
ការសមា%&សរបស់េលាកយាយ ដឹម េអៀន 
ក៖ អ្នកសមា'(សេឈា+(ះេអង ដាលីន ខ៖ អ្នកទទួលការសមា'(សេឈា+(ះដឹម េអៀន 

 

កបរសេង្ខប្របវត្តិរបស់េលបកយបយ ដឹម េអៀន 
េលបកយបយដឹម េអៀន មបនអបយុ ៦៨ឆ្នបំក្នុងឆ្នបំ២០១៩ មបនេភទ្រសី មបនទីលំេនបបច្ចុប្បន្នេនបភូមិបឹងស្នបយ 
ឃំុបឹងស្នបយ ្រសុក េខត្តកំពង់ចបម។ 

 

ក៖ ជបដំបូងសូមជំរបបសួរដល់េលបកអំុ៊អ៎ូដល់េអើេលបកយបយចប៎ែដរបបនអនុញ្ញបតិេអបយរូបនបងខ្ញុំ

មកសម្ភបសេលបកយបយ េហើយពួកខ្ញុំមកពីសកលវិទ្ល័យមួយែដរេនបអបេមរិចែដរមបនេឈ្មបះថប

េអើBYU េហើយរូបនបងខ្ញុំមកសម្ភបសេលបកយបយផ្ទបល់េនះខ្ញុំេឈ្មបះថបេអង ដបលីន េហើយខ្ញុំេអើមក

សម្ភបសេនះគឺចង់េអបយេក្មងៗជំនបន់េ្រកបយបបនដឹងពី្របវត្តិេអើេលបកយបយែដរេលបកយបយ

ពិបបក? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ជូចង់េម៉ចខ្លះចឹងហបសេលបកយបយេដើម្ីបេអបយពួកគបត់បបនដឹងបបនយល់ពី្របវត្តិដូនតប ចឹងេអើ

េលបកយបយេនបក្នុងភូមិេនះេគេហបភូមិអីែដរ? 

ខ៖ ភូមិបឹងស្នបយ។ 

ក៖ ចប៎ឃំុអី្រសុកអីែដរ? 

ខ៖ ្រសុកសំបូរមបស សង្កបត់សំបូរមបសហី េខត្តកំពង់ចបម។ 

ក៖ ចប៎ចឹងេឈ្មបះេពញរបស់េអើេលបកយបយេឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះេអៀន។ 

ក៖ េអៀន? 

ខ៖ ដឹម េអៀន។ 

ក៖ ដឹម េអៀន? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចុះសព្វៃថ្ងេលបកយបយមបនអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ អបយុហុក្របបំបីេហើយ! 

ក៖ ហុកសិប្របបំបីេហើយេហបស? 



ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎េហើយចុះេអើមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបអត់ពីមុនមកហបស? 

ខ៖ គ្មបនេទ។ 

ក៖ អត់មបនេទ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ អត់មបនេ្រកបពីេអៀនេទៀតេទេណបះ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ អត់មបនេទេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎េហើយចុះេអើសំរបប់ឆ្នបំច័ន្ទគតិហបសដូចជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះេលបកយបយឆ្នបំអីែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំឆ្នបំម៉្ញ់។ 

ក៖ ឆ្នបំម៉្ញ់េហបស? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎ឆ្នបំម៉្ញ់េហើយចុះទីកែន្លងកំេណើតេនបណបែដរេលបកយបយ? 

ខ៖ ្រសុកកំេណើតខ្ញុំេនបៃ្រពែវង។ 

ក៖ អ៎ូេនបៃ្រពែវង? 

ខ៖ ចប៎មករកសីុហ្នឹង! 

ក៖ ចប៎េនបៃ្រពែវងេនប្រសុកអី ឃំុអីែដរ? 

ខ៖ ភូមិតបេម៉ប។ 

ក៖ ភូមិតបេម៉ប? 

ខ៖ សង្កបត់របធរ ្រសុក្រពះេស្ដច។ 

ក៖ ចប៎េខត្តៃ្រពែវង? 

ខ៖ ចប៎! 



ក៖ េហើយចុះេអើមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ បងប្អូនខ្ញុំមបន្របបំពីរនបក់បុ៉នអត់ជំុគប្នអបខ្លះេទបេនបអី៊េណបះ ខ្លះេនបអី៊េណបះ។ 

ក៖ ចប៎! 

ខ៖ ខ្លះស្លបប់។ 

ក៖ អ៎ូចឹងបងប្អូន្របបំពីរនបក់េណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចឹងេអើេលបកយបយអបចេរៀបរបប់េឈ្មបះបងប្អូនបបនេទពីេដើមបងប្អូនបងេឈ្មបះអីៗចឹងហបស? 

ខ៖ បងេឈ្មបះអុក។ 

ក៖ ្រតកូលអីែដរដឹម អុក? 

ខ៖ ដឹម អុកេហើយមកខ្ញុំដឹម េអៀន េហើយមកេទៀតប្អូនខ្ញុំេឈ្មបះេអៀន។ 

ក៖ េអៀន? 

ខ៖ េហើយមកេទៀតេឈ្មបះឆបន់។ 

ក៖ េឈ្មបះឆបន់? 

ខ៖ េហើយមួយេទៀតេឈ្មបះហបន។ 

ក៖ មកេទៀត? 

ខ៖ េហើយមួយេទៀតេឈ្មបះណន់អបហ្នឹងអបងបប់អត់និយបយេទ។ 

ក៖ ចប៎អត់េទស្លបប់អបច្របបប់េឈ្មបះបបនហបស? 

ខ៖ េឈ្មបះដបំ។ 

ក៖ េឈ្មបះដបំ? 

ខ៖ ធី។ 

ក៖ ចប៎េឈ្មបះអីេទៀត? 

ខ៖ សីុន អបនបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ចប៎ទបំងអស់្របបំបីនបក់? 

ខ៖ ចប៎! 



ក៖ ្របបំបីនបក់ហ្នឹងេហើយ េហើយចុះេអើប្អូនរបស់េលបកយបយេកើតអីបបនគបត់ស្លបប់ែដរប្អូនហបសប្អូន

ស្លបប់? 

ខ៖ ប្អូនស្លបប់។ 

ក៖ េកើតអីបបនគបត់ស្លបប់? 

ខ៖ ប្អូនមួយេនបះឆ្លងេអដស៍ពីប្ដី។ 

ក៖ អ៎ូឆ្លងេអដស៍? 

ខ៖ ប្ដីេធ្វើបូលីស។ 

ក៖ ចប៎! 

ខ៖ េហើយប្អូនមួយេនបះេលើសឈបម េលើសឈបមដួលេទបដបច់សរៃសឈបមក។ 

ក៖ ចប៎េហើយអីេទៀត? 

ខ៖ េហើយមួយេទៀតេនបះេធ្វើទបហ៊បន្របុសហបសងបប់េទបអត់ដឹងងបប់អីណបអីណីដឹងេទ។ 

ក៖ ចប៎អត់ដឹងេទេណបះ? 

ខ៖ អត់ដឹង។ 

ក៖ ចប៎ចឹងស្លបប់អស់បីនបក់? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎េហើយចុះម្ដបយេលបកយបយេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ ម្ដបយខ្ញុំេឈ្មបះេសៀប។ 

ក៖ េឈ្មបះេសៀប? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ្រតកូលអីែដរេលបកយបយ? 

ខ៖ ម៉ប់ េសៀប។ 

ក៖ ម៉ប់ េសៀប? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយចុះកបលគបត់េនបរស់គបត់មបនមុខរបរអីែដរម្ដបយ? 

ខ៖ គបត់េធ្វើែ្រសហ្នឹងែតឥឡូវគបត់ស្លបប់អស់េហើយ! 



ក៖ ចឹងេហបស? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយចុះឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកក៏ស្លបប់ែដរ។ 

ក៖ គបត់េឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ ដឹម ខុត ដឹម។ 

ក៖ ខុត ដឹមអ៎ូ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចបំេឈ្មបះច្ស់ហបសេណបះខុត ដឹមចប៎? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយដល់េពលគបត់េនបរស់គបត់មបនមុខរបរអីេដើម្ីបចិញ្ចឹមកូនែដរ? 

ខ៖ គបត់េធ្វើែ្រស។ 

ក៖ េធ្វើែតែ្រសេទេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ អត់មបនរក្រតីអត់មបនរកអីេទេណបះ? 

ខ៖ អត់រកេទខ្ញុំមិនេចះរកេទ។ 

ក៖ ចឹងេហើយចុះដឹងថបម្ដបយឆ្នបំអីជូត ឆ្លូវ ខបល េថបះហបសណបស់? 

ខ៖ េមើលម្ដបយខ្ញុំឆ្នបំម៉្ញ់។ 

ក៖ ឆ្នបំម៉្ញ់ដូចយបយែដរ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎េហើយចុះឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំឆ្នបំមមី។ 

ក៖ ឆ្នបំមមីេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ គបត់ស្លបប់តបំងពីអបយុបុ៉ន្មបនម្ដបយ? 



