
ការសម្ភា សអ  ៊ុំស្ស ីវឹន សាប ឿន 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ខ៖ អ្នកររវូបានសម្ភា សឈ ម្ ោះ វនឹ សាឈ ឿន 

ក៖ ជំរា សួរឈោកអ្ ុ៊ុំរសី! 

ខ៖ ច៎! ជំរា សួរឈោករគ!ូ 

ក៖ ខ្ុ ំបាទឈ ម្ ោះ ហែម សីហា ថ្ងងឈនោះខ្ុ ំបាទនឹងឈ្វើ ទសម្ភា សឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភន ក ់ ហដលគាររ់ស់ឈៅកនុងភូម ិ
ដំណាក់្ ំ១ សង្កា រ ់សទឹងម្ភនជយ័ ខណ្ឌ  សទឹងម្ភនជយ័ ឈៅកនុងរាជធានីភនឈំេញ។ ឈែើយថ្ងងឈនោះហដរគឺររូវ
នឹងថ្ងងទី ២៣ ហខ កកាដា ឆ្ន  ំ ២០១៨។ ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្ុឺ! ម្ភនឈ ម្ ោះអ្វហីដរ
ឈ ម្ ោះឈៅតាមអ្រតសញ្ញា ណ្ នឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! នាងខ្ុ ំឈ ម្ ោះ វនឹ សុឈ ឿន។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្ុឺ! ម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈរៅឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! អ្រម់្ភន។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈគអ្រម់្ភនឈៅឈ ម្ ោះឈរៅឈសេងេី? 

ខ៖ ច៎! អ្រម់្ភនឈទ ម្ភនហរសាឈ ឿន។ 

ក៖ អ្ុ!ឺ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈរើឆ្ន ឈំនោះឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនអាយុ  ុនាម នឈែើយ? 

ខ៖ ច៎! ឆ្ន ឈំនោះអាយុ៧២ឆ្ន ។ំ 

ក៖ អ្ូ!៎ អាយុឈរចើនហដរឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំន!៎  

ខ៖ ច៎!  

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងអ្ុ!ឺ េីថ្ងង ហខ ឆ្ន កំំឈណ្ើ ររ ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី? ឈោកអ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅថ្ងងណា? ហខណា? ឆ្ន ំ
ណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ើយ! ឆ្ន ២ំ០៤៥! 

ក៖ អ្ូ!៎ រ ហែលជាឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រប់ានចឆំ្ន កំំឈណ្ើ រ? 



ខ៖ ឈភលចបារឈ់ែើយ! 

ក៖ ចហំរអាយុ៧២! 

ខ៖ ចហំរអាយុ៧២ ច៎!ៗ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំរសី។ ឈែើយឈ ើសិនជាឆ្ន ចំន័ទគរិវញិររូវជាសរវអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ឈំែ៎! 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ខ្ុ ឈំែុើយ! សរវខ្លល ។ 

ក៖ ររូវនងឹឆ្ន ខំ្លឈោកអ្ ុ៊ុំឈន!៎ 

ខ៖ ច៎!  

ក៖ អ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនទីកហនលងកឈំណ្ើ រឈៅហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឈៅភូមណិា? ឃំុណា? 
រសុកណា? ឈខរតណា? 

ខ៖ រសុកកំឈណ្ើ រតាងំេីឈកមង? 

ក៖ បាទ!ៗ រសុកកំឈណ្ើ រអ្ ុ៊ុំ កហនលងអ្ ុ៊ុំឈកើរ? 

ខ៖ កហនលងខ្ុ ំឈកើរឈៅភូម ិហរេកទនាល   រសុក ឈលើកហដក ឈខរត កណាត ល។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈៅឈខរតកណាត លឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎!  

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភន ង អូន  ុនាម ននាកហ់ដរ? 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! ខ្ុមំ្ភន ង អូនរបា ំីនាក ់រសី នួ រ ុស នួ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ អ្ ុ៊ុំម្ភន ង អូនឈរចើនហដរ!  

ខ៖ ច៎! 



ក៖ ឈែើយអ្ ុ៊ុំររូវជាកូនទ ី នុាម នកនុងរកមុរគួសារឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំជាកូនទីរបា។ំ 

ក៖ កូនទីរបា។ំ ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅចឈំ ម្ ោះ ង អូនរ ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីោងំអ្ស់ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! ច។ំ 

ក៖ សូមឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របា ?់ 

ខ៖ ឈអ្ុើយ!  ងឈគ ងអស់ឈ ម្ ោះ វនឹ ែងឹ រ ុស ឈែើយ នាទ  ម់កឈ ម្ ោះ វនឹ ឈរសង រសី  នាទ  ម់ក វនឹ ឈសៀម 
 នាទ  ម់ក វនឹ ឈយៀ   នាទ  ខ់្ុ ំ វនឹ សាឈ ឿន  នាទ  ឈ់ៅ វនឹ សាឈរឿន  នាទ  ឈ់ៅឈទៀរ វនឹ សារា រ ់ឈៅឈគ វនឹ 
សាររឹ។ 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗ ឈេលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំមករស់ឈៅជាមយួេួកគារក់ាលឈៅឈកមងៗ
ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! ខ្ុ ឈំៅឈកមងៗែនឹង ឪេុកម្ភត យខ្ុ ំគារជ់ាអ្នកទីោល់រកហដរ អ្នកចំការឈោកកូន អ្នកចំការគារឈ់្វើហរ
ឈោរឈទ ឈោរឈែើយនិងសហណ្ត ក។ ច៎! ចិញ្ច ឹមជីវរិកូនឈែើយដល់តាខ្ុ ំឈេញកតី គារឲ់ឈៅឈរៀន ឈៅឈរៀនឈៅ
ខ្ុ ំកប៏ានឈរៀន ខំឈរៀនោល់ហរឈចោះ មនិបានដល់ថ្នន កប់ានឈ្វើការ  ុហនតបានឈចោះដឹង សរឈសរបាននិយាយឈកើរ
សាោឈសគាមេីសងគមឈោករគូ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយឈៅឈេលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅវយ័ឈកមងៗ ែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈ្វើអ្វខីលោះជាមយួេួកគារ?់ 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! ខ្ុកំាលឈៅឈកមងៗ និយាយតាមររងឈ់ៅ ខ្ុ ំកាលឈនាោះឈេញវយ័គារឲ់ឈៅឈរៀនគរួ ដល់ឲឈៅឈរៀន 
អ្ញ្ជ ឹងកាលឈនាោះ ថ្ងងរេែសបរតិ៍ឈគឲសំរាកឈរៀន ថ្ងងអាទិរយឈគឲសំរាកឈរៀន អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំគាម នឈៅបានរកឈ្វើចំការ
អ្ីជាមយួគារឈ់ទ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុឆំ្ល រឈៅទិញររហ ក ររហ កទូលលកឈ់ៅកាលសាឡាងអ្នកឈលឿងឈនោះ។ 



ក៖ អ្!៎ 

ខ៖ កាលឈៅរូចអាយុ១០ឆ្ន ។ំ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈោកអ្ ុ៊ុំឆ្ល ររកលុយតាងំេីឈៅឈកមង។ 

ខ៖ ច៎! ឆ្ល ររកទុក កុំឲឪេុកម្ភត យេិបាកឈដាោះរសាយឈសៀវឈៅ ុិច។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈេលឈនោះ ឈរើ ង អូនរ ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំោងំអ្ស់ែនឹងេួកគារឈ់ៅ
រស់ោងំអ្ស់គាន ? រកឺយ៏ា ងឈមច? 

ខ៖ ច៎! សាល  អ់្ស់ឈែើយឈៅសល់ហរម្ភន កេ់ីរនាកន់ងិខ្ុ ំឈទ។ 

ក៖ បាទ! ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងម្ភន កឈ់ទៀរគាររ់ស់ឈៅណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! ឈៅឯឈខរត កំេងច់ម ឈ ម្ ោះ វនឹ សាឈរឿន រ ុស នាទ  ខ់្ុ។ំ 

ក៖ ឈែើយគាររ់ ក មុខរ រអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារអ់្រម់្ភនមុខរ រឈទ កូនគារក់ារឈ់ដរឈៅភនឈំេញចិញ្ច ឹមគារេ់ីរនាក។់ កូនរសីមយួរ ុសមយួមក
ការឈ់ដរឈៅភនឈំេញចិញ្ច ឹមគារ ់គារអ់ាចរយវរត។ 

ក៖ មកឈ្វើការឈរាងចរកកូនគារអ់្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ម្ភត យរ ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីគារម់្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ របាក ់ឈយ ន។ 

ក៖ ចុោះឪេុកវញិ? 

