
បងស្រីពុធ ខន គឺត្រូវបានកកើរមកកៅកនុងត្រកូលអ្នកត្កីត្ក ក ើយឪពុកបានស្លា ប់កោលក ើយ 
ក ើយម្តា យក៏ម្តនស្លា មីមួយក ៀរ ក ើយគារ់កពលររ់កៅជាមួយម្តា យគឺគារ់ពុុំរូវម្តនមហូប 
អាហារត្គប់ត្គាន់ក  ក ើយគារ់ថាគារ់ញុុំតរតលាល្វា  កោយស្លរម្តា យគារ់កៅតាមបាី ក ើយ 
គាា នអ្នកកមើលតែទុំគារ់ក ើយកោយអានិរកាួយមីងរបរ់គារ់បានយកគារ់កអាយបាយញុុំ។
កពលគារ់ធុំក ើងគារ់បានក ើរររ់កៅជាមួយកគ ក ើយោញ់កបាកកគ កគកត្បើកោយគាា នកអាយ 
ត្បាក់ឈ្នួលក ើយកគថា គារ់ត្រវូកគយកមកលក់ឱ្យកគ១ជីម្តរ។ ក ើយកោយស្លរករចកាី 
អាណិរម្តា យកកាករបរ់គារ់បានយកគារ់កចញពីកគក ើយជួយ។ ក ើយមិនបានយូរប ុន្មា ន 
គារ់ ក៏បានករៀបការក ើយម្តនកូន២ន្មក់។ គារ់បានកកើរទន់រង្គ្រា មប ុល ពរ ក ើយ ការ 
 ូប ចុកគារ់ ថាម្តនការលុំបាក។ រពាថ្ែៃគឺគារ់ម្តនជីវភាពពុុំរូវស្រលួក  កោយស្លរ 
គារ់ជាអ្នករ ប់រងកៅ កនុងត្គួស្លរតរម្តន ក់ឯង កោយស្លរស្លា មីគារ់ពិការក ើយ កធាើការធៃន់មិន 
បាន  ូកចនេះគារ់ត្រូវកធាើការកោយម្តន ក់ឯង។ 

ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង ពុធ ខន 

ក៖ អ្នករម្ភា សក ា្ េះ តញ ម រុគន្មធ  ខ៖ អ្នកត្រវូបានគេសម្ភា សក ា្ េះ ពុធ ខន 

ក៖ ជា ុំបូងន្មងខ្ុុំរូមតែាងអ្ុំណរគុណ ល់បងស្រីត លឱ្យខ្ញុំសម្ភា សអ្ុំពីជីវត្បវរាិរបរ់បង 
ន្មងខ្ុុំក ា្ េះ តញ ម រុគន្មធ  ជាអ្នកសម្ភា សកៅកនុងថ្ែៃកនេះ ក ើយថ្ែៃកនេះថ្ែៃត លពួកកយើង 
សម្ភា សគឺកៅកនុងថ្ែៃ ី១៣ តខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៧។ គ ើយការសម្ភា សកនេះគឺត្រូវបានត្បត្ពឹរាិ 
កៅកនុងភូមិតត្ពករុំង ររា រ់កុំពង់រុំណាញ់ ត្កងុតាកមា  កខរាកណាា ល។ ក ើយកអ្ើចឹងបងស្រ ី
ខ្ញុំត្បាប់ក ា្ េះកពញរបរ់បង បងក ា្ េះអី្កគត រ? 

ខ៖ ក ា្ េះ ពុធ ខន។ 

ក៖ ោា៎ស!  នឹងក ើយ ចឹងបងករើបងធ្លា ប់ម្តនកគកៅក ា្ េះកគកៅខាងកត្ៅអ្រ់? 

ខ៖ ម្តន!  

ក៖ កគកៅអី្កគវញិ? 



ខ៖ ក ា្ េះបងក  ។ 

ក៖ បងក   ោា៎ស នឹងក ើយ។ ចឹងម្តនក ា្ េះអី្កត្ៅពីក   នឹងក ៀរអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ម្តនក ។ 

ក៖ តរមួយ នឹងក គ េ៎? 

ខ៖ ោា៎ស! អ្រ់ក  អ្រ់ម្តនក ។ 

ក៖ អ្រ់ក ក ា៎! ម្តនតរប ុណណឹ ង អ្រ់អី្! ចឹងបងស្រី ករើបងស្រីកកើរឆ្ន ុំតខារបងកកើរឆ្ន ុំអី្កគត រ? 

ខ៖  ុីអ្រ់ ឹងលង។ 

ក៖ អ្រ់ោុំររាអី្ក ក ? 

ខ៖ អ្រ់ ឹងលង អ្រ់ោុំ។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី) ៖ ឆ្ន ុំជូរ  ុំណាល ូច  ុំណាល ូចបអូនខ្ញុំត រឆ្ន ុំជូរ។ 

ក៖ ចឹងបាីថាឆ្ន ុំជូរ។ ោា៎ស! ក ើយចឹងបងស្រ ីបងស្រីម្តនោុំថ្ែៃតខឆ្ន ុំកុំកណើ ររបរ់ខាួនឯងក ? 

ខ៖ អ្រ់ោុំលង។ 

ក៖ ប ុតនាបងស្រីម្តនកៅកនុងរុំបុត្រកុំកណើ រ។ 

ខ៖ ោា៎ ! 

ក៖ ចឹងខ្ញុំជួយអានក ើយណាេ៎។ ចឹងបងស្រីក ា្ េះ ពុធ ខន កកើរកៅថ្ែៃ ី០៥ តខឧរភា 
ឆ្ន ុំ១៩៧១  ុីកកើរកៅកនុងជុំន្មន់ លន់ នល់?  

ខ៖ ចាស! 

ក៖  នឹងក ើយចឹងកៅកនុងភូមិស្លា យត្ជុំ ឃុុំស្លា យត្ជុំ ស្រុកថ្ត្ពតវង កខរាថ្ត្ពតវង ត្បក រកមពុជា 
ក ើយម្តនម្តា យឪពុកក ា្ េះ បងស្រីត្បាប់ក ា្ េះឪពុកម ងកៅ ?ី ោុំគារ់ក ? 



ខ៖ ោុំក ា្ េះ កភឿន។ 

ក៖ ោា៎ស កភឿន! 

ខ៖ គ ឿន។ 

ក៖ ម្តា យក អី្? 

ខ៖ ម្តា យអី្ ឪពុក។ 

ក៖ តរកៅកនុងរុំបុត្រកុំកណើ រោក់កៅកនេះោក់ម្តា យក ា្ េះ គ ឿន។ 

ខ៖ ោក់ខុរក  ី? ម្តា យក ា្ េះ  ុីម។ 

ក៖  ហា៎! ម្តា យក ា្ េះ  ុីម ឪពុកក ា្ េះគ ឿន។ 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចឹងកគោក់ខាងកនេះបង្គ្រា រ់គាន ? 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ បង្គ្រា រ់! 

ក៖ ចឹងម្តា យក ា្ េះ ពុធ  ុីម ឪពុកក ា្ េះជាគ ឿនវញិ? 

ខ៖ ឪ ក ា្ េះ គ ឿន។ 

ក៖ ោា៎ស!  នឹងក ើយប ុតនាត្រកូលគារ់ជាគ ឿន? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយ ក ើយម្តា យក ា្ េះ ពុធ  ុមី? 

ខ៖ ោា៎ស!  

ក៖ ចឹងរម្រម្ភប់ឪពុកអ្នកមីងក ា្ េះជា គ ឿន គឺគារ់កកើរកៅកនុងឆ្ន ុំ១៩៤០ កៅភូមិស្លា យត្ជុំ 
ឃុុំស្លា យត្ជុំ ស្រុកថ្ត្ពតវង កខរាថ្ត្ពតវង ត្បក រកមពុជា ក ើយម្តា យក ា្ េះ ពុធ  ុីម 



កកើរកៅកនុងឆ្ន ុំ១៩៣៥ ពុធ  ុីម កៅភូមិស្លា យត្ជុំ ឃុុំស្លា យត្ជុំ ស្រុកថ្ត្ពតវង កខរាថ្ត្ពតវង   
ត្បក រកមពុជាត រ។ ចឹងបង បងោុំថាម្តា យរបរប់ងគារ់កកើរឆ្ន ុំតខារគារ់កកើរឆ្ន ុំអី្កគក បង? 

ខ៖ អ្រ់ស្លា ល់មិនគារ់កកើរឆ្ន ុំអី្លង។ 

ក៖ ចុេះឪពុកវញិ? 

ខ៖ ឪពុកអ្រ់ ឹងត រ កបើខ្ញុំ មៃន់បាន៧តខក ើយគារ់ស្លា ប់កៅ ខ្ញុំកកើរអ្រ់ទន់ឪខ្ញុំលង នឹង។ 

ក៖ ក ើយែីមូលក រុអី្បានគារ់ស្លា ប់បង? 

ខ៖ អ្រ់ ឹងត រ។ 

ក៖ តម អ្រ់ត្បាប់ក គ េ៎? 

