
!រសំ%សន៍របស់អ៊,-សី ទូ   ញ3ច  

ក៖ អ%កែដលសំ+សន៍េ/0 ះ រ 3ទ5 សុ៊ន+និច ខ៖ អ%កែដល;ត=វេគសំ+សន៍ ទូ   ញBច 

 

ក៖ អំCច;Dប់ញមមHងេទJតDនេទអំ ? 

ខ៖ ទូ ញBច ។ 

ក៖ អំMនេ/0 ះេNេ;Oអត់ ? 

ខ៖ អត់ ។ 

ក៖ PយR% ំនិងCយុS0 នេហUយ ? 

ខ៖ ហុកសិប ។ 

ក៖ ហុកសិបេហUយPយVំៃថYែខR% ំកំេនUតអត់ ? 

ខ៖ អត់ ។ 

ក៖ អត់Vំេទ ចុះR% ំែខ0 រ ? 

ខ៖ R% ំែខ0 រមិនែដរមិនែដរ R% ំ ច ។ 

ក៖ R% ំ ច ? 

ក៖ Z[ ឹងPយេកUតេ]កែន̂ង_ែដរ ? 

ខ៖ េ]េនះហឺយ ។ 

ក៖ េគេNភូមិអីេគអំ ? 

ខ៖ ភូមិ;សែងេនះហឺយ ។  

ក៖ ភូមិ;សែង  ឃំុ;សែង  ;ស BកេសJមdប េខតeេសJមdប ។ 

ក៖ េហUយPយMនបងបf gនប៉ុS0 នែដរ? 

ខ៖ ;Dំបី ;DំបីSក់ ។ 

ក៖ Pយiកូនទីប៉ុS0 ន ? 

ខ៖ កូនទី;Dំបី ។ 

ក៖ កូនេjេគ បងបf gនPយMនេ/0 ះអីខ̂ះែដរ ? 



ខ៖ ទីមួយ ភ័រ Pយ ភ័រ ទីមួយ ទីពី Pយេភn ទីបី Pយេញ៉ង ទីបួនថន បង;ប Bសេភទ ;ប Bស 
;ពីក;ប Bសែដរ ?េទ;សី េថnម ថ៉ម េយUង ;DំបីSក់ ។ 

ក៖ Z[ ឹងបងបf gនPយ;DំបីSក់ Z[ ឹងPយiកូនេj  
េហUយPយេ]ចងVំoច់េរnងអp ខ̂ីះពីពួកqត់អត់rលេ]េក0ងេក0ងអត់ ? 

ខ៖ Mនoច់េរnងអុយ េរnងអុយ MនែតេដUរេមUលេst ន េមUលអុយ 
េខp uលេqេខp uលេqក៏េsតទឹកេsតអុយ  Mនែតរត់េលងប៉ុនេ_ះែអង  បុិនេមៃដ 
មិនwន់េចះែញ៉q% េទ ពីេដUមមិញធំធំ និPយែមន េSះេហUយមុជទឹកេស̂uកេzក៏មុជទឹក 
ក{ |ងrH ំងអត់MនCវ;ទSប់}ក់ផង មិនMនCវ;ទSប់}ក់ផង េ�ក៏កិនq% ជិះq%  
បុិនrបិនបុិនអុយ_ ។ 

ក៖ េហUយPយេពលេ]ពីេក0ងេតUPយចូលចិតeេធp Uអីខ̂ះiមួយបងបf gនPយ ? 

ខ MនេធUអុយ MនេធUអុយផង ។ 

ក៖ េហUយមួយេទJតដូចiPយiកូនេjZ[ ឹង តួSទីPយក� |ង;គ�oរPយេធp Uអីេគខ̂ះ ? 

ខ៖ MនេធUអុយផងេដUរេលង ។ 

ក៖ អត់ជួយេធp Urរ�រផ�ះេទPយ? 

ខ៖ Cងបងបf gនេ;ចUនេSះ;DំបីSក់េSះ េ�េហUយេឡUងល� gកេSះ ។ 

ក៖ េហUយេ]wងំអស់q% េទPយ បងបf gនបស់Pយ ? 

