
កបរសំភបសន៏របស់អំុ៊្រសី  ែញ៉ ជន 
ក៖ អ្នកេធ្វើកបរសំភបសន៏ កុសល្យ វឌ្ឃនះនិមល             ខ៖ អ្នក្រតូវេគសំភបសន៏ ែញ ៉ជន 

កបរសេង្ខបរបស់េលបកអ៊ំ្រស ី ែញ ៉ជន 
កបរសេង្ខបពីខ្ញុំនិមល គបត់ែបកពីបងប្អូនេ្រពបះបងប្អូនគបត់នឹងឪពុកគបត់ស្លបប់េចបលអស់
េហើយ ែតគបត់េនបែតបន្តរស់ដល់សព្វៃថ្ងេដបយកបរខិតខំ្របឹងែ្របង េហើយគបត់ពិតជបមនុស្ស
ែដរេស្មបះ្រតង់អស់ពីចិត្ត។ 
 
 
ក៖ OK អញ្ចឹងេអើ អរគុណេ្រចើនអំុ៊ៃថ្ងហ្នឹងែដរបបនអនុញបតិេអបយខ្ញុំមកសំភបសន៏អំុ៊ៃថ្ងេនះ។ 
េហើយេអើ សំភបសន៏េដបយខ្ញុំេឈ្មបះ កុសសល្យ វឌ្ឍនះ និមល ហបអំុ៊។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយៃថ្ងែខែដរសំភបសន៏គឺេនបៃថ្ងទី០២ ែខទី០២ ឆ្នបំ២០១៧។ េហើយទីតបំងែដរសំភបស
ន៏គឺេនបភូមិស្វបយេចកថ្មី ឃុំែ្រពកេផ្នប េអើខណ្ឌ័ែសនសុក ្រកុងភ្នំេពញ។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយអំុ៊េអើ េគបលបំណងែដរកបរសំភបសន៏របស់ខ្ញុំគឺ្រតូវបបនេរៀបចំេឡើងេដបយសកលវិ
ទ្ល័យមួយែដរមបនេឈ្មបះថប BYU ហបអំុ៊។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយេអើ សបលបរBYU 
គឺេនបសហរដ្ធអបេមរិក េគបលបំណងរបស់សបលបរគឺេដើម្បីជួយដល់្របជបជនែខ្មរទបំងអស់ 
េដើម្បីពួកគបត់អបចមបនឱកបសែថរក្្របវត្តិរូបរបស់ពួកគបត់ទុកហបអំុ៊។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយវបនឹងជួយដល់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗេទៀតរបស់អំុ៊ េដើម្បីពួកគបត់អបច គបត់អបច
មបនឱកបសេរៀនមបនឱកបសស្តបប់កបរផ្តបំេផ្ញើររបស់អំុ៊ហបអំុ៊។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបស េហើយេអើ អញ្ចឹងអំុ៊េអើ ជបដំបូងខ្ញុំចង់សួរអំុ៊ថប េតើអំុ៊មបនេឈ្មបះអីេគែដរ? គឺេឈ្មបះេព
ញអំុ៊េនបក្នុងអតសញបណបទហប? 
ខ៖ េឈ្មបះ ែញ ៉ជន។ 
ក៖ ែញ ៉ជន? 
ខ៖ ជន។ ជ ន។ 
ក៖ ចបស េហើយេអើ អំុ៊មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេហ្អស? 
ខ៖ មបនែតមួយហ្នឹង។ 
ក៖ អញ្ចឹងអំុ៊អត់មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទ? 
ខ៖ ចបស។ 



ក៖ េហប ជន? 
ខ៖ ជន។ 
ក៖ ជន? 
ខ៖ ជន។ 
ក៖ ជន? 
ខ៖ ជន។ 
ក៖ ចបសចបស េហើយអំុ៊េអើ េបើគិតមកដល់ឥឡូវឆ្នបំេនះអំុ៊អបយុមបណេហើយ? 
ខ៖ អបយុចិតសិបបួន។ 
ក៖ ចិតសិបបួនឆ្នបំ? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ អបយុេ្រចើនែដរ។ 
ខ៖ ហ្អឺ។ 
ក៖ េហើយេអើ េតើអំុ៊ចបំថបេតើអំុ៊េកើតេនបៃថ្ងណបែខណបឆ្នបំណបេហ្អស? 
ខ៖ ដឹងែតែខៃថ្ងអត់ដឹងេទ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ែខមបគេស។ 
ក៖ មបគេសហ្នឹងែខមបណអំុ៊? 
ខ៖ ែខមបគេសហ្នឹងែខេ្រកបយេទៀតហ្នឹងដល់េហើយ ែតេបើែខបបរបំងខ្ញុំអត់ស្គបល់។ 
ក៖ ្របែហលជបែខបួន។ 
ខ៖ ហ្អឺ។ 
ក៖ ឬក៏ែខមបណអំុ៊? 
ខ៖ េបើែខបបរបំងខ្ញុំអត់ស្គបល់ អត់ដឹង ហិហិហិ។ 
ក៖ ចបស ដឹងែតែខមបគេស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ឆ្នបំ? 
ខ៖ ឆ្នបំវក។ 
ក៖ ឆ្នបំមួយពបន់្របបំបួនរយមបណ? 
ខ៖ មិនដឹងមបណេទក្មួយេអើយ។ 
ក៖ អញ្ចឹងហប? 
ខ៖ ចបស មិនេចះគិតផង ហិហិហិ។ 
ក៖ ចបស បុ៉ែន្តេអើ េបើឆ្នបំែខ្មរអំុ៊ ឆ្នបំវក? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ឆ្នបំវកសត្វអីេគអំុ៊? 
ខ៖ ស្វបរ។ 



ក៖ ហ្អរ សត្វស្វប។ ចបសអំុ៊ចបស អញ្ចឹងអំុ៊ដឹងថបអំុ៊េកើតេនបកែន្លងណបេហ្អស? ដូចជបេនបភូមិ
អី ្រសុកអី ឃុំអីអញ្ចឹងហប? 
ខ៖ ដឹង។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េកើតេនបភូមិៃ្រពម្លូរ។ 
ក៖ ៃ្រពម្លូរ? 
ខ៖ ចបស ្រសុកេកបះអេណ្ដើក។ 
ក៖ ចបស េខត្ត? 
ខ៖ េខត្តតបែកវ។ 
ក៖ េខត្តតបែកវ? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ អំុ៊នបក់តបែកវ? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបសចបស េហើយេតើអំុ៊មបនបងប្អូនមបណនបក់ែដរ? 
ខ៖ បងប្អូនបីនបក់។ 
ក៖ បងប្អូនបីនបក់? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ អំុ៊ជបកូនទីមបណ? 
ខ៖ កូនទីេពប េពបេគកូនទីបី។ 
ក៖ កូនទីបី? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ ចបស េហើយេអើ េតើអំុ៊អបចេរៀបរបប់េឈ្មបះតបំងពីបងទីមួយរហូតដល់ប្អូនេពបបបនេហ្អ
ស? 
ខ៖ បងទី ទីមួយេឈ្មបះ ្រពបប យ៉ុង។ 
ក៖ ្រពបប យ៉ុង? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយបងទីពី? 
ខ៖ បងទីពីេឈ្មបះ ្រពបប ចន។ 
ក៖ ្រពបប ចន? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយបន្ទបប់មកអំុ៊? 
ខ៖ ចបស ខ្ញុំហ្នឹងេឈ្មបះ ែញ ៉ជន។ 
ក៖ ែញ ៉ជន? 
ខ៖ បងទីពីខ្ញុំហ្នឹងេនបជបមួយម្តបយធំ។ 



