុត្បំាបី...ថ្ម្ាពីរ ថ្ម្ាត្បំាបី ពីរនាក់េនឹងសាា ប់អ្ស់។ 

ក៖ កូនស្សីប ុនាម ននាក់ត្បុសប ុនាម ននាក់ដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កូនត្បុសទំាងពីរេនឹង ខវិន។ 

ក៖ អ៎ូ្! ឈសាកសាា យ ពីកំឈ ើ រអ្ ុ៊ុំឈេាស? 

ខ៖ ចាស! អ្រ់ឈទវា្ំឈេើយ។ 

ក៖ គារ់ឈកើរជម្ៃឺអី្ដម្ន? 



ខ៖ ឈេឈៅជម្ៃឺឈពាលិឈយេ គារ់សវិរថ្ែសវិរឈជើង។ 

ក៖ អឹុ្ម្...គារ់ម្ភនអាយុត្បដេលជាប ុនាម នឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អឺ្...ដែលងាប់ឈៅ អាបងអាយុ២០ អាបអូនអាយុ២៨សាា ប់។ 

ក៖ អឹុ្ម្...ឈសាកសាា យដម្នដទនឈេើយគារ់ទំាងអ្ស់គាន ទំាងពីរនាក់េនឹង គារ់បាន... 

ខ៖ ទំាងពីរនាក់េនឹង! 

ក៖ អ្ ុ៊ុំយកគារ់ឈៅឈពទយអី្ឈទបានជាអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ យកឈៅឈពទយ ឈៅឈពទយសឈម្ាចឪ។ 

ក៖ ដរឈៅដរអ្រ់ពាបាលអ្រ់ជា។ 

ខ៖ អ្រ់ជាឈទ! ជម្ៃឺេនឹងវាសវិរថ្ែឈជើង អ្រ់ជាឈទ គាន ខវិន។ 

ក៖ អឹុ្ម្...ចាស អ្ ុ៊ុំឈសាកសាា យណាស់។ ឈេើយអ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូនដែរឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខំុ្បងបអូន៤នាក់ ឈៅដស្ស២នាក់ ឈៅេនឹង២នាក់ ម្កឈៅភ្នំឈពញ។ 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេដែរ? 

ខ៖ អឹុ្ម្... 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ខាោះឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់ឈ ម្ ោះ យ័ន! 

ក៖ ចាស! អឺ្...បងបអូនអ្ ុ៊ុំម្ភន៤នាក់េីអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ៤នាក់! 

ក៖ ចាស! ស្សីប ុនាម នត្បុសប ុនាម ន? 

ខ៖ ម្ភនត្បុស២ ស្សី២។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយអ្ ុ៊ុំជាកូនទីប ុនាម នដែរអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខំុ្បងឈេ! 

ក៖ អ្ ុ៊ុំកូនទីមួ្យ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំបងបអូនឈ ម្ ោះអី្ឈេខាោះដែរឈ ម្ ោះបអូនៗអ្ ុ៊ុំទំាង៣នាក់ឈទៀរេនឹង? 

ខ៖ បនាា ប់ម្កម្ភនឈ ម្ ោះយ ុង ស្សី យ ុងឈេើយបនាា ប់ម្ក យ ន  យ ន ឈេើយបានម្ក យ័ន។ 

ក៖ អ៎្... 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈេើយគារ់ទំាងអ្ស់គាន េនឹង ែូចជាអ្ ុ៊ុំចងចំាឈរឿងអី្ឈេខាោះដែរជាមួ្យនឹងពួកគារ់ទំាងអ្ស់គាន
េនឹង? 

ខ៖ អ្រ់ែឹងដែរអូ្ន វាឈៅដស្សឈនាោះ។ 

ក៖ ចាស! អឺ្...ែូចជាបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំឥ ូវេនឹង អ្ញ្ច ឹងគារ់ឈ វ្ើអី្ឈេឈេើយគារ់ម្ភនមុ្ខរបរអី្ដែរ
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ មិ្នម្ភនមុ្ខរបរអី្ឈទកូនឈអ្ើយ ឈៅនឹងវរតេនឹងទំាងអ្ស់គាន ។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយ... 

ខ៖ សុទធដរអ្នកត្ក ម្កឈៅកនុងវរតេនឹង។ 

ក៖ បងបអូនរអ្ ុ៊ុំស្សីប ុនាម ននាក់ត្បុសប ុនាម ននាក់? 

ខ៖ ស្សី២ ត្បុស២! 

ក៖ កាលឈៅឈកមងៗអ្ ុ៊ុំម្ភនការចងចំាបានឈលងអី្ឈេខាោះដែរ? កាលឈៅឈកមងៗ? 

ខ៖ គាម នបានឈលងអី្ឈទ កាលជំនាន់អាពរឈៅចំាឈគាចំាអី្េនឹង អាពរឈត្បើដរកែីដរកអី្េនឹង 
ឈេើយឈអាយសាូងែក គាម នអី្ឈទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាលនិងអឺ្...អ្ ុ៊ុំឈេើយនិងឪពុកម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំអី្ឈេជឈម្ាៀសឈៅ អាពរឈៅណាដែរ? 



ខ៖ ឈៅស្សុក! 

ក៖ ឈៅស្សុកម្ ង អ្រ់ម្ភនឈៅណាឈទ? 

ខ៖ ឈៅស្សុក គាម នបានជឈម្ាៀសឈទ។ 

ក៖ ឈៅខាងណាដែរស្សុកេនឹង? 

ខ៖ ខំុ្ឈៅខាងថ្ត្ពដវង ស្សុកពារងំ! 

ក៖ ឈៅកនុងភូ្មិ្អី្ដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅកនុងភូ្មិ្ថ្ត្ពឈសនៀរ! 

