
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំ អ  ង  សាវ ឿត 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ   ឈ ៉េន សា និ                    ខ៖ អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ   អ្ ៊ុង  សាឈវឿរ 

 
ក៖ ចាស» អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំជាដំបូងខ្៊ុំសមូថ្លែងអំ្ណ េ៊ុណដល់អ្ ៊ុ៊ុំថ្ដលបានឱ្យខ្៊ុំសម្ភា សពីប្រវត្តិ បស់អ្ ៊ុ៊ុំហ្អា សអ្ ៊ុ៊ុំ 
ឈ ើយកា សម្ភា សន េះបានឈ ៀបចំឈ ើងឈោយសាលាថ្ដលឈៅអាឈម កិថ្ដ  មានឈ ម្ ោះថា BYUអ្ ៊ុ៊ុំ ឈោយ 
សា សាលាមានឈោលបំណងចង់ កា ត្បវរតិត្បជាជនថ្ខម ទំងអ្ស់ ឈដើមបី កាទ៊ុកឱ្យកូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយ 
ោរ់បានសាា លពី់ត្បវរតិដូនតាអីចឹងហ្អា សណាអ្ ៊ុ៊ុំ។ ចាស! អ្ញ្ច ឹងឈពលថ្ដលខ្៊ុំសម្ភា សអ្ ៊ុ៊ុំ នឹង ខ្៊ុំ ឹងោក់កា 
សម្ភា ស បស់អ្ ៊ុ៊ុំចូលឈៅកន៊ុងឈវបសាយ បស់សាលាថ្ដលឈ ម្ ោះថា www.cambodaioralhistrie.byu.edu  
ហ្អា សអ្ ៊ុ៊ុំ។ ចាស! អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំអ្ន៊ុញ្ញា តិ្ឈដើមបីឱ្យខ្៊ុំោក់កា សម្ភា ស បស់អ្ ៊ុ៊ុំោក់ចូលឈៅកន៊ុងឈវបសាយ បស់សា 
លាឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ បានឈរើ។ 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងឈអ្ើថ្លៃថ្ខថ្ដលខ្៊ុំសម្ភា សអ្ ៊ុ៊ុំ ថ្លៃទី១០ ថ្ខ០៤ ឆ្ន ំ២០១៧។ ឈ ើយទីតាំងថ្ដលខ្៊ុំសម្ភា សអ្ ៊ុ៊ុំ 
ឈៅភូមិថ្ត្ពសាា យ  ស្សុករងំឈកសសី  ឈខរតបារ់ដំបង។ ឈ ើយខ្៊ុំជាអ្នកសម្ភា សខ្៊ុំឈ ម្ ោះថា ឈ ៉េន   សា និ
ហ្អា សអ្ ៊ុ៊ុំ។ ចាស! អ្ញ្ច ឹងចង់សួ ថាអ្ ៊ុ៊ុំឈ ម្ ោះអី្ថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? ឈ ម្ ោះឈពញ បស់អ្ ៊ុ៊ុំហ្អា ស? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះមានោក់ត្រកូលថ្ដ ? 
ក៖ ចាស! ទំងត្រកូលទំងឈ ម្ ោះ បស់អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្ ៊ុង   អ្ ៊ុងសាឈវឿរ។ 
ក៖ ចាស! អ្ ៊ុ៊ុំមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់មានថ្រឈ ម្ ោះសាឈវឿរអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ចាស! ពីរូចអី្អ្រ់មានឈ ម្ ោះឈេឈៅឈសសងពី នឹងឈទណាអ្ ៊ុ៊ុំណា? 
ខ៖ អ្រ់ៗៗ! 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំមានអាយ៊ុរ ៉ុន្មា  ឈ ើយឆ្ន ំឈនោះហ្អា សអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អាយ៊ុ៥៧។ 
ក៖ ៥៧? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំដឹងថាអ្ ៊ុ៊ុំឈកើរឈៅថ្លៃណាថ្ខណាឆ្ន ំណាឈ ាស? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងទល់ថ្រឈមើលកន៊ុង នងឹ។ 
ក៖ ចាស! ឈៅកន៊ុងអ្ត្តសញ្ញា ណរ័ណ្ណ អ្ ៊ុ៊ុំឈៅថ្លៃឈៅ០១ថ្ខ០៨ឆ្ន ១ំ៩៦១? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចាស! ឈ ើយអ្ ៊ុ៊ុំចាំថាអ្ ៊ុ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ំថ្ខម ឆ្ន ំណាឈ ាស? ច ឈកាជូរឆ្ែូវអី្ចឹងហ្អា សណា? 
ខ៖ ឆ្ន ំឈអ្ើឆ្ន ំឆ្ែូវឆ្ន ំឈកើរឆ្ន ំឆ្ែូវថ្ខពិសាធថ្លៃអាទិរយ។ 

http://www.cambodaioralhistrie.byu.edu/


ក៖ ចាស! ឆ្ន ំឆ្ែូវត្រូវ នឹងសរាអី្ឈេអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ សរាឈោ។ 
ក៖ សរាឈោចាសអ្ ៊ុ៊ុំដឹងថាអ្ ៊ុ៊ុំឈកើរឈៅកថ្នែងស្សុកកំឈណើ រអ្ ៊ុ៊ុំឈៅណាឈ ាស? 
ខ៖ ឈៅឈៅអ្ ូត្កឈៅ។ 
ក៖ ភូមិអ្ ៊ុ៊ុំស្សឈៅ? 
ខ៖ ភូមិអ ៉ុ៊ុំស្សឈៅ។ 
ក៖ ឃ៊ុំអី្ឈេអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឃ៊ុំវរតតាមឹម  ស្សុកសថ្ងែ   ឈខរតបារ់ដំបង។ 
ក៖ ចាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាលពីកាលកាលអាពរឈេោក់ឃ៊ុំវរតតាមឹមថ្ដ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ថ្រអាពរហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយដល់មកសម័យឈនោះក៏ឈេឈៅឃ៊ុំវរតតាមឹមថ្ដ ។ 
ក៖ ចាស! អ្ ៊ុ៊ុំមានចាំថាអ្ ៊ុ៊ុំមានបងបាូនចំនួនរ ៉ុន្មា  នាក់ឈ ាស? 
ខ៖ បងបាូន១៣នាក់។ 
ក៖ ទំងអ្ស់មងហ្អា សបងហ្អា សអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាស! ទំងអ្ស់ត្បុស៩ស្សី។ 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំជាកូនទីរ ៉ុន្មា  ? 
ខ៖ ខ្៊ុំកូនឈៅឈេ។ 
ក៖ ត្បុស៩ស្សីរ ៉ុន្មា  អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ស្សីបួន  បួន ត្បាំមួយ ១៣។ 
ក៖ ចាស! អ្ ៊ុ៊ុំកូនឈៅឈេ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំអាចឈ ៀបរប់ឈ ម្ ោះបងៗបានឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ៎! ឈត្ចើនថ្ដ ។ 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំឈៅចាំឈ ម្ ោះ បស់ពួកោរ់ឈ ាស? 
ខ៖ ឈភែចអ្ស់ខែោះ។ 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំអាចឈ ៀបរប់ឈ ម្ ោះថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំឈៅថ្រចាំហ្អា សណា បងបាូន បស់អ្ ៊ុ៊ុំហ្អា ស ឈបើសនិជាអ្ ៊ុ៊ុំអាចនឹកឈឃើញ 
ឈ ម្ ោះោរ់ទំងអ្ស់? 
ខ៖ ឈៅសពាថ្លៃហ្អា ? ឈៅឈមើល។ 



ក៖ ចាស! 
ខ៖ បងថ្ឆ្មួយបងឆ្យពីបងនីបីបងនួមបួន បងឆ្យឈមើលមិញបងឆ្យមួយ បងថ្ឆ្ពីបងនួមបីខ្៊ុំមួយ 
បួនបងឈខឿនមួយត្បាំបងនីមួយត្បាំមួយឈៅត្បាំមួយនាក់។ 
ក៖ ចាស! ថ្រនាក់សាែ ប់? អ្ ៊ុ៊ុំសាា ល់ឈ ាស? 
ខ៖ អនកសាែ ប់អ្ស់៧នាក់ ឈ ើយអនកសាែ ប់ៗបងខ្វា ន់មួយបងនឹមពីរ បងឈខាបី បងស៊ុទធបួន បងថ្ណត្បាំ បង 
ខួនត្បាំមួយ បងឆ្នមួយត្បាំពីរ ឈ ម្ ោះឆ្នចំនួនត្បាំពីរនាក់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈៅ ស់! 
ក៖ ចាំទងំអ្ស់ណាអ្ ៊ុ៊ុំណា? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំឈអ្ើដឹងអំ្ពីសាច់ឈ ឿងថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំឈៅរូចៗ ជាមួយពួកោរ់ដូចជាមានអ្ ៉ុសាវ យី៏អី្ឈេខែោះ ជាមួយោរ់ 
ចឹងហ្អា សណា? ទំងសបាយទងំឈកើរទ៊ុកទំងអ្ស់អ្ ៊ុ៊ុំមានចាំឈ ាស? 
ខ៖ ត្ោន់ថ្រដឹងថាពីរូចៗ ត្ោន់ថ្រដឹងអ្រ់សូវដឹងឈ ាសរ ៉ុ ដឹងថ្រធំឈ ើង កាលឈយើងមហឹកយួនចូលអី្ឈនោះ 
ថ្ដ ឈយើង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ថ្ដលអ្ញមកឈៅខ្៊ុំមកឈៅឈនោះឈ ើយឈនាោះ នងឹហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មានអី្ឈពលឈនោះ រ់ឈៅឈៅសទោះោរ់សទោះអី្ចឹងឈៅ កូនឈៅខ្៊ុំអី្ រ់ឈៅប ឈទោះប អី្ឈៅឈៅស៊ុំសទោះោរ់ឈៅឈៅ 
ឈយើងភូមិឈនោះ រ់ នឹងកាលមានឈៅបានអី្មហឹក នងឹហ្អ៎។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ស៊ុទធថ្រឈខ្វអាវឈខ្វអី្ោក់ឈៅឈលើ ឈទោះឈៅ អ្ងែ ឆ្ន ំងបាយអី្ោក់ឈៅឈលើ ឈទោះ នឹង ឈៅឈចោះថ្រនាោំន
ឈត្រៀមឈៅណាខ្វែ ចថ្ខម ត្ក មមកហ្អ៎។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ រូចៗកូនឈៅប៉េ៊ុនៗឈនោះអី្ប៉េ៊ុនឈនោះអី្ នឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈបើពីឈកមងៗឈទៀរមកមិនសូវបានឈៅណាឈទ ឈត្រោះអី្អាងឈៅឈេ ឈេមិនឱ្យឈដើ មិនឱ្យអី្។ 
ក៖ ចាស! ឈ ើយអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាស! ឈ ើយដល់ដល់មកមានបតីឈទៀរមកឈៅស្សុកឈនោះនិយាយពីឈ ឿង រ់ថ្ម៉េអាថ្សន រ់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ត្បវរតិឈ ើយត្កឈទៀរ  រ់ បូរបឈណាត យ ឈ ើយនិយាយពីថានិយាយពីថា ាឺ ឈបើបានប៉េ៊ុនឈនោះត្ោន់ឈបើ 
បានប្ា ់ឈ ើយឥ ូវចាសរិ់ចឈៅថ្លងសូវ រ់ឈ ើយ។ 



