
ការសម្ភា សរបស់លោកអ  ៊ុំ ល្កេះ ងិន 
ក៖ អ្នកធ្វើការសម្ភា ស អាងប ៊ុន សាយនត័               ខ៖ អ្នកត្រូបានធេសម្ភា ស ធត្កេះ ងិន 
 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំជាដំបូងនាងខ្៊ុំសូមថ្លែងអំ្ណរេ៊ុណដល់អ្ ៊ុ៊ុំថ្ដលបានឱ្យខ្៊ុំសម្ភា សពីត្បវរតិរបស់អ្ ៊ុ៊ុំ       
អ្ញ្ច ឹងហា៎ណា៎អ្ ៊ុ៊ុំ។ចា៎ស! ធ ើយការសម្ភា សធនេះត្រូវបានធរៀបចំធោយសាកលវទិ្យាល័យធៅ
អាធមរកិថ្ដលម្ភនធ ម្ េះថា ប ី វ៉ាយ យូ ហា៎សអ្ ៊ុ៊ុំ។ ធ ើយសាកលវទិ្យាលយ័ម្ភនបំណងចង់
រការត្បវរតិត្បជាជនថ្ខមរធដើមបីឱ្យកូនធៅជំនាន់ធត្កាយគារ់បានសាា ល់ពីត្បវរតិដូនតា ឬក៏   
ត្បវរតិរបស់អ្ ៊ុ៊ុំជាធដើមអ្ញ្ច ឹងធៅណា៎ អ្ ៊ុ៊ុំ។ចា៎ស! ធ ើយសត្ម្ភប់ការសម្ភា សធនេះខ្៊ុំនឹងោក់ចូល
ធៅកន៊ុងធវបសាយសាលាថ្ដលម្ភនធ ម្ េះថាwww.cambodiaoralhistory.byu.edu អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំ
ធៅធពលថ្ដលខ្៊ុំសម្ភា សអ្ ៊ុ៊ុំខ្៊ុំសូមអ្ ៊ុ៊ុំោក់ធៅកន៊ុង...ត្បវរតិរូបអ្ ៊ុ៊ុំោក់ធៅកន៊ុង នឹងហា៎ ស ោក់ធៅ
កន៊ុងធវបសាយរបស់សាលាបានធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ដូចជាអ្រ់យល ់ោក់ផ្សាយយ៉ាងធម៉ាច? 
ក៖ ោក់ដូចជាធពលថ្ដលខ្៊ុំសម្ភា សអ្ ៊ុ៊ុំ នឹងខ្៊ុំនឹងោក់ការសម្ភា សមួយ នឹងធៅកន៊ុងធវបសាយ
របស់សាលាដូចជាធពលថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំ ឬកូនធៅរបស់អ្ ៊ុ៊ុំចង់ដឹងពីត្បវរតិរបស់អ្ ៊ុ៊ុំ គារ់អាចធបើកធមើល
ធៅកន៊ុងធវបសាយមួយ នឹងហា៎ណា៎ អ្ ៊ុ៊ុំ។ 
ខ៖ ចា៎ស! 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បាន! 
ក៖ ចា៎ សអ្ ៊ុ៊ុំ! អ្ញ្ច ងឹសត្ម្ភប់ថ្លៃថ្ខថ្ដលខ្៊ុំសម្ភា សអ្ ៊ុ៊ុំេឺថ្លៃទី្យ០៣ថ្ខ០៤ឆ្ន ំ២០១៧ ធ ើយធៅ
ភូមិថ្ត្ពសាវ យ ឃ៊ុំរងំធករស៍សី ស្សកុសថ្ងែ ធខរតបារ់ដំបង។ ធ ើយខ្៊ុំជាអ្នកសម្ភា សខ្៊ុំធ ម្ េះ
ថា ធរ ៉ាន សារនិ ហា៎សអ្ ៊ុ៊ុំ។ 
ខ៖ ចា៎ស! 
ក៖ ចា៎ស! ធ ើយអ្ញ្ច ឹងខ្៊ុំចង់សួរថាអ្ ៊ុ៊ុំធ ម្ េះធពញធ ម្ េះអី្ថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ធ ម្ េះធពញ...យកនាមោក់ថ្ដរ ា៎ស? 
ក៖ ចា៎ស! ទំងធ ម្ េះធពញទំងត្រកូលហា៎សអ្ ៊ុ៊ុំ។ 
ខ៖ ទំងនាមត្រកូលេឺ ម្ភស ងិន។ 
ក៖ ម្ភស ងិន? 
ខ៖  នឹង! 
ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនធ ម្ េះធៅធត្ៅធទ្យៀរធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ធ ម្ េះធៅធត្ៅសពវថ្លៃធនេះោក់ខាងឪព៊ុកធ ម្ េះ ធត្កេះ ងិន ធៅថ្រ ងិន ដថ្ដរ នឹង។ 



ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ម្ភនធ ម្ េះអ្ ៊ុ៊ុំធត្ៅធផ្សសងធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យ។ 
ក៖ អ្រ់ធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំធណេះ? 
ខ៖ ម្ភនថ្រប៉ា៊ុណណឹ ងដថ្ដល នឹង ក៏ប៉ា៊ុថ្នតធយើងោក់ត្រកូលតាមជីតា េឺ ម្ភស ងិន ដល់ថ្រោក់
ខាងឪព៊ុក ធត្កេះ ងិន ថ្ដរធៅកន៊ុងធនេះរល់ថ្រថ្លៃ នងឹ ធត្កេះ ងិន  នងឹ។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនអាយ៊ុប៉ា៊ុនាម នឆ្ន ំថ្ដរឆ្ន ំធនេះហា៎ណា៎ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឆ្ន ំធនេះម្ភនអាយ៊ុ៦០ឆ្ន ំ។ 
ក៖ ៦០ឆ្ន ធំ ា៎ស? 
ខ៖ ៦០ឆ្ន ។ំ 
ក៖ ធរើអ្ ៊ុ៊ុំចំធទ្យថាអ្ ៊ុ៊ុំធកើរធៅថ្លៃណថ្ខណឆ្ន ណំធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ធកើរដឹងថ្រថ្ខថ្ខមរធទ្យថ្រថ្ខបារងំអ្រ់ចំធទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! ថ្ខថ្ខមរថ្ខអី្ថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ខថ្ខមរ ថ្ខភត្ទ្យប៊ុត្រ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយឆ្ន ំរការថ្ខភទ្យប៊ុត្រថ្លៃធៅរ។៍ 
ក៖ ចា៎សអឺ្! ឆ្ន ំអី្ធេរការ ី! ចអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឆ្ន ំរការ។ 
ក៖ ឆ្ន ំរការត្រូវ នឹងសរវម្ភន់ថ្មនធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងធៅថ្លៃកំធណើ ររបស់អ្ ៊ុ៊ុំធៅឆ្ន ំបារងំហា៎ស ធៅកន៊ុងអ្រតសញ្ញា ប័ណណអ្ ៊ុ៊ុំ      
ហា៎ស។ 
ខ៖ ចា៎ស! 
ក៖ ថ្លៃទី្យ១៥ ថ្ខ០៦ ឆ្ន ំ១៩៥៩។ 
ខ៖ ចា៎ស! 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធរើអ្ ៊ុ ៊ុំដឹងថាអ្ ៊ុ៊ុំធកើរធៅឆ្ន ំណអឺ្!...ភូមិអី្ធទ្យ? 
ខ៖ ភូមិតាសាញ។ 
ក៖ ភូមិតាសាញ ឃ៊ុំអី្ធេអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឃ៊ុំអឺ្! ពីធដើមធេធៅឃ៊ុំត្កញ៉ាូងស្សុកសំឡូរ។ 
ក៖ អ្ា៎! ធខរតអី្ធេអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ធខរតបារ់ដំបងធនេះឯង។ 



ក៖ ថ្រធៅសំឡូរវញិ? 
ខ៖ ធៅសឡំូរ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រឥឡូវធេផ្លែ ស់ធ ម្ េះផ្លែ ស់អី្អ្ស់ធ ើយមិនដឹងថាស្សុកជាសអីធយើងអ្រ់ដឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ដឹងថ្រពីធដើមមកម្ភនថ្រឃ៊ុំត្កញ៉ាូង ស្សុកសំឡរូ។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំអឺ្ម្ភនបងបអូនប៉ា៊ុនាម ននាក់ថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្ ៊ុ៊ុំបងបអូនម្ភនឪព៊ុកមួយថ្ម៉ាមួយ ម្ភនបួននាក់ ត្បុសពីរ ស្សពីីរ។ 
ក៖ ទំងអ្ស់ មងហា៎ស! អ្ ៊ុ៊ុំដូចជាទំងរស់ទំងអី្ទំងអ្ស់អ្ញ្ច ឹងហា៎ស? 
ខ៖ សពវថ្លៃធៅរស់ម្ភនថ្របីនាក់ធទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! ថ្រទងំអ្ស់ត្បាំមួយនាក់? 
ខ៖ បួននាក់។ 
ក៖ ចា៎ស! បួននាក់អ្ញ្ច ឹងសាែ ប់អ្ស់មួយនាក់? 
ខ៖  នឹងធ ើយសាែ ប់អ្ស់មួយនាក់។ ថ្រធយើងម្ភន...ដូចថាម្ភនបងបអូនកូនឪព៊ុកធត្កាយ នឹង
ធផ្សសងប៉ា៊ុថ្នតធយើងនិយយថាថ្របងបអូនធយើងថ្រឪព៊ុកមួយអ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ម្ភនបួននាក់ត្បសុពីរ ស្សពីីរ សាែ ប់អ្ស់មួយ ធៅបី។ 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំជាកូនទី្យប៉ា៊ុនាម នថ្ដរ? 
ខ៖ អ្ ៊ុ៊ុំជាកូនទី្យពីរ។ 
ក៖ ជាកូនទី្យពីរធណេះអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖  នឹង! 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំអាចធរៀបរប់ធ ម្ េះបងបអូនរបសអ់្ ៊ុ៊ុំបានធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ?គារ់ធ ម្ េះអី្ធេខែេះធៅ? 
ខ៖ បងទី្យមួយធ ម្ េះ ម្ភស ធត្កឿន។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយមកដល់ទី្យពីរេឺខ្៊ុំ នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយចូលអាទី្យបី ម្ភស ផ្សន។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ទី្យបួន ម្ភស ផ្ស៊ុន។ ម្ភស ផ្សន  នឹងសាែ ប់ធ ើយធៅសល់ថ្រ ម្ភស ផ្ស៊ុន  នឹងពិការធជើងធៅ
ឯភនំឆ័ត្រ ា៎ស។ 



ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនចងចំពីអ្ន៊ុសាវរយី៍អី្ជាមួយនឹងពួកគារ់ធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ មិនម្ភនចងចំអី្ កាលពីធដើមមកធៅស្សុកខ្៊ុំ នឹងដូចថាវធៅជនបទ្យណា៎  ធៅជនបទ្យអ្រ់
ម្ភនសអីអ្រ់ម្ភនផ្សារអី្ នឹងធេធទ្យ អ្រ់ម្ភនធទ្យមិនម្ភនឡានម្ភនម៉ាូរូអី្ដូចជាធយើងរល់ថ្លៃអី្
 នឹងធទ្យ។ ធ្វើការងារម្ភនថ្រចម្ភែ រថ្ស្សម្ភនថ្រប៉ា៊ុណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ្វើចម្ភែ រធ្វើថ្ស្សធ ើយធៅនាបំងបអូនឪព៊ុកម្ភា យ នឹងនាំកូនធ្វើថ្ស្សធ្វើចម្ភែ រ នឹងធដើមបី
បធងែើរផ្សលបានប៉ា៊ុណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រខ្៊ុំធនាេះគាម នបានធរៀនសតូ្រអី្ធទ្យ កាលពីធដើមធយើងវត្កធពក ត្កធពកម្ភនបងបអូនបួន
នាក់ ធរៀនបានមួយ ទី្យ១ នឹងធ ើយផ្ស៊ុរពី នងឹធត្កាយមក មកខ្៊ុំ នឹងធ ើយខ្៊ុំ នឹងអាយ៊ុដូចជា
ត្បថ្ លត្បម្ភណជា១៥ ឬ១៦ឆ្ន ំធកើរកន៊ុងសង្គ្ងាា មធនៀក ស្សកុខ្៊ុំ នឹងធកើរសង្គ្ងាា មម៊ុនធេមិន
ដល់អាយ៊ុ១៥ធទ្យ ចប់កធកើរម៊ុនដំបូង ប៉ា៊ុថ្នតថាដូចធយើងវធកើរសង្គ្ងាា មអ្ញ្ច ឹងធៅវធរៀងដូច
ថាវសាៃ រ់វញិ សាៃ រ់ធៅបានធៅបនតធទ្យៀរអ្ញ្ច ងឹធៅណា៎ ។ តាងំពីអាយ៊ុខ្៊ុំធៅ១៤ឆ្ន  ំា៎ស 
កន៊ុងធពលធកើរសង្គ្ងាា ម ា៎ស ខាងស្សុកខ្៊ុំ នឹងធកើរធេធៅថ្ខមរត្ក មៗ ធេ នឹងអ្ញ្ច ឹងបានជា
ខ្៊ុំមិនបានធរៀនសូត្រអី្ នឹងធេ នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងធ ើយ ណមួយស្សកុធយើងវធៅជនបទ្យធេវធៅឆ្ៃ យហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស!  
