
ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំ ររឿន សារ ី
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេន សឈេឿន    ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈេឿន សាេ ី

 

ក៖ អឺ្! អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំដែលបានឱ្យខ្ ុំ សម្ភា សពីត្រវរតិេរស់អ្  ៊ុំឈ ោះអ្  ៊ុំ។  ឈ ើយកាេសម្ភា សត្រូវបាន 
ឈេៀរចុំឈោយសាកលវទិ្យាល័យឈៅអាឈេេចិ ដែលមានឈ ម្ ោះថាBYU ឈោយសាេសាកលវទិ្យា 
ល័យមានឈោលរុំណងេកាេត្រវរតិេរស់ត្រជាជនដខមេ ទ្យ កខឱ្យកូនឈៅជុំនាន់ឈត្កាយ ោរ់សាា ល ់
ពីត្រវរតិែូនតាណា៎អ្  ៊ុំ។ ចា៎ស! ឈ ើយឈពលដែលខ្ ុំសម្ភា សអ្  ៊ុំហ្នឹង ខ្ ុំនឹងសូេោក់កាេសម្ភា ស
េរស់អ្  ៊ុំនឹងចូលឈៅកន ងឈវរសាយេរសស់ាលាដែលមានឈ ម្ ោះថាwww.cambodianoralhistoie
s.byu.edu ហ្ហា៎ អ្  ៊ុំ។ ចា៎ ស!អ្ញ្ច ឹងអ្  ៊ុំយលត់្ពេឈែើេបីឱ្យខ្ ុំោក់កាេសម្ភា សេរសអ់្  ៊ុំចូលឈៅកន ងឈវរ 
សាយេរស់សាលាឈែើេបីឱ្យពួកខ្ ុំេកាជួនអ្  ៊ុំបានឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ បានឈរើកមួយ! 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ងឹសម្រម្ភរ់ថ្ងៃដខដែលខ្ ុំសម្ភា សអ្  ៊ុំដងៃទី្យ១០ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៧ ឈ ើយកាេ
សម្ភា សឈនោះឈ្វើឈៅភូេិកឈកាោះកុំរ រ ឃ ុំរុំងឈកសី ស្សុកសដងែ ឈខរតបារ់ែុំរងឈ ោះអ្  ៊ុំ។ ចា៎ស! 
អ្ញ្ច ឹងស ុំសួេថាអ្  ៊ុំមានឈ ម្ ោះអី្ដែរឈ ម្ ោះឈពញេរស់អ្  ៊ុំហ្ហា៎ណា៎ ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះហហ្ា៎ ចន់េ។ី 

ក៖ ចា៎ស! ហ្នឹងឈ ម្ ោះឈ ើយហ្ហា៎អ្  ៊ុំ។ 

ខ៖ ចា៎ស! នាេត្រកូលហាស។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះ... 

ខ៖ រ  ដនតកន ងឈនោះោក់ឈេឿន ចន់េនី  នឹងឈ ម្ ោះឪព កោក់ឈេឿនឈៅឈ ោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងឈ ម្ ោះឈៅកន ងអ្រតសញ្ញណរ័ណណេរស់អ្  ៊ុំឈ ម្ ោះអ្ញ្ច ឹង ឬក៏ឈេ ចអ្  ៊ុំ? 



ខ៖ ឈេឿនអាឈនោះោក់ខ សោក់ឈេឿន សាេវីាោក់ខ ស។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈេឿន សាេឈី ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈេឿន សាេ។ី 

ក៖ ហ្នឹងឈ ម្ ោះឈៅអ្រតសញ្ញណរ័ណណ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ច ោះឈ ម្ ោះឈត្ៅអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ចន់េហី្នឹង។ 

ក៖ ចន់េឈី ោះអ  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! រ  ដនតវាោក់ខ សវាសាេ។ី 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈេឿន សាេ។ី 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ្យអី្កាលពីឈៅឈកមងៗឈទ្យៀរឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ មានដរចន់េដីរេួយហ្នឹងឯង។ 

ក៖ មានដរេួយឈទ្យឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំែឹងថាអ្  ៊ុំឆ្ន ុំឈនោះអ្  ៊ុំអាយ រ  នាម នឈទ្យ? 

ខ៖ អាយ ៦៤ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ៦៤ឈ ោះអ្  ៊ុំ។ អ្  ៊ុំែឹងថាអ្  ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ុំ អ្រ់? 



ខ៖ អ្រ់ែឹងថាឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំឈកើរឈៅថ្ងៃទី្យ២ ដខេករ ឆ្ន ុំ១៩៥០។ ចា៎ស! ឈៅកន ងអ្រតសញ្ញញ ណរ័ណណអ្  ៊ុំហ្នា៎? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ច ោះឆ្ន ុំដខមេអ្  ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ុំ វញិអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឆ្ន ុំដខមេអ្  ៊ុំេិនឆ្ន ុំសាា ល់ ដរឆ្ន ុំេេី ដរដខថ្ងៃ នងឹឈយើងេិនែឹង។ ដេ េិនត្បារ់ម្ររឹកហ ើងវាឈៅ 
អ្ស់អាត្កោសឈសៀវឈៅឈយើងករ់ទ្យ កខវាឈ ោះអ្ស់ឈៅ។ អ្  ៊ុំឈៅចុំដរឆ្ន ុំ ឆ្ន ុំេេីឪព កមាត យខ្ ុំករ់ 
ដែរ ឈភលើងឈៅវាែ រផ្ទោះអ្ហោះឈភលើងឈ ោះឈៅ។ 

ក៖ សេ័យ អ្  ៊ុំែ រផ្ទោះ នឹង? 

ខ៖ សេ័យ៧៥! ៧៥  នឹងឯង ែ រផ្ទោះ៧៤, ៧៥។ 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំមានែឹងថាអ្  ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ុំស្សុកកុំឈណើ រអ្  ៊ុំឈៅ ឈទ្យ? 

