
ការសម្ភា សរបស ់លាប ធ ឿត 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះឈអ្ង ដាលីន                    ខ៖ អ្នកត្រវូបានឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះ លាប ឈ ឿរ 

ការសឈងេបត្បវរតិរបស់ បងស្រីលាប ឈ ឿរ 

បងស្សីលាប ធ ឿត មានអាយ៣ុ៧ឆ្ន ាំធៅក្នុងឆ្ន ាំ២០១៨ មានធេទស្សី មានទីលាំធៅបច្ចុបបននធៅេូមិប្បដាក់្ 
ឃុាំព្ប្ៃប្រូក្ ស្រុក្ៃួក្ ធេតតធរៀមរាប។ 

ក្៖ ជាដំបូងសូមជត្ម្ភបសួរដលប់ងស្សីដដលបងស្សីបានអ្នុញ្ញា រិឱ្យរូបនាងខ្ុំមកសម្ភា សបងស្ស។ី 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ធ ើ! មក្រមាា របងស្រទីាក់្ទងៃីប្បវតតិរបរប់ងស្រី។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចឹងឈអ្ើ!ខ្ុំឈ ម្ ោះ ឈអ្ង ដាលីន ឈ ើយខ្ុំមកពីសាកលវទិ្យាលយ័មួយដដលឈៅអាឈមរចិដដលម្ភនឈ ម្ ោះ
ថាBYU។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយសម្ភា សបងស្សីឈៅថ្ងៃទី្យ៥ ដខ៩ ២០១៨ ឈ ើយចឹងឈៅសាលារបស់ខ្ុំរត្មូវឱ្យពួកខ្ុំចុោះមក
សម្ភា សឈអ្ើ!ដដលទាក់ទ្យងឈនោះឈអ្ើ!ពីត្បវរតិផ្ទា លម់្ភរ់របស់ត្បជាជនចឹងហាសត្បវរតិរបសប់ងស្សីផ្ទា ល់ 
ឈ ើយឈអ្ើ!បងឈៅភូមិឈនោះភូមិអី្ដដរបងេូមិ ឃុាំ? 
ខ៖ ភូមិណា? 

ក្៖ េូមិ? 

េ៖ េូមិណែធោក្ប្ក្ចូ្។ 

ក្៖ េូមិធោក្ប្ក្ូច្ ឃុាំ...? 

ខ៖ ឃុំដនា៎ស្សុកពួក ឈខរតឈសៀមរាប។ 

ក៖ ស្សុកពួក ឈខរតឈសៀមរាប? 



ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចឹងឈអ្ើ!ភូមិឈោកត្កូច? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ស្សុកអូ្? 

េ៖ ស្រុក្ៃួក្! 

ក៖ ចំឈមើលភូមិឈោកត្កូច ឃុអីំ្ដដរ? 

ខ៖ ឃុំពួក! 

ក៖ ឃុំពួក? 

ខ៖  នឹងឯង ឃុំថ្ត្ពត្ជូក។ 

ក៖ អូ្ា៎! ឃុំថ្ត្ពត្ជកូ ស្សុកពួក ឈខរតឈសៀមរាប។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ បងឈ ម្ ោះបងឈ ម្ ោះអី្ដដរបងឈ ម្ ោះឈពញហាស? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះឈ ឿរ! 

ក៖ ទាំងត្រកូលហាស? 

ខ៖ លាប ឈ ឿរ។ 

ក៖ លារ ឈ ឿរ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយចុោះឥឡូវបងម្ភនអាយុប ុនាម នឆ្ន ដំដរបង? 

ខ៖ អាយ៣ុ៧។ 

ក៖ ៣៧ឆ្ន ំ? 



ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ បងឈ ើយចុោះបងម្ភនឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅឈទ្យបង? 

ខ៖ ម្ភនឈរើ! 

ក៖ ម្ភននរណាឈេធ្លា ប់ឈៅឈត្ៅ។ 

ខ៖ អ្រ់ៗ! 

ក្៖  ត់ធទធ ោះ? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ចឹ្ងបងឯងធ ម្ ោះលាប ធ ឿត មានអាយ៣ុ៧ឆ្ន ាំ។ 

េ៖ ណមនលាប ធ ឿយ លាប ធ ឿត។ 

ក្៖ លាប ធ ឿត? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ !បងចឹងបងម្ភនចំឆ្ន ំដដរបងឈកើរឈទ្យឆ្ន ណំាដដរ? 

ខ៖ ឈកើរ នឹងឈៅឆ្ន ំឈកើរថ្ងៃឈៅរ ិ៍ឈកើរថ្ងៃអី្ឈចោះហាស។ 

ក៖ ចឹងបងឈកើរ! 

ខ៖ ថ្ងៃត្ព សបរតិ៍ នងឹឯង។ 

ក៖ ថ្ងៃត្ព សបរតិ៍? 

ខ៖  នឹងឯង! 

ក៖ ឆ្ន ំចំឈទ្យ? 

ខ៖ ឆ្ន ំច ំអ្រ់ចំឈទ្យ។ 

ក៖ ចឹងឈយើងឆ្ន ំឆ្ន ំឈអ្ើ!ឆ្ន ំច័នាេរិ ឆ្ន ំជូរ ខាូវ ខាល ឈថាោះហាសណាា៎ មីងម្ភនចំឆ្ន ំអី្អ្រ់? 



ខ៖ អ្រ់ម្ភនចំផងអ្រ់ចំផង។ 

ក៖ ចា៎សបង! 

េ៖ ចាំា៎! ដរឆ្ន ំកំឈ ើ រ។ 

ក៖ ចឹងបងឈកើរឈៅឆ្ន ំ១៩៨១? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! បងម្ភនអាយុ៣៧ឆ្ន ?ំ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎សបង! ទី្យកដនាងកំឈ ើ ររបស់បងហាសឈកើរឈៅណាដដរបង? 

ខ៖ ឈកើរឈៅឈនោះឯង។ 

ក៖ ឈកើរឈៅ នឹង? 

ខ៖ ចា៎ស! ស្សុក 

ក៖ ឈ ើយចុោះផាោះ ផាោះដដរឈកើរឈៅណា? 

ខ៖ ផាោះឈៅឈត្កាយ។ 

ក៖ ឈៅឈត្កាយ! 

េ៖ ណតស្រកុ្ក្ាំធែើ តធនោះឯង។ 

ក្  នក្ស្រុក្ហ្នឹងម៉ង? 

េ៖ ធេរោុះ រ់ធហ្ើយ! 

