
ការសម្ភា សរបស ់អ្នកម្ភ៉ា ក់ កយុ សភុ ី

ក៖ អ្នកធ វ្ើការសម្ភា សធ ម្ ោះ ធេង សុជីវ ី          ខ៖ អ្នកត្រូវធេសម្ភា សធ ម្ ោះ កុយ សុភី 

ក៖ ជត្ម្ភបសួរម្ភ៉ា ក់! 

ខ៖ ចាស កូន! 

ក៖ ថ្ងៃធនោះកូនមកសម្ភា សម្ភ៉ា ក់ធ ើមបីនឹងយកសធមេងរបស់ម្ភ៉ា ក់ធៅដាក់ធៅធវបសាយមួយ។    
ធវបសាយធនោះរបស់សាលា BYU Hawaii ធៅសេរ ឋអាធមរកិ ធេើយេធត្ម្ភងរបស់សាលា 
BYU Hawaii ធនោះេឺធេយកសធមេងត្បជាជនកមពុជាដ លគារ់ម្ភននូវត្បវរតិរបស់គារ់កាល
សម័យមុនយកមកដាក់ជាមួយនឹងធេថាពងសត្បវរតិថ្នត្បជាជនកមពុជាធយើងេនឹង យកមកដាក់
រកាទុកធអាយកូនធៅជំនាន់ធត្កាយដ លគារ់ធ ោះធត្បើអីុ្ន្ីដែរធដាយគារ់ត្គាន់ដរវាយ
ធ ម្ ោះរបស់ម្ភ៉ា ក់ឬក៏ធ ម្ ោះអ្នកមីងឬធលាកតាធលាកយាយដ លគារ់សាា ល់េនឹង គារ់នឹងអា 
សាត ប់សធមេងរបស់ពួកគារ់បាន។   ឹងថ្ងៃធនោះខំុ្ម្ភនឱកាសធ ើមបីសម្ភា សម្ភ៉ា ក់ផ្ទា ល់ ធេើយម្ភ៉ា ក់
អ្នុញ្ញា រធអាយខំុ្ធ ើមបីសម្ភា សម្ភ៉ា ក់ដ រឬធទ? 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក់អ្នុញ្ញា រធអាយកូនសម្ភា ស។ 

ក៖ ចាស 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក់អ្នុញ្ញា រធអាយកូនសម្ភា សធ ើមបីទុកជាភសតុតាងមួយធៅថ្ងៃអ្នាេរ។ 

ក៖ ចាស! អ្រេុែធត្ ើន! ម្ភ៉ា ក់ ឹងជា ំបូងសូមធអាយម្ភ៉ា ក់ត្បាប់ពីធ ម្ ោះរបស់ម្ភ៉ា ក់ ធ ម្ ោះ    
ធពញ។ 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក់ធ ម្ ោះកុយ សុភី។ 

ក៖ ធ ម្ ោះធនោះត្រូវជាមួយអ្រតសញ្ញា ែប័ែណដ ឬធទ? 



ខ៖ ត្រូវជាមួយអ្រតសញ្ញា ែប័ែណ។ 

ក៖  ុោះឆ្ន ំធនោះម្ភ៉ា ក់អាយុប៉ាុនាម នឆ្ន ំធេើយ? 

ខ៖ ឆ្ន ំធនោះម្ភ៉ា ក់អាយុ៤៦ឆ្ន ំធេើយ។ 

ក៖ ធេើយម្ភ៉ា ក់ចំាថ្ងៃដខឆ្ន ំកំធែើ ររបស់ខេួនឯងធទ? 

ខ៖ ថ្ងៃ ធអ្ើយ ម្ភ៉ា ក់ធកើរធៅ ថ្ងៃទី១៥ ដខកុមាៈ ឆ្ន ំ១៩៧២។ 

ក៖ ធេើយម្ភ៉ា ក់ម្ភនស្សុកកំធែើ រធៅឯណាដ រ? 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក់ម្ភនស្សុកកំធែើ រធៅភូមិធអ្ើយ... ភូមិដត្ពកត្កធៅ ឃំុដត្ពកត្កធៅ ស្សុកកងម្ភស ធខរត
កំពង់ចាម។ 

ក៖  ុោះឥឡូវម្ភ៉ា ក់ម្ភនទីលំធៅសពវថ្ងៃធៅឯណាដ រ? 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក់ឥឡូវម្ភនទីលំធៅសពវថ្ងៃ មកធៅទីលំធៅសពវថ្ងៃផ្ទេ ស់មកធៅភូមិធេធៅភូមិពាមកនុង 
ឃំុដត្ពកត្កធៅ ស្សុកកងម្ភស ធខរតកំពង់ចាម។ 

ក៖ ចាស!  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនធ្លេ ប់ផ្ទេ ស់ទីលំធៅធៅកដនេងធសសងដ រឬធទ? 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក់អ្រ់ដ លផ្ទេ ស់ទីលំធៅធៅកដនេងធសសងៗធទៀរធទ។ ផ្ទេ ស់ដរធលើទីមួយពីភូមិដត្ពក
ត្កធៅមកភូមិពាមកនុងេនឹងរេូរ តំាងពីធមើលម្ភ៉ា ក់ផ្ទេ ស់េនឹងតំាងពីឆ្ន ំ១៩៨២ ផ្ទេ ស់ពីភូមិដត្ពក
ត្កធៅមកធៅភូមិពាមកនុងេនឹង រេូរមក ល់ប ចុបបននឥឡូវេនឹងធេស អ្រ់ម្ភនដ លផ្ទេ ស់ធៅ
ណាធទៀរធទ។ 

ក៖ ចាស!  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនលំធៅ ធៅទីតំាងកំធែើ រមុន ំបូងម្ភ៉ា ក់ម្ភនធៅជាមួយនរណាធេខេោះ? 

ខ៖ ទីលំធៅ ភូមិកំធែើ រធលើក ំបូងេឺធៅជាមួយឪពុកម្ភត យ ធៅភូមិដត្ពកត្កធៅេនឹង ជាមួយ
ឪពុកម្ភា យេនឹង ជាមួយបងបអូន៥នាក់។ ចាស! 



ក៖  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាធ ម្ ោះរបស់ពួកគារ់ដ រឬធទ? 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក់ចំាធ ម្ ោះ កូន បងទីមួយេនឹងេឺម្ភ៉ា ក់េនឹង កុយ សុភីេនឹង។ អ្រ់ធទ! ខុស កូន បងទីមួយ
ធ ម្ ោះកុយ សុភាព  ល់ធពលបនាា ប់ កូន បង បនាា ប់មកកូនទី២ធ ម្ ោះកុយ សុភីេនឹង  ល់អា
ទី៣ធ ម្ ោះ កុយ សុភ័ែឌ  ទី៤ ធ ម្ ោះកុយ សុកល់  ល់ទី៥ធ ម្ ោះកុយ សុធ ក ទីត្បំា។ ចាស!
ម្ភនបងបអូន៥នាក់េនឹង កាលែុង។ ចាស! 

ក៖  ុោះម្ភ៉ា ក់ឪពុកម្ភត យវញិ គារ់ម្ភនធ ម្ ោះអ្វីដ រ? 

ខ៖ ឪពុកធ ម្ ោះកាក់ កុយ ម្ភ៉ា ក់ធ ម្ ោះធសន េឹមធរ ៉ាន។ 

ក៖  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាធលាកតាធលាកយាយដ លត្រូវជាជី ូនរបស់ម្ភ៉ា ក់? 

ខ៖ ធលាកតាធលាកយាយរបស់ម្ភ៉ា ក់ធ ម្ ោះ ឪពុកគារ់ធ ម្ ោះ ធោ ដស ប៉ាុដនត ត្រកូលគារ់ ឹងអី្
ធទ ម្ភ៉ា ក់ធភេ ធេើយអ្រ់ ឹងត្រកូលគារ់ធទ។ ឪពុកខាងម្ភ៉ា ក់ យាយណាា៎ ធ ម្ ោះតា ធោ ដស  ល់
ធពលឪពុកខាងអឺ្... កុង កុយេនឹង ធ ម្ ោះតា មី ធេើយម្ភត យគារ់ធ ម្ ោះយាយ ថ្ង។ ចាស! ប៉ាុន
 ំដែកម្ភ៉ា ក់ខាងយាយវញិ ធមើលឪពុកធ ម្ ោះ តា ធោ ដស ម្ភត យគារ់ ធ ម្ ោះ យាយេួយ ។ 

ក៖ ចាស! ធេើយបនាា ប់មកម្ភ៉ា ក់ផ្ទេ ស់មកភូមិពាមកនុងធនោះ ធរើម្ភ៉ា ក់ម្ភនបងបអូនប៉ាុនាម ននាក់ដ រ? 

ខ៖ បនាា ប់មកពីែុង ផ្ទេ ស់តំាងពីឆ្ន ំ១៩៨២មកធៅភូមិពាមកនុងធនោះធៅឆ្ន ំ១៩៨៣ ចាប់ធសាើម
ម្ភនបងបអូនធកើនធទៀរ ធ ម្ ោះ បនាា ប់មកធ ម្ ោះ កុយ ពុទ្ធា  កុយ ធៅ អ្រ់ធទ កុយធៅរួ  បាន 
កុយ ពុធ្លា  ធេើយបា នកុយ រស់ ធៅធេ។  ឹងសរុបទំ្ធងអ្ស់វាម្ភនបងបអូន៨នាក់ ស្សី៤ត្បុស
៤។ 

ក៖ ចាស!  ឹងធរើពួកគារ់ទំ្ធងអ្ស់គាន បានធរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ប៉ាុនាម នត្េួសារធេើយ? 

ខ៖ បានធរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ ធទើបដរបាន...និយាយធៅបាន៥នាក់ធេើយ ធៅ៣នាក់។ ធេហា៎ស!
បាន៤នាក់ធទ បានដរ៤នាក់ទំ្ធងបា៉ា ក់េនឹង ធៅ៤នាក់ធទៀរ ឹងហាសា៎។ 



ក៖ ចាសម្ភ៉ា ក់អា ធរៀបរាប់បានពួកគារ់ម្ភនធ ម្ ោះអ្វីខេោះដ រ? 

ខ៖ ធ ម្ ោះដ លបានធរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍េនឹង ម្ភន ូ ជា ធ ម្ ោះមុន ំបូងេឺធ ម្ ោះ កុយ      
សុភ័ែឌ  ការមុន ំបូងធេណាា៎  កូនទី៣ស្សី ការ ំបូងធេេនឹង កុយ សុភ័ែឌ  បនាា ប់មកបានម្ភ៉ា ក់
េនឹង ធ ម្ ោះ កុយ សុភី េនឹង ធរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍បានកូនមួយ កូនមួយេនឹង កូនឯងេនឹង
ធ ម្ ោះធេង សុជីវេីនឹង ដ លមកសម្ភា សម្ភ៉ា ក់េនឹង។ 

ក៖ ចាស 

ខ៖ ធេើយ ល់ធពលធត្កាយមកធទៀរបានធរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍បអូនមួយធទៀរេឺធ ម្ ោះកុយ ពុទ្ធា
េនឹង។ រួ ធៅឥឡូវេនឹង ក៏ធត្កាយមកធទៀរបានបអូនមួយបានធរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ដ រ ឱយធៅ
ជនជារិកូធរ ៉ា ធេបានធ្លនាអី្ស្សបតាម ាប់េនឹង ធៅធៅត្បធទសកូធរ ៉ា ក៏បានធៅធៅត្បធទសកូធរ ៉ា
េនឹង បានធៅរួមរស់ជាមួយគាន បានអឺ្... ធ ម្ ោះកុយ ធៅេនឹងបានកូន២ធេើយ កូន បងធ ម្ ោះ 
ហាន់ នី កូនទី២ត្បុស ធ ម្ ោះអាធម៉ាង អួ្ក។ ចាស! បាន២េនឹង ប៉ាុដនត ល់ធពលធត្កាយមកធទៀរ
ត្េួសារេនឹង ធ ម្ ោះកុយ ធៅេនឹងដ លយកជនជារិកូធរ ៉ាេនឹងបានបានដបកសេូវគាន  ដ កសេូវគាន
ធេើយឥឡូវេនឹង។ បានរស់ធៅដរ៣នាក់នាក់ដម៉ាកូនធទ ខំធ វ្ើការោរ ិញ្ច ឹមកូន២នាក់េនឹងរស ូ
ធត្ពាោះដបកជាមួយបតីធេើយ។ 

ក៖ ចាស! ដរឥឡូវគារ់បាន ូលជាសញ្ញា រិធេើយ? 

ខ៖  ូលរួ អ្រ់ធេើយ។ 

ក៖ ធេើយសត្ម្ភប់ត្កុមត្េួសារ ូ ជាអីុ្ភ័ែឌ វញិ ធរើគារ់ម្ភនកូនប៉ាុនាម ននាក់ ធេើយគារ់ធ ម្ ោះ
អី្ខេោះ? 

ខ៖  ំដែកធ ម្ ោះកុយ សុភ័ែឌ េនឹង បានធរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ធៅ ធេបានរស់ធៅជាមួយគាន
បានកូន ំនួន៤នាក់ធេើយ ស្សី២ ត្បុស២។ 



ក៖ ធ ម្ ោះអី្ខេោះដ រម្ភ៉ា ក់ចំាធទ? 

ខ៖  ំដែកកូនធ ម្ ោះកុយ សុភ័ែឌ េនឹង ធ ម្ ោះកូន បងទី១ ធ ម្ ោះ ធប ថ្ៃលាប ធេើយ ល់
កូនទី២ធប ធសៀវជីង កូនទី៣ធ ម្ ោះធប សលេី ធេើយកូនទី៤ ធ ម្ ោះធប ថ្ៃធឡង។ េនឹង! ធេម្ភន
កូន៤េនឹង។ 

ក៖ ចាស! ម្ភ៉ា ក់ ុោះត្កុមត្េួសាររបស់េូ ធ្ល វញិ? 

ខ៖ ត្កុមត្េួសារធ ម្ ោះ កុយ ពុទ្ធា វញិ ធេបានកូន២ដ រ។ ដ លចាប់រស់ធៅជាមួយគាន េនឹង ស្សី
មួយ ស្សីេនឹងកូនបង ទី២េនឹងត្បុស បាន២នាក់  ំនួន២នាក់ដ រ។ 

ក៖  ុោះម្ភ៉ា ក់ចំាធ ម្ ោះគារ់ម្ភន ក់ៗធទ? 

ខ៖ កូន...េនឹងធេើយចំា! ធ ម្ ោះកូន កុយ ពុទ្ធា  េនឹង ធ ម្ ោះកូនទី១ធ ម្ ោះ មិន ឹងធេដាក់
ត្រកូលអី្ធទ ដរដេធ ម្ ោះ ឈីង ឈីង ធ ម្ ោះ ិនណាា៎   ល់ធពលកូនទី២េនឹងធ ម្ ោះ ពុទាិ ពងស 
 ឹងហាហ ា៎។ បានពីរេនឹង! 

ក៖ ចាស!  ធេើយ ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាថាបងបអូនរបស់ម្ភ៉ា ក់ទំ្ធងអ្ស់ដ រម្ភនជាប់សា ់្ម គារ់
ម្ភនធ្លេ ប់ធៅត្បធទសខាងធត្ៅធទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនធទ! អ្រ់ម្ភនទ្ធល់ដរធសាោះ។ អ្រ់ម្ភនធទអ្រ់ម្ភនជាប់សា ់្មធនាោះ។ 

ក៖ គារ់ធ្លេ ប់ធៅសាន ក់ធៅត្បធទសធសសង ធត្ៅពីត្បធទសកមពុជា? 

ខ៖ អូ្! និយាយពីបអូនៗបធងកើរៗរបស់ម្ភ៉ា ក់េនឹងធេស។ បងបអូន ំនួន៨នាក់េនឹង និយាយធៅ
ធ្លេ ប់ធៅ ូ ថាអ្ធញ្ច ក ពលករ ធៅជាពលករធ វ្ើការធៅត្បធទសធេណាា៎  ធៅៗ  ូ ធ ម្ ោះកុយ 
សុកល់េនឹង េឺធៅពលករធៅត្បធទសធេ ធលើកទី១ធនាោះគារ់ធៅម្ភ៉ា ធឡសីុ ២នាក់បងបអូនេនឹង
ដ រ ធ ម្ ោះ កុយ ធៅ េនឹង ធៅម្ភ៉ា ធឡសីុ ២នាក់េនឹង ដរធត្កាយមកធទៀរ សុរពីម្ភ៉ា ធឡសីុេនឹង
មក ទទួលធេធរ ើសធៅត្បធទសកូធរ ៉ា ពលករដ រ ក៏ធ ម្ ោះកុយសុកល់េនឹងធេធអាយធរៀន ធរៀន



ធេើយត្បឡងជាប់តាមត្កសួងការោរធេេនឹង ធេើយត្កសួងការោរេនឹង ធេត្បឡងជាប់ធេើយ
 ល់ធពលត្បឡងជាប់ ធេធ្លេ ក់ធ ម្ ោះមកអី្ ឹងធៅ ធេើយធៅក៏បានធេធ្លេ ក់វសីាវអីី្ ឹង រួ ធៅក៏
បានធៅធៅ ធ វ្ើការធៅកូធរ ៉ារេូរមក ល់ប ចុបបននធនោះ អ្រ់ទ្ធន់មកធទ   ំដែកកុយ ធៅេនឹង ក៏
យកបតីជនជារិកូធរ ៉ាេនឹង។ 

ក៖ ចាស!  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាធទថាបងបអូនធសសងធទៀរដ លជាប់សា ់្មដ រ ដ លគារ់ធៅ
ត្បធទសខាងធត្ៅ ម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាធទ? 

