
កបរសំភបសន៏របស់អំុ៊្រសី ៃប តួក 

ក៖ អ្នកេធ្វើកបរសំភបសន៏េឈ្មបះ រិន សបេរ៉ន       ខ៖ អ្នក្រតូវេគសំភបសន៏េឈ្មបះ  ៃប តួក 

 

ក៖ ចបសអំុ៊អញ្ចឹងជបដំបូងខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អំុ៊ែដលបបនេអបយខ្ញុំសំភបសន៏អំពី្របវ
ត្តិរបស់អំុ៊ហ្អបអំុ៊។េហើយកបរសំភបសន៏េនះ្រតូវបបនេរៀបចំេឡើងេដបយសកលវិទ្ល័យេនបអប
េមរិកែដរមបនេឈ្មបះថប BYU  េដបយសបរែតសកលវិទ្ល័យមបនេគបលបំណងចង់រក្រ្រប
វត្តិ្របជបជនែខ្មរទុកេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយគបត់បបនស្គបល់ពី្របវត្តិដូនតបអញ្ចឹងហ្អបណប
អំុ៊។ 

ខ៖ ហ្អឺ។ 

ក៖ ចបស! េហើយេពលែដរខ្ញុំេសបភបសន៏្របវត្តិរបស់អំុ៊ខ្ញុំហ្នឹងសុំអំុ៊េដើម្បីដបក់េនបក្នុងេវបសប
យ៏របស់សបលបែដរមបនេឈ្មបះថប www.cabodaioralhistrie.byu.edu  ហ្អបអំុ៊។ 

ខ៖ ហ្អឺ។ 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងេតើអំុ៊យេលើ្រពមេដើម្បីេអបយខ្ញុំដបក់កបរសំភបសន៏របស់អំុ៊ចូលេទបក្នុងេវប
សបយ៏របស់សបលបេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ យល់្រពម។ 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងអំុ៊េអើសំរបប់ៃថ្ងែខែដរខ្ញុំសំភបសន៏អំុ៊ គឺេនបៃថ្ងទី០៣ ែខ០៥ ឆ្នបំ២០១៧ េហើយ
កបរសំភបសន៏េនះេធ្វើេនបភូមិ ៃ្រពស្វបយ ឃុ ំរបំងេកស្សី ្រសុក សែង្ករ េខត្ត បបត់ដំបងហ្អបអំុ៊។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរថបអំុ៊េឈ្មបះអីែដរអំុ៊? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះ ៃប តួក។ 

ក៖ ចបស! េឈ្មបះេពញរបស់អំុ៊ណបអំុ៊? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ អំុ៊មបនេឈ្មបះេហបេ្រកបេហ្អស? 



ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ អត់េសបះមងណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយហិហិហិហិហិ។ 

ក៖ តូចអីអត់? អត់មបនេហបេទអំុ៊ណប? 

ខ៖ អត់េទមបនេឈ្មបះែតបុ៉ណ្ណឹងឯង។ 

ក៖ ចបស! អំុ៊េតើអំុ៊មបនអបយុមបណឆ្នបំេហើយឆ្នបំេនះអំុ៊? 

ខ៖ ដប់។ 

ក៖ ចបសអំុ៊? 

ខ៖ ឆ្នបំ៦៣។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ហុកសិបបីឆ្នបំ។ 

ក៖ ហុកសិបបីឆ្នបំ? អំុ៊េកើតេនបៃថ្ងណបែខណបឆ្នបំណបែដរ? 

ខ៖ េកើតេនបែខ ០៣ ៃថ្ង ៃថ្ង អង្គបរ េអើឆ្នបំ១៩៥៤។ 

ក៖ ចបស! ៃថ្ងទី ០២ ណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ ទី ០២។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊េអើអំុ៊ចបំថបអំុ៊េកើតេនប្រសុកកំេណើតអំុ៊េនបណបេហ្អស? 

ខ៖ េនបឯហ្នឹងឯង េនះឯង។ 

ក៖ េនបភូមិ ៃ្រពស្វបយ ណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយេនប ៃ្រពស្វបយ។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊មបនបងប្អូនចំនួនមបណនបក់ែដរអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អ ូ បងប្អូនេ្រចើនណបស់បុ៉ែន្តេនបតិចតួចេទេនប្របបំបីនបក់។ 



ក៖ េនប្របបំបីនបក់? ចុះទបំងអស់មបណអំុ៊? 

ខ៖ ទបំងអស់ដប់។ 

ក៖ ដប់នបក់អំុ៊ណប? 

ខ៖ ដប់មួយអីណ៏។ 

ក៖ ដប់មួយណប? 

ខ៖ បុ៉ែន្តងបប់ខ្លះអីខ្លះេនបែត្របបំបួនហិហិហិហិ។ 

ក៖ ចបស! អំុ៊ជបកូនទីមបណអំុ៊? 

ខ៖ កូនទីពី។ 

ក៖ ចបស! ជបកូនទីពី? ចុះអំុ៊អបចេរៀបរបប់េឈ្មបះបងប្អូនរបស់អំុ៊ទបំងអស់បបនេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ បបនេតើ។ 

ក៖ ចបស! គបត់េឈ្មបះអីេគខ្លះអំុ៊? 