ក្៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឥឡូវឈ វើផាោះ ំ។ 

ក៖ ចា៎ស!ឈ ើយចុោះបង បងម្ភនបងបអូនប ុនាម ននាក់ដដរបង? 



ខ៖ បងបអូនត្បាំនាក់។ 

ក៖ ត្បាំនាក់បងជាកូនទី្យប ុនាម ន? 

ខ៖ ទី្យពីរ ទី្យពីរអូ្ទី្យពីរ នឹងឯង។ 

ក៖ កូនឈៅពីរឈហាសបង? 

ខ៖ កូនទី្យពីរ! 

ក្៖ ចា៎ស! ចឹ្ងបងមានចាំធ ម្ ោះបងបអូនបងធទអាច្ធរៀបរាប់ធ ម្ ោះបងបអូនបធងកើតរបរប់ងចឹ្ងហារអាច
ឈរៀបរាប់បានឈទ្យ? 

េ៖ អាឈលឿ អាលងឹ។ 

ក៖ ត្រកូលអី្ដដរអាចឈរៀបរាប់ទាងំត្រកូលទាងំអី្បានឈទ្យ? 

ខ៖ លាប ឈលឿ។ 

ក៖ លាប ឈលឿបងឈៅមួយ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ លាប ឈ ឿឈៅពីរ លាបលឹងទី្យបី លាប ឈ ឿយទី្យបួន លាប លិនទី្យត្បាំ។ 

ក៖ លាប លិនទី្យត្បាំ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ លាប លិន ចា៎ស! បងចឹងបងជាកូនទី្យមួយ? 

ខ៖ ទី្យពីរ! 

ក៖ អូ្ា៎ទី្យពីរ! 

េ៖ ចា៎ស! 



ក្៖ កូ្នទីៃីរចា៎ស! បងចឹ្ងធៅៃីធក្មងហារច្ង់ររួៃីកាលរ ាំឮក្ដល់កាលៃីធក្មងហារ បង? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ពីឈកមងបងបអូនបងទាំងអ្សភ់ាេឈត្ចើនចូលចិរតឈ វើអី្ដដរទាំងអ្ស់ោន រួមោន ហាស? 

ខ៖ ឈ វើអី្ឈ វើចម្ភា រឈ វើដស្ស។ 

ក៖ ឈ វើដស្សឈហាសបង? 

ខ៖ ចា៎ស! ជិរឈៅដស្ស។ 

ក៖ ឈៅដស្សឈៅអី្ទាងំអ្ស់ោន ឈហាសបងឈហាស? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ សបាយឈទ្យបង? 

ខ៖ សបាយឈរើ! 

ក៖ កាលពីឈៅឈកមងឈៅដស្សឈៅអី្? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយឈពល នឹងភាេឈត្ចើនឈអ្ើឈៅដស្ស នងឹឈៅឈ វើអី្ដដរបង? 

ខ៖ ឈៅដស្សឈ វើដស្សឈចោះឈៅណាឈៅ ុងផាោះតាណា។ 

ក៖ ឈៅដស្សដូចថាសាងូអី្ជាមួយោន ចឹង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ សបាយឈទ្យបង? 

ខ៖ សបាយ! 

ក៖ ចប់ខយងចប់អី្ដដរឈទ្យ? 

ខ៖ ចប់ខយងចប់កាា ម។ 



ក៖ អូ្ា៎! ចឹងឈហាស? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ដដលសាូចត្រី សាូងអី្ជាមួយោន ? 

ខ៖ សាូច! 

ក៖ ដដលបង់សំណាញ់អី្ដដរឈរើ ី? 

ខ៖ បង់ចុោះរកចឹងឯង។ 

ក៖ អូ្ា៎! ឈៅជាមួយោន ? 

ខ៖ ដាក់កដងាប។ 

ក៖ ចឹងឈហាស! 

េ៖ ដាក់្រនទូច្ ដាក់្បព្ងក។ 

ក្៖ ទាាំងប្រាំនាក់្ធហារបង? 

េ៖ ទាាំងប្រាំនាក់្ហ្នឹងឯង។ 

ក្៖  ូា៎! ទាាំងប្រាំនាក់្ម៉ង? 

េ៖ ហ្នឹងឯងរបាយ រ់។ 

ក្៖  ូា៎ចឹ្ង! 

ខ៖ ដាក់បថ្ងា! 

ក៖ ឈ ើយចុោះម្ភា យបងឈ ម្ ោះអី្ដដរបង? 

ខ៖ ដ ធេង។ 

ក៖ ធេង! 

ខ៖ ឈៅឈនោះឈនាោះដចសាីឈហាសដម បឈងាើរនាមត្រកូលអី្ចឹង? 



ក៖ ចា៎ស! 

េ៖ នាមប្តកូ្ល។ 

ក្៖ ធ ម្ ោះដ េង? 

េ៖ ឆ្ា តហ្នឹងណច្ ឆ្ា តធេង អូ្ា៎! ឆ្ា តធេង ឆ្ា តធេងក៏្ ី។ 

ក្៖ ឆ្ា ត ធេងហ្នឹង ឪៃុក្ក៏្មាា យ? 

េ៖ មាា យ មាា យធ ម្ ោះ ណែ ធេង។ 

ក្៖ ធេង! 

ខ៖ ម្ភា យវាឈងង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយចុោះឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកលារឈនោះដចលារ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឪពុកលារ? 

ខ៖  នឹងឯង! 

ក៖ច ចុោះបងចុោះ? 

េ៖ ៃុ លាតឪៃុក្េ្ុាំធ ម្ ោះលាត។ 

ក្៖ ឪៃុក្ធ ម្ ោះលាតធនាោះបងធនាោះ? 

េ៖ ហ្នឹងឯង! 

ក្៖ ធហ្ើយចុ្ោះៃួក្ោត់ទាាំងៃីរនាក់្ឥឡូវធៅ ណដរមាា យឪៃុក្បងហារ? 

េ៖ ធៅធនោះឯង។ 

ក្៖ ធៅហ្នងឹធហារ? 

េ៖ ចា៎ស! 



ក្៖ ចឹ្ងោត់ធៅខាង ធៅ? 

េ៖ ធៅធនាោះ! 

ក៖ អូ្ា៎! ឈៅឈនាោះោរ់ត្បកបមុខរបរមុខរបរអី្ដដរបងឪពុកម្ភា យ? 

ខ៖ ចិញ្ច ឹមឈោ? 

