
កបរសំភបស៏របស់អំ ែសម សបេរឿន 

ក៖ អ្នកែដល្រតូវេទបសំភបស៏ េកវ សុម៉បលី ខ៖ អ្នកែដលេគសំភបស៏ ែសម សបេរឿន 

 

ក៖ សកវិទ្ល័យ BYU 

បបនេធ្វើគំេរបងមួយែដលជួយេអបយពួកេយើងទបំងអស់គ្នបអបចែស្វងយល់អំពី្របវិត្តៃន្រកុម្រគួ

សបររបស់េយើង េ្រពបះេយើងៃថ្ងេនះខ្ញុំមបនឪកបសេដើម្បីសំភបស៏ម្តបយរបស់ខ្ញុំេនប 

ភូមិ្រតពបំងគរ ឃុំ្រតពបំងគរ ្រសុកេជើងៃ្រព េខត្តកំពង់ចបម។ 

េហើយៃថ្ងេនះខ្ញុំមបនអំណរែដលបបនមកេលង្រកុម្រគួសបរេហើយបបនសំភបស៏ពួកគបត់ពី្របវិ

ត្តៃនជីដូនជីតបែដលពួកគបត់បបនែចកឋបនេហើយវបជបអ្វីមួយែដលខ្ញុំចង់េអបយកបសំភបស៏

េនះអបចលឺដល់ េក្មងេអើ កូនៗចំនបន់េ្រកបយ។ 

ក៖ ខ្ញុំសូមជំរបបសួរែម៉។ 

ខ៖ េអើ ជំរបបសួរ។ 

ក៖ ែម៉េអើេឈ្មបះេពញរបស់ែម៉មបនេឈ្មបះអីែដល? 

ខ៖ េឈ្មបះេនះ ែសម សបេរឿននិង។ 

ក៖ ែសម សបេរឿន? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ ែម៉ចបំថបែម៉េកើតឆ្នបំណបែដល? 

ខ៖ អត់ដឹង។ 

ក៖ ឥឡូវអបយុបុ៉នន្មបនេហើយចឹងែម៉? 

ខ៖ ហុកសិបមួយឆ្នបំ។ 

ក៖ ហុកសិបមួយឆ្នបំ។ 

ខ៖ ហុកសិបមួយឆ្នបំ ឆ្នបំថ្មីេនះ។ 



ក៖ ចឹងែម៉េកើតែខ្មរ ឆ្នបំអីែដល? 

ខ៖ ឆ្នបំរកប។ 

ក៖ ឆ្នបំរកប។ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលែម៉េនបេក្មងមបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេទែម៉? 

ខ៖ អត់មបនេទ អត់មបនេទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេអើយបយេហបេឈ្មបះអញ្ចឹងមកតបំងពីេដើមមក? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ ែម៉េអើចង់និយបយថប បន្ទបប់មកេទៀតកូនចង់សួរែម៉ទបក់ទងេទបនិង េតើែម៉េកើតេនបភូមិ 

ឃុំណបែដល? 

ខ៖ ភូមិ្រតពបំងគរ ឃុំ្រតពបំងគរ ្រសុកេជើងៃ្រព េខត្តកំពង់ចបម។ 

ក៖ អញ្ចឹងៃម៉មបនបងប្អូនបុ៉នន្មបននបក់ែដល? 

ខ៖ បួននបក់។ 

ក៖ ្របុសបុ៉នន្មបន ្រសីបុ៉នន្មបន? 

ខ៖ ្របុសបីរ ្រសីមួយ។ 

ក៖ ្របុសបីរ ្រសីមួយ។ 

ក៖ ែម៉ជួយ្របបប់េឈ្មបះពួកគបត់មកខ្ញុំបបនេទ? 

ខ៖ បបនតបស។ បងេគបង្អស់េឈ្មបះ ែសម េជឿន ។ 

ក៖ គបត់េនបណបែដលែម៉ឥឡូវ? 

ខ៖ ្រតបំពបងគរ បុ៉នែន្តគបត់ស្លបប់បបត់េហើយ។ 

ក៖ ស្លបប់តបំងពីឆ្នបំណបែម៉ដឹងអត់? 

ខ៖ ឆ្នបំបុ៉នន្មបនេទេនះ េបើបីរឆ្នបំេទបេហើយ។ 



ក៖ បីរឆ្នបំអញ្ចឹងឆ្នបំ ២០១៥? 

ខ៖ េអើមបនែតបុ៉ននិងឯងេមើលេទប ចូលបីរឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖ េហើយបង បន្ទបប់មកបបនែម៉ែមនអត់? 

ខ៖ េអើទីពីរ អញ។ 

ក៖ េហើយដល់េពលទីបីរ? 

ខ៖ ទីបីរអប សបរ៉ន។ ែសម សបរ៉ន។ 

ក៖ ែសម សបរ៉ន។ គបត់ឥឡូវគបត់េនបណបែម៉? 

ខ៖ េនបចំបក់។ 

ក៖ េនបចំបក់? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ េហើយដល់េពលប្អូនេពបែម៉? 

ខ៖ េឈ្មបះេអឿន។ ែសម េអឿន។ 

ក៖ ែសម េអឿន េហើយគបត់េនបណបឥឡូវែម៉? 

