
ការសម្ភា សរបសយ់ាយយយ៉េង សាវ 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះឈ ៉េន សាឈ ឿន  ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ ឈ ៉េង សាវ 
 
ក៖ ដំបូងខ្ញំសូមថ្លែងអំ្ណ េញណដល់អ្ ញ៊ុំ ថ្ដលបានឱ្យខ្ញុំសម្ភា សពីត្បវរតិ បស់អ្ ញ៊ុំ។ ឈ ើ កា  
សម្ភា សឈនោះ ត្រូវបានឈ ៀបចំឈ ើងឈោ សាកលវទិ្យាល័  ឈៅអាឈម កិថ្ដលម្ភនឈ ម្ ោះថា 
BYU ឈោ សា ថ្រសាកលវទិ្យាល័ ម្ភនឈោលបំណង ចង់ កាត្បវរតិត្បជាជនថ្ខម ទ្យញកឱ្យកូន 
ឈៅឈត្កា ៗោរ់សាា ល់ត្បវរតិដូនតាអ្ញ្ជ ឹងណាអ្ ញ៊ុំ។ ចា៎ស! ឈ ើ ឈពលថ្ដលខ្ញុំសម្ភា សអ្ ញ៊ុំ នឹង 
ខ្ញុំនឹងោក់កា សម្ភា ស បសអ់្ ញ៊ុំ ឈៅកនញងឈវបសា   បស់សាលាថ្ដលម្ភនឈ ម្ ោះថា www. 
Cambodiaoralhistries.byu.eduណាអ្ ញ៊ុំ។ ចា៎ស! អ្ញ្ជ ឹង ល់ត្ពមឱ្យ ខ្ញុំោក់កា សម្ភា សបស់អ្ ញ៊ុំ 
ឈៅកនញងឈវបសា  បស់សាលាឈដើមបីឱ្យពួកខ្ញុំ កាទ្យញកជូនអ្ ញ៊ុំបានឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ បាន! 
ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ជ ឹងឈរើអ្ ញ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះអី្ថ្ដ ឈ ម្ ោះពិរ បស់អ ញ៊ុំណា៎ ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះ ្ហ? 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ម្ ោះឈ ៉េង សាវ។ 
ក៖ ឈ ៉េង ឈៅណាអ្ ញ៊ុំហ្នា៎។ 
ខ៖  នឹងឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យម្ភនថ្រសាវ នឹងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ៉េង សាវអ្ញ្ជ ឹងឯង។ 
ក៖ ចា៎សអ្ ញ៊ុំ! ឈ ើ ចញោះអ្ ញ៊ុំអឺ...ឈៅពីរូចៗអី្អ្រ់ម្ភនពីណាឈៅឈ ម្ ោះឈសេងឈទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ ម្ភនឈ ម្ ោះថ្រមួ  នឹង។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ម្ ោះសាវថ្រមួ ឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំដឹងថាអ្ ញ៊ុំឆ្ន ំឈនោះអា ញប៉េញន្មម នឈទ្យ? 
ខ៖ ៦០! 
ក៖ ៦០ឆ្ន !ំ 
ខ៖  នឹងឯង។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំឈកើរឈៅឆ្ន ំណាថ្ខណាអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្ូ្! អ្រ់ដឹងឈទ្យ ឈកើរឈន្មោះ ូ ឈ ើ តាំងពីសងាមមិនដឹងឈកើរថ្ខណាឆ្ន ំណាឈទ្យ អ្ញឈលែច 
អ្ស់។ 
ក៖ ហា៎ស... 
ខ៖ ឈៅកនញងឈនោះដឹងឈ ើ ការឈនោះ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំឈកើរឈៅថ្លៃទី្យ០៨ថ្ខ១០ឆ្ន ំ១៩៥៧។ 
ខ៖ ហអ ា៎ ! ថ្បបអ្ញ្ជ ឹងថ្មនដឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កនញងការឈេឈមើលឈ ើញោក់អ្ញ្ជ ឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំដឹងឈកើរឆ្ន ំថ្ខម ឆ្ន ំអី្ឈទ្យ? ច ឈកា  ជូរ ឆ្ែូវ ហ្ហា៎ស។ 
ខ៖ ឆ្ន ំ ថ្ខម ឆ្ន ំថ្ខម ឆ្ន ំច។ 
ក៖ ឆ្ន ំច ដឹងថ្ខអី្ឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ខអឺ...អ្រ់ដឹងថ្ខដឹងថ្រថ្លៃឈលែចថ្ខបារ់ឈ ើ អ្រ់ចំឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ដឹងថ្រថ្លៃឈៅ ។៍ 
ក៖ ចា៎ស! ដូចឈ ម្ ោះអ្ ញ៊ុំ។ 
ខ៖  ញ៊ឺល... 



ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំដឹងថាអ្ ញ៊ុំឈកើរឈៅណាឈទ្យអ្ ញ៊ុំស្សុកកំឈណើ រ? 
ខ៖ ឈកើរឈៅស្សុកកំឈណើ រស្សុកឈនោះឯង។ 
ក៖ ឈៅឈកាោះកំបញរឈនោះ។ 
ខ៖  នឹងឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំម្ភនបងបអូនចំនួនប៉េញន្មម នន្មក់ថ្ដ អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ បងបអូនទំងសាែ ប់មិនបាច់រាប់ឈទ្យហ្អី? 
ក៖ ទំងអ្ស់ណាអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ទំងអ្ស់ៗ ឈមើលខ្ញុំរាប់សនិ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ៧ន្មក់! 
ក៖ ៧ន្មក់ណាអ្ ញ៊ុំ  នឹងទំងអ្ស់? 
ខ៖ ៧! 
ក៖ ៧ន្មក់! ឈ ើ ស្សីប៉េញន្មម នត្បុសប៉េញន្មម នឈៅអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ស្សីឈត្ចើនដល់៦ ្ហ ត្បុសថ្រមួ ឈទ្យ។ 
ក៖ ត្បុស១? 
ខ៖ អាពរវាយឈចលបារ់ឈ ើ ។ 
ក៖ អ្ូ្! 
ខ៖ អាពរសម្ភែ ប់ឈ ើ  អាពរចប់ជំន្មន់អាពរ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំជាកូនទី្យប៉េញន្មម នថ្ដ អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ខ្ញុំឈមើល...ជាកូនទី្យ៣។ 
ក៖ ជាកូនទី្យ៣។ 
ខ៖ អ្ញ៊ឺល…! 
ក៖ ចា៎ស! ហា៎ស... 



ខ៖ យា ចង់ឈលែចខែួនឯង(ឈៅ) ចង់ឈលែចខែួនឯង។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំម្ភនចងចំឈ ម្ ោះ បសពួ់កោរ់ទងំអ្ស់ោន ឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ចំឈរើ! 
ក៖ ោរ់ឈ ម្ ោះអី្ខែោះអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឈ ម្ ោះបងខ្ញុំឈេឈ ម្ ោះបងេង់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្ន្...បន្មា ប់មកឈ ម្ ោះឈលាកបងញ៉េូង។ 
ខ៖ ឈ ើ ខ្ញំឈនោះឈ ម្ ោះសាវ នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បអូនបន្មា ប់ខ្ញុំឈ ម្ ោះ្ន។ មីមួ ឈទ្យៀរឈ ម្ ោះជា។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ មីមួ ឈទ្យៀរឈ ម្ ោះឈ ៉េ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ មួ ឈទ្យៀរឈ ម្ ោះមីចន់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ម្ ោះចន់។ 
ក៖ ៧ន្មក់ឈ ើ ។ 
ខ៖  នឹងឈ ើ ៧ន្មក់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្រសាែ ប់អ្ស់ឈ ើ  សាែ ប់អ្ស់២ឈៅ ស់ថ្រ៥ន្មក់។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំម្ភនចង់ចំសាច់ឈ ឿងអំ្ពីបងបអូន បស់អ្ ញ៊ុំឈទ្យ? 
ខ៖  ញ៊ឺល...ចង់ចំឈ ឿងអី្ឈទ្យហ្។ អាឈៅ ស់ឈៅជញំោន  អា ស់ៗឈៅថ្រអាសាែ ប់ នឹងឯង មិនដឹង 
ចង់ចំឈម៉េចឈទ្យ អូ្នឈអ្ើ ។ 



