
ការសម្ភា សរបសម់ីងផត ររឿត 
ក៖ អ្នកសម្ភា សឈ ម្ ោះ រ ៉ែន សាឈ ឿន  ខ៖ អ្នកត្រវូឈេសម្ភា សឈ ម្ ោះផន ឈ ឿរ 
 
ក៖មីងជាដំបូងខ្ញំសូមរលែអំ្ណរអ្រេញណដល់មីងរដលបានឱ្យខ្ញំសម្ភា សពីត្បវរ្ត បស់អ្នកមីង
ណា៎។  ឈ ើយកា ឈ ៀបចំឈនោះ ត្រូវបានឈ ៀបចំឈោយសាកលវទ្្យាល័យឈៅអាឈម ច្ រដលមាន 
ឈ ម្ ោះថាBYU ឈោយសា សាកលវទ្្យាល័យមានឈោលបំណងចង់ កាត្បវរ្តត្បជាជនរខម ទ្យញក
ឱ្យកូនឈៅជំនាន់ោរ់សាា លពី់ត្បវរ្តដូនតាហ្ហា៎សមីង។ ចា៎ស! ឈ ើយឈពលរដលខ្ញំសម្ភា សមីង 
 នឹងខ្ញំនឹងដាក់ការសម្ភា ស បស់មីងឈៅកនញងឈវបសាយ បស់សាលារដល មានឈ ម្ ោះថា www. 
cambodianoralhistories.byu.edu ហ្ហា៎សមីង។ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងឈដើមប ីកាទ្យញកជួនមីងបានឈទ្យ? 
អ្ញ្ច ឹងត្ពមឱ្យខ្ញំោក់កា សម្ភា ស បសមី់ងឈៅឈវបសាយ បស់សាលារដរឬឈទ្យមីង? 

ខ៖ ោក់ឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងសម្រម្ភប់ថ្លៃរខរដលខ្ញំសម្ភា សមីងឈៅថ្លៃទី្យ១០ រខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៧ ឈ ើយ 
កា សម្ភា សឈនោះឈ្វើឈៅភូម្ថ្ត្ពសាវ យ ឃញំរងំឈកស ី ស្សុកសរងែ ឈខរតបារ់ដំបងណា៎ មីង។ ចា៎ស! 
អ្ញ្ច ឹងសូមសួ ថាមីងមានឈ ម្ ោះអី្រដ មីងឈ ម្ ោះឈពញ បស់មីងហ្ហា៎ស? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះផន ឈ ឿរ។ 

ក៖ ផន ឈ ឿរ។ មីងមានឈ ម្ ោះឈៅឈត្ៅអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ររមួយឈទ្យឈ ោះមីងឈ ោះ? 

ខ៖  នឹង! 

ក៖ ចញោះមីងឈកើរឈៅឆ្ន ំ មីង? 



ខ៖ ម្នដឹងឈកើរឈៅឆ្ន ំ ឈទ្យ។ 

ក៖ ឆ្ន ំច ឈការ ជូរ ឆ្ែូវអី្ហ្ហា៎សចំឈទ្យ? 

ខ៖ ឆ្ន ំវក។ 

ក៖ ឆ្ន ំវក រខអី្ឈេមីង? 

ខ៖ ម្នដឹងរខអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ អ្រ់ចឈំទ្យឈនាោះមីងឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ចញោះមីងអាយញប៉ែញនាម នឈ ើយឆ្ន ំឈនោះ? 

ខ៖ ខទង់៤០ជាង ៣០ជាងឈ ើយដឹង។ 

ក៖ ៤០ជាងឈ ើយមីង។ ចា៎ស!៤៨, ៤៩ឈ ើយ។ មីងមានដឹងរលៃរខឆ្ន កំំឈណើ រថ្ងៃបារងំហ្ហា៎ស
មីងមានចំថ្លៃទី្យប៉ែញនាម នរខប៉ែញនាម ន? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ចសពី់ឈដើមោម នអ្នក សាា ល់រខបារងំឆ្ន បំារងំដូចឥឡូវឈនោះឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈមើលតាមអ្រតសញ្ញា ណប័ណណ នឹងឈៅ។ 

ក៖ ឈៅកនញងអ្រតសញ្ញា ណប័ណណឈនោះ ថ្លៃទី្យ៤ រខមីនា ឆ្ន ំ១៩៦៨។ 

ខ៖ យូ ឈ ើយឈភែចឈ ើយ។ 



ក៖ ចា៎ស! មីងស្សុកកំឈណើ រមីងឈកើរឈៅ ? 

ខ៖ ឈកើរឈៅ នឹង។ 

ក៖ ឈៅភូម្ថ្ត្ពសាវ យ នឹងអ្ហី? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ ស! ចញោះមីងមានបងបអូនចំនួនប៉ែញនាម ននាក់រដ មីងទំងអ្ស់? 

ខ៖ ឈត្ចើនត្បុស៥អី្។ អាខែី អាលី អាឈភៀន ៥។ 

ក៖ ៥នាក់។ ត្បុស៥នាក់ស្សបី៉ែញនាម ននាក់? 

ខ៖ ស្ស៣ី។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹង៨នាក់។ មីងជាកូនទី្យប៉ែញនាម ន? 

ខ៖ កូនទី្យ១។ 

ក៖ មីងអាចឈ ៀបរប់ឈ ម្ ោះ បស់បងបអូន បស់មីងទំងអ្ស់បានឈទ្យ? 

ខ៖ បានឈរើ! 

ក៖ ឈ ម្ ោះអី្ខែោះមីង? 

