
ការសម្ភា សអ ុ៊ុំស្សសីតុ ម្ភ៉ា កល់នី 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ សុរ ម្ភ៉ា កលី់ន 

ក៖ ជំរាបសួរឈោកអ្ ុ៊ុំរសី។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ថ្ងៃឈនោះគឺររូវែនឹងថ្ងៃអាទិរយ ទី ៣អ្ុ!ឺ ហខ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៧។  

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា នឹងឈធ្វើបទសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភន កឈ់ ម្ ោះ សុរ ម្ភ៉ា កលី់ន។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងឈែើយ! 

ក៖ ហដលសពវថ្ងៃគាររ់ស់ឈៅកនុងភូម ិហសលងរឈលើង សង្កា រ ់ទឹកថ្លល អ្ុឺ! រាជធានីភនឈំពញ។ 

ខ៖ អ្ុ!ឺ 

ក៖ ឈែើយកមួយចងជ់ំរាបឈោកអ្ ុ៊ុំផងហដរ កិចចសម្ភា សឈនោះគឺជាកមមវធិ្ីរបស់វទិាល័យ BYU ហដលម្ភន
ឈ ម្ ោះថ្ល សាកលវទិាល័យ Brigham Young University ហដលវាសថិរឈៅសែរដឋអាឈមរកិ។ 

ខ៖ ច៎!   

ក៖ ឈែើយកចិចសម្ភា សឈនោះកមួយដឹងថ្លវានឹងម្ភនសារៈសំខាន ់ ឈោយសារវានឹងរកាសំឈលងឈែើយនិងពរ៌
ម្ភនឈោកអ្ ុ៊ុំ ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំបានរបាបក់មួយឈដើមបឲីជាថ្ងៃឈរោយឈៅឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅ ឬកូនៗអ្ី គារម់្ភន
ឳោសដឹងអ្ពំីជីវរបវរតរិបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីផ្ទទ ល់។ អ្ញ្ជ ឹងយល់រពមឈដើមបឲីកមួយោកក់ិចចសម្ភា សឈនោះឈៅកនុង
អ្ុឺ! Website របស់សាោឈរៀនែនឹងហដលម្ភនឈ ម្ ោះថ្ល www.cambodianoralhistories.byu.edu ឈរើ
ឈោកអ្ ុ៊ុំយល់រពមហដរឬឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! ខ្ុ ំយល់រពម។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ញ្ជ ឹងសូមឈោកអ្ ុ៊ុំរសីជួយ អ្ុឺ! ជរំាបរបាបឈ់ ម្ ោះ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំ
ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរ? ឈ ម្ ោះឈៅតាមអ្រតសញ្ញា ណបន័ណាឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំ ម្ ោះអ្ញ្ជ ឹងហដរឈរើ! ឈ ម្ ោះ សុរ ម្ភ៉ា កលី់នអ្ញ្ជ ឹង។ 

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


ក៖ បាទ! អ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ!។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះឈគឈៅឈរៅឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈរៅខ្ុ ំឈ ម្ ោះ ឈទៀង ខាងឈរៅឈគឈៅឈលង។ 

ក៖ អ្!៎ ឈ ម្ ោះ ឈទៀង អ្ញ្ជ ឹងន!៎ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថ្លមលូឈែរុអ្ីបានឈគោកឈ់ ម្ ោះឈរៅឈោកអ្ ុ៊ុំ
ឈ ម្ ោះ ឈទៀង អ្ញ្ជ ឹង! ែុីស!ៗៗ។ 

ខ៖ អ្ុឺ! ដូចថ្លៗ ឈៅកុំឲជានគ់ាន អ្ញ្ជ ឹងឈៅណា ឈយើងឈៅដូចថ្លខាងឈរៅឈ ម្ ោះអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ពិររបាកដ
របស់ឈយើង ដូចថ្លឈយើងឈធ្វើកិចចអ្ីមយួឈយើងយកអាឈយើងឈ ម្ ោះពិររបាកដ អាឈនោះដូចថ្លឈយើងឈលងឈសើច។ 

ក៖ បាទ!ៗៗ 

ខ៖ ថ្លខ្ុមំនិឈទៀងទារ់ៗ អ្ញ្ជ ឹងហាស់! 

ក៖ បាទ!ៗៗ 

ខ៖ ឈគឈៅខ្ុតំាមែនឹងឈលងឈៅ ខ្ុកំជ៏ាបឈ់ៅតាមែនងឹឈៅបានពីររបស់ខ្ុ ំ ហាស់!ៗ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឆ្ន ឈំនោះម្ភនអាយុប៉ាុន្មម នឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ១ំ៩៤២។ 

ក៖ ១៩៤២។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនចអំ្ុឺ! ថ្ងៃហខឆ្ន កំំឈណើ ររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ អ្ូ!៎ ហខប៉ានុ្មម នឈទខ្ុ ឈំភលចឈែើយឈនោះ! 

ក៖ ចុោះឆ្ន ឈំោកអ្ ុ៊ុំ? ១៩៤២ែនឹង! 

ខ៖ ឆ្ន ខំ្ុនំយិាយឈែើយែនឹង អាថ្ងៃឈកើរខ្ុ ំវាឈភលច។ 



ក៖ ចុោះៗអាយុឈោកអ្ ុ៊ុំ? អាយុរបហែលប៉ាុន្មម នឈែើយ? 

ខ៖ ខ្ុ !ំ ៧៥ ឈែើយណា! 

ក៖ អ្!ូ ៧៥។ 

ខ៖ ១៩៤២! ៧៥ ឈែើយ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈែើយ! ឈមើលឈបដូ់ចជាហខ២ ថ្ងៃ ៨ មនិដឹង ខ្ុ ំឈភលចឈែើយឈនោះ ថ្ងៃខ្ុ ឈំកើរខ្ុ ំឈភលចហដរែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ោកហ់ខ ២ ថ្ងៃ ៨ចុោះ! ែនឹងឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈៅ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈបើសិនគិរជាឆ្ន ចំន័ទគរិររូវជាសរវអ្វីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! មចិ!  

ក៖ គរិជាឆ្ន ចំន័ទគរឈិោកអ្ ុ៊ុំររូវសរវអ្ីហដរ? ឈកើរែនងឹ? សរវ? 

ខ៖ សរវឈែស! ខ្ុ ំឈបើតាមនិយាយឈមើលឈៅឈនោះដូចឈសោះ។ 

ក៖ ឈសោះ។  

ខ៖ ឈសោះោចរ់បហា ែម៉ាង ឈែស!ៗ។ 

ក៖ ឆ្ន អំ្ឈីគអាែនឹងហខមរឈយើង? 

ខ៖ មម។ី 

ក៖ អ្រឈ់ទាសឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈៅចទំីកហនលងកំឈណើ ររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឈោកអ្ ុ៊ុំ
ឈកើរឈៅឆ្ន ណំា? ហខណា? ថ្ងៃណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ខ្ុ ំឈភលចឈែើយខ្ុ ំ អ្រច់!ំ 

ក៖ ែុ!ឺ!! 



ខ៖  ហរោលខ្ុ ំឈកើរែនឹងម្ភត យខ្ុ ំ ខ្ុ ំឈកើរឈៅភនឈំពញែម៉ាងែនឹង អ្រម់្ភនឈកើរអ្ីឈទពកួខ្ុ ំឈកើរែនឹងែម៉ាង។ 

ក៖ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនបានឈធ្វើពងសរបវរតិដូចជាឈគ? 

ខ៖ ឈធ្វើឈែើយ! ឈធ្វើពងសរបវរតឈិែើយឲសីុវនឈធ្វើឈរើ។ 

ក៖ ហរអ្រឈ់ៅចខំលោះៗ។ 

ខ៖ ពងសរបវរតែិនឹង! ឲសីុវនឈធ្វើឈែើយឈែើយ។ 

ក៖ អ្រអ់្ីឈទអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ខ្ុ ំឈធ្វើតាងំពីហអ្លឈ ើរមនុឈមលស ឥឡូវថ្លបារឈ់ែើយ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈធ្វើសាងមី ឈធ្វើឈែើយឈែើយ សីុវនអ្រឈ់ឃើញ
មកឈទៀរឈនោះ។ 

ក៖ សីុយ៉ាូន? 

ខ៖ ច៎! សីុយ៉ាូនៗ រចលំសីុវន។ 

ក៖ អ្!ូ ចុោះឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូនប៉ាុន្មម នន្មកហ់ដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងបអូនខ្ុ ឈំមើលប៉ាុន្មម នន្មក ់មយួឈមើលឈប ់មយួពីរបីអ្ូយ! ជរិដបន់្មកឈ់ហាោះ! បងបអូនខ្ុ ំឈរចើន។ 

ក៖ ដបន់្មក។់ 

ខ៖ សាល បជ់នំ្មនអ់ាពរ អាពរថ្វ ៉ាឈចលែម៉ាង ឈគរបាបរ់រងឈ់ពក ឈគថ្លអ្ឈីែើយវារបាបថ់្លឈធ្វើទាហានៗ ចុោះពួក
ែនឹងសុទធតាទព័ទាហានទាងំអ្ស់ខាងខ្ុ ំ អ្ញ្ជ ឹងថ្វ ៉ាឈចល យកឈៅថ្វ ៉ា អ្!ូឈៅអ្ស់ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងមនិបាចឈ់ទ។ 

ក៖ ឈែើយបាទ! អ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំជាកូនទីប៉ាុន្មម នកនុងរកុមរគសួារ? 

ខ៖ ខ្ុ !ំ ចុងឈគឈែើយខ្ុ ំឈរោយឈគ បន្មទ បអ់ាពីរមុខថ្វ ៉ាឈចលបានខ្ុ ំ ឈៅកណាត លឈគ។ 

ក៖ ែុ!ឺ  

ខ៖ ថ្វ ៉ាឈចលទាងំអ្ស់ពួកែនឹងសុទធហរទាហាន។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងម្ភននយ័ថ្ល ឈោកអ្ ុ៊ុំកូនឈៅហមនអ្ី? 



ខ៖ មនិហមនឈៅឈទខ្ុ ំ ម្ភនពីរបន្មទ បឈ់ទៀរបងឈនោះខ្ុ ំឈទៀរ។ 

ក៖ អ្អូ្ញ្ជ ឹង! 

ខ៖ បអូនខ្ុ ំឈទៀរហាស់! 

ក៖ បាទ!ៗឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើបងបអូនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈ ម្ ោះអ្វីខលោះ?អ្ ុ៊ុំម្ភនចឈំ ម្ ោះពួកគារឈ់ទ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ទ១ី ឈមើលកុំអាលសិន! សុរ អ្ុ!ឺ ឈវងអ្ី! ឈវងគង ់សុរ ឈវងហទក សុរ ឈវងឈងៀរ សុរអ្ុឺ! ឈវងឈសង សុរ
មយួឈទៀរអ្ីឈទឈភលចឈែើយ ប៉ាុន្មម នន្មក ់ ខ្ុ ំដូចអ្រច់ឈំភលចអ្ស់ឈែើយ វាឈចញពអីាពរមកខ្ុដូំចជា កាលខ្ុ ំ
ឈធ្វើទុកខែម៉ាង។  

ក៖ បាទ!ឈោកអ្ ុ៊ុំៗ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្រម់្ភនចសំាចឈ់រឿងរបស់ពួកគារខ់លោះៗឈទអ្ី? 