ក៖ ចា៎ស! ដូចជាត្បវត្តិអំ្ពីពួកោរ់អ្ញ្ជ ងឹណ្ា? 
ខ៖ អ្្! ត្បវរតិឈ ើងពីឈដើមមកឈ្វើថ្រថ្ស្សចម្ភា  អ្ញ្ច ងឹឈៅ ឈៅឈមើលឈោត្កបីអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អាពរឈ្វើកា ឱ្យឈេ ជំន្មន់អាពរឈ ើងមិនឈ្វើកា ឱ្យឈេោម នបានឈប់ឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ្វើដល់ឈម្ភ៉េងឈេឈ ើងឱ្យ ូបបា  ឈេឱ្យមក ូបបា ដល់ឈម្ភ៉េងឈ្វើឈទ្យៀរ ោម នឈពលឈប់ 
ឈទ្យ អាពរឈន្មោះ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កូនសិងមិនទន់ឱ្យឈៅសងជំន្មន់ណញ ងកូនមួ អាធាង ឈពលណញ ងឈម្ភ៉េង១១មិនទន់បានឱ្យ 
កូនឈៅសង ឈ្វើកា ថ្សងថ្ស្ស ថ្សងដីអ្ញ្ជ ឹងឯង ម្ភនថ្រមញខឈៅថ្ស្សអ្ញ្ជ ឹងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើ ដល់សញរជំន្មន់អាពរមកឈ្វើថ្ស្សអ្រ់ម្ភនឈោត្កបីឈទ្យ  ួ នឹង ន្មស ់ោស់នឹងចបឈៅ 
បានស្សូវ ថ្ចកោន បនតិចម្ភន ក់បាន ឈចោះថ្រ កពីថ្លៃណញ ងមកម្ភនទាន់ទិ្យញឈោ ទិ្យញត្កបីអី្អ្ញ្ច ឹង 
ឈៅ ចិញ្ច ឹមត្ជូកអី្ អ្ញ្ជ ឹងឈៅណ្ា។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ចិញ្ច ឹមឈរោះរក់ បានកូនបានឈៅឈចោះថ្រឈកើរឈ ើងឈៅ ថ្ចកកូនថ្ចកឈៅតាំងពីថ្លៃណញ ង មក 
ឈណាោះរិច ឈនោះបនតិចឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អា ូវ នឹងវាកមេរ់ថ្ដ ។ ឈ្វើថ្ស្សឆ្ន ំអី្ ូវ នងឹឈ ើងដឹងស្សាប់ឈ ើ ថ្រកូន  ៊ឺស...វាមិន 
សល់ឈទ្យដឹងស្សាប់ឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ សញទ្យធថ្រឈជឿសញទ្យធថ្របណាា ក់ឈេកូនឈអ្ើ វាមិនបានសល់បានអី្ឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ បានថ្រថាឈ្វើឈ ើ សង់ឈេអ្ស់សល់រិចរួច។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ សញីច ឈៅអ្សខ់ចីឈេឈទ្យៀរអ្ញ្ជ ឹងអាខែួនកម្សត់្ថ្ដល នឹងណ្ា។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ម្ភនអី្ទី្យពឹងកូនឈេឈចញអ្សឈ់ៅសល់ថ្រចស់ៗ តាឈៅសញីឈនួលឈ្វើកា ឱ្យបារាងំហ្ហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ មួ ថ្លៃ២មញ៊ឺនបួន នឹងបានត្បាក់ នងឹឈៅជួលឈេឈ្វើថ្ស្សខែោះអ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 
ក៖ ចស្! 
ខ៖ ទិ្យញមហូបសញខីែោះអ្ញ្ជ ឹងឈៅ ដល់ឈពលណាថ្រឈ៊ឺអ្ស់លញ  នឹងថ្លមឈ ើ ហា៎ស...ថ្លៃមញន 
ឈ៊ឺអ្ស់២០មញ៊ឺន ហា៎ស...។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ សត្ម្ភកអ្ស់បួនដប់ថ្លៃ នឹងខារ ោរ់ឈ៊ឺឈ ើ ឥ ូវោរ់ចូលឈ្វើឈទ្យៀរឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ្វើបានបួនដប់ថ្លៃឈទ្យៀរដឹង ឈប់ឈ ើ ឈេអ្ស់វេាឈ ើ  ឈេបិទ្យវេាអ្ស់កា ងា ឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បារាងំឈេបិទ្យឈេឈ្វើឈ ើ ឈេបិទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើ ឈ ើងអ្សក់ា ងា ឈប់ឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! ចញោះឈពលថ្ដលអ្ ញ៊ុំឈៅរូចៗអ្ ញ៊ុំធាែ ប់ឈលងដូចជាអី្ខែោះជាមួ បងបអូនអ្ ញ៊ុំណ្ា? 
ខ៖  ញ៊ឺល...មិនដឹងជាឈលងអី្ឈទ្យ ជំន្មន់មញនហ្នងឹហ្ហា៎ឈលងថ្រ ញ៊ឺល... ឈលងថ្រឃ្វវ លត្កបី នឹង 
ឈលងអាថ្ដងថ្ន្ឈេ ឈៅឈលងសាវ ដណណដើ ម្ទី្យ ឈ ើងឈដើមឈឈើ នងឹអី្ ឈដញចប់ោន អី្អ្ញ្ជ ឹងឈៅ 
ឈលងបា ខញមអី្អ្ញ្ជ ឹងឈៅឈមើលឃ្វវ ល ត្កបីឃ្វវ លឈោ នឹងហ្ហា៎ តាមថ្ស្ស នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឈលងអាចឹងឈេឈៅសអីអាត្កឡាកូនថ្ ក អា នងឹឈេឈៅឈលងថ្ កឈលងអី្ នឹង។ 
ក៖ អ្ូ្! 
ខ៖ ឈេេូឈ្វើត្កឡាបួនត្ជុងឈ ើងថ្ កកូនឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ម្ភ៉េក់កបា៉េល់(ឈៅ) មិនថ្មនឈទ្យដូចកូនអ្ញ្ជ ងឹ។ 
ក៖ អា នងឹឈេឈៅឈលងថ្ ក ្ហអ្ ញ ៊ុំ? 
ខ៖ ឈលងថ្ ក ឈ ើ ឈេឈៅឈលងអី្មា៉េងឈទ្យៀរឈទ្យ? ឈលងអាណញ ងឈលងថ្ ក នឹង សអីឈេអាណញ ង 
ឈលែចបារ់ឈ ើ  ដូចថាឈ ើងឈលងចប់កូនឈៅចមែងឈេឈៅ ឈលងសអីឈទ្យឈលែចអ្ស់ឈ ើ ឈលង 
ឈត្ចើនថ្ដ ។ 
ក៖ ខាែ សញីឈោ។ 
ខ៖  នឹងឈ ើ អាខាែ សញីឈោ នឹងឈ ើ  ឈលងអាថ្ដងថ្ន្! ឈេឈៅឈលង ឹងអី្ឈណាោះណ្ា...។ 
ក៖ ចា៎ស! ហា៎ស! 
ខ៖ ជំន្មន់ចស់ៗឈលងអ្ញ្ជ ឹងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈលងអ្ញ្ជ ឹងឯងឈ ើ ឈលងអ្ ូខេឹប អ្ ូអ្ញីឈចោះថ្រឈលងឈ ើ  ចស់ពីឈដើមឈលងអ្ញ្ជ ឹងឯង 
សាវ  ដណណដើ ម្ទី្យឈចោះ ថ្រឈលង អា...ម្ភនឈដើមឈឈើមួ  ឈបើថាសាវ ឈដើមទី្យអាឈលាងអ្ស់ឈ ើ  រ់ 
ឈ ើង។ 
ក៖ អ្ូ្! 
ខ៖ ឈដញចប់ោន ឈៅឈលើឈដើមឈឈើ ចមែងពីថ្មកមួ ឈៅថ្មកមួ អាខែោះបាក់ថ្មកធាែ ក់ ហា៎ស...។ 
ក៖ ហា៎ស! (ឈសើច) 
ខ៖ ឈអ្ើ ជំន្មន់ពីឈដើមឈេឈលងសបា អ្រ់ ដូចឈកមងជំន្មន់ឥ ូវឈទ្យ ឈៅឈមើលត្កបីទំងវ ៉េូង 
អ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ ថ្ន្ ឈដើមឈឈើ នឹងឈលងរាល់ថ្លៃឈៅ ឈៅដល់ រ់ត្ក ឹងឈដើមឈឈើឈ ើងឈ ើ  បា៉េវ 
ឈៅអាណាឈនោះ រ់ឈ ើងឈៅ អាណា ចញ់ចំទី្យឈៅឈដញឈេឈៅ សបា ណាស់...។ 



ក៖ ឈេឈ ើងកូនឈេណាអ្ ញ៊ុំ ឈដញចប់...អ្នកចំទី្យ ្ហ? 
ខ៖ អ្នកចប់ឈចោះថ្រចប់ឈដញចប់ឈ ើងឈពញថ្រ នឹងឈៅ  ួចឈេចប់ឈ ើងបានឈ ើងចំទី្យមាង។ 
ក៖ ឈលងសបា ណាស់។ 
ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងឈលងឈទង  ូស! ឈទងឈយាលោន  នឹងតាក់ទី្យថ្ម៉េងអ្ស់ឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! ហា៎ស! 
ខ៖ ឈលងឈទង ្ហម្ភនថ្មកអី្សថ្ញ្ែញឈ ើងចង់ឈទងហ្ហា៎ ចង់ថ្ខេ នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈយាលោន ទី្យឈទងម្ភនឈយាលេន្មែ ក់ឈេណា៎  ល់ប៉េញន្មម នដងអ្ញ្ជ ឹងដល់ឈៅឈេឈប់អាមួ  
ឈទ្យៀរឈ ើង។ មាងឈលងបួនដប់ជញំឈៅដល់អាមួ សត្ម្ភក អាមួ ឈយាលមាង ួចឈៅឈយាលោន  
បា៉េរ់ទី្យថ្ម៉េងណា៎  សម័ ពីឈដើមឈលងសបា ណាស់ មិនដូចឈកមងឥ វូឈទ្យ ឈមើលឈោទំងហ្វូងៗ
ប៉េញថ្ណែោរ់អា្ំោម នអាណា ឈចោះខូចឈចោះឈត្ជៀលអី្ឈទ្យ។ ឈមើលត្កបីចូលោន ត្បុសស្សី្ំៗណាស់ 
ណា ទំងត្កមញំជំទ្យង់ឈមើលឃ្វវ លត្កបីណាអ្ ញ៊ុំ ្ហម្ភនបងត្បុស ណាអ្រ់បងត្បុសមួ ឈ ៀន  ូរ 
ទស់ថ្រជំន្មន់អាពរឈេចប់វាយឈចល ម្ភនថ្រកូនស្សីឃ្វវ លថ្រត្កបីអី្អ្ញ្ជ ងឹឈៅ។ ឈពលវា 
ចប់បញ្ជូ លឈៅថ្ម៉េឪឈៅឈ្វើអី្ឈៅ ឈ ើងមកសាោះឈៅដល់ឈពលថ្លងត្កបីឈៅ ឈៅតាមត្កបីឈទ្យៀរ 
ឈៅអ្ញ្ជ ឹងឯង។ 
ក៖ ហា៎ស! 
ខ៖ ឈៅទល់ត្កមញំអ្ ញ ៊ុំឈមើលត្កបីទល់ត្កមញំណា៎  ឈមើលដល់អ្ ញ៊ុំឈេស្សឡាញ់ឈៅថ្រឈមើលត្កបីអ្ញ្ជ ឹង 
ឯង អ្ញ្ជ ឹងថាមិនដូចឥ ូវឈទ្យមញនលជួ ដីថ្ស្សឈ្វើ នឹងឈោ ថ្រឥ ូវលជួ អាត្តាក់អី្អ្ញ្ជ ឹងហ្នា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កមេរ់ថ្ដលណញ ងហ្ ពីឈដើមត្បវរតិអ្ ញ ៊ុំមិនសមបូ  សបា អី្ឈទ្យ ឈ្វើថ្ស្សនឹងឈោត្កបី។ ឈបើ 
ជំន្មន់អាពរឯង ម្ភនអី្ឈ្វើជំន្មន់៧៩ចូលមកដឹងស្សាប់ឈ ើ  កថ្រឈោមួ មិនបានសង  ន្មស់
និងចប់ កឈៅ ឈត្រោះឈៅបានស្សូវ កមកឈ្វើពូជ ទ្យត្ម្ភំថ្របានលញ សញីឈនួលថ្រ នឹងសញឈីនួល 
ថ្ន្! ឈៅកាប់អូ្សឈេពញោះអ្ស់ដឹកឈៅលក់ ឈៅសា   ូរណា៎។ ដឹកអូ្ស១ថ្លៃ១ឈជើង២ឈជើង បាន 



