
កិច$ស&' សន៍របស់ សឹង សប 
ក៖ អ%កស'( សនេ៍,- ះ ថន រ12     ខ៖ អ%ក4ត6វ8នេគស'( សន៍ សឹង 
សប 
ក៖ ខ= > ំ8ទេ,- ះ ថន រ12  
គឺB4ក CមEរFរបស់គេ4'ង4បវតH ិJK ល់ខM Nនរបស់4បBជនកមP >B។ 
េហSយគេ4'ងេនះ4ត6វ8នUំ4ទេ1យVកលវ WទXល័យមួយេ[សហរដ2]េមរ Wច
េ_` BYU 
េហSយមួយហ% ឹងែដល'នេវបVយេយSងេមSលស4'ប់ព័ត៌'នgក់ទងEរស'( ស
នហ៍% ងឹ'នេ,- ះ` cambodianoralhistories.byu.edu។ 
ខ= > ំបyz ក់ម{ងេទ|តគឺេ,- ះCambodianoralhistories.byu.edu 
េហSយៃថ�េនះខ= > ំមកជួបនឹង�របស់ខ= > ំ'នេ,- ះ សប ែដលបច� >ប�ន%�រស់នូវ 
ភូមិទទឹងៃថ� ឃំុឬស�ីេ�ក 4ស Cក�4គី េខតHេស|ម�ប។ 
ខ= > ំចងជ់4'បេ�Eន់�ផងែដរ` េUលបំណងេ8ះេយSង 
គឺេដSម�ីរក�ទុក4បវតH ិJK ល់ខM Nនរបស់េយSងនឹងទុកដល់កូនេ�ជំ�ន់េ4Eយដូច
BEរែថរក�ឱ�គង់វង�ផងែដរអចីងឹ��។ 
េហSយខ= > ំនងឹសំុថតរបូ�មួយសន� ឹកេដSម�ីផ� NបBមួយសំេឡងអីហ% ងឹស4'ប់រក�ទុ
ក។ អ�� ឹង�សំុជួយជ4'ប់េ,- ះេ8ះ�បនH ិចេ,- ះgងំ�ម4តកូល 
gងំ�មខM Nន �េ,- ះអី? 
ខ៖ េ,- ះ សឹង សប។ 
ក៖ �'នេ,- ះេ_េ4�េទ? 
ខ៖ េ,- ះេ4�េ,- ះ]�ងហ% ងឹ។ 
ក៖ េ,- ះេ_េ4�េគែតងេ_�`មិច? 
ខ៖ េ_េ4� េ_� �ប់េ4� េ_�សប កូន]គមេ_� កូន]4កិន 
]4កចេ_� កូបេទSបពីេដSមេ_ទួត។ 
ក៖ �ចង់សួរ Eលេ[េក-ង�'នេ,- ះេផ�ងេទ? 
ខ៖ Eលេ[េក-ងអត់េទ។ 
ក៖ េ,- ះ� �ែដលហ% ឹងឯង? 
ខ៖ ហ% ឹងឯងេ,- ះ េ,- ះ�ំងពីឪពុក'{ យបេង  Sតមក។ 
ក៖ 8៎ទ! �បច� >ប�ន%�'ន]យុប៉ុ�- ន¤% ំេហSយ? 
ខ៖ ]យុ៥៧េហSយ។ 
ក៖ អ�� ឹងេបSេយSងគិត¤% ំែខ- រ េគេ_¤% ំអី� ]យុកំេណSតេ8ះ�? 
ខ៖ ¤% ំែខ- រ]យុ េ_¤% ំ២០១៩។ 
ក៖ ¤% ំែខ- រសំេ«េ�េលSដូចB ¤% ំេ`ះ ¤% ំេ�ង ម�ញ់ មមី មែមអ�� ឹងេ��
`�េកSត¤% ំអី ? 
ខ៖ ¤% ំេ`ះ។ 
ក៖ េកSតែខអី�? 
ខ៖ េកSតែខកត{ ិក។ 
ក៖ ចុះៃថ�អី ែដរ�? 
ខ៖ ែម៉ឪមិនេ[ផងមិចV® ល់ៃថ� ែម៉ឪ48ប់ែតៃថ�ែខកត{ ិក ¤% ំេ`ះ ែខកត{ ិក 
មិនដឹងៃថ�អីផងឪពុក'{ យមិនេ[ផង េបS'{ យេ[េចះែត48ប់ េចះែត�ំេ� 
ឪពុក'{ យអត់េ[បងប̄ °ន48ប់ ែខកត{ ិក ¤% ំេ`ះ មិនដឹងៃថ�អី? មិនដឹងេVះ។ 
ក៖ �gក់ទងនឹង±V េ4�ពី±Vែខ- រ 
�'នេចះនិ²យ±Vអី េផ�ងេទ|តេទ? 
ខ៖ អត់ ±Vែខ- រគឺែខ- ររហូតហ% ឹងឯង។ 
ក៖ ±Vែខ- រ� ]ច]ន8ន សរេសរ8ន និ²យ8នេទ�? 
ខ៖ V{ ប់ែខ- រមិនច³ស់និ²យ`មិច? 
ក៖ �]ចនិ²យ8នែតប៉ណឹ́ុង? 



ខ៖ និ²យ8នែតប៉ណឹ́ុងមិនេចះអក�រអី េរ|ន�ំងពីតូចមក 
]ែលងែតµ ល4កបី µ លេUរហូតដល់]យុេទSបVម48ំ ែស48ំ 
8នេ�- ច4បពន¶េដSមមុន8នរហូតដល់សពៃថ�U- ន8នេរ|នសូ4តេរ|នអីេទ 
អក�រេចះមិនចង់អស់ េចះអីបន{ ិច។ 
ក៖ 4ស CកកំេណSតេ8ះ� េ[ភូមិ� ឃំុ� 4ស Cក� េខតH�? 
ខ៖ េ[េស|ម�ប េខតHទឹកវ Wល េ[4ស Cកេស|ម�ប ឃំុទឹកវ Wល េខតHេស|ម�ប។ 
ក៖ អ�� ឹងឥឡ6 វេនះ�រស់េ[ភូមិ� ឃំុ� 4ស Cក� េខតH�? 
ខ៖ សពៃថ�េនះ? 