ក៖ ចាស! ឈេើយកាលេនឹងឈេឈត្បើអ្ ុ៊ុំឈ វ្ើអ្វីខាោះដែរ? 

ខ៖ កាលអាពរេ៎? 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ េីុ! ខំុ្ឈែើរមួ្យចប់ដរកែី ដរកជី ឈែើរពាក់ម្ ង ចងសនាូងឈេើយនិងឈលើកត្បព័នធភ្ាឺដស្សឈ វ្ើត្រី
ត្បេុក ត្េប់ដរកដនាងឈស្សចដរវាឈត្បើ ឈេើយដំាបាយសេករ។ 

ក៖ ចាស! ចុោះកាលេនឹងឈេធ្លា ប់ឈ វ្ើបាបអ្ ុ៊ុំឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អូ្! ឈរឿងឈ វ្ើបាបកូនឈអ្ើយ ចង់សីុបាយវាដរសីុបបរេនឹងអាពរឈនាោះ។ 

ក៖ ឈេើយអ្ ុ៊ុំឈ វ្ើការ ឈេឈអាយឈែកបានប ុនាម នឈម្ភ ងដែរ? 

ខ៖ វាជំនាន់អាពរ ត្គាន់ដរថាវាមិ្នឈចោះនិយយពីណាឈៅណា ប ុដនតឈបើឈរឿងសីុបាយ ចង់សីុ
បាយ វាឈអាយសីុដរបបរឈទ។ 

ក៖ អឹុ្ម្... 

ខ៖ ឈេើយឈែកក៏អ្ញ្ច ឹងដែរ គាម នឈពលណាឈែកឈទ វាឈ វ្ើការរេូរ។ 

ក៖ អឹុ្ម្...ចាស ឈេើយចុោះកាលេនឹងអ្ ុ៊ុំធ្លា ប់ឈ ើញអាពរយកម្នុសសឈៅសម្ភា ប់ឈចាលនឹងដភ្នក
ឈទ? 



ខ៖ ងីមិ្នឈ ើញ  ែូចថាពូខំុ្ហ្ហា ស កំពុងដរឈែកនំាកូនឈែក ឱបកូនឈៅនឹងខាួន វាយកឈៅ ឈៅ
អាកូនឈែកលក់េនឹង ឈៅឪយកឈៅថ្វ  ឈចាល។ 

ក៖ អឹុ្ម្... 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! អ្ញ្ច ឹងកាលសម័្យេនឹងពិបាកខាា ំងចឹង អ្ ុ៊ុំធ្លា ប់ឈឺឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈឺក៏មិ្នែឹងថាឈៅឈពទយឈៅណាដែរកូនឈអ្ើយ ត្គាន់ដរខយល់ចាប់េនឹង ឈកាសដរខយល់េនឹង 
ឈកាសខយល់រួចចុោះឈ វ្ើការវញិឈេើយ ជំនាន់អាពរ គាម នបានពីណាឈែកឈឺឈទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេើយថាន ំវា ម្ភនថាន ំអី្ ត្គាប់ឈមម ៗ ត្គាប់អាចម៍្ទនាយឈហ្ហា ោះ ឈេើយឈចោះដរម្កឈលបឈៅ សីុ
បបរឈៅ។ ជួនកាលយកឈៅឈលើកត្បព័នធភ្ាឺដស្សវញិៗ ឈឺេនឹងវាអ្រ់ឱយយកអ្ងករយកឈៅបបរឈទ
យកបាយកកឈៅបបរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេើយរកដរទឹកងូរគាម នផង ងូរដរទឹកត្ជអួ្រដស្សឈៅា ចង់ងាប់។ 

ក៖ អឹុ្ម្...អឺ្...អ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងឈពលសម័្យេនឹងែូចជាត្កុម្ត្េួសារអ្ ុ៊ុំអី្ឈេឈៅជាមួ្យគាន ទំាងអ្ស់? អ្រ់
ម្ភនឈៅណាឈទន៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាស! ឈៅជំុគាន ទំាងអ្ស់េនឹង។ 

ក៖ ចាស! ចុោះឈពលដាច់ម្កឈ វ្ើឈម្ ចឈៅ?  

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ឈពលដាច់ពីជំនាន់ប ុលពរម្កហ្ហា ស? 

ខ៖ ឈពលដាច់ប ុលពរន ុងបាន្ូរ។ សពវថ្ងៃេនឹងវា្ូរថាម្ភនឈសរភីាពឈយើងចង់សីុឈយើងចង់
ចុកអី្អ្ស់និងវាអ្រ់ពិបាក។ 

ក៖ អឹុ្ម្... 



ខ៖ ម្កពិបាកដរខំុ្ឈទ ឈត្ពាោះឈដាយសារកូនខវិនពីរេនឹង ឈវទនាណាស់។ ទត្មំ្ភដរបានកូនផុរឈៅ
ឈម្ើលវាសុទធដរថាន ំអី្េនឹង វាឈឺ ឈលើកដាក់ៗ។  

ក៖ អឹុ្ម្...ចាសអ្ ុ៊ុំ! ឈេើយឈពលដែលដាច់ម្កេនឹងត្េួសារអ្ ុ៊ុំជំុគាន ដែរឬឈទ ឬក៏ដបកគាន ? 

ខ៖ ចាស? 

ក៖ ែូចជាអ្ ុ៊ុំត្បុសេ៎ ឈៅឈពលដែលអាពរឈរៀបឈអាយឈេើយ អ្ ុ៊ុំម្ភនត្េួសារ កូនគារ់... 

ខ៖ គារ់សាា ប់ឈេើយ! 

ក៖ គារ់សាា ប់ឈដាយសារអី្ដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាា ប់គារ់ឈឺគារ់! 