ក៖ ចបស។ 
ខ៖ គបត់ដបក់្រតកូលគបត់ហ្នឹងហប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េបើខ្ញុំ្រតកូលខុសគ្នបរ។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ ខ្ញុំដបក់ខបងឪពុក។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ គបត់យកមកចញ្ចឹម េកើតេចះេកើតេចះអីគបត់យកេទបចញ្ចឹម គបត់អត់កូន។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ ម្តបយធំហ្នឹងណប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ បងឪពុកខ្ញុំហ្នឹងណប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ យកេទបចញ្ចឹមេនបែតខ្ញុំមួយេនបជបមួយឪពុកម្តបយ។ 
ក៖ ចបស េហើយេអើ េតើអំុ៊ចបំសបច់េរឿងអីខ្លះអំពីបងប្អូនអំុ៊េហ្អស? ដូចជបេពលអំុ៊េនបេក្មងៗអំុ៊ចូ
ល ចូលចិត្តេលងែល្បងអីខ្លះជបមួយគបត់ហប? 
ខ៖ មបនែតេលងបីឡុកបីឡរហ្នឹង ពីេក្មង េហើយដល់ធំេទបគបត់មកេរៀន េរៀនពីេដើមេរៀនេនប
េអើ រំលង។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ បងខ្ញុំទីមួយហប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ គបត់េរៀនេនបរំលងម្តង ទីមួយហ្នឹង ក៏ដូរមកេកបះអែណ្ដត េកបះអែណ្ដតេហើយមកេខត្តតប
ែកវ។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ ចបស ពីេខត្តតបែកវមកបបនគបត់មកភ្នំេពញេនះមកេរៀនខបងសបលបររច្ចណប។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ ខបងគំនូរ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ បងបេង្កើតខ្ញុំ។ 
ក៖ ចបស ល្អណបស់។ 
ខ៖ ហ្អឺ។ 
ក៖ េហើយេអើ អញ្ចឹងេអើ ម្តបយរបស់អំុ៊េឈ្មបះអីេគែដរ? 



ខ៖ េឈ្មបះ ហ៊ួច ងបវ។ 
ក៖ ហ៊ួច ងបវ? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ េហើយចុះឪពុក? 
ខ៖ ឪពុកែញ៉ ែតត។ 
ក៖ ែញ ៉ែតត? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ េហើយចុះេអើ ពួកគបត់ទបំងពីេបើសិនជបគិតមកដល់ឥឡូវគបត់មបនអបយុមបណេហើយ
អំុ៊? 
ខ៖ ហ្អរ គបត់េកបេហើយ។ 
ក៖ ហ្អរ េកបេហើយណប? 
ខ៖ ហ្អ ឺកបលស្លបប់គបត់ចិតេហើយ។ 
ក៖ អបយុេ្រចើនហប? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ អញ្ចឹងេអើ អំុ៊ចបំៃថ្ងែខឆ្នបំកំេណើតរបស់ពួកគបត់េកើតេហ្អស? 
ខ៖ ហ្អរ អត់េទក្មួយ។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ យបយេនបតូចអត់ដឹងេទ។ 
ក៖ ចបស េហើយគបត់េរៀងអបយុេ្រចើនែដរពិបបកគិតហប ហិហិហិ។ 
ខ៖ ចបសចបស។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ វេង្វងអស់ វបេនបតូចអត់ដឹង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ អត់េចះសួរឆ្នបំែម៉ឪ បុ៉ែន្តដឹងថបឆ្នបំគបត់េកើតឆ្នបំអីឆ្នបំអីអញ្ចឹងហប។។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ហ្នឹងេហើយ ដ៏គបត់េកើតអត់ដឹង។ 
ក៖ ចុះេអើ ឆ្នបំែខ្មរពួកគបត់ ឆ្នបំអីេគ? 
ខ៖ ឪពុកខ្ញុំឆ្នបំម្ញ់។ 
ក៖ ឆ្នបំម្ញ់? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចុះម្តបយ? 
ខ៖ ម្តបយខ្ញុំឆ្នបំខបល។ 
ក៖ ឆ្នបំខបល? ឆ្នបំម្ញ់ ឆ្នបំពស់? 
ខ៖ ហ្អឺ។ 



ក៖ ឆ្នបំខបល។ 
ខ៖ ខបល ខ្លប។ 
ក៖ ហ្អ ឺចបសចបស េតើអំុ៊ដឹងេអើ ពីទីកែន្លង ទីកែន្លងកំេណើតរបស់ពួកគបត់េហ្អស? 
ខ៖ ឪពុកខ្ញុំេនប ្រសុកកំេណើតគបត់េនបេរៀមអេណ្ដើក។ 
ក៖ េរៀបអេណ្ដើក? 
ខ៖ េរៀបអេណ្ដើក ្រសុកគីរីវង្យ េខត្តតបែកវែដរ។ 
ក៖ េខត្តតបែកវែដរ? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ នបក់េនបតបែកវ។ អញ្ចឹងេអើ េតើឪពុករបស់អំុ៊គបត់បបនេធ្វើកបរអីខ្លះេនបក្នុងជីវិតេដើម្បីច
ញ្ចឹមជីវិតគបត់ហប? 
ខ៖ គបត់ខបងដបំ្រមិច។ 
ក៖ ហ្អរ ខបងចំកបរ? 
ខ៖ ចបស ខបង្រមិចចំកបរ។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ េនបេជើងភ្នំហ្នឹង។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយ េតើឪពុកអំុ៊គបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរ? ដូចជបកបចស្លូត? 
ខ៖ គបត់ស្លូតបូត។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ ញបតិមិត្ត្រសឡបញ់របប់អបន ពួកម៉បកគបត់អត់េចះខ្វះេទ ពួកម៉បកល្អបុ៉ែន្តគបត់ហូប្រសប។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ យកកំលបំងេធ្វើកបរ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ឪពុកម្តបយខ្ញុំចិត្តបបនណបស់។ 
ក៖ ចបស ចុះម្តបយអំុ៊វិញ េតើគបត់បបនេអើ ្របកបមុខរបរអីខ្លះេដើម្បីេអើ រក្របបក់កំៃរចញ្ចឹមជីវិត
គបត់? 
ខ៖ េពលឪពុកខ្ញុំគបត់េទបេនសបទ្រតីបបនមកអញ្ចឹង គបត់ែរកេដើរលក់។ 
ក៖ ហ្អរ គបត់លក់្រតី? 
ខ៖ ចបស គបត់លក់្រតី។ 
ក៖ ចបស េហើយចុះេអើ ម្តបយរបស់អំុ៊គបត់ជបមនុស្សែបបណបែដរណបែដរ? 
ខ៖ ម្តបយខ្ញុំ ក៏គបត់សុភបពរបបសបរ ញបតិមិត្ត។ 
ក៖ ស្លូត? 
ខ៖ ចបស គបត់ស្លូតបូត។ 