ខ៖ ស្សុកកុំឈណើ រខ្ ុំឈៅ នឹងឯង។ 

ក៖ ឈៅភូេិឈកាោះកុំរ រឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈៅភូេិ នឹងស្សុក នឹង ស្សកុកុំឈណើ រឈកើរឈៅ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានរងរអូនចុំនួនរ  នាម នអ្នកដែរអ្  ៊ុំ? ទុំងអ្សណ់ា៎ ? 

ខ៖ រងរអូន៩នាក់។ 

ក៖ ៩នាក់! ឈ ើយអ្  ៊ុំជាកូនទី្យរ  នាម ន? 

ខ៖ កូនទី្យ៣។ 

ក៖ កូនទី្យ៣។ 



ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អ្  ៊ុំអាចឈេៀរររ់ឈ ម្ ោះរងរអូនេរស់អ្  ៊ុំទុំងអ្សប់ានឈទ្យ? 

ខ៖ បាន! រងឈេឈ ម្ ោះស ខ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ២ឈ ម្ ោះដយន។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ទី្យ៣ឈ ម្ ោះ ចន់ េ។ី 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ទី្យ៤ ឈ ម្ ោះតារ់។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អ្ា៎! ឈមម ទី្យ៥ ទី្យ៤ ឬទី្យ៥ មិញ? 

ក៖ ទី្យ៤! 

ខ៖ ទី្យ៤ ឈ ម្ ោះឈមម ! ទី្យ៥ ឈ ម្ ោះតារ់។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៦អាដេន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៧ អាេ ន។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ទី្យ៨ អា ូ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ទី្យ៩ ចច់រអូនឈៅ។ 

ក៖ អ្ា៎! ោរ់សាា ល់ដែរឈ ោះអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ សាា លឈ់រើ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានចង់ចុំសាច់ឈេឿង ឬអន សាវេយី៍ជាេួយរងរអូនេរស់អ្  ៊ុំឈទ្យ? 

ខ៖ រងរអូនខាងខ្ ុំស្សឡាញ់ររ់អានោន េ ូរ។ 

ក៖ ចា៎ស! ធ្លល រ់ឈលងអី្ខលោះអ្  ៊ុំជាេួយោន កាលឈៅរូចៗណា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈលងអី្ធ្លល រ់ដរពេរអូនឈែើេឈលងអ្ញ្ច ឹង ឈ ើយខ្ ុំមានរងរអូនឈត្ចើនមានដរពេរអូនឈែើេឈលងឈទ្យ។ 
រអូនជ ុំោន ទុំងអ្ញ្ច ឹងដេ ឈៅឈ្វើកាេឈៅឈេើលរអូនឈ ើយពីឈែើេឈយើងឈ្វើស្សា។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈ្វើដរអ្ញ្ច ឹងឯង ឈ ើយពេរអូនឈែើេឈលងរ  ណណឹ ងឯង េិនបានឈេៀនសូត្រនឹងឈេឈទ្យ អាលែងដរ 
ពេរអូន។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ឈ ើយ ុ្ំរនដិចឈៅឈេើលត្ករីឈៅវាលដស្សហ្ហា៎ស។ 

ក៖ ឈេើលរអូនហ្ហា៎អ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ឈេើលរអូនអ្រ់បានឈេៀនសូត្រអី្នឹងឈេឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះរងរអូនេរស់អ្  ៊ុំហ្ហា៎? ឥ ូវោរ់េស់ឈៅឯ ឈ ើយោរ់ឈ្វើកាេងាេអី្ឈេខលោះអ្  ៊ុំ? 



ខ៖ រងរអូនខ្ ុំេិនមានកាេងាេអី្ឈទ្យមានឈ្វើដស្ស ឈ្វើចម្ភា រទុំងអ្សោ់ន ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយោរ់ឈៅ ខលោះអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ សាល រ់អ្ស់ពីេនាក់។ 

ក៖ អ្ា៎!  

ខ៖ ដែលឈយើងឈឺ្េមតា នឹង ឈ ើយសល់៧ នឹង ខលោះឈ្វើដស្សខលោះឈ្វើចម្ភា រជ ុំោន ឈយើង នឹង េិន 
មានឈៅណឈទ្យ។ 

ក៖ ឈៅភូេិឈនោះហ្ហា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅភូេិឈនោះេួយឈ្វើឈៅថ្ត្ពកជីក។ 

ក៖ ដត្ពកជីកឈ ោះ? 

ខ៖ ឈៅដត្ពកជីកអី្ ឈៅបាសាក់េួយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយឈត្ៅពី នឹងឈៅ នឹងទុំងឈ ើយកូនេួយឈៅ  ូេេួនខាងឈសកសកឈ្វើចម្ភា រឈៅ 
 នឹងកូនខ្ ុំ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈ ើយរងេួយឈទ្យៀរឈៅស េែឋអាឈេេចិ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈៅរ  ណណឹ ង។ 

ក៖ ចា៎សអ្  ៊ុំ! ច ោះមាត យេរស់អ្  ៊ុំោរ់ឈ ម្ ោះអី្ដែរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ អ្ ក។ 



ក៖ ឈ ម្ ោះអ្ ក។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឪព កហ្ហ? 

ខ៖ ឪព កឈ ម្ ោះហាក់អូ្ក។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អ្ា៎! ឪព កខ្ ុំហ្ហា៎? 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈេឿន។ 

ក៖ ឈេឿន! 

ខ៖ ឈេឿន នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈេឿន ឈ ម្ ោះតាឈេឿន។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះោរ់ទុំងអនក ោរ់អាយ រ  នាម នឈ ើយអ្  ៊ុំ ឈរើសិនជាេិរែលឥ់ ូវហ្ហា៎? 

ខ៖ ឈរើសិនជាេិរែលឥ់ វូ ត្រដ ជា៨០, ៩០ឈ ើយែឹងអាឈៅហ្ហា៎។ ចង់ឈភលចឈ ើយយូេ ឈ ើយ 
ខូចតាុំងពីេ ខកាេខ្ ុំពីេឆ្ន ុំ។ 

ក៖ អ្ា៎! ៧០េរ់ ឥ ូវ៩០ជាងឈ ើយ។ 

ខ៖ ៩០ឈ ើយែឹង។ 

ក៖ ចា៎ស!  