ខ៖ ស្សុកសំឡូរសពវថ្លៃ ក៍ប៉ា៊ុថ្នតស្សុកសឡំូរសពវថ្លៃធេម្ភនផ្សារម្ភនឡានម្ភនម៉ាូរូអី្ធេ
ធ ើយថ្រធបើពីធដើមវញិអ្រ់ធទ្យថ្ត្ពស៊ុទ្យធធៅទី្យ នឹងស្សុកោច់ធតាន រដូចថាធយើងធៅជាយថ្ដន
ហា៎ស ធៅជាយថ្ដនថ្លធៅជិរជាយថ្ដនថ្ខមរអ្ញ្ច ងឹហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធយើងធៅជនបទ្យអ្ញ្ច ឹងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធពលថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំធៅធកមងៗ អ្ ៊ុ៊ុំចូលចិរតធ្វើអី្ធេខែេះជាមួយនឹងបងបអូនអ្ ៊ុ៊ុំហា៎ស? 
ខ៖ ធៅពីធកមងៗដូចជាអ្រ់ម្ភនម៊ុខរបរធ្វើសអីធទ្យធត្ៅពីថ្ស្សចម្ភែ រ ោំធចកោំអី្ នឹងថ្រោំធចក
ោំដូង សាែ  ធ ើយសរួថាស្សុកខ្៊ុំ នឹងមិនម្ភនចំណូលធចញចូលដូចថាធចញចូលធៅឯណឯ
ណីផ្សង ោំទ្យ៊ុកត្គាន់ថ្រ ូប នឹង  ូបថ្រដូចថាអ្នកថ្ដលអ្រ់អ្ញ្ច ងឹធៅស៊ុំក៍ឱ្យគាន ធៅ អ្រ់ធចេះ
លក់អ្រ់ធចេះអី្ធទ្យបានសអមីកថ្ចកគាន  អ្ញ្ច ឹងមិនថាជាសអីធទ្យដូចថាម្ភន់អី្អ្ញ្ច ឹងធយើងថ្វ ៉ាម្ភន់
មួយធៅក៏ថ្ចកគាន ជាមួយអ្នកជិរខាងមួយសាែ បអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ធ ើយដូចជាកូនធគាធេថាអី្ថាធ្វើធគាធ្វើអី្ក៍មិនធចេះលក់ថ្ដរ ធចេះថ្រថ្ចកគាន  ូបធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធៅខាងស្សុកខ្៊ុំពីធដើមមកថ្រឥឡូវធេធចេះធ ើយ។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធរើបងបអូនអ្ ៊ុ៊ុំធពលធនេះពួកគារ់ធៅឯណ? ធ ើយថាគារ់ត្បករបបរអី្ថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ បងៗស្សីទី្យមួយធៅឯត្កធពើធយើងធៅកថ្នែង នឹងហា៎  ធៅៗដល់ផ្សែូវបំថ្បកត្កធពញពួនធៅ
២.៣០០ថ្ម៉ារអ្ញ្ច ងឹធៅលក់ដូររបស់បនតិចបនតួចដូចជាអារធបៀបដូចធយើងលក់ចប់ ួយអី្
បនតិចបនតួចអី្អ្ញ្ច ឹងធៅណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយត្េួសារគារ់ នឹងធេចំថ្ណកខាងពិការ នឹងធេថ្ចកធ ើយការសធមាច  ៊ុនថ្សនធេ
ធ្វើផ្សទេះឱ្យធៅកន៊ុងឆត្រ័ ា៎ស!។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រគារ់មិនទន់បានធ្វើឱ្យធទ្យត្គាន់ថ្រេធត្ម្ភងធលើកសាងសង់ ប៉ា៊ុថ្នតមិនទន់បានត្បកអី្
ធទ្យថ្របាីគារ់ធៅខាង នឹងត្បពនធគារ់ធៅខាងធណេះ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ គារ់ម្ភនថ្ស្សម្ភនចម្ភែ រអី្របស់គារ់មិនថ្មនអ្រ់ដូចខ្៊ុំធទ្យេឺខ្៊ុំអ្រ់ជាងធេ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បអូនដល់បអូនក៏អ្ញ្ច ឹងថ្ដរ បអូនទី្យបួនធៅឯ នឹងថ្ដរធៅភនំឆ័ត្រ នងឹក៏ធេម៊ុខរបរធេរកស៊ុីធេ
ធ្វើចម្ភែ រដំឡូងចម្ភែ រអី្ធេអ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងឯងថាអ្រ់..បីនាក់ នឹងអ្រ់ថ្រខ្៊ុំ ធទ្យថ្រពីរនាក់ នឹងដូចថាធេម្ភនម៊ុខរបរធេ
ធណេះធណេះរិចរួចអី្អ្ញ្ច ឹងធៅណា៎។ ត្គាន់ថ្រថាផ្សាល់សត្ម្ភប់ជីវភាពរបស់ធេអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ចា៎ ស! 
ខ៖ ដល់ថ្រធពលដលខ់្៊ុំធនេះអ្រ់េឺថាអ្រ់ធសាេះ កាលពីម៊ុនមកដូចថាធយើងធៅខែួនធកមងធយើង
ជួលដីធេដីថ្ស្សអ្ញ្ច ឹងធៅធ្វើស្សូវធ្វើអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ ធបើឆ្ន ំណធយើងបានត្គាន់ថ្រថាធ ើយធយើង
ក៏ធចេះថ្របាន ូបខែេះធ ើយឆ្ន ណំធៅធយើងបានក៏ ូបធៅឆ្ន ណំធៅបានត្រឹមថ្រថ្លែថ្ស្សថ្លែ
ជីធេ នឹង ថាន  ំនឹងសល់ត្រឹមមួយបាវពីរបាវត្គាន់ ូបធ ើយដល់ធពលវចស់ខែួនអ្ធញេះវអ្
ស់ៗពីខែួនកម្ភែ ំងអី្វអ្ស់ធ ើយ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ. ដល់អ្ញ្ច ងឹគាម នបានធ្វើអី្ធទ្យធៅថ្រផ្សទេះ នងឹ។ 
ក៖ ចា៎ស! ធ ើយច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំ ចំថាម្ភា យរបស់អ្ ៊ុ៊ុំគារ់ធ ម្ េះធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 



ខ៖ សម ម៉ាន។  
ក៖ ច៊ុេះឪព៊ុក ា៎ស? 
ខ៖ ឪព៊ុកអឺ្! ម្ភស ធត្កេះ។ 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំម្ភនចំថាពួកគារ់អាយ៊ុប៉ា៊ុនាន នឆ្ន ំអី្ណា៎អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ មកទ្យល់ នឹងឆ្ន ំធនេះអី្? 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្រ់ចកំាលឪព៊ុក កាលពីគារ់អ្ស់ប៊ុណយធៅឪព៊ុកខ្៊ុំអ្ស់ប៊ុណយធៅឆ្ន ំ៧០មិនដឹងជា៧០
ប៉ា៊ុនាម នធទ្យ កាល នឹងគារ់ជា..អ្ា៎!សម្ភម ធទសគារ់៧៨ ឬ៧៩ឆ្ន ំធ ើយតាំងពីឆ្ន ំប៉ា៊ុនាម នមកខ្៊ុំ
ធភែចធៅ ធលាកព៊ុកខ្៊ុំអ្ស់ប៊ុណយថ្រកន៊ុងឆ្ន ំ៧០ (១៩៧០)  នឹធងងថ្រកន៊ុងឆ្ន ំ៧១ (១៩៧១) ៧២
(១៩៧២) អី្អ្ញ្ច ងឹធៅណា៎ ធ ើយដល់ថ្រមកដលម់្ភា យខ្៊ុំអ្ស់់ប៊ុណយធៅឆ្ន ំប៉ា៊ុនាម នថ្ដរ នងឹ
ហា៎។ គារ់អ្ស់ប៊ុណយត្បថ្ លជាត្បាំឆ្ន ំធនេះធអ្ា៎ ធៅកន៊ុងរយៈធពល៥ឆ្ន ំ ៦ឆ្ន ំធនេះយ៉ាងយូរ
ហា៎  ម្ភា យខ្៊ុំមកអ្ស់ប៊ុណយធៅភនំសំធៅធនៀក។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ គារ់អាយ៊ុគារ់ចូល៨៣ឆ្ន ថំ្ដរ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រឪព៊ុកខ្៊ុំគារ់អ្ស់ប៊ុណយម៊ុនឪព៊ុកខ្៊ុំគារ់ចស់ហា៎  អ្សប់៊ុណយម៊ុនអ្ញ្ច ឹងធៅធៅថ្ម៉ាក៏
ប៉ា៊ុថ្នតអ្ស់ប៊ុណយធត្កាយធៅធពល នឹងម្ភនអី្? 
ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនចសំាច់ធរឿងអី្ធេខែេះជាមួយនឹងឪព៊ុកម្ភា យរបស់អ្ ៊ុ៊ុំធទ្យ? ធ ើយអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនចំអាយ៊ុ
របស់គារ់ធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? ដូចជាធកើរធៅថ្លៃណថ្ខណឆ្ន ណំអ្ញ្ច ឹងធៅណា៎? 
ខ៖ អ្រ់ចធំទ្យថ្រម្ភា យម្ភា យខ្៊ុំចំថ្រឆ្ន ំ។ 
ក៖ គារ់ឆ្ន ំអី្ធេថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ គារ់ឆ្ន ំរការថ្ដរ។ 
ក៖ ឪព៊ុកអ្រ់ចំធទ្យណា៎ អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឪព៊ុកអ្រ់ចំធទ្យ។ 
ក៖ ថ្រអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនចំសាច់ធរឿងអី្ធេ និង អ្ន៊ុសាវរយីអី៍្ជាមួយគារ់ធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ម្ភា យខ្៊ុំេឺនិយយឱ្យចំធៅគារ់ៗកូនថ្លហា៎។ 
ក៖ វ ៉ាូយ! អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំកូនការ់។ 
ខ៖ គារ់កូនថ្លកាលពីត្បវរតិរបស់គារ់ នឹងដូចថាគារ់លំបាកធវទ្យនារថ្ មរហមណស់
គារ់កំត្ាឪព៊ុកម្ភា យគារ់តាំងថ្រពីរូច។ 
ក៖ ចា៎ស! ស៊ុំធទសអ្ ៊ុ៊ុំ។ 



ខ៖ ថ្នា៎! ឪព៊ុកគារ់នាំមកធៅស្សុកថ្ខមរ បងបអូនធៅស្សុកថ្ខមរអ្ញ្ច ឹងធៅក៏គារ់មកតាម។ កាល
សម័យ នឹងថាម្ភនធចរធត្ចើនៗក៏ធខាម ចជីតា នឹងសាែ ប់ធៅធខាម ចឪព៊ុកគារ់សាែ ប់ធៅ។ ដល់ថ្រ
ធពលមកដល់ស្សុកថ្ខមរធៅសល់ម្ភា យ ដល់ថ្រម្ភា យគារ់សាែ ប់ធៅគារ់ធៅសល់ពីរនាក់បង
បអូន ដល់ថ្របងគារ់សាែ ប់ធៅក៍ធៅសល់គារ់ម្ភន ក់ឯងធវទ្យនារថ្ មរហមណស់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ គារ់ម្ភនបងបអូនថ្រពីរនាក់ នឹង ធខាម ចជីតាធខាម ចយយសាែ ប់ធៅគាម នបានធ្វើប៊ុណយ      
អា្ឹកអា្មមដូចធេសពវថ្លៃធទ្យេឺយកធៅកប់ធចល្មមតា នឹង អ្ញ្ច ឹងបានគារ់ត្បាប់ថាកូន
ធអ្ើយ! ធបើថ្ម៉ាសាែ ប់ធៅមិនបាច់ធ្វើប៊ុណយថ្ម៉ាធទ្យ ធបើយយតាបានធ្វើប៊ុណយ។ ដល់ថ្រធពលគារ់
សាែ ប់ធៅក៏ខ្៊ុំធ្វើប៊ុណយធៅធ ម្ េះយយតាមកទងំអ្ស់។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំដឹងថាគារ់ធកើរធៅកថ្នែងណធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ម៉ាខ្៊ុំគារ់ធកើរធៅត្បធទ្យសថ្ល។ 
ក៖ ចា៎ ស! 
