
ការសម្ភា សរបស់មីងច័ន្ទ ពេជ្រ 

ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះហួន ឡាយហកុ         ខ៖អ្នកត្រូវឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះច័នទ ឈេត្រ 

 

ក៖ ជាដំបូងសូមរម្រម្ភបសួរម៉ា (យាយ)! 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ខ្ុំមកេីសាកលវទិ្យាល័យBYU ឈោយឈ្វើការសម្ភា សអំ្េីត្េសួារ និង រីវត្បវរតិរបស់ 
ត្បជារនខ្ខមរ។ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំចង់សួរម៉ាមនឈ ម្ ោះអី្ខ្ដរឈ ម្ ោះឈេញរបស់ម៉ា? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះចន័ទ ឈេត្រ។ 

ក៖ ចន័ទ ឈេត្រហ្នម៎៉ាហ្ន៎? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងម៉ាមនអាយុប៉ាុន្មម នឆ្ន ឈំហើយ? 

ខ៖ ខ្ុំ៧០ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ៧០ឆ្ន ំហ្ន៎ម៉ាហ្ន៎។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះម៉ាមនដឹងថាម៉ា ឈកើរឈៅថ្ងៃណាខ្ខណាឆ្ន ណំា? 

ខ៖ អ្រ់សាា ល់អ្រ់ចំឈទ្យ។ 

ក៖ ឈលេចអ្ស់ឈហើយឈណាោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស!   



ក៖ អ្ញ្ច ឹងម៉ាមនអ្រតសញ្ញា ណប័ណណឈទ្យ? 

ខ៖ មនខ្រឈេយកឈ្វើបារ់ឈហើយឈៅឃុំ។ 

ក៖ ឈៅឃុអំ្ស់ឈហើយឈណាោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស!   

ក៖ អ្ញ្ច ឹងម៉ា ឈលេចអ្ស់ឈហើយ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ បាទ្យ! អ្ញ្ច ឹងខ្ុំចង់សួរថាកាលម៉ា ឈៅេីឈកមងម៉ាឈរៀនឈៅសាលាណាខ្ដរ? 

ខ៖ ខ្ុំមិនបានឈរៀនឈទ្យ េីឈដើមឈេមិនឱ្យស្សីឈរៀនណា។ 

ក៖ អ្រ់បានឈរៀនឈទ្យឈណាោះ។ អ្ញ្ច ឹងកាលេីមុខម៉ាឈៅជាមួយឪេុកមត យរបសម់៉ា  
ម៉ាឈ្វើអី្ឈេខ្ដរ? 

ខ៖ ឈកមង! 

ក៖ ឈៅឈកមងឈ្វើអី្ឈេ។ 

ខ៖ ឪេុកឈ្វើចម្ភា រឈ្វើងារ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង! 

ខ៖ ឈ្វើចម្ភា រ។ 

ក៖ ចុោះមត យឪេុករបស់ម៉ា ឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ មត យខ្ុំឈ ម្ ោះយីសុខ។គារ់ឈ្វើ។ 

ក៖ គារ់ឈ្វើអី្ឈេម៉ា? 



ខ៖ គារ់ឈ្វើការឈៅលនំឈេញឈៅវរតលនំឈេញ។ 

ក៖ បាទ្យ! ឈហើយចុោះបា៉ា របស់យីឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះតាឃុន គារ់សាេ ប់យូរឈហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង! 

ខ៖ ខ្បកតាំងេីរំន្មន់អាពត។ 

ក៖ ចុោះម៉ាមនដឹងថាយាយរបស់ម៉ា ឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ អ្រ់សាា ល់! 

ក៖ អ្រ់សាា ល់ឈទ្យ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះយីខាងតា។ 

ខ៖ តាច័នទ។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះតាច័នទ។ 

ខ៖ ច័នទ ឈេត្រ។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះច័នទ ឈេត្រ។ 

ខ៖ ច៎ស!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំចង់សួរមនត្េួសាររបស់ម៉ាមនកូនឈៅប៉ាុន្មម នន្មក់ខ្ដរ? 

ខ៖ កូនឈៅមម៉ែខ្ុំឈត្ចើនណាស់។ 

ក៖ ឈត្ចើនឈណាោះប៉ាុន្មម នន្មក់ខ្ដរ? 



ខ៖ ៩ន្មក់ ប៉ាុខ្នតសាេ ប់អ្ស់ឈហើយ។ 

ក៖ ៩ន្មក់ឈណាោះ។ 

ខ៖ ឈៅខ្រខ្ុំមួយន្មក់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះម៉ាមនចថំាបងបអូនរបស់ម៉ាមនឈ ម្ ោះអី្ឈេខេោះ? 

ខ៖ មិនចឈំទ្យ។ 

ក៖ អ្រ់ចឈំទ្យឈណាោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះបងេីមួយមនចំគារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេបងរបសម់៉ា? 

ខ៖ បងខ្ុំត្បុសឈ ម្ ោះឈឃឿន។ 

ក៖ ឈឃឿន។ ចុោះបងបន្មទ ប់មកឈទ្យៀរបងទី្យ២។ 

ខ៖ បងស្សីមិនចំឈទ្យយូរឈហើយសាេ ប់អ្រ់ឈហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រ់ចំ។ ចុោះម៉ា ឈៅទី្យឈនោះចុោះស្សុកកំឈណើ រម៉ា ឈៅណា? 

