
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំ ម៉ម ផាន 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេត សាឈេឿន                ខ៖ អ្នកត្តវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះអ្  ៊ុំ ម៉ម ផាន 
 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំអ្ញ្ច ឹងជាដំបូងខ្ ំសូមថ្លែងអំ្ណរេ ណដល់អ្  ៊ុំ ដដលបានឱ្យខ្ ំសម្ភា សពីត្បវតតិរបស ់
អ្  ៊ុំឈ ោះអ្  ៊ុំ។ ចា៎ស! ឈ ើយកាេសម្ភា សត្តូវបានឈេៀបចំ ឈោយសាកលវទិ្យាល័យឈៅអាឈមេចិ 
ដដលមានឈ ម្ ោះថាBYU ឈោយសាេសាកលវទិ្យាល័យមានឈោលបំណងេកាត្បវតតិ េបស ់
ត្បជាជនដខមេទ្យ កខឱ្យកូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយោត់សាា ល់ពីត្បវតតិដូនតាណា៎អ្  ៊ុំ។ ចា៎ស! ឈ ើយឈពល 
ដដលខ្ ំសម្ភា សអ្  ៊ុំហ្នឹង ខ្ ំនឹងោក់កាេសម្ភា សេបស់ អ្  ៊ុំចូលឈៅកន ងឈវបសាយេបស់សាលាដដល 
មានឈ ម្ ោះថាwww.cambodianoralhistoies.byu.edu អ្ា៎ អ្  ៊ុំ។ ចា៎ ស!ច ោះអ្  ៊ុំយល់ត្ពមឈដើមបីឱ្យខ្ ំ 
ោក់កាេសម្ភា សេបស់អ្  ៊ុំចូលឈៅកន ងឈវបសាយ េបស់សាលាឈដើមបី ឱ្យពួកខ្ ំេកាេជួនអ្  ៊ុំបានឈទ្យ 
អ្  ៊ុំ។ 

ខ៖ បាន! 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ងឹសម្រម្ភប់ថ្ងៃដខដដលខ្ ំសម្ភា សអ្  ៊ុំឈៅដងៃទី្យ៩ ដខឩសភា ឆ្ន ំ២០១៧។ ចា៎ស! 
ឈ ើយកាេសម្ភា សឈនោះឈ្វើឈៅភូមិថ្ត្ពទ្យទឹ្យង ឃ ំបាយដំរាម ស្សុកបាណន់ ឈខតតបាត់ដំបងឈ ោះ 
អ្  ៊ុំ។ ចា៎ស! ឈ ើយចង់សួេថាអ្  ៊ុំមានឈ ម្ ោះអី្ដដរអ្  ៊ុំឈ ម្ ោះឈពញេបស់អ្  ៊ុំហ្ហា៎ស? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះម៉ម ផាន។ 

ក៖ ម៉ម ផា អ្  ៊ុំមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ្យ? 

ខ៖ អ្ត់ឈទ្យ! ខ្ ំមានឈ ម្ ោះដតមួយឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈេឈៅអ្  ៊ុំផានឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស! 



ក៖ ឈ ើយអ្  ៊ុំមានអាយ ប៉ នាម នឆ្ន ំឈ ើយឆ្ន ំហ្នងឹ? 

ខ៖ អាយ ៦៤។ 

ក៖ ៦៥ឆ្ន ?ំ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អ្  ៊ុំមានដឹងថាអ្  ៊ុំឈកើតឈៅថ្ងៃ ឆ្ន ំ ឈទ្យ? 

ខ៖ អ្ត់ដឹង ដឹងថាឆ្ន ំ ដនា៎ខ្ ំឆ្ន ំមដម។ 

ក៖ ឆ្ន ំមដមឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! ដតអ្ត់ដឹងដខ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយអ្  ៊ុំអ្ត់ដឹងថាអ្  ៊ុំឈកើតឈៅឆ្ន ំ៩០ប៉ នាម ន ឬ៦០ប៉ នាម ន? 

ខ៖ អ្ត់ដឹងមាត យខ្ ំអ្ត់បានត្បាប់។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ខ្ ំឈកើតឈៅសត កអាចម៍េមាស។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈៅភូមិអី្ឃ ំអី្កាលឈកើតហ្ហា៎ស? 

ខ៖ សត កអាចម៍េមាស ឈៅឈខតតពោធិ៍សាច់ឈយើងអី្។ 

ក៖ ដតអ្ត់ចំភូមិអី្ឃ អីំ្ឈទ្យឈ ោះ។ 

ខ៖ អ្ត់ ត្បដ លឈៅបាណក់។ 

ក៖ ឈៅបាណក់ឈ ោះអ្  ៊ុំ។ 

ខ៖ ចា៎ស! 



ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំមានបងបអូនចំនួនប៉ នាម ននាក់ដដរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ មានបងបអូន៥នាក់ ស្ស៣ី ត្បុស២។ 

ក៖ អ្  ៊ុំជាកូនទី្យប៉ នាម ន? 

ខ៖ ខ្ ំកូនឈៅ។ 

ក៖ ឈៅឈេឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ។ ចា៎ស! អ្  ៊ុំអាចឈេៀបរាប់ឈ ម្ ោះេបស់បងបអូនេបស់អ្  ៊ុំបានឈទ្យ? 