ខ៖ ខ្ញំឈ ម្ ោះឈ ឿរ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ទី្យ២ឈ ម្ ោះឃញំ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ទី្យ៣ឈ ម្ ោះខន់។ 



ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ទី្យ៤ឈ ម្ ោះអាឈភន។ 

ក៖ ចា៎ស! ទី្យ៥។ 

ខ៖ អារូច។ 

ក៖ ទី្យ៦! 

ខ៖ អាខែី។ 

ក៖ ទី្យ៧! 

ខ៖ វ៉ែ! 

ក៖ ទី្យ៨! 

ខ៖ អាលី! 

ក៖ អ្ស់ឈ ើយឈ ោះ។ 

ខ៖ អ្ស់ឈ ើយប៉ែញណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ៨នាក់។ មីងមានចងចំសាច់ឈ ឿង ឬ ត្បវរត្អី្ជាមួយបងបអូនមីងឈទ្យអ្នញសាវ យី ៍     
ជាមួយពួកោរ់អី្ណា៎? 

ខ៖ មានររសអីបងបអូន។ 

ក៖ ដូចជាធ្លែ ប់ឈ្វើអី្ឈេខែោះជាមួយបងបអូនមីងអី្អ្ញ្ច ឹងណា៎? 

ខ៖ ោម នឈ្វើអី្ផង។ 

ក៖ ចា៎ស! ធ្លែ ប់ឈលងអី្ រ់ពួនអី្ជាមួយោន អី្អ្ញ្ច ឹងណា៎។ 



ខ៖ ពីរូចដូចម្នរដលផង្ំដឹងកតីឈៅជាមួយយី  ូរ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមីងម្នរដលសូវឈៅជាមួយបងបអូនមីងឈទ្យឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់ឈៅជាមួយជីដូន។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈត្រោះអី្ោរ់អ្រ់កូនខ្ញំឈៅជាមួយោរ់  ូរដល់មានបតី។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ប៉ែញណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចញោះឈពលរដលឈៅរូចៗមីងធ្លែ ប់ឈលងថ្បឡញកថ្បឡ ឬឈលងអី្ជាមួយបងបអូនមីងអ្រ់។ 

ខ៖ ឈទ្យអាឈ ឿងថ្បឡញកថ្បឡ សម័យអាពរប៉ែញនាម នឆ្ន ំម្នរដលឈលងជាមួយឈទ្យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈពលរដលមីងឈៅរូចៗឈៅសម័រប៉ែញលពរ? 

ខ៖  នឹង! 

ក៖ អ្ា៎! ចញោះឥឡវូបងបអូន បស់មីងោរ់ឈៅឯ ខែោះឈ ើយោរ់ត្បបកមញខ ប អី្រដ មីង? 

ខ៖ ខែោះឈៅចម្ភា   ខែោះឈៅថ្ល ខែោះឈៅភូម្ឈនោះខែោះឈ្វើរស្សឈៅខែោះឈ្វើចម្ភា  ឈៅខែោះឈៅថ្ល។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមាត យ បសមី់ងោរ់ឈ ម្ ោះអី្រដរមីង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះយាយស្សី។ 

ក៖ យាយស្សីចញោះឪពញកហ្ហា៎សមីង? 

ខ៖ នាមត្រកូលោរ់អី្ឈទ្យ ភូ ផន។ 

ក៖ ភូ ផន។ 



ខ៖ ោរ់សាែ ប់យូ ឈ ើយ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ សាែ ប់២០ឆ្ន ំជាងឈ ើយ។ 

ក៖ មីងដឹងថាពួកោរ់ឈកើរឈៅឆ្ន ំ អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ ឈ ើយដឹងថាយាយអាយញប៉ែញនាម នអ្រ់មីង? 

ខ៖ មាត យខ្ញំ៦០ជាងដឹង។ 

ក៖ ៦០ឆ្ន ជំាងឈ ោះមីង? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះពួកោរ់ឈកើរស្សុកកំឈណើ រឈៅ មីង? 

ខ៖ បអូនឯងឈ ោះ។ 

ក៖ អ្រ់ឈទ្យ! ឪពញកមាត យ បសមី់ងហ្ហា៎ស? 

ខ៖ ឈទ្យ! ម្នដឹងឈទ្យ។ 

ក៖ អ្រ់ដឹងថាោរ់ឈកើរឈៅ ឈទ្យឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់! ឈកើរមកឈឃើញោរ់ឈៅ នឹងស្សាប់។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះឪពញក បសមី់ងោរ់ឈ្វើអី្ឈេសម្រម្ភប់ច្ញ្ច ឹមរដ មីង? 

ខ៖ ពីឈដើមហ្ហា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! 



ខ៖ ឈ្វើរស្ស នឹងឯងោម នឈ្វើអី្។ 

ក៖ ឈ្វើរររស្សឈ ោះមីងឈ ោះ? 

ខ៖ ឈអ្ើ! 

ក៖ ចញោះមាត យហ្ហា៎មីង? 

ខ៖ ឈ្វើរស្ស នឹងឯង។ 

ក៖ ឈ្វើរស្សដូចោន ។ ចញោះឪពញកមាត យ បស់មីងជាមនញសសរបប រដ មីង? 

ខ៖ ឈទ្យ! ដូចររឈយើងដូចររឈេអ្ញ្ច ឹង។ 

ក៖ សែូរ កាច? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! សែូរ! 

ក៖ សែូរទំងពី នាក់ឈ ោះមីងឈ ោះ? 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ ចញោះមានអី្រដលមីងសាា លពី់ោរ់ឈទ្យដូចជាព្សារអី្ ចូលច្រតឈ្វើអី្ហ្ហា៎ណា៎ ? 

