
កិច្ចសម្ភា សរបសល់ោកស្ស៖ី ល ឿន សាលរឿប 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ថន រដ្ឋា   ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈអ្ឿន សាឈរឿប 

 
ក៖ បាទ! ឈៅថ្ថៃឈនោះេឺថ្ថៃទី៣ ខខកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ឈ ើយខ្ុាំបាទឈ ម្ ោះ ថន រដ្ឋា  េឺជាត្កុម្
ការងាររបស់េឈត្ម្ភងត្បវរតិផ្ទា ល់ខលួនរបស់ត្បជាជនកម្ពុជា ឈ ើយេឈត្ម្ភងមួ្យ នងឹត្រូវបាន
គាំត្ទឈដ្ឋយសាកលវទិាលយ័មួ្យខែលម្ភនឈ ម្ ោះថាBYU ឈៅស រែាអាឈម្រចិ។ េឈត្ម្ភង
ឈនោះម្ភនឈវបសាយcambodianoralhistory.byu.edu. ឈ ើយឈគលបាំណងថ្នេឈត្ម្ភងមួ្យ
ឈនោះ េឺឈែើម្បីរកានូវជីវផ្ទា លខ់លួនរបស់អ្ ុ៊ុំស្ស ី ឈែើម្បីឱ្យកូនឈៅជាំនាន់ឈត្កាយអាចឈរៀនសតូ្រ។ 
ណាមួ្យឈទៀរ េឺឈែើម្បអី្ភិរកសកុាំឱ្យបារ់បង់ ឈៅជីវផ្ទា ល់ខលួនរបស់អ្ ុ៊ុំស្សតីាំងពីឈកមងម្កផង  
ខែរ។ បាទ! ឈ ើយឈវបសាយមួ្យឈនោះ ឈបើសិនជាអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនឈៅ ឬក៏សាច់ញារិខែលគរ់ចង់
ចូលឈៅកាន់ឈវបសាយមួ្យឈនោះ គរ់នឹងឈ ើញការសម្ភា សខែលអ្ ាំស្សីបានផដល់ែល់ខ្ុាំឈៅ
កនុងថ្ថៃឈនោះផងខែរ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងថ្ថៃឈនោះខ្ុាំម្កជួបអ្ ុ៊ុំស្សី ឈអ្ឿន សាឈរឿប។ 

ខ៖ ឈអ្ឿន! 

ក៖ ឈអ្ឿន សាឈរឿប។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនអាយុ៦៥ឆ្ន ាំ។ បចចុបបននអ្ ុ ៊ុំស្សីរស់ឈៅកនុងភូមិ្សាា យត្ជុាំ  ុាំអូ្រែាំបងពីរ 
ស្សុកសខងែ ឈខរតបារ់ែាំបង។ 

ខ៖ អឺុ្! 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងសាំណួរទី១ខែលខ្ុាំចង់ជត្ម្ភបឈៅកាន់អ្ ុ៊ុំស្ស ី សូម្អ្ ុ៊ុំស្សីជួយជត្ម្ភបឈ ម្ ោះ
របស់អ្ ុ៊ុំស្សីម្ដងឈទៀរ ឈ ម្ ោះអ្ាីខែរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ឈអ្ឿន សាឈរឿប។ 

ក៖ បាទ!  នឹងឈែើម្បីបញ្ជា ក់ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ? 



ខ៖ ម្ភនខរប ុណណឹ ង។ ចាស! ឈ ម្ ោះសាឈរឿបអ្ញ្ច ឹង។ ចាស! ឈ ម្ ោះខរមួ្យ នឹង។ 

ក៖ បាទ! អ្ ុ៊ុំស្សកីាលឈៅពីឈកមង អ្ ុ៊ុំស្សមី្ភនឈ ម្ ោះអ្ាីឈផសងឈទៀរឈទ? 

ខ៖ ម្ភនខរប ុណណឹ ងឯង ឈេឈៅឈរៀនក៏ដ្ឋក់ខរប ុណណឹ ង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈអ្ឿន សាឈរឿប  នឹងឯង។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សចីាាំបានឈទ ថ្ថៃខខ ឆ្ន ាំកាំឈណើ ររបស់អ្ ុ៊ុំស្ស?ី ឈកើរឈៅថ្ថៃ ខខ ឆ្ន ាំណាខែរ? 

ខ៖ ខ្ុាំឆ្ន ាំអ្រ់បានឈម្ើលផង រខរឈៅយកពីកនុងឈនាោះម្ក។ 

ក៖ ឆ្ន ាំខខមរឈេឈៅឆ្ន ាំអី្អ្ ុ៊ុំស្សី? 

ខ៖ ឆ្ន ាំខ្ុាំឈកើរ ឆ្ន ាំឈថាោះ។ 

ក៖ ឆ្ន ាំឈថាោះ? ខខអី្? 

ខ៖ ខខម្ភ ធាំ។ 

ក៖ បាទ! ឈ ើយថ្ថៃអី្ខែរ? 

ខ៖ ថ្ថៃពុធ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឥឡូវ ុកជាងឈ ើយ រាប់ខរ ុកត្បាាៗំ ។ 

ក៖ បាទ!  នឹងអ្ ុ៊ុំស្សី។ អ្ញ្ច ឹងទាក់ទងឈៅនឹងថ្ថៃ ខខ ឆ្ន ាំ អ្ ុ ៊ុំស្សីបានជត្ម្ភបឈ ើយ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងស្សុកកាំឈណើ ររបស់អ្ ុ៊ុំស្សីឈៅណាខែរ? 

ខ៖ ឈៅភូមិ្សាា ត្ជុាំ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ភូមិ្សាា យត្ជុាំ  ុាំអូ្រែាំបងពីរ ឈខរតបារ់ែាំបង។ 



ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅខរភូមិ្ នឹងរ ូរម្ក។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ តាំងពីឈែើម្ក។ 

ក៖ ផាោះកាលពីមុ្ន ឈ ើយនិងផាោះឥឡូវែូចគន ឈទ? 

ខ៖ ឈទ! ផាោះពីមុ្នអូ្! ផាោះឈត្ទើសជាង នឹងខម្ន ប ុនឈេឈរ ើអ្ស់ឈ ើយអូ្នឈអ្ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ម្កឈៅឈត្កាយម្ភនអី្! ម្ភនខរចិឈញ្ា ៀង ស័ងែសី ែូចឈរាងម្ភ សុីនអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងផាោះពីមុ្នក៏ឈៅ នឹងខែរ? 

ខ៖ ចាស! ឈៅ នងឹខែរ។ 

ក៖ បាទៗ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងទាក់ទងនឹងភាសា ឈត្ៅពីភាសាខខមរ ឈរើអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនឈចោះភាសាអី្ឈផសងឈទៀរឈទ? 

ខ៖ ខ្ុាំម្ភនខរខខមរ នឹងឯង ឈរៀនឈទើបែលទី់ កាល នឹងទី៥ ឈរៀនមិ្នទាន់ែល់ផារផង។ 

ក៖ បាទ! ទី៥ ន?៎ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ បារាាំង បានបនតិចបនតួច នងឹ។ កាលជាំនាន់ នងឹឈភលចអ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ កាលអាពរ វាឈឺឈពកឈៅ ក៏ឈភលចអ្ស់។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ អ្រ់សម្ភា សឈទ! ផាោះឈៅឆ្ៃ យ។ 

ក៖ អ្រ់អី្ឈទ អាចអ្ឈញ្ា ើញអ្ងគុយសិន ខ្ុាំសម្ភា សខាង នឹងសិន។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ទាក់ទងនឹងត្បវរតិអាពា ៍ពិពា ៍វញិម្ដង ឈ ើយអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនេូស្សករឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ! ខ្ុាំត្រូវរបួសមុ្ន នងឹ ខែលឈយើងឌឺអ្រ់យកៗណ៎ាអូ្ន? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈ ើយែល់ឈៅក៏មិ្នបានការបានអី្ឈទ។ ត្គន់ខរឈេម្កឈម្ើល ម្កសួរៗខ្ុាំអ្រ់ទាន់យក 
ឈត្ពាោះអី្បងខ្ុាំឈៅភនាំឈពញ អូ្! ក៏តាំងពី នងឹត្រូវរបួសត្បឈដ្ឋយ តាំងពី៧៥ (១៩៧៥)។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ត្រូវ នងឹរបូរ ទាល់ខរែល់យួនឈចញបានម្កែល់ឈណោះបានមួ្យឆ្ន ាំឈទើបឈចោះឈែើរ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈរបរុកៗឈៅ ឈ ើយឥឡូវឈនោះបានឈែើរត្គន់ ប ុខនតឈយើងឈធាើការធៃន់ លីខសន ទួលអី្ ឈៅ
ណាមិ្នរួចឈទអូ្នឈអ្ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! រ ូរម្ក។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សអី្ញ្ច ឹងកាលពីត្រូវរបួស នឹង អាយុប ុនាម ន? 

ខ៖ កាល នឹងអាយុ២២កាល នងឹ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈទើបខរ២២ឈទ ែល់ត្រូវ នឹងយូរហ៎ ទត្ម្ភាំបានឈរ ើរួចពីអាពរចូលម្ក ឥឡូវម្កែល់ឈនោះ
ឈទៀរឈ ើយ។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបានន័យថាអ្ ុ៊ុំស្សីត្រូវរបួស? ឈ ើយមុ្នត្រូវរបួស នឹង អាយុឈត្កាម្២២ឆ្ន ាំ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈ ើយកាល នឹងអ្ ុ៊ុំស្សីអ្រ់ទាន់បានឈត្ជើសឈរ ើសេូស្សករឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ។ ចាស! វាមិ្នត្រូវចិរតអាឈនោះខរែណដឹ ង ឈត្ចើនឈពកឈៅមិ្នយក។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ែល់ឈពលឈនោះឈៅឈេថា ឈបើមិ្នយកត្រូវរបួស អ៎្! ម្ភនជម្ៃឺធៃន់ ជម្ៃឺឈៅ។ នឹកឈ ើញឈយើង 
ត្គប់ឈផ្ទល ង ឈេែឹកពីឈនោះឈៅឈចញឈៅវរតសខងែ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ កាលឈណាោះឈផ្ទល ងចាំ នឹងបឈណាដ យឈៅផាោះខ្ុាំ។ ខ្ុាំក៏ចាំឈៅត្បឡាយ ឈេថាចូលត្បឡាយឈៅ 
ែល់ឈពលពុកខ្ុាំឈៅចូលត្បឡាយត្កាបអ្ញ្ច ឹងឈៅ ឈ ើយក៏ត្រូវអាសសរអ្ឈញ្ច ោះ ត្ជុងអ្ឈញ្ច ោះ
ណ៎ាម្កចាំខនង នងឹឯង។ 

ក៖ អ៎្! វាឆ្ស់សសរ ន៎? 

