
 ការសម្ភា សរបសអ់  ៊ុំស្ស ីគង់ អ ីម 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ ជាង ស ៊ីអ៊ា វ  ខ៖ អ្នកដែលឈអយឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ េង់ អ្ ៊ីម 

                                   ការសឈងេបប្បវត្តរិបស់ អ្៊ា ៊ុំស្ស៊ី េង់ អ្ ៊ីម 

    អ្៊ា ៊ុំស្ស៊ី ម្ភនអយ ៦៦ឆ្ន ាំ ឈៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៨ ម្ភនឈេទស្ស៊ី ម្ភនទ៊ីលាំឈៅបច្ច បបននឈៅ េូមិខពក ឃ ាំ
ឈកាោះឧញ៉ាទ័យ ស្សុកខាច់្កណ្ដា ល ឈខត្តកណ្ដា ល។ 

ក៖ ចឹ្ងជាែាំបូងខ្ ាំអ្រេ ណឈប្ច្ើនអ្៊ា ៊ុំដែលបានឈអយខ្ ាំសម្ភា សព៊ីប្បវត្តិរបស់អ្៊ា ៊ុំ ឈ ើយការសម្ភា សទាំង
អ្ស់ឈនោះប្តូ្វបានឈរៀបច្ាំឈោយសកលវទិាល័យមួយដែលឈៅអឈមរចិ្ដែលម្ភនឈ ម្ ោះថាBYU 
ឈ ើយឈោយសារដត្សាកលវទិាម្ភនឈោលបាំណងច្ង់រកាព៊ីប្បវត្តិរបស់ប្បជាជនដខមរ ឈែើមប៊ីទ ក
ឈអយកូនឈៅជាំនាន់ឈប្កាយៗឈអយពួកោត់្បានសាា ល់និងបានែឹងព៊ីប្បវត្តិរបស់ឪព កម្ភា យនិងែូន
តា។ ឈ ើយឈៅឈពលខ្ ាំសម្ភា សអ្៊ា ៊ុំឈ ើយ ខ្ ាំនឹងោក់ការសម្ភា សទាំងអ្ស់ឈនោះឈៅកន ងឈវបសាយរបស់
សាលាដែលម្ភនឈ ម្ ោះថា www.cambodianoralhistories.byu.edu  ចឹ្ងសប្ម្ភប់អ្៊ា ៊ុំយល់ប្ពមឈែើមប៊ី
ឈអយខ្ ាំោក់ការសម្ភា សទាំងអ្ស់ នឹងឈៅកន ងឈវបសាយរបស់សាលាឈទអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយោក់ឈៅ។ 

ក៖ បាទ! ចឹ្ងសប្ម្ភប់ខ្ ាំជាអ្នកសម្ភា សអ្៊ា ៊ុំខ្ ាំម្ភនឈ ម្ ោះថា ជាង ស ៊ីអ៊ា វ ឈ ើយការសម្ភា សទាំងអ្ស់
ឈនោះេឺឈ វ្ើឈ ើងឈៅថ្ងៃទ៊ី១៦ ដខ៦ ឆ្ន ាំ២០១៨ ឈ ើយេឺឈ វ្ើឈៅេូមិ េូមិ នឹងេូមិអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈកាោះឧញ៉ាទ័យ។ 

ក៖ េូមិឈកាោះឧកញ៉ាទ័យ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ច្ ោះឃ ាំអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឃ ាំអ្ត់្ែឹងឈទ! (អ្នកបនទរព៊ីឈប្កាយ៖ អឈនោះឈច្ោះ ខ្ ាំសួរឈលាកប្េូឈបើសិនឈយើងប្បាប់ព៊ីស្សុកកាំឈណើ ត្
បានឈទ?) 

http://www.cambodianoralhistories.byu.edu/


ក៖ បាទៗ! 

ខ៖ ចា៎ៗ! 

ក៖ ប៉ា ដនត... 

េ៖ បងនិយាយព៊ីស្សុកកាំឈណើ ត្បងឈៅ ឈយើងឈនោះក ាំឈអយទក់ឈទើ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតអ្ត់្អ្៊ី ឈបើអ្៊ា ៊ុំអច្និយាយព៊ីកដនែងដែលអ្៊ា ៊ុំប្តូ្វសម្ភា ស នឹងក៏បានដែរ។ 

ខ៖ ោត់្មិនដមនឈៅ នឹងឈទ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងឈោស? 

ខ៖ ចា៎ ! ច្ង់និយាយថាព៊ីស្សុកកាំឈណើ ត្របស់បងផ្ទទ ល់អ នឹងវាស្សួល។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ឈបើឈយើងនិយាយឈៅឈនោះមិនសាា ល់ោសមិនសាា ល់ឈេឈទ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតៗឈបើតាមខ្ ាំែឹងឈៅ នឹងឮឈេថាឈកាោះឧកញ៉ាទ័យឈៅេូមិអឺ្... 

ខ៖ េូមិខពក។ 

ក៖ មិនដមនឈទ? 

ខ៖ េូមិខពក ឈខត្តកណ្ដា ល។ 

ក៖ េូមិខពក ឈខត្តកណ្ដា ល ស្សុកខាច់្ ៊ី? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទេូមិខពក ឃ ាំ... 

ក៖ េូមិខពក ឃ ាំឈកាោះឧកញ៉ាទ័យ? 

ខ៖ ឃ ាំឈកាោះឧកញ៉ាទ័យ ស្សុកខាច់្កណ្ដា ល ឈខត្តកណ្ដា ល។ 



ក៖ ស្សុកខាច់្កណ្ដា ល ឈខត្តកណ្ដា ល ណា៎ អ្៊ា ៊ុំណា៎ ? 

ខ៖ ចា៎ ! ដត្កដនែង នឹងឈយើងនិយាយដត្មាងឈៅ ោត់្អ្ត់្សូវច្ាស់ឈទ។ 

ក៖ បាទបង! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ចឹ្ងសប្ម្ភប់ែូច្ជាអ្៊ា ៊ុំឈ ម្ ោះឈពញរបស់អ្៊ា ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអ្៊ីឈេដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ ? 

ក៖ ឈ ម្ ោះឈពញរបស់អ្៊ា ៊ុំោស? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះ? ឈ ម្ ោះខ្ ាំ? 

ក៖ បាទអ្៊ា ៊ុំ! 

ខ៖ ឈ ម្ ោះអ្ ៊ីម! េង់អ្ ៊ីម! 

ក៖ េង់ អ្ ៊ីមឈោសអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ចា៎ៗ! 

ក៖ ច្ ោះម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈប្ៅអ្ត់្អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈនោះ នឹងម្ភនឈត្ើ! 

ក៖ ឈ ម្ ោះអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះេង់អ្ ៊ីម។ 

ក៖ េង់ អ្ ៊ីម នឹងឈោសអ្៊ា ៊ុំ។ ច្ ោះកាលព៊ីឈកមងធ្លែ ប់ម្ភននរណ្ដឈៅឈ ម្ ោះអ្៊ា ៊ុំអ្៊ីឈសេងឈទ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទ! 

ក៖ អ្ត់្ដែរឈទណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនដត្ឈ ម្ ោះ នឹងមួយ។ 



ក៖ ច្ ោះែូច្ជាអ្៊ា ៊ុំឥ ូវអយ ប៉ា នាម នដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ៦៦! 

ក៖ ៦៦ន េះអ  ៊ុំន េះ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំឈកើត្ឈៅថ្ងៃដខឆ្ន ាំណ្ដដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អូ្យ! ខ្ ាំមិនដែលែឹងឈសាោះ ខ្ ាំឈេែច្បាត់្អ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈោសចឹ្ងថ្ងៃដខក៏អ្៊ា ៊ុំអ្ត់្ចាំដែរណា៎ ? 

ខ៖ អ្ត់្ចាំឈទឈេែច្! 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំែូច្ជាឆ្ន ាំច័្នទេតិ្អ្៊ា ៊ុំឆ្ន ាំអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ លកេៈែូច្ជាជូត្ ឆ្ែូវ ខាល ឈថាោះោស? 

ខ៖ ព៊ីណ្ដខ្ ាំឈោស? 

ក៖ បាទអ្៊ា ៊ុំ! 

ខ៖ មាញ់! 

ក៖ អ្៊ា ៊ុំឆ្ន ាំមាញ់ឈនោះ! ច្ ោះសប្ម្ភប់អ្៊ា ៊ុំ អ្៊ា ៊ុំែូច្ជាអ្៊ា ៊ុំឈកើត្ឈៅណ្ដដែរ? អ្៊ា ៊ុំទ៊ីកដនែងកាំឈណើ ត្អ្៊ា ៊ុំឈកើត្ោស? 

ខ៖ កដនែងកាំឈណើ ត្ខ្ ាំឈនាោះស្សុកអូ្រាំងឪ ឈខត្តត្បូងឃម ាំ ខ្ ាំោស។ 

ក៖ ស្សុកអូ្រាំងឪឈ ស? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយឈខត្តត្បូងឃម ាំ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ច្ ោះេូមិឃ ាំអ្៊ា ៊ុំសាា ល់អ្ត់្? 

ខ៖ េូមិ...េូមិប្បធ្លត្ ។ 

ក៖ េូមិប្បធ្លត្ ? 