លញ  កមកទិ្យញឈោចិញ្ច មឹ ្ហកមេរ់ណាស់។ មិន កដូចឥ ូវឈទ្យ ពីឈដើម ្ហ កអ្ញ្ជ ឹងឯង ោម ន 
អី្ទី្យពឹង។ អ្ញ៊ឺលថ្ដងឈ ើងចូលមក នងឹថ្ដលមក៧៩ នឹងោម នអី្ឈទ្យ និង ចប់ឈសាើមឈៅជមម្រុំថ្ ង 
អ្ងា ងាប់ឈ ើ  ថ្ ង៧ ប់៧ថ្លៃ ្ហបានមកដលស់ាោះ កអ្ងា  នងឹមកចិញ្ជ មឹឈោ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  ីអ្ញ៊ឺល...ឈៅអ្ញ្ជ ងឹឈៅមាងត្បាំ ត្បាំមួ  ប់ទ្យត្ម្ភំមកដលស់ាោះ ចញោះឈ ើងឈដើ   ូរឯងដឹង 
ស្សាប់ឈ ើ ជមម្រុំ លមីមិនដូចជមម្រុំចស់ឈ ើងណ្ា។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើងឈៅ កសញីអី្នញោះឈបើ ម្ភនអី្សញឈីបើឈៅអ្រ់អ្ងា បប ចិញ្ច ឹមកូនឈទ្យ រាល់ថ្លៃឈចោះថ្រឈៅ ឈៅ 
ឈ ើ  ឈបើអ្ ញ៊ុំត្េប់ថ្ខម្ភនកូនសឹងថ្រមិនបានតាមឆ្មប កូនទំងពី បីហ្នា៎ ត្េប់ថ្ខ កអ្ងា អី្ឈៅទ្យញក
ឱ្យថ្ម៉េឈមើលឈៅ ឈកើរឈៅឯឈណោះឈកើរឈៅឯឈណាោះឈៅ មិនថ្ដលបានតាមឆ្មបទន់ឈទ្យកូន២ ្ហ 
៣ ្ហ ចូល៣ ្ហោម ន បានតាមឆ្មបឱ្យអ្ ញ៊ុំឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កាលណញ ងយា  យា ឯងយា អ្ញីអី្ នឹងឈកើរណញ ង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កាលណញ ងប៉េញនណញ ងឯងឆ្មបថ្ខម ឈពលត្េប់ថ្ខ។ ោរ់ចំ ូ ឈពកចំ ្ហ ឈបើឈ ើងអ្រ់សញីឈមែ៉េោះ 
ឈ ើ ឈៅ ក អ្ងា មិនកូន នឹងថ្ដលឈទ្យៀងទរ់ថ្លៃ ្ហអ្រ់ត្កឹរយត្កមសងឈកើរឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ យា តាមឆ្មបថ្រអ្ញ្ជ ងឹពី បី អ្ញ្ជ ឹងបានថាកមេរ់ថ្ដល នឹង ណ្ា...ថ្មនឈៅឈនោះឈទ្យចស់ពី 
ឈដើមឈន្មោះ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  កបានដូចឈកមងឥ ូវឈេឈជឿនឈលឿន និយា ពីឈដើមកមេរ់ណាស់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងណា៎! 



ក៖ ចញោះបងបអូន បស់អ្ ញ៊ុំោរ់ សឈ់ៅណាខែោះ? ឈ ើ ត្បកបមញខ ប អ្វីថ្ដ ? 
ខ៖  ញ៊ឺម...ឈៅទំងអ្ស់ជញំោន ឈ្វើថ្ស្ស នឹងោម នឈ្វើអី្ឈទ្យ។ 
ក៖ ឈៅឈកាោះកំបញរទំងអ្ស់ោន ។ 
ខ៖ ឈមើលអ្៊ឺលមិនថ្មនឈទ្យ ឈៅឈកាោះកំបញរឈៅថ្រខ្ញំ អ្ ញ៊ុំេង់ឈទ្យ។ ឈៅឈសកសកអូ្ឡាមំ៉េ ឈន្មោះមួ ។ 
ឈ ើងនិយា ថាឈកើរឈៅ នងឹទំងអ្សោ់ន ថ្មន ប៉េញថ្នតឥ ូវថ្បកោន ឈៅ កសញីឈសេងៗមួ ឈៅបារ់ 
ដំបង មួ ឈទ្យៀរឈៅសាវ  ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ មួ ឈទ្យៀរឈៅឈសកសាអូ្ឡាមំ៉េ ឯឈណាោះ ឈៅឈមើលកូនឈន្មោះកូនខ្ញុំឈៅតាំងពីអ្ ញ៊ុំេង់ឈនោះឈទ្យ។ 
ក៖ អ្ូ្! ឈៅស្សុកថ្រពី ន្មក់ឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឈៅស្សុកថ្រពី ន្មក់ឈទ្យ ឈត្ៅពី នឹងឈចញឈៅឈេឈៅ កទិ្យញដី ទិ្យញទឹ្យកឈៅឈៅឆ្ៃ  អ្ស់ឈៅ 
ណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈៅថ្រអ្ ញ៊ុំ នឹងឯង ឈៅស្សុកឈៅថ្រពី ន្មក់បងបអូន ឥ ូវអ្ ញ៊ុំ នឹងជិរឈៅលនំឈពញឈចលឈទ្យៀរ 
ឈ ើ  ឈៅពី បីថ្ខបានមក។ 
ក៖ ចា៎ស! ចញោះម្ភត   បសអ់្ ញ៊ុំោរ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដ អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់ឈ ម្ ោះឈ ឿន យា ឈ ឿន។ 
ក៖ យា ឈ ឿន។ ឪពញកហ្ហា៎អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឪពញកោរ់ឈ ម្ ោះតាសាញ។់ 
ក៖ ចា៎សអ្ ញ៊ុំ! 
ខ៖ សាញ ់ឈ ឿន។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំដឹងថាពួកោរ់ឈកើនឈៅឆ្ន ណំា? 
ខ៖ អ្ូ្! អូ្នចសពី់ឈដើមអ្រ់ដឹងឈទ្យ អ្ ញ៊ុំឈកើរអ្រ់ឈកើរទន់ោរ់សងោរ់សាែ ប់ឈចលអ្ ញ៊ុំ។ 
ក៖ អ្ូ្! 



ខ៖ ឪពញកម្ភត  ខ្ញុំហ្ហា៎ស? 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ូ្! ោរ់សាែ ប់ ូ ឈ ើ  តាងំពីខ្ញុំឈៅឯណាឈណាោះ ឈម៉េចដឹងអ្រ់ដឹងឈទ្យ។ ោរ់មកពីស្សុកឈៅ 
ោរ់ឈៅណញ ង ោរ់សាែ ប់ ូ ឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! ឈ ើ ចញោះអ្ ញ៊ុំដឹងថាោរ់ឈកើរឈៅណាឈទ្យ អ្ ញ៊ុំស្សុកកំឈណើ រ បស់ឪពញកម្ភត  អ្ ញ៊ុំហ្ហា៎ស? 
ខ៖ ឪពញកខ្ញំហ្ហា៎ស? 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្ម៉េខ្ញំមិនដឹងថាោរ់ឈកើរឈៅ នឹង ឬក៏ឈកើរឈៅស្សុកកមពញជាឈត្កាម។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឪពញកខ្ញំឈកើរឈៅកមពញជាឈត្កាម ដល់ម្ភត  ខ្ញំអ្រ់ដឹងឈកើរឈៅណាឈទ្យ ខ្ញំមិនបានសួ ោរ់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈកើរឈៅស្សុកឯឈណាោះ ឬក៏ឈកើរឈៅថ្ខម ឈនោះណា៎  អ្ ញ៊ុំអ្រ់ដឹងថ្ដ ។ 
ក៖ ចា៎ស! ឪពញកម្ភត   បស់អ្ ញ៊ុំហ្ហា៎ោរ់ឈ្វើកា ងា អ្វីថ្ដ សត្ម្ភប់ចិញ្ច មឹជីវរិ ្ហ? 
ខ៖ អ្ញ៊ឺម...ឈ្វើថ្រថ្ស្ស នឹងោម នឈ្វើអី្ឈទ្យ ឈបើមញខ ប ោរ់ពីឈដើមឈ្វើថ្រថ្ស្ស។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្ខថ្ស្សឈ្វើថ្ស្សឈៅ។ 
ក៖ ចញោះពួកោរ់ជាមនញសេថ្បបណាថ្ដ អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្ញ៊ឺម...មនញសេថ្បបណាមនញសេ្មមតា នឹងឯងដូចមិនឈចោះនិយា ឈទ្យ។ 
ក៖ ជាមនញសេកាច មនញសេសែរូ? 
ខ៖ អ្ូ្! មិនកាចឈទ្យ ោរ់្មមតា តាកាចរិចយា សែូរ។ 
ក៖ ហា៎ស...ឈ រញអី្បានតាកាចអ្ ញ៊ុំ? 