ខ៖ ចាស! ឆ្សស់សរម្កចាំខនងក៏ែឹកឈៅឈពទយភាល ម្ម្ភខ្ុាំគរ់វោះការ់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ែលឈ់ពលថរចូលឈ ើយ ឈភលើងដ្ឋច់ ឈភលើងខខសឈភលើង នឹងដ្ឋច់ឈេក៏ដ្ឋក់ម្កវញិ។ ែល់
ឈត្កាយឈទៀរឈភលើងឈ ោះឈទៀរ ម្ភខ្ុាំក៏ថាអ្រ់ចូល អ្រ់ឈៅឈទៀរឈទ ម្នុសសអ្ន់ឈ ើយ អ្រ់យក
ឈៅវោះឈទ ែល់ចូលឈៅ នឹង ឈ ោះខខសឈភលើងម្ដងឈទៀរ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ប ុនខ្ុាំឈៅឈត្ៅ ែល់ថរ នឹងឈៅបនាា ប់សួរណ៎ាអាអូ្នឈៅត្គប់។ ត្គប់ឈៅបនាា ប់សួរ
 នឹងឈៅ ប ុនឈៅដ ឈអ្ើយ ម្ហខសនឈៅដ ឈ ើយថា ឈយើងត្ទាាំឈភលើងឈៅដ បានណ៎ា ឈនោះឈលើសឈភលើង
ឈទៀរខែលត្រូវឈនោះ ត្រូវត្គប់ឈៅ នងឹខលួន ែល់ពីឪពុកម្កវញិ ប ុនអាពរ អាពរក៏ខ្ុាំឈៅនឹង
អូ្ររុណឈនោះ ឈៅខាងឈកើរឈនោះ។ 



ក៖ បាទ! 

ខ៖ ែល់ឈៅែល់ នឹង ឈេពុកខ្ុាំក៏ឈម្ើលត្េូខខមរ អ្ ុ៊ុំខ្ុាំក៏ឈម្ើលត្េូខខមរ ខត្ពកចរ់ នងឹ លាបៗអ្ឈញ្ច ោះ 
មុ្ខអ្ឈញ្ច ោះឈៅ ក៏ផរទុកអាកខនលងរបួស អាត្រូវត្គប់ នឹង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅៗ! វាឈចញ។ ចុោះឈែរពីរ បីជាន់ ឈចញទត្ម្ភាំផុរម្ក វាខ្ុាំគរ់ស្សាយឈថនរ ស្សាយអី្ឈៅ 
អាត្គប់ឈនាោះវាឈចញ។ 

ក៖ អូ្! 

ខ៖ ពីរយប់ បីថ្ថៃ បានផុរ បានឈចញផុរម្ក។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅៗ! ឈចោះខរផឹកថាន ាំខខមរ រ ូរឈៅ។ ថាន ាំលួចចាក់អី្ផង អ្ស់ថាន ាំ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អ្ស់ថាន ាំឈៅបាន ញុាាំខរថាន ាំខខមររបូរ ខាុោះ នឹងឈចញរបូរ។ ឈវទនាណាស់អូ្នឈអ្ើយ ទត្ម្ភាំ
បានម្កែល់ទីឈនោះឈទៀរ ម្កែល់ទីឈនោះត្គន់បានឈបោះខផលត្កូចលក់អី្ នឹង ត្គន់បានឈម្ើលខលួន
 នឹង អ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖  ុឺ! 

ខ៖ ឈ ើយឈខាអាវ នឹង ក៏ឈេមិ្នឱ្យឈយើងខែរ ឈេថាឈយើងម្ភនអូ្! ម្ភនស្សូវប ុនាម នរយបាវ នងឹ 
ក៏ឈេមិ្នឱ្យឈខាអាវ ខចកមួ្យកាំឈភលៗ នឹង ឈមម ឈ ើយនិងសរត្ជលក់ឈមម ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈេអ្រ់ឱ្យខ្ុាំឈៅឈខាអាវចាស់ៗអ្ញ្ច ឹង ឈចោះខរែូរអ្ងែរ ម្ភសអី្ែូរឈ ើយ ខលួនឈយើងអ្ស់ពីរ
កាំប ុងមួ្យជី ពីរកាំប ុងមួ្យជី បបរមួ្យកាដ ប់ៗ។ 

ក៖  ុឺ!  

ខ៖ កាល នឹង ខ្ុាំញុាាំខរកនាក់ឈទ រាំបន់បួនឈនោះ។ 



ក៖ បាទ! 

ខ៖ ញុាាំកនាក់ឈៅមួ្យកាំប ុង។ មុ្នែាំបូងបា នូរប ុឈណណោះ ម្ភនែូងឈត្កាយឈទៀរម្ភនកាំប ុងែុរ
ណ៎ា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅក៏លួចែូង មិ្នថាសាណាំ រស់ឈទ ប ុឈណណោះខ្ុាំ។ ឈបើកុាំឱ្យឈយើងម្ភនរបួសអ្រ់ ពីរមួ្យជីៗ 
ពួកខ្ុាំែូរឈៅរាំបន់បី ឈបើមិ្នអ្ញ្ច ឹងឈទ រាំបន់បួន។ រាំបន់បីឈៅ លងអាឈទោះឈភលើងឈៅឈណាោះ។ 

ក៖ បាទ! កាលឈណាោះម្ភសឈថាកណាស់ ន៎? 

ខ៖ ចាស! ម្ភសមួ្យេីឡូឈយើង បងាិលម្ភសធាំប ុណាណ ក៏បងាិលឈៅ ត្បាាំជីខខសែីឱ្យឈេឈៅ ែប់ៗ
ឈទៀរ ខខសកឈៅរ ូរទាល់ខរអ្សអ់ាលីងណ៎ា។ 

ក៖ បាទ! ែូរ ន៎? 

ខ៖ អ្ស់ពីខលួន។ ចាស! ឱ្យខរបានរស។់ 

ក៖ ែូរជាមួ្យថាន ាំ ន?៎ 

ខ៖ កុាំឱ្យបានប ុឈណណោះ មិ្នែឹងខ្ុាំបានរស់ឈទ ឈបើគម នអី្សល់ ឈ ើយឈេរកសម្ភល ប់ក៏ឈត្ចើន។ 
កាល នឹងចូលឈរៀនឈពទយបាន ឈទើបបានពីរខខ នឹង ឈម្ខ្ុាំគរ់បានែុកទ័រណ៎ា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅៗក៏ចូលឈរៀនឈពទយឈទើបបានប ុណណឹ ងក៏ខាិលចាយអ្ស់ មិ្នបានអី្ មិ្នទាន់បានឈធាើការ 
ផង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ែល់បានម្កអ្ឈញ្ច ោះឈៅ ទត្ម្ភាំបានឈចោះឈែើរ ឈរបរុកៗ បានអ្ញ្ច ងឹឈៅក៏ខលងចង់បានអី្ 
ឈត្ពាោះអី្វាមិ្នបាន កូនណាឈេម្ភនក៏ម្ភនឈៅ។ ឈេពាក់ឡាាំងខត្ជកឈៅ អាឈយើងក៏ឈម្ើលឈេឈៅ 
ឈយើងអ្ស់ពីខលួនឱ្យខរបានឈម្ើលម្ភដ យ ម្ភដ យខ្ុាំឈទើបខរខូចខែរ។ ឥឡូវឈៅខរ២នាក់បងបអូន 
ឈ ើយនិង កមួយ នឹងឯង ឈ ើយកូនគរ់ខែលឈធាើផាោះថមឈណាោះ  នឹងឈេឈៅឈធាើខ្ុម្ឈេឈៅថ្ថ។ 
ឈ ើយឈៅ នឹង ឈធាើមិ្នទាន់រួចផង ឈ ើយខ្ុាំឈៅគកខាងឈណាោះផាោះ។ ចប់ នឹងឈៅ ស័ងែសខីាង



ឈណាោះ ឈៅជាមួ្យកមួយ នឹងឈៅ។ ឈេឈធាើការបារ់ឈៅ សពាថ្ថៃមិ្នបានឈនោះឈទ ខរលាៃ ចឈឡើង
បានជុាំគន ឈៅ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ បានឈៅៗខែលកូនខម្ ឈៅថ្ថឈណាោះក៏ម្ភនឈទ បានឈៅឈរៀន២នាក់បងបអូន ត្គន់ខរឈៅ
ឈម្ើលឈៅណ៎ា ឈយើងចាស់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈយើងចាស់ឈ ើយ ឈៅណាមិ្នរចួ។ អា នឹងរស់ទាាំងឈវទនាខ្ុាំ ឈ ើយឈៅដ្ឋក់ ុាំៗគរ់ករ់
អ្នកពិការៗែឹងខរត្រូវរបួសឈ ើយ អ្នកស្សុក អ្នកភូមិ្ឈេែឹងអ្ស់់ឈ ើយ ប ុខនតមិ្នបានអី្ខ្ុាំ អូ្! 
ម្ភនបានអី្ឈទ ត្គប់ខរឈេឱ្យសាំបុត្រត្កីត្ក នឹងឯង ខែលឈេដ្ឋក់ទឹកឱ្យឈទៀរ អូ្នឯងឈម្ើល 
ទឹក នឹង ទឹកសាញូទឹកសាអ រ ឈេ៥១ឈេបង់ ឈ ើយខ្ុាំម្ភនសាំបុត្រត្ក អ្រ់ម្ភនលយុបង់ នឹងឈេ 
ឈេឱ្យបង់១៤មឺុ្ន ក៏គម នលុយឈៅបង់ឱ្យឈេ ឈ ើយឈេយកបីខសសបិមួ្យណ៎ា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! អ្រ់ឈទ។ ឥឡូវអ្ស់ទឹកឈ ើយ ឥឡូវែូរអ្ស់ឈ ើយម្ភនអី្ឈទ។ ទិញឈេមួ្យឡាន
មួ្យមឺុ្ន ឈ ើយមួ្យមឺុ្នៗ មួ្យមឺុ្នត្បាាំ ទិញទឹកឈេ។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ងឹសរុបម្កអ្នកមី្ង ឈដ្ឋយសារខរកាលពីមុ្នអាយុ២២ឆ្ន ាំ អ្នកមី្ងម្ភនេូ
កាំណាញ់ចិរតឈ ើយ ឬក៏អ្រ់ម្ភនឈទ? 

