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www.cambodiaoralhistory.edu.byu. 
េហ#យៃថ'េនះខ+,ំមកជួប3នែដលរស់េ:ក;,ភូមិទទឹងៃថ'ឃំុឬសEីេGក Iស,កជីែIកង 

េខតKេសLមMបគឺ3េPះ តង េហ#យឥឡSវ3នUយុUយុបុ៉WX នេហ#យ3ន 

3UយុYសិបIZំពីរណ៎ 3នសូមជួយជI3បេ X̂ ះេពញមKងេទLត3ន? 
ខ៖ េ X̂ ះខ+,ំេPះ តង េPះតង។ 
ក៖ េPះ តងណ៎? 3Wមេ X̂ ះេcេIdេទ? 
ខ៖ អត់3នផង។ 3នែដរេគេcUZ៉ន់ៗ េ X̂ ះេWះមិនhយេទ iល់ែតj; ឯង 

មិតKភកlិេcេលង េប#សI3ប់អ;កIស,ក េគេcmតង។ 
ក៖ nលពីេ:េកXង3 3នេ X̂ ះអoីេផEងេទ? 
ខ៖ អត់ផង អត់3នេទ។ អត់3នេ X̂ ះអីេផEងេទ 3នែតេ:េរLនក៏តង 

qស់េហ#យក៏តងេWះឯង តងែតiំងអស់េWះ។ 
ក៖ ចុះេ X̂ ះZ៉ន់េគqប់េcmំងពីnលsមក? 
ខ៖ អtuឹងiក់ទងនឹងIស,កកំេណ#តរបស់3នេ:ឯsែដរ? 

ក៖ Iស,កកំេណ#តេក#តេ:នឹងេនះែដរ  
ខ៖ nលេsះvឈឺ ឈឺេហ#យvសxម ដល់សxមេyvដូចUបិុកZ៉ន់ពីរ 

អhl លេគជេមz{សមកពីសម័យ}ច់ចិតIZំ jត់មកេ:ភូមិេនះឯង សxមដូចjត់េហ#យក៏ 



jត់េsះេ X̂ ះZ៉ន់ ក៏េcmមឯងសxមដូចjត់ក៏េc~Z៉ន់ៗ 

Zន3៉ហឺុេyក៏ឈប់េcនូវqស់ៗ3; ក់3; ក់េy  
ខ៖ UេWះពីnលឈឺ nលឈឺេyvសxម ដល់សxមេyvដូចUបិុZ៉ន់ 

Uអhl លេគជំេលLសមកnលពីសម័យ }ច់ចិតIZំ េហ#យjត់មកេ:ភូមិេនះឯង 

េyក៏សxមដូចjត់ឯង jត់េWះេ X̂ ះZ៉ន់ េគេcmម ឯសxមដូចjត់េគេYះZ៉ន់ៗ 

Zនមួយហឺេyេគឈប់េc េ:qស់ៗ 3; ក់3; ក់េyេគេc។ 
ក៖ អtuឹងiក់ទងនឹងIស,កកំេណ#តរបស់3េ:ឯsវ�ញែដរ? 
ខ៖ Iស,កកំេណ#តេ:ហ;ឹងេនះឯង។ 
ក៖ ភូមិអីឃំុអី Iស,កអី? 
ខ៖ ពីេដ#មេគអត់iន់nត់ចូលទទឹងៃថ'េទ 3នេមភូមិ េផEងៗj;  េគេcភូមិGងពុង 

ឃំុឬសEីេGក UេនះវគxេInយsស់ v3នមុនេWះឯេទLត 

ដល់បW� ប់មកZនភូមិGងពុងឃំុសេងo#យ េទ#បែតបំែបកពីឬសEីលក បW� ប់ពីសេងo#យ 

េគ}ក់ឃំុឬសEីេGកអtuឹង។ 
ក៖ ភូមិទទឹងៃថ' ឃំុឬសEីលក? 
ខ៖ ភូមិទទឹងៃថ'ឃំុឬសEីេGក GងពុងZត់េហ#យ េមភូមិiំងអស់j;  iំងទទឹងៃថ' 

iំងGងពុង ភូមិែតមួយេទ។ 
ក៖ iក់ទងនឹង��រេIdពី��ែខXរ េត#3UចនិPយ��រអីZនេទ? 
ខ៖ ងត់េចះផង។ 
ក៖ 3េចះនិPយ��រអង់េគzសេទ? 
ខ៖ អត់េទ អត់េចះេទ។ 
ក៖ ចុះ��រៃថ? 



ខ៖ ��រៃថក៏អត់េចះ ~េចះេមចេក#ត េប#និPយអត់េចញ អត់េចះេទ។ 
ក៖ iក់ទងនឹង��រែខXរ 3UចUនZនសរេសរZនេទ? 
ខ៖ UនZនខzះ សរេសរZនខzះ បុ៉ែនKv មិនដូចេគសពoៃថ'េទ បុMណ� បុMណ Zនតិចតូច 

�x ល់ខzះ Zនតិចតូចែដរ េរLនសម័យេWះេយ#ងអត់3ន~; ក់ 3នអីេទ 

េរLនiល់ែតធំមិនដឹង�េឡ#ង~; ក់េyឯsេyឯណីេទ iល់ែតធំ េរLនេ:េដ#មេឈ#ខzះ 

េInមផ�ះខzះ ក;,ង�Gក;,ងៃIពខzះ អត់ែដលZនេរLនល�ល�ិតេទ មិនដឹង~; ក់ទីបុ៉WX ន ទីបុ៉WX នេទ 