ខ៖ គារ់អ្រ់បានត្បាប់កយើងលង ជុំន្មន់ នឹង។ 

ក៖  ហា៎ស្លា ប់កពលជុំន្មន់ប ុល ពរក ក ា៎។  ុី! លន់ នល់ករើ កបើបងកៅកនុងក េះ៧តខ។ 

ខ៖ ខ្ញុំកៅកនុងក េះ៧ តខឪពុកញ ុមស្លា ប់កោល។ 

ក៖  នឹងក ើយកៅកនុងលន់ នល់ក ។ 

ខ៖ មិនទន់គារ់លង នឹង។ 

ក៖ ក ើយចុេះរម្រម្ភប់ម្តា យរបរ់បងម្តន ូចជាអី្កគម្តនត្បាប់ខាេះៗអ្ុំពីឪពុកអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ម្តនត រ អ្រ់បានត្បាប់កូនលង។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ គារ់អ្រ់ត លបានត្បាប់លង។ 

ក៖ ចុេះម្តា យរបរប់ងគារ់ស្លា ប់ឬមួយក៏ររ់? 

ខ៖ ម្តា យខ្ញុំស្លា ប់យូរក ើយ។ 



ក៖ តាុំងពីណាមកវញិ? 

ខ៖ តាុំងពីតបកអាពរមក តបកមកគារ់ស្លា ប់ម ង។ 

ក៖ ោា៎ ! 

ខ៖ គារ់ទរ ់ គារ់បានបាីកត្កាយ នឹង បាីកមអាពរ នឹង ល់តរបានកូនត្បត លមួយតខគារ់ 
 ូលអ្ងារ កូនកត្កាយហាា៎។ បាីកត្កាយបានកូនមួយ។ 

ក៖ ោា៎ស!  

ខ៖  ល់ចឹងគារ់ ូលអ្ងារគារ់ទរ់កៅឈ្រុឺុំថ្រ  ៗ កៅគារ់ក៏ស្លា ប់កៅ។ 

ក៖ ចឹងកោយស្លរទរ់ក ា៎ចឹង? 

ខ៖ ោា៎ ! 

ក៖ ក ើយចឹង ល់បអូនមីងអ្នកណាកគកមើលកៅចឹង? 

ខ៖ កៅជាមួយអ ញ៊ុំខ្ញុំ។ 

ក៖ ចឹងក ើយចុេះបអូន នឹងកៅឯណាឥ ូវ? 

ខ៖ កៅភនុំកពញ ហា៎ ឥ ូវបអូនម្តនត្បពនធម្តនអី្ក ើយ នឹង។ 

ក៖  ហា៎!  

ខ៖ ម្តនកូន២ក ើយឥ ូវ។ 

ក៖ ោា៎ស! ចឹងរម្រម្ភប់ក េះតរមួយបងម្តនបងបអូនប ុន្មា នន្មក់វញិ? 

ខ៖ ខ្ុុំម្តនតរ២ន្មក់ នឹង។ ម្តនបងបអូនតរ២ន្មក់គរ់។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ ខ្ុុំបងវា។ 



ក៖ តរត្គាន់តរឪពុកកលេងគាន ? 

ខ៖ ោា៎សឪពុកកលេងគាន ។ 

ក៖ ចុេះឪពុកចុងកៅណាវញិកៅ? 

ខ៖ គារ់ស្លា ប់ត រ។ 

ក៖ ស្លា ប់ត រក ា៎? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ គារ់ស្លា ប់មូលក រុអី្កៅ? 

ខ៖ គារ់ស្លា ប់ឈ្ឺ។ 

ក៖  ហា៎តរ ល់កពលបងធុំមកររក់ៅជាមួយបអូន នឹងត រអី្? 

ខ៖ បានកៅតរខ្ញុំតបកបអូនខ្ញុំតាុំងពីកនេះ ហា៎! តាុំងពីខ្ញុំអាយុ៦ ឬ ៧ឆ្ន ុំ កមើល ១៥ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ១៥ឆ្ន ុំតបកពីបអូនមក? 

ខ៖ ោា៎ស! តបកពីបអូនខ្ញុំក ើរមកកៅជាមួយកគរ ូរ មកកៅអ្នកកលឿងកនេះបានអាយុខ្ញុំ ១៧ ឬ ១៨ 
បានខ្ញុំកចញមកកៅ ីកនេះ មកកៅជាមួយបងផារនិកនេះ។ 

ក៖ កៅតត្ពក ូរ? 

ខ៖ ោា៎ស! កៅតត្ពក ូរ។ 

ក៖ ជួយលក់ោប់  យួគារ់ចឹងកៅ? 

ខ៖ ោា៎ស!  នឹងក ើយ ជួយលក់ កាល នឹងរួរកគថា កយើងរុុំលុយ កគកបើក ិញកខាអាវចឹង 
មកបងហាា៎   ល់ ិញចឹងកគថា កបើកលុយអី្ កគយកតង ងមកលក់ឱ្យអ្ញមួយជី ល់ចឹង។ 

ក៖ មីងផារនិនិយាយចឹង? 



ខ៖ ោា៎ស! ក ើយ ល់ចឹងខ្ុុំត្បាប់តម កកាកខ្ញុំចឹងថា អីុ្ឯងកមើល ល់ខ្ញុំរុុំកបើកលុយ ិញកខាអាវ 
គារ់ថា ុីតង ងទរកបើកលយុរអីកគយកតង ងមកលក់ឱ្យអ្ញមួយជីចឹងកៅណា ក ើយចឹងក៏ 
កម្ត ង៥ កម្ត ង៥ខ្ញុំកចញ កចញកៅ កចញពីបងផារនិ នឹង ក ើយកចញពីគារ់ នឹងមកកៅជា       
មួយគារ់ នឹងបកណាា យ ក ើរកៅ នឹងភនុំកពញ ក ើរកៅតរអី្ត្គប់តរកតនាងចឹងកៅ កៅកៅត្គប់ 
កតនាងទម្រម្ភុំបានបាីខ្ញុំមកចឹង ិ។ 

ក៖  ហា៎! 

ខ៖ ក ើរកៅត្គប់កតនាង។ 

ក៖ ចឹងបង ូចបងឯងកៅជាមួយមីងផារនិប ុន្មា នឆ្ន ុំ? 

ខ៖ ក ា៎កៅបានយូរត រ។ 

ក៖ កោយស្លរខ្ញុំត្បត លមុខខ្ញុំកៅោុំមុខ។ 

ខ៖ ោា៎ស! 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ កៅត្បត លអ្រ់បានមួយក  អ្រ់បានក ។ 

ខ៖ អ្រ់ម្តនមួយឆ្ន ុំលង ត្គាន់តរបានជិេះ នឹង អ្រ់បានមួយឆ្ន ុំក ។ 

ក៖ កោយស្លរខ្ញុំធ្លា ប់លក់ ូរកៅមុខវរា នឹងត រ ហា៎។ 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចឹងខ្ញុំោុំមុខមួយ នឹង។  នឹងក ើយចឹងបងករើបងបអូនត្បុររបរ់បងគារ់ក ា្ េះអី្កគត រ? 

ខ៖ បអូនខ្ញុំក ា៎?  

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ ក ា្ េះ កវឿន។ 

ក៖ រអីកគកវឿន? 



ខ៖  ុីមិន ឹងរអីក កនេះ? 

ក៖ អ្រ់ោុំត្រកូលគារ់ក ក ? 

ខ៖ អ្រ់ោុំក ។ 

ក៖ ោា៎ស! តបកគាន តរកនេះ មិនត លបានកៅជាមួយបអូនលង។ 

ក៖ ឥ ូវគារ់ររ់កៅភនុំកពញ? 

ខ៖ ោា៎ស វាមកកៅរុីឈ្នួលកៅភនុំកពញកនេះ។ 

ក៖  ហា៎! គារ់ម្តនត្គួស្លរក ើយ? 

ខ៖ ម្តនក ើយក ើយ។ 

ក៖ គារ់រករុីអី្កគបង គារ់រុីឈ្នួលកធាើអី្កគវញិ? 

ខ៖ ក ើរជាមួយអាកចើមកនេះ មិន ឹងខាងអី្ ខាងែរអី្ចឹងកៅណាេ៎។ 

ក៖ ក ើរជាមួយអាកចើម? 

ខ៖ោា៎ស! បអូនខ្ញុំក ើរ អាកចើមពួកម្ត ក់វា ពួកម្ត ក់កគ នឹងហាា៎។ កគក ើរមួយគាន  នឹង។ 

ក៖ អាកចើមកុំតបាង នងឹក ? 

ខ៖ ោា៎ស!! 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ អាកចើមរួកុំតបាង នឹង។ 

ក៖ ក ើរជួយែរជួយអី្ចឹងកៅ? 

ខ៖ ក ើរែរក ើរអី្ចឹងកៅ។ 

ក៖  ុីចឹងបានលុយកត្ចើនត រករើ អាកចើមលបីហាា៎ណាេ៎។ 

ខ៖ លបីតរកគតរវាអ្រ់បានលុយ វារុីឈ្នួលកគ។ 



ក៖ ោា៎ស! រុីឈ្នួលជាមួយអាកចើមក ើរែរអី្ចឹងកៅ។ 

ខ៖ ោា៎ស វាបានប ុន្មា នករឿងត រ វាបានែរចូលកៅកនុង ូរ រេន៍ហាា៎  អាបអូនខ្ញុំ នឹងហាា៎។ 

ក៖  ហា៎! ក ា្ េះអី្កគវញិ? 