ខ៖ បងបអូនធសសងៗធទៀរ ូ ជាជី ូនមួយ ជីទួរអី្ ឹងធេស អី្ធម៉ា ? 

ក៖ ចាស! ធអាយដរជាប់សា ់្ម គារ់ធ្លេ ប់ជាបងបអូន ឹង? 

ខ៖  ឹង!  ឹង! ជាប់សា ់្មម្ភនជី ូនមួយ  ជីទួរមួយអី្េនឹង ប៉ាុដនតនិយាយធៅ អ្រ់ធទ  ូ 
ជីទួរមួយ ជី ូនមួយ ម្ភនដ រ ប៉ាុនត្គាន់ថាធេមិនសូវរាប់ មិនសូវអានធទ ធយើងវាឆ្ៃ យដ រ អ្រ់
សូវរាប់គាន  វាម្ភន ប៉ាុដនា...ម្ភន ប៉ាុនត្គាន់ថាធយើងមិនសូវរាប់អានគាន  ទំនាក់ទំនងគាន អី្សង ធៅ
មួយឆ្ន ំៗមិនដ លសងេនឹង។ 

ក៖ ចាស! គារ់ធៅសាន ក់ធៅត្បធទសណាដ រ? 

ខ៖ ត្បធទស ូ ជា...ធមើលេូ(ពូ) ធ ម្ ោះអី្កូនយាយ ធៃៀេនឹង ធ ម្ ោះសអីធេធទ  ូ  ធខង  ូ អី្
េនឹង ថាធៅណា ធៅធៅត្បធទសសអី អូ្ស្រ្សាា លី  ឹងអី្មិន ឹង ាស់ដ រ ប៉ាុន ឹងថាធៅធត្ៅត្បធទ
សៗ មិន ឹងត្បធទសមួយណា អ្រ់ ឹង ាស់ធទ។ អាធមរ ិអី្ អ្រ់ម្ភនសងេនឹង។ គាម នធទ! 

ក៖ ចាស!  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាធទថាបងបអូនរបស់ម្ភ៉ា ក់គារ់ម្ភនដ លសាេ ប់ឬក៏គារ់ម្ភនបញ្ញហ ឈឺ
សាក រ់អី្កាលជំនាន់អាពរដ រធទ? 



ខ៖ អូ្! ជំនាន់ ប៉ាុល ពរេឺ និយាយធៅធទើបដរបាប...ម្ភ៉ា ក់េនឹងម្ភនបងបអូនដរ២នាក់េនឹង ធ ម្ ោះ
កុយ សុភាព និង កុយ សុភីេនឹង ដរ២នាក់ធទ ២, ៣,  ូលនាក់ធេើយ កុយ សុភ័ែឌ  កុយសុក
លអី្េនឹង។ 

ក៖  ឹងអ្រ់ម្ភនបងបអូនណាដ លសាេ ប់ធៅកនុងជំនាន់អាពរេនឹងធទ? 

ខ៖ ម្ភនដរប៉ាុែណឹ ង ប៉ាុដនតអ្រ់ម្ភនសាេ ប់ធទ។ អ្រ់ម្ភន ូ ថាសាេ ប់អី្ធៅកនុងជំនាន់ ប៉ាុល ពរអី្េឺ
អ្រ់ម្ភនធទ ធៅរស់មក ល់សពវថ្ងៃេនឹង។ 

ក៖ ទំ្ធងបងបអូនទំ្ធងអ្ស់? ជី ូនមួយជីលួរជីលាអី្េឺគារ់ម្ភនសាេ ប់កនុងជំនាន់អាពរធទ? 

ខ៖ ម្ភន! ធបើធរឿងរាប់ធៅ ល់សា ់្មត្រឹមជី ូនមួយជីទួរមួយអី្ ោប់ធត្ ើនណាស់ ោប់
ធត្ ើនណាស់  

ក៖ ម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាថា ពួកគារ់... 

ខ៖  ូ ជីតាជីអី្េនឹង ោប់ធៅកនុងជំនាន់អាពរដ រ ធេចាក់ថាន ំ និង ធេចាក់ទឹកេនឹង សាេ ប់។ 

ក៖ គារ់ធ ម្ ោះអី្ដ រ? 

ខ៖ ធ ម្ ោះតាម្ភអី្េនឹង  ូ សាេ ប់ធៅកនុងជំនាន់អាពរេនឹងដ រេនឹង។ ថា េូា៎! ឈឺ ធៅធ ក
ធពទយៗ ធៅ ល់ធេចាក់ទឹកេនឹងធៅសាេ ប់ធៅ រួ ធៅធេយកសាកសពេនឹង គាម នឱយបងបអូនអី្
ណា ឹង ត្បាប់បងបអូនធយើងអី្ធទ។ អ្រ់ ឹងធទ! បងបអូនធយើងធនាោះ ធេធអាយធយើងធៅធ វ្ើការ
ៃ្ន់ ៃ្រដរក ីកនុង១ដម៉ាត្រេីប។ អូ្ា៎! កនុងមួយថ្ងៃធេថា៥ដម៉ាត្រេីប។ អាេនឹងេឺជាសមមិរតមួយដ ល

លអ េត្មូ ធេើយអ្ស់សាច រយមហាធលារធភាេ ោះធេើយ ដ លដរកបានកនុង១ថ្ងៃ៥ដម៉ាត្រេីបេនឹងហាា៎   
សម្ភសមិរតេនឹងេឺលអេត្មូណាស់ ប៉ាុដនតនិយាយពីធរឿងអាហារវញិ ឱយ...និយាយធៅ និយាយ
ភាសាធនោះដរម៉ាងធៅ ជំនាន់េនឹងធេធៅថាសីុធេើយ ធេមិន ូ ឥឡូវភាសាធយើងសុជីវ្ម៌ញុំអី្
 ឹងធទ ធេធៅធអាយសីុេនឹង េឺអ្រ់ត្គាប់ត្គាន់ទ្ធល់ដរធសាោះដរម៉ាង និយាយធៅធ វ្ើការេួស



កម្ភេ ំង ដរ ល់ធពលសីុវញិ សីុមិនត្គាប់មិនត្គាន់ ខវោះជីវជារិ ត្គាន់ថាធ វ្ើការេួសកម្ភេ ំងឱយមក
េូបអឺ្...បបរដរមួយចានេនឹង មួយចានេនឹង ត្បដេលត្បមូលត្គាប់បបរេនឹងធៅ ត្បដេលបាន
មួយសាេ បត្ពា ធត្ៅពីេនឹង សុទាដរទឹករាងខេូក។ 

ក៖  ុោះកាលេនឹងម្ភ៉ា ក់អាយុប៉ាុនាម នដ រ ជំនាន់អាពរ? 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក់កាលែុង ធៅជំនាន់អាពរែុង ធៅអាយុមិន ឹងប៉ាុនាម នធទ ដរម្ភ៉ា ក់ចំាបានខេោះធត្ពាោះ
អី្ជំនាន់ែុងម្ភ៉ា ក់ធៅរូ  ធេឱយម្ភ៉ា ក់េនឹងធៅជាមួយធមធដាោះ។ ធមធដាោះជាមួយជី ូនហាសា៎ អឺ្!
ជាមួយាយហាហ ា៎។ យាយេនឹង ធេធអាយគារ់ធ វ្ើធមធដាោះ ធ វ្ើធមធដាោះជំនាន់ ធមើលកូនធកមងកូនៗប៉ា
ធៅកូនធេ ឱយម្ភត យធេធៅបា ទឹកស្សូវ ធៅសាូងស្សូវ ធៅជញ្ាូ នកណាា ប់អ្ ឹងណាា៎  ឱយធៅធ វ្ើ
ការអី្ ឹងធៅ។ ជំនាន់ែុង ធៅធ វ្ើការ ធៅធ វ្ើដស្ស ម្ភនដរធ វ្ើដស្សមួយមុខធទ ធៅធ វ្ើដស្សេនឹង
ធៅ ម្ភនដរធៅសាូង ធៅ ក ធៅជញ្ាូ នកណាា ប់ ធៅបា ទឹកស្សូវ។ រួ ធៅយាយេនឹងធេធអាយ
ធ វ្ើធមធដាោះ ធមើលកូនធកមងរូ ៗេនឹង បំធៅធដាោះធកមងៗ។ រួ ម្ភ៉ា ក់ក៏ធៅរូ ដ រ ធេធអាយធៅ
ជាមួយយាយេនឹងហាា៎  ប៉ាុដនតធេធត្បើបានខេោះ ធេធត្បើធអាយធៅធលើកអា ម៍ធគា ធលើកអី្មតងម្ភក រដ រ 
មាងមយ៉ាមអី្ ឹងដ រ។ 

ក៖ ចាស!  ឹងម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាធទ កាលេនឹងធេជធមេៀសម្ភ៉ា ក់ធៅធៅភូមិឃំុណាដ រ? 

ខ៖ េឺស! កាលជំនាន់ ប៉ាុល ពរ ែុងធេអ្រ់ម្ភនជធមេៀសម្ភ៉ា ក់ និង យាយេនឹងធៅណាធទ។ 
ធេធអាយធៅកនុងភូមិកំធែើ រធកើរេនឹង  ូ ធៅភូមិដត្ពកត្កធៅឃំុដត្ពកត្កធៅេនឹង ធៅកនុងភូមិ
ស្សុកកងម្ភសេនឹង អ្រ់ម្ភនធៅធ ញពីកនុងភូមិធទេឺធៅភូមិកំធែើ រធកើរជា ធៅេនឹងដរម៉ាង។ 

ក ៖ ទំ្ធងអ្ស់គាន ម៉ាង? 

ខ៖ ទំ្ធងអ្ស់ ទំ្ធងត្េួសារេនឹង ប៉ាុនត្គាន់ដរធេបំដបក ការោរេនឹងធេអ្រ់ឱយធៅ ូ ត្េួសារេនឹង
អ្រ់ឱយធៅជាមួយគាន ធទ។ ត្េួសារេនឹងធេបំដបកធេើយ ធេបំដបក... និយាយធៅកាលែុងធេ
អ្រ់ឱយធៅជំុត្េួសារធទ ធេបំដបកត្េួសារឱយធៅ ធេធៅថាសេករ ធេធ ករួមគាន  ធេើយធៅខាង



ស្សីៗេនឹង ខាងធមធដាោះអី្េនឹង ធមើលខាងធកមងៗេនឹងធសសងធៅ ទំ្ធងយប់ទំ្ធងថ្ងៃធៅ។ ខាង     
ត្បុសៗ ធៅដរក ីដរកអី្េនឹង ធៅដរកកនាត ប់អី្េនឹង ធៅដរកទំនប់ ដាក់ទំនប់អី្េនឹង ធៅខាងការ
ដាឋ ន ទំនប់ ធេធៅមួយការរដាឋ នែុងធៅ មួយរំបន់ែុងធៅ។  ឹងហាា៎ ! ម្ភនធៅជាមួយ
ត្បពនាកូនបតីអី្ធៅជំុគាន េឺអ្រ់ធៅជំុគាន ធទ េឺធៅដបកគាន ធ វ្ើការធរៀងៗខេួន។ 

ក៖ ប៉ាុដនតធៅកនុងភូមិឃំុដរមួយ? 

ខ៖ េឺ! ធៅកនុងភូមិឃំុដរមួយែុង ប៉ាុនត្គាន់ថាធេដ កមុខោររួនាទីធៅធសសងៗគាន  ឹង ការរស់
ធៅេនឹងេឺអ្រ់ធៅជំុគាន ធទ មិនដមន េូា៎! លាៃ  មកធៅជំុគាន  ធៅធ វ្ើការធៅ លាៃ  មកសាោះធយើងវញិេឺ
អ្រ់ធទ។ ធេឱយធយើងធៅសេករ ធៅកដនេងធេេនឹងហាា៎។ 

ក៖  ឹងេឺម្ភនន័យថាសាោះេនឹងេឺទុកធចាល? 

ខ៖ អាសាោះេនឹងទុកធចាលធៅ ជួនកាលមកធមើលសាោះ មកលួ ធមើលសាោះអី្មតងម្ភក លដ រ។ វាមក
ធមើលសាោះអី្ ឹងធៅ នឹកសាោះអី្។ ធបើធនោះអី្េនឹង ធេធអាយសំុធមកងមកអី្ធេេនឹង មកសាោះ មកធ កសាោះ
អី្េនឹង ប៉ាុដនតកត្មណាស់ កត្មបានណាស់ធេឱយធៅធ កកដនេងធេ សេករធេ។ ធេម្ភនហាា៎ ធ ក
រួមគាន  ជំនាន់ែុងធេបធងកើរភាសាមួយ ធេធៅធ វ្ើការរួមគាន  ធ ករួមគាន  ធេើយការ ធេការចាប់ពី
ប៉ាុនាម នេូធឡើងធៅ។ ឧទ្ធេរែ៍ថាការ៥េូមួយថ្ងៃ ការ៥េូ ១០េូ ២០េូ ៣០េូអី្ ឹងធៅសមមិរត
ធនោះេូជាមួយសមមិរតធនាោះ ត្បាប់ ឹង សមមិរតធនាោះេូជាមួយសមមិរត”ក” “ក”េូជាមួយ”ខ”អី្ ឹង 
ធៅ សមមិរត។ អ្ញ្ា ឹងធេធៅសមមិរតកាលែុង េូៗធៅ ប៉ាុដនតកនុង ិរតធយើង ជធត្ៅ ិរតធយើងថា 
ធេា៎អ!ទ្ធន់សាា ល់ ិរតគាន  អ្រ់ ឹងអី្សង េឺធេអ្រ់ហា នត្បដកកធទ ត្បធ្លនកងធេេនឹង ធេចារ់
តំាងឱយការ េអា៎ក! ធម្ភេ ៉ា ោះធេើយការ ធៅអាណាៗមកជំុគាន  ឹងមក ជំុធៅធេដាក់សាូរសាងធៅ េអា៎ក! 
កេូជាមួយខ អី្ ឹងធៅ  ឹងហាអ ា៎ក! ឥឡូវសមមិរត”េ”េនឹង េូជាមួយនារ”ីខ” ឹងធៅ សាា ល់មុខគាន
 ឹងធៅក៏នំាគាន ថាបតីត្បពនាគាន ធៅ។ 

ក៖ អូ្ា៎! កាលែឹងម្ភ៉ា ក់ម្ភនធ្លេ ប់ធឃើញធេការធទ? 