ខ៖ េនបេអើ ស្អីេគ េនបែអេនបះនុះ ្រពំ្របទល់។ 

ក៖ បន្ទីមបនជ័យែម៉ន? 

ខ៖ េអើ្របែហលនិងេហើយេមើលេទប និងអីែដលេគេហបេនះនុះ។ 

ក៖ ម៉បល័យ? 

ខ៖ េអើម៉បល័យៗ េគនិង។ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលែម៉េនបេក្មង ែម៉ចូលចិត្តេលងអីជបមួយបងប្អូនែម៉កបលែម៉េនបេក្មងនុះ? 

ខ៖ េអអត់ចបំេទ េ្រពបះចបស់េទបេហើយេភ្លចអស់េទបេហើយ. 

ក៖ អត់ចបំេទកបលេនបេក្មង? 



ខ៖ អត់ចបំេទរហូតដល់ឥឡូវ។ 

ក៖ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរមួយេតើែម៉ចបំអីខ្លះពីអំ េជឿនណប? 

ខ៖ ដូចមិនចបំអីគ្មបនអី។ 

ក៖ គបត់ជបមនុស្សេម៉ច? ែម៉អបច្របបប់តិចបបនេទ? 

ខ៖ គបត់គឺជបមនុស្សស្លូតេទ។ 

ក៖ ស្លូតអីេទៀត? 

ខ៖ គបត់អត់កបចេទ គបត់ស្លូតជបងេគ គបត់គិតែតពីេធ្វើកបរ។ 

្រគបន់ែតគបត់ជិះមូ៉តូ្រសវឹងថធ្លបក់ែបកក្ល បុ៉ននិង។ 

ក៖ េហើយដល់េពលពូរ៉ន ែម៉ចបំអីខ្លះពីពូរ៉ន? 

ខ៖ អបសបរ៉នក៏ែមនអ្នកកបចែដល ស្លូតែដលេទ វបមិនជបេដើរេនះអីេទេនបែតផ្ទះែដល។ 

េនបែតផ្ទះេមើលេចបនិងវបមបនេធ្វើអីវប។ 

ក៖ គបត់េនបែតផ្ទះេមើលេចបអី? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ េហើយដល់េពលពូ ពួេអឿន? 

ខ៖ េអើអបេអឿនវបេទបរកសី ុឯ ស្អីេគេទ។ 

ក៖ បន្ទីមបនជ័យ? 

ខ៖ េអើបន្ទីមបនជ័យ។ 

ក៖ េហើយក៏អត់សូវមបនទំនបក់ទំនងេទៀតេទប? 

ខ៖ អត់សូវមបនេទ? 

ក៖ ែម៉ចុះតបមបនេឈ្មបះអីេគែដលែម៉? 

ខ៖ តបែសម ្រតី ែសម។ 



ក៖ ចុះគបត់េនប្រសុកកំេណើតណបែដល? 

ខ៖ គបត់េនបទំពបងគរែដល។ 

ក៖ បុ៉នែន្ត្រសុកកំេណើតគបត់ណប? 

ខ៖ ្រសុកកំេណើតគបត់ គបត់េនបនិងែដល្រសុកសែង្ក។ 

ក៖ េនបសែង្ក េនបភូមិសែង្ក? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ េហើយសំរបប់យបយនុះែម៉? 

ខ៖ យបយេនប្រតពបំងគរនិង។ 

ក៖ យបយេឈ្មបះអីយបយ? 

ខ៖ យបយហួត េអើយបយយបន ជិនយបន។ 

ក៖ គបត់េនបភូមិ្រតពបំងគរែដលែម៉? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលែម៉េនបេក្មង េតើតបយបយមបនែដល្របបប់អីទបក់ទងនិងតបទួត យបយទួតអត់? 

ខ៖ គ្មបនេទ គ្មបននិយបយេទបុ៉នែន្ត្រគបន់ែតដឹងថបឪពុកគបត់េឈ្មបះ តបជិន។ 

ឪពុកយបយយបនេឈ្មបះ តបជិន ស្អីេទ តបជិន និង យបយហួតនិងេហើយែតបុ៉ននិង។ 

ក៖ កបលែម៉នេនបេក្មងែដលេទបេលងផ្ទះគបត់អត់? 

ខ៖ េបើគបត់េនបែក្បនិងេហើយ េនបខបងត្បូងផ្ទះនិងេហើយ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេទបេលងញឹកញបប់នុះ? 

ខ៖ េអើមបនអីបុ៉នែន្ត្រគបន់ែតគបត់ងបប់តបំងពីេក្មង។ 

ក៖ តបជិននិងគបត់បបនេចកឋបនតបំងពីគបត់េនបេក្មង? ្របែហលអបយុបុ៉នន្មបនែម៉? 



ខ៖ ដឹងអបយុបុ៉នន្មបនេបើកូនគបត់្របបំ ្របបំមួយេហើយនិងនុះ 

បបនជួបយបយហួតនិងច្ស់លបស់។ ជំនបន់ទបហបននិងគបត់ងបប់េទប។ 

ក៖ អញ្ចឹងែម៉អត់បបនស្គបល់តបនិង្រតឹម្រតូវេទ? 

ខ៖ មិនេឃើញមុខមបត់ផង ស្គបល់អី។ 

ក៖ អត់ែដលេឃើញគបត់េទ? 