ខ៖ អីយ៉បកហិហិហិហិ។  

ក៖ យកមកែតនបក់ចបំហ្អបអំុ៊ េភ្លចេហើយអត់អីេទ។ 

ខ៖ ចបស! េឈ្មបះបង េគឿន មួយ។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ រួចមកេឈ្មបះខ្ញុំហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ េហើយប្អូនហ្នឹងេឈ្មបះ ៃប េណង។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ៃប ផល។ 

ក៖ ចបស។ 



ខ៖ េអើយ ៃប មន្នី។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ៃប ចិត្តប។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ េហើយេមើល េភ្លចេហើយហិហិហិហិ។ 

ក៖ ហ្អរ េភ្លចេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ េហើយ។ 

ក៖ ចបស! ចុះ? 

ខ៖ េហើយអី? ចបន់ ធី។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ៃប ចបន់្រតប  ចបន់្រទី។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ េអើបបនមបណេហើយេទ? 

ក៖ េអើ្របបំបីនបក់េហើយ។ 

ខ៖ េហើយ ចបន់ ធូ។ 

ក៖ ចបស! ែតបុ៉ណ្ណឹងេទណបអំុ៊? 

ខ៖ េហើយ ចបន់ លបក់ មួយេទៀតបបនដប់នបក់េហើយដឹងហិហិហិហិ។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ហិហិហិហិ។ 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនចងចបំសបច់េរឿងអនុស្វរីយ៏ជបមួយនឹងបងប្អូនរបស់អំុ៊េហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អ ូ ដឹងចងចបំអីេភ្លចអស់េហើយ ហិហិហិហិ។ 



ក៖ ដូចជបមបន្របវត្តិអីខ្លះជបមួយគបត់អញ្ចឹងហ្អបណប? េមើលេគបេមើល្រកបី? 

ខ៖ អត់េទ កបលហ្នឹងវបេនបតូចៗមបន្របវត្តិែដរ បុ៉ែន្តខ្ញុំដល់ែតវបធំេអបយេទបេរៀនេទបសូ្រត
េទបដល់េពលអបយុ្របែហលជប ខ្ញុំអបយុបបនដប់្របបំដប់្របបំមួយឆ្នបំហ្នឹងែបកគ្នបរអស់បបត់
េហើយ។ 

ក៖ ហ្អរ សម័យពលពតអំុ៊ណប? 

ខ៖ ចបស! ហ្នឹងេហើយសម័យពលពត។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ែបកគ្នបរេគេទបអបេមរិកអស់។ េនបម្នបក់ឯង។ 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងបងប្អូនរបស់អំុ៊គបត់េទបទបំងអស់ម៉ង? 

ខ៖ េទបទបំងអស់។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊? េពលែដរអំុ៊េនបេក្មងៗហ្អបអំុ៊ចូលចិត្តេលងអីេគខ្លះជបមួយពួកគបត់ែដរអំុ៊? 

ខ៖ ហិហិហិេលងអីេទ េលងេកបស៊ូ េលងមឹក េលងកបប៉បល់េហបះ េលងស្អីៗហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ បុ៉ណ្ណឹងឯង។ 

ក៖ ចបស។ចុះឥឡូវបងប្អូនរបស់អំុ៊គបត់រស់េនប្រសុកេ្រកបទបំងអស់ណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ អឺេនបេនប។ 

ក៖ គបត់េធ្វើកបរងបរអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ អត់ដឹងផង ដឹងេគេធ្វើកបរងបរអីអត់ដឹងេទ។ 

ក៖ ចបស! អត់មបនេនប្រសុកែខ្មរេទអំុ៊ណប? 

ខ៖ េនបហ្នឹងទបំងអស់។ 

ក៖ ហ្អរហិហិហិ។ 

ខ៖ ហិហិហិដឹងេធ្វើកបរអីផង។ 



ក៖ ម្តបយរបស់អំុ៊មបនេឈ្មបះអីែដរអំុ៊? 

ខ៖ េឈ្មបះអិ៊ន ធន់។ 

ក៖ ចបស! ចុះឪពុកហ្អរអំុ៊? 

ខ៖ ឪពុកេឈ្មបះេសត េសត ៃប។ 

ក៖ េហើយពួកគបត់េអើ េកើតេនបទីណបអំុ៊ដឹងេហ្អស? 

ខ៖ គបត់េកើតេនប្រសុកយួន។ 

ក៖ ហ្អរេវៀកណបមណប? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ហ្អរ! ទបំងពីនបក់ណបអំុ៊? 

ខ៖ ទបំងអស់គ្នបរ។ 

ក៖ ចបស! ចុះសំរបប់ឪពុករបស់អំុ៊គបត់េធ្វើអីេគសំរបប់ចញ្ចឹមជីវិតែដរអំុ៊? 

ខ៖ េអើ គបត់ចបស់ជរបេហើយឥឡូវគបត់អត់មបនេធ្វើអីេទអូន។ 

ក៖ ហ្អរ? គបត់អបយុមបណេហើយអំុ៊? 

ខ៖ គបត់អបយុែប៉នមបណេទ ែប៉ត្របបំពិលែប៉ត្របបំបី។ 

ក៖ អញ្ចឹងគបត់េនបេវៀកណបមឥឡូវ? 

