
ការសម្ភា សរបសអ់្នកមីង សតូ តតម 
 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ គង់ ចាន់ណាក់         ខ៖ អ្នកត្រូវឈគសម្ភា សឈ ម្ ោះ សូរ តរម 
 
ក៖ ខ្ញុំបាទឈ ម្ ោះ គង់ ចាន់ណាក់ មកពីគម្រម្ភងជីវត្រវរតិផ្ទា ល់ខលួនររស់ត្រជាជនកមពញជា ឈ ើយកមមវធីិ
ហ្នឹងឈធវើឈ ើង ឈោយសាកលវទិាលយ័មួយឈៅស រដ្ឋអាឈមរចិ ឈ ម្ ោះថាសកលវទិាល័យ BYU 
ឈោយសារតរសាកលវទិាល័យមានរុំណង ឈដ្ើមបីតែរកាត្រវរតិររស់ត្រជាជនតខមរ ឈដ្ើមបទីញកឱ្យកូន 
ឈៅជុំនាន់ឈត្ោយឈដ្ើមបីពួកឈគ អាចសាា ល់ពីត្រវរតិររស់ដូ្នតា និង ឪពញកមាត យអ្ញ្ច ឹងណាអ្ ញ៊ុំ ឈ ើយ 
ោរសម្ភា សឈនោះឈយើងឈធវើឈៅថ្ែៃទី១៧ តខ០៤ ឆ្ន ុំ២០១៨។ ឈ ើយោរសម្ភា សឈនោះខ្ញុំនឹងែរជាសម្លេង 
និង ែរជាររូភាពអ្ ញ៊ុំ ឈ ើយនឹងឈ្្ើរឈៅសកលវទិា ឈដ្ើមបីសាកលវទិាយអាចយកឈៅោក់ឈលើ 
Website ររស់សាកលវទិាល័យអ្ញ្ច ឹង ឈរើអ្ ញ៊ុំយល់ត្ពម ឈអាយខ្ញុំយកររូែរ និង ោរសម្ភា សររស់ 
អ្ ញ៊ុំោក់ឈលើ Websites ររសស់ាកលវទិាល័យឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ មានអី្ទាស់តរមិនសូវឈចោះនិយាយអី្្ង។ 
ក៖ អ្រ់អី្ឈទអ្ ញ៊ុំ! អ្ញ្ច ឹងអ្រគញណឈត្ចើន តដ្លអ្ ញ៊ុំយល់ត្ពមឈអាយពួកឈយើង យករូរភាព និង សម្លេងអ្ ញ៊ុំ 
ោក់ឈលើ Websites ររស់សាកលវទិាល័យ BYU ណាអ្ ញ៊ុំ។ អ្ញ្ច ងឹដ្ុំរូងចង់សួរថា ឈរើអ្ ញ៊ុំស្សមីាន 
ឈ ម្ ោះអ្វីតដ្រអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះយាយតរម។ 
ក៖ យាយតរម។ 
ខ៖ តរមាន ក់ឈទឬទាុំងត្រកូលតដ្រ? 
ក៖ ទាុំងត្រកូលណាអ្ ញ៊ុំស្សី? 
ខ៖ សូរ តរម។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សីមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់មានឈទ។ 
ក៖ អ្រ់មានឈទ មានតរឈ ម្ ោះមួយ នងឹឈទ។ អ្ញ្ច ងឹសរម្ភរ់ពីឈកមងៗ ឈរើឈគឈៅអ្ ញ៊ុំថាយា៉ាងឈម៉ាចតដ្រ? 
ខ៖ ឈៅអ្ញ្ច ឹងតា! មិនតដ្លឈៅអ្វីឈទ។ 
ក៖ ឈៅថាតរម អ្ញ្ច ឹងម្ៅ។ បាទ! សរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សី អ្ ញ៊ុំស្សីមានអាយញរ៉ាញនាម នឈ ើយ? 
ខ៖ ៧៣ឆ្ន ុំ។ 
ក៖ ៧៣ឆ្ន ុំ! អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្ស ីអ្ ញ៊ុំស្សីឈៅចាុំថា អ្ ញ៊ុំស្សីឈកើរឈៅថ្ែៃណា តខណា ឆ្ន ុំណាឈទ? 
ខ៖ អ្រ់សាា ល់ឈទឆ្ឆ ុំឈនាោះ។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹង៧៧៣ឆ្ន ុំណាអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ សាា លត់រឆ្ន ុំ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងឆ្ន ុំរ៉ាញនាម នតដ្រអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឆ្ន ុំច។ 
ក៖ ឆ្ន ុំច អ្ញ្ច ឹងមានន័យថា អ្ ញ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ុំតខមរគឺឆ្ន ុំចណាអ្ ញ៊ុំ។ អ្ញ្ច ងឹមានន័យថាអ្ ញ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ុំ១៩៤៥
អ្ ញ៊ុំ។ 
ខ៖ អ្រ់ដឹ្ងឈទ! 
ក៖  នឹងឈ ើយ គឺឈកើរឈៅ១៩៤៥។ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សី ឈកើរឈៅកតនលងណាតដ្រ? 
