
កបរសម្ភបសរបស់ម៉បកយបយេឈ្មបះ ៃហ េហង 

ក៖ អ្នកសម្ភបស េឈ្មបះរត្ន ្រសីភបព    ខ៖ អ្នកែដលបបនេគនឹងបបនសម្ភបស ែហ េហង 

ជីវ្របវតិ្តសែង្ខបរបស់េលបកយបយ ៃហ េហង 

េលបកយបយៃហ េហង 

គបត់មបនអបយុនឹងហុកសិនពីេហើយគបត់នឹងមបនកូនមួយមបក់ែតកូនគបត់នឹងបបនស្លបប់េនប

ជំនបន់អបពតបបត់េហើយែតគបត់បបនរស់េនបជបមួយនឹងកូន្របសបរគបត់េហើយនឹងេចបរបស់

គបត់េហើយនឹងប្ដីរបស់ផងែដរែតគបត់ជបមនុស្សែដរមិនបបនសូបេចះនិយបយអីេទែតគបត់ជប

មុនស្សល្អេហើយនឹងស្លូតបូតគួរេអបយ្រសឡបញ់េហើយគបត់បបនតសូរេនបក្នុងជីវិតេដបយគប

ត់នឹងបបនដបំដំណបំេដើម្បីចឹញ្ចឹមគបត់នឹងប្ដី្របពន្ធគបត់គបត់មិនែដរនឹងបបនពិបបកធីខ្លបចេនបះ

េទប្ដីគបត់ជបមនុស្សែដរស្លួតេហើយនឹងបបន្រសឡបញ់គបត់នឹងខ្លបងេទៀតផងគបត់មិនែដលនឹ

ងបបនឈ្លួតគ្នបអីេទជីវិតប្ដី្របពន្ធនឹង។ 

 

ក៖ ជបដំបូងនបងខ្ញុំសុំជំរបប់សួរនបងខ្ញុំេឈ្មបះរត្ន ្រសភីបព 

សុំអនុញ្ញបតសុំកបតសម្ភបសជីវិ្របវតិ្តេលបកយបយេនបេពលែដលខ្ញុំេធើ្វកបរសម្ភបសនឹងគឺេធើ្វ

សបលបេរៀនមួយែដលេហបថបសបលេរៀនb y u 

េនបអបេមរិចចឹងណបេលបកយបយេដើម្បីែថរក្ជូវ្របវតិ្តេលបកយបយនឹងជីវ្របវតិ្តដូនតបេលប

កយបយទុកេអបយកូនេចបជំនបន់េ្រកបយេអបយេគបបនដឹងថបអ្នកជំនបន់មុននឹងេគរស់េនបេដប

យរេបៀនណបេគពិបបកេដបយរេបៀនណបខ្លះេនបក្នុងជីវិតរបស់ពូកេគជបពិេសរកបរសូម្រទំាេអើ

យែដលេគនឹងបបនេហបថបមួយជំនបន់េទបមួយជំនបន់សមរបប់កូនរស៊ូវពួកេគនឹងេដបយែបន

ណបចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជក់បន្ដិចេពលែដលខ្ញុំនឹងបបនេធើ្វកបរសម្ភបសនឹងេធើ្វេនបៃថ្ងទី២២ែខ ០៦ 

ឆ្នបំ២០១៨ចឹងណបអ្នកមីងចប៎។ចឹងម៉បកយបយមបនេឈ្មបះអីែដល? 

ខ៖ ខ្ញុំេឈ្មបះ ៃហ េហង។ 

ក៖ ម៉បតយបយេអើ មបនអបយុនឹងបុ៉ន្មបនែដលសព្វៃថ្ងនឹង? 

ខ៖ ចិត្របបំមួយឆ្នបំ ចឹងចិត្របបំមួយឆ្នបំគិតេមើលបុ៉ន្មបនឆ្នបំែដល។ 



ក៖អត់ដឹងែដល ចឹងថបម៉បកយបយនឹងអបយុចិតសិប្របបំមួយឆ្នបំ 

េតើម៉បកយបយមបន្រសុកកំេណើតេនបណប? 

ខ៖ េនបនឹង។ 

ក៖ េនបនឹងែតម្ដង ចឹងជបដីេករ្ដិអបករនឹងែតម្ដង? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ សំរបប់ម៉បកយបយផ្ទបល់ម៉បកយបយមបនែដលបបនចបំៃថ្ង ែខ 

ឆ្នបំកំេណើតម៉បកយបយេកើតេនបឆ្នបំណប ែខ ណបេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំនឹងឆ្នបំ ចរ។ 

ក៖ 

ចឹងេតើម៉បកយបយអបច្របប់ប់ខ្ញុំបបនេទថបម៉បកយបយដូចជបមបនបងប្អូននឹងបុ៉ន្មបនែដលម៉បក

យបយ? 

ខ៖ អត់មបនេទខ្ញុំនឹងមបនែតម្នបក់ឯងនឹងគត់។ 

ក៖ ច៎ា ម៉បកយបយមបនែតម្នបក់ឯងេទ? 

ខ៖ ចប ៎ខ្ញុំមបនែតម្នបក់ឯងេទ។ 

ក៖ ចប ៎ ជបមូលេហតុអ្វីអ្នកមីង? 

ខ៖ ចប ៎អត់មបនបងប្អូននឹងេគផង។ 

ក៖ ចប ៎ចឹងម៉បក់យបយជបកូនទូរែតម្តង? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប ៎

ម៉បក់យបយភូមិនឹងជបភូមិេកបះឌញ្ញបតីេតើេគេហបថប្រសុកអីភូមិអីឃុំអីេគែដកម៉បក់យបយ? 

ខ៖ េនបនឹងេគេហបថបេកបះឌញ្ញបតី ្រសុក ខ្ច់កណ្ដាល ែខត្ត កណ្ដាល។ 



ក៖ ច៎ា សំរបប់ម៉បក់យបយអបច្របបបខ្ញុំបបនថបម៉បក់យបយជបកូនទូលែតម្នបក់ឯងេទ? 

ខ៖ ចប ៎េនបម្នបក់ឯងេទ។ 

ក៖ 

ចប៎ចឹងពីេក្មងមកម៉បក់យបយបបនរស់េនបជបមួយឪពុកម្តបយនឹងម៉បក់យបយនឹងបបនេធ្វើកបរអី

ខ្ឡហជបមួយនឹងឪពុកម្តបយរបស់ម៉បក់យបយ? 

ខ៖ ច៎ាខ្ញុំមបនេធ្វើអីេទគឺចំកបរកបលនឹង។ 

ក៖ ជបអ្នកចំកបរ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ កបរនឹងកបលដបំអីេគែដលម៉បក់យបយកបរដបំេពបតដបំខ្ញីអីេទប? 

ខ៖ ដបំល្ហុង។ 

ក៖ អឺ!ដបំេពបតដបំល្ហុង? 

