
ការសម្ភា សរបស់លោកយាយ អ ៊ឹម លៅ 

 ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា    ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស អុ្៊ឹម គៅ 
 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងថ្ងៃគ េះន្ធងខ្ុុំសមូញងែងអ្ុំណរគុណដល់គោកយាយញដលឱ្យខ្ុុំសម្ភា សអ្ុំពីជីវត្រវរតិ 
ររស់គោកយាយ ន្ធងខ្ុុំគ ម្ េះ ញ ៉ែម សុគន្ធា ជាអ្នកសម្ភា ស។អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយគរើគ ម្ េះ 
គព ររស់គោកយាយគ ម្ េះអី្គគញដរ? 

ខ៖ គ ម្ េះ អុ្៊ឹម គៅ។ 

ក៖ អុ្៊ឹម គៅ ថ្ងៃគ េះគឺពួកគយើងគ្វើការសម្ភា សគឺគៅកនុងថ្ងៃទី១១ ញខសហីា ឆ្ន ុំ២០១៦។ 
ការសម្ភា សគ េះត្រូវបា គរៀរចុំគ ើងគោយសកលវទិាល័យគៅត្រគទសអាគមរចិគ ម្ េះថា រ ី 
វ៉ែយ យូ។ សកលវទិាល័យគ េះម្ភ កមមវ ិ្ ីគដើមបីសម្ភា សអ្ុំពីជីវត្រវរតិររស់គោកយាយ ិង 
ត្រជាជ ញខមរគដើមបីន្ធគពលអ្ន្ធគរគៅមុខគៅកូ គៅជុំន្ធ ់គត្កាយគារ់អាចសិកាញសវងយល់
ពីត្រវរតិររស់ដូ តាក៏ដូចជាដុំគណើ រគរឿង ិងឆ្កជីវរិផងញដរ។អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយគរើគោក 
យាយអ្ ុញ្ញា រគដើមបីឱ្យខ្ុុំោក់ការសម្ភា សគ េះគៅកនុងគវរសាយររស់សកលវទិាលយ័ រ ី វ៉ែយ 
យូ បា ញដរឬញទ?អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយយល់ត្ពមគទ? 

ខ៖ យល់ត្ពម។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងញដលគវរសាយគ េះញដលម្ភ គ ម្ េះថា 
www.cambodiaoralhistory.byu.eduអ្ញ្ច ៊ឹងន្ធងខ្ុុំសូមចារ់គផតើមគ្វើការសម្ភា ស។អ្ញ្ច ៊ឹងគោក
យាយសូមត្បារ់គ ម្ េះគព គោកយាយមតងគទៀរ? 

ខ៖ អុ្៊ឹម គៅ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយម្ភ គ ម្ េះគគគៅគត្ៅញដរឬគទ? 

ខ៖ អ្រ់គទ។ 



ក៖ គៅញរយាយគៅៗអ្ញ្ច ៊ឹងគៅ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងយាយចាុំគទថាគោកយាយគកើរគៅឆ្ន ុំណាញដរ? 

ខ៖ ហ្ុឺ...កូ គណហើ យ...គលែចគហ្ើយឆ្ន ុំគកើរ គរើអាយ៧ុ៣គៅគហ្ើយ។ 

ក៖ ៧៣អ្ញ្ច ៊ឹងយាយគកើរ១៩០០អឺ្...អ្ញ្ច ៊ឹងកូ គៅយាយត្រញហ្លជាគារ់ដ៊ឹងគហ្ើយគរើគារ់ 
ដកពីឆ្ន ុំ២០១៦ហ្ន៊ឹង សត្ម្ភរ់យាយអាយុ៧៣ហ្ន៊ឹងគារ់អាចដ៊ឹងថាយាយគកើរឆ្ន ុំណា គហ្ើយ 
អ្ញ្ច ៊ឹងយាយចាុំគទថាជាឆ្ន ុំញខមរយាយគកើរជាសរវអី្គគញដរយាយ?ដូចជូរ ឆ្ែូវ ខាល គថាេះអី្ 
អ្ញ្ច ៊ឹងហាយាយ? 

ខ៖ ខ្ុុំគកើរឆ្ន ុំច។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គកើរឆ្ន ុំច។ 

ក៖ ឆ្ន ុំចអ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយ គរើគោកយាយម្ភ រងរអូ ត្រុសស្សរី៉ែុន្ធម  ន្ធក់? 

ខ៖ អ្ស់គហ្ើយគៅញរម្ភន ក់ឯង។ 

ក៖ ចុេះគៅគពលពួកគារ់អ្រ់ទា ់សាែ រ់ហា? 

ខ៖ ៥ន្ធក់ ត្រុស៤ ស្សី១។ 

ក៖ ៥ន្ធក់ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងពួកគារ់សាែ រ់គៅគពលណាញដរយាយ? 

ខ៖ សាែ រ់ពីគពលរ៉ែុល ពរខែេះ សាែ រ់ពីសងគមខែេះ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងគពលញរកពីជុំន្ធ ់រ៉ែុល ពរមកយាយគៅញរម្ភន ក់ឯងហ្មងគហ្? 

ខ៖ គៅម្ភន ក់ឯង គហ្ើយ ៊ឹងកូ គៅ។ 



ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយគរើគោកយាយជាកូ ទីរ៉ែុន្ធម  ញដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំជាកូ ទី៥។ 

ក៖ ទី៥ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងយាយចាុំគទថាឪពុកររស់យាយគារ់គ ម្ េះអី្គគញដរ? 

ខ៖ គារ់គ ម្ េះ គសាម គអ្ៀម។ 

ក៖ គសាម គអ្ៀម? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងគារ់សាែ រ់ឬក៏រស់យាយ? 

ខ៖ ហ្ុី...សាែ រ់យូរណាស់គហ្ើយ។ 

ក៖ សាែ រ់ជុំន្ធ ់ណាញដរ? 

ខ៖ សាែ រ់តាុំងពីឆ្ន ុំហ្ុ.ី..មុ រដឋត្រហារ ល ់  ល់គមែ៉ែេះ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងគពលគារ់សាែ រ់ គារ់អាយុរ៉ែុន្ធម  ញដរយាយ? 

ខ៖ គារ់៧០ជាង។ 

ក៖ ៧០ជាងញដរ អ្ញ្ច ៊ឹងគារ់គកើរយូរណាស់ញដរគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយចាុំគទថាទីកញ ែង 
កុំគណើ រររស់គោកតា បា៉ែ ររស់យាយហ្ន៊ឹងហាគារ់គកើរគៅទីណាញដរ? 

