
  ការសម្ភា សរបសប់ងស្ស ីទី គីមសស្សៀង 

ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា    ខ៖ អ្នកត្រវូគគសម្ភា ស ទី គីមគ្សៀង 
 

ក៖ ជាដំបូងន្ធងខ្ុំសូមញលែងអំ្ណរគុណដល់បង្សីញដលឱ្យខ្ុំសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបស់បង 
ន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សុគន្ធា  ជាអ្នកសម្ភា សអ្ញ្ច ងឹបងគរើបងគ ម្ ោះគព  គ ម្ ោះអី្គគញដរ? 

ខ៖ គ ម្ ោះ ទី គីមគ្សៀង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងថ្លៃគ ោះគឺខ្ុំសម្ភា សគឺគៅកនុងថ្លៃទី២០ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ការសម្ភា សគ ោះត្រូវ 
បា គរៀបចំគ ើងគោយសកលវទិាលយ័គៅត្បគទសអាគមរចិញដលម្ភ គ ម្ ោះថា ប ី វ៉ែយ យ ូ
ញដលសកលវទិាល័យម្ភ កមមវធីិគដើមបីសម្ភា សអំ្ពីជីវត្បវរតិរបសប់ងក៏ដូចជាត្បជាពលរដឋញខមរ 
គដើមបីអ្ន្ធគរគៅមុខគៅកូ គៅរបសប់ងក៏ដូចជាម ុសសជំន្ធ ់គត្កាយអាចដឹងអំ្ពីជីវត្បវរតិ 
ឆ្កជីវរិ ិងដំគណើ រគរឿងគៅកនុងជីវរិរបស់បងផងញដរ។អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងអ្ ុញ្ញា រឱ្យខ្ុំោក់ការ 
គ ោះចូលគៅកនុងគវបសាយរបស់សកលវទិាលយ័ប ី វ៉ែយ យូ ញដរឬគទបង? 

ខ៖ ត្ពម។ 

ក៖ ចាសញដលគវបសាយគន្ធោះម្ភ គ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu គ ើយន្ធង 
ខ្ុំសមូចាប់គផតើមគធវើការសម្ភា ស អ្ញ្ច ងឹបងសូមត្បាប់គ ម្ ោះគព របស់បងមតងគទៀរ? 

ខ៖ គ ម្ ោះ ទី គីមគ្សៀង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងម្ភ គ ម្ ោះគៅគត្ៅអ្រ់? 

ខ៖ គ្សៀង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ ររបស់បង បងគកើរថ្លៃប៉ែុន្ធម   ញខប៉ែុន្ធម  បង? 

ខ៖ ថ្លៃសុត្ក ទី១៥ ញខមិន្ធ ឆ្ន ំ១៩៨០។ 

http://www.cambodiaoralhistory.byu.edu/


ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើទីកញ ែងកំគណើ ររបសគ់ៅឯណាវ ិបង? 

ខ៖ គៅភ្នំគព ។ 

ក៖ គៅសង្កា រ់អី្គគញដរបង? 

ខ៖ សង្កា រ់ចំការម ។ 

ក៖ ត្កុងភ្នំគព គ ? 

ខ៖ ត្កុងភ្នំគព ។  

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើសពវថ្លៃគរើបងម្ភ អាយុប៉ែុន្ធម  គ ើយឥ វូ? 

ខ៖ ៣៦។ 

ក៖ ៣៦ឆ្ន ំ គរើបងអឺ្...ដូចជាបងគកើរឆ្ន ំញខមរហា បងគកើរឆ្ន ំអី្គគសរវអី្បង? 

ខ៖ ឆ្ន ំរកា។ 

ក៖ ឆ្ន ំរកា អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងម្ភ បងបអូ ត្បុស្សបី៉ែុន្ធម  ន្ធក់? 

ខ៖ បងបអូ ្សី ្សី៤ ត្បសុ១។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងជាកូ ទីប៉ែុន្ធម  ? 

ខ៖ កូ ទី១។ 

ក៖ កូ ទី១ គរើបងបអូ របស់បងគៅទំងអ្ស់ញម គទ? 

ខ៖ គៅទងំអ្ស់។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងគរើឥ ូវពួកគារ់គៅឯណាខែោះបង? 

ខ៖ គៅជំុគាន ទំង្សីៗ ៤ន្ធក់ គៅឆ្ៃ យមួយត្បុស។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គៅគសៀមរាប។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើឪពុកបងគារ់គ ម្ ោះអី្គគវ ិ? 

ខ៖ ទី ចា ់ថា។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើថ្លៃញខឆ្ន ំកំគណើ ររបស់គារ់ គារ់គកើរថ្លៃប៉ែុន្ធម  បង? 

ខ៖ ថ្លៃអ្ង្កា រទី១៦ ញខមិន្ធ ឆ្ន ំ១៩៥៧។ 

ក៖ គៅភូ្មឃុំអី្គគញដរបង? 

ខ៖ គៅភូ្មិចារអំ្គៅ ឃុំ ីគរាធ ៍ ្សកុគកៀ សាវ យ គខរតកណាត ល។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងចាំគទថាឪពុកឆ្ន ំញខមរគារ់គកើរសរវអី្គគ? 

ខ៖ គារ់ឆ្ន ំច។ 

ក៖ ឆ្ន ំច ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើដូចជាបងអ្ញ្ច ឹងឥ ូវឪពុកបងគៅរសញ់ម គទបង? 

ខ៖ សាែ ប់បារ់គ ើយ។ 

ក៖ គារ់សាែ ប់គៅឆ្ន ណំាវ ិ? 

ខ៖ គារ់សាែ ប់គៅឆ្ន ១ំ៩១៥ហា...ឆ្ន ំ២០១៥។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគទើបលមីៗញដរគទ គារ់អាយុប៉ែុន្ធម  គពលសាែ ប់ នឹង? 

ខ៖ គារ់អាយុ៥៩គ ើយ។ 

ក៖ ៥៩ឆ្ន  ំ អ្ញ្ច ឹងបងគរើបងម្ភ ការចងចាំអី្ខែោះជាមួយឪពុករបស់បងគារ់ជាម ុសសគម៉ែចញដរ 
សត្ម្ភប់កូ គៅអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ មិ ថាគារ់អាត្កក់គពកគ ើយក៏ ក៏មិ លអគពកញដរ។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ម្ភ គពលខែោះគារ់ក៏មួរគ ៉ែជាមួយកូ គៅញដរ គារ់រកមិ បា ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរគពលខែោះគារ់ក៏លអញដរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងសត្ម្ភប់ម្ភត យរបស់បងវ ិ ម្ភត យបងគារ់គ ម្ ោះអី្គគញដរបង? 

ខ៖ គ ម្ ោះ ត្ពំ វុទាី។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អូ្គខបងចាំថាម្ភត យបងគារ់គកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ណំាគទបង? 

ខ៖ ថ្លៃអាទិរយទី១២ ញខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៦១។ 

ក៖ គៅឯណាញដរបង? 

ខ៖ ភូ្មិពរ់សរ ឃុខំ្វវ  ់ម្ភស ្សុកបាទី គខរតតាញកវ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងម្ភត យបងគារ់ឆ្ន ំញខមរគារ់ឆ្ន ំអី្គគ? 

ខ៖ ឆ្ន ំគគា។ 

ក៖ ឆ្ន ំគគា ចាសគ ើយអ្ញ្ច ងឹ បងគរើបងម្ភ ការចងចាំអី្ខែោះជាមួយម្ភត យបង គរើម្ភត យបងបា  
គមើលញលរកាបងក៏ដូចជាផតល់ដំបូន្ធម  អ្វីខែោះដលប់ងអ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុំលអណាស។់ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ លអគាម  អ្នកណាគត្បៀបបា  គារ់ញលរកាកូ គៅណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់្សលា ់ត្គប់ត្គងពីឪពុកអ្រ់គៅអ្ញ្ច ឹងគារ់គមើលញល។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ គារ់គធវើត្បសុផងគធវើ្សីផង គមើលកូ ឥ ូវគារ់ធ្លែ ក់ខែួ ឈឺ គោយសារញរកូ គារ់ខំត្បឹង 
ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្បឹងញរកូ គដើមបកូី  ញរគយើងជាកូ គយើងអ្រ់បា អី្ជួយគារ់ គត្រោះគយើងអ្រ់ញដរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភ ញរទុកឱ្យគារ់ គារ់គវទន្ធតាំងពីគកមងរ ូរដល់ចាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គយើងអ្រ់បា អី្ជួយគារ់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ងឹបងចូលដល់ជីដូ ជីតាបងវ ិមតង គរើតាបងខ្វងឪពុកគារ់គ ម្ ោះអី្គគ 
បង? 