ខ៖ ជំនាន់ពីឈដើមសួ ឈមើលសញីអី្។ ត្រី ករងែប អី្ នឹងឯងោន សាច់ត្ជូក ដូចសម័យឈយើងឥឡូវឯ 
 ។ 

ក៖ ចា៎ស! អ្ញ្ច ឹងពួកោរ់ចូលច្រតព្សារ? 

ខ៖  នឹង! ត្រី ករងែបស្សុកឈយើងមានររករងែបត្រីប៉ែញណណឹ ងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមីងមានចងចំសាច់ឈ ឿងអី្អំ្ពីពួកោរ់អ្រ់ដូចជាត្បវរត្? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! ខ្ញំម្នសូវឈៅជាមួយោរ់ផង។ 



ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ខ្ញំឈៅជាមួយររជីដូន។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះពួកោរ់មានត្បាប់អំ្ពីជីវរ្ បស់ពួកោរ់កាលពីោរ់ឈៅឈកមងៗអ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ អ្រ់រដ ត្បាប់ឈសាោះឈ ោះមីងឈ ោះ។ ចា៎ស! ចញោះត្កុមត្េសួា  បស់មីង ស់ឈៅឈខរត ឈនោះអ្ស ់
 យៈឈពលប៉ែញនាម នឆ្ន ំឈ ើយមីង? 

ខ៖ ឈៅ ឈៅ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈខរតបារ់ដំបង នងឹ? 

ខ៖ តាំងពីខ្ញំឈកើរឈៅ នឹង  ូរដូចមាត យនាងឯងឈកើរឈៅថ្ត្ពសាវ យឈៅ នឹងឯង ោម នឈៅឈៅឯ 
 ។ 

ក៖ ស្សុកកំឈណើ រឈៅ នឹងម៉ែង? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ត្បរ លជា៥០, ៦០ស្បឆ្ន ំឈ ើយឈ ោះ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈបើឈយើងឈកើរមកឈៅ នឹងម្នរដលឈៅឯ ផង។ 

ក៖ អ្រ់រដ ផ្លែ ស់បតូ ទី្យលំឈៅឈទ្យឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់! 



ក៖ ចញោះមីងមានដូចជាបងបអូន ស់ឈៅឈត្ៅពីត្បឈទ្យសរខម អ្រ់? 

ខ៖ ោម នឈទ្យ! 

ក៖ អ្រ់ម៉ែងឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់មានររខាងអ្ ញ៊ុំឈៅអាឈម ច្មានអា នងឹអ្ ញ៊ុំខាងឪពញក។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមានអ្ ញ៊ុំ? 

ខ៖ អឺ្!  

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈបើសួ ត្បវរត្ម្នសាា ល់ ឈត្រោះរេម្នរដលឱ្យលញយម្នរដលទក់ទ្យងអី្ផង។ ឈបើមានត្ោន់ររ 
បានថាមកឈៅ នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមីងមានចងចំឈ ម្ ោះជីដូនជីតា បស់មីងខាងមាត យឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ យាយតាអ្រ់សាា ល់ឈ ម្ ោះោរ់ឈទ្យឈ ោះមីងឈ ោះ? 

ខ៖ សាា លរ់រយាយឈជៀវ។ 

ក៖ យាយឈជៀវ ចញោះតាអី្ឈេ? 

ខ៖ តាយ។ី 

ក៖ ោរ់ នឹងខាងមាត យ ឬខាងឪពញក។ 

ខ៖ ខាងមាត យ! 

ក៖ ចញោះខាងឪពញកហ្ហា៎សមីង? 



ខ៖ ខាងឪពញកយាយមញជ តាភូម្ដឹងនាមត្រកូលោរ់អី្ខែោះឈទ្យខ្ញំម្នសាា ល់ឈទ្យ។ 

ក៖ ចញោះពួកោរ់ជាមនញសសរបប រដរមីងយាយតាហ្ហា៎? 

ខ៖ ឈទ្យ! ឈបើខាងយាយសាា ល ់ររឈបើខាងតាម្នសាា ល់ឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈត្រោះោរ់ម្នរដលឈៅជាមួយផង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈបើយាយធ្លែ ប់ឈៅជាមួយត្បវរត្ោរ់ឈ្វើរររស្សឈ្វើររចម្ភា រ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ្វើរស្សចម្ភា   ឈ ើយោរ់ជាមនញសសឈម៉ែចរដ មីង? 

ខ៖ មានសអី! 

ក៖ កាច ឬ សែរូ? 

ខ៖ យាយខ្ញំកាចរដ  ប៉ែញរនតតាសែូរ។ 

ក៖ តាសែរូជាងយាយ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ យាយកាចរ្ចតាសែូរ។ 

ក៖ មីងដឹងថាោរ់ឈកើរឆ្ន ំអី្អ្រ់? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ ចញោះស្សុកកំឈណើ រោរ់ឈៅ ? 

ខ៖ ឈៅ នងឹ ឈបើខ្ញំឈកើរឈឃើញោរ់ឈៅ នងឹរដ ។ 

ក៖ ចា៎ស! ម្នរមនោរ់ដូ មកពី មកឈទ្យឈ ោះមីងឈ ោះ? 



ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះសាវ មី បសមី់ងោរ់ឈ ម្ ោះអី្រដ មីង? 

ខ៖ ឈ ម្ ោះយន ឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយមីងមានចពីំឈពលរដលមីងបានឈ ៀបកា ជាមួយពូឈទ្យឈ ៀបឈៅឆ្ន ំ ហ្ហា៎? 

