
ការសម្ភា សរបសម់ីង សង្ហា  ម ៉េត 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេន សាេនិ     ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ សង្ហា  ម ៉េរ 
 
ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំ អឺ្!មីងជាដំបូងខ្ ំសូមថ្លៃអំ្ណេអ្េេ ណមីងដដលបានឱ្យខ្ ំ សម្ភា សអំ្ពី 
ត្បវរតិេបស់មីងណា៎ មីង។ ចា៎ស! ឈ ើយកាេឈេៀបចំឈនោះឈេៀបចំឈោយសាកលវទិ្យាល័យ ឈៅ 
អាឈមេចិដដលមានឈ ម្ ោះថាBYUណា៎ មីង។ ចា៎ស! ឈោយសាេសាកលវទិ្យាល័យមានឈោល 
បំណង ចង់េកាត្បវរតិត្បជាជនដខមេជំនាន់ឈត្កាយ  ទ្យ កខឱ្យកូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយេបស់មីងោរ់ 
បានសាា ល់ពីត្បវរតិដូនតាណា៎ មីង។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយឈពលដដលខ្ ំសម្ភា សមីងហ្នឹង ខ្ ំនឹងោក់កាេសម្ភា សេបស់មីងហ្នឹងឈៅកន ង 
ឈវបសាយេបសស់ាលាដដលមានឈ ម្ ោះថាwww.camboianorlhistories.byu.eduណា៎ មីង។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចា៎ស! ឈរើមីងយល់ត្ពមឈដើមបីឱ្យខ្ ំោក់កាេសម្ភា សេបស់មីងឈៅកន ងឈវបសាយេបសស់ាលា 
ឈដើមបីឱ្យពួកខ្ ំដលេកាជួនមីងបានឈទ្យមីង? 

ខ៖ បាន! 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងថ្លៃដខដដលខ្ ំសម្ភា សមីងឈៅថ្លៃទី្យ០៩ ដខឩសភា ឆ្ន  ំ២០១៧ ឈ ើយកាេ
សម្ភា សឈនោះឈ្វើឈៅភូមិថ្ត្ពទ្យទឹ្យង ឃ ំបាយដំរាប ស្សុកបាណន់ ឈខរតបារ់ដំបងណា៎ មីង។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងសូមសួេឈ ម្ ោះឈពញេបស់មីងឈ ម្ ោះឈពញហ្ហា៎ស? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ម ៉េរ។ 



ក៖ ឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ សង្ហា  ម ៉េរ។ 

ក៖ សង្ហា  ម ៉េរ! ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងមីងមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់មាន! ដរមួយហ្នឹងឯងគឺម ៉េតហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយមីងអាយ ប  នាម នឈ ើយឆ្ន ំឈនោះ? 

ខ៖ ចូលឆ្ន ំលមីឈនោះ៥៦ឈ ើយ។ 

ក៖ ៥៦ឈ ោះមីងឈ ោះ? 

ខ៖ ៥៦! 

ក៖ ច ោះខ្ ំត្រូវឈៅអ្  ៊ុំហ្ហា៎ស? 

ខ៖ ឈៅឈម ចឈៅឈៅ។ 

ក៖ ៥៦ច ោះអ្  ៊ុំមានដឹងថាអ្  ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ំ ឈទ្យ? 

ខ៖ អ្ា៎! ឈភៃចអ្សទ់ាល់ដរឈមើលឈសៀវឈៅត្េួសាេហ្ហា៎ស។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ជំនាន់ខ្ ំយាមណា៎ ឈដកថ្ត្ពដខមេត្ក ម។ 

ក៖ ចា៎ស! ឆ្ន ំច ឈការ ជូរ ឆ្ៃូវអី្អ្រ់ដឹងដដរឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ដឹងឆ្ន មំមី។ 

ក៖ ឆ្ន ំមមី? 

ខ៖  នឹងឯង។ 



ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំឈកើរឈៅស្សុកកំឈណើ រេបស់អ្  ៊ុំឈៅ ? 

ខ៖ ឈៅល ងមាន។ 

ក៖ ឈៅល ងមាន ឈៅភូមិអី្ឃ អីំ្អ្  ៊ុំមានចឈំទ្យ? 

ខ៖ អ្ា៎! មិនដឹងឈទ្យដឹងថាល ងមានបឈ ត យ។ 

ក៖ អ្ា៎! អ្រ់ចំឈទ្យអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំមានបងប្អូនចំនួនប  នាម នដដរទាំងអ្សហ់ា៎? 

ខ៖ ១២នាក់ហ្នងឹឯងសល់ដរពីេត្ោប់ហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ១២នាក់។ 

ខ៖ ហ្នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ អ្  ៊ុំមានចំឈ ម្ ោះពួកោរ់ទាំងអ្ស់អ្រ់? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈរើឈនោះឈ ម្ ោះសង្ហា ម រ។ 

ក៖ ចា៎ស! ោរ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេខៃោះ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះសង្ហា ម រ ខ្ ំប្អូនឈេសង្ហា  ម ៉េរ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះបងៗឈទ្យៀរហ្ហា៎ស? 

