
កិច្ចសំភបសន៏របស់អ៊ុំ្រសីេឈ្មបះ ែកន ចបន់រ៉ា 

ក៖ អ្នកសំភបសន៏េឈ្មបះេហង សុជីវី                 ខ៖ អ្នកែដល្រតូវសំភបសន៏េឈ្មបះ ែកន ចបន់រ៉ា 

 

ក៖ ចបសជបដំបូងខ្ញុំជំរបបសួរអំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ ចបសអំុ៊! ៃថ្ងេនះខ្ញុំមបនឪកបសែដលបបនមកេធ្វើកបរសំភបសន៏អំុ៊្រសីផ្ទបល់ 

េហើយខ្ញុំមកពីខបងសបលប BYU 

េនបខបងសហរដ្ឋអបេមរិចេហើយេនបខបងគំេរបងរបស់សបលបមួយនឹងេគតំរូវេអបយេធ្វើកបរសំភបស

ន៏អំពីពង្ស្របវតិ្តរបស់្របជបជនកម្ពុជបែដលពួកគបត់មបនអបយុចបប់ពី៣៥ឆ្នបំេឡើងេទបអំពីពង្ស្រប

វត្តិអំពី្របវត្តិរបស់ពួកគបត់អញ្ចឹងណបស់អំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ េដើម្បីនឹងទុកេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយនឹងេគបបនស្ដបប់អញ្ចឹងណបស់អំុ៊្រសី! 

អញ្ចឹងៃថ្ងេនះខ្ញុំមបនឪកបសេដើម្បីនឹងសំភបសន៏អំុ៊្រសី 

អញ្ចឹងេតើអំុ៊អនុញ្ញបតេអបយខ្ញុំេធ្វើកបរសំភបសន៏អំុ៊ែដរឬេទ? 

ខ៖ មបនអីេបើខ្ញុំេចះក៏និយបយេទប ែតេបើមិនេចះេទក៏មិនដឹងថបេធ្វើេម៉ចេទ! 

ក៖ ចបសអំុ៊ អញ្ចឹងៃថ្ងេនះជបៃថ្ងទី ២៤ ែខកក្ដដប ឆ្នបំ ២០១៨! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ េហើយជបមុនដំបូងៃនកបរសំភបសន៏ខ្ញុំសូមសួរេឈ្មបះរបស់អំុ៊្រសីមបនមុនសិន 

េតើអំុ៊្រសីមបនេឈ្មបះអីែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះ ែកន ចបន់រ៉ា! 

ក៖ ចបសអំុ៊ េហើយេឈ្មបះរបស់នឹងេហើយេនបក្នុងអត្តសញ្ញបណប័ណ្ណរបស់អំុ៊េឈ្មបះនឹងែដរហ៏អំុ៊? 

ខ៖ ចបសេឈ្មបះនឹងែដរ! 

ក៖ ទបំងនបម្រតកូលែដរហ៏អំុ៊? 



ខ៖ ចបសក្មួយ! េឈ្មបះ ែកន ចបន់រ៉ាអញ្ចឹងម៉ង ចបស! 

ក៖ អឹ៊ម! េហើយេទបេឈ្មបះនឹងមបនអត្ថន័យយ៉បងណបអំុ៊ៗមបនដឹងែដរឬេទ? 

ខ៖ (េសើច) 

មិនដឹងថបមបនអត្ថន័យេម៉ចេទក្មួយេបើេពលែដលអំុ៊ដឹងក្ដីមកែម៉ឪបងប្អូនដបក់េឈ្មបះេអបយអញ្ចឹងនឹងម៉ង

នឹងក្មួយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយេទបអំុ៊មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបែដរឬេទអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេទ មបនែតេឈ្មបះនឹងេទក្មួយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! អំុ៊្រសីមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបែដរឬេទអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេទមបនេឈ្មបះែតមួយនឹងម៉ងក្មួយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ េហើយេទបអំុ៊មបនអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយេនបក្នុងឆ្នបំនឹងអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំមបនអបយុ ៥២ឆ្នបំេហើយេនបក្នុងឆ្នបំនឹង! 

ក៖ ចបសេហើយចុះអំុ៊បបន េកើតេនបក្នុងឆ្នបំណបែដរអំុ៊? 

ខ៖  មិនដឹងថបេកើតេនបក្នុងឆ្នបំណបអូន េបើេពលែដលខ្ញុំេកើតមកកំ្រពបែតម្ដង! 

ក៖ អឹ៊ម! 

ខ៖ កបលពីខ្ញុំេនបតូចៗនឹងជំនបន់បុ៉លពតនឹងម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់ស្លបប់ 

េហើយដល់ែតម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់ស្លបប់េគផ្លបស់ខ្ញុំេអបយេទបឯខបងទល់ែដនយួនឯេណបះេទបតបមឪពុករប

ស់ខ្ញុំនឹង េទបេហើយឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់ស្លបប់េចបលខ្ញុំេនបនឹងេទៀត! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ចបសដល់ែតឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់បបនស្លបប់បបត់េទប 

ខ្ញុំេចះែតរត់តបមេគនឹងតបមៗរហូតធ្លបក់េទបដល់បបត់ដំបងឯណីឯេណបះណបស់ក្មួយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អញ្ចឹងអំុ៊អត់បបនចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតរបស់់ខ្លួនេទន៏អំុ៊? 

ខ៖ អត់ចបំេទក្មួយ! អត់ដឹងែតម្ដងនឹងណបស់ក្មួយ! 



ក៖ ឆ្នបំអីដូចជបឆ្នបំសត្វអីនឹងអំុ៊្រសីអត់ចបំេទហ៏? 

ខ៖ ខ្ញុំឆ្នបំ មមី...មមី េសះ នឹង! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អំុ៊េកើតេនបក្នុងឆ្នបំមមី? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយេទបសព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊្រសីមបនទីលំេនបៗឯណបែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេនបបបធបយ! 

ក៖ ្រសុកកំេណើតរបស់អំុ៊្រសីេនបនឹងហ៏អំុ៊? 

ខ៖ អត់េទ្រសុកកំេណើតេនបខបងតប ែតេបើ្រសុកកំេណើតរបស់ខ្ញុំនឹងេនបខបងេខត្តស្វបយេរៀងណបស់ 

េហើយេទបយកខបងេខត្តស្វបយេរៀងឬក៏យកខបងណប? 

ក៖ អូ...ដូចជប្រសុកកំេណើតរបស់អំុ៊្រសីកបលពីមុននឹង្រសុកកំេណើតរបស់អំុ៊ េនបឯណប? 

ខ៖ ខ្ញុំេនបេខត្តស្វបយេរៀង ្រសុករំដួល ភូមិស្វបយេចក! 

ក៖ អូ...ចបសេហើយឥលូវនឹង? 

ខ៖ ឥលូវនឹងេនបេពលែដលខ្ញុំមបន្រគួសបរមកេនបនឹង្រសុកបបធបយ ភូមិេជើងៃ្រព េខត្តកំពង់ចបម! 

ក៖ អឹ៊ម! ចបសអំុ៊! េហើយេទបសមបជិកេនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊ វិញមបនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ មបនទបំងអស់នឹង ្របបំមួយ ក៏បុ៉ែន្ដស្លបប់អស់េហើយសព្វៃថ្ងនឹងេនបសល់ែតបីេទ 

កបលពីជំនបន់បុ៉លពតនឹងបបត់ពីរនបក់ បបត់បង្របុសនឹងពីរនបក់បបត់េនបនឹងេខត្តបបត់ដំបង! 

ក៖ អឹ៊ម...ចបសអំុ៊!  

ខ៖ ចបសខ្ញុំបបត់្របុសពីរនបក់! 

ក៖ ចុះអំុ៊ ជបកូនទីបុ៉ន្មបនែដរេនបក្នុង្រគួសបរណបស់អំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំបន្ទបប់េពបកូនទី្របបំមួយ បន្ទបប់ពីេពបេគនឹង េមើល ទី១ ទី២ ទី៣ ទី៤ ទី៥ ខ្ញុំទី៦...ទី៦នឹង! 

ក៖ អញ្ចឹងហ៏អំុ៊? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ អញ្ចឹងអំុ៊្រសីបងប្អូនរបស់អំុ៊ពួកគបត់មបនេឈ្មបះអីខ្លះែដរអំុ៊? 



ខ៖ េឈ្មបះពិត្របបកដនឹងដឹងែត...េមើលបង រ៉ាត បងរ៉ា បងបុ៊នលី បងេគប បងឃ្លបំង បង្រសីខ្វិច 

េហើយបបនខ្ញុំនឹង! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយបងប្អូនរបស់អំុ៊្រសីមបន្រសីបុ៉ន្មបន្របុសបុ៉ន្មបននបក់ែដរអំុ៊? 

ខ៖ ្រស.ី..្របុសែតពីរេទ្រសីមបន្របបំហ្អី? ស្លបប់មួយអ៏...្រសីបួនៗ មបន្រសីបួននបក់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយចុះអំុ៊មបនកបរចងចបំអីខ្លះជបមួយនឹងបងប្អូនរបស់អំុ៊ កបលពីមុនមកណបស់អំុ៊? 

ខ៖ ដូចជបអត់មបនចងចបំអីេទ 

េ្រពបះេនបេពលែដលែបកគ្នបកបលពីជំនបន់បុ៉លពតនឹងេនបេពលែដលេទបបបត់ដំបងនឹងក៏ែបក

គ្នបម៉ង! 

គ៖ ចង់និយបយថបេរឿងអ្វីែដរអំុ៊ធ្លបប់បប

នេធ្វើជបមួយគ្នបកបលពីេពលែដលអំុ៊េនបតូចៗកបលពីតូចដូចជបបបនេលងជបមួយនឹងអីណបស់អំុ៊

? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ មបនេលងែដរ េលងបិទពួនេលងអីជបមួយនឹងគ្នបអីអញ្ចឹងេទប! 

គ៖ ចបសអំុ៊្រសី!  

ខ៖ េលង្របែលងគ្នបនឹងេហើយេទបបង្រសីខ្ញុំ បងខ្ញុំនឹងៃវ៉ខ្ញុំមួយគំរបឆ្នបំេនះ (េសើច)! 

ក៖ (េសើច)! 

ខ៖ ែបកក្ល (េសើច) បង្របុសរបស់ខ្ញុំៃវ៉ចបស (េសើច)! 

ក៖ អូ...េលងជបៃវ៉គ្នបជបមួយនឹងបង! ចបសជបអនុស្វរីយ៏ចងចបំរហូតមកដល់ឥលូវនឹង! 

ខ៖ ចបសអនុស្វរីយ៏ ស្លបមេនបនឹងក្លចបំរហូតែតទល់មកឥលូវនឹងណបស់(េសើច)! 

ក៖ (េសើច) អូ...អំុ៊គបត់ខ្លបំងៗណបស់អញ្ចឹង! 

ខ៖ ដល់ែតេគយកេទបបបត់ដំបងនឹងឯងេទប េគយកេទបដបក់េនបតបមកុមបរកំ្រពបេទប! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ េគយកេយើងេទបដបក់តបមកែន្លងកុមបរកំ្រពបនឹងេទបេគយកបង្របុសពីរនបក់នឹងឯងេទប 

េហើយេទបខ្ញុំេនបែតពីរនឹងប្អូន្រសី 



េហើយេបើបងៗេគបង្អស់នឹងមិនដឹងថបេគយកេទបដល់ណបេនបះេទ 

ែតបបនមកជួបគ្នបេនបនឹង្រសុកវិញេទ 

េហើយខ្ញុំតបមជបប់ែតបង្របុសរបស់ខ្ញុំនឹងពីរនបក់េហើយខ្ញុំនឹងប្អូន្រសីេពបនឹងេទ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ដល់េហើយេគយកបងរបស់ខ្ញុំេទបស្លបប់េចបលេទប (អំុ៊្រសីយំ) 

ខ្ញុំេនបែតម្នបក់ឯងែបកទបំងប្អូន្រសីេទៀត! 

ក៖ ចបសអំុ៊! ចុះកបលពីអំុ៊្រសីេនបេក្មងៗនឹងដូចជបអំុ៊្រសីរស់េនបនឹងឯណបអំុ៊កបលនឹង? 

ខ៖ ខ្ញុំកបលនឹងេគផ្លបស់ខ្ញុំេអបយេទបេនបខបងទល់ែដនយួនកបលនឹងណបស់ 

ែតខ្ញុំមិនចបំថបេនបក្នុ្រសុកអីេទខ្ញុំេភ្លចបបត់េហើយវបយូរែដរណបស់! 

