
ការសម្ភា សរបស់លោកយាយ ដឹម ល ៀន 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈអ្ង ដាលី   ខ៖ អ្នកទទួលការសម្ភា សឈ ម្ ោះដឹម ឈអ្ៀន 

                  

ការសលខេបប្បវត្តិរបសល់ោកយាយ ដឹម ល ៀន 

    ឈោកយាយ ដឹម ឈអ្ៀន ម្ភនអាយ ុ៦៨ឆ្ន ាំកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ភនឈេទស្សី ម្ភនទីលាំឈៅបច្ចុបបនន
ឈៅេូមិបឹងស្នន យ ឃុាំបឹងស្នន យ ស្សុកឈខត្តកាំពង់ចាម។ 

ក៖ ជាដាំបូងសូមជម្រម្ភបសួរដលឈ់ោកអ្ ុ៊ុំអូ្ូ៎ដល់ឈអ្ើឈោកយាយចាូ៎ដដលបានអ្នុញ្ញា តិ្ឱ្យរូបនាងខ្ុាំ
មកសម្ភា សឈោកយាយ ឈ ើយពួកខ្ុាំមកពីសកលវទិាល័យមួយដដរឈៅអាឈមរចិ្ដដលម្ភន
ឈ ម្ ោះថាឈអ្ើ BYU ឈ ើយរូបនាងខ្ុាំមកសម្ភា សឈោកយាយផ្ទា ល់ឈនោះខ្ុាំឈ ម្ ោះថាឈអ្ង ដាលីន 
ឈ ើយខ្ុាំឈអ្ើមកសម្ភា សឈនោះគឺច្ង់ឱ្យឈកមងៗជាំនាន់ឈម្រកាយបានដឹងពីម្របវត្តិឈអ្ើឈោកយាយដដរឈោក
យាយពិបាក? 

ខ៖ ចាូ៎ ! 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងច្ង់ឈម៉េច្ខលោះ ចឹ្ងហាសឈោកយាយឈដើមបីឱ្យពួកគាត់្បានដឹងបានយល់ពីម្របវត្តិដូនតា  
ចឹ្ងឈអ្ើឈោកយាយឈៅកនុងេូមិឈនោះឈគឈៅេូមិអី្ដដរ? 

ខ៖ េូមិបឹងស្នន យ។ 

ក៖ ចាូ៎ស ឃុាំអី្ស្សកុអី្ដដរ? 

ខ៖ ស្សុកសាំបូរម្ភស សង្កា ត់្សាំបូរម្ភស ឈ ើយឈខត្តកាំពង់ចាម។ 

ក៖ ចាូ៎ស ចឹ្ងឈ ម្ ោះឈពញរបស់ឈោកយាយឈ ម្ ោះអី្ដដរ? 

ខ៖ ខ្ុាំឈ ម្ ោះឈអ្ៀន។ 

ក៖ ឈអ្ៀន? 

ខ៖ ដឹម ឈអ្ៀន។ 

ក៖ ដឹម ឈអ្ៀន? 



ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចុ្ោះសពវថ្ងៃឈោកយាយម្ភនអាយុប៉េុនាម នឆ្ន ាំឈ ើយ? 

ខ៖ អាយ៦ុ៨ឈ ើយ! 

ក៖ ៦៨ឈ ើយឈហាស? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎ស ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈម្រៅឈទឈោកយាយ? 

ខ៖ ចាូ៎ ! 

ក៖ ម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈម្រៅអ្ត់្ពីមុនមកហាស? 

ខ៖ គាម នឈទ។ 

ក៖ អ្ត់្ម្ភនឈទ? 

ខ៖ ចាូ៎ ! 

ក៖ អ្ត់្ម្ភនឈម្រៅពីឈអ្ៀនឈទៀត្ឈទឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទ។ 

ក៖ អ្ត់្ម្ភនឈទឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎ស ឈ ើយចុ្ោះសម្រម្ភប់ឆ្ន ាំច័្នាគតិ្ហាសដូច្ជូត្ ឆ្លូវ ខាល ឈថាោះឈោកយាយឆ្ន ាំអី្ដដរ? 

ខ៖ ខ្ុាំឆ្ន ាំមាញ់។ 

ក៖ ឆ្ន ាំមសញ់ឈហាស? 

ខ៖ ចាូ៎ ស! 

ក៖ ចាូ៎សឆ្ន ាំមាញ ់ឈ ើយចុ្ោះទីកដនលងកាំឈ ើ ត្ឈៅ ដដរឈោកយាយ? 

ខ៖ ស្សុកកាំឈ ើ ត្ខ្ុាំឈៅថ្ម្រពដវង។ 



ក៖ អូ្ូ៎ ឈៅថ្ម្រពដវង? 

ខ៖ ចាូ៎សមករកសុី នងឹ។ 

ក៖ ចាូ៎សឈៅថ្ម្រពដវងឈៅស្សុកអី្ ឃុាំអី្ដដរ? 

ខ៖ េូមិតាឈ ៉េ។ 

ក៖ េូមិតាឈ ៉េ? 

ខ៖ សង្កា ត់្រាធរ ស្សុកម្រពោះឈសេច្។ 

ក៖ ចាូ៎ ឈខត្តថ្ម្រពដវង? 

ខ៖ ចាូ៎ ! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើម្ភនបងបអូនប៉េុនាម ននាក់ដដរ? 

ខ៖ បងបអូនខ្ុាំម្ភនម្របាាំពីរនាក់ ប៉េុនអ្ត់្ជុាំគាន  អាខលោះឈៅឈៅអីុ្ឈ ោះ ខលោះឈៅអីុ្ឈ ោះ។ 

ក៖ ចាូ៎ស! 

ខ៖ ខលោះស្នល ប់។ 

ក៖ អូ្ូ៎ ចឹ្ងបងបអូនម្របាាំពីរនាក់ឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចឹ្ងឈអ្ើឈោកយាយអាច្ឈរៀបរាប់ឈ ម្ ោះបងបអូនបានឈទពីឈដើមបងបអូនបងឈ ម្ ោះអី្ៗចឹ្ងហាស? 

ខ៖ បងឈ ម្ ោះអុ្ក។ 

ក៖ ម្រត្កូលអី្ដដរ ដឹម អុ្ក? 

ខ៖ ដឹម អុ្ក ឈ ើយមកខ្ុាំ ដឹម ឈអ្ៀន ឈ ើយមកឈទៀត្បអូនខ្ុាំឈ ម្ ោះឈអ្ៀន។ 

ក៖ ឈអ្ៀន! 

ខ៖ ឈ ើយមកឈទៀត្ឈ ម្ ោះឆ្ន់។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះឆ្ន់! 



ខ៖ ឈ ើយមួយឈទៀត្ឈ ម្ ោះហាន។ 

ក៖ មកឈទៀត្? 

ខ៖ ឈ ើយមួយឈទៀត្ឈ ម្ ោះ ន់ សអា នឹងអាង្កប់អ្ត់្និយាយឈទ។ 

ក៖ ចាូ៎សអ្ត់្ឈទ ស្នល ប់អាច្ម្របាប់ឈ ម្ ោះបានហាស? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះដាាំ។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះដាាំ! 

ខ៖ ធី។ 

ក៖ ចាូ៎សឈ ម្ ោះអី្ឈទៀត្? 

ខ៖ សុីន អាន ប៉េុ ណឹ ង។ 

ក៖ ចាូ៎សទាំងអ្ស់ម្របាាំបីនាក់? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ម្របាាំបីនាក់ នឹងឈ ើយ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើបអូនរបស់ឈោកយាយឈកើត្អី្បានគាត់្ស្នល ប់ដដរបអូនហាស
បអូនស្នល ប់? 

ខ៖ បអូនស្នល ប់។ 

ក៖ ឈកើត្អី្បានគាត់្ស្នល ប់? 

ខ៖ បអូនមួយឈនាោះឆ្លងឈអ្ដស៍ពីបេី។ 

ក៖ អូ្ូ៎ ឆ្លងឈអ្ដស?៍ 

ខ៖ បេីឈធវើប៉េូលីស។ 

ក៖ ចាូ៎ស! 

ខ៖ ឈ ើយបអូនមួយឈនាោះឈលើស្ម ឈលើស្មដួលឈៅដាច់្សរថ្ស្មក។ 

ក៖ ចាូ៎សឈ ើយអី្ឈទៀត្? 



ខ៖ ឈ ើយមួយឈទៀត្ឈនាោះឈធវើទហា នម្របសុហាសង្កប់ឈៅអ្ត់្ដឹងង្កប់អី្ អី្ ីដឹងឈទ។ 

ក៖ ចាូ៎សអ្ត់្ដឹងឈទឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ត់្ដឹង។ 

ក៖ ចាូ៎សចឹ្ងស្នល ប់អ្ស់បីនាក់? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎សឈ ើយចុ្ោះម្ភេ យឈោកយាយឈ ម្ ោះអ្វីដដរ? 

ខ៖ ម្ភេ យខ្ុាំឈ ម្ ោះឈសៀប។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះឈសៀប? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ម្រត្កូលអី្ដដរឈោកយាយ? 

ខ៖ ម៉េប់ ឈសៀប។ 

ក៖ ម៉េប់ ឈសៀប? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះកាលគាត់្ឈៅរស់គាត់្ម្ភនមុខរបរអី្ដដរម្ភេ យ? 

ខ៖ គាត់្ឈធវើដស្ស នឹង ដត្ឥឡូវគាត់្ស្នល ប់អ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈហាស? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកក៏ស្នល ប់ដដរ។ 

ក៖ គាត់្ឈ ម្ ោះអ្វីដដរ? 

ខ៖ ដឹម ខុត្ ដឹម។ 



ក៖ ខុត្ ដឹម អូ្ូ៎? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាាំឈ ម្ ោះច្ាស់ហាសឈ ោះ ខុត្ ដឹម ចាូ៎ស? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈពលគាត់្ឈៅរសគ់ាត់្ម្ភនមុខរបរអី្ឈដើមបីចិ្ញ្ច ឹមកូនដដរ? 