ខ៖ អត់ផង។ 

ក៖ បុ៉នែន្តដល់េពលយបយ យបយជិតនិងអី យបយហួតអី? 

ខ៖ យបយហួត។ 

ក៖ យបយហួតនិងគបត់គឺជបមនុស្សយ៉បងេម៉ចែដលែម៉? 

ខ៖ គបត់មបនអី គបត់ស្លូតនិង មបនកបចអី។ ែម៉នដូចេយើងឥឡូវេនះណបេលបកេហើយ 

គបត់ស្លូតនិង។ 

ក៖ ចប។ េហើយកបលយបយទួតកបលគបត់េនបេនះ គបត់េធ្វើ្របកបមុខរបរអីេគែដលែម៉? 

ខ៖ េធ្វើែ្រស មបនេធ្វើអីេធ្វើែ្រស។ 

ក៖ េធ្វើែ្រស ចំកបរចឹងអី? 

ខ៖ េអើ។ េធ្វើែ្រសចំកបរមបនេធ្វើអី។ 

ក៖ ែម៉មបនដឹងថបកូនយបយហួន និងមបនេឈ្មបះអីខ្លះែម៉មបនដឹងេទ? 

ខ៖ កូនយបយហួននិងេឈ្មបះអីេគេទ បងេគេឈ្មបះ តបបិន អុះ េឈ្មបះយបយ េយន។ 

តបបិន។ 

ក៖ ជិន បិន? 

ខ៖ េអើជិន េយន. ជិន បិន. តបអបន ជិន អបន. យបយ យី. យបយ យ៉បន. យបយ ហបន 

បុ៉ននិង។ 

ក៖ េហើយេអើពួកគបត់ទបំងអស់និងបបនែចកឋបនេហើយែម៉នុះ? 



ខ៖ ងបប់អស់េហើយ ្របែហលយបយ យបនេ្រកបយេគេហើយ។ 

ក៖ េហើយែម៉ែដលចបំថប ឥឡូវខ្ញុំសួរដល់យបយទួត ឥឡូវចូលដល់យបយ យបន និងតប 

ែសមវិញ? 

ក៖ ែម៉មបនដឹងថបពួកគបត់េកើតឆ្នបំណប អីឆ្នបំណបេទែម៉? 

ខ៖ មិនដឹងេទអត់ដឹងេទ។ 

ក៖ អត់ដឹងេទនុះ? 

ខ៖ ដឹងគបត់ងបប់និងអបយុបុ៉នន្នបនផង ក៏មិនដឹងែដល។ 

ក៖ អញ្ចឹងតប គបត់េកើតអរ តបគបត់បបនែចកឋបននិងេនបអបយុបុ៉នន្នប្ននែដលែម៉? 

ខ៖ មិនដឹងអបយុបុ៉នន្នបនែដល។ 

ក៖ ែត្របែហលឆ្នបំណប? 

ខ៖ មិនដឹងជបឆ្នបំណបេទេនះ តបំងពីអ្នកឯងេកើតែម៉ស។ 

ក៖ ខ្ញុំេកើតបបនបុ៉នន្នបនឆ្នបំ? 

ខ៖ បបនបុ៉នន្នបន ដួចអបអូនតូចេនបះ ដូចអបកូរ អបឡីនុះ។ 

ក៖ អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទបន់បបនមួយឆ្នបំេទចឹងនុះ? 

ខ៖ េអើមបនទបន់បបនមួយឆ្នបំណបេទើបែតបបន ្របបំមួយ ្របបំពីរែខនិងគបត់ស្លបប់។ 

ក៖ ចបេហើយដល់េពលយបយ យបយដូចឆ្នបំបុ៉នន្នបនែម៉? 

ខ៖ យបយដឹងឆ្នបំបុ៉នន្នបេទៃវ យបយហួនងបប់បុ៉នន្នបនឆ្នបំេហើយអញអត់ចបំេទ។ 

ក៖ អត់ចបំេទែម៉នុះ? ចបអត់អីេទចឹងេនបះ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេតើ ែម៉ចង់និយបយថប តបយបយកបលពីែម៉េនបេក្មងណប 

គបត់មបននិយបយពី្របវិត្តគបត់អីខ្លះ? 

ខ៖ មបនស្អី េធ្វើែ្រសនិងគបត់។ 



ក៖ គបត់េធ្វើែ្រសចំកបរែដលនុះ? 

ខ៖ េអើ។ មបនចំកបរអី ្រសុកេយើងេធ្វើែតែ្រសនិង។ 

ក៖ ហបហបហប. ែម៉មបនអបរម្មណ៏និយបយេអបយច្ស់ៗមក។ 

ក៖ អញ្ចឹងទបក់ទងេទបនិង េតើតបែសមគបត់មបនចរិតេម៉ចែដល? កបលែម៉េនបេក្មង 

ចបំពីគបត់អីខ្លះ? 

ខ៖ មបនអីគបត់ គបត់ស្លូតណបស់។ 

ក៖ គបត់ស្លូត? គបត់មបនេចះជំនញអីេទតប? 

ខ៖ គ្មបនេចះេធ្វើអីេទៀតេទ្រសុកពីេដើមេធ្វើែតអបនិង។ 

ក៖ ចុះយបយវិញែម៉? 