ខ៖ ដូចជាតាណារគ ើយ ឹងយាយ ឹក។ 

ក៖ បងចាថំាតាគារ់គកើរគៅគពលណាគទ? 

ខ៖ អ្រ់ចាគំទ ញរគារ់គកើរដូចជាជំន្ធ ់អឺ្...ដូចជាជំន្ធ ់ណាគទដូចយូរញដរគ ើយ។ 

ក៖ ជំន្ធ ់បារាងំគ ? 

ខ៖ ជំន្ធ ់បារាងំ គារ់គកើរជំន្ធ ់បារាងំ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គៅជំន្ធ ់ឥសសរ នឹងបងគ ?បងឥ ូវគារ់រស ់ីសាែ ប់តា? 

ខ៖ សាែ ប់ទំង២។ 

ក៖ ទំងតាទំងយាយគ ? 

ខ៖  ុី...គ ើយគទើបសាែ ប់ឥ ូវ នឹងគទ យាយសាែ ប់ពី២០១២អី្ នឹងយាយសាែ ប់។ 



ក៖ ចាសបងដឹងថាតាសាែ ប់គៅអាយុប៉ែុន្ធម  គទ។ 

ខ៖ តាសាែ ប់គៅអាយ៦ុ០ជាង។ 

ក៖ គ ើយគារ់សាែ ប់គៅឆ្ន ំណាវ ិ? 

ខ៖ ដូចជំន្ធ ់៧៣ ៧៤ (១៩៧៣ ១៩៧៤)អី្ នឹង។ 

ក៖ ចាសចុោះយាយយាយសាែ ប់គៅឆ្ន ំប៉ែុន្ធម  ? 

ខ៖ ឆ្ន ំ២០១២។ 

ក៖ គ ើយសាែ ប់គៅអាយុប៉ែុន្ធម  វ ិបង? 

ខ៖ យាយសាែ ប់អាយ៨ុ០។ 

ក៖ ៨០ឆ្ន  ំចាសបងចាំគទថាគារ់ទំង២ន្ធក់ នងឹគារ់ទីកញ ែងកំគណើ រ ្សុកកំគណើ រគារ់គៅឯ 
ណាវ ិ? 

ខ៖ តាគៅអឺ្...តាគៅបារ់ដំបង ី យាយគៅពរ់សរ។ 

ក៖ ពរ់សរគខរតតាញកវ នឹងបងគ ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ ចាសបងដូចជាគកើរទ ់តាគទ? 

ខ៖ អ្រ់ទ ់គទ ទ ់យាយ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងទ ់យាយ បងម្ភ អ្ ុសាវរយីអី៍្ខែោះជាមួយយាយហា? 

ខ៖ យាយគារ់ជាម ុសសលអ គារ់ញលរកាកូ គៅ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យាយខ្ុំ ិយាយគៅគារ់ពិរញម ញរគារ់ម្ភរ់អាត្កក់ញរកូ គៅគារ់្សលា ់គសមើៗគាន ។ 



ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់មិ ញដលឱ្យគៅណាអ្រ់គទ ចំណីចំណុកគឺគសមើគាន ទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ការ្សលា ់របស់គារ់គឺគសមើគាន ទំងអ្ស់ គារ់មិ ញដលលគមអៀងគៅអ្នកខ្វងណា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ!  

ខ៖ ្សលា ់កូ គៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងយាយខ្វងឪពុក នឹងគ ? 

ខ៖ យាយខ្វងម្ភត យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមិ  នឹងយាយខ្វងម្ភត យគទអ្ញ្ច ងឹ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ មិ តាខ្វងម្ភត យឬក៏ខ្វងឪពុក? 

ខ៖ ខ្វងម្ភត យទំង២។ 

ក៖ ខ្វងម្ភត យទំង២ ចុោះខ្វងឪពុកវ ិបងចាំគទថាគារ់គ ម្ ោះអី្? 

ខ៖ ខ្វងឪពុកគារ់សាែ ប់ គារ់គ ម្ ោះតាលី។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរគារ់សាែ ប់គ ើយ សាែ ប់គត្កាយតាយាយ។ 

ក៖ ចាសបងចាំបងគកើរទ ់គារ់ញដរគរើគ ? 

ខ៖ ទ ់ញរខ្ុំអ្រ់គៅជាមួយគារ់ ខ្ុំគៅជាមួយខ្វងម្ភត យ។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ខ្ុំគៅយូរៗមតង ខ្វងជីតា ញរជីតាខ្ុំក៏លអញដរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរគារ់មិ ថា្សលា ់គយើងទំងអ្សហ់ា...លគមអៀង អ្នកណាគៅជិរគារ់្សលា ់ជាង។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គយើងគៅឆ្ៃ យគារ់អ្រ់សូវ្សលា ់គទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរគៅគារ់គចោះញរឱ្យគ ើយគៅ មិ ញដលគចោះអ្រ់ឱ្យគទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរគបើយាយខ្ុំគារ់្សលា ពួ់កខ្ុំ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គារ់្សលា ់ខ្ុំជាងគគ គៅណាក៏យកគៅតាមញដរយាយខ្វងឪពុកហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ថាខ្ុំដូចគារ់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរគារ់សាែ ប់បារ់គ ើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគពលតា តាសាែ ប់ឆ្ន ំណាខ្វងឪពុកហា? 

ខ៖ តាសាែ ប់ឆ្ន ំ២០១៥ញដរ នឹង។ 

ក៖ ២០១៥ញដរតាខ្វងឪពុក នឹង? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 



ក៖ ចាសសាែ ប់ឆ្ន ំដំណាលកូ ? 

ខ៖ សាែ ប់ដំណាលកូ មុ គត្កាយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គ ើយគារ់សាែ ប់អាយុប៉ែុន្ធម  វ ិបង? 

ខ៖ តា៨០ជាង ៨១ ៨២អី្ នឹងតា។ 

ក៖ ចាសចុោះដល់គពលយាយវ ិ យាយសាែ ប់ញដរគ ើយគ ? 

ខ៖ យាយសាែ ប់អាយុ៧០ជាង។ 

ក៖ គ ើយសាែ ប់ឆ្ន ណំាវ ិបង? 

ខ៖ យាយសាែ ប់កនុងឆ្ន ំ២០១០។ 

ក៖  ហ៎...អ្ញ្ច ឹងបង បងដឹងគទថា្សុកកំគណើ ររបស់តាយាយបងខ្វងឪពុក នឹងហា គរើគារ់គៅ 
ណាវ ិ? 

ខ៖ ខ្ុំអ្រ់ចាំគទញរគារ់ដូចជាគៅ ខ្ុំដឹងកំគណើ រមកដឹងមកគារ់គៅភ្នំគព  នងឹ មង។ 

ក៖ ភ្នំគព  នឹង? 

ខ៖  នឹងគ ើយ! 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងម្ភ ការចងចាំអី្ខែោះជាមួយតាយាយខ្វងឪពុក? 

ខ៖  ុី...ដូចជាអ្រ់ម្ភ អី្ត្គា ់ថាដូចខ្ុំ ិយាយអ្ញ្ច ឹងគារ់គៅ គៅគារ់ក៏ឱ្យគៅ គបើគយើងអ្រ់ 
គៅក៏គារ់អ្រ់ញដលមករកញដរហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ធមមតាដូចអ្នកដ៏ថ្ទ គារ់គាម  ចិរត្ សលា ់ពួកគយើង ទលញ់រអ្នកគៅជិរបា គារ់ 
្សលា ់។  



ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ពួកគយើងគៅឆ្ៃ យពីគារ់។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើជីដូ ជីតារបស់បងគ ើយ ឹងឪពុកម្ភត យរបសប់ងគារ់ 
ធ្លែ ប់គៅរស់គៅត្បគទសគត្ៅគទ? 

