
!រស$% សរបស់បង)សី+វ មីុ 
ក៖ អ%កស'( សេ*+ ះ មួយលី និង ែញ៉ម សុគ:;    ខ៖ 
អ%ក=ត?វេគស'( សេ*+ ះ Aវ មុី 
 
ក៖ AដំបូងសូមែថGងអំណរគុណ'៉ក់ែដលឲLខM N ំស'( សពីជីវ=បវតQ។ិ 
ខM N េំ*+ ះមួយលីAអ%ក ស'( ស។ េ*+ ះេពញរបស់'៉ក់េ*+ ះអS ?ី 
ខ៖ េ*+ ះ Aវ មុ។ី 
ក៖ Uស! ៃថXេនះគឺខM Nសំ'( សកZ NងៃថXទ ីៃថXទី១៣ ែខ៨ _%  ំ២០១៦។ cរស'( សេនះ
=ត?វdន  
េរeបចំេឡhងេiយសកលវ jទkលយ័េm=បេទសnេមរ jចេ*+ ះo បី pq យ យូ rកល
វ jទk  ល័យ'នកម+ វ jធីេដhមtីស'( សអំពីជីវ=បវតQ ិរបស់'៉ក់ នងិ =បAជនែខ+ រ 
េដhមtីេពលអ:គតេu មុខេuកូនរបស់'៉ក ់និង មនសុvជំ:ន់េ=cយnចដឹង 
ពីជីវ=បវតQ ិ នងិ ដំេណhរេរxង_កជីវ jត របស់ដូនy។ 
េតh'៉ក់អនុz{ តឲLខM N ំiក់cរស'( សចូលេuកZ Nងេវបrយរបស់rកលវ jទk 
ល័យ បី pq យ យូ ែដររ |ែទ?  
ខ៖ Uស! dន។ 
ក៖ ែដលេវបrយេនះ'នេ*+ ះo www.cambodiaoralhistory.byu.edu ។ 
ខM N ំសូមUប់េផQhម េធS hcរស'( ស សូម=dប់េ*+ ះេពញរបស់'៉ក់មQងេទeត? 
ខ៖ េ*+ ះ Aវ មុ។ី 
ក៖  េតh'នេ*+ ះេគេ�េ=�ែដរឬេទ? 
ខ៖ េ�មុី។ 
ក៖  ឬេ*+ ះេគេ�ពីេក+ង? 
ក៖ មុែីដរ។ 
ខ៖ េតh'៉ក់េកhតេmៃថX ទី ែខ _% ំ�? 
ក៖ ៃថXទី៧ ែខ េមr _%  ំ១៩៨១។ 
ខ៖ ទីកែនGងកំេណhតេmឯ�? 
ក៖ កំពង់Uម =ក �ងកំពង់Uម =ស �កក៏កំពង់Uមែដរ េខតQកំពង់Uមែដរ។ 
ខ៖ េតh_% ំែខ+ រAសតSអS ី? 
ក៖ 'ន់ រc។ 
ខ៖ េតh'នបងប� �ន=ប �ស =សីប៉ុ:+ ន:ក់? 
ក៖ ៣ :ក់។ 
ខ៖ េតh'៉ក់Aកូនទីប៉ុ:+ ន? 
ក៖ កូនទី៣។ 
ខ៖ េតhឥឡ? វបងប� �នេmរស់�ងំអស់េទ? ពួកេគេmឯ�? 
ក៖ េmរស់�ងំអស់ ែតេគេmឯ=បេទសៃថ។ 
ខ៖ េតhឪពុកេ*+ ះអS ?ី 
ក៖ ឪពុកេ*+ ះ �វ Aវ។ 
ខ៖ ទីកែនGងកំេណhតេmឯ�? 
ក៖ េmភូមិកំពង់Uម ឃំុកំពង់Uម ភូមិេy% តេ=cម។   
(nមួយេនះ¡យេទnេនះ'Q យេm ភូមិកំពងU់ម 
េនះ=ស �កកំពង់េសeម) =ស �កកំពង់េសeមេខតQកំពង់Uម។  កំពងU់ម�ងំអស់។ 
ខ៖ េកhតេmៃថXទី ែខ _% ំ�? 
