
   ការសម្ភា សរបស់លោកយាយ យយ៉ែម លរ ៉ែត 
 
ក៖ អ្នកសម្ភា ស ញ ៉ែម សុគន្ធា    ខ៖ អ្នកញែលត្រវូគគសម្ភា ស ញ ៉ែម គ ៉ែរ 
 
 
ក៖ ជាែំបូងន្ធងខ្ុំសមូញលែងអំ្ណ គុណែលគ់ោកយា ញែលបានឱ្យន្ធងខ្ុំគ្វើកា សម្ភា សអំ្ពីជីវ
ត្បវរតិ បស់គោកយា  ន្ធងខ្ុំគ ម្ ោះ ញ ៉ែម សគុន្ធា ជាអ្នកសម្ភា សគៅកនុងថ្លៃគនោះ គ ើ គ ម្ ោះ
គព  បស់គោកយា ម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែ ? 
ខ៖ គ ម្ ោះ ញ ៉ែម គ ៉ែរ។ 
ក៖ ចាសថ្លៃគនោះន្ធងខ្ុំបានគ្វើកា សម្ភា សគោកយា គៅថ្លៃទី១៣ ញខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ កា 
សម្ភា សគនោះត្រូវបានគ្វើគ ើងគោ កា គ ៀបចំពីសកលវទិាល ័គៅស  ែឋអាគម កិញែលម្ភន
គ ម្ ោះថា ប ី វ៉ែ   ូ គោ សកលវទិាល័ គនោះម្ភនកមមវ ិ្ ីសម្ភា សអំ្ពីត្បវរតិ បស់គោកយា 
ផ្ទា ល់ក៏ែូចជាត្បជាជនញខម គ ើងគែើមបនី្ធគពលអ្ន្ធគរគៅឱ្យកូននិងគៅ បស់គោកយា ក៏ែូច
ជាកូនគៅជំន្ធន់គត្កា អាចញសវង ល់អំ្ពីជីវត្បរតិនិងែំគណើ  គ ឿងឆ្កជីវរិនិងក៏ែូចជាឆ្កជីវរិ
អ្ញ្ច ឹងណាយា  ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគោកយា អាចអ្នុញ្ញា រិគែើមបីោក់កា សម្ភា សគនោះោក់ចូល
គវបសា  បសស់ាោបានញែ ឬគទគោកយា  បានគទយា ? 
ខ៖ បាន! 
ក៖ ញែលគវបសា គនោះម្ភនគ ម្ ោះថា www.cambodiaoralhistory.byu.edu គ ើ ឥ ូវ នឹងន្ធង
ខ្ុំនិងគ្វើកា ចាប់គ្តើមសម្ភា ស គ ើ អ្ញ្ច ឹងសូមគោកយា ជួ ត្បាប់គ ម្ ោះគព មកខ្ុំមតងគទៀរ
បានគទ? 
ខ៖ ញ ៉ែម គ ៉ែរ ។ 
ក៖ ម្ភនគ ម្ ោះគៅគត្ៅអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភន។ 
ក៖ ចុោះកាលពីគកមងម្ភនគគគៅអី្គគអ្រ់? 
ខ៖  គៅគ ម្ ោះ នឹង។ 
ក៖ គៅ ញ ៉ែម គ ៉ែរ នឹង ចាសអ្ញ្ច ងឹគរើយា ចាអំ្រ់ថាយា គកើរគៅថ្លៃញខឆ្ន ំណាញែ ? 
ខ៖ គលែចអ្ស់គ ើ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអា ុប៉ែុន្ធម នគ ើ ? 
ខ៖ អឺ្...៧៨។ 

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


ក៖ ៧៨គណាោះ អ្ញ្ច ឹងគោកយា គកើរឆ្ន ំ១៩៣៨ចាស។ 
ខ៖  ចាសខ្ុំណាស់ញរគលែចគរើ។ 
ក៖  ចាសអ្រ់អី្គទគោកយា  អ្ញ្ច ឹងគរើគោកយា ចាបំានថាទីកញនែងកំគណើ រ បស់គោក
យា គៅណាវ ិញែ ? 
ខ៖ កំពង់កនាួរ។ 
ក៖ គៅកំពង់កនាួរ គៅគខរតកណាត លគណាោះគទ? 
ខ៖  នឹងគ ើ ្ែូវគៅលនំគព គៅអ្គញ្ច ោះគៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគៅស្សុកកំពង់កនាួរអូ្…..? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើ ខ្ុំមកគៅ នងឹតំងពីខ្ុំអា ១ុ០គណាោះមកគៅ នឹង។ 
ក៖ អូ្...អ្ញ្ច ងឹយា មកគៅកំពង់ចាម នឹងតងំពីគកមងគខរតរបូងឃមុគំនោះ អ្ញ្ច ឹងស្សុកកំគណើ រគោក
យា គៅគខរតកណាត លគណាោះគទគណោះ ញរកញនែងកំគណើ រគៅគខរតកណាត ល។អ្ញ្ច ឹងគរើឆ្ន ំញខម ជូរ 
ឆ្ែូវ ខាល គថាោះគរើយា គកើរឆ្ន ំណាញែ ? 
ខ៖ គកើរឆ្ន ំអី្គទគនោះខ្ុំែូចជាគលែចញែ គ ើ  នឹង។ 
ក៖ ែូចជាជូរឆ្ែូវ ខាល គថាោះណាយា ? 
ខ៖ ែូចជាគថាោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឆ្ន ំគថាោះអ្ញ្ច ឹងណាយា   នឹងគ ើ អ្ញ្ច ឹងគោកយា ម្ភនបងបអូនត្បសុស្សីប៉ែុន្ធម ន
ន្ធក់ញែ ? 
ខ៖ ម្ភនែូចជា៤ន្ធក់ ញរប៉ែុល ពរវ អ្ស់គ ើ ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគៅសល់ញរគោកយា មួ គទអ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ចាសគៅសល់ញរគោកយា មួ គទ ម្ភនបតីគៅស្សុក នឹង ម្ភត  ឪពុកអី្សាែ ប់អ្ស់គ ើ  នឹង
កាលជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ នងឹ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសាែ ប់អ្សអ់ាលីងគ ើ គៅសល់ញរគោកយា ម្ភន ក់គទ? 
