
ការសម្ភា សរបស់លោកអ  ៊ុំ ប  ន សាល ឿន 
ក៖ អ្នកសម្ភា ស  រ ៉េន សា និ                 ខ៖ អ្នកត្រវូរេសម្ភា ស ប៉េ៉ុនសារវឿន 
 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៉ុ៊ុំជាដំបូងខ្៉ុំក៏សូមអ្ េ៉ុណដល់អ្ ៉ុ៊ុំដដលបានឱ្យខ្៉ុំសម្ភា សពីត្បវរិត បស់អ្ ៉ុ៊ុំហាស។
រ ើយកា សម្ភា សរនេះត្រូវបានរ ៀបចំរ ើងរោយសកលវឡិាលយ័ដដលម្ភនរ ម្ េះថា ប ី    
វ៉េយ យ៉េូ រៅស  ដឋអារម ចិហាសអ្ ៉ុ៊ុំ រោយសា សាលាម្ភនរោលបំណងចង់ កាត្បវរតិ
ត្បជាជនដខម រដើមបីឱ្យកូនរៅដឹងពីត្បវរិតដូនតា អ្ញ្ច ឹងរពលដដលខ្៉ុំសម្ភា សអ្ ៉ុ៊ុំ នឹខ្៉ុំនឹងោក់
រវបសាយសាលាដដលខ្៉ុំសម្ភា សអ្ ៉ុ៊ុំ នងឹរៅកន៉ុងរវបសាយដដលម្ភនរ ម្ េះ
ថាwww.cambodiaoralhistory.byu.edu.អ្ញ្ច ឹងអ្ ៉ុ៊ុំ ររើអ្ ៉ុ៊ុំយល់ត្ពមរដើមបីឱ្យខ្៉ុំោក់កា សម្ភា ស
រនេះរៅកន៉ុងរវបសាយ បស់សាលាអ្រ់អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ោក់រៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ ៉ុ៊ុំសត្ម្ភប់ថ្ងៃដខដដលខ្៉ុំសម្ភា សអ្ ៉ុ៊ុំេឹថ្ងៃទី០៤ ដខ០៤ ឆ្ន ំ២០១៧ហាសអ្ ៉ុ៊ុំ។ 
ចាសរ ើយកា សម្ភា សរនេះត្រូវបានរ្វើរ ើងរៅភូមិករកាេះកំបរ់ ឃ៉ុំរងំរកសី ស្សុកសដងែ
រខរតបារ់ដំបង រ ើយខ្៉ុំអ្នកសម្ភា សខ្៉ុំរ ម្ េះថា រ ៉េន សា និហាសអ្ ៉ុ៊ុំរ ើយចង់សួ ថាអ្ ៉ុ៊ុំ
រ ម្ េះអី្រេដដ អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ រ ម្ េះអឺ្...សារវឿន។ 
ក៖ ត្រកូល បស់អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ប៉េ៉ុន សារវឿន។  
ក៖ ប៉េ៉ុនសារវឿន? 
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ ចាសអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនរ ម្ េះរៅរត្ៅរទអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនរទ ម្ភនដររ ម្ េះមួយ នងឹ។ 
ក៖ ចាសពីរូចអី្អ្រ់ម្ភនពីណារេរៅអ្ ៉ុ៊ុំរសេងពី នឹងរទរ ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនដររ ម្ េះមួយ នងឹ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៉ុ៊ុំៗម្ភនអាយ៉ុប៉េ៉ុន្នន នដដ ឆ្ន ំរនេះ? 
ខ៖ អឺ្...អ្ ៉ុ៊ុំចូលឆ្ន ំរនេះចូល៦៣រ ើយ។ 



ក៖ អ្ ៉ុ៊ុំចាំដងៃដខឆ្ន ំកំរណើ រ បស់អ្ ៉ុ៊ុំរទ? 
ខ៖ វអ្រ់ចាំ នឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងរៅកន៉ុងអ្រតសញ្ញា ណប័ណណអ្ ៉ុ៊ុំោក់រៅដងៃទី០៦ ដខ០៧ ឆ្ន ំ១៩៥៥ ចាសជាដងៃ
ដខឆ្ន ំកំរណើ រ បស់អ្ ៉ុ៊ុំហាស អ្ ៉ុ៊ុំចាំថាអ្ ៉ុ៊ុំរកើររៅភូមិណាឃ៉ុំណារទ? 
ខ៖ អឺ្...អ្ ៉ុ ៊ុំក៏ដូចមិនរៅកន៉ុងរនេះរទ រកើររៅភូមិរៅរណាេះណ៎...ភូមិរកាេះកូន ហ៎...។ 
ក៖ ភូមិរកាេះកូនរៅណាវញិអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ រៅភូមិតារខេ  ហ៎...។ 
ក៖ ភូមិអី្ ឃ៉ុំអី្អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អា នងឹដូចជាភូមិអី្រទ កាល នឹងរកើររៅ នឹង រយើងរៅរូចរម៉េចដឹង។ 
ក៖ អ្រ់ដឹងរទរណាេះអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំមករៅទីរនេះយូ ឬរៅ? 
ខ៖ រៅកាលជំន្នន់អាពររនេះឯង អ្ ៉ុ៊ុំត្ោន់ដររលើកសទេះរៅ នឹងដររលើកទំនប់រ្វើដស្សរៅ
រណាេះ។ 
ក៖ ចាស។ 
ខ៖ រៅរ្វើរៅរណាេះរទ។  
ក៖ រៅរ្វើដស្សរៅភូមិកំរណើ រ បស់អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មិនរៅ នឹងរទ។ 
ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំចាំថាឆ្ន ំដខម  បស់អ្ ៉ុ៊ុំឆ្ន ំអី្ដដ អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ដូចអ្ ៉ុ៊ុំអ្រ់ចាំវរភេច។ 
ក៖ អ្រ់ដឹងដដ រណាេះអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងដដ រទ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនបងបអូនប៉េ៉ុន្នម នន្នក់អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អឺ្...ដូចជាម្ភនប៉េ៉ុន្នម នរទរបើរប់រៅ របើស្សីៗម្ភន៦ន្នក់ ៩បងបអូន ៩ន្នក់។ 