ក៖ អញ្ចឹងហ៏អំុ៊? 

ខ៖ ចបសក្មួយ!  

ក៖ េហើយេទបអំុ៊កបលពីមុននឹងអំុ៊្រសីេនបេលងជបមួយនឹងបងប្អូនរបស់អំុ៊ ទបំងអស់ហ៏កបលនឹង? 

អត់មបនែបកគ្នបេទហ៏? 

ខ៖ ចបសេនបមួយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំេហើយនឹងបង្របុសរបស់ខ្ញុំនឹងពីរនបក់េទៀត 

មបនខ្ញុំេហើយនឹងបង្របុសរបស់ពីរនបក់នឹង! 

ក៖ អូ...ចបសអំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ េហើយចុះម្ដបយរបស់អំុ៊ វិញ? 

ខ៖ ម្ដបយរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់ស្លបប់តបំងពីកបលខ្ញុំេនបតូចៗ គបត់ស្លបប់េនបនឹងេខត្តស្វបយេរៀងេនះ! 

គ៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ គបត់ស្លបប់តបំងពីជំនបន់លន់នលឯេណបះខ្ញុំលឹែតេគថបណបស់! 



ក៖ 

ចបសេហើយចុះសព្វៃថ្ងបងប្អូនរបស់្រសីនឹងពួកគបត់េធ្វើកបរអីេគខ្លះែដរអំុ៊...ឬក៏ពួកគបត់ចបស់អស់

េហើយ? 

ខ៖ អត់េសបះគបត់ចបស់ៗអស់េហើយ គបត់អត់មបនេធ្វើកបរអីេទ 

ចបស់អស់េហើយេនបឯេខត្តស្វបយេរៀងឯេណបះ! 

ក៖ អូ...ចបសអំុ៊! េហើយេទបឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊្រសីនឹងគបត់មបនេឈ្មបះអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងេឈ្មបះ តបយ៉បន់ េហើយែម៉របស់ខ្ញុំេឈ្មបះយបយែអម! 

ក៖ ពួកគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយអំុ៊? 

ខ៖ មិនដឹងថបគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេទេបើែបកគ្នបតបំងពីខ្ញុំេនបតូចមិនទបន់នឹងដឹងក្ដីមកេម្លះ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយេទបអំុ៊មបនេនបចបំថបឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊្រសីែដរឬេទ? 

គបត់េកើតេនបក្នុងឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ អត់េទ ខ្ញុំអត់ចបំអីទបំងអស់នបងចបស! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ កបលនឹងខ្ញុំេនបតូចៗេពកណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយេទបកបលនឹងឪពុករបស់អំុ៊្រសីកបលនឹងគបត់េធ្វើអីែដរេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអំុ៊? 

ខ៖ 

កបលពីេពលែដលខ្ញុំនឹងតូចៗនឹងេពលែដលលខ្ញុំេនបជបមួយនឹងឪពុកម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់អត់មបន

េធ្វើអីេទ 

ម្ដបយរបស់ខ្ញុំគបត់កូរនំេ្រតៀមលក់ធម្មតបនឹងេនបេពលែដលខ្ញុំដឹងក្ដីមកេឃើញគបត់លក់នំនឹង 

គបត់លក់នំេ្រតៀប្រសួយៗនឹងេរៀងកបែប៉តៗនឹង គបត់លក់នំនឹង! 

ក៖ អញ្ចឹងហ៏អំុ៊ទបំងឪពុកទបំងម្ដបយរបស់អំុ៊្រសីនឹងហីអំុ៊? 

ខ៖ ែតម្ដបយរបស់ខ្ញុំេទ ចំែណកឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងគបត់អត់មបនេធ្វើអីេទ 

និយបយេទបខ្ញុំមិនដឹងថបគបត់រកសុីអីែដរេ្រពបះកបលនឹងខ្ញុំេនបតូចៗណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 



ខ៖ េហើយេទបបបនេនបេពលែដលម្ដបយរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់ស្លបប់េទបនឹង 

បបនេគជំេលៀសេទបឯទល់ែដនេវៀតណបតេនបះខ្ញុំេនបតូចៗេទេទបតបមឪពុកនឹង! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ចុះអំុ៊ កបលនឹងអំុ៊មបនេនបចបំថបេរឿងអីេគខ្លះជបមួយនឹងឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊្រសី 

េតើពួកគបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ ចបស?? 

ក៖ ដូចជបគបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរអំុ៊ ដូចជបគបត់ជបមនុស្សកបច មនុស្សស្លូត 

ឬក៏ជបមនុស្សែបបេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ញុំគបត់ជបមនុស្សស្លូត េទបេនបនឹងទល់ែដនយួននឹងគបត់អត់មបនេធ្វើអីេទ 

គបត់ធ្លបក់ឈបម គបត់ធ្លបក់ែតឈបមេទ 

េហើយេទបបបនពួកកងទ័ពមកបុក្រសូវេនបនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណបស់ 

េគមកបុក្រសូវអញ្ចឹងេទបេហើយខ្ញុំនឹងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងបបនេរើសអង្ករែដរ្រជុះពីេគបុកនឹង 

អង្ករែដរេគបុកេទបវប្រជុះមកនឹងេរើសនឹងយកមកដបក់បបរេអបយរបស់ខ្ញុំគបត់ហូប! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ េ្រពបះេយើងកបលនឹងវបអត់មបនអីណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ចបស! អឹ៊ម...េហើយអញ្ចឹងកបលនឹងេតើគបត់មបនធ្លបប់បបន្របបប់អំុ៊អីេគខ្លះ 

ទបក់ទងជបមួយនឹងជីវិតរបស់អំុ៊្រសីកបលពីេក្មងនឹងណបស់អំុ៊? 

ខ៖ គបត់បបន្របបប់ខ្ញុំែដរេនបេពលែដលគបត់េរៀបនឹងស្លបប់នឹង 

គបត់ថបេនបេពលែដលអត់ពីគបត់នឹងេទបនបំបងប្អូនរត់េទបតបមេគនឹងេទប 

្រគបន់ែតបងប្អូនគបត់ស្លបប់េនបក្នុងៃថ្ងនឹងយកេទបបូជបៃថ្ងនឹងេគរត់ម៉ង! 

គ៖ េម៉ច...េម៉ចបបនេគរត់អញ្ចឹងអំុ៊? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 



ខ៖ េគកបលនឹងមិនដឹងថបរត់េដបយសបរេរឿងអីេទកបលនឹង 

បុ៉លពតេគនបំគ្នបេទបអស់អញ្ចឹងនឹងេគរត់េទបអស់េទបេនបែតខ្ញុំបួននបក់បងប្អូននឹង 

អត់ហ៊បនចុះពីេលើផ្ទះេទេ្រពបះអីឪពុកេទើបែតនឹងស្លបប់ណបស់ 

ខ្លបចណបស់ដល់ែតមកនឹងេគេទបអស់េហើយេគេទបេឡើងឆ្ងបយេហើយបបននបំបងប្អូនេទបតបមេគ

តបមេ្រកបយនឹងេហើយេគជិះរត់េភ្លើង រួចេហើយេទបចុះឯណបេណបះឯបបត់ដំបង 

េនបឯមូ៉ងឯណបេណបះ េគេអបយេនបខ្ញុំេនបជបមួយនឹងប្អូន្រសីរបស់ខ្ញុំផ្ទះមួយពីរនបក់ 

ចំែណកឯបង្របុសរបស់ខ្ញុំនឹងេគយកពួកគបត់េទបបបត់េហើយបង្របុសពីរនបក់នឹង... 

គ៖ េគយកេទបេធ្វើទបហបនអីនឹងហ៏អំុ៊្រសី? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ មិនដឹងថបេគយកគបត់េទបណប 

េឃើញែតេគយកដបក់ឡបនេទបនឹងែតមិនដឹងថបេគយកគបត់េទបណបេទ េគដបក់ឡបនយកេទប! 

(អំុ៊្រសីយំ)! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

ក្មួយសូមសួរទបក់ទងជបមួយនឹងជីដូនជីតបរបស់អំុ៊្រសីវិញេតើពួកគបត់មបនេឈ្មបះអីខ្លះែដរ 

អំុ៊្រសីេនបចបំពួកគបត់ែដរឬេទទបំងជីដូនជីតបខបងម្ដបយនឹងខបងឪពុកណបស់អំុ៊្រសី? 

ខ៖ ខ្ញុំស្គបល់ែតខបងម្ដបយមីងឪ៉របស់ខ្ញុំគបត់េឈ្មបះ យបយេពប ែតមួយនឹងខ្ញុំស្គបល់ែតមួយនឹង! 

ក៖ អញ្ចឹង? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនដឹងថបគបត់េកើតេនបក្នុងឆ្នបំអីែដរ? 

ខ៖ អត់ដឹងេទ អត់ចបំេទ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

ចុះអញ្ចឹងឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊្រសីពួកគបត់អត់ែដលមបននិយបយេរឿងអីែដរទបក់ទងជបមួយនឹងជី

ដូនជីតបរបស់អំុ៊្រសីេទហ៏? 

ខ៖ អត់េទ...គបត់អត់ែដរនិយបយេរឿងអីផងក្មួយ!  



ក៖ 

អឺ...េហើយចុះចំែណក្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊្រសីវិញអំុ៊េនបនឹងេខត្តកបលនឹងអំុ៊េនបយូររយះេពលបុ៉

ន្មបនែដរអំុ៊្រសី? 

ខ៖ ខ្ញុំេនបតូចៗនឹងអឹ៊ម...និយបយេទបគឺថបតូចនឹងតូចម៉ងណបស់ 

េយើងេនបតូចនឹងេគដូរេយើងេអបយេទបេនបនឹងទល់ែដនយួននឹងមួយ្រកុមនឹង...មួយ្រសុកនឹងេគ

យកែត្រកុម្រគួសបររបស់ខ្ញុំនឹងមួយនឹងេទ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ អញ្ចឹងសបច់ញបតិរបស់អំុ៊មបន្រសីខបង្របេទសែដរឬេទអំុ៊្រសី? 

ខ៖ អត់មបនេទក្មួយ េនបនឹងសុទ្ធម៉ង! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! អញ្ចឹងអំុ៊្រសីមបនបងប្អូនស្លបប់េនបក្នុងជំនបន់បុ៉លពតែដរឬេទអំុ៊្រសី? 

ខ៖ អត់មបនេទ មបនែតបង្របុសពីរនបក់នឹងឯង! 

ក៖ អូ...ចបសអំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសបបត់បង្របុសែតពីរនបក់នឹងេទ 

ទបល់ែតបបនមកេនបនឹង្រសុកវិញនឹងបបនស្លបប់បងមួយេហើយនឹងប្អូនេពបមួយ! 

ក៖ កបលនឹងេគជំេលៀសអំុ៊្រសីេទបណបែដរទបំង្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊្រសីណបស់? 

ខ៖ េគជំេលៀសេទបខបងបបត់ដំបង េនបនឹងេខត្តបបត់ដំបង 

ហសួទបំងេខត្តបបត់ដំបងនឹងេទៀតន៏េបើេគេអបយេយើងេទបេនបនឹងក្នុងៃ្រពមិនដឹងណបណីេយើង

េនបតូច! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! អញ្ចឹងកបលនឹងេគេ្របើអំុ៊្រសីេអបយេធ្វើអីខ្លះែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេគេអបយេកើបអបចម៌េគបេហើយនឹងកបត់កេ្រន្ទៀងេខ្រត! 

ក៖ អូ...េហើយអញ្ចឹងកបលនឹងជំនបន់នឹងេគេ្របើអំុ៊នឹងេគមបនដូចថបេធ្វើបបបអំុ៊ ែដរឬេទ? 



ខ៖ េធ្វើបបបែដរេតើ 

ដូចថបេនបេពលែដលខ្ញុំឃ្លបនខ្ញុំអីអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំលួចដកេផើម្រសូវនឹងយកមកហូបនឹងេគៃវ៉េគធបក់

ខ្ញុំ ចបស! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ចបសក្មួយ១! រហូតដល់ខ្ញុំនឹង្រគុនេក្ដប! 

ក៖ េគៃវ៉អំុ៊នឹង? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! ខ្ញុំដូចថបេយើងវបេហវេពកេយើងវបអត់មបនែម៉ឪ្រគប់្រគងណបស់ក្មួយ 

េទបលួចដក្រសូវេគហូបេហើយេទបេគទបន់! 