ខ៖ ម្ដបយខ្ញុំអបយុចិតបី។ 

ក៖ ចប៎! 

ខ៖ េហើយឪពុកខ្ញុំេអើចិតេទក៏ែបតេទែបតេហើយឯងវបេភ្លចឪពុកខ្ញុំេហបស! 

ក៖ គបត់ស្លបប់? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់យូរេហើយ! 

ក៖ មូលេហតុអីែដរគបត់ស្លបប់ែដរ? 

ខ៖ គបត់ឈឺ។ 

ក៖ គបត់ឈឺទបំងអស់? 

ខ៖ ចប៎ឈឺទបំងអស់។ 

ក៖ េហើយចុះេនបៃ្រពែវងមបនបងប្អូនេនបៃ្រពែវងេទ? 

ខ៖ េនបមួយេនបណុង។ 

ក៖ ចប៎អ៎ូមួយេនបណុង? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េនបភូមិអីែដរ? 

ខ៖ ភូមិតបេម៉ប។ 

ក៖ ភូមិតបេម៉ប? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎ចឹងេហើយចុះេអើផ្ទះរបស់អំុ៊្រសីហបសេនបកបលេនបៃ្រពែវងេនបជបមួយឪពុកម្ដបយផ្ទះមបនលក្ខ

ណះេម៉ចែដរផ្ទះ? 

ខ៖ ផ្ទះខ្ញុំបុ៉ណ្ណឹងហបសបុ៉នខ្ញុំេអបយប្អូនេធ្វើ្រទុងេ្រកបលេគបេហើយ! 

ក៖ ចប៎ផ្ទះកបលណុង្របកអីេហើយជញ្ជបំង? 

ខ៖ ្របកស្លឹកជញ្ជបំងស្លឹក។ 

ក៖ ជញ្ជបំងស្លឹកែដរេណបះេហើយចុះមបនចបំេអើជីដូនជីតបខបងម្ដបយេទតបយបយខបងម្ដបយ? 

ខ៖ តបយបយខបងម្ដបយខ្ញុំម្ដបយគបត់េឈ្មបះយបយហុងេហើយតបេណបះេឈ្មបះតបម៉ប។ 

ក៖ ខបងម្ដបយេណបះ? 



ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយគបត់មបនមុខរបរអីែដរតបយបយ? 

ខ៖ គបត់េធ្វើែ្រសកបលមុនគបត់េធ្វើែ្រសឥឡូវគបត់ស្លបប់អស់យូរយបរណបស់េហើយ! 

ក៖ ចប៎ចុះេហើយចុះឪពុក? 

ខ៖ េអើខបងពុកខ្ញុំហី? 

ក៖ ចប៎តបយបយខបងឪពុកហបស? 

ខ៖ េឈ្មបះតបខុន។ 

ក៖ េឈ្មបះខុនេណបះ? 

ខ៖ ចប៎យបយអូ៊។ 

ក៖ ចប៎តបខុនយបយអូ៊? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយចុះ្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊ដូចជបបងប្អូនឥឡូវរស់េនបេខត្តណបខ្លះដឹងេទបងប្អូន? 

ខ៖ អបខ្លះេទបេនបភ្នំេពញអបខ្លះេទបេនបេសៀមរបបខ្លះេនបអី៊្រសុកណុងមួយេទបេនបេសៀមរបបេណបះ 

េហើយខ្លះេនបភ្នំេពញខ្លះេនបហ្នឹងពីរនបក់ហ្នឹងកូនបេង្កើតេនបហ្នឹងពីរនបក់។ 

ក៖ អ៎ូចប៎! 

ខ៖ បីនបក់ទបំងខ្ញុំ។ 

ក៖ េហើយចុះេអើអ្នកមីងប្ដីមីងេឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ អ៎ូប្ដីខ្ញុំេឈ្មបះចន ហួត ចន។ 

ក៖ ហួត ចន? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎េហើយចុះគបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ គបត់អបយុចិតសិបគបត់ចិតបីេហើយគបត់ស្លបប់េហើយ! 

ក៖ គបត់េកើតអីបបនគបត់ស្លបប់ែដរយបយ? 

ខ៖ េកើតពកកគបត់ពកេទបធ្លបក់ដល់េនះេទបជបេកើតមហបរីកេទបស្លបប់េទប។ 

ក៖ េហើយចុះេអើគបត់ឈឺចឹងបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយឈឺក? 



ខ៖ គបត់ឈឺយូរេហើយតូចៗដល់ធំេចះគបត់និយបយែលងេកើតគបត់េទបវះេពទ្យរូស្ីសេទបេពទ្យគបត់

េកើតេពលតូចអត់អីេទដល់េពលធំេទបគបត់និយបយអត់ច្ស់គបត់េទបវះមួយែខេទបវះម្ដងមួយែខេទប

វះម្ដង្រតូវឆ្អឹងខ្ចីេទបក៏ស្លបប់េទប។ 

ក៖ អ៎ូចប៎! 

ខ៖ េនបម៉បតិចហ្នឹង! 

ក៖ េទបម៉បតិចក៏គបត់ស្លបប់េទបេហើយចុះេអើេលបកយបយដឹងថបេពលណបែដរេលបកយបយេរៀបកបរ

ជបមួយេលបកតបេទដឹងេទ? 

ខ៖ េភ្លចេហើយ! 

ក៖ េភ្លចេហើយេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េអើេហើយចុះយបយពីកបលេនបពីេក្មងបបនេរៀបកបរអត់េលបកយបយក៏បបន្រតឹមមួយែសនេទបបន

េរៀបកបរអត់? 

ខ៖ បបនែសន។ 

ក៖ អ៎ូបបនម៉បែសនេទេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎េហើយចុះេលបកតប្របកបមុខរបរអីែដរេពលេនបលីវហបសណបស់? 

ខ៖ េធ្វើែ្រស។ 

ក៖ េធ្វើែ្រស? 

ខ៖ ចប៎សុទ្ធែតេធ្វើែ្រសទបំងអស់េទ។ 

ក៖ េហើយចុះអត់្របកបមុខរបរអីេផ្សងេទៀតេទេណបះ? 

ខ៖ អត់េទកបលជំនបន់ណុង។ 

ក៖ ចប៎! 

ខ៖ ្រសុកខ្ញុំណុងទឹកវបលិច។ 

ក៖ ចប៎! 

ខ៖ រលួយេទបបបនរត់មកេនះ។ 



ក៖ ខ្ញុំចង់ដឹងពី្របវត្តិេអើ្របវត្តិេលបកយបយហបសណបស់ថបេនបេពលេធ្វើេម៉ចបបនបបនជួបគប្នជបមួយ

េលបកតបេទបណបេទបណបបបនជួបគប្នេឃើញគប្នេទប? 

ខ៖ ដឹងអីមបនអីេទបកបចេពបតក៏បបនជួបគប្នេទប។ 

ក៖ េនបណបៗ? 

ខ៖ េទបកបចេពបតេនបពបមជីលបំង។ 

ក៖ អ៎ូគបត់អ្នក្រសុកណបែដរ? 

ខ៖ ្រសុកជបមួយគប្នហ្នឹង! 

ក៖ អ៎ូេទបកបចេពបត? 

ខ៖ ចប៎សីុឈ្នួលកបចេពបត។ 

ក៖ អ៎ូសីុឈ្នួលទបំងពីរនបក់េណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ អ៎ូេហើយេទបក៏េឃើញគប្ន្រសឡបញ់គប្នេទប? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយក៏បបនកូន្របបំបីនបក់? 

ខ៖ កូនខ្ញុំដប់នបក់េហបសងបប់អស់េនបែត្របបំពីរនបក់ងបប់អស់បីនបក់េទប។ 

ក៖ េហើយចុះេលបកយបយេកើតទបន់សម័យបុ៉លពតេទេលបកយបយ? 

ខ៖ េអើយសម័យបុ៉លពតហ្នឹងេហើយខ្ញុំេនបនបរី។ 

ក៖ អ៎ូចឹងេហើយចុះមុនសម័យដូចជបេលបកយបយេរៀបកបរមុនសម័យបុ៉លពតរឺក៏សម័យបុ៉លពតចប់

េហើយ? 

ខ៖ សម័យបុ៉លពតេគកិនេម៉្សម័យបុ៉លពត។ 

ក៖ អ៎ូេលបកយបយកបរេនបសម័យបុ៉លពតរឺមួយក៏មុន? 

ខ៖ សម័យបុ៉លពត។ 

ក៖ សម័យបុ៉លពតេហបស? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយសម័យអបេ្រកបះអបអិច។ 

ក៖ អ៎ូេពលណុងបុ៉លពតអ្នកេរៀបចំេអបយរឺក៏េរៀបចំ? 