ក៖ ម្ភន៩ន្នក់?  
ខ៖ ចាស។  
ក៖ អ្ ៉ុ៊ុំជាកូនទីប៉េ៉ុន្នន នដដ ? 
ខ៖ អឺ្...ជាកូនទី២។ 
ក៖ ជាកូនទី២? 
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំអាចរ ៀបរប់ត្បាប់រ ម្ េះបងបអូន បស់អ្ ៉ុ៊ុំតាំងពីដំបូងបានរទ? 
ខ៖ ចាំរមើលហា...ខ្៉ុំប៉េ៉ុន សារវឿន។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ រត្េឿន បង  ីអា ៉ុកអា ៉ុីងៗ នឹងងាប់បារ់រ ើយ។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ អា្ី អាពូចអ្ស់រ ើយប៉េ៉ុណណឹ ង។ 
ក៖ ៧ន្នក់រទអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អឺ្...មីវ៉េន់ ម្ភនអ្នកណារទៀរ មីអូ្ន មី រីប់រ ើយររើអី្ក៏រៅរទ បងមិក បង  ីនងឹរប់ពី
ជាប់ោន  នឹង។ 
ក៖ ចាស នឹងបងបអូន បស់អ្ ៉ុ៊ុំទងំអ្ស់? 
ខ៖  នឹងរ ើយបងបអូនទំងអ្ស់រ េះដរមួយរទ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំចាសំាច់រ ឿងអី្រេខេេះជាមួយនឹងពួកោរ់រទ ដូចជាធ្លេ ប់រ្វើអី្រេខេេះជាមួយនឹង
ពួកោរ់ហាស ដូចជាបងបអូនអ្ ៉ុ៊ុំហាស? 
ខ៖ ម្ភនរ្វើអី្ រ្វើដរដស្ស នឹង។ 
ក៖ ដូចជារពលរវលាសបាយឬក៍រលងថ្ប ៉ុក ថ្ប  អី្ជាមួយោន ធ្លេ ប់រទអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ធ្លេ ប់រលងររើ រលងថ្ប ៉ុក ថ្ប  សអីៗជាមួយោន  នឹង។ 
ក៖ រលងអី្រេខេេះអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ រលងកាល នឹងម្ភនអី្ម្ភនដរកំប៉េ៉ុងទឹករោេះរោោក់ោំបាយ យកកំប៉េ៉ុងទឹករោេះរោ នឹង
ោំបាយ នឹងហាស។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ ោក់ោំបាយរយើងោក់ដ៉ុំងមោក់រ្វើចង្ក្ងាែ នោក់ោំរៅ រលងរៅោំរ ើយន្នំោន ដួសស៉ុី
រៅ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖  នឹងរ ើយរលងកាលពីរដើមរលងអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ រលងជាមួយោន  នឹង ដររត្កាយមកក៏រភេចអ្សរ់ៅរ ឿងអ្ញ្ច ឹងៗក៍រភេចអ្សរ់ៅណាស់។  
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំចាថំាកាលរៅពីរកមងអ្ ៉ុ៊ុំធ្លេ ប់រលងអី្រេឬក៏រ្វើអី្រេជាមួយនឹងបងបអូនអ្ ៉ុ៊ុំរទអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ:៖ អឺ្...មិនដដលរលងសអីសង ត្ោន់ដររលងពូនរលងអី្តាមភនក់ចំរបើង។ 
ក៖ ធ្លេ ប់រលងពួនរលងអី្ជាមួយោន ជ៉ុំោន អ្ញ្ច ងឹរ សអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងរ ើយរលងតាមភនក់ចំរបើងភនក់អី្រៅ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះរៅរពលរនេះពួកោរ់រៅណាខេេះអ្ ៉ុ៊ុំរ ើយោរ់រ្វើកា ងា អី្ដដ ? 
ខ៖ រនេះរៅមួយជួ រនេះឯង រៅជ៉ុំោន  នឹង។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ អ្នកខេេះរៅវរតតានឹមរៅ រ ើយអ្នកខេេះរៅអី្...រៅតាប យ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ រៅឆ្ៃ យៗហាសពីោន ណាស់ហាស។ 
ក៖ រ ើយច៉ុេះពួកោរ់ត្បកបម៉ុខ ប អី្ដដ អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ពួករេរ្វើចម្ភែ  ។ 
ក៖ រ្វើចម្ភែ  ទំងអ្សោ់ន ? 
ខ៖ ខាងរនេះក៏រ្វើចម្ភែ   ខាងរណាេះក៏រ្វើចម្ភែ  ។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ខាងរនេះរេរ្វើកា អី្រេរៅខាងចំររេះទឹកសាអ រ នឹងហាស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ របើអារណេះ របើអាមួយត្បុសរណេះរេខាងរេរដើ រ្វើជួលអាត្តាក់ទ័ រដើ ត្ចូរស្សូវត្ចូរអី្
 នឹងហាស។ 
ក៖ ចាស!   



ខ៖  អារៅរេ នឹងហាស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ រដើ ត្ចរូស្សូវអី្ នងឹឯង។  
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំោរ់ចាំរ ម្ េះម្ភេ យអ្ ៉ុ៊ុំោរ់រ ម្ េះអី្រ ស? 
ខ៖ រ ម្ េះយាយវ៉េង។ 
ក៖ ត្រកូល ហ៎...អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ត្រកូលសាង។ 
ក៖ សាង វ៉េង? 
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ ចាសច៉ុេះឪព៉ុក បស់អ្ ៉ុ៊ុំោរ់រ ម្ េះអី្រេ? 
ខ៖ ដនក...ដរប៉េ៉ុណណឹ ង។  
ក៖ ចាសឪព៉ុក បសអ់្ ៉ុ៊ុំហាស? 
ខ៖ តាប៉េ៉ុន។ 
ក៖ អី្រេប៉េ៉ុនរៅអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ប៉េ៉ុន….ឪអាវ ៉េ៉ុនមិនដឹងរ ម្ េះអី្រ ស ប៉េ៉ុង...។ 
ក៖ ប៉េ៉ុង ប៉េ៉ុន? 
ខ៖ ប៉េ៉ុង ប៉េ៉ុន។ 
ក៖ ចាសអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនចាំថាពួកោរ់រកើររៅថ្ងៃណាដខណាឆ្ន ំណារទ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងរទ។ 
ក៖ រ ើយអ្ ៉ុ៊ុំដឹងថាោរ់អាយ៉ុប៉េ៉ុន្នម នរទ? 
ខ៖ ោរ់ដូចជា៨០ប៉េ៉ុន្នម នរទរនៀក ដូចជា៨០ចង់ចូល៩០រ ើយកាល នឹង ហ៎... នឹងរ ើយ
មិនដឹង៨០ប៉េ៉ុន្នម នរទដូចជា៨៧ឬ៨៨ឆ្ន ំរ ើយ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះោរ់រកើររៅភូមិអី្អ្ ៉ុ៊ុំដឹងរទ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងរទ។ 
ក៖ អ្រ់ដឹងរទ? 
ខ៖ ោរ់រកើររៅអាណាអាណីអ្រ់ដឹងរទ។ 



