
ការសម្ភា សរបសម់ីង ចាន ់សភុាព 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈ ៉េន សា នី        ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា ស ឈ ម្ ោះចាន់ សុភាព 

 

ក៖ អ្ញ្ជ ឹងអ្ ុ៊ុំជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំ្ណ េុណដលអ់្ ុ៊ុំ ថ្ដលបានឱ្យខ្ញុំសម្ភា សពីត្បវរតិ បស់អ្ ុ៊ុំ។ 

ឈ ើយកា សម្ភា សឈនោះត្រូវបានឈ ៀបចំឈ ើងឈោយសកវទិ្យាល័យឈៅអាឈម កិថ្ដលម្ភនឈ ម្ ោះ

ថាBYUឈោយសា ថ្រសាកលវទិ្យាល័យម្ភនឈោលបំណងចង់ កាត្បវរតិត្បជាជនថ្ខម   ទុ្យកឱ្យ

កូនឈៅឈត្កាយៗោរ់សាា លត់្បវរតិដូនតាអ្ញ្ជ ឹងណាអ្ ុ៊ុំ។ ចាស៎! ឈ ើយឈពលថ្ដលខ្ញុំសម្ភា សអ្ ុ៊ុំ

ហ្នឹង ខ្ញុំនឹងោក់កា សម្ភា ស បស់អ្ ុ៊ុំឈៅកនុងឈវបសាយ បស់សាលា  ថ្ដលម្ភនឈ ម្ ោះថា www. 

cambodianoralhistories.byu.eduណាអ្ ុ៊ុំ។ ចា៎ស!អ្ញ្ជ ឹងយល់ត្ពមឱ្យខ្ញុំោក់កា សម្ភា សរបស់ 

អ្ ុ៊ុំឈៅកនុងឈវបសាយ បសស់ាលាឈដើមបឱី្យពួកខ្ញុំ កាទុ្យកជូនអ្ ុ៊ុំបានឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាន! ហាស... 

ក៖ ចសា៎! អ្ញ្ជ ឹងសត្ម្ភប់ថ្លៃថ្ខថ្ដលខ្ញុំសម្ភា សអ្ ុ៊ុំឈៅថ្លៃទី្យ០៩ ថ្ខឩសភា ឆ្ន ំ២០១៧ណាអ្ ុ៊ុំ។ 

ចាស៎ ឈ ើយកា សម្ភា សឈនោះឈ្វើឈៅភូមិថ្ត្ពសាវ យ ឃុំរងំឈកសី ស្សុកសថ្ងែ ឈខរតបារ់ដំបងណា 

អ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ជ ឹងសូមសួ ថាអ្ ុ៊ុំឈ ម្ ោះអី្ថ្ដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះកាណាក់ ឈ ម្ ោះឆ្ន់ ភាព។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ម្ ោះឆ្ន់សភុាពហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ អ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ្យ? 

ខ៖ ឈៅឈរើ។ 



ក៖ ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ួង។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ ុ៊ុំម្ភនអាយុប៉េុន្មម នឆ្ន ំថ្ដ ឆ្ន ំឈនោះ? 

ខ៖ ហា៎ស...អឺ្...៥២។ 

ក៖ ៥២ណាអ្ ុ៊ុំ ចា៎ស! ចុោះឈរើអ្ ុ៊ុំចាំថាអ្ ុ៊ុំឈកើរថ្លៃណាថ្ខណាឆ្ន ំណា? 

ខ៖ អ្រ់ចាផំង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈៅកនុងថ្លៃអ្រតសញ្ញា ណប័ណណអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ឈេោក់សអីអ្រ់ដឹង។ 

ក៖ ថ្លៃទី្យ០១ ថ្ខមករ ឆ្ន ំ១៩៦៥។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស អ្ ុ៊ុំចាំឆ្ន ំថ្ខម  បស់អ្ ុ៊ុំឈទ្យ? អ្ ុ៊ុំឈកើរឆ្ន ំណាឆ្ន ំថ្ខម ? 

ខ៖ ឆ្ន ំឈរង។ 

ក៖ ឆ្ន ំឈរងណ៎ា។ 

ខ៖ អឺុ្ល.. 

ក៖ ថ្ខប៉េុន្មម នអ្រ់ចាំឈទ្យហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎? 