ក៖ ចបស េហើយេតើអំុ៊ចបំសបច់េរឿងអីខ្លះអំពីឪពុកម្តបយអំុ៊េហ្អស? េនបេពលអំុ៊េនបេក្មងៗអំុ៊ចូល
ចិត្តេលងអី ឬក៏េទបណបជបមួយគបត់េហ្អស? 
ខ៖ អបែដងេនះអី េពលណបេគមបនរវល់េគេហបគបត់េធ្វើចុងេភបេនះអញ្ចឹង គបតខ្ញុំេនបតូចគបត់
យកខ្ញុំេទបេអបយអង្គុយហូបសបច់េទប។ 
ក៖ ហ្អរ ហិហិហិហិ។ 
ខ៖ ហិហិហិហិ។ 
ក៖ អញ្ចឹងភបគេ្រចើន? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ អំុ៊េទបជបមួយគបត់? 
ខ៖ ចបស េនបតូច។ 
ក៖ ចបស សបច់េរឿងែដរអំុ៊ចបំពីគបត់គឺេដើរជបមួយគបត់ម៉ងណប? 
ខ៖ ចបស ហិហិហិ។ 
ក៖ ហិហិហ ិអញ្ចឹងេតើេអើ ឪពុកម្តបយអំុ៊គបត់ធ្លបប់្របបប់អីខ្លះេទបកបន់អំុ៊ េនបេពលែដរ អំពីជីវិតរ
បស់ពួកគបត់េនបេពលពួកគបត់េនបេក្មងៗេហ្អស? 
ខ៖ គបត់េអើ េធ្វើែ្រស។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ ចញ្ចឹមកូន ចញ្ចឹមអី្របវបស់េគហ្នឹងហប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ គបត់េធ្វើែ្រសចញ្ចឹមកូនចញ្ចឹមេចប។ 
ក៖ គបត់្របបប់អំុ៊អញ្ចឹងណប? 
ខ៖ េឃើញគបត់េធ្វើអញ្ចឹង។ 
ក៖ ហ្អរ ចបសចបស។ អញ្ចឹងសំរបប់អំុ៊ េតើអំុ៊េនបចបំេឈ្មបះរបស់ជីដូនជីតបរបស់អំុ៊េហ្អស ទបំង
ខបងម្តបយទបំងខបងឪពុកហ្អប? 
ខ៖ ចបំ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ម្តបយខបងឪពុកខ្ញុំេឈ្មបះ យបយសិន។ 
ក៖ យបយសិន? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចុះតប? 
ខ៖ តប ហ៊ួច។ 
ក៖ តប ហ៊ួច? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចុះខបងម្តបយ? 
ខ៖ ហ្អរ ហ្នឹងខបងម្តបយ។ 



ក៖ ខបងម្តបយ? 
ខ៖ ចបស។ ម្តបយក៏ឪពុកេឈ្មបះ សិនែដរ។ 
ក៖ េឈ្មបះ សិនែដរ។ 
ខ៖ េអើ តប តបះែញ៉។ 
ក៖ តប ែញ?៉ 
ខ៖ ចបស តប ែញ៉។ 
ក៖ ចបស តប ែញ?៉ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ េឈ្មបះឡូយៗហប ហិហិហិ។ 
ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ អញ្ចឹងេអើ ពួកគបត់ទបំងពី េតើអំុ៊ចបំថបពួកគបត់េកើតេនបឆ្នបំណបេហ្អស? 
ខ៖ គបត់េកើតឆ្នបំខបលហ្នឹងេហើយ។ 
ក៖ អត់េទេអើ ជីដូនជីតបអំុ៊ហប? 
ខ៖ ជីដូនជីតបហប? 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ អត់បបនចបំេទក្មួយេអើយ យូេអើយ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ វបយូេពកេហើយ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស អញ្ចឹងេអើ េតើអំុ៊ធ្លបប់ដឹងេរឿងអីខ្លះអំពីជីដូនជីតបអំុ៊េហ្អស? 
ខ៖ ជីដូនជីតបេអើ គបត់ដឹងែតថបគបត់មិនជបនបក់សូវមបនស្តុកស្តមអីេទ គបត់ជីវភបពគបត់ដូច
ថបរកសុី។ 
ក៖ សមរម្យ? 
ខ៖ សមរម្យ ្របឹងេដបយកំលបំងេញើសឈបមរបស់គបត់។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ ចបស រកហូបអញ្ចឹងេទបណប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េឃើញែតគបត់ េអើ កបលហ្នឹងគបត់េនបតូចគបត់មកេលង ដូចថបែម៉ខ្ញុំគបត់មកេនប្រសុកឆ្ងប
យអញ្ចឹង គបត់មកអញ្ចឹងេឃើញែរកែផ្លេឈើ បែន្លបង្កបរអី ខបងខ្ញុំហ្នឹងយកមកជូនេអបយបងប្អូ
នគបត់ហូប មបនអីេទក្មួយមបនែតបុ៉ណ្ណឹង។ 
ក៖ ចបសចបស គបត់នបក់ចំកបរអំុ៊ណប? 
ខ៖ គបត់នបក់ចំកបរ គបត់ដឹងែតពីេធ្វើចំកបរេធ្វើែ្រសអីហ្នឹង។ 
ក៖ ហ្អ ឺចបសអំុ៊ចបស។ េហើយេអើ េតើអំុ៊មករស់េនបទី្រកុងភ្នំេពញេនះអស់រយះេពលមបណឆ្នបំ
េហើយ? 
ខ៖ ភ្នំេពញហ្នឹងរស់តបំងពីឪពុកខ្ញុំ ខ្ញុំេនបតូចគបត់ធបក់សុីក្លូរ។ 



