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ក៖ អ%កស'( សេ*+ ះ ែរ/ន 1េរ2ន  ខ៖ អ%ក4ត6វេគស'( សេ*+ ះផន េរ2ត 

 
ក៖មីង=ដំបូងខB C ំសូមែថEអំណរអរគុណដល់មីងែដលJនឱLខB Cសំ'( សពី4បវតិOរបស់អ%កមីងP៎។  
េហTយVរេរWបចំេនះ 4ត6វJនេរWបចំេYយ1កលវ Zទ\ល័យេ^_េមរ Zច ែដល'ន េ*+ ះ`BYU 
េYយ1រ1កលវ Zទ\ល័យ'នេdលបំណងចង់រកe4បវតិO 4ប=ជនែខ+ រទុកឱLកូនេgជំhន់d
ត់1i ល់ពី4បវតិOដូនjហk ៎សមីង។ l៎ស! េហTយេពលែដលខB C ំស'( សមីង 
ហ% ឹងខB C ំនឹងYក់Vរស'( សរបស់មីងេ^កo Cងេវប1យរបស់1pែដល 'នេ*+ ះ` www. 
cambodianoralhistories.byu.edu ហk ៎សមីង។ l៎ស! អ�� ឹងេដTម�ីរកeទុកជួនមីងJនេទ? 
អ�� ឹង4ពមឱLខB C ំYក់Vរស'( សរបស់មីងេ^េវប1យរបស់1pែដរឬេទមីង? 

ខ៖ Yក់េ�។ 

ក៖ l៎ស! អ�� ឹងស4'ប់ៃថ�ែខែដលខB C ំស'( សមីងេ^ៃថ�ទី១០ ែខឧស� �% ំ២០១៧ េហTយ 
Vរស'( សេនះេធ� Tេ^ភូមិៃ4ព1� យ ឃំុ�ងំេកសី 4ស �កសែង� េខតOJត់ដំបងP៎មីង។ l៎ស! 
អ�� ឹងសូមសួរ`មីង'នេ*+ ះអីែដរមីងេ*+ ះេពញរបស់មីងហk ៎ស? 

ខ៖ េ*+ ះផន េរ2ត។ 

ក៖ ផន េរ2ត។ មីង'នេ*+ ះេ�េ4�អត?់ 

ខ៖ អត!់ 

ក៖ ែតមួយេទេPះមីងេPះ? 

ខ៖ ហ% ឹង! 

ក៖ ចុះមីងេកTតេ^�% ំPមីង? 

ខ៖ មិនដឹងេកTតេ^�% ំPេទ។ 

ក៖ �% ំច េVរ ជូត ឆ� �វអហីk ៎សlំេទ? 

ខ៖ �% ំវក។ 

ក៖ �% ំវក ែខអីេគមីង? 

ខ៖ មិនដឹងែខអីេទ។ 

ក៖ អត់lំេទេhះមីងេPះ? 

ខ៖ អត!់ 

ក៖ ចុះមីង_យុប៉ុh+ នេហTយ�% ំេនះ? 

ខ៖ ខ¡ង់៤០=ង ៣០=ងេហTយដឹង។ 

ក៖ ៤០=ងេហTយមីង។ l៎ស!៤៨, ៤៩េហTយ។ 
មីង'នដឹងែថ�ែខ�% ំកំេណTតៃថ�J�ងំហk ៎សមីង'នlំៃថ�ទីប៉ុh+ នែខប៉ុh+ ន? 



ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ l៎ស! 

ខ៖ lស់ពីេដTមd+ នអ%កP1i ល់ែខJ�ងំ�% ំJ�ងំដូចឥឡ6 វេនះេទ។ 

ក៖ l៎ស! 

ខ៖ េមTលjមអតOស©ª ណប័ណ« ហ% ឹងេ�។ 

ក៖ េ^កo CងអតOស©ª ណប័ណ« េនះ ៃថ�ទី៤ ែខមីh �% ំ១៩៦៨។ 

ខ៖ យូរេហTយេភEចេហTយ។ 

ក៖ l៎ស! មីង4ស �កកំេណTតមីងេកTតេ^P? 

ខ៖ េកTតេ^ហ% ឹង។ 

ក៖ េ^ភូមិៃ4ព1� យហ% ឹងអk ី? 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ l៎ស! ចុះមីង'នបងប �នចំនួនប៉ុh+ នhក់ែដរមីង®ងំអស់? 

ខ៖ េ4ចTន4ប �ស៥អី។ _ខE ី _លី _េភWន ៥។ 

ក៖ ៥hក់។ 4ប �ស៥hក់4សីប៉ុh+ នhក?់ 

ខ៖ 4សី៣។ 

ក៖ អ�� ឹង៨hក់។ មីង=កូនទីប៉ុh+ ន? 

ខ៖ កូនទ១ី។ 

ក៖ មីង_ចេរWប�ប់េ*+ ះរបស់បងប �នរបស់មីង®ងំអស់Jនេទ? 

ខ៖ JនេតT! 

ក៖ េ*+ ះអីខE ះមីង? 