ខ៖ ឪព៊ុកម្ភា យគារ់ថ្លស៊ុទ្យធគារ់ធៅសងាវ រ់ឈ៊ុនបូរ។ី 
ក៖ ចា៎ ស! 
ខ៖ សពវថ្លៃធេធៅត្តារ(សងាវ រត្តារ) ធ ើយបងបអូនគារ់ធៅថ្លទំងអ្ស់មកថ្រគារ់មួយ។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះឪព៊ុករបសអ្ ៊ុ៊ុំធកើរធៅទី្យណថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឪព៊ុករបស់ខ្៊ុំធកើរធៅស្សុកគារ់ស្សុកកំធណើ ររបស់គារ់ខ្៊ុំ ថ្រគារ់ធកើរធៅខាងធា ិ្៍  
សារ់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រមិនដឹងធៅភូមិឯណអី្ណអ្រ់ដឹងធទ្យថ្រដឹងថាគារ់ខាងអ្នកធា ិ្៍សារ់ នឹង។ 
ក៖ ចា៎ ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំដឹងថាឪព៊ុករបស់អ្ ៊ុ៊ុំគារ់ត្បកបម៊ុខរបរអី្ថ្ដរសត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ
ណា៎អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឪព៊ុកម៊ុនរបរការ់គាម នអី្ធត្ៅពីថ្ស្សចម្ភែ រធទ្យអូ្ន។គារ់ធ្វើថ្ស្សធ្វើចម្ភែ រ នងឹត្គាន់ថ្រ
ចិញ្ច ឹមជីវរិប៉ា៊ុណណឹ ងឯង និង ត្បវរតិជូរចរ់របស់ឪព៊ុកម្ភា យគារ់បានថ្បកបាក់គាន  កាល នឹង
កាលសម័យ នងឹធេថាគារ់ម្ភនបងបអូនធៅខាងធា ិ្៍សារ់ធេឱ្យដំរគីារ់មួយធ ើយអាដំរ ី
 នឹងវកាចណស់ៗ ធ ើយធេដឹងថ្រថា (ធេកនួយ នឹង) ថាម្ភនថ្រឪព៊ុកម្ភ នឹងធទ្យថ្ដលអាច
បងាែ ប់ដំរ ីនឹងបានដល់ថ្រធនេះ...ធេឱ្យមកធេឱ្យមកខាងឪព៊ុកម្ភខាងឪព៊ុកខ្៊ុំធនៀក។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ក៏គារ់បានដំរ ីនងឹមកធត្បើអ្ញ្ច ឹងធៅដូចថាកាលពីធដើមធេធបេះត្កវ៉ាញធេធបេះអាធការ ឬ
ធឡើងភនំអ្ញ្ច ឹងណា៎។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ក៏បានដំរ ីនឹងមកធត្បើៗក៏គារ់ច៊ុេះធឡើងៗធៅថ្ត្ពធៅក៍ម្ភនដូចថាធេអ្នកសអប់គារ់ដូចថា
គារ់....ធរឿងរ៉ាវគារ់ខ្៊ុំអ្រ់ដឹងធទ្យ ត្គាន់ថ្រថាធេធចទ្យត្បកាន់ធៅធលើគារ់ថាគារ់ថ្ខមរធសរក៏ីធេ
ចប់ការ់ោក់េ៊ុក៤ឆ្ន ំ៩ថ្ខបានគារ់រួចមកវញិ។ធ ើយថ្ម៉ាខ្៊ុំធ ើយ នឹងឪព៊ុកខ្៊ុំថ្បកគាន ធោយ
គារ់ជាប់េ៊ុកឧត្កិដឋហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ជាប់ធទសឧត្កិដឋធេថាមិនអាចមកវញិបានធទ្យ ពីធត្ាេះធទសគារ់ធទសអឺ្!ធេធៅថា
ធទសកបរ់ជារិអ្ញ្ច ឹងធៅណា៎។ 
ក៖ ចា៎ ស! 
ខ៖ តាមថ្រការពិរ នងឹ គារ់ជាអ្នករកស៊ុសី៊ុចររិរបស់គារ់ធទ្យ គារ់ធឡើងភនំអ្ញ្ច ឹងធៅគារ់
ធបេះអាធកាកគារ់ធបេះត្កវ៉ាញធ ើយធេចប់ធផ្សាើមធ្វើខែឹមបាយ មអ្ញ្ច ឹងធៅណា៎។ 
ក៖ ខែឹមបាយ ម នងឹអី្ធេធៅអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខែឹមបាយ ម នងឹធឈើធដើមធឈើថ្ដរ ធេធៅថាខែឹមបាយ ម នឹង។ 
ក៖ អ្ា៎! ចា៎ស! 
ខ៖ ខែឹមបាយ ម នងឹធេលក់ធៅបានថ្លែ!  នឹងធ ើយបានថ្លែគារ់យកមកលក់ នឹងធ្វើអ្ស់
 នឹងធៅដល់រដូវថ្ស្សគារ់ធ្វើថ្ស្សធៅរដូវចម្ភែ រ ក៏ធ្វើចម្ភែ រធៅថ្រប៉ា៊ុណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ចា៎ ស! គារ់កាច ឬក៏សែូរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ឪព៊ុកខ្៊ុំកាចថ្ដរ។ 
ក៖ កាចទស់ថ្រធៅកន៊ុងស្សុកភូមិ នឹង ធេថាពីធដើមធេសមបូរធចរៗធៅពីខាងណខាងណី
ធៅក៏បានគារ់ នឹងជាអ្នកធៅការារភូមិការារត្បជាជនអ្ញ្ច ឹងធៅ។ ដូចថាភូមិធយើងថ្ត្ព
សាវ យឱ្យថ្រថាធខាម ចឪព៊ុកខ្៊ុំធៅទី្យណឹងចប់ធ ើយអ្រ់ហ នចូលធទ្យ។ 
ក៖ អូ្! ចា៎ស! 
ខ៖ ចា៎ស!  នឹងគារ់ការារកន៊ុងភូមិ នឹងហា៎ស។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ជាធមភូមិ ា៎ស? 
ខ៖ គារ់មិនថ្មនធមភូមិធទ្យគារ់អ្រ់ធចេះអ្កសរអ្រ់ធចេះអី្ដូចខ្៊ុំថ្ដរអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ គារ់អ្រ់ធចេះធទ្យ ក៏ប៉ា៊ុថ្នតថាដូចគារ់ជាអ្នកត្េប់ត្េងអ្នកស្សុកភូមិ នឹងគារ់ធេធគារពគារ់   
អ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ធ ើយគារ់អ្នកស្សុកអ្នកភូមិ នឹងដូចថាគារ់ស្សលាញ់រប់អានដូចកូនធៅជាមួយគាន      
អ្ញ្ច ឹងធៅណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធៅធពលគារ់ម្ភនការអី្គារ់ត្បាប់ធអាយអ្នកភូមិអ្ញ្ច ឹងត្បយរន័ត្បថ្យងអ្ញ្ច ឹងឥលូវដូច
ថាថ្ត្កងធលាម្ភនអាសននធៅធយើងរកគាន បានឱ្យត្បាប់ឯងត្បាប់អ្ញធអាយរកេនីគាន ឱ្យបានដឹង
អ្ញ្ច ឹងធៅណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងឯងធៅខាងឪព៊ុក នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះម្ភា យរបសអ់្ ៊ុ៊ុំគារ់ធ្វើអី្សត្ម្ភប់ការចិញ្ច ឹមជីវរិថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ធ្វើថ្ស្សចម្ភែ រដូចគាន ពីរនាក់យយតា គារ់ នឹងធ ើយធរឿងលក់ដូរអី្គាម នធទ្យអូ្នគារ់អ្នក
អ្រ់ នឹងអ្នកស្សកុ នឹងដូចថាគាម នធឃើញ តាំងពីអ្ ៊ុ៊ុំធកើរមកធៅចំថាអ្រ់ថ្ដលថាធឃើញលក់ដូរ
អី្ធទ្យ ធបើបានមកម្ភនថ្រថ្ចកគាន  ូបថ្ចកគាន  បូអ្ញ្ច ឹង ធបើថាថ្លៃអ្ញ្ច ឹងធៅអ្រ់ម្ភនមហូបអី្
ឥឡូវធយើងម្ភនគាន ប៉ា៊ុនាម នបួនត្បាំនាក់។ អ្ញ្ច ឹងចូលពញថ្ត្ពធៅបានឈែូស អ្ញ្ច ឹងបានធត្បើស
មកក៏ថ្ចកគាន  បូធៅមិនថ្ដលធចេះលក់ធចេះដូរអី្ធទ្យ ធបើបានសាច់មកថ្ចកគាន បានម្ភន ក់ប៉ា៊ុនាម ន
បួនត្បាំេីឡូពីរបីេីឡូអី្អ្ញ្ច ងឹ ក៏ធសមើៗ គាន ធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយអ្ញ្ច ឹងក៏បងែបធងែើរផ្សលធរៀងៗខែួនធៅធេក៏ធ្វើចម្ភែ រធយើងក៏ធ្វើចម្ភែ រ ូបដូចគាន      
អ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ គារ់ជាមន៊ុសសយ៉ាងធម៉ាចថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ គារ់ជាមន៊ុសស្មមតាគារ់ជាមន៊ុសសសែូរណស់។ ដូចថាពីធដើមខាងជនបទ្យធយើងដូច
ឥឡូវដូចថាជាមន៊ុសសសែូរត្រង់ៗណស់លៃង់និយយថា “ធយើងថាលៃង់ក៏បាន” ធត្ាេះថាគារ់
មិនចិញ្ច ឹមធយើងមកពិនធនេះថ្រណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ក៏ប៉ា៊ុថ្នតថាអា នឹងទ្យម្ភែ ប់ៗតាមស្សុកភូមិរបសគ់ារ់អ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ទ្យម្ភែ ប់ស្សុកភូមិគារ់អ្ញ្ច ឹងទ្យម្ភែ ប់ដូចៗគាន អ្នកស្សុក នឹង ា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ ស! 
ខ៖ ធេមិនធចេះរេិះេ៊ុណគាន ធទ្យធៅណមកណ ធេនាំគាន ធៅធ ើយថាធៅរកអី្បានធ ើយធេ
ធចេះធៅថាដូចអ្ធញ្ច េះដូចថាមីអូ្នឯងអ្ញ្ច ឹងថា “ធអ្ើយធៅឯធណេះឯធណេះរកធនេះរកធនាេះធៅ
ធយើង”។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បួនដប់នាក់អ្ញ្ច ងឹ ា៎ស ធៅមាងៗជួយគាន  នឹងឯងបានមកក៏ថ្ចកគាន ធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងហា៎ ស។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំដូចម្ភនចំសាច់ធរឿងអី្ធេខែេះអំ្ពីបួកគារ់អ្ញ្ច ឹងធៅណា៎សអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្ ៊ុ៊ុំដូចជាអ្រ់ម្ភនចំសាច់ធរឿងអី្ផ្សង។ 
ក៖ ចា៎ ស! ធ ើយច៊ុេះគារ់ម្ភនត្បាប់អ្ ៊ុ៊ុំធទ្យ ដូចជាកាលពីគារ់ធៅរូចគារ់បានជួបធរឿងអី្ខែេះអ្
ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំ ធរើគារ់ម្ភនត្បាប់អ្ ៊ុ៊ុំធទ្យ? ម្ភា យឪព៊ុកអ្ ៊ុ៊ុំហា៎ស? 
ខ៖ អ្រ់! គារ់អ្រ់ម្ភនត្បាប់អី្ផ្សង។ ប៉ា៊ុថ្នតម្ភនខាងម្ភា យគារ់ម្ភនថ្រនិយយថាគារ់ធវទ្យនា
ពិបាកកាលគារ់ធៅស្សុកថ្លហា៎ស ស្សុកថ្ល នងឹវក៏ធកើរធនេះធត្ចើនថ្ដរ...គារ់ធៅជនបទ្យដូច
ធយើងអ្ញ្ច ឹងថ្ដរ។ 
ក៖ ចា៎ ស! 
ខ៖ ដូចខ្៊ុំធៅជនបទ្យធៅខាងស្សកុសំឡូរ ថ្រគារ់ធៅជនបទ្យគារ់ធៅោនស្សកុោនធេធៅ
ស្សុកោនអ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ ស! 