ខ៖ ម្ភ៉ា ក់អ្រ់ ឹងធទ កាលជំនាន់ែុងម្ភ៉ា ក់ធៅធកមងដ រ អ្រ់ ឹង។ ដរធត្កាយឮធេនិយាយ ឹង   
ចាស់ៗនិយាយរៗគាន មក ឹង ដរ ល់ធពលធត្កាយមកធទៀរ ឥឡូវេនឹងម្ភនភសតុតាង
 ាស់លាស់ ូ ជាធមើលតាមរយៈឯកសារ វធី អូ្កនុងទូរទសសន៍អី្ធេចាក់សាយអឺ្...ធេចាក់សារ
ធ ើមវញិឱយធយើងធឃើញអី្ហាហ ា៎  ធឃើញដមន ធឃើញការពិរ ប៉ាុដនាធឃើញកនុងន័យ  ូ ថាធេធ វ្ើ
ការោរដរក ីធលើកទំនប់ តាករ់អី្ធនោះ ធឃើញដមន។ ធលើក ីធឡើងបងាីៗ ប៉ាុនៗណាែី ធេើយ
កាលជងាង់ធឡើងត្កដម៉ាងៗ កាលមនុសសអី្ធឡើងត្កដម៉ាង រួ ធៅពាក់អាវធមម  បង់កត្កម្ភរុកំ     
អ្ធញ្ច ក រួ ធៅដរក ីររ់ធឡើងធលើទំនប់ដរម៉ាង ចាក់ធលើទំនប់ម៉ាង ររ់ធឡើងររ់ ុោះ ធ វ្ើសស្សាក់ស្សាំ
ធេើយខំណាា៎ណាស់ អ្រ់ម្ភនធ វ្ើរអូញដរអ ទ្ធរុែទ្ធរាធទ ដរធេធឃើញធយើងេនឹង ធេថាធយើងេនឹង
ខាិល កបរ់អ្ងាការ ធេយកធយើងធៅថ្វ ៉ាធចាលភាេ ម។ រួ អាអ្នកថ្វ ៉ាធចាលេនឹង អាមួយេនឹងធេម្ភន
ធមសីុបការអី្េនឹងហាា៎  អាអ្នកត្បវរតិរូប ធេធៅត្បជាជនចាស់ ត្បជាជនងមី ធេើយអ្នកម្ភន
ត្បវរតិរូបពីធ ើមមក ម្ភន ូ ថាម្ភនត្បវរតិអ្នកធ វ្ើការោរអី្េនឹង  ូ ត្េូបធត្ងៀន និសសិរ បញ្ញា វន័ត
ធ វ្ើធពទយ ធ វ្ើប៉ាូលីស ធ វ្ើការពីមុនៗមក ឱយដរថាម្ភនការោរ ឹងៗ េឺធេធសុើប ឹង ធេយកធៅថ្វ ៉ា
ធចាល ថ្វ ៉ាធចាលទំ្ធងពូជ។ មករធទោះធសោះេនឹងមក ធេធៅធេើយ ធបើ ឹងធេធ កតាមសាោះ ធេឱយ
ជំនាន់ែុងវាឆ្ន ំណាដ លវាត្រូវអាឆ្ន ំ ំបូងេនឹង វាអ្រ់ទ្ធន់ជាប់  ល់ ូលអាពរស៉ាុបដមនដទន
វាធ ើរត្បមូលតាមសាោះធេើយ ធៅតាមសាោះដាក់រធទោះធសោះ មកធៅធនាោះ ធៅធរៀនសូត្រ ធៅមួយ
ត្េួសារ ឹង ធៅទំ្ធងអ្ស់  ឹងធៅអ្រ់ម្ភនដាក់ជិោះរធទោះធសោះធទ ធេបធែាើ រធៅម៉ាង បធែាើ រឱយធ ើរ
ធៅ ធៅធរៀនសូត្រ ធៅធរៀនសូត្រ ឹងធៅ។ ធៅ ល់ធេយកធៅ ម្ភនរធដា ធេជិោះរួ ធស្ស  
ធេើយធកមងដ លសម្ភេ ប់េនឹង ធកមងអាយុត្រឹមដរ១៥ធៅ១៦ឆ្ន ំេនឹង។ សាព យអាកំាធភេើងេនឹង អូ្ស
 ីេនឹង ធកមងធឡើយល័េក់ ធៅ ល់ែុង មនុសសធត្ ើនណាស់ដ លធេត្រូវសម្ភេ ប់ េនឹងធេ
សម្ភេ ប់ទំ្ធងពូជៗយកធៅ ធេឱយឈររត្មង់ជួរធៅនឹងមុខរធដា េនឹង រត្មង់ឈររគាន  រួ ធៅធេ
ថាយកថា ម្ភ៉ា ក់សាា ប់ធេនិយាយថា ធេឱយកាន់អាអំ្ធបាោះធៅធយើងេនឹង អំ្ធបាោះធៅកាន់ អាណា
ដា ់ ធេយកធៅសម្ភេ ប់មុនធេធេើយ។ អ្ញ្ា ឹងនំាគាន ឈរកាន់ធសៃៀម អ្រ់ហា នអី្ អំ្ធបាោះធៅេនឹង
ឱយដា ់ធទ។ ធេថ្វ ៉ាជាជួរៗមុន ថ្វ ៉ាឯមុខ ឈរតាមធលខធរៀង បនាា ប់មកជិររធដា ដាក់កំាធភេើងវា



េនឹង។ ត្គាន់ដរសវ័យកំាធភេើងវាេនឹង វាថាឱយឈរ ឹងធៅ កំាធភេើងវាធលើកដាក់ភូសៗ ំអាកាល
ខាងធត្កាយេនឹង លលា ៍កាលខាងធត្កាយេនឹង ភូសៗ ឹងធៅធ្លេ ក់ធៅកនុងរធដា ត្បកា ់ត្រ
ល់ៗធៅកនុងរធដា ែុងធៅ រួ ធៅវាថ្វ ៉ាត្បកា ់កនុងរធដា ែុង រួ ធទ្ធថ្វ ៉ាបនាៗគាន េនឹងធទៀរ ធ្លេ ក់
ត្រួរធលើគាន េធលើគាន កនុងរធដា ែុងេអា៎ក ធេើយធៅគាម នកប់គាម នអី្ធទ រធដា ែុង ំេធចាល
ែុងធៅ សអុយកេិនេត្េុកធៅែឹងធៅ។ 

ក៖ ចាស 

ខ៖ ធពញអារធដា េនឹងធៅ ធេធៅជីករធដា ដកបរៗេនឹងធទៀរធៅ កូនឯងម្ភនដ លបានធៅ
ធមើលបឹងធជើងឯកដ រ? បឹងធជើងឯក ធឃើញដ ររធដា ធត្ ើនណាស់ រួ ធៅធមើលកាលធខាម  
ឥឡូវធ វ្ើធ រិយ៍ដាក់កាលធខាម  ែុង ធឃើញដ រកូនធអ្ើយ! រួ ធៅអាខេោះធឃើញ កូនឯមិនធមើល
កដនេងបឹងធជើងឯកែឹងធេើយ ប៉ាុដនាអាកដនេងធេមកធឃើញលលា ៍កាលមួយែុង កូនឯង
ធឃើញដ រ ូ ត្បធៅមិន ឹង កំាបិរមិន ឹង ធឡើង ំេរេា៎ ធៅលលា ៍កាលេនឹងធៅទ្ធល់
ឥឡូវេនឹង សាន មថ្វ ៉ា ំេរធឡើប៉ាុនណាែី ធមើលត្ពឺខេួនណាស់ ធេើយធេដាក់រូបធមដខមរត្កេមពី
ណាពីែីខេោះ េេកេ ីធៅែុង ធេើយអ្នកដ លសម្ភេ ប់ធៅែុង ធេដាក់រូបសរអ្នក ធត្មៀង
អ្នកអី្ែុង។ 

ក៖ ចាស! ខំុ្ធ្លេ ប់បាន ូលធៅធមើលដ រ។ 

ខ៖ ត្បដេលជា រស់ ធសរសុីទ្ធា  សាអ រណាស់ ការ់សក់ថ្សពធកាត បសាអ រណាស់ ធេើយធត្ ៀង    
ពិធរាោះធេយកធៅថ្វ ៉ាធចាល។ 

ក៖ ចាស! ម្ភ៉ា ក់ ឹងកាលជំនាន់ែឹង ធេធៅថាជំនាន់ដខមរត្កេម ឬ ជំនាន់ពពរកាល។ កាល
ែឹង... 

ខ៖ ជំនាន់ ប៉ាុល ពរេនឹងធេើយ ធេធៅជំនាន់ត្បល័យពូជសាសន៍... 



ក៖ កាលែឹងម្ភ៉ា ក់ម្ភនដ លធឃើញធេយកមនុសសធៅសម្ភេ ប់ផ្ទា ល់ដភនកធទ? 

ខ៖ ប៉ាុដនតកនុងែុងវយ័ម្ភ៉ា ក់ធៅរូ ដមនដទន ម្ភ៉ា ក់អ្រ់ដ លធឃើញធេយកមនុសសេនឹងសម្ភេ ប់ឱយ
ធឃើញផ្ទា ល់នឹងដភនក ម្ភ៉ា ក់អ្រ់ដ លធឃើញធទ។ ពាកយសមាីេនឹងេឺឮតាមចាស់ៗនិយាយ។ 

ក៖ ចាស!  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនបាន ងចំាធទកាលជំនាន់អាពរេនឹង ធេធ្លេ ប់ធ វ្ើបាបម្ភ៉ា ក់អី្ខេោះដ រ? 

ខ៖ េូា៎! ជំនាន់ប៉ាុលពរែុង ម្ភ៉ា ក់ត្គាន់ថាធេឱយម្ភ៉ា ក់េនឹង ធអ្ើ!  ូ ម្ភ៉ា ក់ត្បាប់ពីខាងធ ើម ឹង ធៅ
ជាមួយអឺ្...យាយេនឹង ធេត្គាន់ថាធអាយម្ភ៉ា ក់េនឹង ធៅធលើកអា ម៍ធគា ឱយធៅធលើកអា ម៍ធគា
ដរប៉ាុែណឹ ងធទ។ 

ក៖ ធេអ្រ់ម្ភនថ្វ ៉ាអី្ធទ។ 

ខ៖ អ្រ់ធទ! ធត្ពាោះម្ភ៉ា ក់ធៅរូ ដ រ ធេអ្រ់ថ្វ ៉ា ធេធត្បើធយើងថាធៅធលើកអា ម៍ធគា ធយើងធៅធលើក
អា ម៍ធគាធៅ ធ វ្ើអី្ធៅ។ រួ ធៅមកកដនេងយាយវញិមក វាធៅរូ ហាា៎ ធេទ្ធន់ថ្វ ៉ាអី្ធទ ធបើដ ភាព
ដ ភាពនា៎! ធៅធៅធេធៅ...ធៅសអីធេធកមងកុម្ភរ ធេឱយធៅ ធេថាធៅធរៀនេនឹង ប៉ាុនដមនធៅធរៀន
ធទ ធេឱយធៅធលើកអា ម៍ធគា ធេើយធកមងរាងជំទង់ ធេឱយជញ្ាូ នកណាា ប់អី្ ឹងធៅហាា៎ ប៉ាុនដ 
ភាពធេធអាយធលើកអា ម៍ធគា អា ម៍អី្ែឹង ជាមួយបា៉ាងបងបអូនធយើងធៅដត្ពកត្កធៅែុង  
ដ រ។ គារ់ធ វ្ើកាលជំនាន់ែុង ូ ធសមើនឹងត្េូណាា៎  ធមើលការត្េប់ត្េង់ធៅ រួ ធៅដ ភាពែឹង
គារ់មិនសូវម្ភនបញ្ញា អី្រេ័សរេួនអី្ ធេធត្បើធៅឱយធលើកធៅវាយឺរវាអី្ ឹងធៅ ធេថ្វ ៉ាធេដាក់ដ រ
ឮបា៉ា និយាយ ម្ភ៉ា ក់អ្រ់ ឹងធទ ប៉ាុនឮបា៉ាយាយថា កាលែុងបា៉ា ធ ើរធៅធឃើញធេថ្វ ៉ាធៅនឹងមុខ ឹង
ហាា៎ ថ្វ ៉ៗា  ខចិលអ្រ់ធ វ្ើការ ថា ឹងហាា៎  ខចិលណាស់ ធេើយបា៉ា ត្បាប់ថា៖ “អាែិរគាន  អ្រ់សូវ ឹងអី្”
 ឹងហាា៎  កំុធ វ្ើបាបគាន ។ 

ក៖ អូ្ា៎! កាលែុងកុង ូលធៅត្បាប់បាន ជួយនិយាយបាន? 



ខ៖ េឺុម! ធឃើញ មិនថាធៅត្បាប់ជួយនិយាយអី្ធទ ប៉ាុនត្គាន់ថាកូនធៅែុង ធ ើរ្ងធៅធអ្ើរ
ធមើលកូនអី្ ឹងហាា៎ ធអ្ើរធមើលធៅធឃើញធេកំពុងដរថ្វ ៉ាកំពុងដរអី្ ឹងហាា៎។ ធអ្ើ!  ល់ធឃើញ ឹងធៅ
ត្បាប់ថាគាន មិនសូវ ឹងអី្ធទ សរិបញ្ញា េនឹង មិនសូវត្េប់ត្គាប់ ូ ធេធទ។ កំុធ វ្ើបាបគាន អី្ ឹងណាា៎
ត្គាន់ដរត្បាប់ ឹង ធេើយជាប់បងបអូនដ រ ប៉ាុនថាមិនបានដ រេនឹង ពិបាកមិនោយសាត ប់ធទ 
កាលែុង ូ ម្ឹល ូល សហាវមកម៉ាង។ 

ក៖ េឺុម!  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាធ ម្ ោះគារ់ធទ? 

ខ៖ ធ ម្ ោះគារ់ធៅរស់ទ្ធល់ដរឥឡូវេនឹង។ ធ ម្ ោះអីុ្បា៉ា ង ធៅដត្ពកត្កធៅេនឹង ធៅភូមិជាមួយ
គាន ។ 

ក៖ ស្សីធទ? 

ខ៖ ស្សីធរើ! ភូមិជាមួយគាន េនឹង ធៅទ្ធល់ដរឥឡូវ។ អាេនឹងម្ភ៉ា ក់មិនធឃើញដភនក ប៉ាុនឮបា៉ា និយាយ
ត្បាប់ម្ភ៉ា ក់ហាា៎ថា ជំនាន់អាពរដ ភាពេនឹង អីុ្បា៉ាងែុងធ វ្ើបាបថ្វ ៉ាគាន ។ 

ក៖  ុោះកាលេនឹងម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាថាធេចារ់តំាងកងកុម្ភរ ឬក៏ ចារ់តំាងកាលជំនាន់អាពរែឹង
ម្ភនឋានឬក៏រួនាទីអី្ធេខេោះកនុងែុង? 

ខ៖ កុម្ភរេនឹងធេហា៎? ម្ភ៉ា ក់អ្រ់ ឹងដ រ ប៉ាុនត្គាប់ថាធេសឹងដរ...កាលែុង ជំនាន់ែុង ធេសុទាដរ
ម្ភនចារ់រឹងធេើយ សុទាដរម្ភនថារួនាទីអី្ធរៀងៗធេើយណាា៎  ម្ភនធេើយ ប៉ាុនម្ភ៉ា ក់មិន ងចំា
ម្ភនដសនកអី្ខេោះ ឹងហាា៎។ 

ក៖ ចាស! កាលជំនាន់ែឹងពិបាកណាស់ម្ភ៉ា ក់នា៎? 

ខ៖ ជំនាន់ែុងគាម នថាគាម នជំនាន់ធៅ និយាយពីត្បវរតិសាស្រ្សា វាសាហាវយ៉ាង់ខនងដរម៉ាង ជំនាន់
ែុងធេធៅថាសាហាវជាងធេធៅថា “បា៉ា សីុអីុ្ដកេ” ធៅត្បធទសអីធេធនាោះ។ អាែុងក៏សាហាវ



ដ រ សម្ភេ ប់ធកមងៗ។ ធត្កាយមកធេ ធអ្ើយធនោះវញិ ធេរកសិទាិមនុសសអី្ ធេមិនត្រូវធ វ្ើបាបធកមងៗ
ធទ គាន អ្រ់ទ្ធន់ ឹងអី្ ឹងហាា៎។ 

ក៖ កាលសម័យដខមរត្កេមេនឹង ម្ភ៉ា ក់បានបាយឬមហូបអី្ពិសារ? 

ខ៖ សម័យែុង ម្ភនណា បបរធទ។ ធបើម្ភ៉ា ក់ ឹងកតីមកគាម នបានញុបំាយអី្ធទ ម្ភនដរបបរធទ។ 
បបរេនឹងហាា៎   ង់ថារកចានធល េ្ុោះឱយវាេូរអាទឹកេនឹងធៅ បានកាកបបរមួយសាេ បត្ពាអី្      
 ឹងធៅ ។ 

ក៖ េឹុស! 