ក៖ 8៎ទ! 
ខ៖ សពៃថ�េ[ភូមិទទឹងៃថ� ឃំុឬស�ីលក េខតHេស|ម�ប។ 
ក៖ �gក់ទងនឹង4បពន¶េដSមេ8ះ�េរ|បEរ8នរយៈេពលប៉ុ�- ន¤% ំេហSយ 
គិតមកដល់ឥឡ6 វ? 
ខ៖ មុន8ន�ពីចិតមួយ �ំងពីចិតមួយ¤% ំមួយ¹ន់ែប៉ត48ំពីរ។ 
ក៖ ¤% ១ំ៩៨៧ហ% ៎? 
ខ៖ 8៎ទ! 
ក៖ អ�� ឹងមូលេហតុអី8ន�ែលងលះUត?់ 
ខ៖ Uត់ពុល %̀ Vំ� ប់ េ4¹ះផឹក4V4សវ »ងUត់ពុល %̀ Vំ� ប់ក¼ >ងផKះ 
អត់'នេរ½ង�¾ វអី េទ។ 
ក៖ អ�� ឹង4បពន¶េ4Eយេ8ះ�េ,- ះអី ? 
ខ៖ េ,- ះ ²យលន់។ 
ក៖ េហSយUត់4បកបមុខរបរអ ីែដរ? 
ខ៖ មុខរបរអី'នែតមុខរបរេធ Sែ4សច'  រ 4ច6ត4ស6វ ែ4សអត់'ន 
�ង4បពន¶សពៃថ�េនះអត់'នដីអត់'នេភ�Àងមួយ4Uប់។ 
ក៖ មូលេហតុអ ី8ន�សេ4មចចិតHយកUត់Bគូ? 
ខ៖ Áពិ8កចិតHេពក កូនÁពិ8កចិតHេពកេ[�ឯងេ�Áដូច` េ[បេ4មSេគ 
បេ4មSចិតH4តីេ¤{ េគដល់េន½យេពកយកសិនៗេ�ដល់េពលេគ។ 
ក៖ យកេដSម�ី]ចជួយេធ Sកិច�Eរ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហSយ។ 
ក៖ អ�� ឹងgក់ទងនឹងEរេរ|បចំ អ%ក�អ%កេរ|បចឱំ�? 
ខ៖ ែម៉េក-កេរ|បចំឱ� េរ|បឱ�។ 
ក៖ េ�ក�4សÃញ់Uត់4តង់លកÄណៈ�? 
ខ៖ 4សÃញ់លកÄណៈែដលេចះេធ SEរFរ ែលÅ ងសីុឈ¼ Nលមិនែដលេ[4ស Cកផង 
េពលេ[េដSរសីុឈ¼ Nលេ�ដល់េពញេ[µ� ំង េស|ម�ប 
Uត់ចប់េ[មួយែម៉កេ៏ឃSញ�ប់ផ®បយកបេ�{ យ។ 
ក៖ អ�� ឹងgក់ទងនឹងបងប̄ °ន �'នបងប̄ °នប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ បងប̄ °ន�ង�េនះ'ន៦�ក់ េ[៦�ក់។ 
ក៖ 4ប Cសប៉ុ�- ន? 4សីប៉ុ�- ន�? 
ខ៖ 4ប Cស៤ 4សី២។ 
ក៖ េហSយ�JK ល់Bកូនទីប៉ុ�- ន? 
ខ៖ កូនសពៃថ�េនះ? 
ក៖ េទ! �JK ល់ចង់និ²យ`�'នបងប̄ Nន៩�ក់? 
ខ៖ បងប̄ °ន៩�ក់។ 
ក៖ ចង់និ²យ` �Bកូនទីប៉ុ�- ន? 
ខ៖ កូនទ៣ី។ 
ក៖ កូនទ១ីេ,- ះអី ែដរ? 
ខ៖ កូនទ១ីេ,- ះ ញិន ទី២េ,- ះ ²៉ន់ ទី៣េ,- ះ សប ទី៤េ,- ះ េស|រ ទី៥េ,- ះ 
សត ទី៦េ,- ះ ]�ប។ 



ក៖ '% ក់ែដលUត់េ,- ះ ញឹម ហ% ឹងUត់'ន4គËVរេ[? 
ខ៖ ទ១ី'នេហSយ ទី១បងេគ'ន4គËVរ 'នកូនដូចBពីរ4Uនកូ់នមុនពីរ 
កូនេ4Eយបួន។ េបSបងទី២8នកូន4សី១ 4ប Cស៥ 48ំមួយ�ក់។ 
ក៖ ចុះ4បពន¶ទី១Uត់េ,- ះអី ? េហSយនិង4បពន¶ទី២Uត់េ,- ះអី ? 
ខ៖ 'នែតប{ ីៗេទ�ង4សី បង4សី។ 
ក៖ អ!៎ បង4សី អ�� ឹងប{ ីទី១េ,- ះអី ? 
ខ៖ ប{ ីទី១េ,- ះ¹ក់លី ប{ ីទី២េ,- ះ យន់ៗ។ 
ក៖ អ�� ឹងកូនទី២បង̄ Nនរបស់�េ,- ះអី ែដរ? 
ខ៖ េ,- ះ ²៉ន់ៗ 4សី។ 
ក៖ ប{ ីUតេ់8ះេ,- ះអី ? 
ខ៖ េ,- ះ យ៉ន់។ 
ក៖ ពួកUត់gងំ២�ក់'នកូនប៉ុ�- នេហSយ? 
ខ៖ បងប̄ °ន�ង�? 
ក៖ ប{ ី4បពន¶បងប̄ °នទី២�? 
ខ៖ ទ២ីកូន៦ 4សី១ 4ប Cស៥។ 
ក៖ �ំេ,- ះកូនេ8ះUត់េទ? េ,- ះអីខ� ះ? 