ខ៖ ចា៎ ! 



ក៖ ច្ ោះឃ ាំអ្៊ីឈេដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈេែច្ឃ ាំបាត់្! 

ក៖ អ្ត់្អ្៊ីឈទអ្៊ា ៊ុំឈបើអ្៊ា ៊ុំឈេែច្ោស! 

ខ៖ ឈេែច្ឃ ាំបាត់្ឈ ើយ។ 

ក៖ ចឹ្ងសប្ម្ភប់អ្៊ា ៊ុំ  អ្៊ា ៊ុំម្ភនបងបអូនច្ាំនួនប៉ា នាម ននាក់ដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ បងបអូនោម នឈទ នឹងឈោស។ 

ក៖ ប៉ា ដនតបងបអូនបឈងកើត្ម៉ាងោសប៉ា នាម ននាក់ឈៅ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទងាប់បាត់្អ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ សាែ ប់អ្ស់ឈ ើយ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ង... 

ខ៖ ឈៅមួយឈៅកាំពង់ ា្ំមួយឈៅឈេ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតទាំងអ្ស់ទាំងអ្នកសាែ ប់ទាំងអ្នករស់ទាំងអ្ស់ប៉ា នាម ននាក់ឈៅអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ៥! 

ក៖ ៥នាក់? 

ខ៖ ៥ ឬ ៦! 

ក៖ ៦នាក់ឈោស? 

ខ៖ ងាប់អ្ស់ឈ ើយ។ 



ក៖ ប៉ា ដនតឈៅសល់ដត្២នាក់ឈទ? 

ខ៖ ព៊ីរៗ! 

ក៖ ប៉ា ដនត... 

ខ៖ ឈៅកាំពង់ ា្ំ។ 

ក៖ ម្ភនស្ស៊ីប៉ា នាម ន ប្បុសប៉ា នាម នអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់្ម្ភនឈទ ឈៅដត្ស្ស៊ីមួយ ប្បុសមួយ ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ ចឹ្ងម្ភនន័យថាឈៅព៊ីរនាក់ឈៅស្ស៊ីមួយប្បុសមួយ នឹងអ្៊ា ៊ុំមួយឈទៀត្ ប៊ីនាក់ចឹ្ង? 

ខ៖ ឈទដត្ព៊ីរឈត្ើ! 

ក៖ អូ្ា៎!ចឹ្ងម្ភនន័យថា? 

ខ៖ ប្បុសមួយ! 

ក៖ ប្បុសមួយឈ ើយនិងអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ហ្នឹងឈ ើយតែប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ អូ្ា៎! ប៉ា ដនតែូច្ជាបងបអូនអ  ៊ុំន ម្ េះអីនេខ្លេះនៅអ  ៊ុំ? 

ខ៖ ងាន់! 

ក៖ ឈ ម្ ោះងាន់? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖  នឹងបអូនរបស់អ្៊ា ៊ុំឈោស? 

ខ៖ បអូនឈៅ។ 



ក៖ ប៉ា ដនតក ាំម្ភត់្អូ្ន! 

ខ៖ ក ាំម្ភត់្! 

ក៖ អឺ្! ចឹ្ងសប្ម្ភប់ែូច្ជាអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនអ្ន សាវរ ៊ីយ៍អ្៊ីជាមួយបងបអូនរបស់អ្៊ា ៊ុំឈទចឹ្ង? 

ខ៖ ម្ភនឈទឈកាោះឧកញ៉ា ទ័យមិនែឹងឈទើបដត្មកឈៅឈនោះម្ភនសាា ល់សអ៊ី។ 

ក៖ ច្ ោះកាលព៊ីម នអ្៊ា ៊ុំឈៅណ្ដឈៅ? 

ខ៖ ស្សុកអូ្រាំឪ ឈខត្តត្បូងឃម ាំ។ 

ក៖ ឈៅស្សុកអូ្រាំងឪ ឈៅឈខត្តត្បូងឃម ាំ នឹងឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ៗ! 

ក៖ ប៉ា ដនតអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ឈលងអ្៊ីកាលព៊ីឈកមង ែូច្ជាឈលងបាយ  កបាយ  ឈលងែូច្ជាឈលងបិទពួនអ្៊ី
ជាមួយបងបអូនអ្៊ា ៊ុំឈទកាលព៊ីឈៅឈកមងោស? 

ខ៖ មិនដែលឈលងសង។ អ្ត់្! 

ក៖ ចឹ្ងប៉ា ដនតធ្លែ ប់ឈៅដស្សឈៅអ្៊ីជាមួយោន អ្ត់្? 

ខ៖ ឈៅៗឈលងឈៅណ ងដខេ្ ាំឈៅឈ ើយ ឈៅឈលង។ 

ក៖ ឈៅ ប៉ា ដនតឈៅឈ វ្ើអ្៊ីឈេខែោះឈៅជាមួយោន ោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនឈ វ្ើអ្៊ីឈៅប្ពុោះស្សូវឈៅអ្៊ីឈៅ ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ ជាមួយបងបអូនរបស់អ្៊ា ៊ុំឈ ើយណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ។ 

ក៖ ច្ ោះសប្ម្ភប់អ្៊ា ៊ុំេិត្ថាបងៗរបស់អ្៊ា ៊ុំោត់្សាែ ប់ឈោយសារដត្អ្៊ីឈេដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ បងរបស់ខ្ ាំសាែ ប់ឈនោះ សាែ ប់ឈកើត្ប ស ឈកើត្ប ស ក ាំម្ភត់្។ 



ក៖ អូ្ា៎!ឈកើត្អ្៊ីអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ប ស! 

ក៖ អូ្ា៎! ប សឈោស? 

ខ៖ ប សផ្ទា ប់ម ខ។ 

ក៖ ប សផ្ទា ប់ម ខឈោសអ្៊ា ៊ុំ។ អូ្ា៎! បាទច្ ោះ... 

ខ៖ អងាប់ឈៅឈនោះប្បដវងឈនោះ។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ រួច្រ ៊ីកឈច្ោះ ងាប់បាត់្ឈ ើយ។ 

ក៖  នឹងបងទ៊ីប៉ា នាម នអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ បងទ៊ីមួយ។ 

ក៖ ច្ ោះោត់្សាែ ប់ឈៅណ្ដឈៅជាំនាន់ណ្ដអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ សាែ ប់តាាំងព៊ីម នអពត្ឈណ្ដោះសាែ ប់ឈោស 

ក៖ អូ្ា៎! ច្ ោះសប្ម្ភប់អ្៊ា ៊ុំេិត្ថាម្ភា យឪព ករបស់អ្៊ា ៊ុំក៏សាែ ប់អ្ស់ដែរណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ងាប់អ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ប៉ា ដនត... 

ខ៖ បា៊ីក៏ងាប់អ្ស់ដែរ ងាប់អ្ស់។ 

ក៖ ប៉ា ដនតបងឈសេងឈទៀត្ោត់្សាែ ប់ឈៅឈពលណ្ដដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ងាប់យូរឈ ើយងាប់៥៧ ឆ្ន ាំឆ្ែូវ ឥ ូវមិនែឹងប៉ា នាម នខ្ ាំមិនែឹងឈទ។ 



ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំច្ ោះ? 

ខ៖ ងាប់៥៧ឥ ូវមកចូ្លឆ្ន ាំច្មិនែឹងប៉ា នាម នឈទ ខ្ ាំអ្ត់្ែឹងឈទ។ 

ក៖ បាទ! អ្៊ា ៊ុំច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាអ្៊ា ៊ុំចូ្លចិ្ត្តឈលងអ្៊ីឈេជាមួយបងបអូនអ្៊ា ៊ុំដែរ? ែូច្ជាអ្៊ា ៊ុំចូ្លចិ្ត្តឈលងអ្៊ីឈេដែរ 
កាលព៊ីឈៅឈកមងៗជាមួយបងបអូនរបស់អ្៊ា ៊ុំោស? 

ខ៖ ឈលងបាយ  កបាយ ។  

ក៖ បិត្ពួន ឈលងបាយ ឹកបាយ ? 

ខ៖ ឈលងបិទពួនអ្៊ីដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ ដត្ធ្លែ ប់ឈលងឈលាត្ ឈៅដស្សអ្៊ីជាមួយោន ដែរឈទ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយៗម្ភនដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ធ្លែ ប់ឈៅចប់ប្ត្៊ីចប់កាា មអ្៊ីអ្ត់្អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចប់! កាា មសែស ៊ី។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ សែទឹកកាា ម នឹង កូនមួយៗសែដត្កាា មសែឹកបាស។ 

ក៖ សបាយោសណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ មិនដែលម្ភនអ្៊ីស ៊ីឈទ។ ណ ងឈ ើយ! 

ក៖ ម្ភនកាា ម ខយង ឈចច អ្៊ីចឹ្ងោសណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចប់ប្ត្៊ីចប់កាា ម? 

ខ៖ ចប់កាា មឈៅសែឈៅ។ 



ក៖ ប៉ា ដនតភាេឈប្ច្ើនអ្៊ា ៊ុំឈៅណ្ដ? ឈៅណ្ដដែរ? 

ខ៖ ចា៎ ? 