ក៖ ចាសសត្ម្ភប់ឪព៉ុក បស់អ្ ៉ុ៊ុំោរ់រ្វើអី្រេសត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិហាសអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អឺ្ម...សពវថ្ងៃ នងឹោរ់ម្ភនរ្វើអី្ ោរ់ៗចាស់រ ើយ នឹង។ 
ក៖ ចាសដរោរ់តាំងពីរដើមមក? 
ខ៖ អ៎្...តាំងពីរដើមមកោរ់រ្វើដស្សនិងរដើ ទិញត្ជកូទិញអី្ រដើ ជួញដូ  រដើ លក់សអីរៅ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  កស៉ុបី៉េ៉ុណណឹ ងឯងតា នឹង ៎ហ...  កស៉ុចិីញ្ច ឹមកូនប៉េ៉ុណណឹ ងឯង ខាងជំនួញជួញដូ អី្ នងឹឯង។ 
ក៖ ចាសរ ើយោរ់ជាមន៉ុសេយា៉េងរម៉េចដដ អ្ ៉ុ៊ុំ។ 
ខ៖ ោរ់ម្ភនអី្ោរ់ជាមន៉ុសេលអ នឹង។ 
ក៖ ដូចជាោរ់ចូលចិរតរ្វើអី្ ោរ់កាចឬសេូរអី្អ្ញ្ច ឹងរៅណាស ់ោរ់ម្ភនលកខណ:ដបបណា
ដដ ? 
ខ៖ អឺ្ម...ោរ់មិនសូវកាចប៉េ៉ុន្នន នអី្រទ ោរ់សេូរដដ  នឹងហាស។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ មិនអី្រទ។ 
ក: ោរ់ចូលចិរតជួយយកអាសា រេ។  
ខ:  នឹងរ ើយ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះម្ភេ យ បស់អ្ ៉ុ៊ុំោរ់រ្វើអី្ដដ សត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិហាសអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ សទេះយាយ ៎ហ...?  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ បរ់ស្សល់ រ្វើស្សល់រ្វើអី្រៅទ៉ុកចិញ្ច មឹជីវរិ ចិញ្ច ឹមត្ជូកអី្អ្ញ្ច ងឹរៅណាស់។ 
ក៖ ចាសោរ់ម្ភនរ្វើម៉ុខ ប អី្រសេងរទ? 
ខ៖ ោរ់ោំថ្សៃោំអី្លក់អ្ញ្ច ឹងរៅ។ 
ក៖ ោរ់ជាមន៉ុសេយា៉េងរម៉េចដដ ? 
ខ៖ ម្ភនអី្ោរ់ជាមន៉ុសេលអ យាយសេូរហាស យាយោម នអី្ោរ់រទ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ សេូររទ។  
ក៖ រ ើយអ្ ៉ុ៊ុំដឹងអី្រទៀរអំ្ពីោរ់រទ? 



ខ៖ អ្រ់ដឹងអី្រទៀររទ។ 
ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនចាសំាច់រ ឿងឬក៍អ្ន៉ុសាវ យី៍អី្ដដលអ្ ៉ុ៊ុំធ្លេ ប់ម្ភនជាមួយនឹងពួកោរ់រទអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់រទ។ 
ក៖ អ្រ់ដដលរសាេះរ ើយរណាេះ?ច៉ុេះរពលដដលអ្ ៉ុ៊ុំរៅរកមងៗឬក៍ពីម៉ុនអី្ហាសោរ់ដដលធ្លេ ប់
និយាយរ ឿងត្បវរិត បស់ោរ់ត្បាប់អ្ ៉ុ៊ុំរ ស? 
ខ៖ រទោរ់មិនដដលនិយាយអី្សងោរ់មិនដដលនិយាយអី្រទ។ 
ក៖ អ្រ់រសាេះមមងរ ស? 
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ ចាសច៉ុេះជីដូនជីតា បស់អ្ ៉ុ៊ុំខាងម្ភេ យហាសោរ់រ ម្ េះអី្រេខេេះអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ដម៉េខាងរនេះរ ស?  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ រ ម្ េះយាយដ៉ុង តាសាង។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះខាងឪព៉ុក ៎ហ...អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខាងឪព៉ុកអ្រ់សាា ល់រទ។ 
ក៖ អ្រ់ចារំ សរណាេះអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងរ ើយអ្រ់ចារំទ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនចាំថ្ងៃដខឆ្ន កំំរណើ រ បស់ជីដូនជីតារទ? 
ខ៖ អ្រ់ចារំទ។ 
ក៖ ច៉ុេះោរ់រៅទីណាអ្ ៉ុ៊ុំអ្រ់ដឹងដដ រ ស? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងដដ អ្រ់ដឹងរទ។  
ក៖ ចាសរ ើយ...?  
ខ៖ រកើរមករឃើញដររៅខាង នងឹ មេ៉ុំខាង នឹង។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះឪព៉ុកម្ភេ យ បសអ់្ ៉ុ៊ុំធ្លេ ប់និយាយរ ឿងឬក៏អំ្ពីត្បវរតិដូនតាត្បាប់អ្ ៉ុ៊ុំរទ? 
ខ៖ អឺ្...អ្រ់ដដ រទ។ 
ក៖ អ្រ់ទងំអ្ស់ មងរ សអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងរ ើយ! 



ក៖ ចាស!  
ខ៖ មិនដដលនិយាយរទ។ 
ក៖ ច៉ុេះត្េួសា  បស់អ្ ៉ុ៊ុំរៅរខរតរនេះ យ:រពលប៉េ៉ុន្នន នឆ្ន ំរ ើយអ្ ៉ុ៊ុំ យូ រៅ? 
ខ៖ បតីអ្ ៉ុ ៊ុំរ ស? 
ក៖ ត្េួសា  បស់អ្ ៉ុ៊ុំហាស? 
ខ៖ អ៎្...មិនដឹងប៉េ៉ុន្នន នឆ្ន ំរទអ្វី យូ រ ើយរនៀក។ 
ក៖ ត្បដ លជា៥០ឬ៦០ ឬក៍១០០ឆ្ន ំ? 
ខ៖ ត្បដ លជា៥០ឆ្ន ំរ ើយដឹង ពីរត្ េះរយើងអាយ៉ុ៦០ឆ្ន ំរ ើយរន្នេះ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ បានោន តាំងដរពីអាយ៉ុ១៧ឬ១៨ឆ្ន ំរ ើយ រមេ៉េេះរ ើយឥ ូវវរយើងរនេះ៦៣ឆ្ន ំរ ើយដរ
រ ើងចូល៧០ឆ្ន ំរ ើយ នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងចូល៥០ឬ៦០ឆ្ន ំរ ើយ។ 
ខ៖  នឹងរ ើយ យ ូរ ើយណាស់។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនសាច់ញ្ញា រិដដលរៅរត្ៅត្បរទសរទអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អឺ្...ម្ភនតាមី។ 
ក៖ ចាសោរ់រៅទីណាដដ អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់រៅអូ្ស្រ្សាត ល។ី 
ក៖ អ្ ៉ុ៊ុំដដលបានទក់ទងរៅកាន់ោរ់រទ? 
ខ៖ មិនដដ រទ ដររបើោរ់មក ោរ់មករៅមករលងរៅ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ោរ់មកមិនដដលខានរទ ោរ់មករល់ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ចាស! 
ខ:៖ ឆ្ន ំរនេះក៏ោរ់មកដដ ក៍ប៉េ៉ុដនតោរ់អ្រ់មកចូលមករនេះរទោរ់ចូលដរភនំរពញរទ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ោរ់មកដរ  ូរ នឹង។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំដឹងស៉ុខទ៉ុកខោរ់រៅទក់ទងោរ់ដដ ? 