ខ៖ គកើរគៅស្សុកកុំពង់ត្រញរក គខរតថ្ត្ពញវង។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់យាយ គរើគោកយាយម្ភ ការចងចាុំអី្ខែេះជាមួយ ឪពុក 
ររស់គោកយាយថាគារ់ជាម ុសសយា៉ែងគម៉ែចអ្ញ្ច ៊ឹងហា ម ុសសញររណាគារ់ស្សោ គ់ោក 
យាយគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ហ្ុី...ឪពុកម្ភត យខ្ុុំស្សោ ់កូ វអ្សគ់លខ ិយាយគៅគហ្ើយរកមិ បា គទ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយកូ ក៏គគារពឪពុកគសមើរ ៊ឹងជីវរិញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ គោយសារគារ់លអ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសគហ្ើយគពលហ្ន៊ឹងគារ់គ្វើអី្គគញដរគដើមបីចិញ្ច ៊ឹមគោកយាយ ិងរងរអូ ? 

ខ៖ គារ់គ្វើជាងផទេះគ ើអ្ញ្ច ៊ឹង ជាងគ ើគ្វើជាងផទេះអី្អ្ញ្ច ៊ឹង។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយគរើចាុំគទថាបា៉ែ ររស់គោកយាយហ្ន៊ឹងហា ឪពុកហ្ន៊ឹង 
ហាឆ្ន ុំញខមរគារ់គកើរសរវអី្គគវ ិ? 

ខ៖ ខាល សរវខាែ ។ 

ក៖ សរវខាែ  ឆ្ន ុំខាល។ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់ម្ភត យររស់គោកយាយវ ិមតង គរើម្ភត យគោក 
យាយគារ់គ ម្ េះអី្គគញដរ? 

ខ៖ គ ម្ េះត្ពុំ លុ ។ 

ក៖ ត្ពុំ លុ  អ្ញ្ច ៊ឹងយាយចាុំគទថាញម៉ែររស់គោកយាយហ្ន៊ឹងហា គរើគារ់គកើរគៅឆ្ន ុំណា? 

ខ៖ មិ ដ៊ឹងគទកូ គអ្ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងសរវញខមរគរើគកើរជាឆ្ន ុំសរវអី្គគ? 

ខ៖ គគា។ 

ក៖ ឆ្ន ុំឆ្ែូវហ្ន៊ឹង ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងចាុំគទថាទីកញ ែងកុំគណើ រររស់គារ់គៅទីណាវ ិគោកយាយ? 



ខ៖ គៅស្សុកជាមួយគាន ហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ ជាមួយគាន ហ្ន៊ឹង? 

ខ៖ ជាមួយតាជាមួយគាន ហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ ស្សុកអី្គគមិ យាយ? 

ខ៖ ស្សុកកុំពង់ត្រញរក គខរតថ្ត្ពញវង។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយសត្ម្ភរ់ម្ភត យររស់គោកយាយហា គារ់សាែ រ់គៅឆ្ន ុំ 
ណាញដរ? 

ខ៖ អ្រ់ចាុំគទកូ គណហើ យ។ 

ក៖ ជុំន្ធ ់អី្គគញដរយាយ។ 

ខ៖ គៅតាុំងពីមិ ទា ់រដឋត្រហារគមែ៉ែេះ។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយហ្ន៊ឹងគហ្ើយគារ់គកើរជុំន្ធ ់គសតចសហី្ ុត្គរ់ 
ត្គង? 

ខ៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយចងចាុំអី្គគខែេះជាមួយ ៊ឹងម្ភត យររស់យាយហា គរើគារ់ជា 
ម ុសសញររណា គហ្ើយការគត្រៀរត្រគៅររសគ់ារ់មកគោកយាយគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ម្ភត យត្រគៅលអ គហ្ើយបា ជាខ្ុុំបា តាុំងចិរត្ម៌ចិរតលអដូចសពវថ្ងៃហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ ហ្ន៊ឹងអ្ញ្ច ៊ឹងជេះឥទាិពលដល់គោកយាយ។ 

ខ៖ គហ្ើយគពលណា ឺអ្រ់ម្ភ លុយមួយគរៀលគទកូ ។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ត្គា ់ញរញារិមិរតជិរខាងហ្ន៊ឹងគគយកមកជូ បា គមើលខែួ ហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យាយអ្រ់ម្ភ លយុគទ។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ត្គា ់ញរម្ភ ញរ២០០០០ ៣០០០០ ៤០០០០ហ្ន៊ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រួមកូ រួមអី្ខែេះគៅ ហ្ន៊ឹង ិយាយត្រង់គហ្ើយអ្រ់ោក់គទ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយ គរើជីតាខាងឪពុកររស់គោកយាយគរើគារ់គ ម្ េះអី្គគ 
ញដរ? 

ខ៖ គ ម្ េះ គសាម ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ក៖ តាគសាម? 

ខ៖ ចាសគសាម គអ្ៀមហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ តាររស់យាយហា? 

ខ៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយតាហ្ន៊ឹងហា ខាងឪពុក ។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ ដ៊ឹងគទយាយថាគារ់គកើរគៅជុំន្ធ ់ណា? 

ខ៖ គអ្ើយគកើរមិ ទា ់គារ់គទ។ 

ក៖ ចាុំថាស្សុកកុំគណើ រតាររសយ់ាយថាគារ់គៅឯណា? 

ខ៖ ថាគៅជាមួយគាន ហ្ន៊ឹងទាុំងអ្ស់។ 

ក៖ គៅស្សុកកុំពង់ត្រញរក គខរតថ្ត្ពញវងហ្ន៊ឹងគហ្? 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសចុេះដូចជាម្ភ ញដលឪររស់គោកយាយគារ់ម្ភ ញដលត្បារ់ថាតាហ្ន៊ឹងគារ់គកើរឆ្ន ុំ 
សរវអី្គគគទ? 

ខ៖ អ្រ់ដ៊ឹងគទកូ ។ 

ក៖ អ្រ់គទ គោកយាយគកើរមិ ទា ់គារ់ហ្មងគហ្? 

ខ៖ មិ ទា ់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់យាយខាងឪពុកហ្ន៊ឹងវ ិគារ់គ ម្ េះយាយអី្គគញដរ? 

ខ៖ ហា? 

ក៖ យាយររស់យាយខាងឪពុកហា? 

ខ៖ គលែចគហ្ើយគៅគអ្ើយ។ 

ក៖ អ្រ់អី្គទគោកយាយ ញរគារ់គៅស្សុកកុំគណើ រជាមួយគាន ហ្ន៊ឹង ឥ ូវសត្ម្ភរ់ខាងម្ភត យ 
វ ិមតង  យាយររសយ់ាយខាងម្ភត យគារ់គ ម្ េះអី្គគវ ិ? 

ខ៖ ហ្ុី...សអីគទគលែចញដរហ្ន៊ឹងណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ សួរអ្ញ្ច ៊ឹងទីណាចាុំទីណាអ្រ់។ 

ក៖ អ្រ់អី្គទ ចុេះសត្ម្ភរ់គោកតាវ ិ ចាុំគោកតាគទខាងម្ភត យហា? 