ខ៖ និយាយធៅ មួយខាោះអ្ងករ...មួយខាោះធតាន រអា្ំ កូនឯសាា ល់ខាោះធតាន រអា្ំ អ្ងករដរ៤កំប៉ាុងដរ
មួយេីឡូេនឹង បបរឱយធយើង។  ឹងបានធេថាធ វ្ើការេួសធេរុ  ល់ធពលឱយសីុ សីុអ្រ់ត្គាប់
ត្គាន់  ៏ម្ភ៉ា ក់ដនា៎ក! ធម៉ា បាន ឹង ម្ភ៉ា ក់ចំាកាលែុង ស្សាប់ធេថាមួយឆ្ន ំ ធេបបរធ កខាិោះឱយធយើង
សីុមួយធសរឱីយដៃអរ អូ្ា៎! ម្ភ៉ា ក់ ឹង ឹងថា អូ្ា៎! ឆ្ៃ ញ់ធេើយ ឹង មួយធសរឱីយដៃអរ ម្ភ៉ា ក់ម្ភនអី្ ពួកម៉ាង
ធ កខាិោះធេបបរដ រ ប៉ាុនធឡើងធមម ត្កបិុក ធេដាក់ដរសករធេើយធ កែឹងហាា៎ ប៉ាុនធឡើងធមម ត្កបិុក
ណាែុង អ្រ់ឃ្លេ នម្ភន ឹងដសអមធនោះណា ធេថាដសអម គាម នធទសីុធឡើងរឹងធពាោះ។ អូ្ា៎! ធឡើងេ័ល 
សីុធឡើងេ័ល។ ធ ើរមកសាោះអី្អុ្កៗៗ ធ ើរធរសតាក់ៗ ធ ើរមកជួបបា៉ា ធៅសាព នដត្ពកត្កធៅមុខវរត
េនឹង កដនេងធ ើមអំ្ពិលេនឹង ជួបបា៉ា  បា៉ា ធឡើងធេើមខេួនធ ើរធត្រៀកៗ ធេើមមក សីុអ្រ់ត្គាប់ត្គាន់
ធត្បើធយើងដរក ីហាា៎  ខវោះជារិអី្ ខវោះជីវជារិ ណាែុង រួ បា៉ា ធឃើញម្ភ៉ា ក់  ឹងរួ ម្ភ៉ា ក់កាលែុងធេ
ឱយសីុមួយធសរ ីរួ ម្ភនបំពង់ទឹកធតាន រ ដាក់ធ កខាិោះេនឹង មកធស្ើរដម៉ា ដម៉ាកំធែើ រអាកុល កំធែើ រ
អាកុល ធ ើរមកធត្រៀកៗ មករួ បា៉ាថា៖ “ធម៉ា ែុងកូន?” រួ ថា៖ “បា៉ា ធអ្ើយ! ដៃអរឆ្ៃ ញ់ណាា៎។ រួ 
ធៅខំុ្សីុធេើយេ័លរឹងធពាោះ។” “ធអ្ើ!  ឹងកូនឯងធ ើររិ ៗធៅសាោះធៅ ឹង។ ធ ើរធៅសាោះ មក ល់
សាោះ អាបដងអមបំពង់ទឹកធតាន រេនឹង ត្បាប់ដម៉ាថា៖ “ដម៉ាធអ្ើយ! ខំុ្មិន ឹងធម៉ា ធទ រឹងធពាោះ។” ដម៉ាថា៖ 
“អាែឹង ធយើងសីុធត្ ើនត្ ុល  ឹងធេើយ។” រឹងធពាោះសអីសអឹសៗ  ល់ធត្កាយមកធទៀរ អ្ស់ពីបបរ



ធៅ ធសាៃ រត្គាប់ធពារត្កេមហាា៎ ធសាៃ រទំ្ធងខាោះៗ រកីសាុយ ធេយកនិយាយធៅត្រធោក 
ត្រធោកធេអារូ លមមធេធៅដវកសាវ  ម្ភន ក់មួយដវកសាវ េនឹង។ កុម្ភររូ ៗេនឹង ធៅរត្មង់ជួរគាន
ធៅ ធៅ ួស។ ធេ ួសឱយមួយដវក ដាក់ចានេនឹង យកមកអ្ងាុយបក ម្ភ៉ា ក់ជាមួយ ពូភែឌ័  ហាា៎
យកត្គាប់ធពារេនឹងមក សីុធៅវាអាសមបកធត្ៅេនឹងវាសាក រហាា៎ រួ ម្ភ៉ា ក់យកមក ឹងអ្ងាុយបក
អាសមបកធត្ៅៗេនឹងសីុធៅ មួយត្គាប់ៗ បកធ ញធៅ។ 

ក៖ េឺុម! កាលែឹងម្ភនដរប៉ាុែណឹ ងធទ មុខមហូប? 

ខ៖ ម្ភនអី្! ធបើពីថាអ្រ់ម្ភនធទ។ អ្រ់ ឹងរសជារិបាយធម៉ា សង អ្រ់ ឹងសង ។ 

ក៖ ដរអ្រ់ធ ោះឈឺដ រកាលែុង? 

ខ៖ អ្រ់! រួ ធៅ ធៅកដនេងធេម្ភ៉ា ក់ធៅពីរូ ៗធៅ ធ ើរធៅកដនេងធេធ វ្ើ ុងធៅ កដនេងធេអឺ្...ធ វ្ើ
 ុងធៅេនឹង ធឃើញធេធ វ្ើត្រីម្ភ៉ា ក់ធឃើញធេអាកាលៗេនឹងហាា៎  ធៅសល់កាលេនឹង ម្ភ៉ា ក់យក
កាលេនឹងក យកធៅធបាោះធៅកនុង ង្ក្ោក នធេេនឹង សេូក ត្ជលក់ដរមួយដភេរយកធឈើៃកឹោះៗ កាយ
មកវញិត្បោក់សុទាដរធសោះ យកមកសីុវញិ និយាយថាពីឈៃុយធអ្ើយឈៃុយ កាលត្រីែឹង 
ឆ្ៃ ញ់ធអ្ើយឆ្ៃ ញ់។ េនឹងហាា៎  ជំនាន់ែុង! ស្សូវធ វ្ើហាា៎  ឮធេនិយាយស្សូធ វ្ើបាន និយាយធៅមួយ
ត្បធទសកមពុជា ធេជិោះយនតធហាោះធមើល ធេធឃើញថាត្បធទសកមពុជា និយាយធៅកាលជំនាន់ែុង
ធស ឋកិ ចរកី ធត្មើនណាស់ ធត្ពាោះជិោះមកធឃើញមួយវាលលវឹងធលវើយធឃើញសុទាដរស្សូវ ស្សូវ
ធខៀវងងឹរ។  ល់ធពលដខស្សូវទំុ ត្កេមៃអិនធៅអ   ូ ថាត្បធទសកមពុជាមហាធលាភធផ្ទេ ោះធេើយ។ 
ធ វ្ើខាងដសនកកសិកមមេនឹងហាា៎  លអហាា៎  ប៉ាុដនា វាធត្បើមនុសស ៃ្ន់ ៃ្រធេើយ េួសកម្ភេ ំងធេើយ វាឱយសីុ
ខវោះខារ វាឱយយកស្សូវេនឹង ឹកធៅត្បធទស ិនធនាោះ។ វាអ្រ់ឱយដខមរធយើងសីុត្េប់ត្គាន់ធទ។ ស្សូ
វេនឹងវាជញ្ាូ នធៅត្បធទស ឹនធនាោះ ។ ថ្ត្ពធឈើអី្កាលកាប់ ប៉ាុដនាវាអ្រ់ម្ភនរណាអាកុងទីន័រ 
ម្ភនដររណារ ៉ា អាយកស្ំដវងៗេនឹងអា អាធ ើមឈរ្ំៗ។ អាខេោះមនុសសត្បុសៗបញ្ាូ នធៅកាប់
ថ្ត្ពធឈើ ធៅស្សុកៗធលើ បញ្ាូ នធៅ ឱយ ឹកធឈើេនឹង ធ ញធៅ ិននា៎ គាម នធនោះធទ។ កាប់តំាងពី



ែុងមក ធៅ ិនធៅអី្នា៎ ស្សូវអី្េនឹង ឹកធេើយ ធេើយឱយគាន អ្នកធ វ្ើេនឹង អ្រ់ ឃ្លេ ន សីុមិនត្គាប់
ត្គាន់ធទ។ ធេើយធៅសាោះវញិ ធយើងដំាអី្ៗ ូ ជាធ ក អំ្ធៅ ម្ភ៉ា ក់េនឹងហាា៎។ យាយេនឹងដំាធ ក
ដកបរសាោះែឹង ធេើយម្ភនអំ្ធៅ ដំាអំ្ធៅធៅមុខសាោះេនឹង អំ្ធៅសករធ ើម្ំៗ ត្កេមធៃោះ ធេរាប់
េុមព រាប់ធ ើម ដរបារ់មួយធ ើម យកធៅសម្ភេ ប់ធចាលមួយពូជ។ ធ ក ឹងដ រ ដរបារ់មួយសាង 
សម្ភេ ប់ធចាលមួយពូជ វាធ ើរ វាម្ភនធមធសុើបការែ៍សាោះណាម្ភនអី្ៗ បារ់សម្ភេ នធបើធចាលមួយ
ពូជធេើយ។ ធេើយបាធៅកនុងសាោះេនឹង ពីធ ើមមក ម្ភនធករ ាិ៍អាករ សម្ភា រៈធត្បើត្បាស់អី្ ធេឱយធយើង
ត្បមូលយកធៅដាក់កនុងសេករទំ្ធងអ្ស់ ចាន ឆ្ន ំង ធត្េឿងត្បដាប់ត្បដាធត្បើត្បាស់េនឹង ថាស
សអីៗេនឹងហាា៎។ និយាយធៅសម្ភា រៈធត្បើត្បាស់កនុងសាោះទំ្ធងប៉ាុនាម ន ត្បមូលយកធៅ ក់កនុងសេករ
ទំ្ធងអ្ស់ ដរអ្រ់ដាក់េនឹង  ូ ថាលួ កប់ធៅដកបរសាោះអី្េនឹងហាា៎  ដរវា ូ ថាម្ភន ំុដ កអី្វាធ ើរ 
អឺ្...ធនោះ...ធ ើរធមើលហាា៎  ដរវា ឹងសម្ភេ ប់ធចាលមួយពូជ។  ឹងយាយហាា៎ យកចាន ឆ្ន ំង ថាស 
សាិល សាព ន់ សាិលអី្ពីធ ើម ថាសពីធ ើមេនឹង យកធៅដាក់សេករទំ្ធងអ្ស់ ចានមួយប៉ាុនណាែី
កាយយកធៅធបាោះធៅស្សោះខាងមុខែុងហាា៎ ស្សោះទឹកខាងមុខ ម្ភនកំធផ្ទេ កម្ភនអី្ យកធៅ
ធបាោះលាក់ធៅស្សោះែុង ធបាោះ ឹងធៅ។  អូ្ា៎! ដរធេរា៉ា វរកធឃើញេនឹង សម្ភេ ប់ធចាលមួយពូជ     
ធទៀរ។នឹកធឃើញធៅងូរទឹក យកមក ថាយកធៅដាក់សេករទំ្ធងអ្ស់។ រួ ធៅម្ភ៉ា ក់ែុង វា
ម្ភនអាលុយពីធ ើម លុយកាក់ៗចាយលុយកាក់ពីធ ើម ស្សាលៗ រធបៀប ូ ត្បាក់ ឹង ពីធ ើម
េនឹងហាា៎  រួ ធៅលុយធសន លុយអី្េនឹងហាា៎។ អាេនឹងគារ់យកធៅកប់ ទុកកដនេងធ ើមធមៀន។ 
ស្សាប់ដរធឃើញវាមក ធ ើរ វាអុ្ស មិន ឹងសអីធទ  ំុដ ក  ំុងមក៏មិន ឹងធ ើរអុ្ស ឹង  ូ ថាអាែឹង
ស្សូប ឹង របស់ែឹងធៅណាធៅែីអី្ែឹង ថាវា ឹងថាធយើងលាក់ទុកែឹង ធៅមួយពូជ
ធេើយ វាយកធៅសម្ភេ ប់ធចាល មួយធេើយ។ ដម៉ាកាលែុង យាយែុងថា៖ “ភ័យណាស់
ធឃើញវាធ ើររក វ ៉ារៗលាក់ទុកែុងសង។” ស្សាប់ដរវាអូ្សៗ វាបធញ្ញោ ធយើងម្ភនអី្ មិនស្សួល ំុងម 
ធយើងធ ោះដរលៃង់ ប់េរ់។ អូ្សៗធៅ វាម្ភន ឹងណាា៎  ក៏រួ ខេួនធៅ ធេើយភ័យ ង់សាេ ប់។ កាល
ែុងលុយធសន លុយកាក់លុយអី្េនឹងហាា៎  កប់ទុកែុង។ ធត្ៅពីេនឹង ទូអី្ យកធៅដាក់សេ
ករធឡើងអ្ស់រលីង។ 



ក៖  ល់ធពលដា ់មកលុយអី្េនឹង ធយើងគាស់យកមកវញិអ្ស់បានដ រ?   

ខ៖ ធអ្ើ!  ល់ធពលដា ់មកគាស់មកវញិអ្ស់ធៅ យកមក។ 

ក៖ ធេើយកាលកដនេងធម៉ា េនឹងម្ភនដំាធ ើមធឈើធ ើមអី្ ធេើយធបើធយើង ឹងថាធយើងប៉ាោះអ្រ់បាន 
ធម៉ា ក៏ធយើងដំាធ វ្ើអី្? 

ខ៖ ហាអ ក! ជំនាន់ែុងមុន ំបូងមិនទ្ធន់ ូលអាពរេនឹងណាា៎  ម្ភនទ្ធន់ ូល ធយើងធៅលកខែៈ
ត្េួសារ  ូ រាល់ថ្ងៃ ធយើងធ ោះដរដំា ុោះ  ិញ្ច ឹមជីវរិ ឹងធៅណាា៎  កនុងត្េួសារ ដំាអំ្ធៅដំាធ កដកបរ
សាោះ។ ចាស់ពីធ ើមម្ភនសូវមកសារអី្ ធបើបដនេបនេុកអី្ដំាជិរៗសាោះ ដកបរសាោះេនឹង។ ត្រីរកសា ់អី្
ធៅដត្ពក ធៅបឹងខាងមុខេនឹង ម្ភនសូវមកសារប៉ាុនាម ន។ យូរៗខវោះបដនេ បានមកមាងម្ភក លេនឹង
ហាា៎  ម្ភនសូវមករាល់ដរថ្ងៃ ូ ធយើងឥឡូវ ម្ភនអី្លក់ ូ សពវដបបយា៉ាង។ ដំាទុកអី្ ឹងធៅ 
ទទួល ូលអាពរត្ពឹបេនឹង ធយើងម្ភនធ កអី្េនឹង វាមិនឱយកាប់ អំ្ធៅវារាប់ រួ សរវធ្លរុធយើង
 ិញ្ា ឹមបានេនឹងយកធៅដាក់សេករ ម្ភនអី្េនឹង ជញ្ាូ នយកធៅដាក់សេករធឡើងអ្ស់  ឹង! 
ត្ជូកអី្យកទីវរតអារាមេនឹង យកធៅ ិញ្ច ឹមត្ជូកធៅ។ធលាកអី្ចាប់សសឹកឱយអ្ស់ សឹកធលាកសឹក
អី្ធឡើងអ្ស់ អ្នកបញ្ញា វនា អ្នកធ វ្ើការអី្ យកធៅសម្ភេ ប់ធចាលអ្ស់ ធម៉ា បានសម្ភេ ប់ធត្ពាោះអ្នក
ធ ោះ ឹង ធេអ្ស់ឱយទុកធទ ទុកអ្នកេនឹងធ ោះ ឹង មិនធរ ើធ វ្ើការរស ូ ធរ ើបត្ម្ភស់ ខាេ   ឹងណាា៎។ 

ក៖ ចាស!  ឹងកាលជំនាន់េនឹង ម្ភ៉ា ក់ម្ភនធ្លេ ប់េិរថា ង់ឱយដា ់ភាេ មៗធទ? 

ខ៖ អូ្ា៎! ជំនាន់ម្ភ៉ា ក់ធៅធកមងគាម ន ឹងខយល់អី្ធទ ដរធត្កាយមក ឹងថាអាណាធៅធនោះ អាណា ង់
ធៅឱយរបបេនឹងធៅឋិរធឋរអ្មរ េឺអ្រ់ធទ  ង់ឱយដា ់ភាេ មៗ រួ សុរទុកខ រួ ភាេ មៗ កំុឱយ ឹង ពី
ណាក៏សអប់ដ រ។ 

ក៖ កាលេនឹងម្ភ៉ា ក់ធៅធកមងអាយុត្បដេលប៉ាុនាម នឆ្ន ំ? 

ខ៖ េឺុម! ជំនាន់អាពរដា ់...ធមើលត្បំាមួយត្បំាពីរឆ្ន ំកាលែុង។ 



ក៖  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាអី្ជាងធេដ រម្ភ៉ា ក់ធភេ អ្រ់បាន? 

ខ៖  ចំាដរធលើកដរអា ម៍ធគា ចំាជាងធេ  ិរអារមមែ៏ជាប់មក ល់េនឹង ធេត្បាប់ឱយធៅធលើក
អា ម៍ធគា ធៅធលើកអា ម៍ធគាត្រុយ ឹងធៅ ធលើករួ មកកដនេងដម៉ាវញិធៅ គាម នអី្សីុ! គាម នអី្សីុ
ធទ! ឃ្លេ នអី្ ឹងធៅ ធឃើញធេធៅជិរេនឹង ក៏ររ់ធៅធមើលធេធៅ  ូ ម្ភ៉ា ក់និយាយ ឹង ធឃើញធេ
ធ វ្ើត្រី យកកបលត្រីេនឹងធៅធបាោះធៅកនុងធភេើង រួ ធៅយកមកវញិធៅ សីុធៅ ឈៃុយសឹងអី្។ 

ក៖ ធេើយម្ភ៉ា ក់អ្រ់ម្ភនចំាថា ធេអ្រ់ធ្លេ ប់ថ្វ ៉ាម្ភ៉ា ក់ធ វ្ើបានអី្អ្រ់ម្ភនធទ? 