ខ៖ ខB C ំេ*+ ះេរ2ត។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ ទី២េ*+ ះឃំុ។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ ទី៣េ*+ ះខន់។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ ទី៤េ*+ ះ_េភន។ 



ក៖ l៎ស! ទី៥។ 

ខ៖ _តូច។ 

ក៖ ទី៦! 

ខ៖ _ខE ី។ 

ក៖ ទី៧! 

ខ៖ °/ ! 

ក៖ ទី៨! 

ខ៖ _លី! 

ក៖ អស់េហTយេPះ។ 

ខ៖ អស់េហTយប៉ុណ« ឹងឯង។ 

ក៖ l៎ស! ៨hក់។ មីង'នចងlំ1ច់េរ2ង ឬ 4បវតO ិអី=មួយបងប �នមីងេទអនុសeវរ ²យ៍      
=មួយពួកdត់អីP៎? 

ខ៖ 'នែតសី́បងប �ន។ 

ក៖ ដូច=µE ប់េធ� TអីេគខEះ=មួយបងប �នមីងអីអ�� ឹងP៎? 

ខ៖ d+ នេធ� Tអីផង។ 

ក៖ l៎ស! µE ប់េលងអីរតពួ់នអី=មួយd% អីអ�� ឹងP៎។ 

ខ៖ ពីតូចដូចមិនែដលផងធំដឹងកO ីេ^=មួយយីរហូត។ 

ក៖ អ�� ឹងមីងមិនែដលសូវេ^=មួយបងប �នមីងេទេPះ? 

ខ៖ អត់េ^=មួយជីដូន។ 

ក៖ l៎ស! 

ខ៖ េ4¶ះអីdត់អត់កូនខB C ំេ^=មួយdត់រហូតដល់'នបO ី។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ ប៉ុណ« ឹងឯង។ 

ក៖ ចុះេពលែដលេ^តូចៗមីងµE ប់េលងៃបឡ� កៃបឡ ឬេលងអី=មួយបងប �នមីងអត់។ 

ខ៖ េទ_េរ2ងៃបឡ� កៃបឡ សម័យ_ពតប៉ុh+ ន�% ំមិនែដលេលង=មួយេទ។ 

ក៖ អ�� ឹងេពលែដលមីងេ^តូចៗេ^សម័តប៉ុលពត? 

ខ៖ ហ% ឹង! 

ក៖ អ!៎ ចុះឥឡ6 វបងប �នរបស់មីងdត់េ^ឯPខEះេហTយdត់4បបកមុខរបរអីែដរមីង? 



ខ៖ ខE ះេ^ច'� រ ខE ះេ^ៃថ ខE ះេ^ភូមិេនះខE ះេធ� Tែ4សេ�ខEះេធ� Tច'� រេ�ខEះេ�ៃថ។ 

ក៖ l៎ស! ចុះ'O យរបស់មីងdត់េ*+ ះអីែដរមីង? 

ខ៖ េ*+ ះ¸យ4សី។ 

ក៖ ¸យ4សីចុះឪពុកហk ៎សមីង? 

ខ៖ hម4តកូលdត់អីេទ ភូ ផន។ 

ក៖ ភូ ផន។ 

ខ៖ dត់1E ប់យូរេហTយ។ 

ក៖ អ!៎ 

ខ៖ 1E ប់២០�% ំ=ងេហTយ។ 

ក៖ មីងដឹង`ពួកdត់េកTតេ^�% ំPអត?់ 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ េហTយដឹង`¸យ_យុប៉ុh+ នអត់មីង? 

ខ៖ 'O យខB C ំ៦០=ងដឹង។ 

ក៖ ៦០�% ំ=ងេPះមីង? 

ខ៖ l៎ស! 

ក៖ l៎ស! ចុះពួកdត់េកTត4ស �កកំេណTតេ^Pមីង? 

ខ៖ ប �នឯងេPះ។ 

ក៖ អត់េទ! ឪពុក'O យរបស់មីងហk ៎ស? 

ខ៖ េទ! មិនដឹងេទ។ 

ក៖ អត់ដឹង`dត់េកTតេ^PេទេPះ? 

ខ៖ អត!់ េកTតមកេឃTញdត់េ^ហ% ឹង41ប់។ 

ក៖ l៎ស! ចុះឪពុករបស់មីងdត់េធ� Tអីេគស4'ប់ចិ�� ឹមែដរមីង? 

ខ៖ ពីេដTមហk ។៎ 

ក៖ l៎ស! 

ខ៖ េធ� Tែ4សហ% ឹងឯងd+ នេធ� Tអី។ 

ក៖ េធ� Tែតែ4សេPះមីងេPះ? 

ខ៖ េអT! 



ក៖ ចុះ'O យហk ៎មីង? 

ខ៖ េធ� Tែ4សហ% ឹងឯង។ 

ក៖ េធ� Tែ4សដូចd% ។ ចុះឪពុក'O យរបស់មីង=មនុសºែបបPែដរមីង? 

ខ៖ េទ! ដូចែតេយTងដូចែតេគអ�� ឹង។ 

ក៖ ស� �ត Vច? 

ខ៖ អត់េទ! ស� �ត! 

ក៖ ស� �ត®ងំពីរhក់េPះមីងេPះ? 