អត់ដដឹងេទ Uធំេគ}ក់mមធំ Uតូចេគ}ក់mមតូច 

UចេចះេរLនេyខ+,ំសho តេInយៗមកេទLត 

ែដលេវLតsមចូលមកចូល�GZនមួយៃថ'ពីរៃថ' េម#លេyមិនេក#តេទធំផង 

េIទ#Ijន់ែដរឈប់េរLនmមផ�ះបនKិចបនKSច យប់េឡ#ងេគបhK ត់បនKិចបនKិចេyZនេចះខzះេហ#យ 

បW� ប់បនEំvមិនUវេធo#nរhរអីេក#តេទ េ:េម#លZនUនZន បុ៉េs� ះឯង។ 
ក៖ អtuឹងបចuប�ន;េនះ3រស់េ:ភូមិs ឃំុs េខតKs? 
ខ៖ បចuប�ន;រស់េ:ទទឹងៃថ' ឃំុឬសEីលកIស,កជីែIកងេខតKេសLមMប។  
ក៖ Iបពន�របស់3េ X̂ ះអី? 
ខ៖ េគេcIបនតុងឈិន។  
ក៖ ពូជចិន? 
ខ៖ អត់េទ ែខXរែដរ បុ៉ែនK ពុកេគIស�ញ់េចះែត}ក់េysស់ េUយvឡSយេy។ 
ក៖ អtuឹងរយៈេពលបុ៉WX នេហ#យែដល3េរLបnរ�មួយមីង? 
ខ៖ mំងពីរែប៉តបី ែប៉តបីម3ញឹកIចsប់ ថវ�nរ3ន�គី3ចំេហLង ពលពត 

បW� េប#មកZនែខXរេយ#ង �ងក;,ង េគេc�ងក;,ង�ងេId nលេsះពិZកេវLតWែដរ 



ពិZកែសនេIបន យកអងlរយក�ច់េyIបេគLនេគ Zនេគអត់េyេបLតេMងnរ 

លំZកsស់លំZកែតែមនែទនsស់ ទំMនឹំងnរេក#តេWះ ែភ;កសរែភ;កេ�X ។ 
ក៖ េគអត់ចង់េUយnរ?  
ខ៖ េគេUយnរែដរ ែតេគIប�ំង េគ~េប#េគមិនេធo#អtuឹងអត់Zនអីហូប 

េដ#រេyIកែវលៗេyែសនេគ េទ#បេគេដ#រេy�' យ សុទ�ែតែសនេគs៎។ 
ក៖ អtuឹងnលេsះ អ;កs�អ;កេរLបចំ េរLបចំកមXវ�ធីnរេWះ 

3�x ល់គកWបុ៉WX ន�; េំទ#បZនេរLបnរ�មួយj; ?  
ខ៖ �x ល់j; យូរេហ#យ Iស,កកំេណ#តេក#ត�មួយj; ។ 
ក៖ mំងពីតូចIកSច�X រមក? 
ខ៖ mំងពីរតូចIកSច�X មក �x ល់ែម៉�x ល់ឪ �x ល់ដល់េymេទLតេWះ 

មិនIតឹមែត�x ល់ដល់ែម៉ឪេគេទ �x ល់ដល់iំងmេគេទLត UចទុកចិតKZនZនY៊នយក។ 
ក៖ អtuឹងZនន័យ~ មុននឹងេរLបj; �គូរ nលយកj; �គូរ �x ល់j; ពីេកXងេហ#យ 

�x ល់j; ដល់ឪពុក3K យេទLតណ៎? 
ខ៖ ឪពុកេកXកមិនiន់ដល់ឪពុកបេងl#ត គឺឪពុកបេងl#តមិនដូរ េដ#រែត�មួយjត់ ភ�Sរដី 

ភ�SរែIសភ��រMស់េធo#ែIស�មួយjត់។ jត់ក�x ល់ចិតKខ+,ំ ខ+,ំក៏�x ល់ចិតKjត់ 

�x ល់េyវ�ញេyមកiំងអស់j; ។ 
ក៖ iក់ទងនឹងបs� nរេត#នរsេរLបេUយ? 
ខ៖ 3K យ។ 
ក៖ បុ៉WX ន? អ៎អស់បុ៉WX នបs� nរnលេsះ? 
ខ៖ អស់3៉មឺុន អស់IZំបួន�ន់ IZំបួន�ន់IZក់ែខXរេយ#ងnលេsះ 

qយមួយnក់ពីរnក់េWះ ៃថzែដរIZំបួន�ន់ េប#គឹតេyMប់តំលឹងែដរ ចង់~តំលឹង? 



ក៖ ជិតមួយមឺុន? 
ខ៖ Zទ ជឺតមួយមឺុន។ 
ក៖ បុ៉ែនKមួយvេសX#រនឹងឥឡSវេនះមួយមឺុនIតSេទ? 
ខ៖ មិនដឹងែដរnលេsះៃថzែដរ។ 
ក៖ េប#មួយរយេសX#រហឹង? 
ខ៖ មួយnក់សីុនំUេnហល់ ទិញែតIZំZក់ហូរចំភz,ះ។ 
ក៖ អtuឹងមូលេហតុអីZន�3 សេIមចចិតKេរLបnរនឹងមីង? 
ខ៖ មួលេហតុខ+,ំIស�ញ់េគ 3K យjត់~េរLបnរយកIគ��រេy qស់េគពិនិត� 

េគIស�ញ់ក៏យកេy។ 
ក៖ ចុះIស�ញ់jត់Iតង់s? 
ខ៖ Iស�ញ់Iតង់s Iស�ញ់iំងIគ��រjត់ Iស�ញ់iំងអស់នឹងរស់េ:Zន។  
ក៖ Iស�ញ់j; រហូតែមន? 
ខ៖ 3នអីIស�ញ់រហូតេត#។ 
ក៖ េWះjត់~Iស�ញ់j; រហូតេត#? 
ខ៖ v3នប៉ះទងxិចj; បនKិចបនKSច v3នេys ដ៏ែដលៗvបុ៉ណ� ឹងេyេហ#យ 3នេysេទLត 