ខ៖ ឈកើរឈៅ នឹង ឈកើរឈៅភូមិ នឹងតរមតង។ 
ក៖ ភូមិហ្នងឹ អ្ញ្ច ងឹអ្ ញ៊ុំស្សីអាចត្បារ់ឈ ម្ ោះភូមិ ឃញុំ ស្សុកឈទ? 
ខ៖ ភូមិត្ចឈោង ឃញុំដ្ុំរលិ ឈ ើយោលមញនឈគឈៅថាស្សុកអូ្ររុំងឪ ឈខរតកុំពង់ចាម តរឥ ូវឈខរតរបូង 
ឃមញុំ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភប់អ្ ញ៊ុំស្សី អ្ ញ៊ុំស្សីមានរងរអូនចុំនួនរ៉ាញនាម ននាក់តដ្រអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ រងរអូនឈត្ចើន១៣នាក់។ 
ក៖ អូ្! ១៣នាក់អ្ ញ៊ុំស្សី! ឈ ើយអ្ញ្ច ងឹអ្ ញ៊ុំស្សី មានរងរអូនត្រុសរ៉ាញនាម ន ស្សីរ៉ាញនាម ន? 
ខ៖ ត្រុស៧នាក់ ស្សី៧នាក់ រ៉ាញតនតអាពរសញីអ្ស់រ៉ាញនាម នឈ ើយ។ 
ក៖ អាពរសម្ភេ ប់! 
ខ៖ អាពរសញីអ្ស់៩ឈ ើយត្រុស។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងបានន័យថា រងរអូនត្រុសអ្ ញ៊ុំស្សី៥នាក់ត្រូវអាពរសម្ភេ ប់ឈ ើយ។ 
ខ៖ ឈៅសល់តរត្រុសពីរឈនាោះឈទ។ 
ក៖ ឈៅសល់តរត្រុស២ និង ស្សី៧ អ្ញ្ច ឹងមានន័យថាឥ ូវឈៅសល់តរ៩នាក់ឈទ។ អ្ញ្ច ឹងអ្ ញ៊ុំស្សជីា 
កូនទីរ៉ាញនាម នឈៅកនញងត្កុមត្គសួារ? 
ខ៖ កូនទី១។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំស្សជីាកូនរងឈគ។ អ្ ញ៊ុំស្សីឈៅចាុំឈ ម្ ោះរងរអូនទាុំង១៣នាក់ឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឈៅចាុំ។ 
ក៖ ជួយត្បារ់រនតិចមក? 
ខ៖ ត្បារ់ឈ ម្ ោះឈទៀរឬ?  
ក៖ ត្ាន់តរឈ ម្ ោះក៏បាន មិនបាច់ត្រកូលក៏បាន។ 
ខ៖ ឈ ឿន, ឈ ៀង,  ួរ,ឈកៀន, ទូច, អាភាព, អាគីន, អាលិន, អាឈគឿន ឈ ើយស្សីៗ  ួរ, ឈ ៀង, 
ឈភលចអ្ស់ឈ ើយ ោទឹម, ឈ ើយខ្ញុំ។ 
ក៖ អ្ស់ឈ ើយអ្ ញ៊ុំ។ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្ស ីអ្ ញ៊ុំស្សីឈៅចាុំឈទថា អ្ ញ៊ុំស្សីចូលចិរតឈធវើអ្វីខលោះជាមួយពួការ់? 
ខ៖ មិនតដ្លឈធវើអី្រអូនឈទ អាណិរណាសឈ់ត្រោះត្ក រកសញីចិញ្ច ឹមរអូនឈទឈរើ! តម៉ាឪកូនញកឹ មិនឈដ្ើរសញី 
ឈ្នួលឈគ ចិញ្ច ឹមរអូន លក់ឈវ ទិញអ្ងករពីរនាក់តម៉ាឈកមក នឹង។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹង នឹង! 
ខ៖ ត្រវរតិ ុំឈរើ! ពីឈដ្ើមត្ក ឈដ្ើរសញីឈ្នួលឈគ កូនឈត្ចើនឈពក។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់សពវថ្ែៃឈនោះពួការ់រស់ឈៅឯណាតដ្រអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឈៅស្សុកឈគ ឈៅទួលវហិារ ឈៅដ្ុំរលិ ឈ ើយឈៅនឹងខលោះ ភូមិឈយើង៩នាក់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង អូ្ូ៎! 
ខ៖ ឈដ្ើរឈៅឈៅស្សុកឈគអ្ស់ឈ ើយ។ 
ក៖ ពួការ់មានត្គសួារឈៅស្សកុឈគ ឬក៏ឈម៉ាចតដ្រអ្ ញ៊ុំ ារ់ឈៅរកសញីឬ? 
ខ៖ ឈៅរកសញី ឈៅឈៅទីហ្នឹងតរមតងឈៅ ឈគស្សួសអ្ញសដ្ញរអី្អ្ញ្ច ឹង វាាម នត្រោរ់ដឹ្កនឹងឈគឈនាោះ ឈៅ 
រ៉ាោះចុំកតនលងមានអ្ញសមានអី្ ឈៅទីឈនាោះតរមតងឈៅ តរខ្ញុំឈទតដ្លមកវញិ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង សពវថ្ែៃពួការ់ឈធវើោរអ្វីខលោះតដ្រអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ាម នឈធវើអី្ឈទ កូនសញីឈ្នួលឈគឈធវើទឹកសញទធហ្នឹង។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ! អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សី អ្ ញ៊ុំស្សីឈៅចាុំថា ឪពញកអ្ ញ៊ុំស្សីមានឈ ម្ ោះអ្វីតដ្រឈទ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ សរូ តកវ អាពរវាយតដ្រ។ 
ក៖ ារ់អាពរវាយ! 