ខ៖ l៎ស! 

ក៖ ចុះ'នអីែដលមីង1i ល់ពីdត់េទដូច=ពិ1រអ ីចូលចិតOេធ� Tអហីk ៎P៎? 

ខ៖ ជំhន់ពីេដTមសួរេមTលសីុអី។ 4តី កែង�ប អីហ% ឹងឯងd% 1ច់4ជ6ក ដូចសម័យេយTងឥឡ6 វឯ P។ 

ក៖ l៎ស! អ�� ឹងពួកdត់ចូលចិតOពិ1រ? 

ខ៖ ហ% ឹង! 4តី កែង�ប4ស �កេយTង'នែតកែង�ប4តីប៉ុណ« ឹងឯង។ 

ក៖ l៎ស! ចុះមីង'នចងlំ1ច់េរ2ងអីអំពីពួកdត់អត់ដូច=4បវតO ិ? 

ខ៖ អត់េទ! ខB C ំមិនសូវេ^=មួយdត់ផង។ 

ក៖ អ!៎ 

ខ៖ ខB C ំេ^=មួយែតជីដូន។ 

ក៖ l៎ស! ចុះពួកdត់'ន4Jប់អំពីជីវ Zតរបស់ពួកdត់Vលពីdត់េ^េក+ងៗអត?់ 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ អត់ែដរ4Jប់េ1ះេPះមីងេPះ។ l៎ស! ចុះ4ក �ម4គ»1ររបស់មីងរស់េ^េខតO េនះអស់ 
រយៈេពលប៉ុh+ ន�% ំេហTយមីង? 

ខ៖ េ^Pេ^ហ% ឹង។ 

ក៖ l៎ស! េខតOJត់ដំបងហ% ឹង? 

ខ៖ jំងពីខB C ំេកTតេ^ហ% ឹងរហូតដូច'O យhងឯងេកTតេ^ៃ4ព1� យេ^ហ% ឹងឯង d+ នេ�េ^ឯ 
P។ 

ក៖ 4ស �កកំេណTតេ^ហ% ឹងម៉ង? 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ 4បែហល=៥០, ៦០សិប�% ំេហTយេPះ? 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 



ក៖ l៎ស! 

ខ៖ េបTេយTងេកTតមកេ^ហ% ឹងមិនែដលេ^ឯPផង។ 

ក៖ អត់ែដរ½E ស់ប¾ �រទីលំេ^េទេPះ? 

ខ៖ អត!់ 

ក៖ ចុះមីង'នដូច=បងប �នរស់េ^េ4�ពី4បេទសែខ+ រអត?់ 

ខ៖ d+ នេទ! 

ក៖ អត់ម៉ងេPះ? 

ខ៖ អត់'នែត¿ងអ៊ុÁេ^_េមរ Zច'ន_ហ% ឹងអ៊ុÁ¿ងឪពុក។ 

ក៖ អ�� ឹង'នអ៊ុÁ? 

ខ៖ អ!ឺ  

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ េបTសួរ4បវតO ិមិន1i ល់ េ4¶ះែគមិនែដលឱLលុយមិនែដល®ក់ទងអីផង។ េបT'ន4dន់ែត 
Jន`មកេ^ហ% ឹងឯង។ 

ក៖ l៎ស! ចុះមីង'នចងlំេ*+ ះជីដូនជីjរបស់មីង¿ង'O យេទ? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ ¸យjអត់1i ល់េ*+ ះdត់េទេPះមីងេPះ? 

ខ៖ 1i ល់ែត¸យេជWវ។ 

ក៖ ¸យេជWវ ចុះjអីេគ? 

ខ៖ jយី។ 

ក៖ dត់ហ% ឹង¿ង'O យ ឬ¿ងឪពុក។ 

ខ៖ ¿ង'O យ! 

ក៖ ចុះ¿ងឪពុកហk ៎សមីង? 

ខ៖ ¿ងឪពុក¸យមុជ jភូមិដឹងhម4តកូលdត់អីខE ះេទខB C ំមិន1i ល់េទ។ 

ក៖ ចុះពួកdត់=មនុសºែបបPែដរមីង¸យjហk ៎? 

ខ៖ េទ! េបT¿ង¸យ1i ល់ ែតេបT¿ងjមិន1i ល់េទ។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ េ4¶ះdត់មិនែដលេ^=មួយផង។ 

ក៖ l៎ស! 



ខ៖ េបT¸យµE ប់េ^=មួយ4បវតO ិdត់េធ� Tែតែ4សេធ� Tែតច'� រ។ 

ក៖ l៎ស! េធ� Tែ4សច'� រ េហTយdត់=មនុសºេម៉ចែដរមីង? 

ខ៖ 'នសី́! 

ក៖ Vច ឬ ស� �ត? 

ខ៖ ¸យខB C ំVចែដរ ប៉ុែនOjស� �ត។ 

ក៖ jស� �ត=ង¸យ? 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ ¸យVចតិចjស� �ត។ 

ក៖ មីងដឹង`dត់េកTត�% ំអីអត់? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ ចុះ4ស �កកំេណTតdត់េ^P? 