ខ៖ សាចឈ់រឿង! សាចឈ់រឿងមចិឈៅអាពរថ្វ ៉ាឈចលអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ សាចឈ់រឿងដូចោលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅជាមយួពួកគារែ់នឹង ធាល បម់្ភនសអីអ្នុសាវរយីជ៍ាមយួគារអ់្ីឈទឈោក
អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនឈរចើនគារន់្មខំ្ុ ំឈដើរអ្ីអ្ញ្ជ ឹងែនឹងណា ម្ភនឈដើរឈលងអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ម្ភនឈៅែូបឈនោះែូបឈន្មោះ ខ្ុ ំោល
ែនឹងមហកឹែនឹងែូបរែូរ ចូលហាងនិយាយឈលងឈសើចខ្ុ ំអ្រហ់ដលពិបាកឈទ។ 

ក៖ សមយ័ែនឹងម្ភនហាងហដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សមយ័ណា?  

ក៖ សមយ័? 

ខ៖ អ្រឈ់ទ! អ៎ា!ៗ អ្!ូ ចងន់ិយាយ៧៥ឈទអ្ី!    

ក៖ អ្នុសាវរយីក៍ំឡុងឈពលអ្ ុ៊ុំឈៅជាមយួពួកគារហ់ាស់! 

ខ៖ ែនឹងឈែើយៗ ម្ភនហាងម្ភនអ្ីអ្ញ្ជ ឹងពួកខ្ុ ំែូបឈៅណាកហ៏ាងហដរ។ 

ក៖ អ្!៎ 

ខ៖ អ្រសូ់វែូបបាយផទោះឈទពួកខ្ុ ំ។ ច៎! ដត៏ាជំន្មនអ់ាពរឈនោះបានខ្ុ ំឈវទន្ម ឈវទន្មហមនហទន។ 



ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈពលហដលអ្ ុ៊ុំឈៅឈកមងៗ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈធ្វើអ្វខីលោះជាមយួពួកគារ?់ 
ជាមយួបងបអូនឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅឈកមងៗ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំែ! ខ្ុចូំលចិរតតាោដំំណាំែម៉ាង សូកោំៗ ហាស់ ខ្ុ ំឈរចើនោ ំោឈំនោះោឈំន្មោះអ្ញ្ជ ឹងណាស! ឈែើយខ្ុ ំ
ចូលចិរតឈមើលសរវម្ភនទ់ាអ្ីែនឹង ខ្ុ ំអ្នកឃុំរគងឈមើលោរខុសររវូវា ខ្ុ ំចូលចិរតអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំឈរចើន។ ឈរើឈៅឈពលឈនោះអ្ុឺ! ពកួគារទ់ាងំអ្ស់ែនឹងរស់កហនលងណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឈែើយ
ពួកគារក់ំពុងឈធ្វើោរអ្ីខលោះ? 

ខ៖ អ្រផ់ង ឈបើសាល បជ់ំន្មនអ់ាពរអ្ស់ឈែើយែនឹងមកឈធ្វើអ្ឈីទៀរ។ 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ អ្ស់អាលីងឈែើយតាងំពី៧៥ ថ្វ ៉ាខទចិគាម នសល់ឈទឈៅសល់តាកមួយខ្ុ ំមយួឈទឈនោះ សពវថ្ងៃខ្ុ ំឈៅតាបីន្មក់
ឈទអ្ស់ឈែើយ ចបឈ់ែើយ។ 

ក៖ អ្!ូ អ្ញ្ជ ឹងសពវថ្ងៃឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅហរឯង ឈែើយឈៅជាមយួកមួយអ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ ែនងឹឈែើយឈៅជាមយួកមួយ ឈែើយនងិឈៅមយួតាបីន្មកែ់នឹងឈទ ប៉ាុន្មម នែនឹងឈែើយឪពុកម្ភត យវា ឈគយក
ថ្វ ៉ាឈចលអ្ស់។ 

ក៖ អ្!ូ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្ស់អាលីងបានខ្ុឈំចឺបណ់ាស់ ខ្ុ ំអ្រច់ងន់ិយាយឈរឿងែនឹងឈទ។ ែនឹងឈែើយអ្ូ! រគួសារខ្ុ ំជុគំាន ថ្ងៃ
ចូលឆ្ន ហំាស់ អាថ្ងៃៗអ្រទ់ានម់្ភនសង្គ្ង្កា មហាស់ ជុំគាន សបាយណាស់ចូលឆ្ន ហំខមរមកជុំគាន ទាងំអ្ស់ 
រគួសារខ្ុ ំម្ភន១៥រគួសារ មកទាងំអ្ស់ឥឡូវសាល បអ់្ស់ អ្រម់្ភនសល់ សល់តាខ្ុ ំ វារាបថ្វ ៉ាខ្ុ ំឈចលឈែើយ ខ្ុ ំ
ថ្លឈអ្ើ! ឈបើអាហែងថ្វ ៉ៗា ចុោះអ្ញហលងចងរ់ស់ឈែើយឈវទន្មឈពកឈន្មោះ រសាបដ់ល់ឈែើយខ្ុ ំដងឹថ្លអ្វីហដលខ្ុ ំ
និយាយែនឹងហាស ដូចជាៗម្ភនអ្ណំាចអ្វីមយួ ឈធ្វើឲវាថ្លកុំ អាណិរទុកកុំអ្ីថ្វ ៉ាឈចល។ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំយល់ថ្លអ្វី
ហដលខ្ុ ំ ហដលរពោះចងទុ់កឲខ្ុ ំឈដើមបផីសពវផាយដំណឹងលអ ឈដើមបជីយួ ដល់ពងសរបវរតិហដលរគសួារខ្ុ ំឈនោះអ្ស់ពី
ខ្ុ ំឈៅបានអ្នកណាជួយ  អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំថ្លោរទាងំអ្ស់ឈនោះណាហដលខ្ុ ំអាចយល់ថ្ល ហដលរពោះអ្ងាមនិឲឈគថ្វ ៉ា
ឈោយសារឈបើអ្រម់្ភនខ្ុ ំ ឈរើបានអ្នកណាជួយ ឈធ្វើពងសរបវរតិដល់រកុមរគួសាររបស់ខ្ុ ំ។ 

ក៖ បាទ!ៗឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ នងិឪពុកខ្ុ ំ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ច៎! អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំថ្លហលងចងរ់ស់ឈែើយណាវាឈវទន្មឈពក ខ្ុចំងត់ាសាល ប។់ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈរើម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្វីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ហម៉ាខ្ុ  ំឈៅ លី។ 

ក៖ ឈៅ លី! 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ចុោះឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកឈ ម្ ោះ សុរ។ សុរ ែុង។ 

ក៖ ឈរើពួកគារអ់្ុឺ! ឈបើសិនជាពួកគារឈ់ៅរស់ដល់សពវថ្ងៃឈរើពួកគារម់្ភនអាយុប៉ាុន្មម នឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ សពវថ្ងៃគារម់និរចិហដរពួកគារ ់ខទងឈ់ៅអ្ីែនឹង។ 

ក៖ ហរពួកគារស់ាល បអ់្ស់ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាល បអ់្ស់ឈែើយ សាល បថ់្លឈចញពអីាពរមកគ ឺគារែ់នឹងឈតឺារនុតារា ឈពលតាឈៅដល់អាពរែនឹងគារ់
រាគអាចមរ៍ែូរអ្រម់្ភនជាឈទ។ ខ្ុ ំអាណិរគារហ់មនហទន ឈែើយឈគឈៅឈធ្វើតាលបត់ាលិន អ្ញ្ជ ឹងបានខ្ុ ំខឹង
ហាស ខ្ុ ំឈឃើញនិងអាពរខ្ុ ំឈចឺបហ់មនហទន។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈៅចអំ្ុឺ! ពកួគារទ់ាងំពីរឈកើរឈៅឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅ!!! អ្រច់ឈំសាោះ សាអ រហជស។ 

ក៖ អ្រច់ពំកួគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ?ំ 



ខ៖ អ្រច់ ំអ្រ!់ គារឈ់បើម្ភនកររ់បវរតរិបូដូចឈយើងសមយ័ឈនោះ ឥឡូវម្ភនអ្ីឈឃើញឈទដហ៏មនបានថ្លដល់ឈពល
តាខ្ុ ំ ឈឃើញថ្លឥឡូវឈចោះឈសើរឈរ ើរអ្ីទុកអ្ញ្ជ ឹងឈៅណា បានខ្ុនំឹកឈឃើញដល់គារ ់ អ្ុ!ឺ អ្ញ្ជ ឹងបានខ្ុ ំអ្រដ់ឹង
របវរតិឆ្ន គំារឈ់ៅណា។ 

ក៖ អ្ុ!ឺ អ្ញ្ជ ឹងអ្រដ់ឹងែម៉ាង។ 

ខ៖ ឥឡូវវាខុលអ្ញ្ជ ឹង ឥឡូវខ្ុ ំទុកឈែើយ ខ្ុ ំររវូហកទុក។ 

ក៖ បាទ! អ្រដ់ឹងែម៉ាងអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! ែនឹងឈែើយអាឈនោះវាឈមឈរៀនឈយើងហាស អាឈមឈរៀនឈយើងឈែើយបឈរងៀនឈយើងររូវឈចោះហកហរបឲទាន់
ឈពលឈវោ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំររវូទុកអាែនឹងថ្ងៃឈរោយ។   

ក៖ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនដឹងថ្លរសុកកំឈណើ ររបស់ពកួគារឈ់ៅណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារឈ់ៅរសុក ជីហែ ឈខរត កពំងច់ម ឈោោះសីុទិន។ 

ក៖ ទាងំពីរន្មកឬ់ក?៏ 

ខ៖ គារឈ់ៅតាពីរន្មកគ់ារឈ់ទរសកុគារែ់នឹងណា។ 

ក៖ រសុកដូចគាន ែម៉ាងគារឈ់ៅ។ 

ខ៖ ច៎! ឈៅពរីន្មក ់ឈែ! ឪពុកខ្ុ ំមកពសីុីទាហាស រសុកចិនហាស។ 

ក៖ អ្!ូ រសុកចិន។ 

ខ៖ មកៗទាងំរសោយ ហម៉ាខ្ុ ំកមពុជា។ 

ក៖ អ្!ូ ែនងឹឈែ! អ្ ុ៊ុំកូនោរអ់្ញ្ជ ឹងឈែ! 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ! 

ក៖ កូនោរច់ិន! អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងខលោះៗ ឈពលឪពុករបស់អ្ ុ៊ុំឈៅរស់គារឈ់ធ្វើោរមខុរបរអ្ីហដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ គារឈ់ែ! ខាងរសកុហខមរឈគឈៅសអី! ឈដើរកបា៉ា ល់ឈគឈៅសអីឈគ ឈគឈៅសអីឈគឈភលចឈែើយ។ 

ក៖ ន្មវកឹឈែ! 