ក៖ ចាស! កាលេនឹងឈៅឈពលណាដែរ? 

ខ៖ គារ់ឈទើបដរសាា ប់ឈៅឈពលឆ្ន ំ...ប ុនាម នឈទឈនោះ គារ់សាា ប់២០០២ ឈអ្...គារ់សាា ប់ពីរពាន់...ពីរ
ពាន់េរ់ (ឆ្ន ំ២០០០)។ 

ក៖ ចាស! កាលេនឹងែូចជាអឺ្...គារ់សាា ប់មុ្ននឹងកូនៗអ្ ុ៊ុំ ត្រូវឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់សាា ប់មុ្ន កូនៗខវិនមួ្យសាា ប់មុ្ន បានម្កគារ់។ បានម្កគារ់ឈេើយ ម្កអាខវិន
ឈត្កាយេនឹង ឈទើបដរសាា ប់ចូលត្បដេលជាត្បំាពីរត្បំាបីឆ្ន ំេនឹងឈរើ។ សាា ប់ឈៅវរតេនឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! ចឹងកាលជំនាន់អាពរអ្ ុ៊ុំចងចំាអី្ឈេខាោះដែរ? 

ខ៖ អឹុ្ម្...ម្ភនចងចំាអី្ឈទអូ្ន។ ចងចំាដរអាពរឈ វ្ើបាប ឈអាយឈលើកត្បព័នធភ្ាឺដស្ស សីុបាយ គាម ន
បានបាយសីុឈទ ឈៅសាូងឈៅអី្ចឹង ឈអាយឈយើងសីុដរបបរ ស្សូវត្ចូរឈផាកឈៅចំាវាលឈៅដស្ស
េនឹង ែឹកឡានែឹក មិ្នែឹងឈៅណាឈទ។ ស្សូវស្សុកខំុ្ឈត្ចើនណាស់។ 

ក៖ ចាស! ឈអ្ើយ...ឪពុកម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះដន៎...ម្ភា យឈ ម្ ោះ ទិរយ យឹម្ ឪពុកឈ ម្ ោះដន៎ ឈៅ លាភ្។ 

ក៖ អឹុ្ម្...គារ់សពវថ្ងៃេនឹង ម្ភនជីវរិរស់ឈៅឈទអ្ ុ៊ុំ ឬក៏... 



ខ៖ គារ់សាា ប់យូរឈេើយអូ្នឈអ្ើយ តំាងពីដបកអាពរម្ក គាម នបានអី្ឈទ។ គារ់កម្សរ់ណាស់ដែរ
ឪពុកម្ភា យរបស់ខំុ្។ គារ់កម្សរ់គាម នបានអី្េូបឆ្ៃ ញ់ឈទ ជំនាន់អាពរេនឹងេូបអ្រ់េូបឃ្លា ន
ដបកអាពរឈ ើងសាា ប់បឈណាា យ។ 

ក៖ អ៎្...ចុោះអ្ ុ៊ុំចំាថាគារ់ឈកើរឈៅថ្ងៃដខឆ្ន ំណាឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ចំាផងខំុ្! 

ក៖ ចុោះគារ់ឈកើរឈៅណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់ឈៅស្សុក ុងដែរ ុង ឈៅខាងពារងំេនឹង។ 

ក៖ ចាស! ចុោះអ្ ុ៊ុំអឺ្...ែឹងឈរឿងអី្ឈេខាោះពីពួកគារ់ដែរ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនែឹងអី្ឈទកូន! 

ក៖ ែូចជាកាលឈៅឈកមងៗអី្ គារ់ម្ភនធ្លា ប់ត្បាប់អ្ ុ៊ុំអំ្ពីជីវរិរបស់គារ់ដែរឬឈទ? 

ខ៖ ជីវរិគារ់េនឹងគារ់ ត្គាន់ដរពីចាស់ពីឈែើម្ម្កគារ់ គារ់រកឈខារកអាវឈសាៀកគាម នែូចឈយើង 
សពវថ្ងៃឈទ ឈយើងសពវថ្ងៃ ឈយើងម្ភនឈខាអាវឈសាៀកណាស៎ ចាស់ៗពីឈែើម្ គារ់ម្កពីសាូងែកវញិ
ម្ក គារ់ឈៅប ោះអាវគារ់ឈៅបុកអ្ងករ ឥ ូវឈនោះអ្រ់ម្ភនបានបុកអ្ងករណ៎ា កាលមុ្នឈៅសាូងឈៅ
ែកម្កពីសាូងែកឈៅរឈៅកិនស្សូវ ម្កបុកអ្ងករបាន ឥ ូវេនឹងអ្រ់ឈទ ឈកមងៗឥ ូវេនឹងស្សួល
ណាស់ ម្ភនម្ភ សីុនទឹកម្ភនម្ភ សីុនកិនស្សូវេូបស្សាប់ ឥ ូវឈនោះ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចាស់ពីឈែើម្បានពិបាក គារ់ពិបាកខាា ំងណាស់។ 

ក៖ េនឹងឈេើយអ្ ុ៊ុំ! ឈេើយចឹងកាលេនឹងឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំ គារ់ឈ វ្ើមុ្ខរបរអី្ឈេខាោះដែរ ឈែើម្បីចិញ្ច ឹម្
ជីវរិ? 

ខ៖ គារ់ឈ វ្ើដស្ស! 