ខ៖ ចុេះមិ ខ្ុុំត្បារ់មិ ។ 

ក៖ ខាងម្ភត យមិ ខាងឪពុក ឥ ូវខាងម្ភត យមតងហា? 

ខ៖ អឺ្...ខាងម្ភត យហ្ន៊ឹងអឺ្...។ 



ក៖ អ្រ់ចាុំញដរ? 

ខ៖ ត្ពុំ។ 

ក៖ យាយត្ពុំ? 

ខ៖ តាត្ពុំ។ 

ក៖ តាត្ពុំ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយអ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គារ់ គារ់រស់គៅជុុំគាន ហ្ន៊ឹងគៅថ្ត្ពញវងហ្ន៊ឹងទាុំងអ្ស់ 
យាយគហ្? 

ខ៖ គៅហ្ន៊ឹងទាុំងអ្សញ់រគារ់សាែ រ់អ្ស់គហ្ើយ គ្វើគម៉ែចខ្ុុំក៏មិ ចាុំញដរ។ 

ក៖ អ្រ់អី្គទ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយគរើរងរអូ ឪពុកម្ភត យររស់គោកយាយរងរអូ ជីដូ ជីតា 
គោកយាយម្ភ អ្នកណាគៅរស់គៅត្រគទសគត្ៅគទ? 

ខ៖ អ្រ់គទ។ 

ក៖ អ្រ់គទចាស។ 

ខ៖ អឺ្...គរើវញរកមកគយើងមិ ដ៊ឹងទីណាអី្ណី គៅអាណាដ៊ឹង។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយ គរើអឺ្...សត្ម្ភរ់យាយគៅគពលសងគមហា 
គរើយាយគរៀ ដល់ថាន ក់ទីរ៉ែុន្ធម  ញដរ? 

ខ៖ អ្រ់គចេះ។ 

ក៖ អ្រ់ញដលចូលសាោគទគហ្? 

ខ៖ អ្រ់ញដលគរៀ គទ។ 

ក៖ ញដលគរៀ អ្កខរកមមអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់គទ។ 



ក៖ អ្រ់ហ្មង អ្ញ្ច ៊ឹងអ្រ់ម្ភ គរៀ អី្គសាេះហ្មង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់យាយដូចជាកតីស្សថ្ម៉ែយាយគៅពីគកមងហា ុ្ំគ ើងយាយចង់កាែ យគៅជាអី្ 
គគញដរ? 

ខ៖ គាម  ចង់កាែ យគៅជាអី្គទ ចង់ញរគិរគ្វើការជួយញម៉ែឪ កម្ភែ ុំងញម៉ែឪចាសគ់ៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គយើងកម្ភែ ុំងជួយលក់ដូរអី្ គ្វើការអី្អ្ញ្ច ៊ឹងគយើងគចេះញរគ្វើគៅចាស។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្រ់ម្ភ គគាលរុំណងចាស់ោស់គទ ដ៊ឹងញររកសុីហ្មង? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់យាយគរើរររញស្សចម្ភា រយាយធ្លែ រ់គ្វើគទ? 

ខ៖ គ្វើពីគ េះគ្វើដល់ញររួចមកមកគៅលនុំគព មកញលងគ្វើគៅ។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ ចុេះគរើយាយធ្លែ រ់ោុំគោរោុំអី្គទ? 

ខ៖ អ្រ់គទ។ 

ក៖ ញរញស្សមួយគទ? 

ខ៖ ញរញស្សគទ។ 

ក៖ ម្ភ ត្គួសាររកសុរីកអី្គទយាយ? 

ខ៖ ចាស? 

ក៖ លក់ដូរអី្វ៉ែ ់អ្ញ្ច ៊ឹងហា? 



ខ៖ គចេះញររកអ្ញ្ច ៊ឹងគៅ ត្គសួារគៅគារ់រកគ្វើការងារគៅ សុំណង់គ្វើអី្គៅគយើងគចេះញរលក់ដូរ 
ចិញ្ច ៊ឹមគៅចិញ្ច ៊ឹមអី្រគៅគទៀរគៅចាស។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយគពលគោកយាយគពលគរៀរការមតង 
អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយគពលគរៀរការ ការគៅឆ្ន ុំណាញដរ? 

ខ៖ អ្រ់ចាុំគទ ខ្ុុំគរៀរការអាយ១ុ៥។ 

ក៖ ការអាយុ១៥? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ គគគៅជុំន្ធ ់អី្គគញដរយាយ? 

ខ៖ គៅកនុងសគមតចសហី្ ុញដរ។ 

ក៖ គៅជុំន្ធ ់សីហ្ ុញដរ ចាហ្ន៊ឹងគហ្ើយអ្ញ្ច ៊ឹងយាយចាុំគទថាគពលយាយការ យាយការគៅលូមិ 
ណាញដរ? 

ខ៖ គៅផារគដើមគរ។ 

ក៖ គៅផារគដើមគរ ត្កុងលនុំគព ហ្ន៊ឹង។ 

ខ៖ ចាសគៅហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយ គរើគោកយាយគហ្ើយ ៊ឹងសាវ មីររសគ់ោកយាយជួរគាន  
ដុំរូងគៅទីណាញដរ? 

ខ៖ ជួរគាន គៅលនុំគព ហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ គហ្រុគម៉ែចបា ស្សោ ់គារ់? 

ខ៖ គហ្...ម្ភ គម៉ែចគរើគគគ ើ គយើងស្សោ ់គយើងគៅគហ្ើយ។ 

ក៖ គហ្ើយគរៀរការហ្ន៊ឹងញម៉ែឪគរៀរចុំឱ្យឬក៏ស្សោ ់គាន គោយចិរតឯង? 



ខ៖ ហា...អ្រ់ម្ភ អាណាមកស្សោ ់ចារ់ថ្ដចារ់គជើងគទ ការគព ចារ់។ 

ក៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ការជុំន្ធ ់គន្ធេះត្រូវគ្វើ១៥រុញដរគរើ។ 

ក៖ ហ្ុី... ូយណាស់យាយ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ម្ភ អាថ្យ៉ែគត្ចៀងគលងគទៀរហ្ហ៎...។ 

ក៖  ូយញម ញទ ។ 

ខ៖ ចាសសុទាញរគៅញកគោងគ ើគគជួយត្ចូងត្ចាង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងជុំន្ធ ់ហ្ន៊ឹងត្គសួារយាយម្ភ ញដរហ្ន៊ឹងអ្ញ្ច ៊ឹង? 

ខ៖ មិ ម្ភ គទខសរ់គទគៅវម្ភ ្មមតា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដូចគយើងសពវថ្ងៃហ្ន៊ឹងហា រ៉ែុញ តម្ភ អ្នករងរអូ ជិរខាងគគពូញកជួយពូញកអី្គគអាណិរគគ 
ស្សោ ់គគគចេះញរជួយហា។ 

ក៖ ហ្ហ៎...ហ្ន៊ឹងគហ្ើយស្សោ គ់ាន គោយសារអ្នកជិរខាងគាន អ្ញ្ច ៊ឹង? 