ក៖ ចាស! 
ខ៖ បានកូនឈៅកូនអី្ឈេមិនសូវឱ្យឈៅថ្ស្សឈៅអី្ឈទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ បានត្បថ្ លបីបួនឆ្ន ំឈនោះ និយាយ ួមតាំងពីឪវាខូច៥ឆ្ន ំ នឹង ឈេមិនសូវឱ្ឈៅថ្ស្សឈទឈៅថ្រឱ្យសទោះោំ 
បាយឈៅ ឈេឱ្យឈមើលឈៅឈមើលអី្ពីរបីចឹងឈៅ ពួកវាឈៅ កស៊ុីឈៅណាោន អ្រ់ឈនាោះ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈចោះថ្រឈៅៗមានអី្មានថ្រប៉េ៊ុណណឹ ងឯងមីអូ្ន។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះឈពលថ្ដលរូចៗអ្ ៊ុ៊ុំចូលចិរតឈធាើអី្ឈេជាមួយ នឹងបងបាូនអ្ ៊ុ៊ុំជាងឈេហ្អា សអ្ ៊ុ៊ុំ?  ឈលងថ្ប ិកថ្ប 
ឬក៏ឈធាើអី្ជាមួយោរ់ចឹងហ្អា ស? 
ខ៖ ដូចអ្រ់សូវដឹងឈទហ្អា  អាកាល នឹង ឈត្រោះអី្ខ្៊ុំរូចជាងឈេ។ ឈេធំៗអ្ស់ឈ ើយថ្រខ្៊ុំចាំថាពីរូចៗ ខ្៊ុំ ថ្អ្ង 
តាមឈខ្វម ចថ្ម៉េខ្៊ុំឈៅដូចជាវរតអាដូចជាភនំតាឈសតជិោះ ឈទោះឈភែើងពីយនួចូលពីសងាមឈយើងជិោះ ឈទោះឈភែើងហ្អា ស ឈៅ 
ឈធាើថ្ស្សឈៅអី្ភនំតាឈសត ចឹងឈយើងជិោះ ឈទោះឈភែើងឈៅច៊ុោះឈដើ ឈៅត្រឹមសាា យស ត្រឹមសអី្ឈដើ  បូរឈៅកាល នឹង 
ោម នោម នសាីឈទមានថ្រឈដើ ឈទឈ ើយមាន ឈទោះឈភែើង នឹងឯងជិោះ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ចាំប៉េ៊ុណណឹ ង ិ ធិ្លែ ប់ថ្រឈដើ តាមថ្ម៉េ បូរចឹងរិចឈៅឈនោះរិចឈៅឈនាោះអី្។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំឥ ូវបងបាូន បស់អ្ ៊ុ៊ុំោរ់ឈៅណាខែោះឈ ើយោរ់ឈធាើកា អី្ខែោះថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់មានឈធាើកា អី្ឈទឈៅ នឹងអ្ ូស្សឈៅទងំអ្ស់ ប៉េ៊ុថ្នតសាែ ប់៧នាក់ ស់ឈអ្ើប៉េ៊ុនាម នឈទមិញ៦ ស់៦សាែ ប់៧។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយឈៅអ្រ់មានឈធាើកា អី្ឈធាើថ្រថ្ស្សបឈណាត យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយ នឹងសពាថ្លៃោរ់ចាស់ៗឈៅោរ់ថ្លងឈធាើថ្ស្ស ឈ ើយោរ់អ្រ់មានម៊ុខ ប អ្រ់មានម៊ុខ ប អី្ឈធាើ 
ថ្រថ្ស្ស នឹងឯង។ 
ក៖ ចាសអ្ ៊ុ៊ុំ។ 
ខ៖ ឥ ូវចាស់ៗឈ ើយបងៗឈៅប៉េ៊ុនាម ននាក់ត្បាំត្បាំមួយនាក់ នឹង។ ឈ ើយឆ្ន ំឈៅមិញត្ោន់ថ្រខូចបីនាក់ 
ចាស់ៗ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្រ់មានម៊ុខ ប អី្ឈទ ោរ់អនកឈធាើថ្ស្សទំងអ្ស់ នឹង ត្ោន់ថ្រថាឈេមានចម្ភា  ត្កូចរិចរួចឈៅ កូនឈៅឈេ 
ោំហ្អា សណា។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ ោរ់ចាស់ឈ ើយខែោះជិរជាងខែោះថ្ប៉េរជាងអី្ឈ ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  នឹងឈ ើយឈៅណាអ្រ់ ួចឈទកូនឈៅឈៅោំបាយោំទឹកឈអាយ ូប។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះមាត យ បសអ់្ ៊ុ៊ុំោរ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ មាត យខ្៊ុំឈ ម្ ោះឈអ្ើយអ្រ់សាា ល់ត្រកូលោរ់ឈសាោះឈ ម្ ោះថ្រថ្ម៉េឈ ម្ ោះសារ។ 
ក៖ ចាស! ត្រកូលអ្រ់សាា លណ់ាអ្ ៊ុ៊ុំណា? 
ខ៖ អ្រ់សាា ល់ថ្រត្រកូលឪព៊ុក។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឪព៊ុកអ្ ៊ុងអ្ ៊ុងឈណរ។ 
ក៖ អ្ ៊ុង? 
ខ៖ អ្ ៊ុងឈណរ។ 
ក៖ អ្ ៊ុងឈណរឪព៊ុកអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងឈ ើយ ឈ ើយដល់ខ្៊ុំមកខ្៊ុំោក់អ្ ៊ុងសាឈវឿរ។ 
ក៖ ចាស! ក៊ុំឱ្យអ្រ់សាា ល់តា!ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងឈ ើយ ឈ ើយដ៏មាត យខ្៊ុំអ្រ់សាា ល់ឈទ ឈ ម្ ោះអ្រ់ដឹងថាត្រកូលោរ់សាីឈទ ដូចម៉េងសារចឹងមិនដឹង 
ប៉េ៊ុថ្នតមិនថ្មនឈទ មិនបាច់ោក់ឈទមីអូ្នត្ោន់ថ្រោក់ថាឈ ម្ ោះសារឈៅបានឈ ើយ។ 
ក៖ ចាសអ្ ៊ុ៊ុំសារ! អ្ ៊ុ៊ុំមានដឹងថាពួកោរ់ឈកើរឈៅឆ្ន ំណាឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងឈសាោះសូមបីថ្ររលថ់្លៃឈនោះ។ 
ក៖ ឆ្ន ំថ្ខម អ្រ់ដឹងថ្ដ ណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាស! រល់ថ្លៃសូបបីថ្រឬបូលរឈនោះ ចង់ឈធាើប៊ុណយ កយកមកោក់តាំងមិនមានសងអ្រ់មានឈសាោះ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ោរ់ខូចយូឈ ើយតាំងពីបដិវរតអាពរឈមែោះឆ្ន ំ៧៦នម្ េះ នឹង។ 
ក៖ ថ្របងបាូន បស់អ្ ៊ុ៊ុំោរ់អ្រ់មានថ្ដ ? 
ខ៖ អ្រ់មានថ្ដ ពីសម័យ នឹងឈអ្ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មានខែោះថ្ដ  ប៊ុិនដូចថាឈយើងវា រ់ឈៅ បា៉េ រ់ បា៉េយអ្ស់ឈៅណា អាងថ្រ ូបលរប៉េ៊ុនៗឈនោះអី្មានយកឈៅ 
ទ៊ុកោក់ឯណាឈចា ទំងអ្ស់ឈៅសទោះ នឹងឈៅមកវញិអាពរវាឈ ើរ៉ុេះនទេចខទីអ្ស់ឈៅ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះោរ់ឈកើរឈៅណាអ្ ៊ុ៊ុំមានចាំឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឈកើរឈៅឈអ្ើយឈខ្វម ចថ្ម៉េខ្៊ុំឈកើរឈៅឈអ្ើយឈេឈៅភូមិឈអ្ើយលបត្កាម មិនថ្មនលបត្កាមឈ ាស ឈេឈៅឈលើ 
លបត្កាមឈៅឈទៀរ។ ឈេឈៅអឺ្ដឹងសាីឈទ ឈៅឈចោះឈៅឈលើលបត្កាមឈៅរិចឈៅ ឈេឈៅភូមិអី្ឈទឈនៀកសាា ល់ 
ឈភែចបារ់ឈ ើយ។ 