ខ៖ អារសរឈសរសអីឈន្មោះែ៎! ប៉ាុនឈគឈៅសអីឈគមយួឈទៀរឈន្មោះ គារជ់ាអ្នកករស់រឈសរៗអាែនឹងឈគឈៅសអីឈគ។  

ក៖ អ្នកកររ់តាៗ។ 

ខ៖ អ្នកកររ់តា ប៉ាុហនតមនិដឹងឈគឈៅសអីឈភលច ខ្ុ ំឈភលចឈនោះ ឈៅសអីឈគឈទ គារឈ់ធ្វើអាែនឹងឈធ្វើឈៅកបា៉ា ល់ែនឹង 
កបា៉ា ល់ធ្ំរបស់គារ។់ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ មនិដឹងឈធ្វើសអីខ្ុ ំឈភលចឈៅឈនោះ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចថំ្លគារែ់នឹងជាមនុសសហបបណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ ឪពុកខ្ុ ំសលូរណាស់ សលូរមនិហដរថ្វ ៉ាកូនឈទ។ ហរហម៉ាខ្ុ ំមនិបានឈទកញ្ច ញ់ឈចក អ្ូយសាម អារូស! 

ក៖ ហាស់!!!! 

ខ៖ ហម៉ាខ្ុ ំោចណាស់ រសឈម្ភចឈែ កូនណារងឹគារយ់កឈៅចងែនឹងរសឈម្ភចណា ខ្ុ ំរបាបហ់ាស់ខ្ុ ំថ្លខ្ុ ំអ្ន់
ចិរតហដរណាស់។ 

ក៖ ម្ភ៉ា កោ់ច!។ 

ខ៖ មនិហមនឈធ្វើខ្ុ ំឈទ ឈធ្វើឈគឈផសង ហាស់!!! ឈធ្វើបងខ្ុ ំហាស់!!!។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ហរឪពុកខ្ុ ំសលូរណាស់ ឪពុកខ្ុ ំគារំទខ្ុ ំរែូរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ោនឈ់ជើងខ្ុ ំឈទៀរ ឈែើយខ្ុ ំថ្លកុំោនឈ់ជើងតាខុសែនឹងយាយែនឹងសអីឲឈទៀរឥឡូវឈែើយ។ 

ក៖ ហាស់!!! 

ខ៖ ហាស់!!! 

ក៖ ឈែើយចុោះម្ភ៉ា ក?់ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចថំ្លឈពលម្ភ៉ា កឈ់ោកអ្ ុ៊ុំឈៅរស់គារឈ់ធ្វើោរង្ករអ្ីឬរបកបមុខរបរអ្ហីដរ
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្ុ!ឺ គារែ់នឹងឈែ! គារឈ់ដរ។ 

ក៖ គារឈ់ដរជាងឈដរ។ 

ខ៖ ជាងឈដរែម៉ាងែូយចងម់៉ាូរអ្ីកគ៏ារឈ់ចោះហដរ ឈភលើរតាខ្ុ ំឈនោះអ្រឈ់ចោះ។ 

ក៖ គារឈ់ៅឈរៀនពីណាមកោលែនឹង? 

ខ៖ ឈដរអ្ីគារឈ់មើលតាគាន គារែ់នឹង អាហដងឈៅពីរូចៗែនឹងគារឈ់ចោះឈដរតាែម៉ាងែនឹងណា។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ ដត៏ាបានឪពុកខ្ុ ំមកហម៉ាឈបើកហាងប៉ាណុាា ថ្នឈដរែម៉ាង។ 

ក៖ អ្!ូ គារម់្ភនហាងម្ភនអ្ីឈទៀរ។ 

ខ៖ ឈចរឈមសៀរតាខ្ុ ំមយួឈទ អ្រប់ានរបឈយាជនឈ៍ទខ្ុ ំឈនោះ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងគារជ់ាមនុសសហបបមចិោចដូចឈោកអ្ ុ៊ុំមចិខលោះគារ?់ 

ខ៖ គារឈ់ដរសាអ រណាស់ ឈែើយគារជ់ាមនុសសឧសាែ៍ ោចហមនប៉ាុហនតគារោ់ចរចណាបរ់បស់គារ ់
ឈែើយោចមកពីអាឈន្មោះរងឹហដរបងខ្ុ ំែនឹង អ្ញចងត់ាសមមុខឈទរងឹែនឹងឈគដឹកោករ់សឈម្ភចអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ហាស់!!! 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗពីឪពុកម្ភត យរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ សាចឈ់រឿងរបស់ណាឈគ? 

ក៖ សាចឈ់រឿងោលគារឈ់ៅរស់ គារ។់ 



ខ៖ អ្ូ! គារម់្ភនោររកូសខលោះហដរ ឈររោះថ្លចុោះឪពុកខ្ុគំារស់លូរ ម្ភត យខ្ុ ំរាងោច តាឈធ្វើអ្ីហបបយូរឧទាែរណ៍
ថ្ល៖ ហន!៎ ររវូឈចញឈៅថ្ងៃែនឹងឈែើយណា គារអ់្រទ់ានឈ់ទឈខាអាវគារឈ់ោយឈខាអាវគារឈ់ៅ អាសអីឈោយ
គារឈ់ៅ គារថ់្លគារឈ់រៀបចឲំឈែើយែនឹងណាឈៅហរឈចញមនិរចួឈទៀរ គារឈ់ជែម៉ាងគារថ់្លឲ គារថ់្លឲឪពុក
ខ្ុ ំែម៉ាង ខ្ុ ំថ្លហម៉ាឯងដឹងសអីឈទថ្លឲតាបា៉ា  ឈអ្ើ! ឈបើវាឈធ្វើអ្ីមនិទានច់រិតអ្ញ អ្ញៗឈជអ្ញ្ជ ឹងហាស់ ឈជអ្ញ្ជ ឹង
ហរសកែម៉ាង។ 

ក៖ ហាស់!!! គារអ់ាសារនិយាយរឈបៀបឆលួសគាន ឬក?៏ 

ខ៖ រឈបៀបឆលួសគាន ហា!  

ក៖ ឆលួសគាន ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយតាឈធ្វើយឺរដឹងតាគារស់តីឲឪពុកខ្ុ ឈំែើយ។ 

ក៖ ហាស់!!! 

ខ៖ ឪពុកខ្ុថំ្ល៖ អ្ូយោចណាស់អ្ញពិបាកណាស់។ 

ក៖ ហាស់!!! 

ខ៖ មកពីរសកុចិនគារស់លូរចងង់្កបែ់នងឹ។ 

ក៖ អ្!ូ 

ខ៖ ហម៉ាឪឈគងនមចងង់្កបឈ់ែើយមកដល់គារហ់ងរៗ ខ្ុចំងខ់ឹងហដរហម៉ាខ្ុ ំ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងម្ភ៉ា កឈ់ោកអ្ ុ៊ុំអាសាររា៉ា  អ្!៎ រកឈរឿង? 

ខ៖ ច៎! គារោ់ចណាស់ ប៉ាុហនតឆ្ល រឈធ្វើអ្កុីំឈចញម៉ាូរណា អ្នកណាឈចញម៉ាូរអ្ីគារឈ់ធ្វើោរម់កលករ់បឹម។ 

ក៖ ហាស់!!! 

ខ៖ ោកម់កលករ់បាវ លកោ់ចណ់ាស់តាខ្ុ ំឈទឈចរឈមសៀរ អ្រឈ់ចោះអ្ីខ្ុ ំឈចរឈមសៀរ។ 

ក៖ ឈបើឥឡូវរកលុយបានែម៉ាងឈចោះដូចអ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ ែុ!ឺ ខ្ុ ឈំចរឈមសៀរែម៉ាងខ្ុ ឈំបើនិយាយៗ អ្រដូ់ចគារឈ់ទ គារោ់ចហមនហរោចគារឈ់ចោះ។ 



ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ សរឈសើរគារហ់មន ខ្ុ ំឈចរឈមសៀរ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ មនិឈកើរែុឺ!។ 

ក៖ ឈរើដូចជាពួកគារទ់ាងំពីរធាល បន់ិយាយឈរឿងរបស់ពួកគារោ់លពីគារឈ់ៅឈកមងៗរបាបឈ់ោកអ្ ុ៊ុំឈទ? 

ខ៖ អ្!ូ អ្រម់្ភននិយាយអ្ីឈទគារែ់នឹងគិរពីោរង្ករគារឈ់ោកហាយ!  

ក៖ ហាស់!!! 

ខ៖ របូចៗបារអ់្ស់ឈែើយ! ឈែើយខ្ុ ំឈៅផទោះឈរៀនអ្ីចងឹឈៅែនឹងឈែើយ។ 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅចឈំ ម្ ោះជីដូនជតីារបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈទ? 

ខ៖ ឈអ្ើយ! ចហំរមយួឈទច ំថ្ណ គួយ ែនងឹណា។ 

ក៖ ថ្ណ គយួ ែនឹងររវូជាអ្ី? 

ខ៖ ររូវជាយាយខ្ុ ំណាៗ តាខ្ុ ំឈភលចឈែើយ តាមនិដឹងណាឈទមខុ។ 

ក៖ ែនឹងខាងម្ភត យឬខាងឪពុក? 

ខ៖ ខាងៗហម៉ាខ្ុ ំ។ 

ក៖ ខាងម្ភ៉ា ក។់ 

ខ៖ ច៎! ប៉ាហុនតឈចោះខាងគារែ់នឹង។ 

ក៖ ចុោះខាងឪពុកឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រច់អំ្ីខលោះ? 

ខ៖ អ្ូ! អ្រច់ឈំទគារែ់នងឹមនិដឹងឈៅណាផង អាណិរកុងខ្ុ ំកស៏លូរហដរណា សុទធតាសាចឆ់្ន ស់ឈែើយម្ភន ក់
ែនឹងែ៎!។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំចបំានហរម្ភន ក។់ 



ខ៖ ចបំានហរម្ភន ក។់ 

ក៖ ចបំានហរជីដូន។ 

ខ៖ ចបំានហរអាអ្នកោចឈទៀរអ្នកសលូរអ្រច់។ំ 

ក៖ ហាស់!!! អ្នកពូហករកឈរឿងែនឹងបានច។ំ 

ខ៖ អ្ូយ! កុងខ្ុ ំសលូរណាស់ឈោកឈអ្ើយ ឈែើយៗគារអ់្រប់កឈ់ទ ខ្ុ រំបាបគ់ារឈ់ែើយអ្រឈ់នោះឈទ អ្រម់្ភរក់៏
ឈទ ឈែើយយាយខ្ុ ំម្ភរហ់ជកៗ ខ្ុ ំរកឈ ល្ ោះជាមយួម្ភ៉ា ខ្ុ ំរាល់ថ្ងៃឈរើ។ 

ក៖ ចុោះម្ភ៉ា មញិអ្ ុ៊ុំឈៅចឆំ្ន គំារឈ់កើរ ឆ្ន ណំាអ្ីឆ្ន ណំាឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ើយ! ថ្លអ្រឈ់ទគារម់និហដលរបាបអ់្ីខ្ុ ំឈទណាឈោករបធាន ខ្ុ ំរបាបរ់រងអ់្រឈ់ទណា ហន!៎ ដល់ឈម្ភ៉ា ងសីុ
បាយ សីុបាយហចកគាន ឈៅ។ ខ្ុ ំឈៅឈរៀន គារឈ់ធ្វើឈនោះឈៅឈធ្វើអ្ីឈធ្វើតាគារឈ់ៅ គារអ់្រសូ់វឈចោះនយិាយសតីឈទ។ 

ក៖ ឈែុើ! 