ខ៖ ធ ើយអ្ញ្ច ឹងធៅម្ភនធចរម្ភនអី្មកយកអ្ញ្ច ងឹធៅដូចថាឪព៊ុកគារ់នាំផ្លែ ស់កថ្នែងពី
ធម្ភ៉ាង៩អ្ញ្ច ឹងធៅ គារ់សត្ម្ភនកថ្នែងធនេះធ ើយចូលធម្ភ៉ាង១២អី្អ្ញ្ច ងឹធៅៗឯធណេះ  មួយ
យប់ផ្លែ ស់កថ្នែងពីរបីដងពីរបីកថ្នែងអ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងបានអី្គារ់ម្ភនបងេឺតាខ្៊ុំគារ់ម្ភនបងធៅស្សុកថ្ខមរគារ់ថា “អូ្នធអ្ើយធបើធៅឯ
ធណេះ វពិបាកធពកគារ់ថាឱ្យមកធៅស្សុកថ្ខមរមកស្សុកថ្ខមរធេសបាយធេមិនសូវធលើក
ធចរដូចស្សុកធយើងធទ្យធេបានថ្រនាំកូនមកៗថ្ចដនយជួបធចរធេបាញ់តាមផ្សែូវសាែ ប់គារ់មួយ
ធៅបារ់។ ធៅយកឥវ៉ាន់ត្បពនធកូនមកទ្យ៊ុកធៅស្សកុថ្ខមរ ធ ើយគារ់ក៏ត្រលប់ធៅយកឥវ៉ាន់
មកយកឥវ៉ាន់មកថ្ចដនយ  នឹងធចរវសាទ ក់ផ្សែូវវដឹងធៅបាញ់ងាប់ ងាប់ធចលធៅនឹងថ្ត្ព នឹង
ធៅគាម នអ្នកណធៅយកគារ់បាន។ ធ ើយធយើងកាលពីធនេះមកធៅថ្លត្រវូធដើរការ់ថ្ត្ពភនំ
ខាងធណេះធ ា៎ស ក៏ប៉ា៊ុថ្នតធេធៅតាមត្បវរតិសាស្រសាធេធៅជធណាើ រត្បាំហា៎ ស។ 
ក៖ ចា៎ ស! 
ខ៖ ធេធៅជធណាើ រត្បាំៗជធណាើ រ នឹងវត្បាំធឡើងធៅអ្ញ្ច ឹងធៅមួយរង់ៗអ្ញ្ច ងឹធៅ។ 
ក៖ ធ ើយបានធេធៅជធណាើ រត្បាំ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយធេធៅជធណាើ រត្បាំទវ ររកាំ។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធេធៅទវ រកាំផ្សែូវ នឹងម្ភនថ្រមួយត្ចកធទ្យខាងធណេះភនំខាងធណេះភនំផ្សែូវធត្ជាេះមកដូចថា
ធយើងអ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងធចរធេចញធ់ៅ នឹង បាញ់គារ់ររ់អ្រ់រួចក៏គារ់សាែ ប់ធចលកូនធៅ។ ខ្៊ុំចំបានថ្រ
ប៉ា៊ុណណឹ ងធទ្យ ធបើតាមគារ់និយយត្បាប់ថ្រប៉ា៊ុណណឹ ងធទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំចំជីដូនជីតារបស់អ្ ៊ុ៊ុំគារ់ធ ម្ េះអី្ធទ្យខាងម្ភា យហា៎ស? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យអ្រ់ចំ។ អឺ្! ចយំយធ ម្ េះយយ អ្ ៊ុន ថ្រមិនដឹងថាធ ម្ េះតាអី្អ្រ់ចំធទ្យ ធត្ាេះ
គារ់សាែ ប់ធៅស្សុកថ្លហា៎ស គារ់ធៅស្សុកគារ់ នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះខាងឪព៊ុក ា៎សអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខាងឪព៊ុកក៏អ្រ់ចំថ្ដរ។ 
ក៖ អ្រ់ច?ំ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំ!ម្ភា យឪព៊ុកអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនបានត្បាប់អ្ ៊ុ៊ុំពីជីដូនជីតាធទ្យរបស់អ្ ៊ុ៊ុំធទ្យថាគារ់ជាមន៊ុសស
យ៉ាងធម៉ាចអ្ញ្ច ឹងធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់គារ់អ្រ់ថ្ដរត្បាប់ផ្សងធបើជីតាខាងឪព៊ុកេឺ ម្ភស  នឹងឯងធ ម្ េះ ម្ភស  នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយថ្រធបើយយអ្រ់ចំធទ្យធ ម្ េះគារ់ធទ្យមិនដឹងថាយយអី្។ 
ក៖ គារ់អ្រ់បានត្បាប់? 
ខ៖  នឹងធ ើយគារ់អ្រ់បានត្បាប់ថាយយធ ម្ េះអី្ៗអ្ញ្ច ឹងអ្រ់ច។ំ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះត្កុមត្េួសាររបស់អ្ ៊ុ៊ុំរសធ់ៅកន៊ុងធខរតធនេះអ្ស់រយៈធពលប៉ា៊ុនាម នឆ្ន ំធ ើយអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ កន៊ុងធខរតបារ់ដំបងធនេះតាងំពីធកើរមកអ្រ់ថ្ដរធៅធៅធខរតណធទ្យធកើរធៅថ្រកូនធខរត នឹង
ដថ្ដរ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធៅកន៊ុងធខរតបារ់ដំបង នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងរយៈធពលត្បថ្ លប៉ា៊ុនាម នឆ្ន ំធ ើយអ្ ៊ុ៊ុំ? រយៈធពល៤០ឆ្ន ំរ៥ឺ០ឆ្ន  ំឬក៏អី្? 
ខ៖ អាយ៊ុអ្ ៊ុ៊ុំវ៦០ឆ្ន ំធ ើយធនេះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំធៅរយេះធពល៦០ឆ្ន ំធ ើយ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ៦០ឆ្ន ធំ ើយ។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនសាច់ញ្ញា រិដថ្ទ្យធទ្យៀររស់ធៅត្បធទ្យសធត្ៅពីត្បធទ្យសថ្ខមរធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនថ្រសាច់ញារិខាងម្ភា យធៅថ្ល ា៎ស។ 



ក៖ ចា៎ស! ដឹងថាគារ់ធៅកថ្នែងណធទ្យដូចជាធអ្ើយ!ធរើធេធៅធខរតអី្ស្សុកអី្ធនេះអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ
ណា៎អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ខាងម្ភា យថ្រឮថ្រគារ់និយយថ្រត្រង់ខ្៊ុំមិនទន់បានសាា ល់ធទ្យណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ គារ់ត្គាន់ថ្រថាបងបអូនគារ់ធៅអឺ្!សងាវ ក់ត្តារធៅអឺ្!លាក់យ៉ាងធ ើយធៅ...មិនដឹងធៅ
ណធទ្យបងអូនធត្ចើនអ្ធញ្ច េះ នឹងហា៎ស ថ្រខ្៊ុំចបំានថ្រពីរ នឹងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ចំថ្រចងាវ ក់ត្តារធ ើយនិងលាក់យ៉ាង នងឹ ធ ើយឈ៊ុនបូរ ីនងឹ។ បងបអូនគារ់ដូចថាត្រូវ
ជាជីដូនមួយៗអ្ញ្ច ឹងហា៎ស ប៉ា៊ុថ្នតខ្៊ុំមិនថ្ដលធឃើញធទ្យមិនថ្ដលធ្លែ ប់ធឃើញធទ្យ។ ធបើធឃើញៗ
ថ្របងបអូនថ្ដលធៅ នឹងត្តារធនេះនឹងោនស៊ុផ្ស៊ុនធនេះបានធឃើញបងបអូនថ្ដរ ឪព៊ុកម្ភរថ្ដរ 
ត្រូវជាបអូនម្ភា យជីដូនមួយហា៎ស ធៅ នឹងពីរបីនាក់ នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងដូចថាឪព៊ុកអូ្! ជីតា(ឪព៊ុកថ្ម៉ា នឹង )ធ ើយនឹងតាធេ នឹងត្រូវជាបងបអូនធេបធងែើរ     
អ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹង! បានៗសាា ល់គារ់ពីរបីនាក់ធៅ នឹង ា៎ស ថ្រអ្រ់បានធៅធលងផ្សទេះគារ់ធទ្យ អ្រ់បាន
ធៅថ្លងគារ់ធត្ាេះកាល នឹងធយើងធៅជត្មុំថ្រថ្ម៉ាចង់់ធៅធលងថ្រម្ភនកូនអ្រ់ហ នចង់ធៅ
ធចលកូន។ 
ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំថ្ដលខលទក់ទ្យងគារ់ ថ្ដលបានទក់ទ្យងគារ់ធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់តាងំពីចូលស្សុកថ្ខមរមកអ្រ់ថ្ដលបានដឹងដំណឹងថាអឹ្ម!ធៅទី្យណធទ្យ។ ធ ើយគារ់
សាែ ប់ ឬរសអី់្ក៏អ្រ់ដឹងថ្ដរ អ្រ់ថ្ដលបានទំ្យនាក់ទំ្យនងអី្ធទ្យក៏ោច់ថ្ខសរយៈពីម្ភា យបារ់       
ធ ើយ។ ឥឡូវថ្លងសាា ល់ថ្លងសាា ល់គាន ធ ើយ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រធទេះបីធយើងធៅធឃើញធេក៏ធេមិនសាា ល់ធយើង ធ ើយអាធេធឃើញធយើងក៏ធយើងមិន
សាា ល់ធេអ្ញ្ច ឹងហា៎ ណា៎។ វោច់ថ្ខសរយៈធ ើយថ្រោច់ម្ភា យេឺោច់បធងាា លធ ើយ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹង? 
ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំសាវ មីរបស់អ្ ៊ុ៊ុំគារ់ធ ម្ េះអី្ថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ គារ់ធ ម្ េះ ធឆង ធឈឿន។ 
ក៖ ចា៎ស! ធ ើយអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនចំថា ធរើធពលណថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំធរៀបការជាមួយ នឹងគារ់ធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខ្៊ុំបានធៅសម័យ ប៉ា៊ុល ពរឆ្ន ំ៧៦ (១៩៧៦)។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំការធៅឆ្ន ំ៧៦ (១៩៧៦)? 
ខ៖  នឹងធ ើយអ្ងែការធេធរៀបឱ្យហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធេមិនម្ភនបានការបានអី្ដូចជាធយើងសពវថ្លៃការថ្សនធទ្យណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ងា៊ុយធលើរ៊ុចប់ថ្ដគាន ធអ្ើយ សអី? ធមើល...ធេធៅកម្ភម ភិបាលធេ នឹងហា៎ស! ធេធលើក..
ដូចថាធេធ្វើកមមវ ិ្ ីអ្ងាត្បជ៊ុំធេអ្ញ្ច ឹងធេនិយយម្ភនធយលបល់អ្ស់ធ ើយឱ្យធយើងសួរគាន  
ធរើធសាម េះត្រង់មិរត នឹងមិរត នឹងចប់ថ្ដគាន បាីត្បពនធអ្រ់?  នឹងសម័យ នឹង អ្ ៊ុ៊ុំបានធៅឆ្ន ំ៧៦
(១៩៧៦) នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំដូចជាស្សឡាញ់គារ់ថ្ដរ ឬក៏ដូចជាឪព៊ុកម្ភា យជាអ្នកធរៀបចំឱ្យ ឬក៏ធ្វើ
ធោយចិរតឯងអ្ញ្ច ឹងហា៎ស? 
ខ៖ អឺ្! អា នឹងដូចថាធយើងតាមថ្ម៉ាឪធត្ាេះអី្កាល នឹងគារ់ធៅធ្វើធយធ្លធៅឯ នឹងគារ់សួរ
ថ្ម៉ាឪធយើង ថ្ម៉ាឪថាទ្យ៊ុកោក់ឱ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ទ្យ៊ុកោក់ឱ្យធ ើយប៉ា៊ុថ្នតថ្ម៉ាឪមិនបានធរៀបការឱ្យធយើងធទ្យេឺអ្ងែការធេជាអ្នកធរៀបឱ្យ។ 
ក៖ ចា៎ ស! 
ខ៖  នឹង! 