េyIសីេកXងែIកងេគេZកេយ#ង េWះេហ#យក៏េ:�មួយPយqស់េនះេy។ 
ក៖ េគ~nលពីេកXងIស�ញ់j; មKង qស់េnងខ;ងIស�ញ់j; មKងេទLត។ 
ខ៖ IតSវេហ#យបេណK #j; Mល់ៃថ'។ 
ក៖ បេណK #រMល់ៃថ'? 
ខ៖ េyសំុសិលេyសូIតធម៍អី បេណK #Mល់ៃថ' Mល់ែតយប់េសLវេ�មួយៗ3; ក់។ 
ក៖ េy�មួយj; េទLត? 



ខ៖ េy�មួយj; េទLត។ 
ក៖ េអមេហ#យអtuឹងេWះ។ 
ខ៖ សូIតធម៌Mល់ែតៃថ'។ 
ក៖ iក់ទងនឹងបងប�Sន3ន�កូនទីបុ៉WX នេ:ក;,ងIក,មIគ��រ? 
ខ៖ េ�េគ។ 
ក៖ 33នបងប�Sនបុ៉WX នអ;ក? 
ខ៖ បងប�Sន 3នែដលេឃ#ញមុខបីWក់។ 
ក៖ Iសីបុ៉WX ន Iប,សបុ៉WX ន? 
ខ៖ Iប,សiំងបី។ 
ក៖ ចុះអXកេផEងេទLត េមចអត់េឃ#ញមុខអtuឹង? 
ខ៖ អXកេផEងែម៉~3ន3; ក់ែម៉~ មhប់mំងពីតូច ខ+,ំអត់ដឹងែដរ េឃ#ញមុខេឃ#ញែតបីWក់។ 
ក៖ 3សូមជួយជI3ប់េ X̂ ះរបស់3 េត#jត់េ X̂ ះអoីេហ#យេក#តេ:ឯs? 
ខ៖ បងប'Sនបងេគទីមួយ? 
ក៖ Zទ។ 
ខ៖ បងទីមួយេក#តេ:ភូមិបត់mេn។  
ក៖ បត់mេnឃំុអី? 
ខ៖ nលេsះឃំុអីកេទ ឃំុសំេMង ឃំុែត�កេទ េទឃំុសំេMងេWះ េក#តេ:ឃំុសំេMង។ 
ក៖ Iស,ក?  
ខ៖ Iស,កសូIទនិគមន៍។ 
ក៖ េខតKេសLមMប? 
ខ៖ េខLតេសLមMបេយ#ង។ 



ក៖ េហ#យjត់Iបកបnរhរអីែដរ? 
ខ៖ អូ jត់អត់3នIបកបnរhរអីេទ ធំេyេគយកេyេធo#iY៊ន 

េធo#iY៊នបូ៉លេ�តយូរេហ#យmំងពីចិតKមួយចិតKពីរ jត់េធo#េyក៏vZត់jត់េWះឯង 

ZតេGះសពoៃថ'េនះឯង ចិតIZំរ�េ}ះរួចjត់មកដល់ផ�ះ េទចិតបួនហ;ឹងឯង រ�េ}ះZត់ 

ចិតបួនេឃ#ញjត់។ 
ក៖ េឃ#ញjត់បុ៉WX នែខ? 
ខ៖ jត់មកែលងផ�ះ មិនមកែលងយូរេទ ZនIបែហល�IZំIZំមួយ�; ំjត់ក៏មកែលងវ�ញ 

ដល់េyវ�ញ}ច់ចិតIZំ }ច់ចិតIZំសួរេគសួរឯង~េ:េត#? 

េ:I�ប់ែតេឆះ�z ំងIjប់េ:េសLមMប jត់េមេគែដរ េមមិនធំេទ Ijន់ែតបW� ប់បនEំ 

ដល់េពលេyផ�,ះ�z ំងIjប់េគ~ឯងែខEរឯs ឯណី េគqប់ស3z ប់េqលេហ#យដឹង 

Zត់mំងពីIតឹមេណ#ឯងណ។ 
ក៖ Ijន់ែតZត់េទេsះ? 
ខ៖ េWះឯង។  
ក៖ ចុះបងប�Sនទីពីរវ�ញេ X̂ ះអoីែដរ? 
ខ៖ េ X̂ ះ េP៉ះ ហីុង។ 
ក៖ jត់បចuប�ន;េ:ឯs? 
ខ៖ បចuប�ន;េ:អូរេ�� ។ 
ក៖ jត់IសីIប,ស? 
ខ៖ Iប,ស។ 
ក៖ jត់3នIបពន�េហ#យនូវ? 
ខ៖ 3នេហ#យ។ 



ក៖ ពួកjត់iំងពីរអ;ក3នកូនបុ៉WX នេហ#យ? 
ខ៖ កូនjត់ ែIកIjន់ែដរ កូនjត់ IZំពីរ។ 
ក៖ IZំពីរWក់ណ៎? 
ខ៖ កូនអ៊�ហីងIZំពីរអីេម�ន់? េអែIកលឯsស់ IZំពីរ។ qំេម#លsស់ IកYប់ Iកេហ#ម