ខ៖ ោរ់សាល រ់បានេួយឆ្ន ុំអ្ញ្ច ឹងឈទ្យ។ ខ្ ុំកាេ ៧២, ៧៣, ៧៤េិនែឹង៧០រ  នាម នឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំែូចជាឪព កមាត យេរស់អ្  ៊ុំចង់និយាយថាោរ់ឈកើរឈៅ  អ្  ៊ុំឈកើរឈៅ អ្  ៊ុំមាន
ចាំឈទ្យ? 

ខ៖ ឪព កមាត យឈៅឈកើរឈៅ នឹងែដែល ឈៅកដនលង ឹនងែដែល រ  ដនតឪព កខ្ ុំឈៅខាងឈកាោះត្កឡអ្ា៎ 
ស្សុកោរ់ឈៅឈកាោះត្កឡ។ 

ក៖ អ្  ៊ុំែឹងអ្  ៊ុំចុំភូេិ អី្ស្សុក ឈទ្យ? 

ខ៖ េិនែឹងភូេិស្សកុឈទ្យ ែឹងដរថាោរ់ឈៅឈកាោះត្កឡឪព កឈៅឈកាោះត្កឡេិនែឹងឈេ ឈ ើយភូេិ 
ស្សុកអី្េិនែឹងផ្ងពីជាំនាន់ នឹង។ 

ក៖ ែឹងដរោរ់ឈៅឈកាោះត្កឡឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ឈៅឈកាោះត្កឡ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះមានែឹងថាោរ់ឈៅឆ្ន ុំ អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ែឹងឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អ្រ់ែឹងថាឆ្ន ុំ ឈទ្យអ្រ់ែឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះឪព កេរសអ់្  ៊ុំោរ់ឈ្វើកាេងាេអី្ឈេដែលសម្រម្ភរ់ចិញ្ច េឹជីវរិអី្ណា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ្វើដស្ស នឹងឯងកាលពីឈែើេឈ្វើដស្ស។ 

ក៖ ឈ្វើដស្សឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ច ោះោរ់ជាេន សសដររ ដែរអ្  ៊ុំ? 



ខ៖ ជាេន សស្េមតាឈយើងឈៅឈ្វើដស្សពីឈែើេៗ េន សសឈយើងលអ ស់ េិនឈនោះឈទ្យ អ្នកដស្សឈយើង 
 នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ែូចឥ ូវមានឈចោះសអី។ 

ក៖ ច ោះមាត យេរសអ់្  ៊ុំហ្ហា៎? ោរ់ឈ្វើអី្ឈេសម្រម្ភប់ចិញ្ច េឹជីវរិដែរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ មាត យកាល នឹងែូចឈ្វើដស្ស កាល នងឹឯងមាត យខ្ ុំោម នឈ្វើសអ ីកាលខ្ ុំឈកើរក៏ឈ្វើដស្សអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ោរ់ឈ្វើដរដស្សអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ោរ់ឈ្វើដរដស្សចម្ភា រឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈ្វើដស្សចម្ភា េ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយមាត យអ្  ៊ុំោរ់ជាេន សសឈេ ចដែរអ្  ៊ុំ? កាចសលូរឬក៏...? 

ខ៖ មាត យអ្  ៊ុំ ោរ់េិនដែលកាចឈកាងកាចអី្ឈទ្យ នឹង កូននិងឈៅេិនដែលឈកាងកាចអី្ផ្ង។ 

ក៖ ចា៎ស! ោរ់សលូរឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ សលូរ! ឪព កខ្ ុំែូចោន ោរ់េិនដែលឈចោះវាយកូនឈចោះអី្អ្រ់ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ េន សសពីឈែើេលអ ស់។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ កូនឈៅពីឈែើេឈទោះោម នដេ ឪណា៎។ 



ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ កូនឈៅឈយើងពីឈែើេដេ ថាឈេ ចអ្ញ្ច ឹង មានបដីអី្ក៏ឈោយដេ ឱ្យនេ ក៏យកឈៅ ម្ភនរតីក៏េិន 
ែឹងដែរ។ ដេ ឱ្យឈៅថាយករតីេកហ្វើសអឈីទ្យៀរណា៎។ កាលយក២០ឆ្ន ុំេកឈ ើយកាេឈនាោះ ឈ ើយ 
កាេបានពីេឆ្ន ុំ ឈ ើយឈយើងដចកោន បានកូនេួយ អាពរយកឈៅវាយឈចលដែរោន ពី នងឹេក 
េ ូរ៨ឆ្ន ុំបានរតីេួយឈទ្យៀរ ៨ឆ្ន ុំអ្នកេកឈរយឈនោះណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ កាេបាន៨ឆ្ន ុំ វាខូចឈពកអ្  ៊ុំលែងឈចលឈៅខឹង ស់។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ វាខូចឈពកខឹលខូច។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានចងចុំសាច់ឈេឿងជាេួយឪព កមាត យេរស់អ្  ៊ុំឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់មានចងចុំអី្ឈទ្យ។ ដេ ឪអ្រ់មានអី្ផ្ង េិនដរឈ្វើបារអី្ផ្ង ុ្ំែឹងកតីឈេើលពេរអូនអ្ញ្ច ងឹ 
ឈេើលឈោឈេើលត្ករីអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅមានឈ្វើអី្។ 

ក៖ ចុំ!  

ខ៖ ដររ  ណណឹ ងឈ្វើដរដស្សោរ់េិនដែលឈ្វើអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានែូចជាឪព កមាត យអ្  ៊ុំោរ់ធ្លល រ់ពីត្រវរិតេរសោ់រ់កាលពីោរ់ឈៅឈកមងៗអ្រ់ 
អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់េិនដែលនិយាយត្បារ់អី្ហសាោះេិនែឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ត្រវរតិរស ូអី្ោរ់ ោរ់េិនដែលត្បារ់ឈសាោះឈទ្យឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់! 



ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ េិនដែលត្បារ់ពីត្រវរតិអី្ផ្ង។ 

ក៖ ច ោះមានចងចុំឈ ម្ ោះជីែូនជីតាអ្  ៊ុំខាងម្ភដ យឈទ្យ? 

ខ៖ តាខាងមាត យឈ ម្ ោះតាហាស់ យាយសុំ។ 

ក៖ តាហាស់ យាយសុំ។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយតាហាស់យាយសុំ។ 

ក៖ ច ោះខាងឪព កហ្ហា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ខាងឪព កឈ ម្ ោះតាឈេឿន យាយេិនែឹងឈ ម្ ោះអី្ឈទ្យ។ ដនា៎! ែឹងដរឈភលចឈ ើយដនា៎! យាយ
សអីឈទ្យឈវ ើយ តាឈេឿន យាយឈភលចយាយ នឹងឈភលចឈ ម្ ោះយាយបារ់ឈ ើយឈយើងសាា ល់ដរតាេ ង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈ ើយឈ ម្ ោះែូចឈយើងេិនដែលបានឈឃើញអឺ្ឈខាម ច យាយឈខាម ចអី្ខ្ ុំេិនបានសាា ល់ឈទ្យ ដរឮ
សូេដរឈេឈៅអ្ញ្ច ឹងណា៎។ 

ក៖ ឮដរឈេឈៅឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈ ម្ ោះសអីឈេឈទ្យឈភលចឈ ើយ ខ្ ុំសាា លដ់ែលដរឈភលចឈៅ តាេ ង យីចិន តាេ ង យាយ 
ចិន។ 

ក៖ តាេ ង យាយចិន។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ តាេ ង យាយចិន។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះោរ់ទុំងពីេនាក់ឈកើរឈៅឆ្ន ុំ អ្  ៊ុំមានចុំឈទ្យែឹងឈទ្យ? 

ខ៖ េិនែឹងលែរកមួយឈអ្ើយោរ់ឈៅឈៅត្កឡឈ ោះ។ 



ក៖ អ្ា៎! ោរ់ឈកើរឈៅស្សុកឈៅត្កឡឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ ោរ់ឈកើរឈៅឈកាោះត្កឡ នឹង។ 

ក៖ ទុំងអ្ស់ោន  ឬក៏ឈេ ចអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ស! រតីត្រពនធអ្ា៎! យាយតាោរ់ឈៅឈកាោះត្កឡឈ ោះស្សកុកាំឈណើ រោរ់ឈៅ នឹង។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈៅ នឹងយាយខាងមាត យ? 

ខ៖ ខាងឪព ក។ 

ក៖ ខាងឪព ក ឈ ើយច ោះខាងមាត យហ្ហា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ខាងមាត យ! ខាងមាត យដនា៎ស្សុកកុំឈណើ រមាត យ ខ្ ុំឈៅ នឹងឯង រ  ដនតស្សុកខាងយាយឈៅែូច 
ឈៅស្សុកយួនហ្ហា៎យាយហ្ហា៎ ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ឈៅកេព ជាឈត្កាេហ្ហា៎ស។ 

ក៖ អ្ា៎! កេព ជាឈត្កាេ។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ កាលោរ់ឈៅ នឹងណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈៅកេព ជាឈត្កាយឈ ោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានែឹងឈេឿងអ្ុំពីពួកោរ់ឈទ្យ អ្  ៊ុំពីឈលាកតាឈលាកយាយហ្ហា៎? 

ខ៖ អ្រ់ែឹងថាោរ់េកពីស្សុកយួនឈៅស្សុក នឹង ឈឃើញឈខាម ចដេ ឈខាម ចអី្សាល រ់ឈៅ នឹង។ តាុំងពី 
សេ័យ ឈទ្យអ្  ៊ុំេិនែឹងផ្ង។ 



ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំឈៅឈខរតឈនោះអ្ស់េយៈឈពលរ  នាម នឆ្ន ុំឈ ើយអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្  ៊ុំតាុំងពីឈកើរេកអ្  ៊ុំឈៅ នឹងេ ូរ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ៦៤ឆ្ន ុំឈ ើយ ែលឈ់ពលឈ ើយបានេកស្សុកកុំឈណើ រឈយើងវញិ ឈៅឈនោះឈៅឈ ោះអី្អ្ញ្ច ងឹ 
ឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានអ្  ៊ុំមានរងរអូនដែលោរ់េស់ឈៅឈត្ៅពីត្រឈទ្យសដខមេឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅមាន ក់។ 

ក៖ មាន ក់ឈ ោះអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈ ើយេករងរអូន។ 

ក៖ ចា៎ស! រងរអូនសាច់ញារិអី្ណា៎? 

ខ៖ អ្ា៎! រងរអូនឈៅត្រឈទ្យសឈត្ៅេួយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ោរ់ឈៅ អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅស េែឋអាឈេេចិ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះសាវ េីេរសអ់្  ៊ុំោរ់ឈ ម្ ោះអីដែរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះអឺ្ ឈ ម្ ោះអឺ្កន ងរញ្ជ ីជារិឈេឈៅស ី ថា ែល់ឈ ម្ ោះឈេឈៅតា នងឹឈៅកាយងូ អាររ 
យកហៅសម្ភា រ់ឈចល។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំែឹងថាអ្  ៊ុំកាេជាេួយោរ់ឈៅឆ្ន ុំ ឈទ្យ? 

ខ៖ កាលពីឆ្ន ុំ៧៤។ 



ក៖ អ្ា៎! ថ្ងៃទី្យរ  នាម នអ្រ់ែឹងឈទ្យអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ដងៃទី្យរ  នាម នឈរើថ្ងៃដខមេែឹងដខផងគន់ ត្បាុំេួយឈរច ត្បាុំពីេឈរច  នឹងដខដខមេ ឈយើងែល់ដខបារុំង 
ខ្ ុំអ្រ់ែឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអាពា ៍ពិពា ៍ដែលអ្  ៊ុំឈេៀរកាេឈោយចិរតឯង ឬក៏មាត យឪព កជាអ្នកផ្ស ុំផ្ា ុំដែរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ដេ ឪជាអ្នកផ្ស ុំផ្ា ុំឱ្យ អ្  ៊ុំែឹងថាយករតីឈ្វើអី្ផ្ង។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះមានថ្ងលជុំនូនឈទ្យ អ្  ៊ុំថ្ងលរណដ កាេណា៎? 