ខ៖ អត់េទេនបអបេមរិក។ 

ក៖ ហ្អរ!  

ខ៖ គបត់បបន្រគួសបរមកេនបេនះឯង។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ េហើយបបនកូនបបនេចបេទបឥឡូវគបត់េទបេនបអបេមរិក។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊ដឹងថបគបត់េកើតឆ្នបំណបេហ្អសអំុ៊? 



ខ៖ អត់ដឹងផង ដឺងែតឆ្នបំគបត់ែប៉ត្របបំបីែប៉ត្របបំបួនហ្នឹងែប៉ត។ 

ក៖ ែប៉តជបងអញ្ចឹងដំណបលតបែខលណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ បងតបែខលមួយឆ្នបំ។ 

ក៖ បងហ្អរ?ហ្អរ ។ 

ខ៖ បងតបែខលមួយឆ្នបំ។ 

ក៖ មួយពបន់្របបំបួនរយសបមជបងេហើយដឹងអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អឺហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចបស! ចុះ? 

ខ៖ គបត់េនបរស់ទបំងអស់គ្នបរ។ 

ក៖ ចបស! ចុះឪពុករបស់អំុ៊ឬម្តបយរបស់អំុ៊គបត់េធ្វើកបរអីេគសំរបប់ចញ្ចឹមជីវិតែដរ?តបំងពីេពល
ែដរគបត់េនបេក្មងអញ្ចឹងហ្អបណប? 

ខ៖ គបត់ កបលគបត់េនបេក្មងរកបបនគបត់េរើសេអតចបយ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េរើសេអតចបយយកេទបលក់េទបេនប្របេទសេគហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ហ្នឹងឯង។ េហើយយបយអត់រកអីេទ។យបយគបត់មិន្រសួលែដរ។ 

ក៖ ចបស! ពួកគបត់ចបមនុស្សែបបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ គបត់េអើ មនុស្សស្លូត្រតង់ណបស់។ គបត់មិនែមនពិបបកេនះមនុស្សគបត់្រតង់ស្លូតេគចូល
ចិត្ត។ គបត់មកេធ្វើបុណ្យេធ្វើទបន។ 

ក៖ ចបសអំុ៊។ 

ខ៖ េនបវត្តិេយើងេនប្រសុកែខ្មរហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស។ 



ខ៖ កសបង។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ចូលចិត្តកសបងវត្តិ។ 

ក៖ ចបស! េហើយអំុ៊មបនចងចបំសបច់េរឿងអំពីពួកគបត់េហ្អសអំុ៊? 
ខ៖ អត់េទហិហិហិហិហិ។ 

ក៖ ដូចជបេពលែដរអំុ៊រស់េនបជបមួយគបត់េឃើញគបត់ចូលចិត្តេធ្វើអីអញ្ចឹងហ្អបណប? 

ខ៖ គបត់ពីេដើមគបត់េធ្វើអី មបនែតេធ្វើែ្រសបុ៉ណ្ណឹងឯង េហើយគបត់ទិញ្រជូកទិញអីលក់េទប។ 

ក៖ ចបស!។ 

ខ៖ ទិញ្រជូកទិញេគបអីលក់អញ្ចឹងេទប។ 

ក៖ ចបស! អំុ៊អត់ធ្លបប់មបនេរឿងឬក៏្របវត្តិអីធ្លបប់សប្យជបមួយគបត់អីអញ្ចឹងហ្អបណប?អត់េទ
អំុ៊ណប? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ ចបសអំុ៊ហិហិហិ។ 

ខ៖ ហិហិហិ។ 

ក៖ ចុះេអើពួកគបត់ទបំងពីនបក់ហ្អប? ម្តបយឪពុកហ្អបគបត់ធ្លបប់បបន្របបប់្របវត្តិរបស់គបត់កបល
គបត់េនប? េពលគបត់េនបេក្មងៗមកកបន់អំុ៊េហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អូ្របបប់ែដរបុ៉ែន្តខ្ញុំេភ្លចអស់េហើយហិហិហិ។ 

ក៖ ហ្អរ?  

ខ៖ មិនសូវចបំហ្នឹងេគេទ។ 

ក៖ ចបស! ចុះជីដូនជីតបរបស់អំុ៊ខបងម្តបយគបត់េឈ្មបះអីែដរអំុ៊? 

ខ៖ េឈ្មបះគបត់េឈ្មបះេអើតប អិន យបយេថវ។ 

ក៖ តបអិន យបយេថវ? 



ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចបស! ហ្នឹងខបងម្តបយ? 

ខ៖ ខបងេអើខបងម្តបយ។ 

ក៖ ចុះខបងឪពុកហ្អរអំុ៊? 

ខ៖ ខបងឪពុកេឈ្មបះតប សិត្ធ យបយ តបវ។ 

ក៖ ចបស! អំុ៊មបនដឹងថបពួកគបត់េកើតេនបណបេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ េកើតេនបកម្ពុជបេ្រកបមហ្អរ។ 

ក៖ ចបស! ។ 

ខ៖ អឺេនបេវៀកណបមហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ចបស! ចុះម្តបយឪពុកអំុ៊គបត់ធ្លបប់និយបយេរឿងែដរទបក់ទងជបមួយេលបកតបេលបកយបយ
មកកបន់អំុ៊េហ្អសអំុ៊?េតើ្របបប់គបត់ជបមនុស្សេមចេមចអីចឹងហ្អបណប? 

