
ការសម្ភា សរបសប់ងស្ស ីកាន ស្ស ី
ធ្វើធ ើងធៅភូមិក្បាលធ ោះ សង្កា ត់ ធ ោះដាច់ ខ័ណ្ឌ  ធរោយចង្កវ រ ភនំធេញ  
 ធ្វើធ ើងធៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ ០៩ ឆ្ន ំ ២០១៨ 
ក្ប៖ អ្នក្បខែលសម្ភា សធ ម្ ោះថា រតន េិសី         ខ៖ អ្នក្បខែលរតូវសម្ភា សម្ភនធ ម្ ោះថា  ន ស្សី 
ក្ប៖ ោែំបូងខ្ញំសូមជរម្ភបសួរបងខ្ញំបាទម្ភនធ ម្ ោះថា រតន េិសី ខ្ញំសញំអ្នញញ្ញា តតិបងធ្វើ រសម្ភា សជីវរបវតតិ
ផ្ទា ល់ខលួនរបស់អ្ញ្ជ ឹងណាស់។ 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយទញក្បឲ្យកូ្បនធៅជំនាន់ធរ យឲ្យគាត់បានែឹងថាបងម្ភន រលំបាក្បអ្វីខលោះធៅក្បនញងជីវតិរបស់អ្ញ្ជ ឹង
ណាា៎បង។ 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយចិញ្ច ឹមកូ្បនម្ភន រលំបាក្បអ្វីខលោះអ្ញ្ជ ឹងបង។ធេលខលោះធក្បមងជំនាន់ធរ យនឹងគាត់អ្ត់បានែឹងថា
អ្នក្បជំនាន់មញនម្ភន រលំបាក្បអី្ធេខលោះអ្ញ្ជ ឹងបង។ 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយឆ្លង ត់ឧបសេគអ្វីខលោះេីធក្បមងរ ូតមក្បែល់អ្ញ្ជ ឹងណាស់។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងខ្ញំធ្វើធ ើងធដាយសាក្បល
វទិាល័យខែលម្ភនធ ម្ ោះថាសាក្បលវទិាល័យរេីងហ្គគ មយីងធ ើយ ត់សក្បលវទិាល័យ ប ី វ៉ាយ យូ 
ធ ើយខែលម្ភនទីតំងធៅអាធមរចិអ្ញ្ជ ឹងណាស់ធ ើយសាក្បលវទិាល័យធេចង់ខងរក្បាជីវរបវតតិរបស់បង
ទញក្បឲ្យកូ្បនធៅជំនាន់ធរ យឲ្យគាត់បានែឹងថាធេលខែលចិញ្ច ឹមគាត់ម្ភន រលំបាក្បអ្វីខលោះ។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងខ្ញំ
ធ្វើធ ើងធៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ ០៩ ឆ្ន ំ ២០១៨ អ្ញ្ជ ឹងបង។ 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយខាងសក្បលវទិាល័យធេរតវូបញ្ញជ ក់្បថ្ងៃខខខែលសម្ភា សធ ើយនិងធេធ្វើរបវតតិរបូអ្ញ្ជ ឹងបងធ ើយ
ធក្បមងគាត់បានែឹងអ្ញ្ជ ឹងណាស់។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងខ្ញំសូមអ្នញញ្ញា តសូមសាគ ល់ធ ម្ ោះបងបានអ្ត់បង? 
ខ៖ ខ្ញំម្ភនធ ម្ ោះថា ស្សី។ 
ក្ប៖ ម្ភនធ ម្ ោះថា ស្សី។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងទំងរតកូ្បលអី្ខែរបង? 
ខ៖ រតកូ្បល  ន ស្សី។ 
ក្ប៖  ន ស្សី ។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនធ ម្ ោះធៅធរៅធទបង? 
ខ៖ ម្ភនធ ម្ ោះថាខតប៉ាញណ្ណឹ ង។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនធ ម្ ោះថាខតប៉ាញណ្ណឹ ងធទបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ ! ម្ភនធ ម្ ោះខតក្បនញងបញ្ជ ីរោតិខតប៉ាញណ្ណឹ ង។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងសេវថ្ងៃនិងបងម្ភនរបជនាម ប៉ាញនាម នធ ើយបង? 
ខ៖ ខ្ញំម្ភនអាយញ ៣៥ ឆ្ន ំ ។ 



ក្ប៖ ម្ភនអាយញ ៣៥ ឆ្ន ំ ។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនបញរតប៉ាញនាម នធ ើយបង? 
ខ៖ ខ្ញំម្ភនបញរតេីរ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធចលធ ោះយូរធ ើយបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ ! ខ្ញំធចលធ ោះយូរធ ើយធរ ោះអី្ខ្ញំធទើបខត រខែរនិងខ្ញំ រឆ្ន ំ២០១៤ធទើប របានបួនឆ្ន ំ នឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! បានបួនឆ្ន ំធ ើយបានកូ្បនខតេីរ។ 
ខ៖ ធ ើយចូលខខ១២ នឹងបានបួនឆ្ន ំ។ 
ក្ប៖ បាទ! បានបញរតេីរខែរ។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយេីឆ្ន ំបងឆ្ន ំអី្ខែរបង?ែូចថាជូត ឆ្លូវ ធខាល ធថាោះ
បងឆ្ន ំអី្ខែរបង? 
ខ៖ ខ្ញំឆ្ន ំ ធ រ ។ 
ក្ប៖ អូ្! បងឆ្ន ំធ របងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ ! ឆ្ន ំធ រ ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនចំថាបងធក្បើតធៅជំនាន់ណាធទបង?ធក្បើត១៩៨០ោងធ ើយ។ 
ខ៖ ធក្បើត ហសា៎?  
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ១៩៨៥ធណាោះ៨៥ នឹង៣០ប៉ាញនាម ន? 
ក្ប៖ ១៩៨៥របខ ល៣៥អ្ររបខ ល១៩៨២។ 
ខ៖ ១៩៨២ឆ្ន ំធ រធណាោះ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ែឹងថាអាយញ៣៥។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងអាចរបាប់េីខខែជីវតិរបស់បងខែលបងម្ភន រលំបាក្បេីធក្បមងរបស់បងបាន
ធេញវយ័ធ ើយរ ូតបងម្ភនរេួសារធតើបងម្ភន រលំបាក្បអ្វីខលោះបងអាចជួយធរៀបរាប់េីខខែជីវតិខលោះរបាប់
ធៅធក្បមងជំនាន់ឲ្យគាត់បានែឹងបានធទបង? 
ខ៖ ម្ភន រលំបាក្បខលោះខែរ។  នឹងធ ើយ! ធយើងក្បមែត់ធរ ោះអី្ខម៉ាធយើងគាត់អ្ត់ខែរធនាោះ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយខម៉ាធយើងអ្ត់ ធ ើយធយើងខំធៅសាូងស្សវូអី្ធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយធេលខែលធយើង្ំែឹងក្បដីធ ើយធយើងធៅធ្វើ រអី្អ្ញ្ជ ឹងធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធ្វើ រអី្ខែរបង? 
ខ៖ ធៅធ្វើ រធរាងចរក្ប។ 
ក្ប៖ បាទ! បងធ្វើ រធរាងចរក្ប។ 
ខ៖  នឹងធ ើយធេលខែលខម៉ាធយើងគាត់សាល ប់ធៅធយើងធៅធ្វើ រធរាងចរក្ប។ 



ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយធ្វើ ររបំាេីររបំាបីឆ្ន ំបានជួបមញខបដីមដងធ ើយធេលខែលម្ភនបដី នឹងធទបានស្សណ្ញ ក្បខលោះ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ម្ភន រលំបាក្បខែរ ធេលខែលធយើងអ្ត់ម្ភដ យមិនស្សយួធទណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយធយើងធៅសល់ខតឪេញក្ប។ 
ក្ប៖ ធ ើយធោក្បឪេញក្បគាត់ម្ភនធរ យខមនបង? 
ខ៖ គាត់អ្ត់ម្ភនធទ។ 
ក្ប៖ អ្ត់ម្ភនធរ យធទៀតធទ។ 
ខ៖ អ្ត់ម្ភនធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយែូចថាធោក្បឪេញក្បគាត់អ្ត់ែូចម្ភដ យធទ។ 
ខ៖ ធោក្បឪេញក្បគាត់អ្ត់ែូចម្ភដ យធទ។ ធ ើយែូចធេថាស ូសាល ប់បាក្បញំសាល ប់ធមណាា៎។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយធេលសាល ប់ធមែូចបាត់អី្ទំងអ្ស់អ្ញ្ជ ឹងបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ ! ធោក្បឪេញក្បគាត់មិនបានធមើល រខញសរតវូែូចម្ភដ យធទ។ 
ក្ប៖ បាទ! បងម្ភន រលំបាក្បធរចើន។ 
ខ៖ ចា៎ ! ធេលខែរម្ភនបដីម្ភនកូ្បនបានម្ភន រស្សលួខលោះណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធ្វើ រធរាងចរក្បបានប៉ាញនាម នឆ្ន ំខែរបង? 
ខ៖ របំាេីររបំាបីឆ្ន ំខែរ នឹង។ 
ក្ប៖ អូ្! បងធ្វើ រធរាងចរក្បបានរបំាេីររបំាបីឆ្ន ំខែរ។ 
ខ៖ ចា៎ ! មិនស្សលួធទណាា៎។ 
ក្ប៖ ធ ើយធេលខែលបងធ្វើ នឹងខននក្ប ត់ធែរខមនបង? 
ខ៖ ចា៎ ! ។ 
ក្ប៖  ត់ធែរធខាអាវ។ 
ខ៖ ចា៎ ! ធេលខែលម្ភនបដីម្ភនកូ្បនបានឈប់ធៅនាោះ នឹង។ 
ក្ប៖ អូ្! បានឈប់ធៅនាោះធ ើយបងឈប់ធៅនាោះ នឹងយូរធៅបង? 
ខ៖ ខ្ញំបានេីរបីឆ្ន ំធ ើយធេលខែរម្ភនកូ្បនខ្ញំឈប់រ ូត នឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធេលបងម្ភនកូ្បនបងឈប់រ ូត។ 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងសេវថ្ងៃ នឹងបងតាញ? 
ខ៖ ខ្ញំអ្ត់តាញនងធៅនាោះធមើលកូ្បន នឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបដីរបស់បងគាត់ធ្វើ រអី្ខែរបង? 



ខ៖ គាត់ធ្វើ រធរាងចរក្បខែរ នឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! ធរាងចរក្បខែរបង? 
ខ៖ ចា៎ ! ធ ើយធ្វើ រ នឹងបានរបាក់្បខខរគាន់ចិញ្ច ឹមកូ្បនមួយរេប់ៗ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយគាត់ធ្វើ រធរាងចរក្បធ ើយធេលោៃ ចធ ើងគាត់មក្បវញិ? 
ខ៖ ចា៎ ! មក្បវញិ។ 
ក្ប៖ អូ្! គាត់ធ្វើធរាងចរក្បធៅជិតធនោះខមនបង? 
ខ៖ ចា៎ ! ធរាងចរក្បធៅជិត នឹងខែរ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធេលោៃ ចធ ើងគាត់មក្ប។ 
ខ៖ ចា៎ ! ធ ើយធទោះធវទនាក៏្បមិនែូចចស់ជំនាន់មញនខែរ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយចស់ជំនាន់មញនេិបាក្បណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ! េិបាក្ប។ 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយគាត់បានឆ្លង ត់សង្គ្ង្កគ មអ្ញ្ជ ឹង។ 
ខ៖ ចា៎ !  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយបងអ្ត់បានឆ្លង ត់សង្គ្ង្កគ មខតបងម្ភន រលំបាក្ប។ 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ម្ភន រលំបាក្បខាងជីវភាេ។ 
ខ៖ ចា៎ !  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយធយើងអ្ត់ម្ភដ យធយើងខំរបឹងធៅសាូងធៅអី្។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធ្លល ប់ធ្វើខស្សខែរបង? 
ខ៖ ធ្វើខស្សធ្វើអី្។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! 
ខ៖ ធ ើយអ្ត់ម្ភដ យធ្វើខស្សរ ូត។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធ្វើខស្សរ ូត។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ ធ ើយធេលខែលធេលក់្បែីវញិធៅធ ើយឈប់ធ្វើខស្សធៅធ ើយធៅធ្វើ រធរាងចរក្បវញិ
ធៅណាស់។ 
ក្ប៖ ធេទិញែីវញិ។ 
ខ៖ ធរ ោះអី្ែីធយើងធ្វើខស្សខលងធក្បើតធយើងលក់្បឲ្យធេវញិ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ តញអី្បានធ្វើអ្ត់ធក្បើតអ្ញ្ជ ឹងបង? 



ខ៖ ទឹក្បវខរទមខរទងធៅ នឹង។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! 
ខ៖ ទឹក្បអ្ត់ធចញធយើងធ្វើអ្ត់ធក្បើតធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងលក់្បឲ្យធេធៅធេចក់្បែីខងម? 
ខ៖ ចា៎ ! ធេចក់្បែីខងម។ធ ើយអ្ត់ែូចអ្នក្បជំនាន់មញនធទ។ 
ក្ប៖ បាទ! អ្ត់ែូចជំនាន់មញន។ 
ខ៖ ធ ើយអ្នក្បជំនាន់មញខធេចិញ្ច ឹមកូ្បនបានធ ើយឥ ូវ នឹងធរៀងេិបាក្បោងអ្នក្បជំនាន់មញន។ 
ក្ប៖ ធ ើយេិបាក្បមិចបងែូចធយើងរក្បលញយអ្ត់បានខមនបង? 
ខ៖  នឹងធ ើយេិបាក្បរក្បលញយធ ើយធយើងធ្វើអី្អ្ត់ធក្បើតធរ ោះអី្ទឹក្បលិចេ័ទធជញំវញិធយើងធ្វើអី្អ្ត់ធក្បើតធ ើយ
លិចនាោះធយើងធ្វើអី្មិចធក្បើតមិនែូចមញនៗធទ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយចស់ជំនាន់មញខគាត់េិបាក្បខមនខតគាត់ស្សួល ូបស្សលួអី្។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយសេវថ្ងៃ នឹងអ្ត់អ្ត់ធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! សេវថ្ងៃអ្ត់ធ ើយ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងស្សុក្បកំ្បធណ្ើ តបងធៅណាខែរបង? 
ខ៖ ស្សុក្បកំ្បធណ្ើ តខ្ញំធៅខរេក្បែំបង។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធៅខរេក្បែំបង។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងខាងខរេក្បែំបងខរេក្បតខមក្បធៅជិតគាន ។ 
ខ៖ ធ ើយខរេក្បតខមក្បធេរតូវឆ្លងទឹក្បខាងធនាោះធ ើយខរេក្បែំបងធៅតមនលូវធៅកំ្បេង់ចមធៅ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងោអ្នក្បកំ្បេង់ចម? 
ខ៖ ធ ើយធបើកំ្បេង់ចមធេធៅមញខធទៀត។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងកំ្បេង់ចមធៅមញខធទៀត។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ ខរេក្បែំបងធៅធនោះវញិ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធៅភូមិឃញំអី្ខែរបង? 
ខ៖ ខ្ញំធៅភូមិ សាមេគី។ 
ក្ប៖ ធៅភូមិសាមេគី។ 
ខ៖ ស្សុក្ប មញខកំ្បេូល ធខតត ក្បណាដ ល ។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! ធ ើយធៅឃញំអី្ខែរបង? 



ខ៖ ឃញំ... 
ក្ប៖ ភូមិ សាមេគី ឃញំ សាមេគី ។ 
ខ៖ ភូមិ សាមេគី ឃញំ សាមេគី។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងឃញំ ក៏្បសាមេគីខែរ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ស្សុក្ប មញខកំ្បេូល ធខតត ក្បណាដ ល។ 
ខ៖ ស្សុក្ប មញខកំ្បេូល ធខតត ក្បណាដ ល ។ 
ក្ប៖ នលូវធៅកំ្បេង់ចមបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយនលូវធៅកំ្បេង់ចមធៅតមនលូវរតង់នលឹង។ 
ក្ប៖ នលូវរតង់ងនលឹង។ 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធ្វើ រធរាងចរក្បធៅអាយញប៉ាញនាម នខែរបង? 
ខ៖ ខ្ញំចូលធ្វើ រធរាងចរក្បធៅអាយញែប់របំាបីឆ្ន ំ។ 
ក្ប៖ បងអាយញ ែប់របំាបីឆ្ន ំធេញវយ័ធៅចូលធ្វើធរាងចរក្បភាល មបង។ 
ខ៖ ចា៎ !  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធេលខែលបងធៅធ្វើ រធរាងចរក្ប នឹងម្ភនធ ម្ ោះអ្វីខែរបង? 
ខ៖ ខ្ញំអ្ត់ែឹងធទធរាងចរក្បវធរចើនក្បខនលងធេក្បអ្ត់ែឹងអី្ណាអី្ណី្ធទ។ 
ក្ប៖ បាទ! បងធ្វើរេប់ក្បខនលងបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ! 
ក្ប៖ អូ្! ធេលចប់អ្ណាតតិ( រកំ្បណ្ត់ធេលធវោធ្វើ រ)មួយធៅធ្វើអ្ណាតតិមួយធទៀត។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធេអ្ត់បនដអ្ណាតឲ្យបងធទៀតធទបងធណាោះ? 
ខ៖ អ្ត់ធទ! ធយើងចង់បនដអ្ណាតតិធៅធ ើយធយើងទល់ថ្ែធយើងម្ភន រឈប់ខលោះអី្ខលោះណាា៎។ 
ក្ប៖ អូ្! អ្ញ្ជ ឹង។ 
ខ៖  នឹងធ ើយធយើងម្ភនធ្វើមួយក្បខនលងរ ូតអី្ណា។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធេលខែលបងម្ភនរេួសារបងធរៀង្ូរោង នឹង? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! បានធៅធមើលនាោះធមើលកូ្បនបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយបានធមើលនាោះធមើលកូ្បន។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយរាល់ថ្ងៃ នឹងបានបដីចិញ្ច ឹម។ 