ខ៖ ក ា្ េះកវឿន មិន ឹងត្រកូលវាថាោក់ក ា្ េះអី្កគក   ខ្ុុំមិន ឹងអី្មិន ឹងក ។ 

ក៖ អ្នករលិ្បៈត រ។ 

ខ៖ តត្កងកល្វវាោក់ខុរគាន ។ 

(បាីរបរ់បងស្រី)៖ កវឿន នងឹកគកៅ មួយក ៀរកគកៅកត្ៅ  ល់កៅកត្ៅកគកៅអាកៅ នឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ អាកៅត្បុរកៅ នឹង។ 

ក៖ ោា៎សចឹងបងម្តនបងបអូនតរ២ន្មក់ នឹងក ? 

ខ៖ ោា៎សម្តនតរ២ន្មក់ នងឹ។ 

ក៖ បងកៅពីកកាងធ្លា ប់ម្តនអ្នុរាវរយី៍អី្កគខាេះជាមួយបអូន កពលោុំបានចឹងហាា៎? 

ខ៖ អ្រ់ធ្លា ប់ម្តនអ្នុរាវរយី៍អី្កគលង។ 

ក៖ ធ្លា ប់កលងអី្កគខាេះជាមួយគារ់? 

ខ៖ អ្រ់ត លបានកលងអី្ជាមួយបអូនលង។ 

ក៖  ហា៎! ររ់កៅធមាតាចឹងកៅ? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ធ្លា ប់កលងថ្ប ុកថ្ប រអី្ជាមួយគាន អ្រ់? 

ខ៖  ុី! អ្រ់ត លលង។ 



ក៖ កលងកលេងៗគាន ចឹងកៅ? 

ខ៖ ោា៎ស! ម្តនត លបានកលងអី្ជាមួយបអូនក ។ ត្ពលឹមក ើងកៅកមើលត្កបី កៅកមើលអី្ចឹង កៅ 
កា ល នឹងកយើងកៅស្រកុក ណាេ៎។ បងហាា៎  កយើងកៅតូចកយើងកៅកមើលត្កបីកមើលអី្ចឹង កៅ។ 

ក៖ ោា៎ស  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ គាា នបានកមើលបអូនអី្ក ។ 

ក៖ កមើលត្កបីចឹងកអាយមីងឱ្យអី្ចឹងកៅអី្? 

ខ៖ ោា៎ស! កមើលកអាយអ ញ៊ុំ។ 

ក៖ ោា៎ស! តរគារ់កចេះចិញ្ា ឹមបងអី្ចឹងមកត រ អី្ចឹងកៅណាេ៎។ 

ខ៖ ោា៎សគារ់រកចិញ្ា មឹកយើងត រ។ 

ក៖ ចាេ៎ស! ក ើយបានតបកកចញពីគារ់មករុីឈ្នួលអី្ចឹងមក? 

ខ៖ តបកពីគារ់ចឹងមកកៅលិចអ្នកកលឿង នងឹ។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ មករុឈី្នួលរទូងស្រូវ ត្ចរូស្រូវអី្កគក ើយ ល់តម ឪធម៌ខ្ញុំ ូចថាក ើយចូលរួរខ្ញុំចឹង ហាា៎  
ក ើយត្បតកកថាអ្រ់យកអ្រ់យកចឹងក ើយគារ់កចេះតរឱ្យកគកៅ ល់ចឹង ខឹងគារ់ររ់កចញពី 
គារ់ចឹងមក កៅជាមួយផារនិ នឹង។ 

ក៖  ហា៎! ចឹងកោយស្លរខឹងក ចឹង? 

ខ៖ ោា៎ស! កចញមកកៅជាមួយបងផារនិ ខាងគារ់ថា ុីអ្ញឱ្យកគវាត្បតកកចឹងខ្ញុំត្បតកក
ខ្ញុំថាអ្រ់យកហាា៎  ក ើយញ ុមកចញមកកៅជិេះរម ក់មក។ 

ក៖ យីចិរាធុំក ៀរ។ 

ខ៖ ចុេះកបើត្បតកកក ើយកៅតរបងខុំឱ្យយក កបើកគមិនចង់បានបងខុំកម ច។ 



ក៖ គារ់ឱ្យម្តនបាីម្តនអី្ចឹងកៅគ េ៎? 

ខ៖ ោា៎ស! កគចូលរួរក ើង៣ ឬ ៤ន្មក់ ហា៎។ 

ក៖ កពល នឹងអាយុប ុន្មា នវញិ? 

ខ៖ ១៨ក ើយ។ 

ក៖ ចឹងបង បងោុំក ថាឪពុកម្តា យរបរប់ងគារ់ធ្លា ប់រករុីអី្ពីមុនមកោុំអ្រ់? 

ខ៖  ុីកកើរមកម្តា យតបករ ូរ មិនត លជួបជុុំម្តា យលង។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ យប់ក ើងកម្ត ង១បានម្តា យមកយក លួចពីមីងខ្ញុំកៅ ិ។ មីងខ្ុុំគារ់អានិរខ្ុុំចឹងហាា៎គារ់ 
លួចចឹងកៅឱ្យខ្ញុំរុីតលាល្វា  ក ើងក ើមល្វា ហាា៎  ស្លា ល់ក ើមល្វា អ្រ់? 

ក៖ ស្លា ល ់អារលយួកនុង ហា៎។ 

ខ៖ ក ើមវា ោា៎ស! ក ើយកម្ត ងមួយតម ខ្ញុំមកចឹង ក ើយគារ់បាន បាយមួយ ុុំម្តន់អី្ចឹងកៅកៅ 
កូនឱ្យរុី ប ុតនាខ្ញុំរុីតលាល្វា ក ើងចង់រប់ក ើយ នងឹចង់រប់ចង់ររ់ក ើយ។ 

ក៖ ក ើយ ូបជាមួយអី្កគកៅ? 

ខ៖ តលាល្វា  ក ម ង! ចុេះកាល នឹងខ្ញុំកៅតូច ប ុនៗកាួយខ្ញុំ នឹង ប ុនកូនអាត្តា នឹង មីធ្ល ហា៎។ 

ក៖ កចេះតរោក់ចូលម្តរ់កៅ? 

ខ៖ ោា៎ស! ក ើងកៅ ជុំន្មន់ នឹងបានអី្រុី ម្តនតរតលា នឹងរុីបងកអ្ើយ  លរ់ុីចឹង មីងខ្ញុំគារ់កៅ 
លួចមកករើ លួចពីតម ខ្ញុំមក នឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖  ល់តរលួចចឹងមកតរល្វៃ ចក ើងគារ់ជិេះរក េះ ករេះមកជាមួយបាីគារ់ចឹងហាា៎។ 



ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ មកយកខ្ញុំកៅក ើយខុំយកកាួយកៅោក់ពួនកៅ នឹង ក ើមខនញ ហា៎ ក ើយក ើងមកវញិកឈ្ាើង 
ទមឱ្យរញ ៉ៃ។ 

ក៖ កអ្ើយ! ទមបង នឹង? 

ខ៖ ទមខ្ញុំ នឹងហាា៎។ 

ក៖ ក ើយអ្រ់ ក ើយកម ចកៅកអាយកឈ្ាើងទមចឹង? 

ខ៖ ហាា៎ ! កបើពួនម្តា យ ម្តា យកៅយក មីងអ្រ់ឱ្យយកមកហាា៎។ 

ក៖ កៅជាមួយម្តា យវាយា ងកម ច វាពិបាក ូបឬក៏កម ច? 

ខ៖ គារ់យកកៅអ្រ់ឱ្យម្តនកយើង ូបអី្លងឱ្យរុតីរតលាល្វា  នឹង។ 

ក៖ តម គ េ៎? 

ខ៖ ោា៎សតម ខ្ញុំ នឹងហាា៎។ 

ក៖ ក ើយមីងអាណិរកៅយកមក? 

ខ៖ ោា៎ស នឹងហាា៎ ! ក ើយមីងអាណិរកៅយកកាួយមកវញិ។ 

ក៖ ក ើយចុេះកម ចចឹងវញិអ្រ់កមើលតែកូនក ចឹង? 

ខ៖ កអ្ើ កបើគារ់ក ើរតាមតរបាីគារ់។ 

ក៖  ុីអ្រ់ខាល់ពីកូន កូនស្រ។ី 

ខ៖ ក ើរ! 

ក៖ យា ងម ង! 



ខ៖ គារ់ក ើរតរតាមតរអី្តាមបាីគារ់អី្ចឹង  លយ់ប់ចឹង កម្ត ង១ កម្ត ង២អី្ចឹងបានចូលលទេះ 
ក ើយខ្ុុំកៅតរម្តន ក់ឯងក កកៅអាក ើមល្វា  នឹង កៅ កងាៀប នឹង អ្ងាុយ នឹងកៅ  ល់ោុំម្តា យ 
យូរកពកក កចឹងកៅ ក ើយចុេះជុំន្មន់ នឹង ូចតរកយើងកនេះចឹង ខាា ចចឹងកចេះតរកនេះកៅ ក ើយ 
លទេះកគ ស្លៃ រ់ឈ្ឹង។ 

ក៖ ក ើយអ្រ់រូវម្តនមនុរេកត្ចើនក បងកៅ? 