ខ៖ ចាស!  

ក៖ ហ្ន៊ឹងលអញម ញទ យាយ អ្ញ្ច ៊ឹងយាយសត្ម្ភរ់គត្រៀរគ្ៀរជីវរិររស់គោកយាយហា 
ពីអ្រីរកាលក៏ដូចជាមករចចុរប នហ្ន៊ឹង គរើម្ភ ខុសគាន គម៉ែចញដរយាយ? 

ខ៖ ហ្ុី...កូ គណហើ យវមិ ខុសគាន អី្ណាគទដូចញរដញដលហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ វដូចដញដលហ្ន៊ឹងវគម៉ែចញដរយាយ? 

ខ៖ វដញដលហ្ន៊ឹងសកមមភាពគយើងរកទទួលទា អី្ហ្ន៊ឹងវ្មមតា វដញដលគៅណា។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ វខវេះៗណាស់ថ្ងៃណា ថ្ងៃណាខវេះខារថ្ងៃណាវមិ ខវេះខារវមិ ខវេះខារគៅវ ិគៅណា។ 
ក៖ ចាស! 

ខ៖ គរឿងរញ្ញហ ជីវរិវញររ៉ែុណណ៊ឹ ង។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ អាគយើងម្ភ ជមៃឺ អឺ្ញ្ច ៊ឹងគៅវអ្រ់លយុគៅ គយើងចាុំញរគដកសាែ រ់អ្ញ្ច ៊ឹងគៅ។ 

ក៖ ហ្ុឺ...! 

ខ៖ គរើម្ភ គចេះញររក់រិចៗគៅ រស់បា រិចគទៀរ ។ 

ក៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយវ ិ គរើយាយចូលចិរតពិសារមហូរអី្គគញដរ? 

ខ៖ ហ្ុី...គរឿងមហូរទូគៅគហ្ើយកូ គអ្ើយ អី្ក៏ហ្ូរអី្ក៏ហ្ូរញដរគយើង។ 

ក៖ ញរមួយណាឆ្ៃ  ជ់ាងគគសត្ម្ភរ់យាយអ្ញ្ច ៊ឹងហា? 

ខ៖ មិ ទា ់ដ៊ឹងថាឆ្ៃ  ់មួយណាគទ គយើងចាស់គៅគហ្ើយ គកមងគយើងគចេះញរកមមង់បា ។ 

ក៖ ចុេះពីគកមងកមមង់អី្គគញដរភាគគត្ចើ ? 

ខ៖ គាម  កមមង់អី្គទ សែរមជូរយ ួសែរអី្អ្ញ្ច ៊ឹងគៅ គចៀ  ឆ្ គ្វើ ុកឡាក់ រ ីសទ៊ឹករិចរួចគៅ។ 

ក៖ ចាសគហ្ឆ្ៃ  ់ៗគទៀរហា។ 

ខ៖ គ្វើៗគៅថ្ងៃណាជុុំគាន មតងគ្វើគៅមកជុុំគាន គ្វើគៅ។ 

ក៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងយាយគចេះគ្វើមហូរទាុំងអ្សហ់្ន៊ឹងគទ? 

ខ៖ គចេះខែេះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងយាយគរៀ គ្វើមហូរហ្ន៊ឹងពីអ្នកណាគគញដរ? 



ខ៖ គចេះញរគរៀ គៅ គៅផទេះគគអ្ញ្ច ៊ឹងគយើងគ ើ គគគ្វើសអីអ្នកគ្វើសាអ រ គយើងយកគត្មូគគគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គ្វើឆ្ៃ  ់យកគត្មគូគគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្នកណាគ្វើគសាម កគត្គាកអាត្កក់គយើងកុុំយកគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្ញ្ច ៊ឹងចាស។ 

ក៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយសត្ម្ភរ់គពលគោកយាយទុំគ រ គោកយាយចូលចិរតគ្វើអី្ 
គគញដរ? 

ខ៖ ហ្ុី...ម្ភ គ្វើអី្គគគទកូ គអ្ើយ គពលគៅគកមងគពលទុំគ រគចេះញរចាក់គស្សាមគខនើយ រូរចារ 
ផ្កា ផុសអី្គៅត្គា ់ញររស់។ 

ក៖ ចាសសាអ រណាស់អ្ញ្ច ៊ឹង គចេះចាក់គទៀរ? 

ខ៖ ចុេះគយើងគៅគកមង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយគពលទុំគ រទីកញ ែងកមា តញដលគោកយាយចូលចិរតគៅជា 
ត្គួសារជាងគគគៅឯណាវ ិ? 

ខ៖ មិ សវូបា គៅគទ អ្ ុ៊ុំទូកអី្គាម  បា ផង គៅបា ម្ភរ់ទគ ែមតងៗ។ 

ក៖ ចាសគពលអ្ ុ៊ុំទូកអ្ញ្ច ៊ឹងបា បា គៅ? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយ គរើគោកយាយចូលចិរតសាត រ់ចគត្មៀងចូលចិរតសាត រ់ 
អី្គទ? 



ខ៖ ខ្ុុំមិ សូវដូចបា ជាសាត រ់អី្គទគត្ោេះរវល់គិរញរពីខុំរកគដើមបីទុកខែួ ឯងគពលចាស់គៅ 
សត្ម្ភរ់ជីវរិគយើង។ 

ក៖ ចាសចុេះគោកយាយអាចត្បារ់ខ្ុុំពីជុំន្ធ ់ញដលគោកយាយឆ្ែងការ់កនុងរររសង្រ្ងាគ មក៏ដូច 
ជាជុំន្ធ ់សីហ្ ុ គរើជីវរិយាយវរគរៀរគម៉ែចញដរគពលគ្វើរដឋត្រហារមកគរើវយា៉ែងគម៉ែចញដរគហ្ើយ 
គពលគហ្ើយគរើគពលជុំន្ធ ់រ៉ែុល ពរគរើវយា៉ែងគម៉ែចញដរយាយអាចសគងខរបា គទ? 

ខ៖ គពលជុំន្ធ ់រ៉ែុល ពរហ្ន៊ឹងវទូគៅគៅគហ្ើយហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អាការញដលគយើងដ៊ឹងទាុំងអ្ស់ញរគាន ហ្ន៊ឹងគហ្ើយវមិ សាគ ល់ញរគយើងគទ។ 

ក៖ ចាសឥ ូវសត្ម្ភរ់យាយវ ិ យាយជួរអី្គគ ៊ឹងញលនកញដលជួរគពលហ្ន៊ឹងហា? 