ក៖ _%  ំ១៩៣៦។ 
ខ៖ _% ំែខ+ រAសតSអS ី? ដូចA ជូត ឆ¤ �វ ¥ល េoះ។ 
ក៖ _%  ំេ¦ង។ 
ខ៖ _%  ំេ¦ង េតh§ត់rG ប់ ឬក៏េmរស់? 
ក៖ rG ប់dត់េហhយ។ 



ខ៖ §ត់rG ប់េm_% ំ�? 
ក៖ ដូច៧៩(១៩៧៩) Uស ១៩៧៩។ 
ខ៖ េពលសម័យ�? 
ក៖ េmេពលែបក ប៉ុល ពត មក។ 
ខ៖ rG ប់មូលេហតុអីែដរ? 
ក៖ េiយrរ§ត់សីុឈZ ªលេគេm=បេទសៃថ។ 
ខ៖ §ត់rG ប់nយុប៉ុ:+ ន? 
ក៖ cលd៉rG ប់nយុ ៥០Aង េបhគិតឥឡ? វ§ត់=បែហល ៨៣ឬ៨៤។ 
ខ៖ េតh'នcរចងUំអីេគខGះAមួយ§ត់? 
ក៖ េiយrរេmតូចេពក អត់Uំ។ 
ខ៖ អត់'ន=សញ់o% ក់ថ%មបង? 
ក៖ េiយrរេកhតdន១ែខ §ត់Uកេចញេu។ េធS hcរេmៃថេហhយrG ប់េmទី
េ:ះ។ 
ខ៖ េតh'Q យេ*+ ះអS ?ី 
ក៖ _យ លឹមេអង។ 
ខ៖ េកhតេmៃថX ែខ _% ំ�? 
ក៖ េm_% ំ១៩៤៣ 
ខ៖ ៃថXប៉ុ:+ ន ែខប៉ុ:+ ន? 
ក៖ ៃថX២ ែខមិ:។ 
ខ៖ ទីកែនGងេmឯ�? 
ក៖ ភូមិ េy% តេ=cម ឃ̄៊ េy% តេ=cម =ស �ក =សីសន; រ េខតQកំពង់Uម។ 
ខ៖ េតh_% ំែដលេកhត_% ំែខ+ រAសតSអS ី? 
ក៖ រcែដរ 'ន់។ 
ខ៖ េតh§ត់rG ប់ឬក៏េmរស់? 
ក៖ េmរស់¦ល់ៃថX។ 
ខ៖ េតh'នcរចងUំអS ីខG ះAមួយ§ត់  េតh§ត់dនផQល់កQ ី=ស�ញ់ឲLបងេម៉ច
ែដរ? 
ក៖ ផQល់កQ ី=ស�ញ់ដល់ធំ។ 
ខ៖ េម៉ចែដរបងnចេរeប¦ប់ពីចរ jកលក°ណរបស់'៉ក់បងចឹង±!!!! 
ក៖ §ត់េជរខG ះ  §ត់េជរខG ះ §ត់ល² ខG ះស='ប់េយhង។ 
ខ៖ ដូចA§ត់dនេធS hអS ីខG ះស='ប់ជីវ jតរបស់បងែដរ? 
ក៖ §ត់រកសីុចិ³ឹ́មេយhង េហhយផQល់កQ ី=ស�ញ់ដ៏ធំបំផុតស='ប់េយhង។ 
ខ៖ េហhយអ៊ុដូ̄ចA'នចរ jកលក°ណៈ¡៉ងេម៉ចែដរបង? 
ក៖ _% ស ់ អត់អីេiយrរេយhងAកូនែតងែតទទួល¶កL សQ ីបេ:· សតិចតួច េហh
យកA៏កQ ី=ស�ញ់មួយដ៏ល² ស='បេ់យhង។ 
ក៖ Uស!   
ខ៖ េតhជីyេ*+ ះអS ី? 
ក៖ េ*+ ះ y Uន់។ 
ខ៖ អីេគUន់បង? 
ក៖ េ*+ ះ _យ Uន់។ 
ខ៖ Uស!  ជីy¥ង'Q យឬក៏¥ងឪពុក? 