ខ៖ អ្រ់ចា។ំ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យឈមើលឈៅកនុង នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះស្សុកកំឈណើ រអ្ ុ៊ុំឈៅណាអ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ឈៅថ្ត្ពសាវ យ។ 

ក៖ ឈៅភូមិថ្ត្ពសាវ យ ឃុំថ្ត្ពកឫសសីហ្នឹងហ្នា៎។ 

ខ៖ ហ្នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំឈកើរឈៅ នឹងម៉េង់? 

ខ៖ ឈកើរឈៅហ្នឹងឯង! 

ក៖ ចា៎ស! អ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូនចំនួនប៉េុន្មម នន្មក់ថ្ដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងបអូន៨ន្មក់។ 

ក៖ ទំងអ្ស់ណាអ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ ចាស៎! អ្ ុ៊ុំជាកូនទី្យប៉េុន្មម ន? 

ខ៖ ទី្យ២។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ ុ៊ុំអាចឈ ៀបរប់ឈ ម្ ោះោរ់ទំងអ្ស់ោន បានឈទ្យអ្ ុ៊ុំឈ ម្ ោះអី្ឈេខែោះឈៅណា? 

ខ៖ បាន! 

ក៖ ចា៎ស! ោរ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេខែោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេអ្រ់ោក់កនុងឈទ្យ? 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ម្ ោះអី្ឈេខែោះអ្ ុ៊ុំ? ឈម៉េចថ្ដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បងឈេឈ ម្ ោះ ឈួយ។ 

ក៖ ចា៎ស! បន្មា ប់មកអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បន្មា ប់មកខ្ញុំឈ ម្ ោះ ួង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អាទី្យ៣ឈ ម្ ោះឆុន។ 



ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ទី្យ៤ឈ ម្ ោះស ុន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៥ឈ ម្ ោះចំឈ ើន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៦ឈ ម្ ោះឈមម ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៧ឈ ម្ ោះឈពញ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ទី្យ៨ឈ ម្ ោះឈពឿរ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ បងបអូន៨ន្មក់។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនឈៅចង់ចាំដូចជាសាច់ឈ ឿងជាមួយបងបអូនអ្ ុ៊ុំ និង អ្នុសាវ យី៍ថ្ដលធ្លែ ប់ឈ្វើ 

អី្ខែោះជាមួយោន អ្ញ្ជ ឹងណ៎ា? 

ខ៖ ហា៎ស...ម្ភនឈ្វើអី្ឈ្វើថ្រថ្ស្ស ហា៎ស..... 

ក៖ ឬក៏ធ្លែ ប់ឈលងអី្ជាមួយោន សបាយជាមួយោន អ្ញ្ជ ឹងណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ កាលណុងមិនទន់ឈលងសបាយអី្ផងឈេឈនោះបារ់ឈ ើយណា៎  អាពរបារ់ឈ ើយ

ហ្នឹងបានអី្ សបាយ។ 



ក៖ ចា៎ស! ចុោះឈពលថ្ដលអ្ ុ៊ុំឈៅរូចៗអ្ ុ៊ុំធ្លែ ប់ឈ្វើអី្ខែោះជាមួយពួកោរ់ណា៎ ចូលចិរតឈ្វើអី្ឈេជាមួយ 

ពួកោរ់? 

ខ៖ ម្ភនថ្ដលឈ្វើអី្ផងឈៅ.. 

ក៖ ថ្ដលឈលងបាយ ុកបាយ ជាមួយោន ឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ថ្ដលឈលងផង។ 

ក៖ អ្រ់ឈទ្យណា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំ...ឥ ូវបងបអូន បស់អ្ ុ៊ុំោរ់ឈៅណាខែោះឈ ើយោរ់ឈ្វើកា អី្ថ្ដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅថ្ត្ពសាវ យឈនោះឯង។ 

ក៖ ឈៅថ្ត្ពសាវ យទងំអ្ស់ោន ណា៎អ្ ុ៊ុំណា៎។ 

ខ៖ ឈៅថ្ត្ពសាវ យទងំអ្ស់។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយពួកោរ់ត្បកបមុខ ប អ្វីថ្ដរអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ្វើថ្ស្សឈ្វើចម្ភែ  ឈនោះឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ មិនឈ្វើអី្ផង។ 

ក៖ ចុោះម្ភត យ បសអ់្ ុ៊ុំោរ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈបាយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះពុកហ្ហា៎? 