ខ៖ ឪេុក វនឹ វ រ ឈៅវរិ។ 

ក៖ ឈែើយសេវថ្ងងគារ?់ 

ខ៖ អាេរសម្ភល  ឈ់ចលអ្ស់ឈែើយ។ 



ក៖ អ្ូ!៎ អាេរសម្ភល  ឈ់ចលអ្ស់ឈែើយ។ 

ខ៖ ច៎!  

ក៖ គារស់ាល  រ់ ហែលជាអាយុ  ុនាម នហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារស់ាល  អ់្ុឺ! ខទងអ់ាយុែុកជាង។ 

ក៖ ោងំេីរនាកឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! ម្ភត យខ្ុ ំសាល  ឈ់រកាយ ម្ភត យខ្ុ ំអាយុ៨៣បានគារស់ាល  ។់ 

ក៖ ឪេុកែុកសិ ? 

ខ៖ ែុកជាង! ច៎! 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថ្នេកួគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំាអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! ឪេុកខ្ុ ំដឹងថ្នឆ្ន ឈំរាង។ 

ក៖ ឆ្ន ឈំរាងេស់? 

ខ៖ ច៎! េស់ គារដ់ំណាលគាន ឈរាងោងំេីរ។ 

ក៖ គារឆ់្ន ឈំរាង ងមយួជូរអ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនដឹងថ្នរសុកកំឈណ្ើ រឪេុកម្ភត យឈៅណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅែនឹងែម ង ឈៅភូម ិហរេកទនាល   ់រសុក ឈ ើកហដក ឈខរត កណាត ល។ 

ក៖ ឈៅដូចរសុកអ្ ុ៊ុំហដរែនឹង។ 

ខ៖ ច៎! គារឈ់កើរឪេុកម្ភត យខ្ុ ំឈៅរសុកហរមយួឈៅភមូហិរមយួ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើន។ ឪេុករ ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំគាររ់ ក មុខរ រអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គារឈ់្វើចកំារ។ 



ក៖ អ្រម់្ភនឈ្វើឈរៅេអី្នកចកំារឈទ? 

ខ៖ ច៎! គារអ់្រឈ់ចោះអ្កេរសង គារឈ់្វើហរចំការ ឈគាគារឈ់រចើន។ 

ក៖ គារជ់ាមនុសេហ  ណាហដរឪេុកឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪេុកខ្ុ ំអ្ុ!ឺ កាលេជីនំានែ់នឹង ឧោែរណ៍្ឈគម្ភនអាសននអ្ីែនឹង គារហ់រងហរជួយ ឈគ ហរអ្វីអ្នកណាររូវ
បានគារហ់ានជួយ ហដរណា។ 

ក៖ អ្!៎ 

ខ៖ ឧោែរណ៍្ម្ភនឈគ បំារឈ់កញរ វញ័សតឹងសតល់គាន  ឈគឈៅជនុំំគារ ់ គារឈ់ៅជួយ េនយល់ជួយ របា  ់ ុហនត
គារអ់្រឈ់ចោះអ្កេរឈទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ គារជ់ួយ អ្នកហដលម្ភន ញ្ញា ។ 

ខ៖ ច៎! គារស់លូរ ូរសុចចររិណាស់ឪេុកខ្ុ ំ។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ចុោះម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំរសីវញិឈេលហដលគារឈ់ៅរស់ែនឹង គាររ់ ក មុខរ រអ្ហីដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! គារល់កដូ់រកា ុិចកា  ុក ដូចរជកម់ម្ភញ ម្ភនលកអ់្ីខុសេីរជកម់ម្ភញឈដើរការ ់ ឈែើយហាន់
ឈែើយរជកឈ់ែើយលក។់ 

ក៖ អ្ូ!៎ គារេូ់ហកឈ្វើរជកម់ម្ភញ! 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ខ្ុចូំលចរិតហដរែនងឹរជកិែនឹង។ ឈែើយគារជ់ាមនុសេយា ងមចិហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ គារស់លូរ ូរដូចគាន  ម្ភន  ុនាម នចយ  ុណ្ណឹ ង អ្រឈ់ចោះឈគញរ វញ័ជំោកឈ់គមនិសងអ្រឈ់ទ ឈែើយអ្រ់
ហានជំោកឈ់គឈទៀរ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនឈៅចសំាចឈ់រឿងខលោះៗ េឪីេុកម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំឈទ? សាចឈ់រឿងគារក់ាលគារឈ់ៅ
រស់? 

ខ៖ កាលគារឈ់ៅរស់ែនឹង គារឈ់អ្ុើយ! ជីវភាេរស់ឈៅែនឹងដូចថ្នខវោះខ្លរ ដូចថ្នម្ភនដីអ្ញ្ជ ឹងខវោះរ  ែូ  
ឈៅខវោះ ីហខអ្ញ្ជ ឹងបានដល់រដូវឈោរ រដូវរ មលូសល អ្ញ្ជ ឹងដល់រ មលូសលបានអ្ញ្ជ ឹងឈៅបានឈដាោះ
រសាយជីវភាេបានរសួល ហចដនយអ្ីទកឹឈ ើងឈលចឈោរអ្ស់ឈៅ គារក់ធ៏ាល កខ់លួនខវោះខ្លរជារាងរែូរអ្ញ្ជ ឹង 
មក។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយេួកគារធ់ាល  ន់ិយាយឈរឿងរ ស់េួកគារ ់ កាលេីគារឈ់ៅឈកមងៗឲឈោកអ្ ុ៊ុំសាត  ឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 
ឪេុកម្ភត យឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឪេុកខ្ុែំនឹងគារ ់ គារជ់ារគូឈភលងណា ឈែើយគារែ់នឹងមនិបាន ខ្ុកំម៏និសូវចហំដរហរខ្ុ ំដឹងកតីមកឈឃើញ
គារហ់រឈលងឈភលងការ និងឪេុកខ្ុ ំគារឈ់លងឈភលងការវងេរគ ឈ់រាងឈោករគូ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈែើយម្ភត យខ្ុ ំែនឹងជីវភាេគារែ់នឹង ឈដើរការម់ម្ភញរជកល់កែ់នឹង ខ្ុ ំដងឹហរ  ុណ្ណឹ ង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំអ្រគុណ្ឈរចើន។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីចឈំ ម្ ោះជីដូនជីតារ ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 
ខ្លងម្ភត យខ្លងឪេុកឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! ខ្ុចំហំរជីឈទខ្លងឪេុកខ្ុ ំ តា វនឹ។ ច៎! ឈែើយឈអ្ុើយ! ម្ភត យខ្លងម្ភត យឈ ម្ ោះ យាយ រគូច ច៎! 
ឈែើយតាឈ ម្ ោះ របាក ់និងខ្លងម្ភត យខ្ុ ំណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 



ខ៖  តីរ េនធគារែ់នឹង  តីឈ ម្ ោះ របាក ់ រ េនធឈ ម្ ោះ រគចូ ឈែើយខ្លងឪេុកខ្ុ ំ ខ្ុ ំអ្រច់ជំីដូនខ្ុ ំឈកើរអ្រោ់
ន។់ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! ចតំាជីតាខ្ុ ំឈ ម្ ោះ វនឹ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនចថំ្ន ជីដូនជតីាែនឹងគារឈ់កើរឈៅឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រច់។ំ 

ក៖ ចុោះរសុកកំឈណ្ើ ររ ស់េួកគារឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅរសុកហរមយួឈខរតហរមយួ។ 

ក៖ ឈៅឈខរតកណាត លោងំអ្ស់គាន ? 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំធាល  ដ់ឹងឈរឿងខលោះៗេីជីដូនជីតាឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? ឪេុកម្ភត យធាល  ន់ិយាយរបា ឈ់ោកអ្ ុ៊ុំខលោះៗ
ឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុអំ្រហ់ដលបានសាត  គ់ារឈ់ទ ហររគានហ់រខ្ុ ំបានឈឃើញនិងហភនកែនឹង ចំហណ្កឯឈោកយាយខ្ុ ំខ្លងម្ភត យ 
យាយរគូចែនឹងណាដូចថ្ន អ្ូ!៎ េីឈដើមវឈគឈេញនិយមអាហដងខ្លងរគូ ិសាចអ្ីចងឹឈោករគ ូគារឈ់ដើរសេងទ
សេោយរគ ថ់្នអ្នកជំងឺហដលឈកើរម្ភន សិាចែនឹងណា តាងំេីជនំានេ់ីឈដើមឈោករគូ។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ តាងំេីឈយើងមនិោនជ់ួ សាសនាែនឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ែនងឹឈែើយរ ថ្េណី្រេោះេុទធឈនាោះ ឈែើយគារែ់នឹងសាល  អ់្រម់្ភនអ្ស់លុយមយួឈរៀលឈទជីដូនខ្ុ ំែនឹង 
មូលឈែរុដូចថ្នសទោះែនឹងឈគឈ ឺ រភឺូមលិិច ឈកើរអ្ីឈគឺារម់ករកគារ ់គារទ់ សំ់នឹងជានរ់ ូ ដាវសំោងឲ
ម ុរកា ឈ់យើងអ្រម់ ុរឈទ សំោងឲតាឆគួរឈែើយកា គ់ារអ់្រម់ រុឈទ អ្ញ្ជ ឹង ិសាចអ្ីចូលកនុងខលួនគារែ់នឹង 
សូមឈោសឈនោះមនិគួរនិយាយ   ុហនតឈនោះឈរឿងឈដើម។ 



ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងឈខ្លម ចវយំហរសក ថ្នឲឈដាោះហលងឈៅវរាងឈែើយអ្ញ្ជ ឹង ហរសកជាសំឈលងអ្នកឈែឺនឹងណា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ដល់ឈែើយជីដូនខ្ុ ំែនងឹរគូជានរ់ ូគារហ់ដរឈទ មនិហមនឈចញេីចិរតសមតរី ស់គារឈ់ទ អ្ញ្ជ ឹងឈោករគូ
ហដលជានរ់ ូគារ ់គារម់និឲឈចញតាមម្ភរឈ់ទគារឲ់ឈចញតាមបារឈដើមបឲីឈខ្លម ច ិសាចវសា  ដល់ឈេល
ណាគារអ់ាណិ្រអ្ី គារឲ់ឈចញតាមឈមឈជើងឈៅ ឈេលណាមនិអាណិ្រគារឲ់ឈចញតាមបារ។ ថ្ងងមយួ
កហនលងែនឹងជា វ់រតហរេកទនាល  ែនឹងម្ភនឈដើមឈោ្ិ៍ញីឈឈដាោះដំណាលគាន  ទនទមឹគាន តាឈម្ភ ង១២ថ្ងងឈគអ្រ់
ហានឈដើរឈទឈខ្លម ចលងសំឈ ើមណាស់ ឈដើមឈោ្ិ៍េរីែនឹងអ្នកណាកហ៏ានឈដើរហដរ រគូឈអ្ើយឈម្ភ ង១២ថ្ងងែនឹង។ 
អ្ញ្ជ ឹងគារឈ់នាោះឈគអាសនន ឈគឈៅគារឈ់ៅសេថំ្នន ឈំៅេាបាលឈគែនឹងឈែើយ គាររ់រល ម់កសទោះវញិម្ភន កគ់ារ ់
គារខ់្លល ចឈខ្លម ចឈទ េិរជាឈខ្លម ចឈៅលងសាហាវ  ុហនតគារអ់្រខ់្លល ចឈខ្លម ចឈទ ដល់ឈែើយមកដល់ែនឹងវទម្ភល ក់
សកេីឈលើឈដើមឈោ្ិ៍មក មកដល់ដី រោវៗឈ្វើហភនក្ំដាកគ់ារ ់គាររ់ ូរម្ភរគ់ារថ់្ន អ្ញមនិខ្លល ចឈទឈអ្ើយ
ឈខ្លម ច មនិបាចល់ងឈទអ្ញមនិខ្លល ចឈទកុំលងទុកកម្ភល ងំឈៅ អ្ញខ្លល ចហរជិោះកមយួមុខ ដល់ឈែើយឈខ្លម ច
ឈ ើងជិោះក គារហ់រសកៗរែូរដល់តាដាចខ់យល់ ឈយើងឈមើលោងំអ្ស់គាន  ោងំឈោករគ ូ និងខ្ុ ឈំមើលអ្រ់
ឈឃើញឈទ ហរគារហ់រសកឲជួយ គារស់ងឈខ្លម ចជិោះក សាល  ម់្ភនរេលឹងណាស់អ្រម់្ភនអ្ស់លុយអ្ីមយួឈរៀល 
ឈនោះឈរឿងេឈីដើមឈទសូមឈមតាត អ្ភយ័ឈោស។ 

ក៖ បាទ!ៗ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយឈរើរកុមរគួសារឈោកអ្ ុ៊ុំមករស់ឈៅភនឈំេញែនឹងរយៈឈេលយូរ  ុណាណ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ើយ! កាលេីសងគមខ្ុ ំម្ភនអាយុជាងថ្មាឈៅសាមសិ ែនឹង ខ្ុ ំឈៅសារ ឹងឈកងកង សទោះខ្ុ ំរាល់ថ្ងងឈគច ់
ឈែើយឈោករគូ។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ដល់តាហ កអាេរឈែើយ ខ្ុ ំទំរាឈំដើរដល់ភនឈំេញឈរ ើឈេលមយួហខបានដល់ភនឈំេញឈែើមឈជើងអ្ស់ មកឈគ
ច  ់ ឈែើយេីសងគមឈគឲដ ខ់នងសទោះែនងឹឈគឲម្ភនហស ដី ូរិ៍ម្ភន កសំ់រា រ់ររួខនងសទោះែនឹងដ  ់ ដ ស់ទោះដ ់
ខនងសទោះមនិហមនម្ភនឈមឃុំដូចឥ ូវឈទ អ្ញ្ជ ឹងឈមដ ខ់នងរ ស់ខ្ុេំសីងគមគារអ់្រោ់នសាល  ឈ់ទ អ្ញ្ជ ឹងអ្នក



ច ឈ់ៅសទោះខ្ុែំនឹង ខ្ុ ំសំេោះអ្ងវរតាសទោះខ្ុ ឈំទឲខ្ុ ំសំឈៅវញិ ឈគអ្រឲ់អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំម្ភនភសតុតាងម្ភន ក ់ ហស ដី ូរិ៍
អ្នកទទួលខុសររូវខ្ុេំីសងគមមនិោនចូ់លអាេរែនឹងណា ឈៅសំគារឲ់មកជួយ របា ឈ់រឿងេិរថ្នសទោះរ ស់ខ្ុ ំ
ឈទ ដឈ៏ែើយហស ដី ូរិ៍ម្ភនរ សាសនថ៍្ន ឈ ើហ កេលេរឈែើយរ ស់ជយ័ភណ័្ ឈគច រ់ ស់ឈយើង ឈយើង
ច រ់ ស់ឈគអ្រម់្ភនកមមសិទធិឈទៀរឈទ អ្ញ្ជ ឹងដល់ឈែើយខ្ុ ំអ្រប់ានសទោះែនងឹឈទ ខ្ុ ំររល ឈ់ៅឈៅឈខរតវញិ
ឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎!  

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនសាចញ់្ញា រិដថ៏្ទឈទៀរ រស់ឈៅឈរៅរ ឈទសកមជុជាឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! អ្រម់្ភន រគានហ់រដឹងថ្នបារខ់លួន បារខ់លួនកាលអាេរសាល  ម់និដឹងរស់មនិដឹង។ 

ក៖  ង អូនឈោកអ្ ុ៊ុំ រកឺ?៏ 

ខ៖ ច៎!  

ក៖ បារខ់លួនអ្រដ់ឹងដំណឹ្ងឈសាោះថ្នគារឈ់ៅណារស់រសឺាល  ?់ 

ខ៖ ច៎! ខ្ុ ំដាក ់ ុសតិ៍បាយន័ហដរហរអ្រម់្ភនដំណឹ្ង។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំសាវ មរី ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្ីហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! ណ្ង សំ។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈរៀ អាោែ៍េិោែ៍ជាមយួនិងគារែ់នឹងតាងំេីឆ្ន ណំាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រច់!ំ 

ក៖ អ្រច់ឆំ្ន ឈំទ! 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ រ ហែលវ  ុនាម នឆ្ន ឈំែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កាលខ្ុឈំរៀ ការជាមយួរកុមរគួសារ ខ្ុអំាយុ១៦ឆ្ន ។ំ 



ក៖ អ្ូ!៎ ១៦ឆ្ន ឥំ ូវអ្ ុ៊ុំ៧២ឈែើយ ចិរេីរដ រ់បាមំយួរ ហែលជាហាសិ ឆ្ន ជំាងឈែើយ។ ឈែើយ
អាោែ៍េិោែ៍ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំបានឈរៀ ចំឈ ើងែនឹង ឈ្វើឈ ើងឈដាយឪេុកម្ភត យរកឺ?៏ 

ខ៖ ឪេុកម្ភត យឈរៀ ចំច៎! 

ក៖ សមយ័ែនឹងមនិហមនេលេរសេុសំគុឲំណាឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! អ្រឈ់ទមុន។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ែនងឹមុនេលេរ! 

ខ៖ ជំនានែ់នងឹមុនេលេរ តាងំេីជំនានស់ឈមតចតាឈណាោះ!  

ក៖ កាលែនងឹឈោកអ្ ុ៊ុំរសីយកថ្ងងជំនូនឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! កាលែនឹងឪេុកខ្ុ ំគារអ់្រ ់ង្កគ  ឈ់ទ ឲខ្លងរសីឈរៀ ខ្លងរសីខ្លងរ ុសឈរៀ ខ្លងរ ុសឲរចួខលួន
ោងំអ្ស់គាន  គារអ់្រម់្ភន ង្កគ  ឈ់ទ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងសទោះឈសេងគាន អ្ញ្ជ ឹង? 