ខ៖ ហ្អឺ! ្របបប់ែដរេតើថបគបត់គបត់ជបមនុស្សល្អ គបត់ជបមនុស្ស្រតឹម្រតូវគបត់មិនសូវជបេនះេទ
គបត់ហិហិហិហិហិហ្អូយខ្ញុំេភ្លចអស់េហើយមិនដឹងជបស្អីៗឯណប។ 

ក៖ ចបស! ។ 

ខ៖ មិនសូវចបំេទដល់ែតចបស់អញ្ចឹង។ 

ក៖ ចបសអំុ៊! ចុះ្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊រស់េនបេខត្តេនះអស់រយះេពលមបណឆ្នបំេហើយអំុ៊? 

ខ៖ េនបក្នុងែខ្មរេយើងហ្នឹងហ្អប? 

ក៖ ចបសេនបបបត់ដំបងេនះហ្អប។ 

ខ៖ ហ្អឺ! រយះេពលយូឆ្នបំេហើយតបំងពីេកើតមកេមើលមបណ? ឆ្នបំហុកសិបឆ្នបំជបងេហើយ។ 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងអំុ៊រស់េនបេនះតបំងពីអំុ៊េកើត? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចុះអំុ៊មបនេអើអំុ៊មបនសបច់ញ្ញបត្តិេនបអបេមរិកែមន? 



ខ៖ បងប្អូនេនបហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ចបស! េនបរដ្ធណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ អឺេនបរដ្ធអូ៊ដបហូ។ 

ក៖ ចបស! ចុះស្វបមីុរបស់អំុ៊គបត់េឈ្មបះអីែដរអំុ៊? 

ខ៖ េឈ្មបះសុក េសឿ។ 

ក៖ ចបស! េហើយអំុ៊មបនចបំពីេពលែដរអំុ៊េរៀបអបពបហ៏ពិពបហ៏ជបមួយអំុ៊្របុសេហ្អស? ឆ្នបំណប
ែដរអំុ៊? 

ខ៖ េនបឆ្នបំ៧៣។ 

ក៖ ៧៣? ៃថ្ងទីចបំេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ ៃថ្ងទីអត់ដឹងផងេភ្លចអស់េហើយហិហិហិ។ 

ក៖ ហហិិចបំែតឆ្នបំណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ ហ្អឺចបំែតឆ្នបំ។ 

ក៖
 ចបស! ចុះអបពបហ៏ពិពបហ៏របស់អំុ៊ហ្នឹង្រតូវបបនេរៀបចំេឡើងេដបយឪពុកម្តបយឬក៏េដបយចិត្ត
ឯងអំុ៊? 

ខ៖ េដបយឪពុកម្តបយតបក់តុបេអបយ។ 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងឪពុកម្តបយនបក់ផ្សុំផ្គុំណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ ហ្អឺ! 

ក៖ ចបស!មបនៃថ្លបណ្ដាកបរេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ មបនេភ្លចអស់េហើយមិនដឹងបុ៉ន្មបនេទបណ្ដាកបរហិហិហិហិ។កបលហ្នឹងយកបុ៉ន្មបនជីអីត
ន្លឹងអីេទ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ េភ្លចអស់េហើយ។ 



ក៖ ចបស! េហើយចុះអំុ៊អបច្របបប់ខ្ញុំពីេពលដំបូងែដរអំុ៊បបនជួបហ្នឹងអំុ៊្របុសបបនេហ្អសអំុ៊?ថប
េពលណបអំុ៊ជួបគបត់?េហើយថបេហតុបបនជប្រសឡបញ់គ្នបរអញ្ចឹងហ្អបណបអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អឺមិនដឹងឪពុកម្តបយទុកដបក់េអបយេចះែតយកគ្នបរេទបហិហិហិ។ 

ក៖ ចបស! េហើយជួបអំុ៊្របុសេនបណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ អំុ៊្របុសេនបហ្នឹងឯង េនប្រសុកហ្នឹងែដរ េនបៃ្រពស្វបយែដរ។ 

ក៖ ចបស! េនបផ្ទះជិតគ្នបរែមន? 

ខ៖ ផ្ទះជិតគ្នបរហ្នឹងេនបបូងហ្អរ។ 

ក៖ ចបស!  

ខ៖ ែក្បរេនះឯងភូមិអបេពប។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊េចះអបននឹងេចះសរេសរអក្សរែខ្មរបបនល្អបុ៉នណបែដរអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អរ! បបនមធ្យប។ 

ក៖ មធ្យបហ្អបអំុ៊?ចុះអំុ៊េរៀនថ្នបក់ទីមបណែដរអំុ៊? 

ខ៖ េរៀនបបន្រតឹមថ្នបក់ទី្របបំពិល។ 

ក៖ ថ្នបក់ទី្របបំពិលជំនបន់ហ្នឹងេស្មើហ្នឹងថ្នបក់ទី្របបំពិលេយើងសម័យេនះេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អឺហ្នឹងេហើយ។ េលើសេហើយ។ 

ក៖ ចបស! េលើសហ្អប? 