ក៖ ថ្រដល់ធពលសម័យ នឹងធេម្ភនជំនូនបណា ការអី្ធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ៗម្ភនធទ្យ។ 
ក៖ អ្រ់ម្ភនរបស់ត្បចំចិរតអី្ធទ្យធ ា៎ស? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យអ្រ់ម្ភនធសាេះសូមបថី្រឪព៊ុកម្ភា យធយើងធៅ ធយើងធៅអ្ងា៊ុយធៅ នឹងរ៊ុអ្ញ្ច ងឹថ្ម៉ាឪ
ធយើងធៅេឺធនេះ....្មមតាដូចជាធភៃៀវធៅត្បជ៊ុំអ្ញ្ច ងឹ។ធ ើយធយើងបាីត្បពនធ នងឹចប់ថ្ដគាន      
អ្ញ្ច ឹងធៅធ ើយមកវញិក៏ធេធៅត្េសួារអ្ញ្ច ឹងធៅ។ ធេធរៀបចំត្េួសារឱ្យ។ 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំម្ភនចំធទ្យថាធៅធពលណថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំបានជួបគាន ជាមួយនឹងអ្ ៊ុ៊ុំត្បុសធទ្យ? ថាធ រ៊ុអី្បានជា
អ្ ៊ុ៊ុំស្សាឡាញ់គារ់អ្ញ្ច ឹងធៅណអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អឹ្ម! កន៊ុងឆ្ន  ំនឹងចំធមើល!..តាខ្៊ុំគារ់ធៅធ្វើធយធ្លធៅខាង នឹងហា៎ស!ធៅខាងស្សកុខ្៊ុំ
ធៅខាងស្សុកសឡំរូ នឹងណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ធៅៗគារ់ម្ភនបងបអូនថ្ដលធេធៅខាងស្សុកខ្៊ុំបានអី្ បង្ម៌គារ់បងខ្៊ុំៗធ ើយវសាច់
ឆ្ៃ យថ្ដរធ ើយ។ 
ក៖ ថ្រគារ់ នឹង ដល់ថ្រធពលគារ់ធៅគារ់ធចេះថ្រថា គារ់ធស៊ុើបសួរៗធៅចំបងត្បុស នឹង
ធ ម្ េះគារ់បងសែ៊ុរថាធរើបងធៅទី្យណគារ់ថាគារ់ធៅអូ្របង ធ ើយបងធៅអូ្ររបងធរើបង
ម្ភនសាា ល់អ្នកណខែេះខាងអូ្រធៅែ ថ្ដរអ្រ់? ធត្ាេះតាគារ់ធៅអូ្រធៅែ ធទ្យណា៎ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងធ ើយ គារ់ថាអឹ្មបងសាា ល់ធរើធត្ាេះបងម្ភនមិរតភ័ង្គ្កាធៅ នឹងធ ម្ េះទប អូ្ា៎!        
អ្ញ្ច ឹងបង នឹងបងខ្៊ុំហា៎សបង ក៏គារ់រប់អានគាន ររងធៅដូចថ្របងបអូនអ្ញ្ច ងឹធៅ។ ដល់ថ្រ
ធៅយូរៗធៅគារ់ថាអូ្នឯងចង់បានត្េសួារធទ្យ? ធបើចង់បានត្េួសារចំបងសួរធេឱ្យ។គារ់ថា
អឹ្មៗ ធបើបងឯងសួរអា នឹងធស្សចធលើថ្របងឯងធទ្យធបើធឃើញធពញចិរតបងឯងេឺខ្៊ុំតាមថ្របង
ឯងអ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ក៏គារ់មកធស៊ុើបសួរថ្ម៉ាឪធយើងអ្ញ្ច ឹងធៅ។ ក៏ធស៊ុើសួរធៅថ្រមិនបានការធៅកន៊ុងឆ្ន ំ នងឹធទ្យ
រ ូរមកដល់សម័យធយើង៧៥(១៩៧៥)ធនៀក។ កាលធនាេះខ្៊ុំធ្វើធយធ្លអី្មកធៅទី្យធនេះ
ហា៎ស ធ្វើធយធ្លធៅតាមធនេះឯងធ ើយគារ់ក៏ដូចគាន ថ្ដរ។ ដល់ថ្រចូលឆ្ន ំ៧៥ (១៩៧៥)
ធយើងោក់អាវ៊ុ្ នឹងបានអ្ងែការធេធរៀបឱ្យ អ្ងែការធេសួរត្បវរតិធៅថាមិរតឯងម្ភនថ្នា៎ ទំ្យនាក់
ទំ្យនងមិរតនារធីៅឯណធៅឯណីអ្ញ្ច ឹងធៅណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ក៏គារ់ត្បាប់ធ ើយគារ់ធសនើរស៊ុំថាខ្៊ុំសូមឱ្យអ្ងាការ នឹងធរៀបចំត្េួសារឱ្យខ្៊ុំធត្ាេះខ្៊ុំបាន
ទំ្យនាក់ទំ្យនងដលថ់្ម៉ាឪធេធ ើយធេយលត់្ពមអ្ញ្ច ឹងធៅណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ក៏បានអ្ងែការធេ នឹងធរៀបឱ្យធេធរៀបធៅកន៊ុងឆ្ន ំធមើល...កន៊ុងឆ្ន ំ៧៥ (១៩៧៥) គារ់សួរ
កាលពីធពលថ្ដលបងគារ់សួរ នឹង តាំងពីឆ្ន ំ៧៣(១៩៧៣), ៧៤(១៩៧៤) នងឹទល់ថ្រដល់
ឆ្ន ំ៧៥(១៩៧៥)បានៗគាន េឺអ្ងាការធេធរៀបឱ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស!  នឹង!ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធចេះអាន ឬធចេះសធសរភាសាថ្ខមរបានចាស់ប៉ា៊ុណណ ថ្ដរ? 
ខ៖ អ្រ់ៗធចេះមួយអ្ងាធទ្យអ្រ់ធចេះធសាេះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំអ្រ់បានធរៀនធទ្យណា៎ ? 
ខ៖ អ្រ់ៗបានធរៀនធទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រមួយបនតិចក៏មិនបានធរៀនផ្សង។ 



ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធចេះភាសាអី្ធផ្សសងពីភាសាថ្ខមរធទ្យ? ដូចជាភាសាថ្លភាសាចិនអី្ធចេះធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ៗធចេះធទ្យ។ 
ក៖ អ្រ់ធចេះភាសាអី្ធផ្សសងពីភាសាថ្ខមរធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនធចេះអី្ថ្រធបើថ្លធចេះបានត្គាន់ថ្រថាបាន ូបបាយ ូបទឹ្យកធៅណមកឯណីអី្អា
 នឹងដឹងរិចរួចប៉ា៊ុននឹងថ្អ្ង។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអាចសនទនាអី្បានធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ និយយត្គាន់ថ្រថាអឹ្មថ្នថា “ ូបបាយធ ើយរធឺៅ? ធៅម៊ុជទឹ្យកអ្រ់?” អ្ញ្ច ឹង!បានថ្រ
ប៉ា៊ុណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ដល់ថ្រធត្ៅពី នងឹាកយធត្ៅៗអ្រ់ធចេះធសាេះ? 
ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធចេះពីអ្នកណធេអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ធចេះពីម្ភា យឮម្ភា យគារ់និយយជាមួយ នឹងបងបអូនគារ់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ម្ភា យត្បាប់ថ្ដរ ប៉ា៊ុថ្នតធយើងដូចថាមិនម្ភនការចងចំខែួនឯង។ 
ក៖ ចសា៎! 
ខ៖ ថ្រធបើថាឮធេនិយយដូចថាធយើងចប់ផ្សែឹកធៅចប់បានខែេះថ្រធបើឱ្យនិយយធៅធោយខែួន
ឯងនិយយអ្រ់រចួ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ និយយខែួនឯងនិយយអ្រ់បានធទ្យថ្រដល់ធពលធេនិយយមកធយើងដឹងថាាកយធនេះ
ាកយធនាេះធយើងដឹងខែេះអ្ញ្ច ឹងធៅណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រធបើនិយយខែួនឯងរកនឹកអ្រ់ធឃើញ  នឹង ម្ភនថ្រភាសាថ្ល នឹងថ្ដលថ្ម៉ាគារ់និយយ
ធៅក៏ធយើងចងចំធពលថ្ម៉ាធៅអី្អ្ញ្ច ឹង ឬធពលធៅធលងយយ ជីដូនមួយអី្យយធៅក៏
ធចេះថ្រត្បាប់ថ្ម៉ា នឹងថា “ឯងធចេះថ្របងាហ រ់ៗកូនផ្សងធៅដល់ត្បយរ័នថ្រវោច់ពីធយើងវមិនធចេះ
ភាសាធយើងវមិនដឹងពូជសាសន៍ខែួនឯងធទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងធៅគារ់ធចេះថ្រធៅមក ូបបាយ អូ្នធៅម៊ុជទឹ្យកអី្អ្ញ្ច ងឹធៅ ចំបានថ្រប៉ា៊ុណណឹ ង
ឯង ម្ភនថ្រប៉ា៊ុណណឹ ងម្ភនធចេះអី្ធទ្យៀរ។ 
ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនមិរតភ័ង្គ្កាថ្ដល្ំធ្លរ់មកជាមួយគាន ដូចជាមិរតភ័ង្គ្កាសនរិសាន លរបស់អ្ ៊ុ៊ុំហា៎ស? 



ខ៖ អ្រ់ម្ភន! ដូចថាគាម នអ្នកណ....ម្ភនថ្រថាធយើងម្ភនមិរតភ័ង្គ្កា្មមតាធៅ ប៉ា៊ុថ្នតឥឡូវថ្បក
បាក់គាន អ្ស់ធ ើយអ្រ់ម្ភនធទ្យ ដូចថាវធៅឆ្ៃ យគាន ដូចអ្ ៊ុ៊ុំធៅធៅជត្មុំធ ើយមកពីជត្មុំមកធៅ
ធៅទី្យធនេះបនតិចធៅធនាេះបនតិច ដល់មកធៅស្សុកធនេះហា៎សមកធៅភូមិធនេះហា៎ស េឺោច់អ្ស់
រលីង សូមបីថ្របងបអូនជីដូនមួយក៏អ្ ៊ុ៊ុំមិនថ្ដលបានធៅជួបម៊ុខធទ្យ បានជួបថ្របងបអូនបធងែើរថ្រ
ប៉ា៊ុណណឹ ងឯង។ បងបអូនបធងែើរទល់ថ្រធេមកដលផ់្សទេះធយើងធទ្យើបបានធឃើញធេធត្ាេះធបើធយើងធៅ
ធលងធេេឺមិនបានធៅធទ្យ ធត្ាេះធយើងអ្រ់ធយើងម្ភនអី្?។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹង! ធពលម្ភនប៊ុណយទនធៅៗផ្សទេះបងធៅបានជួបកមួយៗអី្ធេមកកមួយជីដូនមួយអី្ធេ
ថា “មីងធអ្ើយធៅធលងផ្សទេះខ្៊ុំ ថ្រខ្៊ុំថាមីងមិនបាធៅធលងធទ្យ ធ ើយធចេះថ្រធោេះស្សាយធេរវល់
អ្ធញ្ច េះអ្ញ្ច៊ុ េះថ្រការពិរធត្ាេះធយើងវគាម នអី្ហា៎ស។” ធត្ាេះធបើធៅធយើងអ្រ់ម្ភនល៊ុយធៅ   
 អា៎ស ធ ើយម្ភនម៉ាូរូឯណជិេះម្ភនយនតជំនិេះឯណជិេះ? ធយើងវអ្រ់ធចេះថ្រធោេះស្សាយថា 
“ធអ្ើយ!ធៅផ្សទេះអ្ញរវលណ់ស់។ អ្ញត្បញាប់អ្ញត្រូវថ្រធៅវញិ។” ធយើងធចេះថ្រធោេះ
ស្សាយធេអ្ញ្ច ឹងឯង។ ថ្រដល់ថ្រយរូៗធៅវចង់ោច់អ្ស់ធ ើយបងបអូនធត្ាេះធយើងវមិន
ថ្ដលបានធៅធេហា៎ស។ ធេក៏មិនសូវបានមកធយើងវញិ បានថ្របងបអូនបធងែើរៗបីនាក់ នឹង 
ធ ើយអាបធងែើរបីនាក់ នឹងមកបានថ្រមាងធទ្យតាំងពីធពលធនេះធនៀក។ កាល នឹងធេធៅថ្ត្រង
ថ្រឥលូវធេធៅធៅកន៊ុងឆ័ត្រឯធណេះធ ើយមួយធទ្យៀរធៅត្កធពើធនៀក។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធ្លែ ប់ធ្វើការធៅវលថ្ស្សអី្ធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ធ្វើថ្ស្ស ា៎ស? 
ក៖ ចា៎ស! ធ្វើថ្ស្សធ្វើអី្អ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ អ្ ៊ុ៊ុំធរើធ្លែ ប់ធ្វើធទ្យ? 
ខ៖ ធ្លែ ប់! 