ខ៖ អ្រ់រវូ ោា៎អ្រ់រូវម្តនមនុរេក ។ 

ក៖  ុីកចេះតរម្តនម ងក ើយកៅថ្ត្ពតវងរងោច់ស្រយាលត រ នងឹហាា៎ ? 

ខ៖  ុី! ម្តនថ្ត្ព ហា៎កាល នឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ ក ើយកពលយួន ម្ភា ក់មកអី្ររ់ពួនគុមពឬរេី គុមពអី្ ហា៎។ 

ក៖ កពល នឹងជុំន្មន់ទម្ភា ក់ត្គាប់តមនក ? 

ខ៖ ោា៎ស! ទម្ភា ក់ត្គាប់។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ កបា ល់កហាេះ នឹងទម្ភា ក់ត្គាប់មកកយើងមិនពួននឹងភាឺតស្រហាា៎  ត្កាបម ង។ 

ក៖ ោា៎ស! កោយស្លរកបើកម ចៗខាទ រ់មកត្រូវមកក ា៎បានត្កាប? 

ខ៖ ោា៎សត្រូវ! ក ើយកបើចឹងក ើយកបើថាយួនវាចូលមកយកវាជីកកគកៅអី្កគ កគជីក។ 

ក៖ ត្រង់ករ។ 

ខ៖  នឹងក ើយ! ក ើយចូលក ើយវាកៅបារ់កៅបានកយើងក ើងមកវញិមក ចូលកៅ ូា៎ កាុំកភាើង 
ត្ពុងរ  ូ ហាា៎  ថ្ែៃមួយខ្ញុំភ័យចុេះវាទរ់កយើងត រ ករើកបើកយើងររ់ចូលកនុងកនេះកលឿនហាា៎  ត្គាន់តរ 
កឃើញវាកណាេះ កយើងររ់ចូលកនុងកន្មេះត្ពចុ។ 



ក៖ ោា៎ស!  ឹងអ្នកណាកគទម្ភា ក់ត្គាប់ក កពល នងឹ?  ូចកពល នឹងជុំន្មន់ លន់ នល់ ទហាន 
អាកមរចិទម្ភា ក់ត្គាប់ រម្តា ប់ពួកកយៀកកុងកន្មេះពូគ េ៎? 

(បាីរបរ់អ្នកមីង)៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖  នឹងក ើយត លថាក ញពួកអាពរក ញកាប់អី្ចឹងកៅណាេ៎។ 

ក៖ ោា៎ស!  

ខ៖ វាកៅឯកណាេះក ញកាប់អាកាុំបិរកន្មេះក ើងរររលាម  ហា៎ខ្ញុំររ់ចូលកនុងស្រូវ ហា៎។ 

(បាីរបរ់អ្នកមីង)៖ ជុំន្មន់៧១ (១៩៧១ ១៩៧២) ទម្ភា ក់ត្គាប់ករើ ឆ្ាងការ់ត រករើ។ 

ខ៖ គួរឱ្យខាា ចណារ ់កាប់កន្មេះកាប់ក ើង  ូចថាកាប់គាន ទុំងររទ់ុំងអី្ក ៀរ ហា៎។ 

ក៖ោច់ករកៅ? 

ខ៖ ោា៎ស!   ហា៎! ខ្ញុំខាា ច ក ើយចុេះកាល នងឹវាតូចត រ ហា៎។ កគក ញមកតបក ឹករុំក ង
ខ្ញុំររ់ចូលកនុងស្រវូពួនវាហាា៎។ 

ក៖ ម្តន ក់ឯង? 

ខ៖ ម្តន ក់ឯងកាល នងឹក ើរ ម្តនកនេះឯណា ខាា ចចង់រប់ក ើយណាេ៎  កាលជុំន្មន់អាពរ។ 

(បាីរបរ់អ្នកមីង)៖ ជុំន្មន់ នឹងត្រង់ករក៏ម្តនពរត់ រហាា៎  ខាេះពរ់ចឹករប់ហាា៎។ 

ក៖ ោា៎ស! ក ើយកចេះររប់ាន ល់រម័យ នឹងត រ? 

ខ៖ ោា៎ស! កចេះររ់បាន ល់ឥ ូវត រ។ 

ក៖ថ្ែាហាកណាេះជីវរិបងកណាេះ?  

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចឹងបងករើរពាថ្ែៃបងម្តនអាយុប ុន្មា នក ើយ? 



ខ៖ ទល់តររួរប្ដីខ្ញុំ។ 

ក៖ បាីត្បពនធអាយុប ុន្មា នក ើយពូ? 

(ស្លា មីរបរអ់្នកមីង)៖ ៤០ជាង ៤៦។ 

ខ៖ ៤៦ ឬ ៤៧ក ើយអី្? 

ក៖៤៧ នឹងក ើយក ើយកោយស្លរពូក ងកកើរ១៩៦៦អ្នកមីងកកើរ១៩៧១ ចឹងបងបអូនគាន ២ឆ្ន ុំ 
មីង៤៩ ពូ៤៧ ក ើយ។ 

ខ៖ ោា៎ស! គារ់បងខ្ញុំ២ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ជិរ ក់កណាា លហាា៎ក ើយករើមួយៗ ចឹងបងករើរម្រម្ភប់្ជីវរិរបរ់បង 
បងធ្លា ប់រករុីអី្កគខាេះ ក ើយ អាចករៀប រប់ទុំងអ្រ់ថាធ្លា ប់រករុអីី្កគខាេះ? 

ខ៖ តាុំងពីកនេះមកក ា៎? 

ក៖ តាុំងពីកកាងរ ូរ ល់ប ុណណឹ ង? 

ខ៖ មិន ឹងរករុីរអីកបើក ើរកៅជាមួយកគរ រូ។ 

ក៖ កៅជាមួយកធាើអី្កគខាេះវញិ? 

ខ៖ កៅជាមួយកគលក់ ូរចឹងកៅ កចញពីបងផារនិកៅកៅលាែាីជួយលក់ ូរកគចឹងកៅ 
កបាកកខាអាវកបាកអី្ចឹង កៅណាេ៎ មិន ឹងរករុអីី្។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ ក ើររុីឈ្នួលតាមលទេះ។ 

ខ៖ ជូរលទេះ ត្ពលឹមក ើងជូរលទេះឱ្យកគ កបាកកខាអាវឱ្យកគក ើយបានោុំបាយ ូប ជួយកធាើនុំកធាើអី្
ឱ្យកគចឹងកៅ កាល  នឹងកៅលារែាី។ 

ក៖  ហា៎! 

ខ៖ ក ើយកបើកៅជាមួយបងផារនិ ត្ពឹលមឹក ើង  ឹងតរលក់ ូរចឹងកៅ។ 



ក៖ ជួយលក់ ជួយអី្គារ់ចឹងកៅ? 

ខ៖ ោា៎ស ល្វងោន ល្វងឆ្ន ុំងចឹងកៅ។ 

ក៖  នឹងក ើយ។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ កចញមកពីកគក ើយកធាើអី្កគក ៀរ? ឈ្ប់កៅជាមួយកគលក់បតនាលក់អី្។ 

ខ៖ កៅកពលបានបាីខ្ញុំមកបានលក់បតនា។ 

ក៖ កៅលារណាវញិ? 

ខ៖ កនេះកៅលារករងចត្ក ិ។ 

(បាីរបរ់បងស្រី)៖ មុនលក់ឥវា ន់ោប់  ួយកៅមុខលទេះត រ នឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! កម ចបានឈ្ប់អ្រ់ចឹង? 

ខ៖ វាកយើងលក់វាមិនបានរុី។ 

ក៖ រវល់តរខារគ េ៎? 

ខ៖ ោា៎សរវល់តរខារ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ លក់អ្រ់បាន ូប។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ បានកគឱ្យខ្ញុំក ើរចុងកៅបានក ើររ ូរ។ 

ខ៖ បានក ើរចុងកៅបានត្គាន់កនេះ ប់ ល់បងហាា៎។ 

ក៖ ោា៎ស! ក ើយចុេះកបើរនិជាតខអ្រ់ម្តនការវញិកម ចកៅ? 

ខ៖ អ្រ់ការត្រូវកបាកកខាអាវ កបាកកខាអាវចឹងកៅ ត្រូវកធាើកមា  កធាើកមា កៅ។ 

ក៖  ហា៎! តរម្តនជាត្បោុំរ ូរក ា៎មុខរបរ? 



ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយកៅតរម្តនត រ ចឹងខុំត្បឹងក ើមប ី ឱ្យកូនបានកៅករៀន 
ក ើមបីកពលធុំក ើងម្តនអ្ន្មគរ។ 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ក ើយចឹងកៅបានស្រួលបងក ើយនឹងពូ។ 

ខ៖ ោា៎ស!  

ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ តរកបាកកខាអាវកនេះបានចឹងមកបាន១០,០០០ឬ  
២០,០០០អី្ចឹងកៅបានកអាយលុយកូនកៅករៀនកៅ។ 

ក៖ ោា៎ស! ជាករៀងរល់ថ្ែៃត រមីង 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖  នឹងក ើយលអតមនត ន។ 
ចឹងបងករើរម្រម្ភប់ស្លា មីរបរ់បងគារ់ក ា្ េះអី្កគត រ?មិញបាីត្បាប់ក ើយ ឥ ូវរួរ ត្បពនធមាង។ 

ខ៖ ក ា្ េះ ជា លីក ង។ 

ក៖ ោា៎ស!  នឹងក ើយ ចឹងមិញពូក ងគារ់កកើរកៅកនុងថ្ែៃ ី០១ តខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ១៩៦៩។ 
កៅភូមិភនុំរ កៅ ឃុុំភនុំរុំកៅ ស្រុកបារ់ ុំបង កខរាបារ់ ុំបង ត្បក រកមពុជា 
 នឹងក ើយចឹងស្លា មីរបរ់បង ខ្ញុំអានកៅកនុងរុំបុត្រកុំកណើ រ ក ណាេ៎ ខ្ញុំអ្រ់ ឹងក កណេះ។ ោា៎ស! 
 នឹងក ើយចឹងរូមត្បាប់ពីត្បវរាិករនហា។ 

ខ៖  ហា៎! អ្រ់ម្តនក ។ 

ក៖ អូ្កខ ចឹងករើបងករៀបការកៅកនុងឆ្ន ុំណា? 



ខ៖ មិន ឹងឆ្ន ុំណា។ 

ក៖ ពូក ងោុំជាង ឆ្ន ុំការ? 

ខ៖ អ្រ់បានការតរនករៀប។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ ៩៦ (១៩៩៦)។ 

ក៖ ចឹងករៀប នឹងកៅកនុងឆ្ន ុំ១៩៩៦? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ោា៎ស  នឹងក ើយ ចឹងការករៀបការ នឹងកម ចត របង កអ្ើ ូចជាករៀបចុំក ើងកោយអ្នកណាកគ 
ឬក៏ ស្រឡាញ់ កោយចិរាឯងត រ? 

ខ៖ ស្រឡាញ់ចិរាឯង។ 

ក៖ ស្រឡាញ់ចិរាឯងក ា៎? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ស្រឡាញ់បាីយូរកៅ? ពូក ងកៅ នឹងអ្រ់ហា ននិយាយក ា៎? កម ចត រ 
កមើលត្បាប់ពីត្បវរាិករនហាអី្រិចកមើល ត្បាប់ប្នដិចមក? 

ខ៖ អ្រ់កចេះក ! 

ក៖ អូ្កខ! ឥ ូវជួបគាន  ុំបូងជាមួយពូកៅឯណា? 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ កៅ នឹង។ 

ខ៖ កៅ នងឹលទេះ។ 

ក៖ កៅលទេះ នឹងក ា៎? 

ខ៖ ោា៎ស! 



ក៖ កោយស្លរកម ចបានមក លល់ទេះពូត រ? 

ខ៖ ខ្ញុំកៅជាមួយបងផារនិ នឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! ក ើយ ល់កពលបន្មទ ប់កម ចក ៀរបានមកកណេះវញិ? 

ខ៖ ខ្ញុំកចញពីបងផារនិកៅកៅភនុំកពញ ល់តរកនេះរុុំកគមកកលងស្រុក  ល់កពលចឹងមក
ផ្ទះ នឹងតម ខ្ញុំ គារ់កៅរួរ កៅអី្ចឹងកៅណាេ៎។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ កៅររួខ្ញុំ ល់ថ្ត្ពតវង នឹង។ 

ក៖  ហា៎! ក ើមបីឱ្យបានមកការមកអី្ចឹងមក? 

ខ៖ ោា៎ស! អ្រ់បានការក តរន។ 

ក៖ តរន នឹងគ េ៎។ 

ខ៖ ចាេ៎ស! និយាយត្រង់អ្រ់ម្តនល្វក់ក ។ 

ក៖ ម្តនអី្តរន ឬក៏ការអី្ឱ្យបានត្រឹមត្រវូ។ 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចឹងបងរម្រម្ភប់ភាស្លវញិ ករើបងកចេះ អាន និង ររកររភាស្លតខារបានចារ់អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់បានកចេះលង។ 

ក៖ត លធ្លា ប់ករៀនក ? 

ខ៖ អ្រ់ត លបានករៀនកស្លេះ។ 

ក៖ ចុេះកៅតាុំងពីកកាងមកអ ញ៊ុំអ្រ់ត លបានឱ្យកៅស្លល្វក ចឹង? 

ខ៖ អ្រ់បានមាង កៅកខារត ក ខ្ញុំករាៀកកខាត្ប ឹបជុំន្មន់ នឹងកន្មេះ។ 



ក៖ កមើលនិយាយរិចកមើលកម ចត រ? 

ខ៖ ខជិលនិយាយខាា រកគ។ 

ក៖ មកនិយាយត្បាប់មក។ 

ខ៖ ោុំកមើលកាល នងឹខ្ញុំកៅរូចត រ កៅកៅអ ញ៊ុំខ្ញុំឱ្យខ្ញុំកៅករៀន កៅចឹងករាៀកកខារត កចុំគូ  
ត្គូកៅក ើងរប់ អ្កេរ ហា៎ ស្រេះអ្ ស្រេះអា ស្រេះអិ្ ស្រេះអី្ នឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ ម្តនកគថា ហា៎ កខាតង ងរត កៗខ្ញុំក៏កអ្ៀនខ្ញុំក៏តលងកៅករៀនរ រូទល់តរឥ ូវ នឹង។ 

ក៖ កោយស្លរចឹង។ ក ើយ ល់កពលកៅលទេះ នឹងអ្រ់ត្ពមកមើលឱ្យក ើយ? 

ខ៖ អ្រ់បានកមើលលង កទេះតរកមើលក៏អ្រ់ម្តនកខាករាៀកត រ កបើម្តនតរកខាមួយបម្ភា ស់។ 

ក៖ អ ញ៊ុំគារ់អ្រ់ម្តន ិញកខាអាវអី្ឱ្យករាៀកក ចុេះ? 

ខ៖ ោា៎ស! ជុំន្មន់ នឹងម្តនកខាអាវមកពីណា 
កខាអាវមួយបន្មន រ់ចង់មួយរយបន្មន រក់ ើយ នឹង។ 

ក៖ មិន ូចឥ ូវ ក់ក ើយកោល។ 

ខ៖ ឥលូវសម្បូរចង់រប់ កាល នឹងកខាបននឹបពណ៌កមា កយើង នឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ បានអាវែាីមួយ នងឹ  ូចបានតម បានឪចឹង។ 

ក៖ ោា៎ស! ចឹងកបើរិនជាភាស្លតខារករើបងធ្លា ប់ករៀនភាស្លអី្កលេងកត្ៅពីភាស្លតខារអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ក ។ 

ក៖កចេះតរភាស្លតខារនិយាយមួយ នឹងក គ េ៎? 



ខ៖ ោា៎ !!!អ្រ់កចេះក ។ 

ក៖ ចឹងកពលកៅករៀន ុំបូង នឹងបងោុំថាកៅករៀនកៅឯណាអ្រ់? 

ខ៖ ករៀនកៅវរាស្លា យត្ជុំ ។ 

ក៖ ស្លា យត្ជុំកៅ! 

ខ៖ កៅស្រុកខ្ុុំ នឹង ថ្ត្ពតវង។ 

ក៖ កៅថ្ត្ពតវង នឹង? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ កគកៅស្លល្វក ា្ េះអី្កគវញិស្លល្វស្លា យត្ជុំចឹងកៅ? 

ខ៖ ោា៎សស្លល្វស្លា យត្ជុំចឹងម ង។ 

ក៖ ោា៎ស នឹងក ើយ។ 
ចឹងបងកពលបងកៅករៀន នងឹបងម្តនកអ្ើមិរាភកាិអី្រនិរស្លន លអី្ជាមួយគាន អ្រ់?ម្តនមិរាភកដិ 
អី្ចឹងហាា៎? 

ខ៖ អ្រ់លង! 

ក៖  ូចតរឯងៗម ងក ? 

ខ៖ អ្រ់ម្តនក ! 

ក៖ ចឹងរម្រម្ភប់កៅកពលពីកកាងឬក៏ម្តនធ្លា ប់កធាើតស្រចម្ភា រអី្ក មួយជីវរិ នឹងមកហាា៎? 

ខ៖ ធ្លា ប់! 

ក៖ កម ចត របង? 

ខ៖ រទូងស្រូវ កចឹង ណាេ៎។ 



ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ កពលត លកនេះមកពីកមើលត្កបីចឹងវញិ  ក  កក ើ យកយើងតរកកណាា ប់កៅតស្រ 
ត្ពលឹមក ើងកៅពយួរ ី រទូង ចឹងកៅ។ 

ក៖ ោា៎ស!  នងឹក ើយ ចឹងជួយ។ មួយ នឹងកធាើឱ្យអ្នកណាកគវញិ? រុីឈ្នួលកគឬមួយកធាើឱ្យអ ញ៊ុំមីង? 

