
ការសមា%&សន៍របស់ លាប េធឿត 
ក៖ អ្នកសមា'(សន៍េអង ដាលីន  អ្នក្រត2វបានេគសមា'(សន៍៖ លាប េធឿត 

 

ការសេង្ខប្របវត្តិរបស់ បង្រសីលាប េធឿត 

បង្រសីលបប េធឿត មបនអបយុ៣៧ឆ្នបំេនបក្នុងឆ្នបំ២០១៨ េហើយមបនេភទ្រសី។ មបនទីលំេនបបច្ចុប្បន្ន េនប

ភូមិ្របដបក់ ឃំុៃ្រព្រជូក ្រសុកពួក េខត្តេសៀមរបប។ 

 

ក៖ ជបដំបូងសូមជ្រមបបសួរដល់បង្រសីែដលបង្រសីបបនអនុញ្ញបតិឱ្យរូបនបងខ្ញុំមកសម្ភបសន៍

បង្រសី។ 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េអើ! មកសម្ភបសបង្រសីទបក់ទងពី្របវត្តិរបស់បង្រសី។ 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចឹងេអើ!ខ្ញុំេឈ្មបះ េអង ដបលីន េហើយខ្ញុំមកពីសបកលវិទ្ល័យមួយែដលេនបអបេមរិចែដល

មបនេឈ្មបះថបBYU។ 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយសម្ភបសន៍បង្រសីេនបៃថ្ងទី៥ ែខ៩ ២០១៨ េហើយចឹងេទបសបលបរបស់ខ្ញុំត្រមូវឱ្យពួកខ្ញុំ

ចុះមកសម្ភបសេអើ!ែដលទបក់ទងេនះេអើ!ពី្របវត្តិផ្ទបល់មបត់របស់្របជបជនចឹងហបស្របវត្តិរបស់

បង្រសីផ្ទបល់ េហើយេអើ!បងេនបភូមិេនះភូមិអីែដរបងភូមិ ឃុ?ំ 

ខ៖ ភូមិណប? 

ក៖ ភូមិ? 

ខ៖ ភូមិែណេគបក្រកូច។ 



ក៖ ភូមិេគបក្រកូច ឃុ.ំ..? 

ខ៖ ឃុំែន៎្រសុកពួក េខត្តេសៀមរបប។ 

ក៖ ្រសុកពួក េខត្តេសៀមរបប? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចឹងេអើ!ភូមិេគបក្រកូច? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ្រសុកអូ? 

ខ៖ ្រសុកពួក! 

ក៖ ចបំេមើលភូមិេគបក្រកូច ឃុំអីែដរ? 

ខ៖ ឃុំពួក! 

ក៖ ឃុំពួក? 

ខ៖ ហ្នឹងឯង ឃុំៃ្រព្រជូក។ 

ក៖ អ៎ូ! ឃុំៃ្រព្រជូក ្រសុកពួក េខត្តេសៀមរបប។ 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ បងេឈ្មបះបងេឈ្មបះអី្វែដរបងេឈ្មបះេពញហបស? 

ខ៖ េឈ្មបះេធឿត! 

ក៖ ទបំង្រតកូលហបស? 

ខ៖ លបប េធឿត។ 

ក៖ លបត េធឿត? 



ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប៎ស! េហើយចុះឥឡូវបងមបនអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរបង? 

ខ៖ អបយុ៣៧។ 

ក៖ ៣៧ឆ្នបំ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ បងេហើយចុះបងមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទបង? 

ខ៖ មបនេតើ! 

ក៖ មបននរណបេគធ្លបប់េហបេ្រកប។ 

ខ៖ អត់ៗ! 

ក៖ អត់េទេណបះ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចឹងបងឯងេឈ្មបះលបប េធឿត មបនអបយុ៣៧ឆ្នបំ។ 

ខ៖ ែមនលបប េធឿយ លបប េធឿត។ 

ក៖ លបប េធឿត? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប!៎បងចឹងបងមបនចបំឆ្នបំែដរបងេកើតេទឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ េកើតហ្នឹងេនបឆ្នបំេកើតៃថ្ងេសបរិ៍េកើតៃថ្ងអី្វេចះហបស។ 

ក៖ ចឹងបងេកើត! 

ខ៖ ៃថ្ង្រពហស្បត្តិ៍ហ្នឹងឯង។ 



ក៖ ៃថ្ង្រពហស្បត្តិ៍? 

ខ៖ ហ្នឹងឯង! 

ក៖ ឆ្នបំចបំេទ? 

ខ៖ ឆ្នបំចបំ អត់ចបំេទ។ 

ក៖ ចឹងេយើងឆ្នបំេអើ!ឆ្នបំច័ន្ទគតិ ឆ្នបំជូត ខ្លូវ ខបល េថបះហបសណប៎មីងមបនចបំឆ្នបំអីអត់? 

ខ៖ អត់មបនចបំផងអត់ចបំផង។ 

ក៖ ចប៎សបង! 

ខ៖ ចបំ៎! ែតឆ្នបំកំេណើត។ 

ក៖ ចឹងបងេកើតេនបឆ្នបំ១៩៨១? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប៎ស! បងមបនអបយុ៣៧ឆ្នបំ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប៎សបង! ទីកែន្លងកំេណើតរបស់បងហបសេកើតេនបណបែដរបង? 

ខ៖ េកើតេនបេនះឯង។ 

ក៖ េកើតេនបហ្នឹង? 

ខ៖ ចប៎ស! ្រសុក 

ក៖ េហើយចុះផ្ទះ ផ្ទះែដរេកើតេនបណប? 

ខ៖ ផ្ទះេនបេ្រកបយ។ 

ក៖ េនបេ្រកបយ! 



ខ៖ ែត្រសុកកំេណើតេនះឯង។ 

ក អ្នក្រសុកហ្នឹងម៉ង? 

ខ៖ េគរុះអស់េហើយ! 

ក៖ ចប៎ស! 