ខ៖ យបយក៏គបត់េធ្វើែ្រស េមើលកូនែដល គបត់មបនេធ្វើអី។ 

ក៖ គបត់េធ្វើែ្រសេមើលកូនចឹងនុះែម៉? 

ខ៖ េអើគបត់មបនេធ្វើអី មបនរកអី។ 

ក៖ ចឹងនុះ? 

ខ៖ គបត់មបនេធ្វើអី។ 

ក.  អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទបក់ទងេទបនិង 

េអើតបេអើអញ្ចឹងកបលេនបេក្មងគបត់អត់ែដលនិយបយ្របវិត្តតបទួតតបលួតអីេទៀតេទអីែម៉? 

ខ៖ គ្មបនេទ គប្មននិយបយអី គបត់គ្មបននិយបយ្របបប់េយើងអីេទ។ 

េយើងពីេដើមក៏មិនហបនសួរនបំអីែដលេបើគ្មបនកបរអី។ 

ក៖ អញ្ចឹងមបនបងប្អួនខបងែម៉ប៉ប បងប្អូនែម៉មបនេនះេទែម៉ មបនេនបភូមិ? 

មបនេនប្រសុកណបេ្រកបពីេនប្រសុកេយើងេទ 

្រសុកេយើងកំពង់ចបមមបនបងប្អូនណបេនបឆ្ងបយពីនិងេទ? 

ខ៖ េទមិនែដលមបនេទ។ 



ក៖ ែម៉ចឹងទបក់ទងេទបនិង តបយបយទួតអីអត់បបនដឹងអីពីគបត់ខ្លះេទែម៉នេទ? 

ខ៖ គ្មបនដឹងអីេទ មិនដឹងេទ? 

ក៖ ថបពួកគបត់េធ្វើអីក៏មិនដឹងែដលនុះ? 

ខ៖ មិនដឹងេទ។ ្រគបន់ែតដឹងថបគបត់េធ្វើែ្រសៗ។ 

ក៖ េធ្វើែ្រសចំកបរអីនិងេទប។ 

ក៖ អញ្ចឹងេអើែម៉ចបប់េផ្តើមេអើមបន ដូចថបេរៀបអបពបហ៏ពិពបហ៏េនបឆ្នបំណបែដលែម៉? ែម៉ចបំេទ? 

ខ៖ េនបឆ្នបំដបច់។ 

ក៖ ឆ្នបំដបច់និងេនបឆ្នបំ មួយពបន់បុ៉នន្នបន? 

ខ៖ េអើមួយពបន់បុ៉ន្នបនេទកបលនិង។ 

ក៖ ដបច់មបនែត ៧០ បុ៉នន្នបន? 

ខ៖ េអើ ៧៥អី? 

ក៖ ៧៥ចូលេនះេនបេឡើយនិង េទើបែតចូលជំនបន់លន់នុលនិង។្របែហលជបចិត្ត្របបំបួន។ 

ខ៖ ចឹង ៧០ បុ៉នន្នបន ៧៩អី? 

ក៖ ចប។ 

ខ៖ េអើចុះេបើ ពពតបុ៉នន្នបន បីរឆ្នបំ្របបំបីរែខ។ 

ក៖ ចបអញ្ចឹងេអើ។ 

ខ៖ បុ៉នន្នបនសន្លឹកបបនអស់េលបកេហើយ? 

ក៖ ហបហបហប. េគសួរេគសួរេ្រចើនតិចេម៉ចែម៉ បុ៉នេនះេសបះនិងណប។ 

ខ៖ េអើវបអត់អស់ទំនុកេឆ្លើយអី? 

ក៖ ខ្ញុំអ្នកសួរែម៉ឯងេឆ្លើយមក។ 

ក៖ ចុះែម៉ចបំេទថបែម៉កបរេនបភូមិ្រតពបំងគរ ឃុំ្រតពបំងគរនិងអី? 



ខ៖ ថបនិងេហើយឃុំ្រតពបំងគរនិងេហើយ។ 

ក៖ ចុះកបលជំនន់និងែម៉េរៀបអបពបហ៏ពីពបហ៏និងែម៉្រសលបញគ្នប ឬក៏ែម៉ឪអ្នកេរៀបចំេអបយ? 

ខ៖ អត់េទពួកគបត់េរៀបចំេអបយបុ៉នែន្ត្រតូវចិត្តគ្នបែដល? 

ក៖ េម៉ចបបនជបែម៉ឯងស្គបល់គបត់ ស្គបល់ប៉ប? 

ខ៖ េអើតបសុខនិងអ្នកនបំ។ 

ក៖ កុង សុខនុះ? កុង សុខនិង្រតូវអីបងប្អូនេយើងែដលែម៉? 

ខ៖ េទមិនែមនេទឆ្ងបយណបស់ បុ៉នែន្តពួកគបត់្រគបន់ែតរបប់អបនគ្នប។ 

ក៖ ជំនបន់និងេគមបនផ្តល់ជំនួនអីែដលែម៉? 

ខ៖ េទអត់េទ អត់មបនជំនួនអីេទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលនិងេទើបែតដបច់ អបពពតចឹងេគអត់មបនជំនួនអីេទែម៉អី? 