ខ៖ ហ្នឹងេហើយៗ! 

ក៖ អ៎ូបុ៉លពតអ្នកេរៀបចំេអបយ? 

ខ៖ វបេធ្វើម្ដងដប់គូរៃម៉្ភគូរ។ 

ក៖ អ៎ូចឹងេណបះចុះេលបកយបយអបចេរៀបរបប់បបនេទថបក្នុងសម័យបុ៉លពតហ្នឹងជួបកបរលំបបកអីខ្លះ

ចឹង? 

ខ៖ ហីសម័យបុ៉លពតខ្ញុំពិបបកណបស់េនះេហើយឈឺណបស់ខ្ញុំឈឺេទបយកបបរវបេអបយបបរមួយែវក

មួយែវកទឹកគេឃ្លបកសីុនឹកេទបែឆ្អតចិត្ត ខ្ញុំខំេធ្វើកបរងបរអីទបំងយប់ទបំងៃថ្ងវបេអបយបបរមួយែវកខ្ញុំសីុ

ដឹងថបខ្ញុំពិបបកណបស់។ 

ក៖ េហើយចុះេអើេលបកយបយដូចជបេលបកយបយេពលណុងអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរេនបក្នុងសម័យបុ៉ល

ពត? 

ខ៖ ខ្ញុំអបយុៃម៉្ភ្របបំឆ្នបំ។ 

ក៖ ៃម៉្ភ្របបំឆ្នបំេហើយេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ អ៎ូេហើយេលបកយបយអបយុៃម៉្ភ្របបំឆ្នបំ? 

ខ៖ វបេធ្វើបបបេយើងេអបយែរកដីេធ្វើចបក់្របឡបយចបក់អីេវទនបខ្លួនេយើងឈឺវបអត់េមើលេយើងេទវបេធ្វើ

បបបេយើងវបថបេយើងេធ្វើពុតេអបយសីុបន្តិចៗេទបមួយែវកេទប។ 

ក៖ ចប៎! 

ខ៖ ពិបបកណបស់។ 

ក៖ ចប៎េហើយេអើេពលហ្នឹងេលបកយបយេធ្វើអីេគកបប់ដីេណបះ? 

ខ៖ ខ្ញុំកបប់ដី្របឡបយ។ 

ក៖ កបប់ដីេនបេខត្តណបែដរ? 

ខ៖ េនប្រសុក្រពះេស្ដចេណបះ។ 

ក៖ ្រសុក្រពះេស្ដច? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ្រសុក្រពះេស្ដចេខត្តៃ្រពែវងហ្នឹងេហបស? 

ខ៖ ចប៎! 



ក៖ អ៎ូេហើយចុះេពលហ្នឹងឪពុកម្ដបយេលបកយបយេនបណបេទប? 

ខ៖ ម្ដបយឪពុកខ្ញុំេនបផ្ទះេហើយខ្ញុំហ្នឹងេគបញ្ចូនេទបកងចល័ត។ 

ក៖ េហើយចុះម្ដបយឪពុកេលបកយបយេពលណុងអបយុបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ កបលណុងគបត់េទើបហបជបងែតឪខ្ញុំេទអបយុេ្រចើនែម៉ខ្ញុំកបលណុងហប។ 

ក៖ ចឹង? 

ខ៖ ខ្ញុំពិបបកណបស់ពិបបកតបំងពីេក្មងទបល់ចបស់។ 

ក៖ ពីេក្មងពិបបកេម៉ចខ្លះេលបកយបយ? 

ខ៖ ពីេក្មងពិបបកចឹងជំនបន់អបពតហ្នឹងវបេធ្វើបបបឯងស្មបេនះមិនទបន់បបនបបយសីុផង។ 

ក៖ ចឹង? 

ខ៖ េធ្វើបបបខ្ញុំចង់ងបប់េហើយ! 

ក៖ េហើយេអបយកបប់ដីបុ៉ន្មបនែម៉្រតៗេទប? 

ខ៖ ដីកបប់ដីហ្នឹងអបជីក្របឡបយេ្រចើនណបស់េទបម្ដងមួយហ្វូងេយើងកបប់ហត់េយើងឈប់វបស្ដីវបថប

េអបយេយើងវបមិនេអបយេយើងឈប់េទ ខ្ញុំេវទនបណបស់ជំនបន់បុ៉លពតណបេលបកពុកអីេនះឈឺេទបសំុ

អត់េអបយមកេមើលឪពុកេទវបមិនេអបយមកេទវបសុទ្ធែតេលើកេឡើងមកស្អីៗណបវបបបនពិបបកណបស់

វបមិនដូចជំនបន់ឥឡូវរកសីុធូរផង បុ៉លពតវបដបំដំឡូងវបមិនេអបយេយើងគបស់សីុផងវបគបស់េទបេរបង

បបយហ្នឹងខ្ញុំពិបបកតបំងពីណុងរហូតមកឥឡូវមកជួបកូនមកជួបេចបកំ្រពបមួយចិញ្ចឹមេចបកំ្រពបធំ

េហើយបុ៉នេនះេហើយឥឡូវវបឈឺមបនបបនេទបេរើសេអតចបយេទ គ្មបនបបនេទបេរើសេអតចបយខ្ញុំេដើរមិន

រួចេទខ្ញុំឈឺេជើង។ 

ក៖ ឈឺេជើងយូរេនបេលបកយបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំឈឺយូរេហើយពីរែខបីែខេហើយចប៎! 

ក៖ េហើយចុះេអើេនបេពលសម័យបុ៉លពតហ្នឹងហូបអត់្រគប់្រគបន់? 

ខ៖ អត់្រគប់្រគបន់េទេយើងឈឺវបេអបយែតមួយែវកេទែឆ្អតមិនែឆ្អតហីេទបវបមិនេអបយេយើងសីុ្រគប់

្រគបន់េទ។ 

ក៖ ឈឺេម៉ចខ្លះែដរេពលសម័យហ្នឹង? 

ខ៖ សម័យណុងឈឺេក្ដបរងបអីហ្នឹងវបមិនេអបយេយើងសីុ្រគប់្រគបន់េទវបថបេយើងពុតេហើយេបើ្រចូតផង

វបសុទ្ធែតដបក់មួយកុងណុងពីរនបក់េអបយេហើយស្ទូងមួយកុងណុងបីនបក់េអបយេហើយក្នុងមួយកុង

ណុង។ 



ក៖ មួយកុងហ្នឹងមួយែ្រស? 

ខ៖ វបដបក់សបមសិបែម៉្រតបួន្រជុងហបសនបងសបមសិបែម៉្រតបួន្រជុង។ 

ក៖ េហើយេទបេគេអបយអំុ៊េធ្វើតបំងពី្រពលឹមែមន? 

ខ៖ េធ្វើតបំងពីងងឹតៗស្មបហ្នឹងេឡើងេណះអ្នក្រជុងហ្នឹងេហើយអបអ្នក្រជុកណុងអត់ទបន់េឡើងេទេអើ

ពិបបកណបស់ជំនបន់បុ៉លពតពិបបកសីុពិបបកចុក។ 

ក៖ ដល់េពលជំនបន់ណុងេគពិបបកេហើយអំុ៊អីសបច់ឈបមេម៉ចែដរជំនបន់ណុងស្គម? 

ខ៖ េអើេចះែត្រទបំេទបេធ្វើេម៉ចេបើេយើងខ្លបចេគៃវ៉េចបលណបស់េចះែត្របឹងេទបេគៃវ៉េចបលហបសអ្នក

ណបតេគៃវ៉េចបលហបសជំនបន់ណុងហបស! 

ក៖ េហើយចុះេអើសំរបប់បងប្អូនអ្នកមីងវិញមបនអ៎ូសំរបប់បងប្អូនេលបកយបយវិញេអើមបននរណបេគ

ស្លបប់េនបក្នុងសម័យហ្នឹងអត់ប្អូនៗបង? 

ខ៖ ស្លបប់ប្អូន្របុសមួយ។ 

ក៖ ចឹង? 

ខ៖ ក្នុងសម័យបុ៉លពត។ 

ក៖ េហតុអីក៏ស្លបប់េទប? 

ខ៖ េគចបប់ចូលេធ្វើទបហ៊បន។ 

ក៖ ចប៎! 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយវបចបប់ប្អូនខ្ញុំ្របុសេធ្វើទបហ៊បនបបត់ទបល់សព្វៃថ្ងហ្នឹង! 

ក៖ េធ្វើទបហ៊បនគឺគបត់យកេទបសំលបប់ែមនអត់? 

ខ៖ អត់ដឹងេទ។ 

ក៖ អត់ដឹងេទេណបះ? 

ខ៖ បបត់ទបល់ឥឡូវ។ 

ក៖ អត់ដឹងដំណឹងអីេទេណបះ? 

ខ៖ អត់ដឹងដំណឹង។ 

ក៖ ចប៎! 