ក៖ វរតតាមឹមហ្អា សអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ លបត្កាមឈនោះឈយើងណាលបត្កាមអ្ ូខ្វច យឈនោះណា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្នែង់សាា យោរ់ឈកើរឈៅអ្នែង់សាា យឈខ្វម ច ថ្ម៉េខ្៊ុំអនកស្សុកអ្នែង់សាា យឈអ្ើ  ភូមិលបត្កាម  លបត្កាម 
អ្នែង់សាា យហ្អា សណា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ លបត្កាមឈយើងសពាថ្លៃឈនោះសពាថ្លៃឈយើងអាថ្លងសាលាឈ ៀន នឹង។ 
ក៖ ចាស! ថ្រឪព៊ុក បស់អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឈអ្ើឪព៊ុកឈៅស្សុកបាទីឈខរតតាថ្កវ។ 
ក៖ ោរ់ឈៅតាថ្កវ? 
ខ៖ ចាស! ស្សុកបាទីឈខរតតាថ្កវ ឪព៊ុកឈបើមាត យឈៅអ្នែង់សាា យអ្នែង់សាា យភូមិអ្ ូ ភូមិលបត្កាមភូមិលប 
ត្កាមឈេឈៅភូមិលបត្កាមឈ ើយ នឹងហ្អ៎។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  នឹងឯង។ 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំដឹងថាឪព៊ុក បស់ោរ់ឈធាើអី្ឈេសប្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិឈទអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់អ្រ់មានឈធាើអី្ឈទោរ់ឈធាើថ្រថ្ស្សឮស កូូនថាឈធាើថ្រថ្ស្ស។ 
ក៖ ចាស! ឈធាើថ្រថ្ស្ស។ 
ខ៖ ឈខ្វម ចថ្ម៉េខ្៊ុំក៏អ្រ់មានឈធាើអី្ថ្ដ  ឈធាើថ្រថ្ស្សោរ់ឈមើលថ្រកូនកូនោរ់ឈត្ចើនណាស់ កូន១៣នាក់ទងំខ្៊ុំ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈត្ចើនណាស់សម័យ នឹងមិនរិចឈទ។ 
ក៖ ចាស! អ្ ៊ុ៊ុំដឹងថាឪព៊ុក បស់អ្ ៊ុ៊ុំោរ់ជាមន៊ុសសថ្បបណាថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹង។ 
ក៖ កាចសែូរមិចចឹងហ្អា សណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាចមិនកាច។ 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំសាា ល់អី្ឈេខែោះអំ្ពីោរ់ចឹងហ្អា សណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាចក៏មិនកាចណាស់ណាសែូរក៏មិនសែូររ ៉ុន្មា   រ ៉ុ ត្ោន់ថ្រខ្៊ុំដឹងថាឈពលថ្ដលខ្៊ុំោរ់ឈឺ ខ្៊ុំឈៅជិរ 
ោរ់អ្រ់បានឈ ាសមន៊ុសសោរ់ដ៏ោរ់ឈឺចឹងោរ់ថ្វឈយើងថ្ដ ឈរើ។ 
ក៖ មិចចឹងអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្រកាល នឹងខ្៊ុំឈៅរូចៗ ច៊ុោះោរ់ឈឺខ្៊ុំឈៅប៉េ៊ុនឈនោះៗ ខ្៊ុំរពិសហ្អ៎ ខ្៊ុំ ៊ុកទ្៉ុុំឈ ើកថ្នែងោរ់អី្ចឹងឈៅ។ ោរ់
វាយឈយើង រំរ់ឈតត ប៉េ៊ុនឈនោះឯង។ ឈៅមានមានឈនោះអី្ ពិស ោរ់ថាឈៅកថ្នែងោរ់ៗកំពង់ថ្រឈឺ ឈយើងឈៅ 
 ៊ុកឈ ើកថ្នែងោរ់ោរ់ថ្វមួយ រំរ់អី្ រ់មកវញិឈ ើយ។ 



ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងហ្អា ស ថ្រអ្រ់ដឹងថាោរ់កាចសែូរឈទ ថ្រកាលថ្ដលោរ់ខូចខ្៊ុំឈៅអី្អាយ៊ុប៉េ៊ុនណ្ណេះ ឈៅឈលើ នឹង 
ោរ់ខូចខ្៊ុំអាយ៊ុ៥ឆ្ន ំ នឹង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ខ្៊ុំអ្រ់ដឹងឈៅម៊ុខឈទៀរអ្រ់ដឹងមិចសងឈត្រោះអី្ខ្៊ុំឈៅឈេ។ 
ក៖ អ៎! 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ច៊ុោះមាត យ បសអ់្ ៊ុ៊ុំោរ់ឈធាើអី្ឈេសប្ម្ភប់ចញ្ច ឹមជីវរិថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ម៉េខ្៊ុំឈធាើថ្រថ្ស្សដ៏ឪខ្៊ុំខូចឈៅ កូនោរ់ឈត្ចើនដ៏ឪខ្៊ុំខូចសម័យអាពរ អ្រ់មានបានឈធាើអី្ឈទ ោរ់ចាប់ឈសតើម 
ឈឺបឈណាត យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈឺឈទើបឈឺត្បថ្ លជាមួយឆ្ន  ំ ឈមើលខ្៊ុំឈេឱ្យ រ់ឈៅចល័ត្ពី៧៦ អ៎! ៧៥ដ៏៧៦ឈខ្វម ចថ្ម៉េខ្៊ុំខូចបឈណាត  
យខ្៊ុំឈៅមិនទន់បានមួយឆ្ន ំសង នឹង  កាលោរ់ឈៅោរ់ថ្ កទឹកទំនប់បានសឹកដ៏ឈពលឈយើងឈ ើសឈៅចល័ត្
ឈេឱ្យឈ ើសចូលថាចាលារ់ស្សុកហ្អា សណា ផ្តត ច់ញាចិរតឈៅឈលើកដីឈលើកអី្ មួយថ្ខទល់មួយថ្ខយប់ថ្លៃៗ 
ផ្តែ ស់ឈវនដូចឈេឈៅត្កុម  ៊ុនថ្លចឹងហ្អា សថ្ខយប់ថ្ខថ្លៃអី្ឈលើក  រូឈៅបានមួយឆ្ន ំថ្ម៉េខ្៊ុំខូច។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈេឱ្យខ្៊ុំ  ខ្៊ុំអ្រ់បានឈៅឈមើលថ្លថ្ម៉េខ្៊ុំឈទ សម័យអាពរ នឹងហ្អ៎៧៦ោរ់ខូចខ្៊ុំឈៅបានត្បថ្ លជាពីបីថ្ខ 
ោរ់ខូច។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយឪខ្៊ុំខូចតាងំពីសងាមនម្ េះខូចតាងំពីសងាមតាំងពីអាយ៊ុ៥ឆ្ន ំនម្ េះ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះមាត យ បសអ់្ ៊ុ៊ុំោរ់ជាមន៊ុសសមិចថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំដឹងឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ម៉េខ្៊ុំកាចណាស ់ក៏មិនកាចសែូរណាស់ ក៏មិនសែូរោរ់លមមធមមតាថ្ដ  ដែលខ្៊ុំតាមខ្៊ុំដឹងឈៅ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ថ្រប៉េ៊ុថ្នតខ្៊ុំចាប់ពីបដិវរតខ្៊ុំអាយ៊ុ១៤ឆ្ន ំ១៤ឆ្ន ំ ឈេឈ ើសខ្៊ុំចូលចល័ត្ហ្អា សណា។ ខ្៊ុំអ្រ់បានសូវឈៅអ្រ់ 
បានឈមើលថ្លោរ់ឈទ។ ឈេឱ្យខ្៊ុំឈ ើសចូលចល័ត្ ឃ៊ុំឈអ្ើចល័ត្ស្សកុនរេជ្្ញចិរតឈៅត្បឡាយ ឈយើងត្ក រឈនោះ 
ឈលើកដីទប់ទំនប់សទឹងត្ក រឈនោះខ្៊ុំអ្រ់មានបានឈៅឈមើលថ្លោរ់ឈទ នឹងខ្៊ុំអាយ៊ុ១៤ឆ្ន ំបដិវរតហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ដ៏ឈពលឈយើងបានបតីអាយ៊ុ១៩ឆ្ន ំមកឈៅឯថ្ត្ពសាា យឈនោះ។ 
ក៖ ចាសអ្ ៊ុ៊ុំ។ 
ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 