ខ៖ អ្រឈ់ទសទោះការហរមយួ  ហុនតឈភ្ៀវអ្នកណាអ្នកនឹងអ្នកទទួល។ 

ក៖ អ្ូ!៎ អ្ញ្ជ ឹងឈ្វើឈរាងេីរ? 

ខ៖ ឈរាងហរមយួ  ុហនតឈគហចករុ។ 

ក៖ អ្!៎ ឈគហចករុ។ 

ខ៖ ច៎! ឈែើយអ្នកហរងខលួនឈភលងយកេភីនឈំេញែនឹងឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ កាលែនងឹខ្ុ ំខ្លងសិលបៈមករ លងឈនោះសាលមឈហារសេឈយើងែនឹង ោកទ់ងឈភលងេីភនឈំេញឈៅ សនួង
យកេីភនឈំេញឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ កាលែនងឹហ  នរនឈ្វើសក ់ូកឈគា រាឈំរចៀង។ 



ក៖ អ្!៎ ហ  នរនឈៅឈទៀរ! 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយសូមឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របា ក់មួយ មូលឈែរុអ្ីបានឈោកអ្ ុ៊ុំរសី ឈែើយនិងឈោកអ្ ុ៊ុំរ ុសបានជ ួគាន  
រែូរបានឈរៀ ការជាមយួគាន ? 

ខ៖ មូលឈែរុខ្ុ ំកឈ៏រៀន គារក់ឈ៏រៀនក ៏ ុហនតរសុកភូម ិ រសុកជាមយួគាន   ុហនតភូមខុិសគាន ឈខរតជាមយួគាន ។ អ្ញ្ជ ឹង
ឈអ្ុើយ!  តីខ្ុែំនឹង ងជីដូនមយួ ឈងាើរខ្ុ ំឈៅបាន ង តីខ្ុ ំ ឈងាើរអ្ញ្ជ ឹងណា! សាត  ជ់ំរា រ សាសនឈ៍ោករគ ូ
 ងជីដូនមយួខ្ុ ំរ ុសឈៅដណ្តឹ ង ងរសី តីរ ស់ខ្ុែំនឹងឈ្វើជារ េនធ ដល់ឈែើយខ្លង ងថ្ងលជដូីនមយួខ្ុ ំែនឹង
ឈគភាជ   ់ ឈគម្ភន អូនរ ុសឈគមយួែនឹងឈគមកភាជ  ខ់្ុ វំញិ ឲបាន ងយក ង អូនយក អូន ជដូីនមយួែនឹងណា
មនិ ឈងាើរឈទ ឈែើយតា តីខ្ុនំិង ងថ្ងលជីដូនមយួខ្ុ ំឈទបាន ឈងាើរ ច៎! តាមរយៈចស់ៗ។ 

ក៖ សេុសំគុ !ំ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំសាគ ល់ជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំរ ុសែនឹងរយៈឈេល  ុនាម នបានឈរៀ អាោែ៍េិោែ៍ែនឹង? 

ខ៖ សាគ ល់តាចស់ៗឈទ ចហំណ្កអ្ុឺ! សាមុខីលួនោងំេរីឈឃើញគាន មយួហភលរៗកអ៏្រច់ អ់ារមមណ៍្ហដរ។ 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈចោះអាន និងឈចោះសរឈសរអ្កេរហខមរបានសាទ រឈ់ទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! បាន។ 

ក៖ ចុោះឈរៅេភីាសាហខមរឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនឈចោះភាសាអ្ីឈទៀរឈទ? 

ខ៖ ឈចោះឈវៀរណាម ចិន ចម។ 

ក៖ ឈវៀរណាម ចិន ចម។ ឈចោះឈរចើនហដរ ីែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! រគានហ់រឈចោះមនិបានឈចោះអ្ស់អាចមអ៍្ស់ឈនាមអ្ីឈទ រគានហ់របាននិយាយម្ភ ជុំវញិខលួន ខ្ុអំាច
ឈដាោះរសាយបានការលក ់ និងទិញ មូលឈែរុហដលខ្ុ ំឈចោះែនឹង ខ្ុ ំឈៅឈរៀន ឆី្ន គំាម នឈចោះរសោះអ្មយួ ឈម្ភល ោះ



ឈែើយចងហាវ ង សាឈម របានផ្លល ស់េីឈសៀមរា ឈៅកឈ៏ោកឈដើរេនយល់រគ  ់នាទ   ់ថ្នហម ឪេឈោោះរបា ំនួហខ
ដ ថ់្ងង ដល់តាឈកើរមកទរំាបំាន  ុណ្ណឹ ងែូ អាចមកូ៍នអ្ស់  ុនកថ្ដឈណាោះ បានកូន្ំ  ឈុណាណ ោះមូលឈែរុ
ែូ បាយថ្ដចស់េីឈដើមគារថ់្នអ្ញ្ជ ឹងណា។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ែនឹងឈែើយអ្ញ្ជ ឹងកូនៗ គារអ់្រឲ់ទុកឈៅ ឈំរ ើគារឈ់ទ កូនមកឈរៀនអ្ញ្ជ ឹងកូនខំឈរៀនឈៅមយួថ្ងងយកអ្កេរ
មយួបានឈែើយ មនិបាចយ់កឈរចើនឈទ ឈចោះបានឈចោះចឈំៅកនុងខលួនសរឈសរបានឈមើលរចួអ្ីចងឹ ដ ថ់្ងងបាន
អ្កេរដ ក់នុងមយួឆ្ន ៣ំ៦៥ថ្ងង កូនអាចឈចោះឈែើយដូឈចនោះឈែើយឈចឺិរត ឈចឺិរតរ ងឹរ លងមយួឆ្ន េំីថ្នន ក ់ឈរ 
មឈីញ ឈដឈសៀមៗ រែូរដល់ឈចោះឈៅច៎! 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីឈរៀនបានកំររិថ្នន កទ់ី  ុនាម នហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ទី៧េីសងគម។ 

ក៖ ឈែើយឈ ើគិរឈយើងឥ ូវ? ខ្ុ ំអ្រដ់ឹងហដរ។ 

ខ៖ កាលេឈីដើមចូលមុខដំ ូងកុម្ភរថ្នន ែនឹងឈគឈៅថ្នន កទ់ី១២ បានឈ ើងវចិនៈថ្ននែនឹងថ្នន កទ់ី១១ អ្
ទិសកថ្ននែនឹងថ្នន កទ់ី១០។ 

ក៖ រ ហែលឥ ូវអ្នុវទិាល័យ ថ្នន កទ់៧ីហដរែនឹង។ 

ខ៖ ច៎! ឈែើយបានចូលបារាងំ គុមយុងអ្ង គុមយុមឌឺ។ 

ក៖ ឈែើយសាោឈរៀនហដលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅឈរៀនែនងឹឈៅណាហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅែនឹងហរេកទនាល  ែនងឹ ឈរៀនតាមរគូឈោក។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈោកអ្នក ឈរងៀន? 

ខ៖ ឈោករេោះសងឃឈ្វើរគូ។ 

ក៖ ឈៅកនុងវរតកាលែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! ឈអ្ើយសាោឈរៀនឈៅែនឹងវរត   ហុនតខវោះរគឈូោក ឈរងៀន ឈោកខលោះរគខូលោះ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភនមរិតភក័្កកាសនិរសាន លហដល្ំឈ ើងជាមយួឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ បានហរអាេរសីុអ្ស់ឈែើយ។ 

ក៖ អាេរថ្វ  អ្ស់ឈែើយ។ 

ខ៖ ឪេុកម្ភខ្ុ ំស័កាេីឈភលងហរគារស់ាល  ប់ារ ់ស័កាេីឈភលងកនុងវងំ។ 

ក៖ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីតាងំេីរូចរែូរដល់អាយុ  ុណ្ណឹ ងធាល  រ់ ក មុខរ រអ្វខីលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជំរា រ សាសនរ័ វរតខិ្ុ ំតាទិញនិងលក។់ 