ក៖ ចិញ្ច ឹមឈោ? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈោមួយនឹម។ 

ក៖ ចិញ្ច ឹមឈោចុោះម្ភា យបងរសរ់ានម្ភនជីវរិឈរើ រីាល់ថ្ងៃ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ធហ្ើយឥឡូវោត់មានអាយុបុ៉នាម នឆ្ន ាំធហ្ើយឪៃុក្បង? 

េ៖ មិនដឹងផងមិនដឹងឪៃុក្ផងមិនដឹងធលាក្ៃុក្ធទ។ 

ក្៖ ចុ្ោះមាា យ? 

េ៖ មាា យតាលាបហ្កុ្ធហ្ើយ។ 

ក្៖ េទង់ហ្កុ្ធហ្ើយែា៎ ? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចុោះម្ភា យ? 

េ៖ មាា យេទង់ហាជាង ោត់បង ញៃីរឆ្ន ាំមាា យហ្នងឹ៦៥ ីហ្នឹងឯង។ 

ក្៖ ចា៎ស! រុទធណតេទង់ហ្ុក្ទាាំង រ់ធហ្ើយែា៎ ? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយបងដឹងថាោរ់អ្នកស្សកុណាឈដើមកំឈ ើ រោរ់ហាស? 

ខ៖ ឈៅដរ នឹង! 



ក៖ ឈៅដរ នឹងម ង? 

ខ៖  នឹងឯង! 

ក៖ បងបងស្សីោរ់ជាបងស្សីដមន? 

ខ៖ ឈទ្យ! 

ក៖ ឈម ចដូចោរ់ដឹងចឹង? 

ខ៖ ដូចោរ់ឈៅជាមួយចឹងហាសខ្ុំពីរូចៗោរ់ចស់ចឹងខ្ុំឈនោះមកឈលង។ 

ក៖ ចឹងឈហាសបង? 

ខ៖ ខ្ុំមកឈលង។ 

ក៖ ឈ ើយចុោះបងពីកាលោរ់ពីកាលបងឈៅឈកមងៗហាសណាា៎ម្ភា យឪពុកបងត្បកបមុខរបរអី្ដដរសត្ម្ភប់ 
ចិញ្ច ឹមហាសណាចិញ្ច ឹមកូនៗហាសណាា៎? 

ខ៖ ចិញ្ច ឹមឈ វើដស្ស នងឹឯង។ 

ក៖ ោរ់ឈ វើអី្ខាោះ? 

ខ៖ ចឹងឈទ្យបងឈ វើដរដស្សឈនោះឯងតា នឹងោរ់ឈមើលឈោឈមើលអី្រិចរួចចឹងឈៅណាា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈមើលឈោឈ ើយចិញ្ច ឹមឈ ើយ...? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ម្ភនចិញ្ច ឹមត្ជូក ចិញ្ច ឹមអី្ឈទ្យ? 

ខ៖ ចិញ្ច ឹមត្ជូក។ 

ក៖ ចិញ្ច ឹមម្ភន់ចិញ្ច ឹមអី្ហាា៎សណាា៎? 

ខ៖ ចា៎ស! ចិញ្ច ឹមដដរ។ 

ក៖ លកេ ៈថាសមញ្ា មមតាៗហាា៎សណាា៎? 



ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ចា៎ស! ឈ ើយចុោះបង ឈ ើយចុោះបងឈអ្ើដូចថាចំឈ ម្ ោះឪពុកម្ភា យឈ ើយចុោះឈបើតាយាយខាងម្ភា យតា
យាយ ខាងឪពុកម្ភនចឈំទ្យឈ ម្ ោះតាយាយខាងម្ភា យហាស? 

ខ៖ ម្ភា យឈ ម្ ោះយាយឈមឿន តា លារ។ 

ក៖ តាលារ យាយ? 

ខ៖ យាយឈមឿន! 

ក៖ យាយឈមឿន? 

ខ៖ តាលារ! 

ក៖ មួយ នឹងខាងម្ភា យខាងឪពុក? 

ខ៖ ចា៎ស! ខាងម្ភា យ។ 

ក៖ ខាងម្ភា យចុោះខាងឪពុក? 

ខ៖ ខាងឪពុក ឈលើយ  នឹងយាយកាយ។ 

ក៖ តាឈលើយ យាយកាយ? 

ខ៖ ចា៎ស! សាា ប់ឈ ើយខាងពុក។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ខាងដម ក៏សាា ប់ដដរ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹងបងម្ភនចំថាតាយាយបងឯងតាយាយពីមុនមករកសុីចិញ្ច ឹម? 

ខ៖ មិនដឹងឈទ្យអូ្ន។ 

ក៖ កូនៗអី្ចឹង? 

ខ៖ ឈ វើដស្សចម្ភា រ។ 



ក៖ ឈ វើដរដស្សឈ វើដរអី្ឈទ្យឈហាសចឹង? 

ខ៖ ចា៎ស! ចិញ្ច ឹមទា ចិញ្ច មឹត្ជូក ឈោដូចដរោន ឈចោះឯងបានមកចិញ្ច មឹឈៅ។ 

ក៖ ឈ ើយចុោះបងឈអ្ើ!ត្កុមត្េសួាររបស់បងដូចជាបងបអូនរបស់បងម្ភនអ្នកណាមួយដដលឈៅខាងឈខរតឈត្ៅ
ហាា៎សណាា៎ ដូចថាឈត្ៅត្បឈទ្យស ឬមួយក៏ឈខរតឈត្ៅចឹងហាស? 

ខ៖ ម្ភនៗ! 

ក៖ ដូចថាឈៅឈខរតត្កឈចោះ ឈខរតថ្ត្ពដវងអី្ណា? 

ខ៖ អ្រ់ម្ភនឈទ្យ។ 

ក៖ ឈ ើយអ្រ់ម្ភនបងបអូនណាឈៅថ្ងឈៅអី្ឈទ្យ ា៎ ? 

ខ៖ ម្ភនឈៅថ្ងឈៅថ្ងម្ភន។ 

ក៖  នឹងឈ ើយថ្ងមិនឈត្ៅត្បឈទ្យស។ 

ខ៖ ចា៎ស! ឈៅថ្ងពីរនាក់។ អាឈនោះឈៅសាន ក់ឈៅដនា៎បអូនឈនោះពីរ នងឹឯងបអូនអាលឹងថ្ប លនិ នឹងឯង។ 

ក៖ ោរ់ឈៅថ្ង! 

ខ៖ ឈៅថ្ង! 