ខ៖ ស្សុកកំឈណើ រខ្ុំឈៅហនឹង។ 

ក៖ ឈៅហនងឹម៉ាង។  

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈៅហនងឹឈេឈៅលូមិអី្ឈេឃុំអី្ឈេ។ 



ខ៖ លូមិឈកាោះឧកយ៉ារី។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង! ស្សុកអី្ឈេខ្ដរ? 

ខ៖ ស្សុកកណាត ល។ 

ក៖ ឈខរត? 

ខ៖ ឈខរតកណាត លហនងឹ។ 

ក៖ ចុោះឈេលខ្ដលមីងឈៅទី្យឈនោះអ្ស់ឈេលប៉ាុន្មម នឆ្ន ំឈហើយ? 

ខ៖ មិនដឹងឆ្ន ំណាឈទ្យយួរឈហើយ។ 

ក៖ យួរឈហើយឈណាោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះឥឡូវឈនោះម៉ាមនសាវ មីឈទ្យ។ 

ខ៖ សាេ ប់អ្ស់ឈហើយ។ 

ក៖ ចុោះេីមុខបតីរបស់មីងឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះតាឆយ។ 

ក៖ តាឆយ គារ់កាលហនឹងត្បកបមុខរបបអី្ឈេ។ 

ខ៖ ឈ្វើចម្ភា រឈ្វើអី្គារ់គាម នឈ្វើការងារអី្។ 

ក៖ ឈ្វើចម្ភា រឈណាោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះចម្ភា រហន ឹងគារ់ឈ្វើរឈបៀបឈម៉ាចខ្ដលគារ់ោអីំ្ឈេ។ 



ខ៖ ោំឈប៉ាងឈបាោះ ោំអី្សុឈី្នួលឈេេីឈដើម។ 

ក៖ េីឈដើមសុីឈ្នួលឈេ។ 

ខ៖ េីឈដើមោំឈប៉ាងឈបាោះ។ 

ក៖ ចុោះឈៅឈេលរីវភាេេីមុខមនលកខណឈម៉ាចខ្ដរម៉ា? 

ខ៖ មិនមនប៉ាុន្មម នឈទ្យ មនេួរសម មិនសូវមន។ 

ក៖ មិនសវូមនឈទ្យឈណាោះ។ 

ខ៖ ច៎ស!  

ក៖ ចុោះឥឡូវម៉ាមនកូនចំនួយប៉ាុន្មម នន្មក់មែរ? 

ខ៖ កូន៥ន្មក់។ 

ក៖ កូន៥ន្មក់។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈហើយកូនទី្យមូយឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ កូនទី្យមួយឈ ម្ ោះឈ្ឿន។ 

ក៖ ឈ្ឿន ឈហើយគារ់មនបតីត្បេនធឈៅ? 

ខ៖ មនអ្ស់ឈហើយ។ 

ក៖ មនអ្រ់ឈហើយ។ 

ខ៖ ច៎ស!  

ក៖ កូនទី្យ១គារ់ត្បុសឬស្សី? 



ខ៖ ត្បុស! 

ក៖ ត្បុសឈហើយគារ់ឈៅណាសេវថ្ងៃឈនោះ? 

ខ៖ ឈៅហនងឹខ្ដរ។ 

ក៖ ឈៅហនងឹខ្ដរ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ គារ់ត្បកបមុខរបបអី្ឈេ។ 

ខ៖ ឈ្វើអាន្មម័យឈេទ្យយ។ 

ក៖ ខាងអាន្មម័យ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈៅណាវញិ? 

ខ៖ ឈៅឈេទ្យយរប៉ាុន។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈៅឈេទ្យយរប៉ាុនឈណាោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ គារ់ឈ្វើប៉ាុន្មម នឆ្ន ំឈហើយម៉ា? 

ខ៖ ឈ្វើបាន៥ឆ្ន ំ។ 

ក៖ ៥ឆ្ន ំឈហើយ។ ឈហើយឥឡូវគារ់បតីត្បេនធ ចុោះត្បេនធគារ់ឈ្វើអី្ឈេ? 

ខ៖ ត្បេនធឈ្វើអាន្មម័យឈេទ្យយខ្ដរ។ 

ក៖ អ្ា៎! ខាងអាន្មម័យដូចគាន ។ 



ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈហើយគារ់មនកូនឈៅប៉ាុន្មម នន្មក់? 

ខ៖ កូនឈេ៣ន្មក់។ 

ក៖ ម៉ាមនចំឈ ម្ ោះឈៅឈទ្យ ឈៅទី្យ១ឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ មិនចឈំទ្យ ខ្ុំមិនសូវឈៅជាមួយកូន។ 

ក៖ អ្ា៎! ចុោះឈៅមិនខ្ដលមកឈលងឈទ្យអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ មកយប់ៗថ្ងៃវាឈ្វើការខ្ដលមិនឈៅទំ្យឈនរណា។ 

ក៖ ចុោះម៉ាមនចថំាមនឈៅត្បុសប៉ាុន្មម នឈៅស្សីប៉ាុន្មម នខាងកូនទី្យ១? 