ខ៖ ចាសទំងអ្ស់គៅ ស់ញរខ្ុំមួ គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកមសរ់ណាស់គោកយា គណាោះ? 
ខ៖ ចាសគវទន្ធណាស់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើឪពុកយា ណាគារ់គ ម្ ោះអី្គគញែ ? 
ខ៖ ឪពុកខ្ុំគណាោះគារ់គ ម្ ោះញ ៉ែម។        
ក៖ អី្គគញ ៉ែម ? 
ខ៖ គលែចអ្ស់គ ើ អ្រ់សាា ល់ន្ធមត្រកូលគទ។  
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគលែចអ្ស់គ ើ ? 



ខ៖ ចាសញម៉ែឪមិនញែលត្បាប់គទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងណាឪពុក បសយ់ា ណាគ ម្ ោះអី្? 
ខ៖ គ ម្ ោះញ ៉ែម គ ើ ខ្ុំ នឹងញ ៉ែម គ ៉ែរ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគោកយា ម្ភនចាំអ្រ់ថាតញែលជាឪពុកគោកយា  នងឹគារ់គកើរគៅថ្លៃណា
ញខណាឆ្ន ំណាញែ ? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងគសាោះ។ 
ក៖ គ ើ ឆ្ន ំសរវញខម អី្គគញែ ? 
ខ៖ គារ់ញខម ។ 
ក៖  នឹងគ ើ ញរគារ់គកើរឆ្ន ំជូរ ឆ្ែូវ ខាល គថាោះ នឹងណាឆ្ន ំអី្ញែ ? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងគទមិនចាំគទ។ 
ក៖ អ្រ់សាា ល់ញែ  អ្ញ្ច ឹងសាា ល់ទីកញនែងកំគណើ រគារ់អ្រ់យា ? 
ខ៖ គៅ នងឹគៅកំពង់កនាួរ នឹង។ 
ក៖ កំពង់កនាួរ គខរតកណាត ល នឹង។ 
ខ៖ ចាសែល់ខ្ុំមក កសុីគៅស្សកុ នឹងគៅក៏ម្ភនបតីគៅស្សុក នឹងញែ គៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគោកយា គរើគោកយា ម្ភនចងចាំអី្ខែោះជាមួ និងឪពុក បស់យា ណាគរើគារ់
ម្ភនច កិញបបណាញែ ? 
ខ៖ គារ់ កសុីែូចជាកាប់ែី គ្វើ ឥែឋអី្ នឹងគគអ្ញ្ច ឹងគៅណា។ 
ក៖ ចាសគារ់ កសុខីាង ឥែឋ   ឺឥែឋ? 
ខ៖ ឥែឋវ ឥែឋ។ 
ក៖ ចាសគ ើ គារ់ចិញ្ច ឹងអ្ប់ ញំលទំយា គមតចញែ ? 
ខ៖ គារ់ញលនិងចិញ្ច ឹមកូន នឹងរាល់ញរថ្លៃ នឹងគៅទំរាញំរ ស់  ូរែល់ញរម្ភនបតី នឹង។ 
ក៖ ចាសចិញ្ច ឹមអ្ប់ គំោកយា   ូរែល់្ ំម្ភនបតីអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ? 
ខ៖ ចាស នឹងគ ើ   ូរទល់ញរម្ភនបតីម្ភនអី្អ្ញ្ច ឹងគៅញបកគារ់គៅ។ 
ក៖ ចាសចុោះសត្ម្ភប់ម្ភត   បស់គោកយា វ ិគារ់គ ម្ ោះអី្គគញែ ? 
ខ៖ ម្ភត  គារ់គ ម្ ោះ ឃុរ។ 
ក៖ អី្គគឃុរ ? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងញែ ។ 
ក៖ អ្រ់សាា ល់ត្រកូលម្ភត  គទ? 
ខ៖ អ្រ់គទ អ្រ់ញែ ែឹងគទ។ 
ក៖ គ ើ ចាប់ថាទីកញនែងកំគណើ រគារ់គៅណាគទ? 



ខ៖ គៅ នងឹញែ  គៅ នឹងញរទំងអ្ស់គាន  នឹង។ 
ក៖ គៅកំពង់កនាួរ គខរតកណាត លចាស នឹងញែ  គៅ នឹងទំងអ្សគ់ាន  នឹង។អ្ញ្ច ឹងចាំឆ្ន គំារ់គកើរ
អ្រ់យា ? 
ខ៖ អ្រ់ចាគំទខ្ុំ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់សាែ ប់ឬក៏ ស់ញែ ឥ ូវ នឹង? 
ខ៖ សាែ ប់អ្ស់គ ើ អាពរវ គចាលអ្ស់គ ើ ។ 
ក៖ សាែ ប់ជំន្ធន់ប៉ែុល ពរទំងអ្ស់។ 
ខ៖ ចាសទំង២ន្ធក់ទំងបង ទំងបអូនទំងអី្ទំងអ្ស់ នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនចាំឆ្ន ចិំរប៉ែុន្ធម នវ ិយា កាលជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ នឹងណាយា ?   
ខ៖ ែូចមិនែឹងចិរប៉ែុន្ធម នគទគនោះ អ្រ់ែឹងគទមិនសវូចាំគទ។ 
ក៖ ែឹងញរសាែ ប់ជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើយា បានចងចាំអ្វីខែោះជាមួ ម្ភត   បស់យា ?គារ់លអជាមួ យា គទ? 
ខ៖ គារ់លអគរើ គារ់មិនញែលវ កូនវ អី្គទ។ 
ក៖ គារ់ម្ភនអ្ប់ ទូំន្ធម នគមើលញលយា បានលអអ្រ់? 
ខ៖ ចាសម្ភនអី្ ូបក៏ ូបទំងអ្ស់គាន គៅ កាលជំន្ធន់ខ្ុំមិនទន់គចោះចា លុ ្ង នឹង។ 
ក៖ ចា កាក់គទគពល នឹង? 