ខ៖ គាត់្ឈធវើដស្ស។ 

ក៖ ឈធវើដត្ដស្សឈទឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ អ្ត់្ម្ភនរកម្រតី្អ្ត់្ម្ភនរកអី្ឈទឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ត់្រកឈទខ្ុាំមិនឈច្ោះរកឈទ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈ ើយចុ្ោះដឹងថាម្ភេ យឆ្ន ាំអី្ជូត្ ឆ្លូវ ខាល ឈថាោះ ហាស ? 

ខ៖ ឈមើលម្ភេ យខ្ុាំឆ្ន ាំមាញ់។ 

ក៖ ឆ្ន ាំមាញ់ដូច្យាយដដរ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎សឈ ើយចុ្ោះឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកខ្ុាំឆ្ន ាំមមី។ 

ក៖ ឆ្ន ាំមមីឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ គាត់្ស្នល ប់តាាំងពីអាយុប៉េុនាម នម្ភេ យ? 

ខ៖ ម្ភេ យខ្ុាំអាយុ៧៨។ 

ក៖ ចាូ៎ស! 



ខ៖ ឈ ើយឪពុកខ្ុាំឈបើមិន៧០ឈទក៏៨០ឈទ ឈ ើយឯងវាឈេលច្ឪពុកខ្ុាំឈហាស។ 

ក៖ គាត់្ស្នល ប់? 

ខ៖ គាត់្ស្នល ប់យូរឈ ើយ។ 

ក៖ មូលឈ តុ្អី្ដដរគាត់្ស្នល ប់ដដរ? 

ខ៖ គាត់្ឈឺ។ 

ក៖ គាត់្ឈឺទាំងអ្ស?់ 

ខ៖ ចាូ៎សឈឺទាំងអ្ស់។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈៅថ្ម្រពដវងម្ភនបងបអូនឈៅថ្ម្រពដវងឈទ? 

ខ៖ ឈៅមួយឈៅ ុង។ 

ក៖ ចាូ៎សអូ្ូ៎មួយឈៅ ុង? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈៅេូមិអី្ដដរ? 

ខ៖ េូមិតាឈ ៉េ។ 

ក៖ េូមិតាឈ ៉េ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎សចឹ្ងឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើផ្ាោះរបស់អ្ ុ៊ុំស្សីហាសឈៅកាលឈៅថ្ម្រពដវងឈៅជាមួយឪពុកម្ភេ យ ផ្ាោះម្ភន
លកខ ៈឈម៉េច្ដដរផ្ាោះ? 

ខ៖ ផ្ាោះខ្ុាំប៉េុ ណឹ ងហាស ប៉េុនខ្ុាំឱ្យបអូនឈធវើម្រទុងឈម្រកាលឈគាឈ ើយ។ 

ក៖ ចាូ៎សផ្ាោះកាល ុងម្របក់អី្ឈ ើយជញ្ញជ ាំង? 

ខ៖ ម្របក់សលឹក ជញ្ញជ ាំងសលឹក។ 

ក៖ ជញ្ញជ ាំងសលឹកដដរឈ ោះ ឈ ើយចុ្ោះម្ភនចាាំឈអ្ើជីដូនជីតាខាងម្ភេ យឈទតាយាយខាងម្ភេ យ? 



ខ៖ តាយាយខាងម្ភេ យខ្ុាំម្ភេ យគាត់្ឈ ម្ ោះយាយ ុងឈ ើយតាឈ ោះឈ ម្ ោះតាម៉េប។ 

ក៖ ខាងម្ភេ យឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយគាត់្ម្ភនមុខរបរអី្ដដរតាយាយ? 

ខ៖ គាត់្ឈធវើដស្សកាលមុនគាត់្ឈធវើដស្សឥឡូវគាត់្ស្នល ប់អ្ស់យូរយារ ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ចាូ៎សចុ្ោះឈ ើយចុ្ោះឪពុក? 

ខ៖ ឈអ្ើខាងពុកខ្ុាំ ?ី 

ក៖ ចាូ៎សតាយាយខាងឪពុកហាស? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះតាខុន។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះខុនឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎សយាយអ្ ូ។ 

ក៖ ចាូ៎សតាខុនយាយអ្ ូ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះម្រកុមម្រគួស្នររបស់អ្ ុ៊ុំដូច្ជាបងបអូនឥឡូវរស់ឈៅឈខត្ត ខលោះដឹងឈទបងបអូន? 

ខ៖ អាខលោះឈៅឈៅេនាំឈពញ អាខលោះឈៅឈៅឈសៀមរាប ខលោះឈៅអី្ស្សកុ ុង មួយឈៅឈៅឈសៀមរាប
ឈ ោះ ឈ ើយខលោះឈៅេនាំឈពញ ខលោះឈៅ នឹងពីរនាក់ នឹង កូនបឈងាើត្ឈៅ នឹងពីរនាក់។ 

ក៖ អូ្ូ៎ចាូ៎ស! 

ខ៖ បីនាក់ទាំងខ្ុាំ។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើអ្នកមីងបេីមីងឈ ម្ ោះអ្វីដដរ? 

ខ៖ អូ្ូ៎បេីខ្ុាំឈ ម្ ោះច្ន  ួត្ ច្ន។ 

ក៖  ួត្ ច្ន? 



ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎សឈ ើយចុ្ោះគាត់្អាយបុ៉េុនាម នឈ ើយ? 

ខ៖ គាត់្អាយុ៧០ គាត់្៧៣ឈ ើយគាត់្ស្នល ប់ឈ ើយ។ 

ក៖ គាត់្ឈកើត្អី្បានគាត់្ស្នល ប់ដដរយាយ? 

ខ៖ ឈកើត្ពកក គាត់្ពកឈៅធ្លល ក់ដល់ឈនោះ ឈៅជាឈកើត្មហារកីឈៅស្នល ប់ឈៅ។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើគាត់្ឈឺចឹ្ងប៉េុនាម នឆ្ន ាំឈ ើយឈឺក? 

ខ៖ គាត់្ឈឺយូរឈ ើយតូ្ច្ៗដលធ់ាំឈច្ោះគាត់្និយាយដលងឈកើត្គាត់្ឈៅវោះឈពទយរូសស ីឈៅឈពទយគាត់្
ឈកើត្ឈពលតូ្ច្អ្ត់្អី្ឈទដល់ឈពលធាំឈៅគាត់្និយាយអ្ត់្ច្ាស់ គាត់្ឈៅវោះមួយដខ ឈៅវោះមេងមួយដខ
ឈៅវោះមេងម្រត្ូវឆ្អឹងខចីឈៅក៏ស្នល ប់ឈៅ។ 

ក៖ អូ្ូ៎ចាូ៎ស! 

ខ៖ ឈៅបនេិច្ នឹង! 

ក៖ ឈៅបនេិត្ក៏គាត់្ស្នល ប់ឈៅ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើឈោកយាយដឹងថាឈពល ដដរឈោកយាយឈរៀបការ
ជាមួយឈោកតាឈទដឹងឈទ? 

ខ៖ ឈេលច្ឈ ើយ! 

ក៖ ឈេលច្ឈ ើយឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈអ្ើឈ ើយចុ្ោះយាយពីកាលឈៅពីឈកមងបានឈរៀបការអ្ត់្ឈោកយាយក៏បានម្រតឹ្មមួយដសនឈទ
បានឈរៀបការអ្ត់្? 

ខ៖ បានដសន។ 

ក៖ អូ្ូ៎បានមួយដសនឈទឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈ ើយចុ្ោះឈោកតាម្របកបមុខរបរអី្ដដរឈពលឈៅលីវហាស ស? 



ខ៖ ឈធវើដស្ស។ 

ក៖ ឈធវើដស្ស? 

ខ៖ ចាូ៎សសុទធដត្ឈធវើដស្សទាំងអ្ស់ឈទ។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះអ្ត់្ម្របកបមុខរបរអី្ឈផ្សងឈទៀត្ឈទឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទកាលជាំនាន់ ុង។ 

ក៖ ចាូ៎ស! 

ខ៖ ស្សុកខ្ុាំ ុងទឹកវាលិច្។ 

ក៖ ចាូ៎ស! 

ខ៖ រលួយឈៅបានរត់្មកឈនោះ។ 

ក៖ ខ្ុាំច្ង់ដឹងពីម្របវត្តិឈអ្ើម្របវត្តិឈោកយាយហាស ថាឈៅឈពលឈធវើឈម៉េច្បានជួបគាន ជាមួយឈោក
តាឈៅ  ឈៅ បានជួបគាន ឈឃើញគាន ឈៅ? 

ខ៖ ដឹងអី្ម្ភនអី្ឈៅកាច់្ឈោត្ក៏បានជួបគាន ឈៅ។ 

ក៖ ឈៅ ៗ? 

ខ៖ ឈៅកាច្ឈោត្ឈៅោមជីោាំង។ 

ក៖ អូ្ូ៎គាត់្អ្នកស្សុក ដដរ? 

ខ៖ ស្សុកជាមួយគាន  នឹង។ 

ក៖ អូ្ូ៎ឈៅកាច់្ឈោត្? 

ខ៖ ចាូ៎សសុីឈនួលកាច់្ឈោត្។ 

ក៖ អូ្ូ៎សុឈីនួលទាំងពីរនាក់ឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ អូ្ូ៎ឈ ើយឈៅក៏ឈឃើញគាន ស្សឡាញ់គាន ឈៅ? 



ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយក៏បានកូន៨នាក់? 

ខ៖ កូនខ្ុាំ១០នាក់ឈហាស ង្កប់អ្ស់ឈៅដត្៧នាក់ ង្កប់អ្ស់៣នាក់ឈៅ។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈោកយាយឈកើត្ទន់សម័យប៉េុលពត្ឈទឈោកយាយ? 

ខ៖ ឈអ្ើយសម័យប៉េុលពត្ នឹងឈ ើយខ្ុាំឈៅនារ។ី 

ក៖ អូ្ូ៎ចឹ្ងឈ ើយចុ្ោះមុនសម័យដូច្ជាឈោកយាយឈរៀបការមុនសម័យប៉េុលពត្ ឬក៏សម័យប៉េុលពត្
ច្ប់ឈ ើយ? 