ក៖ ចបស។ 
ខ៖ រួចែម៉ខ្ញុំហ្នឹងគបត់ ទូកែផ្លរេអើ ែផ្លរ្រពីងែផ្លរអីលក់កបលហ្នឹង។ 
ក៖ ចបស េបើគិតមកដល់ឥឡូវវបសបបសិបឆ្នបំជបងេហើយអំុ៊? 
ខ៖ ចបសចបស។ 
ក៖ ចបស យូេហើយ? 
ខ៖ យូេហើយ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ អញ្ចឹងគបត់េធ្វើជបងេឈើ ជបងអីជបងផ្ទះឪពុកខ្ញុំ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយេអើ េតើអំុ៊មបនសបច់ញបតិណបដ៏ៃទេទៀតែដរេនបេ្រកប្របេទសខុសពី្រសុកែខ្មរេហ្អស
? 
ខ៖ េអើ មបនមួយែដរែតឥឡូវគបត់ស្លបប់េហើយ។ 
ក៖ ចបស គបត់េនបណបែដរអំុ៊? 
ខ៖ េនបភូមិេអើ ជបមួយម្តបយខ្ញុំហ្នឹង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ គបត់េនបកំពត ្រសុកគីរីវង្យហ្នឹង។ 
ក៖ ចបស ។ 
ខ៖ អង្គរជបយ េអើអង្គរជបយហ្នឹង េនបទនី។ 
ក៖ ចបស ចុះមបនបងប្អូនណបែដររស់េនបេ្រកប្របេទសែដរខុសពី្រសុកែខ្មរដូចជបេនបអបេមរិក
ឬក៏អីអញ្ចឹងហប? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់មបនេសបះណបអំុ៊ណប? 
ខ៖ មបនែតមីងខ្ញុំ មីងេពបះជបមួយែម៉ខ្ញុំហ្នឹងគបត់េទបេនប អូ៊្រសបលី។ 
ក៖ អូ៊្រសបល?ី 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ ចបសចបស។  
ខ៖ អូ៊្រសបល ីឥឡូវគបត់ស្លបប់បបត់េហើយ េបើគបត់េនបគបត់ឩស្ហ៏មកេលងែដរ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ េទបស្លបប់្របេទសេគបបត់េហើយ។ 
ក៖ ចបស ហ្អរ។ 
ខ៖ េហើយ អបជីដូនៗមួយហ្នឹងមិនដឹងជបេគេនបរស់ឬក៏េគ ណបមិនែដរដឹងមិនែដរមកអី។ 
ក៖ ហ្អឺ។ 
ខ៖ ដូចជបមិនសូវស្គបល់គ្នបរ េបើគ្នបរេនបឆ្ងបយណប។ 



ក៖ ដូចជបអត់សូវមបនទំនបក់ទំនង។ 
ខ៖ ចបស ហ្នឹងេហើយ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ បបត់ឈឹងរហូតេទប។ 
ក៖ ចបស អំុ៊ ស្វបមីុអំុ៊េឈ្មបះអីេគែដរ? 
ខ៖ េឈ្មបះ ស្វបយ សំរឹត។ 
ក៖ ស្វបយ សំរឹត? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបស េហើយេអើ េតើអំុ៊បបនេរៀបកបរេនបៃថ្ងណបែខណបឆ្នបំណបែដរ? 
ខ៖ ខ្ញុំេរៀបកបរេនបែខែច្រត។ 
ក៖ ែខែច្រត? 
ខ៖ ៃថ្ង១៣េកើត ែខែច្រត។ 
ក៖ ១៣េកើត? 
ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 
ក៖ ឆ្នបំ? 
ខ៖ ឆ្នបំខបល។ 
ក៖ ឆ្នបំខបល? ែតអំុ៊អត់ដឹងជបឆ្នបំែខ្មរហ្អរឆ្នបំសកលេទ? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបស អញ្ចឹងេអើ សំរបប់អំុ៊កបរេរៀបអបពបហ៏ពិពបហ៏របស់អំុ៊ហ្នឹង្រតូវបបនេរៀបចំេឡើងេដបយ
ឪពុកម្តបយឬក៏អំុ៊េរៀបចំេដបយខ្លួនឯង? 
ខ៖ ឪពុកម្តបយេរៀបចំេរៀបកបរេនបខបងប្តី។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ ្រសុកកែន្លងេទបចូលស្តីដណ្ដឹងេនបកំពុងេសបមហ្អរ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ កបរខ្ញុំេនប្រកមំុហប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ឪពុកម្តបយេក្មកខ្ញុំគបត់សុំឪពុកខ្ញុំថប ឥឡូវេទបផ្ទះដណ្លង កបលហ្នឹងម្តបយេក្មកខ្ញុំគបត់ខ្លបច
្រគបប់កំេភ្លើង កបលហ្នឹងេយើងមបនកំេភ្លើងជបយែដន្រសុកយួនហ្នឹង ឮក្តុងក្តបំងៗគបត់ថបអញ្ចឹង
សុំដណ្លងកបរេនប្រសុកគបត់ណប េនបផ្ទះគបត់េទប។ 
ក៖ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ បបនខ្ញុំកបរេនប្រតបំកក់ហ្នឹង េនបនរបយ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ កបរេនបហ្នឹង។ 



ក៖ ចបសអំុ៊។ េហើយចុះេអើ េនបេពលអំុ៊េរៀបកបរហ្នឹង េពលែដរអំុ៊្របុសចូលស្តីដណ្ដឹងអំុ៊ េតើអំុ៊
មបនទទួលបបនៃថ្ងជំនូនេហ្អស? សម័យឥឡូវេគេហបៃថ្លទឹកេដបះហប។ 
ខ៖ មិនដឹងែម៉ឪខ្ញុំ ទបដឹងមិនដឹងបបនមបណែដរ ដល់ែតេពលកបរដល់ែតខបងឪពុកខ្ញុំជួយែដ
រ គបត់មិនសូវមបនែដរ ហិហិហិ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស ហិហិហិ។ 
ខ៖ ចបស ជួយកបរ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ អញ្ចឹងេអើ េតើអំុ៊អបច្របបប់ខ្ញុំបបនេហ្អស? អំពីមូលេហតុអីែដរអំុ៊ស្គបល់អំុ៊្របុស? េហើ
យជួបគ្នបរេនបកែន្លងណប? េហតុអីអំុ៊ចបប់េផ្តើម្រសឡបញ់គ្នបរ?  
ខ៖
 េធ្វើកបរេនបកំពង់េសបម ឪពុកខ្ញុំេធ្វើជបងបងជីដូនមួយពួកខ្ញុំេធ្វើជបងផ្ទះេធ្វើេនបចំកបរេកបស៊ូកំព
ង់េសបមហ្នឹង។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េហើយប្តីខ្ញុំហ្នឹង េគខឹង្របលងធ្លបក់េគេទបរកកបរងបរេធ្វើ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ក៏បបនជួបហ្នឹង្រកុម្រគួសបរខ្ញុំហ្នឹង ក៏េនបេធ្វើកបរជបមួយហ្នឹងេទប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ បបនេគេឃើញអញ្ចឹងក៏េគេហបបងេគឪពុកេគមកស្តីដណ្ដឹង។ 
ក៖ ហ្អរ ចបសចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបស េគ្រសឡបញ់េយើង ហិហិហិ។ 
ខ៖ ចបស េគ្រសឡបញ់ ហិហិហិ។ 
ក៖ ្រគបន់ែតេឃើញ្រសឡបញ់ចូលស្តីដណ្ដឹងម៉ង? 
ខ៖ ចបស េនបជបមួយគ្នបរយូ េនប បុ៉ែន្តផ្ទះេដបយខ្លួនហប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ខបង ្របុសៗេនបេដបយខ្លួន េយើងមបនែម៉ឪេយើងេនបេដបយខ្លួនេទប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ លូវៗដូចថបដូចេយើងេនបះ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េគដបក់មួយបន្ទប់េនបេដបយខ្លួនេទប បុ៉ែន្តខ្ញុំដបំបបយែខេអបយហូប។ 
ក៖ ហ្អរ ចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ កបលខ្ញុំេនប្រកមំុ។ 
ក៖ ហិហ ិសំរបប់អំុ៊ េតើអំុ៊េចះសរេសរនឹងអបននឹងនិយបយភបសបរែខ្មរបបនល្អបុ៉នណបែដរ? 