ខ៖ មបនែតប្អូន្របុសមួយ។ 



ក៖ ចឹង្រសីទបំងអស់? 

ខ៖ ប្អូន្របុសពីរផ្ទះខបងលិចេនះមួយ។ 

ក៖ គបត់េធ្វើអីែដរប្អូនយបយឥឡូវ? 

ខ៖ េធ្វើអ្នកេកើបសំរបមេនបផ្ទះខបងលិចេនះ។ 

ក៖ អ្នកេកើបសំរបម? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ អ៎ូគបត់អ្នកេបើកឡបនក៏េលើកសំរបម? 

ខ៖ អ្នកេលើកសំរបមេទ។ 

ក៖ គបត់េលើកសំរបម? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េលើកសំរបមចឹងបបន្របបក់កំៃរបុ៉ន្មបនយបយបបនបុ៉ន្មបនែដរ? 

ខ៖ បបនមួយែខហបសិប។ 

ក៖ ចឹងហបសិប? 

ខ៖ េអើេចះែតេធ្វើេទប។ 

ក៖ ចប៎េហើយចុះចឹងម្ដបយឪពុកេលបកយបយស្លបប់ក្នុងសម័យបុ៉លពតហ្នឹងក៏េម៉ច? 

ខ៖ ឪខ្ញុំែបកបុ៉លពតេហើយបបនស្លបប់។ 

ក៖ អ៎ូចុះម្ដបយ? 

ខ៖ ម្ដបយខ្ញុំបុ៉លពតេហើយបបនគបត់ស្លបប់ែដរ។ 

ក៖ អ៎ូចឹងេហើយពួកគបត់ចបស់ៗចឹងេគេ្របើគបត់េធ្វើអីខ្លះេទបេលបកយបយ? 

ខ៖ េគេអបយគបត់េវញែខ្សេគប។ 

ក៖ េវញែខ្សេគប? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយយបយេមើលកូន។ 

ក៖ អ៎ូយបយចបស់េហើយេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយចុះេពលែបកសម័យបុ៉លពតភ្លបមេលបកយបយេទបណប? 



ខ៖ ែបកសម័យបុ៉លពតេគេដញថបយួនចូលៗសហករហបសខ្ញុំរត់េទបដល់េខត្តតបែកវ។ 

ក៖ អ៎ូ! 

ខ៖ រត់េទបដល់េខត្តតបែកវខ្ញុំេទបសំុផ្ទះេគេនបណុងេដកណុងអីណុង្រចូតេគេអបយ្រចូត្រសូវសីុពួក

យួនចូលមក្របបប់បងប្អូនែខ្មររត់េទប្រសុកវិញេទបេទប្រសុកវិញេទបេធ្វើ្រកបីេទបេធ្វើមបន់ េគបអីហូបេទប

ខ្ញុំមិនសំលបប់េទពួកខ្ញុំ្រតលប់មកវិញមកមកជួបម្ដបយខ្ញុំហ្នឹង ម្ដបយខ្ញុំេនបទេន្លធំហ្នឹងចូលមករហូត

មកផ្ទះ។ 

ក៖ អ៎ូេហើយេយើងេធ្វើេម៉ចបបនបបនជួបគប្នេណបះ? 

ខ៖ គបត់រត់គបត់ខ្ញុំយកមកេដកេពទ្យេនបអីេនះេណះេខត្តដល់ចឹងេទបរត់ែបកែខ្ញកគប្នដល់េនះគបត់េទប

គបត់ឈប់េអបយគបត់េនបទេន្លធំហ្នឹងេខ្មបចតបខ្ញុំហ្នឹងហបសគបត់មិនទបន់ស្លបប់េទក៏េនបជបមួយឪគបត់

ហ្នឹងឪគបត់សួរចុះកូនេទបណបមិនេទបណបេទឪេអើយ ដល់ខ្ញុំ្រតលប់មកពីណុងខ្ញុំចូលផ្ទះតបខ្ញុំទេន្លធំ

ជួបែម៉ខ្ញុំណុងយកែម៉ខ្ញុំមក្រសុកវិញមក។ 

ក៖ េហើយចុះេពលណុងបងប្អូនយបយជួបជំុគប្នេទ? 

ខ៖ ជួបជំុទបំងអស់បងប្អូន។ 

ក៖ បុ៉ន្មបននបក់បងប្អូនបេង្កើតរបស់េលបកយបយេពលហ្នឹងហបស? 

ខ៖ បងប្អូនខ្ញុំេមើកយបយអុក យបយេអៀន ខ្ញុំយបយអបន យបយផបន យបយណុន តបឆបម្របបំពីរនបក់

្របបំបីនបក់ទបំងែចឯង្របបំបីនបក់ទបំងអបដម។ 

ក៖ ចឹងេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយចុះដល់េពលផុតពីសម័យបុ៉លពតមបនអីខ្លះអត់មបនអីជបប់ខ្លួនខ្លះអត់រត់មក? 

ខ៖ អត់យកេទខ្ញុំគ្មបនស្អីេទខ្ញុំេដើរ្រចូត្រសូវសល់ៗអបែដងពីែ្រសហ្នឹងហបស ្រចូតយកមកេធ្វើអន្សរសីុ

េទបដល់បបភ្នំបបអីេហបសេចះែតលក់េនះលក់េនបះេទបដល់ពិបបកេទបម្ដបយឪខ្ញុំស្លបប់អស់ក៏នបំគប្នមករ

កសីុហ្នឹងចបយបបនក៏មកេទបជបប់េនបហ្នឹងេទបស្មបដល់ណុងេនបសល់លុយែតមួយពបន់។ 

ក៖ េហើយចុះដល់េពលេអើេលបកយបយេពលេរៀបកបរជបមួយតបហបសណបស់េគេអបយេស្លៀកពបក់អី

សម័យណុង? 

ខ៖ សម័យណុងេគេស្លៀកក្ិបន។ 

ក៖ សម័យណប? 

ខ៖ សម័យណុងេគេស្លៀកក្ិបនកបរអីៗ។ 



ក៖ េនបសម័យបុ៉លពតហ្នឹងេហបស? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយេពលកបលេលបកយបយកបរហ្នឹងបុ៉ន្មបនគូរ? 

ខ៖ ៃម៉្ភគូរ។ 

ក៖ ៃម៉្ភគូរ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ េហើយេទបេអើេគចបប់េអបយេយើងកបរម៉ងជបមួយគប្នៗម៉ង? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ ្របែកកអត់បបនេទេណបះ? 

ខ៖ ្របែកកអត់បបនេទ។ 

ក៖ េហើយេទបដល់េពលៃថ្ងែដរេរៀបកបរហ្នឹងមបនអីេគខ្លះ មបនម្ហូបអីេគខ្លះអបចេរៀបរបប់ពី្រពឹត្តិកបរណ៍

ហ្នឹងបបនេទ? 

ខ៖ េអើម្ហូបេគមបនមបន់មបនអី្រតីអីហ្នឹងធម្មតបហ្នឹងមបនេទបមបនសបច់អីឆ្ងបញ់េទេហើយេគេហបមិត្តភក្តិ

េគែដងតបមអង្គកបរហ្នឹងេគេហបមកហ្នឹង េគនិយបយពីេយើងេរៀបកបរហ្នឹងេទបគ្មបនេទបស្អីេ្រចើនណបេទ

ម្ហូប្រតីម្ហូបអីហ្នឹង! 

ក៖ េហើយចុះសម័យហ្នឹងេស្លៀកពបក់ព៍ណអីេគ? 

ខ៖ ព៍ណេខ្មបក៏បបន។ 

ក៖ ព៍ណេខ្មប? 

ខ៖ េអើអបពតហ្នឹងេគេស្លៀកអបេខ្មបៗហ្នឹង! 

ក៖ េហើយចុះសក់? 

ខ៖ សក់េគកបត់េគមិនទុកេអបយែវងដូចចឹងេទេគកបត់ខ្លីៗេគមិនេអបយទុកែវងេទជំនបន់ណុង។ 

ក៖ េហើយចុះេបើទុកវឺងេម៉ចេទប? 

ខ៖ ទុកែវងេគមិនទុកេទេគេអបយកបត់សក់អស់េហើយនបរីៗេហបស! 

ក៖ េហើយចុះេបើ្របុសៗសក់េម៉ចេទប? 

ខ៖ ្របុសសក់ធម្មតបែតនបរីេបើសក់េយើងែវងដល់ហ្នឹងហបសេគេជៀ្រតឹមកេទទុកេអបយ្រតឹមកេទ

្របធបននបរីេគហបស ្របធបននបរីេគចុះកបត់។ 



ក៖ ចឹងេហបសេហើយចុះដល់េពលដបច់សម័យបុ៉លពតមកេលបកយបយបបនកូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរ? 

ខ៖ កូនខ្ញុំ្របបំពីរនបក់។ 

ក៖ ្របបំពីរនបក់ែតអ្នកក្នុងសម័យបុ៉លពតហ្នឹងេលបកយបយមបនៃផ្ទេពបះអីេទមបនកូនមួយេទៀត? 