ខ៖ ចា កាក់ ។ 
ក៖ នឹងគ ើ ។ 
ខ៖ មួ   ញ កជា២ទិ គចកអាំងគន្ធោះ។ 
ក៖ អឺ្... ុី...អ្រ់ញ កជា៣គកើរគទឬ? 
ខ៖ អ្រ់គទញ កបានញរជា២គទ ជា៣ញរ៥កាក់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងយា ជីែូនជីតខាងឪពុកយា ម្ភនគ ម្ ោះយា អី្តអី្ញែ ? 
ខ៖ អ្រ់ចាគំទន្ធង។ 
ក៖ គកើរទន់គារ់អ្រ់គទ? 
ខ៖ អ្រ់ទន់គទ អ្រ់ញែលគឃើ យា អ្រ់ញែលគឃើ តអី្គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងឪពុកម្ភត  អ្រ់ញែលបានរំណាលគ ឿងអី្ឱ្យយា សាត ប់គទ? 
ខ៖ អ្រ់គទ។ 
ក៖ អ្រ់ទងំអ្ស់ បិទជិរឈងឹពីជីែូនជីតញរ មងចាស? 
ខ៖ ចាសអ្រ់ម្ភនបាន កចិរតទុកោក់គទ។ 



ក៖ ចុោះសត្ម្ភប់ជីែូនជីតខាងម្ភត  វ ិ? 
ខ៖ អ្រ់គទ អ្រ់គសាោះ អ្រ់ទំងសងខាងញរ មង។ 
ក៖ អ្រ់ទងំសងខាងញរ មង បារ់ឈឹងគ ើ ចុោះម្ភនែឹងថាស្សុកកំគណើ រពួកគារ់គៅណាគទ? 
ខ៖ គៅ នងឹគៅកំពង់កនាួរទំងអ្ស់គាន  នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគៅកំពង់កនាួរ នងឹទំងអ្សគ់ាន ញែ ។អ្ញ្ច ឹងគោកយា ែឹងថាបងបអូនគោកយា 
ជីែូន ជីតក៏ែូចជាឪពុកម្ភត   បស់យា ម្ភនញែលធ្លែ ប់គៅ សគ់ៅត្បគទសគត្ៅគទ?គ ើ ធ្លែ ប់
គៅគទ? 
ខ៖ អ្រ់ធ្លែ ប់្ងន្ធង។ 
ក៖ អ្រ់គសាោះញរ មង? 
ខ៖ ចាសអ្រ់គសាោះញរ មង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើកា សិកា បស់យា វ ិ គរើយា គ ៀនែលថ់ាន ក់ទីប៉ែុន្ធម នញែ យា ? 
ខ៖ យា អ្រ់បានគ ៀន្ង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងយា អ្រ់ញែលបានគ ៀនគទ?ញែលបានគ ៀនអ្កខ ៈកមមគទ? 
ខ៖ អ្រ់គទ អ្រ់ទងំអ្ស់ នឹង។ 
ក៖ គ ើ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់គចោះអ្កស ញរ មង? 
ខ៖ អ្រ់ អ្រ់គចោះអ្កស ញរ មង។ 
ក៖ ភាសាគ្សងក៏មិនញែលបានគ ៀនញែ ? 
ខ៖ អ្រ់គទ! 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងកា សិកាគឺអ្រ់ទំងអ្ស់ញរ មង? 
ខ៖ ចាសអ្រ់ទំងអ្ស់។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ងឹយា ញែលធ្លែ ប់ម្ភនកតីស្សថ្ម៉ែអី្ខែោះអ្រ់កាលយា គៅពីគកមង?មនុសសគទោះបីជា
គារ់គាម នកា សកិាអី្ក៏ញរកតីស្សថ្ម៉ែ បស់មនុសសញរងញរម្ភនគ ើ ញមនគទយា ? 
ខ៖ ចាសខ្ុំអ្រ់ម្ភនបានគ ៀនសូត្រអី្គទកាល នងឹ អ្គញ្េ កចាស់ៗមិនឱ្យគ ៀនសូត្រអី្គទខាែ ចគ ើង
 នឹងម្ភនគសនហាអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់។ 
ក៖ ចាស! 
ខ៖  ចួយា  នឹង ំគបាកខែួនចង់គៅគ ៀនជាមួ គោក កាល នឹងគគគ ៀនគៅវរតសាោវរតគោក
 ំគារ់មិនឱ្យគ ៀនគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់បានគ ៀន  ូរមក? 
ខ៖ ចាសអ្រ់គសាោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងយា ម្ភនកតីស្សថ្ម៉ែចង់គ្វើអី្គគអ្រ់?  



ខ៖ ចាស! 
ក៖ ម្ភនញរម្ភនកតីស្សថ្ម៉ែមួ គទ? 
ខ៖ អ្រ់។ 
ក៖ ែូចជាចង់គ្វើជាត្គូគពទយ ត្គូបគត្ងៀន អ្នក កអី្អ្ញ្ច ឹងគៅណាស់? 
ខ៖  អ្រ់គទគបើគ ើងត្ក ម្ភនលុ ណាគៅគ ៀនគ្វើ ែល់ញរត្គូបគត្ងៀនត្ពលឹមគ ើងទ កំបិរ ក
គៅកាប់អុ្ស កគៅលក់ែូ ចិញ្ច ឹមជីវរិ នឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើគោកយា គ ៀបកា គៅថ្លៃញខឆ្ន ំណាញែ ? 
ខ៖ អ្រ់ែឹងគទអ្រ់ែឹងទំងអ្ស ់នឹង។ 
ក៖ ចុោះគពលគោកយា គ ៀបកា គពលជំន្ធន់ប៉ែុល ពរឬក៏មុនជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ? 
ខ៖ មិនញមនជំន្ធន់ប៉ែុល ពរគទតំងពីជំន្ធន់សគមតចឪគ ើងមកគមែ៉ែោះ។ 
ក៖  ុកជាងឬក៏គមតចញែ កាល នឹងឬក៏ហាប៉ែុន្ធម នញែ ? 
