
កិច្ចសមា'(សន៍របស់ េសក សាន្ត 
ក៖ អ្នកសមា'(សន៍ ថន រដា.(   ខ៖ អ្នក្រត2វបានសមា'(សន៍ េសក សាន្ត 

 

ក៖ បបទ! េនបៃថ្ងេនះគឺៃថ្ងទី១៣ ែខកុម្ភៈ ឆ្នបំ២០២០។ េហើយខ្ញុំបបទេឈ្មបះ ថន រដ្ឋប។ គឺជប្រកុម

កបរងបររបស់គេ្រមបង្របវត្តិផ្ទបល់ខ្លួន របស់្របជបជនែខ្មរ។ េហើយគេ្រមបងេនះ្រតូវបបនគបំ្រទ

េដបយសបកលវិទ្ល័យមួយែដលមបនេឈ្មបះថប BYU េនបសហរដ្ឋអបេមរិច។ េហើយគេ្រមបង

េនះេវបសបយcambodianoralhistories.byu.edu. េហើយេបើសិនជបេលបកពូ កូនេចប ្របពន្ធេលបក

ពូ មបនបំណងចូលេទបកបន់េវបសបយេនះ។ ពួកគបត់នឹងេឃើញកបរសម្ភបសែដលេលបកពូផ្ដល់

ឱ្យដល់េនបក្នុងៃថ្ងេនះ។ បបទ! េគបលបំណងៃនកបរសម្ភបសមួយេនះគឺេដើម្បីរក្េនបជីវ្របវត្តិ

ផ្ទបល់ខ្លួនរបស់េលបកពូ មបនតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវេនះ េហើយនិង ក្តី្រសៃម៉ បំណង្រប

ថ្នបរបស់េលបកពូហ្នងឹ។ េអើ! ែដលេលបកពូមបនទបំងបុ៉ន្មបនហ្នឹងទុកឱ្យកូនេចបជំនបន់េ្រកបយគបត់

បបនេរៀនសូ្រតណបេ៎លបកពូ។ បបទ! េដើម្បីគបត់ដឹង េហើយេដើម្បីអភិរក្សទុកឱ្យបបនយូរ្របវត្តិ

របស់េលបកពូផ្ទបល់ផងែដរ។ បបទ! អញ្ចឹងេបើសិនជបពួកគបត់ចង់រកកបរសម្ភបសេនះ គបត់្រគបន់

ែតចូលេទបកបន់េវបសបយែដលខ្ញុំបបនជ្រមបបខបងេលើេនបះជបកបរេ្រសចេហើយ។ គបត់នឹងេឃើញ

កបរសម្ភបសហ្នឹង េហើយៃថ្ងេនះខ្ញុំមកជួបេលបកពូ េសក សបន្ត។ េលបកពូមបនអបយុ៥៧ឆ្នបំ។ 

បច្ចុប្បន្នេលបកពូរស់េនបភូមិទទួលតបឯក សង្កបត់អូរចបរ្យ ្រកុងបបត់ដំបង ្រកុងបបត់ដំបង។ ហ្ន៎

េលបកពូហ្ន?៎ បបទ! អញ្ចឹងសំណួរទី១ែដលខ្ញុំចង់ជ្រមបបទីកបន់េលបកពូ គឺសុំឱ្យេលបកពូជួយ

ជ្រមបបេឈ្មបះរបស់េលបកពូម្តងេទៀតេឈ្មបះអីែដរេលបកពូ? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះេសកសបន្ត។ 

ក៖ បបទ! េសកសបន្តេលបកពូមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទ? 

ខ៖ ពីភបព្រតកូលេហបអញ្ចឹងបេណ្ដោយ។ 

ក៖ តបំងពីេក្មង? 

ខ៖ តបំងពីេក្មងរហូតដល់ចបស់។  



ក៖ ពីេក្មងមបនេឈ្មបះអីែដរេលបកពូ? 

ខ៖ េសក សបន្ត។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ឪពុកេឈ្មបះេសក កូនេឈ្មបះ សបន្ត។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ដល់េពលតបេឈ្មបះ រស់។  

ក៖ តបរសហ់្ន? 

ខ៖ តប រស់។ ្រតេគបលេឈ្មបះ សបន្ត។  

ក៖ អរគុណេលបកពូ។ សូមេលបកពូជួយជ្រមបបអបយុម្តងេទៀត។ អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ខ្ញុំអបយុ៥៧ឆ្នបំេហើយ។  

ក៖ េបើេយើងគឹតជបឆ្នបំែខ្មរ។ េតើេលបកពូេកើតឆ្នបំអីេលបកពូ? 

ខ៖ េអើខ្ញុំដឹងទបន់សម័យលន់នល់ រដ្ឋ្របហបរសេម្តចតប។   

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ដឹងក្តីពីេនបះមកខ្ញុំធំ្រគបន់េហើយណប។៎ ធំ្រគបន់ េហើយក៏អត់បបនេរៀនសូ្រតេ្រជប្រជះែដរ។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ សម័យហ្នឹងេយើងរត់លូន។  

ក៖ េលបកពូកបលេណបះ។ េតើេលបកពូេកើតឆ្នបំអី ដឹងអត់? 

ខ៖ ខ្ញុំកបលេណបះ ៦២។ 

ក៖ ៦២ បបទ។ 



ខ៖ ៦២ ឆ្ងបយ។  

ក៖ ចបំែខអត់? 

ខ៖ អត់! អត់ចបំ។ 

ក៖ ចុះៃថ្ង? 

ខ៖ ៃថ្ងក៏អត់ បុ៉ែន្តមុន៦២។  

ក៖ បបទ! មុនហុកពីឆ្ងបយែដរ។ ចុះ្រសុកកំេណើតរបស់េលបកពូ េកើតេនបឯណបែដរ?  

ខ៖ ្រសុកកំេណើតេលបកពូេកើតេនបភ្នំតូច។ 

ក៖ ភ្នំតូច។ 

ខ៖ ភ្នំតូច ភ្នំធំ។ 

ក៖ េខត្តបបត់ដំបងហ្នេ៎លបកពូ? 

ខ៖ េខត្តបបត់ដំបង។ 

ក៖ េហើយអញ្ចឹងេតើេលបកពូជួយជ្រមបបបបនេទថបេហតុអ្វីបបេនជបេលបកពូផ្លបស់ពីភ្នំតូចភ្នំធំមក

េនបខបងទូលតបឯក។ 

ខ៖ កបលេនបះម្តបយខ្ញុំគបត់ឈប់េនប្រសុកគបត់។ 

ក៖ បបទ!  

ខ៖ ខ្ញុំេនបជបមួយខបងឪពុក។ ្រសុកឪពុកក៏មបនកូនមបនេចបេទប ក៏មកេនបេខត្តបបត់ដំបងេនះ

េទប។ 

ក៖ បបទ! េហើយភ្នំតូចេនបះ មិនែដលបបនេទបេទ។ បងប្អូនេនបហ្នឹងេនបះេ្រចើន េ្រចើនណបស់ េទប

ហួសមកហួស វបដូចថបេយើងអត់មបន អស់បងប្អូនបេង្កើតេហើយណប។៎ េនបសល់ែតបងប្អូន

ជីដូនមួយ ជីទួតមួយេទប។ េយើងមិនអបចចូលបបនេទណប៎ េនះេយើងអត់ េគសុទ្ធែតអ្នកមបនៗ 

េគបងប្អូនេគេនបអបេមរិច្រគបន់ៗ។ េយើងមិនអបចសុំលុយេគអញ្ចឹងណប៎។ 



ក៖ បបទ! េលបកពូ េលបកពូថបមបនបងប្អូនេ្រចើនេនប ភ្នំតូច ភ្នំធំ េលបកពូអបចជួយជ្រមបបបបនេទ 

ថបេហតុអ្វីបបនជបដបក់េឈ្មបះថប ភ្នំតូច ភ្នំធំេលបកពូ? 