ក្ប៖ បាទ! បងរបុសគាត់ធ្វើ របងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយគាត់ធៅធ្វើ រធរាងចរក្បធៅ។ 
ខ៖ ធ ើយគាត់ នឹងគាត់េិបាក្បខែរធរ ោះជិោះក្បង់ធៅធ្វើ រ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់ជិោះក្បង់ធៅធ្វើ របង។ 
ខ៖ គាត់ជិោះក្បង់ធៅចូលធម្ភ៉ាងបីធចញធម្ភ៉ាងរបំាមួយយប់។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយចូលធម្ភ៉ាងរបំាមួយធចញមក្បវញិធម្ភ៉ាងេីរមក្បែល់នាោះធម្ភ៉ាងបីធរ ោះអី្ឆ្លងែរធនាោះ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយគាត់ជិោះែរធៅខរេក្បធលៀប នឹម្ភនជិតណាា៎។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយគាត់ធ្វើធវនយូរនងចូលធម្ភ៉ាង១០យប់ធចញធម្ភ៉ាង៧រេឹក្ប។ 
ក្ប៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងវញិ។ 
ខ៖ ធ ើយេិបាក្បខែរ នឹងណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់ធ្វើ រធវនយប់ខមនបង? 
ខ៖ គាត់ធវនថ្ងៃធទធេលខែលចប់បិណ្ឌ  នឹងគាត់ធវនយប់វញិ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធេលចប់បិណ្ឌ  នឹងបានចូលធវនយប់វញិបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ! 
ក្ប៖ ធ ើយមិចអ្ញ្ជ ឹងបង នឹងធេបដូរធវនរេប់អ្ញ្ជ ឹងម៉ាងបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយធេបដូរធវនរេប់ម៉ាងក្បនញងមួយថ្ងៃ នឹងបីធវន។ 
ក្ប៖ បាទ! ថ្ងៃ នឹងបីធវន។ 
ខ៖ ចា៎ ! ចូលធម្ភ៉ាងេីរធចញធម្ភ៉ាងែប់យប់ធ ើយចូលធម្ភ៉ាងែប់យប់ធចញធម្ភ៉ាង៦រេឹក្ប។ បីធវនអ្ញ្ជ ឹងក្បនញងមួយ
ថ្ងៃ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធេលរេឹក្បធនែងធទៀត។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ លំបាក្បណាស់។ 
ក្ប៖ ធ ើយធេលរេឹក្បចូលធម្ភ៉ាង៧រេឹក្ប ធចញធម្ភ៉ាង១០យប់។ 
ខ៖ ចូលធម្ភ៉ាងរបំាមួយរេឹក្បធចញធម្ភ៉ាងេីរ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយធម្ភ៉ាងេីរធចញមក្បធម្ភ៉ាងែប់យប់ធ ើយធម្ភ៉ាងែប់យប់ធចញមក្បធម្ភ៉ាងរបំាមួយរេឹក្ប។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយេីបងបអូនបធងាើតម្ភនប៉ាញនាម ននាក់្បខែរបង? 
ខ៖ ខ្ញំម្ភនបងបអូនបធងាើតបួននាក់្ប។ 



ក្ប៖ ៤នាក់្ប។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងោកូ្បនទីប៉ាញនាម នខែរបង? 
ខ៖ ខ្ញំោកូ្បនទីបី។ 
ក្ប៖ បាទ! បងោកូ្បនទីបី។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងបអូនបងម្ភនរេួសារអ្ស់ធ ើយបងធណាោះ? 
ខ៖ ម្ភនអ្ស់ធ ើយ។ 
ក្ប៖ របុសប៉ាញនាម នស្សីប៉ាញនាម នខែរបង? 
ខ៖ របុស៣ ស្សី១។ 
ក្ប៖ របុស៣ ស្សី១! ស្សីខតបងមួយធទ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ធ ើយធបើនិយាយធរឿងេិបាក្បវេិបាក្បណាស់។ 
ក្ប៖ អ្ញ្ជ ឹងធណាោះបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយខតឥ ូវបានកូ្បនស្សីែល់ខតេីរ។ 
ខ៖ ចា៎ ! បានកូ្បនស្សីែល់ខតេីរ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយបងបអូនបងខ្ញំសូមអ្នញញ្ញា តិសូមសាគ ល់ធ ម្ ោះគាត់បានធទបង?ធ ើយបងទី
មួយម្ភនធ ម្ ោះអី្ខែរបង? 
ខ៖ បងទីមួយម្ភនធ ម្ ោះថា  ន វសិាល។ 
ក្ប៖  ន វសិាល ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយទី២? 
ខ៖  ន សាធរ ៉ាន ។ 
ក្ប៖ ទី៣បង? 
ខ៖  ន វណ្ណៈ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនបងបអូនខតបួននាក់្បធទធ ើយទីបីបងធ ើយបង ន វណ្ណៈ នឹងធៅធេ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយធៅធេ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនក្បមួយប៉ាញនាម នធ ើយ? 
ខ៖ ខ្ញំម្ភនក្បមួយ៥នាក់្បធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! ។ 
ខ៖ ម្ភន៦។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! ៦។ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងទី១ម្ភនបញរតប៉ាញនាម នធ ើយបង? 
ខ៖ ម្ភនបី។ 



ក្ប៖ ម្ភនបញរតបី។ ធ ើយទីេីរ? 
ខ៖ ទីេីរ នឹងមួយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធៅធេបង? 
ខ៖ ធ ើយទីបី នឹងេីរ។ ធ ើយធមើលទីេីរមួយទីមួយបីធ ើយអាធៅធេេីរ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងអ្ត់ទន់ម្ភនក្បមួយធៅធទបងធណាោះ? 
ខ៖ ធៅធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធរតៀមជិតបានក្បមួយធៅធ ើយបងធ ើយក្បមួយរបស់បង្ំៗអ្ស់ធ ើយបង។ 
ខ៖ ធទើបខតបានែប់ឆ្ន ំ នឹង។ 
ក្ប៖ ធទើបខតបានែប់ឆ្ន ំធៅយូរណាស់។ 
ខ៖ ធៅយូរណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយលមមកូ្បនបង្ំៗអ្ស់បងម្ភនក្បមួយធៅធ ើយ។ 
ខ៖ លមមបានក្បមួយធៅ នឹងខ្ញំចស់រទុឌធរទមធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយេីអ្នញសាវរយ៍ីបងម្ភនអ្នញសាវរយ៍ីអី្ខលោះោមួយបងបអូនរបស់ធទ
បង? 
ខ៖ ខ្ញំអ្ត់ម្ភនអ្នញសាវរយ៍ីអី្ធទ។ធ ើយែូចថាធយើងសាគ ល់ចិតតគាន ធ ើយធេនាំចស់ៗចូលធៅ។ 
ក្ប៖ ែូចអ្នញសែវរយ៍ីោមួយបងបអូនរបស់បង? 
ខ៖ អ្ត់។ 
ក្ប៖ អ្ត់ម្ភនធទបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ ! អ្ត់ម្ភនធទ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយែូចថាម្ភន រលំបាក្បសបាយោមួយគាន អ្ត់ម្ភនធទបងធណាោះ? 
ខ៖ អ្ត់ម្ភនធទ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយធចញធៅធ្វើ របាត់ៗបានអី្ជញំគាន ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយមួយធយើងធៅធនោះធ ើយមួយធេធៅធនាោះអ្ញ្ជ ឹងមិចបានជួបជញំគាន អី្ណា។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងអ្ត់បានជញំគាន ធទបង? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ អ្ត់បានជញំគាន ធទ។ 
ខ៖ អ្ត់បានជញំគាន ធទ។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងវេិបាក្ប នឹងធ ើយធរ ោះមួយធៅធនាោះធ ើយមួយធៅធនោះធយើងខបក្បនលូវ
គាន អ្ញ្ជ ឹងណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ! អ្ត់បានជញំគាន ធៅ។ ធ ើយធេលបញណ្យទនបងអ្ត់បានធលងោមួយគាន ធទ? 