ក៖ ឈៅឆ្ៃ យព៊ីសទោះដមនអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ដស្សខាងឈកើត្សទោះឈៅណ ងចក់ឈសារសទោះឈចល នឹងបានមក នឹង។ 

ក៖ ប៉ា ដនតឈពលណ ងឪព កម្ភា យអ្៊ា ៊ុំអ្ត់្ឈៅឈទ ឬមួយក៏ោត់្យា៉ាងឈម៉ាច្ដែរ? 

ខ៖ ងាប់បាត់្អ្ស់។ 

ក៖ អូ្ា៎! កាលព៊ីជាំនាន់ណ ងពួកោត់្សាែ ប់អ្ស់ឈ ើយណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ងាប់ឈៅ៧៥ ឪខ្ ាំ៧៥ ដម៉ាខ្ ាំ៩១ (អយ ពួកោត់្)។ 

ក៖ អឺ្...ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាអឺ្...ឈៅឈពលដែលម្ភា យឪព កអ្៊ា ៊ុំសាែ ប់ នឹង េិត្ថាម្ភា យឪព កអ្៊ា ៊ុំសាែ ប់ នឹងអ្៊ា ៊ុំឈៅ
អយ ប៉ា នាម នឈៅឈពលណ ង? 

ខ៖ ខ្ ាំកាលណ ងឈនោះឈទើបដត្ខទង់ោឈទ ឥ ូវ  កឈ ើយ។ 

ក៖ ចឹ្ងម្ភនន័យថាសាែ ប់អ្ស់១០ឆ្ន ាំជាងឈ ើយចឹ្ង? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ! 

ក៖ អូ្ា៎ បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះសប្ម្ភប់បអូនរបស់អ្៊ា ៊ុំ... 

ខ៖ ៦៦! 

ក៖ ៦៦ឈនោះអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ៦៦ ចូ្លឆ្ន ាំច្។ 

ក៖ បាទ! ច្ ោះសប្ម្ភប់ែូច្ជាបអូនរបស់អ្៊ា ៊ុំោត់្ឈៅកាំពង់ ា្ំោត់្ឈ វ្ើអ្៊ីឈេដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចាំឈប្មច្ឈអយឈលាកជាំទវប៉ា ណណឹ ង។ 



ក៖ ប៉ា ដនតោត់្ម្ភនប្េួសារឈ ើយឈនោះ? 

ខ៖ ម្ភនប៉ា ដនតអ្ត់្ម្ភនឈនោះឈទអ្ត់្ម្ភនកូនឈទ។ 

ក៖ ោត់្អ្ត់្ម្ភនកូនឈទឈោស? 

ខ៖ អ្ត់្! 

ក៖ ឈម៉ាច្ចឹ្ងអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ែឹង អ្ត់្ែឹងបអូនឈៅ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតបអូនរបស់អ្៊ា ៊ុំ នឹងោត់្អយ ប៉ា នាម នឈ ើយអ្៊ា ៊ុំ អ្៊ា ៊ុំែឹងអ្ត់្? 

ខ៖ ៥៦! 

ក៖ បអូនរបស់អ្៊ា ៊ុំឈោស អូ្ា៎! ចឹ្ងោត់្ចស់ឈ ើយចឹ្ងអ្៊ា ៊ុំឈោស? 

ខ៖ ចស់ឈ ើយ! 

ក៖ ឈោយសារដត្អ្៊ា ៊ុំ៦៦ឈ ើយឈនោះអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ខ្ ាំ៦៦ ចូ្លឆ្ន ាំច្។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទច្ ោះសប្ម្ភប់អឺ្! ឪព ករបស់អ្៊ា ៊ុំឈ ម្ ោះអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ េួង! 

ក៖ ឈ ម្ ោះេួងឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ េួង! 

ក៖ ច្ ោះែូច្ជាោត់្អយ ប៉ា នាម នែល់ឥ ូវអ្៊ា ៊ុំែឹងអ្ត់្? 

ខ៖ កាលណ ងោត់្អយ ៧៥ កាលងាប់ណ ង ោត់្អ្នទូងបានិយាយឈអយច្ប់។ 



ក៖ ោត់្ឈកើត្អ្៊ីអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្នទូងបា! 

ក៖ អ្នទូងបា នឹងឈម៉ាច្វញិឈៅអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្នទូងបាវាឈច្ោះដត្ឆ្អល់ៗឈៅងាប់ឈៅ នឹងឈេឈៅអ្នទូងបា។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! 

ខ៖ រួច្ដម៉ាឈនោះ ដម៉ាឈលើស្ម ្មឈលើសដម៉ា។ 

ក៖ អូ្ា៎! ប៉ា ដនតម្ភា យរបស់អ្៊ា ៊ុំឈ ម្ ោះអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្៊ា ក!  

ក៖ ឈ ម្ ោះអ្៊ា កឈោស? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ប៉ា ដនតែូច្ជាម្ភា យរបស់អ្៊ា ៊ុំោត់្ឈកើត្ឈៅណ្ដអ្៊ា ៊ុំែឹងអ្ត់្? 

ខ៖ អ្ត់្ែឹងឈទ។ 

ក៖ ឪព ករបស់អ្៊ា ៊ុំក៏អ្៊ា ៊ុំអ្ត់្ែឹងដែរ? 

ខ៖ អ្ត់្ែឹងឈទ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ច្ ោះឪព ករបស់អ្៊ា ៊ុំកាលោត់្ឈៅរស់ ោត់្ឈ វ្ើអ្៊ីឈេចិ្ញ្ច ឹមប្េួសារ និងចិ្ញ្ច ឹមកូនឈៅ ចិ្ញ្ច ឹមជ៊ីវតិ្
អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ វ្ើអ្៊ី ឈ វ្ើដត្ដស្សណ ង ម្ភនសអ៊ីឈ វ្ើ លក់នាំបញ្ច ោះឈៅអ្៊ីឈៅដម៉ាខ្ ាំដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ោម នសអ៊ីឈទ។ 



ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំបាទ! ច្ ោះសប្ម្ភប់ឪព ករបស់អ្៊ា ៊ុំ ោត់្កាច្ឬមួយក៏សែូត្អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ សែូត្ឈត្ើ! 

ក៖ ោត់្សែូត្ដែរឈោសអ្៊ា ៊ុំនា៎? 

ខ៖ ចា៎ ! ោត់្អ្នទូងបាងាប់បាត់្។ 

ក៖ បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះម្ភា យរបស់អ្៊ា ៊ុំវញិ ោត់្ជា...ច្ង់និយាយថាោត់្ឈ វ្ើអ្៊ីឈេសប្ម្ភប់ចិ្ញ្ច ឹមជ៊ីវតិ្ប្កុម
ប្េួសារដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅលក់នាំបញ្ច ោះ។ 

ក៖ ោត់្លក់នាំបញ្ច កនា៎អ្៊ា ៊ុំនា៎? 

ខ៖ ចា៎ ! ដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ ច្ ោះោត់្ជាមន សេដបបណ្ដដែរអ្៊ា ៊ុំ? សែូត្ឬមួយក៏កាច្? 

ខ៖ សែូត្! ៩១ងាប់បាត់្ឈៅឈ ើយឥ ូវ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈោសអ្៊ា ៊ុំណា៎ ? 

ខ៖ ចា៎ ! ងាប់អ្ស់រល៊ីងឈ ើយ។ 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនប្បវត្តិអ្៊ីកាលអ្៊ា ៊ុំឈៅជាមួយឪព កម្ភា យធ្លែ ប់ឈលងអ្៊ីជាមួយឪព កម្ភា យ? ឬ
ឈ វ្ើអ្៊ីដែរម្ភនអ្ន សាវរ ៊ីយ៍អ្៊ី? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទ! អ្ត់្ម្ភនសង។ 

ក៖ អ្ត់្ម្ភនឈទឈនោះអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ចា៎ ! អ្ត់្! 

ក៖ ច្ ោះលកេណៈថាឈៅដស្សជាមួយឪព កម្ភា យធ្លែ ប់អ្ត់្អ្៊ា ៊ុំ? 



ខ៖ ចា៎ ? 

ក៖ លកេណៈថាឈៅដស្សជាមួយឪព កម្ភា យឈៅឈ វ្ើដស្សច្ម្ភក រជាមួយោត់្អ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ឈទ? 

ខ៖ ឈៅឈត្ើ! ឈៅទាំងអ្ស់ោន  ប៉ា ដនតឥ ូវោត់្ចស់ឈ ើយឈៅឈ វ្ើអ្៊ីឈកើត្។ ងាប់បាត់្ឈ ើយនិយាយរួម
រល៊ីងអ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ បា៊ីខ្ ាំក៏ងាប់ដែរ ងាប់អ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ បា៊ីរបស់អ្៊ា ៊ុំសាែ ប់ដែរឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ សាែ ប់ឈ ើយ។ 

ក៖ ច្ ោះសប្ម្ភប់ឪព ករបស់អ្៊ា ៊ុំ ោត់្ធ្លែ ប់ប្បាប់ព៊ីប្បវត្តិកាលោត់្ឈៅឈកមងឈៅអ្៊ា ៊ុំឈទ? 