ខ៖ បាន! 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ បងខ្ ំឈ ម្ ោះម៉ម ផ ន។ 

ក៖ចា៎។ 

ខ៖បងខ្ ំទី្យ២អ្ហោះ ឈ ម្ ោះម៉ម ឈមឿន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈត្កាយឈៅម៉ម មិន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈត្កាយឈទ្យៀតបានម៉ម ភ័ណ ខ្ ំឈ ម្ ោះម៉ម ផាន។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំឈៅឈេអ្  ៊ុំមានចង់ចំសាច់ឈេឿងេបស់ត្បវតតិេបស់បងបអូនអ្  ៊ុំឈទ្យ? 

ខ៖ ត្បវតតិឈចោះដតត្បវតតិឈ ើយឈពលនិយាយឈៅយ។ំ 

ក៖ ហ្ហា៎! ជួេចត់ឈពកដមនអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ស! 



ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំបាត់ពួកោត់ឈៅសម័យ អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ សម័យអាពត ដូចឈេជពមែៀសមក។ 

ក៖ ចា៎ស! ោត់ឈ ម្ ោះអី្ឈេខលោះអ្  ៊ុំ ោត់ឈ ម្ ោះអី្ឈេខលោះអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ដូចខ្ ំត្បាប់អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ បាត់ទំងអ្ស់ឬក៏យ៉ាងឈម៉ច? 

ខ៖ បាត់ទំងអ្ស់ ោត់ឈ្វើទហ៊ា ន ខ្ ំេត់មកដតឯង។ 

ក៖ អ្ត់ដឹងោត់សាល ប់ឬឈទ្យអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ត់! 

ក៖ ឈបើោត់ឈៅេស់ខ្ ំេិតថាោត់នឹងពាយាមដសវងេក ខ្ ំេិតថាយីក ំទន់អ្សស់ងឃឹម ហ្នឹងឈោយ 
សាេមានយីមាន ក់យីផាតហ្ហា៎ស!ោត់ឈៅថ្ត្ពសាវ យបាត់កូនអ្ស់េយៈពេល៣០ឆ្ន ំឈ ើយ ដតោត់ 
មកេកឈឃើញអ្ញ្ច ឹងខ្ ំេិតថាពួកោត់កំព ងពាយាមដសវងេក ប៉ ដនតោត់មិនទន់បាន េកឈឃើញអី្ 
អ្ញ្ច ឹងណា៎។ 

ខ៖ កាលពី៧៩បងខ្ ំេកដដរឈៅបាត់ដំបង ឈេថាខ្ ំងាប់។ 

ក៖ឈពលខលោះឈេេិតអ្ញ្ច ឹង ចា៎  
ខ្ ំឈជឿថាឈបើសិនោត់ពាយាមដសវងេកថ្ងៃ មួយក ំដតជួប សអ់្  ៊ុំ។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈបើឈយើងមិនដដលឈៅសួេឈៅនាំឈេផង។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ មិនសវូមានល យផង ចំ ស់ឈនោះឈ ើយោម នល យ។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំមានេូបងតជាមួយពួកោត់អ្ត់? 

ខ៖ អ្ត់មានដតពីសងាមណា៎ ដល់ឈពលអាពតចូលមកឈេឈកៀអ្ស់េលីង។ 

ក៖ ចា៎ស! ជួនកាលឈពលដដលឈយើងជូបោន ឈយើងអ្ត់សាា ល់ឈទ្យឈោយសាេដតដបលក។ ច ោះឈពល 
ដដលអ្  ៊ុំឈៅតូចៗអ្  ៊ុំចូលចិតតឈលងអី្ឈេខលោះជាមួយបងបអូនេបស់អ្  ៊ុំឈទ្យ? 

ខ៖ អឺ្! ត្បវតតិខ្ ំោម នឈពលឈដើេឈលងឈទ្យ មានដតឈ្វើកាេខាងជាងសំណង់ឈៅភនំឈពញ អាឈេឿងឈដើេ 
ឈលងខ្ ំោម នឈពលឈទ្យលក់នំឈៅ ឈ្វើជាងសំណង់ឈៅ មានដតប៉ ណណឹ ងឯង។ 

ក៖ អ្  ៊ុំចំឈ ម្ ោះមាត យេបស់អ្  ៊ុំឈទ្យឈ ម្ ោះអី្? 

ខ៖ ដម៉ខ្ ំឈ ម្ ោះសមឹ ភួង។ 

ក៖ សឹម ភួងឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ ឪព កអ្ា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឪព កឈ ម្ ោះឃងួ ម៉ម។ 

ក៖ ច ោះោត់ទំងពីេនាក់អាយ ប៉ នាម នដដរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឪព កខ្ ំកាលហ្នឹងសាល ប់អាយ ៥៥។ ខ្ ំឈៅប ៉ុនពនេះ នឹង។ 

ក៖ អ្  ៊ុំដឹងថាោត់ឈកើតឆ្ន ំ អ្ត់ឪព កមាត យេបសអ់្  ៊ុំណា៎។ 

ខ៖ អ្ត់ដឹងឈទ្យ។ 

ក៖ អ្  ៊ុំដឹងថាឪព កមាត យអ្  ៊ុំឈកើតឈៅ ឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ ំអ្ត់ដឹង ខ្ ំមិនដឹងថាោត់ឈកើតឈៅ ឈទ្យឈត្រោះខ្៉ុុំឈៅតូចដដរ។ 

ក៖ ចា៎ស! ោត់អ្ត់ដដលត្បាប់ឈ ោះ។ 



ខ៖ ោត់មិនដដលត្បាប់ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយច ោះឪព កមាត យអ្  ៊ុំោត់ឈ្វើកាេអី្ឈេសម្រម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវតិដដរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ្វើទហាន។ 

ក៖ ឪព កឈ្វើទហានច ោះមាត យហ្ហា៎ស? 