ខ៖ េហើយដបំេពបះេប៉បះ។ 

ក៖ ចប ៎កបលជំនបន់នឹងេគនឹងបបនេធ្វើចឹងម៉បក់យបយណប៎? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប ៎

ម៉បក់យបយែដលបបនចបំថបេលបកឪពុកម្តបយរបស់ម៉បក់យបយនឹងមបនេឈ្មបះអីខ្លះេទ? 

ខ៖ គបត់េឈ្មបះម្តបយខ្ញុំនឹងគបត់មបនេឈ្មបះថប យុំា។ 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ េហើយេលបកឪពុកខ្ញុំមបនេឈ្មបះថប តបៃហ។ 

ក៖ ចប!៎គបត់េកើតេនបឆ្នបំណបែខណបេទម៉បក់យបយមបនបបនចបំេទ? 

ខ៖ ខ្ញុំេភ្លចេហើយ។ 



ក៖ ចប ៎េភ្លចេហើយែន៎? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

បុ៉ែន្តម៉បក់យបយនឹងមបនចបំថបម្តបយរបស់ម៉បក់យបយេតើដូចជបគបត់បបនេកើតដូចជបឆ្នបំែខ្មរេយើ

ងដូចជប ជួត ឆ្លូវ ខបល េថបះអីណបម៉បក់យបយ? 

ខ៖ ឆ្នបំឪពុកខ្ញុំឆ្នបំមមី។ 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ ម្តបយខ្ញុំមិនដឹងឆ្នបំអីេទខ្ញុំេភ្លចេហើយម្តបយខ្ញុំមិនដឹងឆ្នបំអីេទេនៀក? 

ក៖ឆ្នបំសត្វអីណបស់ម៉បក់យបយដូចជប មបន់ ្រជូក ខបល េថបះ អី េរបង ម្ញ?់ 

ខ៖ គបត់នឹងេកើតឆ្នបំេគប។ 

ក៖ អរចប៎គបត់េកើតឆ្នបំេគប? 

ខ៖ នឹងេហើយគបត់េកើតេនបឆ្នបំេគប។ 

ក៖ ចប៎គបត់េកើតេនបឆ្នបំឆ្លូវ? 

ខ៖ ចប៎ឆ្នបំឆ្លូវ។ 

ក៖ 

ចប៎សំរបប់ម៉បក់យបយកបលពីសង្គមមករស់េនបជបមួយឪពុកម្តបយនឹងគឺ្របកបមុខរបរដបំល្ហុង

នឹងេព៉ងេប៉បះអត់មបនបបនដបំអ្វីេ្រកបពីនឹងេទៀតេទ? 

ខ៖ ចប ៎អត់មបនេទ។ 

ក៖ ចប៎ចឹងេលបកឪពុកេហើយនឹងអ្នកម្តបយរបស់េលបកយបយពួកគបត់ជបកសិករផ្ទបលែតម្តង? 

ខ៖ ចប ៎ពួកគបត់ជបកសិករផ្ទបល់ែតម្តង។ 



ក៖ ចប ៎

េហើយចុះេបើលសិនជបម៉បក់យបយអបចចបំថបេតើពួកគបត់មបន្របកបមុខរបស់អ្វីេ្រកបពីនឹងេទៀ

តេទដូចជបកបររក្រតីរកអីចឹងណបស់? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ អត់ែដលេទម៉បក់យបយណប? 

ខ៖ ចប ៎អត់មបនេទឪពុកខ្ញុំអត់ម៉ងេរឿងរក្រតីអីអត់មបនេទ។ 

ក៖ ចប ៎

ម៉បក់យបយអបច្របបប់ខ្ញុំបែន្ថមបបនេទថបេលបកឪពុកេហើយនឹងអ្នកម្តបយរបស់េលបកយបយ

ណបស់េតើពួកគបត់ជបមនុស្សែបកណបែដរ? 

ខ៖ អរឪពុកខ្ញុំគបត់ស្លួតណបស់ម្តបយខ្ញុំអីម្តបយខ្ញុំកបត់េរៀងកបច់តិចេទ។ 

ក៖ ចប៎ែតេបើេលបកឪពុកគបត់ជបមនុស្សស្លួត? 

ខ៖ ចប!៎ស្លួតណបស់។ 

ក៖ ចប ៎

េហើយេនបេពលែដលម៉បក់យបយជបកូនទូលចឹងភបគេ្រចើនគបត់េទបណបគបត់យកេទបតបមរហូ

តម៉បក់យបយ? 

ខ៖ ចប ៎គបត់យកេទបរហូត។ 

ក៖ ចប ៎េដបយសបរម៉បក់យបយជបកូនែតមួយរស់ពួកគបត់ណបស់? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប៎គបត់េទបណបចឹងេទប? 

ខ៖ គបត់យកខ្ញុំេទបតបម។ 



ក៖ 

ចប៎គបត់យកេទបេហើយគបត់េមើលែថអប់្រកេសបបមិនេអបយកន្លងពីៃដរបស់គបត់អីចឹងណបស់

? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

ចប៎ចឹងេតើម៉បក់យបយអបច្របបប់ខ្ញុំបែន្ថមបបនទថបេតើេនបេពលែដលម៉បក់យបយេអើរស់េនបជបមួ

យនឹងពួកគបត់េហើយដូចជបយកេទបណបអីចឹងេទបេតើម៉បក់យបយេពលនឹងដូចជបមបនកបរបប

នស្និតស្នបជបមួយេលបកតេលបកយបយេទេលបកតបេលបកយបយខបងេលបកឪពុកេហើយនឹង

អ្នកម្តបយណបស់? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ ដួចជបគបត់មបនយកម៉បក់យបយេទបេផ្លើទុកេនបនឹងេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ ចប៎អត់ែដលេទ? 

ខ៖ អត់ែដលេទ។ 

ក៖ ចប ៎

បុ៉ែន្តេបើសិនជបេអបយគបត់អបចេលបកយបយអបចចបំេឈ្មបះេលបកតបេលបកយបយរបស់េលបក

យបយបបនេទេតើគបត់មបនេឈ្មបះអ្វីខ្លះេលបកតបេលបកយបយណបស់ខបងេលបកឪពុកនឹងខប

ងអ្នកម្តបយ? 

ខ៖ ខបងេលបកឪពុកខ្ញុំមបនេឈ្មបះ តបេឈៀង ។ 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ េហើយខបងម្តបយខ្ញុំេឈ្មបះ តបហួត ។ 

ក៖ ចប៎េលបកយបយចបំបបនតបរបុ៉ននឹងេទ? 

ខ៖ ចប៎ខ្ញុំចបំបបនតបរបុ៉ននឹងេទ។ 



ក៖ 

ចប៎ចឹងេតើេលបកយបយមបនភបពស្និតស្នបជបមួយេលបកតបេលបកយបយេទថបេពលអ្នកម្តបយ

គបត់េទបរកសុីេធ្វើចំកបរបបត់ៗចឹងេទបេលបកយបយេទបជបមួយនឹងគបត់រស់េនបផ្ទះជិតគបត់ចឹង

េទបេទបេដកផ្ទះគបត់មួយែផ្លតៗចឹងេទបេតើមបនេទ? 