ខ៖ អ្ា៎! អ្រ់ដឹងឈទ្យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ខ្ ំឈកើរមិនទាន់ដដរ នឹង។ 



ក៖ អ្ា៎! អ្ញ្ច ឹងឈកើរមិនទាន់ពួកោរ់សាៃ ប់? 

ខ៖ សាៃ ប់អ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ អ្ា៎! អ្ញ្ច ឹងចំដរពីេនាក់ឈទ្យ។ 

ខ៖ ចំដរពីេនាក់ប  ណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំជាកូនទី្យប  នាម ន? 

ខ៖ ខ្ ំច ងប ូចឈេឈ ើយ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ឈៅឈេ នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានចងចំត្បវរតិអី្ជាមួយបងប្អូនេបស់អ្  ៊ុំអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ដូចជាធ្លៃ ប់ឈ្វើអី្ឈេខៃោះអី្អ្ញ្ច ឹងណា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ មិនឈ្វើអី្ឈេឈ្វើអី្ដរឈេឈៅខ្ ំខ្ជិល។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈេឈត្បើឈ្វើអី្ឈ្វើឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចា៎ស! អ្  ៊ុំច ោះអ្  ៊ុំចូលចិរតឈ្វើអី្កាលអ្  ៊ុំឈៅរូចៗជាមួយអ្  ៊ុំស្សីហ្នឹងណា៎? 

ខ៖ ឈេៀនឈបាសផ្ទោះ ឈបាសសម្ ែង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយចូលចិរតឈលងថ្ប ឡ កបប្៉េឡជាមួយោរ់។ 

ខ៖ អ្ា៎! ចូលចិរត ស់ ឈលង។ 



ក៖ ឈលងអី្ឈេខៃោះអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈលងឈៅមានសាៃ បត្ា មានចនអី្ត្បមួលកាបិំរមួយចិរបដនៃសៃឈលងអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈបើដល់ឈមា ងឈេៀនឈៅឈេៀន ព កម្ភឈៅ ឈៅឈ្វើង្ហប់ឈៅក៏មិនឈៅវាយឈេឈៅវាយកមួយឯង 
បឈងកើរ។ អ្ញ្ច ឹងខ្ជិលឈេៀនឈប់ឈេៀនេ ូរបដិវរតេរ់បឈ ត យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះបងប្អូនេបស់អ្  ៊ុំោរ់ឈៅ ? ឈ ើយោរ់ឈ្វើកាេង្ហេអី្ដដរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេឈៅល ងឈមៀន ឈេឈ្វើឈមភូមិឈ្វើអី្ឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! បងប្អូនអ្  ៊ុំអី្? 

ខ៖  នឹងឯង ឈេមានដីដស្សដីអី្ឈៅ ខ្ ំមានដរប  ណណឹ ងឯងឈនោះោម នឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្នក ឈេឈៅល ងមានអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អឺ្! បងប្អូនហ្នងឹឯង។ 

ក៖ ោរ់ឈ ម្ ោះអី្ បងប្អូនបឈងកើរអី្។ 

ខ៖ ជីដូនមួយដម ៗបឈងកើរ។ 

ក៖ អ្ា៎! ជីដូនមួយ។ ចា៎ស! 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ដរបងប្អូនអ្  ៊ុំបឈងកើរហ្ហា៎សចង់និយាយថាោរ់ឈៅ ដដរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ មានដរពីេហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ោរ់ឈៅឈនោះដដរឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 



ខ៖ ឈៅជិរោន មិនហ នឈៅឆ្ៃ ញខ្លៃ ចង្ហប់ឈៅមិនង្ហយបានមកឈ្វើប ណយបងប្អូន។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះមាត យេបសអ់្  ៊ុំឈ ម្ ោះអី្ដដរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះយីឈ ឿ។ 

ក៖ យីឈ ឿ ឪព កហ្ហា៎ស។ 

ខ៖ ឪព កសង្ហា ។ 

ក៖ សង្ហា ! ចា៎ស! ោរ់ទាងំពីេនាក់ោរ់ឈកើរឈៅ អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈកើរឈៅល ងមានហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ឈៅស្សុកកំឈណើ រអ្  ៊ុំដដរឈ ោះ? 