ខ៖ ប៉ែញនាម នឈ ើយឈទ្យ ឪអា រ់ខ្ញំម្នសាា ល់រដ ។ តាំងពីខ្ញំអាយញ១៩មកម៉្លេះ។ 

ក៖ ១៩ អ្ញ្ច ឹងឆ្ន ំ៧០ជាងឈ ោះមីង។ មីងកា ឈៅឆ្ន ំ៧០ជាង? 

ខ៖ ឈពលអាយញ១៩។ 

ក៖ ៧០ជាង នឹងឯង។ ចញោះអារ ៍ព្រ ៍ នងឹ ត្រូវបានឈ ៀបចំឈោយឪពញកមាត យ ឬក៏មីងឈ ៀប 
ឈោយច្រតឯងមីង។ 

ខ៖ ឪពញកមាត យ។ 

ក៖ ឪពញកមាត យឈ ោះមីងមានថ្លែជំនួនឈទ្យ? 

ខ៖ ជំនាន់ នឹងោម នជំនួនឈទ្យ។ 

ក៖ ពូអ្រ់ឱ្យថ្លែជំនួនឈទ្យឈ ោះ? 

ខ៖ ឈបើខាន់សាែ មានឈរើរដ អ្រ់អ្ហី។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ម្នដឹងខាន់សាែ ប៉ែញនាម នផងកាល នឹង។ 

ក៖ ចញោះមីងអាចត្បាប់ពីឈពលដំបូងរដលមីងបានជួបជាមួយនឹងពូបានឈទ្យ? មីងជួបឈៅឯ  
ឈ ើយឈ រញអី្បានស្សឡាញ់ោន អ្ញ្ច ឹងណា៎? 



ខ៖ ឈទ្យ! ម្នជួបឈៅ ឈទ្យ ជួបឈៅ នងឹឯងចសទ់្យញំមកដណតឹ ង។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈៅភូម្ជ្រោន ។ ចញោះពូឈៅ ? 

ខ៖ ឪឈៅថ្ត្ពសាវ យ នឹងឈរើ ឈៅជាមួយតាយ៉ែន។ 

ក៖ ឈៅមតញំ នឹងរដ ? 

ខ៖ ឈៅជ្រផទោះមាត យនាងឯង នឹង ឯងកាលពីឈដើមតាយ៉ែន់ឈៅណញ ងផទោះមាត យនាងឯងសពវថ្លៃ។ 

ក៖ ម្នដឹងតាយ៉ែន ផង។ 

ខ៖ ម្នសាា ល់ពូយ៉ែន មីងវឈីទ្យហ្ហា៎។ បងបអូននាងឯង នឹង។ 

ក៖ អ្រ់ផង! 

ខ៖ ម្នសាា ល់ពូយ៉ែនឈទ្យៀរ។ 

ក៖ អ្រ់សាា ល់។ 

ខ៖ ពូយ៉ែនមីងវ ីនឹង។ អ្ា៎! បងបអូនរម៉ែនាងឯង នងឹនាងឯងអ្រ់សាា ល់។ 

ក៖ អ្រ់សាា ល់ផង។ 

ខ៖ ឈៅករនែងដីរម៉ែនាងឯង នឹងឯង។ ពូយ៉ែន នឹង។ 

ក៖ ខ្ញំអ្រ់សាា ល់ផងខ្ញំសាា ល់ររ។ 

ខ៖ បងមីងវអី្ហា៎ោះ បតីមីងវ ីនឹងម្នឈ ម្ ោះពូយ៉ែនរខសខាងនាងឯងឈរើ ម្នរមនរខសខាងអី្អ្ញឈៅ 
ករនែងឈដើមអំ្ព្ល នឹងឯងកាលជំនាន់ នឹង។ 

ក៖ ចញោះមីងឈចោះស ឈស អ្កសរខម បានលអប៉ែញ ណ រដរមីង? 

ខ៖ អ្ញម្នឈចោះស ឈស អ្កសឈទ្យ។ 



ក៖ បានឈ ៀនអ្រ់? 

ខ៖ បានឈ ៀនរដលកាល នឹងថាន ក់ទី្យ១អី្យកឈៅឈ្វើអី្ឈកើរអ្ញអានអ្កសរម្នឈកើរឈទ្យ។ 

ក៖ អ្ា៎! ថាន ក់ទី្យ១ឈ ៀនឈៅ មីង? 

ខ៖ ឈៅឈយើងថ្ត្ពសាវ យ នឹងឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ម្នសវូបានឈ ៀនផងកាលជំនាន់ នឹង។ 

ក៖ ឈម៉ែចមីង រ់ឈពករមន? 

ខ៖  រ់ឈ ើយរម៉ែឪអ្រ់សញីជួយឈ្វើជួយ កឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ម្នបានឈ ៀនឈទ្យ។ 

ក៖ កាលមីងឈ ៀន នងឹ មីងឈ ៀនឈៅសម័យ សម័យ៧០ជាងឬក៏សម័យ ? 

ខ៖ ម្នដឹងឈទ្យ   នឹងឈៅរូចៗបញ្នកូនត្ច្បរដ ឈ ើយជំទ្យង់ខែោះ។ 

ក៖  រ់សម័យ នឹងដូចជាឈពលរដលមីងឈ ៀន រ់ត្ោប់ឈផ្លែ ងអី្អ្រ់? 

ខ៖ កាល នឹងរត់រដលជំនាន់ នងឹ។ 

ក៖ ត្បរ លជាជំនាន់៧០ជាងអី្ នឹងឯងឈ ោះមីងឈ ោះ? 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមីងឈចោះន្យយភាសាអី្ឈផសងឈត្ៅពីភាសារខម អ្រ់? 