ខ៖ អត់មបនេទ។ 

ក៖ អត់ែដលេទម៉បក់យបយ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

ចឹងេលបកឪពុកេហើយនឹងអ្នកម្តបយរបស់េលបកយបយជបអ្នកេនបខបងេកបះឌញ្ញបតីនឹងផ្ទបល់

ែតម្តង? 

ខ៖ ចប៎នឹងេហើយ។ 

ក៖ តបំងពីេលបកតបេលបកយបយនឹង? 

ខ៖ ចប៎តបំងពីេលបកតបេលបកយបយម៉ង។ 

ក៖ ដូចជបអត់មបនបងប្អូនណបែដលរស់េនបឆ្ងបយអីេនបេ្រកប្របេទសអីេតើមបនេទម៉បក់យបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់មបនេទ។ 

ក៖ ចប៎េតើេលបកយបយអបច្របបប់ខ្ញុំបែន្ថមបបនេទថបពីេដើមសង្គមមកណបស់េលបកយបយ 

េលបកយបយធ្លបប់បបន្របបប់ខ្ញុំថបេលបកយបយេកើតទបន់សម័យសង្គបមអបពតេទ? 

ខ៖ ទបន់េតើកបលនឹង។ 

ក៖ 

េហើយេលបកយបយមបនេគនឹងបបនយកជំេលៀមេទបណបេទជបមួយនឹងេលបកឪពុកអ្នកម្ដបយ

របស់េលបកយបយេទ? 

ខ៖ េគនឹងបបនជំេលៀមេនបេ្រពកតបម៉បត។ 



ក៖ េ្រពកតបម៉បតកបលនឹងេគបបនយកេលបកយបយនឹងបបនេទបេធើ្វអី? 

ខ៖ េធើ្វនឹងេចះែតេធើ្វនឹងេហើយ។ 

ក៖ េធើ្វអីេលបកយបយ? 

ខ៖ កបលនឹង។ 

ក៖ េគេធើ្វអីេគនឹងេលបកយបយកបរនឹង? 

ខ៖ កបបអបចរ៏េគបេចងេទបកបលនឹង។ 

ក៖ 

ចឹងេនបក្នុងសម័យស្រង្គបមជំនបន់អបពតនឹងេលបកយបយលណ្ខះថបជបេក្មងមជ្ឍមវ័យមិនែម

នជបេក្មងយុវដូចជបដប់្របំាមួយនឹងដប់្របបំពីឆ្នបំែតម្ដង? 

ខ៖ អរ ខ្ញុំនឹងបបនធំេហើយខ្ញុំនឹងបបនប្ដីតបំងពីខ្ញុំនឹងអបយុដប់្របំាបីឆ្នបំ។ 

ក៖ អូ! ចឹងមបនន័យថបេលបកយបយបបនេរៀបកបរនឹងតបំងពូមុនអបពតេទៀត? 

ខ៖ ខ្ញុំនបមេរៀបកបរនឹងមុនអបពតេនបជំនបន់លុននល។ 

ក៖ តបំងពីជំនបន់លុននល? 

ខ៖ ចប!៎  

ក៖ ចប!៎េឈ្មបះតប េព្រជ។ 

ក៖ តបេព្រជរបល់ៃថ្ងនឹងបន្ដកបររស់េនបជបនឹងគ្នប? 

ខ៖ គបត់នឹងបបនស្លបប់បបត់េហើយ។ 

ក៖ 

គបត់នឹងបបនស្លបប់បបត់េហើយចប៎កបលនឹងេលបកយបយបបនេរៀបកបរនឹងេនបជំនបន់លុននល

នឹងេនបក្នុងឆ្នបំណបេទេលបកយបយ? 

ខ៖ ឆ្នបំហុកសិប។ 



ក៖ ហុកសិប! 

ខ៖ ហុកសិបពី។ 

ក៖ 

ហុកសិនពីេហើយេលបកតបេព្រជនឹងបបនជូនជំនួនេអបយេលបកយបយនឹងបបនបុ៉ន្មបនកបលនឹ

ង? 

ខ៖ គបត់នឹងស្លូតណបស់ប្ដីខ្ញុំនឹង។ 

ក៖ 

បុ៉ែន្ដគបត់នឹងបបនជូនជំនួនេអបយេលបកយបយនឹងបបនបុ៉ន្មបនែដលេលបកយបយៃថ្លជំនូនៃថ្ល

ទឹកេដបះនឹង? 

ខ៖ ដឹងបបនបុ៉ន្មនបេទកបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនេភ្លចអស់េហើយ។ 

ក៖ េភ្លចអស់េហើយ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ េគបនឹងមួយនឹមអង្គរនឹងបបនមួយេតបមបនែដលេអបយេលបកយបយចឹងេទ? 

ខ៖ េអបយ្រតឹមមបន៕ 

ក៖ មបនចឹងណបេលបកយបយេន៎ 

បុ៉ែន្ដខ្ញុំនឹងចង់បញ្ជក់េលបកយបយទិចែដលេលបកយបយនឹងបបនេរៀបកបរជបមួយនឹងេលបក

តបេព្រជនឹងគឺបបនេរៀបកបរតបំងពីឆ្នបំែប៉តពីនឹងមកម្លះអួហុកនឹង? 

ខ៖ ហុកពី។ 

ក៖ េហើយមកដល់អបពតនឹងេយើងមិនចិត្របបំ? 

ខ៖ ចិត្របបំ។ 

ក៖ េនបឆ្នបំចិត្របបំចប៎ចឹងលណ្ខះថបេយើងរហូតដល់េយើងនឹងជិតដប់ឆ្នបំែដល 

ែដលេលបកយបយេរៀបកបរនឹងេអើយ? 



ខ៖ េ្រចើនណបស់មិនែមនដប់ឆ្នបំេទេ្រចើនណបស់។ 

ក៖ ចប ៎

ចឹងេដបយសបរែតហុកពីេហើយនឹងបបនចូលដល់ចិតវបមិន្របបំបីឆ្នបំេហើយនឹងបបនចូលដល់

េអើយនឹងះេទៀតនឹងមិនបបនចូលដល់ដប់នឹងេហើយចូលដល់្របបំឆ្នបំេទៀតចឹងេអើយបន្ដពីដល់

ចិត្របបំនឹងេលបកយបយមបនកូនអស់រយះេពលនឹងបុ៉ន្មបន់ែដលចំនួនេលបកតបេព្រជនឹង? 

ខ៖ បបនមួយជំនបន់អបពត។ 

ក៖ តបំងពីេរៀបកបរមកនឹងេលបកយបយេទើបែតបបនកូននឹងែតមួយនឹងេទ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ អូេហើយេអើយេលបកយបយកូនមួយនឹងជបកូន្របុសមិចនឹងរបស់េលបកយបយ? 