ខ៖ អូ! ភ្នំតូច ភ្នំធំហ្នឹង េបើេយើងនិយបយ្របវត្តិពីេដើម ចបស់ៗេហបថបមបនបងតូច បងធំ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ភ្នំតូច ភ្នំធំ។ 

ក៖ បបទ!  

ខ៖ បងតូច បងធំ។ បងតូច បងធំ។ 

ក៖ បងតូច បងធំ។ បងតូច បងភ្នំតូច បងធំេហបភ្នំធំេទបហ្ន?៎ 

ខ៖ បបទ! ខ្ញុំចបំបបនែតបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ បបទ! អរគុណេលបកពូ េហើយទបក់ទងនឹងភបសបរវិញ។ េ្រកបពីភបសបរែខ្មរេលបកពូមបនេចះ

ភបសបរអីេទ?  

ខ៖ អត់! អត់េចះតបម៉ង។ កបលសម័យេនបះ រត់រហូត។ 

ក៖ បបទ!  

ខ៖ បរេទះេគបរត់។ ឪពុក ឪពុកខ្ញុំេបើកឡបនឱ្យបុប្ផបេទវី។ 

ក៖ អូ! េបើកឡបនឱ្យណបេគ?  

ខ៖ បុប្ផបេទវី។ 

ក៖ បុប្ផបេទវី្របពន្ធរបស់នរណប? 

ខ៖ កូនេស្តចហ្នឹង។ បុប្ផបេទវីេនបះ ឪពុកខ្ញុំេបើកឡបនឱ្យគបត់ផ្ទបល់។  

ក៖ គបត់កូនសេម្តចហ្ន។៎  

ខ៖ គបត់េបើកឡបនបេ្រមើ។  



ក៖ បុប្ផបេទវីេនបះជបកូនរបស់េស្តច? 

ខ៖ បបទ! របស់េស្តច។ 

ក៖ អញ្ចឹងបុប្ផបេទវីេនបះជបកូនរបស់សេម្តចតបហ្ន?៎ 

ខ៖ កូនសេម្តចតប។ 

ក៖ សេម្តចតបសីហនុហ្ន?៎ 

ខ៖ សេម្តចតបសីហនុ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េហើយខ្ញុំនិយបយេគមិនសូវេជឿេទ ែតេបើខ្ញុំផ្ទបល់ខ្ញុំេជឿ។ 

ក៖ េដបយសបរេលបកពូេនបផ្ទបល់។ 

ខ៖ បបទ! ជួបផ្ទបល់។  

ក៖ ចុះទបក់ទងនឹងអបពបហពិ៍ពបហវ៍ិញ។ េតើេលបពូស្គបល់អ្នកមីងបុ៉ន្មបនឆ្នបំបបនេរៀបកបរជបមួយ

គបត់? 

ខ៖ ស្គបល់ បីកូន ២ យួនេទើបេចញពី្រសុក។  

ក៖ បបទ! េលបកពូស្គបល់អ្នកមីងបុ៉ន្មបនឆ្នបំបបនេរៀបកបរ? ស្គបល់ភ្លបម្រសឡបញ់ភ្លបម ឬក៏

្រសឡបញ់យូរ? 

ខ៖ អូ! យរូេហើយ។  

ក៖ េហើយមូលេហតុអីបបនជបេលបក ពូសេ្រមចចិត្តយកអ្នកមីងជបគូ? 

ខ៖ កបលហ្នឹងេលបកពូ រត់ឡបន ដល់េពលរត់ឡបនអស់ ឪពុកខ្ញុំថបែហងរត់ឡបនអត់កំេណើត

េទ។ ឡបន្រសីេ្រចើនណបស់។ ខ្ញុំក៏ឈប់រត់ឡបន មកធបក់រុឺម៉ក រុឺម៉កេជើងេយើងេនបះ រុឺម៉កកង់៤ 

ឈប់រុឺម៉កេដើរែរកដីអណ្ដូង។ អណ្ដូង ២ែម៉្រត ៤ ្រជុង។ ១ពបន់ ១ពបន់ែខ្មរេនបះណប។៎ េឃើញេគ



វបលអណ្ដូង ្រសឡបញ់េគពីេនបះមក ក៏សបងបបនបុ៉ណ្ណឹងឯង ព្យបមណបស់ទ្រមបំបបន បបន

បុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលែដលេរៀបចំជបគូរ្រសករេតើបបននរណបេរៀបចំជូនេលបកពូ? 

ខ៖ េយើងបបនគ្នបេដបយស្ម័្រគចិត្តេនបះឯង។ 

ក៖ កបលេណបះមបនៃថ្លខបន់ស្លបេទ? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ អញ្ចឹងមូលេហតុែដលេលបកពូសេ្រមចចិត្តយកអ្នកមីងជបគូរ មបនមូលេហតុអីេទ? 

ខ៖ ពីមុនខ្ញុំនឹកេឃើញថបគបត់ល្អ។ ្រសឡបញ់ខ្ញុំេហើយនឹកេឃើញថបយកគបត់ជបគូរអនបគត។  

ក៖ េដបយសបរគបត់មបនចិត្តល្អចំេពបះេលបកពូហ្ន។៎  

ខ៖ បបទ! 

ក៖ អញ្ចឹងេលបកពូពិសបបបយេហើយេនប? 

ខ៖ េនបេទ! បន្តិចេទៀតបបនហូបបបយ។  

ក៖ ៃថ្ងេនះបបនអីម្ហូប? 

ខ៖ វប្របហុក បែន្លអី្រជលក់ហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ដូចរបងឈ្ងុយណបស់។   

ខ៖ ឈ្ងុយកូនេគេស្ងបរេពបះេគបទុកល្ងបច។  

ក៖ មិនែមនៃថ្ង្រតង់េទហ្ន?៎ 

ខ៖ អត់េទ!  

ក៖ បបទ! េលបកពូ។ េនបេពលេលបកពូេរៀបកបរេហើយ េលបកពូនឹងមបនកូនែមនេទេលបកពូ?    អ

ញ្ចឹងេលបកពូមបនកូនបុ៉ន្មបននបក់េហើយឥឡូវ? 



ខ៖ ខ្ញុំកូន៤ ្រសីណ ២ ្របុស ២។  

ក៖ ពូអបចជួយជ្រមបប កូនទី១ េឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ កូនទី១េឈ្មបះ េសក សុខប ។ 

ក៖ េហើយ្រគួសបររបស់គបត់េឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ ្រគូសបររបស់កូនេនបះខ្ញុំដូចមិនសូវស្គបល់។ ខបង្រតលងខ្ញុំេនបះគឺគបត់ខបងបួសវត្តណប។៎  

ក៖ អញ្ចឹងពួកគបត់ទបំងពីរមបនកូនបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ កូនបងមបនកូន២ ្រសីទបំង ២។  

ក៖ ចបំេឈ្មបះពួកគបត់េទ? 