ខ៖ គម៉ែចគ ើ ហាគរើគគគ្វើគម៉ែចអ្ញ្ច ៊ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគយកសម្ភែ រ់ គគយកគៅគ្វើអី្ណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គសមើរម្ភ៉ែ គគគៅគៅ គគយកគៅក៏យកគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គសមើរម្ភ៉ែ គយើងយរ់គយើងសត្ម្ភ តគៅ គយើងកុុំញរម្ភ៉ែ រ់ គៅញរគយើងគៅណាស់ខាែ ចគគ យក 
គៅថ្វ ៉ែយកគៅសម្ភែ រ់គចាលគៅណាស ់ញររ៉ែុណណ៊ឹ ងគទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសការងារត្ពល៊ឹមគ ើងគគឱ្យគយើងគ្វើគយើងគៅគ្វើគៅត្រ៊ឹងញត្រងគចេះញរគ្វើគៅកុុំឱ្យគគថ្វ ៉ែ 
គចាល។ 



ក៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ញររ៉ែុណណ៊ឹ ង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងគពលយាយគៅជុំន្ធ ់រ៉ែុល ពរហ្ន៊ឹងគរើគគគត្រើយាយឱ្យគ្វើអី្គគញដរ? 

ខ៖ ហ្ុ.ី..កូ គណហើ យការ់ដុំរូករ៉ែុ ៗផទេះក៏ម្ភ  សទងូក៏ម្ភ ថាមួយចរ់ហ្ន៊ឹងគគគត្រើគយើងគ្វើអី្គយើង 
គ្វើហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ចាសគគរញ្ញជ គយើង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយ គរើការហ្ូរចុកររស់គោកយាយគរើគគឱ្យហ្ូរចុករគរៀរគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ហ្ុី...្មមតា គពលណាវខវេះ គពលណាបា វបា គហ្ើយត្គា ់ថាឆ្ៃ  ់វអ្រ់ឆ្ៃ  ់អី្មិ ដ៊ឹង 
គទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្គា ់ថាវមិ ម្ភ ត្គរ់ត្គា ់ដូចគៅសពវថ្ងៃផទេះគយើងគទ។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចុេះគពលជុំន្ធ ់ល ់  ល់ហាគម៉ែចវ ិញដរយាយ? 

ខ៖ ម្ភ អី្អាហ្ន៊ឹងគយើងគៅ ៊ឹងលនុំគព គ ើយ គយើងគៅត្គា ់រកត្គា ់ ៊ឹងគ្វើបា គៅណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្ូរគៅ។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងដូចគពលហ្ន៊ឹងម្ភ ដូចជាម្ភ ការទម្ភែ ក់ត្គារ់ឥវ៉ែ ់អ្ញ្ច ៊ឹងហា គោកយាយ 
ម្ភ ត្កុមត្គួសារឬក៏សាច់ញារិណាញដលត្រូវត្គារ់ត្រូវអី្គទ? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភ គទ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ជុំន្ធ ់ហ្ន៊ឹងអ្រ់គទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយឮត្គារ់គផ្កែ ងអី្គទ? 

ខ៖ ឮររ់ត្ការហ្ន៊ឹងទាុំងអ្ស់ គផ្កែ ងត្គារ់គឆ្េះផារគដើមគរ គផ្កែ ងគឆ្េះផទេះគខទចខទីអ្ស់។ 

ក៖ អូ្...គហ្ើយចុេះអ្នកគៅកនុងផទេះហ្ន៊ឹងគម៉ែចវ ិគៅយាយ? 

ខ៖ ររ់គច គៅ ររ់គច គៅគឆ្េះញរផទេះគៅ។ 

ក៖ ហ្ូ...កមសរ់ណាស់យាយគៅជុំន្ធ ់សង្រ្ងាគ ម? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងយាយ គរើគពលយាយរួចខែួ គច ពីជុំន្ធ ់រ៉ែុលពរគហ្ើយម្ភ អាយុដល់សពវថ្ងៃហ្ន៊ឹង 
គរើយាយម្ភ អារមមណ៍គម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ម្ភ អី្គៅ្មមតាអ្ញ្ច ៊ឹង គរើគយើងម្ភ ជីវរិរស់គហ្ើយគចេះញរត្រ៊ឹងញត្រងរកហ្ូរចុកអ្ញ្ច ៊ឹង 
គៅ។ 

ក៖ ចាសចុេះត្គា ់ញរដ៊ឹងគពលញរកភាែ មហា យាយម្ភ អារមមណ៍យា៉ែងគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ អ្រ់អី្ម្ភ អារមមណ៍គចេះញរល័យគហ្ើយ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គយើងមិ ដ៊ឹងណាគវៀរណាមចូលស្សុកអ្ញ្ច ៊ឹងគៅល័យគហ្ើយ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ខាែ ច២យា៉ែងអាហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ ខាែ ចអី្គគខែេះយាយ? 

ខ៖ ចុេះគយើងរួចពីរ៉ែុល ពរគៅគយើងចុេះគយើងមិ ខាែ ចមួយសារ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គយើងមិ អាចដ៊ឹងថាយួ វលអឬក៏អី្គយើងគម៉ែចមិ អាចដ៊ឹងបា  អាហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ក៖ ចាសៗ! 

ខ៖ ល័យពីគន្ធេះមកគហ្ើយ មកដល់គ េះគទៀរមិ ល័យមិ អី្គទៀរ ដល់ឥ ូវ្មមតា។ 

ក៖ ចាសគោយសារឥ ូវស្សុកស្សួលគហ្ើយ។ 

ខ៖ ចាសស្សុកស្សួលគហ្ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងយាយ គរើដូចជារងរអូ សាច់ញារិគោកយាយហាគៅសលអ់្នកណាគគខែេះរួចពី 
ជុំន្ធ ់សង្រ្ងាគ ម? 

ខ៖ ហ្ុី...គាម  សល់គទ អ្ស់គហ្ើយរងរអូ គៅញរម្ភន ក់ឯង។ 

ក៖ ហ្ុី...! 

ខ៖ ម្ភ ញដររងរអូ ជីដូ មួយគគគៅស្សុកអ្ស់គហ្ើយ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចុំញណកខ្ុុំគៅញរម្ភន ក់ឯង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់ពួកគារ់ហា គរើពួកគារ់គពលសាែ រ់ សាែ រ់គៅជុំន្ធ ់ណាញដរ? 



ខ៖ ហ្ុី... ឺសាែ រ់ពីគយើងហ្ន៊ឹង គារ់ខែេះសាែ រ់ពីសងគមគៅ ខែេះសាែ រ់អ្រ់ម្ភ រ៉ែុល ពរគទសាែ រ់ពី 
សងគមគទរងរអូ ហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយរន្ធទ រ់ពីររររ៉ែុល ពរមកហា គោកយាយគរៀរការ 
ជាមួយគោកតាមកគរើអឺ្...ត្រកររររចិញ្ច ៊ឹមជីវរិគោកយាយគ្វើអី្គគញដរ? 