ខ៖ បងេគបងÅស់4សីេ,- ះ Ìង ទី២េ,- ះ ]យន់ ទ៣ីេ,- ះ ]េយ½ម ទ៤ីេ,- ះ 
]េយប ទី៥េ,- ះ ]េយ½ន ទ៦ី]េÍេគេ[4កបីេរ|ល 8ន4បពន¶េ[V យេរ|ង 
េភ�ចេ,- ះ8ត់ បងេគមីEÌង ប̄ °នេគ]យន់ទ២ី ]យន់។ ប�K ប់]យ៉ន់ 
]េយ½មបី ]េយ½ម បួន ]េយប48។ំ 48ំ ]េយ½ន48ំមួយ 
]េយ½បហ% ងឹឯងេÍេគ មិនសូវV® ល់អស់ប៉ុន V® ល់អស់ែតÁមិនសូវ�ំ8នេទ។ 
យូរែដរ�ំងពី៧១(១៩៧១)មក 
ជំ�សពី4ស Cកេ�ះមកេ[4ស Cកេនះចិត48ំមួយេហSយ 
េវ|ត�មមិនgន់ចូល4ស Cកេទ ជំ�សមកេ[៧៦(១៩៧៦) សÐF® មទី២េហSយ� 
មកពីេ�ះសÐF® មទី១យូណុលៃវBមួយយូកុង 
ប៉ុនចំ�ែំដរសÐF® មទី២ែខ- រ4កហមÁយBមួយេវ|ត�មែដរ 
េទSបសÐF® មទី២េនះឯង 8នសÐF® មទី២េនះឯង។ Áយេវ|ត�មហ% ងឹយួន 
ÁយBមួយែខ- រ4កហម ប៉ុលពត។ 
ក៖ អ�z ឹង4គËVរហ% ឹងេ[េខតH�ឥឡ6 វេនះ? 
ខ៖ េ[4គËVរ�ង�? 
ក៖ 4គËVរនិ²យមិញ។ 
ខ៖ អូ! េ�ះេ[េខតHេស|ម�បេ�ះឯង េខតHេស|ម�ប ឃំុទឹកវ Wល 
េខតHេស|ម�បេ�ះឯង ែត4ស CកកំេណSតេ[ប�K យេឈS។ េ[4ស Cកប�H យេឈS 
េខតHទឹក ឃំុទឹកវ Wល េខតHេស|ម�ប េ[4ស Cកទឹកវ Wល។  
ក៖ អ�� ឹងមិញ�និ²យពីបងប̄ °នទី៣4ត6វេទ�? 
ខ៖ ទី៣សឹង។ 
ក៖ សឹង 4សី4ប Cស? 
ខ៖ 4ប Cស! 
ក៖ 'ន4បពន¶េហSយេ[? 
ខ៖ 'នេហSយ 4បពន¶េ[េខតH�ែកវ។ 
ក៖ ឥឡ6 វUត់េ[េខតH�? 
ខ៖ សពៃថ�េ[េស|ម�ប េ[បឹងគីឡ6 េស|ម�ប។ 
ក៖ ពួកUត់4បកបមុខរបរអ ីែដរ? 
ខ៖ ÃនសឹកេភÑÀវ។ 
ក៖ Uត់'នកូនប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ 'នកូន 'នកូន៥�ក់។ 
ក៖ ��ំេ,- ះកូនUត់gងំអស់េទ? 



ខ៖ �ំ8នខុ� ះ។ 
ក៖ 4សីប៉ុ�- ន? 4ប Cសប៉ុ�- ន? 
ខ៖ 4ប Cស២ ទី១េ,- ះែប៉ត ទី២េ,- ះ¹ក់។ 4សី២4ប Cសេ,- ះ ]Vន់ ]េស½ ]ខូច 
កូន4ប Cសបងទី៣។ 
ក៖ បងប̄ °នទី៤ពី�េគ? 
ខ៖ ¹ត! 
ក៖ Uត់ឥឡ6 វេ[េខតH�? 
ខ៖ េ[ផKះេឈS េខតHទឹកវ Wលែដរ។ 
ក៖ Uត់4សី ឬ4ប Cស? 
ខ៖ 4ប Cស! 
ក៖ Uត់'ន4បពន¶េហSយេ[? 
ខ៖ 'នេហSយ។ 
ក៖ ចុះ4បពន¶ របស់Uត់េ,- ះអី ែដរ? 
ខ៖ េ,- ះ េអ½ត។ 
ក៖ អ�� ឹងពួកUត់gងំពីរ�ក់'នកូនប៉ុ�- ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ បងទី េស|នេ�ះÒ? 'នកូនប់ប៉ុ�- នេទ? 4សី៣។ 4សី4ប Cស៣ែដល។ 
ក៖ ��ំេ,- ះកូនgងំ៦េទ? 
ខ៖ �ំ8នៗៗៗបងេគបងÅស់េ,- ះ ]Jត់។ ប�K ប់]Jត់មកេឈ|ន។ អូ៎! 
ែនក]4សែអម ]4សែអមមក កេ�ÓÀន េឈ|នមកៗ េឈន 
កេ�Ô Àនកម]សំេអ½ន។ ]សំេអ½នកមេ�ÓÕន កេ�ÓSនេÍេគហ% ឹងឯង 
េឈ½នហ% ឹងឯង4សី៣ 4ប Cស៣។ 
ក៖ បងប̄ °នទី៥នរ�េគ? 
ខ៖ បងប̄ °នទី៥ េនះឯង។ 
ក៖ បងប̄ °នទី៥នរ�េគែដរ? 
ខ៖ 'នែត�េនះឯងទី៥។ 
ក៖ ចុះបងប̄ °នទី៦? 
ខ៖ បងប̄ °នទី៦] �ប។ 
ក៖ 4សី4ប Cស? 
ខ៖ 4ប Cស! 
ក៖ Uត់'ន4គËVរេហSយនូវ? 
ខ៖ 'នេហSយ។ 
ក៖ េ[�? 
ខ៖ េ[េខតH។ 
ក៖ េ[េខតH�? 
ខ៖ េ[េខតHេស|ម�ប �ង¹ក់ែស% ង 8ន4បពន¶�ង¹ក់ែស% ង។ 
ក៖ េ4បះពន¶Uត់េ,- ះអី ? 
ខ៖ 4បពន¶េ,- ះ េខ� Àវ។ 
ក៖ ¹ក់ែស% ងេខតH�? 
ខ៖ ¹ក់ែស% ងេខតHេស|ម�បែដរ។ 
ក៖ េហSយពួកUត់'នកូនប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ មិនែដលសូវV® ល់កូនេគ 'នកុន4ប២ 4សី២ 'ន៤�ក់ប៉ុេ�́ះឯង។ 
ក៖ អ�� ឹងេ,- ះ�ំខ� ះអត់? 