ខ៖ េរៀនបបនតិចហ្នឹងក្មួយ។ 
ក៖ អញ្ចឹងហ្អរ? 
ខ៖ អបែដងរវល់ែតឪពុកម្តបយខ្ញុំគបត់េដើរេពកគបត់េអបយេនបេមើលេគប។ 
ក៖ ហ្អរ បុ៉ែន្ត? 
ខ៖ េរៀនបបន្រតឹមថ្នបក់ទីពី។ 
ក៖ ហ្អរ បុ៉ែន្តអំុ៊អបចនិយបយ? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយសរេសរ? 
ខ៖ សរេសរអត់េចះេទ េចះែតតិចៗហ្នឹង។ 
ក៖ ចុះអបន? 
ខ៖ អបនបបនតិចៗែដរ។ 
ក៖ ហ្អរ ចបសចបស ចុះអំុ៊? 
ខ៖ េយើងេរៀនបបនតិចេពក។ 
ក៖ ចបសចបស ចុះអំុ៊េអើ េចះភបសបរណបេផ្សងេទៀតខុសពីភបសបរែខ្មរេហ្អស? 
ខ៖ អត់ម៉ងណបអត់េចះេទ ហិហិហិ។ 
ក៖ ហបហិហិហិ។ 
ខ៖ េចះែតែខ្មរហ្នឹងម៉ង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស ចុះអំុ៊េរៀនបបន្រតឹមថ្នបក់ទីមបណែដរ? 
ខ៖ ទីពី។ 
ក៖ ទីពី? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ ដ៏េពល្របលងេអើ ចូលេ្រពកហ្នឹង ឈប់េមើលេគបម៉ង។ 
ក៖ េមើលេគប? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ ចបសចបសអំុ៊។ 
ខ៖ ស្តបយហប។ 
ក៖ ស្តបយ ហិហិហិ។ 
ខ៖ េទបអញ្ចឹងេទប។ 
ក៖ ចបស េហើយេអើ? 
ខ៖ អត់េចះេទប។ 
ក៖ ចបស េហើយអំុ៊េរៀនេនបសបលបែដរអំុ៊? 
ខ៖ សបលបរវត្តៃ្រពម្លូរ។ 
ក៖ វត្តៃ្រពម្លូ? 



ខ៖ េហើយ្រគូរបេ្រងៀនខ្ញុំេលបកេទៀត។ 
ក៖ ហ្អរ ។ 
ខ៖ ហិហ ិចបស អត់មបនប៉បសក់េទេលបក។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ ជំនបន់អំុ៊េរៀនអំុ៊េរៀនេនបវត្តែមន? 
ខ៖ េរៀនេនបវត្ត។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ សបលបរេរៀន បុ៉ែន្តសបលបរេនបក្នុងវត្ត។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ វត្តៃ្រពម្លូហ្នឹង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយ េតើអំុ៊ េនបេពលអំុ៊េនបេក្មងហប? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េតើអំុ៊មបនមិត្តភ្រក័ណបែដរអំុ៊ស្និតស្នបលេហើយបបនធំធបត់េឡើងមកជបមួយគ្នបរេហ្អស? 
ខ៖ េអើ ពីកូនចិនកូនអី េគបបនេឡើងខ្ពង់ខ្ពស់របស់េគ េហើយវបែបកបបក់គ្នបរ។ ខ្ញុំមកេនបភ្នំេព
ញតបមឪធបក់សុីក្លូរមកែបកគ្នបរ។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ ែលងស្គបល់គ្នបរអស់។ 
ក៖ ឥឡូវអំុ៊ែលងមបនទំនបក់ទំនងេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ ពួកម៉បកបបត់ឈឹង។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ ហិហិហិ។ 
ក៖ ពួកគបត់េឈ្មបះអីេគខ្លះអំុ៊ចបំេហ្អស? 
ខ៖ ហ្អ ូេឈ្មបះចង់េភ្លចអស់េហើយក្មួយ យូេពកេហើយ ចបំែតម្នបក់េឈ្មបះសិន។ 
ក៖ េឈ្មបះសិន? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ ចបស។ 
ខ៖ ្រសី។ 



ក៖
 អញ្ចឹងេតើអំុ៊ចបំសបច់េរឿងអីខ្លះេនបេពលអំុ៊េនបេក្មងៗជបមួយមិត្តភ្រក័អំុ៊េហ្អស? ថបបបនមបនអ
នុស្វរីយ៏អីខ្លះជបមួយគ្នបរហប? 
ខ៖ មបនែតេលង ែតខ្ញុំេចញពីេរៀនខ្ញុំមិនេចះេលងហ្នឹងេគេទ ខ្ញុំសរេសបិ៊ចអីហ្នឹងសរេសែតអ
ក្សរេមេរៀន្រគូរដបក់េអបយមក ខ្ញុំសរេសរអក្ស្រគូរដបក់េលើក្តបេខៀនហ្នឹង។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េរៀនែតសរេសទេន្ទញចូលេមេរៀនហ្នឹង។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ខ្ញុំមិនេចះេលងអីហ្នឹងេគេទ។ 
ក៖ ហ្អរ ចបសចបសអំុ៊ចបស សំរបប់អំុ៊ េតើអំុ៊ធ្លបប់េធ្វើែ្រសចំកបរេទ? 
ខ៖ េធ្វើ។ 
ក៖ ហ្អរ ចបសចបស រួចេហើយចុះអំុ៊េអើ មបនអបជីវកម្មលក្ខណះផ្ទបល់ខ្លួនឬក៏ជបលក្ខណះ្រគួ
សបរេហ្អស? 
ដូចជបកបរលក់ដូរធំដំជបលក្ខណះ្រគួសបរ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អត់មបនេទណបអំុ៊ណប? 
ខ៖ មបនែតលក់ ដ៏ខ្លួនមបន្រគួសបរេហើយ េមមបយចបប់ពីសម័យ៧៩មក។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ហ្នឹងខ្ចីលុយេគទិញឥវ៉ាន់ែរកយកមកលក់ក្នុងផ្ទះ។ 
ក៖ ហ្អរ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ ទិញ្រសប ទីញបែន្លរ ទិញអីអញ្ចឹងហប។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ ហ្នឹងេហើយចញ្ចឹមកូន។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ អញ្ចឹងេតើេអើ អំុ៊មបនបបនេធ្វើកបរអីខ្លះេទៀតេដើម្បីរក្របបក់កំៃរេដើម្បីចញ្ចឹមជីវិតេហ្អ
សអំុ៊? 
ខ៖ រកែតម៉បបុ៉ណ្ណឹង េទបែរកេខ្សោះករេហើយខ្ញុំហ្នឹង។ 
ក៖ ហ្អឺ។ 
ខ៖ េទបអញ្ចឹងេឡើងេទបទន្លបប់អញ្ចឹងឯណបបបន។ 
ក៖ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ ្រពំែដនយួន។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ េហើយនឹងេកបះអែណ្ដតបីកែន្លងហ្នឹង ែរករកសុីែតែរកហ្នឹង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ ចញ្ចឹមជីវិតចញ្ចឹមកូនហ្នឹង គ្មបនេសសសល់អីេទ។ 