ខ៖ រតីខ្ុុំគារ់គ្វើជាងផទេះ គារ់គ្វើជាងសអ ីគហ្ើយខ្ុុំលក់ដូរអ្ញ្ច ៊ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ យាយលក់ដូរអ្ញ្ច ៊ឹងគៅ? 

ខ៖ ចាសលក់រញ ែរងាា រអី្គៅ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់ជីវរិគោកយាយ គរើអ្វីញដលចងចាុំជាងគគរុំផុរគៅកនុងជីវរិមិ អាច 
រុំគលែច? 

ខ៖ ចងចាុំអី្ចងចាុំញដលគយើងពិបាកស្សណុកររស់គយើងញររ៉ែុណណ៊ឹ ង ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រស ូជីវរិគយើងញររ៉ែុណណ៊ឹ ង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ដូចជាផលលុំបាកគហ្ើយការស្សណុកហ្ន៊ឹងវម្ភ លកខណៈយា៉ែងគម៉ែចញដរយាយ យាយជួរអី្ 
គគខែេះ? 

ខ៖ ម្ភ ជួរអី្គទកូ គអ្ើយ អាហ្ន៊ឹងការពិបាក ិងការស្សណុកហ្ន៊ឹងវគ ឿយ វហ្រ់ ៊ឹងគយើងត្រ៊ឹង 
ញត្រងរក ិងគយើងម្ភ កូ ម្ភ គៅចិញ្ច ៊ឹមកូ ចិញ្ច ៊ឹមគៅគទៀរហ្ន៊ឹងញររ៉ែុណណ៊ឹ ងគទ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ ចុេះដូចជាសុំណួររន្ធទ រ់គទៀរហា គោកយាយអ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយគត្កាយគពល 
ញដលគោកយាគរៀរការជាមួយគោកតាមក គរើគោកយាយម្ភ កូ គៅរ៉ែុន្ធម  ន្ធក់ញដរ? 

ខ៖ ខ្ុុំគត្ចើ ណាស ់គៅសល់ញរ៥ន្ធក់គទ សពវថ្ងៃ១ ូ។ 

ក៖ ១២ន្ធក់?គរើពួកគារ់រស់គៅទាុំងអ្ស់គាន ឬក៏គម៉ែច? 

ខ៖ អ្រ់គទគៅញរ៥គទ។ 

ក៖ គៅញរ៥គទ អ្ញ្ច ៊ឹងយាយម្ភ ចាុំគ ម្ េះកូ ទាុំងអ្ស់គទ? 

ខ៖ ចាុំអ្រ់អ្ស់គទ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងយាយអាចគរៀរោរ់ត្រសួៗគៅណាញដលយាយចាុំបា គទ? 

ខ៖ ហ្ុី...គលែចអ្ស់គហ្ើយ ខ្ុុំគលែចគត្ចើ ណាស់។ 

ក៖ ចាសអ្រ់អី្គទគោកយាយឥ ូវគ េះវ ិត្បារ់គ ម្ េះញដលកូ គៅរស់វ ិ? 

ខ៖ កូ គៅរស់គ ម្ េះ គអ្ឿ  វណណង ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គអ្ឿ  វុទាីគៅទូច។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្ុី...គអ្ឿ  អូ្ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គអ្ឿ  រទិា ី។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គអ្ឿ  សុលណឌ័  រ៉ែុណណ៊ឹ ង។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងគរើកូ គៅររស់គោកយាយការគហ្ើយឬក៏គៅ? 

ខ៖ ការគហ្ើយ គៅ២។ 

ក៖ គៅ២ហ្ន៊ឹង អ្រ់ត្ពមយកត្រព ាហ្មង? 

ខ៖ មួយហ្ន៊ឹងគទើរញរមកពីគ្វើការមិ ឥ ូវគៅណាគទៀរគហ្ើយ គ េះម៉ែូរូគគជិេះមកមិ ហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយវមិ ទា ់រកត្រព ាមកពីវអ្រ់លយុ ម្ភ លយុគចេះញររក។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយ គរើសាវ មីគោកយាយគារ់គ ម្ េះអី្គគវ ិ? 

ខ៖ គ ម្ េះអឺ្...ជារិ សុំគអ្ឿ ។ 

ក៖ ជារិ សុំគអ្ឿ  អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយសត្ម្ភរ់សាវ មីគោកយាយហា គារ់ជាម ុសស 
អ្រតចរកិញររណាញដរ? 

ខ៖ ហ្ហ៎...សែូរណាស់អូ្ គអ្ើយគាម  គចេះរកគរឿងអ្នកណាគទ មិ ញដលគចេះទាស់អ្នកណាអី្គទ សែូរ 
ណាស់មួយត្គសួារខ្ុុំ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្នកគៅឯណាក៏ស្សោ ់គារ់ អ្នកណាក៏ស្សោ ់។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គរើគារ់ហារកសុីដូចជាចិញ្ច ៊ឹមកូ ចិញ្ច ៊ឹមអី្អ្ញ្ច ៊ឹងហាដូចជា 
គារ់ផតល់ត្គរ់ត្គា ់សត្ម្ភរ់គោកយាយគទ? 

ខ៖ អ្រ់អី្គទអូ្ ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ មិ ញដលបារ់លយុបារ់កាក់គទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គារ់ស្សោ ់ត្គសួារខាែ ុំងហ្មងគហ្? 

ខ៖ ចាសអ្រ់គទ មិ ញដលគចេះម្ភ ស្ស ីីអី្គទ មិ គចេះគទ។ 

ក៖ ដ៊ឹងញរពីគសាម េះហ្មងយាយគណាេះ? 

ខ៖ ចាសៗ! 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយសត្ម្ភរ់គោកតាគារ់សាែ រ់គៅឆ្ន ុំណាញដរ? 

ខ៖ យី...សាែ រ់ជាង១០ឆ្ន ុំគហ្ើយឥ ូវ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងគារ់គទើរញរ ៊ឹងសាែ រ់ឥ ូវហ្ន៊ឹងញដរគទគហ្? 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គមើលសាែ រ់គរើស ិជាង១០ឆ្ន ុំ ឆ្ន ុំ២០០៤ ២០០៥ហ្ន៊ឹងយាយគហ្? 

ខ៖ ចាសត្រញហ្លជាជុំន្ធ ់រ៉ែុណណ៊ឹ ងគហ្ើយកូ ។ 

ក៖ ចាសមូលគហ្រុអី្បា ជាសាវ មីគោកយាយសាែ រ់? 

ខ៖ គារ់ ឺ គារ់គ្វើផទេះឱ្យជាងអ្ញ្ច ៊ឹងគៅ គារ់ររូរថ្ដ គារ់ធ្លែ ក់មកគារ់ត្គុំត្គាអ្ញ្ច ៊ឹងគៅ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងគោយសាររកសុីចិញ្ច ៊ឹមត្កុមត្គួសារគ្វើឱ្យគារ់កាែ យជាញររហ្ន៊ឹងយាយគណាេះ? 

ខ៖ ចាសៗ! 