ខ៖ អត់ផង! 

ក៖ អត់េទហ្ន?៎ េដបយសបរេនបឆ្ងបយេពក? 

ខ៖ េនះេនបេកៀនេនះ។ េចបៗមកេនះ។ 

ក៖ ែតអត់ចបំេឈ្មបះ? 

ខ៖ អត់ចបំេឈ្មបះ។  

ក៖ េលបកពូចុះកូនទី២របស់េលបកពូេឈ្មបះអី? 

ខ៖ េសក សិទ្ធ។ 

ក៖ គបត់មបន្របពន្ធេហើយឬេនប? 

ខ៖ មបនេហើយ!។ 

ក៖ បបទ! ្របពន្ធគបត់េឈ្មបះអី? 

ខ៖ អត់ស្គបល!់ េនប្រសុកេកើត អត់ស្គបល់្របវត្តិេគេទ។ 



ក៖ ចុះគបត់មបនអត់? 

ខ៖ មបនកូនមួយ។  

ក៖ បបទ! េឈ្មបះអីកូនេនបះ? 

ខ៖ កូនេនបះមិនដឹងដបក់េឈ្មបះអីផង? អត់ចបំផង! 

ក៖ េហើយពួកគបត់ ទបំងពីរេទបេនបឯណប? 

ខ៖ េគេទបេនបឯកែន្លងេធ្វើកបរេរបងច្រកេនបះ។ េនបនឹងវបជិតកែន្លងេធ្វើកបរ។  

ក៖ ចុះកូនទី៣េឈ្មបះអី? 

ខ៖ សំណបង! 

ក៖ គបត់មបន្រគួសបរេហើយ ឬេនប? 

ខ៖ េនប? 

ក៖ បបទ! គបត់អបយុបុ៉ន្មបនេហើយ? 

ខ៖ ៃម្ភ្របបំមួយ ៃម្ភ្របបំពីរេហើយ។  

ក៖ បបទ! គបត់អត់ទបន់មបនគូរ្រសករហ្ន?៎ 

ខ៖ េនប!  

ក៖ បបទ! គបត់េធ្វើអីែដររបល់ៃថ្ង? 

ខ៖ េធ្វើកបរសំណង់ជបមួយឪពុក។  

ក៖ ចុះបន្ទបប់ពីបងសំណបង ្របបេឌើរសំណបងេឈ្មបះអីេទៀត? 

ខ៖ េសក! 

ក៖ កូនេពបេឈ្មបះអីកូនេពប?  



ខ៖ កូនេពបេសក ញ៉បញ់។ 

ក៖ ញ៉បញ!់ គបត់្រសី្របុស? 

ខ៖ ្រស!ី 

ក៖ ្រសីេហើយគបត់មបន្រគួសបរេហើយ ឬេនប? 

ខ៖ មបនេហើយ។ 

ក៖ គបត់បបនកូនបុ៉ន្មបនេលបកពូ? 

ខ៖ បបនកូន១។  

ក៖ េហើយ្រគួសបរបងញ៉បញ់េឈ្មបះអី? 

ខ៖ ចំេរើន។ 

ក៖ ចំេរើនហ្ន?៎ កូន១ េនបះគបត់េឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ កូន១េនបះ។ មិនដឹងេឈ្មបះអីេទ? តបពុយអត់ស្គបល់្របពន្ធេគែដរ។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ មិនដឹងេគដបក់េឈ្មបះអីេគេទ។ េគដបក់េឈ្មបះ អបគួ ខ្លះអបបបរបំង។ 

ក៖ បបទ! អញ្ចឹងសបច់ញបតិរបស់តបពុយហ្ន?៎ បបទ! េលបកពូ េអើ! អញ្ចឹង អញ្ចឹងេលបកពូមបនកូន 

េហើយមបនេចបេទៀតហ្នេ៎លបកពូហ្ន?៎ បបទ! េលបកពូអបចជួយជ្រមបបបបនេទថប ស្រមបប់េលបកពូ

ផ្ទបល់ េលបកពូមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់?  

ខ៖ បងប្អូនមបន៥នបក់។ ស្លបប់អស់២នបក់េហើយ។ េនបសល់៣នបក់។ េលបកពូ ជួយជ្រមបបទបំង

អស់គ្នបមបនេឈ្មបះអ្វីខ្លះេលបកពូ? 

ខ៖ បងទី១ េឈ្មបះេសកេសឿន បងទីេឈ្មបះ េសកេសៀន េហើយបន្ទបប់មកេសក សបន្តខ្ញុំ បន្ទបប់

មកេសក សល់េបើកឡបនឱ្យហ៊ុនជបរបល់ៃថ្ង ហ៊ុនជបរបល់ៃថ្ង។ មួយេទៀតេសកអូនេនបបបណន់។  



ក៖ បបទ! 

ខ៖ បុ៉ណ្ណឹង៥ នបក់។  

ក៖ ពួកគបត់សុទ្ធែតមបន្រគួសបរអស់េហើយហ្ន?៎ 

ខ៖ មបន្រគួសបរអស់េហើយ។ 

ក៖ ចបំ្រគួសបររបស់ពួកគបត់េទ? 

ខ៖ េអើ!្រគួសបរគបត់ ែដលបងស្លបប់ៗេនបសព្វៃថ្ងេនះ។  

ក៖ បបទ! មបនកូនមបនអីហ្ន?៎ 

ខ៖ មបនកូនគ្នបេវទនបណបស់របល់ៃថ្ងេនះ លំបបកបេណ្ដោយ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េគមបនប្តី្របពន្ធេគ។ ប្តី្របពន្ធេគអត់ទបន់ស្លបប់។ េគអបចចិញ្ចឹមគ្នប េមើលគ្នបរបល់ៃថ្ង។  

ក៖ េលបកពូមបនបងប្អូនសបច់ញបតែដលរស់េនបេ្រកប្របេទសេទ? 

ខ៖ មបន! 

ក៖ េឈ្មបះអីខ្លះេលបកពូ? 

ខ៖ តបេឈ្មបះ រស់។ ឪបេង្កើតេឈ្មបះ េសក។ ម្តបយជបមួយ ឪពុកែតមួយខសម្តបយ។ េគមិនចូល

ចិត្តនឹងេយើងេទ។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ េគស្តបប់តប្របពន្ធេគ។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ ផ្ទះេគធំៗ ខ្ញុំមនអី មបនែត។ 



ក៖ ចុះពួកគបត់រស់េនប្របេទសណប? 

ខ៖ អូ្រស្តបលី។  

ក៖ អូ្រស្តបលហី្ន?៎ គបត់េទបបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ តបំងពីយួនចូល។  

ក៖ អញ្ចឹងមបនបងប្អូន។ ចបំៗ ចបំេឈ្មបះេទនបក់ែដលេទបអូ្រស្តបលី? 

ខ៖ ចប!ំ បង្របុសគបត់េនបះេឈ្មបះរស់សុវណ្ណគី។  

ក៖ គបត់មបនកូនេនបេ្រកប្របេទសេទ? 