ខ៖ សម័យប៉េុលពត្ឈគកិនឈម៉េៅសម័យប៉េុលពត្។ 

ក៖ អូ្ូ៎ឈោកយាយការឈៅសម័យប៉េុលពត្រមួឺយក៏មុន? 

ខ៖ សម័យប៉េុលពត្។ 

ក៖ សម័យប៉េុលពត្ឈហាស? 

ខ៖  នឹងឈ ើយសម័យអាឈម្រកាោះអាអិ្ច្។ 

ក៖ អូ្ូ៎ឈពល ុងប៉េុលពត្អ្នកឈរៀបច្ាំឱ្យឬក៏ឈរៀបច្ាំ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយៗ! 

ក៖ អូ្ូ៎ប៉េុលពត្អ្នកឈរៀបច្ាំឱ្យ? 

ខ៖ វាឈធវើមេង១០គូរ ២០គូរ។ 

ក៖ អូ្ូ៎ចឹ្ងឈ ោះចុ្ោះឈោកយាយអាច្ឈរៀបរាប់បានឈទថាកនុងសម័យប៉េុលពត្ នងឹជួបការលាំបាកអី្
ខលោះចឹ្ង? 

ខ៖  ីសម័យប៉េុលពត្ខ្ុាំពិបាក ស់ ឈនោះឈ ើយឈឺ ស់ ខ្ុាំឈឺឈៅយកបបរវាឱ្យបបរមួយដវក
មួយដវកទឹកគឈលល កសុីនឹកឈៅដឆ្អត្ចិ្ត្ត។ ខ្ុាំខាំឈធវើការង្ករអី្ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ វាឱ្យបបរមួយដវកខ្ុាំសុី
ដឹងថាខ្ុាំពិបាក ស់។ 



ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើឈោកយាយដូច្ជាឈោកយាយឈពល ុងអាយបុ៉េុនាម នឆ្ន ាំដដរឈៅកនុងសម័យប៉េុល
ពត្? 

ខ៖ ខ្ុាំអាយុ២៥ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ២៥ឆ្ន ាំឈ ើយឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ អូ្ូ៎! ឈ ើយឈោកយាយអាយុ២៥ឆ្ន ាំ? 

ខ៖ វាឈធវើបាបឈយើងឱ្យដរកដីឈធវើចាក់ម្របឡាយចាក់អី្ឈវទនាខលួនឈយើងឈឺវាអ្ត់្ឈមើលឈយើងឈទ។ វាឈធវើ
បាបឈយើង វាថាឈយើងឈធវើពុត្ឱ្យសុីបនតិច្ៗឈៅមួយដវកឈៅ។ 

ក៖ ចាូ៎ស! 

ខ៖ ពិបាក ស់។ 

ក៖ ចាូ៎សឈ ើយឈអ្ើឈពល នឹងឈោកយាយឈធវើអី្ឈគកាប់ដីឈ ោះ? 

ខ៖ ខ្ុាំកាប់ដីម្របឡាយ។ 

ក៖ កាប់ដីឈៅឈខត្ត ដដរ? 

ខ៖ ឈៅស្សុកម្រពោះឈសេច្ឈ ោះ។ 

ក៖ ស្សុកម្រពោះឈសេច្? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ស្សុកម្រពោះឈសេច្ឈខត្តថ្ម្រពដវង នឹងឈហាស? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ អូ្ូ៎! ឈ ើយចុ្ោះឈពល នងឹឪពុកម្ភេ យឈោកយាយឈៅ ឈៅ? 

ខ៖ ម្ភេ យឪពុកខ្ុាំឈៅផ្ាោះឈ ើយខ្ុាំ នឹងឈគបញ្ចូ នឈៅកងច្ល័ត្។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះម្ភេ យឪពុកឈោកយាយឈពល ុងអាយុប៉េុនាម ន? 



ខ៖ កាល ុងគាត់្ឈទើប៥០ជាង ដត្ឪខ្ុាំឈទអាយុឈម្រច្ើនដម៉េខ្ុាំកាល ុង៥០។ 

ក៖ ចឹ្ង? 

ខ៖ ខ្ុាំពិបាក ស់ពិបាកតាាំងពីឈកមងទលច់ាស។់ 

ក៖ ពីឈកមងពិបាកឈម៉េច្ខលោះឈោកយាយ? 

ខ៖ ពីឈកមងពិបាកចឹ្ងជាំនាន់អាពត្ នឹង។ វាឈធវើបាបឯងឈសមើឈនោះមិនទន់បានបាយសុីផ្ង។ 

ក៖ ចឹ្ង? 

ខ៖ ឈធវើបាបខ្ុាំច្ង់ង្កប់ឈ ើយ។ 

ក៖ ឈ ើយឈអាយកាប់ដីប៉េុនាម នដម៉េម្រត្ៗឈៅ? 

ខ៖ ដីកាប់ដី នឹងអាជីកម្របឡាយឈម្រច្ើន ស់ឈៅមេងមួយ វូង។ ឈយើងកាប់ ត់្ឈយើងឈប់វាសេវីា
ថាឱ្យឈយើងវាមិនឱ្យឈយើងឈប់ឈទ។ ខ្ុាំឈវទនា ស់ជាំនាន់ប៉េុលពត្ ឈោកពុកអី្ឈនោះឈឺឈៅសុាំ
អ្ត់្ឱ្យមកឈមើលឪពុកឈទ។ វាមិនឱ្យមកឈទវាសទុធដត្ឈលើកឈឡើងមកសអីៗ វាបានពិបាក ស់។ 
វាមិនដូច្ជាំនាន់ឥឡូវរកសុធូីរផ្ង ប៉េុលពត្ វាដាាំដាំឡូងវាមិនឱ្យឈយើងគាស់សុផី្ង។ វាគាស់ឈៅ
ឈរាងបាយ នឹងខ្ុាំពិបាកតាាំងពី ុងរ តូ្មកឥឡូវមកជួបកូនមកជួបឈៅកាំម្រោមួយចិ្ញ្ច ឹមឈៅ
កាំម្រោធាំឈ ើយ ប៉េុនឈនោះឈ ើយឥឡូវវាឈឺម្ភនបានឈៅឈរ ើសឈអ្ត្ចាយឈទ គាម នបានឈៅឈរ ើសឈអ្ត្
ចាយខ្ុាំឈដើរមិនរចួ្ឈទខ្ុាំឈឺឈជើង។ 

ក៖ ឈឺឈជើងយូរឈៅឈោកយាយ? 

ខ៖ ខ្ុាំឈយឺូរឈ ើយពីរដខបីដខឈ ើយចាូ៎ស។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើឈៅឈពលសម័យប៉េុលពត្ នឹង បូអ្ត់្ម្រគប់ម្រគាន់? 

ខ៖ អ្ត់្ម្រគប់ម្រគាន់ឈទ ឈយើងឈឺវាឱ្យដត្មួយដវកឈទ ដឆ្អត្មិនដឆ្អត្ ីឈៅវាមិនឈអាយឈយើងសុីម្រគប់
ម្រគាន់ឈទ។ 

ក៖ ឈឺឈម៉េច្ខលោះដដរឈពលសម័យ នឹង? 



ខ៖ សម័យ ុងឈឺឈៅេ រង្កអី្ នងឹ វាមិនឱ្យឈយើងសុីម្រគប់ម្រគាន់ឈទ វាថាឈយើងពុត្។ ឈ ើយឈបើម្រច្ូត្
ផ្ងវាសុទធដត្ដាក់មួយកុង ុងពីរនាក់ឱ្យឈ ើយ សាូងមួយកុង ុងបីនាក់ឱ្យឈ ើយកនុងមួយកុង
 ុង។ 

ក៖ មួយកុង នឹងមួយដស្ស? 

ខ៖ វាដាក់៣០ដម៉េម្រត្បួនម្រជុងហាស នាង៣០បួនម្រជុង។ 

ក៖ ឈ ើយឈៅឈគឱ្យអ្ ុ៊ុំឈធវើតាាំងពីម្រពលឹមដមន? 

ខ៖ ឈធវើតាាំងពីងងឹត្ៗឈសមើ នឹងឈឡើងឈនោះ អ្នកម្រជុង នឹងឈ ើយអាអ្នកម្រជុង ុងអ្ត់្ទន់ឈឡើងឈទឈអ្ើ
ពិបាក ស់ជាំនាន់ប៉េុលពត្ ពិបាកសុីពិបាកចុ្ក។ 

ក៖ ដល់ឈពលជាំនាន់ ុងឈគពិបាកឈ ើយអ្ ុ៊ុំអី្ស្នច់្្មឈម៉េច្ដដរជាំនាន់ ុងសគម? 

ខ៖ ឈអ្ើឈច្ោះដត្ម្រទាំឈៅឈធវើឈម៉េច្ឈបើឈយើងខាល ច្ឈគវាយឈចាល ស ់ឈច្ោះដត្ម្របឹងឈៅឈគវាយឈចាល
ហាស អ្នក ត្ឈគវាយឈចាលហាសជាំនាន់ ុងហាស។ 

 ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើសម្រម្ភប់បងបអូនអ្នកមីងវញិ ម្ភនអូ្ូ៎សម្រម្ភប់បងបអូនឈោកយាយវញិឈអ្ើម្ភន
នរ ឈគស្នល ប់ឈៅកនុងសម័យ នឹងអ្ត់្បអូនៗបង? 

ខ៖ ស្នល ប់បអូនម្របុសមួយ។ 

ក៖ ចឹ្ង? 

ខ៖ កនុងសម័យប៉េុលពត្។ 

ក៖ ឈ តុ្អី្ក៏ស្នល ប់ឈៅ? 

ខ៖ ឈគចាប់ចូ្លឈធវើទហា ន។ 

ក៖ ចាូ៎ស! 

ខ៖  នឹងឈ ើយវាចាប់បអូនខ្ុាំម្របុសឈធវើទហា នបាត់្ទល់សពវថ្ងៃ នងឹ។ 

ក៖ ឈធវើទហា នគឺគាត់្យកឈៅសម្ភល ប់ដមនអ្ត់្? 

ខ៖ អ្ត់្ដឹងឈទ។ 



ក៖ អ្ត់្ដឹងឈទឈ ោះ? 