ខ៖ គារែ់នឹងែ៎! មកដល់ឥឡូវខ្ុ ំដឹងអ្ូ! មកពីគារអ់្រឈ់ចោះរបាបឯ់ងអ្ញ្ជ ឹងបានជាអ្រប់ានដងឹអ្ី ទីងឈម្ភ៉ា ង 
បានឈៅទីឈម្ភ៉ា ងអ្ញ្ជ ឹងបានខ្ុ ំឥឡូវឈនោះករទុ់កថ្ងៃឈរោយរសូលកូនឈៅ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនៗធាល បដ់ឹងពសីាចឈ់រឿងជីដូនជីតាអ្ី ឪពុកម្ភត យម្ភនធាល បន់ិយាយខលោះៗអ្ីពីពកួគារ់
ឈទ? 

ខ៖ ែុឺ! នយិាយអ្ីផងឈមើលឈៅអ្រន់យិាយអ្ីផង គារគ់ិរតារកសីុមយួថ្ងៃៗ   ហម៉ាខ្ុ ំគារឈ់ដរដូចហឆាឈអ្ស  
ែនឹង។ គារឈ់ដរហែងមយួថ្ងៃៗឈដរលក់ៗ វាោចឈ់ន្មោះ ឈែើយនូវមតុ ឈំន្មោះអ្រម់្ភនអ្នកណាឈចោះឈទ ម្ភនតាគាររ់ចួ
គារគ់ិរតាបាលុយចូលៗហម៉ាខ្ុ  ំែនឹងោចហមនហរគាររ់ចណាបរ់បស់គារ។់ 

ក៖ ែុ!ឺ  

ខ៖ ឪពុកខ្ុសំលូរហមនប៉ាហុនតគារអ់្រសូ់វម្ភរ។់ 

ក៖ ឈែើយទកីហនលងកំឈណើ ររបស់ជីដូនជីតាឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រដ់ឹងហដរ? 

ខ៖ ឈអ្ុើ! គារឈ់ៅជាមយួហម៉ាខ្ុ ំែនឹងឈែើយ ឈៅកំពងច់ម ឈោោះសុទិន ររូវឈែើយ។ 

ក៖ អ្!ូ ឈោោះសុទិន។ 



ខ៖ ែនឹងឈែើយកំពងច់ម ឈោោះសុទិន ជាបគ់ាន ែនឹង។ 

ក៖ ខ្ុ ំធាល បឈ់ៅឈលងែនឹងហដរ ឈៅផសពវផាយែនឹង។ 

ខ៖ ច៎!  

ក៖ ខ្ុ ំធាល បឈ់ៅផសពវផាយឈៅែនឹង។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹង! ែនឹងឈែើយ ខ្ុ ឈំកើរឈៅភនឈំពញលប់ៗ ហដរ ឈកើរឈៅភនឈំពញឈកើរឈៅរសុកឈនោះឯង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំមករស់ឈៅកនុងជាភនឈំពញែនឹងរយៈឈពលយូរប៉ាុណាា ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ង្កបឈ់ែើយឈចញពីអាពរមកឈៅរែូរែនឹង។ 

ក៖ អ្!ូ អ្ញ្ជ ឹងចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនសាចញ់្ញា រិអ្ីឈៅឈរៅរបឈទសឈទ? អ្រឈ់ទ? 

ខ៖ ម្ភនប៉ាុហនតកុំរាបឈ់គ ឈគម្ភនណាស់។ 

ក៖ ែនឹងររូវជាមចិនិងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ររូវម្ភត យមងីខ្ុ ំប៉ាុណាឹ ង ឈែើយឫកណាស់ខ្ុ ំផ្ទរអ់្ស់ឈែើយ អ្ញ្ជ ឹងបានខ្ុ ំនិយាយថ្លកុំឲខ្ុ ំដឹងហ៎ា! តា
វាយឫកឈែើយខ្ុ ំដកឈចញអ្ស់ អ្រម់្ភនសុខចិរតឈៅហរឯង។ 

ក៖ គារឈ់ៅរបឈទសណា? 

ខ៖ បារាងំ មនិដឹងឈៅមតុណំាឈទ ខ្ុ ំអ្រសួ់រគារឈ់ទ ឈអ្ើយ!អ្នកម្ភនឈៅចុោះ ទុកខ្ុ ំឈៅហរឈតាង្កបែ់នឹងចុោះ រកុម
រគួសារខ្ុ ំ ហម៉ាខ្ុ ំកអ៏្រអ់្ងវរហដរ គារថ់្លឲឈគឈៅចុោះ។ ឈយើងរកកុឈំៅរទឈគ ហម៉ាខ្ុ ំអ្រឈ់ចោះរទហមនឈរើ គារអ់្រឈ់នោះ
ឈទ ឈែើយខ្ុ ំចរិតោចឈ់ទៀរហាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ មងីកឈ៏ោយអ្ីកឈ៏ោយឈៅៗ ខ្ុ ំអ្រអ់្ងវរ។ 

ក៖ ដូចជាឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនកូនឈៅឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំែ៎! អាពរយកថ្វ ៉ាឈចលបារអ់្ស់ឈៅ។ 

ក៖ កូនបឈងាើររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ អ្រឈ់ទ អ្រម់្ភនឈទ អ្រម់្ភន។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រប់ានឈរៀបអារែ៍ពិរែ៍អ្ីណា? 

ខ៖ អ្រឈ់ទម្ភន ប៉ាុហនតអាពរឈគថ្វ ៉ាឈយើងឈចលឈែើយ កូនែនឹងវាឈងឺ្កប។់ 

ក៖ ហរបានឈរៀបអារែ៍ពិរែ៍? 

ខ៖ ឈរៀបចឈំែើយហដរ។ 

ក៖ បានកូនប៉ាុន្មម នអាពរថ្វ ៉ាែនឹង? 

ខ៖ របហែលមយួ។ 

ក៖ បានមយួ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ដូចជាឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចឈំ ម្ ោះសាវ មឈីោកអ្ ុ៊ុំគារឈ់ ម្ ោះអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែូ ្ងឈែង។ 

ក៖ ោលែនងឹអ្ុឺ! អារែ៍ពិរែ៍ឈោកអ្ ុ៊ុំជាឈរៀបចឈំឡើងឈៅឈពលណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឈៅឆ្ន ណំា? 

ខ៖ ប សី!ៗៗៗចបហ់ដរែនឹង ប សីអា៧៥ហដរែនឹងខវោះរចិឈទៀរ៧៥ឈែើយណាឈរៀបែនឹងណា។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងរបហែលជាខទង៧់៥។ 

ខ៖ បឈបសៗហដរែនឹងណា។ 

ក៖ ៧៥។ 

ខ៖ ឈែើយគារឈ់ធ្វើខាងសអីឈគអ្ុឺ! សាង្គ្សាត ចរយឈគថ្វ ៉ាឈៅគាររ់បាបឈ់គររង។់ 

ក៖ អ្ុ!ឺ 

ខ៖ ហែងឈៅែម៉ាងឈៅករ៏សលួហដរ អ្ញឈវទន្មមកឈដើរម្ភន កឯ់ងកដ៏ល់ហដរ ែុីស!!!។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចថំ្ងៃហដលឈរៀបអារែ៍ពិរែ៍ហដរ? 



ខ៖ ែូយ! អ្រច់ឈំទឈោកកុំសួរមនុសសរស់ែនឹង។ 

ក៖ ចតំាឆ្ន ៧ំ៥អ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ វាឈៅហកបៗខ្ុ ំនិយាយែនឹងឈែើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅហកបែនងឹខ្ុ ំច ំអ្រច់ឈំទខ្ុ ំែ៎!។ 

ក៖ ឈែើយអារែ៍ពិរែ៍ែនឹងឈរៀបចំឈឡើងឈោយបា៉ា ម្ភ៉ា កអ់្នកផសផំាុឲំឬក?៏ 

ខ៖ ែនឹងៗឈែើយហម៉ា ម្ភ៉ា កប់ា៉ា ខ្ុ ំណា។ 

ក៖ អ្នកផសផំាុឲំ មនិហមនពលពរអ្នកផសផំាុ ំឲឈយើងណាសមយ័ឈន្មោះ? 

ខ៖ ឈែ! អ្រម់្ភនយកអាពរែនឹងឈទ ែុឺយអ្រឈ់ទ! ឪពុកម្ភត យខ្ុ ំឈរើ ខ្ុ ំថ្លខវោះរិចែនឹងឈែើយឈរើ ប សីែនឹង
ណា ប សីៗចែំនឹងណា។ 

ក៖ ឈែើយអារែ៍ពិរែ៍ែនឹងោលែនឹងយកថ្ងលជនំួនអ្ីឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? ោលឈោកអ្ ុ៊ុំឈរៀបអារែ៍ពិពែ៍
ម្ភនយកថ្ងលជនំួន ថ្ងលទឹកឈោោះពីខាងគារឈ់ទ? 

ខ៖ យកពីឈគែនឹង យកលមមៗឈរើឈគកូនឈៅចិនដូចខ្ុ ំហដរែនឹង។ 

ក៖ អ្!ូ យកហដរ។ 

ខ៖ ហរខ្ុ ំចូលចិរតចិនៗណាស់ ខ្ុចូំលចិរតចិនខ្ុមំនិសូវយកឈរចើនឈទ ឲតាដឹងចិរតគាន  ហរគារែ់នឹងសលូរ
ណាស់ណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ែនឹង។ 

ក៖ ហជកឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ ! អ្ ុ៊ុំរសីជួយ របាបព់ីរគាដំបងួឈធ្វើមចិបានឈោកអ្ ុ៊ុំរសីនិងសាវ មឈីោកអ្ ុ៊ុំរសីបានជួបគាន
សាចឈ់រឿងែនងឹ? 



ខ៖ អ្ុ!ឺ ឈដើរឈៅឈរៀនឈៅជបួគាន ឈៅ ឈគឈធ្វើោរឈគឈៅ ឈយើងឈដើរឈៅតាមផលូវអ្ញ្ជ ឹងឈៅឈឃើញគាន អ្ញ្ជ ឹង វាជហជកគាន
រិចរួចឈៅ។ ខ្ុ ំអ្រម់្ភនចបអ់ារមមណ៍ហដរឈទ ប៉ាុហនតឈឃើញឈគមកសួរផទោះសួរអ្ីអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ខ្ុ ំកឈ៏នោះអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ខ្ុ ំ
ឈឃើញគារវ់ាសលូរឈពក។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំឈរៀនជាមយួគារហ់ែស? 

ខ៖ អ្រឈ់រៀនឈទ ឈគសាង្គ្សាត ចរយរបស់ឈគ។ 

ក៖ អ្!ូ រគូ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយខ្ុ ំឈដើរតាខ្ុ ំខ្ុ ំឈៅឈរៀនតាខ្ុ ំឈរើ ជិោះឈនោះឈៅតាខ្ុ ំែនឹង។ 

ក៖ អ្!ូ ោលែនឹងអ្ ុ៊ុំកូនសិសស។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយកូនឈសោះ ហាស់!!!។ 

ក៖ ហាស់! ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំឈចោះភាសាហខមរបានឈរៅរជោះឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរៅរជោះហដរឈរើ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ រគានត់ាបារាងំមុនខ្ុ ំឈចោះ ហរឥឡូវឈភលចអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈរៅពីភាសាហខមរឈោកអ្ ុ៊ុំអាចនិយាយភាសាអ្ីខលោះបានឈទៀរ? 

ខ៖ ភាសាអ្ីឈគ? 

ក៖ ឈរៅពីភាសាហខមរ? 