ក៖ 
¥ង'Q យ។ ¥ងឪពុក េiយrរ§ត់យកេគែបកnពតមក §ត់យក ចំែណក
កឪពុក 
'Q យ¥ងd៉ខM N  ំ§ត់េmៃថ�ងំអស់§ត់អត់ដឹងoកូនយក§%  ដល់េពលេ=cយ
មក §ត់o 



§ត់េuរក'Q យ§ត់េmៃថ េដhមtីយកលុយមកមួយ=គ̧rរ§ត់េuៗ ឈឺេmទល់
ែដនrG ប់។ 
ក៖ េហhយចុះបង'នែដលrº ល់េ*+ ះy¡យ¥ងឪពុកេទ? 
ខ៖ អត ់អត់ដឹង។ 
ក៖ អត់េទ! ចឹងrº ល់ែត¥ង'៉ក។់  
ខ៖ rº ល់ែត¥ង'៉ក់។ 
ក៖ Uស!  េតhេmៃថX ែខ �? §ត់េកhតេmែខ� y? 
ខ៖ 
អត់ដឹង េiយrរខ»៊¯អត់dនដឹង§ត់េកhតែខ� �ល់ែត'៉ក់§ត់dនដឹង។ 
ក៖  ចុះជំ:ន់�បងដឹងអត់? 
ខ៖ §ត់rG ប់អត់ដឹងoជំ:ន់� េiយrរnពតេហhយេហhយ េទhប§ត់rG ប់ 
§ត់rG ប់េiយជមX ឺ 
េiយrរ§ត់'នកូនរហូតេuដល់១២:ក់ '៉កខ់M N ំបងប� �នេ=ចhន។ 
ក៖ កែនGងកំេណhតេmឯ� y±៎? 
ខ៖ េm=ស �ក=សីសន; រហ% ឹង =ស �ក=សីសន; រ ភូមិេy% តេ=cមហ% ឹង។ 
ក៖ េខតQកំពង់Uមហ% ឹង? 
ខ៖ ហ% ឹងេហhយេខតQកំពង់Uមហ% ឹងដូច§% ។ 
ក៖ ហ% ឹងេហhយ Uស។ េតh§ត់rG ប់រ |ក៏រស់? 
ខ៖ rG ប ់rG ប់េហhយ។ 
ក៖ §ត់rG ប់េm_% ំ�? េតh'នUំoy'នេធS hអS ីខG ះ? 
ខ៖ 
'៉(¡យ)dន=dប់oydនេធS hែ=ស េធS hច'½ រស='ប់ចិ³ឹ́មកូន១២:ក ់េiយ
ខ¤ ªន§ត់ ¾· ល់។ 
ក៖ ចូលដល់ជីដូនមQង។ េតhជីដូនេ*+ ះអS ?ី 
ខ៖ េ*+ ះ¡យ ម៉ក់។ 
ក៖ អីេគ ម៉ក់វ jញបង? 
ខ៖ ស² ីម៉ក់េទ ខM N េំភGចេហhយ េiយrរយូរេហhយ។ 
ក៖ េកhតេmៃថXែខ_% ំ�? 
ខ៖ អត់ដឹងែដរេiយrរ§ត់_% ំរcែដរ េបhសិនAេយhងដកគុណែចកែដរ
cល§ត់ខូចេm_% ំ ៩៦ (១៩៩៦) ១៩៩៦ §ត់dនrG ប់េmnយុ៨៣។  
ក៖៨៣! ចឹងកូនេ¿េពលrQ ប់េuគុណែចក េu§ត់ដឹងេហhយ។ 
ខ៖ Uស! dនដឹងo§ត់កZ Nង_% ំ�។ 
ក៖ Uស ហ% ឹងេហhយ។ ទីកែនGងេmឯ�? 
ខ៖ េmភូមិេy% តេ=cម ឃំុេy% តេ=cម =ស �ក=សីសន; រ េខតQកំពង់Uម។  
ក៖ _% ំែខ+ រAសតSអS ?ី ¡យ±? 
ខ៖ រc! 
ក៖ §ត់rG ប់ឬក៏រស់? 
ខ៖ rG ប់េហhយ។ 
ក៖  េតh'នcរចងUំអីខG ះAមួយ§ត?់ ¡យេម៉ចែដរ? 
ខ៖ 
'៉§ត់Aអ%ក និ¡យេu§ត់េmែតផ·ះ UំែតបQ ីរកសីុចិ³ឹ́មែដរ េធS hែ=សចិ³ឹ́ម
ែដរ។ 
ក៖ េហhយ§ត់rG ប់េm_% ំ�? 