ខ៖ មបនកូនេនបេ្រកប្របេទស កូនគបត់េធ្វើកបរខបងេពទ្យ។  

ក៖ បបទ! គបត់េនបទបំងប្តីទបំង្របពន្ពគបត់ហ្នឹងបបទ។ អញ្ចឹង ឪពុកម្តបយរបស់េលបកពូគបត់

េឈ្មបះអ្វីែដរ? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំេឈ្មបះេសក។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ ឪពុក ឪខ្ញុំេឈ្មបះរស់។ 

ក៖ បបទ! ចុះម្តបយរបស់ខបងឪ? 

ខ៖ អត់ស្គបល់។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ អត់ស្គបល់ផង។ មិនដឹងថបគបត់េនបឯណបផង? 

ក៖ បបទ! ចុះម្តបយរបស់េលបកពូគបត់េឈ្មបះអីែដរ? 

ខ៖ ម្តបយខ្ញុំេឈ្មបះ គឹម។ 



ក៖ បបទ!  

ខ៖ ម្តបយបេង្កើតណបស់។  

ក៖ បបទៗ! ចុះម្តបយអត់បេង្កើត? 

ខ៖ ម្តបយ ម្តបយេក្មក? 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ម្តបយេក្មងេឈ្មបះ ហបង។  

ក៖ យបយហបង តប? 

ខ៖ តប ភបច។ 

ក៖ តបភបចណ៎? 

ក៖ បបទ! 

ក៖ អញ្ចឹងម្តបយបេង្កើត? ឪពុកម្តបយរបស់ម្តបយបេង្កើតរបស់េលបកពូេឈ្មបះអី? 

ខ៖ ម្តបយ ម្តបយបេង្កើតខ្ញុំេឈ្មបះ គឹម។ ឪពុកខ្ញុំេឈ្មបះេសក គបត់ស្លបប់េហើយ។  

ក៖ េអើ ឪពុកម្តបយ របស់ម្តបយរបស់េលបកពូេឈ្មបះអីែដរ? ជីដូនជីតបខបងម្តបយចបំេទ? 

ខ៖ ចប!ំ 

ក៖ េឈ្មបះអី? 

ខ៖ យបយបេង្កើតរបស់ខ្ញុំេឈ្មបះ យបយ ពក តបបេង្កើតេឈ្មបះ តប រស់។ រស់ េសកហ្នងឹណប។ 

ក៖ បបទ!  

ខ៖ រស់ េសក។ រស់តបម ពីេដើមេគេហបរស់ៗ រស់តបម្រតកូលណប ៎អស់េហើយអត់មបនេទ។  

ក៖ បបទ! អញ្ចឹងជីដូនជីតបខបងម្តបយ តប រស់ យបយ េសកហ្ន?៎ 



ខ៖ បបទ!  

ក៖ ជីដូនជីតបខបងឪពុក េឈ្មបះ? 

ខ៖ េឈ្មបះ េសក។ 

ក៖ មួយជីដូន ជីតបខបងម្តបយ។ 

ខ៖ អូ ជីដូន ជីតបខបងម្តបយ ខបង្របពន្ធខ្ញុំអត់ស្គបល់េទ។  

ក៖ អូ! ចង់និយបយថប េលបកពូមបនម្តបយខបងឪពុក។ 

ខ៖ បបទ!  

ក៖ បន្ទបប់មកមបនជីដូន ជីតប ខបងឪពុក និងជីដូនជីតបខបងម្តបយ។  

ខ៖ ម្តបយខបង្របពន្ធ? 

ក៖ េទ! ខបងម្តបយរបស់េលបកពូ?  

ខ៖ អត់ស្គបល់ែដរបេណ្ដោយ។  

ក៖ អត់ស្គបល។់  

ខ៖ ស្គបល់ែតខបង ឪពុក។ ខបងម្តបយអត់ស្គបល់។  

ក៖ បបទ! អត់អីេទេលបកពូ យល់េហើយ។ អញ្ចឹងទបក់ទងេទបនឹងេអើ ម្តបយរបស់េលបកពូ គបត់

មបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់? 

ខ៖ ម្តបយខ្ញុំ ម្តបយខ្ញុំបេង្កើតណប៎? 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ មបនបងប្អូន េមើល ម្តបយខ្ញុំ មីង ពូ អូ ៤នបក់។  

ក៖ េឈ្មបះអីខ្លះ? 



ខ៖ អឺ! ម្តបយខបងបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹង គបត់េធ្វើទបហ៊បន សម័យអបេមរិចកបំង។ គបត់េបើមិនសបក់ ៤ គឺស

ក្ដិ្របបំ។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ បបទ! គបត់បបនមកទីលបនកបបល់េហបះគបត់។្របពន្ធគបត់េនបវត្តសែង្ក។ បន្ទបប់មកម្តបយមីង 

ម្តបយមកម្តបយខ្ញុំបេង្កើត។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ បងប្តុសេនបះ ម្តបយខ្ញុំទី២។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ បន្ទបប់មក មីងេពប។ មីងេពប គបត់បង េពប! ណបស់ បន្ទបប់េពប េពបេគគបត់មបនបួននបក់។ 

្រសី២ ្របុស ២។  

ក៖ េលបក បូចបំេឈ្មបះពួកគបត់េទ? 

ខ៖ ខ្ញុំចបំ!  

ក៖ បបទ! ជ្រមបបបន្តិចមក? 

ខ៖ បបទ! ទី១ បងម្តបយខ្ញុំេឈ្មបះ មបេកប។  

ក៖ បបទ! គបត់ជបទបហ៊បន លន់ នល។់ សម័យ លន់ នល។់  

ខ៖ បបទ! ចុះទី២?  

ខ៖ ទី២ គឺ ម្តបយខ្ញុំហ្នងឹឯង។  

ក៖ ចុះទី៣? 

ខ៖ទី៣ ម្តបយ មីង។  

ក៖ គបត់េឈ្មបះអីេគ? 



ខ៖ េឈ្មបះ ហុឹម។ 

ក៖ ចុះទី ៤ េឈ្មបះអី? 

ខ៖ ទី៤ េឈ្មបះ េពបេគ េឈ្មបះ ម៉បស់។  

ក៖ េលបក បូ ជួយជ្រមបប ឪពុករបស់េលបកពូ មបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់? 

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំមបនបងប្អូនបុ៉ន្មបននបក់? ឈប់ខ្ញុំឮែត២ នបក់។ 

ក៖ ២ នបក់! 

ខ៖ បបទ! ឪពុកខ្ញុំ និងប្អូនឪខ្ញុំ១។ 

ក៖ បបទ! គបត់េឈ្មបះអីេគ? 

ខ៖ ឪខ្ញុំេឈ្មបះ េសក ប្អូនគបត់េឈ្មបះ សបរិកប។ េសក សបរិកប។ 

ក៖ បបទ! អឺ ទបក់ទងេទបនឹង េលបកពូកបលេនបពីេក្មងេលបកពូេរៀនេនបឯណប? 

ខ៖ ខ្ញុំេរៀនេនបវត្តេពបធិ៍ក្នុង។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េពបធិ៍ក្នុង េពបធិ៍វបលេនះណប៎។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េរៀនបបន្របែហលជបមិនដល់កន្លះឆ្នបំផង។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ សម័យឥឡូវេនបះេឃើញេគរដ្ឋ្របហបែដរ? រត់រហូតអត់ែដលបបនេរៀនអក្សរអីបបនេចះេទ។ 

អត់េចះេទពូអត់េចះេទ។ េសរីពូ អត់េចះេ្រចើនណបស់។ 

ក៖ បបទ! េដបយសបរពួកគបត់រត់ទបំងអស់គ្នប?  