ក៖ អ្!៎ លកដូ់រ។ 

ខ៖ ឈែើយកាលឈៅសារ ងឹឈកងកងខ្ុលំកន់ំ ញ្ចក ់ហរកាល ឹងឈកងកងម្ភនសទោះម្ភនអ្ីឈៅ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! ឈៅ ឹងឈកងកងម្ភនសទោះឈៅ ដល់ចូលអាេរឈែើយមកវញិែនឹង អ្ូយ! ជីវរ វរតិខ្ុ ំជូរចរណ់ាស់
ឈោករគូ  ង អូនខ្ុ ំ១៤នាក ់រសី  ីរ សុដ ម់យួនាកឈ់ោករគ ូឈែើយកាលអាេរខ្ុ ំឈវទនាណាស់ អ្រម់្ភន
អ្ំ ិលឈទកូរឈសោះ កូរឈសោះដាកឲ់រងឈែើយយកទឹកថ្នល ៗែនឹងមកឈ្វើអ្ំ ិល ឈែើយសីុហរររយួរាងំ ផ្លា កំឈផ្លល ក 
រ  ខ្ុ ំែនឹងសំរា ឲ់កូនអ្រម់្ភនេលកមម កូនៗខ្ុ ំែនឹងវម្ភនេលកមមឈដើរដឹកឈគាមយួឈគាេីរឲសីុឈបាម បានឈគ
ឲរ  ែូ  ដល់តាកូនខ្ុវំឈៅរូចឈទើ ហរឈចោះអ្ងគុយឈចោះវ វអ្រម់្ភនរ  ែូ អ្ញ្ជ ឹងរ  ខ្ុឲំកូនខ្ុ ំ ខ្ុ ំសីុក
នទួកឈៅ ុកអ្ងារឲឈគដល់ឈម្ភ ងដ អ់្ីចងឹ ឈេលហលងរចួកូនជាអ្នកចំការមនិហដលហរញសីុឈទ ហររ ុង ុក
ោល់ហរអ្ស់រសូវ ឈែើយបានកនទួកឈ ើងម រ ់ ឈគយកឈៅេូរចំែយែូ  ឈែើយមយួអាទិរយឈគឲខ្ុ ំដាក់
បាយរជូកមយួឈវនម្ភន ក ់ម្ភន កម់យួឈវនម្ភន ក ់ ខ្ុ ំសីុហរបាយរជូក េូរឈែើយោកឈ់ៅនិងជាយរកម្ភឈែើយដាក់
ោកឈ់ៅចឈងាោះ យកឈៅោងទឹកេី ទីឹកមកេូរសីុ ដល់ហខឈគចចំ ឈគឈែើយខ្ុឈំៅចចំ  រសូវណាហដល
ឈចញហារកែមឈែើយឈអានខ្ុ ំ ូរសីុឆងុយឈេញម្ភរ ់ ឈែើយអ្រអ់្ីឈោករគឈូវទនាណាស់ខ្ុ ំ ែនឹងកាលអាេ
រ។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយតាងំេីវយ័ឈកមងរែូរដល់ឈេលឈនោះ ឈោកអ្ ុ៊ុំគរិថ្នជីវរិឈោកអ្ ុ៊ុំ
ម្ភនការផ្លល ស់ តូរអ្វីខលោះឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! ខ្ុ ំតាងំេបីានរគួសារមកបាន្ូរមយួកំររិបានឈៅភនឈំេញេីសងគម ហដលថ្នសទោះឈៅសារ ងឹ
ឈកងកងឈោករគូ។ 



ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ ដល់ចូលអាេរខ្ុ ំឈវទនា  ុនាម ន ហ កេីអាេរមកឈគហចកហរម្ភសឈែើយនិងអ្ងារឈទឈោករគូ អ្រម់្ភន
ចយលុយឈទ។ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុមំ្ភនអ្ងារ១១កំ  ុង មយួក ំ ុងខ្ុ ំ  រឲកូនហចកគាន ែូ  ដ ក់ំ  ងុខ្ុយំកឈៅឈដើរដូរ
ម្ភនដូ់រោឈគអ្នករសុកឈដើរទិញហា! ឈែើយខ្ុ ំឈចោះឈវៀរណាមខ្ុ ំយកម្ភនឈ់ៅរ ឈទសឈវៀរណាម ឈៅរ ឈទសឈវៀ
រណាមឈដើរដូររកណារកុ់ងសឺ បានរកណារកុ់ងសឺយកមកខ្ុ ំឈដើរដូររសូវអ្នករសុក ទួលឈនោះទូលហាែុក
ចិរសិ គី ូឈគឈលើក ីនាក ់ហរខ្ុទូំលហរម្ភន កឯ់ងឈទឥ ូវអ្ងាការយកខ្ុ ំឈៅឈសានឈមើលែូរទឹកហភនករែូរ២៤
ឈម្ភ ង និងឈែើយដល់តាឈសានឈមើលឈៅឈឃើញលោខ្ុ ំែនឹងវឈរ ោះរសំាធាល កចូ់លហភនក ឈែើយទឹកហភនកខ្ុ ំខូច
ទល់ែនឹងថ្ងងែនឹង ឈែើយខ្ុអំ្រហ់ានវោះឈទឈោករគូខ្លល ច។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំរសីគិរថ្នម្ភនមាូ ណាហដលឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតតាងំេីឈកមងរែូរដល់វ ័
យ  ុណ្ណឹ ងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជំរា រ សាសនឈ៍ោករគូ ខ្ុកុំំតាឈចោះខឹង នតចិែនឹង រគ ដ់ ឈ់ែើយឈ ើតាមយុទធិ្ម ៌ និងការលអរ ស់
ជីវរិរ ស់មនុសេហាស់! ខ្ុ ំឈៅកនុងឈោោះម្ភត យខ្ុ ំ អ្រឲ់ម្ភត យខ្ុ ំែូ បាយ អ្រឲ់ម្ភត យខ្ុ ំែូ សមលរឈទ ម្ភត យខ្ុ ំ
ែូ ហរ ហងអម និងែិរផ្លា មលោិះ។ 

ក៖ អ្!៎ 

ខ៖ រែូរដល់ឈកើរ សេវថ្ងងសអីកខ៏្ុ ំអ្រឈ់ចោះែូ ហដរ។ 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំែូ អ្ីវញិ? 

ខ៖ ែូ ហរមាូ  សួឈៅែ ូ ទឹកររទីឹកសីុអ្ីវរ ែុក។ 

ក៖ អ្ូ!៎ អ្ញ្ជ ឹងឈោកអ្ ុ៊ុំរ សា សួរាល់ថ្ងង? 

ខ៖ តាងំេរូីចគាម នឈៅវរតណាបានមយួថ្ងងកានសី់លអ្ីឈទ ហរការឈៅ ុណ្យឈៅវហិារកឈ៏ដាយម្ភនកមមវ ិ្ ី
រគានហ់រម្ភនមុខឈៅជា។ 

ក៖ ហរទឹករកចូអ្ ុ៊ុំេិសារ? 

ខ៖ ទកឹរកចូែូ បាន ឈដាយហលកហរសាចខ់្ុ ំអ្រែូ់ ។ 

ក៖ អ្!៎ ចុោះេរូីចៗឈោកអ្ ុ៊ុំធាល  ឈ់ៅវរតឈៅវឈលងហលបងរ ជារ ិយអ្ីជាមយួឈគឯងឈទ? 



ខ៖ ឈអ្ុើយ! ខ្ុដូំចអ្រធ់ាល  ឈ់ៅវរត ស ាយរាឈំរចៀងអ្អី្រឈ់ទ។ 

ក៖ ឈេលចូលឆ្ន អំ្ី? 

ខ៖ ឈៅវរតឈ ើម្ភនឈលងឈោោ នែនឹងអ្ីអាច។ 

ក៖ ឈៅឈលងឈោោ ន រឈឺៅឈមើលឈោោ ន? 

ខ៖ ឈៅឈមើលឈោោ ន។ 

ក៖ ឈោកអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈោោ នអ្ញ្ជ ឹង? ចុោះឈោកអ្ ុ៊ុំរសីចូលចិរតឈរចៀងឈលងឈទឈេលឈៅ ទំឈនរៗហរឯងៗ? 

ខ៖ កាលខ្ុឈំៅសិកាែនឹង រាល់ោង ចថ្ងងឈបារ ិ៍រគូចុោះេភីនឈំេញឈៅ ឈរងៀនហាររ់ាហំាស់! 

ក៖ អ្ូ!៎ 

ខ៖ មនិហមនឈរចៀងឈទហាររ់ា ំច៎! អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈចោះរា។ំ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈោកអ្ ុ៊ុំឈចោះរា!ំ 

ខ៖ រាល់ថ្ងងែនឹងម្ភនហរខ្ុឈំទ ឈៅឈ ើងសឹុននីដាឈគអ្រយ់កលុយេាបាលជំងឺឈទ ខ្ុ ំម្ភនជងំឈឺ ោះដូង ឈែើយ
និងឈលើស្មឈោករគូ មនិឈៅហរខ្ុ ំឈទ ចស់រ ុសឈកមងរសីឈគឈៅរា រ់យនាក ់ ឈៅសទឹងម្ភនជយ័ងមីឈយើង
ែនឹង អ្ញ្ជ ឹងឈគហាររ់បាណ្ែនឹងរាែំនឹងចកឈ់ភលង ចង្កវ កអ់្ីរាចំង្កវ កែ់នឹង។ 

ក៖ គុលសាជ នែនឹងហមន? 