ខ៖ មាត យខ្ ំោត់ឈដើេតាមឪព ក។ 

ក៖ ចា៎ស! ោត់ជាមន សសឈមតចដដរអ្  ៊ុំឪព កមាត យអ្  ៊ុំណា៎? 

ខ៖ ោត់មានអី្ោត់ឈដើេឈ្វើទហានហ្នឹងឈៅខ្ ំមិនដឹងឈនោះផង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំមិនបានឈៅជាមួយោត់ឈទ្យអ្  ៊ុំឈ ោះ។ 

ខ៖ ខ្ ំឈៅជាមួយោត់តាងំពីតូចេ តូដល់ោត់អាដត្តត ោត់ឈឺប កឈៅអ៊ា៊ួេត្ចល និង កអក 
េ ូតឈៅដល់១០ឆ្ន ំបានោត់ត្កិនងាប់។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ោត់ឈ្វើទហានកដនលងឈេឈមើលឈេធ្លល ក់មកប កត្តង់ឈនោះឯងោត់ងាប់១០ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ោត់ដូចជាអ្  ៊ុំសាា ល់ខលោះអំ្ពីោត់ដដលអ្  ៊ុំកាច ឬសលូតអី្អ្ញ្ច ឹងណា៎? 

ខ៖ អ្ត់ឈទ្យ! ឪព កខ្ ំមិនឈចោះវាយកូនវាយឈៅអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ សលូតទំងពីេនាក់ឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស! ដម៉ខ្ ំក៏អ្ត់ដដលោត់មិនឈចោះវាយអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំមានចងចំសាច់ឈេឿងអ្ន សាវេយី៍ជាមួយឪព កមាត យអ្  ៊ុំឈទ្យ? 

ខ៖ អ្ត់មាត យខ្ ំត្កអ្ត់មានឈ្វើអី្ឈទ្យមិនដដលឈៅលក់ដូេអី្ឈេអ្ត់។ 



ក៖ ច ោះោត់មានត្បាប់អំ្ពីត្បវតិតពួកោត់កាលឈៅឈកមងៗឈទ្យ? ឬឈៅ្ំឈ ើយត្បវតតិតស ូេេបស់ោត់
ណា៎? 

ខ៖ ោត់មានដតឈ្វើទហាហ្នឹងឯង ឈ្វើទហាជាមួយបតីត្បពនធោត់តាំងពីជំនាន់ឥសសរៈពម េះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈ្វើឈត្ចើនឈ ើយអ្  ៊ុំឈ ោះឈ្វើេយៈឈពលយេួឈ ើយឈ ោះ។ 

ខ៖ ោត់ឈ្វើយូេឈ ើយ ទងំពីោត់ឈកមងេ ូតដលច់ស់បានោត់អាដត្តត ទំងពីជំនាន់ឥសសរៈឈេ 
ឈៅលា ដូចឈសោះអ្ញ្ច ឹងេត់បាញ់ោន ដូចកាលឈយើងឈៅជំនាន់ដខមេត្ក មអ្ញ្ច ងឹ ោត់ថាអាឈញ 
ឈវទ្យនា ស់ឈ្វើទហាន នងឹ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈ ើយមកដល់កូនដូចដតដម៉អ្ញ្ច ឹងឯងត្ោប់ឈផាល ងដូចោន ។ 

ក៖ សម័យហ្នឹងេត់េ ូតឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ េត់េ ូតថាឈេចប់បានដឹងដតឈេសម្ភែ ប់ឈចល ឈ ើយឈត្រោះឈយើងទហានជំនាន់ឥសសរៈ 
ពួកបារាងំឈ ោះវាឈឃើញឈយើងវាមិនបាញ់ឈចល។ 

ក៖ ចា៎ស!។ 

ខ៖ ពម្ភែ  េះឈ ើយ ោត់េត់ឈចញមកជំនាន់ឥសសរៈ ឈ ើយឈយើងមិនតឹងដឹងផង ឮោត់និយាយ 
ត្បាប់។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយច ោះអ្  ៊ុំមានចងចំឈ ម្ ោះជីដួនជីតាេបស់អ្  ៊ុំអ្ត់ខាងមាត យឈទ្យ? 

ខ៖ ចឈំតើោត់ឈ ម្ ោះសឹន ភួង ឈ ើយកូនោត់ឈ ម្ ោះភួង ោត់សនឹ ឈ ើយឪព កោត់ឈ ម្ ោះភួង 
ឈ ម្ ោះម៉ម។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះឪព កេបសោ់ត់ឈ ោះ? 