ខ៖ េ^ហ% ឹង េបTខB C ំេកTតេឃTញdត់េ^ហ% ឹងែដរ។ 

ក៖ l៎ស! មិនែមនdត់ដូរមកពីPមកេទេPះមីងេPះ? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ l៎ស! ចុះ1� មីរបស់មីងdត់េ*+ ះអីែដរមីង? 

ខ៖ េ*+ ះយន េឈTយ។ 

ក៖ l៎ស! េហTយមីង'នlំពីេពលែដលមីងJនេរWបVរ=មួយពូេទេរWបេ^�% ំPហk ៎? 

ខ៖ ប៉ុh+ នេហTយេទ ឪ_Pត់ខB C ំមិន1i ល់ែដរ។ jំងពីខB C ំ_យុ១៩មកេម៉Eះ។ 

ក៖ ១៩ អ�� ឹង�% ំ៧០=ងេPះមីង។ មីងVរេ^�% ំ៧០=ង? 

ខ៖ េពល_យុ១៩។ 

ក៖ ៧០=ងហ% ឹងឯង។ ចុះ_¶ហ៍ពិ¶ហ៍ហ% ឹង 4ត6វJនេរWបlំេYយឪពុក'O យ ឬក៏មីងេរWប 
េYយចិតOឯងមីង។ 

ខ៖ ឪពុក'O យ។ 

ក៖ ឪពុក'O យេPះមីង'នៃថEជំនួនេទ? 

ខ៖ ជំhន់ហ% ឹងd+ នជំនួនេទ។ 

ក៖ ពូអតឱ់LៃថEជំនួនេទេPះ? 

ខ៖ េបT¿ន់1E 'នេតTែដរអត់អk ី។ 

ក៖ l៎ស! 

ខ៖ មិនដឹង¿ន់1E ប៉ុh+ នផងVលហ% ឹង។ 



ក៖ ចុះមីង_ច4Jប់ពីេពលដំបូងែដលមីងJនជួប=មួយនឹងពូJនេទ? មីងជួបេ^ឯP 
េហTយេហតុអីJន4សÅញ់d% អ�� ឹងP៎? 

ខ៖ េទ! មិនជួបេ^Pេទ ជួបេ^ហ% ឹងឯងlស់ទុំមកដណO ឹង។ 

ក៖ អ�� ឹងេ^ភូមិជិតd% ។ ចុះពូេ^P? 

ខ៖ ឪេ^ៃ4ព1� យហ% ឹងេតT េ^=មួយj¸៉ន។ 

ក៖ េ^ម¾ C ំហ% ឹងែដរ? 

ខ៖ េ^ជិតផ¡ះ'O យhងឯងហ% ឹង ឯងVលពីេដTមj¸៉ន់េ^ណុងផ¡ះ'O យhងឯងសព�ៃថ�។ 

ក៖ មនិដឹងj¸៉នPផង។ 

ខ៖ មិន1i ល់ពូ¸៉ន មីងវ ²េទហk ៎។ បងប �នhងឯងហ% ឹង។ 

ក៖ អត់ផង! 

ខ៖ មិន1i ល់ពូ¸៉នេទWត។ 

ក៖ អត់1i ល់។ 

ខ៖ ពូ¸៉នមីងវ ²ហ% ឹង។ អ៎! បងប �នែម៉hងឯងហ% ឹងhងឯងអត់1i ល់។ 

ក៖ អត់1i ល់ផង។ 

ខ៖ េ^កែនEងដីែម៉hងឯងហ% ឹងឯង។ ពូ¸៉នហ% ឹង។ 

ក៖ ខB C ំអត់1i ល់ផងខB C ំ1i ល់ែត។ 

ខ៖ បងមីងវ ²អk ៎ះ បO ីមីងវ ²ហ% ឹងមិនេ*+ ះពូ¸៉នែខº¿ងhងឯងេតT មិនែមនែខº¿ងអអីញេ^ 
កែនEងេដTមអំពិលហ% ឹងឯងVលជំhន់ហ% ឹង។ 

ក៖ ចុះមីងេចះសរេសរអកºែខ+ រJនល́ប៉ុP« ែដរមីង? 

ខ៖ អញមិនេចះសរេសរអកºេទ។ 

ក៖ JនេរWនអត?់ 

ខ៖ JនេរWនែដលVលហ% ឹង %̀ ក់ទី១អីយកេ�េធ� TអីេកTតអញ_នអកºរមិនេកTតេទ។ 

ក៖ អ!៎ %̀ ក់ទី១េរWនេ^Pមីង? 

ខ៖ េ^េយTងៃ4ព1� យហ% ឹងឯង។ 

ក៖ l៎ស! 

ខ៖ មិនសូវJនេរWនផងVលជំhន់ហ% ឹង។ 

ក៖ េម៉ចមីងរត់េពកែមន? 

ខ៖ រត់េហTយែមឪ៉អត់សីុជួយេធ� Tជួយរកេ�។ 



ក៖ l៎ស! 

ខ៖ មិនJនេរWនេទ។ 

ក៖ VលមីងេរWនហ% ឹង មីងេរWនេ^សម័យPសម័យ៧០=ងឬក៏សម័យP? 