ខ៖ ធេលបញណ្យទនធៅធលងោមួយគាន អ្ញ្ជ ឹងធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយបញណ្យទនធ ើយខបក្បគាន ធៅ។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! ធេលបញណ្យទនធ ើយខបក្បគាន ធៅ។ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងបអូនបងធៅស្សុក្បទំងអ្ស់បង? 
ខ៖ ធៅស្សុក្បធរៀងៗខលួន ធេម្ភនរបេនធធ ើយធេធៅបានរបេនធធេអ្ស់ធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ! គាត់ធៅណាខែរបង? 
ខ៖ ធៅកំ្បេង់ចម។ 
ក្ប៖ អូ្! កំ្បេង់ចមមួយធៅស្សុក្បអី្បង? 
ខ៖ កំ្បេង់ចម ធ ើយនិងតខក្បវ ។ 
ក្ប៖ ធៅតខក្បវ ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយធេធៅតមរបេនធធេអ្ស់ធៅ។ 
ក្ប៖ ធ ើយចញោះមួយធទៀត។ 
ខ៖ ធ ើយមួយធទៀតធៅស្សុក្បោមួយខ្ញំ នឹងខែរ។ 
ក្ប៖ ធ ើយមួយធទៀតធៅស្សុក្បោមួយ នឹងខែរ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយខតធេធៅនាោះខបក្ប។ 
ក្ប៖ ធ ើយចញោះបងមក្បធៅ នឹងយូរធ ើយ? 
ខ៖ អ្ត់ធទ! មក្បធលងខម៉ា។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងមក្បធលងខម៉ា។ 
ខ៖ មក្បដាក់្បបិណ្ឌ ។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! អ្ញ្ជ ឹងធទ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបដីរបស់បងគាត់ធៅ នឹង? 
ខ៖ ធ ើយគាត់ធទើបខតមក្បខែរ នឹង។ 
ក្ប៖ គាត់មក្បខែរបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ! មក្បដាក់្បបិណ្ឌ  នឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយគាត់ជិោះក្បង់មក្ប នឹងមក្ប។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ! ែល់ធេលថ្ងៃអាទិតយ នឹងធៅវញិធ ើយ។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! ថ្ងៃអាទិតយធៅវញិធ ើយ។ 
ខ៖ ធរ ោះអី្អ្ត់ម្ភនអ្នក្បណាធមើលនាោះនង។ 
ក្ប៖ បាទ! អ្ត់ម្ភនអ្នក្បណាធមើលនាោះនង។ 
ខ៖ នាោះលិចទឹក្បអី្អ្ស់ធ ើយ។ 



ក្ប៖ អ្ា៎! ធៅ នឹងលិចទឹក្ប។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ! លិចទឹក្បរតឹមចធងាោះ។ 
ក្ប៖ អ្ ូរ! លិចទឹក្បរតឹមចធងាោះ។ 
ខ៖ លិចទឹក្បរតឹមចធងាោះ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធេលយប់ធេងធៅណាធៅបង? 
ខ៖ យប់ធ ើងធេងធៅនាោះ នឹងធរ ោះអី្នាោះធយើងខពស់។ 
ក្ប៖ បាទ! បាននាោះខពស់បងធណាោះ? 
ខ៖ ធ ើយធបើនាោះទមែូចមញន នឹងលិចធ ើយខតនាោះធយើងខពស់។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធយើងបានធេងធៅក្បនញងនាោះធយើងខែរបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធយើងធ្វើសាព នឆ្លងធៅ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ! ធយើងសាព នឆ្លងធៅបានែីធេធគាក្បៗធេលទញក្បធែើរធៅនារអ្ញ្ជ ឹងណាស់។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងរតឹមចងាោះធណាោះធ ើយរតូវ រធឈើ។ 
ខ៖ ដាបខរេខរេខពស់ោង នឹងបនដិត។ 
ក្ប៖ ដាបខរេធ ើយអ្ញ្ជ ឹងទឹក្បខពស់ធ ើយអ្ញ្ជ ឹង។ 
ខ៖  នឹងធ ើយរតឹមចធងាោះធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធៅ នឹងមដញំបឹងខមនបង? 
ខ៖ ធៅ នឹងមិនខមនបឹងធទវធៅជិតទធនល នឹងែូចថាធេធ្វើនលូវ ត់ធ្វើនលូវអ្ត់ធៅធលើក្បធ ើងខពស់ធៅធ ើយវ
អ្ត់ម្ភនក្បខនលងធដាោះធចញធនាោះធ ើយអ្ញ្ជ ឹងវែក់្បធៅ នឹងធៅណាស់។ 
ក្ប៖ អ្ា៎!  
ខ៖ ធ ើយធេលខែលម្ភនធភលៀងមក្បវធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងវ ូរអ្ត់ចូលទធនលធទបង។ 
ខ៖ ទឹក្បទធនល នឹងវស្សក្បធ ើយធបើទឹក្បធភលៀង នឹងវម្ភនធៅណាវធរ ោះអ្ត់ម្ភនក្បខនលងធដាោះទ័លអី្ 
ខ៖ ធ ើយធេចក្បនលូវមញខធរ យអ្ស់ធៅ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធៅក្បណាដ ល? 
ខ៖  នឹងធ ើយធៅក្បណាដ លធេ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធេលធភលៀងមក្បធលើក៏្បមក្បធរ យក៏្បមក្បធ្លល ក់្បមក្បក្បណាដ ល នឹង។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ! ធចោះខតធៅធៅេិបាក្បណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយេីធោក្បឪេញក្បបងគាត់ធៅម្ភនរបជនមធតើបង? 
ខ៖ គាត់ធៅម្ភនរេោះជនម។ 
ក្ប៖ ធ ើយគាត់ម្ភនរេោះជនមប៉ាញនាម នធ ើយបង? 



ខ៖ គាត់ម្ភនរេោះជនម៦៧ឆ្ន ំធ ើយ។ 
ក្ប៖ គាត់ម្ភនរេោះជនម៦៧ឆ្ន ំធ ើយបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់ធ្វើ រអី្ខែរបង? 
ខ៖ គាត់ម្ភនធ្វើអី្គាត់ធ្វើ រធៅនាោះតិបតញក្បៗ នឹង។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់ធៅោមួយបងខមន? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងឥ ូវគាត់ធៅធមើលនាោះ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយគាត់ធៅធមើលនាោះ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងដាក់្បបិណ្ឌ ធ ើយ បងធៅវញិធ ើយ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ! ដាក់្បបិណ្ឌ ធ ើយធៅវញិ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងខសអក្បដាក់្បបិណ្ឌ ធ ើយបងធណាោះ? 
ខ៖ ដាក់្បថ្ងៃទី ១២ធៅ១៣។ធ ើយមក្បដាក់្បបិណ្ឌ ខម៉ាធរ ោះអី្ដាក់្បបិណ្ឌ ខម៉ាថ្ងៃ១២ធ ើយឥ ូវខក្បធ ើយធៅ
សិនធៅចំដាក់្បបិណ្ឌ ធរ យោមួយគាត់ធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធរ ោះអី្ដាក់្បបិណ្ឌ រចួធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់បដូរដាក់្បបិណ្ឌ មួយធ ើយបងធណាោះ? 
ខ៖ អ្ត់ធទ! ដាក់្បបិណ្ឌ មួយ នឹងធយើងរតូវខតធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយរតូវខតធៅទំងអ្ស់គាន ធ ើយធនោះបិណ្ឌ ខម៉ាធ ើយមក្បធ ើយធលងគាត់ម៉ាងធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយធៅជិតធ ើយបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយធែើរបានប៉ាញនាម នក្បខនលងធ ើយ នឹង។ 
ក្ប៖ ខ្ញំធែើរបានធរចើនេីក្បនាញយធ ោះរ ូតមក្បែល់ក្បាលធ ោះ។ 
ខ៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធែើរេីធនោះធៅវញិខមន។ 
ក្ប៖ អ្ត់ធទ! េីក្បនាញយធ ោះរ ូតមក្បែល់ក្បាលធ ោះធ ើយធៅោវ ធលើោវ ធរ ម។ 
ខ៖ អឺ្! ធ ើយមក្បខតេីនាក់្ប នឹងធទ។ 
ក្ប៖ អ្ត់ធទបងធរចើនខតធែើរខបក្បគាន ។ 
ខ៖ អ្ា៎!ធែើរខបក្បគាន ។ 
ក្ប៖ ធ ើយេួក្បខ្ញំចញោះតមតំបន់អ្ញ្ជ ឹងណាសា៎បង។ 