ខ៖ េអh១៩៩៦! 
ក៖ េតhឪពុក'Q យនឹងជីដូនជីyÀG ប់េuរស់េm=បេទសេ=�ែដរែរេទ? 
ខ៖ អត់េទេmែតកZ Nង=ស �ក កZ Nង=បេទសរបស់េយhង។ 
ក៖ េតhេរeនដល់o% ក់ទីប៉ុ:+ ន? ស='បប់ង? 



ខ៖ ស='ប់ខM N ំមិនdនចូលrេទ។ 
ក៖ ÀG ប់េរeនអក° រកម+អីេគេទបង? 
ខ៖ ÀG ប់េរeនពីបង=ប �ស §ត់បេ=ងÁនេmកZ Nងផ·ះតិចៗ។ 
ក៖  េតh'៉ក់េចះnនេចះសរេសរេទ? 
ខ៖ េចះ េចះnនេចះសរេសរdន។ 
ក៖  '៉ក់ÀG ប់េរeនÂrេផvងៗអត?់ 
ខ៖ ÀG ប់េរeនចិនខGះ។ 
ក៖ េហhយេចះនិ¡យេទបង? 
ខ៖ េចះតិចៗ។ 
ក៖ ែតេmnន េmអីdនេទ? 
ខ៖ មិនសូវdន េភGចេ=ចhនេហhយ។  
ក៖ Uស! 
ខ៖ េតhកQ ី=សៃម៉េmៃថXអ:គតចង់cG យAអS ី?  
ក៖ េពលបងេmពីេក+ងកQ ី=សៃម៉របស់បង±? 
ខ៖ ចងc់G យ េរeនឲLdនខÃស់ដូចេគ។ 
ក៖ េហhយៃថXអ:គតចង់េធS hអីេគ? 
ខ៖ អ:គត ចង់េធS hAអ%កបេ=ងÁនេគ។ 
ក៖ ចឹង=គ?! 
ខ៖ Uស!  
ក៖ េតhÀG ប់េធS hែ=សច'½ រឬេទ? 
ខ៖ អត់េទេ=¶ះេmទី=ក �ង ពំុ'នែ=សច'½ រដូចេគេទ។ 
ក៖ ឬ=ក �ម=គ̧rរAអ%ករកសីុ? 
ខ៖ =ត?វ '៉Aអ%ករកសីុ។ 
ក៖ េតhេរeបcរេmៃថXែខ_% �ំ? 
ខ៖ ៃថX២ េmកំពង់Uម។ 
ក៖ _% ំ�វ jញ? 
ខ៖ _% ំ២០០២។ 
ក៖ េmឯ�? 
ខ៖ េmកំពង់Uម។ 
ក៖ េតh'៉ក់េរeបcរ=ត?វឪពុក'Q យេរeបចំឲL ឬ=ស�ញ់§% េiយចិតQខ¤ ªនឯង? 
ខ៖ ឪពុក'Q យេរeបចំឲL។ 
ក៖ េតh'៉ក់ជួប§% AមួយrS មីេលhកដំបូងេmេពល�? 
ខ៖ េmrេរeនចិន។ 
ក៖ េម៉ចែដរបង dនជួប§ត់? 
ខ៖ 
េiយrរេគេរeន េគេm=ពះវ j±រចិន ខM N េំuេរeនេmទីេ:ះ េហhយក៏rº ល់§%  េយhង 
=ស�ញ់§% េu។ 
ក៖ េហhយេម៉ចdនUប់ចិតQ=ស�ញ់§% ហ% ឹង? 
ខ៖ េiយrរេគ េគo=ស�ញ់ខM N  ំេហhយេគក៏dនមកេmេលhផ·ះAមួយ។ 
ក៖ េតhេរeបcរ'នប�Q cរេទ? 
ខ៖ 'ន! 
ក៖ េតhជីវ jត'៉ក់:េពលអតីតcលខុស§% នឹងបចÄ Nបtន% េម៉ចែដរ? 