ខ៖ សញីអ្ស់មួយពូជ។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ! អ្ញ្ច ឹង អាពរវាយារ់ត្រត លជាឆ្ន ុំណាតដ្រអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឆ្ន ុំឈយើងឈកៀរ ត្រត លជា៤០ឆ្ន ុំឈ ើយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមានន័យថា វាយអ្ុំ ញងឆ្ន ុំ៧៩ហ្នឹង។ 
ខ៖ ឈពលឈគវាយតរក នឹង! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមានន័យថា ឈពលតរកអាពរតរមតង ឆ្ន ុំ៧៩ឈគវាយារ់តរមតង។ 
ខ៖ មិនតមនឈទ វាយកុំពញងអាពរជម្លេៀសឈៅ ឈគថាឈយើងយួន។ 
ក៖ ឈពលអាពរវាយារ់ហ្នឹង ារ់ត្រត លជាអាយញរ៉ាញនាម ន? 
ខ៖  ញកជាង! 
ក៖  ញកជាង! 
ខ៖  ញកជាងឈ ើយ អាពរវាយ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់មាត យររស់អ្ ញ៊ុំស្សីឈ ម្ ោះអ្វីតដ្រ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ ញមឹ ត្រូន។ 
ក៖ ឈ ើយសពវថ្ែៃារ់ឈៅរស ់ឬារ់សាល រ់ឈ ើយ? 
ខ៖ ឈៅលនូ ឈៅឈលើ្ាោះហ្នងឹអាវា៉ា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង! ារ់ឈៅរស់ឈទ។ ឈ ើយសពវថ្ែៃ ារ់មានអាយញរ៉ាញនាម នឈ ើយអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ារ់ឈៅសិររួនឆ្ន ុំឈ ើយ! ឈៅសិររីឆ្ន ុំឈ ើយ ោលសងឃទានថ្ែៃឈនាោះ! ឈៅសិររីឆ្ន ុំឈ ើយ។ 



ក៖ ឈៅសរិរីឆ្ន ុំ មាត យអ្ ញ៊ុំស្ស។ី 
ខ៖ ៩៤ឆ្ន ុំឈ ើយ ចូលឆ្ន ុំឈ ើយ។ 
ក៖ ចូលឆ្ន ុំឈ ើយ អ្ញ្ច ឹងចូល៩៤ឆ្ន ុំឈ ើយ។  នងឹឈ ើយ! 
ខ៖ ឈៅលនូ យាយលីមមកសូត្រធម៌បានរ៉ាញនាម នយរ់តដ្រ បានររឺឈ ើងវញិ ថា ញ្រឈ ើយឈរើ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឪពញកមាត យអ្ ញ៊ុំស្សី ោលារ់ឈៅរស់ ារ់ត្រករមញខរររអ្វីសរម្ភរ់ចិញ្ច ឹមជីវរិតដ្រអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឈធវើតរតស្ស ឈធវើតរតស្សមួយមញខ ាម នឈធើវអ្វីឈទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់មានមញខរររអ្វីឈ្េងពីឈធវើតស្សឈទ។ 
ខ៖ មានតរឈធវើតស្សមួយមញខ កូនលក់ឈវរឈអាយឈគឈៅ យកមកទិញអ្ងករមកសញីឈៅ មិនត្គរ់មិនត្ាន់ 
ជុំរក់ឈគ រអូនឈត្ចើនរវល់តរឈ្ឺ។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ! 
ខ៖ យកលញយឈគ យកមកឈមើល។ 
ក៖ ឈ ើយអ្ញ្ច ឹង សុំររ់ឪពញកមាត យររសអ់្ ញ៊ុំស្សី ារ់ជាមនញសេឈម៉ាចតដ្រអ្ ញ៊ុំ សលូររូរ រក៏ឺ? 
ខ៖ សលួរណាស់ សលួរណាស ់ឈ ើយចិរតលអឈទៀរ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឪពញកឬ។ 
ខ៖ ឪពញក! រងរអូនារ់ហ្នឹង យាយតាឈលល ចញឹម នឹង រងរអូនារ់រឈងកើរសលូរណាសឱ់្យតរបានអី្ 
ឈៅមក ឈអាយយកឈ ើយ បានត្រីបាយអី្ មកឈ ើយ ជាមួយនឹងតាអ្ ញរ។ 
ក៖ ចញោះមាត យវញិ យា៉ាងឈមតចតដ្រ? 
ខ៖ យាយក៏សលូរចិរតលអតដ្រ មានអី្ឱ្យសញអី្ស់ពីខលួនឈ ើយ អាណិរអ្នកត្កដូ្ចាន  បានមកឈចោះតរឈៅ 
មកសញីឈ ើយ រងរអូន នងឹ។ 
ក៖ បាទ បាទ!  នឹងឈ ើយ! អ្ញ្ច ងឹារ់ធ្លល រ់និយាយត្បារ់អ្ ញ៊ុំស្ស ីអ្ុំពីជីវរិររស់ារ់ ោលារ់ឈៅ 
ឈកមងៗឈទអ្ ញ៊ុំស្ស?ី 
ខ៖ មិនតដ្លឈទ មិនតដ្លត្បារ់ឈទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សី អ្ ញ៊ុំស្សីឈៅចាុំឈ ម្ ោះជីដូ្នជីតាអ្ ញ៊ុំស្សីលងឪពញកឈទ? 