ខ, េ]ែតបួនSក់េទ ôប់អស់បួនេហUយ ផ�ះសង�ត់មួយ rលCេ}តមួយ ចំrរមនេSះមួយ 
�ប់ពីរេហUយ �ប់wងំអស់បួន ឈឺ�ប់មួយ សង�ត់ផ�ះ�ច់ក;�ក់ផ�ះ�ប់ សង�ត់�ប់ ។ 

ក៖ េហUយឥលូវេនះបងបf gនPយេ]iមួយPយប៉ុS0 នSក់ខ̂ះ 
បងបf gនរបស់Pយេ]ជួបជុំiមួយPយ ? 

ខ៖ េ]េនះបី បីSក់ េ]េ_ះមួយ ។ 

ក៖ េ]_ែដរPយ ? 

ខ៖ េ]អីដំែដក ។ 

ក៖ អ៎េ]នឹងេសJមdបែដរប៉ុែនe េ]ដំែដក ។ 

៥ ឪពុកMH យ  

ក៖ េតUMH យPយMនេ/0 ះអីែដរ ? 

ខ៖ េ/0 ះែនេនះ D៉ស់ ភួក ។ 

ក៖ ចុះឪពុករបស់PយMនេ/0 ះអីែដរ ? 



ខ៖ ហុ៊ន ធួរ ។ 

ក៖ េហUយពួកqត់wងំពីរôប់យូរេ]Pយ ? 

ខ៖ មិនwន់ដឺងផងដឹងôប់rល_អុយ ។ 

ក៖ អ៎�ំងពីយូរេហUយ ក� |ងសម័យពុលេ}តរ �ក៏មុននិង ? 

ខ៖ សម័យដុយេទ សម័យអុីod� ក់ដិញ ចុះ�េSះ�ហុ៊ន�អុច េSះ ។ 

ក៖ ឪពុកMH យបស់Pយ_? 

ខ៖ �ប់អស់េហUយ ដិញôប់rល_អុយ ឪមិនwន់o� ល់មុខនិងេគផង ដិញអុយ 
មិនo� ល់មុខឪនិងេគផង ។ 

ក៖ o� ល់មុខMH យអត់ ? 

ខ៖ o� ល់ ។ 

ក៖ o� ល់មុខMH យែតអត់o� ល់មុខឪពុក ? 

ខ៖ ដឹងឪមុខេម៉ចេគេកUតមកមិនwន់េចះគុយផង qត់�ប់េSះមិនwន់o� ល់និងេគែដរ 
ឪឪនិងេគែដរេ�M៉_ស់ មិនែមនដូចCឪសពpៃងេផUមរចួក៏េ�Dត់ អញដូចែតq% ចុះេហUយ 
។ 

ក៖  ចុះពួកqត់េកUតេ]ទី_ែដរPយ ? 

ខ៖ េកUតេ]េនះេហUយ ។ 

ក៖ អ%កេ]េនះ;ស Bកេ]េនះwងំអស់q%  ? 

ខ៖ Mនអ%ក_អ%កេនសេហUយ ។ 

ក៖ េហUយPយដឹងខ̂ះខ̂ះអត់�ឪពុកPយrលqត់េ]រស់qត់េធp Uអp ីខ̂ះេដUម�ីចិZ[ ឹមជីវ 3ត ? 

ខ៖ rប់;ជ=កលក់ េ�ែ;សទិញ;ជ=ក ;ជ=កែ;សេ�លក់ផ� ែសង;ជ=កេ�លក់ អឺេធUែ;ស ។ 

ក៖ qត់rចអត់ ? 

ខ៖ អត់ដិញហង ដូចiអត់េទ អត់rចេទ កូនេឡUង;DំបីេSះ ។ 

ក៖ ចុះMH យរបស់Pយrលqត់េ]រស់េតUqត់េធp UអីេគចិZ[ ឹមជីវ 3តrលqត់េ]រស់ ? 

ខ៖ េធUនំបZ� | កលក់ Mនrរ�រអ៊ុយ ។ 

ក៖ qត់េចះេធp UនំបZ� | ក ? 