គ៖ របបអបហបរអីនឹងេគមបនែចកកេអបយែដរឬទអំុ៊? 

ខ៖ ែចកេអបយបុ៉នៗេនះ 

ែចកេអបយបុ៉នកូនចបនេយើងកូនចបនែដរេយើងដបក់ទឹក្រតីកូនចបនតូចៗនឹង! 

ក៖ បបរអំុ៊? 

ខ៖ បបរនឹងក្មួយ! 

គ៖ េហើយេទបក្នុងមួយៃថ្ងេគែចកេអបយេយើងហូបបុ៉ន្មបនេពលែដរេទបអំុ៊? 

(សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ពីរេពលនឹងក្មួយ ល្ងបចេហើយនឹងេពលៃថ្ង្រតង់នឹង! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ចបសក្មូយ! 

ក៖ អឹ៊ម...អំុ៊! េហើយអញ្ចឹងេគែចកបបរេអបយហូបតិចៗអញ្ចឹងអំុ៊្រសីមបនែដរឈឺែដរឬេទអំុ៊?  

ខ៖ ខ្ញុំឈឺេតើ ខ្ញុំឈឺស្គម្រគុនេក្ដបេលឿងេទៀតេពបះធំកំផ្លក់ៗ េពបះឃ្លបន! 

ក៖ េធ្វើេម៉ចេទបអញ្ចឹងេបើអំុ៊្រសីឈឺអញ្ចឹងនឹងអំុ៊? 

ខ៖ ដល់ែតេពលែដលេគទបត់ខ្ញុំនឹងេទប 

ខ្ញុំ្រគុនមិនដឹងេគស្អីេទបុ៉នេនះយកមកដបក់ជួសេហើយដបក់ទឹកេអបយខ្ញុំផឹក! 



ក៖ អឹ៊ម... 

ខ៖ មិនដឹងថបជប្របម៉បត់អីេនបះេទ! 

ក៖ េហើយក៏បបត់េទប? 

ខ៖ ចបសបបត់ ផឹកបបនពីរៃថ្ងនឹងក៏បបត់េទប! 

ក៖ ទបំងេកើតេលឿងេកើតអីនឹងហ៏អំុ៊? 

ខ៖ េចះបបត់នឹងអបេកើតេលឿងេកើតអីនឹងេយើងេចះែតេស្លកស្លបង 

ដល់េពលែតេយើងមកេនបនឹង្រសុកវិញនឹងឯងេទបខ្ញុំមករស់េនបជបមូយនឹងម្ដបយមីងរបស់ខ្ញុំនឹង

គបត់េចះែត ទិញថ្នបំទិញអីេអបយេលបនឹងឯងេទប! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយេទបកបលនឹងពិបបកណបស់អំុ៊្រសីអញ្ចឹងនឹងជំនបន់អបពតនឹងអំុ៊! 

ខ៖ េហ៊ីយ! ពិបបកណបស់េគមកេកៀរខ្ញុំេទបេហើយនឹងេគមកេកៀរពួកខ្ញុំេទបេហើយនឹង 

េហើយេទបបបនកងទ័ពរបស់ពួកគបត់េវៀតណបមមកដល់នឹងឯងេទបបបនខ្ញុំរត់មកតបមនឹងពួកេគវិ

ញនឹង មកដល់នឹងខ្ញុំមិនដឹងថបេទបណបេទបណីេឡេឡើៗនឹងេយើងអត់មបនបងប្អននឹងេគ... 

គ៖ េគេកៀរនឹងេកៀរេទបេធ្វើអីែដរអំុ៊ េបើេនបេក្មងៗនឹង? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ េគេកៀរេយើងយកេទបៃវ៉េចបលម៉ងណបស់ 

េបើកូនេក្មងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំេឃើញេបបក្រសស់ៗនឹងម៉ង! 

ក៖ អឹ៊ម! 

ខ៖ េបបកនឹងគល់េឈើនឹង 

បង្របុសរបស់ខ្ញុំអីនឹងវបគ្មបនយកេទបណបេទយកេទបៃវ៉េចបលនឹងៃវ៉ស្លបប់ែតម្ដងនឹងឯងេមើលេទប 

ក្មួយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! អំុ៊ធ្លបប់េឃើញេគយកមនុស្សេទបៃវ៉េចបលនឹងផ្ទបល់ែភ្នកែតម្ដងហ៏អំុ៊្រសី? 

ខ៖ ចបសេឃើញផ្ទបល់ែភ្នកម៉ង ចងក៏េឃើញអីក៏េឃើញែដរែតេយើងវបមិនហ៊បននិយបយ 

េហើយេបើបង្របុសរបស់ខ្ញុំអីនឹងេគេអបយស្ករបុ៉នៗេនះ 

ក្នុងម្នបក់ស្ករមួយដំុេទបេហើយេគេអបយេឡើងឡបនេទបនឹងេហើយេទបខ្ញុំរកែ្រសកយំេគរកទះកំេផ្លៀ

ងខ្ញុំ (សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ)! 



គ៖ េគបំែបកេយើងអញ្ចឹងម៉ងហ៏អំុ៊? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបស! ែតបួននបក់េទេគបំែបកេយើងេអបយេនបជបមួយប្អូន្របុសេពបរបស់ខ្ញុំនឹងេនបតូចៗនឹង 

េហើយេទបបង្របុសរបស់ខ្ញុំេគបំែបកពីខ្ញុំេទបេទៀត! 

គ៖ េហើយេទបកបលនឹងអំុ៊្រសីមបនអបយុ្របែហលបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំកបលនឹង្របែហលដប់ឆ្នបំេហើយេមើលេទប ្របែហលនឹងេហើយចបស 

(សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ)! 

ក៖ នឹងេហើយអញ្ចឹងកបលនឹងបងប្អូនរបស់អំុ៊្រសីែបកគ្នបអស់គ្នបនឹងម៉ងហ៏អំុ៊? 

ខ៖ ែបកគ្នបទបំងអស់ 

បង្រសីរបស់ខ្ញុំនឹងែបកបង្រសីរបស់ខ្ញុំនឹងេទបដល់នឹងភ្លបមេគបំែបកបង្របុសរបស់ខ្ញុំនឹងភ្លបមប

ង្របុសរបស់ខ្ញុំនឹងេទប េហើយេទបខ្ញុំេនបជបមួយនឹងប្អូន្របុសេពបរបស់ខ្ញុំនឹង 

មួយយប់ៗែឆ្កចចកែ្រសកេនបេ្រកបមផ្ទះមិនឈប់! 

ក៖ មបនែឆ្កចចកហ៏អំុ៊្រសី? 

ខ៖ ចបស! េបើេយើងេនបក្នុងៃ្រពនឹងក្មួយ! 

ក៖ អឹ៊ម! 

ខ៖ េនបនឹងក្នុងៃ្រពក្មួយ េនបក្នុងៃ្រពែតម្ដង េនបនឹងកណ្ដាលៃ្រពនឹងម៉ង! 

ក៖ អូ...េ្រសៀវណបស់អញ្ចឹងនឹងអំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសែឆ្កចចកយំេនបនឹងេ្រកបមផ្ទះនឹងម៉ង ពពួកេភ្លើង 

យកគល់អុសបុ៉នៗេនះយកមកពពួកភ្នក់េភ្លើងេនបេ្រកបយផ្ទះនឹង 

េហើយេអបយែតេស្មើរនឹងចបប់េផ្ដើមពពួកេហើយ! 

ក៖ ពពួកនឹងេម៉ចេទបវិញេទបអំុ៊្រសី? 

ខ៖ ដូចថបេយើងដុតេភ្លើងេអបយវបខ្លបំងៗអញ្ចឹងេទបេ្រពបះអីមបនែឆ្កចចកេ្រចើនណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 



គ៖ េនបេពលែដលេគបំែបកអំុ៊្រសីេទបនឹងេគមបនផ្ទះមបនអីេអបយេយើងសំណបក់េនបនឹង? 

(សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ េទបេគមបនផ្ទះេអបយេយើងមួយ េគែចកកូនផ្ទះេអបយេយើងមួយចបស 

កូនផ្ទះនឹង្របែហលជបបុ៉ណ្នឹងបុ៉ែន្ដ្រគបន់ែតថបេគេលើកេរៀងខ្ពស់ 

េគេអបយខ្ញុំេនបេហើយេទបខ្ញុំេនបពីរនបក់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹង! 

គ៖ ដល់េពលដល់េម៉បងអបហបរេម៉បងអីនឹងបបនេយើងេទបយកេនបនឹងកែន្លងរបស់េគនឹងេទប? 

(សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! េនបេពលែដលដល់េម៉បងបបយេយើងេទបយកេនបនឹងកែន្លងេគនឹងឯងេទប 

មិនទបន់បបនហូបបុ៉ន្មបនៃថ្ងេទខ្ញុំខ្ទង់្របែហលជប្របបំៃថ្ងចុះយ៉បងយូរ 

េគបំែបកេយើងេទបេទៀតេហើយេគយកេយើងេទបេទៀតេហើយ! 

ក៖ អឹ៊ម! 

គ៖ េគបំែបករហូត! (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបស! េគយកេយើងេទបេទៀតេហើយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

េហើយកបលនឹងេនបេពលនឹងពិបបកខ្លបំងអញ្ចឹងអំុ៊្រសី្របបកដជបចង់េអបយដបច់ភ្លបមៗេហើយអញ្ចឹ

ងេនបះ? 

ខ៖ 

អឹ៊ម...ខ្ញុំអង្គុយបន់បួងសួងថបេអបយែតមបនអ្នកណបមកជួយសេ្រង្គបះខ្ញុំនឹងខ្ញុំមិនបំេភ្លចគុណរប

ស់េគេទកបលនឹង ែមនកបលនឹងនិយបយពីអបពតវបនបំគ្នបអង្គុយ្របមូលផ្ដុំគ្នប 

អង្គុយជបប់ៗគ្នបអញ្ចឹងណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

ខ៖ ្របែហលជបជបប់ បី បួន ្របបំរយនបក់េហើយ ែ្រសកយំេជៀវអស់េហើយ 

ទទួលកងទ័ពនឹងយកេទបអស់េទបដល់េហើយកងទ័ពេវៀតណបមេទបេកៀរេយើងមកវិញមក! 

ក៖ េនបេពលែដលដបច់នឹងរេបៀបេម៉ចែដរអំុ៊ អំុ៊្រសីមបនេនបចងចបំទិដ្ឋភបពអីេគខ្លះែដរអំុ៊? 



ខ៖ អឹ៊ម...េនបេពលែដលដបច់នឹងក្មួយេអើយេដើរមក 

េនបេពលដបច់មកដល់្រតឹមេខេត្តេពបធិសបត់េនះខ្ញុំបបនជួបជបមួយនឹងបង្រសីរបស់ខ្ញុំណបស់ 

បង្រសីរបស់ខ្ញុំេដើរេនបេលើអបជ័រេកបស៊ូ ថ្ម 

អឺ...េនះេគ្រតឹមៗេនះេហើយេទបគបត់យក្រកណបត់រុំេជើងេដើរមកេហើយេទបខ្ញុំេដើរដល់េខត្តេពបធិ

សបត់នឹងបបនខ្ញុំបបនជួបជបមួយនឹងបង្រសីរបស់ខ្ញុំ គបត់ទួលអង្ករនឹងមួយបង្វិច! 

គ៖ 

ដល់េពលែដលបបនជួបជបមួយគ្នបអញ្ចឹងេទបបបនអំុ៊្រសីនបំគ្នបេធ្វើដំេណើរមកជបមួយនឹងគ្នបមក? 

(សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសបបនេធ្វើដំេណើរមកជបមួយនឹងគ្នបនឹង មកជបមួយគ្នបអីនឹងជំុគ្នបនឹងឯងេទប 

មកេនបនឹង្រសុក ដល់ែតេពលមកដល់នឹង្រសុកនឹងជីវភបពរបស់េយើងនឹងវបអត់ 

កបលនឹងេយើងវបអត់មបនែម៉ឪអត់មបនស្អីនឹងេគ! 

គ៖ ចបសអំុ៊! (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ក៏ខ្ញុំេឡើងមកភ្នុំេពញនឹងសុីឈ្នួលេគ! 

គ៖ ចុះអឺ…េនបេពលែដលេទប្រសុកអីអញ្ចឹងអំុ៊្រសីអត់មបនដូចជបដីែ្រសដីចំកបរអីេធ្វើេទ? 