ខ៖ ឈៅស្សី២ ឈេឈរៀនឈៅស្សីមួយឈទ្យៀរបងឈ្វើអាន្មម័យឈេទ្យយខ្ដរ។ 

ក៖ អ្ា៎! ចុោះឈៅស្សីគារ់ត្បខ្ហលជាអាយុប៉ាុន្មម នឆ្ន ឈំហើយ? 

ខ៖ ជាង២០ឆ្ន ។ំ 

ក៖ អ្ា៎! ជាង២០ឈហើយ។ ឈហើយចុោះកូនមីងទី្យ២គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ ហនឹងត្បុសខ្ដរ។ 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះធា។ 

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះធា។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ឈហើយគារ់ការឈហើយ។ 



ខ៖ មនកូនមនអី្ឈហើយ។ 

ក៖ មនកូនមនអី្ ឈហើយត្បេនធគារ់ឈៅឈខរតណាវញិ? 

ខ៖ ឈខរតកំេង់ចម។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង! ម៉ាមនចំឈ ម្ ោះត្បេនធគារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ច។ំ 

ក៖ អ្រ់ចឈំទ្យឈណាោះ។ អ្ញ្ច ងឹគាត់រឈ្វើអី្ឈេខ្ដរសេវថ្ងៃ? 

ខ៖ មិនដឹងឈ្វើអី្ថាឈ្វើចម្ភា រ។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈ្វើចម្ភា រដូចគាន ឈៅមតុំឈនោះខ្ដរ? 

ខ៖អ្រ់ឈទ្យ ឈៅកំេង់ចមឈណាោះ។ 

ក៖ ឈ្វើចម្ភា រឈៅកំេង់ចម។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះគារ់ខ្បកេីម៉ា ឈៅយូរនៅ? 

ខ៖ យូរឈហើយខ្រឈេមកឈលង។ 

ក៖ គារ់ឧសាហ៍មកឈលងខ្ដរឈរើ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈេលបុណយទានអី្គារ់មកខ្ដរឈរើអី្? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ អ្ា៎! អ្ញ្ច ឹងឈហើយចុោះកូនម៉ាបន្មទ ប់មកឈទ្យៀរកូនទី្យ៣? 



ខ៖ កូនទី្យ៣ឈៅឈសៀមរាប។ 

ក៖ ឈៅឈសៀមរាប។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ គារ់ត្បេនធឈហើយឈៅ? 

ខ៖ ហនឹងស្សី។ 

ក៖ ស្សីឈណាោះ។ 

ខ៖ ច៎ស!  

ក៖ គារ់ឈៅឈសៀមរាប។ គារ់ឈៅហនឹងឈ្វើអី្ឈេ? 

ខ៖ លក់ដូរខ្ដលលក់ចប់ហួយដូចខ្ុំខ្ដរ។ 

ក៖ លក់ចប់ហួយ។ គារ់មនបតីឈហើយឈណាោះម៉ា? 

ខ៖ មនបតីមនកូន៥ឈហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមនកូន៥ឈហើយ។ កូនគារ់ត្បសុប៉ាុន្មម នស្សីប៉ាុន្មម ន? 

ខ៖ ស្សី២ត្បុស៣។ 

ក៖ អ្ា៎! ស្សី២ត្បុស៣។ អ្ញ្ច ងឹចុោះបន្មទ ប់មកឈទ្យៀរកូនទី្យ៤។ 

ខ៖ កូនទី្យ៤ហនឹង កូនទី្យ៤។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈៅជាមួយម៉ាហនឹង? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេមែរ? 



ខ៖ ច័នទ លី។ 

ក៖ គារ់មនកូនត្បសុប៉ាុន្មម នស្សបី៉ាុន្មម ន? 

ខ៖ កូន៣ ស្សី២ ត្បុស១។ 

ក៖ ឈហើយកូនទី្យ១របស់គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេ។ 

ខ៖ ឈ ម្ ោះរណីា។ 

ក៖ រណីាឈហើយបន្មទ ប់មកឈទ្យៀរ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះនី។ 

ក៖ ឈ ម្ ោះនីបន្មទ ប់មកឈទ្យៀរ? 

ខ៖ រា៉ា ឌី។ 

ក៖ រា៉ា ឌីដូចអ្រ់... 

ខ៖ ខូច។ 

ក៖ អ្ា៎! រា៉ា ឌីកាលដូចណាសអ់្ញ្ច ឹង។ ឈហើយចុោះកូនមីងបន្មទ ប់មកឈទ្យៀរ? 

ខ៖ កូនខ្ុំមិនទាន់មនត្បេនធឈទ្យឈៅជាមួយបងវា។ 

ក៖ អ្ា៎! មិនទាន់មនត្បេនធឈទ្យអ្ញ្ច ឹងត្បសុ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ គារ់ឈ ម្ ោះអី្ឈេ? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះវ។ី 

ក៖ ឈ ម្ ោះវ។ី គារ់មិនទាន់មនត្បេនធឈទ្យ។ ចុោះគារ់ឈៅណា? 



ខ៖ ឈៅឈសៀមរាបជាមួយបង។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈៅឈសៀមរាបឈៅលក់ឥវា៉ាន់ជាមួយគាន ឈណាោះ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបងទី្យ៤ មិញថាគារ់ឈៅកនម្ភល ោះគារ់ឈៅឈសៀមរាបឈៅជាមួយបងលក់ឥវា៉ាន់។ 

គារ់មិនទាន់មនត្បេនធឈទ្យគារ់អាយុប៉ាុន្មម នឆ្ន ំសេវថ្ងៃឈនោះ? 