ខ៖ បាត់្ទល់ឥឡូវ។ 

ក៖ អ្ត់្ដឹងដាំ ឹងអី្ឈទឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ត់្ដឹងដាំ ឹង។ 

ក៖ ចាូ៎ស! 

ខ៖ ម្ភនដត្បអូនម្របុសមួយ។ 

ក៖ ចឹ្ងស្សីទាំងអ្ស?់ 

ខ៖ បអូនម្របសុពីរផ្ាោះខាងលិច្ឈនោះមួយ។ 

ក៖ គាត់្ឈធវើអី្ដដរបអូនយាយឥឡូវ? 

ខ៖ ឈធវើអ្នកឈកើបសម្រម្ភមឈៅផ្ាោះខាងលិច្ឈនោះ។ 

ក៖ អ្នកឈកើបសម្រម្ភម? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ អូ្ូ៎! គាត់្អ្នកឈបើកឡានក៏ឈលើកសម្រម្ភម? 

ខ៖ អ្នកឈលើកសម្រម្ភមឈទ។ 

ក៖ គាត់្ឈលើកសម្រម្ភម? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈលើកសម្រម្ភមចឹ្ងបានម្របាក់កថ្ម្រមប៉េុនាម នយាយបានប៉េុនាម នដដរ? 

ខ៖ បានមួយដខ៥០។ 

ក៖ ចឹ្ង៥០? 

ខ៖ ឈអ្ើឈច្ោះដត្ឈធវើឈៅ។ 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈ ើយចុ្ោះចឹ្ងម្ភេ យឪពុកឈោកយាយស្នល ប់កនុងសម័យប៉េុលពត្ នងឹក៏ឈម៉េច្? 



ខ៖ ឪខ្ុាំដបកប៉េុលពត្ឈ ើយបានស្នល ប់។ 

ក៖ អូ្ូ៎ចុ្ោះម្ភេ យ? 

ខ៖ ម្ភេ យខ្ុាំប៉េុលពត្ឈ ើយបានគាត់្ស្នល ប់ដដរ។ 

ក៖ អូ្ូ៎ចឹ្ងឈ ើយពួកគាត់្ចាស់ៗចឹ្ងឈគឈម្របើគាត់្ឈធវើអី្ខលោះឈៅឈោកយាយ? 

ខ៖ ឈគឈអាយគាត់្ឈវញដខសឈគា។ 

ក៖ ឈវញដខសឈគា? 

ខ៖  នឹងឈ ើយយាយឈមើលកូន។ 

ក៖ អូ្ូ៎យាយចាស់ឈ ើយឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈពលដបកសម័យប៉េុលពត្ភ្លល មឈោកយាយឈៅ ? 

ខ៖ ដបកសម័យប៉េុលពត្ឈគឈដញថាយួនចូ្លៗស ករហាស ខ្ុាំរត់្ឈៅដល់ឈខត្តតាដកវ។ 

ក៖ អូ្ូ៎! 

ខ៖ រត់្ឈៅដល់ឈខត្តតាដកវ ខ្ុាំឈៅសុាំផ្ាោះឈគឈៅ ុងឈដក ុងអី្ ុងម្រច្ូត្ឈគឱ្យម្រច្ូត្ស្សូវសុី ពួក
យួនចូ្លមកម្របាប់បងបអូនដខមររត់្ឈៅស្សុកវញិឈៅ ឈៅស្សុកវញិឈៅឈធវើម្រកបីឈៅឈធវើម្ភន់ ឈគាអី្ ូប
ឈៅ។ ខ្ុាំមិនសម្ភល ប់ឈទ ពួកខ្ុាំម្រត្លប់មកវញិមក មកជួបម្ភេ យខ្ុាំ នងឹ។ ម្ភេ យខ្ុាំឈៅទឈនលធាំ នឹងចូ្ល
មករ ូត្មកផ្ាោះ។ 

ក៖ អូ្ូ៎! ឈ ើយឈយើងឈធវើឈម៉េច្បានជួបគាន ឈ ោះ? 

ខ៖ គាត់្រត់្គាត់្ខ្ុាំយកមកឈដកឈពទយឈៅអី្ឈនោះ ឈខត្តដល់ចឹ្ងឈៅរត់្ដបកដខ្កគាន ដល់ឈនោះគាត់្ឈៅ
គាត់្ឈប់ឱ្យគាត់្ឈៅទឈនលធាំ នឹងឈខាម ច្តាខ្ុាំ នឹងហាស គាត់្មិនទន់ស្នល ប់ឈទក៏ឈៅជាមួយឪគាត់្
 នឹងឪគាត់្សួរចុ្ោះកូនឈៅ មិនឈៅ ឈទឪឈអ្ើយ ដល់ខ្ុាំម្រត្លប់មកពី ុងខ្ុាំចូ្លផ្ាោះតាខ្ុាំ
ទឈនលធាំជួបដម៉េខ្ុាំ ុងយកដម៉េខ្ុាំមកស្សុកវញិមក។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈពល ុងបងបអូនយាយជួបជុាំគាន ឈទ? 



ខ៖ ជួបជុាំទាំងអ្ស់បងបអូន។ 

ក៖ ប៉េុនាម ននាក់បងបអូនបឈងាើត្របស់ឈោកយាយឈពល នឹងហាស? 

ខ៖ បងបអូនខ្ុាំឈមើល យាយអុ្ក យាយឈអ្ៀន ខ្ុាំ យាយអាន យាយផ្ទន យាយ ុន តាឆ្ម ៧នាក់
៨នាក់ ទាំងដច្ឯង៨នាក់ ទាំងអាដម។ 

ក៖ ចឹ្ងឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះដល់ឈពលផុ្ត្ពីសម័យប៉េុលពត្ម្ភនអី្ខលោះអ្ត់្ម្ភនអី្ជាប់ខលួនខលោះអ្ត់្រត់្មក? 

ខ៖ អ្ត់្យកឈទខ្ុាំគាម នសអីឈទ ខ្ុាំឈដើរម្រច្ូត្ស្សូវសល់ៗអាដដងពីដស្ស នងឹហាស ម្រច្ូត្យកមកឈធវើអ្នសម
សុីឈៅដល់បាេនាំបាអី្ឈហាសឈច្ោះដត្លក់ឈនោះលក់ឈនាោះឈៅដលពិ់បាកឈៅម្ភេ យឪខ្ុាំស្នល ប់អ្ស់ក៏នាាំ
គាន មករកសុី នឹងចាយបានក៏មកឈៅជាប់ឈៅ នឹងឈៅស្នម ដល់ ុងឈៅសលល់ុយដត្មួយោន់។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះដល់ឈពលឈអ្ើឈោកយាយឈពលឈរៀបការជាមួយតាហាស  ឈគឱ្យឈសលៀកោក់អី្
សម័យ ុង? 

ខ៖ សម័យ ុងឈគឈសលៀកកបិន។ 

ក៖ សម័យ ? 

ខ៖ សម័យ ុងឈគឈសលៀកកបិនការអី្ៗ។ 

ក៖ ឈៅសម័យប៉េុលពត្ នឹងឈហាស? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយឈពលកាលឈោកយាយការ នឹងប៉េុនាម នគូរ? 

ខ៖ ២០គូរ។ 

ក៖ ២០គូរ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ! 

ក៖ ឈ ើយឈៅឈអ្ើឈគចាប់ឱ្យឈយើងការម៉េងជាមួយគាន ៗម៉េង? 



ខ៖  នឹងឈ ើយ! 

ក៖ ម្របដកកអ្ត់្បានឈទឈ ោះ? 

ខ៖ ម្របដកកអ្ត់្បានឈទ។ 

ក៖ ឈ ើយឈៅដល់ឈពលថ្ងៃដដរឈរៀបការ នឹងម្ភនអី្ឈគខលោះ ម្ភនមហូបអី្ឈគខលោះអាច្ឈរៀបរាប់ពី
ម្រពឹត្តិការ ៍ នឹងបានឈទ? 

ខ៖ ឈអ្ើមហូបឈគម្ភនម្ភន់ម្ភនអី្ម្រតី្អី្ នឹងធមមតា នឹង ម្ភនឈៅម្ភនស្នច់្អី្ឆ្ៃ ញ់ឈទ ឈ ើយឈគឈៅមិត្ត
េកតិឈគដដងតាមអ្ងគការ នឹងឈគឈៅមក នឹង ឈគនិយាយពីឈយើងឈរៀបការ នឹងឈៅគាម នឈៅសអីឈម្រច្ើន
 ឈទមហូបម្រតី្មហូបអី្ នឹង។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះសម័យ នឹងឈសលៀកោក់ព ៌អី្ឈគ? 

ខ៖ ព ៌ឈមម ក៏បាន។ 

ក៖ ព ៌ឈមម ? 

ខ៖ ឈអ្ើអាពត្ នឹងឈគឈសលៀកអាឈមម ៗ នឹង។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះសក់? 

ខ៖ សក់ឈគកាត់្ឈគមិនទុកឱ្យដវងដូច្ចឹ្ងឈទ ឈគកាត់្ខលីៗឈគមិនឱ្យទុកដវងឈទជាំនាន់ ុង។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈបើទុកដវងឈម៉េច្ឈៅ? 

ខ៖ ទុកដវងឈគមិនទុកឈទ ឈគឱ្យកាត់្សក់អ្ស់ឈ ើយនារ ីៗ ឈហាស។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈបើម្របសុៗសក់ឈម៉េច្ឈៅ? 

ខ៖ ម្របុសសក់ធមមតា ដត្នារឈីបើសក់ឈយើងដវងដល ់នឹងហាសឈគឈជៀម្រតឹ្មកឈទ ទុកឱ្យម្រតឹ្មកឈទ
ម្របធ្លននារឈីគហាស ម្របធ្លននារឈីគចុ្ោះកាត់្។ 

ក៖ ចឹ្ងឈហាសឈ ើយចុ្ោះដល់ឈពលដាច់្សម័យប៉េុលពត្មក ឈោកយាយបានកូនប៉េុនាម ននាក់ដដរ? 

ខ៖ កូនខ្ុាំ៧នាក់។ 

ក៖ ៧នាក់ ដត្អ្នកកនុងសម័យប៉េុលពត្ នឹងឈោកយាយម្ភនថ្ផ្ាឈោោះអី្ឈទម្ភនកូនមួយឈទៀត្? 