ខ៖ មិចនឹងជបកូន្របសបេតើ។ 

ក៖ មិចនឹងកូន្របសបកូនបេង្កើតរបស់េលបកយបយនឹងជបកូន្រសី? 

ខ៖ ស្លបប់អស់េហើយ។ 

ក៖ ស្លបប់អស់េហើយ? 

ខ៖ ស្លបប់េហើយ ច៎ា! 

ក៖ 

សរុបទបំងអស់នឹងបុ៉ន្មនបែដលេលបកយបយទបំងអ្នកែដលបបនេនបរស់នឹងទបំងអ្នកស្លបប់នឹង

កូនេចបរបស់េលបកយបយែដលបបនេរៀបកបរជបមួយនឹងេលបកតបេព្រជនឹងែន៎? 

ខ៖ េភ្លចេហើយេនៀក។ 

ក៖ េភ្លចេហើយេន៎? 

ខ៖ ចប!៎ 



ក៖ 

ចឹងេអើយខ្ញុំអបចសុំសួរេលបកយបយម៉បរទិចបបនេទថបេលបកយបយកបរពីសង្គមមកេលបកយប

យធ្លបប់បបនេរៀនភបសបែខ្មរអីខ្លះេទេលបកយបយ? 

ខ៖ ខ្ញុំនឹងអត់បបនេចះអក្សរេសបះ។ 

ក៖ ចប ៎

ជបមួលេហតុអីេលបកយបយកបលនឹងមកពីស្រង្គបមកបលជបេលបកយបយនឹងអត់បបនេរៀន? 

ខ៖ ចឹងែម៉ឪកបលនឹងដូចថប។ 

ក៖ េបើេចះេសរអក្សរេទបនឹងបបនេសរសសបុ្រតេស្នហប? 

ខ៖ នឹងេហើយ។ 

ក៖ ចប!៎ ចឹងកណ្ខះថបអត់េអបយេលបកយបយនឹងជបកូន្រសីគឺអត់េអបយបបនេរៀបែទ? 

ខ៖ អត់បបនេរៀនេទ។ 

ក៖ ចប ៎េអបយែត្របុសេរៀនចប៎? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ េដបយសបរេគនឹងបបនគិតថបេបើកូន្រសីេរៀនបបនេចះេទបេសរសសបុ្រតនឹងេអបយ? 

ខ៖ ្របុស។ 

ក៖ េអបយ្របុសចឹងអត់េអបយេលបកយបយនឹងបបនេរៀនេទ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

េនបេពលែដលេលបកយបយនឹងេរៀបកបរជបមួយនឹងប្ដីនឹងរហូតទបល់ែតឥឡូវនឹងក៏អត់បបន

េរៀនែដល? 

ខ៖ អត់េទ! 



ក៖ 

េលបកយបយេអើយអបចចបំបបនថបស្វបយមីេលបកបយបយនឹងគបត់នឹងបបមស្លបប់នឹងេនបឆ្នបំ

ណបេទេហើយនឹងបបនស្លបប់បុ៉ន្មនបឆ្នបំេហើយមកដល់ឥឡូវនឹង? 

ខ៖ េអ គបត់នឹងបបនស្លបប់នឹងបុ៉ន្មបនេហើយេនៀកេមើលបបនបួន ្របបំឆ្នបំេហើយស្លបប់នឹង។ 

ក៖ ចឹងគបត់នឹងេទើបែតនឹងបបនស្លបប់ឥឡូវនឹងែដលចឹងេន៎? 

ខ៖ ឥឡូវនឹងែដល។ 

ក៖ ចប ៎េទើបនឹងបបនបួន ្របបំឆ្នបំទបំងនឹងេទ 

ចឹងសំរបប់េលបកយបយេទើបនឹងែតមបនកូននឹងមួយជបមួយនឹងស្វបយមីេលបកយបយ? 

ខ ៖ចប ៎! 

ក៖ ចប ៎េហើយកូនេលបកយបយនឹងគបត់នឹងបបនេទបណបេហើយ? 

ខ៖ ស្លបប់ជំនបន់អបពតនឹង។ 

ក៖ ចប ៎េហើយបន្ដមកេលបកយបយនឹងបបនសល់ែតេចបេទ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

ចឹងកូនេលបកយបយនឹងបបនស្លបប់ជំនបន់អបពតនឹងស្លបប់េដបយសបរអីកបរនឹងេគនឹងបបនយ

កេទបសម្លបប់ឬមួយគបត់នឹងបបនអត់េឃ្លៀមអី? 

ខ៖ អត់យកេទបសម្លបប់េទកបលនឹងឈឺរ 

ឈឺរជំនបន់អបពតនឹងអត់មបន្រគូេមើលេហើយនឹងអត់មបនេពទ្យេមើល។ 

ក៖ ចប ៎បបនេធើ្វេអបយេលបកយបយេអបយកូនរបស់េលបកយបយនឹងបបនស្លបប់េទប? 

ខ៖ ចប!៎ 



ក៖ 

ចឹងមុនេពលកូនេលបកយបយបបនស្លបប់នឹងបបនបន្សល់េចបនឹងបុ៉ន្មបននបក់ែដលសូមេអបយ

េលបកយបយ? 

ខ៖ េចបនឹងវបេចបមបនបីេហើយនឹងក្មួយនឹងពី បីែដល។ 

ក៖ 

ចឹងសល់េចបនឹងបបនបួនសំរបប់េអបយេលបកយបយនឹងបបនចឹញ្ខឹមែដលចប៎េនបេពលែដលបប

នចប់ពីអបពតមក ចប ៎

ចឹងកូនបេង្កើតរបស់េលបកយបយនឹងែដលបបនស្លបប់នឹងបបនសល់ែតេចបនឹងបួនេហើយនឹងកូ

ន្របសបេលបកយបយនឹងគបត់មបនកបរចឹញ្ចឹមកូនគបត់នឹងបន្ដេទៀតែដលអត់េទ? 

ខ៖ វបនឹងបបនចឹញ្ចឹមេតើ។ 

ក៖ ចប ៎

មិនែមននឹងបបនេទបេរៀបកបរជបមួយនឹង្របពន្ធមួយេទៀតេហើយនឹងបបនេទបបបត់េទែន៎េលបក

យបយែន៎? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប៎ៗ 

ចឹងកបលនឹងេអើយេលបកយបយបបនចប់ពីស្រង្គបមអបពតមកនឹងណបេលបកយបយទបំងខ្ញុំទបំ

ងម្ដបយខ្ញុំទបំងេលបកឪពុកខ្ញុំឬមួយក៏្រគួសបររបស់េលបកយបយណបអត់មបនអ្នកណបនឹងេគ

បបនមបនេទ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប ៎នឹងកបលនឹងបបន្រកនឹងទបំងអស់គ្នប? 

ខ៖ ចប ៎! 

ក៖ ចឹងកបលនឹងេលបកយបយបបន្របករមុខរកបបរអីចឹញ្ចឹមេចបេលបកយបយ? 