ខ៖ រិរ៣០ឈហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងគារ់ត្កយកត្បេនធនមល៉ែោះ។ គារ់អាយ៣ុ០ឆ្ន ំឈហើយ ចុោះម៉ាកាលេីមុខម៉ា ឈរៀនឈៅសាលា 
ណាខ្ដរ? 

ខ៖ ខ្ុំមិនឈរៀន។ 

ក៖ អ្រ់ឈរៀនឈសាោះម៉ាងឈណាោះ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះឈកើរអី្មិនឱ្យឈរៀនអ្ញ្ច ងឹ? 

ខ៖ កាលេីឈដើមគាម នឱ្យស្សីឈរៀនណា។ 

ក៖ អ្ា៎! េីឈដើមឈេមិនឱ្យស្សី។ ចុោះបងៗគារ់ខ្ដលឈរៀន? 

ខ៖ បងបអួនខ្ុំត្បុសឈរៀនឈៅស្សីអ្រ់ឈរៀនឈទ្យ។ 

ក៖ ឈហើយចុោះម៉ាកាលេីឈៅឈកមងម៉ា ឈ្វើអី្ឈេខ្ដរ? 

ខ៖ ឈ្វើចម្ភា រ។ 

ក៖ ឈ្វើចម្ភា រម៉ាងអ្រ់ឈ្វើឈត្ៅេីចម្ភា រឈទ្យ។ 



ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ ចុោះេីឈដើមគាម នឈរាងចត្កេីណាឈ្វើ។ 

ក៖ ចុោះរាញ ឈដរឈខាអាវអី្។ 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ!  

ក៖ រាញកខ្នែងអី្។ 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ឈហើយចុោះបានបតីតា គារ់សាា ល់ម៉ាតាមរយៈេីឈេខ្ដលបានឈរៀនការជាមួយគាន ? 

ខ៖ យូរឈហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង។ យួរឈហើយមិនដឹងឈទ្យ? 

ខ៖ មិនដឹងឈទ្យ។ 

ក៖ ចុោះកាលឈហរុអី្បានសាា ល់? 

ខ៖ ចុោះឈៅរិរគាន មិនសាា ល់។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈៅរិរគាន ក៏ស្សឡាញគ់ាន ឈៅ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈហើយឪេុកមត យឈរៀបការឱ្យឈៅ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈហើយចុោះបន្មទ ប់មកឈទ្យៀរបតីរបស់ម៉ាគារ់រកអី្ខ្ដរកាលហនឹង? 

ខ៖ ឈ្វើចម្ភា រឈ្វើអី្។ 

ក៖ ចុោះេីមុខៗឈ្វើចម្ភា រខ្ដរ? 



ខ៖ េីមុខឈ្វើចម្ភា ររាយឈមងរាយអី្ហនឹង។ 

ក៖ រាយឈមងរាយអី្។ ឈហើយចុោះមត យឪករបស់បតីម៉ា ឈ្វើអ្ញ្ច ឹងខ្ដលឈ្វើចម្ភា រ? 

ខ៖ ឈ្វើអ្ញ្ច ឹងខ្ដលគារ់សាេ ប់យូរឈហើយ។ 

ក៖ អ្ា៎! សាេ ប់យូរឈហើយ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះម៉ាទាន់រំន្មន់ ប៉ែ៉ុល ពរ ឈទ្យម៉ា? 

ខ៖ ឈៅ! 

ក៖ មិនទាន់ខ្រម៉ាឆេងការ់រំន្មន់ លន់ នល់។ 

ខ៖ ចា៎ស! ទាន់។ 

ក៖ រំន្មន់អាេរឈកើរមិនទាន់ខ្ដរ។ 

ខ៖ ទាន់ខ្ុំមនកូនមនអី្ឈហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះកាលហនឹងម៉ាមនទុ្យកលំបាកអី្ខ្ដរកាលរំន្មន់ហនឹង? 

ខ៖ កាលហនឹងលំបាកណាស់ត្េប់គាន ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងលំបាកអី្ឈេខេោះ? 

ខ៖ លំបាកបបរឱ្យឈៅ។ 

ក៖ បបរឈម៉ាចឈៅម៉ា? 



ខ៖ បបរតាមសហករ។ 

ក៖ បានត្េប់ត្គាន់ឈទ្យរាល់ថ្ងៃ? 

ខ៖ កូនខ្ុំឈៅរូចៗ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ឈ្វើចម្ភា រឈ្វើអី្។ 

ក៖ ឈហើយដល់ឈេលហូបអ្រ់បានត្េប់ត្គាន់ អ្ញ្ច ងឹម៉ាមនកម្ភល ាំងឈ្វើការឱ្យឈេអ្រ់។ 

ខ៖ ឈចោះខ្រឈៅៗ ឈបើមិនឈៅមនខ្រឱ្យឈេវាយឱ្យឈេកាប់ឈចលឈចោះ ខ្រឈៅៗអ្ស់កម្ភល ាំងអី្ផង 
ឈ្ផឺង ឈចោះខ្រឈៅបានចិញ្ច ឹមកូនចិញ្ច ឹមឈៅ។ 

ក៖ ឈហើយចុោះកាលហនឹងឈេឱ្យម៉ាឈ្វើការប៉ាុន្មម នឈម៉ាងបានឈ្ប់? 