ខ៖ តាកាច! ោរ់ង៉េូកងា៉េក ោរ់កាចមិនវាយដញំឈទ្យ ត្ោន់ោរ់ម្ភរ់្ំរិចណាស់ កូនឈៅឈបើថាវាយ
ដំត្ជាំធាក់អ្រ់ឈទ្យ ត្ោន់ថ្រឈថាែ កម្ភរ់ោរ់្ំ ឈត្បើអី្ឱ្យថ្រមិនទន់ោរ់ងូកងា៉េក់ ថ្ស្សកង៉េូកងាកអី្ 
ចឹងអី្។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើ ឈបើម្ភត  ខ្ញុំសែូរណាស់ដូចត្ពោះ ោរ់មិននិយា អី្ជាមួ កូនឈទ្យ ថ្រតាខ្ញុំរាងវូកវា៉េក 
រិច។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងឯង។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំម្ភនចងចំត្បវរតិអី្ជាមួ ឪពញកម្ភា   បសអ់្ ញ៊ុំឈទ្យ? 
ខ៖ មិនចងចំត្បវរតិ ចងចំថ្រត្បវរតិឈ្វើថ្ស្ស នឹងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈកើរមកឈ ើញោរ់ឈ្វើថ្ស្សឈ្វើជាមួ ោរ់ឈៅ។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំជួ ោរ់ឈ្វើអ្ញ្ជ ឹងឈៅណាអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងឈ ើ  ជួ ឈៅជួ ឈៅរាស់ឈៅលជួ ឈៅជួ ោរ់ថ្ដ ។ ឈបើលជួ មិនឈចោះឈពលរាស់ ឈៅរាស់ 
អ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ ឈពលណាឱ្យកូនឈៅរាស់អ្ញ្ជ ឹងឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈពលរាស់ថ្ស្សឆ្ៃ  ជិោះឈោ។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំអ្នកឈ ើងជិោះឈោ? 
ខ៖ ជិោះឈោ ឪពញកខ្ញំោរ់ឈត្បើត្កបី ខ្ញំឈត្បើឈោ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ម្ភនឈោឈ ើ ម្ភនត្កបីសងណា៎។ ឈពលដឹកឈៅថ្ស្សឈ ើងពី ប់ ឈត្កាកពីម្ភន់ ងា ឈៅ 
ងងឹរឈ ើងឈៅថ្ស្សឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឈ ើ ឈៅឪពញកខ្ញំដឹកត្កបី ខ្ញំឈ ើងជិោះឈោ ដឹកឈោមួ ពីឈត្កា ជិោះឈៅឈ ើ  ឈដញឈៅ 
  ូរដល់ថ្ស្ស ចប់ឈសតើមឈត្បើ ន្មសរ់ាស់ស្សូវឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ជំន្មន់ នឹងថ្រអ្ញ្ជ ឹងឯង ឈ្វើអ្ញ្ជ ឹងឯង រាសព់ឈត្ងាោះឱ្យខាិចខាីឱ្យស្សូវវាលអអ្ញ្ជ ឹងឈ ើ  ជិោះ 
ឈោតាមសែូវលែ៊ឺថ្ស្ស ្ហ ត្បវរតិអ្ ញ ៊ុំកថ្វងឆ្ៃ  ណាសនិ់យា ឈៅវាមិនអ្ស់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈមើលថ្រត្កបីឃ្វវ លរាស់ជាមួ ថ្រឪពញកោម នបងត្បុសណាម្ភនថ្រមួ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ មួ ណញ ងឈ ៀនោម នឱ្យឈប់ឈទ្យ ដល់សញខចិរតឯងមិនឈ ៀនឈទ្យ ឈៅឈ្វើថ្ស្សជាមួ ឪពញកជំន្មន់ 
 នឹងហ្ហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ្វើឈៅម្ភនថ្រ ន្មស់ ោរ់ឈចោះឈៅឱ្យជួ រាស ់ម្ភនថ្រកូនស្សីៗណញ ង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងហ្ហា៎ ឈ្វើថ្ស្សជាមួ ោរ់ឈៅ អាបង វល់ឱ្យខំឈ ៀនឈ ៀន នឹងក៏មិនទន់បានឈ្វើកា ឈទ្យ 
ត្ោន់បានមួ ឈចោះ ជំន្មន់អាពរឈេចប់វាយបារ់ឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងហា៎ស ោន មិនទន់បានឈ្វើអី្ឈទ្យ ឈបើេិរសម័ ឥ ូវោរ់បានឈ្វើកា អី្ខែោះថ្ដ ណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កាលណាឈ ើងឈ ៀនបានឈត្ៅត្ជោះ ឈេតាមឈ្វើឈមទហនជំន្មន់លន់នល់ ឈេដឹងថាឈ ើង 
កាន់កាំឈលែើង ្ំវាយឈេឈចលអាពរ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អាពរវាយឈចលឈ ើ  ឈេថាពីឈដើមឈ ើងឈ្វើទហនសក្ដិលូមិកាន់កាំឈលែើង្ំកាំឈលែើងអី្ឈេ
ថ្ដលទ្យញកឈ ើង ្ហ។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈេសម្ភែ ប់ឈ ើងឈ ើ  អ្ញ្ជ ឹងឈ ើ ណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ជ ឹងសញរពូជអាបងត្បុស នងឹឈៅថ្រមួ ។ 
ក៖ អ្ូ្! ចញោះម្ភត  ឪពញកអ្ ញ៊ុំោរ់ធាែ ប់ត្បាប់ត្បវរតិកាលោរ់ឈៅរូចៗ ឬក៏ត្បវរតិោរ់ធាែ ប់រស ូអី្ឈទ្យ? 
ខ៖ ដឹងមិនចំឈទ្យអូ្នឈអ្ើ ពិបាក។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ធាែ ប់ថ្រឈ ើញោរ់ឈ្វើថ្ស្ស ឈត្បើឈ ើងឃ្វវ លឈោត្កបីអី្អ្ញ្ជ ឹង។ ឈ ើងឈៅ នឹងថ្ស្សអ្ញ្ជ ឹង មិន 
ដឹងត្បវរតិ ោរ់អាឈម៉េចថ្ដ ។ 
ក៖ ចា៎ស ចញោះអ្ ញ៊ុំម្ភនចងចំឈ ម្ ោះជីដូនជីតាអ្ ញ៊ុំខាងម្ភត  ឈទ្យ? 
ខ៖ ជីដូនជីតាខាងម្ភត  ចំឈ ម្ ោះតាសាញ់ តាខ្ញុំ។ 
ក៖ តាសាញ់ យា អី្? 
ខ៖ តាសាញ់យា ដឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! ចញោះខាងឪពញកហ្ហា៎អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ខាងឪពញកសាា ល់ឈ ម្ ោះថ្រជីន ដល់ឈពលម្ភត  ោរ់អ្រ់សាា ល់។ មិនថ្ដលបានសួ ោរ់ 
ឈ ើងឈៅរូចៗ ្ហ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ដឹងោរ់ឈៅឯស្សុកឯឈណាោះ ត្ោន់ថាតា នងឹឪពញកោរ់ឈ ម្ ោះតាជីរឈ ង ឈ ើ ម្ភត   
ឈ ម្ ោះអី្អ្រ់ចំម្ភត  ឈទ្យ អ្រ់ចយំា ខាងពញកឈទ្យណាស់ចំថ្រតា។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ឈ ើ ដល់ឈពលខាងម្ភត  ចំទងំអ្ស់ ចំថ្រតាសាញ់យា ដឹង នឹងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! ចញោះោរ់ឈកើរឈៅណាឈ ើ ឈកើរឆ្ន ណំាអ្ ញ៊ុំដឹងឈទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងឈទ្យ! កញំសួ អ្ ញ៊ុំមិនដឹងឈទ្យឈកើរឈៅស្សុកឯណាឈន្មោះ។ 



ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំដឹងពីត្បវរតិ បសពួ់កោរ់ឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ត្បវរតិោរ់ ោរ់ន្មំកូនឈៅមកឈៅស្សកុថ្ខម  នងឹោរ់មក នឹង ោរ់មកសាែ ប់ឈៅ នងឹ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ត្បវរតិោរ់ន្មំកូនឈៅមកពីស្សុកមកឈៅស្សុកថ្ខម  ម្ភនបតីម្ភនត្បពនធថ្បកោន  កសញីឈៅអី្ឈសេង 
ៗឈៅ ឥ ូវោរ់ចស់ៗសាែ ប់អ្ស់ឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងោម នឈៅឈទ្យ សាែ ប់អ្ស់ឈ ើ  ឈៅថ្រមួ តាអ្ ញកណញ ងឯង។ 
ក៖ អូា៎! 
ខ៖ ឈៅថ្រមួ តាអ្ ញក នឹងឯង។ 
ក៖ បងបអូនម្ភត  អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖  នឹងឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឪពញកម្ភខ្ញំតាអ្ ញក នឹងឈ ើ បងម្ភត  ខ្ញំបឈងាើរ។ 
ក៖ អ្ូ្! 
ខ៖ តាអ្ ញកយា ផាន់ណ្ា។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កូន១១ន្មក់សាែ ប់អ្ស់ លីងឈៅថ្រមួ  នឹងឯង។ 
ក៖ ហា៎ស... 
ខ៖ អ្ស់ឈ ើ  ឈៅថ្រមួ ឈម៉េងម៉េង់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បងោរ់សាែ ប់អ្ស ់ ថ្ម៉េខ្ញំ ្ំ រន័ ្ំេូ ្ំឈសើង ្ំសាង ្ំឈ ង ពូអូ្ង បងបអូនពូអ្ ញក សាែ ប់អ្ស់ 
អាលីង ១១ ន្មក់ឈៅថ្រោរ់មួ  នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឈៅថ្រោរ់មួ  នឹងរាល់ថ្លៃ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បងបអូនខាងថ្ម៉េខ្ញុំឈត្ចើនណាស់មិនរិចឈទ្យ ឈ ើ សាអ រៗឈទ្យៀរ សាែ ប់អ្ស់អាលីងឈៅតាអ្ ញក 
មួ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បានឈចោះថ្ររាប់ៗោរ់អាឈអ្ើ  ូ ៗឈៅជួបោរ់មតង ឈ ើងឈៅឆ្ៃ  ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  ូ ៗឈៅឈលងមតង ម្ភនណាម្ភនថ្រោរ់មួ អ្ស់ លីងឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កាលថ្ម៉េខ្ញំឈៅោរ់ស្សឡាញោ់ន ណាស ់បងបអូនោរ់ហ្ហា៎តាអ្ ញក នឹងណ្ាមិនឈចលោន ឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ តាំងពីម្ភត  ខ្ញំោរ់សាែ ប់ឈៅ  ូ ៗឈៅមតងមិនសូវបានឈៅញ ឈទ្យ។ 
ក៖ ច្ស! 
ខ៖ ឈត្រោះអី្អ្រ់ថ្ដលអូ្នឈអ្ើ បានឈៅសា អី្ឈបើ្ងឈៅដល់ឯឈណាោះដូចថាបអូនឈណាោះ្ង 
ចូលមួ ថ្លែរឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈៅសួ សញខទ្យញកខោរ់រិចឈៅមកវញិឈៅម្ភនណាឈៅថ្រមួ ឈម៉េងម៉េង។ ោន ឈទ្យោន បងបអូនខាង
ឪពញកខាងថ្ម៉េខ្ញំោន នឈៅឈត្ចើនឈៅថ្រមួ  នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ស់ឈ ើ កូន។ 
ក៖ ចញោះត្កុមត្េួសា  បស់អ្ ញ៊ុំ សឈ់ៅឈខរតឈនោះ ូ ឈៅអ្ ញ៊ុំ?   ៈឈពលប៉េញន្មម នឆ្ន ំឈ ើ អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្ូ្! មិនដឹងឈទ្យ ូ ឈ ើ មិនដឹងប៉េញន្មម នឈទ្យអ្ញ សួ អ្ញ្ច ឹងអាញមិនដឹងថាឈទ្យអ្ា។ 
ក៖ ទំងពី ឈកើរមកម្ភនអ្ ញ៊ុំ។ 