ខ៖ ខ្ុាំអ្រ់ទាន់ម្ភនអី្ឈទ ប ុនខ្ុាំអ្រ់ែឹង ត្គន់ខរឈ ើញឈត្ចើនម្កឈពកឈៅ ខ្ុាំត្បខកកថាអ្រ់យក
ណ៎ា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈ ើយខ្ុាំអ្រ់ែឹងយកអ្នកណាឈទ ខាល ចឈេឈធាើបាបឈយើងណ៎ា ឡាាំង៣នាក់ឯឈណាោះ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ខ្ុាំអ្រ់យក ឈ ើយចាាំ ចាាំបងខ្ុាំម្កពីភនាំឈពញ បងខ្ុាំគរ់ស័កបី។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ឈ ើយគរ់រវល ់កាល នងឹម្កមិ្នរួច កាល នងឹវាត្ជួលត្ចាណ៎ាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈេវាយគន ឈៅក៏ខលងចង់បានអី្ ែល់រួចឈេឈផ្ទល ងអ្ញ្ច ឹងឈៅ ឈយើងត្រវូរបួសញាប់               
បឈណាដ យ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅណារួចឈទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈត្កាយម្កអ្នកមី្ង ឈៅជាមួ្យអ្នកណាឈេ? 

ខ៖ ខ្ុាំ២នាក់បងបអូន ឈ ើយនិងកមួយ នឹងឯងជុាំគន  អូ្នឈអ្ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អ្នកខលោះឈេរកបានអី្ញុាាំក៏ឈនោះឈៅ អាខលោះទិញអ្ងែរឈចញអ្ងែរឈៅម្ភនម្ហូបម្ភនអី្ឈៅ ថ្ថៃណា
អ្រ់ក៏ទឹកសុីអីុ្វឈៅខ្ុាំ ឈត្ពាោះគម នអ្នកណាឈៅឈ ើញឈយើងឈទ ឈត្ពាោះឈយើងរកអី្អ្រ់បានណ៎ា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈយើងទូលខរកមិ្នរួច ឈៅលក់ែូរនឹងឈេ ឈេសុទធខរម្ ូរូអ្ស់ឈ ើយ ឈ ើយឈយើងឈៅខរក
ដ្ឋក់ឯណារបសធ់ៃន់ នឹង ម្ភនអី្របស់ឯង ឈេលក់បានលក់ឈៅ។ 

ក៖ បាទ!  នឹងអ្រេុណខែលបានជត្ម្ភបខលោះៗ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ទាក់ទងឈៅនឹងជីវត្បវរតិផ្ទា ល់ខលួន នឹងណ៎ា? បាទ! អ្ញ្ច ឹងអាពា ពិ៍ពា ៍អ្រ់ម្ភន ឈ ើយ
កូនក៏អ្រ់ម្ភន? 

ខ៖ ម្ភនខរកមួយ។ 

ក៖ បាទ!  

ខ៖ បងស្សីឈៅខរ២នាក់បងបអូន។ 

ក៖ បាទ! បងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំស្ស។ី 



ខ៖ បងស្សីខ្ុាំបឈងែើរ។ 

ក៖ ប ុនាម ននាក់? 

ខ៖ ខរ២នាក់ នឹងឯង ខរបដីគរ់សាល ប់ឈ ើយ ឈ ើយបដីឈៅម្ភនកមួយឈៅអាឈម្រកិឯឈណាោះ ពីរ បី
នាក់ខែរ។ ប ុនអ្រ់ពីបដីឈៅ ឈេអ្រ់ជួយឈទ មុ្នត្គន់ខរម្កឱ្យមួ្យរយអី្ចឹងណាអាអូ្ន។ អ្រ់
ឈត្ចើនអី្ឈទ។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងបងបអូនម្ភន២នាក់ អ្ញ្ច ឹងគរ់បងរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីឬក៏បអូន? 

ខ៖ បងខ្ុាំ! អ៎្! បងបឈងែើរ ខ្ុាំឈៅឈេ។ 

ក៖ គរ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ឈអ្ឿន សារនឺ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ប ុនឈត្ៅ នឹង ឈៅបងពយៗ។ 

ក៖ ឈៅថាយាយពយណ៎ា? 

ខ៖ ឈៅយាយពយ។ ចាស! 

ក៖ យាយពយ? 

ខ៖ ចាស! ប ុនឈ ម្ ោះគរ់កនុង ឈអ្ឿន សាឈរឿន។ 

ក៖ បាទៗ! 

ខ៖ ខ្ុាំឈនោះ ឈអ្ឿន សាឈរឿប ឈបើខ្ុាំអ្រ់ម្ភនឈ ម្ ោះពីរឈទ ម្ភនឈ ម្ ោះខរមួ្យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈអ្ឿន សាឈរឿន។ 

ខ៖ ឈអ្ឿន សាឈរឿប។ 

ក៖ អ៎្! ឈអ្ឿន សាឈរឿន ស្សុកកាំឈណើ រគរ់ឈៅណា? 

ខ៖ ឈៅខរ នឹងឯងអូ្នឈៅ២នាក់បងបអូន។ 



ក៖ ឈៅ? 

ខ៖ ចាស! ឈៅជាមួ្យខរគន  នឹងឯង ឈៅភូមិ្សាា យត្ជុាំ។ 

ក៖ បាទ! ភូមិ្សាា យត្ជុាំណ៎? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹង! 

ខ៖ ប ុនបដីគរ់ អ្នកតខកវ។ 

ក៖ បាទ! បដីគរ់ឈ ម្ ោះអី្ខែរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ម្ ក់ ប ុង។ 

ក៖ បាទ! ឈ ើយបដីគរ់សាល ប់ប ុនាម នឆ្ន ាំឈ ើយ? 

ខ៖ ចាស! គរ់ខូច៤ឆ្ន ាំឈ ើយ។ បដីគរ់ ចាស! 

ក៖ បាទ! ឈ ើយខ្ុាំអ្រ់ម្ភនលុយឈធាើ ក៏បងឈេអ្នកអាឈម្រកិឯឈណាោះកមួយឈៅតខកវឯឈណាោះ ឈេ
សុាំ ឈេឱ្យលយុពីអាឈម្រកិម្ក។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងឈយើងត្គន់ខរពីឈនោះឈៅ ឈយើងែល់មួ្យរយថ្ថៃណាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំស្សីគរ់ម្ភនបដី? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈៅតខកវ ន៎? 

ខ៖ ចាស! ឈៅតខកវ។ 

ក៖ ឈ ើយបដីរបស់គរ់។ 



ខ៖ ឈ ម្ ោះ ម្ ក់ ប ុង។ 

ក៖ បាទ! ឈ ម្ ោះ ម្ ក់ ប ុង? ឈ ើយគរ់ម្ភនបងបអូនប ុនាម ននាក់គរ់? 

ខ៖ ចាស! ឈ ម្ ោះ ម្ ក់ ប ុង មិ្នែឹងខែរ។ បងបអូនគរ់ឈត្ចើនខែរ នឹង ប ុនបានសួរខរប ុនាម ន    
នាក់ៗ ប ុខនតម្ភនកមួយឈៅអាឈម្រកិឈនាោះឈ ម្ ោះ ខចឈណង ឈសៀងលី  នឹង២នាក់បដីត្បពនធឈេ ប ុន
បដីងាប់ឈ ើយ ឈសៀងល ីនឹង ឈៅខរខចឈណង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈ ើយកូនឈនាោះ ក៏ឈ ម្ ោះអី្ៗឈទ ឈ ម្ ោះឈត្ចើនខែរ ខ្ុាំអ្រ់សូវចាាំឈទ កូនឈៅគរ់។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សចីាាំបានឈទថា គរ់ឈៅរែាណា? ឈៅស រែាអាឈម្រកិ នងឹ? 

ខ៖ អ្រ់ែឹងរែាណា? ឈបើកមួយខ្ុាំឈេែឹងរែា ខ្ុាំមិ្នែឹងខែរ មិ្នែឹងរែាអី្។ 

ក៖ បាទ! ឈ ើយគរ់ឈៅប ុនាម នឆ្ន ាំឈ ើយ? 

ខ៖ យូរខែរឈ ើយ កូនឈៅឈេឈៅ នឹង កូនឈៅឈេឈត្ចើនណាស់អូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ កូនគរ់អី្ ឈេឈៅ នឹងឈត្ចើន កូនឈៅអី្ អ្រ់ម្ភនឈៅស្សុកខខមរឈទ។ 

ក៖ ម្ភនខរឈៅអាឈម្រកិ? 

ខ៖ ចាស! ឈៅអាឈម្រកិទាាំងអ្ស ់នឹងឯង។ ចាស! មិ្នែឹងឈៅរែាអី្។ បងខ្ុាំជីែូនមួ្យក៏មិ្ន
ែឹងរែាអី្ខែរ បងរាជ នីកាន  នឹង មិ្នែឹងឈៅរែាអី្។ 

ក៖ ពួកគរ់ធ្លល ប់ម្កឈលងស្សុកខខមរឈទ? 

ខ៖ ម្កប ុនែល់គរ់ខូចអ្ញ្ច ឹងឈៅ អ្រ់ម្កឈទ ឈៅត្បពនធ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅឈេម្កខាងតខកវ ប ុនឈេអ្រ់ សួែល់ឈណោះ។ 

ក៖ បាទ! អ្រ់បានម្កឈលងឈណោះ? 



ខ៖ អ្រ់បានម្កែល់ឈណោះឈទ។ 

ក៖ អ្រ់ម្កឈលងសាច់ថ្ថលណ៎? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈបើបងជីែូនខ្ុាំ គរ់ម្កខម្ ខ្ុាំឈៅ គរ់ម្កមួ្យខភលរៗអី្ឈៅវញិឈ ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ម្កឈៅអ្នលង់វលិ។ 

ក៖ បងបអូនជីែូនមួ្យ នឹង ភាេឈត្ចើនគរ់ម្កប ុនាម នែង? 

ខ៖ គរ់ម្កឈត្ចើនែងខែលឈ ើយ មួ្យឆ្ន ាំ ពីរឆ្ន ាំអី្ម្កម្ដង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖  នឹងគរ់ឈ ម្ ោះ បងឈរៀប។ បដីគរ់ឈ ម្ ោះ កាន។ 

ក៖ បាទ! ម្ភនកូន ម្ភនឈៅឈ ម្ ោះអី្ខលោះ? 

ខ៖ កូនឈ ម្ ោះ សាម្ម្ភ ឌី ឈ ើយសអីខលោះឈទ! ចន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅឈេ ឈ ើយមិ្នែឹងអី្ខលោះឈទៀរឈទ ឈ ម្ ោះែល់ឈៅឈៅឈណាោះែឹងឈ ម្ ោះអី្ ឈេត្បាប់ថា
មិ្ចអី្មិ្ច? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ចាាំខរពីរ នឹង សាម្ម្ភ ឌី ឈ ើយនិង ចន ឈៅឈេ។ 

ក៖ បាទ! កូនគរ់ ន៎? 