ខ៖ អត់េទ! មបនែតដីភូមិនឹងបងរបស់ខ្ញុំគបត់េនប 

ដល់េពលែដលខ្ញុំេនបតូចៗនឹងេយើងវបមិនដឹងថប្រតូវេធ្វើអីខ្ញុំក៏បបនមកសុីឈ្នួលេគេនបនឹង DN 

េនះ! 

ក៖ អឹ៊ម! 

ខ៖ មកែរកទឹកែរកអីេអបយេគនឹង! 

គ៖ អបេពលនឹងេពលែដលអំុ៊្រសីដបច់ពីបុ៉លពតេហើយ? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសេនបេពលែដលដបច់ពីបុ៉លពតមក! 

គ៖ 

ចុះខ្ញុំលឺថបេនបេពលែដលេយើងដបច់ពីបុ៉លពតមកអញ្ចឹងនឹងេគមនែចកដីែចកែ្រសេអបយេនបះអំុ៊

្រសី? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 



ខ៖ េគមបនែចកេអបយេតើក្មួយ! បុ៉ែន្ដកបលនឹងេយើងេនបតូចៗក្មួយ 

េយើងេនបតូចេពកដូចថបេគែចកេម្រកុម្រគួសបរបងៗអញ្ចឹងណបស់! 

ក៖ នឹងេហើយអំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសេហើយេទបេយើងនឹងេនបតូចេទ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

ខ៖ កបលនឹងេនបតូចែមនែទន! 

ក៖ អញ្ចឹងអំុ៊្រសីបបនេរៀបកបរេនបក្នុងឆ្នបំណបែដរអំុ៊្រសី? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀបកបរេនបេពលែដលសេម្ដចឪចូល្រសុក! 

ក៖ អូ...េនបក្នុងឆ្នបំ...េនបេ្រកបយអបពតមក! 

គ៖ េនបក្នុងឆ្នបំណបែដរអំុ៊្រសី? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសែបកពីបុ៉លពតមកេហើយ សេម្ដចឪយបងចូលក្នុង្រសុកណបស់ 

យបងចូល្រសុកេនបក្នុងៃថ្ងនឹងេហើយេទបខ្ញុំេរៀបេនបក្នុងៃថ្ងនឹងែតម្ដង! 

ក៖ េនបក្នុងឆ្នបំណបែដរអំុ៊្រសី? 

ខ៖ មិនដឹងថបេនបក្នុងឆ្នបំណបេទក្មួយ! 

ខ្ញុំនឹងឆបប់េភ្លចសឹងអីដូចថបេយើងវបអត់េចះអក្សរនឹងេគណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! អញ្ចឹងអឺ...អំុ៊្រសីស្វបមីរបស់អំុ៊្រសីគបត់មបនេឈ្មបះអីែដរអំុ៊្រសី? 

ខ៖ គបត់េឈ្មបះ េសន ស៊ន! 

ក៖ នឹងេហើយគបត់អឺ...េធ្វើកបរងបរអីែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់ជបអបចបរ្យ! 

ក៖ គបត់េធ្វើជបអបចបរ្យវត្តេនបនឹងម៉ងហ៏អំុ៊? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! គបត់េធ្វើជបអបចបរ្យវត្តអបចបរ្យសព្វនឹងេហើយេទប  

េនបនឹង្រសុកនឹងគបត់ក៏េធ្វើជបអបចបរ្យែដរ! 



គ៖ ចបសអំុ៊! (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អញ្ចឹងសព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊្រសីរស់េនបជបមួយគបត់នឹងហ៏អំុ៊? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! សព្វៃថ្ងនឹងខ្ញុំរស់េនបជបមួយនឹងគបត់នឹងបបនគបត់នឹងេហើយចញ្ចឹម 

រកសុីចិញ្ចឹមនឹង! 

ក៖ (េសើច) អញ្ចឹងកបលនឹងឪពុកម្ដបយរបស់អំុ៊្រសីពួកគបត់គឺជបអ្នកេរៀបចំេអបយឬក៏អំុ៊ 

្រសលបញ់គ្នបែដរអំុ៊្រសី? 

ខ៖ ខ្ញុំតបមតបរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ែមនេរៀបតបមែម៉ឪផង បងប្អូនរបស់គបត់ជបអ្នកេរៀបេអបយ ចបស 

(េសើច)! 

គ៖ េនបេពលែដលជួបគ្នបដំបូងយ៉បងេម៉ចែដរអំុ៊្រសី? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ជួបគ្នបដំបូងគ្មបនយ៉បងេម៉ចេទក្មួយ កូនេចបេគសួរេអបយ 

កូនេចបរបស់គបត់ណបស់្របពន្ធរបស់គបត់នឹងស្លបប់េហើយេទបកូនេចបេគសួរេអបយ មបនណប... 

ក៖ កបលពីេពលេរៀបកបរនឹង... 

ខ៖ 

គបត់សួរខ្ញុំែដរែតដល់េពលេនះខ្ញុំនឹកេឃើញថបជីវិតរបស់ខ្ញុំេបើសិនជបខ្ញុំរស់េនបែតម្នបក់ឯងវបែត

លេតបល... 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ដល់េហើយេបើសិនជបខ្ញុំយកគបត់េទបវប្រគបន់បបនជបគ្នបកំុេគេមើលងបយណបស់ក្មួយ 

ដល់េហើយខ្ញុំក៏យកគបត់េទប! 

គ៖ ចបសអំុ៊្រសី! េយើងជប្រសីម្នបក់ឯង (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ក៖ ចុះជំនូនអីនឹងកបលនឹងេនបេពលែដលេរៀបកបរនឹងមបនជំនូនេទអំុ៊្រសី? 

ខ៖ អត់មបនជំនូនអីេទក្មួយ កបលនឹងេយើងេធ្វើែតមួយ្រពឹកម៉ង! 

ក៖ អូ... 

ខ៖ ចបសេយើងេធ្វើែតមួយ្រពឹកេទ! 



ក៖ ចុះេគមបនបង្គបប់ៃថ្លទឹកេដបះអីែដរឬេទអំុ៊្រសីកបលនឹង? 

ខ៖ អត់មបនបង្គបប់អត់មបនអីេទ ចបស(េសើច)! 

ក៖ (េសើច) ចបសអំុ៊្រសី! 

គ៖ េរៀបកបរែតម្ដង! (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ េរៀបកបរែតម្ដងនឹង! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ អឹ៊ម...អញ្ចឹងទបក់ទងជបមួយនឹងអំុ៊ វិញ អំុ៊្រសីមបនេចះនិយបយអបនភបសប 

ដូចជបសរេសរភបសបអីនឹងបបនល្អែដរឬេទអំុ៊្រសី? 

ខ៖ អត់េទ ខ្ញុំអត់េចះអក្សរែតម្ដងខ្ញុំអត់មបនបបនេរៀនអីេទក្មួយេអើយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

ខ៖ ដូចែដលខ្ញុំបបននិយបយ្របបប់ក្មួយអញ្ចឹង! 

ក៖ 

ចុះដូចជបេនបេពលដបច់ជំនបន់បុ៉លពតនឹងេគមបនដូចជបថ្នបក់អក្ខរកម្មអីែដរណបស់កែន្លងរបស់

អំុ៊្រសីអត់មបនេទហ៏? 

ខ៖ េរៀនអក្ខរកម្មេយើងវបអត់បបនេរៀននឹងេគេទ េ្រពបះេយើងរវល់ែតមកសុីឈ្នួលេគនឹង ចបស! 

ក៖ អឹ៊ម...ចបសអំុ៊! 

ខ៖ បង្រសីរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់េអបយខ្ញុំសុីឈ្នួលេគ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អញ្ចឹងកបលពីមុននឹងអំុ៊្រសីធ្លបប់េធ្វើែ្រស្រតូវអត់? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសខ្ញុំេទើបែតមកេនបនឹងភ្នុំេពញនឹងេទ កបលពីមុននឹងខ្ញុំេធ្វើែ្រសេនបខបងេលបកតបរ

បស់ខ្ញុំចបស! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អញ្ចឹង្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊្រសីគបត់គឺជបកសិករ? 



ខ៖ ចបសគបត់ជបកសិករ! 

ក៖ អញ្ចឹងេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊ នឹងធ្លបប់េធ្វើកបរងបរអីខ្លះែដរតបំងពីមុនមកណបស់អំុ៊? 

ខ៖ អត់េទក្មួយ! ចបប់េផ្ដើមមកនឹងខ្ញុំេដើរសុីឈ្នួលេគនឹងរហូតមក 

បង្រសីរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់េអបយខ្ញុំមករស់េនបជបមួយនឹងេគរហូត! 

ក៖ អូ... 

គ៖ មកេធ្វើកបរងបរអីែដរអំុ៊? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ក៖ េដើម្បីយកលុយចិញ្ចឹមក្មួយ (សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ)! 

គ៖ មក...មកេធ្វើកបរេអបយេគេនបនឹងភ្នុំេពញនឹងអំុ៊ េធ្វើកបរងបរអីែដរ? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ខ្ញុំមកេបបកេខបអបវេអបយេគេហើយេទបែរកទឹកែរកអីនឹងេឡើងេទបេលើផ្ទះេអបយេគនឹងក្មួយ! 

គ៖ ទបំងផ្ទះទបំងញុំអីនឹងេនបជបមួយនឹងេគម៉ង? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! េគេអបយខ្ញុំេដកេនបនឹងផ្ទះរបស់េគេបបកេខបអបវេអបយេគៗកូនខ្ចី បំេរើេគ! 

គ៖ កបលនឹង្របបក់កំៃរដនឹងបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ្របបក់ែខនឹងបបន បីមឺុន! 

គ៖ បីមឺុន (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសបបនបីមឺុននឹងែរកទឹកពីជំនបន់ទីមួយដល់ជបន់ទីបីណបស់ក្មួយ! 

គ៖ នឹងមួយែខ ្របបក់ែខមួយែខ? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសខ្ញុំែរកទឹកដបក់ពបងែរកដបក់េអបយងូត ជូតផ្ទះជូតសំែប្បងេអបយេគ 

េបបកកន្ទេបបកេខបអបវេអបយេគនឹង ចបស (សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ)! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

អញ្ចឹងរហូតពីតបំងពីជីវិតរបស់អំុ៊្រសីេនបពីេក្មងនឹងរហូតមកដល់ឥលូវនឹងជីវិតរបស់អំុ៊្រសីមបន

កបរផ្លបស់ប្ដូរអីេគខ្លះែដរ? 

ខ៖ 

ខ្ញុំតបំងពីេពលែដលខ្ញុំេនបេក្មងរហូតមកដល់ជីវិតែដលខ្ញុំមបន្រគួសបរជីវិតរបស់ខ្ញុំដូចថបមបនសិរី



សួស្ដីអញ្ចឹងណបស់ ដូចថបតបរបស់ខ្ញុំគបត់្រគប្រគងខ្ញុំមិនេអបយខ្វះអីហូបអញ្ចឹងណបស់ក្មួយ 

េនបែខ្របបំងនឹងមបនេធ្វើែ្រសរបបរបស់គបត់ េអបយខ្ញុំេធ្វើហូប 

វបអត់ដូចជបអត់មបនកបរលំបបកកបលពីជីវិតរបស់ខ្ញុំេនបកបលពីតូចេនបះេទ! 

ក៖ អឹ៊ម...ចបសអំុ៊្រសី! 

អឺ...អញ្ចឹងដូចជបអំុ៊្រសីចូលចិត្តមុនម្ហូបអីេគែដរតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥលូវនឹង? 

ខ៖ (េសើច) តបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥលូវនឹងមក 

ម្ហូបអីនឹងខ្ញុំអត់សូវចំណូលេទេបើម្ចូរបបន្រគបន់ចំណូលបបនខ្លះ 

បុ៉ែន្ដសព្វៃថ្ងនឹងបបនដបំទឹកេតើេនះកូរទឹកអំបិល 

េនបេពលែដលទឹកនឹងពុះេទបបបនកូរទឹកអំបិលនឹងហូប... 

គ៖ អឹ៊ម...អំុ៊ពិសបរអញ្ចឹងវិញ? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ដល់ែតេពលចបស់េទបេយើងហូបអីអត់េកើតហូបបបនែត្រកសបំងកូរជបមួយនឹងទឹកអំបិល! 

ក៖ អឹ៊ម! ឆ្ងបញ់ែដរឬេទអំុ៊្រសីេយើងហូបអញ្ចឹងនឹង? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

មបនអីេយើងដបក់ដបំទឹកេអបយពុះេទបេហើយដបក់កូរទឹកអំបិលេទបដំេមើមខ្ទឹមដបក់េទប! 