ខ៖  នឹងឯងជាមួយោន ទាំងអ្ស។់ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំដឹងថាោរ់ឈកើរឆ្ន ំអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់! អ្រ់ដឹងឈទ្យ។ ខ្ ំរូចជាងឈនោះឈទ្យៀរោរ់ង្ហប់ឈចល។ 

ក៖ អ្ា៎! អ្រ់ចំឈទ្យឈ ោះ។ 

ខ៖ អ្រ់ចឈំទ្យ! ឈៅរូចៗមាត យសាៃ ប់ឈៅឈៅជាមួយមីងម្ភ។ 

ក៖ ឈ ើយច ោះអ្  ៊ុំដឹងថាឈ្វើអី្ឈេឈដើមបីចិញ្ច ឹមជីវរិឈទ្យអ្  ៊ុំមាត យឪព កអ្  ៊ុំហ្ហា៎ស? 

ខ៖ ោរ់ឈ្វើដស្សឈដើេស ីឈនួលឈេឈៅណា៎។ ស ីឈនួលឈេឈៅទិ្យញអ្ងករឱ្យកូនឈៅទិ្យញអាវឱ្យកូន 
ឈសៃៀកាក់។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ្វើដស្សចម្ភា េឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 



ខ៖ ឈដើេស ឈីនួលឈេ សទួងដកអី្អ្ញ្ច ឹង ខ្ ំក៏អ្ញ្ច ឹង ប  ដនតឥឡូវឈេឈប់សទួងឈ ើយឈប់អី្អ្ស់ 
ឈៅអ្ស់។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ច្ចូរអី្ឈេោក់មា ស ីនអី្ឈយើងមិនអ្រ់ឈដើេឈេ ើសេួេស្សូវស ីឈៅ។ 

ក៖ ឈដើេឈេ ើសបានឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ បានឈេត្ចូរមា ស នីមាន ក់ៗេកបានដប់កាេ ងអី្ឈ ោះមួយេដូវហ្ហា៎ស។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈត្ចើនឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ មិនបាច់អ្នកខៃោះឈេ ើសកន ងទឹ្យកហ្ហា៎សយកមកហលផ្ទោះអី្ផ្ទោះ្ំឈនាោះ ឈេបាន១៥កាេ ង កាេ ង្ំៗ 
ខ្ ំកដនៃងដរជំាក់ឈេឈៅឈៅកាប់ដំឡូងអី្សង់ឈេ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះមាត យឪព កេបស់អ្  ៊ុំ ោរ់ឈ្វើអី្ឈេសច្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ោរ់ឈដើេស ីឈមួលឈេ កាលជំនាន់ នងឹសទួងដក ស ីឈនួលឈេហ្នឹងឯង។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ចិញ្ច ឹមកូនឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំដឹងថាោរ់ជាមន សសឈម ចដដរអ្  ៊ុំ បងឈអ្ើយ មាត យឪព កេបសអ់្  ៊ុំហ្ហា៎ស? 

ខ៖ ោរ់ឈឺបដិវរតដីកិនត្រឹមចងកោះ ឪព កង្ហប់នឹងឈឺសទឹងកា រ់ឈយើងសពវថ្លៃឈនោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំដឹងថាោរ់ជាមន សសឈម ចអ្រ់ឈពលដដលអ្  ៊ុំឈៅជាមួយោរ់ ោរ់កាចឬសៃូរ? 

ខ៖ សលូរហ្នឹង ោរ់ នឹងមិនកាចអី្។ 

ក៖ អ្ា៎! 



ខ៖ ដូចដរខ្ ំដដរហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំមានចងចំសាច់ឈេឿង ឬត្បវរតិជាមួយោរ់អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ចបំ  នាម នឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្រ់ចោំរ់ឈកើរឈៅឆ្ន ំអី្ឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំធ្លៃ ប់មានឈៅ ជាមួយោរ់ ឬឈៅ ជាមួយោរ់ឈទ្យ? 

ខ៖ មានឈៅោរ់ឈៅកាច់ជ័េឈេស ីឈមួលឈេខ្ ំតាមោរ់ឈៅោរ់វាយេរ់មកផ្ទោះវញិ។ ោរ់មិនឱ្យ
ឈឃើញរូចៗកាច់ជ័េស ីឈមួលឈេ។ 

ក៖ ចា៎ស! កាច់ជ័េអី្ឈេអ្  ៊ុំ។ 

ខ៖ ជ័េតាមឈដើេជីកឈដើមបារាងំអី្ហ្នឹង។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ កាលជំនាន់ហ្នឹងមានអី្ឈដើេកាច់អាអ្ញ្ច ឹងឯងឈឡើងឈៅខពស់ោរ់ត្ោំត្ោ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ង្ហប់បឈ ត យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំោរ់មានដដលធ្លៃ ប់ត្បាប់អ្  ៊ុំពីត្បវរតិេបស់ោរ់ឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ោរ់មិនដដលត្បាប់។ 

ខ៖ ច ោះឈបើង្ហប់បារ់ឈ ើយ ឈៅតូចៗោរ់ង្ហប់មានអី្ត្បាប់ទាន់។ 



ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំមានចង់ចំឈ ម្ ោះជីដូនជីតាេបស់អ្  ៊ុំអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ឈៅទាងំអ្ស់ឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ឈៅទាងំអ្ស់ ឈកើរមិនទាន់យាយតាផ្ង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំជាឈកមងកំត្ាឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ កំត្ាឈៅជាមួយជីដូន ឥឡូវោរ់សាៃ ប់ឈទ្យៀរឈៅ។ 

ក៖ ជីដូនអ្  ៊ុំឈ ម្ ោះអី្? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះយាយនំ។ 

ក៖ យាយនំច ោះតាហ្ហា៎ស? 