ខ៖ ឥឡូវេធ្វើផ្ទះធំ។ 

ក៖ ចប៎ស!េហើយចុះបង បងមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់ែដរបង? 

ខ៖ បងប្អូន្របបំនបក់។ 

ក៖ ្របបំនបក់បងជបកូនទីបុ៉ន្មបន? 

ខ៖ ទីពីរ ទីពីរអូទីពីរហ្នឹងឯង។ 

ក៖ កូនេទបពីរេហបសបង? 

ខ៖ កូនទីពីរ! 

ក៖ ចប៎ស! ចឹងបងមបនចបំេឈ្មបះបងប្អូនបងេទអបចេរៀបរបប់េឈ្មបះបងប្អូនបេង្កើតរបស់បងចឹង

ហបសអបចេរៀបរបប់បបនេទ? 

ខ៖ អបេលឿ អបលឹង។ 

ក៖ ្រតកូលអីែដរអបចេរៀបរបប់ទបំង្រតកូលទបំងអីបបនេទ? 

ខ៖ លបប េលឿ។ 

ក៖ លបប េលឿបងេទបមួយ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប៎ស! 



ខ៖ លបប េធឿេទបពីរ លបបលឹងទីបី លបប េធឿយទីបួន លបប លិនទី្របបំ។ 

ក៖ លបប លិនទី្របបំ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ លបប លិន ចប៎ស! បងចឹងបងជបកូនទីមួយ? 

ខ៖ ទីពីរ! 

ក៖ អ៎ូទីពីរ! 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ កូនទីពីរចប៎ស! បងចឹងេនបពីេក្មងហបសចង់សួរពីកបលរំឮកដល់កបលពីេក្មងហបសណបបង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ពីេក្មងបងប្អូនបងទបំងអស់ភបគេ្រចើនចូលចិត្តេធ្វើអីែដរទបំងអស់គប្នរួមគប្នហបស? 

ខ៖ េធ្វើអីេធ្វើចម្កបរេធ្វើែ្រស។ 

ក៖ េធ្វើែ្រសេហបសបង? 

ខ៖ ចប៎ស! ជិតេទបែ្រស។ 

ក៖ េទបែ្រសេទបអីទបំងអស់គប្នេហបសបងេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ សប្យេទបង? 

ខ៖ សប្យេតើ! 

ក៖ កបលពីេនបេក្មងេទបែ្រសេទបអី? 

ខ៖ ចប៎ស! 



ក៖ េហើយេពលហ្នឹងភបគេ្រចើនេអើេទបែ្រសហ្នឹងេទបេធ្វើអីែដរបង? 

ខ៖ េទបែ្រសេធ្វើែ្រសេចះេទបណបេទបណុងផ្ទះតបណប។ 

ក៖ េទបែ្រសដូចថបស្ទូងអីជបមួយគប្នចឹង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ សប្យេទបង? 

ខ៖ សប្យ! 

ក៖ ចបប់ខ្យងចបប់អី្វែដរេទ? 

ខ៖ ចបប់ខ្យងចបប់ក្ដបម។ 

ក៖ អ៎ូ! ចឹងេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ែដលស្ទូច្រតី ស្ទូងអីជបមួយគប្ន? 

ខ៖ ស្ទូច! 

ក៖ ែដលបង់សំណបញ់អីែដរេតើហី? 

ខ៖ បង់ចុះរកចឹងឯង។ 

ក៖ អ៎ូ! េទបជបមួយគប្ន? 

ខ៖ ដបក់កែង្កប។ 

ក៖ ចឹងេហបស! 

ខ៖ ដបក់សន្ទូច ដបក់បៃង្ក។ 

ក៖ ទបំង្របបំនបក់េហបសបង? 



ខ៖ ទបំង្របបំនបក់ហ្នឹងឯង។ 

ក៖ អ៎ូ! ទបំង្របបំនបក់ម៉ង? 

ខ៖ ហ្នឹងឯងសប្យណបស់។ 

ក៖ អ៎ូចឹង! 

ខ៖ ដបក់បៃង្ក! 

ក៖ េហើយចុះម្ដបយបងេឈ្មបះអី្វែដរបង? 

ខ៖ ែណេថង។ 

ក៖ េថង! 

ខ៖ េនបេនះេនបះែចស្ដីេហបសែម៉បេង្កើតនបម្រតកូលអី្វចឹង? 

ក៖ ចប៎ស! 

ខ៖ នបម្រតកូល។ 

ក៖ េឈ្មបះែណថង? 

ខ៖ ឆ្លបតហ្នឹងែច ឆ្លបតេថង អ៎ូ! ឆ្លបតេថង ឆ្លបតេថងក៏អី។ 

ក៖ ឆ្លបត េថងហ្នឹង ឪពុកក៏ម្ដបយ? 

ខ៖ ម្ដបយ ម្ដបយេឈ្មបះ ែណ េថង។ 

ក៖ េថង! 

ខ៖ ម្ដបយវបេថង។ 

ក៖ ចប៎ស! េហើយចុះឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកលបតេនះែចលបត។ 



ក៖ ចប៎ស! ឪពុកលបត? 

ខ៖ ហ្នឹងឯង! 

ក៖ច ចុះបងចុះ? 

ខ៖ ពុ លបតឪពុកខ្ញុំេឈ្មបះលបត។ 

ក៖ ឪពុកេឈ្មបះលបតេនបះបងេនបះ? 

ខ៖ ហ្នឹងឯង! 

ក៖ េហើយចុះពួកគបត់ទបំងពីរនបក់ឥឡូវេនបណបែដរម្ដបយឪពុកបងហបស? 

ខ៖ េនបេនះឯង។ 

ក៖ េនបហ្នឹងេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចឹងគបត់េនបខបងណបេទប? 

ខ៖ េនបេនបះ! 

ក៖ អ៎ូ! េនបេនបះគបត់្របកបមុខរបរមុខរបរអីែដរបងឪពុកម្ដបយ? 

ខ៖ ចិញ្ចឹមេគប? 

ក៖ ចិញ្ចឹមេគប? 