ខ៖ អូែម៉វបេហើយនឹងឪវបនឹងបបនចឹញ្ចឹម។ 



ក៖ អីចឹងម៉បក់ចុងេហើយនឹងឪបេង្កើតនឹងបបនចឹញ្ចឹម? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ មិនែមនេលបកយបយនឹងជបអ្នកែដលបបនចឹញ្ចឹមគបត់នឹងេទ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប ៎

បុ៉ែន្ដ្រគបន់ែតបបនេនបអបប្រកេសបបគបត់េមើលកបរខុស្រតូវគបេតើនឹងចំនួនកូនបេង្កើតរបស់

េលបកយបយនឹងបបនខ្លះែដល? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប ៎

េហើយកបរនឹងេលបកយបយអបច្របបប់ខ្ញុំបបនខ្លះេទថបេលបកយបយេអើយថបចប់ពីអបពតនឹងម

កេលបកយបយបបន្របករមុខរបបអីជបមួយនឹងប្ដី្របពន្ធេលបកយបយកបលនឹងចឹញ្ចឹមខ្លួន? 

ខ៖ ដបំែតេព៉ងេព៉ះ េហើយនឹងបបនដបំល្ហុង។ 

ក៖ 

ដ៏ែដលនឹងេទបអត់បបនមបន្របករមុខរបបអីដូចជបជួនដូរ្រកមបអីនឹងយកេទបលក់េនបឯងផ្

រ? 

ខ.៖ អត់េទ។ 

ក៖ ផ្រអីនឹងអត់េទ? 

ខ៖ េបើកបលនឹងេលើករបស់េគនឹងយកេទបលក់នឹងេទប។ 

ក៖ េលើករបស់េគដូចជបេយើងនឹងបបនទិញត ពីេគនឹងបបនេទបលក់េនបឯងផ្រចឹងេទប? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ េយើងនឹងបបនទិញេទប? 

ខ៖ ចប!៎ 



ក៖ កបលនឹងេលបកយបយលក់អីេគកបរែដលបបនទិញបែន្លងតពីេគនឹងឬមួយក៏ជបេអើយ? 

ខ៖ ែត្រកមបនឹង។ 

ក៖ ែត្រកមបនឹងចប៎? 

ខ៖ ចប ៎ែត្រកមបននឹងេហើយថ្នបំជួក។ 

ក៖ ថប្ន ំជួកេហើយនឹងអំពិលអីនឹងេទប? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប ៎

កបលនឹងេលបកយបយែដលបបនលឺេទនិយបយថបផ្ទះអ្នកណបែដលមបនអំពិលនឹងេ្រចើនអ្នកមឹ

ហអ្នកមបនេលបកយបយ? 

ខ៖ េចះែតលឺចឹង។ 

ក៖ ែតេបើសំរបប់ធបត់ពិតមិនែមនេទេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប!៎ កបលនឹងេលបកយបយមបនអំពិលេ្រចើនេនបេលើផ្ទះែដល? 

ខ៖ អូទិញម្ដងកបលនឹងបបនដប់គឺឡូេហើយនឹងៃម្ភគឺឡូ។ 

ក៖ ចឹងអំពិលជំនបន់នឹងេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ទិញេ្រចើនែម៉កេលបកយបយេហើយនឹងបបនពិសបរនឹងអស់ែដលមួយឆ្នបំ? 

ខ៖ ទិញេទបមួយឆ្នបំនឹងេយើង។ 

ក៖ទុក្របលះទីចឹងេទប? 

ខ៖ ទុក្របលះេហើយេយើងនឹងបបន្រតូវកបរ។ 



ក៖ 

េហើយសំរបប់េយើងនឹងបបនេធើ្វ្របអកេហើយនឹងេធើ្វ្របហុកចឹងេទបចប៎េហើយខ្ញុំបបនលឺថបជំនបន់

នឹងមបនកបររ់េនបដបច់ពីអបពតមកចឹងតបមែដលេគនឹងបបនរស់េនបនឹងបបនសប្យខ្លះែដល

កបរនឹងអ្នកខ្លះេគនឹងបបនសប្យនឹងផលផល្លបនឹងគរចឹងេទប? 

ខ៖ ចប ៎! 

ក៖ អ្នកខ្លះនឹងក៏េគនឹងបបនជួញដូរកបររកសុីនឹងរបស់ពួកេគនឹងេទប? 

ខ៖ ចប ៎! 

ក៖ ចឹងេលបកយបយដបំែផ្លេព៉ងេព៉ះចឹងេទប? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

េដើម្បីនឹងបបនចឹញ្ចឹមខ្លួនលក់្រកមបេហើយនឹងបបនលក់អីនឹងបបនខ្លះចឹងេទបបន្ដពីនឹងមកអត់

មបនរកសុីអីេទៀតេទេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

ចឹងេអើយេលបកបយបយនឹងមបនកបរផ្លបក់ប្ដូរអីខ្លះេទេនបក្នុងជីវិតរបស់េលបកយបយនឹងដូចជប

មបនកបរនឹងពិបបកអីខ្លះេទេលបកយបយ? 

ខ៖ កបលនឹងខ្ញុំនឹងបបនពិបបកខ្លះែដលអត់មបនអីនឹងណបស់។ 

ក៖ 

េហើយកបលនឹងេលបកយបយពិបបកអីខ្លះេលបកយបយអបច្របបប់ខ្ញុំបន្ដិចមកដល់េចបបបនេទ

េលបកយបយ? 

ខ៖ ពិបបកខ្លះែដលបន្ដខ្ញុំនឹងបបនេភ្លចេភ្លងេហើយនឹងខ្ញុំ។ 



ក៖ 

េហើយជីវិតប្ដី្របពន្ធរបស់េលបកយបយនឹងពីបបកអីខ្លះេលបកយបយេហើយេលបកតបនឹងគបត់

ស្លូតេលបកយបយ? 

ខ៖ គបត់នឹងបបនស្លូតណបស់។ 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ ប្ដីខ្ញុំនឹង។ 

ក៖ ចប៎ស្លូតដូចគបត់? 

ខ៖ មិច! 

ក៖ ចប៎ស្លូតដូចគបត់េនៀក? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ គបត់នឹងបបនស្លូតណបស់េហើយគបត់នឹងអត់ែដលនឹងបបនេចះមបត់េទ? 

ខ៖ មិនែដលនឹងបបនទបល់នឹងអ្នកជិតខបងណបេទ។ 

ក៖ ចប!៎ 

េហើយេលបកយបយមបនែដលនឹងបបនេដើរសុីឈ្នូនដក់ស្ទូនអីនឹងេអបយេគបបនខ្លះេទេលបក

យបយកបលនឹង? 

ខ៖ េទបសុីឈ្នួនជំនបន់អបពតនឹងកបលនឹងខ្ញុំបបនេទបដក់ស្ទូនែមន។ 

ក៖ ដក់េលបកយបយ? 