ខ៖ ធ ើយធយើងចញោះតមធខតតធៅតមអី្អ្ញ្ជ ឹងធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយែូចថាមក្បធ ោះដាច់អ្ញ្ជ ឹងម្ភនបួនរបំារបំាមួយនាក់្បអ្ញ្ជ ឹងបង? 
ខ៖ អឺ្!  
ក្ប៖ ធ ើយេួក្បខ្ញំខបងខចក្បធៅភូមិមួយធៅភូមិមួយអ្ញ្ជ ឹងណាា៎។ 
ខ៖ អឺ្!  
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយខ្ញំចញោះមក្បភូមិ នឹងខតេីរនាក់្បធៅ។ 
ខ៖ អឺ្!  
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងខ្ញំសូមអ្នញញ្ញា តតិបងសូមសាគ ល់ធ ម្ ោះធោក្បឪេញក្បបងបានធទបង? 
ខ៖ ឪេញក្បខ្ញំគាត់ម្ភនធ ម្ ោះថា េឹត  ន។ 
ក្ប៖ គាត់ម្ភនធ ម្ ោះថា េឹត  ន ។ 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើអ្នក្បម្ភដ យបងគាត់សាល ប់យូរធ ើយ? 
ខ៖ គាត់សាល ប់ែប់ឆ្ន ំធ ើយសាល ប់តំងេី២០០៨ធម៉ាលោះ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយគាត់សាល ប់តំង២០០៨ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់សាល ប់ធដាយសារអី្ខែរបង? 
ខ៖ គាត់សាល ប់ធដាយសារធរាេគាត់ធដាយសារជមៃឺគាត់ នឹង។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់សាល ប់ជមៃឺបងធណាោះ។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់ម្ភនធ ម្ ោះអី្ខែរបង? 
ខ៖ គាត់ម្ភនធ ម្ ោះថា ោប ធយឿន។ 
ក្ប៖ គាត់ម្ភនធ ម្ ោះថា ោប ធយឿន បងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់ធរាេស្រសដីខមនបង? 
ខ៖  នឹងធ ើយធរាេធមើលមិនោធទ។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! ធ ើយបងម្ភនយក្បគាត់ធៅធេទយថាគាត់ម្ភនធរាេអី្ខែរបង? 
ខ៖ គាត់ម្ភនធរាេធងលើម នឹង។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! គាត់ម្ភនធរាេធងលើម។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ! អ្នក្បណាធមើលោអូ្នធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធរាេអ្នក្បម្ភន។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនចំថាបងម្ភនអ្នញសាវរយ៍ីអី្ខលោះោមួយឪេញក្បម្ភដ យរបស់អ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនធទ?
ែូចថាម្ភន រសបាយ ម្ភន រលំបាក្បោមួយគាន អ្ញ្ជ ឹងណាសា៎។ 
ខ៖ អ្ត់ម្ភន រសបាយអី្ធសាោះ។ 
ក្ប៖ អ្ត់ម្ភន រសបាយអី្ធទបងធណាោះ? 



ខ៖ អ្ត់ម្ភន រសបាយអី្ធទ។ធរ ោះអី្ធយើងធ្វើ រធ្វើង្កររ ូតអ្ញ្ជ ឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ្វើ រធ្វើង្កររ ូត។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ ម្ភនអី្ធ្វើខស្សចម្ភា រ ូត នឹងធ ើយធ្វើចម្ភា រនងខស្សនង។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់អ្ត់ម្ភនធេលសរម្ភប់ឲ្យកូ្បនបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ អ្ត់បាន រសបាយអី្ធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភន រសបាយែូចោធ្លល ប់ញញ បំាយជញំគាន ម្ភនធទបង? 
ខ៖ ម្ភន!  
ក្ប៖ ម្ភនបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ!   
ក្ប៖ ញញ បំាយជញំគាន រ ូតបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើនិយាយអ្នក្បម្ភដ យធេលខែលគាត់ខចក្បឋាន នឹងគាត់ម្ភនរេោះជនមប៉ាញនាម នខែរបង? 
ខ៖ គាត់ម្ភនរេោះជនម ៥៤។ 
ក្ប៖ បាទ! គាត់ម្ភនរេោះជនម ៥៤ ។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងអ្នក្បម្ភដ យគាត់ម្ភនអាយញតិចោងធោក្បឪេញក្ប? 
ខ៖ គាត់ម្ភនអាយញតិចោងធោក្បឪេញក្ប។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើធោក្បឪេញក្បស្សុក្បកំ្បធណ្ើ តគាត់ធៅណាខែរបង? 
ខ៖ ស្សុក្បកំ្បធណ្ើ តគាត់ធៅខរេក្បែំបង នឹង។ 
ក្ប៖ អូ្! ធៅខរេក្បែំបង នឹង។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងអ្នក្បម្ភដ យគាត់ធៅខរេក្បែំបងខែរ? 
ខ៖ អ្ត់ធទគាត់ធៅខញសគាម ន។ 
ក្ប៖ គាត់ធៅណាខែរបង? 
ខ៖ គាត់ធៅកំ្បេង់ចម ។ 
ក្ប៖ អ្នក្បម្ភដ យរបស់បងគាត់ធៅកំ្បេង់ចមគាត់ធៅភូមិឃញំអី្ខែរបង? 
ខ៖ គាត់ធៅខរេក្បធដដ ។ 
ក្ប៖ អូ្! គាត់ធៅខរេក្បធដដ ។ 
ខ៖ ធៅខរេក្បធដដ  ស្សទបធលើស្សទបធរ មធេធនាោះ។ 
ក្ប៖ បាទ! គាត់ធៅខាងកំ្បេង់ធសៀមបងធណាោះ? 
ខ៖ គាត់ធៅខាងនលូវធៅកំ្បេង់ចម នឹង។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! នលូវធៅកំ្បេង់ចម។ 
ខ៖  នឹងធ ើយធេធៅសាព នខរេក្បេញយធនាោះ។ 



ក្ប៖ អ្ា៎! 
ខ៖ ធៅ នឹងធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ!  ួសសាព ន នឹងធៅបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធៅខាងស្សុក្បធនោះវញិ...? 
ខ៖ ធដដ ធលើធដដ ធរ ម នឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! ខរេក្បធដដ ខរេក្បអី្ នឹង។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ ខរេក្បធដដ  នឹងខរេក្បអី្។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយធេឆ្លងសាព នែូចគាន រគាន់ខតធេធៅខាងធជើង។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយខតធយើងមក្បរតង់។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់ម្ភនរបាប់អ្នញសាវរយ៍ីគាត់ លធៅេីធក្បមងរបាប់បងធទបង? 
ខ៖ អ្ត់នង។ 
ក្ប៖ គាត់អ្ត់ខែលរបាប់ធទបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយែូចថាេីែំបូងគាត់ធ្វើមិចបានជួបអ្នក្បម្ភដ យបងអ្ញ្ជ ឹងណាា៎ ? 
ខ៖ អ្ត់។ 
ក្ប៖ គាត់អ្ត់ខែរបងធទបង? 
ខ៖ អ្ត់នង។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់ម្ភនខែលរបាប់បង លធៅេីធក្បមងថាគាត់ម្ភន រលំបាក្បអី្ លេីគាត់ធៅធក្បមងគាត់
អ្ត់ខែររបាប់បងធទបងធណាោះ? 
ខ៖ គាត់អ្ត់ខែលរបាប់ធទ។ 
ក្ប៖ គាត់ខែលរបាប់បងធទបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយធបើនិយាយេីធោក្បឪេញក្បគាត់ ចគាត់សលូតខែរបង? 
ខ៖ គាត់សលូត នឹង។ 
ក្ប៖ គាត់សលូត។ 
ខ៖ គាត់សលូតធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងអ្នក្បម្ភដ យគាត់សលូតខែរ? 
ខ៖ ធ ើយខម៉ាក៏្បសលូត។ 



ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់អ្ត់ ចធទបងធណាោះ? 
ខ៖ គាត់អ្ត់ ចធទ គាត់សលូត។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើនិយាយឆ្ក្បជីវតិបង លធេលខែលម្ភនរេួសារម្ភន រលំបាក្បអី្ធេខលោះខែរបង? 
ខ៖ ធេលខែលម្ភនរេសួារមក្បខ្ញំលំបាក្បរ ូតធ្វើ រធរាងចរក្បធ ើយបដីជួលនាោះធេធៅ។ 
ក្ប៖ បាទ! ជួលនាោះធៅភនំធេញខមនបង? 
ខ៖ ជួលនាោះធៅភនំធេញធ ើយខំរបឹងធ្វើ រទំងយប់ទំងថ្ងៃ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយធេលខែលខ្ញំម្ភនកូ្បនធៅធ ើយគាត់ឲ្យឈប់ធ ើយធៅគាត់ធ្វើ រមដង។ 
ក្ប៖ ធ ើយធេលម្ភនកូ្បនបានឈប់។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ គាត់ធ្វើធៅធ ើយធបើមិនធ្វើបានអី្ ូបរាល់ថ្ងៃ។ 
ក្ប៖ ធ ើយគាត់សញខចិតតទូលខរក្បខលួនឯង? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់សលូតខែរធតើបង? 
ខ៖ គាត់សលូតធតើ។ 
ក្ប៖ ធ ើយបងអ្ត់ ចណាបងធ ា៎? 
ខ៖ ខ្ញំអ្ត់ ចធទធបើ ចឲ្យបដីធ្លក់្ប។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយបងឈប់ធមើលកូ្បនធមើលអី្ធៅបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ ! ឈប់ធមើលកូ្បន។ 
ក្ប៖ បាទ! អ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយបដីរបស់បងគាត់ម្ភនធ ម្ ោះថាអី្ខែរបង? 
ខ៖ គាត់ម្ភនធ ម្ ោះថា ខញ៉ាម សញថ្ន។ 
ក្ប៖ គាត់ម្ភនធ ម្ ោះថា ខញ៉ាម សញថ្ន។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនចំថាធ្វើមិចបងបានសាគ ល់គាន បង? 
ខ៖  រធ ើយញញ បំាយធដាយខលួនធ ើយបានសាគ ល់គាន បានមដងេីរ នឹង។ 
ក្ប៖ បានសាគ ល់គាន បានមួយមដងេីរមដងសាគ ល់មិចធៅបង? 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយសាគ ល់មិចធៅបងធេលខែរសាគ ល់ធ ើយគាត់ចូលែណ្ដឹ ងម៉ាង? 
ខ៖  នឹងធ ើយ! ធេល នឹងអ្ត់ែឹងធទធ្វើ រ្មមតអ្ត់ែឹងម៉ាង នឹង។ 
ក្ប៖ ធ ើយែូចអ្ត់ម្ភនអ្នញសាវរយ៍ីអី្ោមួយគាន ែូចធ្លល ប់ធ្វើសងារគាន អ្ត់ធទបង? 
ខ៖ អ្ត់ធទ។ 
ក្ប៖ អ្ត់ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធេលខែលបងគាត់សាគ ល់ធ ើយបងធឃើញគាត់នំាម្ភដ យឪេញក្បគាត់ធៅែណ្ដឹ ងម៉ាង។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងមិនខមនធ្លល ប់សាគ ល់គាន េីមញនមក្បធទ។ 