េ៖ យយឯងឈចោះនិយយចឹង ឈេមិ្នឈជឿឈទ ឈេមិ្នឈ ើញ និយយពីសម័្យអាពរ និយយ
ត្បាប់វា ឈកមងវាឈម្ ចនឹងឈជឿ។ 



ក៖ ឈជឿឈរើអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ចាស់ពីឈែើម្ពិបាកណាស់ ពីឈត្ពាោះចាស់ៗពីឈែើម្អ្រ់ម្ភនឈខាអាវអ្ញ្ច ឹងឈសាៀកឈទ ម្ភនដរ
កញ្ហច ស់ចឹង ប ោះពីរបីបំ ោះ។ 

េ៖ ឥ ូវឈេយកឈែើម្ឈ វ្ើឈេើយ ឈកមងឥ ូវណាស៎ ឈខាអាវលអៗែូចកូនឈនោះៗអ្ឈញ្ច ោះឈនោះត្រឹម្ត្រូវ
វាម្ភនយកឈៅឈរោះអាឈនោះឈ វ្ើរដេកអាឈនោះ វាលអអាឈនាោះវាយកលអ។ 

ក៖ ម្ ូរឈេ (ឈសើច) ! 

េ៖ យីអាម្នុសសអី្ក៏អាត្កក់អាត្កីឈម្ ាោះឈទ អ្ញ្ច ឹងឈៅទិញអាកំទប យកម្កដរម្ាងឈៅហ៎្ហ។ ខំុ្
ឧសាេ៍ថាឈអាយឈៅរៗខំុ្ដែរឈរើ។ 

ក៖ (ឈសើច) ចាស! ឈអ្ើយ... តាឥ ូវវាតាម្សម័្យកាលឈេ។ 

េ៖ សម័្យអ្ញ្ច ឹងៗអារបស់ឈេឈចាល ឈ វ្ើេត្េិចេត្េួកចឹង បានដរឈេបឈញ្ហោ រ ឈេចង់សាក
ម្នុសសឈម្ើលណាស៎។ ឈេសាកឈម្ើលឈរើឈកមងៗស្ស ុកវាឈ វ្ើតាម្។ អ៎ូ្! អាឈកមងៗស្សុកឈនោះ
ស្ស ុកណាស់ ឈ វ្ើឈអាយដេអងបំផ្ទា ញជារិ ឈ វ្ើឈអាយដេអងថ្វ  ដម្  ថ្វ  ឪថ្េអងក៏ឈចាលក៏បានដែរ
ឈបើអាលអវាមិ្នយកផង។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ យកអាត្កក់! ឈៅខំុ្ឧសាេ៍ថាឈអាយ ឈៅខំុ្ម្ភនឈៅស្សីដែរ ប ុដនតថាឈអាយចឹងឈៅដែរ។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ឈេើយសុទធដរ ដេអងឈបើកឡានវាឈៅ ជិោះឡានវា ឈៅខចីយកម្កជិោះ ចូលឈៅត្គាន់ដរកំឈទចអា
ដែងឈត្េឿងវាេូបចុកបុកទំពារេនឹង ឈពញឡានវា ចូលឈៅែូចអាដលង្ុងសត្ម្ភម្ជឹងហ្ហា
ឈេើយឡានម្ភនឈនោះណា ឡានថ្ងាជាងមួ្យមឺុ្ន។ 

ក៖ ចាស! 

េ៖ ឈេើយយកម្កនំ អាដលងដន៎កាពិក៏ឈៅកនុង ុង សអុយ ត្គាន់ដរឈបើកឡានឈៅចង់ឈាក់    
ងាប់។ 



ក៖ (ឈសើច) អឺ្...អ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងទាក់ទងជាមួ្យឪពុកម្ភា យអ្ ុ៊ុំវញិ ឈរើគារ់កាល ុងត្បកបមុ្ខរបរអី្ដែរ
ឈែើម្បីចិញ្ច ឹម្ជីវរិអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អឺ្...គារ់អ្រ់ម្ភនមុ្ខរបរអី្ឈទ គារ់ចាស់ពីឈែើម្ ម្ភនដរសាូងែក ម្ភនដរឈ វ្ើដស្សចម្ភក រេនឹង។
គារ់ចាស់ពីឈែើម្ម្ភនដរប ុ ណឹ ង។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយអឺ្...គារ់ជាម្នុសសដបបណាដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារ់គាម នម្នុសសដបបណាឈទ។ គារ់ម្នុសសគារ់ឈ វ្ើបុ យឈ វ្ើទានចឹងដែរ ប ុនត្គាន់ដរចាស់
ពីឈែើម្គារ់មិ្នបានែូចថាសបាយែូចឈកមងសារឈត្កាយេនឹងឈទ។ គារ់ពិបាកណាស់ គារ់ែូច
ម្ភនែូចថា គារ់េូបក៏មិ្នបានឆ្ៃ ញ់ េូបអ្រ់បានឆ្ៃ ញ់ឈេើយក៏ការងារែកសាូង ឈ វ្ើដស្សឈ វ្ើ
ចម្ភក រ កណាា លៗអាត្ធ្លត្រេនឹង។ គារ់អ្រ់ម្ភនបានឈៅឈទ គារ់រវល់ឈែើរឈៅរកត្រីរកអី្ យកម្ក
ចិញ្ច ឹម្កូន គារ់ឈែើរែូចថាជួនកាលឈពាោះចឹកក៏ម្ភនដែរ។ ចាស់ៗ ឈពាោះចឹកខាោះសាា ប់ណ៎ាអូ្ន។ 

ក៖ អូ្យ...ត្ពឺណាស់អ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ េនឹងឈេើយ! ខាោះសាា ប់ ឈែើររកត្រីយកម្កចិញ្ច ឹម្កូនឈៅ។ ខាោះលង់ទូកងាប់ក៏ម្ភនដែរ អារួម្
(ឈ ម្ ោះ) អី្! អាថ្ល(ឈ ម្ ោះ)។ ពស់ចឹកហ្ហា ស  ឈែើរ...ឈែើរយប់ណ៎ាកូន  ពស់ដវកែំបូកចឹកងាប់
ឈៅ។ 

ក៖ អូ្... 