ក៖ អាណិរញម ញទ អ្ញ្ច ៊ឹង ជីវរិម ុសសម្ភន ក់ៗពិបាកខាែ ុំងញម ញទ ។ 



ខ៖ ចាស! 

ក៖ គដើមបីត្កុមត្គួសារអ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់យាយ យាយោល់ថ្ងៃយាយគ្វើការអី្គគញដរឬក៏គម៉ែចញដរ? 

ខ៖ គអ្ើយគ្វើអី្ គ្វើគៅញរផទេះោុំបាយឱ្យញរកូ ហ្ូរហ្ន៊ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កុុំឱ្យ ឺ  ឺគទៀរហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយរគរៀរគដើមបីគោកយាយចិញ្ច ៊ឹមអ្រ់រ ុំដលកូ់  ិង 
រគរៀរចិញ្ច ៊ឹមហ្ន៊ឹងគោកយាយផតល់ឱ្យគារ់យា៉ែងគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ផតល់គសចកតីសុខ ត្រញដរត្រគៅឱ្យញរគគលអកុុំឱ្យញរគគគ្វើអ្វីញដលខុស ៊ឹងម្ភគ៌ាចារ់ហ្ន៊ឹង 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយក៏បា ដូចរុំណងររស់គយើងគៅ។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ មិ គលែើរគលែើ  មិ គ ែ្ េះមិ ត្រញកកដូចថាមី អី្ោក់គគោក់ឯងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញររ៉ែុណណ៊ឹ ងគទ ត្រញដរត្រគៅកូ បា ញររ៉ែុណណ៊ឹ ង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយសត្ម្ភរ់កូ ៗររស់គោកយាយហា គោកយាយម្ភ ឱ្យគារ់គៅ 
គរៀ ទាុំងអ្ស់គាន អ្រ់? 

ខ៖ បា គរៀ រ តិចរ តួចហ្ន៊ឹង កូ គណហើ យបា គចេះរ តិចរ តួចម្ភន ក់អ្ញ្ច ៊ឹង។ 



ក៖ ចាសគារ់គចេះសរគសរគចេះអី្គទ? 

ខ៖ ហ្ុី...សរគសរខែេះគកើរខែេះមិ គកើរអ្ញ្ច ៊ឹង មកពីគយើងអ្ ់គយើងមិ គចេះគយើងត្កញដរហា 
អ្ញ្ច ៊ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រស ូវមិ បា ។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយលអញម ញទ គោកយាយញដលគោកយាយបា ឱ្យគារ់គៅគរៀ ខែេះញដរ 
គទាេះថាអ្រ់ក៏គៅបា ឱ្យគារ់គរៀ អ្កសរអ្ញ្ច ៊ឹងហា។ 

ខ៖ គចេះត្គា ់បា គគគជរគយើងក៏ដ៊ឹងញដរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងយាយដូចជាគរើមូលគហ្រុអី្ញដលគោកយាយគិរថាការអ្រ់រ ុំហ្ន៊ឹងវលអញដលបា ឱ្យ 
កូ គោកយាយអាចបា គៅ ដូចជាគោកយាយបា រញ្ជូ  គារ់ឱ្យគារ់គៅគរៀ ហា? 

ខ៖ ចាសគយើងអ្រ់រ ុំអ្ញ្ច ៊ឹង ្មមតាគយើងគចេះសតីត្រគៅតាមម្ភត យឪពុកត្រគៅកូ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យា៉ែងណាឱ្យញរគដើរផែូវលអកុុំឱ្យគដើរផែូវណាញដលមិ លអ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញររ៉ែុណណ៊ឹ ងគទ។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយលអញម ញទ គោកយាយ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយគរើគោកយាយគ្វើដូចគមតច 
គដើមបីឱ្យត្កុមត្គសួារយាយម្ភ សុលមងគលហា? 

ខ៖ អឺ្...សុលមងគលតាមគយើងត្រញដរត្រគៅគៅ គោយសារគាន ត្រ៊ឹងញត្រងបា ក៏បា គៅគាន ត្រ៊ឹង 
ញត្រងមិ បា មិ ដ៊ឹងគ្វើគម៉ែចហ្ហ៎...។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ អាហ្ន៊ឹងគស្សចគលើកម្ភែ ុំងគយើង គយើងម្ភ អី្។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភ ញរគត្រើកម្ភែ ុំង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងគរើម្ភ អ្នកណាមួយខុស គរើគោកយាយទូន្ធម  គារ់គម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ញរខុសទូន្ធម  គចេះញរទូគហ្ើយ គរើមិ អ្ញ្ច ៊ឹងដុំរងឥ ូវគហ្ើយ ទា មកររ់ញរឥ វូហ្ន៊ឹង។ 

ក៖ គោកយាយកាចគហ្ជាមួយកូ ? 

ខ៖ គទមិ កាចគទ គយើងសែូរញរគយើងគ្វើកាចោក់វ វខាែ ច។ 

ក៖ អូ្គខអ្ញ្ច ៊ឹងលអញម ញទ គោកយាយ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយត្កមុត្គួសារវអ្ងគុយញម ញរម្ភ  
សុលមងគលរហ្ូរគទ។ 

ខ៖ មិ ម្ភ សុលមងគលរហ្ូរគទ ម្ភ ខុសម្ភ ត្រូវហា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយគពលម្ភ រញ្ញហ  គរើដុំគណាេះស្សាយញដលគោកយាយគួរញរគោេះ 
ស្សាយជាងគគគោកយាយគ្វើគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ វម្ភ គ្វើគម៉ែច វម្ភ ដុំគណាេះស្សាយត្គា ់ថា។ 

ក៖ អ្រ់ទា ដុំរងគទគហ្? 

ខ៖ គហ្...អ្រ់គទ ញរគរើវគ ែ្ េះគាន រងរអូ រិចរួចអី្អ្ញ្ច ៊ឹង គហ្ើយថា រ់មិ គរើថាមិ  រ់ 
ទា អី្អ្ញ្ច ៊ឹងររ់អ្ស់គហ្ើយ។ 

ក៖ គ ែ្ េះគាន គពកថ្វ ៉ែមតង។ 

ខ៖ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ក៖ គោកយាយ គរើគោកយាយដូចជាគៅកនុងជីវរិគោកយាយហា អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយ 
ស្សោ ់ត្កុមត្គួសារគោកយាយគទ? 