ខ៖ តាឈ ម្ ោះណង។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះណងខ្លងង ឈ ើយមាត យឬខ្លងឪព ក? 

ខ៖ ខ្លងមាត យ ឈអ្ា៎ ខ្លងឪព ក។ 

ក៖ ខ្លងឈលាកព ក ច ោះខ្លងមាត យហ្ហា៎សអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្លងមាត យមិនសាា ល់ឈទ្យឈភៃចអ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ឈ ើយត្កុមត្េូសាេអ្  ៊ុំេស់ឈៅឈខរតឈនោះយូេឈ ើយឈៅអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ យួេឈ ើយ។ 

ក៖ ប  នាម នឆ្ន ំឈ ើយ? 

ខ៖ មិនឈចោះរិចឆ្ន ំឈទ្យ តាំងពីមីឈនាោះម ៉េលេះ ពីសងាមមិញឈ ោះ។ 



ក៖ ត្បដ លជា៦៩ឈ ោះ។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ ឈៅឈៅ នឹងឈេ ឈេវាយស ទ្យធដរដដក។ អាឈយើងឈឺឈដកនឹងកនាទ ល ក៏ឈេវាយឱ្យ
ឈយើងឈៅរាចទឹ្យកដដលអ្ញ្ច ងឹណា៎។ ឈយើងឈៅហ្នឹង ឈេមានអី្ឈយើងត្បាប់ឈេឈៅ យសំពវថ្លៃខូច 
 ស់ឈនោះ ច កមតងៗឈឡើងដលឆ់្អឹងខនង ដដកមិនឈសតើង ដដនប   ណ ប  ណ្ណី ។ ឈេោន ឯងឈកមង 
ត្កម ំឈេអាណិ្រ ឈៅឈេជួយរាចទឹ្យកឈៅជូររាចទឹ្យកស ទ្យធដរឈឡើងត្ចងំសទឹងណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានសាច់ញារិ ដដរអ្  ៊ុំេស់ឈៅឈត្ៅពីត្បឈទ្យសដខមេឈទ្យ? ឬក៏កូនឈៅអី្ឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ មានឆ្ៃ យៗដដលឈេមិនឱ្យល យចយឈទ្យ ឈៅអាឈមេចិឈ ោះ។ 

ក៖ អ្ា៎! មានដដរដមន? 

ខ៖ មាន! 

ក៖ បងប្អនូដមន? 

ខ៖ បងប្អនូឲយាយសាច់ឆ្ៃ យដដរហ្នឹងណា៎។ 

ក៖ អ្ា៎! ោរ់ដដលទាក់ទ្យងឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់ឈសាោះឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ។ ចា៎ស! ច ោះសាវ មីេបស់អ្  ៊ុំោរ់ឈ ម្ ោះអី្អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះបឹន ឈ ឿម។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានចំឈពលដដលឈេៀបអាា ៍ពិពាហ្៍ជាមួយអ្  ៊ុំត្បុសឈទ្យ ឈៅឆ្ន ំ ដដរអ្  ៊ុំឈេៀប
ហ្ហា៎ស? 

ខ៖ យូរឈ ើយ។ 

ក៖ យូរឈ ើយឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះឆ្ន ំ៨០ប  នាម ន? ៩០ប  នាម ន? 



ខ៖ មកសេួ៨០ប  នាម ន? ៩០ប  នាម ន? ចប់បារ់ឈ ើយអ្រ់ដឹងផ្ង។ 

ក៖ អ្រ់ដឹងឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ឈនោះ១៨, ១៩ឈ ើយ ឈ ើយមីបងហ្នឹងង្ហប់ឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈពលដដលអ្  ៊ុំឈេៀបអាា ៍ពិពាហ្៍ជាមួយអ្  ៊ុំត្បុសអ្  ៊ុំឈេៀបឈោយចិរតឯង ឬក៏មាត យ
ឪព កជាអ្នកផ្សំផ្ា ំឱ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ឈេចូលដណតឹ ងត្រឹមត្រូវ ឈរើបងជាអ្នកទ្យ កោក់ឱ្យ។ 

ក៖ អ្ា៎! ចា៎ស! 