ខ៖ កូនអាបង។ 

ក៖ កូនបងឈគឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈៅសម័យ ុង ស់? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើឈកើត្បានប៉េុនាម នឆ្ន ាំដដរកូន នឹង? 

ខ៖ កូនខ្ុាំអាយុហាឈ ើយអាបង ុង។ 

ក៖ ៥០ឈ ើយឈ ោះ? 

ខ៖ ៥០! 

ក៖ ដត្ឈៅសម័យប៉េុលពត្ នឹងហាស? 

ខ៖ សម័យប៉េុលពត្ នឹងឈកើត្អាបង ុង។ 

ក៖ ឈកើត្ឈ ោះពិបាកឈទឈោកយាយកនុងសម័យ នឹងឈ ើយឈយើងម្រត្ូវសម្រម្ភលកូនហាសអាច្
ឈរៀបរាប់បានឈទ? 

ខ៖ ពិបាកវាពិបាកឈ ើយនាងឈអ្ើយសុីចុ្កបុកទាំោអី្ នឹងមិនបានដូច្ចិ្ត្តដូច្របស់ផ្ងឈយើងឈទឈគ
កមសត់្ឱ្យឈយើងសុីហាស។ 

ក៖ ម្ភនឈពទយបឈងាើត្កូនឈទយាយ? 

ខ៖ គាម នឈពទយឈទ។ 

ក៖ ឈ ើយបឈងាើត្កូនឈម៉េច្ឈៅ? 

ខ៖ យាយម៉េប យាយម៉េបដខមរ។ 

ក៖ ដត្ឈពល នឹងឈពលដដលឈោកយាយជិត្ នឹងសម្រម្ភលកូន ឈគបានឈរៀបច្ាំយាយម៉េបអី្ឱ្យឬ
មួយក៏ឈម៉េច្? 



ខ៖ ឈអ្ើយាយម៉េបឈគឈរៀបឈធវើបាលឈីធវើអី្ឱ្យហាសគាម នឈពទយគាម នអី្ឈទ គាម នឈពទយបឈងាើត្ឈទជាំនាន់   
 ុងឈហាស ឈទើបឈយើងឥឡូវ នឹងឈទបានម្ភនឈពទយឈគបាំបាត់្យាយម៉េប ុងឈ ើយឈបើឈឺអី្យក
ឈៅឈពទយ។ 

ក៖ ឈ ើយឈៅដូច្ថាមួយកងច្ល័ត្ហាស? 

ខ៖ ឈអ្ើ! 

ក៖ ម្ភនយាយម៉េបម្ភន ក់ក៏ម្ភនយាយម៉េបឈម្រច្ើននាក់? 

ខ៖ កងច្ល័ត្សុទធនារ ីៗ ម្ភនអី្ឈទឈនោះអាឈៅផ្ាោះហាស  មួយេូមិខ្ុាំ នងឹម្ភនយាយម៉េបមួយេូមិ
ខ្ុាំឈហាសយាយម៉េបម្រត្ូវជាបងខ្ុាំយាយ ួត្ នឹង ឈត្ើយប់ឈឺយប់មកដល់ឈ ើយទាំងយប់ទាំងអី្  
 នឹង។ 

ក៖ គាត់្ឈច្ោះគាត់្ពីមុនមកធ្លល ប់ឈរៀនឈៅ ឈទើបគាត់្ឈច្ោះឈអ្ើខាងបឈងាើត្កូនបឈងាើត្អី្ចឹ្ងហាស? 

ខ៖ គាត់្ឈរៀនតាមដម៉េឈកមកខ្ុាំដាំបូងគាត់្យាយម៉េបឈ ើយយាយ នឹងគាត់្ឈរៀន ឈរៀនតាមឈៅមកកាន់
គាត់្ នឹងឈៅគាត់្ឈធវើយាយម៉េបឈៅ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈហាស? 
ខ៖ យាយម៉េបដម៉េឈកមកខ្ុាំឈទឈគមករក។ 

ក៖ ដម៉េឈកមកអ្ ុ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ គាត់្ឈច្ោះបឈងាើត្កូនបឈងាើត្អី្? 

ខ៖ ចាូ៎ស! បឈងាើត្គាម នដដរអី្របស់គាត់្ឈទសុខសបាយរបស់គាត់្។ 

ក៖ ចឹ្ងឈ ើយចុ្ោះដម៉េឈកមកអ្ ុ៊ុំឈ ម្ ោះអី្ដដរ? 

ខ៖ ដម៉េឈកមកខ្ុាំឈ ម្ ោះឈអ្ើយាយអី្ឈេលច្យាយឈអ្ើង។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះ..? 

ខ៖ ឈោកពុកឈ ម្ ោះ ួន។ 



ក៖ ឪពុកឈ ម្ ោះ នួឈ ើយគាត់្ម្ភនមុខរបរអី្ដដរដម៉េឈកមកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ គាត់្ឈធវើដស្សគាម នឈធវើអី្។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើតា ួន នឹងគាត់្ឈធវើអី្ដដរឈធវើដស្សដដរ? 

ខ៖ ឈធវើដស្សដដរគាត់្ស្នល ប់។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះម្រគាន់ថាគាត់្ឈធវើយាយម៉េប ី? 

ខ៖ គាត់្ស្នល ប់ឈ ើយជាំនាន់ ុងបងបអូនគាត់្ឈធវើយាយម៉េប។ 

ក៖ ចឹ្ងគាត់្ស្នល ប់យូរឈ ើយឈ ោះ? 

ខ៖ ស្នល ប់យូរឈ ើយ! 

ក៖ ដមនស្នល ប់កនុងសម័យប៉េុលពត្ នឹង  ី? 

ខ៖ ដបកឈ ើយ! 

ក៖ ដបកឈ ើយឈ ោះ? 

ខ៖ ដបកឈ ើយគាត់្មកឈៅេនាំឈពញដល់កូនឈៅេនាំឈពញគាត់្ស្នល ប់ឈៅេនាំឈពញ នឹង។ 

ក៖ ឈ ើយឈៅឈពលដដរជីវតិ្របស់អ្ ុ៊ុំចិ្ញ្ច ឹមកូនហាស  កូនអ្ ុ៊ុំទាំងអ្ស់ប៉េុនាម ននាក់? 

ខ៖ ៧នាក់។ 

ក៖ ៧នាក់ ឈ ើយជីវតិ្អ្ ុ៊ុំចិ្ញ្ច ឹមកូនឈត្ើពិបាកអី្ខលោះដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ើយពិបាក ស់។ 

ក៖ កាលកូនអ្ ុ៊ុំឈៅតូ្ច្ៗអ្ ុ៊ុំម្របកបមុខរបរអី្ឈដើមបីចិ្ញ្ច ឹមពួកគាត់្? 

ខ៖ ខ្ុាំហាសខ្ុាំពិបាក ស់ ខ្ុាំមិនដឹងនិយាយអី្ដខសាូង សាូងឱ្យឈគឈៅខ្ុាំពិបាក ស់ខ្ុាំមិនច្ង់
និយាយឈទ។ 

ក៖ អ្ត់្អី្ឈទឈោកយាយឈដាយស្នរដត្ឈយើងអ្ត់្អី្ឈទ ឈោកយាយឈដាយស្នរពួកឈយើងមក
សម្ភា សដដរយកពីជីវតិ្ពិត្ៗម្របជាជនឈយើងពិបាកឈម៉េច្ខលោះ? 



ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈៅឈពលដដលសម័យឈយើងអ្ត់្ម្ភនអី្ឈស្នោះហាស ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយឈយើងម្ភនកូនឈម្រច្ើនឈ ើយឈៅកនុងឈពល ុងម្រពឹត្តិការ ៍ នឹងឈអ្ើឈយើងពិបាកអី្ខលោះចឹ្ង
អាច្ឈរៀបរាប់ឈដើមបីឱ្យទុកឈអ្ើដខសទុកឈអ្ើការសម្ភា សមួយ នឹងឱ្យកូនឈៅជាំនាន់ឈម្រកាយរបសឈ់ោក
យាយគាត់្បានដឹងគាត់្បានយល់ចឹ្ងហាស ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈៅឈពលដដលឈោកយាយឈអ្ើអ្ត់្បានបឈញ្ចញពីោកយពិត្ឈៅច្ង់ឱ្យឈអ្ើឈៅរបស់ឈោក
យាយដឹងចឹ្ងឈៅឈពលដដលឈអ្ើឈោកយាយអ្ត់្អាច្រស់ឈៅជាមួយគាត់្បានយូរអ្ដងវងបានឈទ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចឹ្ងឈៅឈោកយាយម្រត្ូវនិយាយម្របាប់ពួកគាត់្ឱ្យដឹងថាកាលដដលឈោកយាយចិ្ញ្ច ឹមម្ភេ យ
ចិ្ញ្ច ឹមឪពុកពួកគាត់្ពិបាកឈម៉េច្ខលោះ ឈដើមបីទុកឱ្យឈៅៗឈោកយាយបានដឹងបានលឺពីសឈមលងរបស់
ឈោកយាយចឹ្ងហាស ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎ស! ចឹ្ងអាច្ឈរៀបរាប់ឈៅចិ្ញ្ច ឹមកូនឈម៉េច្ខលោះ? 

ខ៖ ឪពុកម្ភេ យខ្ុាំឈហាសចិ្ញ្ច ឹមកូនឈៅសុីឈនួលឈគយកមកចិ្ញ្ច ឹមកូនថាបានម្រពឹកខវោះោៃ ច្ ខ្ុាំមិន
ច្ង់និយាយឈទនាងបានម្រពឹកខវោះោៃ ច្ជួនកាលឈៅអ្ត់្ឈៅបអូនបងបអូនរត់្ឈៅកងឈ ើយអ្ត់្មិនច្ង់
និយាយឈទ។ ខ្ុាំសុីឈនួលឈគដកឈៅសាូងឱ្យឈគយកមកចិ្ញ្ច ឹមកូនពិបាករ ូត្ដល់ដត្ចាសខ់លួនក៏
ឈៅពិបាកឈទៀត្។ 

ក៖ ចុ្ោះឈៅឈពលដដលឈោកយាយឈៅសាងូឈៅអី្ចឹ្ងឈ ើយចុ្ោះតាគាត់្ឈធវើអី្ដដរ? 