ខ៖ qត់េចះេធp UនំបZ� | ក CជីបនំបZ� | កេSះែអង ។ 



ក៖ ចុះPយេចះេធp Uអត់ ? 

ខ៖ អត់ដិញេបUមិនដិញ Pយអត់េចះ ។ 

ក៖ Pយអត់េចះេទ MH យេចះPយអត់េចះ ? 

ខ៖ េបUស̂េចះ ស̂ទឹកនេំCយេធUេចះែតេកUតេហUយ ។ 

ក៖ RY ញ់អត់Pយ ? 

ខ៖ RY ញ់មិនRY ញ់មិនដិញេទ SងេនះDនេគរែងងេធUលក់ ។ 

ក៖ េហUយចុះMH យរបស់Pយrចអត់ rចរ �ក៏ស� gត ? 

ខ៖ េទ អត់េទ ែម៉ញមqត់ធម0� ។ 

ក៖ qត់ស� gត qត់;សsញ់កូនេស0 Uរេស0 Uរq%  ។ 

ក៖ េហUយPយPយេ]Vំoច់េរnងអp ីខ̂ះពីឪពុកMH យPយេទ ? 

ខ៖ េបUមិនដិញេSះ េបUបf gនេគអត់ដិញេSះលឺេគPយPយនិងេគេ� ។ 

ក៖ េហUយចុះMH យPយ�̂ប់;Dប់អី;Dប់េរnងd� វអីPយអត់ ? 

ខ៖ ែដរ;Dប់អុយqត់�ឪឈឺក៏�ប់ �ប់េ� ចុះេបUVស់េហUយ មនុស�Vស់េហUយ 
rលកូនrលឪ�ប់មិនwន់កូនេ�មិនwន់DនបH ី_ក់មួយផង 
េ]ទូច_ស់មិនwន់ដិញអុយេទ មិនwន់ដិញអុយេគ អឺេបUមិនwន់ដិញអុយនិងេគែមន ។ 

ក៖ េហUយចុះPយេ]Vំេ/0 ះ�Pយរបស់Pយេទ �PយzងMH យនិង�Pយzងឪពុក 
? 

ខ៖ o� ល់ ។ 

ក៖ េ/0 ះអីេគខ̂ះ�PយzងMH យ ?  

ខ៖ េ/0 ះ�ហុន អត់េទអត់េទ �D៉ស់ ភួក អ៎ �D៉ស់ Pយអឹប �ហុនPយdន ។ 

ក៖ �ហុន Pយdនzង_ែដរPយ ? 

ខ៖ zងេsកពុក អត់o� ល់េSះេបUមិនo� ល់េSះ សួរអីសួរមិនដិញេSះ ។ 

ក៖ េបUអត់Vំេ/0 ះ�Pយខ� �នែអងចប់បេ_H យ ;បយ័ត%កូនេ�ជំSន់េ;rយេភ̂ចែដរPយ ? 

ខ៖ េបUមិនដិញេSះ លឺេគ���មេគ េ� លឺែតេគ� ។ 

ក៖ េឃUញែតសង� ឹងលឺែតេ/0 ះ ? 

ខ៖ លឺែតេ/0 ះអត់លឺសំេលង ។ 



ក៖ េហUយPយេ]Vំអ៎សំុេwស អឺ;គ�oរបស់Pយរស់េ]េខតeេសJមdបេនះប៉ុS0 នR% ំេហUយ ? 

ខ៖ ហឺេ]េឡUងកំេប៉ស េឡUងហុកសិបR% ំេហUយ ែតេនះេហUយ ។ 

ក៖ េហUយPយែដរ�̂ស់េ�េ]កែន̂ងេផ�ងេទ ? 