ខ៖ អ្រ់គទ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងចូលដល់គ ោះវ ិមតង ការសកិារបស់បងហា គរើបងគ្សៀងគរៀ បា ដល ់
ថាន ក់ទីប៉ែុន្ធម  ញដរបង? 

ខ៖ ថាន ក់ទី៩។ 

ក៖ ទី៩ បងគរៀ គៅសាលាបឋមសិកាណា? 

ខ៖ បឋមសិកាញត្ពក ូរ។ 

ក៖ ចុោះដល់គពលអ្ ុវទិាលយ័? 

ខ៖ អ្ ុវទិាល័យ   ុ ញស តាគមម ។ 

ក៖  នឹងគ ើយបងគរើដូចជាអឺ្...គពលបងគរៀ  នងឹហា គរើកតី្សថ្ម៉ែរបស់បងគៅអ្ន្ធគរបងចង់ 
កាែ យជាអី្គគញដរ? 

ខ៖ ចង់រកសុីអី្ប តិចប តួចគៅកនុងផទោះ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គមើលកូ គមើលគៅអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គ ើយកូ ញដលធំៗគៅគធវើការគៅ គយើងគៅផទោះគយើងគមើលកូ គមើលគៅអី្គៅផទោះគៅ។ 



ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គធវើការគមើលផទោះសញមបងអី្គៅ កតីត្បាថាន ម្ភ ញរប៉ែុណណឹ ងគទ ចង់គៅផទោះគមើលកូ លក់ដូរអី្ 
ប តិចប តួចគៅផទោះ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គ ើយអ្រ់ចង់ម្ភ គគាលបំណងថាគធវើត្គូគធវើគពទយគធវើអី្គទ? 

ខ៖ អ្រ់គទអូ្ ខ្វែ ចណាស ់ គឃើ ្មមិ បា ផង នឹង ត្គា ់ញរគកើរកូ គគគៅគៅគមើលកូ  
គកើរអ្រ់ អ្រ់គៅគទសុខ សែុរហា...គបើគៅគកើរខែួ ឯងបា ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ អា នងឹបិទញភ្នកគកើរ មង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឱ្យគៅគមើលគគគកើរចប់គ ើយមិ ញម សគរង្កា ោះអ្នកគកើរ សគរង្កា ោះអ្នកគមើលវ ិ។ 

ក៖ ចាសៗ អ្ញ្ច ឹងបងដល់ការគរៀបការរបស់បងគ្សៀងវ ិមតង បងគ្សៀងគរៀបការគៅថ្លៃញខ 
ឆ្ន ំណាញដរបង? 

ខ៖ ខ្ុំគរៀបការគៅឆ្ន ំ២០០២។ 

ក៖ ញខប៉ែុន្ធម  បងចាំគទ? 

ខ៖ ដូចជាគៅញខ ញខប៉ែុន្ធម  គទអូ្ ហា...ដូចអ្រ់ចាគំទអូ្ គ ោះ ដូចជាញខ ុី...ពិបាកថាដល់គ ើយ 
គ ោះដូចជាញខ៣។ 

ក៖ ការ នងឹញខគៅត ឬក៏ញខគភ្ែៀង? 

ខ៖ ការ នងឹញខ។ 

ក៖ គបើញខគៅត  ញខ នឹងត្រូវ គបើគភ្ែៀងមិ ញម គទគ ោះ។ 

ខ៖ ញខគៅត ។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងភាគគត្ចើ គគការញរញខ នឹងបង ហ.៎..? 

ខ៖  នឹងគ ើយ ញខគៅត ។ 

ក៖  នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងបងគពលគរៀបការ នឹងឪពុកគរៀបចំឱ្យឬក៏្សលា ់គាន គោយខែួ ឯង? 

ខ៖ ឪពុកម្ភត យគរៀបចំឱ្យ អ្រ់បា ្សលា ់គាន គទ។ 

ក៖ គរៀបការតាមគារ់ មង? 

ខ៖ គរៀបការតាមគារ់។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើអឺ្...ការគរៀបការ នងឹហា បងជួបគាន ជាមួយសាវ មីបងហាគលើកទី១គៅឯ 
ណាវ ិ? 

ខ៖ ជួបគលើកទី១គៅផទោះ នឹង មង។ 

ក៖ គពលចូលមកដណតឹ ងជួបគាន  មងគ ? 

ខ៖ គារ់មកគលងផទោះ។ 

ក៖  ហ៎...!  

ខ៖ គារ់មកគលងផទោះ នងឹគារ់មកជាមួយបអូ ្សគីារ់មួយ បអូ ្សគីារ់ គារ់មកសួរគារ់មក 
គលងយាយ មងហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់មកគសុើប គ ើយគៅគារ់ថាសាម  ញរត្បព ាគារ់បអូ ្សីខ្ុំគន្ធោះ ខ្ុំថាខ្ុំអ្រ់គជឿគទគត្រោះអី្ 
ពូឯងញបកគៅជិរចូល១ឆ្ន  ំ ជិរ២ឆ្ន ំគ ើយសមម្ភ ត្បព ាគ ើយ  ុី...បអូ ្សីខ្ុំគទខ្ុំសបលក៏ 
បា ញដរ ខ្ុំថាមិ បាច់សបលគទ សបលគធវើអី្ខ្ុំត្គា ់ញរសួរគលង នឹងគ  ដល់គ ើយបា រយៈ 
គពលត្បញ លជា៣ញខគារ់គសុើបឱ្យពីណាមកសួរសតីដណតឹ ង សតីដណតឹ ងបអូ គទណាស។់ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ញរគបើថាបអូ អ្រ់បា បងក៏ត្ពមញដរ ឯងអ្រ់គព ចិរតគទ ញម៉ែថាយកគៅខុសជាគារ់គមើលការ 
ខុសត្រូវហា។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ ក៏ត្ពមគៅត្ពមការជាមួយគារ់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ គ ើយដល់គពលគរៀបការគ ើយមកគម៉ែចញដរ? 

ខ៖  ូយ...គរៀបការគ ើយ ិយាយពិរ មង ការគ ើយបា ១ញខគ ែ្ ោះគាន រ ូរ គ ែ្ ោះគាន គាម   
គលាោះថ្លៃគទ។ 

ក៖  ុី...!  

ខ៖ ដូចថាគគមិ គជឿជាក់គលើគយើងអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គគថាគយើងមិ គសាម ោះមិ អី្អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ មកពីគារ់្សលា ់បងឯងគពកគទ ី? 

ខ៖ មិ ដឹងជាយា៉ែងគម៉ែចគ ែ្ ោះគាន  គ ែ្ ោះមួយញខគ ែ្ ោះគាន សឹងញរ២៨ថ្លៃ គ ែ្ ោះគាន គាម  គលាោះ 
ថ្លៃឯងកំគណើ រកូ ដំបូង គឃើ បតីសអប់គអ្ើយសអប់ សអប់ញម កំុថាគ ើយត្គា ់ញរញសបកគជើងមិ  
ចង់គឃើ ផង។ 

ក៖ សអប់បតី? 

ខ៖ សអប់ មង វឱ្យសអប់ មងហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អាគន្ធោះគឃើ ឪវឥ ូវក៏វអ្រ់សូវចូលចិរតឪវញដរ  ិសសយ័វមិ ដឹងយា៉ែងគម៉ែច។ 

ក៖ តាំងពីកនុងគរោះសអប់ឪរ រូគ ? 