ក៖ ចា៎ស។ 
ខ៖ ធ្លែ ប់ធ្វើខាងស្សុកខ្៊ុំ មិនធ្លែ ប់ធ្វើធត្ចើនធទ្យ។ ធ្វើថ្ស្សថ្ររិចៗអ្រ់ថ្ដរធចេះធ្វើធត្ាេះធ្វើអី្ដូច
ស្សុកធយើងធនេះធទ្យ។ 
ក៖ ធចេះសទូងធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ សទូងធចេះថ្រសទងូ នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធចេះថ្រដកសទូង នឹងធៅធ ើយ ធបើចម្ភែ រោំធបាេះធឈើអ្ញ្ច ឹងោំធៅ។ 
ក៖ ោក់ោំត្គាប់អ្ញ្ច ងឹ? 
ខ៖  នឹងធ ើយោក់ោំត្គាប់អ្ញ្ច ងឹធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ធ ើយោំ...ធបើថាធយើងនិយយថាចម្ភែ រឱ្យអ្ស់្ំអ្ញ្ច ឹង។ អឺ្ថ្នា៎ក! ត្រឹមមួយហរ់អ្ញ្ច ឹង
ធៅហា៎ស។ ធយើងោំអ្ស់ថ្រពូជមួយធៅមួយធបា៉ារមួយ ៊្ុងធត្បងការធយើងពីធដើមហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ស់ថ្រប៉ា៊ុណណឹ ងធទ្យដីមួយហរ់ នឹង ថ្របួនត្គាប់ត្បាំត្គាប់អ្ស់ធត្ចើនធ ើយប៉ា៊ុណណឹ ង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងដល់ធពលត្បមូលផ្សលបានធត្ចើនណស់អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ បានធត្ចើន! 
ក៖ ធ្វើអ្ញ្ច ឹងជំនាញវញិ។ 
ខ៖ ជំនាញប៉ា៊ុថ្នតមិនម្ភនធ្វើលក់ធចញធៅទី្យណធទ្យណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បានត្រឹមថ្រម្ភ៉ា បូ នឹងឯង។ប៉ា៊ុថ្នតមិនថ្ដលបានធ្វើដល់មួយហរ់អី្ធទ្យធ្វើបានបនតិច      
បនតួច។ 
ក៖ ធរើអ្ ៊ុ៊ុំធ្លែ ប់ធ្វើអាជីវកមមលក់ដូអី្អ្ញ្ច ឹងធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ៗថ្ដលធទ្យ។ 
ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំដូចជាជីវរិរបស់អ្ ៊ុ៊ុំ? ធពញមួយជីវរិរបសអ់្ ៊ុ៊ុំ ធរើអ្ ៊ុ៊ុំធ្លែ ប់ធ្វើការងារអី្ធេខែេះធដើមបីចិញ្ច ឹម
ជីវរិ ឬក៏រកស៊ុីអី្ធដើមបីបានផ្សលត្បធយជន៍មកវញិហា៎ណា៎ ? 
ខ៖ អ្ ៊ុ៊ុំ! ចំបានថ្រធរឿងថ្ស្ស នងឹ ធ្វើថ្ស្ស។ 
ក៖ ចា៎ស! ត្គាន់ថ្រធ្វើថ្ស្សប៉ា៊ុណណឹ ង? 
ខ៖  នឹង! ធ ើយធត្ៅពី នឹងអ្ ៊ុ៊ុំមិនថ្ដរធ្លែ ប់បានធ្វើអី្ធទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះតាំងពីធកមងរ ូរមកដល់ធពលធនេះ ធរើអ្ ៊ុ ៊ុំធឃើញថាជីវរិរបស់អ្ ៊ុ៊ុំផ្លែ ស់បាូរអី្ធេខែេះ
អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ មកទ្យល់ នឹងសពវថ្លៃធនេះដូចថាកម្ភែ ំងថ្ដលធយើងធ្វើបានរកបានវត្គាន់ថ្រថាត្គាន់បាន
ថ្រមួយទ្យប់ម្ភ៉ា រ់ថ្រដល់កម្ភែ ងំធយើងចស់អ្ធញ្ច េះម្ភនកូនម្ភនធៅ ថ្រឥឡវូកូនធេថ្បកអ្ស់
ធៅមិនម្ភនអី្ធទ្យេឺម្ភនថ្រកូនធេផ្សាល់ឱ្យ ូបវញិធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កូនធណេះបានមកបនតិចធៅកូនធនេះបានមកបនតួចធៅធ ើយរកខែួនឯងដូចតាអ្ញ្ច ឹង...
ត្គាន់ថ្រឆ្ន ំធនេះតាោច់ធ ើយ ថ្រធបើកាលពីឆ្ន ំម៊ុនៗគារ់បានធៅស៊ុីឈមួលត្ចរូធៅ ធ ើយ
កាប់ដំឡូងកាប់អី្កាច់ធារកាច់អី្ឱ្យធេខែេះ ថ្រចូលមកដល់ឆ្ន ំធនេះគារ់ក៏ចូលជរធ ើយណ
មួយធយើងវធឈើធត្ចើនគារ់អ្រ់ហ នធដើរធចលហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ គារ់ធៅោំបាយោំទឹ្យកបធត្មើធយើងធ ើយធៅអ្ញ្ច ឹងធៅ។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនបានធៅឯណធទ្យ។ 
ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំចូលចិរតពិសារមហូបអី្ថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ កមួយធអ្ើយ ធរឿងជីវភាពរបស់អ្ ៊ុ៊ុំដូចថាមិនទសហ់ា៎ស។ ធរឿងបថ្នែ នឹងប៊ុកទឹ្យកធត្េឿងសែ 
មជូរសែត្បធ ើរ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កកូរអី្ នឹង្មមតា។ 
ក៖ ចា៎ស! អី្ក៏បានអ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ខ៖ បាន នឹងធ ើយ! ធបើខាងបថ្នែបានទងំអ្ស់ធ ើយធបើថាធៅផ្សទេះធេ ធបើធេម្ភនសាច់ម្ភន
្មអី្ ថ្រជាប់ថ្របីធពលេឺអ្ ៊ុ៊ុំមករកអ្នែក់វញិធ ើយ។ អ្ញ្ច ឹងហា៎ស! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំចូលចិរតពិសារបថ្នែធត្ចើនជាង? 
ខ៖  នឹងធ ើយចូចិរតបថ្នែ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធៅផ្សទេះធេៗម្ភនត្រីម្ភនសាច់អី្ជាប់ថ្របីធពលេឺអ្ ៊ុ៊ុំរកបថ្នែវញិធ ើយ បថ្នែប៊ុកទឹ្យកធត្េឿង
ឆ្ៃ ញ់ណស់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ទឹ្យកត្ប ៊ុកទឹ្យកអំ្បិលធមទសអី្អ្ញ្ច ឹងធៅធយើងធ្វើខែួនឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ដល់ថ្រចស់ខែួនអ្ញ្ច ឹងធៅកូនធេថាថ្ម៉ាធអ្ើយ ថ្ម៉ាឯងក៊ុំពិសារបថ្នែធត្ចើនធពកត្បយរន័ត្កពេះ
ធយើងថ្វ ៉ាមិនថ្បកអ្ស់ហា៎ស។ ខ្៊ុំថាកូនធអ្ើយ! ថ្ម៉ានឹកធឃើញថ្រប៉ា៊ុណណឹ ង។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំចូលចិរតធលងថ្លបងកំសានតអី្ធេខែេះ? ដូចជាថ្លបងត្បជាត្បិយថ្ខមរធយើង      
អ្ញ្ច ឹងធៅណា៎អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អឹ្ម!កាលធៅពីធកមងៗធលងថ្លបងដូចថាធចលឈូងទញត្ព័ត្រអី្អ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រធបើរថ្រកអ្រ់ថ្ដលហ នចូល នឹងធេធទ្យធអ្ៀនខែួនឯង។ 
ក៖ ធម៉ាចអ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ថ្ដរធទ្យអ្រ់ថ្ដរធចេះធទ្យ។ ដល់ថ្រធពលធេមកធលើកថ្ដសំពេះថ្ម៉ាថា “មីងធអ្ើយបងធអ្ើយខ្៊ុំ
ស៊ុំយកមីអូ្នធៅរធំលង? គារ់ថាធអ្ើយយកវធៅឱ្យថ្រវធចេះរ ំ”ថ្ម៉ាឱ្យថ្រកូនរេឺំចង់ធឃើញ
កូនថ្រកូនវធអ្ៀនខែួនឯង មួយបងបអូនទំងអ្សត់្បសុពីរស្សីពីរ ថ្រអាត្បុស នឹងធេធចេះថ្រធបើ
បងស្សីខ្៊ុំធ ើយ នឹងខ្៊ុំអ្រ់ថ្ដលធៅកន៊ុងសម័យ ប៉ា៊ុល ពរ ធេធៅយកធៅធ្វើអី្? ធេធៅ



សិលបៈធេន៊ុេះ ធ ើយបងធេធៅរធំេធៅធត្ចៀងសអីធេធនាេះ? គារ់រធំមើលតាមកញ្ច ក់គារ់ថាអូ្!
ដូចជាធៅមិនរួចធទ្យអ្រ់ចូលធទ្យ ខាង នឹងខាងសលិបៈធេ នឹង ចូលខាងការ់ធដរ។  នឹង     
ហា៎សបងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ទល់ថ្រខ្៊ុំ នឹងអ្រ់ធទ្យធចញធៅកាល នឹងធេធៅធៅធ្វើធយធ្ល នឹងធេក៏ធៅធ្វើធយធ្ល
កាន់កាំធភែើងធេធៅ។ 
ក៖ អ្ ៊ុ៊ុំ នឹង? អ្ ៊ុ៊ុំជាអ្នកកាន់ថ្ដរ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ! មកកាន់កាំធភែើង នឹងធេឆ្ន ំ នឹងធ ើយក៏រធំោេះឆ្ន ំ នឹងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនចំបទ្យចធត្មៀងអី្កាលពីធកមងថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំធ្លែ ប់ធរៀនធទ្យ? 
ខ៖ អឹ្ម! ធភែចអ្ស់ធ ើយ។ 
ក៖ ធភែចអ្ស់ធ ើយធ ា៎ស? 
ខ៖ ធភែចអ្ស់ធ ើយ។ ថ្រធបើធេធត្ចៀងធៅធបើឮបទ្យចធត្មៀងធេធត្ចៀងអី្ធៅក៏ធចេះថ្រនឹក      
ធឃើញ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ចំបានពីរបីម្ភ៉ា រ់អី្អ្ញ្ច ឹងធៅធបើចំហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយធបើផ្ស៊ុរពី នងឹធៅអ្រ់ដឹងវេាឃ្លែ េឺយកម៊ុខោក់ធត្កាយយកធត្កាយោក់ម៊ុន នឹង
ធភែចអ្ស់ធ ើយ។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធរើធៅកន៊ុងត្កុមត្េួសាររបស់អ្ ៊ុ៊ុំហា៎ស កូនធៅអ្ ៊ុ៊ុំឬក៏បងបអូនអ្ ៊ុ៊ុំ ធរើម្ភននាក់ណ
ធចេះធលងឧបករណ៍រង្គ្នតីអី្អ្រ់អ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ៗធចេះ។ 
ក៖ អ្រ់ទងំអ្ស់មមងធ ា៎ស? 
ខ៖ អ្រ់ទងំអ្ស់ នឹងអ្រ់ធចេះធទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះផ្សទេះរបសអ់្ ៊ុ៊ុំម្ភនលកខណៈយ៉ាងធម៉ាចថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? តាំងពីធកមងរ ូរមកដល់ធពលឥឡូវ
ធនេះហា៎ស? 