ខ៖ ចាស! កូនគរ់។ កូនបងឈរៀបខ្ុាំ នឹង! ខ្ុាំបងបអូនជីែូនមួ្យបឈងែើរ ប ុនអ្នកកានឈណាោះ គរ់
សាច់ថ្ថល ឈៅឈៅឈដដ ។ 



ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំស្សីធ្លល ប់ត្បាប់ពួកគរ់ថាអ្ ុ៊ុំស្សីខាោះខារឬក៏មិ្ច? 

ខ៖ គរ់ម្កឈ ើញខែរ គរ់ជួយបានម្ភ សុីនមួ្យម្ដង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈ ើយឈេជួយខរកមួយគរ់ នងឹ ឈៅអ្នលង់វលិ ែូចថាឈេអ្រ់ម្ភនែីអី្ចឹង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈេឈ ើញឈយើងម្ភនែី ម្ភនផាោះអ្ញ្ច ងឹឈៅឈ ើយ ឈៅឈេមិ្នជួយអី្ឈទៀរឈទ អាអូ្នឈអ្ើយ។ 

ក៖ គរ់ជួយម្ភ សុីន នឹង ម្ភ សុីនអី្ឈេ? 

ខ៖ ម្ភ សុនី! អាម្ភ សុីនធាំឈនាោះ ម្ភ សុីនបូម្ទឹកណាអូ្ន។ 

ក៖ អ៎្!  

ខ៖ ឥឡូវខូចអ្ស់ឈ ើយ បានត្បពនធមួ្យបានម្ភ សុីនមួ្យខរប ុណណឹ ងឯង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈ ើយក៏ផាោះកាត្ទាកាត្ទក់ខែរ ប ុនឈេជួយខរខាងឈណាោះណ៎ា។ អ្ញ្ច ឹងឈយើងផាោះអ្ន់យា ង
មិ្ចក៏ឈដ្ឋយ ឈេជួយខរកមួយបឈងែើរ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈយើងបអូនជីែូនមួ្យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងកាលខែលគរ់បានជួយអ្ ុ៊ុំស្សី នងឹ គរ់ជួយរយៈឈពលប ុនាម នឆ្ន ាំឈ ើយ? េិរម្ក? 

ខ៖ យូរឈ ើយ! ឡាាំងម្ភ សុីនខូចអ្ស់ឈ ើយ អូ្នឈអ្ើយ។ 

ក៖ ត្បខ លជាប ុនាម នឆ្ន ាំ? 

ខ៖ តាំងពីខ្ុាំជារបួសម្ក ឈម្ើលយូរខែរ ត្បខ ល១០ជាងឈ ើយ។ 



ក៖ ១០ឆ្ន ាំជាង ន៎? 

ខ៖ ចាស! បានម្ភ សុីនបូម្ទឹកមួ្យ ឈធាើបងគន់ឱ្យប ុណណឹ ងឯង។ 

ក៖ បាទ! ខរមួ្យរយៈ នឹង គរ់អ្រ់ខែលម្កឈលងឈទ ន៎? 

ខ៖ ម្កឈត្កាយម្ដង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ម្កឆ្ន ាំខរមួ្យ។ គរ់ម្ក នឹង ឱ្យម្ភន ក់ត្បាាំមឺុ្នៗ  នឹងឯងបានប ុណណឹ ង។   

ក៖ ឈ ើយជីវ។ 

ខ៖ អ្រេុណឈ ើយប ុណណឹ ង។ 

ក៖ ជីវភាពរបស់ពួកគរ់យា ងមិ្ចខែរ? 

ខ៖ មិ្នែឹងឮថា គរ់ឈឺអី្ផងឥឡូវខាល ចគរ់អាខត្ររឈ ើយបដីគរ់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅឯឈណាោះឈៅជាមួ្យកូន ត្បពនធឈៅឈធាើការ ប ុនបដីអាខត្ររឈ ើយឈឺឈជើងផង។ 

ក៖ បាទៗ! 

ខ៖ ប ុនខ្ុាំមិ្នខែលបានឈលខអី្ឈទ បអូនជីែូនមួ្យឈៅសាា យ ឈេអ្នកនិយាយឈៅអ្ញ្ច ឹងណ៎ា 
ែល់ខម្ ខ្ុាំខូច នងឹ គរ់ជួយបានពីររយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ប ុណណឹ ង។ 

ក៖ អ្រេុណខែលបានជត្ម្ភបសាច់ញារិឈៅឈត្ៅត្បឈទស។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈ ើយនិងជាំនួយរបស់ពួកគរ់ ខែលបានជួយខលោះៗអ្ញ្ច ឹងណ៎ា? 

ខ៖ ចាស! 



ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងទាក់ទងឈៅនឹងបងបអូន េឺម្ភនខរពីរឈទ ឈ ើយសាា មី្គរ់អ្នកតខកវ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈ ើយសាា មី្ នឹង គរ់ម្ភនសាច់ញារិខែលរស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទសអី្អ្ញ្ច ឹងណ៎ា? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ បាទ! ឈ ើយនិងបងបអូនជីែូនមួ្យរបស់អ្ ុ៊ុំស្ស។ី 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គរ់ឈៅឈត្ៅត្បឈទសខែរ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈ ើយ... 

ខ៖ ឈ ើយខណក កមួយខ្ុាំឈ ម្ ោះ ជក់ ឈៅអាន នងឹក៏ឮថា ឈេបាញង់ាប់ថាងាប់ នឹងឯង កនុង
មួ្យឆ្ន ាំឈនោះ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! បានឈេថាឈធាើបុណយឈធាើអី្រួចឈ ើយ។ 

ក៖ ឈៅឯ ន៎ខែរ? 

ខ៖ មិ្នែឹងថាត្កុងអី្ឈទអូ្ន? 

ក៖ គរ់ឈៅអាឈម្រកិខែរអី្? 

ខ៖ គរ់ឈៅអាឈម្រកិ នឹងឯង។ 

ក៖ អូ្! ឈេបាញស់ាល ប់? 

ខ៖ ឈេបាញ់ែូចថា គរ់ឈៅពីឈនោះវញិឈៅ ក៏អាឈកមងទាំឈនើង នឹង វាជិោះឡានបាញ់គន ។ 

ក៖ អ៎្! 



ខ៖ ឈ ើយគរ់ឈៅឈលើផាោះ ឈទើបខរយកត្បពនធម្ក យកត្បពនធម្កែល់ ឈអ្ើយបងអូច នឹងឯង 
ឈៅត្បពនធថាវាមិ្ចហ៎? ក៏វាបាញម់្កចាំកណាដ លត្ទូង នឹង។ 

ក៖ អ៎្! 

ខ៖ ែល់អ្ញ្ច ឹង ឈេដ្ឋក់កនុងទឹកកក នឹង មួ្យអាទិរយខែរ។ រកចាប់ថាចាប់មិ្នបានឈៅ គរ់
ងាប់ឈៅ ឈេឈធាើបុណយ។ ខ្ុាំឯឈណោះក៏ឈធាើឈណោះឈៅឯឈណាោះ ក៏ឈធាើឯឈណាោះឈៅ ឈ ើយតាំងពីឆ្ន ាំ
២០២០ឈនោះម្ក ត្បពនធវាអ្នកថមឈគលណ៎ា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ប ុខនដខាល ចឈេមិ្នម្កែល់ឈណោះអ្រ់ពីបដីអ្ញ្ច ឹងណ៎ាអាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឥឡូវ២០២០ឈ ើយក៏សាៃ រ់។ ឈេមិ្នខែលឱ្យឈលខឈយើងឈទ ឈៅខរបអូនឈេែូចថាឈផ្ើរលុយ
មួ្យរយអី្! ៥០អី្ នឹងម្កបអូនឈេយកម្កឱ្យ។ 

ក៖ ខចកចាយគន ឈៅ ន៎? 

ខ៖ ចាស! ខចកចាយគន ឈៅ ែូចថាកនុងឈនោះខចកឱ្យខម្ ខ្ុាំ កុាំទាន់ឈៅណាអី្យាយ ចាាំខ្ុាំម្កែល់
២០២០ គរ់ខូចមុ្ន។ 

ក៖  ុឺ! 

ខ៖ ថាខូចកនុងមួ្យឆ្ន ាំឈនោះឯង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្រេុណខែលបានជត្ម្ភបអ្ាំពីចាំណុចមួ្យ នងឹ ឈ ើយអ្ញ្ច ងឹទាក់ទងឈៅនឹងត្បវរតិកាល
ពីឈកមងៗ ឈរើអ្ ុ៊ុំស្សីបានឈធាើអ្ាីខលោះ? កាលឈៅឈកមងៗណ៎ា? 

ខ៖ ចាស! ឈកមងៗ ខ្ុាំឈរៀនណាអាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ឈរៀនរចួឈ ើយឈៅក៏ឈប់ឈៅ ឈធាើខស្ស ឈធាើចម្ភែ រ នឹងឯងម្ភនឈធាើអី្ឈទៀរឈទ។ 

ក៖ កាល នឹង សាលាខែលឈរៀន ឈរៀនឈៅសាលាណា? 

ខ៖ ឈៅខអ្បខុរ ឈនរយ ង់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ឈរៀនបានត្រឹម្ណ៎ា? 

ខ៖ ទី៥ ទី៦កាល នឹង ឈចោះបារាាំងរិចៗណាអាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅៗក៏ម្ភខ្ុាំគរ់ឱ្យចូលឈពទយ ឈទើបឈរៀន៣ខខ នឹង មិ្នទាន់ឈចោះអី្ផង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ក៏ឈេបាញ់គន  ខ្ុាំត្រូវរបួសរបូរ នឹងឯង ពី នងឹរបូរ រ រូែល់ម្ភខ្ុាំគរ់ខូចឈៅ។ ឈយើងឈធាើ
អី្ឱ្យឈេ ត្គន់ខរខរកទូលឈៅឈធាើអី្នឹងឈេអ្រ់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈយើងអ្នករបួសពិការអ្ញ្ច ឹងឈេមិ្នយកឈទ ឈ ើយឈយើងអ្កសរបារាាំងអី្ ក៏ឈភលចអ្ស់ខលោះ
ឈ ើយ ឈៅខរចាាំបនតិចបនតួច។ 

ក៖ បារាាំងឈរៀនបានប ុនាម នឆ្ន ាំខែរ? 

ខ៖ តាំងពីអ្នលង់វលិ ឈម្ើល កាល នឹង ែប់ ែប់ពីរ ែប់ អូ្! ែប់មួ្យ ែប់ពីរ ចូលទីត្បាាំ ទី
ត្បាាំមួ្យ នឹងឈៅក៏បានយូរឆ្ន ាំខែរ បានឯឈណោះបីៗ ត្បាាំមួ្យឆ្ន ាំខែរ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងទាក់ទងឈៅនឹងភាពខុសខបលកគន វញិ ឈរើពីមុ្នឈ ើយនិងឥឡូវសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំស្សផី្ទា ល់
េិរថាជីវភាពពីមុ្ន ឈ ើយនិង ឥឡូវខុសគន ឈទ? 