ខ៖ ឈ ើយឈយើងអ្រ់ដូចោន ។ 

ក៖ ច ោះដូចជាអ្  ៊ុំត្បសុមានឱ្យថ្លៃប ត កាេឈៅកាន់អ្  ៊ុំអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ អ្រ់ឈទ្យ ឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់! ោន អ្រ់ដដលណា៎ ដសនមួយថាសពីេថាសឈៅខ្ជិល ស់។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំអាចត្បាប់ពីឈពលដំបូងដដលអ្  ៊ុំជួបជាមួយអ្  ៊ុំត្បុស ជួបឈៅឈពល  ឈ ើយជួប 
ឈៅ ដដរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេឈៅថ្ត្ពសាវ យឈនោះ។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈេឈៅថ្ត្ពសាវ យឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ មកជួបោន ឈេចូលដណតឹ ងឈៅឈនោះឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយអ្  ៊ុំឈចោះអានឈចោះសេឈសអ្កសេដខមេបានលអប   ណ ដដរអ្  ៊ុំ? 



ខ៖ អ្ា៎! យា ប់បារ់ឈ ើយងងឹរបារ់ឈ ើយ។ 

ក៖ អ្រ់បានឈេៀនឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ! អ្រ់ឮថាឈទ្យអាព កមាឈេម្វើមារ់ឱ្យោក់ថ្ដអ្ឈញ្ច ក វាយឈប់ឈេៀនបឈ ត យ 
វាយតាអាបអូនឯង កមួយឯងឈេៀនដដកទាញឈដកក ត លផ្ៃូវឈនោះឯង។ ោរ់វាយដរប្អូនឯងឈៅ 
ឈចោះដរោរ់ឈៅខ្ ំថាឱ្យោរ់អ្ញ្ច ឹងឯង។ 

ក៖ ោរ់ចង់ឱ្យអ្  ៊ុំឈចោះណា៎។ 

ខ៖ បតីនាងឈនោះជារិម ខឈ្វើបាបខ្ ំ។ ឥឡូវបដន់ទាបឈ ត យឈនោះមកឈៅជាមួយបឈ ត យ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ពីេជារិបីជារិឈ ើយឈៅដរបតន់ទា មកនិយាយពីឈឺ ឈ្វើកាេឱ្យឈេដេកដីឱ្យឈេឈោយសាេ 
ដរវានឹងឈនោះ។ វាឈទ្យើបដរ្ំឈទ្យ ដល់វាបានមួយខួបមានអី្តាំងពីហ្នងឹមកឈប់ឈឺេ ូរ។ 

ក៖ អ្ា៎! ោរ់ឈកើរអី្ឈេអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ោរ់ត្រូវេបស់ឈេ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ង្ហប់េរ់ឈៅឈ ោះេរ់ ឈ ើយបតីតាមឈៅ។ 

ក៖ អ្  ៊ុំឈចោះនិយាយភាសាឈផ្សងឈត្ៅពីភាសាដខមេ ថ្ល ជប  នអី្ឈទ្យ? 

ខ៖ អូ! ស្សាច់ឈ ើយមកឱ្យនិយាយចិន ជប  ន។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈចោះដរភាសាដខមេឈទ្យអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ឈចោះដរភាសាដខមេឈទ្យ។ 

ក៖ អ្ា៎! ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំអ្រ់បានឈេៀនឈទ្យឈ ោះអ្  ៊ុំ? 



ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ថាន ក់ទី្យ១អី្អ្រ់ដដល។ 

ខ៖ បានត្រឹមថាន ក់ទី្យ១ហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ឈេៀនឈៅ អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេៀនតាំងពីបដិវតតម ល៉េេះ។ 

ក៖ ឈ ើយអ្  ៊ុំធ្លៃ ប់ឈ្វើដស្សចម្ភា េអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ឈដើេឈ្វើកញ្ជជ ស់ជាេហ្រូ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយអ្  ៊ុំមានមិរតភកដិសនិរសាម លដដល្ំធ្លរ់មកជាមួយោន ឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់ឈសាោះមតង? 

ខ៖ អ្រ់! អ្រ់មានឈទ្យច ោះមានមិរតភកដិក ំត្រូវោន អី្? 

ក៖ ច ោះឈៅកន ងជីវរិេបស់អ្  ៊ុំធ្លៃ ប់ម្វើកាេង្ហេអី្ឈេខៃោះឈដើមបីេកត្បាក់កបច្ ចិញ្ច ឹមជីវរិត្េួសាេ? 