ខ៖ចប!៎ 

ក៖ 

េគបបនេអបយេលបកយបយនឹងបបនេធើ្វអីខ្លះេលបកយបយអបចរបយរបបពីអបពតេអបយអស់បប

នេទេលបកយបយ? 

ខ៖ ដក់សំណបបស្ទូនចឹងេទប។ 



ក៖ េហើយនឹងបបនកបបអបចរ៏េគបចឹងេទប? 

ខ៖ កបបអបចរ៏េគប។ 

ក៖ 

េហើយដូចជបេគនឹងបបនេហបយ៉បងេទៀតកបប់ដីកបប់គល់ឈឺចឹងេទបេគមបនេអបយេលបកយប

យេធើ្វចឹងេទ? 

ខ៖ េគេធើ្វខ្ញុំនឹងអត់េទ។ 

ក៖ េហើយចឹងេលបកយបយមបនែតេធើ្វែ្រសេហើយនឹងកបបអបចរ៏ែតពឹងនឹង? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប!៎ 

េលបកយបយែដលមបនេគនឹងេអបយអត់បបយអីេទកបលនឹងហូបបបយអីកបលនឹងែដល? 

ខ៖ កបលនឹងេគហូបបបរនឹង។ 

ក៖ បបរលបយអីេគកបលនឹងេលបកយបយ? 

ខ៖ អ្នកខ្លះលបយ។ 

ក៖ េពបត? 

ខ៖ េពបតនឹង្រគបប់េបើេហើយលបយ្រតកួន។ 

ក៖ លបយេគេហបថបគល់្របលឹត? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ េលបកយបយនឹងបបនហូបចឹង? 

ខ៖ ខ្ញុំអត់េទ។ 

ក៖ េលបកយបយហូបអីេគហូបលបយេពបត? 

ខ៖ ហូបលបយេពបត។ 



ក៖ ជំនបន់នឹងេគបបនជំេលៀងេលបកយបយនឹងេទបេនបភូមិេផ្សង? 

ខ៖ ខ្ញុំេទបេនបភូមិឈ្លុញស្វបយអបត។ 

ក៖ ស្វបយអបតេយើងេនបេ្រតបយខបងេយើងនឹង? 

ខ៖ ចប ៎េទបេលើនឹងេទប។ 

ក៖ 

ចឹងេអើយបងប្អូនេចបបងជីដូនមួយរបស់េលបកយបយនឹងមបនកបរបបត់បង់ជីវិតជំនបន់អបពត

អីនឹង? 

ខ៖ អូ បបត់េ្រចើនបងប្អូនខបងប្ដីខ្ញុំនឹង។ 

ក៖ អ បបត់េ្រចើនណបស់េលបកយបយ? 

ខ៖ បបត់េ្រចើន។ 

ក៖ មបនភបពជូរជត់អីខ្លះេទេលបកយបយ? 

ខ៖ ភបពជូរជត់នឹងេចហែតមបនេហើយពឹងែតខ្ញុំនឹងអត់ចបំ។ 

ក៖ ចប៎េដបយសបរេលបកយបយនឹងឥឡូវេលបកយបយចូល្រពះជុននឹងចិតជបងេហើយ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

េលបកយបយមិនអបចចបំបបនថបេលបកយបយអបច្របបប់េចបបបនេទថបេលបកយបយមកដល់ឥ

ឡូវនឹងចូលចិត្តញុំាម្ហូបអីជបងេគែដល? 

ខ៖ អត់េទៀនេទ។ 

ក៖ កបរមបនេធ្មញនឹងបបនេនបេពញចូលចិត្តញុំាអីជបងេគកបលនឹង? 

ខ៖ អត់េទៀន។ 

ក៖ សបច់េគបសបច់្រជូកអីចឹងេលបកយបយ? 



ខ៖ សបច់េគបអីនឹងអត់េទ។ 

ក៖ េហើយដល់ឥឡូបនឹងចូលចិត្តអីជបងេគេលបកយបយ? 

ខ៖ ឥឡូបនឹងអត់មបនេធ្មញអីនឹងក៏អត់ចូលចិត្តែដល។ 

ក៖ ញុំាបបយជបមួយនឹងស្វបយទំុេហើយនឹងល្ហុង េហើតនឹងេចកអីនឹងេលបកយបយ? 

ខ៖ អ េបើស្វបយអីនឹងេចះហូបបបន។ 

ក៖ ចប៎ៗ 

ខ៖ ហូបអីែដលជបរបស់រឹងៗហូបអត់េកើត។ 

ក៖ ចុះេបើេគយកសបច់េគបមួយដំេអបយេលបកយបយនឹងហូប? 

ខ៖ អត់េទហូបមិនបបនេទ។ 

ក៖ 

ចុះេអើកបរពីេក្មងេលបកយបយេយើងនឹងមបនកម្មវិធីែល្បង្របជប្របៃពណីែខ្មរេយើងេគបបនេហប

ថបចូលឆ្នបំែខ្មរម្ដងៗេយើងនឹងបបនេលងេបបះឈូង ទបញ់្រព្រត្ត័ 

េចបលអង្គុញចឹងសំរបប់េលបកយបយផ្ទបល់េតើេលបកយបយចូលចិត្តេលងទបញ់្រព្រត្ត័េហើយនឹ

ងេចបលអង្គុញសំរបប់េលបកយបយេតើចូលចតិ្តេលងអីជបងេគែដល? 

ខ៖ មិនសូវចូលចិត្តេទខ្ញុំ។ 

ក៖ ជបមូលេហតុេលបកយបយកបលនឹង? 

ខ៖ អត់ចូលចិត្ត។ 

ក៖ អត់ចូលចិត្តេលង? 

ខ៖ ចប៎េបើេអបយខ្ញុំនឹងេមើលេគខ្ញុំនឹងចូលចិត្ត។ 

ក៖ េបើេគនឹងេចះែតេមើលនឹងេទប 

ចឹងសំរបប់េលបកយបយកបរពីេក្មងចូលចិត្តរបំេ្រចៀងអីខ្លះេទ? 



ខ៖ អត់េសបះ។ 

ក៖ អត់ែដលេន៎ចប៎ 

ចឹងេអើតេលបកយបយអបច្របបប់េចបបែន្ថមទិចបងប្អូនរបស់េលបកយបយកូនេចប្រកុម្រគួសបររ

បស់េលបកយបយអីនឹងណបេនបក្នុងភូមិរបស់េលបកយបយេតើកូនេចប្រកុម្រគួសបររបស់េលបក

យបយេតើមបនមួយណបេចះេលងេភ្លចដូចជប រេនៀត ជីតប ចបបីុែដលមបនេទពីសង្គមមក? 

ខ៖ មបនេតើចប៎មបន។ 

ក៖ អីខ្លះេទបេលបកយបយ? 