ខ៖  នឹងរ ើយអ្ ៉ុ៊ុំមិនដដលម្ភនទូ ស័ពទណារៅទក់ទងជាមួយោរ់សង នឹង ប៉េ៉ុដនតរៅ         
រពលរទៀរខាងរកើររេម្ភនទក់ទង។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំអឺ្...សាវ មី បស់អ្ ៉ុ៊ុំោរ់រ ម្ េះអី្ដដ ? 
ខ៖ រ ម្ េះេឹម។ 
ក៖ ច៉ុេះត្រកូល បស់ោរ់ ៎ហ...អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ េឹម...កាំង េឹម។ 
ក៖ កាំងេឹម? 
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ ចាសរ ើយអ្ ៉ុ៊ុំចាំរទរពលណាដដលអ្ ៉ុ៊ុំរ ៀបអា  ៍ពិ  ៍ជាមួយនឹងអ្ ៉ុ៊ុំត្បុសរទ? 
ខ៖ អូ្...តាំងពីជំន្នន់រដើមរម៉េចចាំរៅរលាកអី្យ។ 
ក៖ ដូចជាឆ្ន ំត្បដ លឆ្ន ំ៨០(១៩៨០)ឬក៍៦០(១៩៦០)ជាងឬ៧០(១៩៧០)ជាងហាសណា? 
ខ៖ រមើលរៅតាំងពីឆ្ន ំ៥០(១៩៥០)ជាងក៏មិនដឹង។ 
ក៖ ឆ្ន ំ៥០ជាង ៎ហ...អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ទំនងអ្ញ្ច ងឹដមន នឹងហាស ដូចជា៧០េរ់រ ស កាល នឹងរយើង រ់ជរមេៀសចូលបារ់
ដំបង។ 
ក៖ ៧០(១៩៧០)ជាងអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងរ ើយកាល រ់ចូលបារ់ដំបង នឹង។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនដូចជាអ្ ៉ុ៊ុំរ ៀបអា  ៍ពិ  ៍ នឹងហាស ររើអ្ ៉ុ៊ុំរ្វើរោយចិរតឯងឬតាម
ឪព៉ុកម្ភេ យ? 
ខ៖ អឺ្...តាមឪព៉ុកម្ភេ យ នឹងរ ើយ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ និយាយរៅកាល នឹងរដើ តាមេនេងលអណាស់។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ោម នដដលយកតាមចិរតឯងរន្នេះរទ ដរដម៉េឪបងាហ ញរៅណារៅ នឹងរ ើយោម នរ រៅណា
 ួចរទ។  
ក៖ ចាស!  



ខ៖ មិនដមនដូចឥ ូវរទណា។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំថ្ងេជំនូន ៎ហ...អ្ ៉ុ៊ុំដូចជា...? 
ខ៖ ជំនូនកាល នឹង ៎ហ...ជំនូនកាល នឹងរថាកណាស់។ 
ក៖ អ្ ៉ុ៊ុំដូចជាទទួលបានជំនូនប៉េ៉ុន្នម នដដ អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ជំនូនកាល នឹង៣០០០០ នឹង។ 
ក៖ ៣០០០០ថ្ងេហាសណាសអ់្ ៉ុ៊ុំ។ 
ខ៖ ៣០០០០បារហាស។ 
ក៖  នឹងរ ើយ! 
ខ៖ ល៉ុយដខម កាល នឹងមិនទន់ចាយល៉ុយបាររទ ចាយល៉ុយត្កោសត្េូ នងឹល៉ុយដខម        
 នឹង។ 
ក៖ ៣០០០០កាល នឹងដងេហាសណាស់អ្ ៉ុ៊ុំ។ 
ខ៖  នឹងរ ើយល៉ុយ៣០០០០។ 
ក៖ ចាសម្ភនអី្រទៀរដដលអ្ ៉ុ៊ុំត្បសុោរ់សតលឱ់្យអ្ ៉ុ៊ុំរទដូចជាសង់សទេះអី្អ្ញ្ច ឹងរៅណាស។់ 
ខ៖ អ្រ់ខ្៉ុំរលើកសទេះខេួនឯង។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ កាលសទេះអ្ ៉ុ៊ុំរៅទីរន្នេះសទេះរកបឿងអ្ ៉ុ៊ុំ្ំហាស  នឹងរៅ នឹងហាស។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ចាសសទេះរកបឿង នឹងរេថារៅទី នឹង ដរដល់រពលរៅរ្វើដស្សរ្វើរៅរណាេះខាងភនំរកត 
 ហ៎...។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងហាស។ 
ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំររើអ្ ៉ុ ៊ុំអាចត្បាប់ខ្៉ុំពីត្បវរតិដដលអ្ ៉ុ៊ុំបានជួបអ្ ៉ុ៊ុំត្បុសដំបូងរ រ៉ុអី្បានជាអ្ ៉ុ៊ុំស្សលាញ់
ោរ់មិចអ្ញ្ច ឹងហាស ត្បវរតិរសនហាអ្ញ្ច ឹងហាសអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ៎្...ោម នរសនហារទជំន្នន់ នឹង រៅកន៉ុងជំន្នន់ នឹងោម នរសនហារទរោយសា ដរចាសទ់៉ុំរេ
ត្រូវ ូវោន រៅរេក៏ទ៉ុកោក់ឱ្យរៅណាស។់ 
ក៖ ចាស!  