ខ៖ មិនដឹងេទP ហ% ឹងេ^តូចៗបុិនកូន4ចិបែដរេហTយជំទង់ខE ះ។ 

ក៖ រត់សម័យហ% ឹងដូច=េពលែដលមីងេរWនរត់4dប់េ½E ងអីអត?់ 

ខ៖ Vលហ% ឹងរត់ែដលជំhន់ហ% ឹង។ 

ក៖ 4បែហល=ជំhន់៧០=ងអីហ% ឹងឯងេPះមីងេPះ? 

ក៖ l៎ស! ចុះមីងេចះនិ¸យ�1អីេផºងេ4�ពី�1ែខ+ រអត់? 

ខ៖ មិនេចះេទ។ 

ក៖ េចះែត�1ែខ+ រមួយេPះមីងេPះៃថ ជប៉ុន កូេរ/អីអត់េចះេទេPះមីងេPះ? 

ខ៖ េចះសី́មិនែដលេ�Pេទ េ^ែតផ¡ះ។ 

ក៖ l៎ស! េហTយចុះមីង'នមិតOភកÆ ិស% ិត1% លែដលធំµត់មក=មួយd% អត់េទមីង? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ អត់េ1ះម៉ងេPះមីង? 

ខ៖ អត!់ 

ក៖ l៎ស! µE ប់េរWន=មួយd% េ^សម័យប៉ុលពតអីេរWប=មួយd% អត់'នេទ? 

ខ៖ អត់'នេទ។ 

ក៖ l៎ស! ចុះមីងµE ប់េធ� Tែ4សច'� រេទ? 

ខ៖ µE ប់េតT េ�េធ� Tច'� រេ�អីឥឡ6 វឈប់េធ� Tែ4សេហTយអីែតច'� រYេំ¶ត។ 

ក៖ អ!៎ េម៉ចJនឈប់េធ� Tច'� រអ�� ឹងមីង? 

ខ៖ ¿តេពកខÇលិ។ 

ក៖ �� យែមនមីង? 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ l៎ស! ចុះមីµE ប់េធ� Tមុខរបរ_ជីវកម+ លក់ដូរ ដូច=ចិ�� ឹម'ន់ ចិ�� ឹម4ជ6ក។ 

ខ៖ ចិ�� ឹម'ន ់ចិ�� ឹម4ជ6កអីេចះចិ�� ឹម េបT`លក់ដូរអីមិនJនរកេទ មិនែដលJនលក់អីផង។ 

ក៖ មិនែដលJនលក់អីP៎មីងP៎? 

ខ៖ េបTចិ�� ឹម ចិ�� ឹម'ន ់ចិ�� ឹម4ជ6កអីµE ប ់ប៉ុែនO¿នចិ�� ឹម4ជ6កយូរPស់េហTយ។ 



ក៖ េម៉ចអ�� ឹងមីង? 

ខ៖ jំងែតពីេធ� Tច'� រមកឈប់រហូតេទTបឥឡ6 វហ% ឹងឯង។ 

ក៖ l៎ស! ពីមុខចិ�� ឹមេPះមីង? 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ ចុះមីងµE ប់េធ� TVរអីេទWតេ^កo Cងជីវ Zតរបស់មីងែដរ? 

ខ៖ 'នេធ� Tសី́េធ� Tែតប៉ុណ« ឹងង។ 

ក៖ េធ� Tែតប៉ុណ« ឹងអត់'នVរÈអីេផºងេទេPះ? 

ខ៖ អត់មិនJនេ�សីុឈÉ Êលអីេទ។ 

ក៖ ចុះjំងពីេក+ងរហូតដល់េពលេនះជីវ Zតរបស់មីង'នVរ½E ស់បO ីអីខE ះមីង? 

ខ៖ 'ន½E ស់បO ីអី'នែតប៉ុណ« ឹង។ 

ក៖ l៎ស! ដូច=ពីតូចេម៉ចធំេឡTងេម៉ច®ងំជីវ�ព®ងំសុខ�ពអីP៎? 

ខ៖ ឈឺេ4ចTន ែតចុងែតកឥឡ6 វហ% ឹងដូចមិនសូវពីេដTមេទ េ4¶ះក'E ំងេយTង°lស់េហTយ។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ េបTេ^េក+ងេ�េយTងេចះែត។ 

ក៖ មីង'នមË �បPែដលមីងចូលចិតOពិ1េទដូច=េចWន េ1� រ ឬក៏_ំង? 

ខ៖ េទ! េចWនមុខែដរ។ 

ក៖ ចូលចិតOអីេគមីង? 

ខ៖ 4ត6វសE ៗេ� 4ត6វេចWនៗេ�ចូលចិតOែត®ងំអស់ហ% ឹង។ 

ក៖ l៎ស! ចូលចិតO=ងេគេ1� រឬក.៏..? 

ខ៖ ចូលចិតO=ងេគ បុកទឹកេ4គÌងហ% ឹងឯង។ 

ក៖ េYយ1រែត°'នបែនE េ4ចTនែមនេទមីង? ចុះមីងចូលចិតOេលងែល�ងកំ1នO 4ប=4បិយ 
ែខ+ រអីអត់មីងដូច=េlលឈូង ®ញ4ព័4ត? 