ក៖ ច៊ុោះត្កុមត្េួសា  បសអ់្ ៊ុ៊ុំឬក៏ជីដូនជីតា បស់អ្ ៊ុ៊ុំហ្អា ស  ោរ់ធ្លែ ប់ត្បាប់ពីមាត យឪព៊ុកអ្ ៊ុ៊ុំ ោរ់ធ្លែ ប់ត្បាប់អំ្ពី 
ត្បវរតិ បស់ោរ់ថាោរ់ឈៅពីឈកមងមិចថ្ដ អី្ចឹងហ្អអ សណា អ្ ៊ុ៊ុំឈ ើយោរ់ជួបឈ ឿងអី្ឈេខែោះឈៅកន៊ុងជីវរិ បស់ 
ោរ់ហ្អា ស? 
ខ៖ ខ្៊ុំអ្រ់ថ្ដលត្បាប់ខ្៊ុំទល់ថ្របងខ្៊ុំបានដឹង។ 
ក៖ អ៎! 
ខ៖ ឈបើបងៗមានឈត្ចើនហ្អ៎ឈ ើងបី១២នាក់ឯឈណាោះទំងខ្៊ុំមួយឈទៀរ១៣ឈ ើយខ្៊ុំឈៅឈេ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មិចខ្៊ុំដឹងឈបើោរ់អ្រ់ថ្ដលនិយាយសង។  
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំមានសាា ល់ជីដូនជីតា បសអ់្ ៊ុ៊ុំខ្វងមាត យោរ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេខែោះឈ ាស? 
ខ៖ ដូចជាអ្រ់ ទល់ថ្របងខ្៊ុំបានសាា ល។់ 
ក៖ អ្រ់ឈទណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចាស! បងខ្៊ុំការ់សាា ល់។ 
ក៖ ខ្វងឪព៊ុកអី្អ្រ់ថ្ដ ? 
ខ៖ ខ្វងឪព៊ុកៗសាា ល់ឈអ្ើយតាជីតាខ្វងអ្ ៊ុងមួយ នឹងឯង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ដ៏មាត យខ្វងឪព៊ុកក៏អ្រ់សាា ល់ថ្ដ  ឈត្រោះអី្អាឈនោះដូចថាបានអី្សាា លមួ់យ នឹង  ឈត្រោះអី្ត្រកូលឈេត្រូវ 
ោក់អ្ញ្ច ឹងធមមតាឈយើងសពាថ្លៃដូចៗថ្ម៉េមីអូ្នឯងមិនបានពូ និ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយដល់ឈពលត្រូវោក់ត្រកូលពូ និ នងឹឯង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ដ៏ចឹងចាំថ្រមួយ នឹងឈទ ដល់ឈពលមាត យអ្រ់ចាដឹំងត្រកូលអី្។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះត្កុមត្េួសា  បស់អ្ ៊ុ៊ុំោរ់ ស់អ្ ៊ុ៊ុំ ស់ឈៅឈខរតឈនោះយូឈៅ? 
ខ៖ យូរឈ ើយតាំងពីកូនឈកើរមកឆ្ន ំឆ្ែូវបានពីថ្ខមកច៊ុោះឈ ម្ ោះមកឈៅ។ 
ក៖ ត្បថ្ លជារ ៉ុន្មា  ឆ្ន ំឈ ើយអ្ ៊ុ៊ុំ? ២០ឆ្ន ំឬក៏? 
ខ៖ ឈមើលេិរឈមើលឆ្ន ំឆ្ែូវឈកើរមកបានពីរ ថ្ខកនែោះមកច៊ុោះឈ ម្ ោះឈៅថ្ត្ពសាា យ  េិរឈមើលៗរ ៉ុន្មា  ឆ្ន ំឈ ើយ 
ពីសាមសិបមួយសាមសិបពីរឆ្ន ំឈ ើយដឹង។ 
ក៖ អ្រ់ដឹងថ្ដ  ិ ។ិ 
ខ៖ រប់ឈមើលៗ។ 
ក៖ ត្បថ្ លសាមមួយសាមពី នឹងដឹង។ 
ខ៖ ត្បថ្ លប៉េ៊ុណណឹ ងឯងឈបើរប់ឈៅនាំថ្រយូ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ ប៉េ៊ុណណឹ ងឯងឥ ូវឈយើងឆ្ន ំ កា ឈមើលខ្វឈថាោះឈរងមាញ់មមីមថ្មវក ការច ១០ឈការជូរឆ្ែូវខ្វឈថាោះឈរង 
មាញ់មមីមថ្មវក២០ កា ឈកាជូរឆ្ែូវខ្វឈថាោះឈរងមាញ់មមី៣០មថ្មវក កា៣៣ឆ្ន ។ំ 
ក៖ ៣៣ឆ្ន ំ។ 
ខ៖ ឆ្ន ំឈនោះឆ្ន ំ កាជិោះម្ភន់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ៣៣ឆ្ន ំឈ ើយ។ 
ក៖  ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំមានសាច់ញ្ញា តិ្ថ្ដ  ោរ់ ស់ឈៅឈត្ៅត្បឈទសឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ មានវាមានប៉េ៊ុថ្នតឥ ូវោរ់ខូចបារ់ឈ ើយ។ 
ក៖ ចាស! ោរ់ឈៅត្បឈទសណាថ្ដ អ្៊ុំ? 
ខ៖ ឈៅបារងំមួយឈ ើយស៊ុរពី នឹង ជីដូនមួយឈយើងមិនបាច់និយាយឈទណា មានថ្របងបឈងែើរមួយឈ ាស 
រ ៉ុនឥ ូវោរ់ខូចឈ ើយ។ 
ក៖ ចាស! ជីដូនមួយ បស់អ្ ៊ុ៊ុំោរ់ឈៅណាវញិ? 
ខ៖ ជីដូនមួយឈៅអូ្ស្ដ្រេ លីឈៅអូ្ស្ដ្រេ លីឈៅថ្រមា៉េកាដ៊ុំ នឹងឯង។ 
ក៖ ចាស! អូ្ស្ដ្រេ លីហ្នឹងបារងំណាអ្ ៊ុ៊ុំណា? 
ខ៖ ចាស! ប៉េ៊ុថ្នតបងបារងំោរ់ខូចឈ ើយឈៅថ្របងថ្លែឈ ើយ នឹងកូនឈៅោរ់ឈទ។ 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំថ្ដបាន ទក់ទងឈៅកាន់ពួកោរ់ឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ដ  យូៗមតងថ្ដ  មិនថាអ្រ់ឈសាោះឈទណាត្ោន់យូៗមតង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ចឹងឈៅរ ៉ុនត្ោន់ថ្រថាវាោច់បងចឹងឈៅ ឈៅថ្របងថ្លែអី្ឈទ  មិនថាឈចាលឈយើងរ ៉ុនត្ោន់ថាថ្លៃណា 
ឈយើងនឹកឈេឈៅឈយើងឈទឈៅឈលងអី្បានមិនអី្ឈទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ប៉េ៊ុថ្នតយូរៗមតងមិនសូវបានសូវឈទ បងជីដូនមួយ នឹងចឹងថ្ដ យូរៗមតងប៉េោះកាលណាមួយឆ្ន ំមិនទន់ទក់ 
ទងោន មតងសងឈពលឈេនឹកឈឃើញឈៅ  ឈេចង់ឈៅឈេឱ្យបួនដប់ឈ ៀលអី្ក៏២០ឈ ៀលអី្ចឹងឈៅ  ថ្ខណាឆ្ន ំណា 
វាយូរៗហ្អា សណាឈត្រោះោរ់ចាស់ៗថ្ដ ឈ ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មិនសវូមានបងបាូនអី្ថ្ដ ឈទ ោរ់ចាស់ឈ ើយោរ់ឈដកស៊ុីអាថ្ត្ររថ្ដ  នងឹ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះសាា ម៊ុី បសអ់្ ៊ុ៊ុំោរ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះឈសឿនខម។ 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំឈអ្ើមានចាំថ្លៃណាថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំបានឈ ៀបអារហ្៍ពិរហ្៍ជាមួយ នងឹឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់កាលឈ ៀបឈៅអ្ ូកាលឈ ៀប នឹង ខ្៊ុំអាយ៊ុ១៩ឆ្ន ំ។ ោរ់ដឹងអាយ៊ុរ ៉ុន្មា  ឈទ ប៉េ៊ុថ្នតដឹងចាំថ្រថាខ្៊ុំឈ ៀបឈៅ 
ថ្ប៉េរេត់្។ 



ក៖ ថ្ប៉េរេរ់? 
ខ៖ ឆ្ន ំថ្ប៉េរេរ់៧៩ឈយើងមិនយួនចូលថ្ប៉េរេរ់ឈយើងមិនឈៅឈបើកអ្ងែ ឈៅណងចាន់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយឈៅបានឈៅ នឹងឯងឈៅឈ ៀបឈៅ នឹង អ ៎!  នឹងឯងទិញឥវា៉េន់ឈៅឈសៀមរបកន៊ុង នឹងឯង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈៅណងចាន់ នងឹឯង។ 
ក៖ ណងចាន់ នឹងឈៅ? 
ខ៖ ឈៅណងចាន់ នងឹឈៅ។ 
ក៖ ជិរថ្លហ្អា សអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងឈ ើយ ត្ពំត្បទល់ឈដើ ត្បថ្ លពីឈនោះឈៅត្បថ្ លពីឈនោះឈៅឈអ្ើយ  ឈបើនិយាយឈៅឈដើ ត្បថ្ លពី 
ឈនោះឈៅសាលាឈ ៀន នឹងឯងដល់ឈ ើយកថ្នែងឈេត្ពំត្បទល់ នឹង។ 
ក៖ ដល់ថ្លឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងឈ ើយត្ពំត្បទលឈ់េថាវរតច៊ុោះអ្ស់ឆ្ៃ យត្រឹមវរត នឹងឯង ប៉េ៊ុណណឹ ងឯង  កាលខ្៊ុំសាែ ប់ដឹងកាលខ្៊ុំឈៅ 
 នឹងឈដើ ប៉េ៊ុណណឹ ងឯងចូលពួកថ្ល។ ឈេមកលក់មីលក់សា ៉េ៊ុង ូលអឺថ្នសា ៉េ៊ុងឈយើង អាសឹង នឹង ឈ ើយលក់មី 
លក់អី្ឈ ើយលក់ត្រីលក់សាច់អី្ ឈយើងឈដើ ពីកថ្នែងឈយើងជប្មរុំណងចាន់ នឹងឈៅ  ឈៅកថ្នែងថ្លវាមកពីកថ្នែ 
ង វាមកត្ពំត្បទល់ នឹងបឈណាត យវាមកលក់ដីថ្ខម  នឹង ប៉េ៊ុថ្នតឈេឈៅត្ពំត្បទល់ហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  ាឺត្បថ្ លជាពីឈនោះឈៅវរតថ្ត្ពសាា យឈយើង នឹង។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំឈអ្ើយដូចជាឈពលថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំឈ ៀបអារហ្៍ពិរហ្៍ អ្ ៊ុ៊ុំឈ ៀបឈោយចិរតឯង  ឬក៏មាត យឪព៊ុកជាអនក
ឈ ៀបចំ? 
ខ៖ ថ្ម៉េខ្៊ុំក៏ខូចឪខ្៊ុំក៏ខូចបងខ្៊ុំោរ់ឈ ៀបចំឱ្យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ បងខ្៊ុំបងឈៅ នឹងប៉េយថ្ប៉េរ នឹងោរ់ឈ ៀបឱ្យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ បងឈៅប៉េយថ្ប៉េរកាល នឹង។ 
ក៖ ច៊ុោះកាលឈ ៀប នឹងមានបានថ្លែជំនូនឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ បានថ្ដ ឈរើបានកាល នឹងបានបីជីថ្ដ ។ 
ក៖ កាល នឹងថ្លែហ្អា សណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងបីជីពីថ្ប៉េរេរ់ នឹងបីជី។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ បានបីជីថ្ដ ឈរើ។ 