ក៖ ចបស។ 
ខ៖ អំុ៊េនបះ រកសុីេអបយែតរស់ចញ្ចឹមកូនេមមបយប្តីស្លបប់េចបលអស់េទប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េហើយ សំរបប់អំុ៊ តបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវេតើអំុ៊េឃើញថបជីវិតរបស់អំុ៊មបនកបរផ្លបស់
ប្តូរអីខ្លះេហ្អស? 
ខ៖ ផ្លបស់េហើយ ឥឡូវេយើងេចះែតវបចបស់េយើងេធ្វើអីអត់បបន េធ្វើអីអត់េកើតមិនដឹងរកសុីអី? 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ហូបេដបយសបរកូនេចប។ 
ក៖ ចបស បុ៉ែន្តអំុ៊េឃើញថបជីវិតរបស់អំុ៊មបន មបនកបរេអើ រេបៀបថប្របេសើរេឡើងជបងមុនេហ្អស
អំុ៊? 
ខ៖ មិន្របេសើរេទក្មួយ វបេរៀងញីញ័។ 
ក៖ ដូចជបជីវភបពហប? 
ខ៖ េដើរេឡើងញ័រ។ 
ក៖ ជីវភបពធូធបជបងមុនេហ្អស? 
ខ៖ អត់មបនធូធបេទ មបនកូនេចបេគេអបយតិចតួចអញ្ចឹងេទប ហូបចបយវបយអញ្ចឹង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ មួយមី៊ ្របបំពបន់អីអញ្ចឹងណប។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ ចង់េបើថបសល់អត់េទអូនអត់មបនអីសល់មួយរបក់មួយរយេទ។ 
ក៖ ចបសចបស េហើយសំរបប់អំុ៊ េតើអំុ៊ចូលចិត្តញបំម្ហូបអីេគែដរ? 
ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តែតេ្រគៀមៗ។ 
ក៖ ចូលចិត្តែតេ្រគៀមេ្រគបះហបអំុ៊? 
ខ៖ ចបស ទឹកសម្លរហូបអត់បបន។ 
ក៖ ហ្អរ ចបស។ 
ខ៖ េហើយបុ៉ន្មបនែខហ្នឹងបបយក៏អត់សូវបបន។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ េបើមបនេ្រគៀម េបើមបនសបច់អបំងសបច់អីអញ្ចឹងេទបហូបបបន។ 
ក៖ ចបស អំុ៊។ េហើយ? 
ខ៖ ទំរបំអស់មួយចបនៗ។ 
ក៖ ចបស ហិហិហិ។ េហើយចុះតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវអំុ៊ចូលចិត្តេលងែល្បង្របជប្របី
យ៏អីេគែដរ? 
ខ៖ េលងែល្បងេគេហបថបេបបះេ្រតសចបប់េ្រតស។ 
ក៖ ហ្អរ េលងេ្រតស។ 



ខ៖ ចបស េលងអបេបបះេម កូនេបបះហ្នឹងេម្រកសបំង ែផ្ល្រកសបំងេយើងហ្នឹង។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ យកមកេបបះអញ្ចឹងេហើយ ចបប់អបេមហ្នឹងចបប់អញ្ចឹងេទប។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ េលងហ្នឹងេគេលងដប់ៗចបប់្រគប់ដប់អញ្ចឹងេទប េលងហ្នឹងេគេលងេគៀបេក្លៀកេគេលង
ខបំមបត់អញ្ចឹងេទបេគេលងអីេទប ហិហិហិ។ 
ក៖ ហ្អរ ចបស។ 
ខ៖ ចូលចិត្តេលងអបហ្នឹង។ 
ក៖ ចូលចិត្តេលងអបហ្នឹង? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖
 ចបសអំុ៊ចបស។ េហើយេតើេអើ សំរបប់ចេ្រមៀងវិញ េតើអំុ៊ចូលចិត្តស្តបប់ចេ្រមៀងមួយណបជបងេគ
? ឬក៏អំុ៊មបនចេ្រមៀងណបែដរអំុ៊បបនេរៀនពីេក្មងមកេហើយអំុ៊េនបែតចងចបំេហ្អស? 
ខ៖ ខ្ញុំអត់ែដរេរៀនផងចេ្រមៀង។ 
ក៖ ចុះអំុ៊ចូលចិត្តស្តបប់ចេ្រមៀងអីេគែដរ? ដូចជបចេ្រមៀងពីេដើមឬក៏ចេ្រមៀងសម័យឥឡូវ? 
ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តចេ្រមៀងសុន សុីសបមុត។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ េហើយនឹងចេ្រមៀងរស់ សិរីសុទ្ធប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ហិហិហិ។ 
ក៖ ចេ្រមៀងពីេដើមអំុ៊ណប។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ពិេរបះៗ។ 
ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ េអើ សំរបប់អំុ៊ េតើេនបក្នុងផ្ទះអំុ៊ េតើអំុ៊មបននរណបេគែដរេចះេលងឩបករណ័
េភ្លងេហ្អស? េនបក្នុង្រកុម្រគួសបរអំុ៊ហ្អប? 
ខ៖ េចបៗមបន ដូចអត់មបនេទ មបនេចប្រជុងហ្នឹងយកហ្គីតបេទប្រពះវិហបរេទបអីបុ៉ែន្តអត់ដឹងេគ
េចះេលងឬអត់? ខ្ញុំអត់ដឹងែដរ។ 
ក៖ អញ្ចឹងហបអំុ៊? 
ខ៖ ចបស។ េហើយមូលេនបះេដើរេធ្វើសំណង់េធ្វើអីេធ្វើចងសត្វចងអីក្នុង្រពះវិហបរហ្នឹងយក្របប
ក់ែខមកចញ្ចឹមែម៉ឪហ្នឹង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ ហ្នឹងបុ៉ណ្ណឹងបបនតិចតួច ្របឹងេទបបបនេ្រចើនេទប េពលណបរវល់ែតផឹកេទបខបនចងេទប។ 
ក៖ ចបស។ 



