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ក៖ @សបងCដំបូងខF G ំសូមែថKងអំណរគុណដល់បងែដរPនេQយខF G ំមកសំ.សន៏ពី5បវតU ិរប
ស់បងWX ។េហ)យ*រសំ.សន៏េនះ5ត7វPនេរ[បចំេឡ)ងេ^យសកលវ 1ទ_ល័យេaQេមរ 1កែដរ
bនេ:; ះc BYU  
េ^យ2រែតសកលវ 1ទ_ល័យbនេgលបំណងចង់ែថរកhទុកេa5បCជនែខ; រjងំអស់។ទុក
េQយកូនេkជំlន់េ5*យgត់2m ល់ពី5បវតU ិដូនnអop ឹងWX rបង។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ @សេហ)យេពលែដរខF G ំសំ.សន៏ហ% ឹងខF G ំសំុបងេដ)មtី^ក់*រសំ.សន៏របស់េaកu Gងេវច2
យ៏របស់2vែដរbនេ:; ះc www.cambodaioralhistrie.byu.edu   WX បង។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ @ស!
 អop ឹងេត)បងយល់5ពមេដ)មtីេQយខF G ំQច^ក់*រសំ.សន៏របស់បងហ% ឹងេaកu Gងេវច2យ៏រ
បស់2vេដ)បtីពួកខF G ំQចរកhទុកជូនបងPនេហX សបង? 
ខ៖ ចុះbនអី។ 
ក៖ @ស! អop ឹងសំ�ប់ៃថ�ែខែដរខF G ំសំ.សន៏បងេaៃថ�ទី ០៥ ែខ ០៥ �%  ំ២០១៧ WX បង។ 
ខ៖ Pទ។ 
ក៖
 េហ)យេធ( )េaភូមិ ៃ5ព2( យ ឃំុ �ងំេកស� ី5ស �ក សែង�រ េខតUPត់ដំបង។ អop ឹងបងbនេ:; ះ
អីែដរបង?េ:; ះេពញWX ? 
ខ៖ េ:; ះេពញេ:; ះ រ 1ទ> 2វ 1ញ។ 
ក៖ អop ឹងេអ)បងbនេ:; ះេ�េ5�េហX សបង? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អត់េ2ះម៉ង? 
ខ៖ អត់េទbនែតេ:; ះពិត។ 
ក៖ ពីតូចអីអត់ែដរr? 
ខ៖ អត់េទ។។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ bនេ:; ះពិតបេrU យ។ 
ក៖ @ស! បងbនេ:; ះេអ) ? bនQយុbណ�% ំែដរ? 
ខ៖ សួរឥឡ7 វអី? 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ៣៥។ 
ក៖ �% ំហ% ឹងWX ? 
ខ៖ @សហ% ឹងេហ)យ! ចូល៣៥េពញហិហិ។ 
ក៖ @សហិហិ! ចុះបងឯងេក)តេa�% ំrដឹងអត់? 
ខ៖ អត់@ំេហX សអូនេអ)យ។ 
ក៖ ៃថ�ទីbណអីអត់ដឹងេទrបងr? 
ខ៖ អត!់  
ក៖ @ស! ចុះ�% ំែខ; រហX រ?�% ំអី? 
ខ៖ �% ំែខ; រ�% ំេ*ហ% ឹងឯង។ 
ក៖ @ស! បងឯងេក)តេa5ស �កកំេណ)តេarបង? 
ខ៖ ថ;េgល។ 
ក៖ ថ;េgល? 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ភូមិអីឃំុអីបង? 
ខ៖ ភូមិែនក េgកឃ� G ំ ភូមិេgកឃ� G ំ េខតUPត់ដំបង។ 
ក៖ @ស! េហ)យបងbនបងប  ¡នចំនួនbណlក់ែដរបង? 
ខ៖ 5Pំបួនlក់។ 
ក៖ bណ? 



ខ៖ 5Pំបួនlក់។ 
ក ៖ 5Pំបួនlក?់ បងCកូនទីbណ? 
ខ៖ ទីបី។ 
ក៖ បងQចេរ[ប�ប់េ:; ះរបស់បង? បងប  ¡នរបស់បងPនេហX ស? 
ខ៖ Pន។ 
ក៖ gត់េ:; ះអីខK ះបង? 
ខ៖ េ:; ះយកេ:; ះកំេណ)ត? ហ  ¡យកេ:; ះេដ)មឬក៏យកេ:; ះអ?ី 
ក៖ េ:; ះអីក៏Pន 
ខ៖ េ:; ះ�ប់យកពីបងមុនWX ? 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ទីមួយេ:; ះសយ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ទីពីេ:; ះវុទ>។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ទីបីេ:; ះែចហ% ឹងែអង។ 
ក៖ @សបង។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ទីបួន? 
ខ៖ ទីបួនេវ£ន។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ទី5Pំេ:; ះ។ ^ក់េ:; ះេដ)មេ¤r? 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េ:; ះេង£ន។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ទី5Pំមួយេខ; )ចWX ។ �ប់^ក់េ¥; ចែដរ? 