ខ៖ រត់រហូត។ រត់្រកបប រត់្រកបបតបម៉ង។ េហើយកបលសម័យអបពត េគឱ្យេយើងលីកបំេភ្លើង លីអី

ណប?  

ក៖ ចុះសុខភបពរបស់េលបកពូមេម៉ចែដរ របលៃ់ថ្ងេនះ? 

ខ៖ សុខភបព េលបកពូ វបអត់្រសួលេទ វបមិនដឹងថបវប េកើតអីខ្លះ? ៃថ្ងណបក៏ឈឺេទប ៃថ្ងណបក៏អត់

េទប។ េយើងអបយុបុ៉ណ្ណឹងេហើយ។ 

ក៖ បបទ!  

ខ៖ វបអត់្រសួល។ 

ក៖ ស្រមបប់េលបកពូផ្ទបល់ បីមុននឹងឥឡូវេឃើញថបមបនភបពខុសែប្លកគ្នបេទ េលបកពូ? 

ខ៖ បបទ! ខុសែប្លក។ ខុសែប្លកេ្រចើន បបទខុសែប្លកេ្រចើន។  

ក៖ ខុសែប្លកេមចេទបេលបកពូ? 

ខ៖ ឥឡូវេនះរដ្ឋបភិបបលថ្មីេនះេជឿនេលឿនណបស់។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ មបនស្ពបន មបនអីអញ្ចឹងេទប។ ល្អេ្រចើនែដរ។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ មបនបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ចុះទបក់ទងនឹងកបរចបយវបយ? ពីមុននឹងឥឡូវេឃើញថបមួយណបសម្បូរសប្យជបង? 

ខ៖ ចបយវបយពីមុនមក ពីមុនចបយវបយយ៉បប់ណបស់។ េយើងរកលុយបបន្រសួសែតចបយ     យ៉ប

ប់។ ឥឡូវរកយ៉បប់ចបយ្រសួល ចបយ្រសួសឥឡូវ។  

ក៖ ចុះទបក់ទងេទបនឹងកបលេនបពីេក្មងធ្លបប់េរៀនចំអីនម្ហូបពីឪពុកម្តបយជីដូន ជីតបឬរឺក៏សបច់

ញបតិេទេលបកពូ? 



ខ៖  អូ! មបនេតើ។ េបើថបនិយបយពីម្ហូបបុរបណពីេដើមវបេផ្សងពីម្ហូបសម័យេនះណប៎។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ បុ៉ែន្តេលបកពូ អត់មបនចូលចិត្តអីសម័យឥឡូវេនះេទ។ ដបំទឹកឱ្យពុះ ដបក់ៃស្ពដបក់អីេនបះឯង 

ហូបេទប បុរបណណបស់។  

ក៖ អញ្ចឹង ស្រមបប់ េលបកពូ េលបកពូចូលចិត្តពីសបរម្ហូបអីេគែដរេលបកពូ?  

ខ៖ ចូលចិត្តជបងេគ េស្ងបរ ៃស្ព េស្ងបរអបេនបង សបបៗចូលចិត្ត។សបបៗៃ្របអត់ហូបេទ។  

ក៖ ចុះទបក់ទងនឹងបទចេ្រមៀង េលបកពូចូលចិត្តចេ្រមៀងែបបណបែដរ េលបកពូ? 

ខ៖ចូលចិត្តចេ្រមៀងបទ េលបក សុីន សុីសបមុត។  

ក៖ សុីន សុសីបមុតណបស់េលបកពូ? 

ខ៖ សុីន សុីសបមុត។ េហើយមបស សបម៉នអីេទប កំដរអបរម្មណ៍។ កបលេនបះសប្យណបស ់

មបស សបម៉ន។ សុីន សុីសបមុត អីេទប។   

ក៖ ចុះេបើេរៀងភបគ េលបកពូចូលចិត្តេមើលេរឿងអីែដរ? 

ខ៖ េរឿងភបគចូលចិត្តេរឿង ប៉បវ ច៉បវចិន។ 

ក៖ បបទ! តបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវ កបរងបរែដលេលបកពូ ចូលចិត្តេធ្វើ កបរងបរអ្វីែដរ? 

ខ៖ េលបកពូ អបេរឿងជបងសំណង់ចូលចិត្ត បុ៉ែន្តេលបកពូចបស់េហើយ ចង់ឈប់លះបង់ េ្របបះអី។ 

ក៖ ចង់េបបះបង់? 

ខ៖ ចង់េបបះបង់េ្រពបះអី េយើងេធ្វើកបរតបងំពី៣,០០០លុយែខ្មរ។ ឥឡូវមួយៃថ្ង១៤ មីុនេហើយ។ 

េយើងឈប់ េយើងចបស់េហើយ។  

ក៖ លុយេ្រចើនឈប់។ 

ខ៖ េទបអត់រួច ែភ្នកេយើងក៏ងងឹត។  



ក៖ េពលទំេនរៗ េលបកពូចូលចិត្តេធ្វើអ្វីែដរេលបកពូ? 

ខ៖ េពលទំេនរៗ។ ទំេនរៗយប់អីអញ្ចឹងេនបះ?  

ក៖ បបទ! ៃថ្ងក៏បបនយេបើ ក៏បបន។ 

ខ៖ ចូលចិត្តស្ដបប់ធម៌អីេទប។ 

ក៖ ចុះេលបកតបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវ េលបកពូធ្លបប់េដើរបបនបុ៉ន្មបនេខត្តេលបកពូ?  

ខ៖ អូ! េលបកពូេដើរេ្រចើនេខត្តេហើយ េសៀមរបប ភ្នំេពញ កំពង់ធំ មកេខត្តបបត់ដំបងមកដែដល

ហ្នឹង។ 

ក៖ បបទ!  

ខ៖ ្រសឡបញ់េគមកដែដលេនបះ។  

ក៖ លួច្រសឡបញ់អ្នកបបត់ដំបង។  

ខ៖ េដើរេ្រចើនេខត្តណបស់ េសៀមរបប បបត់ដំបងស្អីណប មិនេចបលេទេខត្តបបត់ដំបង។  

ក៖ េលបកពូ ធ្លបប់ ធ្លបប់បបន ដូចជបកែន្លងេទសចរណ៍ េលបកពូធ្លបប់បបនេទបេលងេនបណបខ្លះ? 

េនបណបខ្លះេលបកពូ។ 

ខ៖ អត់ែដលស្គបល់េសបះេទសចរណ៍ មិនែដលស្គបល់។ 

ក៖ ្រសុកអង្ករវត្តេនបះ? 

ខ៖ អង្គរវត្តបបនេទប អង្គរធំ អង្គរតូច។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េលបកពូេនបនឹង ៥ឆ្នបំ។ េនបេសៀមរបប េខត្តេសៀមរបប៥ឆ្នបំ។  

ក៖ េនបក្នុងេខត្តបបត់ដំបងេទបេលងេខត្តណបខ្លះ? 

ខ៖ េខត្តបបត់ដំបង េទបេលងភ្នំសំេពប បបណន់បុ៉េណ្ណបះឯង ្រកេពើអី។  



ក៖ ចុះេសក សកអីេនបះ? 