ខ៖ ពុកឈ ម្ ោះឆ្ន់។ 



ក៖ ចា៎ស! អ្ ុ៊ុំដឹងថាពួកោរ់ឈកើរឈៅកថ្នែងណាឈទ្យ? ឈៅភូមិអី្អ្រ់ដឹងឈទ្យណ៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ោរ់ចាស់ ោរ់ចាស់ៗឈកើរមកឈឃើញឈៅឈនោះបឈណាោ យហ្ហា៎ បានអី្ដឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖  កអី្ឈៅ កអី្? ថ្ន៎.... 

ក៖ ចុោះពួកោរ់ឈកើរឆ្ន ំណាអ្ ុ៊ុំចាំ អ្ ុ៊ុំដឹងឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងផង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អ្រ់ចា។ំ 

ក៖ ចុោះតាោរ់ឈ្វើអី្ឈេសត្ម្ភប់ចិញ្ច ឹមជីវរិថ្ដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ្វើថ្ស្សឈ្វើចម្ភែ   នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយោរ់ជាមនុសសឈម៉េចថ្ដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនអាឈម៉េចោរ់ចាស់ ហា៎ស......ោរ់ត្បឹងឈ្វើថ្ស្សឈដើមបីកូន នងឹ។ 

ក៖ ចា៎ស! ដូចជាោរ់កាច ឬោរ់សែរូអី្អ្ញ្ជ ឹងណាអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ោរ់មិនកាចប៉េុន្មម នឈទ្យ ោរ់មិចថ្ដ វាយកូនផង។ 

ក៖ ចា៎សអ្ ុ៊ុំ! ចុោះម្ភោ យ បស់អ្ ុ៊ុំហ្ហា៎អ្ ុ៊ុំោរ់ឈ្វើអ្វីឈដើមបចិីញ្ច ឹមជីវរិថ្ដ ? 

ខ៖ ពីឈដើមអី្ោរ់ឈ្វើថ្ស្ស នឹងឯង ោរ់ចិញ្ច ឹមត្ជូកចិញ្ច ឹមឈោអី្អ្ញ្ច ងឹឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ មកសម័យឈនោះោរ់ឈ្វើថ្ស្សឈ្វើអី្។ 

ក៖ ចាស៎! 



ខ៖ ដូចោន ។ 

ក៖ ោរ់ជាមនុសសឈម៉េចថ្ដ ទំងពីន្មក់ហ្ហា៎តាយាយហ្ហា៎? 

ខ៖ ោរ់ម្ភនអី្ោរ់ដូចថ្រឈយើងដូចថ្រោន ឯងថ្ដ ។ 

ក៖ ោរ់ចូលចិរតឈ្វើអី្ឈេអ្ ុ៊ុំ? តាយាយហ្ហា៎? 

ខ៖ ឈ្វើថ្ស្សឈ្វើអី្ នឹងម្ភនឈ្វើអី្។ 

ក៖ ចា៎ស! ដូចជាឈពលទំ្យឈន ឈ ឿងអី្ នឹង ោរ់ចូលចិរតនិយាយឈ ឿងត្បាប់កូនៗអ្រ់អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ោរ់មិនសូវថ្ដលឈចោះនិយាយឈ ឿងត្បាប់កូនត្បាប់ឈៅផង នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនឈ ឿងចងចាំអំ្ពីពួកោរ់ឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? ម្ភនអ្នុសាវ យី៍អី្ជាមួយោរ់ចឹងណ៎ា។ 

ខ៖ ដូចមិនឈចោះផង នឹង។ 

ក៖ ដូចជាធ្លែ ប់ឈៅណាឈៅណីជាមួយោរ់ ឬ ចាសំាច់ឈ ឿងអី្ថ្ដលសបាយជាមួយោន អ្ញ្ជ ឹង 

ណាអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ មិនថ្ដលបានឈដើ ឈលងអី្ទងំអ្ស់ោន ផង នឹង។ 

ក៖ ចុោះពួកោរ់ម្ភនធ្លែ ប់ត្បាប់អ្ ុ៊ុំពីត្បវរតិឈកមងៗឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈកមងៗោរ់ឈ្វើថ្ស្សឈ្វើចម្ភែ   នឹងឯង ោរ់មិនបានឈ្វើអី្ផង។ 

ក៖ ចុោះោរ់អ្រ់ថ្ដលត្បាប់ថាត្បវរតិរស ោូរ់ឈម៉េចខែោះៗ ោរ់អ្រ់ថ្ដលត្បាប់ឈទ្យឈណាោះអ្ ុ៊ុំឈណាោះ? 