ខ៖ ទាន់ខ្រលាៃ ចឈម៉ាង៥អ្ញ្ច ឹង ឈៅបានឈៅរួបកូនរួបឈៅឈៅឈ្វើសហករ។ 

ក៖ ឈហើយកាលហនឹងម៉ា ឈត្កាកឈម៉ាងប៉ាុន្មម នឈដើមបីឈៅឈ្វើការ? 

ខ៖ ឈម៉ាង៥ឈៅឈចលកូនឈចលឈៅឈៅ។ 

ក៖ ឈៅឈេឱ្យឈ្វើអី្ឈេខេោះម៉ា? 

ខ៖ ឈបោះបខ្នេឈៅោក់សហករ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសហករឈេឱ្យឈ្វើអ្ញ្ច ងឹម៉ាង? 

ខ៖អ្នកណាឈេឈៅឈ្វើការឈៅ ឈយើងឈៅឈបោះបខ្នេអី្សេឱ្យឈេឈៅមនចុងឈៅ ឈេសេ ខ្ុំឈដើររកបខ្នេឱ្យ
ឈេឱ្យឈេអ្នកឈ្វើការឈៅឈត្ៅឈៅកាប់ដីអី្ឈៅឈ្វើស្សរូ ដល់ឈេលកូនឈៅរូចឈៅកនុងដលកូ់នរាង 
្ំឈៅស្សូរឈៅអី្ឈៅ។ 

ក៖ ឈហើយចុោះម៉ា ឈដកឈម៉ាងប៉ាុន្មម នកាលហនងឹ? 



ខ៖ មិនសវូឈដកឈទ្យឈត្រោះខាេ ច។ 

ក៖ មិញអ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ កូនយកូំនអី្មិនសូវបានឈដក។ 

ក៖ កាលហនឹងមនកូនប៉ាុន្មម នឈហើយ? 

ខ៖ កូនមន៣ន្មក់។ 

ក៖ កូនមន៣ន្មក់។ 

ខ៖ រំន្មន់អាេរ។ 

ក៖ ឈហើយកូន្ំៗអ្ស់ឈៅកាលហនឹង? 

ខ៖ កូនឈៅរូចៗ។ 

ក៖ ឈចោះឈដើរឈហើយឈរើអី្? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈចោះឈដើរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈេលខ្ដលម៉ា ឈៅឈ្វើការកូនរូចៗឈផ្ើរអ្នកណាឈេ។ 

ខ៖ ឈផ្ើរយីៗ ឈៅសហករយីៗឈេឱ្យឈមើលឈៅ។ 

ក៖ អ្ា៎! យាយខ្ដលឈៅសហករហនឹងឈេឱ្យឈមើលឈៅឱ្យដល់ឈេលយាយផ្ទទ លឈ់ៅឈ្វើការឈៅ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈហើយចុោះតា(បតីម៉ា )គារ់ឈ្វើការរំុគាន ខ្ដរ? 

ខ៖ តា(បតីម៉ា ) គារ់ឈ្វើការឈៅវហិាសួរអី្ឈណាោះ? 

ក៖ ឈហើយចុោះឈេលឈ្វើការឈៅឈ្វើរំុគាន រក៏ឺខ្ចកេីគាន ។ 



ខ៖ ខ្បក។ 

ក៖ ឈម៉ាចឈេមិនឱ្យឈ្វើរំុគាន អ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ រំន្មន់អាេរឈ្វើរំុគាន ណាខ្បកណាស្សូវឈេមកឈម៉ាង១០ឈៅយកឈៅ ឈៅេីត្េលប់ឈៅឈម៉ាង 
១០ ទួ្យលស្សវូមករួបកូនឈម៉ាង១០ឈម៉ាងអី្កំុនិយយឈរឿងរូរចរ់ណាស់។ 

ក៖ ឈេលខ្ដលខ្បកេីសម័យ ប៉ែ៉ុល ពរ ដលស់ម័យ លន់ នល់ឈេឱ្យឈ្វើអី្ខ្ដលម៉ា។ 

ខ៖ មនឈ្វើអី្ឈេឱ្យឈ្វើខេួនឯងឈ្វើចម្ភា រខេួនឯង។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈ្វើចម្ភា រខេួនឯង កាលហនឹងបានដីេីណាឈ្វើឈៅដីខេួនឯងឬក៏ដី? 

ខ៖ ដីឈេខ្ចកឱ្យ។ 

ក៖ អ្ា៎! ដីឈេខ្ចកឱ្យកនុងម្ភន ក់បានប៉ាុន្មម ន? 

ខ៖ ដីបានរិចៗហនឹងគាន ឈត្ចើនខ្ចកគាន មន ក់រិចៗ។ 

ក៖ ឈេខ្ចកប៉ាុន្មម នឈៅមួយត្េួសារបានប៉ាុន្មម នឈៅ? 

ខ៖ ឈេខ្ចកកង់ៗគាម នបានខ្វងណាឈេខ្ចកកង់ៗខ្ចកដីលូមិបាន៥០ខ្ម៉ាត្រអី្ឈៅ។ 

ក៖ អ្ា៎! ៥០ខ្ម៉ាត្រ ឈហើយឈេលខ្ដលម៉ាឈ្វើខ្ស្សចម្ភា រហ្នឹង  ឈេលហនឹងរកបានឈទ្យ ឈេមកទិ្យញឈ្មួញ 
ឈេមកទិ្យញដលផ់ទោះឬក៏? 