ខ៖ អ្ត់ធទ។ធ ើយគាត់ែូចោអ្នក្បរធញ៉ារថ្ញ៉ាអី្ធទធ ើយមក្បធ្វើសងាគាន េីរបីឆ្ន ំសិនអ្ត់ធទ។ 
ក្ប៖ គាត់ធឃើញគាត់ រ មង? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធ្វើ រធរាងចរក្បោមួយគាន ? 
ខ៖ ធ្វើ រធរាងចរក្បោមួយខតគាត់ធ្វើខននក្បធនែងខ្ញំធ្វើខននក្បធនែងអ្ញ្ជ ឹងណាា៎។ 
ក្ប៖ ធ ើយគាត់ធ្វើខាងខននក្បអី្ធេខែរបង? 
ខ៖ ធ ើយគាត់ធ្វើធៅអ្គារធនែងធ ើយគាត់ខាងខននក្បខាងធបាក្បេក់្ប(ខននក្បធបាក្បសម្ភអ ត)ធ ើយខ្ញំ រធែរ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងខាងធែរធនែងធទ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់ធ្វើខាងខននក្បធនែងធៅ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយបានសាគ ល់គាន ធេល ូបបាយខមនបង? 
ខ៖ សាគ ល់គាន បានមួយខភលតៗ។ 
ក្ប៖ សាគ ល់គាន បានមួយខភលត។ 
ខ៖ ធ ើយធេលធចញេីធ្វើ រញញ បំាយធៅធ ើយែល់ធម្ភ៉ាងចូលធ្វើ រវញិធៅ។ 
ក្ប៖ ធ ើយែូចថាគាត់អ្ត់មក្បខញ៉ាបងធទបងធណាោះ? 
ខ៖ អ្ត់ធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធេលខែលគាត់បានធឃើញមញខបងធ ើយគាត់ធៅឪេញក្បម្ភដ យគាត់ធៅចូលបងធៅ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយធេល នឹងបងក៏្បរេមខែរធៅបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើនិយាយេីបញរតបងកូ្បនទីមួយម្ភនធ ម្ ោះអី្ខែរបង? 
ខ៖ ម្ភនធ ម្ ោះថាស្សីខក្បវ។ 
ក្ប៖ ម្ភនធ ម្ ោះថា ស្សីខក្បវ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងទីេីរធនោះម្ភនធ ម្ ោះអី្ខែរបង? 
ខ៖ ម្ភនធ ម្ ោះថាស្សីធេរជ។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! ស្សីធេរជ។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងខក្បវ ធេរជ។ធ ើយធបើបងម្ភនមួយធទៀតដាក់្ប ចរថ្ណ្ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងខក្បវធេរជ
ចរថ្ណ្ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនេធរម្ភងយក្បមួយធទៀតធទបង? 
ខ៖ អ្ត់ធទ។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! អ្ត់ធទ។ខតេីរបានធ ើយបងធណាោះ? 
ខ៖ ធរ ោះអី្េិបាក្បណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ!  



ខ៖ ធ ើយម្ភនកូ្បនមួយធយើងទ័លធយើងអី្េិបាក្បណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយធេលខែលគាត់្ំៗធៅរញញចូលសាោធៅរាង្ូរបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ធ ើយធៅណារចួធបើោប់កូ្បនអ្ញ្ជ ឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! ធៅណាអ្ត់រចួធរ ោះអី្ោប់កូ្បន។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ធរ ោះអី្អ្ត់ម្ភនអ្នក្បធមើលនង នឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយេីភាសាខខមរធយើងវញិបងបានធរៀនរតឹមថាន ក់្បធៅប៉ាញនាម នខែរបង? 
ខ៖ ខ្ញំបានធរៀនរតឹមថាន ក់្បទី៦។ 
ក្ប៖ បាទ! បងបានធរៀនរតឹមថាន ក់្បទី៦បងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយធរ ោះអី្ធយើងអ្ត់ នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធរៀនបានតិចបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយធរៀនបានតិច។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងអាចអានបានសរធសរបានខលោះៗធទបង? 
ខ៖ អាចអានបានសរធសរបានខលោះៗអ្ញ្ជ ឹងណាា៎។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! បងអាចអានបានសរធសរបានខលោះខែរបងធណាោះ? 
ខ៖ ធ ើយខមនថាអ្ត់ធចោះធសាោះធទធចោះ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយបងបានធចោះអានសរធសរបានខលោះៗបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយេីបងបអូនរបស់បងជីែូនមួយធ ើយជីទួតមួយម្ភនធៅធរៅរបធទសបង? 
ខ៖ អ្ត់ម្ភននង។ 
ក្ប៖ អ្ត់ម្ភនធទបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ម្ភនខតធៅក្បនញងរបធទស។ 
ខ៖ ម្ភនខតធៅក្បនញងរបធទស។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយម្ភនធៅធៅតមធខតតអ្ញ្ជ ឹងណាា៎។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងអ្ត់ម្ភនធៅធរៅរបធទសធទ? 
ខ៖ អ្ត់ម្ភនធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយេីធេលខែលបងធៅក្បនញងភូមិបងម្ភនមិតតភក្បដិជិតសនិតប៉ាញនាម ននាក់្បខែរបង? 
ខ៖ ខ្ញំម្ភនធតើ។ 
ក្ប៖ ម្ភនខែរបងធណាោះ? 
ខ៖ មិតតភក្បដិធៅធក្បៀក្បៗ នឹង។ 



ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងម្ភនប៉ាញនាម ននាក់្បខែរបង? 
ខ៖ ម្ភនេីរបីនាក់្បខែរ នឹង។ 
ក្ប៖ ម្ភនេីរបីនាក់្បខែរបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនអ្នញសាវរយ៍ីអី្ធេខលោះខែរបង? 
ខ៖ ធលងខតោមួយបងបអូនជីែូនមួយធ ើយជីទួតមួយធចោះខតរាប់អានធៅធលងោមួយគាន ធៅណាា៎។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនអ្នញសែវរយ៍ីអី្ខលោះោមួយេួក្បគាត់ធទបង? 
ខ៖ អ្ត់ម្ភនអ្នញសាវរយ៍ីអី្ធទ។ 
ក្ប៖ អ្ត់ម្ភនអ្នញសាវរយ៍ីអី្ធទបងធណាោះ។ 
ខ៖ ធេរវល់ រង្ករធេរេប់គាន ខែរ នឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនអ្នញសាវរយ៍ីែូចធេលខែរម្ភនបញណ្យែូចោឆ្ន ំខខមរអ្ញ្ជ ឹងណាស់បងបាន
ធែើរធលងោមួយគាត់ធេលខែរបងធេញរក្បមញំធ ើយធេលវយ័អ្ញ្ជ ឹងនំាគាន ធៅវតតធលងខលែងរបោរបិយែូច
ធបាោះអ្ងគញញអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនខែរធលងធទបង? 
ខ៖ ខ្ញំធ្លល ប់ធលងធតើោមួយបងបអូនអី្អ្ញ្ជ ឹងណាា៎។ 
ក្ប៖ អ្រ! បងធ្លល ប់ធលងោមួយបងបអូនបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ធលងោមួយបងបអូនជីែូនមួយ។ 
ក្ប៖ ធ្លល ប់ធលងោមួយបងបអូនអ្ត់ធលងោមួយមិតតភក្បដិធទបងធណាោះ? 
ខ៖ មិតតភក្បដិក៏្បធលងខែរ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងមិតតភក្បដិបងម្ភនធ ម្ ោះអី្ខលោះខែរបង? 
ខ៖ អ្ត់ែឹងថាម្ភនធ ម្ ោះអី្ធទធរ ោះអី្ខបក្បគាន អ្ស់ធ ើយ នឹង។ 
ក្ប៖ អ្ រ! ខបក្បគាន អ្ស់ធ ើយបងធណាោះ? 
ខ៖ ខបក្បគាន អ្ស់ធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងែូចថាបងឃ្លល តេីគាន ឆ្ៃ យធ ើយបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយឃ្លល តេីគាន ឆ្ៃ យធ ើយ នឹង។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើនិយាយេីបងធៅធក្បមងបងម្ភនខែលសញីឈនួលធ្វើខស្សចម្ភា រធទបង? 
ខ៖ ធ្លល ប់ែក្បសាូងធេធ ើយសញីឈនួលែក្បសាូងឲ្យធេ។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! បងធ្លល ប់សញីឈនួលែក្បសាូងធ្វើខស្សធេ។ 
ខ៖ ធ ើយធេលអ្ត់ធៅេីរនាក់្បខម៉ា។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយនិយាយធៅឈប់ធរៀនតំងេីធក្បមងមក្បធរ ោះធយើងអ្ត់។ 
ក្ប៖ បាទ!  