ខ៖ ឈ្វើថ្ស្សឈ្វើអី្ចិញ្ច មឹកូន។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនចងចាំឈ ម្ ោះជីដូជីតាខាងម្ភោ យឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ចាំថ្ដ ដូចរាង.... 

ក៖ ោរ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដ អ្ ុ៊ុំ? 



ខ៖ ខាងម្ភត យឈ ម្ ោះភិន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ តាឈ ម្ ោះភិន ម្ភោ យោរ់ឈ ម្ ោះយាយណំា។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះខាងឪពុកហ្ហា៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខាងឪពុកោរ់....ឈ ម្ ោះតាឃិន។ 

ក៖ តាឃនិយាយអី្ឈេ? 

ខ៖ យាយឈសៀង។ 

ក៖ យាយឈសៀង។ 

ខ៖  នឹងត្បពនធ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំម្ភនដឹងថាពួកោរ់ឈកើរឈៅណាអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងផង ហា៎ស.........បានអី្ នឹងដឹងឈបើឈយើងឈកមងថ្ដ ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈយើងមិនដឹងថ្ដ  នឹង។ 

ក៖ ចុោះម្ភោ យឪពុកអ្ ុ៊ុំោរ់បាននិយាយឈ ឿងត្បវរតិដូនតាត្បាប់អ្ ុ៊ុំឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ បាននិយាយអី្ឈេ? 

ក៖ ោរ់ថ្ដលនិយាយថាអី្ៗមិចចឹងណាអ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ និយាយថ្រឈ ឿងចឹញ្ច ឹមឈោចិញ្ជ ឹមត្កបីអ្ញ្ជ ឹងថ្ដ  នឹង។ 



ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈបើឈយើងឈកើរមកឈោយទន់ហ្ហា៎ ឈបើឈយើងឈកើរមកសម័យអាពរបារ់ឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះត្កុមត្េួសា អ្ ុ៊ុំ ស់ឈៅឈខរតឈនោះយូ ឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  ស់ឈៅ នឹងយូ ឈ ើយឈរើ។ 

ក៖ ប៉េុន្មម នឆ្ន ំឈ ើយអ្ ុ៊ុំឈណាោះ? 

ខ៖  ុឺស... 

ក៖ តាំងពីឈកើរមក។ 

ខ៖ តាំងពីឈកើរមក នងឹ  ូរដល់្ំ ហា៎ស......ម្ភនអី្ឈៅឈនោះ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនបងបអូនសាច់ញារិ ស់ឈៅឈត្ៅពីត្បឈទ្យសថ្ខម ឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនផង។ 

ក៖ ឈៅ នងឹទំងអ្សឈ់ណាោះអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅ នងឹទំងអ្សោ់ន ។ 

ក៖ ចុោះសាវ មី បសអ់្ ុ៊ុំោរ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ ួន។ 

ក៖ ឈ ើយអ្ ុ៊ុំម្ភនចាថំាថ្លៃណាថ្ដលអ្ ុ៊ុំបានឈ ៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ជាមួយអ្ ុ៊ុំត្បុសឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់ចាឈំទ្យឈវ ើយ ហា៎ស....។ 

ក៖ ឆ្ន ំ៨០ប៉េុន្មម នឬក៏ឆ្ន ំ៩០ប៉េុន្មម នណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងផងអ្រ់បានចាំអ្រ់បានអី្កាលហ្នងឹអ្រ់បានចាំអ្រ់បានអី្ឈទ្យ។ 



ក៖ ចុោះអាពាហ្ពិ៍ពាហ្៍ថ្ដលអ្ ុ៊ុំឈ ៀបចំកា ជាមួយអ្ ុ៊ុំត្បុស នឹង ត្រូវបានឈ ៀបចំឈោយឪពុកម្ភោ យ ឬ

ក៏ឈ ៀបឈោយចិរតឯងណា៎អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  ុឺល..កាលណញ ងថ្សនម្ភោ យឈកមកឈអាយ ៎។ 

ក៖ ចាស៎! 