ខ៖ ខុស ខុស េ=cយពីេរeបcរេហhយែបក§% ។ 
ក៖ េហhយបង េ=បÁបេធeបជីវ jតរបស់បងេតhp¡៉ងេម៉ចែដរ អតីតcល¡៉ងេម៉
ច បចÄ Nបtន%  
cល¡៉ងេម៉ច? ែដលមិនoែតជីវ jតn¶ហ៍ពិ¶ហ៍សូមtីជីវ jតជីវ jតខ¤ ªនឯង¾· ល់
ចឹង±? 



ខ៖ ពីមុនខM N លំំdកខGះែដរ េiយrរេ=cយមកែលងលះ§% េu  
p'នcរពិdកេ=ចhន 
េហhយកូនេmតូចpឈឺpអី េយhងពំុសូវ'ន=dក់េមhលpពិdកែត'នបង=ប �សជួ
យេ=ចhន។ 
ក៖ ចុះដល់េពលឥឡ? វ? 
ខ៖ ឥឡ? វpក៏េmែតបង=ប �សចិ³ឹ́មដែដល =§ន់ែតoឥឡ? វធូរAមុនបនQ ិច ។ 
ក៖ Uស! ហ% ឹងេហhយ ចឹងពីមុនេហhយឥឡ? វpខុស§% ។ 
ខ៖ ឥឡ? វកូនធំេហhយ។ ធំៗេហhយ 
ក៖ ហ% ឹងេហhយ។ េតhមÆ �ប'៉ក់ចូលចិតQមÆ �បអS ី? 
ខ៖ អS ីក៏Ç�dំន។ 
ក៖ ពិេសសAងេគ±បង? 
ខ៖ សមGកកូរ។ 
ក៖ េតh'៉ក់េចះេធS hេទ? 
ខ៖ េចះ។ 
ក៖ េរeនេធS hមÆ �បពីអ%ក�? 
ខ៖ ពី'៉ ពីជីដូន។ 
ក៖ េតh'៉ក់េពលទំេនរ ចូលចិតQេធS hអS ?ី 
ខ៖ ចូលចិតQnនេសeវេÈ េហhយUក់nវ។ 
ក៖  េតh'៉ក់ចូលចិតQកំrនQេmកែនGង�? 
ខ៖ ទី�ក៏dនឲLែតសX ប់េសX Áមេហhយ។ 
ក៖ បងÀG ប់េu�ខGះ? 
ខ៖ េu¥ងទឹក_ េu¥ងភ% ំ=ប �សេហhយនិងអងºរdជ័យេហhយនងិ'ត់ទេនG
ប៉ុណÉ ឹង។ 
ក៖ '៉ក់ចូលចិតQែលtង=បA=បិយអS ីែដរ? (មួយលី) េពលចូល_% ំេពលអីចងឹ± 
បងចូល ចិតQេលងែលtង=បA=បិយអីែដរ? 
ខ៖ ÀG ប់េមhល េមhលេគែលងសបÊយUស។ 
ក៖ ែ=សកេ±ៗAមួយេគចឹងេu។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហhយ។ 
ក៖ '៉ក់ែបប�ែដរ? 
ខ៖ ចេ=មÁងធម+yៗមិនចូលចិតQបទÇក់េទ។ 
ក៖ ចូលចិតQបទអនGង់អេ:G ចចឹងេuេហ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហhយ! 
ក៖ '៉ក់=ស�ញ់អ%កចេ=មÁងមួយ�Aងេគ? 
ខ៖ ឲLែតអ%កចេ=មÁងកZ Nង=បេទស=ស�ញ់�ងំអស់។ 
ក៖ ពិេសសAងេគចឹង±? 
ខ៖ ពិេសសAងេគ y¦ពីមុនៗ។ 
ក៖ េ*+ ះអីេគែដរបង? 
ខ៖ ដូចA សិុន សីុrមុត រស់ េសរ Ëសុ�;  ែប៉ន រqន។ 
ក៖ Uស! 
ខ៖ '៉ក់េចះចេ=មÁងឬេ=បhឧបករណ៍ត=នីQ ែដរឬេទ? 
ក៖ អត់េចះេលងេភGចេទ ែតចូលចិតQេ=ចÁង។ (គ:; )  េ=ចÁងមួយបទមកហី? 
ខ៖ អត់េទ! 
ក៖ េតhបងប� �ន'៉ក់េចះេលងឬេទ? 