ខ៖ េអើេទើបែតដបច់មបនយកលុយអីណប។ 

ក៖ អរដូចថបគបត់ចូលមកស្តីតបមច្ប់អីចឹងេទប? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ អញ្ចឹងែម៉េ្រកបពីេនះ ែម៉មបនេចះភបសបរអីេផ្សងេទៀតអត់េ្រកបពីភបសបរែខ្មរ? 

ខ៖ អត់េចះអីផង។ 

ក៖ បុ៉នែន្តេចះែខ្មរែម៉េរៀនដល់ថ្នបក់ណបែដល? 

ខ៖ ថ្នបក់ទីដប់កបលជំនន់និងថ្នបក់ទីដប់។ 

ក៖ ថ្នបក់ទីដប់។ ថ្នបក់ទីដប់កបលេគរបប់ជំនបន់ែម៉ដូចជបេគរបប់ប្រញ្ចបស់េទអី? 

ខ៖ េអើេគរបប់ប្រញ្ចបស់េទកបលនិងនុះ។ 

ក៖ ប្រញ្ចបស់ពីទីដប់ពីមក។ ទីដប់ពី ទីដប់មួយ ទីដប់។ 

ខ៖ េអើេរឿនបបនបីឆ្នបំ? 



ក៖ ជំនបន់េនបះេម៉ចែម៉អត់េរឿនបបនេ្រចើនចឹង? 

ខ៖ េអើចុះកបលនិងេរឿនរួចទបហបនអី 

ចឹងេហើយេបើ្រគបន់ែតេរឿនបបនបុ៉នន្នបនឆ្នបំទបហបនចូលៃវលុក។ 

ចឹងេហើយទបហបនលុននុលេនបះជំនបន់និង។ 

ក៖ ចឹងមកពីស្រង្គបមចឹងេទើមែម៉អត់បបនេរឿនែម៉នេទែម៉? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ អញ្ចឹងែម៉ចបំេទថបសបលបែដលែម៉េរឿននិងមបនេឈ្មបះអី? 

ខ៖ ស្អបង។ 

ក៖ សបលបបឋមសិក្ ស្អបងនុះ? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ កបលនិងេរៀនជបមួយេលបក ឬក៏េរៀនមបន្រគូមបនអីែដលែម៉? 

ខ៖ មបន្រគូេគមកពីភ្នំេពញមក។ 

ក៖ អុះមបន្រគូមកពីភ្នំេពញមកឆ្ងបយណបស់ែម៉? 

ខ៖ េអើកបលជំនបន់និងមកេដកេនបនិងវត្តនិងណប េដកេនបវត្ត។ 

ក៖ បុ៉នែន្តែម៉ចបំ្រគូែដលមកបេ្រងៀននិងគបត់េឈ្មបះអីេទ? 

ខ៖ េឈ្មបះ្រគូយ៉ង់។ 

ក៖ ្រគូយ៉ង់ កបចេទជំនបន់និងែម៉? 

ខ៖ ដូចមិនអីែដល កបលថប្នក់ទីបុ៉នន្នបនថ្នបក់ទីមួយ្រគូ ជំុ េនបេស្ដើងជ័យ។ 

ក៖ េនបេស្តើងជ៏យ ដល់េពលថប្នក់ទី? 

ខ៖ ថប្នក់ទីេនះបបន្រគូមកពីភ្នំេពញ 

ក៖ ្រគូមកពីភ្នំេពញេពលថប្នក់ខ្ពស់តិចេទប? 



ខ៖ េអើ។ 

ក៖ ចឹងកបលនិងែម៉មបនមិត្តភក្តិជិតស្និតអីេទកបលេនបតូច? 

ខ៖ គ្នបនេទ ដូចគ្នបនេចះរបប់អបនគ្នបេទមនុស្សេយើងកបលនិង។ 

្រគបន់ែតស្គបល់គ្នបស្គបល់េទបែតអត់មបនរបប់អបនគ្នបអីេទ។ 

ក៖ អញ្ចឹងេ្រកបពីកបរេរៀនសូតែម៉មបនេទបជួយកបរងបរតបយបយអីេនបផ្ទះេទៀតអត់? 

ខ៖ ជួយដបំបបយ េធ្វើែ្រសស្ទុងែ្រសនិង។ 

ក៖ េធ្វើែ្រសចំកបរេទប? 

ខ៖ េអើអត់មបនេធ្វើចំកបរេទ េធ្វើែតែ្រសេទ្រសុកេនះនុះ។ 

ក៖ ្រសុកេនះអត់មបនចំកបរេធ្វើេទចឹងអី? 

ខ៖ េអើេធ្វើែ្រសនិងណប។ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលពីេក្មងអត់មបនេធ្វើកបររកលុយអីេ្រកបពីេយើងេធ្វើែ្រសខ្លួនឯងេទែម៉អី? 

អត់មបនេទបសុ ីឈ្នួលសុ ីអីេទ? 

ខ៖ អត់មបនសុ ីឈ្នួលអី េទបេធ្វើែតកបរេនបក្នុងែ្រស េហើយនិងស្ទុងនិងេទប។ 

ក៖ ចឹងែម៉េចះេធ្វើម្ហូបេនបអបយុបុ៉នន្នបនែដលែម៉? 

ខ៖ េទដឹងអបយុបុ៉នន្នបន ដឹងក្កីេឡើងេចះដបំបបយេទប? 

ក៖ ពីណបបេ្រងៀនែម៉ឯង? 