Iកហ៊ន់ Iកៃហ េ�z ក សរ IZំពីរ។  
ក៖ Iប,សបុ៉WX ន Iសីបុ៉WX ន? 
ខ៖ IសីពីរIប,សIZំ។ 
ក៖ ចុះបងប�SនទីបីេWះ? 
ខ៖ ទីបីខ+,ំ។ 
ក៖ ចូលដល់បងប�Sនទីបួនវ�ញមKង។  
ខ៖ អត់3នទីបួន 3នែតទីបី។ 
ក៖ អtuឹង3នែតបីWក់េទណ៎? 
ខ៖ 3នែតបីWក់េទ។ 
ក៖ អtuឹងកX�យ3នបុ៉WX នេហ#យ? 
ខ៖ កX�យ�ងs? 
ក៖ ខX�យ�ង3? 
ខ៖ 3នIZំពីរWក់បុ៉េs� ះឯង បងអត់3នIគ��រេទ េ:�ងខ+,ំ3នែតIZំពីរWក់បុ៉េs� ះឯង 

េ:�ងេគZនេIច#ន េIច#នsស់។ 
ក៖ អtuឹងiក់ទងនឹងឪពុក3K យ នឹងជីជូនជីmវ�ញមKង េត#3K យរបស់3េ X̂ ះអី? 
ខ៖ េ X̂ ះmេP៉ះ។  
ក៖ mេP៉ះjត់Iស,កកំេណ#តេ:ឯs? 



ខ៖ េ:អូររលួស អូរលួស�ងេល#ដំែដក។ 
ក៖ Zទ។ េហ#យjត់Uយុបុ៉WX នេហ#យ? 
ខ៖ អូស jត់�z ប់mំងពីរUយុ ចិតបី ចិតបីចិតបួន ចិតបី ចិតបុ៉WX ន ចិតគត់ ចិតគត់េទដឹង 

េម#លែតIស,ករត;IបY jត់ខូចេហ#យ ចិតមួយ ចិតអីេWះឯង ចិតមួយ ~ចិតមួយេy 

ចុះjត់3នបងប�Sនបុ៉WX នWក់3 បងប�Sនេ�X ចចិ បងប�Sនjត់ បងប�Sនjត់បួនWក់។ 
ក៖ បួនWក់Iសីកបុ៉WX ន Iប,សបុ៉WX ន? 
ខ៖៖ IសីមួយIប,សបី។ 
ក៖ មិញខ+,ំជំMប់សួរiក់ទងនឹងបងប�Sន�ង3K យ iក់ទងនឹងឪពុក�ង3K យវ�ញ 

បងប�Sន�ង3K តេ X̂ ះអី? 
ខ៖ �ង3K យខ+,ំ? 
ក៖ Zទ។ 
ខ៖ សួរេ X̂ ះបងប�Sនjត់? 
ក៖ Zទអtuឹងក៏Zន។ 
ខ៖ ឬក៏សួរេរ�ងបុ៉WX នWក់ បុ៉WX នWក់? 
ក៖ បងប�Sន�ង�ង3K យ 3នបុ៉WX នWក់? 
ខ៖ បងប�Sន�ង3K យក៏តិចែដរ េបង ថង បួនWក់ែដរ។  
ក៖ អtuឹងIប,សបុ៉WX ន Iសីបុ៉WX ន? 
ខ៖ Iប,សពីរ Iសីពីរ។ 
ក៖ ជីដូនជីm�ង3K យZនជI3បខ+,ំេហ#យេ:? 
ខ៖ េ:។ 
ក៖ jត់េ X̂ ះអី? 



ខ៖ 3យេ X̂ ះPយP៉ត់ PយP៉ត់mេP៉ះ។ 
ក៖ ចុះ�ងឪពុក? 
ខ៖ �ងឪពុកខ+,ំេ X̂ ះmេP៉ះ 3K យខ+,ំេ X̂ ះPយP៉ត។ 
ក៖ Zទ។ 
ខ៖ PយP៉ត់jត់3នឪពុក3K យ របស់jត់េ X̂ ះអី? 
ក៖ េ X̂ ះPយេ�z ក។ 
ខ៖ mប៊�ន។  
ក៖ ចុះm�ង3K យេ X̂ ះអី? 
ខ៖ m�ងឪពុក? 
ក៖ Zទ។ mPយ�ងឪពុក? 
ខ៖ អូរ េ X̂ ះ PយេសLត mអីអេtuះ? រកនឹងសិន Pយ�ន់mអីអtuឹង 

Uេ}យហ;ឹងែតង}ក់Iតេjល �x ល់ដរបុ៉ែនKេភzច? 
ក៖ PយេសLត? 
ខ៖ PយេសLតេWះឯង ដឹងmអីេទ?  
ក៖ រក ទុកេUយកូនេ¡? 
ខ៖ mអុ៊នរអីn�ន់ mអុ៊នអtuឹងឯង? 
ក៖ េដ#ម�ីរក ទុកេUយកូនេ¡ជំWន់េInយ។ 
ខ៖ mអុ៊ន េ X̂ ះmអុ៊ន។ 
ក៖ េ X̂ ះmអុ៊នណ៎? 
ខ៖ េWះឯង។ 
ក៖ ពួកjត់Iស,កកំេណ#ត េ:ឯsែដរ? 