ខ៖ ខាោះឈៅវាលដស្សឈែើរជាន់វាចឹកងាប់ឈៅ។ 

ក៖ អឹុ្ម្...! 

ខ៖ ចាស់ៗពីឈែើម្គារ់ម្ភនឈ វ្ើអី្គារ់។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយកាល ុងថ្ត្ពសម្បូរពស់ សរវធ្លរុ។ 

ខ៖ ចាស! សម្បូរថ្ត្ពណាស់ ែល់ម្កឥ ូវអ្រ់ម្ភន។ 

ក៖ ចុោះចំឈពាោះជីែូនជីតារបស់អ្ ុ៊ុំវញិ អ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចងចំាឈ ម្ ោះរបស់ពួកគារ់ឈទ? 



ខ៖ អ្រ់ម្ភនសាា ល់ឈទ អ្រ់ដែលឈកើរម្កទាន់គារ់ឈទ ខំុ្េាស៎ មិ្នែឹងគារ់សាា ប់ពីថ្ងៃណាម្កឈទ
ត្គាន់ដរនាម្គារ់ឈ ម្ ោះ ទិរយ អ្ញ្ច ឹងឈៅ ឈចោះដរសាា ល់ ឈៅ អ្ញ្ច ឹងឈៅ ឈចោះដរសាា ល់ឈៅ។ 

ក៖ ចុោះេនឹងជីែូនជីតាខាងម្ភា យឬក៏ខាងឪពុក? 

ខ៖  ខាងម្ភា យខាងឪពុក េនឹងងឈេើយ ខំុ្ថាខំុ្មិ្នដែលឈ ើញមុ្ខគារ់ផង។ 

ក៖ ឈរឿងអី្ឈេជាមួ្យគារ់ក៏អ្ ុ៊ុំអ្រ់ែឹងដែរន៎អ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្រ់ែឹងឈទ! 

ក៖ ឈេើយសត្ម្ភប់ត្កុម្ត្េួសារ កាលេនឹងអ្ ុ៊ុំឈៅឈខរតេនឹង រយៈឈពលបានប ុនាម នឆ្ន ំដែរ បានឈៅ
យូរឈទ? 

ខ៖ អឹុ្ម្...ខំុ្ឈៅយូរដែរកូន ឈៅតំាងពីរូចម្កទល់ែល់ខំុ្អាយុដសជាង បានខំុ្ម្កឈៅភ្នំឈពញ។ 
ខំុ្ឈៅភ្នំឈពញ នំាកូននំាឈៅម្កឈ វ្ើសំ ង់េនឹងម្ករកសីុឈៅភ្នំឈពញេនឹង។  ម្ភនឈ វ្ើអី្ ឈ វ្ើ
សំ ង់េនឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ែល់ឈៅឈពលដែលត្េួសារ(បាី)សាា ប់ឈៅ  កូនខវិនឈៅ សំុឈលាកម្កឈៅនឹងវរតេនឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេយកម្កឈអាយដំាបាយឈៅវរតេនឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ែូចជាសាច់ញារិអី្េនឹង អ្ ុ៊ុំម្ភនសាច់ញារិឈត្ៅត្បឈទសឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទកូន! 

ក៖ ចុោះអឺ្...អ្រ់ម្ភនឈទេ៎អ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ អ្រ់ម្ភន! 

ក៖ អ្រ់ម្ភនសូម្បីដរសាច់ញារិបងបអូនអី្ឈផសងៗក៏អ្រ់ម្ភនដែរ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ! ខំុ្...ពួកខំុ្កម្សរ់ណាស់ ខំុ្ត្កជាងឈេជាងឯងកូនឈអ្ើយ។ 



ក៖  ឈេើយចុោះភាសាអី្ អ្ ុ៊ុំឈចោះភាសារដខមរឈយើងឈទ? 

ខ៖ អ្រ់! ដរអ្កសរមិ្នបានឈរៀនផង អាពរមិ្នឈអាយឈរៀនផង ខំុ្គាម នឈចោះអី្ផង។ 

ក៖ ចុោះមុ្នអាពរេនឹងក៏អ្ ុ៊ុំអ្រ់បានឈរៀនដែរ? 

ខ៖ អ្រ់! ឈៅអាពរ ឈេឈត្បើឈយើងត្េប់សពវ គាម នបានឈរៀនអី្ ឈេើយចាស់ៗពីឈែើម្ឈឆ្រណាស់
គាម នបានពីណាឈរៀនឈទ ថាឈបើឈចោះអ្កសរ ខាា ចឈ វ្ើសំបុត្រដែងរកត្បុស រកសងារ។ មិ្នែូចឈកមង
ឥ ូវឈទ(ឈសើច)! 

ក៖ ខំុ្ឮយយគារ់និយយដែរ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ កាលសម័្យ គារ់េនឹងេឺអ្រ់បានឈរៀន។ 

ខ៖ គាម នបានឈរៀនឈទ ឈឆ្រណាស់កូន។ 

ក៖ អឹុ្ម្... 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះអ្កសរដរខំុ្មួ្យេនឹង។ 

ក៖ អូ្...ដរឈបើឈត្ៅពីេនឹង បងបអូនស់អ្ ុ៊ុំគារ់ឈចោះទំាងអ្ស់? 