ខ៖ កាល នឹងខ្ុំអា ១ុ៨ឆ្ន ំ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងយា កា គៅឆ្ន ំ១៩៥២ចាស? 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគ ើង កអា ែុកមក។អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់កា គ ៀបកា  នឹងយា គ ៀបកា គៅស្សុក
ណាញែ ? 
ខ៖ កា គៅស្សុក នឹង ស្សុកកនាួរ នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ងឹសត្ម្ភប់កា គ ៀបកា  បស់គោកយា ត្រូវបានគ ៀបចំគោ ឪពុកម្ភត  ឬក៏ស្សោ ់
គោ ចិរតឯងញែ យា ? 
ខ៖ កា  នងឹឪពុកម្ភត  គ ៀបចំឱ្យ។ 
ក៖ គ ើ យា ជួបគាន ែំបូងជាមួ សាវ មីគៅណាវ ិ? 
ខ៖ ចាសសាា ល់សាវ មីគៅនិងទគនែបិទ នឹង។ 
ក៖ កំពង់ចាម នឹង? 
ខ៖ ចាសគារ់កំពុងញរគែ គខាអាវ។ 
ក៖ ញរឥ ូវ នឹងទគនែបិទ នឹងបតូ មកជាគខរតរបូងឃមុំវ ិគ ើ ញមនគទយា ? 
ខ៖ ចាស!  
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់កា គ ៀបកា  នឹងម្ភនបណាត  កា ខាងត្បសុឱ្យអ្រ់គោកយា ? 
ខ៖ ម្ភនគគឱ្យ កាលឆ្ន ំ នឹងម្ភសគថាកណាស់។ 
ក៖ ចាសឱ្យប៉ែុន្ធម នរមែឹងញែ យា ? 
ខ៖ គទត្បញ ល៥ជីអី្ នឹង កាល នឹងគគគត្បើម្ភសគណាោះ។ 



ក៖ ចាស៥ជី។ចុោះយា គរើយា អាចគត្បៀបគ្ៀបបានគទថាជីវរិកាលពីអ្រីរកាលនិង
បចចុបបននកាលគរើម្ភនភាពខុសគាន គមតចញែ ? 
ខ៖ ែូចជាគាម នអី្ខុសគាន ្ងគបើែូចញរគាន អ្ញ្ច ងឹ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងពិបាកញែ ញមនគទយា ? 
ខ៖ ចាសពិបាក  ូរ នឹងតំងពីគកមងមក។ 
ក៖ គ ើ ចុោះម្ភនញែ ស្សណុកសុខសបា អី្ខែោះអ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់គទ! 
ក៖ គ ើ អ្ញ្ច ឹងពិបាក ស់គៅណាស់? 
ខ៖ ពិបាកណាស់ កអី្ ូបគាម នគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងយា សត្ម្ភប់មហូបអី្ញែលយា ចូលចិរតជាង គរើយា ចូលចិរតពិសា អី្ជាងគគ? 
ខ៖ ចូលចិរតគត្គៀមគត្កាោះជាងគគ ែូចថាត្រីគងៀរ សាច់ត្ជូកគចៀនគៅជួនកាលអំ្បិលត្គាប់អាអំ្បិល
ត្គួសគ ើង នឹង  ូបជាមួ បា រាល់ញរថ្លៃ នងឹ។ 
ក៖ ចាសពិបាកញែ ។ 
ខ៖ ម្ភនកូនណាគបើកូនគាន អ្រ់ញែ  នឹង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគរើយា គចោះគ្វើមហូបគទ? 
ខ៖ អ្រ់សវូគចោះ្ង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់សូវគចោះគទ។គ ើ ម្ភនធ្លែ ប់គចោះមកពីណាញែ អ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងរាល់ែងពីណាគគមហូបឱ្យពិសា ញែ ? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគទគ្វើញរខែួនឯង នឹង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងម្ភនន័ ថាគចោះគ្វើគរើ ម្ភនអ្រ់គចោះណា។ 
ខ៖ គចោះញរគចោះញរសែ មេូ  សែ ត្បគ ើ អ្ញ្ច ឹងគៅគចោះញរប៉ែុណណឹ ង។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើ  អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់យា ទំគន គរើយា ចូលចិរតគ្វើអី្ញែ ? 
ខ៖ ទំគន ជួនណាគែើ គលងគៅ ជួនកាលគែកគៅម្ភនញរប៉ែុណណឹ ង។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងយា កញនែងកមានតញែលគពលទំគន ជាមួ ត្គួសា យា ចូលចិរតគៅណាញែ 
យា ? 
ខ៖  អ្រ់ម្ភនគៅគលងគៅណា្ង។ 
ក៖ គៅសមុត្ទគៅលនំអី្ណា? 
ខ៖ អ្រ់គទយា មិនញែលគែើ ្ង យា អ្រ់ញែ សាា ល់គទយា មិនញែលគែើ គៅណានឹងគគគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ចគត្មៀងវ ិ គរើយា ចូលចិរតសាត ប់ចគត្មៀងគទ? 



ខ៖ គចោះសាត ប់។ 
ក៖ សាត ប់ចគត្មៀងត្បគលទគមតចញែ ? 
ខ៖  សអបីទសអីគបោះែូងពិកា គន្ធោះ  នឹងគ ើ ចូលចិរតសាត ប់អា នឹង។ 
ក៖  អូ្...ចុោះចគត្មៀងពីគែើមអី្យា ចូលចិរតសាត ប់គទ? 
ខ៖ ចូលចិរតសាត ប់។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងយា គចោះគត្ចៀង គចោះគលងគលែងអី្គទ? 
ខ៖ អ្រ់គទ។ 
ក៖ អ្រ់គសាោះញរ មង គ ើ ចុោះបងបអូនអី្ម្ភនអ្នកគចោះខាងសិលបៈអី្ខែោះគទ? 