ខ៖ កធាើឱ្យអ ញ៊ុំខ្ញុំ ប ុនខ្ញុំកៅជាមួយអ ញ៊ុំខ្ញុំហាា៎។ 

ក៖ ចាេ៎ស! ធ្លា ប់កធាើរារកតាន រអី្អ្រ់? 

ខ៖  ូា៎! អ្រ់ត លកធាើកស្លេះ កៅកធាើអី្ស្លា នតរក ើងក ើមកតាន ររួច។ 

ក៖ កល្វអ្នកណាកគក ើងចឹងបងឯងអ្នកកូរចឹងគៅណាេ៎។ 

ខ៖ អ្រ់ក  បងអ្រ់ក ។ 

ក៖ ចឹងធ្លា ប់កវញកកនទល កវញកង្គ្នាកអី្អ្រ់? 

ខ៖ កកនទលធ្លា ប់កធាើ។ 

ក៖ កធាើកម ចកៅ ត្បាប់ខ្ញុំចិរាកមើល? 

ខ៖  ុំបូងអា នងឹកយើងកធាើរាឹករ ុំកចកហាា៎ កយើងការ់ ការ់ក ើយកយើងយកមកកជៀរយកបតនាក ើយ 
កយើងមូលក ើយរៃួរកយើងយកមកកួរវាត្រង់ ត្រង់ក ើយកយើងឈ្ូរវា។ 

ក៖ ោា៎ស! ឈ្ូរក ើយកយើងកធាើកកនទលកៅ។ 

ក៖ ោា៎ស នឹងក ើយ ក ើយចឹងធ្លា ប់កធាើមួយ នឹងកៅលក់ឬក៏ ុក? 

ខ៖ កធើាលក់ លក់កាល នឹងមិន ឹងបានប ុន្មា នក  ខ្ញុំកភាចយូរក ើយ។ 

ក៖ ក ើយក ើរ កធាើក ើយ ូលលក់ក ៀរ? 

ខ៖ អ្រ់ក ខ្ញះកធាើក ើយ ម្តនកគអ្នកមក ិញតាមលទេះ។ 



ក៖ ោា៎ស!  

ខ៖ ខ្ញុំកធាើកនុងមួយថ្ែៃបានកកនទល ២។ 

ក ៖ ូយា៎បានកត្ចើនត រចឹង។ 

ខ៖ ោា៎ស អាអ្កញ្ា េះចឹង៣ រថកនាេះ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ ក ើយអាបកណាា យកនេះ៦។ 

ក៖ ឆ្ៃ យធុំ។ 

ខ៖ ោា៎ស! កធាើមួយថ្ែៃបាន២ក ើយអ្នកខាេះកធាើមួយថ្ែៃបាន៣ ៤ ហា៎កគកធាើរហាសហាា៎។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ កគក ើងកូរពីយប់ពីអី្ចឹងកៅ កគចឹងកគក ើងកូរកគ ូរអី្កគក ើយអ្រក់ ើយ 
 នឹងកគោប់កធាើរ ូ រម ង។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ កគម្តនគាន  កបើខ្ញុំមួយថ្ែៃបានតរ២ក ។ 

ក៖ កាលកពល នឹងបងអាយុប ុន្មា នបានបងកធាើកកនទល នឹង? 

ខ៖  ុីអាយុគទើប្តរ១៣ឆ្ន ុំអី្ នឹង។ 

ក៖  ុិ! កធាើមួយថ្ែៃបាន២ខាា ុំងក ើយ១៣ឆ្ន ុំ។ 

ខ៖ ១៣ឆ្ន ុំ។ 

ក៖ ក ើយមូលក រុកម ចបានកបាេះបង់អាជីពមួយ នឹងកោលចឹង? 

ខ៖  ុី! ចុេះកបើខ្ុុំពិបាកកពកខ្ញុំក ើរមកកៅជាមួយកគ ក ើររុីឈ្នួលត្ចូរស្រូវត្ចូរអី្កៅ។ 



ក៖ ត្គាន់កបើជាងគ េ៎? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ កត្ េះកកនទល នឹងលក់អ្រ់រូវបានថ្ែាអី្ណាអី្? 

ខ៖ អ្រ់រវូបានថ្ែាលង។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ ក ើយណាមួយកយើងត្កអារាឹករ ុំកចក នងឹក ៀរ។ 

ក៖  ហា៎! 

ខ៖ ត្ក  ូចថាកយើងកាប់មួយស្លរចឹងគាន  ម្រម្ភុំតរល្វរ់បានបានអី្នឹងកាប់ក ៀរ ម្តនតរ ុំកនរ។ 

ក៖ ចុេះឥលូវសម្បូរក ើមរ ុំកចកអ្រ់កៅស្រកុ នឹង? 

ខ៖ ឥឡូវអ្រ់ម្តនក  អ្រ់ក ើយ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ អ្រ់ម្តនក ឥ ូវ។ 

ក៖ ក ើយតាុំងពីតបកពីភូមិស្រុក នឹងមកត លធ្លា ប់កៅកលងអី្អ្រ់? 

ខ៖ ធ្លា ប់កៅត រ។ 

ក៖ ជាមួយបាីជាមួយកូនចឹងកៅ? 

ខ៖ ោា៎ស! កៅជាមួយបាីជាមួយកូន មួយឆ្ន ុំកៅមាង។ 

ក៖  ហា៎ភាគកត្ចើន កត្ចើនកៅតរតខបុណយទនគ េ៎បង? 

ខ៖ ោា៎ស កៅចូលឆ្ន ុំ ភជុុំ។ 



ក៖ ោា៎ស! 
ចឹងបងរម្រម្ភប់ជីវរិរបរ់បងរម្រម្ភប់កពលពីកៅពីកកាងក ើយនឹងឥឡូវម្តនផាា រ់បាូរអី្កត្ចើនអ្រ់
? 

ខ៖  ុី ូចគាា នផាា រប់ាូរអី្លង។ 

ក៖  ូចកៅតរ ត លក ា៎? 

ខ៖ កៅតរ ត ល។ 

ក៖ ពីមុនក ើយឥ ូវមួយណារបាយចិរាជាង មួយណាស្រួលជាង? 

ខ៖ កាលពីកៅ ូចថារបាយហាា៎បងអ្រ់ត ល ល់កពលកយើងម្តនកូនម្តនអី្កយើងកចេះតរកកើរ 
 ុក នឹង មិន ឹង បានលុយឯណាឱ្យកូនករៀនរូត្រចឹងកៅណាេ៎។ 

ក៖ ោា៎សវាពិបាកចឹង ោា៎ស។ 

ខ៖គិរមួយថ្ែៃៗចង់តបកកាលក ើយ។ 

ក៖  នឹងក ើយ ចឹងត្ទុំរិចក ៀរកៅ តរបនាិចក ៀរ នឹងកូនធុំកៅ។ 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ត្គាន់កបើក ើយ។ 

ខ៖ បាីជួយរកកចេះតរបានរលរិ់ចៗរួចកៅហាា៎បងហេ៎។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ កបើកយើងរកតរកយើងពិបាក ឧទ រណ៍ថាកៅករងបាន១០,០០០០មក 
ត្ពឹកមិញត្គាន់តរបាន ១០,០០០០ មកត្គាន់តរបង់ ស្លល្វកូនអ្រ់បានក ើយម្តនអី្ក ៀរ 
ក ើយកូនមួយថ្ែៃ១០០០០។ 

ក៖ ោា៎ស! ២ន្មក់ នឹងមួយថ្ែៃ ១០,០០០ជាងក ើយកៅមហូបរុី១០,០០០ក ៀរបងឯងគិរកមើល។ 



ក៖  នឹងក ើយ។ 

ខ៖ កអ្ើខ្ញុំគិរមួយថ្ែៃៗចង់តបក។ 

ក៖ កោយស្លរពូគារ់ឈ្ឺអ្រ់បានជួយរក។ 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ត្គាន់បានកធាើកមា ពូកណាេះ? 

ខ៖ 
កាលមុនគារ់បានជួយកធាើការរុំណង់កៅកចេះតរបាន ប់ ល់ៗកៅបងហាា៎តរ ល់ឥលូវអ្រ់ក 
កវ ន្មណារ់។ 

ក៖ ចឹង ល់កពលខាេះខារកធាើកម ចកៅចឹង? កចេះតរបានកៅរកត រ? 

ខ៖ កចេះតរបានកៅរកកៅ រកត្ពឹកខាេះល្វៃ ច រកល្វៃ ចខាេះត្ពឹកចឹងកៅ ។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ អ្កញ្ា ក កគកចេះតរកៅកចេះតរបានករករក់ៗចឹងកៅណាេ៎។ 

ក៖  ហា៎ នឹងក ើយ។ ចឹងរម្រម្ភប់ចូល ល់ចុំណង់ចុំណូលចិរាបងស្រីវញិមាង 
ករើបងចូលចិរាពិស្លរមហូបអី្កគត រ? 