គ៖ អញ្ចឹង? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ចុះេនបេពលេធ្វើម្ហូបេស្មើនឹងេពលពិសបរវិញេស្មើណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំជួនេទបពីរៃថ្ងអីនឹងបបនហូបម្ដង 

ខ្ញុំសព្វៃថ្ងនឹងបំេរើេលបកលបងចបនលបងឆ្នបំងេអបយេលបកនឹងឯងេទប! 

ក៖ អញ្ចឹង? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ អឹ៊ម...អំុ៊ េហើយចុះកបលពីេក្មងៗវិញអំុ៊្រសីចូលចិត្តេលងែល្បងអីេគខ្លះែដរ? 

ខ៖ ែល្បងេលង្រគប់ែតមុខនឹងេលងខួងេលងអីនឹង េលងបិទពួនេលងអីនឹង... 



គ៖ សប្យ (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ េលងបីបួននបក់បងប្អូននឹងេលងដេណ្ដើមគ្នបេរើសស្វបយទំុេនបផ្ទះរបស់េគ្រជុះអញ្ចឹងណបស់! 

ក៖ ហ.៏.. 

ខ៖ នបំបងប្អូនេដញដេណ្ដើមគ្នបេរើសស្វបយទំុហួប! 

ក៖ (េសើច) សប្យណបស់អញ្ចឹងអំុ៊្រសី? 

ខ៖ ចបសសប្យក្មួយ! 

ក៖ ចុះអំុ៊ មបនមិត្តភក្ដិែដរឬេទកបលនឹង? 

ខ៖ អត់ែដលមបនអីនឹងេគេទខ្ញុំនឹង! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយចុះសព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊្រសីចូលចិត្តស្ដបប់បទចំេរៀងអីែដរឬេទ? 

ខ៖ អត់មបនស្ដបប់អីេទក្មួយេអើយ សព្វនឹងខ្ញុំស្ដបប់ែតធម៌នឹង! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ចបស! 

ក៖ េហើយចុះពីមុនមកនឹងអំុ៊្រសីក៏អត់ចូលចិត្តស្ដបប់ែដរ? 

ខ៖ ពីមុនមកនឹង បបស់អីនឹងអកេកសអីតបំងពីេដើមមកនឹងខ្ញុំមិនែដលេចះេមើលនឹងេគេទ 

េបើេល្ខបនខ្ញុំេមើលទល់ភ្លឺ! 

ក៖ អញ្ចឹងហ៏? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ េល្ខបនអីែដរអំុ៊្រសី? េរឿងអីេគែដរ? 

ខ៖ អូ...េរឿងអីៗនឹងខ្ញុំេភ្លចអស់េហើយក្មួយេ្រពបះវបយូរេទបេហើយ (េសើច)! 

ក៖ (េសើច)! 

ខ៖ េបើេគេលងេហើយេយើងេចះែតេទបេមើលេទបក្មួយែតមិនដឹងថបេរឿងអីៗខ្លះេនបះេទ! 

ក៖ េគបញ្ចបំងេនបវត្តឬក៏េនបតបមណបែដរអំុ៊្រសីកបលនឹង? 



ខ៖ ចបសេគបញ្ចបំងេនបតបមវត្ត េនបតបម...េហើយឥលូវនឹងែលងេហើយែលងចំណូលអីទបំងអស់! 

ក៖ អូ... 

ខ៖ ដល់ែតខ្ញុំចបស់េទបេយើងឈឺណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ េយើងឈឺ! 

ក៖ 

េហើយចុះដូចជបសមបជិកេនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊្រសីវិញដូចថបេនបេពលែដលស្គបល់មកពួក

គបត់មបនអ្នកណបែដលេចះេលងេភ្លងែដរឬេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទ គ្មបនអ្នកណបេចះេទក្មួយ! 

ក៖ 

ផ្ទះរបស់អំុ៊្រសីវិញកបលមុនមករហូតមកដល់ឥលូវនឹងមបនលក្ខណយ៉បងណបែដរតបំងពីអំុ៊្រសី

េនបេក្មងរហូតមកដល់ឥលូវនឹងណបស់? 

ខ៖ កបលតបំងពីេនបជំុែម៉ឪែហ្អស? 

បងប្អូនរបស់ខ្ញុំេនបជំុគ្នបម្ដបយមីងរបស់ខ្ញុំថបផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងផ្ទះេក្បឿងផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំនឹងណបស់ 

ផ្ទះេក្បឿងដល់េពលែដលគ្នបជំេលៀសខ្ញុំេអបយេទបេនបនឹង្រសុកត្មបតត្មូងែដលេនបជិតនឹងទល់ែដ

នេវៀតណបមនឹងមិនដឹងថបេគយកផ្ទះនឹងេទបណបខ្ញុំអត់ដឹងែដរ េយើងេទបបបត់េហើយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អញ្ចឹងកបលែដរកសបងផ្ទះមួយនឹងកបលនឹងអំុ៊្រសីជួលេគឬក៏េធ្វើខ្លួនឯង? 

ខ៖ អត់ដឹងែដរខ្ញុំ េយើងអត់ទបន់ផង! 

ក៖ កបលនឹងអំុ៊ េនបតូចេពក! 

ខ៖ ចបសដូចជបមិនទបន់នឹងេកើតផងមិនដឹងជំនបន់នឹងចបស! 

ក៖ 

េហើយអញ្ចឹងអំុ៊្រសីដូចជបសព្វៃថ្ងនឹងអំុ៊្រសីគឺជបអ្នកកបន់្រពះពុទ្ធសបសនបជបពុទ្ធិបរិស័ទ្រតូវេទអំុ៊? 

ខ៖ ចបសដល់ៃថ្ងសីលេយើងមកេនះនឹងចបស! 



ក៖ ចបសអំុ៊! បុ៉ន្មបនេហើយែដលអំុ៊្រសីកបន់្រពះពុទ្ធសបសនប? 

ខ៖ ចបប់ពីេយើងសុំសីលនឹងែហ្អស? 

ក៖ តបំងែតពីមុនមកែដលអំុ៊ េជឿរេទបេលើ្រពះពុទ្ធណបស់បុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ 

អូ...យូរែដរេហើយក្មួយតបំងពីអបយុ...េមើលបបនតបរបស់ខ្ញុំនឹងតបំងពីអបយុសបមសិបឆ្នបំេម្លះចបស

! 

ក៖ អឹ៊ម! មូលេហតុអីបបនជបអំុ៊ េជឿរេទបេលើ្រពះពុទ្ធសបសនប? 

ខ៖ 

េជឿរដូចថបមកពីដូចថបេយើងមកពីេយើងនឹងអត់មបនធម៌ពីជបតិមុនមកបបនជបេយើងកំ្រពីកំ្រពបែម៉

ឪតបំងពីេយើងេនបតូចេយើងពិបបកេវទនបអញ្ចឹងឯងណបស់ដូចថបឥលូវនឹងេយើងេជឿរេទបេលើធម៌

អបរ្យ្រពះពុទ្ធសបសនបេទបកំុេអបយេទបជបតិមុនេទបេយើងដូចជបជបតិេនះេទៀត 

កំុេអបយអភ័ពែបកែម៉ែបកឪែបកបងែបកប្អូនអញ្ចឹងេទៀត ចបស(សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ)! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

អញ្ចឹងអឺ...ដូចជប្រពះពុទ្ធសបសនបែដលអំុ៊្រសីធ្លបប់បបនេគបរពមកនឹងបបនជះឥទ្ធិពលយ៉បងណប

មកចំេពបះអំុ៊្រសីែដរ? 

ខ៖ មកចំេពបះេលើខ្ញុំដូចថបេរៀង បបនេទបវបដូចថប 

េយើងអត់មបនអបរម្មណ៏អីេនបវិលវល់ដូចថបពិបបកចិត្តណបស់ចបសេយើងនឹកេឃើញ្រពះពុទ្ធ 

្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃអញ្ចឹងេទបណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

ខ៖ 

ដូចថបេនបក្នុងខួរក្លរបស់ខ្ញុំនឹងេនបែតចងចបំពី្របវត្តិរបស់ែម៉ឪបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងខួរក្លនឹ

ងសឹងែត្របះេចញពីគ្នបនឹកេឃើញ្របវត្តិកបលនឹងជំនបន់នឹង! 

ក៖ អំុ៊្រសីពិបបកចិត្តខ្លបំងេហើយែបកគ្នបអស់រលីង! 



ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ខ្ញុំនឹកិេឃើញេគទបត់ខ្ញុំមួយេជើងពីភ្លឺែ្រសរហូតដល់ធ្លបក់ចូលេទបក្នុងែ្រស្រសូវែតមួយគួរ 

េទណបស់ក្មួយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

ខ៖ េទើបែតបបនក្ដិចបបនមួយគួ េទ េគធបក់ខ្ញុំមួយធ្លបក់ចូលដល់ក្នុងែ្រសណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

អញ្ចឹងសព្វៃថ្ងនឹងដូចជបកូនរបស់អំុ៊្រសីអីនឹងពួកគបត់ទបំងអស់គ្នបនឹងេជឿរេទបេលើ្រពះពុទ្ធសបស

នបែដរេតើអំុ៊្រសី? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! ្រតូវេទបបុណ្យេទបបុណ្យេទប 

ជួនណបេទបក៏វបមិនេទបៗណបមួយគ្នបេនបេក្មងខិតខំរកសុីអញ្ចឹងណបស់ 

គ្នបមិនទបន់ដូចថបេជឿរដូចេយើងចបស់េនបះេទ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយេទបកូនរបស់អំុ៊្រសីទបំងអស់បុ៉ន្មបននបក់? 

ខ៖ ្របបំមួយនបក់! 

ក៖ ពួកគបត់មបនេឈ្មបះអីខ្លះែដរអំុ៊្រសី? 

ខ៖ េឈ្មបះ បងេគេឈ្មបះ ធប បន្ទបប់មកនឹង អបនូ េធៀម នបដ េហើយបន្ទបប់មកអបណបក់ 

េពបេគនឹងចបន់ណបក់! 

ក៖ ដូចបបនែត្របបំនបក់នឹងអំុ៊្រសីេនបម្នបក់េទៀត? 

ខ៖ ្របបំមួយ...ធប អបនូ េធៀម ធីម អបណបក់ េហើយនឹង អបនបដ ទបំងអស់្របបំមួយនបក់! 

គ៖ ចបសអំុ៊! 

ក៖ នឹងអឺ...េនបបងបន្ទបប់នបដមួយេទៀត! 

ខ៖ ចបសបងៗបន្ទបប់ពីអបនបដនឹងអបណបក់! 

ក៖ ចបសៗអំុ៊! អញ្ចឹងអឺ...ពួកគបត់នឹងមបន្របុសបុ៉ន្មបននបក់្រសីបុ៉ន្មបននបក់ែដរអំុ៊? 

ខ៖ ្រសីបី ្របុសបីក្មួយ! 



ក៖ ពួកគបត់មបន្រគួសបរអស់េហើយឬេនបអំុ៊? 

ខ៖ អស់េហើយមបន្រគួសបរអស់រលីងេហើយ! 

ក៖ ជួយអបអរសបទរផងលឺអញ្ចឹងណបស់អំុ៊! 

ខ៖ ចបសមបន្រគួសបរអស់រលីងេហើយ! 

ក៖ អញ្ចឹងអំុ៊ មបនេចបមបនអីេ្រចើនេហើយអញ្ចឹងណបស់? 

ខ៖ េចប...អូ! មបនេចបទួតេ្រចើនណបស់មិនដឹងណបណីេទ េគមបនគូអស់េហើយ ចបស! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ពួកគបត់មកេលងជបមួយនឹងអំុ៊អីទបក់ទងមកអីនឹងធម្មតបបុណ្យទបនអីពួកគបត់មកេលងែដរឬេទ

? 

ខ៖ មក...េលងបុណ្យទបនអីនឹងមកេតើចំណីចំណុកអីនឹងែតកូនេគេផ្ញើរមកេទ 

ចបសខ្ញុំ្រគបន់ែតថបេនបបំេរើ្រពះសង្ឃរស់េនបនឹងវត្តេលបកែមនបុ៉ែន្ដម្ហូបអបហបរអីនឹងបបនកូនេគ

េផ្ញើរមកេទ! 