ខ៖ មាត យខ្ ំឈ ម្ ោះភួង។ 

ក៖ មាត យចងនិយាយថាឈលាកតាឈលាកយាយេបស់អ្  ៊ុំឈ ោះ។ 

ខ៖ អ្ា៎! ឈៅហ្នឹងអ្ា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ខ្ ំមិនសាា ល់ឈទ្យ ខ្ ំសាា ល់ត្តឹមមាត យហ្នឹងយាយខ្ ំតឈៅឈ ម្ ោះហ្នឹងណា៎ មិនដដលឈឃើញម ខ 
ោត់ឈទ្យឮដតឈ ម្ ោះ។ 

ក៖ តាយាយេបស់អ្  ៊ុំឈ ម្ ោះអី្? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះសឹន។ 

ក៖ សឹន ច ោះតាហ្ហា៎ស? 

ខ៖ តាឈ ម្ ោះឃួន។ 

ក៖ ចា៎  យីសឹន តាឃួន។ ចា៎ស! ហ្នឹងខាងមាត យឈ ោះ។ 

ខ៖ ខាងមាត យខាងឪព កទំងអ្ស់ទំងសងខាង។ 

ក៖ ខាងមាត យខាងមិចឈៅអ្ត់យល់? 

ខ៖ ចំឈមើលខាងដម៉ខ្ ំឈ ម្ ោះោត់ឈ ម្ ោះសឹន។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយខាងឪព ក។ 

ខ៖ ឪព កខ្ ំោត់ឈ ម្ ោះភួន ចំដតយីសនឹ។ 

ក៖ ចំដតយាយសឹនដតបតីេបសោ់ត់អ្  ៊ុំអ្ត់ចំឈទ្យ? 

ខ៖ ចា៎ស! អ្ត់ចឈំទ្យ។ 



ក៖ ច ោះខាងឪព កេបស់អ្  ៊ុំ។ 

ខ៖ ខាងឪព កខ្ ំ ខ្ ំសាា ល់ដតដតឃួនហ្នឹងឯង។ 

ក៖តាឃួនយាយអី្អ្ត់ដឹងឈ ោះ។ 

ខ៖ អ្ត់ឈទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះមាត យឪព កអ្  ៊ុំធ្លល ប់និយាយអី្ត្បវតតិេបស់ត្កុមត្េួសាេមកកាន់អ្  ៊ុំឈទ្យ។ 

ខ៖ អ្ត់! 

ក៖ អ្ត់ឈសាោះម៉ង។ 

ខ៖ ោត់មិនធ្លល ប់ឈទ្យ ោត់មិនដដលត្បាប់ឈទ្យសអីៗឈេឿងោត់ឈ្វើទហានហ្នឹងឯង ឈ ើយដល់កូនៗ 
ឈ្វើទហានអ្សអ់្ត់ដតខ្ ំមួយ។ 

ក៖ ច ោះត្កុមត្េួសាេេបស់អ្  ៊ុំេសឈ់ៅឈខតតឈនោះយូេឈៅអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ ំឈេជពមែៀសពីភនំឈពញមកខ្ ំមកឈៅបឹងសាន ឈនោះ។ ខ្ ំបានបតីឈនោះឯង ខ្ ំមិនដដលឈ្វើដស្សឈ្វើអី្ 
ឈទ្យ ខ្ ំឈៅដតភនំឈពញ។ ខ្ ំធ្លល ប់ដតឈ្វើជាងសណំង់ឱ្យ និង លក់ដូេមិនដដលឈ្វើដស្សឈទ្យឈទ្យើបបានបតី 
ឈនោះ។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំមានសាច់ញាតិ ដដលេស់ឈៅឈត្ៅពីត្បឈទ្យសដខមេឈទ្យអ្  ៊ុំ សាច់ញាតិបងបអូនកូនឈៅអី្? 

ខ៖ ឈបើកូនខ្ ំឈេថ្ង។ 

ក៖ ចឹងឈៅដតថ្ងឈទ្យអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈៅដតថ្ង ឈៅថ្ងដតមាន ក់នឹងឯងឈត្ៅពីហ្នឹងឈៅឈនោះទំងអ្ស់មិនមានកូនឈៅ ឈៅ 
អាឈមេចិឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំដឹងថាសាវ មីេបស់អ្  ៊ុំឈ ម្ ោះអី្ឈទ្យ។ 



ខ៖ បតីខ្ ំអ្ា៎។ 

ក៖ ចា៎ៗ! 

ខ៖ ឈ ម្ ោះតាឈេ ើន។ 

ក៖ តាឈេ ើន អ្  ៊ុំចំថ្ងៃដដលឈេៀបកាេជាមួយអ្  ៊ុំត្បុសអ្ត់។ 

ខ៖ ចំ ូេ មិនចំឈទ្យតាំងពី៧៩មក។ 

ក៖ ឆ្ន ំ៧៩ដនា៎។ 

ខ៖ ចា៎ស! ឆ្ន ំ៧៩។ 

ក៖ ចា៎ស! អារ ៍ពិរ ៍ជាមួយអ្  ៊ុំត្បុសហ្នឹងឈេៀបឈោយចិតតឯង ឬក៏មាត យឪព កជាអ្នកផសំផា ំ 
ឱ្យ។ 