ខ៖ អត់ែដរ�̂ស់េទ អត់ែដរេទ េអUPយេធUអី�̂ស់rលCេ}តPយេធUអី 
ពុលេ}តេដUរM៉ចប់េហUយ មិនMន_កុហកDន ។ 

ក៖ o� ល់;គប់កែន̂ង ។ 

ខ៖ អឺo� ល់;qប់កែន̂ង េ]អីពួកអី_o� ល់អស់M៉េសJមdបេនះេដUរជុំេហUយ ;�ំSគ ;�ំអុយ 
ដំែដកអុយេនះ េដUរM៉ចប់េហUយ ចល័តេដUរេ�zង;សះ;សង់អុយ េឡUងេ�;ក�ញ់េទJត ។ 

ក៖ Pយេធp Uw�នហីេពលេ]rលនិង ? 

ខ៖ w�នអុយ rលCេ}ត �យកេ�សM̂ប់េVល េ]អី;ក�ញ់ ។ 

ក៖ យកេ�សM̂ប់េVល ? 

ខ៖ Pយ េបUេយUងខុស អុយេគយកេ�សM̂ប់េVល Dនែតេខតe អ៎;ស Bកអី;ក�ញ់ 
េនះអី;ស Bក;ក�ញ់េគ rក់េCយេធp Uែ;ស េ�េឡUងអស់CលិញSរ   _ស់ wងំអស់ 
;ប Bងែដរមុនដំបូង េគយកេ�េបUកអូជីក េដUម�ីចូលេ�ៃថ ចូលេ�ៃថេCយ;ស Bកៃថ 
េCយេគVប់ឯកoរDន អ%កSំអ%កSំែនSរ  េ� យុវជនេ� 
Cអ%កេនះេSះេគៃវេVលអស់CលិញជំSន់េSះ េគចង់កំVត់ពួកSរ  យុវជន 
ែដរ�ប់អស់េទJត បុិនែតេគrក់េCយេធp Uែ;ស �ចិន េគ��ចិនចំ_ក;ស Bក ។ 

ក៖ ប៉ុែនeអំDនរចួជីវ 3តមកវ 3ញ ? 

ក៖ អំCចេរJបdប់;Dប់ អូ;ចឡប់អំផងPយផង ?,,,ខ អូកម0_ស់ ។ 

ក៖ PយCចេរJបdប់ពីជីវ 3តrលនិងDនេទ ? 

ខ៖ េរJបdប់េយUងែដរDនDយសីុេទ សីុែតបបរ បបរក¢លដូង បបរ;ពលិត បបរ;qប់េ}ត 
េបUេ�;ក�ញ់ កំ;មសីុបបរ_ស់សីុែតDយ Dយអត់ខp ះ ម£ gបអត់ខp ះេទ សួរេ�េSះអ%កេ��ម 
មិនែមនេ�ែតែអងេទ ពួកេនះសុទ5ែតេ��ម បុកដំលូងបុកអុយ�េចះែតសីុ េSះែអង 
សំបូរសីុ កែន̂ងសំបូរសីុ សំបូរសីុiងេ]េនះ អឺ ។ 

ក៖ សំបូរiងេ]េនះ ? 

ខ៖ Mនេ]_េ�អីេលUេqកស� �ល េ�អីេលUភូមិកំរ ូេ�េលU េ]អីេកUត;ក�ញ់ ជិត;សីស% ំ ។ 

ក៖ េ]ក� |ងសម័យពុលេ}តេគេCយPយេធp Uអីេគខ̂ះrលសម័យពុលេ}ត ? 

ខ៖ េលUកទំនប់ទឹក;ប�យ  េលUកភ̂ឺែ;ស Mនេធp Uអុយ អស់ពីេលUកភ̂ឺែ;ស េលUក;ទនប់ េធp Uែ;សស¤ gង 
Mនែតប៉ុនេ_ះេហUយ ។ 

ក៖ ចុះMនកងដូចi េធp Uiw�នSរ  អីេទ ? 



ខ៖ �កងM៉កងM៉កង�;បែហលoមសិបSក់M៉;ក Bម�ដប់Sក់ ែអងេ�;ក�ញ់ 
េគេNកងមួយរយៃម¥ មួយរយៃម¥ែមន មួយរយៃម¥Sក់ ;សី;សីwងំអស់កងមួយរយៃម¥េSះ 
អត់Mន;ប Bសsយឡំេទ ។ 

ក៖ Z[ ឹងេគdប់M៉កងS0 នPយ ? 