ខ៖ អ្!ូ បារាងំខ្ុ ំនិយាយបានរិចៗែនឹង មនិបាចឈ់មើលឈទបារាងំ ខ្ុ ំឈចោះតាឈនោះ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំឈចោះភាសាបារាងំបានរិចរួចហដរ។ 

ខ៖ ច៎! ែនឹងឈែើយ។ 

ក៖ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំឈរៀនហខមរឈយើងែនឹងបានកំររិថ្លន កទ់ីប៉ាុន្មម នហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខ្ុ ំែ៎! ចស់! ថ្លន កទ់ី៧។ 

ក៖ ថ្លន កទ់ី៧ចស់? 

ខ៖ ជំន្មនច់ស់។ 

ក៖ គរិឥឡូវថ្លន កទ់ីប៉ាុន្មម នទី៧ចស់? 

ខ៖ មនិដឹងប៉ានុ្មម នឈទអ្រដ់ងឹផង។ 

ក៖ ថ្លន កទ់ី១០អ្ីហដរមនិរសួល។ 

ខ៖ អ្រដ់ឹងហដរ ប៉ាហុនតអ្កសរឈរៅៗណា។  

ក៖ បាទ!ៗឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយោលែនឹងខ្ុ ំឈចោះបារាងំឈរចើន ប៉ាហុនតឥឡូវឈភលចអ្ស់លីង ខ្ុ ំអ្រប់ានឈមើលវាគិរឈរចើនឈពក។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ឈភលចមខុឈភលចឈរោយ។ 

ក៖ ឈរើសាោឈរៀនរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីោលែនឹងឈៅណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំឈរៀនឈៅសអី ឈគឈៅសអីឈគឈទ ែុ!ឺ សអីឈគឈទឈភលចឈែើយ ែុឺ! ឈភលចអ្ស់ឈែើយសាោែនឹងឈៅសអីឈទោល
ែនឹងឈភលចឈែើយ អ្ូយ! ចូលឈៅកនុងឈគឈៅសអីឈគឈទឈភលចអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ អាែនឹងឈៅឈខរតណាហដរអាែនឹង? 

ខ៖ ឈៅភនឈំពញឈយើងែនឹង។ 

ក៖ ឈៅភនឈំពញឈែ! 

ខ៖ ប៉ាហុនតវាចូលឈៅ ដូចចូលឈៅកនុងវរតអាមចិ ជាកហនលងប៉ាុហនតសាោឈគឈធ្វើរគឹោះធ្ំៗណាស់ណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយចូលថ្លន កធ់្ំៗែនឹង ប៉ាហុនតឈគឈៅវរតសអីឈគខ្ុ ំឈភលច។ 



ក៖ អ្!ូ ឈរៀនឈៅវរតឈែ! 

ខ៖ មនិហមនវរតឈទ រគានហ់រកនុងន្មមវរតឈទ ចូលឈៅសុទធសាោទាងំអ្ស់ឈគឈរៀបចំសាោឈៅែនឹង រគានហ់រ
ចូលកនុងឈខាល ងទាវ វរតឈទណា ខាងកនុងឈគឈរៀបចំសុទធហរសាោ។ 

ក៖ សាោឈរៀនឈៅកនុងវរត ទីធាល វរតអ្ញ្ជ ឹង។ 

ខ៖ ច៎! ប៉ានុមនិដឹងជាវរតសអី ខ្ុ ំអ្រដ់ងឹខ្ុ ំឈភលចឈែើយោលែនឹង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រឈ់ៅចសំាោឈរៀនែនឹងឈទឈ ម្ ោះអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? អ្រ?់ 

ខ៖ អ្រច់ឈំទ យូរយារណាស់ឈោកឈអ្ើយ! អ្ញ្ជ ឹងបានខ្ុ ំថ្លអ្វីហដលឈយើងអ្រដ់ងឹឈន្មោះណា អ្រម់្ភនករទុ់ក
អ្ញ្ជ ឹងឈទមកទទឹងទទាងំអ្ញ្ជ ឹង អាឈនោះឈមឈរៀនអាែនងឹបឈរងៀនឈយើង។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឥឡូវខ្ុចំឈំែើយ ម្ភនោរអ្ីខ្ុ ំករទុ់កៗឥឡូវែនងឹ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ជំន្មនឈ់រោយរគានឈ់មើលឈៅ។ 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនមរិតភង័្គ្កាសនិរសាន លហដលធ្ំឈឡើងរសករៗឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនហដរឈរើហរខ្ុមំនិសូវរាបប់៉ាុន្មម នឈទ ខ្ុ ំខចិល ខ្ុ ំបានតាម្ភរប់នតិចបនទួច។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចឈំ ម្ ោះគារឈ់ទ? 

ខ៖ អ្ុ!ឺ ឈ ម្ ោះអ្ីឈទអាមយួឈ ម្ ោះ សុខ សានត អាមយួឈទៀរឈ ម្ ោះសអី សារនិ សអីមនិដងឹ! អាមយួឈទៀរ
ឈ ម្ ោះសអីឈទៀរឈទឈភលចឈែើយ ចឈំរចើនណាស់រសីៗ ប៉ាុហនតឥឡូវឈភលចអ្ស់ឈែើយចហំរសុខ សានតមយួ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះឈពលអ្ ុ៊ុំឈៅឈលងជាមយួពួកគារឈ់ទ? 

ខ៖ ឈលងឈមើលឈលងសអីឈគ ដូចអ្រឈ់លងអ្ីឈទ។ 

ក៖ អ្រម់្ភនអ្នុសាវរយីអ៍្?ី 

ខ៖ តាឈៅឈរៀនៗឈែើយអ្រម់្ភនឈធ្វើអ្ឈីទៀរឈទ។ 



ក៖ ឈធ្វើអ្ីជាមយួពួកគារឈ់ទ? 

ខ៖ អ្រសូ់វម្ភនឈទ ឈររោះខ្ុ ំអ្រសូ់វនយិាយអ្រឈ់នោះឈទ ហន! ខ្ុ ំរបាបណ់ាឈែងឈែើយណា! បានសាា ល់រពោះ
ណាពីមុនមយួម្ភរខ់្ុ ំអ្រន់ិយាយឈទណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ខុសឈគ ចិរតខ្ុ ំខុសឈគឈបើខ្ុ ំថ្លឲសំឈជៀសខ្ុ ំឈជៀសរែូរនិយាយអ្ញ្ជ ឹងហ៎ា!។ 

ក៖ បាទ!។ ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំធាល បរ់បកបមខុរបរអ្វីហដរតាងំពីរូចមកដល់អាយុប៉ាុណាឹ ងធាល បឈ់ធ្វើអ្ីខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ ោលែនឹងខ្ុ ំជួយ ឈធ្វើខាងឈពទយឈគហដររិចរួចឈទ ជួយ ោងសារាងំឈអាយឈគែនឹងណា។ 

ក៖ អ្!ូ ោង ជំនួយោរឈពទយ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយៗ បងបអូនឈគឈៅហកបែនឹងឈគឲជួយ ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ជួយ ឈធ្វើឈៅរិចរួចឈៅ ឈែើយជួយ ឈមើលអាណាកងវកសំ់អារឲឈគអ្ញ្ជ ឹងៗរិចខលោះអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ ចុោះបចចុបបននឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនរបកបោរង្ករអ្ីណាឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំែ? 

ក៖ បាទ!  

ខ៖ ឈធ្វើបានឈរើ ប៉ាុហនតអ្រម់្ភននរណាឈៅផទោះឈធ្វើបាយឈធ្វើទឹក ខ្ុចុំងឈៅបាយ ណាម្ភត យខ្ុគំារជ់ាប ់ អ្!៎ ម្ភត យ 
ោលែនឹងគារដូ់ចគារជ់ាបរ់វល់ឈបាោះគារហ់ដរ។ ឈយើងជួយ ឈធ្វើគារឈ់ៅណា ែនឹងឈែើយមកពីឈរៀនមកជួយ ឈធ្វើ
ោសំលឲគារឈ់ៅែុឺ!។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ មនិសូវម្ភនឈពលទំឈនរឈទជហជកជាមយួពួកម្ភ៉ា កឈទ ខ្ុ ំរបាបរ់រង។់ 

ក៖ បាទ! អ្ ុ៊ុំ។ ចុោះតាងំពីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនោរផ្ទល ស់បតូរអ្វីខលោះហដរឈោក
អ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខ្ុ ឈំនោះ ខ្ុ ំហកឈរចើនណាស់បានថ្ល ខ្ុហំកពីមនុខ្ុ ំអ្រប់ានឈទណាហរទាងំពីខ្ុសំាា ល់រពោះមកណា ខ្ុហំកចរកិខ្ុ ំ
បានខលោះ ពីមនុតាឈដើរឈជៀសកខ៏្ុ ំអ្រន់យិាយតាមុខខ្ុ ំអ្រន់ិយាយឈទឈនោះ ហរដល់ឈពលហដរខ្ុ ំហកសាា ល់ដណឹំង
លអណា អ្ូយ! ដូចម្ភនសអីបង្គ្ង្កា បខ់្ុ ំអ្ញ្ជ ឹង ខ្ុ ំថ្លឈបើខ្ុមំនិឈធ្វើអ្ញ្ជ ឹងរពោះអ្ងានឹងយកឈទាសខ្ុ ំ អ្ញ្ជ ឹងឈែើយខ្ុ ំ
ហកហរបមនិថ្លខ្ុ ំខាល ចរពោះឈទណា ខ្ុ ំចងហ់កខលួនខ្ុ ឈំដើមបឲីរទង ់ ឲរទងយ់ល់ថ្លអ្វីហដលខ្ុ ំសាា ល់ខ្ុ ំនឹងហកហរបនូវកុំ
ែុសខ្ុ ំហដលខ្ុ ំបានរបរពឹរតតាងំពីអ្រីរោលខ្ុ ំមក។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រីរោលរបស់ខ្ុ ំវាម្ភនឈរចើនណាស់ វាៗបនតិចផងសអីផងសពវរគបហ់បបយា៉ា ង ហរឈបើសាា ល់រពោះ
ឈៅដូចរាងសាវ ងបនតិច ចុោះខ្ុ ំថ្លដំណឹងលអវាន្មមំកនូវសុភមងាល ន្មកំតីសបាយ និងកតីអ្ណំរឈែើយវាឲចិរត
ឈយើងែនឹងអ្រម់្ភនខវល់ខាវ យឈរឿងអ្វីកឈ៏ោយ ឈទាោះបីឈយើងពិបាកយា៉ា ងណាកឈ៏ោយកឈ៏យើងដឹងពីដំណឹងលអ
ឈធ្វើឲឈយើងសបាយ ច៎! អ្រម់្ភនគិរអ្វីថ្ល អ្ូ! ថ្ងៃឈនោះែូបអ្ីថ្ងៃឈនោះែូបឈន្មោះអ្រម់្ភនគិរឈទណា ឈែើយអ្វីៗ
ហដលឈយើងអ្រគ់ិរហដរ ដឹងតាសបាយ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំរសី។  

ខ៖ច៎!  

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនមហូបណាហដលឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតតាងំពីឈកមងរែូរដល់អាយុែនឹងមហូប? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំែ! ខ្ុចូំលចិរតសមលរមជូរយួន។ 

ក៖ ចូលចិរតតាសមលរមជូរយនួមយួឈទ? 

ខ៖ ែនឹងឈែើយខ្ុ ំចូលចិរតណាស់ោកម់កអ្ស់អាលីង។ 

ក៖ ហាស់!!! 