ខ៖ ឈកើរងា៉េមកដឹងថ្រឈៅស្សុក នឹងោម នផាែ ស់ស្សកុឯណាអ្រ់ នឹង។ 
ក៖ អ្្! ចស្អ្រ់ថ្ដលឈ ើសាោះឈៅណាឈទ្យឈណាោះ។ 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! ឈៅ នឹង  ូរមិនថ្ដលឈៅស្សុកឯណាអ្រ់ឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថ្ម៉េឪឈកើរមក ថ្ម៉េឪដឹងថ្រឈៅ នឹងឈពលអ្ ញ៊ុំអ្ញ្ច ងឹឈៅថ្រ នឹងឈៅម្ភនឈៅណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងរោន   ូរឈណាោះ។ 
ខ៖ រោន   ូរអ្ញ្ច ឹងឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! ឈ ើ អ្ ញ៊ុំម្ភនចសញ់ារិ ស់ឈៅឈត្ៅពីត្បឈទ្យសថ្ខម អ្រ់អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! ម្ភនឈទ្យជីដូនមួ ជីដូនអី្ណាណីឈត្ចើន។ 
ក៖ ចា៎ស! ោរ់ ស់ឈៅណាខែោះអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ោរ់ឈៅឈត្ចើនឈេឈៅស្សុកឈេឈណាោះ ប៉េញថ្នតអ្ ញ៊ុំគ្មា នឈទ្យគ្មា នសាច់ញាតិ្ឈកើរឈៅស្សុកឈេអ្រ់ឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! ឈៅអាឈម ចិថ្មនអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ហ្ហា៎ស? 
ក៖ ដូចជាសាច់ញារិអ្ ញ៊ុំោរ់ឈៅអាឈម ចិថ្មន? 
ខ៖ ជីដូនជីអី្ឈៅអាឈម ចិឈៅថ្របងឡា ឈទ្យ និង បងេង់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ បងេង់ក៏ោរ់ឈៅស្សុកថ្ខម ថ្ដរឥ ូវ។  អ្រ់ម្ភន! ឈបើឈៅបារាងំកមួ ជីដូនមួ តាតា អី្ 
ឈណាោះ មិនបាច់និយា ឈទ្យ។ ឈេដូចថាថ្បបសាច់ជីដូនមួ ជីអី្ឈ ើ ឈណាោះ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងហ្ហា៎ស! ជីដូនមួ ជីដូនឈេឈៅមិនអ្រ់ឈទ្យោរ់ឈៅឈត្ចើនថ្មន។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ប៉េញថ្នតោរ់មិនថ្ដលជួ ឈ ើងអី្ឈទ្យ ឈេឈៅ កសញីចិញ្ច ឹមថ្រជីវរិឈេ នឹង។ ត្កណាស់ឈេមិនឱ្យអី្ 
ឈ ើងកូនឈអ្ើ ។ 



ក៖ ចា៎ស! ចញោះសាវ មី បសអ់្ ញ៊ុំោរ់ឈ ម្ ោះអី្ថ្ដរអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ថ្ន្! តាខ្ញំហ្ហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ោរ់ឈ ម្ ោះឈេៀន។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំឈេៀន។ 
ខ៖  នឹងឈ ើ អ្ ញ៊ុំឈេៀន។ ោំងឈេៀន ឪពញកោរ់ឈ ម្ ោះោំង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើ ោរ់ឈ ម្ ោះឈេៀម។ 
ក៖ ឈ ើ អ្ ញ៊ុំឈៅឈពលថ្ដលអ្ ញ៊ុំឈ ៀបកា ជាមួ អ្ ញ៊ុំត្បសុឈៅឆ្ន ំណាឈទ្យ? 
ខ៖ អ្្! ឆ្ន ំ៧៥។ 
ក៖ ឆ្ន ំ៧៥! 
ខ៖ ឈចញពីអាពរមក។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើងឈចញមកពីសា មកឈ ៀបចំឈៅឯថ្ស្ស។ 
ក៖ អ្្! ឈ ើ អារ ៍ពិរ  ៍នឹងឈ ៀបចុំឈោ ឪពញកម្ភត   ឬអ្ ញ៊ុំឈ ៀបឈោ ចិរតឯងអ្ ញ៊ុំ។ 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! ឈេមកត្រឹមត្រូវឪពញកម្ភត  ឈ ៀបឱ្យមិនឈចោះឈ ៀបថ្រឯងឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈេមកនិយា ជាមួ ឈ ើងត្រឹមត្រូវកា ស្សលួបួលក៏ប៉េញថ្នតកាល នឹងវាអ្រ់ឈលែង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កា សាៃ រ់ឈឹងថ្ដលដល់បនាប់អី្ឈ ើងថ្រងបនតិចបនាួចថ្ដ ណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងឈ ើ ។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំត្បសុម្ភនឱ្យថ្លែជំនួនដលអ់្ ញ៊ុំស្សីអ្រ់? 



ខ៖ ោម នជំនួនអី្ឈទ្យ។ សម័ ឈន្មោះឈេឈប់ច លញ ឈ ើ  ត្ោន់ថ្រនិយា ត្រូវោន ឈៅឈ ៀបចំ 
ឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កាប់ត្ជូកកាប់អី្ឈៅឈ្វើមហូបបា ឈៅជូនឈល្ៀវអី្ចឹងឈៅណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំដឹងថាជួបជាមួ អ្ ញ៊ុំត្បុសឈៅណាឈ ើ ឈពលណាឈទ្យអ្ ញ៊ុំ។ 
ខ៖ អ្៊ឺ! ជួបមកឈចញពីសា មកឈនោះឈ ើ  នឹងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ជួបោន ថ្ដលកាលឈៅឈកមងឈៅសា  ថ្រឈ ើងមិនដឹងថាឈេចង់បានឈ ើង ឬមិនចង់បានឈ ើង 
មិនដឹងថ្ដ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើងឈចញដល់ថ្ស្សថ្ម៉េឪោរ់មកនិយា ឈៅក៏ឈ ៀបចំឈៅអ្ញ្ច ឹងហ្ហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ប៉េញថ្នតឱ្យឈចោះស្សឡាញ់ោន អី្មិនថ្ដលឈទ្យចស់ពីឈដើមមិនថ្ដលឈទ្យអូ្នឈអ្ើ ។ 
ក៖ ចា៎សអ្ ញ៊ុំ! 
ខ៖ ឈ ើញោន  នឹងសឹងថាមិនហ នសួ ោន សង មិនដូចឈកមងឥ វូឈទ្យត្ោន់ថ្ដលឈៅឈេៀនខ្ញំមិន 
ហ នសួ ោន សងណា។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ោរ់ឈចញមកសួ ឈ ៀបកា រាប់អី្ នឹង មិនថ្ដលោរ់មកឈលងមកសួ អី្ ឈ ើ ឈ ើងមកជួ  
ឈ្វើអី្ឈ ៀប ឈរាងឈ ៀបអី្កា អ្រ់ឈទ្យម្ភនឈទ្យឪោរ់មកឈ្វើ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ៀបចំកថ្នែងកនែញកអី្កា ឱ្យអី្។ 
ក៖ ចា៎ស! ឈ ើ អ្ ញ៊ុំឈចោះអានឈចោះអ្កេ ថ្ខម បានលអប៉េញណាែ ថ្ដរអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ឈចោះមិនបានឈ ៀនឈទ្យ កូនឈអ្ើ ឈមើលថ្រត្កបី នឹងតាមថាឈមើលថ្រត្កបីឈមើលថ្រឈោ។ 



ក៖ អ្ ញ៊ុំមិនថ្ដលចូលឈ ៀនឈសាោះឈណាោះ។ 
ខ៖ អ្រ់ឈសាោះឈមើលថ្របអូនឈ ើ ត្កបីកមេរ់អ្ញ្ច ឹងឈទ្យៀរណា៎ មិនថ្ដលបានឈ ៀនឈទ្យ។ ឈ ៀនក៏មិន 
បានឈ ៀន ថ្ដលឈមើលត្កី នឹងឈៅ តាមវាលថ្ស្សមិនថ្ដលបានស្សណញ កឈទ្យ ថ្ម៉េឪអ្រ់ ឈបើឈ ើងមិន 
បតូ ឈ្វើអ្ញ្ច ឹងឈមើលបអូន  នឹងចស់ពីឈដើមលៃង់ថ្ដលមិនឱ្យកូនស្សឈី ៀនឈទ្យ  កាែ  ឈចោះឈៅម្ភន 
សងា ស ឈស សំបញត្រឈសនហអី្ចឹងណា៎ មិនឱ្យឈ ៀនឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឱ្យថ្រឈមើលត្កបីឈមើលបអូនបានមិនឈចោះ នឹង។ 
ក៖ អា៎! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងណា៎ ឈមើលបអូន  ូរ បអូនឈត្ចើនថ្ដ  នឹងឈ ើ បួន ត្បាំ ត្បាំមួ ។ 
ក៖ចា៎ស! 
ខ៖ ឈៅរូចៗហ្ហា៎ឈមើលថ្របអូនឈ ើ ឈមើលត្កបីឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំឈចោះនិយា ភាសាអី្ឈសេងឈត្ៅពីភាសាថ្ខម អ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! ឈបើថ្ខម មិនឈចោះសងឱ្យនិយា ភាសាអី្ហ្ហា៎។ 
ក៖ អ្រ់ឈសាោះម៉េងឈណាោះ។ 
ខ៖ អ្ត់្ឈសាោះលៃឹរលៃង់បឈណាត  ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ មិនឈចោះឈទ្យអូ្នឈអ្ើ ។ 
ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំម្ភនមិរតលក្ដិសនិរសាន លសាា ល់ោន ឈទ្យ។ 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! មិនម្ភនសនិរសាន លឈទ្យ ឈៅស្សុកលូមិរាប់អានោន អីចឹងមិនម្ភនមិរតលក្ដិអី្ឈទ្យអ្រ់។ 
ក៖ ចា៎ស! ឈ ើ ធាែ ប់ដូចជាឈ្វើថ្ស្សចម្ភា  អី្អ្រ់? 
ខ៖ ឈ្វើ! ឈរើសពវថ្លៃ នឹងឈៅដកឈៅន ដកអី្ ម្ភនកម្ភែ ំងឈៅរិចឈៅអ្ស់កម្ភែ ំងឈៅសាោះឈៅ។ កាល 
ណាម្ភនកម្ភែ ំងត្ពឹកអី្ឈទ្យើសថ្លនកអី្ដករិចឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ជួនកាលឈ្វើអី្្ំដញំអី្ឈ្វើឈលងបានឈ ើ អា ញ៦០ឈ ើ  កូនឈអ្ើ ជំពប់ដីដួលពី  បីត្រ ប់ 
ហ្ហា៎។ ថ្លៃមញនជាន់កា ញងជីផាែ រ់ឈមើល ថ្នកដួលឈបាកថ្រមិនឈ៊ឺ ជាំរាប់អាទិ្យរយ ឈ ើ មិនទន់បារ់ 
ជាំថ្បកសាច់ឈ្វើអី្ឈលងចង់ឈកើរ ឈ ើ ឈ ើងឈ្វើរិចរួចឈៅអ្រ់ស ថ្សទ្យប់សូមបីថ្រដីក៏ទ្យប់ខែួន 
មិន ួចថ្ដ ។ 
ក៖ ចស្! អ្ ញ៊ុំធាែ ប់ឈ្វើអាជីវកមមដូចជាចិញ្ច មឹសរវលក់ដូ អី្អ្រ់? 
ខ៖ អ្៊ឺ! ពីឈដើមមកោម នឈ្វើសអីឈទ្យឈ្វើថ្ស្សចិញ្ច ឹមត្ជូកមួ  ពី អី្អ្ញ្ច ឹងឈៅកម្ភែ ងំហ្ហា៎។ 
ក៖ ចស្!  
ខ៖ ឈ ើ ឥឡូវអ្ ញ៊ុំឈ្វើឈលង ួចឈ ើ ឈ្វើមិនឈកើរអ្ញ្ច ឹងពិបាកបនដិច។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ោំបា ឈលងចង់បានសញីសងឹថាដួល នងឹចង្រ្ងាា នឈម៉េចឈទ្យៀរអូ្នឈអ្ើ ។ ថ្លៃណាជំពប់ឈមញល 
ឈៅហ្នឹង ចង្រ្ងាា នឈ ើងចស់ថ្ដ វាទ្យន់ហ្ហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថាឈ ើងជំពប់អី្រិចចង់ថ្រដួលឈ ើ ថាមិនពូថ្កដូចពីមញនឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎សៗ! 
ខ៖ ឈ ើងទ្យន់ឈ ើ អា ញ៦០ ឈ ើ មិនដូច៣០ជាងណាកូនអ្រ់ឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈបើថារាល់ថ្លៃឈដើ អ្ញ្ច ឹងថ្ស្សអ្ញ្ច ឹងថ្នកឈៅដល់ ឈបើថាដីោំឈ ើងឈជើងសញរឈ ើ  ឈ ើ  
ឈ ើងអ្រ់សញរជំពប់ដួលឈៅ។ ឈបើថាមនញសេឈលើស្មវាងាប់ទំងថ្លៃមញនបារ់ឈ ើ  ឈបើបញក 
ដួលបងាា ច់បងាិនបញកឈជើង នងឹណា៎។ 
ក៖ ចា៎សៗ! 
ខ៖ ឈដកឈ៊ឺខែួនពី  បីថ្លៃថ្ដ  ឥ ូវឈ៊ឺថ្ដ ថ្រឈ្វើឈម៉េចឈចោះថ្រឈ្វើឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈបើថាឈដកចំ ឈេឈ្វើឱ្យឈ ើងសញីោម នណាឈទ្យៀរឈេឈចញអ្ស់ឈ ើ កូនណា៎។ 



