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ក៖ �ស�ស។ 

ខ៖ ែតRត់េប)ក«នដឹកទឺក;តីដឹកអ ីែតអត់ដឹងដឹកអីខT ះេទ ែតដឹងែតRត់េប)ក«ន។ 

ក៖ ហi រ �ស�ស។ ចុះRត់Jមនុស§ែបបUែដរមីង? Jមនុស§*ចឬក៏ស hត? 

ខ៖ ហឹម ខN O ំអត់ដឹងេទ។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ េ;�ះអត់Qន់@� ល់មុខឪពុកច©ស់េទ Rត់@T ប់ហ% ឹងហi រ។ 

ក៖ ហi រ �សមីងេYតូច? 

ខ៖ �ស េYតូចៗ។ 



ក៖ �ស ចុះ�V យរបស់មីងRត់Wន;បកបមុខរបរអីខT ះេដ)មqីចlm ឹមជីវ �តRត់ែដរ? 

ខ៖ េអ) េYេពលែដរពួកខN O ំដឹងកV ីមក ខN O ំេឃ)ញែតខN O ំហ% ឹងេYJមួយ{JមួយXយ។ 

ក៖ ហi រ។ 

ខ៖ ែតអត់ដឹងdRត់រកមុខរបរអីេទ ដឹងែតេយ)ងេYែ;ស�U។ 

ក៖ �សមីង។ 

ខ៖ ¢�នRត់េធ( )ែ;សេធ( );ស=វហ% ឹង។ 

ក៖ �ស�សមីង�ស។ ចុះ�V យរបស់មីងRត់Jមនុស§ែបបUែដរ? Jមនុស§ស hតឬក៏*
ច? 

ខ៖ Rត់ដូចJមិន*ចប៉ុ�s ន មិនស hតប៉ុ�s នេទ។ ;ត=វ*ច*ច ;ត=វស hតស hត ហិហិហិ។ 

ក៖ ហិហិហិ ធមs{អlm ឹងមីងU? 

ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 

ក៖ ចុះមីងចង�ំ@ច់េរAងអីខT ះអំពីឪពុក�V យមីង? េYេពលមីងេYេកsងៗេហi ស? ដូចJ
មីងចូលចិតVេ[UខTះJមួយRត់? ចូលចិតVេធ( )អីJមួយRត់អlm ឹង�? 

ខ៖ េអ) អត់�ន�ំអីេទ �ំdដល់េពលេយ)ងធំដឹងកV ីអlm ឹងេ[េឃ)ញជំ�ន់ ចូលជំ�ន់ពល
ពតេហ)យហ% ឹង។ 

ក៖ ហi ឺ។ 

ខ៖ ចូលមកជំ�ន់ពលពតហ% ឹងRត់េ[េធ( )*រេ[{ម;ក IមRត់េ[។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ ខN O ំកុ�រេ[{ម;ក Iមកុ�រអlm ឹងេ[។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ *លហ% ឹងធំក� Oងវ ®យជំ�ន់ពលពតមកហ% ឹង ធំរហូតមករដ�កម̄OJេយ)ងហ% ឹងេទ�ត ដប់x% ំ
Jង។ 

ក៖ �សអ៊ុH េអ) �សមីង�ស។ 

ខ៖ ហi ឺ។ 

ក៖ េហ)យ
 េត)មីងេអ) ឪពុក�V យមីងRត់°T ប់Wន;Wប់េរAងអីខT ះដល់មីងេពលែដរឪពុក�V យមីង
េYេកsងៗេហi ស? 

ខ៖ េអ) ដូចមិនែដរនិXយពីេរAងផង។ 

ក៖ អត់ែដរេ@ះមីងU? 

ខ៖ ហi ឺ។ 



ក៖ �ស�ស។ 

ខ៖ េហ)យ េប)Rត់និXយែដរក៏មិនដឹងែដរ េ;�ះេយ)ង¢មិនWនចង�ំ�i ។ 

ក៖ �សមីង�ស។  

ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 

ក៖ អត�ំ? 

ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 

ក៖ អlm ឹងេត)មីងចង�ំេrs ះរបស់ជីដូនជី{របស់មីងQងំSង�V យនឹងSងឪពុកេហi ស? 

ខ៖ @� ល់េrs ះ ។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ េrs ះេអ) ឪពុកេកsក�V យខN O ំRត់េrs ះេអ) { ចិន។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ េហ)យេអ) �V យេកsកRត់េrs ះXយ  @វ។ 

ក៖ Xយ @វ �ស។ 

ខ៖ ហi ឺ េហ)យេអ) �V យSង�V យខN O ំហ% ឹងគឺXយ ហួច ±វ។ 

ក៖ ហួច ±វ �ស។ 

ខ៖ ហi ឺ េហ)យេអ) {ខN O ំRត់េrs ះ អីែតតេទ ែញ៉ ែតតអlm ឹងេហ)យ។ 

ក៖ េrs ះ ែញ៉ ែតត? 

ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 

ក៖ �ស�ស  េហ)យចុះេអ) េត)ពួកRត់េអ) ជីដូនជី{របស់មីង�i ? េប)គិតមកដល់ឥឡ= វ េត)
ពួកRត់�នZយុប៉ុ�s ន? ឬក៏េក)តេYៃថ̀UែខUx% ំUមីង�ំេហi ស? 

ខ៖ ដូចJ�ំេYេពលែដរRត់@T ប់។ 

ក៖ �ស�ស 

ខ៖ េYេពល{@T ប់Rត់Zយុខ¥ង់េអ) ែប៉តបួន។ 

ក៖ ហi រ អlm ឹងRតេ់ប)គិតមកដល់ឥឡ= វេ;ច)នេហ)យ។ 

ខ៖ �ស េ;ច)នហ% ឹងេហ)យ ែប៉តបួនហ% ឹង @T ប់ហ% ឹងដូចJ កូនខN O ំមីធី{ហ% ឹង¢ខ¥ង់Zយុ ¢េចះ
¢េហ)យហ% ឹង។ 

ក៖ �ស�ស។ 

ខ៖ េចះ¢េហ)យខ¥ង់�ណែខេទU? 



ក៖ បីបួនែខ?  

ខ៖ មិនែមនេទខ¥ង់Zយុ៧ េអ);Wំមួយ;Wំពីែខហi រ កូនហ% ឹង�។ 

ក៖ ហi រ �ស�ស។ 

ខ៖ �ស Wន{ខN O ំ�ប់េផV)ម@T ប់ ែតXយខN O ំRត់@T ប់មុន{។ 

ក៖ �ស�ស។ 

ខ៖ Rត់@T ប់{ំងពីRត់Zយុចិតប៉ុន�ណេទែម៉ខN O  ំហi រXយ ខ¥ង់ចិតJងហ% ឹងែតមិនដឹង
ចិតប៉ុ�s ន? 

ក៖ �ស�ស�ស។  

ខ៖ ែតដឹងdx% ំRត់@T ប់ហ% ឹង x% ំែប៉តមួយ។ 

ក៖ �សមីង�ស។ អlm ឹងេត)មីង°T ប់ដឹងេរAងអីខT ះអំពីជីដូនជី{មីង? ដូចJ;បវតVរិបស់ពួ
កRត់�i  មីង°T ប់ដឹងេហi ស? 

ខ៖ ហឹម ដឹងdពីXយខN O ំ Rត់និXយ;Wប់dRតហ់% ឹង េវទ�ហ% ឹង{Rត់*ចេធ( )WបR
ត់។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ ហឹម {ខN O ំ*ចUស់ េធ( )WបRត់រហូតហ% ឹង េWកx% ំងេWក�នអីអlm ឹងេ[។ 

ក៖ ហi រ �ស។ អlm ឹងមីងេអ) ;គ£@រមីងWនមករស់េYទី;ក Iងភ% ំេពញអស់រយះេពល�ណx% ំ
េហ)យ? 

ខ៖ ហឹម ខN O ំមក{ំងពីេម)ល ហឺដូចJមិន�ំេទ មកយូេហ)យ។ 

ក៖ មកជិត@បសិបx% ំJងេហ)យមីងU? 

ខ៖ មក{ំងពី�ន ់x% ំពី�ន ់ហi រ េម)លមួយ�ន់;Wំបួនរយែប៉តមួយ ខN O ំមកេYភ% ំេពញ។ 

ក៖ @បសិបx% ំJងេហ)យអlm ឹងហi រ េប)គិតមកដល់ឥឡ= វ។ 

ខ៖ ែតខN O ំមកហ% ឹង ខN O ំ;តឡប់េ[;ស Iកវ �ញ។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ មកWនមួយx% ំអlm ឹងេ[;តឡប់េ[;ស Iកវ �ញេធ( )ដំេណ)រេឡ)ងចុះ។ 

ក៖ �ស�ស។ 

ខ៖ េហ)យេអ) ដល់ែតេពលខN O ំ�ន;គ£@រខN O ំមកេYភ% ំេពញហ% ឹងJប់។ 

ក៖ �ស�សមីង។ 

ខ៖ មកេ[ េ[មកេទ។ 

ក៖ េ[វ �ញេ[មកមីងU? 



ខ៖ �ស មកអlm ឹងេ[ Wនកូនមួយអlm ឹងេ[ េ[េក)តេYឯ;ស Iកអlm ឹងេ[។ 

ក៖ �សមីង�ស។  

ខ៖ ធី{ហ% ឹងេ[េក)តេYឯ;ស Iក។ 

ក៖ ហi រ �ស។ 

ខ៖ ដល់ និXយេរAងZបង Zបងធី{មកេក)តេYឯេពទ3ពិភព;ក Iង។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ ដល់Zធី{ហ% ឹង ទំងន់ពីែ;សេអ) ពីភ% ំេពញមកេក)តេYែ;ស។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ អ ីខN O ំមកដូចx% ំ�ណេទ
 េវ  យ ពី�ន ់េអ)មួយ�ន់;Wំបួនរយេ�សិប;Wំអីេ�សិប;Wំមួយេទ មកឯហ% ឹង�។ 

ក៖ �សមីង�ស។ 

ខ៖ ដ៏េហ)យេចះែតេYJប់អlm ឹងេ[។ 

ក៖ �ស�ស េហ)យចុះេអ) េត)មីង�ន@ច់pតិUដៃទេទ�តែដរពួកRត់រស់េYេ;�;បេទ
សខុសពី;ស Iកែខs រេហi ស? 