ខ៖ បងបអូនអ្ ុ៊ុំ  ឈចោះខាោះ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ស្សីៗពីរ ុង អ្រ់បានឈចោះឈទ។ 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ! អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំម្ភនមិ្រតភ្កាិឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខំុ្គាម ននឹងឈេឈទ។ ខំុ្មិ្នសូវអ្នកឈែើរឈលងនឹងឈេផង។ 

ក៖ អឹុ្ម្...ចាស! ឈេើយអ្ ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំជាអ្នកឈ វ្ើដស្សចម្ភក រត្រូវឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាស! ខំុ្ឈ វ្ើដស្ស គាម នចម្ភក រឈទ ម្ភនដរដស្សឈទស្សុកខំុ្។ 



ក៖ ចាស! ឈេើយការឈ វ្ើដស្សចម្ភក រ កាលេនឹងឪពុកម្ភា យរបស់អ្ ុ៊ុំេឺគារ់អ្នកកសិករ ជាអ្នកឈ វ្ើ
ដស្សដែរត្រូវឈទអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអាឈពលេនឹង ជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំបានឈ វ្ើការអី្ឈេខាោះ ឈៅកនុងជីវរិ តំាងពីមុ្នម្ក តំាងពីអឺ្...
ដែលអ្ ុ៊ុំធ្លា ប់បានឈ វ្ើការរកកថ្ត្ម្ចិញ្ច ឹម្ជីវរិេនឹង អ្ ុ៊ុំម្ភនបានការងារអី្ឈេខាោះដែរ? 

ខ៖ ខំុ្គាម នបានការងារអី្ឈទ មិ្នឮខំុ្និយយថាខំុ្ឈកើរម្កបានទាន់ដរអាពរេនឹង។ 

ក៖ ចាស! ដាច់ម្កអី្ ឹង។ 

ខ៖ េនឹងឈេើយ! ឈកើរទាន់ដរអាពរ វាឈអាយខំុ្ឈែើរសាូង ឈែើរែក ឈែើរភ្ជូរ ឈែើររស់េនឹង ខំុ្ែឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឈេើយម្កដបកពីអាពរម្ក ខំុ្ម្កឈៅភ្នំឈពញម្ ង។ 

ក៖ ដរអ្រ់ឈ វ្ើអី្ឈទអ្ ុ៊ុំេ៎? 

ខ៖ ម្កភ្នំឈពញ ម្កឈ វ្ើកម្មករសំ ង់។ 

ក៖ ចាស! ឈ វ្ើមួ្យេនឹងឈទអ្ ុ៊ុំេ៎? 

ខ៖ ឈ វ្ើដរមួ្យេនឹង ខំុ្ម្ភនឈ វ្ើអី្។ 

ក៖ កាល ុងអ្ ុ៊ុំ ឈេឈអាយអ្ ុ៊ុំប ុនាម នដែរកម្មករសំ ង់? 

ខ៖ កម្មករសំ ង់ ខំុ្ឈ វ្ើតំាងពី៥០០លុយដខមរ ឈេចាយត្កដាសមួ្យឈរៀល ត្កដាសត្បំាកាក់ 
ត្កដាសមួ្យកាក់ៗ ខំុ្ឈ វ្ើយូរ។ 

ក៖ អឹុ្ម្...ចាស! ដរអ្ ុ៊ុំស្សីអ្ញ្ច ឹងឈ វ្ើការងារសំ ង់ដផនកអី្ដែរ? 

ខ៖ ខំុ្ឈ វ្ើសំ ង់ ឈ វ្ើយូរៗក៏ឈចោះឈៅ ឈ វ្ើជាង។ 

ក៖ អឺុ្ស...េឹស...អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំឈចោះបូកផាោះបូកអី្េនឹង ឈ វ្ើឈៅទំាងអ្ស់ម្ ង។ 

ខ៖ ឈចោះ! 



ក៖ អូ្...ពូដកអ្ ុ៊ុំ ឈដាយសារដរការងារបឈត្ងៀនឈយើងណាស៎។ 

ខ៖ ចាស! ឈចោះឈៅជាជាងែូចជាលាបឈពត្រូ លាបអី្េនឹង ចងដែកចងអី្េនឹង ឈ វ្ើកម្មករឈេអី្ឈៅ
ឈ វ្ើកម្មករឈ  ផាោះឈេ។ 

ក៖ អឹុ្ម្...ចាស! ចុោះវាបានយូរឆ្ន ំដែរ បានអ្ ុ៊ុំឈប់? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអឺ្...ការងារនិងវាអាចជួយឈអាយអ្ ុ៊ុំឈម្ ចខាោះដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាម នឈម្ ចឈទកូនឈអ្ើយ! ត្គាន់ដរបានចិញ្ច ឹម្ ឈ វ្ើការងារសំ ង់ ុង ត្គាន់ដរបានចិញ្ច ឹម្ដរ
មួ្យដេៗ ណាមួ្យឈយើងជួលផាោះឈេឈៅ ណាមួ្យឈយើងណាលុយទឹក លុយឈភ្ាើង ណាទិញម្ាូប
ឈេើយឈបើឈ   ឈយើងឈ  ខារឈៅ ឈយើងវាខាររកលុយសងឈេវញិឈៅ។ អ្រ់ម្ភនឈទឈរឿងសំ ង់
ម្ភនដរមុ្ខថាឈ វ្ើឈទ អ្រ់ម្ភនថាសល់ឈទ។ 

ក៖ អឹុ្ម្...ចាសអ្ ុ៊ុំ! ឈេើយ...អឺ្...អ្ញ្ច ឹងកាលេនឹងពិបាកខាា ំងឈទអ្ ុ៊ុំ ឈ វ្ើការងារសំ ង់? 