ក៖ ចា៎សៗ! 
ខ៖ ម្ភនថ្រ ីឈចោះថ្រោំសែសញីឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំធាែ ប់ឈ្វើកា ងា អី្ឈទ្យៀរឈទ្យឈៅកនញងជីវរិ បស់អ្ ញ៊ុំឈដើមបី កត្បាក់ណា៎ ? 
ខ៖ អ្្! ោម នឈ្វើអី្ឈទ្យម្ភនថ្រឈដើ សញីឈមួលឈេ សញីឈនួលឈ្វើកា ឱ្យបារាងំ នឹងណា៎ ឈ ៀលបានពីរម្ញឺន 
បួន។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ត្បាំមួ រាល់ពី ម្ញឺនបួនអ្ញ្ច ងឹឈណាោះអូ្ន។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖  នឹងឈ ើ ត្បាំមួ ឈ ៀល។ 
ខ៖ ចា៎សៗ! 
ក៖ ឈ្វើ នឹងឈៅបានឱ្យថ្លែអាត្តាក់ឈេអ្ញ្ច ឹងឈៅ ទិ្យញមហូបខែោះឈៅឈ ើ  ថ្រ នឹងឈ៊ឺឈៅថ្លៃណា 
ជាក៏ឈៅៗថ្លៃណាឈ៊ឺឈៅសត្ម្ភកអ្រ់បានឈៅ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនអ្នកណាឈេ កសញចិីញ្ច ឹមឈ ើងកូនឈអ្ើ ។ 
ក៖ ចស្! អ្ ញ៊ុំចញោះអ្ ញ៊ុំជីវរិ បសអ្ ញ៊ុំតាំងពីរូច  ូរដល់ឈពលឈនោះ អ្ ញ៊ុំឈ ើញថាម្ភនកា ផាែ សប់តូ អី្ឈេ 
ខែោះអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្្!ផាែ ស់បតូ ឈត្ចើនថ្ដ ។ កូនជីវរិរាល់ថ្លៃសពវថ្លៃ នឹងកម្ភែ ំងល  ដឹងខែួនថាល អ្រ់សូវម្ភន 
កម្ភែ ំងឈ ើ ថ្លនកក៏អ្ន់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈមើលមិនសូវចាស ់ ឈ ើ ដូចថាឈ ើងឈៅឆ្ៃ  អ្ញ្ច ឹង ឈដើ ដូចមិនសូវបានឈ៊ឺកាលជងាង់ 
ឈដើ មិនសូវបានណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ៊ឺថ្កងឈជើងឈនោះឈ៊ឺសន្មែ ក់សពវត្េប់អ្ស់ឈ៊ឺណាស់។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈបើឈ ើងមិនឈ្វើោម នអ្នកណាឈ្វើ ថាចិរតឈបើថាកម្ភែ ំងអី្ នឹងអ្ស់ឈ ើងថាឈ្វើបានឈ្វើឈៅឈ្វើមិន 
បាន សត្ម្ភកខែោះឈៅ។ កាលណាឈ ើងម្ភនកម្ភែ ំងឈៅឈ្វើរិចឈៅថ្លៃ ណាមិនស្សួលឈប់ឈៅ 
ឈ ើងមិនឈមើលបានស្សួល   ូរឈទ្យកូនឈអ្ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំចញោះអ្ ញ៊ុំម្ភនមហូបណាថ្ដលអ្ ញ៊ុំចូលចិរតពិសា ឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្៊ឺ! មហូបអ្ ញ៊ុំពិសា  នឹងឈបើមិនខឈទ្យអាំងសមែមជួ សមែត្បឈ ើ ។ 
ក៖មួ ណាចូលចិរតជាងឈេអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្្! ចូលចិរតជាងឈេដូចជាសមែត្បឈ ើ  អី្ឈៅឈ ើងម្ភនត្ប ញកអី្ចិង្រ្ ច្ ំ រិចអ្ញ្ច ឹងឈៅ ឬម្ភន 
សាច់ត្រីឈងៀរអី្រិចអ្ញ្ច ឹងឈៅចូលចិរតប៉េញន នឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើ ឈបើថា បស់លវីងចូលចិរតឈត្មោះ លហញង លវងីៗចូលចិរត ឈបើថាខអី្ញឹកញាប់ខសាច់ត្ជូកអី្ 
អ្រ់ឈទ្យ។ 
ក៖ ចូលចិរតបថ្នែឈណាោះអ្ ញ៊ុំឈណាោះ? 
ខ៖  នឹងឈ ើ ! ចូលចិរតបថ្នែ ចូលចិរតឈបើថាសមែមជួ ឈត្េឿងអី្ឥ ូវថ្លងចង់ឈប់ឈ ើ  ថ្លង 
ចំណូលឈ ើ ។ ឈបើថាសមែមជូ ឈ ើង្មមតាមជូ ថ្ស្ស អា នឹងឈចោះថ្រសញបីាន ឈ ើ ត្បឈ ើ ថ្ខម  
ឈ ើងម្ភនថ្រប៉េញណែឹ ងឯងអូ្នឈអ្ើ ម្ភនអី្ឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំចញោះអ្ ញ៊ុំចូលចិរតឈលងថ្លបងកំសានតត្បជាត្បិ ថ្ខម ឈចលឈូង ទញត្ព័ត្រអី្អ្រ់? 
ខ៖ អ្្! កាលពីឈដើ ឈលងថ្ដ ដល់ឥ ូវចស់ឈ ើ ឈលងឈម៉េចឈកើរហ្ហា៎។ 
ក៖ ចូលចិរតអី្ឈេជាងឈេអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ពីឈដើមអ្ញឈលងឈូងរិចរួច ឈលងអ្ងាញញអី្ឈៅជាមួ ត្បសុៗ អី្ឈៅឈលងបានមួ ថ្ដ 
មួ ថ្ដ នឹង ឈ ើញថាឈប់ឈៅដូចថាឈលងជាមួ ឈេរណញ៉េរញញ៉េ ឈលងមិនឈកើរឈទ្យ។ ឈបើឈ ើញ 
ថារត្មង់ជួ ឈត្ចើនឈពកនឹកឈ ើញថាឈ៊ឺឈប់ឈលងចូលឈ ើ  ឈលងរិចរួចឈៅឈប់ឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! ឈ ើ អ្ ញ៊ុំដូចជាធាែ ប់បានឈត្ចៀងចឈត្មៀងណាពីឈកមងហ្ហា៎? 