ខ៖ ោត់្លក់នាំបញ្ច ោះ ដម៉ា។ 

ក៖ ឪព ករបស់អ្៊ា ៊ុំឈោស? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ ទាំងដម៉ាទាំងឪខ្ ាំអ្៊ីណ ង។ 

ក៖ ោត់្លក់នាំបញ្ច ោះជាមួយោន ឈោស ោត់្យកឈៅលក់ឈៅណ្ដឈៅអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ លក់តាមងនល់ដកងឈនោះ។ 

ក៖ អូ្ា៎! កាលណ ងឪព កម្ភា យរបស់អ្៊ា ៊ុំឈៅណ្ដ? 

ខ៖ ឈៅឈនោះតាងនល់ដកងទាំងអ្ស់ោន ឈត្ើ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ឈៅងនល់ដកងទាំងអ្ស់ោន ឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅងនល់ដកងទាំងអ្ស់ោន  នឹង។ 

ក៖ អូ្ា៎បាទ! 



ខ៖ ងាប់អ្ស់។ 

ក៖ ច្ ោះសប្ម្ភប់យាយតាខាងម្ភា យអ្៊ា ៊ុំសាា ល់ឈ ម្ ោះោត់្ឈទ? 

ខ៖ យាយតាខាងណ្ដ? 

ក៖ ខាងម្ភា យរបស់អ្៊ា ៊ុំោស? 

ខ៖ ខាងម្ភា យខ្ ាំឈ ស? 

ក៖ ឈ ម្ ោះអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំសាា ល់ឈទ? 

ខ៖ ម្ភា យខាងបា៊ីខ្ ាំឈ ស? 

ក៖ អ្ត់្ឈទយាយតាខាងម្ភា យរបស់អ្៊ា ៊ុំោស? 

ខ៖ អូ្ា៎! តាស្ស៊ី ឈ ើយនិង យាយតូ្ច្។ 

ក៖ ប៉ា ដនតោត់្ឈកើត្ឈៅណ្ដ អ្៊ា ៊ុំែឹងអ្ត់្? 

ខ៖ អ្ត់្ែឹងឈទ! ច្ប់ឈ ើយមិនបាច់្សួរឈទឈៅឆ្ៃ យណ្ដស់។ 

ក៖ អូ្ា៎បាទ!ច្ ោះយាយតាខាងឪព កវញិអ្៊ា ៊ុំសាា ល់ឈ ម្ ោះោត់្ឈទ? 

ខ៖ យាយដ ឈៅ...ជដ ប៉ា ដនតឥ ូវងាប់បាត់្អ្ស់ឈ ើយ ងាប់រល៊ីងឈ ើយ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតយាយតាខាងឪព ក នឹងោត់្ឈ ម្ ោះអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំែឹងអ្ត់្? 

ខ៖ យាយដ ។ 

ក៖ យាយដ ? 

ខ៖ តាឈខាល។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! 



ខ៖ ដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំមកឈៅឈកាោះឧកញ៉ាទ័យ នឹងយូរឈៅអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈអ្ើខ្ ាំឈទើបមក នឹងឈអ្ស។ 

ក៖ មកបានប៉ា នាម នឆ្ន ាំឈ ើយអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទ! មិនប៉ា នាម នឆ្ន ាំឈទមកបានប្បដ លបួនែប់ថ្ងៃអ្៊ី នឹងោស។ 

ក៖ អូ្ា៎! ប៉ា ដនតអ្៊ា ៊ុំេឈប្ម្ភងមកឈៅ នឹងម៉ាងឬក៏ឈៅវញិ? 

ខ៖ ឈៅវញិ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតឈៅ នឹងអ្៊ា ៊ុំមកឈ វ្ើអ្៊ីឈេមកសទោះកូនឈៅឬមួយក៏មកឈ វ្ើអ្៊ីអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ មកកូន កូនឈៅខ្ ាំ។ 

ក៖ អូ្ា៎! អ្៊ា ៊ុំម្ភនកូនឈៅឈៅ នឹងឈោស? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ឈអ្ើអ្៊ា ៊ុំម្ភនកូនប៉ា នាម ននាក់ដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ កូន៤នាក់។ 

ក៖ ៤នាក់ច្ ោះម្ភនឈៅប៉ា នាម នឈៅអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅ៣។ 

ក៖ ឈៅ៣ឈនោះអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតកូនរបស់អ្៊ា ៊ុំឈរៀបការឈ ើយឈៅ ឬមួយក៏ឈៅខែោះអ្៊ា ៊ុំ? 



ខ៖ កូនខ្ ាំ? 

ក៖ បាទ! 

ខ៖ កូនខ្ ាំឈៅអមួយឈទៀត្សរថ្សប្បាសាទ ឈលាកឈៅ ឈៅមួយឈៅព៊ីរ ឈរៀបឈទើបបានដត្ព៊ីរ នឹង។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ម្ភនដត្ប៉ា ណណឹ ង 

ក៖ បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះសប្ម្ភប់អ្៊ា ៊ុំម្ភនកូនឈៅឬមួយក៏បងបអូនណ្ដដែរឈៅរស់ឈៅឈប្ៅប្បឈទសអ្ត់្អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទ។ 

ក៖ ចឹ្ងម្ភនដត្ឈៅដខមរឈទណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ថ្ង ឈវៀត្ណ្ដមអ្៊ី? 

ខ៖ អ្ត់្! 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាបា៊ីរបស់អ្៊ា ៊ុំឈ ម្ ោះអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  ដស! 

ក៖ ឈ ម្ ោះដសណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំច្ងចាំអ្៊ា ៊ុំឈរៀបអពា ៍ពិពា ៍ជាមួយបា៊ីអ្៊ា ៊ុំឈៅថ្ងៃដខឆ្ន ាំណ្ដឈទ? 

ខ៖ ឈរៀបការឈត្ើ មិនអ្៊ីប៉ា ដនតឈេងាប់បាត់្យូរឈ ើយណ ង។ 

ក៖ ប៉ា ដនតជាំនាន់ណ្ដអ្៊ា ៊ុំឈៅឆ្ន ាំណ្ដ? 



ខ៖ អូ្ា៎យ! ខ្ ាំមិនសាា ល់ឈទ ឈបើទ ាំឈពាោះកូនឈៅ បានកូនឈៅ នឹងទ ាំឈពាោះបាន៣ដខងាប់។ 

ក៖ ប៉ា ដនតែូច្ជាកូនបងរបស់អ្៊ា ៊ុំអយ ប៉ា នាម នដែរអ្៊ា ៊ុំឥ ូវ? 

ខ៖ អយ ដសជាងឈ ើយឈៅទ៊ីមួយ។ 

ក៖ ទ៊ីមួយឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ទ៊ីមួយដសជាង។ 

ក៖ ប៉ា ដនតកូនរបស់អ្៊ា ៊ុំដសជាង នឹងោត់្ឈ វ្ើអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អូ្ា៎! ោន ោាំប្ត្សក់ ោាំប្ត្ប់ ោាំឈពាត្។ 

ក៖ ប៉ា ដនតោត់្ឈៅណ្ដដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈនាោះឈៅឈកាោះតូ្ច្។ 

ក៖ ឈៅឈកាោះតូ្ច្ឈៅឈខត្តណ្ដដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖  នឹងឈត្ើ! 

ក៖ ឈៅ នឹងដែរឈោសអ្៊ា ៊ុំ ច្ ោះកូនទ៊ីព៊ីរអ្៊ា ៊ុំឈៅ នឹងដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ កូនទ៊ីព៊ីរនឹងឈៅេនាំឈពញ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតោត់្ឈ វ្ើអ្៊ីឈេដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ លក់របស់ប្កុម ៊ា ន។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ ច្ ោះកូនទ៊ី៣? 



ខ៖ កូនទ៊ី៣ឈោស សរថ្សប្បសាទឈោស។ 

ក៖ អូ្ា៎! ែល់កូនទ៊ី៤មកឈៅ នឹងឈនោះអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ទ៊ី៤ឥ ូវឈេឈៅឈ វ្ើការបាត់្ឈ ើយ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតឈេអ្នកឈៅឈកាោះ នឹង? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ប៉ា ដនត... 

ខ្៖ ឈៅជាមួយឈលាកជាំទវ។ 

ក៖ ោត់្ឈៅជាមួយឈលាកជាំទវ ប៉ា ដនតោត់្ឈ វ្ើអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ វ្ើការអ្៊ីឈេឈទឈនោះ ឈៅឈ វ្ើបាត់្ឈៅឈ ើយ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតោត់្អ្ត់្ទន់ម្ភនប្េួសារណា ៊ីអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅ! 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាឈអ្ើែូច្ជាឈៅឈពលដែរអ្៊ា ៊ុំឈរៀបអពា ៍ពិពា ៍ជាមួយអ្៊ា ៊ុំប្បុសោស ែូច្ជា
អ្៊ា ៊ុំជាអ្នកឈរៀបច្ាំឈោយចិ្ត្តឯង ឬឪព កម្ភា យជាអ្នកឈរៀបច្ាំឈអយអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឪព កម្ភា យឈត្ើឈរៀប។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! អ្៊ា ៊ុំេិត្ថាម្ភនជាជាំនូនជូនឈទកាលព៊ីជាំនាន់ណ ងោស? 