ខ៖ M៉កងM៉រយៃម¥ េគេNកងM៉រយៃម¥ M៉កងM៉រយៃម¥Sក់ែមន  ។ 

ក៖ M៉រយៃម¥Sក់ ? 

ខ៖ អឺេ�ស¤ gង េចះwងំអស់ M៉ភូមិ;សែង ៃវេq ៃវ ;ជ=ក ៃវMន់Vំ �បីៃង បីៃងនិងេគក៏រចួបុិត 
េ�ភូមិេSះេទJត េ�ភូមិេគធំេទJត បីៃងេទJត េឡUងM៉រយៃម¥Sក់ 
េNកងM៉រយៃម¥�េ�េហUយ េគេរJបចំម£ gបM៉� េqសីុតង់ែផ Vនôប;}អត់Dកេទ 
េគេលUក�ក់តុេគតង់ែហ ;qន់ែតចូលសីុ សីុរចួផឹកទឹកក៏េដUរេ� េគេរJបចំMនអុយ 
េសJមdបេយUងេទ rន់VនេដUរេSះ អត់DកsងVនsងអុយេទ 
េគេរJបចំេCយេយUងM៉កំេភ̂ េគសីុលក់Dយលក់អុយ M៉ែឡងM៉ែឡង េបU�នំវ 3ញ 
បិណ§ ធំចូលR% ំេវចនំនំេqoច់;ជ=ក ខ[ ិលែតសីុ មិនខpះមុខេទ 
សំបូរ_ស់មិនខpះមុខេទេ];ក�ញ់ សំបូរ_ស់េ];ក�ញ់ 
េបUសិនកុំសំបូរ�ប់អស់េ];ក�ញ់�ប់អស់ េគ�ែន មនុស�DនបH ីស� មេ�ស� មេ� 
េ�ប៉ះៃដក៏Mនអុយ សួរេ�េនះេគេ��ម ។ 

ក៖ េហUយPយចល័តេ�_ខ̂ះ ? 

ខ៖ rលេ�េ�ែត;ក�ញ់េដUរ;គប់ភូមិ ;គប់ឃំុ ភូមិេSះបីៃងភូមិេSះបួនៃង 
េដUរេដUរេ�ហូöនែ;សអុយេSះេដUរេឡUងខ� ិចេហUយ q0 ន_កុហកDនេទ M៉វ 3លជុំ 
េដUរM៉ចប់Mន_កុហកDនេទ កុំែតបងបf gន�ប់េស0 Uរq% េហUយ _មិនេCយសីុក៏ហីេ� ។ 

ក៖ Z[ ឹងPយMនoច់©តិដៃទេទJតែដររស់េ]េ;O;បេទសអត់ ? 

ខ៖ អត់Mនេទ ។ 

ក៖ អត់Mនេទ Mនែតេ]ែខ0 រ េហUយស;Mប់េsកPយេsកPយMនកូនប៉ុS0 នSក់ែដរ ? 

ខ៖ Mន;Dំ ។ 

ក៖ ;DំSក់ េsកPយCចេរJបdប់េ/0 ះពួកqត់Dនេទ ? 

ខ៖ ខូត z  ឈួត  odច់  od ។ 

ក៖ odេjេគ េsកPយកូន;សី ប៉ុS0 នSក់ ;ប Bសប៉ុS0 នSក់ ? 

ខ៖ ;ប Bសបួន ;សីមួយ ។ 

ក៖ ;សីែតមួយ េហUយអឺចំេ}ះេsកPយ សំdប់op មីេsកPយMនេ/0 ះអីែដរ 
op មីេsកPយ ? 

ខ៖ oយ ឈុន ។ 



ក៖ េហUយេsកPយេរJបrរពីេពល_ែដរ ? 

ខ៖ អត់ដិញ ។ 

ក៖ េភ̂ច េរJបេ;rយCេ}ត រ �ក៏មុនCេ}ត ? 