ខ៖  ុី...សអប់ឪ គ ើយគបើគ ើយម្ភ កូ គលើកទី២ក៏គៅញរគ ែ្ ោះគាន ដូចថាមិ ចុោះសត្មុងគាន  
គ ើយគ ែ្ ោះគាន ញលងគាន កូ បា ១ញខជាងញលងគាន  គ ែ្ ោះគាន ញលងគាន  ត្ររ់ត្បាស់គាន រយៈគពល 
៣ឆ្ន ំបា ជួបគាន វ ិ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ជួបគាន វ ិ នឹងអា្ស ុ បា ៣ឆ្ន ំមូលគាន វ ិ ទំរាបំា មូលគាន ញម៉ែគដ គច  គារ់អ្រ់ឱ្យ 
យកហា ញរខ្ុំម្ភ ោះចង់យកគារ់ថាញកខែួ គ ើយណាមួយវមិ ចង់បា បតីមួយគទៀរអី្ខ្វែ ចគគ 
គធវើបាបកូ ហា។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ សុខចិរតយកឪវវ ិគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គ ើយគយើងក៏រសគ់ៅជាមួយគាន រយៈគពលប៉ែុន្ធម  ឆ្ន ំ នឹងគារ់អ្រ់អី្ញដរ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់ញកខែួ គត្ចើ ញដរមិ ញម ថាញកខែួ ទំងអ្ស់គទ ១០០វគៅញរ៧០អី្ នឹង អ្ស់គ ើយ៣០ 
បា ៣០ គគគចាលខែោះគ ើយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គារ់ញកគត្ចើ ញដរ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ ឥ ូវកាែ យជាបតីលអវ ិគ ើយអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ បតីលអ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគរើគពលគរៀបការ នឹង គរើម្ភ ដូចជាខ្វងត្បុសម្ភ ឱ្យបណាត រការអី្ខ្វង្ស?ី 

ខ៖ ឱ្យជំន្ធ ់ នឹងឱ្យដូចជា៦០០។ 



ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបា គត្ចើ ញដរគពល នឹង ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគ្សៀងជីវរិរបស់បងពីអ្រីរកាលមក 
គត្បៀបគធៀប ឹងបចចុបប នកាល នឹងវម្ភ លកខណៈខុសគាន គម៉ែចញដរបង? 

ខ៖ វម្ភ លកខណៈខុសគាន ឆ្ៃ យណាស ់ពីមុ គវទន្ធណាស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ តាំងពីគធវើការតាំងពីត្បាក់ញខ៣០គរៀល គយើងគធវើការហា។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ គ ែ្ ោះគាន គរឿងញរត្បាក់ញខគទ គត្រោះថាគារ់ររ់ម៉ែូរូឌុបគយើងគធើវការ។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ គ ើយជំន្ធ ់ នឹងកូ គៅទឹកគោោះគគាហា។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ គយើងគធវើការតាំងពីកូ បា ២ញខ មិ ទ ់បា ៣ញខគព ផងគយើង គយើងគកើរគលើសថ្លៃអី្ 
អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គ ើយគយើងគៅគធើវគលើសមុ ថ្លៃ គ ើយដល់គ ើយគៅ្សាប់គារ់អឺ្...គិរថាគយើង នឹងយក 
គៅជួយញម៉ែ តាមពិរម្ភ ញរញម៉ែគទជួយគយើងចំណាយមកគលើគយើងគត្ចើ ណាស់ បា ត្បាក់ញខ 
គយើងៗររ់អ្រ់រួចគទ សុីផងគៅទឹកគោោះគគាកូ ផង។ 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ ចំណាយកនុងផទោះគឺគត្ចើ ណាស់ បា ម្ភត យគយើង នឹងជួយបា ផតល់ចំណីជាអាហារអ្ញ្ច ឹង 
គៅណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 



ខ៖ លុយ នឹងគយើងទិ ទឹកគោោះគគាឬក៏សំភារៈគត្បើត្បាស់គយើងគៅ ជួយគយើងគ ើយគារ់ថា 
ឱ្យគយើង នឹងយកគៅចិញ្ច ឹមញម៉ែឪ ត្ពោះអ្ងាគ ើយខ្ុំគលើកថ្ដគ ើងគលើ គបើខ្ុំ ិយាយមិ ពិរខ្ុំង្កប់ 
ចុោះ។ 

ក៖ អ្រ់អី្គទបង។ 

ខ៖ ញម៉ែខ្ុំចិញ្ច ឹមខ្ុំ ចិញ្ច ឹមកូ ចិញ្ច ឹមគៅ គារ់មិ ញដលយកពីកូ គទ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខ្ុំញដល ិយាយបតីថាយកគៅចិញ្ច ឹមញម៉ែ ខ្ុំថាអ្រ់គទ ម្ភ ញរញម៉ែចិញ្ច ឹមគយើង ត្បាក់ញខប៉ែុណណឹ ង 
ចិញ្ច ឹមកូ  ឯងររ់ម៉ែូរូឌុបមកឯងោក់កនុងគហាបា៉ែ វខែួ ឯង ត្បាប់ញ អងសូមបីខ្ុំ ជិោះម៉ែូរូឌុបក៏បតីខ្ុំ 
គិរលុយពីខ្ុំញដរហា។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគទៀរ? 

ខ៖  ុី...គ ើយលុយបា មកលាក់អ្រ់ឱ្យខ្ុំបា ១គរៀលគទណាស់ កាលជំន្ធ ់ នងឹហា 
គ ើយមកជំន្ធ ់មុ គ ើយមកជំន្ធ ់គ ោះខុសគាន ឆ្ៃ យណាស់ អ្ញ្ច ឹងបា គត្រោះអ្ញ្ច ឹងបា ខ្ុំ 
ញលងគារ់ គត្រោះគារ់អ្រ់គិរខ្ុំ ដល់មកជំន្ធ ់គ ោះគារ់គិរត្បព ាគិរកូ  គារ់ឱ្យចាយ ឱ្យសុ ី
ត្គប់ត្គា ់ គសែៀករក់ម្ភ លុយអី្ក៏គារ់ញលងលាក់គលៀមញដរ ត្បាប់គយើងត្រង់អ្ញ្ច ងឹហា 
ដូចថាវមិ ទំងអ្ស់គទ ម្ភ គពលខែោះក៏គារ់គជរគយើងញដរ ញរត្ទំគដើមបីកូ គៅ គយើងមកដល ់
ដំណាក់កាលគ ោះគ ើយ មិ ដឹងជាគយើងញលងគាន គៅណា អ្ញ្ច ឹងត្ទំបតីគដើមបីកូ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កំុឱ្យញម៉ែគារ់ពិបាកចិរត។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 



ខ៖ គយើងយកខែួ ឯងត្រូវត្ទំខែួ ឯង ឥ ូវក៏គារ់គៅញរជួយញដរពិរញម ញរគារ់ឈគឺៅ ឹង 
កគ ទលហាក៏គារ់បិចលុយឱ្យគយើងទិ មហូបសុីញដរ គារ់ជួយគយើងគត្ចើ ជាងគគមួយកូ ទំង 
អ្ស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖  ិយាយចាំងគលើកាល គារ់ចិញ្ច ឹមគយើងគត្ចើ ជាងគគ គារ់ឱ្យគយើងគលើសគគទំងអ្ស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើដូចជាឥ ូវចូលដល់ចំណង់ចំណូលចិរតបងគ្សៀងវ ិមតង 
គរើបងគ្សៀងចូលចិរត ូបមហូបអី្គគញដរបង? 

ខ៖ ខ្ុំគ ? 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ខ្ុំចូលចិរតជាងគគឆ្អឺ្...ឆ្ចាប់ឆ្យអី្ នឹងហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ផិកៗជាមួយញសបកត្ជូកអី្ នងឹហា អា នឹងឆ្ៃ  ់ចូលចិរតណាស់។ 

ក៖ គ ើយបងឯងគចោះគធវើមហូបទំងអ្ស់គទ? 

ខ៖ គចោះ អ្រ់ញរសមែរការមួីយគទ។ 

ក៖ បងឯងដូចខ្ុំញដរអ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ សអីក៏គចោះញដរ សមែរខទិោះក៏គចោះញដរ។ 

ក៖ ញរគបើគមើលគគគចោះញម គទ? 

ខ៖ គបើគមើលគគខ្ុំគធវើបា ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 



ខ៖ ខ្ុំមិ លៃង់ង្កប់គទណាស់ ខ្ុំអាចគធវើបា ។ 

ក៖ ញរមិ ត្ពមគមើលគគញម គទ? 