ខ៖ អ្រ់គសាោះញរ មងញែ ។ 
ក៖ អ្រ់គសាោះ អ្ញ្ច ងឹគោកយា ែូចជាខ្ុំចង់ែឹងពីជីវរិគោកយា កាលពីសម័ ប៉ែុល ពរក៏ែូច
ជាជំន្ធន់ញែលគោកយា ឆ្ែងការ់មក គរើជីវរិគោកយា ជួបនឹងបញ្ញហ អ្វីខែោះញែ ? 
ខ៖ តំងពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ នងឹគណាោះ អូ្...គវទន្ធណាស់។ 
ក៖ យា អាចគ ៀបរាប់ឱ្យបានគកាោះគកា បានអ្រ់?កាលពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរជីវរិយា ណា? 
ខ៖ អ្គញ្េ ោះគទ... ួចតងំបតីខ្ុំ នឹងញ កអ្ងក  ួចខ្ុំ នងឹទូលកញែញ្ច ងប៉ែុនគនោះ ោក់ចានញ កទំងគ ោះ្ំ
គ ើ កូនពីគែើ តម  ូរ ប់ថាម លណាគែកថាម ល នឹង  ួចអាពរ នឹងវគឃើ គ ើ វគៅខ្ុំ នងឹ
សួ ថាបងឯង នងឹគ្វើអី្ខែោះ  ួចខ្ុំត្បាប់វថា កអុ្សលក់អ្រ់ម្ភន កអី្គទ គ ើ វសួ គទៀរថាម្ភនគ្វើ
អ្វីអី្ៗអ្រ់ គ ើ គបើវែឹងថាគ ើងគ្វើទហាន នឹងវ កគ ើងគៅវ គចាលគ ើ ។ ួចយា ក៏
ត្បាប់ថាគទគ ើ អ្រ់គទអ្ញ្ច ឹងគៅបានវឱ្យគៅវ ិនឹងណា គបើវែឹងថាគ ើងគ្វើកា  នឹងវសម្ភែ ប់
គ ើងគ ើ ។ ួចែល់ថ្លៃ នងឹវ កយា  ក កគៅវ គៅវរតឃមង់គ ើង នងឹគនោះ គ ើ កាល
 នឹងយា គទើបញរអា ុសាបជាង នឹងណាវថាបងៗឯងគ ៀបគខាអាវគៅ  ួចយា សួ ថា កខ្ុំ
គៅណា គ ើ វថា កគៅគ ៀនសូត្រថាអ្ញ្ច ឹងណា គ ើ ខ្ុំគឆ្ែើ ថាខ្ុំអ្រ់គៅគទ វថាគៅែល់
គៅគៅត្រឹមវរតឃមង់ នឹង វ កវ គ ើង ប់ នឹងណា ែល់បត្មុងវ  ប់ នងឹ ញរញចែនយអី្ ូន
វចូលមក ប់ នឹងញែ  គ ើ វ រ់អ្សអ់ាលីងញរគៅសល់គមមួ វសួ ថាបងឯងគៅណា ខ្ុំថា
គៅទគនែបិទ អ្ញ្ច ឹងបងឯងត្រ ប់គៅវ ិគៅ ថាអ្ញ្ច ឹងគៅ ួចមួ គទៀរសនតិសុខមកត្បាប់ថាបង
ឯងមិនបាច់ កគខាអាវគៅគទគៅគ ៀនសូត្រស្សាប់ញរវគែើ គៅបារ់ឱ្យកូនទហានគៅចាំគមើលខ្ុំ
ញត្កងគោខ្ុំ រ់គន្ធោះ គ ើ ខ្ុំម្ភន រ់គៅណាខ្ុំគៅញរ នឹង គ ើ ខ្ុំសួ ថាអូ្នៗគៅចាំសអវីមិនខចី
គឆ្ែើ  អូ្នឯង ក កបងគៅណា វមិនសតីញែ ស្សាប់ញរគមវមកពីខាងគណាោះមកថាឈប់សិនកំុ
ទន់គៅណាវថាគមតចបងគ ៀបគខាអាវគៅវថាខ្ុំអ្រ់ម្ភនគ ៀបគទ ស្សាប់ញរខ្ុំថាឈប់អូ្នឯង
និយា គាន សិនមុននឹងសម្ភែ ប់បង ខ្ុំថាអ្ញ្ច ងឹណាមុននឹងសម្ភែ ប់ខ្ុំបងចានិំយា គាន សិនខ្ុំថាអូ្ន
ឯងគ ឿងអី្បានជាចង់ កបងគៅអ្ញ្ច ងឹ គ ើ វកាន់ថ្ែម៉ែូរូអ្ញ្ច ឹងគណាោះ ែល់អ្ញ្ច ឹងគៅវថាខ្ុំ



 កមនុសសគៅវ គចាលគត្ចើនគ ើ មិនញែលម្ភនណាគគរថ្លែែូចបងឯងគទ គទើបញរបងឯងគទ
គចោះរថ្លែ អ្ញ្ច ឹងគៅគៅ ណៈកងមកខ្ុំគៅគៅគៅស្សាប់ញរពុកបងឯងគ្វើកា អ្ញ្ច ងឹថាអ្ញ្ច ឹង
ណា កមនុសសត្រង់ នឹង ខ្ុំមនុសសត្រង់ នឹងម្ភនគ្វើអី្។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងវ នឹងកា អ្នកគសាោះត្រង់អ្ញ្ច ឹង? 
ខ៖ ចាស!  
ក៖ ចាសវត្រូវកា មនុសសលអញរគបើណាគគគចោះែឹងគឺែឹងញរមិនបានញរ មង? 
ខ៖ ចាស ចួគៅញលនកវគ ើងត្ក ម អាសនតិសខុ នឹងណា ែល់ញរ ួចគៅវថាអ្ញ្ច ឹងបងឯងគៅ
មួ   ៈគៅ ែល់គ ើ វថាខ្ុំ កមនុសសគៅវ គចាលគត្ចើនណាស់គចោះបងឯងរថ្លែគទ ួចបតីខ្ុំ
 រ់ពួន គ ើ ខ្ុំម្ភនគៅខាែ ចអី្ខ្ុំរគលែៀមញរ មង នងឹ  ួចគ ើ ក៏បានឱ្យគៅ នឹងគៅ។ 
ក៖ ចុោះសត្ម្ភប់កា  ូបចុក នងឹគមតចញែ ? 