ខ៖ ណ្ដឈេ? 

ក៖ ែូច្ជាអ្៊ា ៊ុំប្បុសម្ភនបងាា ប់ថ្ងែទឹកឈោោះឈៅអ្៊ា ៊ុំឈទ? 

ខ៖ បងាា ប់ឈត្ើ មួយពាន់ព៊ីរពាន់កាលណ ង។ 

ក៖ អូ្ា៎! ប៉ា ដនតឈៅឆ្ន ាំណ្ដអ្៊ា ៊ុំ? 



ខ៖ អូ្ា៎! យូរឈ ើយ នឹង មិនែឹងឆ្ន ាំណ្ដឈទ។ ឈេែច្អ្ស់បាត់្ឈៅឈ ើយ នឹង។ 

ក៖ ម នប៉ា ល ពត្ឈ សអ្៊ា ៊ុំឈោស? 

ខ៖ ម  ៗ! 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាដូចជាអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់បានឈរៀនព៊ីម នអ្ត់្អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរៀនណ្ដ ឈរៀនបានដត្៣ថ្ងៃ ច្ប់ទល់ឥ ូវ ោម នបានឈរៀននេ។ ឈអ្ើ! ឈបើដមននិយាយប្ត្ង់នែើ។ 

ក៖ ឈម៉ាច្ចឹ្ងអ្៊ា ៊ុំ ឈម៉ាច្បានឈរៀនបានដត្៣ថ្ងៃចឹ្ង? 

ខ៖ ឈរៀនបាន៣ថ្ងៃ ឈៅវត្តប្ពោះធ្លត្  ឈរៀនបាន៣ថ្ងៃម្ភនឈច្ោះអ្៊ីណ ង។ 

ក៖ កាលឈរៀន នឹងប៉ា ណ្ដណ ឈៅវយ័ប៉ា ណ្ដណ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈរៀន នឹង អយ ១៥ ឈរៀនឈច្ោះសអ៊ី ឈរៀនបាន៣ថ្ងៃណ ង។ 

ក៖ ប៉ា ដនតកាលព៊ីជាំនាន់ណ ងជាំនាន់... 

ខ៖ លន់ នល់។ 

ក៖ ជាំនាន់ លន់ នល់ឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ! 

ក៖ អូ្ា៎! ឈោយសារឈពលណ ងម្ភនបាំឈផ្ទែ ងប្ោប់បាំឈផ្ទែ ងអ្៊ីឈប្ច្ើនណា៎ អ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ឥ ូវម្ភនឈត្ើ! 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាឈអ្ើ! អ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនមិត្តេកតិដែលសនិទធិសាន ល ា្ំធ្លត់្មកជាមួយោន អ្ត់្អ្៊ា ៊ុំ? កាល
ព៊ីឈកមងោស? 

ខ៖ ោម នឈទ! 

ក៖ អ្ត់្ម្ភនឈទ! អ្៊ា ៊ុំអ្នកស្សុកអ្នកេូមិអ្៊ីក៏អ្ត់្ម្ភនដែរអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 



ខ៖ ឈអ្ើ! ម្ភនដត្រប់អនោន អ្៊ី នឹងោស។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងឈនោះអ្៊ា ៊ុំឈនោះ! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ប៉ា ដនតអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាកាលព៊ីឈកមងអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនមិែតភកតិតដលនេងជាមួយគា្ន ជាអ្ន សាវរ ៊ីយ៍អ្៊ីអែ់អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ! 

ក៖ ធ្លែ ប់ឈលងអ្៊ីឈេខែោះចឹ្ងោស? 

ខ៖ ខ្ ាំឈៅព៊ីឈកមងឈែើរែល់ឈូកតាបា៉ា វ ដត្ឥ ូវដលងឈកើត្ ឈ ើយឥ ូវមិនច្ាំណ្ដប់។ 

ក៖ ឈលងៗអ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅឈលងែល់ឈូកតាបា៉ា វែល់ឥ ូវឈលងឈកើត្ ៊ី។ 

ក៖ ឈៅែល់ឈូកតាបា៉ា វ? 

ខ៖ ឈៅឈបោះសដណា កឈេ វាល់លអ៊ី មួយលអ៊ី៥០០ ប៉ា នៗកាង នអតូ្ច្ឈនាោះ។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំបាទ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាតាាំងព៊ីឈកមងអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនឈអ្ើែូច្ជាធ្លែ ប់ឈ វ្ើការងារអ្៊ីឈេខែោះរ ូត្ទល់
ឥ ូវអ្ត់្អ្៊ា ៊ុំ? 
ខ៖ ឈទ! 

ក៖ កាលព៊ីឈកមងអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ឈ វ្ើអ្៊ីឈេឈៅអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈ វ្ើអ្៊ីដត្ដម៉ាលក់ន ាំបញ្ច កដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ អ្៊ា ៊ុំឈៅជួយលក់នាំបញ្ច កម្ភា យអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ ដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ ច្ ោះរ ូត្ទល់ឥ ូវអ្៊ា ៊ុំឈ វ្ើអ្៊ីឈៅ? 



ខ៖ ចា៎ ! ោម នឈ វ្ើអ្៊ីឈទ។ 

ក៖ ឥ ូវកូនឈប់ឈអយឈ វ្ើអ្៊ីឈ ើយណ៎អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ងអ្៊ា ៊ុំឈៅដត្សទោះឈទ? 

ខ៖ ឈៅដត្សទោះ។ 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំឥ ូវអ្៊ា ៊ុំឈៅប៉ា នាម ននាក់អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅព៊ីរនាក់អឈនោះណ ង ព៊ីរនាក់អកូនមួយឈទៀត្ណ ងទ៊ី៣។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! 

ខ៖ វាឈនោះសរថ្សប្បាសាទ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតឈៅណ្ដអ្៊ា ៊ុំឥ ូវ នឹង? 

ខ៖ ឈៅ នឹង ប៉ា ដនតវាសរថ្សប្បាសាទឈទើបដត្ជា នឹង។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ឈៅស្សុក នឹងម្ភនស ៊ីបាយឈកើត្ណ្ដ ទល់ដត្បានមកឈលបថាន ាំឈពទយ រកស ៊ីបានឈកើត្។ 

ក៖ បាទអ្៊ា ៊ុំបាទ! 

ខ៖ ជាឈ ើយឥ ូវ នឹង។ 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាឈអ្ើកាលព៊ីម នអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់លក់ែូរលក់អ្៊ីឈទអ្៊ា ៊ុំឈបើកអជ៊ីវកមមអ្៊ីោស? 

ខ៖ មិនដែលលក់អ្៊ីឈទ លក់ដត្នាំបញ្ច កជាមួយដម៉ា ដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ!  



ខ៖ ដត្ប៉ា ណណឹ ង! 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាជ៊ីវតិ្របស់អ្៊ា ៊ុំម្ភនការផ្ទែ ស់បាូរអ្៊ីឈេខែោះអ្៊ា ៊ុំ តាាំងព៊ីឈកមងរ ូត្មកែល់ឈពលឈនោះោស? 

ខ៖ ម្ភនសអ៊ីម្ភនដត្ែកសាំណ្ដប ែកឈអយឈេដត្ប៉ា ណណឹ ង ោម នឈទ។ 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាទាំងជ៊ីវភាព ទាំងស ខភាពអ្៊ា ៊ុំ ឥ ូវឈម៉ាច្ដែរ? 

ខ៖ មិនអ្៊ីឈទ! 

ក៖ ែូច្ជាស្សួលជាងម ន ឬមួយយា៉ាងឈម៉ាច្អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ោម នឈឺអ្៊ីសង មិនដែលពយួរសារ ៉ាូមសង។ ឈទ! អ្ត់្អ្៊ីឈទមិនដែលឈឺឈទ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតអ្៊ា ៊ុំឈៅរងឹម្ភាំលអោសឈនោះអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ មិនដែលឈឺឈទ។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាអ្៊ា ៊ុំចូ្លចិ្ត្តពិសារមហូបអ្៊ីឈេដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ប្ត្៊ីស ៊ីមិនឈកើត្ឈទ។ និយាយរួមបានដត្...សាច់្ប្ជូកក៏ស ៊ីមិនឈកើត្ដែរ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតអ្៊ា ៊ុំ ូបអ្៊ីឈេឈៅសពវថ្ងៃ នឹង? 

ខ៖ សពវថ្ងៃ ជួនកាលប្ប  កឱ្យដត្ម្ភនប្ត្ប់មូ្ង ប្ទប់ដវងច្ ច្ស ៊ីចឹ្ងឈៅរួច្ឈ ើយ ឈ ើយប្ត្៊ីសាម៉ា ងអ្៊ី
ម្ភនដត្ប៉ា ណណឹ ង រួច្ខែួន ដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាឈអ្ើ! ប្េួសាររបស់អ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ចិ្ញ្ច ឹមអ្៊ីចិ្ញ្ច ឹមសត្វព៊ីម នឈទអ្៊ា ៊ុំ លកេណៈថាចិ្ញ្ច ឹមម្ភន់ 
ចិ្ញ្ច ឹមទ ចិ្ញ្ច ឹមប្ជូក ចិ្ញ្ច ឹមឈោអ្៊ីចឹ្ងោស? 