ខ៖ េ;rយ rលrរៃម¥;DំពិលR% ំ ។ 

ក៖ Z[ ឹងrរ;បែហលខ�ង់ែប៉ត ,,,,,,,ខ ,ៃម¥ពីរ ,,,,,,,,  ក,ៃម¥ពីរR% ំ Z[ ឹងអ៎PយrរCយុៃម¥ពីរ 
Z[ ឹងPយDនរយះេពល ែសសិប;DំបីR% ំ អ៎oមសិប;Dំបី ។ 

ក៖ េហUយPយC}ហ៍ពិ}ហ៍របស់Pយ;ត=វDនេរJបចំេ�យឪពុកMH យរបស់Pយ 
រ �ក៏iកH ី;សsញ់របស់PយwងំពីរSក់ ? 

ខ៖ ហូធម0� ។ 

៩ +o 

ក៖ េហUយPយេ;Oពីរ+oែខ0 រPយេចះ+oអp ីេផ�ងេទ ? 

ខ៖ អត់េចះអុយេទ ។ 

ក៖ េចះែតែខ0 រ ដូចirលពីេ]េក0ងេក0ងPយDនេរJនដល់�% ក់ទីប៉ុS0 នែដរ ? 

ខ៖ ហូមិនDនេរJនអុយេទមិនេចះអក�រ ។ 

ក៖ អត់DនេរJនេទPយេ]េក0ង ? 

ខ៖ ហូេរJន�% ក់ទីដប់ ។ 

ក៖ ណ៎ �% ក់េឡUងទីដប់ ? 

ខ៖ ទីដប់អុយេបUCលូវទីបីេនះ_ េNទីដប់ពីេដUមមិញេNទីដប់ ទីបី_ ។ 

ក៖ Z[ ឹងទីដប់ ពីមុនេស0 UរនិងទីបីCលូវ  PយCចCនអក�រDនេទ ? 

ខ៖ ចុះMន�% ក់ពី_ េរJនos�ងដូង ពីេដUមមិញMនកុMរ�ន  �% ក់oរ 3ក CទិេSះចប់ 
េSះែអង េរJនos�ងដូង េគមកក៏oយអស់ ។ 

ក៖ េហUយែដរប{ gរosេ�វ 3ញេ�មកអត់Pយ ? 

ខ៖ ហូែដរប{ gរអុយ ែដរប{ gរអី_េទ osេ]វតeអីធំ 
មិនែមនosសំបូរែបបដូចេគេចះ_អត់េទេ�េហUយ ។ 

ក៖ សពpៃងMនosេ;ចUន ។ 

ខ៖ សងpៃងសុទ5ែតថ0សុទ5ែតឥដ«េគ ។ 

ក៖ Pយដល់េពលេឃUញosេ;ចUនZ[ ឹងចង់េរJនអត់Pយ ? 



ខ៖ អត់Mនចង់េទហួសដឺេឡេហUយ ហួសពីសមយ័េ�េហUយ ។ 

ក៖ េហUយសំdប់PយPយMនមិតeភកe ិែដរស% ិតo% លែដរធំមកiមួយq% អត់ ? 

ខ៖ មិនMនេទកូនេក0ងមកwងំអស់q% េSះ �% ក់ទីពីរទីបី�មិ�ម៉ក់ 
េមUលែតសពpៃងដឹងេហUយ ។ 

ក៖ V៎ េហUយមួយេទJត ដូចiwក់ទងេ�និងPយ Pយែដរេធp Uែ;សចំrរេទ ? 

ខ៖ ហូអត់ែដរេទ ។ 

ក៖ អត់ែដរេធp Uេទ ប៉ុែនePយCចេចះដូចiស¤ gង;ស=វ រ �ក៏;ច=ត ? 

ខ៖ ស¤ gងេចះេ�លY ង់អី េធp UេឡUងoe ស់េហUយ ។ 

ក៖ េហUយដូចiសំdប់េsកPយ ពីេក0ងរហូតមកដល់សពpៃងេsកPយDនេធp Urរអីខ̂ះេហUយ 
? 

ខ៖ ហូអត់ែដរេធp Uអីផង ែមនអត់ែដរេធUអីផង ។ 

ក៖ ចុះែដរេធp Uដូចiេចញេ�េ;OេហUយេធp Urរសីុឈ� �ល�មzងេ;Oអីេទ ? 