ខ៖ អត់េទ េគសុទ;ែតអ%កេuេធS hកម+ករេគ�ងំអស់។ 
ក៖
 ហ% ឹងេហhយ។ េតh'៉ក់nច=dបខ់M Noំេក¡យ=dប់អីខG ះពីជំ:ន់ ប៉ុល ពត d
នេទ? 



ខ៖ ÀG ប់និ¡យ និ¡យពីcរពិdកេuែរកដី េលhកទំនប់ េហhយនិង 
េuរករបស់មកសីុ ក់លួចពីេគ េដhមtីយកមកចិ³ឹ́មកូនប៉ុណÉ ឹង។ 
ក៖ េតhcរហូបចុកេម៉ចែដរ? (គ:; ) ¡យ§ត់ហូបេម៉ចែដរ? 
ខ៖ ពិdកេ=¶ះពួកេយhងខSះមុខ ខS ះេ=cយ េហhយេ=cមcរ=គប់=គងសម័យេ:ះ 
គឺេគមិនឲLេយhង េ�ះបីAdនផឬក៏អីក៏េគមិនែចកេយhងÇ�េំចញពីជំ:ន់ ប៉ុ
ល ពត 'នnរម+ណ៍¡៉ង�ែដរ? 
ក៖ េពលដឹងo'Q យបងរចួខ¤ ªនចឹង បង'នnរម+ណ៍េម៉ចែដរ? 
ខ៖ សបÊយេ=¶ះoេយhងdនឆGងcត់ពីសÍÎº មមួយមករកសីុេiយខ¤ ªនឯង 
ចិ³ឹ́មខ¤ ªន ឯង មិន'ន
េ=¶ះេ=cមរបបេគ=គប់=គងជីវ jតេគចង់យកេយhងេupយេUលេពល�ក៏ 
dន។ 
ក៖ Uស! 
ខ៖ េតh'នសល់rច់Çតិ�ខGះេ=cយពីរបបេនះ? 
ក៖ ដូចAបងប� �នrច់Çតិ¥ង¡យចឹង±? 
ខ៖ ¥ង'Q យ=បែហលAសល់េ=ចhន ប៉ុែនQ ចំែណក¥ងឪពុកអត ់េmែតមួយគត់។ 
ក៖ េmនរ�េគបង? 
ខ៖ េm'Q យមីងមួយ§ត់េmែ=ពកេ¶ធÏ។ 
ក៖ ចឹងដូចA'Q យ¥ងបងសល់ដូចAេ=ចhនែដរែមនេហ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហhយ បងប� �ន¥ងហ% ឹងេ=ចhន១៤:ក់។ បងប� �ន¥ងហ% ឹងេ=ចhន 
េបhបងប� �ន១២:ក ់សល់៤:ក់។ 
ក៖ ១២:ក់ សល់៤:ក់។ 
ខ៖ 
nហ% ឹង¥ងបQ ីរបស់§ត់ េu១២:ក់សល់៤:ក់�ងំ§ត(់១៤សល់៤:ក់មកវ jញ)
។ 
ក៖ Uស rG ប់អស់១០ ។ កូន២ និង'Q យ សល់ប� �នៃថGមួយ។ 
(មួយលី) េតhប:· ប់ពីរបប ប៉ុល ពត '៉ក់េក¡យ=បកបរបបចិ³ឹ́មជីវ jតអី? 
ខ៖ លក់បែង²ម។ 
ក៖ េតhអS ីែដលចងUំAងេគេmកZ Nងជីវ jត?  
ខ៖  ចងUំកZ Nងជីវ jត។ 
ក៖ េដhរេលង! 
ខ៖ គឺកQ ី=ស�ញ់របស់'Q យ េហhយនងិកQ ី=ស�ញ់របស់កូន។ 
ក៖ រេបeបេម៉ចែដរបងកQ ី=សញ់ហ% ឹង? 
ខ៖ រេបeបopល² ស='ប់េយhង ដូច'Q យ=ស�ញ់េយhង េយhង=ស�ញ់កូនបនQគ ឺ
=ស�ញ់បំផុត។ 
ក៖ ហ% ឹងេហhយ បងរស់េmAមួយ§ត់¡៉ងេម៉ចែដរសុភមងºលេ=ចhនេទ? 
ខ៖ េ=ចhន! 