ខ៖  នឹងគ ើយគយើងអ្រ់ម្ភ គពល។ 

ក៖ ដូចខ្ុអំ្ញ្ច ឹងបង។ 

ខ៖ ញរគបើគគត្បាប់ដំគណើ រទំ ងអី្ខ្ុំអាចគធវើបា ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ខ្ុំគសៃើចខែួ ឯង មិ ញម ដូចគគទំងអ្សគ់ទ គយើងគធវើខែួ ឯងគយើងគធវើខុសពីគគ គធវើគម៉ែចគយើង 
គធវើខុសពីគគ ឆ្មីអី្អ្ញ្ច ឹងថារងឹ គយើងគធវើគម៉ែចកំុឱ្យមី នឹងរងឹ គ ើយគយើងអាច ូបបា គយើង 
យកត្ជលក់ គយើងោទឹំកមួយផែូកគយើងយកមកលាងទឹកឱ្យវទ ់ញលងធំកែិ ហា គ ើយឆ្គៅ 
ទ ់គ ើងលមមឆ្ៃ  ់ ូបបា  ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គយើងកំុគធវើដូចគគទំងអ្ស់វមិ អាចគទគត្រោះម ុសសម្ភ គពលខែោះវចិរតខុសគាន  អ្ញ្ច ឹងគគ 
 ូបថ្ត្បគយើង បូសាប មិ ញម ថាគយើងគគ បូថ្ត្ប គយើង បូថ្ត្បតាមគគអ្រ់គទ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ចិរតវខុសគាន ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគពលបងគធវើមហូបអ្ញ្ច ឹងហា បងគរៀ មកពីអ្នកណាគគដំបូងមក? 

ខ៖ ពីម្ភត យ។ 

ក៖ ពីម្ភត យបគត្ងៀ ? 

ខ៖ គារ់ត្បាប់ កាល នងឹគារ់លក់បាយគៅលក់បាយគៅគរាងចត្ក  .ូ..ជីវរិលក់បាយគវទន្ធ 
ណាស់អូ្ ទំរាបំា ១កាក់១គស ពីគគមកគយើងគៅ ឹងគភ្ែើងរាល់ថ្លៃ។ 



ក៖  ុី...! 

ខ៖ លក់គ ើយអី្គ ើយគយើងលាងទុកោក់ គពលម្ភត យឈឺអ្ញ្ច ងឹពីរន្ធក់ញម៉ែខ្ុំ ពួក នឹងគធវើការ 
អ្ស់(បអូ ្ស)ីអ្រ់ហា  ឱ្យញម៉ែគធវើគទ សត្ម្ភ តគៅគារ់ខយល់ គារ់សខុចិរតគធវើញរម្ភន ក់ឯង ចា ឆ្ន ំង 
ទំងញត្គអ្ញ្ច ឹងលាងទុកោក់ ញសងពឹងគគជួយគលើកមិ ឱ្យញម៉ែគធវើអី្គទ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ខ្វែ ចញម៉ែ ញម៉ែដួលគត្រោះញម៉ែរកសុីចិញ្ច ឹមកូ មួយ វូង គងើបោំបាយគធវើមហូប អា នងឹគមម្ភ៉ែយ 
ដូចជាគៅត្កមំុញដរអ្រ់ទ ់ម្ភ បតី។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើគពលទំគ របងគ្សៀងចូលចិរតគធវើអី្គគជាងគគ? 

ខ៖ ទំគ រគ ? 

ក៖  ុី...! 

ខ៖ គមើលគខ្វអាវកូ រញ កៗយកមកគដរប៉ែោះអ្ញ្ច ឹងគៅ គ ើយគបើថ្លៃណាធុ ត្ទ ់គដើរគៅផទោះ 
គគអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គ ើយគបើថ្លៃណាទំគ រខ្វែ ំងអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ គឃើ គខ្វអាវកូ ត្បមូលអី្អ្ញ្ច ឹងគៅគដរប៉ែោះៗឱ្យ 
កូ គសែៀកសិ គៅ ថ្លៃណាគយើងម្ភ លុយគៅទិ លអឱ្យកូ គសែៀកគៅ ក៏មិ លអញដរជជុោះអី្ 
អ្ញ្ច ឹងគៅ១០០០០ ២០០០០អី្កូ គសែៀក គយើងមិ អាចទិ អា ូយៗដូចកូ គគ យូរៗទិ  
បា មតង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ យូរៗមតងគយើងញលគយើងទំអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើដូចជាគពលញដលកញ ែងញដលបងចូលចិរតគៅកមា តជាមួយសាវ មី 
ក៏ដូចជាកូ គពលទំគ រអ្ញ្ច ងឹហា ភាគគត្ចើ បងគៅណាជាងគគ? 



ខ៖ ចង់គៅគលងទឹក ញ លទឹក។ 

ក៖ គៅកំពង់គសាមអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ? 

ខ៖ គៅកំពរ កំពង់គសាមអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ចូលចិរតគៅកញ ែងណាដូចថាបរយិាកាសត្រជាក់គលហើយ គមើលគៅ្សលោះខួរកាល        
ម្ភ គដើមគឈើម្ភ ទឹកអី្ចូលចិរតណាស់។ 

ក៖ សបាយ។ 

ខ៖ សបាយ្ស ោះមុខ ្ស ោះម្ភរ់។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគ្សៀងចូលចិរតសាត ប់បទចគត្មៀងអី្អ្រ់? 

ខ៖ ចូលចិរតសាត ប់បទអ្នក្សី ុមឹ សុីវ ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ្សលា ់ ្សលា ់គារ់គារ់គត្ចៀងពិគរាោះ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គ ើយគារ់គត្ចៀងម្ភ  ័យ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គពលខែោះគារ់ម្ភ  ័យជាមួយគយើងគៅណា  ័យបទចគត្មៀងគារ់ចូលជីវរិគយើងអី្អ្ញ្ច ឹង 
គៅណាស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ដឹងគរើ។ 

ខ៖ គារ់គត្ចៀងម្ភ មគន្ធសគញ្ចរន្ធគត្ចើ  ឥ ូវក៏ខ្ុំ្សលា ់ញដរ ក៏មិ ខ្ុំចគត្មៀងណាគទ ។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ្សលា ់បំផុរអ្នកចគត្មៀងត្បុសហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ្សលា ់អឺ្...អ្នកចគត្មៀងឥ ូវអាគខម។ 

ក៖ គខមគ ? 

ខ៖ ្សលា ់គខមសអក នឹងហា ្សលា ់គត្ចៀងពិគរាោះ។ 

ក៖ ខ្ុំចូលចិរតបទគខមជាងគគអាជីវរិគកមងរលគន្ធោះ។ 

ខ៖  នឹងគ ើយ ្សលា ់ៗម្ភស សខុគសាភា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គត្ចៀងពិគរាោះ។ 

ក៖ ចាសគ ើយចុោះបងគ្សៀងគចោះគត្ចៀងគទចុោះ? 

ខ៖ អ្រ់សវូគចោះគទ គចោះតាមៗគគម្ភរ់ៗ។ 

ក៖ គ ើយអ្ញ្ច ឹងចូលចិរតរាគំទអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖  ហ៎...អ្រ់គទ កាលមុ ចូលចិរត ដល់គពលម្ភ កូ គចោះខ្វម សកូ់ អ្រ់រាគំទ រាអំ្រ់គច  គៅត្កមំុ 
ញម សារភាពថាចូលចិរតរា ំ រាវំង់អ្រ់គច អី្មួយបទគទ តាងំពីដឹងកតីម្ភ កូ ១មករាខំ្វម ស់គគ 
រ ូររាគំលើកថ្ដគលើកគជើងអ្រ់រួច។ 

ក៖  ុី...!  