ក៖ ោរ់ឈៅត្បកបអី្ដដរបង? 

ខ៖ ោរ់ឈ វើការ។ 

ក៖ ឈៅឈ វើការសំ ង់អី្ នឹង ?ី 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អូ្ា៎! ឈ ើយឈៅបងឈៅថ្ងភាេឈត្ចើនបានត្បាក់ដខឈត្ចើនឈហាស? 

ខ៖ បានត្បាក់ដខឈត្ចើនដដរ ការងារឈត្ចើនសមបូរក៏បានត្បាក់ដខឈត្ចើនឈបើការងារអ្រ់ក៏អ្រ់ឈៅ។ 

ក៖ ចុោះខាា ចឈេឈបាកឈេអី្ឈទ្យ ា៎ បង? 



ខ៖ ដនា៎ឈ វើបាសស័ពរអ្រ់ម្ភនឈរឿងអី្ឈទ្យអ្រ់ឈេឈបាកឈកើរ។ 

ក៖ អូ្ា៎ចឹង! 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុោះបងឈអ្ើ!សាវ មីរបស់បងឈ ម្ ោះអី្ដដរឈៅ? 

ខ៖ ជួង! 

ក្៖ ជួង? 

ខ៖  នឹងឯង! 

ក៖ ត្រកូលអី្ដដរ? 

ខ៖ ជី ជួង! 

ក្៖ រី រួង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ជី ជួង ជួងឈេថ្វ នឹង ?ី 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈអ្ើ! ឈ ើយចុោះចឹងបង បងឈរៀបការតាំងពីឆ្ន ណំាដដរបងម្ភនចំឈទ្យសម័យណាឆ្ន ណំា? 

ខ៖ អ្រ់ច!ំ 

ក៖ អ្រ់ចឈំទ្យឈហាស? 

ខ៖ មិនបានការផង។ 

ក៖ អ្រ់បានការ? 

ខ៖ បានោន ឯង។ 

ក៖ អូ្ា៎ចឹង! ចឹងឈអ្ើ!ចឹងៗមួយ នឹងបងស្សឡាញ់ោន ចិរត នឹងចិរតឈហាសបង? 



ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ បងៗឈៅណាដដរបានឈឃើញោន ចឹងហាស? 

ខ៖ ដនា៎! ឈៅឈឃើញោន ឯថ្ង នងឹបានោន ថ្ងជាយដដន។ 

ក៖ បងឯងឈៅថ្ងឈហាស? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ឈទ្យ ឈៅរកសុីជិរថ្ងឈៅបានោន ។ 

ក៖ ចឹងឈពល នឹងបងឯងឈ វើការអី្ឈេដដរឈៅថ្ង? 

ខ៖ ឈអ្ើយដកសាូងដូចដរឈយើងឈៅឈនោះឯងដកសាូងសុីឈ្នួលថ្ង។ 

ក៖ សុីឈ្នួលថ្ងឈហាស? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ បងឈត្ៅពីភាសាដខមរបងអាចឈចោះភាសាអី្ឈផេងឈទ្យ ភាសាថ្ងបងឈចោះឈទ្យ? 

ខ៖ ឈចោះដររិចឈទ្យឈចោះឈរើទិ្យញៗថាសុំឈេ នឹងឯង។ 

ក៖ អាចឈចោះនិយាយភាសាថ្ង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ និយាយបានខាោះៗឈហាស? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក្៖ ធហ្ើយបងររ់ធៅព្េបុ៉នាម នឆ្ន ាំណដរបង? 

េ៖ បុ៉នាម នឆ្ន ាំៃីរឆ្ន ាំបីឆ្ន ាំណដរ បុ៉នចាំធេយក្ធៅធ វើការណេមរណដរយក្ណតណេមរៗោន ឯង។ 

ក្៖  ូា៎! យក្ណតណេមរៗធហារ? 



េ៖ ចា៎ស! ធបើបអូនធនាោះរនធេធច្ោះព្េ។ 

ក្៖  ូា៎! ភាេធប្ច្ើនធៅេូមិធនោះធេធៅណតព្េធទ? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈណាោះបងឈណាោះឈេឈៅថ្ង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ បងពីមុនមកបងធ្លា ប់បានឈរៀនឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់ឈមើលដរបអូនមិនដដរបានឈរៀនផង។ 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ខំឈមើលបអូនអ្រ់ឈចោះអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ អ្រ់បានឈរៀនថាន ក់ណាថាន ក់ទី្យមួយទី្យពីរអី្ឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់អ្រ់បានឈរៀនផង។ 

ក៖ អូ្ា៎ចឹង! ឈ ើយចុោះតាំងពីឈកមងមកហាសណាបងចូលចិរតមហូបអី្ដដរបង? 

ខ៖ អូ្ា៎! មហូបអី្ចូលចិរតសមាកកូរ សមាមចូរ ខ។ 

ក៖ មួយ នឹងចង់និយាយថាអាសម្ភា សមួយ នឹងហាសសួរដរពីត្បវរតិបងឈទ្យ? 

ខ៖ អូ្ា៎! 

ក៖ ចំ ង់ចំ ូលចិរតបងចូលចិរតអី្មុខមហូបអី្ចឹងហាសណា? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! សាកកូរ? 

ខ៖ សាកកូរ មចូរឈត្េឿង។ 

ក៖ ឈ ើយអី្ឈទ្យៀរលកេ ៈចូលចិរតខាា ំងម ងឈឃើញត្ោន់ដរឈឃើញឈេសាឈដើរឈៅម ង? 



ខ៖ ចា៎ស  នឹងឯង! 

ក៖  នឹងសាកកូរ? 

ខ៖ សាអ្ងាា ញ់។ 

ក៖ សាអ្ងាា ញ់? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ សាអ្ងាា ញ់ឈម ចបង? 

ខ៖ ឈេសាសាឹកអ្ងាា ញ។់ 

ក៖ ដរឆ្ៃ ញ់ម ង? 

ខ៖ ឆ្ៃ ញ់! 

ក៖ អូ្ា៎! 

ខ៖ ដាក់ខាីសដូង។ 

ក៖ អូ្ា៎! មួយ នឹងឈេដាក់ខាីសឈទ្យៀរ? 

ខ៖  នឹងឯង! 

ក្៖ ធហ្ើយធេដាក់្កូ្នប្តីឬក៏្ដាក់្ប្តី ាំៗ? 