ខ៖ អ្ញ្ច ឹងហាស។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ អារ ឿងរសនហាស្សលាញ់ោន អី្អ្រ់រសាេះ។ 
ក៖ ដូចជារ រ៉ុអី្បានជាអ្ ៉ុ៊ុំស្សលាញ់ោរ់រ ើយជួបោន រៅទីណារពលដំបូងអី្អ្ញ្ច ឹងហាស
អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ បងបអូនជីដូនមួយោរ់រៅជិរៗោន  នឹងហាស រេសទេះរៅទី នឹងក៏រៅរ្វើដស្សរៅ នងឹដដ 
អ្ញ្ច ឹងហាស រ ើយចាស់ៗោរ់រពញចិរតអី្អ្ញ្ច ងឹរៅក៏មកនិយាយជាមួយអ្ ៉ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងរៅ អ្ ៉ុ៊ុំក៏
ត្ពមអី្អ្ញ្ច ឹងរៅ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំរចេះអានឬរចេះស រស អ្កេ ដខម រទ? 
ខ៖ អ្រ់អ្ ៉ុ៊ុំអ្រ់រចេះរទ។ 
ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំបានរ ៀនរទ? 
ខ៖ មិនដដលបានរៅសាលារទ។ 
ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំរចេះភាសាអី្រេរត្ៅពីដខម រ ស ចិន ថ្ង រវៀរណាម ជប៉េ៉ុនអី្ហាស? 
ខ៖ អឹ្ម...មិនរចេះអី្មួយម្ភរ់រទរលាករអ្ើយ។ 
ក៖ អ្រ់រចេះ ភាសាអី្ក៏អ្រ់រចេះដដ ? 
ខ៖ អ្រ់រចេះរទ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៉ុ៊ុំអ្រ់បានរ ៀនរទប៉េ៉ុដនតអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនមិរតភកតិដដលសនិទធសាន លដដលោរ់្ំមក
ជាមួយអ្ ៉ុ៊ុំរ ស? 
ខ៖ ម្ភនណា ម្ភនដរយាយ នឹងដដល្ំមកជាមួយោន ។ 
ក៖ ោរ់រ ម្ េះអី្រេអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់រ ម្ េះយាយ  យ ្ំធ្លរ់ជាមួយោន រ ើយ នឹងហាស។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ កាលពីរកមងរលងរៅស ូ ផ្ទទ រ់រៅស ។ូ 
ក៖ ម្ភនរលងអី្រទៀរជាមួយោរ់រទអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ រលងថ្ប ៉ុក ថ្ប  រលងរលារអ្ន្នទ ក់មួយៗរលាររ ើងរហាេះៗ និងរលារមឹកឈូស
រន្នេះ ពីយាយរលងថ្ម៉េៃៗ  ៉ុយដីសំរត្ ងអ្ស់រ ើយ។ 



ក៖ រលងដរពី ន្នក់ោរ់រទ? 
ខ៖  នឹងរ ើយពី  បីន្នក់ នឹងរលងផ្ទទ រ់រៅស  ូ រលងរ ើង កីរមថ្ដរ ើយរន្នេះពូដករលង
ដល់រ ើយ។ 
ក៖ រ ើងម្ភនជំន្នញរ ើយរណាេះអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងរ ើយចំណាប់ដល់រ ើយ នឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ ៉ុ៊ុំច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំធ្លេ ប់រ្វើកា រៅវលដស្សឬក៍ធ្លេ ប់រ្វើដស្សចម្ភែ  អី្រទអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...អ្ ៉ុ៊ុំធ្លេ ប់រៅដករមម រលើកភេឺរលើកអី្ នឹង។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ជួនកាលជ៉ុំដស្សជ៉ុំអី្ នឹងរៅ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំធ្លេ ប់រ្វើអាជីវកមមអី្សត្ម្ភប់លកខណ:ត្េួសា អ្រ់អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ោំដំ ូង រយើងោំដំ ូងតាមដំបូកតាមអី្ញ្ច ងឹរៅ ោំរ រោំអារណាង ោំរពៃ ោំរមទស
អី្អ្ញ្ច ឹងរៅ រយើងោំ បស់រយើង បូរល់ដរថ្ងៃរយើងត្រូវដរោំរ ើយអា នឹង។  
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំដូចជាតាំងរៅកន៉ុងជីវរិ បស់អ្ ៉ុ៊ុំហាស អ្ ៉ុ៊ុំធ្លេ ប់រ្វើកា អី្រេខេេះអ្ ៉ុ៊ុំរដើមបចិីញ្ច ឹមជីវរិ
ត្កុមត្េួសា អី្អ្ញ្ច ឹងរៅណា? 
ខ៖ ម្ភនរ្វើអី្ រ្វើដរដស្ស នឹងរ្វើដស្សរៅ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ម្ភនរ្វើអី្ពីរដើមរ ើយមករយើងរ្វើស្សារ្វើអី្រៅចិញ្ច ឹមត្ជូកអី្អ្ញ្ច ឹងរៅណាស់។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ចិញ្ច ឹមដរត្ជូកឥ ូវ ឈប់ចិញ្ច ឹមរ ើយ វទប់ទល់មិនឈនេះក៏ឈប់ចិញ្ច ឹមរៅ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំតាំងពីរកមង  រូមកដល់រពលរនេះហាស ររើជីវរិ បស់អ្ ៉ុ៊ុំផ្ទេ ស់បេូ អី្រេខេេះអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អឺ្ម...រល់ថ្ងៃរនេះផ្ទេ ស់បតូ ឥ ូវរ ឿងរ្មញ ូបអី្មិនចង់រកើររទឥ ូវ នឹង។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ដរដងែូវស៉ុី នឹងឆ្ៃល់ដល់រ ើយ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ស៉ុីឥ ូវចង់ត្េប់រ ើយយា៉េប់ដដ  នឹងហាស។ 
ក៖ ចាសម្ភនអី្រទៀរដដលអ្ ៉ុ៊ុំេិរថាម្ភនកា ខ៉ុសដបេកជាងកាលពីម៉ុនអ្ញ្ច ឹងហាស? 