ក៖ @សបងប  ¡នបងjងំអស់។ 
ខ៖ ^ក់េ:; ះេ¦។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ! ទីមួយេ:; ះសិវណ§ ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ទី5Pំពីrេគវ?̈ WWWWWWហ។ 
ក៖ WWWWWWW!  
ខ៖ េ:; ះអូនធំ។ 
ក៖ @សអ៊ូ !!!!!!!!។  
ខ៖ េហ)យទី។ េនះេ�េហ)យេត)។ េ:; ះ2េវ[ត។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ អុីbនែត5Pំបីlក់េត)។ 5ចឡំៗៗៗ។ 
ក៖ ចុះទី5Pំបួន? 
ខ៖ ទី5Pំបួន2ឡំ។ ទី5PំបួនnP៉«។អស់េហ)យប៉ុណ§ ឹងេអង។ 
ក៖ WWWហ! @ស បងbនចង@ំ2ច់េរ£ងCមួយហ% ឹងបងប  ¡នរបស់េហX ស? 
ខ៖ @ំ! 5បវតU ិ? 
ក៖ @ស! bន5បវតU ិអីេគខKះអop ឹងWr? 
ខ៖ 5បវតU ិកំសត់WX ? 
ក៖ កំសត់សប¬យអីអop ឹងWr? 
ខ៖ េរ£ងេអ)យ! អត់bនេអ)ែដរេវទlបំផុតអ?ី 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ កំសត់អឺជីវតUជីវ 1តបង«ែឆXតឆXន់េហ)យអូនេអ)យ។ «ដូចc«g; នខ(ះ។ «ខ( ះ¥តេ5ច)ន g;
នPយg; ន g; នេយ)ងCពិេសស«អង�រg; ន5ស7វហូបបេrU យ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េហ)យែម៉ឪឈឺ។ េអ)ែម៉ឈឺបងឈឺ ឪពុកេឡ)ងេn% ត េហ)យេធ( )ែ5សបនU ិច bនែ5ស5បែហល
CមួយWត ់េហ)យេអ)បងក៏េaតូចៗ បង បង5សីក៏ឈឺ េហ)យbU យក៏ឈឺ។ 



ក៖ @ស។ 
ខ៖ េវទlខ± ²នrស់អូនេអ)យ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េហ)យដល់េពលឪពុកេ¤េធ( )ែ5សេaភ% ំតូច អត់bនអីហូប lំg% រពីlក់បងប  ¡នlំg% របុ
ក ពុកយក5ស7វមកពីរេទះអop ឹង េប) េប)lក់ែបនPនបុកយកអង�រ5ស7វដំេណ)តបុកអ៊ុ³ខ± ²នឯ
ងហូបខ± ²នឯង។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ជួន*លមកពីេរ[នអop ឹងេធ( )អត់jន់«យប់េពកេហវ¥K ងំេ¤*ត់ៃស́bន់សីុអស់េហ)យ
េaសល់ែតគល់ៗWX ស។ យកមកែដរេ2� េ¤ហុតទឹកេ¤េដកេ¤។ Qហ% ឹង5បវតU ិបង។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េហ)យេប)ៃថ�អត់Pនេរ[ន េដ)េបះសK ឹកេឈ) េ5បµបដូចC5តកួន សK ឹកអំពិល 5ត¶យPស លក់
 យកលុយមកែដរទិញអីហូបេ¤ ទិញអង�រហូបឬមួយទិញចំណីហូបេ¤។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ែម៉ឪមិនPនេaជុំេទ។
 េហ)យនិ·យេ¤មកពីអីរចួេហ)យ េអ)េបះអីលក់អop ឹងេ¤ ជួន*លេ¤េ¤េម)លេg មក 
េ¤េម)លេg«លែ5ស«លអីអop ឹងេ¤ មកពីេម)លេgអop ឹងេ¤មកវ 1ញបងេបះសK ឹកPស េបះ
5តកួនអីអop ឹងេ¤ មក5បលឹមេឡ)ងលក់េ¤ េហ)យៃថ�បនU ិចេ¤បងយកេ¤ ែដរvងអំពង់
vងអីេឡ)ងេn% តអop ឹងេ¤r ជួយពុកអop ឹងេ¤r។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េ¤ជួយលីអូសលីអីgត់អop ឹងេ¤rអូន។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ចុះេពលែដរបងេaតូចៗបងចូលចិតUេលងអីេគខKះCមួយហ% ឹងបងប  ¡នបងWX ? 
ខ៖ ចូលចិតUេលងេ�សូ៊ េហ)យេលងមឹក។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េលងេvតអŗក់។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ចុះបងប  ¡នរបស់បងgត់េarខKះ? េហ)យgត់េធ( )*រ¦អីែដរបង? 
ខ៖ សព(ៃថ�អ?ី 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ សព(េaេយ)ងCពិេសសខKះ េaេធ( )ែ5សេធ( )ចំ*រ េហ)យមួយេទ[តេ¤ៃថ បងមួយេទ[តេ¤
ៃថ។ 
ក៖ @ស! ចុះbU យរបស់បងgត់េ:; ះអីែដរបង? 