ខ៖ កូនអបបង។ 

ក៖ កូនបងេគេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េនបសម័យណុងណបស់? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយចុះេអើេកើតបបនបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរកូនហ្នឹង? 

ខ៖ កូនខ្ញុំអបយុហបេហើយអបបងណុង។ 

ក៖ ហបេហើយេណបះ? 

ខ៖ ហប! 

ក៖ ែតេនបសម័យបុ៉លពតហ្នឹងហបស? 

ខ៖ សម័យបុ៉លពតហ្នឹងេកើតអបបងណុង។ 

ក៖ េកើតេណបះពិបបកេទេលបកយបយក្នុងសម័យហ្នឹងេហើយេយើង្រតូវសំរបលកូនហបសអបចេរៀបរបប់

បបនេទ? 

ខ៖ ពិបបកវបពិបបកេហើយនបងេអើយសីុចុកបុកទំពបអីហ្នឹងមិនបបនដូចចិត្តដូចរបស់ផងេយើងេទេគ

កំណត់េអបយេយើងសីុហបស! 

ក៖ មបនេពទ្យបេង្កើតកូនេទយបយ? 

ខ៖ គ្មបនេពទ្យេទ។ 

ក៖ េហើយបេង្កើតកូនេម៉ចេទប? 

ខ៖ យបយម៉បយបយម៉បែខ្មរ។ 

ក៖ ែតេពលហ្នឹងេពលែដរេលបកយបយជិតហ្នឹងសំរបលកូនេគបបនេរៀបចំយបយម៉បអីេអបយឬមួយក៏

េម៉ច? 



ខ៖ េអើយបយម៉បេគេរៀបេធ្វើបបលីេធ្វើអីេអបយហបសគ្មបនេពទ្យគ្មបនអីេទគ្មបនេពទ្យបេង្កើតេទជំនបន់ណុ

ងេហបសេទើបេយើងឥឡូវហ្នឹងេទបបនមបនេពទ្យេគបំបបត់យបយម៉បណុងេហើយេបើឈឺអីយកេទប

េពទ្យ។ 

ក៖ េហើយេទបដូចថបមួយកងចល័តហបស? 

ខ៖ េអើ! 

ក៖ មបនយបយម៉បម្នបក់ក៏មបនយបយម៉បេ្រចើននបក់? 

ខ៖ កងចល័តសុទ្ធនបរីៗមបនអីេទេនះអបេនបផ្ទះហបសណបស់ម៉បភូមិខ្ញុំហ្នឹងមបនយបយម៉បមួយភូមិខ្ញុំ

េហបសយបយម៉ប្រតូវជបបងខ្ញុំយបយហួតហ្នឹងហ្នឹងេតើយប់ឈឺយប់មកដល់េហើយទបំងយប់ទបំងអី

ហ្នឹង! 

ក៖ គបត់េចះគបត់ពីមុនមកធ្លបប់េរៀនេនបណបេទើបគបត់េចះេអើខបងបេង្កើតកូនបេង្កើតអីចឹងហបស? 

ខ៖ គបត់េរៀនតបមែម៉េក្មកខ្ញុំដំបូងគបត់យបយម៉បេហើយយបយហ្នឹងគបត់េរៀន េរៀនតបមេទបមកកបន់

គបត់ហ្នឹងេទបគបត់េធ្វើយបយម៉បេទប។ 

ក៖ ចឹងេហបស? 

ខ៖ យបយម៉បែម៉េក្មកខ្ញុំេទេគមករក។ 

ក៖ ែម៉េក្មកអំុ៊េណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ គបត់េចះបេង្កើតកូនបេង្កើតអី? 

ខ៖ ចប៎បេង្កើតគ្មបនែដរអីរបស់គបត់េទសុខសប្យរបស់គបត់។ 

ក៖ ចឹងេហើយចុះែម៉េក្មកអំុ៊េឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ ែម៉េក្មកខ្ញុំេឈ្មបះេអើយបយអីេភ្លចយបយេអើង។ 

ក៖ េហើយចុះ..? 

ខ៖ េលបកពុកេឈ្មបះហួន។ 

ក៖ ឪពុកេឈ្មបះហួនេហើយគបត់មបនមុខរបរអីែដរែម៉េក្មកអំុ៊? 

ខ៖ គបត់េធ្វើែ្រសគ្មបនេធ្វើអី។ 

ក៖ េហើយចុះេអើតបហួនហ្នឹងគបត់េធ្វើអីែដរេធ្វើែ្រសែដរ? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសែដរគបត់ស្លបប់។ 



ក៖ េហើយចុះ្រគបន់ថបគបត់េធ្វើយបយម៉បហី? 

ខ៖ គបត់ស្លបប់េហើយជំនបន់ណុងបងប្អូនគបត់េធ្វើយបយម៉ប។ 

ក៖ ចឹងគបត់ស្លបប់យូរេហើយេណបះ? 

ខ៖ ស្លបប់យូរេហើយ! 

ក៖ ែមនស្លបប់ក្នុងសម័យបុ៉លពតហ្នឹងណបហី? 

ខ៖ ែបកេហើយ! 

ក៖ ែបកេហើយេណបះ? 

ខ៖ ែបកេហើយគបត់មកេនបភ្នំេពញដល់កូនេនបភ្នំេពញគបត់ស្លបប់េនបភ្នំេពញហ្នឹង! 

ក៖ េហើយេនបេពលែដរជីវិតរបស់អំុ៊ចិញ្ចឹមកូនហបសណបស់កូនអំុ៊ទបំងអស់បុ៉ន្មបននបក់? 

ខ៖ ្របបំពីរនបក់។ 

ក៖ ្របបំពីរនបក់េហើយជីវិតអំុ៊ចិញ្ចឹមកូនេតើពិបបកអីខ្លះែដរអំុ៊? 

ខ៖ េអើយពិបបកណបស់។ 

ក៖ កបលកូនអំុ៊េនបតូចៗអំុ៊្របកបមុខរបរអីេដើម្ីបចិញ្ចឹមពួកគបត់? 

ខ៖ ខ្ញុំហបសខ្ញុំពិបបកណបស់ខ្ញុំមិនដឹងនិយបយអីែខស្ទូង ស្ទូងេអបយេគេទបខ្ញុំពិបបកណបស់ខ្ញុំមិនចង់

និយបយេទ។ 

ក៖ អត់អីេទេលបកយបយេដបយសបរែតេយើងអត់អីេទេលបកយបយេដបយសបរពួកេយើងមកសម្ភបស

ែដរយកពីជីវិតពិតៗ្របជបជនេយើងពិបបកេម៉ចខ្លះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េនបេពលែដរសម័យេយើងអត់មបនអីេសបះហបសណបស់? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយេយើងមបនកូនេ្រចើនេហើយេនបក្នុងេពលណុង្រពឹត្តិកបរណ៍ហ្នឹងេអើេយើងពិបបកអីខ្លះចឹងអបច

េរៀបរបប់េដើម្ីបេអបយទុកេអើែខ្សទុកេអើកបរសម្ភបសមួយហ្នឹងេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយរបស់េលបក

យបយគបត់បបនដឹងគបត់បបនយល់ចឹងហបសណបស់? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎េនបេពលែដរេលបកយបយេអើអត់បបនបេញ្ចញពីពបក្យពិតេទបចង់េអបយេអើេចបរបស់េលបក

យបយដឹងចឹងេនបេពលែដរេអើេលបកយបយអត់អបចរស់េនបជបមួយគបត់បបនយូរអែង្វងបបនេទ? 



ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចឹងេទបេលបកយបយ្រតូវនិយបយ្របបប់ពួកគបត់េអបយដឹងថបកបលែដរេលបកយបយចិញ្ចឹមម្ដបយ

ចិញ្ចឹមឪពុកពួកគបត់ពិបបកេម៉ចខ្លះ េដើម្ីបទុកេអបយេចបៗេលបកយបយបបនដឹងបបនលឺពីសំេលង

របស់េលបកយបយចឹងហបសណបស់? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎ចឹងអបចេរៀបរបប់េទបចិញ្ចឹមកូនេម៉ចខ្លះ? 

ខ៖ ឪពុកម្ដបយខ្ញុំេហបសចិញ្ចឹមកូនេទបសីុឈ្នួលេគយកមកចិញ្ចឹមកូនថបបបន្រពឹកខ្វះល្ងបចខ្ញុំមិនចង់

និយបយេទនបងបបន្រពឹកខ្វះល្ងបចជួនកបលេទបអត់េទបប្អូនបងប្អូនរត់េទបកងេហើយអត់មិនចង់

និយបយេទ ខ្ញុំសីុឈ្នួលេគដកេទបស្ទូងេអបយេគយកមកចិញ្ចឹមកូនពិបបករហូតដល់ែតចបស់ខ្លួនក៏េនប

ពិបបកេទៀត។ 

ក៖ ចុះេនបេពលែដរេលបកយបយេទបស្ទូងេទបអីចឹងេហើយចុះតបគបត់េធ្វើអីែដរ? 