ខ៖ អឹុ្ម្...ពិបាកណាស់កូនឈអ្ើយ...ឈចោះដរត្ទំាត្ទឈៅ ឈត្ពាោះឈយើងជួលផាោះឈេឈៅ។ 

ក៖ អឹុ្ម្...ឈេើយអ្ ុ៊ុំកាលេនឹងអ្ ុ៊ុំែូចជាធ្លា ប់ម្ភនកាីស្សថ្ម្ ថាអ្ ុ៊ុំចង់ឈ វ្ើអី្ឈេឈពលអ្ ុ៊ុំ្ំឈ ើង? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនអី្ឈទ ឈត្ពាោះឈយើងអ្រ់ឈចោះអ្កសរ។ 

ក៖  អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំអ្រ់ម្ភនេឈត្ម្ភងការ អ្នាេរអី្ឈទៀរឈទេ៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចំណាស់ឈនោះ ដលងម្ភនែឹងអី្ឈេើយ ឈត្ពាោះចំណាស់េនឹង ម្ភនដរឈៅវរតយកបុ យកុសល
ឈទ ឈេើយម្កចូលដំាបាយឈលាកេនឹង ក៏គាម នសីុត្បាក់ដខឈលាកដែរ។ 

ក៖ អឹ្ម្...ចាស! 

ក៖ ជួយឈ វ្ើចងាា ន់ឈលាក យកដរបាយេូបឈទ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងតំាងពីឈកមងរេួរម្កែល់ឥលូវេនឹង ជីវរិអ្ ុ៊ុំផ្ទា ស់បាូ អី្ឈេដែរ? 

ខ៖ អ្រ់ផងកូន! 

ក៖ ែូចម្ភនការវវិរត ផ្ទា ស់បាូរអី្ខាោះអ្រ់ម្ភនឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ ផង! 

ក៖ ចាស! ឈេើយអ្ ុ៊ុំចូចិរតមុ្ខម្ាូបអី្ដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ាូបៗឈបើឈយើងឈ វ្ើឈៅកនុងវរតេនឹង ឈស្សចដរឈលាក ឈស្សចដរម្ភច ស់ឈវនឈេ ឈេឈអាយឈ វ្ើអី្ម្ាូបអី្
ែូចជាសាម្ជូរ កកូរ ត្បឈេើរ ឆ្អំាងអី្េនឹង ម្ាូបដខមរម្ភនដរប ុ ណឹ ងកូន គាម នម្ាូបអី្េនឹងផង។ 

ក៖ ចាស! ប ុដនតអ្ ុ៊ុំចូលចិរត ែូចជាចូលចិរតខាួនឯងហ្ហា ស ម្ភនចូចិរតអី្ឈទ? 

ខ៖ ខំុ្្ម្មតាអ្រ់ម្ភនចង់ម្ាូបអី្ ្ម្មតា។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយសត្ម្ភប់កាលឈៅឈកមងអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈលងដលបងអី្ឈេដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ពីឈត្ពាោះខំុ្អ្រ់សូវបានឈែើរនឹងឈេឈទ។ 

ក៖ ចាសអ្ ុ៊ុំ!  

ខ៖ អ្រ់ម្ភនបានឈែើរឈៅណានឹងឈេផង។ 

ក៖ ឈេើយសម្ភជិកកនុងត្កុម្ត្េួសាររបស់អ្ ុ៊ុំអី្ គារ់ម្ភននរណាឈេឈចោះឈលងឧបករ ៍ឈភ្ាងដែរ
ឬឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ផងខំុ្! 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនបានចងចំាផាោះរអ្ ុ៊ុំ កាលពីសម័្យមុ្នម្កែល់ឥ ូវេនឹងយ ងឈម្ ចដែរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អឹុ្ម្...ខំុ្...ផាោះខំុ្ឈេយកអ្ស់ឈេើយ ម្ករស់ឈៅភ្នំឈពញ ឈេយកែីយកដស្សអ្ស់ឈេើយ ឈៅ
ស្សុក ុង អី្ថ្ខឈេើយ គាម ឈៅឈទ។ សពវថ្ងៃឈនោះគាម នែីគាម នផាោះអី្ឈៅនឹងឈេឈទ ចូលម្កឈៅវរត
េនឹង ឈេថាខំុ្ងាប់បារ់ឈេើយ ឈេយកែីភូ្មិ្ែីដស្សអី្អ្ស់រលីង! 

 



ក៖ អ្ ុ៊ុំអ្រ់ដែលឈៅឈម្ើលឈទឥ ូវ? 

ខ៖ ឈៅដែរ ប ុនឈេថាឈេអ្រ់ែឹង សួរឈេដែរដរឈេថាអ្រ់ែឹង។ 

ក៖ អ៎្...ដរែីម្ភនបាង់ឈទ ក៏អ្រ់ឈទ? 

ខ៖ កាលជំនាន់ដបកពីអាពរ ឈេដចកឈអាយេនឹងអ្រ់ទាន់ម្ភនបាង់ឈទ។ អ្រ់ទាន់ម្ភនបាង់ឈទ ែីខំុ្
ឈៅឈជើងៗភូ្មិ្េនឹង ែីភូ្មិ្ែីអី្ឈៅដកបរៗេនឹង។ 

ក៖ ឈេើយទាក់ទងឥ ូវេនឹង អ្ ុ៊ុំម្ភនការឈជឿឈៅឈលើសានាត្ពោះពុទធជាពុទធបរស័ិទ។ 

ខ៖ ខំុ្ឈៅកនុងវរត ម្ភនដរត្ពោះពុទធសាសនា។ 

ក៖ ឈេើយអ្ ុ៊ុំឈ វ្ើការងារអ្វីខាោះឈៅកនុងវរត? 

ខ៖ ឈ វ្ើការងារអី្ឈៅដំាដរបាយឈលាក លាងដរចានឈអាយឈលាកេនឹង។ 

ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងឈៅបានរស់មួ្យឈពលៗ ឈៅន៎អ្ ុ៊ុំន៎។ 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ដរែល់ឈពលអ្ញ្ច ឹង ឈេរុអី្បានអ្ ុ៊ុំសឈត្ម្ចចិរតកាន់សាសនាត្ពោះពុទធអ្ញ្ច ឹងឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាស? 