ខ៖ �ងថX ចិកេ: Iស,កកំេណ#តmេ: មិនដឹងេ:ឯsេទ 

េប#Iស,កកំេណ#តPយហេ:~កំពុងថlSវ េ:េyេInម។ 
ក៖ អtuឹងេប# 33នបងប�Sនេ:េIdIបេទសេទ? 
ខ៖ អតរ¢ផង3នែត អត់3ន។ 
ក៖ អត់3នេទណ៎? េត#3Wមកូនបុ៉WX នWក់េហ#យសពoៃថ'? 
ខ៖ 3នIZំបីWក់។  
ក៖ Iសីបុ៉WX ន Iប,សបុ៉WX ន? 
ខ៖ IសីIZំ Iប,សបី។ 
ក៖ អ;កទីមួយjត់េ X̂ ះអី? 
ខ៖ អ;កទីមួយេ X̂ ះ ែញ៉វ។ 
ក៖ jត់Uយុបុ៉WX នេហ#យ? 
ខ៖ Uយុបុ៉WX នជីត�បេហ#យដឹង �មបី អឺ �មបីេហ#យ។ 
ក៖ jត់Iបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ ែIសចំnរ។ 
ក៖ ែញ៉វjបKី េហ#យនូវ? 
ខ៖ 3ន។ 
ក៖ បKីjត់េ X̂ ះអី? 
ខ៖ jត់េ X̂ ះ v£ ន់។ 
ក៖ ចុះកូនទីពីរេ X̂ ះអីែដរ? 
ខ៖ កូនទីពីរ មីsក់។ 
ក៖ មីsក់Iសី ឬIប,ស? 



ខ៖ Iសី។ 
ក៖ jត់Uយុបុ៉WX ន? 
ខ៖ Uយុ�មេហ#យ �មមួយេហ#យ។ 
ក៖ េហ#យsក់jត់3នប¤ីអត់? 
ខ៖ 3នm។ 
ក៖ ប¤ីjត់េ X̂ ះអី? 
ខ៖ េ X̂ ះ Z៉រ¥ស។ 
ក៖ អtuឹងពួកjត់iំងពីរWក់Zនកូនបុ៉WX ន? 
ខ៖ កូនពីរ។ 
ក៖ Z៉រ¥សេ:s? 
ខ៖ េ:េនះm។ 
ក៖ Iស,កកំេណ#ត? 
ខ៖ េ:ទទឹងៃថ'។ 
ក៖ េហ#យទីបី កូនទីបីេ X̂ ះអី3? 
ខ៖ តង ងូ។ 
ក៖ តង ងូណ៎? េហ#យjត់Uយុបុ៉WX នេហ#យ? 
ខ៖ Uយុ២០េហ#យ។ 
ក៖ jត់3ន�o មីេ:? 
ខ៖ 3ន។ 
ក៖ េហ#យjត់3នកូនបុ៉WX នេហ#យ? 
ខ៖ កូនមួយ។ 



ក៖ េ X̂ ះអីែដរ? 
ខ៖ កូនេ X̂ ះ ទីs។ 
ក៖ អ;កទីបួនjត់េ X̂ ះអីែដរ? 
ខ៖ េ X̂ ះ តង េ�។ 
ក៖ តង េ�? 
ខ៖ អឺុ! 
ក៖ េហ#យjត់Uយុបុ៉WX នេហ#យ? 
ខ៖ Uយុ២០ ២៥េហ#យដឹង! Uយុ២៧។ 
ក៖ jត់3នIគ��រេហ#យេ:? 
ខ៖ 3នេហ#យ។ 
ក៖ ចុះកូន? 
ខ៖ កូនមួយ។ 
ក៖ កូនមួយ? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ ចុះបងប�Sនទីបួនេ X̂ ះអី? 
ខ៖ ទីបួនរួចេហ#យ។ 
ក៖ ទីIZំអtuឹង? 
ខ៖ ទីIZំេ X̂ ះ ទួច! តង ទួច។ 
ក៖ ទួច! Iសី ឬIប,ស? 
ខ៖ Iសី។ 
ក៖ ប¤ីjត់េ X̂ ះអី? 



ខ៖ អត់់3ន។ 
ក៖ jត់អត់iន់3នIគ��រេទ? 
ខ៖ អរ! ប¤ី3នេហ#យទួច, ប¤ីjត់េ X̂ ះ Uរុម, េ X̂ ះ រុម។ 
ក៖ េ X̂ ះ រុម? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ ពួកេគiំងពីរ3នកូនបុ៉WX ន? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ អត់ផង មិចអtuឹង? 
ខ៖ េទ#បែតZន។ 
ក៖ អរ! ចុះកូនទីIZំមួយេ X̂ ះអី? 
ខ៖ កូនទីIZំមួយេ X̂ ះ ទីន! តង ទីន។ 
ក៖ តង់ ទីន! េហ#យទីនIសី ឬIប,ស? 
ខ៖ Iសី។ 
ក៖ េហ#យេគUយុបុ៉WX នេហ#យ? 
ខ៖ Uយុ ២២។ 
ក៖ េហ#យjត់3នIគ��រេ:? 
ខ៖ អត់! 
ក៖ េហ#យjត់េធo#អី? ឥឡSវ? 
ខ៖ សីុឈ;�លេគ! េធo#េMងចIក។ 
ក៖ Zទ! បW� ប់ពីទីនេហ#យ អ;កsេគ? 
ខ៖ បW� ប់ពីទីន តង ចុង។ 



ក៖ តង ចុង jត់3នIគ��រេ:? 
ខ៖ េ:! 
ក៖ jត់េ:លីវែដរ? 
ខ៖ អឺុ! េ:េរLន។ 
ក៖ េ:េរLនណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! េរLន។ 
ក៖ េរLន~; ក់ទីបុ៉WX ន? 
ខ៖ ~; ក់ទីដប់មួយ។ 
ក៖ ~; ក់ទីដប់មួយ េរLនេ:s? 
ខ៖ េរLនេ: សុគន��ព។ 
ក៖ អtuឹងជិតចប់េហ#យណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ បtuប់ទីដប់មួយ ចូលទីដប់ពីរ េហ#យចូលេរLនេyកែនzងេផEងេទLត ZនេទLតណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ េហ#យទីIZំពីរេ X̂ ះអី? 
ខ៖ ទីIZំបី! 
ក៖ IZំបីណ៎? 