ខ៖ �ំ8ន កូនបងេគ]ែចត។ ]ែចតកម] បងេគបងÅស់]ែចត 4ប Cស២។ 
ែចត ]មួេ²ះអត់V® ល់េ,- ះេVះ អត់V® ល់]េ�ះេទ អត់V® ល់]ទូច។ 
េបSេម4សីV® ល់េម។ 4សីV® ល់ែតេម េល|វ និងេមលិក េមលិក 4សី២ 4ប Cស២ 
4ប CសV® ល់េត]បង ែត]ប̄ °នអត់V® ល់េVះ េទSបនឹងធំែដរ 
មិនែដលសូវ8នេ�េលងផង មិនសូវV® ល់អ៊×ផង]េ�ះ។ 



េបSV® ល់េម4សីV® ល់ែត២េ�ះឯង V® ល់ែតេមេល|ក និងេមេលក 
េមលិកែមÁេ,- ះេខ� Àវ កូនែតបួនប៉ុេ�́ះឯង ប̄ °នេគ េÍេគ ប៉ុេ�́ះឯង។  
ក៖ អ�� ឹងបងប̄ °នgងំអស់ប៉ុ�- ន�? 
ខ៖ បងប̄ °នgងំអស់�៦�ក់េទ។ 
ក៖ អស់េហSយហ% ?៎ 
ខ៖ អស់េហSយ ប៉ុណឹ́ងឯង។ 
ក៖ អរគុណ�ែដល8នជ4'បអំពីបងប̄ °នgងំអស់ 
េហSយ4ពមgងំបងប̄ °នែដល��ំ8នលÅ ែមនែទន។ 
ខ= > ំចង់ជ4'បសួរgក់ទងនឹងឪពុក'H យវ Wញ។ 'H យរបស់�េ,- ះអី ? 
ខ៖ េ,- ះ²យ េ,- ះ²ន់។  
ក៖ ²យយន់បH រីបស់Uត់េ,- ះអី ? 
ខ៖ សឹង! 
ក៖ ²យ យន់ �សឹង។ 
ខ៖ 8៎ទ! 
ក៖ ²យ យន ់Uត់4ស CកកំេណSតេ[�? 
ខ៖ េ[! 4ស CកកំេណSតេ[ប�K យេឈS េខតHទឹកវ Wលែដល។ េបS� �V® ល់ែដរ 
�²យV® ល់ែដរ។ �េ,- ះ �តិ  ²យេ,- ះ ²យេស|ង។ Fប់អស់េហSយ 
សពៃថ��ស់ �ង²យ�ងេ�- ចែម៉។  
ក៖ អ�� ឹងជីដូនជី��ង'H យេ,- ះអី ែដរ? 
ខ៖ �ង'H យេ�ះឯងេ,- ះ� �តិ ²យេស|ង។ 
ក៖ Uត់V� ប់4បែហលB]យុប៉ុ�- ន? 
ខ៖ V� ប់�ំងពីចិតែប៉ត ែប៉ត។ ែប៉តេ�េ�ះឯង យូរ4Uន់េហSយ 
�ំងពីេ[តូចៗេម� ៉ះ។ 
ក៖ Eលេ�ះUត់4បកបមុខរបរអី�? 
ខ៖ មុខរបរែ4ស េធ Sែ4ស េធ Sែ4ស។ 
ក៖ អ�� ឹង'H យរបស់� Uត់'នបងប̄ °នប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ បងប̄ °ន៣�ក់។ 
ក៖ 4ប Cសប̄ °ន'ន4សីប៉ុ�- ន�? 
ខ៖ 4ប Cស១ 4សី១ 4ប Cស១ 'េ�ះេ,- ះ Vន់។  
ក៖ បងប̄ °ន៣�ក់ 4ប Cស១ 4សី១ បងប̄ °នប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ េមច៉? 
ក៖ �`'នបងប̄ °នប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ េទ�ងÃពុក។ 
ក៖ ឲុ�! 8នន័យ` គឺUត់១ េហSយនងិ 4ប Cស១ 4សី១ហ% ?៎ 
ខ៖ 8៎ទ! 4ប Cសេ�ះេ,- ះ េ�ក'Vន ់4សីេ�ះេ,- ះ មីងេ4ពÀន។  
ក៖ ពួកUត់បងប̄ °នgងំ២�ក់េ�ះUត់់4បកបមុខរបរអ ីែដរ?  
ខ៖ ដុត4កÃនលក់ពីេដSម។ 
ក៖ ដុត4កÃនេ[��។ 
ខ៖ ពួកប�K យេឈSេខតHទឹកវ Wល ឃំុទឹកវ Wល េខតHេស|ម�ប។ 
ក៖ Uត់'ន4គËVរអស់េហSយហ% ៎? 
ខ៖ អស់េហSយែតមិនសូវV® ល់េទ4គËVរ េ�ក៏មិនសូវV® ល់ែដរ មិនសូវV® ល់េទ 
Ãប់អស់។ 
ក៖ �សូមជួយជ4'បេ,- ះឪពុករបស់�មHងេទ|តេ,- ះអី ? 
ខ៖ េ,- ះ �តិ។ �តិ²យេស|ង។  
ក៖ អ�� ឹងឪពុករបស់�េ,- ះអី�?  
ខ៖ សឹង។  
ក៖ អ�� ឹងUត់'នឪពុក'H យេ,- ះ �តិ ²យេស|ងែមនេទ? 



ខ៖ េ�ះឯង។ 
ក៖ េហSយ�ត ិ²យេស|ង 4ស CកកំេណSតរបស់Uត់េ[ឯ�? 
ខ៖ េ[ប�K យេឈS 4ស CកកំេណSតេ[ប�K យេឈS េខតHទឹកវ Wល ឃំុទឹកវ Wល 
េខតHេស|ម�ប។  
ក៖ អ�� ឹងមុខរបរពួកUត់េធ Sអីែដរ? 