ខ៖ េអើយ ពិបបកណបស់េចបេអើយ អបេចបេចះផឹកេចះសុីេនះ។ 
ក៖ ចបស េហើយេអើ សំរបប់អំុ៊
 េតើផ្ទះរបស់អំុ៊ែដរអំុ៊រស់េនបតបំងពីេក្មងហ្នឹងណបេតើមបនលក្ខណះមិចែដរអំុ៊? ដូចជបផ្ទះថ្មឬក៏
ផ្ទះេឈើឬក៏ផ្ទះស្លឹកឬអីអញ្ចឹងហបអំុ៊? 
ខ៖ ផ្ទះ្របក់ស្លឹកេត្នបតហ្នឹង។ 
ក៖ ្របក់ស្លឹកេត្នបតណបអំុ៊? 
ខ៖ សរសរេដើមអំពិលទឹក េដើមឬស្សី។ 
ក៖ ហ្អរ ចបសចបស េហើយចុះេអើផ្ទះហ្នឹង? 
ខ៖ រេនៀបឬស្សី។ 
ក៖ ចបសចបស ចុះេអើ ផ្ទះហ្នឹង្រតូវបបនសបងសង់េឡើងេដបយណបេគែដរ? ឬក៏អំុ៊បបនជួយសប
ងសង់វបេឡើងអត់? 
ខ៖ អត់មបនជួយេទកូន។ 
ក៖ កូនេធ្វើខ្លួនឯង? 
ខ៖ កូនខ្ចីលុយអង្កកបរេធ្វើ។ 
ក៖ ហ្អរ ផ្ទះ ផ្ទះអំុ៊ពីេដើមហប? 
ខ៖ ផ្ទះអំុ៊ពីេដើមេនបផ្ទះស្លឹកេត្នបត។ 
ក៖ ចបសណបេគេធ្វើវបអំុ៊? 
ខ៖ ឪពុក។ 
ក៖ ហ្អរ ឪពុកអំុ៊ណប? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបសចបស អញ្ចឹងេអើ ផ្ទះអំុ៊ស្លឹកេត្នបតហ្នឹង េដើម្បីសបងសង់វប្រតូវកបរមបនសំភបរះអីខ្លះែដរ
អំុ៊? 
ខ៖ មបនែតសំភបរះែដកេគបល ែវវបេអបយជបប់។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ៃវតង់ៃវែដកេគបលៃវក្តបរហ្នឹង្របក់ស្លឹកេត្នបត។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េយើងៃវេអបយញឹកមក។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ចងេអបយជបប់។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបស េហើយេអើ េតើឪពុករបស់អំុ៊គបត់េចះេធ្វើផ្ទះហ្នឹង មកពីណបេគែដរ? ឬក៏គបត់បបនេរៀន
ពីណបេគ? 
ខ៖ គបត់េចះខ្លួនឯងែតម្តង។ 



ក៖ ហ្អរ េចះខ្លួនឯង? 
ខ៖ ចបស គបត់េធ្វើជបងផ្ទះជបងអីេធ្វើខ្លួនឯងគបត់ខបងជបងេឈើ។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ កបលគបត់េនបេក្មងគបត់ចុះពីអបេធ្វើចំកបរ្រមិចហ្នឹងមកហ្នឹង គបត់េធ្វើេដើរេធ្វើផ្ទះេគតបំងពីគប
ត់េនបអបយុខ្ទង់ែសរខ្ទង់ហបអីហ្នឹង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ ចបស េតើេអើ សំរបប់អំុ៊ េតើអំុ៊មបនជំនបញណបែដរអំុ៊េចះតមកពី្រគួសបរអំុ៊េហ្អស? ដូ
ចជបវិញវល្ល័ កូស្ករ ឬក៏អីអញ្ចឹងហបអំុ៊ អំុ៊មបនេហ្អស? 
ខ៖ អំុ៊ដូចគ្មបនេចះអីេទ ដូចវីញវល្លេនបះ។ 
ក៖ ដូចជបជំនបញែដរ្រគួសបរអំុ៊េចះេហើយ បន្ទប់មកអំុ៊េចះមក ដូចតមកេទៀតហប? 
ខ៖ ខ្ញុំអត់េចះេទ អត់មបនផង។ 
ក៖ អត់មបនេទអំុ៊ណប? 
ខ៖ េចះែតស្លរដបំ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ជំនបញេមផ្ទះ។ 
ខ៖ ចបស ហិហិហិ។ 
ក៖ ហិហិហិ។ 
ខ៖
 េបើបងៗបបនេគេចះ េអើបងកណ្ដាលគបត់បួស បងបង្អស់េគខបងរចនបហ្នឹងខបងគំនូរហ្នឹង។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ចំែនកខ្ញុំេពបហ្នឹង េរៀនជបមួយពូេរៀនបបនតិចតួចហ្នឹង។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េនបជបែម៉ឪ។ 
ក៖ ចបស េហើយ? 
ខ៖ ែម៉ឪស្លបប់អស់េទប េនបែតឯងអញ្ចឹងេទប េបើបងក៏គបត់សស្លបប់អស់ែដរ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េនបែតក្លមួយម្នបក់ឯងហ្នឹងជបមួយកូនហ្នឹង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ េពបះមួយអស់េហើយ។ 
ក៖ ចបសចបស អញ្ចឹងេតើអំុ៊អបច្របបប់ខ្ញុំបបនេហ្អស? ថបេតើេពលណបែដរអំុ៊លំបបកបំផុតេនបក្នុ
ងជីវិតរបស់អំុ៊ហប? 
ខ៖ អំុ៊េដើរេទបេនបឯណបេទប សុំេគេធ្វើកូនហ្នឹងេទបេលងជបមួយេគហ្នឹងេចបេទប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ វបអត់មបនែផ្នកជីវភបព្រគប់្រគបន់ ខ្វះខបន។ 



ក៖ អញ្ចឹងេពលែដរអំុ៊លំបបកបំផុតគឺេពលែដរអំុ៊ខ្វះខបនលុយកបក់? 
ខ៖ េនបជបមួយេចប។ 
ក៖ ហ្អរ េនបជបមួយេចប? 
ខ៖ ចបស េចបហ្នឹងែម៉ស្លបប់េហើយ។ 
ក៖ ហ្អរ ចបស។ 
ខ៖ េនបែតជីដូន បងកូនខ្ញុំហ្នឹងស្លបប់ហ្នឹងស្លបប់លង់ទឹកេនបហ្នឹងអណ្ដូង។ 
ក៖ ហ្អរ ចបស។ 
ខ៖ េគថបឆ្កួត។ 
ក៖ ហ្អរ។ 
ខ៖ កូនខ្ញុំទីមួយហ្នឹង មីេនះទីពី។ 
ក៖ ហ្អរ ចបស។ 
ខ៖
 ដ៏ទីបីទីបួនេនបេប៉បយែប៉តេធ្វើកបបី៊នេនបះ ក៏ដុនដបបែដរ អត់មបនថបេអើ េទប្រពំែដនេហើយមប
នសំបូរហូហបហ្នឹងេគអត់េទ។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ ជួលដី អបបងេនបះជួលដីេអើ េគដបំសែណ្ដកដី។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េទបឯកបបី៊នេនបះ េហើយអញ្ចឹងេទប្រគបន់ែតជួលចុះជួលេឡើងលក់សងេគលុយគ្មបនស
ល់េទ។េអើ ថបជីវភបពដុនដបបណបស់។ 
ក៖ អញ្ចឹងេពលែដរអំុ៊លំបបកបំផុតេពលអំុ៊ េអើេឃើញកូនៗអំុ៊ខ្វះខបនែមនេហ្អសអំុ៊? 
ខ៖ ចបស ខ្វះខបន។ 
ក៖ ចបសចបស ែតេទបះបីជបលំបបក េតើអំុ៊បបនឆ្លងកបត់វបមកេដបយរេបៀបណបែដរ? ដូចជបអំុ៊
បបនខំ្របឹងែ្របងេហ្អស? 
ខ៖ េបើចបស់េហើយខ្ញុំេទបវបមិនរួច។ 
ក៖ ចបសអំុ៊។ 
ខ៖ មបនែតទឹកចិត្តេទ បបនែតអង្គុយគិតេចបលគ្មបន្របេយបធន៏។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េធ្វើមិនេកើត។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ តូចចិត្ត។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ អបណិតខ្លួនចង់េធ្វើអីមិនេកើតហ្នឹង។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ ដឹងេធ្វើអីេអបយបបនហូប្រគប់្រគបន់។ 