ខ៖ ហ្អឺ!  

ក៖ អញ្ចឹងមបនន័យថបអនុេហើយអំុ៊ណប? 

ខ៖ ហ្អឺ។ 

ក៖ ចុះអំុ៊េរៀនេនបសបលបណបខ្លះ? 

ខ៖ សបលបៃ្រពស្វបយ សបលបរបំងស្សី។ 

ក៖ ពីហ្នឹងណបអំុ៊ណប? 



ខ៖ បុ៉ណ្ណឹងេហ្អស ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចបស! េហើយអំុ៊េចះនិយបយភបសបរណបេផ្សងេ្រកបពីភបសបរែខ្មរេហ្អស? 

ខ៖ ហ្អរេភ្លចអស់េហើយ ពីមុនេចះែដរែតឥឡូវេភ្លចអស់េហើយ។បបរបំង។ 

ក៖ ពីមុនេចះ? 

ខ៖ បបរបំង។ 

ក៖ បបរបំង? 

ខ៖ បបរបំង។ 

ក៖ អំុ៊េកើតទបន់សម័យបបរបំងែមន? 

ខ៖ ទបន់េតើ។ 

ក៖ អញ្ចឹង? 

ខ៖ កបលហ្នឹងេគេរៀនបបរបំងេតើ។ 

ក៖ ហ្អរ! 

ខ៖  ឥឡូវេគេរៀនអង្គេគ្លស។ ឥឡូវបបរបំងេគឈប់េរៀនេហើយេគេរៀនអង្កេគ្លស។ 

ក៖ អញ្ចឹងពីមុនអំុ៊េចះបបរបំងស្ទបន់េហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អឺេចះមិនស្ទបត់មបណេទ េភ្លចអស់េហើយហិហិហិហិ។ 

ក៖ ែតអបចនិយបយបបនែមនេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ និយបយបបនកបលេណបះ ឥឡូវេភ្លចអស់េហើយវបរកនឹកមិនេឃើញេទ។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊មបនមិត្តភ្រកស្និតស្នបលែដរធំធបត់មកជបមួយគ្នបរេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អឺ! មិនមបនេទ។ 

ក៖ អត់េសបះម៉ងហ្អបអំុ៊? 

ខ៖ អត់។ 



ក៖ មិត្តភ្រកអីណបេនបេរៀនជបមួយគ្នបរពីមុនអត់មបនែដរ? 

ខ៖ មបនតិចតួចឥឡូវេភ្លចអស់េហើយខ្ញុំ មិនសូវបបនរបប់អបនគ្នបរផងហិហិហិ។វបេនបឆ្ងបយ។ 

ក៖ គបតេនប? 

ខ៖ វបេនបឆ្ងបយេយើងវបេនបឆ្ងបយយូៗជួបគ្នបរម្តងៗ។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ បុ៉ែន្តេគេទបអបេមរិកខ្លះ។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ពួកហ្នឹងេគេទបអបេមរិកខ្លះ។ 

ក៖ ពួកគបត់េឈ្មបះអីែដរអំុ៊?មិត្តភ្រកអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អរេនបខបងរបំងេ្រកបលេនះ េឈ្មបះ ជិននួន យបយនួនេនបះ។ 

ក៖ ហ្អរយបយសុីនួនហ្នឹង? 

ខ៖ ហិហិហិនួន។ 

ក៖ ហ្អរ? 

ខ៖ នបក់ែដរេទបអបេមរិកេទបអីហ្នឹងេឈ្មបះេអើ អី សុខប សុផប អីហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស! 

ខ៖ េ្រចើនែដរហ្នឹងបុ៉ែន្តេភ្លចេគេទបបបត់ឈឹងអស់េទប។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ខ្ចិលហ្អបេនបឯណបឯណី? 

ក៖ ចបស! អំុ៊ធ្លបប់មបនអនុស្វរីយ៏ជបមួយពួកគបត់េហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ មបនេតើ។ 

ក៖ ចបស។ 



ខ៖ របប់អបនគ្នបរស្និតស្នបលែដរ។ 

ក៖ មបនេរឿងអីេគខ្លះអំុ៊?ដូចជបធ្លបប់េទបេរៀនជបមួយគ្នបរេហើយធ្លបប់ឆ្លងកបត់អីេគខ្លះជបមួយគ្នប
រអញ្ចឹងហ្អបណប? 

ខ៖ ហិហិហិធ្លបប់េចះែតសប្យជបមួយគ្នបរអញ្ចឹងៗេទបណប។ េទបេរៀនៃថ្ងណបជួបជំុគ្នបរចឹង
េទបេចះែតសប្យអញ្ចឹងេទប មបនសូវេចះេកើតទុកអីហិហិ។ 

ក៖ ហិហិហិ។ 

ខ៖ មបនមិត្តភ្រកហិហិហិ។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊ធ្លបប់េធ្វើកបរេនបវបលែ្រសេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ េធ្វើរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស! េធ្វើអីេគខ្លះអំុ៊េនបែ្រស? 