ខ៖ េភ្លងេសៀមេភ្លចែខ្មរនឹងណប។ 

ក៖ 

ចប៎ជបបងប្អូនជីដូងមួយជបបងប្អូនបេង្កើតរបស់េលបកយបយកបលនឹងែដលបបនេចះេលងេភ្លច

? 

ខ៖ មបរ្រតូវជបមបរ។ 

ក៖ ្រតូវជបមបរឪមបរ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ែដលេចះេលងេភ្លចនឹង? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

បុ៉ែន្ដផ្ទះលណ្ខះរបស់េលបកយបយមិនែដលេលបកយបយកបររស់េនបជបមួយនឹងគបត់េក្មងរហូ

តដល់សព្វៃថ្ងនឹងដូចជបរេបៀនផ្ទះបន្ដរបល់ៃថ្ងនឹងឬមួយផ្ទះអបចនឹងបបនតូចជបនឹងមបនេទ

េលបកយបយ? 

ខ៖ មបន! 

ក៖ ផ្ទះនឹងមិចែដលេលបកយបយ? 



ខ៖ ពិបបកនឹង្របបប់ណបស់។ 

ក៖ 

លណ្ខះេយើងនឹងបបនេធើ្វអំពីេស្ជញ្ជបំងនឹងបបនេធើ្វអំពីរេស្នឹងេហើយពីសង្គមេលបកយប

យ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប ៎បុ៉ែន្ដរេនៀកនឹងេយើងឬស្សី? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ េហើយផ្ទះនឹងមបនលណ្ខះធំពឹងនឹងែដរពីមុនមកឬមួយតូចជបនឹងេទបេទៀត? 

ខ៖ តូចជបងនឹង។ 

ក៖តូចជបងនឹង? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចឹងេតើេលបកយបយអបច្របបប់ខ្ញុំបែន្ថមេទៀតបបនេទថបេអើយេលបកយបយមបនលណ្ខះផ្ទះ

នឹងលណ្ខះថបកបលនឹងឪពុកនឹងបបនេធើ្វខ្លួនឯងឬមួយក៏កបលនឹងេលបកយបយេហើយនឹងអ្នក

ម្ដបយេលបកយបយនឹងជបអ្នកេធើ្វេហើយនឹងបបនេអបយេគនឹងបបនជួយេធើ្វកបលនឹង? 

ខ៖ ទិញផ្ទះចបស់េគ។ 

ក៖ ទិញផ្ទះចបស់េគេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

ពីសង្គមមកកបរែដរេយើងនឹងបបនទិញផ្ទះចបស់េគនឹងឧទបរហ៏េយើងទិញលណ្ខះេយើងនឹង

េអបយជបមបសេអបយេទបជបលុយកបលនឹង? 

ខ៖ វបនឹងអត់េទៀតេទ។ 



ក៖អត់េទៀតេទែន៎ចប៎ 

េលបកយបយេអើធ្លបប់មបនេនបក្នុងេពលែដរេលបកយបយេនបពីេក្មងណបេលបកយបយធ្លបប់មបន

ែដរេចះេធើ្វកបរបន្ដេវនពីឪពុកម្ដបយដូចជបកបរកូរស្ករេត្នបត ? 

ខ៖ អត់េសបះ។ 

ក៖ កបរដំត្ញអីនឹងេចះពីឪពុកម្ដបយអីអត់មបនេទ? 

ខ៖ មបនខ្លះ។ 

ក៖ មបនខ្លះែដរ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប ៎បុ៉ែន្ដដូចជបកបរែដរេយើងនឹងកូស្ករេត្នបតអីនឹងអត់មបនេទ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

េហើយដូចជបដំត្ញនឹងភបគេ្រចើនេលបកយបយមុនេគនឹងបបនេចះេ្រចើនជបងេគដូចជបេលប

កយបយដំត្ញ្រកមបដំត្ញសំពត់ឬមួយ? 

ខ៖ ដំត្ញ្រកមបអីចឹងេទបវបមិនបបនេទៀតេទ។ 

ក៖ នឹងតបមេគនឹងកម៉ង់? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ច៎ា ចឹងេលបកយបយនឹងបបនេចះពី បី្របេភទនឹងដូចគ្នប? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ េចះពី 

បីរ្របេភទនឹងេចះពីអ្នកម្ដបយបេ្រងៀនឬមួយក៏េលបកយបយនឹងបបនេទបេរៀនេនងពីេគមកេដើ

ម្បីេចះកបលនឹង? 

ខ៖ កបលនឹងម្ដបយខ្ញុំនឹងគបត់បបនឈឺរែដរគបត់មបនបបនេនះអីគបត់ឈឺរ។ 



ក៖ ែតេលបកយបយនឹងេរៀនពីេគនឹងមកវិញេទ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចប! 

េលបកយបយនឹងបបនេទបជួយេគេហើយនឹងបបនេរៀនេហើយនឹងបបនជួយេគនឹងចឹងេទបពីមុន

មកណប 

េហើយេអើសំរបប់េលបកយបយផ្ទបល់េតើេលបកយបយអបច្របបប់ខ្ញុំបបនេទេលបកយបយេទថប

េលបកយបយនឹងមបនបញ្ហប្រគបណបែដរេលបកយបយនឹងបបនពិបបកជបងេគេហើយដូចជបេលប

កយបយផ្លបប់មិនអបចនឹងបេភ្លចបបនេហើយដូចជប្រគបនឹងឧទបរហ៏ថបអបពតេលបកយបយនឹង

បបនពិបបកែឆ្អតឆ្អន់េហើយចឹងមបន្រគបណប? 

ខ៖ អឺ! វបេចះែតមបននឹងខ្លះេហើយ។ 

ក៖  អីេគខ្លះេលបកយបយអបច្របបប់េចបេអបយបបនដឹង? 

ខ៖ ពិបបកនឹងខ្លះ។ 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ រួចពីបបកេហើយនឹងវបបបនធូរេទប។ 

ក៖ ្រគបែដរេលបកយបយនឹងបបនដបំែព៉ងេព៉ះពីបបកខ្លះេទេលបកយបយ្រគបនឹង? 

ខ៖ វបនឹងពិបបកទបំងេគទបំងេយើង។ 

ក៖ ចប ៎េលបកយបយបបនផលនឹងេហើយេលបកយបយនឹងបបនយកេអបយេគ? 

ខ៖េបះលក់េអបយេគ។ 

ក៖ 

េហើយេគនឹងបបនមកយកដល់ផ្ទះនឹងេលបកយបយឬមួយេលបកយបយនឹងបបនយកេអបយេគ

នឹងដល់កែន្លង? 

ខ៖ ទទួលដល់ផ្ទះ។ 



ក៖ ចឹងទទួលដល់ផ្ទះេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

ចឹងេលបកយបយអបច្របបប់ខ្ញុំបបនេទថបមបនេពលណបែដរេលបកយបយនឹងសប្យចិត្តជបង

េគដូចជបសប្យចិត្តខ្លះនឹងេនបៃថ្ងបុណ្យទបនៃថ្ងកបរកូនៃថ្ងកបរេចបអីចឹងេលបកយបយសប្

យេទកបលនឹង? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ សប្យែនេលបកយបយែន? 