ខ៖ តា ុងគាត់្ម្ភនឈធវើអី្គាត់្អ្ត់្ម្ភនឈធវើអី្ឈទ។ 

ក៖ គាត់្ឈៅសាូងឈៅអី្? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទគាត់្ឈៅផ្ាោះ។ 



ក៖ គាត់្ឈៅផ្ាោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះគាត់្អ្ត់្ម្របកបមុខរបរអី្ចិ្ញ្ច ឹមកូនឈទ? 

ខ៖ គាត់្មិនចិ្ញ្ច ឹមឈទកូន ដត្ខ្ុាំឈទ។ គាត់្មិនរវលឈ់ទ ខ្ុាំរកចិ្ញ្ច មឹឈដើមបីរកអី្គាម នកាល រកបាន
ឈៅកូនសុីរកមិនបានផ្ងបងបអូនកូនកមួយអ្ត់្រត់្យកមកឱ្យ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈហាសបងៗ អូ្ូ៎បអូនរបស់ឈោកយាយឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ យកអី្ខលោះមកឱ្យយាយកមួយ? 

ខ៖ យកផ្អកយកអ្ងារមកឱ្យ ជួនកាលខ្ុាំឈដកអ្ត់្បានឱ្យដត្កូនសុឈីៅឈអ្ើថាខ្ុាំពិបាក ស់។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈោកយាយដដលរកម្រតី្រកអី្ឈអាយកូនឈទ? 

ខ៖ ខ្ុាំមិនដដររកឈទម្រតី្ខ្ុាំយកខ្ុាំឈដកយកដាក់ឱ្យកូនឈៅ បានម្រតី្បានកាំពិសអី្ នឹងយកមកលក់ឈៅ
ដូរអ្ងារដូរអី្សុីឈៅ។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈពលដូច្ថាឈធវើមហូបឈធវើអី្ចឹ្ងដដលឈៅឈបោះបដនលឈបោះអី្ពី ពី ីឱ្យកូនដដរឈទ? 

ខ៖ ឈបោះបដនលអី្បឹង នឹងទវអី្ៗ ុងយកមកឱ្យកូនសុីឈដាយកាំឈបាល កវញិ។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះកូនឈោកយាយឈពល ុងម្របដ លជាអាយុប៉េុនាម នដដរតូ្ច្ៗឈហាស? 

ខ៖ កូនខ្ុាំអាមីមួយឈនាោះអាយ១ុ០ឆ្ន ាំ។ 

ក៖ ១០ឆ្ន ាំឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយកូនឈោកយាយម្ភនឈអ្ើម្ភននរ ម្ភន ក់ដដលគាត់្បានឈៅឈរៀនឈទ? 

ខ៖ កូនខ្ុាំ។ 

ក៖ ម្ភននរ ឈគឈច្ោះបានឈៅឈរៀន? 



ខ៖ ឈរៀនអ្កសរពីរនាក់បានបួសជាឈោកឱ្យឈរៀនឈៅបានជាប់សញ្ញា ប័ម្រត្ដលវ់ាអាមួយឈហាស
ឥឡូវអា ុងម្ភនម្របពនធឈៅឈសៀមរាប ម្ភនអាមួយ នឹងបួសដដរបានបួសពីរនាក់កូនខ្ុាំ។ 

ក៖ បានបួសពីរនាក់ឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយឈៅឈពលដដលចិ្ញ្ច ឹមកូនឈពល នងឹពិបាកឈ ើយឈៅច្ង់និយាយថាកូនទាំងអ្ស់ នឹង
ឈោកយាយអ្នកចិ្ញ្ច ឹមឈដាយខលួនឯងដមនអ្ត់្? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើបេីរបស់ឈោកយាយអ្ត់្ជួយខាវ យខវល់ឈទឈ ោះ? 

ខ៖ បេីម្របពនធពីរឈគមិនខាវ យខវល់ឈទ។ 

ក៖ អូ្ូ៎! គាត់្ឈៅអ្ាំឡុងឈពល ុងគាត់្ម្ភនម្របពនធមួយឈទៀត្? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ អូ្ូ៎! ឈ ើយចុ្ោះឈពល ុងគាត់្ម្ភនកូនប៉េុនាម នឈទៀត្ជាមួយម្របពនធឈទៀត្? 

ខ៖ ៧នាក់ដដរ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈហាស ឈ ើយឈៅចឹ្ងគាត់្អឺ្ទុកឈោកយាយឈចាលឈ ើយគាត់្ឈៅឈៅជាមួយម្របពនធចុ្ង? 

ខ៖ គាត់្ឈៅម្របពនធចុ្ងគាត់្ឈៅដាក់ម៉េងឈៅក៏គាត់្យកមកឱ្យខលោះឈៅឈ ើយខ្ុាំ ខ្ុាំមិនឈនោះឈទសុីឈនួល
សាូងឈគបានយកឱ្យកូនខ្ុាំសុដីស្សអី្ខ្ុាំឈធវើវាគាម នអ្នក ម្ភនឈគាម្ភនម្រកបីឈធវើឈទ។ ខ្ុាំ នងឹវាពិបាក   
ចឹ្ងហាសម្ភនឈ ើយម្ភនដស្សឈ ើយគាម នឈគា គាម នម្រកបីឈធវើ។ 

ក៖ ឈពល ុងដស្សឈោកយាយធាំឈទរក៏ឺតូ្ច្លមម? 

ខ៖ ដនូ៎កាល ុងឈគវាស់ឈអាយ១៧ដម៉េម្រត្ហាសនាង ម្ភន ក់១៧ដម៉េម្រត្ ប៉េុដនតខ្ុាំវាស់បានដត្ម្ភន ក់ឈទ
ចូ្លវាស់ នឹងដម៉េខ្ុាំឈៅឈៅខ្ុាំពីោាំរាាំងមកវាស់ខ្ុាំមិនមក មកដត្កូនខ្ុាំអាច្បងឈនាោះបានដត្១៧      
ដម៉េម្រត្។ 

ក៖ អូ្ូ៎ឈ ើយក៏ឈធវើស្សូវឈធវើអី្ឈៅ? 



ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈពលអ្ត់្ម្ភនឈគាអ្ត់្ម្ភនអី្ចឹ្ងឈធវើស្សូវឈម៉េច្ឈកើត្ឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ រកៗបងបអូនមកេជួរឱ្យឈៅឈពលម្រពឹកឈៅេជួរឈចាលឈៅឈយើងឈច្ោះដត្សាូងឈៅ។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឥឡូវបងបអូនរបស់អ្ ុ៊ុំធូរធ្លរឈទ? 

ខ៖ បអូនៗខ្ុាំវាធូរធ្លរឈទ ពិបាកដត្ខ្ុាំឈទ។ ខ្ុាំ នឹងវាពិបាកគាម នពិបាកអី្ឈទនាងពិបាក នឹងឈឺឈដើរមិន
រួច្ម៉េងឈៅរកអី្ឈគមិនបានឈឺ។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះអ្ ុ៊ុំមកកាំពង់ចាមឈនោះតាាំងពីឆ្ន ាំ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  ីខ្ុាំមកយូរឈ ើយ ២០ឆ្ន ាំឈ ើយមកឈនោះ។ 

ក៖ អូ្ូ៎! មក២០ឆ្ន ាំឈ ើយឈហាស? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះមកឈៅកដនលង នងឹពីមុនដីកដនលង នងឹឈម៉េច្ដដរ? 

ខ៖ ដីស គមន៍ឈទ សុទធដត្សម្រម្ភមសុាំឈគឈៅឈទ សុទធដត្សម្រម្ភមឈគចាក់សម្រម្ភម។ 

ក៖ អូ្ូ៎ចឹ្ងឈហាស? 

ខ៖ ចាូ៎សសុាំដីស គមន៍ឈគឈៅឈៅ។ 

ក៖ សុាំ ចឹ្ងដីឥឡូវ នឹងសុាំឈគឈៅដដរ? 

ខ៖ ចាូ៎សឈគឱ្យឈៅកុាំឱ្យឈយើងយកឈៅឈធវើឈលើធនូរ(ឧបករ ៍ចាប់ម្រតី្ឈធវើពីឬសស)ីឈគនិយាយអី្ចឹ្ង។ 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈ ើយចុ្ោះមកឈៅ នឹងតាមរយៈ ឈគដដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ រយៈ... 

ក៖ ឈៅស្នគ ល់ដី នឹងអី្ចឹ្ងហាស? 

ខ៖ បអូនខ្ុាំបអូនថ្ងលខ្ុាំប៉េូលីស នឹងហាស ប៉េូលីសមកឈរ នឹងឈ ើយដល់ឈនោះឈៅកូនវាមកឈៅឈមើល
ឈៅឈរ ើសឈអ្ត្ចាយឈៅក៏មកជាមួយកមួយមក។ 



ក៖ អូ្ូ៎! 

ខ៖ ថាកមួយឯងកុាំឈៅសាូងឈគឈអ្ើស្សុកខ្ុាំទឹកទឈនលវាលិច្ វាជិត្យួនឈហាស កុាំឈៅសាងូអី្ឈៅឈរ ើសឈអ្ត្
ចាយកាំពង់ចាមឈៅខ្ុាំក៏មកតាមកមួយមក។ 

ក៖ ឈ ើយមកឈរ ើសឈអ្ត្ចាយអី្ចឹ្ងឈៅ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈពលមកឈៅចឹ្ងមុនដាំបូងពិបាកអី្ឈគខលោះដដរ អ្ត់្ម្ភនផ្ាោះម្ភនអី្ចឹ្ងរកឈឈើអី្ 
បានឈធវើ? 

ខ៖ គាម នឈទ។ 

ក៖ មកមុនដាំបូងមកឈៅរឈបៀបឈម៉េច្ដដរ? 