ខ៖ េអើែម៉ខ្ញុំនិងេ្របើ មបនេចះអីេចះែតស្លរម្ចូរ ស្ល្របេហើនិងឆបរអីតិចតូចនិងេចះ 

េអបយេធ្វើអីេទៀតនិងមិនេចះេទ ស្លរកបរីអីេចះ េអបយេទបេធ្វើអីធំដំវបមិនេចះ េចះែតបុ៉ននិង។ 

ក៖ ចឹងម្ហូបអីែដលែម៉ចូលចិត្តហូមជបងេគ? 

ខ៖ ចូលចិត្តតបំងអស់និងស្លរម្ចូរ ស្លរ្របេហើរធម្មតបមួយេពលៗនុះ កកូរចឹងេទប ឆបចឹងេទប។ 

ក៖ មបនម្ហូបណបែដលែម៉ចូលចិត្តជបងេគនុះ? 

ខ៖ ចូលចិត្តជបងេគដឹងស្អីេទមបនែតម្ចូរនិងឯង។ 



ក៖ ម្ចូរចូលចិត្តែតម្ចូរ។ 

ក៖ អញ្ចឹងកបលេនបេក្មងែម៉មបនេចះអីពីេផ្សងេ្រកបពីេធ្វើម្ហូប 

េ្រកបពីដកស្ទុងដូចថបមបនអីែដលែម៉េចះជំនបញជបងេគេទ? 

ខ៖ គ្មបនេទជំនបន់និងគ្មបនអ្នកណបេគេចះរកអី េធ្វើអីេទ 

េធ្វើែតែ្រសនិងេហើយេបះេ្រពងលក់តិចៗនិងេទប។ 

ក៖ អញ្ចឹងទបក់ទងពីមុនមកដល់ឥឡូវណបែម៉ 

េតើជីវិតែម៉មបនកបរផ្លបស់ប្តូរអីអត់តបំងែម៉េនបេក្មង? 

ែម៉េនបេក្មងដូចថបទបន់ជំនបន់ស្រងប្គមបុ៉នន្នបនដងែដល? 

ខ៖ ម្តងនិងទបហបនលន់នុលនិងរួច ពពតនិង។ 

ក៖ ពីរដង? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ កបលជំនបន់លុននុលនិងេម៉ចែដលែម៉? 

ខ៖ េអើេរឿងកបលនិងមបនអី គឺៃវគ្នបរហូតទបហបនលុននុលនិងៃវគ្នប។ 

ក៖ ៃវគ្នបរហូតេទបមបន្រគបប់ែបក្រគបប់អីផ្ទុះេទប? 

ខ៖ េអើ្រគបប់ែបកទំលបក់េទបខ្ទុះេទប។ 

ក៖ ដល់េពលជំនបន់ពពតេម៉ចែដលែម៉? 

ខ៖ ពពតពីបបកសងអីនុះ ែរកដី។ 

ក៖ ែម៉ឯងេធ្វើអីខ្លះកបលជំនបន់ពពតនិង? 

ខ៖ មបនេធ្វើអីមបនែតែរកដីនិងគ្នបនេធ្វើអីេទកបលែខ្ម្រកហមនុះ 

េគេអបយែតែរកដីេទបមុខេទបេ្រកបយនិង។ 

ក៖ េហើយចុះកបលហូមចុកេម៉ចែដលែម៉? 

ខ៖ េអបះវបខ្វះខបតេហើយវបមបនអីពពតនុះរកែតបបយសុ ីគ្នបននុះ។ 



ក៖ មបនេគសំលបប់មនុស្សែដលអីែម៉ជំនបន់និង? 

ខ៖ េអើេគសំលបប់ែដលនិងណប។ 

ក៖ ែម៉ឯងេនបជបមួយតបយបយអេតើកបលជំនបន់ពពត? 

ខ៖ េអើពពតេនបជបមួយយបយ 

កបលនិងមបនទបន់យកប្តីអីណបទល់ែតដបច់អបពពតមបបនយកប្តី។ 

ក៖ ចង់និយបយថបេគេអបយឪពុកម្តបយកូនេនបជបមួយគ្នបេទ? 

ខ៖ អត់េទ េនបេដបយខ្លួនេទ អញេនបចល័ត។ 

ក៖ កបលនិងេអើចង់និយបយថបមបន េគចង់េធ្វើបបប្រគួសបរែម៉ឯងអត់? 

ខ៖ េអើេធ្វើបបបេធ្វើេហើយ េ្របើេទបមុខេទបេ្រកបយចឹងណប េអបយេទបេលើកដីវបមិនេអបយេនបផ្ទះ 

វបេធ្វើបបបេយើងចឹង។ 

ក៖ 

ចឹងែម៉អបចជួយ្របបប់ផងមបនេទថបេតើេពលណបែដលែម៉មបនអបរម្មរណ៏ពីបបកជបងេគណប? 

ខ៖ គឺសម័យែខ្មរ្រកហមនិងេហើយ។ 

ក៖ សម័យែខ្មរ្រកហបមនិងែដលែម៉មបនអបរម្មរណ៏ថបពីបបកជបងេគ? 

ខ៖ េអើ។ 

ក៖ េហើយទំរបមែតផុតនិងវបចំនបយេពលបុ៉នន្នបនឆ្នបំបបនផុតជំនបន់ពពតនិងែម៉? 