ខ៖ ហ្ុី...ចុេះត្គសួារមិ ស្សោ ់ ស្សោ ់អ្នកណាកូ  កូ ឯងក៏គចេះស្សោ ត់្គួសារ។ 

ក៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ យាយក៏គចេះស្សោ ់ត្គសួារយាយញដរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយរទពិគសា្ ៍គោកយាយញដលលអគៅកនុងជីវរិររស់គោកយាយ 
អ្ញ្ច ៊ឹងគរើគោកយាយម្ភ អី្ចង់ញចកចាយគៅកា ់កូ គៅយាយជុំន្ធ ់គត្កាយគទ គោយសារ 
ការសម្ភា សគ េះគៅកូ គៅយាយជុំន្ធ ់គត្កាយគារ់គរើកគហ្ើយឮគហ្ើយសាត រ់ទាុំងអ្សគ់ាន គរើ 
អ្ញ្ច ៊ឹង។ 

ខ៖ ម្ភ អី្ ៊ឹងញចកចាយគរើឥ ូវហ្ន៊ឹងគយើងត្កបា ត្ទពយសមបរិតអី្ញចក។ 

ក៖ ដូចជាញចកចាយពីរទពិគសា្ ៍អ្ញ្ច ៊ឹងហា? 

ខ៖ ញចកញរគុំ ិរឱ្យកូ ខុំត្រ៊ឹងញត្រងរកខុំត្រ៊ឹងញត្រងណាស់ ខុំត្រ៊ឹងញត្រងរកគៅស សុំលុយ ស សុំ 
កាក់ខែេះគៅ កុុំចាយកុុំវយគពកណាស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គហ្ើយកុុំគលែើរគលែើ តាមញដងស្សា ញលបងហ្ន៊ឹងអ្វីៗហ្ន៊ឹងណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចាសកុុំឱ្យកូ ត្រត្ព៊ឹរតិអី្អ្ញ្ច ៊ឹងហា រ៉ែុណណ៊ឹ ង។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយមួយគ េះគឺជាសុំណួរមួយចុងគត្កាយញដលខ្ុុំចង់សួរ 
គចាទសួរគៅគោកយាយ គរើគោកយាយម្ភ ដុំរូន្ធម  អ្វីខែេះគដើមបផី្កត ុំគផ្ើរគៅកូ គៅយាយ 
ជុំន្ធ ់គត្កាយឱ្យពួកគារ់ឱ្យពួកគារ់គជៀសផុរពីផែូវអី្គគញដរយាយ? 

ខ៖ គជៀសឱ្យផុរពីផែូវគុកផែូវត្ចវ៉ែក់អី្។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ ហាមឱ្យគារ់គម៉ែចញដរកុុំគដើរគលើផែូវគម៉ែចញដរ? 



ខ៖ កូ ហា...ផែូវហ្ន៊ឹងកុុំគដើរហាគរើថាម្ភ ពួកម្ភ៉ែក ពួកម្ភ៉ែកហ្ន៊ឹងគមើលគៅគ ើ មិ ស្សួលគទដក 
ខែួ គច ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គរើពួកម្ភ៉ែកហ្ន៊ឹងលអ ដូចថាមិ គដើរមិ ស សុំគរឿងគគណាស់ មិ ផ៊ឹកមិ សុីមិ ស្សវ ៊ឹងកូ ឯង 
គសពគរ់ចុេះ គហ្ើយថាគរើមិ ស្សលួដកខែួ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កុុំឱ្យគសាេះកុុំរ ៊ឹង គហ្ើយញររ ៊ឹងញម៉ែដ៊ឹងកុុំថាញម៉ែអាត្កក់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កុុំថាញម៉ែកាច។ 

ក៖ អ្ញ្ច ៊ឹងគារ់ត្រូវទូន្ធម   អ្ញ្ច ៊ឹងគោកយាយផតលដ់ុំរូន្ធម  អី្គដើមបឱី្យគារ់គគចផុរពីហ្ន៊ឹងហា? 

ខ៖ ហ្ន៊ឹងអ្រ់អី្គទសពវថ្ងៃបា ដូចញដលខ្ុុំត្បាថាន ញដរ។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ។ 

ខ៖ ចាសអ្រ់អី្គទ មិ ញដលគ្វើអី្ឱ្យគយើងពិបាកឱ្យអី្អ្ញ្ច ៊ឹងៗគៅ។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ អ្ញ្ច ៊ឹងសត្ម្ភរ់គោកយាយ ោកយសមដីគោកយាយចុងគត្កាយញដលម្ភ  
គៅកា ់កូ គៅគោកយាយគត្កាយញដលគារ់អ្រ់ទា ់គកើរគន្ធេះគោយសារគោកយាយ ៊ឹង 
ម្ភ គៅគហ្ើយម្ភ គៅៗរគៅគទៀរអ្ញ្ច ៊ឹងហា។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ ចង់ឱ្យគារ់គដើរគលើផែូវគម៉ែចញដរយាយ? 

ខ៖ គដើរគលើផែូវដូចញដលខ្ុុំជត្ម្ភរអ្ញ្ច ៊ឹងម្ភ អី្គទៀរ។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ រ៉ែុញ តគៅខ្ុុំបា ដូចត្បាថាន អ្ញ្ច ៊ឹង កមពស់គ េះគ ើងគចេះ ិយាយគ ើងរងញរ១ឆ្ន ុំគទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គគរងគៅគគរងៗទាុំងអ្ស។់ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ម្ភ គទចាស។ 

ក៖ ចាសហ្ន៊ឹងគហ្ើយ លអញម គោកយាយ។ 

ខ៖ ចាស! 

ក៖ គោយសារឱ្យគារ់គចេះដ៊ឹងរង គចេះដ៊ឹងរអូ  ឱ្យសាគ ល់ខពស់ទារអ្ញ្ច ៊ឹងគៅគោកយាយ។ 

ខ៖ មួយញរមួយឆ្ន ុំៗរងគាន  មួយឆ្ន ុំរអូ គាន ញរមួយឆ្ន ុំ។  

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រងោល់ថ្ងៃមីរងរអូ ោល់ញរថ្ងៃអ្ញ្ច ៊ឹងគៅ ស្សោ ់គាន រងរអូ អ្ញ្ច ៊ឹងគៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ហ្ន៊ឹងជីដូ ៗមួយវគទណាស។់ 

ក៖ ហ្ន៊ឹងគហ្ើយ លអញម ញទ គោកយាយ អ្ញ្ច ៊ឹងអ្រគុណគត្ចើ គោកយាយសត្ម្ភរ់ការសម្ភា ស 
គៅកនុងថ្ងៃគ េះ គហ្ើយអ្វីៗទាុំងអ្ស់ញដលគយើង ិយាយកូ គៅគោកយាយ ៊ឹងសាត រ់ឮ ូវជីវរិ 
គោកយាយផ្កទ ល់គៅថ្ងៃអ្ន្ធគរញដលគារ់ចង់ញសវងយល់ ិងស្សាវត្ជាវអ្ុំពីត្រវរតិររសគ់ោក
យាយអ្ញ្ច ៊ឹងហា គហ្ើយពួកគយើង ៊ឹងោក់ចូលគៅកនុងគវរសាយររស់សកលវទិាលយ័ហ្ន៊ឹង 
អ្ញ្ច ៊ឹងអ្រគុណគត្ចើ គោកយាយ ។ 

ខ៖ ចាសៗ៕ 