ក៖ 

អញ្ចឹងដូចជបបុណ្យទបនអីនឹងពួកគបត់មបនដូចជបេធ្វើបុណ្យអីេគខ្លះេនបក្នុង្រពះពុទ្ធសបសនបេយើ

ងនឹងអំុ៊? 

ខ៖ េធ្វើបុណ្យកឋិននឹងបបន្របបំមួយវត្តេហើយ េធ្វើបុណ្យបច្ច័យបួនក៏េធ្វើអីក៏េធ្វើែដរ 

េចះែតនបំកូនេចបនឹងេធ្វើេទបណបស់ក្មួយ! 

ក៖ អឹ៊ម...ចបសអំុ៊! 

ខ៖ តិចតួចៗេទ គ្មបនេទបបបនធំដំុនឹងេគេទ អបអរសបទរជបមួយនឹងេគែដរេទ (េសើច) ចបស! 

ក៖ បបនបុណ្យមៈផល! 

ខ៖ ចបសសបធុ ក្មួយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អញ្ចឹងជីវិតរបស់អំុ៊្រសីេតើអំុ៊្រសីអបច្របបប់បបនែដរឬេទថបេតើអំុ៊េនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊ 

នឹងមបនធ្លបប់ជួបនូវកបរលំបបកអីេគខ្លះតបំងពីមុនរហូតមកដល់ឥលូវនឹងណបស់? 



ខ៖ អឹ៊ម! ជួបកបរលំបបកនឹងគឺដូចែដរអ្វីែដលខ្ញុំបបននិយបយ្របបប់កន្លងមកអញ្ចឹង 

និយបយពីេរឿងពិបបកនឹងវបពិបបកហួសពីពិបបកេហើយខ្ញុំ 

កបលពីេនបនឹងជំនបន់បុ៉លពតនឹងក៏ពិបបកដល់ែតែបកេហើយនឹងមកេនបជបមួយនឹងបងនឹងក៏ពិ

បបក បងេអបយមកសុីឈ្នួលេគជបប់! 

ក៖ េទបេធ្វើអីេគខ្លះេទបអំុ៊ កបលនឹង? 

ខ៖ ចបសេខបអបចមួយចេង្កះជបប់នឹងខ្លួនេទបែរកទឹកេអបយេគពីរបីជបន់ 

ដល់ែខបងមកេបើក្របបក់ែខអស់យកលុយទិញអង្ករេអបយក្មួយ 

ជីវិតរបស់ខ្ញុំេវទនបណបស់េទើបែតេពលែដលខ្ញុំមបន្រគួសបរបបនជីវិតរបស់ខ្ញុំឈប់េវទនប(សំេល

ងរបស់អំុ៊្រសីយំ)!  

ក៖ 

សូមេទបសណបស់អំុ៊្រសីែដលបបនលឺអញ្ចឹងណបស់េ្រពបះេនបេពលែដលែបកពីបុ៉លពតនឹងជីវិត

របស់មនុស្សម្នបក់ៗនឹងគឺថបពិបបកខ្លបំងែមនែទន! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

េខបរបស់ខ្ញុំនឹងរែហកពីមុនរែហកពីេ្រកបយែរកទឹកដបក់េអបយេគពីរបីជបន់ដល់ែខបងរបស់ខ្ញុំនឹង

គបត់មកយកលុយអស់ៗ (សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ) ខ្ញុំពិបបកេពកក៏ខ្ញុំរត់េចញពីេគនឹងមក! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ េទើបែតេពលែដលខ្ញុំមបន្រគួសបរនឹងខ្ញុំបបនធូរធបរជីវិតខ្ញុំគបត់មបនដីមបនែ្រសេអបយេធ្វើ

(សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ)! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយអឺ…អញ្ចឹងអំុ៊ 

ទបក់ទងជបមួយនឹងជីវិតបទពិេសបធន៏របស់អំុ៊្រសីដូចថបតបំងពីមុនរហូតមកដល់ឥលូវនឹងជួបជប

មួយនឹងកបរលំបបកអញ្ចឹងនឹងដូចថបអំុ៊្រសីែដរនឹកេឃើញវបអំុ៊្រសីែតងពិបបកេហើយេទបអំុ៊្រសីេធ្វើេម៉

ចខ្លះេដើម្បីនឹងបំបបត់ទុក្ខនឹងអំុ៊្រសីែតងែតេធ្វើរេបៀបេម៉ចខ្លះ? 

ខ៖ ខ្ញុំេនបេពលែដលខ្ញុំពិបបកចិត្តខ្លបំងេកើតទុក្ខស្ដបប់ធម៌ 

េបើកធម៌ស្ដបប់េលបកេទសជបេលបកេទសេលបកអីនឹង 

េទបខ្ញុំបបនខ្ញុំអបច្រជះ្រសលះេនបក្នុងខួរក្លនឹងបបនខ្លះេហើយេទបតបរបស់ខ្ញុំគបត់េចះែតពន្យ

លខ្ញុំាខ្លះេទប! 



ក៖ ចបសអំុ៊! ែតស្ដបប់ធម៌នឹងមួយេទន៏អំុ៊? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ េហើយចុះទបក់ទងជបមួយនឹងបទពិេសបធន៏ល្អៗែដលមបនេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊ 

វិញនឹងមបនែដរឬេទ? 

ខ៖ បទពិេសបធន៏ល្អេនបក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ? 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ទបំងទបក់ទងជបមួយអបពបហ៏ពិពបហ៏្រកុម្រគួសបរកូនេចបេហើយនឹងបទពិេសបធន៏ជីវិតរបស់អំុ៊្រសី

ទបំងពីមុននឹងរហូតមកដល់ឥលូវនឹងណបស់? 

ខ៖ ចបស! ចំេពបះកូនេចបរបស់ខ្ញុំនឹងអត់អីេទ អត់ែដលេធ្វើេអបយខ្ញុំពិបបកចិត្តអីេទ 

អត់ែដលពិបបកេទ កបលណបខ្ញុំឈឺខ្ញុំអត់េទបផ្ទះវបភ័យខ្លបចថបខ្ញុំស្លបប់! 

ក៖ អឹ៊ម! 

ខ៖ េអបយេទបផ្ទះេទបបបនជិតកូនេចប! 

ក៖ ផ្ទះរបស់ពួកគបត់េនបជិតេនះែដរឬេទអំុ៊? 

ខ៖ ចបស! េនបបបធបយផ្អបវេយើងេនះេនបនឹងភូមិេជើងៃ្រព! 

ក៖ អូ...ចបស! 

ខ៖ េនបឆ្ងបយែដរនឹង 

ខ្ញុំខំបំេរើ្រពះសង្ឃខំបំេរើេលបកេអបយខ្ញុំបបនបុណ្យជបតិមុខកំុេអបយខ្ញុំដូចជបជបតិេនះេទៀត! 

ក៖ 

ចុះេរឿងែដលល្អៗែដលេពលែដលអំុ៊្រសីនឹកេឃើញេហើយេធ្វើេអបយអំុ៊សប្យចិត្តនឹងមបនែដរឬ

េទ? 

ខ៖ ដូចជបអត់ែដលមបនស្អីែដលេធ្វើេអបយខ្ញុំសប្យចិត្តេសបះក្មួយ 

ខ្ញុំនឹកេឃើញជបប់ចងចបំជបប់ជបនិច្ចជួនេទបនឹងក៏នឹកេឃើញ្របវត្តិរបស់ខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងឯងេទបេហើ

យេនបេពលែដលែបកមកនឹងបងក៏េធ្វើបបបេទបេទៀតជួនណបេទបអង្គុយយំម្នបក់ឯងនឹងក៏េឃើញ



ែដរកបលណបេទបខ្ញុំេនបកែន្លងលបងចបននឹងមកវិញខ្ញុំេឡើងេទបេលើសបលបជួបជបមួយនឹងយបយ

េទបអញ្ចឹងេទប! 

ក៖ អឹ៊ម! ចបសអំុ៊! េយើងេនបែតម្នបក់ឯងេធ្វើេអបយេយើងកបន់ែតពិបបកចិត្តខ្លបំងេឡើង! 

ខ៖ ចបសកបលណបែតខ្ញុំេនបែតម្នបក់ឯងខ្ញុំយំ ខ្ញុំឈឺក្ល ខ្ញុំេរបគេបះដូងផង 

(មបនសំេលងរំខបនពីខបងេ្រកប)! 

ក៖ ចបសអំុ៊! េហើយចុះអំុ៊្រសីជីវិតអីល្អៗនឹងអត់មបនេទ? 

ខ៖ អត់នឹកេឃើញែតអញ្ចឹង! 

ក៖ អឹ៊ម...អញ្ចឹង... 

ខ៖ ម្សិលមិញនឹងអង្គុយៗនឹងេឃើញអញ្ចឹងនឹងណបស់អង្គុយយំនឹងមួយសបរេទបេហើយ 

ដល់េហើយក៏េដើរេទបតូបយបយៗេទប! 

ក៖ អឹ៊ម! 

ខ៖ 

នឹកេឃើញថបកបលពីជំនបន់បុ៉លពតនឹងពិបបកណបស់េទបេហើយមកដល់្រសុកបងរបស់ខ្ញុំនឹងគប

ត់េធ្វើបបបខ្ញុំេទបេទៀត! 

ក៖ គបត់េធ្វើបបបអំុ៊្រសីអីេគខ្លះ? 

ខ៖ េធ្វើបបបមកដល់គបត់មកដល់អញ្ចឹងនឹងគបត់អត់មបនរកអីេទ 

គបត់េអបយែតខ្ញុំេដើរសុីឈ្នួលគបត់េហើយនឹងចិញ្ចឹមគបត់នឹង! 

ក៖ អូ... 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ គបត់្រតូវជបបង្របុសបេង្កើត? 

ខ៖ ចបស! គបត់្រតូវបជបបង្រសីរបស់ខ្ញុំបេង្កើតនឹង! 

ក៖ បង្រសីបេង្កើត! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 



ក៖ ចុះឥលូវនឹងគបត់េនបឯណបែដរអំុ៊្រសី? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់បបត់េហើយក្មួយ! 

ក៖ អឹ៊ម! គបត់េកើតអីេគែដរអំុ៊្រសី? 

ខ៖ គបត់ឈឺៗអីេទ...លឺថបគបត់េខ្សោយេបះដូង! 

ក៖ ចុះកូនរបស់គបត់វិញអំុ៊្រសី? 

ខ៖ កូនរបស់គបត់នឹងកំេលបះៗអស់េហើយ! 

ក៖ ចុះពួកគបត់ែដលធ្លបប់មកេលងនឹងអំុ៊្រសីេទ? 

ខ៖ អត់ែដលេទ អត់ែដលទបក់ទងមកខ្ញុំផង! 

ក៖ ចុះពួកគបត់ដឹងថបអំុ៊្រសីេនបនឹងេនះែដរឬេទ? 

ខ៖ ដឹងក្មួយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ េ្រពបះែតខ្ញុំនឹកេឃើញេរឿងនឹងបបនជបខ្ញុំពិបបកចិត្តរហូតមកនឹង! 

ក៖ អឹ៊ម...ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ក្មួយ កបលពីពួកវបេនបតូចៗខ្ញុំេដើរសុីឈ្នួលេគែរកទឹកេអបយេគពីរបីជបន់ 

េស្លៀកេខបរែហកមុនរែហកេ្រកបយែម៉វបវិញមកយកលុយទិញអង្ករេអបយសុីអស់ 

ដល់ែខមកយកៗដល់ែតេពលែដលវបធំៗអស់ចុងបញ្ចប់ពួកវបអត់មបននឹកេឃើញខ្ញុំ 

ខ្ញុំអង្គុយនឹកេឃើញេរឿងនឹងខ្ញុំយំរបល់ៃថ្ង (សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ)! 

ក៖ អឹ៊ម...អំុ៊! 

ខ៖ ខ្ញុំយកស្មបរបស់ខ្ញុំេដើម្បីនឹងដូរនឹងលុយមកចិញ្ចឹមពួកវប្រគបប់គ្នប! 

ក៖ បុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរអំុ៊្រសីកបលនឹង? 

ខ៖ ខ្ញុំេនបសុីឈ្នួលេគកបលនឹងបួនឆ្នបំ (សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ) 

ដល់េហើយេទបខ្ញុំពិបបកខ្ញុំេពកខ្ញុំែរកទឹកខ្ញុំេឡើងែលងរួចខ្ញុំរត់េចញខ្ញុំេទបេនបជបមួយនឹងម្ដបយមីង

េនបខបងេជើងផ្រថ្មីលក់បបរ 



េហើយេទបលក់បបរនឹងមួយៃថ្ងៗទល់នឹងល្ងបចែដរេហើយេទបដល់ែខគបត់មកយកអស់ៗ(សំេល

ងរបស់អំុ៊្រសីយំ)! 