ខ៖ ែ4ស! េធ Sែ4សផង ដុត4កÃនផង ពីេដSមមិញដុត4កÃន។ 
សពៃថ�កូនេ�ដុត4កÃនលក់សពៃថ�េ�ះឯង េដSរលក់�មអង®រ។ 
Uត់លក់អង®រ លក់េ[អង®រែតសពៃថ�។  
ក៖ ឪពុករបស់�'នបងប̄ °នប៉ុ�- ន�ក់?  
ខ៖ 'នែត�ង� មិនសូវV® ល់អស់េទ ��។ �? 
ក៖ �ងឪពុក'នបងបងប̄ °នប៉ុន-ន�ក់? 
ខ៖ �ងឪពុក'នែត៣�ក់ប៉ុេ�́ះឯង 4សី១ 4ប Cស១។ 
ក៖ ចុះ�ង'H យ? 
ខ៖ ែម៉ឪពីេដSមមកUត់Fប់អស់េហSយ មិនសូវV® ល់អស់។  
ក៖ �ង'H យ'នបងប̄ °នប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ �ង'H យ'នបងប̄ °ន២�ក់។ 
ក៖ 'ន២�ក់ែដរ? 
ខ៖ 'នែត២�ល់េ�ះឯង 'ន២�ក ់'នែតអ៊ុ×ហួត អ៊ុ×ហង�។ អុ៎ះ! 
'នែតអ៊ុ×ហួត អ៊ុ×ហង�។ ប៉ុែនHV� ប់អស់ែដរ �ស់ៗអស់េហSយ 4ប Cស២ប៉ុេ�́ះ។  
ក៖ �ឥឡ6 វ'នបងប̄ °នVច់Ùតិរស់េ[េ4�4បេទសេទ? 
ខ៖ អត់'នេទអត ់ឲ�'ន 'នែតកÚ Nយេ�ះ។  
ក៖ នរ�េគ? េគេ��? 
ខ៖ កូន�ងបងេ[�ងែណក ជប៉ុន �ងជប៉ុន 8ន4បពន¶េ[�ងជប៉ុន 
4ប Cស។  
ក៖ Uត់'ន4គËVរេ[ជប៉ុន? 
ខ៖ េ�ះឯង 4ប Cស េ,- ះ]Vងំ។  
ក៖ Uត់េ[តំបន់�? 
ខ៖ ដូចមិនសូវែដលដឹងផង។ េ[តំបន់�ង�? 
េ[�ងត�6 ងែតមិនដឹងេ[តំបន់�ង�? 
ក៖ Uត់េធ Sអី ែដរ? 4បកបEរFរ? 
ខ៖ ដឹងេធ Sអីមិនែដលដឹងេគផង។ េគេ[�ង4បេទសេ4� មិនដឹងេគេធ Sអីផង 
មិនែដលដឹងេគផង េគមិនែដលមកេលងមកអី ? 
ក៖ 'នgក់ទង�មទូរស័ពK? 
ខ៖ 'នទូរស័ពKេ[EÒ៊ក 'នទូរស័ពKgក់ទង។  
ក៖ អ�� ឹងgក់ទងនឹង�JK ល់'នកូនប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ �េនះេន|? 
ក៖ 8៎ទ! �សប។ 
ខ៖ 'នកូន េបS`និ²យgងំកូនេដSមផង សរុបgងំអស់៥�ក់។ 
ក៖ 4ប Cសប៉ុ�- ន? 4សីប៉ុ�- ន? 
ខ៖ 4សី១ 4សី១ 4ប Cស៤។ បងេក]តិតឃី ]តិតឃិមកខ� ឹប ខ� ឹបមក]េឃ½ន 
េឃ½នមក]4កច 4កចមក]សុ៊ម។  
ក៖ កូនបង'ន4គËVរេហSយ? 
ខ៖ េ,- ះ 'នេហSយ 4សី។  
ក៖ Uតប់ងឃី និង មីងរុÛ Uត់'នកូនប៉ុ�- ន?  
ខ៖ កូន៣។  
ក៖ កូន៣។ Uត់េ,- ះអីខ� ះ? 
ខ៖ បងេគ]តិតឃី។ អុ៎ះ! ែនក]ឃីត។ ]ឃីតមក]ទីន ]ទីនមកេមរនូ។  



ក៖ ពួកេគ4បកបEរFរអី ែដរ? 
ខ៖  EរFរែ4ស របរែ4ស។  
ក៖ អ�z ឹងកូនទី២Uត់េធ Sអី ? 
ខ៖ កូនទី១]ឃីត កូនទី២]ទីន កូនទី៣េមរនូ។  
ក៖ កូនទី២Uត់'ន4បពន¶េ,- ះអី ? 
ខ៖ មិនgន់8ន4បពន¶េទ។ 
ក៖ កូនទី២េ,- ះអីមិញ? 
ខ៖ ]ឃីត អុស]ទីន។  
ក៖ អូ! អូ! ចង់និ²យ`កូនរបស់�។ 4សី4ប Cស? 
ខ៖ 4សីេ,- ះខ� ឹបេ�ះ? 
ក៖ េ,- ះលឹប បH ីលឹបេ,- ះអី ? 
ខ៖ ប៉ុយ!  
ក៖ ពួកេគgងំពីរ'នកូនប៉ុ�- ន? 
ខ៖ កូន៣។ 
ក៖ 4បកបមុខរបរអី ែដរកូនUត់។  
ខ៖ មុខរបរេរ|ន េរ|នgងំ៣�ក់។ កូនេគេរ|នgងំ៣�ក់។ 
បH ីេគរបរសីុឈ¼ Nលេគ�មេ4�ៗ។ 
ក៖ កូនបងរបស់ប៉ុយេ,- ះអី េគ? 
ខ៖ េ,- ះេមលីស។ េមលីស េម� េមលីម ប�K ប់មក បងេគេ,- ះេមលីស។ 
ប̄ °នេគេ,- ះ លីម េÍេគេ,- ះេម�។  
ក៖ េហSយចុះកូនទី៣េ,- ះអី ? 
ខ៖ កូនទី៣េ,- ះេម�។  
ក៖ េទ! កូនរបស់�JK ល់? 
ខ៖ កូនទី៣េ,- ះខ� ឹបេ�ះឯង។  
ក៖ ចុះកូនទី៤េ,- ះអី េគ? 