ក៖ ចាស! ឈ ើយអ្ ៊ុ៊ុំអាចត្បាប់ពីឈពលថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំបានជួប នឹងសាា មី បស់អ្ ៊ុ៊ុំហ្អា ស  ឈ ើយជួបោន  ដូចជាឈ រ៊ុអី្ 
បានជួបោន ឈ ើយមិចបានអ្ ៊ុ៊ុំយល់ត្ពមឈ ៀបកា ជាមួយ នឹងោរ់ចឹងហ្អា សណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ កាល នឹងឈេ រ់ពីយួនចូល នឹងឈេ រ់ពីឈកាោះត្ក មកមកឈៅទំនប់តាអួ្នឈនោះ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈៅទំនប់តាអួ្នដ៏ឈនោះថ្ម៉េខ្៊ុំខូចឈ ើយខ្៊ុំឈៅជាមួយបងឆ្យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈៅជាមួយបងឆ្យឈៅដ៏ឈពលោរ់ឈឃើញខ្៊ុំ  ខ្៊ុំថាមិនយកោរ់ឈរដល់ឈពលខ្៊ុំឈៅអ ៎ឈៅៗចឹងឈៅ ោរ់ 
ឈៅតាមបងខ្៊ុំឈៅខ្៊ុំឈៅឈអ្ើយប៉េយថ្ប៉េររល់ថ្លៃ នឹង។ ោរ់ឈ ៀបឱ្យឈៅោរ់ឱ្យមាសបីជីឱ្យបងខ្៊ុំឈ ៀបឱ្យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  នឹង ាឺ។ 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំឈចោះស ឈស   ិង ឈចោះអានអ្កស ថ្ខម បានលា ប៉េ៊ុនណាថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្៊ុំហ្អ?៎ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ខ្៊ុំមិនសូវឈចោះស ឈស មាណឈទឈចោះរិចៗ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ថ្រចាំឈមើលឈ ម្ ោះខែួនឯងោច់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ម្ ោះខ្៊ុំអី្ឈមើលោច់ត្ោន់ថ្រឈបើថាឈត្ៅៗប៊ុកឈជើងខ្វែ ំងអី្ឈមើលមិនោច់ឈទឥ ូវ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំបានឈ ៀនដល់ថាន ក់ទីរ ៉ុន្មា  អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ថាន ក់ទី៣ នឹង។ 
ក៖ ថាន ក់ទី៣។ 
ខ៖ ពីសងាម វល់ថ្រ រ់ នឹងកាលឈយើងមហឹកឈអ្ើមហឹកជិរពីជិរពីជិរបី នឹងកំពង់ថ្រឈ ៀនឈ ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ចិរពីរចិរមួយ ចិរពីរ នងឹ  ឈយើងកំពង់ថ្រឈ ៀនដ៏ចូលជិរបីជិរបួនបដិវរតបារ់ឈ ើយ ជិរបួនកំពង់ថ្រ 
ឈពញ រ់ នឹងឯងឈ ៀនបឈណតើ    ឮកតឹងៗ រ់ខ្វនបានឈ ៀនបឈណាត យ ឈ ៀនបានឈ ៀនបានថាន ក់ទី៣ហ្អា សមាន 
បានឈ ៀនណា។ 
ក៖ ឈពលថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំឈ ៀន នឹងអ្ ៊ុ៊ុំឈ ៀនឈៅសាលាណាថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឈៅសាលាវរតថ្ត្ពឈអ្ើថ្នករងំថ្ត្ពស្សឈៅអ្រ់មានសាលាឈនោះឈទសាលាឈៅកន៊ុងវរតបឈណាត យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយឈលាកអី្ជួនណាឈលាកបឈត្ងៀន។ 
ក៖ សាលាវរតអ្ ូស្សឈៅណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 



ខ៖  នឹងឈ ើយវរតឈយើងឈៅវរតលមីឈយើងឈនោះ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ វរតលមីអ្ ូស្សឈៅឈយើងឈនោះហ្អា សរល់ថ្លៃឈនោះហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈេឈៅវរតឈបាោះឈបង  ឈេឈៅពីសងាមឈេឈៅវរតលមីឈៅវរតឈបាោះឈបង  ឥ ូវឈនោះក៏ឈេឈៅវរតលមីចឹងថ្ដ  វរត 
ឈបាោះឈបងចឹងថ្ដ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ រល់ថ្លៃ នឹង។ 
ក៖ ចាស! មានសាលាអី្ឈសសងឈទៀរឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់មានថ្រសាលា នឹងឯង  ថ្រឥ ូវឈេឈ ើឈ ើយសាលា នងឹ ឥ ូវសម័យ នងឹសម័យមកឈយើងយួន 
ចូលដល់សពាថ្លៃបចច៊ុបបននឈនោះ ក៏អ្រ់មានមានឈៅកន៊ុងវរតឈទៀរថ្ដ   មានថ្រមានថ្រវរតឈលាកឈទ ឈេឈធាើសាលា 
ឈសសង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ថ្រពីកាលសងាមឈេឈធាើសាលាឈៅវរតលមីវរតឈបាោះឈបង នឹងខ្៊ុំឈ ៀន នឹង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំមានឈចោះឈចោះភាសាអី្ឈសសងឈត្ៅពីភាសា ថ្ខម ឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់! 
ក៖ ថ្លចិនឈវៀកណាមអី្អ្រ់ឈចោះឈទណាអ្ ៊ុ៊ុំណា? 
ខ៖ អ្រ់ឈសាោះថ្ខម ស៊ុទធថ្រមតង។ 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំមានមិរតភកេិថ្ដលធំធ្លរ់មកជាមួយ នឹងោន ឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? មិរតភកេិថ្ដលសនិរសាន ល បស់អ្ ៊ុ៊ុំហ្អា សណា? 
ខ៖ ឈៅឈ ៀនកាលឈ ៀនហ្អា ស? 
ក៖ ចាស! មិនថាកាលឈ ៀនឬក៏អី្ថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំមានធំធ្លរ់មកជាមួយោន ? 
ខ៖ រល់ថ្លៃឈនោះ? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ រល់ថ្លៃឈនោះអ្រ់មានឈទ ប៉េ៊ុថ្នតឈបើកាលឈៅឈ ៀនអាចសាា ល់ោន ខែោះ។ 
ក៖ ចាស! ោរ់ឈ ម្ ោះអី្អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ចាំឈ ម្ ោះសង  ឥ ូវឈភែចអ្ស់ឈ ើយមីអូ្នឈអ្ើយ  ថ្រថ្លៃមិនឈនោះឈេមកប៊ុណយមកអី្ឈនោះ អ្ ៊ុ៊ុំក៏ឈឃើញ 
ឈៅសួ ឈេថាថ្អ្ញឈ ម្ ោះអី្ចឹងឈៅអ្ញឈភែចបារ់ឈ ើយចឹងបានឈេត្បាប់ឈ ម្ ោះឈៅដ៏ឈពលឥ ូវអ្រ់អ្រ់ចាំ
ឈទថ្រ។ 
ក៖ ឥ ូវឈភែចឈទៀរឈ ើយអ្ ៊ុ៊ុំណា? 