ខ៖ េ:; ះេតង អូន។ 
ក៖ ចុះឪពុក? 
ខ៖ ឪពុកេ:; ះវ។̈ 
ក៖ @ស! េហ)យបងដឹងcពួកgត់Qយុbណអត់? 
ខ៖ ហុកបួន។ 
ក៖ ដឹងcពួកgត់េក)ត�% ំអីេហX សបង? 
ខ៖ អត។ េlះសួរb៉ក់·យ។ b៉ក់·យnឪពុកgត់េក)ត�% ំអ?ី �% ំអំពិលvស់? 
ក៖ ហWហWហ។ 
ខ៖ ហិហិហិ។ 
ក៖ @ស! ចុះបងដឹងcbU យឪពុកបងgត់េក)តេa5ស �កកំេណ)តេarេហX ស? 
ខ៖ េអ) ពុកេក)តេaេaេ*ះ អរថ;េgល។ 
ក៖ @ស! bU យ? 
ខ៖ �% ំមមីហុក។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េហ)យbU យេa េក)តេaេ*ះ5កឡរ។ 
ក៖ @ស! ចុះbU យឪពុករបស់បងgត់5បកប*រ¦អីែដរបង? សំ�ប់ចop ឹមជីវ 1តWX r? 
ខ៖ េធ( )ែ5សេហ)យនឹងេធ( )េn% តពីមុខហ% ឹងឯង។ 



ក៖ @ស! ចុះបងដឹងcgត់គឺCមនុស�េមចែដរបង? 
ខ៖ មនុស�gត់ចិតUលX  េហ)យមនុស�gត់មនុស�ែម៉ឪបងមនុស�លX ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ សុទ>ែតលX jងំអស់។ 
ក៖ @ស! បងឯង@ំ2ច់េរ£ងអីពីពួកgត់េហX ស? ដូចC¹K ប់bនអនុសhវរយ៏̈អីWX ? 
ខ៖ 2ច់េរ£ងពួកgត់មិនដឹង2ច់ពួកgត់cេមចខKះមិនដឹងេទWWWW។ 
ក៖ អនុសhវរយ៏̈Cមួយgត់អីអop ឹងWr? 
ខ៖ អនុសhវរយ៏̈េប) េប)Cឪពុកវ 1ញអនុសhវរយ៏̈gត់5gកំសត់Cមួយបងដូចc េពលទំេនរៗ
gត់ចូលចិតUេលងCមួយកូន 5បែលងCមួយកូន និjនេរ£ងេQយកូន2U ប់។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ gត់ដឹកlំេQយកូនេរ[នេធ( )លX ។ េប)េ¥; ចែម ៉េប)និ·យពី េប)េ¥; ចែម៉ដូចអត់@ំេទW
េអ)យេភKចអស់េហ)យហWWW។ 
ក៖ @ស! េភKចេហ)យបង? 
ខ៖ េភKចដូចcgត់ខូចេ¤េ@លេយ)ងnំងពីតូចៗយូ េភKចអស់មិនដឹងc cេមចខKះ េភKច
អត់@ំ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ *លពីេanំងពីតូចៗែដរ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ប៉ុែនU 5gន់ែតដឹងcកំសត់Cមួយេយ)ងែឆXតឆXន់ gត់ឈឺដ៏ដូចc«ែឆXតឆXន់កំសត់Cមួ
យេយ)ង។ 
ក៖ @ស! ចុះឪពុកbU យរបស់បងWX ? gត់¹K ប់និ·យេរ£ង*លពីgត់េaតូចៗ5Pប់បង
េហX ស? 5បវតU ិរបស់gត់WX ស? 
ខ៖ gត់¹K ប់និ·យេត) ប៉ុែនUបងេភKចអស់េហ)យអូនេអ)យ េ5ច)នេពកេហ)យrមួយបងមនុ
ស�ដូចc «មិនសូវCដូចេគេពញលកºណះ5gន់េប)ឈឺេ¤េអ)Cេ¤ែបបមិនសូវេភKចេទ ដ៏ឈឺ
េ¤«េ5ច)នែតេភKច 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ចុះេអ)បងbនចង@ំេ:; ះរបស់ជីដូនជីnរបស់បងេហX ស? gត់េ:; ះអីេគខKះWX r? 
ខ៖ ជីដូនជីn¥ងrjងំពីហី? 
ក៖ ¥ងbU យWX ? 
ខ៖ bU យ¥ង េអ)@ំសួរ េម)ល·យ¥ងែម ៉ែម៉េ:; ះអ?ី គ៖ ែម៉W? ខ៖ @ស! ·យnេទ2m
ល់ែត·យមិតU ហX រ·យអត់2m ល់េទ។ ហ% ឹងេហ)យ ¥ងឪពុកេ:; ះgត់nរ 1ទ> ·យេQក។ 
ក៖ @ស! nរ 1ទ> ·យេQក។ 
ខ៖ ហX ឺ។ ·យេanេ¤េហ)យ។ 
ក៖ ហិហិហិ ចុះបងដឹងcដូចCgត់េក)ត�% ំr េហ)យ5ស �កកែនKងកំេណ)តgត់េarអត់ជី
ដូនជីnWX ? 