ខ៖ ដល់បា កូ មកអាបងរាខំ្វម សគ់គញដរ អាធំ នឹងអ្រ់គចោះរាគំទ អា្ស ុ មិ អី្គទ អា្ស ុ រា ំ
រាអំ្រ់ខ្វម ស់គគគទ អាគីមអាឆ្យអ្រ់អី្គទ អ្រ់ញរអាចំណាប់មួយខ្វម ស់គគ កូ  នឹងការ់មកឯង 



គទៀររាខំ្វម សគគ គបើមី្សីគន្ធោះមិ បាច់ ិយាយគទដុោះ ខ្វងរា ំមងតាំងពីរូចមក ញរធំគៅគម៉ែច 
គទៀរអ្រ់ដឹងគទណាស់។ 

ក៖ មុខដូចឪ មងហា។ 

ខ៖ សទិច មង ការ់ខ្វងពូជឪវ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ឪវរាគំចាលកូ ក៏រាញំដរហា កូ គៅកនុងអ្ត្ងឹងោច់ចិរតគចាលកូ គៅរាហំា ឯងគៅគមើលកូ  
ឱ្យវ  ហ៎...ពូជគ ោះសាហាវណាស់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងគ្សៀងបងគកើរដូចជា១៩៨០ប៉ែុន្ធម  ? 

ខ៖  នឹងគ ើយ៨០(១៩៨០)គរ់ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ងឹបងដូចជាបងតាំងពីដឹងកតីមក តាំងពីប តិចមតងៗបងគកើរគត្កាយអាពរមួយគភ្ែរ នឹង 
គ ើយបងធ្លែ ប់ឮអី្គគខែោះពីជំន្ធ ់សរង្កា មគ  ញដលម្ភត យបងឬក៏យាយបងត្បាប់ពីជីវរិរបស ់
គារ់ថាយា៉ែងគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ កមសរ់ណាស ់កូ ញបកញខ្កគាន ទងំអ្ស់ មួយគៅលិចមួយគៅគកើរ ញរញម៉ែខ្ុំគារ់គៅគអាបជា 
មួយយាយខ្ុំហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ជាមួយយាយខ្ុំ ម្ភ អី្ក៏គារ់គវចោក់ខចប់ ឹងត្កម្ភយកមកឱ្យកូ គារ់គៅខ្វង  ិយាយ 
គៅគៅខ្វងកងចល័រគ ើយ ឹងជំន្ធ ់ នឹងគារ់គៅញកបរញម៉ែខ្ុំ គារ់គៅញកបរកងកុម្ភរញដរញរគៅ 
ខ្វងអាហារហា គារ់ម្ភ អី្ប តិចប តួចអី្អ្ញ្ច ឹងគារ់គវចយកគៅឱ្យបង ូប ការ់ន្ធយការ់ 
អាយយកគៅឱ្យ ូបអ្ញ្ច ឹងគៅណាស។់ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 



ខ៖ បា ឱ្យគៅម្ភត យរិចគៅ កមួយរិចគៅ ឡាងក៏គកើរទ ់ជំន្ធ ់អាពរញដរ គ ើយកមួយឈឺគៅ 
គារ់ជំទង់ញដរញម៉ែ ញម៉ែខ្ុំហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់សាា ល់គគ គគក៏្សលា ់គារ់អ្ញ្ច ឹងគៅ គារ់ក៏ពឹងគគជួយគមើលកមួយគមើលអី្ឈ ឺ
សាា រ់អ្ញ្ច ឹងមក បា គគជួយគគអាណិរ គគអី្ឱ្យថាន ំឱ្យអី្មក។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គមើលញលទំកមួយ ជំន្ធ ់គបើគារ់គចោះគៅតាមគមកងអាពរ នឹង្សលា ់គារ់ហា គារ់ 
្សលា ់ដូចកូ អ្ញ្ច ឹង គមកងអ្ញ្ច ងឹ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់បត្មងុ្ ៗគ ើងគៅកបា៉ែល់ ឹងគគគ ើយ ញរគារ់ដកគជើងមកវ ិ គារ់ ឹកគឃើ  
ម្ភត យគ ើយ ឹងកមួយជាមួយយាយហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ដឹងអ្នកណាគមើលអ្នកណា គារ់ក៏ដកគជើងគ ើងមកវ ិគារ់អ្រ់គៅ គារ់ថាពុកគៅចុោះ    
គារ់អ្រ់គៅគទ គារ់គៅម្ភ ម្ភត យកមួយអ្ញ្ច ងឹហា គបើជំន្ធ ់ នឹងគារ់គៅបារ់គាម  កាលពួក 
ខ្ុំគទ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ញរគារ់ ឹកគឃើ កមួយ  ឹកគឃើ អី្  ឹកគឃើ ម្ភត យចាស ់ គ ើយ ឹកគឃើ  ឹកអី្ ឹកសពវ  
ត្គប់ គារ់ត្រលប់មកវ ិ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គារ់មករកកមួយ មករកញម៉ែវ ិ ជំន្ធ ់ នឹងគបើគារ់គៅតាមគគ គារ់គៅតាមបារ់គ ើយ។ 



ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គៅដល់អាគមរចិគ ើយគារ់អ្រ់គៅ។ 

ក៖ ចាសគោយសារអាគមរចិគពល នឹងទទួលជ គភ្ៀសខែួ ។ 

ខ៖ ទទួលជ គភ្ៀសខែួ អ្ញ្ច ឹងគត្ចើ  គ ើងកបា៉ែល់អី្ហា គារ់ដកគជើងមកវ ិគារ់ថាពុកឯងគៅ 
ចុោះជួបគៅម្ភ ម្ភត យគៅម្ភ ទុកគត្ចើ អ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ មិ អាចគៅគចាលគារ់បា  

ក៖  ុី...!  

ខ៖ គារ់ត្រលប់មកវ ិមក មកជួបម្ភត យជួបអី្ជួបកូ គៅទំងអ្ស។់ 

ក៖ គទោះញរឥ ូវត្បគទសអាគមរចិគៅញរទទួលជ គភ្ៀសខែួ ត្បគទសគផសង។ 

ខ៖ គយើងគៅ នឹងគត្ចើ ហាណាស់ គៅសឹងញរត្គប់ត្បគទសទំងអ្ស់ ញខមរសឹងញរត្គប់ត្បគទស។ 
ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្នកញដលជ អ្គន្ធត ត្បគវស ៍គៅឥ ូវគគចូលគព សិទាអី្អ្ស់គ ើយ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងដឹងគទថាគត្កាយពីរបបប៉ែុល ពរមកគរើត្គសួារបងហាគារ់ 
ត្បកបរបរអី្គគញដរ ម្ភត យហា? 

ខ៖ ម្ភត យខ្ុំគ លក់ធយូងគ ើយលក់សុីម៉ែង់ ដល់គ ើយគារ់លក់អ្ញ្ច ឹងគារ់អ្រ់ម្ភ គដើមគទ  
គារ់គៅសុីឈនួលគដរសុីម៉ែង់ឱ្យគគហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គដរសុឈីនួលជាមួយកមួយគារ់ នឹង បងោ នឹង។ 

ក៖ ចាស!  



ខ៖ ម្ភ៉ែ ក់ ិងយាយខ្ុំគដរសុីម៉ែង់ឱ្យគគកនុង១ថ្លៃបា ប៉ែុន្ធម  កាក់គទ គគឱ្យដូចជាគរៀល ៣គរៀលដូច 
ជា៥គរៀលអី្កនុងមួយថ្លៃបា ៥គរៀលជំន្ធ ់ នឹងគត្ចើ ញដរហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គដរមួយបាវបា ១គរៀល ២គរៀលអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ កនុង១ថ្លៃគារ់គដរបា ១០បាវ ២០បាវអី្អ្ញ្ច ឹង 
គៅគដរថ្ដហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គដរសុីម៉ែង់ថ្ដគារ់យកមកចិញ្ច ឹមកូ  កូ ៥ញរពួកខ្ុំកមសរ់ណាស ់ អ្រ់ម្ភ អី្សុីគទជំន្ធ ់ 
 នឹង ម្ភត យគធវើត្បុសផងគធវើ្សីផងហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ចិញ្ច ឹមកូ ៥ញរក៏មិ  គភ្ែចគុណញដរ អ្ ុ៊ុំមួយគៅញកបរផទោះ នឹងហា ញម៉ែខ្ុំគៅគារ់មិ ង្កយសុំអ្នក 
ណាគទ ដល់ថ្ចដ យអី្អ្ ុ៊ុំ នងឹគារ់គដើរមក កូ គារ់គដើរមកគឃើ  គារ់គៅត្បាប់ញម៉ែគារ់ថាម្ភ៉ែ ក់ 
គអ្ើយមីងត្រីគសាៃ រត្រកួ ជាមួយកូ អ្រ់ម្ភ អី្ ូបគទគណាោះ បាយ ូបជាមួយគសាៃ រត្រកួ អ្រ់ 
ម្ភ សាច់អ្រ់ម្ភ អី្គទញម៉ែឯងគៅគមើលផង។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងសត្ម្ភប់ជីវរិរបស់បងគ្សៀងហា គរើជីវរិបង បងចងចាំជាង 
គគបំផុរគៅកនុងជីវរិរបស់បងហា? 