ខ៖ ឈភែចអ្ស់ឈ ើយអ្រ់មានចាំសង ប៊ុិនមានមិនអ្រ់ឈទ ពីរបីបួនដប់នាក់ថ្ដ  រ ៉ុនវាឈភែចឈ ម្ ោះអ្ស់ឈ ើយ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ច៊ុោះឈយើងដូចមីអូ្នឯងឈ ៀនជាមួយោន ចឹងឈយើងចាំដ៏ខ្៊ុំឈអ្ើថ្បកមកឈនោះ។  ខ្៊ុំអ្រ់ចាំឈទឈបើថាឈៅឈនាោះចាំដ៏ 
មកតាំងពីមានបតីតាំងពី១៩  ូរមកដល់ឈនោះហ្អ ជាងឈ ើយឈលងចាំឈ ម្ ោះឈេបារ់ឈ ើយ ប៉េ៊ុថ្នតឈឃើញម៊ុខ 
ចំណាឈឃើញម៊ុខចំណំាដ៏ឈពលឈ ម្ ោះអ្រ់ចាំឈទ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំមានធ្លែ ប់មានអ្ន៊ុសាវរយី៍អី្ជាមួយ នឹងមិរតភកេិ បស់អ្ ៊ុ៊ុំឈ ាស? 
ខ៖ អ្រ់ អ្រ់ថ្ដ មានសង។ 
ក៖ អ្រ់ថ្ដលមានត្បវត្េិដូចជាឈៅឈ ៀនជាមួយោន ញ៉ុ ុំបាយជាមួយោន  អី្អ្រ់ឈទណាអ្ ៊ុ៊ុំណា? 
ខ៖  នឹងឈ ើយ តាងំពីអឺពីសងាមមានឈរើកាលឈៅឈ ៀន នឹង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ថ្រដល់ឥ ូវអ្រ់ឈយើងថ្បកឈ ៀងខែួនមកអ្រ់អ្រ់មានសង។ 
ក៖ ចាស! កាលពីម៊ុនមានអ្ន៊ុសាវ យីអី៍្ឈេខែោះអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ មានដូចថាឈយើងឈៅឈ ៀនអី្ចឹងឈៅ  ឈយើងឈៅឈលងឈដើ ឈៅឈនោះឈៅឈណាោះអី្  សបាយអី្ឈ ើយឈយើង 
ឈលារឈលងអី្ឈៅជ៊ុំោន ឈៅវាសបាយហ្អា សណា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មានដ៏ថ្រឈពលតាងំពីថ្បកោន ចឹងមកថ្រថ្រឈ ម្ ោះឈភែចឈទៀរ  ប៉េ៊ុថ្នតដ៏ឈឃើញម៊ុខបានចាថំាអ៎អនកឈនោះអនក
ឈនាោះអីចឹង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ដ៏ឈពលឈយើងមកឈៅឯឈនោះយូរហ្អ៎។ 
ក៖ ចាស!  ាឺច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំធ្លែ ប់ឈធាើកា ឈៅវាលថ្ស្សឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ រលក់ាលឈយើងមកឈៅឈនោះឈយើងមកឈៅឈនោះ? 
ក៖ ពីម៊ុនហ្អា សណា? 
ខ៖ ឈយើងមកឈៅឈនោះ នឹង? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈអ្ើធ្លែ ប់ រ់ថ្រ នងឹឈ ឿងថ្ស្ស នឹង បូរ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មានឈធាើអី្ឈធាើថ្រថ្ស្ស នងឹ ចង់ត្ចូរមួយហ៎្អតា  ថ្រមាន ក់ឯងក៏ឈឃើញថ្ដ  មាន ក់ឯងត្ចូរ ួចហ្អា សមួយហ្អ 
តាហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស!  



ខ៖ ប៉េ៊ុថ្នតមិនថ្មនមួយថ្លៃឈទ កាល នងឹបតីខ្៊ុំោរ់ ោរ់អ្រ់ត្ចូរឈទ។ ោរ់ឈធាើ ឈទោះឈធាើអី្ឈសសងឈៅ  ខ្៊ុំឈៅត្ចូរ 
កាល នឹងឈយើងសម័យឈនោះថ្ដ ណា  យួនចូល នងឹ ឈយើងមានឈអ្ើយថ្ប៉េរពីរថ្ប៉េរបីឈ ើយថ្ដ   បានឈកើរកាត រ
អី្ឈ ើយថ្មនឈ ាស? 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈយើងមានឈអ្ើយមា៉េស៊ុីនមានអី្ណាត្ចូរថ្រថ្ដហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយោម នឈនួលឈទមហឹក នឹង  ឈចោះថ្រឈៅត្ចរូឈៅមួយហ៎្អ ដត្បួនត្បាំថ្លៃបួ ដប់ថ្លៃអី្ បាន ួចឈបើត្ចូរ 
ថ្រឯងៗមិនមានកូនឈៅកូនឈៅរូចៗប៉េ៊ុនៗឈនោះ  វាជួយខចិលឱ្យវាជួយកាលខ្៊ុំត្ចូរឈៅថ្ស្សតាឈនោះខ្វងរបូង 
ឈនោះមីឈនោះថ្ម៉េមីឈនោះឈៅមិនទន់បានពីរថ្ខកនែោះ។ ឥ ូវថ្ម៉េវា៣៣ឈ ើយេិរឈមើលមកឈៅស្សុកឈនោះ៣៣ឆ្ន ំ 
ឈ ើយអាម៊ុន នងឹឈទៀរ នឹង ខ្៊ុំមកឈៅឈ ើងមិនឈចោះរិចឆ្ន ំហ្អ៎ជាងជិរ១០ឆ្ន ំហ្អ៎អាម៊ុន នឹង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ប៉េ៊ុថ្នតមិនបានការ់ឈ ម្ ោះមក។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំធ្លែ ប់ឈធាើអាជីវកមមលកខណ្ៈត្េសួា ឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? ដូចជាចញ្ច ឹមសរាឬក៏ កស៊ុីអី្ចឹងហ្អា សណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចិញ្ច ឹមថ្ដ  ចិញ្ច ឹមដូចថាមាន់អី្ឈោអី្រល់ថ្លៃ នងឹចិញ្ច ឹមឈោខែោះ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈោឈៅមួយនឹម។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយឈបើអាម៊ុនៗមកឈត្ចើនត្ោន់ថ្ដ  ប៉េ៊ុថ្នតដូចថាបតីខ្៊ុំឈឺឈៅលក់អ្ស់ឈៅណា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ សពាថ្លៃឈៅឈមមួយនឹមចាស់ៗ  ឈ ើយប៉េ៊ុថ្នតកូនថាឈប់ឱ្យចិញ្ច ឹមឈ ើយ ប៉េ៊ុថ្នតខ្៊ុំនឹកឈឃើញថាឈៅកូន 
ត្បុសពីរនាក់ឈទៀរ កផ្តត ច់វាមិនឈកើរ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ កូនស្សីមួយឈទៀរ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈចោះថ្រចិញ្ច ឹមៗឈៅ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះឈៅកន៊ុងជីវរិ បស់អ្ ៊ុ៊ុំៗធ្លែ ប់ឈធាើកា ងាអី្ឈេខែោះអ្ ៊ុ៊ុំ? ឈដើមបី កត្បាក់កំថ្ ចិញ្ច ឹមត្េួសា ចឹងហ្អា ស 
ណា? 
ខ៖ អ្រ់មានអ្រ់មានឈធាើអី្សងឈធាើថ្រថ្ស្ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈធាើថ្រថ្ស្ស នងឹហ្នឹង បតីខ្៊ុំោរ់ កស៊ុីខ្វងឈធាើ  ឈធាើ ឈទោះឈធាើអី្ទិញឈឈើទិញអី្ យកមកឈធាើ ឈទោះសម័យ នឹង 
ឈយើងឈធាើថ្រ ឈទោះឈទណា។ 



ក៖ ចាស! 
ខ៖  ាឺឈទើបមកសម័យមកមានឈោយនតឈនោះ សម័យយួនចូលថ្ដ   ប៉េ៊ុថ្នតឈត្បើ ឈទោះ ប៉េ៊ុថ្នតដល់ឈពលឥ ូវឈនោះ 
បចច៊ុបបននប៉េ៊ុនាម នឆ្ន ំឈនោះឈេឈត្បើឈោយនត។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ចាប់តាំងពីឆ្ន ំ២០០០អី្មក២០១៩/២០០០អី្មកឈេឈត្បើឈោយនតហ្អា សណា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឥ ូវឈយើង២០១៧ឈ ើយវាចូល១៥ឆ្ន ំឈ ើយឈេឈត្បើឈោយនតថ្នក។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  នឹងឈ ើយត្បថ្ លប៉េ៊ុណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំតាំងពីឈកមង  ូរដលឈ់ពលឈនោះហ្អា ស ឈរើជីវរិ បស់អ្ ៊ុ៊ុំផ្តែ ស់បតូអី្ឈេខែោះអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ដូចោម នផ្តែ ស់បតូអី្សងមានថ្រឈធាើថ្រថ្ស្សរល់ថ្លៃក៏ឈៅថ្រឈធាើថ្ស្ស។ 
ក៖  ាឺឈ ើយដូចជាពីម៊ុនមានជីវភាពមិចឥ ូវមិចចឹងហ្អា សអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ៎! ពីម៊ុនវាធូរធ្លរពីម៊ុន  វាដូចជាដន់ោបកូនឈត្ចើន  បតីឈឺឈ ើយដល់ឈពលឥ ូវក៏ វាមិនជាមានអី្ថ្ដ  
ប៉េ៊ុថ្នតត្ោន់ដូចថាវាមធយមហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ត្ោន់ថាមធយមកូនឈៅ កស៊ុីស្សុកថ្លស្សុកអី្ចឹងឈៅ  ត្ោន់វាមិនបានមានអី្ឈទ  ប៉េ៊ុថ្នតត្ោន់មួយចាយៗ
ប៊ុណយកា ៗឈេ នឹងឯង។ 
ក៖  ាឺចាស។ 
ខ៖ វាឈ ើយឈធាើថ្ស្សឥ ូវក៏វាឈលងបានថ្ដ   ពីម៊ុនអ្រ់មានឈៅ កស៊ុីថ្លថ្មន  ប៉េ៊ុថ្នតឈយើងឈធាើថ្ស្សោក់ជីលមម 
ឈ ើយស្សូវវាបានថ្លែដល់ឈពលឥ ូវជីថ្លែជួលឈេសពាមួយចប់អ្រ់ជំឈនញឈទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្រ់មានជំឈនញឈទខ្វរស្សូវឈថាក។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំចូលចិរតពិសា មហូបអី្ថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? មហូបថ្ដ ចូលចិរតពិសា ជាងឈេហ្អា សណា? 
ខ៖ ដឹងមហបូអី្ឈបើ ូបអាឈនោះមតងអាឈនាោះមតងចឹង។ 
ក៖  ិ ចូិលចិរតទងំអ្ស់។ 
ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 
ក៖ ចាស! អ្ ៊ុ៊ុំចូលចិរតឈលងថ្លបងឈត្បជាត្បីយ៏ថ្ខម អី្ឈេខែោះឈៅអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ អ្រ់ថ្ដ អ្រ់ថ្ដ ឈចោះឈសាោះ។ 
ក៖ ឈរើដូចជាទញប្ព័ប្ត្ឈចាលឈូងអី្អ្រ់ថ្ដ ឈសាោះណាអ្ ៊ុ៊ុំណា? 
ខ៖ អឺពីឈដើមឈយើងឈលងឈរើ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ ឈលងលាក់កថ្នសងឈលងទញប្ព័ប្ត្ឈចាលឈងូ  កាលពីឈៅពីឈៅឈកមងៗឈយើងឈលង  ឈរើដលឈ់ពលឥ 
 ូវអ្រ់ឈទ។ 
ក៖ ចាស! ចូលចិរតឈលងណាអ្ ៊ុ៊ុំណា? 
ខ៖  នឹងដល់ឈពលឥ ូវអ្រ់ឈទ។ 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំមានចងចាំបទសឈត្មៀងណាថ្ដ  អ្ ៊ុ៊ុំបានឈ ៀនពីឈកមង   ូរដល់ឈពលឈនោះចឹងហ្អា សណាឈៅថ្រចាំ 
ឈទៀរហ្អា សណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឈៅចាថំ្ដ បានរិចរួច។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ដូចថាវាបានបួនត្បាំមា៉េ រ់ៗថ្ដ  វាមិនបានមា៉េចប់មួយបទហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! បទអី្ថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖  ិ  ិិឈមើលមិនដឹងបទអី្ឈទថ្នក ាឺ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ បទឈត្ចើនថ្ដ  នឹងហ្អា សឈបើឈបើវាវាឈភែចអ្ស់។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំឈៅកន៊ុងសទោះ បស់អ្ ៊ុ៊ុំឬក៏កូនឈៅ បស់អ្ ៊ុ៊ុំ  បងបាូន បស់អ្ ៊ុ៊ុំោរ់ឈចោះឈលងឧបក ណ៍្ឈភែងរន្រនតីថ្ខម  
ឬរន្រនតីសម័យអី្ឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ អ្រ់មាន។ 
ក៖ អ្រ់ទងំអ្ស់មងណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងឈ ើយមានអ្រ់មានសង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ កូនឈៅដូចអ្រ់មានឈចោះអី្ឈសាោះថ្នក។ 
ក៖ ចាស! ឈ ើយច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំតាងំពីឈកមង  រូដល់សពាថ្លៃឈនោះហ្អា សណាអ្ ៊ុ៊ុំសទោះ បស់អ្ ៊ុ៊ុំមានលកខណ្ៈមិចថ្ដ ? 
ខ៖ ពីម៊ុនវាត្ោន់ថ្រថាសទោះឈសៅ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈយើងសទោះសប វសទោះអី្ឈៅដល់ឈពលឥ ូវក៏វាមិនជាសាា រអី្សម មយរ ៉ុន្មា  ឈទត្ោន់ថ្រថាមួយឈៅបាន។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈដើ ឈៅវាស៊ុរកាលត្ោន់។ 
ក៖ ចាសៗៗ! 
ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំបានសាងសង់សទោះឬក៏បានជួយឈដើមបសីាងសង់សទោះមួយ នឹងឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ?  សទោះថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ ស់ឈៅសពាថ្លៃ 
 នឹងហ្អា សណា? 
ខ៖ មិច?  