ខ៖ កូនទី៤េ,- ះ 4កច ]សុ៊ម។ 
ក៖ 4កច! 4បពន¶ របស់េគេ,- ះអី 4កច? 
ខ៖ េខ�ង។  
ក៖ េខ�ង! េហSយពួកេគgងំ២'នកូនប៉ុ�- ន�ក់? េ,- ះអីខ� ះ? 
ខ៖ េ,- ះ 4កច ]4កិន 4កិន១ ]េÜ១។  
ក៖ 8ទ! ចុះកូនទីបួនេ,- ះអីមិញ? 
ខ៖ កូនទី៤េ,- ះ។  
ក៖ សុ៊ម? 
ខ៖ េទ! សុ៊មទី៥។ 
ក៖ ទី៥េ,- ះអី ? 
ខ៖ ទី៥]សុ៊ម េ,- ះFសុ៊ម។  
ក៖ 'ន4គËVរេហSយនូវ? 
ខ៖ 'នេហSយ។  
ក៖ 4បពន¶េគេ,- ះអី ? 
ខ៖ 4បពន¶េគេ4មច។  
ក៖ េហSយពួកេគេ[�? 
ខ៖ េ[4�ប។ 
ក៖ េហSយ8នកូនប៉ុ�- ន? 
ខ៖ កូន២។ 
ក៖ េ,- ះអីខ� ះ? 
ខ៖ េ,- ះ]រក�១។ េម4សីច�Ý ១។ េ,- ះដូចឯងអ�� ឹងឯង។ ច�Ý 4សី។ 
េ,- ះច�Ý ។  



ក៖ 4បពន¶�បច� >ប�ន% េ,- ះអី ? 
ខ៖4បពន¶]សុ៊មេ�ះ? 
ក៖ 4បពន¶�? 
ខ៖ សពៃថ�េ�ះ? 
ក៖ 8៎ទ!  
ខ៖ េនះ! ²យលន់ េ,- ះ²យ លន់។ 
ក៖ Uត់4បកបមុខរបរេធ Sអី ែដរ? 
ខ៖ េធ Sច'  រ។ 
ក៖ 4ស CកកំេណSត²យេ[ឯ�? 
ខ៖ េ[�ង4កVទំ។  
ក៖ េខតHេស|ម�ប? 
ខ៖ េខតHេស|ម�ប។ 
ក៖ ²យUត់ចូលចិតHមÞ °បអី ? 
ខ៖ មិនដឹងមÞ °បអី េទ ឯងចូលចិតHមÞ °បអី ែដរ មÞ °បអីមÞ °បែត4ត ីេដSរ8ច4តី។ 
ចូលចិតHមÞ °បអី'នែត8ច4តី។  
ក៖ ចុះ²យ'នបងប̄ °នប៉ុ�- ន�ក់? 
ខ៖ 'នប៉ុ�- នសួរUត់សិន។ ឯងេអSយ?'នបងប̄ °ន៦�ក់។ មកេនះេមSល 
េគស'( សន'៍នបងប̄ °ន�បងបងÅស់? 
ក៖ អត់អីេហSយ'H យរបស់²យេ,- ះអី ? 
ខ៖ រ¾ុម ²យរ¾ុម។  
ក៖ ស4'ប់�JK ល់ សុខ±ពរបស់�²៉ងេមចែដរ? 
ខ៖ ធម-�។  
ក៖ សុខ±ពធម-�ហ% ៎? 
ខ៖ េ�ះឯង។ 
ក៖ អត់'នឈឺV  ត់អី េទហ% ៎? 
ខ៖ ហ% ឹងឯងេទSបនឹងរបួស េទSបនឹង4កិចេជSងEលេនះ។ ២ៃថ� ៣ៃថ� ៃថ�េនះឯង 
ឈឺេជSង។ 
ក៖ េឡSងធំ។ 
ខ៖ េឡSងធំ។ 
ក៖ អត់¹ក់កងេជSង?  
ខ៖ េទSបេ1ះេចញ េអ|លេគ ២ៃថ�េហSយេនះ។ 
ក៖ ដួល? 
ខ៖ ដួលឯផKះែហងេ�ះឯង Vß នចុះពីេលSេUយនHមក។ េបSចំអ�� ឹងអត់អីេទ 
]េនះ4ចត់អ�� ឹង អីចឹងឮសូរខឹប។  
ក៖ ឥឡ6 វធូរ4Uន់េហSយេ[? 
ខ៖ អូ៎! េហSយ...  
ក៖ េដSរ8នេទ? 
ខ៖ 8ន! 
ក៖ េឃSញ4សកBងមុនហ% ?៎ 
ខ៖ េ�ះឯ េនះឯង %̀  ំទិញេគ៥០០០មក %̀ ំរ Wត។  
ក៖ ចង់េ�រកáតុេដSមវ Wញហ% ?៎ េហSយអ�� ឹងEលពីេ[តូច�á� ប8នេរ|នែដរ? 
ខ៖ អត ់µ លេU។ 
ក៖ µ លេU'នមិតHភក  ិ? 
ខ៖ អត់'នេទ U- នមិតHភក  ិU- នអីេទ។ េបSេទSបនឹងជួប8ន 
សពៃថ�េទSបនឹងជួបេក� Sេ[ៃ4ពដង។ 
ក៖ Uត់េ,- ះអី ? 
ខ៖ Uត់]ញិន។ 



ក៖ Uត់េធ Sអី ែដរ? 
ខ៖ េធ Sរបរែ4ស េ[ៃ4ពដងេ�ះឯង។ េគ8ន4បពន¶េទ|តេហSយអេ�ះៗ 
8ន4បពន¶េទ|ត។ 8ន4បពន¶េ[ឯេលS 4បពន¶េគេ,- ះែចេប½ន អុសែណកេប½ន 
េឈ½នៗ 4បពន¶េ,- ះេឈ½ន េ,- ះេឈ½នែតកូនែត៣ កូនÁ៣។ 
ក៖ 4សី4ប Cសប៉ុ�- ន 4ប Cសប៉ុ�- ន? 
ខ៖ អត់'ន4សីេទ 'នែត4ប Cសgងំអស់។ បងេគេ,- ះ]វុWត 
]Áនប�K ប់ពី]Áនមកមួយេទ|តបួស។  
ក៖ ស4'ប់�JK ល់ពីមុនមកដល់ឥឡ6 វេឃSញ'ន±ពខុសែប�កU% េទ? 