ខ៖ 5ស �កកំេណ)តgត់·យេអ) ¥ងែម៉េa¥ងេ*ះ5កឡរ េ*ះ5កឡរដូនnែថKងគង់ េហ)យ
·យ5ស �កកំេណ)ត¥ងពុកេa¥ងេ*ះ5ក អ៊ូយ¥ង េaែថKងnេវតrមិន2m ល់េទ។េa
¥ង5ស �កេជ)ង។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េa¥ង5ស �ក¥ងេជ)ង េa¥ងភូមិnេវត។ 
ក៖ @ស! ចុះេអ)bU យឪពុកបងbននិ·យេរ£ងជីដូនជីn5Pប់បង? មក*ន់បងcgត់
េមចអីេមចេហX ស? 
ខ៖ gត់ែតងែតនិ·យ5gកំសត់*លសម័យពលពត។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ gត់cgត់កំសត់ពីសម័យពលពតែរកកូន2́យ*ត់«លែ5ស*ត់ទឹក េហ)យCពិេសស
េរ£ង¥ងដូចc ¥ងេធ( )ែ5សេ¤ gត់¥ងដូចc*ប់ដី*ប់អី Cន់ដីCន់អីអop ឹងេ¤r។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ gត់រែអងនិ·យ5Pប់ែដរេត)។ 
ក៖ @ស។ 



ខ៖ េទ)បែត2K ប់ @សែដរែរកបង ែរកបង5សីមួយ*ត់nម«លែ5សេគចរត់េគចពីសម័យព
លពត។ 
ក៖ ហX រ@ស! ចុះ5ក �ម5គ¶2ររបស់បងរស់េaេខតUេនះយូេaបង? 
ខ៖ មកេនះចូលរយះេពល២០�% ំេហ)យ។ 
ក៖ ២០�% ំេហ)យrបង? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 
ក៖ @ស! បងឯងbន2ច់»តិែដររស់េaេ5�ពី5បេទសែខ; រេហX ស? 
ខ៖ អត់bនផង មិនbនេទ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ bនែតេaឯេនះឯង។ 
ក៖ ចុះ2( មុីរបស់បងgត់េ:; ះអីបង? 
ខ៖ េ:; ះ អីកូន? េ:; ះែដរសX  ីេរ£ន េរ£នប¼½ ។ 
ក៖ @ស! េហ)យបង@ំ�% ំែដរបងេរ[បQ¾ហ៏ពិ¾ហ៏Cមួយបង5ប �សេហX ស? �% ំr? 
ខ៖ �% ំពី¾ន ់េអ)ពី¾ន់bណេចះ bណេទពី¾ន ់ពី¾ន់ែដរេយ)ងេនះពី¾ន់ហ% ឹង? 
ក៖ ពី¾ន់ដប់5Pំពិល។ 
ខ៖ ពី¾ន់ដប់ពី។ 
ក៖ ពី¾ន់ដប់ពី? 
ខ៖ អុ ីពី ពី¾ន់ពីហី? 
ក៖ បងឯង*រពី¾ន់ពីWX ? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ េ5¾ះមុីអូនឥឡ7 វ« មុីអូនចូលដប់�% ំេហ)យWX ។ 
ក៖ @សអop ឹង។ 
ខ៖ �ប់េ¤ �ប់េម)ល។ 
ក៖ អop ឹងបងឯង*រេហ)យ bនកូន�% ំr? ពី�% ំPនbនកូនអ?ី 
ខ៖ �% ំហ% ឹង bនកូន�% ំហ% ឹង *រេហ)យbនែតមUង។ 
ក៖ *រេហ)យbន? អop ឹង�% ំពី¾ន ់េប)សិនCបង។ 
ខ៖ ពី¾ន់ពីហី? េអ)ពី¾ន ់ពី¾ន់ដប់។ 
ក៖ េប)សិនCកូនបងឯងដប់�% ំ។ អop ឹងបងឯង*រេa�% ំពី¾ន ់ពី¾ន់5PំWX ។ 
ខ៖ ពី¾ន់ពី េហX ស។ 
ក៖ ពី¾ន់5Pំពិល ពី¾ន់5Pំពិល េ^យ2រ�% ំេនះ«ពី¾ន់ដប់5PំពិលWX ។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 
ក៖ @ស! ចុះបងអឹម 
េពលែដរបងេរ[ប*រេរ[បQ¾ហ៏ពិ¾ហ៏WX  បងឯងេរ[បេ^យខ± ²នឯងឬក៏េរ[បអឹមេ^យ
bU យឪពុកClក់ផ�ផំ¿ G ំ? 
ខ៖ ែម៉ឪទុក^ក់េQយ។ 
ក៖ @ស! ចុះbនៃថKបrU រ*រេហX សបង? 
ខ៖ bន។ 
ក៖ bណែដរ? 
ខ៖ *ល*រW? 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហី*ល*រយូេហ)យហិហិហិហិ។ 
ក៖ ហិហិហិ។ 
ខ៖ េភKចPត់េហ)យW។ 
ក៖ @ស!  