ខ៖ មិនដែលម្ភនឈទឈោ ម្ភនដត្ប្កប៊ី ឈ ើយលក់ប្កប៊ី នឹងឈៅ។ 

ក៖ អ្៊ា ៊ុំចិ្ញ្ច ឹមប្កប៊ីឈោសអ្៊ា ៊ុំណា៎ ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ! 



ក៖ ប៉ា ដនតចិ្ញ្ច ឹមឈប្ច្ើនអ្ត់្អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ បាន៣ពាន់! ឈទមួយនឹម។ 

ក៖ មួយនឹម? 

ខ៖ លក់បាន៣ពាន់ ឈសើមឈទៀត្ បានដត្៣ពាន់កាលណ ង ឈៅែណាឹ ងប្បពនធឈអយបអូនឈៅមួយ។ 

ក៖ បានឈថាកោសឈនោះអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ៣ពាន់! ឈ ា៎! ៣ពាន់មួយ ឹកណ ង ៊ាមោសណ្ដស់ អ្ត់្ឈទមិនឈថាកឈទ។ 

ក៖ កាលព៊ីជាំនាន់ណ្ដអ្៊ា ៊ុំកាលជាំនាន់ណ្ដឈពលណ ង? 

ខ៖ ម្ភសមួយជ៊ី៧០០។ 

ក៖ ម្ភសមួយជ៊ី៧០០? 

ខ៖ ចា៎  ! 

ក៖  ៊ីថ្ងែដែរចឹ្ង? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ៣ពាន់េិត្ឈៅ។ 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាឈអ្ើ!អ្៊ា ៊ុំកាលព៊ីឈកមងអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ឈលងដលបងប្បជាប្បិយ៍អ្៊ីឈទអ្៊ា ៊ុំ? ែូច្លកេណៈឈបាោះអ្ងា ញ 
ឈចលឈូង លាក់កដនេងអ្៊ីោស? 

ខ៖ អ្ត់្ដែរសង អ្ត់្ឈច្ោះសង។ 

ក៖ ប៉ា ដនតអ្៊ា ៊ុំអ្ត់្ដែរឈលងឈៅតាមវត្តឈៅកន ងេូមិអ្៊ីឈទណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទ! ប្ោន់ដត្ឈមើលដត្ឈេ នឹង។ 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំឈច្ោះឈប្ច្ៀងអ្ត់្អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់្! 



ក៖ ដត្អ្៊ា ៊ុំចូ្លចិ្ត្តឈប្ច្ៀងអ្ត់្ចឹ្ង? 

ខ៖ អ្ត់្ឈច្ោះសង។ 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំចូ្លចិ្ត្តសាា ប់បទច្ឈប្មៀងអ្ត់្ចឹ្ង រល់ថ្ងៃអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ច្ង់សាា ប់ច្ឈប្មៀងអ្៊ី ទូរស័ពទឈយើងោក់ឈមមូរ ៊ីឈៅសាា ប់ឈៅ។ 

ក៖ អូ្ា៎! អ្៊ា ៊ុំសាា ល់ឈមមូរ ៊ីទូរស័ពទឈទៀត្ឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ោស! ខ្ ាំទិញឈត្ើ ោក់ឈប្ច្ៀងរល់ថ្ងៃ ឈប្ច្ៀងៗលក់េែឹង ឈែកជាមួយឈៅឈនោះ។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ប៉ា ដនតលកេណៈជាបទសម័យ ឬបទប រណដែលអ្៊ា ៊ុំចូ្លចិ្ត្តអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយឈប្ច្ៀង។ 

ក៖ ប៉ា ដនតលកេណៈជាបទសម័យ ឬបទប រណដែលអ្៊ា ៊ុំចូ្លចិ្ត្តសាា ប់អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ សាា ប់រល់ថ្ងៃ។ អឈ ែ្ ោះោន អ្ត់្ច្ង់ឈទ អចឹ្ងៗសាា ប់។ 

ក៖ បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាម្ភននរណ្ដឈេមួយឈៅកន ងប្កុមប្េួសាររបស់អ្៊ា ៊ុំឈច្ោះឈលងឧបករណ៍ឈេែងឈទ
អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ ? 

ក៖ ម្ភននរណ្ដមួយឈៅកន ងប្កុមប្េួសាររបស់អ្៊ា ៊ុំឈច្ោះឈលងឧបករណ៍ឈេែងឈទ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទ! អ្ត់្ម្ភនសង។ 

ក៖ លកេណៈជ៊ីែូនមួយអ្៊ីក៏អ្ត់្ម្ភនដែរឈនោះអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់្ អ្ត់្ម្ភន អ្ត់្។ 

ក៖ អូ្ា៎! ច្ ោះសទោះរបស់អ្៊ា ៊ុំម្ភនលកេណៈដបបណ្ដអ្៊ា ៊ុំ តាាំងព៊ីឈកមងរ ូត្មកែល់ឈពលឈនោះោស ព៊ីឈកមងសទោះ
យា៉ាងឈម៉ាច្ឥ ូវសទោះយា៉ាងឈម៉ាច្ចឹ្ងោសអ្៊ា ៊ុំ? 



ខ៖ សទោះឈៅណ្ដ? 

ក៖ លកេណៈសទោះរបស់អ្៊ា ៊ុំជាសទោះឈឈើ ឬមួយក៏ងម ា្ំឬមួយក៏តូ្ច្អ្៊ីកាលព៊ីឈកមងោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឥ ូវសទោះឈឈើខ្ ាំ រ ោះឈបាោះឈចលឈ ើយ ឈ ើយអសទោះស ៊ីម៉ាង សទោះឈទៀមឥ ូវឈនោះ១២ដម៉ាប្ត្ទទឹងឈច្ោះ។ 

ក៖ ច្ ោះកាលព៊ីឈកមងអ្៊ា ៊ុំ សទោះឈម៉ាច្ឈៅ? 

ខ៖ ឥ ូវឈទ! 

ក៖ ឥ ូវ នឹងសទោះឥ ូវ ច្ ោះកាលព៊ីតូ្ច្សទោះយា៉ាងឈម៉ាច្ឈៅអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ សទោះព៊ីតូ្ច្ឈនោះ នឹង។ 

ក៖ កាលអ្៊ា ៊ុំឈៅជាមួយឪព កម្ភា យអ្៊ា ៊ុំោស? 

ខ៖ សទោះសា ៊ី នឹង! 

ក៖ សា ៊ី? 

ខ៖ សា ៊ីឈត្ើ ឈឈើ ប៉ា នឥ ូវរ ោះឈចលអ្ស់ឈ ើយឈៅសទោះឈនោះសទោះងម។ 

ក៖ ច្ ោះសទោះរបស់អ្៊ា ៊ុំឈៅរល់ថ្ងៃ នឹងនរណ្ដឈេជាអ្នកសាងសងដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ សទោះឈលាកជាំទវ។ 

ក៖ អូ្ា៎! អ្៊ា ៊ុំឈលាកជាំទវជាអ្នកឈ វ្ើឈអយដត្ម៉ាងឈោស? 

ខ៖ ឈលាកជាំទវឈ វ្ើឈអយឈៅស្សុកឈោស ឈៅឈច្ោះឈៅ១២ដម៉ាប្ត្ អបឈណ្ដា យែឹងប៉ា នាម នឈទឈេែច្បាត់្
ឈៅ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតវាដវងដែរឈនោះអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ដវង! 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាសទោះរបស់អ្៊ា ៊ុំហ្នឹងនរណ្ដឈេជាអ្នកឈ វ្ើឈអយដែរអ្៊ា ៊ុំ? 



ខ៖ ឈលាកជាំទវ។ 

ក៖ ឈលាកជាំទវឈ វ្ើឈអយដត្ម៉ងនោស? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ប៉ា ដនតមួយ នឹងឈយើងជាលកេណៈជួលជាងឈេឈ វ្ើ ឬមួយក៏ឈ វ្ើឈោយខែួនឯងដត្ម៉ាង? 

ខ៖ ឈ វ្ើជួលឈ វ្ើអ្ស់ប៉ា នាម នម ឺនែ លាែ ឈទឈនោះ។ 

ក៖ អូ្ា៎! អ្ស់ឈប្ច្ើនដែរចឹ្ង? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយសទោះ ា្ំោស។ 

ក៖ ប៉ា ដនតអ្៊ា ៊ុំេិត្ថា... 

ខ៖ ជ៊ីកអ្ណាូ ងជ៊ីកអ្៊ី។ 

ក៖ បាទអ្៊ា ៊ុំ! អ្៊ា ៊ុំេិត្ថាជាំនាញអ្៊ីដែរអ្៊ា ៊ុំឈច្ោះសាទ ត់្ជាំនាញអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈច្ោះឈទ! ដត្អ្កេរមិនឈច្ោះសង នឹង។ 

ក៖ ប៉ា ដនតអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ជាំនាញដែលអ្៊ា ៊ុំចូ្លចិ្ត្តេិត្ថាអ្៊ា ៊ុំឈ វ្ើដស្ស ឬឈ វ្ើអ្៊ីដែរអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាអ្៊ា ៊ុំឈច្ោះម៉ាងោស? 