ខ៖ ចងចាំមិ គភ្ែចហា កាលគៅផទោះគពទយចិ គៅភ្នំគព ហាកមសរ់អ្រ់អី្សុីជាមួយម្ភត យអី្     
បងបអូ ៥ន្ធក់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ម្ភ ទំងកមួយម្ភ ទំងបអូ ៗខ្ុំ នឹង។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ កមសរ់ណាស់ខ្ុំចាំមិ គភ្ែចគទ។ 



ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ថាខ្ុំអ្រ់អី្សុីម្ភ ញរត្រកួ គសាៃ រ  រុទឹកគចោះញរន្ធំគាន រស់។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ រស់ដល់សពវថ្លៃ នឹងហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ញរគទវតាគារ់មិ គមើល ឹងញភ្នកហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ពួកខ្ុ ំជីវរិពួកខ្ុំក៏មិ គវទន្ធដល់ដូចពីមុ ញដលបា សុខសបាយទំងអ្ស់គាន ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ងឹបងបន្ធទ ប់ពីបងគ្សៀងគរៀបការគ ើយមកគរើបងគ្សៀងម្ភ កូ  
ត្បុស្សីប៉ែុន្ធម  ន្ធក់ញដរបង? 

ខ៖ កូ ត្បសុ៤ន្ធក់ គ ើយ្សី១។ 

ក៖ ្សី១ គ ម្ ោះអី្គគញដរបងពីបងដល់គៅគគទងំត្រកូលហា? 

ខ៖ បងដំបូងគគគ ម្ ោះ សងុ ចំណាប់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ បងត្បសុទី២គឺគ ម្ ោះអឺ្...សងុ ្ស ុ ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ មកបអូ ទី៣គ ម្ ោះអឺ្...សុង គីម មកអាទី៤គ ម្ ោះ សងុ គីមឆ្យ ទី៥ សុង គីមឡាង។ 

ក៖ ចាសបា ្សី១បងឯងគ ងគ ើយខ្វែ ចញរត្បុសគទៀរ អ្ញ្ច ឹងបងគរើសាវ មីបងគ្សៀងគារ់ 
គ ម្ ោះគព គ ម្ ោះអី្គគញដរ?  



ខ៖ ជុង សំណាង។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគរើបតីបងគារ់ជាម ុសសយា៉ែងគម៉ែចញដរ អាចគរៀបរាប់លកខណៈគារ់ទងំលអអី្ 
អ្ញ្ច ឹងហា? 

ខ៖ លកខណៈគារ់ គារ់ចូលចិរតគធវើបុណយ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ញរគពលខែោះគារ់មួគ ៉ែ ញរគពលគារ់រកអ្រ់ បា ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញរគារ់រកបា គារ់លអជាមួយត្បព ាជាមួយកូ   ូបចុកមួយសបាយ ម្ភ គពលទំគ រ 
អ្ញ្ច ឹងគៅគារ់ន្ធំត្បព ាកូ គដើរគលង ឱ្យសាា លគ់គសាា ល់ឯងកញ ែងណាក៏ឱ្យសាា ល់ញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គារ់ន្ធំគដើរគលងសបាយ ភាពកក់គៅត គារ់ក៏ម្ភ គត្ចើ ញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឱ្យញរគារ់ម្ភ គពលខែោះគារ់មួរគ ៉ែអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ គារ់ជោះកំ ឹងមកពួកគយើងអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ញរជាមួយខ្ុំ ខ្ុំអ្រ់រគទ ខ្ុំអ្រ់ ឹកគឃើ ថាបតីរកអ្រ់បា អ្ញ្ច ឹងមួរគ ៉ែ គ ើយអ្ញ្ច ឹខ្ុំជា 
ត្បព ាមិ ត្រូវលកូ ិយាយអី្គត្ចើ អ្ញ្ច ងឹហា ត្គា ់ញរសួរមួយម្ភ៉ែ រ់២ម្ភ៉ែ រ់អី្អ្ញ្ច ងឹគៅបា  
គ ើយ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ អ្រ់ហា   ិយាយអី្គត្ចើ ជាមួយគារ់គទគត្រោះគារ់គិរគត្ចើ ណាស់ គត្រោះគារ់រកញរ 
ម្ភន ក់ឯង។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ គយើងអ្រ់បា រកជួយគារ់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងគ្សៀងឥ ូវត្បកបរបរអី្ចិញ្ច ឹមជីវរិញដរ? 

ខ៖ រាល់ថ្លៃអ្រ់ទ ់ម្ភ ការង្ករគធើវគទគៅផទោះគមើលកូ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងជា្សីតគមផទោះបងគណាោះ? 

ខ៖  ុឺ...! 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងបងគរើឥ ូវបងឱ្យកូ ៗបងគៅគរៀ ទំងអ្ស់គាន គទ? 

ខ៖ គរៀ បា ៤ន្ធក់ហា បា ៣ន្ធក់ ម្ភ ២ន្ធក់គៅផទោះ ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអា្ស ុ ? 

ខ៖ អាគីមគរៀ  គ ើយគរៀ ថាន ក់ទី៣។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ងឹមូលគ រុអី្ញដលបងគ្សៀងឱ្យអាអូ្ ទំងអ្សគ់ាន គៅគរៀ អ្ញ្ច ឹង 
ហាបង? 

ខ៖ ចង់ឱ្យកូ គចោះកំុឱ្យលៃង់ដូចឪពុកម្ភត យគរៀ បា រិចរួចអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ចង់ឱ្យកូ ម្ភ អ្ន្ធគរគធវើការគៅកនុងកញ ែងញដលលអម្ភ៉ែសុ ីត្រជាក់ដូចគគដូចឯងអ្ញ្ច ឹង 
ហា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គៅអ្ន្ធគរចិញ្ច មឹត្បព ាចិញ្ច ឹមកូ វ កំុឱ្យគវទន្ធដូចឪពុកគធវើញរខ្ុំគគគាម  ថាត្បាជ្ារកខែួ  
ឯងហា ចាំញរពឹងគគ គគបញ្ញា គៅណាគៅ នងឹ ចង់ឱ្យកូ ឱ្យគដើរខែួ ឯង។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ឱ្យកូ ម្ភ គំ ិរគចោះញកថ្ននខែួ ឯងគៅ អ្ន្ធគរគៅកំុឱ្យគវទន្ធដូចញម៉ែដូចឪអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ម្ភ លុយគទើបម្ភ អ្វីៗទំងអ្ស់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ត្បាជ្ាគឺជាអាវុធមុខមួយសត្ម្ភប់ន្ធំគយើងគៅអ្ន្ធគរអ្ញ្ច ឹងហា។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ រាល់ថ្លៃឪពុកវអ្រ់សូវគចោះអី្គទ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ គាន គរៀ បា រិចញដរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ងឹបងសត្ម្ភប់អឺ្...បងគ្សៀងវ ិគរើអឺ្..គដើមបឱី្យត្កុមត្គសួារបងគ្សៀងម្ភ  
សុភ្មងាលអ្វីខែោះញដលបងគ្សៀងបា គធវើសត្ម្ភប់ត្កុមត្គួសារ? 