ខ៖ ជីដូ្នជីតាលងឪពញក តាសូរ យាយយញក កូនតម៉ាឪារ់ឈ ើយ នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង! 
ខ៖ ត្រកូលខ្ញុំ នឹង។ 
ក៖ ារ់ឈកើរឈៅណា អ្ ញ៊ុំស្សចីាុំឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ចាុំឈទ។ 
ក៖ ចញោះឆ្ន ុំតខមរ អ្ ញ៊ុំឯងឈៅចាុំឈទ? 
ខ៖ អ្រ់ចាុំឈទ។ 
ក៖ អ្រ់ចាុំឈទ។ 



ខ៖ តខឈគឈៅរល់ថ្ែៃហ្នឹឹឹង អ្រ់ដឹ្ងតខអី្ឈគ្ង។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ! ឈ ើយចញោះជីដូ្នជីតាលងមាត យ? 
ខ៖ តាញមឹ យាយអ្ុំ! 
ក៖ តាញមឹ យាយអ្ុំ! ារ់ទាុំងអ្សា់ន  សាល រ់អ្សឈ់ ើយរ?ឺ 
ខ៖ សាល រ់អ្ស់ឈ ើយ។ 
ក៖ ារ់សាល រ់ត្រត លរយៈឈពលរ៉ាញនាម នឆ្ន ុំឈ ើយអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ងារ់ឈចាលពីចិរគរ់។ 
ក៖ ពីចិរគរ់ មញនអាពរឈទៀរអ្ញ្ច ឹង។ 
ខ៖ តាចិរគរ់ ឈ ើយយាយឈៅឈចាលស្សុកឈគឈនាោះឈរើ ដឹ្ងឈៅរកឯណាឈឃើញឈទ។ 
ក៖ អូ្! បារ់ខលួនតរមតង។ 
ខ៖ តសងមកងារ់តាម្លូវ ករ់ឈៅកនញងឈៅស ូហ្នឹងឈៅ ឈៅរកមិនឈឃើញ ឈវទនាណាស់ត្រវរតិ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ញ៊ុំស្សីធ្លល រ់ដឹ្ងឈរឿងពីជីដូ្នជីតាអ្ ញ៊ុំស្សីឈទ ដឹ្ងឈរឿងពីោលារ់ឈៅឈកមងៗ អី្អ្ញ្ច ឹងណាអ្ ញ៊ុំ។ 
ខ៖ ជីដូ្នជីតា ឈរឿងរកសញី? 
ក៖ បាទ បាទ! 
ខ៖ ឈរើលងយាយត្ាន់ឈរើ ឈរើលងតាត្កណាស ត្កណាស់លងតា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ញ៊ុំស្សី ត្កុមត្គួសារររស់អ្ ញ៊ុំស្ស ីរស់ឈៅឈខរតឈនោះអ្ស់រយៈឈពលរ៉ាញនាម នឆ្ន ុំឈ ើយអ្ ញ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ឈៅ នងឹ? 
ក៖  នឹងឈ ើយ! 
ខ៖ ចិររ៉ាញនាម ន! ចិរពីរ ចិររីឈ ើយឆ្ន ុំ នឹង ឈៅ នងឹ។ 
ក៖ ឈៅ នងឹតាុំងពីឈកមងតរមតង។ 
ខ៖ តាុំងពីរូច ឈកើររ៉ាញននឹង! ឈកើរឈៅវាល ឈោយសារតរឈចាររលន់ឈពក ារ់មកឈៅ នងឹមក។ 
ក៖ បាទ បាទ! 
ខ៖ រលន់យកត្ករីអ្ស។់ 
ក៖  នឹងឈ ើយ! សរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សី មានរងរអូនសាច់ញារិតដ្លរស់ឈៅឈត្ៅត្រឈទសកមពញជាឈយើងឈទ? 
ខ៖ អ្រ់មានឈទ។ 
ក៖ មានតរឈៅកនញង។ 
ខ៖ មានតរឈៅនឹងតរមតង ាម នឈៅណាឈទៀរឈទ។ 
ក៖ សរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សី សាា លីអ្ុំស្សមីានឈ ម្ ោះអ្វីតដ្រ? 
ខ៖ តា ឈៅ។ 
ក៖ ត្រកូលារ់ឈ ម្ ោះអ្វីតដ្រ? 
ខ៖ ភិន។ 



ក៖ ភិន ឈៅ។ 
ខ៖  នឹងឈ ើយ! 
ក៖ ភិន ឈៅ បាទ! អ្ ញ៊ុំស្សីឈៅចាុំថា អ្ ញ៊ុំស្សបីានឈរៀរោរឈៅឈពលណាឈទ? 