ខ៖ េីឈដើមដឹកឈៅលក់ខេូនឯង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះកនុងមួយថ្ងៃៗ លក់ោច់អ្រ់។ 



ខ៖ លក់ឈប៉ាងឈបា៉ា ោះ ឈៅលក់យប់ឈៅរិោះកាណូរ រិោះអី្ឈៅមិនដូចឥឡូវបានមនផេូវ។ 

ក៖ រិោះកាណូរឈេលហនឹងឈេយកថ្ងេរិោះកាណូរហនងឹប៉ាុន្មម នឈៅ? 

ខ៖ ៥រន់អី្២រន់អី្ កាលហនឹងលយុថ្ងេលុយឈថាកអី្។ 

ក៖ ចុោះឈេលកាលហនឹងម៉ាកាលរីវភាេ្ូរធារខ្ដលម៉ា ឈណាោះអ្រ់សូវេិបាក្ូរធារ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ អ្ញ្ច ឹង កាលហនឹងថ្ងេអ្រ់កាលឈៅរំន្មន់ហនឹង? 

ខ៖ កាលហនឹងថ្ងេ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង កាលហនឹងយកបខ្នេទាំងអ្សហ់នឹងឈៅលក់ឈៅផារខ្ដរឈណាោះ? 

ខ៖ លក់ឈៅផារលនំឈេញ លក់ឈៅមរ់ទ្យឈនេលក់ឱ្យឈេត្េលឹមឈឡើងមកវញិ។ 

ក៖ នេទិ្យញឈត្ចើនៗឈទ្យម៉ា? 

ខ៖ ឈេទិ្យញ៥េីឡូដូចឈប៉ាងឈបាោះ ឈេយកមន ក់៥េីឡូវអ្ស់។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមនន័យថាមិនខ្មនឈេទិ្យញយកឈៅលក់បនតឈទ្យៀរឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ ឈេទិ្យញយកមកហូបខេួនឯងអ្ញ្ច ឹងខ្មន។ 

ខ៖ ឈេទិ្យញ៥េីឡូវយកឈៅលក់។ 

ក៖ អ្ា៎! យកឈៅលក់។ 

ខ៖ ខ្ុំឈបាោះដំុ។ 

ក៖ ឈបាោះដំុឱ្យឈេឈៅ។ ចុោះកាលហនងឹតាឈៅរួយដឹកឥវា៉ាន់ឈទ្យ។ 



ខ៖ ច៎ស! តាឈៅផទោះឈបោះឈប៉ាងឈបាោះអី្ឈបោះត្រឡាចខ្ុំឈៅលក់ឈៅ។ 

ក៖ ម៉ាលក់ឈៅលក់ឈៅម៉ា ដឹកឥវា៉ាន់យកឈៅលក់ឈៅ? 

ខ៖ ោក់កាណូរ។ 

ក៖ បន្មទ ប់េីឈចញេីកាណូរម៉ា មិនឈលើកខេូនឯង? 

ខ៖ ចា៎ស! រួនណាឈេឈលើកឱ្យឈៅ។ 

ក៖ កាលហនឹងម៉ាមនរន ោះខេួនឯង។ 

ខ៖ ឈទ្យ!  

ក៖ ទួ្យលលក់? 

ខ៖ ចា៎ស! ោក់ឈសាងឈៅ។ 

ក៖ ឈហើយឈចញេីកាណូរមកបានអី្ដឹកឈទ្យៀរ? 

ខ៖ ដឹកអី្ឈេខ្ុំោក់លក់ឈៅមរ់ទ្យឈនេ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបានន័យថាឈចញេីកាណូរហនឹងោក់លក់ឈៅមុខហនឹងឈៅ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ អ្ា៎! អ្រ់មនឈៅណាឈទ្យៀរឈទ្យ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈហើយឈម៉ាងប៉ាុន្មម នខ្ដលម៉ា ឈចញេីកាណូរមកផទោះវញិលាៃ ច ឬឈេលណា? 

ខ៖ ឈម៉ាង៩។ 

ក៖ ១០យប់អ្ហ? 



ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! ១០ថ្ងៃ ឈម៉ាង៤ឈៅឈម៉ាង១០មកវញិ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចុោះបន្មទ ប់េីឈ្វើខ្ស្សចម្ភា របន្មទ ប់មកម៉ា ឈ្វើអី្ឈទ្យៀរ? 

ខ៖ គាម នឈ្វើអី្។ 

ក៖ ឈៅផទោះឈៅអី្ឈៅ? 

ខ៖ ឈៅផទោះឈ្វើចម្ភា រអី្ឈៅ។ 

ក៖ ចុោះសេវថ្ងៃឈៅឈ្វើអីខ្ដរ? 

ខ៖ ឈ្ប់ឈហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈ្ប់ឈហើយ។ 

ក៖ ឈកើរអី្បានឈ្ប់? 