ខ៖ អ្្! ពីឈកមងមិនដឹងសអីឈទ្យមិនសូវឈចោះឈត្ចៀងឈទ្យ ដូចរាងឈអ្ៀនខាម សអី់្មិនថ្ដលឈត្ចៀងឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! ថ្រថ្ដលសាា ប់ឈណាោះចូលចិរតសាត ប់ឈណាោះ? 
ខ៖ ចូលចិរតសាត ប់ ម្ភនវទិ្យយញឈៅកនញងបនាប់កថ្នែងឈដក។ ឈ ើងឈត្បើវទិ្យយញពីឈដើមឈថាកៗពីឈដើមសញទ្យធថ្រ 
បទ្យពិឈរាោះៗ ថ្លៃណាដល់ឈម្ភ៉េងឈេោក់បទ្យពិឈរាោះៗ  ូបស្សាបណណដើ  កាលពីមញនបិត្ស្សាណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ស្សាពីសងាមបិរស្សា ឈ ើ  នឹងចិញ្ច មឹត្ជកូឈេ ឈ ើ ឈ្វើថ្ស្សឈ្វើបា ស្សាអ្ញ្ច ឹង ឈដក 
អ្មងឹង ោក់វទិ្យយញខាងឈៅឈមើលស្សាបណណដើ  អីចឹង។ោំបា ស្សាត្បលាក់បា ស្សាអីចឹងឈៅឈមើល 
សង ោំអីចឹងណា៎ មិនស្សណញ កឈទ្យណា៎ ពីឈដើមណា៎ អូ្នត្បវត្ដិអ្ ញ៊ុំក្ម្សត់្ណាស់ថាក្ម្សត់្  ូរដល ់
ចស់បឈណាត  ។ 
ក៖ ចា៎ស! ឈ ើ ចញោះត្េួសា អ្ ញ៊ុំ ឈ ើ កូនឈៅអ្ ញ៊ុំបងបអូនអ្ ញ៊ុំ ម្ភនអ្នកណាឈចោះឈលងឧបក ណ៍រង្រ្នតី 
អី្អ្រ់អ្ ញ៊ុំ។ 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! ឈបើកូនខ្ញំថ្បបឈបើឱ្យវាចូលខាង នឹងឈលងចូលចិរតថ្ដ ។ 
ក៖ ចា៎ស! ថ្រោរ់ឈចោះឈលងអ្រ់អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្រ់ដឹងថាឈចោះមិនឈចោះដឹងថ្រខាង នឹងចូលចិរតថ្ដលឈត្ចៀងរាអីំ្ នឹង។ 
ក៖ ចញោះសាោះ បសអ់្ ញ៊ុំម្ភនលកខណៈឈម៉េចថ្ដ ? តាំងពីអ្ ញ៊ុំឈៅឈកមង  ូរដល់ឈពលឈនោះណា៎? 
ខ៖ ម្ភនលកខណៈអី្ម្ភនថ្រ្មមតាអ្ញ្ច ឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! ម្ភនកា ផាែ ស់បតូ អី្ឈេខែោះអីចឹងណា៎ ? 
ខ៖ ម្ភនអី្ផាែ ស់បតូ សងម្ភនថ្រសាោះប៉េញណែឹ ង។ 
ក៖ ចា៎ស! ឈៅដថ្ដលឈណាោះអ្ ញ៊ុំឈណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំម្ភនសាងសង់សាោះ នឹងឈោ ខែួនឯងឬក៏បានជួលឈេ? 
ខ៖ សាង់សង់ នឹងដំបូងដឹកឈឈើពីស្សុកឈលើមួ ឆ្ន ំបនតិចៗខវោះខារប៉េញន្មម នទិ្យញឈេបនេ។ំ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ទិ្យញឈេបនេំក៏ឈលើកឈៅថ្រប៉េញណែឹ ងឯង ឈលើក នឹងទិ្យញឈេខែោះថ្ដ  កូនឈអ្ើ សម័  នងឹ ម្ភន 
លញ រិចរួច ទិ្យញឈេអ្រ់ឈ ើ ឈឈើរណូរអី្ចឹងណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើងម្ភនថ្រសស ឈទ្យ សស ដឹកខែួនឯងឈត្េឿងឈត្កាមកាត រអី្ នងឹទិ្យញឈេទំងអ្ស់ នងឹ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ រណូរ វ្ វអី្មិនអាចដឹកបានឈទ្យថ្វងៗណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ដឹងបានថ្រសស ឈទ្យជំន្មន់ នឹង។ មួ ឆ្ន ំពី ឆ្ន ំក៏ឈលើកសាោះ នឹងឈៅ។ 
ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំដឹងថាសាោះ បស់អ្ ញ៊ុំ នឹងដូចជាឈត្បើត្បាស់សម្ភា  ៈអី្ឈេខែោះឈដើមបីសាងសង់ហ្ហា៎។ 
ខ៖ម្ភ នអី្ម្ភនថ្រសងា័សី ឈឈើ ម្ភនថ្រប៉េញណណឹ ង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ោម នលមីោម នសអីឈទ្យម្ភនឈទ្យសងា័ស ីឈឈើ សងា័សឈីន្មោះឈត្ជោះត្ក ម ឈ ើ ចស់ឈ ើ ។ តាំងពី 
៩៨មកឈមើលឥ ូវ ប៉េញន្មម នឈ ើ ២០ឆ្ំន ឈ ើ ដឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ្វើសាោះ នឹង។ 
ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំត្បុស ឬក៏កូនឈៅអ្ ញ៊ុំអី្ឈចោះឈ្វើសាោះអ្រ់? 
ខ៖ ឈ្វើ! 
ក៖ ោរ់ឈចោះ? 
ខ៖ អាមួ បងោរ់ឈចោះ។ 
ក៖ ោរ់ឈចោះពីអ្នកណាអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ឈចោះពីឈមជាងតាឈៅ នឹង។ 
ក៖ អ្្! 
ខ៖ តាឈៅោរ់ឈចោះថ្រឈៅឈៅៗ ឈចោះឈ ៀបឥដឋឈចោះឈ ៀបអី្ចឹងចក់សាបអី្ចឹងណា៎។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈចោះឈរើ! ឈចោះអាមួ  នឹង ឈបើកូនត្បសា បតី រូមញំឈនោះក៏ឈចោះថ្ដ ។ ចញោះោន ឈដើ សញឈីនួល ឈេដូច 
ថាឈេជួលឈៅឈម ជាងឈៅ ឈៅឈ្វើជាមួ ឈេឈៅឈណាោះ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ្វើឈៅក៏ឈចោះខាង នឹងថ្ដ  ឈបើឈេជួលអាចឈៅឈ្វើបានកល់ឥដឋកល់អី្ចឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើងសញីឈមួលឈេឈមឈៅតាមឈមជាង ូ ឈៅក៏ឈចោះថ្ដ អីចឹងណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំម្ភនជំន្មញថ្ដលអ្ ញ៊ុំឈចោះបនតឈវនពីត្េួសា អ្ ញ៊ុំឬជីដូនជីតាអ្ ញ៊ុំឈទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនជំន្មញអី្ឈេឈទ្យមិនម្ភនជំន្មញអី្ឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្រ់ឈចោះឈដ បា៉េ ក់អ្រ់ឈចោះអ្រ់ឈទ្យ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! មិនឈចោះឈដ មិនឈចោះអី្ឈទ្យឈបើកូនខ្ញំឈដ ឈ ើ ឈៅ... 
ក៖ ម្ភនជំន្មញអី្ឈសេងឈទ្យៀរអ្រ់ អ្រ់ឈចោះឈទ្យឈណាោះ? 
ខ៖ អ្រ់ឈទ្យមិនម្ភនឈទ្យ។ 
ក៖ អ្ ញ៊ុំអាចត្បាប់ពីឈពលថ្ដលជីវរិ បសអ់្ ញ៊ុំពិបាកបានឈទ្យអ្ ញ៊ុំ? ឈពលណាឈ ើ ម្ភនឈ ឿងអី្ឈេខលះ
ណា៎ ? 
ខ៖ អ្្! អាជីវរិលបំាក នឹង លបំាកមិនបាច់និយា ឈទ្យ។ លំបាកឈដក ូ ទឹ្យកថ្លនក ដូចថាកូន 
ឈៅរូចៗឈេឈត្បើថ្រឈៅមញខឱ្យឈៅក៏ត្បាអីំ្ចឹងណា៎  បីថ្ខឬបីថ្ខឈ ើងរាងឈវទ្យន្មរិច ឈ ើ ឈ ើង 
ឈមើលកូនឈ ើងឈមើលត្កបីអីចឹងណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ លំបាកថ្ដលកូនលំបាក។ លំបាកដលពី់ បីថ្ខអី្បានោរ់មកវញិ ឱ្យឈៅជំន្មញ នឹង ឈៅ 
កាប់ថ្ត្ពកាប់អី្ចឹង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើងកូនរូចកូនអី្លំបាក នងឹឯង។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈោត្កបីឈ ើងឈវទ្យន្មថ្ដ ។ សម័  នឹង៧៩ ួនចូលដល់ឈេឈត្បើ ឈ ើងចូលឈ ើងឈៅកាប់ 
ថ្ត្ព ឈៅមញខៗអ្នកខែោះងាប់ៗថ្មនណា ត្រូវមីនត្រូវអី្មិន្មមតាឈទ្យណា៎អីចឹងណា៎។ ឈបើថាលំបាក 
ថ្ដ  នឹងមិនស្សលួឈទ្យ ទ្យត្ម្ភំថ្របានកូនបានឈៅមកឈនោះ ឈវទ្យន្មឈន្មោះ ឈ ើញសពវត្េប់អ្ស់កាល 
ថ្ខម ត្ក មក៏ រ់ថ្ដ ។ ប ឈទ្យោះត្កឡាប់ទី្យនាត់្ទីននងឈៅឈ ើ  ថ្ខម ត្ក មចញងថ្ត្ពសាវ  ប ឈៅ 
កូនប ឈៅមួ អាឈោឈនោះ វាណ្អើលកាំឈលែើងបាញ់ពីឈត្កា ឈេ។ ទី្យនាត់្ទីននងឯងចង់ងាប់ឈ ើ  
កូនឈៅអាឈទ្យោះឈកៀអ្ស់ថ្សបកកាលអី្វាមិនឈចោះនិយា អី្ឥ ូវាងាប់ អ្រ់កោន អ្រ់ថ្សបកឈ ើ  
្មឈពញម្ភរ់ អ្រ់ឈ ើ ចញោះឈបើឈ ើង ឈទ្យោះត្កឡាប់ ឈ ើ កង់ ឈទ្យោះត្កឡាប់ឈវទ្យន្មណាស់ មិន 
ចង់និយា ឈទ្យកមេរ់ណាស់។ កមេរ់ឈន្មោះកថ្នែងណាក៏កមេរ់ថ្ដ  ថ្រវាមិនសាែ ប់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ត្ោន់ថ្រឈដើ ឈចញពីសាោះឈន្មោះមក ត្កឡាប់រឈទ្យោះបារ់ឈៅឈ ើ  ឈោឈបាលតាមសែូវឈ ើ ឈោ 
ឈៅឈពញ ឈទ្យោះ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ត្កឡាប់ឈពញ ឈទ្យោះ មីឈនោះអ្ស់សក់កាល មីងបីកូនឈនោះអ្ស់សក់ លងី មួ ដញំឈៅអាមួ  
ឈន្មោះអ្រ់កោន អ្ស់ ឈទ្យោះ។ វាកូសត្កឡាប់ឈ ើ ឈ ើងឈៅឈត្កាម ឈទ្យោះហ្ហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ដល់ឈោវាឈចោះថ្រអូ្ស ឈទ្យោះឈៅកូសឈៅកូន វំាឈពញ ឈទ្យោះ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើ ឯងឈនោះ្មឈពញម្ភរ់ ឈេថាបងសាវបាក់ឈ្មញអ្ស់ឈ ើ  ត្កឡាប់វាឈបាកឈៅវា 
ត្ោំឈ្មញឈ ើងឈៅវា្មហ្ហា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ កាល នឹង្មឈពញម្ភរ់ ឈេឈ ើញត្កឡាប់ឈេថាអ្្!បងសាវត្កឡាប់បាក់ឈ្មញអ្ស់ឈ ើ  
្មឈពញម្ភរ់ឈ ើ កូនខ្ញំ។ 



ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈវទ្យន្មណាស់កូនឈអ្ើ  មិនបាច់និយា ឈទ្យ។ ឈ ើងថាឯងសម្ភា សឈចោះថ្រនិយា ឈៅថា 
សួ ឱ្យអ្ស់ និយា ឱ្យអ្ស់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ជំន្មន់ នឹងឈេឱ្យឈៅពី ថ្ខបីថ្ខបានឈេឱ្យឈ ើងមកវញិ។ ឈេឱ្យឈ ើងឈៅមញខកាប់ថ្ត្ពមីងឯង 
ណាក៏ឈេឱ្យឈ ើងឈៅថ្ដរ។ ឈេរាងមីងបឈណាត  ឈៅឈេឈ ើងឈ្វើបឈណាត  ឈៅតាមឈត្កា ឈៅ។ 
ក៖ អ្្! 
ខ៖ កមេរ់ណាស់មិនស្សួលឈទ្យណា៎អ្ ញ៊ុំទ្យត្ម្ភំថ្របានជួបជញំោន  ឈ ើ ឥ ូវរាងស្សណញ ក កាល 
ជំន្មន់តាឈវទ្យន្មណាស់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈវទ្យន្មថ្មនថ្ទ្យន ួនចូលមកឈេបាប់ថ្ត្ពឈន្មោះ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ មីងអី្ហ្ហា៎។ ឈ ើ ឈៅមិនរិចថ្ខឈទ្យឈៅមតងពី ថ្ខអី្ឈណាោះបានមកវញិ។ 
ក៖ ឈៅជញំោន ហ្ហា៎អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖  នងឹឈ ើ ! ជញំោន ថាមួ  ញំ នងឹឈេឈ ើសប៉េញន្មម នម្ភន ក់អីចឹង។ ឈេជូនឈៅឈ ើ ជូនឈៅឈ ើ  
ឈ ើ អាប៉េញន្មម នន្មក់ នឹងលមីឈៅឈទ្យៀរ ឈ ើ ឈៅសម័  នឹងអីចឹងឯង ថ្ត្ព នឹងដូចឈៅឈបើកសែូវឱ្យ
 ួនឈៅសញទ្យធថ្រមីនណា៎ ឈៅឈ ើ អ្នកខែោះក៏ចញ់ៗឈៅអ្នកខែោះក៏ងាប់ឈៅ អាណាត្រូវមីងក៏ត្រូវ 
ឈៅអីចឹងណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ថាអ្នកខែោះចញ់ងាប់អី្ចឹងថ្ដ ។  នឹងអាខែោះឈៅត្រូវមីនងាប់អ្សឈ់ៅអីចឹងណា៎  មិនងា ឈទ្យ។ 
សម័ ឈន្មោះណៅមិនសញខ កនិយា កមេរ់វា សួឈ រញ  ប៉េញថ្នតវាមិនងាប់ថ្រមញខ នឹង ឈៅថ្រ នឹង 
ថាមញខ នឹងឈចញឈៅលំបាក ឈ ើ អ្ងាញ ឈដក នឹង នឹកឈ ើញថាសញខសបា ឈៅត្ោន់ខាែ ច 
ឈេបាញ់ោន អី្ថាឈ ើញមកវញិដឹងថា  ស់កាលមិនទន់ដល់សាោះមិនដឹងថា ស់ឈទ្យណា៎។ កាល 



 នឹង ឈបើឈ ើញមនញសេចូលដល់សាោះ នឹងដឹងថា ស់ឈ ើ   ស់ នឹងមិនដឹងថា ស់មិនត្បាក្ដឈទ្យ 
ខាែ ចចញ់មួ មញខឈទ្យៀរ ខាែ ចម្ភនអាត្េុនចញម់កសាោះអ្ស់លញ អ្ស់កាក់មួ មញខឈទ្យៀរ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ អ្ញ្ច ឹងណា៎ សម័  នឹងកមេរ់ណាស ់ ថ្បកត្បពនធថ្បកបតី ឈ ម ហមណញ ងនិយា ពីត្បវត្តិ 
ណញ ងជូ ចរ់  នឹងឈត្ចើនថ្បបឈត្ចើនយា៉េងណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ប៉េញថ្នតឈ ើងសម័ ឈនោះ ឈ ើ ឈ ើងឈទ្យៀរ កសញីបានថ្រមួ  ស់ៗ នឹង ោម នបានឈទ្យឈ្វើថ្ស្ស 
ចប់ឈ្វើថ្ស្សជំរក់។ ឈេបារ់ឈ ើ ោក់ជីខចីឈេឈជឿឈេជួលអាត្តាក់ឈៅ ឈៅ កលញ ឈេ ឈ ើ  
ត្ចូរម្ភ៉េសញីន នឹង ឱ្យឈៅឈេអ្សឈ់ៅអ្ស់ថ្លែជីថ្លែត្ចូរ នឹង រិចរូចឈៅ។ វាអ្ស់សម័ ឥ ូវវា 
មិនពូថ្កឈទ្យ វាមិនសល ់ប៉េញថ្នតឈបើឈ ើងមិនឈ្វើឈ ើងឈ្វើអី្ស្សុកថ្ស្សណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ ើងស្សុកថ្ស្សឈចោះថ្រឈ្វើឈៅម្ភនអី្ខែោះឈចោះថ្រសញីឈៅសងឈេឈៅម្ភនថ្រអីចឹងឯង។ 
ក៖ ចញោះអ្ ញ៊ុំឆ្ែងការ់កា លំបាក នឹងឈោ  ឈបៀបណាថ្ដ អ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ អ្្! ឆ្ែងការ់ឈត្ចើនណាស់ អ្ ញ៊ុំ កថ្រនិយា ក៏និយា មិនអ្សឈ់ទ្យ ឈ ឿងឆ្ែងការ់ឈវទ្យន្មឈន្មោះ 
កមេរ់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ចិញ្ច ឹមកូនថ្រឯង តា នឹងឈៅៗទ្យត្ម្ភដំល់ថ្ខឈេមកវញិជួបោន កូនឈអ្ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ត្បវរិតសាស្រសតកមេរ់ណាស់ និយា ឈ ឿងកមេរ់ម្ភច ស់ខែួនឈនោះ ឈេឈប់ឈត្បើ នឹង កាលឈៅពី 
ឈកមងឈេឈត្បើណា៎។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈត្បើឈ ើងតាំងពីជំន្មន់អាពរដល់៧៩មិនថ្ដលស្សណញ កឈទ្យ។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖  ឈ ម ហម មកសម័ ឈនោះឈៅសមូបីថ្រម្ភច ស់ខែួនឈ ើងឈៅឆ្ៃ  ថ្ដ ។ ចស់ខែួនោន លញ  
ការ់ឈដើ សញីឈមួលឈេថ្ដ ណ្ា។ 
ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំម្ភនបទ្យពិឈសា្ន៍ណាលអៗឈៅកនញងជីវរិអ្ ញ៊ុំថ្ដលអ្ ញ៊ុំសបា ឈទ្យ? 
ខ៖ អ្្! ឈៅកនញងជីវរិឈនោះដូចោន សបា ឈទ្យ កូនឈអ្ើ មិនទន់ម្ភនសបា ឈទ្យ។ អ្រ់មិនម្ភន 
សបា ឈទ្យ ឈ ើញកូនឈៅឈេន្មំឈៅឈលងអ្ងា មតងថ្ដ ។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈេឈ្វើបញណយក៏សាា ល់ឈេក៏ឈៅៗ ជិោះឡានជិោះអី្ឈេឈៅ។ ឈេដឹកឈៅក៏បានសាា ល់ឈៅ ឈៅជា- 
មួ កូនបានមតង ជាមួ តាប៉េញណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! ឈ ើ អ្ ញ៊ុំម្ភនកតីស្សថ្ម៉េកាលអ្ ញ៊ុំឈៅរូចៗថាចង់ឈ្វើអី្ឈពល្ំឈ ើងឈទ្យ? 
ខ៖ អ្្! មិនដឹងថាឈ្វើអី្ឈទ្យស្សញម្៉េឈន្មោះឈ្វើថ្រថ្ស្សោន  ថាចង់ស្សថ្ម៉េ កសញី្ំដញំអី្ឈទ្យឈ ើងវាអ្រ់ស្សថ្ម៉េ 
ឈ្វើអី្អ្រ់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ចង់ឈចោះចង់ដឹងហ្នឹងឈេ ថ្រឈ ើងមិនឈចោះអ្កេ ។ 
ក៖ ចា៎ស! ចញោះអ្ ញ៊ុំធាែ ប់េិរថាចង់ឈ្វើអី្ឈទ្យមួ ឈទ្យ? 
ខ៖ អ្្! មិនដឹងឈ្វើអី្មួ ឈចោះថ្រេិរឈ ើ ឈ្វើអី្ឈចញឈបើឈ ើងវាអ្រ់។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ឈ្វើអី្មិនឈចញ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ ញ៊ុំចញោះឈបើសិនជាអ្ ញ៊ុំអាចផាត អីំ្មួ ឈៅកាន់កូនឈៅ បស់អ្ ញ៊ុំជំន្មន់ឈត្កា  ឈរើអ្ ញ៊ុំផាត ំអី្ឈេខែោះ 
ឈៅកាន់ោរ់ហ្ហា៎អ្ ញ៊ុំ។ 
ខ៖ មិនផាត អីំ្ឈទ្យ ផាត ឱំ្យថ្រខំ កសញីឈៅឈដើ ឈលងឈដើ អី្ឈត្ចើន ខំឈៅអ្អីចឹងឯងផាត ំកូនផាត ំឈៅថាកញំឱ្យ 
ឈដើ  ឈលងឈត្ចើនខំត្បឹងថ្ត្បង កសញីឈៅោម នផាត ំអី្ឈទ្យ។ ផាត ំថាកញំឱ្យច ្ំឈពក ឈ ើង កមិនងា  
បានពិបាក កណាស់លញ ច វា្ូ ណាស់។ 
ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ កូនឈចោះថ្រផាត ំកូនអីចឹងឯង មិនម្ភនអី្ផាត ំកូនផាត ំឈៅម្ភនថ្រប៉េញណណឹ ងឯង។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ផាត ំថាឈ ើង កវារឹងណាស ់ឈបើច វា្ូ ឈ ើងច ឱ្យត្ពឹរឈត្ពៀងបនាិច។ 
ក៖ ចា៎ស! 
ខ៖ ផាត ំថ្រប៉េញណែឹ ងឯង។ 
ក៖ ប៉េញណែឹ ងឯងឈណាោះអ្ ញ៊ុំ? 
ខ៖ ចា៎ស! ប៉េញណែឹ ងឯងកូនអ្ស់ឈ ើ ។ 
ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងសូមអ្េញណអ្ ញ៊ុំសត្ម្ភប់ខ្ញំសូមថ្លែងអំ្ ណអ្េញណអ្ ញ៊ុំថ្ដលបានពិភាកាជាមួ ខ្ញំ 
ថ្ដលបាន សតល់ពីត្បវរតិអ្ ញ ៊ុំមកកាន់ខ្ញំណាស្អ្ ញ៊ុំ។ 
ខ៖  នឹងឈ ើ ។ 
ក៖ ចស្! អ្េញណអ្ ញ៊ុំ! 
 