ខ៖ ឈដើេដរកាច់ឈារកាច់ដំបូកឱ្យឈេ នឹងឯង យកមកឈយើងជំាក់ឈេខៃោះឈៅសងឈេខៃោះឈៅ ទិ្យញ 
អ្ងកខៃោះអ្ញ្ច ឹងឈនោះឈទ្យើបដរឈោោះឈេេួច។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំសងឈេេួចឈ ើយឈ ោះអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ េួចឈ ើយ ឈៅដរឈនោះមិនទាន់េួចខ្ ំជួយមិនបាន។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះតាំងពីឈកមងេ ូរមកដល់ឈពលឈនោះឈឃើញថាជីវរិេបស់អ្  ៊ុំផ្លៃ ស់បតូឈម ចខៃោះអ្ ិំ? 



ខ៖ អ្ា៎! ឈចោះដរត្ទ្យុឌមច្ោមឈៅ ឈ ើយឈនោះក ំអី្មិនដល់ប  ណណឹ ងឈៅជាមួយឈេ ឈេឈ្វើបាប វាយស ទ្យធ 
ដរដងដេក បានអ្ញ្ច ឹងទាេ ញទារាេ ូរ។ ឈេមិនវាយដរខនង ឈេវាយទាំងេនាៃ ក់ឈជើង សំ ង 
ឈ ើយវាមិនបាក់ណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានមាូប ដដលអ្  ៊ុំចូលចិរតពិសាេជាងឈេឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ដូចត្រសក់អី្ហ្នឹង សៃឹកបាសអី្ហ្នឹងបដនៃផ្ទីេបស់សអីអី្មិនសូវហ៊ា នឈទ្យឈេោក់ជីណា៎  ត្រប់អី្ 
ឈយើងោំបានឈៅ ផ្ទីអី្ ដូងអី្ ត្ោប់បាច។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំចូលចិរតញ ៉ាំបដនៃ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានចូលចិរតឈលងដលបងកំសានតអី្ត្បជាច្បិ្យដខមេអី្អ្រ់អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ដូចជាឈចលឈងូទាញច្រ័ច្តឈបាោះអ្ងា ញ ឈចលឈូងអី្? 

ខ៖ ឈទ្យ! អ្រ់ឈទ្យ! បានដរឈៅហ្នឹងឈៅចូលឆ្ន ំ បានដរអ្ងា យឈមើលម ខប ូលីសបឈ ត យឈៅ អ្នក 
 ឈលងអី្ឈលងឈៅឈវទ្យនា ស់ ចង់ព លមន សសវញិ មន សសវាឈត្ចើនអ្ញ្ច ឹងបានថាឆ្ន ំម ខ 
ឈប់ឈដើេឈ ើយ។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំមានចង់ចំបទ្យចឈត្មៀង ដដលអ្  ៊ុំឈេៀនតាំងពីឈកមង មកេ ូរមកដល់ឈពលឈនោះឈៅ 
ដរចំឈទ្យ? 

ខ៖អ្រ់ អ្រ់ឈទ្យធ្លៃ ក់ទឹ្យកឈ ើយ មិនដដលឈសាោះនឹកឈឃើញថាឈយើងបឈត្ចៀងឈលងឈយើងខ្លម សឈេ 
េយ ូតាហនឈត្ចៀងខ្លៃ ំងបទ្យទ្យ កឈ ើយ។ 

ក៖ ឈម ចអ្ញ្ច ឹងវញិ? 



ខ៖ ដូចរាង ឹងត្រមចៀក។ 

ក៖ អ្ា៎! ច ោះមានអ្នក ឈៅកន ងត្កុមច្គួសាេអ្  ៊ុំោរ់ឈចោះឈលងឧបកេណ៍ឈភៃងឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់ទាងំអ្ស់? 

ខ៖ មានដរកូនត្បសាេឈលងជលម់ាន់។ 

ក៖ ដរោរ់អ្រ់ឈចោះឈលងឈភៃងឈទ្យឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ចា៎ស!  ច ោះផ្ទោះេបស់អ្  ៊ុំមានលកខណ្ៈឈម ចដដរ? អ្  ៊ុំតាំងពីអ្  ៊ុំឈៅឈកមងេ ូរដល់ឈពលឈនោះណា៎អ្  ៊ុំ 
ផ្លៃ ស់បតូេឈម ចខៃោះណា៎? 

ខ៖ វាត្ោន់្ូេធ្លេត្ោន់ដដរហ្នឹងណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! កាលពីអ្  ៊ុំឈៅជាមួយមាត យឪព កឈម ច? 

ខ៖ ឈវទ្យនា ស់ មាត យចសឈ់ឺឈទ្យៀរអី្ឈទ្យៀរ នងឹ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈមើលមាត យឈមើលអី្ឈៅ ឈមើលមាត យដូចមិនបានយូេមាត យង្ហប់ឈៅឈចលឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ច ោះផ្ទោះេបសអ់្  ៊ុំ អ្  ៊ុំសាងសងឈោយខៃួនឯង ឬបានជួយឈ្វើផ្ទោះហ្នឹងឈទ្យ? 