ខ៖ ឈរៅពីែនងឹសអបម់និសូវែូបឈទ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតមជូរយួន។ 

ខ៖ មជូរយួនែម៉ាងឆ្ៃ ញ់ ដត៏ាសលរខលួនឯងឈទៀរ ឲឈគសលរឲសីុអ្រឈ់កើរ អ្ញសីុមនិឈកើរឈទសលរអ្ញ្ជ ឹង។ 

ក៖ ចុោះឈបើនយិាយពីហលបងរបជារបិយវញិឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតអ្ីឈគ? 



ខ៖ អ្!ូ ខ្ុ ំដូចជាអ្រចូ់លចរិតហលបងអ្ីឈសាោះែម៉ាង។ 

ក៖ ហលបងរបជារបិយចូលឆ្ន អំ្ីឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ ឈលងអ្ងាុញឈលងអ្ហីដរ ប៉ាុហនតឈចោះតាឈលងឈៅ ប៉ាុហនតអារមមណ៍អ្រម់្ភនចងឈ់លងអ្ុឺ!។ 

ក៖ អារមមណ៍ធ្មមតាៗ។ 

ខ៖ ចូលចិរតឈបើកទូរទសសន ៍ឈមើលទូរទសសន។៍ 

ក៖ អ្!ូ ចូលចិរតឈមើលទូរទសសន។៍ 

ខ៖ អ្!ូ ចិរតឈមើលភាគនិយាយឈលងឈសើច តាងំពីឈកមងមកចូលចិរតឈមើលភាគ ភាគៗ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី។  

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីចងចចំឈំរៀងណាហដលឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈរៀនតាងំពឈីកមងរែូរដល់ឈពលឈនោះ? 

ខ៖ អ្!ូ បទជាបឈ់លខមយួខ្ុ ំឈរចៀងបទឧរតមដងួចរិត។ 

ក៖ ែនឹងបទរបស់អ្នកណាឈគហដរ? 

ខ៖ បទរបុសកឈ៏ោយកខ៏្ុ ំឈរចៀងហដរឲហរខ្ុ ំរសឡាញ់ របស់តាសីុន សីុសាមុរ ខ្ុ ំរសឡាញ់បទែនឹងណា។ 

ក៖ ឧរតមដងួចិរត។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយខ្ុ ំឈរចៀងបានជាបឈ់លខ១ ោលខ្ុ ំឈរៀន។ 

ក៖ ឈែើយឥឡូវឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅចបំទែនឹងហដរឈរើ? 

ខ៖ ចឈំរើ! 

ក៖ ចហ៎ំា! ឈរើម្ភនអ្នកណាខលោះឈៅកនុងរកុមរគួសាររបស់អ្ ុ៊ុំរសីឈចោះឈលងឧបករណ៍ឈភលងអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនឈសាោះទឈទរសាអ រ សុទធហរអ្នកឈធ្វើោរខាងទាហានែនឹងឈែើយម្ភនឈលងអ្ីឈកើរ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ ច៎! 

ក៖ ចុោះផទោះរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនលកខណៈដូចមតចិហដរតាងំពឈីកមងរែូរដល់ឥឡូវផទោះ? 

ខ៖ អ្!ូ ឥឡូវវារទុរឈរទាមរិចឈែើយ ឥឡូវខ្ុ ំចងរ់បាបណ់ា ឥឡូវខ្ុ ំនិយាយរបវរតិខ្ុ ំរិចណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ អ្ុឺ!ៗ ឈចញពីអាពរមកណាខ្ុ ំនយិាយសិនណា ឈចញពអីាពរមកបារថ្ដទឈទសាអ រអ្រម់្ភន១ឈរៀលរបាំ
ោកកអ៏្រហ់ដរ។ បីន្មករ់ចូងឈៅខ្ុ ំ កមួយខ្ុ ំខ្ុ ំ ហបកគាន សាខាទាងំអ្ស់ ខ្ុ ំឈៅកំពងឈ់សាម មឈីៅខ្ុកំំពុងហរឈរៀន
ជិរ ីផលូមជាបឈ់ែើយហណក វាសុខចរិតឈៅឈធ្វើោរឈរាងចរកឈដើមបសីនសឈំធ្វើផទោះ។ ែ៎! ផទោះមយួហ៎ា! បីន្មកក់ំសរ់
ណាស់ខ្ុ ំរបាប ់ែនឹងខ្ុ រំបាបរ់បធានឯង។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ខ្ុ រំបាបរ់បធានឯងកសំរហ់មនហទនណ៎ា! ខ្ុកំំសរណ់ាស់ ខ្ុ ំឈៅឆ្ៃ យឈៅសនសលុំយឈដើមបឈីធ្វើផទោះ បានផទោះ
ែនឹងសពវថ្ងៃបនី្មកឈ់ធ្វើអ្ស់ឈែើយបានជាខ្ុ ំទារនុទារាដល់ឈពលែនឹង ប៉ាោះអ្ីឈធ្វើអ្ីៗ ឈធ្វើែនឹងែម៉ាងឲហរឈគឈៅឈធ្វើ
អ្ីគឺឈៅជួយ ឈធ្វើឈគ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំៗ។ 

ខ៖ ឈដើមបមី្ភនរបាកច់ំណូល ឈដើមបមីកសងផ់ទោះ មនិចងរ់ខំានរពោះវហិារឈទ សាា ល់រពោះវហិារហដរប៉ាុហនតអ្រច់ង់
រខំានឈទ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ សុខចិរតឈធ្វើខលួនឯងបនី្មករ់ស ូ រែូរបានផទោះមយួ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចុោះផទោះែនឹងផងហដរឈោកអ្ ុ៊ុំបានជួយ សាងសងខ់លោះៗឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ បានជួយ សាងសងវ់ា?   

ខ៖ បានបីន្មកខ់្ុ ំែនឹងចូលរមួបានផទោះមយួណា។ 

ក៖ ជួលឈគផងឈយើងជួយ ឈធ្វើឈគផង? 



ខ៖ ែនឹងឈែើយជួលឈគផងឲឈគខលោះឈៅឈគអាណិរ ឈគឈចោះហរជួយ ហដរណា ខ្ុ ំថ្លឈអ្ើរយកខលោះឈៅអ្ញកអ៏្រម់្ភន
ហដរហែងឈឃើញអ្ញខំសនសមំកពីែនឹង បានពីឈនោះមកអ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈផ្ើរមកឈៅ មឈីៅខ្ុ ំ ល្ រមកោកម់ក អាកមួយ
ខ្ុ ំឈៅររ ់ឈែ!ោលែនឹងររសីុ់កលូឈទណា ររសីុ់កលូមកវាឈរៀនជិរឈធ្វើឈពទយឈែើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ វាសុខចរិតមកររសីុ់កលូឈដើមបឈីធ្វើផទោះ អ្ញ្ជ ឹងវាររូវអ្ស់អាលីងរំរោិះវជិាជ វា។ អ្ញ្ជ ឹងបានវាឈចញពីអាពរមកគឺ
រករែូរ អ្ញ្ជ ឹងបានថ្លខ្ុឈំចឺបណ់ាស់។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈរើអ្ុឺ! ផទោះរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំែនឹងសាងសងឈ់ឡើងឈោយសម្ភា រៈអ្វីខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្!ូ ដូចឈឈើឈរើផទោះឈឈើ។ 

ក៖ ផទោះឈឈើឈោកអ្ ុ៊ុំ! 

ខ៖ ចឈំមើលណ៎ា! អាណិរឈៅហដរ អាណិរឈៅរសីខ្ុ ំ ោលែនឹងពួកខ្ុ ំឈធ្វើផទោះរូចឈទណាបានមកណាឈធ្វើផទោះ
រូចឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ផទោះរូចឈទផទោះឈឈើ រចួឈៅវាថ្លយាយៗខ្ុ ំចងស់នសលុំយណាស់ ខ្ុ ំថ្លហែងចងស់នសឈំធ្វើអ្ីឈគ ខ្ុ ំចងឈ់ធ្វើងម
ោកឈ់រោមមយួយាយ ខ្ុថំ្លែូយ! ហែងឈធ្វើោរែរណ់ាស់ វាថ្លមនិអ្ីឈទអ្ញ្ជ ឹងចអំ្ញឈៅឈធ្វើ អ្ញ្ជ ឹងអ្ញ
ឈៅកហនលងឈន្មោះ អ្ញឈៅឈមើលោរង្ករឈៅថ្ង អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំកឈ៏ៅថ្ង អ្!៎ មនិហមនឈៅថ្ងឈទ ឈៅកពំងឈ់សាម។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ប៉ាុហនតថ្ងឈគមកឈធ្វើោរឈៅែនឹង អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈៅគូសវាស់អាហដងសអីគីបឈគែនឹង អាសអីឈគឈៅសអីធុ្ងផ្ទល ឈគ ខ្ុ ំថ្វ ៉ា
គីបៗែម៉ាង ម្ភ៉ា គីបប៉ាុន្មម នៗអ្ញ្ជ ឹងណា ឈែើយខ្ុ ំខណំាស់ហងមឈម្ភ៉ា ងផងហងមអ្ីផង បាយជួនណាអ្រែូ់រឈទ
ណាសុខចិរតឈធ្វើតាោរឲតាបានលុយយកមកឈធ្វើផទោះ បីន្មកែ់នឹងរស ូណាស់ទំរាបំានផទោះមយួែនឹង ឈោក
របធានឯងគរិឈមើលមនិង្កយឈទណាបនី្មករ់ស ូ ឈធ្វើផទោះ ឥឡូវផទោះែនឹងរទុរឈរទាមកំពុងរកទញិសលឹកោកឈ់ធ្វើ
ឈទៀរឈែើយឈនោះ អ្រហ់ា នរខំានរពោះវហិារឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ សុខចិរតឈធ្វើខលួនឯងសនសខំលួនឯង។ 



ក៖ បាទ! អ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈបើសិនខ្ុ ឈំធ្វើោរវញិ ខ្ុអំ្រឲ់ឈៅប៉ាោះរល់រពោះវហិារឈទ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈចោះឈធ្វើផទោះខលោះៗែនឹងតាមរយៈអ្នកណាឈគបឈរងៀនអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ដូចថ្លវា ជាងឈគអាណិរឈគរបាបឈ់ចោះយកអ្ីៗ អ្ញ្ជ ឹងឈយើងឈចោះឈធ្វើតាមឈគរិចៗឈៅណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈរើម្ភនជនំ្មញអ្វីខលោះហដលររូវបនតឈវនឈៅកនុងរកុមរគួសាររបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី?   ដូចជាជំន្មញកនុងោរឈវញ 
វលល៍ឈតត  ឬជនំ្មញកនុងោរឈធ្វើសារឈតាន រខលោះៗឈទ? 

ខ៖ អ្រ ់អ្រម់្ភនឈធ្វើឈទ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រម់្ភនឈចោះជំន្មញរៗពីរគសួារអ្ីផង។ 

ខ៖ ច៎! ែនឹងឈែើយ ប៉ាោះកហនលងណាឈធ្វើោរែនឹងឈៅ។ 

ក៖ ោរឈ់ដរអ្ីកអ៏្រឈ់ចោះពមី្ភ៉ា កខ់លោះៗ? 