ខ៖ ចប៎ស! េគបមួយនឹម។ 

ក៖ ចិញ្ចឹមេគបចុះម្ដបយបងរស់របនមបនជីវិតេតើហីរបល់ៃថ្ង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយឥឡូវគបត់មបនអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយឪពុកបង? 



ខ៖ មិនដឹងផងមិនដឹងឪពុកផងមិនដឹងេលបកពុកេទ។ 

ក៖ ចុះម្ដបយ? 

ខ៖ ម្ដបយតបលបបហុកេហើយ។ 

ក៖ ខ្ទង់ហុកេហើយណ៎? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចុះម្ដបយ? 

ខ៖ ម្ដបយខ្ទង់ហបជបង គបត់បងអញពីរឆ្នបំម្ដបយហ្នឹង៦៥អីហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ចប៎ស! សុទ្ធែតខ្ទង់ហុកទបំងអស់េហើយណ៎? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយបងដឹងថបគបត់អ្នក្រសុកណបេដើមកំេណើតគបត់ហបស? 

ខ៖ េនបែតហ្នឹង! 

ក៖ េនបែតហ្នឹងម៉ង? 

ខ៖ ហ្នឹងឯង! 

ក៖ បងបង្រសីគបត់ជបបង្រសីែមន? 

ខ៖ េទ! 

ក៖ េម៉ចដូចគបត់ដឹងចឹង? 

ខ៖ ដូចគបត់េនបជបមួយចឹងហបសខ្ញុំពីតូចៗគបត់ចបស់ចឹងខ្ញុំេនះមកេលង។ 

ក៖ ចឹងេហបសបង? 

ខ៖ ខ្ញុំមកេលង។ 



ក៖ េហើយចុះបងពីកបលគបត់ពីកបលបងេនបេក្មងៗហបសណប៎ម្ដបយឪពុកបង្របកបមុខរបរអី

ែដរស្រមបប់ ចិញ្ចឹមហបសណបចិញ្ចឹមកូនៗហបសណប?៎ 

ខ៖ ចិញ្ចឹមេធ្វើែ្រសហ្នឹងឯង។ 

ក៖ គបត់េធ្វើអីខ្លះ? 

ខ៖ ចឹងេទបងេធ្វើែតែ្រសេនះឯងតបហ្នឹងគបត់េមើលេគបេមើលអីតិចតួចចឹងេទបណប៎។ 

ក៖ ចប៎ស! េមើលេគបេហើយចិញ្ចឹមេហើយ...? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ មបនចិញ្ចឹម្រជូក ចិញ្ចឹមអីេទ? 

ខ៖ ចិញ្ចឹម្រជូក។ 

ក៖ ចិញ្ចឹមមបន់ចិញ្ចឹមអីហប៎សណប៎? 

ខ៖ ចប៎ស! ចិញ្ចឹមែដរ។ 

ក៖ លក្ខណៈថបសមញ្ញធម្មតបៗហប៎សណប៎? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប៎ស! េហើយចុះបង េហើយចុះបងេអើដូចថបចបំេឈ្មបះឪពុកម្ដបយេហើយចុះេបើតបយបយខបង

ម្ដបយតបយបយ ខបងឪពុកមបនចបំេទេឈ្មបះតបយបយខបងម្ដបយហបស? 

ខ៖ ម្ដបយេឈ្មបះយបយេមឿន តប លបត។ 

ក៖ តបលបត យបយ? 

ខ៖ យបយេមឿន! 

ក៖ យបយេមឿន? 

ខ៖ តបលបត! 



ក៖ មួយហ្នឹងខបងម្ដបយខបងឪពុក? 

ខ៖ ចប៎ស! ខបងម្ដបយ។ 

ក៖ ខបងម្ដបយចុះខបងឪពុក? 

ខ៖ ខបងឪពុក េលើយ ហ្នឹងយបយកបយ។ 

ក៖ តបេលើយ យបយកបយ? 

ខ៖ ចប៎ស! ស្លបប់េហើយខបងពុក។ 

ក៖ ចប៎ស! 

ខ៖ ខបងែម៉ក៏ស្លបប់ែដរ។ 

ក៖ អ៎ូ! ចឹងបងមបនចបំថបតបយបយបងឯងតបយបយពីមុនមករកសុីចិញ្ចឹម? 

ខ៖ មិនដឹងេទអូន។ 

ក៖ កូនៗអីចឹង? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសចម្កបរ។ 

ក៖ េធ្វើែតែ្រសេធ្វើែតអីេទេហបសចឹង? 

ខ៖ ចប៎ស! ចិញ្ចឹមទប ចិញ្ចឹម្រជូក េគបដូចែតគប្នេចះឯងបបនមកចិញ្ចឹមេទប។ 

ក៖ េហើយចុះបងេអើ!្រកុម្រគួសបររបស់បងដូចជបបងប្អូនរបស់បងមបនអ្នកណបមួយែដលេនប

ខបងេខត្តេ្រកបហប៎សណប៎ដូចថបេ្រកប្របេទស ឬមួយក៏េខត្តេ្រកបចឹងហបស? 

ខ៖ មបនៗ! 

ក៖ ដូចថបេនបេខត្ត្រកេចះ េខត្តៃ្រពែវងអីណប? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 



ក៖ េហើយអត់មបនបងប្អូនណបេទបៃថេទបអីេទណ៎? 

ខ៖ មបនេទបៃថេទបៃថមបន។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយៃថមិនេ្រកប្របេទស។ 

ខ៖ ចប៎ស! េទបៃថពីរនបក់។ អបេនះេទបស្នបក់េនបែន៎ប្អូនេនះពីរហ្នឹងឯងប្អូនអបលឹងៃប៉លិនហ្នឹងឯ

ង។ 

ក៖ គបត់េទបៃថ! 

ខ៖ េទបៃថ! 

ក៖ គបត់េទប្របកបអីែដរបង? 

ខ៖ គបត់េធ្វើកបរ។ 

ក៖ េទបេធ្វើកបរសំណង់អីហ្នឹងហី? 