ខ៖ បណដ កាេពីឈែើេឈយើងយកថ្ងលដរ៨,០០០ដខមេឈយើងកាលពីឈែើេហ្ហា៎ស។ 

ក៖ អ្ា៎! ៨,០០០ដខមេ កាល នឹងថ្ងល ស់ឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ៨,០០០ដខមេឈយើង កាល នឹងថ្ងល ស់ឯង ៨,០០០ នឹងកាេឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអាចត្បារ់ខ្ ុំអ្ុំពីឈពលែុំរូងដែលអ្  ៊ុំបានជួរនឹងអ្  ៊ុំត្រុសបានឈទ្យ? ជួរឈៅ  
ឈ ើយឈ រ អី្បានជាស្សឡាញ់ោន អី្អ្ញ្ច ឹងណា៎? 

ខ៖ ឈៅជិរោន  នឹងអ្  ៊ុំឈៅរបូងងនល់ ឈេឈជើងងនល់ នងឹ។ 

ក៖ អ្ា៎! ទ្យល់េ ខោន  នឹង។ 

ខ៖ ទ្យល់េ ខោន  នឹង ឈ ើយតាយាយ នឹងយកនិយាយជាេួយខ្ ុំយាយឈខឿនតាឈយៀង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយអ្  ៊ុំឈចោះអានឈចោះសេឈសេអ្កសេដខមេបានលអរ   ណ ដែរអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្  ៊ុំអ្រ់ឈចោះអ្  ៊ុំថាអ្  ៊ុំេិនបានឈេៀនអី្ឈទ្យ អ្រ់ឈចោះឈសាោះកដនលង ដរឈេើលរអូនឈសាោះ នឹង រអូនវាឈ ឺ
ឈត្ចើនឈ ោះ ឈេើលដររអូនឈទ្យឈ ើយឈេើលត្ករីអី្អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ សេ័យ នឹងឈេើលឈោ ឈេើលត្ករី ឈេើលរអូន នងឹ។ 



ក៖ ចា៎ស! សូេបីដរថាន ក់ទី្យ១ក៏អ្  ៊ុំេិនបានឈេៀនដែរ? 

ខ៖ អ្រ់អ្  ៊ុំេិនបានឈេៀនអី្ទុំងអ្ស់ ឈេើលដររអូន នងឹឯង ឈេើលត្ករី ឈេើលរអូន។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំឈចោះអាន ឬក៏និយាយភាសាអី្ឈផ្សងឈត្ៅពីភាសាដខមេអ្រ់? 

ខ៖ េិនឈចោះដរភាសាដខមេឈយើង នឹងឯងហាហា។ 

ក៖ ថ្ង ចិន អី្អ្រ់ឈចោះឈទ្យឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! អ្  ៊ុំេិនដែលសាា លថ់្ងចិន អី្ឈទ្យ នឹងឈេឈទ្យេិនដែលឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានេិរតភកដិសនិរសាន លដែលអ្  ៊ុំធ្លល រ់ឈៅជាេួយោន ឈទ្យ? អ្  ៊ុំេិរតសម្ភា ប់ហ្ហា៎ស? 

ខ៖ េិនដែលមានេិរតសម្ភា ញេិ់រតភកដិអី្ឈទ្យ ឈែើេឈៅ េិនដែលឈលងឈសើចអី្ នឹងឈេ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ េិនដែលឈសាោះរឈ ត យឈសាោះេ ងអ្  ៊ុំ ពីត្កេ ុំអី្េួយឆ្ន ុំបានឈៅផ្ាេេតង ឥ ូវ នឹងអ្រ់ដេ ឪ
ឈៅេតង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ េិនដែលបានឈែើេឈៅ ឈទ្យ អ្រ់ឈសាោះរឈ ត យឈកមងៗ ឥ ូវឈេឈែើេឈលងឈែើេឈសើច ពីឈែើេ 
អ្រ់ឈសាោះេិនដែលបានឈែើេឈលងឈសើចអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំធ្លល រ់ឈ្វើដស្សចម្ភា េឈទ្យ? 

ខ៖ ធ្លល រ់ឈ្វើដរដស្ស ដរចម្ភា រេិនដែលឈ្វើឈទ្យអ្  ៊ុំឈ្វើដរដស្ស។ 

ក៖ អ្ា៎! ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំធ្លល រ់ត្រករេ ខេររអាជីវកេមលក់ែូេអី្ ចិញ្ច េឹឈោ ចិញ្ច ឹេមាន់ ចិញ្ច ឹេអី្ឈទ្យ? 



ខ៖ លក់ែូេេិនដែែ ដរចិញ្ច ឹេមាន់ ចិញ្ច ឹេទអី្ធ្លល រ់ ធ្លល រ់ចិញ្ច ឹេមាន់កន ងត្េួសាេ នឹងឈ ើយ អ្  ៊ុំ 
េិនដែលមានឈោមានអី្ នងឹឈេឈរើពីឈែើេឈយើងឈៅជាេួយដេ មានដរត្ករីជុំនាន់ នឹងមានដរត្ករី
ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ត្ករីឈត្ចើនឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ត្ករី៤ ១០កាលអី្ចឹងណា៎។ 

ក៖ អ្ា៎! ពីឈែើេសមបូេ ស់ឈ ោះ? 

ខ៖ ពីឈែើេសមបូេត្ករី។ ចា៎ស!  

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំែូចជាមានឈចោះែូចជាអ្  ៊ុំធ្លល រ់ឈ្វើកាេងាេអី្ឈផ្សងឈទ្យៀរឈៅកន ងជីវរិេរស់អ្  ៊ុំឈទ្យ? 