ខ៖ ឈ្វើឃ ំឈេដចកសងក័យឱ្យឃ ំឈេដចកឱ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយអ្  ៊ុំឈ្វើខៃួនឯងឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ េកឈេេកឯងឈ្វើឈៅ ឈបើអាឈនោះខៃួនឯងជីកសេសេ។ 



ក៖ អ្  ៊ុំជាអ្នកឈ្វើ? 

ខ៖ ឈ្វើខៃួនឯង។ 

ក៖ អ្  ៊ុំឈចោះអ្នក ? 

ខ៖ ខៃួនឯងបឈ ត យពិបាកដរជីកសេសេហ្នងឹ ត្ោន់បចនមានោបំាយ ឈបើអាប  ណណឹ ងឈៅឈយើងេក 
ឈេបាន។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំឈត្បើត្បាសស់ម្ភា រៈអី្ឈេខៃោះឈដើមបសីាងសងផ្ទោះអ្  ៊ុំហ្ហា៎ស? 

ខ៖ មានអី្មានដដកឈោលដដកអី្ហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ខចីអា ឈេមកឈ្វើឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានជំនាញអី្ដដលឈចោះពីមាត យឪព កជំនាញអី្អ្  ៊ុំឈចោះឈដើមបេីកត្បាក់កបច្ ណា៎។ 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! ផ្ទោះអី្េំនិនខៃួនឯង ឈចោះដរេកឈេហ្នឹងង្ហប់ឈ ើយេកដរឱ្យឈេស ីហ្នងឹណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងឈចោះដរបចនឈៅឈ ោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស! បចនខៃួនឯងត្រង់មិនត្រង់ឈចោះដរឈ្វើឈៅឱ្យដរបានោំបាយផ្ទេះ្ំេកឈេឈៅមានអី្ឈេោក់
ឱ្យត្រង់ឱ្យឈៅ។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំមានឈចោះជំនាញដូចកូរសករ ឈវញវលលិ៍ ដូចជាឈ្វើជាលឈ្វើអី្ឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្រ់ឈសាោះម ងឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់! 



ក៖ អ្  ៊ុំឈចោះឈ្វើអី្ឈេខៃោះ? 

ខ៖ ឈដើេដរស ីឈមួលកាច់ឈារ ដកដំឡូងអី្ប  ណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ មានអី្។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំត្បាប់ឈេឿងដដលលំបាកឈៅកន ងជីវរិេបសអ់្  ៊ុំបានឈទ្យ? អ្  ៊ុំឈពល ឈ ើយឈ រ អី្អ្ញ្ច ឹង 
ណា៎ ? 

ខ៖ ឈពលដដលឈយើងឈ្វើខ្លៃ ំងឈពកឈៅឈចោះដរមលវើយឈៅៗ ច ោះកម្ភល ៉ាំងដមនដទ្យន ឈ ើយឈៅ មិន 
េួចឈទ្យ ឈប់ឈៅឈ ើយឈប់ឈៅោំឈារ កាច់ឈារ កាប់ដំបូកឈ ើយ មួយថ្លៃយប់ឈឡើងមិនបាន 
ឈដកកប់ចង់ទាល់ៗភៃឺឈទ្យៀរ។ 

ក៖ មនឿយឈ ោះ? 

ខ៖ ឱ្យដរបានល យសងឈេឱ្យផ្ រៗឈៅ បាន្ូេច្រងូឈនោះឈៅជំាក់ឈពទ្យយឈទ្យៀរ ឈោយសាេដរ 
ឈៅ។ 

ក៖ ច ោះឆ្ៃងការ់កាេលំបាកទាងំអ្ស់ហ្នឹងឈោឈយឈបៀប ដដរអ្  ៊ុំ? ឈ្វើឈម ចឈដើមបីអ្  ៊ុំអាចឈនោះ
ឧបសេាហ្នឹងបានហ្នឹងណា៎។ 

ខ៖ ឈចោះដរេរ់តាមោន តាមឯងឈៅណា៎។ 

ក៖ ឈចោះដរពាយាមឈៅឈ ោះអ្  ៊ុំ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ ត្ោប់ក៏ឈោយឈបើឈេបាញោ់ន ឈចោះដរេរ់តាមោន ឈៅត្កាបខៃោះឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានបទ្យពិឈសា្ន៍ លអឈៅកន ងជីវរិេបស់អ្  ៊ុំឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់មិនឈចោះបទ្យពិឈសា្ន៍ឈទ្យ ដកយា ងឈម ច? 



ក៖ ដូចជាឈពល ដដលអ្  ៊ុំសបាយណា៎? 