ខ៖ *ល*រដូចCប៉ុនbណេទែនក ដូចCមួយមុីនCងហ% ឹង។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ មួយមុីន5Pំ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ មួយមុីន5Pំ។ 
ក៖ ចុះបងQច5Pប់ពីេពលែដរបងPនជួបបង5ប �សPនេហX ស? េពលrែដរបងPនជួប
gត់អីអop ឹងWX r? េហ)យេហតុអីPន5សÀញ់g% រ? 
ខ៖ ជួបមុនចូល�% ំ Pនរយះេពលពីៃថ�។ 



ក៖ @ស។ 
ខ៖ យកេ¥ គÁļយកេ¥េQយអូនមួយកូន។ 
ក៖ @ស! ចុះអឹម បងេចះQននឹងេចះសរេសអក�រែខ; រPនលX ប៉ុនrែដរបង? 
ខ៖ អត់េចះអីjងំអស់អូន។ 
ក៖ អត់Pនេរ[នេទបងr? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យអត់Pនេរ[ន។ 
ក៖ @ស!  
ខ៖ េរ[នមិនcបងPនេរ[នមិនPនេរ[នអ ីែតបងអត់េចះបេrU យខួរក¬លបងអត់លX  ពួ
កបងដូចc« បងគិតែតេរ£ងលុយដូចc អត់បងប  ¡នអត់bនrចop ឹមបងប  ¡នេហ)យ r
មួយនិ·យេ¤េរ[នអត់ចូលបេrU យមុីអូនេរ[នអត់ចូល។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េរ[នអត់េចះបេrU យ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ខួរក¬លបងេរ[នអត់ែបកអក�របេrU យ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ចុះអឹម បងឯងេចះនិ·យ.2រេផ�ងេ5�ពី.2រែខ; រេហX ស? េចះៃថ ចិនអីអត?់ 
ខ៖ ចិនមិនេចះ ៃថ េប)ៃថ«េចះែតមួយbត់ហ% ឹង។ 
ក៖ េចះមួយbត់េទrហិហិ? 
ខ៖ ហិហិហិ។ 
ក៖ @ស! ចុះបងឯងេរ[នដល់c% ក់ទីbណបង? 
ខ៖ បងេរ[នដល់c% ក់ទីបីបងឈប់ េហ)យrមួយបងេរ[នអត់េចះបេrU យ េរ[នៗ¥នហ% ឹង 
មិនPនេរ[នដូចcេរ[នេគេនះ ពីៃថ�េ¤េរ[នមUង។ 
ក៖ @ស។ បងឯងbនមិតUភ5ក័ស% ិត2% លធំ¹ត់េឡ)ងមកCមួយg% រអត់? 
ខ៖ មិតUភ5ក័ស% ិត2% ល? 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ មិនbនេទ bនែតេរ[នែតេដ)ៗែតCមួយប  ¡នៃថK។ 
ក៖ @ស។  
ខ៖ ¹K ប់េដ)Cមួយប  ¡នៃថK។ 
ក៖ @ស! បងឯង¹K ប់bនអនុសhវរយ៏̈Cមួយgត់អត?់ 
ខ៖ អត់ែដរbនផង។ 
ក៖ @ស! ចុះបង¹K ប់េធ( )*រេa«លែ5សអីអត់? 
ខ៖ ¹K ប់។ 
ក៖ ¹K ប់េធ( )អីេគខKះបង? 
ខ៖ េ¤«លែ5សW? 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េa«លែ5សែខេធ( )ែ5ស 5ជ7ត5ស7វ សÂ ¡ង5ស7វ សÂ ¡ងដកេហ)យេa«លែ5ស*ប់អូស *ប់អីេ¤ ផÃ ²រ
។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យផÃ ²រ�ស់េ¤។ 
ក៖ @ស! ចុះបងេអ) បងឯង¹K ប់េធ( )របរQជីវកម;លក់ដូរឬចop ឹមសត(អីេហX ស? 
ខ៖ ¹K ប់ចop ឹមែដរ ែតចop ឹមj ចop ឹមbន់ហ% ឹងឯង ចop ឹមេg។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ចុះnំងពីេក;ងរហូតមកដល់ឥឡ7 វ បងឯង¹K ប់េធ( )*រអីេគខKះកu Gងជីវ 1តបង? េដ)មtីរក
5Pក់ចូលកu Gង5គ¶2រWX r? 
ខ៖ ¹K ប់េធ( )�ប់េរ[បnំងពីែ5សមកWX ? 
ក៖ @ស! nំងពីតូចមកបងឯង¹K ប់េធ( )អីេគខKះ? 
ខ៖ េធ( )bន់ េធ( )ែ5ស េធ( )ចំ*រ េធ( )ែ5ស េធ( )ចំ*រ ចop ឹមbន ់ចop ឹមj។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េហ)យនិ·យេ¤េធ( )*រ េធ( )*រដល់េ¤រកសីុេ¤ៃថេ¤អីែតែបបេនះ។ 



ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ចុះnំងពីេក;ងរហូតមកដល់ឥឡ7 វបងេឃ)ញcជីវ 1តរបស់បងÄK ស់បÅ ¡រអីខK ះបង? 