ខ៖ ឈទ ឈរៀរោរ នងឹ យូរឈ ើយ ឈមើលមីឈនោះឈកើរចិរគរ់ ឆ្ន ុំចិរគរ់ ឈ ើយខ្ញុំោរហ្នងឹមញនរីឆ្ន ុំឯ 
ឈណាោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមានន័យថា កូនចបងររស់អ្ ញ៊ុំស្សីឈកើរឈៅឆ្ន ុំ១៩៧០គរ់។ អ្ញ្ច ឹងោរបានរីឆ្ន ុំមានកូន 
ដ្ុំរូង អ្ញ្ច ឹងត្រត លជាឆ្ន ុំ១៩៦៧។ 
ខ៖  នឹងឈ ើយ រ៉ាញណ្ណឹ ង។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ អ្រ់អី្ឈទលអ។ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំសពវថ្ែៃឈនោះ ឈរើគិរឈៅអ្ ញ៊ុំឈ ើយនឹងឈោកពូបានឈរៀរ 
ោរអ្ស់រយៈ ឈពលរ៉ាញនាម នឆ្ន ុំឈ ើយ? 
ខ៖ ឈរៀរោរ? 
ក៖ ជាមួយពូជាមួយអ្ ញ៊ុំត្រុស? 
ខ៖ ោរបានជាង៥០ឆ្ន ុំឈ ើយ។ 
ក៖ ជាង៥០ឆ្ន ុំឈ ើយ យូរណាស់។ អ្ញ្ច ឹងអារ ៍ពិរ ៍នឹងឈរៀរចុំឈ ើងឈោយឪពញកមាត យ ឬ ឈរៀរ 
ចុំឈ ើង ឈោយខលួនឯង? 
ខ៖ តម៉ាឪឈរៀរឱ្យ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈពលហ្នឹងមានដូ្ចជាថ្ែលជុំនួនឈទអ្ ញ៊ុំស្សី? 
ខ៖ មាន! 
ក៖ មាន! 
ខ៖ មានឈរើ! 
ក៖ មានត្រត លរ៉ាញនាម នតដ្រអ្ ញ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ឈគរងាា រ់ឬ? 
ក៖ បាទ! 
ខ៖ រីរន់។ 
ក៖ រីរន់ លញយតខមរឈយើង នងឹ។ 
ខ៖ លញយតខមរ ៣,៥០០។ 
ក៖ ៣,៥០០  !ូ តរលញយជុំនាន់ហ្នឹងថ្ែលឬអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ែលណាស់ មួយជី៣៥០។ 
ក៖ មួយជីរីរយហា អ្ញ្ច ឹងមានន័យថា ៣៥០០ គឺមួយរមលឹងឈ ើយ។ 
ខ៖ មួយរមលឹងជាង។ 
ក៖ មួយរមលឹងជាង បាទ! ថ្ែលឈរើ។ 



ខ៖ ថ្ែលឈរើ ោល នងឹ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ញ៊ុំស្សី សរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សីគិរថា ជីវរិអ្ ញ៊ុំស្សមីញនឈរៀរោរ និង ជីវរិឈត្ោយោរឈរៀរោរមានភាព 
ខញសាន ឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖  ូៗ ខញសឆ្ៃ យណាស ់ខ្ញុំឈរៀរោរ ខ្ញុំឈវទនាណាស់ ឈៅជាមួយមាត យឈកមកយុំរល់តរថ្ែៃ ឈទើរតរ 
ចាស់មកឈៅ  នឹងឈទ ឈទើរធូរឈនាោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង! 
ខ៖ ទាល់តរតរកឈរើ! ខ្ញុំយុំរល់តរថ្ែៃ តម៉ាឈកមកឈជរ ពិបាកណាស់។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ! អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សី ដូ្ចជាអាចចាុំឈទថា ឈពលដ្ុំរូងអ្ ញ៊ុំស្សីជួរជាមួយអ្ ញ៊ុំត្រុសយា៉ាង 
ឈម៉ាចតដ្រអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ មានឈនោះណា មិនតដ្លឈឃើញាន ឯណា។ 
ក៖ អ្រ់តដ្លឈឃើញឈទឬ? 
ខ៖ ចាស់ៗ ឈរើ នាុំមកសតី។ 
ក៖  ូ! អ្ញ្ច ឹងមានន័យថា ចាស់ៗឈឃើញអ្ ញ៊ុំស្សីឈ ើយ ារ់ចូលមកសតីដ្ណតឹ ងតរមតង។ 
ខ៖ រអូនឈៅនឹងនាុំមក តាឈៅឈយៀកឯឈណាោះឈរើ មិនតាុំងតដ្លឈឃើញខ្ញុំ្ងហ្នងឹ ទាល់តរោរបាន 
ឈឃើញ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង! សរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្ស ីសរម្ភរ់ចុំណងអារ ៍ពិរ ៍អ្ ញ៊ុំស្សមីានកូនរ៉ាញនាម ននាក់តដ្រ? 