ខ៖ ដបេកដដល នឹងហាស ដូចរ ឿង ូបរ ឿងច៉ុកវដបេកដដ  នឹងហាស។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនមហូបណាឬដលបងត្បជាត្បិយដខម ណាដដ អ្ ៉ុ៊ុំចូលចិរតតាងំពីរូច  រូមក
ដល់រពលឥ ូវរទ? 
ខ៖ រលងឈូង។ 
ក៖ រលងឈូងរ សអ្ ៉ុ៊ុំ?ឥ ូវរៅចូលចិរតរលងរ សអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ចូលចិរតអី្ច៉ុេះរ្វើរម៉េចរយើងចាស់រ ើយរៅរៅរលងអី្រទៀរ រលងឈូងរបាេះអ្ងា៉ុញ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំៗធ្លេ ប់ចូលចិរតឬពិសា អី្រេដដ អ្ ៉ុ៊ុំ?អ្ ៉ុ៊ុំចូលចិរតពិសា មហូបអី្ដដ ? 
ខ៖ ឥ ូវបានដររត្កៀមៗរទឥ វូ នឹងដូចជាត្រីរងៀរត្ប ៉ុកអី្រៅ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ជាមួយឪ ឹកសាវ យទ៉ុំអី្អ្ញ្ច ងឹរៅ ដររ ឿងសមេ សមេ៉ុកអី្មិនសូវរទ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ដរចាស់រៅវដត្បរ ើយណាស់។ 
ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំចងចាំបទច៉ុរត្មៀងណាដដលអ្ ៉ុ៊ុំរ ៀនតាំងពីរកមង  ូរមកដល់ឥ ូវរទ? 
ខ៖ ោម នចាំរទបទចរត្មៀង។ 
ក៖ ចាសអ្ ៉ុ៊ុំចូលចិរតសាេ ប់ចរត្មៀងរទ? 
ខ៖ ចូលចិរតសាេ ប់បទចរត្មៀងណាដដលពិររេះៗ។ 
ក៖ បទអី្រេដដ ភាេរត្ចើនហាសណា? 
ខ៖ បទស៉ុនិ ស៉ុសីាម៉ុរអី្ នឹងដប៉េន  ៉េនអី្វ៉េន់ នឹងចរត្មៀងពិររេះៗណាស់។ 
ក៖ អ្ ៉ុ៊ុំចូលចិរតបទមួយណាជាងរេដដ សត្ម្ភប់បទដដលអ្ ៉ុ៊ុំសាេ ប់ នឹងហាស? 
ខ៖ បទរវំង់ នឹងឯង បទរវំង់ នឹងបទរភេងកា  រល់រពលចូកចំរបើងអី្ នឹងោក់ ងយូរៅតាម
កាលពីរដើម ងយូ្ំៗណាស់ប៉េ៉ុនៗរណេះោក់រៅឮរ ើងត្ក ួររ ើយរ្វើកា រៅ។ 
ក៖ ពិររេះហាសរណេះអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖  នងឹរ ើយពិររេះណាស់ រពលថ្ងៃ រសៀលអ្ញ្ច ឹងសាេ ប់រៅរពលរ្វើកា បរណេើ  រៅសាេ ប់
ចរត្មៀងបរណេើ  រៅ បទសាេ ប់ដរបទរ ំង់រទ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖  នឹងបទពីរដើមៗពិររេះដមន នឹង។ 



ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនពីណារេរៅកន៉ុងត្កុមត្េួសា អ្ ៉ុ៊ុំម្ភនពីណារចេះឧបក ណ៍រត្នីតរភេងអី្អ្ញ្ច ឹងរៅ
ណា? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនរទ។ 
ក៖ អ្រ់ទងំអ្ស់ដរមេង? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនរទ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះសទេះ បស់អ្ ៉ុ៊ុំម្ភនលកខណ:យា៉េងរម៉េចដដ តាំងពីរកមង  ូរមកដល់ឥ ូវរនេះណា
អ្ ៉ុ៊ុំ?ដូចជាអ្ ៉ុ៊ុំរៅរកមងសទេះយា៉េងរម៉េចរ ើយរពល្ំរ ើងម្ភនត្េួសា រ ើយសទេះយា៉េងរម៉េច      អ្
ញ្ច ឹងហាស? 
ខ៖ ពីរដើម ពីដំបូងមកសទេះសបូវ សទេះសបូវរូចមួយរ្វើមកពីកណាេ ប់ស្សូវ៤បាវកាល នឹងមួយសេេះ
រូចមួយ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ស៉ុរពី នឹងមកបានដំបូលសង័ែសី ស៉ុរពីស័ងែសរី្វើអាសទេះ នឹងបរណាេ យរនៀក។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ចាសសទេះ្ំបរណាេ យ។ 
ក៖ ច៉ុេះរពលដដលអ្ ៉ុ៊ុំបានសាងសង់ឬក៏បានជួយសាងសង់សទេះមួយ នឹងរទអ្ ៉ុ៊ុំ ររើអ្ ៉ុ៊ុំបានសាង
សង់សទេះ នឹងរោយខេួនឯងឬក៏ម្ភនអ្នកជួយរ ើយរពលដដលរ្វើ នងឹអ្ ៉ុ៊ុំបានជួយពួកោរ់អ្រ់? 
ខ៖ អ្ ៉ុ៊ុំ នឹងរ ស?  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ជួលរេ។  
ក៖ ជួលរេទំងអ្ស ់មងរ ស?  
ខ៖  នឹងរ ើយជួលរេ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ ជួលរេរ ើយរឈើទិញរេទងំអ្ស់។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ ទិញរេដររត្េឿងរទ កាេ   បស់ខេួនងងរ ើយនិងសស  បស់ឯង។  
ក៖ ចាស!  



ខ៖ ដំបូល បស់រេរត្ៅពី នឹងទិញរេទំងអ្ស់ អ្ ៉ុ៊ុំរ្វើ នឹងតាំងពីឆ្ន ំ២០០០រ សមីអូ្ន  នងឹ
រ ើយឆ្ន ំ២០០០។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំបានរត្បើឧបក ណ៍អី្រេខេេះរដើមបសីាងសង់ហាស អ្ ៉ុ៊ុំដឹងរទត្បីសំភា :អី្រេខេេះ
រដើមបីសាងសង់សទេះមួយរនេះហាណា? 
ខ៖ អី្ដូចជារត្េឿងរឈើអី្?  
ក៖ ចាស នឹងរ ើយដូចជាពូរៅ។ 
ខ៖ ពូរៅ ណា ដដកឈូសអា នឹង បស់ ប ប៉ុរណរេរ ើយ នងឹហាស។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ ម្ភនអី្រទៀរអ្រ់អ្ ៉ុ៊ុំរដើមបីសាងសង់សទេះមួយ នឹងបានហាសណា? 
ខ៖ ម្ភនដដករោល។ 
ក៖ កាេ  សង័ែសីអី្អ្ញ្ច ងឹរៅណ៎...អ្ ៉ុ៊ុំ?  
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនអ្នកណារេដដលរៅកន៉ុងសទេះអ្ ៉ុ៊ុំោរ់រចេះរ្វើសទេះរទ? 
ខ៖ ម្ភនណារបើរេបារ់អ្ស់រ ើយម្ភនពីណារៅសទេះ។ 
ក៖ អ្រ់រចេះទំងអ្ស់ មង ៎ហ...? 
ខ៖ រចេះដរតាដដលរ្វើរៅសទេះខាងរបូងោរ់រ្វើរៅបាន។ 
ក៖ ចាសោរ់រចេះពីអ្នកណារេអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់រចេះពីឪព៉ុកពីដូនតា នឹងរ ើយ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ រចេះដរសែ៉ុំៗរ្វើរៅ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំម្ភនជំន្នញអី្ដដលអ្ ៉ុ៊ុំបនេរវនពីត្េួសា ឬក៏រចេះមកពីត្កុមត្េួសា  បស់អ្ ៉ុ៊ុំរទ?
ដូចជាជំន្នញរវញវល័េិឬក៍...? 
ខ៖ រវញដខេ រវញអី្ នឹងដមន?  
ក៖ ចាសឬក៏ជំន្នញអី្រសេង? 
ខ៖ រវញ នឹងក៏រចេះដដ រវញ នងឹ រវញដខេរោដខេអី្ នឹងក៏រវញខេួនឯង។ 