េ៖ ហ្នឹងឯងដាក់្ប្តីអាាំងប្តី ាំ។ 

ក្៖ ធេដាក់្ប្តីអាាំង? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អូ្ា៎! ឆ្ៃ ញ់ហាស ា៎ ? 

ខ៖ ចា៎ស! 



ក៖ បងចឹងសួរថាឈៅកនុងត្កុមត្េសួាររបស់បងហាសម្ភននរណាមួយដដលោរ់ឈចោះឈលងឧបករ ៍ឈភាង
ឈទ្យ ដូចបងបអូនបងឯងចឹងឈលងសគរ ឈលងអី្ម្ភននរណាឈេឈចោះ។ 

ខ៖ ម្ភនណាឈលងអ្រ់ឈទ្យម្ភននរណាឈចោះឈលងអា នឹង។ 

ក៖ អ្រ់ឈចោះឈលងឈទ្យបង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ធហ្ើយចុ្ោះបងឯងធច្ោះតាញធច្ោះ ី ត់បង? 

េ៖  ត់ធច្ោះតាញ ី ត់។ 

ក្៖ ធហ្ើយអា ប្ងុតអា ីហ្នឹងធច្ោះធទ? 

េ៖ ក្ធនទល ីហ្នឹង ត់។ 

ក្៖ ធច្ោះធ វើក្ធនទលធ វើ ី ត់? 

េ៖  ត់ធច្ោះធទ។ 

ក្៖  ត់ធច្ោះធទ? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ រុអី្? 

េ៖ ប្រក្ដធហ្ើយ។ 

ក្៖  ត់ធច្ោះធទធហ្ើយចុ្ោះម៉ាក់្បង ីោត់រនបង្ហា ត់បងធរៀន ីចឹ្ង? 

េ៖  ត់ធទ! 

ក៖ ភាេឈត្ចើនខ្ុំឈៅឈនោះឈៅភូមិឈនោះអ្នកខាោះឈេឈ វើកឈនាលឈ វើអី្ចឹងហាា៎សណាា៎? 

ខ៖ ឈ វើកឈនាលចា៎ស! ដលងឈៅថ្ងឈមើលបអូនផងឈៅមិនបានកាប់អី្អ្រ់មិនបានឈដរកឈនាលឈទ្យ។ 

ក៖ បងឈ ើយចុោះបងឈអ្ើ!ម្ភា យឪពុកបងដូចថាដដលនាំបងឈៅណាឈៅភនំឈពញឈៅឈលងជំុោន ទាំងអ្ស់ហាស
ដដរឈទ្យបង? 



ខ៖ អ្រ់មិនដដរបានឈៅអ្រ់។ 

ក៖ អ្រ់ដដរឈទ្យឈហាសបង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ បងចឹ្ងធ ើ!ច្ង់ររួៃីបញ្ហា រីវតិបងហាា៎រណាា៎ ធៅធៃលណដរ មមតានិយាយថាបងធមើលបអូនធមើល ី 
ចឹ្ងណមនធទបង? 

េ៖ ចា៎ស! ឈមើលបអូន។ 

ក៖ ឈ រុអី្បងបអូនឈត្ចើនឈពកឬមួយក៏ឈម ចបង? 

ខ៖ បងបអូនឈត្ចើនឈ ើយខំអាឈនោះឈរៀនឈមើលឈោ បអូនក៏មកដល់ឈៅក៏... 

ក៖ ឈនោះបអូនដមន? 

ខ៖ ឈទ្យបអូនឈៅផាោះឈនាោះឯងបអូនបានបាីបានត្បពនធអ្ស់ឈ ើយបអូន។ 

ក៖ អូ្ា៎ចឹង! បងចឹងចង់សួររិចជីវរិបងមុន នឹងឈរៀបការហាា៎សជីវរិបងពិបាកអី្ខាោះបងអាចឈរៀបរាប់ត្បាប់ 
បានឈទ្យ ឈដាយសារដរមួយឈនោះឈអ្ើ!ចង់ដឹងពីជីវរិបងថាលំបាកឈម ចចឹងហាា៎សណាា៎បង? 

ខ៖ ខ្ុំចិញ្ច មឹជីវរិ! 

ក៖ ពិបាកអី្ខាោះដដរបងជីវរិបង? 

ខ៖ ពិបាកចិរត។ 

ក៖ ពិបាកចិរតឈហាសបង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ពីមុនអី្? 

េ៖ ៃិរក្ចិ្តតច្ង់ធរៀបការៃិរក្ចិ្តតស្រឡាញ់ោន ធៅក៏្យក្ោន ៃិរក្ចិ្តតតាមណម៉ឱ្យ។ 

ក្៖ បងធៃលបងធៅព្េហារ? 

េ៖ េឹង េឹងណម៉េឹង ីធៅរត់ធៅព្េក៏្រនោន ។ 



ក្៖ ធក្ើត ីៗក៏្មូលធហ្តុ ីណដរប្តវូេឹងៃួក្ោត់ចឹ្ងហារ? 

េ៖ ោត់ណែអាធនោះ ោត់ដនា៎អាធនោះមិនរូវធមើលបអូនធមើលរូវ ីផង។ កាលណលងណតធនោះក៏្ទារតិ់ច្ធៅ 
ក៏្ធៅព្េធៅក៏្រនោន ចឹ្ងឯង។ 

ក្៖ ចឹ្ងបងធៅព្េ? 

េ៖ ធមើលបអូន វាយធមើលបអូនមិនរត់យាំ បអូនយាំធមើលបអូនមិនរត់យាំេឹងក៏្រត់ធៅព្េក៏្រនោន ធៅព្េហ្នឹង។ 

ក្៖  ូា៎! ធៃលហ្នឹង....? 

ខ៖ ពិបាកចិរត ចា៎ស។ 

ក្៖ ចា៎ស! ធៃលហ្នឹងបងធៅព្េអាយុបុ៉នាម នបង? 

េ៖ កាលធៅព្េអាយ៣ុ០។ 

ក្៖ អាយ៣ុ០? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយអាយុប ុនាម នបងបានត្េួសារ? 

ខ៖ បានត្េួសារអាយថុ្ម ាជាង។ 

ក៖ ថ្ម ាជាង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អូ្ា៎! ដូចជាបងដូចជាចំឈមើលឈៅឈពលដដលបងត្រង់ដល់ឈពលបងឈៅឈមើលអី្ចឹង? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈមើលបអូន។ 

ក៖ ឈមើលបអូនឈ ើយ? 