ខ៖ អ្  ៊ុំេិនដែលឈៅ ឈ្វើកាេអី្ផ្ង មានដររតីឈ្វើដរលរសអ្ញ្ច ឹងេ រូអ្ញ្ច ឹងឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្រ់ដែលឈៅឈ្វើកាេអី្ឈផ្សងឈទ្យៀរឈទ្យឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់េិនដែលឈៅឈទ្យ អ្នកដស្សរឈ ត យ នឹងឈ្វើដរដស្សរឈ ត យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះ! 

ខ៖ េិនដែលេកស ីអី្លក់ែូេអី្ក៏អ្រ់ដែល។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះឈៅឈពលដែលអ្  ៊ុំឈៅឈកមងណា៎ ឈ ើយេ ូរែល់ឈពលឈនោះជីវរិេរស់អ្  ៊ុំផ្លល ស់រតូឈេ ច 
ខលោះអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ េិនមានផ្លល ស់រតូេយា ងឈេ ចឈទ្យ។ 

ក៖ ែូចជាផ្លល ស់រតូេទុំងជីវភាព ទុំងស ខភាពអី្ចឹងណា៎ ? 

ខ៖ ស ខភាពអ្  ៊ុំឥ ូវឈឺបាក់ថ្ែេិនទន់ជា។ 

ក៖ អ្ា៎! ក៏អី្អ្  ៊ុំឈ រ អី្បានបាក់? 



ខ៖ ែួលឈបាោះពីងពាងឈនោះោក់ឈឺ ប  ណ្ណឹ ងពីែឹងអ្ញ្ច ឹងឈៅណា៎ ឈ ើយឈឡើងឈេឈៅនឹងែុំរូល 
រងខពស់ឈេឈៅវាត្កឡាច់។ អាឈឈើ នឹងឈៅឈផ្អង ឈៅែួលចូលត្បាុំដខ ឥ ូវរងត្ោន់រិច 
ឈ ើយឈៅឈ ើេរនតិច។ 

ក៖ ឈ ើេឈ ោះអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ើេអ្  ៊ុំេិនបានឈ្វើកាេត្បាុំដខឈ ើយការ់ដរដស្សការ់េិនបានផ្ង។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានេហូរ ដែលអ្  ៊ុំចូលចិរតពិសាេឈទ្យ? 

ខ៖ េកេហូរឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចូលចិរតពិសាេជាងឈេណា៎? 

ខ៖ ចូលចិរតជាងឈេមានដរឈយើងសលសាមញ្ញស្សុកដស្ស ឈយើងេជូេត្រឈ ើរអី្ នឹងខឆាលងីអី្ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយចូលចិរតសេលជាងឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ សេល។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានចូលចិរតឈលងដលបងកុំសានតត្រជាត្រិយដខមេឈទ្យ ែូចជាឈចលឈូងទញ 
ម្ររ័ម្ររ ឈបាោះអ្ងា ញអី្ឈទ្យ។ 

ខ៖ អ្  ៊ុំពីឈែើេឈលងដែររ  ដនតអ្  ៊ុំេិនដែលឈៅឈលង នងឹឈេឈទ្យ  ធ្លល រ់ឈឃើញឈេឈលងដែរ ដរអ្  ៊ុំថាេិន 
ដែលឈៅ ឈេឈសាោះឈៅដរផ្ទោះរឈ ត យ។ 

ក៖ អ្ា៎! អ្  ៊ុំត្ោន់ដរឈេើលឈេឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ត្ោន់ដរបានឈេើល ឈេើលអ្ញ្ច ឹងឈៅ ឈ ើយឈៅែល់ឈលងឈសើចអី្ នឹង ឈេអី្អ្រ់ឈទ្យេិនដែល 
ឈៅឈលងអី្ នឹងឈេឈទ្យ។ 



ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានឈចោះឈត្ចៀងែូចជាចឈត្េៀងឈៅពីរូចៗ ឈ ើយឥ ូវឈៅដរចុំរទ្យចឈត្េៀង 
 នឹងឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ងរ់េិនដែលឈចោះឈត្ចៀង នងឹឈទ្យ ឈចោះដររុំឈពេរអូន នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះមាននេ មាន ក់ឈៅត្កេុត្េួសាេេរស់អ្  ៊ុំោរ់ឈចោះឈលងឧរកេណ៍ឈភលងអី្ឈទ្យ? 

ខ៖ ោន  ឈចោះឈៅត្កុេត្េួសាេ។ 

ក៖ អ្រ់ឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ោន អ្នក ឈចោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះផ្ទោះេរស់អ្  ៊ុំមានលកខណ្ៈយា ងឈេ ចដែរ តាុំងពីអ្  ៊ុំឈៅឈកមងេ ូរែល់ឈពលឈនោះណា៎ 
អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ ពីឈកមងេ ូរែល់ឥ ូវេិនដែល អ្  ៊ុំជារ់សង្រ្ងាា េេកេ ូរែលច់ស ់ចស់រ  ណណឹ ងឈៅែូចថា 
េិនបានេកស ីជ ុំោន ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ េកលអេិនឈឃើញ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំសាងសង់ឈោយខាួនឯង ឬបានជួយសាងសង់ផ្ទោះេួយ នងឹឈទ្យ។ 

ខ៖ អ្  ៊ុំោម នឈទ្យ! អ្  ៊ុំមានដរផ្ទោះអ្ញ្ច ឹងឯងផ្ទោះខាងលិច នឹងផ្ទោះអ្  ៊ុំហ្ហា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំឈ្វើឈោយខលួនឯង ឬក៏ជួលឈេអ្  ៊ុំ។ 

ខ៖ ផ្ទោះ នឹងរងរអូនឈេជួយឈ្វើ នឹងណា៎។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ឥ ូវវាបាក់ដរកអ្ស់ឈៅឈ ើយ។ 



ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ កូនឱ្យឈៅចុំផ្ទោះ នឹងក៏េកឈៅហ្នឹងឈៅឈេឈៅឈៅចម្ភា របារ់ឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈ្វើចម្ភា េឈ ោះ។ 

ក៖ អ្  ៊ុំែឹងថាអ្  ៊ុំឈត្រើត្បាស់សម្ភា រៈអី្ឈេខលោះឈែើេបីសាងសង់ផ្ទោះេរស់អ្  ៊ុំឈទ្យ? 