ក៖ ចាសអ្ ៉ុ៊ុំរចេះពីអ្នកណារេ? 
ខ៖ រចេះពីជីដូនជីតា នឹងរ ើយរបើមិនរចេះពី នឹងឱ្យរចេះពីណា។ 
ក៖ ពួកោរ់បរត្ងៀនអ្ ៉ុ៊ុំដមន? 
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ ចាស! 
ខ៖ កា រ ៀន នឹងរយើងរមើលដរតាមោរ់រៅរយើងរចេះតាមរ ើយអ្ញ្ច ឹងហាស។  
ក៖ ចាសម្ភនអី្រទៀរដដលអ្ ៉ុ៊ុំរចេះរ្វើពីពួកោរ់អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ រចេះរ្វើរឆ្នៀងរចេះអី្ រចេះរ្វើស្សរងាម រចេះរ្វើលបអី្រចេះដររ្វើអី្អ្ញ្ច ឹងរៅណាស់។ 
ក៖ ោរ់បរត្ងៀនអ្ ៉ុ៊ុំរ ស? 
ខ៖ បរត្ងៀន នឹងរ ើយដូចថារពលោរ់រ្វើរយើងរមើលអ្ញ្ច ឹងរៅ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ យូ ៗរៅរយើងរចេះរ ើយ អ្ ៉ុ៊ុំមិនរចេះរទេឺអ្ ៉ុ៊ុំត្បសុរទណា អ្ ៉ុ៊ុំត្បុសជាអ្នករចេះរទ។ 
ក៖ ចាសដរអ្ ៉ុ៊ុំអ្រ់រចេះរទ? 
ខ៖  នឹងរ ើយ! 
ក៖ អូ្...ខ្៉ុំសាម នដរអ្ ៉ុ៊ុំជាអ្នករចេះរោយខេួនឯងររើ។ 
ខ៖ អ្ ៉ុ៊ុំអ្រ់រចេះរទេឺអ្ ៉ុ៊ុំត្បុសរទ។ 
ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំៗអាចរ ៀបរប់ត្បាប់ថារពលណាដដលជីវរិ បស់ពិបាកជាងរេរៅកន៉ុងជីវរិ          
អ្ញ្ច ឹងហាស? 
ខ៖ និយាយពីរ ឿងពិបាក ៎ហ...? 
ក៖  នឹងរ ើយពិបាករពលណាខេេះរ ើយយា៉េងរម៉េចខេេះអ្ញ្ច ឹងណាអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ ពិបាករៅជំន្នន់អាពរ។  
ក៖ ចាសជំន្នន់ប៉េ៉ុល ពររ រ៉ុអី្បានជាជំន្នន់ នងឹពិបាកអ្ញ្ច ឹងអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អូ្...រវទន្នខាេ ំងណាស់រលាករអ្ើយ  រ់ត្ោប់រផ្ទេ កត្ោប់អី្ នឹងយា៉េ ប់ណាស់ រវទន្ន
ណាស់រលាករអ្ើយ។  
ក៖ ចាស!  



ខ៖ េិររមើលរៅជំន្នន់អាពរ នឹងរេជរមេៀសរយើងរៅដូចរយើងរៅ នឹងរល់ថ្ងៃរេជរមេៀស
រយើងរៅណា ទួលសនួល ៎ហ...រ ើយរ េះ្ំប៉េ៉ុនរនេះរ េះ្ំប៉េ៉ុនការជើ ។  
ក៖ ចាស! 
ខ៖ រ ើយកូនរទើបដរម្ភនកូនពី រទជំន្នន់ប៉េ៉ុល ពរ រៅរ ើយរដើ រៅរដើ ពី នឹងរៅរដើ រៅ
 នឹងរ ើយអាកូន នឹងក៏ព រៅ នឹងបរណេើ  ោន  នឹងយំតាមសេូវ នឹងរ ើយម្ភនរៅព អី្ ួច។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ និយាយរៅរវទន្នណាស់របើនិយាយរៅមួយថ្ងៃមិនអ្ស់រទអា នឹងហាស។ 
ក៖ ដរអ្វីដដលរ្វើឱ្យអ្ ៉ុ៊ុំចាំជាងរេរៅកន៉ុងជីវរិ បសអ់្ ៉ុ៊ុំហាស រពលដដលពិបាកអ្ញ្ច ឹងហាស? 
ខ៖ ពិបាក នឹងពិបាកជំន្នន់អាពរ នឹងពិបាកជាងរេបំស៉ុររវទន្នណាស់។ 
ក៖ ចាសរ ើយកា  ូបច៉ុកអី្ត្េប់ត្ោន់រទអ្ ៉ុ៊ុំសម័យ នឹងហាស? 
ខ៖ រទម្ភនរៅត្េប់ត្ោន់អី្របើស្សូវរពញជត្ងុក នឹងរេយកអ្ស់ៗ រ ើយ  ូបដរដំ ូង បូ
អី្ នឹងរយើងជីកដំ ូងរ ើយរយើងោំដំ ូងខេួនរយើង នឹងរេោស់ដំ ូងរ ើយរេរសាៃ  រេ
ដចកឱ្យរយើងមួយត្េួសា កនេេះេី ូឱ្យរយើងស៉ុីរវទន្នដល់ប៉េ៉ុណណឹ ងហាស។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖ មិនសមណារយើងបានប៉េ៉ុណណឹ ងដល់ឥ ូវ នឹងរទរនៀក។ 
ក៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំរពលដដលអ្ ៉ុ៊ុំជួបរ ឿងទំងអ្ស់ នឹង ររើអ្ ៉ុ៊ុំដូចជាឆ្េងការ់រោយ របៀបណាឬក៏រ្វើអី្
រេរដើមបីឈនេះឧបសេាទងំអ្ស់ នឹង? 
ខ៖ រយើងេិរដរពីរៅតាមរេរៅរពលដដលរឃើញរេមករយើងត្រលប់មករត្កាយវញិរៅ ួច
ខេួនរៅរយើងម្ភនរៅតាមរេអី្រទៀរ។ 
ក៖ ចាសរយើងរចេះដររេចរៅ? 
ខ៖  នឹងរ ើយរយើងរេចរៅ រពលដដលរឃើញរេមកអ្ញ្ច ឹងឆ្ៃលថ់ារេរៅណារេ នឹង រេ
រដើ មកពីបារ់ដំបងរយើងក៏រចេះដរតាមរេមកដដ រៅ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ មករ ើងថាន ល់ជារិរ ើយកូនរ ើងត្ក ម ងាលអ្ញ្ច ឹងរនៀក ដរកូនដូចជា្ំជាង នឹង។
រដើ រលងរត្កាមមេប់រឈើ នងឹរ ើសបានអាកដនេងចិនវអារសេើង នឹងរត្កាមមេប់រឈើ នឹងោក់
វរដករៅត្កបអាកដនេង នងឹ និយាយថាពី ៉ុយរន្នេះររមន្នំអ្ ៉ុ៊ុំមក នងឹទំរដំល់ថាន ល់ជារិ