ខ៖ ម្នឈចោះឈទ្យ។ 

ក៖ ឈចោះររភាសារខម មួយឈ ោះមីងឈ ោះថ្ល ជប៉ែញន កូឈ ៉ែអី្អ្រ់ឈចោះឈទ្យឈ ោះមីងឈ ោះ? 



ខ៖ ឈចោះសអីម្នរដលឈៅ ឈទ្យ ឈៅររផទោះ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយចញោះមីងមានម្រតភកដិសន្រសាន លរដល្ំធ្លរ់មកជាមួយោន អ្រ់ឈទ្យមីង? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ អ្រ់ឈសាោះម៉ែងឈ ោះមីង? 

ខ៖ អ្រ់! 

ក៖ ចា៎ស! ធ្លែ ប់ឈ ៀនជាមួយោន ឈៅសម័យប្៉ុលពរអី្ឈ ៀបជាមួយោន អ្រ់មានឈទ្យ? 

ខ៖ អ្រ់មានឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមីងធ្លែ ប់ឈ្វើរស្សចម្ភា  ឈទ្យ? 

ខ៖ ធ្លែ ប់ឈរើ ឈៅឈ្វើចម្ភា  ឈៅអី្ឥឡូវ ប់ឈ្វើរស្សឈ ើយអី្ររចម្ភា រោំឈររ។ 

ក៖ អ្ា៎! ឈម៉ែចបាន ប់ឈ្វើចម្ភា រអ្ញ្ច ឹងមីង? 

ខ៖ ខារឈពកខ្ជិល។ 

ក៖ ឆ្ៃ យម៉នមីង? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមីធ្លែ ប់ឈ្វើមញខ ប អាជីវកមម លក់ដូ  ដូចជាច្ញ្ច ឹមមាន់ ច្ញ្ច ឹមត្ជូក។ 

ខ៖ ច្ញ្ច ឹមមាន់ ច្ញ្ច ឹមត្ជូកអី្ឈចោះច្ញ្ច មឹ ឈបើថាលក់ដូ អី្ម្នបាន កឈទ្យ ម្នរដលបានលក់អី្ផង។ 

ក៖ ម្នរដលបានលក់អី្ណា៎ មីងណា៎? 

ខ៖ ឈបើច្ញ្ច ឹម ច្ញ្ច មឹមាន់ ច្ញ្ច ឹមត្ជូកអី្ធ្លែ ប់ ប៉ែញរនតខានច្ញ្ច ឹមត្ជូកយូ  ស់ឈ ើយ។ 

ក៖ ឈម៉ែចអ្ញ្ច ឹងមីង? 



ខ៖ តាំងររពីឈ្វើចម្ភា  មក ប់  ូរឈទ្យើបឥឡូវ នងឹឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ពីមញខច្ញ្ច ឹមឈ ោះមីង? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចញោះមីងធ្លែ ប់ឈ្វើកា អី្ឈទ្យៀរឈៅកនញងជីវរ្ បស់មីងរដរ? 

ខ៖ មានឈ្វើសអីឈ្វើររប៉ែញណណឹ ងង។ 

ក៖ ឈ្វើររប៉ែញណណឹ ងអ្រ់មានកា ងាអី្ឈផសងឈទ្យឈ ោះ? 

ខ៖ អ្រ់ម្នបានឈៅសញី មួលអី្ឈទ្យ។ 

ក៖ ចញោះតាំងពីឈកមង  ូរដល់ឈពលឈនោះជីវរ្ បស់មីងមានកា ផ្លែ សប់តីអី្ខែោះមីង? 

ខ៖ មានផ្លែ ស់បតីអី្មានររប៉ែញណណឹ ង។ 

ក៖ ចា៎ស! ដូចជាពីរូចឈម៉ែច្ំឈឡើងឈម៉ែចទំងជីវភាពទំងសញខភាពអី្ណា៎? 

ខ៖  ឺឈត្ចើន ររចញងររកឥឡវូ នឹងដូចម្នសូវពីឈដើមឈទ្យ ឈត្រោះកម្ភល ាំងឈយើងវចសឈ់ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈបើឈៅឈកមងឈៅឈយើងឈចោះររ។ 

ក៖ មីងមានមហូប រដលមីងចូលច្រតព្សាឈទ្យដូចជាឈចៀន ឈសាៃ រ ឬក៏អាំង? 

ខ៖ ឈទ្យ! មចៀនមញខរដរ។ 

ក៖ ចូលច្រតអី្ឈេមីង? 

ខ៖ ត្រូវសែៗ ឈៅ ត្រូវឈចៀនៗឈៅចូលច្រតររទំងអ្ស់ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស! ចូលច្រតជាងឈេឈសាៃ រឬក៏...? 



ខ៖ ចូលច្រតជាងឈេ បញកទឹ្យកឈត្េឿង នឹងឯង។ 

ក៖ ឈោយសា ររវមានបរនែឈត្ចើនរមនឈទ្យមីង? ចញោះមីងចូលច្រតឈលងរលបងកំសានតត្បជាម្របិយ 
រខម អី្អ្រ់មីងដូចជាឈចលឈងូ ទញម្រព័ម្រត? 

ខ៖ អ្ញម្នបានអី្ ឈទ្យ អ្ញពីត្កមញំម្នរដលបានឈដើ ឈលងឈៅ ឈទ្យ។ 

ក៖ ឈម៉ែចអ្ញ្ច ឹងមីង? 