ខ៖ ោរឈ់ដរឈែ! ឈបើថ្លឈដរវញិឈែ! មជុលបាកប់ី អ្!ូ ខ្ុឆំៃល់អាឈជើងខ្ុជំានអ់្រប់ានែម៉ាង។ 

ក៖ ឈែើយអ្ ុ៊ុំអ្រប់ានឈរៀនពីម្ភ៉ា កខ់លោះៗឈទោលែនឹង? 

ខ៖ អ្រប់ានឈរៀនៗ អ្រឈ់ទគារឈ់ចោះឈរចើនខ្ុ ំមនិគរួណាខ្ុ ំលៃង។់ 

ក៖ បាទ! ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាចរបាបខ់្ុ ំពឈីពលឈវោហដលលំបាកបំផុរ ឈៅកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំបានហដរ
ឬឈទ? 

ខ៖ បាន។ 

ក៖ កំឡុងឈពលណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? អ្ ុ៊ុំគរិថ្លជីវរិអ្ ុ៊ុំលំបាកបំផុរ? 

ខ៖ អ្រម់្ភនកំឡុងឈពលណាឈទ  ៧៥ែនឹងែម៉ាង  ៧៥ែនឹងណាឈមើលពួកខ្ុ ំអ្រហ់ដលឈវទន្មឈទណា ឈរោកព ី
ងងឹរៗឈៅវាថ្លហនកន្មគំាន ពីងងឹរឈៅ ន្មគំាន ឈៅរចូររសវូឈែើយឈពលែនឹងណាថ្រពឈឈើអ្ីឈយើងឈមើលអ្រ់



ឈឃើញឈទវារាងររវៗឈន្មោះណា ន្មគំាន ឈដើរឈៅជនពបឈ់ជើងដួលផ្ទា បម់ុខកម៏្ភនហដរ ឈែើយខ្ុ ំខឹងៗហមនហទន ប៉ាហុនត
ឈចោះតារទាឈំៅ ឈែើយពឈិសសខ្ុ ំនឹកឈឃើញហា! ម្ភត យខ្ុ ំគារច់ស់ឈែើយណាឈែើយគារឈ់ៅឈមើលកូន មីៗ  ខ្ុ ំ
ថ្លែុឺយអាអ្នកម្ភនកូនហាស វាសនសឈំរឿងណាវាឈធ្វើបាបម្ភត យខ្ុ ំណា ខ្ុ ំថ្លរចិរួចហែងអាធ្ារស័យផងឈៅ 
កុំរកឈរឿងអ្ញ្ជ ឹងតាខុសអ្ី មឈីមែនឹងតាមកដល់ែនឹងោបម់្ភត យខ្ុ ំឈែើយ វាអ្រឈ់នោះឈទណាវាចកចុ់ចៗ ឈគសអីឲ
ម្ភត យខ្ុ ំ។ ខ្ុឈំចឺបហ់មនហទនថ្ងៃែនឹង ខ្ុ ំឈចឺបណ់ាស់ ឈែើយវាថ្លឈបើសិនជាខ្ុ ំអ្រឈ់ធ្វើោរឲអ្ស់ពសីមរថ
ភាពហាស វានឹងយករគសួារខ្ុ ំឈៅថ្វ ៉ាឈចល ខ្ុ ំថ្លខ្ុខំំហនកអាឈទោះណា ឈោករបធានឯងដងឹឈទអាឈទោះបានហរ
បុរសឈទណា ហរចឈំរោះខ្ុ ំរសីខ្ុ ំអាចអ្សូបានឈដើមបរីកុមរគួសាររបស់ខ្ុ ំ ឈដើមបឈីយាងជីវរិរកមុរគួសារខ្ុ ំឲបាន
រស់បានហវងដូចឈគដូចឯង  អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំសុខចិរតឈវទន្ម   ថ្លន កខ់្ុ ំធាល កឈ់រទាមប៉ាឈុននោះណាឈោយសារហរខ្ុ ំជំន្មនអ់ា
ពរឈទ ខ្ុ ំពីមនុខ្ុ ំធ្ិលខ្ុ ំរបាបគ់ាម នអាណាររងជ់ាងខ្ុ ំឈទខ្ុ រំបាប។់ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ែនងឹឈែើយខ្ុ ំឈចឺបណ់ាស់ណា ដល់ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងឈៅបានឈោយសារខ្ុ ំរកុមរគួសារខ្ុកំប៏ានរស់ កនុង
ឈពលឈវៀរណាមថ្វ ៉ាចូលែនឹង៧៥ែនឹង បានខ្ុ ំរស់មកដល់ឈពលែនឹង អ្វីៗគខឺ្ុឈំទឺាងំអ្ស់ រស ូ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈរើឈៅឈពលហដលជួបផលវបិាកអ្ញ្ជ ឹង   ឈោកអ្ ុ៊ុំធាល បឈ់ធ្វើោរតាងំចិរតយា៉ា ងមចិឈដើមបពុីោះររយកឈនោះវា
ឈោកអ្ ុ៊ុំ?  

ខ៖ ខ្ុ ំពុោះររខាល ងំណាស់ ខ្ុ ំថ្លឈបើខ្ុមំនិរស ូ ឈទជវីរិនឹងឈៅសូនយទាងំអ្ស់គាន  អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំដូចនឹកឈឃើញរពោះ 
ប៉ាុហនតខ្ុអំ្រទ់ានឈ់ជឿរពោះឈទណា ខ្ុ ំរគានថ់្លែុឺ! រពោះឈអ្ើយរពោះខ្ុ ំមនិដឹងឲរពោះជយួ ផងឈៅខ្ុ ំមនិដឹងឈធ្វើមចិឈទ ខ្ុ ំ
មនិទានស់ាា ល់រពោះឈទោលែនឹង សាា ល់ហដរប៉ាុហនត៧៥ែនឹងខ្ុសំាា ល់ មនិហមនរពោះវហិារបរសុិទធឈយើងឈទណា 
រពោះវហិាររពោះឈយស ូ វរគីសទទឈទរឈទ ច៎! អ្រម់្ភនសាវៈ ពាោរ ីអ្ីឈទណា អ្រម់្ភនរគូគង្កវ រអ្ីឈទ អ្រឈ់ទ ឈែើយ
ខ្ុ ំក៏ៗ ឈនោះ ខ្ុកំថ៏្លែុឺ! ខ្ុនំងឹៗខិរខឈំធ្វើយា៉ា ងណាឈដើមបខី្ុ ំរស ូ ឈឆ្ព ោះឈៅមុខឈទៀរ រកុមរគួសាររបស់ខ្ុ ំឈរើវានងឹ
ឈៅជាយា៉ា ងណា ឈបើខ្ុសំាល បឈ់ៅឈពលែនឹងកខ៏្ុសុំខចិរតហដរ ឲហរខ្ុ ំបានជយួ រកុមរគួសាររបស់ខ្ុឲំបានរស់រាន់
ម្ភនជីវរិ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំរស ូៗ ទាងំថ្ងៃទាងំយប។់ អ្រម់្ភនណាឈគឈៅឈយើងឈៅឈធ្វើោរមនិថ្លយបម់និថ្លថ្ងៃឈទ 
ឈពលណាឈម្ភ៉ា ងប៉ាុន្មម នឈគឈៅឈយើងឈៅ បាយអ្រសូ់វបានែូបឈទកឈ៏យើងឈៅហដរ ឈដើមបអី្ីឈដើមបរីកុមរគសួារ
ឈដើមបឲីគារម់្ភនោររស់ឈៅយា៉ា ងសុខសានត ហន! វាគុមខ្ុ ំណា។ 



ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ វាគុមខ្ុ ំ វាថ្លខ្ុ ំឈនោះម្ភរឈ់រចើនខ្ុ ំថ្លខ្ុមំនិម្ភរឈ់រចើនឈទ ខ្ុ ំរគានហ់រចងហ់វកហញកថ្ល ោរង្ករណាឈយើងម្ភន
ឈពលឈវោផងឈៅ ហចកគាន ខលោះឈៅ ឈធ្វើោរឈនោះអ្រម់្ភនទុកឈពលឈវោឈគឈទ គរិតាឈរបើឈគដូច ចងថ់្លហឆាឈទ! 
ប៉ាុហនតថ្ងៃែនឹងខ្ុទំបឈ់ទ អ្!ូ ឈមើលឈៅថ្ងៃែនឹងវាខឹងខ្ុ ំហមនហទន វារកខ្ុ ឈំៅថ្វ ៉ាឈចល ខ្ុថំ្លថ្វ ៉ៗា ឈៅខ្ុហំលងគិរឈែើយ 
ជីវរិខ្ុ  ំខ្ុ ំបានជួបម្ភត យខ្ុ ំប៉ាណុាា ខ្ុ ំយកប៉ាណុាឹ ងចុោះ! ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈរើអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនបទពិឈសាធ្នណ៍ាខលោះ ហដរលអៗកនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ? ទាកទ់ងដូចជា៖ អារែ៍ពិរែ៍ 
ឬកក៏នុងោរម្ភនកូនឈៅឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ែុ!ឺ ឈបើង្កបប់ារអ់្ស់ឈែើយខ្ុ ំខចលិនឹកន្មឈទៀរណាស់ ឈររោះខ្ុ ំវាអ្ស់ហាស! អ្ស់ចិរតឈែើយខ្ុ ំអ្ស់ចិរត
ឈែើយ ឈររោះម្ភន កែ់នឹងខ្ុ ំរសឡាញ់ហរម្ភន កែ់នឹងមយួឈទ។ 

ក៖ កនុងជីវរិឈោកអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ៊ុំគិរថ្លឈពលណាហដលឈធ្វើឲឈោកអ្ ុ៊ុំសបាយចិរតជាងឈគ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំែ! សបាយចិរតឈែ! ម្ភនតារពោះប៉ាុណាឹ ង ឈររោះថ្លខ្ុ ំសបាយចិរតណាស់ឈពលែនឹង ខ្ុ ំអាចរពោះគមពរី
សបាយចិរតបារអ់្ស់អាទុកខកងវល់ខ្ុ  ំ ឈែើយឈពលខ្ុ ំនឹកឈឃើញរទងទ់ឹកហភនកខ្ុ ំែូរមកររឹហរសបាយឈៅ
ឈទៀរខ្ុ ំហលងគិរអ្ីទាងំអ្ស់ អ្ញ្ជ ឹងឈពលភយ័រពយួយា៉ា ងណាកឈ៏ោយ កងវល់ខាល ងំប៉ាណុាា កឈ៏ោយតាខ្ុ ំនឹក
ឈឃើញរពោះខ្ុអំាោយអ្ស់ អ្ញ្ជ ឹងបានខ្ុ ំថ្លអ្ូ! ពិរជាម្ភនរពោះហមន ឈបើសិនជាគាម នរពោះខ្ុ ំមនិដឹងឈៅជាយា៉ា ង
ណាឈទ ជីវរិខ្ុ ំឈនោះចាស់ជាអ្ូ! ឈវទន្មហមនហទនអ្ញ្ជ ឹងបានថ្លខ្ុថំ្លម្ភនហររពោះឈទ ហដលអាចជួយ ឈយើងហដល
អាចឈមើលឈឃើញឈយើង។ ហន! ហដលឈយើងឈធ្វើអ្វហីដលររឹមររវូលអសុចររិទាងររងច់ំឈរោះរពោះ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំដឹងថ្ល
ម្ភនរពោះឈែើយជាជំែរមយួ ហដលអាចដឹកន្មខំ្ុមំកដល់ឈពលឈនោះណា អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំកំពុងហរខរិខំឈដើមប ី
ពាយាមហន! ឈដើមបរីស ូទាល់ហរថ្ងៃចុងបំផុររបស់ខ្ុ ំជីវរិរបស់ខ្ុោំចកពីឈោកឈនោះឈៅ ឈែើយជំងខឺ្ុ ំ ខ្ុ ំ
របាប ់របធានណា! មនិយូរប៉ាុន្មម នឈទខ្ុ ំែ៎! មនិដឹងឆ្ន ែំនឹងឬឆ្ន ឈំរោយឈទ ជងំឺខ្ុ ំវាជិរដល់ឈែើយ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងបានជាខ្ុ ំគិរឈដើររៈទាងំអ្ស់ចូលរគបស់ាខាមុននឹងខ្ុ ំោចកឈោកឈនោះឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ អ្ញ្ជ ឹងឈអ្ុើ! ជវីរិឈោកអ្ ុ៊ុំ អ្ ុ៊ុំម្ភនអារមមណ៍ថ្លសបាយចិរតខាល ងំឈៅឈពលសាា ល់ដំណឹងលអ។ 