ខ៖ ៩នាក់។ 
ក៖ ៩នាក់! កូនអ្ ញ៊ុំស្សី មានត្រុសរ៉ាញនាម ន ស្សីរ៉ាញនាម នអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ត្រុស៤ សាល រ់អ្ស់៣។ 
ក៖ អ្រ់អី្ឈទ ឈរៀរទាុំងអ្ស់មក។ 
ខ៖ កូន៩នាក់ ស្សឈីៅ៤ ត្រុសឈៅមួយ ទាុំងអ្ស៥់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងមានន័យថា សាល រ់អ្ស់រួននាក់ឈ ើយ។ អ្ ញ៊ុំស្សីអាចជួយឈរៀរឈ ម្ ោះពួការ់បានឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អាមួយឈ ម្ ោះអាវនី ឈ ើយអារ៉ាញនាម នឈទៀរអ្រ់ទាន់មានឈ ម្ ោះឈទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង! ឈ ើយចញោះសរម្ភរ់កូនតដ្លឈៅរស់? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះឈ ឿន, ឈអ្ៀ, ឈអ្ៀច, រញល ឈ ើយ   ន។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ! អ្រ់អី្ឈទ អ្ ញ៊ុំស្សីឈចោះអាន និងសរឈសរអ្កេរតខមរឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ មិនឈចោះឈទខ្ញុំ។ 
ក៖ មិនឈចោះឈទ! 
ខ៖ មិនតដ្លបានឈរៀនឈទ មួយជាន់ខ្ញុំឈនាោះ មិនបានឈរៀនឈទពិបាកឈពក។ 
ក៖ ពិបាកឈពកឈោយសារអ្វី? 
ខ៖ ឈោយសារតរត្ក។  



ក៖ ឈោយសារតរត្ក។  នឹងឈ ើយ! អ្ញ្ច ឹងសរម្ភប់អ្ ញ៊ុំស្សី ឈចោះភាសាឈ្េងៗឈត្ៅពីភាសាតខមរឈទ? 
ខ៖ មិនឈចោះឈទ ឈរើមនញសេឈរៀនមិនឈចោះ្ង។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំស្ស ីអ្រ់តដ្របានឈរៀនកនញងសាោឈសាោះតរមតង? 
ខ៖ មិនបានចូលសាោនឹងឈគឈទ រងរអូនឈត្ចើន គិរតររកចិញ្ច ឹមរអូន មានឈអាយរកអី្។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំស្សអី្រ់បានឈរៀនឈោយសារតរជីវភាពពិបាកឈពក។ 
ខ៖ ទាល់តរាម ន ឈមើលត្ករី្ង រកឈអាយរអូនសញី្ ង មានបានឈៅសាោឯណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សី មានមិរតភកតិជិរសនិរ តដ្លធុំធ្លរ់ជាមួយាន តដ្ររឈឺទ? 
ខ៖ អ្រ់មានឈទខ្ញុំ។ 
ក៖ អ្រ់មានឈសាោះតរមតង។ 
ខ៖ មានតររងរអូនជីដូ្នមួយ តម៉ាឈកមកវាអី្ នឹង! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង! 
ខ៖ ស្សោញ់ាន ណាស់ ាម ន ឱ្យតរបានអី្មកតចកាន សញីឈ ើយ ឈត្រោះអី្វាឈដ្កឈៅហ្នឹង ឈរើថាមិរតភកតិ 
ឆ្ៃ យាម នឈទ។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំស្សមីានឈធវើតស្សចម្ភា រឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ មានតរឈធវើតស្សមួយមញខ។ 
ក៖ ឈធវើតរតស្សឈទអ្ ញ៊ុំ។ 
ខ៖ ឈធវើតស្ស៩០តម៉ាត្រ ឈធវើរល់ថ្ែៃ នឹងឈនាោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សីគិរថា តាុំងពីឈកមងរ ូរមកដ្ល់ឈពលឈនោះ ឈរើជីវរិររស់អ្ ញ៊ុំស្សីមានោរផ្ទល ស់ 
រតូរឈទអ្ ញ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ដូ្ចជាាម នផ្ទល ស់ឈទ ពិបាកតាុំងពីឈកមងរ ូរមកដ្ល់ឥ ូវ។ 
ក៖ ឈៅតរពិបាក។ 
ខ៖ ឈៅតរពិបាក។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹង អ្ ញ៊ុំស្សីឈរើមានមហូរណាតដ្លអ្ ញ៊ុំស្សីចូលចិរត ូរឈទ អ្ ញ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ាម នមហូរអី្ឈទ ឈរើសញីបាយមិនឈកើរ្ង ខ្ញុំរល់ថ្ែៃឈនោះ បានអ្ុំរិលខាឹមអី្ឈរើ។ 
ក៖ អ្ុំរិលរញកជាមួយខាឹម។ 
ខ៖ អ្ុំរិលរញកជាមួយខាឹមស្សូរទឹកឈៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់តលបងត្រជាត្រិយ ឈរើអ្ ញ៊ុំស្សីចូលចិរតតលបងត្រជាត្រិយអ្វីខលោះ តាុំងពីឈកមងមក? 
ខ៖ ពីឈកមងចូលចិរតរុំ។ 
ក៖ រុំ! 
ខ៖ រុំឈរើ! ពីឈកមង រុំរុំបារ់ឈភលចត្ក។ 



ក៖  នឹងឈ ើយ! អូ្ឈខ! ចញោះមានរទចម្រលៀងណាតដ្លអ្ ញ៊ុំស្សីចូលចិរតសាត រ់ ឈ ើយឈត្ចៀងតាមឈទតាុំងពី 
ឈកមងមក? 