ខ៖ ចញោះពីឈដើមដឹងស្សាប់ឈ ើយចាប់រឹងររង ស់ ម្នងាយឱ្យឈៅ ឈទ្យ ម្នរមនដូចរខម ។ 
ឥឡូវឈស  អីី្  ចង់ឈៅ អី្អ្ញចឹង ម្នងាយបានឈៅអី្ ដូចជាឈលាោ នអី្ទល់រររម៉ែឪឈៅ 
បានឈៅម្នរមនឈៅររឯងដូចឥឡូវណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! ររពីឈដើមស៉បូរមានមនញសសឈទ្យមីង? 

ខ៖ ភូម្ម្នសូវមានផទោះមានមនញសសឈទ្យើបររឈយើងឥឡូវឈនោះឈរើនាងឯងឈៅស្សុកម្នដឹងឈទ្យ។ 

ក៖ ចញោះមីងចងចំចឈត្មៀង រដលមីងបានឈ ៀនឈៅពីឈកមង  រូដល់ឈពលឈនោះ មីងឈៅររច ំ
ឈទ្យ? 

ខ៖ ចឈត្មៀងអី្? 

ក៖ បទ្យចឈត្មៀងណា៎? 

ខ៖ អ្ញបំឈព កូនម្នឈចោះផង។ 

ក៖ ឈម៉ែចអ្ញ្ច ឹងមីង? 

ខ៖ កូនអ្ញោន ណកាចឈទ្យ ោក់កនញងអ្ម្រងឹងយូរឈៅឈដកលក់ឈៅរល់ដងម្នរដលបំឈព អី្ផង។ 

ក៖ ចញោះមីងរដលសាត ប់បទ្យចឈត្មៀងអ្រ់? 

ខ៖ រដរ! 



ក៖ បទ្យបឈត្មៀងអី្ឈេខែោះរដលមីងចូលច្រតសាត ប់? 

ខ៖ បទ្យពីឈដើមចូលច្រតសាត ប់ទំងអ្ស់ ឈបើបទ្យសម័យឥឡូវអ្ញឈមើលម្នបានឈទ្យ។ 

ក៖ អ្រ់ចូលច្រតម៉ែងអី្? 

ខ៖ អ្ញម្នសូវឈចោះនឹងឈេឈទ្យ។ 

ក៖ ចញោះត្កុមត្េួសា មីងមានអ្នក ឈចោះោរ់ឈចោះឈលងឧបក ណ៍ឈទ្យមីង? 

ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ អ្រ់ទងំអ្ស់ឈ ោះ។ ចញោះផទោះ បស់មីងមានលកោណៈឈម៉ែចរដរតាំងពីមីងឈៅឈកមង  ូរ ដល់ 
ឈពលឈនោះដូចជាផ្លែ ស់បដូរអី្ឈេខែោះ? 

ខ៖ ពីឈដើមឈយើងផទោះរូច ររឥឡូវឈយើងឈចោះនាោំន ឈ្វើឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយមីងដឹងថាមីងឈត្បើត្បាស់សម្ភា រៈអី្ឈេខែោះឈដើមបសីាងសង់ផទោះមីងឈទ្យ? 

ខ៖ ម្នដឹងឈត្បើសអីឈទ្យហ្ហា៎។ 

ក៖ មឈើឬអី្ណា៎? 

ខ៖ ឈមើលផទោះអ្ញសញទ្យធររមឈើ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមីងបានសាងសង់ផទោះ នឹងឈោយខ្លួនឯងជួយសាងសង់ផទោះមួយ នឹងឈទ្យ? 

ខ៖ ឈ្វើលញយខ្លួនឯងោន លញយពី ឈេឱ្យ។ 

ក៖ ប៉ែញរនតជួយជាងឈ ោះមីងឈ ោះ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ អ្រ់មានន  មាន ក់ឈចោះសាងសង់ផទោះឈទ្យឈ ោះមីងឈ ោះ? 



ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមីងមានជំនាញអី្រដលមីងឈចោះពីមាត យមីង ឬយាយតាមីងឈទ្យ? 

ខ៖ ឈទ្យ! ម្នឈចោះឈ្វើអី្ផង។ 

ក៖ ដូចជាកូរសែ   មេញវលលិ៍មានជំនាន់មួយ? 

ខ៖ អ្រ់បានឈទ្យ! ពីឈដើមឈ្វើរស្សម្នរដលបានឈ្វើឈទ្យ យូ ឈ ើយ។ 

ក៖ ចញោះមីងឈចោះពី មក? 

ខ៖ ឈឃើញឪម៉្ឈ្វើឈចោះររឈ្វើឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈចោះពីឪពញកមាត យឈ ោះមីង។ ចា៎ស! ចញោះមីងអាចត្បាប់ខ្ញំពីឈពលរដលមីងលំបាក 
បំផញរបានឈទ្យមីងឈៅណា៎ខែោះណា៎? 

ខ៖ ព្បាក ស់ រល់ថ្លៃលបំាក សម្់នស្សលួឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! លំបាកឈម៉ែចខែោះមីង? 

ខ៖ ព្បាកច្រតឈៅឈយើងវអ្រ់។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ េ្រឈត្ចើនប៉ែញណណឹ ងឯង។ 

ក ៖ចញោះមីងឈកើរទន់សម័យប្៉ុលពរឈរើអី្? 

ខ៖ ទន់ឈរើ។ 

ក៖ សម័យ នឹងព្បាកឈទ្យមីង? 

ខ៖ ព្បាក! 



ក៖ ព្បាកឈម៉ែចខែោះ? 