ខ៖ បីរ បីរឆ្នបំ្របបំបីែខអី េគថចឹង។ 

ក៖ បីរឆ្នបំ្របបំបីរែខរចឹងចិត្តចូលបួនឆ្នបំេហើយ។ 

ក៖ ចឹងឥឡូវសួរដល់្របវិត្តេនះវីញ មិញនិយបយៗេភ្លចសួរេឈ្មបះប៉ប ចឹងែម៉ 

ែម៉កបរជបមួយប៉ប ប៉បេឈ្មបះអីេគ? 

ខ៖ េឈ្មបះេកវ លបង។ 

ក៖ េកវ លបង េហើយមបនកូនបុ៉នន្នបននបក់ែម៉? 



ខ៖ មបនកូនបួននបក់។ 

ក៖ េឈ្មបះអីខ្លះកូនបង? 

ខ៖ បងេឈ្មបះ លិម េកវ សុខលិម។ 

ក៖ កូនទីពីរ? 

ខ៖ េកវ បុ៊នណបរិទ្ធ។ 

ក៖ ទីបីរ? 

ខ៖ េកវ សុម៉បលី។ 

ក៖ េហើយកូនេពប? 

ខ៖ េកវ ឡុង។ 

ក៖ ចឹងែម៉ចបំអីខ្លះពីកូនៗែម៉ ដូចជបបងលិម អបរិទ្ធ ខ្ញុំនិងអបឡុងអីចឹងណបែម៉? 

ែម៉ចបំអីខ្លះពីពួកេយើងចឹងណបស់កបលេនបតូច? 

ខ៖ មបនចបំអី បុ៉នែន្តថបវបពីបបកែដលនិងណប។ 

ក៖ េមើលដូចថបកូនមួយៗចរឹងេម៉ចចឹងណប? 

ខ៖ េអើវបមបនចរឹងេម៉ច ចរឹងវប។ 

ក៖ ចង់និយបយថបលិម អបឡូវសួរលិមសិន? 

ខ៖ េអើលិមវបេទបេរៀនអបឡូវឈប់ថ្នបក់ទី្របបំបីអបនិង វបមបនជំងឺេកើតជំងឺេ្រសើតវបនិង។ 

ក៖ េហើយេដើល់េពលឡី? 

ខ៖ អបឡី វបេរៀនទល់ែតបបនេធ្វើ្រគូនិង។ 

ក៖ ចឹងថបមបនអីពីេសសថបែម៉ចបំពីពួកេយើងអត់? 

ខ៖ មបនអីចបំ វបធំៗអស់វបេទបេរៀនេហើយ មបនអីចបំ។ 



ក៖ 

ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរែថមេទៀតថបមកដល់ពីែម៉េនបេក្មងមកដល់សម័យឥឡូវថបែម៉មបនកបរផ្លប

ស់ប្តូរអីខ្លះសំរបប់ែម៉អីចឹងណប? 

ខ៖ មបនផ្លបស់ប្តូរអី្រគបន់ែតថបចបស់េទបវប្រក។ 

ក៖ ធម្មតបេទែម៉មនុស្សេយើង អបជីវភបពេយើងនិងនុះ។ េម៉ចស្ងបត់ចឹងែម៉? 

ក៖ និយបយពីវប្រក មិនេឃើញផ្ទះេទៀមេទអី។ 

ខ៖ មបនអីែម៉ៃថ្ងណបមួយេយើងវបគង់ែតមបនឪកបសរកបបនកបរងបរល្អជបងនិង។ 

ក៖ 

ចឹងនិយបយចឹងកូនចង់សួរែម៉មួយថបែម៉មបនបទពិេសបធន៏ល្អៗអីខ្លះែដលែម៉ចង់ែចកចបយ 

ដល់កូនឬក៏កូនេចបជំនបន់េ្រកបយៗចឹងណប? 

ខ៖ មបនស្អី បទពីេសបធន៏និងនិយបយពីអី? 

ក៖ ដូចថបបទពីេសបធន៏ផ្ទបល់ខ្លួន ដូចថបេចះតស៊ូចឹញ្ចិមកូនអីចឹងនិងណប 

មបនអបណបែដលថបែម៉គិតថបវបល្អេដើម្បីបេ្រងៀនពួកេយើងចឹងណប? 

ខ៖ មបនអី មបនែតេអបយកូនេរៀននិងអត់មបនអីផង។ 

ក៖ េម៉ចបបនែម៉គិតថបេអបយកូនេរៀនេទបវបល្អ? 

ខ៖ េអើេអបកូនមបនចំេណះ េចះដឹងេទប េចះដឹងេទបមបនកបរងបរេធ្វើេទប។ 

ក៖ ចឹងខ្ញុំសូមសួរតិច ថបកបលែម៉េនបេក្មងមបនែដលេចះមបនគំនិតថបចង់េធ្វើអីមួយ 

ថបចង់ក្លបយជប្រគូ ឬក៏ចង់ក្លបយជបអីេទកបលែម៉េនបេក្មង? 

ខ៖ គ្នបនេទ គ្នបននឹកេឃើញអីេទកបលជំនបន់និង ដឹងែតេរៀនចប់ឈប់ 

េអើេពលេគ្របលងេហើយនិងក៏ឈប់េទប។ 

ក៖ ចឹងេបើែម៉មបនេចប ែម៉ចង់និយបយអីខ្លះេទបកបន់េចបែម៉អីចឹងណប? 