ខ៖ ហឺុ! Uសំsង។ 
ក៖ សំsងUយុបុ៉WX នេហ#យ? 
ខ៖ បុ៉WX ន! ដប់បួន។ 
ក៖ សំsងេ:េរLនេទ? 



ខ៖ េរLន។ 
ក៖ េរLន~; ក់ទីបុ៉WX ន? 
ខ៖ ទីIZំបី។ 
ក៖ េហ#យសំsងេគេរLនេ:មុខណ៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ េពលទំេនរសំsងចូលចិតKេធo#អី? 
ខ៖ េពលsេ:ផ�ះេIប#បនKិច �o លេj េyេម#លេjជំនួសបនKិច មួយែភzត។ 

សពoៃថ'UចមិនZនេyេរLនគួរ េរLនអីេទ េy�o លេjហ;ឹងឯង។ 
ក៖ ចុះiក់ទងហ;ឹងIបពន� Iបពន�េ X̂ ះអីែដរ? 
ខ៖ Iបពន�អូ! Iបពន�របស់Uសំsង? 
ក៖ Iបពន�របស់3? 
ខ៖ Iតប់ តុងឈិន។ 
ក៖ តុងឈិន! Iស,កកំេណ#តjត់េ:s? 
ខ៖ េ:Gងបុ៉ងហ;ឹងឯង េក#តេ:ហ;ឹងឯង។ 
ក៖ jត់Iបកបnរhរអីែដរ? 
ខ៖ ហឺុ! Pយសពoៃថ'3នេធo#អីេទ េធo#ែតែIស ចំnរដូចខ+,ំ។ 
ក៖ nលពីេកXងjត់ចូលចិតKម¬Sបអី ដឹងេទ? 
ខ៖ អត់ដឹងផង! ដឹងjត់ហូបម¬Sបអី។ 
ក៖ មិចអtuឹង? 
ខ៖ ហឺុ! ពីេកXងមកេyដឹង~jត់ហូបម¬Sបអី។ 
ក៖ ចុះធំេឡ#ងjត់ចូលចិតKម¬Sបអី? 



ខ៖ ធំេyjត់ចូលចិតKម¬SបែIសហ;ឹងឯង សzMងេIច#ន េគ~�ប់ធំឯs ឯណី។ 

UសមzែIសៗjត់ដូច�បុ៉នហូប សមzIបេហ#រ សមzែIសអីហ;ឹងេy ធមXmសzសzឹកZស់ សzឹកអី 

Uណូងេy ចូលចិតK។ 
ក៖ Zទ! 
ខ៖ ដូច�អី េគ~ឈ',យខ�ឹម ធុមខ�ឹមឯs ឯណី! ធុមjត់ហូបមិនេក#ត។ 
ក៖ Zទ! អtuឹងiក់ទង និងសុខ�ពវ�ញ សុខ�ពរបស់3មិចែដរ? 
ខ៖ អរ! សុខ�ព vពិZកែដរ មិនសូវ��បុ៉WX ន បុ៉នេចះែតេyៗ េចះែតេធo#ៗេy 

Ijន់ទុកចិtuឹមកូន។ IZប់កូនេUយេធo#nរhរ េយ#ងេធo#េម IZប់េហ#យេប#vមិនេធo# 

េyេធo#បh¬ ញvេys៎។ 
ក៖ Zទ!  
ខ៖ បុ៉ហ;ឹងឯង។ 
ក៖ អtuឹង! iក់ទងកី� 3ចូលចិតKេម#លេទ? 
ខ៖ ចូលចិតKm បុ៉នអត់3ន ក៏អត់េy។ េប#3នេ:ផ�ះ េម#លMល់ែតៃថ'។ 
ក៖ nលពីតូចេរLនេ:�Gs? 
ខ៖ ខ+,ំ! 
ក៖ Zទ! 

ខ៖ អត់3ន�Gេ X̂ ះ គឺ�Gក;,ងភូមិែតIបេ}យ ក;,ងភូមិGងបុ៉ង 

msេរLននិងេដ#មេឈ#េy មzប់េដ#មេm; តេy េគ}ក់n¤ រេខLន ក៏េរLនេy 

បុ៉នmsZន�Gចូលក;,ងភូមិ Iក,ង mមផ�ះេy។ ដូច~ ធំ}ក់mមធំ តូច}ក់mមតូចេy 

េគIZប់មិចេទ ធំ}ក់mមធំ តូច}ក់mមតូច អត់3ន~ Us�z តេឡ#ង~; ក់េy អត់េទ។ 
ក៖ េគ}ក់mម3ឌណ៎? 



ខ៖ }ក់mម3ឌ mមទំហំ Uេនះេ:ភូមិGងបុ៉ងេទs៎! េប#ខុសពីេនះខ+,ំអត់ដឹង។  
ក៖ សI3ប់m�� ល់ គិត~ពីមុន និងសពoៃថ'ខុសj; េទ? 
ខ៖ អូ! ខុសេIច#នsស់។ 
ក៖ ខុសមិចេy? 
ខ៖ ខុសេIច#នIតង់nររស់េ: vែបzកេIច#ន v3នផzSវថ;ល់ 3នេIគ®ង3៉សីុន េIគ®ងអី 

vចង់ខូចបរ�Pnស។ ហឺុ! លឺេពញvnរ ពីមុនែដលេyលឺអី 3ន�នឯsមួយ។ 
ក៖ Zទ! 
ខ៖ ែបzកេIច#នsស់ mំងពីហូបចុក 3ន�តិគីមីឯs ឯណីេy ខូចសុខ�ព។ 