ខ៖ ខ្ញំម្នរដលឈៅ នឹងផង ខ្ញំឈៅសនួលព្បាកឈេឈៅ ឱ្យឈយើងកាប់អី្កាប់អី្ឈៅយប់ឈមា៉ែង១០, 
១១បានឈដក។ 

ក៖ ឈ្វើពីឈមា៉ែងប៉ែញនាម នមីង? 

ខ៖ ចប់ឈ្វើតាំងត្ពលមឹឈមា៉ែង៧។ 

ក៖ ឈមា៉ែង៧ ដល់ឈមា៉ែង១០,១១។ 

ខ៖ ឈមា៉ែងឈេសម្រម្ភប់ចប់ឈ្វើពីឈមា៉ែង១ដល់ឈមា៉ែង៥ ដល់អ្ញ្ច ឹងឈៅដល់បាយមួយឈមា៉ែងឈ ើយ 
បានចប់ពីឈ្វើឈទ្យៀរ។ 

ក៖ ឈៅឈ្វើយប់ឈទ្យៀរម៉ន? 

ខ៖  នឹងឈ ើយឈយើងឈៅកញម្ភរ។ 

ក៖ យប់ដល់ឈមា៉ែងប៉ែញនាម ន? 

ខ៖ ឈមា៉ែង៩ ឈមា៉ែង១០។ 

ក៖ កាប់ដី  ូរម៉ន? 

ខ៖ ឈេកាប់ឈយើងរសងឈៅជួន ផ្លែ ស់បតូ មតងមាន ក់ឈៅ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ដឹងស្សាប់ឈ ើយអាពរឈេម្នឱ្យឈយើងទំ្យឈន ឈទ្យ។ 

ក៖ ចញោះចូលឈដកឈមា៉ែងប៉ែញនាម ន? 

ខ៖ ជួនកាលឈមា៉ែង១១, ១២ឈៅបានឈដកឈេឈ្វើដល់ឈមា៉ែងឈេ ប់បានឈយើង ប់។ 



ក៖ ឈត្បើឈកមងចប់ពីអាយញប៉ែញនាម នមីង? 

ខ៖ កាលឯងឈៅកញម្ភរ។ 

ក៖ អ្ា៎! ប៉ែញណណឹ ងឈៅកញម្ភរឈ ោះ? 

ខ៖ ឈៅកញម្ភរសអីឈទ្យសពវថ្លៃឈេឈៅករនែង នឹងឯងឈរើម្នរមនមៅជាឪរម៉ែឈទ្យ។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងឈេម្នឈៅជាមួយរម៉ែឪឈទ្យ? 

ខ៖ ឈេយកឈៅឈ្វើកញម្ភរ។ 

ក៖ ឈ ើយកា ញញ ំវញ្ឈម៉ែចឈៅមីងជាត្េប់ត្ោន់អ្រ់។ 

ខ៖ ម្នត្ោប់ត្ោន់ឈទ្យ ទឹ្យករវេកែូក សែដឹងស្សាប់ឈ ើយសែមជូ រផែេរផែអី្ ឈេដួសរចកឈចោះររនាោំន
ឱ្យឈៅ ក។ 

ក៖ អ្ញ្ច ឹងមនញសស្ំសែឈម៉ែចកូនឈកមងអ្ញ្ច ឹងរដ ? 

ខ៖ អ្ញ្ច ឹងទំងអ្សោ់ន  នឹង។ 

ក៖ ចំមណកឈសមើៗោន ទំងអ្ស់។ 

ខ៖ ឈេដូចថាដួសរចកោន បីនាក់បួននាក់ឈេវាល់រចកម្នរមនឈនោះឈទ្យណា៎។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ សញីអ្ញ្ច ឹងឈៅឈពល ជួន ឈៅមួយអាទ្្យរយសញីបាយមតងអ្ញ្ច ឹងឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ររមតងររឈេម្នឱ្យឈយើងសញីរឆ្អររដលឈេវាលរ់ចកោន  ដូចប៉ែញនាម នអ្ញ្ច ឹងប៉ែញនាម នរវក ឈេរចក 
ប៉ែញណណឹ ងឈៅ។ 



ក៖ ឈេរចកអ្ញ្ច ឹងរដ ។ 

ខ៖ បបរអ្ញ្ច ឹងរដ  ឈេម្នឱ្យឈយើងសញីឈស   ីកាលជំនាន់ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ខ្ញំបាន រ់លូនជាមួយមាត យឪពញកម្នបានរចកដូចមីងឈេឿនអី្ នឹង ោរ់របកជម៉លៀសឈៅ 
ប៉ែញរនតខ្ញំអ្រ់ឈទ្យឈៅ ជាមួយរម៉ែឪ។ 

ក៖ អ្ា៎! 

ខ៖ ប៉ែញណណឹ ងចញោះឈយើងឈៅរូចម្នបានរបករម៉ែឪបានឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមីងឆ្ែងការ់កា លំបាក នឹងឈោយ ឈបៀប មីង? 

ខ៖ ព្បាករមនរទ្យនយប់ឈដកឈមា៉ែងមួយយប់ឈឡើង រ់រខម ឈយើង នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ មកដល់ឈឃៀង  ូរចញោះឈបើឈេជ្ោះឈសោះឈយើងបរម េះមោ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ មកដល់ករនែង នឹងចញោះឈភែើងស្សាងៗវបាញ ់ បាញ់បានឈនោះជួយ រ់ោន បាយោន ទឹ្យកឈទ្យ សមូបី 
ររឈខាអាវក៏ោន ។ 

ក៖ ចា៎ស! 