ខ៖ តបណុងគបត់មបនេធ្វើអីគបត់អត់មបនេធ្វើអីេទ។ 

ក៖ គបត់េទបស្ទូងេទបអី? 

ខ៖ អត់េទគបត់េនបផ្ទះ។ 

ក៖ គបត់េនបផ្ទះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយចុះគបត់អត់្របកបមុខរបរអីចិញ្ចឹមកូនេទ? 

ខ៖ គបត់មិនចិញ្ចឹមេទកូនែតខ្ញុំេទគបត់មិនរវល់េទខ្ញុំរកចិញ្ចឹមេដើម្ីបរកអីគ្មបនកបលណបរកបបនេទបកូន

សីុរកមិនបបនផងបងប្អូនកូនក្មួយអត់រត់យកមកេអបយ។ 

ក៖ ចឹងេហបសបងៗអ៎ូប្អូនរបស់េលបកយបយេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ យកអីខ្លះមកេអបយយបយក្មួយ? 

ខ៖ យកផ្អកយកអង្ករមកេអបយជួនកបលខ្ញុំេដកអត់បបនេអបយែតកូនសីុេទបេអើថបខ្ញុំពិបបកណបស់។ 

ក៖ េហើយចុះេលបកយបយែដររក្រតីរកអីេអបយកូនេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំមិនែដររកេទ្រតីខ្ញុំយកខ្ញុំេដកយកដបក់េអបយកូនេទបបបន្រតីបបនកំពិសអីហ្នឹងយកមកលក់េទប

ដូរអង្ករដូរអីសីុេទប។ 



ក៖ េហើយចុះេពលដូចថបេធ្វើម្ហូបេធ្វើអីចឹងែដរេទបេបះបែន្លេបះអីពីណបពីណីេអបយកូនែដរេទ? 

ខ៖ េបះបែន្លអីបឹងហ្នឹងទបវអីៗណុងយកមកេអបយកូនសីុេដបយកំេប្លបកវិន។ 

ក៖ េហើយចុះកូនេលបកយបយេពណុង្របែហលជបអបយុបុ៉ន្មបនែដរតូចៗេហបស? 

ខ៖ កូនខ្ញុំអបមីមួយេនបះអបយុដប់ឆ្នបំ។ 

ក៖ ដប់ឆ្នបំេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយកូនេលបកយបយមបនេអើមបននរណបម្នបក់ែដរគបត់បបនេទបេរៀនេទ? 

ខ៖ កូនខ្ញុំ។ 

ក៖ មបននរណបេគេចះបបនេទបេរៀន? 

ខ៖ េរៀនអក្សរពីរនបក់បបនបួសជបេលបកេអបយេរៀនេទបបបនជបប់សញ្ញបប័្រតដល់វបអបមួយេហបស

ឥឡូវអបណុងមបន្របពន្ធេនបេសៀមរបប មបនអបមួយហ្នឹងបួសែដរបបនបួសពីរនបក់កូនខ្ញុំ។ 

ក៖ បបនបួសពីរនបក់េណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយេនបេពលែដរចិញ្ចឹមកូនេពលហ្នឹងពិបបកេហើយេទបចង់និយបយថបកូនទបំងអស់ហ្នឹងេលបក

យបយអ្នកចិញ្ចឹមេដបយខ្លួនឯងែមនអត់? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយចុះេអើប្ដីរបស់េលបកយបយអត់ជួយខ្វបយខ្វល់េទេណបះ? 

ខ៖ ប្ដី្របពន្ធពីរេគមិនខ្វបយខ្វល់េទ។ 

ក៖ អ៎ូគបត់េនបអំឡុងេពលណុងគបត់មបន្របពន្ធមួយេទៀត? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ អ៎ូេហើយចុះេពលណុងគបត់មបនកូនបុ៉ន្មបនេទៀតជបមួយ្របពន្ធេទៀត? 

ខ៖ ្របបំពីរនបក់ែដរ។ 

ក៖ ចឹងេហបសេហើយេទបចឹងគបត់េអើទុកេលបកយបយេចបលេហើយគបត់េទបេនបជបមួយ្របពន្ធចុង? 

ខ៖ គបត់េនប្របពន្ធចុងគបត់េទបដបក់ម៉ងេទបក៏គបត់យកមកេអបយខ្លះេទបេហើយខ្ញុំ ខ្ញុំមិនេនះេទសីុ

ឈ្នួលស្ទូងេគបបនយកេអបយកូនខ្ញុំសីុែ្រសអីខ្ញុំេធ្វើវបគ្មបនអ្នកណបមបនេគបមបន្រកបីេធ្វើេទខ្ញុំហ្នឹងវប

ពិបបកចឹងហបសមបនេហើយមបនែ្រសេហើយគ្មបនេគប គ្មបន្រកបីេធ្វើ។ 



ក៖ េពលណុងែ្រសេលបកយបយធំេទរឺក៏តូចល្មម? 

ខ៖ ែណកបលណុងេគវបស់េអបយដប់្របបំពីរែម៉្រតហបសនបងម្នបក់ដប់្របបំពីរែម៉្រតបុ៉ែន្តខ្ញុំវបស់បបនែត

ម្នបក់េទចូលវបស់ហ្នឹងែម៉ខ្ញុំេទបេហបខ្ញុំពីពបំរបំងមកវបស់ខ្ញុំមិនមកមកែតកូនខ្ញុំអបច្បងេនបះបបនែតដប់

្របបំពីរែម៉្រត។ 

ក៖ អ៎ូេហើយក៏េធ្វើ្រសូវេធ្វើអីេទប? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយដល់េពលអត់មបនេគបអត់មបនអីចឹងេធ្វើ្រសូវេម៉ចេកើតេទបអំុ៊? 

ខ៖ រកៗបងប្អូនមកភ្ជួរេអបយេទបេពល្រពឹកេទបភ្ជួរេចបលេទបេយើងេចះែតស្ទូងេទប។ 

ក៖ េហើយចុះឥឡូវបងប្អូនរបស់អំុ៊ធូរធបរេទ? 

ខ៖ ប្អូនៗខ្ញុំវបធូរធបរេទពិបបកែតខ្ញុំេទខ្ញុំហ្នឹងវបពិបបកគ្មបនពិបបកអីេទនបងពិបបកហ្នឹងឈឺេដើរមិនរួចម៉ង

េទបរកអីេគមិនបបនឈឺ។ 

ក៖ េហើយចុះអំុ៊មកកំពង់ចបមេនះតបំងពីឆ្នបំណបអំុ៊? 

ខ៖ ហីខ្ញុំមកយូរេហើយៃម៉្ភឆ្នបំេហើយមកេនះ។ 

ក៖ អ៎ូមកៃម៉្ភឆ្នបំេហើយេហបស? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយចុះមកេនបកែន្លងហ្នឹងពីមុនដីកែន្លងហ្នឹងេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ដីសមបគមន៍េទសុទ្ធែតសំរបមសំុេគេនបេទសុទ្ធែតសំរបមេគចបក់សំរបម។ 

ក៖ អ៎ូចឹងេហបស? 

ខ៖ ចប៎សំុដីសមគមន៍េគេនបេទប។ 

ក៖ សំុចឹងដីឥឡូវហ្នឹងសំុេគេនបែដរ? 

ខ៖ ចប៎េគេអបយេនបកំុេអបយេយើងយកេទបេធ្វើេលើធ្នូរេគនិយបយអីចឹង។ 

ក៖ ចប៎េហើយចុះមកេនបហ្នឹងតបមរយះណបេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ រយះ..។ 

ក៖ េនបស្គបល់ដីហ្នឹងអីចឹងហបស? 

ខ៖ ប្អូនខ្ញុំប្អូនៃថ្លខ្ញុំបូ៉លីសហ្នឹងហបសបូ៉លីសមកឈរហ្នឹងេហើយដល់េនះេទបកូនវបមកេទបេមើលេទប

េរើសេអតចបយេទបក៏មកជបមួយក្មួយមក។ 



ក៖ អ៎ូ! 

ខ៖ ថបក្មួយឯងកំុេនបស្ទូងេគេអើ្រសុកខ្ញុំទឹកទេន្លវបលិចវបជិតយួនេហបសកំុេទបស្ទូងអីេទបេរើសេអត

ចបយកំពង់ចបមេទបខ្ញុំក៏មកតបមក្មួយមក។ 

ក៖ េហើយមកេរើសេអតចបយអីចឹងេទប? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយដល់េពលមកេនបចឹងមុនដំបូងពិបបកអីេគខ្លះែដរអត់មបនផ្ទះមបនអីចឹងរកេឈើអីណបបបន

េធ្វើ? 