ខ៖ ម្ភោ យឈកមកទុ្យកោក់ឱ្យហ្ហា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ ុ៊ុំម្ភនថ្លែបណាណ កា ឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនឈរើ។ 

ក៖ ចា៎ស! ប៉េុន្មម នថ្ដ អ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេឱ្យ២ជី។ 

ក៖ ២ជីណាអ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖ ២ជី កាល នឹង២ជីម្ភស។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈេឱ្យឈយើង៥ជីយកមកឈ្វើ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖  នឹងកាលបានកា ឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំអាចត្បាប់ខ្ញុំឈពលដំបូងថ្ដលអ្ ុ៊ុំបានជួបអ្ ុ៊ុំត្បុសបានឈទ្យ? ជួបឈៅណា? ឈពល 

ណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អូ្នមកឈនោះមកឈនោះ។ ជួបឈៅឈៅឈលងម្ភោ យឈកមកឈៅជុំរញ ុំហ្ហា៎ ថ្ម៉េឈកមកឱ្យហ្ហា៎។ 

ក៖ អូ្! 



ខ៖ ម្ភនបានឈៅឈនោះថ្ម៉េឈកមក... 

ក៖ ជុំរញ ុំឈៅណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅសខុសានត។ 

ក៖ ឈៅឈខរតណា? 

ខ៖ អ្រ់ដឹងឈទ្យជិរថ្លឈណាោះ។ 

ក៖ អូ! ជុំរញ ុំឈៅជិរថ្លវញិហ្នា៎អ្ ុ៊ុំឈណាោះ។ ចុោះអ្ ុ៊ុំឈចោះអាន នឹងឈចោះស ឈស អ្កស ថ្ខម បានអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ អ្រ់...អ្រ់ឈចោះឈសាោះម៉េង់ហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ ចុោះអ្ ុ៊ុំបានឈ ៀនអ្រ់? 

ខ៖ ឈ ៀនមកថ្ណ៎ឈៅ។ 

ក៖ ឈ ៀនដល់ថាន ក់ទី្យប៉េុន្មម នអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ៀនថាន ក់ទី្យប៉េុន្មម នបានឈ ៀនអ្នកខ កមម។ 

ក៖ ឱ្យថ្របានឈ ៀនហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖ អ្កខ កមម។ 

ក៖ អ៎ូ្! ឈ ៀនឈៅផាោះោរ់ថ្មនអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ៀនឈៅសាលាឈ ៀន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឱ្យលយុតាឈៅ។ 

ក៖ សាលាឈ ៀនថ្ត្ពសាវ យថ្មនអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សាលាឈ ៀនថ្ត្ពសាវ យ កាលឈយើងោក់កំណល់អ្ងាុយហ្ហា៎។ 



ក៖ អូ្! 

ខ៖ ឈទ្យើបឈនោះណាឈទ្យើបឈ ើឈ្វើ នងឹោក់កំណល់អ្ងាុយឈ ៀនបានប៉េុន្មម នឈប់ឈៅ។ 

ក៖ ហា៎ស....ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំឈចោះនិយាយភាសាអី្ឈផសងឈត្ៅពីភាសាថ្ខម ឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះឈទ្យ។ 

ក៖ ថ្លអី្អ្រ់ឈចោះឈទ្យហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ ចា៎ស! អ្ ុ៊ុំម្ភនមិរតភក្ដិសនិរសាន លថ្ដល្ំធ្លរ់មកជាមួយោន ឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ថ្ដលម្ភនថ្ដលអី្ផង។ អ្រ់ថ្ដលម្ភនមិរតភក្ដិមិរតអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ មិរតភក្ដិថ្ដលឈ ៀនជាមួយោន អ្រ់ថ្ដ ហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំធ្លែ ប់ឈ្វើកា ឈៅវាលថ្ស្សអ្រ់ ធ្លែ ប់ឈ្វើថ្ស្សចម្ភែ  អ្រ់? 

ខ៖ ឈ្វើថ្ស្សបានស្សូវ ឈ្វើថ្ស្សជាមួយបោី ជាមួយកូនឈៅ នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ្វើថ្ស្សចម្ភែ  ឈ្វើហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំធ្លែ ប់អឺុ្ល...ត្បកបមុខ ប អាជីវកមមលក់ដូ ឫក៏...? 

ខ៖ អ្រ់ថ្ដលផង។ 

ក៖ ឈនសាទ្យត្រីឈទ្យ? 