ក៖ ហ% ឹងេហhយ។ (មួយលី) េតh'៉ក់េ=cយពីេរeបcរ'នកូនប៉ុ:+ ន:ក?់ 
ខ៖ កូនមួយ! 
ក៖ ែតមួយអ%កសួរហ% ឹង។ (គ:; ) 
ខ៖ េ*+ ះអS ី? 
ក៖ សុÂ មួយលី។ 
ក៖ 'នកូនចិ³ឹ́មអត?់ 
ខ៖  អត!់ 'នែតកÐ ªយេទ។ 
ខ៖ េតhd៉'នេ*+ ះអS ?ី 
ក៖ េ*+ ះ េនxន សុÂ។ 
ខ៖ េតh§ត'់នចរ jកែបប�? 
ក៖ េរeប¦ប់ពីចរ jកrS មីបង±៎។ េតh§ត់¡៉ងេម៉ចចឹង±? 



ខ៖ ចរ jកoដូចAមនុសv=សីចឹងចូលចិតQអS ីៗr² តៗ កZ Nងផ·ះចូលចិតQr² តៗែដរ។ 
ែតចូលចិតQ cន់លុយខ¤ ªនឯង។ 
ក៖ អត់ឲL=បពន; ! 
ខ៖ អត់េទ ចូលចិតQ=បចណ័Ñ េ=ចhន។ 
ក៖ េហhយឥឡ? វដូចAេម៉ចែដរAមួយនឹង§ត់�៎បង? 
ខ៖ េ=cយែលងលះ េយhងnចរស់េmេiយ=ស̧លAងcលរស់េmAមួយ§%  េ=¶ះ
េគយល់េឃhញoលុយេគរកេគចង់cន់ខ¤ ªនេគ េគមិនឲLេយhងដូចAសពSៃថXេm
_X យពីេយhងែបក§%  ែមន ែតេគចូលចិតQដឺដងេmែតេ*G ះមិនឈប់ដែដល។ 
ក៖ Uស! ដូចA�រសិទ;ិចិ³ឹ́មកូនែដរបងេហ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហhយ។ 
ក៖ េតhឥឡ? វd៉=បកបរបរអS ី? 
ខ៖ អ%កេធS hcរេ¦ងច=ក។ 
ក៖ ចុះ'៉ក់វ jញ? 
ខ៖ អ%កេmផ·ះ។ 
ក៖ េmផ·ះ! 
ក៖ េតhរេបeបចិ³ឹ́ម នងិ អប់រÒកូនេiយរេបeប�? (គ:; ) 
បងចិ³ឹ́មមួយលីេម៉ចែដរ? បង 
nចេរeប¦ប់ឲLdនេកÊះកÊយ េរeប¦ប់ឲLអស់មក។ 
ខ៖ េiយrរេគ ជួនcលេគរ Óងេពកជួនcលក៏=ត?វpយខGះែដរ។ 
ក៖ ដូចAដំបូ:+ នអីេគខGះ? 
ខ៖ មួយលីចូលចិតQត'ត់េ=ចhន =បេÔេគឲLល² ឲLេគេធS hអS ី ស='ប់ខ¤ ªនេគ 
េហhយនឹងឱLខំ េរeនស='ប់អ:គតេគប៉ុណÉ ឹង។ 
ក៖ Uស! ហ% ឹងេហhយ េហhយមួយលី'នេធS hyម'៉ក់េទ? 
ខ៖ េធS h េធS hខG ះ។ 
ក៖ េធS hខG ះ អត់ខG ះ ចុះេធS hyម'៉ក់=ស�ញ់±៎។ 
ខ៖ េតh'៉ក់'នឲLកូនេuទទួលcរសិកÖេទ? 
ក៖ ឱL ឱLេរeន¦ល់ៃថX ហ% ឹងេហhយ។ 
ខ៖ េហតុអS ីឲLកូនេuសិកÖ? 
ក៖ េដhមtីឲLេចះដឹង រកសីុចិ³ឹ́ង'៉ក់ៃថXេ=cយវ jញ? 
ខ៖ េតh'៉ក់ដឹងេទតៃមGៃនcរអប់រÒ'នអត×ន័យ¡៉ង�ចំេ¶ះកូន? 