េ៖ ធមើលបអូន ត់រត់យាំណម៉ថាក៏្េឹងណម៉រត់ធៅព្េរនបាី។ 

ក្៖ ចឹ្ងណម៉រាីឱ្យចឹ្ងធហារ? 



េ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ដូច្ថា...? 

ខ៖ ឈលងក៏យំស្សឈម្ភចខាំវាក៏វាយក៏ទាស់ខ្ុំ នឹងឯង។ 

ក៖ វាយបងឈហាស? 

ខ៖ វាយបង! 

ក្៖ វាយខាា ាំងធទបង? 

េ៖ ររ់ឈៅថ្ង។ 

ក៖ ឈៅតាមណាដដរបង? 

ខ៖ ឈៅតាមផូេីតាមបងបអូនឈនោះឯង។ 

ក៖ រួចឈៅសុំឈេឈៅជាមួយ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈពលឈៅដល់ថ្ងភាា មបងឈ វើអី្? 

ខ៖ ឈ វើដស្ស នឹងឯងសាូង។ 

ក៖ ឈៅដល់សាូង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ធហ្ើយរនមួយព្េៃបុ៉នាម នបងធៃលហ្នឹង? 

េ៖ មួយព្េៃមួយរយហា។ 

ក្៖ មួយរយហារិបរត? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈបើសនិេិរជាលយុដខមរបានប ុនាម នមួយមុ៉ឺនត្បាំ? 



ខ៖ មួយមុ៉ឺនត្បាំ ឈបើេិរជាលយុដខមរឈអ្ើជាលុយបារ់បានប ុនាម ន។ 

ក៖ បានមួយរយហាសិបបារេិរជាលុយដខមរ? 

ខ៖ ចា៎ស! សពវថ្ងៃថ្ងា នឹងឯង។ 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈពលឈៅដល់ភាា មពិបាកឈទ្យបង? 

ខ៖ ពិបាក! 

ក៖ ដូចថាឈយើងម្ភន ក់ឯងចឹង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ដល់ឈពលឈៅដល់ត្បឈទ្យសថ្ងភាា មហាស? 

ខ៖ ពិបាក! 

ក៖ អាចឈរៀបរាប់បានឈទ្យថាពិបាកឈម ចខាោះបង? 

ខ៖ ឈអ្ើ! 

ក្៖ ធហ្ើយនឹក្ផទោះនឹក្ ីធទបង? 

េ៖  ត់ធទមានណតេឹងណម៉រត់ធច្ញធ ើ!រនៃីរណេបីណេ រនៃីរបីណេ ធបើមួយណេរនមក្ធនោះនឹក្ធហារនឹក្ 
មាន ីធឃើញធេរបាយៗរនក៏្ៃិរក្ចិ្តត។ 

ក្៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុោះបងឈៅត្បឈទ្យសថ្ងចឹងឈេអ្រ់ម្ភនឈ វើបាបអី្ណា ីបង? 

ខ៖ អ្រ់ អ្រ់ម្ភនឈ វើបាបផង។ 

ក៖ អ្រ់ឈ វើបាបឈទ្យ? 

ខ៖ ឈទ្យ! 



ក៖ ឈ ើយលកេ ៈឈៅសាូង នងឹលកេ ៈជាត្កុម  ុន ឬមួយក៏សាូងតាមឈៅដកមួយចឹងហាស? 

ខ៖ ឈៅតាមឈៅដកឈៅតាមបងឈៅឈនោះឯង។ 

ក៖ ដល់ឈពលឈេសាូងឈេឈៅសាងូសាូង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ធហ្ើយធប្ៅៃីរទូងធហ្ើយធ វើ ីធទៀត? 

េ៖ ធប្ៅៃីរទូងក៏្ធរច្ធមម ដាំឡងូ។ 

ក្៖ ធរច្ធមម ដាំឡូង? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ និយាយឈៅឈ វើតាមចម្ភា រហាសឈនោះបង? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈ វើតាមចម្ភា រចឹង។ 

ក៖ ចឹងឈ ើយអ្រ់ដដរឈ វើការស ំង់អី្អ្រ់? 

ខ៖ ឈ វើការសំ ង់បានឈ វើធ្លា ប់ឈ វើឈរើ។ 

ក៖ ឈ វើឈៅណាបង? 

ខ៖ ឈ វើឈៅដ ឈសៀមរាប។ 

ក៖ ឈសៀមរាប? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎សបង! 

ខ៖ ឈ វើមិនបានមួយឆ្ន ំឈទ្យ។ 

ក៖ ចុោះឈពលបងឈៅថ្ងឈ ើយដូចថាបានត្េួសារឈ ើយដមនឈទ្យ? 

ខ៖ ចា៎ស! 



ក៖ បានបាីឈ ើយបងបងឈៅថ្ងប ុនាម នឆ្ន ំឈទ្យៀបបានត្េួសារ? 

ខ៖ ឈៅមួយឆ្ន ំឈនាោះឯងឈទ្យើបបានត្េួសារឈទ្យើបឈៅមួយឆ្ន ំឈនាោះក៏... 

ក៖ ឈទ្យើបបានឈៅ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈៅបានប ុនាម នដខឈទ្យើបបាន? 

ខ៖ បានត្បាំដខ។ 

ក៖ បានត្បាំដខដល់ឈពលឈឃើញបងត្បុសស្សឡាញ់ោរ់? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចឹងឈហាសបង? 

ខ៖ ស្សឡាញ់ោន ក៏យកោន ។ 

ក៖ ឈ ើយបានដសនឈៅណាបង? 

ខ៖ បានដសនឈៅឯថ្ង។ 

ក៖ ថ្ងម ង ចា៎ស! 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ធហ្ើយធៃលហ្នឹងរនប្រប់មាា យឱ្យដឹងធទ? 

េ៖ ប្រប់ធៅផងណដរ។ 

ក្៖  ូា៎! មាា យធៅណរនបងណដរធហារ? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈពលចឹងឈៅក៏ឥឡូវបងត្បុសឈៅណាដដរបង? 

ខ៖ បងឈៅរកសុីឈៅថ្ង។ 



ក៖ អ្រ់មកវញិឈទ្យឈហាស? 

ខ៖ អ្រ់មកវញិឈទ្យឈេបានត្បពនធឈៅថ្ងឈទ្យៀរឈ ើយ។ 

ក៖ ហាកចឹងឈហាស? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ោរ់បានត្បពនធឈទ្យៀរឈ ើយ? 