ខ៖ អត់! អត់ែដលស្គបល់ េសកសកមិនដឹងេទបឯណបផង។  

ក៖ ចុះភ្នំេខៀវេនបះ? 

ខ៖ ភ្នំេខៀវអត់េទ។ េបើជិះឡបនបបនែតជិះឡបន មិនែដលេទបេទ ហួសេទប ហួសមកហួសេនបះឯ

ង។ 

ក៖ េនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់េលបកពូ មបនអ្នកែដលេចះែលងត្រន្តីេទេលបកពូ? 

ខ៖ អូ! ្រគួសបរពូ អត់មបនអ្នកេចះេលងត្រន្តីេទអត់។ 

ក៖ អត់មបនេទេលបកពូ? 

ខ៖ អត់មបនេទ។  

ក៖ ចុះមបនអ្នកែដលគបត់អបចេចះបេង្កើតឧបករណ៍េភ្លងមបនេទ? ដូចជប្រទ ស្គរ ព្ណូអីអញ្ចឹ

ងណប? 

ខ៖ បបទ! 

ក៖ អត់មបនេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ បបទៗ! ទបក់ទងនឹងផ្ទះពីមុនវិញម្តង។ េលបកពូមបនផ្ទះពីមុនេទ? 

ខ៖ ផ្ទះពីមុនមបន។ មបនស្បូវ េត្នបត េហើយចបក់ដីេទប ដំដបក់ឥត្របេហបងេទបេដកេទបណប៎។  

ក៖ អញ្ចឹងផ្ទះពីមុនេធ្វើពីថ្ម ឬពីេឈើេលបកពូ? 

ខ៖ ផ្ទះេឈើស្បូវ។ 

ក៖ បបទ! សសរផ្ទះេធ្វើពីអីេលបកពូ? 

ខ៖ សសរផ្ទះេដើមេ្របងខ្យល់ពីេដើមមក។ បបទ! េ្របងខ្យល់។ 



ក៖ ចុះតំបូលេលបកពូ? 

ខ៖ តំបូលស្លឹកេត្នបត។ 

ក៖ ចុះជញ្ជបំង? 

ខ៖ ជញ្ជបំង ប៉ះណបក្តបពុម្ភក្តបអីេចះែតដបក់ៗេទប ក្តបចបក់សសរសល់េចះែតបិតៗេទប។ ្រតូវកបរ

េទបេយើង្រតូវកបរជបង គបស់្របេហបងដែដល។ 

ក៖ ចុះបង្អូចមបនេទេលបកពូ? 

ខ៖ មបនេតើ។ 

ក៖ ល្បងផ្ទះជបមួយអបេនបះេគេធ្វើពីអីេលបកពូ។  

ខ៖ ល្បងផ្ទះកបលជំនបន់េនបះ មបន្របឡបលួសអបេមរិចកបំង្រចបញៗអបសរៃសេដបតល់ល្បង។ 

ក៖ ស្រមបប់ផ្ទះពីេដើម សបងសង់ខ្លួនឯង ឬក៏ជួលជបងេធ្វើេលបកពូ? 

ខ៖ អូ! ខ្ញុំជបងតបំងពីេដើមមក ពូជជបងបបទ។ 

ក៖ បបទ! េហើយផ្ទះេនបះផងែដរ េតើេលបកពូចំណបយេពលបុ៉ន្មបនេទើបអបចសបងសង់រួច? 

ខ៖ េបើសិនជបេយើងគិតចំណបយពលកម្មខ្លួន ផ្ទះ១ មួយៃថ្ង កម្មករលបយកំេបបរេទណប។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ មួយៃថ្ងពីរមឺុន្របបំ។ េយើងេមជបងមួយៃថ្ងដប់េរៀលអីេទប។ ៃថ្ងខ្លះអត់បបនលុយេទប។  

ក៖ ចង់ជ្រមបប់សួរថប ផ្ទះពីមុនចំណបយេពលបុ៉ន្មបនេធ្វើេទើបេហើយេលបកពូ? បុ៉ន្មបនៃថ្ង? 

ខ៖ អូ េរឿងពីមុន?  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ១០ៃថ្ង។  



ក៖ េហើយណបេលបកពូ? 

ខ៖ ១០ ៃថ្ង តំបូលចងេកបស៊ូេចះែតេនបសិនណប៎។  

ក៖ ទបក់នឹងជំនបញ េតើេលបកពូបបនេរៀន ជំនបញអីខ្លះ ឬក៏េចះេធ្វើអីេទពីមុនណប៎? 

ខ៖ អូ! ពីេដើមមកជំនបញខបងរេទះេគប។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំជបងអបរេទះេគប។  

ក៖ អូ! បបទ! 

ខ៖ ជបងរេទះេគប ជបងផ្ទះ។ េរៀនតបមឪពុក។  

ក៖ េរៀនតបមឪពុក។  

ខ៖ បបទ! េរៀនតបមឪពុក។  

ក៖ បបទៗ!  

ខ៖ ខ្ញុំឪពុកេបើកឡបនេទ។ ខ្ញុំអ្នកឡបន ែតអត់មបនអនបគតអ្នកឡបន។ ដុងអបេរឿងជបងផ្ទះ 

សំណង់ ជបងេឈើ។ 

ក៖ បបទ! អញ្ចឹងេលបកពូេចះខបងជបងេឈើហ្ន?៎ 

ខ៖ ជបងេឈើ។ ជបងផ្ទះ ជបងសំណង់ ថ្មក៏េចះ។  

ក៖ ថ្មក៏េចះហ្ន ៎ពូហ្ន?៎ 

ខ៖ ថ្មក៏េចះ។  

ក៖ ចុះទបក់ទងនឹងខបងតំបបញ រៃវេលបកពូេចះេទ?  

ខ៖ អត់! អត់េចះេទ។ 



ក៖ អត់េចះេទហ្ន?៎ 

ខ៖ អត់េចះេទ។ 

ក៖ ចុះដបំដំណបំ េលបកពូេចះដបំដំណបំអីខ្លះ? 

ខ៖ ដបំដំណបំ្រគបន់ែតខបងកសិកម្មេគឱ្យេយើងជីដីបុ៉េណ្ណះៗ។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ បុ៉ែន្តមិនទបន់បបនអនុវត្ត េនបេទ។ 

ក៖ បបទ! េលបកពូធ្លបប់េឡើងេត្នបត យកទឹកេធ្វើស្ករេទេលបកពូ? 

ខ៖ ធ្លបប់! 

ក៖ អូ េលបកពូេឡើងេនបឯណប? 

ខ៖ េឡើងេនបេនះឯង។ េនបៃ្រពណបរិន។ 

ក៖ េខត្តណបេលបកពូ? 

ខ៖ េខត្តបបត់ដំបង្រសុក សែង្ក។ ែប៉កណបងេណបះ។ 

ក៖ បបទ! េហើយេលបកពូ េឡើងេត្នបតយកទឹកេធ្វើស្ករបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដរ? 

ខ៖ វបចូល្របែហលជប ៧ឆ្នបំ។ 

ក៖ ក្នុងមួយៃថ្ងបបនបុ៉ន្មបនគីឡូស្ករ? 