ខ៖ ចបស៎! 

ក៖ អ៎ូ! េហើយេទបបងេនបៃថភបគេ្រចើនបបន្របបក់ែខេ្រចើនេហបស? 

ខ៖ បបន្របបក់ែខេ្រចើនែដរ កបរងបរេ្រចើនសម្បូរក៏បបន្របបក់ែខេ្រចើនេបើកបរងបរអត់ក៏អត់េទប។ 

ក៖ ចុះខ្លបចេគេបបកេគអីេទណ៎បង? 

ខ៖ ែន៎េធ្វើបបសស័្ពរអត់មបនេរឿងអីេទអត់េគេបបកេកើត។ 

ក៖ អ៎ូចឹង! 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយចុះបងេអើ!ស្វបមីរបស់បងេឈ្មបះអីែដរេទប? 

ខ៖ ជួង! 



ក៖ ជួង? 

ខ៖ ហ្នឹងឯង! 

ក៖ ្រតកូលអីែដរ? 

ខ៖ ជី ជួង! 

ក៖ ជី ជួង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ជី ជួង ជួងេគៃវហ្នឹងហី? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េអើ! េហើយចុះចឹងបង បងេរៀបកបរតបំងពីឆ្នបំណបែដរបងមបនចបំេទសម័យណបឆ្នបំណប? 

ខ៖ អត់ចបំ! 

ក៖ អត់ចបំេទេហបស? 

ខ៖ មិនបបនកបរផង។ 

ក៖ អត់បបនកបរ? 

ខ៖ បបនគប្នឯង។ 

ក៖ អ៎ូចឹង! ចឹងេអើ!ចឹងៗមួយហ្នឹងបង្រសឡបញ់គប្នចិត្តហ្នឹងចិត្តេហបសបង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ បងៗេទបណបែដរបបនេឃើញគប្នចឹងហបស? 

ខ៖ ែន៎! េទបេឃើញគប្នឯៃថហ្នឹងបបនគប្នៃថជបយែដន។ 

ក៖ បងឯងេនបៃថេហបស? 



ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ អ៎ូ! 

ខ៖ េទ េទបរកសុីជិតៃថេទបបបនគប្ន។ 

ក៖ ចឹងេពលហ្នឹងបងឯងេធ្វើកបរអីេគែដរេនបៃថ? 

ខ៖ េអើយដកស្ទូងដូចែតេយើងេនបេនះឯងដកស្ទូងសុីឈ្នួលៃថ។ 

ក៖ សុីឈ្នួលៃថេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ បងេ្រកបពីភបសបែខ្មរបងអបចេចះភបសបអីេផ្សងេទ ភបសបៃថបងេចះេទ? 

ខ៖ េចះែតតិចេទេចះេតើទិញៗថបសុំេគហ្នឹងឯង។ 

ក៖ អបចេចះនិយបយភបសបៃថ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ និយបយបបនខ្លះៗេហបស? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ េហើយបងរស់េនបៃថបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរបង? 

ខ៖ បុ៉ន្មបនឆ្នបំពីរឆ្នបំបីឆ្នបំែដរ បុ៉នចបំេគយកេទបេធ្វើកបរែខ្មរែដរយកែតែខ្មរៗគប្នឯង។ 

ក៖ អ៎ូ! យកែតែខ្មរៗេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! េបើប្អូនេនបះបបនេគេចះៃថ។ 

ក៖ អ៎ូ! ភបគេ្រចើនេនបភូមិេនះេគេទបែតៃថេទ? 

ខ៖ ចប៎ស! 



ក៖ េណបះបងេណបះេគេទបៃថ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ បងពីមុនមកបងធ្លបប់បបនេរៀនេទ? 

ខ៖ អត់េមើលែតប្អូនមិនែដរបបនេរៀនផង។ 

ក៖ អ៎ូ! 

ខ៖ ខំេមើលប្អូនអត់េចះអីេទ។ 

ក៖ អត់បបនេរៀនថ្នបក់ណបថ្នបក់ទីមួយទីពីរអីេទ? 

ខ៖ អត់អត់បបនេរៀនផង។ 

ក៖ អ៎ូចឹង! េហើយចុះតបំងពីេក្មងមកហបសណបបងចូលចិត្តម្ហូបអីែដរបង? 

ខ៖ អ៎ូ! ម្ហូបអីចូលចិត្តសម្លកកូរ សម្លម្ចូរ ខ។ 

ក៖ មួយហ្នឹងចង់និយបយថបអបសម្ភបសមួយហ្នឹងហបសសួរែតពី្របវត្តិបងេទ? 

ខ៖ អ៎ូ! 

ក៖ ចំណង់ចំណូលចិត្តបងចូលចិត្តអីមុខម្ហូបអីចឹងហបសណប? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប៎ស! ស្លកកូរ? 

ខ៖ ស្លកកូរ ម្ចូរេ្រគឿង។ 

ក៖ េហើយអីេទៀតលក្ខណៈចូលចិត្តខ្លបំងម៉ងេឃើញ្រគបន់ែតេឃើញេគស្លេដើរេទបម៉ង? 

ខ៖ ចប៎ស ហ្នឹងឯង! 

ក៖ ហ្នឹងស្លកកូរ? 



ខ៖ ស្លអង្កបញ់។ 

ក៖ ស្លអង្កបញ?់ 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ស្លអង្កបញ់េម៉ចបង? 

ខ៖ េគស្លស្លឹកអង្កបញ់។ 

ក៖ ែតឆ្ងបញ់ម៉ង? 

ខ៖ ឆ្ងបញ់! 

ក៖ អ៎ូ! 

ខ៖ ដបក់ខ្ទីសដូង។ 

ក៖ អ៎ូ! មួយហ្នឹងេគដបក់ខ្ទីសេទៀត? 

ខ៖ ហ្នឹងឯង! 

ក៖ េហើយេគដបក់កូន្រតីឬក៏ដបក់្រតីធំៗ? 