ខ៖ បងមិន ដូចមិនÄK ស់បÅ ¡រអីេទ េaែតដែដរអូន េaែតកំសត់អop ឹង។ 
ក៖ @ស! េaែតដែដរWX បង? 
ខ៖ ហ% ឹង។ 
ក៖ បងឯងbនមÆ ¡បrែដរបងចូលចិតUពី2រអត?់ 
ខ៖ ចូលចិតUបំផុតCងេគWX ? 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ចុលចិតUហូបCងេគ បុកទឹកេ5គÇងេហ)យនឹងសK កគូ។ 
ក៖ ែតពីមុខហ% ឹងេទrបងr? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 
ក៖ ចុះបងឯងចូលចិតUេលងែលtងកំ2នU 5បC5បីយ័ែខ; រអីេហX ស? 
ខ៖ ចូលចិតUេលងអីេទ។ 
ក៖ េ@លឈូង jញ5¾ត់ េPះអង¿ Gញអីអop ឹងេ¤r? 
ខ៖ @ស! ចូលចិតUQនឹងេលង េប)សិនCេលង ចូលចិតUេលងឈូង។ 
ក៖ ចូលចិតUេលងឈូង? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។េលងឈូង jញ5¾ត់ ផុតពីហ% ឹងអត់។ 
ក៖ ហិហិ។ 
ខ៖ មិនចូលចិតUអីjងំអស់។ 
ក៖ អត់ចូលចិតUេលងvកកែន�ងេទrបងr? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ហិហិឈឺេហX ស? 
ខ៖ េហ)យេលងបីដក ហ% ឹងេហ)យេលងបីដកមួយេលង។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖
 ចុះបងឯងbនចង@ំបទចំេរ[ងrបងេចះេរ[ន nំងពីតូចមកដល់េពលេនះេaែតេចះ
េហX ស? 
ខ៖
 ហX ឺ និ·យេ¤បងមិនែដរយកចិតUទុក^ក់េរ£ងចំេរ[ង គឺមិនច ំមិនចំណុលបេrU យ មិនចូ
លចិតU។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖
 េប)េធ( )*រេស� µម ចូលចិតUេស� µប2� ត់ ដូចអត់bនចិតU ដូចcមិន និ·យេ¤មិន និ·យ
េ¤g; នQរម;ណរេរ£ងេ5ចµងេរ£ងអីអop ឹងឯង។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហ% ឹង។ 
ក៖ ចុះបងbននrរកu Gង5ក �ម5គ¶2ររបស់បងWX  gត់េចះេលងឧបករណ័េភKងត5នីែខ; រអី?
 សម័យអីេហX ស? 
ខ៖ អត់bនផងអូន។ 
ក៖ jងំអស់អត់jងំអស់rបងr? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖
 ចុះបង ផ̧ះរបស់បងbនលកºណះេមចែដរ? nំងពីបងេaេក;ងរហូតមកដល់េពលេនះWX
r? 
ខ៖ ផ̧ះខ̧មកំសត់បេrU យអូន។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េaផ̧ះ លកºណះផ̧ះបង ផ̧ះមុនដំបូងផ̧ះសt7 វ5បក់សt7 វបណ̧ះរេណ[ប។ 
ក៖ @ស។ 



ខ៖ ចូលផ̧ះទីពី ផ̧ះបងែដរខ̧ម5បក់សt7 វ Qនឹងមិនែមនផ̧ះេហX ស ខ̧ម5បក់សt7 វេហ)យនឹងកូន
សែង�រ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ចូលផ̧ះេល)កទីបីbន*U រ5តឹម5ត7វ5បក់សt7 វ ផ̧ះទីបួនេនះ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ Pនប៉ុណ§ ឹង។ 
ក៖ ÄK ស់បÅ ¡រហូត? 
ខ៖ PនÄK ស់បÅ ¡រមករបូតអូន។ 
ក៖ ចុះបងឯងេធ( ) េចះេធ( )ផ̧ះេនះេ^យខ± ²នឯងឬPនជួយ2ងសង់េហX ស? 
ខ៖ អត់Pនជួយេទអូន។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ 2% រៃដប  ¡នjងំអស់។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ បងអត់Pនជួយអីអីjងំអស់។ 
ក៖ gត់ជួលCងេធ( )rបងr? 
ខ៖ ជួលCងេធ( )។ 
ក៖ @ស! ចុះបងឯងដឹងcេគេ5ប)5Pស់សំ.រះអីេគខKះេដ)មtីេធ( )ផ̧ះមួយហ% ឹងេហX ស? 
ខ៖ េ5ប)5Pស់? bនសX ី bន2ងំQសី ែដកេgល េហ)យQP^ប់ឈូសេឈ)QrQអីហ% ឹង។ 
ក៖
 @ស! ចុះបងbនចំlញអីែដរបងេចះតពី5ក �ម5គ¶2របងអត់? ដូចCbU យឪពុកបងប
េ5ងµនWr? 