ខ៖ ឈ វ្ើដត្ដស្សអ្៊ី នឹង។ 

ក៖  នឹងអ្វ៊ីដែលអ្៊ា ៊ុំឈច្ោះឈ វ្ើឈ ើយឈនោះអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយម្ភនដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំឈអ្ើ! េិត្ថាឪព កម្ភា យរបស់អ្៊ា ៊ុំម្ភនបឈប្ងៀនអ្៊ីឈសេងឈៅអ្៊ា ៊ុំឈទ? 

ខ៖ ចា៎ ! លក់ដត្ន ាំបញ្ច កណ ង ោម នសអ៊ីឈទដត្ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ អ្៊ា ៊ុំសាទ ត់្ជាងឈេេឺលក់នាំបញ្ច កម៉ាង? 



ខ៖ ដត្ប៉ា ណណឹ ង ម្ភនសអ៊ីឈទ។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាអ្៊ា ៊ុំអច្ប្បាប់ព៊ីឈពលលាំបាកតាាំងព៊ីឈកមងរ ូត្មកែល់ឈពលឈនោះបានឈទអ្៊ា ៊ុំ 
ថាកាលព៊ីឈកមងអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់លាំបាកអ្៊ី ទល់ឥ ូវអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់លាំបាកអ្៊ីចឹ្ងោស? 

ខ៖ ោម នលាំបាកឈទងយឈច្ញអូ្ន។ 

ក៖ កាលព៊ីឈកមងអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាអ្៊ា ៊ុំម្ភនការលាំបាកអ្៊ីកាលព៊ីជាំនាន់ណ ងអ្៊ា ៊ុំឈៅឈកមងអ្៊ា ៊ុំឈៅជាំនាន់អ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ ជាំនាន់
អ្ ៊ីសារ៉ា ក់ ឬក៏ជាំនាន់អ្៊ីឈេអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ជាំនាន់អ្ ៊ីសារ៉ា ក់ម្ភនដត្ឈនោះែកសាំណ្ដបឈេអ្៊ី ម្ភនដត្ប៉ា ណណឹ ងម្ភនសអ៊ី។ 

ក៖ អូ្ា៎! ប៉ា ដនតឈពលណ ងប្កុមប្េួសារអ្៊ា ៊ុំឈៅណ្ដឈៅ? 

ខ៖ ចា៎ ? 

ក៖ ឈពលណ ងប្កុមប្េួសារអ្៊ា ៊ុំមកឈៅជ ាំោន  ៊ីអ្៊ា ៊ុំឈនោះ? 

ខ៖ ប្េួសារកូនឈៅអ្៊ីឈកាោះតូ្ច្ឈនោះមួយឈទៀត្ឈៅឈនោះ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតច្ង់និយាយថាកាលឈៅជាំនាន់អ្ ៊ីសារ៉ា ក់ នឹងោសប្កុមប្េួសារអ្៊ា ៊ុំឈៅជ ាំោន ដមន? 

ខ៖ ជ ាំ! 

ក៖ បងបអូនរបស់អ្៊ា ៊ុំ ហ្នឹងឪព កម្ភា យអ្៊ា ៊ុំោស? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយជ ាំប៉ ណណឹ ងនោស។ 

ក៖ ប៉ ត តច្ ោះកាលព៊ីជាំនាន់ លន់ នល់វញិអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ងាប់ម នលន់ នល់ សង។ 

ក៖ ប៉ា ដនតកាលណ ងអ្៊ា ៊ុំម្ភនការលាំបាកអ្៊ីអ  ៊ុំកាលព៊ីជាំនាន់ លន់ នល់? 

ខ៖ ពិបាកអ្៊ីលក់ដត្នាំបញ្ច ក េក់ដត្អី នឹង។ 



ក៖ អូ្ា៎! ច្ ោះមា ប្ោប់បាំឈផ្ទែ ង ម្ភនប្ោប់ចឹ្ងអ្៊ា ៊ុំ ច្ ោះឈពលណ ងអ្៊ា ៊ុំរត់្ឈៅណ្ដឈៅ? 

ខ៖ ខ្ ាំជម្ភែ សឈៅអ្៊ីែល់អតេងឈពាត្ឈប្ទត្។ 

ក៖ ឈៅឈពាត្ឈប្ទត្ហ្នឹងឈៅឈខត្តណ្ដដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ហ្នឹងនៅឈពាត្ឈប្ទត្ ដកបរសទឹងដសន។ 

ក៖ អូ្ា៎! សទឹងដសនឈៅឈខត្តបាែ់ដំបង អឺ្! នៅនខ្ែតកាំពង់ ា្ំឈោស? 

ខ៖ ចា៎ៗ!ប៉ា ណណឹ ង។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះ... 

ខ៖ ប្ោន់ដត្បា អ្ងា យហ្នឹង ឈេបង់ប្ត្៊ីបង់ស យ បង់ត្ែីមកមួយលអ៊ី ប៉ា ណណឹ ង។ ឈនោះកូនសរសប្បថ្ស
ប្បាសាទ។ 

ក៖ អ៎ូ! បាេ!ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថានអើ! កាលព៊ីជាំនាន់ប៉ េ ពែអ្៊ា ៊ុំឈៅណ្ដអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ ាំឈៅែល់ឈនោះហ្នឹងោសឈៅែល់ឃ ាំឈពាត្ឈប្ទត្ហ្នឹងោស។ 

ក៖ អូ្ា៎! ហ្នឹងកាលព៊ីជាំនាន់ប៉ េ ពែន េះអ្៊ា ៊ុំន េះ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ! 

ក៖ ប៉ា ដនតឈេឈអយអ្៊ា ៊ុំឈ វ្ើអ្៊ីឈេដែរ កាលព៊ីជាំនាន់ណ ងអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ោម នឈទ! ឈេឈអយដត្ោាំបាយនិយាយឈអយច្ប់។ ខ្ ាំមិនដែលឈៅឈកើបែ៊ីបានបនតិច្ឈទ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតជាំនាន់ណ ង អ្៊ា ៊ុំអយ ប៉ា នាម នដែលឈៅប៉ា ណ្ដណ ឈៅអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ខ្ ាំអយ ២០ឆ្ន ាំជាងឈ ើយ 

ក៖ អយ ២០ឆ្ន ាំជាងឈ ើយណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ ! 



ក៖ ច្ ោះឈពលណ ងប្កុមប្េួសាររបស់អ្៊ា ៊ុំឈៅណ្ដសាែ ប់អ្ស់ឈ ើយដមន? 

ខ៖ សាែ ប់អ្ស់ឈ ើយ នឹង។ 

ក៖ ច្ ោះបអូនឈៅរបស់អ្៊ា ៊ុំ ឈៅណ្ដដែរឈៅអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅកាំពង់ ា្ំឈោស។ 

ក៖ ច្ ោះែូច្កាលជាំនាន់ប៉ា ល ពត្ ោត់្ឈៅណ្ដ? 

ខ៖ វាឈៅដែរ ដត្ប៉ា នឈទើបដត្វាឈែើរ ប៉ា នអឈនោះណ ង។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! 

ខ៖ ដត្ប៉ា ណណឹ ង! 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថារ ូត្មកែល់ឥ ូវ នឹង អ្៊ា ៊ុំម្ភនការលាំបាកអ្៊ីឈេដែរឈៅអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ កូនចិ្ញ្ច ឹមរល់ថ្ងៃម្ភនឈៅរកអ្៊ីឈទ។ 

ក៖ ចឹ្ងឈោសអ្៊ា ៊ុំណា៎ ? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាអ្៊ា ៊ុំជាំនោះឧបសេាមួយ នឹងឈោយរឈបៀបណ្ដដែរ? ែូច្ជាអ្៊ា ៊ុំត្ស៊ាូវាឈោយ
រឈបៀបឈម៉ាច្ដែរ? 

ខ៖  ឧបសេាយា៉ាងឈម៉ាច្? 

ខ៖ ែូច្ជាថាអ្៊ា ៊ុំត្ស៊ាូជាំនោះឧបសេាដែរអ្៊ា ៊ុំបានឈរៀបរប់ប្បាប់មិញចឹ្ងោស? អ្៊ា ៊ុំត្ស៊ាូឈោយរឈបៀបឈម៉ាច្
ដែរឈៅអ្៊ា ៊ុំខាំប្បឹងអ្៊ីចឹ្ងោស? 

 

ខ៖  នឹងឈ ើយ!  ូ! ប្បវត្តិជូរច្ត់្ណ្ដស់ លក់ប្ត្កួនលក់សអ៊ីឈអយឈេ។ អូ្ា៎! ពិបាកឈរៀបរប់ណ្ដស់។ 



ក៖ ម្ភនបញ្ហហ ឈប្ច្ើនណា៎ អ្៊ា ៊ុំណា៎ ? 

ខ៖ ម្ភនបញ្ហហ ប៉ា ណណឹ ង ឈបើជឈមែៀសឈៅ វាមិនឈអយឈៅប្ចូ្ត្ណ្ដ វាឈអយឈៅោាំបាយឈអយឈេស ៊ី។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងម្ភនន័យថាតាាំងព៊ីចូ្ល ប៉ា ល ពត្ រ ូត្ទល់ដត្ោច់្ប៉ា ល ពត្  អ្៊ា ៊ុំឈៅណ ងរ ូត្។ ឈេអ្ត់្
ម្ភនឈអយអ្៊ា ៊ុំឈៅណ្ដឈទៀត្ឈទ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទ មកឈត្ើ! 