ខ៖ ធទអ្រ់! ម្ភនធ ើរតាមយាយ  ល់ធពលធនោះបនាិ ធៅ  ល់ធេ ូរគាន ធវនណាា៎  ម្ភនដាក់ធវន
ណាា៎  ជួនកាលឱយធយើងធៅធមើលធមធដាោះ រួ ធមធដាោះធៅម្ភនធេមក ូរធយើង ធយើងធៅបា ស្សូវ 
វញិ  បា ទឹកស្សូវវញិហាា៎។ ម្ភ៉ាកតាមយាយធៅបា ទឹកស្សូវ ធៅធត្កាមធ ើមសណាា ន់ ធត្កាមអី្
ធៅែុង យាយបា ទឹកស្សូវម្ភនសនូក ឹង បា ទឹកស្សូវ  ូលកនុងធនោះេនឹងធៅ ត្បោយេនឹង
បា ទឹកស្សូវម្ភ៉ា ក់ធៅជាមួយ។ 

ក៖ អូ្ា៎! កាលេនឹងធយើងអា ធៅជាមួយគារ់បាន? 

ខ៖ ធអ្ើ! ធបើធយើងធៅរូ  ធយើងធៅជាមួយម្ភត យបាន ដរ ល់្ំធេបំដបកធយើងធៅធៅខាងកុម្ភរ
ម្ភនធេធមើលខុសត្រូវ ឹងធៅណាា៎  ឱយធលើកអា ម៍ធគា អា ម៍អី្ ម្ភ៉ា ក់ធៅរូ  បានអី្ បានដររិ 
រួ  ម្ភនអី្ ប៉ាុនធយើងធៅដកបរេនឹង ធេធ ោះដរធៅធៅ ធ ោះដរធៅៗ? 

ក៖  ឹងកាលេនឹងម្ភ៉ា ក់នឹកគាន ណាស់ នឹកបងបអូន នឹកឪពុកម្ភា យអី្? 

ខ៖ អ្រ់ ឹងខយលអី្ធទ ប៉ាុន ឹងដរបងបអូន និយាយធៅដ ភាពេនឹងក៏អ្រ់ចំាដ រ ទ្ធល់ឥឡូវ អាភ័
ែឌ អី្ក៏អ្រ់ចំាដ រ។ ត្គាន់ដរចំាជាងធេ កាលេនឹង ចំានឹកធឃើញ អាកដនេងយួរធេ ធេឱយធយើង
ប៉ាុនាម នឆ្ន ំធទ ដមនធទ ធេឱយធយើងសីុធសរធីនាោះ ធ កខាិោះេនឹងណាា៎  ធមម កពិោះេនឹងហាា៎  មួយធសរ ីសីុ
ទ្ធល់ដរេ័ល ធ ើរមកសាោះយួរមកជួបបា៉ា ធៅមុខវរតកដនេងសាព ន កដនេងេនឹងចំាហាា៎។ 



ក៖ ចាស!  ុោះកដនេងេនឹង ធពលេនឹង ម្ភ៉ា ក់អ្រ់អី្ធទ អ្រ់ម្ភនបញ្ញហ អី្ ដ លឈឺ? 

ខ៖ អ្រ់អី្ធទ! ត្គាន់ដរវាសីុដៃអរធពកធៅ វារឹងធពាោះ វាធេធេើរធៅ ធេើយ ល់ធពលវាស្សកធពាោះ
ធៅ ម្ភនអី្វញិ។ 

ក៖ ចាស! ធេើយសុខភាពអី្ម្ភ៉ា ក់ក៏អ្រ់ចំាដ រធរើអី្? 

ខ៖ សុខភាពអី្ កាលែុងវាធសេកសាេ ំង វាធនោះហាា៎  វាមិនត្គាប់ត្គាន់ ឹងហាា៎ ប៉ាុនធ ោះដររស់ៗធៅ 
រួ ធៅដា ់អាពរេនឹងធៅ ។ 

ក៖  ុោះម្ភនដ លធអាយថាន ំអី្ម្ភ៉ា ក់ធលប? 

ខ៖ អ្រ់ធទ! គាម នធទជំនាន់ែុងធហាហ ោះ ម្ភនថាន ំម្ភនអី្ណាប៉ាូវធទ ប៉ាុន ល់វា្ំបនាិ ម្ភ៉ា ក់ចំាធរើ ធេ
ធៅជួសអ្ ុរ ធេថាធៅជួសអ្ ុរធម៉ា ធទ។ ធេយក ូ ោម កំាបិរធេ យកមក ធេើយសាេ ក
(សាន ម)ទ្ធល់ដរឥឡូវ។ ធេៃកូរៗ ធ ញ្មមកត្ពុយៗធនោះ ម្ភ៉ា ក់ធេជួសដរមួយ អ្នកខេោះបី
រធដា បីៗ សាេ កទ្ធល់ដរបី ធបើយាយធនាោះបី។ ចាស់ធត្ ើនដរបី ធកមងៗជួសដរមួយធទ។ 

ក៖ កាលជួសអ្ ុរេនឹងធៅកនុងសម័យឆ្ន ំណាដ រ ម្ភ៉ា ក់ចំាអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ចំាធទ! កាលែុងត្បដេលជា៧៨(១៩៧៨)អី្េនឹង។ 

ក៖ ជិរដា ់អាពរ? 

ខ៖ ត្បដេលជាដា ់ធេើយេនឹង ៧៨េនឹង ជិរដា ់ ម្ភ៉ា ក់្ំរាងធត្ទើសបនាិរធេើយ ធេើយបានធេ
ធៅម្ភ៉ា ក់ធៅជួសអ្ ុរេនឹង។ អាចំាអាេនឹង  ឹងធេជួសធ ម្ញដភនកត្ រ់ ធងកោះ ឱយធេៃកូកធ ញ
្មមកត្ពុយៗ រួ ធៅ ំធៅរកី  ំធៅហាា៎ ធឡើងរកី រួ ធៅគាម នថាន ំអី្ធនោះធទ។ 

ក៖ ធេើយ ឹងធៅ យូរៗវាបារ់ខេួនឯង? 

ខ៖ ធអ្ើ! យូរៗធៅ ធ ោះធត្កៀម ធ ោះបារ់ ំធៅរកីធៅេនឹង យូរហាា៎បានបារ់នា៎។ 



ក៖ ១ដខធទ ឹងម្ភ៉ា ក់? 

ខ៖ ធេហា៎! យូរដ រ។ រកីធៅេនឹង ធ ោះដរៃៃល់ អាេនឹងយា៉ាងធម៉ា  ធេថាជួសអ្ ុរ ធម ំធៅរកី។ 

ក៖ ចាស!  ុោះម្ភ៉ា ក់ កាលជំនាន់ែុងម្ភ៉ា ក់ធៅធកមងៗ ធពលដ លដា ់អាពរអី្មក ម្ភ៉ា ក់ម្ភ ងចំា
អី្ធទ? 

ខ៖ ដា ់អាពរមក ធរៀនអី្អ្រ់ទ្ធន់បានធរៀនធទ ធរៀនសូត្រអី្ធទ។ដា ់អាពរមកធៅសាោះេនឹង បា៉ា
េនឹងគារ់ម្ភនធ វ្ើអី្ធទ គារ់ធ វ្ើស្សូវធ វ្ើអី្ធៅមុខសាោះែុង។ ធ វ្ើស្សូវ ធ វ្ើអី្ធៅ គារ់ពាក់ម៉ាង់ពាក់អី្
 ឹងធៅ យកម្ភសេនឹង ូរទូក ម៉ាងេនឹងពាក់ធៅកាត ក់េនឹង េ ុ៊ុំសត្ម្ភស់េ ុ៊ុំអី្ធៅនឹងដត្ពកេនឹង
សាូ ត្រីធៅនឹងដត្ពកេនឹង ម្ភ៉ា ក់សាួ ត្រីបានត្រីត្ក ូស រួ ពងអ្ត្ងងធៅ ធគាោះអាពងអ្ត្ងងយក
មក ធៅសាួ ត្រី ជិោះទូកធៅសាូ  ទីធត្រើយម្ភខ ង អី្កដនេងកំធបាេ ក ធៅធត្កាមធ ើមធឈើ អាធ ើមធនោះ
េនឹង រាងទម្ភេ ក់មកត្រជាក់រិ ធៅ អ្ងាុយសាួ ដម៉ាអាយ សុទាដរត្រីត្ក ុស។ 

ក៖ អូ្ា៎! សមបូរត្រីត្ក ុសម្ភ៉ា ក់ កាលេនឹង? 

ខ៖ សមបូរហាា៎  កាលែុងសមបូរ ធងើបធឡើងអ្ធញ្ច ក ត្រីទួសអី្ធងើបតាមម្ភរ់ត្ចំាង ម្ភ៉ា ក់ ុោះធៅ
ងូរទឹក កាលែុងទឹកដត្ពកេនឹង ធ វ្ើសាព ន វ្ីអី្។  ុោះធៅងូរទឹកធៅ ធឃើញត្កធឡកធៅ ធឃើញ
តាមត្ចំាងៗ ត្រីទួសប៉ាុនកថ្  រូ ៗជាងកថ្ អី្ធងើបតាមធេៀនត្ចំាងេនឹង ធងើបេនឹង ធឃើញធយើង
 ឹងធៅ ត្ពុ បារ់ៗ។ ធេើយម្ភ៉ា ក់ធៅធកមង ធៅជញ្ញា រ់កូនត្រីត្កឹម ធេើយនឹងកាា មរូ េនឹង 
ជញ្ញា រ់អាកំធបាេ កេនឹង យកកដង្ក្ញ្ា ង បងាី ជារ់ធៅ បានកូនត្រី ធេធៅត្រីត្កឹម ត្រីទនាយេនឹង 
ត្រី កូនកាា មរូ ៗេនឹងហាា៎។ យកមកសនាូ ម្ភន ត្បថ្កវា ធេធៅត្បថ្ក ធៅអាត្រីទួកេនឹងវា
ធឃើញ ឹង វាខំាេហា៎ស សីុធៅវាមិនមុរសនាួ េនឹងជាប់ត្រីទួសេនឹងធៅ។ ជាប់ជួនកាលម្ភ៉ា ក់យក 
ជួនកាលម្ភ៉ា ក់ត្បដលងធៅវញិធៅ ត្រី ជួនកាលសីុ បា៉ាេ ុ៊ុំស្សមោះបានត្រីធឆ្ត ត្រីអី្ប៉ាុនៗណាែី
យកមកឱយម្ភ៉ា ក់ធ វ្ើ ម្ភ៉ា ក់ធ វ្ើមិន ឹងធកើរសង ធបើត្រីធឆ្ា ប៉ាុនៗណាែី ខេួនម្ភ៉ា ក់រូ មួយ កាន់កូស
ដរអាស្សកាេនឹងមិន ង់ធកើរ កូសកាប់មិន ង់ធកើរ រួ ពស់អី្េនឹងគាម នយកធទ ត្កវារ់ធចាល



អ្ស់ ធេើយធៅធសាៃ រត្ជក់ ធេើយនិង ខ ដរប៉ាុែណឹ ង កាលែុងេហា៎ស! ត្រី្ំហាា៎។ ខធៅ យកមក
ត្បធេនធលាកតាតំាធនោះ ធេើយធសាៃ រត្ជក់ធលាកតាតំាង ូល ិរត ឆ្ន់ធសាៃ រត្ជក់។ ធសាៃ រត្ជក់មក
ត្បធេនធលាក ម្ភ៉ា ក់ធៅរូ ៗ វរតែុងធត្ពាោះបា៉ា កូនសិសសធលាក កូនសិសសហាហ ា៎ ធៅជាមួយធលាក 
ធអ្ើ! គារ់កូនកំត្ពាហាា៎ ធៅជាមួយធលាកតាតំាេនឹង ធៅជិរវរតេនឹង គាន េនឹង ជិររបងជាប់គាន េនឹង 
សាោះេនឹងហាា៎។ អ្ញ្ា ឹងគារ់ធៅរូ ៗ គារ់ម្ភនធៅជាមួយធលាកតាតំាងេនឹង។ រូបងរធៅទ្ធល់
សពវថ្ងៃ  ល់ធពល ឹងធៅ គារ់ធនោះេនឹង ក៏ធៅដកបរវរតេនឹងធទៀរ បានដា ់អាពរេនឹងមកម្ភនអី្ 
ម្ភនបានគារេ ុ៊ុំស្សមោះ េ ុ៊ុំអី្ ឹង។ អូ្ា៎! គាម នធទ ទឹកធឡើងមកធៅ អ្រ់េ ុ៊ុំស្សមោះធទ បា៉ាេនឹងធៅ
ពាក់ម៉ាងហាា៎  ត្រីរាល ត្រីលិញ បួនៗធ្លន ប់អ្ធញ្ច ក កូនហាហ ា៎យ! ពាក់ធៅម្ភ៉ា ក់េនឹងអ្ងាុយធលើកាល
ទូក បនាា ប់មកបា៉ាឱយកាន់អាធៃងធខវង អាធៃងធខវង  ធេ...ធេ ូ សំណាញ់ ឹងហាា៎ រួ ធៅធេដាក់
រងវង់មូលអ្ធញ្ច ោះ រូ ធៅម្ភនថ្ កាន់អ្ធញ្ច ោះ បា៉ាថា៖ “បា៉ាឱយកូនឯងកាន់អ្ធញ្ច ោះធៅ បា៉ា ធដាោះត្រីមក
ដាក់កនុងធៃងធខវង  ឹងហាា៎ ! ធៅបដែា កទឹក ឹង ធយើងកាន់អាថ្ វាែុងឱយជាប់សអឹបនឹងទូក ឹង
ធៅណាា៎។ កាន់ៗធៅស្សាប់ ល់ធពលទឹកេូរ អាត្រីេនឹងបានធត្ ើន ធដាោះដាក់កនុងេនឹង បាន
ធត្ ើន ទឹកវាមិនេូរ ម្ភ៉ា ក់កាន់ ធអ្ើ! វារាងអ្ស់កម្ភេ ំងថ្ ក៏មិន ឹង កាលែុងដលងដេហងធៅទំ្ធង
ធៃងធខវងធៅអ្ស់ របូរថ្ ធៅរលីង ត្រីេនឹង ធេើយត្រី្ំៗណាស់ យកមកដរ៤ធៅ៥ ធសាៃ រត្ជក់
១ឆ្ន ំង ខរាប់ឆ្ន ំង សមបូរត្រីណាស់កាលែុងនា៎។ 

ក៖  ឹងកាលជំនាន់ែុង កុងគារ់ធនសាទត្រី គារ់ម្ភនដ លលក់...? 

ខ៖ មិនដមនធនសាទធទ ជាលកខែៈត្េួសារ ពាក់ម៉ាងអី្រិ រួ  មួយរបូងពីររបូង ធេើយត្គាន់ដរ
បានមួយសីុៗ ធេើយអ្រ់ធ ោះលក់ ូរធទកាលែុង។  ឹងហាា៎ !  ឹង! ធេើយជួនកាលម្ភ៉ា ក់សាួ អី្  
 ឹងធៅ បានត្រីត្ពលូងអី្ ត្រីត្ពលូងអ្រ់សីុធទៀរ ត្កវារ់ធចាល អ្រ់សីុធទខាេ  ពុល។ ត្រីត្ពលូង
រាងដវងៗ ត្កេមហាហ ា៎  ដភនកវាេនឹងហាា៎។ រួ ម្ភ៉ា ក់ធត្កាយមក  ូ ទឹកស្សកអី្ ឹង ធៅសាួ អី្ ឹង  
សាួ ៗ ដម៉ាធេើយ! ធងើបធឡើងធេធៅសីុ ធេធៅត្រីអី្ ត្រីខចឹង ត្រីខចឹងេនឹងត្កោៗ ូ ពស់ថាេ ញ់  
 ឹង ដវងម្ភរ់វារូ  ូ ដរត្រីៃេូញ ឹង ប៉ាុដនតវាម្ភនត្កោ យល់ធទ? ប៉ាុនវា្ំ! ធលើកធឡើងដវង       



អ្ធញ្ច ក ដម៉ាថាពស់ត្កវារ់ធចាលទំ្ធង ងសនាួ  ងអី្េនឹង ររ់ដស្សក ង់សាេ ប់ ពស់ៗ! សាួ ត្រី
បានពស់ត្កវារ់ធចាលធៅ។ ធត្កាយមកធេ អាធម៉ាង ធេើយពីណាធទ វាថា៖ “សអី ងសអី?” ស្សាប់
វាចាប់ធលើកធឡើង “ហាហ ក! សអី?” ខំុ្ថា៖ “ពស់ធទ! ក៏ធបាោះធចាលធៅ។” វាថា៖ “ពស់សអី! ត្រីខចឹង!” 

ក៖ ហាហាស 

ខ៖  ឹង សមបូរដ លកាលែុងធនាោះ ធរឿងត្រីធរឿងអី្េនឹង ធេើយបដនេបនេុកអី្លកខែៈ្មមជារិ
សុទា អ្រ់ទ្ធន់ធ ោះធត្បើថាន ំអី្ធទ។ សមបូរណាស់កាលែុង។ 

ក៖  ុោះកាលែុង ធពលដា ់មក ម្ភ៉ា ក់អ្រ់ម្ភនត្រូវធៅ ម្ភេ ល់(បាូរ)ភូមិឃំុអី្ធទ? 