ខ៖ ចំlញបងbនអីេទ bនែតេចះ^Pំយ^ទំឹកហ% ឹង។ 
ក៖ @ស! ចុងេÉrបង? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យចុងេÉ។ 
ក៖ @ស! បងឯងអត់េចះកូស� រ វ 1ញវលK  ឬក៏អីេទបងr? 
ខ៖ េអ កូស� របងេចះ។ 
ក៖ េចះកូស� រ? 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ េចះពីlក់rបង? 
ខ៖ ពីឪ ពីឪពុកប¦m ប់។ 
ក៖ ហX រ អ៊ុ³gត់េចះ? 
ខ៖ េចះgត់lក់េធ( )េn% ត gត់េចះ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ចុះបងឯងQច5Pប់ខF G ំPនេហX ស? ពីេពលែដរបងឯងលំPកCងេគេaកu Gងជីវ 1តPន
េហX ស? bនេរ£ងអីខK ះ? េហ)យឆKង*ត់«េ^យរេប[បrែដរ? 
ខ៖ 5gកំសត់របស់បង កំសត់Cងេគគឺបង កំសត់េអ)អត់bនែម៉ឪ ែម៉ឈឺឪពុកេឡ)ងេn% ត
េធ( )ែ5ស េហ)យCពិេសសខKះ¥តេ5ច)នrស់អូន អត់bន Cពិេសសអត់bនអង�រហូបបេrU
យ បងេធ( )បបរ េ¤ែ5សេធ( )ែ5ស សÂ ¡ងែ5សអop ឹង បងេធ( )បបរ អត់bនPយហូបេទ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ @ស! បងឯងឆKង*ត់*រលំPកេ^យរេប[បrែដរបង? 
ខ៖ ពីលតU.ព ពីជីវ.ពែម៉ឪអត់េពកអូន រកអីមិនPន Pន5បឹកខ(ះv� ច អត់bនអីហូប
បេrU យនិ·យេ¤5gកំសត់ អតb់នអីជួន*លេ2� រសK ឹកPស់ហុតទឹកេ¤ ជួន*លេ2� រ
ៃស́bន់ចឹកអស់េaសល់ែតគល់ហូបក៏bនែដរ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហ% ឹង5gកំសត់ ែម៉ឪមិនPនជុំេទ េ¤ែ5សPត់ៗ េaបីបួនlក់បងប  ¡ន មីងម៉ង់ៗេaផ̧ះ
ក៏bន។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 



ក៖ ចុះបងbនបទពិេ2តន៏rខKះែដរលX ៗេaកu Gងជីវ 1តរបស់បងWX r? ែដរបងសប¬យ
W? 
ខ៖ េអ)ខF G ំ *រសប¬យដូចអត់bនេទអូន bនែតែខចូល�% ំេដ)រេលងមUងម_មហ% ឹងឯង *រ
សប¬យរបស់បង។ 
ក៖ @ស! េពលែដរចូល�% ?ំ 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 
ក៖ ចូលjនអីrបងr? 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 
ក៖ @ស! ចុះេពលែដរបងេaពីេក;ងWX ? បង¹K ប់គិតcបងេធ( )អីេaេពលែដរបងធំេឡ)ង
េហX ស? 
ខ៖ ធំេឡ)ងបង ែដរធំេឡ)ងនិ·យេ¤េប)សិនCបងេចះអក�រជីវ 1តបងចិតUបងចង់េធ( )Cេព
ទÊ។ 
ក៖ ចង់េធ( )េពទÊrបងr? 
ខ៖ ែត ហ% ឹងេហ)យ ែតខួក¬លបងេរ[នអត់ែបក អត់េក)ត េហ)យក៏េរ[នអត់េក)ត ដ៏អop ឹងេ¤«
QកU ីប៉ងហ% ឹងអត់Pនសំេរច។ 
ក៖ @ស! ។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ េ^យ2រអីបង? េ^យ2របងឯងឈឺេពកឬក៏បងឯង? 
ខ៖ មកពីបងឈឺេពក េហ)យrមួយខួក¬លបងអន់េរ[នអត់េក)តបេrU យ គិត។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ គិតគិត គិតេ5ច)នេពកមកពីបងគិតេ5ច)នេពក ដ៏េហ)យបងេរ[នអត់េក)តេ�U ខួរក¬ល 
។ 
ក៖ @ស! េ^យ2រ េ^យ2រអីេគ? េ^យ2រជីវ.ព5គ¶2រឬក៏អី? 
ខ៖ ជីវ.ព5គ¶2រេយ)ងអត់ ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ដ៏េពលអop ឹងេយ)ងេរ[នអត់េក)តWX  ែបកអក�រអត់េចញ។ 
ក៖ @ស! ចុះបងប  ¡នរបស់បងហX របង? 
ខ៖ េរ[នេគសុទ>ែត5gន់ៗ េគQនអក�រQនអី^ច ់ែតចំេ¾ះបង
េហ)យបង5ប �សមួយេហ)យនឹងមួយេ¥; ចហ% ឹងេរ[នអត់េក)ត បីlក់។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ Qនអក�រអត់^ច ់មិនcេនះc% ក់«េរ[នPនខ́ស់ែដរែតបងេរ[នអក�រអត់េក)ត jងំប
ងjងំប  ¡ន។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ផុតពីហ% ឹងេគេរ[នេក)ត េគែបក េគេរ[នQនអក�បំែបកអីPន េគQនអក�រ^ច់។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ បីlក់Qនអក�រអត់^ច់។ 
ក៖ ែតQចគិតេលខគិតអីPនrបងr? 