ខ៖ កាលពីធកមងក៏អ្ ៊ុ៊ុំ្មមតាមិនម្ភនផ្សទេះ្ំអី្ នឹងធេធទ្យ ផ្សទេះរូចធយើងត្បកសបូវត្បកអី្្មមតា     
 នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយខាងស្សុកអ្ ៊ុ៊ុំវធកើរសង្គ្ងាា មម៊ុនធេ អ្ញ្ច ងឹម្ភនអី្? េឺម្ភនថ្រសបូវ នឹងឯង ររ់ចូល
ថ្ត្ពធឡើងធៅដល់ជត្មុំ ា៎អស ធេថ្ចកសែឹកចក នឹង!។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធយើងយកសែឹកចក នឹងឯងមកត្បកដលថ់្រចូលមកដល់ស្សុកថ្ខមរអ្ ៊ុ៊ុំធទ្យើបថ្របានផ្សទេះធនេះ
...ចូលឆ្ន ំធនេះបានមួយឆ្ន ំធ ើយធទ្យើបសាងសង់ នងឹ ធ ើយកូនធៅធៅជាមួយធេ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អឹ្ម! ត្បកបានមួយថ្ខខយល់ធប៊ុើងធៅអ្ស់ធ ើយធនេះបានធេជួយធ ា៎ស អាធខៀវៗធនៀក។ 
ក៖ ចា៎ស! ធរើអ្នកណធេជួយថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ធនៀកខាង...ធអ្ើយសអី ធេមកពីបារ់ដំបងមកធេសអី សនងការស្សុកធេ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ខាងសនងការធេៗមកជួយធ ើយធឃើញទហនធឃើញអី្ធេមក។ ធ ើយនិយយពីអាថ្លៃ
ធេមកជួយធ្វើផ្សទេះធ ើយ នឹង ធេធ្វើឱ្យធ ើយ នឹងធេដំឱ្យធ ើយធេធៅធៅសម្ភា សធៅខាង
ម៊ុខធនេះ “អ្ ៊ុ៊ុំធអ្ើយ! ខ្៊ុំជូនផ្សទេះអ្ ៊ុ៊ុំវញិឥឡវូខ្៊ុំជួសជ៊ុលឱ្យអ្ ៊ុ៊ុំបានអ្ស់ធ ើយឱ្យអ្ ៊ុ៊ុំថ្លែងអំ្ណរអ្េ៊ុណ
ដឹងេ៊ុណដល់ពួកធេ ធរើអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនធយបល់អី្ធេខែេះ?” ថ្រនិយយមិនរួចនិយយអ្រ់ធចញធ ើយ
ធចញថ្រទឹ្យកថ្ភនកធត្ាេះវអ្រណស់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ វអ្រណស់ធយើងអ្រថ្ត្កណស់ ធត្ាេះធយើងធទ្យើបថ្រធ្វើបាន ធ្វើបានត្បកបានមួយថ្ខ នឹង
ធ ើយធយើងសងធេមិនទន់អ្ស់ផ្សង ធត្ាេះធយើងជំាក់ធេធៅមួយលានធ ើយធយើងអ្រ់
ធពលខយល់ធបើងធៅអ្ស់ធយើងម្ភនសអីធទ្យៀរ? េឺវអ្ស់រធលើងអ្សពី់ខែួនរធលើងធ ើយណមួយ
ធៅជំាក់ធេធ ើយឯណមួយផ្សទេះធបើវធហេះធៅបារ់ធៅ។ ធ ើយបានធេមកជួយអ្ញ្ច ឹង
ធ ើយបាយទឹ្យកក៏មិនបានជួយធេថ្របាធនជួយថ្រទឹ្យក នឹង។ធ ើយបាយអី្មហូបអី្គាម នបានធ្វើ
ឱ្យ។ ថ្រធេថាអ្ ៊ុ៊ុំធអ្ើយ មិនបាច់ោបំាយសមែពួកខាងខ្៊ុំធទ្យ ខ្៊ុំបាយខ្៊ុំម្ភនធេដឹកមកោក់ដល់រំ
ឬសសីខ្៊ុំថ្រទឹ្យក បូ។ ក៏បានថ្រទឹ្យក នឹងឯង ដល់ថ្រធពលធេឱ្យធយើងម្ភនធយបល់ធៅឱ្យធេ
ម្ភនធៅនិយយអី្រួច? េឺបានត្រឹមថ្រមួយអ្រេ៊ុណៗ នឹង អ្រេ៊ុណៗ្ំធ្ងនិយយថ្លង
ធចញ នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្រេ៊ុណធត្ចើន មង។ 
ខ៖  នឹងធ ើយម្ភនថ្រាកយអ្រេ៊ុណ នឹងថា្ំធ្ងណស់គាម នអី្ធត្បៀបព៊ុំបានៗថ្រប៉ា៊ុណណឹ ង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ និយយអ្រ់រួចបធណា យហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎សអ្ ៊ុ៊ុំ! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធពលថ្ដលអ្ ៊ុ៊ុំសាងសង់ផ្សទេះរបសអ់្ ៊ុ៊ុំ នឹង ធរើអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនបានជួយធ្វើពួកគារ់ធទ្យ? 
ខ៖ ខ្៊ុំធ ា៎ស? 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ខ្៊ុំបានថ្រអ្ងា៊ុយត្បាប់កូនឱ្យធ្វើបាយធ្វើទឹ្យកថ្រប៉ា៊ុណណឹ ងថ្រអ្រ់បានប៉ាេះាល់អី្េឺអ្រ់។ 
ក៖ ចា៎ ស! 
ខ៖ ចា៎ស! 
ក៖ ច៊ុេះម្ភនអ្នកណម្ភន ក់កន៊ុងផ្សទេះអ្ ៊ុ៊ុំគារ់បានធចេះធ្វើផ្សទេះធទ្យ? 
ខ៖ តាការ់យល់។ 
ក៖ អូ្! តាគារ់ធចេះធ្វើ? 
ខ៖ គារ់ធចេះ! 
ក៖ គារ់ធរៀនមកពីណអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ គារ់ដូចថាធេរកគារ់អ្ញ្ច ឹងធៅដូចថាអ្នកស្សកុភូមិធេរកធៅដូចថាធេចង់ធ្វើផ្សទេះអ្ញ្ច ឹងធេ
រកធៅ ដូចធៅជួយអី្ ផ្សា៊ុំសសរអី្ ត្បក់ធកបឿងអី្អ្ញ្ច ឹងធៅណា៎  ក៏ធេរកគារ់ធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ គារ់ធចេះធមើលធេអ្ញ្ច ឹងធៅគារ់ក៏ធចេះបនតិចអី្អ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយឯធណេះរកធៅក៏យល់បនតិចធទ្យៀរធៅអ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ គារ់ថាដូចគារ់លួចរត្មិេះធេបនតិចៗធៅគារ់ដូចបានយល់ខែេះថ្រគារ់ធ្វើធនេះមិនបានធ្វើ
ខែួនឯងធទ្យេឺជាងធ្វើធទ្យ។ ធបើធ្វើម្ភន ក់ឯងដូចថាវធ្វើមិនធកើយហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធបើធយើងម្ភនគាន ធៅធយើងអាចធ្វើបាន ធ ើយដល់ថ្រធយើងវអ្រ់គាន ធយើងជួលជាងធេ
ធយើងក៏ជួយធេវញិធៅវធៅជាអ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងឯង។ 
ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំ !អ្ ៊ុ ៊ុំដូចជាធចេះជំនាញអី្ធេខែេះថ្ដរធចេះបនតពីត្កុមត្េួសាររបស់អ្ ៊ុ៊ុំដូចជាធវចនំ កូរសែរ ឬ
ជំនាញអី្ធផ្សសងៗថ្ដរអ្ ៊ុ៊ុំធចេះធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ៗថ្ដលថាម្ភនម្ភនធ្លែ ប់ធ្វើសែរអី្អ្រ់ម្ភនធតាន រអ្រ់ម្ភនអី្ ម្ភនៗថ្រមួយធដើមៗក៏ប៉ា៊ុថ្នត
អ្រ់ម្ភនពីណធេធចេះធ្វើ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្រ់ធចេះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនជំនាញអី្ថ្ដលដូនជីតាអ្ ៊ុ៊ុំ ឬក៏ថ្ម៉ាឪអ្ ៊ុ៊ុំផ្សាល់មកឱ្យអ្ ៊ុ៊ុំធទ្យធណេះអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ធទ្យអ្រ់ម្ភន។ 



ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំអាចត្បាប់ថា ធរើធពលណថ្ដលជីវរិរបស់អ្ ៊ុ៊ុំពិបាកអ្ញ្ច ឹងធៅណា៎អ្ ៊ុ៊ុំ? ធ ើយ
អ្ ៊ុ៊ុំអាចឆែងការ់ការពិបាករបស់អ្ ៊ុ៊ុំធោយរធបៀបណខែេះអ្ញ្ច ឹងហា៎សអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ អឹ្ម! កមួយធអ្ើយនិយយពីធរឿងលំបាកនិយយថាតាំងពីធកើរមកធឃើញថ្រលំបាករ រូ
មិនថ្ដលបានថាស្សួលមិនថ្ដលបានថាម្ភនបាន នឹងធេឱ្យ្ូរធ្លរអី្អ្រ់ធទ្យ េឺម្ភនថ្រប៉ា៊ុណណឹ ង
ម្ភនអ្ន់ជាងអ្ ៊ុ៊ុំសពវថ្លៃធនេះ។ សពវថ្លៃធនេះធៅថ្រអ្ន់ថ្រអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនផ្សទេះម្ភនសងែីត្បក់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រកាលពីម៊ុនអ្ ៊ុ៊ុំអ្រ់ថ្ដលម្ភនអី្ធទ្យ ម្ភនថ្រផ្សទេះសបូវអី្្មមតា នងឹធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយជីវភាពអី្អ្ញ្ច ឹងជួនកាលម្ភនខវេះម្ភនបានត្េប់អី្ជួនកាលក៏ខវេះត្េប់អ្ញ្ច ឹងធៅ។ 
ថ្រធយើងធចេះថ្រកម្ភែ ំងធៅជួសជ៊ុលឱ្យធេស៊ុីឈនួលធេអ្ញ្ច ឹងធៅ ធ ើយបានមកធោេះដូរកម្ភែ ំង
ធយើង នឹងយកមក ូបច៊ុកធៅ។  នងឹ! អ្ ៊ុ៊ុំមិនថ្ដរថាបានសបាយថាបាន្ូរធ្លរអី្នឹងធេធទ្យ។
ធៅថ្រពិបាកធ ើយក៍ម្ភនកូនទី្យមួយទី្យពីរអី្អ្ញ្ច ឹងរ ូរមកដល់កូន្ំ អ្ញ្ច ងឹបានកូនថាថ្ម៉ា
កាលពីកូនធៅជ៊ុំគាន កូនត្កម៊ុំកធម្ភែ េះថ្ម៉ាអ្រ់ឱ្យកូនធចញធៅរកស៊ុីធទ្យ ថ្រធបើថ្ម៉ាឱ្យកូនធចញរកស៊ុី
អី្ថ្ម៉ាបាន្ូរធ ើយ។ ថ្រខ្៊ុំមិនោច់ចិរតៗឱ្យកូនធចញហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ខាែ ចកូនធៅវលបំាកមិនដឹងអី្ធបើធៅៗមិនជាធេធ្វើយ៉ាងធម៉ាចអី្យ៉ាងធម៉ាចធៅដូចថាវ
មិនោច់ចិរតឱ្យកូនធចញពីខែួនធ ើយស៊ុខចិរតថាស៊ុឈីនួលជួលារ់ធេធៅជិរផ្សទេះឱ្យថ្រថា
ធចញធពលត្ពឹកធពលលាៃ ចមកដល់វញិ។ អ្ញ្ច ងឹបានរិចបានរួចក៏ធចេះថ្រ ូបធៅ។ ថ្រដល់
ថ្រកូនធចញផ្ស៊ុរធៅសល់ថ្រអាអូ្នវខំ។ កាលវធៅលីវធេធៅថ្លបានមួយមាង ធេធរមកយំ
នឹកកូនធ ើយកូនថាថ្ម៉ាយំថ្ដរ ខ្៊ុំថាថ្ម៉ាអ្រ់យំធទ្យ ថ្រកូនថាថ្ម៉ាយំ នងឹឯងបានសធមែងអ្ញ្ច ងឹ។
ក៏ប៉ា៊ុថ្នតត្បាប់កូនអ្រ់យំធទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ មិនថ្ដលថាកូនបានធចញធៅទី្យណថ្របានមីបអូន ា៎ស បនាទ ប់ពីមីធៅ ា៎ស ធេធៅធៅ
ភនំធពញធេធៅធៅធ្វើការធៅផ្សទេះធេណា៎ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធេធៅោំបាយធៅធ្វើមហូបអី្អ្ញ្ច ឹងធៅធ ើយធេផ្សាល់ល៊ុយ នឹងបានមកខែេះមកធ្វើផ្សទេះធនេះ
ធ ា៎ស ថ្រមិនបានត្េប់ធទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងហា៎ស ដូចអ្ ៊ុ៊ុំថាពីធដើមមកថាត្បក់បានប៉ា៊ុនាម នត្រូវខយល់ធប៊ុើងធៅអ្សអ់្ ៊ុ៊ុំក៏ជំាក់ធេ
មួយលាន នឹងហា៎ស។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងគាន ដូចថាគាន បានល៊ុយមកវមិនម្ភនត្េប់ហា៎ស។ ធយើងក៏យករបស់ធេខែេះធៅធ្វើ
យ៉ាងធម៉ាចឱ្យថ្របានអា នឹងធៅធយើងមិនពិបាកដូចថាត្ចូរសបូវរល់ឆ្ន ំធត្ាេះម្ភា យចស់
ធ ើយកូនធណេះវថាថ្ម៉ាធអ្ើយ ធលើកផ្សទេះធៅ ថ្ម៉ាឯងចស់ធៅធ ើយធៅរកសបូវឯណបាន?