ខ៖ គ្មបនេទ។ 

ក៖ មកមុនដំបូងមកេនបរេបៀបេម៉ចែដរ? 

ខ៖ មកដំបូងពិបបកណបស់េធ្វើខ្ទមជរបេនបេទតិចៗដល់េនះេទបអង្គកបរេយសូ៊វអីេចះែតជួយហបស

ណបស់ េហើយេយើងមបនខ្លះតិចេទបបបនេធ្វើេនបផ្ទះខ្ញុំេមើលេរើអបេឈើចបស់ៗយកមកេធ្វើេបើផ្ទះខ្ញុំេនបះ្រគូ

អបេចបេនបះេរៀនេទេធ្វើេអបយ។ 

ក៖ ចប៎េហើយេចបហ្នឹងេអើ្រគូអបណិតអីចឹងេណះេលបកយបយ! 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖្រគូគបត់្រគូអបណិតអីចឹងេទបក៏មកេធ្វើផ្ទះេអបយេហបស? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎េហើយចុះេលបកយបយមកេរើសេអតចបយមួយៃថ្ងលក់បបនបុ៉ន្មបនអីេទបេលបកយបយ? 

ខ៖ មួយៃថ្ងហ្នឹងលក់ទបំង្រកដបស់ទបំងអីហ្នឹងថបបបនមួយមឺុន្របបំពបន់។ 

ក៖ េហើយរបល់ៃថ្ងេរើសបបនរបល់ៃថ្ងេទ? 

ខ៖ េរើសបបនរបល់ៃថ្ងបុ៉នឥឡូវេចបពុងឈឺែដរដល់ឈឺគ្មបនបបនរកអីេទនបង។ 

ក៖ យបយគប្មនបបនរកអីេទេណបះ? 

ខ៖ េអើេចបឈឺែដរអបេចបហ្នឹងេក្ដប។ 

ក៖ ចឹងេណបះ? 

ខ៖ េអើពីរបីៃថ្ងេហើយ! 

ក៖ ពីរបីៃថ្ងេហើយ េហើយចុះម្ដបយឪពុករបស់គបត់េទបណបេទបេទើបេនបជបមួយយបយ? 

ខ៖ េគែលងលះគប្នេគេទបណបេទបណីេទែម៉វបេនបែតផ្ទះ។ 



ក៖ េហើយេទបមកេនបជបមួយេលបកយបយេចបម្នបក់ហ្នឹង? 

ខ៖ េនបតបំងពីតូច។ 

ក៖ តបំងពីតូចគបត់េនបតបំងពីតូចេណបះ? 

ខ៖ ចិញ្ចឹមតបំងពីតូច។ 

ក៖ េអើេចបេផ្សងេទៀតអត់េនបជបមួយេលបកយបយេទេណបះ? 

ខ៖ អត់មបនេទមបនេអបយែតអបហ្នឹង! 

ក៖ េហើយចុះេចបហ្នឹងេឈ្មបះអីេគែដរ? 

ខ៖ េឈ្មបះសីុណប។ 

ក៖ េឈ្មបះសីុណបេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយគបត់ជួយេលបកយបយជួយអីេរើសេអតចបយេរើសអីអត់េលបកយបយ? 

ខ៖ េរើសេអតចបយេគេទបេរើសែដរហ្នឹងរកលុយេទបេរៀនហ្នឹង! 

ក៖ េហើយគបត់េទបេរៀនគបត់េធ្វើអីេទបេរៀនេទប? 

ខ៖ េទបេរៀនេទបមកពីេរៀនេទបេរើសេអតចបយ េរៀន្រពលឹមវបេទបេអតចបយល្ងបចេហើយេបើេរៀនៃថ្ង

្រពលឹមវបេទបេរើសមួយៃថ្ងបបនែតមួយេជើងេទ។ 

ក៖ េហើយចុះមបនកង់ជិះេទ? 

ខ៖ កង់ធ្លបយេហើយកង់ខូចអស់េហើយ! 

ក៖ ចឹងេហបសេហើយេទបេរើសដល់េពលេរើស្រតឹមម៉ប្រពឹកមួយល្ងបចចឹងបបនលុយបុ៉ន្មបនេទបេបើេរើស

េតើ..? 

ខ៖ បបនមួយៃថ្ងតបមវប។ 

ក៖ អ៎ូ! 

ខ៖ បបន្របបំពបន់ហ្នឹងមួយេជើង។ 

ក៖ បបនមួយេជើងបបនែត្របបំពបន់េទេណបះ? 

ខ៖ ចប៎កបលេទបបបនអីេអបយេ្រចើនេទបលក់បបនមួយមឺុន្របបំេទបណបស់េហើយេបើេរើសជួនកបលេទប

បបន្របបំពបន់្របបំមួយ្របបំពីរពបន់េទប។ 



ក៖ បបនយកលុយមកេអបយយបយក៏ទុកខ្លួនឯង? 

ខ៖ បបនយកលុយមកេអបយខ្ញុំទុកវបេទបេរៀនេអបយវបែតពីរពបន់េទបេទេរៀនទិញម្ហូបសីុចឹងក៏បបនែដរ

ដល់ឯងឈឺចឹងពិបបកេបើខ្ញុំមិនឈឺខ្ញុំរកមិនពិបបកេទ។ 

ក៖ ចឹង..? 

ខ៖ េពលជួនណប..។ 

ក៖ អត់ជិះកង់េទេណះយបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំជិះអត់េកើតេទេ្រពបះឥឡូវខ្ញុំជិះអត់រួចេទខ្ញុំេដើរអត់រួចេទឥឡូវេហើមដបក់មូ៉តូអបណុងដឹកដបក់មូ៉តូ

េទបេពទ្យ។ 

ក៖ ចឹងេហើយអ្នកេនបម្ដុំេនះសុទ្ធែតបងប្អូនេលបកយបយទបំងអស់? 

ខ៖ សុទ្ធែតបងប្អូន។ 

ក៖ សុទ្ធែតបងប្អូនទបំងអស់េណះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ សុទ្ធែតបងប្អូនេលបកយបយក្មួយអី? 

ខ៖ ក្មួយេហើយប្អូនេហើយក្មួយ។ 

ក៖ ចឹងម្ដុំផ្ទះសុទ្ធែតបងប្អូន? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ! 

ក៖ អ៎ូ! 

ខ៖ សុទ្ធែតក្មួយទបំងអស់អត់ែតផ្ទះេណបះមួយេទផ្ទះពីរផ្ទះជបប់ហ្នឹង! 

ក៖ អត់ែតផ្ទះពីឬេនបះេទេហបស? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎េហើយចុះេលបកយបយកបលេនបពីេក្មងបបនេរៀនសូ្រតអីបបនេចះអក្សរេចះអីេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំេចះែតចង់េសើចខ្ញុំេរៀន េរៀន្រគបន់ែតេមើលរួចតិចៗអបណបពបក្យធ្ងន់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំេមើលមិនរួចេទ

ទទួលេអបយខ្ញុំហ្នឹងវបពិបបកេទ បុ៉នអបែលងែតផឹក្រសបេទបខឹងខ្ញុំែលងេរៀនមកភ្ជួរែ្រសភ្ជួរអីេធ្វើែ្រសេធ្វើ

អីេទបមបនដីេធ្វើែ្រសេធ្វើដីេអបយបងប្អូនស្ទូងេទបខ្ញុំអ្នកកបន់ន័ង្គលឪពុកខ្ញុំេចះសបំ។ 

ក៖ ្រសវឹងរបល់ៃថ្ងេណះ? 

ខ៖ ចប៎! 



ក៖ គបត់ផឹក្រសប? 

ខ៖ គបត់ហូប្រសប។ 

ក៖ េហើយគបត់មបនជួយចិញ្ចឹមកូនអីេទសម័យហ្នឹង? 

ខ៖ គបត់មបនណបេនបែតផ្ទះហ្នឹងែតខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងនបំគប្នចុះស្ទូងហបស្រចូតក៏ចឹងែដររួចេទបខ្ញុំេដើរ

យកដីបបនដប់ៃម៉្ភចឹងេទប មកចុះែ្រសខ្ញុំម្ដងេទបេហើយមួយហត្ថបេទប។ 

ក៖ ចប៎េហើយចុះេហើយចឹងេអើឆបកជីវិតរបស់េលបកយបយេកើតមកហ្នឹងគឺតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់

ឥឡូវហ្នឹងមបនសភបពេម៉ចែដរ មបនកបរផ្លបស់ប្ដូរអីេម៉ចែដរ? 