ខ៖ កូនេធp Urរ�មេនះក៏�មCនេ� េគជួលេ�ៃថ̂េ�កេ;សច�ម�ងេឆង ។ 

ក៖ V៎ េហUយ�ំងពីេក0ងរហូតមកដល់េពលេនះជីវ 3តេsកPយMនrរ�̂ស់ប{ gរអីេគខ̂ះ ? 

ខ៖ Mនrរ�̂ស់ប{ gរអុយ ? 

ក៖ ដូចiពីមុនពិDកញមគិត�ពិDក េ;}ះអីជីវ 3ត ដូចiMនសម័យស�� ម អីZ[ ឹង 
េហUយចុះPយគិត��̂ស់ប{ gរអត់ ? 

ខ៖ �̂ស់ប{ gរែតចុះ ។ 

ក៖ Pយ;សsញ់Cលូវរ �ក៏ជីវ 3តពីមុន  ? 

ខ៖ េទជីវ 3តពីមុន េធUេម៉ចrរសងេគេVះេហUយ មិន�ចុះ� េ;}ះេយUងមិន�មេគេ� 
ក៏�មិនេកUត ទូេ�េ�េហUយ េពញ;បេទសេ�េហUយែមន ។ 

ក៖ សពpៃថY�េជnនេលnន ែត�មិនដូចសម័យពីមុន ។ 

ខ៖ អឺVប់េមUលែតVប់េR% តវគ� េ;rយេទJត ;បែហលS0 នេទJតR% ំេ;rយ 
CេនះM៉ល0 មM៉ធ®ម មHងេទJតេនះDនែមន ។ 

ក៖ ok Cលូវញមសួរwក់ទងេ�េរnងPយមHង 
េតUPយដូចiMនម£ gបរ �ក៏ែល�ងអp ីែដរPយចូលចិតe�ំងពីេក0ងមករហូតមកដល់េពលេនះេទ 
? 

ខ៖ ម£ gបេSះ ?   ក៖ V៎ ,,,,ខ៖ អំចូលចិតeែតម± gរេទ ។ 



ក៖ ម± gរ;តកួនRY ញ់_ស់ ។ 

ខ៖ ម± gរ ;បេហUរ េបUR ឆួយមិនេCយសីុក៏ហីេ�  ។ 

ក៖ េsកPយចូលចិតe©ំoច់អត់ ? 

ខ៖ ហូក៏Dនចូលេទ ។ 

ក៖ អត់ចូលចិតeេទ ល� អត់ហូបoច់ល�  ។ 

ខ៖ េទពីេដUមមិញចូល ដល់េពលVស់េនះមិនេCយសីុអត់េ� មិនេCយហូបក៏មិនចង់ ។ 

ក៖ Z[ ឹងPយេតUMននរ_េ]ក� |ង;គ�oរPយេចះេលងឧបករណ៍េភ̂ងែខ0 រេយUងេទ ? 

ខ៖ អត់Mនេទ Mន_េចះផង អត់Mន_ដិញអុយផង ។ 

ក៖ ចុះដូចirរេលងេst នPយេចះអត់ ? 

ខ៖ អត់េចះ ។ 

ក៖ េហUយសំdប់PយPយេចះoងសង់ផ�ះេទ ដូចirរេធp Uផ�ះ ? 

ខ៖ អត់េចះ េហUយអឺrរoងសង់អ៎ដូចiជំSញrត់ 

កេន�ល rរត¢ញកេន�លPយេចះអត់ ? 

ខ៖ េទេSះMនេចះេធp Uែដរ ។ 

ក៖ យឺឡ= យែមនPយ ។ 

ខ៖ ដូចេធUេជJលក៏េចះ Cអុយក៏េចះ ហូេចះសពpែត;គប់ កនeក ក៏េចះអុយក៏េចះ ។ 

ក៖ P៉ េចះពី_េគែដរPយ ? 

ខ៖ េចះពីខ� �នែអង ជំSញខ� �នែអង ។ 

ក៖ ចុះដល់េពលCលូវ Pយេចះេធp Uេទ ? 