ក៖ ដូចជាអ្ ៊ុ៊ុំបានបានសាងសង់ខែួនឯងឬក៏បានជួយសាងសង់សទោះមួយ នងឹឈ ាស? 
ខ៖ អឺជួយនិយាយ ួមកូនអី្ឈេជួយខ្៊ុំអ្រ់មានឈៅណា ួចសងឈៅថ្រ នឹងសទោះបានកូនឈេជួយ។ 
ក៖ ចាស! កូន បស់អ្ ៊ុ៊ុំជួយសាងសង់ណាអ្ ៊ុ៊ុំណា? 
ខ៖ ចាស! ឈនោះ នឹងឈ ើយអាមួយឈនោះឈេអ្រ់យកឈនួលយកអី្ ឈ ើយណាមួយអាឈនោះពីឈនោះ វាឈៅថ្លឈៅវា 
ឈស្ើ មករិចៗត្រិកៗ ឈៅត្ោន់មកឈធាើមិនឈ ើយ នងឹ។ ឈេ នងឹហ្អា សមិនឈឃើញឈទ ឈ ាសមួយឆ្ន ំឈៅបាន 
ោក់បងាួចឈៅមួយឆ្ន ំឈៅបានោក់បូកឈៅអាឈនោះអាឈនាោះឈៅឈបើឈយើងអ្រ់ល៊ុយហ្អ៎។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈបើថាឈយើងមានល៊ុយឈធាើ ួចបារ់យូរណាស់។ 
ក៖ ច៊ុោះឈអ្ើកូន បសអ់្ ៊ុ៊ុំោរ់ឈចោះសាងសង់សទោះ នងឹឈ ាស? 
ខ៖ ឈចោះឈរើ។ 
ក៖ ោរ់ឈចោះពីអនកណាថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ វាមិនឈចោះខ្វែ ំងឈទវាឈនាោះបតីមីមួយឈនាោះឈេខ្វងឈត្េឿងថ្ដកឈចោះសទោះឈនោះឈេឈធាើពីនាក់ នឹងឱ្យ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈេអ្រ់យកឈនួលឈទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈេឈចោះខ្វងឈត្េឿងថ្ដក នងឹ ឈបើថាបូក នឹងខ្៊ុំជួលឈេឈ ើយលារពណ៌្ឈនោះថ្ម៉េមីឈនោះលារ។ 
ក៖ ោរ់ឈចោះឈធាើ? 
ខ៖ ចាស! ឈ ើយខ្៊ុំជួលឈេជួលជួលថ្របូកជញ្ញជ ំងឈលើ នឹងឈទ ឈ ើយអាឈត្េឿងឈលើឈនោះបតីមីឈកដៀមឈធាើទំង 
អ្ស់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយ នឹងអាអាឈៅឈេ នឹងហ្អា អាស៊ុកសាវនតឈ ម្ ោះសាវនតអាឈៅឈេ នឹង។ 
ក៖ ចាស! ោរ់ឈចោះឈធាើណាអ្ ៊ុ៊ុំណា? 
ខ៖ ចាស!  
ក៖ ច៊ុោះឈត្បើត្បាសស់ម្ភា រអី្ឈេខែោះអ្ ៊ុ៊ុំឈដើមបសីាងសង់សទោះមួយ នឹងហ្អា សណាអ្ ៊ុ៊ុំដឹងឈ ាស? 
ខ៖ មានឈត្េឿងឈត្ចើនថ្ដ មានឈត្េឿងការ់មាន។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ថ្នកសាីឈេឈៅអារ៊ុសារមានសាីៗឈត្ចើនមិនសវូសាា ល់ថ្ដ ឈត្េឿងថ្ដក នឹង។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំឈអ្ើអ្ ៊ុ ៊ុំមានជំនាញណាថ្ដ   អ្ ៊ុ៊ុំឈចោះពីឪព៊ុកមាត យអ្ ៊ុ៊ុំឬក៏ជីដូនជីតាបឈត្ងៀនអ្ ៊ុ៊ុំ ឈ ើយអ្ ៊ុ៊ុំឈៅថ្រ 
មានជំនាញមួយ នឹង  ឈដើមបីឈធាើអី្មួយចឹងហ្អា សណា?  ដូចជាជំនាញកូរសែ នវញវល្ិ៍ ឬក៏ជំនាញអី្ឈសសងៗ 
ថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំឈចោះពីពួកោរ់ហ្អា ស? 
ខ៖ ឈមើលអ្រ់មានឈចោះអី្ឈសាោះខ្៊ុំពីឈរោះថ្ម៉េមកេិរឈៅឈចោះថ្រថ្ស្សមួយម៊ុខេរ់។ 