ខ៖ េនបឯែ្រសេយើងកបប់កបស់ដីេលើកភ្លឺែ្រសអីខ្លះេទប។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ កបប់ៃ្រពកបប់ដំបូកអីេទប។ 

ក៖ ចបស! អំុ៊េចះស្ទូងដកអត់? 

ខ៖ េចះ។ 

ក៖ េចះទបំងអស់ណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចុះេអើអំុ៊ធ្លបប់េធ្វើរបរអបជីវកម្មឬក៏លក់ដូឬក៏ចញ្ចឹម្រជូកចញ្ចឹមមបន់ចញ្ចឹមទបអីេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ េធ្វើទបំងអស់។ 

ក៖ េធ្វើទបំងអស់? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ លក់ដូក៏េធ្វើែដរ? 



ខ៖
 លក់ដូរក៏េធ្វើែដរ។បុ៉ែន្តកបលម្ហឹកេនបែខ្មរ្រកហមហ្នឹងយកឥវ៉ាន់េយើងអស់េទបខ្ចិលឈប់លក់
ឈប់អីហិហិហិ។ 

ក៖ ហ្អរេពលេយើងលក់វបយក? 

ខ៖ ហ្អឺចុះវបចូលមកេឃើញវបយក។ 

ក៖ ចុះអំុ៊បបនេធ្វើកបរអីខ្លះេទៀតេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊ែដរ?េ្រកបពីកបរេធ្វើែ្រសអីអញ្ចឹងហ្អបណប? 

ខ៖ មបនេធ្វើអីកបលជំនបន់ហ្នឹងេធ្វើែ្រស េធ្វើ្រសប ចញ្ចឹម្រជូកចញ្ចឹមអីបុ៉ណ្ណឹងឯង។ 

ក៖ ចបស! ចុះដបំបែន្លបន្លុកអីេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ ដបំបែន្លដបំែដរេតើ ដបំបបនទុកហូប។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ មិនសូវពិបបកទិញេគេទ។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊តបំងពីតូចរហូតមកដល់េពលេនះហ្អបសជីវិតរបស់អំុ៊ផ្លបស់ប្តូរអីែដរអំុ៊? 

ខ៖ ផ្លបស់ប្តុរតបំងពីចបស់មកេខ្សោយបេណ្ដោយ។ 

ក៖ ហ្អរអំុ៊អស់កំលបំង? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយអស់កំលបំង ចបស់ហ្អបសហិហិហិ។ 

ក៖ ហ្អរ។ 

ខ៖ េធ្វើកបរេទបេខ្សោយែដរ កបលេនបេក្មងមិនសូវេខ្សោយេទ។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ឥឡូវវបេខ្សោយេ្រចើន។ 

ក៖ ចបស! ចុះមបនម្ហូបណបែដរអំុ៊ចូលចិត្តពិសបជបងេគេហ្អស? 

ខ៖ ហ្អូយមិនមបនអីេទ មបនែតសម្លសម្លុកហ្នឹងឯង។ 

ក៖ ចបស។ 



ខ៖ សម្លរ្របេហើសម្លកកូអីេទប។ 

ក៖ ចុះេចៀនអីអត់សូវចូលចិត្តេទណប? 

ខ៖ ហ្អឺេចៀនក៏ចូលចិត្ត។ឥឡូវដល់ចបស់ខ្លួនចូលចិត្តេចៀនអបំងអី។ 

ក៖ េ្រគៀមៗវិញ? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយេ្រគៀមៗវិញ។ដូចជប។ 

ក៖ ចបស! សម្លអីអត់សូវមបណេទអំុ៊ណប? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយហ្អឺៗ។ដូចជបស្វបយឪឡឹកអីេចះែតហូបេទបេអបយវបេ្រគៀម។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ជបមួយ្រតីេងៀត្រតីអីហ្នឹងេទបហិហិហិ។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊មបនែល្បង្របជប្របីយ័ែខ្មរែដរអំុ៊ចូលចិត្តេលងដូចជប ទបញ្រពបត់ េចបលឈូង
អីេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ េអើពីេដើមេលងេតើ។េលងេពលេនបេក្មងៗេចះែតេលង។ 

ក៖ ចបស! ែតឥឡូវ។ 

ខ៖ េពលចូលឆ្នបម្តងៗេលងែដរេតើ។ បុ៉ែន្តឥឡូវចបស់េហើយមបនេទបេលងអីហិហិហិហិ។ 

ក៖ ហិហិហិរត់អត់រួចហ្អបសអំុ៊?ចបស! អំុ៊មបនចងចបំបទចេ្រមៀងណបែដរអំុ៊បបនេរៀនតបំងពីេក្ម
ងរហូតដល់េពលេនះេនបែតចបំេហ្អស? 

ខ៖ ហ្អរ! ឥឡូវេភ្លចអស់បបត់េទបេហើយ។ 

ក៖ េភ្លចអស់េហើយអំុ៊? 

ខ៖ េភ្លច។ 

ក៖ ពីមុនធ្លបប់េរៀនេ្រចៀងែមនអំុ៊? 