 នឹងរវទន្ន រវទន្នោម នពីណាដល់រទរ ើយរដើ មកដល់យប់អ្ញ្ច ងឹឃ្លេ នទឹកណាស់រ ើយក៏
សឺកត្បដ លជាទឹករខាម ចក៏មិនដឹងរត្ េះសឹករៅសអ៉ុយៗរៅចិរញ្ច ើមងនល់ នឹង។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំរពលណាដដលអ្ ៉ុ៊ុំេិរថាជីវរិ បសអ់្ ៉ុ៊ុំចាប់រសេើមសបាយជាងរេរៅណាអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អឺ្ម...ម្ភនដរឥ ូវ នឹងរ ើយសបាយ នឹងរល់ថ្ងៃ នឹង។ 
ក៖ ចាសរ រ៉ុអី្អ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ មកដល់ឥ ូវ នឹងសបាយរ ើយរត្ េះរយើងបាន ូបច៉ុកត្េប់ត្ោន់រ ើយរដកស្សួល
រ្វើកា ស្សួលម្ភន រ់អី្រទៀរឥ ូវ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ វម្ភនរ ឿងអី្ពិបាករទៀរ។ 
ក៖ រ ើយម្ភនអី្រទៀរដដលេិរថាអ្ ៉ុ៊ុំសបាយអី្អ្ញ្ច ឹងរៅណា ដូចជាកា កូនឬរពលអ្ ៉ុ៊ុំរ ៀប
អា  ៍ពិ  ឬ៍ក៏រពលណា? 
ខ៖ អឺ្ម...រពលរ ៀបអា  ៍ពិ  ៍ នឹងវសបាយរ ើយ។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំកាលពីរពលអ្ ៉ុ៊ុំរៅពីរកមងហាស ររើអ្ ៉ុ៊ុំធ្លេ ប់ម្ភនរសចកេីស្សដមថារពលអ្ ៉ុ៊ុំ្ំរ ើង
ចង់រ្វើអី្មួយរទដូចថាចង់រ្វើកា ងា អី្ហាស? 
ខ៖ ច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំមិនបានរ ៀនអ្ញ្ច ឹងអ្ ៉ុ៊ុំមិនដឹងជាស្សថ្មរ្វើអី្សងរបើសបាយដររ្វើដស្សដរ  ូរ។  
ក៖ ចាស!  
ខ៖  នឹងរ ើយអ្ញ្ច ឹងហាសរត្ េះរកមងជំន្នន់ នឹងដូចវលៃង់ហាសណា។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្រ់ដដលេិរថាចង់រ្វើជាត្េូរពទយឬកសិក ឬក៏អី្រទរណេះអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់មិនដដលរទ។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ រកមងរៅជំន្នន់អ្ ៉ុ៊ុំរន្នេះលៃង់ណាស់មិនដមនដូចជារកមងរៅសម័យរនេះរទរពលរេរ ៀនរេ
ចង់រ្វើរពទយ រេចង់រ្វើកា អី្មួយរយើងកាលពីម៉ុនរកមងលៃង់រត្ចើនណាស់ជំន្នន់ នឹង ៎ហ...។ 
ក៖ ចាសច៉ុេះអ្ ៉ុ៊ុំដូចជារបើសិនជាអ្ ៉ុ៊ុំអាចនិយាយផ្ទេ ំរស្ើ រៅកូនរៅជំន្នន់រត្កាយៗ បស់អ្ ៉ុ៊ុំ
ហាស ររើអ្ ៉ុ៊ុំនឹងផ្ទេ ំរស្ើ អី្រេខេេះរៅកាន់ពួកោរ់រៅណាស់? 
ខ៖ អឺ្ម...ម្ភនផ្ទេ ំរស្ើ អី្ចង់ផ្ទេ ំរស្ើ ថាឱ្យឥ ូវ នឹងស៉ុខសបាយទងំអ្ស់ោន  នឹងរ្វើរៅ។ 
ក៖ ចាស! 



ខ៖ វត្េប់ត្ោន់រ ើយឥ ូវ នឹងវម្ភនរៅអី្។ 
ក៖ ចាសដូចជាអ្ ៉ុ៊ុំចង់ឱ្យោរ់កាេ យជាមន៉ុសេដបបណា រ ើយចង់ឱ្យោរ់រ្វើអី្រេខេេះ? 
ខ៖ ចង់បានឱ្យជាមន៉ុសេលអរៅ។ 
ក៖ ចាស ស់រៅរោយលអរៅ។ 
ខ៖  ស់រៅរោយសបបយរៅ មិនម្ភនអី្រទៀររទអ្ ៉ុ៊ុំមិនសូវប៉ុិននិយាយរទ។ 
ក៖ ដូចជាជូនព ឱ្យោរ់ខំរ ៀនម្ភន កយផ្ទេ ំរស្ើ អី្អ្ញ្ច ឹងរៅណាស់។ 
ខ៖ ចាសដូចជាខ្៉ុំថាឱ្យរៅរល់ដរថ្ងៃរនៀក ខ្៉ុំថារៅរអ្ើយខំរ ៀនរៅឱ្យរ្វើជាបណឌិ រអ្ញ្ច ឹង 
ហាស រពទយរ្វើរពទយរ្វើអី្អ្ញ្ច ឹងហាស។ 
ក៖ ចាស!  
ខ៖ រៅខ្៉ុំថាបាទអ្ញ្ច ងឹហាស។  
ក៖ ចាស!   
ខ៖ រ ើយថាឱ្យរៅខំរ ៀនរៅបានរ្វើរពទយរៅ កល៉ុយបានអ្ញ្ច ឹងហាសត្បាប់វ។ 
ក៖ ចាសរ ើយម្ភនអី្រទៀររទអ្ ៉ុ៊ុំដដលអ្ ៉ុ៊ុំចង់ផ្ទេ ំរស្ើ រៅកាន់ពួកោរ់អ្ញ្ច ឹងហាសអ្ ៉ុ៊ុំ? 
ខ៖ រអ្ើយឱ្យរ ៀនឆ្េ ររ ៀនរចេះ នឹងរ ើយ។ 
ក:៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ េ៉ុណអ្ ៉ុ៊ុំរត្ចើនសត្ម្ភប់កា ឱ្យខ្៉ុំសម្ភា សពីត្បវរិត បស់អ្ ៉ុ៊ុំអ្ញ្ច ងឹហាសណាអ្ ៉ុ៊ុំ
ចាស៕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