ខ៖ ស្ករក្នុងមួយៃថ្ង ដូចជបេដើមេត្នបតបបន្របែហលជប៣៧េដើមបបន្របែហលជប ស្ករ្របែហលជប 

១០គីឡូ។  

ក៖ ១០គីឡូេ្រចើនហ្ន?៎ 

ខ៖ បបទ! ៣៧េដើម ១០គីឡូ។   



ក៖ បបនស្ករេលបកពូេធ្វើេម៉ចខ្លះ? 

ខ៖ ែរ៉កៗយកមកដបក់មូ៉យតបមផ្រ។  

ក៖ បបទៗ! េលបកពូធ្លបប់េធ្វើក្រន្ដកលក់េទ? 

ខ៖ អត់!  

ក៖ អត់េទហ្ន?៎ 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ ធ្លបប់ចិញ្ចឹមសត្វេទ? 

ខ៖ ធ្លបប់ចិញ្ចឹមែដរ ែតចិញ្ចឹមេចះែតងបប់។  

ក៖ បបទ! សត្វអីខ្លះេលបកពូ? 

ខ៖ ដូចជប សត្វមបន់ អីចឹងេទប ែឆ្ក ចិញ្ចឹមៗ អស់អបលីង។  

ក៖ ចុះទបក់ទងនឹងសត្វៃ្រពេលបកពូ ធ្លបប់ចិញ្ចឹមេទ? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ សត្វសបរិកប? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ កំ្របុក។ 

ខ៖ កំ្របុក្រសឡបញណ់បស់សត្វេនបះ ចង់ចិញ្ចឹមបុ៉ែន្តវបអត់មបនរូបមន្តណបស់។  

ក៖ េលបកពូធ្លបប់ចិញ្ចឹមដង្កូវនបងអត់? 

ខ៖ អត់! 

ក៖ េលបកពូធ្លបប់ចិញ្ចឹមឃ្មុអំត់? 



ខ៖ អត់ អត់េទ។ 

ក៖ អត់េទហ្ន?៎ 

ខ៖ េនបះឯង។ 

ក៖ តបំងពីេក្មងរហូតមកដល់ឥឡូវបញ្ហបែដលលំបបកស្រមបប់េលបកពូ េលបកពូគឹតថបបញ្ហបអី

ែដរ េហើយតបំងពីេពលណបេលបកពូ? 

ខ៖ បញ្ហបែដលខ្ញុំេកើតមុនេគដំបូង លំបបកជបងេគែដលខ្ញុំេកើតមក ពិបបកៗរកកែន្លងពិបបកហប

េលបក្រគូ? 

ក៖ បបទ! ែដលពិបបកេដបះ្រសបយេទៀត។  

ខ៖ ខ្ញុំ សម័យេនបះគឺខ្ញុំែរកដី។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ ែរកដីចិញ្ចឹមកូនណប៎។ ចិញ្ចឹមកូនទ្រមបំបបនក៏សបងបុ៉េណ្ណះពិបបកណបស់។ 

ក៖ បបទ! េបើគិតេទបបុ៉ន្មបនឆ្នបំេហើយ? 

ខ៖ វបល្ក់្របែហលជបជិត ២០ឆ្នបំ។  

ក៖ ជិត២០ឆ្នបំ។ 

ខ៖ បបទ! ែរកដី។ ែរកអបចម៍េគណប៎ អបចម៍លូែដលេគបង្ហូរមកេចបលនឹងបង្គី េយើងែរកអបចម៍

េនបះេហើយ េចបលតបមៃ្រពតបមអីេទប។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ បបទ!  

ក៖ អូ អបេនបះេដើម្បីយកថវិកបេនបះមកផ្គត់ផ្គង្រកុម្រគួសបរ។ ជិតៃម្ភឆ្នបំហ្ន?៎ 

ខ៖ ជិត២០ឆ្នបំ។  



ក៖ អញ្ចឹងបបនន័យថបខ្លបំងជបងេធ្វើកបរសំណង់េទៀត។  

ខ៖ ខ្លបំងជបងេធ្វើកបរសំណង់េទៀត បុ៉ែន្តរកលុយបបនណប។៎ ឥឡូវម៉បសុីនេគ េគមបនម៉បសុីនបូម

ណប។៎ ្រគបន់ែតចុច េគសុងេទប។ 

ក៖ េបើសិនជបមបនេទៀតេលបកពូេនបែតេធ្វើហ្ន?៎ 

ខ៖ េនបែតេធ្វើ បុ៉ែន្តឥឡូវេលបកពូវបដុងជបងខ្លបំងជបងអបេនបះខ្ជិលណបស់។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ ទម្លបក់េចបលេទប។ 

ក៖ េលបកពូទបក់ទងនឹងបទពិេសបធន៍ល្អែដលគួរឱ្យចងចបំពីេក្មងមបនេទេលបកពូ? 

ខ៖ ពីេក្មងបទពិេសបធន៍ចង់េបើកឡបនេនបះឯង។ េបើកឡបនវបអត់េកើត អត់េកើតេទេបើកឡបន

េនបះ ឪពុកផ្តបំថបកូនឯងកំុេនបឡបន ពូជអ្នកឡបន្របពន្ធេ្រចើនណបស់ េចបល្របពន្ធេចបលអី

េទប។ ដុងេគេនបមួយកែន្លងេទ។ េធ្វើជបងេធ្វើអីធ្វជបងេធ្វើអីេនបរហូតេទប។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ បងប្អូនេលបកពូអស់េហើយ។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ អស់េហើយមបនែតេលបកពូេទ។ បងេគអបទីបីេនះណប៎។  

ក៖ បបទ! អញ្ចឹងេលបកពូគឹតថបសបច់ញបតិរបស់េលបកពូទបំងអស់េនបភូមិណបែដលេ្រចើនជបង

េគេលបកពូ? 

ខ៖ អូ! សបច់ញបតិេ្រចើនជបងេគគឺេនបភូមិេពងណបរិន ្រសុកឯកភ្នំ។ 

ក៖ គបត់េ្រចើនណបស់េលបកពូ? 

ខ៖ េ្រចើន! 



ក៖ ្របែហលជបបុ៉ន្មបន្រគួសបរេលបកពូ? 

ខ៖ ហ!ូ េ្រចើនណបស់។ េចបទួតេចបអីែខ្សរខបងេនបះេ្រចើន។  

ក៖ បបទ! ចុះមកខបងេនះអត់សូវមបនេទណបពូ? 

ខ៖ ខបងេនះមបនែដរេនបខបងអឺ ភូមិដងបី។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េយើងមបន េយើងមបនថ្នល់រេទះេភ្លើងណប៎។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េគមកែលងអូតំបង១អុតមបងពីរេនះ។  

ក៖ អូ! អញ្ចឹងេបើសិនជបេលបកពូេទបេលងពួកគបត់ ពួកគបត់ចបំេហបេលបកពូហ្ន?៎ 

ខ៖ ចប!ំ 

ក៖ ចបហំ្ន។៎ 

ខ៖ បុ៉ែន្តេគក្មួយៗេគ សុទ្ធែត េពកអឹ៊មបូ៉លីសអី។ េគេឃើញេយើងអត់ េគមិនសូវនិយបយរកេយើង

េទ។  

ក៖ េគអត់សូវស្កបល់េយើងដឹង? 