ខ៖ ហ្នឹងឯងដបក់្រតីអបំង្រតីធំ។ 

ក៖ េគដបក់្រតីអបំង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ អ៎ូ! ឆ្ងបញ់ហបសណ៎? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ បងចឹងសួរថបេនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់បងហបសមបននរណបមួយែដលគបត់េចះេលង

ឧបករណ៍េភ្លងេទ ដូចបងប្អូនបងឯងចឹងេលងស្គរ េលងអីមបននរណបេគេចះ។ 



ខ៖ មបនណបេលងអត់េទមបននរណបេចះេលងអបហ្នឹង។ 

ក៖ អត់េចះេលងេទបង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយចុះបងឯងេចះត្ញេចះអីអត់បង? 

ខ៖ អត់េចះត្ញអីអត់។ 

ក៖ េហើយអបអ្រងុតអបអីហ្នឹងេចះេទ? 

ខ៖ កេន្ទលអីហ្នឹងអត់។ 

ក៖ េចះេធ្វើកេន្ទលេធ្វើអីអត់? 

ខ៖ អត់េចះេទ។ 

ក៖ អត់េចះេទ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហតុអ្វី? 

ខ៖ ្របបកដេហើយ។ 

ក៖ អត់េចះេទេហើយចុះម៉បក់បងអីគបត់បបនបង្ហបត់បងេរៀនអីចឹង? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ ភបគេ្រចើនខ្ញុំេនបេនះេនបភូមិេនះអ្នកខ្លះេគេធ្វើកេន្ទលេធ្វើអីចឹងហប៎សណប៎? 

ខ៖ េធ្វើកេន្ទលចប៎ស! ែលងេទបៃថេមើលប្អូនផងេទបមិនបបនកបប់អីអត់មិនបបនេដរកេន្ទលេទ។ 

ក៖ បងេហើយចុះបងេអើ!ម្ដបយឪពុកបងដូចថបែដលនបំបងេទបណបេទបភ្នំេពញេទបេលងជំុគប្ន

ទបំងអស់ហបសែដរេទបង? 



ខ៖ អត់មិនែដរបបនេទបអត់។ 

ក៖ អត់ែដរេទេហបសបង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ បងចឹងេអើ!ចង់សួរពីបញ្ហបជីវិតបងហប៎សណប៎េនបេពលែដរធម្មតបនិយបយថបបងេមើលប្អូន

េមើលអី ចឹងែមនេទបង? 

ខ៖ ចប៎ស! េមើលប្អូន។ 

ក៖ េហតុអីបងប្អូនេ្រចើនេពកឬមួយក៏េម៉ចបង? 

ខ៖ បងប្អូនេ្រចើនេហើយខំអបេនះេរៀនេមើលេគប ប្អូនក៏មកដល់េទបក៏... 

ក៖ េនះប្អូនែមន? 

ខ៖ េទប្អូនេនបផ្ទះេនបះឯងប្អូនបបនប្ដីបបន្របពន្ធអស់េហើយប្អូន។ 

ក៖ អ៎ូចឹង! បងចឹងចង់សួរតិចជីវិតបងមុនហ្នឹងេរៀបកបរហប៎សជីវិតបងពិបបកអីខ្លះបងអបច

េរៀបរបប់្របបប់ បបនេទ េដបយសបរែតមួយេនះេអើ!ចង់ដឹងពីជីវិតបងថបលំបបកេម៉ចចឹងហប៎ស

ណប៎បង? 

ខ៖ ខ្ញុំចិញ្ចឹមជីវិត! 

ក៖ ពិបបកអ្វីខ្លះែដរបងជីវិតបង? 

ខ៖ ពិបបកចិត្ត។ 

ក៖ ពិបបកចិត្តេហបសបង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ពីមុនអី្វ? 

ខ៖ ពិបបកចិត្តចង់េរៀបកបរពិបបកចិត្ត្រសឡបញ់គប្នេទបក៏យកគប្នពិបបកចិត្តតបមែម៉ឱ្យ។ 



ក៖ បងេពលបងេទបៃថហបស? 

ខ៖ ខឹង ខឹងែម៉ខឹងអីេទបរត់េទបៃថក៏បបនគប្ន។ 

ក៖ េកើតអីៗក៏មូលេហតុអីែដរ្រតូវខឹងពួកគបត់ចឹងហបស? 

ខ៖ គបត់ែណអបេនះ គបត់ែន៎អបេនះមិនសូវេមើលប្អូនេមើលសូវអីផង។ កបលែលងែតេនះក៏ទបស់

តិចេទប ក៏េទបៃថេទបក៏បបនគប្នចឹងឯង។ 

ក៖ ចឹងបងេទបៃថ? 

ខ៖ េមើលប្អូន វបយេមើលប្អូនមិនបបត់យំ ប្អូនយំេមើលប្អូនមិនបបត់យំខឹងក៏រត់េទបៃថក៏បបនគប្នេនប

ៃថហ្នឹង។ 

ក៖ អ៎ូ! េពលហ្នឹង....? 

ខ៖ ពិបបកចិត្ត ចប៎ស។ 

ក៖ ចប៎ស! េពលហ្នឹងបងេទបៃថអបយុបុ៉ន្មបនបង? 

ខ៖ កបលេទបៃថអបយុ៣០។ 

ក៖ អបយុ៣០? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយអបយុបុ៉ន្មបនបងបបន្រគួសបរ? 

ខ៖ បបន្រគួសបរអបយុៃម៉្ភជបង។ 

ក៖ ៃម៉្ភជបង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ អ៎ូ! ដូចជបបងដូចជបចបំេមើលេនបេពលែដលបង្រតង់ដល់េពលបងេនបេមើលអីចឹង? 

ខ៖ ចប៎ស! េមើលប្អូន។ 



ក៖ េមើលប្អូនេហើយ? 

ខ៖ េមើលប្អូនអត់បបត់យំែម៉ថបក៏ខឹងែម៉រត់េទបៃថបបនប្ដី។ 

ក៖ ចឹងែម៉ស្ដីឱ្យចឹងេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ដូចថប...? 