ខ៖ ចបំែដរបុ៉ែន្តមិនចបំចំណងេជើង បុ៉ែន្តេយើងចបំេគបលៗតិចតិចហ្នឹងមិនេទបចបំមួយបទៗេអប
យអស់។ឥឡូវេភ្លចអស់ដឹង។ 



ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ែតកបលមុនចបំឥឡូវអូយឈប់ឈប់េហើយចបំអស់េហើយ។ 

ក៖ អំុ៊ភបគេ្រចើនស្តបប់បទចំេរៀងនបក់ពីេដើមឬក៏េមច? 

ខ៖ ហ្អឺពីេដើម។ 

ក៖ ចបស! ចុះមបននបក់ណបម្នបក់េនបក្នុង្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊គបត់េចះេលងឧបករណ៏េភ្លងត
្រនីអីេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ អត់េសបះម៉ងហ្អបអំុ៊? 

ខ៖ អត់ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ កូនេចបអីអត់មបនណបេគេចះែដរ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ ចបស! ចុះផ្ទះរបស់អំុ៊មបនលក្ខណះេមចែដរអំុ៊?តបំងពីអំុ៊េនបេក្មងរហូតដល់េពលេនះហ្អប
ណប? 

ខ៖ មបនស្អីេទ។ 

ក៖ ដូចជបផ្លបស់ប្តូេមចខ្លះអញ្ចឹងហ្អបណប? 

ខ៖ អត់មបនផ្លបស់ប្តូរអីេសបះផ្ទះហិហិហិ។ 

ក៖ េនបដែដណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ េនបដែដ។ 

ក៖ ចបស! េហើយអំុ៊បបនសបងសង់វបអំុ៊មបនបបនជួយសបងសង់ផ្ទះមួយហ្នឹងេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ បបន។ 

ក៖ ចបស! នបក់ណបេគជបនបក់េធ្វើែដរអំុ៊?ដូចជបេធ្វើខ្លួនឯងហ្អប? 

ខ៖ ជបងអីជបងេធ្វើេតើ។ 



ក៖ ជួលជបងណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ ជបងេធ្វើ។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ េយើងជួលជបងេទប។ 

ក៖ ចបស! េយើង្រគបន់ែតេអបយលុយេទប? 

ខ៖ េអបយលុយជបងេធ្វើេអបយជបងេធ្វើអេញ្ចះេធ្វើអេញ្ចបះេទប្របបប់ជបងេទបេគេធ្វើេអបយេហើយ
។ 

ក៖ ចបស! អំុ៊ដឹងថបផ្ទះរបស់អំុ៊េ្របើ្របបស់សំភបរះអីេគខ្លះេដើម្បីេធ្វើេហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ កបរេធ្វើហ្អរ? 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ មបនែតែដកឈូស។ 

ក៖ ែដកឈូស? 

ខ៖ រណប េភ្លៀក ពូេថប អីេទៀតេទវីហិហិហិហិ។មបនែតអបនឹងេបើេយើងេនបឈូសៃដហ្អរ។ 

ក៖ ចបស! ចុះមបននណបេគេចះេធ្វើផ្ទះេហ្អសអំុ៊?្រគុម្រគួសបរអំុ៊ហ្អបស? 

ខ៖ អត់ អត់មបននណបេចះេធ្វើេទ។ 

ក៖ ពួកគបត់អត់មបនជំនបញេនះអំុ៊ណប? 

ខ៖ អត់េទ អត់េទ។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊មបនជំនបញ្រតូវបបនបន្តេវនពី្រកុម្រគួសបររបស់អំុ៊?ឬមបនជំនបញអីែដរអំុ៊េចះ
ពីពួកគបត់េហ្អសអំុ៊?ដូចជបត្ញ្រកម៉ប វិញវល្ល។ 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ ឬក៏ជំនបញអីេផ្សងហ្អបអំុ៊? 

ខ៖ អត់មបនេទអត់េចះេសបះហិហិហិហិ។េចះែតខបងេធ្វើែ្រសមួយមុខ។ 



ក៖ ហិហិហ្អរចុះេធ្វើែ្រសេចះពីណបេគ? 

ខ៖ េធ្វើែ្រសេចះតបមចបស់ៗេយើងែម៉ឪេយើងេ្របើេនះេទបេយើងេចះេហើយ។ 

ក៖ ចបសអញ្ចឹងេចះពីពួកគបត់ណបអំុ៊ណប? 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចបស។ចុះអំុ៊អបច្របបប់ខ្ញុំពីេពលលំបបកេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊បបនេហ្អសអំុ៊? េពលណបខ្លះ
េហើយមបនេរឿងអីេគខ្លះហ្អបសណបអំុ៊? 

ខ៖ ហ្អរ! មបនេរឿងអីេទអត់ែដរមបនេរឿងអីផង។ 

ក៖ ចបស! អត់ែដរមបន? 

ខ៖ មបនេទបហ្អឺមបនពិបបកអីេទមបនែតេរឿង្រសួលៗហិហិហិ។ 

ក៖ ហិហិហិេហើយចុះសម័យពលពតអំុ៊ពិបបកអត់ឬក៏អីអញ្ចឹងហ្ងប? 