ខ៖ កូនអី្កូនកមូយឈេជួយមានដរកាុំរិរ ពូឈៅអី្ អា អី្អ្ញ្ច ឹងឈៅជុំនាន់ោម នសអី មានឈត្េឿង 
មា ស ីនអី្អាថ្ខអាអី្មានដខសេឈភលើងអី្ឥ ូវឈយើងមាន ស់  ពីឈែើមឈយើងឈត្រើដររន្លា កដែកឈយើង 
ចុំង នឹងឯងឈសួអ្ញ្ច ឹងឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈត្រើឈោយថ្ែឈ ោះ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ! ឈត្រើឈោយថ្ែេិនមានឈត្េឿងែូចឥ ូវដខសឈភលើងឈេោក់ឈេឈឈវៀវឈេ សអីឈេឈ្វើពី 
ឈែើេអ្រ់មានឈទ្យ ឈ្វើៗឈៅការ់ចុំងៗឈៅឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំមានជុំនាញអី្ខលោះដែលអ្  ៊ុំត្រូវបានរនតឈវនពីត្កុេត្េួសាេេរស់អ្  ៊ុំណា៎  អ្  ៊ុំែូចជា 
ឈវញវែាិ៍ កូេសារ ឬក៏ជុំនាញអី្ឈផ្សងៗអី្អ្ញ្ច ងឹណា៎? 

ខ៖ អ្  ៊ុំេិនដែលមានស្សុកឈយើងេិនមានឈតាន រ កូេសែរទុំងអ្ស់ ជុំនាញអ្  ៊ុំឈៅដស្សរឈ ត យ 
ជុំនាញអ្  ៊ុំ ោុំបាយដស្សឈភលើរ  ណណឹ ងេិនមានជុំនាញខាងឈ្វើសអីៗអ្រ់មានឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ចា៎ស! អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ ច ោះអ្  ៊ុំ ខលោះដែលអ្  ៊ុំេិរថាជីវរិររសអ់្  ៊ុំពិបាក ស់ ែូចជាជួរឈេឿងពិបាកអី្ឈៅកន ងជីវរិ អ្  ៊ុំ
ណា៎? 



ខ៖ ពិបាកៗដែលឈយើងេឺថាដស្សឈភលើ ែូចឈយើងដរកបាក់ោន ពិបាកេិនមានអ្នក  ជួលអី្ចឹង
ណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ អាេួយឈនាោះវាឈឺឈជើងបាុំងឈខវៀចៗ អាេួយឈទ្យៀរឈៅខាងស មីា ក់ឈ ោះ វាឈ្វើទ័្យពឈៅកុំរង់ 
ចេឈ ោះឥ វូ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈោោះេីងឈោោះអី្ឈេឈេ ចឈេឈទ្យ។ 

ក៖ ស ីមា ក់ឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ស ីមា ក់ខាងឈោោះេីន វាឈៅត្រឈទ្យសឈត្ៅបានេតង ឈ ើយដខរ  នាម ន នឹងវាឈចញឈៅឈទ្យៀរ 
ឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំ លងការ់កាេលុំបាកទុំងអ្ស់ នងឹឈោយឈេៀរ ដែរអ្  ៊ុំ? អ្  ៊ុំឈ្វើអី្ឈែើេបីឈនោះកាេ 
លុំបាកទុំងអ្ស ់នឹងបានណា៎? 

ខ៖ េិនែឹងឈ្វើសអីវាឈៅដរអ្ញ្ច ងឹ ពិបាកកមសរ់ឈៅដររ  ណណឹ ង ឈៅដរអ្ញ្ច ឹងឈៅោម នសអី ឈៅដរ 
អ្ញ្ច ឹងវែិវែ់ដរនឹងដស្ស នឯឹឯង។ ោម នឈចោះឈ្វើសអីែូចថាឈយើងឈចោះអ្កសេអី្ឈៅឈយើងឈចោះ ឈ្វើឈនោះ 
ឈ្វើឈ ោះឈៅែូចថាលៃង់ឈៅអ្រ់មានសអី។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ មានដរឈ្វើដស្សដរេួយេ ខ នងឹឯង វែិវែ់ៗដស្សេសិលេិញឈៅដស្សឈ ោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះអ្  ៊ុំឈពល ខលោះដែលអ្  ៊ុំេិរថាសរាយណា៎ អ្  ៊ុំែូចជាឈពលដែលអ  ៊ុំឈេៀរកាេ ែូចជា
កូន ឬឈពល េួយដែលេិរថាសរាយអី្ចឹងណា៎រទ្យពិឈសា្ន៍លអៗឈៅកន ងជីវរិអ្  ៊ុំណា៎? 



ខ៖ េិនែឹងឈពល ែូចជាអ្  ៊ុំនឹកអ្រ់ឈឃើញ។ 

ក៖ ចា៎ស! ែូចជាចូលឆ្ន ុំរងរអូនេកឈលង ឈពល េួយដែលអ្  ៊ុំេិរថាសរាយណា៎? 