ក៖ សូមសរេសើរអំុ៊្រសីែមនែទនែដលខិតខំេធ្វើកបរណបស់! 

ខ៖ ចបស! 

ដល់ែតេពលខ្ញុំចបស់េទបខ្ញុំធ្លបក់ខ្លួនឈឺសន្លបក់ៃដសន្លបក់េជើងខ្ញុំ្របឹកែរកទឹកេឡើងេទបេលើខំ្របឹងទ

ប់ជេណ្ដើរេឡើងេទបេលើ (សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ) 

បបនខ្ញុំនឹកេឃើញដល់កូនក្មួយរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹកេឃើញេឡើងខ្ញុំយំរបល់ៃថ្ង! 

ក៖ អឹ៊ម! កបលែដលេទបែរកទឹកនឹងេគេអបយអំុ៊្រសីមួយែខបុ៉ន្មបនែដរអំុ៊្រសី? 

ខ៖ េគេអបយមួយែខនឹងបីមឺុនក្មួយ! 

ក៖ ែរកបុ៉ន្មបនេជើងែដរអំុ៊? 

ខ៖ មួយៃថ្ងនឹងែរកបីេជើងក្មួយ ្រពឹកបីេជើង ល្ងបចបីេជើង េហើយៃថ្ងេបបកេខបអបវេអបយេគ 

(សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ) េពលៃថ្ងេបបកេខបអបវជូនផ្ទះ! 

គ៖ ចុះេម៉ចក៏េគមិនចុះមកងូតទឹកេនបខបងេ្រកបមេទបអំុ៊? (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ អត់មបន េគអត់មក! 

គ៖ អឹ៊ម... 

ខ៖ ចុះេទបេ្រកបមនឹងក្មួយមិនែមន្រសួលេទចុះតបមដួងែហនេគេទៀតណបស់ 

តបមដួងែហនមុខផ្ទះរបស់េគេទៀតេនបះចបស! 

ក៖ អឹ៊ម! ដួងែហនអីេគេទប? 

ខ៖ អបដូចថបចុះពីេលើបីជបន់អញ្ចឹងមកនឹងចុះមកេទៀត 

ចុះមកែអបមុនផ្ទះេគមកចុះមកេ្រកបមេទបេទៀត! 

ក៖ ភ្នុំឬក៏អីកបលនឹងអំុ៊? 

ខ៖ ចបស? 

ក៖ ដីវបភ្នុំ... 



ខ៖ ចបសដីែដលេនបខបងេជើង DN 

នឹងេនបះដីវបជំេរៀលចុះេទបែរកពីនឹងមកេឡើង្របែហលជបបីកបំេទៀតបបនដល់េហើយអបជបន់នឹង

េយើងេឡើងេទបនឹងបីជបន់េទបេទៀតក្មួយមិនធម្មតបេទណបស់! 

ក៖ អណ្ដូងអីេគែដរអំុ៊្រសីកបលនឹងអណ្ដូងអីេគ? 

ខ៖ ក្លម៉បសុីន! 

ក៖ ក្លម៉បសុីនហ៏? 

ខ៖ ចបស! បុ៉ែន្ដេនបនឹងមុខផ្ទះរបស់េគេនបឯេ្រកបមេទៀតណបស់! 

ក៖ អូ...កបលនឹងេគមបនទឹកម៉បសុីនទឹកស្អបតែដរហ៏? 

ខ៖ មបនេហើយ មបនេនបជបប់នឹង េដអិន នឹងេនបជបប់នឹងរបងេដអិននឹង! 

ក៖ ចុះេម៉ចក៏េគមិនតភ្ជបប់ទុយេយបអីេអបយ្រសួលេទបអំុ៊្រសីកបលនឹង? 

ខ៖ អត់តេឡើងេទបេលើេទក្មួយ! េគថបតេឡើងេទបអត់បបន! 

ក៖ អូ...តេឡើងអត់បបន! 

ខ៖ េបើេគមិនេធ្វើអញ្ចឹងក្មួយេម៉ចនឹងមបនអ្នកបំេរើ 

រហូតមកដល់ឥលូវនឹងខ្ញុំធ្លបក់ខ្លួនឈឺេឡើងក្លជង្គង់េហើមបូម! 

ក៖ េហើយចឹងអំុ៊្រសីបបនេទបេពទ្យែដរឬេទអញ្ចឹង? 

ខ៖ ខ្ញុំេទបេពទ្យៗេគេមើលអស់េហើយ 

េគថបខ្ញុំបូមខ្លបញ់េទបវបអស់ខ្លបញ់នឹងស្ងួតអង្គញ់េពកវបេទបជបរលបកេហើយសព្វៃថ្ងនឹងបំេរើេលបក

នឹងលបងចបនដួល្រពួសេដើរអត់រួចេសបះ ចបសទបល់ែតេគ្រគបមក 

ទល់ែតេទបចបក់េទបដល់ែ្រពកលបបឯេណបះេទបចបក់ថ្ងបំេនបនឹងកែន្លង ចបក់កែន្លងថ្នបំសន្លបក់េគ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! េហើយេទបបបនេរៀង្រគបន់ធូរែដរឬេទអំុ៊្រសីេនបេពលែដលបបនចបក់ថ្នបំអញ្ចឹង? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

វបបបនេរៀង្រគបន់ធូរែដរដូចថបេយើងេនបនឹងៗេដើរអត់រួចអញ្ចឹងនឹងេហើយទីតុកតុក(មូ៉តូកង់បី) 

េគមកយកេយើងដល់នឹងណបស់ 



េទបចបក់នឹងេពលមកវិញនឹងចុះេដើរពីមុខនឹងេដើរតិចៗនឹងមកបបនដល់េពលែស្អកេឡើងបបន

្រជបបថ្នបំបបនេយើងេដើររួចនឹងឯងេទបបបនេទបបំេរើេលបកវិញ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

អញ្ចឹងអរគុណេ្រចើនអំុ៊្រសីសំរបប់ៃថ្ងនឹងែដលបបនចំណបយេពលេវលបេអបយក្មួយបបនេធ្វើកបរសំ

ភបសន៏ណបស់ 

អញ្ចឹងជបចុងេ្រកបយអំុ៊្រសីមបនជបពបក្យេពចជ៏អីេដើម្បីនឹងផ្ដបំេផ្ញើរេទបដល់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយ

េទៀតណបស់? 

ខ៖ អឹ៊ម...មបនស្អីេទក្មួយ! 

សូមែតផ្ដបំេផ្ញើរេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយនឹងកំុេអបយពិបបកេវទនបដូចជបខ្ញុំអញ្ចឹងេទៀត 

កូនេចបែដលបបនមកេកើតេនបក្នុងជំនបន់នឹងគឺថប្រសួលេហើយេបើកបលពីជំនបន់របស់ខ្ញុំវិញបបនេវ

ទនបសូម្បីែត្រសូវេហើយគួក៏េគទបត់ធ្លបក់ពីេលើភ្លឺែ្រសែដរ (សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ) 

េហើយខ្ញុំសូមផ្ដបំេទបដល់បងប្អូនកូនេចបជំនបន់េ្រកបយ (សំេលងរបស់អំុ៊្រសីយំ) 

កំុេអបយដូចខ្ញុំេទៀត 

កបលពីជំនបន់របស់ខ្ញុំនឹងគឺមហបែសនេវទនបហូបក៏េវទនបេដកនឹងក៏េវទនបែដរ 

ម្ហូបអបហបរអីនឹងពិបបកទបំងអស់្រគប់េពល្រគប់េវលប 

សឹងែតថបមិនចង់េអបយេយើងេដកេទណបស់ក្មូយណបស់ 

កបប់ក្រន្ទបងេខ្រតយប់េដើរកបប់ក្រន្ទបងេខ្រត េដើរេកើបអបចម៌េគប! 

ក៖ អឹ៊ម! 

ខ៖ េគមិនចង់េអបយេយើងេដកេទ! 

ក៖ អញ្ចឹងេដកបបនបុ៉ន្មបនេម៉បងកបលនឹងអំុ៊្រសី? 

ខ៖ េដកបបនមួយេម៉បងពីរេម៉បងនឹងឯងេទប 

ជួនណបេទបវបមកសំលត់េយើងេអបយេធ្វើអញ្ចឹងឯងេទបណបស់! 

ក៖ អឺ.... 

ខ៖ សូម្បីែតេលង្របែលងគ្នបេសើចអីនឹងក៏អត់បបនែដរ 

វបេនបនឹងេយើងែតម៉ងណបស់សឹងែតថបវបនឹងក៏អត់បបនេដកែដរេនបនឹងេយើងម៉ងណបស់ 

មិនដឹងខ្លបចេយើងនឹងេទបលួចស្អីមកេទ! 



ក៖ អឹ៊ម! 

ខ៖ ចបស! 

បបនថបពិបបកណបស់ក្មួយកបលនឹងេវទនបណបស់នឹកេឃើញេឡើងមកនឹងេធ្វើេអបយអំុ៊ែឆ្អតចិត្ត! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! អញ្ចឹងអំុ៊មបនពបក្យេពចជ៏េដើម្បីនឹងផ្ដបំេផ្ញើរេទៀតែដរឬេទអំុ៊្រសី? 

ខ៖ អត់េទអស់េហើយក្មូយ អត់មបនអីេទៀតេនបះេទក្មូយមបនែតបុ៉ណ្នឹងក្មួយ! 

ក៖ ចបសអរគុណេ្រចើនអំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសសូមេអបយក្មួយទបំងពីរនបកនឹងបបនេសចក្ដីសុខេសចក្ដីចំេរើន 

េទបទីណបេអបយបបនសុខែតរហូតណបស់ក្មួយណប! 

ក៖ ចបសៗអរគុណេ្រចើនអំុ៊្រសីសំរបប់កបរសំភបសន៏ៃថ្ងនឹង 

ចបសអញ្ចឹងជបចុងេ្រកបយសុំសួរអំុ៊សិនថបេតើអំុ៊្រសីអនុញ្ញបតេអបយខ្ញុំដបក់រូបថតែដលខ្ញុំថតមុននឹ

ងេហើយនឹងអឺ...សំេលងរបស់អំុ៊្រសីេនបក្នុងៃថ្ងនឹងចូលេទបក្នុងេវបសបយរបស់ខបងសបលបែដរឬ

េទអំុ៊្រសី? 

ខ៖ (េសើច) មិនបបច់ក៏បបនែដរក្មួយ 

េ្រពបះេយើងនិយបយរដបក់រដុបេយើងវបអត់ចបំអីអញ្ចឹងណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រស.ី...េ្រពបះអីអេញ្ចក... 

ខ៖ េ្រពបះអីអត់ចំេគបលេដបេយើងអត់ចំាអីអញ្ចឹង! 

ក៖ េដបយសបរែតកបរសំភបសន៏មួយនឹងេគចង់ដឹងអំពី្របវត្តិពិតេហើយនឹងជីវ្របវិត្ត... 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ 

េហើយចង់ដឹងពី្របវិត្តពិតៗេហើយកបរសំភបសន៏មួយនឹងគឺមបនេគបលបំណងែថរក្េនបពង្ស្របវ

ត្តិរបស់អំុ៊្រសីែតម្ដងណបស់! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ចបស! ែដលអំុ៊្រសីបបនេរៀបរបប់ពីមុនេនះមកនឹងណបស់! 



ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ 

តបំងពីេឈ្មបះរបស់ឪពុកម្ដបយេឈ្មបះជីដូនជីតបបងប្អូន្រកុម្រគួសបរមបនកូនអីជបេដើមេនបក្នុងនឹង

ណបស់! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ េហើយនឹង្របវិត្តរបស់អំុ៊្រសីជូរចត់អីទបំងអស់នឹង 

េនបេពលែដលផុតែតពីជំនបន់របស់អំុ៊្រសីនឹងេទបកូនេចបជំនបន់េ្រកបយមកេទៀតរបស់អំុ៊្រសីនឹង

េគអបចចូលេទបស្ដបប់សំេលងរបស់អំុ៊បបនណបស់! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ 

អញ្ចឹងវបមបនសបរៈសំខបនអញ្ចឹងបបនខ្ញុំអឺ...េធ្វើកបរអនុញ្ញបតសុំសំេលងមួយនឹងពីអំុ៊្រសីជបមុនសិ

នថបេតើអំុ៊អនុញ្ញបតេអបយេធ្វើកបរផុសេនបេវបសបយនឹងេដើម្បីេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយនឹងបបន

ស្ដបប់ែដរឬអត់? 