ខ៖ អ្រគុ់លសាជ នឈទ ឈនោះសទឹងម្ភនជយ័ងមីឈោករគ ូ ែនឹងសទឹងម្ភនជយ័ចស់ឈទ ឈគឲរាឲំឈរចៀងោងំចស់
ោងំឈកមងស ាយៗហាររ់ា ំ កនុងការហាររ់បាណ្ ដល់ឈែើយឈគសំឈរចកចិចការស ាយរ ស់ឈគរ ធាន្ំឈគ
ឈៅកូឈរ   កូឈរ  ខ្លងរបងូ អ្ញ្ជ ឹងឈគឲរ លងរារំ លងឈរចៀង ឈែើយខ្ុ ំរ លងឈរចៀងបានឈអ្ុើយ! បានអាសា  ូដុស
ខលួន សា  ូអ្នាមយ័ឈគ ្ំខលិនៗអ្រម់្ភន្ំខលិនសា  ូឈទ ្ំថ្នន យំិនសីុនឈោករគ ូ សូមឈោសឈ ើកយកឲ
ឈោករគូឈមើល។ 

ក៖ អ្រអ់្ីឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ចចំ ក់ប៏ាន។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំ ឈរើរកមុរគូសារឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនអ្នកឈចោះឈលងឧ ករណ៍្ឈភលងឈទ? 



ខ៖ ច៎! អ្រឈ់ទ។ 

ក៖ ឈចោះហរអ្ ុ៊ុំមយួឈចោះរាឈំចោះអ្ី។ 

ខ៖ ឈចោះរា ំឈែើយឈ ើឪេុកខ្ុ ំរគូឈភលង ឈែើយនិងការស់ក ់មុខរ រគារក់ារស់ក ់និងរគូឈភលង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយអ្ញ្ជ ឹងសទោះហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅសេវថ្ងងឈនោះ ឈោកអ្ ុ៊ុំជួលឈគឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ជួលឈគ វហិារជួយ ឈចញបានមយួហខហដរ មយួឆ្ន េំីរឆ្ន  ំខ្ុ ំឈរ ើសឈគឈបាោះឈចលហខចូលឆ្ន ឈំគអ្នកម្ភនឈគឈបាោះ
ឈចល ខ្ុ ំឈៅថ្នវ យ ងគុ ំឈចញមកឈឃើញឈគចងបាចហ់កបរសំរាមែនឹង ខ្ុ ំឈរ ើសមកឈដក។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំម្ភនជំនាញអ្វីខលោះហដលអ្ ុ៊ុំបានឈរៀន នតេីរកុមរគូសារឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរៀនអ្ីឈោករគ?ូ 

ក៖ បា ម្ភ កឈ់ោកអ្ ុ៊ុំឈចោះសអី ឈែើយ ឈរងៀនឈោកអ្ ុ៊ុំឲឈចោះេីគារ?់ 

ខ៖ ឈអ្ុើយ! គារអ់្រហ់ដលបាន ឈរងៀនខ្ុ  ំខ្ុ ំកម៏និហដលឈរៀនេីគារ ់ឈដាោះឈដាយចិរតឯងឈចោះលកឈ់ចោះដូររិចៗ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈែើយអ្រឈ់ោសឈោកអ្ ុ៊ុំ សូមឈោកអ្ ុ៊ុំជួយ របា េ់ីឈេលឈវោហដលលំបាក ំសុរឈៅកនុងជីវរិរ ស់ 
ឈោកអ្ ុ៊ុំឲកមួយបានដឹងខលោះៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ? គិរថ្នេឈីកមងរែូរដល់អាយុ  ុណ្ណឹ ង ឈរើកំ ុងឈេលណាហដល 
ឈោកអ្ ុ៊ុំគិរថ្នជីវរិឈោកអ្ ុ៊ុំរស់ឈៅេិបាកែម ង? 

ខ៖ េិបាកែនងឹ ខ្ុ ំេិបាកកាលសងគមអាេរមតង មកឥ ូវមតងឈទៀរឈោករគូ។ 

ក៖ េិបាកយា ងមចិឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ េិបាកែនឹងមូលឈែរុ ខ្ុ ំនិងដូចជំរា រ សាសនឈ៍ោករគូដូចេខី្លងឈដើម អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំម្ភនអ្ងារមយួដណ្ត   ់
កំ  ុង មយួក ំ ុង  ឲកូនហចកគាន ែូ  ដ ក់ំ  ុងខ្ុ ំឈដើរទិញម្ភន ់ ដូរម្ភនដូ់រោ ឈៅរសុកយួនដូររកណារ ់
ទឹមទិញ យករកណារទ់មឹទិញដូររសូវ ដូររសូវបានអ្ញ្ជ ឹងឈែើយ ឈយើងយករសូវែនឹងឈដើរដូរម្ភនឈ់ទៀរ ឈចោះ
តាយកឈៅ ឈចោះហរជញ្ជូ នឈៅជញ្ជូ នមកៗ ែនឹងខ្ុ ំបានឡានររឈ់នួលមយួ។ 

ក៖ អ្ូ!៎ 

ខ៖ ច៎! ខ្ុ ំឈចោះឈវៀរណាមសងឈគអាណិ្រ។ 

ក៖ បាទ! ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ បានឡានររឈ់នួលមយួ ដល់តា តីខ្ុ ំធាល កខ់លួឈរឺកឹ  អាលុយសំរា ជ់ួញដូរែនឹងកអ៏្ស់ ឡានែនឹងក ៏
អ្ស់ សទោះកអ៏្ស់ខ្ុ ំឈ ើងមកឈៅភនឈំេញែនងឹមកឈៅសទោះជួលែនឹង ឈនោះកហនលងខ្ុ ំឈដើរជានឈ់ខ្លម ច ីឈោករគ ូ  ុនអា
េីរមុន ខ្ុ ំអ្រហ់ាននិយាយឈទ ឈទើ ឈលើកឈរកាយខ្ុហំរសកវ ស់ឈៅឈសអើលដល់អ្នកឈ្វើសំណ្ងរ់ ហែល មយួរយ
េីររយហម រ ឈគធាល  អ់ាណិ្រខ្ុ ំធាល  ឈ់ឃើញខ្ុ ំចុោះឈ ោះរាល់ថ្ងង ឈគខ្លល ចខ្ុ ំេស់ខ្លឈំោករគ ូ ែួចឈៅលឺែួរៗឈទ
ឈែើយចុងកំឈផ្លល ករាវហជកហររកេស់អ្រឈ់ឃើញឈទ ចុោះកហនលងឈដាោះអ្ញ្ជ ឹងៗទីរកងុភនឈំេញ ឈៅមលុកទឹកសអុយ
ឈោករគូម្ភនអ្នកណាទីឈដើរជិរ ឈៅជុំវញិែនឹងឈបាម កកូក ឈែើយឈៅកណាត លកនុងទឹកែនឹង ខ្ុ ំចុោះឈៅររឹមជ
ឈងាោះហជក! ឈែើយកំឈផ្លល កឈៅឈលើទឹកវលិចកាលខ្ុ ំបារ ់ខ្ុ ំឈដើរឈតាងកឈំផ្លល ក ឈឃើញមុន ដំ ូងឈោករគូឈអ្ើយ
មនិដឹងកូនរកមុអំ្នកណា ររឺ េនធអ្នកណាសាអ រណាស់ឈោករគ ូ សកដ់ល់ហនកការជ់ា េីឈែើយរចកកីចង
ម្ភរ ់ឈែើយយកឈៅឈបាោះឈចលកណាត លកំឈផ្លល ក។ 