ក៖ គឺ'នន័យស='ប់កូន េ=¶ះoអប់រÒឲL'ន េធS hអតQចរ jកល² មិនឲLខិលខូច
េuyមពួក'៉កឬអS ីែដលមិនល² េដhមtីឲLកូន'នអ:គតdនខÃស់។ 
ខ៖ េតh=ត?វេធS hដូចេមQចេដhមtីឲL=ក �ម=គ̧rរ'នសុភមងºល? 
ក៖ គឺកុំ'នcរេ*G ះ§%  េហhយេធS hអS ីែដលល²  េហhយ=ស�ញ់កូន 
=ស�ញ់អ%កេmកZ Nងផ·ះ េយhង�ងំអស់§% ។ (គ:; ) 'នcរបេ=មhអីខG ះបង? 
ខ៖ cរបេ=មhដូចAេយhងេdកគក់កZ Nងផ·ះ េធS hអីខG ះ។ 
ក៖ េតh=គ̧rរ'នបzØ  េតh'នវ jធីអS ីេiះ=rយ? 
ខ៖ អត់ធន់េហhយេយhងnចនិ¡យអS ីៗល² ៗស='ប់cរេiះ=rយ ស='ប់'នប
zØ អS ីេmកZ Nងហ% ឹង េយhង=ត?វរកកែនGងរកចំណុចរបស់េ:ះមកេiះ=rយ។ 
ក៖ េតh=គ̧rរ'នអត×ន័យ¡៉ង�ចំេ¶ះ'៉ក់? 
ខ៖ អត×ន័យដ៏ធំបផំុត។ 
ក៖ េម៉ចែដរអត×ន័យធំេម៉ចែដរ? 
ខ៖ 'នកQ ី=ស�ញ់មួយដ៏ធំស='ប់ខ¤ ªនេយhង =គ̧rររបស់េយhង។ 
ក៖ េបhសិនរស់េmខSះ=គ̧rរបងo¡៉ងេម៉ចែដរ? 
ខ៖ p§+ នន័យេទ។ 
ក៖ ែតលេyល'% ក់ឯងពិdក�ស់េហ៎។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហhយ! 



ក៖ េតh'៉ក់'នបទពិេrធនអ៍S ីខG ះែដលល² កZ Nងជីវ jតចង់ែចកUយេucន់កូន
េ¿ជំ:ន ់េ=cយ? 
ខ៖ ដូចoÀG ប់តសូ៊ េហhយÀG ប់គិតេឃhញoខ¤ ªននឹងេធS hអS ីមួយេដhមt=ីគ̧rរ 
េហhយកំពុងែត េ=តÁមនឹងចង់េរeនcត់េដរេដhមtីសនvលុំយឲLកូនេរeន។ 
ក៖ Uស! ហ% ឹងេហhយ។ 
ខ៖ េតh'នដំបូ:+ នអS ីចង់¾Q េំផ»hរេucន់§ត?់ 
ក៖ េucន់កូនេ¿ជំ:ន់េ=cយចឹង�ង? ចងឲ់L§ត់េដhរេលhផ¤ �វេម៉ចែដរ? 
ខ៖ 
ចង់ឲLេដhរផ¤ �វល²  កុំឲLគិតេuេលhអS ី េហhយកុំេជxមិតQភកQ ិែដល:ំេយhងេuផ¤ �វn=កក់
។ 
ក៖ ឲLេជeសផុតពីផ¤ �វអីែដរបង? 
ខ៖ ឲLេជeសផុតពីផ¤ �វែដល កុំឲLេយhងជួបអS ីៗែដលមិនល²  ឲLេយhងេដhរេuyមអS ីែដ
ល=ពះ=ទង់បេ=ងÁនេយhង។ 
ក៖ ទីប³́ប់ខM N សូំមែថGងអំណរគុណសំ¦ប់cរស'( សេmកZ NងៃថXេនះ។ 
អS ីៗ�ងំអស់េនះកូនេ¿ របស់'៉កd់នដឹងឮេm=បវតQ ិរបស់'៉ក ់
េហhយពួកេយhងនឹងiក់ចូលcរស'( សេនះ េucន ់
េវបrយ¥ងេលh។ សូមអរគុណ។ 
 (គ:; ) អរគុណបង។ 
ខ៖ អរគុណ៕ 
 