ខ៖ចប!៎ 

ក៖ របល់ៃថ្ងនឹងបបនសប្យអត់េលបកយបយ? 

ខ៖ របល់ៃថ្ងនឹងសប្យអីេទេបើេយើងនឹងេធើ្វអីមិនបបនេកើតចឹង។ 

ក៖ អត់សប្យេទែនេលបកយបយែនចប៎? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

ទួតជបេយើងនឹងអត់បបនេធើ្វអីនឹងេកើតក៏េយើងនឹងបបនសប្យជបមួយនឹងសង្គមរបស់េយើង

នឹងអត់មបនកបរភ័យខ្លបចដូចជបជំនបន់អបពតចឹងេលបកយបយចឹងជំនបន់លុននលេយើងនឹង

បបនទំុលបក់្រគបប់ទំុលបក់អីចឹងណបេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ដូចជំនបន់េនះេយើងនឹងចង់ញុំាអីេយើងបបនញុំានឹង? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ េហើយកបរេធើ្វដំេណើរនឹងបបនល្អ្របេសើរអីចឹងណបេលបកយបយណប? 

ខ៖ ចប!៎ 



ក៖ 

ចឹងកបលពីេនបេក្មងេលបកយបយធ្លបប់មបនបំណង្របបថប្នេហើយនឹងចង់បបនេធើ្វជបឧទបរហ៏ថប

េបើបបនេរៀនចង់េធើ្វជប្រគូេពទ្យេធើ្វជប្រគូ? 

ខ៖ េបើមបនអីេបើអត់េចះផង។ 

ក៖ អត់េទឧទបរហ៏ជបេគបលចំណងមបនេគបលបំណងនឹងទបំងអស់នឹងេទ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ធ្លបប់ែដរេលបកយបយែន៎ 

ចប៎េហើយសំារប់េលបកយបយផ្ទបល់ជបចុងេ្រកបយេតើេលបកយបយនឹងមបនអី្វផ្ដបំេផ្ញើរេទបកូនេចប

ជំនបន់េ្រកបយរបស់េលបកយបយេទេអបយគបត់នឹងបបនខំ្របឹងេរៀនសូ្រត៊ 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

េហើយេធើ្វកឹច្ចកបរងបរអីែដរល្អែដរកំុេអបយនឹងពិបបកដូចជបអ្នកជំនបន់ចឹងណបេលបកយបយ? 

ខ៖ ចប!៎  

ក៖ េហើយេលបកយបយនឹងអបច្របបប់េអបខ្លះអំពីអបរម្មណ៏អីខ្លះរបស់េលបកយបយ? 

ខ៖ េចបខ្ញុំមួយនឹងបបនេធើ្វកបរែដរ។ 

ក៖ ចប ៎! 

ខ៖ េធើ្វកបរេនបេពញែន? 

ក៖ គបត់នឹងខំ្របឹងេរៀនែន? 

ខ៖ ចប ៎គបត់នឹងបបនខំ្របឹងេរៀនខំ្របឹងនឹងទបល់នឹងបបនជបប់វបនឹងអត់អីេទខ្ញុំអត់េចះ។ 

ក៖ បុ៉ែន្ដជបមូលេហតុែដរេគនឹងបបនជបប់ែផ្នងនឹងខំ្របឹងេរៀន? 

ខ៖ ចប!៎ 



ក៖ 

ចុះេបើសិនជបេជៀងេវៀងេតើេលបកយបយេអបយគបត់នឹងបបនេជៀងេវៀងេរឿងអីខ្លះកូនេចបជំនប

ន់េ្រកបយដូចជបេ្រគឿងេញៀនេ្រគឿងអីចឹងេលបកយបយណបេអបយេជៀងេវៀងអីេគនឹងខ្លះេអប

យេលបកយបយនឹង? 

ខ៖ េជៀងេវៀងេហើយបុ៉ែន្ដមិននឹងយ៉បងមិចនឹងេទបមុនេទៀត។ 

ក៖ ចប!៎ ្រគបន់ែតេលបកយបយនឹងបបនដបក់េទឿងចឹងណប? 

ខ៖ េហើយេយើងនឹងេចះ្របយ័ត្នចឹងេលបកយបយ? 

ក៖ ចប!៎ 

ខ៖ េហើយ្រគបន់ែត្របែដេដបវបេទប។ 

ក៖ កំុេអបយេធើ្វអីខ្លះេលបកយបយ? 

ខ៖ េអើយមិនបបនដឹងេធើ្វអី។ 

ក៖ កំុេអបយគបត់នឹងមបនមិត្តភត្ត័ែដរមិនល្អ? 

ខ៖ នឹងេហើយចប៎! 

ក៖ អំេពើឆក់ប្លង់អីក៏េដបយកំុេអបយទទួលនឹងកបរបបនេធើ្វែបកនឹងអីចឹងណប? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

ចប៎េហើយដូចជបេ្រគឿងេញៀនអីនឹងមួយកំុេអបយគបត់នឹងទបក់ទង់នឹងបញ្ហបេ្រគឿងេញៀនេបើសិ

នជបមបនទបំងអស់នឹងេនបក្នុងជីវិតពួកេគេលបកយបយគិតថបយ៉បងមិចេនបក្នុងជីវិតពួកេគនឹង

ពិបបកឬមួយក៏មិចែដរេលបកយបយ? 

ខ៖ ពីបបកនឹង។ 

ក៖ ពិបបកនឹងេ្រចើនែនេលបកយបយែន? 

ខ៖ ចប!៎ មបនអំេពើនឹងេហើយេចះែតពិបបកេហើយ។ 



ក៖ ចប!៎ 

ចឹងេលបកយបយមិនបបនចង់េអបយកូនេចបេលបកយបយមួយណបែដរនឹងបបនទទួលនឹងប

ញ្ហបទបំងនឹងេទ? 

ខ៖ អត់េទ។ 

ក៖ អត់េទែនេលបកយបយែន៎? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ ចឹងេលបកយបយនឹងអស់េនបេលបកយបយ? 

ខ៖ អស់េហើយ។ 

ក៖ ចប ៎

ចឹងជបចុងេ្រកបយខ្ញុំសូមអរគុណេលបកយបយណបែដរបបនចំណបយេណលដល់មបនដំៃម្លម

កកបន់កូនេចបជំនបន់េ្រកបយេអបយបបនដឹងថបេអបយអ្នកជំនបន់មុននឹងពិបបកអីខ្លះណបេលបក

យបយ? 

ខ៖ ចប!៎ 

ក៖ 

េហើយសូមជូនពរេអបយេលបកយបយនឹងមបនសុខភបពល្អេហើយនឹងបបនសូមជូនពរេអបយ

មបនអបយុនឹងែវ៉ងណបេលបកយបយណបសូមអរគុណ? 