ខ៖ កស្លៃ រហាា៎ ! 

ក៖ មហូបពិកររជាងកគម ងហាា៎? 

ខ៖ កអ្ើមិន ឹងមហូបអី្កគក ខ្ញុំ។ 

ក៖ អ្រ់ោុំក ក ា៎? 

ខ៖ ោា៎ស! ចូលចិរាតរទុំងអ្រ់។ 

ក៖ ២ន្មក់បាីត្បពនធ ូចគាន គឺថាមហូបអី្ក៏ញុុំបានត រ។ 



ខ៖ ចាេ៎សៗ! អ្រ់ករ ើរក ។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ ត្ប ុកក៏ ូប ថាម្តនលៃលងីលៃឱ្យ ូបក៏ឱ្យ ូបត រលៃ។ 

ខ៖ អ្រ់ម្តនករ ើរក  មហូបអី្ក៏ខ្ញុំ ូបត រ តរ ឹកត្រីជាមួយកនេះក៏ ូបកកើរត រ។ 

ក៖ ឱ្យតរម្តនបាយបងកណាេះ? 

ខ៖ ោា៎ស នឹងក ើយ។ 

ក៖ ចឹងមហូបត លបងចូលចិរាមហូបទុំងអ្រ់ នងឹករើកចេះកធាើមហូបទុំងអ្រ់ នឹងអ្រ់? 

ខ៖ កចេះករើ។ 

ក៖ ក ើយករៀនពីអ្នកណាកគមកវញិការ ូបទុំងអ្រ់? 

ខ៖ ខ្ញុំក ើរតាមចុងកៅកមើលកគចឹងកៅ។ 

ក៖  ហា៎! កចេះមហូបឆ្ៃ ញ់ៗកត្ចើនណារចឹ់ង។ចឹងបងត លកចេះកលងឧបករណ៍កភាងអី្អ្រ់? 

ខ៖  ហា៎! អ្រ់ត លកចេះក ។ 

ក៖ អ្រ់ក ក ា៎? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចឹងរម្រម្ភប់ចគម្រម្ៀងចូលចិរាស្លា ប់ចគម្រម្ៀងអ្រ់? 

ខ៖ ចូលចិរាត រ។ 

ក៖អ្នកណាកគរុំកលងអ្នកណាកគចូលចិរាស្លា ប់បង? 

ខ៖ ចូលចិរាជាងកគអាកខម។ 

ក៖ ស្លា នតររុិន រុីស្លមុរអី្ កខម ។ 

ខ៖ ចូលចិរាកខម។ 



ក៖ សគម្ាងរអកៗ។ 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ប អី្កគពិកររជាងកគបង? 

ខ៖ ប អារអី! 

ក៖  ឹកតភនកកកាង លអី្? 

ខ៖ ប រអ ីត្បពនធកធាើការកពលយប់ ហា៎។ 

ក៖ អី្កគត្បពនធកធាើការកពលយប់។ 

ខ៖ ចូលចិរាស្លា ប់ជាងកគអា នឹងខ្ញុំ។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ ជីវរិស្រី ង់ករ នឹង។ 

ក៖ ត្បត ល នងឹក ើយចឹងក ា៎។ ោា៎ ! 
ចឹងករើ ូចជាលទេះត លបងររ់កៅរពាថ្ែៃលទេះរកបៀបកម ចត រ?លទេះកឈ្ើឬ ក៏ កម ចត រ? 

ខ៖ លទេះកឈ្ើបង លទេះកឈ្ើប ុតនាត្បក់រងា័រីក ើយជរជ ុំងក៏រងា័រីត រ។ 

ក៖ ោា៎ស!  នឹងក ើយ 
ចឹងរម្រម្ភប់ជីវរិរបរ់បងកពលណាត រត លបងគិរថាពិបាកជាងកគកៅកនុងជីវរិ? 

ខ៖ រល់ថ្ែៃពិបាកក ើយខ្ញុំរល់ថ្ែៃ។ 

ក៖  នឹងក ើយ កោយស្លរជីវភាព នឹងក ា៎? 

ខ៖ ោា៎ស! ជីវភាព នឹង។ 

ក៖ ពីកកាងមករងស្រលួវញិក ា៎? 



ខ៖ ោា៎ស! ពីកកាងមកកយើងអ្រ់ទន់ម្តនកូនម្តនអី្ចឹងកយើងកចេះតររបាយបងម្តន ក់ឯង 
ថា ល់កពល កយើងម្តន កូនកយើងគិរ 
កយើងគិរថាម្តនកពលត្ពលមឹក ើងកូនកៅករៀនម្តនលុយមកពីណា ឯណាឯណីចឹង កចេះតរគិរ 
ក ើយ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ តរកាលកយើងកៅម្តន ក់ឯងកយើងអ្រ់ម្តនគិរអី្កគក ។ 

ក៖  ឹងតរម្តនលុយម្តនអី្បនាិចបនាួចអី្កៅត្គាន់ក ើយ? 

ខ៖ ោា៎ស! តរ ល់កពលម្តនកូនគិរកូន។ 

ក៖ ោា៎ស នឹងក ើយ ចឹងបងករើ ូចជារម្រម្ភប់ជីវរិរបរ់បង បងកកើរទន់ជុំន្មន់ ប ុល ពរ 
តមនក បង? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចឹងបងម្តន ូចជាោុំអី្កគខាេះពីជុំន្មន់ប ុល ពរ 
ខាេះបងអាចករៀបរប់កអាយកកាេះកាយអ្ាីត លបងោុំចឹងហាា៎? 

ខ៖ ខ្ញុំកភាចអ្រ់ក ើយ។ 

ក៖ កម ចចឹង? កភាចអី្ស្រួលកមា េះ? 

ខ៖ ោា៎សកភាចអ្រ់ក ើយ យូរក ើយ។ 

ក៖ ចុេះកពលជុំន្មន់ ប ុល ពរ នឹងអាយុត្បត លជាប ុន្មា នវញិ? 

ខ៖ កៅរូចត រ។ 

ក៖ ោា៎ស! 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ ៤៥ឆ្ន ុំ នឹងកាល នឹង។ 



ក៖ ក ើយកពល នឹងកគកមើលឬក៏កម ចត រ? កគកមើលបងឬក៏កម ចត រ? 

ខ៖ អ ញ ៊ុំខ្ញុំគារ់អ្នកកមើល។ 

ក៖ ក ើយគារ់អ្រ់កៅកធាើការក ក ា៎បានគារ់កមើលចឹង? 

ខ៖ គារ់អ្រ់លង ស្រុកតស្រគារ់អ្រ់ម្តនកធាើការអី្លង។ 

ក៖  ូចកៅកធាើតស្រកធាើអី្ ហា៎? 

ខ៖ អ្រ់ក ! គារ់កៅកមើល កូនៗគារ់កៅរទូងកៅ កចឹងកៅ។ 

ក៖ ក ើយកម ចត រ អាពរ កតនាងត លបងររ់កៅស្រួលឬក៏កម ច? 

ខ៖ ពិបាកអ្រ់ម្តនស្រួលក   ូចថាកពលកគបបរឆ្អិនកគថ្វ  ជួងចឹង កយើងក ើរកៅយកបបរកៅ 
ក ើរកៅទន់កគបាន  ូបកៅ អ្រ់ទន់អ្រ់កៅ 
កូនោនចងាឹេះមួយប ុណណឹ ងកគតចកក ើរកៅរតារៗ នឹង។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ អ្ុំបិលមួយកូនោនបបរ។ 

ខ៖ តចកគាន ។ 

ក៖ ក ើយមួយថ្ែៃបានប ុន្មា ន ងត រ? 

ខ៖ មួយថ្ែៃបានតរ២ ងក ។ 

ក៖ ក ើយចុេះមាងក ៀរញុុំអី្កគកៅ? 

ខ៖ កពលត្ពឹកក ើយល្វៃ ច។ 

ក៖ ក ើយថ្ែៃ? 

ខ៖ ថ្ែៃអ្រ់ក ។ 

ក៖ ក ើយចឹងបានកម្ភា ុំងឯណាកៅបង? 



ខ៖ អ្រ់កម្ភា ុំងត រ នងឹ។ 

ក៖ ចុេះកបើរិនជាខុរពីការកគកៅញុុំអី្ទុំងអ្រ ់នឹងករើបងកធាើអី្កគវញិក ៀរ?ញុុំ
ម្តនអី្កគញុុំកលេងក ៀរក ? 

ខ៖ ខ្ញុំអ្រ់ម្តនអី្ញុុំលង។ 

ក៖ រប់ក ើយចឹងក េះ នឹងមិនល្វន់សគម្ាង លក់រក ើយ។ 

ខ៖ អ្រ់ម្តនល្វន់ក ។ 

ក៖ ម្តន ុំ ូងម្តនអី្កគអ្រ់កនេះម ងគ េ៎? អូ្កខ! 
ចឹងបងករើការ បូចុករបរប់ងគឺវាពិបាកចឹងម ង? 

ខ៖ ោា៎សវាពិបាកចឹងម ង។ 

ក៖ អូ្កខ! ចឹងបងម្តនប ពិកស្លធន៍អី្កគខាេះត លលអកនុងជីវរិត លបងចង់និយាយចឹងហាា៎? 