ក៖ គាម នមូ្លអី្ឈទ ឈត្ពាោះែូនតាខំុ្ពីឈែើម្ម្កអ្ ុ៊ុំកាន់សាសនាត្ពោះពុទធ? 

ខ៖ មិ្នម្ភនមូ្លឈេរុអី្ឈទ ឈត្ពាោះែូនតាខំុ្ពីឈែើម្ម្កអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ អ៎្...អ្ញ្ច ឹងសាសនាត្ពោះពុទធបានជោះឥទធិពលអី្ឈេខាោះឈៅឈលើជីវរិរបស់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាម នឈនោះឈទ ឈត្ពាោះខំុ្ឈជឿជាក់ដែរ ឈត្ពាោះសពវថ្ងៃខំុ្ឈជឿជាក់ឈលើត្ពោះពុទធដែរ ឈជឿជាក់ត្រង់ថា
ឈយើងឈ វ្ើលអ ឈយើងឈៅកនុងវរតបឈត្ម្ើត្ពោះសងឃ ខំុ្អ្រ់ដែរឈឺផងៗ។ 

ក៖ េនឹងឈេើយអ្ ុ៊ុំ! ចឹងបងបអូនត្កុម្ត្េួសារអ្ ុ៊ុំ េឺគារ់កាន់ត្ពោះពុទធសាសនាទំាងអ្ស់គាន ? 

ខ៖ ចាស!  



ក៖ ចាស! ឈេើយបុ យអី្ឈេខាោះដែរដែលអឺ្...ជាប់ទាក់ទងជាមួ្យនឹងត្ពោះពុទធសាសនា ដែល
ត្កុម្ត្េួសាររបស់អ្ ុ៊ុំគារ់ដរងដរត្បត្ពឹរត? 

ខ៖ សាសនាត្ពោះពុទធម្ភនអី្ម្ភនដរដខបុ យៗទាន ម្ភនដរឈយើងដខភ្ជុ ំបិ ឌ  ចូលឆ្ន ំដខមរ អ្ញ្ច ឹង
ម្ភនដរប ុ ណឹ ង ម្ភនសអី។ 

ក៖ អឹុ្ម្... 

ខ៖ ឈ វ្ើបុ យផ្ទក  កឋិនអី្ចឹងត្ពោះពុទធឈេើយ! អាេនឹងត្ពោះពុទធឈេើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរុម្ម្កអ្ ុ៊ុំ បញ្ហា ជីវរិអ្ ុ៊ុំវញិ ឈរើអ្ ុ៊ុំអាចត្បាប់ខំុ្បានឈទថាអ្ ុ៊ុំជួបបញ្ហា ជីវរិអី្ឈេខាោះដែរ
តំាងពីរូចម្កែល់ឥ ូវេនឹង? 

ខ៖ ជីវរិខំុ្វាកម្សរ់ណាស់ កូនឈអ្ើយឈកើយម្កវាចំដរ ឈកើរម្កវាចំដរអាពរ វាគាម នបានសបាយ
ែូចឈេឈកមងសារឈត្កាយឈទ។ ត្គាន់ដរខំុ្វាបាន្ូរជាងដម្ ឪខំុ្បនាិច។ កាលដម្ ឪខំុ្ ដរឈខាអាវ 
គារ់មិ្នបានឈសាៀកពាក់លអផង។ គារ់មិ្នបានឈសាៀកពាក់ឈខាអាវលអផង គារ់ឈសាៀកដរអារដេក
រេុយ ឈេើយម្កខំុ្សពវថ្ងៃេនឹងក៏វាមិ្នបានែូចឈេ ឈកមងសារឈត្កាយដែរ ត្គាន់ដរថា
ពាក់កណាា លឈេ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រកសីុមួ្យដេៗ ឈៅកនុងវរត។ អ្រ់ម្ភនបានអី្នឹងឈេឈទ។ 

ក៖ ចាស! ឈេើយអ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំបទពិឈសា្ន៍លអៗ ឈៅកនុងជីវរិអ្ ុ៊ុំវញិ ម្ភនដែរឬឈទ ឈរឿងដែលឈ វ្ើឈអា
យអ្ ុ៊ុំសបាយចិរត? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនអី្ឈទកូន ឈត្ពាោះអ្រ់ម្ភនឈៅណារួចនឹងឈេផង។ 

ក៖ ចុោះអ្ញ្ច ឹងជាចុងឈត្កាយអ្ ុ៊ុំម្ភនពាកយឈពចន៍អី្ឈែើម្បីដផាផ្ទា ំែល់កូនឈៅឈកមងជំនាន់ឈត្កាយដែល
ឈេបានសាា ប់សឈម្ាងអ្ ុ៊ុំឈៅថ្ងៃេនឹង? 

ខ៖ ខំុ្សូម្ដងាងអំ្ រអ្រេុ ពីកូនដែលសម្ភា សេនឹង។ កំុឈអាយកូនេនឹង ម្ភនការឈភ្ាច ការចង
ចំាពីសាសនាឈយើងទំាងអ្ស់េនឹង។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ពីឈត្ពាោះខំុ្អ្រ់ម្ភនអី្ឈទម្ភនដរប ុ ណឹ ង។ ចាស! សូម្ចប់! 

ក៖ ចាស! អ្រេុ អ្ ុ៊ុំសត្ម្ភប់ថ្ងៃឈនោះដែលបានផាល់ការសម្ភា សមួ្យឈនោះឈេើយនិងអឺ្...ជូនពរអ្ ុ៊ុំ
ដែរឈេើយនិងអឺ្...បងបអូនអី្ទំាងអ្ស់គាន ឈអាយគារ់ម្ភនសុភ្ម្ងាលឈេើយនិងម្ភនឈៅសុខែុម្
រម្យនាទំាងអ្ស់គាន ណាអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ចាស! 