ខ៖ អ្ា៎! ឈបើកូនឱ្យសបាយឈចោះដរសបាយឈ ើយឈដើេឈលងខៃោះឈៅ ឈៅឈនោះឈៅឈ ោះឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈពលដដលបានឈដើេឈលងអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅសបាយ។ 

ខ៖ ឈពលបានឈៅវរតោក់បារោក់អី្មានអី្ចូលឆ្ន ំភ្ ំឈចោះដរសបាយឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ផ្ រពីហ្នឹងឈកើរទ្យ កខឈទ្យៀរ ឈ ើយអាេមមណ៍ឈេឿងអ្រ់បាយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំកាលអ្  ៊ុំឈៅឈកមងៗណា៎អ្  ៊ុំធ្លៃ ប់មានកតីស្សប ៉េថាអ្  ៊ុំចង់ឈ្វើអី្ឈពល្ំឈឡើងឈទ្យ? 

ខ៖ ចង់ដរឈ្វើកាេដរមួយម ខដរប  ណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្រ់ដដលេិរថាចង់ការ់ឈដេចង់ឈ្វើឈនោះឈ្វើឈនាោះ។ 

ខ៖ ឈ ើយច ោះកាលហ្នឹងការ់ឈដេបដិវរតបឈ ត យឈ ោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ មានប  នវាអី្មិនឈចោះដកស ំប  ឈេឈត្បើទាល់ដរមិនបានមួយដំបេឈេបងអត់បាយ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ បងអរ់បាយឈ ើយសក់មួយៗដវង ឈេការ់ឈ ើយឈេឈការឱ្យឈយើងខទិចអ្ស ់ឈវទ្យនា ស់។ ខ្ ំ 
បានឈខ្លម ចអ្  ៊ុំ ខ្ ំជួយឈៅខៃោះឈៅអា ឱ្យោន ឈមើល កូនមាន ក់ឯងកូនត្បាំ កូនរូចៗឈ ើយឈៅដក 
សំ បឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំច ោះអ្  ៊ុំឈបើអាចផ្លត ំត្បាប់អ្វីមួយឈៅកាន់កូនឈៅអ្  ៊ុំជំនាន់ឈត្កាយហ្ហា៎អ្  ៊ុំនឹងផ្លត ំឈផ្្ើេអី្ខៃោះ 
ឈៅកាន់ោរ់ហ្ហា៎ស? 



ខ៖ ឈចោះដរផ្លត ំកូនឈៅឈៅថាក ំឱ្យពិបាកចិរតអី្ខំេកស ីឈៅ ម្តឈយើងខំឈៅឈយើងបានឈ ើយក ំឱ្យ 
ម្តឈយើងមិនខំឈៅដរអ្ញ្ច ឹងឯងឈៅដរអ្រ់េ ូរ។ 

ក៖ ខំេកស ីឈ ើយេសឈ់ៅឈោយស ចេតិអី្អ្ញ្ច ឹងណា៎។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ បានឈេជួលឈ្វើកាេអី្ឈចោះដរឈៅៗឈបើមិនឈនោះឈទ្យេឺអ្រ់ឈ ើយ។ 

ក៖ បានកាេង្ហេឈ្វើ។ 

ខ៖ ចា៎ស! សពវថ្លៃឈេជួលបររមរេះឈៅឈចោះដរឈៅៗត្ពឹមមិញ អូ្សខចិលឈៅឈឺឈជើងឈអីឺ្ឈពក។ 

ក៖ ចា៎ស! ោរ់អ្រ់អាចឈៅបានឈទ្យឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ។ 

ខ៖ ខ្ ំឈៅឈលងបានឈ ើយ។ 

ក៖ អ្រ់ឈទ្យ កូនអ្  ៊ុំហ្ហា៎ស? 

ខ៖ បានឈបើឈៅឆ្ៃ យមិនហ៊ា នឱ្យឈៅឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ យប់ឈឡើងឈេឈៅឈៅជួយចប់កដងកបលក់មួយេីឡូពីេាន់ក៏មិនឱ្យកូនឈៅឈកមងនឹកឈឃើញ 
ខ្លៃ ចឈេចប់យប់អាច្ាច្តអី្ខ្លៃ ចមិនឮដល់មាត យ។ 

ក៖ ចា៎ស! មានអី្ឈទ្យៀរឈទ្យដដលអ្  ៊ុំចងផ្លត ំឈផ្្ើេឈៅកាន់កូនេបស់អ្  ៊ុំឈទ្យ។ 

ខ៖ អ្រ់មានអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ បានឈ ើយឈ ោះ? 

ខ៖ បានឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្េេ ណឈត្ចើនសច្ម្ភប់្ឱ្យខ្ ំកាេជួប ឈ ើយពិភាកាផ្តល់ពីត្បវរតិេបសអ់្  ៊ុំមក 
កាន់ខ្ ំណា៎។ 



ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អ្េេ ណឈត្ចើនអ្  ៊ុំ៕ 

 