ខ៖ គអ្ើ គៅគអ្ើ បប ោ គ រសុីគៅគ ើមគ ោះកូនខចី នងឹគវទន្ធណាស់។ 
ក៖ គៅ ស់ញរគគគច ពីខ្ុំគៅអ្ស់គ ើ  ខ្ុំគៅញរម្ភន ក់ឯង នឹង។ 
ក៖ គ ើ គមតចមិនត្ពមគៅជាមួ កូន? 
ខ៖ ខ្ុំមិនគៅគទគៅជាមួ កូនត្បសា កូនអី្ នឹងគន្ធោះ សុខចិរតគៅញរឯងវ ិ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងយា បន្ធា ប់ពីជំន្ធន់ប៉ែុល ពរ នងឹគ ើ  គរើយា គៅសល់សាច់ញ្ញា រិគត្ចើនញែ 
អ្រ់? 
ខ៖ អ្រ់ម្ភនគសាោះ អ្ស់ លងី។ 
ក៖ លីបានពួកគារ់ត្រវូបានគគសម្ភែ ប់ញែ យា ? 
ខ៖ ពួកគារ់គគសម្ភែ ប់អ្ស់គ ើ  គត្ ោះពួកគារ់អ្រ់គចោះម្ភរ់គចោះកអី្គទ គបើខ្ុំថាមុនងាប់ខ្ុំរថ្លែ
គត្ ោះមនុសសខ្ុំត្រង់ណាស់ គ ើ សនតិសុខ នឹងថាគារ់លអណាស់ គារ់គសាម ោះត្រង់ណាស់។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងបន្ធា ប់ពីញបកពីសម័ ប៉ែុល ពរ នងឹមក យា ត្បកប ប អី្ចិញ្ច ឹមជីវរិញែ យា ? 
ខ៖ ខ្ុំ កទំ ំងគៅ អុ្សគៅ កត្គប់ញរមុខ នឹង។ 
ក៖ គ ើ គពលញបកគ ើ ម្ភនអា មមណ៍គមតចញែ ? 
ខ៖ ម្ភនអា មមណ៍សបា គាម នទុកខញរ មង ែូចថាវ ួចពីទុកខគទសណា ញរគែកគៅគែក ប់គចោះ
ញរល័ ខាែ ចវមកវ ិ។ 
ក៖ ចាសល័ ញមន នងឹណា គោ សា ញរវពិបាកញមនញទន នឹងណា។ 
ខ៖ ឱ្យញរឮត្កុសៗអ្ញ្ច ឹងអូ្...វមកគទៀរគ ើ  ួច្ាោះអ្រ់បិទគទចំ  ។ 
ក៖ លីបានចំ  ? 
ខ៖ ចំ   នងឹកាលណាញរគ ើងបិទគៅវលួចសុីអី្ៗ  នឹងគ ើ  ួច្ាោះអ្រ់ម្ភនែុរចគងកៀងគទៀរ
ចាស។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងគទៀរ? 
ខ៖ គោគ ើងគ្វើម្ភន់អី្សុីគៅណាវ កគ ើងគៅវ គចាល។ 
ក៖ ចាសែល់គពលញបកមកញលងអី្គៅ? 
ខ៖  អ្រ់អី្ថាអ្ គអ្ើ អ្  បាន ស់មតងគទៀរ។ 
ក៖  ចាសកំគណើ រទី២ ចាសអ្ញ្ច ឹងយា បន្ធា ប់ពី បប នឹងមកយា ត្បកប បបអី្ញែ ? 
ខ៖  ខ្ុំគែើ គកាសខយល់ឱ្យគគ គបាកគខាអាវឱ្យគគ កលុ មកចិញ្ច ឹមជីវរិគៅ ជួនណាបាន២០០០
 កគៅទិ មហូបគៅញសអកគ ើងគែើ គៅគទៀរគៅ។ 
ក៖ ចាសយា ចុោះអ្វីញែលយា ចាំជាងគគគៅកនុងជីវរិយា ណា?ចាំបំ្ុរញែលគ ើងមិនអាច
បំគលែចបានណា ែូចជាគពលយា ពិបាកនិងគពលស្សណុកណាយា ចាំមួ ណាជាងគគ? 
ខ៖ គពលពិបាកញរ មង អ្រ់គលែចគទអ្រ់គលែចគទអាពិបាក នឹងគន្ធោះ។ 
ក៖ ពិបាកគមតចញែ យា ? 
ខ៖ គែកគៅគចោះញរត្បគហាងគ ោះ ខាែ ចម្ភនបញ្ញហ អី្គទៀរគៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគោកយា គត្កា ពីគោកយា គ ៀបកា គ ើ គរើគោកយា ម្ភនកូនត្បុសស្សី
ប៉ែុន្ធម នន្ធក់ញែ ? 
ខ៖ ខ្ុំម្ភន៥។ 
ក៖ គារ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្គគខែោះគរើយា អាចគ ៀបរាប់ទំងន្ធមត្រកូលគារ់បានគទ? 
ខ៖ បងគគគ ម្ ោះ មូល បូ  ីមួ គទៀរគ ម្ ោះ គ ឿ រា៉ែ  មួ គទៀរគ ម្ ោះកុសល មួ គទៀរគ ម្ ោះស្ស ី
គ ម្ ោះស្ស ី។ 
ក៖ អី្គគស្សី? 
ខ៖ មូល ស្សី គត្ ោះបតីខ្ុំគ ម្ ោះមូល។ 
ក៖ គ ម្ ោះ មូលញរ មង ចុោះកូនបន្ធា ប់គទៀរយា ? 
ខ៖ បន្ធា ប់គទៀរស្ស ីនឹងញរ មង  នឹងគ ើ គៅគគ។ 
ក៖ ចាស នឹងគៅញរ មង ចុោះគរើគោកយា ម្ភនកូនចិញ្ច ឹមអី្អ្រ់? 