ខ៖ Pន។ 
ក៖ @ស! ចុះបងឯងbន5បវតU ិអីែដរបងឯងចង់5Pប់េហX សបង? 
ខ៖ ជីវ 1ត WX 5បវតU ិបងនិ·យេ¤ដូច «មិនbន5បវតU ិអីផង។ 
ក៖ ហិហិដូចCជីវ 1តតសូ៊េមចខKះអop ឹងWrបង? 
ខ៖ ហX ឺ ជីវ 1តតសូ៊ដល់សព(ៃថ�េនះWX ? 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺជីវ 1តតសូ៊បងេaសព(ៃថ�ជីវ.ពបងអត់rស់អូនេអ)យ
 មិនដឹងរកអីេធ( )ចំ*រ¥តចំ*រ េហ)យេ¤េQយបU ីេដ)ររកទិញអី«3 ន់លក់បU ីទិញមិនPន ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ទិញេ¤ទិញមិនPន ខ(ះមុខខ(ះេ5*យ ជួន*លទិញេគេហ)យេយ)ងអត់bនលុយេ¤យករ
បស់េគក៏bន។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ជីវ 1ត និ·យេ¤*រលំPក«កំសត់rស់ េហ)យេប)សិនCេយ)ងេ¤រកខp ីេគដូចcេឆKµត 
េយ)ងេឆKµតដូចcខp ីមួយេភKតហ% ឹងក៏េគមិនេQយេយ)ងែដរ។ 



ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ចុះេប)បងឯងជួបេរ£ងjងំអស់ហ% ឹងW? បងឯងbនគំនិតcេធ( )េមចេដ)មtីេQយជីវ 1ត
*ន់ែត5បេស)រWr? 
ខ៖ ជីវ 1ត*ន់ែត5បេស)រ បងប៉ង
 សព(ៃថ�បងប៉ងcបងខំ5បឹងរកជីវ.ពេដ)មtីជីវ 1តកូនបងេQយខំអរកូនបងjងំពីេQយ
«េរ[ន ដូចcធូ¹តិច។ 
ក៖ @ស!  
ខ៖ េQយបំែបកg% រ េQយេ¤ៃថេ¤ េហ)យបងលក់ឥ«3 ន់តិចតួចេaផ̧ះខំ5បឹងរកេដ)មtីជីវ 1
តកូន។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ @ស! េយ)ងេចះែតព_·មរកrបងr? 
ខ៖ ព_·មតសូ៊េ¤មុខអូន។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ កុំេរ[រុលេ¤មុខ។ 
ក៖ @ស! ។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ ចុះបង
 េប)បងឯងQច5Pប់អីេ¤*ន់កូនឬក៏េkៗបងជំlន់េ5*យៗ េត)បងឯងនឹង5Pប់អី
េគខKះេ¤*ន់ពួកgត់ែដរ? 
ខ៖ 5Pប់េQយកូនខំរកសីុកុំេQយ កុំេQយដូចែម៉ឪអop ឹង ដុន^បហត់េន£យ េQយកូនខំ
5បឹងរកjន់ខ± ²នេaេក;ង។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េQយខំ5បឹងតសូ៊jន់េaខ± ²នេaេក;ងដ៏េពល@ស់េ¤ េយ)ងbន5ទពÊហូបរបស់ហូបខ± ²ន
ឯងហូបេដក5ស¶ល េម)លដូចែម៉ឪ@ស់@ស់េហ)យ េaែតេន£យហត់មិនPនសំ�កអop ឹងW
r? 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េចះែតពនÊល់កូនេQយកូន«ខំ5បឹងអop ឹងWr។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ េហ)យេQយ«ខំ5បឹងេរ[នចំេណះេចះដឹងរបស់«។ 
ក៖ @ស។ 
ខ៖ កុំេQយ«ល� ង់ដូចែម៉ឪអop ឹងWr។ 
ក៖ ចុះបងឯងbនអីេទ[តែដរចង់ÄU េំផË)រេ¤*ន់ពួកgត់េហX ស? 
ខ៖ ហX ឺÄU េំផË)រ? មិនដឹងនិ·យcេមចខKះេទហិហិ។ 
ក៖ ែតប៉ុណ§ ឹងrបង? 
ខ៖ ហិហិហិអត់េចះនិ·យ។ 
ក៖ @ស! អop ឹងសំ�ប់ខF G ំ ពួកខF G ំអរគុណបងសំ�ប់*រពិ.កhរេហ)យផUល់ពី5បវតU ិរបស់បងW
បង។ 
ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 
ក៖ @សអរគុណេ5ច)ន។ 
ខ៖ ហX ឺ។ 
ក៖ @ស។ 
 
 
 
 
 
 



 
 