ខ៖ េលងក៏យំ្រសេមបចខបំវបក៏វបយក៏ទបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯង។ 

ក៖ វបយបងេហបស? 

ខ៖ វបយបង! 

ក៖ វបយខ្លបំងេទបង? 

ខ៖ រត់េទបៃថ។ 

ក៖ េទបតបមណបែដរបង? 

ខ៖ េទបតបមផូគីតបមបងប្អូនេនះឯង។ 

ក៖ រួចេទបសុំេគេទបជបមួយ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយដល់េពលេទបដល់ៃថភ្លបមបងេធ្វើអី? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសហ្នឹងឯងស្ទូង។ 

ក៖ េទបដល់ស្ទូង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយបបនមួយៃថ្ងបុ៉ន្មបនបងេពលហ្នឹង? 



ខ៖ មួយៃថ្ងមួយរយហប។ 

ក៖ មួយរយហបសិបបបត? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េបើសិនគិតជបលុយែខ្មរបបនបុ៉ន្មបនមួយមឺុន្របបំ? 

ខ៖ មួយមឺុន្របបំ េបើគិតជបលុយែខ្មរេអើជបលុយបបត់បបនបុ៉ន្មបន។ 

ក៖ បបនមួយរយហបសិបបបតគិតជបលុយែខ្មរ? 

ខ៖ ចប៎ស! សព្វៃថ្ងៃថ្លហ្នឹងឯង។ 

ក៖ េហើយដល់េពលេទបដល់ភ្លបមពិបបកេទបង? 

ខ៖ ពិបបក! 

ក៖ ដូចថបេយើងម្នបក់ឯងចឹង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ដល់េពលេទបដល់្របេទសៃថភប្លមហបស? 

ខ៖ ពិបបក! 

ក៖ អបចេរៀបរបប់បបនេទថបពិបបកេម៉ចខ្លះបង? 

ខ៖ េអើ! 

ក៖ េហើយនឹកផ្ទះនឹកអីេទបង? 

ខ៖ អត់េទមបនែតខឹងែម៉រត់េចញេអើ!បបនពីរែខបីែខ បបនពីរបីែខ េបើមួយែខបបនមកេនះនឹកេហប

សនឹក មបនអីេឃើញេគសប្យៗបបនក៏ពិបបកចិត្ត។ 

ក៖ ចប៎ស! 



ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយចុះបងេនប្របេទសៃថចឹងេគអត់មបនេធ្វើបបបអីណបហីបង? 

ខ៖ អត់ អត់មបនេធ្វើបបបផង។ 

ក៖ អត់េធ្វើបបបេទ? 

ខ៖ េទ! 

ក៖ េហើយលក្ខណៈេទបស្ទូងហ្នឹងលក្ខណៈជប្រកុមហ៊ុន ឬមួយក៏ស្ទូងតបមេថបែកមួយចឹងហបស? 

ខ៖ េទបតបមេថបែកេទបតបមបងេនបេនះឯង។ 

ក៖ ដល់េពលេគស្ទូងេគេហបស្ទូងស្ទូង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយេ្រកបពីស្ទូងេហើយេធ្វើអីេទៀត? 

ខ៖ េ្រកបពីស្ទូងក៏េបបចេស្មបដំឡូង។ 

ក៖ េបបចេស្មបដំឡូង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ និយបយេទបេធ្វើតបមចម្កបរហបសេនះបង? 

ខ៖ ចប៎ស! េធ្វើតបមចម្កបរចឹង។ 

ក៖ ចឹងេហើយអត់ែដរេធ្វើកបរសំណង់អីអត់? 

ខ៖ េធ្វើកបរសំណង់បបនេធ្វើធ្លបប់េធ្វើេតើ។ 

ក៖ េធ្វើេនបណបបង? 

ខ៖ េធ្វើេនបែណេសៀមរបប។ 



ក៖ េសៀមរបប? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប៎សបង! 

ខ៖ េធ្វើមិនបបនមួយឆ្នបំេទ។ 

ក៖ ចុះេពលបងេទបៃថេហើយដូចថបបបន្រគួសបរេហើយែមនេទ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ បបនប្ដីេហើយបងបងេទបៃថបុ៉ន្មបនឆ្នបំេទៀបបបន្រគួសបរ? 

ខ៖ េទបមួយឆ្នបំេនបះឯងេទើបបបន្រគួសបរេទើបេទបមួយឆ្នបំេនបះក៏... 

ក៖ េទើបបបនេទប? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េទបបបនបុ៉ន្មបនែខេទើបបបន? 

ខ៖ បបន្របបំែខ។ 

ក៖ បបន្របបំែខដល់េពលេឃើញបង្របុស្រសឡបញ់គបត់? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចឹងេហបសបង? 

ខ៖ ្រសឡបញ់គប្នក៏យកគប្ន។ 

ក៖ េហើយបបនែសនេនបណបបង? 

ខ៖ បបនែសនេនបឯៃថ។ 

ក៖ ៃថម៉ង ចប៎ស! 



ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយេពលហ្នឹងបបន្របបប់ម្ដបយឱ្យដឹងេទ? 

ខ៖ ្របបប់េទបផងែដរ។ 

ក៖ អ៎ូ! ម្ដបយេទបែសនបងែដរេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយដល់េពលចឹងេទបក៏ឥឡូវបង្របុសេនបណបែដរបង? 

ខ៖ បងេទបរកសុីេនបៃថ។ 

ក៖ អត់មកវិញេទេហបស? 

ខ៖ អត់មកវិញេទេគបបន្របពន្ធេនបៃថេទៀតេហើយ។ 

ក៖ ហបកចឹងេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ គបត់បបន្របពន្ធេទៀតេហើយ? 

ខ៖ គបត់បបន្របពន្ធេទៀតេហើយ។ 

ក៖ អ៎ូ! ចឹងឥឡូវបងមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់បង? 