ខ៖ អ៎្! អូ្នឈអ្ើយ ពីឈែើម្ម្កខ្ុាំអ្រ់ត្គន់ទាន់បរបូិរណ៍អូ្នឈអ្ើយ ែល់ឥឡូវឈនោះឈយើងរកអី្អ្រ់
បានអាអូ្ន ឈយើងរស់ឈដ្ឋយសារកមួយ ឈេរកបានម្ក។ អ្ញ្ច ឹងឈេឱ្យអ្ងែរអី្ម្ក ឈៅអី្ឈៅ
ឈសៀម្រាបឈេឈចោះខរឈផ្ើរម្ក ឈ ើយអ្នកឈនោះគន ឈធាើការឈៅក៏បានខលោះៗឈៅអូ្ន ទិញឈធាើអី្អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ឈយើងលក់លមុរបាន អ្ញ្ច ឹងឈ ើយលមុរ ទត្ម្ភាំបាន១ឆ្ន ាំ បានប ុនាម នឈទ ទិញក៏អ្ស់
ខផល ឆ្ន ាំឈនោះមិ្នសូវខផល រកអី្មិ្នបានឈទ។ 

ក៖ សុខភាពរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីពីមុ្ន ឈ ើយនិង ឥឡូវខុសគន ឈទ? 

ខ៖ ចាស! ឈលើកមុ្នខ្ុាំមិ្នខែលឈកើរអី្ឈទ ឥឡូវរិចឈឺៗអ្ញ្ច ឹងឈៅណ៎ាត្រូវរបួស។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាក់ថាន ាំណាស់ខែរ ឈ ើយអាឈររតណុសអី្ វាចាក់ឈត្ចើន ែល់ឥឡូវឈរឺរ់ឈៅឈពទយ 
ឈពទយឈៅវរតរកា នឹង ឈពទយឈអ្រឈេណ៎ា! អាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈេយកលុយអី្អ្នកអ្រ់ម្ភនសាំបុត្រត្កីត្ក ររ់ឈៅ នឹងឯង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅ នងឹឈៅឈ១ឺ០ថ្ថៃ ម្ភន ក់១០ថ្ថៃៗ ផាោះខ្ុាំឡាាំងអ្រ់ម្ភនលុយ ឡាាំងែុកទ័រឱ្យម្កវញិ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ប ុនពីរ ពីរនាក់វាឈត្ចើន វាអ្ស់លុយ។ ឈយើងឈេមិ្នយកអី្បានប ុនាម ន ប ុនឈយើងញុាាំ
ណាកូន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ទាក់ទងឈៅនឹងចម្អិនម្ហូបវញិ អ្ញ្ច ឹងកាលពីឈៅឈកមងអ្ ុ៊ុំស្សីធ្លល ប់ឈរៀនចម្អិនម្ហូបពីសាច់
ញារិឬក៏ឪពុកម្ភដ យឈទ? 



ខ៖ ចាស! ពីឪពុកម្ភដ យ នងឹ ឈយើងធម្មត ម្ភនសម្លអី្ ឈយើងអ្នកខស្សអូ្! ម្ភនខរម្ាូរត្បឈ ើរ 
កកូរ ឆ្អី្អ្ញ្ច ងឹណាអូ្ន ម្ភនសលអី្ ម្ភនធាំែុាំឈទ។ ឥឡូវឈនោះអ្ញ្ច ឹងម្ភនអី្ញុាាំ នឹងឈៅ ឈយើង
ខាោះខារែល់ថ្ថៃណាឈយើងម្ភន បានឆ្ៃ ញ់ឈៅ ឈយើងរកបានក៏បានឈៅ ែល់ថ្ថៃណាឈេអ្រ់ខែរ 
ឈយើងញុាាំធម្មតឈៅ ម្ាូរ ត្បឈ ើរអី្ចឹងណ៎ាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ សត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំស្សីផ្ទា ល់ ឈរើជាពិឈសសខែលអ្ ុ៊ុំស្សចូីលចិរតជាងឈេម្ហូបអី្ខែរ? 

ខ៖ ចង់ពិឈសសឈនាោះ ខ្ុាំសអក៏ីបានខែរ។ ឈចោះខរញុាាំមិ្ចឱ្យខរបាន មិ្នឈចោះឈរ ើសឈអ្ើងអី្ឈទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចុោះទាក់ទងនឹងចឈត្ម្ៀងវញិ ចូលចិរតចឈត្ម្ៀងអ្ាីខែរ? 

ខ៖ ចាស? 

ក៖ ចឈត្ម្ៀង! 

ខ៖ ចឈត្ម្ៀង? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចឈត្ម្ៀង អូ្! អាអូ្នឈអ្ើយ មិ្នចាំណូលឈទ។ 

ក៖ ចូលចិរតចឈត្ម្ៀងពីឈែើម្ ឬក៏សម័្យ? 

ខ៖ ចាស! ឈបើចឈត្ម្ៀងពីឈែើម្ែល់ឥឡូវឈនោះឈេបទអី្ៗក៏ឈយើងមិ្នសូវប ុណាណ អាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ប ុនពីឈែើម្ពិឈរាោះៗណ៎ា។ 

ក៖ ចុោះឈរឿងភាេវញិធ្លល ប់ឈម្ើលឈរឿងភាេឈទ? ចូលចិរតឈម្ើលឈរឿងភាេអ្រ់? 



ខ៖ ឈរឿងភាេឈេម្ភនខរឈរឿងពីឈែើម្ ឥឡូវឈនោះខ្ុាំមិ្នសូវបានឈម្ើលឈទៀរឈទ អាអូ្នឈអ្ើយ ម្ភន
ខរទូរទសសន៍ឈនាោះក៏មិ្នសូវបានឈបើក។  

ក៖ ទាក់ទងនឹងរន្តនតីក៏ែូចជាខនសឺរ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ធ្លល ប់ឈៅឈម្ើលផ្ទា ល់ ឬក៏ឈម្ើលតម្ទូរទសសន៍អី្? ធ្លល ប់ឈម្ើលឈទ? 

ខ៖ ចាស! ធ្លល ប់ឈម្ើលតម្ទូរទសសន៍។ ចាស! ឈម្ើលទូរទសសន៍ នងឹ។ 

ក៖ ចូលចិរតឈទ? អ្ ុ៊ុំស្សី? 

ខ៖ ែល់ឈពលឈឺអ្ស់លុយឈៅក៏ខលងចង់អ្ស់ ទូរទសសន៍ត្បឈរឈចាល នឹងឈៅ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អាថ្ឡខរឈម្ើល ឈយើងបានឈធាើអី្ឈកើរ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈយើងឈម្ើលបានខរមួ្យខភលរៗ នឹង បានឈពលយប់។ 

ក៖ ចុោះធ្លល ប់ទាក់ទងនឹងរបាាំត្រែុ ថ្ យុាាំអី្ ធ្លល ប់ឮពីមុ្នឈទ? 

ខ៖ ធ្លល ប់ឮ! 

ក៖ សគរ ត្ទអី្? 

ខ៖ ចាស! ធ្លល ប់ឮ ធ្លល ប់ឈ ើញឈេរាាំកនុងទូរទសសន៍។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ខ្ុាំមិ្នខែលបានឈែើរឈៅណា ឈៅភនាំឈពញមិ្នទាន់សាគ ល់ឈទ អូ្នឈអ្ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈយើងឈឈឺត្ចើន សូម្បីខរអ្ងគរវរតក៏មិ្នខែលបានឈ ើញខែរ ឈេឈៅអ្ស់រលីង។ ខ្ុាំឈនោះចាាំ
ម្ភដ យ ម្ភដ យចាស់អូ្។ 



ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅខរចាាំរ ូរ ឥឡូវមិ្នទាន់សាគ លអ់្ងគរផង។ 

ក៖  ុឺ! អ្រ់ទាន់សាគ ល់ឈទ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈពលទាំឈនរៗ អ្ ុ៊ុំស្សចូីលចិរតឈធាើអ្ាីខែរ? 

ខ៖ ខ្ុាំម្ភនអី្ម្ភនខរចម្ភែ រ នងឹឯង អូ្នឈអ្ើយ ឈៅជត្ម្ោះឈដម  ដ្ឋាំែុោះ នឹងឯង។ ទឹកអី្ឈៅ ឈេ
ម្ភនម្ភ ទ័រឈៅ ឈេបាញ់ដ្ឋក់ឱ្យ ប ុនឥឡូវឈនោះ ឈយើងគម នអី្ឈទ ម្ភនខរគម នទឹកឈទៀរបានអី្
ដ្ឋាំ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សីតាំងពីឈកមងម្កែល់ឥឡូវ ឈរើអ្ ុ ៊ុំស្សីធ្លល ប់បានឈៅឈលងឈៅឈខរតណាខលោះ? ឈែើរការ់     
អ្ញ្ច ឹងណ៎ា? 

ខ៖ ឈៅឈកមងក៏មិ្នសូវឈែើរឆ្ៃ យ ឈ ើយែល់ឥឡូវឈនោះត្គន់ខរម្ភន អ៎្! កាលឈៅឈសៀម្រាប
កមួយឈៅឱ្យឈៅ ក៏ឈៅម្ភនខរត្រឹម្ នងឹឯង បានត្រឹម្ខរឈសៀម្រាបចុោះឈៅែល់ផារពក នឹង 
ឈសៀម្រាបមិ្នទាន់ឈៅែល់ឈទអូ្ន ម្ភនខរផារពក នឹង។ 

ក៖ អ៎្! 

ខ៖ ឈ ើយឈបើកមួយខ្ុាំ នឹង បានបដីអ្នកភូមិ្អូ្រ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អា នងឹក៏ឈៅញាប់ខែរចូលឆ្ន ាំអី្ មួ្យឆ្ន ាំម្ដងអី្ឈេឈៅឈលង ខ្ុាំមិ្នបានឈែើរឈៅណាឈទ។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ មិ្នសូវបានឈែើរឈទ ឈយើងម្ភនឈៅខរផាោះឈទ ឈយើងមិ្នឈៅែលអ់្រ់ពីខម្ ឈៅ ឈយើងឈ ឺ អូ្! 
ម្ភនបានឈៅឆ្ៃ យអី្នឹងឈេ។ សបាយអី្ៗ ឈដ្ឋយសារលុយ ែល់ឈយើងអ្រ់លុយម្ភនអី្
សបាយ នឹងឈេ។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងទាក់ទងនឹងទីកខនលងកាំសានតវញិ អ្ ុ៊ុំស្សីចូលចិរតឈៅឈលងកខនលងណាខលោះ? 