ក៖ អ្៊ា ៊ុំឈៅណ្ដឈទៀត្? 

ខ៖ មកស្សុកឈខត្តត្បូងឃម ាំ ឈៅស្សុកអូ្រាំងឪ នឹងមកវញិឈត្ើ។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំបាទ! 

ខ៖ មកវញិបានម្ភនបា៊ី នឹង រួច្ដម៉ាឈកមកងាប់អ្ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាឈពលណ្ដដែលអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាជាឈពលដែលសបាយជាងឈេឈៅកន ងឆ្កជ៊ីវតិ្
របស់អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ សបាយរល់ដត្ថ្ងៃ នឹង ម្ភនឈៅឈកើត្ទ កអ្៊ីឈទ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ឈម៉ាច្ចឹ្ងឈោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈកើត្ទ ក ឈបើបានច្ឈប្មៀសែឹង ឈែកលក់បាត់្។ 

ក៖ អ្៊ា ៊ុំចូ្លចិ្ត្តឈប្ច្ៀងណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចូ្លចិ្ត្តណ្ដស់។ 

ក៖ ច្ ោះមិញសួរអ្៊ា ៊ុំមិញ អ្៊ា ៊ុំថាអ្៊ា ៊ុំអ្ត់្ឈច្ោះឈប្ច្ៀង? 

ខ៖ អ្ត់្ឈច្ោះឈទ! ប៉ា ដនតច្ឈប្មៀងឈមមូរ ៊ី ឈយើងសាា ប់ឈៅលក់។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹ្ងណា៎ អ្៊ា ៊ុំណា៎ ! 



ខ៖ ណ ងឈ ើយ។ 

ក៖ ប៉ា ដនតអ្៊ា ៊ុំឥ ូវឈៅជាមួយកូន? 

ខ៖ ចា៎ ! ឈៅមកៗ តិ្ច្ឈទៀត្ោច់្ដខ នឹងឈៅឈមើលស្សូវឈទៀត្ឈ ើយ។ 

ក៖ ឈៅឈមើលឈៅណ្ដដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅឈខត្តត្បូងឃម ាំ។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ស្សុកអូ្រាំងឪ ឈៅព៊ីស្សុកអូ្រាំងឪឈទៀត្បានែល់ងនល់ដកង ប្បធ្លត្  ងនល់ដកង។ 

ក៖ បាទ! ងនល់ទទឹង ៊ីអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ឈៅព៊ីងនល់ទទឹងឈទៀត្ អ្ស់២ម ឺនបានឈៅែល់សទោះ។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ចឹ្ងច្ ោះអឺ្! អ្៊ា ៊ុំឈៅអូ្រាំងឪ នឹង អ្៊ា ៊ុំឈៅជាមួយនរណ្ដឈេ? 

ខ៖ ឈៅងនល់ដកងឈត្ើ។ 

ក៖ ឈៅងនល់ដកង នឹង អ្៊ា ៊ុំឈៅជាមួយនរណ្ដឈេ? 

ខ៖ ឈៅដត្ឯង នឹង ោម នមន សេនរណ្ដឈេ ឈៅជាមួយអលអិត្មិញឈនោះ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ឈៅរបស់អ្៊ា ៊ុំមិញ នឹង? 

ខ៖ ណ ងឈ ើយ។ 

ក៖ ចឹ្ងកូនរបស់អ្៊ា ៊ុំបានឈអយឈៅរបស់អ្៊ា ៊ុំឈៅឈៅជាមួយអ្៊ា ៊ុំ? 



ខ៖ ណ ងឈ ើយ! ម្ភនមន សេណ្ដឈៅ អ នឹងឈៅឈ វ្ើការដែរ ប៉ា នឈទើបឥ ូវចឹ្ងឈៅ វាដលងឈ វ្ើ។ 

ក៖ អូ្ា៎! បាទអ្៊ា ៊ុំ! ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថា ឈពលណ្ដដែលអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាសបាយោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អូ្ា៎! ោម នឈៅឈកើត្ទ កឈទ រល់ថ្ងៃសបាយជានិច្ច។ 

ក៖ សបាយរ ូត្ម៉ាងណា៎ អ្៊ា ៊ុំណា៎ ? 

ខ៖ ោម នឈៅឈកើត្ទ កអ្៊ីឈទ។ 

ក៖ ច្ ោះអ្៊ា ៊ុំេិត្ថាកាលព៊ីឈកមងអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនកា៊ីស្សថ្ម៉ាថា ា្ំឈ ើងអ្៊ា ៊ុំច្ង់ឈ វ្ើអ្៊ីឈទ? 

ខ៖ ឈលាកជាំទវឈ វ្ើសទោះឈអយ ឈលាកជាំទវ ប្ទ៊ីភាព ោសឈ វ្ើឈអយ។ 

ក៖ ឈលាកជាំទវអ្៊ីឈេដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ប្ទ៊ីភាព! 

ក៖ ឈ ម្ ោះប្ទ៊ីភាពណា៎ អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ប៉ា ដនតច្ង់និយាយថាកាលព៊ីឈកមងអ្៊ា ៊ុំធ្លែ ប់ម្ភនកា៊ីស្សថ្ម៉ាថា ា្ំឈ ើងអ្៊ា ៊ុំច្ង់ឈ វ្ើអ្៊ីឈទ? 

ខ៖ អ្ត់្ច្ង់ឈ វ្ើអ្៊ីឈទ! 

ក៖ អ្ត់្ច្ង់ឈ វ្ើអ្៊ីឈទណា៎ ? 

ខ៖ ចា៎ ! 

ក៖ ច្ ោះឈបើសិនជាច្ង់ឈអយអ្៊ា ៊ុំដសាផ្ទា ាំឈៅកាន់កូនឈៅជាំនាន់ឈប្កាយៗ ឈត្ើអ្៊ា ៊ុំច្ង់ដសារផ្ទា ាំអ្៊ីឈៅោត់្ដែរអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ ? 

ក៖ ឈបើសិនជាច្ង់ឈអយអ្៊ា ៊ុំដសារផ្ទា ាំឈៅកូនឈៅជាំនាន់ឈប្កាយៗរបស់អ្៊ា ៊ុំ  អ្៊ា ៊ុំច្ង់ដសារផ្ទា ាំអ្៊ីឈៅោត់្ដែរ? 
ឈែើមប៊ីឈអយោត់្ឈច្ោះត្ស៊ាូប្បឹងដប្បងោសអ្៊ា ៊ុំ? 



ខ៖ ចា៎ !  នឹងឈ ើយ! 

ក៖ អ្៊ា ៊ុំអច្ម្ភនប្បសាសន៍តិ្ច្បានឈទអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ម្ភនប្បសាសន៍អ្៊ីឈទឈនោះ។ 

ក៖ ច្ង់និយាយថាអ្៊ា ៊ុំច្ង់ដសាផ្ទា ាំឈអយោត់្ខាំប្បឹងឈរៀន រមួឺយក៏... 

ខ៖ សពវថ្ងៃ នឹង ឈេប្បឹងដត្ោាំប្ត្ប់ោាំអ្៊ីដត្ប៉ា ណណឹ ង កូន។ 

ក៖ ឈម៉ាច្ចឹ្ងអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ វាោាំឈនោះឈៅបានដសែឈៅលក់ នឈនាងអ្៊ី នឹងោស។ 

ក៖ បាទ! អ្៊ា ៊ុំបាទ! 

ខ៖ ោន វាប្កដែរ កូនព៊ីរឈ ើយ នឹង កូនប៉ា នអ នឹងមួយប៉ា នអណ ងមួយ កូនព៊ីរ។ 

ក៖ បាទ! អ្៊ា ៊ុំបាទ! ច្ ោះម្ភនអ្៊ីដែរអ្៊ា ៊ុំច្ង់ដសារផ្ទា ាំឈសេងឈទៀត្អ្ត់្អ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ អ្ត់្ឈទ! 

ក៖ អ្ត់្ម្ភនឈទណា៎ អ្៊ា ៊ុំណា៎ ? 

ខ៖ ោម នឈទ! 

ក៖ ចឹ្ងច្ ងឈប្កាយខ្ ាំអ្រេ ណឈប្ច្ើនអ្៊ា ៊ុំដែលបានឱ្យខ្ ាំពិភាកាជាមួយអ្៊ា ៊ុំ ដែលទក់ទងព៊ីប្បវត្តិរបស់អ្៊ា ៊ុំ 
ឈែើមប៊ីទ កឈអយកូនឈៅជាំនាន់ឈប្កាយរបស់អ្៊ា ៊ុំបានែឹងបានសាា ល់ព៊ីប្បវត្តិរបស់អ្៊ា ៊ុំចឹ្ងោសអ្៊ា ៊ុំ? 

ខ៖ ចា៎ !! 

ក៖ បាទ! អ្រេ ណឈប្ច្ើនអ្៊ា ៊ុំ៕ 