ខ៖ ោរ់បានត្បពនធឈទ្យៀរឈ ើយ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹងឥឡូវបងម្ភនកូនប ុនាម ននាក់បង? 

ខ៖ កូនពីរនាក់។ 

ក៖ ឥឡូវឈនោះកូនពីរនាក់? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ កូនបងអាយុប ុនាម នឆ្ន ំដដរបង? 

ខ៖ អាបងឆ្ន ំឆ្ាូវ។ 

ក៖ ឆ្ន ំឆ្ាូវត្បដ លជាអាយុប ុនាម នប ុណាា ? 

ខ៖ រូចជាងឈនោះបនតិច។ 

ក៖ អាយបុ ុនាម នឆ្ន ំម្ភនដឹងឈទ្យ? 

ខ៖ អាយបុ ុនាម នឆ្ន ំដប់ឆ្ន ំឈ ើយអាបង។ 

ក៖ ដប់ឆ្ន ?ំ 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចុោះបអូន? 

ខ៖ បអូនឈទ្យើបឈកើរ។ 



ក៖ ឈទ្យើបឈកើរ? 

ខ៖ ចា៎ស! អារូចឈទ្យអាបងអារូចដច នឹងឯងពីរឆ្ន ឈំ ើយ។ 

ក៖ ពីរឆ្ន ំឈ ើយ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ចឹ្ងបងរាល់ព្េៃបង? 

ខ៖ ឈៅចិញ្ច ឹមបអូនចិញ្ច ឹមកូន។ 

ក៖ ចឹងបងរាល់ថ្ងៃបងត្បកបមុខរបរអី្ដដរចិញ្ច ឹមកូនហាសណាា៎បង? 

ខ៖ អ្រ់បានម្ភនត្បកបមុខរបរអី្ផងម្ភនណារកអី្ឈៅរកណាអូ្នរួចឈៅក៏ឈៅឈមើលដរកូនឈទ្យសពវថ្ងៃ។ 

ក៖ ឈមើលដរកូន? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយចិញ្ច ឹមឈោ ចិញ្ច ឹមត្ជូក? 

ខ៖ ត្ជូកមិនបានចិញ្ច មឹឈទ្យ ឈោមិនបានម្ភនចិញ្ច ឹមដដរ។ 

ក៖ ចុោះឈនោះដមនឈោបងឈទ្យ? 

ខ៖ ឈទ្យផាោះបងបអូនមកឈលងផាោះខ្ុំឈណាោះ។ 

ក៖ ផាោះបងឈៅលិចឈហាស? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖  ូា៎! េ្ុាំស្មម នណតធនោះផទោះបងឯង? 

េ៖ ធទ! 

ក៖ ចឹងឈ ើយដល់ឈពល.... 

េ៖ ផទោះបងបអូនមក្ធលង។ 



ក្៖ ធហ្ើយចុ្ោះបាីបងធៅៗលក្ខែៈថាធៅរត់យូរចឹ្ងធហារបង? 

េ៖ ចា៎ស! ធៅរនប្បៃនធធទៀត។ 

ក្៖ ធហ្ើយធម៉ច្បងដឹងថាោត់មានប្បៃនធធទៀត? 

េ៖ ធតមក្ដនា៎!ធេធលងធហ្វរបុក្ហារធេធតមក្ដឹង។ 

ក្៖ ធហ្ើយោត់ ត់មានស្រធ ោះកូ្ន ីធទធ ោះ? 

េ៖  ត់ស្រធ ោះធេរនធេចិ្តតដាច់្យក្ប្បៃនធមួយធទៀត។ 

ក្៖  ូា៎! មក្ៃីបង ត់ធៅធៅជាមួយោត់ធហ្ើយមក្ៃីបងមក្ណេមរ? 

េ៖ ហ្នឹងឯង មក្ណេមរធៅធេាើងយក្មក្ៃុធៅធេធៅវញិធៅ។ 

ក្៖ ចុ្ោះបងរាល់ព្េៃច្ង់រួរបនតិច្ហាា៎រណាា៎ច្ង់រួរបនតិច្ៃីប្បវតតិច្ង់រួរៃីរីវតិឥឡូវហាា៎រ បងៃិរក្ធម៉ច្
េាោះ អាច្ធរៀបរាប់អាច្ប្រប់រនធទ? 

េ៖ ៃិរក្ៃីធរឿងបាីមានប្បៃនធធទៀតធហ្ើយប្រក់្ក៏្មិនមានឱ្យកូ្នចយបុ៉ែណឹ ងឯង។ 

ក្៖ ធហ្ើយៃិរក្ ីធទៀត? 

េ៖ ៃិរក្ ី! 

ក៖ បងខ្ុំឈមើលបងឈៅបងពិបាកដរប ុ ាឹ ងបងពិបាកឈត្ចើនដរបង... 

េ៖ ហ្នឹងឯង! 

ក្៖ លក្ខែៈថាបងអាច្និយាយធច្ញមក្ចឹ្ងហាា៎រណាា៎? 

េ៖ ៃិរក្ណតបុ៉ធ ណ ោះឯងធទរៃវណតប្េប់ហ្នឹងៃិរក្រៃវណតប្េប់។ 

ក្៖ ធហ្ើយរាល់ព្េៃមានណស្រមាន ីធ វើធទបង? 

េ៖ មានណស្រមួយក្ណនាងណស្រមួយក្ណនាងស្រូវក៏្ង្ហប់ រ់ធទៀតមាន ីចិ្ញ្ច ឹមកូ្ន។ 

ក្៖ ចឹ្ងធហារបងធហ្ើយបងធប្ៅៃីធ វើណស្រេាួនឯងបង ត់មានធៅរួយរទូង ីធៅរុីឈ្នួល ីធៅ  ី 
 ហ្ីបង? 



េ៖ មិនរនធៅផង ត់។ 

ក្៖  ត់! 

េ៖ ឈេអ្រ់ម្ភននរណាឈេរកក៏អ្រ់។ 

ក៖ ឈៅដរផាោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈៅដរផាោះឈៅដរឈមើល។ 

ក៖ ឈដាយសារបងសរថ្សខចីឈហាសបង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈ ើយដល់ឈពលចឹងរាល់ថ្ងៃឈៅរកត្រីរកអី្អ្រ់? 

ខ៖ រកត្រីចិញ្ច ឹមកូន។ 

ក៖ រាល់ថ្ងៃរកត្រីអី្អ្រ់? 

ខ៖ រកកាា មលូកកាា មលូកខយងចិញ្ច ឹមកូនរកត្បាក់ឱ្យកូនទិ្យញនំុទិ្យញមហូប។ 

ក៖ ពិបាកខាា ំងដមនឈទ្យ? 