ខ៖ ចស់ឈហើយឈ្វើអី្ឈកើរ។ 

ក៖ ចុោះកូនអី្ឈណាោះ។ 

ខ៖ កូនឈេឈ្វើការ។ សម័យឥឡូវមនការងារឈ្វើការឈលងឈ្វើចម្ភា រ។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈ្ប់ឈ្វើចម្ភា រឈទ្យៀរឈហើយឈ្វើការវញិឈៅ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះដីសេវថ្ងៃ? 

ខ៖ ដីលក់ឱ្យនេអ្ស់ឈហើយ។ 

ក៖ ឈកើរអី្បានលក់ដី? 



ខ៖ ឈត្រោះអ្រ់ហនឹងលក់បានឈថាក។ 

ក៖ លក់កាលហនឹងបានប៉ាុន្មម ន? 

ខ៖ កាលហនឹងដីរីហនងឹលក់ឱ្យ ឈេឱ្យកូនឈៅឈរៀនសូត្រហនឹងបានលក់ហនឹង។ 

ក៖ លក់ឈដើមបីឱ្យកូនឈរៀនសូត្រឈណាោះ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ចុោះបន្មទ ប់េីម៉ាលក់ឈហើយម៉ា ឈៅឈៅណាវញិ? 

ខ៖ ខ្ុំឈៅហនឹងដីខ្ុំឈៅហនឹងមិនបានលក់ណាដីលូមិខ្ុំមិនលក់ លក់ដីចម្ភា រ។ 

ក៖ អ្ា៎! ដីលូមិមិនលក់ឈទ្យលក់ដីចម្ភា រ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ដីចម្ភា រឈៅណា? 

ខ៖ ចុងឈកាោះអី្។ 

ក៖ លក់អ្ស់ឈហើយ? 

ខ៖ លក់អ្ស់ឈហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងបន្មទ ប់េីម៉ាលក់ដីឈៅចុងឈកាោះហនឹង  ឈហើយម៉ា ឈៅទី្យឈនោះបន្មទ ប់មកកូនបានមុខរបប 
បានម៉ាមកឈៅជាមួយ ឬក៏ឈម៉ាច?  

ខ៖ ខ្ុំឈៅជាមួយកូន។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងសេវថ្ងៃឈនោះឈៅជាមួយកូន? 

ខ៖ ចា៎ស!  



ក៖ ឈហើយឥវា៉ាន់រាល់ថ្ងៃលក់ោច់ឈទ្យម៉ា? 

ខ៖ លក់ោច់េួរសមខ្ដរ។ 

ក៖ បានទ្យប់ថ្ងេចយថ្ងេអី្? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈហើយលក់ឥវា៉ាន់ឈនោះប៉ាុន្មម នឆ្ន ំឈហើយម៉ា? 

ខ៖ ៥ឆ្ន ំឈហើយ។ 

ក៖ អ្ា៎! យូរឈហើយ ឈហើយចុោះបតីរបស់គារ់ឈ្វើអី្ឈេ? 

ខ៖ ឈ្វើការ។ 

ក៖ ឈ្វើការវញិ? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈ្វើការអី្ឈេ? 

ខ៖ ឈ្វើខាងអ្នកយម។ 

ក៖ អ្ា៎! ខាងសនតិសុខ។ ឈហើយឈម៉ាងប៉ាុន្មម នបានគារ់មកវញិ? 

ខ៖ ឈម៉ាង១០យប់មកវញិ។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈម៉ាង១ថ្ងៃឈៅឈម៉ាង១០យប់មកវញិរាល់ថ្ងៃខ្រគារ់មនថ្ងៃឈ្ប់ឈរើអី្? 

ខ៖ ថ្ងៃខេោះបានឈ្ប់។ 

ក៖ មនន័យថាមួយអាទិ្យរយគារ់បានឈ្ប់មួយថ្ងៃ? 

ខ៖ ចា៎ស!  



ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈហើយកូនគារ់រាល់ថ្ងៃបានឈរៀនសតូ្រឈទ្យម៉ា? 

ខ៖ ឈរៀន! 

ក៖ ឈរៀនឈៅណាវញិ? 

ខ៖ មីកូនឈរៀនឈៅឈកាោះកូនសាលាឈយស ូវឈកាោះកូន ឈត្រោះអី្មីរូចឱ្យវាឈៅឈរៀនឈណាោះ ឈេរួនឈៅ 
មី្ំឈរៀនឈៅសាលារដឋ។ 

ក៖ សាលារដឋ។ 

ខ៖ ចា៎ស! ឈៅខ្កបលឈកាោះឈរៀនឈៅឈកាោះរូចខាងឈយ៉ាសូវ។ 

ក៖ ឈរៀនឈៅអ្ងាការខ្មន? 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ។ 

ក៖ អ្ា៎! អ្ងាការឈេបឈត្ងៀនមិនយកលុយ។ 

ខ៖ ឈហអ! មិនយកលុយមួយខ្ខ១០ែ៉ុល្លល ។ 

ក៖ ឈរៀនអ្ង់ឈេេសខ្មន។ 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ ឈរៀនខ្ខមរផងអ្ង់ឈេេសផងឈឃើញវារាប់។ 

ក៖ ឈេយកលុយខ្ដលសាា នខ្រឈេអ្រ់យក។ 

ខ៖ យក១០ែ៉ុល្លល មួយខ្ខ។ 

ក៖ ចុោះឈរៀនប៉ាុន្មម នឈម៉ាងបានឈចញមកវញិ? 