ខ៖ ខ្ុំគ ? 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គៅផទោះជួយគមើលកូ ជួយបង្កហ រ់បគត្ងៀ កូ ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ញលទកូំ ផតល់ ដំបូន្ធម  លអៗ  ិយាយអ្វីញដលលអត្បាប់ពួកវអ្ញ្ច ងឹគៅណា។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ម្ភ គពលទំគ រគយើងគធវើគ ោះគធវើគន្ធោះ គធវើអ្វីញដលលអឱ្យកូ គឃើ ។ 



ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គយើងអ្ប់រវំ បគត្ងៀ វ វគចោះដឹង។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កំុឱ្យវគដើរផែូវអាត្កក់។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ផែូវណាមិ លអគយើងញណន្ធំវគៅ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឱ្យវគធវើលអកំុឱ្យវម្ភ ...ផតល់ភាពកក់គៅត ឱ្យវឱ្យវ គ ើយគយើងមិ ត្រូវគត្បើអំ្គពើ ឹងាគលើ 
កូ ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖  ិយាយញររកយញផអមញលអម គជរញដរគជររិចរួច រកយណាគយើងមិ ត្រូវគជរគយើងកំុគជរវគៅ 
ណាស់។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ គយើងត្រូវញរអ្ប់រវំ។ 

ក៖  នឹងគ ើយអ្ញ្ច ឹងបងគពលញដលត្គួសារដូចថាគពលខែោះត្គួសារមិ ញម អ្ងាុយញរម្ភ  
សុភ្មងាលរ ូរគទ អ្ញ្ច ងឹគពលម្ភ បញ្ញហ បងម្ភ អ្វីញដលគោោះ្សាយ វធីិអ្វីខែោះញដលគោោះ 
្សាយជួយដលត់្គួសារ? 

ខ៖ ម្ភ គពលខែោះញរម្ភ បញ្ញហ អ្ញ្ច ងឹខ្ុំអ្រ់ញដល ិយាយអី្គទ គ ើយគដកយំញរម្ភន ក់ឯងគិរញរ 
ម្ភន ក់ឯង។ 

ក៖ ចាស! 



ខ៖ គពលខែោះក៏ ិយាយជាមួយបតីគៅ គពល នងឹគបើ ិយាយអ្រ់ត្រូវគាន អ្ញ្ច ងឹក៏ឈប់ ិយាយ    
គាន គៅ សុខចិរតគបៀមទុកខញរម្ភន ក់ឯងត្បាប់កូ អី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស។់ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ឱ្យកូ វជួយ ិយាយ ជួយគោោះ្សាយគាន អី្រិចរួចអី្អ្ញ្ច ងឹគៅ វក៏សាត ប់គយើង ិយាយ 
គោោះ្សាយគៅ គយើងបា ធូរអារមមណ៍ញដរអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គបើបតីគយើងមិ សាត ប់គយើង ិយាយត្បាប់កូ អ្ញ្ច ឹងគៅចាស។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កូ ក៏ ិយាយឱ្យគយើងម្ភ ភាពថាសបាយចិរតមួយគភ្ែរអី្អ្ញ្ច ឹងញដរ ត្បាប់ថាញម៉ែអី្អ្គញ្ច ោះ 
អ្គញ្ញច ោះអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ ត្ទំគៅញម៉ែអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់ ចាសដល់គពលវធំអ្ញ្ច ឹងគៅ។ 

ក៖ គចោះ ិយាយគទៀរ។ 

ខ៖ កំុពិបាកចិរតពីអាបា៉ែ អី្អ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖  នឹងគ ើយបងឯងម្ភ សងឃមឹគលើកូ គ ើយអ្ញ្ច ឹង ហ៎...? 

ខ៖ សងឃមឹគលើកូ ។ 

ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបង គរើត្គួសារម្ភ អ្រថ ័យសត្ម្ភប់ជីវរិបងគ្សៀងគម៉ែចញដរ? 

ខ៖ ត្គួសារម្ភ អ្រថ ័យខ្វែ ំងណាស់ចំគរោះខ្ុំ គត្រោះម្ភ កូ ដូចថាជាម្ភ កូ គយើងសបាយ 
ចិរត។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ កក់គៅត បំបារ់អ្នកណាមួយក៏ខ្ុំពិបាកចិរតញដរ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 



ខ៖ គត្រោះកូ ហាជាគបោះដូង ជាញកវញភ្នកជាអ្វីៗទងំអ្ស់សត្ម្ភប់គយើងហា ទំងបតីទំងកូ ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គយើងអ្រ់ចង់បារ់បង់អ្នកណាមួយ។ 

ក៖  នងឹគ ើយ ចាសអ្ញ្ច ឹងបងមួយគ ោះគឺជាសណួំរមួយចុងគត្កាយណាសប់ង គរើបងគ្សៀង 
ម្ភ បទពិគសាធ ៍អ្វីខែោះញដលលអគៅកនុងជីវរិញដលចង់ញចកចាយគៅកា ់កូ គៅជំន្ធ ់គត្កាយ
ហាឬក៏ម្ភ ដំបូន្ធម  អ្វីខែោះចង់ត្បាប់ដល់ពួកគារ់ហា គោយសារកូ គៅបងអ្នកខែោះអ្រ់ទ ់បា  
គកើរមកគទ គោយសារការសម្ភា សគ ោះគឺទុករកាឱ្យគារ់ទំងអ្ស់គាន សាត ប់អ្ញ្ច ឹង បងម្ភ អ្វី 
ចង់ត្បាប់ដល់ពួកគារ់ខែោះ? 

ខ៖ ចង់ត្បាប់ដល់កូ ថាកូ ត្រូវញរខំត្បឹង បងបអូ គយើង៥ន្ធក់ម្ភត យឪពុកជីតា យាយជាមីងជាពូ 
ជាអ្ ុ៊ុំ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គយើងត្រូវញរ្សលា ់កំុគបាោះបង់គារ់គចាល។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ ម្ភ អី្ត្រូវញចកគាន  កំុត្ចញណ គាន កំុ ន្  ីសគាន ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ គធវើដូចម្ភត យកំុចង់បា របស់អ្នកណា ម្ភ អី្គចោះញរញចកបងបអូ  ូបគៅ រិចគត្ចើ ក៏គោយ 
ត្រូវញរញចកបងបអូ  ូប។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្រូវញរ្សលា ់បងបអូ  គរឿងអី្ទងំប៉ែុន្ធម  ញដលគ ែ្ ោះគាន កំុយកគំ ំុទុកកនុងខែួ គឺត្រូវញរ 
រសំាយគត្រោះគយើងសាែ ប់រស់មកមួយជារិគ ោះម្ភ បងបអូ ញរប៉ែុណណឹ ង  នឹងគទោះសាែ ប់គៅក៏ម្ភ  
បងបអូ ញរប៉ែុណណឹ ងអ្នក។ 



ក៖ ចាស! 

ខ៖ ត្រូវញរគចោះ្សលា ់គអាបត្កគសាបបងបអូ ទងំអ្ស់។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ កំុគចាលបងបអូ ណាមួយឱ្យគសាោះ។ 

ក៖ ចាស!  

ខ៖ ខុសត្រូវអី្្សលា ់គាន ផ្ត ំញរប៉ែុណណឹ ងឱ្យកូ គចោះ្សលា គ់ាន  កំុសអប់គាន ។ 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ។ 

ខ៖ អ្រ់ពីឪពុកម្ភត យគៅត្រូវញរគចោះ្សលា ់បងបអូ  គមើលញលបងបអូ ។ 

ក៖  នឹងគ ើយ! 

ខ៖ គទោះសាែ ប់គៅក៏ម្ភ បងបអូ ញរប៉ែុណណឹ ងអ្នកញដរ។ 

ក៖ ចាស! 

ខ៖ អ្រ់ម្ភ អី្គទៀរគទ? 

ក៖ ចាស នឹងគ ើយ អ្ញ្ច ឹងអ្រគុណបងគ្សៀងញម ញទ ញដលថ្លៃគ ោះបា ចូលរួមគដើមបីផតល់ការ 
សម្ភា សទុកឱ្យកូ គៅបងជំន្ធ ់គត្កាយ គ ើយអ្វីទំងអ្ស់ខ្ុំ ឹងោក់ចូលគៅកនុងគវបសាយ 
ញដលខ្ុំបា  ិយាយត្បាប់បងខ្វងគលើ ឹនងអ្ញ្ច ឹង អ្ញ្ច ឹងសូមអ្រគុណគត្ចើ បង។ 

ខ៖ ចាស៕ 