ខ៖ ម្ភនថ្រឈ្វើថ្ស្សចិញ្ជ ឹមឈោប៉េុណណឹ ងអី្ម្ភនចិញ្ជ ឹមអី្ឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ត្ជូកអី្អ្រ់ឈទ្យហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំធ្លែ ប់ឈ្វើកា អី្ឈទ្យៀរឈៅកនុងជីវរិអ្ ុ៊ុំណាឈដើមបី កត្បាក់? 



ខ៖ អឹុ្ម...ពីមុនឈ្វើស្សាហា៎? 

ក៖ ឈ្វើស្សាឈ្វើថ្ស្ស។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ម្ភនឈ្វើអី្ឈទ្យៀរឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនឈ្វើអី្ប៉េុណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះឈពលថ្ដលអ្ ុ៊ុំឈៅឈកមងឈ ើយ  ូរដល់ឥ ូវ អ្ ុ៊ុំឈឃើញថាជីវរិ បស់អ្ ុ៊ុំផ្លែ ស់បោូ អ្វីខែោះ 

អ្ ុ៊ុំទំងជីវភាព និង សុខភាពអី្អ្ញ្ច ឹងណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនអី្ផ្លែ ស់បោូ ឈទ្យ ម្ភនថ្រចាស់ឈៅហា៎ស។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយសុខភាពឈម៉េចថ្ដ អី្អ្ញ្ច ឹងណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សុខភាពឈយើងទ្យន់ឈខាយណាស់អ្ន់ឈ។ឺ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ យាយចងសក់ឱ្យ។ 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនមហូបណាថ្ដលអ្ ុ៊ុំចូលចិរតពិសា ជាងឈេឈទ្យ? 

ខ៖ ចូលចិរតជាងឈេម្ភនថ្រសាច់ម្ភន់សាច់ឈោ នងឹឯង សាច់ត្ជូកអី្យូ មោងហា៎ស។ 

ក៖ សាច់ម្ភន់ និង សាច់ឈោណាអ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ អ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈសាៃ  ឫក៏ឆ្ឫក៏អី្ចឹងណា៎។ 

ខ៖ ជួនកាលឈសាៃ  ឈៅជួនកាលដុរឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ថ្រចូលចិរតថ្រ២មុខ នងឹឈទ្យ សាច់ម្ភន់សាច់ឈោហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 



ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំចូលចិរតឈលងថ្លបងត្បជាត្បិយកំសានតអី្កាលពីអ្ ុ៊ុំឈៅរូចៗឈទ្យ? ដូចជាឈលង 

ឈូង ទញព្រ័ព្រ ឈបាោះអ្ងាុញអី្ហ្ហា៎? 

ខ៖  នឹងចូលឆ្ន ំមោងៗឈចោះឈៅឈលងនឹងឈេឈៅហា។ 

ក៖ ចា៎ស! ថ្រចូលចិរតឈលងថ្ដ ហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖ ឈលងនឹងឈេមួយថ្ភែរៗ នឹងឯង ម្ភនបានឈៅឈលងនឹងឈេឈទ្យ ឈយើងអ្នកអ្រ់ឈយើងឈចោះថ្រ វល ់

ឈ្វើកា ងា ឈចោះថ្រមកមុន។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនចង់ចាំបទ្យចឈត្មៀងណាថ្ដ អ្ ុ៊ុំឈ ៀនតាំងពីឈកមងមកដល់ឈពលឈនោះឈទ្យ? 

ខ៖ មិនថ្ដលឈចោះឈត្ចៀងផង។ 

ក៖ អ្រ់ថ្ដ ឈទ្យអ្ ុ៊ុំហ្នា៎? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ អ្ ុ៊ុំឈចោះសាោ ប់អ្រ់? 

ខ៖ សាោ ប់ឈចោះថ្រសាោ ប់ឈ ើយោម នបានចាបំានអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ ភាេឈត្ចើនអ្ ុ៊ុំចូលចិរតចឈត្មៀងអី្ឈេ? 

ខ៖  ុឹល...សាោ ប់ៗឈៅឈភែចបារ់ឈៅហា៎ មិនបានឈត្ចើនឈទ្យ។ 

ក៖ អ្នកចឈត្មៀងពីឈដើម ឬក៏សម័យអី្ ូវណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖  ុឺល...ដូចមិនសូវយល់កា ចង់ចាំប៉េុន្មម នឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះត្េួសា  បស់អ្ ុ៊ុំម្ភនន ណាឈចោះឈលងឩបក ណ៍ឈភែងអី្ឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 



ក៖ អ្រ់ទងំអ្ស់ណាអ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្រ់អី្ឈទ្យអ្ ុ៊ុំ។ ចុោះផាោះ បស់អ្ ុ៊ុំម្ភនលកខណៈឈម៉េចថ្ដរ តាំងពីអ្ ុ៊ុំឈៅរូច  រូមកដល់ឈពល 

ឈនោះណា៎ ? 