ខ៖  អ្រ់គទ អ្រ់ម្ភនគទ។ 
ក៖ ចាសអ្រ់ម្ភនគទ។ អ្ញ្ច ឹងគរើសាវ មីគោកយា គារ់ម្ភនគ ម្ ោះអី្ញែ ? 
ខ៖  បតីខ្ុំគ ម្ ោះ គ ឿ មូល  ។ 
ក៖  គ ម្ ោះ គ ឿ មូល គ ម្ ោះគារ់លអគសើចណាស់។ អ្ញ្ច ឹងគរើគារ់សាែ ប់ឬក៏ ស់ញែ ? 
ខ៖  គារ់សាែ ប់គ ើ  សាែ ប់តំងពី៨៧។ 
ក៖ សាែ ប់តំងពីឆ្ន ំ១៩៨៧ សាែ ប់គោ សា អី្គគញែ យា ? 
ខ៖ គារ់ែូចថា គារ់សាែ ប់ នងឹអឺ្...គារ់គ ើង្មញរប៉ែុណណឹ ង។ 



ក៖ អ្ញ្ច ឹងគោកយា គរើគារ់ម្ភនអ្រតច កិញបបណាញែ យា ? 
ខ៖ គារ់សែូរណាសមិ់នគចោះ កគ ឿងគគគទ។ 
ក៖  គបៀបគមតចញែ សែរូ នឹង? 
ខ៖ គារ់បងបអូនណាក៏ចូលចិរតគារ់ញែ ។ 
ក៖ គ ើ គារ់ម្ភន្តល់សុលមងាលឱ្យយា ខាែ ំងគទ? 
ខ៖  ូ... កគ ឿងខ្ុំញែ  នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់សែូរគទញរគពលខែោះគារ់ កគ ឿងយា ញែ គណាោះ? 
ខ៖  កគ ឿងែូចថាគពលខែោះ កមិនសូវបានអី្ នឹងណា អ្ញ្ច ងឹគារ់ កគ ឿងខ្ុំគ ើ  ែូចថាគៅគណាោះ
អ្រ់ម្ភនគៅគណាោះអ្រ់ម្ភនអី្ចិញ្ច ឹមកូនគន្ធោះ កាលគារ់សាែ ប់ នងឹកូនគៅរូចៗគទ ខ្ុំគវទន្ធណាស់
អ្ងក មួ កំប៉ែុងបប ឱ្យកូនសុីបប គៅ គៅវឱ្យជំុគារ់គៅសុីគៅកូនញម៉ែអ្រ់ម្ភនអី្គទម្ភនញរបប គទ
ញម៉ែគាម នលុ គទ កូនោក់បប និងអំ្បិលឱ្យសុីគៅចាំសល់បារឆ្ន ងំចាំញម៉ែសុតីមគត្កា  គ ើ សួ 
គមតចញឆ្អរគៅកូន វថាញឆ្អរគ ើ ញម៉ែ ញម៉ែគៅអាបារៗឆ្ន ំ នឹងគកាសៗសុីគៅបានពី  បីម្ភរ់គៅ។ 
ក៖ ចាស ុឺ...ពិបាកគទៀរ អ្ញ្ច ឹងសពវថ្លៃយា ត្បកប បបអី្ចិញ្ច មឹជីវរិ? 
ខ៖ ម្ភនអី្គែើ សុីឈនួលគកាសខយល់ឱ្យគគនិងគបាកគខាអាវ។ 
ក៖ អូ្... នឹងគ ើ យា ត្បាប់ខ្ុំ ួចគ ើ  នឹង។អ្ញ្ច ឹង គបៀបញែ យា ចិញ្ច ឹមកូនណាគរើយា 
អ្ប់ គំមើលញលទពួំកគារ់ គបៀបគមតចញែ ? 
ខ៖ អ្ប់ គំមើលញល កូនមិនវ កូនគទ គត្ ោះអ្រ់ឪពុកមិនហា នវ កូនគទបានសអីមក ំឱ្យកូនសុី
គៅគ ើ គៅ កសុីគទៀរគៅ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងអ្ប់ ឱំ្យគារ់គែើ គលើ្ែូវគមតចញែ យា ? 
ខ៖  អ្រ់គទពួកគារ់មនុសសអ្រ់ម្ភនខូចអី្គទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគោ សា ញរយា អ្ប់ ពួំកគារ់បានលអណាស់? 
ខ៖  ចាសអ្រ់ម្ភនត្បាប់ថាកូនឯងកំុគៅលួចអី្គគញម៉ែហាមចុោះណា កូនក៏តមគមតចញែ គត្ ោះគ ើង
គាម នលុ គទគបើគគចាប់កូនឯងគៅញម៉ែគាម នលុ គទគ ើ ក៏សាត ប់តម នឹងគៅ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងយា គរើយា ម្ភនបានឱ្យកូនគៅសកិាទំងអ្ស់គាន គទ? 
ខ៖ ឱ្យគៅគ ៀនអាមួ ថាន ក់ទី៤ អាមួ ថាន ក់ទី២ អាមួ ថាន ក់ទី៥ អាមួ ថាន ក់ទី៣ អាមួ ទី២ នឹង
ឱ្យគៅគ ៀន គ ៀនមិនគកើរគៅញរគលងឈូស  ួចឪពុក នឹងវ គៅ ួចថាពុកគអ្ើ ខ្ុំគ ៀនមិនគចោះគទ
ម្ភន២ន្ធក់គ ៀនមិនគចោះគទ បានត្រឹមថាន ក់ទី៥គៅទី៤គៅ បានញរប៉ែុណណឹ ង។ 
ក៖ ចុោះគោកយា គ រុអី្បានជាគោកយា ឱ្យកូនគៅគ ៀន? 