ខ៖ កូនពីរនបក់។ 

ក៖ ឥឡូវេនះកូនពីរនបក់? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ កូនបងអបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរបង? 

ខ៖ អបបងឆ្នបំឆ្លូវ។ 



ក៖ ឆ្នបំឆ្លូវ្របែហលជបអបយុបុ៉ន្មបនបុ៉ណ្ណប? 

ខ៖ តូចជបងេនះបន្តិច។ 

ក៖ អបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំមបនដឹងេទ? 

ខ៖ អបយុបុ៉ន្មបនឆ្នបំដប់ឆ្នបំេហើយអបបង។ 

ក៖ ដប់ឆ្នបំ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េហើយចុះប្អូន? 

ខ៖ ប្អូនេទើបេកើត។ 

ក៖ េទើបេកើត? 

ខ៖ ចប៎ស! អបតូចេទអបបងអបតូចែចហ្នឹងឯងពីរឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖ ពីរឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចឹងបងរបល់ៃថ្ងបង? 

ខ៖ េនបចិញ្ចឹមប្អូនចិញ្ចឹមកូន។ 

ក៖ ចឹងបងរបល់ៃថ្ងបង្របកបមុខរបរអីែដរចិញ្ចឹមកូនហបសណប៎បង? 

ខ៖ អត់បបនមបន្របកបមុខរបរអីផងមបនណបរកអីេទបរកណបអូនរួចេទបក៏េនបេមើលែតកូនេទ

សព្វៃថ្ង។ 

ក៖ េមើលែតកូន? 

ខ៖ ចប៎ស! 



ក៖ េហើយចិញ្ចឹមេគប ចិញ្ចឹម្រជូក? 

ខ៖ ្រជូកមិនបបនចិញ្ចឹមេទ េគបមិនបបនមបនចិញ្ចឹមែដរ។ 

ក៖ ចុះេនះែមនេគបបងេទ? 

ខ៖ េទផ្ទះបងប្អូនមកេលងផ្ទះខ្ញុំេណបះ។ 

ក៖ ផ្ទះបងេនបលិចេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ អ៎ូ! ខ្ញុំស្មបនែតេនះផ្ទះបងឯង? 

ខ៖ េទ! 

ក៖ ចឹងេហើយដល់េពល.... 

ខ៖ ផ្ទះបងប្អូនមកេលង។ 

ក៖ េហើយចុះប្ដីបងេទបៗលក្ខណៈថបេទបបបត់យូរចឹងេហបសបង? 

ខ៖ ចប៎ស! េទបបបន្របពន្ធេទៀត។ 

ក៖ េហើយេម៉ចបងដឹងថបគបត់មបន្របពន្ធេទៀត? 

ខ៖ េតមកែន៎!េគេលងេហ្វសបុកហបសេគេតមកដឹង។ 

ក៖ េហើយគបត់អត់មបន្រសេណបះកូនអីេទេណបះ? 

ខ៖ អត់្រសេណបះេគបបនេគចិត្តដបច់យក្របពន្ធមួយេទៀត។ 

ក៖ អ៎ូ! មកពីបងអត់េទបេនបជបមួយគបត់េហើយមកពីបងមកែខ្មរ? 

ខ៖ ហ្នឹងឯង មកែខ្មរេនបេភ្លើងយកមកពុេទបេគេទបវិញេទប។ 



ក៖ ចុះបងរបល់ៃថ្ងចង់សួរបន្តិចហប៎សណប៎ចង់សួរបន្តិចពី្របវត្តិចង់សួរពីជីវិតឥឡូវហប៎ស បង

ពិបបកេម៉ចខ្លះ អបចេរៀបរបប់អបច្របបប់បបនេទ? 

ខ៖ ពិបបកពីេរឿងប្ដីមបន្របពន្ធេទៀតេហើយ្របបក់ក៏មិនមបនឱ្យកូនចបយបុ៉ណ្ណឹងឯង។ 

ក៖ េហើយពិបបកអីេទៀត? 

ខ៖ ពិបបកអី! 

ក៖ បងខ្ញុំេមើលបងេទបបងពិបបកែតបុ៉ណ្ណឹងបងពិបបកេ្រចើនែតបង... 

ខ៖ ហ្នឹងឯង! 

ក៖ លក្ខណៈថបបងអបចនិយបយេចញមកចឹងហប៎សណប៎? 

ខ៖ ពិបបកែតបុ៉េណ្ណបះឯងេទសព្វែត្រគប់ហ្នឹងពិបបកសព្វែត្រគប់។ 

ក៖ េហើយរបល់ៃថ្ងមបនែ្រសមបនអីេធ្វើេទបង? 

ខ៖ មបនែ្រសមួយកែន្លងែ្រសមួយកែន្លង្រសូវក៏ងបប់អស់េទៀតមបនអីចិញ្ចឹមកូន។ 

ក៖ ចឹងេហបសបងេហើយបងេ្រកបពីេធ្វើែ្រសខ្លួនឯងបងអត់មបនេទបជួយស្ទូងអីេទបសុីឈ្នួលអីេនប

ណបអី ណបហីបង? 

ខ៖ មិនបបនេទបផងអត់។ 

ក៖ អត់! 

ខ៖ េគអត់មបននរណបេគរកក៏អត់។ 

ក៖ េនបែតផ្ទះ? 

ខ៖ ចប៎ស! េនបែតផ្ទះេនបែតេមើល។ 

ក៖ េដបយសបរបងសរៃសខ្ចីេហបសបង? 

ខ៖ ចប៎ស! 



ក៖ េហើយដល់េពលចឹងរបល់ៃថ្ងេទបរក្រតីរកអីអត់? 

ខ៖ រក្រតីចិញ្ចឹមកូន។ 

ក៖ របល់ៃថ្ងរក្រតីអីអត់? 

ខ៖ រកក្ដបមលូកក្ដបមលូកខ្យងចិញ្ចឹមកូនរក្របបក់ឱ្យកូនទិញនំុទិញម្ហូប។ 

ក៖ ពិបបកខ្លបំងែមនេទ? 