ខ៖  ុឺម...ម្ភនអាឈម៉េចឈទ្យ ហា៎ ...។ 

ក៖ ម្ភនផាោះផ្លែ ស់បោូ ឈម៉េចខែោះឈៅអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ អា...ផ្លែ ស់បោូ ពីមុនពីផាោះរូចឈៅថ្ររូចមិន្ំអី្ឈទ្យថ្រឥ ូវ...ហា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈភែៀងបារ់។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ជ ឹងផាោះអ្ ុ៊ុំផ្លែ ស់បោូ ថ្មនឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ផ្លែ ស។់ 

ក៖ ផ្លែ សប់ោូ ពីមុនឈម៉េច? 

ខ៖ ពីមុនផាោះសបូវរូច។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចុោះអ្ ុ៊ុំបានសាងសង់ផាោះ បស់អ្ ុ៊ុំឈោយខែួនឯង ឬក៏ជួលឈេឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ខែួនឯង។ 

ក៖ ឈ្វើខែួងឯង? 

ខ៖ ឈ្វើខែួងឯង។ 



ក៖ អ្ ុ៊ុំត្បសុអ្នកឈ្វើឬអ្ ុ៊ុំអ្នកឈ្វើ? 

ខ៖  កបងបអូនឈ្វើឈៅ ឪវាអ្នកឈ្វើ នឹងឯងជាមួយអ្នកស្សុកអ្នកភូមិជួយឈ្វើ។ 

ក៖ ចា៎ស! ោរ់ឈចោះឈ្វើពីន ណាឈេអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឈចោះឈ្វើពីបអូនថ្លែ នឹង។ 

ក៖ បអូនថ្លែអ្នកបឈត្ងៀនណាអ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយបអូនថ្លែមកឈ្វើជាពូកឈ្វើអី្ឈៅឈេឱ្យឈយើងឈ្វើឈៅតាមឈេឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ ុ៊ុំដឹងថាឈត្បើត្បាសឩ់បក ណ៍អ្វីខែោះឈដើមបសីាងសង់ឈទ្យ? 

ខ៖ ឈទ្យចាស់ៗឈត្បើឈដកដឹង នឹងឯងមិនសម័យអី្ ូវឈនោះឈទ្យ។ ឈត្បើ បស់បុរណពីឈដើម នឹងឯង 

ថ្ដកដឹង ថ្ដកោប់ ថ្ដកសអីៗឈេ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖  ុឺម...រល់ថ្លៃវាឈនោះអ្សឈ់ ើយ រល់ថ្លៃវាបារ់អ្ស់ឈ ើយរល់ថ្លៃ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនជំន្មញអី្ថ្ដ អ្ ុ៊ុំឈចោះពីឪពុកម្ភោ យឫពីជីដូនជីតាអ្ ុ៊ុំឈទ្យ? 

ខ៖ ោម នអី្ឈទ្យម្ភនថ្រអ្នកថ្ស្ស នងឹឯង ោម នអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ ត្ោន់ថ្រឈចោះឈ្វើថ្ស្សថ្រប៉េុណណឹ ងឈទ្យហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ ឈ្វើថ្ស្ស។ 

ក៖ ចុោះឈម៉េចមិន កកូ សែ ឫក៏ជំន្មញឈផសងៗឈទ្យៀរហ្ហា៎អ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ម្ភនបា៉េ ក់អី្ហ្ហា៎? 

ខ៖ អ្រ់ឈចោះឈទ្យ  នឹងឯង។ 



ក៖ ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំអាចត្បាប់ខ្ញុំឈៅឈពលថ្ដលអ្ ុ៊ុំលបំាកបំផុរឈៅកនុងជីវរិហ្ហា៎ អ្ ុ៊ុំឈពលណាថ្ដល 

ឈ ើយ អ្ ុ៊ុំជួបឈ ឿងអី្ឈេខែោះអ្ញ្ជ ឹងឈៅណា? 