ខ៖ មកដាំបូងពិបាក ស់ឈធវើខាមជរាឈៅឈទ តិ្ច្ៗដល់ឈនោះឈៅអ្ងគការឈយស ូវអី្ឈច្ោះដត្ជួយហាស
 សូ៎ ឈ ើយឈយើងម្ភនខលោះតិ្ច្ឈៅបានឈធវើឈៅផ្ាោះខ្ុាំឈមើលឈរ ើអាឈឈើចាស់ៗយកមកឈធវើឈបើផ្ាោះខ្ុាំឈនាោះ
ម្រគូអាឈៅឈនាោះឈរៀនឈទឈធវើឱ្យ។ 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈ ើយឈៅ នឹងឈអ្ើម្រគូអា ិត្អី្ចឹ្ងឈ ោះឈោកយាយ! 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ម្រគូគាត់្ម្រគូអា ិត្អី្ចឹ្ងឈៅក៏មកឈធវើផ្ាោះឱ្យឈហាស? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎សឈ ើយចុ្ោះឈោកយាយមកឈរ ើសឈអ្ត្ចាយមួយថ្ងៃលក់បានប៉េុនាម នអី្ឈៅឈោកយាយ? 

ខ៖ មួយថ្ងៃ នឹងលក់ទាំងម្រកដាស់ទាំងអី្ នឹងថាបានមួយមឺុនម្របាាំោន់។ 

ក៖ ឈ ើយរាល់ថ្ងៃឈរ ើសបានរាល់ថ្ងៃឈទ? 

ខ៖ ឈរ ើសបានរាល់ថ្ងៃ ប៉េុនឥឡវូឈៅកាំពុងឈឺដដរដល់ឈឺគាម នបានរកអី្ឈទនាង។ 

ក៖ យាយគាម នបានរកអី្ឈទឈ ោះ? 

ខ៖ ឈអ្ើឈៅឈឺដដរអាឈៅ នឹងឈៅេ ។ 



ក៖ ចឹ្ងឈ ោះ? 

ខ៖ ឈអ្ើពីរបីថ្ងៃឈ ើយ! 

ក៖ ពីរបីថ្ងៃឈ ើយ ឈ ើយចុ្ោះម្ភេ យឪពុករបស់គាត់្ឈៅ ឈៅឈទើបឈៅជាមួយយាយ? 

ខ៖ ឈគដលងលោះគាន ឈគឈៅ ឈៅ ីឈទដម៉េវាឈៅដត្ផ្ាោះ។ 

ក៖ ឈ ើយឈៅមកឈៅជាមួយឈោកយាយឈៅម្ភន ក់ នឹង? 

ខ៖ ឈៅតាាំងពីតូ្ច្។ 

ក៖ តាាំងពីតូ្ច្គាត់្ឈៅតាាំងពីតូ្ច្ឈ ោះ? 

ខ៖ ចិ្ញ្ច ឹមតាាំងពីតូ្ច្។ 

ក៖ ឈអ្ើឈៅឈផ្សងឈទៀត្អ្ត់្ឈៅជាមួយឈោកយាយឈទឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ត់្ម្ភនឈទម្ភនឱ្យដត្អា នឹង។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈៅ នឹងឈ ម្ ោះអី្ឈគដដរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះសុី ។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះសុី ឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយគាត់្ជួយឈោកយាយជួយអី្ឈរ ើសឈអ្ត្ចាយឈរ ើសអី្អ្ត់្ឈោកយាយ? 

ខ៖ ឈរ ើសឈអ្ត្ចាយឈគឈៅឈរ ើសដដរ នឹង រកលុយឈៅឈរៀន នឹង។ 

ក៖ ឈ ើយគាត់្ឈៅឈរៀនគាត់្ឈធវើអី្ឈៅឈរៀនឈៅ? 

ខ៖ ឈៅឈរៀនឈៅមកពីឈរៀនឈៅឈរ ើសឈអ្ត្ចាយ ឈរៀនម្រពលឹមវាឈៅឈអ្ត្ចាយោៃ ច្ ឈ ើយឈបើឈរៀនថ្ងៃ
ម្រពលឹមវាឈៅឈរ ើសមួយថ្ងៃបានដត្មួយឈជើងឈទ។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះម្ភនកង់ជិោះឈទ? 

ខ៖ កង់ធ្លល យឈ ើយកង់ខូច្អ្ស់ឈ ើយ! 



ក៖ ចឹ្ងឈហាស ឈ ើយឈៅឈរ ើសដល់ឈពលឈរ ើសម្រតឹ្មមួយម្រពឹកមួយោៃ ច្ចឹ្ងបានលុយប៉េុនាម នឈៅឈបើ
ឈរ ើសឈត្ើ..? 

ខ៖ បានមួយថ្ងៃតាមវា។ 

ក៖ អូ្ូ៎! 

ខ៖ បានម្របាាំោន់ នឹងមួយឈជើង។ 

ក៖ បានមួយឈជើងបានដត្ម្របាាំោន់ឈទឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! កាលឈៅបានអី្ឱ្យឈម្រច្ើនឈៅលក់បានមួយមឺុនម្របាាំឈៅ ូ៎  ឈ ើយឈបើឈរ ើសជួនកាលឈៅ
បានម្របាាំោន់ម្របាាំមួយម្របាាំពីរោន់ឈៅ។ 

ក៖ បានយកលុយមកឱ្យយាយក៏ទុកខលួនឯង? 

ខ៖ បានយកលុយមកឱ្យខ្ុាំទុក វាឈៅឈរៀនឱ្យវាដត្ពីរោន់ឈៅឈទឈរៀនទិញមហូបសុីចឹ្ងក៏បានដដរដល់
ឯងឈឺចឹ្ងពិបាកឈបើខ្ុាំមិនឈឺខ្ុាំរកមិនពិបាកឈទ។ 

ក៖ ចឹ្ង..? 

ខ៖ ឈពលជួន ... 

ក៖ អ្ត់្ជិោះកង់ឈទឈ ោះយាយ? 

ខ៖ ខ្ុាំជិោះអ្ត់្ឈកើត្ឈទ ឈម្រោោះឥឡូវខ្ុាំជិោះអ្ត់្រួច្ឈទ ខ្ុាំឈដើរអ្ត់្រួច្ឈទឥឡវូឈ ើមដាក់ម៉េូតូ្អា ុងដឹក
ដាក់ម៉េូតូ្ឈៅឈពទយ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈ ើយអ្នកឈៅមេុាំឈនោះសទុធដត្បងបអូនឈោកយាយទាំងអ្ស?់ 

ខ៖ សុទធដត្បងបអូន។ 

ក៖ សុទធដត្បងបអូនទាំងអ្ស់ឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ សុទធដត្បងបអូនឈោកយាយកមួយអី្? 

ខ៖ កមួយឈ ើយបអូនឈ ើយកមួយ។ 



ក៖ ចឹ្ងមេុាំផ្ាោះសុទធដត្បងបអូន? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ! 

ក៖ អូ្ូ៎! 

ខ៖ សុទធដត្កមួយទាំងអ្ស់អ្ត់្ដត្ផ្ាោះឈ ោះមួយឈទ ផ្ាោះពីរផ្ាោះជាប់ នឹង។ 

ក៖ អ្ត់្ដត្ផ្ាោះពីរឬឈនាោះឈទឈហាស? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈ ើយចុ្ោះឈោកយាយកាលឈៅពីឈកមងបានឈរៀនសូម្រត្អី្បានឈច្ោះអ្កសរឈច្ោះអី្ឈទ? 

ខ៖ ខ្ុាំឈច្ោះដត្ច្ង់ឈសើច្ខ្ុាំឈរៀន ឈរៀនម្រគាន់ដត្ឈមើលរចួ្តិ្ច្ៗអា ោកយធៃន់ នងឹក៏ខ្ុាំឈមើលមិនរួច្ឈទ
ទទួលឈអាយខ្ុាំ នឹងវាពិបាកឈទ ប៉េុនអាដលងដត្ផឹ្កស្ស្នឈៅខឹងខ្ុាំដលងឈរៀនមកេជួរដស្សេជួរអី្ឈធវើដស្ស
ឈធវើអី្ឈៅម្ភនដីឈធវើដស្សឈធវើដីឱ្យបងបអូនសាូងឈៅខ្ុាំអ្នកកាន់នងគ័លឪពុកខ្ុាំឈច្ោះស្នាំ។ 

ក៖ ស្សវងឹរាល់ថ្ងៃឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ គាត់្ផឹ្កស្ស្ន? 

ខ៖ គាត់្ ូបស្ស្ន។ 

ក៖ ឈ ើយគាត់្ម្ភនជួយចិ្ញ្ច ឹមកូនអី្ឈទសម័យ នងឹ? 

ខ៖ គាត់្ម្ភន ឈៅដត្ផ្ាោះ នងឹដត្ខ្ុាំបងបអូនខ្ុាំ នងឹនាាំគាន ចុ្ោះសាងូហាសម្រច្តូ្ក៏ចឹ្ងដដរ រួច្ឈៅខ្ុាំឈដើរ
យកដីបានដប់ថ្ម៉េាចឹ្ងឈៅ មកចុ្ោះដស្សខ្ុាំមេងឈៅឈ ើយមួយ តាា ឈៅ។ 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈ ើយចុ្ោះឈ ើយចឹ្ងឈអ្ើឆ្កជីវតិ្របស់ឈោកយាយឈកើត្មក នឹងគឺតាាំងពីឈកមងរ ូត្មក
ដល់ឥឡូវ នឹងម្ភនសភ្លពឈម៉េច្ដដរ ម្ភនការផ្ទល សប់េូរអី្ឈម៉េច្ដដរ? 

ខ៖ ឥឡូវខ្ុាំវាឈរៀងម្រគាន់ឈបើជាងពីមុន ពីមុនពិបាក ស់ឥឡូវមកវាស្សួល បូ វាស្ស ុករកជាង
ឈយើងឈៅឈរ ើសឈៅបានលក់ទិញមហូបឈៅ វាមិនដូច្មុន មុនវាពិបាក ដូច្ថាឈគថាវាឈច្ោះដត្ស្ស ុក



រកអ្នករកវាបានសុីឈ ើយ ូ៎  ដត្ឈយើងខជិលវាមិនបានសុីឈទ ឈ ើយខ្ុាំ នឹងវាទស់ដត្ឈៅខ្ុាំវាឈឺកុាំ
ឈៅខ្ុាំឈឺ វាឈៅឈរ ើសបាត់្ឈ ើយមិនឱ្យខ្ុាំឈៅឈទឯងឈឺពិបាកខ្ុាំឈទ។ 

ក៖ អូ្ូ៎! ឈ ើយចុ្ោះឈៅឈនោះម្ភនឈេលើងគីឡូម្ភនអី្ដដរឈត្ើ ី? 