ក៖ ចាស! 
ខ៖ អ្រ់មានឈចោះឈធាើអី្ឈសាោះ  ឈមើលថ្រឈោឈមើលថ្រអី្ នឹង  ឈ ើយឆ្រ់ឆ្យចំឈបើង ការ់ចំឈបើង ឈយើងពីឈដើម 
 នឹងមានថ្រជំនាន់ នឹងមានចឹងឯង ឈបើថាឱ្យឈៅឈចោះវញិថ្ខស ឬក៏អី្អ្រ់ឈទថ្រខ្៊ុំឈចោះថ្រឈធាើនំឈធាើអី្ នឹងឈចោះ។ 
ក៖ ចាស។ 
ខ៖ ឈបើឈធាើឈយើងឈដើ លក់ឈដើ អី្ នងឹបានរិចរួច។ 
ក៖ ចាស។ 
ខ៖ ឈបើថាឱ្យឈដើ លក់អី្ធំដំ នឹងឈេអ្រ់ឈទអ្រ់មានឈទមីអូ្ន។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំ អ្ ៊ុ៊ុំអាចត្បាប់ខ្៊ុំពីឈអ្ើកា លំបាកឈៅកន៊ុងជីវរិ បសអ់្ ៊ុ៊ុំបានឈ ាស? ដូចជាឈពលណាថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំលំ 
បាកឈ ើយឈ ឿងអី្ឈេខែោះថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំបានជួបចឹងហ្អា សណា? 
ខ៖ ឈអ្ើយពីឈ ឿងពិបាក នឹងឈត្ចើនណាស់មីអូ្នឈអ្ើយ និយាយឈៅមួយថ្ខពីថ្ខ នឹងនិយាយមិនអ្ស។់ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ពិបាកណាស់ពិបាកចិរតបតីោរ់ដូចថាោរ់មិនសូវឈធាើកា ោរ់មិនសូវជួយឈធាើកា ឈធាើអី្សង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈ ើយឈបើឈបើោរ់ឈធាើោរ់ឈធាើថ្រ ឈទោះឈធាើថ្រអី្ឈៅឈបើថាខ្វងត្ចូរការ់អី្ោរ់អ្រ់ជួយឈទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ោរ់អ្រ់ជួយឈទ ោរ់ត្ោន់ថ្រថាប  ឈទោះឈៅោក់ នឹង ថ្ស្សចឹងឈៅោរ់ឈដកឈៅដល់ឈមា៉េង ោរ់ដឹក 
កនាដ ប់ោរ់ដឹកកនាដ ប់ នឹងឯង។  អ្រ់មានជួយឈទមិនឮថាអ្ ៊ុ៊ុំត្ចូរថ្រឯងឈ ាស?  ឈ ើយទឹកសឹកអី្ឈយើងពី 
ឈដើមអ្រ់ទឹកអី្ថ្ត្ពសាា យអី្ឈៅ ថ្ កឈៅវរតវរតថ្ត្ពសាា យអាឈនោះអាថ្ដងឈៅអ្ណដូ ងឈចញ ឈេ នឹងហ្អ៎ឈៅថ្ ក 
បានពីរនាក់ផ្តនឈនោះកូនតាថ្សែឈនោះឈៅថ្ កថ្រពីពីនាក់ឈទឈនោះហ្អ៎។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈៅចឹងឈៅមួយថ្លៃមួយយប់បាន  ថ្រពីថ្ កអី្ចឹងឈៅត្កទឹកណាស់  មិនដូចឈយើងឥ ូវមានអ្ណដូ ង នឹង 
ណា។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ និយាយឈ ឿង រ់ នឹង រ់ណាស់មីអូ្នឈអ្ើយ  ឈបើបាននិយាយ មួ រ់មិនដល់មានអនកណា រ់ដូចខ្៊ុំ 
ឈទ។  ឈបើនិយាយពីត្បវរតិវញិ  ឈទើបថ្របានស្សួលតាំងពីបតីខ្៊ុំខូច៥ឆ្ន ំ នឹងមកខ្៊ុំឈអ្ើយ ស្សួលចិរតអី្ឈទ ស្សួល 
ថាចាស់រិចឈៅកូនឈេអ្រ់ឱ្យឈៅថ្ស្សឈៅអី្ចឹងថ្ដ ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈបើថាពីឈដើម រ់ណាស់កូនឈៅរូចៗចឹង រ់ណាស់ឈទើបថ្របានកូនធំ នងឹត្ោន់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  រ់ណាស់។ 



ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំឆ្ែងការ់ពិបាក នឹងឈោយ ឈបៀបណាថ្ដ ឈៅអ្ ៊ុ៊ុំ?  ដូចជាអ្ ៊ុ៊ុំឈធាើមិចឈដើមបីឆ្ែងការ់ឧបសគ្គទំងអ្ស់ 
 នឹង៥ហ្អា សណា? 
ខ៖ ឈចោះថ្របតូឈៅណាបតូឈៅឈដើមបី ស់ឈដើមបកូីនឈ ើយបតូឈៅទប្ម្ភុំបានប៉េ៊ុនឈនោះឈវទនាចង់ងាប់ហ្អា ស។ 
ក៖ ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំឈពលណាថ្ដ អ្ ៊ុ៊ុំេិរថាជីវរិ បសអ់្ ៊ុ៊ុំសបាយ? 
ខ៖ ឥ ូវដូចថាឈចោះសបាយ នឹងឈេខែោះមានប៊ុណយមានទនអី្ចឹង ឈចោះរឈំចោះថ្ កអី្ នឹង  ឈេខចិលដូចថា 
ឈកើរទ៊ុកឈៅណាមួយ  កូនខ្៊ុំឈទើបថ្រខូចពីឆ្ន ំឈៅមួយឈនោះ។ វាចូលកាលហ្អា សណា  វាមិនទន់បីឈទណា 
ជិរចូលកាលបី ឈ ើយដូចថាវាខូចចឹងឈៅវាេិរឈចោះ ថ្រេិរឈៅឈចោះថ្រថ្លៃណាេិរឈចោះ ថ្រយំោម នឈធាើអី្នឹក 
អី្អ្រ់ឈចញដល់ឈពលខ្៊ុំដូចថាមានបងបាូនកូនឈៅអី្  ឈេមកឈៅមីងឈអ្ើក៊ុំឱ្យេិរអី្ឈចោះ  ថ្រការ់ៗឈៅខែោះឈៅ 
ដូចសបាយ នងឹឈេឈៅដូចឈចោះចង់សបាយ នងឹឈេថ្ដ ឥ ូវ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈបើថាអ្ងា៊ុយេិរពិបាកឈៅថ្រពិបាក នឹងឯង។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំកាលពីអ្ ៊ុ៊ុំឈៅវយ័ឈកមងហ្អា សអ្ ៊ុ៊ុំ ថ្ដលេិរស្សមម ថាឈពលអ្ ៊ុ៊ុំធំឈ ើងអ្ ៊ុ៊ុំចង់ឈធាើអី្ឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចង់េិរថ្ដ  ប៉េ៊ុថ្នតដូចថាឈៅអ្រ់ ួច។ 
ក៖ ចាស! អ្ ៊ុ៊ុំធ្លែ ប់ស្សថ្មថាចង់ឈធាើអី្អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចង់ឈធាើឈអ្ើយស្សមម ចង់ឈដើ ឈធាើកា ងាអី្ នងឹឈេ ដូចថាឈបើឈយើងឈ ៀនឈចោះឈយើងចង់ឈៅឈធាើ សាីៗ នងឹឈេថ្ដ  
 នឹងហ្អា ស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ប៉េ៊ុថ្នតអ្រ់ឈៅអ្រ់បាន ឈត្រោះអី្ឈយើងថ្ម៉េឪអ្រ់មានោរ់សាែ ប់  តាងំពីថ្ម៉េឪព៊ុកសាែ ប់ពីសងាម ឈ ើយថ្ម៉េ 
សាែ ប់ពី៧៦បដិវរត ួចឈៅឈដើ ឈៅជាមួយបង នងឹ។ 
ក៖ ចាស។ 
ខ៖ វាដូចថាឈយើងស្សថ្មថ្ដ ប៉េ៊ុថ្នតឈៅអ្រ់ ួច។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ឈត្រោះអី្ឈយើងោម នថ្ម៉េោម នឪហ្អ ៎ោរ់ខូចយូរឈ ើយ ឈៅជាមួយបងឈេមានបតីឈេ កស៊ុីចិញ្ច ឹមបតីត្បពនធ ឈេ 
ឈយើងឈៅឥឡ វឈយើងបានថ្រឈៅជាមួយ នឹងឯង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  ាឺដល់ឈពលមានបតីឈៅឈយើងមានកូនមានអី្ឈៅឈលងឈៅណា ួចបារ់ឈ ើយ។ 
ក៖ ចាស! ច៊ុោះអ្ ៊ុ៊ុំឈបើសនិជាអ្ ៊ុ៊ុំអាចផ្តត ំត្បាប់ឈៅដល់កូនឈៅអ្ ៊ុ៊ុំជំនាន់ឈត្កាយហ្អា ស  ចឹងអ្ ៊ុ៊ុំត្បាប់ពួកោរ់អី្ឈេ 
ខែោះឈៅកាន់ពួកោរ់ហ្អា សណា?ផ្តត ឈំស្ើ អី្ចឹងហ្អា សណាអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ មានផ្តត ំឈស្ើអី្ត្ោន់ថ្រថាឈៅម៊ុខឈៅឈអាយវាខំ កស៊ុីឈៅណា។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ ក៊ុំឱ្យឈនោះឈ ើយឈបើវាឈ ៀនឈ ើយកូនឈៅវាឈ ៀន  ឈ ើយបានឈចោះដឹងឈៅ ក៊ុំឱ្យលៃង់ដូចអាជំនាន់ពួកខ្៊ុំអី្ 
លៃង់ណាស់ោម នបាន កស៊ុអីី្ឈទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ បានឈធាើថ្ស្សមួយម៊ុខឈ ើយ រ់ឈ ើយលៃង់ឈលែ ចឹងយា៉េ ប់សម័យ កស៊ុីមិនទន់ឈេឈទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ថ្មនឈ ាស?  ណាកូនឈៅអី្ឱ្យវាខំឈៅសម័យសងាមឈនោះ  ឈេសងាមឈេត្រូវកា អនកឈចោះដឹងហ្អា សដ៏ឈយើង 
លៃង់ៗ កស៊ុីអ្រ់ទន់ឈេឈទសម័យឈនោះឈនោះ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំមានចង់ផ្តត ំឈស្ើ អី្ឈេឈទៀរឈៅកាន់ពួកោរ់ឈ ាសអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ដូចអ្ស់ឈ ើយដូចោម នអី្។ 
ក៖ អ្ស់ឈ ើយ? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចាស! អ្ញ្ច ឹងសប្ម្ភប់ខ្៊ុំ ខ្៊ុំអ្ េ៊ុណអ្ ៊ុ៊ុំឈត្ចើនសប្ម្ភប់កា ពិភាកានឹកសតល់ពីត្បវរតិ បសអ់្ ៊ុ៊ុំណាអ្ ៊ុ៊ុំ។ 
ខ៖  ាឺ! 
ក៖ ចាស! អ្ េ៊ុណអ្ ៊ុ៊ុំ។ 
 
 
 
 
 
(កា សឈងខមពីខ្៊ុំនិមលខ្៊ុំពិត្ជាស ឈសើរោរ់ ថាោរ់បានមានកា រស ូកន៊ុងជិវរិ បស់ោរ់យា៉េងខ្វែ ងំ ឈ ើយ 
ោរ់អាចឈធាើថ្ស្សថ្រមាន ក់ឯងឈទោះបីជាបតីោរ់មិនបានជួយោរ់) 
 
 
 
 
 
 
 
 