ខ៖ ចា៎ស! ពិបាកខាា ំង។ 

ក៖ ឈអ្ើ! មមតាដរឈយើងដបកបាក់ដលងលោះោន ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ធយើងៃិរក្ហារណមនធទ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចឹងបងចឹងម្ភនអារមម ៍ថាបងឈៅដរស្សឡាញ់បាីឈទ្យៀរអ្រ់ ឬមួយក៏ឈម ច? 

ខ៖ ស្សឡាញ់ឈទ្យឈេដលងក៏ចិរតដាច់យកបាីមួយឈទ្យៀរដដរឈយើងរកចិញ្ច ឹមកូនរស់ក៏ចិរតក៏មិនចង់យក ចិរតចង់
ដរយក... 



ក៖ ធហ្ើយរាល់ព្េៃបងឯងមាន នក្លក្ខែៈថាមានមាន ក់្ធទៀត ត់? 

េ៖  ត់! 

ក្៖  ត់ទាន់មានធទធ ោះ? 

េ៖ ចា៎ស!  ត់ទាន់មាន។ 

ក្៖ ណតបងឯងច្ង់រក្ណដរ? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចង់រកបាីមួយឈទ្យៀរឈហាស? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ កំុឱ្យចញ់ោន ? 

ខ៖  នឹងឯង! 

ក៖ ចឹងឈហាសបងឈ ើយចុោះបងបាីបងឈៅថ្ង នឹងោរ់ឈ វើអី្បង? 

ខ៖ ឈ វើការសំ ង់ដដរ។ 

ក៖ ឈ វើការសំ ង់? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អូ្ា៎! ឈ ើយបងឯងអ្រ់ចង់ឈៅរកោរ់ឈៅថ្ងអី្ឈទ្យ ី? 

ខ៖ រកឈបើឈេបានត្បពនធឈទ្យៀរឈ ើយខំឈេឈ វើបាបឈេវាយ។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹងឈហាសបង ចា៎ស! ចុោះបងរាល់ថ្ងៃបងរាល់ថ្ងៃបងកាន់សាសនាអ្វីដដរបងពុទ្យធសាសនា? 

ខ៖ ពុទ្យធសាសនាអី្ នងឹ។ 

ក៖ កាន់សាសនាត្ពោះពុទ្យធ នឹង ីបង? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ!កាន់ដូចដរោន  នងឹឯងចដខមរឈយើង។ 



ក៖ ដខមរឈយើងឈហាស? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អូ្ា៎! ឈ ើយឥឡូវកូនបងឈៅណាអ្ស់ឈ ើយបង? 

ខ៖ កូនខ្ុំឈៅផាោះ ផាោះលចិ។ 

ក៖ កូនបង? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ បងតាាំងៃីបងធ ើ!ចប់ព្ដជាមួយបាីបងបុ៉នាម នឆ្ន ាំធហ្ើយ? 

េ៖ ដប់ឆ្ន ាំជាងធហ្ើយ។ 

ក្៖ ដប់ឆ្ន ាំជាងធហ្ើយែា៎ បង? 

េ៖ ចា៎ស! ធទើបណបក្ោន ។ 

ក្៖ ធទើបណបក្ោន ឆ្ន ាំ ណដរ? 

េ៖ ណបក្ធទើបណបក្ឆ្ន ាំធនោះ។ 

ក្៖ ឆ្ន ាំហ្នងឹធហារបង? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ចា៎ស! បងចឹ្ងជាចុ្ងធប្កាយបងមានពាក្យធៃចន៍ ីផ្ា ាំធផ្ើរដលកូ់្នបងហាា៎រនណាា៎ឱ្យោត់ធរៀវាង ី ឱ្យ
ោត់េាំប្បឹង ីចឹ្ង ធបើរិនជាកូ្នបងរនឮសដមាងណដលបងនិយាយធនោះហារ។ ធបើរិនជាព្េៃ មួយកូ្ន 
បងរនឮរមាីណដលបងនិយាយធនោះធហ្ើយបងច្ង់ផ្ា ាំ ីដល់កូ្នបងចឹ្ង? 

េ៖ ច្ង់ផ្ា ាំ ីធទ។ 

ក្៖ ផ្ា ាំ ីដល់កូ្នបងឱ្យកូ្នបងឮហារ? 

េ៖ ចា៎ឹ!ឹ 

ក្៖ រមាីរបរ់បងហារ? 



េ៖ ដឹងផ្ា ាំរមាី ីធររ។ 

ក្៖ ឱ្យោត់ធរៀរវាង ីឱ្យោត់េាំប្បឹង ីចឹ្ងហារធរៀរវាងស្ស្ម ណលបង ី? 

េ៖ ឱ្យចឹ្ងធហ្ើយចឹ្ងឯងផ្ា ធផ្ើរចឹ្ងឯង។ 

ក្៖ ផ្ា ាំថាធម៉ច្អាច្និយាយហារ? 

េ៖ ផ្ា ាំឱ្យកូ្នរក្រុី ាំក៏្រក្រុីចិ្ញ្ច មឹណម៉ ហ្នងឹឯង។ 

ក្៖ ធអាយេាំប្បឹងធរៀន? 

េ៖ ចា៎ស! េាំប្បឹងធរៀនឱ្យធច្ោះដឹងហ្នឹងធេកុ្ាំឱ្យដូច្ណម៉អាធនោះលៃង់ដូច្ណម៉។ 

ក្៖  ីធទៀត? 

ខ៖ ឈនាោះឯង! 

ក៖ ឱ្យកូនបងរស ូអ្រ់? 

ខ៖ រស ូខំរស ូ នឹងឱ្យឈរៀនឱ្យឈចោះឱ្យខំរស ូចិញ្ច ឹមដម បអូន។ 

ក៖ អូ្ា៎! ចឹងឈហាសបង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! អ្រេុ ឈត្ចើនបងម្ភនសងឃឹមថាកូនបង នឹងឮពាកយសមាីដដលបងផ្ទា ំឈផ្ើរដលោ់រ់ហាសណា។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក្៖ ឱ្យោត់េាំប្បឹងរក្រុីធដាយស្មរណតមានបីនាក់្ណម៉កូ្នធនាោះ? 

េ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎សបង! 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ សងឃមឹថាកូនបង នឹងឈចោះរស ូដូចបងចឹងហាា៎សណាា៎៕ 