េ្រពបះអឺ...កបរសំភបសន៏មួយនឹងេបើសិនជបអំុ៊្រសីអត់េអបយយកេទបផុសេនបក្នុងនឹងេទអញ្ចឹងេធ្វើ

េម៉ចនឹងេគបបនស្ដបប់បបនអីបបនចង្រកងេទបជបឯកសបរបបនអីអញ្ចឹងណបស់អំុ៊! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ អញ្ចឹងអំុ៊្រសីេធ្វើកបរអនុញ្ញបតបបនែដរឬអត់? 

ខ៖ េបើយកេទបយកបបនែតសំេលងេទ 

េ្រពបះកូនេនះមិនែមនជបកូនរបស់ខ្ញុំបេង្កើតេទណបស់កូនកេនបខបងតបខ្ញុំបេង្កើតេទណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! េ្រពបះេនបេពលែដលគបត់បបនខ្ញុំនឹងគបត់េមម៉បយេទ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ េហើយេទបខ្ញុំអត់មបនកូនេទបបនតបេនបះ! 

ក៖ អញ្ចឹងហ៏អំុ៊? 



ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ អញ្ចឹងអំុ៊ អនុញ្ញបតេដើម្បីនឹងដបក់ែដរឬេទ? 

េ្រពបះអបចនឹងមបនបងប្អូនឬក៏អ្នកណបេគែដលអំុ៊្រសីអញ្ចឹងណបស់ 

គបត់អបចស្ដបប់នូវពបក្យេពចជ៏របស់អំុ៊្រសីបបនណបស់! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ េ្រពបះអីេនះអំុ៊្រសីនិយបយពីជីវិតពិតរបស់អំុ៊្រសីអញ្ចឹងណបស់! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! អញ្ចឹងអំុ៊្រសីអនុញ្ញបតែដរឬអត់អំុ៊? 

ខ៖ ដូចជបថបខ្ញុំវបេឆ្លើយរដបក់រដុបៗនឹងេពកវបអត់េនះអញ្ចឹងណបស់ 

វបអត់ច្ស់អត់អីនឹងណបស់! 

ក៖ អត់អីេទអំុ៊! 

េ្រពបះវបជបជីវិតពិតេហើយជីវិតពិតរបស់អំុ៊្រសីខ្ញុំសូមសរេសើរអំុ៊្រសីែមនែទនែដលខិតខំតស៊ូមក

នឹង... 

គ៖ េគចង់ដឹងពីជីវិតពិតរបស់អំុ៊ 

នឹងែដលបបនខិតខំតស៊ូរហូតមកនឹងថបទុក្ខលំបបកអីេគខ្លះេដើម្បីនឹងេគបបនចង្រកងទុកអញ្ចឹង

ណបស់អំុ៊? 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ នឹងេហើយ 

េយើងេធ្វើកបរចង្រកងេដើម្បីជួយេទបដល់្របជបជនកម្ពុជបែដលពូកគបត់មបនទុក្ខលំបបកនឹងេហើយ

មិនែមនែតអំុ៊្រសីម្នបក់េនបះេទមបនេ្រចើនណបស់...  

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ែដលគបត់មបនបញ្ហបទុក្ខលំបបកអញ្ចឹងណបស់ 

គឺគបត់...ជបធម្មតបែតមនុស្សេយើងម្នបក់ៗេអបយែតគបត់ធ្លបប់បបនជួបេនបបញ្ហបទបំងអស់នឹងេនប

េពលែដលគបត់និយបយេចញមកគឺគបត់អបចបបនធូរេហើយជួនកបលេទបក៏គបត់អបចយំេចញមក



បបនអញ្ចឹងេទបដូចជបអំុ៊្រសីយំអញ្ចឹងណបស់ េ្រពបះអីវបប៉ះពបល់ដល់អបរម្មណ៏របស់េយើងនឹង 

េហើយចំែណកឯកបរសំភបសន៏នឹវបធម្មតបវបែតងែតអញ្ចឹងេហើយណបស់អំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ 

ែតវបអត់អីេទេគអបចនឹងយល់េ្រពបះអីវបគឺជបជីវិតពិតេហើយនឹងជបបទពិេសបធន៏ែដលអំុ៊្រសីធ្លបប់

បបនជួបែតម្ដង! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ដបក់...ដបក់ែតខ្ញុំេ្រពបះអីកូនជបកូនខបងតបេក្មងសបរេ្រកបយនឹងវបអត់ដឹងេទណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

គ៖ ចបសអំុ៊ (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ េ្រពបះេបើកូននឹងមិនែមនជបកូនរបស់ខ្ញុំបេង្កើតេទ ជបកូនខបងតបេទ! 

ក៖ ចបសអំុ៊្រសី! 

អូ...អត់េទអំុ៊្រសីកបរដបក់កបរសំភបន៏មួយនឹងេបើដូចថបគបត់ចង់ស្ដបប់ចងអីនឹងគឺគបត់អបចចូល

េទបស្ដបប់សំេលងរបស់អំុ៊ នឹងេនបក្នុងេវបសបយបបនណបស់ 

ចបំខ្ញុំសរេសរេឈ្មបះេវបសបយនឹងេអបយអំុ៊្រសីណបស់! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ 

អញ្ចឹងគឺគបត់អបចចូលេទបក្នុងនឹងេដើម្បីនឹងស្ដបប់បបនេនបេពលែដលេគេធ្វើសំេលងរបស់អំុ៊្រសី

េហើយនឹងេគនឹង Upload ចូលេទបក្នុងេវបសបយមួយនឹងេហើយណបស់អំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ អញ្ចឹងអំុ៊ អនុញ្ញបតែដរឬក៏អត់អំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំថបដូចថបខ្ញុំេឆ្លើយេទបនឹងវបរដបក់រដិបនឹង 

វបមិនបបនេក្បោះក្យដូចជបេគអញ្ចឹងខ្ចិលចង់ដបក់ (េសើច)! 

ក៖ (េសើច) អត់អីេទអំុ៊! 



ខ៖ (េសើច) ចបំៃថ្ងណបខ្ញុំមបនឪកបសល្អខ្ញុំ...េបើជួបនឹងតបរបស់ខ្ញុំបបន... 

ក៖ អូ...េបើចំេពបះេលបកតបវិញគបត់មបនជីវិតនឹងេផ្សង! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ចបំខ្ញុំនឹងអឺ...េធ្វើកបរសំភបសន៏េលបកតបេនបៃថ្ងេ្រកបយេទៀតអញ្ចឹងណបស់អំុ៊្រសី! 

ខ៖ ចបសេបើតបរបស់ខ្ញុំនឹងគបត់រិលម៉ង 

នឹង្របវត្តិរបស់គបត់្រសួលមិន្រសួលនឹងពិបបកខ្លបំងណបស់ែដរ 

មិន្រសួលនឹងយំជបងខ្ញុំេទបេទៀតផងមិនដឹង! 

ក៖ ្រតូវេហើយអំុ៊្រសីេដបយសបរែតគបត់មបនជីវិតខុសពីអំុ៊! 

ខ៖ េ្រពបះអីគបត់បងខ្ញុំណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងអំុ៊... 

ខ៖ បុ៉ែន្ដគបត់អត់ទបន់មបនធ្លបក់េទបដូចជបខ្ញុំេទបដល់បបត់ដំបង ដល់ មូ៉ង ដល់ក្នុងៃ្រព 

ដល់ែឆ្កចចកេពញេ្រកបមផ្ទះេ្រកបមអីនឹងគបត់អត់េទ! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ 

េបើដូចពួកខ្ញុំនឹងអ្នកេនបខបងេខត្តស្វបយេរៀងនឹងេគបញ្ចូនេទបខបងេខត្តនឹងណបស់ក្មួយណបស់! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ េទបខបងមូ៉ងខបងបបត់ដំបងខបងអីនឹងេគេធ្វើបបបណបស់ពួកស្វបយេរៀង! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

ខ៖ គបត់េនបខបងេខត្តកំពង់ចបមឯេណះអត់មបនេវទនបអីដូចជបខ្ញុំេនបះេទ! 

ក៖ នឹងេហើយ! 



ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ អំុ៊ េបើកបរពិតេទបេបើសិនជបខ្ញុំវិញេបើនិយបយេទបវបរដបក់រដុបក៏ខ្ញុំអត់ចង់េអបយដបក់ែដរ 

ប៉ែន្ដមិញនឹងសំេលងរបស់អំុ៊្រសីស្ដបប់េមើលេទប... 

គ៖ អត់អីេទ (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ក៖ នឹងេហើយអត់អីេទ ្រគបន់ែតថប... 

គ៖ អំុ៊ ្របបប់ពី្របវតិ្តរបស់អំុ៊្រសីនឹងេរៀងជូរចត់ តបំងែតពីេដើមមក...(សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

គ៖ ចង់និយបយថបមបនតបំងែតពីេដើមមកជំនបន់បុ៉លពតអីនឹងេ្រចើនអញ្ចឹង 

េចះែតចង់េគដឹងថបអឹ៊ម...កបលពីជំនបន់មុននឹងបបនជួបនឹងទុក្ខលំបបកែបបអេញ្ចកៗ... 

(សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

គ៖ ចបសអំុ៊! ្រគបន់ែតចង់ដបក់ែបបអញ្ចឹងេទ! (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ នឹងេហើយអំុ៊! 

គ៖ េដើម្បីេអបយេក្មងៗជំនបន់េ្រកបយដូចជបពួកខ្ញុំអញ្ចឹង...(សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសេអបយដឹងេអបយលឺ... 

គ៖ អត់មបនបបនដឹងអីេទអំុ៊ 

េទើបែតបបនមកសួរអំុ៊្រសីអញ្ចឹងេទបបបនដឹងថបអូ...កបលពីមុននឹងវបលំបបកែបបអេញ្ចកៗណប

ស់! (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ មិនអីេទក្មួយ! េគយកេទបណបក៏យកេទបខ្ញុំអត់ដឹងអីេគ 

េបើេយើងចំណបស់េនះេទបេហើយេនបះ! 



គ៖ ចបសអំុ៊! ពួកខ្ញុំ្រគបន់ែតយកជបសំេលងអញ្ចឹងនឹងយកមកេធ្វើកបរចង្រកងេទ 

េដើម្បី្រគបន់ថបេក្មងសបរេ្រកបយនឹងពួកគបត់អត់បបនដឹងថបពី្របវតិ្ដរបស់ចបស់ពីមុនៗមកនឹងគបត់

យ៉បងេម៉ចចេនបះេទ! (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

គ៖ អញ្ចឹងខ្ញុំអបចចូលេទបក្នុងេវបសបយរបស់ខបងសបលបេគនឹងេទប 

បបនដឹងថបអូ...អំុ៊្រសីជីវិតរបស់គបត់នឹងគបត់ធ្លបប់បបនជួបេនបជីវិតែបបអេញ្ចកៗ... 

(សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ នឹងេហើយអំុ៊! 

គ៖ 

េដើម្បីេអបយពួកខ្ញុំជបេក្មងៗជំនបន់េ្រកបយនឹងរឹតែតបបនដឹងពី្របវត្តិមុនៗមកអញ្ចឹងណបស់អំុ៊្រសី! 

(សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

េហើយមួយេទៀតនឹងេបើសិនជបអំុ៊្រសីមិនេអបយដបក់គឺមបនន័យថបកបរសំភបសន៏មួយនឹងគឺអត់្រប

េយបជន៏អញ្ចឹងណបស់ (េសើច)! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ 

វបអសបរបង់េ្រពបះេយើងអត់បបនយកេទបដបក់េនបក្នុងេវបសបយេដើម្បីេអបយេគបបនចូលេទបស្ដប

ប់អីអញ្ចឹងណបស់អំុ៊! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងអំុ៊្រសីអនុញ្ញបតឬអត់អំុ៊? 

ខ៖ ចបសេធ្វើេម៉ចក៏េធ្វើេទបក្មួយេអើយ (េសើច) ចបស! 

ក៖ ចបសអំុ៊! 

គ៖ ចបសអំុ៊ (សំេលងរបស់មនុស្ស្រសី)! 



ក៖ ចបសអរគុណអំុ៊្រសីេ្រចើនសំរបប់កបរចំណបយេពលណបស់អំុ៊! 

ខ៖ ចបសក្មួយ! 

 

 

 

 

 

 