ខ៖ អញមិនJនអីPេទ អញពី4កមុំមិនែដលJនេដTរេលងេ^Pេទ។ 

ក៖ េម៉ចអ�� ឹងមីង? 

ខ៖ ចុះពីេដTមដឹង41ប់េហTយចÍប់តឹងែតងPស់ មិនÈយឱLេ�Pេទ មិនែមនដូចែខ+ រ។ 
ឥឡ6 វេស៊រ ²អីP ចង់េ�Pអីអញចឹង មិនÈយJនេ�អ ី ដូច=េpÎ នអី®ល់ែតែម៉ឪេ� 
Jនេ�មិនែមនេ�ែតឯងដូចឥឡ6 វP៎។ 

ក៖ l៎ស! ែតពីេដTមសម�6 រ'នមនុសºេទមីង? 



ខ៖ ភូមិមិនសូវ'នផ¡ះ'នមនុសºេទTបែតេយTងឥឡ6 វេនះេតThងឯងេ^4ស �កមិនដឹងេទ។ 

ក៖ ចុះមីងចងlំចេ4មÏងPែដលមីងJនេរWនេ^ពីេក+ងរហូតដល់េពលេនះ មីងេ^ែតlំ 
េទ? 

ខ៖ ចេ4មÏងអ?ី 

ក៖ បទចេ4មÏងP៎? 

ខ៖ អញបំេពរកូនមិនេចះផង។ 

ក៖ េម៉ចអ�� ឹងមីង? 

ខ៖ កូនអញd% PVចេទ Yក់កo Cងអ4ងឹងយូរេ�េដកលក់េ��ល់ដងមិនែដលបំេពរអីផង។ 

ក៖ ចុះមីងែដល1O ប់បទចេ4មÏងអត់? 

ខ៖ ែដរ! 

ក៖ បទបេ4មÏងអីេគខEះែដលមីងចូលចិតO1O ប់? 

ខ៖ បទពីេដTមចូលចិតO1O ប់®ងំអស់ េបTបទសម័យឥឡ6 វអញេមTលមិនJនេទ។ 

ក៖ អត់ចូលចិតOម៉ងអី? 

ខ៖ អញមិនសូវេចះនងឹេគេទ។ 

ក៖ ចុះ4ក �ម4គ»1រមីង'នអ%កPេចះdត់េចះេលងឧបករណ៍េទមីង? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ អត់®ងំអស់េPះ។ ចុះផ¡ះរបស់មីង'នលកÎណៈេម៉ចែដរjំងពីមីងេ^េក+ងរហូត ដល់ 
េពលេនះដូច=½E ស់បÐ �រអីេគខEះ? 

ខ៖ ពីេដTមេយTងផ¡ះតូច ែតឥឡ6 វេយTងេចះhំd% េធ� Tេ�។ 

ក៖ l៎ស! េហTយមីងដឹង`មីងេ4បT4Jស់ស'( រៈអីេគខEះេដTម�ី1ងសង់ផ¡ះមីងេទ? 

ខ៖ មិនដឹងេ4បTសី́េទហk ៎។ 

ក៖ េឈTឬអP៎ី? 

ខ៖ េមTលផ¡ះអញសុទÑែតេឈT។ 

ក៖ l៎ស! ចុះមីងJន1ងសង់ផ¡ះហ% ឹងេYយខ� Êនឯងជួយ1ងសង់ផ¡ះមួយហ% ឹងេទ? 

ខ៖ េធ� Tលុយខ� Êនឯងd% លុយពីPេគឱL។ 

ក៖ ប៉ុែនO ជួយ=ងេPះមីងេPះ? 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ អត់'ននរP'% ក់េចះ1ងសង់ផ¡ះេទេPះមីងេPះ? 



ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ l៎ស! ចុះមីង'នជំhញអីែដលមីងេចះពី'O យមីង ឬ¸យjមីងេទ? 

ខ៖ េទ! មិនេចះេធ� Tអីផង។ 

ក៖ ដូច=កូរស� រ  េវញវលE Ò'នជំhន់មួយ? 

ខ៖ អត់Jនេទ! ពីេដTមេធ� Tែ4សមិនែដលJនេធ� Tេទ យូរេហTយ។ 

ក៖ ចុះមីងេចះពីPមក? 

ខ៖ េឃTញឪែម៉េធ� Tេចះែតេធ� Tេ�។ 

ក៖ l៎ស! េចះពីឪពុក'O យេPះមីង។ l៎ស! ចុះមីង_ច4Jបខ់B C ំពីេពលែដលមីងលំJក 
បំផុតJនេទមីងេ�P៎ខEះP៎? 

ខ៖ ពិJកPស់ �ល់ៃថ�លំJកPស់មិន4ស»លេទ។ 

ក៖ l៎ស! លំJកេម៉ចខEះមីង? 

ខ៖ ពិJកចិតOេ�េយTង°អត់។ 

ក៖ l៎ស! 