ខ៖ ម្ភនធៅជួយម្ភដ យធៅណាសា៎។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងអាចជួយធរៀបរាប់េីែំបូងខែលធេធ្វើខស្ស នឹងបានធទបងេីែំបូងធេធ្វើមិចអ្ញ្ជ ឹ
ងបង? 
ខ៖ ធ្វើខស្ស។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ្វើខស្សធយើងទិញស្សូវេូជសាបវបានក្បនលោះខខថ្មាថ្ងៃធយើងសាូងម្ភន រលំបាក្បខែរមិនស្សួលធទ។ថ្ងៃ
ទល់ែល់យប់។ 
ក្ប៖ បាទ! ដាក់្បធគាសាូងបងធណាោះ? 
ខ៖ អឺ្ម! ធយើងភជួរធ ើយធយើងសាូងរ ូត។ 
ក្ប៖ សាូងធ ើយធេលខែលសំណាបវបានលូតោស់ធ ើយបានធយើងែក្បសំណាប នឹងខមនបង? 
ខ៖ ធយើងែក្បសំណាប។ 
ក្ប៖ ែក្បសំណាប នឹងធ ើយធេធដាតធទៀត។ 
ខ៖ ែក្បធ ើយយក្បធៅសាូងខស្ស។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! សាូងខស្សវញិ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ធ ើយធយើងសាូងធែញទឹក្ប។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងសាូងធែញទឹក្បវញិ។ 
ខ៖ ធ ើយរបធែញទឹក្ប នឹងយូរណាស់។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹង ររបធែញទឹក្ប នឹងយូរវញិ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ធ ើយធយើងដាក់្បធគាក្បងនល់បានមួយថ្ងៃេីរថ្ងៃបានធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយធបើរបធែញទឹក្បក្បនលោះខខ។ 
ក្ប៖ អូ្! របធែញទឹក្បក្បនលោះខខ។ 
ខ៖ ធ ើយធេដាក់្បអាចម៍ោយធ ើយអ្នក្បខលោះធេដាក់្បរេប់ធ ើយសាូង។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយសាូងចំធណ្ញ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងសាូងចំធណ្ញ។ 
ខ៖ ធ ើយម្ភន រលំបាក្បខែរ នឹងមិនស្សួលណា រង្ករចម្ភា រខស្ស។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើ រតាញបងស្សីគាត់អ្នក្បតាញ។ 
ខ៖ បអូនខ្ញំគាត់អ្នក្បតាញ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងស្សីគាត់អ្នក្បតាញគាត់រតូវោបអូនថ្ងលបងខមនបង? 
ខ៖ គាត់រតូវោបអូន។ 



ក្ប៖ ធ ើយគាត់បអូនថ្ងល។ 
ខ៖ អឺ្ម! ធ ើយគាត់ នឹងអ្នក្បតាញ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងគាត់អ្នក្បតាញ។ 
ខ៖ អឺ្ម!  
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយឆ្ក្បជីវតិរបស់បងម្ភន រលំបាក្បធរចើនតំងេីធក្បមងមក្បធ ើយធបើេិតមក្ប
ែល់ឥ ូវ នឹងបងម្ភន រលំបាក្បធរចើនឬបងម្ភន រសបាយខលោះខែរបង? 
ខ៖ ម្ភន រលំបាក្បធរចើន។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភន រលំបាក្បធរចើនបងធណាោះតំងេីធក្បមងរ ូតមក្បែល់ឥ ូវ។ 
ខ៖ ធ ើយមិនេិបាក្បមិចតំងេីែឹងក្បដីមក្បេីរនាក់្បខម៉ាធៅសាូងខស្សសំណាបតំងេីមញខរ ូតែល់ធរ ម។ 
ក្ប៖ ទូលសំណាបទូលអី្ធៅ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយទូលធៅឆ្ៃ យ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយទូលធៅេីរនាក់្បខម៉ាធ ើយឆ្លងទឹក្បរតឹមចធងាោះធ ើយម្ភន រលំបាក្បខលោះខែរ នឹង។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ គាម នបានសបាយចិតតធទធ ើយអ្ត់ែូចធេអ្នក្បម្ភនធេម្ភន រសបាយចិតតណាស់ធ ើយខ្ញំរក្បបធ ើង
ធៅខស្សែក្បសំណាបសាូងរ ូតៗ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធៅែក្បសំណាបសាូងរ ូត។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ធ ើយធេលណ្ញ ងធបើមិនធ្វើគាម នស្សូវ ូបធេលណ្ញ ង។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយលិចទឹក្បលិចែីអ្ស់ធ ើយឥ ូវលក់្បែីអ្ស់ធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងលក់្បែីអ្ស់ធ ើយ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយធរ ោះអី្វធ្វើអី្អ្ត់ធក្បើត។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងែីវដាំអ្ត់ធក្បើតបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ ! ដំាអី្អ្ត់ធក្បើតលក់្បធៅ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើនិយាយេីមញខមហូបបងចូលចិតតមញខមហូបអី្ធេខែរបង? 
ខ៖ មញខមហូបអី្ក៏្បចូលចិតតខែរ។ 
ក្ប៖ អូ្! អី្ក៏្បចូលចិតតខែរបងធណាោះឲ្យខតឆ្អឹន។ 
ខ៖  នឹងធ ើយ ឲ្យខតឆ្អឹនអ្ត់ធរ ើសធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយែូចរបធ ើរសមលឹក្បអី្មជូលអី្។ 



ខ៖ ធបើសមលក់្បអ្ត់ចូលចិតតធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងចូលចិតតធ្វើមហូបអី្ោងធេខែរបង? 
ខ៖ ធ្វើមហូបអី្ក៏្បចូលចិតតខែរឲ្យខតម្ភនបខនលបនលញក្បធ្វើ។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! អ្ញ្ជ ឹងបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយអ្ត់ម្ភនធរ ើសមញខធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងរបសុក៏្បអ្ញ្ជ ឹងខែរបងធ្វើអី្ឲ្យគាត់ក៏្បគាត់ ូបខែរ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយគាត់អ្ត់ម្ភនធរ ើសធទ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងស្សួលខែរបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយអ្ត់ម្ភនេិបាក្បធទ។ 
ក្ប៖ បាទ! ម្ភនរប ញក្ប ូបរប ញក្បម្ភននអក្ប ូបនអក្ប។ 
ខ៖  នឹងធ ើយស្សលួណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយគាត់អ្ត់ធចោះធរ ើសធរចើនម្ភនអី្ ូប នឹង។ 
ក្ប៖ បាទ! រតូវធ ើយបងគាត់អ្ត់ធរ ើសអ្ញ្ជ ឹងស្សលួ។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយេីខលែងរបោរបិយភាេ
ែូចោធចលឈូង ធបាោះអ្ងគញញ ទញរេ័រត ោក់្បក្បខនែងអី្បងម្ភនចូលចិតតធទបង? 
ខ៖ ខ្ញំអ្ត់ែឹងថាចូលចិតតធលងធទ។ 
ក្ប៖ អ្ត់ែឹងថាចូលចិតតធលងអី្ធទបងធណាោះ?ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងអី្ក៏្បចូលចិតតធលងខែរ។ 
ខ៖ អី្ក៏្បចូលចិតតធលងខតឲ្យខតខលែងរបោរបិយខខមរ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើ ររាបំងចូលចិតតធទបង? 
ខ៖  ររាក៏ំ្បចូលចិតតខែរ។ 
ក្ប៖ រាក៏ំ្បចូលចិតតខែរបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ ! ែូចរាវំង់។ 
ក្ប៖ អ្ា៎! បងចូលចិតតរាវំង់អី្ នឹងបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងរាកំ្បាច់បងម្ភនចូលចិតតធទបង? 
ខ៖ ចូលចិតតខែរធ ើយធចោះខតខញ៉ាក្បធេខែរធ ើយ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើ រធរចៀងបងម្ភនចូលចិតតធទបង? 
ខ៖ អ្ត់ធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើធរចៀងអ្ត់ចូលចិតតធទ។ 



ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងធបើនិយាយេីនាោះរបស់បង លធៅោមួយឪេញក្បម្ភដ យរបស់បងនាោះសែូវឬនាោះធក្បែឿងខែរ
បង? 
ខ៖  លខ្ញំធៅោមួយឪេញក្បម្ភដ យនាោះធក្បែឿង។ 
ក្ប៖ អ្រ! នាោះធក្បែឿងធ ើយអ្ញ្ជ ឹងជញ្ញជ ងំសលឹក្បធៅ។ 
ខ៖ ជញ្ញជ ងំសលឹក្បធៅ។ 
ក្ប៖ ជញ្ញជ ងំសលឹក្បរណាបអាសែីធយើង នឹងធៅបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយរនាបឬសែី។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើនិយាយេីជំនាញបងធចោះខត ត់ធែរធទធ ើយែូចោ រតាញអី្បងម្ភនធចោះធទបង
ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងអ្ត់ទន់ធចោះ។ 
ខ៖ ធ ើយតាញខ្ញំអ្ត់ទន់ធចោះធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយែូចោ បេបធ្វើក្បធនាលធ្វើរក្បម្ភបងម្ភនធចោះធទបង? 
ខ៖ អ្ត់ធចោះធទ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងអ្ត់ធចោះធទ។ 
ខ៖ ធ ើយណាមួយស្សកុ្បធេធ្វើខញសៗគាន អ្ញ្ជ ឹងស្សុក្បណាធេធ្វើតាញអ្ញ្ជ ឹងធៅធ ើយស្សុក្បណាធេធ្វើ
ក្បធនាលធេធ្វើអ្ញ្ជ ឹងណាស់ធ ើយស្សុក្បណាធេធ្វើខស្សធ្វើខស្សធៅណាស់។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងស្សុក្បបងធ្វើខស្ស។ 
ខ៖ ស្សុក្បខ្ញំធេធ្វើខស្សធ្វើចម្ភា រ។ 
ក្ប៖ អ្រ! ស្សុក្បបងធ្វើខស្សធ្វើចម្ភា រ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយធ្វើឆ្ន ំងធ្វើ ងអ្ញ្ជ ឹងណាសា៎។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយស្សកុ្បខ្ញំធេធ្វើខស្សនងធ្វើចម្ភា រនងស្សុក្បខ្ញំ។ 
ក្ប៖ បាទ!  
ខ៖ ធ ើយស្សកុ្បធេតាញធេតាញមួយស្សកុ្បៗម្ភនជំនាញខញសគាន ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងធបើនិយាយោ ក្បយចញងធរ យបងម្ភន ក្បយអី្ោចញងធរ យចង់ផ្ទដ ំធៅកូ្បនធៅ
ជំនាន់ធរ យែូចថាចង់ឲ្យគាត់ខិតខំរបឹងធរៀនអ្ញ្ជ ឹងធ ើយែូចថាោសាព នមួយឆ្លងធៅអ្នាេតគាត់អ្ញ្ជ ឹង
បងធ ើយឲ្យគាត់ធជៀសវងេីធរេឿងធញៀនបងតូចបង្ំខលែងសញីសងអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភន ក្បយចង់ផ្ទដ ំធន្ើរគាត់
ធទបង? 
ខ៖ ខ្ញំសូមផ្ទដ ំធន្ើរធៅធក្បមងជំនាន់ធរ យឲ្យគាត់ក្បញំធ្វើែូចធក្បមងជំនាន់ធរ យអី្ឲ្យគាត់ខិតខំរបឹងធរៀន។ 
ក្ប៖ បាទ! ឲ្យគាត់ខិតខំរបឹងធរៀនបងធណាោះ? 
ខ៖ ចា៎ ! ចង់ឲ្យគាត់ខិតខំរបឹងធរៀនធ ើយធជៀសឲ្យឆ្ៃ យេីធរេឿងធញៀនអ្ញ្ជ ឹងណាសា៎។ 



ក្ប៖ ឲ្យគាត់ម្ភនអ្នាេតតធៅមញនធទៀតបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ធ ើយក្បញំឲ្យែូចខ្ញំណាសា៎។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយចង់ឲ្យគាត់ធជៀសឲ្យឆ្ៃ យេីធរេឿងធញៀនបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយធជៀសឲ្យេីបងតូចបង្ំបងធណាោះ? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងម្ភនខតប៉ាញណ្ណឹ ងធទបងធណាោះ។ 
ខ៖  នឹងធ ើយម្ភនខតប៉ាញណ្ណឹ ងធទ។ 
ក្ប៖ បាទ! ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងោចញងធរ យខ្ញំសូមអ្រេញណ្បងខែលបងបានខញក្បធេលធវោែ៏ម្ភនតថ្មលមក្ប ន់
សាក្បលវទិាល័យប ី វ៉ាយ យូ របស់ធយើងខ្ញំអ្ញ្ជ ឹងបង។ 
ខ៖ ចា៎ !  
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងោចញងធរ យសាក្បលវទិាល័យធេសូមអ្នញញ្ញា តិតបងយក្បបទសម្ភា សធនោះធ ើយ នឹងសូម
ងតបងមួយធៅឲ្យសាក្បលវទិាល័យ ប ី វ៉ាយ យូរ ខែរម្ភនទីតំងធៅអាធមរចិបានធទបងទញក្បឲ្យកូ្បនធៅ
ជំនាន់ធរ យគាត់បានែឹងថាធនោះោរបូរបស់បងអ្ញ្ជ ឹងណាសា៎បង។ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងអ្នញញ្ញា តតិបានធទប
ង។ 
ខ៖ ម្ភនអី្។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងបងអ្នញញ្ញា តតិខមនបង? 
ខ៖  នឹងធ ើយ។ 
ក្ប៖ ធ ើយអ្ញ្ជ ឹងអ្រេញណ្បងខែរបងបានខញក្បធេលធវោែ៏ម្ភនតថ្មលមក្ប ន់សក្បលវទិាល័យធយើងខ្ញំបង
សូមជូនេរបងសញខភាេលអអ្រេញណ្បងជរម្ភបោ។ 
 
 រសម្ភា សជីវរបវតតិសធងេបរបស់បងស្សី  ន ស្សីគាត់បានខចក្បចយខខែជីវតិរបស់គាត់ធៅឲ្យកូ្បនធៅ
ជំនាន់ធរ យធ ើយធក្បមងៗជំនាន់ធរ យឲ្យគាត់បានែឹងថាជីវតិរបស់មនញសែម្ភន ក់្បម្ភន រជួប រលំបាក្ប
ោធរចើនធៅក្បនញងជីវតិរបស់េួក្បគាត់ធ ើយឆ្ក្បជីវតិរបស់េួក្បគាត់េឺោបទេិធសា្ន៍េិតខែលគាត់បានឆ្លង
 ត់ធ ើយបានែឹងនូវអី្វខែលលំបាក្បធ ើយអ្វីខែរស្សួលរបស់ជីវតិរបស់គាត់ធ ើយគាត់បានខចក្បបទ
េិធសា្ន៍ផ្ទា ល់ខលួនរបស់គាត់ធដាយគាត់គាម ន រខាម សធអ្ៀនអ្វីធ ើយ។ធ ើយគាត់បានជួយដាសធតឿនែល់
ធក្បមងជំនាន់ធរ យបានែឹងថាម្ភនខត រសិក្បាធទបានជួយធយើងម្ភនជីវភាេលអរបធសើរធ ើយម្ភនកិ្បតតិ 
យសធៅក្បនញងសងគមបចចញបែននធនោះធ ើយគាត់បានជួយដាសធតឿនក្បញំធរបើធេលធវោខតម្ភនតថ្មលធៅោឥត
របធយាជន៍អី្។ធ ើយគាត់បានជួយដាសធតឿនធក្បមងជំនាន់ធរ យឬកូ្បនធៅជំនាន់ធរ យធជៀសវងេីធរេឿង
ធញៀនធ ើយ នឹងបងតូចបង្ំខលែងសញីសងធជៀសវងឲ្យឆ្ៃ យក្បញំចង់ែឹងធ ើយក្បញំចង់សាក្បនឹងខលែងធនោះ
ធរ ោះវនំាធយើងធៅរក្ប រវនិាស។ 