ខ៖ ឥឡូវខ្ញុំវបេរៀង្រគបន់េបើជបងពីមុនពីមុនពិបបកណបស់ឥឡូវមកវប្រសួលហូប វប្រសណុងរកជបង

េយើងេទបរេសើេទបេទបេរើសេទបបបនលក់ទិញម្ហូបេទបវបមិនដូចមុនមុនវបពិបបក ដូចថបេគថបវបេចះែត

្រសណុងរកអ្នករកវបបបនសីុេហើយណបស់ែតេយើងខ្ចិលវបមិនបបនសីុេទេហើយខ្ញុំហ្នឹងវបទបស់ែតេចបខ្ញុំ

វបឈឺកំុេចបខ្ញុំឈឺវបេទបេរើសបបត់េហើយមិនេអបយខ្ញុំេទបេទឯងឈឺពិបបកខ្ញុំេទ។ 

ក៖ អ៎ូេហើយចុះេនបេនះមបនេភ្លើងគីឡូមបនអីែដរេតើហី? 

ខ៖ េភ្លើងៃថ្លណបស់ដប់មឺុនែខហ្នឹងអស់ដប់មឺុនជបងេហើយែតបីផ្ទះ។ 

ក៖ ែតបីផ្ទះេទេណបះ? 

ខ៖ បីផ្ទះអស់ជបងដប់មឺុនបុ៉ន្មបនពបន់េហបសខ្ញុំមិនអុចផងែតកង្ហបក៏ខ្ញុំមិនេបើកផងខ្ញុំខ្ញុំេចះេដកេទេភ្លើ

ងភ្លឺ! 

ក៖ ចប៎េហើយសំុតពីេគេទប? 

ខ៖ តពីេគេទប។ 

ក៖ ចប៎េហើយចុះដល់េពលទឹកអីមបនទឹកស្អបតទឹកអីអត់? 

ខ៖ អត់ស្អបតផងទឹកអណ្ដូងគ្មបនស្អបតេទទឹកអណ្ដូងបុ៉ែន្តេយើងមបនលុយេយើងទិញទឹកស្អបតេគមក

ផឹកទិញទឹកសុទ្ធ។ 

ក៖ អ៎ូទឹកសុទ្ធ? 

ខ៖ ទឹកសុទ្ធ។ 

ក៖ េហើយដល់េពលទឹកេ្របើអីទឹកអណ្ដូង? 

ខ៖ ចប៎ទឹកអណ្ដូង។ 

ក៖ ទឹកអណ្ដូងហ្នឹងេគជីកេអបយរឺមួយក៏សំុេគ? 



ខ៖ េហ៎ទិញេគមួយពបងបួនពបន់្របបំ។ 

ក៖ េអើមួយពបងបួនពបន់្របបំ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎េហើយមួយពបងេ្របើបបនបុ៉ន្មបនៃថ្ងេទប? 

ខ៖ បីៃថ្ង។ 

ក៖ បីៃថ្ងចប៎េបបកេខបអបវផងអីផងចឹងេហើយក៏េនបផ្ទះហ្នឹងេទបេណបះ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េនបផ្ទះហ្នឹងេហើយរបល់ៃថ្ង្របកបមុខរបរែតេរើសេអតចបយ? 

ខ៖ េរើសេអតចបយខ្ញុំបបនេចបហ្នឹងេទេបើអត់ពីេចបហ្នឹងអត់េហើយេជើងេដើរមិនរួចេទ។ 

ក៖ េហើយចុះកូនអីកូនអីែដរមបនេផ្ញើរលុយេផ្ញើរអីេអបយម្ដបយេទ? 

ខ៖ េអើកូនេគេផ្ញើរេអបយែដរបុ៉នេគចិញ្ចឹមកូនេគកូនខ្លះ្រកខ្លះមបនរកចិញ្ចឹមកូនេគែដរនិយបយថបមិន

េអបយែដរ ចឹងែខបុណ្យែខទបនអីហ្នឹង! 

ក៖ ចប៎េហើយចុះចឹងេអើមបនពបក្យេពចន៍អីចុងេ្រកបយមបនពបក្យេពចន៍អីេផ្ដើមេផ្ញើរដល់កូនេចបហបសេបើ

សិនជបបបនលឺដល់សំដីេលបកយបយដូចថប្របវត្តិជូចត់ពិបបកចឹងហបសណបស់? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចឹងមបនពបក្យេពចន៍អីផ្ដបំេចបេអបយេចបខំ្របឹងអីេចបេជៀសេវៀងអីហបសណបស់េលបកយបយ? 

ខ៖ ចឹងបបនខ្ញុំេចះថប្របបប់េចបេអបយ្របឹងេរៀនអីេអបយដឹងថបេយើងមិនេចះអក្សរពិបបកណបស់េមើល

ែតអញ់ហ្នឹងពិបបកេហើយពិបបកេម៉ចខ្ញុំេចះែតេតឿនេចបេអបយេរៀនហបសរបល់ៃថ្ងហ្នឹងល្ងបចេឡើងខ្ញុំ

េហបវបេអបយេមើលេសៀវេភបេរៀនអបនេអបយវបចបំែហងេអបយវបេចះ េចះេទបមបនកបរងបរេធ្វើេហើយវប

មិនពិបបកេទអបនយូរៗេទបយបយេដកលក់េនបែតេចប។ 

ក៖ េអើេហើយេចបសព្វៃថ្ង្របឹងេរៀនេទ? 

ខ៖ ្របឹងេរៀនខ្ញុំអត់េទខ្ញុំសុខចិត្តែតវបខបនេរើសេអតចបយមួយៃថ្ងវបខបនហបស ែតេរៀនខ្ញុំអត់េអបយ

ខបនេទ។ 

ក៖ ចឹងេហបស? 

ខ៖ ខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ញុំអត់េអបយខបនេទេទបះបីទបល់ែតវបឈឺេទបមិនរួចសំុច្ប់្រគូ។ 

ក៖ សំុច្ប់្រគូ? 



ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយចុះេអើេគបលគំនិតរបស់េលបកយបយធំេឡើងេអបយេចបចង់េធ្វើអីែដរ? 

ខ៖ ខ្ញុំេគបលគំនិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចង់េអបយេចបេរៀនេអបយេចះេទបេទបេធ្វើជបងឡបន ជបងមូ៉តូេ្រសចែតវប

ហបស! 

ក៖ ចប៎េហើយអត់ចង់េអបយេចបេធ្វើ្រគូេធ្វើបូ៉លីសអីេទេហបស? 

ខ៖ េធ្វើ្រគូេធ្វើបូ៉លីសេយើងគ្មបនលុយបង់េទេយើងគ្មបនលុយេអបយេគ។ 

ក៖ ចឹង? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េអបយេចបមបនមុខរបរអីចឹងេទប? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ េហើយេអបយគបត់េជៀសេវៀងអីែដរេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប៎? 

ក៖ មបនេពក្យេពចន៍អីផ្ដបំេផ្ញើរេអបយគបត់េជៀសេវៀងេ្រគឿងេញៀនអីេទេហបស? 

ខ៖ េអើអបេរឿងេ្រគឿងេញៀនហ្នឹង្របេដបេចបខ្ញុំណបស់មិនេអបយពបក់ព័ន្ធជបមួយេ្រគឿងេញៀនេទខ្ញុំស្អប់

ណបស់អបេរឿងេ្រគឿងេញៀនហ្នឹងខ្ញុំនិយបយរបល់ៃថ្ងថបេទបេរើសេអតចបយតិចេទបេឃើញេទបេរើសមកខ្ញុំ

មិនចូលចិត្តេទខ្ញុំ្របេដបឯងែតជក់េ្រគឿងេញៀនអត់េអបយែហងផ្ទះេទេអបយបូ៉លីសចបប់ែហងេទបម៉ង 

េចបខ្ញុំបុ៉ណ្ណឹងហបស! 

ក៖ ចប៎! 

ខ៖ ខ្ញុំស្អប់ណបស់េ្រគឿងេញៀនហ្នឹង! 

ក៖ ចប៎ចឹងេអបយគបត់ខំ្របឹងេរៀនេណបះេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎ចឹងជបចុងេ្រកបយសូមអរគុណដល់េលបកយបយែមនែទនសង្ឹឃមថបេនបេពលខបងមុខេទៀត

េចបរបស់េលបកយបយេរៀនេចះដឹងេទបេហើយេនបេពលែដរគបត់េរៀនេចះដឹងេទបគបត់េអើមបន្របបក់ែខ

អីគបត់េអើជីវភបពគបត់ធូរធបរសង្ឹឃមថបេពលណបមួយគបត់ហ្នឹងបបនលឺសំដីរបស់េលបកយបយេអើគបត់

ហ្នឹងេអើគបត់ដឹងពីកបរពិបបករបស់េលបកយបយចឹងហបស? 

ខ៖ ចប៎! 



ក៖ េហើយមួយហ្នឹងជបេមេរៀនរបស់គបត់ែដរ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ែដរេហើយសង្ឹឃមថបគបត់ហ្នឹងេធ្វើតបមអ្វីែដរេលបកយបយ្របបប់ចឹងហបសេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប៎! 

ក៖ ចប៎អរគុណេ្រចើនែមនែទន។ 