ខ៖ េហi ) អត់�នេទ �នែតSងេអ) XយខN O ំ�។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ �ស េហ)យXយខN O  ំRត់េrs ះdXយងឹម។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ េYSងអ៊ូ ;@លី។ 

ក៖ អ៊ូ ;@លីមីងU? 

ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ ែតRត់@T ប់េហ)យXយ។ 

ក៖ �ស�ស។ 

ខ៖ Sងែខ§រេយ)ង។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ េ;�ពីហ% ឹងអត់@� ល់អត់ដឹង។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ �ស។ 

ក៖ េអ) េត)@( មុីមីងRត់េrs ះអីេគែដរ? 



ខ៖ ឥន ជន។ 

ក៖ ឥន ជន? 

ខ៖ �ស។ 

ក៖ �ស�សមីង េហ)យេអ) េត)មីងេរ�ប*រេYែខU? x% ំUែដរ? 

ខ៖ មិនដឹងx% ំUេទ េម)លេប)x% ំចិតសិបកូន ដឹងែតx% ំេ�ង។ 

ក៖ �ស x% ំេ�ង ែតមីងអត ់អត់�ំx% ំW�ងំេទU? 

ខ៖ �ស *រហ% ឹង*រx% ំេ�ងដ៏កូនេក)តេYx% ំេ�ងែដរ។ 

ក៖ ហi រ មួយx% ំ។ 

ខ៖ Zតូចហ% ឹង។ 

ក៖ ហi រ �ស។ 

ខ៖ ែតេយ)ងមិនដឹងx% ំ�ណ ពី�ន់�ណពី�ន់�ណ េអ)មួយ�ន់;Wំបួនរយែប៉ត;Wំមិន
ដឹង។ 

ក៖ �សមីង�ស។ 

ខ៖ ែប៉ត;Wំ។ 

ក៖ ែប៉ត;WំមីងU? 

ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 

ក៖ �ស ចុះេអ) *រេរ�បZ�ហ៏ពិ�ហ៏របស់មីងហ% ឹង ;ត=វWនេរ�បចំេឡ)ងេeយឪពុក�V យ
ឬក៏មីងេរ�បចំេeយខ ¬នឯង? 

ខ៖ េអ) �V យJ�ក់េរ�បេZយ។ 

ក៖ ហi រ �ស�សមីង�ស។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហ)យ។ 

ក៖ េហ)យមីងេអ) េYេពលែដរេ�កពូRត់ចូលសV ីដណV ឹងមីងហ% ឹង េត)មីង�នWនទទួលៃថTជំ
នូនេហi ស? សម័យឥឡ= វេគេ�ៃថTទឹកេeះ�i ? 

ខ៖ អត់�នេទ។ 

ក៖ �ស។ 

ខ៖ អត់�នជំនូន អត់�នចំណងអីេទ ទេទ។ 

ក៖ ហi រ អlm ឹងមីងេរ�ប*រែតមVង? 

ខ៖ �ស ដូចJ ;បវតV ិខN O ំេអ) អត់Wន*រអីេទ គឺែសនែតមVង។ 

ក៖ �ស�ស។ 



ខ៖ ជំ�ន់ហ% ឹងគឺសំពះែតក©ល;ជ=កមួយហ% ឹង។ 

ក៖ ហi រ�ស។ 

ខ៖ េហ)យៗ េហ)យេប)f² រក៏f² រអង²រសីល៏ែដរ។ 

ក៖ ហi រ �ស។ 

ខ៖ ជំ�ន់ហ% ឹង ែតបងៃថT វ �ញRត់*រសីល៏�នអង²រសីល៏អីហ% ឹង�។ 

ក៖ ហi រ �ស�ស។ 

ខ៖ េហ)យេអ) *លខN O ំហ% ឹងេគ�នចងJ;ស=វ។ 

ក៖ ហi រ។ 

ខ៖ ហឺ ហ% ឹងេហ)យ េគមកេគeក់;ស=វមួយេ³ មួយេ³អlm ឹងេ[។ 
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ក៖ �ស�ស។ 
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ក៖ ហi រ �ស។ 
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ក៖ ហi រ �ស�ស។  
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ក៖ �ស។ 
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ក៖ �ស។ 
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ក៖ សំ�ប់មីង េត)មីងចូលចិតVpំម¶ hបអីេគែដរ? 
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