ខ៖ កាំសានត អូ្? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖  ុឺ! ែឹងបានឈៅណា ឈបើសនិខនសឺរអី្ក៏មិ្នបានឈៅ គម នបានឈៅនិយាយរួម្ឈៅ។ ឈេម្ ូ
រូឈៅអ្ស់ៗឈៅ ឈយើងអ្រ់លុយ ឈេឈ  ឡានឈយើងអ្រ់ម្ភនលុយឈៅឈេ គម នបានឈៅឈទអូ្ន 
មិ្នបានឈៅឈទៀរឈទ។ ត្គន់ខរយូរៗម្ដែូចថា ឈៅៗកខនលងឈេសល។់ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅ! អ្រ់បានឈៅ ចាំឈពាោះឈយើង ឈយើងគម នលយុណ៎ា មួ្យនាក់បួនមឺុ្ន ត្បាាំមឺុ្នអី្ ឈៅគម ន
អី្ឈទៀរឈទ។ 

ក៖  នឹង! អ្ ុ៊ុំស្សីសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំស្សីផ្ទា ល់ រាំបន់ឈទសចរណ៍មួ្យណាកនុងត្បឈទសកម្ពុជា ខែលអ្ ុ៊ុំ
ស្សីចូលចិរតចង់ឈៅឈលងណ៎ា? 

ខ៖  ុឺ! អូ្នឈអ្ើយចង់ឈៅឈលងឈទសចរណ៍ ទាាំងកូន ម្ភនឈៅសអី ែូចភនាំបូកឈគ ឮខរឈ ម្ ោះ
 នឹងមិ្នខែលបានឈចញែូចថា មិ្នខែលបានឈចញឈៅណាឈទខ្ុាំ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈបើឈៅភនាំឈពញមិ្នទាន់សាគ ល់ផង ែល់ផុរពី នឹង ឈេសាគ លអ់្ស់ឈ ើយ អ្រ់ខរខ្ុាំមួ្យផាោះ 
មិ្នទាន់បានសាគ ល់អី្ឈទ។ 

ក៖ អ្រ់សវូបានឈែើរ ន៎? 

ខ៖ ចាស! អ្រ់បានឈែើរ ម្កពីឈយើងអ្រ់លុយអូ្ន ឈបើឈយើងម្ភនត្បុចៗ ខ្ុាំមិ្នែូចពីសងគម្អី្។ 
ែល់ឥឡូវឈនោះគម នឈទ ែល់ឈយើងចាប់ពីត្រូវរបួសម្ករបូរអ្ស ់ គម នសល ់ ម្ភនប ុណាណ  អ្ស់
ប ុណណឹ ងឱ្យខរបានរស់។ 



ក៖ បាទ! ឈៅកនុងត្កុម្ត្េសួាររបសអ់្ ុ៊ុំស្សីក៏ែូចជាសាច់ញារិ ម្ភនអ្នកឈលងឧបករណ៍រន្តនតី
ឈទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ! អូ្នឈអ្ើយ ម្ភនខរកមួយឈៅថ្ប លនិ កមួយឈធាើការប ុណណឹ ងឯង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈចោះអី្ឈទ ឈៅកខនលងឈធាើការបានម្ភន ក់ ឈ ើយមួ្យឈនោះក៏គម នអី្ ឈធាើកញ្ា ោះឈេឈៅ ឈធាើ
កាលីឈេ អ្រ់ម្ភន ម្ភនខរឈធាើការឈៅថ្ប លិន។ ឈ ម្ ោះែូចអូ្នឯងខែរ។ 

ក៖ បាទ! ឈ ម្ ោះរដ្ឋា ? 

ខ៖ ចាស! ឈ ម្ ោះ រដ្ឋា ។  

ក៖  ុឺ! 

ខ៖ រដ្ឋា ។ 

ក៖  នឹង! អ្រេុណអ្នកមី្ង។ អ្នកមី្ងខ្ុាំចង់ជត្ម្ភបសួរទាក់ទងនឹងផាោះវញិម្ដង ផាោះរបស់អ្នកមី្ង
សាងសង់ពីថម ឬពីឈឈើ? 

ខ៖ ឈឈើឈរើអូ្ន។ 

ក៖ ពីឈឈើ ន៎? 

ខ៖ អូ្នឯងឈៅឈម្ើលឈណាោះម្ភនខរឈឈើ ស័ងែស ីគម នអី្ឈទ អ្រ់ម្ភន ឈ ើយទឹកចូលឈទើបខរ
សៃួរខែល នឹង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ទឹកជន់។  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្កាលែីធម្មត ន៎? 

ខ៖ ចាស! ែីធម្មតអូ្ន ជួលជាង មិ្នឈជឿឈៅឈម្ើល។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ែីធម្មត អាមុ្ខ នឹង ខែលឈេរភាា ប់ នឹង ឈេផាោះឈេឈៅ ឈេរភាា ប់ឱ្យឈយើងឱ្យបានម្លប់
ណ៎ា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ខ្ុាំអ្រ់ឈទ! ឈៅស័ងែសីជុាំវញិ ធលុោះមុ្ខ ធលុោះឈត្កាយ។ 

ក៖ ឈ ើយសសរឈធាើពីអី្អ្នកមី្ង? 

ខ៖ សសរឈឈើឈយើងធម្មត ែូចសសរឈេលក់ អាឈឈើឈេឈៅសអីឈទ? ឈលិច នឹងឯងអូ្ន ឈែើម្
ឈលិចណ៎ា។  

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ម្ភនសសរអ្ញ្ច ឹងឯង មិ្នទាន់ត្េប់សសរផង ឈនោះឈម្សុីអ្ស់ខលោះៗឈ ើយ ឈែើម្ខចី។ 

ក៖ បាទ! ឈ ើយចុោះែាំបូលផាោះឈធាើពីអី្? 

ខ៖ ស័ងែសីខែរ ប ុនវាធលុោះណាអូ្ន។ 

ក៖ ធលុោះ? 

ខ៖ វាឈរ ើម្ដងៗឈទៀរណា។ 

ក៖ ធលុោះអ្ស់ប ុនាម នឆ្ន ាំឈ ើយ? 

ខ៖ ធលុោះឈៅ ត្គន់ខរបិទឈៅ ឈធាើរ ូរម្ក ឈយើងលុយអ្រ់ម្ភន កាល នងឹឈេជួយម្ភន ក់បនតិចៗ
ម្ក នឹង អ្ស់ឡាាំងមួ្យពាន់ និង ស័ងែសីឈឈើអី្ប ុណណឹ ងណា អាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈេរាប់មឺុ្ន ឈយើងគម នអី្ ឱ្យខរបានជិរ ដ្ឋក់អាជញ្ជា ាំងផ្ទា ល់ែី នឹងខរម្ដងឈៅ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ដ្ឋក់ឱ្យខរជិរណ៎ា ស័ងែសី។ 

ក៖ បាទ! ម្ភនបងអូចអ្រ់? 



ខ៖ អ្រ់! អ្រ់ម្ភនបងអូច ថ្វយកខរត្បឈដ្ឋយ។ 

ក៖ បាទ! ចុោះរបងផាោះឈធាើពីអី្? 

ខ៖ របងអ្រ់ម្ភនអី្ទាាំងអ្ស់ អ្រ់ម្ភនរបង។ ឈៅខាងមុ្ខម្ភនខរឈែើម្សអាំអាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈយើងអ្រ់ម្ភនសអី ឈបើម្ភនឈចោះខរឈធាើឈ ើយរបងឱ្យសាអ រ ឈខារែូចរបងឈទ។ ចុោះឈបើឈយើងអ្រ់
ឈ ើយ ត្គន់ខរឈយើងរកអី្មិ្នបាន ឈយើងឈអឺាពីមុ្នម្កក៏វាអ្សអ់ាលីងផង ឈយើងគម នសអី។ 

ក៖ បាទ! ចុោះទាំ ាំែីផាោះ នឹង ទាំ ាំប ុណាណ ខែរ? 

ខ៖ ម្ភន បានត្បាាំពីរ ១៧ខម្ ត្រ ឈៅែល់ឈណាោះ។ 

ក៖ អ៎្! អា នឹងទាំ ាំែីណ៎? 

ខ៖ ចាស! ទាំ ាំ៣០ខម្ ត្រ។ 

ក៖ បាទ! ប ុខនតទាំ ាំផាោះប ុណាណ ? 

ខ៖ ចាស? ទាំ ាំផាោះ មិ្នខែលឈៅឈម្ើលឈទ។ 

ក៖ ត្គន់ខរសួរសាម ន ត្បខ លជាប ុនាម ន? ទទឹងប ុនាម ន? បឈណាដ យប ុនាម ន? 

ខ៖ ១៧ អាអូ្ន។ 

ក៖ ឈទ! ទាំ ាំផាោះ ទាំ ាំផាោះឈយើង? 

ខ៖ អូ្! ទាំ ាំផាោះ នឹង ត្បខ ល៤ខម្ ត្រណាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ត្បខ លជា៤ខម្ ត្រ ៤ត្ជងុអី្? 

ខ៖ ៤ខម្ ត្រ ចាស! ៤ខម្ ត្រ នឹង បឈណាដ យ៦ អ្ឈញ្ច ោះឈៅ។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ចាស! ែូចថា កាល៤ឯឈណាោះ។ ៤ខម្ ត្រ នឹង ត្គន់ខរបានត្ជកឈៅណ៎ា កុាំឱ្យខរវាអ្រ់ពី
មុ្នអាពរឈរ ើអ្សមិ់្នសល់ឈទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖  ុឺ! ឈ ើយឈយើងចាប់ឈឺរ ូរ អ្រ់ម្ភនអី្ឈៅរូទន់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ប ុននាាំគន ឈឺទាាំងអ្ស់គន ។ បងក៏ឈរៀងចាំណាស់បនតិចឈៅ ឈ ើយបដីក៏ងាប់ឈទៀរ ខ្ុាំឈៅខរ
ប ុណណឹ ងឯង អូ្! ឈធាើមិ្ចឈទអូ្ឈអ្ើយ ត្ទាាំ។ 

ក៖ ឈ ើយផាោះ នឹងអ្នកណាជាអ្នកសាងសង់ ឬក៏ជួលជាងឈធាើ? 

ខ៖  កមួយខ្ុាំឈេឈចោះខរវាជួយរិចៗឈៅ ក៏ខ្ុាំម្ភនអី្ឈទ ខ្ុាំឈឺ។ ជួយគន ម្ភន ក់ពីរ បីរយអី្ម្ក វាឈចោះ
ខរជួយណ៎ា។ អាមួ្យបានស័ងែសមី្ក ឈ ើយឈៅអាចិឈញ្ា ៀងធលុោះៗឈទៀរ ឈៅវាយយកៗគម ន  
បងអូចមួ្យឈទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ កឈណដ ៀឈឡើងខលោះៗឈទៀរ។ 

ក៖ ឈធាើប ុនាម នថ្ថៃបានឈ ើយ? 