ខ៖ អ្ត់! អ្ត់មានមាត យឪព កឈសាោះ ឈយើងឈេៀបចំឈៅបាយសមលេមួយថាសពីេថាសឈៅ។ 

ក៖ចា៎  មានថ្ងលជំនូនឈទ្យអ្  ៊ុំ។ 

ខ៖អ្ត់ឈទ្យ ច ោះោត់ក៏អ្ត់មាត យខ្ ំក៏អ្ត់មាត យទំងអ្ស់ោន ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំអាចត្បាប់ពីឈពលដំបូងដដលអ្  ៊ុំបានជួបអ្  ៊ុំត្បុសបានឈទ្យ ជួបឈៅ ឈ ើយឈ ត  
អី្បានស្សឡាញោ់ន ។ 

ខ៖ ឈៅឈនោះ នឹង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំត្បុសឈៅឈនោះដដរ។ 

ខ៖ ឈៅឈនោះដដរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងក៏ជួបោន ឈៅឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ។ 



ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អ្  ៊ុំឈចោះអានឈចោះសេឈសេអ្កសេដខមេបានលអប៉  ណ ដដរ? 

ខ៖ អ្ត់ឈចោះ! 

ក៖ អ្ត់ឈសាោះម៉ង អ្  ៊ុំអ្ត់ អ្  ៊ុំបានឈេៀនអ្ត់។ 

ខ៖ ឈេៀន ប៉ ដនតខ្ ំឈចោះឈមើលបានបនដិចបនដ៊ួចឈមើល ឱ្យសេឈសេខ្ ំមិនសូវប ិនឈទ្យ។ ពីឈដើមខ្ ំឈចោះសេ- 
ពសរ ខ្ ំឈមើលអ្កសេឈឃើញឥឡូវឈមើលថ្លងចង់ឈឃើញឈ ើយ ឈមើលយួេឈៅដូចជាប់ោន ឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំឈេៀនបានថាន ក់ទី្យប៉ នាម ន? 

ខ៖ ខ្ ំឈេៀនពីឈដើមថាន ក់ទី្យ៧ ឈយើងពីឈដើមខ្ ំឈភលចឈ ើយខ្ ំឈប់តាំងពីខ្ ំអាយ ១០ពម ែេះឈ ើយ។ 

ក៖ ថាន ក់ទី្យ៧ពីឈដើមឈេរាប់ពីទី្យ១២មកឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ១២។ 

ក៖ ១២, ១១, ១០, ៩, ៨, ៧, ថាន ក់ទី្យ៦។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំឈេៀនឈៅសាលា ? 

ខ៖ សាលាងនល់បត់ឈយើង នឹង ងនល់បត់ជិតសាវ យដូនដកវហ្នា៎ ឈៅហ្នឹង ផទោះឈៅហ្នឹងសឈមតចឪដចក
ឱ្យឪព កខ្ ំ ឪព កខ្ ំោត់អាដត្តត។ 

ក៖ អ្ា៎! អ្ញ្ច ឹងឈៅឈរធិ៍សាត់ឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ហ្នឹងឯង ផលូវឈៅឈរធិ៍សាត់។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឈៅជិតសាវ យដូនដកវ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះមានឈចោះនិយាយភាសាអី្ឈផសងឈត្ៅេីភាសាដខមេឈទ្យ? 

ខ៖ អ្ត់ឈចោះឈទ្យ។ 

ក៖ ថ្ងអី្អ្ត់ឈចោះឈទ្យអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ត់! អ្ត់ឈចោះអ្ត់ឈចោះខ្ ំឈចោះដតដខមេហ្នឹង។ 

ក៖ អ្  ៊ុំមានមិតតភកដិសនតិសាន ល្ំធ្លត់មកជាមួយោន ឈទ្យ? 

ខ៖ អ្ត់ឈទ្យ! ខ្ ំមិនដដលមានឈទ្យ។ 

ក៖ អ្ា៎! មិនដដលមានមិតតឈសាោះឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ត់ឈទ្យ! ខ្ ំមិនមានមិតតភកដិឈដើេឈលងឈៅ អ្ត់ ឈពលខ្ ំឈៅឈ្វើកាេបានខ្ ំឈ្វើកាេ។ 

ក៖ អ្  ៊ុំឈ្វើដស្សចម្ភា រឈទ្យអ្  ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈ្វើសពវថ្ងៃឈ្វើ។ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈបើពីឈដើមខ្ ំមិនដដលឈ្វើឈទ្យ។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំឈបើកអាជីវកមមលក់ដូេ ឬក៏អឺ្!ចិញ្ច ឹមសតវចិញ្ច ឹមអី្ឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ចិញ្ច ឹមដតឈោ ឈ ើយឈ្វើដតដស្សមិនដដលឈ្វើអី្ផង។ 

ក៖ អ្ា៎! មិនដដលលក់មិនដដលអី្ឈទ្យ? 

ខ៖ចា៎ស! 

ក៖ អ្  ៊ុំធ្លល ប់ឈ្វើកាេអី្ឈទ្យៀតឈៅកន ងជីវតិេបស់អ្  ៊ុំដដរ? 