សម័យមុនហូបដំឡSងេyេធo#nរ 3នេyេក#តអី Mគ ឈឺ~l ត់ Iកពះេ�ះេវLន ឈឺេបះដូង 

�z ញ់រុ�ឯs ឯណីងអត់3នេទ។ 
ក៖ Zទ! 
ខ៖ ពីេដ#មអត់3ន�ន 3នអី។ 
ក៖ ស'ប់សុខ? 
ខ៖ សុខ�ពvល�។ សពoៃថ'v3នIគប់Ijន់ v¯ប់ញឺន និងសុខ�ព។ 
ក៖ Zទ! េត#ផ�ះរបស់3 Zន�ងសង់រយះេពលបុ៉WX ន�; េំហ#យ? 
ខ៖ ហឺុ! mំងពីេdបី ផ�ះេនះ�ងសង់ពីេdបី។ 
ក៖ េdបីណ៎? 
ខ៖ អឺុ! 
ក៖ េហ#យផ�ះហ;ឹង េធo#ពីថX ឬេធo#ពីេឈ#? 
ខ៖ េជ#ងvថX េល#េឈ# �ងមុខហ;ឹងតេInយេទ។ 
ក៖ Zទ! សសរេធo#ពីអីm 3? 



ខ៖ ហឺុ! សសរេល#េឈ# េInមេជ#ងvថXពីសីុម៉ង់ Iក�សខ ច់។ 
ក៖ ចុះដំបូលេធo#ពីអី? 
ខ៖ ដំបូលេក�®ងេយ#ង ដីធមXm ពីបុMណ។ 
ក៖ ចុះចិt�ងេធo#ពីអី? 
ខ៖ n¤ រ។ 
ក៖ ចុះបង�Sច? 
ខ៖ េឈ#។ 
ក៖ ចុះរបងផ�ះេធo#ពីអី? 
ខ៖ របង Inក់។ 
ក៖ ទំហំដី3ធំេទ? 
ខ៖ តូចេទ ដប់IZំពីរ បេs¤ យមិនដឹង អរ! ហុក។ 
ក៖ ហុកសិបណ៎? របងេធo#ពីអី? 
ខ៖ Uហុ៊មv បេhx លvInក់ ហុ៊មvសំsញ់ែដក។ 
ក៖ Zទ! ផ�ះមួយហ;ឹង េធo#ខz�នឯង ឬក៏ជួល�ងេធo#? 
ខ៖ ជួលេគs។ 
ក៖ nលេsះអស់បុ៉WX ន? 
ខ៖ អស់បុ៉WX នេទ! មួយតមzឹង មួយតមzឹងបួនជី 3នដុGz េទ។ 
ក៖ iក់ទង សតoចិtuឹមវ�ញ អូ! ខ+,ំចងសួរiក់ទង ជំWញវ�ញ 3°z ប់ត±ញរៃវេទ? 
ខ៖ ត±ញ! អត់3នផង េចះែតែខEេj ែខEេjេចះវ�ញ េUយត±ញអត់េចះវ�ញ។ 
ក៖ °z ប់}ំដំsំេទ? 
ខ៖ °z ប់។ 



ក៖ }ំដំsំអីខzះ? 
ខ៖ ពីមុនខ+,ំ}ំឪឡឹក ឪឡឹកIសSវ េInយមកចន�ី អំេ� ឈប់}ំេហ#យអំេ� }ំែតចន�ី 

និងIសSវេ:សពoៃថ'េនះ។ 
ក៖ Zទ! m°z ប់ចិtuឹម3ន់ i IជSក េទ? 
ខ៖ °z ប់ចិtuឹម ែតលក²ណះIគ��រ មិនដូច�Iក,មហុ៊ន Iក,មអីេទ ខzះមួយ ពីរ បីអីេy។   
ក៖ ចុះកូនេj? 
ខ៖ េjបho ស់បួនIZំ េIច#នsបួន ដប់ °z ក់មកេInមក៏ែចកកូន ែចកេ¡េyបួន 

IZំេទLតេy រួចេyក៏ែចកកូនេUយេគេyហ;ឹងដែដលៗេy។  
ក៖ ពូ°z ប់េឡ#ងេm; តពីមុនេទ ពូ? 
ខ៖ អត់េទ! អត់ែដលេឡ#ងេm; ត េឡ#ងអីេទ។ 
ក៖ °z ប់េធo#ក³នKក់លក់អត់េGកពូ? 
ខ៖ អត់! អត់េធo#អត់ែដលZនេធo# េប#IទSង°z ប់Iកង។ 
ក៖ °z ប់េធo#IទSងេន�ទIតីអត់? 
ខ៖ អរ! េន�ទអីគឺ Iកង}ក់ហូបលក²ណះIគ��រ មិនZនយកេyលក់ េyដូរអីេទ។ 
ក៖ Zទ! ចុះiក់ទងសតoចិtuឹមសតoៃIពវ�ញ ពូ°z ប់ចិtuឹមសតoៃIពេទ? 
ខ៖ អត់ផង។ 
ក៖ សតo�រ¥n°z ប់ចិtuឹមេទ? 
ខ៖ ចិtuឹមមួយដង ពីរដង�រ¥n ខ+,ំមិនែដលZនទុកZនយូរ។ 
ក៖ Zនបុ៉WX ន�; ?ំ 
ខ៖ អត់ផង! មិនែដលZនដល់�; ផំង IZំ IZំមួយែខ IZំពីរែខេyZត់។ 
ក៖ vអត់iន់Zនលឺសំេលងអីេទណ៎? 