ខ៖ គិតេ4ចTនប៉ុណ« ឹងឯង។ 

ក ៖ចុះមីងេកTត®ន់សម័យប៉ុលពតេតTអ?ី 

ខ៖ ®ន់េតT។ 

ក៖ សម័យហ% ឹងពិJកេទមីង? 

ខ៖ ពិJក! 

ក៖ ពិJកេម៉ចខEះ? 

ខ៖ ខB C ំមិនែដលេ^ហ% ឹងផង ខB C ំេ^សo ÊលពិJកេគេ� ឱLេយTងVប់អីVប់អីេ�យប់េ'៉ង១០, 
១១Jនេដក។ 

ក៖ េធ� Tពីេ'៉ងប៉ុh+ នមីង? 

ខ៖ lប់េធ� Tjំង4ពលឹមេ'៉ង៧។ 

ក៖ េ'៉ង៧ ដល់េ'៉ង១០,១១។ 

ខ៖ េ'៉ងេគស4'បl់ប់េធ� Tពីេ'៉ង១ដល់េ'៉ង៥ ដល់អ�� ឹងេ�ដល់Jយមួយេ'៉ងេហTយ 
Jនlប់ពីេធ� TេទWត។ 

ក៖ េ^េធ� Tយប់េទWតែមន? 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយេយTងេ^កុ'រ។ 



ក៖ យប់ដល់េ'៉ងប៉ុh+ ន? 

ខ៖ េ'៉ង៩ េ'៉ង១០។ 

ក៖ Vប់ដីរហូតែមន? 

ខ៖ េគVប់េយTងែសងេ�ជួនP½E ស់ប¾ �រមOង'% ក់េ�។ 

ក៖ អ!៎ 

ខ៖ ដឹង41ប់េហTយ_ពតេគមិនឱLេយTងទំេនរេទ។ 

ក៖ ចុះចូលេដកេ'៉ងប៉ុh+ ន? 

ខ៖ ជួនVលេ'៉ង១១, ១២េ�Jនេដកេគេធ� Tដល់េ'៉ងេគឈប់JនេយTងឈប់។ 

ក៖ េ4បTេក+ងlប់ពី_យុប៉ុh+ នមីង? 

ខ៖ Vលឯងេ^កុ'រ។ 

ក៖ អ!៎ ប៉ុណ« ឹងេ^ក'ុរេPះ? 

ខ៖ េ^ក'ុរសី́េទសព�ៃថ�េគេ^កែនEងហ% ឹងឯងេតTមិនែមនេ^=ឪែម៉េទ។ 

ក៖ អ�� ឹងេគមិនេ^=មួយែម៉ឪេទ? 

ខ៖ េគយកេ�េធ� Tកុ'រ។ 

ក៖ េហTយVរÓ�ំវ Zញេម៉ចេ�មីង=4គប់4dន់អត់។ 

ខ៖ មិន4dប់4dន់េទ ទឹក�វគក� �ក សE ដឹង41ប់េហTយសE មÔ �រែផEគែផEអ ី
េគដួសែចកេចះែតhំd% ឱLេ�រក។ 

ក៖ អ�� ឹងមនុសºធំសE េម៉ចកូនេក+ងអ�� ឹងែដរ? 

ខ៖ អ�� ឹង®ងំអស់d% ហ% ឹង។ 

ក៖ ចំែណកេស+ Tៗd% ®ងំអស់។ 

ខ៖ េគដូច`ដួសែចកd% បីhក់បួនhក់េគ°ល់ែចកមិនែមនេនះេទP៎។ 

ក៖ អ!៎ 

ខ៖ សីុអ�� ឹងេ�េពលPជួនPេ�មួយ_ទិតLសីុJយមOងអ�� ឹងេ�។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ ែតមOងែតេគមិនឱLេយTងសីុែឆ́តែដលេគ°ល់ែចកd%  ដូចប៉ុh+ នអ�� ឹងប៉ុh+ នែវក េគែចក 
ប៉ុណ« ឹងេ�។ 

ក៖ េគែចកអ�� ឹងែដរ។ 

ខ៖ បបរអ�� ឹងែដរ េគមិនឱLេយTងសីុេស៊រ ²PVលជំhន់ហ% ឹង។ 



ក៖ l៎ស!  

ខ៖ ខB C ំJនរត់លូន=មួយ'O យឪពុកមិនJនែចកដូចមីងេគ2នអីហ% ឹង dត់ែបកជេមEÏសេ� 
ប៉ុែនOខB C ំអត់េទេ�P=មួយែម៉ឪ។ 

ក៖ អ!៎ 

ខ៖ ប៉ុណ« ឹងចុះេយTងេ^តូចមិនJនែបកែម៉ឪJនេទ។ 

ក៖ l៎ស! ចុះមីងឆEងVត់VរលំJកហ% ឹងេYយរេបWបPមីង? 

ខ៖ ពិJកែមនែទនយប់េដកេ'៉ងមួយយប់េឡTងរត់ែខ+ រេយTងហ% ឹង។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ មកដល់េឃWងរហូតចុះេបTេគជិះេសះេយTងបរេទះេd។ 

ក៖ l៎ស! 