ធ ើយបងៗធេបានបាីបានត្បពនធអ្ស់ធ ើយ ធេរកទ្យ៊ុកត្គាន់ថ្រត្កុមត្េួសារធេអ្ញ្ច ឹងធៅ  
ណា៎។ ថ្រធពលណកូនធេបានឱ្យក៏អ្រេ៊ុណធេធៅ ថ្រគាន រកមិនបានធត្ាេះគាន អាថ្ឡងថ្រផ្សារ់
ផ្សាង់កូនធៅគាន  អ្ញ្ច ឹងធយើងធៅម្ភនជំនាស់អី្ជាមួយកូនធបើធយើងធកើរមកធយើងចស់ប៉ា៊ុនធនេះ
ធ ើយគាម នសអីថ្ចកកូនផ្សង ធ ើយកូនម្ភធៅរកអី្បានធបើធយើងម្ភនរបស់អី្ថ្ចកកូនធៅ កូន
ធចេះថ្របានថាអឹ្មអាធណេះធករ តិ៍ការថ្ម៉ាឪអ្ញគារ់ថ្ចកឱ្យ អ្ញម្ភនម៊ុខរបរធ្វើធនេះធ្វើធនាេះធៅ
រធទ្យៀរអ្ញ្ច ឹងធៅណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បាន្ូរធ្លរ ធបើធយើងចសធ់ ើយធយើងគាម នសអីថ្ចកកូនផ្សង នឹង។ គាន រកអី្បាន? សពវថ្លៃ
កូនធដើររកស៊ុីឈនួលធេត្េប់គាន ។ 
ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំឆែងការ់ការពិបាកវធោយរធបៀបណអ្ ៊ុ៊ុំ? ដូចជាអ្ ៊ុ៊ុំធ្វើយ៉ាងធម៉ាចធដើមបីធឆ្ព េះធៅម៊ុខអី្
អ្ញ្ច ឹងធៅណា៎? 
ខ៖ អឹ្ម! ដូចសពវថ្លៃធនេះធ ា៎ស? ដូចសពវថ្លៃធនេះធៅម៊ុខធទ្យៀរ? 
ក៖ ចា៎ស! ដូចជាធពលអ្ ៊ុ៊ុំពិបាកអ្ញ្ច ឹង ធរើអ្ ៊ុ៊ុំេិរយ៉ាងធម៉ាចធដើមបអី្ ៊ុ ៊ុំអាចឈនេះទំង នឹងហា៎ស? 
ខ៖ អឹ្ម! ម្ភនថ្រការរស ូកន៊ុងជីវរិធយើងធទ្យ ដូចថាធេធ្វើយ៉ាងធម៉ាចធេរកធម៉ាចថ្ដររកធោយ    
ស៊ុចររិរបស់ធយើង កម្ភែ ងំធយើងហា៎ស ធញើស្មធយើងធៅរកស៊ុឈីនួលធេមក ធទេះបីថ្លែ
ធថាកក៏ធោយក៏ធយើងមិនត្បត្ពិរតអំ្ធពើអាត្កក់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ ើយធទេះធេជួលថ្លែធថាកដូចថាអ្ ៊ុ៊ុំមកធៅទី្យធនេះដូចដឹងស្សាប់ឪព៊ុកឯងក៏ទ្យទួ្យលសាា ល់
ថ្ដលថាធេឱ្យមកធនេះជួលមួយថ្លៃថ្មាត្បាំក៏ធ្វើមួយថ្លៃថ្មាក៏ធ្វើេឺ២០០០៛ ថ្ខមរកាលធយើងមក
ធៅដំបូងហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធ្វើទងំអ្ស់ នឹង ចំបានថាធ្វើទំងអ្ស់ នឹង ធ ើយក៏ធចេះធយើងបានធចេះថ្ររស ធូៅ   
ណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ កូនធ ើយធបើថាធៅថ្ស្សវញិធ្វើថ្ស្សទួ្យលរការជួលធេធៅទួ្យលរការមកវញិថ្ម៉ាធអ្ើយ!សាព យ
ចនសាព យឆ្ន ំងកូនធដើរធប៉ាេះបថ្នែធៅររ់មកបធណាើ រធ ើយឪព៊ុកដឹកធគាផ្សងលឺអ្៊ុសផ្សង។អ្ញ្ច ឹង
ធៅធយើងមកដល់ផ្សទេះោបំាយទឹ្យក បូ។ 
ក៖ ចា៎ស។ 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងក៏ធយើងធចេះថ្ររស ូធៅកន៊ុងជីវរិធយើង។ អ្ញ្ច ឹងធយើងធ្វើធម៉ាច ធបើធយើងវអ្រ់រកមិន
បានណា៎  ធ ើយធយើងធចេះថ្របានបនតិចៗធៅក៏ធយើងធចេះថ្រធ្វើធៅថ្ខឆ្ន ណំធៅក៏វបាន
ធៅ។ បានធៅលក់ដូរធៅក៏បានទិ្យញសំធលៀកបំាក់ឱ្យកូនធៅធៅ។ ធពលណធយើងធ្វើវ
មិនបានក៏អ្រ់ធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធរើអ្ ៊ុ ៊ុំអាចត្បាប់ថាជីវរិរបស់អ្ ៊ុ៊ុំធពលណសបាយរកីរយអ្ញ្ច ឹងធៅណា៎អ្ ៊ុ៊ុំ? ធ ើយ
ធរើអ្ ៊ុ៊ុំចងចំធរឿង នឹងទ្យ៊ុកអី្អ្ញ្ច ឹងហា៎ស? 
ខ៖ ដូចមិនម្ភន។ 
ក៖ អ្រ់ទន់ម្ភនថ្រអ្ ៊ុ៊ុំ នា៎? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនអ្រ់ទន់ម្ភនថាសបាយកន៊ុងជីវរិ នងឹយធអាយបានសបាយត្ជេះថាែ ដូចថាជីវរិ
 នឹងដូចថា “អឹ្ម! អ្ញចង់ធៅធលងឯធណេះអ្ញដូចថាចង់ធ្វើប៊ុណយ នឹងធេ ធត្ាេះធឃើញ
និមនតធលាកឆ្ន់ ឬធ្វើជាសងឃទនអី្េឺអ្ ៊ុ៊ុំមិនថ្ដលបានជួបត្បទ្យេះធទ្យ”។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ត្កធពកធ្វើអ្រ់ធកើរអ្រ់ម្ភន។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះដូចជាតាំងពីរូចមកអ្ ៊ុ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនកាីស្សថ្ម៉ាថាធពលអ្ ៊ុ៊្ុំ ំធឡើងអ្ ៊ុ៊ុំចង់ធ្វើជាអ្វីមួយ
ធទ្យ? ដូចជាកសិករ ឬជាត្េូធពទ្យយ ឬត្េូបធត្ងៀនអី្ធៅអ្ ៊ុ៊ុំថ្ដរេិរពីមួយ នឹងធទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនធពលស្សថ្ម៉ាអី្ធទ្យកមួយធត្ាេះដឹងថាខែួនឯង វអ្រ់ធចេះអី្ធសាេះអ្រ់ធចេះអ្កសរ ធបើ
ធយើងវអ្រ់ធចេះអ្ញ្ច ឹងមិនដឹងជាស្សថ្ម៉ាថាធយើងចង់ធ្វើអី្បានហា៎ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងឯងធៅឯស្សកុខ្៊ុំម្ភនអី្ដូចថាថ្ខអី្ធេម្ភនសួនសាែ អ្ញ្ច ឹងហា៎ស ធេធ្វើខាន់សាែ ។ នឹក
ធឃើញប៉ា៊ុធណណេះថាឆ្ន ំធណេះអ្ញបានប៉ា៊ុណណឹ ង ធបើធៅឆ្ន ំខាងម៊ុនអ្ញបានឱ្យធត្ចើនធលើស នងឹ
ធៅថ្ត្កងបានធខាអាវធសែៀកាក់លអម្ភននឹកធឃើញថ្រប៉ា៊ុណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្ររិចថាម្ភនអ្ា៎! អ្ញថាចង់ធ្វើអាធនេះចង់ធ្វើអាធណេះស្សធមើស្សថ្ម៉ាចង់ធ្វើដូចកមួយថាចង់
ធ្វើធពទ្យយធ្វើជាត្េបួធត្ងៀនអី្គាម នស្សធមើស្សថ្ម៉ាអី្ធទ្យធបើធយើងអ្រ់ធចេះអី្ធសាេះ។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក៖ ចា៎ស! ច៊ុេះអ្ ៊ុ៊ុំធបើសិនជាអ្ ៊ុ៊ុំអាចផ្លា ំធផ្ស្ើរធៅកូនធៅជំនាន់ធត្កាយរបស់អ្ ៊ុ៊ុំហា៎ស។ ធរើអ្ ៊ុ៊ុំ នឹងផ្លា ំ
អី្ធេខែេះធៅកាន់ពួកគារ់អ្ញ្ច ឹងហា៎ណា៎ ? 
ខ៖ ខ្៊ុំគាម នសអីម្ភនថ្រផ្លា ំធៅកូនធៅធត្កាយៗថាឱ្យខំធរៀន។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កាលណចំធណេះដឹងធយើងធពញខែួនធយើងចង់ធ្វើអ្វីក៏បាន។ ធយើងចង់ធ្វើការអី្ឱ្យថ្រធយើង
ធរៀនធចេះដឹងក៊ុំឱ្យលៃង់ធលែ ដូចខ្៊ុំធនៀក។ ធបើលៃង់ធលែ ដូចខ្៊ុំចង់នឹកធឃើញអី្ក៏នឹកអ្រ់ធឃើញថ្ដរ
ច៊ុេះវដូចថាធយើងវអ្រ់ធចេះ ា៎ស នឹកធឃើញបានថ្រកន៊ុងខួរកាលធយើងបនតិចបនតួច ធបើធយើង
ថ្ត្បធៅជាធយើងធ្វើក៏ធយើងធ្វើវមិនបានថ្ដរ។ អ្ញ្ច ងឹហា៎ស ដូចថាផ្លា ំដល់កូនធៅធ្វើធម៉ាច
ធយើងខំធរៀនសូត្រឱ្យបានធត្ៅត្ជេះធចេះដឹងធៅធ ើយធយើងចង់បងែបធងែើរអ្វីក៏បានក៊ុំឱ្យលៃង់ដូច
ខ្៊ុំអ្ធញ្ច េះធ្វើអី្មិនធកើរធទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ រកស៊ុ ីនឹងកម្ភែ ំងខែួនឯងដូចជួយមិនរួច នឹង វបានត្រឹមថ្រមួយចិញ្ច ឹមត្កពេះបានមួយ     
រស់ៗអ្ញ្ច ឹងដូចថាបានមួយកនែេះបានមួយធេៗអ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ 
ក៖  នឹងធ ើយ។ 
ខ៖ ចា៎ស! ធ ើយក៏រឹងៗណស់ធោយធយើងរកស៊ុ ីនឹងកម្ភែ ំងវមិនដូចរកកន៊ុងរត្មិេះធទ្យ។
ធយើងធរៀនវមិនធចេះធយើងដឹងរត្មិេះធយើង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំម្ភនអី្ធទ្យៀរចង់ផ្លា ំធផ្ស្ើរដល់កូនធៅធយើងជំនាន់ធត្កាយធទ្យៀរធទ្យអ្ ៊ុ៊ុំ? 
ខ៖ ដូចអ្រ់ម្ភនអី្ធទ្យម្ភនថ្រប៉ា៊ុណណឹ ងត្គាន់ថ្រថាឱ្យកូនធៅ នឹងខំធរៀនសូត្រឱ្យធចេះដឹងធៅម្ភន
ចំធនេះដឹងធៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងអ្ ៊ុ៊ុំសត្ម្ភប់ខ្៊ុំ ខ្៊ុំអ្រេ៊ុណធត្ចើនសត្ម្ភប់អ្ ៊ុ៊ុំថ្ដលបានត្បាប់ពីត្បវរតិរបស់អ្ ៊ុ៊ុំ
ធ ើយពិភាកាជាមួយខ្៊ុំធ ើយផ្សាល់ឱ្យខ្៊ុំបានដឹងពីត្បវរតិរបស់អ្ ៊ុ៊ុំអ្ញ្ច ឹងហា៎ស។ ចា៎ស!       
អ្រេ៊ុណធត្ចើនអ្ ៊ុ៊ុំ។ 