ខ៖ សពៃថ�ខុសែប�កU% �ស់។ សពៃថ�អត់សូវ�ប់]នU%  អត់សូវជួប 
អត់សូវ�ប់]ន អត់សូវមកេលង ពីេដSមមិញរែអងមក8យទឹកនងឹេនះ។ 
ឥឡ6 វ8ត់ឈឹង 8ត់gងំកូន8ត់gងំឪអស់េហSយមិនេឃSញេទ 
មិនែដលសួរសុខទុកU% េVះសពៃថ�។ �ំងពី8ន4បពន¶ថ-ីមួយ
េទ|តេ[ឯេលSក៏8ត់អÐនK ីងអÐនHងអស់េហSយ។ 
េគសុខសប³យមិនដឹងេគរកសីុរបរអីេ�ះេទ មិនដឹងេទ។ 
មិនែដលមក�ឯេនះផង �មិនែដលេ�ឯេគផង 
ពួក'៉កេ[4ស Cក4តែបកមួយែដរ េ[4ស Cក4តែបក។ 
ក៖ �á� ប់េរ|នចមÅ ិនមÞ °បេទ? 
ខ៖ 'ន8នចមÅ ិនមÞ °បអី 'នែតVច់4ជ6កេ�ះឯង។ 
ក៖ �á� ប់េរ|នចមÅ ិនអត់? 
ខ៖ Òស? 
ក៖ �á� ប់េរ|នចមÅ ិនមÞ °បអត់? 
ខ៖ េចះែដរតិចៗ។  
ក៖ េចះមÞ °បអីខ� ះ? 
ខ៖ េចះមÞ °បេV� រ ¤រ ស� មâ °រ ស� 4បេហSរ ចូលចិតHខ ចូលចិតHប៉ុ�- នមុខប៉ុេ�́ះ។  
ក៖ ចុះចេ4មÀង�ចូលចិតHចេ4មÀងអី? 
ខ៖ អត់េចះេទ ចេ4មÀងេចះបទខុសេភ�ងេគ ចេ4មÀងេចះែតបទខុសេភ�ងេគ 
េភ�ងេគ 'នេភ�ងេចះ។  
ក៖ �ចូលចិតHេរ½ង±គេទ? 
ខ៖ អត់មិនែដល8នេមSលេទ 'នែដរែតមិនែដល8នេមSល។  
ក៖ េពលទំេនរចូលចិតHេ�េលងេ[ឯ�? 
ខ៖ េពលទំេនរេដSរ8ច4តី បង ប់4ទ Cងអែង ប មុខរបរប៉ុេ�́ះឯង បង់សំ�ញ់ៗ។  
ក៖ ក¼ >ង4ក Cម4គËVររបស់�'នអ%កេចះែលងតÐនH ីេទ�? 
ខ៖ អត់ អត់េចះេធ Sអី េទ។ 
ក៖ 'នអ%កេចះបេង  Sត ឬក៏េធ Sឧបករណ៍តÐនH ីេទ? 
ខ៖ អីរដ2មÐនH ីបកែ4ប`េមច? 
ក៖ អូ៎! ឧបករណ៍តÐនH ី8នន័យ`េធ S4ទ េធ Sស® រអី ? 
ខ៖ អូស! អត់េទៗ។  
ក៖ អត់េចះេទហ% ៎។  
ខ៖ អត ់អត់'ននរ�េចះអី េទ។  
ក៖ �ចូលចិតHកីÃ4ប1ល់អត់? 
ខ៖ អត!់  
ក៖ ចូលចិតHកីÃ8ល់gត់អត់? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ ផKះរបស់�មួយេនះ េធ Sរយៈេពលប៉ុ�- នេហSយ�? 
ខ៖ េធ S8ន៣¤% ំ ៤¤% ំេហSយ ²យផKះេនះប៉ុ�- ន¤% ំេហSយ? ៤¤% ំេហSយ? 
ផKះេនះយកពីេម៉មក ២¤% ំ េទSប8ន២¤% ំ¤% ំេនះ 
Eល8ន4បពន¶មុនេ[នឹងរង។  



ក៖ ផKះេនះសង់អំពីអី�? 
ខ៖ Vងសង់ពី ]៊ន8៉ន់ សរសរ េឈS។ 
ក៖ សរសរេធ Sពីអី ? 
ខ៖ 4Eក់។ 
ក៖ តំបូលេធ Sពីអី ? 
ខ៖ ]៊ន8៉ន់។ 
ក៖ ជyz ំងេធ Sពីអី ? 
ខ៖ ស� ឹកេ�% ត។ 
ក៖ ចុះបង̄ °ច�? 
ខ៖ បង̄ °ចស� ឹកេ�% តែដរ។ 
ក៖ របងផKះេធ Sពីអី ? 
ខ៖ របងផKះេធ SពីេឈS4សស់។ 
ក៖ ទំហំដីរបស់�អំអត់? 
ខ៖ អត់េទ តូចេទ4តឹមេនះឯង។  
ក៖ 4តឹមេនះឯង? 
ខ៖ 4តឹមេនះឯង។ 4តឹមេដSមែចក។ 
ក៖ អ�� ឹងផKះរបស់� Vងសង់ខM Nនឯង ឬជួលBង? 
ខ៖ Vងសង់ខM Nនឯង េដSមេ�% ត។ 
ក៖ 'ំអត់េដSមេ�% ត? 
ខ៖ េដSមេ�% តអតបកសំបកអត់អី អត់បកសំបកេទ។ 
េដSមេ�% តខM Nនឯងេនះឯង។  
ក៖ អ�� ឹងEលេ[េក-ង�េចះជំ�ញអី�?  
ខ៖ Eលេ[េក-ងេដSរµ លេU េដSរµ ល4កបី µ ល4កបីេ]យ�ក់ដ៏ៃទេគជួល។ 
µ លេU µ លឱ�អ%កជួលµ លែដរ។ 4កបីក៏ជួលµ ល 'ន8នែចកអីេទ 
4កបីក៏អត ់េUក៏អត ់µ លឱ�េគ។ 
ក៖ �á� ប់េរ|នតំ8ញរៃវេទ? 