ខ៖ ឱ្យកូនគៅគ ៀន នឹងែូចថាចង់ឱ្យវគចោះអ្កស គចោះអី្ នឹងគៅត្គាន់បានគ្វើអី្្ំែំុណា គ្វើបានត្គូ
បគត្ងៀនត្គូអី្គៅ ញរយា  នឹងវគាម នលុ បានលក់អុ្សលក់អី្គៅលុ វរិចគពកអ្ញ្ច ឹង វក៏ថា



ញម៉ែគអ្ើ គបើញម៉ែឯងអ្រ់លុ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំឈប់គ ៀនគ ើ ថាអឺ្...គបើកូនឯងឈប់ក៏ឈប់គៅអ្ញ្ច ឹងញម៉ែ
គៅមិន ួចគទ។ 
ក៖ ចាសអ្ញ្ច ឹងគោកយា គរើគោកយា គ្វើែូចគមតចគែើមបីឱ្យត្គួសា គោកយា ម្ភន 
សុលមងាល?អ្វីញែ យា បានលោះបង់គ្វើខែោះ? 
ខ៖ អ្វីញែលខ្ុំបានលោះបង់គ្វើខែោះ ែូចថាគ ើងវអ្រ់ញរគ ើងខិរខំគ្វើវឱ្យថ្លែលនូ កំុឱ្យលួចបែន់អី្គគ
គ ើ វតមខ្ុំគៅ គៅ កអុ្សជាមួ ខ្ុំគៅចាស នឹងគ ើ  ួចបានគៅ កមកអា គ ើ ចងបាច់
 កគៅលក់គៅកំពង់ចាមគណាោះ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគោកយា ត្កុមត្គួសា មិនញមនអ្ងាុ ញរម្ភនសុលមងាល  ូរគទញមនគទយា  អ្ញ្ច ងឹ
គពលម្ភនបញ្ញហ យា គោោះស្សា គោ  គបៀបគមតចញែ យា ?គោ សនតិវ ិ្ ីឬក៏គមតចញែ យា ? 
ខ៖ គោ ពិបាក នឹងណា។ 
ក៖ ែូចជាគពលញែលពិបាកអ្ញ្ច ឹងគរើយា គោោះស្សា គមតចញែ ?គពលញែលម្ភនជគម្ភែ ោះអី្មួ    
អ្ញ្ច ឹងណា យា គ្វើគមតចញែ យា ? 
ខ៖ កូន នងឹតមខ្ុំញែ  នឹងណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់សូវម្ភនបញ្ញហ អី្គទឬ?ចុោះែល់គពលម្ភនបញ្ញហ វ ិគរើយា អ្ប់ ពួំកគារ់គមតចញែ ? 
ខ៖ កំុឱ្យគែើ  គ រ  ូរអី្អ្ញ្ច ឹងគៅ ញរកាលពីជំន្ធន់ នឹងមិនទន់ម្ភនថាន មំ្ភនអី្គទញមនែូចឥ ូវ
គទឥ ូវនិយា មិនបានគទ។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងគរើយា ស្សោ ់ត្កមុត្គួសា យា គទ? 
ខ៖ ចាសស្សោ  ់ស្សោ ់ខាែ ំងញរ មង។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងសត្ម្ភប់ជីវរិគោកយា គរើគោកយា ម្ភនែំបូលន្ធម នអី្ខែោះសត្ម្ភប់ញចកចា ែល់
កូនគៅយា ជំន្ធន់គត្កា ញែ ?ឱ្យគារ់គែើ គលើ្ែូវអី្គគញែ  ែូចជាឱ្យគារ់គែើ គលើ្ែូវគមតចញែ ? 
ខ៖ គែើ គលើ្ែូវលអគៅគត្ ោះគ ើងត្កកំុឱ្យគគគមើលងា  គ្វើឱ្យលអគៅឱ្យគគអាណិរគគស្សោ ់
គ ើង នឹងគៅ។ 
ក៖ ឱ្យគារ់គគច្ុរពី្ែូវអី្គគញែ យា ? 
ខ៖ គឺគាម នសអីគទ្ែូវលអអី្ នឹងណា។ 
ក៖ គឺគោ សា ញរកា សម្ភា សមួ គនោះនឹងត្រវូទុកសត្ម្ភប់ឱ្យកូនគៅយា ជំន្ធន់គត្កា ញែល
មិនទន់គកើរគទ ញរគពលគត្កា គារ់នឹងបានសាត ប់រៗគាន អ្ញ្ច ងឹគៅណាស់ អ្ញ្ច ងឹយា ចង់ឱ្យ
ពួកគារ់គែើ គលើ្ ែូវគមតចញែ យា  គជៀស្ុរពីអី្ញែ ? 
ខ៖ ឱ្យលអគៅកំុឱ្យគែើ គលើ្ែូវអី្មិនលអអី្ ម្ភនគ ឿងម្ភនរា៉ែ វអី្ នឹងណា ចាសកំុឱ្យឮថាម្ភនគ ម្ ោះ      
អ្គញ្ច ោះៗអី្ នងឹណា។ 
ក៖ អ្ញ្ច ឹងចង់ឱ្យគារ់គែើ ជាឆ្ក់បែន់អី្អ្រ់អ្ញ្ច ឹង? 



ខ៖ អ្រ់គទត្បាប់គ ើ ថាកំុឱ្យឥ ូវគគម្ភនត្បពនាកូនគគអ្ស់គ ើ ។ 
ក៖ ចាស នឹងគ ើ ញរកូនគៅយា ជំន្ធន់គត្កា នឹងឮពី កយសមតី បសយ់ា អ្ញ្ច ឹងណា 
អ្ញ្ច ឹងអ្រ់អី្គទគោកយា ថ្លៃ នឹងខ្ុំម្ភនញរប៉ែុណណឹ ងគទសត្ម្ភប់សួ គោកយា ណា។ 
ខ៖ ចាស! 
ក៖ គ ើ ន្ធងខ្ុំសូមអ្ គុណែល់គោកយា ញែលបានឱ្យន្ធងខ្ុំបានគ្វើកា សម្ភា សញែល
សត្ម្ភប់ោក់គៅកនុងគវបសា ខាងគលើញែលខ្ុំបាននិយា ត្បាប់ ចួគ ើ  អ្ញ្ច ងឹពួកខ្ុំអ្ គុណ
គោកយា ខាែ ងំញមនញទន៕ 
 