ខ៖ មបននិយបយអី។ 

ក៖ អបឡូវមបនេចបបុ៉នន្នបនេហើយអបឡូវ? 



ខ៖ មបនេចបពីរ។ 

ក៖ េឈ្មបះអីេគខ្លះ? 

ខ៖ េឈ្មបះលបង សុធិ។ 

ក៖ កូនពីណបេគែម៉? 

ខ៖ កូនរបស់ លិម។ 

ក៖ ចុះេម៉ចែដលេចបែម៉មួយនិង? 

ខ៖ មបនអីវបរពឹស។ 

ក៖ ែម៉ចូលចិត្តអីពីសុធិខ្លះ? 

ខ៖ ែម៉្រសលបញ់វបដូចេចបេហើយនបំវបេលងនបំអីនិង។ 

ក៖ េហើយដល់េពលេចបេទបពីរ? 

ខ៖ េឈ្មបះអីអបនិងវិញ េភ្លចបបត់េហើយ។ 

ក៖ េឈ្មបះលបង សុវបន់រត្នថបណះ។ 

ក៖ ចឹងែម៉េបើសិនជបែម៉មបនេចបដូចកូនខ្ញុំអនបគត់អីចឹង 

េតើែម៉ចង់និយបយអីខ្លះេទបពួកគបត់ចឹងណប? ថបធំេឡើក្លបយជបមនុស្សេម៉ច? 

ខ៖ េអើចង់េអបយវបក្លបយជបមនុស្សល្អេហើយ 

មបនអបណបចង់េអបយវេចបេធ្វើជបមនុស្សអប្រកក់។ 

ក៖ មបនអីេទៀតអត់? 

ខ៖ គ្នបនអីេទបុ៉ននិង ចង់និយបយេអបយេចបល្អេទប កំុេអបយដូចកូនេចបេ្របើេ្រគឿងេញៀន 

ដូចអបេពបចឹង មិនចង់េអបយវបេដើេបើវបេនបែតេដើេទបេធ្វើអីវប។ ឃបត់វបក៏វបមិនេនបែដល។ 

ក៖ ចឹងែម៉ចង់េអបយេចបៗខិតខំេរៀនសូ្រត េធ្វើមនុស្សល្អ េអបយមបនអនបគត់ល្អែម៉នេទែម៉? 

ខ៖ េអើនិងេហើយចង់ចឹងេហើយ កូនេចបពីណបចង់េអបយវបេដើរផ្លូវអប្រកក់។ 



ក៖ 

ចឹងៃថ្ងនិងខ្ញុំសូមអរគុណែម៉េដបយសបរែតែម៉អត់សូវេចះនិយបយេរៀប់របប់ពី្របវិត្ត្រគួសបរេយើ

ងេ្រចើន ទបក់ទងេទបនិងសបច់េរឿងេ្រចើន 

បុ៉នែន្តែម៉កូនសូមអរគុណែម៉សំរបប់ឪកបសែដលែម៉បបនផ្តល់ឪកបសឬក៏េពលេវលបេដើម្បីេអប

យកូនអបចេរៀនខ្លះៗអំពី្របវិត្តតបយបយែដលគបត់បបនែចកឋបនេទប។េហើយកូនដឹងថបវបសំ

ខបន់េនបេពលខបងមុខេដើម្បីេអបយកូនេចបទបំងអស់គ្នបអបចេរៀនពី្របវិត្ត្រគួសបររបស់ែម៉និង។ 

ក៖ ចឹងែម៉េតើកូនអបចសូមកបរសំភបសែម៉និងដបក់េទបក្នុង្របព័ន្ធេវើកសបយសកលវិទ្ល័យ 

BYU បបនេទែម៉? េអើសកលវិទ្ល័យ BYU េនបសហរដ្ធអបេមរិចណប 

េបើេយើងដបក់កបរសំភបស៏និងេនបក្នុងេវើសបយេតើែម៉េអបយពួកេយើងដបក់វបេទ? 

ខ៖ ដបក់អបេម៉ចអត់ដឹងែដល។ 

ក៖ អបនិងចង់និយបយថប 

ដបក់េដើម្បីអបចេអបយអ្នកដល់ៃទស្តបប់ពី្របវិត្ត្រគសបេយើងចឹងណប។ 

ខ៖ យល់្រពម។ អ្នកអត់ដឹងេចះែតថបយល់្រពមចឹងេទប។ 

ក៖ 

ចបេដបយសបែម៉អត់ទបន់យល់ពីសកលវិទ្ល័យនិងេគចង់ទបំងអស់គ្នបដបក់ពីសបច់េរឿងរប

ស់្របជបជនែខ្មរេយើងឆ្លងកបត់នូវបទពិេសបធន៏េផ្សងៗចឹងណបែម៉។ 

េដើម្បីចង់េអបយកូនេចបទបំងអស់និងអបចរពី្របវិត្តៃន្រកុម្រគួសបរេយើងទបំងអស់គ្នបនិង 

ចឹងែម៉កូនសូមអរគុណ សូមជំរបប់លបែម៉។ 

 

 

  

 

 

 



 

 