ខ៖ ឈធាើ នងឹ! ត្បខ លជាមួ្យអាទិរយ ែឹងខរឈត្គងឈៅ ទិញដ្ឋក់ឈពបប ុកៗឈៅ ណាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ែាំឈពបប ុកៗវាយយកៗ ឈបើឈយើងគម នកត្ម្ភលអី្ ចាក់សាប នឹងឈេអូ្ គម នឈទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ថាឱ្យែូចឈធាើឈរាងចាាំចម្ភែ រអ្ញ្ច ងឹឯង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ថាពីមុ្នម្កឈយើងធ្លល ប់ខពស ់ឥឡូវគម នអី្ខពស់ឈទ។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ុ៊ុំស្សសីូម្ជួយជត្ម្ភបទាក់ទងនឹងជាំនាញ ឈរើអ្ ុ៊ុំស្សីធ្លល ប់ឈរៀនជាំនាញអី្ខលោះ? តាំងពី
ឈកមងម្កែល់ឥឡូវ នឹងឈ ើយណ៎ា? 

ខ៖ ចាស! ខ្ុាំពីមុ្នឈែរខែល។ 

ក៖ បាទ!  

ខ៖ ឈែរឈៅម្កផាោះចម្ភែ រឈៅ ឈែរបានយូរខែរ។ ប ុខនតឈយើងឈចោះឈែរឈ ើយ ក៏ការ់អាវ ការ់អី្ខលោះ
ឈៅអ្ញ្ច ឹងណ៎ាអូ្ន? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ មួ្យកាល នឹង៦ឈរៀល អូ្! ឈែរអូ្។ មួ្យត្បាាំមួ្យឈរៀលៗ ែល់ខ្ុាំចាប់ឈែរ ខាិលឈៅ ខ្ុាំឈប់ 
ឈធាើអី្ខលងឈកើរឈ ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ កាល នឹងទាក់ទងនឹងរាញរថ្វ   អ្ ុ៊ុំស្សីឈចោះឈធាើឈទ? 

ខ៖ អ្រ់! ខ្ុាំអ្រ់ខែលបានរាញ ម្ភនខរឈែរ។ 

ក៖ ចុោះធ្លល ប់ដ្ឋាំែាំណាាំពីមុ្នឈទ? 

ខ៖ ដ្ឋាំ! ដ្ឋាំត្កូច ដ្ឋាំលមុរ នឹងឯង ដ្ឋាំនិងឈត្កាយ នងឹ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឥឡូវឈប់ដ្ឋាំ ឥឡូវងាប់អ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ត្កូចគម ន ម្ភនខរលមុរ។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងលមុរឈៅសល់ប ុនាម នេុម្ព? 

ខ៖ ឈៅត្បខ លមិ្នែល់ ៨េុម្ពផង នងឹ ឈនោះឈែើម្ឈៅឈនោះឈទៀរ។ ឈនោះឈែើម្ខញកតឈណោះ      
ម្ក។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ បួន ែប់ ថ្ម្ាឈែើម្។ ងាប់ណ៎ា ងាប់ត្បឈែើរៗឈៅ អាធាំក៏ងាប់ ឈម្សុី អូ្! ឈ ើយឈយើងរាាំង រាាំង
មួ្យឆ្ន ាំមុ្នអ្ស។់ 

ក៖ ម្ភនដ្ឋក់ថាន ាំការពារឈទ? 

ខ៖ ខណក! អ្រ់ម្ភនលុយទិញដ្ឋក់ឈទ ត្គន់ខរឈម្សុីឈយើងឈៅឈចាោះម្ក។ 

ក៖ អ៎្!  

ខ៖ ឈ ើយែលឈ់ត្កាយ វារាាំងឈៅ។ ទឹកវាមិ្នែលណ៎់ា រាាំងប ុណណឹ ងថាងាប់អ្ស់ឈ ើយ ម្ភន ក់ៗ 
ត្កូចឆ្ម រអី្ មិ្នសល់ឈទ។ 

ក៖  ុឺ! 

ខ៖ ត្កូចឆ្ម រអី្អ្ស់ឈៅ។ ប ុនទឹកែល់ឈេអ្រ់អី្ឈទ ឈេម្ភនទឹកណា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ែល់ឈយើងមិ្នបានែូរបុក នឹងក៏ខូចឈៅ ឈ ើយអាជីកអ្ណដូ ង នឹង ក៏វារងីឈៅអ្រ់ឈភលៀង 
ឈ ើយវារងីតាំងពីខខអ្សសុជម្ករ ូរ។ អ្រ់ម្ភនអី្ឈទ! ត្កូចឆ្ម រអី្ ក៏ងាប់ត្បឈែើរៗវាអ្រ់ទឹក ឈបើ
ឈេម្ភនទឹកអ្រ់អី្ឈទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈេម្ភនទឹក ឈេរ ឹកឈ ើយ។ ស្សស់បាំត្ពង ឈយើងវាចាលទឹក  នឹងឯង។ 

ក៖  នឹង! អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំស្សីផ្ទា ល់អ្ាីខែលពិបាកឈៅទីឈនោះ េឺការឈត្បើត្បាស់ទឹកណ៎? 



ខ៖ ចាស! ការឈត្បើត្បាសទឹ់ក ឈ ើយឈយើង ឈេឈចញជាសាញូដ្ឋក់មុ្ខផាោះអ្ស់ឈ ើយ ឈយើងអ្រ់
ម្ភនលុយឱ្យឈេ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ វាញាប់អ្ញ្ច ឹងឯង អូ្ន។ 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងឈេអ្រ់ែកឈៅវញិឈទ ន?៎ 

ខ៖ ចាស! អ្រ់ឈទ។ ឈនោះអ្ណដូ ងសនប់ ប ុនសាញូរាប់របងរ ូរ ឈេជីកដ្ឋក់ឈ ើយ នឹង។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អ្នកណាម្ភន៣៤មឺុ្ន ឈេម្កដ្ឋក់ឱ្យត្ពូស ឈ ើយឈយើងជនត្កីត្ក មួ្យខខជាងអី្អូ្ន ឈធាើ
សាំបុត្រភូមិ្  ុាំអី្ យកម្កសាឈញ្េអ្ស់ឈ ើយ ឈៅែល់ឈណាោះរដ្ឋា ករទឹកឈេថា អូ្នឯងខាោះអី្
ឈទៀរ ឈ ើយថាចាាំនាាំម្កថរ ឈៅខ្ុាំថរឈ ើយរ ស័ម្ក ខ្ុាំអ្រ់ម្ភនទឹកឈត្បើឈទ។ បង់មួ្យខខ
ែប់មួ្យមឺុ្នណ៎ា ឈយើងអ្រ់ឈ ើយអ្នកបង៤៤មឺុ្នត្កីត្ក នឹង ឈេបង់ត្េប់ប ុនក៏មិ្នទាន់ម្កដ្ឋក់
ឱ្យគរ់ ខចឈនោះក៏បងបអូនឈេជួយថាម្កដ្ឋក់ឱ្យគរ់អ្រ់។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈេជួយខរឈេដ្ឋក់ឱ្យខរហសិបមួ្យៗ ឈេត្ពូសភាល ម្។ ឯងឈយើងត្កីត្កយូរណាស់អូ្ន 
ម្ភនអី្ឈទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ម្ភនអី្ឈត្បើឈទទិញទឹកឈេ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សធី្លល ប់ ត្កមុ្ត្េួសារធ្លល ប់ឈឡើងឈតន រ យកទឹកឈធាើសែរឈទ? 

ខ៖ ម្ភនពុកខ្ុាំ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ កាលពីអាពរគរ់ម្កែល់គរ់ខូចឈៅ ឈប់ឈធាើ ចាស់ឈៅ។ គរ់ឈធាើឈតន រ ឈធាើអី្ពីអាពរ
 នឹង។ 



ក៖ គរ់ឈធាើបានប ុនាម នឆ្ន ាំ? 

ខ៖ ឈធាើបានត្បខ លជា ឈម្ើលគរ់ឈចញឈៅគរ់៧៥ែល់គរ់ម្កវញិ គរ់ចាសម់្កវញិ
អាយុចិរ ខប រឈ ើយ។ គរ់ឈប់ឈធាើ ត្បខ ល៨០សិបឆ្ន ាំខែរ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈធាើសែរ។ 

ក៖ ជួយគរ់ខែល ន?៎ 

ខ៖ ចាស! យូរខែលបួនែប់ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ កាល នឹងអាចរកចាំណូលបានឈទ? 

ខ៖ បានអូ្ន ប ុនវាអ្ស់ឈឺ នងឹ។ 

ក៖ បាទ។ 

ខ៖ ចុោះឈតន រឈនាោះបានឈត្ចើន ប ុនឈយើងលក់ឈថាកខែរ។ ឈយើងបានរាប់លានខែរ ប ុនខ្ុាំឈឺម្ភន
សល់អី្ខាិចអ្ស។់ 

ក៖ និយាយរួម្ ឈបើសិនជាអ្ ាំកុាំឈឺត្បខ លជាសល់ឈត្ចើន ន៎? 

ខ៖ ចាស! កុាំឈ ឺកុាំអី្សល់។ ម្ភសអី្ ក៏គម នខែរ អាអូ្នឈអ្ើយ លក់ពី នឹងកាលអ្រ់ឈ ឺឈយើង
ឈចោះខរលក់ទិញឈធាើខស្សអ្ញ្ច ឹងណ៎ា។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ែល់ឥឡូវខស្សក៏ឈេយកអ្ស់អី្ក៏អ្ស់ ឈបើខលួនឈយើងឈឺែល់ជារបួសឈ ើយ ឈយើងម្កខថម្
ឈឺឈទៀរ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ម្ភនត្េុនត្កពោះឈៅ ឈពាោះឈវៀនឈៅ ត្េុន្ម្ ខ្ុាំបីមុ្ខ។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ សឹងខរមិ្នរស់ម្កថា ឈ៣ឺនាក់ មួ្យឈពល នឹងែឹកឈៅម្ភន ក់១០ថ្ថៃឈៅ ឈត្កាយម្កបងខ្ុាំ
ឈៅបងខ្ុាំបនតម្កខ្ុាំឈត្កាយឈេ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ត្េុន្ម្ ឈឺអាឈនោះខរមួ្យេាំនរណ៎ាអូ្ន។ 

ក៖  ុឺ!  លង ន៎? 