ខ៖ ចប៎ស! ពិបបកខ្លបំង។ 

ក៖ េអើ!ធម្មតបែតេយើងែបកបបក់ែលងលះគប្ន? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ េយើងពិបបកហបសែមនេទ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចឹងបងចឹងមបនអបរម្មណ៍ថបបងេនបែត្រសឡបញ់ប្ដីេទៀតអត់ ឬមួយក៏េម៉ច? 

ខ៖ ្រសឡបញ់េទេគែលងក៏ចិត្តដបច់យកប្ដីមួយេទៀតែដរេយើងរកចិញ្ចឹមកូនរស់ក៏ចិត្តក៏មិនចង់

យក ចិត្តចង់ែតយក... 

ក៖ េហើយរបល់ៃថ្ងបងឯងមបនអ្នកលក្ខណៈថបមបនម្នបក់េទៀតអត់? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ អត់ទបន់មបនេទេណបះ? 

ខ៖ ចប៎ស! អត់ទបន់មបន។ 

ក៖ ែតបងឯងចង់រកែដរ? 

ខ៖ ចប៎ស! 



ក៖ ចង់រកប្ដីមួយេទៀតេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ កំុឱ្យចបញ់គប្ន? 

ខ៖ ហ្នឹងឯង! 

ក៖ ចឹងេហបសបងេហើយចុះបងប្ដីបងេនបៃថហ្នឹងគបត់េធ្វើអីបង? 

ខ៖ េធ្វើកបរសំណង់ែដរ។ 

ក៖ េធ្វើកបរសំណង់? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ អ៎ូ! េហើយបងឯងអត់ចង់េទបរកគបត់េនបៃថអីេទហី? 

ខ៖ រកេបើេគបបន្របពន្ធេទៀតេហើយខំេគេធ្វើបបបេគវបយ។ 

ក៖ អ៎ូ! ចឹងេហបសបង ចប៎ស! ចុះបងរបល់ៃថ្ងបងរបល់ៃថ្ងបងកបន់សបសនបអ្វីែដរបងពុទ្ធសបសនប? 

ខ៖ ពុទ្ធសបសនបអីហ្នឹង។ 

ក៖ កបន់សបសនប្រពះពុទ្ធហ្នឹងហីបង? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ!កបន់ដូចែតគប្នហ្នឹងឯងចបែខ្មរេយើង។ 

ក៖ ែខ្មរេយើងេហបស? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ អ៎ូ! េហើយឥឡូវកូនបងេទបណបអស់េហើយបង? 

ខ៖ កូនខ្ញុំេនបផ្ទះ ផ្ទះលិច។ 

ក៖ កូនបង? 



ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ បងតបំងពីបងេអើ!ចបប់ៃដជបមួយប្ដីបងបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ ដប់ឆ្នបំជបងេហើយ។ 

ក៖ ដប់ឆ្នបំជបងេហើយណ៎បង? 

ខ៖ ចប៎ស! េទើបែបកគប្ន។ 

ក៖ េទើបែបកគប្នឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ ែបកេទើបែបកឆ្នបំេនះ។ 

ក៖ ឆ្នបំហ្នឹងេហបសបង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប៎ស! បងចឹងជបចុងេ្រកបយបងមបនពបក្យេពចន៍អីផ្ដបំេផ្ញើរដល់កូនបងហប៎សនណប៎ឱ្យគបត់

េជៀវបងអី ឱ្យគបត់ខំ្របឹងអីចឹង េបើសិនជបកូនបងបបនឮសែម្ដងែដលបងនិយបយេនះហបស។ េបើ

សិនជបៃថ្ងណបមួយកូន បងបបនឮសម្ដីែដលបងនិយបយេនះេហើយបងចង់ផ្ដបំអីដល់កូនបងចឹ

ង? 

ខ៖ ចង់ផ្ដបំអីេទ។ 

ក៖ ផ្ដបំអីដល់កូនបងឱ្យកូនបងឮហបស? 

ខ៖ ចប៎ ឹ! 

ក៖ សម្ដីរបស់បងហបស? 

ខ៖ ដឹងផ្ដបំសម្ដីអីេជរ។ 

ក៖ ឱ្យគបត់េជៀសវបងអីឱ្យគបត់ខំ្របឹងអីចឹងហបសេជៀសវបង្រសប ែល្បងអី? 

ខ៖ ឱ្យចឹងេហើយចឹងឯងផ្ដបេផ្ញើរចឹងឯង។ 



ក៖ ផ្ដបំថបេម៉ចអបចនិយបយហបស? 

ខ៖ ផ្ដបំឱ្យកូនរកសុីធំក៏រកសុីចិញ្ចឹមែម៉ ហ្នឹងឯង។ 

ក៖ េអបយខំ្របឹងេរៀន? 

ខ៖ ចប៎ស! ខំ្របឹងេរៀនឱ្យេចះដឹងហ្នឹងេគកំុឱ្យដូចែម៉អបេនះល្ងង់ដូចែម៉។ 

ក៖ អីេទៀត? 

ខ៖ េនបះឯង! 

ក៖ ឱ្យកូនបងតស៊ូអត់? 

ខ៖ តស៊ូខំតស៊ូហ្នឹងឱ្យេរៀនឱ្យេចះឱ្យខំតស៊ូចិញ្ចឹមែម៉ប្អូន។ 

ក៖ អ៎ូ! ចឹងេហបសបង? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប៎ស! អរគុណេ្រចើនបងមបនសង្ឃឹមថបកូនបងហ្នឹងឮពបក្យសម្ដីែដលបងផ្ដបំេផ្ញើរដល់គបត់

ហបសណប។ 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ឱ្យគបត់ខំ្របឹងរកសុីេដបយសបរែតមបនបីនបក់ែម៉កូនេនបះ? 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ ចប៎សបង! 

ខ៖ ចប៎ស! 

ក៖ សង្ឃឹមថបកូនបងហ្នឹងេចះតស៊ូដូចបងចឹងហប៎សណប៎៕ 