ខ៖ េធUDន េCយែតេDយs̈ក់មកេមUល ត¢ញេCយេមUល Vក់េចះេចះ Vក់េជJលេចះេចះ  ។ 

ក៖ ចុះដូចiកូរស� រេ�% តPយេចះេធp Uអត់ ? 

ខ៖ ស� រេផន េCយយកែតស� រសរមកេធp UេកUតេនសេហUយ ។ 

ក៖ PយេហUយចុះសំdប់កូនេ�PយជំSន់េ;rយMន_េចះេធp Uេទ ? 

ខ៖ អត់េចះេទ ។ 

ក៖ អត់េចះេទ េម៉ចZ[ ឹង Dត់បង់ជំSញPយDត់ 
អូេខZ[ ឹងញមអត់Mនអីេ;ចUនMនែតប៉ុនឹងប៉ុែនeញមចង់ 



សួរPយ�Z[ ឹងេបUសិនiPយចង់ែផH�H អំp ីiចុងេ;rយសំdប់កូនេ�PយជំSន់េ;rយ 
េពលqត់oH ប់សំេលងរបស់Pយ Pយចង់�H អំp ីេទ ? 

ខ៖ េទកូនេក0ងសពpៃង អត់េចះេធp UដូចiPយ ។ 

ក៖ 
េហUយអូេខអស់េហUយZ[ ឹងPយZ[ ឹងPយMនអី�H េំ�កូនេ�PយជំSន់េ;rយេCយេគខំេរJ
នរ �ក៏េម៉ចេទ ? 

ខ៖ អត់Mនេចះេទ ។ 

ក៖ អត់េទPយចង់�H អំីេគអត់ ? 

ខ៖ អ៎ែផH�H េំCយកូនេ�រកសីុMនDន េក0ងេក0ងខិតខំេរJន េឃUញេគេធUអីេធUនិងេគេ� 
េជJលក៏េចះដុយក៏េចះមិនMន_កុហកDនេរJនសូ;តអីM៉ចប់ 
រហូតដល់េចះលក់�% េំCយេគេទJត ។ 

ក៖ េហUយPយអត់បនeេ�rន់េក0ងេក0ងេ;rយេទPយ ? 

ខ៖ េម៉ច ? 

ក៖ Pយអត់ចង់បនe េ�rន់េក0ងេក0ងេ;rយេទPយ? 

ខ៖ អត់េទ កូនេក0ងសពpៃងេCយេ�េDចs̈ក់េCយែតDន�សិបs̈ក់មិនDនផង 
VំែតoកេមUេCយែតMនs̈ក់េDចoកេមUេមUលM៉;}វេDចអស់ែតេនសេហUយ 
េហUយែតេមUលPយត¢ញេជJលកំេផ̂UបេជJល;បហុកR% ំេ�មិញR% ំេនះែអង ។ 

ក៖ 
អូេខZ[ ឹងiចុងេ;rយញមអត់Mនអីiសំណួរេ;ចUនប៉ុែនeញមសូមសួរiសំណួរមួយេតUPយC
ចអនុ©តេCយញម�ក់iរបូថត និងបទសំ+សន៍េនះេ�េលUេគហទំព័រ ³�́� យយូរ 
េយUងDនេទ ? 

ខ៖ ដិញសួរ��េម៉ច ? 

ក៖ េតUPយCចអនុ©តខµ | ំេធp Urរ�ក់របូថតPយនិងបទសំ+សន៍េនះេ�េលU េគហទំព័រ 
³�́� យយូរេទ របស់សកលវ 3ទ¶ល័យ Brigham young Dនអត់ ? 

ខ៖ Dន ។ 

ក៖ អូេខ េហUយញមដឹង�អឺមួយេនះ 
ជួយនិងផHល់េ�rន់េ�េ�កូនPយជំSន់េ;rយqត់oH ប់ បែនÁម 
Z[ ឹងqត់Cចo� ល់ពី;បវតe ិរបស់Pយ Z[ ឹងrរសំ+សន៍េយUងDនបZ[ ប់ ។ 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 