ខ៖ ឈម៉ាង៧ឈៅឈម៉ាង១១មកវញិឈហើយឈៅខ្ុំមី្ំឈរៀនឈម៉ាង១០ឈម៉ាង១១មកវញិ។ 



ក៖ ឈៅយខី្ដលឈរៀនឈៅកខ្នេងអ្ងាការហនឹង មួយថ្ងៃឈរៀនប៉ាុន្មម នឈម៉ាងចូលឈរៀនឈេលណា ឈហើយ 
ឈចញឈម៉ាងប៉ាុន្មម ន។ 

ខ៖ ឈេដឹកមកឈម៉ាង១០។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងត្េលឹមឈឡើងឈៅឈម៉ាង១០? 

ខ៖ ត្េលមឹឈឡើងឈៅឈម៉ាង៨។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈម៉ាង១០អី្ឈេដឹកមកវញិឈហើយ? 

ខ៖ ហនឹងឈហើយ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈេមកឈៅដល់ផទោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈេរិោះអី្ឈេមក? 

ខ៖ កង់បី។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមនឈកមងឈៅមតុំឈនោះឈរៀនឈត្ចើនអ្រ់? 

ខ៖ ឈរៀនមួយៗ។ 

ក៖ មិនសវូឈត្ចើនឈទ្យ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ រូចៗឈេខ្ចិលេិបាកឈេក? 

ក៖ ឈហើយឈៅយាយខ្ដលរិោះកង់បីឈេមកយកហនងឹឈរៀនឈៅហនឹងប៉ាុន្មម នឆ្ន ំឈហើយ? 

ខ៖ ឈទ្យើបខ្រឆ្ន ំហនឹង។ 



ក៖ ឈទ្យើបខ្របានមួយឆ្ន ំហនឹង? 

ខ៖ ចា៎ស!  

ក៖ ឈៅឈណាោះឈេបឈត្ងៀនខ្ខមរផង អង់ឈេេសផង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ម៉ាមនសួរឈៅឈេបឈត្ងៀនឈម៉ាចខ្ដរអី្អ្ញ្ច ងឹណាស់ឈេបឈត្ងៀនឈចោះអ្រ់? 

ខ៖ សួរវាឱ្យសរឈសរវាថាចំ្ំវាសរឈសរ។ 

ក៖ ប៉ាុខ្នតវាឈចោះអានអ្រ់? 

ខ៖ វាឈចោះអានជាមួយបងវា។ 

ក៖ បងខ្ដលរិោះកង់បីហនឹងឈចោះអាន? 

ខ៖ បងណាបអូនរិោះកងបី។ 

ក៖ បងរិោះកង់ ប៉ាុខ្នតឈរៀនសាលាខុសគាន ឈណាោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! ឈៅខ្ុំ្ំហនឹងឈរៀនឈៅកាលឈកាោះឈៅរូចហនឹងឈរៀនសាលានយស ូវឈកាោះរូច។ 

ក៖ ចុោះម៉ាបានត្បាប់ឈៅឱ្យខំឈរៀនអ្ញ្ច ឹងណ៎ ម៉ាមនខ្ដលត្បាប់ឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់ខ្ដលត្បាប់ឈៅរូចឈេក។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចុងឈត្កាយឈនោះ ខ្ុំចង់សួរចង់ឱ្យម៉ាខ្ផតរផ្ទត ំឈៅឈៅរក៏ឺកូនរំន្មន់ឈត្កាយៗឈទ្យៀរ ឱ្យខំ 
ត្បឹងខ្ត្បងឈរៀន កំុឱ្យគារ់ឈដើរផេូវខុសអី្អ្ញ្ច ឹងណ៎ ផឹកស្សាផឹកអី្អ្ញ្ច ឹងណ៎។ អ្ញ្ច ឹងសូមឱ្យម៉ា  
ផ្ទត ំឈផ្ើរគារ់បនតិចឈៅ។ 

ខ៖ កូនខ្ុំសុទ្យធខ្រស្ស។ី 



ក៖ ហនឹងឈហើយ ដូចជាកូនឈេឈផែងៗឈទ្យៀរ។ 

ខ៖ កូនឈេខ្ុំមិនហា ននិយយឈៅខ្ុំឈៅរូចៗ។ 

ក៖ ឈៅឈៅ្ំៗ។ 

ខ៖ ឈៅខ្ុំវាមិនឈចោះផឹកអី្វាឈៅឈរៀនឈៅ្ំៗ មិនខ្ដលផឹកមិនខ្ដលអី្ឈទ្យឈៅខ្ុំឈណាោះ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងចុងឈត្កាយឈនោះ អ្រេុណម៉ា ខ្ដលបានឱ្យខ្ុំសម្ភា សថ្ងៃឈនោះណ៎ម៉ាណ៎។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងខ្ុំអាចយកការសម្ភា សថ្ងៃឈនោះយកឈៅចក់ផាយឈៅឈេហទំ្យេ័រ របស់សាកលវទិ្យា 
ល័យឈៅអាឈមរចិបានឈទ្យម៉ា។ 

ខ៖ ឈ្វើឈម៉ាចឈ្វើឈៅ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងអ្រេុណម៉ាសម្រម្ភប់ឱ្យខ្ុំសម្ភា សថ្ងៃឈនោះ។ 

ខ៖ ចា៎ស!  

 