ខ៖ ឈេលើងថ្ងល ស់ដប់មឺុនដខ នងឹ អ្ស់ដប់មឺុនជាងឈ ើយដត្បីផ្ាោះ។ 

ក៖ ដត្បីផ្ាោះឈទឈ ោះ? 

ខ៖ បីផ្ាោះអ្ស់ជាងដប់មឺុនប៉េុនាម នោន់ឈហាស ខ្ុាំមិនអុ្ជផ្ងដត្កង្កហ ក៏ខ្ុាំមិនឈបើកផ្ងខ្ុាំ ខ្ុាំឈច្ោះឈដកឈទ
ឈេលើងេលឺ។ 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈ ើយសុាំត្ពីឈគឈៅ? 

ខ៖ ត្ពីឈគឈៅ។ 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈ ើយចុ្ោះដល់ឈពលទឹកអី្ម្ភនទឹកស្នអ ត្ទឹកអី្អ្ត់្? 

ខ៖ អ្ត់្ស្នអ ត្ផ្ងទឹកអ្ េូ ងគាម នស្នអ ត្ឈទទឹកអ្ េូ ងប៉េុដនតឈយើងម្ភនលុយឈយើងទិញទឹកស្នអ ត្ឈគ
មកផឹ្កទិញទឹកសុទធ។ 

ក៖ អូ្ូ៎ទឹកសុទធ? 

ខ៖ ទឹកសទុធ។ 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈពលទឹកឈម្របើអី្ទឹកអ្ េូ ង? 

ខ៖ ចាូ៎សទឹកអ្ េូ ង។ 

ក៖ ទឹកអ្ េូ ង នឹងឈគជីកឱ្យឬមួយក៏សុាំឈគ? 

ខ៖ ឈ ូ៎ទិញឈគមួយោងបួនោន់ម្របាាំ។ 

ក៖ ឈអ្ើមួយោងបួនោន់ម្របាាំ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎សឈ ើយមួយោងឈម្របើបានប៉េុនាម នថ្ងៃឈៅ? 



ខ៖ បីថ្ងៃ។ 

ក៖ បីថ្ងៃ ចាូ៎សឈបាកឈខាអាវផ្ងអី្ផ្ងចឹ្ងឈ ើយក៏ឈៅផ្ាោះ នឹងឈៅឈ ោះ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈៅផ្ាោះ នឹងឈ ើយរាល់ថ្ងៃម្របកបមុខរបរដត្ឈរ ើសឈអ្ត្ចាយ? 

ខ៖ ឈរ ើសឈអ្ត្ចាយខ្ុាំបានឈៅ នងឹឈទ ឈបើអ្ត់្ពីឈៅ នឹងអ្ត់្ឈ ើយឈជើងឈដើរមិនរចួ្ឈទ។ 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះកូនអី្កូនអី្ដដរម្ភនឈផ្្ើរលយុឈផ្្ើរអី្ឈអាយម្ភេ យឈទ? 

ខ៖ ឈអ្ើកូនឈគឈផ្្ើរឱ្យ ប៉េុនឈគចិ្ញ្ច ឹមកូនឈគកូនខលោះម្រកខលោះម្ភនរកចិ្ញ្ច ឹមកូនឈគដដរនិយាយថាមិនឱ្យដដរ 
ចឹ្ងដខបុ យដខទនអី្ នឹង។ 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈ ើយចុ្ោះចឹ្ងឈអ្ើម្ភនោកយឈពច្ន៍អី្ចុ្ងឈម្រកាយម្ភនោកយឈពច្ន៍អី្ផ្ទេ ាំឈផ្្ើរដល់កូនឈៅ
ហាស ឈបើសនិជាបានឮដល់សមេីឈោកយាយដូច្ថាម្របវត្តិជូរច្ត់្ពិបាកចឹ្ងហាស ូ៎? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចឹ្ងម្ភនោកយឈពច្ន៍អី្ផ្ទេ ាំឈៅឱ្យឈៅខាំម្របឹងអី្ឈៅឈជៀសវាងអី្ហាស ូ៎ ឈោកយាយ? 

ខ៖ ចឹ្ងបានខ្ុាំឈច្ោះថាម្របាប់ឈៅឱ្យម្របឹងឈរៀនអី្ឱ្យដឹងថាឈយើងមិនឈច្ោះអ្កសរពិបាក ស់ ឈមើលដត្  
អ្ញ នឹងពិបាកឈ ើយពិបាកឈម៉េច្ខ្ុាំឈច្ោះដត្ឈត្ឿនឈៅឱ្យឈរៀនហាស។ រាល់ថ្ងៃ នឹងោៃ ច្ឈឡើងខ្ុាំឈៅ
វាឱ្យឈមើលឈសៀវឈៅឈរៀនអានឱ្យវាចាាំដ ងឱ្យវាឈច្ោះ ឈច្ោះឈៅម្ភនការង្ករឈធវើឈ ើយវាមិនពិបាកឈទ
អានយូរៗឈៅយាយឈដកលក់ឈៅដត្ឈៅ។ 

ក៖ ឈអ្ើឈ ើយឈៅសពវថ្ងៃម្របឹងឈរៀនឈទ? 

ខ៖ ម្របឹងឈរៀន ខ្ុាំអ្ត់្ឈទខ្ុាំសុខចិ្ត្តដត្វាខានឈរ ើសឈអ្ត្ចាយមួយថ្ងៃវាខានហាស ដត្ឈរៀនខ្ុាំអ្ត់្ឱ្យខាន
ឈទ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈហាស? 

ខ៖ ខ្ុាំចិ្ញ្ច មឹខ្ុាំអ្ត់្ឱ្យខានឈទ ឈទោះបីទល់ដត្វាឈឈឺៅមិនរួច្សុាំច្ាប់ម្រគូ។ 

ក៖ សុាំច្ាប់ម្រគូ? 



ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុ្ោះឈអ្ើឈគាលគាំនិត្របស់ឈោកយាយធាំឈឡើងឈអាយឈៅច្ង់ឈធវើអី្ដដរ? 

ខ៖ ខ្ុាំឈគាលគាំនិត្របស់ខ្ុាំ នឹងច្ង់ឱ្យឈៅឈរៀនឱ្យឈច្ោះឈៅ ឈៅឈធវើជាងឡាន ជាងម៉េូតូ្ឈស្សច្ដត្វា   
ហាស។ 

ក៖ ចាូ៎ស! ឈ ើយអ្ត់្ច្ង់ឱ្យឈៅឈធវើម្រគូឈធវើប៉េូលីសអី្ឈទឈហាស? 

ខ៖ ឈធវើម្រគូឈធវើប៉េូលីសឈយើងគាម នលយុបង់ឈទ ឈយើងគាម នលុយឱ្យឈគ។ 

ក៖ ចឹ្ង? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈអាយឈៅម្ភនមុខរបរអី្ចឹ្ងឈៅ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយឱ្យគាត់្ឈជៀសវាងអី្ដដរឈោកយាយ? 

ខ៖ ចាូ៎ស? 

ក៖ ម្ភនឈពកយឈពច្ន៍អី្ផ្ទេ ាំឈផ្្ើរឱ្យគាត់្ឈជៀសវាងឈម្រគឿងឈញៀនអី្ឈទឈហាស? 

ខ៖ ឈអ្ើអាឈរឿងឈម្រគឿងឈញៀន នឹងម្របឈៅឈៅខ្ុាំ ស់មិនឱ្យោក់ព័នធជាមួយឈម្រគឿងឈញៀនឈទ។ ខ្ុាំ
សអប់ ស់អាឈរឿងឈម្រគឿងឈញៀន នឹង ខ្ុាំនិយាយរាល់ថ្ងៃថាឈៅឈរ ើសឈអ្ត្ចាយតិ្ច្ឈៅឈឃើញឈៅ
ឈរ ើសមក ខ្ុាំមិនចូ្លចិ្ត្តឈទ ខ្ុាំម្របឈៅឯងដត្ជក់ឈម្រគឿងឈញៀនអ្ត់្ឱ្យដ ងផ្ាោះឈទ ឱ្យប៉េូលីសចាប់ដ ង
ឈៅម៉េង ឈៅខ្ុាំប៉េុ ណឹ ងហាស។ 

ក៖ ចាូ៎ស! 

ខ៖ ខ្ុាំសអប់ ស់ឈម្រគឿងឈញៀន នឹង។ 

ក៖ ចាូ៎ស! ចឹ្ងឱ្យគាត់្ខាំម្របឹងឈរៀនឈ ោះឈោកយាយ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 



ក៖ ចាូ៎ស! ចឹ្ងជាចុ្ងឈម្រកាយសូមអ្រគុ ដល់ឈោកយាយដមនដទនសងឃមឹថាឈៅឈពលខាងមុខ
ឈទៀត្ឈៅរបស់ឈោកយាយឈរៀនឈច្ោះដឹងឈៅឈ ើយឈៅឈពលដដរគាត់្ឈរៀនឈច្ោះដឹងឈៅគាត់្ឈអ្ើម្ភន
ម្របាក់ដខអី្គាត់្ឈអ្ើជីវភ្លពគាត់្ធូរធ្លរសងឃឹមថាឈពល មួយគាត់្ នឹងបានឮសមេីរបស់ឈោក
យាយឈអ្ើគាត់្ នងឹឈអ្ើគាត់្ដឹងពីការពិបាករបស់ឈោកយាយចឹ្ងហាស? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ឈ ើយមួយ នឹងជាឈមឈរៀនរបស់គាត់្ដដរ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ដដរឈ ើយសងឃឹមថាគាត់្ នងឹឈធវើតាមអ្វីដដរឈោកយាយម្របាប់ចឹ្ងហាសឈោកយាយ? 

ខ៖ ចាូ៎ស! 

ក៖ ចាូ៎សអ្រគុ ឈម្រច្ើនដមនដទន៕ 