ខ៖ ជីវតិធ្លល ប់ដតឈ្វើកាេជាងសណំង់ដតប៉ ណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ េ ូតដល់បានបតី។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ត់មានឈ្វើអី្ឈទ្យៀតឈទ្យ។ 

ខ៖ អ្ត់មិនដដលសទួងដកឈទ្យ ឈ ើយខ្ ំក៏ឈប់ឈ្វើដស្សដដរ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈប់ឈ ើយ។ 

ក៖ ច ោះតាំងពីឈកមងេ ូតដល់ឈពលឈនោះអ្  ៊ុំឈឃើញថាជីវតិេបស់អ្  ៊ុំផាល ស់បតូេអី្ឈេខលោះអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ផាល សប់ដូរត្តង់ខ្ ំឈប់ ត់ឈប់ឈនឿយវាត្ោន់ជាងសម័យពីឈដើម។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈនោះខ្ ំឈទ្យើបដតឈប់ឈ្វើដស្សឆ្ន ំឈនោះឈទ្យ ត់ឈ ើយឈនឿយ។ 

ក៖ អ្ា៎! ច ោះមានមហូប ដដលអ្  ៊ុំចូលចិតតពិសាេឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ មិនដឹងមហូបអី្ឈទ្យកូនឈអ្ើយ។ សពវថ្ងៃចង់ឈប់ស ីអ្ស់ឈ ើយ សាច់ត្ជូកក៏ថ្លងចង់បានដត 
ត្តីដតមួយម ខេត់ ឈបើសាច់មាន់វញិឈលងស ីបឈ ត យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំចូលចិតតពិសាេត្តីជាងឈេ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំមានដលបងកំសានត ដដលអ្  ៊ុំចូលចិតតឈលងឈទ្យដូចជាឈបាោះអ្ងា ញ ទញម្រេ័ម្រត ឈេ 
ឈលងឈៅឈកមងណា៎? 



ខ៖ អ្ា៎! អ្ត់ឈសាោះអ្ត់ជាោច់ខាត់ឈឃើញឈេឈលងឈដើេឈចញ។ 

ក៖ ឈម៉ចអ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់ចំណូល។ 

ក៖ ហហ ា៎ក! 

ខ៖ អ្ត់ចំណូលខាល ចវាយឈឺខាល ចឈេវាបឈ ត យ។ 

ក៖ អ្ត់ឈនោះឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់ឈេឈៅឈលងអ្ត់ឈទ្យខាល ចឈេជ៊ួសឈឺ ឈលងជ៊ួសខាល ចឈេវាយឈឺអ្ញ្ច ងឹអ្ត់ឈទ្យ មិនដដល 
ឈលងសអីទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំធ្លល ប់ឈត្ចៀងចឈត្មៀងឈៅពីឈកមងេ ូតដល់ឈពលឈនោះឈៅដតចំឈទ្យ? 

ខ៖ ឈទ្យ! អ្ត់ដដលឈ ើងឈត្ចៀងអី្ផង។ 

ក៖ ដដលធ្លល ប់ឈត្ចៀងតាមអី្អ្ញ្ច ងឹឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ធ្លល ប់! 

ក៖ បទ្យអី្ដដរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅដតឯងឈៅ តាមពីសងាមឈភលចអ្សឈ់ ើយ ឈ ើយសពវថ្ងៃថ្លងឈចោះឈត្ចៀងបឈ ត យ។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំមាននេ មាន ក់ឈៅកន ងត្េួសាេ ឬក៏សាច់ញាតិអ្  ៊ុំដដលោត់ឈចោះឈលងឈភលងអី្ឈទ្យ? 

ខ៖ អ្ត់! អ្ត់ឈចោះទំងអ្សកូ់នខ្ ំមិនដដលឈចោះឈទ្យ។ 

ក៖ ទំងអ្ស់ម៉ងអ្  ៊ុំ អ្ត់ឈចោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! 



ក៖ ច ោះផទោះអ្  ៊ុំមានលកខណៈឈម៉ចដដរ? តាំងពីអ្  ៊ុំឈៅឈកមឈង ូតដល់ឥឡូវណា៎ផាល ស់បតូេឈម៉ចខលោះ? 

ខ៖ តាំងពីឈកមងដល់ឥឡូវវាផាល សប់តូេបានឈត្ចើនហ្នងឹឯង កូន្ំមានបតីមានត្បពនធអ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ពីម ខផទោះឈម៉ច ឈ ើយឥឡូវផទោះឈម៉ចដដេ? 

ខ៖ អ្ា៎! ពីម នផទោះសបូវ ដល់ឈនោះឈៅកូនដឹកព ើដឹកអី្ឈ្វើឱ្យឈយើងឈៅ ឈេដឹកព ើមកោក់សេសេ 
អី្ឱ្យត្េបសងក័សឈីៅក៏ឈៅឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំច ោះអ្  ៊ុំបានសាងសង់ផទោះេបស់អ្  ៊ុំ សពវថ្ងៃឈោយខលួនឯង ឬក៏បានអ្មក ជួយសាង 
សង់ឈទ្យ? 

ខ៖ កូន! 