ខ៖ មកដល់កែនEងហ% ឹងចុះេភE Tង41ងៗ°Jញ់ Jញ់Jនេនះជួយរត់d% Jយd% ទឹកេទ សូម� ី
ែតេ¿_វក៏d% ។ 

ក៖ l៎ស! 

ខ៖ េពលេ^េ�Jន®Õ៊នេ�ជួយពីេដTម េគេ�ស� ័យ4YេំបTេយTងឥឡ6 វេនះេគេ�ប៉ូ លីស 
េ�ជួយពីមុខេគេ�ស� ័យ4Yេំម៉ចេគ។ 

ក៖ ប៉ូ លីសេគេ�ស� ័យ4Yហ៎́ំមីង? 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយពីេដTមេគេ�ស� ័យ4Y ំេគេ�ជួយេ�។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ េបTរត់រចួេ�ចុះ េបTរត់មកទឹកែផ́ម េគ1i ល់d% េគឱLហូបប �នឯង` េបTទឹក4តីក៏ែផ́ម�� ញ់ 
ែដរ ។ 

ក៖ dត់`ទឹក4តី។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ! ចុះេយTងមិនែដលេឃTញចុះ_ពត មិនបី�% ំេហTយមិនែដលJនសីុបែង́មឯង 
P។ 

ក៖ l៎ស! ទឹក4តីែផ́ម�� ញ់។ 

ខ៖ ទឹកស� រេ1ះហ% ឹងP៎។ 

ក៖ l៎ស! ចុះមីង'នបទពិេ1ធន៍PខEះែដលល́ៗេ^កo Cងជីវ Zតមីងែដល េធ� TឱLមីងសបÍយ 
ែដរមីងេពលP? 

ខ៖ d% េ�ពិJកអីសព�ៃថ�ហ% ឹង។ 

ក៖ l៎ស!  



ខ៖ ពិJក ែតេយTងជំ¶ក់លុយេគប៉ុេP« ះ េ�េពលPេនះ េ�សបÍយខEះេ�ទុកÎខE ះេ� P។ 

ក៖ l៎ស! ចុះេពលែដលមីងេ^េក+ងៗមីងែដលµE ប់`សម័យចង់េធ� TអីេពលធំេឡTង? 

ខ៖ ដូចd% សម័យអីផងេឃTញេធ� Tែតែ4ស។ ចុះេបTែម៉ឪេ^ែ4សមិនដូចសម័យ ឥឡ6 វេគេ�ៃថឯ 
P។ 

ក៖ មីងែដលµE ប់គិត`មីងចង់េធ� Tអីមួយេធ� T=4គ6បេ4ងÏន 
េធ� T==ងVត់េដរក៏ជំhញអីមួយP៎មីង? 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ អត់ែដលគិតេទេPះមីង? 

ខ៖ អត់ែដលគិតេទ។ 

ក៖ l៎ស! ចុះេបTសិន=មីង_ច4Jប់អ� ីមួយេ�Vន់កូនេgមីងជំhន់េ4Vយ េតTមីងនឹង½O អំី 
ខE ះេ�Vន់ពួកdត់P៎មីង? 

ខ៖ េទ! ចងឱ់Lេ�ៃថេ�អីេ�ធូរេធរហ% ឹងេគែខ+ រេចះែត4កេ�ៗ។ 

ក៖ l៎ស! េហTយ'នអីចង់½O េំ�េgៗមីងេទមីង? 

ខ៖ មិនដឹង½O ំ̀ អីផង។ 

ក៖ ដូច=ឱLdត់ខំេរWន ឬក៏រស់េ^េម៉ចអ�� ឹងP៎? 

ខ៖ ឱLdត់ខំេរWន ែតេគេរWនមិនJនេគឈប ់ មិនឱLកូនលំJកផង ប៉ុែនÆ េគមិនេរWនេគឈប ់
េ4ចTនJនែត %̀ ក់ទី៨ឈប់។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ េបT_ប �នJន %̀ ក់ទី៧។ េបTអញ %̀ ក់ទី៤ឈប់។ _ហ% ឹងែមឪ៉មិនបងÎ ំឱLឈប់េទ ែតខB C ំឈប់ 
ខ� Êនឯង។ 

ក៖ l៎ស! េបTសិន=មីង មីងចងឱ់Ldត់េរWនេ4ចTន។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ ប៉ុែនO°ចង់ឈប់ ឈប់េ�។ 

ក៖ l៎ស!  

ខ៖ េ�បងÎ ំេគេធ� TអីេបTេគឈប់េហTយ។ 

ក៖ l៎ស! ចុះ'នអីេទWតែដលមីងចង់½O េំផÖTរេ�ពួកdត?់ 

ខ៖ អត់េទ! 

ក៖ អស់េហTយេPះមីងេPះ? 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ l៎ស!  



ខ៖ មិនដឹង½O េំផÖTរអីផង។ 

ក៖ l៎ស! មីងស4'ប់ខB C ំសូមអរគុណមីង ែដលJនឱLខB C ំពិ�កe=មួយមីង េហTយផOល់= 
4បវតO ិស4'ប់ពួកខB C ំ_ចរកeជួនមីងP៎មីង។ 

ខ៖ l៎ស! 

ក៖ អរគុណេ4ចTនមីង៕ 

 