ខ៖ ឈពលមៅឈៅបានទហ នឈៅជួយពីឈដើម ឈេឈៅសវ័យត្ោំឈបើឈយើងឥឡូវឈនោះឈេឈៅបូ្លីស 
ឈៅជួយពីមញខឈេឈៅសវ័យត្ោំឈម៉ែចឈេ។ 

ក៖ បូ្លសីឈេឈៅសវយ័ត្ោំ អា៎មីង? 

ខ៖  នឹងឈ ើយពីឈដើមឈេឈៅសវយ័ត្ោំ ឈេឈៅជួយឈៅ។ 



ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈបើ រ់ ួចឈៅចញោះ ឈបើ រ់មក ឹករផអម ឈេសាា លោ់ន ឈេឱ្យ ូបបអូនឯងថា ឈបើទឹ្យកត្រីក៏រផអមឆ្ៃ ញ ់
រដ  ។ 

ក៖ ោរ់ថាទឹ្យកត្រី។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ! ចញោះឈយើងម្នរដលឈឃើញចញោះអាពរ ម្នបីឆ្ន ំឈ ើយម្នរដលបានសញីបរងអមឯង 
 ។ 

ក៖ ចា៎ស! ទឹ្យកត្រីរផអមឆ្ៃ ញ់។ 

ខ៖  ឹកសែ ឈសាោះ នឹងណា៎។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមីងមានបទ្យព្ឈសា្ន៍ ខែោះរដលលអៗឈៅកនញងជីវរ្មីងរដល ឈ្វើឱ្យមីងសបាយ 
រដរមីងឈពល ? 

ខ៖ ោន ឈៅព្បាកអី្សពវថ្លៃ នឹង។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ព្បាក ររឈយើងជំរក់លញយឈេប៉ែញឈ ណ ោះ ឈៅឈពល ឈនោះ ឈៅសបាយខែោះឈៅទ្យញកោខែោះឈៅ 
 ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះឈពលរដលមីងឈៅឈកមងៗមីងរដលធ្លែ ប់ថាសម័យចង់ឈ្វើអី្ឈពល្ំឈឡើង? 

ខ៖ ដូចោន សម័យអី្ផងឈឃើញឈ្វើរររស្ស។ ចញោះឈបើរម៉ែឪឈៅរស្សម្នដូចសម័យ ឥឡវូឈេឈៅថ្លឯ 
 ។ 

ក៖ មីងរដលធ្លែ ប់េ្រថាមីងចង់ឈ្វើអី្មួយឈ្វើជាត្េូបឈត្ងៀន ឈ្វើជាជាងការ់ឈដ ក៏ជំនាញអី្មួយ
ណា៎ មីង? 



ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ អ្រ់រដលេ្រឈទ្យឈ ោះមីង? 

ខ៖ អ្រ់រដលេ្រឈទ្យ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះឈបើស្នជាមីងអាចត្បាប់អ្វី៉ួយឈៅកាន់កូនឈៅមីងជំនាន់ឈត្កាយ ឈរើមីងនឹងផ្លត ំអី្ 
ខែោះឈៅកាន់ពួកោរ់ណា៎ មីង? 

ខ៖ ឈទ្យ! ចង់ឱ្យឈៅថ្លឈៅអី្ឈៅ្ូ ឈ្  នងឹឈេរខម ឈចោះររត្កឈៅៗ។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈ ើយមានអី្ចង់ផ្លត ំឈៅឈៅៗមីងឈទ្យមីង? 

ខ៖ ម្នដឹងផ្លត ំថាអី្ផង។ 

ក៖ ដូចជាឱ្យោរ់ខំឈ ៀន ឬក៏ ស់ឈៅឈម៉ែចអ្ញ្ច ឹងណា៎? 

ខ៖ ឱ្យោរ់ខំឈ ៀន ររឈេឈ ៀនម្នបានឈេ ប់ ម្នឱ្យកូនលំបាកផង ប្៉ុមនដឈេម្នឈ ៀនឈេ ប់ 
មម្រចើនបានររថាន ក់ទី្យ៨ ប់។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈបើអាបអូនបានថាន ក់ទី្យ៧។ ឈបើអ្ញថាន ក់ទី្យ៤ ប់។ អា នឹងរម៉ែឪម្នបងោំឱ្យ ប់ឈទ្យ ររខ្ញំ ប់ 
ខែួនឯង។ 

ក៖ ចា៎ស! ឈបើសន្ជាមីង មីងចង់ឱ្យោរ់ឈ ៀនឈត្ចើន។ 

ខ៖  នឹងឈ ើយ ប៉ែញរនតវចង់ ប់  ប់ឈៅ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ឈៅបងោំឈេឈ្វើអី្ឈបើឈេ ប់ឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស! ចញោះមានអី្ឈទ្យៀររដលមីងចង់ផ្លត ំឈផ្ើ ឈៅពួកោរ់? 



ខ៖ អ្រ់ឈទ្យ! 

ក៖ អ្ស់ឈ ើយឈ ោះមីងឈ ោះ? 

ខ៖  នឹងឈ ើយ។ 

ក៖ ចា៎ស!  

ខ៖ ម្នដឹងផ្លត ំឈផ្ើ អី្ផង។ 

ក៖ ចា៎ស! មីងសម្រម្ភប់ខ្ញំសូមអ្រេញណមីង រដលបានឱ្យខ្ញំព្ភាកាជាមួយមីង ឈ ើយផតល់ជា 
ត្បវរត្សម្រម្ភប់ពួកខ្ញំអាច កាជួនមីងណា៎ មីង។ 

ខ៖ ចា៎ស! 

ក៖ អ្ េញណឈត្ចើនមីង៕ 

 