ខ៖ ចាស! ចុោះកាំែរែឹងឈធាើមិ្ច ឈេមិ្នឱ្យចងមុ្ងឈទឈពទយឈណាោះ តាំងពីែុកទ័រសាំណាងឈ ើយ
គរ់ឱ្យលុយវញិឈ ើញអ្រ់លុយ។ មី្ងអ្រ់ទាន់ពិសារអី្ផង នឹង ខ្ុាំអ្រ់ទាន់យកបាយម្ក 
ពុកខ្ុាំថាអ្រ់ឈ ើយ។ 

ក៖  ុឺ! 

ខ៖ ឈៅគរ់ឱ្យ៣មឺុ្នអី្ម្ក ត្គន់ពិសារ មិ្នចង់ហ នយកពីគរ់។  នឹងគរ់ម្ភនសណាដ ន
ចិរតលអ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សធី្លល ប់ឈធាើកន្តនតក់លក់អ្រ់? កាលពីឈកមង? 

ខ៖ អ្រ់ឈទអូ្ន! 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ អ្រ់ខែលបានឈធាើឈទ ម្ភនខរឈែរមួ្យឈទខ្ុាំអូ្។ 

ក៖ ធ្លល ប់ចិញ្ច ឹម្សរាឈទ? 

ខ៖  ុឺ! ម្ភន់ធម្មត នឹង បនតិចៗ នឹងអូ្ន ត្គន់ថាកាល នឹងឈចោះខរម្ភនឈៅ មួ្យសាំបុក ពីរសាំ
បុកអ្ញ្ច ឹងណ៎ា ម្ភនបានឈៅចិញ្ច ឹម្ធាំែុាំអី្គម នឈទ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំស្សីជួយឈរៀបបនតិចសារឈឡើងវញិថា មូ្លឈ រុខែលចង់និយាយថា តាំងពីឈកមងម្កែល់
ឥឡូវ ឈរើអ្ ុ ៊ុំស្សីខែលពិបាកជាងឈេណ៎ា? 

ខ៖ ចាស! 



ក៖ ខែលទទួលអារម្មណ៍ថា ខែលពិបាកជាងឈេ ខែលជាវបិរតិខាល ាំងបាំផុរសត្ម្ភប់អ្ ុ៊ុំស្សីឈពល
ណាខែរ? 

ខ៖ ពីឆ្ន ាំខែលខ្ុាំម្ភនវបិរតិ នឹងអូ្? 

ក៖ បាទ។ ពិបាកជាងឈេេិរថាឈពលណា? 

ខ៖ ពិបាកឈចញតាំងពីចិរត្បាាំ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ៧៥ែល់ឈយើងត្រូវរបួសរ ូរ ឈ ើយពីមុ្នឈធាើខស្សពិបាកឈវទនាខស្សចម្ភែ រ នងឹ។ 
ប ុនែល់ម្ក៧៥ ែល់ខ្ុាំត្រូវរបួស នឹងវាឈវទនាពីបាកម្ហខសនពិបាកណ៎ា សឹងខរមិ្នរស ់
ម្ភនសអីក៏អ្ស់ម្ភនសអីក៏អ្ស ់ ឈ ើយឪពុកម្ភដ យចាស់ ឈ ើយខលួនឈយើងឈឺឈត្ចើន វាម្ភនឈវទនា 
ណ៎ាអូ្នឈអ្ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចុោះទាក់ទងឈៅ នឹង។ 

ខ៖ ឈពលខែលបងបអូន នឹងឈៅឆ្ៃ យក៏ឈេមិ្នសូវឈម្ើលឈយើងឈ ើញខែរ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ឈេជួយខរបងបអូនឈេ គម នបងបអូនបឈងែើរឈៅ នឹងឈេម្ភនខរជីែូនមួ្យ។ 

ក៖ ទាក់ទងបទពិឈសាធន៍លអៗខែលេួរឈអាយចងចាាំអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនឈទ? 

ខ៖ ពីឈែើម្ខែលឈយើងធ្លល ប់ឈៅវាត្គន់ណ៎ាអូ្ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ធ្លល ប់ត្គន់សម្បូរសបាយែល់ម្កឈណោះ។  ុឺ! និយាយឈរៀបរាប់មិ្នអ្ស់ឈទ ខែល
ឈយើងពិបាក ឈបើម្ភនខរឈសៀវឈៅមិ្នែឹងជាខរបានប ុនាម នឈសៀវឈៅឈទខែលឈវទនា។ ឈចញឈៅ 
ឈចញពីអាពរ នងឹ អ្សមួ់្យរយៈឈ ើយមិ្នសលអី់្ឈទ។ 



ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈ ើយផាោះឥវា ន់អី្ ឈេឱ្យឈចញមួ្យរយៈ នឹង ទុកឱ្យឈេទាាំងអ្សណ៎់ាអាអូ្ន។ 

ក៖  ុឺ! បាទ! 

ខ៖ តាំងពីម្ភនរបស់ប ុនាម នទាាំងអ្ស់ឈយើង ឈេយកឈចញឈត្ពាោះឈយើងឈចញពីផាោះ។ អូ្! យកខរ
ខលួន នឹងមិ្នម្ភនសអីឈទ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ម្ភនលុយអី្ប ុណាណ ក៏ឈេមិ្នចាយ។ 

ក៖ កាល នឹង ឈបើសិនជាឈយើងថាអ្រ់ឈចញឈេថាមិ្ចខែរ? 

ខ៖ ឈេអ្រ់ឱ្យឈេទាាំងអ្ស់បឈណាដ យអូ្ន។ ឈេឱ្យឈចញវាលខស្ស អូ្ររុណែឹកឈៅឈៅ នឹងណ៎ា 
ឈៅ នឹងមួ្យែុប កខនលង នឹងបាន បានឈេឈៅ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈេយកត្បដ្ឋប់ត្បដ្ឋម្កដ្ឋក់ ែល់អាផាោះធាំៗកាល យជា ឈបើធាំឈេឈ ើញលអក៏ទុកឈៅ ឈ ើយខ្ុាំ
ផាោះឈឈើឈេឈរ ើ សសរ សសរប ុនៗឈណោះ ឈេយកឈធាើសាព ន។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ សសរែល់ឈ ើយផ្ទល រអ្នាងអី្ ឈេឈត្ជៀកឈធាើផាោះរូចៗណ៎ា! ផាោះេត្ម្ូរូចៗឱ្យឈៅឈសលៀកអ្ស់
ឈ ើយ ឈេឈរ ើអ្ស់គម នសល់ ម្ភនអ្នកឈៅខាម្មួ្យៗ នឹងមិ្នខែលបានឈៅឈទ។ 

ក៖ សត្ម្ភប់កដីស្សថ្ម្ របស់អ្ ុ៊ុំស្សកីាលឈៅឈកមងេិរថាឈពលធាំឈឡើងអ្ ុ៊ុំស្សីចង់ឈធាើអី្ខែរ? 

ខ៖ កាល នឹង ខ្ុាំចង់ខរឈធាើឈពទយ នឹង ប ុនែល់ឈពលឈរៀនឈៅក៏បានខរពីរបីខខ ឈធាើបានត្រឹម្ពីរ 
បីខខ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! ម្ភខ្ុាំគរ់ឈពទយវោះការ់ស្សាប់ណ៎ា? 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ បញ្ាូ លខាង នឹងឈៅឈទើបបានបីខខក៏ខលងឈចោះអី្អ្ស់ឈ ើយឥវា ន់ម្ភនប ុនាម ន? ក៏យកឈៅ
កប់ទុកឈៅឈេវាយឈចាល។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ គម នសល់ឈទ។ 

ក៖ ខ្ុាំអ្រេុណែល់អ្ ុ៊ុំស្សី។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ខែលបានផដល់ការសម្ភា សតាំងពីឈែើម្រ ូរែល់ចប់អ្ញ្ច ឹងណ៎ា? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ បាទ! ប ុខនតមុ្ននឹងបញ្ច ប់ខ្ុាំចង់រ ាំឮកឈឡើងវញិ អ្ាំពីទាក់ទងនឹងឈគលបាំណងថ្នការ
សម្ភា សឈនោះ េឺឈែើម្បីរកាឈៅជីវត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំស្សផី្ទា ល់ ឈែើម្បីកូនឈៅអាចឈរៀនសូត្រអ្ាំពីជីវ
ត្បវរតិរបស់អ្ ុ៊ុំស្សណីាមួ្យឈទៀរ ឈែើម្បីអ្ភិរកសឈែើម្បីកុាំឱ្យបារ់បង់ ឈៅជីវត្បវរតិផ្ទា ល់របស់អ្ ុ៊ុំ
ស្សី។     

ខ៖ ចាស! 

ក៖ បាទ! អ្ញ្ច ឹងមុ្នងឹបញ្ច ប់ការសម្ភា ស នឹង ឈរើអ្ ុ៊ុំស្សីម្ភនពាកយឈពចន៍ឬក៏ឈយាបល់អី្
សត្ម្ភប់ សត្ម្ភប់អ្នកខែលគរ់នឹងសាគ ល់សត្ម្ភប់ការសម្ភា សអ្ ុ៊ុំស្សីឈទ? 

ខ៖ ចាស! ខ្ុាំចង់ថាឈបើបានឈៅែូចបងបអូនញារិមិ្រតខែលឈៅស្សុកឈេណ៎ាអាអូ្ន? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ឈៅក៏បានឈ ើញស្សឈណាោះអាណិរ បានជួយសូម្ឈអាយគរ់ជួយអី្ម្កខលោះ ម្កផ្ទា ល់
ណាអូ្នឈអ្ើយជួយចិញ្ច ឹម្អី្ខលោះឈៅែឹងឈធាើមិ្ច គរ់ម្ភនប ុណាណ ក៏ជួយប ុណណឹ ងឈៅណ៎ាតម្ចិរត
សាធ្លរណៈ។ 

ក៖ បាទ! 



ខ៖ ចាស! សូម្អ្រេុណខែលបានផ្ទដ ាំឈផ្ើរ អ្ញ្ច ងឹណ៎ា បងបអូនមី្ងម្ភអី្ ឈៅត្បឈទសឈត្ៅ ខែល
គរ់ម្ភនឈគលបាំណងចង់ជួយខ្ុាំឈនោះ ឈែើម្បីឱ្យបានរកីចឈត្ម្ើនឈៅមុ្ខ មិ្នបាននឹងឈេឱ្យខរ
បានរស់ នឹងអ្រឈ ើយ ម្ភន ក់ៗបនតិចៗឈៅខ្ុាំអ្រឈ ើយ អ្រេុណឈ ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចុោះអ្ញ្ច ឹងខ្ុាំអ្រេុណឈ ើយអ្នកមី្ង។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ជត្ម្ភបលា។ 

ខ៖ ចាស! ឈៅផាោះខចមួ្យឈទៀរ។ 

ក៖ បាទ៕ 

          