ខ៖ ចូលឆ្ន ុំក៏ឈយើងេិនបានជួរជ ុំរងរអូន ជូនកូនអី្ផ្ង។ វាឈៅដរកោន អាកូនេួយឈ ោះ វាឈៅ 
ឯ ឈ ោះេិនឈយើងឈយើងេកឈទ្យកាន់ទ័្យព នឹង មានដររងរអូនជិរខាងឈយើង នឹង រងរអូន 
រ  នាម ននាក់ នឹងឯងឈ្វើបាុំងសាេឈខាម ចយាយឈខាម ចតាជួរជ ុំោន រ  ណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ច ោះឈពលដែលអ្  ៊ុំឈៅឈកមងែូចជាកតីស្សមម ចង់ឈ្វើអី្ឈៅឈពលដែលអ្  ៊ុំ ុ្ំឈឡើងឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ កតីស្សមម ក៏េិនបានកតីស្សមម ។ 

ក៖ អ្  ៊ុំធ្លល រ់េិរថាអ្  ៊ុំចង់ឈ្វើអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្  ៊ុំឈនោះេិនឈចោះេិរអី្ចង់ឈ្វើអី្ឈទ្យ ថាឈកមងពីឈែើេលៃង់ ស់កមួយឈអ្ើយ េិនមានេិរថាចង់ឈ្វើ 
សអីៗឈទ្យ ដស្សភលឺអី្្េមតាភ្ាក់ឈឡើងឈៅឈេើលឈោ ឈេើលត្ករីអី្អ្ញ្ច ងឹឈៅ ឈេើលរអូនអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅ 
ភ្ាក់ឈឡើងដសអកអញឈៅឈេើលឈោឈេើលត្ករីឈេើលដស្សអី្អ្ញ្ច ឹងឈៅដររ  ណណឹ ង។ អ្រ់មានេិរអី្
ដវងឆ្ៃ យអី្អ្រ់ឈទ្យ ែល់ឈយើងឈចោះឈយើងឈនោះឈៅអ្កសេែូចកមួយឯងអ្ញ្ច ឹងឈៅ នឹកឈឃើញថាចង់ឈ្វើ 
កាេឈនោះឈ្វើកាេឈនាោះែល់ឈយើងអ្រ់ អ្រ់មានឈេៀនសូត្រឈទ្យ ែឹងថាភ្ាក់ឈឡើងអ្ញឈៅឈេើលឈោឯ 
ឈនោះឈៅឈេើលត្ករីឯឈ ោះ អ្រ់មានេិរេូេអី្ឈទ្យដររ  ណណឹ ង។ 

ក៖ ចា៎ស! ច ោះមានអី្ឈរើសិនជាអ្  ៊ុំអាចផ្លត ុំឈផ្្ើេត្បារ់កូនឈៅអ្  ៊ុំជុំនាន់ឈត្កាយ ឈរើអ្  ៊ុំផ្លត ុំអី្ឈេខលោះឈៅ 
កាន់រួកោរ់ណា៎អ្  ៊ុំ? 

ខ៖ េិនែឹងផ្លត ុំថាឈេ ចផ្ងេិនែឹងនិយាយអី្េិនែឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ែូចជាចង់ឱ្យោរ់ក្លា យជាេន សសឈេ ច េស់ឈៅឈេ ចអី្អ្ញ្ច ឹងណា៎? 

ខ៖ ផ្លត ុំអី្អ្  ៊ុំេិនែឹងថានិយាយថាឈេ ចផ្ង។ 

ក៖ ចា៎ស! ែូចជាឱ្យោរ់ខុំឈេៀនែូចជាឱ្យោរ់ផ្ រពីអី្អាត្កក់អី្ចឹងណា៎អ្  ៊ុំ? 



ខ៖ ឈយើងដណនាុំវាផ្លូវលអ ដណនាុំឈយើងដណនាុំឈ ើយដរកូនឈៅឈយើងវាយា រ់អ្ញ្ច ឹងឈរើ ឈចោះដរ 
ទូ្យនាម នវាដែេ ថាក ុំឈ្វើអហញ្ច ោះឈ្វើអ្ញ្ច ោះខុំេកខុំឈ្វើអី្ចឹងណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈយើងចង់បានអី្ខុំឈ្វើខុំេកឈៅ ឈយើងឈ្វើដស្សឈ្វើភលឺឈយើងឈៅឈយើងចង់បាន ឈ ើយឈយើងេិនឈ្វើ 
ក៏វាេិនបានដែេ កូនឯងត្រូវខុំវាពិបាក ស់ឥ វូ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចា៎សអ្  ៊ុំ! ច ោះអ្  ៊ុំមានអី្ឈទ្យៀរដែលអ្  ៊ុំចង់ផ្លត ុំឈផ្្ើេឈៅកាន់កូនឈៅអ  ៊ុំជុំនាន់ឈត្កាយៗឈទ្យៀរ 
ឈទ្យ? 

ខ៖ េិនសអីឈទ្យមានដរទូ្យនាម នែូចអ្  ៊ុំថាអ្ញ្ច ឹងក ុំឱ្យឈែើេឈលងឈសើច។ ក ុំឱ្យតាេឈេ ក ុំឱ្យឈេនាុំខិលខូច 
ឈយើងឈៅតាេឈេអី្អី្ចឹងណា៎ ដេ ឪផ្លត ុំទូ្យនាម ន  ឈ ើយសាត រ់តាេដេ  តាេឪឈយើងឈៅក ុំតាេពូកមា ក 
ខលោះឈ្វើឱ្យឈយើងលអ។ ពួកមា កខលោះ ឈ ើយឈយើងឈៅអាត្កក់ឈទ្យណា៎ ឈេនាុំឈយើងខិលខូចអី្ចឹងណា៎  
ប  នថាឱ្យឈយើងតាេដេ តាេឪឈៅវាលអអីចឹងណា៎កមួយ។ 

ក៖ ឱ្យឈចោះេិរខាួនឯងឈ ោះអ្  ៊ុំឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! មានអី្ឈទ្យៀរឈទ្យអ្  ៊ុំ? 

ខ៖ អ្  ៊ុំេិនមានអី្ឈទ្យៀរឈទ្យ។ អ្េេ ណឈ ើយ! មានដររ  ណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្  ៊ុំសម្រម្ភប់អ្  ៊ុំ ខ្ ុំអ្េេ ណអ្  ៊ុំែូចោន ដែលបានពិភាកាែូចជាត្រវរតិអ្  ៊ុំ ឈែើេបឱី្យខ្ ុំេកាជូន 
អ្  ៊ុំណា៎អ្  ៊ុំ។ ចា៎ស! អ្េេ ណអ្  ៊ុំ៕ 

 