ខ៖ មិន ឹងម្តនរអីនិយាយ។ 

ក៖ ចង់តចកោយចឹងហាា៎? 

ខ៖ ខ្ញុំអ្រ់កចេះនិយាយក ។ 

ក៖ អ្រ់អី្ក ចឹង អូ្កខ ឥ វូបងករៀបការក ើយតមនក ? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ម្តនកូនស្រីត្បុរប ុន្មា នន្មក់? 

ខ៖ ស្រីមួយត្បុរមួយ ស្រីបង។ 

ក៖ ស្រីបងក ា៎? 

ខ៖ ោា៎សកនេះបអូន។ 



ក៖ ចុេះកនេះកៅក ចុេះ? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចុំធុំក ើយចឹង។  

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ចុេះកូនស្រីអាយុប ុន្មា នក ើយចឹង? 

ខ៖ អាយ១ុ៨ក ើយ។ 

ក៖  ហា៎! ចឹងបានជួយកធាើការក ើយចឹង? 

ខ៖ កៅករៀន ជាប់ករៀនអ្រ់បានអ្រ់បានកធាើការក ។ 

ក៖ ឥ ូវគារ់ថាន ក់ ីប ុន្មា នក ើយ? 

ខ៖  ី១២។ 

ក៖  ហា៎! ចឹងលអក ើយចឹងបានកូនស្រីធុំករៀន លថ់ាន ក់ ី១២ក ើយ នឹង។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ ក ើយកយើងករៀនកុំពយូ ័រអ្រ់អ្រ់លុយក ៀរកយើងករៀនកៅអ្ងាការ។ 

ខ៖ អ្ងាការកគជួយកយើងហាា៎។ 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖ អា នឹងកយើងបរជ ក់ពីភូមិររា រ់កៅ រុំបុត្រ យកកៅកគឱ្យករៀនកបើ 
កយើងអ្រ់អា នឹង កគអ្រ់ ឱ្យករៀនក ។ 

ខ៖ ករៀវកៅត្កីត្ក។ 

ក៖  នឹងក ើយ ចឹងករើកូនបងក ា្ េះអី្កូនកៅក ា្ េះអី្កគត របង? 

ខ៖ ក ង ររាី។ 

ក៖ ចុេះកូនកៅ? 



ខ៖ ក ង លីញ រ័។ 

ក៖  នឹងក ើយ ក ង លីញ ័រកៅកនុងករៀវកៅត្គួស្លរ។ ចឹងថ្ែៃតខឆ្ន ុំកុំកណើ ររបរ់កូនស្រី 
ក ា្ េះក ង ររាី ចឹង គារ់កកើរកៅថ្ែៃ ី២៤តខ០៤ឆ្ន ុំ១៩៩៩ពូកណាេះ? 

(ស្លា មីរបរប់ងស្រី)៖  នងឹក ើយ។ 

ក៖ ក ើយកូនត្បុរក ា្ េះ ក ង លីញ ័រ គារ់កកើរកៅកនុងថ្ែៃ ី៨តខ០២ឆ្ន ុំ២០០៥។ ោា៎ស! 

ខ៖  នឹងក ើយ។ 

ក៖  ហា៎! កូនរុងកវ ើលត របង។ចឹងម្តនតរ២ន្មក់ នងឹក  ? 

ខ៖ ម្តនតរ២ន្មក់ នឹង។ 

ក៖ ក ើយម្តនគគម្រម្ភងការថាថ្ែៃអ្ន្មគរចង់ម្តនកូនតែមក ៀរអី្អ្រ់? 

ខ៖  ុី! មិនចង់ក កល្វកកអ្ើយ 
រកតរ២ នឹងរកមិនចង់បានចិញ្ា មឹគាន មិនររល់ងកៅរកឯណាក ៀតកល្វក។ 

ក៖ ចឹងបងម្តនបានកអាយកូនទុំង២ន្មក់កអាយកៅរិកាទុំងអ្រ់គាន ? 

ខ៖ ោា៎ស! បានទុំង២ន្មក់ នឹងកៅករៀន អាបអូនថាន ក់ ី៦ក ើយ ។ 

ក៖ ោា៎ស! ក ើយចុេះបងថាន ក់ ី១២? 

ខ៖ ោា៎ ! 

ក៖ ចឹងបងមូលក រុអី្ត លបងឱ្យកូនកៅករៀនបងចង់ឱ្យគារ់កម ចត រ? 

ខ៖ ចង់ឱ្យកចេះ ។ 

ក៖ កត្ៅពីកចេះម្តនអី្កគក ៀរក ? 

ខ៖ ចង់ឱ្យ ល់កពលត លធុំក ើងកៅកធាើការកធាើអី្ចឹងកៅណាេ៎  ចិញ្ា ឹមកយើងមាងកៅ។ 



ក៖ កុុំឱ្យតរតម ចិញ្ា ឹមកពកក ា៎? 

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ោា៎ស នឹងក ើយ។ ចឹងបងត លកពលបងកៅពីកកាងហាា៎  
បងម្តនបុំណងត្បាថាន ថាចង់កធាើអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ម្តនលង។ 

ក៖ ត លគិរថាចង់កធាើត្គូកព យកធាើត្គូបកត្ងៀនឬក៏អី្កលេងពី នឹងអ្រ់? 

ខ៖ កាលពីរូចញ ុមគិរតរថា ុមី្តនតម ឪនឹងកគអ្នកម្តនកៅស្រួលចិរាបនាិចកៅណាេ៎។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ តរកបើថាបុំណងកធាើអី្អ្រ់ត លក  ចង់ឱ្យតរជួបតម ឪម្តន ូចកគចឹងកៅ។ 

ក៖ ោា៎ស នឹងក ើយ។ ចឹងបងរម្រម្ភប់បងគគម្រម្ភង
ការកៅថ្ែៃអ្ន្មគរករើបងត្រវូកធាើកម ចក ើមបីត្កុមត្គសួ្លររបរ់ កៅ? ត្គាន់តរកធាើការ 
ឬក៏ម្តនតលនការអី្អី្អ្រ់? 

ខ៖  ុិ! មិន ឹងម្តនតលនការអី្ក កនេះ។ 

ក៖ កចេះតរររ់ពីមួយថ្ែៃកៅមួយថ្ែៃចឹងកៅ? 

ខ៖ ោា៎ស! រកមួយថ្ែៃររ់មួយថ្ែៃកៅខ្ញុំ និយាយត្រង់ម ងអ្រ់ល្វក់ក ។ កធាើរអី។ 

ក៖ ោា៎ស! 

ខ៖ កុំពុងថាកបើ ខ្ុុំឈ្ឺមិន ឹងថាកូន នឹងបានលុយឯណាករៀនរូត្រក  ោច់ខយល់រប់ក ើយ។ 

ក៖ ចឹងកុុំឈ្ឺ។ ចឹងបងមួយកនេះគឺជារុំណួរមួយចុងកត្កាយចឹងហាា៎។ 
ករើបងម្តនអី្ត លចង់តលាផាា ុំកៅកាន់កូនកៅ ជុំន្មន់កត្កាយ ូចជាឱ្យគារ់ក ើរកលើលាូវកម ចត រ 



ក ើយឱ្យគារ់ ត្បាប់គារ់ ឱ្យ ឹងពីបងក ៀរត រ បងម្តនអី្ចង់ត្បាប់ 
បងអាចត្បាប់ទុំងអ្រ់មកក៏បានយូរប ុន្មា នក៏អ្រ់ អី្ត រ? 

ខ៖ មិន ឹងម្តនអី្ផាា ុំម្តនតររូមឱ្យក ើរតរលាូវលអ។ 

ក៖ ោា៎ស! ក ើយឱ្យគារ់កជៀរលុរពីលាូវអី្កគត របង? 

ខ៖ ឱ្យកជៀរលុរពីអាជក់ថាន ុំកញៀន ជក់អី្ណាបង។ 

ក៖ ោា៎ស! ក ើយម្តនអី្កគក ៀរចង់ត្បាប់គារ់តែមក ៀរក ? 

ខ៖ អ្រ់ម្តនអី្ក ៀរក ម្តនតរប ុណណឹ ង។ 

ក៖ ក ើយចឹងរម្រម្ភប់ថ្ែៃ នងឹខ្ញុំអ្រគុណកត្ចើនតមនត នក ើយចឹងអ្ាីទុំងអ្រ ់នឹងសគម្ាងរបរ ់
បងគឺពួកកយើង នឹង 
ត្រូវបានរកា ុកក ើយ ុកកអាយកូនកៅរបរ់បងជុំន្មន់កត្កាយគារ់បានស្លា ប់ពីជីវរិរបរ់បង
ថាបងជួប ុក លុំបាកអី្កគខាេះ។ក ើយម្តនអី្ចង់បតនថមក ៀរអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ម្តនក ។ 

ក៖ ចឹងម្តនតរប ុណណឹ ងក ចឹង ហា៎។  

ខ៖ ោា៎ស! 

ក៖ ោា៎ស! ចឹងអ្រគុណកត្ចើន។ 