ខ៖ ែនឹងឈែើយៗ សាា ល់ដំណឹងលអសបាយចិរតែម៉ាងហលងគិរ អ្រដ់ឹងភយ័ខាល ចឈរឿងថ្លសាល បថ់្ងៃណាអ្ីរស់
ថ្ងៃណា ឥឡូវឈគឈៅភពវញិាណឈែើយ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ បានឈៅររឹហរលអឈទៀរ ខ្ុ ំចងដូ់រមនុសសឈទៀរអ្នកណាសាល បទុ់កឲខ្ុ ំឈៅវញិ ខ្ុ ំនិយាយអ្ញ្ជ ឹងហ៎ា! 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ខ្ុចំងឈ់ៅភពវញិាណណាស់ឥឡូវ។ 

ក៖ បាទ!។ 

ខ៖ ខ្ុនំិយាយអ្ញ្ជ ឹងឈររោះខ្ុ ំសបាយ ខ្ុ ំអ្រគ់ិរអ្ីឈទឥឡូវ។ 

ក៖ ឈៅឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅវយ័ឈកមង ឈោកអ្ ុ៊ុំធាល បម់្ភនសងឃមឹចងប់ានអ្វីឈែើយធ្ំឈឡើងបានដូច
បំណងហដរឬឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុដូំចអ្រច់ងប់ានអ្ីឈទអារមមណ៍ខ្ុ ំ អ្រម់្ភនចងប់ានអ្ីឈទ រគានហ់រចងប់ានរគសួារមយួហដលអាចរស់ឈៅ
ជាមយួគាន  ប៉ាុហនតវាចបឈ់ៅែនងឹអាជំន្មនែ់នឹងឈៅ វាររវូកសយ័ទាងំអ្ស់ឈៅ សាល បប់ារឈ់ៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ែុ!ឺ 

ក៖ ឈបើសិនជាឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាចផ្ទត អំ្វីមយួឈៅោនកូ់នឈៅឈោកអ្ ុ៊ុំជំន្មនឈ់រោយៗ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំនឹងផ្ទត អំ្វីខលោះឈៅោនព់ួកគារ?់ 

ខ៖ ខ្ុ ំផ្ទត ថំ្លអ្ុ!ឺ!! ឈៅកនុងជីវរិរបស់ឈយើងម្ភន ក់ៗ ឈនោះហន! គាម នអ្វីសំខានជ់ាងដំណឹងលអឈទ មុននឹងឈពលឈយើង
ោចកឈៅ ហែងររូវហរសាា ល់រពោះវហិារ ឈែើយឈរៀនសូររពីដណឹំងលអរបស់រទង ់ម្ភនដណឹំងលអរបស់ហដល
ន្មផំលូវឈយើងឲឈៅរក សុភមងាល កតីសបាយ កតីអ្ណំរ កតីរកីរាយ ពិឈសសជាងឈនោះឈៅឈទៀរហដលខំរស ូ
ពាយាមរគបហ់បបយា៉ា ងឈនោះកឈ៏ោយសារចងប់ានជីវរិអ្ស់កលបនជ៍ានិចច គថឺ្លឈៅដល់កហនលងនឹងឈែើយគឺ
ថ្លឈយើងអ្រប់ានវលិមកវញិឈទៀរឈទ ភាពសបាយរកីរាយគឺឈៅហកបរឈយើងជានចិច។ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំចងឲ់កូនឈៅ



ជំន្មនឈ់រោយឈនោះ ខឹរខឈំធ្វើយា៉ា ងណាកឈ៏ោយររវូហរពាយាមឈដើមបឈីៅរពោះវហិារ ឈដើមបឲីសាា ល់ដំណឹងលអ 
ឈដើមបឈីរៀនពីដណឹំងលអរបស់រទង ់ ឈរើរទងម់្ភនសារៈសំខានយ់ា៉ា ងណាសំរាបរ់ពលឹង ពិឈសសគឺរពលឹងវ ិ
ញាណឈយើងឈនោះ ោលណាសាល បឈ់ៅឈបើឈយើងអ្រម់្ភនរពោះ អ្រម់្ភនដំណឹងលអរបស់ហ៎ា! រទងអ់្រម់្ភន
សាា ល់ឈយើងឈទ ហន! ោលណាឈយើងសាា ល់រទង ់ រទងក់ស៏ាា ល់ឈយើងហដរ កុថំ្លរទងអ់្ររ់សឡាញ់ឈយើងណា 
ឈយើងឈទហដរអ្ររ់សឡាញ់រទង ់អ្ញ្ជ ឹងឈយើងររូវហររសឡាញ់រទង ់ឈយើងររូវហរគារំទរទង ់ឈយើងររូវហរឈជឿជាក់
ឈែើយឈយើងកុសំងសយ័ថ្ល ឲដឹងថ្លរពោះកំពុងម្ភនរពោះជននរស់ឈៅដល់សពវថ្ងៃឈនោះណា រទងក់ពុំងហរឈមើល
ឈយើងឈធ្វើកិចចោរអ្វីហដលឈយើងកំពុងហរឈធ្វើឈនោះ   ឈរើកចិចោរហដលឈយើងកំពុងឈធ្វើឈនោះររឹមររូវឬមយួក!៏ៗ   យា៉ា ង
មចិ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងបានឈយើងម្ភនជឈំនឿឈជឿឈលើរទង ់ឈយើងររូវឈដើរកនុងផលូវមយួតាមរទងជ់ានចិច។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! ឲវាចឈំែើយឲវាឈជឿឈពលហដលខ្ុ ំោចកពីឈោកឈនោះឈៅ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណឈរចើនហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសីបានផតល់បទសម្ភា សឈនោះជាមយួនងិកមួយ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងមនុនឹងបញ្ចបប់ទសម្ភា សឈនោះ របហែលជាកមួយសំងររបូឈោកអ្ ុ៊ុំទុកជាអានុសាវរយីព៍ីរបបី៉ាុសតិ៍។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្នុញ្ញា រឲកមួយឈធ្វើោរ ោករ់បូងរនិងបទសម្ភា សឈនោះ ឈៅឈលើឈគែទំពរ័របស់សាកល
វទិាល័យអ្ុឺ! Brigham Young University បានហដរឬឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បានៗ ច៎! 

ក៖ ឈែើយដងឹថ្លសាកលវទិាល័យនឹងផតល់ជូនអ្ ុ៊ុំរសីនូវងរចមលងថ្នបទសម្ភា ស ហដលកមួយកំពុងឈធ្វើជាមយួ
ឈោកអ្ ុ៊ុំែនឹងមយួចាប។់ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយអ្ ុ៊ុំរសីអាចសាត បវ់ាឈៅឈលើឈគែទំពរ័មយួែនឹងឈពលណាមយួកប៏ាន។ 



ខ៖ ឈៅកហនលងណាឈៅ? 

ក៖ អ្ុ!ឺ ឈគែទំពរ័ែនឹងវាម្ភនឈ ម្ ោះថ្ល www.cambodianoralhistories.byu.edu។ 

ខ៖ ឈៅទូរទសសនឈ៍យើងអ្?ី 

ក៖ វាសថិរឈៅហវបសាយ ដូចកុំពយទូរ័អ្។ី 

ខ៖ អ្!ូ ខ្ុ ំម្ភនកុំពយទូរ័អ្ណីាឈៅ។ 

ក៖ បាទ! ថ្ងៃមយួឈោកអ្ ុ៊ុំនឹងរបាបឲ់កមួយៗហឆកឈមើលឈៅ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈគឈចោះអាែនឹងហឆកឈមើលវា។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈែើយកមួយដឹងថ្លបទសម្ភា សឈនោះ វានឹងរកាបានយូរឈែើយឈធ្វើឲអ្ុ!ឺ កូនៗ 
ឬកក៏មួយៗឈោកអ្ ុ៊ុំជំន្មនឈ់រោយ គារម់្ភនឳោសសាត បសំ់ឈលងឈោកអ្ ុ៊ុំផ្ទទ ល់ពីជីវរបវរតិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ថ្ល
ឈោកអ្ ុ៊ុំបានរស ូយា៉ា ងមចិឈដើមបមី្ភនរកុមរគួសារមយួឈនោះឈឡើង។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងកមួយអ្រគុណឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ កមួយម្ភនហរប៉ាុណាឹ ងឈែើយអ្ញ្ជ ឹងកមួយសូមជំរាបោសិនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎!ៗ។ 

( ោរសហងខបពីខ្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងថ្លអ្វីទាងំអ្ស់ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសី សុរ ម្ភ៉ា កលី់ន បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំ
គឺ ជាោរពរិ។ ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីពិរជាបានរស ូពុោះរររាល់ឧបសកា ហដលបានឈកើរឈឡើងកនុងឆ្កជវីរិរបស់
ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈែើយជាពិឈសសឈៅឈទៀរឈន្មោះ ឈទាោះបីជាឈោកអ្ ុ៊ុំ ជារសីកឈ៏ោយប៉ាុហនតឈោកអ្ ុ៊ុំមនិហដលរាហរក
រាល់ឧបសកាទាងំអ្ស់ឈន្មោះហដរ គឺឈោកអ្ ុ៊ុំហរងហរពាយាមយកឈនោះរាល់ឧបសកាឈៅចំឈរោះមុខរបស់ឈោក
អ្ ុ៊ុំរសី។ ឈរឿងមយួឈទៀរហដលម្ភនសារៈសំខានសំ់រាបឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ គឺឈោកអ្ ុ៊ុំរសីពរិជាបានម្ភនឈសចកតីអ្ណំរ



ឈៅឈពលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំបានសាា ល់ដំណឹងលអរបស់រពោះឈយស ូ វរគសីទ កនុងជីវរិរបស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោក
បាននិយាយថ្ល ឈពលឈវោហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសីសបាយចិរតបំផុរឈន្មោះ គឺោរបានឈរៀន បានសាា ល់ដំណឹងលអ
របស់រពោះឈយស ូ វរគីសទ ឈែើយឈោកឈជឿជាកយ់ា៉ា ងមុរម្ភថំ្ល តាមរយៈោរឈគារពរបរបិរតិដណឹំងលអរបស់រពោះ
ឈយស ូ វរគីសទកនុងខណៈឈពលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅរស់ វានងឹជួយ ឲឈោកអ្ ុ៊ុំរសីទទួលបានជីវរិដឈ៏ៅអ្ស់កលបនជ៍ា
និចច។) 

 

 