ក៖ កូនឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ោត់ឈចោះឈ្វើផទោះដមន។ 

ខ៖ អ្ត់ឈទ្យ! អ្ត់ឈចោះឈៅេកព ើមកពីស្សុកឈលើមកឈ្វើខលួនឯងេកឈេឈ្វើឈៅណា៎។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ េកោន ឈ្វើ។ 

ក៖ េកោន ឈៅឈេជួយឈ្វើឈៅហ្ហា៎សអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! ឥឡូវស ទ្យធដតរាប់ម៉ុ៉ឺនបាត ខ្ ំមានល យមកពី  េកដតល យទិ្យញសេសេម្រ្ឹេះមិន 
បានផង កូនឈេឱ្យល យមក។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំដឹងថាផទោះេបស់អ្  ៊ុំឈត្បើឧបកេណ៍អី្ឈេខលោះឈដើមបីឈ្វើផទោះឈទ្យ? 



ខ៖ កាលហ្នឹងជាងឈេឈ ើ្វទំងអ្ស់ មានដតអា ដដនោប់ពូឈៅហ្នឹងឯង ឈត្ៅពីហ្នឹងជាងឈេឈ្វើ 
ឈេជួយឈយើងណា៎។ កាលជំនាន់មានដតដដកឈសូ មិនមានមូ៉ទ័្យេអី្អ្ញ្ច ឹងឈទ្យ។ 

ក៖ អ្  ៊ុំមានជំនាញអី្ដដលបនតឈវនពីត្កុមត្េសួាេអ្  ៊ុំឈទ្យ ដូចជាកូេសករឈ ើងពនន ត? 

ខ៖ អ្ា៎! អ្ត់ឈទ្យ។ 

ក៖ ជំនាញអី្មួយដដលអ្  ៊ុំឈចោះហ្ហា៎ស? 

ខ៖ អ្ា៎! អ្ត់។ 

ក៖ ឈ្វើនំឈ្វើអី្អ្ត់ឈចោះឈទ្យឈ ោះ? 

ខ៖ អ្ត់កូន អ្ត់ឈ្វើឈទ្យខាល ចធ្លល ក់ងាប់។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំឈចោះឈ្វើសំណង់ពីអ្នក ឈេ? 

ខ៖ ឈ្វើសំណង់ស ីឈមួលឈេឈៅភនំឈពញ ឈេឈៅឈៅឈចោះដតឈៅៗ ឈេរាយឈយើង  ចឱ្យឈេជាងឈៅ 
មួយថ្ងៃដត៧០ឈេៀល។ 

ក៖ សម័យហ្នឹងរាងឈៅឈថាកឈ ោះ? 

ខ៖ ឈថាក កន ងមួយអាទិ្យតយត្បាពីំេម៉ុ៉ឺនមានដតប៉ ណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ច ោះអាចត្បាប់ខ្ ំឈពលដដលអ្  ៊ុំពិបាកបំផ តកន ងជីវតិណា៎ អ្  ៊ុំឈពល ខលោះឈ ើយមានឈេឿងអី្ខលោះ 
អ្ញ្ច ឹងណា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អូា៎! ពិបាកឈត្ចើន ស់និយាយឈៅមានដតយមំានដតដស្សក។ 

កូនត្បសាេ៖ ឈបើតាមខ្ ំជាកូនត្បសាេឈទ្យណា៎ ឈបើតាមខ្ ំពវចញាតិត្តូវេឺឈោយសាេដតកូន។ 

ក៖ ឈម៉ចវញិ? 



កូនត្បសាេ៖ ោត់ពិបាកចិតត េឺឈោយសាេដតកូន កូនខលោះឱ្យសបាយកូនខលោះមិនឱ្យសបាយ 
ឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

កូនត្បសាេ៖ វាយ៉ាប់អ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ យ៉ាប់! 

កូនត្បសាេ៖ ជួនកាលអាមានបតីត្បពនធឈ ើយបនទ កឈៅឈលើមាត យដដដល ដតឈេឿងបតីត្បពនធខ្ ំ ខ្ ំមិន 
ឱ្យអំ្េល់ទ្យ កខមាត យឈទ្យ ប៉ ដនតចំដណកកូនោត់ឈផសង។ 

ខ៖ មានកូនស្សីដតពីេងាប់ ងាប់មួយឈៅឈៅដតមួយ។ 

ក៖ ច ោះឈពលដដលអ្  ៊ុំពិបាក ឈតើអ្  ៊ុំឈ្វើអី្ឈេឈដើមបីឆ្លងកាត់កាលលំបាកទំងអ្ស់ហ្នឹងណា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈដើេឈៅលិចឈដើេឈៅឈកើតពិបាកអា កូនងាប់ផង អ្ត់អី្ស ីផង។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ឈដើេដតឈបោះពមេសអី្ឈេ។ 

កូនត្បសាេ៖ ឈនោះឈដើេកំសានតឈដើមបីបនលប់កាេឈឺបាប់។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានបទ្យពិឈសា្ន៍ លអដដលឈ្វើឱ្យអ្  ៊ុំសបាយចិតតឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

កូនត្បសាេ៖ ដូចមិនដដលឈឃើញ។ 

ក៖ ចា៎ស! ដូចឈពលដដលអ្  ៊ុំកាេ ឈឃើញកូនកាេ។ 

ខ៖ ឈពលឈឃើញកូនកាេសបាយមួយថ្លែតហ្នងឹឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឈត្ៅពី នឹងអ្ត់។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះកាលពីអ្  ៊ុំឈៅពីឈកមងណា៎ អ្  ៊ុំធ្លល ប់មានកាេស្សមម ថាចង់ឈ្វើអី្ឈពលដដលអ្  ៊ុំ្ំឈ ើងឈទ្យ 
ម្រ្ូបឈត្ងៀន ម្រ្ូឈពទ្យយ ជាងកាត់ឈដេ ឬក៏អី្ធ្លល ប់ដដលេិតឈទ្យ? 