ខ៖ មិនសូវស្គបល់អីបងប្អូនដូចថបរស់សុវណ្ណបគីេគជួយឧបត្ថម្ភែតេគ។ បុ៉ែន្តេលបកពូេគអត់ជួយ 

េគជួយែខ្សខបងេគ។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ឪពុកែតមួយខុសម្តបយណប៎ ហ្នងឹេហើយេគអត់ជួយេយើងេទ។ 

ក៖ ហ្នឹងេហើយ ឪពុកែតមួយហ្ន?៎ 

ខ៖ ឪពុកែតមួយ។ 



ក៖ បបទ! អរគុណេលបកពូែដលបបនផ្តល់កបរសម្ភបសតបំងពីេដើមរហូតដល់ឥឡូវេនះ។ អញ្ចឹង

កបរសម្ភបសន៍បបនមកដល់ទីបញ្ចប់េហើយ បុ៉ែន្តមុននឹងបញ្ចប់កបរសម្ភបសន៍ខ្ញុំចង់ជ្រមបបេទប

កបន់េលបកពូអំពីេគបលបំណងៃនកបរសម្ភបសបន្តិចណប៎េលបកពូ។ េគបលបំណងៃនកបរសម្ភបស

ន៍េនះគឺេដើម្បីរក្េនបជីវ្របវត្តិផ្ទបល់ខ្លួនរបស់េលបកពូផ្ទបល់ េដើម្បីទុកឱ្យកូនេចបជំនបន់េ្រកបយ

គបត់បបនេរៀនសូ្រតណប៎េលបកពូ េដើម្បីគបត់បបនដឹងថបសម័យេនះ េយើងេយើងពិបបកយ៉បងេមច

្រសួលយ៉បងេម៉ចេនបះណប។៎ បបនអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់កបរសម្ភបសេតើេលបកពូ មបនមតិេយបបល់ 

ឬក៏មបនេយបបល់អីេដើម្បីឱ្យកូនេចបជំនបន់េ្រកបយគបត់បបនេរៀនសូ្រតអញ្ចឹងណប?៎ 

ខ៖ បបទៗ!  

ក៖ ទី១សម័យែដលខ្ញុំមិនសូវេចះអក្សរហ្នងឹ ទី១េយើងយល់ចំេណះេយើងវប្រជះណបស់។ 

ខ៖ បបទ! 

ខ៖ មបនចំេណះថបហុឺកូនេអើយ េយើងអត់ េយើងមិនអបចដូចេគអ្នកមបនលុយេទណប៎។ េគមបន

លុយេគេចះែតឱ្យកូនេគេទបេរៀនេទប។ ចុះសម័យហ្នឹងេយើងេដើរែរកដី ែរកអបចម៍េគយកលុយ

ចិញ្ចឹមកូន េហើយកូនេចបេលបកពូមិនសូវេចះអក្សរអីបុ៉ន្មបនេទ។ ្រតឹមថ្នបក់ទី៤ ទី៥ េនបះវបអស់

េហើយ។ បបទ! អបេនះពូជ្រមបបេទណប៎ ដល់េពលសម័យឥឡូវេនះេគេជឿនេលឿនែម៉ឪ េគរកសុី

ធូរធបរេទប េគឧបត្ថម្ភេទបណប៎។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ខ្ញុំមិនេចះអក្សរេទ េលខក៏អត់េចះែដរ បុ៉ែន្តជ្រមុញកូន ដឹងែតឪពុកល្ងង់េហើយជ្រមុញកូនឱ្យ

វបេឡើង កូនេឡើងវប្រគបន់ េចះបូកេលខចបក់ែម៉្រតផ្ទះេកើត។  

ក៖ បបទ!  

ខ៖ របលៃ់ថ្ងេលបកពូបបនកូន។ 

ក៖ បបទ! 

ខ៖ េ្រពបះអីកូនេនបះ េលបកពូជ្រមុញេអបយវបេចះដឹង។  



ក៖ បបទ! 

ខ៖េលបកពូល្ងង់ណបស់។  

ក៖ បបទ! 

ខ៖ ល្ងង់ែមន។ 

ក៖ អញ្ចឹងេលបកពូចង់ឱ្យកូនរបស់េលបកពូេធ្វើយ៉បងេម៉ចេទបៃថ្ងមុខេទៀតអញ្ចឹងណប៎? កូនេចប

ណប?៎ 

ខ៖ បបទ! អូ! ពូ្រគបន់ែតជ្រមបបថប ឱ្យកូនេចបខំេរៀនេទបែស្វងយល់គំនិត អក្សរេលខអីឱ្យបបន

ច្ស់។ កំុេធ្វើដូចេលបកពូ េលបកពូពីសម័យេនបះរត់លូនរហូត ល្ងង់ណបស់។ 

ក៖ អត់សូវបបនេរៀនេទ។ 

ខ៖ អត់បបនេរៀនេទ។ េរៀនបបនមួយឆ្នបំ។ លន់ នលរ់ដ្ឋ្របហបរសេម្តចតបភ្លបម រត់រហូតបូ៉លពត 

េពលបូ៉លពត៣ឆ្នបំ។  

ក៖ និយបយេទបេលបកពូេទើបែតចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរេនបេពលែដលេលបកពូ បបនបញ្ចប់ដូចថបបញ្ចប់ 

ស្រង្គបមចប់អីេហើយ។ អញ្ចឹងេលបកពូចបប់េផ្តើមេធ្វើកបរ អញ្ចឹងអត់បបនេរៀនេទហ្នេ៎លបកពូ? 

ខ៖ អត់បបនេរៀនេទ។ េធ្វើកបររហូតបបទ។ 

ក៖ បបទ!  

ខ៖ ជីកដី ភ្ជួរែ្រស។ ចុះអស់ម្តបយឪពុក េ្រពបះេយើងបងេគណប៎។ េយើង្រតូវចិញ្ចឹមប្អូន។ ចិញ្ចឹម

ប្អូនេបើកអប្រតបក់េបើកអីេចះែតេទបេហើយ។ េធ្វើេម៉ចឱ្យបបនលុយចិញ្ចឹមប្អូន ដបល់ក៏ដបល់ែដរ។ 

យកលុយេនបះចិញ្ចឹមប្អូន។ 

ក៖ ឱ្យែតមបនចំណូលហ្នេ៎លបកពូ? 

ខ៖ ឱ្យែតមបនចំណូលេទបរហូត។ 

ក៖ បបទ! 



ខ៖ មិនគឹតថបេរឿងេចះមិនេចះេទ អត់េទ។ េធ្វើេមចចំណូល្របពន្ធកូនេយើង ម្តបយក៏អស់ ឪពុកក៏

អស់។  

ក៖ អត់មបនអ្នកផ្គត់ផ្គង់េទណប៎ពូ? 

ខ៖ អត់មបនអ្នកផ្គត់ផ្គងេទ។ បងេនះផ្គត់ផ្គង់ផ្អង់ប្អូនណប៎។ 

ក៖ បបទ! េហើយខ្ញុំអរគុណដល់េលបកពូែដលបបនផ្តល់កបរសម្ភបស េហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូម

ជួនពរេលបកពូមបនសុខភបពល្អមបនកម្លបំង េហើយមបន្របបជ្ញបេដើម្បីអបចជួយដឹកនបំកូនេចបឱ្យ

បបនរីកចេ្រមើនែថមេទៀតណប៎េលបកពូ។ បបទ! ជ្រមបបលប៕  