ខ៖ ហ្អឺ! អត់ពិបបកេសបះកបលពលពត។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ខ្ញុំេនបក្នុងេអើកបរធ្ធបនបបយ។ 

ក៖ ហ្អរចបស។ 

ខ៖ ដបំែតបរបរដបំែតបបយេអបយេគ។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ជួយចុងេភបេគរហូតអត់មបនពិបបកេសបះ។ 

ក៖ ចបស! អញ្ចឹងអំុ៊ពិសបបបនែឆ្អត? 

ខ៖ ែឆ្អតរហូតអត់មបនខ្វះខបតេសបះ។ 

ក៖ ចបស! ចុះអំុ៊មបនបទពិេសបនធ៏ណបខ្លះែដរល្អៗេនបក្នុងជីវិតរបស់អំុ៊ែដរអំុ៊?េដបយសបរអត់
មបនបទពិេសបនធ៏អត់ល្អហិហិហិអញ្ចឹងមបនែតល្អេ្រចើន។ 

ខ៖ ហិហិហិហ្អឺដឹងជបមបនបទពិេសបនធ៏អីេទ។ 



ក៖ ដូចជបេពលែដរអំុ៊េឃើញកូនកបរឬក៏អំុ៊កបរឬក៏េពលណបែដរអំុ៊សប្យអញ្ចឹងហ្អបណប? 

ខ៖ មបនអីមបនែតសប្យកបរកូនេយើងេធ្វើបុណ្យេធ្វើទបនេយើងសប្យបុ៉ណ្ណឹងឯង។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ហ្អឺ! ហិហិហិហិ។ដឹងពីេរឿងសប្យបុ៉ណ្ណឹងឯងមបនេកើតទុកអីេទ។ 

ក៖ ចបស! ចុះេពលែដរអំុ៊េនបេក្មងហ្អបអំុ៊ធ្លបប់មបនក្តី្រសៃមថបអំុ៊នឹងចង់េធ្វើអីេពលែដរអំុ៊ធំេឡើង
េហ្ងសអំុ៊? 

ខ៖ នឹក្រសៃមែដរបុ៉េន្ទថបឈបនេទបមិនដល់មកក៏េធ្វើែ្រសរហូតហិហិហិ។ 

ក៖ េហើយអំុ៊ធ្លបប់្រសៃមេធ្វើអីេគែដរអំុ៊? 

ខ៖ ្រសៃមអីេទេអើយ។ 

ក៖ ធ្លបប់ចង់េធ្វើេពទ្យេធ្វើ្រគូរ? 

ខ៖ អត់។ 

ក៖ េធ្វើអី? 

ខ៖ អត់េសបះ។ 

ក៖ អត់ែដរគិតេរឿងមួយហ្នឹងេទអំុ៊ណប? 

ខ៖ អត់ អត់េទបគិតអបហ្នឹងេទ គិតែតេរឿងែ្រសមួយមុខគត់ហិហិហិហិ។ 

ក៖ ែតេពលអំុ៊េនបេរៀនអំុ៊ែដរគិតថបអំុ៊ចង់េធ្វើអីមួយេហ្អស? 

ខ៖ អត់់។ 

ក៖ ហ្អរ? 

ខ៖ អត់មបនគិតអីេសបះ។ 

ក៖ ហ្អរ?ចុះអំុ៊េបើសិនជបអបច្របបប់អ្វីមួយេទបកបន់កូនេចបរបស់អំុ៊េនបជំនបន់េ្រកបយៗហ្អបស?
េតើអំុ៊នឹង្របបប់អីេគខ្លះេទបកបន់ពួកគបត់ហ្អបណបអំុ៊?ផ្តបំេផ្ញើរអីខ្លះអញ្ចឹងហ្អបសណប? 



ខ៖ អឺផ្តបំេផ្ញើរអីេទ។ ផ្តបំេអបយែតវបរកសុីេទបេអបយមបនបបនេទបកំុេអបយវបេឈ្លបះគ្នបរបុ៉ណ្ណឹង
េទបបបនេហើយ។ 

ក៖ ចបស! ចុះេចបៗហ្អរ? 

ខ៖ េអបយវបខំ្របឹងែ្របង។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ េធ្វើកបរងបបុ៉ណ្ណឹង។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ េចបៗអីហ្នឹង។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ខំេរៀនខំសូ្រតបុ៉ណ្ណឹងឯង។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ ែផ្តផ្តបំខំេរៀនសូ្រតខំេធ្វើកបរងបកំុេអបយេដើរេហតរហូតអី។ 

ក៖ ចបស។ 

ខ៖ េអបយែតដូចេអើេយើងពួកេយើងចបស់ៗបុ៉ណ្ណឹងបបនេហើយ។ 

ក៖ ចបស! មបនអីេទៀតែដរអំុ៊ចង់់ផ្តបំេផ្ញើរេទបកបន់ពួកគបត់េហ្អសអំុ៊? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ អស់េហើយណប? 

ខ៖ បុ៉ណ្ណឹងឯងអស់េហើយហិហិហិ។ 

ក៖ អញ្ចឹងអំុ៊សំរបប់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណអំុ៊េ្រចើនសំរបប់កបរជួបេហើយពិភបក្នឹងផ្តល់ជប្របវត្តិរបស់អំុ៊
ហ្អបណបអំុ៊។ 

ខ៖ ហ្នឹងេហើយ។ 

ក៖ អរគុណអំុ៊។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