ក៖ ចបស។ 
ខ៖ បបនែតកូនេចបេគេអបយហូប េគេអបយមបណហូបបុ៉ណ្ណឹងេទប េគេអបយមបណចបយបុ៉
ណ្ណឹងេទប។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស។ 
ខ៖ ហ្អ ឺអត់ក៏េចះែត្រទបំអញ្ចឹងេទប នឹកេឃើញជីវភបពេយើងពិបបក។ 
ក៖ ចបស េហើយសំរបប់អំុ៊ េតើអំុ៊មបនបទពិេសបធន៏ណបេនបក្នុងជីវិតអំុ៊ហប ែដរអំុ៊សប្យជបង
េគេហ្អស? 
ខ៖ ចបស េអើ អំុ៊មិនែដរ េបើសប្យមិនដឹងជបេធ្វើអីសប្យេទ េបើសប្យមបនែតេទបបុ
ណ្យ។ 
ក៖ េទបបុណ្យ? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ េហើយ េបើេដើរេអបយសប្យេនបះមិនដឹងជបេដើរ េដើរេអបយេទបេកបះេព្រជេទបអីណបក៏មិ
នសប្យែដរ េទបអង្គុយេមើលែតេគហ្នឹង េមើលេធ្វើអីចបស់េហើយេមើលមិនេឃើញ េបើយប់េមើ
លែលងេឃើញេទៀតេហើយ។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ដឹងសប្យអីេមើលអត់េឃើញ? 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ បុ៉ែន្តេពលអំុ៊េទបបុណ្យអំុ៊សប្យ? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ ល្អអំុ៊ ហិហិហិ។ 
ខ៖ ចបស ហិហិហិ។ 
ក៖ សំរបប? 
ខ៖ វបសប្យ។ 
ក៖ សំរបប់អំុ៊ តបំងពីេក្មងមកហ្អប? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ រហូតមកដល់ឥឡូវ េតើអំុ៊ធ្លបប់មបនក្តី្រសៃមឬក៏អំុ៊ចង់បបនអីេនបេពលអំុ៊ធំេឡើងេហ្អស? ដូ
ចជបបំណង្របបថ្នបអំុ៊ហប? េតើអំុ៊ធ្លបប់មបនេហ្អស? 
ខ៖ អត់មបន ដឹងចង់បបនអី? 
ក៖ តបំងពីេក្មងមក? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ ហ្អរ ចុះអំុ៊អត់ចង់ធំេឡើងចង់េធ្វើជប្រគូ ធំេឡើងចង់េធ្វើជបេពទ្យ? 
ខ៖ អបហ្នឹងតបមនិស្ស័យរបស់េយើង។ 



ក៖ ចបស។ 
ខ៖ កបរេយើងចង់េយើងេមើលវណ្ណះជីវភបពរបស់េយើងនិស្ស័យរបស់េយើងហ្នឹងវបបបនេទបកបន់
អបហ្នឹងបបនវបសប្យេទបរួច េបើេទបមិនសូវ េយើង្របបជ្ញបក៏វបមិនសូវឆ្លបសៃវ េទបមិនរួចេចះ
ែតរកសុីេខ្វះនបយេខ្វះអបយចញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងេទប េបើថបេអបយេទប្របបថ្នបរេទប្រគូេទបេពទ្យអី
េទបវបមិចរួចេបើេយើងមិនេចះបបរបំងមិនេចះអង់េគ្លសមិនេចះអីមួយម៉បត់ េចះែតែខ្មរមិនអស់ផ
ង។ 
ក៖ ចបស ហិហិហិ។ 
ខ៖ ហិហិហ ិចបស។ 
ក៖ ចបសអំុ៊ចបស អរគុណេ្រចើនអំុ៊។ 
ខ៖ ហ្អឺ។ 
ក៖ ចុះេអើ អំុ៊ជបចុងេ្រកបយេបើសិនអំុ៊មបនឱកបសេដើម្បីផ្តបំេផ្ញើរដល់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយរបស់
អំុ៊ អំុ៊ហ្នឹងេក្មងៗជំនបន់េ្រកបយេទៀតរបស់អំុ៊ហប? 
ខ៖ ចបស។ 
ក៖ េតើអំុ៊ចង់និយបយអីខ្លះេទបកបន់ពួកគបត? េតើអំុ៊ចង់េអបយពួកគបត់ក្លបយជបមនុស្សែបបណប
? េតើអំុ៊ចង់េអបយពួកគបត់មបនភបពេជបកជ័យអីខ្លះក្នុងជីវិត? េតើអំុ៊ចង់េអបយពួកគបត់េរៀនអីខ្លះ
េនបក្នុងជីវិតហបអំុ៊? 
ខ៖ ចបស ចិត្តអំុ៊ចង់េអបយែតកូនេចបេធ្វើល្អ េធ្វើបុណ្យេធ្វើទបន កំុេឈ្លបះនបក់ជិតខបង កំុេដើរនិ
យបយេដើមេគ ្របឹងរកសុីេដើម្បីចញ្ចឹមជីវិតរបស់េយើង កំុអង្គុយនិយបយេដើមេគ ហ្នឹងបបនេហើ
យ អំុ៊ យបយអរេហើយ។ 
ក៖ ចបសចបស។ 
ខ៖ េអបយ្របឹងខ្លួនេយើងេទប កូនេចបរបល់ៃថ្ងវបេទបេធ្វើកបររបល់ៃថ្ងអញ្ចឹងេទបេអើយ ទបំងប្តីទបំង
្របពន្ធទបំងប្តីទបំង្របពន្ធេទបេធ្វើេរបងច្រកហ្នឹងណប។ 
ក៖ ចបស។ 
ខ៖ បុ៉ណ្ណឹងអំុ៊អរេហើយ អរេអបយបបនកូនេចបមបនលុយកបក់ចញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងណប។ 
ក៖ ចបស។ 
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