ក៖ អ្ូ!៎ ឈនោះសម្ភល  !់ 

ខ៖ ខ្ុ ំមនិហដលហាននិយាយឈទខ្លល ចអាអ្នកឈ្វើឃាទ តាមដានសម្ភល  ខ់្ុ ំឈទៀរ។ 

ក៖ បាទ!ៗ 

ខ៖ អ្រហ់ាននិយាយឈទ ឈែើយដល់ឈលើកទ២ីឈសលៀកឈខ្លឈមម ឈជើងហវង ខ្ុ ំថ្នរ សុែម ងឈែើយអាវគគីឈខៀវថ្ដ 
ហវងឈចោះម្ភនហរឆអឹងឈទសាចប់ារអ់្ស់ឈែើយ ច៎! ម្ភនហរខ្ុ ំឈទឈដើរលុកកនុងែនឹង គាម នអ្នកាណាឈគឈដើរជរិឈទ ឈគ
ឈខជើមឈគ ន!៎ឈគម្ភនមុខរ រឈគណាឈៅជិរែនឹង តាឈដើរហកបរឈគមនិឈៅជិរសង ឈលើកឈរកាយឈោករគូដឹងមចិ ឈទ
ឈៅដល់ខយល់ហសរអ្ញ្ជ ឹងកហនលងែនឹងទីធាល  ចុងកំឈផ្លល កែនឹងឈអ្ើយសំរាមរគ េ់ណ៌្ោងំអ្ស់ឈែើរឈៅឈលើចុង 
កំឈផ្លល កឈោករគូ ដល់ថ្ងងែនឹងរសា ខ់្ុ ំឈៅដល់ម្ភរទ់ឹកែនឹងរសា  ់ ខ្ុ ំឈឃើញសសគុោះឲឈ ើងងមីហទញខនងឈខ្លម ច 
ែនឹងណា ឈែើយហភនកខ្ុ ំវចស់ឈមើលឈៅេចីំង្កយ ែុី! រ ហែលអ្នកណាលួចអ្ីឈគេីោង ចឈែើយែនឹង ឈែើយ
ឥ ូវឈគយកមកឈបាោះខ្លល ចម្ភច ស់ឈគោន យកមកសលងឈ់ចលឈៅឈមើលសិន ដឈ៏ៅឈៅមយួហម រឈទៀរ ដល់
ឈខ្លម ច ខ្ុ ំមនិច អ់ារមមណ៍្ថ្នឈខ្លម ចឈទ ជួគតាឈ ោះថ្ដកំឈផ្លល កដឈ៏ែើយវជា ឈ់ជើងដូចសអីច ឈ់ជើងអ្ញ្ជ ឹង ខ្ុ ំដក
ចុោះដកឈ ើង ដកចុោះដកឈ ើង ដល់តាឈេលដករចួឈៅដូចឈគរញុអ្ញ្ជ ឹង ឈៅច ឈ់អា ឈខ្លម ច ការ្ុន  ុណ្ណឹ ងថ្វ  
កាលឈខ្លម ចម្ភ ឈេើស ខ្ុ ំមនិខ្លល ចឈទហរខ្ុ ហំភ្ក ហរសកវ ស់ឈៅឈសអើលដល់អ្នកឈ្វើសំណ្ង ់ បានឈសអើលឈគចុោះមក
ងរដាក ់ ុសតិ៍បាយន័ ឥ ូវឈគចកដ់ឈី្វើសទោះឈេញឈែើយឈោករគូកហនលងខ្ុ ំរ ក មុខរ រ រាល់ថ្ងង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ សូម ិតារ ោនេរឲ ខ្ុ ំឈ្វើហរអ្ំឈេើលអ ឈែើយខ្ុ ំឈដើរតាម ញ្ញា រិរ ស់រទង ់រិរក់ៗ   អូនឈៅឈ ើងម្ភ សីុន 
ឈគឲអ្ងារ ឈគឲឈខ្លអាវ ឈនោះសុទធហរឈខ្លអាវនិងរកណារឈ់គឲ។ 



ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈរើឈៅឈេលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំជួ ភាេេិបាកែនឹង ឈោកអ្ ុ៊ុំឈ្វើការតាងំចិរតយា ងមចិឈដើមបយីកឈនោះឧ សគា 
ោងំអ្ស់ែនឹងឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំតាងំចរិតថ្ន ខ្ុ ំឈដើរតាមម្ភគារេោះ រេោះ ិតារេោះឈយស ូ វរគសីទ តាងំចិរតឈ្វើអ្ំឈេើលអឈែើយនិងសចចៈោង 
ររង ់កុំភូរកុកុំែុកកុំឈគញរ វញ័រ ស់ឈគ ឈ្វើឈសចកតលីអឲចជំាកឈ់ៅនិងខលួន ជួយ សឈក្កង្កគ ោះគាន ឈៅវញិឈៅមក 
។ 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ អ្ុឺ! ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីម្ភន ទេឈិសា្នណ័ា ហដលលអៗឈៅកនុងជវីរិរ ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំរសី? ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំគរិ 
ថ្នតាងំេីឈកមងរែូរដល់វយ័ែនឹង ឈោកគិរថ្នម្ភនអារមមណ៍្ស ាយចិរតកនុងការរស់ឈៅ? ្ូររសាលអ្ី 
ឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ្ូររសាលែនឹងសេវថ្ងងែនឹង ខ្ុ ំស ាយចិរតនិងបានឈៅរេោះវហិារ ខ្ុ ំរជោះថ្នល ែម ង មូលឈែរុហដលខ្ុឈំជឿ 
ជាកឈ់លើរេោះ តិារេោះឈយស ូ វរគីសទ។ មូលឈែរុហដលឈរឿងេិររ ស់ខ្ុ  ំ ខ្ុ ំឈៅអ្ុឺ! ខ្ុឈំៅឈ ោះ ហនលែនឹង ឈៅចុង
ចកសំ់រាមែនឹងឈៅកហនលងែនឹងគាម នអ្នកណាឈៅជិរឈទ ហរហខរបាងំអ្ញ្ជ ឹងឈគជកី២០ហម រយកអាចម ៏

ដីលកឈ់ោករគូ ដល់ឈែើយអ្នកជិរខ្លងែនឹង អ្នករសកុែនឹងឈគយករីសំរាមឈៅឈបាោះឈចលកនុងែនឹង កខ៏្ុ ំមនិ
ដឹងកហនលងែនងឹរឈតត ហដរ អ្រហ់ដរឈៅឈសាោះ ដល់ឈែើយហខឈភលៀងអ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈដើរឈ ោះបាស់ ខ្ុ ំដូចថ្នរគុន រង្កហដរខ្ុ ំ
មនិហានចុោះឈ ោះថ្ដកឈំផ្លល កហដរឈរោោះវរង្ក អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំឈដើរឈ ោះររួយបាស់ឈលើឈគាកៗែនឹង ឈលើគំនរសំ រាមថ្រេអ្កុ
ណុ្កសុទធហរឈដើមលាុងខវងែនឹង ខ្ុ ំឈដើរឈៅែនឹងដល់ឈៅែនឹងឈៅឈោករគូឯងឈមើល ឈដើរឆលងរ  ឡាយអ្ញ្ជ ឹង
រចួឈែើយ រកឈលកឈៅខ្លងសាត ំថ្ដែនឹងឈឃើញបាស់ដុោះឲរោរ អ្ញ្ជ ឹងខ្ុ ំហលងឈៅមុខឈៅ ខ្ុ ំឈដើរ ខ្លងសាត ំថ្ដឈៅ
រំរងក់ហនលងររយួបាស់ បាស់ដុោះនិងលាុងខវងែនឹងឲរទុ  ឈដើរឈៅឈឃើញកីែនឹងសាម នហរឈគាក ឈោករគូឯង
ឈមើល សាម នហរឈគាករឈីបាោះឈជើងឈៅទឹកឈសាោះលុងទឹកឈៅែនឹង ខ្ុ ំអ្ស់ឈែើយខ្ុ ំឈជើងឈចោះហែល ឈៅរសុកអ្នក
ឈលឿងរសកុទឈនល ឈចោះហែលរគ ដ់ ឈ់ែើយមចិខ្ុ ំហែលមនិឈកើរ ហែលអ្ញ្ជ ឹងឈៅរីមកកល់ថ្ដ រីមកកល់
ឈកលៀករែូរ ខ្ុ ំឧទិសឋានដល់រេោះ ិតាដល់រេោះឈយស ូ វរគីសទ ឈរើកមយួសថ្សមកទនទឹមហភនកខ្ុ ំហជក! ោញេី



ចុងខ្ុ ំថ្នដាចឈ់ែើយឈោករគូអ្រដ់ាច ់ ោញេីចុងរសាវៗរែូរដល់ឈ ើងឈគាកឈោករគូឈអ្ើយ អ្ញ្ជ ឹងបានខ្ុ ំ
ឈជឿរេោះអ្ម្ភច ស់ ឲតាឈជឿជាកឈ់ែើយឈដើរតាម ញ្ញា រិរ ស់រទងឲ់លអ លអហមនហទនកនុងជីវរិ។ 