ខ៖ អ្រ់! ធៅដរធៅកនុងភូមិែុង។  ល់ធពលធរឿងអ្ធញ្ច ោះធទ បានធ ញពីកនុងភូមិដត្ពកត្កធៅ    
ែុងមក។ ធរឿងធដាយសារម្ភនអ្សនាិសុខ  វាម្ភនធចារលួ ធចារបេន់អី្ ឹងហាា៎។  ឹងធៅ រួ បា៉ា
េនឹង... 

ក៖ ម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាឆ្ន ំធទ? ឆ្ន ំប៉ាុនាម នដ លម្ភ៉ា ក់ផ្ទេ ស់មក? 

ខ៖ ៨២(១៩៨២)៨៣(១៩៨៣)េនឹង។ ៨២ ឬ ៨៣  ឹងហាា៎   ូ ធយើងធនោះ  ូ ធយើងធនោះដា ់
២០១៨ ដា ់២០១៧ ូលមក២០១៨ ឹងហាា៎។៨២ ឬ ៨៣ ធ ញពីែុងមក ធត្ពាោះបា៉ាមកធ វ្ើ
ធធ្លន ោះធៅពាមកនុងេនឹងធនា៎ក រួ ធៅម្ភនធចារលួ ធចារបេន់ ធ ើរនិយាយគាន រអ្ ូរមុខសាោះេនឹង  ល់
ធពលយាយធនាោះគារ់ខាេ   គារ់ថា៖ “េងមកធៅសាោះអ្ញមួយរយសិនធៅ ចំាសាៃ ប់សាៃ រ់ចំាធៅ
វញិ។” មកធៅេនឹងធៅ ទទួលយាយសនែុងធយើងធ ញមក គារ់សំុតាមធត្កាយេនឹងថា ៖      
”អ្ញសំុធៅបធណាត ោះអាសននសិន។” ក៏ម្ភ៉ា (យាយ) ិរត្ម៌ឱយធៅធៅ ឱយធៅសិនធៅ សិនរេូរ
ទ្ធល់ឥឡូវេនឹងធៅ រកូនរអី្េនឹធៅ រេូរធៅធៅធទៀរធៅ។ យករបស់ឯង  ទំ្ធង ីដស្ស ីអី្ 
ែុង ទំ្ធងអ្ស់រលីង។ ធបើកំុឱយធៅ ធៅទ្ធល់ដរឥឡូវ េំណាស់។ ម្ភនធសាើរធទណាា៎  េិរធៅរាប់
មឺុន ( ុលាេ )។ 



ក៖  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនបាន ុោះបេង់ធទ កាលពីធត្កាមមក? 

ខ៖ គាម នបាន ុោះបេង់ ុោះអី្ធទ ធត្ពាោះកាលែុងវាធអ្ឿខាេ ំង ធយើងអ្រ់ ឹងេនឹងវាឃុបឃិរជាមួយ
ត្បធ្លនភូមិេនឹង វាលួ ធៅ ុោះធេធៅអា ុងសនេឹកធម៉ា ធទែា៎  រួ កាលជំនាន់ែុងរ ឋធេ
ត្បកាសថាពីណាធៅឱយ ុោះ ីអី្ ឹងហាា៎។ រួ កាលែុងម្ភ៉ា ក់ យាយេនឹង កំពុងដរកុងកុយេនឹង
ឈឺខាេ ំង យកធៅធ កធពទយភនំធពញមក វ ៉ាក់វមីក ធមើលត្េូដខមរធមើលអី្េនឹងណាា៎។ អាដលងដរ
ធមើលអ្រ់ ឹងធេធ វ្ើអី្ៗ អ្រ់ ឹងសង។ ទ្ធល់ដរបា៉ាឈឺ ៃ្ន់ ៃ្រធៅរេូរ ល់គារ់សាេ ប់ៗអី្រួ រាល់
អ្ស់ធៅ មកធ វ្ើសាោះធៅេនឹង ទម្ភេ ក់ត្បហារ ធនាោះអាខាងធត្កាយធនាោះ ថ្វ ៉ាស័ងកសីេនឹងហាា៎  កដនេង
ែុងធភេៀងមកវាមិនត្រូវដបកភក់។ យាយេនឹងក៏ថា៖ “អ្ញធៅកាប់សេឹកធតាន រ។” យកមកធ រ
ត្បក់ញបេនឹងហាា៎  ស្សាប់ដរធៅកាន់សេឹកធតាន ក ធេដលងឱយកាប់េនឹង ធេឈប់ឱយកាប់បាន ឹង
បានធយើងធឡើងធៅសួរត្បធ្លនភូមិ ត្បធ្លនភូមិគារ់ថាធេ ុោះ ធេយក ឱយធេធដាោះស្សាយឱយ ធេ
ធដាោះស្សាយអ្រ់ធ ញ។ រួ ធយើង កាលែុងដម៉ា កូន៨នាក់ ធមម្ភ៉ាយ ម្ភនអី្អាដលងរវល់រកសីុ 
ធ វ្ើនំលក់ ិញ្ច ឹមកូន៨េនឹង ម្ភនបានធ ើរបាឹង ាប់អី្ណាអី្ែីអី្។ 

ក៖ ដរធយើងម្ភនសាកសីទទួលសាា ល់ថាធយើងធៅធៅេនឹង? 

ខ៖ ហាអ ា៎ ! ធយើងម្ភនសាកសសីាកអី្ ធេធ វ្ើសាកសីឱយ។ 

ក៖ កាលេនឹង សាោះេនឹង ជំនាន់េនឹងម៉ាូរអី្ដ រ? សាោះសម័យេនឹង? 

ខ៖ សម័យេនឹង និយាយធៅសាោះបុរមបុរាែ សាោះចាស់្ំែុង សាោះែុងវាជំនាន់ធអ្ើ! ៧០ ឬ ៧១
អី្េនឹងណាា៎  ៧២អី្េនឹង ធេជំនាន់ជំនាន់ លន់ នល់ ទម្ភេ ក់ត្គាប់ដបកធៃោះអ្រ់ធៅសាោះេនឹងធហាហ ោះ
 ល់ធពលធត្កាយមកធ វ្ើសាោះសសរត្ក័ក(្ំ) មួយលមមធៅធទ។ មិន្ំធទ យល់ធ ស? ដរធករ ាិ៍ខាង
បា៉ា ធនោះ ខាងបា៉ាយាយសលេីធៅរាល់ថ្ងៃេនឹង។ អាេនឹងធករ ាិ៍ខាងបា៉ា  ធេឱយ ំដែក យាយធេងធនោះ
ធេមកធ វ្ើសាោះ មកធៅពាមកនុងធេហា៎!  ស្សាប់ដរ ល់ធពលបា៉ា ធ វ្ើ ន្ួសេនឹងធៅ ធៅយក ឹកស្សូវយក
ធៅដាក់ សាោះយាយេនឹង វាសសរត្ក័ក វាធ វ្ើរូ លមមធៅ ធយើងដាក់ស្សូវខាេ  វាបាក់  ឹងដាក់អា



សាោះចាស់ធនោះ សាោះយាយសលេីធៅរាល់ថ្ងៃេនឹងណាា៎  មកដាក់សាោះធករ ាិ៍ខាងបា៉ា  ខាងបា៉ាេនឹង ធេឱយខាង
បា៉ា  ប៉ាុដនា ល់ធពលខាងធនោះ យាយសលេីេនឹង ធភេើងទម្ភេ ក់ត្គាប់ដបកធៃោះអ្ស់ដ រ អ្រ់ម្ភនសាោះធៅ
បា៉ាថាឱយធៅែុងសិនធៅ។ មកធៅសិនធៅ ទទួលបា៉ាយកស្សូវធៅដាក់ ធេមិនធអាយដាក់ ធេ
ថាសាោះរបស់ធេដ រ  ឹងក៏អ្រ់ធៅ។ ធរឿងរា៉ា វ ចាស់ៗមកជំុគាន ប៉ាុនាម ននាក់ ថាសាោះេនឹងត្រូវបានកុយ 
ធេើយេនឹង។ ធេធ វ្ើថាទិញ កាលែុងទិញជាម្ភសធទណាា៎  ទិញធៅ ធៅមកសាលាឃំុ ធេ   
សរធសរសំបុត្ររួ រាល់អ្ស់ធេើយ ប៉ាុនគារ់មិនទ្ធន់ត្បេល់ម្ភសឱយធទ។ ចំាម្ភនម្ភសបាន 
បានម្ភសចំាឱយសំបុត្រ ឹងហាា៎ណាា៎។  ទទួលធេឱយសំបុត្រដម៉ាយកមកទុក យកមកទុកធៅ 
ស្សាប់ដរបា៉ាេនឹងវាឈឺ ៃ្ន់ ដលងធមើលត្េូដខមរត្េូអី្ថ្ងៃែុងធនាោះ ធេើយនឹងធៅធៅ៖ “ធសារៗ!
(បងស្សីថ្ងេ) ធៅសាលាឃំុ ខំុ្ត្បេល់ម្ភសឱយ។” ថា ឹងហាា៎។  ដម៉ាថា៖ “ដលងរវល់អី្ធនោះ!” គារ់់
ថា៖ “ ឹងធសារឯងឱយសំបុត្រមកខំុ្មក។ ខំុ្ធៅចំាសាលាឃំុមុន។” ដម៉ាក៏ធរ ើសំបុត្រធៅឱយគារ់ 
ឱយគារ់ធៅណាា៎។ ចំាដម៉ាធស្សា ទឹក ធ វ្ើអី្រួ រាល់ បញ្ចុ កបាយគារ់រួ រាល់អ្ស់ធៅ  បានធៅ
សាលាឃំុ។ ស្សាប់ដរធៅសាលាឃំុ អ្រ់ធឃើញតា្ីេនឹងធសាោះ រួ ដម៉ាគារ់ធ ោះអ្ងាុយចំា អ្ងាុយ
ចំាយូរធៅបានភាន ក់ខេួន ជិរ ល់ធនោះធេើយណាា៎  ក៏ធៅសួរធេ សួរថា ម្ភនធឃើញតា្ីេនឹងមក  
ធ ស? ធេថាអ្រ់ធឃើញតំាងពីត្ពឹកមក ធទើបដម៉ាភ្ាក់ខេួន៖ “អូ្ា៎!  ឹងធេធបាកអ្ញ។” បានន័យថា
ធេត្បេល់សំបុត្រ ធេត្បេល់ម្ភសមកឱយ យល់ដ រកូន? 

ក៖ ចាស 

ខ៖ ធអ្ើ! តា្ីដាក់ធមត្ពុរធៅបារ់ ធៅបារ់ត្បដេលជាកនេោះដខ ឬក៏មួយដខមិន ឹងធទណាា៎  រួ 
ធៅម្ភ៉ា ក់ឮ ំែឹងត្បាប់ថា តា្ីែុងមកធេើយ កាលែុងយាយធៅសាោះយាយេួយេនឹងហាា៎  
ម្ភនធៅែុងណាា៎។ រួ ធៅក៏ដម៉ា ធ ើរធៅដត្ពកែុងធៅធឃើញ ធឃើញដម៉ាថាធៅអ្ែាូ ងទឹកកំពុង
 ងទឹក ដម៉ាសួរថា៖ “្ីៗ! ឯងឱយអ្ញធៅជួបធៅសាលាឃំុ ធេរុអី្ក៏អ្រ់ធឃើញឯង?”  ឹងថា៖ 
“េីុ!!” ធញញធ ម្ញដាក់ដម៉ាអ្ធញ្ច ក “េឺុ! ត្បេល់សំបុត្រឱយខំុ្ ខំុ្ត្បេល់ម្ភសឱយធេើយ។” អ្រ់ធៅ 
ធករ ាិ៍ខាងបា៉ាអ្រ់ធៅ ធករ ាិ៍ខាងគារ់ឱយធេធៅ អ្រ់ធទៀរធៅ។ ទំ្ធងសងខាង អ្រ់ម្ភនបានអី្ធទ រាល់



ថ្ងៃបារថ្ ទធទ ធេើយធៅពាមកនុងេនឹងធេា៎។ រួ កដនេងរស់ធៅប ចុបបននរាល់ថ្ងៃេនឹងធេា៎។ កដនេង
េនឹងទិញពីយាយេូយ តាអឹ្ង។ មកទិញយាយេូយ តាអឹ្ង េនឹងធ ញធៅធៅថ្ត្ពទទឹងធៅ។
ទទួលបា៉ាអ្រ់ម្ភនសាោះធៅ មកធៅជាមួយយាយ យាយេូយ តាអឹ្ង ក៏ធៅបា៉ា ទិញសាោះេនឹង។ 
ទិញធៅ យល់ដ រ?  

ក៖ កាលេនឹងទិញរថ្មេប៉ាុនាម នដ រ? 

ខ៖ អ្រ់ ឹងធទ! ម្ភ៉ា ក់អ្រ់ចំាធទ។ ទិញេនឹង ធដាយសារយាយេូយេនឹងខចីលុយដម៉ាដ រ  ឹងហាា៎  វា
ធៅពាក់ព័នាធរឿងលុយកាក់េនឹងហាា៎  ដម៉ាថា ធអ្ើ!  ឹងទិញក៏ទិញធៅធបើគារ់ធៅជំពាក់លុយក៏ទិញ
ធៅ ការ់កងគាន  ឹងធៅធេើយណាា៎។ ក៏ទិញ ឹងធៅ ទិញ ីធៅកដនេងេនឹងធេា៎ ។ 

ក៖ ទិញេនឹងម្ភ៉ា់ ក់ម្ភន ឹងធទថាទំេំប៉ាុនាម នដ រ? 

ខ៖ អ្រ់ ឹងធទ!  ល់វាទិញមកបានធេើយអី្ធេើយធៅ បា៉ាថា ីេនឹងវាជាប់បងបអូនខាងគារ់ដ រ
តានីេនឹងធេា៎។ កាលពីមុន ំបូង គារ់អាធជើងសសរចាស់ៗធនោះ ធ វ្ើទីស្សុកធកើរសង្ក្ោា ម ចាក់
ធជើងសសរអី្រួ រាល់ ថាត្បឹង ធ វ្ើស្សុកធកើរសង្ក្ោា មធៅ អ្រ់ធៅ។ ម្ភច ស់សាេ ប់បារ់អ្រ់ធៅណាា៎  
ធៅដរឪពុកធៅអី្ ឹងធៅ  ល់ធឃើញបា៉ា ទិញរួ េនឹងក៏ថា  ីេនឹងជាប់បងបអូនខាងកូនតាតាធបា៉ា ងី
េនឹងដ រ បា៉ាឱយលុយធៅធទៀរ។ កំុឱយធេថាធយើងធៅធ ោះដរថារបស់ធេ។ បា៉ា ក៏ធឆ្រដ រ ហាអ ា៎ក!
របស់ធេធម៉ា ទិញពីតាអឹ្ងយាយេូយរួ ធេើយេនឹង។ ទិញធៅក៏ឱយលុយប៉ាោះប៉ាូវធៅ ខាងតានី
ធទៀរធៅ រួ អាមួយ ំធេៀងសសរធ ញ ធ ញសសរ២ធនោះត្រូវជាខាងត្បពនាធនាោះ ខាងយាយ
ង៉ាូវណាធនាោះ ដម៉ាថាធៅ ូរម្ភនធៅថ្ត្ពទទឹង យកមកឱយយាយង៉ាូវេនឹងធទៀរ។  ល់ធពលធត្កាយ
មក ធរឿងជាមួយសាោះតាេមេនឹងហាា៎  ម្ភនធរឿងគាន េនឹងហាា៎  កដនេងត្ពំធេថា ដម៉ាេនឹងអ្រ់ទិញអ្រ់អី្
ធទ។ បានថា ដម៉ាថា ទូដរកធៅគារ់ធៅ ូរម្ភសឱយធៅយាយង៉ាូវធៅ រួ ថាអ្រ់ទិញ ថា ឹង។ រួ ដម៉ា
ថាសបងធទ មិនបា ់សបងធទ គារ់ធ ើរមកេនឹងគារ់បានអុ្ជ្ូកធៅកដនេងញបសាោះរួ ធេើយ 
គារ់និយាយ ឹងហាា៎  ប៉ាុដនតឥឡូវធឃើញទ្ធន់េ័នធេើយ ឈឺរុាថំ្រ ៉ៗា េនឹង។ 



ក៖ ធអ្ើរ ឹង សាោះេនឹងឥឡូវម្ភនបេង់ម្ភនអី្ត្រឹមត្រូវធេើយ? 

ខ៖ ឥឡូវធេ ុោះបេង់រងឹរួ ធេើយ ២០១៦ធនោះ ធេ ុោះមកធ វ្ើបេង់។ 

ក៖ ចាស! ធេើយធយើងក៏បានដាក់របងដាក់អី្ត្រឹមត្រូវ? 

ខ៖  កាលប៉ាុនាម ន បធណាា យប៉ាុនាម ន ធេដាក់រួ ធេើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងធរឿងេនឹងេឺធដាោះស្សាយធេើយ? 