ខ៖ កន ងចិតតចង់ ស់ ឈ ើយដតឈយើងឈៅមិនេួច ចង់កាត់ឈដេអី្ដតឈៅមិនេួចឈយើងវាត្ក។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ឈ ើយឈៅជាមួយបងឈៅវាមិនេូច ឈបើឈយើងឈពល ភ្ ំឈៅវតតឈៅ ឈ ើយត្បញាប់មកវញិ 
មិនបាច់សំពោះឈលាកឈទ្យ េ ញមកវតតឈៅភនំឈពញឈដើេមកវញិមក។ 

ក៖ ច ោះអាចផាត ំត្បាប់អ្វីមួយផាត ំត្បាប់ ដល់កូនឈៅជំនាន់ឈត្កាយេបស់អ្  ៊ុំ ឈតើអ្  ៊ុំនឹងផាត ំឈផ្ើរអី្ឈេខលោះ 
ឈៅកាន់ពួកោត់ឈៅណា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ចង់ផាត ថំាកូនឈអ្ើយ្ំឈដើេឈលងឈៅក ំដូចដម៉ជាប់េ ក។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយអ្  ៊ុំចង់ផាត ំឈផ្ើរអី្ឈទ្យៀតសម្រម្ភប់កូនឈៅអ្  ៊ុំជំនាន់ឈត្កាយ ថាឱ្យោត់េស់ឈៅឈម៉ចអី្ 
អ្ញ្ច ឹងណា៎? 

ខ៖ ចា៎ស! ខ្ ំត្បាប់វាសពវត្េប់ហ្នងឹឯងថាកូនឈអ្ើយ ឈយើងមានបតីត្បពនធខំេកស ឈីៅដត្កងបាន 
សបាយដូចខ្ ំឈនោះពិបាក ត្បាប់វាឈៅអឺ្អា នឹងជំនាន់ដម៉ឯងឈតើ ជំនាន់ខ្ ំឥឡូវឈេមិនឈ្វើដូចដម៉ 
ឯង ។ 

ក៖ ចា៎ស! ដូចជាអ្  ៊ុំផាត ំឈផ្ើេថាឱ្យោត់េស់ឈៅឈម៉ចអី្អ្ញ្ច ឹងណា៎អ្  ៊ុំ ឈជៀសផ តពីឈត្េឿងព ៀន ខំ 
ឈេៀនអី្អ្ញ្ច ឹងណា៎។ 

ខ៖ អាឈេឿងកូនខ្ ំថាន ំព ៀនអី្ោម នឈទ្យ។ 

ក៖ ដូចជាមានឈៅឈចោះដតផាត ំត្តូវឈ្វើឈម៉ច ឈ ើយត្តវូពាយាឈម៉ចអី្អ្ញ្ច ឹងណា៎អ្  ៊ុំ? 



ខ៖ ឈនោះឈៅខ្ ំកំត្រ ឈនោះត្បាប់វាក ំឱ្យឈដើេឈលងក ំដតឈេៀនឈៅ ខំដតឈេៀនហ្នឹងឯង តិច្ំឈ ើងឈឃើញ 
ដតបាសកដនលង តិចឈៅត្បយ័តថ្វងាប់កូនខ្ ំមិនដដលឈដើេឈៅឈលងឈមើលបាសអី្ឈេឈទ្យទំងស្សី
ទំងត្បុស ប៉ ដនតឈៅដដលដតមកវញិឮមិនស្សួលថាឈេវាយោន ឈដើេមកវញិ។ 

ក៖ ចា៎ស! មានអី្ឈទ្យៀតអ្ត់អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ មិនមានអី្ឈទ្យ មានដតផាត ំថាក ំឱ្យវាឈដើេឈៅឈមើលបាសអី្ឈេជក់ម៉ាជក់អី្ ប៉ ដនតកូនខ្ ំតាមេនលង 
្ម៌ វាមិនដដលឈ្វើអី្ឈទ្យ មិនឱ្យមាត យពិបាកចិតត ដតខ្ ំពិបាកចិតតខែ៊ួនខ្ ំវាត្ក។ 

ក៖ ចា៎ស! មានដតប៉ ណណឹ ងឈទ្យអ្  ៊ុំ។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អ្  ៊ុំចង់ផាត ំឈផ្ើេឈៅកាន់េ៊ួកោត់ណា៎។ 

ខ៖ ចា៎ស! ឱ្យខំេកស ីឱ្យមានបានឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ក ំឱ្យដូចខ្ ំលំបាក ស់។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ បានឈ ើយអូ្ន។ 

ក៖ អ្េេ ណអ្  ៊ុំដដលកាេពិភាកាជាមួយខ្ ំផតល់ពីត្បវតតិេបស់អ្  ៊ុំណា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! អ្េេ ណអ្  ៊ុំ៕ 

 
 