ក៖ បាទ!ៗ។ 

ខ៖ ឈលើកទីមយួ ឈលើកទេីខី្ុ ំខវោះខ្លរជ់ាទី ំសុរ ដល់ឈែើយឈចោះហរឧទទិសសាថ នរាល់ថ្ងងរាល់យ  ់រាល់ថ្ងងរាល់
យ ឈ់ចោះហរម្ភនកូនចិរតមយួដំឈ ើងម្ភ សីុនែនឹង រិរក់ៗ ឈគចិញ្ច ឹមខ្ុ ំរាល់ថ្ងងឈោករគ ូ អ្ីឈនាោះេីរ កំ  ងុ អ្ី
ឈនាោះមយួគ ូីមក អ្ស់អាែនឹងឈៅអាឈនោះអាឈនាោះែុចឈៅែុចមកឈោករគរូស់រែូរ អ្ញ្ជ ឹងបាន នយ័ថ្ន
ឈសចកតីលអរ ស់ខ្ុ ំហដលឈ្វើ ឈ្វើអ្ំឈេើលអ តិាគារន់ិងគងឈ់ៅជាមយួខ្ុ ំជានិចជជាកាល។ ខ្ុ ំឈៅហារ ់ របាណ្
ឈោករគូដឹងមចិឈទ មនុសេរា រ់យអ្នកមនិហមនម្ភនហរខ្ុ ំឈទ ដូចថ្នកហនលងែនឹងកនុងសទោះឈគហាររ់បាណ្ ជិោះកង់
ម ូរូលុយឈៅែនឹង ខ្ុ ំឈរ ើសបានខ្ុ ំអ្រយ់កឈទ យកឈៅឲឈោករគថូ្នមនិហមនលូចឈគឈទឈរ ើសបានយក ឈៅឈគ
ដឹងខ្ុ ំអ្រ ់ ខ្ុ ំថ្នអ្រយ់កឈទដល់ឈែើយគារដ់ាកហ់សលឈមរកូរកម្ភច ស់ ម្ភច ស់ឈឆលើយររវូឈគឲគារឈ់ៅ ខ្ុ ំឈជឿជាកឈ់លើ
អ្ំឈេើលអ  ិតានិងគងឈ់ៅជាមយួឈយើងជានិចច។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ខ្ុ ំម្ភនអ្ណំ្រយា ងខ្លល ងំជាមយួរេោះឈយស ូ វខ្ុ ំរាល់ថ្ងងឈនោះ។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈៅឈេលហដលឈោកអ្ ុ៊ុំឈៅវយ័ឈកមង ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំរសីធាល  ហ់ដលម្ភនសងឃមឹចងបានអ្វ ី
ឈែើយ្ំឈ ើង ំណ្ងែនឹងបានតាម ណំ្ងរបាថ្នន រ ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំឈទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ុ ំឈអ្ុើយ! េងរបាថ្នន ែនឹងថ្នឈ្វើយា ងដូចឈមតចឲបានរចលំឈគឯងកុំឲរកឈេក កុំឲម្ភនឈេក ឈ្វើមចិឲសម 
លមមឲរស់ឈៅឲរចលំឈគឯង។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ដអ៏្ញ្ជ ឹងឈសចកតីសងឃមឹរ ស់ខ្ុ ំបានេរិរបាកដហមន ថ្ចដនយអ្រីគសូារខ្ុ ំគារឈ់ ឺ ថ្ចដនយអ្ីអាេរវចូល 
លុក ឈែើយបារ ់ងការសងឃមឹរ ស់ខ្ុ ំអ្ស់។ 

ក៖ បាទ!ៗ ឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈ ើសិនជាឈោកអ្ ុ៊ុំរសីអាចផ្លត រំបា អ់្វីំមយួឈៅកានកូ់នឈៅ ឈោកអ្ ុ៊ុំជំនានឈ់រកាយៗ 
ឈរើឈោកអ្ ុ៊ុំនងឹផ្លត អំ្វីខលោះឈៅកានគ់ារឈ់ោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! ខ្ុ ំនងឹផ្លត ឈំស្ើរ ង អូនកូនឈៅោងំអ្ស់ ឈ្វើមចិឈដើរតាមសលូវលអឈដើរតាម និយាយឲចឈំៅតាមរេោះឈយស ូវ 
រគីសទ ហដលឈោកម្ភនឈអ្ុើយ! ហដលឈោកម្ភនេងេរ វរតិលអ គារសុ់ខចិរតចំណាយជីវរិ និងសាច់្ ម 



ឈលើឈឈើឆ្ា ងឈដើមបរីកភាេ រសុិទធ សឈក្កង្កគ ោះមនុសេឈោក និង ភេហសនដ ីឲហរឈយើងតាងំចិរតសាអ រសអំ ឈអ្ុើយ! 
រេោះឈយស ូ វនងឹគងឈ់ៅជាមយួឈយើង ជួយ ឈយើង អ្ុឺ! កាលហដលឈយើងរេួយលំបាកោងំ  នុាម ន រេោះអ្ងគហរង 
នឹងជួយ ឈយើង មនិបារ ់ងឈ់ទសូមឲកូនឈៅោងំអ្ស់េាយាមឈជឿ សាសនារេោះឈយស ូវរគីសទមនិខុស  ំណ្
ងឈទ ច៎! 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។  

ខ៖ រេោះអ្ងគនឹងឈៅជាមយួឈយើងមនិឲឈយើងសាល  ឈ់ទ ឈោស ីេបិាក  ុនាម នកម៏និឲឈយើងសាល  ហ់ដរច៎! ខ្ុ ំ
សងឃមឹនិងឈជឿជាកច់ំឈោោះរេោះ ិតាអ្ស់េីដូងចិរត ខ្ុ ំសូមថ្នវ យជីវរិ និង ខលួនខ្ុ ំរេោះ ិររេោះឈយស ូ វរគីសទ អ្ស់
េីចិរតខ្ុ  ំច៎! 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ អ្ុ!ឺ អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ ហដលបានសតល់ ទសម្ភា សឈនោះ ជាមយួនិង
កមួយឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ រ ហែលជាកមួយម្ភនហរ  ុណ្ណឹ ង ហរមុននឹង ញ្ច រ់ ហែលជាកមួយសំងររ ូអ្ ុ៊ុំ មយួ  ុសតិ៍េីរ  ុសតិ៍ទុកជា 
អ្នុសាវរយី។៍ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ ឈរើអ្ ុ៊ុំរសីអ្នុញ្ញា រឲកមួយឈ្វើការដាករ់ ូងរែនងឹ ឈែើយនងិ ទសម្ភា សឈនោះឈៅឈលើឈគែទំេរ័ រ ស់
សាកលវទិាល័យ Brigham Young បានហដររឈឺទឈោកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ច៎! បាន។ 

ក៖ បាទ! អ្រគុណ្ឈរចើនឈោកអ្ ុ៊ុំ។ ឈែើយសាកលវទិាល័យនឹងសតល់ជូនអ្ ុ៊ុំនូវ ចា ង់រចមលងមយួចា ថ់្ន 
 ទសម្ភា សែនឹង ឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំអាចចូលឈៅឈមើលវឈៅឈលើឈគែទំេរ័ ឈៅថ្ងងណាមយួកប៏ានហដរឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ កមួយម្ភនហរ  ុណ្ណឹ ង។ 

ខ៖ ច៎! 

ក៖ កមួយសូមជំរា ោសិនឈែើយឈោកអ្ ុ៊ុំ។ 



ខ៖ ច៎! 

ក៖ អ្រគុណ្ឈរចើន។ 

ខ៖ អ្រគុណ្្ំ!ៗ សួម តិារ ោនេរឈ្វើដំឈណ្ើ រតាមសលូវម្ភនសុវរថភិាេឈោករគ។ូ 

 

 (ការសហងោ េីខ្ុ ំបាទ សីហា ខ្ុ ំដឹងថ្នអ្វីោងំអ្ស់ហដលឈោកអ្ ុ៊ុំរសី បានហចកចយជាមយួខ្ុ ំបាទ គឺជាការ
េិរហដលបានឈកើរឈ ើងកនុងឆ្កជីវរិរ ស់អ្ ុ៊ុំរសីហមន។ ខ្ុ ំេិរជាម្ភនអារមមណ៍្កតុកកតួលឈៅឈេលបានដឹងជីវ
រ វរតដិក៏ំសររ់ ស់អ្ ុ៊ុំរសី និងរកុមរគសួាររ ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំ ជាេិឈសសឈៅឈេលហដលខ្ុបំានដឹងថ្ន សឹងហរ
ឈេញមយួជីវរិរ ស់អ្ ុ៊ុំរសី គឺជួ ហរឈរឿងេិបាកៗ ឧ សគគមនិឈចោះច ម់និឈចោះឈែើយ។   ុហនតឈោោះ ីជាបានជួ 
នូវឈរឿងេិបាកៗដឈ៏រចើនកនុងជីវរិកេ៏ិរហមន ហរអ្ ុ៊ុំរសីមនិហដលរាងយនូវឈរឿងោងំអ្ស់ឈនាោះហដរ គអឺ្ ុ៊ុំរសីជំនោះឈលើ
វរគ ឈ់េលឈវោោងំអ្ស់។ ឈែើយម្ភនឈរឿងមយួឈទៀរហដលឈ្វើឲខ្ុ ំបាទ ម្ភនឈសចកតីអ្ណំ្រចំឈោោះអ្ ុ៊ុំរសី
ឈនាោះ គអឺ្ ុ៊ុំរសី បានសាគ ល់ដំណឹ្ងលអរ ស់រេោះឈយស ូ វរគសីទ ឈែើយអ្ ុ៊ុំរសី ម្ភន ំណ្ងរបាថ្នន ដ៏្ ំមយួ គឺ ចងឲ់
កូនឈៅរំនរឈរកាយៗរ ស់ឈោកអ្ ុ៊ុំបានសាគ ល់ដំណឹ្ងលអរ ស់រេោះឈយស ូ វរគីសទ និងរស់ឈៅឈដាយេាយាម
ឈគារេ ទ ញ្ញា រិរ ស់រេោះឈយស ូ វរគីសទ។)  

 

 