ខ៖ អត់iន់េចះនិPយផង Ijន់ែតែកវេហ#យ nក ែកវេហ#យ nកមិនដឹង~vពិZកេឆz#យ។ 

មិនែដលលឺUែកវេហ#យZទ មិនែដលលឺេចះនិPយអីេទ Uែកវេហ#យ ក៏nក Uែកវេហ#យ 

ក៏nកដឹងេចះនិPយ។ 
ក៖ មិនដឹង~vេរLនmមេយ#ងអត់? 
ខ៖ ហ;ឹងឯង។ 
ក៖ nកេហ#យZនន័យ~ ែកវហឺុយ~mមេយ#ង ឬក៏P៉ងមិច? 
ខ៖ ហ;ឹងឯង។ 
ក៖ េហ#យដងlSវេនLង°z ប់ចិtuឹមេទ? 
ខ៖ អូ! អត់ អត់ែដល3នចិtuឹមេទ 3នែត3¤ យ។ 
ក៖ អូ! 3¤ យ°z ប់ចិtuឹម? 
ខ៖ Zទ! 
ក៖ jត់ចិtuឹមZនបុ៉WX ន�; ?ំ 

ខ៖ jត់ចិtuឹម�ងIក,មសូIត េyjត់ចិtuឹមដងlSវេនLង ចិtuឹមេធo#សូIត។ 
ក៖ Zទ! 
ខ៖ ចិtuឹមZន3៉ជំWន់ពពតយូរេហ#យ ដល់េInយៗេនះអត់3នេទ។ 
ក៖ ចុះឃX,ំ°z ប់ចិtuឹមេទ? 
ខ៖ អត់ផង! Zនែតយក។ 
ក៖ េyយកេ:ឯsZន? 
ខ៖ ហីុ! សពoៃថ'អត់3នេទ។ 
ក៖ mំងពីេកXងមកដល់ឥឡSវ 3°z ប់3នប ¬́ sIបឈមេទ? ែដលលំZក�z ងំអtuឹងs? 
ខ៖ Iបឈមមុខច±ប់ ឬក៏IបឈមIjន់ែតេទ#សែទងj; ? 



ក៖ Zនេ}ះI�យេ:? 
ខ៖ Iបឈមហ;ឹងមុខច±ប់ធំែដរ Ijន់ែតមិនសេIមច ែលងលះផzSវអីេyតិចតួច 

ក៏េគេ}ះI�យេUយេy េ:ជិតទល់សពoៃថ'េy។ 
ក៖ Zទ! េ:ជិតអtuឹងេy? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ េពលេវGអ;កកំណត់េyេsះ? 
ខ៖ ហ;ឹងឯង។ 
ក៖ iក់ទង និងបទពិេ�ធន៍ល�ៗ 3នេទ? 
ខ៖ បទពិេ�ធន៍េ:ក;,ងភូមិេយ#ង សI3ប់ដឹកWំបងប�SនIប�ពលរដµេUយល�េIច#ន 

េUយ3នZនដល់សពoៃថ'េនះ ដំេណ#រnរក៏ZនលូតGស់ ដូច��GេរLន 

ដូច��GធមXiនគឺេក#តេ}យ�រពួកខ+,ំបី បួនWក់។ ដូច~ �បេhx លសI3ប់បេh� ល 

សI3ប់អូសiញេUយេធo#។ 
ក៖ Zទ! អរគុណ។ អtuឹងnលពីេ:េកXង 3°z ប់គិត~ ធំេឡ#ងចង់េធo#អីេទ? 
ខ៖ nលពីេ:េកXង? 
ក៖ Zទ! ធំេឡ#ង°z ប់Iសៃម~ ធំេឡ#ងចង់េធo#អីេទ? 
ខ៖ ចង់ែដរ! ដូច~ មិនចង់េធo#េ:ែIស ចំnរេទ ចង់េធo#nរhរម³នKីMជnរ។ 
ក៖ Zទ! 
ខ៖ nលពីេកXងs៎! 
ក៖ Zទ! 
ខ៖ Ijន់~សុ�ពnរvមិនអំេsយផលេUយ។ 
ក៖ េរ�ងIបេទស�តិណ៎? 



ខ៖ េរ�ងIបេទស�តិ។ 
ក៖ អរគុណ3ែដលZនផ¤ល់nរស3¶ ស។ ឥឡSវnរស3¶ សZនមកដល់ទីបtuប់េហ#យ 

បុ៉ែនKមុនបtuប់ដូចខ+,ំZនជI3ប�ងេដ#ម~េjលបំណងរបស់េយ#ង គឺេដ#ម�ីរក ទុកIបវតKិហ;ឹង 

�� ល់ខz�នហ;ឹងដល់កូនេ¡ជំWន់េInយ។ ពួកខ+,ំអត់3នេjលបំណងអីេផEងេទLត 

គឺIjន់ែតចង់ែថរក IបវតKិរូបរបស់េយ#ងេUយែវង�' យអtuឹងs៎? 
ខ៖ ហឺុ! 
ក៖ Zទ! �ចុងេInយ េត#33នអី�សំណូមពរ ឬក៏មតិេPបល់ដល់េកXងៗជំWន់េInយេទ? 
ខ៖ សំណូមពរអី? 
ក៖ ចង់េUយពួកេគP៉ងមិច? 
ខ៖ ចង់េUយែតពួកេគ nរេរLនសូIតេUយZនលូតGស់េyៃថ'អWគត 

Iបេទស�តិេUយZនរ¥កចេIម#ន រុងេរ�ងសំបូរសប±យ 

កំុេUយ3នnរវុ·កវរដូចnលមួយជំWន់មុន បុ៉ហ;ឹងឯង។ 
ក៖ Zទ! (ចប់) 

 
 
 
 

  
 