ខ៖ អឺុ្ម! រួ អ្ស់ធេើយ ត្ពំអី្ម្ភនរួ អ្ស់ធេើយ ប៉ាុដនតមុនធរឿងអ្ស់ធេើយ រធោា ោះរងាឺដវងឆ្ៃ យណា
ស់។ 

ក៖ ចាស! ធដាយសារដរពីមុនធយើងអ្រ់ទ្ធន់ម្ភនត្ពំ ាស់លាស់ ធពល ឹង ឹងដរចាស់ៗ។ 
ធេើយម្ភ៉ា ក់ ឹងថាសាោះធនោះកសាងធឡើងធៅកនុងឆ្ន ំណាធទ? 

ខ៖ ១៩៨៥ ធេា៎? ផ្ទេ កវាធៅធលើ ំបូលនា៎ ធមើលធមើល? ម្ភនផ្ទេ កដ រ ធេដាក់ផ្ទេ ក។ 

ក៖ រលប់ធេើយ ខំុ្ធឡើងធៅធមើលអ្រ់ធឃើញម្ភនធលខធទ។ 

ខ៖  ឹង? ១៩៨៥ធេើយ មកធ វ្ើធៅេនឹង។ 

ក៖ យូរធេើយ! ធេើយសាោះធនោះ ម៉ាូរអី្ដ រម្ភ៉ា ក់? 

ខ៖   ប់ធេើយ ធរឿងថាម៉ាូរម្ភ៉ា ក់អ្រ់សាា ល់ធសាោះ ម៉ាូរសអីអាេនឹង។ 

ក៖ េនឹងធេើយ ខាងធលើម្ភន ំបូលធកបឿង្មមតា។ 

ខ៖ ្មមតា! អា ំបូល ូ សាោះ សអីពីរខនង... 

ក៖ រនាបឬសសី? 



ខ៖ សអីធេធៅ...សាោះធនោះ្មមតាេនឹងណាា៎  ពីរៗខនងេនឹង ធេធៅសាោះសអី? សាោះកាបិុរ សាោះសអីមិន ឹង 
ដ រ។ កាតំាង! ធបើពីធ ើមធត្ ើនដរ សាោះ្ំៗ ធ វ្ើ ូ សាោះម្ភ៉ា (យាយ)េនឹងធេធៅសាោះកាតំាងធេា៎? អា
ធនោះធេធៅសាេបិុរេអី? អ្រ់ ឹងដ រ! អ្រ់សាា ល់សងម៉ាូរ! 

ក៖ ធេើយសាោះេនឹង កសាងធឡើងធដាយអឺ្!ជួលជាងឬក៏ធ វ្ើខេួនឯង? 

ខ៖ េឺុម! ជាងត្រឹមត្រូវ។ កុងកុយេនឹងជួលជាងមក តាេឹុនធៅឯទួលសធោក រនា៎ ធ វ្ើសាោះធនោះមុន 
បានមកធ វ្ើសាោះធនោះធត្កាយ។ ជួលជាងរពីសាោះធនោះមក ជួលជាងត្រឹមត្រូវ ប៉ាុនត្គាន់ថាជួលជួលអី្
 ឹងធៅ ធេើយរួ ធៅរនាប និង ជញ្ញា ងំមិនដមនបានកាា រអ្ធញ្ច ោះណាា៎  កុងកុយធនាោះទិញសេឹកមក
គាបៗ ថ្វ ៉ាជំុវញិសិនធៅ កាា រអ្រ់ទ្ធន់ម្ភនធទ។ ធត្កាយមកបានទិញកាា រអី្ ដាក់ថ្វ ៉ាេនឹងមក។ រួ 
រនាបេនឹង កុងកុយថ្វ ៉ាខេួនឯងធទ។ គារ់ធ វ្ើ ន្ួស ធ វ្ើ ន្ួសគារ់ធមើលអឺ្! ធមើលដរធ ើមឬសសីណារាង
ចាស់លអ គារ់ធរ ើសមួយធ ើមពីរធ ើមសសំ ឹង ធៅែុងរាប់ឆ្ន ំធនាោះ សសំធៅ គារ់ពុស គារ់ធ វ្ើខេួន
គារ់ គារ់លួសគារ់អី្ខេួនគារ់ ឹងធៅ បានសសំៗមក យកមកធ វ្ើេនឹង។ គារ់ថ្វ ៉ាខេួនគារ់ អី្ខេួន
គារ់ធទ។ 

ក៖ អ្ញ្ា ឹងជាងធេជួយធលើកជាខនងសាោះឱយ? 

ខ៖ ជួយធលើកជំេរធរាងធៅណាា៎  ដរការបិទបំាងជញ្ញា ងំ រនាបអី្េនឹង កុងគារ់ថ្វ ៉ាខេួនគារ់។ 

ក៖  ឹងកាលេនឹង ម្ភ៉ា ក់ចំាធទ ធត្បើរយៈធពលប៉ាុនាម នធៅសាងសង់សាោះធនោះធឡើង? 

ខ៖ េឺុម! សាងសង់េនឹងរាប់ដខហាា៎។ ជំនាន់ែុងសុទាដរធ វ្ើធដាយថ្ ទំ្ធងអ្ស់ គាម នធត្េឿង
ម្ភ៉ា សីុនធទ។ ការដាប់ ការអី្េនឹង ធ វ្ើ ំណាប់ ធ វ្ើអី្េនឹងដាក់ ដាប់េនឹងសុទាដរថ្ ទំ្ធងអ្ស់ ឈូស
អី្ៗេនឹងថ្ ទំ្ធងអ្ស់ ដ កឈូស។ មិនដមន ូ ឥឡូវ ធត្េឿនម្ភ៉ា សីុន ឆ្ប់ សាួ អី្ដ ក ធលឿនរេ័
ស។ េនឹងយូរណាស់ ធ វ្ើរាប់ដខ ម្ភ៉ា ក់ធអ្ើយ! បបរធ កខាិោះធៅ បបរធពារធៅ នំអី្ធៅឱយគារ់  
ពិសារ ជាង ធពលថ្ងៃធពលអី្េនឹងណាា៎។ ទឹកដរ ទឹកអី្ ដំាឱយគារ់ពិសារធៅ។ កាលែុងធនាោះ! 



ក៖ ធេើយខំុ្ធឃើញឥឡូវម្ភនធ វ្ើសាោះងមខាងមុខធនោះ? 

ខ៖ អូ្ា៎! សាោះងមខាងមុខែុង កាលមុខម្ភ៉ា ក់ម្ភនកំាជធែតើ រ ម្ភនយ៉ាធៅខាងមុខេហា៎ស មួយដម៉ាត្រជា
ង។ អាខាងមុខធនាោះ ឬសសី កាលឬសសីេល់ៗ យកធៅដាក់ខាងមុខ ជូរធៅធឡើងរធលាង
ត្កេមធសអើសលអណាស់ បានធ វ្ើយ៉ាខាងមុខ យ៉ា ូ ម្ភ៉ា ក់ធ វ្ើអាបោក ន់ថ្  ធ វ្ើ ូ ងមហាា៎។ ប៉ាុនត្គាន់
ថាធយើងអ្រ់ម្ភនរនំាងបំាងធនាោះ  ល់ធភេៀងមកបីខាងលិ មកសា មកវាសទឹក(ធសើម) យូរធៅ
វាពុក ខាងមុខេនឹងធេា៎។  ល់វាពុកធៅខាងមុខ ឹង អ្រ់ហា នធ ើរធទ ជធែតើ រកា ់ធឡើងមកខាង
មុខ ធ ើរងនម វាពុក។  ល់វាពុក ឹងធៅ ធេនិយាយបអូនេឹមថ្េអី្ ូលមកថាធេមិនធអាយសាោះពុក
ពីមុខ វាមិនលអធមើលធទ ឹងហាា៎ ! រួ ធៅម្ភ៉ា ក់ក៏ថា  ឹងការ់ធចាលធៅ ការ់ធចាលធៅ ស្សាប់ដរ
យកជធែតើ រេនឹងធៅត្បធេនធលាក។ យកធៅត្បធេនធលាកធៅវរតពាមកនុង ត្បធេនធលាកធៅ។ 
 ល់ធពល ឹងធៅធេថា ឥឡូវរធៅ រងម ថាងម១ដម៉ាត្ររធ វ្ើអី្ធទ ធបើបានរធៅមុខរិ ធទៀរ ម្ភ៉ា ក់
ធឃើញថាធេធ វ្ើសេូ វធ វ្ើសអី មិនហា នរធត្ ើនធេថាមិនឱយធៅនកាប់ធ ើមជំពូធ ើមអី្ធៅដកបរេនឹង 
ធ ើមធមៀនធ ើមអី្ធចាលអ្ស់  ំធេៀងខាងដនា៎ក ធ ើមជំពូ ធ ើមធមៀន។ កាប់ធេើយក៏ធ វ្ើធៅ ធ វ្ើសាោះ
េនឹងធៅ អីុ្ធៅឱយទូរស័ពាម្ភ៉ា ក់មួយ មួយធៅម្ភ៉ា ធឡសីុ កាលត្រីអ្ដែា ង(ម្ភ៉ា កទូរស័ពា) ថ្ងេ
ណាស់ ទិញពីម្ភ៉ា ធឡសីុមក ដាក់ធៅធលើទូ មុខបងាន់េនឹងេហា៎។ ស្សាប់ដរអាជាងសាោះវាមកធមើល
មុន ំបូងធ វ្ើ ស្សាប់វាសំុ ូលធនាម សំុ ូលធនាមមួយសារ ធ ញមក ស្សាប់ដរសារធត្កាយវា
ធឃើញទូរស័ពាេនឹងហាា៎   ូលធនាមមួយសារធទៀរ វាយកទូរស័ពាឯងបារ់ ស្សាប់ ល់ជាងធៅ
បារ់ ឯងរកទូរសពា័ បារ់ទូរស័ពាអ្រ់ធឃើញ បារ់អាកាលត្រីអ្ដែត ង។ ទូរស័ពាលអ! មុន ំបូង
ទំធនើបណាស់ ្មមជារិធទៀរ អ្រ់ម្ភនសធមម ធទ។ ្មមជារិ! បារ់ធៅធេទិញឱយ ធករ ាិ៍របស់ធេ។ 
 ល់ធត្កាយមកធទៀរ បានទូរស័ពាធនោះេនឹង បានធៅធេយកបាីកូធរ ៉ាេនឹង ធៅវាទិញឱយដ វាធៅ។ 

ក៖ ចាស!  ម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាធទ កាលពីធកមង ម្ភ៉ា ក់ធអ្ើ!  ូល ិរតធលងដលបងអី្ធេខេោះ? 

ខ៖ អូ្! ម្ភ៉ា ក់ធៅពីធកមង ម្ភនអី្កាលែុង ដា ់ពីអាពរមក ម្ភនសាោះធៅជិរគាន  ធ ម្ ោះអាេួង អា
ថ្េ ពីរនាក់បងបអូនធេធនាោះត្បុស។ រួ ម្ភ៉ា ក់ពីរនាក់ដ ភាពេនឹង គារ់មិនអ្នកធនោះធទ ពីរនាក់  អា



ភែឌ័  វាត្ប ោះត្បសងគាន ណាា៎  ធេធៅរម្ភលត្កូ  ប៉ាុនត្គាន់អាភ័ែឌ វាសា ់ជា ម្ភ៉ា ក់សកម  ឹង
ហាា៎។ ម្ភនអី្ ធសេៀកដរធខាខេី ធដាោះអាវធៅធលង ធលងបាញ់ឃេី ធលងបាញ់ឃេី រធមៀល ូល ធ វ្ើរនា
ឡូអ្ធញ្ច ក បាញ់ឱយត្រង់ធៅ  ូលរនាហាា៎  ធលងបាញ់ឃេី។ រួ កាលែុង អ្រ់ម្ភនត្គាប់ឃេីធទ ធៅ
អី្ធនោះធនាោះធៅកាត ក់ ធៅកាត ក់ែុងធៅ ម្ភនដាក់ ីឥ ឋេនឹង ធខវោះ ីឥ ឋេនឹងមកលុញធ វ្ើត្គាប់ឃេី 
មូលៗដាក់ហាលថ្ងៃ ឹងធៅ រងឹត្កជឺសធៅ យកមក ធលងបាញ់ឃេីេនឹងធេើយ។ 

ក៖ សបាយ! 

ខ៖  ូល ិរតធលងអាេនឹង! ថា៖ “នីតា! អ្ញធៅធលងបាញ់ឃេី។” ធៅធលងបាញ់ឃេីជាមួយធេ 
ត្បុសៗែុង។ 

ក៖ េឺសៗ! 

ខ៖ ម្ភ៉ា ក់ពូដកដ រ ធសេៀកដរធខាខេី ធដាោះអាវេនឹង។ គាម នធទ! ពូដកធ ើមត្រដបកមុខសាោះអី្េនឹង ធឡើង
ដេងធឡើងវបឹៗ ពូដកធឡើង ូ សាវ អី្ ឹង ធ ើមត្រដបកលូនធឡើងធលើធកាត ប ធឡើងដរម៉ាង។ ភ័ែឌ អី្
មិនអ្នកធឡើងធទ ដរម្ភ៉ា ក់ធទ។ ធឃើញដសេរាងចាស់ទំុេនឹងធកាត ប ធឡើងធ ើមត្រដបកមុខសាោះអី្ែុង    
វបឹៗ ធប៉ាោះសីុត្រដបកអី្េនឹងធៅ។ ដខភេឺអី្ធៅខាងមុខសាោះេនឹង យប់េនឹងក៏ធឡើងដ រ ធឡើងធប៉ាោះ
ត្រដបកអី្េនឹង សីុធៅ ដស្សកធត្ ៀងធៅ “ឱ! សាវ យ នាីនារអូី្នធអ្ើយដប៉ារមួយ ដប៉ារពីរ។” រួ ធៅ
ធត្ ៀងកាលែុង ដា ់ធៅ ធេថ្វ ៉ាធបា៉ារថ្វ ៉ាអី្ ូលឆ្ន ំអី្ ឹងហាា៎  ធ ម្ ោះពូធបា៉ា រពូធេងអី្ែុង ធត្ ៀង
ពិធរាោះណាស់។ ធេថ្វ ៉ាធបា៉ារធៅ ធេរាវំង់កា ់រាកំា ់ សាវា៉ាន់ ោលំាវអី្េនឹង។ រួ ធេធត្ ៀងកាល
ែុង “ឱ! សាវ យ នាីនារអូី្នធអ្ើយ ដប៉ារមួយដប៉ារពីរ។” ថាធម៉ា ធទ “ថ្ សាត  ំំណំាពរកូន “ សអី 
ឡកោំ្ នអី្អាធម៉ា  ទម្ភេ ក់កូនធចាលធម៉ា ធទ ម្ភ៉ា ក់ធភេ បារ់ធេើយ កាលែុងពិធរាោះ រួ ម្ភ៉ា ក់
ធកមងៗធៅឈរធមើលធេ ឹងហាា៎។  ឹងធេើយធេធត្ ៀងអី្ ធ ើមធតាន រធត្ជៀលធត្ៅខពស់សនេឹមធម៉ា  
ធទ ធភេ បារ់ធេើយធេធត្ ៀង រួ ម្ភ៉ា ក់មិនសូវធ ោះសាា ប់ ធត្មៀងធេធត្ ៀង មិន ឹងម្ភនអ្រថន័យ
យា៉ាងធម៉ា  ក៏អ្រ់ ឹងដ រ។ 



ក៖ ដរកាលេនឹងម្ភ៉ា ក់ ូល ិរត? 

ខ៖ អ្រ់ ូល ិរតធទ! ប៉ាុន ឹងថាធេប៉ាុនធត្ ៀង ធត្ ៀងពិធរាោះណាស់ មិន ឹងម្ភនអ្រថន័យៗយា៉ាង
ធម៉ា  ប៉ាុដនា ឹងថាធេធត្ ៀងពិធរាោះ ឹងហាា៎។ 

ក៖  ុោះម្ភ៉ា ក់ចំាអ្នក ធត្មៀងធទ? 

ខ៖ មិនម្ភនអ្នកតារា៉ា ធត្មៀងអី្ ធទើបដរដា ់ពីអាពរមក។ វាធ ោះម្ភនសធមេងធត្ ៀងពិធរាោះ ឹ
ងធៅ ធេសម័ត្េ ិរតខេួនធេ ធត្ ៀងខេួនធេ ធេម្ភនឧបល័រអី្ណា ដស្សកធត្ ៀង ថ្វ ៉ាកាិរធបា៉ារបធែាើ រ
ទោះ បធែាើ រធៅ  ដស្សកធត្ ៀងបធែាើ រធៅ។ រួ អាអ្នករា ំរា ឹំងធៅ ម្ភនបាសម្ភនអ្កធកសណា
ជំនាន់ធនាោះ គាម នធទ ម្ភនដរចានឆ្ន ំ កាិរធបា៉ា ថ្វ ៉ាធៅ។ 

ក៖  ុោះម្ភច ស់ធ ើមធេធត្ ៀងហាា៎? 