ខ៖ មិនតដ្លឈទ ាម នចម្រលៀងអី្ឈត្ចៀងតាមឈទ ឈរើមិនឈចោះ្ង បានអី្ឈត្ចៀងតាម។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ!  នឹងឈ ើយ! អ្ញ្ច ឹងឈរើមាននរណាមាន ក់ឈៅកនញងត្កុមត្គួសារអ្ ញ៊ុំ តដ្លឈចោះឈលងឧរ 
ករណ៍ឈភលងឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ាម នឈទ! ឈរើត្កមានឈអាយឈៅឈរៀនសអណីា ឈរើរងរអូនត្ក។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភប់្ាោះររស់អ្ ញ៊ុំស្សីវញិ មានលកខណៈដូ្ចឈមតចតដ្រ តាុំងពីឈកមងមកអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ តាុំងពីឈកមងមក្ាោះររស់ខ្ញុំរូច។ 
ក៖ ្ាោះ នឹងដូ្ចជា ្ាោះទារ ្ាោះខពស់ ឬក៏យា៉ាងឈម៉ាចតដ្រ ត្រក់ឈកបឿង ត្រក់សលឹង? 
ខ៖ ត្រក់សលឹងឈតាន រ ជឈណតើ ររីោុំ។ 
ក៖ ជឈណតើ ររីោុំ! អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់្ាោះ នឹង ឈធវើឈោយអ្ ញ៊ុំស្សីផ្ទា ល់ខលួន ឬក៏ជួលឈគអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ពីឈដ្ើមរ?ឺ 
ក៖ បាទ! 
ខ៖ ចាស់ៗ រកាន ារ់ នឹង ឈធវើឈៅ អាសសររ៉ាញនៗឈនោះ។ 
ក៖ បាទៗ!  នឹងឈ ើយ! ឈ ើយសុំររ់្ាោះ នឹង មានឧរករណ៍អ្វីខលោះ ឈដ្ើមបីឈធវើ្ាោះ នឹងអូ្ន? 
ខ៖ មានអី្! មានតរកូនឈឈ្ើ មានទិញឈគឈទ កូនឈឈ្ើមូលៗ ប ៉ុណ្ណឹ ងោក់ោក់ឈធវើ។ 
ក៖ រ៉ាញនកថ្ដ្ឈយើង នងឹឬអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ោក់ោក់ឈធវើផ្នួងឈៅ។ 
ក៖ កូនឈឈ្ើ នឹង ឈយើងបានមកពីណាតដ្រអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឈៅដឹ្កឈៅស្សុកឈលើ។ 
ក៖ ឈយើងោរ់ខលួនឯង ឬក៏យា៉ាងឈម៉ាចតដ្រ? 
ខ៖ ោរ់ខលួនឯង ោរ់ដឹ្កយកមក មួយឈជើងោក់មក រីរួនឈជើង បានឈធើវរនូរ ឈធវើអី្។ 
ក៖ បាទៗ!  នឹងឈ ើយយល់ឈ ើយ។ ឈ ើយឈរើនរណាឈគជាអ្នករឈត្ងៀនារ់ឈអាយឈធវើ្ាោះ នឹងអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ តាតា ឪពញកខ្ញុំារ់ឈៅរករងរអូនារ់។ 
ក៖ រងរអូនារ់ឈចោះឈធវើឬអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ចាុំងៗ ោក់ោក់ឈធវើ ោក់អាឈនោះ ោក់អានង មានតដ្កោរ់ឯណាឈទចាស់ៗពីឈដ្ើម។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ញ៊ុំស្សី មានដូ្ចជាជុំនាញតដ្លរនតឈវនពីត្កុមត្គួសារររស់អ្ ញ៊ុំស្សីដូ្ចជា ឈវញវលលិ៍ ឬក៏ជុំនាញ 
ឈធវើសករឈតាន រ បា៉ាក់ ូល អី្ឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ មិនតដ្លឈទខ្ញុំ មិនតដ្លឈធវើឈទ ឈធវើតរកឈនាលថ្ត្ពលក់។ 
ក៖ ឈធវើកឈនាលថ្ត្ពឬអ្ ញ៊ុំ? ហ្នឹងដូ្ចជាឪពញកមាត យអ្ ញ៊ុំជាអ្នករឈត្ងៀន ឬក៏យា៉ាងឈម៉ាចតដ្លអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ យាយតា យាយអ្នករឈត្ងៀន។ 



ក៖ យាយលងឪពញក ឬយាយលងមាត យ? 
ខ៖ លងតម៉ា។ 
ក៖ យាយលងតម៉ា! 
ខ៖ ឈអាយឈរៀនរាញ រាញបានមក ឱ្យតម៉ាខ្ញុំយកឈៅលក់ ឈ ើយទិញអ្ងករ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ញ៊ុំស្សី សរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សីវញិ គិរថាជីវរិអ្ ញ៊ុំស្សី មានឈពលតដ្លលុំបាកលល ុំងឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ មាន! មានឈពលពិបាក ពិបាកតមនតទន ពិបាកដ្ល់ថាន ក់យុំ។ 
ក៖ ឈៅឈពលណាតដ្លអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឈៅឈពលកូនមួយ កូនពីរ តរឥ ូវឈនោះឈរៀងធូររនតិច តរឈៅតរពិបាក។ ពិបាកអ្រ់លញយអ្រ់អី្។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ញ៊ុំស្សី មានរទពិឈសាធន៍លអៗឈទអ្ ញ៊ុំ ដូ្ចជាោរកូន ឬក៏ោរកមួយអី្អ្ញ្ច ឹង ធ្លល រ់មានឈទ? 