ខ៖ មិនដឹងពិបាកឈ ឿងអី្ឈទ្យ ហា៎ ...ឈចោះថ្រពិបាកចិរតឈៅឈយើងអ្រ់ឈយើងអី្អ្ញ្ជ ងឹ។ 

ក៖ ចា៎ស! ម្ភនឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ វាពិបាកឈចោះថ្រពិបាកឈ ើយថ្រឈយើងមិនដឹងឈ្វើឈម៉េចឈយើងអ្រ់ឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះឈពលថ្ដលអ្ ុ៊ុំពិបាកអ្ ុ៊ុំឈ្វើអី្ឈេឈដើមបជីមនោះកា លំបាកណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនឈ្វើអី្ឈ្វើកា អី្អ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈៅឈ្វើកា អ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 

ក៖ ចុោះឈពលណាថ្ដលអ្ ុ៊ុំសបាយថ្ដលអ្ ុ៊ុំដូចជាបទ្យពិឈសា្ន៍លអៗឈៅកនុងជីវរិ បស់អ្ ុ៊ុំណា? 

ខ៖ បទ្យពិឈសា្ន៏លអៗ មិនដឹងឈ្វើមិុចឈៅផាោះឈៅអី្អ្ញ្ជ ឹងឈៅ ហាស៎...។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈពលណាថ្ដលអ្ ុ៊ុំសបាយជាងឈេណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ សបាយម្ភនថ្រអី្ សបាយមួយភ្ភែរៗឈៅលបំាកឈៅឈចោះថ្រេិរឈត្ចើនឈឃើញឈត្ចើនឈ ើយ

ហា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងរល់ថ្លៃខជិលតាម នឹងឈៅ។ 

ក៖ ចុោះឈពលថ្ដលអ្ ុ៊ុំឈៅឈពលឈកមងៗអ្ ុ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនកោីស្សថ្ម៉េថាអ្ ុ៊ុំចង់ឈ្វើអី្ឈពល្ំឈ ើងឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ ឈយើងអ្នកអ្រ់ឈចោះអ្ញ្ជ ឹងមិនដឹងស្សថ្ម៉េថាមិចឈទ្យ ឈ្វើអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ អ្រ់ថ្ដលេិរថាចង់ឈ្វើត្េូ ឬឈ្វើអី្មួយឈទ្យហ្នា៎អ្ ុ៊ុំហ្នា៎? 



ក៖ អ្រ់ អ្រ់ចង់ឈ្វើអី្ផងឈត្ពាោះអី្ឈយើងវាអ្រ់ ម្ភនថ្រឈ្វើថ្ស្សឈ្វើចម្ភែ   នឹងឯងចិញ្ច ឹមជីវរិឈន្មោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចុោះអ្ ុ៊ុំម្ភនអី្ចង់ផ្លោ ំឈផញើរត្បាប់កូនឈៅ បស់អ្ ុ៊ុំជំន្មន់ឈត្កាយៗឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? ដូចជា ចង់ឱ្យោរ់ 

កាែ យជាមនុសសយា៉េងឈម៉េច ឈ ើយពាយាមឈម៉េចឈដើមបីឈៅកនុងជីវរិោរ់អាច កីចឈត្មើនណាអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ឱ្យវាឈ ៀនសូត្រឈៅខំឈៅខាែ ចបាន កសុមី្ភនបានឈ្វើថ្ស្សឈ្វើចម្ភែ  អ្ញ្ជ ឹងឯង ឱ្យចូល 

សងាមឈេចុោះ ឈ្វើឈម៉េចឈយើងអ្រ់។ 

ក៖ ចា៎ស! ម្ភនអី្ឈទ្យៀរថ្ដលអ្ ុ៊ុំចង់ផ្លោ ំឈផញើរឈៅពួកោរ់ឈទ្យអ្ ុ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនថ្រប៉េុណណឹ ងឯងខ្ញុំអ្រ់ម្ភនអី្ឈទ្យៀរឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ផ្លោ ំឈផញើរហា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ េុណឈត្ចើនអ្ ុ៊ុំ។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ជ ឹងខ្ញុំសូមអ្ េុណអ្ ុ៊ុំថ្ដលបានឱ្យខ្ញុំពិភាកាជាមួយអ្ ុ៊ុំឈដើមបីឱ្យខ្ញុំ កាត្បវរតិ បស់អ្ ុ៊ុំ 

ណា៎អ្ ុ៊ុំ។ ចា៎ស! 

 

 
 