ខ៖ 4កង4ទ6 4កង4ទ6 4កង4ទ Cង ជួសសំ�ញ់ ចិ�� ឹម'ន់បនH ិចបនä °ច។ 
អត់'នេធ Sអី 'ន់ែឆ  ¤-  ប៉ុេ�́ះឯង េមSល'ន់រFវេពញែតេ�ះឯង 
ែដល8នលក់េគេទ'ន់េ�ះ បងប̄ °នេគមក មួយពីរៗ។  
ក៖ �á� ប់េរ|ន1ដំំ�អំត់? 
ខ៖ េរ|នែដរប៉ុែនHអត់'នអី1 ំអត់'នេU á� ប់1ឪំឡឹក á� ប់1ៃំសß  1ឪំឡឹក 
1ៃំសß  ដំឡ6 ង 4តÃច អីក៏េចះែតអត់'នរបស់របរ1។ំ  
ក៖ �á� ប់េឡSងេ�% តអត់?  
ខ៖ អត់? 
ក៖ ចុះសតេUសតអី  á� ប់ចិ�� ឹមអត់4ជ Cក? 
ខ៖ á� ប់ែដរ ប៉ុែនHអត់'ន។  
ក៖ 'នផលលÅ អត់? 
ខ៖ 'នអី េUេបS`ចិ�� ឹមវ Wញមិនែដល'នខូច�តអ ី
មិនែដល8នចិ�� ឹមេ4¹ះអត់'នរបស់របរចិ�� ឹម។ 
រកលុយរកEក់មិន8នទិញចិ�� ឹមេគ មិនដឹងរកអី។ 
ក៖ �á� ប់ចិ�� ឹមសតៃ4ពេទ�? 
ខ៖ អត!់ ចិ�� ឹមែតសត4ស Cក សតៃ4ពមិនែដល8នច�� មឹនឹងេគេទ។ 
ក៖ សត4កេសកá� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ សតឃÚ > ំá� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ អត!់ 
ក៖ ដងæ °វ�ងá� ប់ចិ�� ឹមេទ? 



ខ៖ អត!់ មិន8នចិ�� ឹមអីេទ។  
ក៖
ស4'ប់�JK ល់បyç ែដលពិ8កបំផុតែដល�េ[�ំ�ំងពីេក-ងមកដល់ឥឡ6 វប
yç អីេគ? 
ខ៖ បyç ក¼ >ងចិតHេ�ះ? 
ក៖ បyç ក¼ >ងចិតHែដលពិ8កBងេគបំផុត á� ប់'នេទ? 
ខ៖ អត់'នអី េទ អត់'នខល់េទ ខល់ដំ�កំ¼ >ងផKះប៉ុេ�́ះឯង។ 
េ�សីុឈ¼ Nលឯ�ឯអីេគ�ំេ�¤� យក៏មិនែដលេ� ចិតHÁមិន1ច់ដំ�ផំKះែដរ។ 
`េ��ំ4តែង៉នឱ�េគ �ំV យឱ�េគមួយែខ១៥០ ក៏អត់េ�ែដរ។ 
េ�ឯ�េបSេ�លដំ� ំេ�ល'ន់េ�លអីេ�មិនរចួពីរ�ក់²យ។ 
ពីរ�ក់²យ'នកូន'នេ��េ[េមSលឱ�។  
ក៖ អ�� ឹងgក់ទងនឹងបទពិេVធ៍លÅ ៗពីមុនមក�á� ប់'នេទ? 
ខ៖ 'នែដរ។  
ក៖ អីេគ�? 
ខ៖ 'នអពិី8កចិតHបនH ិច ពិ8កចិតHខ= > ំេគ�ស់េពក។ 
ចង់'នចង់8នែតខM Nនឯង េ�បេ4មSេគ'នែតេគ 
'នែតេគខM Nនឯងខំ�ស់អត ់8នែតផលេគ ផលខM Nនឯងអត់ 
ដល់េពលឯងពិ8កលុយេគ'នេមSលឯង�។ េបSខM Nនឯងមិនខំរក 
ខំេធ SខM Nនឯង ខំខ= > ំែតេគ េមSលែតេគបេ4មSែតេគ 'នែតេគឯេ�ះ។  
ក៖ កH ី4សៃម�Eលពីេ[េក-ងធំេឡSងចង់េធ Sអី�? 
ខ៖ Eលពីេ[េក-ង េហ៎ពីេដSមមិញធំេឡSង 
េធ SអីធំBងេគ'នែតរបរែ4សµ លេUប៉ុេ�́ះឯង µ ល4កបីប៉ុេ�́ះឯង 
4កបីេUប៉ុេ�́ះឯង ប៉ុេ�́ះឯងរបរែ4សេ�ះ។  
ក៖ 8៎ទ! អ�� ឹងEរស'( សនជ៍ិតមកដល់ទីប�� ប់េហSយ។ 
អ�� ឹងមនុនឹងប�� ប់Eរស'( សនខ៍= > ំចង់ជ4'ប�មHងេទ|ត` 
េUលបំណងរបស់េយSងគឺេដSម�ីរក�4បវតH ិរបូហ% ឹង ឱ�8នេ[គង់ វង�អចីងឹ�៎។ 
8៎ទ! អ�� ឹង�េតS'នេ²បល់អចីុងេ4Eយស4'ប់ៗ 
មុននឹងប�� ប់Eរស'( សនេ៍ទ�? 
ខ៖ 'នេ²បល់អីេទ េ²បល់េ�ះសួរសុខទុក។ 
ក៖ ចងឱ�កូនេ�ជំ�ន់េ4EយUត់េមចែដរ? 
ខ៖ ចងឱ�កូនេ�ជំ�ន់េ4Eយក៏ដូចែត��ល់ៃថ�អេ�� ះឯង� ចង8នខំ4បឹង 
ខំែ4បងរកសីុ។  
ក៖ �'នអីចង់បែនÝមេទ|តេទ? 
ខ៖ 'នអីបែនÝម មិន'នបyç អី េទ|តេទ។  
ក៖ ប៉ុណឹ́ងេហSយ��? 
ខ៖ ប៉ុេ�́ះឯង។ 
ក៖ អរគុណ��។  
ខ៖ េ�ះឯង៕ 
 
 