ខ៖ មានម្ ើ ោរកូន។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈពល នឹង មានអារមមណ៍យា៉ាងឈម៉ាចតដ្រអ្ ញ៊ុំស្សី? 
ខ៖ ភ័យ! 
ក៖ ឈម៉ាចបានភ័យវញិអ្ ញ៊ុំស្សី? 
ខ៖ លល ចឈភ្ៀវឈគ ូរមិនត្គរ់ មិនត្ាន់។ 
ក៖ អូ្! ឈយើងលល ចថា ្ារ់្ាង់អាហារឱ្យឈគអ្រ់ត្គរ់ត្ាន់។ 
ខ៖ ចាូ៎ ! លល ចឈគនិយាយ  ូរមិនឆ្ៃ យ អី្ នងឹណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្សី អ្ ញ៊ុំស្សីធ្លល រ់មានសងឃឹមថា ធុំឈ ើងចង់ឈធវើអ្វីមួយឈទអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ចង់ឈធវើឈរើ តរតម៉ាឪមិនឱ្យឈដ្ើរ ឱ្យឈដ្ើរឈរើាម នអ្ញ្ច ឹង ឈចោះតរឈៅឈធវើតស្សឈៅ លក់ឈាឈៅ្ាោះឈៅ លក់ 
កុំពិស លក់កុំឈបានហ្នឹងឈៅ។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ! បាទៗ អ្ ញ៊ុំស្សីលអ។ អ្ញ្ច ឹងចញងឈត្ោយឈរើសិនជាអ្ ញ៊ុំស្សីចង់ត្តផ្ទត ុំ ឈរើអ្ ញ៊ុំស្សីចង់ត្តផ្ទត ុំដ្ល់ 
កូនឈៅជុំនាន់ឈត្ោយ យា៉ាងឈម៉ាចខលោះអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ត្តផ្ទត ុំចញងឈត្ោយ  ឱ្យកូនត្រឹងរកសញី កញុំឱ្យពិបាកដូ្ចខ្ញុំពិបាកណាស់ ត្រឹងរកឈៅ ឱ្យបានមាននឹងឈគ 
កញុំឱ្យឈគឈមើលងាយ។ 
ក៖ និយាយអ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់អ្ ញ៊ុំស្ស ីត្រសិនឈរើអ្ ញ៊ុំស្ស ីចង់ឱ្យារ់ឈជៀសវាង អ្ ញ៊ុំស្សីចង់ឱ្យារ់ឈចៀសវាង 
អ្វីខលោះតដ្រ? 
ខ៖ ចង់ឈចៀសវាង កញុំឱ្យជួរអាពិបាក នឹងណា រ៉ាញតនតវាមិនជួរមាននឹងឈគឈសាោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសរម្ភរ់រញ្ហហ សងាម ដូ្ចជា ឈត្គឿងឈញៀន អ្វីៗ នឹងណា អ្ ញ៊ុំស្សីចង់ត្តផ្ទត ុំអ្វីខលោះដ្លពួ់ការ់? 
ខ៖ ចង់ត្តផ្ទត ុំកញុំឱ្យមានជួរអាអ្ញ្ច ឹងឈនាោះ ឱ្យកូនឈៅជុំនាន់ឈត្ោយ កញុំឱ្យមានអាថាន ុំហ្នងឹ ពិបាកណាស់ 
ឮឈគថាវាយតម៉ាវាយឪឈទៀរ។ 



ក៖  នឹងឈ ើយ! អ្ញ្ច ឹងចញងឈត្ោយ ខ្ញុំសូមអ្រគញណអ្ ញ៊ុំ តដ្លបាន្តល់ឱ្ោសឱ្យខ្ញុំអាចសម្ភា សអ្ ញ៊ុំ អ្ុំពី 
តខេជីវរិអ្ ញ៊ុំ អ្ញ្ច ឹងខ្ញុំសូមជូនពរអ្ ញ៊ុំ មានសញខភាពលអ មានកម្ភេ ាំងមាុំមួន ឈ ើយថា ត្គរ់មញខរររតដ្លអ្ ញ៊ុំ 
ស្សីឈធវើ នឹង សូមឱ្យទទួលឈជាគជ័យ ថាស្សូវតស្សអី្ ឈធើវបាន្លឈត្ចើន។ 
ខ៖ កញុំឱ្យពិបាកឈពក។ 
ក៖  នឹងឈ ើយ! កញុំឱ្យពិបាកឈពក។  នងឹឈ ើយ ខ្ញុំសងឃឹមថា ោរសម្ភា សមួយឈនោះនឹងជួយដ្លកូ់នឈៅ 
ជុំនាន់ឈត្ោយថា ពួការ់អាចឈរៀនឈ ើយនឹងមានជីវរិរស ូតាមគរលូររស់អ្ ញ៊ុំស្សីតដ្រ។ អ្រគញណ 
ឈត្ចើន៕ 
 
 
 