ខ៖ អាធត្ ៀងឥឡូវ ធេថាពូធេងសាេ ប់បារ់ធេើយ។ 

ក៖  ង់និយាយថាម្ភច ស់អ្នកនិពនាបទ ធត្មៀងេនឹងម៉ាងហាា៎ ? 

ខ៖ អូ្! មិន ឹងធទ។ ម្ភ៉ា ក់មិនសាា ល់ធទ ធត្ពាោះម្ភ៉ា ក់អ្រ់យក ិរតទុកដាក់ ធរឿងបទ ធត្មៀងេនឹងសង
ធេធត្ ៀងយា៉ាងធម៉ា បាន អ្រថន័យយា៉ាងធម៉ា  អី្ធម៉ា  ម្ភ៉ា ក់អ្រ់ ឹងធទ។ ទ្ធល់រេូរ ល់ធត្កាយ
មក ឥឡូវអី្េនឹង  ធត្មៀងអី្ម្ភនធ ោះសាា ប់ ម្ភនធ ោះយក ិរតទុកដាក់ចាប់អារមមែ៍អី្អ្រ់ធទ។ 

ក៖  ុោះឥឡូវម្ភ៉ា ក់ ូល ិរត ធត្មៀងធទ? 

ខ៖ ត្គាន់ថាឥឡូវវាម្ភនទូរទសសន៍ម្ភនអី្ ឹងធៅ ម្ភនសអីធេត្បឡង ធត្មៀងអី្ធៅ ធបើកធមើលធៅ
ធេធត្ ៀង ធេអី្ ឹងធៅ ធ ោះដរធមើលៗធៅ ដកអ្សសុក ដរឱយ ូល ិរតធត្ ៀង  ូល ិរតអី្ ធេើយ
 ធត្មៀងបទសអីអី្ណា ម្ភ៉ា ក់មិនធ ោះធទ សូមបីដរ ំែងធជើងក៏មិន ឹងបទអី្បទអី្ដ រ។  

ក៖ ចាស! ធេើយធអ្ើ! តារា ធត្មៀងពីធ ើមៗមកម្ភ៉ា ក់ម្ភនចំាធទ? 



ខ៖ អូ្! ពីធ ើមមកឮដរចាស់ៗនិយាយថា លបីជាងធេត្បធទសកមពុជាធយើង សធមេងម្ភសេនឹងអឺ្! 
សិុន សីុសាមុរ ធេើយស្សីៗេនឹង ធ ម្ ោះ រស់ ធសរសុីទ្ធា  អី្ ដប៉ាន រ ៉ាន ចំាដរប៉ាុែណឹ ង។ 

ក៖ ម្ភនធ្លេ ប់សាា ប់បទ ធត្មៀងពួកគារ់ធទ? 

ខ៖ េឺុម! មិន ឹងមួយណាធទ ឮដរធេនិយាយកនុងទូរទសសន៍អី្េនឹង។ ចាក់មកធេថា ធអ្ើ! យក 
បទ ធត្មៀងពីធ ើម ម្ភច ស់ធ ើមេនឹងធ ម្ ោះ សិុន សីុសាមុរ  រស់ ធសរសុីទ្ធា  ឮធេនិយាយ ប៉ាុដនា
អ្រ់ចំា។ 

ក៖  ុោះម្ភ៉ា ក់ កាលធៅពីធកមងេនឹង ម្ភ៉ា ក់បានធរៀន ល់កត្មិរណាដ រ? 

ខ៖ េឺុម! ធៅពីធកមងដា ់អាពរមក ម្ភ៉ា ក់ធវទនាណាស់។ ធេធ វ្ើ អឺ្! អាដលងគាម នសម្ភា រៈធរៀន
ធទ។ ធេ វ្សាលាេនឹង កាលែុងកុ ិធលាក ធៅដរត្េិោះធខឿនេនឹង ដរធេបំាង អូ្ា៎! ធៅ ំបូល 
 ំបូលត្បក់ធកបឿង ដរជញ្ញា ងំអ្រ់ម្ភនធទ ធេយកសេឹក ូងហាេា៎ យកធៅបំាងៗព័ទាជំុវញិធៅ ធ វ្ើ
សាលាធរៀន អ្រ់ម្ភនរុម្ភនអី្ធទ។ ម្ភ៉ា ក់ធៅយកអា ំុងមេនឹង អ្ងាុយធរៀន រួ កាា រម្ភនអី្ កាា របាន
បា៉ា ធ វ្ើអាកាា រជញ្ញា ងំេនឹង ជញ្ញា ងំសាោះេនឹង ដវងៗ បា៉ាឈូសរាងរធលាងសាអ រមក យកធ វ្ើកាត រការ់
ត្បដវងធនោះមក ត្បដេលជា៤សង់ទីដម៉ាត្រ។  ឹងហាា៎  បណាត យហាា៎  ទទឹង២សង់ទីដម៉ាត្រ ការ់មក
ធៅមកធរៀន ម្ភនដរកាត រមួយ មកធរៀន អ្រ់កាតាប អ្រ់ថ្ ធមម  អ្រ់ម្ភនបិុ  អ្រ់ម្ភនធសៀវធៅ
ធសាោះ។ គាម នធទ ម្ភនដរកាត រធទ ធេើយ ីសក៏គាម នដ រ  ីសម្ភ៉ា ក់ធៅធខវោះអា ីឥ ឋ យកមកម្ភ៉ា ក់ 
លុញឱយដវងៗ ធ វ្ើ ីស យកមកសរធសរ ហាលថ្ងៃឱយសៃួរធៅ យកមកសរធសរ សរធសរធៅ រួ 
ធៅករ់ត្តាេនឹង ត្េូត្បាប់មក សរធសរដាក់កាត រធខៀនេនឹង ធអាយជាប់ សរធសរដាក់កាា រឈនួន
េនឹងឱយជាប់ធៅ យកធៅសាោះ  បា៉ាបធត្ងៀន ក ខ េ ឃ ងធលខ ១ ធលខ២ ធលខ៣ អី្េនឹងហាា៎  ករ់
ជាប់នឹងកាា រ កូនឯងធរៀន ឱយធមើលនឹងកាា រឈនួនេនឹងធៅ។ គារ់ឱយធយើងអាន អានត្បាប់គារ់
ធៅ។ គារ់ឱយធយើងសរធសរមួយ ងពីរ ង ឹងធទៀរធៅណាា៎។សរធសរតាមគារ់ធៅ រួ ធៅលុប
ធ ញមក ករ់ដរនឹងកាា រធខៀនធទ។  ល់ធត្កាយមកធឡើងថាន ក់ធត្ ើន ឹងមក សរធសរទំ្ធង



សងខាង ខាងធនោះសង ខាងធនាោះសង។ គាម នធសៀវធៅធទ ធត្កាយៗមកធទៀរបានម្ភនទិញ ធឡើង
ថាន ក់ខពស់ធៅបានទិញធសៀវធៅអី្ករ់ សរធសរ ម្ភនដ កធមម  ម្ភនបិុ អី្ ប៉ាុនអ្រ់ទ្ធន់ម្ភនកា
តាបធទ កាន់ ឹង។ បានមកធរៀន ផ្ទេ ស់ធៅអី្ធណាោះ ធៅធត្កាម និយាយធៅធរៀនអ្ងាុយធលើ ំុឥ ឋ 
អ្ងាុយ ធេើយសាលាអ្រ់ម្ភនជញ្ញា ងំ ម្ភនដរជញ្ញា ំងសេឹក ូង ម្ភនដ រ។  ល់ធត្កាយមកធរៀន
បាន១ឆ្ន ំ ឬ ២ឆ្ន ំធទធនៀក ធរៀនធៅពាម ធេម្ភនសាលាត្រឹមត្រូវ។ សាលាមុន ំបូងកុ ិធលាក  
 ឹងដ រ ប៉ាុដនា...អូ្ា៎! មិនដមនកុ ិធទ ធេធ វ្ើដាក់ទូកងដវង ធៅធេត្បក់ធកបឿងធលើធៅ ខាងធនាោះអ្រ់
ម្ភនជញ្ញា ងំដ រ ធេបំាងសេឹក ូងដ រ។  ល់ធត្កាយមកធទៀរធេបាន ធ វ្ើជញ្ញា ងំហាា៎  ជិរ បាន
ធរៀនធៅពាមកនុង រួ ពីពាមកនុង បានបានធៅធពា ិ្៍សាលា រួ ពីធពា្ិសាលាបានធៅពាមជី     
កង។ ធៅពាមជីកង ៨៨(១៩៨៨) ឬ ៨៩។ 

ក៖ កាលធៅពាមជីកងេនឹង ថាន ក់ទីប៉ាុនាម ន?  

ខ៖ ចំាធមើលណាា៎ ! ធេធៅថាន ក់ទី១ទី២ទី៣ ទី៤ធរៀនធៅពាមកនុងេនឹង  ល់ធឡើងថាន ក់ទី៥ ធៅ
ធរៀនធៅធពា ិ្៍ ទី៥សាលាធពា ិ្៍  ល់ធរៀនធពា ិ្៍ទី៥ធេត្រូវត្បឡងធេា៎។ ទី៥ទី៦  ូលទី៥ទី៦
េនឹង ធេធៅត្បលងឌីបេូម ត្បឡងឌីបេូមរាល់ថ្ងៃធសមើនឹងថាន ក់ទី៩។ យល់ធ ស? ត្បឡងឌីបេូម
 ូលកាធឡសធេើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្បឡង ូលកាធឡសធៅត្បឡងធៅពាមជីកង ធៅត្បឡង ម្ភ៉ា ក់ត្បឡងអាសេូវធៅពាមជីកង
អាជាប់សាព នធនាោះ សាលាបឋមជាប់សាព នធនាោះ សាលាបឋមជាប់សាព នធនាោះ កាលែុងធេធ វ្ើ
របង កាលែុងសុទាដរបនាេ យុថាក  បនាេ ឬសស ីពារ់ជំុវញិ គាម នពីណា ូលបានធទ។ ធេើយម្ភ៉ា ក់
េនឹង ធ ម្ ោះអ្កសរ ក ធ ើម ំបូងធេ បនាប់ធលខ១ ធលខរុធលខ១ អ្ងាុយមុខធេរេូរ។ ឱយដរ
ត្បឡង អ្ងាុមរុមុខធេរេូរ អ្នកធមត្បយូក ូលមក ធយើងរុមុខធយើងេនឹង ម្ភ៉ា  ់ៗ ធៅនឹងមុខ
េនឹង ត្បឡង។ ត្បឡង ូលកាធឡស ធៅ ធៅធរៀនពាមជីកង  ូលធៅពាមជីកង ធេធៅថាន ក់ទី



...  ូលធៅធេធៅថាន ក់ទី៦ ទី៦ធេើយធឡើងថាន ក់ទី៧ ធេើយទី៨។  ល់ទី៨ត្បឡងបាក់ឌុបធសមើ
ថាន ក់ទី១២ឥឡូវេនឹងហាា៎។ ទី៨ពីធ ើម េឺុម!  ូលបាក់ឌុប ត្បឡងបាក់ឌុបធេើយ។  ល់ត្បឡង
បាក់ឌុបជាប់ បា៉ាេនឹងឱយម្ភ៉ា ក់ធៅធរៀនត្បឡង ូលត្េូធៅណាា៎។ ប៉ាុែណឹ ងបានធេើយកូន? 

ក៖ អឺុ្ម! សំុប៉ាុនាម នសំែួរធទៀរ ធ ើមបីអឺ្... ប់។ 

ខ៖ ធៅប៉ាុនាម នសំនួរធទៀរ? 

ក៖  ឹងកាលេនឹងម្ភ៉ា ក់ធរៀន ប់ថាន ក់ទី៩េនឹង  ប់បាក់ឌុបទី៨េនឹងធៅអាយុប៉ាុនាម ឆ្ន ំដ រ? 

ខ៖ ធេុើសៗ! អាយុកាលែុង១៨េនឹងហាា៎  ១៨េនឹង  ប់១៨។ ជាប់ធៅ ធៅធរៀនធៅធនាោះបាន
១៩! ២០! ២១។ ៩២(១៩៩២)េនឹងបានធ ញមកធ វ្ើត្េូរេូរ ល់ឥឡូវេនឹង។ 

ក៖ ចាស!  ឹងសពវថ្ងៃម្ភ៉ា ក់ម្ភនមុខរបរជាត្េូបធត្ងៀន? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖  ុោះម្ភ៉ា ក់ម្ភនមុខរបរធសសងពីត្េូបធត្ងៀនធទ? 

ខ៖ អ្រ់! ម្ភនមុខរបរអី្ធត្ៅពីត្េូបធត្ងៀន ត្បាប់ដខមួយ។ 

ក៖ ធេើយអ្នាេរធៅមុខ ម្ភ៉ា ក់ ង់ម្ភនមុខរបរធសសង ឬក៏ ង់រកសីុអី្ធសសង? 

ខ៖  ង់ដ រ ដរធៅវាមិនរួ ធទ ពីធរឿងសុខភាពអី្ រកអី្ ធៅអ្រ់រួ ។ 

ក៖ ម្ភ៉ា ក់ធ្លេ ប់ស្សថ្ម៉ាកាលពីធកមងមក ល់ឥឡូវ ង់ធ វ្ើជាអី្ដ រ? 

ខ៖ អ្រ់ធសាោះ! ពីធកមងស្សថ្ម៉ាថា ង់ធរៀនធ រ ធបើមិនបានធរៀនធ រធទ ធៅធេធៅសំអាងការ ដរ
ប៉ាុែណឹ ង ដរអ្រ់បាន ូ ធគាលបំែងប៉ាងត្បាថាន ធទ។ ប៉ាុដនាធ វ្ើត្េូេនឹងេឺធដាយសារឪពុកធទ គារ់
ធ ោះធមើលនិសស័យ “កូនឯងទ្ធល់ដរធ វ្ើត្េូបានធៅរួ  រាងេនឹង។ ដរអាភែឌ័ វារកសីុត្រូវធេើយ
កូនឯងធៅធ វ្ើត្េូធៅ។” 



ក៖ ចាស!  ឹងជា ុងធត្កាយម្ភ៉ា ក់ម្ភនពាកយធព ន៍ដសតផ្ទត ំ ឬក៏ ង់និយាយអី្ជា ុងធត្កាយធទ? 

ខ៖ ជា ុងធត្កាយម្ភ៉ា ក់ ូ ថាម្ភនពាកយធព ន៍ដសតផ្ទត ំត្គាន់ថាមនុសសធយើងេឺត្រូវការ និយាយធៅ
រត្មិោះវជិាា េនឹងហាា៎  ជាត្ទពយសមបរតិដ លធចារលួ ធចារបេន់មិនបាន ម្ភនរត្មិោះវជិាា េនឹងធេើយ
ដ លសាបឱយមនុសសេនឹងម្ភន ំធែោះ ឹង ម្ភនអី្ធត្ៅត្ជោះេនឹង ធេើយត្បកបរ ិញ្ច ឹមជីវរិេនឹង
បានត្បធសើរ។ ម្ភនដរ ំធែោះវជិាា េនឹងធេើយ ធ វ្ើឱយធយើងធ ោះ ឹង។ ធបើធយើងធ វ្ើមុខរបរ  ង់រកសីុ 
 ូ ថាវាក៏ ាស់លាស់ដ រ រកសីុ វារងឹបឹុងដ រ។ ប៉ាុែណឹ ង! 

ក៖ ចាស! ធរើម្ភ៉ា ក់ម្ភនពាកយអី្ ុងធត្កាយនិយាយធទៀរធទ? អ្ស់ធេើយ? 

ខ៖ អ្ស់ធេើយដរប៉ាុែណឹ ងធទ។  ប់! 

ក៖ ចាស!  ឹងសូមអ្រេុែម្ភ៉ា ក់ដ លបាន ំណាយធពលធ ើមបីធអាយកូនសម្ភា ស ធេើយកូន
នឹងយកសធមេងរបស់ម្ភ៉ា ក់ យកធៅដាក់ធៅកនុងធវបសាយសាលាBYUធៅខាងរ ឋអាធមរ ិ។  ឹង
ជា ុងធត្កាយ ធរើម្ភ៉ា ក់អ្នុញ្ញា រធអាយកូនយកសធមេងរបស់ម្ភ៉ា ក់យកធៅដាក់ធៅកនុងធវបសាយ
េនឹងធទ? 

ខ៖ ចាស! ម្ភ៉ា ក់អ្នុញ្ញា រធអាយកូនយកធៅដាក់ធៅ ធ ើមបីទុកជាភសតុតាងធៅថ្ងៃមុខ ដត្កងធលា
ធេធសើធរ ើអី្បានជាប់។ 

ក៖ ចាសៗ! អ្រេុែម្ភ៉ា ក់ធត្ ើន។ អ្រេុែម្ភ៉ា ក់ ជត្ម្ភបលា។ 

ខ៖ ចាសកូន! ជូនពរសុខសបាយ៕ 

 
 

 



 
 

 
 

 


